
 »نجيبك نجيبك« 
تقترب من 4 مليون مشاهدة

سليم سحاب: مبدعونا 
تربوا على تجويد القرآن

نجمة فلسطين الكبرى 
لـ »يوسف شعبان«

نورا احتفلت بعيد ميالدها 
وسط نجوم الفن واإلعالم

حقق��ت اأغنية " جنيبك جنيبك"، للمطرب املغربي �سعد 
ملجرد "م��ا يقارب من4 مليون م�ساه��دة منذ طرحها 
عل��ى "يوتي��وب"، والأغني��ة من كلمات حمم��د نوبال، 
اأحل��ان حمم��ود برحي��ل، وم��ن توزي��ع دي ج��ي فان، 
وتقول كلماتها:" جنيبك جنيبك تهرب تبعد لبعيد طري 

ول تنزل قريب ن�سيبك، جنيبك جنيبك".
�سع��د من اأ�سه��ر الفنانني املغارب��ة يف الوطن العربى، 
دائم��ا ما حتطم اأغاني��ه الرقم القيا�س��ى منذ اإنطالقها 
وعل��ى �سبيل املث��ال: فيديو كليب "غ��زاىل" و�سل اإىل 
اأكرث م��ن 158 ملي��ون م�ساهدة على يوتي��وب، فيديو 
كلي��ب " غلطانة" و�سلت ن�سب��ة م�ساهدته فى يوتيوب 

اإيل 232 مليون م�ساهدة . 

اأك��د املاي�سرتو الكبري �سليم �سح��اب، اأن ع�رشينيات 
الق��رن املا�سى �سهدت اأ�سواأ فرتات الغناء فى العامل 
العرب��ى، قائال:"مفي���ش حاجه ا�سمه��ا جديد وقدمي 
يف املو�سيق��ى، لكن فيه اأعمال جيدة واأخرى �سيئة، 
ولك��ن يف ف��رته الع�رشينيات �سه��دت اأ�س��واأ مراحل 
الغناء يف العامل العربي، �سواء يف كلمات اأوالتلحني 
، ومفي���ش اأعمال مميزة �سوى  املو�سيقار حممد عبد 

الوهاب و كوب ال�رشق اأم كلثوم".
وح��دد املاي�س��رتو �سلي��م �سح��اب �رشوط��ا لتق��دمي 
اإىل  م�س��ريا  القدمي��ة،  الأغان��ى  بع���ش  املطرب��ني 
اأن املطرب��ني القدام��ى ترب��وا عل��ى جتوي��د الق��راآن 

وبالتاىل خمارج احلروف والألفاظ ال�سليم.

�سّل��م �سف��ري فل�سط��ني يف القاه��رة "دي��اب الل��وح" 
م��ن  الك��رى  �سعب��ان" النجم��ة  "يو�س��ف  الفن��ان 
و�س��ام الثقاف��ة والعل��وم والفن��ون يف مق��ر نقاب��ة 
امله��ن التمثيلي��ة، تقدي��راً م��ن الرئي���ش "حمم��ود 
عبا���ش" مل�س��رية فني��ة طويل��ة حافل��ة بالعط��اء 
والأعم��ال ال�سينمائية والتلفزيونية الوطنية القيمة 
وملنا�رشته ودعم��ه للق�سية الفل�سطينية التي ظلت 

يف وجدانه واإبداعاته الفنية املعروفة. 
ورد "�سعب��ان" مع��ّراً ع��ن عمي��ق �سك��ره وتقديره 
واإعت��زازه به��ذا التك��رمي موؤكداً اأنه م��ن اجليل الذي 
�سه��د مراح��ل الن�س��ال الفل�سطين��ي واإميان��ه التام 

ب�رشورة عودة كافة احلقوق اإىل اأ�سحابها.
املمثلة واملغنية "اأمل عرفة" واجهت ظروفًا ع�سيبة متتالية دفعتها اإىل اإعالن اإعتزال الفن كاآخر كالم عندها، م�سرية اإىل �سعورها بالقرف، مراهنة 

على اأي مهنة اأخرى رمبا ُتعينها على احلدود الدنيا من احلياة الكرمية "بطريقة اأف�سل مما يح�سل معي يف هذه املهنة".

ن���رشت الإعالمي��ة بو�س��ى �سلب��ى عل��ى ح�سابه��ا 
الر�سم��ى عل��ى موق��ع ت��داول ال�س��ور، ان�ستج��رام، 
�س��ورة للفنانة نورا احتف��ال بعيد ميالدها ال� 65، 
وعلق��ت عليها قائلة: كل احل��ب للغالية نورا. ويذكر 
اأن الفنان��ة ن��ورا من موالي��د 1954، وق��د اعتزلت 

التمثيل فى عام 1996
ومنذ اأن ابتعدت النجم��ة املعتزلة نورا عن ال�ساحة 
الفني��ة واعتزلت الفن، وهى حري�س��ة على الإبتعاد 
ع��ن كاف��ة و�سائ��ل الإع��الم اأو وع��دم التواج��د فى 
احلف��الت العام��ة اأو اخلا�سة وكذل��ك املهرجانات 
الفنية، ورغم حياة العزل��ة التى عا�ستها نورا على 
م��دار �سنوات طويلة ذلك اإل اأنه��ا تتواجد باإ�ستمرار 

فى اأحد كافيهات مدينة ال�سيخ زايد .
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إلى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والريا�سية  والقت�سادية  ال�سيا�سية  امل�ستجدات 
طريق الأجهزة الذكية مبجرد و�سع الكامريا على �سورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�ش بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�سيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

تدربت مع أبطال الصاعقة 
فى فيلم »الممر«

 The 154 مليون دوالر إيرادات فيلم
Secret Life of Pets 2 عالميا

»بوند 25« في نيسان 2020

كويتية ممنوعة سعوديًا

يتعاون مع تامر حسنى ورامى 
جمال في ألبوماتهم الجديدة

اأع��رب الفنان اأم��ري �سالح الدين عن �سعادت��ه بردود الفعال 
الت��ى تلقاها على دوره فى فيلم "املم��ر" الذى يعر�ش حاليا 
ف��ى دور العر���ش ال�سينمائ��ى وي�س��ارك فى بطولت��ه عدد من 
الفنان��ني منه��م اأحمد ع��ز وحممد ف��راج واأياد ن�س��ار واأحمد 

فلوك�ش وغريهم من اإخراج �رشيف عرفة.
اأم��ري قال اأن��ه تلقى عدد م��ن التدريبات مع اأبط��ال ال�ساعقة 
امل�رشية وواجه عدد من ال�سعوبات اأثناء ت�سوير العمل الذى 

يعتره خطوة مهمة فى م�سواره الفنى .
وح�س��د فيلم "املمر" للمخرج �رشي��ف عرفه حتى الآن حوايل 
31 ملي��ون جنيه ف��ى �سباك تذاكر منذ ب��دء عر�سه يف عيد 
الفط��ر املا�س��ي  . فيل��م املم��ر م��ن تاألي��ف واإخ��راج �رشي��ف 
عرف��ة، و�سارك فى كتاب��ة حوارالفيلم وق��ام بتاأليف الأغانى 

ال�ساعراأمري طعيم.

ق��ال امل��وزع املو�سيقى �رشيف م��كاوى اإنه يتع��اون مع املطرب 
رام��ى جمال يف األبومه اجلديد م��ن خالل 4 اأغنيات، وهو الألبوم 
ال��ذي بداأ يف حت�سريات��ه منذ فرتة طويلة، وم��ن املقرر اأن ينتهى 

من ت�سجيل اأغنياته الفرتة املقبلة.
واأ�س��اف �رشي��ف ل�"اليوم ال�ساب��ع"، اأنه يتع��اون اأي�سا مع النجم 
تامر ح�سنى يف  4 اأغنيات من األبومه اجلديد، واأ�سار اأنه مل يك�سف 

عن اأ�سماء الأغاين حتى تكون مفاجاأة جلمهوره.
كان رام��ى جمال قد طرح من��ذ عدة اأ�سهر اأغنية حتمل ا�سم "داميا 
بخري" عريوتي��وب" مبنا�سبة عيد الأم، م��ن اأحلان وتوزيع خالد 

عز وكلمات حممد �رش�رش وحققت جناح كبري.
 امل��وزع املو�سيق��ى �رشي��ف م��كاوى ق��دم العدي��د م��ن الأغان��ى 
الناجح��ة لنجوم الغن��اء منهم حمم��د ال�رشنوبي، وتام��ر ح�سنى، 

حممد رم�سان، وحممد عطية، وهيفاء وهبي، ومى �سليم.

 The Secretحقق اجل��زء الثانى م��ن فيلم الإنيمي�س��ن
Life of  اإيرادات و�سلت اإىل 154 مليون دولر اأمريكى 
ح��ول الع��امل، وه��و الفيلم ال��ذى يق��وم ببطولت��ه باتون 
اأو�سوال��ت، اريك �ستون�سرتيت، كيفن هارت، ليك بيل، دانا 
كارف��ى، األرت بروك�ش، هانيبال بر�ش، بوبى موينيهان، 
كايل��ى هارت، نيك كرول، بيت هومل��ز، الفيلم من اإخراج 

كري�ش رينو، ومن تاأليف براين لين�ش.
 The Secret Life of Pets 2 وت��دور اأح��داث فيل��م
حول احلياة ال�رشية للحيوانات املنزلية فى مبنى �سكنى 
فى مانهاتن، عن "ماك�ش" كلب األيف تنقلب حياته راأ�ًسا 
عل��ى عقب، عندما ي�س��رتى مالكه كلًبا اآخ��ر ا�سمه ديوك، 
وتبداأ بينهما خالف��ات كثرية لكنهما ي�سطران اإىل و�سع 
خالفاتهما جانًبا، عندما يكت�سفان اأن هناك اأرنًبا ُيدعى 
)�سنو بول(، يبنى جي�ًسا من احليوانات املنبوذة، من اأجل 
النتقام من كل احليوانات التى حتظى بحياة �سعيدة فى 

بيوت مريحة.

 bond" اأعل��ن ر�سميًا اأن الن�سخة 25 والت��ي حتمل عنوان
25" للمخ��رج الأمريك��ي"كاري جوج��ي فوكوناغا")42 
عام��ًا( �ستعر���ش عاملي��ًا يف الثام��ن م��ن ني�سان/اإبري��ل 
2020 م��ع الإنكلي��زي كري��غ داني��ال يف خام���ش ن�سخة 
 casino royale( يلع��ب بطولتها ط��وال 13 عامًا بع��د
 – 2006( )quantum of solace – 2008(

.))skyfull – 2012( )spectre – 2015
��ّور ه��ذا اجل��زء يف �ستوديوه��ات بين��وود يف لندن، عن  �سُ
ن�ش كتبه املخ��رج "فوكوناغا" مع )نال بريقي�ش، روبرت 
واد، �سكوت.ز.برين��ز، وفويب والربري��دج(، و�سارك فيه من 
املمثل��ني )اآنا دو اآرما�ش، ديفي��د دان�سبك، ليا �سايدو، بيلي 
ماغنو�سون، رامي مالك، رالف فيني�ش، ونعومي هاري�ش(.

فى عر�ش اأول وخا���ش فى بريوت، ح�سد الفيلم الوثائقى 
»جمانني حلب« الكثري م��ن الدموع والهتافات من جمهور 
اأطل��ق العنان مل�ساع��ره تفاعاًل مع م�ساه��د احلياة اليومية 
القا�سي��ة ف��ى اآخر م�ست�سفى حتت الأر���ش وا�سل العمل فى 
مدين��ة حل��ب ال�سورية اأثن��اء احل�سار، وج��اء عر�ش الفيلم 
موؤخًرا فى اإطار ال��دورة الرابعة ملهرجان الأفالم »ما بقى 
اإل نو�س��ل« الذى يتناول ق�ساي��ا حقوق الإن�سان والهجرة، 
وق��دم املهرج��ان، ال��ذى تنظم��ه موؤ�س�س��ة »هايرني�ش بل« 
الأملاني��ة امل�ستقل��ة ف��ى بريوت ف��ى الفرتة ب��ني 13 و16 
يوني��و، 11 فيلًما من دول عربي��ة واأجنبية تتق�سى وقائع 
الهجرة وحقوق الإن�سان فى ال�رشق الأو�سط والعامل. وعر�ش 
فيلم »جمانني حلب« فى �سالة عر�ش »مرتوبولي�ش« التى 
تعنى بالأفالم امل�ستقلة، ويوثق العمل على مدى 90 دقيقة 
احلي��اة اليومية القا�سية واملليئ��ة باملواقف الإن�سانية فى 
م�ست�سف��ى القد�ش، وهو اآخر م�ست�سفى حت��ت الأر�ش وا�سل 

العمل فى حلب بني عامى 2015 و2016.
واأظه��ر الفيل��م مت�س��ك امل�س��ور الفوتوغراف��ى عبدالق��ادر 
حبق، الذى يعي�ش م��ع الدكتور حمزة اخلطيب وفريق عمله 
ال�سغ��ري، بالبقاء ف��ى املدينة املحا���رشة وا�ستقبال اآلف 

املدنيني لعالجهم وللتاأكد من �سالمتهم.
الفيل��م من توقي��ع لينا �سنج��اب املخرج��ة واملرا�سلة لدى 

هيئة الإذاعة الريطانية »بى.بى.�سى« فى بريوت.
وقد انطلقت املخرجة من مئات اللقطات التى �سورها عبد 
الق��ادر حب��ق لتقدمي فيلم مي��زج ما بني ال�رشي��ط الوثائقى 
والرواي��ة املرئي��ة الت��ى تنطوى عل��ى �سخ�سي��ات حقيقية 
يتاب��ع امل�ساه��د يومياته��ا ويتفاعل مع ت�سعب��ات حياتها 
ومواجهاتها امل�ستمرة مع املوت والدماء وعمليات الإنقاذ 

و�سط ظروف بالغة الق�سوة.
ويتنق��ل الفيلم م��ا بني احلزن واخل��وف واللحظات املرحة 
العاب��رة بتعبريه��ا ال�س��ادق ع��ن الأم��ل والإ���رشار عل��ى 

املقاومة واملثابرة فى م�ساعدة املحتاجني.
وح�رشت »�سنج��اب« و»حبق« العر���ش الأول، وفى جل�سة 
نقا���ش بع��د الفيل��م وجه��ت املخرج��ة التحي��ة اإىل »حبق« 
عل��ى عمله ال�سج��اع وقالت: لفتتنى عالق��ة كامريا »حبق« 

ب��ني الداخل واخلارج، داخ��ل امل�ست�سفى حتول اإىل اأكرث من 
م�سور يوثق اللحظ��ات واأم�سى م�ساعدا وجزءا حموريا من 
احلكاية الداخلية التى كانت حوادثها تدور فى امل�ست�سفى، 
وكانت اآل��ة الت�سوير ل تهداأ حركتها، اأما خارج امل�ست�سفى 
�س��ارت الكام��ريا اأكرث ثبات��ا واللقطات اأك��رث و�سعا و�سار 
البورتريه للمدينة مغايرا عما كان يحدث داخل امل�ست�سفى.
م��ن هن��ا، بح�سب م��ا اأكدت �سنج��اب، ولدت فك��رة العالقة 
ب��ني الداخ��ل واخل��ارج الأ�سبه بناف��ذة يتابع م��ن خاللها 
ا التغريات التى تطراأ على  امل�ساهد الأحداث فى حلب واأي�سً
حي��اة ال�سخ�سي��ات عندما غ��ادرت مدينتها وح��ان الوقت 
ملواجهة ذكريات ما ح��دث، ولهذا ال�سبب ينق�سم الفيلم اإىل 
جزاأين: اأحدهما داخل حل��ب والثانى خارجها لدى و�سول 
ال�سخ�سي��ات املحوري��ة اإىل ب��ر الأم��ان واإىل امل��دن الت��ى 

�ستعي���ش فيها حيوات جديدة وهى ت��روى ل�سنجاب احلياة 
ف��ى حل��ب اأثناء احل�س��ار بع��د اأن اأ�سبحت جت��ارب الأم�ش 

ذكريات اليوم.
اأم��ا »حبق« فق��ال اإن العالقة ب��ني امل�سور واآل��ة الت�سوير 
»تب��داأ ف��ى اللحظ��ة الت��ى يريده��ا امل�س��ور اأن تب��داأ، وهى 
اللحظ��ة التى تاأخذ فيها كم�سور القرار باأن توثق اأكر قدر 

ممكن من احلالت التى حتدث اأمامك«.
واأ�س��اف: »كنا داخل ح�سار، ل وقت لديك لتكتب �سيناريو 
وت�سته��ل بعده الت�سوير، ل وقت لدي��ك لتفكر فى اللقطة اأو 
جماليته��ا، ُج��ل ما ت�ستطي��ع اأن تفعله هو اإعط��اء الكامريا 
روح��ك.. وعل��ى الرغم من اأنه��ا �سارت الي��وم مك�سورة بيد 
اأنه��ا ما زالت مع��ى، م�ستحيل اأن اأتخل��ى عنها فى يوم من 

الأيام«.

املمثل��ة الكويتي��ة "من��ى �س��داد" ممنوع��ة م��ن الظه��ور عل��ى كل 
ال�سا�س��ات والهوائي��ات ال�سعودي��ة. ه��ذا م��ا اأعلن��ه امل���رشف على 
الفعالي��ات الفنية يف ال�سعودية "عب��د اهلل خمار�ش" عر تغريدة له 
عل��ى تويرت قال فيها: مت تعليق اأي ن�س��اط فني ل� "منى �سداد" يف 
اململك��ة العربية ال�سعودية،من قبل الهيئ��ة العامة للرتفيه، 
ومنع ظهورها يف اأي من قنواتنا التلفزيونية والإذاعية".

وتابع: "كفاية اإ�ستهتار فينا، فتحنا لكم قنواتنا ومنابرنا 
وبيوتن��ا، ف��ال ت�ستغلوا طيبتنا وكرمن��ا، نحن ل منن على 
اأح��د، لكن وقت اجلد اإحنا �سعب قوي، ولن ن�سكت على من 

ي�سيء لولة اأمرنا وبالدنا".
ج��اء ه��ذا التدب��ري بع��د كالم اإيجاب��ي قالته "�س��داد" عن 
قط��ر يف جمل���ش خا���ش. اإ�س��ارة هن��ا اإىل اأن اأم��راً ملكي��ًا 
�س��در، وق�سى باإعفاء رئي�ش الهيئ��ة العامة للرتفيه "اأخمد 
اخلطي��ب" من من�سبه بع��د عر�ش غري مر�س��ي عنه لل�سريك 

الرو�سي.

»مجانين حلب«.. وثائقي يحصد الكثير من الدموع والهتافات أمير : شريف

االن , وملتابع��ة اخر املس��تجدات التي تظهر عىل الس��احة العراقية والعربي��ة والعاملية , ولخدمة 
االخبار العاجلة حمل تطبيق ) الجورنال ( ) ALJOURNAL( عرب االجهزة الذكية : 

فبمج��رد كتابة كلم��ة الجورنال يف خانة البحث يف أي من أس��واق التطبيقات ميكن إيجاد التطبيق 
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