
أمير كرارة "باشا مصر" 

أحمد ينتقم من إرهابيي "الخلية"   

رزق: "الكنز" تجربة مختلفة 

فنانة توّرط براد وأنجيلينا 

ا�ستق��ر الفنان اأمري كرارة علي "با�سا م�رص" ا�سمًا 
مل�سل�سل��ه اجلديد، وه��و اجلزء الثاين م��ن م�سل�سله 
"كلب���ض"، ال��ذي ُعر���ض يف رم�س��ان املا�س��ي.  
وقال م�سدر م��ن داخل امل�سل�سل،  اإن اأغلب اأبطال 
"كلب���ض" ل��ن يتواجدوا يف اجل��زء اجلديد، بحكم 
ظهور �سخ�سيات جديدة مل تظهر يف اجلزء الأول، 
ولك��ن مل يتم ال�ستقرار عليها حتى الآن.  يذكر اأن 
م�سل�س��ل "كلب�ض" حقق جناحًا كبرياً وقت عر�سه، 
و�س��ارك يف بطولت��ه هال��ة فاخ��ر ورمي م�سطفي 
وحمم��د لطفي ودين��ا ف��وؤاد ودي��اب وكوكبة من 
النجوم، م��ن تاأليف باه��ر دوي��دار، واإخراج بيرت 

ميمي.

يرتق��ب الفن��ان امل���رصي اأحم��د ع��ز عر���ض فيلم��ه 
اجلدي��د "اخللية"، 28 اأغ�سط���ض اجلاري، بدور العر�ض 
امل�رصي��ة والعربي��ة.  وقال م�سدر من داخ��ل الفيلم، ، 
اإن اأح��داث العمل تبداأ برحل��ة ا�ستجمام يق�سيها الرائد 
"�سيف ال�سبع" مع زوجته، التي تلعب دورها الفنانة 
اأمين��ة خليل، ولكنه يفاج��اأ با�ستدعائه من جهة عمله 
للت�س��دي ملجموع��ة م��ن الإرهابي��ن، واأثن��اء املهمة 
يقت��ل زميله ال��ذي يلع��ب دوره الفنان اأحم��د �سفوت، 
ويق��رر النتق��ام ل��ه، وتت��واىل الأح��داث يف اإط��ار من 
"اخللي��ة"  بطول��ة  يف  وي�س��ارك  والت�سوي��ق.  احلرك��ة 
�سام��ر امل���رصي وريه��ام عبدالغف��ور واأحم��د �س��اح 
ح�سني والتون�سي��ة عائ�سة بن اأحمد، من تاأليف �ساح 

اجلهيني، واإخراج طارق العريان.

قال النج��م اأحمد رزق، اإن فيلم "الكنز"، واملقرر عر�سه 
مبو�سم عيد الأ�سحى املقب��ل، جتربة �سينمائية خمتلفة 
ل��كل القائم��ن عليها، م��ن حي��ث حدوتة الفيل��م ب�سكل 
عام، وكل �سخ�سي��ة متواجدة بالعمل، فكل ممثل يذهب 
ملنطق��ة بعيدة عنه مل يتطرق له��ا من قبل. واأعرب رزق 
ع��ن اأمنياته بنج��اح الفيلم، وم�ساهدت��ه ب�سكل جيد من 
قبل اجلمهور، خا�سة بعد املجهود ال�سخم املبذول فيه 
م��ن قب��ل كل القائمن علي��ه، معلقا : "الفيل��م متوفر له 
كل عوام��ل النجاح، واأمتنى اأن ين��ال ماي�ستحق". يذكر 
اأن فيلم "الكنز"، ي�سم جمموعة كبرية من النجوم منهم 
حمم��د �سعد وحمم��د رم�سان واأحم��د رزق وهند �سربى 

وروبى وهيثم �ساكر واأحمد حامت.

اأ�س��در الق�ساء الفرن�سي، منذ ح��وايل ال�سهر، حكمًا على 
�رصك��ة ميلكها الثنائ��ي براد بي��ت واأجنيلينا جويل منذ 
عام 2008، ويق�س��ي بدفع ن�سف مليون دولر لفنانة 
فرن�سية، كانت تعمل فيها، بح�سب و�سائل اإعام حملية.
ويف التفا�سي��ل، ك�سف��ت �سحيف��ة "ليربا�سي��ون" ع��ن 
وه��ي  األ  ق�سائ��ي،  م�س��در  م��ن  موؤّك��دة  معلوم��ات 
اأّن حمكم��ة ا�ستئن��اف باري���ض األزم��ت �رصك��ة "�سات��و 
مرياف��ال" اململوك��ة من ب��راد وجويل، عل��ى دفع 450 
األف ي��ورو للفنان��ة املتخ�س�سة يف الأعم��ال الب�رصية 
اأودي��ل �سودان. وُي�سّكل ه��ذا املبلغ بدل امل�ستحقات غري 
امل�س��ددة خال ف��رتة عمل اأودي��ل يف ال�رصك��ة، اإ�سافًة 
اىل تعوي�ض عن الإ�رصار ب�سمع��ة ال�رصكة التي اأ�س�ستها 
بنف�سها، ونفقات املحاكمة التي ُقّدرت ب�50 األف يورو.

العرو�ش  �صراع  ال�صهري  امل�صل�صل  يف  مثلت  اإجنلرتا  يف  نورثامبتون  يف   1996 فرباير   21 يوم  يف  ولدت  اإنكليزية  تارنر" ممثلة  "�صويف 
ب�صخ�صية "�صان�صا �صتارك" وفازت بجائزة اأف�صل فنانة �صغرية 

بغداد
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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�ض بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�سيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

   حذف��ت املغني��ة تايل��ور �سويف��ت، وه��ي واحدة م��ن اأكرب 
امل�ساه��ري ح�س��وراً عل��ى و�سائ��ل التوا�س��ل الجتماع��ي، 
حمتوي��ات كل ح�ساباتها اأم�ض اجلمعة، لترتك متابعيها يف 
حرية ب�س��اأن ما اإذا كان احلذف نتيج��ة قر�سنة اأم ا�ستعداد 

لإطاق األبوم جديد اأم م�سعى لإعادة اكت�ساف نف�سها.
ونزعت �سويفت، التي لها 102 مليون متابع على ان�ستغرام 
و85 ملي��ون متابع على توي��رت، كل �سورها على ان�ستغرام 
وتدويناته��ا على متبلر وحذف��ت اأي�سًا �سورة ح�سابها على 
في���ض ب��وك. ومل تعد تظهر اأي تدوين��ات ب�سفحتها على يف 
ب��وك قبل دي�سمرب )كان��ون الأول( 2015. وحذفت �سويفت 
تدوين��ات م��ن توي��رت بثته��ا عل��ى م��دى �سن��وات وعر���ض 
موقعه��ا الر�سم��ي �سفحة �س��وداء. ومل 
ي��رد امل�س��وؤول الدعائ��ي ل�سويف��ت 
عل��ى ات�س��الت للتعلي��ق. وياأت��ي 
اأ�سبوع��ن  بع��د  الأخ��ري  التط��ور 
مزدحمن ل�سويفت التي اأنهت يف 
وق��ت �سابق من ال�سهر غيابًا ا�ستمر 
�ست��ة اأ�سهر ل��اإدلء ب�سهادتها اأمام 
حمكم��ة يف دنف��ر يف ق�سية 
التحر�ض بها. ورجح بع�ض 
لنجمته��م  املتابع��ن 
�سويف��ت  اإن  املحبوب��ة 
األبومه��ا  اأ�سب��ح  ال��ذي 
الأخري )1989( الأف�سل 
مبيع��ًا يف 2014 رمب��ا 
تهي��ئ ح�ساباته��ا لطرح 
اأغ��ان جدي��دة.  ُيذك��ر اأن 
جنم��ة الب��وب الأمريكية 
ك�سب��ت  �سويف��ت  تايل��ور 
املا�س��ي  الأ�سب��وع 
�س��د  ق�سائي��ة  دع��وى 
ديفيد  الأغ��اين  من�س��ق 
اتهمت��ه  ال��ذي  مول��ر 
بالتحر�ض اجلن�سي بها 

خال حفل 2013.

   اأطل��ق املط��رب الكن��دي جا�س��ن بي��رب اأم�ض اأغني��ة جديدة 
عل��ى الإنرتن��ت بعن��وان "اأ�سدق��اء" "Friends" من اأحلان 
املنت��ج وامللح��ن الأمريكي بلودبوب، ال��ذي عمل من قبل مع 
جن��م الب��وب يف األب��وم "Purpose" ال�س��ادر يف 2015. 
واأعل��ن الثنائي ع��رب ح�سابيهما على توي��رت اأن الأغنية باتت 
متاح��ة على �سبكة الإنرتنت، ولكن عرب تطبيقات حمددة مثل 
"�سبوتيف��اي" و"اأب��ل اآي تيونز" و"غوغل ب��اي" و"اأمازون 
ميوزيك".  وتدور كلمات الأغنية اجلديدة حول عاقة �سداقة 
تربط بن حبيبن �سابقن.  من جانبه، ن�رص بلودبوب املقطع 
ال�سوت��ي الر�سمي لاأغنية عرب قنات��ه الر�سمية على يوتيوب، 
حيث قارب��ت املليون م�ساهدة يف اأقل من 24 �ساعة. وتعترب 
الأغني��ة اجلديدة مبثاب��ة الظهور للمطرب ال�س��اب، 23 عامًا، 
Pu r"  م��ن جدي��د على ال�ساحة بع��د اإلغاء جولت��ه العاملية
pose" بنهاي��ة يوليو )متوز( املا�سي، حن اأ�سار يف بيان 

ر�سمي اإىل اأنه كان "حمبطًا".

تايلور سويفت تختفي من مواقع 
التواصل االجتماعي

مليون مشاهدة لجاستن بيبر 
في غضون ساعات 

القبض على عمرو وكندة  يخرج عن صمته 

ت��رددت اأنباء كثرية عرب مواقع التوا�س��ل الجتماعي عن قيام قوات 
ال�رصط��ة امل�رصي��ة مبحافظ��ة اجلي��زة باإلق��اء القب���ض عل��ى الفنان 
عم��رو يو�سف وزوجت��ه الفنانة ال�سورية كن��دة علو�ض يف كمن اأمني 
يف �س��ارع كورني���ض الني��ل يف العج��وزة، وبح��وزة الأول 15 قر�ض 

ترامادول، وظرفن من خمدر الكوكاين. 
وذكرت الأنباء اإنه مت العثور على املواد املخدرة داخل �سيارتهما ومت 
حتري��ر حم�رص بالواقعة، لكن تظل تلك الأنباء غري موؤكدة اأو وا�سحة 

حلن خروج ت�رصيح ر�سمي من ال�رصطة اأو رد من عمرو وكندة 
وك��ذب الفن��ان عم��رو يف ت�رصيح ل��ه ماجاءت ب��ه ال�سائع��ات كذب 
واف��رتاء من انا�ض مغر�سة وحاق��ة وكذلك الفنانة كندة علو�ض كذبت 
النب��اء وقالت ح�سب��ي اهلل ونعم الوكيل على كل م��ن يروج مثل هذه 
اكاذيب وي�سوه �سمعة النا�ض ،وعمرو وكندة الن ي�ستمتعان يف اجازة 

ال�سيف يف اجلونة .

 ا�ستغ��ل النجم امل�رصي عمرو دياب حفلته التي احياها ليلة اأم�ض يف 
ال�ساح��ل ال�سمايل ليعلق للم��رة الأوىل على �سائع��ات غنائه خ�سي�سا 
ل��ربج احلوت من اأجل دينا ال�رصبين��ي يف اأغنية "اأجمل عيون ". عمرو 
قبل اأن يقدم الأغنية قال :"اأنا عارف الأغنية دي عملت م�ساكل كتري، 
لك��ن اأن��ا باأغن��ي وانتم بتطلع��وا �سائع��ات." وقام بتغي��ري مقطع برج 
احل��وت لي�ستبدل��ه بالعدي��د من الأب��راج.. مثل "بحب��ك more واأحب 
ب��رج الت��ور"  .. كما غنى لربج امليزان "واهلل وحب��ك بان.. وبحب برج 
املي��زان". ويعد هذا احلفل هو الأول لعمرو عقب �سدور األبومه "معدي 
النا�ض". وافتتح عمرو حفله باأغنية "قمر ايه" من األبومه اجلديد  و�سط 
هتاف��ات و�سيحات اجلمه��ور الذي ردد لقبه ال�سه��ري  "اله�سبة" اأكرث 
م��ن مرة. وعقب الأغني��ة الأويل حر�ض دياب علي �سك��ر جمهور الذي 
ينتظ��ره من ال�سيف لل�سيف وطالبهم باإع��ادة تقدمي اأغنية: قمر اإيه " 

كي يتاأكد من �سماعهم لأغاين البومه اجلديد "معدي النا�ض"

 ا�ستمعن��ا اإىل عباقرة الغناء وطربن��ا لأدائهم الذي حّول 
الأغ��اين اإىل طي��ف يدل��ف اإىل داخلن��ا ، حم��ركًا �سجونًا 
واآه��ات مل تك��ن لتتحرك لول الأغاين الت��ي م�ست وترها. 
غري اأن هذه الأغاين التي طربنا لها كانت، دون اأن ندري، 
�سببًا يف خافات ب��ن املطربن و�سلت بهم اأحيانًا اإىل 
القطيع��ة، واأحيان��ًا اإىل �ساح��ات املحاك��م ا�ستمرت اىل 

�سنوات عجاف وبع�سها باتت دون حلول .
اأ�سمر يا ا�سمراين يا عبد احلليم؟

عندما �رصع املخ��رج الكبري �ساح اأبو �سيف يف ت�سوير 
رائعت��ه "الو�س��ادة اخلالي��ة" ع��ن ق�سة الكات��ب الروائي 
الكب��ري اإح�س��ان عبد القدو���ض، وبطولة لبن��ى عبد العزيز 
وعب��د احلليم حاف��ظ، قرر اأن ي�سيف اأغني��ة ت�سور حالة 
الع�س��ق الت��ي ي�سعر بها بطا الفيلم، عندم��ا يلتقيان بعد 
زواج كل منهم��ا م��ن �سخ���ض اآخ��ر، فلم يج��د اأف�سل من 
اأغني��ة الفنان��ة الكبرية فاي��زة اأحمد "اأ�سمر ي��ا �سمراين" 
الت��ي غنته��ا ع��ام 1957، من كتاب��ة ال�ساع��ر الغنائي 

"كمال  "اإ�سماعي��ل احل��ربوك" وتلحن املو�سيق��ار 
الطويل". وحققت الأغنية جناحًا كبرياً و�ساحقا 

يف حينه��ا عن��د عر�ض الفيل��م لدرجة مطالبة 
احلف��ات حت��ى  بغنائه��ا يف  اأحم��د  فاي��زة 
اأ�سبح��ت الأغني��ة حالة فنية حقق��ت جناحًا 

ي��وازي جن��اح الفيل��م، وعدت من اأه��م عوامل 
جناح��ه، الأمر ال��ذي اأقلق عب��د احلليم حافظ 

ب�سوت��ه  الأغني��ة  لت�سجي��ل  ودفع��ه 
وطرحه��ا يف الأ�س��واق، وه��ذا 

ما اأغ�سب فاي��زة اأحمد التي 
كان��ت القا�س��م امل�سرتك له 
يف معظ��م حفاته، ودفعها 
�ساخ��رة  اأغني��ة  غن��اء  اإىل 
واب��ور  يل  "هات��وا  ا�سمه��ا 

احلريق��ة"، م�ستخدم��ًة حل��ن 

اأغنية عبد احلليم "قولوله احلقيقة". فرف�ض عبد احلليم 
الغن��اء م��ع فاي��زة يف اأي حفل��ة وظلت ه��ذه اخلافات 

قائمة حتى جاءت حرب اأكتوبر املجيدة، التي ا�ستطاعت 
اإنهاء املقاطعة بينهما.

ليه خلتني اأحبك، جناة وليل
اأم��ا ع��ن اخلاف��ات الفني��ة الت��ي و�سل��ت اإىل �ساح��ات 
الق�س��اء، فكان��ت الفنانة جن��اة ال�سغ��رية اأول من و�سل 
اإليه��ا ب�سبب اأغنية "ليه خلتني اأحبك"، التي غنتها اأي�سًا 
الفنانة ليلى مراد، وكان املتهم الرئي�ض يف هذه الق�سية 
امللح��ن كمال الطويل. بداأت الق�س��ة حن قدم "الطويل" 
حل��ن الأغنية للفنانة ليلى مراد، التي وافقت عليه، ولكن 
ب��داأت اأعرا�ض احلمل تظهر عليها، فظ��ن الطويل اأنها لن 
تتمك��ن من الغن��اء، فاأعطاها لنجاة ال�سغ��رية، وبعد اأن 
و�سع��ت ليل��ى م��راد مولودها، طالب��ت الطوي��ل باإعادة 
الأغنية لها، وعندما امتنع بادرت مراد اإىل اإقامة دعوى 

ق�سائية �سده و�سد جناة ال�سغرية.
ل تكذبني عبد احلليم!

ما زلن��ا مع الفنانة جناة ال�سغ��رية، التي كانت رائعتها 
"ل تكذبي" �سببًا خلافها مع العندليب عبد احلليم 
حاف��ظ. فبع��د اأن غنته��ا يف فيل��م "ال�سم��وع 
ال�س��وداء" الت��ي �ساركه��ا بطولت��ه الفن��ان 
�سال��ح �سليم، غناها عب��د احلليم حافظ يف 
حفل ع��ام، وعلى الرغم م��ن اأن املو�سيقار 
حمم��د عب��د الوه��اب غن��ى الأغني��ة اأي�س��ًا، 
اإذ م��ن املع��روف عن��ه اعتي��اده عل��ى غن��اء 
اأحلان��ه. واعت��ربت جن��اة اأن ذل��ك اعتداء 
عل��ى حقوقها ف��ى الأغني��ة، ومل تعد 
العاق��ة بينها وبن عبد احلليم اإىل 

جماريها منذ تلك الواقعة.
هو اللي اختار هاين

جمعت ب��ن الثنائي الفني عبد 
احللي��م حاف��ظ وبلي��غ حمدي 
اأفرزتع��دداً  قوي��ة،  �سداق��ة 

كب��رياً من الأعمال الرائع��ة، ورغ��م اأن عاقتهما تخللها 
العدي��د من اخلافات التي كان��ت �رصعان ما تذوب، فاإن 
القطيعة التي حدثت ب�سبب اأغنية "هو اللي اختار" كانت 

نهاية العاقة بينهما.
فق��د حل��ن بليغ الأغني��ة وعر�سها على عب��د احلليم الذي 
اأحبه��ا كث��رياً، ولك��ن بعده��ا حل��ن عب��د الوه��اب اأغنية 
"نبت��دي من��ن احلكاي��ة" لعبد احلليم حاف��ظ، وبداأ عبد 
الوه��اب الربوف��ات ليق��رر عب��د احللي��م اأن يقدمه��ا يف 
حف��ل عيد الربيع، ويطلب م��ن بليغ تاأجيل تقدمي اأغنيته، 
ب�سبب ظروفه ال�سحية ون��زوًل عند ن�سيحة الأطباء باأل 
يق��دم اأك��رث م��ن اأغنية واح��دة جديدة يف احلف��ل الواحد، 
الأم��ر ال��ذي اأثار غ�س��ب بليغ ودفعه لته��ام عبد احلليم 
بالتهرب، و�سحب منه الأغنية، مما اأثر �سلبًا يف العندليب، 
الذي راأى اأن �سديقه غري مهتم بحالته ال�سحية. وذهبت 
الأغني��ة يف النهاية للفنان ه��اين �ساكر، الذي غناها يف 

بداية الت�سعينيات ليحقق بها جناحًا وا�سعًا.
 �سل �سحاك ملحم

يجم��ع ب��ن الفنان ملحم زي��ن والفنان ماج��د املهند�ض 
�سداق��ة قوي��ة، اإل اأن ال�سو�سيال ميدي��ا خلقت اأزمة فنية 
بينهم��ا، ب��داأت من��ذ اأن غن��ى ملح��م زي��ن اأغنيت��ه �سلي 
�سحك��ي" للملح��ن عل��ي ح�س��ون، فاأثارت �سج��ة كبرية 
عرب مواقع التوا�سل الجتماعي، موجهًة اأ�سابع التهام 
اإىل زي��ن ب�رصقته حلن اأغنية "اأن��ا بلياك" للمهند�ض التي 
طرحه��ا قب��ل عامن تقريب��ًا. الأمر ال��ذي ا�ستغربه مدير 
اأعم��ال ماج��د املهند�ض كث��رياً، موؤك��داً اأن ل ت�سابه بن 
اأي م��ن الأغنيتن. وق��ال اإنه ل توجد اأغني��ة مللحم زين 
ت�سب��ه اأغني��ة ماجد املهند���ض، وهذا ما ي��ربئ ملحم من 
هذه الأزمة املفتعلة عرب "ال�سو�سيال ميديا". لكن الأزمة 
و�سل��ت نهايتها عندما اأ�سدر املكت��ب الإعامي للملحن 
عل��ي ح�سون بيانًا �سحافيًا نفى فيه كل ما جرى تداوله 
على مواقع التوا�سل الجتماعي حول �رصقته حلن اأغنية 

." "اأنا بلياك  اأغنية  "�سلي �سحكي" من 

خالفات امتالك األغاني التنتهي منذ أيام عبد الحليم وصوال إلى ماجد المهندس حقيقة عمرو 
دياب

االن , وملتابع����ة اخر امل�صتجدات التي تظهر عل����ى ال�صاحة العراقية والعربية والعاملية , وخلدمة 
االخبار العاجلة حمل تطبيق ) اجلورنال ( ) ALJOURNAL( عرب االجهزة الذكية : 

فبمجرد كتابة كلمة اجلورنال يف خانة البحث يف اأي من اأ�صواق التطبيقات ميكن اإيجاد التطبيق 
اخلا�����ش بن����ا, واأي�صًا الدخول اإىل اأي �صفحة وقراءة تعليقات القراء حول خرٍب اأو برنامٍج معني 
واأي�ص����ًا كتاب����ة اآرائك اخلا�صة, كما ميكنك م�صاركة اخلرب اأو اإعادة ن�صره على ح�صاباتك اخلا�صة 

على �صبكات التوا�صل االإجتماعي كالفي�صبوك Facebook بكتابة كلمة اجلورنال .
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