
رحيل الممثل سليم محفوظ   

إيمى تغرد لدنيا شقيقتها

منة تجمع بين زوجين 

يسرا توجه رسالة إلى عمرو 

نع��ت وزارة ال�س��وؤون الثقافي��ة التون�سي��ة املمث��ل �سلي��م 
حمف��وظ الذي تويف ي��وم الأحد، بعد ���راع مع املر�ض 
ع��ن 75 عام��ًا.  وقال��ت ال��وزارة يف بي��ان اإن حمف��وظ 
"يعت��ر م��ن جي��ل املوؤ�س�س��ن يف احلقل امل�رح��ي، اإذ 
�ساه��م يف بع��ث اأكرث م��ن موؤ�س�س��ة م�رحي��ة يف تون�ض 
العا�سمة كم��ا ان�سم الراحل لفرقة مدينة تون�ض، ويعتر 
م��ن عنا���ره امل�ساهمة يف اإ�سعاعه��ا". ولد حمفوظ يف 
19 يناير )كانون الثاين( 1942، وا�ستهر بتنوع اأدواره 
يف امل���رح والتلفزي��ون وال�سينم��ا. وم��ن اأب��رز اأعمال��ه 
امل�رحي��ة "احل��اج" و"�ربن��ي وبك��ى( و"العفاريت" 
و"فولب��وين" و"ال�س��رك" و"القاع م��ر" و"بن نومن" 

و"اأبو عز املغفل".

ن���رت الفنانة اإميى �سمر غامن، فيديو ل�سقيقتها الفنانة 
دني��ا �سمر غ��امن م��ن م�سل�س��ل "الكب��ر اأوى"، تظهر به 
وه��ى تغنى اأغني��ة "كيفك اأن��ت" للنجم��ة الكبرة فروز 
ولكن باللهج��ة ال�سعيدية. وعلقت اإميى على الفيديو عر 
ح�سابه��ا ال�سخ�سى مبوقع تب��ادل ال�س��ور "اإن�ستجرام"، 
قائل��ة: "بحبك يا اأكرت واحدة موهوبة �سفتها ما�ساء اهلل.. 
ربن��ا يحفظ��ك ويحر�سك داميا ويعملك اخل��ر فى حياتك 
و�سغلك يارب". عل��ى جانب اأخر ن�رت دنيا �سمر غامن، 
�س��ورة م��ع اإميي وهي نائم��ة، عر ح�سابه��ا على موقع 
"ان�ستج��رام"، معلق��ة عليه��ا :"تعب نيلل��ى و�ريهان". 
وحق��ق "نيلل��ي و�ريهان"، جناح��ا كبرا اأثن��اء عر�سه 
رم�س��ان 2016، وي�ساركه��ا بطولت��ه �سل��وى خط��اب، 

وحممود اجلندي، وبيومي فوؤاد، واأحمد حاوة.

   بداأت الفنانة امل�رية منة ف�سايل ت�سوير اأوىل م�ساهد 
م�سل�سله��ا اجلديد "احلب احلرام"، داخل اأحد امل�ست�سفيات 
مبنطق��ة ال�ساد���ض م��ن اأكتوبر، حي��ث جمعته��ا عدد من 
امل�ساه��د بالفنان ح��ازم �سمر. واجلدي��ر بالذكر اأن منة 
جت�س��د �سخ�سي��ة طبيبة ق�س��ت اأغلب �سن��وات عمرها يف 
لبن��ان، ولكنها تت��ورط يف جرمية قتل تع��ود على اأثرها 
اإىل القاه��رة، وتقيم يف منزل عمته��ا، التي تلعب دورها 
الفنان��ة بو�سي، حيث تتزوج م��ن ابن عمتها، الذي يج�سد 
دوره ح��ازم �سمر، بعد وقوعها يف حب��ه، ولكنه يختفي 
بعده��ا يف ظ��روف غام�س��ة، ليظ��ن اجلمي��ع اأن��ه مات، 
فتت��زوج من �سقيقه الذي يلعب دوره الفنان اأحمد �ساح 

ح�سني، قبل اأن يعود "حازم" للظهور جمدًدا.

حّل��ت الفنانة ي�را �سيف��ة على برنام��ج "تعاىل ا�رب 
."Fm ساي" مع مراد مكرم وامُلذاع عر اإذاعة "جنوم�

وخ��ال اللق��اء، تط��ّرق احلديث ع��ن التج��ارب الغنائية 
اجلي��دة مب�ر، لتق��ول ي���را اإن هن��اك �سخ�ض م�ري 
عامل��ي ي�سم��ى عمرو دي��اب، واأنها حتبه وحت��رتم عقله 
وذكائ��ه، واأن��ه يتاأّن��ى يف اختي��ار اأعمال��ه واإ�سداره��ا 
بالوق��ت املنا�س��ب، ث��م وّجه��ت ر�سال��ة له قائل��ة: "انت 
فع��ا مع��دي كل النا�ض". وق��ررت ي���را اأن ت�رد ق�سة 
لتوؤكد على جناح عمرو دياب عامليا، وذلك عندما تلقت 
مكامل��ة هاتفية من املمثل العاملي ج��ون مالكوفيت�ض، 
يطل��ب منها ال�ستعان��ة باأغنية لعمرو دي��اب يف فيلمه، 
فاأخرت��ه باأنه��ا �ستت�س��ل بعم��رو دي��اب لتح�سل على 

موافقته، وبالفعل هذا ما حدث.

 Maria Eduarda Reis ب�صبب جمالها الطبيعي بعمر ال 14 حتدث �صجة كبرية يف مواقع التوا�صل االجتماعي
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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 الكامرا على �سورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�ض بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�سيب برنامج

   ا�س��رتت لورن�ض باويل جوبز، اأرملة موؤ�س�ض "اآبل" �ستيف جوبز، متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 
ح�سة كبرة من راأ�سمال املجلة الأمريكية "ذي اأتانتك" العريقة 
التي تاأ�س�ست قبل 160 عامًا، بوا�سطة جمعيتها اخلرية "اإمير�سن 
كوليكتف". ويحتفظ ديفيد براديل الذي كان ميلك اأكرثية الأ�سهم، 
بح�س��ة �سئيلة وهو تعهد بالبقاء على راأ�ض املجموعة على مدى 
ث��اث �سنوات عل��ى الأقل، بح�سب م��ا اأ�س��ارت "ذي اتانتك" يف 
بي��ان مل تو�سح فيه قيمة ال�سفقة ول م�ستوى امل�ساهمة للمالكة 
اجلدي��دة. هذه املجلة الت��ي اأن�سئت �سنة 1857 يف بو�سطن كانت 
طوي��ًا خم�س�س��ة ل��اأدب وال�سع��ر وال�سيا�س��ة. لك��ن بع��د ت��ويل 
ديفي��د براديل زم��ام الأمور يف املجل��ة يف 1999 مقابل ع�رة 
ماي��ن دولر، ح�س��ل تعديل على ال�سيا�سة العام��ة للمجلة التي 
بات��ت اأقرب اإىل كونها جمل��ة اإخبارية مع ح�سة كبرة لل�سيا�سة. 
واأو�س��ح امل�س��در عين��ه اأن "ذي اأتانتك" كان��ت تخ�ر اأكرث من 
10 ماي��ن دولر �سنويًا قبل ت�سلمه��ا من ديفيد براديل، وهي 
باتت اليوم تدر "اأكرث بكرث من ع�رة ماين دولر" من الأرباح 
ال�سنوي��ة. ه��ذه ال�سفقة التي مت الإعان عنه��ا ل ت�سمل ال�ركات 
الأخ��رى التابعة للمجموعة التي يديرها ديفيد براديل، خ�سو�سًا 

موقع "كوارتز" الإخباري الذي يحقق منواً مطرداً.

 يب��دو اأن ت�ري��ح الفنان��ة �سري��ن عبد الوه��اب يف حق 
الفن��ان عم��رو دياب مل مي��ر مرور الكرام، فق��د ردت هدى 
الناظ��ر مدي��رة اأعمال الأخ��ر بطريقة غ��ر مبا�رة على 
م��ا قيل عنه عر ح�سابها عل��ى الفي�ض بوك. مديرة اأعمال 
عم��رو دياب كتب��ت على الفي�ض ب��وك قائل��ة: "لأ ده احنا 
متعلمنا�ض بقى"، لتنهال عل��ى من�سورها التعليقات التي 
اأخ��ذت ت�سر اإىل اإنها تق�سد بكامها ما قالته �سرين عبد 

عب��د الوهاب يف حق اله�سبة. وكانت �سرين 
الوه��اب ق��د هاجم��ت عم��رو دي��اب 

عندم��ا  مبا���رة،  غ��ر  بطريق��ة 
اأك��دت عل��ى اإنه��ا تعم��دت اإهانة 
اأح��د الفنان��ن يف حف��ل زف��اف 
الإ�س��اءة  واأن  يو�س��ف،  عم��رو 

كان��ت مق�سودة، لأن��ه اأهانها يف 
اإحدى اجلل�س��ات اخلا�سة 

ت��رد  اأن  ف��اأرادت 
ل��ه الأم��ر علنًا.
كام  وب�سب��ب 
عب��د  �سري��ن 
يف  الوه��اب 
حف��ل زف��اف 
عمرو يو�سف، 
�س�������ت  تعر
م  لهج����������و
�سدي���د حيث 

ع��ن  حتدث��ت 
الفن��ان عم��رو دي��اب 
لتق��ول عن��ه: "راح��ت 
علي��ه"، بينم��ا اأكدت 
اأن اإلي�سا "منفوخة"، 
منه��ا  اإ�س��ارة  يف 

لعملي��ات التجميل 
التي خ�سعت لها.

أرملة مؤسس ابل تشتري مجلة 
"ذي اتالنتك"

تصاعد األزمة بين دياب وشيرين 

تتهم أنغام والسبب  يلغي ارتباطاته الفنية   

رد ال�ساع��ر الغنائي به��اء الدين حممد على ما قالت��ه �سمرة �سعيد يف 
حلقة برنامج "كل ي��وم" مع الإعامي عمرو اأديب، باأن اأغنية "اأكتبلك 
تعهد" كانت اأغنيتها قبل اأنغام . وكتب بهاء الدين حممد موؤلف الأغنية 
عر ح�سابه ال�سخ�سي على "فاي�سبوك" قائًا "طاملا عمرو اأديب بيعيد 
حلق��ة �سمرة �سعيد وكامها عن اأغنية اأكتبلك تعهد اإنها كانت اأغنيتها 
وماخدتها���ض!! ولأن عمرو كان لزم يرجعلي عل�سان اأرد على حماولة 
ا�ستهتاره��ا م�سط��ر اأو�س��ح اإن بالفع��ل كان عاجبه��ا مذه��ب الأغنية 
واديته��ا مللحن حت��ت اإ�رافها وبعتتلي اللح��ن و�سمعته ورف�سته لأنه 
كان م���ض ليق على ال��كام خال�ض وعل�سان ماتزعل���ض قولتلها اإن�سى 
الأغني��ة دي لأنها حتنجح وكل املو�س��وع ماخد�ض كام يوم فقط م�ض 
�سنن". اأ�ساف: "�سمعت اأنغام كلمات الأغنية وعجبها وكان رد فعلها 
كل��ه وعي وفه��م.. ووظفتها �س��ح واتفقن��ا يلحنها الفن��ان اإيهاب عبد 

الواحد وجنحت واأ�سبحت اأغنية للتاريخ.

طال��ب النجم امل�ري تام��ر ح�سني، مديري اأعمال��ه بالعتذار عن اأي 
ارتباط��ات الفني��ة �سواء اأف��راح اأو حفات غنائية تعاق��د علي اإحيائهم 
خ��ال الأيام املقبلة، بع��د الإ�سابة التي حلقت بعم��وده الفقري، جراء 
تداف��ع اجلمهور علي��ه، بعد انتهاء حفل��ه الأخر يف ال�ساح��ل ال�سمايل.  
وق��ال م�س��در مق��رب م��ن ح�سن��ي، اإن املط��رب ال�س��اب رف���ض وجود 
رج��ال حرا�سة معه عقب انته��اء احلفل، ولبى دع��وات حمبيه بالتقاط 
ال�س��ور التذكارية معه��م، ولكنه فوج��ئ بتدافع الكثري��ن جتاهه مما 
جع��ل ظهره يرتط��م باأحد احلوائط، وتعر���ض للآم مرحة يف حلظتها. 
واأ�س��اف: توج��ه ح�سني بعده��ا اإىل اإحدى امل�ست�سفي��ات، وخ�سع لعدد 
م��ن الفحو�س��ات والأ�سعة، وتب��ن عدم وجود اأي ك���ر مبنطقة الظهر، 
واإمنا يعاين من ا�ستب��اه يف �رخ، مما جعل الأطباء يطالبونه باخللود 
للراح��ة، والعتم��اد علي "عكاز" يف ال�سر. يذك��ر اأن حفل تامر ح�سني 

الأخر �سهد ح�سوراً جماهريًا كبراً من خمتلف املراحل العمرية.

متابع��ة –اجلورن��ال :حت��ول الف��ن يف الع���ر احل��ايل اإىل 
�سن��دوق ح��ظ، وم�سدرا للم��ال واجلاه والع��ز لفنانن العامل 
العرب��ي عمومًا، وللفنانن امل�ري��ن على وجه اخل�سو�ض، 
وه��ذا ما توؤك��ده ال�سواهد املختلفة الت��ي تك�سف كل فرتة عن 
حج��م ثروات الفنان��ن، حيث اأ�سب��ح الفنان حالي��ًا مليونر 
يح�س��ب م��ن �سف��وة املجتم��ع، بع��د اإمتاكه ل��رثوة تتخطى 
ماي��ن ال��دولرات يف �سنوات تعد على اأ�ساب��ع اليد الواحدة 
كان الف��ن قدمي��ًا مهنة تدي��ن �ساحبه��ا، حي��ث كان الفنان 
ي���رف ما يجنيه م��ن الفن على الفن نف�س��ه، بدليل اأن كبار 

الفنان��ن اأم�س��وا اآخ��ر اأيامه��م وه��م يعان��ون الفق��ر 
والع��وز، ومل يتمكن��وا حتى من توف��ر املال الازم 

لعاجهم، وي�سرتك الكثر من فناين الزمن اجلميل 
يف امل�س��ر ذاته، فعلى �سبيل املث��ال قامت كًا 
م��ن الفنانة م��رمی فخر الدين وزه��رة العا ببيع 

ممتلكاته��ن يف مزاد علني بعدم��ا اأعر�ض عنهما 
املخرج��ون، وذل��ك ب�سب��ب حاجته��ا اإىل 

امل��ال، اأما �سعاد ح�سن��ي فلم تكن 
متل��ك �سق��ة يف م���ر، كم��ا اأن 

الدول��ة منع��ت عنه��ا الإعان��ة 
مل  وفاته��ا  وقب��ل  ال�سهري��ة، 

 3950 �س��وى  يك��ن معه��ا 
جنيه��ا اإ�سرتليني��ا للعاج 
لنفق��ات  جنيه��ا  و58 

املعي�سة
كم��ا م��ات الفن��ان يون�ض 
ومري�س��ا،  فق��را  �سلب��ي 

اأم��ا اإ�سماعي��ل يا�سن الذي 
قب��ل  العم��ل  ع��ن  توق��ف 
ال�سنوات الأرب��ع التي �سبقت 

الدي��ون  فحا�رت��ه  وفات��ه، 
م��ن كل جانب وم��ات ومل يكن 

يف جيبه جني��ه واحد، كما كانت 

نهاية عبد ال�سام النابل�سي هي العوز ال�سديد، وامل�سر نف�سه 
واجه��ه املخرج ح�سن الإمام الذي باع اأث��اث منزله، وا�سطر 
يف نهاي��ة املط��اف اإىل بيع �ساعة يده لك��ي ي�سرتي بها لقمة 
ت�س��د رمق��ه، كما اأم�س��ي كل من يو�س��ف وهب��ي واأمينة رزق 
وفاطمة ر�سدي حياتهم على معا�ض تقاعدي يبلغ 32 جنيها 
.فق��ط، مت رفعه��ا اإىل مائة جني��ه م�ري اأما الي��وم فاأ�سبح 
الفنان��ون يتناف�س��ون على زيادة حج��م اأر�سدتهم يف البنوك 
وعل��ى امت��اك ال�سق��ق والعم��ارات وال�سي��ارات والطائ��رات، 
ويعت��ر عمرو دياب الفنان الأكرث ث��راء يف م�ر برثوة تبلغ 

وه��و  دولر،  ملي��ون  ال���41 
لي�ض بالأمر الغريب خا�سة 
انه لاإيرادات، وحقق دياب 
�سه��رة كب��رة بع��د جن��اح 
األب��وم "مي��ال"، ومع��روف 
عنه اأن��ه �ساحب اأعلى اأجر 
يف احلف��ات اخلا�س��ة، وهو 
اأج��ر  اأعل��ى  اأي�س��ا �ساح��ب 
يف الإعان��ات، حي��ث يت�سدر 
املرك��ز الأول يف قائم��ة اأغلى 
مطربي الوط��ن العربي واأكرثهم 
حتقيقًا وتعاقد مع �ركة للم�روبات 

الغازي��ة عل��ى تق��دمی �سل�سل��ة اإعان��ات وح�سل عل��ى ن�سف 
ملي��ون دولر ع��ن كل اإع��ان، كما ميتل��ك عدة عق��ارات، اإىل 
جان��ب فيللته يف املن�سورية وجمموعة من �سيارات "الهامر، 
وم��ن امل�سهور عنه قيامه بتقدمی ذبائح وهبات لأهايل بلدته 
الت��ي ن�س��اأ فيه��ا ولي�ض بغري��ب اأن يج��د الفنان ه��اين �ساكر 
ل��ه مكان يف ه��ذه القائم��ة، رغم قل��ة ن�ساطه وع��دم احيائه 
للحف��ات بك��رثه، اإل ان ثروته و�سل��ت اإيل 32 مليون دولر، 
فهو الفنان الذي بداأ الغناء يف عهد كبار املطربن امل�رين 
مثل عبد احلليم حافظ، كما يعد املطرب تامر ح�سني من اأكرث 
املطرب��ن امل�ري��ن ث��را ًء، وذل��ك بعد جن��اح اأفامه، حيث 
جت��اوز اأج��ره عن فيل��م عمر و�سلم��ى اجلزء الث��اين 5 ماين 
جني��ه، كذلك بلغ اأجره ع��ن م�سل�س��ل "اأدم" 20 مليون جنيه، 
ويق��ال اإن��ه مت تخفي�سها اإىل 10 ملي��ون جنيه وميتلك حكيم 
ثروة تقارب ال� 30 مليون دولر، ويذكر اأنه قد تعر�ض حلادث 
�سطو و�رق منه 18 �ساعة يد يقدر ثمنها مبليون و750 األف 
جنيه، وثاثة هواتف جوالة، وكامرا فيديو، وجهاز لبتوب، 
وبع���ض امل�سغ��ولت الذهبية واملاب�ض، وق��د متكنت ال�رطة 
ورفيقيه اإيهاب توفيق وه�سام عبا�ض من القب�ض على املتهم 
عندما ح��اول بيعها، ل�سبب ب�سيط جدا، وهو اأن هذه ال�ساعات 
ل يوج��د مثله��ا يف م�ر، وم��ن املطربن امل�ري��ن الذين 
حقق��وا جنومية وثراء كبرا املطرب م�سطفى قمر الذي يعمل 
يف الغن��اء منذ اأوائل الت�سعين��ات ول ميكن جتاهل ال�سائعات 
الكثرة التي تطارد الزعيم عادل امام الذي يرتبع علي عر�ض 
اأج��ور املمثلن والذي يتقا�سي عن الفيلم الواحد "15 مليون 
جنيه" ا�ساف��ة اإيل ح�سوله علي مليون جنيه من اأي برنامج 
ي�ست�سيف��ه علي الف�سائي��ات، ويلي عادل امام .يف الرثوة كل 
م��ن يحيي الفخراين ونور ال�ريف وحمم��ود عبدالعزيز الذين 
يتقا�سي كل منهم ما بن 5 اإيل 7 ماين جنيه عن امل�سل�سل 
الواح��د  .وبالن�سب��ة لقائم��ة الفنان��ات امل�ري��ات، فترتب��ع 
املطرب��ة اأنغ��ام واملطربة �سرين على قائم��ة اأكرث املطربات 
امل�ري��ن ث��راءاً، وتن�س��م اإليهم��ا روب��ي الت��ي اأعلن��ت اأنها 

تتقا�سي اأكرث من 150 األف دولر يف احلفلة الواحدة.

تعرف إلى نجوم الفن العربي الفقراء واألثرياء بالتتابع .. سميرة تامر

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�����ص 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 .

تطبيق »الجورنال« متوافر مجانا على الهواتف الذكية كافة
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