
صابر الرباعي يدافع عن شيرين

وفاء : "الطوفان" نتمنى لو كان أطول 

العابدين يتصدر تتر مسلسله 

السقا يهنئ الحسن بجديده

   اعتببر املطرب التون�صي، �صابر الرباعي، اأغنيته اجلديدة 
"�صالم يا دفعة"، املقرر اأن يغنيها، م�صاء اليوم  يف حفل 
ختببام الببدورة الببب 26 ملهرجببان املو�صيقببي العربية بدار 
الأوبببرا امل�رصيببة، مبثابة حتيببة وفاء لكل جنببدي عربي، 

لكونهم حائط ال�صد يف مواجهة العدو. 
وقببال الرباعي يف املوؤمتببر ال�صحايف الببذي اأقامه، م�صاء 
ام�ببش، داخببل دار الأوبببرا، اإن مواجهببة اجليو�ببش العربيببة 
للمرتزقببة وراء تنقلهم و�صفرهم لإحياء احلفالت الغنائية، 
م�صيفببًا اأنببه مل يكن يخطط اإطالقببه لتلك الأغنيببة من دار 
الأوبببرا امل�رصيببة، حيببث اأن تلببك اخلطببوة متببت مبح�ببش 
ال�صدفة، بح�صب قوله. وو�صببف املطرب التون�صي، الفنانة 

امل�رصية �صريين، بب "الع�صل"،

قالببت الفنانة امل�رصية وفاء عامببر، اإنها كانت تتمني اأن 
ينتمي م�صل�صلها اجلديد "الطوفان" لنوعية اأعمال ال�صتني 
حلقببة ولي�ببش 45 حلقببة كما ُيعر�ببش حاليًا علببى اإحدى 
القنببوات الف�صائيببة امل�رصيببة.  واأ�صافببت عامببر مل�صدر 
مقرب ، اأنهببا عندما قراأت ال�صيناريو وجببدت اأحداثه اأكر 
مببن عر�صهببا يف 30 حلقببة مثلمببا كان خمططببًا لببه يف 
بداية التح�صريات، واأبلغببت وجهة نظرها للمخرج خريي 
ب�صببارة والفنان اأحمد زاهر، بح�صببب قولها، م�صرية اإيل اأن 
"الطوفببان" لي�ش عماًل ي�صببم كوكبة من النجوم فح�صب، 
واإمنببا يحمببل ر�صائببل جمتمعية مهمببة لبد مببن تناولها 
وعر�صهببا ب�صببكل كامل. وي�صببارك يف بطولببة "الطوفان" 
عبري �صري ودينببا وروجينا وفتحي عبدالوهاب وماجد 
امل�رصي وهنا �صيحة واإيهاب فهمي وكوكبة من النجوم، 

اجلهببة  مببع  العابديببن،  ظافببر  التون�صببي  الفنببان  اتفببق 
املنتجببة مل�صل�صله مع الفنانببة امل�رصية يا�صمني �صري، 
التببي تخو�ببش اأوىل بطولتهببا املطلقة يف عببامل الدراما 
التليفزيونيببة، على ت�صدر ا�صمه لترت العمل املقرر عر�صه 
يف رم�صببان املقبل.  وعلم م�صدر مببن داخل امل�صل�صل اأن 
يا�صمببني مل تعرت�ببش على و�صببع ا�صمها ثانيببًا يف الترت، 
رغببم اأن العمببل مببن بطولتهببا يف الأ�صا�ش، وذلببك بحكم 
ح�صولهببا علي اأجر �صخببم قيمته 7 ماليببني جنيه. ومن 
املقببرر اأن تتفببرغ لتح�صببريات م�صل�صلهببا اجلديببد، الببذي 
مل يتببم ال�صتقببرار على ا�صمه بعببد، رغم اأنببه ماأخوذ من 
فورمببات اأ�صبانيببة، بعد انتهائها مببن ت�صوير دورها يف 

فيلم "الديزل" مع الفنان حممد رم�صان.

هنبباأ الفنببان اأحمببد ال�صقببا، الفنببان ال�صورى تيببم احل�صن، 
مبنا�صبة عر�ببش م�صل�صله اجلديد "عائلببة احلاج نعمان"، 
والببذى بداأ عر�صه منذ اأيام. وكتببب "ال�صقا"، على ح�صابه 
مبوقببع "اإن�صتجببرام": "مببروك اأخويببا وحبيبببى املخرج 
اأحمببد �صفيق على امل�صل�صل، مببروك النجم تّيم ح�صن، واأ/ 
�صببالح عبببد اهلل، واأ/ اأحمد بدير، والنجمببة ي�رصا اللوزى.. 
ومروك للمنتببج املتاألق فى كل اأعمالببه كالعادة املنتج 
اخللببوق �صادق ال�صببباح، بالتوفيق لببكل اأبطال امل�صل�صل 
اأمببام وخلببف الكامببريات". مببن جانبببه رد تيببم احل�صن، 
علببى تهنئة ال�صقا قائبباًل: "�صكر كبري جببدا للنجم الكبري 

اأحمدال�صقا، وم�ش غريب عنه ابدا ذوقه و توا�صعه".

باع �لألبوم �جلديد للمغنية تايلور �صويفت "ريبتي�صن" حو�يل 925 �ألف ن�صخة خالل �أول ثالثة �أيام من �صدوره، ليقرتب بذلك من تخطى حاجز 
�ملليون ن�صخة.
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إلى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والريا�صية  والقت�صادية  ال�صيا�صية  امل�صتجدات 
طريق الأجهزة الذكية مبجرد و�صع الكامريا على �صورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�ش بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�صيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 
طالببب الفنببان عمرو م�صطفببى، ملحن اأغنية "م�رصبت�ببش من نيلها" 
للفنانببة �صريين عبد الوهاب، ب�صحب الأغنية منها، بعد الإهانة التى 
وجهتها مل�رص، خالل حفلها فببى مدينة ال�صارقة الإماراتية، والذى 
مت تداولببه من خالل مقطع فيديو على مواقببع التوا�صل الجتماعى 
املختلفببة. وكتببب م�صطفى، معلقببًا على الواقعة، عببر �صفحته على 
موقببع التوا�صل الجتماعببى "في�ش بوك" : "كميببة ال�صحفيني اللى 
كلمونى على مو�صوع م�رصبت�ش من نيلها ل يعد منذ ال�صباح الباكر 
ب�صفتببى ملحن الغنية، لكببن اأنا قررت اأرد على �صفحتي عل�صان اأنا 
�صببد اأى ت�رصيح خارج هذه ال�صفحة". واأ�صبباف : "اأول اأخالقى لن 
ت�صمببح باأى �صكل مببن الأ�صكال اإنى اأرد ل�صبب واحببد اأنى كنت طرف 
فببى م�صكلة �صابقببة مع املذكورة، �صاحبة الواقعببة". وتابع : "ثانيا 
فببى الأول والآخر هببى �صيدة، واأرى اأن من الرجولببة عدم الرد الآن.. 

كان ممكن فى ال�صابق لكن امتنع الآن لأن املو�صوع يخ�ش بلد".
واختتببم عمرو م�صطفببى حديثه، قائال: "ثالثا اأنببا من وجهة نظرى 
لي�ببش منع مببن النقابة من الغناء ولكن متنببع اإذاعة اأغنية م�رصبت�ش 
من نيلها ب�صوتها والبحث عن �صوت م�رصية، ت�صتحق �رصف الغناء 

لبلدها". 

عقببد املمثل ال�صهببري جيم�ش فرانكببو العزم على اإخببراج فيلم 
عببن كوالي�ش فيلم ذا روم، والذي يو�صف كثرياً باأنه اأحد اأ�صواأ 
الأفالم ال�صينمائية على الإطالق، مو�صحًا اأن فيلمه ل يهدف 
اإىل التهكببم مببن املخرج واملمثببل تومي ويزو. وقببال فرانكو 
الببذي يلعب اأي�صًا �صخ�صية ويزو يف فيلم ذا ديزا�صرت اآرتي�صت 
اأو الفنببان الكارثي اإن فيلمه يك�صببف ولع هذا ال�صخ�ش غريب 
الأطببوار بال�صينمببا رغم هجوم النقبباد على الفيلببم. واأ�صاف 
فرانكببو يف مقابلة معه قبل العر�ببش الأول لفيلمه يوم الأحد 
مبهرجان معهد الفيلم الأمريكي يف لو�ش اأجنلي�ش: "اإنه ويزو، 
فنان بهذا املعنى لذا ففيلم ذا روم، كارثة كما اأنه عمل فني". 
واأ�صند فرانكو ل�صقيقه ديف فرانكو دور جريج �صي�صرتو �صديق 
ويزو الذي �صاركه بطولة ذا روم و�صارك اأي�صًا يف و�صع كتاب 
عن الكوالي�ش ي�صتند اإليه فيلم فرانكو. وقال ديف فرانكو: "مل 
نهببدف قط اإىل ال�صخرية مببن ذا روم اأو تومي ويزو". واأ�صاف 
"على النقي�ش، اأردنا الحتفاء بتومي والحتفاء بهذا الفيلم 
وبهوؤلء احلاملني الذين ل يقبلون بكلمة ل". ويو�صح فيلم ذا 
ديزا�صرت اآرتي�صت الذي يبداأ عر�صه يف دور ال�صينما الأمريكية 
يف دي�صمببر )كانون الأول(، كيف خطف بريق هوليوود ويزو 

و  �صي�صرت وجعلهمببا يقببرران �صنع فيلببم موله و
ويببزو واأخرجه وقام ببطولته يف 
2003. ول يك�صف الفيلم العجز 
حتببى الآن عن معرفة ُعمر ويزو، 
ول كيببف جمع 6 ماليببني دولر 
لإنتاج "اأ�صببواأ فيلم �صينمائي على 
الإطالق". وقببال �صي�صرتو: 
"ي�صخببر النا�ببش من ذا 
 15 وبعببد  لكببن  روم 
تذاكببر  تنفببد  عامببًا، 
التببي  ال�صينمببا  دور 
فكيببف  تعر�صببه، 
ت�صفببه باأ�صواأ فيلم؟ 

اإنه فيلم ناجح".

عمرو  يطالب بسحب أغنيته 

جيمس فرانكو ُيخرج عمال 
جديدًا   

جمال تتخلص من 
"جبيرة"  أحمد سعد عن الغناء   

مببا زالببت الفنانة الكبرية ميمببى جمال تتواجد ب�صببكل اإجبارى 
فببى منزلها، بعد تعر�صها لك�رص بقدمها الي�رصى، عقب �صقوطها 
اأر�صببا، مما اأدى اإىل اإحاطة قدمهببا بجبرية منذ 3 اأ�صابيع، ومن 
املقببرر اأن تتخل�ش منها مطلع الأ�صبببوع املقبل باأوامر الطبيب 

املعالج.
وقالببت الفنانة القديرة لب"اليوم ال�صابع"، اإن هذه الإ�صابة تعود 
منببذ اأن كانت فى ال�صاحل ال�صماىل خالل �صهر اأكتوبر املا�صى، 
وتعر�صت لإ�صابة طفيفة فى قدمها بعد انزلقها هناك، وعندما 
عببادت للقاهرة بعدها، تعر�صت لنببزلق اآخر فى منزلها، الأمر 
الذى جعل الإ�صابة كبرية، واأجرها على ارتداء اجلبرية، بعدما 

اأكد لها الطبيب املعالج، اأن هناك ك�رصا بالفعل فى قدمها.
يذكببر اأن الفنانببة ميمببى جمال مبتعببدة عن احليبباة الفنية منذ 
عامببني ون�صببف، وبعببد رحيببل زوجهببا الفنببان الكبببري ح�صببن 

قررت نقابة املهببن املو�صيقية امل�رصية برئا�صة الفنان هاين 
�صاكر اإيقاف املطرب اأحمد �صعد عن الغناء وحتويله للتحقيق، 
ب�صبب عدم التزامه بتنفيذ عدد من عقود التفاق املرمة بينه 

وبني جهات متعددة. 
وقببال �صكرتري النقابة اأحمد رم�صان، اإنه تلقى �صكاوى عديدة 
مببن اأحمد �صعد، اأبرزها كانببت من جهة اإنتاجية اأبرمت اتفاقًا 
موثقببًا مببع الأخري لتنفيببذ عمل فني، ولكنببه مل ينفذه ومل يعد 
عربببون التعاقد اإليهم، م�صيفًا اأنه تلقببى �صكوى اأخرى متثلت 
يف عببدم ح�صببوره لإحببدي احلفببالت املتعاقببد عليهببا رغببم 

ح�صوله على عربون تعاقد. 
يذكببر اأن اأحمد �صعد قد تزوج اأخرياً من الفنانة �صمية اخل�صاب 
يف حفل عائلي اقت�رص علببى اأ�رصتيهما وعدد من اأ�صدقائهما 

املقربني.

اأ�صببدرت املطربببة امل�رصيببة �صرييببن عبدالوهبباب، بيانببًا 
�صحافيًا للرد علي اتهامها ب�صمعة م�رص، بعد تداول مقطع 
م�صور لها من حفل غنائي يف اإحدى الدول العربية، �صخرت 
فيببه من نهر النيل، حينما ردت علي معجبة طالبتها بغناء 
اأغنيببة "م�رصبت�ش من نيلها" قائلببة: "هيجيلك بلهار�صيا"، 
وطالبتهببا با�صتخدام مياه معدنيببة فرن�صية ال�صنع. وبداأت 
�صريين بيانها بكلمببات موؤثرة قائلة: بيان مني اأنا �صريين 
�صيببد حممد عبببد الوهاب، الطفلببة امل�رصيببة الب�صيطة التي 
ن�صبباأت يف منطقة القلعببة ال�صعبية، وتعلمت حب هذا الوطن 
والنتمبباء اإليه مببن ب�صطاء مثلها يحبون تببراب هذا الوطن 
دون اأي مقابببل، الطفلببة التببي كببرت واأ�صبحببت �صخ�صية 
عامببة معروفة حتا�صببب على كل نف�ببش تتنف�صه وكل حركة 
تتحركهببا، ولكنهببا مازالببت حتتفببظ بطفولتهببا وعفويتها 
وهببو ما ي�صبب لها الكثري من امل�صاكل. واأ�صاف البيان: اأنا 
�صرييببن عبد الوهاب التي غنت مل�رص و�صهدائها ومل تتاأخر 
حلظببة يف تلبيببة نداء وطنها يف اأي وقببت ب�صوتها وا�صمها 
وكل مببا حققتببه، رف�صت الغنبباء يف اأي دولببة على خالف 
�صيا�صببي مع وطنها مهما كانت الإغراءات اأو املقابل ودون 
اأن يطلببب منهببا اأحد ذلببك، وهذا لي�ببش ف�صبباًل واإمنا واجب 
و�صببيء ب�صيببط مقارنة مبا اأعطتببه لها بلدهببا واأبناء بلدها 
الذين جعلوها الآن ما هي عليه. وتابع البيان: �صريين التي 
تفخر عندما تغني يف اأية دولة وي�صبق ا�صمها لقب املطربة 
امل�رصيببة وجتده �رصفًا مببا بعده �رصف، ونعمة من اهلل اأنها 
ن�صاأت يف هذا الوطن، فهذه املقدمة لي�صت للدفاع عن خطاأ 
ول للهروب مببن اعتذار واجب من دعابة مل تكن يف حملها 
ومن تعبري خانها، فاخلطاأ خطبباأ وال�صواب �صواب. واأكمل 
البيببان: هذا الفيديو الذي اأ�صاب اأبناء وطني بال�صدمة من 
حفلببة يف ال�صارقة منببذ اأكرث من عام، ولببن اأبحث وراء من 
احتفببظ بببه كل هذه املدة ليظهببره الآن ويف هببذا التوقيت، 
وعندمببا �صاهدته �صاهدته كما لببو كان هذا املوقف يحدث 
اأمامببي لأول مببرة وكما لببو كانت من تتحببدث فيه �صخ�ش 
غببريي، فاأنببا بالفعببل ل اأتذكببر اأين قلت هذا الببكالم، لأنني 

بالطبببع ل اأعنيببه ول يعببر عمببا بداخلببي جتبباه وطنببي، 
وكمببا ذكببرت �صابقًا كانببت دعابببة �صخيفة لو عبباد الزمن 
بببي بالتاأكيد ملببا كررتها. واختتمت �صرييببن بيانها قائلة: 
وطنببي احلبيب م�رص واأبناء وطني م�رص اأعتذر لكم من كل 
قلبببي عببن اأي اأمل �صببته لأي �صخ�ش فيكببم ويعلم اهلل مدى 
حبببي واإنتمائي لبلببدي م�رص ولكم جميعا، فلببم ولن اأن�صى 
ف�صل م�رص وف�صلكم واأعدكم باأن اأتدارك م�صتقباًل مثل هذه 
الأخطبباء ال�صاذجة التي ت�صعنببي الآن اأمامكم يف مثل هذا 

املوقف الذي اأمتني لو مل اأكن فيه الآن.. اأنا اآ�صفة
وذيلببت �صرييببن بيانهببا بلقببب املطربببة امل�رصيببة، لأنببه 
ي�رصفهببا اأن يقال عنها هببذا، بح�صب قولها.   يذكر اأن نقابة 
املو�صيقيببني يف م�ببرص قببد اأ�صببدرت قببراراً بوقببف �صريين 

عببن الغناء واإحالتهببا للتحقيق، ومنع اإ�صببدار ت�صاريح اأي 
حفببالت لهببا اإل بعد مثولهببا للتحقيق. واجلديببر بالذكر ان 
نقابببة املهببن املو�صيقيببة يف م�ببرص برئا�صة الفنببان هاين 
�صاكببر اإيقبباف املطربببة �صرييببن عبدالوهبباب عببن الغنبباء 
اإحببدى  يف  الإ�صبباءة مل�ببرص  بتهمببة  للتحقيببق  واإحالتهببا 
حفالتهببا بلبنببان.  و�صببددت النقابة يف بيببان �صادر منها 
اأنهببا لن متنببح �صريين ت�صاريح العمببل يف احلفالت اإل بعد 
مثولهببا للتحقيببق، ل�صيمببا اأن الإ�صاءة كانببت بالغة وعلى 
مببراأى وم�صمع من اجلميع. يذكببر اأن معجبة طالبت الفنانة 
�صريين بغنبباء اأغنيببة "م�رصبت�ش من نيلها"، فببردت عليها 
قائلببة: "هيجيلببك بلهار�صيببا"، وطالبتهببا با�صتعمال نوع 

مياه معدنية اأجنبية ال�صنع.

شيرين تعتذر عن سخريتها من نهر النيل.. والجمهور يشن جملة كبيرة ضدها ميمى إيقاف

�لن ، وملتابع����ة �خر �مل�صتجد�ت �لتي تظهر عل����ى �ل�صاحة �لعر�قية و�لعربية و�لعاملية ، وخلدمة 
�لخبار �لعاجلة حمل تطبيق ) �جلورنال ( ) ALJOURNAL( عرب �لجهزة �لذكية : 

فبمجرد كتابة كلمة �جلورنال يف خانة �لبحث يف �أي من �أ�صو�ق �لتطبيقات ميكن �إيجاد �لتطبيق 
�خلا�����ص بن����ا، و�أي�صًا �لدخول �إىل �أي �صفحة وقر�ءة تعليقات �لقر�ء حول خرٍب �أو برنامٍج معني 
و�أي�ص����ًا كتاب����ة �آر�ئك �خلا�صة، كما ميكنك م�صاركة �خلرب �أو �إعادة ن�صره على ح�صاباتك �خلا�صة 

على �صبكات �لتو��صل �لإجتماعي كالفي�صبوك Facebook بكتابة كلمة �جلورنال .
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