
كرارة يشارك حسني الغناء

ياسمين صبري وعمليات تجميل

ضجة بسبب صورة لعز 

ابنة شيرين تغضب التونسيين

 تاأل��ق املطرب امل���ري تامر ح�س��ني يف حفله الغنائي 
الذي اأقيم، م�س��اء اجلمع��ة، داخل جولف بورت��و مارينا، 

بح�سور اآلف معجبيه من خمتلف الأعمار. 
و�س��ارك الفن��ان اأمري ك��رارة، املطرب ال�س��اب، الغناء يف 
: "�س��ليم  اإح��دى فق��رات احلف��ل، لي�س��يح اجلمه��ور قائلاً
الأن�س��اري بريء"، وذلك يف اإ�س��ارة اإىل ال�سخ�سية التي 
ج�س��دها كرارة �س��من اأحداث م�سل�س��له الأخ��ري "كلب�ش"، 
الذي عر�ش يف رم�سان املا�سي. وغنى ح�سني باقة من 
اأغنيات��ه، اأبرزها "180 درج��ة، فا�ش بيا، نف�ش احلنني، 
اأنا ول عارف" وغريها من الأغنيات التي اأ�سعلت حما�ش 
احل�س��ور. يذكر اأن احلفل �س��هد و�سع اأفي�سات اأفلم تامر 

ح�سني على خلفية امل�رح.

 اأث��ار خ��ر اختي��ار الفنانة ال�س��ابة يا�س��مني �س��ري 
�س��من قائم��ة اأجم��ل مئة وج��ه والتي اأ�س��درها موقع 
tc candler  حالة من اجلدل على مواقع التوا�س��ل 
الجتماع��ي، حي��ث تباين��ت الآراء م��ا بني موؤي��د لهذا 
الختي��ار ومعار���ش يرى انه��ا ل ت�س��تحق اأن تتواجد 
به��ذه القائمة. ويف ظل هذا اجلدل ن�ر البع�ش �س��ورة 
ليا�س��مني مبرحل��ة املراهقة تك�س��ف عن التغ��ري الكبري 
الذي حدث ب�سكلها.وا�ستقبل بع�ش م�ستخدمي في�سبوك 
ه��ذه ال�س��ورة ب�س��خرية واأك��دوا اأن يا�س��مني خ�س��عت 
لعمليات جتميل واأن احل�س��نة املتواجدة بوجهها لي�ست 
طبيعي��ة، بينم��ا اأك��د البع�ش الآخ��ر اأنها كان��ت تتمتع 
باجلم��ال منذ مرحل��ة املراهق��ة راف�س��ني النتقادات 

التي تعر�ست لها.

�س��ارك الفنان اأحمد عز حمبيه على ح�سابه على ان�ستقرام 
ب�س��ورة ل��ه م��ع الفنان��ة اأمين��ة خلي��ل وهم��ا يف حمام 
ال�س��باحة، �س��من �س��ياق فيل��م "اخللي��ة" املقرر عر�س��ه 
يف عيد الأ�س��حى املقب��ل. وعلى الرغ��م اأن اأحمد عز كتب 
تعليقااً على �سورته مع اأمينة خليل قائلاً اإنها من ت�سوير 
فيل��م "اخللية"، اإل مل يخ��ل الأمر من ت�س��اءل البع�ش عن 
ماهية ال�س��ورة وملاذا هما معااً يف حمام ال�س��باحة وهل 
يخ�س��عان جلل�س��ة ت�س��وير؟ ويف �سياق اآخر، �س��غل اأحمد 
عز معجباته الأيام املا�س��ية ب�س��بب تورت��ة عيد ميلده، 
التي ظهرت فيها فتاة ترتدي ملب�ش ال�س��باحة من اللون 
الأحم��ر، بينم��ا هو يظهر يف املج�س��م وهو م�س��تلقي على 

حمام ال�سباحة.

بعفويتها املعتادة، اأثارت النجمة امل�رية �س��ريين عبد 
الوهاب غ�سب جزء كبري من التون�سيني، بعد حفلها الذي 
اأحيته داخل امل�رح الأثري بقرطاج، �س��من الدورة 53 
للمهرجان الدويل. وك�س��فت �س��ريين للجمهور حوارااً دار 
مع ابنتها التي �س��األتها عن مكان احيائها حفلها قائلة: 
"بنت��ي �س��األتني انِت رايح��ة لفني ؟...قلتله��ا انا رايحة 
تون�ش ...فقالت ان��ِت رايحة بقدون�ش...قلتها اه بردو هي 
خ�راء". واأطلت �س��ريين بف�س��تان اأحمر �ساحر وجريء، 
ب�س��ق من ناحية الفخذ الي�ر. وقدمت �سريين جمموهة 
من اأ�سهر اأغانيها منها "اآه يا ليل" و"م�ساعر" و"اأنا م�ش 
مبينال��و" و"اأن��ا م�ش بتاع��ة الكلم ده" و"بتوح�س��ني" 
و"ج��رح تاين" قبل ان تختتم حفلها الذي ا�س��تمر حوايل 

ال�ساعتني باأغنية "اأنا ل جاية اأقولك".

�أطلقت �لنجمة �لعاملية جوليا مي�ضيلز )23 �ضنة( مينى �ألبوم جديد� يحمل ��ضم "Nervous System"، وهو ي�ضم 5 �أعمال غنائية. 
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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

تعه��د النج��م الهولي��ودي ج��ورج كلوين مبلحق��ة جملة "فوا�س��ي" متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 
لأخبار امل�ساهري التي ن�رت �سورااً م�روقة لتواأميه، بح�سب بيان.
و�رح املمثل احلائز "اأو�سكار" يف البيان اأن "م�سورين يتعاونون 
مع جملة فوا�سي ت�سلقوا الأ�سبوع املا�سي �سياج منزلنا و�سجرة يف 

احلديقة والتقطوا �سورااً للطفلني املولودين حديثااً بدون اإذن".
 واأك��د نيت��ه "ملحق��ة امل�س��ورين ووكالة الت�س��وير واملجل��ة )...( 
فامل�س��األة تتعلق باأم��ن طفلينا". ون�رت على غ��لف العدد الأخري 
من جملة "فوا�س��ي" �سورة للزوجني وكل منهما يحمل ر�سيعااً بني 
ذراعي��ه عنونت "�س��بق �س��حايف خا�ش بفوا�س��ي! ال�س��ور الأوىل" 
للتواأم��ني اإي��ل واألك�س��ندر املولودي��ن يف لن��دن يف مطل��ع يوني��و 

)حزيران(.
وق��د ت��زوج املمثل البالغ من العمر 56 عامااً باملحامية امل�س��هورة 
يف جم��ال الدف��اع عن حقوق الإن�س��ان اأم��ل علم الدي��ن )39 عامااً( 

اللبنانية الأ�سل �سنة 2014. 

    قالت النجمة الأ�س��رالية احلائزة على جائزة اأو�س��كار، اإنه "مل 
يعر���ش عليه��ا قط القي��ام ب��اأي دور كوميدي"، م�س��ريةاً اإىل اأنها 
"تت��وق لأداء دور كوميدي". وقال��ت كيدمان ، اأمام جلنة لنقاد 
التلفزي��ون، للتح��دث ع��ن دورها يف اجل��زء الثاين من امل�سل�س��ل 
التلفزيوين: "توب اأوف ذا ليك" الذي �سيعر�ش قريبااً، اإنهم "دائمااً 
ما يقولون اإنني ل�س��ت م�س��حكة". واأ�س��ارت النجم��ة البالغة من 
العم��ر 50 عام��ااً اإىل اأنه��ا "حالي��ااً يف مرحلة م��ن حياتها تتوق 
فيه��ا اإىل حماولة اأي �س��يء، موؤكدةاً اأنها ل تقلق ب�س��اأن الف�س��ل". 
وقال��ت كيدم��ان: "اأن��ا عل��ى ا�س��تعداد اأن اأ�س��قط عل��ى وجه��ي، 

وم�س��تعدة للقيام مرة اأخرى، اأريد اأن اأ�س��تمر 
يف املحاولة". واأ�سافت اأي�سااً: "اأنها 

تتعل��م الكوميدي��ا م��ن   ابنته��ا 
البالغة من العمر ت�سع �سنوات 
اأورب��ان".  كي��ث  وزوجه��ا 
وقالت كيدمان، يف حديثها 
اإىل �س��حفيني بع��د اللق��اء، 
اإنها ترعرعت وهي ت�ساهد 
م�سل�س��لت كوميدي��ة مثل 

وكان  لو�س��ي"،  اأح��ب  "اأن��ا 
والده��ا م��ن حمب��ي املجلت 

ال�ساخرة ومنها "ماد جمازين".
واأ�س��افت "ال�س��يء ال��ذي يجعلني 

تب��ادل  ه��و  النا���ش  م��ن  قريب��ة 
معه��م،  ال�س��حكات 

واأنا اأحب ذلك".

كلوني وزوجته يقاضيان مجلة 
فرنسية 

نيكول كيدمان تتوق ألداء دور 
كوميدي

كشفت دالي عنها 
وعن ديانا حداد؟ خيالي  لبوراك أوزوجيفيت 

اأعلن��ت الفنان��ة العراقي��ة دايل، خ��لل اإح��دى اإطللتها 
التلفزيوني��ة، اأّن��ه "م��ن يج��ري عملية جتمي��ل، يختفي 
بعدها على الأقل �س��هر اأو �سهرين، عن مواقع التوا�سل"، 
مت�سائلةاً "على اأي اأ�سا�ش اأنا م�سوية عمليات جتميل واأنا 

يوميااً اأظهر على �سناب �سات؟".
ول��دى �س��وؤالها ع��ن ال�س��به الكب��ري بينها وب��ني الفنانة 
اللبناني��ة ديانا ح��داد، اأجاب��ت دايل: "هالقد نت�س��ابه؟ 

حلو، اأنا اأحبها".
وبعدما قالت لها املذيعة: "الأنف نف�س��ه، ال�س��كل نف�سه، 
: "يجوز الدكتور  ميك��ن الدكتور نف�س��ه"، رّدت دايل قائلةاً
نف�سه اأنا واّياها رايحني، واإذا بتحّبي اآخذك ت�سّوي اأنفي 
نف�سه.. اإذا اإنت ت�ساوين �سيء حلو، لي�ش ما ت�سوينه، لي�ش 

لأ؟".

مل يق��ف النج��اح وال�س��هرة الكب��رية الت��ي حققه��ا ب��وراك 
اأوزوجيفيت يف الوطن العربي على ح�س��ول م�سل�سلته على 
ن�س��بة م�س��اهدة عالية يف الدول العربية، ولكن الأمر و�س��ل 
اإىل تلقيه العدي��د من العرو�ش من ال�ركات العربية الكرى 

ليكون الوجه الإعلين لها.
وق��د جنحت اإح��دى ال���ركات العقارية يف دبي باحل�س��ول 
عل��ى موافقت��ه ليك��ون الوج��ه الإع��لين له��ا مقابل خم�س��ة 
ملي��ني لرية، وهو رقم و�س��فته ال�س��حف واملواقع الركية 
بال�س��خم حيث من املعتاد اأن يح�س��ل النج��وم الأتراك على 
مبال��غ ل تتعدى ثلثة مليني لرية مقابل امل�س��اركة يف اأي 

اإعلن جتاري.
 ب��وراك زادت �س��عبيته بعد ارتباطه باملمثل��ة فهرية اأفجني 

وزواجه منها حيث حتظى ق�سة حبهما باهتمام كبري.

يظهرون اأمام الكامريات، وكاأن ال�س��عادة تغمرهم. �س��هرتهم 
وا�س��عة ُتبه��ر غالبية النا�ش. لكن ماذا يقبع خلف البت�س��امة 
التي ُي�س��درها الفنان��ون جلمهورهم؟ ه��ل جميعهم اأي حزن 

يخفونه عن الأ�سواء قد يدفعهم لإنهاء حياتهم؟
فم��ن هم اأ�س��هر من ح��اول النتحار من فن��اين العامل العربي 

وملاذا؟
اأحمد زكي

يف 1981، التق��ى الفت��ى الأ�س��مر اأحم��د زكي الفنان��ة هالة 
فوؤاد خلل م�س��اركتهما يف م�سل�سل "الرجل الذي فقد ذاكرته 
مرت��ني"، و�رع��ان ما �س��عر زك��ي بحبه��ا ووجده��ا تبادله 
ال�سعور نف�س��ه، ف�س��ارحها بالأمر وطلب منها الزواج فقبلت.
ت��زوج الفتى الأ�س��مر هالة فوؤاد، بعدما طل��ب منها ترك الفن، 
اإل اأنها بعد �س��هور من الزواج وحملها �سعرت بحنني للتمثيل، 
و�سارحت زوجها برغبتها.رف�ش زكي، واأ�رت هي، فازداد 
ع�س��بية معها ووجد الثنان ا�ستحالة يف ا�ستكمال زواجهما، 
وحدث الطلق بعد اأقل من عامني على الزواج الذي اأ�س��فر عن 

اإجناب طفلهما "هيثم".
ع��ادت فوؤاد لفنها وتزوجت بعد 5 �س��نوات م��ن رجل اآخر من 

خارج املجال الفني واأجنبت منه طفلاً.
ويف ع��ام 1990 ب��داأت رحلته��ا م��ع املر���ش، اأ�س��يبت اأولاً 
بجلط��ات متلحق��ة ج��راء ولدة طفله��ا الث��اين، ثم اأ�س��يبت 
ب�رطان الثدي وتوفيت يوم 10 مايو عام 1993. كان زكي 
ي�س��ور م�سهدااً فوق �س��طح اإحدى العمارات بحي اخلليفة. فور 
علمه باخلر، اأ�سيب بحالة هي�ستريية وجرى م�رعااً اإىل �سور 
العم��ارة وحاول اإلقاء نف�س��ه �س��ارخااً "اأنا ال�س��بب.. اأنا اللي 
قتلته��ا"، اإل اأن ال�س��بكي واأخ�س��ائي التجميل حممد ع�س��وب 
راوي تل��ك الواقع��ة متكن��ا م��ن منعه. وا�س��تمر ح��زن الفنان 
اأحم��د زكي على طليقته طوي��لاً، اإذ كانت الزوجة الوحيدة يف 
حيات��ه، ويقول حممد ع�س��وب اإن الفتى الأ�س��مر مل يحب اأحدااً 

�سواها.
ر�سدي اأباظة

م��ن ال�س��عب اأن يتخي��ل اأح��د اأن دجن��وان ال�س��ينما امل�رية 

ر�سدي اأباظة، الذي مثل فتى الأحلم لدى الكثري من الفتيات، 
ح��اول النتحار ب�س��بب ام��راأة. لكنها مل تكن اأي �س��يدة، فهي 
زوجته الراق�سة واملمثلة �سامية جمال، التي ق�سى 18 عامااً 
معه��ا. وكان اأباظة قد تزوج قبل جم��ال مرتني، الأوىل حتية 
كاري��وكا والثاني��ة ام��راأة اأمريكية تدعى برب��ارا، اأجنب منها 
ابنت��ه الوحي��دة، ق�س��مت، التي عا�س��ت معه وم��ع جمال عقب 

انف�ساله عن والدتها.
ويروي اأباظة ملجلة ال�س��بكة ع��ام 1971، اأنه ذات يوم عقب 
عودته من ت�سوير اأحد الأفلم، وجد جمال تت�ساجر مع ابنته 

ق�سمت، ما اأثار غ�سبه ووجه لها كلمات قا�سية.
ويع��رف اأباظة باأنه اأخطاأ اإذ كانت زوجته تعامل "ق�س��مت" 
جي��دااً، اإل اأن ابنت��ه كان��ت طفل��ة ول تع��ي اأن �س��امية جمال 

تر�سدها اإىل ال�سواب.
بك��ت جم��ال، وتركت البيت غا�س��بة متوجه��ة للإقامة باأحد 
الفن��ادق، واأ�رت على طلب الطلق، ومل تقبل عدة حماولت 

قام بها اأباظة للت�سالح معها.
اأ�سيب اأباظة باكتئاب دفعه ملحاولة النتحار عدة مرات، من 
بينه��ا مرة حاول فيها اإطلق النار على نف�س��ه من م�سد�س��ه، 
اإل اأن اأح��د اأبن��اء عمومت��ه اأنقذه. وعادت جمال اإليه وا�س��تمر 

زواجهما حتى عام 1977، ثم حدث الطلق.
حتية كاريوكا

"ل��و كان هناك رجل خمل�ش لبقيت معه طوال العمر". هكذا 
اأجابت اأيقونة الرق�ش ال�رقي حتية كاريوكا عن �س��بب تعدد 

زيجاتها ال�14.
وبالرغ��م من اعتياده��ا التعر�ش للخيان��ة، مل تتحمل علقة 
زوجها العا�ر، البكبا�س��ي طبيب ح�س��ن ح�س��ني، بال�سحرورة 
�س��باح، كم��ا ورد يف مذكراته��ا، وه��ذا م��ا قاده��ا ملحاولة 
النتح��ار ع��ن طريق ابت��لع كمية م��ن احلب��وب. مت اإنقاذها 
ب�س��عوبة، ث��م ق��ررت الط��لق من��ه واأ�رب��ت عن ال��زواج 3 
�سنوات، حتى عادت وتزوجت للمرة احلادية ع�رة من الفنان 
حمرم فوؤاد.وكانت ال�سحرورة قد نفت يف حوارها عام 2013 
جلريدة الأخبار ادعاء كاريوكا، قائلة "كان زوج حتية طبييااً 

حمرمااً جدااً ويحبها رغم ق�س��وتها معه، وكان �سديقااً مهذبااً 
يخ��رين عذابات��ه معه��ا، وكان ي��زورين يف الفن��دق ليب��وح 
مبكنونات��ه حولها، ومل يك��ن يومااً مغرمااً ب��ي اأو حبيبااً، كان 
م��ن امل�س��تحيل اأن اأقع يف حبه اآنذاك، ومل اأتعود ع�س��ق اأزواج 

�سديقاتي".
�س��باحاعتاد اجلمي��ع روؤي��ة الفنان��ة �س��باح بوج��ه م�رق 
مبت�س��م، حت��ب احلي��اة والف��رح دائم��ااً، اإل اأن الناق��د اللبناين 
حممد حجازي فجر مفاج��اأة عقب وفاتها، يف مداخلة له مع 
اإحدى القنوات الف�س��ائية، قائلاً اإنها حاولت يف تلك املرحلة 
النتحار اأكرث من مرة ولكنها ف�س��لت، وطلبت منه عدم اإخبار 

اأحد بذلك.
رحل��ت ال�س��حرورة يف نوفم��ر 2014، ومت ت�س��ييعها عل��ى 
اأنغ��ام الدبكة اللبنانية بناءاً على طلبها، اإذ اأو�س��ت األ يتخلل 

جنازتها اأي مظهر للحزن.
جنلء فتحي

حاول��ت الفنان��ة جن��لء فتحي النتح��ار بعد علمه��ا مبر�ش 
ابنتها الوحيدة "يا�س��مني" بثقب يف القلب. اأو�س��كت اأن تلقي 
نف�س��ها من �رف��ة منزله��ا "قائلة عاي��زة بنت��ي"، فاأنقذتها 
والدته��ا قائلة لها "واأنا كمان عاي��زة بنتي"، وروى املخرج 
جميل املغازي هذه الواقعة. وفيما بعد حت�سنت �سحة ابنتها.
الفنان��ة جنلء فتحي تزوجت ثلث مرات، الأوىل من "اأحمد" 
جنل الأديب اإح�س��ان عبد القدو�ش، ثم من والد ابنتها الوحيدة 
"�سيف اأبو النجا" وهو ال�سقيق الأكر للفنان خالد اأبو النجا، 
ويعم��ل مهند�س��ااً و�س��بق اأن مثل يف فيل��م "امراطورية ميم" 

للراحلة فاتن حمامة. ثم تزوجت الإعلمي حمدي قنديل.
 ي�را

الفنان��ة ي�را كان لها �س��بب اآخ��ر للنتحار، ك�س��فت عنه يف 
برنام��ج املتاه��ة، قائلة اإنها يف �س��غرها حاول��ت النتحار 
باحلب��وب، ب�س��بب ر�س��وبها يف الدرا�س��ة، لكنها جن��ت بعدما 
عاجله��ا الطبي��ب، وق��د عاقبته��ا اأمه��ا بع��دم النظ��ر اإليها اأو 
الدخ��ول لغرفته��ا مدة 3 اأي��ام. وقد كان حزم والدتها در�س��ااً  

قا�سيااً لها، جعلها تقرر األ تفعل هذا الأمر مرة اأخرى.

فنانون عرب أقدموا على االنتحار... فأي حزن يخفون وراء ابتسامتهم؟ ماذا أجر

�الن ، وملتابع����ة �خر �مل�ضتجد�ت �لتي تظهر عل����ى �ل�ضاحة �لعر�قية و�لعربية و�لعاملية ، وخلدمة 
�الخبار �لعاجلة حمل تطبيق ) �جلورنال ( ) ALJOURNAL( عرب �الجهزة �لذكية : 

فبمجرد كتابة كلمة �جلورنال يف خانة �لبحث يف �أي من �أ�ضو�ق �لتطبيقات ميكن �إيجاد �لتطبيق 
�خلا�����ص بن����ا، و�أي�ضًا �لدخول �إىل �أي �ضفحة وقر�ءة تعليقات �لقر�ء حول خرٍب �أو برنامٍج معني 
و�أي�ض����ًا كتاب����ة �آر�ئك �خلا�ضة، كما ميكنك م�ضاركة �خلرب �أو �إعادة ن�ضره على ح�ضاباتك �خلا�ضة 

على �ضبكات �لتو��ضل �الإجتماعي كالفي�ضبوك Facebook بكتابة كلمة �جلورنال .
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