
حسين فهمي: السندريال لم تنتحر

لهذا السبب ميريام التنشر صور ابنها 

خالد الصاوي يثير أزمة جديدة   

نادين تكشف انسحابها من الهيبة 

يف ندوة تكرميه يف مهرجان الإ�سكندرية ال�سينمائي 
ال��دويل، حت��دث النج��م ح�س��ن فهم��ي ع��ن العالق��ة 
الوطي��دة التى جمعت��ه ب�"ال�سندريال" �سع��اد ح�سني، 
والت��ي ق��ال عنه��ا اإنه��ا اإ�ستطاع��ت تق��دمي كل األوان 

الفنون يف وقتها ب�سكل ي�سعب تكراره.
واأك��د فهم��ي اأن��ه حر���ص خ��الل رئا�ست��ه ملهرجان 
القاه��رة ال�سينمائ��ي ال��دويل، على تكرميه��ا، اإل اأنها 
اعت��ذرت يف اآخ��ر وق��ت، واأر�سلت فيديو ل��ه مدته 20 

دقيقة، مت عر�ص دقيقتن منه فقط.
واأ�س��اف: "ل��و �ساألتوين �سع��اد انتح��رت ول لأ؟، بكل 

تاأكيد �ساأقول مل تنتحر على الإطالق".

حتدث��ت املغني��ة اللبناني��ة مريي��ام فار���ص ع��ن 
حبها الكب��ري للمو�سة وكيفي��ة اختيارها لالأزياء 
والأل��وان، ليكون لديها هوية خا�س��ة ل ت�سبه اأي 

�سخ�ص اآخر.
واأ�سارت يف لقاء �رسيع م��ن برنامج Et بالعربي 
اىل اأن "���رّس ر�ساقته��ا ه��و الرك�ص خل��ف ابنها"، 
لفت��ة اىل اأنه��ا توقف��ت ع��ن ن���رس �س��ور طفله��ا 
جاي��دن عل��ى مواق��ع التوا�س��ل الجتماع��ي لأنه 

و�سيم وتخاف عليه من "العن".
واأك��دت اأن عائل��ة زوجه��ا وعائلتها طلب��وا منها 
التوق��ف ع��ن ن�رس �س��وره، لفت��ة اىل اأنه��ا قامت 

بن�رس بع�ص ال�سور لر�ساء جمهورها.

اأث��ار الفن��ان امل���رسي، خال��د ال�س��اوي، اأزمة كربى 
�سم��ن فعاليات الدورة ال ٣٣ ملهرج��ان الإ�سكندرية 
ال�سينمائ��ي، ب�سبب تغيبه عن احل�س��ور، رغم اختياره 
للم�سارك��ة يف جلنة حتكيم امل�سابقة الر�سمية لالأفالم 
الروائي��ة الطويل��ة. وقال م�سدر م��ن داخل املهرجان 
، اإن ال�س��اوي مل يعت��ذر لإدارة املهرج��ان ع��ن ع��دم 
ح�س��وره، ومع ذلك ح��اول رئي�ص املهرج��ان، الأمري 
اأباظة، التوا�سل معه هاتفيًا، اإل اأن الفنان مل يرد علي 
هاتف��ه. وعل��م م�س��در اأن ال�ساوي كان م�سغ��وًل ليلة 
افتت��اح املهرج��ان بت�سوي��ر دوره يف فيلم "اطلعويل 
بره"، ال��ذي ي�سارك يف بطولته م��ع كرمي حممود عبد 

العزيز واأحمد فتحي.

ك�سفت املمثلة نادين ن�سي��ب جنيم، للمرة الأوىل، 
ع��ن اأن ع��دم م�ساركته��ا يف اجل��زء الث��اين م��ن 
م�سل�س��ل "الهيبة" هو ق��رار �سخ�سي، ولي�ص هناك 
اأي م�س��اكل كم��ا ذك��ر ع��رب املواق��ع الخباري��ة. 
واأكدت خالل ا�ست�سافتها يف برنامج "منا وجر" 
اأن كل املعلوم��ات الت��ي حتّدثت عن اأن ال�سبب يف 
اإن�سحابها هو مادي اأو خالف يف الكوالي�ص بينها 
وب��ن املمثل تي��م ح�سن لي�ص حقيقي��ًا، موؤكدة اأن 
عالقته��ا بح�سن جّي��دة. ولفت��ت اإىل اأن �سبب عدم 
م�ساركته��ا ال�سا�سي ه��و اإن "اجتاه اجلزء املقبل 
يعط��ي الأولوية حل�سور الرج��ال اأكرث من الن�ساء، 

وهو اأمر ل يليق بي ومبكانتي".

تطرقت جنمة البوب الأمريكية، مادونا، ب�سكل �ساخر اإىل ال�سعوبات التي تواجهها من اأجل �سراء منزل يف الربتغال، عرب ح�سابها )اإن�ستغرام( 
ويف �سريط م�سور

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�ص بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�سيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 
انته��ى النج��م رامز ج��الل من ت�سوي��ر كل امل�ساه��د اخلارجية 
الت��ى تخ�ص مدينة ���رسم ال�سيخ والع��ن ال�سخن��ة بفيلم "رغدة 
متوح�س��ة"، وي�ستاأن��ف الت�سوي��ر بع��د اأ�سب��وع، كم��ا انتهى من 
ت�سوي��ر امل�ساه��د الداخلي��ة باإح��دى ال�سق��ق والأ�ستوديوه��ات 
ويتبقى له �سوى امل�ساهد اخلارجية فى اإحدى املناطق ال�سعبية 
و�س��وارع القاه��رة فقط، وي��ودع فريق العم��ل الت�سوير بعد 20 
يوًم��ا فقط. ولأول م��رة يج�سد النجم رامز جالل �سخ�سية "�ست" 
عل��ى ال�سا�سة الف�سي��ة �سمن اأح��داث العمل، وهو �سب��ب ت�سمية 
العم��ل به��ذا ال�سم، ويدعى "رغ��دة"، ويتم التحر���ص به فى اأحد 
امل�ساهد من قبل الفنان حمدى الوزير، ويتحول بعدها رامز اإىل 
فت��اة متوح�سة، حيث اإن ق�س��ة العمل مقتب�سة م��ن فيلم اأجنبى 
عر���ص ف��ى الت�سعيني��ات. ويظه��ر رامز ج��الل �سم��ن الأحداث 
ف��ى امل�ساه��د الأوىل م��ن الفيلم برج��ل يعمل ماكي��ريا فى اأحد 
ال�سالونات، ويكت�س��ف اأن هناك خمرج اإعالنات يج�سده الفنان 
بيوم��ي ف��وؤاد، يبحث عن فت��اة تكون وجًها جدي��ًدا لتكون بطلة 
اإعالن��ه اجلدي��د. ففك��ر رام��ز ج��الل اأن يغري م��ن �سكل��ه وجلده 
لتغيري مالحم��ه بالكامل لكى يكون الفتاة ال�سابة اجلميلة التى 
يبح��ث عنها املخ��رج لت�سور هذا الإع��الن، ويخدع رامز خمرج 
الإعالن��ات بيوم��ى ف��وؤاد ويقنعه بالفع��ل باأنه الفت��اة اجلميلة 
بعد حتويل �سكله ومالحم��ه ومالب�سه، وتدور الأحداث فى �سكل 
كوميدى �ساخر، ويتعر�ص بعدها رامز خالل الأحداث اإىل العديد 
م��ن املواق��ف الكوميدي��ة ال�ساخ��رة م��ع زوجته الت��ى جت�سدها 

الفنانة ريهام حجاج، وباقى فريق العمل، ويتم التحر�ص به.

فجر م�سدر من داخل اأ�رسة م�سل�سل "و�ص تاين" للمخرج وائل 
عب��د اهلل، ال��ذي مت تقدمي��ه قبل نح��و عامن، مفاج��اأة، باأنه 

كان هن��اك اجتاه��ًا داخ��ل اجله��ة املنتجة 
لتقدمي ج��زء ثان منه، اإل اأن اأغلب اأبطاله 

اعرت�س��وا عل��ى الفكرة.  وق��ال امل�سدر 
مطل��ع، اإن النجم��ن كرمي عب��د العزيز 
وح�س��ن فهم��ي اعرت�س��ا عل��ي فك��رة 
اجلزء الث��اين، ووجدا اأنه��ا مبثابة مط 
وتطوي��ل ل داع��ي من��ه، ل�سيم��ا م��ع 

انغ��الق نهاية اجل��زء الأول، التي لقت 
اعجاب اجلمهور عند عر�سها. و�سارك 

يف بطولة "و�ص تاين" منة 
و�س��وزان  ف�س��ايل 

جنم الدين وحممد 
وتام��ر  لطف��ي 

ئ��ي  �سيا
اأب��و  وحمم��د 
م��ن  داوود، 
وليد  تاألي��ف 
�س��ف  يو
ووائ��ل عب��د 

اهلل.

رامز جالل ينهي
"رغدة متوحشة"

كريم عبد العزيز يرفض 
"وش تاني"

منتخب مصر شّرفنا 
وأفرحنا

مطالبة بتقرير طبي 
لبرائتها

قال��ت الفنان��ة لبلب��ة اإن منتخ��ب م�رس  ف��ى مباراته 
امل�سريي��ة التى اأهلته للو�س��ول اإىل كاأ�ص العامل كان 
رائًع��ا وا�ستط��اع اأن ي�سع��د املالي��ن م��ن امل�رسين 
العا�سق��ن لك��رة الق��دم والآمل��ن للو�س��ول اإىل كاأ�ص 
الع��امل. واأ�سافت لبلبة: منتخب م���رس �رسفنا وفرحنا 
ومتابع��ة اأنه��ا من ك��رثة فرحتها نزل��ت اإىل ال�سارع 
اأم��ام منزلها بالدق��ى ب�سارع التحري��ر و�ساركت 

اجلماهري الفرحة
يذك��ر اأن الفنان��ة لبلب��ة توا�سل حالًي��ا ت�سوير 
م�سل�سله��ا "ال�س��ارع الل��ى وران��ا" ال��ذي يقوم 
يف  وت�س��ارك  اله��واري  جم��دى  باإخراج��ه 
بطولت��ه درة وفاروق الفي�س��اوي ون�رسين 

اأمن وهند عبد احلليم.

دخلت ق�سية الفنانة غادة عبد الرازق، املتهمة فيها بالفعل 
الفا�س��ح، بعد الفيدي��و الذي بثته واأظهر ج��زءاً  ح�سا�سًا من 
ج�سمه��ا، يف مرحلة جدي��دة بعد اأن اأكد حمام��ي غادة اأنها 
كانت تعاين من الإكتئاب، وحتت تاأثري بع�ص العقاقري التي 

اأخرجتها عن وعيها اأثناء بث ذلك الفيديو.
�سه��ادة طبي��ة  بتق��دمي  غ��ادة مطالب��ة  واأ�سبح��ت 
للمحكم��ة توؤك��د �سحة اإدع��اء حماميه��ا للح�سول 

على الرباءة.
ويف حالة عدم تقدمي غادة ما يثبت كالم حماميها، 

�سوف تدخ��ل يف ورطة قانونية، قد تعر�سها للحب�ص 
مل��دة 6 اأ�سه��ر كم��ا ق��ال املحام��ي �سم��ري �سربي يف 

ت�رسي��ح �ساب��ق ، ب��ن في��ه موقفه��ا القان��وين من تلك 
الق�سية التي اأقامها �سدها.

 ح��ذرت منظم��ة ال�سح��ة العاملية خ��الل جمموعة م��ن احلمالت 
التوعوي��ة التي تقوم به��ا خالل يوم العا�رس م��ن اأكتوبر )ت�رسين 
الأول( م��ن كل ع��ام، للحدي��ث ع��ن الأمرا���ص النف�سي��ة والعقلية 
ل�سيم��ا الكتئاب، م��ن اأن حوايل 300 ملي��ون �سخ�ص يف العامل 
اأ�سبح��وا يعانون من��ه، كما زادت مع��دلت الإ�ساب��ة بالكتئاب 

باأكرث من %18 منذ عام 2005. 
وعلى الرغم من تزايد معدلت مر�ص الكتئاب الذي اأ�سبح مر�ص 
الع���رس، وال��ذي ل يخ�سع امل�ساب��ون به لت�سنيف مع��ن، اإل اأن 
اخلوف ال�سائع من و�سمة العار التي عادة ما ترتبط بالأ�سخا�ص 
امل�ساب��ن بالكتئ��اب، اأ�سبح هاج�س��ًا اأكرث اإيالمًا م��ن اأعرا�ص 
املر�ص نف�سه، مما يحول دون ح�سول الكثريين على العالج الذي 

يتطلبونه لينعموا بحياة �سحية ومنتجة. 
وم��ن املتوق��ع اأن يخ�س���ص القت�س��اد العامل��ي ح��وايل 925 
ملي��ون دولر يف الع��ام اجل��اري، للو�س��ول اإىل حل��ول ومعاجلة 
جمي��ع الق�ساي��ا املتعلق��ة بال�سحة العقلي��ة، وذلك نظ��راً لزيادة 
ع��دد الأ�سخا���ص امل�ساب��ن بالكتئ��اب، والذي م��ن املتوقع اأن 

يت�ساعف بحلول عام 2030.
وت�سع��ى منظم��ة ال�سح��ة العاملي��ة با�ستم��رار اإىل التن�سي��ق م��ع 
جمموع��ة من امل�ساه��ري وال�سخ�سي��ات العامة يف الع��امل، كجزء 
م��ن حمالتها التوعوية �س��د مر�ص الكتئ��اب، للحديث ب�سجاعة 

ع��ن ق�س�ص كفاحهم م��ع مر�ص الكتئ��اب واأي اأمرا�ص نف�سية 
اأخرى لكي يكونوا م�سدر اإلهام لالآخرين، ونورد فيما 

يلي بع�سهم:
الليدي غاغا 

ك�سف��ت النجم��ة الأمريكي��ة اللي��دي غاغا خالل 
حديثه��ا ل�سبكة اأن بي �سي، اأنها كانت تعاين 

من الكتئاب، بالإ�سافة اإىل ا�سطرابات 
ما بعد ال�سدمة اأو ما يعرف ببمتالزمة 
الإجهاد بع��د ال�سدمة، وهو الأمر الذي 

حاول��ت اإخف��اءه لف��رتة م��ن الوقت عن 
اأهله��ا واأ�سدقائه��ا، لك��ن م��ا اإن ب��داأت 

باحلدي��ث عنه، حتى بداأت ت�سع��ر بالتح�سن التدريجي يف حالتها 
النف�سي��ة، لفت��ة اإىل اأن الدع��م النف�س��ي واملعن��وي ال��ذي يتلق��اه 
ال�سخ���ص وبخا�س��ة من الأطب��اء املعاجلن والأه��ل والأ�سدقاء، 
الأخبار الإيجابية قدر الإمكان هو اأهم العالجات لتخطي املر�ص 

وهو ل يقدر بثمن.
يف نف���ص ال�سي��اق اأ�سارت غاغا اإىل بع���ص الفيديوهات املبا�رسة 
ع��رب ح�سابه��ا عل��ى موق��ع اإن�ستغرام ع��ن جل�س��ات التاأم��ل التي 
حتر���ص على القي��ام بها ب�س��كل م�ستمر وترديد بع���ص العبارات 
الإيجايب��ة مثل "اأنا حمبوبة، اأن��ا اأ�سعر بالهتمام واملمحبة ممن 

حويل"، مما مينحها �سعوراً بال�سالم النف�سي والتح�سن.
�سيلينا جوميز 

ك�سف��ت النجم��ة الأمريكية ال�سه��رية �سيلينا جومي��ز )25 عامًا(، 
والت��ي متتلك قاعدة جماهريي��ة وا�سعة يف اأمري��كا والعامل، اأنها 
قب��ل حوايل �سنة عندما اكت�سف الأطب��اء اإ�سابتها مبر�ص الذئبة، 

كان��ت اأن ال�سعور بالقلق والكتئاب ونوبات  الذع��ر 
���ص اأح��د الأعرا���ص اجلانبي��ة له��ذا  ملر ا

م��ن والذي ميك��ن اأن ي�سيب الكثري 
ي��ًا الأ�سخا�ص، وه��و ما ميثل  حتد

له��م،  بالن�سب��ة  ل��ك كب��رياً  لذ
وق��ررت اأن تتخطى ذلك 

التحدي واأن تكون ع�سواً 
فع��اًل ومنتج��ًا للحفاظ 

على �سعورها بال�سحة 

وال�سعادة، واكت�سفت اأن اأخذ ق�سط من الراحة من كل �سيء اأحيانًا 
يكون هو اخلطوة الأوىل للم�سي قدمًا اإىل الأمام.

مايلي �ساير�ص
حتدث��ت النجمة الأمربكي��ة مايلي �سايرو���ص يف مقابلة �سحفية 
م��ع جملة فاريتي، ع��ن معاناتها من "القل��ق" والكتئاب احلاد، 

خا�سة بعد انف�سالها عن خطيبها ال�سابق ليام هيم�سورث.
واعرتف��ت اأنه��ا كافحت مر���ص الكتئ��اب، وكانت مت��ر باأوقات 
ع�سيبة حتب�ص نف�سه��ا يف غرفة نومها حتى ا�سطر والدها لك�رس 

الباب لإخراجها من الغرفة.
واأو�سح��ت اأن جمهوره��ا وحمبيه��ا كان��وا اأح��د الأ�سب��اب الت��ي 
دفعتها للتخل�ص من هذه احلالة، حيث قالت: "اأن تنه�ص �سباحًا 
واأن��ت ت�سعر اأن هن��اك اأ�سخا�سًا حتبك وتنتظرك هو �سعور يجعلك 

تتحدى اأي �سيء اآخر".
اآجنلينا جويل

كث��رياً ما تب��دو جنمة هولي��ود اأجنلينا ج��ويل بال�س��كل واملكانة 
املبه��رة الت��ي جتع��ل كل فت��اة حتل��م بالقت��داء به��ا، اإل اأن هذه 
النجم��ة االقوية التي تبدو دائمًا م�سيطرة على الأمور حتى عندما 
�سدم��ت العامل بانف�سالها ع��ن براد بيت، لكنها فق��دت ال�سيطرة 
على حياتها يف �سنوات املراهقة واأوائل �سنوات الع�رسين 

وعانت من الكتئاب.
كاترين زيتا جونز

عان��ت النجم��ة اجلميل��ة من 
القطب��ن  ثنائ��ي  مر���ص 
وال��ذي اأدخله��ا يف حالت 
اكتئ��اب �سدي��دة ث��م حال��ة 
م��ن البتهاج غ��ري الطبيعي 
بدون �سب��ب وا�سح، وحافظت 
مر�سه��ا  �رسي��ة  عل��ى  كاثري��ن 
ل�سنوات طويلة، حت��ى غلبتها اأعرا�ص 
املر���ص النف�سي��ة التي ظه��رت بو�سوح 
عليه��ا، وواجهت كاثرين م�ساكل خطرية 
العامل��ي  النج��م  زوجه��ا  اإ�ساب��ة  بع��د 
ع��ام  بال�رسط��ان  دوغال���ص”  “ماي��كل 

 .2010

في اليوم العالمي للصحة النفسية.. 5 نجوم يروون تجربتهم مع االكتئاب لبلبة: غادة

الن ، وملتابع����ة اخر امل�ستجدات التي تظهر عل����ى ال�ساحة العراقية والعربية والعاملية ، وخلدمة 
الخبار العاجلة حمل تطبيق ) اجلورنال ( ) ALJOURNAL( عرب الجهزة الذكية : 

فبمجرد كتابة كلمة اجلورنال يف خانة البحث يف اأي من اأ�سواق التطبيقات ميكن اإيجاد التطبيق 
اخلا�����ص بن����ا، واأي�سًا الدخول اإىل اأي �سفحة وقراءة تعليقات القراء حول خرٍب اأو برنامٍج معني 
واأي�س����ًا كتاب����ة اآرائك اخلا�سة، كما ميكنك م�ساركة اخلرب اأو اإعادة ن�سره على ح�ساباتك اخلا�سة 

على �سبكات التوا�سل الإجتماعي كالفي�سبوك Facebook بكتابة كلمة اجلورنال .
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