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فيفي عبده تكشف مالبسات 
عودتها للرقص

   توا�سل مرينا وليد ت�سوير م�ساهدها يف م�سل�سل 
"قيد عائلي" للمخرج تامر حمزة، الذي ينتمي اإىل 

الأعمال من 45 حلقة.
وعل��م 24 اأن مرين��ا ج��اءت بديل��ة لأروى جودة، 
التي اعت��ذرت عن الدور ال��ذي مل يعجبها، وتوؤدي 
مرينا دور ابنة مريفت اأمني، و�سالح عبداهلل وفقًا 
لالأح��داث، اإىل جانب �س��قيقتني هم��ا اأمرية هاين، 

ودنيا عبدالعزيز.
وي�س��ارك يف بطول��ة "قي��د عائلي" بو�س��ي، ومنة 
الب��ارودي،  ورمي  ح�س��ني،  ومريه��ان  ف�س��ايل، 

و�سيمون. والعمل من تاأليف حممد رجاء.
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الت��ي  ج��ودة،  لأروى  بديل��ة  ج��اءت  واأن مرين��ا 
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بع��د ت��داول ال�سحاف��ة خ��ر تر�سي��ح املمثل��ة الرتكي��ة 
بورت�س��ني ت��رزي اأوغل��و ال�سه��رية ب��اآزاد يف "اإيزي��ل" 
لبطولة فيلم "�سورة اجلمال" اإىل جانب املمثل بريكان 
�سوكولو بط��ل "اأغني��ة احلياة"،اأك��دت بورت�سني ترزي 

اأوغلو اخلر قائلة: "نعم،وّقعت عقد الفيلم فعاًل".
وبه��ذا �سيجمع فيل��م "�سورة اجلم��ال" بورت�سني ترزي 

اأوغلو وبريكان �سوكولو للمرة الأوىل معًا فنيًا.
ومفرت�ض الب��دء يف ت�سويره يف �سه��ر دي�سمر احلايل، 
و�سي�ستغ��رق ت�سوي��ره �سه��راً كام��اًل،ول يع��رف موع��د 

عر�سه يف دور ال�سينما الرتكية والأجنبية.
و�رصح��ت بورت�سني باأنها �سرتكز حالي��ًا على ال�سينما، 

بعد تركيزها ال�سابق على امل�سل�سالت والتلفزيون.
وفيلم "�سورة اجلمال" من تاأليف: بينار بولوت،واإخراج 
اأوم��ور توراغاي،ويتحدث ال�سيناريو ح��ول اأ�رصار وفاة 

  قال��ت فيفي عبده، اإنها مل تعتزل الرق�ض ب�سكل ر�سمي 
كم��ا ت��ردد، ولكنها ابتع��دت عن��ه لن�سغاله��ا بالدراما 
التليفزيوني��ة وامل�رصح يف الأع��وام الأخرية. واأو�سحت 
عب��ده يف موؤمت��ر �سحايف بالقاه��رة، ل�"ك�سف" اأ�سباب 
عودته��ا للرق���ض، اأنه��ا �سرتق�ض يف احلف��الت املهمة 
فق��ط، موؤكدًة اأنها قررت العودة للرق�ض لإ�سعاد النا�ض، 
رغ��م اأنه��ا "مك�رصة الدني��ا وهي يف بيته��ا"، يف اإ�سارة 
منه��ا اإىل املقاطع امل�سورة الت��ي تبثها عر ح�ساباتها 
مبواقع التوا�س��ل الجتماعي. واأو�سح��ت اأنها خ�سعت 
حلمي��ة غذائي��ة لإنقا�ض وزنها قبل الع��ودة جلمهورها 
يف اأف�س��ل �سكل، لفتًة اإىل اأنها �سُتحيي حفالت عدة يف 

راأ�ض ال�سنة.
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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 ... 

يعزف الغيتار أثناء 
خضوعه لجراحة بالمخ

مرة ثانية فستان جديد لرانيا 
يوسف يثير الجدل!

هؤالء النجمات أمهات للمرة 
األولى في 2018

 4 فنانين عرب أدمنوا المخدرات.. وتعافوا

تثير الجدل 
بسبب"قومي"

اأده���ض فن��ان اجل��از م��ن جن��وب اأفريقيا، يدع��ى مو�س��ى مانزيني، 
معجبي��ه يف اأنحاء العامل، عندما غزف على اآلة الغيتار، وهو يخ�سع 
جلراح��ة ل�ستئ�سال ورم يف املخ. ويظهر مانزيني الذي يعزف عددا 
م��ن الآلت ويحا���رص يف اجلامعة، يف فيديو م�س��ور، اأثناء اجلراحة 
التي ا�ستمرت 6 �ساعات، اإذ يبدو راقدا على ظهره يف غرفة العمليات 
حماطا باأفراد الطاقم الطبي، ويعزف على اأوتار الغيتار. و�سمح ذلك 
لالأطب��اء مبدين��ة دربان بجن��وب اأفريقيا بتحديد مناط��ق املخ التي 
ي�ستخدمها مانزيني عن��د العزف، حتى يحافظوا عليها، ويعيدوا اإىل 

اأ�سابعه بع�ض احلركات التي تاأثرت �سلبا بالورم.
وق��ال مانزين��ي بعد اأ�سبوع م��ن العملية اجلراحي��ة: "انتابني �سعور 
غري��ب للغاي��ة وغ��ري مري��ح. اأن تكون يف حال��ة بني التخدي��ر العام 
واليقظ��ة وت�سم��ع اأ�س��وات معدات الطبي��ب داخل راأ�س��ك... يكون من 

ال�سعب للغاية الرتكيز".

اأث��ارت اأحدث اأغنية للفنانة اللبنانية مرييام فار�ض جدل وا�سعا 
ور  عل��ى مواق��ع التوا�س��ل الجتماعي ب�سب��ب الطريقة الت��ي �سُ
به��ا الفيدي��و كلي��ب حيث طغ��ت عليه الثقاف��ة الأفريقي��ة ب�سكل 
ع��ام. ووّجه بع���ض النا�سطني على مواق��ع التوا�سل الجتماعي 
انتق��ادات لأغني��ة "قوم��ي"، وا�سف��ني الفيديو كلي��ب بامل�سيء 
وامله��ني، لأنه ا�ستخ��دم تقنية طالء اأج�س��اد الراق�سني بالأ�سود 
لتقم���ض دور الأفارقة. وظهرت مريي��ام فار�ض يف الكليب وهي 
ترق���ض بب���رصة �سوداء ملون��ة، ما جع��ل البع�ض يعت��ر اأن ذلك 
ي�س��كل اإ�س��اءة للثقاف��ة الأفريقية، خا�س��ة واأن كلم��ات الأغنية 
الت��ي جاءت بلهجة خليجية ل تتما�سى مع فكرة املخرج �رصيف 
ترحين��ي. واعت��روا ان��ه كان املخ��رج ال�ستعان��ة ب�سخ�سي��ات 
افريقي��ة بدل م��ن اللجوء اإىل تقني��ة Black Up لطالء اأج�ساد 

مرييام والراق�سني معها بالأ�سود.

بع��د اأزم��ة ف�ستانه��ا املك�س��وف يف مهرج��ان القاهرة 
ال�سينمائ��ي الأخ��ري، اأث��ارت الفنان��ة امل�رصي��ة راني��ا 
يو�س��ف اجلدل من جديد اإث��ر ارتدائها ف�ستانا جريئا يف 

اإحدى الفعاليات الفنية.
فق��د ن�رصت رانيا �سورا لها عل��ى ح�ساباتها ال�سخ�سية 
على مواق��ع التوا�س��ل الجتماعي، اأثن��اء تواجدها يف 
حف��ل توزي��ع جوائز جمل��ة "دير جي�س��ت"، حيث ارتدت 
ف�ستان��ا ذهب��ّي اللون مفت��وح من اجلان��ب ويك�سف عن 
كام��ل ال�ساق��ني م��ع ارتدائها ل�"ه��وت �س��ورت" اأ�سفل 
الف�ست��ان. واأث��ارت ال�س��ور ج��دل وا�سع��ا عل��ى مواق��ع 
التوا�س��ل الجتماعي من جديد، بعد اأن كان البع�ض قد 
و�سف ف�ستان رانيا ال��ذي ارتدته يف مهرجان القاهرة 
ال�سينمائ��ي ب�"الفا�سح"، واملخالف للتقاليد والأعراف 

ال�سائدة.
وكانت املمثلة امل�رصية قد اأ�سدرت حينها بيانا، قالت 
اإن��ه "من املمكن اأن يكون خانن��ي التقدير"، م�سرية اإىل 
اأنه��ا "مل تكن تق�سد الظهور ب�سكل يثري حفيظة وغ�سب 

الكثريين ممن اعتروا الف�ستان غري لئق".
واإث��ر ذل��ك، تق��دم ثالث��ة حمام��ون ب�سح��ب الدع��اوى 
الق�سائية �سد رانيا يو�س��ف، التي اُتهمت ب�"التحري�ض 

على الف�سق والفجور".

 �سهد العام 2018 الكثري من الأحداث ال�سعيدة، ولكن اأبرزها 
اإجن��اب النجم��ات املول��ود الأول، بع�سهن ا�ستع��ن بالكتمان 
وامتنع��ن عن الظهور خوف��ًا من احل�سد، والبع���ض الآخر كان 
يخفي زواج��ه اأ�ساًل، ولكن كلهن �سارك��ن اجلمهور "الفرحة" 
بع��د انته��اء ال��ولدة. -اأول فنانة حققت حل��م الأمومة كانت 
املطرب��ة كارمن �سليم��ان جنمة برنام��ج "اآراب اأيدول"، التي 
رزق��ت بطفلها "زين" ي��وم 7 يناير بعد متاعب �سحية اأثارت 
قل��ق حمبيها، واأعلن اخلر زوجه��ا امللحن م�سطفى جاد عر 
ح�ساب��ه اخلا�ض مبوقع اإن�ستقرام، بعدم��ا ن�رص اأول �سورة ليد 
املولود وعلق عليها قائاًل: "احلمد هلل حتى يبلغ احلمد منتهاه 
ربن��ا رزقني باإبني ) زين ( م��ن حبيبة قلبي و روحي كارمن 
الله��م اإين ا�ستودعت��ك اأغلى ما املك فاإحفظه��م بعينك التي ل 

تنام .. اآمني".
-زف��ت الفنان��ة املغربي��ة رج��اء ق�سابن��ي جلمهورها، خر 
اإجنابه��ا مولوده��ا الأول، ي��وم 16 ابريل ون���رصت رجاء عر 
�سفحته��ا اخلا�س��ة على موق��ع اإن�ستقرام، �س��ورة ملولودها، 
وعلق��ت عليها قائلة: "مالكي"، وكانت قد اأعلنت زواجها عام 

اإعالن هوية زوجها. 2016، وحتفظت على 
-املطرب��ة بلقي���ض، رزق��ت بطفله��ا الأول تركي ب��ن �سلطان، 
ي��وم 13 ماي��و، ون�رصت عر ح�سابه��ا على موق��ع اإن�ستقرام، 
�سورته��ا مع زوجه��ا وطفلها، قائلة: "احلم��دهلل الذى بنعمته 
تت��م ال�ساحل��ات رزقن��ا اهلل الي��وم بطفلن��ا الأول "ترك��ى بن 
�سلط��ان" جعله اهلل م��ن مواليد ال�سعادة ورزقن��ا بره وهدايته 
و�سالح��ه"، واأ�ساف��ت: "�سك��را ل��كل م��ن ب��ارك واهلل يرزقكم 
جميعا بالذري��ة ال�ساحلة". -الفنانة اللبناني��ة ليلى ا�سكندر 
احتفل��ت يوم 26 �سبتمر مع زوجها املمثل ال�سعودي يعقوب 
الفرح��ان، باإجناب مولودهم��ا الول "يو�سف"، ول يزال رواد 
مواق��ع التوا�سل الجتماعي يتذكرون فرحة يعقوب ورق�سته 
ال�سه��رية وه��و يحمل طفله بع��د ولدة ا�ستم��رت اأكرث من 12 

�ساعة يف م�ست�سفى امل�رصق.

التوا�س��ل  مواق��ع  تداول��ت  ر�سم��ي،  تقري��ر  ح�س��ب 
الجتماع��ي يف م�رص وحدها 21 األف �سائعة يف اأول 
ثالث��ة �سهور من الع��ام 2018، والن�سبة متقاربة يف 
اأغل��ب ال��دول العربية م��ع تزايد ظاهرة "ول��ع الرتند" 
التي انتقلت من املواقع الإخبارية اإىل �سفحات رواد 
توي��رت والفي�ض ب��وك، واملوؤكد اأن اأغل��ب �سحايا هذه 
ال�سائع��ات هم امل�ساهري وبخا�س��ة جنوم الفن، الذين 
عان��وا ط��وال العام م��ن �سائع��ات الوف��اة والتعر�ض 
حل��وادث �س��ري قاتل��ة اأو الط��الق وال��زواج، لدرجة اأن 
بع�سه��م كتب عنه من �سائع��ات اأ�سعاف ما كتب عن 
اأعماله الفنية. قطار املوت ال�رصيع ح�سد ال�سغار قبل 
الكب��ار داخ��ل الو�سط الفن��ي يف الع��ام 2018، ومن 
تبقى منهم على قيد احلياة طالته ال�سائعات، والبداية 
كان��ت مع املط��رب اإمي��ان البحر دروي���ض الذي دخل 
العام مع اأمنيات التعايف من م�ساعفات جلطة املخ، 
ولكن��ه فوجئ �سبيحة ي��وم 10 يناي��ر ب�سائعة توؤكد 
وفات��ه، وتدخل��ت ابنت��ه اأمني��ة لتكذيب اخل��ر وطلب 

الدعاء لوالدها.

الفن��ان امل�رصي عادل اإمام حق��ق الرقم القيا�سي يف 
�سائع��ات الوفاة الت��ي مت تداولها خم�ض م��رات بداية 
م��ن �سهر يناي��ر وحتى �سه��ر اأكتوبر، و�سب��ب ت�سديق 
جمه��وره لل�سائع��ة كل م��رة اأن �سفح��ة موثقة حتمل 
ا�سمه على موقع الفي�ض بوك كانت م�سدر اخلر دومًا، 
ورغم اإعالن ابنه رامي اإمام اأكرث من مرة اأن ال�سفحة 
م�رصوقة، ولكن اخلر كان يجد نف�ض ال�سدى كل مرة.
 الالف��ت اأن �سائعات الوفاة ط��اردت جنوم الكوميديا 
ح�رصي��ًا يف العام 2018، فقد مت تداول �سائعة وفاة 
الفنان �سمري غ��امن بداية العام. وتبني اأنه مير بوعكة 
�سحي��ة، ولكنه ت�سدر قائمة الأك��رث تداوًل عر موقع 
غوغ��ل يف �سه��ر اأكتوبر بخ��ر وف��اة مل يتوقف ن�رصه 
اإل بعد �س��دور بيان ر�سمي من نقيب املمثلني اأ�رصف 

زكي اأكد فيه اأن غامن بخري ول يعاين اأية متاعب.
الفنان��ة الكويتي��ة حي��اة الفهد تعر�ست ه��ي الأخرى 
ملحنة �سائعة الوفاة يوم 23 اأبريل، وت�سدت بنف�سها 
لتكذيب الق�سة بن�رص �س��ورة حديثة لها عر ح�سابها 

مبوقع اإن�ستغرام لطماأنه جمهورها.
اأي�س��ًا،  ال�سب��اب  النج��وم  الوف��اة لحق��ت  �سائع��ات 
واأبرزه��م الفنان��ة ال�ساب��ة ح��ال الرتك، الت��ي فوجئت 

بانت�س��ار خ��ر وفاتها اإثر اأزمة �سحي��ة مفاجئة، ومت 
ت��داول ال�سائعة ليومني كاملني حتى خرجت بنف�سها، 
وكتبت عر "تويرت": "اأنا بخري وما فيني �سيء احلمد 
هلل رب العامل��ني، ه��ذاين عاي�سة مو ميت��ة، اللي مطلع 

هال�سائعة حبيت اأقول لك ح�سبي اهلل ونعم الوكيل".
 وكذل��ك فوج��ئ الفنان ك��رمي عبد العزيز بنب��اأ وفاته 
الجتماع��ي،  التوا�س��ل  مواق��ع  �سفح��ات  يت�س��در 
وا�سط��ر مدي��ر اأعمال��ه لتكذيب اخلر موؤك��دا اأن كرمي 
ي�سور امل�ساهد الأخرية لفيلمه اجلديد "نادي الرجال 
ال���رصي". ون�رصت ال�سفحة الر�سمية لكرمي عبد العزيز 
من�س��وراً قال��ت في��ه: "النجم ك��رمي عب��د العزيز بخري 
متاًم��ا، واحلم��د هلل ول داعي لل�سائع��ات التي يطلقها 

بع�ض املخبولني".
�سائع��ة الوفاة الأكرث تاأثرياً كانت من ن�سيب املطربة 
اللبناني��ة ف��ريوز، والالفت اأنها �س��درت للمرة الأوىل 
بتاري��خ 23 يوليو، وت�س��درت قائمة الأكرث بحثًا عر 

حمرك غوغل، وتكررت مرة اأخرى يوم ميالدها.
-الفن��ان مروان خوري واج��ه �سائعة املوت يوم 10 
يولي��و موؤكداً اأن خر دخول��ه امل�ست�سفى بحالة خطرة 

ثم اأنباء وفاته جمرد اإ�ساعة ب�سعة.
-�سائع��ات الوف��اة طال��ت اأي�س��ا املط��رب ال�سعب��ي 
�سعب��ان عب��د الرحي��م والفن��ان لطفي لبي��ب وحممود 

يا�سني وال�سوري عبا�ض النوري.
-�سائع��ات ال��زواج والطالق كانت �سيف��ًا دائمًا على 
مواق��ع التوا�س��ل الجتماع��ي، وهو ما دف��ع النجمة 
امل�رصي��ة مريفت اأم��ني لإطالق ت�رصي��ح مثري قالت 
في��ه "كل ي��وم ي��ا ميوت��وين ي��ا يج��وزوين"، وكان��ت 
املنا�سب��ة �سائع��ة زواجها م��ن رجل اأعم��ال قدم لها 
مه��راً اأ�سطوريًا، والالف��ت اأن ال�سائعة ظهرت بعد اأيام 

قليلة من زواج ابنتها منة ح�سني فهمي.
النجم��ة نبيلة عبيد نالها من �سائع��ات الزواج جانب 
كب��ري بعدم��ا ت��رددت �سائع��ة اأك��دت خطوبته��ا على 
�س��اب اأ�سغ��ر منها بكث��ري، وردت غا�سبة ب��اأن الأمر 
غري �سحيح وغري لئق، وه��و نف�ض ما فعلته زميلتها 
النجم��ة نادية اجلندي التي اعترت ال�سائعة "�سخيفة 

ومهينة" بالن�سبة لها.

ب��داأت الفنانة الأمريكية، دميي لوفاتو، مرحلة التعايف من اإدمان 
املخدرات، بع��د دخولها مل�سحة عالجية من الإدمان يف اأمريكا، 
ج��راء تعاطيه��ا جرع��ة خم��درات زائ��دة كادت ت��وؤدي بحياتها، 
واأدخلتها يف حالة غيبوبة. وطماأنت لوفاتو حمبيها علي حالتها، 
عر ح�ساباتها مبواقع التوا�سل الجتماعي قائلة: "اأنا ممتنة لأن 
ه��ذا الوقت جعلني اأقرب لعائلتي، وجعلني اأ�سرتخي اأي�سًا واأعمل 
على �سحتي اجل�سدية والعقلية والروحانية، و�ساأعود عندما اأكون 

جاهزة، اأنا ممتنة لكل اأحبائي واأحبكم كثرياً".
ون�ستعر�ض مناذج لفنانني اأدمنوا املخدرات قبل عودتهم ملزاولة 

حياتهم الفنية من جديد.
دينا ال�رصبيني

ق�س��ت حمكمة جنايات القاهرة ع��ام 2014 مبعاقبتها باحلب�ض 
خم��در  بتعاط��ي  اتهامه��ا  اإث��ر  جني��ه  اآلف   10 وغرام��ة  ع��ام 

الكوكاي��ني، وذلك بعد اأن اأثبتت التحريات تردد الفنانة على �سقة 
اأحد الأ�سخا�ض مبنطقة الزمالك، ومبداهمة املكان مت العثور على 
3 لفاف��ات من جوهر خمدر الكوكاكيني تزن 320 غرامًا، حيث 

اأكدت الفنانة اأنها تتعاطى الكوكايني دون املتاجرة فيه.
اأحمد عزمي

ويف الع��ام نف�سه، األق��ت الأجهزة الأمنية القب���ض عليه وبحوزته 
اأقرا�ض "ترام��ادول" املخدرة يف مدينة �رصم ال�سيخ، حيث ق�ست 

حمكمة اجلنايات بحب�سه 6 اأ�سهر وتغرميه 1000 جنيه.
ماجدة اخلطيب

�س��در حك��م بحب�سه��ا مل��دة 3 اأعوام ع��ام 1986 بتهم��ة تعاطي 
املخ��درات، اإل اأنها اأنك��رت التهمة املوجهة اإليه��ا، وا�سفة املواد 
املخ��درة امل�سبوطة ب� "التمثي��ل"، اإل اأنها غ��ادرت حمب�سها بعد 
ع��ام و4 اأ�سهر لتق��دم بعد خروجه��ا فيلم "النتفا�س��ة" للمخرج 

موت وزواج وطالق .. شائعات 2018 طالت الجميع موسيقار ميريام 
فارس

االن , وملتابعة اخر امل�ص����تجدات التي تظهر على ال�ص����احة 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 بنا, واأي�ص����ًا الدخول اإىل اأي �ص����فحة وقراءة تعليقات القراء حول خرٍب اأو برنامٍج معني 
واأي�ص����ًا كتابة اآرائك اخلا�ص����ة, 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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