
كيم كارداشيان تستنجد بمتابعيها 
بعد إصابتها بالصدفية

عمرو دياب و"مارشميلو" 
يحققان رقما قياسيا

مطربة عربية سبقت الجسمي 
وغنت في الفاتيكان 

اتهام كيفين سبيسي بقضية 
تحرش جنسي جديدة

ا�ش��تنجدت جنمة تلفزيون الواقع كيم كارد�ش��يان 
مبتابعيه��ا عل��ى ح�ش��ابها على تويرت ي��وم الأحد 
املا�ش��ي، مل�شاعدته��ا يف عالج حالته��ا اجللدية 
املزمنة التي تعاين منه��ا منذ ت�شخي�ص ا�شابتها 

بال�شدفية اجللدية عام 2011.
ولفتت كاردا�شي��ان )38عامًا( اإىل رغبتها امللحة 
يف احل�ش��ول عل��ى ن�شائ��ح جمهوره��ا وبخا�شة 
الذي��ن كان��وا يعانون م��ن نف�ص املر���ص، موؤكدة 
اأنه��ا تبحث جديًا عن عالج طب��ي حلالتها بعد اأن 
لحظ��ت انت�ش��ار بقع حم��راء متق�رشة عل��ى اأجزاء 
متفرقة من ج�شمها ووجهها، اإىل احلد الذي اأ�شبح 
ل ميكنه��ا التعام��ل معه، بالإ�شاف��ة اإىل �شعورها 

باحلكة امل�شتمرة.

 اأعلن��ت اإدارة تطبي��ق "اأنغام��ي" اأن الأغني��ة الثنائي��ة 
لعم��رو دي��اب و"مار�شميل��و" الت��ي حملت ا�ش��م، "باين 
حبيت"، حققت اأعلى ن�شبة ا�شتماع لعام 2018. واأ�شار 
التطبي��ق اإىل اأنها املرة الأوىل الت��ي يت�شدر فيها فنان 
القوائ��م العربية والأجنبية يف اآن واحد، األ وهو ال� "دي 

جي" الأمريكي، "مار�شميلو".
وت�ش��در "مار�شميل��و" القائمة العربي��ة الأكرث ا�شتماعا 
م��ن خالل اأغني��ة "باين حبي��ت"، بينما ت�ش��در القوائم 
الغربي��ة من خ��الل اأغني��ة "Friends"، ليلقب بفنان 
ع��ام 2018. وعالوة على م��ا �شبق، حققت اأغاين عمرو 
دي��اب جمتمع��ة، اأعل��ى ع��دد ا�شتماع��ات ع��ر تطبي��ق 
"اأنغام��ي" خ��الل ع��ام 2018، وخا�ش��ة عق��ب طرح 

الفنان امل�رشي لألبومه الأخري، "كل حياتي".

ن���رش رواد مواق��ع التوا�ش��ل الجتماع��ي مقط��ع فيديو 
يوث��ق م�شاركة الفنانة العربي��ة، �شمرية �شعيد، يف حفل 
غنائ��ي اأقيم على اأر���ص دولة الفاتي��كان عام 1996، 

بح�شور البابا يوحنا، اآنذاك.
 و�ش��كل املقطع املت��داول نفيا موثقا لالأخب��ار ال�شابقة 
الت��ي حتدثت ع��ن اأن الفن��ان، ح�شني اجل�شم��ي، هو اأول 

مطرب عربي غنى يف الفاتيكان.
وغن��ت �شم��رية �شعي��د قب��ل 22 عام��ا يف الفاتي��كان، 
بح�ش��ور كل من البابا يوحنا و�شيخ الأزهر، حممد �شيد 
طنط��اوي، حيث قدمت اأغنية بعن��وان "�شجرة ال�شالم"، 

�شمن فرقة غنائية ثالثية متثل ثالثة اأديان �شماوية.
يذك��ر اأن اجل�شمي اأحي��ا حفال غنائيا �شخم��ا قبل اأيام 
يف الفاتيكان، التقى خالله البابا فران�شي�ص وت�شلم منه 

تكرميا خا�شا.

اته��م الق�شاء الأمريك��ي النجم ال�شهري، كيف��ن �شبي�شي، 
بالعت��داء اجلن�ش��ي عل��ى مراه��ق يف حان��ة يف ولي��ة 

ما�شات�شو�شت�ص الأمريكية.
وادع��ت الإعالمي��ة الأمريكية، هيذر اأون��رو، اأن �شبي�شي 
اقرتب من ابنها املراه��ق )18 عاما( خالل تواجده يف 
حان��ة، ومن ثم قدم ل��ه م�رشوبا كحوليا وب��داأ يتلم�شه، 
مع العلم اأن ال�شن القانونية ل�شتهالك الكحول يف ولية 

ما�شات�شو�شت�ص هي 21 عاما.
ويف رده عل��ى التهام��ات الأخرية، نف��ى النجم ما ورد 
فيه��ا، وتاب��ع قائ��ال: "م��ن املوؤك��د اأنني ل��ن اأدفع ثمن 
اأفع��ال مل اأقم بها.. ل يجوز اإطالق الأحكام بدون وجود 

حقائق".
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إلى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والريا�شية  والقت�شادية  ال�شيا�شية  امل�شتجدات 
طريق الأجهزة الذكية مبجرد و�شع الكامريا على �شورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�ص بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�شيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

يعزف الغيتار أثناء 
خضوعه لجراحة بالمخ

أفضل 4 عالجات تجميلية يجب 
إجراؤها قبل الزفاف

عروسان يحصالن على جلسة تصوير 
استثنائية بسبب بطل فيلم "أكوامان"

 4 فنانين عرب أدمنوا المخدرات.. وتعافوا

تثير الجدل 
بسبب"قومي"

اأده���ص فن��ان اجل��از م��ن جن��وب اأفريقيا، يدع��ى مو�ش��ى مانزيني، 
معجبي��ه يف اأنحاء العامل، عندما غزف على اآلة الغيتار، وهو يخ�شع 
جلراح��ة ل�شتئ�شال ورم يف املخ. ويظهر مانزيني الذي يعزف عددا 
م��ن الآلت ويحا���رش يف اجلامعة، يف فيديو م�ش��ور، اأثناء اجلراحة 
التي ا�شتمرت 6 �شاعات، اإذ يبدو راقدا على ظهره يف غرفة العمليات 
حماطا باأفراد الطاقم الطبي، ويعزف على اأوتار الغيتار. و�شمح ذلك 
لالأطب��اء مبدين��ة دربان بجن��وب اأفريقيا بتحديد مناط��ق املخ التي 
ي�شتخدمها مانزيني عن��د العزف، حتى يحافظوا عليها، ويعيدوا اإىل 

اأ�شابعه بع�ص احلركات التي تاأثرت �شلبا بالورم.
وق��ال مانزين��ي بعد اأ�شبوع م��ن العملية اجلراحي��ة: "انتابني �شعور 
غري��ب للغاي��ة وغ��ري مري��ح. اأن تكون يف حال��ة بني التخدي��ر العام 
واليقظ��ة وت�شم��ع اأ�ش��وات معدات الطبي��ب داخل راأ�ش��ك... يكون من 

ال�شعب للغاية الرتكيز".

اأث��ارت اأحدث اأغنية للفنانة اللبنانية مرييام فار�ص جدل وا�شعا 
ور  عل��ى مواق��ع التوا�ش��ل الجتماعي ب�شب��ب الطريقة الت��ي �شُ
به��ا الفيدي��و كلي��ب حيث طغ��ت عليه الثقاف��ة الأفريقي��ة ب�شكل 
ع��ام. ووّجه بع���ص النا�شطني على مواق��ع التوا�شل الجتماعي 
انتق��ادات لأغني��ة "قوم��ي"، وا�شف��ني الفيديو كلي��ب بامل�شيء 
وامله��ني، لأنه ا�شتخ��دم تقنية طالء اأج�ش��اد الراق�شني بالأ�شود 
لتقم���ص دور الأفارقة. وظهرت مريي��ام فار�ص يف الكليب وهي 
ترق���ص بب���رشة �شوداء ملون��ة، ما جع��ل البع�ص يعت��ر اأن ذلك 
ي�ش��كل اإ�ش��اءة للثقاف��ة الأفريقية، خا�ش��ة واأن كلم��ات الأغنية 
الت��ي جاءت بلهجة خليجية ل تتما�شى مع فكرة املخرج �رشيف 
ترحين��ي. واعت��روا ان��ه كان املخ��رج ال�شتعان��ة ب�شخ�شي��ات 
افريقي��ة بدل م��ن اللجوء اإىل تقني��ة Black Up لطالء اأج�شاد 

مرييام والراق�شني معها بالأ�شود.

عندما يتعلق الأم��ر بال�شتعداد للزفاف، تويل املراأة اهتمامًا 
كب��رياً مبظهره��ا، وت�شع��ى للظه��ور باأح�شن حلة ع��ر اللجوء 

للعديد من الإجراءات التي حتقق هذا الهدف.
ولق��د اأورد موق��ع برايدز الإلك��رتوين جمموعة م��ن العمليات 
التجميلية التي يج��ب اأن تخ�شع لها املراأة قبل حفل زفافها، 

على النحو التايل:
1 - عالج الب�رشة بالليزر

يق��ول الدكت��ور جو�ش��وا زي�ش��ر، مدي��ر الأبح��اث التجميلي��ة 
وال�رشيري��ة مب�شت�شف��ى ماون��ت �شيناي يف مدين��ة نيويورك، 
اإن ع��الج الب�رشة بالليزر يعمل على اإحداث ثقوب جمهرية يف 
اجللد لإن�شاء جروح فيها، وبالتايل تعمل الب�رشة على اإ�شالح 
نف�شها واإنتاج كولجني �شحي جديد ي�شاعد على حت�شني لون 

الب�رشة وملم�شها.
اإزالة ال�شعر بالليزر  - 2

يو�شي الطبي��ب الأمريكي اإي�شتي وليماز با�شتخدام الليزر يف 
اإزالة �شعر اجل�شم اإذ توفر بع�ص التقنيات احلديثة هذه اخلدمة 
يف ف��رتة زمني��ة ل تتجاوز ثمان دقائق. وتعم��ل اأ�شعة الليزر 

على اإزالة ال�شعر من ب�شيالته ب�شكل دائم.
3 - �شفط الدهون الزائدة

ترغ��ب العديد م��ن الن�ش��اء بالتخل�ص من الده��ون الزائدة يف 
اجل�ش��م قبل حفل الزف��اف ليتمكنَّ من الظه��ور باأف�شل مظهر 
وهن يرتدين ف�شتان الزفاف، لذا فاإن الأخ�شائيني ين�شحون 
ب�شف��ط دهون الذراعني واجلزء العل��وي من اجل�شم، بن�شبة 20 

باملئة.
4 - التخل�ص من الندوب والتجاعيد

تن�ش��ح اأخ�شائي��ة التجميل الدكت��ورة مي�شيل فارب��ر، الن�شاء 
تقني��ة  با�شتخ��دام  والتجاعي��د  الن��دوب  م��ن  بالتخل���ص 
"مايكرونيدلين��غ" الت��ي تعمل على حتفي��ز الكولجني الذي 

يوؤدي اإىل تفتيح الب�رشة والتخل�ص من الندوب والتجاعيد.

ت�شبب��ت �شدفة ا�شتثنائي��ة بحتة يف ح�ش��ول عرو�شني 
جديدي��ن عل��ى جل�ش��ة ت�شوي��ر ممي��زة جمعتهم��ا م��ع 
بط��ل فيل��م دي �شي كوميك���ص "الرجل املائ��ي"، النجم 
جاي�شون موم��وا، وذلك خالل العر�ص الفتتاحي الأول 

للفيلم يف جزيرة هاواي م�شقط راأ�شه.
ع��ادة م��ا تت�شبب اللقط��ات العفوية يف اإع��ادة جل�شات 
الت�شوي��ر م��ن جدي��د، اإل اأن تل��ك اللقط��ة حلظ��ة ظهور 
جاي�ش��ون مام��وا خالل الت�شوي��ر، كانت �شبب��ًا رئي�شيًا 
يف اإجناحه��ا وجعلها حلظة ممي��زة بالن�شبة للعرو�شني 
كات��ي م��ريز وزوجه��ا بران��دن الل��ذان خ�شع��ا جل�شلة 
ت�شوي��ر بعد حف��ل زفافهما على اإح��دى �شواطئ جزيرة 

هاواي، بح�شب ما ذكر موقع اإندبندنت.
وع��ر العرو�ش��ان ع��ن م�شاعر الفرح��ة ب�شب��ب ال�شدفة 
باأنهم��ا  ي�شع��ران  جعلتهم��ا  والت��ي  املتوقع��ة،  غ��ري 
حمظوظ��ان للغاية ل�شيما بعد حر���ص النجم جاي�شون 
موم��وا، وعائلت��ه اأثناء ظهورهم عل��ى تهنئة العرو�شني 
وامل�شاركة يف احل�شول على املزيد من ال�شور برفقتهم.
يذك��ر اأن فيلم احلركة واملغامرة "الرجل املائي"، الذي 
يعر���ص حالي��ًا يف �ش��الت ال�شينم��ا، ت�ش��در اإيرادات 
�شب��اك التذاكر منذ طرحة يف مطلع الأ�شبوع حمققًا 67 

مليون دولر.

مل تقت���رش �شهرة بع�ص النجوم على جناح اأعمالهم الفنية 
فق��ط، بل جتاوزتها لت�ش��ل اإىل مو�شوع��ة غيني�ص لالأرقام 
القيا�شي��ة، حي��ث حظي��ت قوائمه��ا لع��ام 2018 باأ�شماء 
العديد من النج��وم والنجمات العامليات، ونورد فيما يلي 

بع�ص منها:
فرقة "BTS" الكورية اجلنوبية

�شكل��ت فرق��ة "Bangtan" الكوري��ة اجلنوبي��ة ظاه��رة 
غنائي��ة يف عامل مو�شيق��ى الراب والكيب��وب منذ ظهورها 
ع��ام 2013، حمققة انت�شاراً جماه��رياً وا�شعًا باألبوماتها 
الت��ي توالت جناحتها لتح�ش��د العديد م��ن اجلوائز. متتلك 
ه��ذه الفرقة الغنائية ال�شهرية الت��ي تتميز با�شتعرا�شاتها 
الفنية الراق�شة، قاعدة جماهريية كبرية من املعجبني يف 
جمي��ع اأنحاء العامل، يتجاوز عددها 13 مليون متابع عر 

ح�شاباتها على مواقع التوا�شل الجتماعي.

و�شاع��دت ه��ذه القاعدة م��ن املعجبني يف �رشع��ة انت�شار 
فيديو اأغنية الألبوم ّ"Idol"، الذي حقق رقمًا قيا�شيًا بعد 
تخط��ى عدد م�شاهدته 45 مليون خالل اأقل من 24 �شاعة 
م��ن طرحه على موق��ع يوتيوب، ليدخ��ل مو�شوعة غيني�ص 

لأكرث واأ�رشع الفيديوهات م�شاهدة.
 love" فيم��ا احتل األبوم الفرق��ة الغنائي الأخ��ري بعنوان
your self" قائمة الألبومات الأكرث مبيعًا يف الوليات 
املتح��دة، كم��ا ت�ش��در قوائم بيلب��ورد لأعل��ى 200 األبوم 
غنائي يف الوليات املتحدة من حيث املبيعات والتحميل 

وامل�شاهدة على الإنرتنت.
املغني دادي يانكي ولوي�ص فون�شي

باأغني��ة  ال�شه��ري  البورتريك��ي  ال��راب  جن��م  ا�شتط��اع 
دي�شبا�شيتو، دادي يانكي مع لوي�ص فون�شي، اأن ي�شيف اإىل 
�شجل جناحاته اإجنازاً جديداً بعد دخوله ملو�شوعة غيني�ص 
العاملية لالأرقام القيا�شية وح�شوله على 10 األقاب فيها، 
�شبع��ة منها كانت م��ن ن�شيب اأغنيت��ه "دي�شبا�شيتو" التي 

تربع��ت على عر�ص اليوتي��وب وو�شولها لأكرث من ملياري 
م�شاه��دة، ومن �شم��ن هذه الألق��اب اأكرث فيدي��و م�شاهدة 
واإعجاب��ًا عل��ى اليوتي��وب، واأول فيديو يح�ش��د اأكرث من 5 

بليون م�شاهدة على موقع اليوتيوب.
مغنية الهيب هوب "كاردي بي"

جنح��ت مغني��ة الهيب ه��وب الأمريكي��ة كاردي بي دخول 
مو�شوع��ة غيني�ص لالأرق��ام القيا�شية، بعد ت�ش��در األبومها 
وال��ذي   ،"Invasion of Privacy" بعن��وان  الأخ��ري 
يتاأل��ف من 13  اأغني��ة، ت�شنيفات بيلب��ورد لأف�شل 100 
األب��وم راب وهي��ب ه��وب ن�شائي، والتي كان��ت من ن�شيب 
 "Lemonad" املغنية بيون�شيه عام 2017 عن األبومها
كما احت��ل األبوم كاردي ب��ي قوائم بيلب��ورد لأف�شل ع�رش 

اأغاين.
عار�شة الأزياء كايلي جينري

ح�ش��دت �شورة عار�شة الأزي��اء كايلي جينري مع طفلتها 
�شتورم��ي ويب�ش��رت، عل��ى اإن�شتغ��رام اأك��رث م��ن 18 مليون 
اإعجاب لتدخ��ل مو�شوعة غيني�ص لالأرق��ام القيا�شية بلقب 
اأك��رث �شورة اإعجابًا يف تاري��خ الن�شتغرام، ال�شورة يظهر 
به��ا ا�شب��ع جين��ري مم�شك��ة بي��د ابنتها بعم��ر الي��وم بعد 
ولدته��ا، لتتفوق على �شورة بيون�شي��ه مع تواأميها والتي 
ن�رشته��ا يف فراي��ر )�شب��اط( ع��ام 2017 وح�ش��دت 7 

ماليني ون�شف معجب.
ح��ازت ولدة كايل��ي جينري عل��ى �شجة اإعالمي��ة كبرية، 
وذلك ب�شبب اإخفائها خر حملها عن ال�شحافة ثم مفاجاأة 

اجلميع بولدتها.
النجمة مادونا 

واملخرج��ة  العاملي��ة  الب��وب  وجنم��ة  املمثل��ة  احتفل��ت 
والكاتب��ة مادون��ا ي��وم 18 اأغ�شط���ص )اآب( املا�شي بعيد 
ميالدها ال�شتني، والذي تزامن مع احتفالها اأي�شًا ب�شل�شلة 
اإجنازاته��ا املتتالية الت��ي توثق م�شريته��ا الفنية كواحدة 
م��ن اأكرث من الفنانات حتقيق��ًا للمبيعات بح�شب مو�شوعة 
غيني���ص لالأرقام القيا�شية، حيث قام��ت مادونا باأداء 10 
ج��ولت حلفالتها املو�شيقية بلغ��ت مبيعات تذاكر اإحداها 
عام 2004 اأكرث من 62 مليون دولر، كما باعت اأكرث من 
300 مليون ن�شخة من األبوماتها التي ت�شدرت ت�شنيفات 

بيلبورد.

ب��داأت الفنانة الأمريكية، دميي لوفاتو، مرحلة التعايف من اإدمان 
املخدرات، بع��د دخولها مل�شحة 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�شاباتها مبواقع التوا�شل الجتماعي قائلة: "اأنا ممتنة لأن 
ه��ذا الوقت جعلني اأقرب لعائلتي، وجعلني اأ�شرتخي اأي�شًا واأعمل 
على �شحتي اجل�شدية والعقلية والروحانية، و�شاأعود عندما اأكون 

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

حياتهم الفنية من جديد.
دينا ال�رشبيني

ق�ش��ت حمكمة جنايات القاهرة ع��ام 2014 مبعاقبتها باحلب�ص 
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 �شقة 
اأحد الأ�شخا�ص 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�شه، األق��ت الأجهزة الأمنية القب���ص عليه وبحوزته 
اأقرا�ص "ترام��ادول" املخدرة يف مدينة �رشم ال�شيخ، حيث ق�شت 

حمكمة اجلنايات بحب�شه 6 اأ�شهر وتغرميه 1000 جنيه.
ماجدة اخلطيب

�ش��در حك��م بحب�شه��ا مل��دة 3 اأعوام ع��ام 1986 بتهم��ة تعاطي 
املخ��درات، اإل اأنها اأنك��رت التهمة املوجهة اإليه��ا، وا�شفة املواد 
املخ��درة امل�شبوطة ب� "التمثي��ل"، اإل اأنها غ��ادرت حمب�شها بعد 
ع��ام و4 اأ�شهر لتق��دم بعد خروجه��ا فيلم "النتفا�ش��ة" للمخرج 

5 نجوم دخلوا موسوعة غينيس في 2018 بعد تحقيقهم أرقامًا قياسية 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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