
ميرنا وليد بديلة أروى جودة
 في "قيد عائلي"

   توا�ش��ل مرين��ا وليد ت�شوي��ر م�شاهدها يف 
م�شل�ش��ل "قيد عائل��ي" للمخرج تام��ر حمزة، 

الذي ينتمي اإىل الأعمال من 45 حلقة.
وعلم 24 اأن مرينا جاءت بديلة لأروى جودة، 
الت��ي اعت��ذرت ع��ن ال��دور ال��ذي مل يعجبها، 
وتوؤدي مرينا دور ابنة مريفت اأمني، و�شالح 
عب��داهلل وفق��ًا لالأحداث، اإىل جان��ب �شقيقتني 

هما اأمرية هاين، ودنيا عبدالعزيز.
وي�شارك يف بطولة "قيد عائلي" بو�شي، ومنة 
ف�ش��ايل، ومريه��ان ح�ش��ني، ورمي البارودي، 

و�شيمون. والعمل من تاأليف حممد رجاء.
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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 ... 

مرة ثانية فستان جديد لرانيا 
يوسف يثير الجدل!

هؤالء النجمات أمهات للمرة األولى 
في 2018

موسيقار يعزف الغيتار أثناء خضوعه 
لجراحة بالمخ

موت وزواج وطالق .. شائعات 2018 طالت الجميع

بين بورتشين ترزي أوغلو 
وبيركان صوكولو؟

ال�شحاف��ة خ��ر  ت��داول  بع��د 
الرتكي��ة  املمثل��ة  تر�شي��ح 
بورت�شني ترزي اأوغلو ال�شهرية 
باآزاد يف "اإيزيل" لبطولة فيلم 
"�ش��ورة اجلم��ال" اإىل جانب 
�شوكول��و  ب��ريكان  املمث��ل 
احلياة"،اأك��دت  "اأغني��ة  بط��ل 

بورت�ش��ني ت��رزي اأوغلو اخلر 
عق��د  "نعم،وّقع��ت  قائل��ة: 
الفيلم فع��اًل". وبه��ذا �شيجمع 
اجلم��ال"  "�ش��ورة  فيل��م 
اأوغل��و  ت��رزي  بورت�ش��ني 
للم��رة  �شوكول��و  وب��ريكان 
الأوىل مع��ًا فني��ًا. ومفرت���ص 

الب��دء يف ت�شوي��ره يف �شه��ر 
دي�شم��ر احل��ايل، و�شي�شتغرق 
كام��اًل،ول  �شه��راً  ت�شوي��ره 
يع��رف موعد عر�ش��ه يف دور 
والأجنبية.  الرتكي��ة  ال�شينم��ا 
باأنه��ا  بورت�ش��ني  و�رصح��ت 
�شرتك��ز حالي��ًا عل��ى ال�شينما، 

بع��د تركيزه��ا ال�شاب��ق عل��ى 
امل�شل�شالت والتلفزيون. وفيلم 
"�شورة اجلم��ال" من تاأليف: 
بين��ار بولوت،واإخ��راج اأومور 
توراغاي،ويتح��دث ال�شيناريو 
وال��د  وف��اة  اأ���رصار  ح��ول 

فتاة،وعالقتها بر�شام و�شيم.

اأزم��ة ف�شتانه��ا املك�ش��وف يف مهرج��ان القاه��رة  بع��د 
ال�شينمائ��ي الأخري، اأثارت الفنان��ة امل�رصية رانيا يو�شف 
اجل��دل م��ن جديد اإث��ر ارتدائه��ا ف�شتانا جريئ��ا يف اإحدى 

الفعاليات الفنية.
فق��د ن�رصت راني��ا �شورا لها عل��ى ح�شاباته��ا ال�شخ�شية 
عل��ى مواق��ع التوا�ش��ل الجتماع��ي، اأثن��اء تواجده��ا يف 
حف��ل توزي��ع جوائ��ز جمل��ة "دير جي�ش��ت"، حي��ث ارتدت 
ف�شتانا ذهبّي اللون مفتوح من اجلانب ويك�شف عن كامل 

ال�شاقني مع ارتدائها ل�"هوت �شورت" اأ�شفل الف�شتان.
التوا�ش��ل  مواق��ع  عل��ى  وا�شع��ا  ال�ش��ور ج��دل  واأث��ارت 
الجتماع��ي م��ن جدي��د، بع��د اأن كان البع�ص ق��د و�شف 
ف�شتان رانيا الذي ارتدته يف مهرجان القاهرة ال�شينمائي 

ب�"الفا�شح"، واملخالف للتقاليد والأعراف ال�شائدة.
وكان��ت املمثلة امل�رصية قد اأ�ش��درت حينها بيانا، قالت 
اإن��ه "من املمك��ن اأن يكون خانن��ي التقدي��ر"، م�شرية اإىل 
اأنه��ا "مل تكن تق�ش��د الظهور ب�شكل يث��ري حفيظة وغ�شب 

الكثريين ممن اعتروا الف�شتان غري لئق".
واإثر ذلك، تقدم ثالثة حمامون ب�شحب الدعاوى الق�شائية 
�شد راني��ا يو�شف، التي اُتهم��ت ب�"التحري�ص على الف�شق 

والفجور".

�شه��د العام 2018 الكثري من الأحداث ال�شعيدة، ولكن اأبرزها 
اإجن��اب النجم��ات املول��ود الأول، بع�شهن ا�شتع��ن بالكتمان 
وامتنع��ن عن الظهور خوف��ًا من احل�شد، والبع���ص الآخر كان 
يخفي زواج��ه اأ�شاًل، ولكن كلهن �شارك��ن اجلمهور "الفرحة" 

بعد انتهاء الولدة.
-اأول فنان��ة حقق��ت حل��م الأموم��ة كان��ت املطرب��ة كارم��ن 
�شليم��ان جنم��ة برنام��ج "اآراب اأي��دول"، التي رزق��ت بطفلها 
اأثارت قلق حمبيها،  7 يناير بعد متاعب �شحية  "زين" يوم 
واأعل��ن اخل��ر زوجه��ا امللح��ن م�شطف��ى ج��اد ع��ر ح�شابه 
اخلا���ص مبوقع اإن�شتقرام، بعدم��ا ن�رص اأول �شورة ليد املولود 
وعل��ق عليه��ا قائاًل: "احلمد هلل حتى يبل��غ احلمد منتهاه ربنا 
رزقن��ي باإبني ) زين ( من حبيبة قلبي و روحي كارمن اللهم 
اإين ا�شتودعت��ك اأغلى م��ا املك فاإحفظهم بعين��ك التي ل تنام 

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

اإعالن هوية زوجها. 2016، وحتفظت على 
-املطرب��ة بلقي���ص، رزق��ت بطفله��ا الأول تركي ب��ن �شلطان، 
ي��وم 13 ماي��و، ون�رصت عر ح�شابه��ا على موق��ع اإن�شتقرام، 
�شورته��ا مع زوجه��ا وطفلها، قائلة: "احلم��دهلل الذى بنعمته 
تت��م ال�شاحل��ات رزقن��ا اهلل الي��وم بطفلن��ا الأول "ترك��ى بن 
�شلط��ان" جعله اهلل م��ن مواليد ال�شعادة ورزقن��ا بره وهدايته 
و�شالح��ه"، واأ�شاف��ت: "�شك��را ل��كل م��ن ب��ارك واهلل يرزقكم 
جميعا بالذري��ة ال�شاحلة". -الفنانة اللبناني��ة ليلى ا�شكندر 
احتفل��ت يوم 26 �شبتمر مع زوجها املمثل ال�شعودي يعقوب 
الفرح��ان، باإجناب مولودهم��ا الول "يو�شف"، ول يزال رواد 
مواق��ع التوا�شل الجتماعي يتذكرون فرحة يعقوب ورق�شته 
ال�شه��رية وه��و يحمل طفله بع��د ولدة ا�شتم��رت اأكرث من 12 

�شاعة يف م�شت�شفى امل�رصق.

اأده���ص فنان اجل��از من جن��وب اأفريقيا، 
يف  معجبي��ه  مانزين��ي،  مو�ش��ى  يدع��ى 
اأنح��اء الع��امل، عندم��ا غ��زف عل��ى اآل��ة 
الغيتار، وهو يخ�شع جلراحة ل�شتئ�شال 

ورم يف املخ.
ويظه��ر مانزيني ال��ذي يعزف ع��ددا من 
الآلت ويحا���رص يف اجلامعة، يف فيديو 
م�ش��ور، اأثن��اء اجلراحة الت��ي ا�شتمرت 6 
�شاع��ات، اإذ يب��دو راق��دا عل��ى ظه��ره يف 
غرف��ة العمليات حماط��ا باأف��راد الطاقم 

الطبي، ويعزف على اأوتار الغيتار.
درب��ان  مبدين��ة  لالأطب��اء  ذل��ك  و�شم��ح 
بجنوب اأفريقيا بتحديد مناطق املخ التي 
ي�شتخدمه��ا مانزين��ي عند الع��زف، حتى 
يحافظ��وا عليه��ا، ويعي��دوا اإىل اأ�شابع��ه 
بع�ص احلركات التي تاأثرت �شلبا بالورم.
وق��ال مانزيني بع��د اأ�شبوع م��ن العملية 

اجلراحية: "انتابني �شع��ور غريب للغاية 
وغ��ري مري��ح. اأن تك��ون يف حال��ة ب��ني 
التخدير الع��ام واليقظة وت�شم��ع اأ�شوات 
مع��دات الطبيب داخل راأ�ش��ك... يكون من 

ال�شعب للغاية الرتكيز".
مانزين��ي  يظ��ل  اأن  الأطب��اء  واخت��ار 
م�شتيقظا لتقيي��م اأي املناطق يف دماغه 
تعم��ل اأثن��اء اإجراء اجلراحة، مم��ا ي�شاعد 
عل��ى احلد من خطر اإ�شابت��ه باأي اأ�رصار 

ع�شبية.
وق��ال مانزين��ي: "جنح الأم��ر لأن اخلطر 
الأك��ر كان ه��و ال�شل��ل. واأن��ا مل اأ�ش��ب 
بال�شل��ل وما زلت اأحتكم يف اأطرايف، لذلك 

معنوياتي مرتفعة واأتعافى جيدا".
ونقلت رويرتز عن الفنان، قوله اإنه ينوي 
الوق��وف عل��ى امل���رصح جم��ددا مبج��رد 

ا�شتكمال تعافيه.

لوفات��و، مرحل��ة  الأمريكي��ة، دمي��ي  الفنان��ة  ب��داأت 
التعايف م��ن اإدمان املخدرات، بع��د دخولها مل�شحة 
عالجية من الإدمان يف اأمريكا، جراء تعاطيها جرعة 
خمدرات زائ��دة كادت توؤدي بحياته��ا، واأدخلتها يف 

حالة غيبوبة.
وطماأنت لوفاتو حمبيها علي حالتها، عر ح�شاباتها 
مبواقع التوا�شل الجتماعي قائلة: "اأنا ممتنة لأن هذا 
الوقت جعلني اأقرب لعائلتي، وجعلني اأ�شرتخي اأي�شًا 
واأعمل عل��ى �شحتي اجل�شدية والعقلي��ة والروحانية، 
و�شاأعود عندما اأك��ون جاهزة، اأنا ممتنة لكل اأحبائي 

واأحبكم كثرياً".
ون�شتعر���ص من��اذج لفنان��ني اأدمنوا املخ��درات قبل 

عودتهم ملزاولة حياتهم الفنية من جديد.

دينا الشربيني
 2014 ع��ام  القاه��رة  جناي��ات  حمكم��ة  ق�ش��ت 
مبعاقبته��ا باحلب���ص ع��ام وغرام��ة 10 اآلف جني��ه 
اإث��ر اتهامه��ا بتعاط��ي خم��در الكوكاي��ني، وذلك بعد 
اأن اأثبت��ت التحري��ات ت��ردد الفنان��ة عل��ى �شق��ة اأحد 
الأ�شخا���ص مبنطق��ة الزمال��ك، ومبداهم��ة املكان مت 
العثور عل��ى 3 لفافات من جوهر خم��در الكوكاكيني 
ت��زن 320 غرامًا، حي��ث اأكدت الفنان��ة اأنها تتعاطى 

الكوكايني دون املتاجرة فيه.

أحمد عزمي
ويف العام نف�شه، األقت الأجهزة الأمنية القب�ص عليه 
وبحوزت��ه اأقرا���ص "ترامادول" املخ��درة يف مدينة 
�رصم ال�شي��خ، حيث ق�شت حمكم��ة اجلنايات بحب�شه 
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ماجدة الخطيب
�ش��در حك��م بحب�شها ملدة 3 اأع��وام عام 1986 
بتهمة تعاطي املخ��درات، اإل اأنها اأنكرت التهمة 
املوجهة اإليها، وا�شفة املواد املخدرة امل�شبوطة 
ب��� "التمثيل"، اإل اأنها غ��ادرت حمب�شها بعد عام 
و4 اأ�شه��ر لتقدم بعد خروجها فيلم "النتفا�شة" 

للمخرج اأحمد اخلطيب.

فارس كرم
اع��رتف املط��رب اللبن��اين باإدمان��ه املخ��درات 
يف ف��رتة م��ن حياته، موؤك��داً اأنه ل يج��د حرجًا 
يف الإع��الن ع��ن ذلك، بدع��وى اأن ثالث��ة اأرباع 
العامل يتعاطون املواد املخدرة ب�رصاهة، متمنيًا 
ع��دم مرور اأحد بتلك التجرب��ة القا�شية، على حد 

و�شفه.
ح�شب تقرير ر�شم��ي، تداولت مواقع التوا�شل 
الجتماعي يف م�رص وحدها 21 األف �شائعة 
 ،2018 الع��ام  م��ن  �شه��ور  ثالث��ة  اأول  يف 
والن�شب��ة متقارب��ة يف اأغل��ب ال��دول العربية 
م��ع تزايد ظاه��رة "ولع الرتن��د" التي انتقلت 
م��ن املواق��ع الإخباري��ة اإىل �شفح��ات رواد 
تويرت والفي�ص بوك، واملوؤكد اأن اأغلب �شحايا 
هذه ال�شائعات هم امل�شاهري وبخا�شة جنوم 
الفن، الذي��ن عانوا طوال الع��ام من �شائعات 
الوف��اة والتعر���ص حل��وادث �ش��ري قاتل��ة اأو 
الطالق والزواج، لدرجة اأن بع�شهم كتب عنه 
م��ن �شائع��ات اأ�شعاف م��ا كتب ع��ن اأعماله 

الفنية.
قط��ار امل��وت ال�رصي��ع ح�ش��د ال�شغ��ار قب��ل 
الكبار داخل الو�ش��ط الفني يف العام 2018، 
وم��ن تبق��ى منه��م عل��ى قي��د احلي��اة طالته 
ال�شائع��ات، والبداية كانت مع املطرب اإميان 
البح��ر دروي�ص الذي دخل الع��ام مع اأمنيات 
التع��ايف م��ن م�شاعفات جلطة امل��خ، ولكنه 

فوجئ �شبيحة ي��وم 10 يناير ب�شائعة توؤكد 
وفات��ه، وتدخل��ت ابنته اأمني��ة لتكذيب اخلر 
وطلب الدعاء لوالدها. الفنان امل�رصي عادل 
اإمام حقق الرقم القيا�شي يف �شائعات الوفاة 
الت��ي مت تداولها خم�ص م��رات بداية من �شهر 
يناي��ر وحت��ى �شهر اأكتوب��ر، و�شب��ب ت�شديق 
جمه��وره لل�شائعة كل م��رة اأن �شفحة موثقة 
حتم��ل ا�شم��ه على موق��ع الفي�ص ب��وك كانت 
م�شدر اخل��ر دومًا، ورغم اإع��الن ابنه رامي 
اإم��ام اأك��رث م��ن م��رة اأن ال�شفح��ة م�رصوقة، 
ولك��ن اخلر كان يجد نف���ص ال�شدى كل مرة. 
الالف��ت اأن �شائع��ات الوف��اة ط��اردت جنوم 
الكوميدي��ا ح�رصي��ًا يف الع��ام 2018، فق��د 
مت ت��داول �شائع��ة وف��اة الفن��ان �شمري غامن 
بداي��ة العام. وتب��ني اأنه مير بوعك��ة �شحية، 
ولكن��ه ت�شدر قائمة الأك��رث تداوًل عر موقع 
غوغل يف �شهر اأكتوب��ر بخر وفاة مل يتوقف 
ن���رصه اإل بع��د �شدور بيان ر�شم��ي من نقيب 
املمثل��ني اأ�رصف زكي اأك��د فيه اأن غامن بخري 

ول يعاين اأية متاعب. الفنانة الكويتية حياة 
الفه��د تعر�ش��ت ه��ي الأخرى ملحن��ة �شائعة 
الوف��اة ي��وم 23 اأبري��ل، وت�ش��دت بنف�شه��ا 
لتكذي��ب الق�شة بن�رص �ش��ورة حديثة لها عر 
ح�شابه��ا مبوقع اإن�شتغرام لطماأنه جمهورها. 
�شائع��ات الوف��اة لحق��ت النج��وم ال�شب��اب 
اأي�ش��ًا، واأبرزه��م الفنانة ال�شاب��ة حال الرتك، 
الت��ي فوجئت بانت�شار خ��ر وفاتها اإثر اأزمة 
�شحية مفاجئ��ة، ومت تداول ال�شائعة ليومني 
كامل��ني حتى خرج��ت بنف�شه��ا، وكتبت عر 
"توي��رت": "اأن��ا بخري وما فين��ي �شيء احلمد 
هلل رب العاملني، هذاين عاي�شة مو ميتة، اللي 
مطل��ع هال�شائعة حبيت اأق��ول لك ح�شبي اهلل 
ونع��م الوكي��ل". وكذلك فوج��ئ الفنان كرمي 
عب��د العزي��ز بنب��اأ وفات��ه يت�ش��در �شفحات 
مواق��ع التوا�ش��ل الجتماع��ي، وا�شطر مدير 
اأعمال��ه لتكذيب اخلر موؤك��دا اأن كرمي ي�شور 
"ن��ادي  اجلدي��د  لفيلم��ه  الأخ��رية  امل�شاه��د 

الرجال ال�رصي".

4فنانين عرب أدمنوا المخدرات.. وتعافوا ما الذي 
يجمع

االن , وملتابعة اخر املس��تجدات التي تظهر عىل الس��احة العراقية والعربي��ة والعاملية , ولخدمة 
االخبار العاجلة حمل تطبيق ) الجورنال ( ) ALJOURNAL( عرب االجهزة الذكية : 

فبمج��رد كتابة كلمة الجورنال يف خانة البحث يف أي من أس��واق التطبيقات ميكن إيجاد التطبيق 
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