
من هو خطيب اليسا ؟

مفاجأة وائل كفوري

حبس النجم أحمد عز

محمد منير مكتئب !

مصطفى اغرم بزوجته 
خالل 30 دقيقة  يفطر مع األيتام 

ا�ستغ��ل البع���ض م��ا اكدت��ه الفنان��ة الي�س��ا عن 
وقوعه��ا يف ق�س��ة ح��ب، وتداول��وا فيدي��و على 
عن��وان  حت��ت  الإجتماع��ي،  التوا�س��ل  مواق��ع 

"خطوبة الي�سا".
وانت�رس الفيدو ب�رسعة الربق، بعدما متت الإ�سارة 
اىل اأن خطيبها هو رجل اعمال ليبي واأنها تقوم 

بالتح�سري حلفل الزفاف.
يف الفيدي��و بدت الي�سا برفق��ة �ساب و�سيم، رمبا 
يك��ون رج��ل الأعم��ال الليب��ي، الذي ت��ردد قبل 
عدة �سن��وات اأنها وقعت يف غرامه جمهور الي�سا 
ع��رب عن فرحت��ه وaحبه لها متمن��ن ان يروها 

بالف�ستان البي�ض عن قريب .

�سم��ري �سف��ري �سورت��ن جتمع��ه  امللح��ن  ن���رس 
بالفن��ان وائل كفوري، عرب ح�ساب��ه الر�سمي على 
"وائل كفوري و�سمري �سفري  "ان�ستقرام"، وعّل��ق: 

قريبًا".
�سم��ري �سف��ري مل يف�سح عن م�سم��ون العمل الذي 
�سيجمع��ه بوائل كفوري اأو تاري��خ اإ�سداره، ولكن 
التعليق��ات عل��ى ال�سورتن، كان��ت اإيجابية جداً، 
خ�سو�س��ًا واأن الفنانن مل يتعاونا مع بع�ض منذ 
ف��رة بعي��دة. ي�س��ار اإىل اأن بدايات وائ��ل كفوري 
الفني��ة �سهدت تعاون��ًا لفتًا م��ع �سمري �سفري يف 
اأكرث من عمل ناجح، ومن اأبرز ما غناه من اأحلان 

�سفري" ليل وبرد ورعد وريح".

ق��ررت حمكمة جنح مدين��ة ن�رس حب�ض النج��م اأحمد عز 
ثالث �سنوات وتغرميه 15 األف جنيه وتعوي�ض مدين 20 
األ��ف جنيه اأخ��رى، بتهمتي البالغ ال��كاذب و�سب وقذف 
الفنان��ة زينة التي ا�سبح مو�سوعهما ق�سية للراأي العام 
وامت��د اىل �سنوات من املرافعات يف املحاكم اىل تن�سيب 
الته��م لكل منهم على الخ��ر واىل ظهورهم على ال�سو�سل 
ميديا والتحدث بهذا اخل�سو�ض عز الذي رف�ض العراف 
بطفليه  جع��ل زينة تخرج عن �سمتها واخذت مبالحقته 

 DNA قانونيا ووفق الوراق الر�سمية لتحليل ال
يذك��ر اأن زين��ة اأقامت دع��وى �سب وقذف �س��د اأحمد عز 
الت��واأم، واإتهامه��ا بتزوي��ر  لإن��كاره عالقت��ه بطفليه��ا 

�سهادتي ميالدهما رغم وجود حكم ق�سائي نهائي

يعي���ض الفن��ان امل�رسي حمم��د منري حال��ة الكتئاب 
بعد ف�س��ل م�سل�سل��ه "املغني" الذي يخو���ض به �سباق 
الدرام��ا الرم�ساني��ة. وقال م�سدر مق��رب من منري اإن 
حالت��ه النف�سيه لي�س��ت على ما يرام، بع��د ردود الفعل 
ال�سيئ��ة الت��ي تلقاها عل��ى م�سل�سل��ه "املغن��ي"، الذي 
يخو���ض ب��ه ال�سب��اق الدرام��ي يف رم�س��ان احلايل". 
واأك��د امل�سدر اأن منري ل يتلق��ى اأي ات�سالت هاتفية، 
ول يج��ري اأي��ة مقابالت حتى مع اأق��رب املقربن له، 
ويعتك��ف يف منزله.  يذكر اأن م�سل�س��ل املغني هو اأول 
عم��ل درامي يقوم ببطولته الفنان حممد منري، ويروي 

�سريته الذاتية
خ�ص�صت جنمة تلفزيون الواقع االأمريكية كيم كاردا�صيان فريقًا كامًل من االأخ�صائيني للإعتناء بجمال ومظهر ابنتها نورث مقابل مبلغ 20000 دوالر 
اأمريكي �صهريًا، وو�صعت كاردا�صيان الفريق التجميلي الذي  ي�صمل خبرية اأزياء وم�صفف �صعر، بت�صرف نورث، مبنا�صبة امتامها الثالثة من عمرها يوم 

الثلثاء املا�صي، مبرتب اأ�صبوعي يبلغ 5000 دوالر اأمريكي.

ي�س��ّور املمثل الركي حممد جن�س��ور ال�سهري بالأمري م�سطفى يف 
"ح��رمي ال�سلطان" حالي��ًا، م�ساهده يف فيلمه اجلدي��د "ا�سطنبول 
احلم��راء" م��ع زمالئ��ه خال��د اآرغن�ض ال�سه��ري بال�سلط��ان �سليمان 

وجنات اأ�سلر ال�سهري بعمرانوتوبا بويوك�ستون ال�سهرية باإيلن.
وق��د اأقر موؤخ��راً يف حديث �سحفي لإحدى املج��الت الركية باأنه 
عا���ض اأجمل 30 دقيقة حب مع زوجت��ه كاترينا التي تعرف اإليها 

خالل ت�سويره فيلمًا اإذ وقع يف غرامها يف ن�سف �ساعة فقط.
ومل يكتم��ل الفيل��م لدخولهما يف عالقة عاطفي��ة جاحمة ومتينة ، 
وم��ا زال احل��ب بيننا م�ستم��راً لليوم بنف�ض الق��وة وال�سغف بح�سب 

املمثل.
وت��زوج حممد جن�سور زوجت��ه كاترينا ع��ام 2006 واأجنب منها 
ثالث��ة اأبن��اء، ويعي���ض معه��ا يف روما رغ��م اخت��الف ثقافتيهما 

ون�ساأتهما ب�سعادة زوجية يح�سدان عليها منذ 10 �سنوات.

�ساهم الفن��ان الإماراتي ح�س��ن اجل�سمي "ال�سف��ري فوق العادة 
للنواي��ا احل�سن��ة" يف زرع الإبت�سام��ة والفرح��ة عل��ى وج��وه 
الأطفال الأيتام، عندما قام بح�سور مائدة الإفطار التي اأعدتها 
لهم مدينة "عامل فرياري" وقام بتناول فطوره الرم�ساين معهم 
عل��ى طاولة واحدة، وذل��ك بجزيرة "ي�ا�ض" يف اإم��ارة اأبوظبي، 
وتب��ادل معهم الأحاديث املتنوعة، و�س��ارك يف اإحتفالية اأعدت 
لأح��د الطالب اليتامى مبنا�سبة ح�سول��ه على مركزاً متميزاً يف 
الثانوي��ة العام��ة.  واأبدى الأطف��ال الأيتام الت��ي ترعاهم هيئة 
اله��الل الأحم��ر الإمارات��ي فرح��ة كب��رية بح�س��ور وم�سارك��ة 
اجل�سم��ي يف اإفطاره��م اخل��ريي، ال��ذي اأع��رب ع��ن فرح��ه بهم 
وفرحته��م به، قائاًل: "بركة رم�سان وملت��ه اليوم كانت عائلية 
عندم��ا اأفطرنا مع اأبنائنا وبناتن��ا الأيتام.. فرحنا بهم وفرحوا 

بتواجدنا يف عامل فرياري"

اأفتتح املتحف البغدادي مطلع عام 1970 
م مبوقع��ه احل��ايل على �سف��اف نهر دجلة 

قرب املدر�سة امل�ستن�رسية.
تع��د بناية املتح��ف البغدادي م��ن املباين 
تاري��خ  يع��ود  حي��ث  بغ��داد،  يف  القدمي��ة 
ان�سائها اإىل عام 1869 يف العهد العثماين.                   
وا�ستخدمت اأوًل كمطبعة لولية بغداد ايام 

حكم الوايل مدحت با�سا...
يوث��ق املتحف البغ��دادي ف��رة زمنية من 
تاري��خ بغ��داد وينق��ل تفا�سي��ل دقيقة عن 
حياة البغدادين ويلقي ال�سوء على الراث 
ومن��ط احلي��اة التقليدي��ة لبغ��داد القدمي��ة. 
وي�ستعيد ب�ساطة احلياة ومتا�سكها وثرائها 
الجتماعي من خالل م�ساهد واقعية جت�سد 
ال�س��كل واحلرك��ة واللوان اأبدعه��ا فنانون 
عراقيون �سنعوا متاثي��ل ال�سخ�سيات بلغة 
ذات �سل��ة بامل��وروث ال�سعب��ي والراث��ي 

لبغداد..
تاأريخ و�سبب ان�ساء املتحف

 عم��دت اأمان��ة بغ��داد على ان�س��اء املتحف 
ومو�سوعي��ة  باأمان��ة  ليوث��ق  البغ��دادي 
وعلمي��ة فرة زمني��ة من تاأري��خ العا�سمة 
والالحق��ة  احلا���رسة  لالأجي��ال  وينق��ل 
تفا�سي��ل دقيقة من تاري��خ اجدادهم كيف 
ميتهن��ون  كان��وا  وم��اذا  يعي�س��ون  كان��وا 
ويعمل��ون وكي��ف كانت العوائ��ل البغدادية 
وتقاليده��ا  احلياتي��ة  طقو�سه��ا  متار���ض 
ال�سعبية وم��اذا كانت ت�ستخدم تلك العوائل 

من و�سائل ومواد منزلية.
 1968 ع��ام  يف  بغ��داد  اأمان��ة  ف�رسع��ت 

بتاأ�سي���ض املتح��ف البغ��دادي الفولكلوري 
ال�سعبي الذي ي�سم غالبية املعامل احلياتية 
ل�س��كان بغ��داد الأوائ��ل حي��ث مت تكلي��ف 
فري��ق عم��ل لعمل جمموع��ة م��ن التماثيل 
موزع��ة على 45 م�سه��دا "ميثلون ا�سحاب 
املهن واحلرف البغدادي��ن وبعد ان انتهت 
كاف��ة الأعم��ال اأفتت��ح املتح��ف البغدادي 
احل��ايل  مبوقع��ه   1/1/1970 بتاري��خ 
القري��ب م��ن �سف��اف نهر دجل��ة يف اجلهة 
الثاني��ة م��ن املدر�س��ة امل�ستن�رسي��ة وراح 
ه��ذا املتح��ف على م��دى ال�سه��ور وال�سنن 
يحظ��ى باأهتمام��ات الكث��ري م��ن ال�رسائح 
خمتل��ف  عل��ى  النا���ض  م��ن  الأجتماعي��ة 
م�ستوياته��م الثقافي��ة والأجتماعي��ة وب��داأ 

ي�ستقب��ل ال��زوار م��ن اأعم��ار خمتلف��ة ومن 
اهتمام��ات متنوع��ة كما غ��دا م��زارا" لكل 
ال�سخ�سيات ال�سيا�سية املهمة التي حتل يف 

بغداد والوفود الر�سمية وال�سعبي
حمتويات املتحف

 ي�س��م املتح��ف 385 متث��ال توزعت على 
77 م�سه��دا ي�س��اف اإىل ذل��ك كافة املواد 
والأك�س�سوارات  واحلاجي��ات  وامل�ستلزمات 

التي يحتاجها امل�سهد
اأي�س��ا مكتب��ة �سم��ت  املتح��ف  واحت��وى 
خزاناته��ا وثائ��ق ومراج��ع وم�س��ادر عن 
مدين��ة بغ��داد بل��غ عدده��ا 4830 كتاب��ا 
احتوت عل��ى احلكايات والعادات والتقاليد 

التي ا�ستهر بها البغداديون.

وي�س��م املتح��ف جمموع��ة م��ن اللوح��ات 
الفني��ة لعدد من الفنان��ن العراقين الرواد 
امث��ال املرحوم حاف��ظ الدروبي واملرحوم 
ف��رج عب��و وفنان��ون اخ��رون م��ن اجي��ال 
لحقة امثال الفنان �سع��د الطائي وماهود 
اأحمد و�سالح جياد ونعمان هادي وحممد 
مهرالدي��ن وطال��ب الع��الق وفري��د ا�سع��د 
ومي���رس القا�سلي وابراهيم الكمايل و�ساكر 
�سي��ت  وولي��د  ح�سي��ب  وج��ودت  ال�س��اوي 
وكنع��ان ه��ادي وعقي��ل اللو�س��ي وع��الء 

ال�سبلي وحميي خليفة.     
م�سهد جملد الكتب

مل��ا عرف ع��ن البغدادي��ن القدم��اء ... من 
ك��رثة الق��راءة والهتم��ام بالثقاف��ة لذل��ك 
ازدهرت عندهم مهنة جتليد الكتب وي�سمى 
�ساحب هذه املهن��ة ) امُلجلد ( حن ازدهر 
ع���رس التدوي��ن يف بغداد يف �س��در الدولة 
العبا�سية كان الوراق واملجلد ا�سهر النا�ض 

يف �سوق الوراقن ومن ثم �سوق ال�رساي.
م�سهد : عازف الربابة

عرفه��ا  بدائي��ة  مو�سيقي��ة  ال��ة  الرباب��ة   
العراقي��ون قب��ل تاأ�سي���ض بغداد ث��م تبواأت 
مركزها املرموق يف الو�سط الفني البغدادي 
حيث يرد البدو ورباباتهم بغداد يف موا�سم 
املل��ح ليعزف��وا عل��ى الته��م امل�سنوعة من 

اخل�سب واجللد. 
م�سه��د املقه��ى البغ��دادي وم�سه��د ال��زور 
خان��ة وچ��راخ ال�سكاكن وم�سه��د التتنجي  
بياع الت��ن وم�سهد بي��اع القم�سة وم�سهد 
امل�سوروم�سه��د  الق�س��اب وم�سه��د بي��اع 
الف��رارات وم�سه��د: حمل احللوي��ات وم�سهد 

الزفة  الحتفال بالعر�سان.

  المتحف البغدادي.. تأريخه ونشأته 

بغداد

43    28 
ذك��ر لنا مدير املكتب �سببن رئي�سن لقدام ال�سلطات 
ال�سبانية على اعتقال تي�سري علوين.. الول ان )تي�سري( 
كان معت��ادا عل��ى ا�ستعم��ال عب��ارة )كي��ف ال�سب��اب 
اأو �سلمل��ي عال�سب��اب اأوبك��رة راح �س��وف ال�سب��اب(. 
وخالل التن�ست عل��ى مكاملته ظن ال�سبان ان علوين 
ي�ستعمل تعبريا جهادي��ا، ت�ستعمله يف العادة قيادات 
القاعدة، اما ال�سبب الخر فهو ان علوين الف كتابا عن 
)الربعن النووي��ة( ...لل�سيخ يحيى بن �رسف النووي 
...م��ا اوحى لال�سبان ال�سذج ان املرا�سل قدم بحثا عن 
ان�ساء مفاعل ن��ووي للمجاهدين ال�سباب ... وقد غاب 
عن ذهن املخابرات ال�سبانية التي تتن�ست على ادق 
مكامل��ات ت�سري انه ه��و من دخل جماهي��ل تورا بورا 
للق��اء ب��ن لدن. �سار لدينا �سع��ار مرفوع يف واجهة 

املكتب/احلرية لتي�سري او كلنا تي�سري ...
خنف��ر كان يروي ق�س�سا كثرية من هذا النوع...مثال: 
ان دي��ك ت�سين��ي ووولف ووتز كان��ا يتباحثان ب�سان 
موا�سفات الرئي�ض المريكي املقبل...وكانت املرحلة 
تتطل��ب ان يك��ون ابله��ا ... يف الثناء ت�س��ادف مرور 
بو���ض امامهما فوجدا فيه كل املوا�سفات املطلوبة...
ومن ثم متت تهيئته لي�سب��ح رئي�سا .الالزمة الكريهة 
وامل�سوري��ن  املرا�سل��ن  ام��ام  يردده��ا  كان  الت��ي 

امليدانين هي )ولعوها يا�سباب(...
و�سلن��ا الب���رسة ليال قادم��ن من ب�ست��ان ال�سيخ ابو 
اجل��ون عند اط��راف الرميث��ة ..ا�ستوىل اخل��وف متاما 
عل��ى احم��د ال�سي��خ اجلال���ض اىل جانب��ي يف املقع��د 
اخللف��ي لل�سيارة ...الطريق �سح��راوي موح�ض ومظلم 
ومرع��ب بالن�سب��ة اىل غرب��اء قادم��ن م��ن خ��ارج 
احل��دود... مل جت��د تطميناتي نفعا ..تظاه��رت بالنوم 
و ترك��ت ل�سائ��ق ال�سي��ارة )الب���رساوي( مهم��ة ال��رد 
عل��ى ا�سئلة فريق عمل اجلزي��رة ذي ال�سبغة الردنية 
..املخ��رج وامل�سوران و�ساحب��ي ذو ال�سوت ال�سجي 
..)تعتم��د اجلزي��رة عل��ى �سوت��ه يف )الربوم�سن��ات( 
الت��ي تتحدث ع��ن الراي وال��راي الخ��ر( ...كان كالم 
ال�سيوف مركزا عل��ى ال�سيعة واولياهم مب�سوطي اليد 

ومقبو�سيها ..
ما ان بانت م�ساعل حقول النفط حتى طلب منا ال�سيخ 
ان نن�سى قناة اجلزيرة ونتحدث با�سم القناة الفرن�سية 
اخلام�س��ة ... عدد الماكن التي ي��روم زيارتها: مقربة 
النكلي��ز يف احلكيمي��ة /الطائف��ة ال�سيخي��ة/ ا�سماء 

�سخ�سيات يف الزبري وابي اخل�سيب ..
مل تك��ن تعقي��دات القام��ة يف الفن��ادق واملوافق��ات 
المني��ة لالأجان��ب ق��د عمل به��ا بعد...حج��زوا ثالث 
غ��رف يف فن��دق العي��ون. توزع��وا بينه��ا وع��دت اىل 
�سقت��ي ال�سغرية يف الب�رسة القدمية تناولت الرميوت 
كن��رول وبداأت بالبحث عن القناة الفرن�سية اخلام�سة 
.... احم��د الزاويتي ن�سج على منوال الربعة املب�رسين 
)عام��ر و�سالح وم���رس وعب��د العظي��م. والتحق بهم 
فيم��ا بعد حامد حديد( لزمه��م يف قيامهم وقعودهم 
ولحظ��ت يف املرة الوحي��دة الت��ي ا�سطحبتهم للعب 
ك��رة الطاول��ة يف كافتريي��ا الفن��دق انه��م وجدوه��ا 
�رسب��ا من العبث وتعجبوا م��ن حتم�سي لها. الزاويني 
كان من�سقا للقناة يف اربيل ب�سكل خا�ض وكرد�ستان 
عموم��ا. واغل��ب مقابالت��ه يف ذلك الوق��ت كانت مع 
اع�س��اء اجلماع��ات ال�سالمي��ة الكردي��ة ... مل يك��ن 
الم��ر مقت�رسا على ه��وؤلء كان لدينا لعب حموري: 

املحامي حيدر املال ..
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األمير الجسمي

الطباعة: شركة االنس للطباعة والنشر 07901118999

االن ، وملتابع����ة اخر امل�صتجدات التي تظهر عل����ى ال�صاحة 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 بن����ا، واأي�صًا الدخول اإىل اأي �صفحة وقراءة تعليقات القراء حول خرٍب اأو برنامٍج معني 
واأي�ص����ًا كتاب����ة اآرائك اخلا�صة، 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 .

تطبيق »الجورنال« متوفر مجانا على كافة الهواتف الذكية
يمكنك تنزيله من أسواق 

التطبيقات كافة وتثبيته 

على انظمة االندرويد 

وااليفون لالجهزة الذكية

ً

الى 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 ... 

لضمان االنتشار 

احجز اعالنك االن
يعرض  االعالن على 
الموقع الرسمي 

للصحيفة ليوم كامل

االعالن في جميع 
الصفحات ملون 

وبتصاميم مميزة

يؤرشف االعالن في 
  PDF الموقع قسم
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