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تعر�شت كيم كاردا�شيان جنمة تليفزيون الواقع 
لعملي��ة �رسق��ة حت��ت تهدي��د ال�ش��اح م��ن قب��ل 
ملثم��ن وذل��ك يف غرفته��ا بفن��دق يف باري�س، 
املتحدث��ة  �رسح��ت  احل��ادث،  تفا�شي��ل  وع��ن 
الر�شمي��ة لكي��م كاردا�شي��ان اأن احلادث وقع يف 
غرف��ة كي��م كاردا�شي��ان يف فن��دق باري�شي من 
قبل رجل��ن م�شلحن يرتدي��ان ماب�س ال�رسطة 
الفرن�شية. واأ�شافت املتحدثة الر�شمية با�شم كيم 
كاردا�شي��ان يف تقريرها عن حالة الأخرية الآن 
لتق��ول: "اإنها حقًا م�شدوم��ة ولكنها مل تتعر�س 

لأي اأذى ج�شدي". 

�شج��ت املواقع الفنية بخرب اعتق��ال النجم اللبناين 
وائ��ل ج�ش��ار م��ن قب��ل ال�شلط��ات امل�رسي��ة خال 
مغادرته مطار القاهرة الدويل وذلك ل�شبط 54 األف 
دولر اأمريكي يف حقيبته، ما اعترب جتاوزاً للقانون 
امل���رسي ال�ش��ادر يف الع��ام 2003 ال��ذي ي�شم��ح 
فق��ط للم�شاف��ر بحي��ازة 10 اآلف دولر اأمريكي اأو 
م��ا يعادلها من العم��ات الأجنبية فقط.  وائل الذي 
اأخل��ت ال�شلط��ات الر�شمية �شبيله بع��د �شاعات، نفى 
معرفت��ه بهذا القانون واأطل عل��ى حمبيه عرب فيديو 
ن���رسه ع��رب �شفحتة الر�شمي��ة على موق��ع التوا�شل 
الجتماع��ي في�س بوك بدا في��ه يف ال�شتديو الفنان 
ع��ادل عاي���س اأ�شار في��ه باأنه ي�شج��ل اأغنية خا�شة 

مب�رس ملنا�شبة �شتة اأكتوبر.

احتفل��ت الفنان��ة اإينا�س عز الدين بعي��د ميادها ال� 
29 بطريق��ة غ��ري تقليدية، لتخ�ش��ع جلل�شة ت�شوير 
ناعم��ة احتفاًل به��ذه املنا�شبة. ون���رست اإينا�س عز 
الدي��ن �شور جل�ش��ة الت�شوير اجلدي��دة التي خ�شعت 
له��ا بعد�ش��ة امل�ش��ورة م��روة راغب عل��ى �شفحتها 
الر�شمي��ة على الفي�س بوك، لتك�ش��ف ملتابعيها �شبب 

جل�شة الت�شوير وهو اإنها حتتفل بعيد ميادها.
اإينا���س ع��ز الدين اعتمدت على مكي��اج هادئ رقيق 
لي��ربز ماحمه��ا، وو�شعت اإكلي��ل من الزه��ور على 
راأ�شه��ا ليمنحه��ا مظه��راً ناعم��ًا يف اإح��دى ال�شور، 
بينما اكتفت بوردة جانبية فقط يف ال�شور الأخرى، 
كما ارتدت ف�شتان��ًا من ت�شميم فيوليت من الدانتيل 

الأبي�س لتبدو وكاأنها عرو�س حقيقية.

عق��دت املمثل��ة م��رمي ح�شن قرانه��ا عل��ى خطيبها 
��َف  الفي�ش��ل يف حف��ل زف��اٍف ُو�شِ املمث��ل في�ش��ل 
بالأ�شط��وري يف لن��دن حي��ث ُيقيمان مع��ًا منذ فرتٍة 
اأبي���س م��ع طرح��ٍة  طويل��ة، وق��د تاأّلق��ت بف�شت��ان 
طويل��ة، يف حن اأطّل في�شل بال��زي التقليدي. و�شار 
العرو�شان ب�شيارٍة جتّرها الأح�شنة يف �شوارع لندن، 
وق��د اإنت�رس لهم��ا مقطع فيديو م�ش��ّور ُيظهر حركات 
م��رمي مع زوجه��ا وكيف كان��ت "تدّلعه" م��ا جعلها 
عر�ش��ة لإنتق��ادات لذعة ج��ّداً عرب مواق��ع التوا�شل 
الإجتماع��ي. اإّل اأّن ع��دد م��ن رّواد ال�شو�شيال ميديا، 
ر�ش��دوا ردود اأفع��ال متع��ّددة حي��ال ه��ذه الق�شي��ة 

وقالوا اأّن الفيديو مرّكب من عّدة م�شاهد.
بيبا ميدلتون، 33 عامًا، �أخت كايت ميدلتون زوجة �الأمري �لربيطاين ويليام؟ باتت بيبا حتت �الأ�سو�ء بعد زو�ج �أختها، بحيث الحقتها عد�سات �لكامري�ت �أينما ذهبت. 

لفتت بيبا �الأنظار بج�سمها �لر�سيق وقو�مها �ملذهل، ال �سيما �أن �لف�ستان �لذي �رتدته يوم زفاف �أختها كايت �أبرز ج�سمها بطريقة حمت�سمة ومذهلة.

بع��د رف���س املحكم��ة ا�شتئن��اف الفن��ان اأحم��د ع��ز عل��ى حك��م اأول 
درج��ة، بثبوت ن�شب طفليه م��ن الفنانة زينة، احتفل��ت الخرية بعيد 
مي��اد تواأمها عز الدين وزين الدي��ن بطريقة م�شتفزة وعلى طريقتها 
اخلا�شة. ن�رست زينة جمموعة �شور لها اأثناء احلمل، وخال ولدتها 

يف امل�شت�شف��ى ع��رب �شفحته��ا عل��ى "اأن�شتغرام" 
وعلق��ت عليه��ا قائل��ة: "زي النه��اردة من 

3 �شن��ن وبع��د 18 �شاعة من دلوقتي 
ح�شل��ت يل اأحلى حاج��ة يف حياتي، 
وجايل اأحلى هدية من رب العاملن، 
ولدي احللوي��ن". واأ�شاف��ت: "احلمد 
هلل ي��ارب اأحمدك واأ�شكرك على اأحلى 

نعمة يف الدنيا، وب�شكر كل الفانز اللي 
ربنا رزقني بحبهم ودعمهم ليا".

حتدث النجم املغربي �شعد ملجرد مرة جديدة عن اتهام 
اجلمه��ور اجلزائري له ب�رسقة حلن مطربهم الراحل ملك 
ال��راي اجلزائري ال�ش��اب ح�شني، اخلا���س باأغنيته "اأنا 
و�شاحبي �شفناها"،موؤكداً اأنه مل يقم ب�رسقة �شيء، واأّن 
ه��ذه التهامات تعترب طبيعية ول يوجد بها جديد، كما 
�رّسح باأّن جميع اأعماله "اإ�شدار اأول"، ومل تتم �رسقتها 

من قبل اأحد.
واأك��د خ��ال ا�شت�شافت��ه يف برنامج "�شب��اح اخلري يا 
ع��رب" الذي يذاع على قن��اة mbc، انه ل خاف بينه 

وبن النجم امل�رسي حممد رم�شان.
وخ��ال املقابل��ة، اأبدت املذيع��ة اإعجابها مب��ا يرتديه 
م��ن اأك�ش�ش��وارات، وم��ا كان م��ن ملج��رد اإّل اأن اأم�ش��ك 
بي��د املذيع��ة، واألب�شها اإحدى القطع الت��ي كان يرتديها 

توؤك��د الدرا�ش��ات والإح�شائي��ات اأن هناك ن�شب��ة كبرية من 
الن�ش��اء العرب يتعر�ش��ن للعنف الزوجي والعت��داء اجل�شدي 
من اأزواجهن، لكن ما مل يكن يتوقعه الكثري اأن هذه الدرا�شات 
تنطب��ق على الفنانات اأي�شًا، والاتي اعرتف عدد كبري منهن 
بتعر�شه��ن لل���رسب م��ن اأزواجه��ن لأ�شب��اب خمتلف��ة منها 

الغرية وعدم القدرة على التفاهم.
اإميان العا�شي 

 رغ��م اعتزاله��ا الفن من اأج��ل التفرغ حلياته��ا الزوجية بعد 
زواجه��ا من رجل الأعمال نبيل زانو�شي، وتاأكيدها اأن احلب 
جعله��ا تتنازل عن التمثي��ل، لكن بعد مرور اأربعة �شهور على 
ه��ذه الزيجة ب��داأت اخلاف��ات ت�شتع��ل بينهم��ا وو�شلت اإىل 
اإعان اإمي��ان اأن زوجه��ا خطفها، واعتدى عليه��ا بال�رسب، 

وطالبها بالتنازل عن كافة حقوقها مقابل الطاق.
اإمي��ان اأك��دت اأنها م��ّرت بتجرب��ة موؤملة، وتعر�ش��ت لإهانة 

كبرية خ��ال فرتة زواجه��ا ب�شبب اعتدائه عليه��ا بال�رسب، 
مو�شحة اأنها ذكريات األيمة من ال�شعب ن�شيانها.

عا غامن 
"زوج��ي �رسبن��ي امام بناتي". هذا ه��و الت�رسيح ال�شادم 
ال��ذي ادل��ت ب��ه الفنان��ة عا غ��امن، حي��ث اأك��دت اأن زوجها 
الث��اين اعت��دى عليها بال���رسب لأكرث من م��رة، لكنها كانت 
ترف���س النف�ش��ال عن��ه لرغبته��ا يف احلفاظ عل��ى حياتها 

العائلية وا�شتقرارها.
ع��ا اأك��دت اأن قي��ام زوجه��ا ب�رسبها اأم��ام بناته��ا دفعها 
لتخ��اذ ق��رار النف�ش��ال عن��ه ب�ش��كل نهائ��ي، وقال��ت:" اأنا 
بالن�شب��ة لبنات��ي مث��ل اأعلى وق��دوة ول ميك��ن لقدوتهن اأن 
تتعر���س لل���رسب او الإهانة، لذل��ك كان النف�شال هو احلل 

الأمثل ".
جنوى كرم 

املقرب��ون من النجم��ة جنوى كرم يعرفون جي��داً اإنها تتمتع 
ب�شخ�شي��ة قوي��ة، لذل��ك اإعانه��ا م��ن خ��ال اأح��د الربام��ج 

التلفزيوني��ة اأن زوجه��ا ال�شاب��ق يو�شف ح��رب اعتدى عليها 
بال���رسب ب�شبب قيامها بال�رساخ يف وجهه بعد ت�شاجرهما 

كان مبثابة مفاجاأة للجميع.
مي�شاء مغربي 

الفنان��ة الرابعة التي تعر�شت لاعت��داء اجل�شدي من زوجها 
ه��ي مي�ش��اء مغرب��ي، حي��ث اأك��دت اأن جناحه��ا الفني جعل 
زوجه��ا ال�شاب��ق ي�شع��ر بالغ��رية ال�شدي��دة منه��ا ويت�شاج��ر 
معه��ا ويعتدي عليها بال�رسب، موؤك��دة اإنها جلاأت للمحاكم 

للح�شول على الطاق.
مرمي فخر الدين 

تعر���س الفنان��ات لل���رسب لي���س قا���رساً عل��ى النجم��ات 
احلالي��ات، واإمنا جنم��ات زم��ان تعر�شن ملواق��ف م�شابهة 
اأي�ش��ًا، فالفنانة الراحلة م��رمي فخر الدين اعرتفت بتعر�شها 
لل�رسب بق�شوة من زوجها حممود ذو الفقار قبل انف�شالهما.
وك�شف��ت عن �شبب �رسبه له��ا، قائلة " الغرية القاتلة من كل 

�شيء كانت تدفعه ل�رسبي بق�شوة وبدون رحمة".

فنانات تعرضن للضرب بال رحمة من أزواجهن.. كيف كان رد فعلهن؟

بغداد
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الحق 
يقال

 من الخفاقات التاريخي��ة يف ال�شخ�شية العربية عموما انها حتتفظ 
احتفاظ��ا اأبديا بال�شورة النمطية الت��ي تت�شكل يف التاريخ ال�شخ�شي 
والتاري��خ الع��ام ، حتى وان ا�شتج��دت ادلة و ظ��روف او تكونت روؤى 
وجت��ددت جت��ارب . ولذلك ظل��ت �شعوبنا منق�شم��ة جمتمعيا حول كل 
�ش��يء، عاق��ات النا���س بالنا�س يحكمه��ا التج��اور ل الندماج، فقد 
انق�ش��م العراقي��ون ب��ن من يعت��رب عبد الك��رمي قا�شم جمرم��ا �شفاحا 
غ��ادرا انه��ى م���رسوع الدول��ة العراقي��ة حديث��ة العهد ع��ام 1958 ،  
وب��ن من يراه منقذا عظيم��ا خالدا حقق للعراق قفزات تنموية ملئات 
ال�شن��ن خال حك��م اخلم�س �شن��وات التي ق�شاها عل��ى راأ�س ثورته . 
وه��و انق�شام ا�شبح معتادا حول اية ق�شية حتى وان كانت مو�شوعا 
وطني��ا ،  مث��ل )العي��د الوطن��ي للدولة ( او عل��م الدول��ة  او الن�شيد  او 
الت�شمي��ات احل�شاري��ة القدمية للم��دن. مل يح�شم ال�شع��ب العراقي منذ 
ثماني��ة وخم�شن عاما  .. هل ان �شحل نوري ال�شعيد جرمية ام انتقام 
ام ث��ورة )بي�ش��اء( ؟ وهل ان عودة املديح ل��دوره الوطني و�شخ�شيته 
املركزي��ة يف تاأ�شي�س الدولة العراقية  ، هو اكت�شاف متاأخر بناء على 
دلئ��ل جديدة ام انه �شعور بالندم ام ماذا؟  وهل ان مقتله يوم وطني 
ام نكب��ة ،  وميكن��ك  قيا�س  الكثري على ذلك  .  تلك املعايري املزدوجة 
ع��ادة م��ا ت�شتند اليه��ا النخ��ب العربي��ة والعراقية حتدي��دا يف تقييم 
جتربة الث��ورات الع�شكرية �شد النظمة امللكي��ة يف عقد اخلم�شينيات 
م��ن الق��رن املا�شي؟  �شوقته��ا اعاميا وحزبيا وان�ش��اأت منها �شورا 
منطي��ة متناق�ش��ة ر�شخ��ت يف ثقاف��ة الجي��ال الاحقة :  ان��ك تقبل 
عب��د الك��رمي قا�شم يف الع��راق وترف�س جمال عب��د النا�رس يف م�رس 
، ان��ك تقب��ل قومي��ة عبد النا�رس وحت��ارب قومية مي�شي��ل عفلق ، انك 
حتن اىل النظمة امللكي��ة وت�شفها بالحرتاف والو�شوح ويف الوقت 
نف�ش��ه تدع��م حكم الع�شك��ر وت�شفه��م باحلداث��ة . كما انه��ا تنظر اىل 
الع�شك��ر يف اليمن وليبيا والعراق و �شوري��ا وم�رس روؤية واحدة، رغم 
ان فروقا �شا�شع��ة جدا بن منط هذه اجليو�س و�شلوكها وا�شتقاليتها 
ع��ن القرار ال��دويل، او متا�شكها وحكمتها يف ه��ذا البلد عن ذاك. ففي 
الوقت ال��ذي قتل ال�شباط العراقيون الثوار املل��ك وعائلته وبرفقتهم 
طب��اخ ومدي��رة املنزل وه��م يحملون الق��ران الكرمي ، حّي��ا  ال�شباط 
امل�رسي��ون الثوار امللك حتية الطاق��ات الوطنية والتحية الع�شكرية 
ليذه��ب امنا  وعائلته ب��كل احرتام اىل املنفى .  من املهم اليوم اإثارة 
هذه الت�ش��اوؤلت واحياوؤها، ونحن ن�شهد جت��ارب حكم متعددة خال 
اخلم�ش��ن �شنة املا�شية. حيث ُو�شعت ال�شع��وب بن خيارات �شعبه، 
اما ان تقبل حكم الع�شكر والديكتاتورية التي متثل الناجت الطبيعي له، 
واما القبول باملوؤ�ش�شة الدينية. الع�شكر با ايديولوجيا .. وال�شاميون 
ينتجون ايديولوجيات مت�شعبة عن ال�شول الدينية ، ت�شعبات تت�شعب 
بدوره��ا اىل ت�شعب��ات اخرى لت�ش��ع املجتمعات يف انف��اق ال�شوابط 
واملعوق��ات مبعنى ، خيار بن حكم ع�شكري ارجتايل قائم على فكرة  
البق��اء يف  ال�شلط��ة باأي ثم��ن  وحكم املوؤ�ش�ش��ة الدينية ال��ذي يت�شلم 
م�شوؤولية بناء الدنيا وهو يفكر بالآخرة فقط.  جمال النا�رس . الزعيم 
الوحي��د يف هذا ال�شدمي العربي كان بن املنزلتن . الوحيد الذي اجنز 
تي��ارا تختلف مع��ه ام تتفق ، واعاد احياء ال��روح العربية التي فتتها 
ال�شامي��ون اىل ولءات خارجية بذريعة املوؤمنن والكفرة والتف�شري 
الواه��ن ملقول��ة لف�شل لعرب��ي على اعجم��ي ال بالتق��وى .كما كان 
عب��د النا���رس �شاحب م�رسوع م��دين وم�رسوع لنتاج ق��وة ثالثة يف 
الع��امل  ، وكان يع��ي متاما انه يحكم م���رس وم�رس حتكم العرب لي�س 
بال�ش��اح ب��ل بالعقل والي��د والل�شان ، و�شط بقع م��ن الرمال ا�شبحت 
دول ،وقطاع طرق ا�شتولوا على بلدان وا�شموها با�شمائهم .  كان يعي 
متام��ا اي�ش��ا انه يحكم �شعبا لي�س �شها ولي���س مت�شابها ، وكان ادب 
م���رس وفكرها وفنونها كلها  تتدرع ب�شجاعته �شد الظام والرهاب 
حت��ى وان اختل��ف روادها مع��ه ، لي�س هذا املق��ال يف مو�شع درا�شة  
�ش��رية وتاريخ هذا الرجل ال�شتثنائي يف ذكرى رحيله بعد ان خا�س 
مواجه��ات فريدة مع تنوع اعداء الع��رب، التقليدين منهم  او  ادعياء 
الدين الذين  خانوا وغدروا يف اكرث من باد  .بل انه دعوة اىل قراءات 
يف ظ��ل املوؤث��رات ، قراءات جدي��دة لتاريخنا ، واع��ادة انتاج ال�شور 
النمطية التي ت�شكلت خطاأ يف ثقافتنا ال�شيا�شية وال�شعبية العربية ...
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�الن ، وملتابعة �خر �مل�س����تجد�ت �لتي تظهر على �ل�س����احة �لعر�قية و�لعربية و�لعاملية ، وخلدمة 
�الخبار �لعاجلة حمل تطبيق ) �جلورنال ( ) ALJOURNAL( عرب �الجهزة �لذكية : 

فبمجرد كتابة كلمة �جلورنال يف خانة �لبحث يف �أي من �أ�سو�ق �لتطبيقات ميكن �إيجاد �لتطبيق 
�خلا�ص بنا، و�أي�س����ًا �لدخول �إىل �أي �س����فحة وقر�ءة تعليقات �لقر�ء حول خرٍب �أو برنامٍج معني 
و�أي�س����ًا كتابة �آر�ئك �خلا�س����ة، كما ميكنك م�ساركة �خلرب �أو �إعادة ن�سره على ح�ساباتك �خلا�سة 

على �سبكات �لتو��سل �الإجتماعي كالفي�سبوك Facebook بكتابة كلمة �جلورنال .

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�شية  والقت�شادية  ال�شيا�شية  امل�شتجدات 
طريق الأجهزة الذكية مبجرد و�شع الكامريا على �شورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�س بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�شيب 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 
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