
زين يستعد إلطالق أغنية لألطفال

الطب الشرعي يبرىء المجرد

 حسن الرداد "رئيس وزراء الكون"

بع��د تن�س��يبه �س��فرياً للنواي��ا احل�س��نة جلمعي��ة 
ق��رى الأطف��ال sos، اأعل��ن الطفل ال�س��وري زين 
عبي��د وخّري��ج برنام��ج " ذا فوي�س كي��دز "، اأنه 
ب�س��دد اإط��اق اأغني��ة جدي��دة بتاري��خ الراب��ع 
والع�رشي��ن من ال�س��هر احلايل، وهي م��ن تاأليف 
مازن ال�ساهر، واأحلان ف�س��ل �سليمان، وتوزيع 
ه��ادي ���رشارة . الأغنية حتمل الطاب��ع الإن�سايّن 
الجتماعي، وت�سعى ملنح الأطفال الأمل، كونهم 
باأم���ّس احلاج��ة ل��ه، بخا�س��ة يف ظ��ل الظروف 
ال�سعبة التي تعي�سها الباد، كما تخاطب الكبار 
لتحّدثه��م عن م�س��اكل الأطفال طالب��ة منهم اأن 

ميّدوا يد العون للم�ساهمة باإيجاد احللول. 

اأوردت مواق��ع التوا�س��ل الجتماع��ي خ��ر ب��راءة 
النج��م �سع��د ملج��رد يف ق�سي��ة اغت�س��اب الفت��اة 
الفرن�سي��ة لورا بري��ول. وقال الط��ب ال�رشعى اإنه ل 
اأث��ر للحم�س النووي اخلا�س ب��ه بج�سد الفتاة مما 

يوؤكد اأنه مل يتم اإقامة عاقة ج�سدية بينهما  .
 النج��م اعرتف موؤخ��را باأنه عر�س عل��ى الفتاة اأن 
تذهب معه اإىل غرفة الفندق اخلا�سة به ولكنه نفى 
قيامه بالعتداء عليها بال���رشب اأو قيامه بعاقة 
معه��ا، م�ست�سه��دا ب��اأن كام��ريات الفن��دق قام��ت 
بت�سويره��ا وه��ى داخله اإىل غرفت��ه وهى خارجة 
منه��ا وكانت بقمة اأناقتها ومل يكن يبدو عليها اأى 

اآثار ل�رشب.
 

�س��ارك الفنان ح�س��ن الرداد مقطع��ًا م�س��وراً �ساحكًا، 
م��ن كوالي���س حف��ل تكرمي��ه م��ع النجمة هن��د �سري 
بدول��ة الكويت، وا�ستغل الرداد جل�س��ة هند خلَف العَلم، 
واعانه��ا ك�سف��رية للنواي��ا احل�سن��ة ملكافح��ة اجلوع، 
وق��ام ب��دور املذيع لي�ساأله��ا بجّدية ع��ن م�رشوعاتها، 
ولكنه��ا ردت مبنح ال��رداد لقب "رئي���س وزراء الكون". 
املقط��ع البا�س��م حظ��ي باأكرث م��ن 100 األ��ف اعجاب 
عل��ى ح�س��اب ال��رداد، و62 الف��ًا عل��ى ح�س��اب هن��د 
�س��ري، بخا�س��ة واأّن هن��د تقّم�ست �سخ�سّي��ة ال�سيدة 
الدبلوما�سّية ب�رشعة. وبعدها اكد الرداد، اأّن املباحثات 
م��ع هند كانت موفق��ة جداً، ودخا مع��ا بنوبة �سحك، 
وعل��ق اجلمه��ور مطالب��ًا باملزي��د م��ن هذه احل��وارات 

متمنّيًا لو كان امل�سهد العفوي اأطول من هذا

�أعلنت �لنجمة �لعاملّية ليند�شي لوهان Lindsay Lohan، عن نيتها �إطالق خط مو�شة جديد خا�ص باملحّجبات، باال�شرت�ك مع �أحد �أكرب ماركات 
�ملو�شة يف �لعامل، وذلك عرب ن�شرها �شورة لها وهي ترتدي �حلجاب

بغداد
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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�س بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�سيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

�الن ، وملتابع����ة �خ����ر �مل�ش����تجد�ت �لت����ي تظه����ر على �ل�ش����احة �لعر�قي����ة و�لعربية 
ALJOU R  و�لعاملي����ة ، وخلدمة �الخبار �لعاجلة حمل تطبيق  ) �جلورنال (  )

 : �لذكية  �الجهزة  عرب   )NAL
فبمجرد كتابة كلمة �جلورنال يف خانة �لبحث يف �أي من �أ�شو�ق �لتطبيقات ميكن 

�إيج����اد �لتطبي����ق �خلا�ص بنا، و�أي�ش����ًا �لدخول �إىل �أي �ش����فحة وق����ر�ءة تعليقات 
�لق����ر�ء ح����ول خ����رٍب �أو برنامٍج مع����ن و�أي�ش����ًا كتابة �آر�ئ����ك �خلا�ش����ة، كما ميكنك 
م�ش����اركة �خلرب �أو �إعادة ن�ش����ره على ح�ش����اباتك �خلا�ش����ة على �ش����بكات �لتو��شل 

�الإجتماعي كالفي�شبوك Facebook بكتابة كلمة �جلورنال .

التطبيقات  أسواق  من  تنزيله  يمكنك 

االندرويد  انظمة  على  وتثبيته  كافة 

وااليفون لالجهزة الذكية

تطبيق »الجورنال« متوافر مجانا

على الهواتف الذكية كافة

ك�سف��ت العدي��د م��ن ال�سح��ف واملواق��ع الرتكي��ة اأن النجم��ة 
العاملي��ة مادون��ا Madonna تعت��زم زيارة مدين��ة قونيا 
الرتكي��ة، وحتديداً قر ال�ساع��ر واملت�س��وف الإ�سامي الأ�سهر 
ج��ال الدين الرومي وامللق��ب يف تركيا ب� "مولن��ا".  وتاأتي 
ه��ذه الزي��ارة يف اإط��ار الإحتف��الت الت��ي �ستق��ام يف ذكرى 
و�س��ول الرومي اإىل قوني��ا لي�ستقر بها قب��ل 789 عامًا.  هذه 
لي�س��ت الزي��ارة الأوىل ملادون��ا، اإذ قدم��ت اإىل تركي��ا الع��ام 
اإ�سطنب��ول.  اأقام��ت حف��ًا غنائي��ًا كب��رياً يف  2012، حي��ث 
وتع��ود عاق��ة جنم��ة الب��وب الأمريكي��ة باأ�سع��ار الرومي اإىل 
الع��ام 1999، ح��ن �ساركت بقراءة �سوتي��ة يف األبوم "هدية 
ع�سق - A Gift Of Love"، الذي اأنتجه املعالج الروحاين 
الأمريك��ي من اأ�سل هندي ديب��اك �سوبرا، ويحتوي على بع�س 
اأ�سعار الروم��ي. و�سريافق مادونا يف زيارته��ا م�سور الأزياء 
الرتكي مراد األتا�س. و�ستق�سي يومن مبدينة قونيا، ثم مدينة 
بودروم ال�ساحلية حيث تنطلق يف رحلة بحرية عر بحر اإيجة.

قامت ال�رشكة املنتجة لأحدث اأفام النجمة الكبرية مريفت 
اأم��ن "ممن��وع الق��رتاب اأو الت�سوي��ر"، بتاأجي��ل العر�س 
اخلا���س للفيلم قبل 24 �ساع��ة من موعده، من دون تقدمي 
�سب��ب وا�س��ح للتاأجيل، حي��ث كان من املق��رر عر�سة غداً 
ب�سينم��ا غالك�س��ي مول العرب و�سط ح�س��ور اأبطاله، واأكد 
البع���س اأّن التاأجيل ب�سبب تع��رّث املفاو�سات بن ال�رشكة 
وب��ن اأبطال الفيلم، يف م��ا يتعلق ب�سداد بقّية م�ستحقاتهم 
املادّي��ة، وتهديدهم بعدم احل�سور. ال�رشكة مل حتدد موعدا 
جدي��دا للعر���س اخلا���س، ولكن ب�س��ورة غ��ري ر�سمية، مت 
اخط��ار املدعوين، ب��اأّن الفيلم على الأرج��ح �سوف ُيعر�س 
منت�س��ف الأ�سبوع املقبل، ومل ُيك�س��ف بعد هل ح�سل على 
ت�رشيح بعر�سه من نقابة املهن التمثيلّية ام ل؟ علمًا باأّن 
النقاب��ة هددت مبن��ع العر�س اإذا ا�ستم��رت اأزمة عدم �سداد 
ال�رشك��ة املنتجة مل�ستحقات ابط��ال الفيلم، ويف مقّدمتهم 
النجم��ة مريف��ت اأمن التي تقّدمت �سابق��ا ب�سكوى ر�سمية. 
ي�سار اىل اأّن فيلم "ممنوع القرتاب اأو الت�سوير" من بطولة 
الفنان��ن مريف��ت اأم��ن، وي���رشا الل��وزي، وبيومي ف��وؤاد، 
وحممد مه��ران، وطارق الإبي��اري، واإمي��ان ال�سيد، ويا�رش 
الطوبجي، وزكي فط��ن عبدالوهاب، ومروة الأزيل، واأمين 
من�سور، ور�سا اخلطيب، ونور قدري، وعدد اآخر من النجوم 

والوجوه اجلديدة، ومن تاأليف واإخراج روماين �سعد.

مادونا تقصد تركيا لزيارة 
قبر"موالنا"

أزمة "غامضة" تؤجل عرض 
أحدث أفالم ميرفت أمين


