
سيد رجب وحقيقة التهديدات   

زفاف أسطوري لغادة 

حكيم يعود بعد جولته األوروبية 

نف��ى �لفن��ان �مل���ري �سي��د رج��ب ما ت��ردد من �أنب��اء عن 
تلقي��ه تهديد�ت م��ن تنظيم "د�ع�ش" �لإرهاب��ي، على خلفية 
م�ساركته يف م�سل�سل "غر�بي��ب �سود"، �لذي يتناول �لتنظيم 
�ملت�س��دد يف �لعر�ق و�ل�سام. وقال رج��ب، ، �إنه �أعجب بفكرة 
جت�سي��ده ل�سخ�سي��ة مفت��ي د�ع���ش، وكان يه��دف �إىل ك��ره 
�جلمه��ور له��ا، لأن هذ� �لنمط م��ن �ل�سخ�سيات ل يفكر �سوى 
يف نف�س��ه فق��ط، حيث ل يعني��ه قتل �لأطف��ال و�لن�س��اء �إز�ء 
قر�ر�ت��ه، م�سيًف��ا �أنه مل ي�سع لفكرة �لتهدي��د�ت �أي حيز من 
تفك��ره عن��د تلقيه لعر�ش ه��ذ� �مل�سل�سل، لأن��ه كممثل يحق 
ل��ه جت�سي��د �أي �سخ�سية، بح�س��ب قوله. وي�س��ارك يف بطولة 
"غر�بي��ب �سود" دينا وفاطمة نا�ر ور��سد �ل�سمر�ين ومني 
�سد�د وم��ر�م �لبلو�سي وحممود بو �سهري ويعقوب �لفرحان، 

من �إخر�ج ح�سام �لرنتي�سي وح�سني �سوكت وعادل �أديب.

يف م�ساه��د ممي��زة، �حتفل��ت �لنجمة غ��ادة عبد�ل��ر�زق يف 
�حللقة �ل�ساد�سة ع�ر من م�سل�سل "�أر�ش جو" بحفل زفافها 
يف �أح��د �لفنادق �ل�سهرة و�لفخم��ة. وعر�ست �حللقة م�سهد�ً 
موؤث��ر�ً لدخ��ول "�سلمى" �ىل م��كان �حلفل �ل�سط��وري �لذي 
�حتفل��ت فيه ب��ني �أ�سدقائها وعائلتها، وكي��ف م�ست و�سط 
ت�سفي��ق �ملحيطني بها لت�سل �ىل زوجها "�سالح". و�رتدت 
"�سلم��ى" ف�ست��ان زف��اف ممّي��ز بتف�سيلة ناعم��ة مك�سوفة 
عن �ل�س��در و�لكتفني، وبق�سة �سيقة م��ن فوق وو��سعة من 
�ل�سف��ل، فاأث��ار �سجة كب��رة ب��ني متابعيها �لذي��ن ركزو� 
على �ل�س��ور �ملميزة �لت��ي ن�سرتها بالف�ستان م��ن كو�لي�ش 
�مل�سل�سل على �سفحتها عل��ى "�ن�ستغر�م". و�ختتمت �أحد�ث 
�حللقة بظهور �سقيق "�سلمى" خمتبئًا بني �لأعمدة، ويحاول 

�أن ي�ساهد فرحة �سقيقته من بعيد يف ليلة زفافها.

ع��اد �لنجم �ل�سعب��ي حكيم �إىل م�ر بع��د زيارة ق�سرة 
�إىل فرن�س��ا، ق��ام خالله��ا بالرتوي��ج حلفالت��ه �لغنائية 
�لتى يبد�أه��ا هناك فى �سبتمرب �ملقب��ل، و�سملت �لزيارة 
ع��دد� من �ملقابالت �لف�سائية و�لإذ�عية. ُيذكر �أن حكيم 
حق��ق جناًح��ا كب��ًر� وم��ا ز�ل باأغنية "رم�س��ان كرمي" 
م��ن م�سل�س��ل "رم�سان كرمي" �لت��ى �ألفها �إ�س��الم خليل، 
وحلنه��ا هانى ف��اروق، ووزعه��ا زيزو ف��اروق، ويتمثل 
جم��ال �لأغنية ف��ى ب�ساطة كلماتها وحلنه��ا وتوزيعها، 
�لت��ى ت�سبه �أغانى زم��ان، مع �ختالف �لإيق��اع، �إ�سافة 
�إىل �إخ��ر�ج �سورة �لكليب ب�س��كل قريب من �لقلب، و�لذى 
��ستعان فيه �ملخرج �سامح عبد �لعزيز بال�سارع و�حلارة 
�مل�ري��ة قدميا، و�س��ور وم�ساه��د �لكناف��ة و�لقطايف 
وطبق �لفول �ل�سعبى و�لفو�ني�ش و�أهل �ل�سارع و�حلارة، 

بعد مرور اأ�سابيع على زواجها ظهرت بيبا ميدلتون للمرة الأوىل ب�سكل علني برفقة زوجها وخالفت التقاليد التي تق�سي بعدم ارتداء مالب�س �سوداء 
اأو بي�ساء يف حفالت الزفاف فتميز ف�ستانها باللون الأبي�س وبنق�سات الورود وباأ�سلوب بوهيمي. 
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إلى القراء الكرام
�خر  على  و�لتعرف  "�جلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  و�لفنية  و�لريا�سية  و�لقت�سادية  �ل�سيا�سية  �مل�ستجد�ت 
طريق �لأجهزة �لذكية مبجرد و�سع �لكامر� على �سورة �لكود 
.. )qr cod( خلا�ش بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�سيب برنامج�

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة �جلورنال ... 

الن , وملتابع����ة اخ����ر امل�ستج����دات الت����ي تظه����ر على ال�ساح����ة العراقي����ة والعربية 
 )ALJOURNAL ( ) والعاملية , وخلدمة الخبار العاجلة حمل تطبيق ) اجلورنال

عرب الجهزة الذكية : 
فبمجرد كتابة كلمة اجلورنال يف خانة البحث يف اأي من اأ�سواق التطبيقات ميكن 

اإيج����اد التطبي����ق اخلا�س بن����ا, واأي�سًا الدخ����ول اإىل اأي �سفحة وق����راءة تعليقات 
الق����راء ح����ول خ����رٍب اأو برنامٍج مع����ن واأي�س����ًا كتابة اآرائ����ك اخلا�س����ة, كما ميكنك 
م�سارك����ة اخل����رب اأو اإع����ادة ن�سره على ح�سابات����ك اخلا�سة على �سب����كات التوا�سل 

الإجتماعي كالفي�سبوك Facebook بكتابة كلمة اجلورنال .

التطبيقات  أسواق  من  تنزيله  يمكنك 

االندرويد  انظمة  على  وتثبيته  كافة 

وااليفون لالجهزة الذكية

تطبيق »الجورنال« متوافر مجانا

على الهواتف الذكية كافة

     

يب��دو �أن �لنج��م �لعامل��ي بر�د بي��ت تخل�ش م��ن �أزمة طالقة 
من �ملمثلة �لعاملي��ة �أجنلينا جويل، حيث ظهر بكامل �أناقته 

وو�سامته خالل �لعر�ش �لأول لفيلم okja يف نيويورك.
وخط��ف بيت �ل�س��و�ء بو�سامت��ه �لت��ي ��ستع��اد بريقها بعد 
�لفرتة �ل�سابقة �لتي عانى فيها من فقد �أولده وزوجته، �لمر 
�لذي �أثار �سجة كبرة يف �ل�سحف �لعاملية �لتي حتدثت عن 

�نهياره وعزلته ب�سبب طالقه.
ويعود �لنج��م �لعاملي بقوة من خالل ه��ذ� �لفيلم �ل�سينمائي 
�ل��ذي يقوم بابنتاجه وهو من بطولت��ه بح�سور عدد من �أهم 
�لنج��وم �أهمهم جاك جيلنه��ال ويل يل كولينز و�ستيفن يون، 

وقام باإخر�جه �ملخرج بون جون هو.
وكان فيل��م okja مت تر�سيح��ه جلو�ئ��ز ع��دة يف مهرج��ان 

�إعجاب �لنقاد. "كان" �ل�سينمائي �لدويل وحاز على 

حت��اول �لنجمة �ريهان م�سارك��ة جمهورها بجزء من 
حياته��ا �خلا�سة، وتن�ر �س��ور لها �أو لأف��ر�د عائلتها 

على ح�سابها �لر�سمي على موقع وتطبيق �إن�ستجر�م.
لك��ن يب��دو �أن �بنته��ا "تالي��ة" ماز�ل��ت �سغ��رة، لذلك 
حت��اول �أن تبعده��ا ع��ن �لأنظار حتى تك��رب وتقرر هي 
بنف�سه��ا، وهو ما فعلت��ه مع �بنتها �لك��ربى لولوة، لكن 
مبنا�سب��ة �سهر رم�سان قررت �ريهان �أن ت�سارك بجزء 
م��ن حياتها وطقو�سه��ا �لرم�ساني��ة مع �بنته��ا تالية، 
وقامت بن�ر �سورة لبنتى �ل�سغرى وهي حتمل �لقر�آن 

�لكرمي وتقر�أ من �آياته، لكنها مل تظهر وجهها.
وعلق��ت �ريه��ان عل��ى �ل�سورة قائ��ة " ربن��ا يحفظك 
ويب��ارك يل فيك��ي يا �سغرت��ي �أنت��ي و �سقيقتك لولوة 
ويجعلك �إن �ساء �هلل د�ئما و�بد� #تالية_�لقر�آن_�لكرمي 
وحافظ��ه حمافظ��ة على كتاب��ك �لك��رمي .. �أنتي وجميع 
�آم��ة �مل�سلمني �لله��م �أجعل �لقر�آن ربي��ع قلوبنا و �سفاء 

�سدورنا".
وتابعت قائلة "  �للهم �أجعل �لقر�آن ربيع قلوبنا، و�سفاء 
�سدورن��ا، ون��ور �أب�سارن��ا، وج��الء �أحز�نن��ا، وذه��اب 
همومن��ا وغمومنا، وقائدنا ودليلن��ا �إىل جنات �لنعيم، 
��ا �إل فّرجته،  �لله��م ل ت��دع لن��ا ذنًبا �إل غفرت��ه، ول همًّ
ول ديًن��ا �إل ق�سيت��ه، ول غائًبا �إل رددت��ه، ول مّيًتا �إل 
��ا �إل �سفيته، ول حاج��ة من حو�ئج  رِحمت��ه، ول مري�سً
�لدنيا و�لآخرة، لك فيه ر�سى، ولنا فيها فائدة، �إل �أتيت 
على ق�سائها يف ي�ر من��ك وعافية، يا �أرحم �لر�حمني 

يا غّياث �مل�ستغيثني.

بعد أزمة طالقه براد بيت 
يخطف االنظار 

 شريهان تنشرصورة البنتها 


