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�أعلن �لنجم �ل�س��وري �أمين ر�سا عن ح�سول ت�سوية بينه 
وب��ن �ملغني��ة �للبنانية د�ن��ة، وذلك بعدم��ا �أعلن �أمين 
قبل مدة عن جلوئه للق�س��اء كون د�ن��ا قد �أطلقت �أغنية 
"�أم��وت بال�س��وكوالتة"، وه��ي عائدة له وم��ن كلماته 

و�أحلانه حيث �أد�ها يف م�سل�سل "�أبو جانتي" �سابًقا.
ون���ر �أمي��ن ج��زًء� م��ن �لفيديو كلي��ب للفنان��ة "د�نا"، 
كت��ب علي��ه �أّن �الأغنية م��ن كلمات و�أحلان �أمين ر�س��ا، 
وقال �أمين يف تعليقه على �لفيديو : و�أخرًي� مت ت�س��حيح 
�ل�س��ارة " . وكانت د�نا قد �أعلنت �أنه مت ت�سحيح �خلطاأ، 
و�أنه��ا قّدمت �أغنية �أمين من حمبته��ا له . يذكر �أن �أمين 
ح�ر يف �ملو�س��م �ملا�سي مب�سل�سل وحيد هو "فو�سى" 

للمخرج �سمري ح�سن . 

ك�س��ف مار�سيل �لزغبي �سقيق �لفنانة نو�ل �لزغبي ومدير 
�أعماله��ا، ع��ن تعاقده��ا م��ع �رك��ة "روتان��ا"، الإنت��اج 
�أعماله��ا للمرحلة �ملقبلة، م�س��ري�ً �إىل �أنه عقد �إجتماع يف 
بريوت جمع بن نو�ل ورئي�س �ل�ركة �س��امل �لهندي تكلل 
بالنجاح وبوقي��ع عقد �إنتاج للمرحل��ة �ملقبلة، ولكن من 

دون �أن يحدد مدته.
يف �ملقابل �أعلنت �س��فحة �ركة روتانا عرب تغريدة على 
موقع "تويرت"، عن �لتعاقد م�س��رية �إىل �أنه ي�س��مل �الإنتاج 
�جتم��اع مبكات��ب �رك��ة  وكتب��ت"مت  �العم��ال،  و�إد�رة 
روتانا ببريوت بن �لنجمة �لذهبية نو�ل �لزغبي ورئي�س 
�ل�ركة �سامل �لهندي وتكلل �الجتماع بنجاح، توقيع عقد 

�إنتاج و�إد�رة �أعمال للمرحلة �ملقبلة".

ن�رت �لفنانة �س��اندي جمموعة من �ل�سور لها، وهي تقود 
�س��يارتها �جلديدة �لت��ي �ختارتها من مارك��ة المبورغيني 
�ختاره��ا  �لت��ي  نف�س��ها  �ملارك��ة  وه��ي  �الأزرق،  بالل��ون 
حمم��د رم�س��ان، وتعّر���س ب�س��ببها للعديد م��ن �النتقاد�ت 
و�التهامات با�س��تعر��س �سيارته بطريقة م�ستفزة . �ساندي 
ن�رت �س��ور� لها يف �س��و�رع باري�س وهي تقود �س��يارتها 
�جلدي��دة، وكتب��ت عل��ى �ل�س��ور تعليًق��ا باللغ��ة �النكليزية 
مف��اده، �أنه ال ح��دود لل�رع��ة على طريق �لنج��اح. وكانت 
�س��اندي ق��د ن���رت من��ذ �أي��ام �س��وًر� له��ا خ��ال جولتها 
�ل�س��ياحية يف فرن�س��ا وزيارته��ا ملدين��ة ديزين الن��د، �لتي 
�عتربتها �لفنانة �ل�س��ابة حلًما قدمًيا حتقق موؤخًر� ُيذكر �أّن 
�ساندي �أجنبت موؤخًر� طفلها �الأول ر�يان، ون�رت جمموعة 
م��ن �ل�س��ور له��ا بع��د �ل��والدة مبا���رة، و�أ�س��اد �لكثريون 

بقدرتها على ��ستعادة ر�ساقتها ب�سكل �ريع،

خطفت دوقة �سا�س��ك�س ميغان ماركل Meghan Markle �الأنظار �إليها بف�س��تانها �الأ�س��فر �ملفعم باحليوية، وذلك خال ح�سورها حفل ��ستقبال �لكومنولث لتحدي �ل�سباب مع زوجها 
�الأمري هاري Prince Harry.. ميغان ماركل �ختارت ف�س��تانًا من �للون �الأ�س��فر �لنا�س��ع، لتتخلى عن �الألو�ن �لهادئة �لتي كانت ترتديها يف �ملنا�س��بات �لر�س��مية يف �لفرتة �ملا�سية، 

ا تقوم    ت�ستعد جنوى كرم لعمل فني جديد، وهي حاليًّ
بالتح�س��ري الأغني��ة جديدة م��ن �ملتوق��ع �أن تطرحها 
خال �لف��رتة �ملقبلة مع بد�ية ف�س��ل �ل�س��يف.وبدت 
جن��وى يف �ل�س��ورة وه��ي يف �الإ�س��تديو ت�س��تمع �إىل 
�أغنيته��ا �جلديدة، ومعها �لفنان �س��هيل فار�س.ي�س��ار 
�إىل �أّن �لفنان��ة ك��رم، �أكدت �أنها لن حتي��ي �لكثري من 
�حلفات و�ملهرجانات خال ف�س��ل �ل�س��يف، ولكنها 
�خت��ارت جمموع��ة منها د�خ��ل لبن��ان وخارجه، من 
بينه��ا حف��ل يف 29 يوليو/متوز �جل��اري يف منطقة 
�س��هور �ل�س��وير، وحفل �آخ��ر يف 2 �آب /�أغ�س��ط�س يف 
�الأردن، يف �إط��ار مهرج��ان "ذ� مومنت�س".من ناحية 
�أخ��رى رحب��ت �لفنانة فّل��ة �جلز�ئري��ة باإحياء جنوى 

كرم حفات يف �جلز�ئر،

بغداد
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إلى القراء الكرام
�خر  على  و�لتعرف  "�جلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  و�لفنية  و�لريا�سية  و�القت�سادية  �ل�سيا�سية  �مل�ستجد�ت 
طريق �الأجهزة �لذكية مبجرد و�سع �لكامري� على �سورة �لكود 
.. )qr cod( خلا�س بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�سيب برنامج�

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة �جلورنال ... 

بلوك جديد 

كريس برات على عالقة بابنة 
أرنولد شوارزنغر

ماهي اسباب طالق رانيا يوسف    

شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بصورة مفاجئة 

يهاجم الممثلين 

�أحي��ا �لفنان عمرو دياب حفل زفاف يف �أحد �لفنادق �لكربى 
يف �لقاه��رة، ليتم �لك�س��ف ع��ن �للوك �جلديد �ل��ذي �تبعه هذه 
�الأيام ��س��تعد�د�ً لطرح �ألبومه �جلديد. عم��رو دياب �أطل بلوك 
جديد حيث �س��بغ خ�سات �س��عره باللون �الأ�سقر، وترك حلية 
ب�سيطة، وعلى �إثره مت تد�ول �سوره �الأخرية ب�سكل كثيف على 
مو�قع �لتو��س��ل، ليوؤكد حمبيه �إنه يعتمد هذ� �للوك ��س��تعد�د�ً 

لت�سوير بو�سرت �ألبومه �جلديد و�ملنتظر �إ�سد�ره قريبًا.
ومن �ملعروف عن عمرو دياب �إنه يحب مع كل �ألبوم يطرحه، 
�أن يط��ل عل��ى �جلمه��ور بل��وك جديد وخمتل��ف، فه��و �أيقونة 

لل�سباب وم�سدر للمو�سة يف �لوطن �لعربي.
ويف �س��ياق �آخر، ي�س��تعد �له�س��بة الختيار 12 �أغنية من 35 
�أغنية مت ت�س��جيلها، لتكون هذه �أغ��اين �ألبومه �جلديد �ملنتظر 

طرحه.

�س��ن �لنجم �ل�سوري حممد حد�قي هجومًا على �ملمثلن، م�ستثنيًا 
قل��ة قليلة منه��م، متهمًا �إياه��م بالغباء و�لتباه��ي بهر�ء حفظوه 
خال �لت�سوير، وبالغرور و�الإ�ستعاء د�عيًا �إياهم �إىل �أن يرحمو� 
�ل�س��عوب من جهله��م، وبالكف ع��ن �إدعاء �لثقافة وه��م مل يقر�أو� 
حت��ى كتاب طب��خ، منتق��د�ً �إطاالتهم �ملمجوجة على �ل�سا�س��ات، 
م�س��ري�ً �إىل �أّن �لتمثي��ل لي���س �س��ناعة �ملريدي��ن من �س��حافين 

و�أ�سحاب �أمو�ل و�سلطة ونفوذ، و��سفًا �إياهم ب� "�أجهل �لنا�س".
وكتب �لنجم �ل�سوري عرب �سفحته �لر�سمية على موقع "�إن�ستقر�م": 
عزيزي �لنجم عزيزتي �لنجمة �أال يكفي تعايل و��س��تعاء �أال يكفي 
جهالة وجتهيًا، �إرحمو� هذه �ل�سعوب �أحدكم ال ميلك من علمه �إال 
ما حفظه من مو�قع �لت�س��وير ليخرج علينا فجاأة متفل�س��فا معتد�ً 
بك��م هائل م��ن �لهر�ء با الأي معنى و�هلل مل تزيدو� هذه �ل�س��عوب 
�ال �سالة و جها دون �أي و�عز من �سمري. ثم من �أين جاءت هذه 

يب��دو �أّن �لنج��م �لعامل��ي كري���س ب��ر�ت Chris Pratt ق��د 
 Anna Faris تخط��ى �أزمة طاقه م��ن زوجته �آنا فاري���س
�لذي ح�س��ل يف نهاية عام 2017، و�أثب��ت �أاّل عاقة غر�مية 
جتمع��ه بجنيفر لورن���س Jennifer Lawrence، ومل تكن 
هي �ل�س��بب يف �نف�ساله. فقد ذكرت و�س��ائل �إعام �أجنبية �أّن 
كري���س وبع��د مرور ح��و�ىل 6 �أ�س��هر على �نف�س��الهما، �رتبط 
��ا بابن��ة �ملمثل �لعامل��ي �أرنول��د �س��و�رزنغر ،كاثرين   عاطفيًّ
وورد يف �لتقاري��ر �أّن زوج��ة �ملمث��ل، �ل��ذي كان عم��دة، هي 
م��ن عّرفت �لثنائي �إىل بع�س��هما و�س��اهمت يف تطور �لعاقة 
بينهما، بخا�س��ة و�أنهما �لتقيا مر�ت عدة يف �إحدى �لكنائ�س. 
وقد �أم�س��ى �لثنائ��ي �جلديد موؤخ��ًر� عطلة يف منطقة �س��انت 
ا من قبل  موني��كا بوالية كالفورنيا، حيث مت ر�س��دهما �س��ويًّ
ا �أّن بر�ت  �س��هود عيان �أكدو� ذلك ل�س��حف عدة. كما ورد �أي�سً
�لبال��غ من �لعمر 38 عاًما يفكر يف �لزو�ج جمدًد�، و�الرتباط 
ا بكاثرين �لتي ت�سغره ب�10 �أعو�م. ُيذكر �أنه يف نهاية  ر�س��ميًّ
عام 2017، وبعد �أ�س��هر من �النف�سال، �أنهى �لنجمان كري�س 
بر�ت و�آنا فاري�س �إجر�ء�ت �لطاق �لر�س��مية. وبح�سب ما جاء 
يف جملة "بيبول" �الأمريكية حينها، فقد طلب بر�ت يف وثيقة 
�لطاق �أن يح�س��ل هو وفاري�س على كفالة م�س��رتكة لطفلهما 
�لوحي��د، جاك، �لبالغ من �لعمر 5 �أعو�م. وكان �لنجمان بر�ت 
وفاري�س قد �أعلنا �نف�س��الهما ر�س��ميًّا يف يونيو �ملا�سي بعد 
زو�ج ��ستمر 8 �سنو�ت، وقاال �إنهما كانا يحاوالن �لتغلب على 
م�س��اكلهما وحل خافتهم��ا، لكن باءت حماولتهم��ا �لعديدة 
بالف�س��ل.  و�أعل��ن �لثنائ��ي قر�رهم��ا باالنف�س��ال حينه��ا من 
خال بيان خمت�ر ن�ر�ه على مو�قع �لتو��س��ل �الجتماعي، 
ا. حاولنا  جاء فيه :"�أنا و�آنا حزينان الإعان �نف�س��النا ر�سميًّ
ا ن�سعر بخيبة  جاهدين لفرتة طويلة �إ�ساح �الأمور، ونحن حقًّ
�أم��ل. �بنن��ا لديه �أب��و�ن يحّبانه كث��رًي�، ومن �أجل��ه نحن نريد 
�حلفاظ على هذ� �لو�س��ع قدر �الإمكان. ما زلنا نحب بع�س��نا 
�لبع�س، و�س��وف نعتز د�ئًما بالوقت �لذي �أم�س��يناه مًعا، وال 

نز�ل نحرتم بع�سنا. كري�س بر�ت و�آنا فار�س".

بد�أت تقارير �س��حفية تتحدث عن �الأ�س��باب ور�ء طاق 
�لفنان��ة ر�نيا يو�س��ف من زوجها رج��ل �الأعمال طارق 

عزب، رغم ق�سة حبهما �لتي كانت و��سحة للجميع.
وت��ردد �أن ط��اق ر�نيا يو�س��ف من زوجها جاء ب�س��بب 
م�س��اكل عدة وقعت بينهما، منها غريته �ل�سديدة عليها، 
�لت��ي �أدت لتفاقم �الأمور بينهما �الأمر �لذي دفع زوجها 
لرتك منزل �لزوجية. و�أ�س��يع �أن زوج ر�نيا يو�س��ف كان 
يتدخ��ل ب�س��كل كبري يف عمله��ا، و�الأدو�ر �لت��ي توؤديها 
بخ��اف �إ���ر�ره عل��ى �لتو�ج��د يف �أماكن �لت�س��وير، 
وتدخله �مل�ستمر يف ماب�سها �الأمر �لذي �أزعجها ب�سدة.
كم��ا ك�س��فت م�س��ادر �س��حفية �أخ��رى �أن من �أ�س��باب 
ط��اق ر�ني��ا يو�س��ف، كان تدخ��ل زوجه��ا يف حي��اة 
�بنتيها يا�سمن ونان�سي، �الأمر �لذي �أزعجهما و��سطر� 
لل�س��كوى منه �إىل و�لدهما �ملنتج حممد خمتار. وكانت 
ر�ني��ا يو�س��ف �أعلنت عن �نف�س��الها ع��ن زوجها طارق 
عزب دون �أن تك�س��ف �أي تفا�سيل، و�الأ�سباب �لتي �أدت 
للط��اق م�س��ددة فقط على �أن �لعاق��ة بينهما طيبة وال 
يوجد �أي �س��غائن بينهما. ومن جانبه، علق زوج ر�نيا 
يو�س��ف على طاقها باأن �سنو�ت زو�جه منها كانت من 
�أجم��ل فرت�ت حياته، و�إنه يتمنى �أال ي�س��عر بالندم على 
قر�ر �نف�س��الهما. وب�س��بب تغزل ر�نيا يو�س��ف وزوجها 
يف بع�س��هما، متنى �جلمهور �أن يرجعا نف�سهما ويعود� 

�إىل حياتها �لزوجية جمدد�ً. 

قبل �أيام قليلة �س��هدت �لعا�سمة �لعر�قية بغد�د �جتماعات 
�ملكتب �لد�ئم لاحت��اد �لعام لاأدباء و�لكتاب �لعرب، ويف 
�أعقابه��ا مبا�رة �أ�س��در رئي���س �حتاد كت��اب �ملغرب عبد 
�لرحيم �لعام بيانًا "ناريًا" يعرت�س فيه على قر�ر �ملكتب 
جتميد من�س��ب �لنائب �الأول لاأمن �لع��ام لاحتاد و�لذي 
كان ي�س��غله.وجاء يف بي��ان �لع��ام �أن هذ� �لق��ر�ر "متَّ يف 
�سكل فو�سوي وع�سو�ئي"، و��سفًا �إياه باأنه "غري قانوين".

و�أ�س��اف �أن �لق��ر�ر نف�س��ه �أتخذ مم��ن "مت �الختاء بهم يف 
ظلمة فندق بغد�د �ل�س��امدة �س��د طغاة ج��دد، وقد �ختارو� 
ه��ذ� �لوقت بال��ذ�ت، �أي بعد �أن فقدو� �ل�س��يطرة �لتامة على 
�أع�س��ابهم، وق��د فوجئ��و�، مرة �أخ��رى، ب��اأن �حتادنا بخري 
وب��اأن �أجهزت��ه �لتنفيذية تو��س��ل عملها يف �س��كل قانوين 
وم���روع، جهًا منه��م بالقو�ن��ن �ملنظمة لاحت��اد، من 
قبيل �ملقت�س��ى �لذي ين���س على �أن �ملكت��ب �لتنفيذي هو 
�مل�س��وؤول عن �الحتاد بن موؤمتري��ن".ور�أى �لعام �أن قر�ر 
�حت��اد كتاب �لعرب، "�أت��ى متاأخر�ً جد�ً، �إذ �س��بق الحتادنا 
�أن �رح، يف �أكرث من منا�س��بة، باأن من�س��ب نائب �الأمن 
�لعام مل يعد ي�رفنا وال يهمنا، بل وقد تنازلنا عنه لاأمن 
�لعام ولغريه من �لكتاب �مل�ساكن، ممن يتهافتون عليه".

 و��س��تطرد بالق��ول: "ه��ذ�، ف�س��ًا ع��ن رف�س��نا و�س��جبنا 
للتج��اوز�ت و�خلروق��ات و�النته��اكات �لقانونية و�ملالية 
�ل�سارخة وللقر�ر�ت �خلرقاء و�جلائرة �لتي �تخذها �الأمن 
�لع��ام �حل��ايل �ل�س��اعر �الإمار�ت��ي حبيب �ل�س��ايغ يف حق 
�حتادن��ا، ما نعتربه �نتقامًا من بلدنا، لاأ�س��باب �ملعروفة 
ل��دى �لر�أي �لع��ام، كان �آخرها، قبل �أيام، �أن جلاأ �ل�س��ايغ، 
ويف �س��كل جائ��ر وبلي��د، �إىل ح��ذف �حتادن��ا م��ن "غروب 
�لفاي�س��بوك" �ل��ذي ي�س��م �الحت��اد�ت �لعربي��ة كله��ا، ظنًا 
من��ه، �أن��ه �أغلق عل��ى �حتادنا مناف��ذ �لريح، متنا�س��يًا �أننا 
نعي���س ع�ر �لث��ورة �لتو��س��لية �ملفتوح��ة بامتياز، وكل 
ه��ذ� لتغييب �س��وت �حتادنا �لر�ف�س لعق��د �ملوؤمتر �ملقبل 
لاحت��اد �لع��ام يف �أب��و ظبي، خاف��ًا ملا تق��ّرر باالإجماع 

بخ�س��و�س عق��ده يف �ملغ��رب".ور�أى �لع��ام �أن �ل�س��ايغ 
يري��د عق��د �ملوؤمت��ر �ملقب��ل يف �أبو ظب��ي، "لي�س��من �إعادة 
تر�س��حه ملن�س��ب �الأمن �لعام، وهو �ل�سبب نف�سه �لذي حد� 
ب��ه �إىل �الإ�ر�ع، مع �قرت�ب موع��د �ملوؤمتر �ملقبل لاحتاد 
�لع��ام، �إىل جتميد من�س��ب �لنائب �الأول، مبا يج�س��ده ذلك، 
ِم��ن �إجه��از عل��ى �س��لطة �لقان��ون". و�ته��م �لع��ام رئي�س 
�حت��اد كت��اب م�ر عاء عب��د �لهادي مب�س��اندة �ل�س��ايغ 
يف �ل�س��عي �إىل �إق�س��اء �حتاد كتاب �ملغرب، الأنه د�أب على 
رف�س تدخل �الأمن �لعام يف �س��وؤونه �لد�خلية، م�س��ري�ً �إىل 
�أن عب��د �له��ادي "مع��روف مبو�قفه �لعدو�ني��ة جتاه �حتاد 
كت��اب �ملغرب، و�لت��ي لها �أ�س��بابها �ملت�س��افرة، منها ما 
�كت�س��فته �سخ�س��يًا �إب��ان وج��ودي بالقاه��رة، يف ت�رين 
�لثاين )نوفمرب( 2016، باعتباري ع�س��و�ً يف جلنة حتكيم 
جائ��زة �لقاهرة لاإبد�ع �ل�س��عري �لعرب��ي، �إذ ُكلفُت وقتها، 
بالتح��ري يف مو�س��وع �ل���ر�ع �لقائ��م ب��ن �الأط��ر�ف 
�ملتنازع��ة د�خ��ل �حت��اد كت��اب م�ر؛ م��ن وثائ��ق تتعلق 
باختا�س��ات مالية".و�س��دد �لع��ام على �أنه ل��ن يقبل باأن 

يعقد �ملوؤمتر �لعام �ملقبل يف �أبو ظبي، "ولو �قت�س��ى �الأمر 
�أن نرفع دعوى ق�س��ائية �سد �ل�س��ايغ يف بلده وخارجها، 
و�أن نك�س��ف خروقات��ه �ملجحفة، و�س��عيه �حلثيث �إىل خلق 
�لفتنة و�لبلبلة يف �س��فوف �لكتاب و�الأدباء �لعرب".ويذكر 
�أن �جتماع بغد�د �نتهى �إىل "قر�ر�ت"، د�أب على �إ�سد�رها، 
يف مقدمه��ا بالطبع، "رف���س كل �أ�س��كال �لتطبيع �لثقايف 
مع �لعدو �ل�س��هيوين". ون��ّدد بق��ر�ر �الإد�رة �الأمريكية نقل 

�سفارتها لدى �لكيان �ملحتل �إىل �لقد�س.
و�لكت��اب  �الأدب��اء  "ح��ال �حلري��ات"؛ ر�س��د  تقري��ر  ويف 
بع�س �النتهاكات �لتي متار�س��ها �حلكومات �لعربية �س��د 
حري��ة �ل��ر�أي و�لفك��ر و�لتعبري، ومنه��ا �إلق��اء �لقب�س على 
مثقف��ن و�أدباء وكتاب عل��ى خلفية �الآر�ء �لت��ي يكتبونها 
يف �ل�س��حف و�ملج��ات، �أو �لتدوين��ات �لت��ي ين�رونه��ا 
عل��ى مو�قع �لتو��س��ل �الجتماعي، وتوجي��ه �تهامات غري 
حقيقية لهم مثل �ل�س��عي �إىل قلب نظام �حلكم، �أو �تهامات 
غ��ري حم��ددة مث��ل تكدي��ر �ل�س��لم �لع��ام �أو �إ�س��اعة جو من 
�لت�ساوؤم، وكذلك �إ�ساءة معاملتهم بدء�ً من �قتحام منازلهم 
يف �أوق��ات متاأخرة من �لليل، مرور�ً با�س��تخد�م قوة �أمنية 
كب��رية �لع��دد و�لت�س��ليح للقب�س على �س��خ�س �أعزل، وعدم 
توفري �ل�س��مانات �ملتعارف عليه��ا للمقبو�س عليهم، مثل 
متكينه��م من توكي��ل حمامن، ومن �الت�س��ال باأ�رهم، �أو 
تلق��ي �لزيار�ت با�ستمر�ر.ور�س��د �ملكتب �لد�ئ��م �أن "كثري�ً 
من �لق�س��ايا �لتي يكون مو�سوعها معار�سن من �الأدباء 
و�ملثقف��ن يت��م �لف�س��ل فيه��ا يف وقت ق�س��ري، �إذ� قي�س��ت 
مبثياته��ا يف �الأمور �الأخرى، و�أن �الأحكام تكون قا�س��ية، 
م��ع �إط��اق �لعنان لاإعام لت�س��ويه �ملعار�س��ن، وهو ما 
ينال من و�س��عهم �الجتماعي، ويربر �لتنكيل بهم، و�إطاق 
�لعنان لاأفر�د و�ملوؤ�س�س��ات �لتكفريية لتمار�س ما تعتمده 
م��ن خط��اٍب مت�س��دد، وتطبق ع��ربه �أحكامها عل��ى �الأدباء 
و�لكت��اب �لذي��ن يناق�س��ون بع�س م��ا جاء بكت��ب �لرت�ث". 
و�أ�س��ار �إىل �إغ��اق بع�س �ل�س��حف و�لقن��و�ت �لتلفزيونية 
و�إيق��اف بع���س �لرب�م��ج �ل�سيا�س��ية �ملعار�س��ة، وحج��ب 

�ملو�قع �الإخبارية على �سبكة �الإنرتنت. 

حال��ة من �جلدل �س��احبت �أحدث �س��ورة ن�رتها 
�لفنان��ة �س��ريين عبد �لوه��اب على ح�س��ابها 

على �ن�س��تقر�م، حيث �أطلت وهي ب�س��حبة 
طفل ر�س��يع، وعلقت عل��ى �للقطة بقول: 

�إح�سا�س يف �لدنيا حمزة". "�أحلى 
وتفاعل متابعو �س��ريين عب��د �لوهاب 
مع �سورتها مع �لطفل �لر�سيع، حيث 
�ختل��ط �الأمر عل��ى �لبع�س فظن��و� �إنه 
�بنها من زوجها �لفنان ح�س��ام حبيب، 

مما جعله��م يكتبون �لتعليق��ات �ملليئة 
باملباركة و�حل��ب. مل يخل �الأمر، من نفى 

�آخ��رون م�س��األة �أن يك��ون هذ� �لطف��ل هو �بن 
�س��ريين عبد �لوه��اب، الأنها بب�س��اطة تزوجت يف 

�س��هر �بريل �ملا�س��ي، وال يعق��ل �إنها �أجنبت بعد 3 �س��هور 

فق��ط! و�س��األ حمبو �س��ريين عبد �لوهاب عن �س��لة 
�لقر�ب��ة بينهم��ا وب��ن ه��ذ� �لطف��ل �لر�س��يع، 
لتجي��ب بدوره��ا عل��ى �أحد متابعيه��ا باأنه 

�بن �سديق لها.
وعلى �لرغم �أن �سريين عبد �لوهاب نفت 
ب�س��كل قاطع �إن��ه �بنه��ا، �إال �أن �لبع�س 
م��از�ل يت�س��اءل ه��ل حم��زة ه��و �ب��ن 

�سريين وح�سام حبيب؟!
وكان��ت هن��اك �س��ائعات قوي��ة تط��ارد 
�س��ريين عبد �لوه��اب يف �لفرتة �الأخرية، 
تفي��د بحمله��ا �إال �إنه��ا نف��ت �الأمر ب�س��كل 
غ��ري مبا���ر، عندما ن���رت �س��ور�ً لها وهي 
باملاب�س �لريا�س��ية، م�سرية �إىل �إنها بد�أت يومها 

بالريا�سة و�لت�سوق.
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