
مسعود أوزيل يفاجئ خطيبته 
أمينة غولشه بهدية باهظة

بلقيس تنهي إجازة األمومة 
وتعود للغناء 

رانيا فريد شوقي تعلن 
اعتزالها الفن  

 الباباراتزي  يلتقطون صور لريهانا 
في جدال مع حبيبها السعودي

�أع��د م�سعود �أوزي��ل هدية فخمة جدي��دة خلطيبته �أمينة 
غول�سه و�سط ��ستعد�دهما للزو�ج خالل �سهر و�حد فقط.

فق��د ك�سفت �سحيفة Haberturk �لرتكية �أن �لالعب 
�لأمل��اين �ساح��ب �لأ�سول �لرتكي��ة قد �أه��دى خطيبته 
�ملمثل��ة �ملعروف��ة �أمين��ة غول�سه فيال يف و�س��ط مدينة 
��سطنبول تبلغ قيمته��ا 15 مليون لرية تركية، وجتاور 
من��زل �ملمث��ل �ملع��روف �جن��ن �ألتان دوزيات��ان بطل 
م�سل�س��ل "قيام��ة �أرطغرل".ورغ��م �أن �لثنائ��ي �ل�سه��ري 
�سيعي�س��ان يف لن��دن بع��د �ل��زو�ج نظ��ر�ً لطبيع��ة عم��ل 
�ل��زوج كالعب ك��رة قدم حم��رتف يف ن��ادي �لأر�سنال 
�لجنليزي، �إل �أنه �أ�رش على �رش�ء �لفيال خلطيبته كنوع 

من �لمتنان لها .

 ق��ررت بلقي���س فتح��ي �إنه��اء �إج��ازة �لأموم��ة �لتي 
ح�سل��ت عليه��ا مل��دة �سهري��ن ون�س��ف من��ذ �سه��ر 
ماي��و �ملا�سي، حي��ث �أعلنت ع��ن عودته��ا ملمار�سة 
ن�ساطاته��ا �لفني��ة على نحو عاج��ل. وت�ستهل بلقي�س 
فتحي برنامج عودته��ا للغناء بحفل مو�سيقي �سخم 
يوم 19 يوليو �جل��اري �سمن مهرجان ً"�ساللة" يف 
حمافظة ظفار بعمان ليك��ون هو بو�بتها للعودة من 
جدي��د للغن��اء و�لإب��د�ع. وعربت �لنجم��ة �ملقيمة يف 
�لإم��ار�ت عن �إ�ستياقها للق��اء �جلمهور من جديد بعد 
�إجازته��ا،  خا�سة و�أنها �ست�ستاأنف ن�ساطها على نحو 
و��س��ع بعدة حف��الت �أخرى تع��د لها حالي��ًا و�ستعلن 

عنها لحقًا.

يبدو �أن �لفنان��ة ر�نيا فريد �سوقي تاأثرت كثري�ً بدورها يف 
م�سل�سلها �لأخري "عو�مل خفية" مع �لفنان عادل �إمام، حيث 
�أعلن��ت �ستعت��زل "بدري ب��دري"، و�أنها لن تنتظ��ر �أن تغيب 
عنه��ا �لأ�س��و�ء ويرف�سها �جلمه��ور، حتى تفك��ر يف �تخاذ 

�لقر�ر �ل�سعب يف حياة �أي فنان.
قالت ر�ني��ا فريد �سوقي، خالل لقائها م��ع �لإعالمي عمرو 
�لليث��ي، يف برنامج "بو�سوح" �ملذ�ع عل��ى قناة "�حلياة": 
"�أن��ا هعم��ل زي �ملمثل��ن �جلمال بتوع زم��ان �للي كانو� 

بيعتزلو� ملا �لأ�سو�ء بتبعد عنهم".
وربط��ت ر�ني��ا فري��د �سوق��ي ب��ن قر�رها �ملفاج��ىء وبن 
تق��دمي دور �لفنان��ة �ملعتزل��ة يف م�سل�س��ل "ع��و�مل خفي��ة" 
و�أك��دت �أنه��ا �أج��ادت تقدمي �ل��دور لأنه��ا �سع��رت مب�ساعر 
�ل�سخ�سية و�أحا�سي�سه��ا، وو�سعت نف�سها حملها عند �تخاذ 

�لقر�رت �ل�سعبة.

مل تتوقع �لفنانة دوللي �ساهن �أن تتعر�س لهذ� �لكم من �لإنتقاد�ت بعد طرح فيديو كليب "يا حلو �سبح"، ب�سبب رف�س �لكثري لإعادة تقدميها �أغنية من �أغاين �لزمن �جلميل. لكن �لأزمة مل تقف 
عند هذ� �حلد، بل قام ورثة �مللحن �لر�حل حممد �ملوجي برفع دعوى ق�سائية �سدها و�سد �جلهة �ملنتجة للكليب، لعدم ح�سولهما على �إذن م�سبق منهم لإعادة تقدمي �لأغنية.

ر�س��دت عد�س��ات م�س��وري �لبابارت��زي لقط��ات تبن 
وقوع جد�ل حاد بن ريهان��ا وحبيبها �ل�سعودي ح�سن 
جمي��ل عندم��ا كان ي�ستمتع��ان بعطلتهم��ا عل��ى �أح��د 

�سو�طئ مدينة بويرتو فالرتا يف �ملك�سيك.
وب��دت ريهانا يف حالة م��ن �لنفعال �ل�سديد يف �ل�سور 
�لت��ي مت ت�رشيبها بينما كان ح�سن جميل يحاول تف�سري 
بع���س �لأمور لها ب�سكل دفاعي، قبل �أن تتناول هاتفها 

وجتري مكاملة مع �سخ�س جمهول.
ومل يتب��ن بع��د �سب��ب ه��ذه �مل�ساج��رة ب��ن �لعا�سقن 
�للذي��ن يح��اولن �إ�س��الح عالقتهم��ا م��ن جدي��د بع��د 
�لتقاري��ر �لتي �نت�رشت �ل�سهر �ملا�سي حول �نف�سالهما 

ب�سكل مفاجئ.
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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 �لكامري� على �سورة �لكود 
.. )qr cod( خلا�س بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�سيب برنامج�

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة �جلورنال ... 

  ترفض دور المطربة

مي كساب تقص شعرها 
"كابوريا" 

الفلسطينية ناي البرغوثي سفيرة 
شابة للموسيقى العربية في الغرب

سيلينا جوميز تتجاهل خطوبة حبيبها السابق جاستن بيبر

يحول "باب الحارة" 
للسخرية

 ��س��ارت �نب��اء �أن �ملطرب��ة �مل�رشي��ة �سريين عبد �لوه��اب تخطط 
للع��ودة �إىل �لتمثيل جم��دد�ً مبجرد �لطمئنان على جن��اح �ألبومها 
�ملنتظ��ر طرح��ه مطل��ع �أغ�سط���س �لق��ادم، وم��ن �ملنتظ��ر �أن تكون 
عودته��ا ع��رب م�سل�سل ي�س��ارك مبار�ث��ون در�ما رم�س��ان 2019، 
ولي���س فيلم��ًا كما �رشح��ت �سابقًا، و�ل���رشط �لوحي��د ل�سريين عبد 
�لوهاب هو �أل تقدم دور مطربة مرة �أخرى، بعد تقدميه يف م�سل�سلها 
�لأول و�لوحي��د "طريقي". �سريين ت�سري على خطى زميلتها �لفنانة 
�للبنانية هيفاء وهب��ي �لتي تريد تاأكيد جد�رتها كممثلة، وترف�س 
�لغن��اء د�خ��ل �أعماله��ا �لدر�مي��ة ول تقدم حت��ى �س��ارة م�سل�سلها، 
وه��و نف���س ما �ستفعله �سريين عبد �لوه��اب، بعدما طلبت من �إد�رة 
�أعماله��ا بدء �لبحث ع��ن �سيناريو جديد لتقدمي��ه، �رشيطة �أل تدور 
�لأح��د�ث ح��ول عامل �لطرب و�لف��ن، و�أن تك��ون �لق�سية �ملطروحة 

�جتماعية يف �ملقام �لأول.

م��ع بدء ت�سوي��ر جز�أين جديدين من "باب �حل��ارة"، عاد �حلديث عن 
�مل�سل�سل، ليت�سدر و�سائل �لإعالم، ومو�قع �لتو��سل �لجتماعي.

فالنتق��اد�ت جت��اه �مل�سل�س��ل ل ت��كاد تتوّق��ف، وتاأخ��ذ يف كثري من 
��ا عند من يعت��رب �أّن ��ستمر�ر �أجز�ئه  �لأحي��ان طابًعا قا�سًيا خ�سو�سً
ب��ات �أم��ًر� مم��اًل ل معن��ى، �أو قيم��ة له، بح�س��ب م��ا ورد يف وكالت 

�إعالمية خمتلفة. 
ولع��ّل م��ا يزيد من ِح��ّدة �لنتق��اد�ت، هو جل��وء �مل�سل�س��ل �إىل �إعادة 
�إحياء �لأمو�ت، ل �سيما بعد تد�ول �أنباء عن عودة �ملمثل عبد �لهادي 
�ل�سباغ، �ساحب �سخ�سية �أبو حازم، رغم �أنه مات يف �جلزء �لتا�سع، 

فيما تتحّدث �أنباء �أخرى عن �أّن �ل�رشكة �ملنتجة تبحث عن بديل له.
قب��ل ذل��ك، كان �مل�سل�سل قد �أع��اد �ملمثل م�سطفى �خل��اين �ملعروف 
ب�سخ�سي��ة "�لنم�س"، �إىل �حلياة من جديد، بعد �أْن كان تويف يف جزء 

�سابق من �مل�سل�سل.

حتدث��ت ك�س��اب عن ق�س��ة �سعره��ا �لتي تعر�س��ت ب�سببها 
لإنتق��اد�ت و�سخري��ة، وقال��ت: "�أنا م�س هاممن��ي �ن �نتم 
تقول��و� عليا �ين قا�سة "كابوريا" ، �نا حرة ، ب�س تعليقات 
�لنا���س علي��ا باليج��اب �و بال�سل��ب بت�سيبن��ي بالتوت��ر، 

بتخليني �ح�س �ن �لنا�س مركزة معايا �وي".
و�أ�ساف��ت : "�أنا متطلباتي يف �حلي��اة ح�سية معنوية م�س 
مادية ، فلما �خرتت �لن�سان �للي هكمل معاه �خرتت �للي 
حبه قلبي". و�كملت مهاجمة منتقديها: "يف حاجة ��سمها 
ف��ر�غ �ل�سو�سيال ميديا، نا�س بت�سل��ي وقتها مبنتهى جهل 
وتخلف، فهم يطلب��ون �حلرية مبنتهى �لديكتاتورية ، على 

حد قولها " .
وع��ن زوجه��ا "�وكا" قال��ت : "�ك��رت حاج��ة بحبه��ا في��ه 
�خالق��ه وعينيه ع�سان ع�سلي ، ومناخريه ، وعندما يتغزل 
ب��ي بيقويل "يابطة" ، ويا طنط��اوي �ل�سمنة �لبلدي عاملة 

�سغل معاكي".
�أم��ا �لنج��م �حم��د ز�ه��ر فتحدث ع��ن ن�ساأت��ه وق��ال : "�أنا 
طفولت��ي كان��ت بائ�سة ، ولدت يف بي��ت  جدتي يف �لهرم ، 
و�مي كانت دكتورة وح�سلها �نتد�ب يف نيجرييا ، فذهبت 
معه��ا �ىل نيجرييا ومكثنا هن��اك 3 �سنو�ت حيث �لتحقت 

باملدر�سة هناك " .
وعن زوجته قال: " هي عارفة متطلباتي كوي�س يف �لبيت 
، وهي �ل�سبب يف جناحي ، و��سبحت مديرة �أعمايل ، وهي 

جتيد �لطبخ وخا�سة �لكالت �مل�رشية و�ل�سامية " .
وحت��دث �لنج��م  هيث��م �ساكر ع��ن حياته �لزوجي��ة فقال : 
"�أن��ا �أقد���س �حلياة �لزوجية ، و�أت�س��م بالهدوء يف بيتي ، 
فالعالقة �لزوجية �لناجحة مبنية على �لتفاهم ، وزوجتي 
جتيد �لتعامل معي وتدرك �لأوقات �ملنا�سبة ح�سب حالتي 

�ملز�جية " .

ت�سعى �لعازفة و�ملغنية �لفل�سطينية ناي �لربغوثي، 21 
عامًا، من خ��الل �أعمالها �لفنية، لتقدمي �سورة �يجابية 
ع��ن �لثقافة �لعربية للغ��رب، بعيد�ً عن م�ساهد "�حلروب 
و�ملاآ�سي"، و�ساركت �أخري�ً للمرة �لأوىل يف عمل �أوبر�يل 

يف مهرجان "�يك�س �ون بروفان�س" �لفرن�سي �لعريق.
�ملو�سيق��ى  ت�رشب��ت  �لت��ي  �لفل�سطيني��ة  �ل�ساب��ة  و�أدت 
من��ذ �لطفول��ة يف ر�م �هلل، ه��ذ� �لع��ام يف عم��ل "�رفي��و 
وجمنون" �مل�رشحي �لأوبر�يل �ملنتج يف 2018 و�لذي 
ميزج �أ�سطورة "�أرفيو ويوريدي�س" �ليونانية �لقدمية مع 

"جمنون ليلى" �أ�سهر ق�س�س �حلب يف �لأدب �لعربي.
يف  ليل��ى  دور  جت�س��د  �لت��ي  �لربغوث��ي  ن��اي  وتق��ول 
�مل�رشحي��ة "ق�ست��ا قي���س وليل��ى و�رفي��و ويوريدي���س 
تظه��ر�ن ب�س��كل مت�س��او يف ه��ذ� �لعم��ل ول ت�سيط��ر �أي 
ح�س��ارة عل��ى �لأخ��رى، م��ن �ملهم ج��د�ً �أن نظه��ر هذ� 
�جلانب من �لثقافة �لعربية". وتبدي �لربغوثي �سعادتها 
للفر�س��ة �ملتاح��ة �أمامها لتقدمي �أعم��ال غنائية عربية 
�أم��ام �جلمه��ور �لغرب��ي، وتو�س��ح: "�لنظرة ع��ن �لعرب 
و�لثقاف��ة �لعربي��ة يف �لغ��رب خمتلفة ب�سكل ع��ام �إذ �أن 
�لأخب��ار �ملنت���رشة ع��رب �ل�سحافة تركز عل��ى �لحتالل 
و�حل��روب". وت�سيف �لربغوثي: "�لغرب ل يرى �جلو�نب 
�لأخ��رى �جلميل��ة يف �لثقافة �لعربي��ة و�ملو�هب و�حلب 
للجم��ال". وحت��اول �ل�ساب��ة �لفل�سطيني��ة �ملقيم��ة منذ 
�سنتن يف �لعا�سمة �لهولندية �سق طريقها على �ل�ساحة 

�ملو�سيقية �لأوروبية.

��ستفحل��ت ظاه��رة تزوي��ر �لكتب يف �لع��ر�ق حتى �س��ارت من 
�خطر �مل�س��اكل �لتي يعاين منها قط��اع �لطباعة ون�رش �لكتب ، 
فق��د و�سلت �ىل �حلد �لذي �سارت مث��ل )لعبة م�سلية( للكثريين 
�لذي��ن ي��رون فيه��ا جت��ارة ر�بح��ة ، ول يهمهم م��ا يتعر�س له 
��سحاب �ملكتب��ات ودور �لن�رش و�لتوزيع من خ�سائر ف�سال عن 
كونه��ا ت�رش ب�س��وق �لكتب �لعر�قي��ة ل�سيما �ن ثق��ة �لنا�رشين 
�لع��رب بالنا�رشي��ن و��سح��اب �ملكتب��ات �لعر�قي��ن �ستهت��ز ، 
موؤكدين �ن �حتاد �لنا�رشين ليقبل هذ� �ل�سلوك ويرف�سه رف�سا 
قاطع��ا .�س��ار من �ل�سهل ج��د� على �ي �ساح��ب مطبعة �و بائع 
كتب �ن ي�سرتي ن�سخة و�حدة من �ي كتاب ي�ساء ، �سو�ء ملوؤلفن 
عر�قين �و عرب �و �جانب، ومن ثم يقوم با�ستن�ساخه �و بطيعه 
طباع��ة رخي�س��ة وعر���س �للف م��ن ن�سخ��ه للبي��ع بابخ���س 
�ل�سع��ار ، وحت��ى ميكن تزوير م��ن �لكتاب با�ساف��ة �و حذف 
،مما يوؤثر على قيم��ة �لكتاب ذ�ته ف�سال عن �ل�رشر �لذي يلحق 
ب��دور �لن�رش ،�لنا�رشة للكتاب �و �مل�ست��وردة له، ومن هنا �طلق 
�لعديد من �ملثقفن �لعر�قي��ن و�لنا�رشين و��سحاب �ملكتبات 
حمل��ة للتنديد به��ذه �ل�سلوكي��ات ، وقد حملت �حلمل��ة �سعار�ت 
مث��ل )�لتزوير جرمية �خالقية وقانونية( و )�حذر �رش�ء �لكتاب 
�ملزور( و )ل لتزوير �لكتب( ، موؤكدين �ن �حلملة م�ستمرة ب�سكل 
يوم��ي م��ن خالل ن���رش ها�ست��اك موح��د للنا�رشي��ن �لعر�قين 
ين���رش يف وقت و�حد وي��رى �لعديد ممن �لتقيناه��م و��ستطلعنا 
�ر�ءهم �ن ما يهم )�ملزورون( هو �لربح، و�لدللة على ذلك �نهم 
يزورون كتبًا متوفرة يف �ل�سوق وباأ�سعار منا�سبة، بل �ن بع�س 
�لكتب �ملزورة ��سعارها مثل �و �أغلى من �لكتب �لأ�سلية، وحن 
تت��م مو�جهتهم يردون بب�ساطة ) �إن �لكت��ب ت�سقط حقوقها بعد 
�أربع �سنو�ت !( وهك��ذ� ي�رشعن �رشقته ورزقه �لباطل!!، ويطالب 
�لبع���س من ��سحاب دور �لن�رش بف�سح م��ن يقوم بهذ� �لتزوير، 
ومن دون �أية �عتبار�ت �سخ�سية �و جتارية، ويدعون دور �لن�رش 
�لعربية �إىل رفع دعاوى ق�سائية �سد �ملزورين �لعر�قين، ومن 
يتعام��ل بالكت��ب �مل��زورة ويبيعه��ا يف �ملكتب��ات، مطالب��ن 
�حت��اد �لنا�رشين �لعر�قين �تخاذ موق��ف حقيقي و�رشيح �سد 

�ملكتب��ات �لت��ي تعر���س �لكتب �مل��زورة علنًا، وه��م معروفون 
جميع��ًا ويبيعون م��ا يزورونه علنًا. كما ي��رى �لبع�س �ن ،بن 
�لنا�رشين،نا�رشي��ن لي�س��و� �س��وى ل�سو�س و�سيع��ن، ي�رشقون 
جه��د وحقوق �ملوؤلف ، فبع�سهم يعيد طبع �لكتاب مر�ت عديدة 
خل�س��ة ودون �ن يذك��ر ت�سل�س��ل �لطبعة )على �لق��ل لعتبار�ت 
معنوي��ة( وبع�سهم �لق��ل ي�سدر ع�رشين طبع��ة بغالف �لطبعة 

�لثانية �و �لثالثة .
ما معنى تزوير �لكتاب؟

يع��ّرف �لبع���س م�سطل��ح )تزوير �لكت��ب( �نه : عملي��ة �سطو، و 
تط��اول على حق��وق دور ن�رش �أخ��رى با�ستن�س��اخ �لكتاب دون 
يز له��م طباع��ة �لكتاب.  �حل�س��ول عل��ى مو�فق��ات قانوني��ة جتجُ
هن��اك من يحاول �أن يوه��م �لقارئ ب�سكل �أو باأخ��ر �أن �لن�سخة 
�مل��زورة هي ن�سخ �أ�سلية ب�سعر زهيد!. لكنها يف �حلقيقة طبعت 
بجه��از �سغري ي�سم��ى ) REZO ( .. مبو��سفات تفتقر �جلودة 
كون��ه مل مي��ر مبر�ح��ل �لطباع��ة �لفاخرة م��ن حي��ث �لتجليد و 
�ختي��ار �ل��ورق و �حلرب �ملنا�سب. �لكتاب �مل��زور : عمره ق�سري، 
ق��ر�أ ب�سعوبة، لميكن ت�سف��ح �لأور�ق ب�سهولة .. كما �أنه ملوث  يجُ
غالب��ا و�سار بال�سحة ب�سبب رد�ئ��ة �لورق و �حلرب. �لقر�ءة هي 
و �سيل��ة لالرتق��اء و �ل�سمو و �لبح��ث عن �ل�س��دق. ل �أن ن�ساهم 

ب�رشقة جهود �لأخرين.
�حر�ج للنا�رش �لعر�قي

فق��د �ك��د م��ازن لطي��ف، �ساح��ب د�ر )ميزوباتامي��ا( للن���رش 
و�لتوزي��ع، ه��ذه �لظاه��رة �حرج��ت �لنا�رشين �لعر�قي��ن �مام 
�لنا�رشي��ن �لع��رب وق��ال : ظهرت ظاه��رة ��ستن�س��اخ �لكتب يف 
بد�ي��ة ت�سعيني��ات �لق��رن �ملا�سي حي��ث �حل�س��ار �لقت�سادي 
و�لنظام �مل�ستبد، فلم يكن و�سول �و دخول �لكتاب �لعربي �سهال 
علين��ا وكن��ا نحثل على �غل��ب �لكتب ن�سخة و�ح��د ون�ستن�سخها 
.. ��ستن�سخن��ا كتب��ا �سيا�سي��ة وديني��ة وثقافي��ة كادت ت��وؤدي 
بحياتن��ا للتهلكة. و��ساف: بعد �سق��وط �لنظام ��سبح �لنفتاح 
و�حلري��ة �م��ر� و��سحا يف عر�ق ما بع��د 2003 ودخلت للعر�ق 
جمي��ع �لكتب لك��ن ليز�ل ��ستن�س��اخ �لكتب وتزويره��ا م�ستمر� 
وي��زد�د يوما بعد يوم دون مر�عاة للموؤل��ف و�لنا�رش و�لقارىء 
،يح�س��ل �مل��زور على ن�سخة و�حدة وي�ستن�س��خ منه �لف �لن�سخ 

ويبيعه��ا ب�سع��ر رخي���س ج��د� ج��د�. و�أو�س��ح: ه��ذه �لظاه��رة 
�حرجت �لنا�رشي��ن �لعر�قين �مام �لنا�رشين �لعرب حيث ت�رش 
بكتبه��م و�ي�سا �حرجت �لنا�رش مع �ملوؤل��ف و�لقارىء.. يطالب 
�لنا�رشي��ن �لعر�قي��ن باحل��د من ه��ذه �لظاهرة غ��ري �لقانونية 
وغري �لخالقية بتدخل �جلهات �ملعنية بذلك..وتليع : �لكثريون 
ه��م من يق��وم بالتزوير ، ��سحاب مكتب��ات وباعة �لكتب، حتى 
��سبح �سعر �لكتاب ب� 2000 دينار )نحو دولر ون�سف( ، ومن 
�ملع��روف �ن تاأث��ريه �ن �لنا���رش يطبع �لكت��اب وي�رشف �لف 
�لدولر�ت وبعطي حقوق للموؤلف وبعدها يقوم �ملزورين بطبع 
�لكتاب �لف �لن�سخ من دون �ي مو�فقة قانونية ويباع �لكتاب 
بثم��ن بخ�س وختم بالقول : كل �ل��دول بها نظام يحمي �ملوؤلف 

و�لنا�رش �ل نحن،
مهنة �سهلة للطارئن

�م��ا �لكتبي ب��الل حم�سن �لبغ��د�دي، �ساحب د�ر �سط��ور للن�رش 
و�لتوزي��ع، فق��د �ك��د �ن �لتزوي��ر ��سب��ح مهنة �لن���رش �سهل جد� 
للطارئن ، وقال : �لتزوير عملية �سطو وتطاول على حقوق دور 
ن���رش �أخرى من قبل بع�س �سع��اف �لنفو�س با�ستن�ساخ �لكتاب 
دون مو�فق��ات قانونية. و��ساف: هن��اك من يوهم �لقارئ �أنها 
طب��ق �لأ�سل َوِم��َن �لد�ر �لأم ب�سع��ر زهيد لكنه��ا طبعت بجهاز 
�سغ��ري )Rezo(. �ل�سحي��ة بهذ� �ملو�سوع ث��الث )�ملوؤلف. د�ر 
�لن���رش. �لق��ارئ(.. �لكتاب �ملزور عمره ق�س��ري و ي�سعب قر�ءته 
لكون��ه مل مي��ر مبر�ح��ل �لطباعة �لفاخ��رة من حي��ث �لتجليد و 
�ختي��ار �لأحب��ار.. وتابع : هناك مطالبات م��ن دور ن�رش عربية 
ملحا�سبة �لتزوير، فقدنا �مل�سد�قية �مام دور �لن�رش، و ��سبحت 
هن��اك قاعدة لدى �لقارئ �لعر�قي �ن �لكتاب ل قيمة له .وتابع 
: �مل�سكل��ة ��سبح��ت مهنة �لن�رش �سهل ج��د� للطارئن من خارج 
)�سارع �ملتنبي( بعيد� عن �ملهنية و �لن�سباط، ��رشب لك مثل 
على بع�س �سلوكيات �ملزورين ، دور �لن�رش �لر�سينة يف �سارع 
�ملتنبي لها خط ��ستري�دي مع معظم �لدور �لعربية، فور و�سول 
�لكت��اب �ل�سل��ي يح�سل��ون عل��ى ن�سخ��ة و�ح��دة ومن ث��م يتم 
تزويره��ا مبطابع بد�ئية يف �أزقة �سارع �ملتنبي ومن ثم بيعها 
با�سعار زهيدة وختم بالقول : هوؤلء �ملوزرون �عد�دهم تتز�يد

غياب �لر�دع �لقانوين

  جتاهل��ت �لنجم��ة �لعاملي��ة �سيلين��ا جومي��ز  خ��رب خطوبة 
حبيبه��ا �ل�ساب��ق �ملغني �لكن��دي جا�سن بيرب م��ن عار�سة 
�لأزياء هايلي بالدوين ، وهي حاليًا تتو�جد يف رحلة بحرية 

مع �أحد �أ�سدقائها.
وظه��رت جومي��ز يف �إحدى �ل�س��ور �لتي ن�رشه��ا �أ�سدقائها 
عل��ى موقع �لتو��سل �لإجتماعي "�ن�ستق��ر�م"، وهي ت�ستمتع 
بال�سم���س و�لأج��و�ء �ل�سيفية لتوؤكد �أن خ��رب خطوبة بيرب مل 

ولن يوؤثر عليها خا�سة �أنهما �نف�سال منذ ب�سعة �أ�سهر.
ي�س��ار �ىل �أن �لنجم �لعامل��ي جا�سن بيرب �نهى ب�سكل قطعي 
�أي تكهن��ات ترج��ح �أن عالقت��ه بالنجمة �سيلين��ا جوميز قد 
تع��ود �إىل �لأ�سو�ء جمدد�ً، بعد �أن �أعلن خطوبته على حبيبته 

�جلديدة.
فق��د ذكرت و�سائ��ل �إع��الم �أمريكي��ة �أن جنم �لب��وب �لكندي 
�ل�سهري �أعلن �أنه خطب عار�سة �لأزياء، بعد �أن طلب يدها يف 

منتجع �سياحي يف جزر باهاما�س.
وورد يف �لتفا�سي��ل �أن رجال �لأم��ن �لتابعن للمغني طلبو� 
من موظفي �ملطعم �إبعاد هو�تفهم �لنقالة، قبل �أن يقدم بيرب 

على طلب يد حبيبته.
ويف هذ� �ل�سياق، �حتفل و�لد� �لنجم بهذ� �خلرب على �ن�ستقر�م 
وتوي��رت، حيث ن�رش و�لده �س��ورة لبنه �أرفقه��ا بتعليق كتب 
في��ه "متحم���س للف�س��ل �لتايل"، فيم��ا عربت و�لدت��ه، باآتي 

ماليت، عن �سعادتها لهذ� �خلرب على تويرت.
ي�س��ار �إىل �أن بي��رب وبالدوي��ن كان ق��د تو�عد� من��ذ فرتة، ثم 
�فرتق��ا بعد �أن عاد بي��رب �إىل حبيبته �سيلين��ا، �إل �أنهما عاد� 
لبع�سهم��ا �لبع���س يف �لآون��ة �لأخرية جمدد�ً بع��د �أن عاود 

�لنف�سال عن �سيلينا مرة �أخرى.
يذك��ر �أن بالدوي��ن هي �بنة �ملمثل و�ملن��ج �ستيفن بالدوين، 

�سقيق �ملمثل �أليك بالدوين.

تزوير الكتب في العراق ..قرصنة علنية لحقوق دور النشر والمؤلفين! شيرين عبد 
الوهاب
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