
بيرين سآت  ترقص  في فيديو 
كليب زوجها كينان دوغلو 

ماحقيقة اعتداء زينة على 
اسرة اميركية؟

ياسمينا نجمة "اراب غوت 
تالنت" بفستان الزفاف

الفاشينيستا السعودية ريم الصانع 
تخوض تحدي "كيكي" 

اأ�صعل��ت بريي��ن �ص��اآت مواق��ع التوا�ص��ل االجتماعي مبقطع 
فيدي��و مت تداول��ه م��ن ظهوره��ا اخلا���ص يف فيدي��و كليب 
جديد لزوجها كينان دوغلو، حيث رق�صت فيه ب�صكل عفوي 
وبطريق��ة جمنونة وجريئ��ة، لتوؤكد من جدي��د اأنها ال تنوي 
ال���روع يف اجراءات الطالق من زوجه��ا كما ذكرت بع�ص 

التقارير ال�صحفية.
واأطلت بريين �صاآت يف مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه وهي 
ترت��دي مالب���ص �صيفية جريئة، حيث ظه��رت بهوت �صورت 
اأ�ص��ود م��ع مايوه ك��روب اأ�صف��ل ال�ص��در، وقام��ت بالرق�ص 
كتج�صي��د للفرا�صة التي ت�صتمتع بحريته��ا، وهو ما يتنا�صب 

مع كلمات االأغنية.

ن���رت ال�صفحة الر�صمية للفنانة زينة على الفي�ص بوك، 
فيدي��و يك�صف براءتها م��ن التهمة املوج��ة اإليها موؤخراً 
وه��ي االعتداء على اأ���رة اأمريكية يف دبي. زينة ن�رت 
على �صحفتها مقطع��ًا ل�صاهد عيان للواقعة التي حدثت 
له��ا يف دب��ي، والت��ي على اإثره��ا اتهم��ت بالتعدي على 
اأ���رة اأمريكية بال�ص��ب وال�رب، لتنفي م��ن قبلها هذه 
الته��م، موؤكدة يف بي��ان اأ�صدرته موؤخ��راً اإنها تتهم هذه 
العائل��ة بانته��اك خ�صو�صيته��ا والتع��دي عليها ولي�ص 
العك���ص. وظه��ر يف املقط��ع اأح��د العامل��ن يف املطع��م 
ال��ذي وقعت فيه امل�صادة بن زين��ة واالأ�رة االأمريكية، 
موؤك��داً اأن الفنان��ة امل�رية مل تعتد عل��ى اأي فرد، ولكن 
كل ما حدث اأن االأ���رة االأمريكية انتهكت خ�صو�صيتها 

والتقطوا لها ال�صور دون رغبتها.

�صدم��ت يا�صمينا العل��واين جنمة "اراب غ��وت تالنت" 
متابعيه��ا عرب ان�صتقرام واأث��ارت ده�صتهم بعد ن�رها 
جمموع��ة م��ن ال�ص��ور تط��ل فيه��ا كعرو���ص بف�صت��ان 
الزف��اف، فت�ص��اءل اجلميع عم��ا اإذا كانت ق��د تزوجت 

�راً.
وكانت يا�صمينا العلواين التي تبلغ من العمر 20 عامًا 
فق��ط قد ن�رت �صورها عرب ان�صتق��رام دون اأن تو�صح 
االأم��ر، مما جعل الكث��ريون يهنئونها على الزواج، قبل 
اأن يتبن بعد ذلك اأنها خ�صعت جلل�صة ت�صوير باإطاللة 

عرو�ص مع امل�صور ميالد نا�صيف.
واأطل��ت يا�صمينا العلواين بف�صت��ان زفاف من ال�صيفون 
متع��دد الطبق��ات واملط��رز بال��ورود، وب��دت اأكرب من 
�صنها الطبيعي خا�ص��ة مع مكياجها اجلريء و�صعرها 

املرفوع.

ك�صفت الفنانة هنا الزاهد الأول مرة عن تفا�صيل التحر�ص بها يف كوالي�ص م�صل�صل "اأيوب" ب�صبب حجابها الذي غري من �صكلها فلم يتعرف عليها البع�ص. وقالت هنا الزاهد عن دورها يف م�صل�صل 
اأن تطل البطلة باحلجاب، ومت تنفيذ طلبها بالفعل لتواجه موقفًا غريبًا ب�صبب تغطية �صعرها واختالف �صكلها.  "اأيوب" اإنها هي من اقرتحت 

اأ�صعل��ت الفا�صيني�صتا ال�صعودية رمي ال�صانع االأجواء عرب 
"ان�صتقرام" بعد اأن ن�رت مقطع فيديو تظهر فيه وهي 
تطبق "حتدي كيكي" الذي اأ�صبح رائجًا للغاية بن رواد 
ال�صو�صيال ميديا موؤخراً. وظهرت رمي ال�صانع وهي تنزل 
من ال�صيارة خالل حتركها ثم تقوم بالرق�ص على اأنغام 
اأغني��ة In my feelings  للنجم العاملي درايك بينما 
يت��م ت�صويره��ا من داخ��ل ال�صيارة املتحرك��ة، . الفيديو 
�صاه��ده نحو ملي��ون و300 األف �صخ�ص ع��رب ان�صتقرام، 
كم��ا مت تداوله بق��وة عرب مواق��ع التوا�ص��ل االجتماعي 
االأخرى، خا�ص��ة واأن هذا التحدي قد انت�ر بقوة بف�صل 
م��دون اأمريك��ي ُيدع��ى "�صيغ��ي" ي�صتهر بح�صاب��ه الذي 
يحم��ل ا�صم )theshiggyshow( وال��ذي ظهر موؤخراً 

يف مقطع فيديو وهو يرق�ص على االأغنية،

بغداد
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إلى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والريا�صية  واالقت�صادية  ال�صيا�صية  امل�صتجدات 
طريق االأجهزة الذكية مبجرد و�صع الكامريا على �صورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�ص بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�صيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

يعلن زواجه بشكل 
رومانسي 

تدهور صحة ميرهان حسين 
بعد خضوعها لعملية فاشلة

توم كروز يخسر بطولة مسلسل 
بسبب قصر قامته

شيري عادل تنشر أول تعليق لها بعد زواجها  

زواج بسمة بوسيل تضعها 
في مأزق

اأعلن االإعالم��ي البحريني خالد ال�صاعر عن عقد قرانه من ابنه فنان 
�صه��ري، وذلك بعد نحو عامن على وقوع الط��الق بينه وبن الفنانة 

ال�صعودية اأ�صيل عمران.
وك�صفت خالد ال�صاعر من خالل من�صور له عرب "ان�صتقرام" عن زواجه 
م��ن مواطنته االإعالمية ن��ور ال�صيخ ابنة الفنان الكب��ري خالد ال�صيخ، 
حي��ث كت��ب: "ويح��دُث اأْن ُتوَل��َد ثانيًة! مت عق��د قراين على ن��ور ابنة 
االأ�صت��اذ خالد ال�صيخ"، حي��ث اأرفق املن�صور ب�ص��ورة من عقد القران 

ومزجها مع �صورتن له وللعرو�ص
اأعلن االإعالم��ي البحريني خالد ال�صاعر عن عقد قرانه من ابنه فنان 
�صه��ري، وذلك بعد نحو عامن على وقوع الط��الق بينه وبن الفنانة 
ال�صعودية اأ�صيل عمران. ومل يك�صف العرو�صن بعد عن �صورهما معًا، 
اأو عن موعد زفافهما، حيث ينتظر جمهورهما هذه التفا�صيل بلهفة، 

ولكن ما زال التكتم هو �صيد املوقف.

حال��ة م��ن االرتباك �ص��ادت ب��ن رواد ال�صو�صي��ال ميديا بع��د تناقل 
�ص��ورة لعقد زواج كانت ب�صمة بو�صيل زوج��ة النجم تامر ح�صني هي 
اأح��د طرفي��ه، وكان تاريخه يعود مل��ا قبل زواجها م��ن تامر ح�صني 
باأ�صه��ر.. ليت�صاءل اجلمهور عما اإذا كانت قد تزوجت �راً قبل زفافها 
اإىل جن��م اجليل. عقد ال��زواج الذي تداوله اجلمه��ور موؤخراً يجمع بن 
ب�صم��ة بو�صي��ل واملغن��ي االأردين ال�ص��اب يحي��ى �صوي�ص ال��ذي كان 
زميلها خ��الل مناف�صات برنامج اكت�صاف املواهب "�صتار اأكادميي"، 
ووقته��ا كان��ت �صداقتهما قوية لدرج��ة اأن جمهورهم��ا كان يتمنى 
ارتباطهم��ا عاطفي��ًا. وقد تبن اأن عق��د الزواج لي���ص وثيقة حقيقية، 
واإمن��ا جمرد ورق��ة مت عملها بطريق��ة الفوتو�صوب لتب��دو كعقد زواج 
للنجمن، وهي من �صنع جمهورهما خالل فرتة عر�ص الربنامج منذ 
نحو 9 �صنوات كاملة، ومت موؤخراً اإعادة ن�ر نف�ص ال�صورة لتثري حالة 

من البلبلة بن اجلمهور، 

جل�ص��ات  ع��ن  ح�ص��ن  مريه��ان  الفنان��ة  غي��اب  ت�صب��ب 
حماكمته��ا يف تن��اول خ��رب يفي��د ب��اأن و�صعه��ا ال�صحي 

متفاقم ب�صبب اإجرائها عملية جتميل فا�صلة. 
وب��داأ احلديث ع��ن عملية جتميل مريهان ح�ص��ن الفا�صلة، 
بع��د اأن تغيب��ت ع��ن جل�ص��ة حماكمتها يف ق�صي��ة القيادة 
حت��ت تاأثري الكح��ول واالعتداء عل��ى موظف اأثن��اء تاأدية 
عمل��ه، و�صاأل قا�صي التحقيقات ع��ن �صبب عدم ح�صورها 
اجلل�صة ليتم الك�صف باأنه��ا اأجريت عملية جراحية باإحدى 
امل�صت�صفيات يف طنطا .   وقيل اأن مريهان ح�صن تعر�صت 
مل�صاعف��ات �صعبة بعد اإجرائها عملي��ة جتميل يف طنطا، 
وعل��ى اإثره دخلت يف م�صاكل �صحية عدة منعت ح�صورها 

اجلل�صة.
واأ�صاف��ت امل�ص��ادر اأن حتري��ات االأجه��زة االأمنية ذكرت 
اأن مريه��ان ح�صن حررت حم�راً الإثب��ات حالة بالق�صم، 
وح�ص��ل والده��ا على �ص��ورة �صوئي��ة للمح�ر م��ن اأجل 
تقدميه��ا اإىل املنتجن املرتبطة معهم باأعمال فنية، حتى 

ال تتعر�ص للم�صاألة القانونية بعدم التزامها.
وقالت امل�صادر اأن فريق التحريات ا�صتمع الأقوال الطبيب 
املعالج ملريهان ح�صن ال��ذي ك�صف عدم قدرتها حل�صور 
اجلل�ص��ات ب�صب��ب و�صعه��ا ال�صح��ي املتده��ور، وعليه مت 
اإع��داد تقرير باحلالة وتاأجلت الق�صي��ة اإىل يوم 30 يوليو 

لال�صتعالم عن و�صع املتهمة و�صبب دخولها امل�صت�صفى.
وك�صف��ت امل�ص��ادر اأن الطبي��ب املعال��ج ملريه��ان ح�صن 
ق��ال اإنه��ا خ�صع��ت لعملية جتمي��ل يف اأغ�صط���ص 2017، 
بالقاه��رة، اإال اإنه��ا تعر�ص��ت مل�صاعف��ات بع��د اجلراح��ة 
اأ�صاب��ت ج��دار البط��ن ومعاناتها م��ن خراري��ج ونا�صور، 
وعل��ى اإثره فحالتها يف حاجة للتدخل اجلراحي، ومازالت 
حت��ت الرعاي��ة الطبي��ة والع��الج وحتت��اج للح�ص��ور اإىل 

امل�صت�صفى على فرتات، بح�صب موقع الد�صتور.
وكان دف��اع مريه��ان ح�ص��ن قدم �صه��ادة طبي��ة ر�صمية 
معتم��دة للمحكم��ة، ب�صب��ب عدم ح�ص��ور موكلت��ه اجلل�صة، 
باأنه��ا اأجريت عملي��ة جراحية معقدة ي�صتل��زم مكوثها يف 

امل�صت�صفى وعدم ح�صور اجلل�صات.

تعر�ص النجم االأمريكي الو�صيم �صاحب االآالف من املعجبات، 
ت��وم كروز، خل�صارة بطول��ة امل�صل�صل التلفزي��وين املقتب�ص من 
فيل��م اجلرمية والت�صوي��ق االأمريكي "جاك ريت�ص��ارد"، للكاتب 
الربيط��اين يل ت�صايل��د، وذل��ك بالرغم م��ن اأن الفيل��م االأ�صلي 
وال��ذي �ص��در ع��ام 2012 كان م��ن بطولت��ه. اأو�ص��ح الكاتب 
الربيطاين يل ت�صايلد، يف حوار مفتوح له على هام�ص فعاليات 
مهرجان هاروغيت لكتابة ق�ص�ص وروايات اجلرمية، اعتزامه 
حتويل فيلمه ال�صينمائي "جاك ريت�صارد" من ال�صا�صة الذهبية 
اإىل ال�صا�ص��ة الربونزي��ة بالتعاون مع �صبك��ة نتفليك�ص، موؤكداً 
اأن واح��دة م��ن اأه��م التغريات الت��ي �صتطراأ عل��ى امل�صل�صل هي 
ع��دم اال�صتعان��ة بالنج��م توم ك��روز للقيام بالبطول��ة. وتابع 
يل ت�صايلد مو�صح��ًا اأن ال�صبب يرجع الأمرين اأولهما، هو ق�ر 
قام��ة ت��وم كروز، الفت��ًا اإىل م��ن �صيلعب ال��دور، �صيكون رجاًل 
ق��وي البني��ة وطويل القامة حيث يتجاوز طول��ه 173�صم، اأما 
ال�صب��ب الثاين فريجع لطبيعة اأعم��ال وم�صرية توم كروز، الذي 
يف�صل االأدوار ال�صينمائية ولي�ص التلفزيونية، بح�صب ما ذكرت 

�صحيفة دايلي ميل الربيطانية.

 ان الع�ر الذي كانوا يقولون فيه اإن »الكتاب ُيوؤلف يف م�ر، 
وُيطب��ع يف لبنان، وُيقراأ يف العراق«، مل ُيعد موجوداً، فال م�َر 
تنت��ج نفائ���ص الفك��ر واالأدب، وال العراق لدي��ه ف�صحة من حزن 
يلجاأ فيها اإىل الكتاب...! بعد قراءة كتاُب  »مذكرات قا�صم حممد 
الرجب« )1917 - 1974(، الوراق البغدادي ال�صهري، و�صاحب 
»مكتب��ة املثن��ى« ببغ��داد. ونا�ر جمل��ة »املكتب��ة«، وهي اأول 
�صحيف��ة ثقافية عرفها الع��راق )�صدر عده��ا االأول يف مايو /

اأيار/ �صنة 1960(.
ي��وؤرخ قا�صم الرجب رحلته مع عامل الكت��ب يف �صنوات اخل�صب 
الثق��ايف واالأدبي وال�صيا�صي يف الع��راق. دخل عامل الكتب وهو 
طف��ل فقري ق��ادم من ح��ي االأعظمية ع��رب �صوق ال���راي، حيث 
ا�صتغ��ل �صبي��ًا يف مكتبة لبي��ع الكتب، ويف �صن��ة 1935 اأ�ص�ص 

»مكتبة املعري«، ثم غري ا�صمها اإىل »مكتبة املثنى«.
ارتبط��ت �صوق ال�راي بالثقافة والعلم واملدار�ص، ويف مقدمته 
للكتاب، يذكر املوؤرخ العراقي الدكتور عماد عبد ال�صالم روؤوف، 
اأن �صوق ال���راي واملنطقة التي تقع فيها، ومن �صمنها الق�صلة 
و�ص��ارع املتنب��ي، تع��ود اإىل القرن اخلام�ص الهج��ري، ويف هذا 
التاري��خ مت اإن�صاء ثالث حوا�ص��ن تعليمية واأربطة للعباد، وعرب 
االأزمن��ة اأ�صبح املكان جاذبًا للمدار���ص ودور الق�صاء وللكتب، 
ويلتق��ي مع هذه ال�صوق �ص��ارع املتنبي ال�صه��ري. ي�صف الرجب 
�ص��وق الوراق��ن، بدءاً من حتدي��د الدور الذي تلعب��ه ُدور الكتب، 
فه��ي مل تكن جم��رد خم��ازن للبي��ع، ولكنها جمال���ص مفتوحة 
جتت��ذب االأدباء والعلم��اء واملفكرين واملوؤرخ��ن وال�صيا�صين 
ونخب��ة املجتم��ع. يتح��دث يف مذكرات��ه كيف ازده��رت حركة 
الن���ر يف الع��راق، كي��ف كان الكت��اب رائج��ًا، لي���ص بالن�صب��ة 
جلمهور الثقافة فح�صب، بل لعموم الطبقات االجتماعية، بع�ص 
النا���ص كانوا يق�صدون ال�صوق اأرب��ع مرات يوميًا كحال املوؤرخ 
واملحام��ي عبا�ص العزاوي، �صاحب كت��اب »تاريخ العراق بن 
احتاللن«، وكتاب »تاريخ ع�صائ��ر العراق« الذي يعترب مرجعًا 
مهم��ًا يف تاري��خ الع�صائ��ر العراقية، وهناك م��ن كان يبيت يف 
ال�ص��وق منتظراً و�صول دفعة من الكتب كانت تاأتي من اخلارج، 

وحت��ى بع�ص رجال ال�صيا�صة كانوا يرتادون ال�صوق يذكر منهم 
نوري ال�صعيد )رئي�ص وزراء العراق لت�صع مرات(.

يروي يف مذكراته كيف كانت �صوق الكتاب يف العراق ت�صتجيب 
وتتفاع��ل م��ع االأح��داث ال�صيا�صي��ة الت��ي كانت مت��ّر بالبلد، بل 
وبطبيع��ة املجتمع املتعدد والرثي بهويات��ه الثقافية. يذكر اأن 
الكت��ب الت��ي حتمل الفك��ر ال�صيوع��ي كانت ممنوع��ة عمومًا يف 
الع��راق، ولكنها اأ�صبحت اأكرث الكتب رواجًا بعد ثورة 14 يوليو 
)مت��وز(، وهي الثورة التي قادها عبد الكرمي قا�صم وعبد ال�صالم 
عارف �صنة 1958 واأطاحت بامللكية، وحولت العراق اإىل نظام 

جمهوري.
يتح��دث ع��ن م��زاج القراءة عن��د النا���ص، ففي ذل��ك الزمن كان 
اجلمه��ور يتلهف اإىل قراءة كت��ب الروايات العاملي��ة، وبع�صهم 
كان يفت���ص عن كت��ب االأدب والكتب اجلن�صية مثل كتاب »ر�صف 
الزالل م��ن ال�صحر احلالل« جلالل الدي��ن ال�صيوطي، وهو عبارة 
عن ع�رين مقامة من مقامات الن�صاء، يروي فيها عن ع�رين 

عاملًا اأ�رار ليلة الزفة...!
يروي اأن كت��ب امل�صيحية واليهودية والديان��ات االأخرى كانت 
تباع يف املكتبات، بل اإنه �صدر يف تلك الفرتة كتاب عن »عبدة 
ال�صيط��ان« يف الع��راق... رغم اأن��ه يك�صف اأنه كم��ن وهي �صبي 
ملكتبة كانت تبيع كتب التب�صري امل�صيحي فه�ّصم زجاجها، حتى 
اأرغم��ت على الرحي��ل... وال يعكر ذلك من طبيعة اجلو املت�صامح 
واملت�صال��ح م��ع االآراء املتنوع��ة، وه��و ي�ص��ري اإىل اأن الوراقن 
كان��وا ينظرون للكت��ب بعن التاج��ر الباحث ع��ن الك�صب لي�ص 
اإال، حت��ى اأن قا�ص��م الرج��ب نف�ص��ه امتهن بيع الكت��ب املمنوعة 
م��ا دام��ت جتذب ل��ه ربحًا، وه��و يروي اأن��ه �صاه��د موقوفًا يف 
�صج��ن اأبي غريب ف�صاأله عما جاء به اإىل ال�صجن، فاأجابه: كتبك 

املمنوعة!
كان الوراق��ون ي�صنع��ون بيئ��ة للثقاف��ة وحوا�ص��ن ل��الأدب... 
وكان��وا يك�صب��ون بع�ص املال... �صار الوراق��ون اجلدد يك�صبون 

املال فح�صب...!

ن���رت الفنانة �صريي عادل اأول تغري��دة لها على موقع تويرت، 
ليك��ون هذا مبثابة اأول تعلي��ق لها بعد زواجها من الداعية معز 

م�صعود.
وكتب��ت �صريي عادل يف اأول تغريدة له��ا: "�صلوا على من كان 
ال ي��وؤذي وال يجرح اأحًدا، بل كان كالمه طيًبا للقلوب"وانهالت 
التعليق��ات على تغري��دة �صريي عادل بال�صخري��ة من قبل رواد 
توي��رت، ب�صب��ب ا�صتخدامها كلم��ات ديني��ة كاأول تعليق لها بعد 
زواجه��ا من الداعية معز م�صع��ود، لي�صل االأمر اأن البع�ص طلب 
م��ن زوجها ترك هات��ف زوجته وعدم الكتاب��ة على ح�صاباتها 

نيابة عنها!
ويب��دو اأن التعليق��ات ال�صاخ��رة الت��ي كتب��ت عل��ى اأول كلمات 
�ص��ريي عادل على توي��رت، دفعته��ا اإىل حذف ح�صابه��ا نهائيًا 
لتتخ��ذ ه��ذا الت�رف ال�ص��ادم بع��د �صاعات قليلة م��ن تد�صن 

ح�صابها الر�صمي.

اجلدي��ر بالذك��ر اأن زواج مع��ز م�صع��ود و�ص��ريي ع��ادل قوب��ل 
مبوج��ة من النقد، مازالت تلق��ي بظاللها حتى االآن على مواقع 
التوا�ص��ل، على الرغم م��ن خروج الداعية ببي��ان ر�صمي ي�رح 
ملب�ص��ات زواجه الثال��ث من الفنانة امل�ري��ة، اإال اأن اعرتا�ص 

اجلمهور كان من ن�صيبه.
وهاج��م الكث��ريون زواج معز م�صعود من �ص��ريي عادل، ليكون 
للداعي��ة ن�صي��ب االأ�صد من ه��ذا االعرتا�ص وذلك ب�صب��ب اإنه مل 
مير على طالقه الث��اين من املر�صدة ال�صياحية ب�صنت نور الدين 
الكثري حتى يدخ��ل يف عالقة جديدة وتنتهي بالزواج، بخالف 

اإنه تزوج من فتاة غري حمجبة وتعمل يف املجال الفني.
و���رح مع��ز م�صع��ود يف بيانه �صب��ب طالقه لزوجتي��ه، م�صرياً 
اإىل اأن انف�صال��ه ع��ن زوجت��ه االأوىل جاء بع��د 13 عامًا ب�صبب 
تعر�ص��ه للتهدي��د وخروج��ه للعي�ص خ��ارج م�ر، اأم��ا الزيجة 

الثانية انتهت لعدم وجود توافق مل يت�صح اإال بعد الزواج. 

خالد  الوراقون..  في الزمن الجميل!
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