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لجين عمران تعتذر 

 إيقاف "ساحرة الجنوب"

نانسي تتعرض لحادث

يخطف االنظار... وأول 
ظهور عام لألميرة شارلوت

غريبة من أصالة 
لشقيقتها ريم 

 ك�ش��ف املخ��رج جم��دي اله��واري زوج النجم��ة غ��ادة عادل 
ان ثم��ة خ��الف حدث بينهم��ا، من خالل تدوين��ة كتبها على 

ح�شابه ال�شخ�شي على موقع التوا�شل االجتماعي في�شبوك.
وكت��ب جمدي اله��واري قائاًل "ح��د ي�ش��دق اأن بقايل يومني 
بتحاي��ل عل��ى مراتي عل�ش��ان تق��ويل اإيه اللي حيح�ش��ل يف 
امل�شل�ش��ل وم�ش عايزة حتكيلي". يذكر اأن غادة عادل ت�شارك 
يف بطولة م�شل�ش��ل "امليزان" وجت�شد دور حمامية واملعروف 
ع��ن غادة متثيلها العفوي وغري املت�ش��نع فه��ي تعي�ش حالة 
الدور الذي جت�شده كاأمنا حقيقة وهي اي�شا اأم خلم�شة اطفال 
ولكنها تبدو يف ريعان �شبابها وتقدم اعماال جميلة وم�شوقة 
وترددت �شائعات كثرية حول طالقها من زوجها الهواري اال 

انهما نفيا اخلرب ويعي�شون حياة �شعيدة مع اطفالهم.

 بع��د اأن فق��دت اأع�ش��ابها يف برنام��ج "رام��ز بيلعب 
اعت��ذاراً  عم��ران  االإعالمي��ة جل��ني  ن���رت  بالن��ار". 
جلمهوره��ا عل��ى ح�ش��ابها ال�شخ�ش��ي على ان�ش��تقرام 
وذل��ك بعد م��ا حلت �ش��يفة يف برنامج "رام��ز بيلعب 
بالنار". وكتب��ت جلني عمران مقدمة برنامج �ش��باح 
اخل��ري ياعرب على قناة mbc1اإنها فقدت اأع�ش��ابها 
نتيجة وقوعها يف هذا املقلب، م�شرية اإىل اإنها �شافرت 
اإىل املغرب بناء على طلب من يو�ش��ف حرب لت�ش��وير 
اإعالن الربنامج امل�ش��هور "�ش��ط بحر الهوى"، لتفاجئ 

اأن االأمر جمرد مقلبًا!
وكانت جلني عمران قد انهارت ب�ش��بب خوفها ورعبها 
عل��ى اإثر هذا املقل��ب لتقول للفنان رام��ز جالل: "اأنت 

حيوان ولو مت ما حدا راح يزعل عليك".

تق��رر اإيقاف ت�ش��وير اجلزئني، الثال��ث والرابع 
من م�شل�ش��ل "�شاحرة اجلنوب"، بناء على اأوامر 

.mbc ال�شيخ وليد االإبراهيمي، مالك قنوات
�رح��ت  الت��ي  امل�ش��ادر  بع���ش  وبح�ش��ب 
اأوام��ر ال�ش��يخ ولي��د  اأن  يف تقاري��ر �ش��حفية، 
االإبراهيمي االكتفاء باجلزء االأول والثاين، الأن 
امل�شل�ش��ل يحمل اأف��كاراً غري �ش��حيحة، وحرام 
لالإنت��اج  املمول��ة  اجله��ة  اإب��الغ  �رع��ًا، ومت 
ت�ش��وير  اإيق��اف   mbc ملجموع��ة  التابع��ة 
امل�شل�ش��ل. يذكر اأن م�شل�ش��ل "�ش��احرة اجلنوب" 
بطول��ة حوري��ة فرغل��ي، يا���ر جالل و�ش��فاء 

الطوخي وعدد كبري من الفنانني.

نفى مكتب النجمة اللبنانية نان�شي عجرم االإعالمي كل 
ال�ش��ائعات التي طالتها حول تعر�شها حلادث �شري ومت 
تناقلها البع�ش عرب مواقع االإنرتنت و�ش��فحات مواقع 
التوا�ش��ل االإجتماعي. وقالت ال�شفحة الر�شمية للنجمة 
يف تغري��دة عل��ى "توي��رت": "ينف��ي املكت��ب االإعالم��ي 
للفنان��ة نان�ش��ي عجرم كل االإ�ش��اعات املغر�ش��ة التي 
تطالها يف االآونة االأخرية ومنها: خرب تعر�شها حلادث 
�ش��ري كبري يف الطريق اأودى بحياتها وبحياة عائلتها". 
ورغ��م ه��ذه االخب��ار املغر�ش��ة، ن���رت عج��رم عل��ى 
ح�ش��ابها يف "ان�شتغرام" �شورة جتمعها بطفلة، وعلقت 

باأنها تتمتع ب�شحة جيدة هي وزوجها وبناتها
املنتخب  مرمى  يف  بيكيه  جريار  الإ�سباين  املنتخب  جنم  والده  بهدف  يحتفل  وهو  �سا�سا  ابنها  �سورة  �ساكريا  الأ�سل  اللبنانية  العاملية  النجمة  ن�سرت 
الت�سيكي، �سمن املناف�سات التي جتري لبطولة كاأ�س الأمم الأوروبية، ال�سورة التي اأظهرت فرحة الطفل، نالت العديد من التعليقات الإيجابية، واأرفقتها 

�ساكريا ب�سورة اأخرى حلبيبها بيكيه وهو يوجه قبالته احلارة احتفاًل بالهدف الوحيد الذي اأهدي فيه الفوز لبلده.

خطف��ت االأمرية �ش��ارلوت التي ظه��رت مع والدته��ا االأمرية كيت 
ميدلت��ون واالأم��ري ويلي��ام االنظار، خ��الل ظهوره��ا االول اأثناء 

عر�ش ال�شالح اجلوي امللكي من �رفة ق�ر باكنغهام.
كذل��ك ن��ال االم��ري ج��ورج ال�ش��غري االهتم��ام م��ن قبل و�ش��ائل 

حي��ث  وبراءت��ه  لطرافت��ه  العاملي��ة  م االع��الم  ق��ا
بت��دمي التحي��ة وال�ش��الم الآالف الربيطاني��ني 

االحتف��ال  يف  الق���ر  اأم��ام  املحت�ش��دين 
الر�ش��مي بعيد ميالد امللكة اإليزابيث الثانية 

ال��� 90 الت��ي تاألق��ت مبعط��ف م��ن اللون 
االأخ�ر النيون. و�شارك يف االحتفالية 

اخلي��ول  موك��ب  يف  جن��دي   1400
و200 ح�ش��ان واأك��ر م��ن 

400 عازف.

ن�رت النجمة ال�ش��ورية اأ�ش��الة ن�ري على "ان�شتغرام" �شورة البنها 
علي وهو ي�ش��ع �ش��اربًا م�ش��تعاراً، ووجهت من خاللها ر�ش��الة موؤثرة 
ل�ش��قيقتها رمي. كتب��ت على ال�ش��ورة قائل��ة: "واأن��ا اأنظر لل�ش��ّور التي 
اأحملها يف هاتفي، وال اأعرف ما معنى اأن توحي يل �شورة اإبني وكاأّنه 
كرب )ب�ش��بب ال�ش��وارب( وا�شتياقي الأختي رمي، وكاأّن علي يقول يل )اإىل 
مت��ى �ش��نبقى بال خالتن��ا التي كانت من اأق��رب النا�ش ل��ِك(". وتابعت 
بكلم��ات �ش��ادقة: "ال اأع��رف اإن كن��ت فعاًل اأق��وى على ال�ش��ماح، وهل 
�ش��وقي لها يفوق ُجرحي منها قّوة، اإ�ش��تقت اأن نكون معًا واأن ن�ش��حك 
ونلعب معًا، واأن ن�شافر ال�شاحل ال�شمايل يف وطني احلبيب م�ر اأي�شًا 
معًا". واأ�شافت: "كم اأرجو من رّبي اأن ُيعينني على ن�شيان ما اأرهقني، 
واأن يلمع يف ذهني وروحي وخيايل �ش��ورة رح��م واحد جمعنا، ووالد 
رائع مهما ابتعد ال يبعد رعانا، �شاركتكم حلظتي قبل اأن اأ�شارك اأهلي، 

الأّنني اأعرف لو ا�شت�رتهم فيما اأريد البوح فيه؟ لن يقبلوا"

قد يظن املتابعون اأن حياة النجمات وردية متاما، واأنهن 
ال يبذل��ن جمهودا نف�ش��يا اأو بدنيا يف العناي��ة باأطفالهن، 
واأنه��ن م��دالالت للغاي��ة، ولك��ن يف احلقيق��ة اأن االأمهات 
ال�ش��هريات ج��دا يعان��ني مثله��ن مث��ل باق��ي االأمهات يف 
التوفي��ق بني عملهن وبني متطلبات ال�ش��غار، فماذا تفعل 

االأمهات اجلميالت يف كوالي�ش اأعمالهن؟
نان�شي عجرم

ال تطيق نان�ش��ي عجرم االبتعاد وقت��ا طويال عن طفلتيها 
"ميال واإيال"، خ�شو�ش��ا واأنها متكث �ش��اعات طويلة يف 
ت�ش��وير اأعماله��ا، ودوم��ا تطالبه��ا ال�ش��غريتان بالبقاء 
معه��ن ال�ش��تياقهما له��ا، وبالت��ايل تلج��اأ نان�ش��ي دوم��ا 
ال�ش��طحابهن معه��ا يف اال�ش��تديو وه��و م��ا يح��دث مثال 
ب�ش��كل م�ش��تمر اأثناء ت�ش��جيلها حلقات براجمها واأ�شهرها 
"اآراب اأي��دول وذا فوي�ش كيدز"، فنجدها حتمل اإيال وهي 

طفلة ر�ش��يعة، فيما االأم ت�شفف �ش��عرها ا�شتعدادا لدخول 
امل�رح.

�شريين عبد الوهاب
�ش��ريين التي اأعلن��ت اعتزالها موؤخرا ثم ع��ادت من جديد، 
اأ�شا�ش��ي  اأن رغبته��ا يف االبتع��اد كان��ت ب�ش��كل  ذك��رت 
ل�ش��عورها بالتق�ش��ري يف حق ابنتيها "مرمي وهنا"، حيث 
وجدت اأنها ال جتل�ش معهن مبا يكفي، واحلقيقة اأن �شريين 
حتاول طوال الوقت التغلب على ابتعادها عنهن وتاأخذهن 
معها حينما ت�ش��مح الفر�ش��ة، لذلك هما كانتا حا�رتني 
يف كوالي�ش ت�شوير م�شل�ش��لها "طريقي" ب�شكل دائم، حتى 
حينم��ا �ش��افر فري��ق العمل لل�ش��فر يف ب��ريوت، وكذلك يف 
كوالي���ش برنام��ج "ذا فوي�ش"، وو�ش��ل االأمر ب�ش��ريين اأن 
اأخ��ذت معها الطفلت��ني اإىل عزاء والدة الفنانة مي ك�ش��اب 

قبل عدة �شنوات الأنهن مت�شكتا باخلروج معها.
هيلدا خليفة

املذيع��ة اللبنانية الالمعة كانت ت�ش��طحب طفلتها اأي�ش��ا 

يف كوالي�ش برنامج "�ش��تار اأكادميي" وت�ش��تغل الفوا�شل 
للجلو���ش معها، خ�شو�ش��ا واأن الربنامج ا�ش��تمر اأ�ش��ابيع 
ممت��دة وكان��ت تنته��ي حلقات��ه يف ال�ش��اعات االأوىل من 

ال�شباح.
رانيا يو�شف

تواجه رانيا يو�شف اتهاما من ابنتيها "نان�شي ويا�شمني" 
الدائ��م  باأنه��ا ال جتل���ش معه��ن مب��ا يكف��ي الن�ش��غالها 
بالت�ش��وير، وبالت��ايل رانيا ال جتد مفرا من ا�ش��طحابهما 
معه��ا يف البالتوه��ات، وه��و ما كان ي�ش��بب له��ا اإرهاقا 
�ش��ديدا حي��ث كانت��ا تبقي��ان معها حت��ى �ش��اعات الفجر 

ويغلبهما النعا�ش، لكنهما يرف�شان تركها.
نوال الزغبي 

ب�شبب كرة �شفري وحفالتي وت�شوير اعمايل الفنية اأبقى 
قلق��ة على اوالدي طيلة فرتة ال�ش��فر وكذل��ك حتى اعمايل 
يف لبن��ان ت�رقني من اوالدي وحينما اختم عملي اتوجه 

مبا�رة اىل بيتي واأبقى بجانب اوالدي. 

حياتهن ليست وردية.. معاناة النجمات مع اطفالهن في كواليس التصوير

بغداد

40    25 
الر�ش��مي احل��ايل  العدن��اين"، املتح��دث  "حمم��د  تعرف��ون 
با�ش��م "داع�ش"، اأو كما ي�ش��مى "تنظيم الدولة االإ�ش��المية". 
ه��ذا االإرهاب��ي، ال��ذي و�ش��فته اخلارجي��ة االأمريكية �ش��نة 
2014، باأنه املن�شق ال�ري، بني اأطراف اأمريكية واأوربية، 
وخليجي��ة، وبني تنظي��م "القاعدة" يف الع��راق، وبعدها يف 
�ش��وريا. وثمة تفا�ش��يل مهمة ك�ش��فها تقري��ر "موثق" ن�ر 

"البارحة" باللغة االإنكليزية يف وا�شنطن.    
يوؤكد التقرير اأّن مر�ش��حة الرئا�ش��ة هالري كلنتون كانت قد 
ت�ش��لمت، مذكرة "�رية"، �ش��ادرة عن املخاب��رات، تبنّي اأّن 
اإدارة الرئي�ش اأوباما، دعمت ب�ش��كل فّعال، تنظيم "القاعدة" 
االإرهاب��ي يف الع��راق، وبالتحديد املجموعة التي اأ�ش��بحْت 

فيما بعد "تنظيم الدولة االإ�شالمية". 
هذه املعلومات الفا�ش��حة –كما يبدو للمراقبني، �شتتحول 
اىل م��ا ي�ش��به ك��رة الثل��ج، الت��ي كلم��ا تدحرج��ت، ك��رُبْت، 
وت�شخمت، وك�شفت الكثري من اخلفايا. املذكرة ت�شري اىل اأّن 
"التفاهم" كان يتم مع الزعيم االإرهابي "حممد العدناين"، 
وه��و االآن م��ن "كب��ار الدولة االإ�ش��المية" املزعوم��ة. وثمة 
اإ�ش��ارة يف التقري��ر اىل اأّن ال��دول الغربي��ة، وبل��دان اخلليج، 
ب�ش��منها  اإرهابي��ة"  "جمموع��ات  حينئ��ذ  تدع��م  كان��ت 
"القاع��دة" و"داع�ش"، بذريعة حماول��ة االإطاحة بالرئي�ش 
ال�شوري ب�ش��ار االأ�شد، امل�ش��نود من قبل الرو�ش واالإيرانيني 

وال�شينيني.  
مر�ش��حة انتخاب��ات الرئا�ش��ة االأمريكي��ة، مل تعل��ق، هي اأو 
اإعالمي��و حملته��ا عل��ى املعلوم��ات الت��ي ك�ش��فها التقرير. 
وه��ي �شخ�ش��يًا -كان��ت وزي��رة للخارجي��ة، قبي��ل ج��ون 
كريي، ت�ش��لمت ن�ش��خة من املذك��رة "ال�ري��ة"، ويف الثاين 
ع�ر من �ش��هر اآب 2012، ت�ش��لم كبار امل�شوؤولني يف البيت 
االأبي�ش ن�ش��خًا منها، وو�شلت اأي�شًا اىل خمتلف املوؤ�ش�شات 
الع�ش��كرية واال�ش��تخبارية واملخابراتي��ة، ب�ش��منها طبع��ًا 
وزراة اخلارجي��ة االأمريكي��ة. والغريب، اأّن ه��ذا "التعاطف" 
االأمريكي، الغربي، اخلليجي مع "القاعدة"، بح�ش��ب املذكرة 
ال�رية، جاء متامًا بعد تراجع تنظيم القاعدة االإرهابي، يف 
املحافظ��ات الغربية م��ن العراق، خالل ال�ش��نتني -2009

 .2010
     ه��ذه املذك��رة ال�رية ت�ش��عنا اأمام "ت�ش��اوؤالت خطرة": 
ه��ل كان��ت "حقيقة" وله��ا م�ش��داقيتها على االأر���ش، تلك 
االتهامات التي �شدرت من جهات �شيا�شية عراقية خمتلفة 
للق��وات اجلوية االأمريكية، باإنزال "م�ش��اعدات لوج�ش��تية"، 
لق��وات "داع�ش" يف مناط��ق خمتلفة من مناطق اال�ش��تباك 
يف املحافظ��ات الغربية-ال�ش��مالية؟ وقبل ذل��ك: هل كانت 
وا�ش��نطن وراء �ش��ناعة "داع�ش" يف ال�ش��جون على اأنقا�ش 
ال  احل��ال  بطبيع��ة  املخي��ف  واالأم��ر  "القاع��دة"؟  تنظي��م 
يتعلق يف املا�ش��ي، فقد ج��رى ما جرى، لك��ْن: هل العالقة 
م�ش��تمرة؟ وه��ل هناك "ذي��ول عراقي��ة" تخدم هذا امل�ش��ار 
االإرهاب��ي الوح�ش��ي؟ واأ�ش��ئلة اأخ��رى كث��رية تتنا�ش��ل م��ن 
كل �ش��وؤال اأوردن��اه، لك��ْن: من �ش��يكون قادراً على الك�ش��ف، 
والدف��اع عن ال��ذات العراقية، بف�ش��ح هذا امل�ش��توى الدينء 
من التاآمر، الذي قتل مئات االألوف، و�ّرد املاليني، و�ش��ّوه، 
واأيت��م، واأرمَل، وفجع، وكل��ف العراقيني اأغلى ما عندهم يف 
االأرواح، والروات، والذي مازالت حادلته ال�ريرة م�شتمرة 

بالدوران؟  
نحن يف �شهر رم�شان املبارك. ولهذا لْن ندع ل�شان حروفنا 
"ُيفلت"، ليتحدث بق�ش��وة عّمن اأو�ش��ل البلد اىل منحدرات، 
ي�شعب معها حتقيق "التما�شك االجتماعي" الذي ي�شمن لنا 
"كرامتنا يف ا�شتقاللية البلد و�شيادته"، بعد اأْن فقدنا اأ�شياء 
كث��رية مهمة يف حياتنا، واأهمها "اخلوف من القانون"، وال 
اأق��ول "احرتامه". فمن هذه النقطة متامًا تبداأ ق�ش��ة القدرة 

على حماية �شمعة العراق.  
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الن ، وملتابع����ة اخر امل�ستجدات التي تظهر عل����ى ال�ساحة العراقية والعربية والعاملية ، وخلدمة 
الخبار العاجلة حمل تطبيق ) اجلورنال ( ) ALJOURNAL( عرب الجهزة الذكية : 

فبمجرد كتابة كلمة اجلورنال يف خانة البحث يف اأي من اأ�سواق التطبيقات ميكن اإيجاد التطبيق 
اخلا�����س بن����ا، واأي�سًا الدخول اإىل اأي �سفحة وقراءة تعليقات القراء حول خرٍب اأو برنامٍج معني 
واأي�س����ًا كتاب����ة اآرائك اخلا�سة، كما ميكنك م�ساركة اخلرب اأو اإعادة ن�سره على ح�ساباتك اخلا�سة 

على �سبكات التوا�سل الإجتماعي كالفي�سبوك Facebook بكتابة كلمة اجلورنال .

تطبيق »الجورنال« متوفر مجانا على كافة الهواتف الذكية
يمكنك تنزيله من أسواق 

التطبيقات كافة وتثبيته 

على انظمة االندرويد 

وااليفون لالجهزة الذكية

ً

الى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والريا�شية  واالقت�شادية  ال�شيا�شية  امل�شتجدات 
طريق االأجهزة الذكية مبجرد و�شع الكامريا على �شورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�ش بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�شيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

لضمان االنتشار 

احجز اعالنك االن
يعرض  االعالن على 
الموقع الرسمي 

للصحيفة ليوم كامل

االعالن في جميع 
الصفحات ملون 

وبتصاميم مميزة
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مذكرة سرية تفضح 
خفايا "داعمي" اإلرهاب!!  

صباح الالمي
فيها ما فيها 
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