
السرطان يجمع يارا وميساء 

روجينا تفاجئ محبيها 

هيفاء وهبي تكشف الحقيقة

محمد سعد يواجه اإلنتقادات 

سليمان و"أفراح إبليس 2"  يشعل قرطاج 

حمبيه��ا  هل��ع  ي��ارا  اللبناني��ة  النجم��ة  اأث��ارت 
ومعجبيه��ا، بعدم��ا ن�رشت �ص��ورة لها ب��دت فيها 
باللونني الأبي�ض والأ�صود واأرفقتها بجملة "قبلت 
التح��دي يف احل��رب �ص��د مر�ض ال�رشط��ان".  هذه 
اجلمل��ة دفع��ت البع���ض اإىل العتق��اد باأنها تعاين 
املر���ض ل �صم��ح اهلل، م��ن دون اأن يتنبهوا اأن هذه 
اللفت��ة هي دعمًا حلملة اأطلقت عرب مواقع التوا�صل 
challengea c  الجتماع��ي مرفقة بها�صت��ا ق
ceptedblackandwhite لدع��م امل�صاب��ني 
مبر���ض ال�رشط��ان، بحي��ث يق��وم ال�صخ���ض بن�رش 
�صورة بالأبي�ض وال�صود له يعلن من خاللها باأنه 

يقبل التحدي.

ن���رشت الفنان��ة روجينا عل��ى ح�صابه��ا ال�صخ�صي على 
ان�صتق��رام جمموع��ة م��ن ال�ص��ور له��ا وه��ي ب�صحب��ة 
�صقيقته��ا و�صديقتها وابنتها الك��ربى مايا وهن يقمن 
بجول��ة ت�ص��و ق يف اإح��دى امل��ولت التجاري��ة. روجينا 
�صارك��ت متابعيها على ان�صتق��رام مبجموعة من ال�صور 
اأثن��اء ت�صوقها والتفاف بع�ض الفتيات حولها، ليلتقطن 
ال�صور التذكارية معها وهو الأمر الذي لبته على الفور. 
عل��ق حمب��و روجينا عل��ى �صوره��ا بالإعج��اب ال�صديد 
خا�ص��ة واأن مالحمها ب��دت رائعة ب��دون مكياج لتبدو 
وكاأنها يف الع�رشين م��ن عمرها، اأما نحافتها ال�صديدة 
فكان��ت اأي�صًا مثار تعليقات متابعيه��ا الذين اأكدوا لها 

اأنها اأ�صبحت ر�صيقة للغاية،

تنت���رش اأخب��ار يف الف��رة الأخ��رة ع��ن وق��وع الفنانة 
هيف��اء وهبي يف الغرام؛ بع�صها ا�صتند اإىل ال�صور التي 
ن�رشته��ا ع��رب ح�صابها عل��ى "ان�صتق��رام"، حي��ث اأطّلت 
باأكرث من �صورة، وهي مت�صك بيد رجل من دون الك�صف 
عن وجهه، وبع�صها الآخر ا�صتند اإىل مقالت ن�رشت يف 
ال�صحاف��ة العاملية، مّلحت اإىل عالق��ة عاطفية تربطها 
باملنت��ج واملخرج العامل��ي طار ق فريت��خ، الذي اأخرج 
له��ا كلي��ب Breathing in you ، حي��ث مّت الرب��ط 
ب��ني ماركة ال�صاع��ة التي يرتديها "الرج��ل اخلفي" يف 
ال�صور، وهي Audemar Piguet، و�صورة لفريتخ 

ظهر فيها وهو يرتدي �صاعة يد من املاركة نف�صها.

تعّر���ض املمث��ل امل�رشي حمم��د �صعد وفيلم��ه اجلديد 
"حتت الرابي��زة" لالإنتقاد قبل عر�صه اأبرزها ب�صبب 
تواج��د م�رشحية حتمل نف���ض ا�صم الفيلم وعر�صت قبل 
3 �صنوات وهي من كتابة �صامح عثمان الذي طلب من 

ال�صّناع تغير ا�صم الفيلم.
كما اأّن وفور �صدور اأفي�ض فيلم "حتت الرابيزة" حتى 
اعت��رب اأّن��ه مت�صابه م��ع فيلم "تك تك ب��وم" الذي �صبق 

وقدمه قبل �صنوات.
نذك��ر اأّن فيلم "حتت الرابيزة" من بطولة حممد �صعد، 
منة ف�ص��اىل وح�صن ح�صني والإخراج ل�صميح النقا�ض، 

بعد �أن كانت �لنجمة �لعاملية ليند�سي لوهان قد تعر�ست للإعتد�ء من قبل حبيبها �ل�سابق �مللياردير �لرو�سي �يغور تار�با�سوف، يبدو �أن حياتها مل تتوقف ومن تاأليف وليد يو�صف.
عنده، حيث تقوم ليند�سي �ليوم بق�ساء �إجازتها �ل�سيفية وهي ت�ستمع بحر�رة �ل�سم�س �ل�ساطعة  يف �أوروبا.

يب��داأ املمثل جم��ال �صليمان ت�صوي��ر م�صاهده من  
م�صل�ص��ل ""اأف��راح اإبلي�ض 2" ال�صه��ر املقبل، بعد 7 
�صن��وات على ت�صوير اجل��زء الأول "2009". 
اأن  اإىل  اهلل  عب��د  ل��وؤي  املنت��ج  واأ�ص��ار 
الت�صوي��ر �صيك��ون خالل �صه��ر ت�رشين 
الأول املقبل لالإنتهاء من التح�صرات 
والتعاق��دات م��ع باق��ي فري��ق العمل. 
اجلدي��ر بالذك��ر، ان امل�صل�ص��ل بجزئه 
الأول قام��ت ببطولته جمموعة كبرة 
م��ن املمثل��ني منه��م جم��ال �صليمان 
وعبل��ة كامل واأحم��د �صعيد عبد الغني 
وريه��ام عب��د الغف��ور واأحم��د �صفوت 

واآينت عامر.

احيا النجم امل�رشي تامر ح�صني حفلة غنائية �صخمة 
مبهرجان قرط��اج الدويل بتون���ض، ح�رشها الآلف 

الذي��ن امتالأت به��م مدرجات امل���رشح. وقدم 
تامر فق��رة غنائية اإمتدت حتى ال�صاعات 

الأوىل م��ن ال�صب��اح ،غنى فيه��ا مزيج 
م��ن اأغنياته القدمية واأغني��ات األبومه 
اجلدي��د " عم��ري ابتدا ". ووج��ه تامر 
ال�صك��ر جلمه��ور تون���ض ع��رب ح�صاب��ه 
الر�صمي على اإن�صتغرام، حيث ا�صتقبلوه 
بحف��اوة كب��رة مبجرد و�صول��ه مطار 
تون���ض وحت��ى ظه��وره عل��ى امل�رشح، 
ورافق��ه �صقيقه ومدي��ر اأعماله " ح�صام 

امل���رشي  احلف��الت  ومنظ��م   " ح�صن��ي 

الفنان��ة انع��ام الربيع��ي �صارت عالم��ة ممي��زة يف الدراما 
العراقي��ة، وه��ي تذكرن��ا بفنانتنا الكب��رة �صعدي��ة الزيدي 
بادائها وح�صن اختيارها للن�صو�ض وتقدمي �صخ�صية املراأة 
العراقي��ة بج��دارة. الفنان��ة الربيعي تنا���رش ا�صدقائها من 

الفنانني ولتقبل على اخلطاأ
c:فهي تقول

ان��ا ان���رش املظلوم من الأ�صدق��اء . ول ا�صكت ع��ن اخلطاأ او 
اجعل من نف�صي مل ت�صمع .. ل ل ميكن ان اتغا�صى .

* هل تتدخلني يف العر�ض امل�رشحي ؟
c اتدخل من اجل ت�صحيح احلالة وتقوميها ول اقبل بخد�ض 
احلي��اء او كم��ا تعمل) �ض( م��ن الفنانات ... يج��ب ان اتدخل 

�صدها ل�صالح العمل .
* يقال ان املراأة حني تكره حتدث التجاعيد يف وجهها ؟

c �صحك��ت وقال��ت رمبا ذلك ه��و �صحيح، لذلك ان��ا ل اكره 
لكن��ي ل ا�صك��ت عن اخلط��اأ ومن يرتكبه �ص��واء كان رجال ام 

امراأة.
* ممثلة �صابة قالت انا خليفة انعام الربيعي ؟

c ه��ذا كالم ل يجوز لنه��ا قدمت دوري لع��دة ايام، عندما 
�صافرت اىل ايران لتمثيل فيلم عاملي وعدت بعدها ، ف�صمعت 
ه��ذا الكالم وانا ل اقبل به اب��دا لنه كالم غر �صحيح وغر 

�صليم.
* موقف ل تريدين تكراره ؟

c ا�صك��ر ربي على كل مراحل حياتي. كنت متخرجة من دار 
املعلم��ات ووال��دي توف��ى  يف عام 1979عين��ت يف العزير 
بالعمارة، وكنت اقدم راتبي كل �صهر لمي . لكن ذات مرة مل 
ا�صتطع النزول اىل البيت فجاءتني امي ملفوفة بالعباءة يف 
وقت املغرب، فحزن��ت لذلك كثرا لنها مل ت�صتطع ان تقاوم 
الظ��روف فجاءت ل�صتالم راتب��ي، وكان يوما ثقيال وموقفا 

موؤمل��ا واذاه النف�ص��ي حمف��ورا يف قلب��ي وعقل��ي . موقف ل 
ان�صاه وجعلني اجنح يف حياتي العملية .

* من تختارين للحوار معها ؟
c اخت��ار ابنتي ديزدمونة وه��ي ام اخوتها بعدي ... ربيتها 
على نح��و كبر واتاأمل بها خرا للعائل��ة .وهي فتاة مثقفة 
وواعية ومتفهمة . واقول لها اننهي احبك كثرا وامتنى  لها 
اخل��ر وان تتجاوز �صعوبات احلي��اة النف�صية بعد انف�صالها 

املبكر عن زوجها .
* عبد اجلبار ح�صن ماذا تقولني عنه ؟

c ان��ه �صن��دي الكب��ر منذ ي��وم تزوجن��ا.. وكلم��ا اغيب عن 
البي��ت للعمل او ال�صف��ر ي�صبح هو كل �ص��يء للعائلة فيغطي 

ع��ن غيابي .انه ان�صان ذو قلب كبر ويعمل من اجل  اولدنا 
ويتفه��م ادوار كل من��ا وي�صاعدن��ا عل��ى تاأدي��ة واجباتن��ا 
ومهامن��ا . وانا ا�صك��ره جدا لوقوف��ه اىل جانبي يف م�صاغل 

احلياة .
* ادوار احلبيبة ؟

c اتي��ت لل�صاح��ة الفني��ة بعم��ر كب��ر. متني��ت ان امث��ل دور 
العا�صقة واحلبيبة لكن لال�صف  كان العمر ل ي�صاعد على ذلك 
. ومع هذا مثلت بع�ض ادوار احلب من خالل بع�ض العمال .

* احالمك ؟
c احلمد هلل حتقق��ت كل احالمي وا�صكر اهلل �صبحانه وتعاىل 

على ما حققه يل من امنيات. 

أنعام الربيعي:

ال اسكت على الظلم وزوجي أكبر سند لي في حياتي

بغداد
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يابانية!

سعد الكعبي

سوالف 
عراقية

 يف ثمانينيات �لقرن �ملا�سي كان وفد من وز�رة �لت�سنيع 
�لع�سك����ري - �سيئ����ة �ل�سي����ت – ي����زور �لياب����ان يف مهم����ة 
ع�سكرية بحتة وخا�سة و�سرية هدفها �الطلع على كيفية 
�د�رة �ليابانيني مل�سانع �ل�سلح، و�ال�سر�ر �خلا�سة بهذه 
�ل�سناعة بالتن�سيق و�لتعاون مع �جلانب �لياباين طبعا.

 وكان �لوف����د �لعر�ق����ي �آن����ذ�ك مكون����ا من خ����ر�ء ت�سليح 
و�سب����اط برت����ب خمتلف����ة ف�س����ل ع����ن رج����ال �ملخاب����ر�ت 
و�ع�س����اء يف �ل�سف����ارة �لعر�قي����ة بطوكي����و، وكان �لوف����د 
برئا�سة �سخ�سي����ة "بعثية" من �ال�ستخب����ار�ت �لع�سكرية 
وم����ن �ملقربني لوزي����ر �لت�سني����ع �آنذ�ك "�ملقب����ور" ح�سني 
كام����ل.  بعد نحو �سهرين م����ن �جلولة �لتي �سملت �الطلع 
على معظ����م �مل�سانع �حلربية �لياباني����ة، طلب من �ع�ساء 
�لوف����د كتاب����ة �نطباعاتهم عم����ا ر�أوه و�مللحظ����ات �لفنية 
عنه����ا.. فكتب رئي�س �لوف����د "�ن �هم �نطباع لدي، و�أعدها 
�سلبي����ة كبرية، ع����دم وجود �سيطر�ت عل����ى �لطرق �ملوؤدية 
للم�سان����ع وكذلك �الجر�ء�ت على �الب����و�ب هزيلة وميكن 
الي �سخ�����س تفجريه����ا ب�سهول����ة" .  ��ستغ����رب �ليابانون 
م����ن ملحظت����ه "�ل�سدي����دة" و�سقط����و� من �ل�سح����ك عليه، 
قائل����ني "�ي جمن����ون يفكر به����ذه �لطريقة ليفج����ر من�ساآت 
بل����ده �لتي يفخ����ر بها"!!. ��س����وق هذه �حلكاي����ة و�نا �قر�أ 
ت�سريح����ات وز�رة �لد�خلي����ة، و�لتي قال����ت فيها "�إن قر�ر 
رف����ع �ل�سيط����ر�ت يف �لعا�سمة بغد�د �سيك����ون »جزئيًا« و 
»تدريجي����ًا« م����ن حي����ث �لتوقيتات، ووفق خط����ة مدرو�سة 
بن����اء على �أو�م����ر �لقائد �لع����ام للقو�ت �مل�سلح����ة لتخفيف 
�الأعباء ع����ن �ملو�طنني".. و�لكلم طبع����ا ح�سب �لديباجة 
�ملعروف����ة يف مث����ل ه����ذه )�مل����كارم( �ل�سخية م����ن قبل دولة 
رئي�س �ل����وزر�ء!!، مبينة �أن »رفع �ل�سيطر�ت ب�سكل كامل 
عم����ل غري دقيق، ولكن �خلطط تتخ����ذ م�سارً� تتابعيًا وفق 
توقيتات زمنية يف �ل�سيطر�ت �لد�خلية للعا�سمة بغد�د«.

 ت����رى ماهي هذه �خلطة وهل �ستكون قادرة على مو�جهة 
"�لتكي تاكا" �لكتلونية �م �ستطيح باحلم ريال مدريد يف 
�حلفاظ على لقبه "باجلامبي����ون ليك"، �ما كفانا مثل هذه 

�لرتهات �لتي مل يعد �ملو�طن يطيق �سماعها؟
 ولنناق�����س بعقلني����ة ك����م مرة �علن����ت عمليات بغ����د�د رفع 
�ل�سيط����ر�ت من����ذ عهد �بو "��سر�ء" �ىل زم����ن "�بو ي�سر"، 
ث����م وبعد كل ق����ر�ر عل����ى ه����ذه �ل�ساكلة تن�س����ب �سيطر�ت 
جديدة.. على ما يبدو �ن �ل�سادة �ل�سباط تلقو� �لتعليمات 
�ل�سيط����ر�ت  رف����ع  �ن  �الخ����رى  و�مللحظ����ة  باملقل����وب.  
�جلزئ����ي، عادة ما يك����ون يف �لكرخ فيم����ا تن�سب وبكرثة 
يف جان����ب �لر�ساف����ة، و�حلقيق����ة مل �جد تف�س����ري� معقوال 
ملث����ل هذ� �الج����ر�ء.  �ن �لكثري من تل����ك �ل�سيطر�ت مل يكن 
له����ا �أي د�ع، النه����ا ال توؤدي �لغر�س �ملطل����وب منها �ال يف 
ه����دف و�حد هو �ذالل �ملو�طن و�هانت����ه بت�سرفات ال تنم 
ع����ن مهنية وال �حرت�م حلق����وق �الن�سان، وما عد� ذلك فان 
�سى وما �حلو�دث �لتي حت�سل  �الخرت�قات ال تحُعد وال حتحُ
ب�س����كل يوم����ي وعملي����ات �الغتي����ال بالقرب منه����ا وعبور 
�ل�سيار�ت �ملفخخة وحترك �مل�سلحني و��سحاب �ال�سلحة 
�لكامت����ة، �ال دلي����ل عل����ى ع����دم و�س����ع خط����ة ��سرت�تيجية 
ل�سب����ط �ل�سيط����ر�ت وو�سعه����ا يف �الماك����ن �لت����ي ميك����ن 
�ال�ستف����ادة من عملها لتحقي����ق �المن وحتديد� يف �ملناطق 
�لت����ي ت�سه����د خل����ل �مني����ا و��سحا ومتك����رر� وزي����ادة يف 
�لعمليات �الرهابية و��ستهد�ف �ملو�طنني ب�سكل م�ستمر.

 لق����د ��سبحت تلك �ل�سيط����ر�ت ملذ� للكث����ري من ��سحاب 
�لنفو�س �ل�سعيفة �لذي����ن مت تعيينهم يف �الجهزة �المنية 
ووز�رت����ي �لدف����اع و�لد�خلية بطرق غ����ري م�سروعة وهذ� 
كان �سبب����ا يف ع����دم �لتز�م �لكث����ري منهم باملعاي����ري �ملهنية 
�لتي يجب �ن تتوفر عند �جلندي �و رجل �المن �لعر�قي.

 �ننا ويف �لوقت �لذي ن�سيد بالقلة من منت�سبي �ل�سيطر�ت 
�ملن�سبط����ني، �ال �نن����ا نوؤك����د عدم جدو�ه����ا فاالرهابي مير 
لي�سرب �الآمنني على مقرب����ة من �سيطر�ت و�سعت لتكون 
جماال تناف�سيا على ط����ول �لطو�بري و�لت�سفي باملو�طنني 
�ملبتل����ني بالوق����وف فيه����ا بانتظ����ار �ن يخل�����س "�ل�سي����د" 

�ملنت�سب مكاملته �لعاطفية. 
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�الن ، وملتابع����ة �خر �مل�ستجد�ت �لتي تظهر عل����ى �ل�ساحة �لعر�قية و�لعربية و�لعاملية ، وخلدمة 
�الخبار �لعاجلة حمل تطبيق ) �جلورنال ( ) ALJOURNAL( عر �الجهزة �لذكية : 

فبمجرد كتابة كلمة �جلورنال يف خانة �لبحث يف �أي من �أ�سو�ق �لتطبيقات ميكن �إيجاد �لتطبيق 
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