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مت نقل زين كر�زون �ش��قيقة �لفنانة ديانا كر�زون �إىل 
�شجن �ملوقر بناء لقر�ر �ملدعي �لعام، بعد �أن مت �لقاء 
�لقب���ض عليها يف مطار عمان وهي عائدة من تركيا، 
بتهم��ة �ل�شت��م و�لتحقري عرب و�شيل��ة �إلكرتونية، وذلك 
بعد �أن �شدرت مذكرة جلب بحقها على خلفية �شكوى 
تتعل��ق بال��ذم و�لقدح ع��رب "�ل�شناب �ش��ات" �خلا�ض 
بها، تقدم بها �أح��د �ملو�طنني. وين�ض قانون �جلر�ئم 
�اللكرتوني��ة، يف حال��ة �ل�شت��م و�لتحقري ع��رب و�شيلة 
�إلكرتوني��ة �أن يعطي �ملدعي �لعام �شالحية �لتوقيف 
وفق��ا لقناعته. ويعرف عن زين ك��ر�زون �أنها نا�شطة 

جد�ً على مو�قع �لتو��شل �الإجتماعي.

بع��د معاناة د�مت �أربعة �أ�شهر كاملة مع �الآالم �ملربحة 
�إثر مت��زق �أربطة �لكت��ف �الأمين، خ�شع��ت �لنجمة ليلى 
علوي جلر�ح��ة عاجلة يف �لعا�شم��ة �لفرن�شية باري�ض، 
وع��ادت للقاهرة بتو�شي��ة طبية بعدم مغ��ادرة �ملنزل 
مل��دة �شهر ون�شف بالكامل منعًا الأية م�شاعفات. ليلى 
�أعلنت ع��ن �خلرب بنف�شها عرب بي��ان ر�شمي ن�رشته بكل 
�شفحاته��ا �ملوثقة مبو�قع �لتو��ش��ل �الجتماعي قالت 
فيه: "عادت ب�شالمة �هلل �إىل �لقاهرة �لفنانة ليلي علوي 
بع��د رحلة ع��الج ق�شريه بفرن�شا، وكان��ت �لفنانة ليلى 
عل��وي قد �أ�شيبت �أثن��اء ت�شويرها �أح��د �مل�شاهد بعمل 
من �أعمالها �لعام �ملا�ش��ي و�و�شاها �الأطباء بالر�حة 
�إال �نه��ا �أ���رشت علي ��شتكمال �لت�شوي��ر رغم ��شابتها 
وف��اء اللتز�مها جتاه جمهوره��ا و�رشكاءها يف �لعمل. 

يف خط��وة مفاجئ��ة �أث��ارت �لكث��ري م��ن �جل��دل ب��ني 
رو�د مو�ق��ع �لتو��ش��ل �الجتماع��ي، وخ�شو�شًا على 
موقع "فاي�شب��وك"، ن�رشت �ل�شفحة �لر�شمية �خلا�شة 
بالفن��ان ج��ورج و�شوف عل��ى هذ� �ملوق��ع، �شورة له 
جتمعه يف منزله بالكاتبة و�الإعالمية مارلني وهبي، 
ومت �لتعليق عليه��ا "�أبو وديع مع �لكاتبة و�الإعالمية 
مرلني وهبه يف بد�ية �جلل�شات لكتابة ق�شة حياة �أبو 
وديع". �لكثريون ت�شاءل��و� هل �شيكون �لعمل م�شل�شاًل 
تلفزيوني��ًا �أو فيلم��ًا �شينمائي��ا، �أم �أن��ه �شيكون جمرد 
���رشد لق�ش��ة حيات��ه. ومل يع��رف م��ا �إذ� كان �لعم��ل 
�شي�شل��ط �ل�شوء على �مل�شرية �لفني��ة للو�شوف فقط �أم 

�أنه �شيت�شمن �ي�شًا تفا�شيل حياته �ل�شخ�شية.

ن���رشت �شحيف��ة the sun �لربيطاني��ة �ش��ور�ً 
للنجم��ني �لعاملني �أجنلينا ج��ويل وبر�د بيت يف 
منتزه "ليغولند" يف بلدة "وند�شور" �لربيطانية ، 

بعدما �لتقطها �شخ�ٌض بكامري� هاتفه.
و���رشح ملتق��ط �ل�ش��ور �ن "ب��ر�د �م�ش��ك بق��وة 
ب��ذر�ع �جنلينا �ثناء م�شاجرتهم��ا، ما دفعها �ىل 
نه��ره"، م�ش��ري�ً �ىل �نهم��ا "كانا غ��ري �شعيدين"، 
فقد ظهر� "بوجهني عاب�شني" يف ذلك �ليوم �ثناء 

تو�جدهما مع �بنائهما �ل�شتة.
وظه��ر ب��ر�د يف �حدى �ل�شور، وه��و مي�شك بذر�ع 
�جنلين��ا، �لت��ي نهرت��ه و�بعدت��ه عنه��ا، منتزع��ًة 

ذر�عها من قب�شته.
تخطت اأغنية النجمة العاملية ليدي غاغا perfect illusion املليون ون�سف املليون م�ساهدة على موقع "يوتيوب" بعد �ساعات من طرحها.

.Joanne هي واحدة من الألبوم اخلام�س للنجمة والذي يحمل ا�سم perfect illusion اأغنية

�لرب�م��ج  لتق��دمي  للع��ودة  مغرب��ي  رز�ن  �للبناني��ة  �لفنان��ة  ت�شتع��د 
�لتلفزيوني��ة م��رة �أخ��رى، بربنامج جدي��د بعنو�ن "�رشب��ة حظ"، عرب 
�شا�شة ف�شائية "�حلياة" �مل�رشية، ومن �ملقرر �أن يبد�أ عر�شه يف �شهر 
�أكتوبر)ت�رشي��ن �الأول( �ملقب��ل. ومن �ملقرر، بح�ش��ب م�شادر يف �إد�رة 
�لربنام��ج، �أن يكون "�رشبة حظ"، خمتلفًا عم��ا قدمته رز�ن من قبل، 

حي��ث �شيكون برناجم��ًا حو�ري��ًا ت�شت�شيف 
م��ن خالل��ه، عدد�ً كب��ري�ً م��ن �لفنانني، 

و�شيكون حم��ور �للقاء ع��ن �حلظ يف 
حياة �لنجوم. وقدمت رز�ن من قبل 
برنامج "�حلي��اة حلوة" عرب �شا�شة 
قن��اة �حلي��اة �أي�ش��ًا، وكان يعد من 

�أه��م �لرب�مج �لرتفيهية �لتي تعر�ض 
على �شا�شة �لقناة.

ذك��رت تقارير �عالمي��ة �أن �لفنان��ة �مل�رشية روبي 
�نف�شل��ت عن زوجه��ا �ملخرج �مل���رشي �شامح عبد 
�لعزي��ز للمرة �لثانية. و�أو�شح��ت م�شادر مقربة من 
�لعائل��ة �أن  �لفنان��ة روبي تتج��ه �ىل طلب "�خللع".

من زوجها و�كتفى �شامح عبد �لعزيز بالتعليق على 
ه��ذه �الأخب��ار قائ��اًل: "ال �أريد �ل��كالم الأنني ال �أحب 
�أن يتدخ��ل �أح��د يف حيات��ي �خلا�ش��ة" ر�ف�شًا نفي 
�أو تاأكي��د ما ي��رتدد، وهو ما جعل �لبع���ض يوؤكد �أن 
�لط��الق �لثاين بني روبي و�شام��ح وقع بالفعل، و�إال 

كان �أحدهما قد �شارع �إىل نفيه ب�شكل قاطع.
يذك��ر �أن روب��ي �جنب��ت منذ ع��ام �بنته��ا طيبة من 
�ملخ��رج �شامح عبد �لعزي��ز، و�حتفلت منذ �أيام بعيد 

ميالدها �الأول.

-حدثيني عن نف�شك ودر��شتك ؟
 ��شم��ي ماب رع��د خريجة ق�شم �لكيمي��اء �شنة ٢٠١٠ 
�عم��ل يف جمال �الدوية و�ل���رشكات باالأ�شافة حلبي  
�لكبري وع�شق��ي للت�شوير �لذي �عتربه �ليوغا �خلا�شة 

بي 
-متى بد�أتي �لعمل يف جمال �لت�شوير ؟ 

ب��د�أت عملي يف جمال �لت�شوير �شنة ٢٠١١ كم�شورة 
للجامع��ات حي��ث ب��د�أت �لتق��اط �ل�ش��ور يف د�خ��ل 
�لط��الب  ب��ني  ب��ه  �جلامع��ات وكان عمل��ي مرح��ب 

و�لطالبات مما ز�دين حبا للت�شوير 
-هل دخلتي جمال �لت�شوير كهو�ية. �م كعمل فقط ؟ 
دخلت جمال �لت�شوير يف �لبد�ية كعمل ومن ثم �أ�شبح 
هو�شي و�زد�د تعلقي ب��ه و�أ�شبح هاج�شي �لوحيد هو 
ح��ب فن �لت�شوير �ل��ذي يعد بر�أيي م��ن �أجمل �لفنون 

النك تخلد حلظات �شعادة لالأ�شخا�ض غري متناهية 
-ماهي �ل�شعوبات �لتي تو�جهك يف عملك ؟ 

من �كرث �ل�شعوبات �لتي تو�جهني  يف عملي هي قلة 
�ماك��ن �لت�شوير  وكذل��ك م�شكلة تقب��ل �ملجتمع باأن 
فتاة �شاب��ه متتهن �لت�شوير وكذلك �لعاد�ت و�لتقاليد 

�ل�شعبة �يل نو�جهها.
-هل توجد �ماكن خا�شة بك للت�شوير �م �ن �الماكن 

يتم �ختيارها من �لزبائن ؟
 يوجد �ماكن ولكن حمدودة ب�شبب و�شع �لبلد �حلايل 
حي��ث نتفق م��ع �لزبائن على حتدي��د �الماكن �حيانا 

للخروج ب�شور جميلة �فرح بها زبائني .
-ماهي م�شاريعك �مل�شتقبلية ؟ 

م�رشوع��ي �مل�شتقبلي �لذي �طم��ح يف حتقيقه و��شعى 
�ليه هو �فتتاح مدر�شة ت�شوير ومو�شيقى

-هل لدي��ك �فكار جديدة تريدي��ن تطبيقها يف جمال 
�لت�شوير ؟

ل��دي �لكثري من �الف��كار و�لروؤى يف جم��ال �لت�شوير 

لكني �نتظر �لوقت �ملنا�شب لكي �ف�شح عنها م�شتقبال 
كي تكون متبلورة وتخطي خطاها �ل�شحيحة وتتكلل 

بالنجاح 

-ماهي �منية ماآب رعد ؟ 
�منيت��ي  �لت��ي �عم��ل جاه��دة للو�ش��ول  �ليه��ا ه��ي 

�لعاملية

المصورة مآب رعد: أعمل جاهدة ألحقق أمنيتي في الوصول للعالمية 

بغداد
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َتتز�يد حتذير�ت جماع��ات �الأمم �ملتحدة من "�لتنّبوؤ" بكارثة 
جديدة، ل�شيل من �لنازحني من �ملو�شل �إىل مناطق �شبه �آمنة 
قريبة منه��ا على هام�ض "نذير" �حل��رب �الأخرية لتحرير �آخر 
�ملناطق �لعر�قية �لتي ما فتئ �الإرهابيون يفر�شون �شيطرتهم 
عليها. �لتقارير �ملتتالية، ومن م�شادر �شتى، دولية، وحملية، 
توؤكد �أن "د�ع�ض" م�شتمرة يف �نهيار�تها، و�أنها فقدت �لهيمنة 
على �الأر�ض حتى يف نطاق �الأر��شي �ملحيطة باملو�شل. لكّن 
�الإرهابي��ني رفعو� ب�شكل عنيف من درج��ة "وح�شيتهم" و�ىل 
م�شتوى �جلن��ون، فار�شني ب�ش��كل ��شتثنائي �شيغ��ة �لتجنيد 
�لق���رشي عل��ى "�الأطف��ال" و"�ل�شبي��ان" "�ملر�هق��ني". و�أكد 
هذه �ملعلومات كثريون من �ملدنيني �لذين متكنو� من �لهرب 
م��ن �ملناطق �لتي ينتظ��ر �أن تدور فيها �أ�رش���ض �ملعارك �شد 

"د�ع�ض".
باللغ��ة  �الأ�شو�شييتدبر���ض  وكال��ة  ن�رشت��ه  تقري��ر  وح�ش��ب 
�النكليزي��ة، ف��اإّن �لق��و�ت �لعر�قية، وق��و�ت �حل�ش��د �ل�شعبية، 
و�ملقاتل��ني �الأكر�د "�لبي�شمركه"، ي�شقون طريقهم من مناطق 
�شتى نحو مدين��ة �ملو�شل، مدعومني با�شتح�شار�ت ع�شكرية 
على �الأر�ض "قاعدة �لقيارة" ويف �جلو من �لواليات �ملتحدة. 
وكان��ت ه��ذه �لق��و�ت ق��د ��شتع��ادت خ��الل �ل�شه��ر �ملا�ش��ي 
"حزم��ة" من �لقرى و�ملناطق �لقريبة م��ن قاعدة "�لقيارة" 
�لع�شكري��ة �لت��ي متركز فيه��ا �الأمري��كان، فيما فق��د �إرهابيو 
"د�ع���ض" �شيطرته��م على مناطق كثرية تق��ع على �نحناء�ت 

نهر دجلة بح�شب و�شف �لتقرير.
�أّن  للمو�ش��ل،  تابع��ة  مناط��ق  م��ن  هرب��و�  مدني��ون  وروى 
"�لدو�ع���ض"، يعي�ش��ون حالة ه�شتريي��ة، تنعك�ض كارثيًا على 
حي��اة �ملدني��ني يف �ملو�ش��ل وم��ا حوله��ا م��ن �ل�شو�ح��ي، 
و�لق��رى، و�لبل��د�ت �لفق��رية، فلق��د �زد�دت خ��الل �الأ�شابي��ع 
�الأخ��رية وب�شكل مكث��ف عملي��ات "�النتقام �لف��وري"، بقطع 
�لروؤو���ض، و�الأي��دي، و�لقت��ل �لكيفي، وح��رق �الأ�شخا�ض وهم 
�أحياء، �أو ب�اإلقائهم من بنايات �شاهقة، حتت ذريعة "مطاردة 
جو��شي���ض"، وه��ي �لتهم��ة �لت��ي يو�شف بها كل م��ن يحاول 
�له��رب من مناط��ق باتت �الآن ج��زء�ً من �شاح��ات �لقتال �إىل 

حيث خميمات �لنازحني.
ويوؤك��د �شه��ود �لعي��ان "�لف��ارون م��ن �شاح��ات �حل��رب"، �أّن 
غالبية من ينت�رشون يف �ل�شو�رع �الآن، حاملني �الأ�شلحة حتت 
م�شمى "�حلر��ض" هم م��ن �ملر�هقني و�ل�شبيان. ويرى �شهود 
�لعي��ان �لذين حتدث��و� ملر��شل �الأ�شو�شييتدبر���ض، �أّن كل �شيء 
حت��ى وج��ود ه��وؤالء �مل�شلحني "�شغ��ار �ل�ش��ن" يف �ل�شو�رع، 
و�ل�شاح��ات، و�أزق��ة �مل��دن، وحول �لق��رى يوؤك��د �أّن �إرهابيي 
"د�ع���ض" ينه��ارون، ال �شيما بع��د �أْن نقلت جميع "�لعنا�رش 
�ملخ�رشم��ة" م��ن �الإرهابي��ني �إىل د�خ��ل مدين��ة �ملو�ش��ل، 
�شم��ن خطة �نت�شار جدي��دة، فيما ي�شتعد ه��وؤالء –كما يعتقد 

م�شوؤولون ع�شكريون �أكر�د-للهرب باجتاه �حلدود �ل�شورية.
ويالح��ظ �لقريبون من �شاحات �لعمليات �لع�شكرية، �أّن مدينة 
"�حلويج��ة" �لقريب��ة من كركوك، تعي�ض �الأج��و�ء نف�شها فما 
ز�ل��ت �ملدينة خمتطفة م��ن جمرمي "د�ع���ض"، وح�شب رو�ية 
مدنيني هربو� منها �إىل خميمات �لنزوح �ملوؤقتة فاإن �شبيانًا 
بعم��ر 13 و14 �شن��ة ُجن��دو� ق���رش�ً �أو باالإغ��ر�ء، وه��م �لذين 
يتول��ون مهم��ات "�لدوري��ات" يف �لعدي��د من ق��رى �حلويجة 
ودو�خل �ملدينة. وُينظر �إليهم �الآن على �أنهم "دروع ب�رشية"!

و�حلويج��ة وقع��ت لف��رتة طويل��ة حت��ت هيمن��ة �الإرهابي��ني. 
وعان��ت كما عانت �ملو�شل من �الإج��ر�ء�ت �لعنيفة يف فر�ض 
"�لروؤي��ة �الإ�شالمي��ة �ملت�ش��ددة عل��ى �لنا���ض"، حت��ت م�شمى 
"�خلالف��ة" �ل��ذي �أ�شاء �إليه �الإرهابيون كث��ري�ً، فيما عر�شو� 
"تطبيقاتهم �مل�شوهة" على �لعامل مب�شمى �لعودة �إىل "�ل�ُشنن 
�الإ�شالمي��ة"، و�الإ�شالم منهم ب��ر�ء. لعل هوؤالء �لنا�ض بانتظار 

حلظة �خلال�ض من "لعنة �لدو�ع�ض"!.
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