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مي تتنازل عن 7 ماليين 

سيف 
تخسر وزنها

محمد منير 
بالسرقة!

تعر�س��ت الإعالمي��ة العراقي��ة �سهري القي�س��ي لهجوم 
ح��اد عرب مواق��ع التوا�س��ل الجتماعي وذل��ك ب�سبب 
�س��ورة كان��ت ق��د ن�رشته��ا ع��رب �سفحته��ا الر�سمية 
ع��رب موق��ع ان�ستغ��رام، ل�سيارته��ا الفارهة م��ن طراز 
لن��د روف��ر راجن روف��ر، اإذ وج��ه اإليها تهم��ة التفاخر 
والتباهي ب�سيارتها. من جانبها قامت القي�سي بالرد 
عل��ى تل��ك الإتهامات قائل��ًة: "مل اع��ي �سحالة تفكري 
البع�ض حتى قمت وب�سكل عفوي بن�رش هذه ال�سورة ، 
البع�ض و�سفه��ا بالتفاخر ول اعرف اذا كانت و�سيلة 
التفاخ��ر هذه الي��ام ان يكون لديك جه��از تنقل كما 

احل�سان يف ايام اجلاهلية.

ت��داول رواد مواقع التوا�س��ل الجتماعي مقطع فيديو 
جل��زء م��ن برنام��ج للفن��ان اأ���رشف عب��د الباق��ي " ج 
�س��وؤال" وحلت في��ه النجمة منى زك��ي �سيفة. وحكت 
من��ى زك��ي ع��ن جتربته��ا لقي��ادة الفي�سب��ا لأول مرة 
حي��ث قال��ت اأنه��ا متلك ن�سخ��ة منه��ا بالإ�ساف��ة اإىل 
رخ�س��ة لقيادته��ا، وقادتها مرتني فق��ط وتوقفت بعد 
ذل��ك عن قيادتها لأنها مل تتمك��ن منها ب�سكل �سحيح 
وعان��ت يف املنحنيات ل�سعورها اأنه��ا �ستنحرف بها. 
واأ�ساف��ت منى قائلًة : "عند امللفات هتالقيني ب�رشخ 
وبح���ض اأين هاقع من على الفي�سبا، وكنت بلب�ض خوذة 
وجاكي��ت جلد والنا���ض كانوا فاكري��ن اين راجل وملا 

بي�سمعوين ب�رشخ بي�ستغربوا جداً". 

ن�رش الفنان والكاتب عمرو حممود يا�سني من�سوراً على 
ح�ساب��ه ال�سخ�س��ي على الفي���ض بوك اأن فيل��م "نظرية 
الفو�س��ى" اأو" Chaos theory" مقتب�س��ًا من فيلم 
"اجلل�س��ة ال�رشي��ة". وكتب عم��رو يا�س��ني تعليقًا على 
من�س��وره ال��ذي حمل �س��ورة الفيلمني "جل�س��ة �رشية" 
انت��اج  �رشي��ة  "جل�س��ة  قائ��اًل:  الفو�س��ى"  و"نظري��ة 
الفيل��م   2008 اإنت��اج   Chaos theory  ...  1986
المريكي ده واخد ق�س��ة اجلل�سة �رشية و عمل فيلمه...
الأمري��كان بي�رشق��وا منن��ا ؟ ان��ا احلقيقة ان��ا اول مره 
اع��رف املو�سوع دم امبارح مل��ا حد بعتلي لينك ق�سة 
الفيل��م و اتخ�سي��ت". التعليق��ات انهالت عل��ى من�سور 
عم��رو حممود يا�سني التي توؤكد له اأن هناك العديد من 

الأعمال الأجنبية مقتب�سة من اأفالم م�رشية.

ك�سف��ت بع���ض التقاري��ر ال�سحفي��ة اأن الفنان��ة مي 
ع��ز الدين تعاقدت على م�سل�سله��ا الرم�ساين القادم 
2017 م��ع املنتج اأمري �سوق��ي، مقابل اأن حت�سل 

على 18 مليون جنيه كاأجر.
وتابع��ت التقاري��ر تفا�سيله��ا اأن م��ي ع��ز الدي��ن 
ا�سط��رت للتنازل على 7 مالي��ني من اأجرها بعد اأن 
كان��ت قد ح�سلت على 25 مليون جنيه كاأجر العام 
املا�س��ي، وال�سبب يف ذلك اإنه��ا ل ترغب يف اأن يتم 
عر�ض م�سل�سلها الق��ادم ب�سكل ح�رشي على اأي من 
القن��وات، خا�سة بع��د اأن مت عر�ض م�سل�سلها "وعد" 
ح�رشيًا على قناة MBC م�رش 2، ومل يلق النجاح 

املطلوب.
جنت الفنانة الهندية كاجنانا رانوت من املوت بعد اأن تعر�ست حلادث ب�سيارتها اأثناء عودتها اإىل الفندق، عقب انتهائها من 

ت�سوير م�ساهدها بفيلم "�سيمران"

فاج��اأت الفنان��ة امل�رشي��ة �سيم��اء �سي��ف، متابعيه��ا ع��رب ح�سابها 
الر�سم��ي عل��ى اإن�ستغ��رام، بن���رش �س��ورة جدي��دة لها تب��دو فيها وقد 

خ�رشت الكثري من �سكلها الذي تغري متامًا.
وج��اءت معظ��م التعليق��ات حتم��ل اندها�سًا من 

خ�س��ارة �سيم��اء لهذا ال��وزن، وت�س��اوؤلت 
ع��ن الطريقة الت��ي فعلت به��ا هذا، يف 

ح��ني ا�ستاء البع�ض الآخر من �سكلها 
كان  وزنه��ا  اأن  موؤكدي��ن  اجلدي��د، 

مييزها ويزيد من خفة ظلها.
�سه��رة  حقق��ت  �سيم��اء  اأن  يذك��ر 

وانت�س��اراً م��ن خ��الل م�ساركتها يف 
برنامج "نف�سنة"، قبل اأن تن�سحب منه 
موؤخراً، وتتفرغ اأكرث لأدوارها كممثلة.

رغم مرور �سهور على عر�ض م�سل�سل "املغني"، الذي 
خا���ض من خالله النج��م حممد من��ري اأوىل جتاربه 
الدرامي��ة، لكنه يواجه الآن اتهامات بال�رشقة، حيث 
تق��دم حفي��د امللح��ن الراح��ل اأحم��د مني��ب ب�سكوى 
لنقاب��ة املو�سيقي��ني يتهم من خالله��ا منري ب�رشقة 
اأغاين ج��ده وتقدميها �سم��ن اأح��داث امل�سل�سل دون 

وجه حق
واأث��ار هذا اخل��رب حالة م��ن اجلدل خ��الل ال�ساعات 
املا�سي��ة، واأن امل�سوؤول��ني بالنقابة اعتربوا ان هذه 
ال�سكوى كيدية وكاذب��ة لأن �ساحبها مل يقدم معها 
اأي اوراق ر�سمية، كما اأن حممد فوزي منتج م�سل�سل 
"املغني" اأكد اأنه ميتلك امل�ستندات التي تثبت تنازل 

اأ�رشة اأحمد منيب عن الأغاين ملنري.

ب��داأ زواج الفنان��ني امل�رشي��ني م��ن داخ��ل الو�س��ط الفني 
قدمًي��ا، عندما تزوج الفنان الراحل اأنور وجدي من الفنانة 
اإله��ام ح�سني التي تزوجت منه م��ن اأجل امل�سلحة والقيام 
ببط��ولت الأفالم لينتهي بالط��الق بعد �ستة اأ�سهر فقط من 
زواجهم��ا مًع��ا. ت��زوج بعدها وج��دي من الفنان��ة الراحلة 
��ا اأثناء  ليل��ى م��راد ع��ام 1945 بعد ق�سة ح��ب بداأت اأي�سً
م�ساركتهم��ا مًع��ا يف فيل��م "ليل��ى بن��ت الفق��راء" لي�ستمر 
زواجهم��ا ملدة �سب��ع �سنوات وينف�سال بعده��ا، ليتزوج من 
الفنان��ة الراحل��ة ليلي ف��وزي، وت��زوج منها ع��ام 1954 

لينتقل وجدي اىل رحاب ربه 
منه��م. �سم��ت قائم��ة زواج الفنان��ني امل�رشي��ني الفن��ان 
الراحل ر�س��دي اأباظة الذي تزوج من الفنانة ال�ستعرا�سية 
حتي��ة كاريوكا ع��ام 1950 بعد ق�سة ح��ب طويلة جمعت 
ب��ني الطرفني ولك��ن الغرية كان��ت ال�سب��ب يف انف�سالهم ، 
ليت��زوج بعدها بالراق�س��ة والفنانة �سامية جم��ال بعد اأن 
وق��ع بغرامه��ا يف فيلم "الرج��ل الثاين" الت��ي �ساركت يف 
بطولته معه وي�ستم��ر زواجهم ملدة 18 عاًما قبل اأن يقررا 
النف�سال. اختار الفن��ان ر�سدي اأباظة اأن ُيعلن زواجه من 
كل م��ن الفنانة حتية كاري��وكا والفنانة �سامية جمال، يف 
ح��ني حر�ض عل��ى بقاء زواجه من الفنان��ة الراحلة �سباح 
���رًشا لأن��ه ت��زوج منها قب��ل انف�سال��ه عن �سامي��ة جمال، 
ولكن عندما علمت و�سائل العالم باخلرب طلبت ال�سحرورة 

الطالق منه.
ان�سم��ت الفنان��ة الراحل��ة موؤخ��ًرا فات��ن حمام��ة والنج��م 
العامل��ي عمر ال�رشيف اىل قائمة زواج الفنانني امل�رشيني 
بع��د ق�سة حب مل ي�سهد الو�س��ط الفني مثياًل لها بداأت اأثناء 
م�ساركتهم��ا يف فيل��م "���رشاع يف ال��وادي" ال��ذي اأخرجه 
املخ��رج يو�س��ف �ساه��ني ليتزوجا ع��ام 1954 بعد م�سهد 
القبل��ة الذي جمعهم��ا مًعا يف الفيل��م وكان حديث اجلميع 
وينجب��ا ابنهم��ا الوحيد ط��ارق ويقدًما بعده��ا العديد من 
الأفالم الناجحة مثل "�سيدة الق�رش" و"نهر احلب" وغريها 
م��ن الأفالم الأخرى قب��ل اأن يقررا النف�س��ال عام 1974 
ا يف  رغ��م حبهما الكبري لبع�ض وكانت الغ��رية ال�سبب اأي�سً

النف�سال هذه املرة.
ويع��د زواج الفن��ان الراحل فري��د �سوقي والفنان��ة الراحلة 

ه��دى �سلط��ان اأح��د �سه��ر زواج الفنان��ني امل�رشيني الذي 
ت��زوج منها بعد ق�سة حب طويلة ب��داأت اأثناء ت�سوير فيلم 
"حك��م القوي"، حيث ا�ستمر زواجهما مًعا ملدة 15 عاًما 
اأجنب��ا منها ابنتهما املنتجة ناه��د فريد �سوقي ومها فريد 
�سوق��ي. ين�س��م كل من ح�س��ن م�سطفى وميم��ي جمال اىل 
قائم��ة اأطول زواج الفنانني امل�رشي��ني، حيث تزوجا عام 
1966 وم�ستمر زواجهما حتى الآن واأثمر هذا الزواج عن 
اإجنابهم��ا ابنتيهما، كما ت��زوج الفنان الراحل اأحمد رمزي 
م��ن الراق�سة ال�ستعرا�سي��ة جنوي ف��وؤاد وكان من اأق�رش 
الزيج��ات داخ��ل الو�سط الفن��ي، حيث مل ي�ستم��ر �سوى 17 

يوًما.
ويعترب زواج الفنان الراحل فوؤاد املهند�ض والفنانة �سويكار 
اأح��د اأطول زواج الفنانني امل�رشيني الذي ا�ستمر لأكرث من 
20 عاًم��ا قب��ل اأن يق��رر املهند�ض النف�س��ال عنها الأمر 
ال��ذي اأ�ساب �سويكار ب�سدمة كبرية، اإل اأن عالقتهما ظلت 

فنًي��ا جيدة بعد الط��الق وا�ستمر يف العمل 
مًع��ا حتى وف��اة املهند���ض عام 

اأ�سهر  2006. وين��درج حت��ت 
امل�رشي��ني  الفنان��ني  زواج 
زواج الفن��ان ح�س��ن يو�سف 
م��ن الفنان��ة لبلب��ة ولكنهم 
�رشعان ما انف�سال، وتزوج 
م��ن الفنانة املعتزلة �سم�ض 
للحياة  وتفرغ��ت  البارودي 

الزوجي��ة كم��ا يري��د 
يو�سف، واأجنبت له 

اأبنائهم نارميان 
وحمم��ود وعمر 
اهلل،  وعب��د 
جان��ب  اىل 
الفنان  زواج 
ق  و ر ف��ا
لفي�ساوي  ا
والفنان��ة 

�سمي��ة 
لف��ي  لأ ا
ي  ل��ذ ا

عن  اأ�سفر 

ابنهم��ا اأحمد الفي�ساوي الذي �سلك طريق التمثيل على غرار 
والدي��ه ويبق��ي الفي�ساوي زواجه من الفنان��ة �سهري رمزي 
���رًشا، لتتزوج �سمية بعدها من املطرب مدحت �سالح الذي 

كان متزوًجا من الفنانة �سريين �سيف الن�رش �رًشا.
ويع��د زواج الفنان نور ال�رشي��ف والفنانة بو�سي اأحد اأ�سهر 
زواج الفنان��ني امل�رشي��ني الذي ا�ستمر مل��ا يقرب من 30 
عاًم��ا قب��ل اأن يق��ررا النف�س��ال، وكذل��ك احل��ال بالن�سبة 
للفن��ان ح�سني فهمي الذي تزوج م��ن الفنانة مريفت اأمني 
وال��ذي ا�ستم��ر زواجهم��ا 14 عاًم��ا ول��ه منها ابنت��ه منة، 
وكذل��ك احل��ال مع اأخي��ه م�سطف��ى فهمي الذي ت��زوج من 
الفنانة رانيا فريد �سوقي. بينما يعترب زواج الفنان حممود 
يا�س��ني والفنانة املعتزلة �سهرية م��ن اأجنح زواج الفنانني 
امل�رشي��ني حي��ث اأثم��ر ال��زواج عن اإجن��اب ابنهم��ا عمرو 
وراني��ا اللذين �سل��كا طريق التمثيل، كذلك احل��ال بالن�سبة 
ل��زواج الفنان �سم��ري غامن والنجمة دلل عب��د العزيز الذي 
��ا عن اإجن��اب ابنتهم��ا دنيا واإمي��ي اللذين �سلكا  اأثم��ر اأي�سً

ا. طريق التمثيل اأي�سً
ين�س��م كل من الفن��ان حممود اجلندي 
والفنانة عبلة كامل والفنان كمال اأبو 
ري��ة والفنانة ماج��دة زكي اىل قائمة 
زواج الفنان��ني امل�رشي��ني ، يف حني 
رف���ض الفن��ان اأحمد ع��ز الإعالن عن 
زواجه باملطربة اأنغام وينف�سال 
��ا يف �رشي��ة تامة،  اأي�سً
يف  اخلرب  وينت���رش 
و�سائ��ل الع��الم 
خ��الل اأزم��ة عز 
الفنان��ة  م��ع 
ال��ذي  زين��ة 
توؤك��د زواجه��ا 
عرفًي��ا من عز 
به��ا  جنا اإ و
توؤاأم منه، يف 
ي���رش  ح��ني 
ع��ز على عدم 
ف  ا ع��ر ل ا

بالطفلني.
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عبد الحميد الصائح 

الحق 
يقال

من��ذ احتالل املو�سل وتدني�سها م��ن قبل عنا�رش تنظيم 
داع���ض الإرهاب��ي، والع��راق بل��د غري طبيع��ي، غ�سة يف 
القل��ب وال��روح والتاري��خ، كي��ف كن��ا نتح��دث وجنتمع 
ونعق��د املوؤمت��رات وننتخ��ب ون�س��كل حكوم��ة ونتظاهر 
ونعر�ض ون�سافر ونعمل ونتفق ونختلف، وقطعة غالية 
م��ن الوط��ن م�ستلبة من قبل الجنا���ض ؟،كيف مر عليهم 
اللي��ل والنهار وكيف عا�سوا مع قوان��ني الغاب وال�رش ؟، 
كيف ميكن روؤية العراق بال مو�سل .؟ ا�سئلة كانت توؤرق 
النا���ض الذي��ن لح��ول لهم ول ق��وة ، مع ياأ���ض ممن لهم 
احل��ول ولهم القوة ، ومنذ ان دق��ت �ساعة ال�سفر لتحرير 
املو�سل والعامل م�سط��رب ،  تهويل وتهوين ، وا�ساعات 
وتثبي��ط ، املو�سل �ست�ستقل ، املو�سل لالتراك ، املو�سل 
دخلت �سمن لعبة النتخابات المريكية وحتريرها يغري  
املوازي��ن يف املعركة ب��ني الدميقراطيني واجلمهوريني. 
املو�س��ل �ست�سبح معلقة بني التحرير والغت�ساب ، ولن 
نح�س��ل على موقف نهائي للعمليات الع�سكرية فيها ..... 
كل ه��ذا وغريه ي�ساع من اج��ل ان تربد ا�سلحة املقاتلني 
العراقي��ني التي ا�ستعلت ولن تنطفيء حتى ا�ستعادة هذه 
املدين��ة العريق��ة وحترير اهله��ا . فق�س��ة العراقي اليوم 
لي�س��ت )من امل�ستفيد من حتري��ر املو�سل( ولي�ست )اآفاق 
ال�سيا�س��ة الدولي��ة وموؤمتراتها وموؤامراته��ا( ، بل حترير 
النف�ض با�ستعادة الر�ض ، رمبا تعني املو�سل اأو غريها 
لالخرين معاين واهداف��ا �سيا�سية ، لكنها تعني للعراقي 
كرامت��ه ، وث��اأره م��ن موقف خائ��ب خذل النا���ض وكاد 
ينه��ي فكرة  جي�ض العراق يحمي العراق ..اذن هذه املرة 
ل تخ�س��ع ق�سي��ة املو�س��ل خلارط��ة الع��داء وامل�سالح 
، لق��د حتول��ت بالن�سبة لن��ا  اىل حرب وجودي��ة ، وحرب 
تخت���رش معاين امل�ساحل��ة وال�سالح والتغي��ري  بدماء 
�سب��اب العراق ، وهذا هو �سب��ب الهي�سترييا الخرية التي 
بدا عليه��ا الدواع�ض وهم يتخبطون هن��ا وهناك ل�سيما 
ماح�سل يف كركوك من اعتداء على النا�ض وحماولة فتح 

جبهة اخرى يف املعركة  انتهت بطردهم ومواجهتهم .
عل��ى العراقي��ني جميعا ، عرب��ا وكردا وقومي��ات اخرى 
ومذاه��ب وديان��ات الي��وم ان يرك��زوا عل��ى مو�س��وع 
يجمعه��م ويحق��ق م�ساحله��م جميعا ، حتري��ر املو�سل 
وتطهريه��ا من الرج���ض ، فال مو�سل احل��رة تعني اليوم 
عراق��ا طبيعيا ، نختلف او نتفق داخل��ه لي�ض هذا بالمر 
امله��م وال�س��اذ ، ع��راق ب��ال مو�س��ل ح��رة ، يعن��ي ج�سد 
ب��ال كب��د ، تنخره ال�سم��وم وتلقي به ومب�س��ري �سعبه اىل 

الحراب والتداعي. 
من جانب اخر ، نالحظ الفرز ال�رشيح بني لغات و�سائل 
الع��الم العربية والجنبية ب�ساأن تقييم معارك املو�سل 
، املنطق العربي لال�سف ظل يف حدود التح�س�ض الطائفي 
والتهوي��ل من خماطر وهمي��ة ، و�سقط يف معظم خطابه 
اأخب��اره وم�سامين��ه يف م�ستنق��ع النحي��از  و�سيا�س��ة 
لالرهابي��ني الدواع���ض بحج��ج �ست��ى وكان اأم��ن اه��ل 
املو�س��ل م��ن اأمن ه��وؤلء القتل��ة املجرم��ني !!، املو�سل 
املدينة العريقة التي عا�ست مع كربيات المرباطوريات 
، واحل�س��ارات اخلال��ده ، ه��ل ميكن ان ينح��در م�سريها 
ليك��ون بيد عتاة من �س��ذاذ الفاق القادمني من م�ستنقع 
الرذيل��ة والتف�س��ري املقل��وب لن�سو���ض الدي��ن ، والقت��ل 
وال�رشق��ة والنه��ب والغت�س��اب با�سمه ، ان��ه اأمر عجيب 
فع��ال . وعلي��ه فان معرك��ة املو�س��ل كما اأ�رشن��ا لي�ست 
معرك��ة يف ح��دود مدينة بل ه��ي معركة �س��د ال�رش كله 
الت�سحي��ة  �سفح��ات  اأعل��ى  يف  العراقي��ون  يخو�سه��ا 

والكرامة والعز والكربياء. 

ALJOURNAL
االأراء واملقاالت تعرب عن راأي كتابها وال تعرب بال�سرورة عن وجهة نظر ال�سحيفة

journaliraq.com

شيماء اتهام

الطباعة: شركة االنس للطباعة والنشر 07901118999

االن ، وملتابعة اخر امل�س����تجدات التي تظهر على ال�س����احة العراقية والعربية والعاملية ، وخلدمة 
االخبار العاجلة حمل تطبيق ) اجلورنال ( ) ALJOURNAL( عرب االجهزة الذكية : 

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

على �سبكات التوا�سل االإجتماعي 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�سية  والقت�سادية  ال�سيا�سية  امل�ستجدات 
طريق الأجهزة الذكية مبجرد و�سع الكامريا على �سورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�ض بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�سيب 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

يؤرشف االعالن في 
  PDF الموقع قسم

بصورة دائمة

ads@journaliraq.com sales@alabshar.com 006947827824131006947828001070

تقرير – هيفاء القره غولي 


