
انهيار صابرين في عزاء راتب

حقيقة طالق مريم حسين 

مشادة بين أحالم ونانسي 

إيمان العاصي ورسالة تهديد 

سعد
 يكشف الحقيقة 

نادين
 "األم" موجوع

دخل��ت الفنانة امل�رصية �صابرين يف نوبة بكاء 
خ��ال تقدميه��ا واجب الع��زاء يف الفن��ان اأحمد 

راتب مب�صجد ال�رصطة يف مدينة 6اأكتوبر.
وقال��ت �صابري��ن منه��ارًة يف ت�رصي��ح م�صور 
ملوق��ع "فيت��و" امل���رصي: "اأحمد وجعن��ا اأوي.. 
واأق��ول لبناته �صرية والدكم �صتظ��ل يف الذاكرة..
كان م��ن الأ�صخا�ص اجلم��ال يف حياتنا �صديق 
واأخ، وكان ي�ص��األ عل��ى الفنان��ن يف اأزماتهم"، 
واأ�صاف��ت: "ملا تعب خبوا عنن��ا اخلرب ملدة 10 
اأي��ام". واقت املني��ة راتب �صباح ي��وم الأربعاء 

املا�صي اإثر ا�صابته باأزمة قلبية مفاجئة.

اأعل��ن عار���ص الأزي��اء ال�صعودي في�ص��ل الفي�صل 
انف�صال��ه عن املمثلة مرمي ح�صن، خال مهرجان 
دب��ي ال�صينمائ��ي بدورت��ه ال���13 بالتزام��ن م��ع 

اعانها جن�ص مولودها امُلرتقب.
واأك��دت ح�ص��ن اأنها حام��ٌل ببن��ٍت، بعدما �صدمت 

ال�صحافين مبزحٍة اأطلقتها حول حملها بتواأٍم.
بت��واأم  اأنه��ا حام��ٌل  ال�صاب��ة  املمثل��ة  و�رصح��ت 
طفلت��ن، م�ص��ريًة اىل اأن “والدته��ا ووالدة زوجها 
هما من �صُتقرران ا�صم الطفلتن”، ليتبن فيما بعد 
اأنه��ا كانت جمرد مزحة. وكانت ح�صن قد فاجاأت 
زوجها بعيد مياده، عند ال�صاعة 12 من منت�صف 
ليل 12 كانون الأول، باحتفاٍل مميز يف منزلهما.

انفعل��ت الفنانة اأحام ب�صدة عل��ى املت�صابق بندر 
مق��ري بعد اأدائه يف احللق��ة الثانية من العرو�ص 
املبا���رصة من برنام��ج اراب ايدول، لتق��ول له اأن 

غنائه كان �صيء.
اأح��ام علق��ت عل��ى غن��اء املت�صابق لتوؤك��د له ان 
اأدائ��ه للموال جاء غري جيد اإطاق��ًا، م�صيفة باأنه 

خذلها ومل تكن تتوقع غنائه على هذا النحو.
وعندم��ا ج��اء دور الفنانة نان�صي عج��رم لاإدلء 
براأيه��ا، طلبت من اأحام اأن ته��داأ قليًا لتقول له: 
"بتح�ص��ل"، م��ربرة ما حدث ب��اأن رهبة امل�رصح 
دفعت��ه للغناء على ه��ذا النح��و، لتقاطعها اأحام 

قائلة باأن م�رصح اراب ايدول ل يحب اخلائفن.

ا�صتطاع��ت الفنان��ة اإمي��ان العا�صي اأن تك��ون مثار 
حدي��ث اجلمي��ع يف ال�صاع��ات القليل��ة املا�صية بعد 
ن�رصها ل�ص��ورة لها عل��ى ان�صتغرام، وكتب��ت تعليقًا 
تت�ص��م كلمات��ه بالتهدي��د والوعي��د. وكتب��ت اإمي��ان 
العا�ص��ي تعليقًا غام�صًا عل��ى �صورتها التي اأبرزت 
جماله��ا الرقي��ق، لتق��ول: "ل تتحداين حت��ى ل ترى 
وجهي الآخر".  بخاف التعليقات التي اأخذت تتغزل 
يف جم��ال اإمي��ان العا�ص��ي، اأخ��ذ البع���ص يطالبها 
بالك�ص��ف ع��ن ا�ص��م ال�صخ���ص املق�ص��ود م��ن ه��ذه 
الر�صال��ة، وهل لاأمر عاقة بخ��رب ارتباطها عاطفيًا 

بالفنان طارق �صربي؟
اإمي��ان العا�ص��ي مل تو�صح تفا�صيل اأك��ر عن الأمر، 

تاركة للغمو�ص اأن ي�صود املوقف.
فازت الهندية �سرييندي �سيتي Srinidhi Shetty بلقب " Miss Supranational 2016"، التي عقدت يف كرينيت�سا، 

بولندا.

ن���رصت بع���ص و�صائل الإع��ام الفرن�صي��ة واملغربية اأخب��اراً ُتفيد 
ب��اأن تقرير الطبيب ال�رصع��ي يف ق�صية �صجن الفنان املغربي �صعد 

املجرد، عرقل عملية اإطاق �رصاحه.
من جهته، ك�صف حمامي املجرد، ابراهيم الرا�صدي ملوقع "النهار" 
اللبن��اين اأن "هذه املعلومات عارية عن ال�صحة، لأن هذه امل�صائل 
�صتناق���ص بع��د املواجه��ة م��ع الفت��اة الفرن�صي��ة ول تط��ورات يف 
الق�صي��ة." ونفى الرا�صدي وجود "ه��ذه ال�صهادة الطبية التي حكي 
عنه��ا"، ُم�ص��رياً اىل اأن "ل عل��م يل بها واأكذبه��ا. ونحن يف انتظار 
الإدلء ببع���ص الوثائ��ق اجلدي��دة وطلب ال���رصاع يف الفراج عن 
املج��رد." وجاء يف تقرير الطبيب ال�رصعي، بح�صب بع�ص املواقع، 
اأن "ال�صاب��ة الفرن�صية تعر�صت لر�صو�ص اإثر العنف الذي تعر�صت 
ل��ه، م��ا نتج ع��ن اإ�صابتها باأزم��ة نف�صية." وينتظ��ر حمبو املجرد 

اإطاق �رصاحه بكفالة مادية، �رصط األ يغادر الأرا�صي الفرن�صية.

ن���رصت املمثل��ة اللبناني��ة نادي��ن ن�صي��ب جني��م، ع��رب 
ح�صابها الر�صمي على تطبيق "ان�صتغرام"، �صورة موؤثرة 

من مدينة حلب.
وظه��ر يف ال�ص��ورة، رج��ٌل مفج��وٌع، وهو يحم��ل طفله 

املتويف بن ذراعيه ويبكي ب�صدة، اإىل جانب الدمار.
وعلقت جني��م على ال�صورة وكتبت: "�ص��ي بوجع للعظم 
م��ا يف كام بع��رب عن هل ماأ�صاة اأك��ر من هل ال�صورة 
قلب��ي عم يوجعن��ي على هل اأطفال ما ع��م بقدر فكر ال 
فن ميكن لأَينيِ ام بعرف قيمة وجع وحزن واأمل كل طفل 

ووجع اأهلن يارب ارحمهم َوَيا عذراء �صلي لأجلهم."
وكان��ت املمثلة املتاألقة قد ك�صفت خ��ال حديٍث اإذاعي 
اأن "ابنته��ا ت�صبهه��ا لكنه��ا �صق��راء"، م�ص��ريًة اىل اأنه��ا 

تف�صل ابعاد ولديها عن الأ�صواء.

املطرب��ة ال�صاب��ة كارمن �صليم��ان ان�صمت لقائم��ة طويلة من 
جنم��ات الط��رب اللوات��ي اخرن الق��ران بع��امل الأحلان يف 
العم��ل والبي��ت، وتزوجن امللحن��ن واملوزع��ن املو�صيقين، 
ب��دًء من كوكب ال�رصق اأم كلثوم، مروراً بال�صيدة وردة وكروان 
ال���رصق فايزة اأحمد وج��ارة القمر فريوز، وم��ن بعدهن الديفا 
�صمرية �صعيد، والنجمة نوال الكويتية، وانتهاًء بنجمات اجليل 
اجلدي��د �صريين عبد الوه��اب واأنغام و�صان��دي وجنات واآمال 
ماهر. لكن حظوظ النجمات تفاوتت، اإذ عرف بع�صهن الطريق 
�رصيع��ًا اإىل ورق��ة الط��اق، بينم��ا �صمدت زيج��ات قليلة جداً 

بوجه "الغرية الفنية".
 اأنغام..وازمة زواجها 

النجمة اأنغام تع��د املثل الأعلى لكارمن �صليمان، ومن املوؤكد 
اأي�ص��ًا اأنها مل ت�صتمع اإىل جتربته��ا حول اأزمة ارتباط املطربة 
مبلح��ن اأو م��وزع مو�صيق��ي. ولو �صاألته��ا، لفتحت له��ا دفاتر 
ق�صي��ة اخللع م��ن زوجها الثاين امل��وزع املو�صيق��ى الكويتي 
فه��د، ال��ذي تزوجته يف �صه��ر مايو ع��ام 2004، بعد طاقها 

من مهند�ص ال�صوت جمدي عارف، والد ابنها البكر "عمر"، 
 �صريين جتربتان فا�صلتان

النجم��ة امل�رصي��ة �صريين عب��د الوهاب خا�صت ه��ي الأخرى 
جتربت��ن فا�صلت��ن، اإذ تزوج��ت ملحن��ن؛ الأول ه��و امللحن 
وامل��وزع املو�صيق��ي مدح��ت خمي���ص، وكانت تنك��ر زواجها، 
وكادت تدخ��ل ال�صج��ن ب�صب��ب اتهامها بتزوير حم��رر ر�صمي، 
عندم��ا ادع��ت اأنه��ا ل ت��زال اآن�صة، ث��م تزوج��ت امللحن حممد 
م�صطف��ى، واأجنب��ت طفلت��ن هم��ا "م��رمي وهناء"، ث��م طلبت 
الط��اق ب�صب��ب ما و�صفت��ه ب�"احلي��اة املنغلقة"، موؤك��دة اأنه 
مل يك��ن يفر���ص عليه��ا اأحلان��ه، ومل تكن تفر���ص نف�صها على 
مو�صيق��اه، ولك��ن زواجهم��ا كان ل��ه الأث��ر ال�ص��يء عليهم��ا، 
وطاقهم��ا اأحدث نف�ص الأث��ر لدى الطفلت��ن، وقالت اأكر من 
م��رة اإنها فكرت بالع��ودة لطليقها من اأجل الطفلتن، ولكنهما 

اتفقا معًا على اأن الزواج �صي�رص بهما.
 جنات حالة زواج عجيبة

الفنان��ة املغربي��ة جنات �صاحب��ة واحدة من ح��الت الزواج 
العجيب��ة بن املطرب��ات وامللحن��ن، اإذ اأك��د مكت�صفها حممد 
�صياء اأنه تزوجها وهي بعمر 16 عامًا، ون�رص ال�صور الر�صمية 
حلف��ل الزفاف، واأ�ص��ار اإىل وق��وع الطاق بعد ث��اث �صنوات، 
بينم��ا هي ت�رص على اأنها مل تتزوج حتى الآن. �صياء مل يكرر 
خط��اأ ال��زواج �رصاً، ب��ل اأعلن زواجه ف��وراً هذه امل��رة، فكانت 
زوجت��ه املطربة اآمال ماه��ر، التي اأجنبت ل��ه طفلهما الوحيد 
"عمر"، قبل اأن تطلب الطاق �رصيعًا، بعدما علمت باأنه تزوج 

�صقيقة املطربة ال�صورية اأ�صالة، ثم مل تكرر التجربة جمدداً.
الزيجة الأ�صهر

الزيج��ة الأ�صه��ر ب��ن اأم��ريات الغن��اء ومل��وك 
التلح��ن كانت من ن�صي��ب اجلزائرية 

وردة واملو�صيق��ار امل���رصي بليغ 
حم��دي، وا�صتم��رت �ص��ت �صنوات، 
كانت الأجم��ل يف امل�صرية الفنية 
للنجم��ن الراحل��ن، اللذين قدما 
مع��ًا روائ��ع ل تن�ص��ى م��ن الغناء 

امل�صل�ص��ات  وحت��ى  وال�صينم��ا 
ال��ورد".  "اأوراق  ومنه��ا  الدرامي��ة، 

عل��ى  اخت���رصت  وردة  لك��ن 
العائل��ي  امل�صت��وى 

كل م��ا يج��ب قول��ه 
بلي��غ  بو�صفه��ا 
الفا�ص��ل.  بال��زوج 
املناف�صة  اإن  وُيق��ال 

وردة  ب��ن  الفني��ة 
حاف��ظ  احللي��م  وعب��د 

الط��اق،  �صب��ب  كان��ت 
خ�صو�ص��ًا اأن بلي��غ مل يك��ن 

ليف��رط يف فر�ص التعاون 
مع الأخ��ري، بينما يرى 

اأن  الآخر  البع���ص 
بلي��غ  حما���ص 
ملوهب��ة ميادة 

احلن��اوي و�صائع��ة زواج��ه كان��ت الق�ص��ة الت��ي ق�صم��ت ع�ص 
ال��زواج املتداعي، وهو ما ملحت اإلي��ه الفنانة اجلزائرية حن 
�رصحت ب��اأن الفنانة ال�صورية "ميادة احلن��اوي" كانت �صببًا 
يف طاقها من زوجها، لرغبتها يف اأغنية "م�ص عوايدك" التي 

قدمها بليغ مليادة احلناوي.
كوكب ال�رصق وزواج القرن الع�رصين

زواج الق��رن الع�رصي��ن يف الو�ص��ط الغنائ��ي كان بن �صاحبة 
الع�صم��ة اأم كلث��وم وامللحن الواع��د وقتها حمم��ود ال�رصيف. 
ولك��ن ال��زواج انته��ي باأ���رصع مما ب��داأ، بعدما تيقن��ت كوكب 
ال���رصق م��ن اأن امللح��ن ال�صاب مل ينف��ذ وعده ويطل��ق زوجته 
الأوىل، فيم��ا اأب��ت اأم كلث��وم اأن ُتع��رف بن النا���ص بالزوجة 
الثاني��ة، فانته��ى حل��م اأن يقدم ال�رصي��ف حلنًا ل�صي��دة الغناء 

العربي.
 �صمرية �صعيد... اأزمة نف�صية

الفنان��ة �صم��رية �صعي��د له��ا جترب��ة طويل��ة م��ع املو�صيقار 
امل���رصي هاين مهن��ي، وهي جتربة ثري��ة وحمرمة جداً على 
امل�صت��وى املهن��ي، ولكنها ترك��ت اأزم��ة اإن�صانية عن��د الديفا 
بعدم��ا رف�ص هاين طلبها الإجن��اب، على اعتبار اأنه كان 
متزوج��ًا ولدي��ه اأبناء م��ن الزوج��ة الأوىل؛ ولهذا 
�صارع��ت اإىل طل��ب النف�ص��ال ف��ور ح�صولها 
عل��ى اجلن�صي��ة امل�رصي��ة، فتزوج��ت اب��ن 
بادها رج��ل الأعمال املغربي م�صطفى 
النابل�ص��ي، ال��ذي اأجنب��ت من��ه ابنه��ا 
الوحي��د "�ص��ادي"، قب��ل اأن ينف�ص��ل 

الزوجان، بعد �صنوات من الزواج.
 جتربة ناجحة

الأمر لي�ص كله بهذا ال�صوء، فهناك جتربة 
ناجحة حت��ى الآن جتمع املطربة الكويتية 
نوال بزوجها م�صعل العروج، بينما التجربة 
الت��ي ل تعو���ص وي�صع��ب تكراره��ا كان��ت 
من ن�صي��ب جارة القم��ر ال�صيدة ف��ريوز التي 
تزوج��ت امللح��ن عا�ص��ي الرحب��اين ع��ام 1955، 
واأجنبت منه زي��اد عام 1956، ثم هايل عام 1958، 

ثم ليال عام 1960، واأخرياً رميا عام 1965.

بغداد
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تقرير – هيفاء القره غولي 

يعاين املواطن يوميا جملة من امل�صاعب ل�)مت�صية( اموره 
يف ظل تراكم امل�صاكل واملتطلبات التي تواجهه ،فالعراقي 
ب��ات حما�رصا بك��م هائل م��ن الق�صايا والت��ي لي�صتطيع 
ايجاد املعاجل��ات لها،ماجعله كغريهمن الب�رصيف ا�صقاع 
املعم��ورة، يتج��ه نح��و ال�صبك��ة العنكبوتي��ة او ماي�صم��ى 
بالنرن��ت بحث��ا عن التج��وال اللك��روين ع�ص��ى ان يجد 

�صالته فيه.
يف الع��راق كح��ال معظ��م اخلدم��ات نع��اين م��ن م�ص��اكل 
لح���رص لها مع ه��ذه اخلدمة والتي باتت م��ن �رصوريات 
احلي��اة الع�رصية ولميكن ال�صتغن��اء عنها ،لبل حتى من 
ليجي��د الق��راءة والكتابة ب��ات ميلك توا�ص��ا م�صتمرا عرب 
مواقع التوا�صل الجتماعي ،اما من خال �صورة او مقطع 

�صوتي او فيديوي .
قب��ل ايام حدثن��ي �صديق ان خالت��ه العج��وز ار�صلت عليه 
ليا لتطلب منه �رصاء )فايرب( لها ا�صوة ب�صديقتها ام ح�صن 
لنه��ا تريد ان "حتج��ي" وياها ع��ن ذكريات زم��ان علما 

انهما ليفرقان ابدا ال عند فرا�ص النوم.!!
درا�صة اأعدتها موؤ�ص�صة )اأكامي( لاإنرنت املخت�صة بتحديد 
�رصعات الإنرنت والتحميل والتنزيل عامليا و�صملت 185 
دول��ة ، ك�صف��ت ان العراق حل فيه��ا باملرتبة 179 ب�رصعة 
تنزي��ل بلغ��ت 0.75 ميغابايت يف الثاني��ة ، متخلفًا بذلك 
عن اأفغان�صتان التي حلت يف املرتبة 167، وال�صودان التي 

حلت باملرتبة 173.
ورغ��م ان العراق يعد من ا�صوء اخلدمات مبنظومة النرنت 
، ال ان��ه الك��ر ارتفاع��ًا يف اأ�صعار خدم��ات الإنرنت بن 

البلدان العربية والقليمية .
ورغ��م ارتف��اع اأ�صعار جتهيز تل��ك اخلدمة مقارن��ة بالدول 
القليمي��ة ال انه��ا ل توف��ر ال�رصع��ة املطلوب��ة يف حتميل 
امللفات والر�ص��ال وال�صتام، كما ل توفر اجلودة الازمة 
لإج��راء الت�ص��الت الهاتفي��ة وحمادث��ات الفيدي��و ع��رب 

النرنت.
جلن��ة اخلدم��ات والإعم��ار النيابي��ة ، اتهم��ت �صيا�صي��ن 
نافذين بالوقوف وراء ت��ردي �صبكات النرنت ،ف�صا عن 
ان بع���ص هذه ال���رصكات تابعة ل�صخ�صي��ات نافذة جتري 
�صفقات م�صبوهة مع ال�رصكات مقابل مبالغ مالية باهظة 

لبقاء الو�صع احلايل .
 اما ا�صحاب مكات��ب النرنت فيقولون انه عندما يح�صل 
عط��ل يف املنظومة يتم الت�صال بال�رصك��ة الرئي�صة ، ويف 

كل مرة يكون ال�صبب نف�صه هو عطل يف الكيبل ال�صوئي.
متخ�ص�ص��ون يف قطاع الت�صالت يقول��ون اإن “احلكومة 
�صيط��رت على منافذ اخلدمة الدولية و�صارت تقطع و تفتح 
الن��ت متى �صاءت، وهذا امر مري��ب وخطري، لن املواطنن 
ل يريدون ان يخو�ص��وا جتربة ال�صعودية او ايران، ل �صيما 

وان الدولة ب�صدد حجب بع�ص املواقع".
ال���رصكات التي تقدم هذه اخلدم��ات تقوم باإ�صعاف خدمة 
النت كنوع م��ن انواع ال�صغط على احلكومة من اجل ايهام 
املواط��ن ب��اأن ال�صب��ب ه��و ق��رار احلكوم��ة ،ذاك ان النا�ص 

ي�صدقون كل �صيء به تق�صري او ف�صل عن احلكومة .
حكايتنا مع ال�"نت" �صتطول ولن تكون لها نهاية مادامت 
ال�رصكات تتعامل من حتت الطاولت باأ"الكومي�صينات"مع 
بع���ص ال�صخ�صي��ات الناف��ذة يف احلكومة والت��ي ليهمها 
�ص��وى ان تكدي�ص الموال ،م��ادام معظم افراد العائلة �صار 
مدمن��ا على النرنت حتى انك اذا دخل��ت للبيت ينبغي ان 
ت�صل��م عليهم ع��رب "الفي�صبوك" ويردون علي��ك ب�"ليكات" 
ورمب��ا يقول��ون ل��ك "اهلل اب��و اخل��ري" �صريد ج��اي بيب�صي 

،دوملة ،باجة ..قاتل اهلل الدليفري!!. 

قاتل الله..
الدليفري !

سعد الكعبي

سوالف 
عراقية

االن ، وملتابع����ة اخر امل�ستجدات التي تظهر عل����ى ال�ساحة 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 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 االإجتماعي كالفي�سبوك Facebook بكتابة كلمة اجلورنال .

يمكنك تنزيله من أسواق 

التطبيقات كافة وتثبيته 

على انظمة االندرويد 

وااليفون لالجهزة الذكية

زواج المطربات من ملحنين أدت بهن إلى تجارب فاشلة وبعضها صادمة 

تطبيق »الجورنال« متوافر مجانا على الهواتف الذكية كافة
ً


