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الحسم الذي أظهرته االجهزة االمنية العراقية، ما بين بغداد 
وأربيل، في القاء القبض على قاتل الصيدالنية وعائلتها  في 
بغداد بعد ساعات من حدوث الجريمة، يؤكد ان الحكومة 
قادرة من دون ضغوط سياسية على الخروج بنتائج مشرفة 
في الكشف عن مئات الجرائم التي راح ضحيتها عراقيون 
الرأي  عن  التعبير  بحرية  يتصل  اغلبها  مختلفة  ألسباب 

والقضايا السياسية والتصفيات الغامضة .
خرجت تأويالت كثيرة على نحو سريع مع هذه الجريمة، 
وأية جريمة أخرى اذا مضى الوقت عليها من دون القاء 

القبض على المجرمين .
البشرية،  البلد  ثروة  من  جزء  العراقي  المواطن  أمن 
فاالنسان اذا كان مهّدداً في حياته ال يعمل وال ينتج، ويبدأ 

بفقد األواصر التي تربطه ببلده مع الزمن .
االستثمار في االمن بات من أبرز االستثمارات في العالم 

لتنمية قدرة المجتمعات على االنتاج والتطور.
 واألمن يحتاج الى تكاتف قطاعات متعددة مع الحث على 
والشارع  البيت  يكون  لكي  الناس  في وعي  نوعية  زيادة 

والمحلة والقرية والمدينة في أمان. 
االستثمار  هو  العراق  في  الغائبة  األمن  استثمارات  من 
في اإلعالم عبر وحدات عمل اعالمي النتاج المواد ذات 
السالمة  تحقيق  اجل  من  االعمار،  لكل  المناسبة  التوعية 

االمنية المجتمعية.
 وهذا دور جميع المؤسسات لنقل مفهوم األمن من المعنى 
من  المتوارث  التعسفي  واالضطهادي  الضيق  السياسي 
والضمانة  والثقة  االصالح  معنى  الى  السابقة  االنظمة 
الجريمة  يجعل  بما  الحياة،  سير  سالمة  لتدبير  االكيدة 
ومرتكبيها في واقع انعزالي يمكن التخلص منه مع زيادة 

الوعي وتوفير التعليم الجيد وتقليل نسبة البطالة.

العراق والضياع
اذا كنا نحن العراقيين، قادة وشعب، نمتلك الشجاعة والصدق مع النفس 
علينا أن نقف أمام أنفسنا ونسألها: ما الذي صنعناه بأنفسنا خالل العقود 
تئن  ما  الخطيئات  من  ارتكبنا  لقد  وهللا  المنصرمة؟!  األخيرة  األربعة 

بحملها جبال!!!
انقسمنا على أنفسنا بين قوميين ويساريين، بين متدينين وعلمانيين، وبين 
عرب وكرد، وبين سنة وشيعة، وبين ريفيين وحضريين، وبين غربيين 
أو  اآلخر  ليتفهم  كلنا  نكن  ولم  ورجعيين....  تقدميين  وبين  وشرقيين، 
ليتنازل عن سحقه، ناهيك عن التسامح والتصالح والتعاون من أجل بناء 

الوطن.
فما أن تأتي سلطة حتى تمحو آثار سابقتها وتلعنها لعناً كبيراً، قتالً وذبحاً 

واعتقاالً أو تهجيراً.
ولم تكن تشنجات عالقاتنا بالجيرة كلها لتقل سواداً عن عالقاتنا الداخلية. 
وازاء هذه العقول والنفوس والقلوب لم يكن أمام اآلخرين المتربصين بنا 

سوى استثمارها في المساهمة بإشعالها وادامة نيرانها.
اللبنات فوق  أن تضع  إال  فما عليك  عالياً  بنياناً  ترفع  أن  لك  كان  واذا 

بعضها، من ناحية، واالبتعاد عن هدم األخرى، من ناحية ثانية.
وخسائرها  حيثياتها  بكل  االيرانية  العراقية  الحرب  نتذكر  معي  تعالوا 
الكبيرة، وتعالوا نتذكر ما حل في العراق بعد غزوه للكويت، وما آلت 
عليه.  العقوبات  وفرض  الحصار  أثناء  الشعب  وأحوال  ظروف  إليه 

وتعالوا معي نتذكر عام ٢٠٠٣، وما أدراك ما عام ٢٠٠٣؟!
تعالوا معي لنرى ماذا صنع االحتالل األمريكي، واالستعمار اإليراني، 
وباء  انتشر  إذا  حتى  العراق،  في  أنهاراً  طائفية  دماء  سارت  وكيف 
اإلرهاب وما حل في مدن العراق من سيطرة ما سمي بالدولة اإلسالمية 
على ما يزيد عن نصف مساحة العراق، بعد تخلي الجيش والشرطة عن 

أمر حمايتها.
تعالوا معي نرفع جثث الضحايا من بين خرائب المدن، ونزور مخيمات 

النازحين، ونتراسل مع مئات اآلالف ممن هجر أهله ووطنه.
استعدادهم  وعن  مواطنتهم،  هوية  عن  العراقيين  نسأل  معي  تعالوا 
المغتربين  أبناء عراقيينا  نسأل  معي  تعالوا  أجل وطنهم.  من  للتضحية 
في  رغبتهم  عن  األرض  أصقاع  في  والضائعين  بل  ال  والمهاجرين، 
االجتماعية  قيمنا  نسأل عن منظومات  تعالوا معي  العراق.  إلى  العودة 
عن  نبحث  معي  تعالوا  والمسروقة.  المنهوبة  ثرواتنا  وعن  واألخالقية 
معي  تعالوا  حكماء.  دين  ورجال  وطنيين  وبرلمانيين  شرفاء  سياسيين 

نبحث عن وطن اسمه العراق!!
الرافدين  تخلفنا ونحن سليلي حضارات وادي  ذلك؟  المسؤول عن  من 
من بابل إلى آشور إلى بغداد؟ أدياننا ومذاهبنا؟ قومياتنا واثنياتنا؟ ثرواتنا 
أرضنا  سواد  وبداوتنا؟  فوضويتنا  أحوالنا؟  إدارة  في  عجزنا  وجشعنا؟ 

وجوفها وأطماع اآلخرين فيها؟ أم حظنا العاثر؟!
الباحثين عن أمان وإقامة  كان الطيب فينا يتألم على الناس المهاجرين 
وتنقلنا  قوارب  تحملنا  مشردين  فأصبحنا  مأوى...  ودفء  عيش  ولقمة 
ختماً،  ننتظر  طوابير   ونصطف  غابات  أوحال  في  ونسير  شاحنات 

ونعتصر الرأس بحثاً عن ما يسلينا.
نتراشق االتهامات لعناً وتخوينا، ننتظر من سجاننا شربة ماء تروينا، وقد 

أخذت منا الزمان وسائل تواصلنا االجتماعي في غث وسمينا...
وتمر  والياسمينا،  الوز   نرقب  األرض  على  السماء  جنات  في  نجلس 
من أمامنا حسان وتتزحلق على الماء قوارب جميلة، مستظلين بأشجار 
عمرنا  في  وتتسارع  أمالً،  األيام  مساكينا...نعد  بشراً  علينا  تعطف   ،

السنينا...
العراق  يعود  أن  الرجال  وعزم  مشيئة هللا  وتبقى 

إلى وطن ألبنائه التائهينا!

د. نزار محمود
برلني

عاما  خمسني  بعد   - ب(  ف  )املغرب()أ  الصويرة 
ديابات  قرية  حتتفي  هندريكس،  جيمي  وفاة  على 
الصغيرة قرب السواحل األطلسية في جنوب املغرب 
بذكرى عازف الغيتار األسطوري الذي كان له "مرور 
تاريخي" في املنطقة قبيل رحيله املأسوي في ريعان 
الشباب. ويستذكر الستيني محمد بوعاللة الذي كبر 
املوسيقي  زيارة  باجليش،  االلتحاق  قبل  ديابات  في 
البريطاني إلى املنطقة قبل أكثر من نصف قرن، قائال 
"رأيته هنا، لقد كان شابا مع غيتار على ظهره". ففي 
خاطفة  زيارة  الالمع  العازف  أجرى   ،1969 صيف 
بعد  على  الواقعة  السياحية  الصويرة  مدينة  إلى 
احملطة  هذه  وتبقى  ديابات.  من  كيلومترات  خمسة 

السريعة ماثلة في ذاكرة املنطقة، لكن ليس من خالل 
أي صورة أو تسجيل صوتي بل عن طريق احلكايا 
الكثيرة املتداولة عنها. ويقول محمد بوعاللة مرتديا 
مرة  "شاهدت جيمي هندريكس  بنيا  تقليديا  قميصا 
أو اثنتني )...( أتى إلى هنا وزار ديابات مع أصدقائه 
)...( لكنه لم يسكن هنا يوما". ورغم مرور نصف قرن 
على وفاة املوسيقي األميركي في 18 أيلول/سبتمبر 
مزيجا  تناول  بعدما  لندن  في  عاما   27 عن   1970
ذكراه  تزال  ال  واملشروب،  املنومة  احلبوب  من  قاتال 
الصغيرة.  القرية  أنحاء  مختلف  في  بقوة  حاضرة 
وتبدو ديابات أشبه مبزار مكرس جليمي هندريكس، 
إذ حتمل مواقع عدة اسم العازف بينها مقهى "كافيه 

امللونة  "هندريكس". كما تنتشر صوره  جيمي" ونزل 
للعازف  التاريخي"  "املرور  ذكرى  حتيي  وشعارات 
مهرجان  في  األذهان  في  احملفورة  مشاركته  قبيل 
عبد  ويقول  مجده.  قمة  في  كان  عندما  وودستوك 
العمر،  من  والسبعني  الثانية  في  رجل  وهو  العزيز 
"أضاعها"،  لكنه  هندريكس  مع  صورة  التقط  إنه 
وكان  جيدة  بصحة  "بدا  بأنه  املوسيقي  واصفا 
زيارات  وفيما حظيت  الشخصيني".  محاطا بحراسه 
إلى  بالنت  وروبرت  ماكارتني  وبول  موريسون  جيم 
دقيق،  بتوثيق  والسبعينات  الستينات  في  املغرب 
البالد  في  هندريكس  مرور  يكتنف  يزال  ال  لغز  ثمة 
بعضها  يتسم  التي  الشائعات  من  سيال  يوّلد  ما 

بغرابة شديدة. ويقول سيزار غليبيك وهو أحد كاتبي 
سيرة املوسيقي في مقابلة نشره موقع "يونيفايبس" 
 1969 صيف  خالل  القصيرة  "زيارته  إن  اإللكتروني 
والقصص  املغلوطة  املعلومات  من  سيال  أثارت 
الوهمية". وتفيد إحدى الروايات املتداولة أن العازف 
األعسر استلهم من خراب قصر دار السلطان املهدوم 
عند مداخل القرية في تأليف أغنيته الشهيرة "كاسل 
مايد أوف ساند". لكن هذه األغنية صدرت سنة 1967، 
أي قبل سنتني من زيارته ملغرب. غير أن هذا األمر لم 
النجم  صور  فيه  تنتشر  الذي  الصغير  املقهى  مينع 
الفتة  من خالل  األغنية  بهذه  التباهي  من  األميركي، 

خشبية موضوعة على اجلدار.

حكايات عن زيارة جيمي هندريكس التاريخية للمغرب بعد نصف قرن على وفاته

مادونا تتولى قريبًا إخراج
فيلم عن سيرتها

أربع روايات هي األولى 
ملؤلفيها بني الست املتنافسة 

على جائزة بوكر
املغنية  أعلنت   - ب(  ف  )أ  نيويورك- 
تعتزم  أنها  الثالثاء  مادونا  األميركية 
واصفة  الذاتية  سيرتها  عن  فيلم  إخراج 
إياها بأنها "ال ُتصّدق"، وبأنها على شكل 

لعبة "اجلبل الروسي" أو األفعوانية.
مادونا  موقع  على  ُنِشر  بيان  وأوضح 
اإللكتروني أن املغنية التي بدأت مسيرتها 
فيها  حّطمت  عامًا   40 نحو  قبل  الفنية 
هذا  إخراج  ستتولى  احملّرمات،  من  عددًا 
شركة  لصالح  الذاتية  سيرتها  عن  الفيلم 
ستشارك  كذلك  لإلنتاج.  "يونيفرسال" 
إلى  الفيلم  سيناريو  كتابة  في  مادونا 
بجائزة  فاز  الذي  كودي  ديابلو  جانب 
أوسكار أفضل سيناريو عن فيلم "جونو" 
 62( مادونا  عن  بيان  ونقل   .2007 عام 
)اجلمهور(  أشارك  أن  "أريد  قولها  عامًا( 
ق في احلياة، كفنانة،  رحلتي التي ال ُتصدَّ
كموسيقية، كراقصة". وأضافت "املوسيقى 
قائلة  الفيلم". وتابعت  ستكون في صميم 
"املوسيقى هي التي جعلتني أتقدم، والفن 
قصص  ثمة  أعيش.  يجعلني  الذي  هو 
ومن  أحد،  يسمعها  لم  ملهمة  كثيرة 
يستطيع أن يرويها أفضل مني؟ من املهم 
رؤيتي،  ووفق  بصوتي  أشارك،  أن  جدًا 
حياتي التي كانت على شكل )لعبة( اجلبل 
صعودًا  بالتقلبات  حافلة  أي  الروسي"، 
وهبوطًا. أما رئيسة مجموعة "يونيفرسال 
فوصفت  النغلي  دونا  إنترتينمنت"  فيلمد 
"لقد  "الرمز بامتياز". وقالت  مادونا بأنها 
مبوهبتها  قّلة،  يفعل  كما  ثقافتنا  طبعت 
اجلميع  مبتناول  فن  ابتكار  في  املميزة 
إلى  البيان  يشر  ولم  احلدود".  ويوسع 
تتولى  الذي  الفيلم  عروض  إطالق  موعد 
ومين"  )"ليتل  باسكال  إميي  إنتاجه 

و"سبايدرمان: نيو جنيريشن"(.
جناحًا  مسيرتها  خالل  مادونا  وحققت 
غير مسبوق لدى الفنانات، إذ بيعت 335 
مليونًا من أسطواناتها، ونالت عددًا كبيرًا 
لها أغلفة 4700  من اجلوائز، وخصصت 
مجلة، بحسب ما ورد في موقعها. وكانت 
صاحبة أغنيَتي "اليك إيه بريير" و"اليك إيه 
فيرجن" أدت دورها السينمائي األول عام 
سوزان"،  سيكينغ  "ديسبيرتلي  في   1985
عام  غلوب"  "غولدن  جائزة  تنال  أن  قبل 

1996 عن دورها في فيلم "إيفيتا".
فيلم  أول   2011 عام  إي"  "دبليو.  وكان 
كتابه  في  كذلك  وشاركت  إخراجه،  تولت 
جائزة  على  حصل  وقد  له،  السيناريو 

"غولدن غلوب" عن أفضل أغنية.

"بوكر"  جائزة  منّظمو  أعلن   - ب(  ف  )أ  لندن- 
التي  الستة  الكتب  بني  من  أن  املهمة  األدبية 
أربع  املنافسة  من  النهائية  للمرحلة  اختيرت 
تتناول  مؤلفيها،  نتاج  باكورة  هي  روايات 
والعنصرية  املناخي  كالتغّير  عّدة  مواضيع 
النهائية  الالئحة  وتضّم  العائلية.  والعالقات 
كتاب "ذيس مورنبل بادي" )"هذا اجلسد احملزن"(
زميبابوي،  من  دانغارميبغا  تسيتسي  للكاتب 
وهو اجلزء الثالث من ثالثية تتناول قصة شابة 
األربعة  الكّتأب  أما  الفقر.  تعاني  زميبابوي  من 
فهم  لهم،  األولى  هي  بروايات  يشاركون  الذين 
وبراندن  دوشي  وأفني  كوك  دايان  األميركيون 
الذي  ستيورات  دوغالس  واإلسكتلندي  تيلور 
يحمل أيضًا اجلنسية األميركية. وتدور الرواية 

)"الوحشية  وايلدرنس"  نيو  "ذي  اخليالية 
آثار  تعاني  مدينة  حول  كوك  لدايان  اجلديدة"( 
على  راهنًا  الكاتبة  وتعكف  املناخية.  األزمة 
اشترت  بعدما  كتابها  من  سيناريو  اقتباس 
إنتاج مسلسل مستوحى  "وورنر براذرز" حقوق 
احملروق"(  )"السّكر  شوغار"  "بورنت  أما  منه. 
لألميركية أفني دوشي فيستكشف العالقة املعقدة 
بني أّم وابنتها في الهند املعاصرة. وستكون مازا 
منغيستي أول كاتبة إثيوبية تصل إلى نهائيات 
"بوكر"، وهي استوحت قصة عائلتها لتأليف "ذا 
شادو كينغ" )"ملك الظل"( الذي يتناول انتفاضة 
اإليطالي  االجتياح  على  العاديني  املواطنني 

إلثيوبيا في ثالثينات القرن الفائت.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

في  لص  - جنح  ب(  ف  )أ  كونغ-  هونغ 
طوابع  مجموعة  سرقة  في  كونغ  هونغ 
مليار  نصف  قيمتها  تفوق  ومخطوطات 
دوالر خالل عملية سطو نفذها في وضح 
الشرطة  في  مصدر  أفاد  ما  على  النهار، 

وكالة فرانس برس األربعاء.
شقة  إلى  دخل  السارق  إن  املصدر  وقال 
تابعة لهاوي اجلمع الصيني فو شونشاو 
من ست عشرة طبقة  مؤلف  مبنى  داخل 
في حي كولون املفعم باحلياة، حيث نفذ 

عملية السرقة التي استمرت ساعتني.
وأفادت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ 
بوست" بأن القيمة اإلجمالية للمسروقات 
محلي  دوالر  مليارات  أربعة  إلى  تصل 

)516 مليون دوالر أميركي(. وهي تشمل 
الزعيم  بيده  خّطها  وثيقة  خصوصا 
طوابع  وخمسة  تونغ  تسي  ماو  الراحل 

قدمية قّيمة للغاية.
جامعي  جمعية  في  العضو  فو  وكان 
في  موجودا  كونغ،  هونغ  في  الطوابع 
حصول  عند  الرئيسي  الصيني  البر 
أيلول/سبتمبر،  من  العاشر  في  السرقة 

وفق املصدر في الشرطة.
وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ 
بوست" أن قيمة املسروقات لم ُتقدر بدقة 
كونغ  هونغ  إلى  فو  ابنة  عودة  بعد  إال 

ملساعدة احملققني.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

"أبل"  عرضت   - ب(  ف  نيويورك-)أ 
لساعتها  اجلديدة  النماذج  الثالثاء 
"آي  اللوحي  وجلهازها  ووتش"  "آبل 
"آبل  اشتراكها اجلديد  إلى  إضافة  باد" 
عن  معلومات  أي  تعلن  لم  لكنها  وان"، 
قد  الذي   "12 فون  "آي  الذكي  هاتفها 
يكون متوافقًا مع تقنية اجليل اخلامس.
افتراضيًا  بالكامل  أقيم  عرض  وخالل 
في  مقرها  من  اإلنترنت  عبر  وُنِقل 
كشفت  كاليفورنيا(،  )والية  كوبرتينو 
املتصلة  ساعاتها  جديد  أواًل  الشركة 
النسخة  وهي  ووتش"،  "آبل  باإلنترنت 

السادسة.
النسخة  هذه  في  االبتكارات  أبرز  ومن 
اجلديدة استحداث أداة الحتساب معّدل 
قليلة،  ثواٍن  خالل  الدم  في  األكسجني 
تشّكل تقييما فاعاًل للوظائف التنفسية، 
بحسب "آبل".وستتوافر الساعة اعتبارًا 
تباع  أن  على  املتاجر،  في  اجلمعة  من 

بسعر يبدأ بـ399 دوالرًا.
يزامنوا  أن  املستخدمني  إمكان  وفي 

البدنية  اللياقة  تطبيق  مع  ساعاتهم 
يوفر  الذي  بالس"  "فيتنس  اجلديد 
متارين رياضية عبر اإلنترنت من خالل 
عبر  أو  باد"  "آي  أو  فون"  "آي  أجهزة 
"آبل تي في". وقد ينافس هذا التطبيق 
املتخصصة  "بيلوتون"  شركتي  خدمات 
املنزلية  الرياضية  الدراجات  في 

و"نايكي" للتجهيزات الرياضية.
وان"  "آبل  اشتراك  أيضًا  اجلديد  ومن 

واملوسيقى  التدفقي  البث  منصات  في 
وكذلك  لـ"آبل"،  التابعة  الفيديو  وألعاب 
ِمن  )املعلوماتية  في خدمتها احلسابية 
األساسي  االشتراك  سعر  ويبدأ  ُبعد(. 
وسيتاح  شهريًا،  دوالرًا   14,95 من 
خالل اخلريف املقبل في نحو 100 بلد، 
العائلي  االشتراك  سعر  ُحِدد  حني  في 

بـ19,95 دوالرًا شهريًا.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

دار  تطرح   - ب(  ف  نيويورك-)أ 
لتيرانوصور  عظميا  هيكال  "كريستيز" 
في  نوعه  من  اكتماال  األكثر  بني  من 
العالم، للبيع في مزاد في السادس من 
مع  نيويورك،  في  األول/أكتوبر  تشرين 
هذا  في  قياسي  بتحقيق سعر  توقعات 

اجملال.
"ستان"  املسمى  للحيوان  النموذج  هذا 
الذي كان يراوح وزنه بني سبعة أطنان 
وثمانية وطوله 12 مترا، هو خير ممثل 
التي  األشهر  الديناصورات  لفصيلة 

تثير اهتمام العالم أجمع.
وقد اكُتشف الهيكل العظمي العائد إلى 

قرب   1987 العام  في  سنة،  مليون   67
اجلنوبية  داكوتا  بوالية  بافالو  مدينة 

في الواليات املتحدة.

معهد  من  إحاثة  علماء  وخصص 
هيلز  بالك  في  اجليولوجية  البحوث 
بوالية داكوتا اجلنوبية، أكثر من ثالثة 
آالف ساعة عمل لنبش الهيكل العظمي 

املؤلف من 188 عظمة وإعادة تشكيله.
مناذج  إلعداد  مذاك  اسُتخدم  وهو 
عشرات  في  الديناصور  هذا  حتاكي 
االحتفاظ  في  الراغبة  العاملية  املتاحف 
عن  قضى  الذي  احليوان  من  بنسخة 

تقديرات  وفق  عاما  عشرين  حوالى 
الباحثني.

ُيعرض  اليابان،  في  له  محطة  وبعد 
متحف  في   1996 منذ  العظمي  الهيكل 

"بالك هيلز إنستيتيوت".
األدوات  قسم  عن  املسؤول  وأوضح 
دار  في  الطبيعي  والتاريخ  العلمية 
إثر  يقام  املزاد  أن  لندن  في  "كريستيز" 

خالف بني مديري املعهد.
العظمي  الهيكل  بيع  القانون  ويتيح 
إذا ما اكُتشف على أرض خاصة، وهو 

احلال مع هذا النموذج.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

ال يزال التكتم شديدا على آيفون اجلديد 
والكشف عن اجلهاز اللوحي

مزاد على هيكل عظمي في نيويوروك وتوقعات بسعر قياسي
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سرقة طوابع ومخطوطات بأكثر
من نصف مليار دوالر في وضح النهار

نيويورك-)أ ف ب( - بدأت مغنية الراب 
األميركية كاردي بي رسميا امس االول 
أمام محكمة في والية جورجيا إجراءات 
أوفسيت  الراب  مغني  زوجها  من  طالق 
بعد ثالث سنوات لم يكن فيها زواجهما 
في  سرًا  تزوجًا  اإلثنان  وكان  مستقرًا. 
أيلول/سبتمبر 2017 وما لبثا أن أعلنا 
بينهما.  أول  انفصااًل  شهرًا   15 بعد 
مقطع  في  عامًا(   27( بي  كاردي  وقالت 
التي  "إنستغرام"  على  نشرته  فيديو 
شخص  مليون   75,5 نحو  يتابعها 
يرام  ما  على  جتري  األمور  تعد  "لم 

ذلك خطأ  وليس  مدة طويلة،  منذ  بيننا 
أحدنا  يعد  لم  ببساطة  مّنا،ولكن  أّي 
إعالم  وسائل  وأفادت  اآلخر".  يحّب 
وثائق  تفاصيل  على  اطلعت  أميركية 
احلقيقي  )واسمها  املغنية  بأن  الطالق 
احلضانة  تطلب  أملانزار(  بلكاليس 
البالغة  كالتشر  البنتها  احلصرية 
عامني، إضافة إلى نفقة غذائية لم ُتحَدد 
تشرين   4 احملكمة  وحددت  قيمتها. 
للجلسة  موعدًا  املقبل  الثاني/نوفمبر 
الوثائق  بحسب  القضية،  في  األولى 
فالتون  مقاطعة  محكمة  أوِدَعت  التي 

يتحدر  التي  الوالية  وهي  في جورجيا، 
ممنها أوفسيت )واسمه احلقيقي كياري 
أساسًا  بي  كاردي  وكانت  سيفوس(. 
برونكس  حي  من  متحدرة  تعّر  راقصة 
ظاهرة  حتّولت  لكّنها  نيويورك،  في 
أغنيتها  بفضل   2017 عام  موسيقية 
"بوداك ييلو" التي حققت جناحًا كبيرًا.
وصدرت أغنيتها اجلديدة "واب" في 21 
آب/أغسطس الفائت بالتعاون مع مغنية 
الراب ميغن ذي ستاليون وشكلت إحدى 

األغنيات األكثر جناحًا هذا الصيف.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

مغنيا الراب كاردي بي وأوفسيت شرعا في الطالق

مشاهير بينهم كارداشيان يقاطعون إنستغرام ليوم واحد


