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لـيس أمام اجملـلس العسـكري االنـتقالي احلـكم في السودان
سـوى حتـقــيق االطـمـئـنـان الـشـعـبي والـسـيـاسي في بـلـد ذي
تـعـددية في الـرأي والتـنـوع السـكانـي والسـياسي قل مـثـيلـها

ب الدول العربية.
ـكن أن يـخـتـصر اجملـلس  وهـو بـصـدد نقـل البالد من وال 
أزمــة الـــســودان في اخلـالص من حــاكم حـــالــة الى أخـــرى 
واحـد  بالرغم من انّ صـورة ذلك احلاكم لم تـكن تسرّ أحداً
من الـشعب  فهو  بقي مقفل األذنـ في السلطة ثالث سنة
ـغــادرتـهـا يـومــاً  جـاء عـبـر انــقالب عـسـكـري  ولم يــفـكـر 
وأقــصى شـركـاءه حـ اشـتـد عــوده  وانـشـطـرت الـبالد في
توافر على امكانات عهده الى اكثر من جزء  وعانى شعبه ا
بـشرية نوعية وثروات عـظيمة في االرض  من ظروف سيئة 
وبــعــد ذلك ورّط بالده مع احملــكـمــة الــدولـيــة اجلــنـائــيــة وهـو
مـطلوب لـها منـذ سنوات وحـ اندلعت الـتظاهـرات الشعـبية
ضـد حكـمه لم يعر انـتبـاهاً لهـا وغادر في زيـارة الى سوريا

كأنّ شيئاً لم يكن .
ــرحـلـة مـا بـعـد ــهم االن  هـو كـيف يـكــون االنـتـقـال اآلمن  ا
اخلالص مـن صورة احلـاكم التي اخـتصـرت البالد الـعظـيمة

في مالمحه الشخصية والسياسية حصراً ?.
أمنُ الــنـاس واحلـفــاظ عـلى حــيـاتـهم يــتـطــلّب بـسط الـســلـطـة
شهد أليام معدودات من أجل منع الفوضى العسكرية على ا
. الـــســودان له تــاريـخ طــويل كــبـــاقي الــدول الــعـــربــيــة  في
اسـتغالل الـعسكـر للفـترات االنتـقاليـة وخللخـلة االوضاع من
ـشهـد وسـرقة نـصـر الشـعب ومـصادرة أجل الـتـسـيّد عـلى ا
احلـيـاة الـسـيـاسـيـة  وهـو االمـر الـذي لـو تـكـرر سـيـقـود الى
الـرجـوع لنـقـطة الـصـفر مـجدداً وبـطـريقـة عـنيـفـة تهـدد وحدة
الــسـودان. ويـؤكــد الـعـســكـر انـهـم لن يـحـكــمـوا وسـيــحـمـون
دنـيـة وقـدم رئيس اجملـلس الـعـسكـري عـوض ابو احلـكـومـة ا
عـوف موقفـاً مطمئـناً بقرار تـنازله عن منـصبه لقائـد عسكري
آخــر من دون أن يـزول  نـهــائـيـاً هــاجس الـســودانـيـ حـول
ــكن أن نــنـسى انّ اســتــمــرار حـكـم الـعــســكــر.  لـكــنــنــا ال 
الـسـودان قدم جتـربـة راقيـة في نـقل الـسلـطـة العـسـكريـة قام
ـطالبة بـها الراحل سـوار الذهب قبل أكثـر من ثالثة عقود . ا
ـستحـيل تنفـيذها في بـتغـيير الـنظام كـامالً  هي عملـية من ا
ـا يحـتاج الـسودانـيون الى االنـتقال الى لـيلـة وضحـاها  وا
مـؤتـمـر تـفـاهـمي لـكـل االطـيـاف الـسـكـانـيـة والـسـيـاسـيـة مـعاً
ؤقـتة  لـلخـروج بحـكومة بـالتـنسـيق مع السـلطـة العـسكريـة ا
انـقـاذ وتـصـحيح لـالوضاع  تـكـون مـدنـية خـالـصـة  وتـعمل
قبلة من دون انيـة ا عـلى االعداد لالنتخـابات الرئاسيـة والبر

أن يكون ألعضائها حق الترشيح.
في الــنـهـايـة  احلـركــة االنـقالبـيـة تـمّـت حتت ضـغط الـشـعب
وارادته الـقـويـة  والبـدّ أن يـكـون الـشـعب الـسـوداني راضـياً
عن أي تــشـكــيل حــكـومي  ويــكـون خــاضـعــاً لـلــمـحــاسـبـة 
ورفض هـيـمنـة سلـطـة الرئـاسة عـلى احلـكومـة  كمـا كان في
الــسـابق . ومـاجــرى كـان عـبـر ارادة الــشـعب ومن الـداخل 
ـنع اي تدخالت خارجية والبـدّ من اجتراح احللـول الداخلية 

حتدق بالسودان . 
ــؤسـسـة الـعــسـكـريـة صــاحب الـتـغـيــيـر هـو الــشـعب وعـبـر ا
واالمـنـية  ولـيس عبـر احـتالل دولة أخـرى وترحـيب االحزاب
كما كان في العراق ح انهار اجملتمع وخضعت الدولة بها 

قدّسة لألجنبي . لتبعيات–العمالة –الشرعية وا
الـقـرار سـوداني ويجب أن يـبـقى سـودانيـاً مـهمـا اعـتراه من
نــقص في الـبـدايــة  وفي خالف ذلك يـكــون الـتـغـيــيـر مـجـرد
ــؤسـسـة حــركـة ظـاهــريـة مـبــرمـجـة لــلـحــفـاظ عـلى كــيـانـات ا
الـعسكرية واالمنـية التي تعني الوجه اآلخـر للحاكم السابق .
كــمــا إنّ الــســـوداني يــدرك انّ الــذي أطــلق الــرصــاص عــلى
احملـــتـــجـــ وأوغل في اعـــتـــقـــاالتـــهم وتـــعـــذيـــبـــهم فـي أيــام
ؤسـسات االمنـية التي تـشترك االن في االحـتجـاجات  هي ا
ـعادلـة صعـبة ودقـيقة  ـا بعـد البـشير . ا اجملـلس االنتـقالي 

ويجب أن ال تختل أبداً.

لـلعـلم دور أساسي في مـسيـرة االنسـان ومصـدر للـسعادة
خـاصــة لـلـذين يـعـرفــون مـعـنى احلـيـاة فــالـشـعـوب بـحـاجـة
ـعـاجلة شـؤونهـا وتـوجيـههـا بالـشـكل الصـحيـح لذلك عـليـنا
ـطالبة  بـحق كل مواطن في العلم والسـكن والعيش الكر ا
ـساهمـة في بناء جـيال صاحلا مـثقفا لـيصبح بـاستطـاعتنا ا

مليىء بالطموح واالمل
يـرسم واقعـا جيدا بـعيدا عن الـتقـليد وامـتداد للـتراث حيث
عرفة خاصة ح نقدمها كهدية جند أن ال شىء يضاهي ا
لألجـيـال في سـبيـل تغـيـير واقـع مريـر وبـناء مـجـتـمع صالح

يسوده العدل والكفاية.
ــان بـالــتــطــور من خالل زرع ــان بــاحلــيــاة هــو اال ان اال
الـوعي اليجاد احلرية بعيدا عن اجلماد ألن التاريخ لم يخلد
أمـجـاد اال احلـضـاريـة اال من خـالل الـفـكـرالـنـيّـروهـذا ما
ـثـقـفـون من ـفـكــرون وا يــحـاول ان يـوصـلـنــا الـيه األدبـاء وا
خالل نـــظـــرة شـــامـــلـــة حـــول أهـــمــيـــة الـــثـــقـــافـــة والـــفـــكــر
ـقارنة مـا ب انسان فهـناك حكـمة تلـخصهـا لنا ا االنـساني
عـرفـة وبـ جـاهل مـفـكـر يـحـيـا شـقـيـا “بـالـرغم مـن نـعـمـة ا
يـعيش بنعيم بـالرغم ما يحيط به من مآسي الـفقر والتخلف
بصـيرته فـاالنسـان العـاقل يعـيش الواقع بـكل آالمه وهمـومه

تمتد للمستقبل وما قد حتمله االيام في رحمها من شقاء.
لـنــسـتـخـلص بـأن الـعـلم قـائـم عـلى الـعـقل وهـو يـكـتـسب وال
اال ان يـوّرث فهو جهاد وسعي ومعرفـة وليس نزهة ترفيهية
ـطـلب ال ثـمــرته ذكـيـة  فـهـو مـطـلب كـل كـائن بـشـري وهـذا ا
ـثابرة كي نصل من خالله يـتحقق اال من خالل االجـتهاد وا
الى احلـريـة الفـكريـة بـعيـدا عن الـتخـلف والعـبـودية  فـاالمة
الــتي تــقـرأ هي االقــوى ألنـهــا ال تــخـشى عــلى نــفـســهـا من
الــسـقــوط وعـلـى ابـنــائـهــا من الـتــخـلـف والـوقــوع في بـراثن
تربـص وحـمايـتهم من كل معـتدي يـحاول جر ـغرضـ ا ا
الـبـالد الى الـسـقـوط واالنـهـيـار.  فــاالجـيـال آفـاقـهـا واسـعـة
اضي ضىء  بعـيدا عن ا سـتقـبل ا وعـليـها أن تتـطلع الى ا
ثـقـف تـسعـى ألن ترتـقى بـا األلـيم كي ال تـتـصدع وتـتـكسـر
وأفـــكــارهم الــبـــنــائــة الـــتي هي دعــائـم قــويــة لـــلــوطن الــذي
يـحتضنهم ويستفيد من خـبراتهم وقدراتهم لكي يبنوا سوية
سـيـاجـا قـويا يـتـحّـدون به كل مـعتـد فـقـصـور الثـقـافـة تـبنى
بــالــعــلم والــفـكــر ألن هــنــاك حتـدي
وصـراع مـن أجل الـبـقـاء فـاألجـيال
الـتي تـسـتـمـد مـنـهـا األ طـاقـاتـهـا
هـي الـتـي يـعــلــو ســيــاجــهـا وتــؤمن

بقائها واستمرارها .
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بيروت

{ لـندن - وكاالت - تعرض صالة
مـزادات كـريـستـيـز تـاجـا من صنع
فـابـرجيه مـصـمم مجـوهـرات أسر
قـيــاصــرة روســيـا مــصــنــوعـا من
ـاس وتـتراوح حـجـر الـزبـرجـد واأل
ـا بـ تـقـديـرات ثـمــنه قـبل الـبـيع 
 230ألــفــا و 340ألـف دوالر.وصـنع

الــتـاج في عـام  1904كــهـديـة زواج
مـن الـــدوق فــــردريك فــــرانــــســـيس
الـرابع دوق مــكــلـيــنـبــرج-شـفــيـرن
انـيا لعـروسه األميـرة ألكـسندرا بـأ
من هـانوفر وكمبرالند.وكانت والدة
الــــدوق من الــــنــــبالء الــــروس ومن
جـــامـــعي مـــجـــوهـــرات فـــابـــرجـــيه
وشـجعت ابنها البالغ من العمر 22
عـامـا عـلـى طـلب هـديـة عـروسه من
ورشــــــة فـــــــابــــــرجـــــــيه فـي ســــــان
بـطـرسـبـرج. ووصــلت الـهـديـة بـعـد
مـوعـد الزفـاف بـشهـر بـسـبب تردد
ة الدوق في اختيار األحجار الكر
وضــيــاع مــخــطــوطــات الــتــصـمــيم
األولـيـة الـتي أعدهـا فـابـرجـيه وفـقا
ـا ورد في خـطـابـات بـ الـبالطـ

اني والروسي.  لكي األ ا
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مـراقـبـة مـنـظف زجـاج يـرتـكب
ة مشـينـة تتـعلق بـعجوز جـر
في الــسـادســة والــثـمــانـ من
عـمـرهــا وتـعــاني من اخلـرف
بــحــسـب مــا ذكــرت صــحــيــفـة
(مـيتـرو) البـريطـانية. وحـكمت
عـليه احملـكمـة بخمـس سنوات
ســـجــــنـــاً خلـــيــــانـــته الــــثـــقـــة

والسـرقة.
و كـــان عــلى مــنـــظف الــزجــاج
مـاثــيـو بــنـجـامــ لـويس (33
عـامـا) أن يـنـظف نـوافـذ مـنـزل
رأة الـعجـوز مرة في الـشهر ا
عــــلـى أن يــــقـــــبض أجـــــره من

جارتها.
غيـر أن تلك اجلـارة الحظت أن
مــنــظف الــزجــاج يــتــردد عــلى
نزل أكثـر من مرة في الشهر ا
ــرأة بــذلك وأبــلــغت عــائــلــة ا
األمــــر الــــذي دفع األســــرة إلى
تــركــيب كــامـــيــرا مــراقــبــة في
ـنـزل وأن ال يـقــتـرب مـجـددا ا
ــــنـــزل وهـــو مــــا كـــشـــفه من ا

بسرعة.

الـنيابـة العـامة فتـحت حتقـيقا
ــة قـــتل الــتي وقــعت في جــر
ـاضي أي بـعـد يوم الـثالثـاء ا
واحـد فـقط من تـسـجـيل دخول
الرجل والفتاة إلى الفندق عند

سفوح جبال األلب.
وقــال أحــد مــوظــفي الــفــنــدق:
(كــان هــنـاك خالف كــبــيــر بـ
الـــزوجـــ في الـــلـــيـــلــة الـــتي
ــرأة ســبـــقت الــعـــثــور عـــلى ا
مـيتـة. اشتـكى ضيـوف آخرون
ــرتـفع وذهب من صـوتــهـمـا ا
ـــوظـــفـــ إلــــيـــهـــا في أحــــد ا
وقف). ونزل محاولة لتـهدئة ا
صــديق الــفــتــاة عـلـى مـنــطــقـة
االســتــقـبــال في الــفـنــدق عــنـد
الـسـاعـة  6:30صـبــاحـا وهـو
في حـــالــة مـــتـــوتــرة إلخـــبــار
ـوظفـ بأن صـديـقته تـعاني ا
مـن مــــــشـــــكـالت صــــــحــــــيـــــة.
واســتــدعـى مــوظــفــو الــفــنـدق
ـسـعــفـ الـذين أعــلـنـوا عن ا
وفاتهـا في مكان احلادث. وفي
حـادث اخـر  ضـبــطت كـامـيـرا
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عـثـرت السـلـطات الـسـويسـرية
علـى امرأة بريـطانـية مـيتة في
حــمـام أحـد الـفـنـادق وال تـزال
الــشــرطــة حتــقق في احلــادثــة
التي تعددت الروايات بشأنها
وفق مــــا ذكــــرت صــــحــــيــــفــــة

ز) البريطانية امس. (التا
وقـال صـديق الـفـتـاة واسـمـها
آنــا فـلــورنس ريـد ( 22عـامـا)
إنهـا (توفيت عن طـريق اخلطأ
ـارسة اجلـنس معـها) خالل 
إال أن هـــذه الـــروايـــة فـــنـــدهــا
جيرانه من نزالء الـفندق الذين
قــالـــوا إنــهم ســمــعــوا صــراخ
شجارهما طيلة ليلة احلادثة.
واحــــتـــــجــــزت الــــســـــلــــطــــات
الـسـويــسـريـة صــديق الـفـتـاة
ـاني يبلغ من الـعمر 29 وهو أ
عـامـا عـلى ذمــة الـتـحـقـيق إذ
تـشـتـبه بأنه اجلـاني ال سـيـما
بـــعـــد الــــعـــثـــور عـــلى جـــروح
وكـسـور عـلـى جسـد صـديـقـته.
وذكــرت تــقـــاريــر مــحـــلــيــة أن
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الدماغية أثناء النمو.
وقـالت طـالبـة الـدكتـوراه هـانا
شرفة على الدراسة توربفيل ا
(إن الهدف النـهائي من عملنا
هــو حتــســ صـحــة الــنــسـاء
واألطــفـال الــذين يــعــانـون من
ـــدى تــــســـمـم احلـــمـل عـــلـى ا

الطويل).

تـعـرضـها لإلجـهـاد الـناجت عن
مــــحــــاكــــاة تــــســـــمم احلــــمل.
ويــــــواجه األطــــــفــــــال الــــــذين
يــولـــدون ألمــهــات مـــصــابــات
بـتـسـمم احلــمل مـخـاطـر أكـبـر
لإلصــابـة بــأمــراض خـطــيـرة
مــــثـل ارتــــفــــاع ضــــغط الــــدم
وأمـــراض الــكــلى والــســكــتــة
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يـــقــــول الـــعـــلــــمـــاء إن عـــقـــار
ـكن أن يــسـتـخـدم الـفــيـاغـرا 
كعالج للنسـاء اللواتي يعان

مـن حــــالــــة تــــســــمـم احلــــمل.
ــكن اسـتـخـدام هـذا الـدواء و
الشهير لـتخفيض ضغط الدم
لدى النسـاء الالئي يعان من
حـالـة مـرضـيـة تـسـبب ارتـفـاع
الضغط لدى األم والطفل أثناء
احلمل. تسمم احلمل هو حالة
تــؤثــر عـلـى واحـدة من كل 16
تـحـدة وتـزيد مـلـكـة ا أم فـي ا
من خــطـر حــدوث مـضــاعـفـات
احلـــــــمـل وتـــــــعــــــــاني كــــــــيم
كـارداشـيـان ومــاريـا كـاري من
ـكن أن يـسـبب ــرض الـذي  ا
ـاً لـألم كـمــا يـزيـد صـداعــاً وأ
من خطـر إصابـة الطفل بـنوبة
قــــلـــــبــــيـــــة في وقـت الحق من
حيـاته. و ابـتـكـار الـفـيـاجرا
فـي األصـل كـــــــــدواء لــــــــــعالج
الــــذبـــحــــة الـــصــــدريـــة  –آالم
ـزمـنة  –وبـعـيداً عن الـصـدر ا
اسـتـخـدامـاته احلـالـيـة يـقـول
ـكن أن يحمي البـاحثون إنه 
قـــــلب اجلـــــنـــــ في الـــــرحم .
وتـوصل الــبـاحــثـون إلى هـذه
الــنــتــيــجـة مـن خالل أبــحـاث
أجريت على الفئران وأظهرت
أنـه عـــــنــــدمـــــا يـــــتم إعـــــطــــاء
احليوانات عقار الفياغرا فإن
ضـــغط الـــدم يــكــون أقـل عــنــد

لهـذا تأثيـر على نـتائج احلدث.
لم يـسـتــطع الـفـريق الــبـيـطـري
إجـراء الـتـشـريح ألن الـشـبل قد

 أكله بالفعل).
ـتـوقع ـوت غـيـر ا وال يُـعـتـبـر ا
ثـابـة نـكـسـة من قـبل لـلـشـبـل 
اخلـبـراء الـذين أوضـحـوا (أنه
ألـوف أن يحدث هذا من غير ا
ســـــــــــــواء فـي األســــــــــــر أو فـي
الـطــبـيــعـة ال ســيـمـا فـي حـالـة

احليوانات آكلة اللحوم).

أبـــــحـــــاثـــــهـم. قـــــال األطـــــبــــاء
الـــبـــيـــطـــريـــون (إن اجلـــاكــوار
الــصــغــيـــر وهي أنــثى ولــدت
بصحة جيدة ونشطة وأظهرت
ـتازة لـلصـغير بـيانـكا رعـاية 
ـتحدث في اليـوم األول).وقال ا
ــــنــــظــــمــــة صـــمــــويل بــــاسم ا
نــونـــيس:(لــســـوء احلظ تــوفي
الـشــبل بـعــد يـومــ ال نـعـرف
السبب) وأشار إلى (أن بيانكا
كـانـت أمًـا ألول مـرة وقـد يـكـون

ـبـكرة الـرغم من وفـاة الشـبل ا
إال أن الـــعــلـــمــاء يـــقــولــون (إن
والدته تـــزيـــد من فـــرص حـــفظ

القطط البرية).
يـــذكـــر أن الــشـــبل ولـــد في 16
شبـاط من هذا العـام بعد 104
أيــام من تــلــقــيح والــدته وهي
جاغـوار عمـرها خـمس سنوات
تـدعى بـيــانـكـا بـنــجـاح.ونـشـر
ــشــروع الــعــلــمــاء تــفــاصــيل ا
الــتــاريــخـي هــذا االنــتــهــاء من

{ ســــاو بــــاولـــو  –وكـــاالت -
فـــارق أول شـــبـل جـــاغـــوار في
الــعـالم ولـد من خالل الــتـلـقـيح
الـصنـاعي احليـاة بعـدما أكـلته
أمـه.وفي وقت ســــابق مـن هـــذا
الـعام قـام األطـباء الـبـيطـريون
Mata Ciliar فـي مــــنــــظــــمــــة
الــبـيــئـيــة في غــونـديــاي سـاو
بـــاولــو الـــبــرازيل بـــتــســـلــيم
الــشـبل ولـكن بــعـد يـومـ فـقط
تبـ أن األم أكلت شـبلـها. على
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تــــــــشــــــــغــــــــيـل ويــــــــنـــــــدوز. 
ومـن اجلــــــديـــــــر الـــــــذكــــــر أن
مــــايـــكــــروســـوفـت أن أوقـــفت
بـــالـــفــعـل مـــنــذ أبـــريل 2014
ـــنــزلــيــة الـــدعم لإلصــدارات ا

واالحترافية من (إكس بي). 
ورغم تـــوقف مــايـــكــروســوفت
عـــــــنــــــد دعم (إكـس بي) إال أن
ــــئـــة من إجــــمـــالي   1.74بـــا
األجـهـزة الـتي تـعـمل بـأنـظـمة
ويـنـدوز حـول الــعـالم ال تـزال
تــســتـــعــمل نــظــام (إكس بي)
ؤشر (ستيت كاونتر). وفقا 

عـلى الــنـواة اخلـاصــة بـنـظـام
(إكس بي). 

وبـــــهــــذه اخلـــــطــــوة تـــــكــــون
مايكروسوفت قد أنهت رسميا
وجـــود أي مــنـــتج من عـــائــلــة
 Windows NT 5.1وذلــك
بـعد  17عـاما و 7أشـهر و16
يــومـا بــالــتــحــديــد من ظــهـور
(ويــــنـــــدوز إكس بـي) وفــــقــــا

واقع تقنية متخصصة.
يــشـــار إلى أن (ويـــنــدوز إكس
بي) تــمـــتع بـــأطــــــــول فـــتــرة
حــيـــاة بـــ جـــمـــيع أنـــظـــمــة

ÊU e « ≠ ÊbM

أعـلنـت شـركـة مايـكـروسـوفت
ا إنـهـاء تقـد الـدعم التـقـني 
يــعــتـــبــر إلصـــدار األخــيــر من
أنظمة (ويـندوز إكس بي) بعد
 17عــامــا تــقـريــبــا من ظــهـور

نظام التشغيل. 
 مايكروسـوفت أوقفت خدمات
ـمـددة لـنـظـام الـدعم الـتـقـني ا
Windows Embedded
ـــصــمم  POSReady 2009ا
خـصـيـصا ألجـهـزة الـشراء في
ـعــتـمـدة في بــنـيـته ــتـاجـر ا ا

 ÊU e « ≠ ÊbM

كشف موقع    Euronewsامس  أن الجئاً عـراقياً
حـاول الـهـروب الى بــريـطـانــيـا بـطـريــقـة غـيــر شـرعـيـة
ــوتى. وقـال بـاســتـخــدام الــتـابــوت اخملــصص لـنــقل ا
ـوقع  إن  ‘احلـادثـة وقــعت في فــرنـسـا حــيث أقـدم ا
رجالن من اجلـنـسـيـة الـبـولـنديـة عـلـى مـحاولـة تـهـريب
الجئ من الــــعـــراق في احــــدى الـــشــــاحـــنـــات اال أن
اجلمارك الـفرنسـية جنحت في احـباط عمـلية الـتهريب
في مرفأ كالـيه شمالي البالد ’وأضاف (شعـر عنصر
ــعــدة لــلــنــقل إلى من اجلــمــارك أن أحــد الــتــوابــيـت ا
بـريـطـانـيـا تـزن أكــثـر من الـبـقـيـة وعــنـد فـتح الـتـابـوت
شـبـوه اكـتـشـفـوا وجـود رجل حي بـداخـله كـان قد ا
وصل بـطــريـقــة غـيــر شـرعــيــة إلى فـرنــسـا قــادمـاً من
العراق) مبـيناً أنه  (احلكم عـلى السائقـ بالسجن
ساعدة في نقل أجانب بال وثائق).  14شهراً بتهمة ا
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شــهـــدت األســابــيـع الــقــلـــيــلــة
ــاضــيــة الــكــثــيــر من حــاالت ا
االنفصـال داخل الوسط الفني
بـعد أن اعـتبـرهـا اجلمـهور من
أهم قـــــــــصـص احلب ولـــــــــكن

النهايات جاءت محزنة.
في  28مـن شــهـر مــارس أعــلن
ــصـري أحــمـد ســعـد الـفــنـان ا
فــــجـــــأة ودون أي مــــقـــــدمــــات
انـفـصــاله عن زوجـته الــفـنـانـة
ســـمــيـــة خلــشـــاب بــعــد زواج
اسـتـمــر عـامـ بــرهن فـيه كل
مـنهـمـا على حـبه لـآلخر بـطرق
عــــــــديــــــــدة من خـالل مــــــــواقع
الـتــواصل االجــتـمــاعي. ســعـد
كـــتب عــلـى حــســـابه اخلــاص
على موقع “انسـتجرام“ :”انا
قــررت االنـفــصــال عن الــفــنـانه
سـمـية اخلـشـاب … اتمـني لـها
الـســعـادة والـتـوفـيق .«سـمـيـة
اتـهـمت أحـمـد سعـد بـأنه يـغار
منها ومن جنـاحها وأكدت أنه
لم يطـلقهـا بشكل رسـمي وأنها

رفعـت ضده دعـوى خلع طـلبت
فـيهـا االنفـصال لـلضـرر بيـنما
نـــفى ســعـــد كل هـــذه األقــاويل
وقــام بــنــشــر وثــيــقـة الــطالق.
وفي  20من نـــــفس الــــشـــــهــــر
صـريـة مروة طـربـة ا أعـلـنت ا
نـاجي انـفــصـالـهــا عن زوجـهـا
أحـمـد مـجـاهـد والـذي أجنـبت
مـنه طــفـلــ وهـمــا آدم وآسـر.
وقــــالت عــــبــــر صــــفــــحــــتــــهـــا
ـوقع (تــويـتـر): الـشــخـصـيــة 
(سـامـحـوني لـنـشـر هـذا اخلـبر
بــعــد انــفــصــال ألكــثـر مـن عـام
ونــصف لــكن كــمــا في الـزواج
من إشــــهــــار كـــان البــــد عــــنـــد
الطالق أيـضا من اإلشهـار بعد
مــرور  7أشــهـــر عــلـى الــطالق
بــــشـــــكل رســــمـي وذلك إلعالم
اجلـمـيع بـأنه اكـتـمـل النـصـيب
إلى ذلك…  احلــمـد لـله عـلى كل
شيء). بـعـد عـامـ من الـزواج
صرية ساندي أعلنت الفنانة ا
انـفـصـالـهـا عن زوجـهـا الـثاني
حــازم كـــتــانـــة ووالــد ابـــنــهــا

الـوحـيـد راين والـذي تـزوجـته
سـاندي بـعد قـصـة حب كبـيرة.
ساندي أعـلنت اخلبر من خالل
برنامج (قطعوا الرجالة) وعن
سبب انـفصـالهمـا قالت إنـهما
كـانـا غـيـر مـتـفـاهـمـ مـشـيرة
إلى أنــهـا كــانت دائـمــا تـشــعـر
أنـهـا مضـغـوطـة وأحيـانـا كان
زوجــهـا يــدعـمــهـا في عــمـلــهـا
وأحـيــانـا أخــرى ال يــفـعل ذلك
فـكانت ال تـفـهم إن كـان يريـدها
أن تـــكـــمل فـي عـــمـــلـــهـــا أم ال.
ـــصـــري مـــحـــمـــود الـــفـــنـــان ا
العـسيلي فـاجأ جمـهوره أيضا
بـانـفـصاله عـن زوجته الـثـانـية
بـــــعــــــد قــــــصــــــة احلب الــــــتي
جـمـعـتـهـمـا حـيث كـان الـفـنان
يــــنـــــشــــر صــــوره مـع زوجــــته
باستمرار مؤكدا على حبه لها.
الــعـسـيـلي أكــد أنه الـسـبب في
فـشل زواجـه حـيث أنه إنـسـان
عصـبي وحساس ويـحتاج إلى
اهــتــمـــام مــســتــمـــر وال يــقــبل
بـــأنـــصـــاف احلـــلــول.  وأعـــلن

الـفـنان أحـمـد الـسـعدني طالقه
الـرسـمي من زوجـته وأم ولديه
بـعــد زواج اســتـمــر لـســنـوات
حيـث قال الـفنـان إنه تزوج في
سن صــــغــــيــــر وأنه مــــرتــــبط
نع بولديه جدا ولكن ذلك لم 
وقـوع االنــفـصــال.  الـســعـدني
أكــــد أيــــضــــا أنـه لــــيس لــــديه
استـعـداد لـلـتـفـكـيـر في جتـربة
الــزواج مــرة أخـرى فـي الـوقت

احلالي.
في مـــنـــتــــصف شـــهـــر مـــارس
ـاضـي أعـلن الــفــنـان الــشـاب ا
مـــحـــمـــد عـــلي انـــفـــصـــاله عن
زوجـته مـؤكدا ان الـطالق وقع
فـي هــــــدوء دون اإلســــــاءة ألي
مـنـهـمـا وأنه يــكن كل مـشـاعـر

التقدير لزوجته السابقة.
وانـــتـــشـــرت مـــؤخــرا عـــدد من
األخـــبـــار عن طالق الـــنـــجـــمــة
التركية بيرين سآت من زوجها
كينـان أوغلو بـعد زواج أعوام
ولـكن بـيـرين نـفت تـلك األخـبار
وقــالت إن عالقــتــهــا بــزوجــهـا

جـــيـــدة وال حـــقـــيـــقـــة لـــوقــوع
الــــطالق. فـــاجــــأت اإلعالمـــيـــة
الكويتية مي العيدان اجلمهور
بـــإعالن انـــفـــصـــال الـــفـــنـــانــة

واإلعالمـيـة اإلمـاراتـيـة مـشاعل
الـــشــحي عن زوجــهـــا الــفــنــان
أحـمــد خـمــيس ولم يــعـلق أي

منهما على اخلبر.
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