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ان�س��مت النجم��ة امل�ري��ة ي���را اإىل م��ا ُي�س��مى العامل 
االفرتا�س��ي من خالل موقع التوا�سل االجتماعي تويرت، 
حي��ث اأطلق��ت وبطريق��ة مرح��ة تغريدته��ا االأوىل، م��ن 
خالل فيديو ا�س��تعادت فيه �سخ�س��ية كانت قد اأدتها يف 
فيلم االإره��اب والكباب اأرفقتها بجملة:"م�س��اء اخلري يا 
حلوين...اأن��ا و�س��لت تويرت". هذه التغري��دة تفاعل معها 
رواد املوق��ع كذلك بع�ض النج��وم ومن بينهم اأينت عامر 

واأحمد ال�سقا الذي رد قائاًل:
"نورتي بروحك الطيبة اجلميلة... داميًا مبدعة ومتاألقة 
ي���را". وبع��د اأن تلق��ت العدي��د م��ن التعليق��ات ح��ول 
ال�سخ�س��ية التي توؤديها يف م�سل�س��لها الرم�س��اين "فوق 

م�ستوى ال�سبهات" 

ن���رت االإعالمية حليمة بولند اأحدث جل�س��ة ت�س��وير 
خ�سعت لها على ح�سابها ال�سخ�سي على موقع تطبيق 
ال�س��ور ان�س��تقرام. حليم��ة بولن��د اأطلت عل��ى حمبيها 
بق�س��ة �س��عر جدي��دة، حي��ث تخلت متام��ًا عن ال�س��عر 
الطوي��ل لتجعله ق�س��رياً "كاري��ه"، لتوؤك��د جلمهورها 
من خالل اإحدى ال�س��ور اإنها ت�س��عر باأنها ت�سبه كثرياً 
الفنان��ة الراحلة �س��عاد ح�س��ني طالبة منه��م اأن يبدوا 
راأيه��م يف االأم��ر؟ تباين��ت تعليق��ات حمبيه��ا عل��ى 
ق�س��ة ال�س��عر اجلديدة حلليمة بولند حي��ث اأكد البع�ض 
اأن الت�ريحة تنا�س��بها كث��رياً، بينم��ا اتهمها البع�ض 
باأنها تقلد الفنانة �س��م�ض به��ذا اللوك، يف حني رف�ض 
بع�ض الن�سطاء اأن يتم ت�سبهيها بالراحلة �سعاد ح�سني 

موؤكدين لها اإنه ال يوجد �سبه بينهما على االإطالق.

ن���ر الفن��ان عا�س��ي احلالين عرب �س��فحته الر�س��مية 
عل��ى موقع "اإن�س��تغرام"، �س��ورتني تع��ودان لالإعالن 
اجلديد الذي �سّوره للحد من ظاهرة انت�سار املخدرات 
بني ال�س��باب. وكان عا�س��ي احلالين ق��د اإنتهي خالل 
االأيام املا�س��ية، من ت�سجيل االأغنية وت�سوير االإعالن 
اخلا�ض بها، يف اإ�ستديو املوزع املو�سيقي جان ماري 
ريا�س��ي. االأغني��ة من كلمات ال�س��اعر نزار فرن�س��ي�ض، 
واأحل��ان عا�س��ي وتوزي��ع جان م��اري ريا�س��ي. على 
�س��عيد اآخر يلتقي الفنان عا�س��ي احل��الين باجلمهور 
متوز/يولي��و   25 يف  ممّي��زة  اأم�س��ية  يف  اللبن��اين 
املقبل جتمع��ه باإبنته الفنانة ال�س��ابة ماريتا احلالين 

واالأخوين �سحادة

يب��دو اأّن النجم��ة روجين��ا مل تغف��ر بع��ُد لزميله��ا رامز 
جالل حلظات الرعب و�سط النار والدخان واالنفجارات 
�س��من اأحداث برنامج "رامز بيلعب بالنار"، وقّررت اأن 
تطالب بثاأره��ا من زميلها، واختارت جمهورها للقيام 
باملهم��ة ال�س��عبة. روجين��ا ن���رت التنوي��ه الر�س��مي 
بحلقته��ا م��ع زوجه��ا نقيب املمثل��ني الدكت��ور اأ�رف 
زكي، عرب ح�س��ابها الر�سمي يف موقع ان�ستقرام، وعّلقت 
عليها قائلة: "رامز حرقني وعذبني هاتويل حقي منه"، 
فانهالت التعليقات امل�سيدة بوفاء زوجها لها، وحر�سه 
البالغ عليها، لدرجة اأنه كان يعّر�ض نف�س��ه للنار حتى 

ال مت�ّض زوجته.
ن�سرت غوميز �سورة لها مع �سديقتها كري�ستينا غرميي التي قتلت بعد اإطالق النار عليها يف مدينة اأورالندو بفلوريدا وعلقت عليها قائلة: "قلبي مك�سور 

ب�سكل كامل، ا�ستقت اليك كري�ست�سنا". كذلك ر�سدت كامريات "الباباراتزي" النجمة ال�سابة وهي متوجهة اىل ميامي، وبدت على وجهها مالمح احلزن.
وكانت �سيلينا انهارت بالبكاء اأثناء اأدائها اأغنّية لنجمة "ذا فوي�س" كري�ستينا غرميي، خالل جولة غنائّية لها يف ميامي.

بعد اأقّل من 24 �س��اعة على طرح املطرب��ة اأنغام، الأّول دعاء دينّي 
له��ا باللهج��ة امل�ري��ة، بعن��وان "العم��ر احلقيقي"، ع��رب قناتها 
الر�س��مية يف موقع يوتيوب، قام��ت اإدارة املوقع بحذف الدعاء من 
دون اإبداء اأّية اأ�سباب، يف وقت قامت اأنغام بحذف رابط االأغنية من 
ح�ساباتها املوثقة يف مواقع التوا�سل االجتماعي، مع االإبقاء على 
البو�سرت الر�س��مي، من دون تاأكيد رفع الدعاء جمدداً، ب�سبب م�سكلة 
قانوني��ة، قد ت�س��ّكل عقبة اأم��ام اإذاعته. الدعاء م��ن كلمات واأحلان 
عزي��ز ال�س��افعي، وم��ن توزيع خالد �س��ليمان، فيما توىل املك�س��اچ 
واملا�س��رتينج ط��ارق مدك��ور. ومّت طرحه م�س��اء اأم�ض ر�س��ميًا، بعد 
�س��دور دعاء م�س��رتك باللهجتني اخلليجية وامل�رية مع النجمني 
را�س��د املاجد ولطفي بو�س��ناق، بعنوان "�س��لتك باهلل"، من كلمات 
ال�س��اعر االإمارات��ى عل��ي اخل��وار، وم��ن اأحل��ان واإ���راف امللح��ن 

الكويتي فهد النا�ر، ومن توزيع املاي�سرتو مي�سيل فا�سل.

كالهم��ا �س��ّجل يف م�س��ريته الفني��ة حال��ة غنائية ن��ادرة وكالهما 
جمعتهما اجل��رية يف البداية يف منطقة الرابية �رق مدينة بريوت، 
دون اأي��ة زي��ارة م��ن "اجلار جل��اره"، لت�س��اء ال�س��دف م��رة اأخرى 
وي�سكنا مرة ثانية يف جمّمع "تالل بحر�ساف" �رق مدينة بريوت. 
وكاأن الق��در اأراد لهم��ا اجلرية مرة ثاني��ة لعلهما يلتقي��ان علمًا اأن 
ال اأح��د منهم��ا يدنو من �س��ور منزل االآخر. فال�س��يدة فريوز ا�س��رتت 
منزاًل "دوبلك�ض" )موؤلف من طابقني( يف جمّمع )تالل بحر�ساف(. 
وكذلك الفنان جورج و�سوف ا�سرتى منزاًل يف نف�ض املجمع. واأفادت 
بع�ض امل�س��ادر باأن ال�س��يدة ف��ريوز وابنتها رميا قد �س��وهدتا عدة 
م��رات يف املجّمع تقومان بنف�س��يهما بتجهي��ز "الدوبلك�ض" واأنهما 
حري�س��تان على اختيار اأدوات البناء ذات اجلودة العالية املنا�س��بة 
الإمتام املنزل كونهما ا�سرتتا املنزل هند�سيًا على اخلريطة وتكفلت 

ال�سيدة فريوز باإمتامه على نفقتها اخلا�سة

من منا ال يعرف لوحة املوناليزا للر�س��ام 
ليون��اردو دافين�س��ي الت��ي ح��ريت العامل 
الت��ي ت�س��ورها  امل��راأة  اأ�س��بحت  حي��ث 
الع��امل  واإعج��اب  ج��دل  مث��ار  اللوح��ة 

واأ�سبحت ابت�سامتها �را غام�سا.
بعد مرور ع�رة �س��نوات مت اكت�س��اف �ر 

هذه اللوحة 
دافن�س��ي  لوح��ة  عل��ى  لنتع��رف  اوال:  

املحرية..
هم��ا  ه��ذان  املونالي��زا:  اأو  اجليوكان��دا 
اال�س��مان الل��ذان اأطلقا عل��ى اللوحة التي 
ر�سمها ليوناردو دافن�سي، والتي ا�ستغرق 
العم��ل فيها م��ا يقرب م��ن اأربع �س��نوات 
�س��ور فيها الر�سام االإيطايل ال�سهري وجه 
�س��يدة اأ�س��ماها با�س��م معناه باالإيطالية 
"ال�س��معة املحرتق��ة" غ��ري اأن ا�س��م هذه 
اللوح��ة قد تغري حني و�س��لت اإىل متحف 
اللوف��ر بباري���ض، واأ�س��بح اال�س��م ال��ذي 
تع��رف ب��ه هو ال��ذي اأطلق��ه عليه��ا مدير 
ه��ذا املتح��ف ومعن��اه باللغ��ة االإيطالية 

االبت�سامة الغام�سة "املوناليزا".
ثانيا : ك�سف اللغز..

بعد م��رور ع���رات االع��وام عل��ى ظهور 
اللوح��ة التي اأبه��رت واأثارت حرية العامل 
الت��ي ت�س��ورها  امل��راأة  اأ�س��بحت  حي��ث 
الع��امل  واإعج��اب  ج��دل  مث��ار  اللوح��ة 
واأ�سبحت ابت�س��امتها �را غام�سا ي�سعى 
العلماء اإىل تف�س��ريه انك�سف �رها اأخريا. 
اإنها لوحة املوناليزا ال�سهرية التي اأبدعها 

الفنان ليوناردو دافين�سي.

ذك��ر تقري��ر اإخب��اري اأن لوح��ة موناليزا 
ال�س��هرية التي ر�سمها دافين�سي واأ�سبحت 
رمزا للمراأة يف كل الع�س��ور كانت لزوجة 
اأحد اأ�سدقائه واأما خلم�سة اأطفال اأ�سبحت 

اثنتان منهما راهبتني فيما بعد.
وقالت �سحيفة ديلي تلجراف الربيطانية 
اأن جي�س��يب باالنت��ي املدر���ض االيط��ايل 
اأم�س��ى 25 عام��ا وه��و يج��ري اأبحاث��ا 
ب�س��اأن هوي��ة املراأة �س��احبة االبت�س��امة 
الغام�س��ة. واكت�س��ف باالنت��ي اأول دلي��ل 
وا�س��ح على عالقة دافين�سي بتاجر حرير 
يدعى �س��ري فران�سي�س��كو دي��ل جيوكوندو 
تزوج من ليزا جرياديني يف عام 1495.

وق��ال باالنت��ي اأن م��وؤرخ ال�س��ري الذاتية 
االيطايل جيورجيو فا�ساري الذي ينتمي 
اإىل ع�ر النه�س��ة والذي ذكر ا�س��م تاجر 
ع��ام  يف  بدافين�س��ي  وعالقت��ه  احلري��ر 
يع��رف  كان  الن��ه  حمق��ا  كان  1550م 

عائلة جيوكوندو �سخ�سيا.
بالن�سبة لوجهها الغام�ض...فهو..

مزيج بني وجهه ووجه فتاة اأخرى اأي اأنه 
مزج بني الرجل واملراأة ليعرب عن كمالية 
ال�سخ�س��ية املر�س��ومة. وه��ذا وا�س��ح اذا 

و�سعنا �سورته اأمام اللوحة.
اىل  املونالي��زا  �س��ورة  ادخل��ت  وق��د 
الكومبيوتر وادخلت �سورة دافن�سي نف�سه 

اىل الكمبيوتر. 
فكانت النتيجة ان هناك العديد من نقاط 

الت�سابه املذهلة بني ال�سورتني
ان  قال��و  ان  اال  اخل��رباء  م��ن  كان  فم��ا 

املوناليزا هي ...
وجه ليوناردو دافن�سي نف�سه

حقيقة لوحة )الموناليزا( المشهورة

بغداد
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االجداد

عبد الحميد الصائح

الحق 
يقال

يف خامتة الف�س��ل ال�س��اد�ض اخلا���ض بعلم اجتماع 
اجل�س��د، من كتابه املهم جدا )عل��م االجتماع( الذي 
ترجمه وقدم له فايز ال�س��ايغ ي�س��ري عامل االجتماع 
انتوين غدنز اىل "ان امل�س��نني قد او�سكوا على دخول 
مرحل��ة م��ن التهمي���ض يف املجتمع��ات الت��ي تعّول 
عل��ى عنا���ر ال�س��باب والفت��وة واحليوي��ة والقدرة 
االنتاجية العقلية واجل�س��دية، حيث �سهدت ال�سنوات 
االخرية تغ��ريات ملمو�س��ة يف املوقف من ال�س��يوخ 
واملعمري��ن فل��م يعودوا يحظون بتل��ك املكانة التي 
كانوا يتمتعون بها يف املجتمعات التقليدية". ثورة 
العل��م يف الطب واالت�س��االت والتكنلوجيا الرقمية ، 
اول �س��حاياها كبار ال�س��ن ! ، فبفع��ل التطور الطبي 
والرعاية املكفولة للمواطنني يف دول الغرب حتديدا 
ارتفع��ت ن�س��بة اعم��ار النا�ض يف تل��ك املجتمعات ، 
فيما �س��عف االعتماد خربات ال�س��يوخ التقليدية يف 
العل��وم والرتبية ونقل اخلربات، فعال، كان ال�س��باب 
والطلب��ة اذا احتاجوا معلوم��ة او رايا او دليال يكون 
اجدادهم م�س��درهم اال�سا�س��ي يف ذلك، من ال�س��وؤال 
والرح��الت  البح��ار  اىل  والعوائ��ل،  االن�س��اب  ع��ن 
والريا�س��يات واملعلوم��ات ع��ن الب��الد البعيدة اىل 
ق�س���ض وحكايا الواقع واخليال من خمتلف �سعوب 
العامل ..لكن جمموعة من ال�س��باب ال�س��ياطني ق�سوا 
على هذه املميزات جميعها . بيل غيت�ض وبول اآالن ، 
خالقا امليكرو�سوفت ، و�سريجي برين خالق جوجل 
ال��ذي اعدم امل�س��افة بني الواقع واخلي��ال يف مهمة 
البح��ث ع��ن املعلومة ، و�س��ابر بايت��ا خالق الهوت 
ميل الذي ح�س�ض قليال ليبتكر عناوين عاملية للب�ر 
ي�س��تطيعون فتحها من اي م��كان يف الوجود، وماك 
زوكوبريغ خالق الفي�ض بوك، الذي جعل من �س��كان 
الك��رة االر�س��ية اق��ارب يف منزل واحد. وجاال�س��نة 
ك دور�س��ي، ال��ذي جع��ل اجلمي��ع مب��ا فيهم ال�ّس��نة 
وال�س��يعة يتعاركون عرب تغري��دات كونية يف مقهى 
تويرت، واخريا ولي�ض اخرا، احلاج جاود كرمي، خالق 
اليوتي��وب، مال��ئ الدني��ا وميادين القتال و�س��اغل 
االبري��اء واجلالدي��ن والنج��وم واخلفاي��ا واال�رار 
واملتل�س�س��ني يف الع��امل. هوؤالء واجي��ال وجينات 
جدي��دة تتنا�س��ل وتتطور كل يوم، غ��ريوا الكثري من 
املعاي��ري، اذا كان الطب رفع ن�س��ب اعمار الب�ر فقد 
خف�س��وا ن�س��ب اعمار العلم��اء، فلم يعد الع��املمِ ذلك 
ال�س��يخ اجلليل ذا )اخل��ربات التي تراكم��ت مع مرور 
ال�س��نني( يق��ف يف اخر العم��ر بلحية بي�س��اء وبيده 
ري�سة، وخلفة تر�سف املجلدات من اخلو�ض واحلجر 
كم. ال، بل  والنحا�ض والفخار، وكالمه كل ح�سجة وحمِ
اأ�سبح علماء اليوم �سبابا بعمر الزهور يحّلون الغاز 
الوج��ود ويتطورون بال�س��اعات مو مبرور ال�س��نني، 
متخ�س�سني بامل�ستقبل، يكفي ان ت�سغط زرا �سغريا 
اأ�رع من ال�سوؤال، ليجيبك جهاز �سغري بجانبك عن 
كل �سيء، واي �سيء، اي �سيء حتتاجه على االطالق. 
وبهذا مل ُيبق غوغل من االجداد بعد ان اجتث دورهم 
يف احلي��اة املعا�رة �س��وى الرَبَك��ة. وقبل ان اختم 
مق��ايل اللئيم هذا، وكي ال يذهب عقل القارئ العزيز 
بعي��دا فيتوهم ان خم��رتع اليوتيوب )ج��اود كرمي( 
عربي، وتتغري ال�س��ورة العظيمة املعروفة عن كرمي 
الع��رب املعا�رة يف ذهنه، البد من القول انه لي�ض 
كذل��ك ب��ل ه��و بنغ��ايل، م��ن جمهوري��ة بنغالدي�ض 

ال�سقيقة.
اإنهاء الدرد�سة
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اخلا�����س 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 .

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  واالقت�سادية  ال�سيا�سية  امل�ستجدات 
طريق االأجهزة 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
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