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بطلة فيلم 
"تيتانيك"

اأحيا النجم امل�رصي عمرو دياب حفله ال�سنوي ببورتو 
مارينا، و�س��ط عدد كبري م��ن جمهوره الذي ينتظره كل 
�س��نة. وكعادته، متّي��ز احلفل بعفويت��ه والتلقائية التي 
يتعام��ل فيه��ا مع جمه��وره، حيث �س��عد على خ�س��بة 
امل�رصح مردداً اأغني��ة "اأحلى واأحلى" بعدها قام بالرد 
عل��ى �س��فارات وهتافات اال�س��تقبال للجمه��ور قائال 
"وح�ستوين" ثم قدم اأ�سهر اأغانيه. وخالل احلفل، ك�سف 
النج��م املتاأل��ق اأن ابنته جان��ا �س��اركت امللحن عمرو 
طنطاوي يف اجلمل املو�سيقية اخلا�سة باأغنية "ال ال"، 
واأب��دى اإعجابه مبوهبة ابنته، موؤكداً على اأن لها ميواًل 

مو�سيقية، ورمبا يكون لها م�ستقباًل يف عامل التلحني.

ن���رصت �س��حيفة "تاكفي��م" الرتكي��ة خرب �س��فر النجمة 
الرتكية ال�سهرية بريين �سات برفقة زوجها النجم الرتكي 
ال�س��هري كينان اأوغل��و اإىل الواليات املتح��دة االأمريكية. 
وكان��ت قد �رصحت النجمة املعروف��ة يف العامل العربي 
ب�سخ�س��ية "فاطمة" باأنها �س��وف تقيم فرتة يف اأمريكا، 
وذلك ملحاولة اإجناب طفل اأنابيب، و�سوف ت�ستقر هناك 
لفرتة لتلقي العالج الكامل هناك، بينما �سيغادر زوجها 
الن�سغال��ه بتح�س��ري األبوم��ه الغنائ��ي اجلدي��د. وكان��ت 
بريي��ن اعتذرت ع��ن امل�ساركة يف م�سل�سله��ا الذي بداأته 
الع��ام املا�س��ي "ال�سلطان��ة كو�سيم"، وذل��ك النتظارها 
احلادث ال�سعيد، ويب��دو اأنها كانت حتاول اإخفاء حملها 

واالإف�ساح عن هذا ال�سبب احلقيقي من قبل.

اأطل��ق الفن��ان االإمارات��ي ح�س��ني اجل�سم��ي اأغني��ة 
جدي��دة بعن��وان "كلن��ا للع��راق"، لدع��م وم�سان��دة 
ال�سعب العراقي، واالأغنية من كلمات كاظم ال�سعدي 
واأحل��ان ح�س��ني اجل�سم��ي. وقام اجل�سم��ي بت�سوير 
االأغني��ة بطريق��ة الفيدي��و كلي��ب، واأه��دى ال�سع��ب 
العراق��ي ر�سالة يف بداية اأغنيته قال فيها: "روؤيتي 
الت��ي ترجمته��ا من اأفكار وم�ساعر ع��رب هذا العمل، 
به��دف روؤية االإبت�سام��ة وال�سعادة عل��ى وجوه كل 
اأهلنا يف العراق وخارجه، �ساركني بها كل اأخواتي 
واإخواين يف الوطن العربي مبحبة �سادقة وعفوية.

تعاق��د الفنان امل�رصي حممد هني��دي على بطولة 
م�سل�س��ل جديد بعن��وان "اأبيه فتح��ي" ليخو�ض به 
ال�سب��اق الدرام��ي يف رم�س��ان املقب��ل، ويعود به 

للدراما بعد غياب 5 �سنوات.
و�سيب��داأ هني��دي اال�ستع��داد مل�سل�سل��ه يف غ�س��ون 
اأي��ام قليلة، وهو من تاأليف يو�سف معاطي واإنتاج 
ع�س��ام �سعبان الذي يعمل حالي��ًا على التعاقد مع 

باقي طاقم العمل واملخرج.
الدرامي��ة م�سل�س��ل  اأعم��ال هني��دي  اآخ��ر  وكان��ت 
رم�سان مربوك اأبو العلمني حمودة، الذي قدمه يف 

النجمة اآمرب هريد  اأقامت دعوى طالق من جوين ديب، تتهمه ب�شربها وتعنيفها بقوة عدة مرات خالل فرتة زواجهما وقد انت�شرعلى مواقع 2011، مع نف�ض املوؤلف يو�سف معاطي.
التوا�شل االجتماعي فيديو ي�شع جوين ديب يف موقف حمرج، حيث يظهر وهو يف موجة غ�شب كبرية على زوجته اآمرب هريد.

ت�ستعد الفنانة امل�رصية �سمية اخل�ساب لل�سفر اإىل لبنان يف غ�سون 
االأي��ام القليل��ة املقبل��ة، لت�سوي��ر اغنيته��ا اخلليجي��ة اجلديدة "يا 

م�سكني"، ا�ستعداداً لطرحها يف عيد االأ�سحى املقبل.
وتعد اأغنية "يا م�سكني" هي اوىل اأغنيات األبوم �سمية اجلديد الذي 

تعم��ل عل��ى ت�سجيل��ه حاليًا م��ع مهند�ض 
ال�س��وت ن���رص حمرو���ض، واالأغني��ة 

من اأحلان حممود خيامي وكلمات 
ال�ساعر اأ�سري الريا�ض.

عل��ى  حالي��ًا  �سمي��ة  وتعم��ل 
االأولي��ة مل�سل�سلها  اال�ستع��دادات 

اجلدي��د "احل��الل" ال��ذي �سيك��ون 
من اإنتاج �س��ادق ال�سباح واإخراج 

اأكرم فريد.

ب��داأت الفنانة امل�رصية ب���رصى ت�سوير دورها يف فيلم 
"تيتانيك الن�سخة العربية"، وهو اأول فيلم يتم ت�سويره 
بج��ودة وتقني��ات الت�سوي��ر ال�سينمائ��ي لعر�س��ه على 

االإنرتنت يف عيد االأ�سحى.
ويتناول "تيتانيك الن�سخة العربية" ق�سة الفيلم العاملي 
ال�سه��ري الذي قام ببطولته ليوناردو دي كابريو، وكيت 
وين�سل��ت وح�سل عل��ى االأو�سكار، ولك��ن يف اإطار قالب 
كوميدي �ساخر ويف مدة تتنا�سب مع جمهور االإنرتنت. 
وي�س��ارك ب�رصى يف بطولة الفيل��م الفنان ال�ساب �سادي 
�رصور، وهو من اإخراج حمم��د خ�رص واإنتاج ديجي�ساي 
DigiSay. ويع��د الفيل��م اأول جتربة من نوعها حيث 
يجمع ب��ني عنا�رص الفيديوه��ات املخ�س�سة لالإنرتنت 

وتقنيات الت�سوير ال�سينمائي.

بع��د مرور حوايل 19 عامًا على وفاتها، �رصح كني وارف 
احلار���ض ال�سخ�س��ي ال�ساب��ق لالأم��رية ديان��ا ع��ن بع���ض 
التفا�سي��ل التي حدثت ليلة وفاته��ا، والتي من املمكن اأن 

تكون �سببًا يف م�رصعها على هذا النحو املاأ�ساوي.
واأ�س��ار كني وارف اإىل اأن��ه تلقى خرب م�رصع االأمرية ديانا 
م��ن اأح��د القي��ادات امل�سوؤولة ع��ن احلماي��ة واملراقبة يف 
الق���رص امللكي، والذي اأخربه مبوتها يف حادث �سيارة واأن 

جثتها موجودة يف اأحد امل�ست�سفيات يف باري�ض.
وق��ال ك��ني وارف يف ح��وار يف �سحيف��ة الدايل��ي مي��ل 
اإن��ه �سع��ر بالذن��ب الإبتع��اده ع��ن حماي��ة االأم��رية ديان��ا 

وتقدمي��ه ا�ستقالت��ه يف ع��ام 1993، واإن��ه 
م��ن  واثق��ًا  كان  بوفاته��ا  معرفت��ه  بع��د 

اإمكاني��ة م�ساعدتها واحلفاظ على 
روحها لو كان معها.

واأ�س��اف ك��ني وارف اأن تريفور 
ري���ض جونز احلار���ض ال�سخ�سي 
اجلديد واخلا�ض بحماية االأمرية 

ديان��ا يف باري���ض عمل معها عدة 
واإن��ه ه��و  احل��ادث  قب��ل  ا�سابي��ع 

الناجي الوحيد من احلادث.
وتابع كني وارف ت�رصيحاته موؤكداً 

اأن احلار���ض تريف��ور ري���ض جون��ز اأو 
غريه من احلرا�ض ال�سخ�سيني لالأمرية 

ديان��ا يف اآخ��ر �سهري��ن م��ن حياته��ا 
مل يكون��وا م��ن نف���ض وحدته قائ��اًل: "ال 

اأزال غا�سب��ًا الأنه��م �سمحوا له��ا بركوب 
يف  العامل��ني  اأن  اإىل  م�س��رياً  ال�سي��ارة"، 

وحدته كانوا م�سوؤولني عن حمايتها حلوايل 
15 عاما، اأما فريق عم الفايد فتولوا حمايتها 

حلوايل 8 اأ�سابيع.
واأو�س��ح ك��ني وارف اأن احلار�ض ال�سخ�س��ي تريفور ري�ض 
جون��ز الذي رافق االأم��رية ديانا يف الف��رتة االأخرية، كان 
جندي��ًا �سابق��ًا ولكن��ه مل يتلَق تدريب��ات حلماي��ة العائلة 

املالك��ة، وعندم��ا علم 
اأن��ه �سيحر���ض االأمرية 
ديان��ا ات�سل بالوحدة 
امل�سوؤولة ع��ن احلماية 
لك��ي  بريطاني��ا  يف 
عل��ى  يح�س��ل 
بع���ض التعليمات 

والتوجيهات.
ك��ني  واأ�س��ار 
يف  وارف 
اأن  ت�رصيحات��ه 
ال�سخ�سي  احلار�ض 
ري���ض  تريف��ور 
جون��ز مل يك��ن لديه 
اخل��ربة الكافية، ومل 
كيفي��ة  يع��رف  يك��ن 
التعام��ل م��ع م�س��وري 

الباباراتزي.
واأكد كني وارف بعد متابعة دقيقة لالأخبار والتقارير التي 
تناولت حادث وفاة االأمرية ديانا املاأ�ساوي وبعد درا�سته 
لكافة االحتم��االت، فاأنه يرى اأن وفاتها مل تكن نابعة من 

جرمية قتل واإنه كان حادثًا مروعًا كان ميكن جتنبه.
وم��ن االأمور التي يرى كني وارف اإنها �ساعدت على حدوث 
ه��ذا احل��ادث املروع، ه��و طل��ب دودي الفايد م��ن ال�سائق 
ه��ري ب��اول اأن يق��ود �سيارته يف ه��ذه الليل��ة، وكان من 
ال�رصوري اأن يتدخل تريفور ري�ض جونز ملنع ذلك، خا�سة 

واأن هذا اليوم كان مليئًا بالكثري من التفا�سيل.
كم��ا اإن��ه يف ذلك الوق��ت تناول اأح��د حرا���ض دودي الفايد 
قلي��اًل م��ن اخلم��ر، ليق��ول ك��ني وارف قائ��اًل: "اإن حار�سا 
�سخ�سي��ا مثل��ه، اأو م��ن وحدت��ه مل يك��ن ي�سم��ح ب��كل ذلك، 
ومل يك��ن ي�سمح بتل��ك الطريقة يف التعامل م��ع امل�سورين 
وكاأنهم قنا�سة، فهم يلتقطون �سورا ال يطلقون الر�سا�ض، 
اإال اأن ري�ض جونز وغريه من اجلنود ال�سابقني ال ي�ستطيعون 

خمالفة االأوامر".

بعد 19 عامًا على وفاتها.. حارس األميرة ديانا يكشف تفاصيل الحادث

بغداد
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بيت السالم

عبد الحميد الصائح

الحق 
يقال

اآخ��ُر اإح�سائي��ة �سنوي��ة لع��دد �س��كان االر���ض يف بداية 
ه��ذا العام 2016  ه��و �سبعة ملي��ارات ومئتان وخم�سة 
وت�سع��ون مليونا وثمامنئة وت�سعة وثمانون الفا ومئتان 
و�ست��ة وخم�س��ون ف��ردا ، ب�سمنه��م كات��ب املق��ال ، اي 
بزي��ادة مقدارها ثمانية و�سبعون مليون ن�سمة عن العام 
املا�سي، هوؤالء ال� )7،295،889،256( ، هم عدد افراد 
عائلة االر�ض،  هذه هي  اأ�رصتك اليوم يا �سديقي �سغار، 
كب��ار، ن�ساء، رجال، فقراء، اغني��اء، ت�سرتك معهم يف كل 
�س��يء، �سوا�سي��ة يف احلقائق يف احلتمي��ات، يف االحالم 
يف اليومي��ات،  ت��اكل،  حت��ب،   تعم��ل،   تعل��ّم،  تتعل��م ، 
تك�س��ب،  ت�س��رتي،  تبي��ع ، تلب���ض ، تخيط ، تق��راأ ، تكتب، 
تلهو  مترح، ترق�ض، حترث،  تزرع، حت�سد،  ُتنجب ، تكرب، 
والتتاخ��ر �ساعة ع��ن نف�سك يف هذا الع��امل، حتى تنتهي 
املدة املق��ررة لوجودك، وترتك امل��كان للثمانني مليون 
القادم��ني �سنوي��ا لي�ستلم��وا مهم��ة ادام��ة بي��ت اجلميع 
وتنميت��ه وتطوي��ره بع��دك ثم يرحل��ون بنف���ض الطريقة. 
حلظة واحدة خاطفة من التاأّمل، فكر قليال ما الذي يدور 
يف بي��ت العائل��ة الكبري ه��ذا، االر�ض املليئ��ة بذكريات 

االقدمني وم�ساريع القادمني؟ .
مال��ذي يجم��ع ه��وؤالء ومالذي يفرقه��م؟، ار�س��م بنف�سك 
يف حلظ��ة خاطف��ة اخرى خرائ��ط العداء، واأع��الم الدول، 
وال��وان الب�رص، وطبائع االقوام الت��ي تنت�رص على اجلبال 
وال�سواط��يء والكه��وف وبقاي��ا الزالزل واآث��ار الرباكني، 
تاأّم��ل تاريخ هذه العائلة العريق��ة القدمية التي ت�سارع 
دينا�س��ورات الزمن، وبيتها العتيق الذي ي�سارع غيالن 
الطبيع��ة. لتكت�س��ف بب�ساط��ة ان اخاك احلقيق��ي ون�سبك 
ال�سحي��ح هو م��ن يتنف�ض مع��ك اليوم وي�س��اركك املهام 
واالوه��ام معا عل��ى هذه البقعة من الوج��ود. وان جمال 
ه��ذا البي��ت ه��و يف ات�ساعه وتنوع��ه، باأ�ساط��ري ما�سيه 
وغمو���ض م�ستقبله. وان حالوة ه��ذه العائلة انها ملّونة 
منّوعة �ساخب��ة، لي�ست قطيعا من الكائن��ات املت�سابهة 
اخلر�س��اء، كل �سخ���ض ت��راه االآن يف �س��ارع اأو با���ض اأو 
ب�سحبت��ك عل��ى طائ��رة، او ت��رى �سورت��ه يف �سحيف��ة 
او عل��ى �سا�س��ة، هو قري��ب لك حت��ى وان مل تتعرف على 
ال�سكلي��ات الت��ي تخت�س��ان بها، م��ن ا�سم ول��ون وحجم 
وع��ادات واأه��واء وتفا�سي��ل، وكل بل��د تدخل��ه هو غرفة 
م��ن غرف بي��ت اهلك واخوت��ك، واية منغ�س��ات تواجهك 
امن��ا هي املتاع��ب املعتادة له��ذه ال�سف��رة العائلية غري 
الطويلة  التي �ستنتهي يوما مئة باملئة، ومل يبق منها اال 
م�سافرون جدد ينظفون مكانك ويرمون بقاياك ويقلّبون 
�سورا بالية ل��ك، او ن�سيحة ي�ستعينون بها على حياتهم 

يف غيابك. هذا اإذا كنت قد تركَت لهم ن�سيحة!
بع��د ذل��ك كله كي��ف تتخيل ف��ردا اأو جمموع��ة من داخل 
ه��ذه العائل��ة الت��ي تق�س��ي رحلة اآمن��ة، وتعم��ُل يف كّل 
اجت��اه  لت�سهيِل  مهمِة العي���ض،  وابتكاِر ما يجعُل احلياة 
اأجم��ل واك��ر رحمة للعامل��ني، يتحول��ون اىل نريان من 
االف��كار ال�س��اذه واال�سلحة املفخخة داخ��ل بيت ال�سالم،  
ي�ستهدف��ون م��ا اجنز من جم��ال با�ستخدام م��ا اجنز من 
و�ساِئ��ط، اأو يتاآم��رون ويهّج��رون اف��رادا يف ه��ذا البيت 
م��ن اأ�رصة نومهم، او ي�سلبون موط��ىء اقدامهم يف زاوية 
م��ن زواي��اه ، ويغلق��ون بوجوهم ووج��وه ابنائهم ابواب 
االر���ض، يجّوعون اطف��ال غريهم كي يطعم��وا اطفالهم، 
ين���رصون جماعة �س��د جماعة ال�سب��اب تافهة العالقة 
له��ا مبهمة االن�سان يف ه��ذا العامل، لن ا�سم��ي العناوين 
الت��ي حتكم ذلك ال�رص كله ، لكني يف حلظة خاطفة اأخرية 

اأقول: اإّن االر�َض بيُت الب�رص، واإن ّاهلَل هو ال�سالُم فقط.
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