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البحييري  داليييا  امل�رصييية  الفنانيية  احتفلييت 
بزفافهييا على رجييل اأعمال م�ييرصي، داخل اأحد 
الفنييادق بحي الزمالك بالقاهييرة، بح�ضور عدد 

من اأ�ضدقائها داخل الو�ضط الفني وخارجه.
وفر�ضييت داليييا �ضياجييًا ميين ال�رصييية على حفل 
الزفيياف، اإال اأن م�ضفييف ال�ضعيير اأ�ضاميية دروي�ش 
ن�ييرص �ضييوراً للفنانيية اأثنيياء ارتدائهييا لف�ضتييان 
الزفاف، عيير ح�ضابه مبوقع "ان�ضتغرام"، والذي 
غلب عليه طابع الب�ضاطة واالأناقة، ووجه تهنئة 
لها علييى هذه اخلطوة، متمنيييًا للعرو�ضني حياة 

زوجية �ضعيدة. 

اأحيييا النجييم امل�رصي حممد منر حفييًا غنائيًا 
يف العا�ضمة االأردنية عمان، على م�رصح االأرينا 
بجامعة عمان، حتييت رعاية االأمرة عالية بنت 

احل�ضني.
و�ضهد احلفل الذي ا�ضتميير ملدة �ضاعتني ح�ضوراً 
اأ�ضعييل فيييه منيير حما�ييش  جماهريييًا كبييراً، 
جمهييوره بباقة ميين اأغنياتييه، ومنهييا "يون�ش" 
و"نعنيياع اجلنينة" و"عّلى �ضوتييك" و"الليلة يا 

�ضمرا".
يذكيير اأن جييزء ميين اإيييرادات احلفييل ميين املقرر 
تخ�ضي�ضييه لرعاييية املوؤ�ض�ضة اخلرييية لاأمرة 

عالية لاأطفال وذوي االحتياجات اخلا�ضة.

ك�ضفت الفنانة فيفي عبده اأنها متر بوعكة �ضحية 
ميين خييال تعليقهييا علييى �ضييورة ن�رصتهييا على 

ح�ضابها الر�ضمي على تطبيق اإن�ضتجرام.
وكعادتهييا تتوا�ضل فيفي عبده مع جمهورها من 
خييال ح�ضابتهييا الر�ضمييية على مواقييع التوا�ضل 
االجتماعييي، وطلبييت ميين جمهورها الدعيياء لها، 
ب�ضبييب مرورهييا بوعكيية �ضحييية، وعلقييت فيفييي 
علييى ال�ضييورة التي ن�رصتهييا قائلة "داميييًا بديكو 
طاقيية ايجابييية زي ما انتييو متعودييين مني ب�ش 
انييا حمتاجة الطاقيية االيجابية دي منكم دلوقتي 
ع�ضييان انييا عيانيية اوي. ادعييويل �ضحتييي تبقييي 

كوي�ضة بحبكم اوي خم�ضة مووواه".

تناقييل رواد مواقع التوا�ضييل االجتماعي مقطعًا من 
الفيديييو على موقع تطبيق ال�ضييور ان�ضتقرام للنجمة 
ال�ضابيية البحرينييية حييا الييرك وهييي ترق�ييش على 
اأنغام اأغنيتها اجلديدة حا الرك ح�ضدت الكثر من 
التعليقات على رق�ضهييا بالفيديو وقد �ضّبهها الكثر 

من متابعيها بالنجمة العاملية ريهانا.
جمهور حا الرك ال يزال ينتقد اإطاالتها ومكياجها 
ويرف�ضييون  بالعميير  �ضغييرة  يعترونهييا  اأنهييم  اإذ 
ظهورها باملكياج اأو االأزياء الغر منا�ضبة لعمرها.

 على �ضعيد اآخر حا الرك عانت كثراً من �ضائعات 
ت�ضيير اإىل �ضييوء العاقيية بينهييا وبييني زوجيية اأبيها 
الفنانيية املغربية دنيا بطميية اإال اأنها نفت ال�ضائعات 

بالكثر من ال�ضور والفيديوهات امل�ضركة بينهما.
وافقت النجمة العاملية جوليا روبرت�س Julia Roberts على بطولة م�سل�سل تلفزيوين درامي جديد لأول مرة يف حياتها الفنية، 

."Today will be Different" وهو عمل مقتب�س عن رواية املوؤلفة ال�سهرية ماريا �سيمبل حتمل عنوان

قييررت النجميية دنيييا �ضمر غامن اأن تييزور طفلة مري�ضيية بال�رصطان 
كانييت اأمنيتهييا اأن تزورهييا الفنانيية امل�رصييية يف امل�ضت�ضفى. وكان 
ملوقييع التوا�ضييل االجتماعييي في�ضبييوك دوراً كبييراً يف معرفة دنيا 
�ضميير غييامن باأمنييية الطفلة، وهذا مييا ك�ضفته دنيييا يف تعليقها على 
ال�ضييورة التييي ن�رصتهييا عيير ح�ضابها الر�ضمييي على اإن�ضتجييرام. فقد 
ن�ييرصت دنيا �ضييورة جممعة لها اأثنيياء تواجدهييا يف م�ضت�ضفى عاج 
ال�رصطان لاأطفال وعلقت على ال�ضورة قائلة " بعد ما �ضفت البو�ضت 
ده اإمبارح رحييت النهارده ال�ضبح م�ضت�ضفي ٥٧٣٥٧ و قابلت النا و 
ب�ضببهييا قابلت كل املايكة اللييي يف امل�ضت�ضفي اللي بتمنى من ربنا 
اإنييه ي�ضفيهم كلهم و ب�ضكرهم على الوقت اجلميل اللي ق�ضيته معاهم 
وعلييى الطاقة االإيجابية اللييي اأخدتها منهم و ب�ضكيير امل�ضت�ضفي جدا 
علييى جمهودهييم و اخلر اللي بيعملييوه وب�ضكر �ضحييى خمي�ش زيان 

اللي نزلت البو�ضت و كل النا�ش اللي عملتله �ضر حلد ما و�ضل يل.

اأبييدت الفنانيية يا�ضمييني �ضييري انزعاجهييا ال�ضديد من 
ال�ضائعيية التييي تطولهييا هذه الفييرة والتييي تتحدث عن 
حياتهييا ال�ضخ�ضييية، وب�ضييكل اأدق التييي تتنيياول خيير 

طاقها من زوجها.
وعرت يا�ضمني �ضييري عن ا�ضتيائهييا ال�ضديد بكلمات 
اأظهرت غ�ضبها عر ح�ضابهييا ال�ضخ�ضي على ان�ضتقرام، 
لتقييول: "واهلل كرهت االأ�ضواء التييي جعلت من ال�ضخ�ش 
�ضلعيية لبيييع ال�ضحييف ال�ضفييراء وغرها، كرهييت اأنني 
حتولييت اإىل �ضخ�ش يجعل ال�ضحفي يروح �ضغله ويوؤلف 
اللييي هو عايزة، كرهت عييدم وجود حاكم يحاكم هوؤالء 
النا�ييش من ظلمهييم، واإبتائهم امل�ضتميير، دمرتوا نزاهة 
ال�ضحافيية، وحتاولون تدميير كل من هو فى حالة وكل 

ما هو نقي".

ا�ضتثمييرت جمالهييا  التييي  زا جابييور  زا  املمثليية  توفيييت 
وزيجاتها الت�ضعة يف حياتها املهنية عن 99 عامًا. 

وقال اإد لوزي الذي عمل وكيًا الأعمال جابور لفرة طويلة 
اإن املمثلة املجرية املولد توفيت يف منزلها بلو�ش اأجنلي�ش 
بعييد �رصاع مع املر�ييش ا�ضتمر �ضنييوات. واأمتت جابور 99 

عامًا يف فراير )�ضباط( املا�ضي.
امتهان الزواج

كانييت جابييور ت�ييرص علييى اأن املييال كان هو الدافييع وراء 
زواجهييا الثاين من اإمراطور الفنادق كونراد هيلتون. ويف 
حقيقيية االأمر رمبا تكييون عائلة جابور قييد امتهنت الزواج 

وكانت زا زا هي املديرة التنفيذية ل�رصكة الزواج.
ويف حييني نادراً ما نالت مهاراتهييا التمثيلية االإ�ضادة فقد 
اأ�ض�ضييت زا زا حياتها املهنية يف اأوائل اأيامها يف هوليوود. 
وكان اأف�ضييل اأدوارها يف فيلم "موالن روج" الذي �ضاركت 
فيه يف 1952 وفيلم "ليلى" الذي �ضاركت فيه يف 1953.
و�ضاركت جابييور يف اأكرث من 30 فيلمييًا ويف ال�ضبعينيات 
ميين القرن املا�ضييي بييداأت ترف�ييش االأدوار ال�ضغرة. ويف 
نهاييية املطيياف اأنهييت جابييور م�ضرتهييا املهنييية باأفام 
منخف�ضيية امليزانية مثل فيلمي )كوييين اأوف اأوتر �ضبي�ش( 

و)بيكت�رص مامي ديد(.
ومل تظهيير جابور التي تعد واحدة ميين اآخر جنمات الع�رص 
الذهبييي لهوليوود عانية يف �ضنواتها االأخرة حيث كانت 
تعيياين من م�ضاكل �ضحية من بينها ك�ضور يف العظام وبر 
نتيجيية حادث �ضيارة. كما عانييت من جلطة دماغية وك�رص 
يف الورك. وبييرت �ضاقها اليمنى يف 2011 ب�ضبب عدوى. 
وكانييت اآخر مييرة تدخل فيهييا جابور امل�ضت�ضفييى بعد اأيام 
قليلة من بلوغها عامها التا�ضع والت�ضعني يف فراير �ضباط 

املا�ضي ب�ضبب �ضعوبات يف التنف�ش.
�ضرتها الذاتية

ولدت �ضيياري جابور الأ�رصة ثرية وح�ضلييت على لقب ملكة 
جمييال املجر يف ثاثينيييات القرن املا�ضييي. ومع اقراب 

اندالع احلرب العاملية الثانية فرت زا زا و�ضقيقتيها ماجدا 
واإيفا اإىل الواليات املتحدة لتتخلى بذلك عن زوجها االأول 

الدبلوما�ضي الركي برهان بيلجي.
وبعد و�ضولها اإىل هوليوود حيث عملت اإيفا ممثلة تزوجت 
جابييور من هيلتييون الذي اأجنبت منييه ابنتهييا فران�ضي�ضكا 
التييي توفيييت يف يناييير )كانييون الثيياين( 2015. وبعييد 
طاقهييا من هيلتون يف 1949 تزوجت جابور من املمثل 
الريطيياين جييورج �ضاندرز. وو�ضفت هذا الييزواج فيما بعد 
اأنييه كان نتيجة حب حقيقي. وبعد ذلييك تزوج �ضاندرز من 

�ضقيقتهييا ماجدا. وتوفيت اإيفييا جابور يف 1995 يف حني 
توفيت ماجدا يف 1997.

وخال تاألقها يف هوليوود، اأعلنت جابور اأن عيد ميادها 
يف ال�ضاد�ش ميين فراير )�ضباط( راف�ضة االإف�ضاح عن �ضنة 
مولدها. لكن جون بان�ضييت املتحدث ال�ضابق با�ضمها قال 
اإنهييا ولييدت يف 1917. ويف 2005 اأقامييت جابور دعوى 
ق�ضائييية علييى ابنتهييا فران�ضي�ضييكا قائليية اإنهييا اقر�ضييت 
ب�ضمييان منزلها يف والية كاليفورنيييا وا�ضتخدمته ل�رصقة 

مليوين دوالر.
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متابعة –الجورنال   

�ضييواء كانييت تاريخييية، اأم وطنية، فهييي با �ضك 
ال ت�ضتحييق كل هييذه ال�ضجيية العظيميية التي تثار 
حولهييا، لكننييا تعودنييا اإجييرار الف�ضييل، لييذا قييد 
نت�ضييور واهمييني اأحيانييًا، ويائ�ضييني يف اأحايني 
اأُخْر، اأن ب�ضع وريقات، مطبوعة باحلر االأ�ضود - 
كحا�رصنا - ميكن اأن تنقلنا من جحيم االرهاب 

والف�ضاد و�ضوء االإدارة، اإىل هدوء جزر الُقُمْر!
*** 

علييى  قييادرون  التاريخيييون  القييادة  وحدهييم   
و�ضييع ت�ضوييية تاريخية مثلهييم، اأمييا م�ضتن�ضخي 
جتييارب الييدول الفا�ضليية، اأو الناجحيية حتى، فا 
يكتييب لت�ضوياتهم وجتاربهم �ضييوى اإ�ضغال الباد 
والعباد، مبا ال ي�رص وال ينفع، �ضاأن "دوا اجلمعة" 
الييذي لطاملا حدثتنا عنه عجائييز الزمن اجلميل، 
يييوم كانييت ال�ضيخوخة �ضنييو احلكميية، ال رديفة 

البوتك�ش!
 *** 

 تت�ضالييح النا�ييش مييع خ�ضمائهييا، وال�ضعوب مع 
جاديهييا، ال �ضعفييًا وال بطييراً وال قليية معرفيية، 
لكن نامو�ييش احلياة، وحتميييات التاريخ، توجب 
علييى قادة املجتمعات والبلييدان، اأن يتنازلوا عن 
تطبيق العدالة -املفر�ضة - من اأجل وقف دائرة 
العنييف، وا�ضتمرار هدر الدماء، الييذي ال يجلب اإال 

هدر الدماء مثله!
***

قد ال تعجبك كرد�ضتييان العراق وال قادتها، لكنك 
ملييزم بالتاأمييل يف جتربتهييا يف الت�ضامح، اإن مع 

)اجلحو�ش( اأو مع من كانت بيدهم عقدة الباد. 
االلتفات اىل التجربة الكردية اأقل تكلفة وواقعية 
ميين الذهيياب بعيييداً اإىل راأ�ييش الرجيياء ال�ضالييح، 
واالأخييذ بعييرة )نبييي( جنييوب اأفريقيييا: نيل�ضون 
االأبي�ييش،  بديكلييرك  اإ�ضتعييان  الييذي  مانديييا، 
واإ�ضتعييان بحر�ش �ضخ�ضي اأبي�ييش، من اأجل بناء 
بلييد عظيم، تتعيياون فيييه )اال�ضابع ال�ضييوداء مع 
اال�ضابع البي�ضيياء( من اأجل  اخلروج ب�ضيمفونية 

: املواطنة!
***

ال تخلو كرد�ضتان العراق من �ضلبيات )عرب�ضتان( 
قييادة  �ضلبيييات  العييراق، وال يخلييو قادتييه ميين 
عرب�ضتييان العييراق، لكيين ال اإرهيياب يف )�ضمالنييا 
اأجهييزة  وال  تفتي�ييش،  �ضيطييرات  وال  احلبيييب(، 

مغ�ضو�ضة للفح�ش.
لو جلبنييا و�ضفة الت�ضامح هذه من �رصكاء الوطن 
ورفاق ال�ضيياح، وطبقناها الأغنتنييا عن الت�ضوية 
التاريخية واملبييادرات ال�ضتة التي �ضبقتها، وعن 

مهرجانات الت�ضالح بني املت�ضاحلني!
***

االإيفييادات واملقاوالت والرثيييد ال تنتج م�ضاحلة 
حقيقية، يف وطيين ميزقه البغ�ييش والفتنة و�ضوء 
الطالييع، امل�ضاحلات يف وطن منق�ضم على نف�ضه، 
حتتيياج اىل قرارات �ضعبيية، وتعديات د�ضتورية، 
ت�ضاوي بني اأيتام االأنظمة ال�ضابقة والاحقة، من 
اأجل اأن ينعم الفقراء والنائني باأنف�ضهم عن قذارة 

ال�ضيا�ضة باالأمن والطماأنينة!

يف اأمان اهلل

الن ، وملتابع����ة اخر امل�ستجدات التي تظهر عل����ى ال�ساحة العراقية والعربية والعاملية ، وخلدمة 
الخبار العاجلة حمل تطبيق ) اجلورنال ( ) ALJOURNAL( عرب الجهزة الذكية : 

فبمجرد كتابة كلمة اجلورنال يف خانة البحث يف اأي من اأ�سواق التطبيقات ميكن اإيجاد التطبيق 
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 الإجتماعي كالفي�سبوك Facebook بكتابة كلمة اجلورنال .
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