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ال�شهييرة  الهندييية  املمثليية  اأن  تقارييير  ذكييرت 
كارينييا كابور و�شعت طفلهييا الأول من زوجها 
املمثييل �شيف علي خييان. وقال موقييع بوليوود 
ليف الإلكرتوين اإن كارينا و�شعت طفلها الول 
واأ�شيياف املوقييع اأن الزوجني اأطلقييا ا�شم تيمور 
علييى ابنهمييا، والذي يعنييي بالهندييية "القوي". 
وقد اأكد املنتج واملخرج كاران جوهر نباأ ولدة 
الطفييل، وكتب عرب ح�شابه علييى تويرت: "كارينا 
و�شعت طفييًا.. اإنني �شعيد للغاية". ي�شار اإىل اأن 
�شيييف علييي خييان كان متزوجًا من قبييل ولديه 
�شييارة واإبراهيييم، يف حييني اأن هييذا الطفييل يعد 

الأول لكارينا.

جنحييت العملية اجلراحييية التي اجراهييا موؤخراً 
الفنييان تاميير هجر�ييس يف منطقة الظهيير، ورغم 
اأنه مل يك�شييف عن اأ�شباب اإجييراءه لتلك اجلراحة 

ب�شكل مفاجئ.
 لكنييه اأكد على ان�شغاله باإجييراء جل�شات العاج 

الطبيعي يف الوقت احلايل.
واأ�شيياف تاميير اأن زوجتييه اأكيير اإن�شانيية وقفت 
بجانبييه يف هذه التجربيية التي مر بها، مو�شحًا 

ان حالته ال�شحية يف حت�شن م�شتمر.
تاميير ي�شتعد خلو�ييس �شباق الدرامييا الرم�شاين 
من خال م�شل�شييل "ال�شاهر"، ويتعاون فيه مع 

حممد فوؤاد وح�شن يو�شف.

ك�شفت النجميية املغربية دنيا بطميية للمرة الوىل 
عيين حقيقيية حملهييا اأثنيياء تواجدهييا يف املغييرب 
وخال مقابلة ق�شرة. واأكدت النجمة ال�شابة انها 
مل تتاأكد من المر بعد، م�شرة اىل انها كانت ت�شعر 
بعوار�ييس ولكن مبجرد ما تتاأكد من حملها �شوف 
تخييرب اجلميع بذلك. ون�رشت بطميية مقطع الفيديو 
علييى �شفحتهييا علييى "ان�شتغييرام" وعلقييت عليييه 
قائليية: "املو�شوع الييذي حر املايييييني كنبغي 
نقول لفانزاتي الغزالني يل كنحماق عليهم اول ما 
نتاأكد من �شحيية املو�شوع تكونو انتوما �شباقني 
ملعرفة اخلرب وكذلك ال�شحافة املغربية والعربية، 

واهلل يرزقنا ويرزقكم الذرية ال�شاحلة يا رب".

اإنتهييى الفنان عمييرو دياب من ت�شوييير الفيديو 
كليييب اخلا�ّس باأغنية "معاك قلبي" رغم اجلدل 
الييذي اأُثيير حولهييا بعييد اتهامييه ب�رشقتهييا من 
الفّنان ح�شام حبيب. علمًا اأنها اأغنية رومان�شية 
طرحها "دياب" بتوزيييٍع جديد، ويقول مطلعها: 
"قييوىّل يييا حبيبى.. ليييه واإنَت عنى بعيييد... اأنا 
�شوقييى ليييك بيزيييد؟ واإن جيت اأنا برتيياح! قوىّل 
يييا حبيبى.. اإيييه اللي غييرين... واإزاى بت�شغلني؟ 
عيين ُعميير قبلييك راح" . اجلدير ذكره هييو اأن هذه 
الأغنية من األبومه الأخر "اأحلى واحلى"، وهي 
ميين كلمات تاميير ح�شني واأحلان حممييد النادي 

وتوزيع اأ�شامة الهندي. 
اأعلنوا ت�ضامنهم مع  الذين  التوا�ضل االجتماعي  اإىل ق�ضم كبري من رواد مواقع  ان�ضمت جنمة تلفزيون الواقع كلوي كاردا�ضيان 

االأبرياء يف حلب، اإ�ضافة اإىل م�ضهد املدينة بعد انتهاء احلرب القا�ضية التي دمرتها.

تعي�ييس الفنانة امل�رشية مي ك�شاب اليام الخرة من حملها يف طفلها الول 
من زوجها املطرب حممد �شاح ال�شهر باأوكا.

�شاركييت ك�شاب جمهورها على "في�شبييوك" ب�شورة طريفة ظهرت فيها بطنها 
املنتفخيية وكانييت جتل�س عليها طفل بطريقة عفوييية لقت اإعجاب اللف من 

متابعيها. وبدت مامح التعب على وجهها اإل اأنها كانت يف غاية ال�شعادة.
وعلقييت الفنانيية امل�رشية على ال�شييورة قائلة: "كان نف�شي جييدا بنتي تيجي 
بييرج القو�ييس ع�شان تبقى زيي وزي امي اهلل يرحمهييا ب�س هي م�شممة تيجي 
برج اجلدي وانا را�شيه بق�شاء ربنا واهلل ع�شان خاطر ريانا ب�س هتاقي حد 
اخييراً يقفلها لأننا كلنييا م�س قادرين عليها". وتابعت بطرافة: "ريانا �رشتي 
و�ييرشه بنتي مربيانا كلنا دودو ماك ربنا يخلي ويبارك ويجعلهم كلهم من 
عبيياده ال�شاحلني البكريه �شعبة بنتي متبتييه زي خالتها منى وهتقعد لآخر 
التا�شييع". تفاعل اجلمهور ب�شكل وا�شع مع ال�شييورة وانهالت عليها التعليقات 

التي متنت لها ال�شحة وان تنجب طفلتها قريبًا وتكون ب�شحة جيدة.

اأبييدت الفنانيية امل�رشييية منييى زكييي زوجيية 
الفنييان احمييد حلمييي  ا�شتغرابهييا ميين كافة 
الأخبييار املتناولة يف الفييرتة الأخرة والتي 
تخ�ييس اإنهييا ت�شتعد لت�شوييير م�شل�شييل با�شم 
"بيييت العيلة"، والذي ميين املقرر اأن يعر�س 

يف رم�شان املقبل.
ونفت منييى زكي كافة الأخبييار التي تتحدث 
يف هييذا ال�شدد، موؤكييدة على اإنهييا مل تتعاقد 
على اأي عمل فني لأنها ت�شتعد لإجناب طفلها 

الثالث.
عيين جن�ييس  الإف�شيياح  زكييي رف�شييت  منييى 
مولودهييا اأو ميعاد ولدته، معتييربة اأن الأمر 

�شخ�شي للغاية.

عرفييت ال�شا�شة العربية الكثر من هييوؤلء الاتي مل يع�شن 
جتربيية الأموميية الواقعية، لكنهيين اأدين اأمييام الكامرات 

مناذج متعددة من الأمهات يف اإبداٍع و�شدق.
اأمهييات ال�شينمييا يف م�ييرش كثييرات؛ بع�شهيين قدميين ما 
عرفنه من اأمومة الواقع التي ل تقل عظمًة واإخا�شًا، لكن 
هوؤلء الاتي ُحِرمن - واأحيانًا اخرتن -، رمبا كن مناذج 

ت�شتحق التاأمل، خا�شة يف زمن الأبي�س والأ�شود.
فلماذا جنحت اأمهات “الأبي�س والأ�شود” يف ر�شم مامح 
حميمة لاأم امل�رشية، بينما مل تلق “اأمهات الألوان” ذات 

النجاح؟
�شادية “اأيقونة ” الأمومة

رغييم اأن املطربيية الكبييرة �شادييية التييي نالييت �شهرتهييا 
بالأ�شا�ييس بالغناء اخلفيف، و�شورة املييراأة احلديثة التي 
تعرب عن بنييات الطبقة الو�شطى، خا�شة بعد ثورة يوليو/
متييوز 1952، ومل تختييرب اأموميية الواقييع، فاإنهييا جنحت 
ب�شييكل لفييت يف تقييدمي دور الأم يف اأفام قليليية جداً يف 
فيلييم يعييد ميين عامييات ال�شينمييا امل�رشية هييو فيلم “ل 

ت�شاألني من اأنا”.
كما اأن الدور نف�شه رغم ميلودراميته البالغة، �شار عامة 
على م�شاعر الأموميية لدى امل�رشيات، حيث لعبت �شادية 
دوراً مركبييًا لأم ر�شيييت اأن تعمييل خادميية لبنتها، التي 
تنازلييت عنها ل�شيييدة ثرية ل تنجب، لتتمكيين من الإنفاق 
علييى باقي اأولدها، وجنحت ب�شييكل لفت يف تقدمي الدور 
الذي ل يييزال يحظى مب�شاهدة عالية كلما اأذاعته القنوات 

الف�شائية.
ورغييم اأنهييا مل تنجييب، فاإن �شادييية - التييي اعتزلت الفن 
واملجتمييع منييذ �شنييوات طويليية -، قدمييت اأدوار الأمومة 
باقتييدار يعييرب عيين مقدرتها العالييية كممثليية، ومقدرتها 
الإن�شانييية يف تلخي�ييس امل�شاعيير الدقيقيية كاأم لهييا ميين 

خربات الأمومة الكثر.
كمييا قدمت دور الأم وهي بعد يف �شنييوات ال�شباب الأوىل 
يف فيلم “املراأة املجهولة” الذي غنت فيه اأغنية �شجية ل 

تن�شييى “�شيد احلبايب يا �شنايا اإنييا رمبا يقول النقاد اإن 
التقم�س هو دور املمثل و�شميم عمله، لكن تقم�س ممثل 
لأي دور ينعك�س نف�شيًا عليه، ما قد يعر�شه لأزمات الأمر 
الذي يجعل من قبول ممثلة لدور الأم وهي يف احلقيقة مل 
متار�س هذا الدور يف الواقع حمفوفًا باملخاطر النف�شية اأو 
قد ت�شقط يف املبالغة لتعوي�س نق�س خربتها ال�شخ�شية.
لكيين �شادية وقفت على اخليييط الرفيع بني الثنني؛ الفني 
والإن�شيياين، فلييم تبتعد عيين �شخ�شييية الأم عندما قدمتها 

على ال�شا�شة.
الافييت اأن �شادية بطبيعتها الفنية رمبييا كانت اأقرب اإىل 
اأدوار اأمهييات الطبقة املرفهة - فهي مطربة اأغنية اجلملة 
الب�شيطة -، لكنها يف اأدوار الأم قدمت ال�شخ�شية املركبة 

العميقة فخالفت نف�شها مرتني.
ولل�شينما اأمهات كر

منهيين علوييية جميييل التييي تزوجييت حممييود املليجييي 
اأحيانييًا،  وال�رشيييرة  القا�شييية  الأم  دور  وتخ�ش�شييت يف 
وكانييت من مناذج اأمهييات ال�شا�شة فقط، فلم تنجب لكنها 
مل جتييذب اجلمهور كمييا فعلت زمياتها ميين اأمثال اأمينة 
رزق وفردو�ييس حممييد، رمبييا ب�شبييب تقدميهييا لييدور الأم 
القا�شية وهي ال�شييورة التي ل يحبها امل�رشيون يف الأم 

النجمة.

كذلييك تخ�ش�شييت الفنانيية زينييب �شدقييي يف اأدوار الأم 
الأر�شتقراطييية، فكانييت بعيدة عيين الغالبييية العظمى من 

جمهور ال�شا�شة، ولهذا رمبا ابتعدت قليًا عن الذاكرة.
اأما �شناء جميل، التي اختارت العمل يف الفن رغم قطيعة 
اأهلهييا يف ال�شعيييد الذييين كانوا يييرون يف الفيين “عاراً” 
علييى فتاة من اأ�رشة حمافظة، فقد اختارت الفن بديًا عن 

الأمومة، رغم براعتها يف تقدمي هذا الدور على ال�شا�شة.
ورمبييا يكفي دورهييا يف اآخيير اأفامها “اأ�شحييك ال�شورة 
تطلييع حلييوة” يف العييام 1998 حينمييا قدمييت دور الأم 
للراحييل اأحمد زكي ودور اجلدة ملنييى زكي، لتبقى اأمًا يف 

ذاكرة جمهور ال�شينما امل�رشية.
ال�شندريا تعمدت النجميية �شعاد ح�شني البتعاد عن دور 
الأم يف زميين جنوميتها يف �شينما الأبي�س والأ�شود، كما 

اعرتفت.
واأرجعت ال�شبييب اإىل اأن والدتها تخلت عنها وهي �شغرة 

بناًء على اتفاق مع والدها عند انف�شالهما.
ونتيجًة لذلك، �شعرت باخلوف من األ تكون هي نف�شها اأمًا 
جيييدة، فاختارت اأن حُترم من الييدور يف الواقع، وجتنبته 
اإل نادراً على ال�شا�شة، فا يذكر لها اجلمهور �شوى دورها 
يف فيلييم “الراعي والن�شيياء” كاأم تخترب م�شاعر احلب مع 

ابنتها يف نف�س اللحظة والظروف، يف زمن الألوان.

بغداد
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تقرير –هيفاء القره غولي 

ل �شييك ان حييادث اغتيييال ال�شفيير الرو�شييي يف اأنقييرة، 
اأندريييه كارلوف، مل يكيين حادثا اعتياديييا، بالرغم من 
ان املنطقة يف �رشاع دمييوي وتخندق الدول والحزاب 
ال�شورييية  الزميية  ب�شيياأن  مع�شكرييين  يف  وال�شخا�ييس 

امل�شتمرة منذ اأكر من خم�شة اعوام.
القاتييل وا�شمييه مولييود مييرت الطنطا�ييس كان م�شلحييا 
يرتييدي بدليية اأنيقة وربطيية عنق يلييوح مب�شد�شه ويطلق 
النييار وهو يييردد �شعييارات باللغتني العربييية والرتكية. 
وكييرر �شيحيية "اهلل اأكرب" كما �ييرشخ "ل تن�شوا حلب، ل 

تن�شوا �شوريا".
ع�ييرشة �شفييراء قتلييوا منذ عييام 1968 ولغاييية احلادث 
الليم لل�شفر الرو�شي، ق�شم منها كانت بدوافع �شيا�شية 
واخرى بدوافع ارهابية كان ن�شيب العراق منها اغتيال 

�شفرين عربيني.
ففييي 27 متييوز 2005، اأُعلن عيين اإعدام رئي�ييس البعثة 
الدبلوما�شييية اجلزائرييية، ال�شفيير علييي بلعرو�شييي، بعد 
اختطافييه هو وامللحق الدبلوما�شييي عز الدين بلقا�شي، 
يف بغييداد، قبل اإعدامه بي6 اأيام. واأعلنت جماعة "قاعدة 
اجلهاد يف العراق" املت�شلة بتنظيم "القاعدة" الإرهابي 

م�شوؤوليتها عن احلادثة.
امييا ال�شفر امل�ييرشي يف العييراق اإيهيياب ال�رشيف، فقد 
قتييل يف 2 متوز من العام نف�شه، بعدما اخُتطف بالقرب 
ميين منزله يف بغييداد. وتبنت اختطافييه جماعة "قاعدة 
اجلهيياد يف بيياد الرافدييين"، بزعاميية الرهابييي ابييو 
م�شعييب الزرقيياوي، التي اأعلنت، يف 7 متييوز، عن اإعدام 

ال�شفر، ومل يتم العثور على جثته.
يف التاريخ كان قتل ال�شفر مبثابة اإعان احلرب. فمثًا 
اأقييدم الغ�شا�شنيية الذين كانييوا يوالون مللك الييروم بقتل 
�شفر الر�شول حممد )�ييس( )احلارث بن عمر الزدري( 

فقد كان ذلك مبثابة اإعان حرب.
كمييا اأنَّ ال�شفراء مل يكن لديهم �شفارات دائمة يف البلدان 
هم كانييوا ي�شتقبلييون بكامل  التييي يذهبييون اإليهييا اإل اإنَّ
الهيبيية وكان لهم مييكان خم�ش�س لاجتميياع واملاأكل 
وامل�ييرشب واملنييام. ويقييال اأنَّ اأوىل ال�شفييارات كانييت 
�شفييارة )حكيم بن حزام( و�شفييراء احلديبة الذين بعثهم 
ر�شييول اهلل اإىل قري�س من اأجييل اأداء العمرة، كما تبادلوا 
قري�ييس بال�شفييراء ميين اأجل معرفيية نوايييا امل�شلمني من 
دخييول مكة. و�شجل التاريييخ الإ�شامي عدد من حالت 
خيانيية ال�شفراء لدولتهم اأو لأولييياء نعمتهم، فاأبو م�شلم 
اخلليفيية  اأنَّ  اإل  خر�شييان  يف  مطاعييًا  كان  اخلرا�شيياين 
العبا�شي اأبو جعفر املن�شور كان حاقداً عليه فا�شتطاع 
اأن يوقع به بيياأن ا�شتقدمه اإىل النبار )عا�شمة اخلافة 
العبا�شييية اآنييذاك( عن طريق �شفيير اأبو م�شلييم فقتل اأبو 
م�شلييم بي�رش، وهنا تبني خيانيية ال�شفر ملوله اأبو م�شلم 

اخلرا�شاين.
وعلييى ذكيير اغتيال ال�شفيير الرو�شييي ،وكالعييادة معظم 
الييدول ار�شلت برقية تعزية واحييدة با�شتثناء العراق فقد 
ار�شييل نحو ع�ييرش برقيات تعزييية من الرئا�شييات الثاث 
ونييواب الرئي�س ونواب رئي�س الربملان وروؤ�شاء الحزاب 
وميين تبعهم باح�شييان اىل يوم الدين، وهنييا نت�شاءل يف 
جمل�س عزاء او"فاحتيية" ال�شفر ترى كم "جادر"ملجل�س 
العزاء حتتاج ال�شفارة الرو�شية ل�شتقبال ال�شادة املعزين 
يف العراق ،اظن ان اجلماعة �شيختلفون على "العرا�شة" 
الوىل مليين �شتكييون ،والف�شييل ان يعقد جمل�ييس النواب 
جل�شيية ا�شتثنائية لتحديد الولوييية يف "الهو�شات" التي 
�شتكون بالتاأكيد ..اولها "كوله العطوة بحلب متانيته"!!.

جماعتنه.. و"فاتحة" 
السفير الروسي

سعد الكعبي

سوالف 
عراقية

االن ، وملتابعة اخر امل�ض����تجدات التي تظهر على ال�ض����احة العراقية والعربية والعاملية ، وخلدمة 
االخبار العاجلة حمل تطبيق ) اجلورنال ( ) ALJOURNAL( عرب االجهزة الذكية : 

فبمجرد كتابة كلمة اجلورنال يف خانة البحث يف اأي من اأ�ضواق التطبيقات ميكن اإيجاد التطبيق 
اخلا�ص بنا، واأي�ض����ًا الدخول اإىل اأي �ض����فحة وقراءة تعليقات القراء حول خرٍب اأو برنامٍج معني 
واأي�ض����ًا كتابة اآرائك اخلا�ض����ة، كما ميكنك م�ضاركة اخلرب اأو اإعادة ن�ضره على ح�ضاباتك اخلا�ضة 

على �ضبكات التوا�ضل االإجتماعي كالفي�ضبوك Facebook بكتابة كلمة اجلورنال .

يمكنك تنزيله من أسواق 

التطبيقات كافة وتثبيته 

على انظمة االندرويد 

وااليفون لالجهزة الذكية

نجمات عربيات.. أمهات على الشاشة وحرمن األمومة في الحقيقة

تطبيق »الجورنال« متوافر مجانا على الهواتف الذكية كافة
ً


