
منع تامر من السفر 

كاميليا ورد تتخطى الحدود

صحفية مغربية تستفز لبلبة 

منعت �سلطات مطار القاهرة النجم تامر ح�سني، 
م��ن ال�سفر اإىل تركيا لع��دم ح�سوله على موافقة 
اأمني��ة م�سبقة. واكد م�سدر اأمني مبطار القاهرة، 
اأنه اأثناء اإنهاء النج��م امل�رصي لإجراءات �سفره 
اإىل اإ�سطنب��ول، تب��ن اأنه ل يحم��ل موافقة اأمنية 
ت�س��رط  القان��ون  وبحك��م  تركي��ا،  اإىل  لل�سف��ر 
م�سلح��ة اجل��وازات ل�سف��ر من هم ب��ن �سن 18 
اإىل 40 عام��ًا اإىل تركيا حتدي��داً، احل�سول على 
موافق��ة اأمني��ة م�سبقة. واأ�ساف امل�س��در اأنه مت 
اإب��اغ تامر الذي تفه��م املوقف، واألغ��ى ال�سفر. 
يذك��ر اأن تامر كان يف طريق��ه اإىل تركيا ليلحق 

بزوجته ب�سمة بو�سيل.

اأن��ت  "الله��م  بالق��ول:  اأح��ام  النجم��ة  غ��ردت 
ح�سب��ي واأنت نعم الوكيل، اللهم اإين وكلتك اأمري 
وحياتي وه��ذا القلب فاحفظن��ي واأ�سعدين فاأنك 

على كل �سيء قدير ...�سبحكم اهلل باخلري".
ت��داول مغ��ردون كام الفنان��ة الإماراتي��ة كرد 
مه��ذب ولئ��ق عل��ى كام املت�سابق��ة اجلزائرية 
 Arab كاميلي��ا ورد اإثر خروجها م��ن برنامج
Idol. ويف حلقة الفر�سة الأخرية، اأرادت اأحام 
اأن متنح ورد فر�س��ًة لإثبات موهبتها الغنائية، 
الأداء  ُظِلَم��ت يف  الأخ��رية  ب��اأن  منه��ا  اإميان��ًا 
املبا���رص الأول على امل���رصح، اإل اأنه حدث ما مل 
يكن ُمتوقعًا، اإذ خرجت كاميليا وفجرت غ�سبها 

على ال�"�سو�سيال ميديا".

ح���رصت الفنان��ة لبلب��ة ن��دوة تكرميي��ة خ�س�سه��ا 
املهرج��ان الدويل للفيلم الروائ��ي الق�سري وال�رصيط 
الوثائق��ي يف املغ��رب، لت�ساألها اإح��دى ال�سحفيات 
امل�ساركات �سوؤاًل حمرجًا ملاذا ح�رصتي عزاء زوجة 
الفن��ان حممد �سبحي وانِت ت�سع��ن املكياج؟، مما 
دفع لبلبة لل��رد عليها بعنف موؤكدة لها اإنها مل تكن 
وا�سع��ة لأي م�ساحي��ق جتميل، مما دف��ع ال�سحفية 
لاإ���رصار على موقفه��ا قائلة له��ا اأن لديها �سورة. 
لبلب��ة اأك��دت اأن حواجبها "تاتو" له��ذا بدى وكاأنها 
وا�سع��ة مكياج، بخ��اف اإنها كانت ق��د انتهت للتو 
م��ن الت�سوير وذهبت على الفور للعزاء، لت�سعر لبلبة 
بال�ستفزاز خا�سة مع �سح��ك ال�سحفية، لتقول يف 

امليكروفون بدورها: "�سوف بت�سحك ازاي".

ذكرت م�شادر �شحفية �أن �لنجمة ديبيكا بادوكون �شت�شارك �لنجم هريثيك رو�شان يف �أول عمل �شينمائي يجمع بينهما من �شركة 
�إنتاج �ملخرج كار�ن جوهر.
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الى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والريا�سية  والقت�سادية  ال�سيا�سية  امل�ستجدات 
طريق الأجهزة الذكية مبجرد و�سع الكامريا على �سورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�ص بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�سيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

م��ن ال�س��يء يف جمتمعاتن��ا اأن الكث��ري مييل��ون اإىل اّتب��اع 
الأغلبي��ة والتواط��وؤ معه��م دون وعي اأو دراي��ة مباهية هذا 
الإتب��اع والت�سلي��م له��م، وكاأن مبداأ )ح�رص م��ع النا�ص عيد( 
هو املب��داأ الأ�سا�سي امل�سيطر على املجتمع، يف حن ل جند 
اإل القائ��ل مم��ن ي�ستقلون بكياناته��م ومبادئهم ويتخذون 

قراراتهم بثقة وم�سوؤولية فردية!
 ويف جان��ب اآخ��ر جن��د النتم��اءات والتبعية تاأخ��ذ ماأخذاً 
كب��رياً م��ن املجتم��ع اأي�س��ًا، ولع��ل انتم��اء امل��رء جلماعة 
معّين��ة، وفخره به��ا ودفاعه امل�ستميت عنه��ا وعن اأهدافها 
ومبادئه��ا، لي���ص ج��رم اأو خطيئة بح��د ذاته، واإمن��ا اجلرم 
واخلطيئ��ة يف اأن يعميه النتم��اء العاطفي عن روؤية اأخطاء 
هذه اجلماعة وهفواتها، واأن يوهم نف�سه بكمالها وتفردها، 
فيكون بذلك �سبب��ًا يف غياب النقد الذاتي وال�سمري اجلمعي 
له��ذه اجلماع��ة، فيكت�سف يف حلظة ما اأن��ه م�سابًا بلعنة ل 

ميكن اخلا�ص منها!
 هن��اك قاعدة كلية يف عل��م الجتماع تقول: )اإن قوة درجة 
روح التقليد تتنا�سب عك�سيًا مع قوة العقل والإرادة(، وفيها 
اإ�س��ارة اإىل اأهمي��ة العتماد عل��ى الذات وا�ستثم��ار القدرات 
الفردي��ة باأق�سى درجاته��ا، فاإذا عجزنا عن بل��وغ اأهدافنا 
عن��د ذل��ك نطل��ب م�ساع��دة الآخري��ن بوع��ي واإرادة ولي���ص 
تهمي�س��ًا للنف���ص واإحلاقها بالغ��ري تبعية وخ�س��وع مطلق، 
واأم��ا اأن نهمل ح���ص التخطيط والتفكر ونرم��ي باأعباء ذلك 
عل��ى غرينا ف��ا يطلق على هذا �س��وى تقلي��د اأعمى يعر�ص 
املرء لل�سفاه��ة وال�سذاجة، ويعطل العديد من وظائف عقله، 
واأهمه��ا اإدارة النف���ص .. وهنا تتولد م�سكل��ة كربى هي عدم 
املقدرة وال�ستطاعة على متييز اخلطاأ من ال�سواب لل�سخ�ص 
امُلّتب��ع ال��ذي ي�سب��ح مبثاب��ة العق��ل الأعل��ى لأتباع��ه، مع 
احتمالية عدم كفاءته لهذه املنزلة وال�ساأنية، ولأن الأمثال 
ت���رصب ول تقا�ص، قيل: )لو كان هناك حمار مربوط بحبل 
نهايته على راأ�ص فاأر �سغري فكلما حترك الفاأر ال�سغري تبعه 

احلمار مع الفارق الكبري يف احلجم والوزن(.
 فعندم��ا تك��ون تابع��ًا ول��و فكراً جلهة م��ا �سيوؤث��ر انتمائك 
عل��ى املجتمع باأكمله �سلبًا اأو اإيجاب��ًا، و�ستكون �رصيكًا مع 
ال�سيئ��ن منه، وبذلك اأنت ج��زء من ف�ساد هذا املجتمع الذي 
تّدعي رغبتك يف اإ�ساحه، فكيف مبن ينتمي لهم ويتغا�سى 

عن منا�سريهم التي تاأكل حقوق الفقراء ذهابًا واإيابًا!
 اإذا كن��ت توؤم��ن باإن�سانيت��ك ونق��اء روح��ك اإىل الآن فعليك 
بالعودة م�رصعًا، وك�سف الف�ساد واملف�سدين، لتكون خري من 
تلك اجلماعة التي خانت وطنها، ولتنام نومًا رغيداً منذ اأول 
لقمة فقري اأكلتها، واأول مرة �سافحت بها يد مف�سد واأعطيته 

الأمان.

لعنة االنتماء 
والتواطؤ!

عالء سعدون

�الن , وملتابع����ة �خ����ر �مل�ش����تجد�ت �لت����ي تظه����ر على �ل�ش����احة �لعر�قي����ة و�لعربية 
ALJOU R  و�لعاملي����ة , وخلدمة �الخبار �لعاجلة حمل تطبيق  ) �جلورنال (  )

 : �لذكية  �الجهزة  عرب   )NAL
فبمجرد كتابة كلمة �جلورنال يف خانة �لبحث يف �أي من �أ�شو�ق �لتطبيقات ميكن 

�إيج����اد �لتطبي����ق �خلا�ص بنا, و�أي�ش����ًا �لدخول �إىل �أي �ش����فحة وق����ر�ءة تعليقات 
�لق����ر�ء ح����ول خ����رٍب �أو برنامٍج مع����ن و�أي�ش����ًا كتابة �آر�ئ����ك �خلا�ش����ة, كما ميكنك 
م�ش����اركة �خلرب �أو �إعادة ن�ش����ره على ح�ش����اباتك �خلا�ش����ة على �ش����بكات �لتو��شل 

�الإجتماعي كالفي�شبوك Facebook بكتابة كلمة �جلورنال .

التطبيقات  أسواق  من  تنزيله  يمكنك 

االندرويد  انظمة  على  وتثبيته  كافة 

وااليفون لالجهزة الذكية

تطبيق »الجورنال« متوافر مجانا

على الهواتف الذكية كافة

ً


