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ت��رددت اأخب��ار كث��رة داخ��ل الو�س��ط الفن��ي ع��ن 
ا�ستع��داد الفنان��ة دالي��ا البحري لل��زواج من رجل 
اأعم��ال م���ري خ��ال الأي��ام املقبل��ة، واأن��ه من 
املق��رر اأن تقيم حفل زفاف يقت���ر على املقّربني 
منه��ا فقط. وقال م�سدر مقرب: بعد الت�سال بداليا 
ملعرفة التفا�سيل اجلديدة وتتاأكد من دقة الأخبار، 
اإل انه��ا تغل��ق هاتفها منذ يومني، وه��و ما يف�ره 
البع���ض باأنها حتاول فر���ض اخل�سو�سية على هذا 
احل��دث. يذك��ر اأن دالي��ا �سب��ق له��ا ال��زواج مرتني، 
الأوىل من رجل اأعمال، والثانية من فريد املر�سدي 
والد ابنتها، والذي انف�سلت عنه قبل اأن يفقد حياته 

يف حادث ب�سيارته.

ر�س��ح املخرج ح�سني املنب��اوي الفنانة امل�رية 
حن��ان مط��اوع لتج�سي��د اأح��د اأدوار البطول��ة يف 
م�سل�سل��ه اجلدي��د "ح��اوة الدني��ا"، وال��ذي تقوم 
ببطولت��ه الفنان��ة التون�سي��ة هن��د �س��ري، ومن 
املق��رر عر�سه يف رم�سان املقب��ل.  وقال م�سدر 
م��ن داخ��ل امل�سل�س��ل اإن اجله��ة املنتج��ة اأر�سلت 
ال�سيناري��و اإىل حنان مط��اوع، وحتديداً بعد عودة 
الأخ��رة م��ن رحل��ة �سف��ر خارجية، حي��ث تعكف 
حالي��ًا عل��ى ق��راءة احللق��ات املكتوب��ة، لتحدي��د 
موقفه��ا من��ه �س��واء بقب��ول العر���ض اأو العتذار 
عن��ه. يذكر اأن م�سل�سل "حاوة الدنيا" ماأخوذ عن 

فورمات اأ�سباين.

رف���ض الفنان ال�سوري دريد حل��ام التعليق على 
مبادرة ال�سلح التي اأطلقتها الفنانة اأ�سالة، عر 
ح�سابه��ا الر�سمي مبوق��ع "ان�ستغ��رام"، واأعلنت 
فيه��ا رغبته��ا يف الت�سال��ح معه بع��د 5 �سنوات 
م��ن اخل�سام. وح��اول امل�سدر الت�س��ال بدريد 
حل��ام اأكرث من م��رة، اإل اأنه رف���ض التعليق على 
امل�ساأل��ة برمتها، وكذلك الأم��ر بالن�سبة لزوجته 
الدكت��ورة هالة بيطار، املقيم��ة معه يف �سوريا، 
الت��ي اعتذرت م��ن التعليق عما ج��اء يف ر�سالة 
اأ�سال��ة لزوجها. يذك��ر اأن اأ�سالة كتب��ت ر�سالة 
مطول��ة اإىل دريد حلام، اأبدت فيها اعتذارها منه 

عما بدر منها بحقه.

وّج��ه الفّن��ان اأحمد بدير اح��د الأبط��ال الرئي�سيني 
مل�رحي��ة "ري��ا و�سكينة" التي قدمته��ا الفّنانتان 
امل�ريت��ان �سادية و�سه��ر البابلي من��ذ �سنوات، 
ر�سال��ًة خا�س��ة اإىل الفّنانت��ني ال�سوريت��ني �سافة 
معم��ار و�سكران مرجت��ى، يف الي��وم الأول من بدء 
ت�سوي��ر م�سل�سلهم��ا "وردة �سامي��ة" ال��ذي يحم��ل 
�سيئ��ًا م��ن العم��ل امل���ري ال�سهر. وق��ال املمثل 
امل���ري يف ت�ري��ح خا���ض ل�"له��ا" اإن "تقدمي 
ق�سة ري��ا و�سكينة على الطريق��ة ال�سامية مغامرة 
كب��رة، بخا�س��ًة اأن ال�سخ�سيتني م��ن م�ر ولي�ض 
�سوري��ة، ولك��ن اأنا واث��ق يف ق��درة ال�سوريني على 

تقدمي هذا العمل ب�سكل متميز وخمتلف.
فاجاأت النجمة الأمريكية تايلور �ضويفت جمهورها اجلمعة باإ�ضدارها اأول اأغنية لها منذ �ضنتني وهي ثنائية مع املغني الربيطاين زين مالك الع�ضو 

ال�ضابق يف فرقة "وان دايرك�ضن" ال�ضبابية.

ن�رت �سحيفة حريت الرتكية خراً مفاده اأن �ركة النتاج الفني 
الرتكي��ة "قمر" وقعت عق��د م�سل�سلها اجلديد ال��ذي مازال يف طور 
الكتاب��ة م��ع النجم��ة الرتكية ال�سه��رة برين �س��ات املعروفة يف 

العامل العربي با�سم فاطمة اأو �سمر.
حي��ث �ستوؤدي برين �س��ات دور البطولة من خ��ال �سخ�سية هند 
بن��ت عتب��ة يف امل�سل�سل. وال��ذي يج�سد ق�سة حي��اة حمزة بن عبد 
املطلب ع��م الر�سول وامل�ستوح��اة اأحداثه من فيل��م الر�سالة. ومن 

املقرر اأن يوؤدي دوره النجم الرتكي كينان اإمرزايل اأوغلو. 
يذك��ر اأن برين �سات قد اأطلت عل��ى جمهورها من خال �سخ�سية 
ال�سلطان��ة كو�سي��م يف امل�سل�سل التاريخي الق��رن العظيم الذي يعد 
امت��داداً مل�سل�سل حرمي ال�سلطان. وقد اعتذرت برين عن العمل يف 
املو�سم املا�سي لتحل حمله��ا النجمة نورجول ي�سيلجاي يف دور 

ال�سلطانة كو�سيم.

ك�س��ف موقع TMZ اأن النجم الأمرك��ي براد بيت تقدم 
اىل الق�س��اء بطل��ب فر���ض ال�ّري��ة على جمي��ع اجراءات 
وتط��ورات ق�سية ح�سانة الأطف��ال يف ق�سية الطاق من 
النجمة الأمركي��ة اجنلينا جويل. وذكر املوقع الأمركي 
املتخ�س���ض باأخب��ار امل�ساه��ر اأن طل��ب بيت اعت��ر اأّن 
مناق�س��ة النزاع��ات العائلي��ة يف العل��ن، ي�سّب��ب اأ���راراً 
نف�سي��ة وي�س��يء لاأطف��ال. وت�سم��ن الطلب عق��د اجتماع 
ط��ارئ يف املحكم��ة لفر�ض حظ��ر على ن���ر املعلومات 
املتعلق��ة بالق�سية. وذكرت مواق��ع اأمركية ان طلب بيت 
الذي فاجئ جويل، من �ساأنه اأن يح�سن موقفه يف الق�سية 
لب��رازه خوفه على م�سلح��ة اولدهم��ا. وكانت انت�رت 
بع���ض الأقاويل ح��ول امكانّية خ�س��ارة الثنائي ح�سانة 
ا اىل حل موؤقت ير�سي الطرفني. اأطفالهما، لكّنهما تو�سّ

تع��د الأغني��ة الأ�سه��ر يف الع��امل غنته��ا جنم��ة الإغ��راء 
وال�سينم��ا ال�سق��راء مارل��ني مون��رو يف حديق��ة مادي�سون 
�سكوير غاردن اأمام اأك��رث من 150،000 الف �سخ�ض من 

ال�سيا�سيني وجنوم هوليوود.
اأداء مذه��ل وغن��ت جنمة هولي��وود على امل���رح اأحتفال 
بذك��رى مياد الرئي���ض المركي جون كيني��دي ال� )45( 
يف ي��وم ال�سبت 19/5/ 1962 اي قبل موعد عيد مياده 
احلقيق��ي بع�رة اأيام وهي حتم��ل ق�سا�سة من الورق يف 
الواجهة، حي��ث كانت مارلني مونرو قد كتبت كلمات هذه 
الغنية للرئي�ض فقط، مرددة عبارتها ال�سهرة )عيد مياد 

�سعيد �سيدي الرئي�ض(.
ايقونة ال�سينما

الداء املذه��ل ملونرو وه��ي تغني ب�س��وت دافئ كله حب 
وحميمي��ة اأث��ار �سائعات ع��ن وجود عاق��ة غرامية بينها 
وب��ني الرئي�ض، غن��ت مونرو مرتدية ف�ستان��ا �سفافا �سيقا 
ملون��ا بلون اجل�سد مع معطف ف��رو اأبي�ض يعد الأجمل يف 
الع��امل. �سمم الف�ستان الفرن�س��ي )جان لوي�ض( املولود يف 
فرن�سا وهذا احلفل كان جلمع ترعات للحزب الدميقراطي.. 
ويعر���ض ه��ذا الف�ست��ان لبيع��ه يف مزاد عامل��ي يف 17/ 
11/ 2016 يف لو���ض اجنلو���ض ومن املتوقع اأن ي�سبح 
اأغل��ى ف�ستان يف العامل كون��ه م�سنوعا من احلرير وتزينه 
2500 قطعة كري�ستال ولآلئ خيطت على الف�ستان ب�سكل 

يدوي..
مارلني مونرو فاتنة واأيقونة ال�سينما المركية -1926 
1962 ممثلة ومغنية امركية اأ�ستطاعت اأن ت�سبح جنمة 
هولي��وود يف بداي��ة اخلم�سيني��ات ا�سته��رت بع��د و�س��ع 
�سورته��ا )كمودي��ل( يف �ركة اإع��ان، وكان عمرها 19 
�سنة. مثل��ت العديد من الفام وحقق��ت جناحات منقطعة 
 All About Eve )النظ��ر منه��ا )كل �س��يء ع��ن اأي��ف
Gentl 1950 ، )الرجال يف�سلون ال�سق��راوات( -  ع��ام

ب��ا  )نه��ر   1953، ع��ام   men Prefer Blondes

 ،1954 الع��ام  River of No Return يف  ع��ودة( 
)هر�سة ال�سنة ال�سابع��ة( the Seven Year Itch عام 
1955 ،)موق��ف الوتوبي���ض( Bus Stop عام 1956 
 The Prince And ال�ستعرا���ض(  وفت��اة  ،)الم��ر 
1957،)دعن��ا منار���ض احلب(  The Showgirl ع��ام 
Let’s Make Love 1960،)�س��يء ل لبد من منحه 
( Something’s Got To Give يف الع��ام 1962 
وهو اأخر افامها مع النجم دين مارتن ومن اأخراج جورج 
كوكور. على الرغم من مرور �سنني طويلة على وفاتها يف 
العام 1962 لكنه��ا ل تزال ت�سغل العامل و�سناع ال�سينما 
الذي��ن اأهتم��وا بتج�سي��د �سخ�سية مارلني مون��رو يف عدد 

Mar -  م��ن الأف��ام ال�سينمائية منها )مارل��ني وبوبي(
lyn & Bobby بطول��ة ميل��ودي اأندر�س��ون يف الع��ام 
الفنان��ة ال�سرتالي��ة  Blonde بطول��ة  1993،)�سق��راء( 
بوب��ي مونتجمري يف العام 2001،)اأ�سبوعي مع مارلني( 
My Week with Marilyn يف الع��ام 2011 م��ن 
متثي��ل النجمة مي�سي��ل ويليامز الذي ح�سل��ت على جائزة 
الغول��دن غل��وب لدائها املتميز ع��ن هذا الفيل��م ، م�سل�سل 
 The Secret ال���ر الأك��ر يف حي��اة مارل��ني مون��رو(
Life of Marilyn Monroe يف العام 2015 وهو 
حلق��ات تلفزيونية قامت بها املمثلة كيلي جارنر وتناول 

امل�سل�سل الكثر من اأ�رار الراحلة مارلني مونرو.
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متابعة -الجورنال

قال ون�ستون ت�رت�سل ذات يوم خماطبا �سعبه الريطاين 
العظيم:

اإل بالدم وبالدموع والبكاء والأمل"! اأعدكم  "ل 
كذل��ك ق��ال يل الرفي��ق املنا�س��ل اأبو عروبة قب��ل �سقوط 

نظام �سدام ح�سني الديكتاتوري بحوايل ال�سهرين:
"اإذا راح الري�ض، ي�سر الدم للرجاب"!

مل يج��روؤ اأبو ع��رب - هذا كان اإ�سم الدلع للرفيق العتيد - 
عل��ى قول كلمة: ي�سقط اأو يقت��ل، بدل من "الروحان" ذلك 

امل�سطلح املحايد واجلبان يف اآن معا!
ع���رات الأب��و عروبات يف ط��ول الباد وعر�سه��ا قالوا 
ذات العب��ارة التي قالها يل "رفيقن��ا" يف ليلة باردة من 
لي��ايل �سباط، رمبا قيلت لهم يف اإجتماع حزبي، اأو كانت 
بديهي��ة ملن خ��ر نف�سي��ات: "املخرب��ني" و "الع�ساة" و 

"اأعداء ثورة ال�سابع ع�ر الثاثني من متوز املجيدة"!
*** 

 ال�س��ر ت�رت�س��ل تويف ع��ام 1965 خملفا ورائ��ه اأربعة 
اآلف �سيج��ار هاف��اين بالباكي��ت، و جائ��زة نوب��ل يف 
الآداب، وكتب عديدة اأهمها جمموعة األفها يف 6 جملدات 

عن احلرب العاملية الثانية.
 بع��د وفات��ه، مثل��وا �سخ�سيت��ه يف 16 فيلم��ا وم�سل�سا، 
ومنح��وه 7 �سه��ادات دكت��وراه فخري��ة، و�سمي��ت مدمرة 

اأمريكية با�سمه، و�سكت عملة بريطانية وجهه ال�ريف!
 بعك���ض "ري���ض" اأب��و عروب��ة ال��ذي ت��رك خلف��ه "زبيبة 
واملل��ك" و "اأخ��رج منها يا ملعون" وعمل��ة بائ�سة حتمل 

�سورته، وبلد يخو�ض حتى الركاب بالدم العبيط!
*** 

 وع��د ت�رت�سل بريطانيا بالدموع والأمل، لكنها اليوم با 
دموع ول اأمل، قوية، راقية، دميقراطية. ووعدنا اأبو عروبة 
بالدم، والبلد منذ عقد ونيف مل يبقى فيه حجر على حجر، 

ول تبليط با حفر، ول نازح اإ�ستقر!
***

 ال�سيا�س��ي العراقي الفا�سل حني يرتك للتمادي، من دون 
اأن يوقف��ه اأحد عند ح��دوده، فاإنه حتما �سي��زداد متاديا، 
حت��ى ي�سل اىل املرحلة التي ينظر فيها اىل نف�سه - وهو 
ينغب���ض يف اأنف��ه - عل��ى اأن��ه ال�س��ح الوحي��د عل��ى هذه 
الر���ض، واأنه "املعلم" و اخلب��ر والقائد واملنقذ و "ويل 

الدم" و " منتقم " ع�ره وزمانه!
***

 وبعي��دا ع��ن ال�سيا�س��ة، وقريب��ا م��ن احلكم��ة وال�سجاعة 
والفرو�سية والباغة وال�سعر، يقول اأبا الطيب املتنبي:

 ومن عرف الأيام معرفتي بها
وبالنا�ض روى رحمه غر راحم

 يف اأمان اهلل

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

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

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

يمكنك تنزيله من أسواق 

التطبيقات كافة وتثبيته 

على انظمة االندرويد 

وااليفون لالجهزة الذكية

غنتها مارلين مونرو.. »عيد ميالد سعيد سيدي الرئيس« األغنية األشهر في العالم 

تطبيق »الجورنال« متوافر مجانا على الهواتف الذكية كافة
ً

ُ
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ب��دت املمثل��ة الفرن�سي��ة، اإيزابي��ل اأوب��ر، غاي��ة يف التاأل��ق خال 
م�ساركته��ا يف الدورة ال� 16 م��ن املهرجان الدويل للفيلم مبراك�ض 
ال��ذي اأقيم يف ال� 4 من �سهر دي�سمر اجلاري بف�سل ظهورها بقطع 
جموه��رات مميزة م��ن ابداع عام��ة بياجي��ه Piaget.  واختارت 
Lim -  اأوب��ر الظهور باأق��راط مزينة بزمرد وما�ض م��ن ت�سكيلة
light Garden Party اإىل جان��ب خ��امت م�سنوع من الذهب 

 .Possession الأبي�ض من ت�سكيلة


