
كتـبة الوطـنية الكـاتبة االردنـية ضيـفتـها االحد دائـرة ا
ضمـن أمسـيات نـشـاط (كتـاب األسـبوع) لـلـحديث عن

روايتها (أرتميسيا).

قائـد جوقـة مار أفـرام السـريـاني البـطريـركيـة بسـوريا
اعلن ان قـاعـة كنـيـسة سـيـدة دمشق ضـيـفت األمسـية
الزجـلية (نحـو السالم) التي اقامـتها اجلوقـة بالتعاون

ائي في سوريا. تحدة اإل مع برنامج األ ا

ـذيع الـسـوداني في اذاعـة بي بي سي  ووري الـثرى ا
في لــنــدن بــعـــد رحــلــة حــافــلــة امــضــاهــا في الــعــمل
االعالمي منذ والدته في بلدة مورا شمالي السودان.
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ـركـز األول ثم مـؤخـرا حـيـث احـتل ا
ـركـز الـثانـي السبـوعـ مـتـتـالـي ا
لـــــــيـــــــصـــــــبـح واحـــــــدا مـن أعـــــــلى
االفــــتـــتـــاحـــيـــات فـي تـــاريخ األفالم

{ لـــــوس اجنـــــلــــوس  –وكــــاالت -
توقع مـنافـسته على تصدر الـفيـلم ا
جوائز األوسكـار (افتتان البـوهيمية
تحدة (شباك التـذاكر في الواليـات ا

  UF U'« Âö _ b¹«“ …ezU−Ð “uH¹ w «dŽ j¹dý

وسيقى هم ابطال فيلم (اغمض عينيك جيداً) b¹bł qLŽ∫ اطفال يعشقون ا

{ لـوس اجنـلوس  —وكـاالت - يـبدو أن
عــارضـــة األزيـــاء األمـــريــكـــيـــة هـــايــلي
بـالـدويـن اتـبـعـت طـريـقــة غـيــر تـقـلــيـديـة
ـغني جـاستـ بيـبر لتـأكيـد زواجهـا با
وذلك بـــتــــغـــيــيـــر اســـمــهـــا عــلـى مــوقع
الـتـواصل االجـتـماعـي (انـستـغـرام) إلى

هايلي بيبر.
وشارك جـسـت عـلى انـسـتغـرام أيـضا

صـورة له مع هــايـلي مـرفــقـة بـجــمـلـة:
(زوجتي رائعة).

وأفادت تقارير إعالمية أن عارضة
األزيـاء الــبـالــغــة من الـعــمـر 21
عــامـا وجنـم مــوســيـقـى الــبـوب
الشـهـيـر تزوجـا سـرا في أيـلول

اضي. ا
وقــد غـــيــرت هـــايــلـي الـــــــــتي
لديها 15.4 مليون متابع كال
ــــوقع من اســــمــــهــــا عـــــلى ا

وطريقة التعريف بها.
وكانت تـقـارير قـد أشارت
ــــاضي إلى الـــصــــيف ا
خـطـبــة بـيـبــر وبـالـدوين
ــــمـــــثل وهي ابـــــنـــــة ا
ستـيـفن بـالدوين. وفي
أيــلـول ذكــرت وســائل
إعالم أنــهــمــا حــصال
عــــــــلـى تــــــــصــــــــريح
بــــــــــــالـــــــــــزواج فـي
تحدة.. الواليات ا
ويــــــــــــحـــــــــــرص
اليــــــ عـــــلى ا
مـتـابـعـة احلـيـاة
الــعـــاطـــفــــــــيــة
لـــبـــيــــبـــر الـــذي
ظـــل يـــــواعــــد
مغـنـيـة البوب
ســـيــــلـــيــــنـــا
غـــــومـــــيـــــز
لــســـنــوات.

مسرح صَـغير عـلىَ ناصيةِ الـرصيف  وطفل يَجـلسُ على صُندوق
خَشبٍ يَـترقّبُ بِلـهفةٍ ظُـهورَ دُمىً مُلـونةٍ تُحرِكُـها خُيـوط  ويَظنُّ أنها

حَقيقة كما البشر 
ـلـونةُ وبـعـدَ طـولِ انـتـظـار  رُفِعَ ألـسّـتـار صَـفّقَ فَـرحـاً  والـدُمىَ أ
تَـتــحـرك وتــتـراقصُ  وتَــعـزفُ حلــنـاً  وتــروي قـصــصـاً  يُــنـصتُ

بِأبتِسامةٍ بَريئةٍ
ويـقــفَـزُ وَيـدورُ فَـرحـاً الزال صَــغـيـراً  وأمَـامَهُ وقت كـي يـكُـبـرَ  فَـلم
تُقحِمـةُ أحلياةُ في دوامةِ ألـقهرِ بَعد واأللم .فـجأة  صَمتت ألدُمىَ
وسُــرِقَت بَــهــجـةُ وَانــســدل الــسَـتــار  تَــقــطّــعتِ أخلُــيــوط وَسـقــطَت 
ـكــانُ حَــولَهُ إلى مَــســرحٍ مُـوحٍَش وضَــحَـكــاتُ أألطــفـال  تَــحــوّلَ ا
لِـلكِـبـار.اُرغَمَ عـلى اجلُـلـوسِ والـصـمتِ وَعـدم أإلعـتـراض  أو حتى
تـسـارعت عـقـاربُ الـسّـاعــةِ  وجـعـلـتـة يـسـابقُ الـزّمنَ  أالبــتـسـام 

ويؤدّي ادواراً رجوليةً للكبار .
حتــوّلَ ذاك الـــطــفلُ الى رجـل يــجــوب الـــشــوارع  ويــجـــلسُ عــلى
الــرصــيـف مــتــســوال بــدال عن اجلــلـــوس أمــامَ مــســرح الــدمى مع

. االطفالِ
ترى من كان السبب ? ومن أسدلَ على طفولتة السّتار ?

ومن مزّق الدمى وسلبَ احلياةَ كلَّ األلوان ?
وسرق طفولتة ومالمح وجهة البريئة وخط بدال منها شارباً ? 

ونثـر حـوله رماداً ودخـانـاً ? وبـدال عن حملِ حـقـيـبةِ الـكـتبِ  حملَ
على ظـهرة مـبـكراً قـهراً وأحـزانـاً .. وبدال عن جـمـعهِ األلعـابِ اخذَ
يــجــمعُ في عــربـةٍ من حــديـدٍ مــتــاكلٍ  وعـجــلــةٍ بـالــكــاد تـســيـرَ في
الـطّـرقــات اشالءً واطـرافـاً مـتــدلـيـة من جــسـدِ أخـيـة الــذي قـطّـعـتـة

  صواريخُ احلربِ  ونثرت دمه في كل مكان
يواسي أمّه ويخبرها أنَّ أخية سيعود الحضانها كما كان .

  ينا ويساراً  وباذرعٍ كانّها لرجالٍ  جرَّ العربةَ مسرعاً يتمايلُ 
وبـعــقلِ طــفلٍ يـظنُّ أنّ هــنــاك من سـيُــلـصِقُ مــا تــقـطّعَ من اجلــسـد

تطاير من أشالءٍ ا
ــهـتــريء  وارمِه في صــرخَــوا  وقــالـوا لـه إمضِ بـذاك اجلــســد ا

والقِ عليه التراب  حفرةٍ 
ـسحُ الدّموعَ عن عينـيه  و يحملُ جثّةَ ال زال طفالً يتـلفّتُ باكياً و
اخـيه مـنـها الـدمـاءُ تـسيل.جـرَّ الـعـربةَ مـنـكـسـراً ذليالً مـثل مـسـافرٍ
.في بلـد غريب بـعيداً عن طـاعنٍ في السّن اضـاع الطريقَ والـعنـوانَ
أرض الــوطن عـرفَ حــيـنــهـا أنه كــبـر وأنَّ األرض لم تــعـد له  وأن

شيب .. العمر تقدّم به وأسرعَ نحو ا
تـوقّف سـاكـنـاً بال حـراك  وبـات وحـيـداً بال أرض  وال وطن  وال

سند ..
أدرك أن الطفولة قد غادرتة مبكرا وودعتة الفرحة بال عودة.. 

أبدلَ حياته  بتعبٍ وقهر  وأسدل السّتار ..

عاما والذي حاز إشـادات نقدية على
أدائه لهذا الدور.

ن وفي تـقـريـر للـبي بـي سي اجـابة 
يــتـســاءل من هــو رامي مــالك? حـيث
اشار ان (مالك ولد ألبـوي مصري

من األقــبـاط في  12آيـار عـام 1981
في لوس أجنـلوس بـكـاليـفورنـيا في
ـــتـــحـــدة.وعـــمـل والــده الـــواليـــات ا
مـرشـدا سـياحـيـا ووالـدته مـحـاسـبة
وله أخ تــــوأم وأخت وحـــصـل مـــالك
على شهـادة في الفـنون اجلمـيلة من
جامعـة إيفانـسفيل في واليـة إنديانا

عام 2003. 
وقـبل احـتـرافه الـتـمـثـيل مـارس عدة
طاعم أعمال مـنها تـوصيل طلـبات ا
ـــــنــــازل مـن بــــيـــــتـــــزا وفالفل إلى ا

وشاورما. 
وفي عـام 2004 بـدأ مــالك مـســيـرته
الفـنيـة حيث حـصل على أول دور له
ــسـلـسل الــتـلـفــزيـوني غالمـور في ا
غــيــرلــز. وفي عــام 2006 قــام مــالك

وسيـقيـة التي تتـناول سيـر ذاتية. ا
ويـحـكي الـفــلـيم قـصـة صـعـود فـرقـة
(كـوين) اإلنـكـلـيـزيـة ويـجـسـد قـصـة
طرب ومؤلف األغاني فريدي حياة ا
ميركـوري بداية من تـشكيل
فرقة مع بـريان ماي وروغر
تـايــلــور عـام  1970وحـتى
تأديتهم ألغنـية فيرست آيد
الشـهيـرة عام  1985قبل 6
سنـوات من وفاة مـيركوري
عن 45 عـــــامــــــاً بــــــســــــبب
مـضـاعــفـات جـراء اصـابـته
بـــاإليــدز.ويـــخــرج الــفـــيــلم
بـــراين ســيـــنــغـــر صــاحب
سلسـلة أفالم (اكس  –من).
ويـشـارك في الـفـيـلم جـوني

ديب وب ويشو. 
ويــــجـــــســـــد دور فـــــريــــدي
ـمـثل األمـريكي مـيركـوري ا
مـن أصل مــــــصــــــري رامي
مـالك الـبــالغ من الـعـمـر 37

ـــلك الـــفـــرعـــوني أخـــمن رع بـــدور ا
ـتحف بالـفـيلم الـكومـيـدي ليـلة في ا
وأدى الـدور مـرتـ في سـلـسـلـة هذا

الفيلم في عامي  2009 و2014 .
وفي عــــام 2010 قــــام مـــــالك بــــدور
مــــصــــاص دمـــــاء مــــصـــــري يــــدعى
بــنـــجــامـــ في الـــفــيـــلم الـــشــهـــيــر
تـــوايــلـــيت.وفـي عــام  2015حــصل
رامـي مــــالك عــــلـى دور الــــقــــرصـــان
اإللــكــتـــروني إلــيــوت ألــدرســون في
ـسلـسل الـتلـفـزيـوني مسـتـر ربوت ا
وهـو الــدور الـذي فــاز عـنه بــجـائـزة
ي عــــام .2016وحـــــول حــــيـــــاته إ
الـشخـصـية أشـارت تـقاريـر إعالمـية
إلى (أن قـــصــة حب تــربـــطه حــالــيــا
ـمثـلـة األمـريـكيـة لـوسي بـونـتون بـا
البالغة من العمر  24عاما وقد ظهرا
مــؤخـرا وهــمـا يـتــجـوالن ســويـا في
بيفرلي هيلز. وكان رامي ولوسي قد
تـقـاربـا كـثيـرا لـدى مـشـاركـتـهـما في

فيلم (افتتان البوهيمية).
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الـفـنـان الــعـراقي احـيـا وصـلـة غـنــائـيـة ضـمن بـرنـامج
مـؤتــمـر تــيـداكس بــغـداد الــذي اقـيم بــفـنــدق الـرشــيـد

السبت وغنى عن بغداد وحنينه اليها.

n¹dý 5F

ـطرب ملحم طـرب اللبـناني اطلق  (ديـو غنائي) مع ا ا
زين بـعــنـوان (حــلم األرض) حتت إدارة اخملــرج ولـيـد

ناصيف.
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ــاضي االديـب االردني الـــراحل اقـــامت عـــنه االحـــد ا
جلنـة القصة والرواية في رابطة الكتّاب األردني ندوة

بعنوان(تيسير السبول شاعراً وروائياً) .
oO uð W³¼ 
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الـتــشـكـيـلي الــعـراقي افـتـتح مــعـرضه اخلـاص بـاخلط
العـربي ضمن فعالـيات احتفاء مـنتدى الصـيد الثقافي
بـالـذكـرى الـسـنـويـة  1295 لـتـأسـيس مـديـنـة الـسـآلم

بغداد .
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بـالــــــرابح تـاركا خـلـفه بصـمة في
ـــســــرح والـــتــــلـــفــــزيـــون كل مـن ا

والسينما.
وقــــــــالـــــــــــت وزارة الــــــــشـــــــؤون
الـثــــــقـافـيـة الــتـونـســيـة في بـيـان
(بــبــالغ عـبــارات األسى واحلــسـرة
تـــــنـــــعــــــــــي وزارة الـــــــــشـــــؤون
مـثل القدير حا الثقافـية رحيل ا
بــــالــــرابح الــــــــــــذي تــــوفي يــــوم
اجلـمـعـة 16 نـوفــمـبـر 2018 بـعـد
تـعــكـر صـحــته عن عـمــر نـاهـز 47

عاما).
وأضــاف الــبــــــــيــان (أن بــالــرابح
مـثلـ من أبـناء يـعـتبـر من أبـرز ا
جـــيــــله ورغم ظـــــــــــهـــوره غــــيـــر
ـنــتـظم عــلى الـشــاشـة فــقـد أقـنع ا

شاهد التـونسي بإتقانه في أداء ا
أدواره).

كـــمـــا نـــعـــاه عـــدد من الـــفـــنـــانــ
الــتــونــســيــ ومـؤســســات فــنــيـة

وثقافية.
ويـصب الـرصـيد األكـبـر من أعـمال
بالرابح في الدراما الـتلفزيونية إذ
ـسـلــسالت مـثل قـدم الــعـديـد مـن ا
(األيـام كيف الـريح) و(حـكم األيام)
و(من أيام مليـحة) و(اخلطاب على
الباب) الذي اشتهـر فيه بشخصية

إلياس.
وفي الـســيـنـمــا شـارك في فــيـلـمي
(صــيـف حــلـق الــوادي) و(رقـــصــة
الـريح) كمـا ترك رصـيـدا كبـيرا من

سرحية. األعمال ا

عالقـتك مع الشـريك هي مسـؤوليـة بنـاء أسرة نـاجحة
وليست فقط عالقة عاطفية.

qL(«

تـتبـدد الغـيـوم التي عـكرت عـلـيك جناحك في الـسابق
ادي. وخفضت من دخلك ا

Ê«eO*«

ـا تـمـر  تـقـوم بـتـغـيـر جــذري في أسـلـوب حـيـاتك .ر
بظروف غير عادية.
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تبدأ بـعمل هام ومـنسـجم مع طموحك يـحسن ظروفك
ادية ويجعلك أكثر تفاؤال. ا

»dIF «

قد تـخـطـأ في قراراتك و تـلـجأ التـخـاذ منـحى جـديدا
ادي. لتحس واقعك ا

¡«“u'«

 لـديك الـرغـبـة اجلامـحـة لـلـتفـوق وسـوف تـنـتـصر في
نافسة مع اآلخرين بفضل جهدك . ا

”uI «

تــنـعـم بـواقع أفــضل يــسـمح لك تــصــحـيح وتــصـويب
األمور . يوم السعد االربعاء.

ÊUÞd «

لـصـبـرك ستـأخـذ فـرصـتك بـجدارة  ,وسـوف يـدعمك
احلظ لتحقق أهدافك.

Íb'«

شاريع التي درسـتها جيدا جتند طـاقاتك في تنفيـذ ا
معتمدا على نفسك.

bÝô«

تبدأ فـترة جديدة حـافلة بالـتطلّـعات واآلمال لالنطالق
بتنفيذ األعمال التي حتقق طموحك .
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أمـامك اتفـاقية مـادية جديـدة ومربحـة تغريك بـالسعي
لتوقيعها.رقم احلظ 2.

¡«—cF «

حتـتاج في مـطلع الـشهـر إلى طاقـتك وقدراتك الـذاتية
هني .  لتغير وحتس وضعك ا

 u(«
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اكتب مرادف الـكلمـات افقيا فـقط بحيث
حتـــصل مع احلـل الـــصـــحـــيح وضـــمن
ــربــعــات ذات الــعالمـــة عــلى الــكــلــمــة ا

طلوبة:  ا
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4- حيوان شوكي
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الـصــحـفـي الـعــراقي يــرقـد في
نزله في بغداد فـراش الشفاء 
بـعـد ان دهـمه الـفـشل الـكـلوي.
وقــد تـــلــقى أمـــنــيــات االوســاط
االعالمــيـــة بــالــشــفــاء الــعــاجل
ـزاولــة عـمـله مـراسالً والـعـودة 

لوكالة االنباء اليابانية.
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ــشـــاهـــد صــورت في طـــفال واكـــثـــر ا
ـيــة الـفــنـون اجلــمـيــلـة وقــاعـة اكــاد

جعفر علي ). 
ـهــرجـان قـال الــبـيـاتي وعن احـداث ا
ــهــرجــان بــدولــة االمــارات (انــعــقــد ا
ـدة ثالثـة ايام عـرضت فيه الـعربـية و
افالم قــصـــيــرة عــدة من دول عــربــيــة
فـاجاة الساره فوز واجنبـية وكانت ا
فيـلمي بجـائزة افضل فـيلم واثار فوز
الــفـــيــلم االهـــتــمــام مـن قــبل الـــنــقــاد
والــصـــحـف كــون الـــفـــيـــلم خـــرج من
ــــــــاســـــــــــاة الى احلــــــــلـم مـن خالل ا
ــوســيــقى والــغــنــاء وكــان لـلــفــيــلم ا

اسـتجـابـة من قـبل اجلمـهـور حيث 
مــنــاقــشـــــــة وشــرح مــعــانــاة اطــفـال
الـــعــراق والـــعالقــــــة بـــ الــثـــقـــافــة
والـتـعـلـيم ودعـم الـعـراق ضـد الـعـنف
واالرهــاب وكــانـت هــنــاك مــشــاركــات
ـغرب عـربـيـة ودولـيـة مـنـهـا مـصـر وا
واجلـزائر وتـونس وايطـاليـا وفرنـسا
وانــكــلـتــرا واســبـانــيــا وفـاز الــعـراق
ــشــاركـــة اكــثــر من 150 بــجـــدارة و
فيلما قسمت الى ثالثة اقسام والفيلم
الـــعــــراقـي فــــاز بـــالــــقــــسم الــــثــــاني
اخملـصص لـصنـاعـة الـسيـنـما لالفالم

القصيرة ) .

ــاذا عـــنـــدمــا تـــعــزفـــ عـــلى االلــة  :
تغـمضـ عينـيك? فتـجيبه بـالقول :ان
لــهـذا اهــمـيــة حـيـث انه اليـوجــد احـد
يـحــلم وهــو فـاحت عــيـنــيه  وفي هـذه
الـلـحـظة قـرر ان يـكون مـعـهم لـكن كان
يحـمل بيـديه سكـ للـترهـيب فقرر ان
يـرميـهـا بـعـدمـا اعـطـوه عـصـا خـاصة
للـمـايـستـرو كـون لـديه الـة موسـيـقـية
حـقــيـقـيـة ) ويـضـيف
(هـــنـــاك صـــعـــوبــات
كثـيرة في هذا الـفيلم
كــون ابـــطــاله هم من
طلبة واعضاء الفرقة
الــــســـمـــفــــونـــيـــة مع
اطـــــــفــــــال مـن بــــــيت
الـــــعـــــراق االمن وفي
بــدايـة الــفـيــلم هـنـاك
فــرقـة مـوســيـقـيـة من
ـمثـل ومـنهم قـائد ا
ــايــســتـرو الــفــرقــة ا
عـــــــلـي خـــــــصـــــــاف.
وصـــــــورت احـــــــداث
الــفــيــلم في الــكــرادة
ـــســـرح الـــوطـــني وا
والرافـدين و الرشـيد
وكان التعامل مع 16
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فـاز الـفـيـلم الـعـراقي (اغـمض عـيـنـيك
جـــيـــدا) بـــجـــائـــزة افـــضل فـــيـــلم في
مـــهــرجـــان زايــد الفالم اجلـــامــعــات 
الفيلم من اخراج الـشاب علي البياتي
الـذي قــال عن احـداث الــفـيــلم ( تـدور
احـداث الـفيـلم حـول مجـمـوعة اطـفال
في مــكب لـلــنـفـايــات يـقــيـمـون حــفـلـة

موسيقيـة ليحققوا حـلما كان يسعون
لـــتــحـــقــيـــقه والـــفــيـــلم يــتـــحــدث عن
ــوســيـــقى واالســتــرخــاء واالطــفــال ا
حــيث يـبــدأ عن طـريق بــطـلــة الـفــيـلم
فـــطــومـــة الــتي تـــقــوم بـــصــنع االالت
وسيقية لكنهم يصطدمون بشخص ا
ــكب فـكـان اســمه حـبش وهــو زعـيم ا
وسيقى ويـسال فطومة يستمـع الى ا

{ لـوس اجنلوس  –وكـاالت -  قامت
ـية (لـيـدي غـاغا) بـزيـارة الـفـنانـة الـعـا
مـفاجئـة ألفراد فـرق اإلغاثة في مـدينة
مـالـيـبـو األمـريـكـيـة لـتـقـدّم لـهم الـدعم
ـعــنـوي خـالل مـكـافــحـتــهم احلـرائق ا
الــــتي ضــــربـت عــــدداً من الــــواليــــات
األمـريـكـيـة.ونـشـرت غـاغـا لـقـطـات من
ــالـيـبــو عـبـر ـقــر اإلغـاثـة  زيـارتــهـا 
حــسـابــهــا اخلـاص عــلى أحــد مـواقع
الــتــواصل االجــتــمــاعي حــيث قــامت
بـتوزيـع البـيـتزا عـلى الـعامـلـ تقـديراً
جلــهــودهـم. وكــان احلــريق قــد انــدلع
قــبل ايـــام وامــتـــد لــيــصـل الى بــعض
مــنـازل جنــوم هــولـيــوود ومــنـهـم كـيم
كـارداشيـان وليـدي غاغـا اللـت قـامتا
بـإخالء منزلهما في اسـتجابة سريعة

دني األمريكي. لقوات الدفاع ا
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حا بالرابح

ـوت { تونس – وكـاالت - غـيب ا
ـــــمــــــــثل حـــــا اجلـــــمــــــــــعـــــة ا

{ كــالــيــفــورنــيــا - وكــاالت - قـال
مـــــــســــــؤولــــــون فـي دار مــــــزادات
جـولـيانـز إن جـائـزة غولـدن غـلوب
(الــكــرة الـذهــبــيــة) الــتي حــصـلت
بلغ علـيهـا مارلـ مونـرو بيـعت 
قيـاسي مقداره  250ألف دوالر في
مزاد أقامته الدار في بـيفرلي هيلز
بــواليــة كـالــيـفــورنــيـا األمــريـكــيـة.
ــثـلــة الــعـالم وســطـرت جــائــزة (
ـفــضـلــة) الـتي حـصــلت عـلــيـهـا ا
ـيــة عـام  1961من الــنـجــمـة الــعــا
رابـــطــة هـــولـــيــوود لـــلـــصــحـــافــة
األجـنـبيـة.كـما شـهـد مزاد (إيـكـونز
آند أيدولز: هوليوود) الذي أقامته
دار جــولـيــانـز اجلــمــعـة والــسـبت
ـــاضـــيـــ بـــيع ســـيـــارة ســوداء ا

مــكـــشـــوفــة ذات مـــقـــعــديـن كــانت
تــمـلــكـهــا مــونـرو من طــراز (فـورد
ثانـدربيرد) وتـعود إلى عام .1956
وحصـدت السـيارة  490ألف دوالر
ـــرة األولـى الـــتي تـــعـــرض وهي ا
فــــــيــــــهـــــا تــــــلك الــــــســـــيــــــارة في
ـونرو وهي مـزاد.والـتقـطت صـور 
تـقـود الـسيـارة مع زوجـهـا الـكاتب
ــســرحي آرثــر مــيــلــر بــعــد وقت ا
قــصــيــر من زفــافـهــمــا في يــونــيـو
حــزيــران .1956وظـــلت الـــســيــارة
دة ست سنوات حتى ونرو  ملكا 
فـتـرة وجـيـزة قـبل وفـاتـهـا فـي عام

1962.
وقــال داريـن جــولـيــان رئــيس دار
مـــزادات جــولــيــانـــز(إن الــســيــارة

لـيـست جزءا من تـاريخ الـسـيارات
فـحسب ولـكـنهـا محـاطـة بهـالة من
سحـر ورومانسـية ومـأساة واحدة
من أســاطــيــر هــولــيــوود).وأهــدت
مــونـــرو الــســيـــارة في عــام 1962
لـنجل لي سـتـراسبـرج الذي دربـها
على التمـثيل.ومن ب أكثر من 12
قـطـعـة من مـتـعـلـقـات أخـرى كـانت
تـملـكـها مـونرو حـقـقت نسـخة من
اإلصـــدار األول جملــلـــة بـالي بــوي
الـذي حـمل صـورتـهـا علـى الغالف
ووقعه الـناشـر هيـو هفـنر  32ألف
ـــزاد ــــزاد.وشــــمـل ا دوالر في ا
أيـــضـــا عـــرض مـــتـــعـــلـــقــات
ـشــاهـيــر آخـرين مــثل تــيـنـا

تيرنر وشير.
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