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�ض��من احلملة الرتويجية التي تعتمدها الفنانة اخلليجية 
اأروى الغنينها اجلديدة "بالهداوة"، ن�رشت �ضورة جديدة 

لها اثارت �ضجة كبرية بني متابعيها.
ن���رشت اأروى على "ان�ض��تغرام" �ض��ورة �ض��يلفي من دون 
ماكي��اج فاج��اأت به��ا متابعيها، حيث ب��دت خمتلفة عن 
�ض��كلها املعتاد عليه اجلمهور، ولفت��ت االنظار بخدودها 
الت��ي اتهمها البع���س باأنها قامت بحقنه��ا بالبوتوك�س، 
واكتف��ت اأروى بارتداء املالب�س ال�ض��يفية وقبعة بي�ض��اء 

عليها ورود ملونة.
يذك��ر اأن االأغني��ة اجلدي��دة م��ن كلم��ات واحل��ان عزي��ز 

ال�ضافعي وتوزيع اأحمد ابراهيم.

عرب ح�ضابها على ال�ضناب �ضات، فاجاأت االإعالمية 
متابعيه��ا  عم��ران  جل��ني   ،MBC قن��اة  يف 
واملعجب��ني، بن�رشها جمموعة فيديوهات تك�ض��ف 
فيه��ا عن تلقيها هدية ل�ض��هرين م��ن جانب �رشكة 
"مر�ضيد�س ال�رشق االأو�ضط" وهي عبارة عن �ضيارة 

جديدة من ال�رشكة.
ال�ض��يارة من طراز GTS AMP الريا�ضي للعام 
2016، وتتمّت��ع مبزايا ريا�ض��ية عديدة، ف�ض��اًل 
ع��ن جمعها ب��ني االأناقة والت�ض��ميم الفريد يف اآٍن 
واحد، وقد ك�ض��ف �ض��قيقها با�ض��ل عم��ران يف اأحد 
الفيديوهات، اأّن كّل مهند�س ي�ض��نع حمّركًا يدّون 

عليه رقم الت�ضنيع.

تعاق��دت الفنان��ة امل�رشية نيللي ك��رمي على بطولة 
م�ضل�ض��ل جدي��د لتخو���س ب��ه ال�ض��باق الدرام��ي يف 
رم�ض��ان املقبل، والذي �ضيحمل ا�ض��م "اأمن قومي"، 
وه��و م��ن اإنتاج جمال الع��دل. وقالت نيلل��ي اإنها ال 
تهت��م بخو���س ال�ض��باق الدرام��ي كل ع��ام، ولكنه��ا 
تهتم كثرياً بال�ض��يناريو املقدم لها، وح�ضورها البد 
اأن يك��ون له هدف ومعنى. واأ�ض��افت : "ال اأبحث عن 
عمل درامي كل عام، ولكن ال�ض��يناريوهات جتذبني 
وتخطف عقلي، وكل االأعم��ال الدرامية التي قدمتها 
يف ال�ضنوات القليلة املا�ض��ية، اأحببتها قبل اأن اأقوم 

بتمثيلها وتعاطفت مع كل �ضخ�ضية".

ط��رح املنت��ج امل���رشي اأحمد ال�ض��بكي م�ض��هداً 
كوميدي��ًا من فيلم��ه اجلديد "ع�ض��ان خارجني" 
بطول��ة ح�ض��ن ال��رداد واإمي��ى �ض��مري غ��امن، عرب 

القناة الر�ضمية مبوقع يوتيوب. 
وم��ن املق��رر ط��رح فيل��م "ع�ض��ان خارج��ني" 
يف مو�ض��م عي��د االأ�ض��حى املقبل ب��دور العر�س 
امل�رشية. ويجمع امل�ضهد بني بطلي الفيلم ح�ضن 
الرداد واإميى �ض��يمر غامن، يرتدي��ان مالب�س فى 

هيئة ميكي ماو�س.
وي�ض��تعد ال�ض��بكي خ��الل االأي��ام املقبل��ة لطرح 
الربوم��و الر�ض��مي للفيلم لبدء عملي��ات الدعاية، 
حي��ث مت ط��رح املل�ض��ق الدعائ��ي االأول للعم��ل 

االأ�ضبوع املا�ضى.

4 عرو�ض مده�سة، وت�سلمت  اأ�سبه بعر�ض خا�ض لها اذ قدمت  Rihanna من حتويل حفل الـMTV ال�سهري اإىل حفل  متكنت النجمة العاملية ريهانا 
جائزة. فقد افتتحت النجمة البالغة من العمر 29 عامًا احلفل بعر�سها الأول الذي قدمت فيه اأغنية We've Found Love فاألهبت احل�سور متامًا كما 

األهبت رواد مواقع التوا�سل الجتماعي.

طلب��ت الفنان��ة اأم��ل عرفة م��ن االأ�ض��دقاء واملحب��ني الدعاء بال�ض��فاء 
العاجل لوالدها امللحن �ض��هيل عرفة، الذي يعاين من مر�س الع�ض��ال، 
وه��و االآن يف حالة حرجة، وقالت عرفة على �ض��فحتها اخلا�ض��ة على 
الفي�ض��بوك: »اأ�ضكر لهفة كل اللي �ض��األ واللي �ضال الهم معي بخ�ضو�س 

بخ��ري باب��ا... الوال��د حالتو لي�ض��ت اإ�ض��عافية... بابا لي�س 
ال�رشط��ان...  م��ن  اأق��وى  اإميان��و  لك��ن.... 

وثقت��ي بق��وة اأب��ي بتتج��اوز ثقت��ي 
بتخ��وين....  م��رات  الل��ي  بقوت��ي 

املرحل��ة دقيق��ة... اأن��ا واإخوت��ي 
حوالي��ه ومع��و... وكل ح��دا اهتم 
و�ض��األ ووق��ف جنب��ي م��ا ممكن 
اأن�ض��اه... �ض��كر كب��ري م��ن قلب��ي 

التعبان وامللي��ان مبحبتكون انتو 
قوة اأنا بحاجتها داميًا.

خرج��ت الفنانة اللبنانية ليلى اإ�ض��كندر عن �ض��متها عرب ح�ض��ابها على 
ال�ض��ناب �ضات ، بعد اأن �ضهدت على موجة اإتهامات و�ضتائم وت�ضهري عرب 
ح�ض��اباتها على ال�ضو�ضيال ميديا، ب�ض��بب ن�رشها �ضورة لزوجها املمثل 

يعقوب الفرحان وهو يف مزار ديني يف لبنان.
ليل��ى ن���رشت �ضل�ض��لة فيديوهات بدت فيها غا�ض��بًة، كا�ض��فة ع��ن اأّنها 
اإ�ض��تاءت من ت�رّشف بع�س املتابعني الذين يعتربون اأنف�ض��هم اأ�ض��دقاء 
له��ا وُيجاملونها ولكّنهم مل يقفوا معها يف االأزمة التي متّر بها، ف�ض��اًل 
ع��ن دخ��ول البع�س اإىل تفا�ض��يل حياته��ا من خالل ح�ض��ابات وهمية، 

مهّددًة باإغالق كل ح�ضاباتها.
ويف �ض��ياٍق منف�ضل، وتعليقًا على اإنت�ضار �ضورة م�ضيئة لها، وهي ت�ضع 
احللق يف اأنفها منذ فرتة، ومقارنتها ب�ض��ورة حيوان، وعدت ليلى نا�رش 
ال�ض��ورة باأّنه��ا �ضت�ض��له ال�ض��كوى من النياب��ة العامة يف لبنان ب�ض��بب 

االإ�ضاءة اإليها.

وجه��ت النجمة ال�ض��ابة حورية فرغلي ر�ض��الة حتذير لكل 
اأ�ض��دقائها ومتابعيه��ا ع��رب مواقع التوا�ض��ل االجتماعي 
، تنا�ض��دهم ع��دم الرد على اأي ر�ض��ائل اأو ات�ض��االت واردة 
م��ن هاتفها اأو عرب بريدها االإلكرتوين اأو حتى ح�ض��اباتها 
هاتفه��ا  فق��دت  بعدم��ا  االجتماع��ي،  التوا�ض��ل  مبواق��ع 
ال�ضخ�ض��ي، وبالتايل فقدت ال�ض��يطرة على كل ح�ض��اباتها 
مبواق��ع التوا�ض��ل االجتماعي. حورية اأك��دت بت�رشيحات 
خا�ض��ة ل�"�ض��يدتي نت" اأن هاتفها ال�ضخ�ضي متت �رشقته 
م��ن �ض��خ�س جمه��ول، واأن ال�ض��ارق يعبث االآن بر�ض��ائلها 
االإلكرتوني��ة كم��ا ق��ام بن�رش عدة ر�ض��ائل عرب �ض��فحاتها 
املوثقة مبواقع التوا�ض��ل االجتماعي، وبخا�ضة اإن�ضتقرام، 
وقالت: اأنا�ض��د جميع االأ�ض��دقاء عدم الرد على اأي ر�ض��ائل 

تاأتي لهم من رقمي ال�ضخ�ضي.

حتت �ض��عار )اأجيال امل�ضتقبل.. نزاهة و�ضفافية(، اأقامت 
دائ��رة العالق��ات يف هيئ��ة النزاه��ة م��ع املنظمات غري 
احلكومية، يف بغداد ور�ض��ة م�ض��رتكة مع املركز الثقايف 
للطف��ل العراق��ي يف دار ثقاف��ة االأطف��ال، عل��ى قاع��ة 

الفانو�س ال�ضحري 
ح���رش الور�ض��ة مدي��ر ع��ام دار ثقاف��ة االأطف��ال وكالة 
الدكت��ور �ض��فيق املهدي ومدير عام دائ��رة العالقات يف 
هيئ��ة النزاهة حمم��ود �ض��امي ومديرة املرك��ز الثقايف 
للطف��ل زهرة اجلب��وري، وعدد من املثقف��ني واملبدعني 

املهتمني بال�ضاأن الثقايف للطفولة.
ابتداأت الور�ض��ة بقراءة الن�ض��يد الوطني بحناجر ال�ضغار 
م��ن مدار�س وريا�س اأطف��ال خمتلفة، وبكلم��ة تعريفية 
ع��ن هياأة النزاهة األقتها االإعالمية والء احل�ض��ن، موؤكدة 
على �ض��عي هيئة النزاهة يف ال�ض��ري وبخط��ى ثابتة ومن 
العراقي��ة،  الدول��ة  التع��اون م��ع كاف��ة وزارات  خ��الل 
وموؤ�ض�ض��ات املجتمع املدين ومن خالل اأهداف م�ضرتكة، 
ووفق مبداأ العمل �ض��ويًة، لتحقيق نتائج مرجوة وفاعلة 
يف ال�ض��عي لتن�ضيط ثقافة االأطفال، مبينة اأن املادة )3( 
من قانون هياأة النزاهة تناولت مو�ضوع تنمية الثقافة 
يف القطاع��ني الع��ام واخلا���س، ع��رب الربام��ج العام��ة 
للتوعي��ة والتثقيف، فكانت الفك��رة عقد مثل هكذا ور�س 

لتبيان ذلك.
بعدها نوق�ض��ت اأوراق بحث تقدم به��ا كل من االإعالمية 
والء احل�ض��ن العامل��ة يف جمال االإعالم وال�ض��حافة من 
هي��اأة النزاه��ة، والكات��ب والباح��ث يف ثقاف��ة االأطفال 
�ض��الح حمم��د عل��ي. اأك��دت االإعالمية والء احل�ض��ن يف 
ورقته��ا البحثية اأن هي��اأة النزاهة والأول مرة يف العراق 
ا�ض��تطاعت اإدخ��ال مفاهي��م النزاه��ة �ض��من املناه��ج 
الدرا�ض��ية وبالتعاون مع وزارة الرتبي��ة وبرنامج االأمم 
املتح��دة االإمنائ��ي، اإ�ض��افة اإىل اإ�ض��دار �ضل�ض��لة ثقافية 
توعوي��ة اإر�ض��ادية توزع يف ريا�س االأطف��ال واملدار�س 

االبتدائية واملتو�ضطة، واإقامة خمتلف الن�ضاطات.

اأما االأ�ض��تاذ �ض��الح حممد علي فقد قدم يف ورقة بحثه، 
جمل��ة من املقرتح��ات للنهو�س بواقع ثقاف��ة االأطفال؛ 
الأنهم اللبنة االأ�ضا�ضية يف جناح وبناء املجتمعات، منها 
اإ�ض��دار مطبوعات تعنى باأطف��ال النازحني مع كتيبات 
تعريفي��ة تب��ني ظروفه��م ال�ض��عبة، وتق��دمي مطبوعات 
اإر�ض��ادية وتوعوية لالأطفال يف دوائر االإ�ض��الح، ليبني 
اأن االأيت��ام من االأطفال له��م احلق يف العي�س الرغيد بعد 
فقد االأب اأو االأم والعائلة، وتركهم يواجهون م�ض��تقبلهم 

املجهول.
واأعرب��ت مدي��ر املرك��ز الثق��ايف للطف��ل العراق��ي زهرة 
اجلبوري عن اأ�ضفها للواقع املوؤ�ضف واملوؤمل الذي يعي�ضه 

الطفل واأبدت ا�ض��تعدادها وا�ض��تعداد املركز للتعاون مع 
كاف��ة املوؤ�ض�ض��ات احلكومي��ة واملنظمات غ��ري حكومية 
الإ�ض��عاد الطف��ل واإع��ادة البهج��ة اىل وجه��ه وحتقي��ق 
االأه��داف والغاي��ات النبيلة من اجل خل��ق اأجيال قادرة 

على حتدي امل�ضتقبل.
واأك��دت مدي��ر املرك��ز ���رشورة تعزي��ز دور دار ثقاف��ة 
االأطف��ال باعتباره��ا اجله��ة الر�ض��مية والثقافي��ة التي 
تعنى بالطفل وثقافته، كونها ت�ض��م كوادر متخ�ض�ض��ة 
ومتمي��زة ت�ض��تطيع تق��دمي الدع��م والتعاون والتن�ض��يق 

املمنهج واإقامة ن�ضاطات وفعاليات تعنى بالطفولة.

ورشة ألجيال المستقبل تقيمها هيئة النزاهة

تهديد ليلى إسكندر!

بغداد

49     30 
ملاذا ي�ض��كنني اخل��وف من كل �ض��يء، اأنا املواطن 
الب�ض��يط الذي مي�ض��ي ل�ض��ق احلائط خ�ض��ية اأن مير 
موك��ب �ض��يادي فيتعر���س للده�س وتهم��ة ايقاف 
م�ض��رية �ضيا�ض��ي حمن��ك اأراد خدمة وطن��ه يف تلك 
الدقائ��ق بينم��ا وقف��ت انت ايه��ا اخلائ��ن فمنعته 
بج�ض��دك ال��ذي ت�ض��اقط حت��ت عجالت��ه املدّرع��ة 
�ض��د الر�ض��ا�س مما �ض��يتطلب منه تاأخري م�ضريته 
ل�ض��اعة وه��و يراق��ب حمايات��ه وه��م  اجلهادي��ة 

يغ�ضلون �ضيارته احلكومية من دمك ال�ضعبي!!
مل��اذا اأ�ض��كن اخل��وف يف كل قط��رة دم من��ي ،ان��ا 
امل�ض��امل ال��ذي ا�ض��حك ببالهة كلما ات�ض��ع �ض��دقا 
ال�ضيد امل�ضوؤول اأمامي وهو ياأمرين بال�ضحك...على 
نف�ض��ي، وكيف ال ا�ض��حك على نف�ض��ي واأنا م�ضارك 
يف االنتخاب��ات التي ا�ض��عدت ه��وؤالء على ظهري 
كما ي�ض��عد مزارع عل��ى حماره!...مهم��ة املواطن 
ال�ض��حك ح��ني تكون مهم��ة ال�ضيا�ض��ي االبت�ض��ام، 
ابت�ض��امة �ض��غرية تنف��ع يف مواق��ف كث��رية، رمبا 
تك��ون عالمة ر�ض��ا عل��ى وطنيت��ك ايها امل�ض��تقل 
يف زم��ن االح��زاب والذب��اب، �ض��تكتب يف �ض��ريتك 
الذاتية ان ال�ض��يد ممثل ال�ض��يد حني مد يده الكرمية 
لي�ض��افحك ابت�ض��م لوجه��ك االغرب وهو يق��ول لك: 
اهال...�ض��تكون ا�ضبه مبنحة �ضماوية من اويل االمر 
الذي��ن كت��ب اهلل علي��ك ان ي�رشقونك ويغت�ض��بونك 

ويقتلونك با�ضم...الوطن!!
وحده الوطن هو القاتل حني يكون املواطن اعمى، 
و وحده املواطن مقتول حني يكون الوطن مب�رشا، 
االوطان علمتن��ا انها متتلك وحدها احلق يف لب�س 
النظ��ارات الليلي��ة بع��د منت�ض��ف اللي��ل م��ن الذل 

ال�ضعبي!.
كل حلظ��ة م��ن دون خ��وف ...حي��اة، وكل حي��اة 
بلحظة خ��وف... موت، وحدنا اكت�ض��فنا ان اخلوف 
يتكاث��ر يف ارواحنا مث��ل النمل، له��ذا كان العراق 
الدولة امل�ض��توردة للخوف يف الع��امل كله من اجل 
قت��ل اآخر منلة يف العامل حت��ى يتخل�س العامل كله 
م��ن النمل ليع��ود للحي��اة م��ن دون مواطن يحمل 

اجلن�ضية العراقية!!.
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على انظمة االندرويد 

وااليفون لالجهزة الذكية

ً

الى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والريا�ضية  واالقت�ضادية  ال�ضيا�ضية  امل�ضتجدات 
طريق االأجهزة الذكية مبجرد و�ضع الكامريا على �ضورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�س بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�ضيب برنامج
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