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وجه��ت الفنانة اليمنية بلقي�س فتح��ي، ر�صالة خا�صة 
ل�الده��ا الفن��ان اأحم��د فتحي بكلم��ات م�ؤث��رة مليئة 
باحل��ب وامل�صاع��ر. و�صارك��ت بلقي���س متابعيه��ا عرب 
�صفحته��ا عل��ى "اإن�صتغ��رام" ب�ص���رة ل��ه معه��ا على 
امل���رح وهي تنظر اإلي��ه بفخر، وعلق��ت عليها قائلة: 
"لطامل��ا نظ��رت اإلي��ك دائمًا بع��ن االبن��ة املعجبة.. 
فخ���رة بك دائم��ًا وفخري ب��ك زاد بع��د تنظيم احلفل 
الكب��ر يف م���رح دار االأوب��را امل�ري��ة والت��ي فاق 
ح�ص�ره��ا كل الت�قع��ات ل�صال��ح جمعيتن خريتن 
اأحدهم��ا يف القاه��رة واالأخرى يف اليم��ن". واأ�صافت: 
"�صك��راً الأنك علمتن��ي معنى ا�صتغالل ال�صهرة يف حب 

النا�س وت�صخر ع�ائدها خلدمتهم.. 

اأ�صفى النج��م امل�ري عادل اإمام طابعًا ك�ميديًا 
خا�صًا خالل مداخلته التلفزي�نية يف برنامج "كل 
ي�م" ال��ذي يقدمه االإعالمي عم��رو اأديب والفنانة 

رجاء اجلداوي.
 ويف بداي��ة حديثه، عل��ق النجم امل���ري املتميز 
عل��ى الديك�ر امل�ج�د خلف اأدي��ب، ف�صاأله بطريقة 
ك�ميدي��ة: "اللي وراك دا باب، اإيه اللي وراك ده؟"، 

ليجيب االأخر مازحًا معه: "ديه زنزانة".
وتابع اإمام كالمه باإح��راج اأديب قائاًل: "مبنا�صبة 
م��ص���ع من ُيحب من، اإنت عامل اإيه مع ملي�س؟"، 
ل��رد اأدي��ب، "انت ج��اي تهدي النف����س"، فتعالت 

�صحكات اجلميع.

اأث��ارت الفنانة اخلليجية  املثرة للجدل  كما ي�صمها 
البع���س عل��ى م�اق��ع الت�ا�ص��ل االجتماع��ي م��رمي 
ح�ص��ن بلبل��ة كب��رة ب��ن متابعيه��ا بع��د حديثه��ا 
بطريقة غريبة وجديدة عن كيفية حتملها لل�صائعات، 
واتهم�ه��ا باأنه��ا تروج لتعاطي املخ��درات. حتدثت 
م��رمي يف مقاط��ع فيدي�له��ا  عل��ى م�قعه��ا "�صناب 
�ص��ات" اأنه��ا تلج��اأ اىل اأخذ "جرعة" وه��ي تتناولها 
من اأجل حتّمل االإ�صاعات، م�صيفة بكل هدوء "جرعٌة 
غالي��ة الثم��ن �صنعته��ا بنف�ص��ي ةه��ي م�ؤلف��ة م��ن 
التطني�س والالمباالة".  اأثار حديثها وطريقة نطقها 
لعب��ارة "اجلرع��ة" �صجة كبرة، ومت ت��داول املقطع 

على "ان�صتغرام" متهمن اإياها برتويج املخدرات.

ان�صم��ت النجمة ن�ال الزغب��ي اإىل قائمة النجمات 
العا�صق��ات ل�صيلف��ي ال�ص���ر بع��د اأن كان��ت بعيدة 
ع��ن هذه الظاه��رة التي اجتاحت م�اق��ع الت�ا�صل 

االجتماعي.
ن���ال كان��ت حتر���س عل��ى ع��دم اإظه��ار اجلان��ب 
اخلا���س م��ن حياته��ا ال�صخ�صي��ة اأم��ام االإع��الم٬ 
لكنه��ا الي���م ل�ح��ظ التقاطه��ا �ص���راً �صيلفي يف 
داخ��ل منزله��ا٬ بع��د اأن كان��ت حتر�س عل��ى عدم 

اإظهاره يف ال��صائل االإعالمية وحتافظ
عل��ى خ�ص��صيت��ه. فه��ي اأ�صبح��ت اأك��ر قربًا من 
معجبيه��ا بع��د ن�رها ل�ص���ر ال�صيلفي م��ع ابنتها 

"تيا" من داخل منزلها.

روى الفن��ان اأم��ر ك��رارة، م�قف غري��ب تعر�س له خل��ف م�صت�صفى 
اجلن��زوري ب�راي��ا القب��ة، عندما ق��رر اأن ي�صتعيد ذكري��ات طف�لته 

وي�صر يف ال�صارع املظلم الذي اإعتاد اللعب به ه� واأ�صدقائه.
وق��ال " اأن اثناء �صره يف ال�صارع املظل��م ف�جيء بلطمة على راأ�صه 
دخ��ل على اثره��ا امل�صت�صفى، وترك��ت اأثر يف راأ�ص��ه اىل االآن ، ولكن 
الغري��ب ه� عند ذهابه اىل امل�صت�صفى التي تلقى بها العالج ف�جيء 
بالباب الذي دخل منه منذ �صهر مغلق واأمامه اأ�صجار عتيقة ، ويبدو 

عليه انه مغلق منذ �صنن ط�يلة.
�أرباح  من  دوالر  �آالف   103 حو�يل  �أي  يوميًا  ��سرتليني  جنيه   84,000 جتني  �أنها  �إىل  فيه  �أ�سارت  �أديل  �لعاملية  �لنجمة 

�ألبومها �الأخري, لكونه �الأكرث �نت�سارً� ومبيعًا يف �لعامل. 

ردت الفنان��ة ال�صابة �صارة �صالمة خالل اإحدى فقرات برنامج "عن" عن 
االأزمة االأخ��رة التي تعر�صت لها واالتهامات التي واجهتها من قبل كاًل 

من الفنان حممد رجب واملخرج حممد حمدي.
واأكدت �صارة �صالمة على حبها ملحمد رجب واإنها �صعدت ب�صدة من العمل 
مع��ه، اإال اإنها ف�جئت باأ�صل�به املتع��ب والعنيف يف التعامل يف التمثيل، 

لت�ؤكد اأن طريقته بدت وا�صحة على الكامرا.
وع��ن اتهامات املخرج حممد حمدي لها، اأك��دت �صارة �صالمة على تركها 
ا�صت�دي��� الت�ص�ير بالفعل، ولكن ذلك بع��د اأن اهانها مرتن اأمام اجلميع 
وذك��ر ا�ص��م والدها، م�صرة اإىل اإن��ه رجاًل كبراً يف ال�ص��ن وال ميكنها الرد 
علي��ه. واأ�صافت �ص��ارة �صالمة اأن فيل��م "�صابر ج�جل" نقط��ة �ص�داء يف 
حياته��ا ولن تكرر العم��ل جمدداً مع حممد رجب اأو املخرج حممد حمدي، 
م�ؤك��دة عل��ى اإنها �ص���ف تاأخذ حقه��ا بالقان���ن ولي�س من قب��ل و�صائل 

االإعالم مثلما فعال.

اأب��دت الفنان��ة ال�صاب��ة من��ة عرف��ة �صعادته��ا البالغة 
عل��ى ح�صابه��ا ال�صخ�صي عل��ى م�قع تطبي��ق ال�ص�ر 
ان�صتق��رام، بعد اأن ح�صلت على ق�صة �صعر جديدة. منة 
عرفة تخلت ع��ن �صعرها الط�ي��ل املعروفة به، لتق�م 
بق�صه ليك�ن اأ�صفل الكتف��ن بقليل. وكتبت منة عرفة 
تعليق��ًا عل��ى ق�صة �صعره��ا اجلديدة ت�صك��ر من خالله 
من ن�صحها بذلك وه��ي ال�صتايل�صت دنيا عبد املعب�د 
لتق���ل: "�صعيدة بق�صة �صع��ري اجلديدة...الل�ك اجلديد 
مت بن�صيحة دني��ا عبد املعب�د وم�صفف ال�صعر رافيل� 
ت�ما...انتظروا �ص�ر جل�صة الت�ص�ير اجلديدة اخلا�صة 
بي". تن�عت التعليق��ات على �ص�رة منة عرفة بق�صة 
�صعره��ا اجلدي��دة، فالبع�س تغ��زل يف الل���ك اجلديد، 
بينما عاتبها البع�س عن تخليها عن �صعرها الط�يل.

ت�قع��ات الفلكي��ن يف الع��راق وغره تبنى عل��ى ا�صانيد 
علمي��ة كما يعمل الفلكي العراقي علي البكري الذي ت�قع 

الكثر
م��ن االم���ر بداي��ة  ال�صن��ة وحتقق��ت منها بداي��ة  حترير 
االرا�ص��ي العراقية م��ن داع�س. و�صي�قع الع��راق اتفاقات 
دولي��ة تخدم م�صاحل��ة. و�صرتف��ع �صعر النف��ط وغرها. 
كم��ا ت�ق��ع ا�صياء اخرى مل��ا تبقى م��ن العام لنق��راأ تلك 

الت�قعات.
 ماهي ت�قعاتك ملا تبقى من العام؟

بالن�صب��ة الأ�صع��ار النفط هناك ب���ادر �صع���د باال�صعار. 
االج�اء م�صجعة نح� اال�صتقرار. و�صيعي�س العراق

يف اج�اء جي��دة ، و�صي�قع اتفاقيات جديدة ومنفردة مع 
العديد من الدول االوربية �صتنعك�س ايجابياتها

عل��ى العراق ب�ص��كل وا�صح.. لك��ن ذلك لن ينه��ي م�صاكل 
العراق و�صيبقى العبادي يف من�صبه رغم �صع�د 

بع���س ال�ج�ه اجلديدة. كذبك �صيبقى حزب الدع�ة م�ؤثرا 
اىل جانب بقاء االمريكان م�ؤثرين اي�صا وهذه

ال��ص��ع  ويتح�ص��ن  الع��راق  �صيبه���س  و  بق���ة.  امل��رة 
االقت�ص��ادي للب��الد و�صيلعب القطاع اخلا���س دورا جيدا 

يف ذلك .
مات�قعاتك لالنتخابات القادمة؟

بع�س االحزاب �صتبق��ى يف حن �صت�صعف احزاب اخرى. 
م��ع ظه���ر تكتالت جدي��دة جليل جدي��د م��ن ال�صيا�صين 
ب�صب��ب ال�عي والثقاف��ة امل�صادة ملل م�ج���د. و�صيغيب 

الكثر من �صيا�صي االم�س.
 الغياب عن طريق امل�ت او االغتيال او...؟

-هناك ن�صاطات كثرة �صتحدث تختلط فيها كل االوراق 
وكل �ص��يء مت�ق��ع. كما ان هناك اق��االت اخرى �صتحدث 

يف
الب��الد وا�صتقاالت وتناح��ر �صيا�صي عميق..كم��ا �صيزداد 
الدع��م الدويل للعراق على نح� كب��ر. و�صتغر الدولة من 
بع�س ق�انينها نح� االف�صل. و�صيزج ببع�س قادة الف�صاد 
يف ال�صجن و�صتع�د الكثر من االم�ال العراقية املفق�دة.
  ماه��ي ابرز الت�قعات التي حتدثت عنها يف بداية ال�صنة 

وحتققت فعال؟
كثرة ت�قعاتي التي حتققت ان مل اقل كلها. اولها حترير 

االرا�ص��ي العراقي��ة وان��ت ت��رى االم�ر كي��ف حدثت يف 
اأك��ر من مدينة عراقي��ة. وقلت الع��راق �صيخرج من عنق 
الزجاجة. وحتى داع�س ت�قعته منذ عام 2013 و2014 
والي�م ات�ق��ع نهايته. و�صيح��دث مفاو�صات دولية على 
املنطقة العربية وال���رق االو�صط ورمبا ات�قع اتفاقيات 

جديدة.

 كيف ترى العالقة بن امريكا وايران يف العراق؟
-جي��دة ج��دا و�صتتح�ص��ن م�صتقب��ال. وارج��� ان تعلم انه 
الخ��الف بينهم��ا ابدا! و�صينعك���س ايجابيا عل��ى العراق، 
ال��ذي اجده مقب��ال على خر كثر. كم��ا �صي�قع اتفاقيات 
كب��رة مع امري��كا. و�صيك���ن اوباما �صيفا عل��ى العراق 

قريبا.

الفلكي علي البكري: اموال العراق المسروقة ستعود واوباما سيكون في بغداد قريبا 

بغداد
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عب���د ي�صطل��ع مبهمة تغي��ر وطني��ة كربى،املهام 
او  ال�روري��ن  بالق��ادة  �ص���ى  التلي��ق  الك��ربى 
ال�صكارى!،عب���د مقتنع على الدوام انه هام�س تافه 
يف حق��ل احلي���ان العب�دي،وم��ادام عب���د قد عرب 
اجلل�ص��ة اخلا�صة بامل�افقة عل��ى تر�صيح نائب رابع 
ع���ر لرئي�س جمه�ريته العتيدة،فقد �صعدت حرارة 
التظاه��رات التي حدث��ت يف ميدان��ات التحرير اىل 
هامة عب�د التي ي�صه��ل يف اأعاليها القمل،اأراد من 
اجلمي��ع اأن يعط�ه رقم اأي �صيد رئي���س با�صتطاعته 
اأن يحل)ِرِجْل دجاجة(،اأي رئي�س كان يفي باملهمة 
امللقاة عل��ى عاتق عب�د ال�طني وه��� يريد ا�صعال 
روح��ه لي�صمع اجلميع �ص�ت��ه املبح�ح مثل )ب�ري 
احلنفية( حن ينقطع عنه ماء االإ�صالة التي مل ت�صاأل 
عن��ه ي�مًا!،تذكر انه ت�صّل��م ر�صالة تق�ل له) عن اأبي 
ر�صي��د قال:ت�ا�صل���ا باالت�صال ف��ان مل ت�صتطيع�ا 
فبالر�صائ��ل واإن مل ت�صتطيع���ا فبالرتمي�س...ذلك��م 
خر لك��م اإن كنت��م مفل�ص��ن!!(...كان هن��اك �ص�ت 
ي�صي��ح بداخ��ل جمجمت��ه يق���ل ل��ه وه��� ميار���س 

التفاهة:
- اب��ن الطرمبة...م��ن ا�ص�ك��ت و�صاي��ر وطن��ي اب� 
الفالفل!ابقه و�ص��س...ارفع را�صك انته �ص�مايل...
انته م���ري ...زين اذا انته مالطي �راح يَك�ل�لك.
ارف��ع را�صك انت مالطي�...� ي!!...لك �صن� هاي �صكرت 
عب���د؟ حي��ف علي��ك واهلل ...تَك���ل اآين واآين وع���ر 
ابطالة مال عرق مغ�ص��س ماي�صكرين...لك عب�د هذا 
العرق املغ�ص��س بيه دوة مال فران...يعني ل� انته 
م��ن ت�صكر تت�ص���ر نف�صك فار جان مت��ت من زمان 
وقرينه الفاحتة عل��ى روح ن�صب التحرير...ب�س هذا 
ال��ص��ع ال�صكران يخلي��ك �صاحي مث��ل اأم ك�يظم...
ا�صتعلت روح��ج اأم ك�يظم...ه�صه اإنتي ما)جتيمن( 
اال من جتيني الن�م��ة بالفجر...ادري انتي �صتخلن 
تايرات ...ب�صاطيل بالتن�ر...زين �راح يطلع اخلبز؟ 
حمّم���س بالب�صاطيل... ل��� مقرم�س بالتاي��رات...ام 
ك�يظم اأدري اآين ابتليت باإبنج يريد يلتحق ب�حدته 
الع�صكري��ة خ��اف االآم��ر يدخل��ه هروب...ا�صتعل اب� 
االآم��ر واأب�العرق واب��� الدميقراطية واب��� ال�صفافية 
واب��� التكن�قراط...لك هاي دولة ل��� لعب اإجعاب...
�صن��� كرك�ك بيهه ثل��ث كافات والب���رة والكاف 
وح��دة؟ ال وان���ب يج��ي الن��امي للظه��اري وينطيك 
خم�صطع���س الف دين��ار ويَكّلك ارفع اي��دك بالدعاء 
الأم ك�يظم...ه�ص��ه ل� حك�متنه مثل اأم ك�يظم جان 
واحد زّوجهه واحد داوي ونَك�ل له:ارفع را�صك اإنته 

مالطي���.....��...ي

ALJOURNAL
�الأر�ء و�ملقاالت تعرب عن ر�أي كتابها وال تعرب بال�سرورة عن وجهة نظر �ل�سحيفة

journaliraq.com

منةسارة

الطباعة: شركة االنس للطباعة والنشر 07901118999

الى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجل�رنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والريا�صية  واالقت�صادية  ال�صيا�صية  امل�صتجدات 
طريق االأجهزة الذكية مبجرد و�صع الكامرا على �ص�رة الك�د 
.. )qr cod( اخلا�س بنا وكل ما حتتاج�نه ه� تن�صيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجل�رنال ... 

لضمان االنتشار 

احجز اعالنك االن
يعرض  االعالن على 
الموقع الرسمي 

للصحيفة ليوم كامل

االعالن في جميع 
الصفحات ملون 

وبتصاميم مميزة

يؤرشف االعالن في 
  PDF الموقع قسم

بصورة دائمة

ads@journaliraq.com sales@alabshar.com 006947827824131006947828001070

عبود
 يقندل!!

وجيه عباس

عولمة 
بالدهن الحر 

قحطان جاسم جواد

�الن , وملتابع����ة �خر �مل�ستجد�ت �لتي تظهر عل����ى �ل�ساحة �لعر�قية و�لعربية و�لعاملية , وخلدمة 
�الخبار �لعاجلة حمل تطبيق ) �جلورنال ( ) ALJOURNAL( عرب �الجهزة �لذكية : 

فبمجرد كتابة كلمة �جلورنال يف خانة �لبحث يف �أي من �أ�سو�ق �لتطبيقات ميكن �إيجاد �لتطبيق 
�خلا�����ص بن����ا, و�أي�سًا �لدخول �إىل �أي �سفحة وقر�ءة تعليقات �لقر�ء حول خرٍب �أو برنامٍج معني 
و�أي�س����ًا كتاب����ة �آر�ئك �خلا�سة, كما ميكنك م�ساركة �خلرب �أو �إعادة ن�سره على ح�ساباتك �خلا�سة 

على �سبكات �لتو��سل �الإجتماعي كالفي�سبوك Facebook بكتابة كلمة �جلورنال .

تطبيق »الجورنال« متوفر مجانا على كافة الهواتف الذكية
يمكنك تنزيله من أسواق 

التطبيقات كافة وتثبيته 

على انظمة االندرويد 

وااليفون لالجهزة الذكية

ً


