
بسمة تساند تامر حسني 

ناهد السباعي تثير ضجة 

جمال سليمان يفجر مفاجأة 

ح�رض جنم اجليل تامر ح�سني حفل توزيع جوائز 
دير ج�سيت الذي اأقيم يف فندق دو�سيت بالتجمع 
اخلام�س. ح�رض تامر ح�س��ني مع زوجته الفنانة 
املعتزل��ة ب�س��مة بو�س��يل، الت��ي ظه��رت بعباءة 
مغربي��ة غاية يف الأناقة، جاءت بعباءة �س��وداء 
مط��رزة على الح��رف تطريز من الكري�س��تالت 
الف�سية الالمعة، وارتدت حزام مر�سع من نف�س 
الكري�س��تالت. اعتم��دت ب�س��مة بو�س��يل املكياج 
الرتاب��ي الناعم من الألوان البيج الفاحت. وقررت 
ب�س��مة ان ت�س��اند زوجها النجم تامر ح�سني يف 
ح�سوله على اف�سل مطرب لعام 2016 وحت�سد 

معه ثمار النجاح.

ح���رضت الفنان��ة ناهد ال�س��باعي حف��ل توزيع 
جوائ��ز دي��ر جي�س��ت املق��ام يف فندق دو�س��يت 
بالتجمع اخلام�س. ظهرت ناهد ال�س��باعي على 
ال�س��جادة احلمراء باإطاللة اأثارت �س��جة خالل 
احلف��ل، حيث ارتدت ف�س��تان ق�س��ر للغاية من 
القما���س الالم��ع والل��ون الأزرق، فيم��ا ارتدت 
حذاء ريا�س��ي من اللون الف�س��ي الالمع. ورغم 
اأن ه��ذا احلف��ل تتناف���س في��ه الفنان��ات عل��ى 
الظهور باأف�س��ل الف�س��اتني، لكن ناهد ال�سباعي 
ق��ررت لفت الأنظ��ار من خ��الل اإطاللة خمتلفة 
متامًا عن الباقي. وقد ح�سلت ناهد على جائزة 
اأف�سل ممثلة �سابة من خالل ت�سويت اجلمهور.

ق��ال الفنان ال�س��وري جمال �س��ليمان اإن م�س��لحة 
�س��ورية تتطلب النظر لالأمور مبنظور وطني ولي�س 
ك���رضاع على ال�س��لطة، م�س��ًرا اإىل اأنه اإذا اقت�س��ت 
امل�س��لحة الوطنية، رحيل الرئي�س ال�س��وري ب�س��ار 
الأ�س��د، فلرحل، واإذا اقت�س��ت العك�س، فليكن، دون 

النظر اإىل ما تريده املعار�سة اأو غرها.
واأ�س��اف يف لقاء خا�س مع �سبكة "اإرم نيوز"، اأن 
"املوقف احلايل يف �س��وريا معقد جًدا، ومت�سابك، 
واخلروج من هذه الأزمة، لن يتم اإل بخلق م�سارات 
خمتلفة، اأولها امل�س��ار ال�سيا�س��ي، ال��ذي يوؤدي اإىل 
ح��ل عادل يف �س��ورية، وهو ما ن�س��ت عليه وثيقة 
جني��ف واتفاقي��ات فيينا، والق��رارات الدولية ذات 

ال�سلة".

اتهم براد بيت اأجنلينا جويل بعدم حماية حياة اأطفالهما ال�صتة اخلا�صة، طالبًا من القا�صي اإ�صدار قرار ي�صمن �صرية التفا�صيل 
املتعلقة بهم يف اإطار اإجراءات طالقهما التي حتظى بتغطية اإعالمية وا�صعة.
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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 الكامرا على �سورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�س بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�سيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

بع�س املهن حتقق مكا�س��ب �رضيعة لأ�س��حابها وبع�سها الآخر 
حتقق نتائج م�س��تقبلية كبرة ومنها وعلى �س��بيل املثال جتارة 
غ�سل الكالب يف لندن اأو  بيع الك�س�سوارات اأو حتى بيع الكنتاكي 
اأو اأن تكون نادل يف اأحد املراق�س الليلية هذه املهن من املمكن 
اأن ترتق��ي ب��ك اإىل منا�س��ب مهم��ة يف احلكوم��ة العراقية، ففي 
حكوم��ة اأياد عالوي توىل اأحدى الوزارات ال�س��يادية رجل عرف 
باأن��ه يعمل ل��دى اأحدى ال�س��يدات يف مكان خم�س���س لالعتناء 
بال��كالب وغ�س��لها واأهم مناقب��ه نقل )500( ملي��ون دولر اإىل 
ب��روت على منت اأح��دى طائرات اخلط��وط العراقي��ة يف عملية 
مل حت��دث يف تاري��خ الع��امل لن حتوي��ل الأم��وال يت��م بطريقة 
اأخ��رى معروفة غر هذه التي ا�س��تخدمها ال�س��انع لدى ال�س��يدة 

الربيطانية.
  ورج��ل اأخر بات رئي���س اإحدى اأهم اللجان الربملانية لأكرث من 
دورة برملاني��ة كان يعم��ل يف مطعم لبيع الكنتاكي يف �س��ارع 
)اج��ور رود( واجلمي��ل اأين تناول��ت طعام��ي في��ه يف )2010( 
ولالإن�س��اف ف��اأن وجبته الغذائية �س��هية جدا وما ي��زال طعمها 
اللذيذ عالقا يف فاهي ولو ُقدر يل العودة اإىل لندن لتناولت وجبة 
غذائية هناك، هذا ال�سيا�س��ي حني يطل علينا عن طريق القنوات 
الف�س��ائية فاأن حديثه ين�سب بتاريخ ن�سايل ومايل كبر يفوق 
التوقعات. واآخر ا�س��تقبلته اأنا وهو يرتدي مالب�س بالية وقد َمَن 
علي��ه اأحد الأ�س��دقاء ببي��ت يف احدى اأحياء مدينت��ا اجلميلة اإل 
اأن��ه وبعد �س��نوات من تولي��ه اإحدى املنا�س��ب ال�س��يادية اأمتلك 
العق��ارات وال���رضكات وباتت له اأ�س��هم ا�س��تثمارية يف �رضكات 
الهات��ف النق��ال كما اأن ابنه اأ�س���س �رضكة قاب�س��ة يف الإمارات 
وباتت من ال�رضكات الكبرة وان�ساأ م�رضفا كبرا راأ�س ماله )8( 
مليارات دولر واأ�س��ند اإدارته لرجل كان يبيع القما�س يف اأحدى 
)اجلناب��ر( للزوار اليراني��ني .   اأمثلة كث��رة ل تنتهي  من اأمثال 
ه��وؤلء فاأحدهم كان تاجرا ن�س��طا يف تزوير جوازات ال�س��فر يف 
لندن �سار الن ميلك واحدة من اأهم اجلامعات الأهلية واأ�ستوىل 
عل��ى اأموال عائدة للدولة مب�س��اندة بائ��ع )العتيك( املعروف يف 
ا�س��واق اأحدى الدول التي كانت تقدم له دعم �سهري من �سندوق 
اإعان��ات الفق��راء. لقد جمل��وا خلفياتهم باأموال ال�س��عب العراقي 
و�سفطوا �سحوم بطون ن�سائهم ونفخوا �سفاههن ومار�سوا البغاء 

با�سم العراقيني من دون اأن يتذكروا واقعهم وما�سيهم.
هذه املهن اف�ست باأ�سحابها اإىل مراكز متقدمة بال�سلطة واملال 
وق��د يت��وىل علينا يف مقب��ل اليام اأح��د الطبال��ني )الدن بكجية( 
لي�سجل تاريخه يف �سفر القادة املارقني يف العراق لذا فاأنا اأقدم 
هنا دعاية جمانية  للعمل يف هذه املهن ولكن يف ا�سواق لندن اأو 
اأنقرة اأو طهران اأو �سورية لن هذه ال�سواق اثبتت اأن خمرجاتها 
باب اأول ول ميكن مقاومة �سحرها ول حتى تقليدها من الفنيني 

ال�سينيني.
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د. غالب الدعمي 

االن ، وملتابع����ة اخ����ر امل�صتج����دات الت����ي تظه����ر على ال�صاح����ة العراقي����ة والعربية 
ALJOU R  والعاملي����ة ، وخلدمة االخبار العاجلة حمل تطبيق  ) اجلورنال (  )

 : الذكية  االجهزة  عرب   )NAL
فبمجرد كتابة كلمة اجلورنال يف خانة البحث يف اأي من اأ�صواق التطبيقات ميكن 

اإيج����اد التطبي����ق اخلا�ص بن����ا، واأي�صًا الدخ����ول اإىل اأي �صفحة وق����راءة تعليقات 
الق����راء ح����ول خ����رٍب اأو برنامٍج مع����ن واأي�ص����ًا كتابة اآرائ����ك اخلا�ص����ة، كما ميكنك 
م�صارك����ة اخل����رب اأو اإع����ادة ن�صره على ح�صابات����ك اخلا�صة على �صب����كات التوا�صل 

االإجتماعي كالفي�صبوك Facebook بكتابة كلمة اجلورنال .

التطبيقات  أسواق  من  تنزيله  يمكنك 

االندرويد  انظمة  على  وتثبيته  كافة 

وااليفون لالجهزة الذكية

تطبيق »الجورنال« متوافر مجانا

على الهواتف الذكية كافة

ً

ُّتـشـغـل شـبـابـنـا

WE ALL SUPPORT OUR ECONOMY

اموالك في المصارف 


