
حمادة ينجو من الموت

الزعيم يستعين بأربع فنانات

حسن وايمي يردان على الشائعات

تعر�للض الفنللان امل�رصي حمادة هللال حلادث 
�صري مروع  بطريق الإ�صماعيلية ال�صحراوي نتج 
عنه اإ�صابته ببع�للض الكدمات وته�صم اأجزاء من 

�صيارته جراء احلادث العنيف الذي تعر�ض له .
واأ�صيب حمادة هال بالذعر بعد وقوع احلادث، 
لكنلله رف�ض حتريللر حم�رص �صد �صائللق ال�صيارة 

التي �صدمت �صيارته وت�صبب باحلادث 
واأكللد املطللرب امل�رصي اأنلله لن يوؤجللل حفاته 
الغنائية خال الأيام املقبلة، لأن الكدمات التي 
تعر�للض لهللا ب�صيطة، وعاجهللا لن ياأخللذ وقتًا 
طويللًا وانه متحم�ض جدا للقاء جمهوره وق�صاء 

وقت ممتع معهم .

يف تاأكيللد من النجم عادل اإمام على اأن العن�رص 
الن�صائللي مهم جداً يف م�صل�صله الرم�صاين اجلديد 
»عفاريللت عديل عللام«؛ ي�صتعللن الزعيم باأربع 
جنمللات من اأجيللال خمتلفة، هللن: هالة �صدقي 
وغادة عادل ومي عمر وهنا الزاهد... وامل�صل�صل 
مللن تاأليف يو�صللف معاطي، اإنتللاج تامر مر�صي 
واإخراج رامي اإمللام، وتدور اأحداثه حول موظف 
اإحللدى دور الن�للرص ويتعر�للض للعديللد مللن  يف 
املواقللف الكوميدية الغريبة، حيث يتخيل ظهور 
»عفريتة« له نتيجللة قراءاته الكثرية وامل�صتمرة 
يف الكتب القدميللة. وكان عادل اإمام قد نفى ما 
تللردد عن تعر�صه مل�صللاكل �صحية قد متنعه من 

ت�صوير امل�صل�صل هذا العام.

الفنان ح�صن الرداد جنح يف اإقناع زوجته الفنانة 
اإميللي �صمللري غللامن بالتعاقللد مل�صاركتلله ببطولة 
م�صل�صللل درامي، لكي يخو�صللان من خاله �صباق 
الدرامللا الرم�صاين القللادم، اإذ تعاقللدت على هذا 
العمللل ب�صكل ر�صمي، لتبداأ ت�صويللره خال الأيام 
القادمللة كاأول مولللود فنللي يجمعهمللا كزوجن 
حتت عنللوان "نوح". من ناحية اأخللرى، اأكد اأمين 
�صامة موؤلف العمل اأن م�صل�صله لي�ض له اأي عاقة 
بالأعمللال الدينيللة مو�صحللًا اأنه م�صل�صللل درامي 
اجتماعي ي�صم خطوط رومان�صية ودرامية مثرية 
راف�صللًا الك�صللف عللن اأي تفا�صيل اأخللرى. وكانت 
الأخبللار اأ�صللارت اإىل انف�صللال الللرداد وغامن يف 

بطولة العمل اجلديد.

ال�شهري  الأمريكي  النجم  اأثناء ع�شاء غرامي مع  ال�شهرية هيالري داف ر�شدت  الأمريكية  النجمة  اأن  اأمريكية  اإعالم  ذكرت و�شائل 
�شكوت اي�شتوود يف اأحد املطاعم ال�شهرية يف مدينة كاليفورنيا.
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الى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والريا�صية  والقت�صادية  ال�صيا�صية  امل�صتجدات 
طريق الأجهزة الذكية مبجرد و�صع الكامريا على �صورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�ض بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�صيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

بع�ض املهللن حتقق مكا�صب �رصيعة لأ�صحابهللا وبع�صها الآخر 
حتقللق نتائج م�صتقبلية كبللرية ومنها وعلى �صبيل املثال جتارة 
غ�صل الكاب يف لندن اأو  بيع الك�ص�صوارات اأو حتى بيع الكنتاكي 
اأو اأن تكللون نللادل يف اأحللد املراق�للض الليليللة هللذه املهللن من 
املمكللن اأن ترتقي بك اإىل منا�صب مهمللة يف احلكومة العراقية، 
ففللي حكومة اأياد عللاوي توىل اأحدى الللوزارات ال�صيادية رجل 
عللرف باأنلله يعمللل لللدى اأحللدى ال�صيللدات يف مللكان خم�ص�ض 
لاعتنللاء بالللكاب وغ�صلهللا واأهللم مناقبه نقللل )500( مليون 
دولر اإىل بللريوت علللى مللن اأحللدى طائرات اخلطللوط العراقية 
يف عمليللة مل حتللدث يف تاريخ العللامل لن حتويللل الأموال يتم 
بطريقللة اأخرى معروفللة غري هذه التي ا�صتخدمهللا ال�صانع لدى 
ال�صيللدة الربيطانيللة.   ورجل اأخر بات رئي�للض اإحدى اأهم اللجان 
الربملانيللة لأكللر من دورة برملانية كان يعمللل يف مطعم لبيع 
الكنتاكللي يف �صارع )اجللور رود( واجلميللل اأين تناولت طعامي 
فيلله يف )2010( ولاإن�صللاف فللاأن وجبته الغذائيللة �صهية جدا 
ومللا يزال طعمها اللذيذ عالقا يف فاهي ولللو ُقدر يل العودة اإىل 
لندن لتناولت وجبة غذائية هناك، هذا ال�صيا�صي حن يطل علينا 
عن طريق القنوات الف�صائية فاأن حديثه ين�صب بتاريخ ن�صايل 
ومللايل كبللري يفوق التوقعللات. واآخللر ا�صتقبلته اأنللا وهو يرتدي 
ماب�ض بالية وقد َمَن عليه اأحد الأ�صدقاء ببيت يف احدى اأحياء 
مدينتللا اجلميلللة اإل اأنه وبعد �صنوات مللن توليه اإحدى املنا�صب 
ال�صيادية اأمتلك العقارات وال�رصكات وباتت له اأ�صهم ا�صتثمارية 
يف �رصكات الهاتللف النقال كما اأن ابنه اأ�ص�ض �رصكة قاب�صة يف 
الإمارات وباتت من ال�رصكات الكبرية وان�صاأ م�رصفا كبريا راأ�ض 
ماللله )8( مليارات دولر واأ�صند اإدارته لرجل كان يبيع القما�ض 

يف اأحدى )اجلنابر( للزوار اليرانين . 
 اأمثلللة كثللرية ل تنتهللي  من اأمثال هللوؤلء فاأحدهللم كان تاجرا 
ن�صطللا يف تزوير جوازات ال�صفللر يف لندن �صار الن ميلك واحدة 
مللن اأهللم اجلامعات الأهليللة واأ�صتوىل على اأمللوال عائدة للدولة 
مب�صانللدة بائللع )العتيك( املعروف يف ا�صللواق اأحدى الدول التي 

كانت تقدم له دعم �صهري من �صندوق اإعانات الفقراء.
لقللد جملوا خلفياتهللم باأموال ال�صعللب العراقي و�صفطللوا �صحوم 
بطون ن�صائهم ونفخوا �صفاههن ومار�صوا البغاء با�صم العراقين 

من دون اأن يتذكروا واقعهم وما�صيهم.
هذه املهن اف�صت باأ�صحابها اإىل مراكز متقدمة بال�صلطة واملال 
وقللد يتللوىل علينا يف مقبللل اليام اأحللد الطبالللن )الدن بكجية( 
لي�صجل تاريخه يف �صفر القادة املارقن يف العراق لذا فاأنا اأقدم 
هنا دعاية جمانية  للعمل يف هذه املهن ولكن يف ا�صواق لندن اأو 
اأنقرة اأو طهران اأو �صورية لن هذه ال�صواق اثبتت اأن خمرجاتها 
باب اأول ول ميكن مقاومة �صحرها ول حتى تقليدها من الفنين 

ال�صينين.

تجارة رائجة  

د. غالب الدعمي 

الن , وملتابع����ة اخ����ر امل�شتج����دات الت����ي تظه����ر على ال�شاح����ة العراقي����ة والعربية 
ALJOU R  والعاملي����ة , وخلدمة الخبار العاجلة حمل تطبيق  ) اجلورنال (  )

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

اإيج����اد التطبي����ق اخلا�ص بن����ا, واأي�شًا الدخ����ول اإىل اأي �شفحة وق����راءة تعليقات 
الق����راء ح����ول خ����رٍب اأو برنامٍج مع����ن واأي�ش����ًا كتابة اآرائ����ك اخلا�ش����ة, كما ميكنك 
م�شارك����ة اخل����رب اأو اإع����ادة ن�شره على ح�شابات����ك اخلا�شة على �شب����كات التوا�شل 

الإجتماعي كالفي�شبوك 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 


