
الموت يخطف الدحماني

الجسمي وعالمات الشيب 

تهنئة من يارا الى صالح 

نورهان مكسورة في "الهيبة"

ُفج��ع الو�س��ط الفني املغرب��ي بوفاة وئ��ام الدحماين 
بالإم��ارات العربي��ة مبدين��ة دب��ي، بعد �سكت��ة قلبية 
تعر�س��ت له��ا وفارق��ت احلياة عل��ى اثره��ا عن عمر 

يناهز ال� 34 عاما.
للربام��ج  كمقدم��ة  انطلق��ت  الدحم��اين  الراحل��ة 
التلفزوني��ة، ومنه��ا دخل��ت جم��ال الف��ن والتمثي��ل 
وا�سته��رت يف اخلليج العربي ب�سكل كبري ولها العديد 
م��ن العم��ال، و�سطع جنمه��ا ب�سكل كب��ري من خالل 

الدراما اخلليجية.
ونع��ت الفنان��ة الإماراتية اأحالم، الراحل��ة الدحماين 
ع��رب ح�سابه��ا اخلا���ص عل��ى اأح��د مواق��ع التوا�سل 

الإجتماعي.

ن�رش الفن��ان الماراتي ح�س��ن اجل�سمي �سورة له 
ع��رب ح�سابه اخلا���ص على اأح��د مواق��ع التوا�سل 
ان  في��ه  يتمن��ى  بتعلي��ق  اأرفقه��ا  الجتماع��ي، 
نح�س��ل عل��ى كل مل نتمناه وق��ال: "اآمن لكل ما 
يف قلوبن��ا". والالف��ت يف ال�س��ورة كان، انه ومن 
خالله��ا، ظه��رت عالم��ات ال�سي��ب وا�سح��ة على 

ذقنه.
اآخر عم��ل للفنان اجل�سم��ي كان اأغنية "يا مداعب 
الري��ح"، التي طرحه��ا على "يوتي��وب" يف الآونة 
الخ��رية. الغني��ة م��ن كلم��ات اأمين بهج��ت قمر، 

واأحلان حممد يحيى، وتوزيع توما.

هن��اأت الفنان��ة اللبنانية ي��ارا، الالع��ب الدويل 
امل�رشي حمم��د �سالح مبنا�سبة ف��وزه بجائزة 
اأف�س��ل لعب بالدوري الإنكليزي حيث يلعب مع 

فريق ليفربول.
يارا كتبت عرب ح�سابها اخلا�ص على اأحد مواقع 
"م��ربوووووك  الت��ايل:  الإجتماع��ي  التوا�س��ل 
مل���رش والعرب ف��وز حممد �س��الح اأف�سل لعب 
يف ال��دوري الإجنلي��زي وه��داف ال��دوري اي�سًا 
واأف�س��ل لع��ب يف افريقيا وقريب��ًا اف�سل لعب 
يف دوري الأبط��ال انه حممد �س��الح ال�سطوره 

حممد �سالح".

ك�سف��ت املمثل��ة ال�سوري��ة نوره��ان ق�سبلل��ي، ع��ن 
ا�سمامه��ا اإىل اأبطال م�سل�سل "الهيبة" بجزئه الثاين، 
و�س��ورت م�ساهده��ا م��ع املخ��رج �سام��ر برق��اوي 
ب�سخ�سي��ة جديدة، وا�سف��ة هذه ال�سخ�سي��ة بالفتاة 
املك�سورة املغلوب عل��ى اأمرها واملجبورة على فعل 

ت�رشفات معينة.
وقب��ل �سفرها اإىل لبن��ان، قالت ق�سبلل��ي اإنها اأنهت 
م�ساركته��ا يف امل�سل�سل التاريخ��ي "املهلب بن اأبي 
�سف��رة" يف الالذقي��ة "غ��رب �سوري��ا"، حي��ث اأدت 
�سخ�سية زوجة اأحد التجار الذي ي�سرتي طفل �سغري 
لي�سبح م��ن العبيد، فتتعاطف معه وتعامله على اأنه 

ابنها.

اأعلنت النجمة العاملية ريت�شل وايز، عن حملها اأثناء لقائها مع جملة نيويورك تاميز، وذلك اثناء احلديث عن فيلمها “Disobedience”.  وتبلغ ريت�شل من العمر 
48 عاما، اأى اأنها �شت�شع مولودها قبل بلوغ اخلم�شني ب�شهور، وقد اأخربت التاميز ب�شعادتها البالغة هى وزوجها بهذا احلمل، 

بغداد
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إلى 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 الكامريا على �سورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�ص بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�سيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

قراءة نقدية في برامج 

القوائم االنتخابية 

محمد عبد الجبار الشبوط
)الحلقة االولى(

 املحور الول:  فكرة اأعادة بناء الدولة
 ق��د يب��دو غريبا ان نتحدث عن فك��رة "اعادة بناء 
الدول��ة" بعد ١٥ عام��ا من �سقوط "دول��ة" �سدام. 
واحلقيق��ة ان ه��ذه الغراب��ة �ستزول حامل��ا تذكرنا 
ان��ه يف �سبيح��ة ي��وم ٩ ني�س��ان ٢٠٠٣ مل يك��ن 
هن��اك دولة. وحينما �سكل رئي���ص �سلطة الئتالف 
برمي��ر جمل�ص احلكم يف ١٢ مت��وز من نف�ص العام، 
مل تك��ن الدول��ة اجلدي��دة ق��د ول��دت. ويف خ��الل 
ال�سنوات املا�سية ظهرت موؤ�س�سات الدولة اجلديدة 
)برمل��ان، حكوم��ة، جي���ص، �رشط��ة ال��خ( لكنها مل 
تكتمل من جهة، ورافقتها، من جهة ثانية، "عيوب 
تا�سي���ص" كث��رية حت��ى انته��ى املط��اف بنظ��ام 
"هجن"، ظاهره دميقراطي، وباطنه ابعد عن ذلك 
مب�ساف��ة طويل��ة. ومع تب��واأ العراق مكان��ا متقدما 
يف قائم��ة ال��دول الفا�سل��ة failed state ا�سبح 
التفك��ري باإعادة بناء الدولة ملحا. ومن هنا ا�سبح 
م��ن حق الناخ��ب ان يكت�س��ف م��دى ادراك القوائم 

النتخابية املتناف�سة لهذه احلالة.
١. دولة القانون:

قال ائتالف دولة القانون يف برناجمه انه "يتطلع 
...اىل اع��ادة بن��اء الدولة الق��ادرة العادلة". كيف؟ 

"من خالل ت�سكيل حكومة الأغلبية ال�سيا�سية".  
٢. ائتالف الن�رش:

مل ي�ستخ��دم ائت��الف الن���رش م�سطلح اع��ادة بناء 
الدول��ة، وامنا حتدث ع��ن "ا�ستكم��ال ال�سالحات 

لبنية الدولة".
٣. حتالف الفتح:

م���رشوع  "قي��ادة  ع��ن  الفت��ح  حتال��ف  حت��دث 
وبنائهاعل��ى  الدول��ة  لإدارة  متكام��ل  تغي��ريي 
ا�س���ص �سليمة"معت��ربا ان "بناء الدول��ة على ا�س�ص 

�سحيحة" هو "م�سوؤولية يتحملها اجلميع".
٤. تيار احلكمة

مل يتحدث تيار احلكمة عن اعادة بناء الدولة، لكنه 
اأ�س��ار اىل حاجة الع��راق اىل "رجال دولة ل رجال 

�سلطة".
م��ن ه��ذا ال�ستعرا���ص ال�رشي��ع يت�س��ح ان احل��د 
الأدنى امل�سرتك بن التحالفات الأربعة هو القبول 
بالدول��ة الراهن��ة، م��ع تف��اوت ب��ننّ ووا�س��ح يف 
ال�سق��ف العل��ى يف النظر اىل الدول��ة من حاجتها 
اىل رج��ال، اىل اإ�سالحه��ا، اىل بنائه��ا على ا�س�ص 

�سليمة او �سحيحة و�سول اىل اعادة بنائها. 
مل تقدم التحالفات الأربعة ت�سورا بديال للدولة ول 

تو�سيفا جديدا لها.
وهذا اقل مما يت�سمنه م�رشوعنا للدولة احل�سارية 
احلديث��ة ال��ذي ف�سلنا الكثري م��ن جوانبه، رغم ان 
الربام��ج املبحوث��ة تت�سم��ن �س��ذرات متناثرة من 
خ�سائ���ص الدول��ة احل�سارية احلديث��ة ل جتمعها 
روؤية واحدة مرتابطة ا�سمل، �سوف نتعر�ص لها يف 

ثنايا هذه القراءة النقدية.
 احللق��ة القادم��ة: الدول��ة احل�ساري��ة احلديثة يف 

الربامج النتخابية

يتابع تصوير مسلسله 
الرمضاني بهذه التفاصيل

صور غموض وجدل كبير حول ظهور امرأة جديدة بصحبة كاظم الساهر !

تنفي شائعات خالفاتها مع 
كاني ويست

ي�س��ور الفن��ان امل���رشي حمادة هالل بع���ص من م�ساه��د الأك�سن يف 
م�سل�سله اجلديد "قان��ون عمر" املنتظر عر�سه يف �سهر رم�سان املقبل 

مبنطقة م�رش اجلديدة.
وح�س��ب م��ا اك��د �سناع العم��ل ينتقل فري��ق العمل اإىل ديك��ور اآخر يف 

�سوارع و�سط العا�سمة ل�ستكمال الت�سوير.
ويج�س��د ه��الل �سخ�سي��ة مهند�ص ميكانيك��ي، يقع يف ح��ب ابنة مالك 
مرك��ز ال�سيانة ال��ذي يعمل به خالل الأح��داث، ويتعر�ص لأزمة كبرية 

يدخل على اإثرها ال�سجن ملدة 3 �سنوات، وتتواىل الأحداث.
وي�س��ارك يف بطول��ة م�سل�س��ل "قانون عم��ر" اإميان العا�س��ي وحم�سن 
من�س��ور وفت��وح اأحمد واإيه��اب فهم��ي وفاطمة نا���رش وم�سطفى اأبو 
�رشيع وحممد اأب��و الوفا وليلى ح�سن، واآخرون، تاأليف فداء �سندويلي، 
واإخ��راج اأحمد �سفيق، وامل�سل�سل يعد التعاون الثاين بن املنتج �سادق 

ال�سباح وحمادة هالل، بعد اأن قدما �سوًيا م�سل�سل "طاقة القدر".

بعد ال�سائعات التي طالتهما، اأثبتت جنمة تليفزيون الواقع 
ها تعي�ص  ال�سهرية كيم كاردا�سي��ان وبطريقتها اخلا�سة اأننّ
ق�س��ة ح��ب دافئة م��ع زوجها مغن��ي ال��راب ال�سهري كاين 

وي�ست.
فن���رشت كي��م ع��رب ح�سابه��ا اخلا���ص عل��ى اأح��د مواق��ع 
التوا�س��ل الجتماعي، �سورة مع زوجه��ا خالل تبادلهما 
القبالت وكانت ال�سورة مبثابة طريقة ذكية من كيم لنفي 

كل ال�سائعات التي لحقتهما الفرتة الأخرية.
ا�س��ارة اىل انها واجهت من قبل متابعيها انتقادات اخرى 
يف الي��ام الخ��رية، ب�سب��ب اإ�سف��رار ظف��ر ا�سب��ع قدمها 
ال�سغ��ري، اإذ ق��ام متابعوها بتكبري ال�س��ورة التي ن�رشتها 
كي��م "زوم اإي��ن"، الت��ي كان��ت ق��د التقطتها م��ن رحلتها 

الأخرية على البحر.

ا�سيل عم��ران، فنانة �سعودية م��ن مواليد 12 ت�رشين 
الث��اين / نوفم��رب ع��ام 1989، ول��دت يف الريا���ص 
وت�سكن يف الإمارات، هي الأخت ال�سغرى لالإعالمية 
جل��ن عم��ران تزوجت يف الع��ام 2008 م��ن املذيع 

البحرين��ي خال��د ال�ساع��ر واإنف�سل��ت عنه 
مرت��ن يف ف��رتة زواجهم��ا، اآخرها 

لأ�سب��اب   2015 ع��ام  يف  كان 
كث��رية. �سارك��ت يف ع��دنّة برامج 
لله��واة وبعدها اإنتقل��ت لإ�سداء 
الأغني��ات املنف��ردة اىل جانب 

التمثيل.
ل اأعماله��ا الغنائي��ة كانت  اأونّ
اأغنية "خجالنة" عام 2007 
وبعده��ا قدم��ت الكث��ري م��ن 
الأعمال، اإنتقلت بعد ذلك اىل 
التمثي��ل من خ��الل م�سل�سل 
ع��ام  يف  وحتدي��داً   "04"

.2012
بدايات اأ�سيل عمران

مل تكم��ل اأ�سيل عمران 
فق��ط  درا�سته��ا، 
الثانوية  من  انتهت 
ويقال اأنها حتاول 
الدرا�س��ة  امت��ام 

لتخ�س���ص 
ت�سميم الأزياء.

عا�ست يف مدينة 
ب�سب��ب  اجلبي��ل 
والده��ا  عم��ل 
ي  كع�سك��ر

رغ��م ولدته��ا يف الريا�ص. �سارك��ت اأ�سيل عمران يف 
برنام��ج "جنوم اخللي��ج" يف ع��ام 2005 ولكنها مل 
ت�سل اإىل النهائيات، وبعده �ساركت يف برنامج" جنم 
اخلليج" عام 2006 وو�سل��ت للمرحلة النهائية. بعد 
خروجها منه ا�ستمرت بالعمل الفني حيث طرحت عدة 
األبومات واأغاين منفردة و�ساركت يف اأعمال متثيلية. 
اإنطلقت من برنامج "جنوم اخلليج" يف عام 2005، 
الربنام��ج الذ عر���ص يف قناة جن��وم لكنها مل 
ت�س��ل اإىل النهائي��ات، وبع��ده �سارك��ت يف 
برنامج "جن��م اخلليج" الذي عر�ص على 
تلفزيون دبي عام 2006 وو�سلت فيه 
للمرحلة النهائي��ة. بعد خروجها منه 
ا�ستمرت بالعمل الفني حيث طرحت 

عدة األبومات واأغاين منفردة.
عر���ص له��ا ع��ام 2012 م�سل�سل 

"04" على م بي �سي.
اأول األبوم اأ�سدرته اأ�سيل عمران 
كان عام 2007م حتت عنوان 
لقى  "خجالنة" وقد 

جناحًا كبرياً.
ت  ر �س��د اأ
م  لب��و لأ ا
ين  لث��ا ا

يف 
م  ع��ا

اأغني��ات  "اهلل يهنين��ي"، في��ه  2008 حت��ت عن��وان 
جنحت مثل "طمني"،"اأناين"،"غاوية".
زواجها ثم اإنف�سالها عن خالد ال�ساعر

��م يف م�سرية اأ�سي��ل عمران، اإذ  رمبا ه��ي املحطة الأهنّ
اإنف�سل��ت عن زوجها خالد ال�ساعر اأكرث من مرنّة، حتى 
اأنها اأكدت بعد اإنف�سالها مراراً اأنها ل زالت حتبه ولن 

حتب بعده!
8 اب /  ال�ساع��ر  يف  تزوج��ت عم��ران م��ن   خال��د 
اأغ�سط�ص 2008 وكان عمرها 18 عامًا، وذلك بعدما 
ا�ست�سافه��ا املذيع البحرين��ي يف برناجمه "ونا�سة" 
ومت الإعج��اب املتب��ادل بينهما ومن ث��م انتهى الأمر 

بينهما بالرتباط ال�رشيع والزواج.
اإنف�سلت ع��ن خالد ال�ساعر اأكرث من م��رنّة، حتى اأنهما 
ظه��را يف برنام��ج الواق��ع "ه��ي وه��و" عل��ى قن��اة 
اإم ب��ي �س��ي 1، الربنام��ج ال��ذي يتح��دث ع��ن حي��اة 
الزوج��ان ب�س��كل يوم��ي وح��اول من خالل��ه الثنائي 
حلنّ م�ساكلهم��ا اإلنّ اأنهما اإنف�سال عن بع�سهم يف عام 
ل م��رنّة، عادت ل��ه يف �سنة 2014 وتطلقا  2012 اأونّ
نهائي��ًا يف عام 2015. ح��ول خاللفاتها مع زوجها 
ت اىل الطالق، اأبرزها ت�رشيحها:" خالد كان  الت��ي اأدنّ
ي�سايقني ب�سوته الع��ايل ورمبا لأن طبيعة عمله يف 
الإذاع��ة فر�س��ت علي��ه ان يك��ون �سوت��ه عاليا، ويف 
املقاب��ل ورغم اأنن��ي ع�سبية كنت "اأبل��ع" ت�رشفاته، 
ه��و يف النهاية ما�سي احلب، وق��د انف�سلنا من دون 
اأي م�س��كالت بع��د ان �سعرن��ا باأنن��ا ل��ن ن�ستطي��ع ان 
نكمل يف حتم��ل م�سوؤولياتنا الزوجي��ة."  �ساركت يف 
الكث��ري م��ن امل�سل�سالت مث��ل "اأك��ون اأول"، "لو باقي 
ليل��ة"، "���رش الهوى"، "عط��ر اجلنة" وغريه��ا. اآخرها 
كان م�سل�س��ل "غرابيب �سود ال��ذي عر�ص يف رم�سان 

.2017
كم��ا �سارك��ت يف العدي��د م��ن امل�رشحي��ات اأبرزه��ا، 

"اجلميلة والوح�ص" و"عامل الكارتون".

اآث��ار ظهور فتاة جديدة ب�سحب��ة النجم العراقي كاظم 
ال�ساه��ر يف اأكرث من �سورة حديث��ة له، حالة من 
اجل��دل والغمو�ص ح��ول هوية ه��ذة الفتاة التي 
ظه��رت مع��ه يف اأكرث من م��كان خمتلف، وبدت 
م��ن طريقة تعامله��ا معه على م��دى قربها منه 

ومعرفتها به ب�س��كل كبري . والتقطت ال�سور لهذة 
الفت��اة داخل �سي��ارة يبدو اإنها خا�س��ة بالنجم 

العراقي، و�سورة اأخرى اأثناء تواجدهما 
يف اإح��دى الأماك��ن، وعل��ى الرغم من 

ت�رشي��ب هذة ال�س��ورة اإل اإن��ه مل يتم 
التطرق لتفا�سيل عالقتهما، واأكدت 

اأن  ال�سحفي��ة  التقاري��ر  بع���ص 

ت�رشي��ب ه��ذة ال�سور يف ه��ذا التوقيت ما ه��و اإل حماولة لإثارة 
الفنت بن "كاظم" وخطيبته اجلديدة �سارة .

وكان كاظ��م ال�ساهر قد اأعلن اىل جمهوره  يف �سهر اذار املا�سي 
خطوبت��ه ب�س��كل ر�سمي على فتاة  تون�سية تدع��ى "�سارة"، وقال 
ذل��ك اأثن��اء قيامه باإحياء حفل غنائي ل��ه بوا�سنطن . ويف �سياق 
خمتل��ف، كان ق��د اأعلن مهرج��ان "موازي��ن" موؤخراً ع��ن قائمة 
جن��وم العرب والع��امل املتواجدين يف ال��دورة اجلديدة من 
املهرج��ان، والتي �ستقام يف الفرتة ما بن 22 حتى 
30 حزي��ران / يونيو املقبل، وجاء على راأ�ص هذة 
القائم��ة م�سارك��ة النج��م الكب��ري كاظ��م ال�ساهر يف 
الي��وم الأول م��ن فاعلي��ات املهرج��ان عل��ى م�رشح 

ف�ساء النه�سة .

أسيل عمران.. زواجها المبكر وإنفصالها مرارًا حمادة 
هالل

كيم 
كارداشيان 

االن ، وملتابع����ة اخر امل�شتجدات التي تظهر عل����ى ال�شاحة العراقية والعربية والعاملية ، وخلدمة 
االخبار العاجلة حمل تطبيق ) اجلورنال ( ) ALJOURNAL( عرب االجهزة الذكية : 

فبمجرد كتابة كلمة اجلورنال يف خانة البحث يف اأي من اأ�شواق التطبيقات ميكن اإيجاد التطبيق 
اخلا�����ص بن����ا، واأي�شًا الدخول اإىل اأي �شفحة وقراءة تعليقات القراء حول خرٍب اأو برنامٍج معني 
واأي�ش����ًا كتاب����ة اآرائك اخلا�شة، كما ميكنك م�شاركة اخلرب اأو اإعادة ن�شره على ح�شاباتك اخلا�شة 

على �شبكات التوا�شل االإجتماعي كالفي�شبوك Facebook بكتابة كلمة اجلورنال .

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

التطبيقات كافة وتثبيته 

على انظمة االندرويد 

وااليفون لالجهزة الذكية

ً لضمان االنتشار 
احجز اعالنك االن
االعالن في جمـــــــــيع الصفحات بتصاميم مميزة

يؤرشف االعالن في الموقع قــــــسم PDF  بصورة دائمة

يعرض  االعالن على الموقع الرسمي للصحيفة ليوم كامل
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