
شيرين تتجاهل أنغام

دنيا بطمة بمعالم حمل واضحة

المشاكل ال تفارق "الحرملك"

حول��ت م�سان��دة املطرب��ة اأنغام لزميله��ا املطرب 
عم��رو دي��اب، اإىل معركة كربى عل��ى "اإن�ستغرام" 
ب��ن معجبيه��ا ومعجب��ي املطرب��ة �سريي��ن عب��د 
الوه��اب، بعدم��ا فه��م اجلمي��ع اأن ر�سال��ة اأنغ��ام 
املق�س��ود منه��ا "ق�س��ف جبه��ة" زميلته��ا عل��ى 
خلفي��ة اأزمات عديدة حدثت بينهما اآخرها جتاهل 
�سريي��ن ا�ست�سافة اأنغام �سمن فق��رات برناجمها 
"�سريي �ستدي��و". الق�سة بداأت بن�رش اأنغام _على 
غ��ري عادته��ا_ مقطع��ًا م�س��وراً لعم��رو دياب من 
حفل��ه الأخري يف دار اأوبرا دب��ي، نقاًل عن زميلتها 
املطرب��ة التون�سية لطيفة. متابعو اأنغام اأدرك على 

الفور اأن الر�سالة املق�سود بها الفنانة �سريين.

ب��داأت معامل احلم��ل عل��ى الفنانة املغربي��ة دنيا 
بطمة بالظهور �سيئًا ف�سيئًا من خالل جمموعة من  
ال�سور تبا�رش هي بن�رشها عرب ح�سابها ال�سخ�سي 
على موقع تطبيق ال�سور ان�ستغرام بعد اأن التزمت 
ال�سم��ت طوي��اًل ح��ول خرب حمله��ا ال��ذي اجتاح 
مواق��ع التوا�س��ل الجتماعي. الفنان��ة دنيا بطمة 
التزم��ت ال�سمت ح��ول خرب حملها حل��ن تاأكدها 
من��ه بعد م��رور اأ�سه��ر عل��ى احلم��ل اإىل اأن اأكدته 
بنف�سه��ا وتلق��ت العديد م��ن عب��ارات التهنئة من 
زمالئها من الو�سط الفني. زوج الفنانة دنيا بطمة 
اأكد عرب مواقع التوا�سل الجتماعي اأنه �سي�ستقبل 
طفلت��ه الأوىل من زوجته دنيا بطم��ة علمًا اأنه له 

كل من حال الرتك و�سقيقيها من زواجه الأول.

م��رة اأخ��رى يدخ��ل م�سل�س��ل " حَرمل��ك " للكاتب 
خل��دون قتالن، حّي��ز التاأجي��ل يف اأدراج �رشكة " 
كالكيت ميديا " للمنتج اإياد جنار، الذي يبدو اأنه 
�سيغي��ب عن املو�سم الرم�س��اين هذا العام، بعد اأن 
���رَشع بالتحرك يف بداية املو�س��م لإنتاج م�سل�سل 
" موج��ة ب��رد " للمخرج ح��امت عل��ي، و اأي�سًا " 
حَرمل��ك " ال��ذي كان يح���رشّ ل��ه املخ��رج �سيف 
الدين �سبيع��ي .  تاأجيل اإنتاج م�سل�سل " حَرملك " 
اأكرث من مرة، دف��ع الكاتب خلدون قتالن للتذمر، 
واأكد اأن��ه ي�سعى ل�سحب حقوق اإنتاج امل�سل�سل من 
�رشكة " كالكيت" �سمن الأطر القانونية، حيث اإّن 
العم��ل بحوزتهم منذ اأعوام عدة و يتم تاأجيله كل 

عام بعد بدء التح�سري لت�سويره . 

منحت حمكمة يف مالوي اإذنًا لنجمة البوب االأمريكية، مادونا، بتبني طفلتني تواأمني من الدولة الواقعة يف اجلنوب االأفريقي، ح�سبما قال ملينجا مفوال 
املتحدث با�سم ال�سلطة الق�سائية. اأ�ساف مفوال اإن الطفلتني ا�ستري و�ستيال موايل تبلغان من العمر 4 �سنوات واإن مادونا �ستكون "حتت املالحظة" ملدة عام.
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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 ... 

االن ، وملتابع����ة اخ����ر امل�ستج����دات الت����ي تظه����ر على ال�ساح����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�سواق التطبيقات ميكن 

اإيج����اد التطبي����ق اخلا�ص بن����ا، واأي�سًا الدخ����ول اإىل اأي �سفحة وق����راءة تعليقات 
الق����راء ح����ول خ����رٍب اأو برنامٍج مع����ني واأي�س����ًا كتابة اآرائ����ك اخلا�س����ة، كما ميكنك 
م�سارك����ة اخل����رب اأو اإع����ادة ن�سره على ح�سابات����ك اخلا�سة على �سب����كات التوا�سل 

االإجتماعي كالفي�سبوك 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

ً

يبدو اأّن احل�َسد املتكرر لديكور برنامج "تع ا�رشب �ساي" للنجمة 
غادة عادل اأ�ساب هدفه، فقد احرتق م�رشح "لي�سيه احلرية" يف 
و�س��ط القاهرة ومت تدم��ريه بالكامل مبا فيه ديك��ور الربنامج، 
علم��ًا اأّن امل���رشح مغلق منذ 10 �سنوات، ومت��ت اإعادة افتتاحه 
خ�سي�سًا من اأجل ت�سوير برنامج غادة عادل. احلريق ا�ستدعى 
ح�س��َد قّوات �سخمة من اإطفاء القاه��رة واجليزة لل�سيطرة عليه، 
وم��ن ح�س��ن احلظ ع��دم وج��ود فريق ت�سوي��ر الربنام��ج داخله 
�ساع��ة وق��وع احلادث��ة، اإذ مل ي�سف��ر احلريق ع��ن اأي��ة اإ�سابات 
اأو خ�سائ��ر يف الأرواح.  املعاين��ة املبدئي��ة اأك��دت، اأّن ا�ستخدام 
اأخ�س��اب وكرا���صٍ جلدي��ة بديك��ور الربنامج اجلدي��د "تع ا�رشب 
�ساي"، �ساعد يف انت�سار احلريق ب�رشعة وا�ستعال النريان ب�سكل 
اأكرب، واحتاج الأمر لأكرث من 22 �سيارة اإطفاء، ظلت تعمل بكل 
طاقته��ا ل�ساعات ع��دة حتى تتمكن من اإخم��اد النريان وجتري 
الآن عمليات التربيد ملن��ع جتدد األ�سنة اللهب.  ال�رشكة املنتجة 
للربنامج مل ُت�سدر بيانًا حتى اللحظة، ومل يعرف بعد هل �سيتم 
نق��ل ت�سوي��ر احللق��ات اجلديدة مل���رشح اآخ��ر، اأم �ستنتقل غادة 

و�سيوفها لأحد ا�ستديوهات مدينة النتاج العالمي؟

علمت م�سادر مقربة من الإعالمية ال�سابة مرمي �سعيد عن قرب 
دخوله��ا القف�ص  الذهبي وارتباطها ب�ساب مغربي تعرفت عليه 

يف دبي حيث تاآلفت قلوبهما ليقررا الزواج.
ويف التفا�سي��ل احل�رشي��ة الت��ي قدمته��ا مرمي �سعي��د  ، ال�ساب 
ا�سم��ه كرمي الظريف وهو رج��ل اأعمال اأمريكي من اأ�سل مغربي 
وق��د ق��رر الثنائي اأن يك��ون يوم 77 من �سهر اأبري��ل القادم هو 
تاريخ ليلة العمر و�سي�سهد فندق فور �سيزون دبي هذا الحتفال.
ويف تفا�سي��ل حت�سريات الزفاف الذي �سيكون بالكامل بح�سب 
الطقو���ص املغربي��ة، �سرتت��دي الإعالمية مرمي �سعي��د ف�ستانن 
الأول �سيك��ون تبع��ًا للتقالي��د املغربي��ة و�سيك��ون م��ن ت�سميم 
امل�سمم��ة �سلم��ى ب��ن عم��ر والث��اين �سيك��ون م��ن دار اأزي��اء ل 
بورج��وازي الكويتية. بالن�سبة لديكورات الزفاف،  �ستتوىل هبة 
الرحم��ن كافة التفا�سيل الت��ي �ستغلب عليها ال��روح املغربية 
تبع��ًا لالأج��واء املرغوب��ة من العرو�س��ن بالإ�ساف��ة اإىل وجود 
العائل��ة التي �ستاأتي من املغ��رب حل�سور زفاف. اأما من ناحية 
احل�س��ور، �سي�سهد الزفاف وجود زمالء مرمي �سعيد من جمموعة 
اإم ب��ي �س��ي  بالإ�ساف��ة اإىل الأ�سدق��اء املقرب��ن فق��ط ومنهم 
اأ�سدق��اء من الو�سط الفني حيث �ستمنع الإعالمية ال�سابة دخول 
ال�سحفي��ن كون الزفاف �سيكون حف��ل عائلي خا�ص و�ستحيي 
هذه الليلة املميزة النجمة اأ�سماء املنور وجمموعة من الفنانن 

املغربين. 

غادة عادل في ورطة كبيرة 
بعد احتراق مسرحها بالكامل

مريم سعيد تتحضر
لدخول القفص الذهبي
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