
روتانا تخسر دعوتها ضد دياب

بلقيس تكشف صورة مولودها الثالث 

حال تستفز والدتها من جديد

باملحكم��ة  الإ�ستئنافي��ة  العا���رة  الدائ��رة  ق�س��ت 
الإقت�سادية، برف�ض الدعوى املقامة من �ركة روتانا 
لل�سوتي��ات واملرئيات، الت��ي تطالب فيها الفنان عمرو 
دي��اب بتعوي�ٍض مادي ق��دره 5 ماليني دولر واألزمتها 
بامل�ساري��ف. و�سدر الق��رار برئا�س��ة امل�ست�سار فتحي 
اأن��ور وع�سوية كاًل من حممد عبد القوي وحممد حممود 
واأمان��ة �ر كرمي جاب��ر، وترافع امل�ست�س��ار اأ�رف عبد 
العزيز حمامي "دياب" فطلب رف�ض الدعوى لعدم تنفيذ 
�ركة روتانا التزاماته��ا التعاقدية. وكانت ال�ركة قد 
رفع��ت الدعوى مطالب��ة بعدم ا�ستخ��دام �سوت "دياب" 
ف��ى حمل��ة اإعالني��ة حتت م�سم��ى "لأول م��رة يف م�ر 

اأ�سمع األبوم عمرو دياب اجلديد، األبوم اأحلى واأحلى"،

ك�سف��ت الفنان��ة بلقي�ض اأحمد عن �سورة غ��الف األبومها 
اجلديد ال��ذي و�سفته باملولود الثالث، نظراً لأنه الألبوم 
الغنائي الثالث يف م�سريتها الفنية، واأعلنته حتت عنوان 
" اأراهنك��م " �سم��ن ت�سمي��م يحم��ل اجل��راأة باإطاللتها 
اجلديدة. واأكدت اأن اأغنياته �ستتوفر خالل اأيام قليلة عرب 
"الآيتوني��ز" i ، قب��ل اأن ُيطَرح وُيعَر�ض عرب قناتها يف 

"اليوتيوب"، وجميع املكتبات املو�سيقية الإلكرتونية.
 كما قالت اأن الألبوم اجلديد �سيت�سمن 12 اأغنية جديدة 
م��ن الألوان املو�سيقي��ة اخلليجية والعراقي��ة، اإىل جانب 
اأغني��ة باللهج��ة "احل�رمية" اليمنية، واأخ��رى لبنانية 
وواح��دة م�رية، متعاونة بهم مع اأ�سماء جديدة جنحت 
معه��م يف ال�ساب��ق، واأ�سماء �سبابي��ة تراهن عليهم وعلى 

اأغنياتهم.

م��رة اأخرى �سارك��ت النجمة البحريني��ة حال الرتك 
جمهوره��ا ع��رب ح�سابه��ا ال�سخ�س��ي عل��ى موق��ع 
ال�س��ور ان�ستق��رام مبقطع م��ن الفيديو ظه��رت فيه 
برفق��ة اإخوته��ا وه��م ي�سارك��ون اخلادم��ة بكام��ل 
تفا�سي��ل الطب��خ يف املطبخ وكاأنها تث��ري ا�ستفزاز 
والدتها م��ن جديد. حال الرتك تواجدت مع اأ�سقائها 
ووالده��ا حممد الرتك داخل املطبخ وهم يح�رون 
الطع��ام يف اأجواء عائلية �سعي��دة غري مهتمني لكل 
التحذي��رات التي وجهت لهم بع��د فوز والدتهم منى 
ال�ساب��ر بق�سية ح�سان��ة اأطفالها . كان هذا الفيديو 
ق��د ن�رته حال الرتك بعدما ن���رت والدتها م�سبقًا 

اأنها ت�ستعد خلرب مفاجئ �سعيد قريبًا.
و�شعت عار�شة الأزياء، اإيرينا �شايك، طفلها الأول من حبيبها النجم ال�شهري، براديل كوبر، بعد مرور عامني على بدء عالقتهما العاطفية. 
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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�ض بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�سيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

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����ني 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

 

يف ف�س��ٍل جدي��د ومتج��ّدد م��ن ف�س��ول التع��اون ب��ني دار 
"ELIE SAAB" العاملي��ة و"جمموعة MBC"، اإنطلق 
ت�سوي��ر حلقات املو�سم الثاين م��ن الربنامج العاملي الأبرز 

للمو�سة والأزياء ب�سيغته العربية "بروجكت ران وي.
 واجلدي��ر ذك��ره اأن املو�سم الث��اين اجلدي��د �سي�سهد تغيريات 
تطال هيكلي��ة الربنامج، وتبدياًل يف بع�ض وجوهه، اأبرزها 
ارتف��اع عدد اأع�ساء جلن��ة التحكيم الثابتني م��ن اإثنني اإىل 
ثالث��ة اأع�ساء، وذلك مع ان�سم��ام الفنانة امل�رية القديرة 
ي���را اإىل اللجنة الت��ي يراأ�سها امل�سم��م اللبناين - العاملي 
اإيل��ي �سعب، امل���رف العام على امل�سارك��ني وامل�ساركات 
املتباري��ن يف الربنامج. اإىل جانب اأيقونة املو�سة والأزياء 
التون�سي��ة – الإيطالية عفاف جنيف��ان. اأما كر�سي التحكيم 
الراب��ع فهو من ن�سيب النج��م - ال�سيف الذي يتغرّي مداورًة 
يف كل حلقة من حلقات الربنامج. يف �سياق مت�سل، ان�سّمت 
ال�سعودي��ة رمي في�سل لتكون مدّربة  امل�سرتكني املتناف�سني 
خ��الل مراحل الربنامج الذي �سُتعن��ى بتقدمي مو�سمه الثاين 
احل�سناء اللبنانية فالريي اأبو �سقرا، ملكة جمال لبنان للعام 
2015. علم��ًا اأنه �سيتم ت�سوير حلقات املو�سم الثاين بني 
ب��ريوت وع��دٍد من عوا�س��م املو�سة العاملية، حي��ث �سُتنقل 
احللقة الأخرية من الربنامج مبا�رًة على الهواء يف الف�سل 

الأول من عام 2018. 

ك�سف��ت تقاري��ر �سحفية اأن الفنانة �سريي��ن عبد الوهاب 
قد تن�سحب من برنامج "ذا فوي�ض " ب�سكل نهائي، ب�سبب 
م��ا التغيريات التي اأحدثها عل��ي جابر. حيث �رح علي 
جاب��ر �سلف��ًا اأن قن��وات MBC تفك��ر جدي��ًا يف اإحداث 
تغ��ريات على جل��ان حتكي��م، حت��ى تك�ر عن���ر امللل 
وتق��دم الربامج بهيئة جديدة لتك��ون اأكرث لفتًا لالنتباه، 
وعل��ى اإثر ما قاله تردد اأن �سريين عبد الوهاب قد تعتذر 
ع��ن تقدمي "ذا فوي�ض". واأ�سافت التقارير اأن مقربني من 
�سريي��ن عب��د الوهاب ك�سفوا اإنه تفك��ر يف الن�سحاب من 
الربنام��ج، يف حالة اإ�رار اإدارة MBC يف تغري جلان 
التحكي��م.  وحتى الآن مل تعلن �سريين عبد الوهاب ب�سكل 
ر�سمي موقفها من برنامج "ذا فوي�ض" ، �سواء با�ستكمال 
موا�سم��ه املقبل��ة اأم الن�سحاب.  ويف �سي��اق اآخر، تعمل 
الفنانة �سريي��ن عبد الوهاب طرح عل��ى األبومها اجلديد، 
واإنه��ا تتفرغ له كليًا بع��د انتهاء الت�سوير يف برناجمها 

"�سريي �ستوديو".

انضمام يسرا للموسم الجديد من 
"بروجكت ران وي "

علي جابر يتسبب في انسحاب 
شيرين من "ذا فويس"!


