
عمرو يصطحب دينا إلى دبي

بلقيس متهمة بتقليد دنيا سمير 

درة تتباهى بعزوبيتها

ت��داول بع�ض ن�صط��اء مواقع التوا�ص��ل ت�رصيحات مل�صار 
مطلع��ة مبط��ار القاه��رة، ع��ن �صف��ر النج��م عم��رو دياب ، 
اإىل دب��ي، وب�صحبت��ه عل��ى الطائ��رة نف�صه��ا املمثل��ة دينا 
ال�رصبين��ي، وهو م��ا اعتربه كث��رون تاأكيداً مل��ا تردد عن 
زواجهم��ا �رصاً. وجاء يف الت�رصيحات اإن دياب وال�رصبينى 
اأنهي��ا اإجراءات �صفرهما على رحلة اخلطوط الإماراتية رقم 
926 واملتجه��ة اإىل دب��ي وانتظ��را �صوي��ا ب�صالة اخلدمة 
املمي��زة �-كب��ار ال��زوار مبقاب��ل ر�ص��وم مالي��ة- وكان��ا 
ب�صحبة بع�صهما ومت �صداد قيمة دخولهما ال�صالة باإخطار 
واحد ومت كتابة ا�صم "دين��ا ال�رصبيني" ثالثيا با�صم "دينا 
حمم��د عبد الب��اري" بدون كتابة اللق��ب "ال�رصبيني" حيث 

اأثار الأمر تعليقات الركاب والعاملني ب�صحة زواجهما.

ح�ص��ل "اإ�صتب��اك" عل��ى مواق��ع التوا�ص��ل الإجتماع��ي 
ب��ني فان��ز الفنانة بلقي�ض الت��ي طرح��ت األبومها اجلديد 
"اأراهنك��م" عل��ى "اآيتوت��ز" و"اأب��ل �صت��ور"، وبني فانز 
الفنان��ة دنيا �صمر غ��امن، وذلك عندما وج��ه فانز دنيا 
تهمة التقلي��د اإىل بلقي�ض، م�صري��ن اإىل اأنها اعتمدت يف 
الل��وك الذي ظهرت فيه على غالف األبومها اجلديد، نف�ض 
اللوك الذي اإعتمدته دنيا يف البو�صرت الدعائي مل�صل�صلها 
"نيللي و�صريهان"، علمًا اأنه كانت قد وجهت اإتهامات 
ل� بلقي�ض اي�صًا بتقليد النجمة العاملية مادونا. ي�صار اىل 
اأن �ص��ورة غالف األبوم بلقي���ض "اأراهنكم" اإحتلت غالف 
جمل��ة "ف��وغ العاملي��ة" ، و قامت بن�رص �ص��ورة للغالف 
وعلقت عليه "جملة فوغ العاملية الكوفر عامل عمايل".

الفنان��ات  اأب��رز  التون�صي��ة درة م��ن  الفنان��ة   تعت��رب 
العازب��ات، الت��ي اأث��ارت اهتمام اجلمه��ور موؤخرا  بعد 
طرحه��ا اغني��ة �صاخ��رة ح��ول موقفها من ال��زواج يف 
برنام��ج " ابلة فاهيتا". فقد �رصح��ت الفنانة درة يف 
اأكرث من منا�صبة انها حتى الآن تنتظر الزوج املنا�صب 
لك��ي تعدل ع��ن قرارها بع��دم الزواج، وقال��ت يف اآخر 
حديث اإعالمي لها اإنها ت�صتطيع العي�ض بدون رجل يف 
حياته��ا، ولكنه و�صع موؤقت، وقال��ت اأي�صا يف حديث 
له��ا الع��ام املا�صي انه��ا تعي�ض ق�صة ح��ب ولكنها مل 
تتخذ ق��رار الزواج. وموؤخرا اث��ارت  جدل كبر خا�صة 
بع��د م�صاركته��ا يف تق��دمي مقط��ع غنائي �صاخ��ر "انا 
�صينج��ل" عن فكرة رف�صه��ا ال��زواج يف برنامج "اأبلة 

فاهيتا".
�سهدت باري�س تزاوج الفن والأناقة بلم�سات من دار الأزياء الفرن�سي العاملي "لوي فيتون", حيث كان من اأهم احل�سور املمثلة احل�سناء جنيفري 

اأني�ستون . 
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إلى 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 الكامرا على �صورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�ض بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�صيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

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

اإيج����اد التطبي����ق اخلا�س بن����ا, واأي�سًا الدخ����ول اإىل اأي �سفحة وق����راءة تعليقات 
الق����راء ح����ول خ����رٍب اأو برنامٍج مع����ن 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 

الإجتماعي 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

 

 يعي���ض النج��م ال�صوري جم��ال �صليمان حت��ت �صغط الوقت 
حي��ث اأنه يتابع ت�صوير بطول��ة م�صل�صلني بنف�ض الوقت هما 
التاريخ��ي " اأوركيديا " و اجل��زء الثاين من " اأفراح اإبلي�ض " 
حيث كثف جمال اأوقات ت�صويره يف العمل الأخر بالقاهرة 
دون اأي راح��ة م��ن اأج��ل �رصع��ة اإنه��اء م�صاه��ده والتوج��ه 
لروماني��ا فوراً من اأجل اللحاق بت�صوي��ر "اأوركيديا"، حيث 
يوؤدي اأحد اأدوار البطولة الأ�صا�صية يف العمل التاريخي الذي 

�صيعر�ض على قناة " اأبو ظبي " يف رم�صان.
ويج�ص��د جم��ال يف اوركيدي��ا �صخ�صية "اأمن��ار" ملك مملكة 
�صام��ارا املتزوج من اثنت��ني وخالل اح��داث العمل يقع يف 
ح��ب "رمل��ة" التي ت��وؤدي دورها اإمييه �صي��اح وذلك خالل 

اأحداث �رصاع املمالك الثالث التي يتناولها العمل.
وتع��د ه��ذه م��ن امل��رات القليل��ة التي ي�ص��ارك فيه��ا جمال 
بت�صوي��ر عملني معًا حيث يف�صل جمال اإنهاء عمل وت�صوير 

عمل اآخر .

نف��ت النجم��ة ال�صوري��ة ن�رصين طاف���ض ما تداولت��ه بع�ض 
املواقع الألكرتونية و�صفحات مواقع التوا�صل الجتماعي 
ع��ن عالقة حّب جتمعها بالفن��ان ال�صوري نا�صيف زيتون، 
و اأّنه��ا تدخل يف اإط��ار ال�رصّية التام��ة . وقالت ن�رصين يف 
حديث لها : املو�صوع ل يعدو كونه �صائعة فقط، ونا�صيف 
�صدي��ق عزيز . كما علم��ت م�صادر اأّن ن�رصي��ن اعتذرت عن 
امل�صارك��ة بامل�صل�ص��ل التاريخي " اأوركيدي��ا "، حيث اأكدت 
يف حديثها اأّن �صبب العتذار هو حاجتها للراحة بعد مو�صم 
طوي��ل و�صاق من��ذ �صهر رم�صان املب��ارك املا�صي، و حتى 

الآن. وقالت " هلكت �رصاحة بدي اتنف�ض" .
واأ�صاف��ت ، بع��د رم�ص��ان املا�ص��ي ب��داأت ف��وراً بربنام��ج 
"�صت��ار اأوف ذا ب��ورد " وم��ن بعده��ا �صارك��ت مبهرجان 
وهران ال�صينمائي، وبعده على الفور بداأت بت�صوير م�صل�صل 
العقاب و العفرا ملدة ثالثة اأ�صهر يف الأردن ومن ثم تفّرغت 
لالأغنية و ت�صوير الكليب، و بعدها فوراً م�صل�صل " �صوق " .

�ض وقته��ا احلايل للعائلة و  ولفت��ت ن�رصي��ن اإىل اأّنها تخ�صّ
الأهل و الأ�صدقاء وللراحة فقط .

واأكدت ن�رصين اأّن األبومها الأّول قيد التح�صر، واأّنه �صيكون 
جاهزاً لالإطالق يف ال�صيف احلايل، و بعد العيد . .

ُيذك��ر اأّن ن�رصي��ن ق��د اأطلق��ت اأوىل اأغنيات األبومه��ا، والتي 
حمل��ت عنوان "متغر عل��ّي " والتي اختلف��ت الآراء حولها 
ب��ني مرّحب و بني ناقد، ولك��ن الأغنية حققت اأرقامًا جيدة 

جّداً على يوتيوب و اأنغامي.  

جمال سليمان تحت ضغط الوقت

نسرين طافش: ما تم نشره إشاعة 
فقط وناصيف صديق عزيز


