
منة ترفض "الياسمين األحمر"

فنانة تعلن حبيب إليسا  

هبه تكشف عن نوع مولودها

ف�ض��ايل  من��ة  امل�رصي��ة  الفنان��ة  رف�ض��ت   
حم��اولت املنتج ممدوح �ض��اهني، لإقناعها 
بامل�ض��اركة يف م�ضل�ض��له اجلديد "اليا�ض��مني 
الأحم��ر"، بع��د اأن اعتذرت عن��ه اأكرث من مرة 
خ��ال الف��رة املا�ض��ية.  وق��ال م�ض��در من 
داخل امل�ضل�ض��ل ، اإن �ض��اهني ذهب اإىل منزل 
منة ف�ض��ايل، وعر���ض عليها مقاب��ًا ماديَا 
�ض��خمًا للم�ض��اركة يف م�ضل�ض��له اجلدي��د، اإل 
اأنه��ا اعت��ذرت ل��ه لع��دم اإعجابه��ا بال��دور، 
ولرتباطه��ا بت�ض��وير م�ض��اهدها يف اجل��زء 
الث��اين من م�ضل�ض��ل "اأف��راح اإبلي���ض"، املقرر 

عر�ضه يف رم�ضان املقبل. 

تداول رواد مواقع التوا�ضل الجتماعي �ضوراً ل�ضاب 
تردد اإنه هو حبيب الفنانة اإلي�ض��ا احلقيقي، جاء ذلك 
بع��د ال�ض��ائعة التي لحق��ت بها يف الف��رة الأخرية، 

وهي اإنها مت خطبتها للم�ضور وديع النجار.
وكان اأول م��ن اأعل��ن ع��ن حبي��ب اإلي�ض��ا احلقيق��ي، 
ه��ي الفنان��ة رانيا م��اح التي ن�رصت عرب ح�ض��ابها 
ال�ضخ�ض��ي عل��ى الفي���ض بوك �ض��وراً ل��ه ومعلومات 
خا�ض��ة به، لتقول لكل متابعيها اأن حبيب اإلي�ضا هو 

رجل الأعمال لديه 35 عامًا، وهو م�ضلم الديانة.
ووفق��ًا مل��ا مت كتابته م��ن قبل رانيا امل��اح، تداول 
الن�ض��طاء العدي��د من ال�ض��ور لرجل الأعم��ال، والتي 

جمعته مع اإلي�ضا يف عدة منا�ضبات خمتلفة.

ت�ض��تعد الفنانة هبة جمدي يف ا�ضتقبال مولودها الأول 
من زوجها الفنان حممد حم�ض��ن ال�ضهر القادم، لتك�ضف 
اإنه��ا �ض��تنجب فتاة. وكان��ت هبة جمدي ق��د تخلت عن 
بع���ض الأعم��ال التي عر�ض��ت عليها، حت��ى ل تتعر�ض 
لاإجهاد بف�ض��ل حملها، كما اأ�ضارت بع�ض التقارير اإىل 
اإنها اأخ��ربت بع�ض املخرجني الذين ر�ض��حوها لأعمال 
فنية اإنها �ض��وف ت�ض��تاأنف العمل جمدداً لي�ض قبل �ض��هر 
يولي��و القادم. هبة جمدي فاجاأت اجلميع بظهورها يف 
العر�ض اخلا�ض لفيلمها الأخري "يوم من الأيام" ببطن 
منتفخ للغاية، لتعلن اإنها ت�ض��تعد للولدة يف �ضهر ابريل 
القادم. ويف �ض��ياق اآخ��ر، يعر�ض يف ال�ض��ينمات حاليًا 
فيل��م "ي��وم م��ن الأيام" ال��ذي ت�ض��ارك يف بطولته هبة 

جمدي مع حممود حميدة وغريهم من النجوم.

يبدو اأّن النجمة العاملية جينفري لوبيز Jennifer Lopez ال تتحمل حياة العزوبية كثريًا، فبعد فرتة ق�شرية من انف�شالها عن النجم ال�شهري 
 Alex اأكدت و�شائل اإعالم اأمريكية اأّن النجمة تعي�س ق�شة حب جديدة مع العب البي�شبول االأمريكي ال�شهري اليك�س رودريجيز ،Drake دريك
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إلى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والريا�ضية  والقت�ضادية  ال�ضيا�ضية  امل�ضتجدات 
طريق الأجهزة الذكية مبجرد و�ضع الكامريا على �ضورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�ض بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�ضيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

االن ، وملتابع����ة اخ����ر امل�شتج����دات الت����ي تظه����ر على ال�شاح����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�شواق التطبيقات ميكن 

اإيج����اد التطبي����ق اخلا�س 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 

االإجتماعي 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

ت الفنان��ة املعتزلة وم�ض��ممة الأزياء "ب�ض��مة بو�ض��يل"،  ع��ربرّ
القفط��ان" مبدين��ة  "�ض��فراء  ع��ن فرحه��ا حل�ض��ور تظاه��رة 
ل مرة.  وقالت ب�ض��مة خال موؤمتر �ضحايف  الدارالبي�ض��اء لأورّ
عقده املنظمون باملنا�ض��بة ، اإنرّ ت�ض��اميمها التي �ضتعر�ض��ها 
ه��ي نتاج م���رصوع تخررّجه��ا من درا�ض��تها لت�ض��ميم الأزياء.  
ها اعتمدت على اللم�ض��ة املغربية اليدوية  واأ�ض��افت بو�ض��يل اأنرّ
لإعط��اء ت�ض��اميمها جمالية اأكرث .  ومل تفورّت ب�ض��مة بو�ض��يل 
الفر�ض��ة لتوؤكد اأنها �ض��تفتتح م�ض��تقبَا متج��راً على النرنت 
لبيع ت�ض��اميمها بال�رصاكة مع جمموعة من املواقع املغربيرّة، 
م��ن اأجل الت�ض��ويق له��ا. يذك��ر اأنرّ تظاهرة "�ض��فراء القفطان"، 
�ض��تعرف ح�ض��ور جمموعة من الفنانني والفنانات واملهتمني 
باملج��ال، من بينه��م زين��ة الداودية وجناة الرج��وي وحنان 
اخل���رص ورج��اء بلم��ري ومليحة الع��رب و���رصوق ال�ض��لواطي.  
ولاإ�ض��ارة، فب�ضمة بو�ضيل �ض��بق لها واأن �ضاركت يف جمموعة 
من عرو�ض الأزياء داخل م�رص، عر�ضت فيها ت�ضاميمها، كما 
لقيت ب�ض��مة ت�ض��جيعًا من ط��رف زوجها الفنان تامر ح�ض��ني، 

الذي ي�ضاندها يف اأعمالها كم�ضممة اأزياء.

ك�ضفت الفنانة لطيفة عن م�ضادفة وحظ كانا ال�ضبب يف دخولها 
"ع��امل الغن��اء" م��ن دون ترتيب منه��ا، موؤكدة اأنه��ا ذهبت يف 
�ض املو�ض��يقى يف  عطل��ة عائلية ملدينة القاهرة برفقة اأ�رصة مدررّ
مدر�ض��تها علي ال�رصيت��ي، وجمعتها امل�ض��ادفة بامللحن الكبري 
بلي��غ حم��دي، وكان احلظ الأكرب يف دعوة ابن املو�ض��يقار حممد 
عب��د الوهاب للوفد التون�ض��ي اإىل ع�ض��اء، تواجد في��ه بليغ للمرة 
الثانية، وا�ض��تمع ل�ضوتها، وكلرّف على الفور ال�ضاعر عبد الوهاب 
ل مع  حمم��د بتاألي��ف اأغني��ة له��ا. لطيفة حتدث��ت يف لقاء مط��ورّ
الإعام��ي عمرو اأديب واأكدت اأنها ج��اءت اإىل م�رص مع عائلتها 
يف الطفولة لق�ض��اء اإجازة ن�ض��ف العام الدرا�ضي، والتقت وقتها 
بامللحن بليغ حمدي، عن طريق ال�ضدفة، وقالت: ملا �ضلمت عليه 
كان هيغم��ى علي��ا. اأ�ض��افت ، اتعزمنا كوفد تون�ض��ي مب�رص، يف 
بي��ت اأحم��د ابن الفنان حممد عب��د الوهاب، ومكنت���ض عارفة اأن 
بليغ حمدي هيح�رص، ويجي العزومة دي، وملا جيه م�ض��دقت�ض، 
وقالوا له اأنني اأغني، فطلب �ض��ماع �ضوتي، فقدمت مذهب اأغنية 
"اأفرح يا قلبي" لل�ض��يدة اأم كلث��وم. لطيفة اأكدت اأنها حمظوظة 
بن�ض��اأتها يف اأ���رصة تع�ض��ق الف��ن، واآمن��ت مبوهبته��ا واأحلقته��ا 
بك��ورال اأطف��ال، وقدرّمت وهى بعمر 8 �ض��نوات رائع��ة فريوز "لو 
كان قلب��ي مع��ي"، وبعده��ا عرف��ت طري��ق ال�ض��هرة يف حفات 

املدر�ضة، مع �ضقيقها لطفي.

بسمة بوسيل سعيدة 
في الدار البيضاء
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