
ياسمين تحتفل بـ "هربانة منها"

تامر وفيلم "تصبح على خير"

أصالة وشيرين نجوم الساحل الشمالي 

احتفل��ت الفنانة امل�رصية يا�سمني عب��د العزيز بانتهاء 
ت�سوير م�ساه��د م�سل�سلها اجلديد "هربانة منها" والذي 
يعر���ض يف �سهر رم�سان احلايل داخ��ل اإحدى الفيالت 
على طريق م���رص اإ�سكندرية ال�سحراوي، وذلك بح�سور 
�سن��اع م�سل�سله��ا وع��دد من اأه��ل ال�سحاف��ة والإعالم 
والف��ن   واأ�س��ادت يا�سم��ني عب��د العزيز بالأج��واء التي 
�سيط��رت عل��ى م�سل�سلها اجلديد، وانت�س��ار م�ساعر احلب 
والتع��اون ب��ني جمي��ع اأبطال��ه، معرب��ة ع��ن �سعادتها 
بنجاح العمل وحتقيقه حلال��ة تفاعلية بني امل�ساهدين 
وبن�سب م�ساهدة عالية . وي�ساركها  يف بطولة "هربانة 
منه��ا" املمثل م�سطف��ى خاطر وانت�س��ار وبدرية طلبة 
وحمم��د حممود ومها اأبو عوف و�سالح عبد اهلل وفادية 

عبد الغني، وهربانة منها من اإخراج معتز التوين. 

ط��رح النجم تام��ر ح�سني، الإعالن الر�سم��ي الأول لفيلمه 
الكومي��دي اجلدي��د "ت�سب��ح عل��ى خ��ر"، املق��رر طرحه 
ب��دور العر�ض ال�سينمائ��ي خالل مو�سم اأف���الم عيد الفطر 
املبارك، وذلك عرب �سفحته الر�سمية على موقع التوا�سل 
الجتماعى "في�ض بوك". فيل��م "ت�سبح على خر" ينتمي 
لفئ��ة الكوميديا الرومان�سية، وهوم��ن بطولة الفنان تامر 
ح�سن��ي ، واملمثل��ة اللبناني��ة نور، حممود الب��زاوي، درة، 
مي عم��ر، حورية فرغل��ي، بيومي فوؤاد، وم��ن اإنتاج وليد 
من�س��ور، وتاأليف واإخراج حممد �سامي  ق�سة الفيلم تدور 
ف��ى اإطار كوميدي رومان�سي ت�سويق��ي، حول رجل اأعمال 
خرة من م�ساكل  ون��ة الأ ثرى ناج��ح، ولكنه يعاين فى الآل
ف��ى حيات��ه الطبيعي��ة فيلج��اأ اإىل حياة بديل��ة من خالل 

جهاز جديد ُيدخله فى عامل الأحالم.

يحي��ى جنوم الغن��اء واملو�سيق��ى اأ�سال��ة و�سرين عبد 
الوه��اب وعمر خ��رت حف��الت غنائية �سي��ف 2017 
بال�ساحل ال�سمايل، ومن املفرت�ض اأن يوقعوا على عقود 
اإحياء هذه احلف��الت خالل اأيام، واملقرر اأن ُتقام داخل 
اأحد املنتجعات ال�سياحية الكربى بال�ساحل ومن ناحية 
اأخرى ان�سمت �سرين عبد الوهاب اإىل مهرجان قرطاج 
ال��دويل 2017 فى دورت��ه املقبلة املق��رر اإقامتها بعد 
�سه��ر رم�سان مبا�رصة، رغم اأنه مل يعلن ر�سميا بعد عن 
اأ�سم��اء جنوم ال��دورة رق��م 53، وكانت اأ�سم��اء النجوم 
امل�ساركة ف��ى دورة املهرجان ال�52 من قرطاج والتى 
اأقيم��ت ف��ى الفرتة م��ن 13 يولي��و حت��ى 25 اأغ�سط�ض، 

ت�سمنت اأبرز جنوم الغناء فى الوطن العربي .

توجهت املغنية الأمريكية و�سقيقة جنم البوب الأ�سهر مايكل جاك�سون ، جانيت جاك�سون اإىل املحكمة امللكية يف لندن حل�سور جل�سة الطالق بينها 
وبني زوجها رجل الأعمال القطري و�سام املانع .
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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 الكامرا 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�ستج����دات الت����ي تظه����ر على ال�ساح����ة العراقي����ة والعربية 
 )ALJOURNAL ( ) والعاملية ، وخلدمة الخبار العاجلة حمل تطبيق ) اجلورنال

عرب الجهزة الذكية : 
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 

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

     

بعد النجاح الذي حققته الفنانة زينة يف جت�سيدها ل�سخ�سية 
"ليل��ى" يف م�سل�سل "لأعلى �سع��ر"، قرر املنتج جمال العدل 

اأن يتعاقد معها على بطولة م�سل�سل جديد لرم�سان 2018.
وذك��رت تقاري��ر �سحفي��ة اأن زين��ة تعاق��دت عل��ى امل�سل�سل 
اجلديد باأجر و�سل اإىل 9 مليون جنيه م�رصي، بعد ح�سولها 

على 6 مليون جنيه يف م�سل�سل "لأعلى �سعر".
زينة ا�ستطاعت اأن تثبت من خالل جت�سيدها لدور "ليلى" اأنها 
فنان��ة على قدر عال من الحرتافية، خا�سة واأن الدور يحمل 
الكثر من الأمور النف�سية اأكرث من ال�سكلية خا�سة واأنها لأول 
مرة تقدم دور املراأة ال�رصيرة، ف�سخ�سية "ليلى" هي فتاة غر 
متزن��ة نف�سيًا قررت اأن ت�ستح��وذ على كل ما متلكه �سديقتها 
املقرب��ة، فخطفت زوجها واأخ��ذت طفلتها وحتاول ال�ستيالء 

على امل�ست�سفى التي ميتلكها زوجها.
 "لأعل��ى �سعر" بطول��ة نيللي كرمي، زينة، اأحم��د فهمي، نبيل 
احللف��اوي، مي ك�ساب، �س��ارة �سالمة، تاألي��ف دكتور مدحت 

العدل واإخراج حممد العدل.

 عرف��ت النجم��ة العاملية بامي��ال اأندر�سون باأنه��ا واحدة من 
اأه��م جنمات هولي��وود املعني��ات بالظهور باإط��اللت اأنيقة 
وجميل��ة وممي��زة جتع��ل الأ�س��واء تت�سل��ط عليه��ا، فظه��رت 
النجم��ة ال�سقراء البالغ��ة من العمر 49 عاًم��ا يف حفل ع�ساء 
خري اأقي��م باإيطاليا وهى ترتدي ف�ست��ان ذو ت�سميم ب�سيط 
بالل��ون الأ�سود وحر�س��ت باميال على التق��اط عدد كبر من 
ال�س��ور التذكارية مع احل�سور مثل املمثلة ماريا برافو )49 

3 عاًم��ا( واملغني��ة الي�س��ا ديك�س��ون  8 (
الأزي��اء  وم�سمم��ة  عاًم��ا( 

ال�سهرة ميلي�س��ا اودابا�ض 
وغره��م  عاًم��ا(   47(
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