
إليسا تهاجم رزان مغربي

مواعيد محمد تثير غضب "الظاهر"

وفاة إرين موران عن 56 عامًا

 هاجم��ت املطربة اللبنانية اإلي�س��ا، مواطنتها الفنانة 
3 جوائ��ز يف  عل��ى  عق��ب ح�سوله��ا  رزان مغرب��ي، 
حف��ل توزيع جوائ��ز املو�سيق��ى العربية، ال��ذي اأقيم ، 
بالعا�سم��ة اللبناني��ة بريوت. ووجه��ت اإلي�سا كلمتها 
ل��رزان قائل��ة: "اأنا اأول م��رة ربحت جائ��زة "ميوزيك 
اورد" رزان �سك��ت اإين اأن��ا دافعة حقه��ا، وواجع قلبي 
هال�سغل��ة لأين م��ا بحقد عليك��ي، واإن �س��اء اهلل اليوم 
تك��وين اتاأكدت��ي اإين كل هاجلوائ��ز ع��م باأخده��ا عن 
اإ�ستحق��اق وج��دارة"، فردت عليه��ا رزان قائلة: "اأكيد 
بت�ستحقي يا اإلي�سا". يذكر اأن اإلي�سا ح�سلت علو جوائز 
اأف�س��ل فنان��ة عربية، واأف�س��ل ترت غنائي ع��ن اأغنية 

"ياريت" يف امل�سل�سل الذي حمل ال�سم نف�سه.

اأثار الفنان امل�رصي حممد فوؤاد غ�سب �سناع م�سل�سله 
اجلدي��د "الظاهر"، املقرر عر�س��ه يف رم�سان املقبل، 
لعدم اإلتزامه مبواعيد الت�سوير خالل الأيام الأخرية. 

 وق��ال م�س��در م��ن داخ��ل امل�سل�س��ل، اإن ف��وؤاد يتاأخر 
كث��رياً عن مواعيد الت�سوير املحددة، وي�ستغرق اأوقاتًا 
طويل��ة يف التح�س��ري مل�ساه��ده، قد ت�س��ل اأحيانًا اإيل 
قراب��ة ال�ساعتني، م�سيفًا اأنه � ويق�سد فوؤاد � ي�سل اإىل 
موقع الت�سوير يف بع�ض الأحيان، ويبدي عدم رغبته 
يف العم��ل لأ�سباب غ��ري معروفة. وي�س��ارك يف بطولة 
"الظاهر" ح�سن يو�سف ورغدة وفريال يو�سف وتامر 
عب��د املنعم واأمرية هاين وعمر ح�سن يو�سف، وهو من 

تاأليف تامر عبد املنعم، واإخراج يا�رص زايد.

فارقت املمثل��ة الأمريكّية اإرين موران ، احلياة عن 
عم��ر ناهز ال�56 عاًم��ا، وهي الت��ي ُعرفت بدورها 
"Happy Days" يف  الكومي��دّي  يف امل�سل�س��ل 

ال�سبعينيات.
واأك��دت ال�رصط��ة اأّن فريًق��ا للط��وارئ يف اإنديان��ا، 
ا�ستج��اب لت�س��ال وع��ر عليها متوف��اة، من دون 
اأن ُيعرف �سبب الوف��اة حتى ال�ساعة.وكانت موران 
ق��د ملعت يف دور البطول��ة يف م�سل�سل "جوين حتب 
كا�س��ي"، الذي بداأ يف الثمانيني��ات، كما لعبت دور 
ريت�س��ي م��ع املمث��ل رون ه��اوارد، ال��ذي كان من 
اأول من كتب تعليق��ات على النرتنت لرثاء موران.
وب��داأت م��وران حياته��ا املهنّية يف م�سل�س��ل "اأيام 
�سعيدة" عام 1974 عندما كانت يف الثالثة ع�رصة.

ل النجمة باليك ليفلي �صخ�صية خمتلفة كليًا  بعيدة متاما عن "الأمرية النائمة", "�صندريال" اأو "اآرييل ,  لو �صنحت لها الفر�صة اأن تكون واحدة  ُتف�صّ
من ال�صخ�صيات اخليالّية.
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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�صتج����دات الت����ي تظه����ر على ال�صاح����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�صواق التطبيقات ميكن 

اإيج����اد التطبي����ق اخلا�ص بن����ا, واأي�صًا الدخ����ول اإىل اأي �صفحة وق����راءة تعليقات 
الق����راء ح����ول خ����رٍب اأو برنامٍج مع����ن واأي�ص����ًا كتابة اآرائ����ك اخلا�ص����ة, كما ميكنك 
م�صارك����ة اخل����رب اأو اإع����ادة ن�صره على ح�صابات����ك اخلا�صة على �صب����كات التوا�صل 

الإجتماعي كالفي�صبوك 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

  

 نف��ى م�س��در من داخل فيل��م "اخللي��ة"، الذي يق��وم ببطولته 
النجم اأحمد عز، اأنباء توقف ت�سويره لأجل غري م�سمى، ح�سبما 
تردد اأخرياً.  وقال امل�سدر، اإن �سفر املخرج طارق العريان اإيل 
دب��ي برفقة اأ�رصته اأوقف الت�سوي��ر لأيام عدة، ل�سيما اأنه قرر 
تاأجي��ل عر���ض الفيل��م اإيل مو�سم عيد الأ�سح��ى، ومن ثم بات 
اأمامه الوقت الكايف لالنتهاء من الت�سوير، الذي يتبقى فيه 4 
اأي��ام وينتهي من ت�سوير اأحداثه بالكامل، ويبداأ بعدها اأعمال 
املونت��اج واملك�س��اج.  وي�س��ارك يف بطول��ة "اخللي��ة" اأمين��ة 
خلي��ل وحمم��د مم��دوح وريهام عب��د الغفور و�سام��ر امل�رصي 
واأحمد �سف��وت والتون�سية عائ�سة بن اأحمد، من تاأليف �سالح 

اجلهيني.

 ت�سه��د الدرام��ا التلفزيوني��ة خالل �سه��ر رم�سان املقب��ل م�ساركة 
كل م��ن حنان اخل�رص وابت�سام ت�سكت، خريجت��ي "�ستار اأكادميي" 
اللتني اقرتبتا من اإنهاء ت�سوير م�ساهدهما، حيث يتوقع املهتمون 
اأن حتق��ق القناة الثاني��ة والثامنة بح�سورهما عل��ى ال�سا�سة ن�سبة 
م�ساه��دة عالي��ة مل��ا تتمتعان به م��ن �سه��رة وقاع��دة جماهريية 
وا�سع��ة يف ا�ستطالع��ات الراأي حي��ث ت�سارك حنان حالي��ًا –وبعد 
ت��ردد- على ح��د قولها يف ت�سوير م�سل�سل بعن��وان "فر�سة العمر" 
بلغته��ا الأمازيغية )تاريفيت( مع املخرج نبيل عيو�ض الذي اختار 
مدينة النا�سور )�سمال املغرب( وم�سقط راأ�ض الفنانة حنان اخل�رص 
لت�سوي��ر امل�سل�س��ل التلفزي��وين . ورح��ب جمه��ور خريج��ة برنامج 
"�ست��ار اأكادمي��ي" بتجربتها يف التمثيل التي تعد ثاين جتربة من 
نوعه��ا تخو�سها الفنان��ة حنان اخل�رص بع��د م�ساركتها �سابقًا يف 
امل�سل�س��ل العرب��ي "�سمرقند" ملخرجه اإياد اخل��زوز يف دور متثيلي 
غنائ��ي وال��ذي عر�ست��ه العديد م��ن القن��وات العربية. اأم��ا ابت�سام 
ت�سك��ت فانتهت م��ن ت�سوير م�ساهدها يف فيلمه��ا التلفزيوين الذي 
يحم��ل عنوان "األ��و ابت�سام" ، ال��ذي �سيعر�ض خ��الل �سهر رم�سان 
عل��ى القن��اة الثاني��ة ، جت�س��د في��ه �سخ�سي��ة مذيعة برام��ج تتوىل 
الدف��اع ع��ن حقوق امل��راأة من خ��الل متابعته��ا اإعالمي��ًا لق�سايا 
الن�س��اء اللوات��ي يتعر�س��ن لالإهم��ال والعنف ، حيث جن��ح املخرج 
ه�س��ام اجلباري يف اإقناع ابت�سام ت�سكت لأجل خو�ض هذه التجربة 
اإىل جان��ب نخبة من املمثلني نذكر منهم: اأح��الم الزعيمي، �سكينة 
درابي��ل، مرمي بكو�ض واآخري��ن، و مل يخف م�سدر من القناة الثانية 
ب��اأن ح�س��ور ابت�س��ام �سي�ستقطب "جيو�سه��ا" يف مواق��ع التوا�سل 
الجتماعي ، مما �سريفع حتم��ًا من ن�سبة امل�ساهدة بالن�سبة للقناة 

الثانية.

سفر طارق العريان إلى دبي يوقف 
"الخلية"

حنان الخضر وابتسام تسكت 
على شاشة رمضان


