
تفاصيل أزمة محمد فؤاد

حورية فرغلي تثير أزمة   

درة تغادر السباق الرمضاني 

علم��ت تفا�صي��ل الأزمة التي حدث��ت للفنان حممد 
ف���ؤاد، والت��ي اأدت اإىل ع��دم ا�صتكمال م��ا تبقى له 
من م�صاهد يف م�صل�صله اجلديد "ال�صاهر"، وتاأجيل 
عر�ص��ه. تع���د تل��ك الأزم��ة اإىل اعرتا���ض الرقابة 
عل��ى امل�صنف��ات الفنية عل��ى بع���ض امل�صاهد يف 
م�صل�صل��ه، وذل��ك لأ�صب��اب �صيا�صي��ة، ل�صيم��ا واأن 
امل�صل�ص��ل يتح��دث عن �صابط خماب��رات يدخل يف 
عالق��ة مع فتاة يه�دية.  واعرت�ص��ت الرقابة على 
بع���ض التفا�صيل يف ق�صة �صاب��ط املخابرات مع 
الفتاة اليه�دية، ما دفع �رشكة الإنتاج اإىل التعديل 
ال�رشيع يف ال�صيناري�، واإلغاء م�صاهد، �صيتم اإعادة 

ت�ص�يرها من جديد بعد عيد الفطر املبارك.

اأث��ارت الفنان��ة امل�رشي��ة ح�ري��ة فرغل��ي اأزم��ة م��ع 
م�ص���ؤويل اجله��ة املنتج��ة مل�صل�صله��ا اجلدي��د "احلال��ة 
ج"، بع��د رف�صه��ا الت�صجي��ل م��ع املحط��ات الف�صائي��ة 
وال�صحافي��ن الذي��ن ح���رشوا مل�ق��ع الت�ص�ي��ر، الي�م 
اخلمي�ض، لإجراء ح�ارات تليفزي�نية و�صحافية معها. 

وانفعل��ت ح�ري��ة عل��ى م�ص���ؤويل الإنتاج، بحج��ة اأنها 
مرتبط��ة بت�ص�ي��ر 11 م�صه��داً، الي���م، حي��ث اأث��ار هذا 
امل�ق��ف غ�صب و�صائ��ل الإعالم، الذين ه��ددوا مبغادرة 
م�ق��ع الت�ص�ي��ر حال ع��دم اعت��ذار الفنان��ة ال�صابة عن 
م�قفه��ا املفاج��ئ بالن�صبة له��م. روي�ص��ارك يف بط�لة 
"احلالة ج" اأحمد زاهر وطارق عبد العزيز وثراء جبيل 
وك�كب��ة من النج���م، من تاأليف فايز ر�ص���ان، واإخراج 

ح�صن �ص�كت.

الل��ي وران��ا" للفنان��ة  "ال�ص��ارع  عر���ض م�صل�ص��ل 
الت�ن�صي��ة درة، لأزم��ة م�ؤخ��ًرا ب�صب��ب خروجه من 
�صب��اق امل��صم الرم�صاين احل��ايل، ليتم تاأجيله اإىل 

رم�صان لعام 2018.
 واأدت ع��دة تعطيالت اإنتاجي��ة اإىل خروج امل�صل�صل 
يف اللحظ��ات الأخ��رة م��ن ال�صب��اق الرم�صانيلهذا 
الع��ام ، والذي يع��د اأول بط�لة مطلق��ة للفنانة درة 

يف الدراما امل�رشية.
وينتظر اأن ُيعر�ض ل� "درة" فيلم "ت�صبح على خر" 
للفن��ان تام��ر ح�صني، وذل��ك يف م��صم اأف��الم عيد 

الفطر املبارك.

جنمة بوليوود �سيلينا جيتلي �أّنها تنتظر تو�أمها �لثاين من زوجها بيرت هاج، علًما �أّنهما �أجنبا قبل ذلك تو�أًما
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إلى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجل�رنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والريا�صية  والقت�صادية  ال�صيا�صية  امل�صتجدات 
طريق الأجهزة الذكية مبجرد و�صع الكامرا على �ص�رة الك�د 
.. )qr cod( اخلا�ض بنا وكل ما حتتاج�نه ه� تن�صيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجل�رنال ... 

�الن ، وملتابع����ة �خ����ر �مل�ستج����د�ت �لت����ي تظه����ر على �ل�ساح����ة �لعر�قي����ة و�لعربية 
 )ALJOURNAL ( ) و�لعاملية ، وخلدمة �الخبار �لعاجلة حمل تطبيق ) �جلورنال

عرب �الجهزة �لذكية : 
فبمجرد كتابة كلمة �جلورنال يف خانة �لبحث يف �أي من �أ�سو�ق �لتطبيقات ميكن 

�إيج����اد �لتطبي����ق �خلا�ص بن����ا، و�أي�سًا �لدخ����ول �إىل �أي �سفحة وق����ر�ءة تعليقات 
�لق����ر�ء ح����ول خ����رٍب �أو برنامٍج مع����ن و�أي�س����ًا كتابة �آر�ئ����ك �خلا�س����ة، كما ميكنك 
م�سارك����ة �خل����رب �أو �إع����ادة ن�سره على ح�سابات����ك �خلا�سة على �سب����كات �لتو��سل 

�الإجتماعي كالفي�سبوك Facebook بكتابة كلمة �جلورنال .

التطبيقات  أسواق  من  تنزيله  يمكنك 

االندرويد  انظمة  على  وتثبيته  كافة 

وااليفون لالجهزة الذكية

تطبيق »الجورنال« متوافر مجانا

على الهواتف الذكية كافة

    

ح�رش م�صاهر من ه�لي���ود وم��صيقي�ن بارزون جنازة 
املغن��ي كري���ض ك�رني��ل يف ل����ض اأجنلي���ض ي���م اأم���ض 
اجلمع��ة. و�ُصم��ح للجماه��ر م��ن حمب��ي ك�رني��ل بزيارة 
قربه بعد اختت��ام مرا�صم اجلنازة اخلا�صة. وح�رش احلدث 
اخلا���ض املمثل�ن براد بيت وكري�صتي��ان بايل، ف�صاًل عن 
املغن��ي فاريل وليامز ودي��ف جروهل م�ؤ�ص���ض فرقة "ف� 
في��رتز"، ح�صبم��ا اأفاد م�ق��ع "تي ام زد" املعن��ي باأخبار 
امل�صاهر. وح�رش اأع�صاء فرقت��ي ك�رنيل "اأودي��صالف" 
و"�صاوندج��اردن"، وكذلك اأرملته فيك��ي، مرا�صم اجلنازة 
التي اأقيمت يف مقربة "ه�لي�ود لالأبد" يف ل��ض اأجنلي�ض. 
وذك��ر امل�ق��ع اأنه مت ح��رق جثم��ان املغن��ي الرحل )52 
عام��ًا( ي���م الثالث��اء املا�ص��ي. ويف حن اعت��ربت وفاة 
ك�رني��ل ي���م 18 ماي��� )اأي��ار( بع��د حفل��ة م��صيقية يف 
ديرتوي��ت ر�صمي��ا كحالة انتح��ار، اأثارت عائلت��ه �صك�كًا 
ح���ل هذه الق�صة، قائلة اإن��ه رمبا يك�ن قد تعر�ض لتاأثر 

جانبي �صلبي من دواء م�صاد للقلق مت و�صفه له.  

  اأعل��ن املمث��ل ب��ن �صتيل��ر بط��ل فيل��م 
"زولن��در" وزوجت��ه كري�صتن تيل�ر 
اأم���ض اجلمعة اأنهما ق��ررا النف�صال 
بع��د زواج ا�صتم��ر 18 عام��ًا.  وقال 
الزوج��ان يف بيان م�ص��رتك: "بحب 
واح��رتام كبري��ن متبادل��ن و18 
عامًا ق�صيناها معًا كزوجن اتخذنا 
اأول�يتن��ا  ق��رار النف�ص��ال. �صتظ��ل 
تربي��ة اأولدن��ا كاأب�ي��ن متفانن 
ونرج���  الأ�صدق��اء.  واأوث��ق 
م��ن و�صائ��ل الإع��الم اح��رتام 
خ�ص��صيتن��ا يف هذا ال�قت". 
وا�صتهرت تيل���ر بدور البنة 
املراهقة مار�صيا براديف يف 
"ذا برادي بان�ض م�يف" يف 
معًا  الثنان  1995 وظهر 
يف اأف��الم كثرة من بينها 
"تروبك ثاندر" و"ميت ذا 
برنت�ض". وتزوج الثنان 
يف ع��ام 2000 ولهم��ا 

طفالن.

نجوم هوليوود يحضرون جنازة 
كريس كورنيل 

انفصال كريستين تيلور بعد 18 
عامًا من الزواج


