
السجن لمغنيي راب تعاركا 
في مطار بباريس

ديفيد هاسلهوف يتزوج عارضة 
أزياء تصغره بـ 28 عامًا

تشييع الممثلة السورية 
مي سكاف قرب باريس

 غضب أبطال "أبواب الشك" 
يطيح باألفيش الدعائي

 اأم��رت حمكم��ة يف �ض��احية باري���س بو�ض��ع فن��اين الراب 
الفرن�ض��يني بوب��ا وكاري���س يف ال�ض��جن موقت��ًا اإث��ر ع��راك 
عني��ف ح�ض��ل الأربع��اء املا�ض��ي يف مط��ار اأوريل على اأن 
تب��داأ حماكمته��ا يف ال�ض��اد�س م��ن �ض��بتمرب )اأيل��ول(. وبرر 
رئي���س املحكمة الذي اأمر كذلك ب�ض��جن ت�ض��عة اأفراد اآخرين 
م��ن اأو�ض��اط الفنان��ني ق��راره "بالع��داوة املتوا�ض��لة ب��ني 
املجموعت��ني" واحتمال وقوع مواجه��ات جديدة و�رضورة 
"حماي��ة اجلمي��ع". وقوبل القرار الذي اتخ��ذ بعد مداولت 
دامت �ض��اعتني تقريبًا ب�ض��يحات الحتج��اج. وحافظ بوبا 
جنم الراب الفرن�ض��ي البالغ 41 عام��ا وكاري�س )38 عاما( 
ال��ذي تتلم��ذ على ي��ده، على هدوئهم��ا. و�ض��يدخل الفنانان 

اللذان اأم�ضيا يومني يف احلب�س على ذمة التحقيق.

   تزوج املمثل الأمريكي ال�ض��هري ديفيد ها�ضلهوف )66 
عامًا( �ضديقته هايلي روبرت�س )38 عامًا( يف اإيطاليا.

واأك��د املتحدث با�ض��م ديفيد ملجل��ة بيبول نب��اأ الزواج، 
وق��ال اإن ديفي��د ت��زوج �ض��ديقته يف منطق��ة بجن��وب 
اإيطالي��ا. وكان ديفي��د ق��د اأ�ض��ار اإىل خططت��ه لل��زواج 
م��ن هايلي مطلع ال�ض��هر املا�ض��ي، حيث ق��ال لربنامج 
"اإنرتتينمن��ت توناي��ت" اإنه يعتزم ال��زواج يف يوم 31 

يوليو )متوز( يف اإيطاليا.
ويذك��ر اأن الزوج��ني التقي��ا ع��ام 2011 اأثن��اء اإقام��ة 
ديفي��د يف بريطاني��ا خ��ال ت�ض��ويره لربنام��ج "برينت 
جوت تالنت". واأعلن الثنان خطوبتهما يف مايو )اأيار( 

.2016

   �ضيعت املمثلة ال�ضورية مي �ضكاف، يف جنوب 
غ��رب باري�س بعد ح��واىل 10 اأيام على وفاتها 

يف �ضاحية العا�ضمة الفرن�ضية عن 49 عامًا.
و�ض��ارك حواىل 500 اإىل 600 �ض��خ�س، بينهم 
�ضخ�ضيات �ض��ورية معروفة يف جمايل ال�ضينما 
والثقافة، يف مرا�ض��م الت�ض��ييع التي اأقيمت بعد 
ظهر اجلمع��ة، يف مدافن منطق��ة دوردان حيث 
رفع بع�س امل�ض��اركني رايات عدة املعار�ض��ة 
ال�ض��ورية. وُلف نع�س �ض��كاف براية املعار�ض��ة 

ال�ضورية.
تناقلت م�ضادر اإعامية اأنباء عن ان�ضمام النجمة مارغوت روبي اإىل فيلم �رضكة اأنابورنا املرتقب، اإىل جانب النجمة نيكول كيدمان وت�ضارليز ثريون، والذي يتناول ق�ضة مدير وموؤ�ض�س قناة 

فوك�س نيوز، روجر ايلز، والذي ا�ضتقال من من�ضبه و�ضط مزاعم حتر�س جن�ضي ببع�س املذيعات ومنهن جريت�ضن كارل�ضون.

 انت��اب الغ�ض��ب عدد من اأبطال م�ضل�ض��ل "اأبواب ال�ض��ك" 
للمخ��رج اأحم��د �ض��مري ف��رج، عقب ط��رح املنتج اإ�ض��ام 
�ض��فحته  ع��رب  للم�ضل�ض��ل  الدعائ��ي  الأفي���س  املر�ض��ي 
ال�ضخ�ض��ية مبوق��ع "في�س ب��وك" قبل اأن ي�ض��ارع بحذفه 

بعد �ضاعات قليلة من طرحه.
  اأن املر�ض��ي تلقى ات�ضالت غا�ضبة من بع�س الأبطال، 
لأن��ه �ض��اوى ب��ني اجلمي��ع عل��ى الأفي���س دون مراع��اة 
م�ض��احة الأدوار وتاأثريه��ا يف الأح��داث، حي��ث وعدهم 

بتغيريه وطرح اأفي�س اآخر خال الأيام املقبلة.
وي�ض��ارك يف بطولة "اأبواب ال�ض��ك" خالد �ضليم وجيهان 
خلي��ل وميار الغيطي ونبيل عي�ض��ى وتامر �ض��لتوت، من 

تاأليف حممد ناير.
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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�س بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�ضيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

عمرو دياب تثير جدال واسعا 
وتتعرض لهجوم حاد 

ليوناردو دي كابريو يضيف 
إلى استثماراته "حذاء"

هذا ما تتقاضاه كايلي جينر من 
انستقرام

جنيفر أنيستون توضح حقيقة عودة مسلسل "فريندز"

ممثل كاد أن يكلف شركة 
إنتاج 3 ماليين دوالر 

ن���رضت جنى ابن��ة الفنان امل�رضي عمرو دي��اب، مقطع فيديو جديدا 
له��ا وهي تغن��ي باللغ��ة الإجنليزية، داخ��ل اإحدى الغ��رف الفندقية. 
 "wouldn't change a thing" اأغني��ة  وغن��ت جن��ى دي��اب 
للمطرب��ة دمي��ى لوفات��و، وعلق��ت عل��ى الفيدي��و قائل��ة: "ع��ودة اإىل 
الأي��ام الت��ى كانت ت�ض��تحق دي��زين فيه��ا امل�ض��اهدة". وتلقت جنى 
عم��رو دياب ردود اأفعال كثرية على �ض��وتها، لك��ن وجود زجاجتي 
كح��ول على من�ض��دة خلفها اأثار جدل وا�ض��عا، كم��ا كانت حتمل يف 
يده��ا زجاج��ة �رضاب وهي تغن��ي، ما دفع اجلمه��ور لاعتقاد باأنها 
ت���رضب اخلمر، ولكنه��ا نفت ذلك يف تعليقاته��ا، موؤكدة اأن ما حتمله 
لي���س اإل زجاج��ة م��اء، واأن اخلمر الت��ي ظهرت خلفها اإمن��ا هي اأمر 
طبيعي يف الفنادق الكربى يف اخلارج، ولكنها مل مت�ض��ه ومل ت�رضبه. 
ويف �ض��ياق اآخ��ر طرح والده��ا النجم امل�رضي عمرو دياب البو�ض��رت 

الر�ضمي لألبومه اجلديد "كل حياتي"، 

خ��رج خمرج اجلزء ال�ض��اد�س واجلدي��د من اأفام "مهمة م�ض��تحيلة" عن 
�ض��مته، حول �رض اإ�رضاره على عدم حلق "�ض��ارب" اأحد اأبطاله. واأو�ضح 
املخرج، كري�ضتوفر ماكويري، يف لقاء مع جملة "اإ�ضكواير" الربيطانية، 
اأن��ه مل يك��ن يرغ��ب اأن يحلق املمث��ل الربيطاين، هرني كافيل، �ض��اربه، 
وال�ض��تعانة ب�ض��ارب م�ض��تعار، لأن��ه �ض��يبدو مزيف��ا للم�ض��اهدين، عند 
الرتكيز عليه بعد�ض��ة 75 ملليمرت. وتزامن ت�ض��ور هرني كافيل مل�ضاهد 
اجلزء ال�ض��اد�س من "مهمة م�ضتحيلة"، ت�ضويره لفيلم اآخر، هو جا�ضت�س 
لي��ج"، وال��ذي يج�ض��د يف اأحداثه البطل اخلارق "�ض��وبر مان". واأف�ض��ح 
ماكويري يف حوارع مع جملة "اإ�ضكواير"، اأنه وافق على تعطيل ت�ضوير 
فيلم "مهمة م�ض��تحيلة"، حلني انتهاء هرني كافيل من ت�ضوير م�ضاهده 
يف فيلم "جا�ض��ت�س ليج"، بعد حلقه �ضاربه، وهو ما كان �ضيكلف �رضكة 
"باراماون��ت" املنتجة ل�"مهمة م�ض��تحيلة" 3 مايني دولر، من اأجل 

ت�ضميم "�ضارب رقمي" لكافيل، بوا�ضطة املوؤثرات الب�رضية.

   ي�ض��يف النج��م الأمريكي احلائز على الأو�ض��كار والنا�ض��ط 
البيئي ليوناردو دي كابريو، اإىل �ضل�ض��لة جهوده واأعماله يف 
جمال الق�ضايا البيئية، ا�ضتثماراً يف م�رضوع جديد يف جمال 

الأحذية البيئة امل�ضتدامة اأو �ضديقة البيئة.
واأعلن ليوناردو دي كابريو �ضفري ال�ضام لدى الأمم املتحدة، 
ا�ض��تثماره يف العامة التجارية "Allbirds"، والتي اأعلنت 
اعتزامها بت�ض��نيع اأحذية من ق�ض��ب ال�ض��كر ب��دًل من املواد 
البا�ض��تيكية املعتادة، وذل��ك وفق اأحدث الأ�ض��اليب، مقابل 

�ضعر ٣٥ دولراً اأمريكيًا.
وق��ال دي كابري��و ع��رب بيان��ه: "يتطل��ب اإن�ض��اء منتج��ات 
ا�ض��تهاكية م�ضتدامة التزامًا را�ض��خًا من العامات التجارية 
امل�ض��نعة له��ا، والتي تعي وت��درك الدور الكبري ال��ذي تلعبه 
ع��ن طري��ق منتجاتها يف امل�ض��اهمة يف حل اأزمتن��ا البيئية 
املتنامي��ة". وح��ول �رضاكت��ه اجلديدة مع العام��ة التجارية 
"Allbirds" اأو�ضح دي كابريو، "اأن ال�رضكة جنحت يف اأن 
تك��ون يف طليعة ال�رضكات التي ت�ض��اهم يف تطوير منتجات 
�ض��ديقة للبيئ��ة، واأن ت�ض��كل من��وذج يحت��ذى ب��ه للعامات 
التجارية الأخرى يف جمال �ض��ناعة الأحذية، هذا النوع من 
البتكار هو مبادرة جديدة خللق م�ض��تقبل اأكرث ا�ض��تدامة، اأنا 

فخور بالن�ضمام اإىل ال�رضكة كم�ضتثمر".
جدير بالذكر، اأن موؤ�ض�ض��ة ليون��اردو دي كابريو والتي تركز 
على ق�ض��ايا تغ��ري املناخ واملحافظة عل��ى الرب واملحيطات 
قّدم��ت اأكرث من 80 ملي��ون دولر كمنح مالية منذ اإن�ض��ائها 
لأول مرة يف عام ١٩٩٨، مبا يف ذلك منحة مالية بقيمة ٢٠ 
مليون دولر قدمها دي كابريو من خال املوؤ�ض�ض��ة ل�ض��الح 
منظمات بيئية عام ٢٠١٧. كما �ضاهم دي كابريو،الذي يقود 
�ض��يارة تويوتا بريو�س ال�ض��ديقة للبيئة، والتي تعترب �ضيارة 
امل�ض��اهري املف�ض��لة، بخا�ض��ة الذي يف�ض��لون اإظهار ولئهم 
للبيئة،بالعدي��د م��ن الإجن��ازات الأخ��رى للعام��ة التجارية 
"Vrai & Oro" للمجوه��رات امل�ض��تدامة، وه��ي تخت�س 
بت�ض��نيع اأملا���س يف معام��ل وخمت��ربات علمية با�ض��تخدام 
مفاعل بازمي، بدًل من املا�س الطبيعي والذي يتم ت�ضنيعه 

وا�ضتخراجه من الكربون واأحجار خا�ضة يف البيئة.

 Kylie عل��ى الرغم من اأن ث��روة النجمة العاملية كايلي جيرن
Jenner ، والت��ي تتخطى ال���900 مليون دولر، جاءت من 
خط م�ض��تح�رضات التجمي��ل اخلا�س بها، اإل اإن ما تتقا�ض��اه 
النجم��ة م��ن من�ض��ورات ان�ض��تقرام خي��ايل. فبعد اأن اأ�ض��بحت 
كايل��ي، البالغ��ة م��ن العم��ر 20 عام��ًا، الأك��رث متابع��ة على 
ان�ض��تقرام، حيث يتابعه��ا اأكرث من 112 ملي��ون متابع، بداأت 
تتقا�ض��ى ملي��ون دولر ع��ن كل من�ض��ور ترويج��ي يظهر على 
ال�ضفحة اخلا�ضة بها. ويف �ضياق منف�ضل، وعلى الرغم من اأن 
�ض��هرة عائلة كاردا�ضيان وجيرن ارتبطت بتلفزيون الواقع منذ 
بدايتها، وجرت العادة اأن ين�رضن �ضورهن احلديثة واملبا�رضة 
فقط، اإل اأن كايلي خالفت كل التقاليد موؤخراً ون�رضت لنف�ض��ها 

�ضوراً قدمية.
واأن  �ض��بق  له��ا،  ن���رضت كايل��ي �ض��ورتني  التفا�ض��يل،  ويف 

ن�رضتهما على نف�س احل�ضاب منذ �ضهر.
وقد اأحدث الأمر �ضّجة كبرية على و�ضائل التوا�ضل الجتماعي 
وو�ض��ائل الإعام، حيث ا�ض��تغرب متابعو النجمة هذه اخلطوة 

غري امل�ضبوقة.

ت��رك كثرٌي م��ن الفنان��ني وامل�ض��اهري، الذي��ن رحلوا عن 
دنيانا، ب�ضمة ذهبية عرب م�ضريتهم الغنائية، اأو الدرامية، 
اأو الإعامية احلافلة بالإجنازات والق�ض�س واحلكايات، 
ويف ذك��رى رحيله��م كل ع��ام، يعود حمبوه��م بالذاكرة 
اإىل ال��وراء ليقف��وا على م��ا قدموه من اأعم��اٍل خالدٍة يف 
حياته��م، ويتذك��روا بكث��ري م��ن احلن��ني وال�ض��وق اأب��رز 
حمطاتهم الفنية التي اأ�رضت قلوبهم، و�ض��كنت وجدانهم. 
يبت�ض��مون تارًة على مواقف كوميدية، ويتفاعلون اأخرى 
م��ع م�ض��اهد درامية قوي��ة، ويخفون غالبًا يف نفو�ض��هم 
لوا عامة  حزن��ًا عميقًا عل��ى رحيلهم، خا�ض��ة اأنهم �ض��كَّ

فارقة يف م�ضرية الفن اجلميل والهادف.
يعدم��ا اط��ل علين��ا �ض��هر اأغ�ض��ط�س، �ض��نتعر�س لكم يف 
التقرير التايل اأبرز النجوم الذين رحلوا فيه بعد اأن تركوا 
اإرثًا فنيًا حافًا، خلَّد اأ�ضماءهم، وزرع حمبتهم يف قلوب 

النا�س.
ط�ال مداح وامل�ضهد الأخري

يف 11 اأغ�ضط�س 2000م، �ضهد م�رضح املفتاحة يف اأبها 
رحيل �ض��وت الأر�س، وقيثارة ال�رضق، طال مداح، فبعد 
اأن اعتلى الفنان خ�ض��بة امل�رضح لأداء و�ض��لته الغنائية، 
ا�ضتقبله حمبوه بعا�ضفة من الرتحيب، خا�ضًة اأنه حتامل 
على اآلمه ال�ضحية التي كان يعاين منها، واأ�رض على اأن 
يطرب جمهوره امل�ضتاق اإىل فنه، ومبجرد تقدميه اأغنيته 
الأوىل "اهلل ي��ردك خط��اك"، وق��ع طال م��ن على مقعده 
ل الفار���س الكبري بعد اإرث  يف منظ��ر "ماأ�ض��اوي"، ليرتجَّ
غنائي عظيم طوال م�ض��ريته الفنية، جعل منه اأحد اأعام 

الفن يف ال�ضعودية.
�ضعود الدو�رضي يرحل يف باري�س

ه��و اإعام��ي متمي��ز، ذاع �ض��يته يف الوط��ن العرب��ي، 
وحظي ب�ض��هرة وا�ض��عة نظري تاألقه واإبداع��ه يف الربامج 

التلفزيونية التي قدمها.
قبل وفاته باأ�ض��هر، كان �ضعود يعاين من اأمرا�س �ضحية 

وم�ض��كات يف القلب، ون�ض��حه اأطباوؤه ب�رضورة الراحة، 
��ه رحمه اهلل كام حري�ض��ًا على اإكمال عمله يف تقدمي  لكنَّ
الربامج التلفزيونية، وكان اآخر برنامج قدمه قبل رحيله 
يف باري�س يف 7 اأغ�ضط�س، املوافق ل�ضهر رم�ضان الكرمي، 
"ليطمئن قلبي"، وذلك على �ضا�ضة "روتانا خليجية"، اأما 
اآخر تغريدة له يف ح�ض��ابه ب� "تويرت"، فقال فيها: "لي�س 
مهم��ًا اأن يك��ون يف جيبك القراآن، ب��ل املهم اأن تكون يف 
اأخاق��ك اآية". وقد حقق الدو���رضي عديداً من اجلوائز يف 
م�ض��ريته الفنية، منها "اأف�ضل مذيع عربي" عام 1995، 
وحظي��ت براجمه الإذاعية والتلفزيوني��ة طوال 20 عامًا 

من العطاء مبتابعة كبرية.
عبداحل�ضني عبدالر�ضا يرتجل يف لندن

ط��وال اأك��رث من خم�ض��ة عق�ود، ق��دَّم الكبري عبداحل�ض��ني 
عبدالر�ض��ا ع�رضات الأعمال الدرامي��ة وامل�رضحية، بدايًة 
م��ن ال�ض��تينيات امليادية، ويف م�ض��ريته الذهبية ر�ض��م 
جنم الكوميديا الب�ض��مة على �ضفاه حمبيه وع�ضاقه، حيث 
ُعِرَف عن الراحل تقدميه امل�ضل�ض��ات الكوميدية خا�ض��ًة 
يف �ض��هر رم�ض��ان، الت��ي لق��ت �ض��هرة وا�ض��عة لي�س يف 
اخلليج فح�ض��ب، ب��ل ويف الوطن العربي اأي�ض��ًا، �ض��اعده 
يف ذل��ك ما يتمتع به من جاذبية كبرية، وقوة يف الأداء. 
ويعد عبدالر�ض��ا اأحد موؤ�ض�ض��ي احلركة الفنية يف اخلليج 
والوطن العربي. وقد خلت الدراما الرم�ض��انية هذا العام 
من ا�ض��مه، حيث رحل يف لندن يف 11 اأغ�ض��ط�س 2017 

بعد م�ضرية فنية كبرية، حقق فيها اأكرث من 20 جائزة.
�ضعيد �ضالح �ضانع البت�ضامة

يع��د �ض��عيد �ض��الح، النج��م امل���رضي، اأح��د اأب��رز جنوم 
الكوميدي��ا والدرام��ا يف م�رض، حيث قدَّم خال م�ض��واره 
الفن��ي الطوي��ل ال��ذي امتد 55 عام��ًا 195 فيلم��ًا، و45 
م�رضحية، ر�ضم يف اأغلبها البت�ضامة على �ضفاه جمهوره، 
ولعل م�رضحية "مدر�ض��ة امل�ض��اغبني" يف بداياته الفنية 
م��ن اأب��رز اأعماله اخلالدة التي حققت �ض��هرة وا�ض��عة يف 
العامل العربي، وظل يعر�ضها طوال �ضتة اأعوام متوا�ضلة، 

ولتزال اإىل اليوم عالقة يف الأذهان.

وبع��د م�ض��رية فنية كب��رية، حفلت باأكرث م��ن 500 عمل 
متن��وع، رحل �ض��عيد �ض��الح ع��ن دنيانا يف 1 اأغ�ض��ط�س 

اإثر نوبة قلبية حادة.  2014
نور ال�رضيف و40 عامًا من التاألق

يع��د نور م��ن اأبرز امل�ض��اهري يف ال�ض��احة الفني��ة، تويف 
يف 11 اأغ�ض��ط�س 2015 بع��د �رضاع طوي��ل مع املر�س 
وم�ض��رية فني��ة كب��رية، حي��ث يع��د املمثل امل���رضي من 
القامات الدرامية يف م�رض والوطن العربي. ويوم رحيله 
ع��مَّ احل��زن الو�ض��ط الفن��ي العرب��ي، و�ض��يعه الآلف من 

حمبيه.
ويف م�ض��ريته احلافلة التي ا�ض��تمرت 40 عامًا، قدَّم نور 
اأك��رث م��ن 100 فيلم ب��دءاً م��ن ال�ض��بعينيات امليادية، 
اإ�ضافة اإىل عدد كبري من امل�رضحيات، كذلك وردت �ضبعة 
اأف��ام ل��ه �ض��من قائم��ة اأف�ض��ل 100 فيلم يف ال�ض��ينما 

امل�رضية، مثَّلها يف ال�ضبعينيات والثمانينيات.
عتاب املطربة ال�ضعودية ال�ضهرية

تع��د املطرب��ة عت��اب من اأوائ��ل الفنان��ات ال�ض��عوديات. 
ا�ض��تهرت برحاب��ة �ض��درها، وخف��ة دمه��ا، وطريقته��ا 
الغنائي��ة املمي��زة عل��ى امل�ض��ارح. حققت عتاب �ض��هرة 
عربية وا�ض��عة بتقدميها اأغنيات خال��دة لتزال ُتذكر اإىل 

وقتنا احلا�رض.
ويف م�ضريتها، طرحت عتاب 20 األبومًا غنائيًا، واأكملت 
فنه��ا يف م���رض، حيث اأبدعت عل��ى م�ض��ارحها، بدءاً من 
الثمانيني��ات امليادي��ة، وحقق��ت اأعمالها �ض��هرة كبرية 
حت��ى بعد رحيله��ا، ويف دي�ض��مرب 2017 احتفلت �رضكة 
"جوجل" بيوم ميادها، الذي ي�ض��ادف �ض��هر دي�ضمرب، 
بو�ض��ع �ض��ورتها على حمرك بحثه��ا تقدي��راً لتاريخها 
الفن��ي الطويل. وكان الفنان الراح��ل طال مداح قد تنبًا 

يف بدايات عتاب الفنية مب�ضتقبل كبري لها.
ويف ع��ام 1966 قدم��ت عتاب عمله��ا الأول بعنوان "ل 
يا بنت"، ومن اأ�ض��هر اأعمالها "جاين الأ�ضمر"، و"ب�رضوين 
عن��ك"، ويف 19 اأغ�ض��ط�س 2007 رحل��ت عتاب عن عمر 

يناهز ال� 59 عامًا ودفنت يف القاهرة.

 يب��دو اأن ع�ض��اق م�ضل�ض��ل الدراما الكوميدي "فريندز" لي�ض��وا 
الوحيدي��ن الذين يتطلعون لإنتاج مو�ض��م جديد منه، وعودته 
عل��ى �ضا�ض��ات التلف��از، وذلك بعدما ك�ض��فت واحدة م��ن اأبرز 
بطات العمل جنيفر اأني�ضتون، رغبتها يف ذلك لفتة اإىل اأنها 
�ض��تقوم مبناق�ض��ة الأمر فعليًا مع املمثل مات لوبانك والذي 

�ضاركها البطولة.
وك�ض��فت جنيف��ر اأني�ض��تون )٤٩ عام��ًا(، يف ح��وار جدي��د مع 
جملة "ان �ض��تايل"، اأنها بالفعل حتدث��ت مع النجمة كورتني 
كوك���س وليزا كوردو اللواتي �ض��اركها بطولة امل�ضل�ض��ل حول 
م��دى قابلية اإنتاج جزء جديد من "فريندز"، والذي مت عر�س 

املو�ضم العا�رض والأخري منه عام ٢٠٠٤.
وتقول اأني�ض��تون على الرغم من اأين ل اأملك اأي ت�ض��ور لل�ضكل 
اجلدي��د الذي ميكن اأن يكون عليه اجلزء اجلديد من امل�ضل�ض��ل 
يف ح��ال مت ذلك، اإل اأن م�ضل�ض��ل فريندز يبق��ى واحداً من اأهم 

الأعم��ال املف�ض��لة واملحبب��ة يل" لفت��ة اإىل اأنه��ا تتمنى اأن 
تق�ضي الأيام احلالية مبعاودة العمل من جديد مع �ضديقاتها 

و�رضيكاتها يف البطولة.
واأكدت اأني�ض��ون اأنها �ض��تجري بع�س املفاو�ض��ات مع النجم 
م��ات لوبان��ك ب�ض��اأن تنفيذ ذلك، مو�ض��حة اأن هن��اك بع�س 
الأعمال التلفزيونية والتي بالرغم من جناحها وجماهريتها، 

اإل اأن اإنتاج موا�ضم جديدة منها ي�ضبح اأمراً �ضعبًا".
يف املقابل، اأعربت اأني�ضتون عن ا�ضتيائها من ال�ضائعات التي 
اأطلقها البع�س بع�س انف�ض��الها عن زوجها ال�ض��ابق جا�ضنت 
ث��ورو حيث قال��ت اأن كل التكهنات غري �ض��حيحة، موؤكدة اأن 
البع�س يربط �ض��بب النف�ض��ال بعدم الإجن��اب، وبالرغم من 
ع��دم �ض��حة ذلك اأ�ض��افت، "رمب��ا ل يك��ون هديف عل��ى هذا 
الكوك��ب ه��و الإجناب، رمبا ل��دي اأ�ض��ياء اأخ��رى يفرت�س اأن 

اأفعلها؟".
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