
أسرار عن موت األميرة ديانا

مجد القاسم يعود بـ"يا رايق" 

"عمر األزرق" يرفع من دور العرض 

الموت يفجع عاصي الحالني 

  خ��رج �شاه��د عيان ع��ن �شمته ليك�ش��ف اأ�رسار خطرية 
ع��ن حادث��ة مقتل الأم��رية ديانا، رغم م��رور 20 عامًا 
عل��ى رحيلها ال�ش��ادم. وق��ال �شاهد العي��ان املحامي 
الربيطاين املتقاعد �شتانل��ي كولربيت اأن الأمرية ديانا 
كان من املمكن اإنقاذها اإل اأن هناك اأمور غريبة حدثت 
عرقل��ت حتقي��ق ذلك. واأ�ش��اف �شاهد العي��ان ل�شحيفة 
"ديل��ي م��ريور" اأن الأم��رية ديانا كان��ت تتحدث بعد 
اأن وقع��ت احلادث��ة، اإل اأن �شي��ارة الإ�شع��اف تاأخ��رت 
20 دقيق��ة حتى و�شلت للم��كان، كما اأن عملية نقلها 
اإىل امل�شت�شف��ى ا�شتغرقت ح��وايل �شاعة مما اأ�شعف من 
فر�شة جناتها، خا�شة واأنه مت جتاهل نقلها اإىل م�شفى 

قريب واختيار اآخر اأبعد دون وجود �شبب لذلك. 

نوهت ال�شفح��ة الر�شمية لقناة و�رسك��ة مزيكا مبوقع 
Facebook عن قرب طرح اأغنية "يارايق" للمطرب 
ال�شوري جم��د القا�شم. الأغنية �شمن األبوم جديد ملجد 
القا�ش��م تتن��وع اأغانيه م��ا بني الدرام��ي والرومان�شي 
وال�شعب��ي، وي�شم اأغنية ديو بني جمد و�شقيقه املطرب 
اأغني��ة باللهج��ة  وامللح��ن حمج��وب القا�ش��م، وه��ي 
ال�شوري��ة بعن��وان "املر�شيد���س". اأغني��ة "املر�شيد�س" 
م��ن كلم��ات م��راد الزرع��وين، واأحل��ان جم��د القا�شم، 
وتوزيع ن��وار البحريي، و�شيت��م ت�شويرها يف قرب�س 
حت��ت اإ�رساف واإخ��راج ف�شل القا�ش��م يف اأوىل جتاربه 
الإخراجي��ة. ومن املقرر اأن يطرح الألبوم خالل الأيام 

القليلة املقبلة.

رف��ع فيلم "عمر الأزرق" لن�شال ال�شافعى من دور العر�س 
ب�شبب اأفالم عي��د الأ�شحى وقررت دور العر�س امل�رسية، 
رف��ع فيل��م الفنان ن�ش��ال ال�شافعى "عم��ر الأزرق" اإخراج 
اإيه��اب عب��د اللطي��ف، من القاع��ات، بعد ح��واىل 25 يوم 
عر���س، حقق فيه��ا الفيل��م 400 األف جني��ه، وياأتى رفع 
العم��ل م��ن ال�شينم��ات لقرب حل��ول مو�شم عي��د الأ�شحى 
ال�شينمائ��ى. فيلم "عم��ر الأزرق" ت��دور اأحداثه حول عامل 
املخ��درات واأ�شناف الإدم��ان اجلديدة التى تغ��زو ال�شوق 
امل�رسى، اإذ يلقى الفيلم ال�شوء على كوالي�س جّتار اجلملة 
وكيفي��ة �شيطرته��م عل��ى ال�شوق ومط��اردة ال�رسط��ة لهم، 
وي�ش��ارك فى بطول��ة الفيلم هبة عبد العزي��ز، واأحمد منري، 
وحمم��د �شليم��ان، ويا���رس على ماه��ر، وزك��ى فطني عبد 

الوهاب، وعال رامى، وجمدى اإدري�س، ومراد فكرى.

فج��ع الفن��ان عا�شي احلالين فج��ر اليوم بوف��اة �شقيقته 
احلاجة مليا مزين احلالين، و�شي�شلى على جثمان الراحلة 
يف �شب��اح اليوم على اأن تدف��ن يف بلدتها احلالنية. ومن 
املنتظر اأن ي�شلى على جثمان �شقيقة عا�شي احلالين يف 
متام ال�شاعة احلادية ع�رس والن�شف �شباحًا، ثم تدفن يف 
بلدته��ا احلالنية. و�شوف يتقبل واج��ب العزاء يف الراحلة 
بع��د الدف��ن مبا���رسة، يف منزله��ا يف بلدته��ا احلالني��ة. 
ويف �شي��اق اآخ��ر، اختتم عا�شي احل��الين جدوله ال�شيفي 
بحفل��ه يف مهرجانات جزين، بعد اأن اأ�شعل احلفل باأجمل 
اأغاني��ه ال�شهرية.  وكما قدم عا�شي احلالين اأغنية "قومي 
اأرق�شيل��ي" لأول مرة بتوزي��ع جديد على البيانو ا�شتطاع 
به ابهار احل�شور، كما قدم عدداً من الأغاين املميزة منها 

"مثل الكدبة". "�شفتك بحلمي"،"�شل وحدي"، 

ك�سفت النجمة املك�سيكية، من اأ�سل لبناين، �سلمى حايك Salma Hayek خالل حديث مع �سحيفة لرازون الإ�سبانية، اأّن بداياتها بعامل ال�سينما 
متحورت يف اأدوار اعتمدت ب�سكل اأ�سا�سي على ا�ستغالل ج�سدها.
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إلى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والريا�شية  والقت�شادية  ال�شيا�شية  امل�شتجدات 
طريق الأجهزة الذكية مبجرد و�شع الكامريا على �شورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�س بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�شيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

نف�ش��ت "�شينما ال�شامر" اأق��دم دار عر�س يف غزة، غبار ثالثة 
عقود عنها وا�شتقبلت روادها جمدداً ال�شبت مع فيلم فل�شطيني 
ع��ن ق�شي��ة الأ�رسى، يف حماول��ة لإحياء ال�شينم��ا يف القطاع 
املحا���رس. عن��وان ه��ذا الفيلم "ع���رس �شنني"، وهو م��ن اإنتاج 
�رسك��ة "كونتيني��و برودك�ش��ن فيلم��ز"، و�ش��ّورت اأحداث��ه يف 
اأماك��ن عّدة من القط��اع، وتوىّل اإخراجه ع��الء العلول. وقالت 
غ��ادة �شلمي املن�شق��ة الإعالمية ل�رسكة الإنت��اج: "الفكرة هي 
حماولة لإعادة وجود ال�شينما اإىل غزة، واخرتنا �شينما ال�شامر 

لتقدمي العر�س الأول، وهي اأول �شينما افتتحت يف القطاع".
انطلق��ت هذه ال�شينما يف العام 1944، واأغلقت اأبوابها نهائيًا 
مع اندلع النتفا�ش��ة الأوىل يف العام 1987. ويعالج الفيلم 
ق�شي��ة الأ���رسى باأ�شل��وب خمتل��ف وبقال��ب اإن�ش��اين م�شتق��ل 
وحماي��د ب�رسف النظر عن النتماء، وفقًا لغادة �شلمي، ومّدته 
�شاعت��ان ون�ش��ف �شاعة. وتوقع��ت اأن يثري ه��ذا احلدث �شّجة 
تدف��ع كثريي��ن لالإقبال على الفيل��م بعد عقود م��ن غياب دور 
العر���س ع��ن القط��اع املحا���رس منذ اأك��ر من ع���رس �شنوات. 
وتذاك��ر الفيل��م متواف��رة يف القط��اع بقيم��ة 20 �شي��كل )5،5 
دولرات تقريب��ًا( للعرو���س املقبلة، اأما العر���س الأول فدعي 
اإليه 350 �شخ�شًا. اأقيم العر�س م�شاء ال�شبت يف املبنى القدمي 
ل�شينم��ا ال�شامر حي��ث مت و�شع �شا�شة موقت��ة اإ�شافة اإىل نحو 

350 مقعداً غري خم�ش�شة ل�شالة �شينما.
وق��ال اأح��د امل�رسفني عل��ى الفيل��م الفن��ان �شائ��د ال�شويركي: 
"عر�شن��ا الفيلم يف �شينم��ا ال�شامر لرمزية املكان"، مو�شحًا 
اأن "جميع العاملني يف الفيلم مل يتلقوا اأجراً وهم متطوعون".

وقالت اإحدى امل�ش��اركات يف الفليم نرمني زيارة: "ناأمل حقًا 
ب��اأن يتم افتت��اح ال�شينما يف قطاع غ��زة لأن املجتمع يحتاج 

اإىل تطوير من خالل الأفالم والأفالم الوثائقية".

وا�ش��ل فيلم الدرام��ا التاريخ��ى Dunkirk نتائجه الطيبة 
ومناف�شت��ه فى قائمة �شباك التذاكر العاملى، حا�شًدا اإيرادات 
كب��رية بلغت 398 مليون دولر اأمريكى، بعد عر�شه فى اأكر 
من 3،720 دور عر�س �شينمائى حول العامل، وفًقا ملا ذكره 

موقع "بوك�س اأوفي�س موجو" الأمريكى.
الفيل��م ينتم��ى لفئ��ة الدرام��ا التاريخي��ة، وه��و م��ن اإخ��راج 

وي�ش��ارك  ن��ولن،  كري�شتوف��ر  فى وتاألي��ف 
بطولت��ه ع��ددا كب��ريا م��ن النج��وم اأبرزه��م، 
ت��وم هاردى،كينيث براناه، م��ارك ريالن�س، 
�شيلي��ان مريف��ى، ه��ارى �شتايل��ز، جيم���س 

اأنيوري��ن،  كيوج��ان،  ب��ارى  ار�ش��ى، 
بارنارد.

ق�ش��ة الفيلم تدور ف��ى اإطار من 
الدرام��ا والأك�شن ح��ول عملية 
جلن��ود  الإعج��ازى  الإج��الء 
احللفاء من بلجيكا وبريطانيا 
وفرن�شا، حي��ث تقطعت ال�شبل 

وحو���رسوا  احللف��اء  بجن��ود 
ف��ى  الأملان��ى  اجلي���س  بوا�شط��ة 

)دونك��ريك(  ومراف��ئ  �شواط��ئ 
الفرن�شي��ة من��ذ 27 ماي��و وحتى 4 
يوني��و من ع��ام 1940 اأثناء قتال 
فرن�شا فى احلرب العاملية الثانية.

"سينما السامر" في غزة تعود 
بعد 3 عقود

Dunkirk يواصل المنافسة 
العالمية 

عبد الرازق تثير الجدل  شيحا تخرج عن صمتها 

رغ��م حم��اولت الفنانة غ��ادة عبد ال��رازق البتع��اد عن مواق��ع التوا�شل 
الجتماع��ي الفرتة الأخ��رية، ورغم اإعالنها اعتزالها له��ا ملدة عام كامل، 
لكنه��ا مل ت�شتط��ع تنفي��ذ قراره��ا، حت��ى مل يقت���رس �ش��كل توا�شله��ا م��ع 
جمهوره��ا من خالل �شور واأخبار لأعمالها من خالل ح�شاباتها الر�شمية 

على مواقع التوا�شل.
لك��ن الأم��ر اختلف مع غادة عب��د الرازق، فقراره��ا بالن�شحاب من مواقع 
التوا�شل مل يدم �شوى اأ�شبوعني، لتعود مرة اأخرى باإثارة اجلدل من جديد، 
�شواء من خالل الفيديوهات التي تن�رسها من عطلتها التي تق�شيها الفرتة 
احلالي��ة يف اليونان، اأو من خالل ال�شور. غادة عبد الرازق ن�رست عدد من 
ال�شور على ح�شابه��ا الر�شمية، ا�شتعر�شت فيها اإطاللتها اجلريئة الأخرية 
يف عطلته��ا، فقد اأطلت خالل ال�شور ببنطال اأ�ش��ود وا�شع للغاية ي�شل اإىل 
حتت الركبة، وارتدت فوقه كور�شاج اأ�شود مطرز باللون الذهبي يك�شف عن 

بطنها، بدون اأكمام وجاءت فتحت ال�شدر كبرية للغاية.

اأدل��ت الفنان��ة املعتزل��ة ح��ال �شيح��ة بت�رسيحه��ا الأول بع��د ان فاج��اأت 
متابعيه��ا بن�رس اأول �ش��ورة لها بعد خلعها احلجاب وارتدائها النقاب عرب 
ح�شابها على "في�شبوك"، من اجل ح�شم اجلدل الذي اثاره املن�شور.  وطلبت 
م��ن متابعيها عدم ال�شماح لل�شيطان بالتدخل بينهم واأل يحولوا �شفحتها 
اإىل �شاح��ة نقا�س تتعلق برف���س اأو قبول فكرة النق��اب، قائلة: "حبيباتي 
يف اهلل اأن��ا دخل��ت وق��راأت التعليق��ات فوج��دت اأن كثريا م��ن املعار�شني 
لفك��رة النق��اب ويف بع�س الأخوات كانوا جم��رد بي�شاألوا يف بع�س الأمور 
عن النق��اب.. لقيت اأخوات واإخوة بريدوا عليه��م". واأ�شافت: "اأرجوكم من 
ف�شلك��م مل��ا حد ي�شاأل �ش��وؤال موجه يل دعوهم واأنا اإن �ش��اء اهلل ملا اأدخل 
اأرد جزاك��م اهلل خريا.. ح�شن الظ��ن واحللم وال�شرب وح�شن اخللق اأو ال�شمت 
اأحيان��ا اأف�ش��ل يف النقا�س.. ول��و واحدة عايزة ت�شمع مني اأن��ا اأرد اإن �شاء 
اهلل بال���س الهجوم وكل واحد حاب��ب يثبت اأنه ال�شح.. دي �شفحة اأح�شبها 
هلل وا�ش��األ اهلل اأن تك��ون كما يحب اهلل.. اأمتني اأنن��ا نراعي ده من ف�شلكم.. 

طرحت اأ�شالة األبومه��ا اجلديد "مهتمة بالتفا�شيل"، الذي 
حق��ق جناح��ا و�ش��دى كبريا مبج��رد اإطالق��ه، كم��ا اأعرب 
ع��دد كبري م��ن م�شاهري الفن ع��ن اإعجابهم مب��ا قدمته من 
اأغني��ات، وهو م��ن اإنتاج �رسك��ة "�شتار جي��ت"، والتوزيع 
اخلارج��ي ل�رسكة "روتانا لل�شوتي��ات واملرئيات". جاءت 
ن�ش��ب امل�شاه��دة الأعل��ى م��ن بني اأغني��ات األب��وم "مهتمة 
بالتفا�شي��ل" ع��رب قن��اة اأ�شالة ن���رسي الر�شمي��ة مبوقع 
والت��ي  الرحي��ل"،  "ي��وم  اأغني��ة  ل�شال��ح   ،YouTube
جت��اوزت املليون م�شاه��دة منذ طرحها الثالث��اء املا�شي 
22 اأغ�شط���س اجل��اري اأغني��ة "ي��وم الرحيل" م��ن كلمات 
اأحم��د قطوط، وم��ن اأحل��ان اأحمد زعي��م، توزي��ع مو�شيقي 
توم��ا.  فيم��ا احتلت اأغني��ة "اأنا بتخان" املرك��ز الثاين من 
حيث ن�شبة امل�شاهدة على نف�س املوقع، وهي كلمات حممد 
عاطف واأحلان رامي جمال وتوزيع نور، والتي اقرتبت من 

املليون اأي�شا حمققه 747،608 األف ن�شبة م�شاهدة.
وجاء ترتيب الأغنية الرئي�شية لالألبوم "مهتمة بالتفا�شيل 
يف املرك��ز الثال��ث من حي��ث ن�شبة امل�شاه��دة منذ طرحها 
األ��ف،   738،608 حمقق��ه   ،"YouTube موق��ع  عل��ى 
وه��ي كلمات اأمري طعيمه، واأحلان اإيهاب عبد الواحد، ومن 
توزيع النابل�شي. اأم��ا املركز الأخري �شمن ن�شبة م�شاهدات 
اأغنيات األبوم "مهتمة بالتفا�شيل" فكان من ن�شيب اأغنية 
"�شندوق �شغري"، والتي حققت 219،851 األف م�شاهدة، 
وه��ي من كلمات فادي اأحمد رفاعي، واأحلان دانا الفردان، 
وتوزيع ميا���س اليماين. وي�شم األبوم "مهتمة بالتفا�شيل" 
13 اأغنية: "اأنا بتخان" كلمات حممد عاطف واأحلان رامي 
جم��ال وتوزيع ن��ور. "كل ما تفتكره" كلم��ات تامر ح�شني 
واأحل��ان مدي��ن وتوزي��ع عم��رو عب��د الفت��اح. "هايقول��ك" 
كلمات حمم��ود طلعت واأحل��ان اأ�شامة رفع��ت وتوزيع عبد 
الوه��اب الرافع��ي. "م��ني فين��ا" كلمات خمي�س ع��ز العرب 
واأحل��ان حمم��د ال�رسنوب��ي وتوزي��ع نابل�ش��ي. "�ش��و بدك" 
كلم��ات واأحلان �شالح الك��ردي وتوزيع م��ارك عبد النور. 

"ي��وم الرحي��ل" كلمات اأحمد قطقوط واأحل��ان اأحمد زعيم 
وتوزي��ع توما. "مهتم��ة بالتفا�شيل" كلم��ات اأمري طعيمه 
واأحل��ان اإيه��اب عبد الواح��د وتوزي��ع نابل�شي. "ي��ا عامل" 
كلم��ات اأحمد معتز واحلان اأحم��د عز وتوزيع يا�رس امللجد. 
"رجع الفرح" كلمات �شهام ال�شع�شاع واأحلان خالد البكري 
وتوزي��ع اأ�شام��ة الهندي. "كام م��رة" كلم��ات اأ�رسف اأمني 

واأحل��ان حممد الن��ادي وتوزيع طارق عب��د اجلابر. "كفاية 
كلم��ة" كلمات نادر عب��د اهلل واأحلان �شام��ح كرمي وتوزيع 
اإلهامي دهيم��ة. "قا�شد اإيه" كلمات ه�شام �شادق واأحلان 

مدين وتوزيع كرمي عبد الوهاب.
"�شندوق �شغري" كلمات فادي اأحمد رفاعي واأحلان دانا 

الفردان وتوزيع ميا�س اليماين.

غادة ألبوم أصالة "يوم الرحيل" في المقدمة.. وهذه األغنية في المركز األخير حال

الن ، وملتابع����ة اخر امل�ستجدات التي تظهر عل����ى ال�ساحة العراقية والعربية والعاملية ، وخلدمة 
الخبار العاجلة حمل تطبيق ) اجلورنال ( ) ALJOURNAL( عرب الجهزة الذكية : 

فبمجرد كتابة كلمة اجلورنال يف خانة البحث يف اأي من اأ�سواق التطبيقات ميكن اإيجاد التطبيق 
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واأي�س����ًا كتاب����ة اآرائك اخلا�سة، كما ميكنك م�ساركة اخلرب اأو اإعادة ن�سره على ح�ساباتك اخلا�سة 

على �سبكات التوا�سل الإجتماعي كالفي�سبوك Facebook بكتابة كلمة اجلورنال .
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