
"فرقة رضا" تمثل مصر في 
خمس حفالت بإيطاليا والبحرين

رانيا يوسف تدخل "عش 
الدبابير"

خالد سليم ولقاء الخميسى 
يعودان لتصوير "أبواب الشك" 

أحمد جمال يكشف موعد 
ألبومه 

ر�شح��ت الدكت��ورة اإينا���س عب��د ال��دامي وزير 
الثقافة فرقة ر�شا للفنون ال�شعبية للم�شاركة 
يف الفعالي��ات الثقافي��ة امل�رصي��ة االيطالية 
املقام��ة ف��ى الف��رة م��ن 27 يوني��و حتى 2 

يوليو املقبل، 
حي��ث تق��دم ث��اث حف��ات مبدينت��ى روم��ا 
وفيرب��و، كم��ا ت�ش��ارك الفرق��ة يف مهرجان 
"�شيف البحرين" تلبية لدعوة هيئة البحرين 
للثقاف��ة واالآث��ار  بحفلني يف الف��رة من 26 

حتى 30 يونيو اجلارى.

تبداأ الفنانة رانيا يو�شف ت�شوير فيلمها اجلديد "ع�س 
الدباب��ر"، والذى تعود به بعد غياب 3 �شنوات وكان 
يحم��ل ا�شم مبدئى اأن��ا عارف اأن اأنت��ى عارفة اأن اأنا 
ع��ارف"، للمخ��رج ع��ادل االأع���رص وتاألي��ف حمدى 
يو�ش��ف، وي�ش��ارك فى الفيل��م جمموعة كب��رة منهم 
جمدى كامل ونور فخرى و�شارة �شامة واآخرون من 

النجوم.
يذك��راأن اآخ��ر اأعمال راني��ا يو�شف ف��ى ال�شينما فيلم 
"ريجات��ا" م��ع النجم عم��رو �شعد ال��ذى عر�س عام 
2015، تاألي��ف واإخ��راج حممد �شام��ى، و�شارك فى 

بطولة العمل فتحى عبد الوهاب واأحمد مالك.

 ي�شتع��د اأبط��ال م�شل�ش��ل "اأبواب ال�شك"، ال��ذى يلعب بطولته 
خال��د �شلي��م ولق��اء اخلمي�شى، للع��ودة لت�شوي��ر العمل مرة 
اأخرى، وذلك بعد توقف دام الأكرث من 45 يوما، ومن املقرر 
عر�ش��ه على اإح��دى القنوات حني انته��اء التعاقد مع منتج 
العمل.  وتدور اأحداث امل�شل�شل حول جمموعة من االأ�شدقاء 
لدى كل منه��م حياته وم�شتقبله وعائلته، وكل واحد يعي�س 
فى دوامة احلي��اة، ويتم اكت�شاف جرمية قتل قد حدثت منذ 
10 �شن��وات، وتتفت��ح اأوراقها واأزماتها من جديد، وتنقلب 
الدني��ا راأ�ًشا عل��ى عقب، لينغر�س جمي��ع االأ�شدقاء فى هذه 
االأزم��ة. "اأبواب ال�ش��ك" كان يحمل ا�ش��م "ورا ال�شم�س" قبل 
تغير ا�شم��ه، تاأليف حممد ناير، واإخ��راج اأحمد �شمر فرج، 
وبطولة لقاء اخلمي�شى وخالد �شليم وعائ�شة بن اأحمد ونبيل 

عي�شى، 

طرحت املطربة اللبنانية مايا دياب اأحدث كليباتها "بعدو"، عرب قناتها الر�شمية مبوقع يوتيوب. "بعدو" من كلمات اأحمد ما�شى، اأحلان زياد برجي، توزيع هادي �رصارة، 
اإخراج جاد �شويري. وتخطى كليب "بعدو" 185 األف م�شاهدة، منذ طرحه عرب القناة الر�شمية ملايا دياب مبوقع يوتيوب. 

اأك��د املط��رب اأحمد جم��ال على ا�شتع��داده خال تلك 
الف��رة م��ن اأج��ل مفاج��اأة جمه��وره بع��دة مفاجاآت 
غنائية خال االأيام املقبلة، فبجانب حت�شره الأغاين 
األبومه الغنائى اجلدي��د ي�شتعد من اأجل اإنهاء ت�شوير 
فيدي��و كليب ل�شال��ح حملة انت اق��وي من املخدرات 
ع��رب اأغنية ان��ت اأقوي الذى ق��ام بتلحينها هو بنف�شه 
بينما كتب كلماتها تامر ح�شني وقام بتوزيعها رامي 
�شم��ر. واأك��د جمال، عل��ى اأن��ه اأي�شًا يح���رص الأغاين 
األبوم��ه الذى يح��اول اأن يليق بجماه��ره، وبالتاىل 
يح��اول اأن يخ��رج باأف�شل �شورة ممكن��ة عرب العمل 
عليه حت��ي نهاية العام احلايل ليك��ون جاهز للطرح 

فى 2019.
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إلى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والريا�شية  واالقت�شادية  ال�شيا�شية  امل�شتجدات 
طريق االأجهزة الذكية مبجرد و�شع الكامرا على �شورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�س بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�شيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

يبكي محبيه في ذكرى 
وفاة ابنته

ميريهان حسين: أنا أجمل من 
كيم كارديشيان !

معاناة اإليزيديين وأحالمهم 
في رواية  "شنكالنامة" 

محمد إمام فى أجازة بعد نجاح " ليلة هنا وسرور"

يطرح اغنية نمبر 1

كت��ب الفنان هاين �شاك��ر كلمات موؤثرة يف ذك��رى رحيل ابنته دينا 
عل��ى ان�شتق��رام، وتفاعل حمبوه م��ع اأمله وكتبوا له��ا كلمات متنحه 
الق��وة يف هذه اللحظ��ة املوؤملة.ون�رص هاين �شاكر �ش��ورة البنته من 
ي��وم زفافه��ا، وعلق��ت قائ��ًا: "الي��وم الذك��رى ال�شابعة لوف��اة دينا 
ه��اين �شاكر.. اللهم ارحم روحا �شعدت اإلي��ك مل يعد بيننا وبينها اإال 
الدع��اء اللهم ارحمها واغفرلها وانظ��ر لها بعني لطفك وكرمك يارب 
العاملني".وتفاع��ل حمب��و ه��اين �شاكر م��ع من�شوره املوؤث��ر، داعني 
للراحل��ة بالرحمة، واأن يغم��د قلبه والديها بال�ش��رب وال�شلوان. ومن 
املع��روف اأن ه��اين �شاكر اأ�رص على اأن يتوىل تربي��ة حفيديه التواأم، 
بعد وفاة ابنته حتى ي�شعر باأنها مازالت تعي�س معه، وكثراً ما ين�رص 
�ش��ور له م��ع زوجته وحفيديه وهم��ا ي�شتمتعون جميع��ًا باأوقاتهم. 
وعا���س اأم��ر الغن��اء العربي ف��رة ع�شيبة م��ع وفاة ابنت��ه مبر�س 

ال�رصطان اللعني، حيث وفاتها املنية بعد رحلة عاج طويلة، 

  ط��رح الفن��ان امل���رصي، حممد رم�ش��ان، كليب غنائ��ي جديد يحمل 
عن��وان "من��رب 1 "، عرب قنات��ه الر�شمية على يوتي��وب. وظهر رم�شان 
يف االأغنية وه��و يجل�س اأمام �شا�شات التلفزي��ون وي�شاهد االنتقادات 
املوجه��ة له ب�شاأن اعماله الفنية منذ بداأ م�شرته. وحاول رم�شان من 
خال اأغنيته، التاأكيد على اأنه رقم واحد، متباهًيا مبمتلكاته الفارهة، 
رغ��م كم االنتقادات الت��ي تعر�س لها �شابًقا من قب��ل زمائه وبع�س 
النقاد وجمهوره ب�شب��ب ا�شتعرا�شه لها. وا�شتخدم رم�شان يف اأغنيته 
بع���س الكلم��ات التفاخري��ة، منها: "معاي��ا كل �شيء مب��اح.. طريقي 
�شال��ك بالنج��اح.. اأ�شط��ورة ما�شية باكت�ش��اح، وكل قفل ول��ه مفتاح.. 
الع��ب العب العب ول��ع ملا �شافني راح جري فل�شع اأحتدى اأي حد ا�شمع 
كرباج كامي ن��ازل يل�شع". واأثار رم�شان يف الفرة ال�شابقة حفيظة 
بع���س النقاد والفنانني واالإعاميني امل�رصيني، حني ن�رص يف تغريدة 

له اأنه حقق اأعلى م�شاهدات يف م�شل�شل "ن�رص ال�شعيد"، 

  اأثارت الفنانة مريهان ح�شني اجلدل بت�رصيحها 
االأح��دث، يف اأحد الربام��ج التلفزيوني��ة التي حلت 
�شيف��ة عليه��ا م�ش��اء اأم���س، حي��ث اأك��دت الفنانة 
ال�شابة اأنه��ا �شعيدة مبقارنتها بكي��م كاردي�شيان، 
فق��د اأعجبها الت�شبيه، بح�ش��ب و�شفها، وا�شتطردت 

قائلة :"لكن اأنا اأجمل منها".
وه��و الت�رصيح الذي تداوله عدد من حمبي الفنانة 
ال�شاب��ة، منق�شم��ني م��ا ب��ني معجب��ني ب�رصاحتها 
ووا�شف��ني اإياها بالغرور. وجاء ت�رصيح مريهان 
االأخر يف اأوىل حلقات املو�شم الثاين من برنامج" 

قالوا وقولنا" على قناة م�رص االأوىل
ونف��ت مريه��ان وج��ود ق�ش��ة ح��ب حالي��ة يف 
حياتها، موؤكدة اأنه��ا ال ترتبط حاليا باأي �شخ�س، 
لكنها تتمنى اأن يحدث ذلك قريبا، ولكن بال�رصوط 
التي تتمناها يف عري�س امل�شتقبل، بح�شب و�شفها، 
م�ش��رة اإىل اأنها لن ترتبط �شوى بالرجل الذي تراه 

هي منا�شبا
واأك��دت مريهان، �شمن احللق��ة ذاتها، اأنها ب�شدد 
ت�شجي��ل اأغني��ة جدي��دة بعن��وان "قالوا"وطرحه��ا 
قريب��ا ب�شوتها، متنمية اأن حتدث رد فعل اإيجابي. 
وع��ن االأدوار االأق��رب اإىل قلبها، قال��ت اإنها تف�شل 
م�شل�ش��ل  يف  التاك�ش��ى،  �شائق��ة  عواط��ف  دور 
ال�شعلوك، وال�شخ�شي��ة التي قامت بها يف م�شل�شل 

ابن حال. 

 اجلورن��ال – متابع��ة  : �ش��درت موؤخ��راً ع��ن دار 
الرواي��ة   ،2018  - القاه��رة   - للن���رص«  »اأوراق 
الثاني��ة للكاتب ال�شوري اإبراهي��م اليو�شف بعنوان 
»�شنكالنام��ة« و»�شنكال« اال�شم الك��ردي ل�شنجار 

التي تعر�شت لغزو »داع�س« يف عام 2014.
جت��ري اأحداث الرواي��ة ما بني منطقت��ي �شنكال- 
�شنج��ار املنطق��ة الت��ي يقطنه��ا االإيزيدي��ون منذ 
الق��دم، واملو�ش��ل، والرق��ة وغره��ا م��ن امل��دن 
ال�شوري��ة والعراقي��ة. اأبطاله��ا م��ن االإيزيديني، ما 
خا اأح��د الرواة )املوؤلف( ال��ذي يعمل يف موؤ�ش�شة 
اإعامي��ة يف االإم��ارات، ويه��زه نباأ غ��زو »داع�س« 
اأ�ش��واق  االإيزيدي��ات يف  احل��ّرات  ل�شن��كال وبي��ع 
النخا�ش��ة، ويظل م�شغواًل باأمر االإيزيديني، ال �شيما 

ال�شبايا اللواتي يتم بيعهن و�رصاوؤهن.
ومن خال ذلك، تتناول الرواية معاناة االإيزيديني 
عام��ًة وهجرته��م وا�شتباح��ة كرامته��م وبيوتهم، 
وم��ن ثم املقاومة التي يبديه��ا الب�شمركة من اأجل 
ا�ش��رداد �شنكال. كم��ا ت�شتعر�س الرواي��ة معاناة 
الك��رد م��ن نظام��ي دم�ش��ق وبغ��داد اللذي��ن عما 
عل��ى تغي��ر دميوغرافي��ا مناطقهم. وكذل��ك ت�شر 
اإىل اخلاف��ات الت��ي ظه��رت بني طرف��ني كرديني 
هم��ا ح��زب العم��ال الكرد�شت��اين الذي ب��ات يدير 
املناطق الكردية يف �شوريا، باالإ�شافة اإىل احلزب 
الدميقراطي الكرد�شتاين، من دون اال�شتغراق كثراً 

يف هذه اجلزئية من الرواية. 

م��ازال فيلم حرب كرم��وز قادراً على ت�ش��در اإيرادات 
�شباك التذاكر بفارق كب��ر عن باقي اأفام عيد الفطر 
الت��ي يبل��غ عدده��ا يف ه��ذا املو�ش��م خم�ش��ة. الفيل��م 
ال��ذي يق��وم ببطولت��ه اأمر ك��رارة وم�شطف��ى خاطر 
وغادة عب��د الرازق وحممود حمي��دة حقق خال ليلة 
اخلمي�س مليوين جنيه تقريبًا "1.977.924" وتدور 
اأحداث��ه ح��ول �شاب��ط يف ال�رصط��ة امل�رصي��ة يدع��ى 
اجلرنال يو�ش��ف امل�رصي، وي�شكن ف��ى حي "كرموز" 
باالإ�شكندري��ة، وتعود اأح��داث الفيلم لفرة حكم امللك 
ف��اروق م��ا قب��ل ث��ورة 1952 يف وق��ت االحت��ال 
االإجنليزي مل�رص، ويدخل يو�شف امل�رصي فى معارك 
ويح��اول اإنق��اذ فت��اة م��ن تعر�شه��ا لاغت�شاب. يف 
املرك��ز الثاين ياأتي فيلم " هن��ا و�رصور"بطولة حممد 
امام ويا�شمني �شربي وفاروق الفي�شاوي الذي ي�شهد 
الفيل��م عودته لل�شينما بعد �شنوات طويلة من الغياب، 
حمقق��ًا ملي��ون ومئتي األ��ف جني��ه "1.217.792". 
بعدهم��ا بف��ارق كب��ر ياأتي فيل��م "قلب اأم��ه" بطولة 
�شيك��و وه�ش��ام ماج��د بح��وايل ن�ش��ف ملي��ون جنيه 
"532617" وه��و فيل��م كومي��دي ت��دور اأحداثه يف 
اإط��ار كومي��دي ح��ول زعي��م ع�شابة ُيدع��ى "جمدي 
تختوخ" يدخل يف م�شاجرة ُي�شاب على اإثرها؛ ويُنقل 
اإىل امل�شت�شف��ى يف حالة خطرة حيث يحتاج اإىل نقل 
قل��ب، ويف ذات الوقت تتوفى وال��دة ال�شاب "يون�س"؛ 
طب��اء اإىل نق��ل قل��ب والدت��ه اإىل "تختوخ"  فيلج��اأ االأ
نقاذ حيات��ه، ويتعامل مع "يون���س" بطريقة حنان  الإ
االأم وخوفها عليه. اأما يا�شمني عبد العزيز فيبدو اأنها 
خ���رصت كثراً يف �شب��اق العيد هذا املو�شم، حيث جاء 
فيلمها يف املرتبة الرابعة حمققًا 350 األف جنيه فقط 
"356.679" وهو الفيلم الذي ي�شاركها يف بطولته 

حم��دي املرغني وتدور اأحداثه حول هروب جمموعة 
م��ن امل�شاجني من خال نف��ق �رصي حتت االأر�س، ثم 
يفاجئوا اأنهم داخل مدر�شة منوذجية، ليقرروا املكوث 
فيها حتى اإ�شعار اأخر، يف ظل مقاومة من "االأبلة طم 
طم" التي جُت�شد �شخ�شيتها "يا�شمني عبدالعزيز". يف 
املرك��ز االأخر جاء فيلم "كارما" لعمرو �شعد واإخراج 
خال��د يو�ش��ف خمالف��ًا ل��كل التوقع��ات خ�شو�شًا ان 

اأعم��ال الثنائي �شويًا اعتادت حتقي��ق ايرادات كبرة 
منه��ا فيل��م "ح��ني مي���رصة" ال��ذي حق��ق 25 مليون 
جني��ه متفوقًا عل��ى كل اف��ام املو�شم الت��ي عر�شت 
في��ه منذ ما يزيد عن خم�شة �شن��وات. فيما حقق فيلم 
"كارما" اإيرادات هزيلة مل تتجاوز ال� 350 األف جنيه 
"336.846" رغم انه من املعروف ارتفاع االيرادات 

ن�شبيًا يف اأيام العطات واالإجازات .

 ن�رص الفنان حممد اإمام، �شورة جديدة وهو ي�شتمتع 
باأجازة ال�شيف، عرب ح�شابه على موقع تبادل 

ال�ش��ور" ان�شتج��رام"، و ح��ازت ال�ش��ورة 
على اإعج��اب الكثر من متابعيه، وذلك 

بع��د جن��اح فيلم��ه اجلديد "ليل��ة هنا 
و�رصور".

وف��ى الي��وم الثامن م��ن عر�س فيلم 
للنج��م حممد  و���رصور"،  "ليل��ة هنا 

اإم��ام والنجمة يا�شم��ني �شربى حقق 
الفيل��م اإي��رادات مرتفعة تق��رب من ال� 

17 ملي��ون جنيه، حيث تخطت اإيراداته 
اأم���س اخلمي���س امللي��ون، وم��ن املتوقع اأن 

يحقق الفيل��م املزيد خال االأيام املقبلة، خا�شة 
مع قرب بدء اأجازة ال�شيف. كان الفيلم قد بداأ عر�شه بال�شينمات 

م�ش��اء اخلمي���س قب��ل املا�شى، وقب��ل طرحه ا�شتط��اع برومو 
الفيل��م حتقي��ق ن�شب��ة م�شاه��دة �شخمة حي��ث تخطى 
12 ملي��ون م�شاهدة فى اأق��ل من 10 اأيام، حيث 
اأظهر الربوم��و العديد من م�شاه��د االأك�شن التى 
مت تنفيذه��ا ب�ش��كل ممي��ز للغاي��ة م��ن خ��ال 
اال�شتعانة مب�شممني معارك اأجانب، اإ�شافة 
اإىل اجلان��ب الكومي��دى ال��ذى ميي��ز اأح��داث 

العمل.
فيل��م "ليل��ة هن��ا و���رصور" ، باك��ورة اإنت��اج 
�رصك��ة �شيرنج��ى الت��ى تظه��ر للن��ور، للمنت��ج 
الكب��ر تامر مر�شى، برئا�ش��ة املنتج اأحمد بدوى، 
م��ن بطول��ة حمم��د ع��ادل اإم��ام، يا�شم��ني �ش��ربى، 
ف��اروق الفي�ش��اوى، بيوم��ى ف��وؤاد، رحاب اجلم��ل، حممد 

�شام، والعب امل�شارعة العاملى كرم جابر.

هاني   مليونا جنيه لـ"حرب كرموز" و"كارما"  في ذيل القائمة
شاكر

محمد 
رمضان

االن , وملتابعة اخر امل�ص����تجدات التي تظهر على ال�ص����احة العراقية والعربية والعاملية , وخلدمة 
االخبار العاجلة حمل تطبيق ) اجلورنال ( ) ALJOURNAL( عرب االجهزة الذكية : 

فبمجرد كتابة كلمة اجلورنال يف خانة البحث يف اأي من اأ�صواق التطبيقات ميكن اإيجاد التطبيق 
اخلا�ص بنا, واأي�ص����ًا الدخول اإىل اأي �ص����فحة وقراءة تعليقات القراء حول خرٍب اأو برنامٍج معني 
واأي�ص����ًا كتابة اآرائك اخلا�ص����ة, كما ميكنك م�صاركة اخلرب اأو اإعادة ن�صره على ح�صاباتك اخلا�صة 

على �صبكات التوا�صل االإجتماعي كالفي�صبوك Facebook بكتابة كلمة اجلورنال .

تطبيق »الجورنال« متوافر مجانا على الهواتف الذكية كافة
يمكنك تنزيله من أسواق 

التطبيقات كافة وتثبيته 

على انظمة االندرويد 
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