
الرداد يحصل على 4.5 ماليين 
جنيه في "الزوجة 18"

رسام كاريكاتير عراقي يحصد 
المرتبة االولى بين 270 مشتركا 

إندونيسيا تحظر بّث 85 
أغنية "إباحية" في جاوا

ويل سميث ينفي المشاركة في الجزء 
المقبل من "الفرقة االنتحارية"

يوا�ش��ل ح�ش��ن ال��رداد ت�ش��وير امل�ش��اهد الداخلية يف 
م�شل�ش��له اجلديد "الزوجة 18" داخل �ش��قة �ش��كنية يف 
القاهرة. وح�شب م�ش��ادر اأن الرداد تقا�شي 4 ماليني 
ون�ش��ف امللي��ون جني��ه م���ري اأج��راً ع��ن م�شل�شل��ه 
اجلدي��د، واأن��ه واف��ق علي خف���ض اأجره بن�شب��ة كبرية 
للم�شارك��ة يف املو�شم الرم�شاين، خا�ش��ًة اأن م�شل�شله 
الأخ��ري "عزم��ي واأ�شج��ان"، الذي ُعر���ض يف رم�شان 
املا�ش��ي، مل يحق��ق جناحًا كبرياً. وي�ش��ارك يف بطولة 
"الزوج��ة 18" ناه��د ال�شباع��ي، وحمم��ود الب��زاوي، 
وحمم��ود الليثي، و�شيماء �شيف، وهيدي كرم، وهو من 
تاأليف خالد اأبوبكر ووليد اأبو املجد، واإخراج م�شطفي 

فكري.

 ، حبي��ب  خمل��د  العراق��ي  الكاريكات��ري  ر�ش��ام  ح�ش��د 
عل��ى املرتب��ة الوىل م��ن ب��ني 270 م�ش��ركا و360 
كاريكات��ريا م�ش��اركا يف م�شابقة "ري�ش��ة بيار �شادق" 

اللبنانية للفنون اجلميلة. 
وقال��ت الوكال��ة الوطني��ة لالأنب��اء اللبناني��ة، اإن ر�شام 
الكاريكاتري العراقي خملد حبيب فاز يف املرتبة الوىل 
للر�شام��ني امل�شتقل��ني من ب��ني 270 م�ش��ركا و360 
كاريكات��ورا م�شاركا يف م�شابقة "ري�ش��ة بيار �شادق" 
يف ن�شخته��ا الثالث��ة، التي اقيمت يف ح��رم الكادميية 
اللبنانية للفنون اجلميلة "الألبا". واأقيم م�شاء اخلمي�ض 
حفل توزي��ع اجلوائز على الفائزي��ن يف م�شابقة "ري�شة 
بي��ار �شادق" يف ن�شخته��ا الثالثة، يف حرم الكادميية 

اللبنانية للفنون اجلميلة "الألبا"،

و�شف��ت ال�شلط��ات الإندوني�شي��ة ع���رات الأغ��اين 
ب��� "الإباحي��ة"، ومنع��ت بثه��ا خ��الل النه��ار يف 
مقاطعة جاوا الغربي��ة املحافظة التي يقطنها 48 
ملي��ون ن�شم��ة، وبينها اأغ��اٍن اإنكليزي��ة لإد �شريان 
واأريان��ا غراندي وبرونو مار�ض، وفقًا ل�شحيفة "ذا 
غارديان". واعتربت هيئة اإذاعة غرب جاوا اأن 85 
اأغنية، منه��ا 17 اأغنية بوب اأجنبية، ت�شم حمتوى 
خم�ش�ش��ا للبالغني اأو عدائي��ا. ويف مذكرة �شدرت 
الثالثاء، اأعلنت اللجن��ة اأن الأغاين املخالفة ي�شمح 
بت�شغيلها فقط بني ال�شاعة العا�رة م�شاء وال�شاعة 
الثالث��ة �شباحًا. وق��ال نائب رئي���ض الهيئة، لأحد 
املواق��ع الإخباري��ة املحلي��ة، اإن "كلم��ات الأغاين 
حمظ��ورة، لأن فيه��ا حمت��وى اإباحي��ا وفاح�ش��ا... 

وبع�شها ت�شلع الن�شاء". 

ن���ر جيم���ض كام��ريون عرب ح�شابه على توير �ش��ورة لزجاج �شفينة تايتانيك، الذي كانت ت�شتند عليه النجمة كيت وين�شلت، معلقًا: "بعد م��رور ع�رين عامًا من اإنتاج الفيلم، ل تزال ب�شمات يد 
كيت وين�شلت باقية ومرئية حتى هذه اللحظة"، مف�راً ذلك با�شتخدام �شرباي خا�ض ي�شاعد على الحتفاظ باآثار الأ�شياء.

اأعل��ن وي��ل �شمي��ث ان�شحاب��ه ر�شمي��ًا م��ن اجل��زء 
املقب��ل من"الفرق��ة النتحاري��ة"، والذي لعب يف 
جزئ��ه الأول �شخ�شية "ديد�شوت"، ب�شبب ان�شغاله 
بت�شوي��ر عدد م��ن الأعم��ال الفنية، ح�شبم��ا اأفاد 
موقع فاريت��ي. وجاء ذلك تزامنا مع اإعالن موعد 
ط��رح اجل��زء الثاين من الفيل��م يف اأغ�شط���ض )اآب( 
2021، و رغم اأن "وارنر برو�ض" مل تعلن اأ�شماء 
امل�شارك��ني يف اجلزء الق��ادم، اإل اأن تقارير قالت 
اإن تقييم��ات النق��اد ال�شلبية الت��ي ح�شدها اجلزء 
الأول م��ن الفيل��م، كان��ت �شب��ب ان�شح��اب بع�ض 

اأبطاله.
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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�ض بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�شيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

تغضب محبي فيلم
 "The Notebook" 

بصمات كيت وينسليت على 
"تايتانيك".. بعد 20 عامًا

هل هناك عالقة حب بين ليدي غاغا 
وبرادلي كوبر؟ 

اإلعالنات... وسيلة مشاهير ونجوم تركيا لزيادة ثرائهمحميد الشاعري مع عمرو دياب... أّيام على البال

ينعون ضحايا حريق قطار 
محطة مصر

هاج��م ع�ش��اق الفيل��م الرومان�شي "ذا نوت ب��وك" �شبك��ة نتلفيك�ض، 
معربي��ن عن رف�شه��م ال�شديد للتغيريات الت��ي اأجرتها نتفليك�ض على 

نهاية الفيلم الكال�شيكي بن�شخته املعرو�شة على �شبكتها حاليًا.
اأث��ارت نهاية فيلم الدرام��ا الرومان�شي، "ذا نوت ب��وك" احلائز على 
العدي��د م��ن اجلوائز، غ�ش��ب حمبي��ه بع��د م�شاهدته عل��ى نتفليك�ض 
بنهاي��ة خمتلفة، حيث ر�ش��د م�شهد النهاية الثنائ��ي ريان غو�شلينغ 
ورا�شي��ل ماك اآدم��ز مم�شكان باأي��دي بع�شهما، وحتل��ق الطيور فوق 
بح��رية اأمامهم��ا، وذل��ك بدًل م��ن م�شه��د النهاية ال�شاب��ق املعروف 
برحيلهم��ا �شوي��ًا بع��د اأن يتذك��را ق�شة حبهم��ا التي يرويه��ا ريان 
غو�شلين��غ لزوجت��ه، بع��د اإ�شابته��ا بالزهامي��ر. وع��رب رواد مواق��ع 
التوا�ش��ل الجتماعي عن رف�شه��م من خالل �شل�شلة م��ن التغريدات 
عل��ى توير حيث قال اأحد املتابعني " اإذا كنت تخطط مل�شاهدة فيلم 

ذا نوت بوك على نتفليك�ض.

   نع��ى جنوم م�ري��ون وعرب �شحايا حري��ق قطار حمطة م�ر 
والذي اأ�شفر عن مقتل 24 �شخ�شًا واإ�شابة 40.

وغ��ردت منة �شلبي ع��رب ح�شابها بتوي��ر قائلة: "اأنع��ى من قلبي 
�شه��داء حمط��ة م���ر يف ه��ذه الفاجعة، خ��رب ب�شع و�ش��ور اأب�شع، 
الله��م �شرب اأهل ال�شحايا و�شرب قلوب امل�ريني، اإنا هلل واإنا اإليه 
راجع��ون". وكتب حممد رم�شان عرب في�ض بوك قائاًل: "ح�شبي اهلل 
ونع��م الوكي��ل، اللهم ارحم كل طف��ل و�شيدة ورج��ل لي�ض لهم ذنب 
يف اأي �ش��يء". ونع��ت من��ة ف�ش��ايل �شحاي��ا احلري��ق، ع��رب في�ض 
ب��وك بقوله��ا: "م���ض فاهمة النا���ض دي اإيه، منه��م هلل، ح�شبي اهلل 
ونع��م الوكي��ل، ربنا يح�رهم عل��ي اأغلي ما عندهم ي��ارب، وربنا 
ي�ش��رب اأهل ال�شه��داء ي��ارب". وكتبت عبري �شربي ع��رب في�ض بوك 
قائل��ة: "ربنا يرحم �شحايا القطار وي�ش��رب اأهاليهم، وينجينا من 

امل�شائب والإهمال".

 يحر�ض املخ��رج احلائز على الأو�شكار و�شاحب 
جيم���ض  ال�شينم��ا،  تاري��خ  يف  اإي��رادات  اأعل��ى 
كام��ريون عل��ى الحتف��اظ بديك��ورات ومالب���ض 
ا�شتديوه��ات ت�شوي��ر اأفالمه الت��ي حققت جناحًا 
منقط��ع النظري يف متحفه اخلا���ض، ومن اأبرزها 
فيلم تايتانيك، الذي حقق رقمًا قيا�شيًا باعتباره 
ث��اين اأف��الم ال�شينم��ا حتقيق��ًا لالإي��رادات. ون�ر 
جيم���ض كامريون عرب ح�شاب��ه على توير �شورة 
لزجاج �شفين��ة تايتانيك، الذي كانت ت�شتند عليه 
النجمة كيت وين�شل��ت، معلقًا: "بعد مرور ع�رين 
عام��ًا م��ن اإنتاج الفيلم، ل ت��زال ب�شمات يد كيت 
وين�شل��ت باقي��ة ومرئي��ة حت��ى ه��ذه اللحظ��ة"، 
مف���راً ذلك با�شتخدام �شرباي خا�ض ي�شاعد على 
الحتف��اظ باآث��ار الأ�شي��اء. و�شلت تكلف��ة اإنتاج 
الفيل��م الأ�شط��وري تايتاني��ك 200 مليون دولر 
اأمريك��ي، مما جعله من �شمن اأغلى اأفالم ال�شينما 
الت��ي اإنتاجه��ا يف ذل��ك الوق��ت، اإل اأن اإيرادات��ه 
القيا�شية يف �شب��اك التذاكر حول العامل جتاوزت 
حاج��ز 1.84 ملي��ار دولر اأمريك��ي، وت�شاعفت 
لت�ش��ل اإىل اأك��ر م��ن ملي��اري دولر بع��د اإطالق 
ن�شخت��ه الثالثي��ة الأبعاد ع��ام 2012 تزامنًا مع 

الذكرى املئوية لغرق �شفينة تايتانيك.

لطامل��ا تداول��ت تقارير و�شفح��ات �شائعات حول 
اإمكاني��ة وج��ود عالقة جتم��ع بني املغني��ة ليدي 
غاغ��ا واملمث��ل واملغن��ي واملخرج ب��راديل كوبر، 
وتع��ززت من خ��الل اأدائهم��ا الذي ب��دا رومان�شيًا 

وحميميًا خالل حفل "اأو�شكار".
ويف ظ��رف يوم��ني فق��ط حق��ق اأداء الفنانني على 
م�رح حفل توزيع جوائ��ز "اأو�شكار" اأكر من 15 
ملي��ون م�شاهدة يف موقع "يوتيوب"، وبدا الإثنان 
قريب��ني ج��داً ومن�شجمني، ما جع��ل البع�ض يعترب 

هذه اإ�شارة توؤكد ال�شائعة.
وخالل ظهورها يف برنامج "جيمي كيميل ليف"، 
قال كيميل: "كان هناك ان�شجام مع براديل، وعلى 
الف��ور، واأظن اأن هذه جماملة، ب��داأ النا�ض يقولون: 

اأوه، يجب اأن يكونا على عالقة حب".
وردت الفنان��ة عل��ى �ش��وؤال كيمي��ل ب�ش��ن هج��وم 
لذع عل��ى مواقع التوا�ش��ل: "اأوًل، و�شائل الإعالم 
مرحا���ض  ه��ي  تام��ة،  ب�راح��ة  الجتماعي��ة، 
الإنرن��ت. وم��ا فعلته بالثقاف��ة ال�شعبي��ة   هو اأمر 

بائ�ض".
وتابع��ت: "راأى النا�ض احلب، وخّم��ْن ماذا، هذا ما 
اأردن��ا اأن ي��راه النا�ض"، "اإنها اأغني��ة حب، والفيلم 
ه��و ق�ش��ة ح��ب، لق��د عملن��ا بج��د، وعملن��ا طوال 

الأ�شبوع على هذا الأداء".
كان  الأداء،  منظ��ور  "م��ن  التو�شي��ح:  ووا�شل��ت 
م��ن امله��م بالن�شبة لنا اأن نك��ون متناغمني طوال 
الوق��ت. لقد ظلت ذراع��ي ملفوفة حول توين بينيت 
)مغن��ي اأمريكي( مل��دة ثالث �شن��وات خالل جولة 
ح��ول الع��امل. عندما تغن��ي اأغاين احل��ب، فهذا ما 

تريد اأن ي�شعر به النا�ض".

حلق��ت اأحالم �شاب عراق��ي يف الع�رينات من عم��ره، من بغداد، 
اإىل �شف��اف نه��ر التاميز، انتق��ال اإىل مدينة الديان��ات والطقو�ض 
املعب��دة بالزهور، ومنها اإىل منطقة البلقان، و�شول اإىل مهرجان 

�شينمائي تنطلق فعالياته الأحد املقبل يف العا�شمة بغداد.
م��ن �شط��ح منزل��ه الكائ��ن يف منطق��ة الأم��ني الثاني��ة، �رق��ي 
العا�شم��ة بغ��داد، ا�شتطاع اأن ميزج املخرج ال�ش��اب، ح�شام ناظم 
قا�شم، مو�شيقى الأمل باحلياة التي ل يجدها الكثري من العراقيني 
يف بالدهم اإثر ويالت احلرب وما مروا به خالل �شطوة الإرهاب.

وي�ش��ارك املخرج قا�شم، وهو خم��رج وموؤلف مو�شيقى ت�شويرية، 
يبلغ من العمر 26 �شنة، بفيلمه الذي اأعطاه عنوان "اأر�ض ل حياة 
فيها"، مبهرجان "3 دقائ��ق"، لل�شنة الثانية على التوايل، بعد اأن 
ح�ش��د ت�ريحات ع��دة يف مهرجانات �شينمائي��ة دولية. وحتدث 
قا�ش��م، يف ت�ري��ح �شحفي، عن فيلمه وملخ�ش��ه والنجاح الذي 
حقق��ه، قائاًل:"اإن��ه يتح��دث ع��ن �شخ�ض لدي��ه اأحالم��ه، وحياته 

اخلا�ش��ة، ولكن��ه ول��د يف بلد ل توج��د فيه حياة، حي��ث كل �شيء 
م�شلوب، ل ميكنه اأن يحلم بحلم جميل اأو طموح جميل".

وا�شاف، اأن الفيلم وهو من بطولة اأخيه الأكرب، ق�شري �شامت قام 
باإخراج��ه وت�شوي��ره واإعداد املونتاج له م��ع مو�شيقى ت�شويرية 
م��ن تاأليفه، م��ع ميزانية ذاتية، حجمها �شف��ر. وك�شف قا�شم، اأنه 

ا�شتخ��دم كام��ريا هات��ف samsung Galaxy s9 plus، يف 
ت�شوير الفيلم، يف منزله، لكن مع هذا مت تر�شيحه لعدة تر�شيحات 
Life Safety Intern a  ه��ي: الت�ري��ح الأول يف مهرج��ان
tional Film Festival يف بري�شتين��ا عا�شم��ة جمهوري��ة 
كو�شوف��و، "الواقع��ة يف منطق��ة البلق��ان، يف ق��ارة اأوروبا، وهي 
DADAS a  اأ�شغر دول��ة فيها. وتر�شح الفيل��م يف مهرجان،
 HEB PHALKE INTERNATIONAL FILM
FESTIVAL AWARD 2019، يف الهند. اأما الثالث يف 
مهرج��ان LiftaOff Global، يف عا�شم��ة اململك��ة املتحدة 
الربيطاني��ة، لندن "املطلة على نهر التامي��ز. والر�شح الرابع، يف 
مهرج��ان 3 دقائق يف 3 اأيام ال�شينمائ��ي، يف بغداد، ح�شبما اأكد 
املخرج ال�شاب، م�شريا اإىل عدم مواجهته اأية معوقات فعلية اأثناء 
الت�شوير. وم��ن املحدد اأن تنطلق فعالي��ات مهرجان "3 دقائق" 
يف العا�شم��ة بغ��داد، الي��وم الأح��د ، امل�ش��ادف، 3 اآذار/مار�ض، 
م�شتم��را اإىل يوم الثالثاء، اخلام�ض من ال�شه��ر املذكور، مب�شاركة 

حملية وعربية ودولية.

ي�شتم��ر يف الظه��ور ب��ني الف��رة والأخ��رى ع��دد من جن��وم الفن 
وم�شاه��ري الدرام��ا الأت��راك، يف اإعالن��ات مل��اركات جتاري��ة اأو 
بن��وك و���ركات اأخرى. وق��د اأ�شبح خالل الف��رة الأخرية بع�ض 
النج��وم الأت��راك وجه��ًا دعائي��ًا مل��اركات املالب���ض والبن��وك، 
اإذ تنت���ر �شوره��م يف عم��وم �ش��وارع امل��دن وواجه��ات و�شائل 
الإع��الم املختلفة. ويف ذات الوقت الذي ت�شعى فيه تلك ال�ركات 
لال�شتف��ادة م��ن �شه��رة النج��وم لت�شوي��ق منتجاته��ا، تعترب تلك 
الإعالن��ات و�شيل��ة مل�شاعفة ث��راء امل�شاه��ري والنج��وم الأتراك، 
اإ�شافة اإىل م��ا يح�شلون عليه من خالل م�شاركاتهم يف م�شاريع 

التمثيل اأو احلفالت الفنية.
بطل اأرطغرل:وّقع بطل م�شل�شل قيامة اأرطغرل املمثل اجنني التان 
دوزيات��ان، خالل الف��رات املا�شية، عقداً مع وق��ف بنك الركي 

ملدة عام واحد، على اأن يكون هو الوجه الدعائي للبنك يف جميع 
الإعالنات، وذلك مقابل 6 ماليني لرية تركية )نحو مليون دولر 

اأمريكي(.
الوط��ن  اأوزريل، املعروف��ة يف  ال�شلطان��ة هيام:املمثل��ة مري��ام 
العرب��ي بال�شلطانة هيام، ظه��رت يف فيديو اإعالين ل�ركة اليدور 
مقاب��ل 600 األ��ف دولر، ما يع��ادل اأكر من ملي��ون لرية تركية 

يف حينها.
مهند:املمث��ل كيفان���ض تاتليت��وغ، املع��روف عربي��ًا با�شم مهند، 
يعترب هو الآخر الوج��ه الدعائي لإعالنات "اك بنك الركي"، وقد 
ظهر خالل ال�شنوات ال�شابقة يف العديد من الفيديوهات الإعالنية 

للبنك، حمققًا مبلغ 2 مليون دولر من تلك الإعالنات.
تاركان:ظه��ر الفنان تاركان نهاية عام 2018 يف فيديو اإعالين 

ل�رك��ة كوكا ك��ول وهو ي��وؤدي ح��ركات راق�شة مقاب��ل مبلغ 3 
ماليني لرية تركية، وفقًا ملا تداولته ال�شحافة الركية.

و�شب��ق اأن �شارك املطرب الركي تاركان يف 9 اإعالنات ل�ركات 
الت�ش��الت الركي��ة، و�رك��ة بيب�ش��ي و�ركات ط��الء وغريها، 
حمقق��ًا من خالله��ا اأرباحًا هائلة تقدر جمموعه��ا باأكر من 40 

مليون لرية تركية.
اأوزجان و�شيال

ع��ام 2015 ظه��ر املمثل اأوزج��ان ديني��ز بطل م�شل�ش��ل عرو�شة 
اإ�شطنب��ول، يف اإع��الن غنائ��ي ل�رك��ة ك��وكا ك��ول اأي�ش��ًا برفقة 
الفنان��ة �شيال، وقد ح�شل اأوزج��ان على ما يعادل مليونًا ون�شف 

لرية تركية، فيما ربحت يف حينها �شيال 700 األف لرية تركية.
اأرا�ض وهاندا اأرت�شيل

يف قم��ة جنومّيت��ه، ُمنع حمي��د ال�شاعري من العم��ل يف م�ر ملدة اأربع 
�شن��وات، اإث��ر م�ش��اكل قانوني��ة م��ع نقاب��ة املو�شيقي��ني. كان ذلك عام 
1992. لك��ن الكاب��و ا�شتمّر يف العمل، واجت��ه اإىل ال�شينما مقدمًا فيلم 
"ق���ر البندق" )1995(. مع عودته اإىل العمل املو�شيقي �شنة 1996، 
ع��رف ال�شاعري كي��ف يعّو�ض غياب ا�شمه عن ال�شاح��ة، فعاد مع النجم 
املطل��ق يف م���ر، وقته��ا، عمرو دياب. لتك��ون النتيجة واح��داً من اأهم 
واأب��رز األبوم��ات عمرو دي��اب، واأوىل املحطات التي و�شع��ت "اله�شبة" 
على اخلريطة العاملية. نحن نتحّدث عن األبوم "نور العني" الذي وّزع كل 
اأغانيه حميد ال�شاعري. مع اأغنية "نور العني"، ا�شتخدم حميد الغيتارات 
والأكوردي��ون خللق ج��و �رقي جديد عل��ى الأذن امل�ري��ة، و�شاحبه 
باإيقاع قادم من ليبيا، وحتديداً غيطة بنغازي، وهو اإيقاع الزفة الليبية، 
كما اأ�شار "الكابو" يف اأحد الربامج التلفزيونية. هكذا، انطلق عمرو دياب 
بهذه الثيمة اللحنية، نحو اكت�شاح ال�شوق التجاري، لي�ض فقط يف الوطن 
العربي، ولكن يف العامل، فانت�رت الأغنية ب�شكل كبري. نعود اإىل بدايات 

اللق��اء الأول ب��ني الرجلني. رغم اأن ال�شاعري ودي��اب ظهرا على ال�شاحة 
امل�ري��ة تقريب��ًا يف الف��رة نف�شه��ا، اإل اأن اللق��اء الأول بينهما مل يكن 
يف م���ر، بل يف الأردن �شن��ة 1986، يف كوالي�ض برنام��ج "اأيام على 
البال"، مع املذيع مروان ال�شواف. كان دياب معجبًا باأعمال ال�شاعري 
الأخرية، مثل "حبيبة" و"يا �شمرة"، واتفقا على العمل مع بع�شهما عند 
الع��ودة اإىل القاهرة. مع األبوم "ميال" )1988(، ورغم اأن فتحي �شالمة 
هو من وزع اأ�شهر اأغاين الألبوم، اأي "ميال" و"نع�شق القمر" و"كلميني"، 
اإل اأن ح�ش��ور ال�شاع��ري يف التوزي��ع كان طاغيًا مع عمل��ه على ن�شف 

اأغاين الألبوم، اأبرزها طبعًا اأغنية "توبة" التي حلنها عمرو دياب.
ورغ��م غياب حمي��د ال�شاعري لف��رات متقطعة عن العمل م��ع دياب، اإل 
اأنه كان دائمًا ير�ّشخ �شيطرة هذا الأخري على ال�شاحة. الأكيد اأن الرجلني 
كان��ا بحاجة لبع�شهما بع�شًا؛ كل منهم��ا يبحث عن النجاح والدقة يف 
العمل، وتقدمي اجلديد، وحتريك امل�شتمع، اإىل جانب التجريب يف الأحلان 

والتوزيع. وهو ما ظهر مع الألبومني "اأيامنا" و"ويلوموين".
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