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الأراء واملقاالت تعرب عن ر�أي كتابها وال تعرب بال�ضرورة عن وجهة نظر ال�صحيفة

محمد عبده يقضي
إجازته في نيوم

مي عزالدين تخفض أجرها
في "البرنسيسة بيسة"

أحمد زاهر يجري جراحة في
قدمه

«األجر» يهدد بغياب نيللي
كريم عن رمضان
"بريكنغ
باد"

ا�ستغل الفنان حمم��د عبده فر�صة وجوده يف
مدين��ة تب��وك للم�شارك��ة يف �إحي��اء �أوبري��ت
ترحيب��ي ،يق��ام خالل حف��ل ا�ستقب��ال امللك
�سلمان ب��ن عبدالعزيز ،عن��د زيارته املنطقة،
بق�ض��اء �إج��ازة ق�ص�يرة يف �أح��د املنتجعات
ال�سياحية الفاخرة الواقعة على �سواحل �رشما
يف م�رشوع نيوم.
وكانت "روتان��ا" نفت قبل �أيام ما �أثري حول
م��رور "فن��ان الع��رب" ب�أزمة �صحي��ة ،حيث
�ساف��ر عب��ده �إىل �أوروب��ا ،لأن الطبي��ب ال��ذي
يتابع و�ضعه ال�صحي كان موجوداً هناك.

خف�ض��ت الفنانة م��ي عزالدين ما يزي��د عن ثالثة
�أرباع �أجرها نظ�ير بطولتها مل�سل�سل "الربن�سي�سة
بي�سة" املقرر عر�ضه يف رم�ضان املقبل.
وق��ال م�ص��در م��ن داخل اجله��ة املنتج��ة� ،إن مي
امتع�ض��ت م��ن ن�سب��ة التخفي���ض وق��ت االتف��اق
معه��ا ،وحاولت زي��ادة قيم��ة �أجرها م��ع املنتج
تام��ر مر�س��ي ،ولكنها �رسعان ما �أب��دت موافقتها
حر�ص�� ًا عل��ى وجودها يف رم�ض��ان املقبل ،حيث
توا�ص��ل التح�ض�يرات املبدئي��ة مع املخ��رج �أكرم
فري��د ،متهيداً النط�لاق الت�صوير خ�لال الأ�سابيع
القليلة املقبلة.

يعود إلى الشاشة الكبيرة

قال��ت م�صادر ل�صحيفة "هولي��وود ريبورتر"� ،إن خم��رج امل�سل�سل
ال�شه�ير "بريكن��غ ب��اد  ،"Breaking Bad -فين���س غيليغ��ان،
يعمل حالي ًا على ن�سخة �أخرى للم�سل�سل� ،إال �أنه لي�س وا�ضح ًا ما �إذا
كان �سيتم �إ�ص��داره بطريقة م�رسحية� ،أو فيلم لعر�ضه على ال�شا�شة
الكب�يرة .و�أ�ش��ارت ال�صحيفة �إىل �أن��ه مل يعرف بعد م��ا �إذا كان �أي
م��ن النج��وم الأ�صلية للم�سل�س��ل ،مثل بري��ان كران�ست��ون� ،أو �آرون
بول� ،سي�شارك��ون يف امل�رشوع اجلديد .وتقول م�صادر �إن غيليغان
�سيعم��ل عل��ى ال�سيناري��و والإنتاج ورمب��ا الإخراج مبا��شرة .ومن
املتوق��ع �أن يب��د�أ الإنتاج هذا ال�شه��ر يف نيو مك�سيك��و .و�أكد مكتب
ني��و مك�سيكو للأف�لام� ،أنه من املتوقع �إط�لاق امل�رشوع الذي على
الأغل��ب �سيحمل ا�سم "غرينربير" ،يف املنطقة عينها .و�سيمثل فيلم
"بريكن��غ باد" �أول م�رشوع للمخرج بعد ال�صفقة الثالثية اجلديدة
التي وقعها مع �رشكة "�سوين تي يف" يف يوليو (متوز).

شكران

�أ�شادت جومانا مراد بجهود �صناع الدراما ال�سورية لإنعا�شها ،رغم �صعوبة الأو�ضاع يف �سوريا .وقالت جومانا� ، ،إن امل�سل�سالت ال�سورية تواجه �أزمة يف بيعها للمحطات
الف�ضائي��ة ،ف�ض� ً
لا ع��ن �صعوبة الت�صوي��ر داخل �سوريا ،لغياب اال�ستق��رار ،مو�ضحة �أن الو�ضع بات �أف�ضل يف الوق��ت احلايل ،و�أنها تتمني عودة الدرام��ا ال�سورية �إىل �سابق
عهدها� ،أو تكون �أقوى من ذي قبل.

مرتجى وسامر اسماعيل
ينضمان لهذا المسلسل

�أعلن��ت �رشكة " غولدن الي��ن " للإنتاج الفني عن تو�صلها
التف��اق مع النجم��ة ال�سوري��ة �شكران مرجت��ى لالن�ضمام
لبطول��ة م�سل�سل البيئة ال�شامي��ة " �سال�سل ذهب " للمخرج
�إي��اد نحا���س والكات��ب �سيف ر�ض��ا حامد حي��ث �أف�صحت
ال�رشك��ة عن ذلك معلن��ة اكتمال مربع البطول��ة بان�ضمام
�شكران لبطول��ة العمل بالإ�ضافة �إىل النج��وم ب�سام كو�سا
وكاري���س ب�ش��ار ودمي��ة بياع��ة كم��ا �أعلن��ت ال�رشك��ة عن
�ضم��ام النجم �سامر ا�سماعيل لبطولة امل�سل�سل
ان
ال��ذي �سينطلق ت�صوي��ره قريب ًا ليكون جاه��زاً للعر�ض يف
املو�س��م الدرامي املقبل  . 2019ويعد هذا العمل هو الأول
ال��ذي تعلن �شكران م�شاركتها فيه للمو�سم املقبل بينما مل
حت�سم خياراتها الأخرى لغاية الآن حيث تدر�س العديد من
العرو�ض املقدمة لها .

بغداد  -الجورنال

�أج��رى موقع "جيج��ي" الرتكي ا�ستفتاء ع��ن " من هو
النج��م الأف�ض��ل والأق��وى يف ال�سو�شي��ال ميدي��ا" هذا
الع��ام .وكانت نتيج��ة اال�ستفت��اء �صادمة،حيث مل يفز
باملرك��ز الأول �أي م��ن النج��وم الكبار الأو�س��ع �شعبية
على م�ستوى تركيا وال�رشق الأو�سط مثل :خالد �آرغن�ش
ال�شه�ير بال�سلط��ان �سليمان� ،أو كين��ان �أمريزايل �أوغلو
ال�شه�ير ب�إيزي��ل� ،أو ب��وراك �أوزجيفي��ت �أو كيفان���ش

تاتليت��وغ ال�شهري مبهند �،أو �شاتاي �أولو�سوي �أول ممثل
ترك��ي تنتج له �رشك��ة نيتفليك�س العاملي��ة م�سل�سالً،بل
ف��از املمث��ل ال�صاع��د بقوة ج��ان ميان �رشي��ك �أوزغي
غوري��ل ببطول��ة م�سل�سل "البدر" باملرك��ز الأول بن�سبة
�أ�صوات هائل��ة بلغت  50.1باملئة،تاله املمثل الو�سيم
الوا�سع ال�شعبية بوراك �أوزجيفيت بطل "احلب الأعمى"
باملركز الثاين بن�سبة �أ�صوات بلغت  24.4باملئة،وحل
املمث��ل الرتكي الأق��ل �شعبية �أني�س �إري��كان �أحد جنوم
"احلب ال�ضائع" باملركز الثالث بن�سبة �أ�صوات �ضئيلة

إ�ضافية من مناكري الأظافر
املرحلة الثانية :اختاري ثالثة �ألوان �
ّ
والبنف�سجي ،والأ�صفر.
الزه��ري،
البا�ستيل .نق�ترح عليكِ اختيار
ّ
ميكن��كِ �إ�ضافة ما طاب لكِ م��ن الألوان ،كالأخ��ضر والربتقايلّ،
��شرط �أن تكون من درجة البا�ستيل نف�سها� .ضعي قطرات من ك ّل
لون على لوح بال�ستيك��ي .ا�ستخدمي قطعة �صغرية من الـ"بافر"
(ميكن��كِ التق��اط قطعة البافر ه��ذه ،با�ستخدام ملق��ط احلواجب).
ك��م ميكنكِ ا�ستخدام ري�شة مكياج قدمي��ة �رشط �أن يكون حجمها
املطلي باملناكري
طبقي القليل من ك ّل لون على ظف��ركِ
ً
�صغ�يراّ .
ّ
تطبقي
الأبي�ض .ما من قاعدة حم ّددة لر�سم �شكل معينّ  ،املهم ان ّ
ثم
طبق��ة با�ستيل رقيقة .عن��د االنتهاء انتظري حتى ّ
يجف قليلاً ّ ،
امللم��ع ( .)Top Coatمن
�ضع��ي طبق��ة من املناك�ير الواق��ي ّ
النم��اذج املقرتحة� ،أن تر�سم��ي ما ي�شبه �شكل الزه��رة �أو ميكنكِ
عمودية .الأ�شكال كثرية ،ال بل �إ ّنها
أفقية �أو
ّ
ر�سم خطوط مبعرثة � ّ
ملخيلتكِ !
ال حت�صى� ،أطلقي العنان ّ
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ت��وج م�سل�س��ل " - La Casa de Papelبيت الورق" ،اليوم
الثالث��اء ،بجائزة "�إميي" الدولية ،يف فئ��ة �أف�ضل عمل درامي
خ�لال الن�سخة  46حلفل توزيع هذه اجلوائز ،التي تكرم �أف�ضل
الربامج التلفزيونية التي مت �إنتاجها و�إذاعتها خارج الواليات
املتحدة.
وكان امل�سل�سل الإ�سباين يتناف�س يف فئته مع ثالثة م�سل�سالت
�أخ��رى ه��ي " "Urban Mythsم��ن بريطاني��ا و"Um
 "Contra Todosالربازيل��ي ،و""Inside Edge
الهندي.
وق��ال مبتكر امل�سل�س��ل اليك�س بينا" :ه��ذه �آخر حمطة يف عام
مده�ش و�شيء مل نكن نحلم به".
ونال م�سل�س��ل "ق�صة �رضورية" من ت�شيلي جائزة �أف�ضل عمل
لق�ص���ص ق�صرية لأنه ي�ضم  16حلقة عن ق�ص�ص وقعت خالل
حقبة �أوغو�ستو بنو�شيه الديكتاتورية الع�سكرية.
واعتُ�بر "� "Goodbye Aleppoأف�ضل عمل وثائقي حيث
ي��روي ق�صة �أربعة �صحافي�ين مواطنني يبقون يف �رشق حلب
خ�لال ق�صف مكث��ف للنظام ال�س��وري الذي ي�سع��ى ال�ستعادة
املنطقة.
وذهب��ت جائزة �أف�ض��ل م�سل�س��ل للتلفزي��ون �أو م�سل�سل ق�صري،
للإنت��اج الربيط��اين ""Man in the Orange Shirt
الذي يحكي عن ق�صتي حب زوجني من املثليات� ،إحداهما يف
�أربعينيات القرن املا�ضي والأخرى يف الوقت احلايل.
وذهب��ت جائ��زة �أف�ض��ل برنام��ج فن��ي للهولن��دي "Etger
."keret: Based on a True Story

هؤالء النجوم األتراك هم األفضل في السوشيال ميديا لعام 2018

صيحة المناكير باأللوان المائية وأصول تطبيقها للمبتدئات
�صيح��ة املناك�ير بالأل��وان املائي��ة �شاهدناها عل��ى العديد من
خ�صو�صا
ال�سجادات احلمراء حول العامل ،وقد بدت �صيحة مذهلة
ً
و� ّأن تطبيقه��ا ،ال يحتاج بال��ضرورة �إىل ف ّنان حمرتف يف تقليم
الأظاف��ر .لذل��ك� ،إذا كن��تِ ترغب�ين يف تطبي��ق �صيح��ة املناكري
بالألوان املائية ،ما عليكِ �سوى ا ّتباع اخلطوات الآتية:
جيد،
حت�ض�ير الأظاف��ر :ابدئي بتقليم �أظاف��ركِ وت�شذيبه��ا ب�شكل ّ
املي��ت �أو عل��ى الأق�� ّل �إرجاع��ه �إىل ال��وراء .الآن
و�إزال��ة اللح��م ّ
بات��ت �أظاف��ركِ جاه��زة لتطبي��ق مناك�ير الأظافر� .ضع��ي طبقة
اخللفية
املف�ضل �أن تك��ون
علما اّنه م��ن
مناك�ير �
ّ
أحادي الل��ونً ،
ّ
ّ
خ�صو�صا �إذا
زاهي��ة ل�ضم��ان �سهول��ة تنفي��ذ املراح��ل الالحق��ة،
ً
تطبقني ه��ذه ال�صيحة من املناكري
للم��رة الأوىل .نن�صحكِ
كن��تِ ّ
ّ
باختي��ار املناك�ير الأبي���ض النا�صع ،ل ّأن هذا الل��ون ين�سجم مع
ك ّل �أل��وان البا�ستيل وك ّل �أل��وان الب�رشات ،حتى الب��شرة ال�سمراء.
يج��ف هذا اللون قبل االنتقال �إىل املرحلة الثانية.
انتظري ح ّتى
ّ

ك�شف��ت النجم��ة التون�سي��ة هن��د �ص�بري للم��رة الأوىل
ع��ن معاناته��ا م��ن هج��وم جمه��ور املط��رب املغربي
�سع��د املجرد عليه��ا ،بعد ن�رش تغريدته��ا ال�شهرية �ضده
عق��ب اتهامه بتهمة االعت��داء اجلن�سي الثاني��ة ،م�ؤكدة
�أنه��ا تلق��ت تهديدات م�ستمرة ودع��وات �أن تغت�صب هي
وابنتيها من قبل جمهوره ،ومل ي�ساندها �أحد من الو�سط
الفني.
التحر���ش �ضم��ن فعاليات
ع��ن
ن��دوة
يف
هن��د
أ�ش��ارت
�
ّ
مهرج��ان قرط��اج ال�سينمائي� ،أ ّنها دافع��ت عن املجرد
خ�لال اعتقاله للم��رة الأوىل� ،إال �أن تكرار اتهامه للمرة
الثانية دفعه��ا �إىل التعبري عن موقفها من الق�ضية ،يف
تغري��دة �شهرية ع�بر ح�سابها مبوقع توي�تر قالت فيها:
كن��ت م��ن النا�س الذي��ن ا�ستبع��دوا اتهام��ه الأول ،لكن
التكرار قتل ال�شك ،هذا ال�شاب ا�ستهرت بنف�سه وبجمهوره
وال ي�ستحق �أن يكون جنما �أو قدوة لأحد.
تتل��ق دعم ًا من �أحد يف احلملة التي �شنها
�أكدت �أنها مل
ّ
جمه��ور ملج��رد �ضده��ا ،رغم تلقيه��ا تهدي��دات قا�سية
مل��دة �شهرين و�صل��ت حد التمن��ي بتعر�ضه��ا وابنتيها
للإغت�ص��اب ،و�أ�ش��ارت �إىل �أنه��ا مل تك��ن �أب��داً �ضحي��ة
للتحر���ش اجلن�سي منذ بدايتها الفنية ،لأنها كانت قوية
وا�ستطاع��ت الدفاع عن نف�سها �ضد �أي �شخ�ص حاول �أو
بالتحر�ش بها.
فكر
ّ
وتابع��ت م�ضيف��ة �أن��ه ال يوج��د م��ن بني جنم��ات الفن
العربي من ت�ستطيع التطرق ملو�ضوع التحر�ش اجلن�سي
عل��ى غرار جنم��ات هولي��ود ،لأنهن يخفن م��ن رد فعل
اجلمهور.

La Casa de Papel
يتوج بجائزة «إيمي»

�أجري الفن��ان �أحمد زاهر جراح��ة يف قدمه� ،إثر
�إ�صابت��ه بك��سر ناجت عن ان��زالق قدمه يف حفل
الفن��ان تام��ر ح�سني ،ال��ذي �أقيم ،ي��وم اجلمعة،
داخ��ل �أحد امل��والت التجاري��ة ،وق��ام بتقدميه
نظراً لعالقة ال�صداقة التي تربطه مبطرب احلفل.
ال
وح�س��ب م�صدر �أن زاه��ر �أكمل احلف��ل متحام ً
عل��ي نف�س��ه ،ولكنه اجته بعده��ا �إىل امل�ست�شفى،
و�أج��رى �أ�شع��ة عل��ى مو�ض��ع الإ�صاب��ة ،ليتبني
�إ�صابت��ه بك��سر يحت��اج �إىل تدخ��ل جراح��ي،
وبالفع��ل �أج��رى العملي��ة وم��ن املق��رر خلوده
للراحة لفرتة لن تقل عن �شهر.

رف�ض��ت الفنان��ة نيللي كرمي تخفي�ض قيم��ة �أجرها �إىل
الن�ص��ف ،نظ�ير تعاقده��ا مع �رشك��ة "�سيرنج��ي" على
بطولة م�سل�سل جديد ،لعر�ضه يف رم�ضان املقبل.
وق��ال م�صدر من داخل اجله��ة املنتجة ،لـ� ،24إن نيللي
بات��ت مه��ددة بالغياب ع��ن املو�س��م الرم�ض��اين ،حال
�إ�رصاره��ا عل��ي التم�سك بقيم��ة �أجره��ا دون تخفي�ضه،
ال�سيما �أن ال�رشكة تتبع اجتاه ًا بتخفي�ض �أجور النجوم
دون ا�ستثن��اء ،م�ضيف�� ًا �أنه حال تعاق��د نيللي مع جهة
�إنتاجي��ة �أخ��رى ،ف�سيت��م عر���ض م�سل�سلها عل��ى �إحدى
القنوات اخلليجية ولن تُعر�ض يف م�رص ،بح�سب قوله.
يذك��ر �أن �آخر �أعمال نيللي كرمي كان م�سل�سل "اختفاء"،
الذي ُعر�ض يف رم�ضان املا�ضي،

هند صبري :تعرضت لتهديدات
قاسية من جمهور سعد المجرد

بلغت  12باملئة.
واملفاج���أة يف حل��ول املمثل الو�سيم باري���ش �أردوت�ش
بط��ل "حب للإيج��ار" يف املركز الراب��ع بن�سبة خمجلة
ج��داً بلغت  2.5باملئ��ة ،وهو ال��ذي كان يحتل املراكز
الأوىل يف ال�سو�شيال ميديا خالل عر�ض م�سل�سله "حب
للإيج��ار" على مدار عامني متتالي�ين�،إال �أن م�شاركته
التفاعلي��ة يف من�صات التوا�ص��ل الإجتماعي انخف�ضت
ب�شكل ملحوظ �إثر انتهاء م�سل�سله،وتباط�ؤه بالعودة �إىل
ال�شا�شة بعمل جديد،واكتفا�ؤه بالإعالنات حالياً.
واملفاج���أة الأك�بر بحل��ول �شات��اي �أولو�س��وي بط��ل
"�أ�سميته��ا فريح��ة" و"يف الداخ��ل" ال��ذي يخطو �أوىل
خطوات��ه نح��و هوولي��وو م��ع "نتفليك���س" مب�سل�سل��ه
"احلام��ي" يف املركز اخلام�س بن�سبة ال تكاد ت�ستحق
الإهتم��ام بلغ��ت  1.6باملئ��ة .وت�ش��ارك املمث�لان
كيفان���ش تاتليتوغ ،وك��رم بور�سني باملرك��ز ال�ساد�س
بن�سب��ة منخف�ض��ة ج��داً ج��داً بلغ��ت  1.1باملئة،وح��ل
املمثل الو�سيم ال�صاعد بقوة �ألب نافروز �رشيك املمثلة
ال�شاب��ة �ألينا ب��وز ببطولة "ال ترتك ي��دي" الذي يحقق
ن�سب��ة م�شاه��دة عالية باملرك��ز ال�سابع بن�سب��ة �ضئيلة
للغاي��ة بلغ��ت  1باملئ��ة فقط� .أم��ا النج��وم الذين حلوا
مبرات��ب مت�أخرة بن�سب��ة تقل عن  1باملئ��ة فهم� :أرا�س
بول��وت �أنيمل��ي ال�شهري مبج��د بطل "على م��ر الزمان"
و"احلفرة"،وب��وراك دني��ز �رشي��ك هازال كاي��ا ببطولة
"حكايتنا"،وقادير دوغلو بطل "ال�سلطانة ق�سم"،وتولغا
�ساريتا�ش بطل "بنات ال�شم�س" و"العهد"،و�أجنني �ألتان
دوزيات��ان بطل "قيامة �أرطغرل"،و�سيت�شكني �أوزدميري
بط��ل "ق�صة حب"،و�شكرو �أوزيلدي��ز بطل "ث�أر الإخوة"
و"يبق��ى �أمل"،ومراد يلدرمي بط��ل "عا�صي"،و�أوزجان
دنيز بطل "عرو�س ا�سطنبول"،و�أوكتاي كاينارجا بطل
"قطاع الطرق ال يحكمون العامل" وغريهم.
وق��د ك�ش��ف ه��ذا الإ�ستفتاء تراج��ع جن��وم امل�سل�سالت
الأعل��ى �شعبية عن التوا�صل م��ع جمهورهم عرب مواقع
التوا�ص��ل الإجتماعي �إم��ا بذريعة عدم وج��ود وقت�،أو
خوف ًا من انخفا�ض هالتهم كنجوم من خالل التوا�صل
اليومي مع معجبيهم حول العامل.
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