
محمد عبده يقضي 
إجازته في نيوم

أحمد زاهر يجري جراحة في 
قدمه

»األجر« يهدد بغياب نيللي 
كريم عن رمضان

مي عزالدين تخفض أجرها 
في "البرنسيسة بيسة"

ا�صتغل الفنان حمم��د عبده فر�صة وجوده يف 
مدين��ة تب��وك للم�صارك��ة يف اإحي��اء اأوبري��ت 
ترحيب��ي، يق��ام خالل حف��ل ا�صتقب��ال امللك 
�صلمان ب��ن عبدالعزيز، عن��د زيارته املنطقة، 
بق�ص��اء اإج��ازة ق�ص��رة يف اأح��د املنتجعات 
ال�صياحية الفاخرة الواقعة على �صواحل �رشما 

يف م�رشوع نيوم.
وكانت "روتان��ا" نفت قبل اأيام ما اأثر حول 
م��رور "فن��ان الع��رب" باأزمة �صحي��ة، حيث 
�صاف��ر عب��ده اإىل اأوروب��ا، لأن الطبي��ب ال��ذي 

يتابع و�صعه ال�صحي كان موجوداً هناك. 

اأجري الفن��ان اأحمد زاهر جراح��ة يف قدمه، اإثر 
اإ�صابت��ه بك���رش ناجت عن ان��زلق قدمه يف حفل 
الفن��ان تام��ر ح�صني، ال��ذي اأقيم، ي��وم اجلمعة، 
داخ��ل اأحد امل��ولت التجاري��ة، وق��ام بتقدميه 
نظراً لعالقة ال�صداقة التي تربطه مبطرب احلفل.
وح�ص��ب م�صدر اأن زاه��ر اأكمل احلف��ل متحاماًل 
عل��ي نف�ص��ه، ولكنه اجته بعده��ا اإىل امل�صت�صفى، 
واأج��رى اأ�صع��ة عل��ى مو�ص��ع الإ�صاب��ة، ليتبني 
جراح��ي،  تدخ��ل  اإىل  يحت��اج  بك���رش  اإ�صابت��ه 
وبالفع��ل اأج��رى العملي��ة وم��ن املق��رر خلوده 

للراحة لفرتة لن تقل عن �صهر.

رف�ص��ت الفنان��ة نيللي كرمي تخفي�ض قيم��ة اأجرها اإىل 
الن�ص��ف، نظ��ر تعاقده��ا مع �رشك��ة "�صيرنج��ي" على 

بطولة م�صل�صل جديد، لعر�صه يف رم�صان املقبل.
وق��ال م�صدر من داخل اجله��ة املنتجة، ل�24، اإن نيللي 
بات��ت مه��ددة بالغياب ع��ن املو�ص��م الرم�ص��اين، حال 
اإ�رشاره��ا عل��ي التم�صك بقيم��ة اأجره��ا دون تخفي�صه، 
ل�صيما اأن ال�رشكة تتبع اجتاهًا بتخفي�ض اأجور النجوم 
دون ا�صتثن��اء، م�صيف��ًا اأنه حال تعاق��د نيللي مع جهة 
اإنتاجي��ة اأخ��رى، ف�صيت��م عر���ض م�صل�صلها عل��ى اإحدى 

القنوات اخلليجية ولن ُتعر�ض يف م�رش، بح�صب قوله.
يذك��ر اأن اآخر اأعمال نيللي كرمي كان م�صل�صل "اختفاء"، 

الذي ُعر�ض يف رم�صان املا�صي، 

اأ�صادت جومانا مراد بجهود �صناع الدراما ال�صورية لإنعا�صها، رغم �صعوبة الأو�صاع يف �صوريا. وقالت جومانا، ، اإن امل�صل�صالت ال�صورية تواجه اأزمة يف بيعها للمحطات 
الف�صائي��ة، ف�ص��اًل ع��ن �صعوبة الت�صوي��ر داخل �صوريا، لغياب ال�صتق��رار، مو�صحة اأن الو�صع بات اأف�صل يف الوق��ت احلايل، واأنها تتمني عودة الدرام��ا ال�صورية اإىل �صابق 

عهدها، اأو تكون اأقوى من ذي قبل.

خف�ص��ت الفنانة م��ي عزالدين ما يزي��د عن ثالثة 
اأرباع اأجرها نظ��ر بطولتها مل�صل�صل "الربن�صي�صة 

بي�صة" املقرر عر�صه يف رم�صان املقبل.
وق��ال م�ص��در م��ن داخل اجله��ة املنتج��ة، اإن مي 
امتع�ص��ت م��ن ن�صب��ة التخفي���ض وق��ت التف��اق 
معه��ا، وحاولت زي��ادة قيم��ة اأجرها م��ع املنتج 
تام��ر مر�ص��ي، ولكنها �رشعان ما اأب��دت موافقتها 
حر�ص��ًا عل��ى وجودها يف رم�ص��ان املقبل، حيث 
توا�ص��ل التح�ص��رات املبدئي��ة مع املخ��رج اأكرم 
فري��د، متهيداً لنط��الق الت�صوير خ��الل الأ�صابيع 

القليلة املقبلة.
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إلى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والريا�صية  والقت�صادية  ال�صيا�صية  امل�صتجدات 
طريق الأجهزة الذكية مبجرد و�صع الكامرا على �صورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�ض بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�صيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

مرتجى وسامر اسماعيل 
ينضمان لهذا المسلسل

هند صبري: تعرضت لتهديدات 
قاسية من جمهور سعد المجرد

 La Casa de Papel
يتوج بجائزة »إيمي«

صيحة المناكير باأللوان المائية وأصول تطبيقها للمبتدئات

يعود إلى الشاشة الكبيرة

اأعلن��ت �رشكة " غولدن لي��ن " لالإنتاج الفني عن تو�صلها 
لتف��اق مع النجم��ة ال�صوري��ة �صكران مرجت��ى لالن�صمام 
لبطول��ة م�صل�صل البيئة ال�صامي��ة " �صال�صل ذهب " للمخرج 
اإي��اد نحا���ض والكات��ب �صيف ر�ص��ا حامد حي��ث اأف�صحت 
ال�رشك��ة عن ذلك معلن��ة اكتمال مربع البطول��ة بان�صمام 
�صكران لبطول��ة العمل بالإ�صافة اإىل النج��وم ب�صام كو�صا 
وكاري���ض ب�ص��ار ودمي��ة بياع��ة كم��ا اأعلن��ت ال�رشك��ة عن 
�صم��ام النجم �صامر ا�صماعيل لبطولة امل�صل�صل  ان 
ال��ذي �صينطلق ت�صوي��ره قريبًا ليكون جاه��زاً للعر�ض يف 
املو�ص��م الدرامي املقبل 2019 . ويعد هذا العمل هو الأول 
ال��ذي تعلن �صكران م�صاركتها فيه للمو�صم املقبل بينما مل 
حت�صم خياراتها الأخرى لغاية الآن حيث تدر�ض العديد من 

العرو�ض املقدمة لها .

قال��ت م�صادر ل�صحيفة "هولي��وود ريبورتر"، اإن خم��رج امل�صل�صل 
ال�صه��ر "بريكن��غ ب��اد - Breaking Bad"، فين���ض غيليغ��ان، 
يعمل حاليًا على ن�صخة اأخرى للم�صل�صل، اإل اأنه لي�ض وا�صحًا ما اإذا 
كان �صيتم اإ�ص��داره بطريقة م�رشحية، اأو فيلم لعر�صه على ال�صا�صة 
الكب��رة. واأ�ص��ارت ال�صحيفة اإىل اأن��ه مل يعرف بعد م��ا اإذا كان اأي 
م��ن النج��وم الأ�صلية للم�صل�ص��ل، مثل بري��ان كران�صت��ون، اأو اآرون 
بول، �صي�صارك��ون يف امل�رشوع اجلديد. وتقول م�صادر اإن غيليغان 
�صيعم��ل عل��ى ال�صيناري��و والإنتاج ورمب��ا الإخراج مبا���رشة. ومن 
املتوق��ع اأن يب��داأ الإنتاج هذا ال�صه��ر يف نيو مك�صيك��و. واأكد مكتب 
ني��و مك�صيكو لالأف��الم، اأنه من املتوقع اإط��الق امل�رشوع الذي على 
الأغل��ب �صيحمل ا�صم "غرينربير"، يف املنطقة عينها. و�صيمثل فيلم 
"بريكن��غ باد" اأول م�رشوع للمخرج بعد ال�صفقة الثالثية اجلديدة 

التي وقعها مع �رشكة "�صوين تي يف" يف يوليو )متوز(.

ك�صف��ت النجم��ة التون�صي��ة هن��د �ص��ربي للم��رة الأوىل 
ع��ن معاناته��ا م��ن هج��وم جمه��ور املط��رب املغربي 
�صع��د املجرد عليه��ا، بعد ن�رش تغريدته��ا ال�صهرة �صده 
عق��ب اتهامه بتهمة العت��داء اجلن�صي الثاني��ة، موؤكدة 
اأنه��ا تلق��ت تهديدات م�صتمرة ودع��وات اأن تغت�صب هي 
وابنتيها من قبل جمهوره، ومل ي�صاندها اأحد من الو�صط 

الفني.
اأ�ص��ارت هن��د يف ن��دوة ع��ن التحّر���ض �صم��ن فعاليات 
مهرج��ان قرط��اج ال�صينمائي، اأّنها دافع��ت عن املجرد 
خ��الل اعتقاله للم��رة الأوىل، اإل اأن تكرار اتهامه للمرة 
الثانية دفعه��ا اإىل التعبر عن موقفها من الق�صية، يف 
تغري��دة �صهرة ع��رب ح�صابها مبوقع توي��رت قالت فيها: 
كن��ت م��ن النا�ض الذي��ن ا�صتبع��دوا اتهام��ه الأول، لكن 
التكرار قتل ال�صك، هذا ال�صاب ا�صتهرت بنف�صه وبجمهوره 

ول ي�صتحق اأن يكون جنما اأو قدوة لأحد.
اأكدت اأنها مل تتل��ّق دعمًا من اأحد يف احلملة التي �صنها 
جمه��ور ملج��رد �صده��ا، رغم تلقيه��ا تهدي��دات قا�صية 
مل��دة �صهرين و�صل��ت حد التمن��ي بتعر�صه��ا وابنتيها 
لالإغت�ص��اب، واأ�ص��ارت اإىل اأنه��ا مل تك��ن اأب��داً �صحي��ة 
للتحر���ض اجلن�صي منذ بدايتها الفنية، لأنها كانت قوية 
وا�صتطاع��ت الدفاع عن نف�صها �صد اأي �صخ�ض حاول اأو 

فكر بالتحّر�ض بها.
وتابع��ت م�صيف��ة اأن��ه ل يوج��د م��ن بني جنم��ات الفن 
العربي من ت�صتطيع التطرق ملو�صوع التحر�ض اجلن�صي 
عل��ى غرار جنم��ات هولي��ود، لأنهن يخفن م��ن رد فعل 

اجلمهور.

ت��وج م�صل�ص��ل "La Casa de Papel - بيت الورق"، اليوم 
الثالث��اء، بجائزة "اإميي" الدولية، يف فئ��ة اأف�صل عمل درامي 
خ��الل الن�صخة 46 حلفل توزيع هذه اجلوائز، التي تكرم اأف�صل 
الربامج التلفزيونية التي مت اإنتاجها واإذاعتها خارج الوليات 

املتحدة.
وكان امل�صل�صل الإ�صباين يتناف�ض يف فئته مع ثالثة م�صل�صالت 
 Um"بريطاني��ا و "Urban Myths" م��ن  ه��ي  اأخ��رى 
 "Inside Edge"و الربازيل��ي،   "Contra Todos

الهندي.
وق��ال مبتكر امل�صل�ص��ل اليك�ض بينا: "ه��ذه اآخر حمطة يف عام 

مده�ض و�صيء مل نكن نحلم به".
ونال م�صل�ص��ل "ق�صة �رشورية" من ت�صيلي جائزة اأف�صل عمل 
لق�ص���ض ق�صرة لأنه ي�صم 16 حلقة عن ق�ص�ض وقعت خالل 

حقبة اأوغو�صتو بنو�صيه الديكتاتورية الع�صكرية.
واعُت��رب "Goodbye Aleppo" اأف�صل عمل وثائقي حيث 
ي��روي ق�صة اأربعة �صحافي��ني مواطنني يبقون يف �رشق حلب 
خ��الل ق�صف مكث��ف للنظام ال�ص��وري الذي ي�صع��ى ل�صتعادة 

املنطقة.
وذهب��ت جائزة اأف�ص��ل م�صل�ص��ل للتلفزي��ون اأو م�صل�صل ق�صر، 
 "Man in the Orange Shirt" الربيط��اين  لالإنت��اج 
الذي يحكي عن ق�صتي حب زوجني من املثليات، اإحداهما يف 

اأربعينيات القرن املا�صي والأخرى يف الوقت احلايل.
 Etger" اأف�ص��ل برنام��ج فن��ي للهولن��دي  وذهب��ت جائ��زة 

."keret: Based on a True Story

اأج��رى موقع "جيج��ي" الرتكي ا�صتفتاء ع��ن " من هو 
النج��م الأف�ص��ل والأق��وى يف ال�صو�صي��ال ميدي��ا" هذا 
الع��ام. وكانت نتيج��ة ال�صتفت��اء �صادمة،حيث مل يفز 
باملرك��ز الأول اأي م��ن النج��وم الكبار الأو�ص��ع �صعبية 
على م�صتوى تركيا وال�رشق الأو�صط مثل: خالد اآرغن�ض 
ال�صه��ر بال�صلط��ان �صليمان، اأو كين��ان اأمرزايل اأوغلو 
كيفان���ض  اأو  اأوزجيفي��ت  ب��وراك  اأو  باإيزي��ل،  ال�صه��ر 

تاتليت��وغ ال�صهر مبهند ،اأو �صاتاي اأولو�صوي اأول ممثل 
ترك��ي تنتج له �رشك��ة نيتفليك�ض العاملي��ة م�صل�صاًل،بل 
ف��از املمث��ل ال�صاع��د بقوة ج��ان ميان �رشي��ك اأوزغي 
غوري��ل ببطول��ة م�صل�صل "البدر" باملرك��ز الأول بن�صبة 
اأ�صوات هائل��ة بلغت 50.1 باملئة،تاله املمثل الو�صيم 
الوا�صع ال�صعبية بوراك اأوزجيفيت بطل "احلب الأعمى" 
باملركز الثاين بن�صبة اأ�صوات بلغت 24.4 باملئة،وحل 
املمث��ل الرتكي الأق��ل �صعبية اأني�ض اإري��كان اأحد جنوم 
"احلب ال�صائع" باملركز الثالث بن�صبة اأ�صوات �صئيلة 

بلغت 12 باملئة.
واملفاج��اأة يف حل��ول املمثل الو�صيم باري���ض اأردوت�ض 
بط��ل "حب لالإيج��ار" يف املركز الراب��ع بن�صبة خمجلة 
ج��داً بلغت 2.5 باملئ��ة ،وهو ال��ذي كان يحتل املراكز 
الأوىل يف ال�صو�صيال ميديا خالل عر�ض م�صل�صله "حب 
لالإيج��ار" على مدار عامني متتالي��ني،اإل اأن م�صاركته 
التفاعلي��ة يف من�صات التوا�ص��ل الإجتماعي انخف�صت 
ب�صكل ملحوظ اإثر انتهاء م�صل�صله،وتباطوؤه بالعودة اإىل 

ال�صا�صة بعمل جديد،واكتفاوؤه بالإعالنات حاليًا.
اأولو�ص��وي بط��ل  �صات��اي  الأك��رب بحل��ول  واملفاج��اأة 
"اأ�صميته��ا فريح��ة" و"يف الداخ��ل" ال��ذي يخطو اأوىل 
خطوات��ه نح��و هوولي��وو م��ع "نتفليك���ض" مب�صل�صل��ه 
"احلام��ي" يف املركز اخلام�ض بن�صبة ل تكاد ت�صتحق 
املمث��الن  وت�ص��ارك  باملئ��ة.   1.6 بلغ��ت  الإهتم��ام 
كيفان���ض تاتليتوغ ،وك��رم بور�صني باملرك��ز ال�صاد�ض 
بن�صب��ة منخف�ص��ة ج��داً ج��داً بلغ��ت 1.1 باملئة،وح��ل 
املمثل الو�صيم ال�صاعد بقوة األب نافروز �رشيك املمثلة 
ال�صاب��ة األينا ب��وز ببطولة "ل ترتك ي��دي" الذي يحقق 
ن�صب��ة م�صاه��دة عالية باملرك��ز ال�صابع بن�صب��ة �صئيلة 
للغاي��ة بلغ��ت 1 باملئ��ة فقط. اأم��ا النج��وم الذين حلوا 
مبرات��ب متاأخرة بن�صب��ة تقل عن 1 باملئ��ة فهم: اأرا�ض 
بول��وت اأنيمل��ي ال�صهر مبج��د بطل "على م��ر الزمان" 
و"احلفرة"،وب��وراك دني��ز �رشي��ك هازال كاي��ا ببطولة 
"حكايتنا"،وقادير دوغلو بطل "ال�صلطانة ق�صم"،وتولغا 
�صاريتا�ض بطل "بنات ال�صم�ض" و"العهد"،واأجنني األتان 
دوزيات��ان بطل "قيامة اأرطغرل"،و�صيت�صكني اأوزدمير 
بط��ل "ق�صة حب"،و�صكرو اأوزيلدي��ز بطل "ثاأر الإخوة" 
و"يبق��ى اأمل"،ومراد يلدرمي بط��ل "عا�صي"،واأوزجان 
دنيز بطل "عرو�ض ا�صطنبول"،واأوكتاي كاينارجا بطل 

"قطاع الطرق ل يحكمون العامل" وغرهم.
وق��د ك�ص��ف ه��ذا الإ�صتفتاء تراج��ع جن��وم امل�صل�صالت 
الأعل��ى �صعبية عن التوا�صل م��ع جمهورهم عرب مواقع 
التوا�ص��ل الإجتماعي اإم��ا بذريعة عدم وج��ود وقت،اأو 
خوفًا من انخفا�ض هالتهم كنجوم من خالل التوا�صل 

اليومي مع معجبيهم حول العامل.

�صيح��ة املناك��ر بالأل��وان املائي��ة �صاهدناها عل��ى العديد من 
ا  ال�صجادات احلمراء حول العامل، وقد بدت �صيحة مذهلة خ�صو�صً
واأّن تطبيقه��ا، ل يحتاج بال���رشورة اإىل فّنان حمرتف يف تقليم 
الأظاف��ر. لذل��ك، اإذا كن��ِت ترغب��ني يف تطبي��ق �صيح��ة املناكر 

بالألوان املائية، ما عليِك �صوى اّتباع اخلطوات الآتية:
حت�ص��ر الأظاف��ر: ابدئي بتقليم اأظاف��رِك وت�صذيبه��ا ب�صكل جّيد، 
واإزال��ة اللح��م املّي��ت اأو عل��ى الأق��ّل اإرجاع��ه اإىل ال��وراء. الآن 
بات��ت اأظاف��رِك جاه��زة لتطبي��ق مناك��ر الأظافر. �صع��ي طبقة 
ل اأن تك��ون اخللفّية  مناك��ر اأحادّي الل��ون، علًما اّنه م��ن املف�صّ
ا اإذا  زاهي��ة ل�صم��ان �صهول��ة تنفي��ذ املراح��ل الالحق��ة، خ�صو�صً
كن��ِت تطّبقني ه��ذه ال�صيحة من املناكر للم��ّرة الأوىل. نن�صحِك 
باختي��ار املناك��ر الأبي���ض النا�صع، لأّن هذا الل��ون ين�صجم مع 
كّل األ��وان البا�صتيل وكّل األ��وان الب�رشات، حتى الب���رشة ال�صمراء. 
انتظري حّتى يج��ّف هذا اللون قبل النتقال اإىل املرحلة الثانية. 

املرحلة الثانية: اختاري ثالثة األوان اإ�صافّية من مناكر الأظافر 
البا�صتيل. نق��رتح عليِك اختيار الزه��ري، والبنف�صجّي، والأ�صفر. 
ميكن��ِك اإ�صافة ما طاب لِك م��ن الألوان، كالأخ���رش والربتقايّل، 
���رشط اأن تكون من درجة البا�صتيل نف�صها. �صعي قطرات من كّل 
لون على لوح بال�صتيك��ي. ا�صتخدمي قطعة �صغرة من ال�"بافر" 
)ميكن��ِك التق��اط قطعة البافر ه��ذه، با�صتخدام ملق��ط احلواجب(. 
ك��م ميكنِك ا�صتخدام ري�صة مكياج قدمي��ة �رشط اأن يكون حجمها 
�صغ��ًرا. طّبقي القليل من كّل لون على ظف��رِك املطلّي باملناكر 
الأبي�ض. ما من قاعدة حمّددة لر�صم �صكل معنّي، املهم ان تطّبقي 
طبق��ة با�صتيل رقيقة. عن��د النتهاء انتظري حتى يجّف قلياًل، ثّم 
�صع��ي طبق��ة من املناك��ر الواق��ي امللّم��ع )Top Coat(. من 
النم��اذج املقرتحة، اأن تر�صم��ي ما ي�صبه �صكل الزه��رة اأو ميكنِك 
ر�صم خطوط مبعرثة اأفقّية اأو عمودّية. الأ�صكال كثرة، ل بل اإّنها 

ل حت�صى، اأطلقي العنان ملخّيلتِك!

هؤالء النجوم األتراك هم األفضل في السوشيال ميديا لعام 2018 شكران "بريكنغ 
باد"

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 .
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