
كارداشيان تطلق اسم 
"سالم" على طفلها الرابع

سمية الخشاب تتهم أحمد 
سعد بالشروع في قتلها

"األلم والمجد" يعيد 
ألمودوبار إلى بينيلوبي كروز

هاني رمزي يستبعد مجدي 
شطة من مقلبه

الواق��ع  تلفزي��ون  جنم��ة  كاردا�شي��ان  كي��م  قال��ت 
اإنه��ا اأطلق��ت ا�ش��م �ش��امل و�شت عل��ى طفله��ا الرابع 
ال��ذي و�شعت��ه اأم بديل��ة الأ�شبوع املا�ش��ي. وقالت 
توي��ر  عل��ى  ملتابعيه��ا  تغري��دة  يف  كاردا�شي��ان 
والذي��ن يبل��غ عدده��م 60 ملي��ون �شخ���ص "�ش��امل 
و�شت" ون���رت �شورة لوليده��ا ملفوفا يف بطانية 
يف �ري��ره. ولدى كاردا�شيان وزوجها املغني كاين 
و�شت ثالث��ة اأطفال اآخرون ه��م �شيكاغو التي ولدت 
يف يناير 2018 م��ن اأم بديلة اأي�شا، و�شينت البالغ 
من العمر ثالثة اأعوام ونورث وعمرها خم�ص �شنوات. 
وقالت كاردا�شي��ان اإنها قررت ال�شتعانة باأم بديلة 
بع��د اأن حذرها الأطباء من م�شكالت �شحية خطرية 

اإذا حملت مرة اأخرى بعد ولدة �شينت يف 2015.

اتهم��ت الفنانة �شمية اخل�ش��اب طليقها املطرب اأحمد 
�شع��د بال�روع يف قتله��ا، وذلك عن��د حلولها �شيفة 
عل��ي برنام��ج "�شي��خ احلارة" ال��ذي تقدم��ه املذيعة 
ب�شم��ة وهبة. وقالت اخل�ش��اب، اإن �شعد اأبرحها �ربًا 
ب��� "خامت��ه" يف منزلها، م��ا اأ�شاب منطق��ة الطحال 
يف ج�شمها بتهت��ك وا�شطرت ل�شتئ�شاله،  وذلك بعد 
تعر�شه��ا لنزيف داخلي مل��دة يوم��ن دون اأن تعلم، 
م�شيف��ة اأنها احتجزت داخل غرف��ة العناية املركزة، 
واأخربت طبيبها املعال��ج اأن زوجها هو املت�شبب يف 
هذه الواقع��ة. واأو�شحت اأن حماميه��ا اأبلغها اأن هذه 
الواقعة قد تعر�ص �شعد للحب�ص ملدة 7 اأعوام، ولكنها 

عفت عنه وقررت عدم تقدمي بالغ �شده.

تاألق��ت املمثل��ة بينيلوب��ي ك��روز واملمث��ل اأنطوني��و 
بانديرا���ص، الل��ذان �شب��ق لهم��ا العمل مع��ا يف اأفالم 
للمخ��رج الإ�شب��اين بي��درو اأملودوبار، عل��ى ال�شجادة 
احلمراء يف مهرج��ان كان ال�شينمائي حيث يح�ران 
اأح��دث اأف��الم املخ��رج الإ�شب��اين وال��ذي يناف���ص يف 
امل�شابق��ة الر�شمي��ة. وارتدت ك��روز ف�شتان��ا مزرك�شا 
باللون��ن الأبي�ص والأزرق يف العر�ص العاملي الأول 
لفيل��م "الأمل واملج��د" )ب��ن اأن��د غل��وري( اإىل جانب 
بانديرا���ص واأملودوب��ار ال��ذي ارت��دى �ش��رة �ش��وداء 
الفيل��م،  ونظ��ارات �شم�شي��ة. ويج�ش��د بانديرا���ص يف 
وه��و �ش��رية ذاتية، دور خم��رج معذب يتاأم��ل طفولته 
وعالقات��ه الرومان�شية وم�شريت��ه املهنية بينما تلعب 

كروز دور اأمه يف �شبابه.

اعر�شت �شريين عبد النور على النتقادات التي وجهت لها مع تيم ح�شن، بخ�شو�ص م�شاهدهما يف م�شل�شل "الهيبة-ح�شاد"، حيث اعتربها البع�ص جريئة ول تنا�شب �شهر 
رم�شان، لرد بح�شم اأن هناك م�شل�شالت اأخرى بها م�شاهد اغت�شاب وم�روبات كحولية، مت�شائلة: "األي�شت هذه م�شاهد ل ت�شلح اأي�شًا يف رم�شان؟!".

األغ��ت اإدارة �شبكة قن��وات "احلي��اة" امل�رية حلقة 
املغن��ي ال�شعب��ي جمدي �شط��ة من برنام��ج املقالب 
"ه��اين يف الأدغ��ال"، الذي يقدم��ه هاين رمزي يف 

رم�شان احلايل.
وق��ال م�شدر م��ن داخل الربنام��ج، اإن الق��رار مرده 
اعتب��ارات اأخالقية، م�شيف��ًا اأن الإدارة تدر�ص اإلغاء  
حلقتن اأخرين يف اليومن املقبلن، ولكنها تتكتم 

على ا�شم �شيفيها حتى هذه اللحظة، ح�شب قوله.
يذك��ر اأن ه��اين رم��زي ا�شتع��ان بالإعالمي��ة بو�شي 
�شلب��ي، مل�شاركته فكرة برناجم��ه، التي تعتمد علي 
دع��وة ال�شيوف لفتتاح منطق��ة اأثرية يف الواحات 
مب���ر، وهن��اك يب��داأ املقل��ب يف ظ��ل وج��ود األغام 

مفخخة باملكان.
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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�ص بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�شيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

والهجرة تسيطران على 
افتتاح كان السينمائي

إجازة لـ10 مليون أمريكي لمشاهدة 
صراع العروش

إعادة إصدار سيارة جميس 
بوند األسطورية للبيع

شذى حسون تحذر رامز جالل بعد عرض 
حلقتها في "رامز في الشالل"!  

من مشاركة مادونا في 
مسابقة يوروفيجن

انطل��ق، مهرج��ان "كان" ال�شينمائ��ي يف دورت��ه 72، مب�شاركة 21 
فيلم��ًا يف امل�شابق��ة الر�شمية، الت��ي متتد فعاليتها م��ن 14 اإىل 25 
ماي��و )اآيار( اجلاري. هيمن��ت ق�شايا ال�شيا�ش��ة والهجرة والالجئن 
على افتتاح املهرجان الذي يراأ�ص جلنة حتكيمه يف دورته احلالية، 
املخ��رج املك�شيكي األيخان��درو غونزاليز اإيناريت��و، ال�شهري باأفالمه 
احلائ��زة على الأو�ش��كار مثل "العائد" والرج��ل الطائر"، الذي حتدث 
ع��ن الأف��الم امل�شارك��ة يف املهرج��ان، اإىل جان��ب بع���ص الق�شايا 
ال�شيا�شي��ة، عن��د �شوؤال��ه ع��ن راأيه يف اجل��دار احلدودي ال��ذي ي�شعى 
دونال��د ترام��ب لبنائه بن الولي��ات املتحدة واملك�شي��ك، وذلك يف 
املوؤمتر ال�شحايف للمهرجان، قب��ل عر�ص الفيلم الفتتاحي بعنوان 
"املي��ت ل مي��وت". كما ح��ذر املخرج املك�شيكي م��ن حرب عاملية 
جديدة، تذكرنا مبا حدث قبل احلرب العاملية الثانية، قائاًل: "نعرف 

اإىل ماذا �شتنهي هذه الق�شة لو وا�شلنا مثل هذا اخلطاب.

اأ�شعل��ت جنمة الب��وب الأمريكي��ة، مادونا، و�شائ��ل التوا�شل 
الجتماع��ي غ�شب��ًا، بع��د م�شاركته��ا يف نهائي��ات م�شابقة 
"يوروفيج��ن" املقام��ة يف ت��ل اأبي��ب، بالرغم م��ن دعوات 
باملقاطع��ة م��ن ن�شط��اء منا�ري��ن للق�شي��ة الفل�شطيني��ة 
يطالب��ون ال���ركات والفنان��ن واحلكوم��ات بالبتعاد عن 

اإ�رائيل.
F -"  تعر�شت مادون��ا لهجوم وا�شع بعد اأدائه��ا لأغنيتها
ture"، وظه��ور عل��م فل�شطن واإ�رائيل عل��ى ظهر الفريق 
ال�شتعرا�شي الفني امل�شاحب لها، وذلك يف دعوة ملحادثات 
ال�ش��الم والوح��دة بن البلدي��ن، وهو ما اعت��ربه بع�ص رواد 
مواق��ع التوا�شل الجتماعي خمالف��ًا لت�ريحاتها ال�شابقة 
ب��اأن م�شابق��ات اليوروفيجن هي فني��ة مو�شيقية، ول تخدم 

اأي اأجندة �شيا�شية.

اأظه��رت نتائج ا�شتطالع جديد اأجراه معهد القوى العاملة 
يف يف موؤ�ش�ش��ة "كرونو���ص ومو�شينك�ص"، اأن حوايل ثلث 
العامل��ن يف اأمري��كا، �شيلج��اأون للح�شول عل��ى اإجازة 
عر�شي��ة اأو مر�شي��ة، مل�شاه��دة اأح��داث احللق��ة الأخرية 
املرتقب��ة م��ن �شل�شل��ة الدرام��ا و الفانتازي��ا التاريخي��ة 
اأجراها  "���راع العرو�ص". ك�شفت نتائج الدرا�ش��ة التي 
معه��د القوى العامل��ة وجود ما يقرب م��ن 10.8 مليون 
اأمريك��ي، يخططون مل�شاهدة اأح��داث احللقة القادمة من 
���راع العرو���ص، ملعرفة الفائ��ز بالعر���ص احلديدي مع 
احتدام املع��ارك الدموية ومقتل العدي��د من ال�شخ�شيات 
املوؤث��رة. كما �شتق��ل اإنتاجية العمل ل��دى مالين اآخرين 
من العامل��ن الذين �شيق�شون �شاعات العمل يف مناق�شة 
خت��ام العر�ص مع زمالئهم اأو قراءة الق�ش�ص والتكهنات 

املنت�رة على مواقع النرنت حول احللقة.
وبح�ش��ب ما اأ�ش��ارت الدرا�شة، �شهد بداي��ة عر�ص املو�شم 
الثام��ن والأخ��ري م��ن ال�شل�شل��ة ي��وم 14 اأبري��ل، تراجعًا 
ملحوظ��ًا يف ح�شور اأكرث من 20.4 مليون من املوظفن 
ويف اأدائهم العمل، فيما ح�شل حوايل 4.4 مليون موظف 
على م��دار الأ�شابي��ع اخلم���ص املا�شية على ي��وم اإجازة 

اأ�شبوعيًا من العمل مل�شاهدة حلقات امل�شل�شل الفائتة.

قررت �ركة اأ�شتون مارتن الربيطانية، ل�شناعة ال�شيارات 
الريا�شي��ة ا�شتثمار النجاح وال�شعبية الوا�شعة التي حتظى 
به��ا �شيارتها من طراز "اأ�شت��ون مارتن دي بي 5"، والتي 
ارتبط ظهورها ب�شل�شلة اأفالم العميل ال�ري 007" جيم�ص 
بوند"، معلن��ة ا�شتعدادها لإ�ش��دار 25 ن�شخة من ال�شيارة 

الأيقونية، وبيعها مقابل 3.5 مليون دولر.
الت�شمي��م  ع��ن  لل�شي��ارات،  الربيط��اين  ال�شان��ع  ك�ش��ف 
والتكنولوجي��ا واملوؤث��رات ال�شوتية اجلدي��دة املزودة بها 
ال�شي��ارة، لتك��ون ن�شخة اأ�شلية من �شي��ارات DB5" التي 
ظه��رت للمرة الأوىل عل��ى �شا�شة ال�شينم��ا يف فيلم "جولد 
فينج��ر" م��ن �شل�شل��ة اأف��الم جيم���ص بون��د، وي�شم��ل ذلك 
الأدوات الوظيفي��ة مثل لوحات الأرق��ام الدوارة، والزجاج 
اخللف��ي امل�ش��اد للر�شا���ص، وزر يحاك��ي مقع��د القاذف 
اخللف��ي، و�شا�ش��ة رادار للتعق��ب، تتنا�شب م��ع احتياجات 

الع�ر، و�شوًل اإىل نظام ر�ص الزيت من اخللف.
ولف��ت التقري��ر اإىل اأن ال�شع��ر بي��ع ال�شي��ارة يعت��رب فر�شة 
نادرة، مقارنة ب�شعر ال�شيارة الأ�شلية الوحيدة الباقية من 
الطراز الأ�شلي "دي.بي5"، والتي مت بيعها يف مزاد علني 
ع��ام 2010 بقيم��ة 4.6 ملي��ون دولر، بع��د اأن تعر�شت 
ال�شيارة الثانية من الطراز نف�شه لل�رقة يف مطار فلوريدا 
عام 1997، ول يزال مكان وجودها جمهوًل حتى اليوم.

اإن ملوؤث��ري من�ش��ات التوا�ش��ل الجتماع��ي اأن��واع خمتلفة 
وممي��زات تختل��ف به��ا الواح��دة ع��ن الأخ��رى، وم��ن املهم 
للعالم��ات التجارية الإحاطة علم��ًا بهذه املعلومات املهمة، 
اإذ �شي�شه��ل عليه��ا انتق��اء ما ينا�شبه��ا من املوؤثري��ن لإدارة 
اأعماله��ا والرويج ل�شلعها. �شتج��د يف هذا املقال املعلومات 

الالزمة املتعلقة بهذه امل�شاألة.
-1 املوؤثري��ن ذوي املتابعة القليلة: ه��م لي�شوا م�شاهري اأو 
�شخ�شي��ات �شيا�شي��ة، وله��م ع��دد متابع��ن اأقل م��ن غريهم 
اإذ ي��راوح الع��دد م��ن 1000 اإىل 9999.  م��ن املوؤثري��ن، 
بالرغ��م م��ن هذا الع��دد القلي��ل، اإل اأن له��م �شوت��ًا م�شموعًا 
ل��دى متابعيهم. له��ذا، فه��م حري�شون على تقوي��ة عالقتهم 
به��م لني��ل ثقته��م واملحافظ��ة عليه��م فزي��ادة عددهم على 
امل��دى البعي��د. يتمي��ز ه��وؤلء املوؤثرين اأي�ش��ًا باأنه��م قليلوا 
الأجر،فيكونوا بذلك حمط اأنظار العالمات التجارية اأكرث من 

غريهم.
موؤث��رون  ه��م  املتو�شط��ة:  املتابع��ة  ذوي  املوؤثري��ن   2-
خمت�ش��ن يف جمال حم��دد ومرغوب من العدي��د من النا�ص، 
اإ�شاف��ة لكونهم حمرفن ومبدع��ن يف جمالهم. من اجلدير 
بالذك��ر اأي�ش��ًا اأنه من ال�شه��ل الو�شول اإليهم، نظ��راً لوجدهم 
الدائ��م عل��ى من�ش��ات التوا�ش��ل الجتماع��ي للبح��ث ع��ن 
فر�ش��ة ذهبي��ة للو�ش��ول اإىل مناله��م. لدى ه��وؤلء املوؤثرين 
قاع��دة جماهريي��ة ل باأ���ص بها، ت��راوج م��ن 10000 اإىل 
999000 متاب��ع. على الرغم اأن العدد لي�ص باملالين، اإل 
اأنه لديهم قاعدة جماهريي��ة قوية ومتابعن خمل�شن. لدى 
ه��وؤلء املوؤثرين ا�ش��م ومركز هام لدى العدي��د من العالمات 
التجارية، مما يعني القدرة على الو�شول ل�ريحة كبرية من 
النا���ص، وبالتايل زيادة عائدات العالم��ات التجارية. اأي�شًا، 
ف��اإن لديه��م قدرة هائلة عل��ى اإن�شاء حمتوى ج��اذب واإقناع 

جمهورهم به.
-3 املوؤثري��ن ذوي املتابعة الهائل��ة: م�شاهري و�شخ�شيات 
معروفة جداً على من�شات التوا�شل الجتماعي اأو يف احلياة 
العملي��ة. لدى هوؤلء املوؤثرين على الأق��ل مليون متابع على 
من�ش��ات التوا�شل الجتماعي. بتع��اون العالمات التجارية 
مع ه��وؤلء املوؤثرين، �شي�شهل عليهم الو�شول ل�ريحة كبرية 

م��ن النا�ص، مم��ا يعن��ي لف��ت اأنظاره��م للعالم��ة التجارية. 
�شي�شاعدك هوؤلء املوؤثرين اأي�شًا يف تن�شيط حملتك التجارية 
والنهو���ص به��ا اإىل م�شتوى اأعلى. من اأهم م��ا مييزهم اأي�شًا 
هو وجود من ينوب عنهم يف العديد من الأمور، ب�شبب �شغلهم 
الدائ��م الذي مينعهم من التوا�شل ب�شكل مبا�ر مع العالمات 
التجاري��ة. ي�شاعد ه��ذا يف وجود �راكة حقيقي��ة غري قابلة 

للتزييف، لأنك تتعامل مع خمت�شن يف هذه املجال.
اإن العم��ل مع موؤثري من�شات الّتوا�ش��ل الجتماعي من اأهم 
املكا�شب التي يجب اأن حتظى بها العالمات التجارية، لأّنهم 
م��ن اأوثق واأك��رث اأنواع التوا�شل �شفافي��ة. للعمل معهم فوائد 

عظيمة تتلخ�ص يف:
-1 امل�شداقية: يعول البع�ص على املوؤثرين عند الرغبة يف 

ال���راء، وذلك ب�شبب التق��ارب يف العمر، مما يعن��ي الت�شابه 
يف املي��ول والجتاه��ات يف بع���ص الأحي��ان، به��ذا يع��رف 

املتابعن مدى م�شداقية من يحذون حذوهم.
-2 التفاع��ل مع املحي��ط اخلارجي: ل��دى املوؤثرين القدرة 
عل��ى جذب انتب��اه متابعيهم واإقناعهم بطريق��ة ذكية ل�راء 
م��ا ُي�شوق��ون له، مما ي�شاع��د يف زيادة النت�ش��ار والنطباع 

الإيجابي عند املتابعن.
-3 عق��ول ن��رية: اإن اأغلب املوؤثري��ن يف مقتبل العمر، لذلك 
جت��د اأن معلوماته��م الدرا�شي��ة ل زالت موج��ودة، بالإ�شافة 
اإىل جتاربه��م وخرباته��م ووجه��ات نظرهم الت��ي ت�شاهم يف 
التطوي��ر م��ن اأ�شهم العالم��ات التجاري��ة الت��ي ي�شوقون لها 

وزيادة عدد املقبلن عليها.

�ش��ذى  العراقي��ة  الفنان��ة  ح��ذرت 
ح�ش��ون الفن��ان رام��ز ج��الل بعد 
يف  "رام��ز  يف  حلقته��ا  عر���ص 
ال�شالل"، من اأن ي�شت�شيفها مرة 
اأخرى يف مقلبه لأن رد فعلها لن 

يكون حمموداً.
�ش��ذى ح�شون وقع��ت �شحية يف 
مقل��ب "رامز يف ال�ش��الل"، وبعد 
ال�شا�ش��ة  عل��ى  عر�ش��ه  انته��اء 
علقت على ح�شابه��ا على توير 
النهي��ار  "رغ��م  لتق��ول: 
الع�شبي اللي �شار بيه 
ب�ص اأحبك ومتفكر�ص 

جتيبن��ي م��رة تاني��ة ع�ش��ان م���ص هايح�شل��ك 
كوي���ص". وهنا رد رامز جالل عل��ى تهديد �شذى 
ح�ش��ون الطري��ف ل��ه قائ��اًل: "م���ص هيح�شل��ي 
كوي�ص...ده عل��ى اأ�شا�ص انك طبطبتي عليا املرة 
دي"، فوا�شل��ت مزاحه��ا مع��ه قائل��ة: "ههههه 

فزييييع حا�ر يا �رير".
وكانت �شذى ح�شون وقعت يف �شباك رامز جالل 
لأول م��رة، لتظ��ل طوال املقل��ب  ت�رخ ب�شوت 
عاِل، حتى جاءت اللحظة احلا�شمة التي خرجت 
لها الغوريال، فوا�شلت �راخها مع حماولتها 
اله��رب منه��ا، ولكنها مل تتمكن م��ن اجلري بعد 
حما���رة الغوريال لها، فظلت ت�رخ حتى بعد 

اأن ك�شف رامز جالل عن وجهه.

أنواع مؤثري منصات التواصل االجتماعي وأهم مميزاتهم السياسة غضب

االن , وملتابع��ة اخر املس��تجدات التي تظهر عىل الس��احة العراقية والعربي��ة والعاملية , ولخدمة 
االخبار العاجلة حمل تطبيق ) الجورنال ( ) ALJOURNAL( عرب االجهزة الذكية : 

فبمج��رد كتابة كلم��ة الجورنال يف خانة البحث يف أي من أس��واق التطبيقات ميكن إيجاد التطبيق 
الخ��اص بن��ا، وأيضاً الدخ��ول إىل أي صفحة وق��راءة تعليقات الق��راء حول خ��رٍب أو برنامٍج معني 
وأيض��اً كتاب��ة آرائ��ك الخاصة، كام ميكنك مش��اركة الخرب أو إع��ادة نرشه عىل حس��اباتك الخاصة 

عىل ش��بكات التواصل اإلجتامعي كالفيس��بوك Facebook بكتابة كلمة الجورنال .

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

التطبيقات كافة وتثبيته 

على انظمة االندرويد 

وااليفون لالجهزة الذكية

ً لضمان االنتشار 
احجز اعالنك االن

االعالن يف جم���������يع الصفحات بتصاميم مميزة

يؤرشف االعالن يف املوقع ق������سم PDF  بصورة دامئة

يعرض  االعالن عىل املوقع الرسمي للصحيفة ليوم كامل

ads@journaliraq.com

sales@alabshar.com

009647827824131

009647827824135

بغداد - الجورنال


