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عـــــقـــــدت اجملـــــلـــــة
ـــيــة (ســول) الـــعــا
بنسـختها الـعربية
 جـلـســة تـصـويـر
خـاصـة لــلـمـمـثـلـة
اللـبنـانيـة جيسي
عـــــبـــــدو والـــــتي
ظـــــــــــهــــــــــرت مـن
خاللـهــا بـاطاللـة
جـريـئـة وجـديدة
لـم يــــــســــــبق أن
ظهـرت فيـها من
قــــــــــــــبـل حتـت
ــصـورة إدارة ا
لـــــــــــــــيــــــــــــــــلـى
خـفـاجـة.واشار
مــــــوقـع الــــــفن
الـــــذي نـــــشــــر
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ـصري سـيد رجب من ـمثل ا أعلن ا
خالل فــيــديـو نــشـره عــبــر صـفــحـته
اخلـاصـة على أحـد مـواقع الـتواصل
اإلجـــتــمـــاعـي عن بـــدء اإلســـتـــعــداد
لـتصـوير جـزء ثان من مـسلـسل  أبو
الــــعـــــروس الــــذي خـــــاض فــــيه دور

البطولة.
ويــأتي اجلــزء الــثــاني هــذا بــعـد أن
حقق اجلزء األول جنـاحاً كبـيراً وهو
من بـطـولـة سـيـد رجب وسـوسـن بدر
ونـــرمــ الـــــــفـــقي ومــدحـت صــالح
ورانـيــا فـريـد شــوقي ومـحــمـد عـادل
ووالء الــشــريف ومــحــمــود حــجـازي
وديـــانـــا هــشـــام وكـــارولـــ عـــزمي
إخـراج كـمال مـنـصور تـألـيف هاني

كمال. 

أغـلــفــة نـســخـتــهـا الــعــربـيــة حـيث
تـصـدرت سابـقـا هـيفـا وهـبي وهـند
صـبـري ونـسـرين طـافش ومـسـاري

وســـمـــيـــرة ســـعـــيــد
ولطـيـفة غالف

اجملـــلـــة.

اخلبر ان (الـصور التقـطت لها على
شــاطىء الــبـحــر في مــديـنــة صـور
ـكـيــاج صـيـفي وجـريء وظـهــرت 
حـاولت من خالله خبـيـرة التـجـميل
منى عاشـور اظهار جـيسي باطاللة
جـديـدة. وارتـدت جـيـسي بـاالطاللـة
االولى بـفـسـتـان أسـود من تـصـمـيم
مــيــخـائــيل شــمـعــون امــا االطاللـة
الــثـانـيـة كـانت بـفــسـتـان من مـيـكـا
واطاللـتـهـا الـثـالـثـة كـانت بـفـسـتان
ابـــيض من تـــصــــمـــيم عالء جنـــد).
وصــرحت جـــيــسـي في الــلـــقــاء مع
رئـيس الــتــحـريــر االقــلـيــمي جملــلـة
ســـول ســـلــطـــان ابـــو طــيـــر( أنـــهــا
ـكان التـستـطـيع أن تضع نـفـسهـا 
إلـيـسـا) وحـول تـعـلـيـقهـا عن نـادين
الــــراسـي أوضــــحـت (أنــــهــــا حــــرة
بــحـيــاتـهــا).وتـواصـل مـجــلـة سـول
إختياراتـها للنـجوم العرب من أجل

درســتــهــا عــلى يــد حــســ االعــظــمي
ويـــوسف عـــمــر ) واضـــافت (لـــديـــنــا
مشـروع مهم لالجيـال القـادمة للـحفاظ
عــلى الــتــراث الـــعــراقي مــتــمــنــيه من
وزارة الــثـقــافــة ان تـقــدم مـرة في
االســـبـــوع حــــفال لـــلـــمـــقـــام
الــعــراقي كي تــنــظف االذان
من غـــنــــاء الـــصــــخب ومن
كـــلــمـــات ومـــفــردات غـــيــر

موزونة ) .
وفي خـــتــام اجلـــلـــســة 
تـكـر احملـتـفى بـهـا بدرع
اجلواهري قـدمته رئـيسة
الئـكة مـنـتـدى نـازك ا
الــــقـــاصــــة ســــافـــرة

جميل حافظ .
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الــنـاقــد االردني تــلــقى تــهــاني االهل واالصــدقــاء لــفـوزه
بـالتـزكية بـرئاسـة جمعـية النـقاد األردنـي في انتـخابات
الـدورة السـابعة لـلجـمعيـة بعـد انسـحاب الدكـتور مـحمد
الـقـواســمـة من قــائـمـة الــتـرشح الــتي أقـيــمت قـبــيل عـيـد

االضحى.
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رئـيس دائـرة آثار الـسويداء الـسوريـة اعلـن ان التـنقـيبات
األثـرية األخـيرة لـلبـعثـة الوطـنيـة في دائرة آثـار السـويداء
ـوقع الـكـنيـسـة الكـبـرى عدداً من اظـهرت خـالل عمـلـها 

كتشفات األثرية التي تعود إلى الفترات الكالسيكية. ا
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انـيا صـدرت له عن مـؤسسة قـيم في أ األديب العـراقي ا
شـمس لـلــنـشـر واإلعالم بـالـقــاهـرة مـجـمـوعــة قـصـصـيـة
بــعـنـوان (من داخل الـزنـزانـة) تـقع في 160 صـفـحـة من

توسط وتضم  22 قصة قصيرة متنوعة. القطع ا
—ËUý uÐ√ b¹dGð
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ـها  في منـتدى بغداد الشاعـرة العراقـية  مؤخـرا تكر
ـناسبة صدور كتاب  عن زوجها الشاعر  الراحل بيس 

 كزار حنتوش  .
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جنــمـة بـرنـامـج (احـلى صـوت) شــاركت جـمـهــورهـا عـبـر
مواقع الـتواصل االجتماعي بلقطة من حتضيراتها ألحد
قبلة. كليباتها اجلديدة معلنة عن جديدها خالل األيام ا
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ـيـة الـفـنـون الـتـدريـسي في قـسم الــتـربـيـة الـفـنـيـة بـأكـاد
اجلــمــيـلــة في جــامـعــة بــابل ضــيـفـه الـبــيت الــثـقــافي في
الصويرة بأصبوحة ثقافية بعنوان (حملات من تاريخ الفن

نتج اإلبداعي). وا
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ـسـلـسل الـتـلـفزيـوني شـهـرته من خالل ا
ر بن عدوان) ليشارك بعد ذلك البدوي (
ـســلــسالت مــثل (ذي قـار) في عــشــرات ا
و(زمــــان الــــوصل) ودعــــاة عـــلـى أبـــواب
جهنم) و(الفـرداوي) و(الطوفان) و(رجال
احلـسم).اتـسع نــطـاق شـهـرته مع ذهـابه
إلى مـــصــر حـــيث شـــارك في فــيـــلم (كف
الـقـمـر) مـع اخملـرج خـالـد يـوسف والـذي
عـــرض في 2011 واجلــــزء الـــثــــاني من
مسـلسل (اجلـمـاعة) الـذي جسـد فيه دور
ـصـري جـمال عـبـد النـاصـر.نال الـزعيم ا
جـائـزة الـدولــة الـتـشـجـيـعـيـة عـام 2009
ـمـثل منـذر ريـاحنـة. وكان منـاصـفة مع ا
الــراحـل مـــتــزوجـــا مـن نـــســريـن الـــكــرد

الصحفية في الرأي.
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 فـقـدت الـسـاحـة الـفـنـيـة األردنـيـة مـسـاء
ـصري ـمـثل ياسـر ا ـاضي ا اخلـميس ا
الـذي تـوفي إثــر حـادث سـيـر في مـديـنـة
الزرقاء شمال شرقي العاصمة عمان عن
ـؤسـسـة عـمـر نـاهـز 48 عـامـا.ونــقـلت ا
الـصـحــيـفـة األردنـيــة (الـرأي) عن نـقـيب
الفنانـ األردني حسـ اخلطيب قوله
صـري انتقل إلى رحـمته تعالى (ياسر ا
في مسـتشـفى الزيـتونـة في الزرقـاء بعد
تعرضه حلادث سير في ضاحية مكة في
الــزرقـاء).وأضــاف (الــفن األردني خــسـر
صـري أحد اليـوم بـوفاة الـفقـيـد ياسـر ا
أعمـدته الذي كـان له حـضور كـبيـر على

الساحت احمللية والعربية).
ـصـري في 22 تـشـرين ولـد ا
الـثــاني 1970 وحـصـل عـلى
بــــكــــالـــــوريــــوس الــــعــــلــــوم
ــيـة ــوسـيــقــيـة مـن األكـاد ا
األردنـــيــة لــلــمـــوســيــقى.بــدأ
مشواره الفني في سـبعينات
ـــــاضـي من بـــــاب الـــــقـــــرن ا
ـــســـرح فــقـــدم مـــســرحـــيــة ا
ــهـرجـان مـسـرح (كالكـيت) 
الـشبـاب الـذي نظـمـته رابـطة
.نـــال الـــفـــنـــانـــ األردنـــيـــ

تـتــحـمل انـفــعـال وتــوتـر الـشــريك وتـخـبــره بـضـرورة
كنة.  الهدوء لتتوصال حللول 
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ـساء تـتلـقى دعوة حلـضور حـفل موسـيقى فال عـند ا
ترفض ذلك.
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بـالنـقـاش الهـادف تتـجـاوز اخلالفات الـتى نـشبت مع
الشريك خالل الفترة األخيرة.
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حتـرز أهـداف مــؤثـرة فى حــيـاتك. تـنــفـعل بــسـرعـة 
ويسهل جذبك نحو اخلالفات.
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تضع تطويـر مستـوى لياقتك الـبدنية عـلى رأس قائمة
أولوياتك رقم احلظ 9.
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تـتــرك مـســاحـة كــافـيــة بـيــنك وبــ احملـيــطـ بك فى
العمل رقم احلظ 6.
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ـارسـة رياضـة جـديدة يـساعـدك صـديق مـقرب فى 
.يوم السعد االربعاء.
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ال تــدع مـــجـــاالً ألحــدهـم يــتـــحــدث فـى غــيـــر شــؤون
. العمل.يوم السعد االثن

Íb'«

تـقف فـى مـنـطـقـة وسط التـخـاذ قـرارات مـهـمـة  وب
التردد بخصوصها.
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تدعـو الـشـريك لـتـناول الـعـشـاء  وتـبحـث عن وسائل
مختلفة لتصفية األجواء بينكما .
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يـسـاعــدك فى حـسم مــشـكـلــة أفـراد أســرتك خـاصـة
رقم احلظ 2. قرب ا
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تــعــانى مـن بــعض اإلرهــاق وتــطــلب احلــصــول عــلى
إجازة من أجل الراحة .

 u(«
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اكـتب مـرادف ومـعـانـي الـكـلـمات
من اعـلى الى أسـفل في الـدوائر
ـظــلــلــة حتــصـل عـلـى الــكــلــمـة ا

طلوبة: ا
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1- من احكام التجويد

2- من االمراض الشائعة

3- عاصمة عربية

4- االخالص

5- محابس

6- الة موسيقية تراثية

7- والية امريكية

 8- اغصان الشجر
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عام 1943 خـرج من مـعــهـد الـفـنـون
اجلــــمـــيـــلـــة الـــعـــام 1963 فـــرع آله
درسي الـقانـون وعـ في الـنـشـاط ا
حــتى احــالـته عــلى الــتـقــاعـد الــعـام
1989 بعد أن رفد مكتبة اإلذاعة

ــغـني األمــريـكي { مـومــبـاي  –وكــاالت - اكـد ا
نـيك جونـاس وجنمـة بولـيوود بـريانـكا شـوبرا
واعـدة.ونظم خـطوبـتهـما بـعد أشـهر قلـيلـة من ا
جـونـاس الـعـضو الـسـابق في فـرقـة ذا جـوناس
مثلة الهندية برذرز الذي يعيش في تكساس وا
حـــفال خـــاصــا فـي مــديـــنــة مـــومــبـــاي وارتــدى

البس الهندية التقليدية. الشريكان ا
وكانت شـائعـات قد راجت حول خـطوبـتهمـا منذ
قـرابـة أربـعـة أسـابـيع لـكـنـهـما لـم يـؤكـدا اخلـبر
خالل تلك الفترة. ولم يعلن بعد موعد لزفافهما.
وتبادل الشريكان صور اخلطوبة من احلفل على

حساباتهما الشخصية على إنستغرام. 
ويــقـال إن جــونــاس طــلب يــدهـا فـي الـعــاصــمـة
ـاضي.ويـبـلغ الـبـريـطـانـيـة لـنـدن في حـزيـران ا
جوناس  25عاما وبذلك تكبره شوبرا بنحو 10

سنوات.
وفـازت شــوبـرا بــقـلـب مـلـكــة جـمــال الـعــالم عـام
2000 وواصلت جناحها لتشارك في أكثر من
50 فيلما في الهند مع جنوم بوليوود الكبار

مـــثل ســـلــمـــان خــان وشـــاروخ خــان وأمـــيــتــاب
ـمـثالت أجرا بـاتشـان وبـاتت واحـدة من أعلى ا
في بـوليـوود بـاإلضافـة إلى حصـولـها عـلى عدد

يداليات. كبير من اجلوائز وا

واخـتـارت مـجـلـة تـا شـوبـرا من بـ 100
األكـــثــر تــأثــيــرا في الـــعــالم مــنــذ عــامــ
وأدرجـتهـا مـجلـة فوربس في قـائـمة أكـثر

 100امرأة تأثيرا في العالم.
ـمثـلة الهـنديـة التـمثيل في واقتـحمت ا
ـسـلـسل ـتـحـدة بـدور في ا الـواليـات ا
الــدرامي كــوانــتـيــكــو وبـعض األدوار
الـسـيـنمـائـيـة مثـل فنـتـيالتـور  وباي

ووتش وإيه كيد اليك جيك.
وكـان جونـاس عـضـوا في فـرقة مع
أشــقـــائه جـــوي وكـــيــفـن وحــظي
بـشـهرة واسـعـة عـلى قـنـاة ديزني
من خالل ســـلـــســلـــة أفالم مـــثل

كامب روك.
ومـنـذ ذلك احلـ بـدأ جـوناس
ـفـرده من مـشـواره الـغـنـائي 
خالل أعمال مثل أغنية ليفلز
وجـيــلـوس وتـشـ وانـضم
ي لــــــوفــــــاتــــــو في مـع د
بــرنـــامـج إكس فـــاكـــتــور
الــبـريــطــاني الكـتــشـاف
ــواهـب الــغـــنــائـــيــة ا

الشابة.
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الئـكــة وعـلى احـتــفى مـنــتـدى نــازك ا
قاعـة اجلواهري بـاحتاد الـعام لالدباء
ــقـام والــكـتــاب الـعــراقــيـ بــســيـدة ا
الـعـراقي فـريـدة مـحــمـد عـلي بـجـلـسـة
قدمتـها االعالميـة رجاء الربيـعي قائلة
( ان احملـتـفى بـهـا الـفـنـانـة فـريـدة هي
قام قارئة مقام عراقيـة وعضو بفرقة ا
الــعــراقي ومـن مــوالـيــد كــربالء 1963
ــلـحـن مـحــمـد وهي زوجـة الــفــنـان وا
حـسـ كـمـر دخـلت مـعـهـد الـدراسـات
ـــوســيـــقـــيــة فـي بــغـــداد عــام 1985 ا
ـــقــام وحـــصــلـت عــلى دبـــلـــوم قــسم ا

الــــعـــــراقـي وآلــــة
الـــــعــــود كـــــمــــا
درسـت مــــــــادة
قـام الـعراقي ا
ـــــــــعــــــــهــــــــد
الـــــــدراســـــــات
مــــابــــ عـــام

 1990الى عام 1997 وبهذا تكون
اول امــراة عـراقـيـة تــعـمل اسـتـاذة
ـعـهــد وكـانت قـد ـادة فـي ا لــهـذه ا
سجلت اغنية قبل مغادرتها العراق
واسـتــقــرارهـا فـي هـولــنــدا اغـنــيـة
عـلـيش تـغـيب ونـالت هـذه االغـنـية
انذاك شهـرة واسعة كـما سجلت
الــــــعــــــديــــــد من االشــــــرطــــــة
واالسـطــوانـات الـغـنـائـيـة
ـــــــــقـــــــــامـــــــــات مـن ا
ــــواويـل الــــتي وا
تــتـــغــنى بــحب
الـــعـــراق وهي
مـن احلــــــــــــان
الفـنان مـحمد
كــــــــــــــمـــــــــــــر
وشـــــــــــاركـت
ومــــــــثــــــــلت
الــعــراق في
اكـــــثـــــر من
مـــهـــرجــان
عـــــــــــــــربـي
ودولـــــــــــــي
ونـــــــــــــالـت
اسـتـحـسان

اجلمهور العربي والعراقي  وتكن لها
مــلــكــة هــولــنــدا كل االحــتــرام عــنــدمـا
استمعت الحـدى حفالتها الـغنائية في
هـولنـدا ووصـفتـها قـائلـة ( انـني ملـكة
ـقـام هـولـنــدا وانـتي يـافــريـدة مـلــكـة ا
ـــقــام الـــعـــراقي ) ولـــقـــبت بـــســـيـــدة ا
ــا قــدمـتـه لـلــمــقـام الــعـراقـي بـجــداره 

العراقي من روائع غنائية ).
وحتـدثت فـريـدة عن مـسـيرتـهـا الـفـنـية
ـعـهد قـائـلـة ( كـانـت بـدايـتي الـفـنـيـة 
الدراسـات النـغمـية وكـانت لدي هـواية
في الـغنـاء بعـد اختـيار الـفنـان الراحل
مـنـيـر بـشـيـر لي حـيث انـبـهـر بـصوتي
كـون الـصـوت الـنـسـائي قـلـيل الـظـهور
في الساحة الغنائية العراقية وكان كل
ــقــامـات وكل اهـتــمــامي الــبــحث في ا
مـقام يـحـتـاج الى جهـد ودراسـة واذكر
ان الفنان الراحل شـعوبي ابراهيم قام
بـتـدريـسي اضـافـة الى الـفـنـان الـكـبـير
حـسـ االعظـمي وكـذلك زوجي مـحـمد
كـمـر الـذي مـد لي يـد الـعـون كـثيـرا في
محـطات بدايـاتي مع ان عدة انـتقادات
ــشـوار العــتــقـاد حـصــلت في مــطــلع ا
قام راة التسـتطيع اداء ا البعض ان ا
الـعــراقي كــونه يــحــتـاج الى مــســاحـة

صـوتــيـة واســعــة وكـانت حــكــرا عـلى
االصــوات الـرجـالـيـة حــيث كـان هـنـاك
تنافس بـ مدرسة القـبنجي ويوسف
عمـر ثم مـائدة نـزهت الـتي ادت بعض
عهد قـامات لكنـها لم تـستمر  فـي ا ا
قـامات وانـا طالـبة تـدربت عـلى اداء ا
والول مـرة اطلق عـلي الـنـقاد واالعالم
ـقـام الـعـراقي وفي كل سـنـة بـسـيــدة ا
ـقام الـعراقي وانا طـالـبة كـنت اغني ا

واالساتذه خلفنا يعزفون ).
بــعـــدهــا تــوالـت الــشــهـــادات من قــبل
زمالئـهــا واصـدقـائـهـا  بـحق احملـتـفى
بـهــا مـنـهم الـنـاقـدة سالمـة الـصـاحلي
الــــتي قـــالـت ( فـــريـــدة هـي الـــصـــوت
قام والوجـود وحتمل جمال وحزن وا
غــامض خــلف الــعــيــون وتــمــتــلك من
قامات الكـثير فهي كلثوم القرارات وا
العراق ) .وفي مـداخلة للـشاعر مروان
قام العراقي عادل قال ( فريدة سيدة ا
وانـــا احـــفظ لـــلـــعــديـــد من مـــقـــامــات
قام اكثر القبنجي ويوسف عمركون ا
رزانــة وهـــنــا اود ان اوجه ســؤالي
لــلـفـنــانـة فـريـدة عـن اصـعب مـقـام
ادته ?) وردت فريـدة بالـقول (هو
مقام حـجاز ديوان مـلحمـة مهمة

ـــطـــرب الـــعـــراقي احـــيـــا امس ا
طرب االحد حـفال مشـتركـا مع ا
ولــيـــد الــشـــامي في الــعـــاصــمــة

البريطانية لندن.
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الـقاصـة االردنـية وقـعت في مـكتـبـة عبـد احلـميـد شـومان
بعمـان مجموعتها الـقصصية (كحل) الصادرة عن وزارة

الثقافة األردنية.

{ لـوس اجنـلـوس - وكـاالت - دفع
مـثلة األمريكـية سكارليت جتسيد ا
جــوهـانـسن لـدور الـبــطـلـة اخلـارقـة
(بالك ويدو) أو األرملة السوداء في
عــالم مـارفل الـسـيـنــمـائي بـاسـمـهـا
لـيـتـصـدر قـائـمـة فـوربس الـسـنـويـة
ـمـثالت أجـرا مـتـقـدمـة على ألعـلى ا

الــنـجــمــة أجنــلـيــنــا جــولي.ووفــقـا
حلـســابــات فــوربـس فـقــد حــصــلت
جـوهــانـسن (33 عـامــا) عـلى 40.5
مــلــيـــون دوالر من الــعـــائــدات قــبل
خـــصم الــضــرائب في الــفــتــرة بــ
األول مـن حــــزيــــران 2017 وحــــتى
ا األول من حزيران العام اجلاري 

يــعـني أنــهـا ضــاعـفت دخــلـهـا أربع
مـرات عـن الـعـام الـســابق.وجـسـدت
جوهانسن دور األرملة السوداء في
فـيـلـم (أفـيـنــجـرز: إنــفـيــنـيـتي وور)
الذي حـقق جناحـا كبـيرا هـذا العام
ـقـبل وسـتـعـود لـذات الـدور الـعـام ا
فـي اجلـــــزء الـــــتـــــالـي من إنـــــتـــــاج

استوديـوهات مارفل التـابعة لوالت
ديزني.

وجـنت أجنـلـيـنـا جـولي (43 عـاما)
ا يعود الفضل 28 مليون دوالر 
فـيه بـشكـل كبـيـر ألجـرهـا عن اجلزء
قرر الثاني من فيلم (ماليفسنت) وا

عرضه في عام 2020.
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ـوت صباح امـس االحد شيخ غيب ا
لحن عبد احلس السماوي  في ا
اسـترالـيـا عن عـمـر نـاهز  75 عـاما.
ولـد الـسـمـاوي في مـديـنـة الـسـماوة

والـتلـفـزيون بـاحلان جـمـيلـة ويـلقب
ـلـحــنـ الـعــراقـيـ حـيث بـشــيخ ا
أجنـــز أكــثـــر من 200 حلن غـــنـــاهــا
مــطـــربـــون مـن مـــخــتـــلـف األجـــيــال
الــعـراقــيــة أبـرزهم ســعــدي احلـلي
ياس خـضـر حمـيـد منـصـور فاضل
عـــواد فـــؤاد ســـالـم عـــبـــد الـــزهــرة
مــنـاتي ســعـدي الـبــيـاتي وغــيـرهم
ومن ابـرز احلـانه ردتك مـطـر صيف
محالها العيون صوت الغريب ومن
احلانه لـلـمطـرب حمـيـد منـصور (رد
حــبــيــبي سالمــات عـيــنك عــلــيــنـة
خــــلـــهـم يـــرحــــون) و (ضـــوه خـــدك
مشـتاق الك يـانهـر ) للـمطـرب فاضل
عـواد.وأقــام الـســمـاوي في ســيـدني
بـأسـتـرالــيـا مـنـذ الـعـام 2002 حتى

وفاته.
وذكــر الــشـاعــر عــزيــز الـرســام عــبـر
صـــفــــحـــته فـي ( فـــيــــســـبـــوك) ( أن
الــســمــاوي صــاحب اجــمل االحلــان
الـعــراقـيـة كــان انـسـانـا طــيـبـا جـدا
وصـــاحـب خـــلـق وأب فـــاضل وزوج

مثالي وصادق مع اصدقائه). 


