
{ لوس اجنلوس  –وكاالت -
ـمـثلـة سكـارليت حـصدت ا
جـوهانسـون لقب (أعلى
ـــــمـــــثالت أجـــــراً) في ا
الــعــالم لــلــعــام الـثــاني
عــلى الــتــوالي بــحـسب
تـــــصــــــنـــــيف مـــــجـــــلـــــة
(فـوربس) الـسـنـوي.وجنت
ـا جــوهـانــسـون  15.5مــلـيــون دوالر أمــريـكـي أكـثــر 
ـاضي ليـرتـفع أجـرها إلى  56مـلـيون حـقـقته فـي العـام ا
ـركـز دوالر امـريـكـي.وإحـتـلـت الـنـجــمـة صــوفـيـا فــيـرغــارا ا
الــثـــاني إذ حــصــدت  44.1مــلــيــون دوالر أمــريـكـي بـ 1
حــزيـران  2018و 1حــزيـران .2019وجــاءت الـنــجــمـة ريس
ركز الثالث بأجر  35مليون دوالر أمريكي ثم ويذرسبونفي ا
ـركز الـرابع بـ 34مـلـيـون دوالر الـنـجـمـة نـيـكـول كـيـدمان فـي ا
ركز اخلامس أمـريكي. وهبطت النـجمة جينـيفر أنيسـتون إلى ا
في قـائمة هذا الـعام بأجر  28مـليون دوالر أمريـكي فقط بعد
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احتاد االذاعي والتلفزيوني يحتفي بفاضل ماهود وأماني نصار

bB% ‰uſUð√

dOH « w  ÕU−M «

ÃU−Š œULŽ

f½u¹ 5 Š ÂUNÝ

`³  bMN

wKF « wN¹dÐ bLŠ«

ـي الـعـراقي حـاضـر في بـيت احلـكـمـة بـبـغداد االكاد
ـســتــدامـة عن (االهــــــــــــــداف الــدولــيــة لـلــتــنـمــيــة ا
وشــــــــــروط الــتــنـمــيــة االقـتــصــاديـة) ضــمن الــنـدوة
ـسـتـدامــة بـ الـتــنـظـيـر الــعـلـمـيــة (اهـداف الـتــنـمـيــة ا
والـتــطـــــــــبـيق) الــتي رأس جـلــسـتـهـا الــدكـتـور فالح

حسن ثويني.
ÊUDKÝ ¡UH

سـلـسل ـمـثـلـة االردنـيـة بـدأت تـصـويـر مـشـاهـدهـا  ا
(ريـاح الـسـمـوم) هـو أول عـمل بـدوي تـشـارك به ومن

قبل. قرر عرضه في رمضان ا ا
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اخملرج الـسوري  عـرض فيلـمه السـينمـائي القـصير
جوري فـي الصـالة مـتعـددة االسـتعـماالت بـدار األسد

للثقافة والفنون بدمشق .

ــوسم (تـــويــتــر) عن أعــضــاء جلــنــة ا
اجلـديد رسـمـيًا وهـم الفـنـان اللـبـنانيّ
ـــصــريّ عـــاصي احلالنـي والــفـــنــان ا
مــحــمـــد حــمــاقـي مع بــقــاء الـــفــنــانــة
اللـبنـانية نـانسي عـجرم ضـمن أعضاء
الــلّــجــنــة. وبــذلك يــنــتــقل احلالني من
الــلــجــنــة  إلى الــنــســخــة اخملــصّــصـة
لــلـــصّــغــار بـــديــلًـــا عن الــفـــنــان كــاظم
الـســاهـر فـيـمـا يُــشـارك حـمـاقي بـهـذه
النسـخة بديـلًا عن الفـنان تامـر حسني
بـــاإلضـــافـــة لـــتـــواجـــده بـــالـــنـــســـخــة
اخملـصّـصـة للـكـبـار حـسب مـوقع دنـيا
الـــوطن. وبــــعـــد اإلعالن رســــمـــيًـــا عن
أســـمـــاء جلـــنــة ذا فـــويس وذا فـــويس
كـيــدز يـتــبـقّـى مـعــرفـة أعــضـاء جلــنـة
بــرنـــامـج (ذا فــويـس ســـيــنـــيـــر) وهي
النسخة اخملصّصة للمواهب فوق عمر
ّ اإلعالن عن الـتحـضير الـ 60 والذي 
ـوسـمه األوّل مـؤخـرًا وأثـار حالـة من

اجلـــدل قـــبل عـــرضه لـــتـــركـــيــزه عـــلى
ـواهب الـكـبـيـرة في الـسّنّ.  من جـهـة ا
اخرى  تستعد الفنـانة اللبنانية كارول

حتـبذ ان ال تـكـون مقـيّداً بـشيء  وتـطمح إلى احلـرية
كاملة .
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ال تـكــتفِ بــالـتــلـمــيـحــات كن صــريـحــا و أنـصت إلى
نفسك. يوم السعد االربعاء.
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اآلخـرون إمـا محـتارون أو خـائـفون من مـعـارضة من
حولهم لهم  و أنت بال عون .
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قــد يـطـرح عــلـيك من حــولك خـطــطـاً و مـشــاريع غـيـر
واقعية  ال تنصت لهم. 
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ا استمـر في البحث و الـتحقيـق حتى تصل الى حل 
يشغلك.رقم احلظ.4
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تـشــعـر بــانك بـحـاجــة الى بـعض احلـب ال تـتـردد في
طلبه من شريك حياتك.
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إحساسك بـاالخرين قـد يكون مـعكّـراً بعض الشيء 
كن حذراً و صريحاً .

ÊUÞd «

ـقربـ منـك فاخلـيانـة سوف عـليك احلـذر وخاصـة ا
تكون موضوع اليوم.
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أنت تـكــره أن تـكـون شـكــاكـاً بـاآلخــرين  لـكن بـعض
األمور تدفعك الختبار هذا احلافز.
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قد تالقي مـعارضة كبيرة من زمالئك في نفس العمل
لغيرتهم من تقدمك.
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تـتــصــرف بـشــكل أكــثـر حــذراً . وعــلـيك الــتــأكـد من
تفاصيل األمور.رقم احلظ.2
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ال جتـعل العـصـبـيـة تفـقـدك اتـزانك من االحـداث التي
مكن ان حتدث. من ا
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اكـتب حـروف مـرادف الـكـلـمـات ومـعـانـيـها
لـتـنـتهـي الى اواخـر احلـروف التـي تـتجـمع
حــول الــدئــائــرة الــســوداء لــتــحــصل عــلى

طلوبة: الكلمة ا
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1- دولة اوربية

2- لقب ملحن وموسيقي عربي

3- استوحى

4- مؤسسة للخدمة العامة

5- فيلم سينمائي عربي

6- فنادق خمس جنوم

7- اشتداد

8- دولة اوربية

9- الدخول عبر الباب

10- استرجع

ـلــتـقى االذاعي الـكــاتب والــفـنــان الـعــراقي يـضــيـفـه ا
والتـلفـزيوني عصـر اليـوم الثالثاء لـلحـديث عن جتربته

الثقافية والفنية .

ـعـنـون (الالذقـية الـتـشـكـيـلي الـسوري اقـام مـعـرضه ا
اجلمـيلة) في دار األسد للثقافة بالالذقية وضم ثالثون

عمال.

ـسـؤولــة الـعـراقـيــة في الـهــيـئـة الــعـامـة لــلـكـمـارك  ا
تكـليفها بادارة الهيئة وكالة خـلفا للمدير السابق منذر
عـبـداالمـيـر أسـد الـذي صـدر أمـر وزاري بـاعـفـائه من

منصبه.

رسـام الكاريـكاتـير االردني صـدر له اجلزء الـثالث من
سلـسلة كتـاب الرسوم الكـاريكاتيـرية (احملجوب) ويقع

توسط.  في 276 صفحة من القطع ا
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الـصحفي العراقي تلقى تعازي
االوسـاط االعالمـيــة والـثـقــافـيـة
لـوفـاة عـمه عـضـواحتـاد االدباء
في الـعراق عـبـدالـكر مـحـمود

رسومي. ا

لعـدة أيام) وهـناك تكـتم كبـير على
سلسل إذ ردًا على طلب تفاصيل ا
سـلسل الـصحـيفـة لـلتـعلـيق عـلى ا
الـوثـائـقي قـال أحد الـعـامـلـ على
بـكر جـدًا كشف أي سـلـسل: من ا ا

تفاصيل عن العمل.

{ مومباي  –وكاالت - منذ وفاتها
مـثـلة الـشـابة في 2013 وال تـزال ا
الـراحــلــة جــيــا خــان مـوضـع جـدل
حتى اآلن إذ صدمت عالم بوليوود
عـنــدمـا عُــثـر عـلــيـهــا مـشــنـوقـة في

منزلها في مومباي.
وأصـبـحـت وفـاة جـيـا الـتي كـشـفت
الشرطة أنها انتـحار مثيرة للجدل
فـي الــوسط وتــصــدرت الـعــنــاوين
خـاصـة أنـها كـانت في الـ 25 عـامًا
من عــمــرهـــا و كــشــفت صــحــيــفــة
ديكان كرونيـكل مؤخرا (أن مخرجًا
بــريــطـانــيًــا شــهـيــرًا يــريــد إخـراج
مـــســـلـــسل وثـــائـــقي ذي  3أجــزاء
مثلـة الشابة وقصة يتناول حـياة ا

انتحارها).
بـاإلضافـة إلى ذلك كـشـفت مـصادر
ـز (أن صـحــيــفـة هــنــدوسـتــان تــا
اخملرج الـبـريطـاني الذي لم يُـكشف
عن هــويــته شــوهــد في مــومــبــاي

مـحـتواهـا يـشيـر إلى أنـها مـوجـهة
لسوراج.

وبـعـدمـا عـثـرت الـشـرطـة عـلى جـثة
جـــيــا في 3 تـــمــوز والـــتــحـــقق من
ــمــثل صــحـــة الــرســالــة اُعــتـــقل ا
سـوراج الحـقًــا واُتـهم بـالـتـحـريض
عـلى االنـتـحار قـبل إطـالق سراحه
بـــــكـــــفـــــالـــــة في الـــــشـــــهـــــر الــــذي
تـاله.بــاإلضــافــة إلى ذلك يُــذكــر أن
والـدة جيـا كـانت قـد ادعت أن وفاة
ة ابـنـتهـا لم تـكن انـتحـارًا بل جـر

قتل.
ـهنـية وفـيمـا يتـعلـق بحـياة جـيا ا
شــاركت في  3أفالم ويُـــذكــر أنــهــا
ظـهـرت عـلى الـشـاشـة ألول مـرة من
خالل فـيـلم  نـيشـبـاد والـذي ظـهرت
فيه مع النـجم اميتاب بـاتشان كما
ظهـرت في فيلم غـاجيـني مع النجم
عامر خان باإلضافة إلى مشاركتها
فيلم هاوس فول مع أكشاي كومار.

وفــيـمـا يـتـعــلق بـوفـاة جـيـا ذكـرت
التقـارير أنهـا انتحـرت بسبب فشل
مـثل الهـندي سوراج عالقتـها مع ا

بــانـشــولي ويـجــدر بـالــذكـر أنه 
الــعــثــور عــلـى رســالــة بــخط جــيــا
مـــكـــونـــة من  6صـــفـــحـــات وكـــان
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عرض احتـاد االذاعيـ والتـلفـزيونـي
الــعـراقـيــ في مـركــزه الـثـقــافي ضـمن

عــروض

ي نـادي الـسـيــنـمـا الـذي يـقـدمه االكـا
وسـوي فيلما لـلمخرج فاضل صباح  ا
مــــاهــــود بــــعـــنــــوان (أمــــانـي)  وقـــال
وسوي (الفيلم يـتناول قضية ا
مهمـة تعـرضت لها شـريحة من
العـراقيـ بسـبب احلروب وما
رافـــــقـــــهــــــا من انـــــفـــــجـــــارات
ومـــفــخــخـــات وحــوادث ســيــر
تؤدي في مـجمـلهـا الى حدوث
عــوق لــلــكــثـيــرين فــيــضــحـوا
بـحالـة سـيئـة ويـصبح الـسـير
والــصــحــة لـهم حــلــمـا بــعــيـد
نـال بـسبب تـردي اخلـدمات ا
ادية الصحية وعسر احلالة ا
لــذويـهـم ) واضـاف ( الــفــيـلم
مدته 22 دقـيقـة وهـو يـجـسد
قــصـــة االعـــاقـــة اجلـــســـديــة
لـواحــدة من الـلـواتـي تـغـلـ
عـــلى االعــــاقـــة اجلــــســـديـــة
وفـقـدانهـا االطـراف الـسـفلى
لـتصـنع قـصـة جناح قـادتـها
الى بــــطـــــوالت ريــــاضــــيــــة

دولية).
 مـن جــــهــــتـه قــــال اخملــــرج
فـــاضل مـــاهـــود ( الـــفـــيـــلم
يـتــحـدث عن كــيف حـصـلت

امانـي على االطـراف الصـنـاعيـة الذكـية
واالســتــعــانـة بــجــراح عـراقي مــغــتـرب
باستراليا والفيلم فتح ناقذة امل لذوي
االحــتــيــاجــات اخلــاصــة و تــصــويـر
احـداثه في االـعـراق واسـتـرالـيـا لـفـتـرة
جتاوزت العام وبلـغت كلفته اكثر من

10 الف دوالر).
وعن امـاني قــال مـاهـود (الـفـتـاة امـاني
نـصـار هي واحـدة من هـؤالء الـضـحـايا
لكن وعي اسرتها وقوة ارادتها جعلتها
اقـوى من ان تـهـزمـهـا االعـاقـة فمـارست
هــوايــتــهــا الــريــاضــيــة وتــدريــبــاتــهــا
ـتـواصـلة رغم تـعـرضـهـا الى سـخـرية ا
ن في عقـولهم جهل وجنحت البعض 
ـبية برمي في احلصول عـلى جوائز او
الـرمح والـقرص بـعـد ان حـقـقت اجنازا
دوليـا وانـغـمست في اجملـتـمع وفرضت
ـة ولـغـايـة مـا وجـودهـا بــاصـرار وعـز
ألــتـقــيـتـهــا وتـعـاطــفت مـعــهـا وحـاولت
االتصال بطبيب عراقي مقيم باستراليا
فــوافق عــلى اجــراء الـعــمـلــيــة بـبــغـداد
وتــمت عــمــلـيــة الــزرع بـنــجــاح وعـادت
امــانـي تــمـشـي عــلى اطــراف ســاقــيــهـا

تحرك). لتغادر الكرسي ا
وبـــعــد ان الـــفـــيـــلم نـــال اســتـــحـــســان
ــيـ والــفـنــانـ احلــضـور مـن االكـاد

ولـوح االحتـاد قــدمه حـمـيــد الزم هـديـة
لــــلــــمـــخــــرج  فــــاضل مــــاهــــود وقالدة
االحتــــــــــــاد قــــدمـــهــــا رئــــيس احتـــاد
االذاعي والـتلفزيـوني اخملـرج مظفر

سلمان .

ثقف كونه انساني بالدرجة االولى وا
والن اخملرج لـعب دور بـطل حقـيقي في
ــداخالت بــحق الــفــيــلم  فــتح بــاب ا
احملــــتـــــفى به ومـــــنــــهـم اخملــــرج فالح
الــعــزاوي ومــقـــدمــة الــبـــرامج نــرجس
حســـــــ واخـرون جمـيعـهم تـعاطـفوا
مع الــــفــــيــــلم واشــــــــــادوا بــــجـــراة

اخملرج.
والفيلم من انـتاج شركة اوروك
وسيقى تصوير علي عدنان ا
دريـــد فــاضل الــســـيــنــاريــو
لــســـعـــد هـــدااب وبـــطـــولــة
ــمـمــثـلــة امـاني وحــمـيـدة ا
ــشــاركــة عــلي الــســـعــدي 

خضير وزهراء فاضل .
وفـي خـــــــــــتــــــــــام

اجلــــلــــســـة
قـدم عـضـو
مــــــجـــــلس
احتـــــــــــــــاد
االذاعــيــ

والتلـفزيون
يـــــ حــــافظ
الـــــــــعــــــــــادلي
شــهـادة تــقــديـر
وشــكـر لــلــضـيف

سـمـاحــة لـطـرح أحـدث أغـانـيـهـا الـتي
حتمل عـنوان (بتـآمن بالـصدفة) خالل
قبلـة ونوهت سماحة( األيام القليـلة ا
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ـوسـيــقـيـة واحـدة من اهـم تـشـكـيالت وزارة الــثـقـافـة دائـرة الـفـنــون ا
وعـصب نـشاطـات الـوزارة الـفنـيـة اذا مااضـيـفت لـها دائـرة الـسيـنـما
سرح فانـها مجتمـعة تمثل وزارة الثـقافة وجتسد نـشاطاتها داخل وا
وخـارج العـراق وبـالتـالي تدفع تـلكـمـا الدائـرتان وتـشكـيالتـهمـا عجـلة
الفن والثقافة الى امام وتؤكد ان الـعراق وشعبه كان وسيبقى عاشقا
لــلـحب والـسالم من خالل حــصـده اجلـوائـز وحب اجلــمـهـور الـعـربي
ــوسـيــقـيـة واالجــنـبي من خـالل الـفــعـالـيــات الـتـي تـقـيــمـهــا الـفــنـون ا

سرح. والسينما وا
ان اخـتـيـار الدكـتـور عـبد االمـيـر احلـمداني وزيـرا لـلـثقـافـة جـاء بوقت
ــشـهــد الـثــقـافي والــفـني تــرهال وركـودا الســبـاب ســيـاســيـة شــهـد ا
ـثقـف واقـتصـاديـة ليـشد احلـمـداني العـزم محـاوال عـودة الفـنانـ وا
الى خيـمة الوزارة  بـهدف تفعـيل النشـاطات التي تـعيد امال لـلمواطن
ــبـدعــ الــذي خـرجــوا قـــســرا الى الــعـودة الــعـراقي داعــيــا كـافــة ا
ليتـفاعلـوا مع مبدعي الـداخل والننكـر ان احلمداني بـدا يحقق بعض
مـا رســـمه وخـطط له لـعـودة االبـداع العـراقي واخـتـار مـهـنـي الدارة
ا ديـرين الـذين النـريـد ان نبـخس حـقـهم  دوائـره يـكـملـون مـشـوار ا

قدموه من نشاطات تفتخر بها وزارة الثقافة.
وسـيـقـيـة الـتي كـان يـقـودها ـهـمـة دائـرة الـفـنـون ا ومن ب الـدوائـر ا
وســــيقـار حسن الشكرجي وحـقق جناحا يشهـد له اجلميع واليوم ا
ـنصب شاغرا ناشـد منتسبـو الدائرة ان تكون االدارة وبعد ان بقي ا
ـوسـيـقى  بـشكل اجلـديـدة من االخـتـصاص بـهـدف الـنـهوض بـواقع ا
مــهــني واداري واخـــــــــتــار الـوزيــر مــديــر عــامــا جــديـدا مـن دائـرة
ـفاجاة السـياحة واعـتقـــــــدنا انه بعـيد عن االختـصاص الـفني لكن ا
ـديــراجلـــــــديـد مــحــمـود عــبـد اجلــبــار مـوسى وبــعـد اول لــقــاء مع ا
ومـنـتـســبـيه من اصــحـاب االخـتــصـاص ظـهــــــــر انـه قـريب جـدا من
ـــــــــــــثل ومـنـشـد ومــخـرج مـسـرحي الـوسط الـفـني فــهـو مـلـحن و
فـــضال عن حـــفــظـه وتــذوقـه لــدواوين شـــعــراء كـــبـــار ومــعـــجب جــدا

وسيقار مارسيل خليفة. با
ـزايا اثـلـجت قـلـوب اصـحاب االخـتـصـاص في الـدائرة بل نـعم هـذه ا
ـوسـيـقـى الـعـراقـيـة وعـاهــــــدوه عـلـى ان تـقـدم الـدائــرة مـا يـلـــيق بــا
الـراقــيـة من خالل تـقـدـــــــيم الـنـشـاطـات واالمـاســـــــي والـفـعـالـيـات
ـنتسب ومن كافـة االختصاصات الـدعم االداري. ويقينا ان وسيجد ا
االدارة اجلـديـدة سـتـتـــــــــجــاوز الـروتـ الـذي يـقـيــد الـفـنـان ويـكـبل
ابداعـاته الن الفنـان هو انسـان مبدع ومـتحرر ومـحب للسالم واحلب
ونـتـمـنى ان اليـعـامل كـموظف فـي دائرة خـدمـيـة او بـوزارة بـعـيدة عن

الــفن والـثـــــــــقـافــة. وكـلــمـا وفــرت االدارة احلـريـة
لــلــمــبـدع والــفــنـان واالعـالمي الـتـف حـول ادارته
وعمل بحب واخالص بالتالي يصب بحب العراق

الكبير . 
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تـشـارك فرق من 10 دول عـربـية وأجـنبـية
فـي الـــــدورة اجلـــــديـــــدة من مـــــهـــــرجـــــان
اإلسماعيلية للفنون الشعبية التي تقام في

قبل. األسبوع األول من أيلول ا
ــــهـــرجـــان فـي بـــيـــان (إن وقـــالت إدارة ا
الـدورة اجلديدة ستجـمع فرقا من فنزويال
وروســيــا والـــيــونـــان ورومــانـــيــا ولـــبــنــان
ـالديف وإندونـيسيا وفـلسطـ وصربيا وا
إضـــافـــة إلى ثـــمـــانـي فـــرق من مـــصـــر).
وأضـاف الــبـيــان (أن بـرنــامج هــذا الـعـام
سـيكون مخـتلفـا إذ يقام االفتـتاح واخلتام
في اسـتـاد اإلسمـاعـيلـيـة بعـدمـا كان يـقام
ــســرح في الــســـنــوات الــســـابــقــة عـــلى ا

الصيفي لقصر ثقافة اإلسماعيلية).
وتـــقـــام عــــروض الـــدورة الـــعــــشـــرين من
ــهـــرجـــان في الـــفـــتــرة مـن الــثـــالث إلى ا
الـسابع من أيلول في حديـقة الغابة ونادي
الـدنـفـاه ونـادي الــفـيـروز وحـديـقـة الـشـيخ
زايــد إضـافــة إلى عــروض في مـدن فــايـد

والقنطرة غرب والتل الكبير.
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تـوقّع الـنـاقـد الـتـركي كـيـنان أوزالنش (ان
ـمـثـلـة الـتـركـيـة نـسـلـيـهـان أتـاغـول تـرفع ا
أجــرهـا بــعـد عــرض احلـلــقـات األولى من
مـسـلسـلـها اجلـديـد (ابنـة الـسفـيـر). وقال
كـينان (ان نسليـهان تأخذ حاليا 36000
الف دوالر امـريــكي عن احلـلـقـة الـواحـدة
ـــتـــوقع ان تـــرفــعه لـ 50000 الف ومن ا
دوالر) مــضــيــفــا (ان عــمـلــهــا ســيــحــقق
جنــاحـا بــاهــرا ونـسب مــشــاهـدة عــالــيـة
ـنـتجـ كي فـسـتـضـغط نـسـلـيـهـان عـلى ا

يزيدوا من أجرها). 
وتـخوض نـسـليـهان  بـطـولة مـسـلسل ابـنة
الـسفـيـر الى جانب الـنـجم التـركي أجن

اكيوريك .
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ــصــري مــحــمـود ــمــثـل ا انــضم ا
حـمـيدة  لـبـطـولـة فـيـلم الـبـعض ال
يـذهـب لـلـمـأذون  والـذي ال زال في
مــرحـلـة الـتـحـضـيـرات األولى ولم
يــتم اإلنــتــهــاء من كــتــابــة الــفـيــلم
بشكل نهائي والذي يتولى كتابته
ـن وتــار.ومن ـــصــري أ ــؤلف ا ا
قرر أن ينطلق تصوير الفيلم في ا
ـقـبل في مـنـتـصف شـهــر أيـلـول ا
ديـكـورات يـعـاينـهـا مـخـرج الـعـمل
أحـمد اجلـندي لـينـطلق الـتصـوير
شاهـد اخلارجية أوالً ثم يدخل با
صــــنـــــاعـه لــــلـــــتـــــصــــويـــــر داخل

البالتوهات.
الـــفــيـــــلم من بـــطــولــة كــر عــبــد
الـعـزيـز مـاجـد الـكـدوانـي مـحـمود

حـميـدة وبـيومي فـؤاد من تـأليف
ـن وتـــــــار وإخــــــراج أحـــــــمــــــد أ

اجلندي.

جيا خان
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أن األغـــنــيـــة من ضــمـن أغــاني
الـفـيـلم اجلـديـد الـذي تـسـتـعـد
ــــقــــبل لــــطــــرحه الــــشــــهــــر ا
بــالـصــدفــة). ونـشــرت كـارول
عـبـر صــفـحـتـهـا الـشـخـصـيـة
عـــلى مـــوقع تـــبــادل الـــصــور
والـفــيـديـوهـات (انــسـتـجـرام)
صــــورة تـــــرويــــجــــيـــــة حتــــمل
صــــورتــــهــــا مع اسـم األغــــنــــيـــة

وعلقت: (حصريا أغنية الفيلم اجلديدة
بتـآمن بـالصـدفة قـريـبا) حـسب موقع
اليـوم السـابع. يـذكر أن كـارول شاركت
مؤخـرا فى فيلـم (بالصـدفة) من بـطولة
بديع أبو شقـرا وباميال الكـيك ومنير
مــعــاصــري غـريــتــا عــون ســامي أبـو
حمـدان جـيهـان غمـاس وقصـة كلـوديا
مــرشـلــيـان وإخــراج بـاسم كــريـســتـو
قرر طرحة في دور العـرض اللبنانية ا

قبل. 26 أيلول ا
كارول سماحة
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أعــلـنت الـصـفــحـة الـرّسـمــيّـة اخلـاصّـة
ـواهب (ذا فـويس كـدز) في بـبـرنـامج ا


