
أعد حسـاباتك بـدقة  و تذكّـر أن في التـأني السالمة
و في العجلة الندامة.
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سـتمتـلك اليـوم الكثـير من السـحر لـذا ستعـرف جيداً
قرب إليك .  كيف تعمل مع ا
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 تعلّم من جتارب غيرك فال تقع في احلفرة التي ترى
شخصاً قبلك يقع فيها.
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تـعاون تـفاعل مع احلـبيب  وبـعد ذلك سـتكـون قصّة
حبّك كما في األفالم . 
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ال بقدر ما في عالقاتك  كن حذراً جداً في أمور ا
الغرامية. رقم احلظ.8
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 ال تبالغ في الضغط على نفسك اثناء العمل و اال
وقعت ضحية االرهاق .
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ـشــاكـلك الـعـائــلـيـة. يـحـمل لك سـتـجـد حــلـوالً جـيـدة 
الي صفقات مثمرة. احلقل ا
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حتلّ صـعـوبـاتك الـصـغـيرة عـلى الـصـعـيـد الـعـاطفي.
تعلم كيف تنتقي اصدقائك في العمل.
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في الـعـمل هنـالك من يـحـاول تـشـويه صـورتك بـسبب
نافسة ال تسمح ألحد بذلك. ا
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 هنالك تغييرات جيدة ستساعدك للحصول على
كاسب ,رقم احلظ .7 بعض ا
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علـيك أنّ تـكون طـمـوحاً بـاعـتدال. الـظـروف ستـمـكّنك
من أن تكون حتت األضواء . 
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حاول أن ال تـكون عدواني في الكلمات مع من حولك.
يوم السعد االربعاء.
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اشـــطب مـــرادف الـــكـــلـــمــات
ـكن شــطب احلـرف اكــثـر و
من مرة لـتحصل على الـكلمة
ــطـــلـــوبــة: (وكـــالــة انـــبــاء ا

عربية):
الـطـفل - الـرضـيع - سـهـر -
نعـناع - ناعـمة -  مناورة -
جــزر جـــزيــرة -  لــيـــمــون - 
الــيـــابــان -  انـــدونـــســـيــا -
الـسوفـييت - ضب - محالت
كـــــــبـــــــرى -  مـــــــعـــــــارض -
رياضـيات -  عمر -  عامر -
مرج -  سـهر -  ر -  هالل
- تــــــمـــــارى -  نـــــابــــــولي -
البـنـدقـية -  مـواويل- رعـايا
-  مالئكة - تكافل -  رباب -

المع- كف.
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{ الـربـاط  –وكـاالت -  نـعت وزارة الـثـقـافة
ـمــثل عـزيــز مـوهـوب ـغــربـيــة ا واالتــصـال ا
الــــذي تــــوفي األحــــد عن عــــمــــر نــــاهـــز 80
عـامــا.وقـالت الــوزارة في بـيــان (إن الـراحل
ثال مسـرحيا قديرا شارك في كان فـنانا و
ـسـرح تـأسـس الـنـقـابـة الـوطـنــيـة حملـتـرفي ا
ـولـود في ). بــدأ مـوهـوب ا ـمـثـلـ وغــرفـة ا
ـسـرح الـذي مـديـنـة مـراكش مـشـواره مع ا
حــظى بــالـنــصــيب األكــبـر من أعــمــاله كــمـا
شـــــارك في األفـالم األولى الـــــتي شـــــكـــــلت
ــغـربــيـة مـثـل (احلـيـاة انـطالقــة الـســيـنــمـا ا
كـــفـــاح) عـــام  1968لـــلــمـــخـــرجـــ أحـــمــد
ـسنـاوي ومحـمد الـتـازي و(شمس الـربيع) ا
عام  1969لـلمخـرج لطـيف حللـو.قدم الـعديد
سـلـسالت الـتـلفـزيـونـيـة منـهـا (شـجرة من ا
الــــزاويــــة) و(خط الــــرجــــعــــة) و(الــــســـاس)
و(الـــــــــثـــــــــمـن) و(والد مـــــــــرزوق) و(من دار
لـدار).أسس شـركـة لإلنـتـاج الـفـني قـدم من
ـسـلـسالت واألفالم خاللـهـا مـجـمـوعـة من ا
كـمــا كـتب بــعض الـنــصـوص الــتـلــفـزيــونـيـة
اضي ـسرحية.وأعلن مـوهوب في العام ا وا
اعـتزال الـتمـثـيل بعـد مـشوار امـتد  58عـاما
بسبب التقدم في السن والظروف الصحية.

ـاذا تـأمرني .. ـانـيـا   قـال لي صـاحـبي (انـا قـادم من ا
سـاعـة ; عـطـر ; شـامـبـو ? أي شيء أي شيء?)  قـلت له:

فقط سلم لي على ميركل !
 جـارته   ..يـراهـا تهـبط من الـعـماره  يـصـورها  –دون
فـيلق من احلمايات  –بـهاتفه الـنقال . ثم يـعود ليـكلمني :

عود أغلى ساعات هنا ..! 
 هـــو يــعــرف اني الأدخـن ..الاشــرب  ال.الال تــرا لــلال ..
الالـبس الساعة  لم اكن اعرف ربطـة العنق حتى ظهوري

على الشاشة  في قطار العمر عام .1990
 �كـان اصحابنا في الصغر يسخرون من كل متباه يلبس
نـظارة شمسيـة في الليل . او يضع علـى معصمه ساعة 
يـستعـرضهـا بطريـقة الفتـة . اسمعـهم يقولـون (هجم بيت
الـبامـيـا شكـد تنـفخ) ! هذه الـعقـدة مازالت تـركبـني حتى
االن . الالـبس النـظارة الـشمـسيـة حتى بـعد ان اصـبحت

من (جنوم الظهر) .
ثل أدوارا ثانوية هي االقرب الى  هناك من كنت اعرفه 
تاعب الشهرة الـكومبارس  يرتدي نظارة سميـكة تفاديا 
.هــنـــاك بــرامج (ايــقــاعـــيــة ) تــوقع الــضـــيف في مــواقف
(بـايـخه) على قـولـة عادل إمـام ! وهو يـعـرف سلـفا   إنه
سـوف يـسـأل كـما يـوم  يـنـفخ في الـصور عن كل شيء 

عصم .. من احلذاء الى ا
 االن عـرفت ان سـاعة الـقشـلـة التي تـشـبه ساعـة بيك بن
الـلنـدنية مـوقوفة عن الـعمل .وال أحد يـكترث ! انـا منذ ان
ولـدت الالبس الـساعة  وبـحاسـتي البايـلوجـية احتكم في
يــقـظـتي ومـنــامي. وعـنـدي هـدايــا نـفـيـســة من الـسـاعـات
ـا الختبـار أمانـة الشغـالة التي .اتـركهـا على الطـاولة  ر
نـطـلـبهـا في الـشهـر مـرتـ و التي تـنـاديـني:  (بابـا  كـلو

تمام ?).
 ضـيف ضـيفـان ثالثة : يـتبـاهون عـلى الشـاشة بـان ثمن
ـا يـعـادل مـرتب الـســاعـة الـتي بـايـديـهم كـذا الف دوالر 
اسـتاذ جامعي مـحال الى التقـاعد  وقبض اتـعاب  نهاية

خدمته في الدولة !
 في وسـط الـبـلــد بـعـمــان  سـاعــات تـبـاع بــلـيـرة ونص 

اوسع مـن ع الـلـئـيم  يـتـعـهـد بـائـعـها
بـدقتها حـسب التوقيت احملـلي لشهر
ه كــامـل . ويــقــول لك : خــذهــا يــاز
لـعيـالك منظـر ... فعال هنـاك ساعة
تــلــبس لــلــمــنــاظــرة عــلى الــشــاشـة

فقط .

ــغـــني الــراحل { لـــوس اجنــلــوس  –وكـــاالت - قــال رجالن ( إن ا
رات عـندمـا كانا مايـكل جاكـسون قد حتـرش بهـما جـنسـيا مئـات ا
).وقــال ويـد روبـسـون الـبـالغ من الـعـمـر  36عــامـا لـبـرنـامج طـفـلـ
ـغني فـكـتـوريا ديـربـيـشـير الـذي يـبث عـلى شـاشـة بي بي سي (إن ا
الراحل مايكـل جاكسون حترش به جنسيـا منذ أن كان في السابعة
من عمـره وحـاول اغتـصـابه وهو في ).14أما جـيـمس سيـفـتشك
الـذي يبلغ  40عـاما فـقد قـال (إن جـاكسـون حترش به جـنسـيا
مـنـذ أن كـان عـمره  10سـنـوات وحتى سن .(14وتـقـول عـائـلة
جـاكــســون: لــيس ثــمــة دلــيل واحــد يــؤكــد هــذه االدعـاءات.
رة األولى التي يردد فيها هذان الشخصان وليست هـذه ا
تـلك االتهامـات فقـد ظهرا في فـيلم وثـائقي بعـنوان لـيفنغ
نـفـرالنـد وقـاال إنـهـمـا تـعـرضـا لـلـتـحـرش اجلـنـسي.عـنـد
سـؤالـهـما عـمـا إذا تـعرضـا لإلسـاءات اجلـنسـيـة مـئات
رات وافق روبـسون وسـيفـتشك عـلى أن هذا ومـئـات ا
كـــان هــو احلــال.وقــال روبـــســون لــبــرنــامـج فــكــتــوريــا
ديـربـيـشـايـر: (في كل مـرة كـنت مـعه فـيـهـا وفي كـل مرة
قـضـيت مــعه لـيـلــة كـان يـتـحــرش بي جـنـسـيــا فـقـد كـان
جـاكسـون يالمس جـسدي بـالكـامل) كمـا قال روبـسون (إن
جاكسون كـان يجعله يـشاهده وهو يـؤدي أفعاال جنـسية).وقال
ـهــد له كي يـعــتـقـد أنــهـمــا أحـبـا روبــسـون (إن جــاكـسـون كــان 
بعضهـما البعض وأن هذه طريقة لـ إظـهار حبنا).وأضاف روبسون
خالل حديثه للـبرنامج: (كـان يقول لي بعـد هذه العبـارات على الفور
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بعـد أيام قلـيلة عـلى انتهـاء تصويـر مسلسل
(سالسل ذهب) أعــلن كــاتب الــعــمل ســيف
مـثلة السـورية زينة رضا حـامد زواجه من ا
بـارافي الـتي تـشـارك فــيه أيـضـاً وذلك عـبـر
صـفحته اخلاصة على أحد مواقع التواصل
اإلجـتماعي.تؤدي بارافي دور (رائدة) وهي
سـلسل تتـمرد على شخـصيـة محوريـة في ا
الـعادات والـتقـاليـد في اجملـتمع وتـهرب من
مــنــزلـهــا مع شــخص حتــبه لــتــبــدأ احلـارة
الــبـحث عـنــهـا لـعــدة أسـبــاب تـتـضح خالل
مثـل بينهم العـرض.يضم العمـل عدد من ا
ـة بـيـاعـة بــسّـام كـوسـا وكـاريس بــشـار ود
وشــكـــران مــرجتـى وجــيـــني إســـبــر وعـــبــد
الـهادي الصـبّاغ وصـباح اجلزائـري وسحر
صري وهو فـوزي وسامر اسمـاعيل ومهـا ا

من إخراج إياد نحاس.
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مـديـر عــام دائـرة الـفـنـون الـعـراقــيـة وكـالـة  يـشـرف عـلى
معرض مـهرجان احملبـة والسالم للفنـون التشكـيلية الذي
يــقـام في الـ 13مـن الـشــهــر اجلــاري في مــعـهــد الــتـراث

الشعبي باالسكان.
·U'« 5 Š

نـائب اول ام عـام احتـاد االدباء
والــــكـــــتــــاب فـي الــــعـــــراق الــــقى
محـاضرة بـعنوان(الـطريـفة ضرب
من ضــروب الـــســرد) بــنـــاء عــلى
دعـــــوة من احتـــــاد االدبــــاء فــــرع
الـــنــجف وادار الــنـــدوة الــشــاعــر

شالل عنوز.
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نقـيب احملامـ العراقـي تـتنافس
في الــدورة االنـتــخـابــيـة اجلــديـدة
يــوم غــد اخلــمـــيس العــادة شــغل
مــنـصــبــهـا لــدورة ثــانـيــة بــعـد ان
حـقـقت اجنـازات مهـنـيـة بوصـفـها
ـوقع في أول امـرأة تـشــغل هـذا ا

تاريخ نقـابة احملامـ منذ تأسـيسهـا في اربعيـنات القرن
العشرين.
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الـروائي والـشاعـر االردني ضـيـفته رابـطـة الـكتـاب مـساء
حـاضرة عـنوانـها (أديب عـباسي.. أديـبا امس الثالثـاء 
ومــفــكــرا) بـالــتــعــاون مع مــركــز تــعـلـم واعـلـم لألبــحـاث

والدراسات.
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الكـاب الرياضي العـراقي تلقى تهـاني الوسط الرياضي
بـعــمـان بــعـد زفــاف صــغـرى بــنـاتـه تـاله في حــفل بــهـيج
حضـره ابـنـاء اجلـالـيـة الـعراقـيـة في الـعـاصـمـة االردنـية

متمن للعروس حياة هانئة.
—UAÐ f¹—U

ـمـثلـة الـسوريـة صـورت مشـاهـدها األولى في مـسـلسل ا
مسـافة أمان مع اخملرج الليث حجو وتؤدي دور(سراب)
الـتي تـعيش شـعـور الضـحـية وحتـمل اآلخـرين تبـعـات ما

يحدث لها.
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طـربـة السـوريـة نـشرت عـبـر صفـحـاتهـا الـرسمـيـة على ا
مـواقع الــتـواصل االجــتـمــاعي صـورة بــوسـتــر ألـبــومـهـا

اجلديـد (حكايا القلب) مـشيرة إلى أن األغنية
األولى منه ستصدر قريباً.

'لـكن إذا اكتـشف أي شـخص آخر مـا نـفعـله فسـتـذهب أنت وأنا إلى
السجن مدى احلـياة وستنهـار حياتنـا ستنهار حـياتك وحياتي).وقال
روبسون( إن جـاكسـون أخبره بـأنه: أفضل صـديق له وأنه الشخص
الـوحيد الـذي مارس معه هـذه األفعـال اجلنسـية مضـيفا: ولـهذا كنت
الطفل اخملتـار من كل أطفال العالم أو هكذا اعتقدت).  أما سيفتشك
فـقـد أخــبـر بي بي سي (بـأن اسـتــغالله جـنـسـيــا بـدأ عـنـدمـا كـان في
الـعـاشـرة من عـمـره وكــان مـايـكل جـاكـسـون يـعــلـمه كـيـفـيـة أداء فـعل
جنـسي ما مـثل التقـبيل عـلى الطـريقـة الفرنـسيـة وتبع هـذا اعتداءات
وأفعال جنـسية أخرى).وذكر سـيفتشك لـلبرنامج (أن جـاكسون تمكن
دة مـتـواصلـة ألنه جنح أيضـا في التـمهـيد من االعتـداء علـيه جنـسيـا 
لـهذه الـعالقـة من خالل الوالـدين) مـضيـفا(هـنـاك فتـرة طويـلـة لعـملـية
اإلعداد والـتـمـهـيـد الـتي كـان يـقـحم فـيـهـا مايـكل نـفـسه وسط أسـرتك
ويصبح جزءا منها). وفي رد فعل على هذه التصريحات رفض أخوة
مـايـكل جـاكسـون تـيـتو ومـارلـون وجـاكي وابن أخيـه تاج جـاكـسون
االدعــاءات الـتـي وردت في ذلك الــفــيــلم الــوثـائــقـي الـذي ســيــبث في
ـقـبل.وقـال تـاج إن تـصــرفـات عـمه بـدت غـريـبـة بـريـطـانـيـا األســبـوع ا
للـبعض لـكنه كـان بريئـا جدا مـضيـفا: سـذاجته هي الـتي أوقعـته.كما
قـال مـارلون: ال يـوجـد دلـيل واحـد لـدعم هـذه االتـهامـات. بـيـنـمـا قالت
مـجمـوعـة جاكـسـون العـقـاريـة إن روبسـون وسـيفـتـشك سبق لـهـما أن
أقـسـمـا الـيـمـ عـلى أن هـذه الــوقـائع لم حتـدث وأضـافت: أنـهـمـا لم
ـا يعني يـقدما أي دلـيل مستـقل وال دليل إطالقـا يدعم اتهـاماتـهما 

. أن الفيلم بكامله بني فقط على حديث رجل حنثا بقسم اليم
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زار وزير الثقافة والـسياحة واالثار عبد
اضي  االميـر احلـمداني مـساء االحـد ا
لـحن الكبـير محـسن فرحـان في بيته  ا
ـطـرب كـر مـنـصـور ومـعـاون يـرافـقه ا
وسيـقية عماد مدير عام دائرة الـفنون ا
جـاسم وعـدد من الـفـنانـ ومـسـتـشاري
الـوزير لـالطمـئـنان عـلى صـحـته.واعرب
فــرحـــان عن ســعـــادته الــغــامـــرة بــهــذه
الـزيـارة مــتـمـنـيـا (تـواصل الـنـجـاح في
تطوير الـثقافة الـعراقية واالهتـمام بفئة
ـرسـومة ـبـدعـ واسـتـمـرار اخلـطـة ا ا
في تعـزيز روابط الـعمل الـتضـامني ب
ـثـقـفـ عـمـومـا). وقـال وزير الـوزارة وا
الـثــقـافـة اثـنـاء الــزيـارة (ان من اولـيـاته
دعم الـــــــفن الـــــــرصــــــ وتـــــــذلــــــيـل كل
الصعوبات التي تواجهها دائرة الفنون
ــــتـــعـــلـــقـــة بـــتـــواضع ـــوســـيـــقـــيـــة ا ا
ـالــيـة) مــؤكـدا (دور الـتــخـصــيـصــات ا

{ لـــوس اجنــــلـــوس  –وكـــاالت - اثـــارت
ـية مايـلي سايـرس اجلدل ب النجـمة الـعا
رواد مـواقع الـتـواصل االجــتـمـاعي بـسـبب
تصريحـها اجلريء حول قبـلتها األولى مع
رحلـة اإلعدادية.فـأثناء حـلولها فتاة أثنـاء ا
يـة حتدثت ضيـفة علـى أحد الـبرامج الـعا
سايرس عن حياتها في مدينة ناشفيل التي
وسـيقى  وقالت تُعرف أيـضًا بـاسم مدينـة ا
وقع الـفن ( كـانت قـبـلتي األولى مايـلي وفـقـا 
مع فتاة أثنـاء مرحلة اإلعـدادية وكان مثل ذلك

األمر غريبًا للغاية بالنسبة لسكان ناشفيل).
ـتـابـعــ إلى الـتـعـلـيق عـلى األمـر الـذي دفع بـا
هــذه األخــبـــار بــشــكل الفـت خــصــوصــا وأن
مــايــلي تــزوجت من الــنــجم االســتــرالـي لــيـام

هيمسورث.

ــــوســــيـــقـى في تــــطــــويــــر الــــذائــــقـــة ا
اجملـتمـعيـة).فـيمـا قال مـعـاون مديـر عام
ــوســيــقــيــة (ان وزيــر دائــرة الــفــنــون ا
الـــثـــقــافـــة وافق عـــلى تـــشــكـــيل جلـــنــة
اســتـــشــاريـــة من الــفـــنــانــ الـــبــارزين

لـــتـــعــضـــيـــد عـــمـل الــدائـــرة وتـــنـــظـــيم
ـواهب مـهــرجــانــات دوريـة واخــتــيــار ا
وسيقية والغنـائية من بقية مؤسسات ا
ـا يـرفـد احلـركـة االبـداعـيـة في الـدولـة 

العراق).
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اقامت مدينة االبداع االدبي
والـفـنـي نـدوة سـيــنـمــائـيـة
بـــشـــأن ســـمـــات اخلـــطـــاب
ـوجه لـلـطفل الـسـيـنـمـائي ا
حيث  عرض مجموعة من
االفالم القصيرة عن الطفولة
في الـعـراق خملـرجـ شـباب
تــنـوعت بـ صــامت ونـاطق
ـــــــيــــــــشن ووثــــــــائـــــــقي وا
وتـــســجـــيــلـي وجــمـــيع هــذه
االفالم تـــدور حــول مـــعـــانــاة
الــــــطـــــفــــــولــــــة  ومـن االفالم
ـهــرج وهـو ــشــاركـة عــودة ا ا
فـــيـــلم صـــامت تـــدور احـــداثه
ــثل غـادر الـعـراق قـبل حـول 
عشـرين عاما وعـاد الى العراق
ـهرج  ـمـارسـة مـهـنـته وهي ا
هــذا مـاحتـدث بـه اخملـرج قـيس
الـقـره لـوسي  مـضـيـفا (لـكن لم
يـــســـتـــطع فـــعـل ذلك نـــتـــيـــجـــة
ـتـغــيـرات الـنــفـسـيـة وتــغـيـيـر ا
ذائـقـة اجملــتـمع فــيـقــرر الـرحـيل
مــــرة اخـــرى الـى الـــغــــربـــة وفي
احملطة ينسى قطـعة االنف ليعثر
عـلـيـهـا طـفـل مـصـادفـة ويـسـتـمـر
بـاكـمال مـسـيـرته امتـدادا لـلمـهـنة
الـتي تـولـد الـسـعـادة واالبـتـسـامة
والـفـرح لـدى االخـرين) وقـال (هذا
الـــفـــيــــلم شـــارك في الـــعـــديـــد من
ـهــرجـانــات الـعــربـيــة والـدولــيـة ا
ـتـخصـصـة بالـطـفل ونال الـعـديد ا

من اجلوائـز وصور الفـيلم في الـعديد
ــواقع مــنــهــا ســاحــة الــتــحــريـر من ا
ــســـرح الــوطــني ونــصب احلـــريــة وا
ـية وجـسـر الـصـرافـيـة واحملـطـة الـعـا
لـسـكك احلـديـد  والـفـيـلم يـنـتـمي الى
خط افـالم شـــــارلـي شـــــابـــــلـن ولـــــكن
بـــاســـلـــوب عـــراقي حـــيث اســـتـــعـــ
ــوســيـقــيـة ـؤثــرات الــصـوتــيـة وا بــا

للموسيقـار االنكليزي روبرت حيث 
تـصــويـره بــاجـهــزة حـديــثـة) وبــشـأن

غياب السينـما التي تخص الطفل اكد
القره لـوسي في الفعـالية الـتي اقيمت
عــلى هــامش مــعــرض بــغـداد الــدولي
لـلكـتاب الـذي اخـتتم في 18 من شباط
اضي (اتذكر برنامج سينما االطفال ا
الذي كانت تـقدمه نسـرين جورج. كان
يعرض افالما سينمائية صامتة واول
فلم عراقي لالطفال هو االميرة والنهر
اخـراج فيـصل الـياسـري والـذي ترجم
ية وعـربية) مؤكدا الى تسع لغـات عا
(ان غياب سينمـا االطفال اليقل اهمية

في البـيوت من خالل الـفضائـيات لكن
يــجب ان يــكــون هـنــاك تــخــصص في
صـنـاعة الـسـيـنـمـا لالطـفـال وبـرنـامج
خاص للطفولة من خالل قناة فضائية

بسبب غياب سينما الطفل).
 وحتـدث الــنـاقـد فالح الـعـزاوي قـائال
(انـا الامـيـل الى كـشف اسم الـفـيـلم او
ـهــرج فـضح رسـالــة الـفــيـلم وعــودة ا
فكرة الـفيلم للـطفل كون سيـنما الطفل
رسـالـة االنـســانـيـة واتــمـنى ان يـكـون
دارس هنـاك فيلم لـلطفل يـعرض في ا

عن مسـرح الـطفل  40سنـة لم اشـاهد
فيلما عراقيا لالطفال واتمنى ان تعود
دارس النه سينـما االطـفال من خالل ا
التـــوجـــد ثــقـــافـــة افالم لالطـــفــال وان

نقتدي بفيلم االميرة والنهر).
وعن الــفـــيــلم حتـــدث اخملــرج صــبــاح
هرج في رحيمة قائال ( شاهدنا فيلم ا
مــهـرجـان واسط الـســيـنـمـائي الـدولي
حـيث عـنـد صـعـوده الى الـقـطـار يـترك
عـــبــرة جــيـــدة لالطــفـــال وهي رســالــة
جـديـدة) واضـاف (الـسـيـنـمـا مـوجودة

سـواء أكـان كـومـيـديـاً أم ثـقـافـيـاً وهـو
مـسـؤوليـة اجلـمـيع كون الـطـفل خـامة
ـكن ان بـيــضـاء والــفـيـلـم الـتـربــوي 
درسة في جتاوز يساعد االم واالب وا
الـكـثـيـر من الـصـعـاب ويـفـتح الـطريق

لطفولة جميلة ورائعة). 
هـرج سينـاريو واخراج وفيـلم عودة ا
قــيس الــقــره لــوسي  تــمــثــيل: قــيس
القـره لوسي عـلي عمـاد  رواء حليم
ومدير التصويـر ياسر كاظم ومونتاج

جمال العبيدي. 
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رافق له في منزل محسن فرحان وزير الثقافة والوفد ا

مايلي سايرس


