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يــســـتــظـل بــســـعــفـــات نــخـــيل وطــنه
الذهـبيـة .. و من هامـاتهـا الشـامخات
يــسـتــمــد رفـعــة نــتـاجــاته الــثـقــافــيـة
والفـنيـة وان كان االغتـراب مسـتقره..
انـه اخملــرج الــســـيــنــمــائـي الــعــراقي
نــــوزاد شـــيــــخــــاني الــــذي يـــعــــد من
ـتــصـدريـن حلـمل رســالـة ــبـدعــ ا ا
العـراق الى العـالم عبـر فيـلمه (تورن)
حيث قضية االبادة اجلماعية العرقية
احلـديـثـة لاليـزيـديـ كـونـهـا (رسـالـة

وطن ) .
هــذه الــرســالــة االنــســانــيــة حــصـدت
جــوائــز االبــداع في كل حــفل شــاركت
ـرة و باسم الـعراق فيـه لتـدخل هذه ا
في حـــقل الــــتـــنـــافس في مـــهـــرجـــان
مـكـنــاس لـلـسـيـنـمــا الـعـربـيـة بـدورته
غـرب لأليام االولى و الذي يـقـام في ا
من 14 الى 21 حــــــزيــــــران اجلـــــاري
شاركة عشرة أفالم من تسعة أقطار
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عــربــيــة هـي: طـفـح الــكــيل لــلــمــخـرج
محسن البصري نذيرة للمخرج كمال
ـــغـــرب يـــوم بـــبـــيـــروت كـــمـــال من ا
لـلـمـخــرج نـد ثـابت من لــبـنـان لـيل
خــارجي لــلــمــخــرج أحــمــد عــبـد الــله
الـسيـد من مصـر والدة لـلمـخرج عـبد
هـالل حـــــسن أحـــــمــــد مـن اإلمــــارات
شيـطان الـقايلـة للـمخرج أحـمد فوزي
صــالح من تــونس أمــيـنــة لــلـمــخـرج
ن زيــدان من ســـوريــا دم الــذئــاب أ
لـــلـــمــــخـــرج عـــمـــار سـي فـــضـــيل من
اجلـــزائــر ســرب احلــمـــام لــلــمــخــرج

رمضان خسروه من الكويت.
ـهـرجـان قال وعن مـشـاركـة (تورن) بـا
شـيـخـاني:(يـتـنـافس الـفـيـلم الـعـراقي
هرجان و هي تورن على أهم جوائز ا
ـثل ــثـلـة وافــضل  جـائــزة افـضل 
وافــضل ســـيــنــاريــو وافــضل إخــراج
وافضل فـيلم عـربي والتي حتمل اسم
كـنـاس باإلضـافة الـزيـتونـة الـذهبـيـة 
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سـيل من االنتـقـادات والتـعـليـقـات القـاسـية
ــا بــيــاعـة وذلك ــمــثــلـة د تــعــرّضت لــهـا ا
بـسـبب صـورتــهـا الـرومـنــسـيـة مع زوجـهـا
أحـمـد احلـلـو الـذي يــتـواجـد مـعـهـا في كل
ـناسبـات واالعمال ويـدعمهـا بشكل دائم. ا
وتـظهر طليقة النجم تيم حسن في الصورة
بـكـامل انــاقـتــهـا وجـمــالـهـا وهـي حتـتـضن
ـهــا عـلـيـه االمـر الـذي زوجـهــا وتـلف قــد
اعـتبـره الـبـعض تـصـرفـاً جريـئـاً مـطـالـب
ايــاهـا (الــتـنــبه حلـركــاتـهـا خــارج مـنــزلـهـا
احـتــرامـا البــنــيـهــا ورد وفـهــد من زوجــهـا
ـقـابل دافع ـمـثل تـيم حـسن). في ا األول ا
الـعـديـد من االشـخـاص عن الـصـورة الـتي
نــشــرتــهــا بــيــاعــة مــؤكــدين (انــهــا حــريـة
شـخـصــيـة ولم تـرتــكب اي فـعل فـاضح او
غـــــريـب بل تـــــمــــــضي اوقـــــاتـــــاً مـن احلب
والـرومنسيـة مع زوجها الـذي يحرص على
ا أال يـفارقهـا ويعامـلها ليـس فقط كزوج ا
كـحبيب وصديق ايضـاً) حسب موقع دنيا

الوطن.

بعـد غـيـاب طـويل دام سـنوات تـعـود من جـديـد الـدراما
العـراقـية لـلـساحـة الـفنـيـة من خالل اعمـال عـدة متـفـرقة
عـلى الـشـاشـات الــفـضـائـيـة الــعـراقـيـة . ومن ابـرز هـذه
االعمال مسـلسل (الفنـدق) الذي يعبـر عن ما يحدث في
سـلسل بلـدنا الـعراق من فـساد اخـالقي ومجـتمـعي وا
ن هم راضون الذي اصبح محـطة انتـقاد لدى الكـثير 
عن السلبيات في البلد بحـجة انه يعرض مشاهد جريئة
ــا نــحن نــعــيش في زمـن الــصــحــابــة والــتــابــعـ وكــا
وتنـاسوا مـا مـوجود في اجملـتـمع من انتـشـارِ عصـابات
تـاجـرة بـالبـشـر واخملـدرات فـضالً عن إنتـشـار مـحال ا
ـسـاج ..الخ ومن ـراكــز ا ــا يـطـلـق عـلـيــهـا  الـدعـارة 
خاللِ مـتـابـعـتي لالحــداث في ايـام عـرضه عـلى شـاشـة
(الـشــرقـيــة) وجـدت اغــلب من يــنـتــقـدون الــعـمل هم من
ن يـطلـقون اصحـاب صفـحـات (الفـيسـبـوك) الوهـميـة 
علـيهم (اجلـيوش االلـكتـرونـية) مـدفوعـة الثـمن من اناس
مـجــهــولـ مـن اجل ايـقــاف هــذا الــعـمل الــذي يــحـارب
ـسـلـسل قـدرة الـكـاتب حـامد مـصاحلـهم . ويـبـ هـذا ا
الـكي القويـة على الـتعـبيـر في امور كـهذه فـهو يـجسد ا
واقـعـاً مـلـمـوســاً ومـريـراً يـعـشه شــبـاب الـعـراق من قـلـة
ـا يـجعل الـشـباب الوظـائف وانـتـشار الـبـطالـة والـفقـر 
قـلـيـلي الـوعي والـثـقــافـة يـلـجـأون لـلـمـتـاجـرة بـاخملـدرات
واالدمان علـيها . وايـضاً ال نـنسى فضل حـسن حسني
مخرج العمل الذي إعتاد على اخراج اعمالٍ قوية تعالج
امراض اجملتمع بدءاً من (ذئاب الليل) مـطلع الثمانينات
الى (الـفـنـدق) الـذي بـ لـلـعـراقـيـ كل سـلـبـيـات الـبـلـد
وضرورة مـعـاجلـتهـا. وال نـنـسى الشـكـر الـكبـيـر البـطال
هذا الـعـمل الـذين ضحـوا وعـملـوا بـكل جـهد واخالص
نتمنى من حكـومتنا دراسة كل هـذه السلبيـات ومناقشة
ــكن مـن اجل عــراقٍ خـالٍ من حـلــولــهــا بــاسـرع وقت 
ـفـسـدين وقــطـاعي الـطـرق كـمـا ونـرجـو من الـفـسـاد وا
ـانية اقامـة مهرجانات وزارة الثقافـة وجلان الثقـافة البر
سينـمائية تـثقيـفية النـقاذ فئـة الشبـاب من هكذا امراض
نفسية واجتـماعية. كما ان مسـلسل (هوى بغداد) الذي

عــرضــته (الــشـــرقــيــة ) ايــضــا وبــرغم
الــبــســاطــة في طــرحه اال انه اظــهــر
صـورة جـمـيـلـة لـبـغـداد وان اهـلـهـا
وساكـنيـهـا محـبـون حليـاتـهم مهـما
ـمثـلون قست ظـروفهم وفـيه ابدع ا

الشباب العراقيون.

ضيف شرف الدورة االولى للمهرجان
حيث سيمثل مصـر وفد برئاسة خالد
عـبـد اجلـلـيل رئـيس اجملـلس الـقـومي
لـلــسـيــنـمـا وســيـتم تـكــر ثالثـة من
وجـوههـا الـسيـنمـائيـة والتـلفـزيونـية
هم بـوسـي مـحــمـود قــابـيل و عــمـرو
ـغربي سـعـد بـاإلضـافـة إلى الـفـنـان ا
مــحــمــد مــفـتــاح واجلــزائــري ســيـدي

أحمد اكومي).
ويـتضـمن البـرنـامج العـام للـمهـرجان
فـقــرات مـتــنـوعـة مـن بـيـنــهـا عـروض
ـسـابــقـة الـرســمـيـة وعـروض أفالم ا
ـصرية (خارج غـربية وا البانـوراما ا
سـابقة) وورشـات تكويـنية ودروس ا
نـاقشـة راهن اإلنتاج ولقـاءات فكـرية 
الـــســيـــنـــمـــائي في الـــعـــالم الـــعــربي

ات. وتكر
تازاً من ويحمل فـيلم تورن رصـيدا 
اجلـــوائــز اذ تـــوج بـــجــائـــزة اخملــرج
الـــفــــرنــــسي جــــان لـــوك غــــودارد في

إلى جـائـزة تـمـنـحـهـا جلـنـة الـتحـكـيم
ألحــسـن فــيـــلم عـــربي).مــضـــيـــفــا في
تـصريح لـلـموقع الـرسـمي االلكـتروني
ــســرح (يــقـام لـدائــرة الــســيــنــمــا و ا
ــهــرجـــان بِــرعــايــة وزارة الـــثــقــافــة ا
ـغـربيـة وبِـإدارة وتـنـظيم واالتـصـال ا
جمعـية مكنـاس الزيتون الـكبرى التي
يـترأسـهـا اخملرج حـسن الـروخ رئيس
ـــديــــر الـــعـــام إدريس ـــهــــرجـــان وا ا
سابقة الروخ.ويتـرأس جلنة حتكيـم ا
ـنـتج الـبـحـريني الـرسـمـيـة اخملرج وا
بسـام الزوادي وتضم جلـنة التـحكيم
في عضـويتهـا كالً من قاسم السـليمي
ـمـثـلة من سلـطـنـة عـمـان كمـا تـضم ا
غربـية فاطـمة خير ويـشارك الكاتب ا
واخملـرج الـفـلسـطـينـي نصـري حـجاج
في جلـنة الـتحـكـيم كمـا تضم الـلجـنة
ـمــثــلــة واخملــرجـة فـي عـضــويــتــهــا ا

اجلزائـرية موني عالم ). مـوضحا (
اخــتــيـار جــمـهــوريـة مــصـر الــعـربــيـة
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{ لـــوس اجنـــلــوس  –وكـــاالت - كــشـــفت
ــيــة أن زوجـة الــنـجم تـقــاريـر إعالمــيــة عـا
ي روبـرت دي نــيــرو الـثــانـيــة غـريس الـعــا
هــايــتــاور تـســعى لــلـحــصــول عـلـى نـصف
ثـروته الـبـالـغة  500مـلـيـون دوالر بـقرار من
احملـكمة الـعلـيا في مـانهاتن.صـحيـفة ديلي
مـيل البريطانية اشـارت في تقرير لها حول
ـوضـوع الى (ان هايـتـاور التي انـفـصلت ا
ـاضي عن دي نـيــرو في تـشــرين الـثــاني ا
وقـعت اتــفـاقــيـة مـا قــبل الـزواج فـي الـعـام
حتدد حقوقها في امتالك شقة بقيمة 2004
ألف دوالر نــــــقـــــداً 500مـالي دوالر و 6
ومـــلــــيـــون دوالر فـي الـــنــــفـــقــــة في حـــال
الـطالق). بدوره كـشف آالن مانـتل محامي
هـايـتـاور (أن بنـود االتـفـاقـيـة تـمـنـحـها حق
احلـصـول عـلى نـصف مـا كـسـبه دي نـيرو

أثناء الزواج).
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مـعــاون مـديـر مـكـتب دار ثـقـافـة األطــفـال في مـحـافـظـة بـابل
اعـلـنت ان الـدار اقامـت مهـرجـان األطفـال بـنـسخـته الـرابـعة
حتت عنوان ( نـقرأ . نرسم . نغني ) تضمن فـعاليات ثقافية

وفنية منوعة.
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الـقــاص و الـروائي الــعـراقي نــعـته
االوسـاط الــثــقـافــيــة بـعــد ان غــيـبه
رض وت االثـن اثر معاناة مع ا ا
ولـلـراحل مـجـموعـات وروايـات عدة
كمـا فاز بجائـزة الطيب صالح عام
 2015عن مـجـمـوعـتـه الـقـصـصـيـة

(دويّ على إيقاع متزن).
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الـكـاتب االردني عـضـو مـجـلس أمـنـاء الـبـابـطـ يـشـارك في
ي لـثقـافة الـسالم الـذي تنـطلق فـعالـياته الـيوم نـتدى الـعا ا
حكـمة العـدل الدولـية بالهاي. اخلـميس في قـصر السـالم 
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االذاعي العراقي الـرائد كرمه احتاد االذاعي والـتلفزيوني
اضي بقالدة الـرواد وساعة االحتاد في العراقـي االثنـ ا

ركز الثقافي لالحتاد. جلسة اقيمت بقاعة ا

w³Že « w UÝ

الفوتـوغرافي االردني احتفـى بعرض فيـلمه الوثـائقي (ذيبان
ارض نـقـشت مـن الـكـرم والـكـرامـة) الــذي هـو من تـصـويـره
واخراجه ضمن فعـالية اقيمت في قاعة بـلدية ذيبان تضمنت

ايضا افتتاح معرض للصور الفوتوغرافية للزعبي.

 nODK « b³Ž wKŽ —«e½

وظف في مفـتشية آثار محـافظة كربالء نعـته وزارة الثقافة ا
ـوت إثـر حادث والـسـيـاحة واآلثـار الـعـراقـيـة بعـد ان غـيـبه ا

سائل الله ان يسكنه فسيح جناته. مؤسف 
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ـمـثـلـة الـسـوريــة اكـدت أنـهـا راضـيـة عن دورهـا في اجلـزء ا
الـعاشـر من مسلـسل (باب احلـارة)  مبـينـة أنهـا ستطل في

اجلزء احلادي عشر منه.

 UOý ¡U O

التشكـيلية السورية افتتـحت معرضها الشخصي الرابع في
ـديـنـة الــسـويـداء حتت عـنـوان (وطن) صـالـة مـنـتـدى الــفن 

ويضم  24عمال.
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أصـدرت الفـنـانة الـلـبنـانـية بـاسـكال
مـشـعالني كــلـيب أغـنـيـتـهـا إتـعـذبت
كـفــايـا وذلك عـبــر يـوتـيــوب.الـكـلـيب
اجلـديـد من إخـراج زيـاد خـوري و
تـصــويـره عــلى مـدى ثالثــة أيـام في
مديـنـة إسطـنـبول في تـركـيا.ويـطرح
الـكــلـيب رسـالـة هـامــة لـلـمـتـزوجـ

ـشـاكـل الـزوجـيـة الـتي تـتـلــخص بـا
حتصل ب الطرف بعد سنوات من
اإلرتـــبـــاط حـــيث تـــصـــبح احلـــيــاة
. إتـعـذبت بـيـنـهـمـا مـلـيـئـة بـالـروتـ
كــفــايـا مـن كـلــمــات وأحلـان مــحــمـد
الـرفـاعي وتـوزيع مـوسـيـقي وقـيـادة
ايـستـرو عادل عايش األوركسـترا ا
تــسـجــيل غـنــاء سـتــديـو مـلــحم أبـو
شــــديـــــد مـــــيــــكـس عــــادل عـــــايش
ماستريـنغ ستديو مـتروبولس لندن
ويلقـى الكلـيب نسب مـشاهدة عـالية
من قبل محبي ومتابعي مشعالني.
ــمـثــلـة عــلى صــعـيــد آخــر كـشــفت ا
صرية حال شـيحة عن سرّ تـمتعها ا
بالسعادة في حياتـها الطبيعية رغم
شاكل الـتي تعرّضت لـها ونصحت ا
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ـــتـــابـــعـــون عــبـــر مـــواقع الـــتـــواصل تـــفـــاعل ا
اإلجــتــمـــاعي مع طــلب مـــقــربــ من اخملــرجــة
ـصـريـة سـمـيـحـة الـغـنيـمي 75 عـامـاً بـتـدخل ا
اجلــهـات الـرسـمــيـة لـلــمـسـاعــدة في عالجـهـا
وذلك بـعد تدهـور حالتـها الصـحية وتـواجدها
في احــدى مـســتــشـفــيـات الــقـاهــرة.وأشـارت
ـعـلـومـات إلى (ان الـغـنـيـمي تـعـاني من كـسور ا
ن ووصلت فاتورة عالجها خـطيرة في فخذها األ
ـــســتــشـــفى إلى نــحــو 100 ألـف جــنــيه). وقــدمت بــا
ــهــمـة عــلـى مـدار الــغــنــيــمي مــجــمــوعــة من األعــمــال ا
قـدسة) مـشوارهـا الفـني من أبرزهـا فيـلم (رحلـة العـائلـة ا
احلـائز على اجلائزة الكبرى والسيرة الذاتية للكاتب الكبير
جنـــيب مـــحـــفــوظ احلـــائـــز عـــلى جـــائـــزة اخلــلـق واإلبــداع
ــهـرجـان مــونت كـارلــو واجلـائــزة الـذهـبــيـة في مــهـرجـان
الـتليـفزيون وأيـضًا السـيرة الذاتـية للـموسيـقار محـمد عبد
ـهـرجـان الدولى الـوهـاب وحـائـز عـلى اجلـائزة الـذهـبـيـة بـا
والـسيرة الذاتية لـقداسة البابا شـنودة احلائز على اجلائزة
الــكــبــرى.وأخـــرجت أيــضًــا عــدداً من األغــاني
الـوطنية منهـا (أنا الشعب) ألم كلثوم
و(صـوت اجلمـاهيـر) لعـبد الـوهاب
و(يــــا حــــبــــيــــبـــتـي يــــا مــــصـــر)

لشـــادية.

كل إمـرأة التـمتّع بـهـا عبـر حـسابـها
اخلـاص عـلى أحـد مـواقع الـتـواصل
اإلجتـماعـي.ونشـرت حال صورة لـها
بـدت فـيـهـا بـبـشـرة مـشـرقـة ونـاعـمة
وكــتـــبت عــلــيــهــا قــائــلــة: (جــزء من
السـعادة اهـتـمي بنـفسك ودلـيعـها).

وشـاركت شـيـحـة في درامـا رمـضـان
ــســلــسل زلــزال الى جــانب 2019 
ـمــثـلـ مــحـمـد رمـضــان ونـسـرين ا
صري أم وهنادي مـهنا ومـاجد ا
والعمل من تأليف عبد الرحيم كمال

وإخراج إبراهيم فخر.

تـسـتـطـيـع أخـذ نـفس عـمـيـق واالسـتـرخـاء وقـد حـان
الوقت لكي تفكر في نتائج مجهودك.
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 حـافظ على بـيئـة الـعمل اخلـلّاقـة ألن كلً منـكم سوف
يحقق أهدافه  إذا تكاتفتم .
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رحلة لـتحسـ حالتك الصـحية. حاول استغل هـذه ا
أن تظل هادئًا.
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ـــكــــنك حتــــفـــيــــز من هم حــــولك ولــــكن ال تــــهـــمل
احتياجاتك اخلاصة.رقم احلظ.8
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توقـعة.يوم تـواجه عددًا مـتزايدًا من الـتعقـيدات غيـر ا
السعد االربعاء.
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 أهــــدافـك اآلن أصــــبـــــحت أوضـح عن ذي قـــــبل فال
تتباطأ بعد اآلن. 
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 ال يـــقع الــلـــوم دومــا عـــلى من هـم حــولك فـي بــعض
األحيان تكون أنت اخملطئ. 5
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ـن هم حـــولك ويـــلــحـــظه أســـلـــوبك الـــنـــشط مـــعــدي 
اآلخرون. رقم احلظ.2
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وجودة في طريقك كوسيلة الكتشاف  ترى العـقبات ا
مداخل جديدة.رقم احلظ .9
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اخلـطط الـتي قمت بـوضـعهـا منـذ وقتٍ طـويل أوشكت
أن تتحقق رقم احلظ.5
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أنت تــعــمل بــصـورة جــيــدة من خالل الــفــريق وأنت
مستمتع بذلك أيضًا.
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سـوف حتــصل عــلى مــســاعــدة من جــمـيـع اجلـوانب
حتى وإن كانت لديك بعض الشكوك.

 u(«
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كـلـمـات ثالثـيـة تـبدأ من
عالمـــة الــنـــقط الـــســود
ـشـتـركة مع بـعـضـها وا
بــــــاخـــــر حـــــرف مـن كل

كلمة:
1-مدينة مغربية
2-شجر صحراوي

3-عدد حسابي
4-ابن احلصان
5-قمة الشيء
6-منحدر جبلي
7-مهن يدوية
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مـهـرجـان جـوائـز الــنـقـد الـسـيـنـمـائي
ـركز الـعـضـو في جمـعـيـة السـيـنمـا 
لـينـكولن بـنيـويورك وجـائزة الثـعلب
الـــذهــبـي لــعــام 2019 في مـــهــرجــان
كـلـكتـا السـيـنمـائي الـدولي في الهـند
وجــائــزة اإلبــداع في مــهــرجــان سـان
ديــيـغـو في لــوس أجنـلـوس وجـائـزة
الــنـجم الــصــاعـد في مــهــرجـان كــنـدا
الـسـيـنـمـائي الـدولي وجـائـزة أفـضل
فـــــيـــــلم روائـي أجــــنـــــبـي طـــــويل في
مهرجان هوليوود السينمائي الدولي
وغـيـرهـا من اجلـوائـز.وعـرض الـفـيلم
سـرح الوطني في العراق في صـالة ا
فـي بـــــــغــــــــداد يـــــــوم 2018-12-25
ـنـاسـبـة االحــتـفـاء بـايـام الـسـيـنـمـا
العراقية الـتي اقامتها دائـرة السينما
ــســرح حــيث وقف اخملــرج نــوزاد وا
ـســرح بــعــد اغــتـراب عــلى خــشــبــة ا
طـويل ليـكرم بدرع الـسيـنمـا العـراقية

بدعوة خاصة من قبل الدائرة.

بغداد
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{ لوس اجنلوس  –وكاالت - أعلن مغني
الـبـوب الـشـاب جـاستـ بـيـبـر يـوم األحد
رغــبـته في خـوض نــزال أمـام الـنـجم تـوم
كـــروز عــــلى حـــلــــبـــة بـــطـــولــــة الـــقـــتـــال
فـتوح.وكان بـيبـر البالغ من الـعمر 25 ا
عـــــامــــــا ويـــــصـل طـــــولـه إلى 175
سنـتيمـترا قد قـرر فجأة مـحاولة
اجـتـذاب كروز الـبـالغ من الـعـمر
 56عـــامــا إلـى مـــبــاراة
لـنـزاله.وبـلـغـت مـبـيـعات
بيـبر الـغنـائيـة نحو 150
مـلــيـون نــسـخــة ويـتــابـعه
 106ماليـ مـسـتـخـدم عـلى
موقع تويـتر.وسرعـان ما لفت
ذلـك الـقـرار انـتـبـاه الـكـثـيـر من
ـــســـتــخـــدمـــ عـــلى مـــنـــصــة ا
التواصل االجتمـاعي. وكتب بيبر

تـغـريــدة قـال فـيـهــا (أريـد أن أحتـدى تـوم
كــروز فـي قـــتــال فـي حـــلــبـــة تـــوم إذا لم
تـوافق على هـذا الـتحـدي فـأنت خائف ال
يـحـرجـك األمـر عـلى اإلطالق من يـريـد أن
الكم ـعركة?). وحتدث ا يستـضيف هذه ا
كـونـور مـاكـغـريــغـور الـبـطل الـسـابق في
ـفتوح عن توقـعات بشأن بطولـة القتال ا
بـاراة.وقال ماكغـريغور مـستفـسرا وفقا ا
لـلبي بي سي (هل كـروز لـديه القـدرة على
الــقــتــال?) وعــرض اســتــضــافــة شــركــته
للحدث ثم أعلن خوض مباراة جانبية مع
مثل مارك واهـلبيرغ. وكتب مـاكغريغور ا
تـغـريـدة ردا عـلى بـيـبر قـال فـيـهـا(إذا كان
توم كروز رجال وقبل التحدي  فإن شركة
(مـــاكــغـــريــغـــور لــلـــريــاضـــة والــتـــرفــيه)
ــبــاراة. هل كــروز لــديه ســتــســتــضــيف ا
القـدرة على القـتال كمـا يفعل في األفالم?

تــابــعــونــا لــنــرى مــا ســيــحــدث).في ذات
الــوقت قــدم جــاك مــارش مــقــدم بـرنــامج
الــريـاضــة الـكــومـيــدي (عــذرا عـلى رأيي)
ـــبــاراة ـــعــلـــومــات بـــشــأن ا مـــلــخـــصــا 
احملــتــمـلــة.ويــرى كـثــيــرون أنه في حــالـة
ــبـاراة فــسـيــكـون بـيــبـر في إقــامـة هـذه ا
مــــوقـف حــــرج. ويـــــقــــول الـــــعــــديـــــد من
مـستـخدمي وسـائل التـواصل االجتـماعي
إن كـــروز يــؤدي أدوار احلـــركـــة واإلثــارة
اخلاصـة بنـفسه وأن ليـاقته الـبدنيـة كما
يــتــضح من خالل ســلــســلــة أفالم مــهــمـة
مـــســـتــحـــيــلـــة من شـــأنــهـــا أن تــتـــيح له
التفـوق.في ح بات آخـرون في حالة من
احليرة.وكـتب مستخـدم تغريدة (في وقت
 سـيــتـعـ عــلى وكـيل أعـمــال تـوم كـروز
االتصال بكروز وإخباره بأن جاس بيبر

حتداه في معركة).
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باسكال مشعالني حال شيحة
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