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مـدير عـام دائرة الـفنـون العـامة الـعراقـية بـحث مع رئيس
جـمعـية الفـنانـ التـشكـيليـ العـراقيـ ومجـلس ادارتها
واقـع الفنـون التشـكيلـية والتـعاون مع الـتشكـيليـ واقامة

معارض مشتركة.
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الـتــدريـسـيــة في اجلـامــعـة األردنـيــة الـقت مــحـاضـرة في
الورشة التـدريبية التي نظمتها  اجلمـعية الثقافية للشباب
والـطـفـولــة بـالـتـعـاون مع رابـطـة اإلعالم الـبـيـئي والـدولـيـة
ـشـاركـة مجـمـوعـة من الـطالب في اجلـامـعات لـلـشبـاب 

دارس . وا
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مثـلة السورية بدأت بتصوير شخصيتها في حلقة (كرة ا
ـؤسـسـة الـعـامـة لإلنـتاج قـدم نسـائـيـة) ضـمن مـشـروع ا
التـلفزيوني واإلذاعي لدعم مواهب الشباب لضم عدد من

شروعها. الفنان الصف األول في سورية 
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نـقـيب الـفـنـان الـعـراقـيـ  اعلن
انشـاء صندوقـا للتـكافل اخلاص
بـالـفـنـان الـعـراقي ودعـا اجلـهـات
ــؤســســات كــافــة احلــكــومــيــة وا
لـالســهــام بــدعـم  الــفــنــان الــذي
عنوي. ادي وا يعاني التهميش ا
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الــنــحـات الــعــراق افــتـتح نــصــبه اجلــديــد الـذي يــجــسـد
اضية شخصـية الفـنان الراحل سـليم البـصري اجلمـع ا

بساحة القشلة التي حتتضن النصب .
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القـاص اليمني اقامت له جلـنة القصـة والرواية في رابطة
ــاضي أمـســيـة قـصــصـيـة الـكــتـاب االردنـيــ االربـعـاء ا

اشتملت على قراءات قصصية.
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الـكـاتـبـة الـسـوريـة ضـيـفـتـهـا ورشـة (قـلم وريـشـة) ضـمن
كتبة األسد الوطنية فعالـيات معرض كتاب الطفل األول 

في قراءة تفاعلية إلحدى قصصها ورسمها.
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ـقيم في النمسا  حصل صـور الفوتوغرافي العراقي ا ا
ـية لـلفن ـسابـقة الـعا يـداليـة الذهـبيـة في ا مـؤخرا عـلى ا
الـفوتـوغـرافي الـتي اقـيـمت في مـديـنـة تـراون الـنـمـسـاوية

. وشارك فيها عدد من الفوتوغرافي احملترف
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ـنـتج هـشام سـلـيـمان رئـيس شـبـكات نشـر ا
(دي ام سي)عـبـر حـسـابـه عـلى (فـيـسـبـوك)
إيـصـال قـد لـلــعـنـدلـيب عـبــد احلـلـيم حـافظ
كشف من خالله عن أجره في فيلم (الوسادة
اخلـالـيــة). حـيث تــقـاضى ألف جــنـيه كــدفـعـة
أولى عن الـــعـــمل الـــفـــني. وعـــلق ســـلـــيـــمــان
ـــتــحف (احلــمـــدلــله حتـــفــة جـــديــدة تـــنــضم 
الــســـيـــنــمـــا صــدق أو ال تـــصــدق الـــعـــظــيم
رمسـيس جنـيب والـرهـيب عـبـداحلـليـم حافظ

ونهارك سعيد ويومكم بيضحك).
وتـفــاعل رواد مـواقع الــتـواصل مـع اإليـصـال
مشيـرين (أن حصـول العـندلـيب على أجر ألف
جنـيه كـدفـعـة أولى يـعـتـبـر أنه كـان من األجور

العالية في هذا الوقت).
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{ لــــنــــدن  – وكـــــاالت - صُــــنــــفت
ــغــنـيــة أديـل مــرة أخـرى كــأغــنى ا
ـشــاهـيـر الــبـريــطـانــيـ في سن ا
الـــــثـالثـــــ أو أقل وذلـك بـــــثــــروة
قيمتها  147.5مليون استرليني. 
وزادت ثروة أديل بـنحو 15 مليون
ـاضي اســتــرلـيــني خالل الــعــام ا

وذلك وفقا جمللة هيت. 
ـركز ـغـني إيـد شـيـران في ا وحل ا
الـثاني بـثـروة قـيمـتـها 94 ملـيون
دوالر بينـما جاء دانـييل رادكليف
جنم سلـسلـة أفالم هاري بـوتر في
ـركــز الـثــالث بـثــروة قـيــمـته 87 ا
مــلــيــون اســـتــرلــيــني. وتــضــمــنت
ـشاهـير الـقائـمـة السـنـوية ألغـنى ا
في بـريـطـانـيـا كل أعـضـاء فـرقة ون
ا وسـيقية والـفنانة إ دايركشن ا
واتسون وجنم سلسلة أفالم حرب

النجوم جون بويغا. 
وتـعـتــمـد قـائـمــة مـجـلــة هـيت عـلى
ــبـيـعـات احلـسـابــات الـبـنــكـيـة وا
ــشـاهـيـر في والــتـحـويالت ألبـرز ا

بريطانيـا حتت سن الثالث عاما.
هذا هو العام الـثالث الذي تتصدر
فــيه أديل الــبــالــغــة من الــعــمـر 30
عامـا الـقائـمة حـيث كسـبت مالي
ـــــاضـي من الـــــدوالرات الـــــعـــــام ا
ــيــة جــولـــتــهـــا الــغــنـــائــيـــة الــعـــا

ومبيعاتها القياسية. 
وجـاء هـاري سـتـايل كـأغـنى عـضـو
في فـــرقــــة ون دايـــركـــشن بـــثـــروة
قــيـمــتـهـا 58 مــلـيــون اســتـرلــيـني
أعـــقـــبه نـــيـــال هـــوران بـــثــروة 46
مـــلـــيـــون اســتـــرلـــيـــني ثم لـــويس
تـومـــــــلـيـنـسـون 44 مـلـيـون لـيـام
بـــاين 43 مـــلــــيـــون ثــــــــــــــم زين
مــالـك بــثـــروة بـــلــغت 37 مـــلــيــون

استرليني.
وجاءت فـرقة ليـتل ميـكس الغنـائية
ـركــز الـســادس في الــقـائــمـة فـي ا
بثـروة مشـتركـة قيـمتـها 48 ملـيون

استرليني. 
ومـن بـ اجلــدد في الــقــائــمـة جنم
سـلـسـلـة أفالم حـرب الـنـجـوم جـون

تـواصل قـد ال يـكـون احلل الـذي تـبحـث عنه الـعـمل ا
.رقم احلظ 2.
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عـلـيك ان تـتـحـلى بـقـدر اكـبـر من الـصـبـر لـتـصل الى
هدفك.
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مـشـاكــلك الـداخــلـيــة ال حتل نـفـســهـا بــنـفــسـهـا عش
.رقم احلظ 9. لنفسك قليالً
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ساعدة نفسك. صراحتك و بساطتك ساعد اآلخرين 
جتذب الناس إليك. 
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فاوض حتى حتصل على ما تريده بالضبط  ال تهدر
وقتك بالتفاصيل التافهة .
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ن حـولك. حـان الـوقت لـبـعض اجلـدّية تـرقّب غـيـرة 
اليوم .
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ال تتـفـاخـر بـالـعـظـمـة أو الشـهـرة  فـالـنـاس يـبـحـثون
دائماً عن األخطاء .
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كن أن تـتغـلّب على حب االمـتالك. أبعد برهن بـأنّك 
الغيرة .
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ــتك .يـوم ال تــعـد االنـتــقـاد يــحـبــطك و يـثــني من عـز
السعد االربعاء.
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دقّق تـوقّعـاتك  ثمّ انـظـر مـا يـحـدث. أنت ال تـسـتـمتع
. عموما بالروت
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الـعمل يـصبح اصعب اكـثر فاكـثر وهـنالك الكـثير من
العمل لتنجزه .
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في الـــعــمـل لــديك امـل في ان تــصـــبح الـــرجل الــذي
. تريد.يوم السعد االثن
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فقودة  الكلمة ا
اكتب الـكلـمات وفق تـوضعـها الصـحيح
ــربــعـات لــتــحــصل عــلى كــلــمـة داخل ا

اغفلت عمدا:
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العريس  –اجلوري  –سرايا  –سيـنما
ـاسة  –اماره  –جـبـهـة قـتـال  –درب ا
مــحــبـة  –اســيـد  –صـور  –رفــحـة –
اصيـلة  –الشـهـبا  –صودا- صالح –

ابل.
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اعلن انـني اصفى  واشـد وضوحـا  حـ اكشف عن مـركبـاتي حتى من
اء  –الزعاف في فم اخلـليج . حتى ان الـتلوث النهريـن اللذين يـصبان ا
افضـى  عن إصابـة سـفـيـر االحتـاد األوروبي في الـعراق رامـون بـلـيـكوا
بحالة تسمم جراء شربه مياها ملوثة خالل الزيارة التي يجريها حملافظة
شـاهدتي كل البـصرة . وانـا بسـيط جـدا وعاجـز عن الزام اهل بـيـتي  
أحد على الشـاشة. (كل برامجي مـنذ ان ظهرت عـلى الشاشة الـصغيرة
او كتـبت عنـها يـوم االحد !) حـتى أني كتـبت يومـا : ان االحد اثـقل علي

من جبل أُحُد !
لـوكنـت معـروفـا فـانـا كـذلك مـتـنـعم بـشـهرة غـيـري بـالـنـيـابـة . كـنت اجنز
معاملـة جتديد اقامـتي  فبادر مـوظف مسؤول الى تسـريع  أجنازها وهو
ي الـو فضل عـليـنا كـنا بـنحـضروا واحنـا زغار في يقـول : (قديش هـالز

افتح ياسمسم). 
طـار (والـنبي يـافنـدم غرقـان لشـوشتي وفي القـاهرة قـال لي رجل  في ا
ـلــيـون) .. ثم صــمت أنـا في الـديــون عـايــزك تـربــحـني كــدة حـاجــة من ا

مبتسما .فبادرني  بالقول ( سكت ليه ياعم جورج ?!). 
وانا في بالد ( الغـربة ) ح اشـعر اني منـتوف الريش اعـود الى جمعة
تنـبي فاشـعر بـاني وسط من يحـبني اتـطاوس  عـلى الطـاوووس نفسه. ا
شهرتي على حد الكفاف ; ومـعروف على قدي. احمد الله الف مرة الني
لوكنت مثل كاظم الذي لو فر الى االسكا لهرولت اليه فقمة معجبة لتطبع
على فمه قـبلتهـا العجـائبيـة. وانا عنـدي على الفـيس خمسة االف اال ....
ايك ولو شطبـتهم في غفلة منهم وجلهم اليهشون الباليك وال ينـشون  

ا شعروا أو اكترثوا 
ـــكــتـــوم حــ اتـــلــقى طـــلــبـــا من (مــعـــجب ) من كل  اشــعـــر بــالـــزهــو ا
ر أحدهم بعمان مستعمرات احملبـة التي التغيب عنها الـشمس  وح 
ـقـابـلــة واسـعـد بـذلك واسـر (  سـرة االرض)  اتـلـقى مــنـهم طـلـبــات بـا
وتـاسـرني مـحــبـتـهم واسـتـعــيض بـهـا عن جـفــاء ذوي الـقـربى. لـكن هـذا
اليـدوم واعــلم ان بــعــضـهم يــشــد الـرحــال الي من بـالد  لـكي اعــرفــهـا
استع بخدمات الـعم غوغل وبعضهم يقـضي معي الليل بطوله  –حتى
مطلع الفجر - في رمضانات الله الفـائتة  ندور فيها لكي نثبت ان عمان
ذات التالل السبعة دائـرية . لكني من فرط تكـرار ذلك  صرت اتلقى بعد
اول مــشــاهــدة لــلــقــادمــ من الــبالد الــتي وراء الــشــمس رســائل عــلى

اخلاص منها :
( لم يعجبني الضيف رغم إني لم اشاهده !) 

وعلى العـام (كنت اتـمنى ان تظـهر بـربطة الـعنق الـتي اهديتـها لك) فاذا
تداخلت مع الضيف قالوا :

 اطبقت على خوانيقه. وان صمت وهذه بالغة عليا.. قالوا : 
اذا تركت له احلبل على الغارب).  )

 حـقـا  –االن فـتـحـت من مُـولهٍ بي  –كـان مـولــهًـا لم
تعجـبني احللـقة االخيـرة جزء من يومـياتي كتـبتها
لـنفـسـي لكـن من يـجـلس الى جـانـبي وانـا انـضد

قال ( جرب وأنشرها). 
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مــثـيــرة جــدا حــيث اخـتــصــر اخملـرج
احـداث الـفـيـلم ومـامـر به الـعـراق الى

اليوم )
وراى الـنـاقـد الـسـيـنـمـائي مـهـدي
عــــــــبـاس ان الــفــيــلم مــرتـبك
ودعـــــــا الـى صـــــــيـــــــاغـــــــة
الـــســــــــــيـــنــاريـــو كــون
يـــحــمل مـــواد غــنـــيــة
وبـحـثيـة الن الـفـيلم
السـينـمائي ليس
كـــــــامـــــــيـــــــــرة
تـــصــويــر في
الـــــــــشـــــــــارع
والــســيــنــمـا
قـــــــضـــــــيــــــة
جمـاليـة ولو
اتــــــــيـــــــــحت
الـــــــفــــــرصــــــة
لـــلــمـــخـــرج مع
ــــــادي الــــــدعم ا
ـعنـوي لـقد وا
لـــــنــــا افالم
مـن نــــــــوع
عــــــــــــــالـي
وكفو

تـاكـيــد نـعـول عـلـيـهـم وهم يـصـنـعـون
احلياة واالمل).

من جـانـبه اكـد اخملرج صـبـاح رحـيمه
عـــلى (ان الــفــيـــلم يــحــمـل في طــيــاته
الــتــقــنــيــة الــكــثــيــر فــنــجــد الــصـورة
واالحـــداث وبال حـــوار وهي جتـــربـــة
جـريـئة لـلمـخـرج  كذلـك وجدنـا صراع
لالحـداث والــصـورة تـغـني عن الـكالم
كذلـك السـيـنـمـا قـضـيـة فـنـية واالدارة
ـكـان مـهــمـة كـونـهــا تـمـثل الــزمـان وا
واتـمـنى ان تـكون هـنـاك ورش خـاصة
لـلـشبـاب حـول كـتابـة الـسيـنـاريو النه

مهم جدا لكل فيلم سينمائي ).
وقال اخملرج عزام صالح ( نحن اليوم
ســعـــداء ان نـــشـــاهــد هـــكـــذا جتــارب
ســيــنـمــائـيــة وافالم شــبـابــيـة تــطـرح
افـكــارهم بـكـل جـراة وتـبــقى صــنـاعـة
االفـالم خـطـوة مـهـمـه وتـشـكل ظـاهـرة
جلـيل الشـباب وخـاصـة انهـا تتـطابق
مع احداث الفيلـم وادعوا الى مناقشة

الفكرة من خالل ورش سينمائية ) .
ناقد سالم شدهـان اضاف ( موضوعة
الـفـيلـم مثـيـرة جدا ونـحن نـدعم هـكذا
افكاروكونهـا االولى  من نوعها وانها
كـانت حلـظـة فـرح كون الـفـيـلم ومـضة
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عـــرض مــنـــتـــدى صــدى الـــســـيــنـــمــا
سرح مؤخرا وعـلى قاعة الف ليلة وا
ـركـز الـثـقـافي الـبـغـدادي ولـيـلـة في ا
فـيلم (النـهايـة) تالـيف واخراج مـحمد
الـفــتالوي والـفــيـلم عــبـارة عـن قـصـة
رمزيـة يب مـاذا يحدث بـالعائـلة بعد
استشهاد االب في احلرب وقيام االبن
ــسـؤولــيــة الـكــبـيــرة الـتي بــتــحـمل ا
سؤول اصبـحت على عاتـقه بفقـدان ا
االول عن الـــعــائــلـــة واضــطــرار االبن
ـــســؤولـــيـــات االب الــذي لـــلــقـــيـــام 
ـسيرة استـشهـد ..والتـاكيـد على ان ا
في احلـياة ال تـتوقف ابـدا بفـقدان اي
شـخص بـرغم صـعـوبـة  الـفـراق واالم
ـا احلـزن الــتي تـصــيب الــعـائــلـة وا
يــجب ان تـسـتــمـر لـتـســتـقـر الــعـائـلـة

ولـــتــنـــعم بـــاحلــيـــاة واالمــان . وقــدم
ــعـــتــصم اجلـــلــســـة االعالمي فـــؤاد ا
الــذي قـال ( الــفــيـلـم التـتــجــاوز مـدته
الـثـــــالث دقـائق لــكـنه اخــتـزل وعـبـر
بــلـغـة وصــورة سـيــنـمــائـيـة مــامـر به
نـصرمه والى العـراق في الـسنـوات ا
يــــومــــنــــا هـــــــذا وهــــو اول جتــــربـــة

سينمائية  .
بــعــد عــرض الــفـــــيــلم الــذي حــضـره
عـشـاق الـسـيـنـمـا وعـدد من الـفـنـانـ
ـركـز الـثـقـافي حتـدث اخملـرج ورواد ا
مـحـمد الـفـتـالوي قائـال (فـكـرة الفـيـلم
تـتــحــــــــدث عن مـامــر به الــعـراق من
ماسي وحروب الـتي انتقـلت وتوغلت
في الـــعــــائـــلـــة الــــواحـــدة ومن خالل
مـالبـس اجلـــــــــــــــيش ويــــــد حتــــــرك
احـداث الـفـيـلم  الــفـكـرة جـديـدة لـكن
تـنــفـيـذهــا كـان صــعـبـا
كـــــــــون مـــدة الــفـــيــلم
ثـالث دقـــــــــائـق فـــــــــقط
وشـــــــارك الــــــفــــــيـــــــلم
ــهـــرجـــان ثالثـــة في
ثــــــــالثــة ومـــهــرجــان
مــئـة ثـانــيـة في ايـران
وهــــو اول فــــيـــــلم من

اخراجي).
وعن الــــفـــــــيـــلـم قـــال
الـنــاقـد الــسـيـنــمـائي
مـفـيـد سـلـيـمان ( شئ
جـــــــمـــــــيل ان نـــــــرى
الـشـبـاب اسـتـطـاعـوا
ان يـــــجـــــعــــلـــــوا من
الــصـورة تـتــكـلم بال
حوار مـكتـوب ولهذا
اشـــــد عــــــلى كـل من
عـمل بـالـفـيـلم ويـعـد
انـــتــــاجه مـــفـــخـــرة
لــــــــــــهــــــــــــــــــــــؤالء
الــــــشـــــــبـــــــاب وهم
يـــقـــدمـــون لـــنـــا كل
مـاهــو جـديـد وبـكل

اديل
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واإلعالمية واجلمهـور في تركيا بعد
أن أعـلن عن وفاة الـطـفـلة (نـظـر نور
كـايـا) وذلك بـسـبب خــطـأ طـبي كـمـا

ذُكر.

{ اسـطــنــبـول  –وكـاالت - بــعـد أن
شاركت في برنامج (ذا فويس كيدز)
بـنـسـخـتـه الـتـركـيـة قـبل عـامـ هـز
خـــبـــر صـــادم  األوســــاط الـــفـــنـــيـــة

ـغـنـية وفـور عـلمـهـا بـاخلـبر نـعت ا
التركية (هاديسي) التي كانت ضمن
جلنـة حتكيـم البرنـامج الطـفلـة عبر
صفـحتـهـا اخلاصـة على أحـد مواقع
التواصل اإلجتماعي حيث
نـشـرت صــورة لـ نـظـر نـور
كــايــا وأرفـقــتــهـا بــتــعــلـيق
(إلـتقـيت بـنـظر مـنـذ عـام

تعاً.  وقضينا معاً وقتاً 
ـالك االن في الــــــســـــمـــــاء ا
يراقـبـنا. أتـمـنى من الله ان
ــدّ عـــائـــلـــتك بـــالـــصـــبــر
والقوة). واشـار موقع الفن
غني الذي نشـر اخلبـر ان ا
الـتـركي (مــراد بـوز) عـضـو
جلنة التحكيم أيضاً والذي
إخــتــارته نـظــر لإلنــضــمـام
نـشر صـورتـها عـبر لفـريـقه

صفحته اخلاصة.

بـويـغا
وديــــــزي

ريـــــــــــــــــدلـي
واحــــــــــــــــتـال
ــــركـــز رقم ا
28 بثروة

بــلــغت 4.6
مـــــلـــــيـــــون
اسـتـرلـيـني
لـــــــــــــــــــــــكــل
منـهمـا.وجا
ء جنــــــــــــــــــــــم
تــــــلــــــفــــــزيـــــون
الــواقع ســبـنــسـر

ركز 30 ماثيوس في ا
من الــــــقـــــائـــــمـــــة بـــــثـــــروة

مقدارها 4.5 مليون استرليني.
ــــــشــاهـيــر في الــعـالم أمــا أغــنى ا
حتـــــــت سن 30 عـــــامـــــا فـــــهي
كــايـلي جـيـنــر بـثـروة تـقـدر
بــقــيــمــة 688 مــلــيــون

استرليني.
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ــمــثل الــســوري بـاسـم يــاخـور انــضم ا
رسمـياً إلى أبـطـال مسـلسل (احلـرملك)
تـألـيف ســلـيـمــان عـبـد الــعـزيـز وإخـراج

تامر إسحق.
ويـعــد هــذا الــعـمـل األول لــيــاخــور هـذا
ــوسم لــيــعــود مـن خالله إلى أعــمــال ا
البيئة الشاميـة بعد غياب لثالثة مواسم
بــعـــدمــا شـــارك في بـــطــولـــة مــســـلــسل
(خاتـون) موسم 2016 وهذين الـعمـل
الشامـي هـما الـوحيـدان طيـلة مـسيرته
الـفـنـيـة الـتي قـدم فـيـهـا مـا يـقـارب 130

عمالً.
قرر أن ينطلق التصوير منتصف ومن ا
الــشــهــر اجلــاري بــ ســوريــا ولــبــنـان
واإلمارات وتـضم القـائمـة أيضـاً باسل
خــيــاط ونـــادين خــوري وفـــادي صــبــيح
وسالفــة مــعــمـار
وقاسم ملحو.

األخبـار السعـيدة وقالـت :أوَّد مشاركـة بعد
األخبار من مجـتمعنـا إذ يعتبـر ضجة لكنه
كـانة التي ضجـة سعيـدة.. إنني لـست في ا

تــــخـــولـــني وضع تـــوصـــيـــات حـــول
ي الـتـصـويت لـكن تـلك تـوصيـات إ
شـومـر التي تـعـد من أكـبـر الـداعـمات

حلملة (نيوز نوت نويز).
وكشفت شومـر أنها تخـطط لتأسيس
عائلة مع زوجها خالل حلولها ضيفة
فـي بــرنـــامج تــلـــفــزيـــوني في شـــهــر
ــاضي ثـم نــشــرت صـورة نــيــســان ا
لــقـائــمـة من األســمـاء وفي نــهـايــتـهـا
ي كــــــــــتـــــــــبـت :(أنــــــــــا حــــــــــامـل إ
شـومــر).وتـعـجب الـكــثـيـرون من هـذا
اخلبر وخصـوصاً بعد إعالن حـملها
في وقت ماضي من هـذا العـام ليـكون
مجرد لـعبة تـرويجيـة بسيـطة حيـنما
نشرت الـنجمة الـبالغـة من العمر 37
عــامًــا صــورة لـهــا بــفــسـتــان أحــمـر
ـنـتـفخ ويـداهـا تـلـتف حـول بـطـنـهـا ا

{ لـــوس اجنـــلـــوس  –وكـــاالت - أعــــلـــنت
ي شـومر خبر حـملها مثـلة الكومـيدية إ ا
من زوجـهـا الشـيف األمـريـكي كـريس فـيـشر
بــــطــــريــــقــــة طــــريـــــفــــة حــــيث جلــــأت الى
الفوتـوشوف وعدّلت صـورة دوقة ساسكس
مــيــغــان مـــاركل احلــامل من األمــيــر هــاري
لــتــصــبح مــطــابــقــة لــلــرسـالــة الــتـي تــريـد
ي شـومر مـتابـعيـها توجـيهـهـا.وشاركت إ
عبر حسـابها اخلاص عـلى مواقع التواصل
اإلجـتمـاعي بـصورة مُـعـدلَّة لـهـا ولزوجـها
حيث استبدلت رأس ميـغان ماركل برأسها
ورأس األمـير هـاري بـرأس زوجـهـا وكـتبت
:(عــــلى وشـك اإلعالن عـن بـــعـض األخــــبـــار
ـثـيـرة عـبر صـفـحـة الـسـيـاسيـة جـيـسـيـكا ا

 .. يل
أرجـو أن تتـابعـوهـا فهـي ستـقوم بـالـكشف
عـمـا يـجـري في احلـقـيـقـة فـقد وافـقت عـلى
إثـارة بــعض الـضـجــة حـولي).من جــهـتـهـا
نـشـرت الـسـيـاسـيـة جـيـسـيـكـا يـلـ مـقـاطع
فيديو عبر حسابها اخلاص تكشف فيه عن

كــأنـهـا حــامل لـكـن األمـر اتـضـح الحـقـاً أنه
ترويج خلط أزيـائهـا بالـتعـاون مع مصـممة

األزياء ليزا إيفانز.

W¹bO u  WI¹dDÐ UNKLŠ sŽ sKFð d uý w1≈

ي شومر ا


