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كــــان ومـــايــــزال االعالمـي الـــريــــاضي
واالذاعي عــلي ريـــاح عــاشــقــا مــحــبــا
ـتـابـعـة االحـداث الــريـاضـيـة احملـلـيـة
يـة من خالل متـابعته والعـربية والـعا
بـاريات كرة عتـدل  اجلادة وحتـليـله ا
همة ـباريات ا القدم  وكان ال يفارق ا
وخــــاصـــة الـــتي تـــقـــام بـــ االنـــديـــة
اجلمـاهيـرية عـلى ارض ملـعب الشعب
الــدولي الــذي كــان فــرصــة الــلــقــاء به
والتعرف الـيه وعقد صداقـة طيبة معه
لـتــبـدا رحـلــة الـعــشق االذاعي عــنـدمـا
اقـتــرحــنـا عــلــيه والنه كــاتب صــحـفي
علـومات رياضية قـيمة ان يعد ومالك 
ويــقـدم بـرامـجـنـا االذاعـيـة الـريـاضـيـة
فــكـانت الــرحــلــة مع بـرنــامج عــراقــنـا
الـريــاضي الـذي تــالق به  واضـاف لي
وعــدد من اخملــرجــ الــذين تــنــاوبـوا
عــلى اخـراج اشـهـر الــبـرامج االذاعـيـة
نصرم اال وهو في ثمانيـنيات القـرن ا
(عــراقـنــا الـريــاضي)  كـمــا انه تـراس
الــقـــسم الـــريــاضـي في اذاعــة بـــغــداد
فضـال عن تراسه القـسـام الريـاضة في

اشهر الصحف احمللية.
نـعم انـه الـزمــيل والــصـديـق اجملـتــهـد
ـــلــتـــقى االذاعي عــلـي الــذي ضـــيــفه ا
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ـــاضي والـــتــــلـــفـــزيـــوني االســـبـــوع ا
ه الى لــيــتـــحــدث عن رحــلــتـه وتــكــر
جـــانـب تــوقـــيـع كـــتــابـه (ايـــام الـــكــرة
اجللسة التي ضيفها احتاد العراقية) 
االدبــاء والـــكــتــاب الــعـــراقــيــ قــاعــة
اجلـواهــري وبـحــضـور عـدد من زمالء
واصــدقـــاء ريــاح وعــشـــاق الــريــاضــة
ـلـتــقى اخملـرج صـالح ادارهـا رئــيس ا
الـصــحن الــذي قــال ( الـيــوم نــحــتـفي
بطـراز آخر اال وهـو الريـاضة  فـاليوم
ـؤلف والـكاتب نـحـتـفي بالـصـحـفي وا
عــلي ريـاح فــالــيــوم نـحـن امـام قــلــعـة

نصفها فن ونصفها االخر الرياضة.
ـؤلف عــلي ريــاح الــذي ولــد عـام انـه ا
1964 حـاصل علـى بكـالـوريوس آداب
ستنصرية  عضـو نقابة الصحفي ا
الــعـراقـيــ عـضـو االحتــادين الـعـربي
والـدولي للـصـحافـة الريـاضـية  مـدير
بارز العربي حترير جريدة الزوراء وا
ورئــيس الــقــسم الــريــاضــة في اذاعــة
بـغـداد مـعـد ومـقـدم لـعـدد من الـبـرامج
الـريــاضــيـة االذاعــيـة اهــمـهــا عـراقــنـا
الــريـاضـي ونـادي الــريـاضــة  مـراسل
قـنــاة اجلــزيـرة الــريـاضــيــة شـارك في
تغـطيـة العـديد من االحـداث الريـاضية
احملـلـيـة والـعـربـيـة والـدولـيـة  حـصل
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ـمـثـلـة بـوسى بـعـيـد مـيالدها احـتفـلت ا
فى أحــد األمـــاكن الـــعــامـــة واقــتـــصــر
احلـفل عــلى عـدد قـلــيل من أصـدقــائـهـا
ـناسـبـة اإلعالمـيـة بوسى .كمـا حـضـر ا
شلبى وابنتا الـنجمة بوسى كل من مى
وسـارة نــور الـشــريف وعــدد قــلـيل من
األصدقاء حـيث احتـفلوا بـعيـد ميالدها
فى اطـــار عــــائـــلى وقـــامـت اإلعالمـــيـــة
بــوسى بــنــشــر مــجــمــوعــة من الــصــور
والــفــيـــديــوهــات عـــبــر حــســابـــهــا عــلى

انستجرام
صري الشعبي الى ذلك احتفل الفنان ا
سـعــد الـصــغـيــر بـخــطـوبــة ابـنه األكــبـر
مــحــمــد  والــشـهــيــر بـ (تــوتـي) ونــشـر
الصـغيـر عبـر إنسـتغـرام صورة جتـمعه
بابنه وعروسـته مُعبرًا عن سـعادته بهذه
ناسبة من خالل تعـليقه على الصورة. ا
وتـفـاعل جـمــهـور الـصـغــيـر مع الـصـور

مُبارك له خطوبة ابنه.
كـمــا وتـغـزل عــدد كـبــيـر مــنـهم بــجـمـال
ووسامة العـريس وفيمـا رأى عدد منهم
انه قــــــريب الــــــشـــــبـه من والــــــده إال انه
أجمل.كـمـا ونـشر سـعـد صـورة مع ابنه
األصغـر محـمود خالل رقـصهـما سـويًا
في حـــفــــــــــل خـــطـــوبـــة ابـــنـه األكـــبــر
مـحــمـد وتــمــنى من خالل الــتـعــلـيق أن
يــــفـــــرح به هــــو اآلخــــــــر في الـــــقــــريب

العاجل. 
وكــان الــفــــــنــان الــصــغــيــر قــد شــارك
مــؤخـــرًا في بــرنـــامج تــخـــاريف والــذي
ـــصـــــــريــة وفــاء تــقــدمـه اإلعالمــيــة ا
الـكــيالني وكــشف الــصــغــيـر خالل
اللـقـاء الـكـثيـر عن تـفـاصـيل حـياته
حــيـث حتــــــــدث عـن تــعـــرضـــهــا
لــلــخــيــانــة مـن قــبل أصــدـــــقــائه
ــــقـــربــــ وعـن وفـــاة والــــدته ا
وتـأثـيــرهـا عـلـيـه كـمـا وحتـدث
عـن زواجـه الـــــــــــســــــــــري مـن

الراقصة شمس.

وتــــــــــــــدور أحـــــداثه فـى قـــــصــــة
بـســيـطـة بـعــيـدًا عن الـتــعـقـيـد عن
حـيـاة بـــــــنت ودخـولـهـا فى قـصة
ــــتـــــوقع أن يــــعــــرض حـب ومن ا
الـفــيــــــــلم فى أكــثـر من مــهـرجـان
بــعـــد االنـــتــهـــاء مــنـه وجتــهـــيــزه
لـــــلــــــعـــــرضــــــ رغم أن صــــــنـــــاعه
يــرفــضــون أن يــطــلق عــلــيه فــيــلم

مهرجانات.
ومن نـاحـيـة أخـرى تـعـمل مـطاوع
عـلى تـصـويـر مـشـاهـدهـا فى فـيـلم
يــوم مـصــرى الــذى يــجـمــعــهـا مع
الــفــنــان خــالــد الــنــبــوى وأحــمــد
الــفــيــشــاوى ومــحــمــد عـادل ودرة
وخـالــد سـرحــان وهـو من تــألـيف
ن يـــحـــيـى فـــكـــــــرى وإخـــراج أ
مــــكـــرم وتــــدور أحـــداثـه فى يـــوم
ـولـد واحـد وهـو يـوم االحـتـفـال 
الـســيـدة ومن يـتـواجـدون فـيه من
دراويش الــــســــيــــدة بــــاإلضــــافــــة

للبلطجية.

الــذي وصـــفه( بــالــقــامـــة الــريــاضــيــة
واالعـالمـيــة الــتي التـتــكــرر واجـاد في
التـعلـيق الريـاضي وانني تـعلـمت منه
الـكــثـيــر ).وفي خــتـام اجلــلـســة وقـبل
الـتـقـاط الــصـور الـتـذكــاريـة  تـكـر
احملــتــفـى به بــدرع اجلـــواهــري قــدمه
عـضـو احتـاد االدبـاء جـمـال الـهاشـمي
وقالدة االبــداع قـدمــهـا اخملــرج صـالح
لونه من الصحن وباقـات من الورود ا
قــــــــبـل زمالء واصـــــــــدقــــــــاء االعـالمي

الرياضي علي
رياح .
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ـتـمـرس الــعـراقي  تـعـيـيـنـه عـمـيـدا لـكـلـيـة االسـتـاذ ا
ـارسـة مـهـمـاته االمـال اجلـامـعـة في بـغـداد.وقـد بـدأ 

ستثمر. باجتماع جمللس الكلية بحضور ا
d¼UD « r UÝ »UJŽ

الـصــحـفي والـنـاشــر الـعـراقي يـغــادر الى الـعـاصـمـة
اللـبنانية بيروت حلضور معرض بيروت الدولي للكتاب

والجراء لقاءات صحفية.
—«dł Í“Uſ w½U √

ـكتبة ـية االردنية ضـيفتـها امس االحد دائرة ا االكاد
الـوطــنـيــة ضــمن أمــسـيــات نـشــاط (كــتـاب األســبـوع)

للحديث عن كتابها (منظمات األعمال التنموية).
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غـتربة غـيبها االديبـة العراقـية ا
ـــــوت مــــؤخـــــرا في مـــــديــــنــــة ا
هـيوس االمـريكـية بـعد مـعاناة
ـــــرض والــــــراحـــــلـــــة من مع ا

مواليد 1935.
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ـهــنـدس االردني من اجلــمـعـيــة الـفـلــسـفـيــة األردنـيـة ا
حتـدث والــدكـتـور عــمـار سـكـجـي من مـركـز الــفـيـزيـاء
النـظرية في الندوة العـلمية التي عـقدها نادي أنتاريس
في جامـعة األميرة سمية حول (التحكم في التطور في

ضوء جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2018).
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مـديــر عـام دائـرة الــفـنــون الـعــامـة اعــلن ان فـعــالـيـات
مـهـرجـان الـواسـطي بـدورته الـثـانـيـة عـشـر تـنـطـلق في

العاشر من الشهر اجلاري.
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مــديـر مـســرح حـلب الــقـومـــــي بــسـوريــا اعـلن انه 
ـسـرح في حلب افتـتـاح مـعرضـاً تـوثـيـقيـاً من ذاكـرة ا
ضــمن فــعــالـيــــات االحــتــفـال بــيــوم الــثـقــافــة الرتــقـاء

اإلنسان.
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صري  تلقى تعازي زمالئه اإلعالمي والـسيناريست ا
ـرض سـائـلـ الله ان لـوفاة والـدته بـعـد صـراع مع ا

يسكنها فسيح جناته.

dŽUA « VÒOG¹  u*«

Íœ«u «
رياض الوادي توفي بعد إصابته بنزف
ـســتـشــفى الـشــهـيـد حـاد في الــدمـاغ 
الــصـدر في بــغـداد).  ويــعـد الـوادي من
الـشعـراء الشـعبـي واشـتهـر بقـصائده
ناهضة للطائفية في الشعبية الالذعة ا
عـــامي 2006 و2007 كـــمــــا اشـــتــــهـــر
بـتـقـد بـرامج فـكــاهـيـة مـنـهـا بـرنـامج

(أكو فد واحد) الساخر .
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ـوت الـسـبت الــشـاعـر الـشـعـبي غــيب ا
رياض الوادي بـعد إصابات بـليغة في
مــنـطـقـة الـرأس نـتـيـجـة حـادث مـروري
ــــاضي أُدخـل عـــلـى إثـــره األســــبـــوع ا

ستشفى. ا
وقال مديـر إعالم صحة الـرصافة قاسم
عــبــد الــهــادي في بــيــان (إن الــشــاعـر

wzULMO « …d¼UI « ÊU²  V³ Ð WLJ;« w  nÝu¹ UO½«—
الثاني لنظر الدعوى.وتقدم محام آخر
ـعـروف عـنه انه هـو سـمـيـر صـبـري ا
ــشـاهــيــر بـبالغ يــقــيم دعـاوى ضــد ا
لـلـنــائب الـعـام نـبــيل صـادق وجه فـيه
ـمـثـلـة الـتي االتـهـامـات نـفــسـهـا الى ا
ارتــدت فـسـتــانـا شــفـافـا أســود الـلـون
وأســفـله بــطــانـة ســوداء داكـنــة أشـبه
كـون من قطعـة واحدة.وقال ايـوه ا با
صبري لفرانـس برس (إنه أبلغ النائب
ظهـر الذي بـدت علـيه رانيا العـام أن ا
يوسف ال يـتـوافق مع تقـالـيد اجملـتمع
وقيمه وطبائعه األخالقية  األمر الذي
ـرأة ـهـرجـان ولـسـمـعـة ا أسـاء لـدور ا
ـصـريـة بـصـفـة خـاصـة و لـلـمـجـتـمع ا
بــأكـمــله ولـقــيـمه وثــوابـتـه وتـقــالـيـده

وعاداته).

{ الـقـاهـرة (أ ف ب) - قـررت مـحـكـمـة
ـمــثــلـة مــصــريــة الـســبت مــحـاكــمــة ا
ـــعـــروفــة رانـــيـــا يــوسف ــصـــريــة ا ا
الرتــدائــهــا فـســتــانــا في حــفل خــتـام
مــهـــرجـــان الـــقــاهـــرة الـــســيـــنـــمــائي
اخلـميـس اعتـبـره الـعديـدون فـاضـحا
ومخـالف لـلتـقالـيد واألعـراف السـائدة

والقى استهجانا واسعا.
وأقام مـحـام مصـري يـدعى عـمرو عـبد
السالم دعوى قضائية مباشرة السبت
أمام محـكمة جـنح األزبكيـة يتهم فـيها
رانـــيــــا يـــوسف بـ(الـــتـــحـــريض عـــلى
ـة تصل الفـسق والفـجـور) وهي جر
عقوبـاتها الى احلـبس خمس سنوات
بـحــسب مـســؤول قـضــائي أكـد أنه 
حتـديــد مـوعــد جـلــسـة في  12كـانـون

ــهـتــمـ بــالـشــأن الـثــقـافي والــفـني ا
ــا عـــبــروا عن انـــزعــاجـــهم الــشـــديــد 
الحـظـوه أثـنـاء حـفـلي افـتـتـاح وخـتـام
مهرجـان القـاهرة السـينـمائي الدولي
الـــذي نــــعـــتـــبــــره جـــمـــيــــعًـــا من أهم
الفـعـاليـات الدولـيـة التي تـمس صورة
صـري والعربي أمـام العالم في الفن ا
مــــواجــــــــــــهــــة ثـــقــــافــــة الـــتــــطـــرف

واإلرهاب).
ـظـهـر الـذي واعـــــــــتـبـر الـبـيـان (أن ا
ـهرجان بدت عـليـــــه بـعض ضيـفات ا
ال يــتـــوافق مع تــقــــــــــالــيــد اجملــتــمع
وقــيـمه وطــبــائـعــــه األخـالقـيــة األمـر
ــــهــــرجـــان الـــذي أســــــــــــــاء لــــدور ا
ـــســـؤولــــة عن ســـلـــوك والـــنـــقــــابـــة ا

أعضائها).

وأضـاف في بالغه (أنـه من الـثـابت أن
بـلغ الـفـعل اإلجـرامي الـذي ارتـكـبتـه ا
ضـــدهــا رانــيـــا يــوسف تـــوافــرت فــيه
ـة الفـعل العلـني الفاضح شرائط جر
والذي يـخدش احلـياء الـعام الذي ورد
ــــــــادة 278 مـن قـــــــانـــــــون بـــــــنـص ا

العقوبات).
وكـان فــسـتـان يـوسف أثـار تــعـلـيـقـات
واســــعــــة عــــلـى وســــائـل الــــتــــواصل
االجتـماعي مـنذ أن ظهـرت به في حفل
ـــهـــرجــان خـــتـــام الـــدورة االربـــعـــ 
الـــقــاهــرة فـي دار االوبــرا بــالـــقــاهــرة

اضي. اخلميس ا
هن الـتمـثيـليـة التي واصدرت نـقابـة ا
تــنــتــمي الــيـهــا رانــيـا يــوسف بــيــانـا
اجلـمـعـة أكـدت فـيه (أن الـكثـيـرين من

ـا يــحــدث شيء مــا الــيــوم يـغــيــر أفــكــارك وحـتى ر
قراراتك ولذلك ستشعر بأنك مشوش. 
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تــســتــمــتع بــأوقــاتك اجلــمــيــلـة مـع بــعض األصــدقـاء
وتستغلها للترفيه عن نفسك.
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ا من األفضل أن تـؤجل اتخـاذ أي قرارات اليـوم فر
شاكل. تتفاجأ بعض ا
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نـتـائج إيجـابـيـة جـداً بعـد الـذي قـدّمـته لتـطـويـر مـنهج
عملك رقم احلظ 3.
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 كل ما حتتـاج إليه اليوم هو أن تتـحلى بالهدوء وتبدأ
في حل مشاكلك فورا.
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ـفرط بالشريك يثير دهشته وإعجابه بك وقد تغزّلك ا
تقومان برحلة .
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مـحــاوالت مـتــتـالــيـة لــلـحــد من انــدفـاعك في مــجـالك
هني لكنّ ذلك لن يؤثر في معنوياتك . ا
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حــاول الــنـــهــوض بــاكـــراً وخــفف بــعـض الــشيء من
ساعات اجللوس الطويلة.
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ال حتاول االحتـكاك بالشريك ألن أعصابة تعبة بعض
الشيء رقم احلظ 9.
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لء إرادتك عن تــرغب في تــقــد خــدمــاتك وتــنــوب 
زميل لتحمّل مسؤوليات كبيرة.
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صديق قد يـفاجئك بردّة فـعل تنفرك مـنه . صحيا,زد
. شي يومياً من فترات ا
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تـعــيش حــالــة من الــغـيــرة والــتـمــلــكــيـة واالنــفــعـاالت
الشديدة مع الشريك رقم احلظ 6.
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كلـمـات ثالثـيـة وربـاعيـة تـشـكل مـفردات
ومـرادفـات الــكـلــمـات الـسـت عـشـرة.في
الدوائر الـداخليـة حول االرتـكاز حتصل
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عــلى ثـانـي افـضل اعالمـي ريـاضي في
الــــوطـن الـــعــــربي وافــــضـل صـــحــــفي
رياضي عـراقي  صـدرت له العـديد من
ؤلفات الرياضية ومنها كتابه االخير ا

ايام الكرة العراقية).
وعن مسـيرته حتـدث احملتـفى به قائال
( كنت دائما التقي اخملـرج التلفزيوني
صــــالح الــــصـــحـن في اروقــــة االذاعـــة
والـتـلـفـزيـون وفي هـذا الـيـوم يقـدم لي
حفل توقيع كـتابي ايام الكـرة العراقية
بــجـزئـه الـثــاني وهــذا الــتــكــر الـذي
يـجـري عـلى اهم قـاعـات احتـاد االدبـاء
والكتاب هـو محطة مـهمة في حياتي )
واضـــاف عن بــدايــته ( بــدايــتي كــانت
تقليديـة حيث بدأت كرياضي وحريص
ــشـــهــد الـــريــاضي عـــلى كل مـــايــهـم ا
وخــاصـة فـي كـرة الـقــدم  في الــبـدايـة
كـــنـت اكـــتب لـــنـــفـــسـي ودخـــلت عـــالم
الــصـحـافــة بـعـمـر  16عـامــا وحتـديـدا
ــجــلــة الــطــلــبـة وانــتــمــيت لــنــقــابـة
الـصــحـفــيـ الــعـراقــيـ بــعـد عــامـ
واللـحظة االهم في حـياتي يـوم قدمني
لـلـصـحافـة الـراحل ابـراهـيم اسـمـاعيل
بــعـدهـا عــمـلت في مـجــاالت عـدة حـتى
جـاءت الــفـرصـة عـنـدمـا قـدمت لالذاعـة
بـرامج ريــاضـيــة عـديــدة وكـانت نــقـلـة

وفرصـة العمـر من خالل الفنـان فيصل
الــيـاسـري ضــمن قـنـاة ريــاضـيـة الـتي
مــــازلت مــــتـــواصل مــــعـــهــــا من خالل
تغطـيتي لالحداث الـرياضيـة الكبرى 
واجليل الذي عملت معه الزمالء احمد
ســـمــاعــيل ومـــاجــد عــزيـــزة ومــحــمــد
الرشـيد وآخرون وكـنت اصغـرهم سنا
بـعدهـا عمـلت مع الـرائد مـؤيد الـبدري
وطـارق حـسن وحـسـ حافـظ كل هذه
االصـوات عمـلت مـعـهم واذكـر شخص
لـه دور مــــــهـم في اســــــتــــــمــــــراري في
الـصـحـافة الـريـاضـيـة بظـروف صـعـبة
انه الراحل امير احللو يوم استدعاني
جلريدة القادسية وحراس الوطن وانا

مدين له الى االبد ).
ـداخالت بـعـدهـا تـوالت الـشـهـادات وا
من زمالء واصدقاء احملتفى به ومنهم
هشـام سـلمـان الذي قـال ( عالقتي مع
رياح تـمتـد لسـنوات طـويلـة وهو من
ــنـتـمـ والـواعـدين لـفـئـة الـشـبـاب ا
وكنـا نلـتقي كـثيرا عـندمـا كان طـالبا
وعرفته عن قرب وانه شـخصية حقا
التــــتــــكــــرر ) وشــــهــــادة اخــــرى من
االعالمي مـــحـــمــد خـــلف وحـــســ
ـعـلق الـرياضي عـلي لـفته عـيال وا

رياض الوادي

رانيا يوسف

اننا بـحرية الفنان وأضاف (رغم إ
ـانًـا مـطـلـقًـا فـإنـنا الـشـخـصـية إ
نهيب إدراك مسـؤوليتـهم العامة
جتــاه جــمــاهـيــر تــقــدر فــنـهم
ولـذلك ســوف تـقـوم الــنـقـابـة
بـــالـــتــحـــقـــيق مع مـن تــراه
جتــاوز في حـق اجملــتــمع
وســــــيـــــــلـــــــقـى اجلــــــزاء
ـنـاسب حـتى تـضـمن ا
عــــــــدم تــــــــكــــــــرار ذلك
بالتنسيق مع اإلدارة
العليا للمهرجانات
واحتـاد الـنـقـابات
الفـنـيـة).ولم يسم
ثـلة البـيـان اي 

بعينها.
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تـــــــــصــــــــور
ـــــمــــثــــلــــة ا
حــــــــــنــــــــــان
مـــــــــــطــــــــــاوع
مـــــشـــــاهـــــدهـــــا فى
فيلمـها اجلديد (قابل
للكسر) فى أحد مقاهي
مــــصـــر اجلــــديــــدة حـــيث
ــشـاهـد بــيـنــهـا وبـ جتـمع ا
رانـــيـــا شـــاهـــ وفـــاطـــمـــة عــادل
وعـصـام جنــاتى لـلـمــخـرج أحـمـد

رشوان.
وجتـســد مـطـاوع شــخـصـيــة فـتـاة
أرستقراطـية ومثقـفة حيث انتهت
من تـصــويـر أســبـوعــ تـصــويـر
ويــنـتـمي الـفـيـلم إلى نـوعـيـة أفالم
ـستـقـلـة والـتي اعـتاد السـيـنـمـا ا
ها اخملرج أحمد رشوان على تقد

للسينما.
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اعلن الـفنّان تـامر حـسني خالل آخر
مــقــابــلــة له مـع قــنـاة الــعــربــيــة عن
ي مشاركته في فيلم األنيميشن العا
(سبـايدر مـان) في نسـخته الـعربـية
حـيث أنه ســيـقـوم بــاألداء الـصـوتي
ـعروف لشـخصـية سـبايـدر مان أو ا
بــــبــيــتــر بــاركـــر.وقــال  حــســني في
تــصـريح (ســبـايــدر مــان في الـفــيـلم
ان شديد يقود رحلة حلم وهناك إ
بأن جـيلًـا يسـلم جيـلًا آخر).وأوضح
(أن هناك سبـايدر مان صـغير يرافق
سافـات طويلة; ليتعلم سبايدر مان 

منه طريق الـنجاح حـتى يتم حتقيق
احلــلم وهـو تـصــديـر فــكـرة كـيــفـيـة
الـنـجـاح وحتــقـيق احلـلم). ويـشـارك
مع فـــــنــــانــــ مـــــصــــريــــ وعــــرب
بـلهـجـاتهم الـعـاميـة اخملـتلـفـة; حتى
يكون الفيلم قريبًا من جميع األطفال
ـــتــوقع في الـــوطن الـــعــربـي ومن ا
طــرحـه بـجــمــيـع ســيـنــمــات الــعــالم
والــوطن الـــعــربي 13 كــانــون االول
ـمـثل مـحـمـد ـقـبل. الى ذلك نـشـر ا ا
إمـام جـمـهـوره صـورة من كـوالـيس
تصـوير فـيـلمه اجلـديد  لص بـغداد
عـبر حـسـابه عـلى موقـع انسـتـغرام

ونــالت الــصــورة عــلى
إعـجـاب الــعـشـرات من
مــتـابــعـيه مــتـمــنـ له
الــتــوفــيق و الــنــجــاح.
وفـيــلم  لص بــغـداد من
بـــطــولـــة مــحـــمــد إمــام
فـــتـــحى عــبـــد الـــوهــاب
مـــحــمـــد عــبــد الـــرحــمن
يــاســـمــ رئـــيس صالح
عــــبـــد الـــلـه أحـــمـــد رزق
وآخــــرون تــــألــــيـف تــــامـــر
إبراهـيم إخراج أحـمد خـالد

مـــوسى إنـــتــاج ســـيـــنــرجى.
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بـكر) النـجمة نشـرت بطلـة مسلـسل (الطـائر ا
يـر صـورة جديـدة لـها يـت اوزد الـتركـيـة د
بـرفقـة شـريكـهـا في العـمل الـنجم جـان يـامان
وذلك عـبر حـسابـهـا اخلاص عـلى احـد مواقع
الـتـواصل االجـتمـاعي يـظـهـر وجـودهـمـا على
الكمة.والقت يت قفـازي ا احللبـة وترتـدي د
تـابع هذه الـصورة اعـجاب عدد كـبيـر من ا

سلسل. الذين يشاهدون حاليا هذا ا

ويالقي مـسـلـسل (الـطـائر
بكر) جناحا كبيرا ونسب ا

مشاهدة عالية. 
ـــمــــثل  الــــتـــركي الـى ذلك قــــرر ا
بــوراك اوزجــيـفــيت تــغــيـيــر الــلـوك

اخلــــاص به حـــيث اصــــبح ذو شـــعـــر
طـويل بعـد مـا اعـتدنـا عـلـيه في اعـماله

الـسـابـقـة وعـمـله احلـالي (احلب األعـمى)
الظهور بشعر قصير.
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