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ــمـثــلــة زيـنــة فـيــلم (الـفــلـوس) وصـفت ا
بــــالـ(مـــخـــتـــلـف جـــدًا بـــأجـــواء اإلثـــارة

والتشويق الكوميدية).
مــشــــــــــــيـــدةً (بــأداء اخملـــرج ســعـــيــد
اروق الذي حققت أمنيتها بالعمل معه ا
بـهــذا الــفـــــــــيــلم). وذلـك في حـديــثــهـا
بالعرض اخلاص للفيلم ضمن فعاليات
الـدورة الـتـاسـعة مـن مـهـرجـان األقـصر
للـســــــيـنـمـا األفـريقـيـة وبـحـضـور عدد
كـبـيــر من الـفــــــــــــنـانــ بـيـنــهم لـبــلـبـة
ـــهـــرجـــان وإلـــهـــام شـــاهـــ ورئــــيس ا
الــســيـــنــاريــسـت ســيــد فـــؤاد ومــديــرة
هـرجان الـفنـانـة عزة احلـسيـني. حيث ا

قالت:
(اســتـــفــدت من وقـــوفي بـــجــانب تـــامــر
حسني بفيلم الفلوس ولدينا أعمال قوية
. كـما اسـتفدت مـنه ومن جمـاهريته معاً
وأتـمـنى تـكـرار الـعـمل مـعه. وسـعـدت
بلـقـاء الـفـنان خـالـد الـصاوي
بـاإلضـافـة إلـى عـائـشـة بن
أحمد اجلميلة واجملتهدة
جــداً وشــركــة اإلنــتـاج
الـتي لـم تـبــخل عــلـيــنـا
بـــشيء. ولــــقـــد حـــقق
الفيلم إيرادات كبيرة

جداً). 
وشــــــاركـت عـــــــبــــــر
صــفـــحــاتـــهـــا عــلى
مـــواقـع الـــتــــواصل
صورا لها من حفل
الـــــتـــــكـــــر حـــــيث
استلمت جائزتها.
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ـدير الـعام لـدار الشـؤون الثـقافـية الـتدريـسي الـعراقي وا
العـامـة  اعـتمـاد كـتـابه ( الـنقـد الـثـقـافي ريادة وتـنـظـير
وتــطـبــيق - الــعـراق رائــدا ) ضـمن مــقـررات الــدراسـات
الـعلـيا في كـليـة اآلداب واللـغات بـجامـعة مـحمـد خيـضر

ببسكرة في اجلزائر.
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الـشـاعرة الـسـوريـة شاركت في األمـسـيـة الشـعـريـة التي
ـركـز الـثـقافـي العـربي بـأبـو رمـانـة حتت عـنوان أقـامهـا ا

(السنوات اخلضر) وألقت قصيدة (أنشودة الربيع).
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أسـتــاذ الـفــلـســفـة في اجلــامـعــة االردنـيــة ضـيــفـته امس
الــثالثـاء اجلــمــعـيــة الـفــلــسـفــيـة األردنــيــة في مـحــاضـرة
بعـنوان(فلسـفة احلب واألخالق عنـد ابن حزم األندلسي)

. في مقرها في جبل احلس

ــمــثل { اســطــنــبــول  –وكــاالت - عــاد ا
ثـير للجدل جان يـامان للواجهة التركي ا
مـن جـــديــــد وتــــصــــدر اســـمـه عـــنــــاوين
ـاضـيـة الـصـحف الـتـركـيـة خالل األيـام ا
وذلك بعد أن نُشـرت أخبار تفـيد باعتدائه
عـــلى مـــعـــجـــبـــة أرادت الـــتـــقـــاط صــورة
وقع البوابة اشتكت سيدة برفقته.ووفقا 
تـدعى جـيـد كوكـاسـان عـلى جـان حيث
ادعت أنه قام بضربها وإخراجها من أحد

ـوجــودة في مــنـطــقـة الهـي الـلــيـلــيــة ا ا
أورتــاكـوي في لــيـلـة  22تــشـرين الــثـاني
 ?2019حــيـث طـــلــبـت مــنـه أن تـــلــتـــقط
صــورة مــعه وحــاولت مــعــانــقــته لــكــنه
رفض ودفــعــهـــا بــعــيــدًا عـــنه.وابــتــعــدت
الـسـيـدة عـنه وبـدأت بالـرقص وبـتـصـوير
نــفـسـهـا مــقـاطع فـيــديـو واعـتــقـد الـنـجم
الـتـركي أنـها تـقـوم بتـصـويره رغـمـاً عنه
هاجمـتها وليّ ذراعها وطردها من فقام 

ـنـحك أنك مــشـغــول بـاألمـور الــعـائـلــيـة ومن حــولك 
ساعدة واحملبة. ا
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ــشــاريع  جتــنّب االنــفــعــاالت الــقــويـــة وخــفف من ا
يصيبك بقلق ووهن.
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 تـكــسب أيـة قـضــيـة تـريـدهــا و تـنـاقش أمــوراً مـالـيـة
وتفكر في طلب مساعدة .
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 تكون متوتراً ال تعرف من أين تبدأ وكيف تنتهي.رقم
احلظ.9
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الية وارد ا تدخل مشاريع شراكة ولكنك تشكو قلة ا
وتلزمك السيولة.
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ــاضي يــوم تــنــجح في إعـــادة بــنــاء مــا تــهـــدّم في ا
السعد الثالثاء.
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تـطــور حــيـاتـك بـاســتــقــرار أو طـفـل جـديــد أو تــبـادر
بإنشاء عالقات جديدة.
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تبـدأ صـفحـة جديـدة بـيضـاء ومشـعّـة وخصـوصًا مع
بداية عملك اجلديد .
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تـتــاح لك الـيــوم فـرصــة عـمل جــديـدة ولــكـنك تــشـعـر
بالتردد جتاهها. 
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يـوم مـنـاسـب التـخـاذ قـرارات نـاجـحـة والـتـخـلص من
قيود التوتر والقلق .
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عـلـيك أن تـتـخـلى عـن عنـادك فـإصـرارك عـلى مـوقـفك
يسبب لك خسائر.
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تــؤدّي مـهـمّـة أو رســالـة وتـقــوم بـعـمل يــتـطـلّب جـرأة
رقم احلظ .3 وشجاعة
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امـامك شـكل هــرمي عـبـارة عن
مــربــعـــات  امأل هــذا الـــشــكل
بــالـكــلــمــات الــتـالــيــة افــقــيـا ثم
اسـتــخـرج من كل صـف حـرفـا
ثلة مكونا عـلى الترتـيب اسم 

مصرية:
1- احلـــــــــــــرف االول مـن اسـم

رئيس دولة عربية
2- من احلبوب

3- عاصمة اسيوية
ــسـاوي 4- لـقب عــالم نــبـات 

مؤسس علم الوراثة
5- مـديــنــة ايـرانــيــة اشـتــهـرت

بصناعة السجاد
6- عــالم بــريــطــاني وضع اول

جدول لالوزان الذرية
7- لــقب اطـــلق عــلى عـــمــر بن

اخلطاب
8- فـيــلم بـطــولــة فـريــد شـوقي
وهالة صدقي ونور الشريف

مـدير مـفـتـشيـة ذي قـار كشـف عن وصول بـعـثـة التـنـقيب
الـروسـيـة من مـؤسـسـة الـكـسـانـدر وبـالـتـعـاون مع مـعـهـد
االثار الروسـي الى مدينـة النـاصرية لـلتـنقـيب في قضاء

البطحاء  موقع الدحيلة االثري .

ـــصــريـــة تـــشــارك في ـــمـــثــلـــة ا ا
سلسل السوري (سوق احلرير) ا
إخــراج األخــوين بــســام و مـؤمن
ال وبطـولـة بسـام كـوسا  سـلوم ا
عـبـد الـهادي حداد أسـعـد فـضة 

الصباغ وكاريس بشار .

ي الـعـراقي  قرر مـجـلس كـلـية الـكـوت اجلـامـعة االكـاد
اطالق اســمه عـلى قـاعـة مـخـتـبــر احلـاسـبـات في الـكـلـيـة

تثمينا خلدماته العلمية والتدريسية.

ـعـرض الــفـني االردني الـتـشــكـيــلي االردني شـارك فـي ا
ـنـتـجع ـتـحـف  ـشـتــرك الـذي اقـيم في مــقـر ا الـتــركي ا

السنديان السياحي برعاية مدير ثقافة البلقاء.
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ـلــتـقى الـعــراقي لـلــثـقـافـة ي الـعــراقي يـضــيـفه ا االكـاد
والـفـنـون في عـمّـان الـيـوم االربعـاء فـي أمـسـية لـالحـتـفاء
بـكــتـابه اجلــديـد (الـقــوة والـقــيـادة في الــدولـة الــفـاسـدة)

الصادر عن دار آمنة.

هيفاء وهبي

عرض بتقد الشهادات واختتم ا
ـشـاركـات الـتـقــديـريـة لـلـفــنـانـات ا

عرض .  با
واشـارت الـدائـرة الى ان (الـعـرض
لـلوحـات سيسـتمـر في قـاعة دائرة

دة اسبوع). الفنون 
واكـــتـــفـت الـــدائـــرة بـــأحـــتـــضـــان
ــعـرض وعــدم الــقـيــام بــافـتــتـاح ا
رســـــــمـي وذلك لـالبـــــــتــــــعـــــــاد عن
ـارسة الـتـعلـيـمات الـتـجمـعـات و

الوقائية بالتعقيم.

ـلـهى فـبدأت بـالـصـراخ بأعـلى صـوتـها ا
قـائـلـة: (نـحن من جـعـلـنـاك مـشـهوراً اآلن
تــقـوم بـطــردنـا) وقــامت بـعــدهـا بــتـقـد
شكـوى ضده في مركـز الشرطـة.وفي بيان
أصدره جـان قال للشـرطة: (ألننـي مشهور
ـــرأة حتــاول االســـتــفـــادة مــني)  تـــلك ا
وأضـاف(ال يـوجد إخـطار رسـمي تـلـقيـناه
بـأي شــكل من األشــكــال.لـذا ســيــكـون من
ـوقف اخلــطـأ اإلدالء بــبــيـان حــول هــذا ا
وقف قـبلة بـتقـييم ا وسنـقوم في األيـام ا

وإصدار بيان إذا لزم األمر).
وفي نفس السياق ذكرت وسائل اعالمية
أن هـنــاك صـحــفي تـركي يــدعى هـيــنـكـال
أولــوك قــام بـشن هــجــوم عــلى صـحــيــفـة
صـبـاح التـركيـة الـتي نشـرت خـبر اعـتداء
وقع يـامـان عـلى الـسـيدة واعـتـبـر وفـقـا 
الــبـوابـة أن (الـصــحـيـفــة تـشـهـر بــالـنـجم
الــــتـــركي وتــــســـعـى إلى زيـــادة نــــســـبـــة
شاهدة من أجل احلـصول على إعالنات ا
جتـارية). ووصـفـها الـصحـفي (بــصحـافة
الــثــرثــرة والـقــيل والــقــال وأنـهــا تــكـتب
اخلــبــر مـن طــريق فالن هـــمس لــفالن من
دون التـأكّد من صـحته. وأضـاف: إن جان
ـان تـعـرض لـلـتــحـرّش الـعـلـني من قـبل
الــفــتــاة الــتي اقــتــربت مــنه ألخــذ صـورة
سِـيـلـفي وحـاولت مـعانـقـته بـشـكل مـبالغ
فــيه ولـفّـت ذراعـيــهـا حــول عــنـقه بــقـوة
فـأبـعـدهـا جـان عـنه وأكـمل سـهرتـه ولكن
الـصحافـة قلـبت احلقـيقـة من أجل اإلثارة

جان يامان
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تحدث عن كورونا  الني كما يقول صديق كلما عطس  أنا اقل ا
فـي شـارع الـكـارديـنـيـز بـعـمــان  اقـول له : (اسـرع بـنـا الى عـيـادة
الـديـار) فيـمـسح انفه بـكـمه ويقـول (التـصدق مـاتـسمـعه عن كـرونا

عود هاي كروه تعبانه )!!
وانـا اعيش وحـيـدا او شبه ذلـك واتنـاول وجـباتي في مـطـاعم امر
علـيها بـالتـناوب  اسبـوعيا وسط تـساؤل كـباتنه الـصاالت : (هاي

شنو الغيبه خاف كنت مسافر الى الص ?) 
روي عن رسول الله: وكما في احلديث الشريف ا

(فر من اجملذوم فرارك من األسد).
وهذا مؤسس عـلى ماكان  يـعتقـده أهل اجلاهلـية من أن األمراض
والـتـي مـنــهـا  اجلــذام  كـاجلــرب تـعــدي بـطــبــعـهــا وأن من خـالط

ريض. ريض أصابه ما أصاب ا ا
 وانا اتمـتع بفضل صـحبتي ومـراني مع كتـاب السينـاريو  اتوقع
احلـلـقـات الالحـقـة الي حـدث يـنـشـأ في حـيـاتي  فـقـد تخـيـلت في
ـنام  والـسفـير يـعـودني وهو يـتوخى احلـيـطة واحلـذر  فهـو مثل ا
رواد الـفـضـاء مكـمم  مـطـوق معـزز بـكل االسـالـيب الوقـائـيـة والتي
خير من الف عالج  ومن ثم تتصـدر صورتي صحف البالد التي
ضـيـفتـني  مـثل جنـوم الـدرامـا احملتـضـرة في بالدنـا  ثم اتـلمس
انفي واذني وحنجرتي خـارج كوابيس اليقظه  فـأخرج بهمة عداء
ـبي  قــاصـدا مـكــتـبي وبـأنــتـظــاري  ضـيـفــة الطـراف احلـديث  او
تـتـعـهـد بـالـتـقـلـيل من هـول احلــديث عن الـكـورونـا  الـتي لم تـصب
الـكوريـت اجلـارتـ اخلصـمتـ الضـرت مـثـلمـا اصابت الـص
لـيارية تـلطـم وتأن والتدري مـصيـرها الى التـي جعلـت هذه االمـة ا

أين .
وسـائل الـتواصل االجـتـمـاعي التقـطع الـشك بـالـيقـ  فـهي تروج
ــا يـتـعــلـمه طــلـبـة الــصف االول في قـسم لـلــشـر  وتـهــلل مـؤمــنـة 
الصحـافة بكـلية االعالم  من إن اخلبـر السيء هو اخلـبر اجليد 
لذلك فـهم يسوقـون االخبار ومـعظم النـاس تصدق دون تـمحيص 

ـراهقات لذلك فـإن صدمات كـهربـائية  قـد تودي 
ن الـى االنــتــحــار لـــو صــدقن ان اي فــارس  
يــــقــــعن في غــــرامه االلــــكــــتـــرونـي قـــد اصــــيب
بــالــفـايــرس  او هــكــذا تــلـفــظه مــذيــعــات قــنـاة

احلدث.

التشكيلي وحملت أعمالهن رسائل
دير العام فنية مـختلفة.واسـتهل ا
لـلـدائـرة عـلي عــويـد حـديـثه اثـنـاء
رأة عرض (بـتهنئة ا جتواله في ا
نـاسبـة السـعيدة الـعراقيـة بهـذه ا
)واصـــفـــاً إيـــاهـــا( بـــأنـــهـــا أمــرأة
مـجــاهـدة ال تـضــاهـيــهـا إي امـرأة
بــالــعــالم نــظــراً لــلــمــعــانــاة الــتي
تـعـانـيـهـا وكانت الـسـنـد احلـقـيقي
لـــــلــــرجـل الــــعــــراقـي في الـــــبــــيت

والعمل).
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احـتـضــنت دائـرة الـفـنــون الـعـامـة
ـنـاسـبـة عـيـد مـعـرضـاً تـشــكـيـلـيـاً 
اضي حتت ي االثن ا رأة العا ا
شـعـار (مـعـاً بـالـفن واإلبـداع نـبني
و الــذي ضم اكــثــر من مــئــة وطن)
عــمـل فــني لـــفـــنــانـــات من عـــمــوم
الــــعــــراق شــــمل مــــشــــاركــــات من
ـــوصل والـــبـــصـــرة مـــحـــافـــظـــة ا
وديــالى قــدمن فــيه أعــمــال فــنــيـة
ــســتــوى عـــالي من الــفن تــرتـــقي 

ـان والـذي اإلعـالمـيـة وتــشـويه صــورة 
ية). وصل اسمه الى العا

ــرة األولى الـتي  يُـتـهم وال تـعـتـبـر هـذه ا
فـيــهــا جـان يــامــان بــالـتــعــدي عــلى أحـد
معجـبيه فمـنذ ما يقـارب الثالث سنوات
اضـطـر إلى قـضـاء لــيـلـة كـامـلـة في مـركـز
طاعم مع الشرطـة بعد شجـاره في أحد ا
فتـاة بالـغت في االقتـراب منه ,األمر الذي
أزعـــجه وحـــذّرهــــا من االقـــتـــراب أكـــثـــر
ـعـجــبـة وضـربــته بـفــنـجـان فــانـزعـجـت ا
الـــقــــهـــوة واتــــصـــلت بــــالـــشــــرطـــة و

ـركز األمـني في النـهاية. اقتـيادهـما إلى ا
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طربة اللـبنانية هيفاء اختارت ا
وهــبـي أن تــكـــون أول فــنـــانــة
عــربــيّــة تــطـــلق حتــدّيــاً عــلى
مواقع التواصـل اإلجتماعي
يــجـــمع بـــ الــتـــوعـــيــة من

تعة. فيروس كورونا وا
وسألت وهـبي متـابعـيها :
(أي أغـنـيـة مـن أغـنـيـاتي
تخـتـارون لـغـنائـهـا أثـناء
غـسل ايـديــكم? الـوقـايـة
من كــــورونــــا بــــغــــسل
ــكن تــكــون الــيــدين 
ـــتـــعــــة بـــتـــحـــدّي

هيفاء).
وقــــد تـــــفــــاعـــــلت
ـمـثـلـة الـسـوريـة ا
كـنــدة عــلـوش مع
مبادرة وهبي حيث
كـتـبت: (والـله مـافي
أهــــضم من هــــيــــفــــا

وهبي).
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أعـلنت مـقـدمة الـبـرامج الـسعـوديـة جل
عــمــران دخــولـهــا عــالم الــتـمــثــيل بــعـمل
ســيــنـمــائي وعــمل تــلــفـزيــوني ســعـودي
بـ(بــوست) شــاركــته عــبــر حــســابـهــا في
إنــسـتـغــرام جـاء فــيه: (وصـلت لــلـتـو من

لبنان..و احلمد لله و بفضله وتوفيقه..
توقيع عقد حصري معي لدخولي الدراما
الـسـيـنـمائـيـة والـتـلـفـزيونـيـة الـسـعـودية
خالل العام اجلاري  2020والعـام القادم
2021 مع شــــركــــة رايـــتــــكـس لإلنــــتـــاج
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بالشـراكة مع شـركة سيـدرز آرت بردكشن
(صـباح إخـوان)..عـلى أن نـعـلن تـفـاصيل
هذه االعـمـال الحقـاً ان شـاءاللـه ..سعـيدة
جـدا بــهـذا الـتــعـاون مع الـعــلم ان شـركـة
صبـاح إخوان  أنتـجت : الهـيبة  خـمسة
و نص  تـشـيـلـلـو  لـو  دوالر  طـريق و
أعمال ضـخمـة أخرى..و لهـا تاريخ عريق
في اإلنتـاج الـسيـنـمائي مـثل : خـلي بالك
مـن زوزو  الـــراقـــصـــة و الــــســـيـــاسي و
غيرهمـا الكثـير..خطوة جـديدة أسأل الله

فيها التوفيق و النجاح).
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اقـامت جـمعـيـة الثـقـافـة للـجـمـيع وعلى
الئـكه في مـنـطـقة قـاعـة مـنـتـدى نـازك ا
ـطـرب الراحل الـكـرادة حفل اسـتـذكـار ا
رياض احـمد وبحـضور جنـله احمد مع
عــدد من الـفــنـانـ والــشـعــراء وعـشـاق
صــوته  وشـــارك في حــفل االســتــذكــار
ـطرب مـنهم :جـواد محسن  عدد من ا

عمار العربي  مـحمد زبون  نزار كاظم
ــسـافــر حــيث غــنــوا اغـاني وحــســ ا
ــشـــهــورة وقــدمت اجلـــلــســة الـــراحل ا
االستـذكـارية االعالمـية بـشـرى سمـيسم
التي قـالت ( ريـاض انت وحدك الـشجن
والولع واحلب والذكـريات تركت في كل
زاويـــــــة عالمـــــــة واثــــــر واصـــــــالــــــة )
مـــضــيــفــة(ولـــد الــراحل عــام  1951في
تـــنـــومـــة الـــبـــصـــرة
ــوســـيــقى وعــشـق ا
والــــغـــــنــــاء وكــــانت
ـسـرح بـدايـاتـه في ا
الــــــعـــــســــــكـــــري مع
مــــــجــــــمــــــوعــــــة من
الـــفـــنـــانـــ وشــارك
ـسـرحـيـة الـشرارة
تــــــألـــــيـف واخـــــراج
الـــــــــــــــــــراحــل راسـم
اجلـــــمـــــيــــلـي وقــــدم
قـدمات العـديـد من ا
الــغـــنــائــيــة العــمــال
درامـيـة تــلـفـزيـونـيـة
ودخــل االذاعـــــــــــــــــــة
بــــاغــــنــــيــــة صــــورة
لحن جـعفر حلنهـا ا
اخلــــــفــــــاف ووصف

صــوته الــراحل طــالب الــقــرغـولـي بـانه
ــتـلـكــهـا احـد من ــتـلــك حـنــجـرة لم 

قبل).
 ومن جـهـته قــال الـكـاتب مـيـثم احلـربي
(صــــوت الـــراحـل مالذ وحـــيــــاته مـــوال
وشــكل ظــاهــرة غــريـبــة عــلى الــرغم من
عمره الفـني القصيـر وادائه يختلف عن
ــطـربــ وهــو انـســان ومــطـرب بــاقي ا

ساحر ) .
ـطرب مـحـمـد زبون اغـنـية بـعدهـا قـدم ا
وسيقية واجب واجب بصحبة الفـرقة ا
ومن جانبه قـال مستـشار وزارة الثـقافة
جــبــار شــويـلـي ( بـاسـم وزيـر الــثــقــافـة
احـــيي عـــائــلـــة الـــراحل ريــاض احـــمــد
ونــتـمـنى ان نــكـون مــسـاهــمـ في هـذا
االستذكار وقريـبا ستكون لـنا مشاركات
ـوسـيـقـيـة بـفـعـالــيـات لـدائـرة الـفـنـون ا
ضـمن مـهرجـان االغـنـيـة الوطـنـيـة الذي
سـيـقام قـريـبـا كـذلك مع دائـرة السـيـنـما

سرح ) . وا
ثم حتدث الشاعر الغـنائي طاهر سلمان
قائال (احببت صـوت الراحل وتاثرت به
في السبـعيـنيات ظـهر اميـر الشجن رقم
مـــطــــرب شـــامل جــــمع الـــريف صــــعب 
دينة وكـانت لي وبفخـر حصة االسد وا
باغـنيـاته وكـتبت له اول اغـنيـة بعـنوان

ـــتــمـــيــزة تـــاثــر فـــنه ومـن االصــوات ا
بــالــفــنــان ســعــدي احلـديــثي واالغــاني
اجلـنوبـيـة ) . واختــــتم االحـــتفــــــالـية

ــطــرب حـســ جــابــر بـاغــنــيـة ا
حولي عدنه الليلة .

كمرهن حلنـها طارق شـعباد ثم االغاني
الـتي اخــذت صـدى واسـعــا مـثل مـجـرد
كـالم ومـــره ومـــره وبــــالـــله ســــلم سالم
وانـــــت الــبـــادي والــلـه عــلى الـــيـــنــسه
حـبـيبه وهـذه االغـنـيـة حلنـتـهـا لـلراحل
وكل مـــطـــرب له لــون لـــكن ريـــاض كــان

شامال).
وقال الـشاعر كـر العـماري ( جـئنا من
البصرة سويـة الى بغداد .كتبت له عدة
اغـاني مـنهـا التـرحـلـون العـصـر ارحـلو
باجـر ودللتـك اكثر من الـالزم ومراجيح
ـــواويل ) الـــعـــشــك ومـــجـــمــوعـــة من ا
ــطــــرب جــواد مـحــسن بــعــدهــا غــنى ا
لحن محمد اغنية الولد غاب  لـيعقب ا
هـادي قائال ( ريـاض احـمـد قـدم الشيء
الكثير لالغنيـة العراقي وهو شخصية
ـــقــــامـــات ـــيــــزه يـــؤدي اصــــعب ا
واالحلـان كــونه مـتـمــرس وحـسـاس
ولــديه قــابـــلــيــة لـــلــتــطـــور بــشــكل

مدهش).
ــطــرب احــمــد  واخــيــر قــال جنل ا
ريـاض لـ ( الــزمـان ) كــان ( والـدي
يــــبــــــــدع بــــكل شـئ ورافـــقــــته في
العـديد من رحالته الـغنـائيـة وكان
دقـيق جـدا في انــتــــقـاء الـكـلـمـات
فـهــو فـنـان مـوهـــــــوب واكـبـر من

رياض احمد


