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تـداولت في اآلونــة األخـيــرة الـعــديـد من
مثل أحمد مواقع التواصل خبـر زواج ا
ـصـريــة مـنى مـكـاوي ـمـثــلـة ا عـز من ا
وبدورها قـامت مكـاوي مؤخـرًا بنفي كل
ما  تـنـاقله وعـلـقت على األمـر بـطريـقة
أظهرت كـم كان اخلبـر مزعـجًا بـالنـسبة

لها.
ونشرت مكاوى بـيانًا عبر حـسابها على
موقع (فـيسبـوك) نفت من خاللـه جميع
تعـلقة بزواجـها من أحمد عز األخبار ا
وأعـــربت عن غـــضـــبـــهـــا الـــشـــديـــد من
الـــشــائـــعـــات الـــتي انـــتـــشــرت. وقـــالت
ّــــا  تـــداوله عـــلى (انـــزعـــجت جـــدًّا 
ـاضـية السـوشـيـال ميـديـا في الـفتـرة ا
بـخـصـوص شــائـعـة خـبــر خـطـوبـتي من
الـفــنــان أحــمـد عــز وأنــا أؤكــد أنّ هـذا
اخلـبـر عــار تـمـامًـا مـن احلـقـيـقــة جـمـلـة
وتفصيلًا).وأضافت( الفنان أحمد عز له
كل االحــتــرام والـتــقــديــر ولــيس هــنـاك
حتى عالقـة صـداقة لـذلك أنـا منـدهـشة
من هذه الشائعـة التي ال أعلم مصدرها

حتى اآلن).
من نـاحـيــة أخـرى يـواصل عــز تـصـويـر
ـمـر الـذي يـشـارك فـيه دوره في فـيـلم ا
مع كل من الـفـنـان أحـمـد رزق ومـحـمد
الشرنـوبي ومحـمد فراج وكـان مؤخرًا
ـتــعــلــقـة قـد خــســر إحــدى الـقــضــايــا ا
بـنـفـقــات الـدراسـة لــتـوأمـيه من الــفـنـانـة
زينـة حيث ألـزمته احملـكمـة بدفع
مـا يـقـارب الـ 30ألف
جنيـه استرلـيني.

التكنـولوجيا الـرقمية تـفوق الفوائد
الــتي تــنـتـج عـنــهــا بـكــثــيـر. وبــهـذا
الــشـأن قــالت فــاطـمــة وفـقــا لـبــيـان
تـــلـــقـــته (الـــزمـــان) امس(يـــتـــواصل
ـواقع االهـتـمـام بــاألخـطـار اخلـفـيـة 
اإلنـــــتــــرنـت ووســـــائل الـــــتـــــواصل
االجتـمـاعي. وبـصفـتي أمّـاً أجد أنه
من الــضـروري تـعــزيـز الــوعي حـول
احلـفـاظ علـى سالمـة أطفـالـنـا مـهـما

شاغل). ازدحمت حياتنا با
ــيــة األمــريــكــيـة ??وحــذرت األكــاد
لــطب األطــفـال مـن اآلثـار الــســلـبــيـة
احملـــتــــمـــلــــة لـــوســــائل الــــتـــواصل
االجـتـمـاعي عـلى األطـفـال والـشـباب
ـــا فـي ذلك الـــتـــنـــمـــر الـــصـــغـــار 

اإللكتروني واالكتئاب. 
وبــدورهــا أشــارت مــجــلــة تــقــاريــر
الـــطب الـــوقــائـي في بـــحث نـــشــرته
مــؤخــراً إلى أن قــضــاء الــكــثـيــر من
الــــوقت عــــلى األلــــعــــاب وأجــــهــــزة
الكمـبيـوتر والهـواتف الذكيـة يرتبط
بـــارتـــفـــاع مــســـتـــويـــات الـــقـــلق أو

تــشـجع الــنــقـاش واتــخـاذ خــطـوات
ــــســــائل فــــاعــــلــــة في مــــخــــتــــلف ا
االجــتــمــاعــيــة. واســتــقت إلــهــامــهـا
إلنـتـاج فيـلم �هـوكد �من الـدراسات
الــدولـيــة الـتي أظــهـرت أن اخملــاطـر
الــنـفــسـيــة والـعــاطـفــيـة الســتـخـدام

االكــــتـــئــــاب لـــدى األطـــفــــال في سن
الثانية.

وأضــافت زيــنـوفــار(أعــتـقــد أن أبـرز
حتدٍّ يواجه أولـياء األمور في الوقت
الـــراهن هـــو ضــعف الـــرقــابـــة عــلى
وصـــول الـــعـــديـــد من األطـــفـــال إلى
ــواقع اإللــكـتــرونــيــة. ومع تــنـامي ا
ــضـونه عــلى شـبــكـة الــوقت الـذي 
اإلنترنت تتفاقم اآلثـار السلبية التي
يــــتــــعـــرضــــون لــــهــــا من الــــعــــزلـــة
االجــتـمــاعـيــة إلى مـشــاكل الـصــحـة
ـسـيـئة الـعـقـلـيـة والـتـنـمـر والـلـغـة ا
واحملــتـوى غــيـر الالئـق. وبـالــتـالي
كـــان من الــضــروري بــالـــنــســبــة لي
ـوضـوع إعـداد فــيـلم يــتـنـاول هــذا ا
لــلـــمـــســـاهــمـــة في تـــثـــقـــيف اآلبــاء
واألمــهــات حــول احلــاجــة حلــمــايــة
األطـفــال وجـمـيع أفــراد األسـرة ضـد
األخـــطـــار احملـــتــــمـــلـــة فـي الـــعـــالم
الــرقـمي). وتـلــعب زيـنــوفـار بــطـولـة
الــفــيــلم بــدور أم لـفــتــاة مــراهــقـة —
تؤدي شـخصـيتـها نـور تاكـر- تبدي
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يالدية في طـرب العراقي يـحيي حفـلة رأس السـنة ا ا
الـ 31 من الشهر اجلاري باحد مطاعم بغداد.
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رئــيس جــمـعــيــة الــتــشــكــيــلــيـ
الـعراقيـ دعا الـفنانـ حلضور
اجلـلسـة الـثقـافـية الـتي تـقام في
الــسـاعـة  11من صــبـاح الــسـبت
قبل على قاعة اجلمعية بعنوان ا
(عـراق مـاقـبل الـسـومـريـة من خـالل الـلـقى الـفـخـارية)

دفعي. هندس هشام ا يحاضر فيها ا

 Âd  Èu$

طـربة الـلـبنـانـية حتل ضـيـفة عـلى حـلقـة من  بـرنامج ا
ـشاهـير) الـذي اطلق مـؤخرا اولى حـلقـاته لهذا (ديو ا

وسم. ا
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ـــطـــرب الـــلـــبـــنـــاني طـــرح أغـــنـــيـــته اجلـــديـــدة (شــو ا
ولى وأحلان جـاد قطريب. محـسودين) كـلمات عـلي ا
وحتصـد االغنية منذ طرحهـا نسب استماع عالية على

موقع (يوتيوب). 
 œuF  `OLÝ

الـــكــاتب الــفــلـــســطــيــني صـــدر له عن (اآلن نــاشــرون
ومــوزعــون) بــعــمــان كـتــاب جــديــد في أدب الــرحالت
بـعـنوان( عـلى دروب األنـدلس) يقع في  400 صـفـحة

توسط. من القطع ا
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الكـاتب االردني ضـيـفه الـثالثاء مـنـتـدى الرواد الـكـبار
الح) بامسية لالحـتفاء بصدور روايته األولى (الـوزر ا

ادارتها القاصة سحر ملص.

 b¹d  Êu Š ‚—UÞ

اضي وسيـقي العراقي ضيـفه يوم الثالثاء ا اخلبـير ا
ـلـتـقى االذاعي والـتـلـفـزيـونـي بجـلـسـة ادارهـا رئـيس ا

لتقى صالح الصحن . ا

tÝ«dŠ vKŽ VCG¹ »U¹œ
ـسـرح وهـو الـشيء الـذي اعـتـاده عـلى ا

اجلمهور منه.
و غــنى ديــاب في احلــفـل مـجــمــوعــة من
ــمـيـزة الـتي يـحـبـهـا اجلـمـهـور أغـانـيه ا
باإلضـافـة إلى أغـاني األلبـوم اجلـديد كل
حـيـاتي ومن ضـمن هـذه األغـاني: تـمـلي
مـعاك قـمـرين بـرج احلوت مـعـاك قـلبي
ده لـو اتـساب يـتـعـلـمـوا كنت فـي بالي.
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ــصـري عــمـرو ــطـرب ا تــوافـد مــحــبـو ا
ـفـضل وسـماع شـاهـدة جنـمهم ا ديـاب 
صـوته من خالل أغـانـيه الـشـهـيـرة التي
سكنت قلوبـهم على مر السن وذلك في
حــفــله األخــيــر الــذي أحــيــاه في كــايـرو
فـيــسـتـيـفـال وحــضـره أكـثـر من 50 ألف

معجب. 
ــشـددة الـتي عـلى الــرغم من احلـراسـة ا
تــرافق ديــاب في حـفـالته إلّــا أن بـعض
ـسـتحـيل ـولع بـحـبه يـفـعل ا الـشـبـاب ا
ــســرح ويــقــوم بــالــتــقــاط لــيـــصل إلى ا
الصور التذكارية مـعه ليتباهى بها أمام
أصدقائه ولهذا السبب قام أحد الشبان
ـســرح عـنـدمـا بـالــصـعـود إلى خــشـبـة ا
كانوا احلراس الشـخصي في حالة من
عــدم االنـتــبــاه ومـا أن حملــوه انـقــضـوا
عــلـيه مــبـاشــرة وتـعــامـلــوا مـعه بــشـكل
عــنــيـف وحــاولـــوا ســحـــبه بــعـــيــدًا عن
ــســرح بـطــريــقـة أثــارت غــضب ديـاب. ا
الـذي قام بـدوره بـابـعـاد احلراس ووجه
لــهم كالمًـا شــديـد الــلـهــجـة وبـدا عــلـيه
عالمات الغضب بعدما تـصرفوا بطريقة
ــعـجب حــيث قـام قــاسـيـة مـع الـشـاب ا
بــســـحــبه من عــلـى األرض ومــشى مــعه
بهدوء ولبى طلبه بالتقاط بعض الصور

تغيـرات سلوكـية غير
مألـوفـة بعـد إدمانـها
ــوقع إلــكـتــروني

خــــــطــــــيـــــر.
ويــنــضم
إلــــــــــــــــى
مثلت ا

العـــــــــــــــــــب
الــــــكــــــريــــــكت

اإلنـــكــلـــيــزي الـــســابق
أويس شـــاه والـــذي صــــرّح بـــدوره
(إنــهـــا مــشــاركــتي األولـى في فــيــلم
قصـيـر وأفخـر بـحصـولي عـلى هذه
الـفرصـة الـقيّـمة السـيـما وأن الـفـيلم
قـريب من أفــكـاري حـيث يـدور جـزء
كبير منه حول كيفية تفكك العائالت
بـــســـبـب واقع جـــديـــد. وأؤمن بـــأنه
ينـبغي عـلينـا جمـيعاً الـقيـام بدورنا
لـتـحـفـيـز خـطـوات فـاعـلة عـلى أرض
الواقع من خالل اسـتكـشاف األهوال
ـشـاكل احلـقيـقـيـة الـتي تـعج بـها وا

احلياة مثل إدمان اإلنترنت).
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œ«bGÐ h  vKŽ ـصـــــــــريـ تـعـاقــدت مع الـشـركـة ا
ـــتـــلـــكــهـــا رامي إمـــام وذلك الـــتي 
للـتحـضيـر للـمسـلسل الـقادم لـلفـنان

عــادل  إال أن الــتــفــاصــيل
اخلــاصـة بــالــعـمل ال زالت
خـلـف الـكــوالـيس بــحـسب
تـــقــاريـــر صــحـــفــيـــة فــأن
الــسـيــنــاريـو ســيــكـون من
كــتــابــة الــثالثي: مــحــمـود
حـــمــدان ومــحـــمــد مــحــرز
وأمــ جـمــال وهم ذاتــهم
الـــذين كـــتــبـــوا مــســـلــسل
عـــوالم خـــفـــيــة وأضـــافت
ـــؤلـــفـــ الـــتـــقـــاريـــر أن ا
انـتـهـوا بـالـفـعل من كـتـابة
احلـلــقـات الـ 10األولى من
ـــســـلـــسل وحـــالـــيًـــا في ا
طـريـقـهـم السـتـكـمـال بـاقي
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ــصــري عــادل إمــام واجه الـــفــنــان ا
الكـثيـر من الصـعوبـات خالل الفـترة
األخــــيــــرة وذلك بــــعـــدمــــا  رفض
إحـدى الـسـيـنـاريـوهـات الـسـيـاسـيـة
البـحتـة الـتي كان يـنوي أن يـخوض
ـــوسم الــرمـــضــانـي الــقــادم بـــهــا ا

وأصبح اآلن في سباق مع الزمن.
وعلى الرغم مـن كل هذه الصـعوبات
وعـدم االسـتقـرار عـلى أي جـانب من
جوانب العمل اجلـديد حتى اآلن إلّا
أن إمــام أبى إلّــا أن يــكــون حــاضــرًا
هـــذا الــعـــام في رمـــضــان لـــيــواصل
ظـــــهــــوره مــــنــــذ  7ســـنــــ بـــشـــكل

متواصل. ف
ــنـتج تــامـر مــرسي بـنــشـر قــد قـام ا
صورة جتمعه مع اخملرج رامي إمام
جنل الـزعــيم وذكـر أن شــركـة إعالم

احلـلـــــقـات وسـيتـم التـعـاقد قـريـبًا
مـع طــاقم الـــعـــمل الـــذي ســيـــشــارك

الزعيم.
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ـمثـلة يـاسـم رئـيس عن مـشاركـتهـا في فـيلم (لص علـقت ا
بـغداد) بالـقول (بالـرغم من أنها قـدمت العديـد من البطوالت
ساحـة ولكنـها تـفكر في فأنـها ال تخـتار أعـمالهـا بحسـب ا
اإلضافـة وفـريق الـعـمل فـقد شـاركت من قـبل بـشـخـصـية
ليس لـها مسـاحة كـبيرة في فـيلم شـيخ جاكـسون ولكـنها
اجنذبت لـظهورها في الـفيلم كمـطربة حيث تـدربت وقتها
عـلى الـغـنـاء وشــعـرت بـأنـهـا تـقـدم شـخـصـيـة جـديـدة).
ـوقع الـفـن (بأنـهـا فـي لص بـغـداد تـقدم وتـابـعت وفـقـا 
شخـصية جـديدة ومخـتلفـة تمامـا وستظهـر بصورة لم
يعـتادهـا جمـهورهـا من قبل وقـد صورت بـالفـعل عدد
شـاهد لـكن جمع بـينـها وبـ فريق الـعمل قلـيل من ا
واقف الكـوميـدية خاصـة مع محـمد عادل عدد مـن ا
امام بـطل الـفـيلم فـهـو من الـشخـصـيات اخلـلـوقة).

تـكون االجـواء متـفائـلة وداعـمة لـتحـرّكاتك وخـطواتك.
يوم السعد االربعاء.
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تشعـر باالرتياح نوعـاً ما وتستفـيد من بعض الفرص
هنية. في حياتك االجتماعية وا
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يهـتف قـلبك من جـديـد وتكـون مسـتـعدًّا إلعـادة النـظر
اضي.  ببعض االخطاء وطيّ ا
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حـ جتــد أن الــصـفــات الــتي يــتــمـتع بــهــا الــشـريك
ثل. مؤثرة تضطر إلى معاملته با
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تقلق أو تـضطرب لبعض األمور وتـشعر باحلاجة إلى
احلنان والرعاية.
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الــصــحــة هي أغــلى مــا عــنــد اإلنــســان بــالــريــاضـة
أكوالت حتافظ عليها. واالنتباه إلى ا
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ــارســـة هــوايــة  تـــرغب في الــتـــرفــيه عـن نــفـــسك و
جديدة.رقم احلظ.9
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ــا إلى تــبــحث قـــضــيــة مــالــيـــة مــلــحّــة وتـــضــطــر ر
رقم احلظ .21 تسويات
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سـؤوليـات الصـعبـة جتاه حتـاول التـهرب من بـعض ا
الشريك ولكن من دون جدوى.
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 هـنالك من يـضع الـعراقـيل في طـريق تطـوير الـعالقة
بالشريك لكنّك تتخطى ذلك.
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ـتــازة ومـعــنــويـات عــالــيـة وتــقـرّب تـتــمــتع بـصــحــة 
شخصيتك اجلذابة إليك احمليط بك.
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اضي تتغلغل إلى داخلك وتسبب  ال تترك تـرسبات ا
. لك اضطراباً وانزعاجاً
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رادفـات ومـعـاني الـكـلـمـات تتـصل مع ا
بــعـضــهــا بــعــضــا بـاخــر حــرف من كل
كلمة.اجمع حروف االرقام لتحصل على
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اخملرج العراقي اعلن اجنازه اخراج فيلم (122) الذي
يعـرض في شهر كانون الثاني في القاهرة بعد جناح

فيلمه (شباب وشياب) وحصده جلوائز متعددة.
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وفـاءا لـلـفـنــان الـراحل الـدكـتـور شـفـيق
ـهدي الـذي كـان يـشـغـلفـي وقت سابق ا
مــنــصب مــديــر عــام دائــرة الــســيــنــمــا

ــســـرح الكــثــر من عـــامــ اقــامت له وا
ـاضي حـفال تـابـيـنـيا الـدائـرة االثـنـ ا
حـضـره حشـد من الـفـنـانـ اضـافة الى
زمـالء واصـــــــــدقـــــــــاء وذوي الــــــــــراحل

يـتحـدث هـنـاك شئ يريـد ان يـقـوله تارة
جتــده شـاردا واالن ادركـت حـلــمه االمل
ـسرح والسـينمـا ان ترتقي والثقـافة وا
الى مـــــايــــطـــــمح لـه شــــفـــــيق) والـــــقى
ي والـفــنــان مـيــمـون اخلــالـدي االكــاد
كـلـمـة نـيـابـة عن اسـاتـذة كـلـيـة الـفـنـون
اجلـمـيـلـة قــال فـيـهـا (ارثـيك يـاصـديـقي
مـــايــــؤلم الــــقـــلـب  الـــســــنــــوات الـــتي
قـضـيـنــاهـا في كـلـيـة الـفـنـون اجلـمـيـلـة
تسـتـحق ان يجـلس كل اسـاتـذة الفـنون
ـسرح صـفـا واحدا  لـقد اجلمـيـلة في ا
كنـت شريـفا ومـكـافحـا وكـنت تتـخذ من
ـسـرح مـنـبـرا حـرا  وكـان الـراحل من ا
اجليل الثاني بعد الـكبار الذين اسسوا
كـلـية الـفـنـون اجلمـيـلـة وعرفـته مـثـابرا
ومـتابـعـا ومحـبـا لـكل البـشـر والوجدته

يتعالى في يوم من االيام).
نقـيب الفـنانـ العـراقيـ جبـار جودي
اجـهش بالـبـكـاء قبل كـلـمـته عن الراحل
وبعد صـمت قال (لم اتـخيل نـفسي ابدا
ـكـان الرثي شـفـيق انـني سـاقف بــهـذا ا
ــهــدي الــذي عــرفــته عـن قــرب مــحــبـا ا
وشجاعـا ومبدعـا وصافيـا ونقيـا كنقاء
سارح فالح اء) .  بعدها الـقى مدير ا ا
ابـراهـيم كـلـمـة قـال فـيـهـا (انك سـتـبـقى
يــاصـــديــقــنـــا واســتـــاذنــا ابــدا مـــعــنــا
وحـــاضــرا في كل مـــنــاســبـــة ابــداعــيــة

استذكروه واحلزن واالسى كان حاضرا
ــسـرح الـوطــني الـتي كـانت في اروقـة ا
تــمـلئ صــوته وحــضــوره حـسب وصف

الفنان الذين حضروا التاب .
واســــتـــهـــلت الــــدائـــرة احلـــفل
التابيني بعرض فـيلما وثائقيا
للمخرج مهدي ابو سيف انتاج
قـــسم الــســـيــنــمـــا في الــدائــرة
يجـسد حيـاة الراحل ومـسيرته
الـفــنـيــة واالبـداعـيــة واخـتـارت
الـدائـرة عـنـوان (ويـبـقى االمل)
لـــلـــفـــيــلـم الــذي اثـــار شـــجــون

الفنان حد البكاء . 
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ثم دعــا عــريف احلــفـل الــفــنـان
مــازن مــحـمــد مــصــطــفى الـذي
اجــتــهـد بــرثــاء الــراحل شــعـرا
ثل وزيـر الـثقـافة والـسيـاحة
و اآلثـــار  وكــــالـــة وكـــيل وزارة
الـــشــبــاب والــريـــاضــة عــصــام
الـديوان اللـقـاء كـلـمة قـال فـيـها
(نعـزي انـفسـنا وعـائـلة الـفقـيد
الـراحل االخ والـصـديق شـفـيق
هدي نيابة عن السيدين وزير ا
الـــريــاضـــة والـــشــبـــاب ووزيــر
الـــثــقـــافـــة) واضــاف ( شـــفــيق
ــهــدي عــنــدمــا كــان يــريــد ان ا

ـسرح ونتـقدم بـاسم دائـرة السـينـما وا
احـــــــر الــــــتـــــــعـــــــازي الـى ذوي وزمالء
واصــدقـاء الــراحل)  .وبــعـد اإلعالن عن
خــتـام حــفل الــتـأبــ تــوافـد احلــضـور

لتقد واجب العزاء لعائلته و ذويه .
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ـسرحي ـوت  عن غـيب الـفنـان ا وكان ا
هـدي مـديـر عام دائـرة الـفـنون شـفيـق ا
الـعـامــة في الـثـانـي من تـشـرين اول من
الـعــام اجلـاري عن 62 عـامــا. والـراحل
من مواليد الديوانية عام 1956  استاذ
جـامـعي مـنـذ الـعام 1982 حاصـل على
درجــة الـدكـتــوراه في فـلــسـفــة الـفن من
جامـعـة بغـداد عام 1996. قدم عـروضا
ـسـرح اهـمــهـا  مـســرحـيـتـا بـارزة فـي ا
مكـبث و العـاصفة لــشكـسبيـر ومشـعلو
احلــرائق لـــمــاكس فــريش ومــســرحــيـة
عطف عن روايـة غوغـول بنفس االسم ا
 كما اخرج مـسرحيـة لعبة حـلم للكاتب

الــــــســـــــويــــــدي اوغـــــــوست
ستريـنبيـرج اضافة إلى
الــكـثــيــر من الــعـروض
االخرى. وكان الراحل
عــنـــد وفــاته يـــشــغل
مــنـصب مــديــر عـام
دائـــــرة الــــفــــنــــون

العامة .

ووسائل التواصل االجتماعي بشكل
سلبي على األطفال وما يترتب على
ذلك من تبعات على صحتهم العقلية

والعاطفية وعافيتهم بشكل عام.
وحتـظى زيـنـوفـار بـاهـتـمـام وتـقـدير
شاريع وأفالم الفت نظيـر ابتكـارها 
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انطـلق مؤخـرا الـعرض األول لـلفـيلم
مـثلة القـصيـر (هوكد) لـلمـخرجـة وا
زيـنــوفـار فــاطـمــة في احـدى صـاالت
دبي. ويـقـدم الـفـيلم مـنـظـوراً عـمـيـقاً
ــــدى تـــأثــــيـــر اإلنــــتـــرنت وشـــامالً 

زينوفا فاطمة
في لقطة قبيل
اطالق فيلمها

في دبي
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عادل امام

—U×²½ù« ô ÷UNłù«

ÊUš UOł …U Ë V³Ý
ـمثـلة الهـندية { دلهي  –وكـاالت - التزال قضـية إنـتحار ا
ـعــروفـة في الـوسط الـفـني الـهـنـدي نـفـيـسـة رضـوي خـان ا
بـوليوود بـ  (جـيا خان)  تلـقى الكثـير من األصداء وال يزال
صـداهـا مـتـوالـيـا ويــخـضع لـلـمـحـاكـمــات الـقـضـائـيـة حـتى
اآلن.وبـحسب تقرير الـطب الشرعي فقد أظـهر أن جيا خان
ـا أثـار جـدال كـبـيـرًا وغـير فـي مـجرى أجـهـضت نـفـسـهـا 
الـقـضـيـة السـيـمـا أن الــشـرطـة رجّـحت فـرضـيـة اإلنـتـحـار
بـسبب اإلكتئـاب وتأكد ذلك من خالل ورقة انـتحار من ستة

نزل. صفحات وجدتها أخت الضحية في ا
ــمـثل وكـانت الــشـرطــة قـد أعــلـنت إلــقـاءهــا الـقــبض عـلى ا
ـثــلي بـولــيـوود أديــتـيـا الـهــنـدي سـراج بــانـتــشـولي جنـل 
بـانــشـولي وزاريــنـا وهــاب والـذي كــانت تـربــطه عالقـة حب
بـجـيـا خـان  لالشــتـبـاه في أن له دورا عـلى حتـريـضه لـهـا

على االنتحار.


