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اجـــرى مــــجـــلـس امـــنــــاء شـــبــــكـــة االعالم
ـاضي عـدة تـغـيـيرات الـعـراقي االربـعاء ا
واصالحــات اداريـــة في مـــؤســــــــــــســات
الــشـــبـــكـــة في اطـــار تـــفـــعـــيل عـــمــل هــذه
ــا يــســهـــــــــم في تــطــويــر ــؤســســـات  ا
قـدراتها من بينها اعفاء رئيــــــــــس حترير
صــحـيـفـة الـصـبـاح بـنـاء عـلى تـقـريـر جلـنـة
حتــقـيــقــة قـد شــكــلــهـا ســابــقـا الســتــمـرار
االخـطـاء الـتـحـريـرية فـي الـصـحيـفـة والـتي

اوصت بأعفاء رئيس التحرير.
واشــار مــصــدر في تــصــريح (ان اجملــلس
اعـفى ايضا مـدراء اذاعة جـمهوريـة العراق
ــــكــــاتب الـــداخــــلــــيـــة وقــــسم الــــبـــرامج وا
الـسـيـاسـيــة فـضال عـلى أجــراء تـغـيـيـرات
اداريـة في مؤسسـات قنـاة العراقـية الـعامة

واذاعة الفرقان ومديرية الدراما).
مــوضـحــا ( ان اجملــلـس عـازم عــلـى اعـادة
الــنــظــر في هــيــكــلــيــة وادارات مــؤســسـات
ــا يــســهم في تــطـويــر عــمــلــهـا الــشـبــكــة 
وقــدرتــــهــا عــلى صــنـــاعــة رأي عــام فــاعل
ومـؤثـر من خالل خـطط ومـشـاريع اعـالمـية
مــدروســة بــشــكل احــتــرافي

ومهني).
ويـــرأس مـــجـــلس
االمــــــــــــنــــــــــــاء
االعـــــالمــــي
جــــعــــفــــر

ونان.
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ــســرح مـــديــر مــهـــرجــان كــركـــوك الــدولي اخلـــامس 
ـهـرجـان الـشــارع ابـلغ الـصـحف الـعـراقـيـة ان دورة ا
لهـذا العـام شـهدت مـشاركـة خمس دول عـربيـة فضال
عن ايران وفرق مسرحية من  3 محافظات قدمت 23

عرضا.
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صانع الـعود والفنان العراقي نعته االوساط الفنية في
البصرة  سائل الله تعالى ان يسكنه فسيح جناته.

وســائل إعالم مـصــريـة كـشف مــسـاعـد
الـفـنــان الـراحل عن تـفـاصـيل مـا حـدث
وقــــال (أن احلــــصـــان رفـض الـــطــــعـــام
والـشـراب وأصبح خـارج عن الـسـيـطرة
ولــــيـس مـــنـه أي فـــائــــدة حــــتى أنــــهم
اضطروا لالستـعانة بالطبـيب البيطري
عرفة مـا الذي يشكـو منه احلصان إلّا
أنه عـــلى مــا يــبـــدو تــوفي حـــزنًــا عــلى
ـعــروف أن احلـصـان صــاحـبه). و مـن ا
توفي ويـشعر بأنه لن يلحق صـاحبه ا
يــراه مــرة أخــرى وهـــذا بــالــضــبط مــا

حدث مع 
نا في وكان عبد الرحـيم قد رحل عن عا
الـ 3من مـن الـــــــشــــــهـــــــر اجلـــــــاري في
ـعادي الـعسكـري في مصر مسـتشفى ا
حـيث أنه تـدهورت حـالـته الصـحـية في
آخر أيـامه بسـبب مرض بـالعـظام وفي
آخــر ظـهــور له قـدم حــفـله الـغــنـائي في
مــــوسم الــــريـــاض وهــــو جـــالـس عـــلى

كرسي.
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ـــمــثل أحــمــد الـــســعــدني عن كــشف ا
احلـالة الـصـحيـة لـوالده الـفـنان صالح
الــســعــدنـي والــذى تــطــاله شــائــعــات
الوفـاة من وقت آلخـر. وقـال السـعدني
خالل اســــتـــضـــافـــته فـي بـــرنـــامج (ذا
انسايدر): (والدي بخير وبصحة جيدة
وزي الفل). وأوضح (أن شـائعـات وفاة
والدي الـتى تنـتشـر من ح آلخـر أمر
بالتأكيد مزعج للـعائلة ولكن بعد فترة
ـثل هـذه الـشـائـعات قـررنـا أال نـلـتـفت 
وال نــهـتم بـالـرد عـلــيـهـا). وأشـار وفـقـا
وقع صـدى البلـد ( إلى أن السـوشيال
ميديـا السبب الرئـيسي في خروج مثل
هـذه الـشـائـعـات ولـذلك أراهـا أمـر غـيـر
إيــجـــابي وأصــبـــحت أتــعــامـل مــعــهــا

بالتجاهل).
مـن جـهــة اخــرى  نـفق احلــصــان الـذي
ـطـرب الــشـعـبي والـفـنـان ـلـكه ا كــان 
الراحل شـعبان عـبد الـرحيم. ونقال عن
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 «dOG  ¡U ½ ــيت لـــوســائل اصـــدقــاء.وقـــالت د
اعالمــيـة تـركـيــة(اوزهـان صـديـقي 
طـبـعــاً سـنـلـتـقي بـبـعض. أوصـلـني

نزلي فقط).

ÊU e « ≠ ‰u³MDÝ«

ــيت ــمـثــلــة الــتــركــيـة د وجــهت ا
ـسـلـسل الـتـركي ـير بـطـلــة ا أوزد
ـبــكـر) حتـذيـراً الــشـهـيـر (الــطـائـر ا
ـمثل الـتـركي جان يـامان لـزميـلهـا ا
والذي شاركها بطولة العمل منبهةً
إياها بأن ال يستخدم إسمها في أي
تـصــريح يـدلي به. ويــأتي ذلك بـعـد
الضجـة الكبـيرة التي أثـارها يامان
ـــاضـــيـــة وتـــعـــرضه خالل األيـــام ا
لــلــكـــثــيــر من اإلنــتـــقــادات بــســبب
ـسيـئة تـصريـحاته الـتي وصـفت با
وغير األخالقية. ومن ناحية اخرى
ير وجود عالقة عاطفية نفت اوزد
بيـنهـا وب الـفنـان التـركي اوزهان
كـــوتش وذلك بــعــد الــتــقــاط صــور
لـــهــــمـــا في مـــكـــان واحـــد بـــرفـــقـــة
أصدقاءهما مشـيرة الى انهما فقط
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ــمــثــلــة الــســوريـة  مــنى أعــتــذرت ا
واصف عن "سوق النـسوان" لتـتفرغ
لـتصـويـر اجلزء الـرابع من مـسـلسل
"الهـيبـة".االعتـذار  مؤخـراً وقدمت
ال اعـــتـــذارهـــا من اخملـــرج مـــؤمن ا
بـسـبب تـزامن تـصـويـر الـعـملـ في
الوقت ذاته واحد في دمشق واآلخر
في بـــيـــروت وقـــد اتـــخـــذت واصف
قـراراً بأن تـمـنح األولـوية لـ"الـهـيـبة"
عـلى حــسـاب أي عـمـل آخـر خـاصـة
أنـهـا أدت دور الـبـطـولـة في األجـزاء
الـثالثـة الـسابـقـة. إذاً تـسـتـمـر منى
واصـف في الــــــــظـــــــهـــــــور الــــــــرابع
بشخـصيـة "ناهد عـمران" مع اخملرج
ســـامـــر بـــرقــــاوي وإلى جـــانب تـــيم

ة قندلفت وعادل كرم.  حسن ود
الى ذلك أستطـاع كليب اغنـية قصاد
صـري  أحمد جمال عيوني للـفنان ا

{ لوس اجنلوس  —وكاالت - تُطِل
ـا واتـسـون ومـيـريل الـنـجـمـتـان إ
سـتـريب في الـنـسـخـة اجلـديـدة من
فــيـــلم (نــســاء صـــغــيــرات ?) الــذي
انطلق في صـاالت السينـما بتاريخ
7 كــــــــانـــــــون االول  اجلـــــــاري و
تـــــصـــــنـــــيــــفـه من قـــــبل مـــــجـــــلــــة
)األمـريـكـيـة بـكـونه واحـداً من (تـا
أفـــضل  10 أفالم لــــعـــام 2019. و
العمل بنسخته االولى حقق جناحاً
مـــلــفــتــاً في الــعــام 1994 بــوجــود
جنــــــوم المـــــعــــــ مــــــثـل ســـــوزان
ساراندون ووينونـا ريدر وكريس
دانــسـت لــكـن اآلمــال تُـــبــنـى عــلى
ــيّـز لــلــنــســخــة اجلــديـدة جنــاحٍ 
اعـتمـاداً عـلى ثـقل حضـور سـتريب

وواتــــســـون
وطـــــريـــــقـــــة
إعــادة كــتــابـة
الـــســـيـــنـــاريـــو
أخوذة للـقصـة ا
عن روايـــة لـــويــزا
مـــاي ألـــكـــوت الــتي
حتـــــــمل نــــفس اإلسم
وال تـــــزال تـــــتـــــتـــــمـــــتع
بشعـبية واسـعة رغم مرور

أكـثر من قـرن عـلى إصـدارها.
لــكـونــهــا تـتــنــاول قـصــة نــسـاء
طــمـــوحـــات يــســـعـــ لــتـــحـــقــيق
أحـالمــهن في مــجــتــمع يــؤمن بــأن
الـنــسـاء خـلــقن لـلــزواج والـعــنـايـة

نازلهن فقط.

تنوي تـغيير عـملك ولكن قبل أخـذ هذه اخلطوة يجب
التفكير جيدا.
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تمهل وفـكر جيدا قبل الـبت في مشكلة كـبيرة واتخاذ
القرار. 
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ـارسة التـمارين الـرياضـية بإسـتمرار احـرص على 
لتحصل على اللياقة البدنية.
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الـعــديـد من األشـيــاء ال تـسـيـر كــمـا يـنـبــغي فـتـواجه
عراقيل أينما توجهت.
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حدوث تغـيرات إيجابـية فى حيـاتك بعد مـرورك بفترة
توتر.
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يـبـدو أن اجلمـيع يـعمل ضـدك. حـاول أن تتـريث أمام
تلك الظروف .
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يـوم تـشــعـر بـقــوة بـدنــيـة وذهــنـيـة أكــبـر من ذي قــبل
السعد االربعاء.
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تالحق أهــدافك بــطـاقــة هـائــلـة فــحــاول كـبح رغــبـتك
العارمة في النجاح. 
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ـا حــان الـوقت التــخـاذ الـقــرارات الـصـعــبـة الــتي طـا
أجلتها.رقم احلظ 2.
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تــابع أهـــدافك بـــوعي وبـــإصــرار لـــكن ال تــغـــفل عن
األشياء األهم.
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اتــخــذ الــوقت الالزم وقم بــإعــادة الــنــظــر جــلــيًــا في
تفاصيل األمور .
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 تـبـاطــأ قـلــيالً وتـمــالك نــفـسك من وقت آلخــر وامـنح
بدنك فترة راحة .
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ـرادفات ومعـاني الكلـمات تتصل ا
مع بـعضها بعـضا باخر حرف من
كـل كــلــمــة.اجـــمع حــروف االرقــام
ـطــلـوبـة: لـتــحـصل عــلى الـكــلـمــة ا
11+66+42+3+18+26+12)

3= مدينة خليجية)
1-10= مخترع ومكتشف اوربي
10- 14= نفحات هواء عليلة
14-20= معركة اسالمية
20-30= شاعر عربي قد
30-34= من اجزاء اجلسم

34-39= عشب طبي
39-44= مخترع اوربي

ثلة مصرية كوميدية  =47-44
ثل سوري  =56-47
56-60 = اشكال وبقايا
60-66 = دولة يوغسالفية

66-73= من اشــــكـــال الــــشـــعـــر
اجلاملي

73-86= ضائع عن الدرب

الكـاتب االردني ضيفه بيت الـثقافة والفـنون بعمان في
أمسية أدبية قدمه خاللها الشاعر علي الفاعوري.

اخملـرجـة الـسـوريـة شـاركـت بـالـفـعـالـيـة الـتي أقـامـتـهـا
ـسـكـونـيــة والـتـنـمــيـة في الـسـويـداء دائـرة الـعالقــات ا
ائي بتـقد عرض مسرحي من الرقـص التعبيري اإل
مـن اخراجـهـا وتـدريـبـهـا عن مـوضـوع الـعـنف بـجـميع

أشكاله.

وزيــر الـــثــقــافـــة والــســيــاحـــة واآلثــار الــعـــراقي الــقى
محـاضرة حـول  (استـخدام التـكنـولوجـيا احلـديثة في
ـواقع االثـاريــة) والـتي اقـامـتـهـا دائـرة حـفـظ وتـوثـيق ا
الدراسات والبحوث في الهيئة العامة لآلثار والتراث.

رئـيس احتــاد كـتــاب روسـيــا ضـيــفـته رابــطـة الــكـتـاب
ـاضي في مـقرهـا بعـمـان للـحديث االردنيـ الـثالثاء ا
حـول التـعـاون الـثـقـافي الـروسي العـربي واألردني مع

توقيع اتفاقية تعاون ب الرابطة واالحتاد.
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الـطـبـيب والـشـاعـر الـعـراقي تـضـيـفه قـنـاة (الـشـرقـية)
مـسـاء الـيـوم االحـد ضـمن بـرنـامج (أطـراف احلـديث)

الذي يعده ويقدمه االعالمي مجيد السامرائي.

ا واتسون ا

اضـية تعـرضت لـها خـالل الفـتـرة ا
والـتي إستـدعت خـضـوعهـا لـعمـلـية
جـــراحـــيـــة دقـــيــــقـــة إلزالـــة ورم من
وجـــهـــهــا مـــشـــيـــرةً إلى (أن جنــاح
الــعـــمـــلـــيــة أنـــقـــذهـــا من اإلصـــابــة

بالشلل).
وعن الــتـفــاصـيل قــالت في مــداخـلـة
هـــاتـــــــفـــيـــة لـــهـــا ضـــمن بـــرنـــامج
تلفزيوني (إنـــــــــها كانت تعاني من
ورم عـلى أعـصـاب الوجـه من اجلـهة
اليـمـنى) مـردفة: جلــــــــــأت لـلعـديد
مـــــــــــــــــن األطـــبــــاء الـــذيـن أكـــدوا
خـالل الـــفـــحـــوصـــات أن اجلـــراحـــة
خـطـيـرة ولــهـذا جلـأت إلجـرائـهـا في

أمريكا). 
وتـابـعت (اخلـطـورة كانـت تكـمن في
تـقـاريـر الفـحـوصـات الـطـبـيـة والتي
كـانت تـشـيـر إلى إصـابـتي بــالشـلل

تضـحكي فـضحـكت ومن هنـا اطمأن
أن العملية جنحت).

ـطـربـة الـلبـنـانـية الى ذلك تـفـاعلت ا
نـوال الــزغـبي مع حـادثــة سـقـوطـهـا
أرضــاً فـي الــســـعـــوديـــة بــطـــريـــقــةٍ
إيـجــابـيـة. فـنـشـرت عــبـر صـفـحـتـهـا
اخلــاصـة عـلـى (إنـســتـغـرام) مــقـطع
الــفــيــديــو الــذي تــظــهــر فــيـه أثــنـاء
مـلكة سيـرها داخل أحـد الفـنادق بـا
الـعـربـيـة الــسـعـوديـة. حـيث تـوقـفت
للتحدث مع إحـدى العائالت فاندفع
صوبهـا الطـفل عمر الحـتضانـها ما
أفقـدها التـوازن وأوقعـها أرضـا بعد
وقفٍ اسـتنـاده عـليـهـا. مـا عرضـهـا 
مـحـرج تـداركـته بـعـفـويـة. فـضحـكت
وهي حتتضنه. وعـلقت كاتبـة (لقطة

عفوية مع عمر).
من جــهــة اخــرى تـعــاقــدت الـفــنــانـة

أو الـــشــفـــاء بــشـــكل كـــامل في حــال
جنحت العملـية) وأضافت (الطبيب
ســـألـــني بـــعـــد مــــا فـــوقت تـــعـــرفي

دولــلي شــاهــ عــلى بــطــولــة فـيــلمٍ
ـقـرر ان تـبدأ سـيـنـمـائي جـديـد من ا
بــتــصــويــره قــريــبــاً لــتــعــود به إلى
جمـهـور السـينـمـا بعـد غيـابٍ طويل.
وهــــــو يــــــنــــــتــــــمـى إلى األعــــــمــــــال
الـرومـانسـيـة ويـحـمل تسـمـيـة (عـيد
جــواز). من تــألــيف الــســيــنـاريــست
أسـامـة فـهـمي إخـراج أحـمـد فـهـمى
ن زكي.و عبد الـظاهـر ومن إنتاج أ
بـدأت شـاهـ بـجـلـسـات مـكـثّـفـة مع
مــخــرج الــعــمل ومــنـتــجه لــتــحــديـد

ـبــدئــيــة لــلــفــيـلـم الـذي  المـح ا ا
تـرشـيح جـمـيع ابـطـاله. وهم إيـهـاب
فـهـمي حـسـام فـارس وأمـيـرة نـايف
ـقرر أن يتم ومحمـد سلـيمان ومن ا
طـرحـه خالل عـام 2020. وبـدأ عــبـد
ـنـاسـبة عـايـنـة األمـاكن ا الـظـاهـر 

وعد النهائي للتصوير. لتحديد ا
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يـتـواصل في ساحـة الـتحـريـر ببـغداد
سـرحـية من بـغداد تـقد الـعـروض ا
واحملـافـظات ضـمن فـعـاليـات (مـسرح

الــــثــــورة) وـــــــــــتم مــــؤخــــرا عــــرض
مسـرحـيـة (تـا اوت) لـطـلـبـة الـفـنون
ـسـرحـية ـسـرحـية في الـديـوانـية وا ا
من تـــالـــيـف واخـــراج ســـيف الـــدين 
تـمـثيل مـحمـد عـبد الـسـتار  مـرتضى
عـــدنـــان  كــرار ســـمـــيـــر  وزيــد راسم
سرح وسيقى حليدر حس وادار ا ا

يوسف صباح. 
سرحية قال اخملرج لـ (الزمان) وعن ا
ـسـرحـيـة هي عـرض احـتـجاجي ان (ا
يــســلـط الــضــوء عــلى مــجــمــوعــة من
ــشــاكـل الــتي يــعـــيــشــهـــا اجملــتــمع ا
العـراقي مـنـهـا سـيـاسـيـة ومـظـاهرات
واجـيـال تـسقط وتـلـيـها اجـيـال اخرى
وهي تسلط الضوء على مايحدث االن
في سـاحـات الـتـظـاهـر من جـرائم قـتل
وقـمع للـمـتظـاهرين الـسلـميـ وثيـمة
ــنـصب وراء كل الــعـمل الــكـرسي او ا
هـــذه االحـــداث والـــســؤال يـــبـــقى هل

هناك حل ) .
ـمـثل مـحـمـد عـبـد الـسـتـار عن وقـال ا
دوره ( اجـسد شـخـصيـة التـقل اهمـية
عـن بـقـيـة الـشـخـصـيـات االخـرى وهي
تـــمـــثل هم ووجع عـــراقـي بـــامـــتـــيــاز
والتـنتـمي لفـتـرة معـينـة وزمان مـحدد
كــــون الـــشــــخـــصــــيـــات االربــــعـــة في

مـصـدرهـا وعـدم الـتـسـرع فـي نـشـرها
خصوصا تلك التي تنشر عبر وسائل
الـتواصل االجـتمـاعي  ففـيهـا الكـثير
مـن الـــتــــزويــــر والــــتــــحـــريـف وعـــدم
صداقيـة وان اي خبر مزيف وكاذب ا
ــــــكـن ان يــــــؤدي الى هــــــدر دمــــــاء
العراقي وتـزيف احلقائق  اضافة
الى اهـــمـــيــــة حتـــريـــر اخلـــبـــر
وحـسن صـيــاغـته بــكـلـمـات
واضـحــة ومـفـهـومـة تـصل
الـى الـــــقــــار بـــــصــــورة
واضـــحــة وســـلــيـــمــة ال

لبس فيها).
وشــهــدت احملــاضـرة
مـداخـالت لـعـدد من

احلــــــــــــضـــــــــــور 
تــطــرقــوا فــيــهـا
الـى جــــــــوانب
كــــثــــيــــرة من
هـذه االخــبـار
وطـــــــــــــــــــــرق
نـــــــشـــــــرهــــــا
ومصداقيتها

ـسـرحيـة تـتنـاول نـفس االحداث من ا
خالل الشخـصيات يـطرحون االحداث
والـتقـلـبات الـتي مرت بـالـبلـد من عام
2003 الى يـومـنـا هـذا وهـنـاك حتـول
في الـعــمل سـيــخـرج مـن الـعـلــبـة الى
الشـارع كون الـشارع له جـزء واحقـية
في هـذا الــعــمل من خالل االحــتــجـاج

في ساحات التظاهر).
ـمثل مـرتـضى عدنـان ( اجـسد وقـال ا
شخـصيـة تعاني الـواقع الذي نـعيشه
ــــــنــــــاصب من صـــــــراعــــــات عــــــلـى ا
واالحــتـجـاجـات في الـشـارع الـعـراقي
سرحية هي رسـالة احتجاج ودعم وا

للمتظاهرين ).
الى ذلك ضــيـف الــبــيت الــثــقــافي في
احملــمـوديــة  عــضــو حتـريــر جــريـدة
الــوان عـراقـــــيــة الـشــاعــر كـر عــبـد
ــنـــاقـــشـــة دور الــصـــحـــافــة فـــرمـــان 
الــصـــفــراء في تــشــويه الــتــظــاهــرات
واثـارة النـعرات واالشـاعـات التي من
شأنـها حرف التـظاهرات عـن مسارها

احلقيقي.
واكـد احملـاضـر وفـقـا لـصـفـحـة دائـرة
العالقات الثقافـية في (فيسبوك) على
(ضـرورة تـوخي الــدقـة في اســتـقـبـال
ونــــشـــر االخــــبــــار  والـــتــــحــــقق من

ـلـيـون مــشـاهـدة بـعـد ان يـتــخـطى ا
طـــرحه مـــنـــذ اســبـــوع عـــلى قـــنــاته
الرسـميـة على يـوتيـوب. األغنـية من
كلـمات أمـير طـعيـمة وأحلـان مدين.
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ـصرية نـيللي كر مـثلة ا حتدثت ا
عن تـفـاصـيل األزمـة الـصـحـيـة الـتي

{ لندن - وكاالت- تـعرض مقـتنيات
من سـلـسـلـة أفالم �حـرب الـنـجـوم�
ـة إلى )سـتـار وورز) مـن صـور قـد
مجسمـات لشخصيـات سلسلة أفالم
اخليـال الـعلـمي في مـزاد إلكـتروني
ــرتـقب قــبل أيـام من بــدء الــعـرض ا
لـلجـزء الـتاسع من الـسـلسـلـة.وقالت
ــزاد دار ســوذبــيــز لــلــمــزادات (إن ا
يــضم أكــثــر مـن مــئـة قــطــعــة يــرجع
تــاريـخــهـا لــعـقــود مـضت وتــتـراوح
األسـعـار بـ مـئـة جـنـيه إسـتـرليـني
ـــقــتـــنـــيــات و 60ألـــفـــا).ومن بـــ ا
ــعـروضــة خـوذة يـرجـع تـاريــخـهـا ا
لعام  1976تتراوح تقديرات سعرها
ب  30ألــــــفــــــا و 60ألـف جــــــنــــــيه
إسترليني ( 76980-38490دوالرا)
ودمى شـخـصــيـات فـيـلم (ذا إمـبـايـر

ســتـريـكس بــاك) وسـفــيـنـة الــفـضـاء
(مــلــيــنــيــام فــالــكــون)ويــقــدر ســعـر
ـــا بـــ ســبـــعــة آالف اجملـــمـــوعــة 
وعشرة آالف جنيه إسـترليني.ويقدر
ســــعـــر لـــوحـــة دعـــائـــيـــة ألول أفالم
السـلـسـلة �أمل جـديد) �نيـو هوب)

حتـــــــــــــــــــمـل
تـــــــــوقــــــــــيع
ـمثـل مارك ا
هــامــيل بــ
خــــــمــــــســــــة
وثـــمــــانـــيـــة
آالف جــنـــيه
إسترليني.و
قـــال بـــروس
مــارتــشــانت
مـــســـتـــشــار
سـوذبيـز في

تصريح(استغرق األمر عاما لتجميع
القطع من مختلف أرجاء العالم).

ويـــبــدأ عـــرض فــيـــلم (ذا رايــز أوف
ســكــاي ووكــرز) أحــدث أفالم ســتـار
وورز في دور الـعــرض الـسـيــنـمـائي
يــــوم  18كـــــانـــــون األول اجلـــــاري.
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lÝU² « tzeł ÷dŽ

دوللي شاه

ÀÒb×²¹ w½bF « bLŠ√
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vHDB  ‰UL

مـــــســــؤول الــــقـــــسم الــــفـــــني في
(الـــزمـــان) تــلـــقى تـــهـــاني زمالئه
ولوده اجلديد مصطفى سائل
الــله تــعــالى ان يــجــعــله من ابــنـاء

السالمة.


