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االعتبـار جمـاهير الـتلفـزيون وليس
. وانخفضت أرقـام مشاهدي مثلـ ا
حـــفـل األوســـكـــار خالل الـــســـنـــوات
األخـيــرة مـا دفع الــصـحــفي بـيـرس
مـــورغـــان إلى كـــتـــابـــة قـــائـــمـــة من
في صـحـيفـة ديـلي ميل قـتـرحات  ا
من أجل زيادة اإلقـبال عـلى مشـاهدة
احلـــفل.واقــــتـــرح مـــورغــــان حـــظـــر
اخلـطـابـات الـسـيـاسـيـة واخـتـصـار
وقت احلــفل والـعــروض الــتي تـبث

عــــــــلى الــــــــهــــــــواء
مباشرة لـلمرشح
جلــــــائـــــزة أفــــــضل

أغنية وغيرها.
واألهم أن مــورغــان
اقــــتـــرح أن تــــكـــون
ــــرشــــحــــة األفالم ا
جلــــــائـــــزة أفــــــضل
صـــــورة هي األفالم
الــتي يـذهـب إلـيــهـا
عـــــامــــــة الــــــنـــــاس
ويــــشــــاهــــدونــــهــــا
بــــالــــفــــعل ولــــيس
األفـــــــــــــــــــــــــالم ذات
العناوين الغامضة.
لـــــــــــكـن نـــــــــــقــــــــــاد

{ لـــــوس اجنـــــلــــوس  –وكــــاالت -
اسـتـقبل جنـوم الـسـيـنمـا األمـريـكـية
ـيـة فـنـون في هـولـيــوود قـرار أكـاد
ـتـحـركـة أوسـكـار وعـلـوم الـصــور ا
اســتــحـداث جــائــزة جــديــدة ألفـضل
فـيـلم نـاجـح جـمـاهـيـريـا بـانـتـقـادات
ـية قـد أعلنت واسعـة.وكانت األكاد
األربعـاء عن اجلائـزة اجلديـدة التي
قد تفتح الـباب أمام أفالم مـثل النمر
األسود مهمة مـستحيلـة ماما مايا
وغيرها للحصول على تلك اجلائزة
خالل حـفل تــوزيع األوسـكـار الـقـادم

قبل. في شباط ا
ـمثل األمريـكي روب لو جنم وغرد ا
مسلسل ويست وينغ قائال( صناعة
السـينمـا ماتت الـيوم).وأضـاف (لقد
كانت معتلة منـذ عدة سنوات لكنها
بقيت على قيد احلياة بفعل التتابع
وأعــمــدتــهـا الــرئــيــسـيــة والــتــكـامل
مثل والكاتب أندي الرأسي).و قال ا
ريــخــتــر: (أخــيــرا ســتــمــنـح جــائـزة
األوسكـار عـلى أساس اجلـمـاهيـرية
ومـن ثـم لن تــــــبــــــقـى تالل األمــــــوال
الــرديــئـة حــصـيــلــة شـبــاك الـتــذاكـر

وحيدة بعد اآلن).
واســـتــــحــــداث اجلــــائــــزة أخــــذ في
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ـقره في بغداد أفتـتح جتمع  فنـانو العراق 
ــــســــرحـي وكــــانت ــــمــــثـل ا دورة اعـــــداد ا
احملـاضرة االولى للـفنـان  عزيز خـيون الذي
سرحى من الداخل حتـدث عن (بناء الدور ا
قدمات السيـكوجليه الالزمة لوالدة و خـلق ا
ـسرحي  بصـورة عفوية عـلى خشبة الدور ا
ــــاءات ـــــســــرح  دون الـــــلـــــجــــوء الـى اال ا
ـسـتهـلـكة فى ضـوء مـا لديه من والـوسائل ا
مـعـطـيـات لـسـيــرة كـامـلـة لـلـشـخـصـيـة الـتى
يــؤديـــهــا  حـــيث يــعـــمل  فى ذهـــنه صــورة
ا ـرتبـطـة  حسـيـة دقيـقـة لسـائـر ظـروفهـا ا
ـســرح) مـؤكـدا وفـقــا لـلـخـبـر يـجــرى عـلى ا
الـذي نشـر في صـفـحـة (فنـانـو الـعراق) في
ــهـمــة صـعــبـة (فـيــســبـوك) انه (تــعـد هــذه ا
ـمثل شروط ـكنة إذا اكـتملت فى ا ولكـنها 
ها بهذه ـهنى التي سنسعى لتقد االعداد ا
ي الـدورة ) ويــشــرف عــلى الــدورة االكــاد

كر خنجر.

األوسكار يذاع على قناة إيه بي سي
لـوكة ـتحـدة وهي  في الواليـات ا
لـــشـــركـــة ديـــزنـي إحـــدى شـــركـــات
السينمـا التي قد تستـفيد من جائزة

أفضل األفالم اجلماهيرية.
لـــكـن اجلــــائـــزة اجلــــديــــدة لم تــــكن
التـغيـير الـوحيـد الذي القى انـتقادا
في قـطـاع صـنــاعـة الـسـيـنـمـا حـيث
أعــلن أيـضــا عن اخــتــصـار وقت بث
احلفل إلى ثالث سـاعات لـكي يكون

ســيـنــمـائــيـون وجنــوم من هـولــيـود
سـارعـوا إلى تـفـنـيـد األخـطـاء الـتي
يرونها في استحداث الفئة اجلديدة
من جــــــائـــــزة أوســــــكـــــار. مـن بـــــ
ـنتـقـدين مـارك هـاريس الـكاتب في ا
مـوقع فــولـتـشـر وغــرد قـائال: هـنـاك
جائـزة بالـفـعل لألفالم اجلمـاهيـرية.

إنها األموال.
كــمـا أشــارت بـعـض وسـائل اإلعالم
مــثل مــجــلــة فـارايــتي إلـى أن حـفل
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ــركــز أمـــ عــام وزارة الـــثــقـــافــة  االردني افـــتــتح فـي ا
ـهــرجـان ــلـكي بــعـمــان فـعـالــيـات الـدورة  14  الــثـقـافي ا
ـسـرح مـسـرح الــطـفل الــذي تـقـيــمه  مـديـريــة الـفـنــون وا

. بالتعاون مع نقابة الفنان األردني
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ـطــرب الـتـونـسي اخــتـتم حـفــــــله الــذي اقـامه اجلـمـعـة ا
ـاضـــــــــيـة فــعـالــيـات مـــــــهـرجــان الـفــحـيص االردني ا
ـة واجلـديـدة بـدورته الــ27 وقـدم عــددا من اغـانـيه الــقـد
ــصـريــة والـتـونــسـيـة بــالـلــهـجـات الــعـربــيـة الـلــبـنــانـيـة وا

واخلليجية.
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طـرب الـعـراقي يحـيي حـفـل في مـديـنـة زحلـة الـلبـانـية ا
االول مساء اليوم االربعاء والثاني غدا اخلميس.
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عرض الـثاني لدارة الفنون هـندس االردني شارك في ا ا
ـعنـون ( حـوارية عن جـمالـيات ـؤسسـة خـالد شـومان ا

تحجّرات على بيوتات عمّان األولى). ا
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تدخـل في عمـليات مـاليـة غيـر مضـمونـة بتشـجيع من
ال أنت بحاجة له. صديق و
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الـوقت مــنـاسب لـتــنـفـيــذ مـشـروعــا خـاصـا بك يــغـيـر
الواقع .يوم السعد السبت.
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ووجه ,كن حــذرا وعــقالنــيــا حــتى ال تــبــدد أمــوالك  
ثمر. اهتمامك للعمل ا
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تعيش ظـروفا مهنية جيـدة حيث حتصل على اتفاقات
جديدة مبشرة باخلير .
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أنك أمــام فـرصـة هـامـة فـي نـهـايـة الـشــهـر لـتـحـسـ
ادي . وضعك ا
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تـشـعـر انك في قـمـة الـسـعـادة والـتـفاؤل ,حـيث تـزول
مشاعر اإلحباط التي تنتابك .
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حتـــاشـى الـــلــــجـــوء لــــلـــمــــغـــامـــرة ,انت تــــبــــحث عن
االستقاللية.يوم السعد االربعاء.
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تـنـطلـق بكل قـوة لـتـبـدأ من جـديـد في بنـاء مـسـتـقـبلك
هني والعملي . ا

Íb'«

تـكــره اخلـضـوع لــسـلـطــة أعـلى مـنك  ,وتـبــدأ بـتــغـيـر
أسلوبك باحلياة العملية.
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تلتـقي في جو اجتمـاعي بأحد األشخـاص الذي يغير
نظرتك للحب .

Ë«b «

ـثــمـر بـعــد أن تـعـبت من تـوجَه طـاقــاتك إلى الـعــمل ا
محاوالت احلظ الفاشلة .
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تـشـعـر بـأهـمـيـة الـشريـك وحـاجتـك له وتـعـيش قـصة
حب رائعة .
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اكتب مرادفات ومعاني الكلمات بشكل
حروف تشترك مع بعضها باحلرف
االخير من كل كلمة من خالل مجموع
طلوبة : االرقام حتصل على الكلمة ا
=15+37+45+15+47+43+9)

:( من سور القران الكر
ثلة امريكية شهيرة = 1-14

مطرب لبناني = 14-21
ثلة مصرية = 21-33

العب برازيلي شهير = 39 -33
مطرب لبناني = 39-48

مصيف سوري = 48-52
من افالم ام كلثوم = 57 – 52
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وبـــتــعـــمل كـــشف دوري كل عـــام مــا
رض بوقت مبكر). كانت اكتشفت ا
وحتظى إلـيـسا ( 46عامـا) واسـمـها
احلـقـيـقـي إلـيـسـار خـوري بـشـعـبـيـة
كبـيرة داخل لـبـنان وخـارجه ولديـها
نحو  13.3ملـيـون متـابع حلـسابـها
ـوقع تـويـتـر.ورفع بـعض جـمـهـور
احلــفل الفــتـات تــقـرأ (بــطـلــة) فـيــمـا
حـرص الــبـعض اآلخـر عــلى الـتـقـاط
صــور ســـيــلــفي مع مـــلــصق دعــائي
تـظهـر فـيـها إلـيـسـا وهي تـضع على
صـــدرهـــا (الـــشـــارة الـــورديـــة) رمــز

مكافحة سرطان الثدي.
وقال طـبيب أمراض الـنسـاء وعضو
بـكر عن احلمـلـة الوطـنيـة للـكـشف ا
سرطان الثـدي فيصل القـاق (باعتقد
أنـــا وغـــيــري بـــعــالـم الــطـب وحــتى

األشخاص النـاشط اآلخرين
إن هذه خـطوة كـتيـر جريـئة
مــتــقــدمــة وخــطــوة تــشــجع
الـكـثـيـر من الـسـيدات وحـتى
من األزواج عــــــلى الــــــقــــــيـــــام
بـــخـــطـــوات لـــرفع الـــتـــوعـــيـــة
ـــبــكــر لـــســرطــان والـــكــشف ا
الــثـدي). وفـي نـهــايــة احلـفل
اسـتـبـدلت إلـيـسـا فـسـتـانـهـا
بـآخــر لـونه أحــمـر وأعـادت
أغـــــنــــــيـــــة (إلـى كل الــــــلي
ـرة يـحــبـوني) لــكن هـذه ا
بــرفـــقـــة فـــريق عـــمـــلـــهــا
وبـــعـض من الـــفـــنـــانـــ
الذين حضروا خصيصا
من أجلها واعتلوا معها

سرح. خشبة ا
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مــســيـرة فــنــيـة حــافــلـة بــالــنـجــاحـات
والــتــمــيــز لـفــنــان وضع بــصــمــته في
ـنـوعـة واخملـتارة ذكـريـاتـنـا بـأغانـيه ا
بـدقـة .انه  مـطـرب الـتـسـعـيـنـات قـاسم
الــســلــطـــان الــذي كــان لــنــا مــعه هــذا

احلوار:-
{ قاسم السلطان حدثنا عن بداياتك ?

- بـــدايــاتـي كــانـت في مــركـــز شـــبــاب
احلـريـة وبعـدهـا في فـرقـة الرواد ومن
ـركـزيـة وفي ثـم الـفـرقـة الـنـغــمـــــــيـة ا
ســنـة 1992 اصــدرت اول اغــنــيـة هي
اسـالي عـني اللـيـالي وفي سـنة 1993
اصدرت اول الـبوم اسـميـته في وقتـها
اكــشف اوراقك واول اغـنـيــة صـورتـهـا
لـتلـفـزيون الـعراق كـانت اغـنيـة اكشف

اوراقك.
{  هل ســيــعـــود قــاسم الـــســلــطــان الرض

الوطن ?
ان شـاء الــله انــا مــوجــود دائــمــا بـ
اهــلي وشـعــبي وفي زيـارات مــتـقـاربه
ولــكن حــالـيــا انــا مــســتــقـر في االردن
دارس وفي اقرب فرصة واوالدي في ا
ان شــاء الـــله لي عـــودة واســتـــقــر في

بغداد احلبيبة.
{ ماب السياسة والدين اين انت ?

لـست سيـاسـيـا ولسـت رجل دين ولكن
لـدي مـخـافـة الــله ومـتـمـسـك بـتـعـالـيم
ديـني احلـنـيف وتـقـاليـد بـلـدي الـعـزيز
وبــصــراحـــة انــا اكـــره اي شي يــضــر

ببلدي مهما كان.
- هـل تــرى بــأن االغــاني احلــزيــنــة لم

تلقى العراقي ? تعد ذا قيمة لدى ا
تلقي س ويناغي مشاعر ا  اجمل ما
هـو االغــاني احلــزيــنـة والــرمــانـســيـة
بـــحـــيث انـــا غـــنـــيت اخـــر اغـــنــيـــاتي
حــرامــات ولـــيش يــادمــعـه ومــتــعــوب
اكــــثــــرهـــا تــــذهب الـى طـــابـع احلـــزن

والرومانسي
{ هل فــكـرت بــأعـادة غــنــاء احـدى اغــانـيك

ة بلحن جديد ?  القد
صــدقـيـني كـلـمــا اسـمع ايـة اغـنـيـة من
اغـنـيـاتي احـس انـهـا ذات قـيـمـة فـنـية
عاليه وحرام علي ان اغير من روحها.
وسـيقى  يـسكـناك حـدثنا عن { العـزف وا

ذلك ?
 عـمــلت سـتـديـو خــاص بي في الـبـيت
ومـتـوفـر فــيه كل االمـكـانــيـات لـلـعـزف
وسـيقى فـغرفـتي هذه واالسـتمـتاع بـا
مالذي الفــرغ كل هـمــوم احلـيـاة فــيـهـا
ــوســيـقـى والـغــنـاء ارقـى ثـقــافـات .فـا

الدنيا باعتقادي.

الــتـدريــسي في قــسم احملــاســبـة
ـصطفى اجلـامعة بـبغداد بكـلية ا
ـــــيــــة نــــعـــــته االوســـــاط االكــــاد
العـراقـية سـائـل الـله تـعالى ان
يــتــغــمــده اله بــرحــمـتـه الـواســعه

ويسكنه فسيح جناته.
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عــلـــقت شـــاكــيــرا عـــلى قــرار
زوجــهــا جـيــرارد بــيـكــيه اعــتـزال
ـنتـخب لـعب كـرة الـقـدم دولـيـا مع ا
ـرحـلـة اإلسـبـاني قـائـلـة(االنـتـهـاء من ا
الرائـعـة الـتي سـتـبـقى دائـمـاً في قـلـوبـنا
جمـيـعا عـندمـا رأيته سـعـيداً عـندمـا حقق
بـــطــولـــة كــأس الـــعــالم  2010كـــانت هي

اللحظة األفضل في حياتي)
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بغداد
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قصة أغنية 

وروث الشعـبي أنه كان رجل أحب إمرأة .. وبعد قـصة حب تزوجها يروي ا
وأجنب مـنهـا ولـدا غـاية فـي اجلمـال والـوسـامـة.. ولكن بـعـد فـتـرة من الزمن
أغرته إحدى النساء الثريات وأرغمـته على أن يطلق زوجته األولى ويتزوجها
.... فـرضخ ألمـرها ونـفـذ طـلـبـهـا .. وتـب بـعـد حـ إنـهـا امـراة عـاقر. وفي
.. وأراد الزواج من اجواء من الـفقـروالفـاقة كـبـر اإلبن وأصبح شـاباً وسـيمـاً

شابة أحبها وأحبته .. فخرجت معه امه لشراء جتهيزات الزواج.. 
وعن طريق الـصدفة شـاهدت األم طـليـقهـا.. فوقـفت أمام مـحله وأشارت إلى
إبنها وقالت موجهة خـطابها إلى طليقهـا (ياشاتل العودين خضر فرد عود..

ال بالذهب ينباع وال منه موجود).
فسالت دموع األب وقال بـشيء من احلزن واأللم والندم وهـو ينظر إلى ولده

وقال:
(ياريحة أول عود من گلبي خضر..فيض نبع بالروح والثاني جزر)

فردت األم (غـصـني الـتعب ويـاك بـيـدك كسـرته..والـضنـه بلب حـشـاي عودك
شتلته) 

فـاجـاب األب (غـروني وإنـغـشـيت والـغـلـطـة غـلـطـة..وهوة
الندم شيفيد بآخر محطة ).

كلمـات زامل سعيـد فتاح  تلك قصـة اغنيـة (فرد عـود) 
احلان طالب القرغولي و غناء حس نعمة.
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ـقـيم في بـلـجـيـكـا يـفـتـتح مـعـرضه الـتـشـكـيـلي الـعـراقي ا
ـشـتـرك مع الـفـنـان غـسـان الـعـلـوجي عـلـى قـاعـة سـتار ا

ديرزي في بلجيكا.

ـلتـقى ـقـيـمـة في لـنـدن يـضـيـفـهـا ا الـشـاعـرة الـعـراقـية  ا
العراقي لـلثقافة والفنـون باالردن مساء اليوم االربعاء في

امسية تقام في بيت الثقافة والفنون.

طربـة السورية احيت حفالً ضـمن مهرجان عيد سعاده ا
بـلـبنـان أدت خالله معـظم اغانـيهـا باالضـافه الى اهدائـها
وسـيـقار مـلحم اغـنـية (عـلى بـابي واقف قمـرين ) لـروح ا

بركات.

مــــتــــاحــــا بــــدرجــــة أكــــبـــر
لـــــلـــــمـــــشــــــاهـــــدين حـــــول
الـعــالم.واخــتـصــارا لـوقت
تــــوزيع جـــــمــــيـع فــــئــــات
اجلــــــوائـــــز الـــــبــــــــــــالغ
عددها 24 جائزة سيقدم
بـعـضـها خـالل الفـواصل
رجح أن اإلعالنيـة.ومن ا
تــتــضــمن تــلك اجلــوائـز
الــفـئــات الـتــقــنـيــة مـثل
اإلضـــــــاءة والــــــصــــــوت
ــــونـــــتــــاج لـــــتــــذاع وا
حلـظــات الـفــوز بـهـا في
وقت الحق بــعــد إجــراء
مـونـتــاج.  وصـرح أحـد
أعضـاء شـعـبة مـونـتاج
األفالم جملـلــة هـولــيـوود
ريـبـورتــر قـائال(أخـشى أن
يــكـون ذلك مــهــيـنــا إلى حـد

مـــا). ورأى عــضــو آخـــر أن فــئــات
اجلوائز التقنية ليس السبب في

طــــــــــــــــــــول وقـت احلــــــــــــــــــــفـل.
كـنـهم فـعل الكـثـير وأضـاف(
مـن األشــــــــــيــــــــــاء مـن أجـل
اخـــــتــــصـــــار وقت احلـــــفل

وجعله أكثر سالسة).

{ مـاالـذي يــفـتـقـر الـيه الــعـراق بـشـكل عـام
والغناء بشكل خاص ?

 الـفن في الـعـراق والـثقـافـة بـشـكل عام
يحـتاج الى التـنظيم والـتثقـيف العالي
ويـحتـاج الى ادخـال اجـهزة
ومعدات جـديدة متـقدمة كي
نــــــــواكـب الــــــــتــــــــطـــــــورات

اخلارجية.
{ بــرأيك مــاسـبب جلــوء فـنــانـو
الـــعــراق لــلـــغــنــاء بـــعــيــداً ارض

الوطن ?
 اوال الــــــــــــوضـع االمـــــــــــنـي
وبــصـراحـة رغم االســتـقـرار
الذي حـصل في العـراق لكن
الــــكــــثـــيــــر يــــتـــــخــــوف من

الرجوع.
انا احتــــــدث عن نـفسي من
ـــــطـــــربـــــ الـــــذين اوائـل ا
رجــــعــــــــــــــوا الى  بـــغـــداد
ســنــة 2009 وكــان الــوضع

وهــنـاك اعـمــال عـربـيــة قـادمـة ان شـاء
. تابع الله تنال استحسان ا

{ كلمة اخيرة
 احب وطـنـي احب اوالدي احب فـني 
اتــمـنى مـن الـله ســبـحـانـه وتـعـالى ان
ـدني بـالـعـافـيـة كي اقـدم جلـمـهـوري

ووطن

مــتـأزم وقــتـهـا ولــكـــن قـررت ان ادخل
ــطـربـ بــغـداد وان اكــون من اوائل ا
الـذيـن يـرجــعـون لــلـبــلــد ولـله احلــمـد
اســـتـــجـــاب الــكـــثـــيـــر من اصـــدقــائي
الـفــنــانـيــ لـلــنـداء او احلــمـلــة الـتي
اطـلـقــتـهـا واتــصـلت بـشــكل شـخـصي
بـالــكـثـيــر مـنـهـم واحلـمـد لــله رجـعـوا

للوطن.
سـجلت فـي االونة االخـيـره مجـمـوعة
من اخـــر اعــمــالي مــنـــهــا اغــنــيــة
حـرامات والـتي وصـلت نـسبه
مشـاهداتـها في الـيوتـيوب
الى 23 مـــــــــلــــــــيــــــــون
مـــشـــاهـــده وايـــضـــا
اغـــنــيه طـك قــلــبي
اغـــــنـــــيه لـــــيش
اغنية يادمعه 
مــــتـــــعــــوب

ـهــنـة واجلـمـهــور الـذي حـضـر في ا
ختام مهرجان أعياد بيروت. وأطلت
ـاضـيـة في إلـيـسـا مـسـاء اجلـمـعـة ا
الـــواجــهــة الــبــحــريــة بــبــيــروت في

فستـان ذهبي قصـير براق وبدت في
حالـة صحيـة ومعنـوية جـيدة.وقالت
في كـلـمـة بـالـبـدايـة (مـا بـاعـرف شـو
بـدي أقــول.. أنـا بـحـبــكم كـتـيـر. أول
شـيء بـــــدي أشـــــكـــــركم مـش عـــــلى
التعـاطف ألني ما بـدي حد يـتعاطف
مــعي.. عـــلى مـــحــبـــتــكم الـــكــبـــيــرة
لي).واسـتـهـلـت احلـفل بـأغـنـيـة (إلى
كل اللي بـيحـبـوني) التي كـشفت من
ـصـور األسـبـوع خالل تـسـجــيـلـهـا ا
ـــاضي عن إصــابـــتــهــا بـــســرطــان ا
الــثــدي ومـقــاومـتــهـا لـه وتـعــافـيــهـا
مــنه.وقـــالت إجني جــمــال مــخــرجــة
صـور ألغنـية إلـيسا في التـسجـيل ا
تـصريح (أعـتـقـد إنه بـبلـدنـا الـعربي
وضوع ما في تـوعية كـافيـة بهـذا ا
إليسا لو ما كانت مـتحضرة ومثقفة

{ بيروت - وكاالت - في أول ظهور
للـمطـربة إلـيسـا بعـد كشف تـعافـيها
من الـــســرطــان قــوبــلـت بــفــيض من
سانـدة غمـرها به زمالؤها احلب وا

ÂËbB  ‘«—

‘Òd×² UÐ t UNðù
{ ســـــدنـي -وكـــــاالت - تـــــلـــــقـى الـــــنـــــجم
األسـترالي جـيوفـري راش صفـعة قـوية بـعد
ــمــثـلــة األســتـرالــيــة أيــرين جـان ان ادعت ا
نورفـيل عليه بأنه ارتكب سلـوكا جنسيا غير
الئق ضــدهــا أثــنــاء عــمــلــهـمــا فـي بــروفـات
ـلك لــيـر) عـام 2015. و ذكـر مـسـرحــيـة (ا
مـــوقع (اج ار) ان (نــورفــيل تـــقــدمت بــبالغ
ـاضي فـي احملـكــمـة ضـد راش اخلــمـيـس ا

الفيدرالية األسترالية).
من جـهـته نــفى راش كل اإلتـهـامـات الـتي
سـيـقت ضـده فـيـمــا أعـلن مـحـامـيه أن
دة 7 أسـابيع مـحاكـمته سـتتـأجل 
ـــقـــرر أن تـــبـــدأ في حـــيـث من ا
ــقـبل وتــسـتـمـر تـشـرين اول ا
ـدة 13 يـومــا مـؤكـداً (ان
ســـبب الـــتــأجـــيل هــو أن
مــــوكـــله راش تـــعـــرض
لـــصـــدمـــة عـــصـــبـــيـــة

كبيرة).


