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تـظاهرين ومشاركة من طالب ا دعما 
نـقابـة الفـنانـ العـراقيـ في احلراك
الـشــعـبي بــادرت بـتــسـجـيـل وانـتـاج
انشودة وطنـية بعنـوان الوطن كلمات
الـشـاعـر رائد االسـدي واحلـان الـفـنان
مـحـمـد هـادي و تـسـجـيل االنـشـودة
شاركة في ستوديو نقابة الفنان و
. والـتـقت (الـزمان) مـجـامـيع الـفـنـانـ
ــلــحن مــحــمــد هــادي الــذي قــال عن ا
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االنــــشـــودة ( هي انـــشـــودة وطـــنـــيـــة
حمـاسيـة للوطـن تقول كـلمـاتها : اشم
غـاز .. اشـم غــاز .. بــاجـر اشـم حــريـة
شباب سباع .. طلـعوا على احلرامية)
ـطلوب من الـفنـان العراقي واضاف (ا
الــيــوم ان يـكــون له دور مــهم في هـذه
التـظاهرة الـرائعـة من خالل االنشودة
واالغنية والـلحن الن الفنـان عموما له
جـمهـوره لـذلك يتـبـعه ويتـضـامن معه
وهي مـن ضـروريـات الـتــظـاهـرة الـتي
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b¹bł qLŽ∫ فنانون يشاركون في تسجيل انشودة (الوطن) في باحة نقابة الفنان
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ــمـثل هــيـثم ــاضي ا ـوت اخلــمـيس ا غــيب ا
احمد زكي عن  35عاما.وعثرت الشرطة على
جــثــة زكي في الــسـاعــات األولى من صــبـاح
ــاضي داخل شــقـته في مــنـطــقـة اخلــمـيس ا
اجلـيـزة بالـقـاهرة واشـارت الـتقـاريـر الطـبـية
االولــيـة إلى ان سـبب الـوفــاة هـو هـبـوط حـاد
في الـدورة الدمـوية.والـراحل هـو جنل الفـنان
ـمــثـلـة الـراحــلـة هـالـة الـراحل احــمـد زكي وا
فــؤاد. وكـان ظــهـوره االول مـع أبـيه في فــيـلم
ـطــرب عـبــداحلـلــيم حـافظ عن قـصــة حـيــاة ا
بـعـنـوان (حـليـم) عام  .2006واسـتـكـمل هـيثم
دور وأبـيـه في هـذا الــفــيــلم بـعــد رحــيــله اثـر
صـراع طويل ضـد مرض سـرطـان الرئـة قبل
انـهـاء بـطــولـة الـفـيــلم الـذي جـســد فـيه حـيـاة
هن طـرب عبـداحلـليم حـافظ. ونعت نـقابـة ا ا
ـمثل الـشـاب.وكـشـفت مـصادر الـتـمـثيـلـبـيـة ا
أمنـيـة انه(من خالل الفـحص والتـحري تـب
ــنـزل  وغـيـر ـفـرده داخل ا ان هـيــثم مـقـيـم 
صادر متـزوج وتتردد عـليه خـالته).وتابـعت ا
في تـصـريح قـائـلة( انـه من خالل اسـتـجواب
ـكـلـف بـتـأمـ مـنـطـقة افـراد االمن اخلـاص ا
اقـــامــــته تــــبــــ ان الـــفــــنـــان هــــيــــثم خـــرج
فــجـــراالربــعــاء  وكـــان يــبــدو عـــلــيه الـــتــعب
واخبـرهم انه يـعاني مـغـصاً وذهب واالرهـاق
الى احـدى الصيدليـات لشراء األدوية  وعاد
ـصـادر مــرة اخـرى الى الــشـقــة).وكـشـفـت ا
(ان لـم يــظــهــر طــوال الــنـــهــار ولم يــرد عــلى
اتصـاالت خالـته او خطـيبـته ما دفـعهـما الى

التوجه الى قسم الشرطة واالبالغ).

ـوسـيـقـيـة مـديـر عـام دائـرة الـفــنـون ا
مـديـر الفـرق الـفـنيـة عـلي خـصاف (ان
الدائرة بصدد حتديـد واقامة مهرجان
لالنـشــودة الـوطـنــيـة دعــمـا لالوضـاع
الـــراهــنـــة والـــفـــرق الــفـــنـــيـــة جتــري
التمارين على اناشـيد وطنية سيسهم
ـعروف بهـاعدد من مـطربي الـدائرة ا
ـوسـيـقـيـة اضـافـة الى فـرق الـدائــرة ا
والـغنـائـية وسـيتم حتـديـد يوم القـامة
ـهرجـان ويـتم االعالن عـلى مـوعده) ا

تــشـارك بـهـا اطـيـاف الـشـعب الـعـراقي
وبكـافة اديانه وقـومياته ومن مـختلف
احملـافـظــات الـعـراقــيـة والــتي تـطـالب
جـمـيـعهـا بـاحلـرية وضـمـان اخلـدمات
التي انتهكت وقريبا  ستكتمل االغنية
ويـــتم اهـــداؤهـــا الى الـــفـــضـــائـــيـــات

العراقية). 
ومن جهة اخـرى تستعـد دائرة الفنون
ـوسـيـقـيـة لـتـسـجل انـاشـيـد وطـنـيـة ا
دعـما مـنهـا للـمتـظاهـرين واكد مـعاون

هندس طـرب ماجد ا الى ذلك يجري ا
التحضيرات لتـسجيل انشودة وطنية
في ســـتــــديـــوهــــات دبي دعـــمــــا مـــنه
للمتظاهـرين الذين خرجوا في تشرين
 بـتـظــاهـرات في بــغـداد واحملــافـظـات
ـهنـدس حسب الـعراقـية وسـيـهديـها ا
تصريحات مديـر اعماله وعضو فرقته
ـوسيـقـية الـفـنان ريـاض احملـمداوي ا
الى الـقـنـوات والـفـضائـيـات الـعـراقـية

كافة.
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وزيــر الــثـقــافــة والــسـيــاحــة واالثـار الــعــراقي وجه بــنـقل
معرض الـتسامح الدولي الذي تـقيمه جمعـية كهرمانة في
ه قـاعة دائـرة الفـنـون العـامة  الى سـاحة الـتـحريـر لتـقد

الى اجلمهور والفنان في الساحة.
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ـمـثـلــة الـسـوريـة  تــرشـيـحـهـا ا
لبـطولـة مـسلـسل (زعلي طـول أنا
ؤمل عـرضه عام 2020 وايـاك) ا
وهــو من إخــراج الـفــنــان عــبـاس

النوري.
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عمـيـد كـلـيـة الزراعـة في جـامـعـة كـركوك اعـلن ان الـكـلـية
انـتـجت مـحصـول الـفـطـر االبـيض في حـقـولـهـا بـاشراف
مـالكاتـهـا الـهـنـدسيـة والـعـلـمـية ضـمن مـشـروع اجلـامـعة

نتجة لالسهام في دعم االقتصاد الوطني. ا
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ـديرية العامة للتنميـة الصناعية العراقية اعلن مدير عام ا
ـديـنـة ـراحل الـنـهـائـيـة في مـشـروع ا عن الـوصـول الى ا
الصنـاعيـة في محافـظة ذي قـار وبنسـبة اجنـاز بلغت 97
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نفرد على البيانو وسيـقي السوري احيا حفال للعزف ا ا
نـاسبة في مسرح األوبـرا بدار األسـد للثـقافـة والفنـون 
ـوسيقي لـودفيغ فان ؤلف ا مرور  250عامـاً على والدة ا

بيتهوفن.
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الصحـفي الكـويتي نعـته االوساط االجتـماعيـة واالعالمية
العـربية اثـر وفاته في لـبنـان لتـلقي الـعالج. وكان الراحل
يشغل نـائبا لـرئيس حتريـر جريدة (الـوطن) الكويـتية قبل

احتجابها.
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الـتـشـكيـلي االردني الـرائـد ضـيف  كـالـيـري (جـاكـاراندا
عـنون (يـاسر الـدويك خمـسون عـاماً امـيجـيز) مـعـرضه ا
ــطـبـوعـات من الـطــبـاعــة) ويـتـضــمن نـتـاج 50عــامًـا من ا
األصلـيـة اإلسـتـثـنـائـية واألعـمـال عـلى الـورق و تـكـويـنات

عاصر. اخلط العربي ا
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حارس مـرمى العهـد اللبنـاني حصد جـائزة افضل العب
في كـأس االحتاد االسـيوي  2019بـعد مـا قاد فـريقه الى

التتويج بلقب البطولة.
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أحــيت الــفــنــانـــة مــروة نــاجى حــفــلــهــا األول
بــمــديــنــة  هــالـيــفــاكس  بــكــنـدا وذلـك ضـمن
فاعـليـات مهـرجان  فـاما لـلمـوسيـقى والفـنون
العـربـيـة . حيث رافـقـهـا باحلـفل األوركـسـترا
الكـنـديـة الـعربـيـة فى ظل إسـتـقـبـال حافل من
اجلـمـهـور الــكـنـدى والـعــربى عـلى حـد سـواء
ــوقـع ايالف.وقــد أعــربـت نــاجى عــلى وفــقــا 
سـعادتـهـا الـكـبـيـرة باحملـبـة الـتى غـمـرهـا بـها
اجلمـهـور الـكنـدى من حلـظـة وصـولهـا لـقـاعة
اإلحـتــفـال  ,حـيـث أحـتــشــد اجلـمــهــور حـول
طربـة الشابـة ألخد الـصور التـذكارية مـعها ا
متـمـنـي لـهـا احلـضور إلى كـنـدا مـرة أخرى
وإحياء حفالت متكرره فى مرات قادمة .ولقد
غــنت مــجــمـــوعــة من أغــانى الـــزمن اجلــمــيل
للـفـنـانة الـراحـلـة وردة اجلزائـريـة  حـيث أقيم
احلــفـل حتت شــعـــار حـــكــايـــتى مع الـــزمــان
تخلـيدا لذكـرى النجـمة الكـبيرة والـراحل بليغ
حــمــدي. بــعـد احلــفـل غــادرت نـاجـى مــديــنـة
هاليـفاكس  مـتجهـه إلى مدينـة  تورنـتو  حيث
ــصــاحــبــة أحــيت حــفـــلــهــا الــثــانى هـــنــاك 

أألوركسترا الكندية العربية ايضا.

ونـسـعـدهـا الـله يـخـلـيـلـكم والدكم
ويطعم كل مشتهي).

على صـعيد آخـر شاركت الـراقصة
صـرية فيـفي عبـده عبر مـثلـة ا وا
صــفــحــتـهــا فـي مـواقـع الـتــواصل
ـــة لــــهــــا مـن إحـــدى صــــورا قــــد
احلفالت التي أحيـاها فنان العرب
مــحــمــد عــبــده.ظـهــرت فــيــفي  في
الــصـورة بـبـدلـة الـرقص وتـتـمـايل
عـلى أنــغـام صــوت مـحــمـد عــبـده
وعـلـقت عـلى الصـورة (مـسـاء الفل
مـن مـــــصـــــر أم الـــــدنـــــيـــــا دي من
األرشــيف مع فـنـان الــعـرب مـحـمـد
عبده كـنت برقص على أغـنية ايوه
بـــــحـــــبـك وبـــــحـــــبـــــكم اوي اوي).
الـصــورة انـتـشــرت عـبـر مــنـصـات
الــتـــواصل بـــشــكل واسع وتـــلــقت
الـكــثــيـر من الــتــعـلــيــقـات.  تــثــيـر
الـــراقــصـــة فـــيـــفي عـــبـــده اجلــدل
حـولـهـا بـاستـمـرار بـسـبب الـصور
والــــــــفــــــــيـــــــديــــــــوهــــــــات الــــــــتي
وتتـعرض لالنـتقـاد دائما تنـشرهـا
تـواصل اذ يعتبر بسبب رقـصها ا
الـــبــعض أنه لـم يــعــد يــلـــيق بــهــا
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ــصـــري عــمــرو ــمــثـل ا أحـــتــفـل ا
مـثـلة الـسـورية يـوسف وزوجـته ا
كـندة عـلوش بـعـيد مـيالد ابنـتهـما
حـيـاة في عامـهـا األول مع العـائـلة
.وشارك يـوسف متـابعيه قـرب وا
عــبــر حــســابه اخلــاص عــلى أحــد
مـــواقع الــــتـــواصل اإلجــــتـــمـــاعي
صورة جـمعـته بابـنته حـياة التي
كــانت تــرتــدي فـــســتــانــاً بــالــلــون
الوردي وتـضع فراشة عـلى رأسها
وتــمـسك بــقــمــيص والــدهـا وذلك
ــنـاسـبــة بـعـيـد أثـنــاء اإلحـتـفـال 
مـــيالدهـــا األول. وعـــلق عـــلـــيـــهـــا
يوسف كاتبًا( كل عام وأنتي بخير
يـا حـبـيـبتـي حـبيـبـتـي تمـت سـنة

النهارده). 
واشـــار مــــوقع ايـالف ان عـــلـــوش
نشرت صـورة حلياة عبـر حسابها
على إنستغرام عندما كانت ال تزال
في أسـبوعـها األول مـعلـقة عـليـها(
احلـمــدلــله عــلى أحـلى هــديــة الـله
بــعــتــلـــنــا يــاهــا.. الــله يــخــلــيــهــا
ويــحـمـيــهـا ويــقـدرنـا نــهـتم فــيـهـا
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ـثل الـفـيـلم الـوثـائـقي (احـكـيلي)
ـنتجـة ماريان خوري للمـخرجة وا
ــســـابــقــة الــرســمــيــة مــصــر في ا
ــهــرجــان الـقــاهــرة الـســيــنــمـائي
الدولي والـتي تـضم هذا الـعام 15
فـــيــلــمــا. وتــقــام الــدورة احلــاديــة
واألربـعــون في الـفـتـرة من  20إلى
ن تـشـرين الـثاني وحتـمل اسم 29
الــنــاقــد يـــوسف شــريف رزق الــله
دير الفني لـلمهرجان الذي توفي ا
في تــــــمــــــوز.وقــــــالت خــــــوري في
تــصـــريح عــقب مـــؤتــمــر صــحــفي
ـهرجـان(الـفـيـلم إلعالن تـفـاصـيـل ا
وثـائقي لـكنـه ال يخـلو من الـدراما
شـاهد هـذا هو الـتحـدي. سـيجـد ا
نفسه يـضحك ويبـكي ويتفاعل مع
الــفــيـــلم الــذي يـــتــنـــاول األجــيــال
ـتــتــابـعــة لـعــائــلـتي الـنــســائـيــة ا
وارتـبـاطـهـا بالـسـيـنـمـا).وأضـافت
(جـزء كبـير من الـفيـلم يعـتمـد على
أرشيف العائلـة والفكرة كانت في
ذهــني مــنـذ ســنــوات لــكــني بـدأت

عمليا في تنقيح هذا األرشيف منذ
نـحو ثالث سـنـوات). وأشارت إلى
(أن عــرض الـــفــيــلم فـي مــهــرجــان
الـقاهرة الـسيـنمـائي سيـتزامن مع
عــرضه في مــهــرجـان إدفــا الـدولي
لألفالم الــوثــائــقـيــة في هــولــنـدا).

وقــدمت مــاريـان ( 61عــامــا) الـتي
تــنــتــمي لــعــائــلــة اخملـرج الــراحل
يــوسـف شـــاهـــ مــجـــمـــوعـــة من
األفالم الوثائـقية الهـامة على مدى
مـــشـــوارهـــا كـــان أحـــدثـــهـــا ظالل

فــــــــي .2010

غـالـبـاً مـا تـراودك فـكـرة الـتـخـلص من الـوزن الـزائـد
لكن إرادتك ضعيفة .
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لــقـاءات رومـنــسـيــة مع الـشــريك لـكــنك تـتــخـوف من
وضوعات احلساسة معه . ا
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عــلـيك أن تــتـجــاوزمـشــكـلــتك  بـكـل هـدوء ورويـة وأن
تضع خططاً لتحركاتك .
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انـطـلق في نـزهـة لــلـتـغـلب عـلـى الـروتـ الـذي تـعـيش
فيه.رقم احلظ.9
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يوم مـنـاسب لـلحب الـرومـانسي تـبـدو بارعـاً وتـسمع
خبراً جيداً يخص الشريك .
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كل مـا هــو مــطــلـوب مــنك هــو عــدم الــوقـوع ضــحــيـة
التسرّع أو االنفعال.
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ـغــريـات يــومـاً وتــخــضع لـهــا مـعــظم أيـام ال تـقــاوم ا
االسبوع فكر في وضعك الصحي .
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كن رصينًـا وانظر الى سلـبيات احلـبيب بعـدل ولطافة
.رقم احلظ.5
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طـموحك يـسـهل عـليك األمـور ويـفتح أمـامك مـجاالت 
ال . كثيرة جلني ا
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تـشاؤمك بـبعض مـا يحـصل معك يـنعـكس سلـباً على
وضعك الصحي .

Ë«b «

يوم جـميل بـامتـياز تـكثر فـيه الفـرص الثـميـنة وتـتقدم
الى االمام بسرعة .
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مـشاكـلك مـع احلـبيـب تبـقـيك فـي قلـق دائم .احلـظوظ
تدعم أفكارك وتطلّعاتك .
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اكــتب حـروف مـرادف الــكـلـمـات
ومـعـانـيـها لـتـنـتـهي الـى اواخر
احلــروف الـــتي تــتـــجــمع حــول
الـدائـرة الـسوداء لـتـحـصل على

طلوبة: الكلمة ا
 1-رتبة دينية مسيحية
 2-عالمة ساعات شهيرة

 3-اعجاب شديد
 4-معدن خفيف الوزن

 5-رئيس وزراء لبناني سابق
 6-مدينة مغربية
 7-مدينة مغربية
 8-سباقات بحرية
 9-احتاد دولي للكرة

 10-مدينة مصرية تاريخية

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22. UK

Issue 6501-6502 Saturday-Sunday 9-10/11/2019
الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6501 -6502 السبت - االحد 12 من ربيع األول 1441 هـ 9-10 من تشرين الثاني (نوفمبر) 2019 م

هيثم احمد زكي

uK ¹ ô wIzUŁË wKOJŠ≈ ∫Í—uš

U «—b « s

مشهد من مؤتمر صحفي عن مهرجان القاهرة السينمائي

‰Ë_« ULN²MÐ≈ œöO  bOFÐ ÊöH²×¹ nÝu¹ Ë ‘uKŽ

سنوات في مسلسل(يا أنا يا إنتي
وعزت أسـباب عـدم مشاركـتهـا منذ
ذلك الــوقـت أنــهــا لم جتـــد الــعــمل
الـذي يـنـاسبـهـا وال تـريد الـتـواجد
واسم الرمضـانية فقط جملرد في ا

الــقـــيــام بــهــذه احلــركــات بــســبب
عـمـرهـا فـيـمـا يـعـتـبـر الـبـعض أن
فيفي مثال للـطاقة اإليجابية وحب
احلـيـاة. وكـان أخـر عـمل لـلـمـمـثـلة
في الـدرامــا الـتـلــفـزيـونــيـة مـنـذ 4

ـؤثرة). ـنـافـسة الـبـاهـتة وغـيـر ا ا
في نـفـس الـســيـاق شــاركت فــيـفي
عـبده الـبوب سـتار الـلبـناني رامي
عـياش في فـيديـو كـليب يـا سكـاكر

السكر قبل أربع أشهر.

هـو أنـا هـعـلـمه إيه أو هـتـعـرض له بـإيه!!..
ده انت اللي بتهدد وبـتبلطج.. ده أنت اللي
قولـتـلي هأجـر واحد واديه  2ملـيون جـنيه
يــرجــعــلي مــنــهم مــلــيــون طب الــواحـد ده
ضيني هيعمل ايه هيخطفني مثال عشان 
على شيـكات?! وال هيمـوتني?! هو ايه شغل
العـصابات بتـاع التالتيـنات ده.. االكالم ده

قدم). 
وعـن مـوقف أســرة أحـمـد ســعـد من األزمـة
قالت سمية(أهله دول معرفش ساكت ليه..
عـمـرو أخوه مـهتـم بحـياتـه هو وبس عـمره
مـا فـكر يـرفع الـسمـاعـة يسـأل أخـوه تعـبان
وال مـاله.. سـايـبـيـنه يـخـبط ومـحـدش فـيهم
قــادر يــســـيــطــر عــلى وضــعه حــتى اخــوه
الـكـبـير الـدكـتـور سامح قـال لي الـطـحال ده

ملوش أهمية في اجلسم). 

وتتـهان وتتـاخد حقـوقها دي قضـية الست
العربية اللي بتتعرض للعنف). 

وعن رد طــلــيــقــهــا عــلى أزمــة صـدور حــكم
بــحــسـبــهـا بــســبب شـيـك بـدون رصــيـد له
ووصـفه لألمـر بـخـطـأ إجرائي أكـدت (أنـها
حررت له الـشيك وطـلبت مـنه أن يتـمهل في
صر وتـقوم بعمل إيداع صرفه حتى تـعود 
في حـسـابـها لـكـنه لم يـنتـظـر وحـصل على
رفض من الـبـنـك لـلـشـيك ورفع بـه الـقـضـيـة
دون أن تــدري رغم أنه كــان هـنــاك وسـطـاء
بـيـنـهـما حلل األمـر وديـا ولم يـخـبـرهم بأنه
رقع قـضـيـة ضـدهـا).تـابـعت( أنت يـا أحـمـد
بتـنزل الـبيـان ده وتقـول خطـأ إجرائي على
أي أساس هل احملامي هيرفع قضية بدون
ما تـعرف زي مـا بتقـول?.. ده كمـان عايزني
اعمـله تعهـد بعدم الـتعرض.. يـا خبر أسود
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ال تــزال أزمــة الـــفــنــانــة ســـمــيــة اخلــشــاب
ومطـلقـهـا الفـنـان أحمـد سـعد تـتـفاعل فـما
بـدأ كـقـصـة حب رومـانـسـيـة وعـرس كـبـيـر
سـرعـان مـا إنـتـهى بـطالق ثم حـرب كـالمـية
عـــبــر وســـائل اإلعالم وصـــوالً الى أفـــعــال
إنتقامـية إمتدت الى سـاحات القضاء وسط
.وخالل إتــهــامــات مــتــبـــادلــة من الــطــرفــ
ـــيس مـــداخـــلـــة هــاتـــفـــيــة مـع اإلعالمـــيــة 
احلـديدي في بـرنـامج الـقاهـرة اآلن  أكدت
ة ال تؤذي أحدًا اخلشاب (أنـها امرأة مسـا
وبــعــد تــصــاعــد األزمـة مــؤخــرًا أدت صالة
اســتــخــارة قــررت بــعــدهــا أال تــتــنــازل عن
حـقوقهـا لطـليـقها) مـضيـفة: (قـضيتي مش
قـضــيـة فـنـانــة مع طـلـيـقــهـا الـفـنـان.. ال دي
قـضيـة كل ست مـصريـة بتـتعـرض لضـغوط
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واخـتتـمت سمـية حديـثهـا بأنـها لن تـتنازل
عن حقوقـها ولديهـا ثقة كبـيرة في القضاء
صـري أن يـعيـد إلـيـها حـقـهـا قائـلـة: (أنا ا
هـطـالـبه بـحقـوقـي كلـهـا أهـمـهم دمي الـلي
مش هــيـروح هــدر مش فــاهـمــة يــعـني ايه
أفـــقــد طــحـــالي عــشـــان واحــد مــســـتــهــتــر

ومتهور). 
وكــان أحـمــد سـعــد قــد أعـلن انــفــصـاله عن
ســمـيــة اخلـشــاب بـعــد زواج دام لـعــامـ

صـــبــاح يــوم  28اذار من الـــعــام اجلــاري 
وتـبــادل الـطــرفـان االتـهــامـات عــبـر وسـائل
اإلعالم بـدءًا من اتهـامات الـسرقـة للـشروع
في الـقتـل والتـلمـيح لـتعـاطي مواد مـخدرة
وغـيـره من األمـور اخلاصـة خالل حـلـقـاتهم
بـبرنـامج شـيخ احلـارة خالل شهـر رمـضان

اضي. ا
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ــعـتـزلـة رغـدة تـعـكف الـفــنـانـة شـبه ا
على قـراءة سيـنـاريو مـسـلسل جـديد
بـعنـوان (هـكـذا انت لـكن) مـن تألـيف
الروائي عاكف حمدي واخراج عمار
شـحــاذة. وقــالت رغــدة في تــصـريح
ـــشـــاركـــة في هـــذا انـــهـــا (تـــنـــوي ا
سلـسل بعـد قراءة الـسيـاريو  وقد ا
اعجـبـتـني الـفـكرة وال سـيـمـا بـعد ان
شـجــعـني االصــدقــاء عـلى تــرك مـدة
االعتزال واستـئناف النـشاط الفني)
ولـكن رغـدة ترى ان (الـواقـع العـربي
بـــرمـــته ال يــــشـــجع عـــلـى الـــعـــمـــكل

ويصيب الواحد باالحباط).
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