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مــجــرد وصـولــهــا إلى الــســجــادة احلــمـراء
حلـــضــــور حـــفـل خـــتــــام الـــدورة الـ34 من
مـهـرجــان اإلسـكـنـدريـة الـسـيـنـمـائي الـدولي
ــتــوسط حــرصت لــدول الــبــحــر األبـــيض ا
النـجمة وفـاء عامر عـلى التقـاط الصور أمام
الـصــحــفـيــ والــفـضــائـيــات ثم نــادت عـلى
نـتج الكـبير مـحمـد فوزي ووجهت زوجهـا ا
حديـثها للـحضور: (ياجـماعة أنا ومـحمد ما
انــفـصــلــنـاش أهــو).و قــالت (إنـهــا فــوجـئت
ببـعض الشـائعـات منـذ الصـباح الـتي تتردد
حــول انــفــصــالـهــا عـن زوجـهــا فــضالً عن
أسئـلة كـثيـرة تلقـتهـا حول هـذه الشـائعة من

قبل أصدقائها.
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مـثل العراقي شارك في سحبة قرعة االحتاد العراقي ا
وسم 2019-2018. للسلة 
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الكـاتب العراقي صدر له عن دار ا للطباعة و النشر
ـعنون  ( اجلـنس في الرواية الـعراقية ) كتـابه اجلديد ا

 ويضم ثمانية فصول .

الفـنـان الـعـراقي يـشـارك حـالـيا
ضــمـن وفــد لــلــفــرقــة الــقــومــيــة
لـلـتـمـثـيل في فـعالـيـات مـهـرجان
الدن لـلـمسـرح العـربي بـنسـخته
قام  في مسقط بعمان. الثالثة ا
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ــمـثـلــة الـســوريـة كـشــفت أنـهــا مـسـتــمـرة في أحـداث ا
اجلـزأين الــعـاشـر واحلـادي عـشـر من مـسـلـسل ( بـاب
احلــارة) بـشــخـصــيـة فــريـال وأن الــتـحــضـيــرات بـدأت

لتصوير اجلزء العاشر خالل شهرين .
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ــوســــــيــقي الــعــراقـي شـارك فـي االمــســيـة الــبــاحث ا
وسيقية الـتي اقامها امس االربعاء الشـعرية والفنيـة وا
ـلتـقى الـعـراقي للـثـقـافة والـفـنون بـالـعـاصمـة االردنـية ا
عـمـان حتت عـنــوان (بـغـداد شـجـن الـقـصـائــد الـعـربـيـة

لونة). ا
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ي االردني الـقى الـثالثـاء مـحـاضـرة في رابـطة االكـاد
الــكـــتــاب األردنـــيــ بـــعــنـــوان(ســمـــيــر أمـــ مــفـــكــر
وقـدم احملــاضـر وادار الـنـقـاش الـدكـتـور أحـمـد ي) عـا

ماضي.
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ي االردني ضـيفه الثالثـاء منتدى الـرواد الكبار االكاد
في مـــحــاضـــرة بــعـــنـــوان (دروس من جتــربـــة الـــربــيع

العربي).
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الـــبــاحـث الــعـــراقي شـــــــــارك امس في الـــنـــدوة الــتي
اقـامـتـهـا دار ثـقــافـة االطـفـال بـعـنـوان (االرهـاب واثـاره
الـفـكـريـة والنـفـسـيـة واالجـتـمـاعـيـة عـلى االطـفـال وطرق

عاجلة). ا
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اخللف ويطبع عـلى وجهها قُبـلة.كما بدا
ذا ويكند في صورة أخرى وهو يقف الى
جـانب حـوض اسـتـحـمـام مـليء بـالورود
ــسك اســـتــلـــقت به بـــيال حـــديــد وهـــو 
يدها.واشار مـوقع الفن الذي نـشر اخلبر
انه (في الـصـور األخـرى فـقـد بـدا ويـكـند
مع بيال حديد في عدة مناسـبات مختلفة
بوضعـيات رومانـسية كـذلك نشر فـيديو
قــصـيــر لـهــمـا وهــو يـقــبـلـهــا داخل احـد
ـطاعم). الى ذلك وبـعـد النـجـاح الكـبـير ا
تحدة الذي حققته ملكة جمال الواليات ا
ا األمريـكيـة السـابقـة ر
فقـيه بتـنـظيم حـفل ملـكة
جمـال لبـنان لـعام 2018
ـــــا رســــالــــة وجـــــهت ر
مــؤثــرة لــزوجــهـا وســيم
صـــلـــيـــبــا الّـــذي دائـــمــا
يدعمها. وقالت(آمنت بي
وبـــأحـالمي اجملـــنـــونـــة
شــــكـــرا لـــدعــــمك الـــدائم
ولــــــدفــــــعـي إلـى حـــــدود
ـتنة مثـاليـة. أنا دائـما 

لك حياتي).

{ لـوس اجنــلـوس  –وكـاالت - احــتـفل
ي ذا ويــكـنـد بـعــيـد مـيالد الـنــجم الـعــا
حــبــيــبــته الــعــارضــة بــيال حــديــد عــلى
طــريـقـته اخلــاصـة حـيث نــشـر سـلــسـلـة
صـور جتـمـعـهـمـا في حلـظـات حـمـيـمـيـة
مــلــيـــئــة بــاحلب وعــلَّق عــلى الــصــورة
بـالـتـالي:( كـل عـام وأنت بـخـيـر مالكي).
وفـي احــدى الـــصــور الـــتي نــشـــرهــا ذا
ويكـند يـظـهر فـيهـا مع بيال حـديد داخل
ــرايــا الــعــاكــســة في كل صــنــدوق مـن ا
ـسـك بـيــد حــبــيـبــته من االجتــاهــات و
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dKO  vKŽ طـريـقته اخلـاصـة واخملـتـلفـة بـالـتـعامل
ـواهب آرابـز مع األطـفـال في بــرنـامج ا

غوت تالنت.
اجلــديـر بـالــذكـر أن بــرنـامج (الــنـجـوم
ي يقوم الصغار الكبار) هو برنامج عا
ـلـكون عـلى استـضـافة األطـفـال الذين 
مواهب مـعيـنة في مـجاالت مـختـلفة من
عــمــر  6أعــوام إلى عــمــر  13عـام و
تـقـد الــبـرنـامج بـنـســخـته األمـريـكـيـة
بــواســطـــة اإلعالمي الــشــهــيــر ســتــيف

هارفي
من جــــهـــة اخــــرى طـــرحت الــــفـــنــــانـــة
ـصـريـــة  شـيـرين عـبـد الـوهـاب فـديـو ا
كـلـيـب اغـنـيـتـهـا (نــسـاي) من الـبـومـهـا
اجلــديــد الـذي يــحــمل ذات االسم عــبـر
قناتـها الرسـمية علـى يوتيوب.وهي من
كـلمـات تـامـر حـس وأحلـان تـامـر علي
وتوزيع نابلسي وهي الكليب األول من
األلــبــوم اجلــديــد و تـصــويــر أغــنــيـة
أخرى وتقرر تصوير أغنيت في فصل

الشتاء.
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شّوق الفنّـان أحمد حـلمي متابـعيه عبر
مـواقع الـتـواصـل االجـتـمـاعي من خالل
نـــشــــره صــــورة مــــؤخــــرًا كــــإعالن عن
بــرنـامــجه الــتـلــفـزيــوني الـقــادم  وهـو
بــرنــامـج (الــنــجــوم الــصــغــار الــكــبـار)
ي بــنــسـخــته الــعــربــيـة.ولــكن لم الــعــا
يفصح حـلمي عن الكـثير من الـتفاصيل
حـول الـبـرنـامج اجلـديـد والـبـعض ظن
أن الصورة إعالن لـبرنـامج (آرابز غوت
تـــالـــنت) إلّـــا وأنه في تـــقـــريـــر خــاص

لــــبــــرنــــامـج (ام بي سي تــــرنــــدنك) 
الـكــشف عن مــعـلـومــات أوضح وأشـمل
عن الـنـسـخــة اجلـديـدة وسـبب اخـتـيـار
ه دونًـا عن الـبـقـية.حـيث حـلـمي لـتـقـد
وقع االختيار على حلمي وذلك خلبراته
الـسابـقة ومـعـرفته لـكـيفـية الـتـعامل مع
األطـفـال حيـث قدّم مـسـبـقًـا الـعـديد من
الــبــرامج الــتي حتــمل نــفس الــنــوعــيـة
ومـــنــــهم: لـــعـب عـــيــــال  من ســــيـــربح
البـونبـون وشويـة عيـال باإلضـافة إلى

{ لـوس اجنـلـوس - وكـاالت - أثارت
يـة أريانا غراندي اجلدل الفنانـة العا
ب رواد مواقع التـواصل االجتماعي
ـتابـعـ بسـبب صورة لـهـا  تظـهر وا
ــتـدتـ فـيــهـا واقــــــــــــفـةً ويـديــهـا 
عــالــيًـا بــيــنــمــا لم تــرتــــدي أي شيء
لـتـسـتـر صـدرهـا الـعـاري عـوضًـا عن
ذلك غـطَّت جـسـدها وضـفـيرة شـعـرها
بــــطالء من درجــــات الـــلــــون الـــوردي

واألزرق.
وبـدت غـرانــدي في الـصـورة وكــأنـهـا

لوحة فنية جميلة جديدة .
واشــار مـوقع الـفن الـذي نـشـر اخلـبـر
ان (بـعض احملـبــ اعـتـبــر أن أريـانـا
بدأت تخرج من أزمتها خصوصا بعد
وفـاة حبيـبهـا السـابق  ماك مـيلـر.كما
انـهـا الــيـوم وبـعـد فــتـرة حـداد تـعـود

ـزاولـة مـشـاريـعـهـا الـفـنيّـة من خالل
تعاقـدها على إحـياء عدد من احلفالت
ـــنــــاســـبــــة أعـــيـــاد الــــغـــنــــائـــيــــة 

الكريسماس ورأس السنة).
ـديـر وفي تــصـريـحــات صـحــفـيــة 
اعـمـالـهـا قـال (أن اريـانـا سـتـأخذ
وقــتــا كـبــــــــيــرا لــلـراحــة ألنــهـا
ـنـزل طــالـبــــــــت بـالـبـقـاء في ا
الى جـانب احــبـائــهـا وتــعـمل
حــالــيـا عــلى الــتــركــيــز عـلى

ـقبـلة) مـشاريـعهـا الـفنـية ا
ـتـنـة مــشـيـرا الى (انـهـا 

كثيرا للجمهور).
وكــــان مـــيــــلــــر تـــوفي
نـــتــيــــــــجــة جـــرعــة
زائــــــــــــــــــــــــــدة مــن

اخملــــــــــــــــــــدرات.

أمــامك جــاذبــيــة ال تــقــاوم عــلى مــا يــبــدو  لــكن في
احلقيقة ما كل ما يلمع ذهب . 
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 عـليك احلـذر في قـيـادتك لسـيـارتك في فـترة مـا بـعد
رقم احلظ 9. الظهر
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إذا كـنت ذكــيـاً سـتــقـاوم انـدفـاعـك األول. ال تـنـخـدع
بالفرص بشكل مباشر .
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ت بك في الـيـومـ تــنـتـهي الـفـتـرة الــعـصـيـبـة الــتي أ
اضي ,رقم احلظ 5. ا
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جناحـات عـديـدة في هـذا الـيـوم  لـكن كن هـادئـا عـند
اتخاذ أي قرار مصيري .
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تـمنح اولـوية خـاصة العمـالك. وقد تـشعـر بالـكآبة من
فترة الخرى.
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مـشـورة األصـدقـاء قـد تـسـاعـدك عـلى بـلـوغ مـا تـريد
بالطريق األسلم ماليا و نفسيا .

ÊUÞd «

الــعـمل ســوف يـضــغط عـلــيك مـنــذ الـســاعـات االولى
وحتى ساعات متأخرة من هذا اليوم.

Íb'«

همات . يوم قد يكون تنجح في الـكثير من االعمال وا
مصيريا لبعض االمور العملية .
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تدهورة مع من ساء تخرج إلصالح االوضاع ا في ا
حتب و االستمتاع مع أصدقائك.
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ة وتـبدأ صفحة جـديدة بيضاء من تطوي صـفحة قد
خالل عرض عمل جديد .
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االوضاع واالحـداث حولك قد جتـعلك تـدخل في كآبة
منذ الصباح.رقم احلظ .3
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ثالث مــجــمــوعـات تــشــكل كــلـمــات من خــمــسـة
حـروف يكـمل بعـضهـا بعـضا بـواسطـة احلرف
االخــيــريـن من كل كــلــمــة.فـي خــانــات الــعــمــود
طلـوبة:(العب كرة الوسط حتـصل على الكـلمـة ا

قدم عربي):
(أ)

مكاسب - سور اوربي شـهير- يقلدان بسخرية
- مجـموع - تعليمات صارمة  –مديـنة ساحلية

سورية  –تمادي  –طائر جارح
(ب)

نــعـرفه اكــثـر من غــيـره  –يـحـاور  –جـريــئـة –
مــديــنــة ســوريـة  –قــرار رئـاسي  –شــكـوك –

مشارف البناء  –احلجر االحمر 
(ج)

قــلــيــلـــة وبــســيــطــة  –غالفه اخلــارجي  –اسم
للحصان  –غلبته- اشعاعه الضوئي  –اداة –

لقب شخصية سياسية مصرية - يقتحم
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كــان فــيـلــمــنــا مـحط اهــتــمـام الــنــقـاد
واحلـضور ونـال الفـيـلم جائـزة افضل
تــمـــثــيل ) وعن دوره بــالـــفــيــلم قــال (
جـسـدت في هـذا الـفـيـلم دور عـبـد الله
غربية مثلة ا ومثلت معي دور ليلى ا
لـــيــلـى والــفـــيـــلم يـــتـــحــدث عـن والــد
اخملـــرجـــة عــشـــتــار الـــذي هـــاجــر من
الـعــراق عـام 1959 وتــزوج من امـراة
انـكـلـيــزيـة اجنـبت مــنه عـشـتـار) وعن
فكرة الفيلم اضاف ( تدور فكرته حول
االيام االخيرة من حياة عبد الله الذي
كان يرقـد في دار العجـزة بضواحي
لندن وعـبد الله يـهم باخلروج
من دار الـــــعــــجـــــزة الى
بــغـداد فـيــمـنع من
اخلــــــــــروج مـن
ــرضي قــبـل 
الـــدار مــؤكــدا

روايــة ووثــيــقــة والــســيــنــاريــو كــتب
بـالــلـغـة االنــكـلـيــزيـة وقـمت بــتـرجـمـة
مـايخص دوري الى الـلـهجـة الـعراقـية
وكـانت تـرافقـنـا اثـناء الـتـصويـر فـتاة
عـراقـيـة لـغـرض مـقـارنـة تـرجـمـتي مع
النص االصـلي وضم كادر الـفيـلم عدد
من الفني ومن اجلنسيات اخملتلفة )
وعـن الـصـدفة الـتـي جـمـعتـه بـعـشـتار
يقول ( شاهدتني عـشتار عندما قدمت
مسرحية روميو وجوليت ببغداد على
ـسرح الـوطـني بلـنـدن فتـم اختـياري ا
لهـذا الدور وحـصل اللـقاء بـعمان و
مناقشة النص ودوري في الفيلم الذي
حفزني ان اكـتب كتابا بـعنوان جتربة
سامـي عبد احلـميـد في السـينـما ومن
اول فــيــلـم الى اخــر فــيـــلم الــذي كــان
دوري فـــيـه بـــائـع الـــصــــحف لــــعـــدي

رشيد).

لـهم بـالـعـودة الى بـغـداد وهـنـا يـتـذكر
تــــفــــاصــــيل شــــوارع وازقــــة بــــغــــداد
ـلك فـيـصل الـثـاني وتــفـاصـيل مـقـتل ا
ـادة الرشـيفـية الـذي يتـناوله الـفـيلم 
وبـعــد مـنــعه من الــسـفــر يـســقط عـلى
االرض ويـتــعــرض الى سـكــته قــلـبــيـة
اودت بــحــيــاتـه  وفي الــفــيــلم هــنــاك
مشاهـد مؤثرة بعـالقة عبد الـله بابنته

عشتار.
واثـنـاء وجــوده بـدار الــعـجــزة سـالـته
مرضة عن ان كان لـديه اقرباء بلندن ا
اجاب بنعم ان لي ابنتي واسمها ليلى
ويـتـتـنـاول الـفـلم مشـاهـد اخـرى لـعـبد
الـله وهـو يـلـتــقي بـنـزالء دار الـعـجـزة
وهم يـغنـون فـيـقـاطـعـهم بـاغـنـيـة فوك
ــشـهــد مــؤثـرا) الــنه خل فــوك فـكــان ا
يــشـار الى ان مــدة الـفــيـلم 40 دقـيــقـة
وهـو شـبـه وثـائـقي النه يـحـتـوي عـلى

يشـار الى ان فيلم عـبد الله ولـيلى هو
من تـالـيف واخـراج  اخملـرجـة عـشـتار
اخلــرســان و تــصـــويــره في احــدى
صـحات في لـندن والـفيـلم من انتاج ا
شــركــة رزورس بــرودكــشــنــز. ويــركــز
الفـيلم (عـبد الـله وليـلى) على الـعالقة
احلـمـيـمــيـة بـ االبـنــة ووالـدهـا وقـد
ابتعدت عنه لـسن طوال. وفي انتاج
هـذا الـفـيـلم تـظـافـرت جـهـود عـنـاصـر
بــشـــريــة من مـــخــتـــلف اجلــنـــســيــات
فاخملرجة عراقية / انكليزية ومديرة
ـصـور االنــتـاج من روديــسـيــا وا
من الــــبــــوســــنــــة ومــــســـؤول
ثل الـصوت من ايـطـاليـا و
دور األب عــبـد الــله عـراقي
ــثـلــة دور األبـنــة لـيـلى و
مــغـربــيـة اضــافـة إلى عـدد

ساعدين األنكليز. من ا
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عـاد مؤخـرا الفـنـان الرائـد سامي عـبد
احلـمـيــد من الـقـاهــرة بـعـد مــشـاركـته
ــهـــرجــان جــونه بــالــدورة الــثـــانــيــة 
الــسـيــنــمـائـي الـدولـي من خالل فــيـلم
(عـــبـــد الـــله ولـــيــــلى ) الـــذي هـــو من
بــطـولــته وتــالــيف واخــراج اخملــرجـة
الـعــراقـيـة عــشـتــار اخلـرسـان  فــيـمـا
ـغربـية لـيلى الـفنان شـاركت الفنـانة ا
سـامي  في بطـولة الـفيـلم بتـجسـيدها
دور لـيــلى  وعن الــفـيــلم حتـدث عــبـد
احلـمــيـد لـ ( الـزمـان ) قـائال ان ( هـذه
هرجان شاركة هي االولى لي بهذا ا ا
وبـفـيـلم عـبـد ولـيـلى وكـانت تـفـاصـيل
ـهــرجـان من الـنــاحـيـة الــتـنـظــيـمـيـة ا
وطــــريـــــقــــة عــــرض وتـــــقــــد االفالم

شاركة رائعة وشاهدنا ا
ية افالم عا
وعـربـية
حـــــــيث

سامي
عبد
احلميد
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ــمـثـلـة الــراحـلـة ديـنــا هـارون ابـنـهـا تـركت ا
الــوحـيـد الــذي لم يـكـمـل الـرابـعــة من عـمـره
بعـد حـيث كانـا يعـيـشان مـعاً في الالذقـية
لـكـن الـطــفل سـيــنـتــقل إلى دمـشق لــتـتــكـفل
ــمـثــلـة تــوالي هـارون بــتـربــيـته إلى خـالــته ا
جـانب ولديها ليونـاردو ونتالي حسب موقع
الـفن. عالقة شديدة االرتباط كان جتمع األم
بإبـنها ورغم ذلك كانا بعـيدين عن بعضهما
ستشفى حيث فضلت منـذ أن دخلت دينا ا
سـتشفى كي العـائلـة عدم أخذ الـطفل إلى ا

ال يراها بحالتها الصحية السيئة.
يـشـار إلى أن هارون فـارقت احلـيـاة االثـن
ـرضـهـا بعـد رقـودهـا في ـاضي مـتـأثـرة  ا

دة قصيرة. شددة  العناية ا

اريانا غراندي
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ريــاض أحــمـد ومن أم عــراقــيــة. أحـبت
رحــمـة الـغــنـاء مــنـذ صــغـرهـا ودرست
أصــول الــغــنــاء لــتــتــمــكن مـن تــطــويـر
صــوتـــهـــا ومـــوهــبـــتـــهـــا أكــثـــر وذلك
بتـشـجيع من والـدهـا. ولكن حـ توفي
والدها تابعت والـدتها تشجـيعها على
االســتــمـرار في تــطـويــر شــخـصــيـتــهـا
ـوهــبـة الـتي ــانـا مـنــهـا بــا الــفـنــيـة إ
تمتلكها ابنتهـا. بدأت  مسيرتها الفنية
من خالل مــــشـــاركـــتــــهـــا في بــــرنـــامج
ــواهب الــصــوتـيــة (ســتـار اكــتــشـاف ا
ي) .حــيث قــدمت في الــبــرنـامج أكــاد
بــاقــة مـن أجــمل األغــنــيــات الــتي القت
ردود افـعـال إيـجـابـيـة من قـبل الـلـجـنـة
واجلمهـور كمـا حظيت بـفرصة الـغناء
إلى جانب أهم الفنانـات والفنان مثل
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طـربـة رحمـة ريـاض في عالم ع اسم ا
الـفن عن عـمــر صـغـيـر ومـا إن شـاركت
ي) حـــتّى فـي بــرنـــامـج (ســتـــار أكـــاد

انتشر اسمها بشكل الفت. 
وواصــلت نــشــاطــاتــهــا الــفــنــيــة بــعــد
خـروجهـا من الـبـرنـامج الّـذي نـافست
فيه الفنان الـسوري ناصيف زيتون
وآخر أعـمـالهـا الـغنـائـية كـانت وعد
مـنـي الـتي ال تــزال حتـظى بــنـجـاح
ضـــخم .وفي الــســطـــور الــتــالــيــة
نــتـعــرف عـلـى سـيــرتـهــا الـذاتــيـة
والفنيـة وفقا لتقـرير نشره موقع

الفن:
ولدت  رحمة في الـبصرة عام
1987 وهي ابـــنـــة الـــفـــنــان

أصالة  وأنغـام ونوال الـزغبي ولـطيـفة
الـتــونـســيـة وغـيــرهن. نــافـست رحــمـة
رياض في البرنامج حتى الوصول إلى
احلــلــقـة الــنـهــائــيـة مع كـل من الـفــنـان
(نـاصيـف زيتـون) من سـوريـا الـذي فاز
ي والـفـنـان مـحـمد بـلـقب سـتـار اكـاد
ــركـز رمــضـان مـن األردن الـذي احــتل ا
الثالث أما رحمة فلم يُوصِلها تصويت
رتبـة االولى بل احتلت اجلمهـور الى ا
ركز الـثاني.  بعـدما انتهت من خالله ا
رحـــمـــة ريــــاض  من بـــرنــــامج ســـتـــار
ي عــمــلت جــاهـــدة لــكي تــنــفــذ أكـــاد
مشروعها الفـني خطوة بخطوة وكانت
أغنـيـة خلـصنـا بالـلهـجة الـلبـنانـية هي
أولى أعمـالـها الـفـنيـة ومن ثم أصدرت
أغنـية بالـلهـجة اخللـيجـية لتـكون آخر

اعـمـالـهـا الـغـنـائـية
أغـنــيـة وعــد مـنّي
الـــــــتي حـــــــقــــــقت
جنـاحــا كـبــيـرا إذ
تـــخـــطّت نـــســـبـــة
مــشـاهــدة فــيــديـو
األغنية عبر يوتيوب

الـ  20مليون مشاهدة بأقل
من شهر واحد. 

ومن اعـمـالـهـا: إنـسـان انـاني
جــــيــــــــلـك يـــوم أو اتــــبـــوس
ايــديـه ارحــمــونـي يــا عــالم
دعــوة قــطـريــة مــوغــلــطـته
خــلــصــنــا االاكــلـلــهم الــله
كــــر بــــوســــة عــــنـــودي

وينك ووعد مني. 
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احمد حلمي

{ باريس  —وكاالت - قـضت مـحـكـمة
بتـغـر مغـنـيي الـراب الفـرنـسيـ بـوبا
وكـــــــاريس 50 ألف يـــــــورو (57000
دوالر) لكل مـنهـما بـعد أن تشـاجرا في
ــــا عـــــطل مــــطـــــار أورلي بـــــبــــاريـس 
الـــــرحالت وأحلـق أضـــــرارا بـــــإحــــدى

غادرة.  صاالت ا
وحـكم الــقـاضي عــلى الــرجـلــ أيـضـا
ـا بـالـســــــــجن مـع إيـقـاف الـتــنـفـيـذ 
يعـني أنهـمـــــــــا لن يتم سـجـنهـما بـعد
أن أمــــضــــــــــيــــا ثالثــــة أســــابــــيع في

احلجز.
وكان بوبا وكاريس ومرافقوهما تبادلوا
طار في األول اللكـمات والـركالت في ا

اضي. من آب ا
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