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الـقـاص السـوري صـدرت له عن الـهيـئـة الـعامـة الـسـورية
للكـتاب مجموعة قصصية بعنوان (خريف رجل يحتضر)

مركزا فيها على تقد شخوص غريبة األطوار.
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الــــنـــحــــات الـــعـــراقـي وصل الى
البـصرة ألجـراء عـملـيـات صيـانة
عـلى تـمـثـال الـشـاعـر بـدر شـاكـر
السـياب بتـوجيه من وزير الـثقافة
والــســيــاحــة واآلثـار عــبــداألمــيـر

احلمداني .
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رئـــيس رابـــطـــــة الــكـــتّــاب األردنـــيــ حـــضــر الـــســهــرة
الرمضـانية التي اقامتها اللجـنة االجتماعية في الرابطة 
مـساء االحـد وتتـخلـلـها قـراءات شعـرية ونـثـرية ومـسابـقة

ثقافية.
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ـمـثـلـة العــــــــراقـيـة مـشغـولـة بـالـتدريب عـلى مـسـرحـية ا
ـفـلتـر) مع نـخبـة من جنـوم اخلـليج ومـنـهم طارق (عـنتـر ا
الـعـلـي وهنـد الـبـلـوشي والـتـي سـتـعـرض في عـيـد الـفـطر

بارك. ا
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الفــــــنـان الـسوري غـادر دمـــــــــشق الى دولـة اإلمارات
من اجل تـصــويـر حـلــقـة من بــرنــــــــامج (أنـت الـشـيف)
الــذي يـــــــــعــرض خالل شــــــــــــــهــر رمـــضــان  كـــمــا
يــسـتــعـد لــطـرح فــيـلــمه الـقــصـيــر(ديب) وهــو من تـألــيـفه

وبطولته .

انـتـبه لـتـقـلـبـات الـطـقس فـهي مـضـرّة وقد تـدفع ثـمن
االستهتار الحقاً 
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قـد يتـربص بك بـعض الـزمالء بـغـيـة تـشويـه صورتك
يوم السعد االربعاء.
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إلتـقط فـرصة مـناسـبة وتـوقع اخـباراً ايـجابـية وجـدية
شروع. آتية إليك تتعلق 
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ـنـافسـ تـفشـل ألنّ صفـحـتك النـاصـعة مـخـطـطات ا
أكبر من مخططاتهم .رقم احلظ 2.
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تــربــكك ظـــروف خــارجــة عن إرادتك اال انــهــا تــعــمل
صلحتك .رقم احلظ 2.
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استـعـدادك للـدفـاع عن الـشريك حـتى الـنـهايـة يـعزز
موقعك عنده .رقم احلظ.3
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ـيزة أو لـقاء اسـتثـنائـياً أو قد تـعرف قـصة عـاطفـية 
أوقاتاً سعيدة ال تنساها.
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عـلــيك اإلكـثـار من تـنـاول اخلــضـروات واالبـتـعـاد عن
اللحوم  فهي مضرة بصحتك.
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الـيوم يـحمل جـديداً بـدون أيّ شكّ قد يـترجم بـحسم
إيجابي أو سلبي لعالقة ما .
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ـصاحلـة مع الـزمالء قـويّة  وال سـيـما تـكون فـرص ا
. إذا كنت صبوراً ومتفهّماً
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تـتـمـتـع بـصـحـة جـيــدة بـفـضل اجلـهـود الــتي بـذلـتـهـا
ارسة الرياضة يومياً  أخيراً وال سيما 
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تـعـقـد تــعـاونـاً مع مـنــافس فـتـثـمـر اجلــهـود وتـنـتـعش
اآلمال وتعود األمور الى مجاريها.
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ـا امال دوائـر الـشـبـكـة 
يـنـاســبـهــا من مـرادفـات
بــحـــيث تـــنــطـــلق دائـــمــا
باالجتاه الذي تشير اليه
االســــــــــــــــهــم مــع احلـل
الـصــحـيح حتــصل عـلى

ربط متكامل للحروف.
1- عاصمة اوربية

شيا  -2
3- عاصمة اوربية
4- افعى سامة

5- بـطل ســلـســلـة افالم
امريكية
6- يرقدا

7- صاروخ اوربي
8- تزييف 

9- مدينة فرنسية
10- عاصمة اوربية
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عام دفعته إلى االهتمام بصحته
لـــكــنـــهــا أتـــاحت له أيـــضــا إعــادة
اكـتـشــاف نـفــسه كـمــمـثل في وقت
كان يستعد فيه للعب دور البطولة
ـودوبـار في فـيـلم اخملـرج بـيـدرو أ
اجلـــديـــد وهـــو من أفـالم الـــســـيــر

الذاتية. 
وقال بانـديراس في تصريح له في
ـودوبار كـان حـيث يـنـافس فـيـلـم أ
(األلم واجملـــد) بــ أنـــد جــلــوري)
على جائزة السعفة الذهبية (كانت
الــنـــوبــة الــقـــلــبــيـــة درســا رائــعــا
حلـيــاتي). وأضـاف (لم أعـد أدخن.
أؤدي تــمــارين أكـــثــر من ذي قــبل.
أشـعـر بـصفـاء ذهـني أكـثـر وأعدت
اكـتـشـاف نـفـسي بـصـورة ما).وفي
ـــــمـــــثل اآلونـــــة األخـــــيــــرة أدى ا
اإلســـبـــاني الـــذي شـــارك في أفالم
مــثل (قـنــاع زورو) (ذا مـاسك أوف
زورو) و(إيفيتا) دور الرسام بابلو

كر منصوز

اخملرج الـعراقي تلـقى تعازي الـوسط الفـني لوفاة شـقيقه
الـدكــتـور غـازي سـائــلـ الـله تــعـالى ان يـسـكــنه فـسـيح

جناته.

ــــتــــطـــرف جــــان مــــاري لــــوبـــان ا
واعـتـرف بــصـفـعه نــسـاء.وتـمـسك
ديلون بـبعض آرائه في مقـابلة مع
انش) صحيـفة (لو جـورنال دو د
يـــــــوم األحـــــــد وقـــــــال إن بـــــــعض
الــتـــصــريـــحــات الـــتي نــســـبت له
حُـــــرفـت.وقـــــال (ال أعـــــارض زواج
.. ال أهتم.. يـجب أن يـفعل ـثلـيـ ا
الـنـاس مـا يـشـاؤون... لـكـنـني ضد
تــــبــــني زوجــــ من ذات اجلــــنس

لألطفال).و
أضــــاف (هـل قــــلت إنـي صــــفــــعت
امـــرأة? نــــعم.. لـــكـن كـــان عـــلي أن
أضيف أنـني تلـقيت صـفعـات أكثر
ا أعطيت بكثير. لم أحترش بأي
امـــرأة في حـــيــاتي. أمـــا هن فـــقــد

حترشن بي كثيرا).
الى ذلك قــال الـنــجم الـســيـنــمـائي
أنــطـونــيــو بــانــديـراس(إن
نوبة قلبية تعرض لها قبل

كان هناك شيء واحد أنا فخور به
بشكل حقيـقي فهذا الشيء الوحيد
هـنية.وهذه السعفة هو مسيرتي ا
الـــذهــــبـــيــــة مــــنـــحت لـي من أجل
مـسـيـرتي ولـيس لـشيء آخـر وهذا
هــــو ســــبب ســــعـــادتـي وســـروري

ورضائي).
وتـســلم ديـلـون اجلـائـزة من ابـنـته
أنــوشـــكـــا ديـــلــون. وقـــام ديـــلــون
بـبـطولـة أفالم من بـيـنـها ”الـفـهد“
)ليوبارد) للمخرج لوتشينو

فـيــسـكـونــتي الـذي فـاز بــاجلـائـزة
الـــكــبــرى فـي مــهــرجـــان كــان عــام
1963وشغل ديلون الرأي العام
عـلى مــدى مـسـيــرته مـثـلــمـا حـدث

عـــــنـــــدمـــــا أعـــــلن
صـــــــــــداقـــــــــــتـه
لــــلــــســــيــــاسي
الـــــــفــــــرنــــــسي
الـــــيـــــمــــــيـــــني

ــمـثل {  كـان - وكــاالت- تــســلم ا
الفـرنسي أالن ديـلون األحـد جائزة
الـسعـفة الـذهـبيـة الفـخريـة تقـديرا
سيرته الفنية التي امتدت لست
عــامــا شــرفــيــة في مــهــرجــان كـان
الـسـيـنــمـائي الـدولـي بـعـد جتـاهل
انــــتــــقـــادات جنــــمت عـن آرائه في
. وأدت وســامــة ـــثــلــيـــ ــرأة وا ا
ديـــــــــــــلــــــــــــون وأدواره فـي األفـالم
الـرئيـسيـة في السـينـما طـول فترة
الستيـنات والسبعـينات إلى جعله
رمـــزا في فــرنـــســا وقــد اســـتــقــبل
بـحـفـاوة كـبيـرة من قـبل اجلـمـهور
خالل احـتـفال خـاص في مـهـرجان
كان.وأثار قرار تكر ديلون البالغ
من العمر  83عاما جداال وال سيما
خـارج فرنـسـا ونُشـر الـتمـاس على
ــتــحــدة االنــتــرنت في الــواليــات ا
جمع أكثر من  25500توقيع.وقال
هرجان (إذا ديلون في كلمـة أمام ا

الفجر  3.26
الظهر  12.06
غرب  7.01 ا
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عن زيد بن خـالد اجلـهني رضي الـله عنه قـال: قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم: 

(من فطَّر صائمًا كان له مثلُ أجرِه غيرَ أنه ال ينقص من
أجر الصائم شيئًا). 

وقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم:
 (من مات وعليه صيام صام عنه وليه)

(رواه البخاري ومسلم).
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ــطــرب الــعــراقي يــحــيي حــفــلــ في قــاعــة هــالــيك في ا
قبل. اسطنبول بتركيا يومي 12 و 13آب ا
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مـثل أحـمـد فـهمي لـوعـكة صـحـية تـعـرض ا
ـستـشفى قـبل 3 ايـام ادت الى دخوله الى ا
واتـضح ان وعكـته بسـبب ارتفـاع في ضغط
الدم نـتيـجة طـول ساعـات تصـوير مـسلـسله
الواد سـيد الشحات.وكشفت مصادر مقربة
ـسـتشـفى ـوقع الـفن (انه غـادر ا مـنه وفـقـا 
اال أن الـطـبــيب أجـبــره عـلى أخــذ قـسط من
الراحة االلزامية الستقرار حالته الصحية).

UN «u  …—œU³
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سألناه :
{ هل اقـامــتك الــطـويــلــة في اخلـارج ألجل
الـعمـل في التـدريس قـد أثـرت عـلى انـتاجك

الفني وهل شعرت بالندم عليها ?
ــ اكيد شـعرت بالنـدم بل اني اكتشفت
بـأني كـنت غـارقـاً بـاخلـذالن إذ تـسبب
اخالصي بــعـمــلي الـتــربـوي بــحـدوث
فــجـوة بــيـني وبــ اجلــمـهــور وكـنت
اظن ان هــذه الـــوظــيــفــة ســتــفــتح لي
نـافـذة علـى اوربا ولـكن عـدت واحلـمد

لله وال زال في العمر بقية 
{ ايـن انـت وسط هــــــذا الـــــضــــــجـــــيـج من

االغاني الهابطة ? 
ــ ال يـأتـيـني بـعض من هـذا الـضـجيج
أال ليـزعجـني حيـنمـا اسمـعه صدفة ..
وهـو مـوضـوع بـاحلـقـيـقة ال يـعـنـيـني
وجل خـوفي هـو ان يـنـشـأ جـيل يـظنه

هو الصحيح .
{  كــيف يـتم اخـتـيـار اغــنـيـاتك والـبـومـاتك

الغنائية ?
ــ في آخر الـبـوم لي مثال وهـو (سألت
الـنـاس)قـمت بـتــنـفـيـذ بـعض االشـيـاء
ـكـمـلـة اضـطـرتـني لـتـأخـيـر اصداره ا
اضـافـة الى اني كـنت أبـحث عن ظرف
جنـــد فــيه من يـــحــمــيــنـــا من فــوضى
النشـر وخاصة عـلى وسائل التواصل

االجـتـمـاعي (فـيس بـوك او يـوتـيوب)
والـتي تـعـمل عـلى مـصـادرة حـقـوقـنا
وجتـعـلـنـا من دون حـقـوق .. نـأمل ان

ستقبل . جند قانوناً يحمينا في ا
واأللـبـوم يــحـتـوي عـلـى سـبع أغـاني
وثالث مــواالت شــارك في كــتــابــتــهــا
ســـعــدون قــاسـم و كــاظم اســـمــاعــيل
الـــكــــاطع وانـــا كـــتــــبت اغـــنـــيـــة االم
وحلـنـتـهـا ايـضـاً امـا الـتـلـحـ فـكـان
لكاظم فـندي في ثالث اغاني و كوكب
حمزة في اغنية واحدة هي جنة هلي

وانا في اغنيت .
{ هل ســــجــــلت اغــــاني فـي يـــوم مــــا ولم

تعجبك?
ــ نـــــدمـت عـــــلـى بـــــعـض االغـــــاني ال
لــرداءتـهــا بل الني نــفـذتــهــا بـســرعـة

ولكل اغنية ظروفها . 
ـــلـــحــنـــون والـــشـــعــراء الـــذين { من هم ا

يزة للجمهور ? قدموك بطريقة 
ــ طبعا التقد دائما يكون من حصة
لحن االول ... لذا سيكون او تكليف ا
اجـابة هـذا الـسؤال خـاص او مـرتبط
ـلـحن كاظـم فنـدي وشـكـري ما زال بـا
قـائـمـاً لـلـراحل طـالب الـقـرغـولي ح
اسـتـقبـلـني في االذاعـة بـأهتـمـام بالغ
وتـقـديـري حلـرص كـوكب حـمـزة على

مـــاقـــدمـه لي وأقـــدم بـــالغ احـــتـــرامي
لـلملـحنـ االخرين مـثل علـي خصاف
وابـراهـيـم الـسـيد كـمـا اخـص بـالـذكر
الـشـاعـر جـبـار الـنـجـدي الـذي قدم لي
عــدة اغــاني ابــرزهــا اغــنــيــة (وهــبت
الـقــلب لك ) وهي بــالــلـغــة الـفــصـحى
واغــنــيــة (من حــبــيــتك) و ( جــاي من
تـــــالي وكـت) وهن مـن احلــــان كـــــاظم

فندي .
{ ما تـأثـير غـياب كـاظم اسمـاعيل الـكاطع

عليك ?
ــ اكـاد اجزم اني حتـملت مـعانـاة هذا
الفـقدان وال احد سـواي خسـر الكاطع
فــهــو شــاعــر غـريـب االطــوار ويـكــتب
الـقـصـيـدة بـشــكل مـخـتـلف واني ارى
انه يــنــــحت الــكــلـمــات نــحــتـاً او انه
يـــكـــتب بال وعـي حــتـى بــعـــد اكـــمــال

القصيدة . 
{ هل لـــديك مـــشــاريـع تــســـجـــيل اعـــمــال

جديدة?
ــ هــنــاك اغـــاني مــؤجــلــة لـــلــشــعــراء
االعــــزاء مــــهــــدي الــــســــوداني وداود
الـــغــنـــام وجـــبـــار صـــدام اتــمـــنى ان
يــعـيــــنـني الــظـرف عــلى تـســجـيــلـهـا
بــأســرع وقت ... نـاهــيك عن اكــثـر من
اغـــنــيـــة لــلــــــــشــاعـــر فــالح حـــســون

الدراجي . 
{ هل لديك تفكير بالسفر مجدداً ?

ــ ابــــداً فـــقـــد عـــدت وكـــرمـت من قـــبل
مـنظـمة الـبصـرة للـثقـافة وانـا استـقر
االن في مـــحل ســكــنـــاي في مــيــســان
ــــدة االخــــيــــرة عــــلى وعــــمــــلـت في ا
اســتــكـمــال تــســجـيـل بـعـض االغـاني
بسرعـة وفي استوديـو ( حكمت) واذا
كان من سـفر جديـد فهـو للعـمل الفني

فقط ولوقت قصير .
{ وما هو جديدك ?

ـغـترب ـلـحن ا - لـدي تـفـاهـمـات مع ا
نـامق اديب عـلـى اعـمـال جـديـدة ولـقد
الــتــقـــيت به اثـــنــاء زيــارته لـــلــعــراق
لحن كاظم مؤخرا وهناك اعـمال مع ا
فنـدي وهي في طور اعـدادها للـتنـفيذ

قريبا .

بـيـكاسـو في الـدرامـا التـلـفزيـونـية
(جيـنياس) (الـعبـقرية) .يـدور فيلم
(األلـم واجملــــــد) حــــــول مــــــخــــــرج
سـيـنـمـائي مـسـن مـعذب يـتـأمـل ما
مـضى مـن حـيــاته. وجـمـع الـفــيـلم
ـمــثـلـة مـجــددا بـ بـانــديـراس وا
بينـيلوبي كروز الـتي عملت طويال
ــمـثل (إنه لم ــودوبـار.وقـال ا مع أ
ودوبار وهو يعرف في البدء أن أ
صـديق مـقرب سـيـنـقب في حـياته
الشـخصـية بحـثا عن حـبكة الـفيلم
اجلـديــد الـذي وصـفه اخملـرج بـأنه
سـيـرة ذاتـيـة في جـزء مـنـه وخـيال
في اجلـزء اآلخـر).وقـال بـانـديراس
ودوبار) بـالهاتف وقال (طلبـني (أ
سأرسل لك نصا ستجد فيه الكثير
من اإلشــارات إلى أنـاس تــعـرفـهم)
وأضاف بانديـراس (بالفعل أرسله
لي وقـــرأته وقـــلت فـي نـــفــسـي يــا

إلهي إنه هو).
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ـصـري قـدم انـاشـيـد وابـتـهـاالت ضـمن امـسـية ـنشـد ا ا
ـلــكي بـالـعـاصـمـة االردنـيـة ـركـز الـثـقـافي ا اقـيـمـت في ا
عـمـان ضـمن أمـسـيـات رمـضـان الصـوفـيـة الـتي تـقـيـمـها

وزارة الثقافة االردنية.
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في الــشـهــر الــفــضـيـل تـكــثــر مــشـاهــدتــنـا
لـلـمــواقف االنـســانـيـة الــتي تـؤكـد الــتـكـافل
االجتماعي ومـنها مـبادرة رصدتهـا صفحة
ـواطن من (بـاب الــطـوب) في (فــيــسـبــوك) 
بعشـيقـة قام بافـتتـاح فرنًا إلنـتاج الـصمون
وعلـق علـى بابه (اذا لـم يكـن لديـك ماالً فال
تــســتــحـي وتــتــرك عــائــلــتـك بال أكل فــخــذْ
مـــاحتـــتـــاجـه فـــرزقك ورزقي عــــلى الـــله )
ـواطن متواصـلة خالل شهر ومبادرة هذا ا

رمضان وما بعده.

 عـنـدمـا يـحل شـهـر الـصـيـام
في فــتـرة احلــر يـحــتـاج
اجلـــسم إلـى كـــمـــيــة
كــــــــبـــــــيـــــــرة من
الـــــــســـــــوائل 
ـــاء ويـــشــــكل ا
أفــــضـل ســــائل
يــحـتــاجه الــصـائم
وعـــلـــيه تـــنــاولـه بــ حلـــظــة
االفـطـار ووقت االمــسـاك ويـنـصح
اطــبــاء الـتــغــذيــة الـصــائم بــتــجـنب
ــشــروبــات الــغــازيــة الــعــصــائــر وا
احملالة ومــشــروبـات الــطــاقـة ألنــهـا
حتــــتـــوي عـــلى مـــســـتـــوى عـــال من
السعـرات  مشيـرين الى ان (أن علبة
ــشــروبــات الــغــازيــة صــغــيــرة من ا

(330 مــلــلــتــر) حتــتــوي عــلى ســبع
مـالعق صـــغــيـــرة ســـكــر وأن كـــوبــا
واحـدا من الـعـصـيـر يـعـطي لـلجـسم
100 سعر حراري) كما ينصحون
قليات الصائم باالمتناع عن تناول ا

حفاضا على الصحة
نع اكتساب الوزن و
الـزائـد مشـيـرين الى
انه (حـتى الــكـمـيـات
القـليـلـة من األطعـمة
ــقــلـــيــة كــالــفالفل ا
ــقــلــيـة الــبــطــاطــا ا
ــــــقـــــلي الــــــســـــمك ا
ـقلية واخلضروات ا
تـــــــــــزود اجلـــــــــــسـم
بـــكـــمـــيـــات كـــبـــيــرة

نـسـبيـا من الـسـعـرات احلـرارية ألن
كل مـلـعـقـة كـبـيـرة من الـزيت بـغض
الـنــظـر عن نــوعه حتـتــوي عـلى 90
ســعــرا حــراريــا  إضــافــة إلى أنــهـا

تسبب اضطرابات في الهضم).
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شـرح اإلعالمي اللبناني جورج قرداحي في
الــكــثـــيــر من األمــور الــتي تــتــعــلق بــحــيــاته
ــهـنـيــة حـيث حتــدث بـدايـةً عن اخلــاصـة وا
حـقـيـقــة إسالمه قـائالً (أنه لــيس هـنـاك من
داعي لتـغـييـر ديـانته كـونه يـحتـرم الـديانـت
ــســيــحــيــة كــونــهــمــا األقـرب اإلسالمــيــة وا
لـبعضهـما البـعض).وأضاف:(األديان جاءت
الحـترام وحـمـايـة اإلنـسـان ومـا يـهـمـني هو

اإلنسان).
ـعجـبـات وحـقـيـقة وفيـمـا خصّ تـعـامـله مع ا
خيـانته لزوجته قال(مراتي مقفشتنيش وأنا
لم أفـــعل أي شيء يـــجــرح شـــعــور أبـــنــائي
طـوال حياتي خاصـة أن لدي ابنتـ صبايا
ــعــجــبــات وبــ اآلن ووضــعت حـــدًا بــ ا
بــيـتي وحــافـظت عـلــيه احلـمــد لـله).وكـشف
قـرادحي أثنـاء حـلـوله ضـيفـاً ضـمن بـرنامج
(شــــيخ احلــــارة) (أنه وافـق مـــؤخــــراً عــــلى
خــوض أولى جتــاربه الــتـمــثــيــلـيــة من خالل
عـمل فـنـي مـصـري يــحـمل اسم "حــكم عـلى
صري مـصطفى الـهوا" من تألـيف الكـاتب ا
مـحرم واالتفاق معه على أجر مرتفع يعادل

أجر أشهر جنوم الفن).
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لـعل صــوت كــر مـنــصــور هـو من
بــ اعـظم االصــوات تـأثــيـراً في
ــآثــره نــفـــوســنــا و ذلك يـــرجع 
تـفردة والـشـجيـة التي الـفنـيـة ا
جـــعــلــتـه اهال لــذلك بـــاعــتــبــاره
صــــوتـــا تــــام االداء في نــــبـــراته
السـاحرة الـتي نهـلت من التراث
الغنـائي العراقي االصـيل لتشق
طـــريــقـــهــا عـــبــر االداء الـــرفــيع
الـــنــاجم عـن مــوهــبـــة قــوامــهــا
الــــشــــجن الــــذي يالمـس اشـــد

غرائزنا عمقا. 

اسماعيل كاطع 
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ــصـري ــصــري مـاجــد ا ـمــثل ا كــشف ا
أنه رفض دخـول ابـنته مـاهـيتـاب الى عالم
الـتـمـثـيل بــيـنـمـا يـقـبل ان يـدخل جنـله آدم

اجملال عينه.
ــصـري خالل حـلـوله ضــيـفـاً عـلى وقـال ا
بــرنــامج شـــيخ احلــارة اخملــرجــان خــالــد
يــوسف ومــحــمــد ســامي والــفــنــان تــامــر
حـسنـي طلـبـوا ابنـتي لـلعـمل مـعهم كـونـها
شـخصـية كـومـيديـة جداً لـكن أنا أرفض
وال جتـرؤ ابنتي على طلب الـتمثيل ليـقينها
ــوقــفي..أنــا حــر في بــيـتـي وهـذا لــيس
عــيــبــاً في الــوسط الــفــني الــذي أعــمل به

وأكسب منه).
صري وعن خـلع ابنـته للحـجاب كـشف ا
(أن ابـنـته ارتـدت احلـجـاب ثم خـلعـته ثم
قــررت ارتـــداءه وكــان شـــرطه مـــعــهــا أن
احلــجـاب لـن تـخــلــعه مــرة أخــرى) حـيث
قـال: (احلــجـاب مش لــعـبــة لـكـن حـيــنـمـا
تـكون في منـزل زوجها هي حـرة) مشيراً
ــقـبل وزواج إلى زواجــهـا مــطـلع الــعـام ا

قبل. جنله في تموز ا
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