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االشــتــغــال الــفـنـي لـيــست عــلى
أحسن مايرام.

وقال (نبـحث دائمـا على األفضل
ألنه قد التـتـاح الظـروف لنـفرض
شـيئـا مـعـينـا في االبـداع الـفني
ألنـنـا نكـون نـتـعـامل مع تـقـنـي
يتعـاملـون مع اآللة فأنـا أشتغل
بالفن وحتـدث عن الظروف التي
ا أصطدم جتعلني أعاني منها 
بـواقع االشـتــغـال في الـتـصـويـر

واالنــتـــاج ولــهــذا فــاالكــراهــات
الـتي تــعـتـرض الـفــنـان مـتـعـددة
ألنه يبحث ويبدع في الشخصية
التي يشتـغل عليـها).وبذلك قارن
ب التلفزيون والسينما واعتبر
أن الــفــنـان فـي الـســيــنـمــا يــجـد
ــقــارنــة مع كـــرامــته لــيــبـــدع بــا
الـتلـفـزيون الـتي أحـيانـا يـصبح

مثل سلعة أو بضاعة .
واجاب عن سـؤال : مـاذا لـو كان
مسؤوال عـلى الثقـافة والفن ماذا

يفعل? 
وقــال: (إذا كـــنت مــســـؤوال عــلى
الــقــطـاع الــثــقـافي أو الــســمـعي
الـــبـــصـــري (وأنـــا أعـــرف أنـــني
ســوف لن أكــون مــســؤوال أبـدا..
أول شيء ســـــأفــــكـــــر فــــيـه هــــو
االستـثـمار ألن الـصـناعـة التقف
عـــنــد صــنــاع الـــفــرجــة والــفن).
وأضـاف (سـأفـكــر في الـسـيـاحـة
ألنـــهـــا ضـــروريـــة لـــلـــصـــنـــاعــة
الـسـيـنـمــائـيـة: وأفـكـر في الـنـقل
ألنه ضـروري لـلـصـنـاعـة وأفـكـر
ـــكــونــات »ألنه البــد أن في كل ا
يكون شـركاء في جـانبك وأعني

كل القطاعات احلكومية).
وأبـــرز ( البـــد من اســـتـــحـــضــار
الـتـجـارة ألنــهـا أسـاسـيـة حـيث
تـساهم في االقـتـصـاد والـترويج
الــسـيـنــمـائي  وعــنـدمــا نـصـنع
فـيـلـمــا نـبـقى نـنـتـظـر مـهـرجـانـا
لــعــرضه ولــهــذا البــد من تــوفـر
قـاعات سـيـنمـائـية الـتي بـدورها
ســتـوفــر مـنــاصب شــغل وبـذلك
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يـــســــارع كـــثــــيـــر مـن الـــنـــاس
ـــوز إذا مـــا لـــلــــتـــخـــلص من ا
ظهـرت علـيه نقـاط سوداء لكن
مـا ال يــعـلــمه كـثــيـرون أن هـذه
لــــيـــسـت عالمــــات عــــلـى عـــدم
صـالحــيـــة الـــفـــاكـــهـــة بل هي
مـــؤشــر عــلـى أنــهــا أصـــبــحت
ا فـيه الكفاية لألكل. ناضجة 
وقـالت دراسة نـشرتـهـا جامـعة
ـتـحـدة كـورنـيل في الـواليـات ا
ــواد الــغـذائــيـة في إن قـيــمـة ا
ــوز ال تــتــغـيــر بــظــهــور بـقع ا
ســوداء عــلى قـشــره أو حتـول

الــثــمــرة من الــداخل إلى مــادة
لــزجــة بــحــسب مــوقع (بــلــود

سكاي).
ــــــوز فـــــاكــــــهـــــة غــــــنـــــيـــــة وا
ــنــغــنــيــز بــالــبــوتــاســـيــوم وا
واأللـياف والـنحـاس وفـيتـام
 Cوفيتام B6 والبيوت قد
تــــســـــاعــــد في الـــــوقــــايــــة من
الـسـرطان وارتـفـاع ضـغط الدم
والـــســكـــري وأمـــراض الـــقــلب
واألوعــيـة الـدمــويـة ومـشـكالت

اجلهاز الهضمي. 
ـوز بسبـب تغير ويتـغير لون ا
عـقـدة فـيـها الـكـربـوهـيـدرات ا

وحتــــولــــهـــــا إلى ســــكــــريــــات
بسيطة. 

لـكن يـبـقـى مـحـتـوى الـسـعرات
احلــراريــة عــلـى حــاله وكــذلك
C الــفــيـتــامــيـنــات وفــيـتــامـ
. وحــمض الـفـولـيك والـثـيـامـ
ـوز في حـالـة نـضجه ويـكـون ا
ا الـتام غـنيـا بالـبوتـاسيـوم 
ــنع تـلف اخلاليــا ويـخـفض
ضـــغط الـــدم ويـــســـاعــد عـــلى
تـنـظيم الـتـدفق الـصحـيح لـلدم
وإزالـــــــــة أي انـــــــــســــــــــداد في
نع اجلـلطات ـا  الشـراي 

واألزمات القلبية.
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ـغــربي مـحــمـد أوضح الــفـنــان ا
الشـوبي لـ (الـزمان) جـوابـا على
سؤال : هل سـبق أن أصـابه ندم
عـلى عـمل فـني? وقـال : إن الـندم
هــو حــالــة إنـســانــيــة البــد مـنه
مـعـتـبـرا أن (الـندم يـكـون مع من

له ضمير حي).
غربي مـحمد ويشار أن الـفنـان ا
ع جنـــمه في الـــشـــوبي تـــألـق و
سـرح و السيـنمـا والتلـفزيون ا
رغم أنه يجد نفسه أكثر في الفن
الـــســـابع. ويــعـــتـــبــر مـن أنــشط
ـغــاربـة عــلى مـواقع الــفـنـانــ ا
الـــتــــواصل االجـــتـــمـــاعي الـــذي
يسجـل باستـمرار مواقـفه بكـثير
من اجلرأة كما أن له حـساً أدبياً
رفــيـــعــاً وله جتــربــة قــصــصــيــة
أصـــدرهـــا مـــنـــذ ســـنــتـــ حتت

عنوان :(ملحمة الليل).
وأضــــاف مـــحــــمـــد الــــشـــوبي لـ
(الـــزمــان) خالل لــقـــاء مــفــتــوح
ـتحف الفن احلديث جرى معه 
في إطار فعـاليات الدورة 25 من
مهـرجان تـطوان لـسيـنمـا البـحر
ـــتــــوسط أنه يـــحس األبـــيض ا
ا بـالـنـدم في بـعض األحـيـان »
يـشـاهـد عـمال فـنـيـا اشتـغل فـيه
وبـعد عـرضه يـجـد نـفسه يـنـتـقد
ذاتـه في إطـــــــــار نـــــــــقـــــــــد ذاتي
مـــوضـــوعي من خـالله يـــحــاول
تـصــويب بـعض الـهــنـات الـغـيـر

جنعل من الصـناعة الـسينـمائية
مـدرة لـلـدخل ولـهـا عـائدات عـلى

االقتصاد الوطني).
ــــغـــربي ويـــذكــــر أن الـــفــــنـــان ا
ـــرمــوق مــحـــمــد الـــشــوبي من ا
مواليد 1963 ابن مدينة مراكش
 كان قد تفرغ للمجال الفني بعد
أن تــــخـــلـى عن وظـــيــــفـــتـه قـــبل
ســـنـــوات  وأكـــد خالل الـــلـــقــاء
ـذكـور الــذي حـضـره جـمـهـوره ا
ــعـجــبــ بـفــنه أن الــعـمل من ا
الـفـني (يظـل الركـيـزة األسـاسـية
لــضـمــان اســتـمــراريـة اإلشــعـاع

الثقافي والفكري لبالدنا).
وكـانت أول جتـربـة له في مـجـال
الـتـمــثـيل الـسـيـنــمـائي في فـيـلم
غـربي سعد (عطش)  للـمخـرج ا
الــشـرايــبي قـبل أن يــثـبت عــلـو
كــعـبه فـي أعـمــال أخـرى عــديـدة
وشـهـيـرة من قـبـيل الـسـمـفـونـية
غـربيـة وطريق الـعياالت وألف ا

شهر ودموع الرمال.
وتواصلت لليوم الثالث فعاليات
مهـرجان تـطوان لـسيـنمـا البـحر
ـتوسط  في دورته 25 األبيض ا
من خالل فـقـرات وبـرمـجـة غـنـية
ومــتـنــوعـة جتــمع بــ عـروض
سابقة الرسمـية و ينتظر عقد ا
الــــــعــــــديــــــد من احملــــــاضــــــرات
ـــوضــــوعـــاتــــيـــة والـــنــــدوات ا
بـــاإلضـــافـــة إلى فـــقـــرات أخــرى
مــتــعـددة مـن قـبــيل (اســتــعـادة)
و(خـفـقـة قـلب) وبـرمـجـة خـاصـة

باألطفال.
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وصل  لـيس عـلى احملافظ هـنـاك نقـمة  لـدى أهـالي ا
زايدات ـقال وحده  وإنّـما عـلى نظـام الصـفقـات وا ا
التـي يتـقاذفـهـا اصحـاب حـملـة عـناوين تـمـثيـل السُـنّة
ـتــمــزقـ احملــطــمـــ مـن جـهــة ومــكــونـات نــيــنــوى ا
بـالـظالئم والــنـوائب من جـهـة أخــرى  وجـمـيـعـهم في
ال السياسي الذين سوق مسلّطة عليـها أنظار ذوي ا
ســبق أن وظّــــــــــفـوه عــبــر ظـروف ومــفــتـرقــات طـرق
أسهمت في جرّ العراق الى أزمات لها أول وليس لها

آخر .
ــنـطـقـة الـعــمـلـيــة الـسـيــاسـيـة احملــنّـطـة وانــشـغـاالت ا
الـذي لم اخلـضـراء بـالـتـافـه والـشـخـصي والـدسـتـور 
يــعـدل بـرغـم جتــــــــربـة اخــتـبـار فــاعـلـيــته في خـمس
عــشــــــــــــرة ســــــــنــة مــريــرة  ثالثــة عــوامل جتــعل
امـكـانـيـة اصالح الـوضــــع االداري حملـافـظـة نـيـنـوى
أمـراً يـحتـاج الى مواصـفـات استـثنـائـية في الـقرارات
الــتـي ال تــعــرف احملـــــــابــاة واجملــامـــلــة مــهــمــا كــان

مستواها .
نـسـمـعـهـم يـقـولـون أنـهم يـريـدون بـنـاء الـعـراق  طـيب
وصل نـصدقـكم  لكـن نريـد أن نرى كـيف ستـبنـون ا
عـــلـى أسس خــــالـــيــــة من الــــفــــســـاد بــــدءاً من ادارة

محافظتها .
سمـعنا عن ايقـاف موظفـ في مفاصل مـالية وادارية
ـفاتـيح الـصـفـقـات في مـجـلس احملـافـظة عـلى صـلـة 
وخـارجه  وهــذا قـرار أوّلي شــجـاع . البــدّ من جـعل
الـعـدالــة تـأخـذ مــجـراهـا وابــعـاد غـريــزة الـتـصــفـيـات
السياسية عن تلك التـحقيقات بأي شكل من األشكال
 فال نـريـد أن نأتي بـجـرعة فـسـاد مضـافـة ونحن في
صـدد مـعـاجلـة مـلـفـات فـسـاد  كـمـا حـدث في عـمـوم

العراق مرات عدة في السنوات السابقة .
ـوصل لــيـست لــلـبــيع  ومَن يـتــوهّم انه  االقـوى في ا
ـزايدات لـشـراء مـنصب احملـافظ أو نـائـبيه ســـــوق ا
فــهــو واهم وجـــــــاهل ومــتــغـــطــرس  وال يــعــرف عن
ّ له ذلك في غفـلة من الزمن وصل شـيئـاً حتى لـو  ا
ــأسـاة الــتي تــثـقـل عـلى ألنه ال يــراهــا إالّ من خالل ا

أهلها .
ـوصل هل يـعـلـمـون شـيــئـاً عن حـدود ردة فـعل أهل ا
الـعـراقـيـ األصالء إذا رأوا مـصـيـر مـحـافـظـتـهم في

سوق النخاسة مجدداً ?
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وهـذه ذرفت من الـدمـوع لفـراق حـبيـبـها مـاحـول تراب
األرض الى ط :

ها مسا ها مصباح.        باجر يشيلون
.          من دمع العيون رجليه شالت ط

ن ظـلـمه يـوم ـظـلـوم  ودرامي اخـر يـشـيـر الى لـقـاء ا
ن احلـســاب..لـكن لــيس لالنـتـقــام بل الطـالـة الــلـقـاء 

حتب :
جثر عذاب الروح.          انه ارضه يهواي
باحلشر بلجي يطول.      موكافك وياي

ودرامي يــدعــو احملـــبــ الطــالــة الــلــقــاء األخــيــر قــبل
الفراق:

.            هاي اتله وكفه حب طولوها 
حزن الهجر جتال.        والفركه كلفه
أهال وسهال بيك.          بالقلب قلنه
ننصب عداوه وياك.       جدام اهلنه

ودارميات ال تخلو من طرافة …وأحيانا وقاحه مثل :
طكني الدهر جالق.   شك ( ط…..ي ) نص
كل فرده راحت صوب.  مدري الزرف وين
ياهي التبدل وياي.       رجلي برجلهه
تنطيني سد بسد.        والزايد الهه
برد الصبح كرصات.    لفني بعباتك
وبساعة الشيطان.       انت وي ذاتك
مد أيدك بستران.        داد انه خيتك
.         نعله اعله ميتك ذوله هلي واع

امن احلزام وفوك.       مرخصون االسمر
خاف الطمع يوزيه.      واحنا نتغشمر

وهـذا دارمي ..يــخـتم مـعـانـاة احملـبــ بـوصــــفـة غـيـر
طبية : 

وصوف.   للونته عاده شنوه الدوه ا
نص بطل تالي الليل.     ويجره ساده

امــااحلـزن في الــدارمي فـانه تــغـلب عــلـيه الــسـوداويه
والقسوة واليأس : 

عندك جفن للبيع.         عمي يبو اخلام
عمدا لطمها الروح.       من جور االيام
وت.          يحضرني هواي اتمنه عند ا
اي .       وينكط ا بيده يغمض الع
للمكبره اتعنيت.          اركض ابهمه
ه اهنا يلدفنت اهواي.      ادفني 

سم لو جتل تردين.       روحي ارد اشورج
هذا اولج بالظيم.         شلون اخيرج

دك دكت ارداف.        كلبي وسكت ليش
احترك دم البيه.          يفتر بعد بيش
اهديلك الدالل            واهديلك الع
واوفي بوفه العباس.    من وافه حلس

كوه وجبرته يتوب.      رد انسه وانساك 
وبلهفة شك لظلوع.      كلبي وتعناك

أنهت وون بسكوت.     وجروحي تدي 
الوكت والشمات.       والدنيا ضدي

..اما اليوم فالدارمي يقول : تلك كانت معاناة احملب
يا دنيا حب اليوم.      ما بيه ضريبة
شي حلبيبه اليهوه شوكت ما راد.  
وجا بعد شتريدون.    يا ضوه عيوني
لو امس ولفي وياي    جا كطعوني

بل صارت األمور اسهل :
صـوفـر يــبـعـد الـروح.   هــيـجي الـعـشك

صار
مــا بــيه تــعب وهــمــوم.  يــا عــشك

الزغار
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استراليا

Austria 20 SCH. Belgium        1.5 , Cyprus 0.5 CY . Czech Republic 45 Czk. Denmark 10Krd. Finland10K . France       1.5,Germany        1.5, Greece 400DR  Poland        1.5, Italy
       1.5   Norway 11 KR, Turkey 500000 TL Spain       10.5 , Sweden 12 SK, Switzerland 3 SFR UK        1, Australia $ 1.5, Canada $ 2.5, Nethrland        1.5, USA $ 2

العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا

مــقــصـودة الــتي شــخــصــهـا في
ــــشـــــاهــــد ويـــــحــــاول بــــعـض ا
جتـاوزهـا مـسـتـقـبال. ويـقـول مع
ـاذا فــعـلت هــذا في هـذا ذاته: ( 
شهد ولم أفعل هكذا تشخيص ا
في مــشــهــد مــا). وشــدد مــحــمـد
الشـوبي أن الفنـان احلقـيقي هو
من »جنــده دائـمــا يـعــيش قـلــقـا
نفـسيـا ألنه يطـمح إلى األفضل
وأمـا شـعـوره بـالـنـدم فـإن األمر

يـــخـــتـــلف عـن مـــفـــهـــوم الـــنـــدم
االعتيادي الـذي نعرفه. فالـنسبة
إلـيه الشـعـور بـالنـدم هـو شـعور
وطـــمــوح لــيــكـــون دائــمــا نــحــو
األفـــضـل واألحـــسن فـي أعـــمـــال

فنية تروق جمهوره.  
وأوضح في أجوبـته على أسـئلة
(الـــزمـــان) أنـه يـــريـــد أن يـــكــون
ا يـتوقع) وذلك العـمل (أفـضل 
بحسب ظروف العمل التي يكون

يــشــتــغـل فــيــهــا. ويــرى مــحــمـد
الــشــوبي أن مــفــهــوم الــنــدم في
الفن واالبـداع اليشبـه ذلك الندم
في احلــــيـــــاة  مــــوضـــــحــــا أنه
»يــطــمح أن يـرتــقي بــفــنه نــحـو
األفضل من خالل نقد الذات نقدا

موضوعياً. 
وكشف أن مسألة الندم وقعت له
في الـــــكــــثـــــيـــــر من احملـــــطــــات
ـــــا رأى أن ظــــروف ـــــواقف  وا
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تـألـقت الـنـجمـة األردنـيـة ديـانا
كـرزون في حــفل غـنـائي ضـخم
احــيـــتـه بـــنــادي الـــصـــيـــد في
بغـداد وحرصت عـلى مشـاركة
الـــفــــانـــز بــــصــــور من أجـــواء

احلفل.
و اشــرقـت ديــانـــا في الـــعــراق
بـطـلّــة تـفـوح أنـاقــة وجـاذبـيـة
ارتـدت فــيـهــا فـســتـانــا أبـيض
شـفـافـا بـراقا وتـزيـنت بـأحـمر
شـفـاة زاد طـلّـتـهـا وهـجـاً كـمـا
اسدلت شعرها األسود بطريقة
ضـــاعـــفــــتـــهـــا ســـحـــراً وهـــو
ــظـهـر) الـذي شـبـهـهـا فـيه الـ(ا

معجبوها بالعروس.
باقة من أجمل األغاني اطربت
بها النجـمة األردنية احلضور
وسط تفاعل قوي منهم بالغناء
والتصفيق وفي نهاية احلفل
حــرصـت إدارة نــادي الـــصــيــد
ياً. على منح ديانا درعاً تكر
من جــانب أخــر طـرحت ديــانـا
كـرزون حـديــثـاً أغـنــيـة جـديـدة
بـالــتـزامـن مع احـتــفـاالت عــيـد
األم بعنوان (هاي الست أمي)
من كـلـمـات عـمـر سـاري أحلان
مـحمـد بشـار تـوزيع موسـيقي
خــــالـــد مــــصــــطـــفـى مـــيــــكس
وماسترجن خالد مصطفى كما
اضي احـتفاالً اطلـقت الشهـر ا
بـــعـــيــــد احلب أغـــنــــيـــة (حب
تــقــلــيــدي)من كــلــمــات مــحــمـد
القاسمي أحلان وتوزيع حا

منصور.
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تخلت شـركة أبل األميـركية عن
إعـادة العـمل بتـصـميم هـاتفـها
iPhone القـد آيـفون إس إي
SE لــكن يـبــدو أنـهـا لـم تـتـخل
عن بـيـعه بعـدمـا ظهـر الـهاتف

ذو األربع بـوصـات لـلـبيـع على
متـاجر الـشركـة على اإلنـترنت.
وأعــادت أبل بــيع هــذا الــطـراز
من هـواتـفـهـا بـاأللـوان الـفضي
والـذهــبي والـفـضي الـفـضـائي
والـــذهــبـي الــوردي وبـــســـعــة

تــخـزين تــبـلغ 32 غـيــغـابـايت
بــأســعـار تــبـدأ من 249 دوالرًا
فـــــقط. وتـــــضع أبـل الــــهـــــاتف
القد اجلـديد للـبيع حتت بند
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(التـصفيـة) وتعد هـذه اخلطوة
ـــثـــابـــة أخـــبـــار رائـــعـــة ألي

ـزيـد شــخص ال يـريــد إنـفــاق ا
من األموال على هواتف آيفون
XS أو XS أو آيـــــــفــــــون XR
مــاكس بــحـسـب مـا ذكــر مـوقع

Cult of Mac التقني.
فـيـمـا سعت شـركـة أبل لـتـقد
نـفـسـهــا بـشـكل مــخـتـلف أمس
االول بــوصــفـهــا شــركــة تــقـدم
خـدمـات تـرفـيـهـيـة ومـالـيـة إلى
جـانب إنـتـاجـهـا لـآليـفـون لكن
ستثمرين ذلك لم يثر اهتمـام ا
ــا أدى إلى انـخــفـاض كــبـيـر

في أسهم الشركة العمالقة.
ـذيـعة فـفي حـفل شـاركت فـيه ا
الـــشـــهـــيـــرة أوبـــرا ويـــنـــفــري
واخملـرج ذائع الصـيت سـتـيفن
سـبـيلـبـرغ أزاحت أبل الـسـتار
عن خـدمـة لــلـبث الـتــلـفـزيـوني
واألفـالم عــــــبـــــــر اإلنــــــتـــــــرنت

باشـتراكات أطـلقت علـيها اسم
(أبل تـي.في. بـلـس) سـتــعـرض
بــرامـج تــلــفــزيــونــيــة وأفالمــا
ســـتـــنــتـج خــصـــيـــصـــا لـــهــذه
اخلــــدمـــة. لــــكن احلــــفل الـــذي
حـضـره عـدد كبـيـر من الـنـجوم
لم يـــنـــجح فـي إثـــارة حـــمــاس
ـسـتـثــمـرين فــهـبط سـهم أبل ا
ـــئــة. ويــأتـي انــخــراط 1.2 بــا
ــتــوقع مــنــذ فــتــرة الــشـــركــة ا
طــويـلـة في حـرب بث الـفـيـديـو
مـتـأخـرا بـسـنـوات عن شـركات
رائـــــــدة فـي الــــــســـــــوق مـــــــثل
نـتـفلـيـكس وأمـازون. ولم تـذكر
أبل تـــفــــاصـــيل مـــهــــمـــة مـــثل
ــا يـــجـــعل من الـــتــســـعـــيـــر 
الـصــعب مـقـارنــتـهـا بــخـدمـات

نافسة. الشركات ا
وكــانت أبل أطـلــقت هـاتف إس

إي في مارس 2016 كـجزء من
اجلـــيل الـــتــاسـع من  آيـــفــون.
وهذا الـنـوع من األجهـزة مزود
بــشــاشــة ريــتــيــنــا بــقــيــاس 4
A9 بـوصة وشـريحـة معـاجلة
وتــقــنـيــة الــبـصــمــة وكـامــيـرا
خـلـفـيـة بـدقـة  12مـيـغـابـكـسل
ومـقـبس سـمـاعـة رأس بـقـياس
. ومن حـيث الـتـصـميم  3.5
فـهـو مـطـابق تقـريـبًـا آليـفون 5
إس أحــد أعــظم تــصــمــيــمـات
آيــفــون في الــتــاريخ بــحــسب

.Cult of Mac موقع
وبـالــتـأكـيــد لن يـكـون مــتـاحـا
ـاضي بــاجلـهــاز الــعــائـد مـن ا
اخلـاصتـ اجلـديدتـ آليـفون
وهــمــا تــقــنــيــة الــتــعـرف عــلى
الوجـه والشـاشات من احلـافة

إلى احلافة.
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فــــوجئ مـــشــــاهـــدو قـــنـــاة
الــعـــراقـــيــة الـــفـــضــائـــيــة
بـاحـتـجـاب بـرنامـج يقـدمه
االعـالمـي الـالمــع فــــــــــائـق
الــعــقــابي يــعــنـى بــهــمـوم
ــــواطــــنــــ ومــــعــــانــــاة ا
والسيـما الشـرائح الفـقيرة
مــــنــــهـم. وتـــســــاءلــــوا عن
االســـبـــاب الــــتي دعت الى
حـــجـب الـــبـــرنـــامج بـــرغم
جنــاحـه وقــدرته عـــلى دفع
سؤولـ الى االستـجابة ا
طالب ناشدات اصحاب ا
شـروعـة وحل مشـاكـلهم. ا
وقــال جــمـهــور الــبــرنـامج
ــــــانع (عــــــسـى ان يــــــكن ا
خـيـرا) وتـمـنـوا عـلى ادارة
الــــقـــنـــاة اســـتـــدراك قـــرار

احلجب.


