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ثقافة وفنون

مالحظات �صارمة من لجنة التحكيم ...ووعود بالتب ّني من وزارة الثقافة

مهرجان �سينما ال�شباب والأفالم الق�صيرة الثالث يغلق �أبوابه ...و«بطارية �ضعيفة» ينال الذهبية

َ
تحظ األف�لام المشاركة بمهرجان سينما الشباب
لم
واألفالم القصيرة الثالث بمجاملة ودّية من لجنة التحكيم.
ب��ل ج��اءت مالحظاتها ص��ارم��ة وف��ق البيان الختامي
للمهرجان ،ال��ذي تاله رئيس اللجنة المخرج اسماعيل
نجدت أنزور ،عاكسة جدّية الحكم ومهنية مطلقيه بعيدا ً
عن أيّ نزعة شخصية.
وج��اء ف��ي البيان :ف��ي س��وري��ة ،الشباب ليسوا هم
المستقبل فحسب ،بل هم الحاضر أيضاً .ذلك ألن نسبتهم
تزيد عن  60في المئة في مجتمعنا .ومن هنا يكتسب
المهرجان أهميته كمتن ّفس للشباب السوري المبدع الذي
يطمح ألن يغيّر العالم بالسينما.
�وج��ه أن��زور ِباسم لجنة التحكيم بالشكر إلدارة
وت� ّ
المهرجان لعدم ّ
تدخلها في أعمال اللجنة التي ت ّمت في
ج ّو من الشفافية والح ّرية التامة .ولفت صاحب «فانية
وتتبدّد» إلى أن اللجنة تالحظ بقلق أن نسبة ال بأس بها
من األفالم المشاركة في المسابقة ال تراعي طبيعة الفيلم
القصير وخصوصيته اإلبداعية ،ال من حيث البنية وال من
حيث طبيعة الخطاب .كما تالحظ أن أعماال ً مشاركة كثيرة
تتخذ من الدراما التلفزيونية مرجعية جوهرية وتقنية.
كما رأت اللجنة أن هناك أفالما ً تصدّت ألفكار كبيرة
بإمكانيات ضحلة ،ما ح��ال دون تم ّكن مخرجيها من
تقديمها بالشكل المطلوب .كما أشارت اللجنة إلى ضعف
اختيار الموسيقى واستخدامها في معظم األفالم المشاركة،
والتركيز على أماكن التصوير وخل ّو معظمها من البشر كأن
األحداث تجري في أماكن مهجورة ،عدا بعض االستثناءات
في بعض األفالم.
وق �دّم��ت اللجنة مقترحاتها إل��ى المؤسسة العامة
للسينما ب��أن تعيد النظر في آلية قبول السيناريوات
المقدّمة من الشباب ،وتعيين مستشارين دراميين لهم،
وكذلك إخضاع أصحاب النصوص الفائزة لدورات عملية
مك ّثقة قبل إعطائهم فرصة إلنجاز أعمالهم في المستقبل.
وحظي في هذه ال��دورة من المهرجان ،فيلم «بطارية
مالي قدره  300ألف
ضعيفة» بالجائزة الذهبية مع مبلغ
ّ
ليرة سورية .وهو من سيناريو وإخ��راج قتيبة الخوص

الذي تسلّم الجائزة من وزير الثقافة عصام خليل ومدير
المؤسسة العامة للسينما محمد األحمد والمخرج اسماعيل
حس التجريب وتم ّكنه من
نجدت أن��زور .وذلك المتالكه
ّ
سينمائي متماسك بعناصر محدودة وإبداع
بناء مشهد
ّ
مو ّفق ،وابتكاره زوايا تصوير ت ّتسم بالجرأة واالحتراف.
وف��ي ح��دي��ث إل��ى «ال��ب��ن��اء» ،أك��د ال��خ��وص سعادته
بالجائزة التي يهديها لروح والده .من ّوها ً بشفافية اللجنة
التي تعتبر أجرأ لجنة م ّرت على هذا المهرجان .الفتا ً إلى
أن الجائزة تح ّمله مسؤولية كبيرة لأليام المقبلة.
وعن الصعوبات التي واجهته أثناء عمله ،أشار الخوص
إلى أن منحة المؤسسة جيدة لهذا النوع من المشاريع،
ولكن العوائق كانت في العالقة مع الكوادر الفنية في
المؤسسة ،كمحاولتهم فرض الرأي والعرقلة أحياناً.
وعن مشاريعه المقبلة ،أشار الخوص إلى أنه سيكمل
أسسها بنفسه ،وهي
الدرب مع «سينما درويشة» التي ّ
تشبه مشروع دعم سينما الشباب إنما بإمكانيات أقل.
متمنيا ً أن يصل بها إلى العالمية.
أما الجائزة الفضية ،فقد قدّمتها الفنانة سلمى المصري
لفيلم «سليمى» ،سيناريو وإخ��راج حسام شرباتي ،مع
مبلغ مالي ق��دره  250ألف ليرة سورية ،وذل��ك لقصته
المؤثرة وحلوله البصرية المعبّرة ودق��ة أداء ممثليه،
ولرسالته اإلنسانية ورشاقة أسلوبه وتناغم مك ّوناته.
وأعرب شرباتي في حديث إلى «البناء» عن سعادته
بالجائزة .ورأى أن اللجنة كانت عادلة ،وأعطت الجوائز
لمن يستح ّقها .وهو يع ّد نفسه محظوظا ً بخطوه الخطوة
موجها ً شكره لك ّل
األولى لتحقيق طموحه في السينما.
ّ
من دعمه في هذه التجربة .كاشفا ً عن مشروع فيلم جديد
ّ
يحضر له حالياً.
كما قدّم الناقد فاضل الكواكبي الجائزة البرونزية لفيلم
«أنين» ،سيناريو وإخ��راج فادي الياس ،مع مبلغ مالي
قدره  200ألف ليرة سورية ،وذلك لق ّوة الفيلم البصرية
وعمق داللته الفكرية وجودة الصورة السينمائية ،وحسن
األداء التمثيلي فيه ،وعمق التعبير البصري السينمائي،
وكذلك الرمزي عن المأساة السورية.
ونال فيلم «البداية» جائزة لجنة التحكيم الخاصة،
قدّمتها الفنانة ندين تحسين بك لصاحب سيناريو وإخراج

احترافي
الفيلم علي الماغوط ،مع فرصة إلخراج فيلم قصير
ّ
ضمن الخطة اإلنتاجية للمؤسسة العامة للسينما ،وذلك
وحسن اختياره للموسيقى واستخدامه
لسالسة أسلوبه ُ
لها ،وبُعده عن المبالغة واالستعراض ،وج��ودة إدارة
استخدام الممثل فيه.
توجه الماغوط بالشكر للقيّمين على هذا
ب���دوره،
ّ
المشروع جميعاً .منوها ً بأنه دخل العالم الفني بداية
فتوجه نحوه
كممثل ،لكنه اكتشف عشقا ً داخليا ً لإلخراج،
ّ
المؤسسة العامة للسينما التي أتاحت له الفرصة
بفضل
ّ
سابقا ً مع فيلم «غرفة ال أكثر» الذي سيشارك في مهرجان
«لويس لوميير» في باريس في حزيران المقبل ،وهو الفيلم
السوري الوحيد المشارك ضمن المسابقة الرسمية مع
أربعة أفالم من العالم العربي.
�وج��ه الماغوط بطلب من القائمين على الثقافة
وت� ّ
السورية ككل ،أال يتركوا ه��ؤالء الشباب الفائزين في
المهرجان في منتصف الطريق ،فهم بحاجة إلى الدعم
المستمر.
وقدم األمير أباظة مدير مهرجان االسكندرية الدولي
جائزة أفضل مخرج لفيلم «سينما ميكنغ أوف» ،سيناريو
احترافي
وإخ��راج المهند حيدر ،مع فرصة إخ��راج فيلم
ّ
ضمن الخطة اإلنتاجية للمؤسسة العامة للسينما ،وذلك
لتقنياته العالية وإيقاعه المنضبط ونزعته التجديدية
التجريبية.
وق��ال حيدر لـ«البناء» إنه نال الجائزة الذهبية في
الدورة الفائتة للمهرجان ،وسعى هذه السنة بالفعل نحو
جائزة أفضل مخرج ،وخاطر بالمشاركة بفيلم كوميدي
معتقدا ً أنه ربما لن يجذب لجنة التحكيم كونه يذهب إلى
لغة سينمائية مع ّقدة ،نظرا ً إلى ما يحدث في سورية.
لكن اللجنة أثبتت عمق التقييم ،وق��دّرت هدف الفيلم،
وأن الكوميديا لها أهمية وسط هذا الحزن .وألن هذا البلد
سيبقى بلد االبتسامات ،فهي ليست بالدا ً سوداء رغم كل
هذا الخراب ،بل هناك أمور ومفاهيم جميلة لتظل االبتسامة
أقوى وأبقى من الدموع.
وح��ول مالحظات اللجنة ،أك��د حيدر أن المالحظات
تعكس جدّية اللجنة ودراستها األف�لام بشكل دقيق،
واتفاقه معها في النقاط التي َذ َكرتها كافة ،وكل ما قدّم

يعكس رغبة جماعية حقيقية لتطوير هذا المهرجان .
من ناحيه ،قدّم الكاتب حسن م .يوسف جائزة أفضل
سيناريو لفيلم «موعد مع المطر» ،تأليف وإخراج شادي
شاهين ،وذلك لبنيته الدرامية المتينة وطريقته المبتكرة
في التعبير عن مقولته بطريقة غير مباشرة.
وحظي فيلم «ورد» سيناريو وإخراج رهف خضور ،على
خاص من لجنة التحكيم لجدّية موضوعه ورهافة
تنويه
ّ
معالجته وقدرة مخرجته على التعامل مع الطفل الذي
لعب دور البطولة فيه.
وأعرب وزير الثقافة عصام خليل عن سعادته بنجاح
الدورة الثالثة من المهرجان ،وأثنى على الجهود المميزة
المبذولة من قبل المؤسسة العامة للسينما .ور ّد على
الشاب علي الماغوط ال��ذي تم ّنى أال يُترك الشباب في
منتصف الطريق بالقول :أب��داً ،لن نترككم في منتصف
الطريق ،بل سنساعدكم حتى تت ّوجون جميعا ً نجوما ً في
السينما العربية بجدّكم واجتهادكم.
من ناحيته ،تم ّنى مدير المؤسسة العامة للسينما
محمد األحمد أن تكون المؤسسة قد ح ّققت عبر المهرجان
غايتها في إتاحة الفرصة للموهوبين ،ليع ّبروا عن أنفسهم
ّ
تشق
بالسينما ،وللجمهور كي يتع ّرف إلى عوالم جديدة
طريقها نحو المستقبل .متط ّرقا ً إلى رحيل اإلعالمي المخرج
خلدون المالح بالتزامن مع المهرجان .المالح صاحب
التاريخ الف ّني المش ّرف وأحد المؤسسين األوائل للتلفزيون
ال��س��وري ،والمرتبط اسمه بتاريخ الثنائي األشهر في
السينما العربية «دريد ونهاد» وأعمالهما الخالدة« :مقالب
«صح النوم»« ،ح ّمام الهنا»« ،ملح وس ّكر» ،ها هو
غوار»،
ّ
يرحل بصمت ،وفي كل قطرة من دمه سورية الغالية التي
لطالما هام ح ّبا ً بها.
ّ
وتوجه األحمد بالشكر لكل من ساهم في أن تغدو هذه
ّ
الدورة من المهرجان حقيقة واقعة ،ال سيما مدير دار األسد
للثقافة والفنون جوان قرجولي ،إضاف ًة إلى العاملين في
الدار لتعاونهم النموذجي .وشكر وزير الثقافة الذي يو ّفر
الدعم الدائم والطاقة المعنوية الالزمة للنهوض بالمهمات
الملقاة على عاتقنا.
وختم األحمد :مسيرة الحق والخير والجمال مستمرة،
وإلى اللقاء في السنة المقبلة مع الدورة الرابعة.

خليل

األحمد

أنزور

المصري

دمشق ـ آمنة ملحم

ّ
الفن والم�سرح فيها
�صور تردّ �شيئ ًا من الجميل ِل َمن �شارك في �إحياء

«اللغة العربية و�أهميتها»...
محا�ضرة لجورج جبور في دم�شق

ر ّكزت المحاضرة التي ألقاها أمس الباحث الدكتور جورج جبور ،ضمن
فعاليات «أيام اآلداب الثقافية» في كلّية اآلداب والعلوم اإلنسانية في جامعة
دمشق ،على أهمية اللغة العربية وضرورة التعريف بها ،والدور الذي تقوم به
في حياتنا الثقافية والفكرية والحضارية ،وتعزيز حضورها في مناحي الحياة
كافة ،وتواصلها مع كل تقنيات العصر الجديدة.
ودعا جبور إلى العمل الدائم على تطوير اللغة العربية في الوسائل كافة
لتكون حيّة مشرقة فاعلة .الفتا ً إلى ضرورة مواجهة الصعوبات والتحدّيات
التي تتع ّرض لها لغتنا العربية ،والعمل على إيجاد الحلول لها ،ال سيما في ظل
الحرب الكونية التي تتع ّرض لها سورية ،ما يستدعي تعزيز الرسالة الفكرية
في الحوار بين المث ّقفين.
وضمن فعاليات «أيام اآلداب الثقافية» ،عُ قدت أمس ندوة حول التخطيط
اإلقليمي ،إضافة إلى حفل لكورال قسم اللغة الفرنسية على مدرج القسم.
وتستمر فعاليات «أيام اآلداب الثقافية» التي تقيمها كلّية اآلداب والعلوم
اإلنسانية في جامعة دمشق لمناسبة مرور  70سنة على تأسيسها ،حتى
اليوم الخميس ،وتتض ّمن ندوات ولقاءات مع شخصيات رسمية وسياسية
ودبلوماسية ،كما تتض ّمن ع��ددا ً من المسرحيات والمعارض حول التاريخ
والتراث الشعبي والجغرافيا والخرائط واآلثار والصوَر ،إضافة إلى تنظيم
المسابقات األدبية.

ن�شاطات متن ّوعة في جبيل
خالل الأ�سبوع الوطني للمطالعة

ّ
نظم المركز الثقافي البلدي في مدينة جبيل ـ بيبلوس ،لمناسبة فعاليات
األسبوع الوطني للمطالعة  ،2016نشاطات ثقافية امتدت من  18نيسان
الحالي ولغاية  25منه .وافتتح المركز بالتعاون مع ثانوية «فتاة لبنان» ـ بيت
حباق ،االسبوع الوطني للمطالعة بحضور أمين عام المدارس الكاثوليكية األب
بطرس عازار ولفيف من اآلباء والراهبات ومدراء المدارس الحكومية والخاصة
في القضاء وفاعليات.
كما استقبل تالميذ المدارس الرسمية والخاصة في جبيل والقضاء ،حيث
تباروا على مسابقات من تنظيم المركز ،ومنها مسابقة في إلقاء الشعر فازت
بها أكولينا جرجس (ثانوية فتاة لبنان ـ بيت حباق) في المركز األول ،دومينيك
غوش (ثانوية راهبات القلبين األقدسين ـ جبيل) في المركز الثاني ،ليندا شديد
(ثانوية فتاة لبنان ـ بيت حباق) في المركز الثالث.
وفي مسابقة اإلمالء التي شارك فيها حوالى  16تلميذا وتلميذة من ثماني
مدارس رسمية وخاصة ،حلّت في المرتبة األولى مابيل عطية (مدرسة راهبات
الوردية ـ جبيل) ،وفي المرتبة الثانية غنوة أبي رميا ،وفي المرتبة الثالثة بيرال
أبي رميا (مدرسة سيدة الشير ـ إهمج).
كما استضاف المركز الكاتبة سلمى كوجك لمناقشة «La maison
 »d>Afriqueعملها مع التالميذ من مدارس القضاء ،وأيضا ً الكاتبة نجوى
بركات لمناقشة كتابيها «لغة الس ّر» و«حياة وآالم أحمد ابن سيالنة».

المر�صد
لماذا عاد وائل كفوري من كندا؟

�سقالوي يك ّرم ا�سطنبولي

منذ سبع سنوات تقريباً ،بينما كان الفنانون والمخرجون في لبنان ـ كبارا ً
ومبتدئين ـ يحاولون تركيز أعمالهم واهتماماتهم في العاصمة بيروت ،في خطوات
شاب خارج السرب ،ال بل ترك
منهم إلحياء المسرح والسينما ،والفنّ عموماً ،غ ّرد
ٌ
هذا السرب من المبدعين ،وا ّتجه إلى الجنوب ،ال بل إلى أقصى الجنوب ،حامالً على
في ج ّوانيته عزيمة صادقة ،وإرادة ال تلين ،وتصميما ً على أن يعيد لمدينة صور،
سابع أقدم مدينة في التاريخ ،وهجها الثقافي الفني ...إ ّنه الشاب المبدع قاسم
اسطنبولي.
اسطنبولي الذي ،صنع شيئا ً من ال شيء ،زرع روح التط ّوع في نفوس الشباب
واليافعين ،وانطلق وإياهم في بناء البنيان ،ليقول وإياهم« :نحن هنا ،في صور
مدينة الثقافة والفن ،تعالوا وشاهدونا».
وفي ظل شبه غياب الدعم الماديّ  ،استطاع اسطنبولي أن يضع صور على
خارطة العالم الف ّنية والثقافية .عبر سلسلة طويلة من النشاطات والفعاليات،
في سينما «الحمرا» التي أعاد تأهيلها وافتتاحها ،أو في الشارع عبر عروض نالت
استحسان الصوريين والسياح.
واليوم ،تحتفي مدينة صور باسطنبولي ،وتعيد إليه شيئا ً من الجميل .وهنا ،ال
ب ّد من لفت أنظار المك ّرمين ،اليوم وغداً ،إلى أنّ إنجازات كالتي ح ّققها اسطنبولي،
صرفت على حجز قاعات ومطاعم ،وعلى
تستحق التكريم فعالً ،لكنها أولى بأموال ُ
مصاريف وضيافة .نعم ،إن التكريم الحقيقي الذي يؤتي ثماره ،هو الذي يتأتى من
دعم أمثال اسطنبولي ،معنوياً ،وماديا ً وماديا ً ومادياً!
تكريمي للممثل والمخرج قاسم
وبالعودة إلى حفل التكريم ،أقيم أمس حفل
ّ
اسطنبولي ،في «استراحة صور السياحية» بدعوة من مدير عام «الريجي»
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المهندس ناصيف سقالوي.
حضر الحفل إلى جانب سقالوي ،رئيس اتحاد بلديات صور عبد المحسن
الحسيني ،رئيس المنطقة التربوية في الجنوب الشاعر باسم عباس ،رئيس بلدية
صور حسن دبوق ،وحشد من رؤساء الجمعيات واألندية والمؤسسات التربوية،
والفاعليات االجتماعية والبلدية واالختيارية والفنية ،إضافة إلى مدع ّوين.
بعد النشيد الوطني اللبناني وتعريف من رنيم حلواني ،ألقى اسطنبولي
كلمة اعتبر فيها أن هذا االحتفال ليس احتفا ًء بشخص ،إنما هو احتفاء بالمدينة
وبناس آمنوا بهذا «المشوار» منذ بدايته عام  ،2008إذ عمل شباب من مدينة صور
والمخيمات بإخالص وتط ّوع ليبنوا مشروعا ً في هذه المدينة ،من أجل بناء ثقافة
حياة وفنّ .
وقال :عندما نبحث عن صور ،نجدها سابع أقدم مدينة في التاريخ ،وفيها
روماني في العالم .ومن المعيب علينا أال يكون في صور مسرح
ثاني أقدم مسرح
ّ
وسينما وموسيقى وفن وشعر.
ووجه اسطنبولي تحية إلى الضيوف الذين أتوا من خارج لبنان على نفقتهم،
ّ
و«استضفناهم في منازلنا ،ه��ؤالء هم الذين صنعوا تاريخ السينما الحديث
والمسرح والموسيقى في المدينة» ،شاكرا ً جمعية «تيرو للفنون» والجمعيات
واألندية كافة في مدينة صور .كما شكر بلدية صور وإدارة «الريجي» ووزارة
الثقافة ،مؤكدا ً أنّ المطلوب تطوير الثقافة في مدينتنا ،منتقدا ً المصارف التي تب ّرر
تخصص دعما ً لمدينة صور،
عدم دعمها المشاريع الثقافية والفنية ،بأن إداراتها ال
ّ
متسائالً« :إذا ً لماذا تفتتحون فرعا ً في صور؟ أقفلوا واذهبوا ع ّنا».
وختم اسطنبولي كلمته بشكره وتقديره للمهندس ناصيف سقالوي ،متمنيا ً

عليه دعم األنشطة الثقافية كافة في المدينة ،داعيا ً الجمعيات إلى تعميم تجربته.
ثم كانت كلمة لسقالوي قال فيها :كنت قد اعتبرت أنني أوفيت قسطي من
م��ب��ادرات التكريم ،والتي شملت عشرات الالمعين والمميزين الذين س ّماهم
المرحوم الدكتور غازي قهوجي بالسلسلة الذهبية .واليوم وجدتني ملزما ً أخالقيا ً
أن أبادر بتكريم الف ّنان المبدع قاسم اسطنبولي ،الذي فرض نفسه بنشاطه وعناده
وحركته وإصراره.
وذكر سقالوي سيرة اسطنبولي الذاتية ،معدّدا ً مشاركاته الفنية وإنجازاته
الواسعة .واعتبر أنّ قاسم اسطنبولي وضع صور على خارطة الصحافة والفنّ ،
حيث خلق حافزا ً للعمل بطريق إبداعي ،ونشر ثقافة الفنّ والحياة والفرح ،ودعم
األعمال الشبابية والطالبية ،مستذكرا ً مقولة الدكتور غازي قهوجي عن اسطنبولي
حين قال« :ما يفعله هذا الشاب نوع من المستحيل وسط غياب اإلمكانيات والبيئة
الحاضنة» .معتبرا ً أن ما يقوم به اسطنبولي من استضافة شخصيات رائدة ال
نتص ّور يوما ً أنها ستأتي إلى صور ،نستغرب كيف تم ّكن من إقناعهم في ظل غياب
اإلمكانيات ،وما السبب الذي يدفعه للقيام بذلك وهو الذي يخرج من أيّ مشروع
مكسورا ً مادياً .لذا ال يمكن إال أن أرى سببا ً واح��داً ،أن اسطنبولي يحب مدينته
صور.
وختم سقالوي كالمه مستغربا ً انعدام دعم المصارف لألنشطة الثقافية في
صور ،معتبرا ً أن هناك من يحتاج إلى دعم القليل القليل لزرع الفرح في قلوب
الناس ،واعدا ً بالوقوف دائما ً إلى جانب اسطنبولي.
وفي الختامُ ،قدّمت دروع تقديرية السطنبولي من سقالوي وبلدية صور
و«نادي التضامن».

كان النجم وائل كفوري قد سافر إلى كندا من أجل إحياء مجموعة
التوجه إلى الواليات المتحدة األميركية للقاء
من الحفالت هناك ،ث ّم
ّ
جمهوره المتش ّوق إلى حضوره ،خصوصا ً أنّ ألبوم كفوري األخير
«الغرام المستحيل» ح ّقق نجاحا ً كبيرا ً بين أبناء الجاليات العربية في
كندا وأميركا ،الذين يردّدون األغنيات عن ظهر قلب.
وبالفعل ،وصل كفوري إلى كندا حيث استقبله المتع ّهد فادي أبي
عاصي أحسن استقبال يليق بنجم أحيا ثالث حفالت في تورنتو
ومونتريال وويندزر ناجحة جداً .وبعد انتهاء الحفالت هناك ،مكث
وائل كفوري خمسة أيام في الفندق بانتظار أن تتّصل به السفارة
األم�ي��رك�ي��ة ف��ي ك�ن��دا وت�خ�ب��ره بحصوله وف��رق�ت��ه الموسيقية على
تأشيرات دخول إلى الواليات المتحدة ،إال أن االتصال تأخر ،علما ً أنه
لم يتم الرفض حسبما أخبرنا المتعهد ربيع رضا الذي اشترى ثالث
حفالت من أبي عاصي في أميركا .لكن بسبب تع ّذر الحصول على
التأشيرات ،اضطر كفوري ألن يعود أدراج��ه إلى لبنان ،وأن يقوم
المتع ّهد بإلغاء حفلتين ،األولى في ميامي والثانية في ديترويت ،رغم
أن الحجوزات كانت كثيفة.
وأكد المتعهد رضا أن هذه الجولة لكفوري هي من أهم الجوالت
التي ّ
نظمت في أميركا منذ سنوات .ألن كفوري محبوب ج� ّداً .وهم
ً
يحاولون حاليا التعويض على الناس الذين اش�ت��روا التذاكر ،إما
باستبدالها ببطاقات لحفالت ج��ورج وس��وف وملحم زي��ن ،أو من
خالل إعادة أموالهم.
وأكد رضا أنه في حال تم االتصال قريبا ً بكفوري من السفارة
األميركية وأخبروه بحصوله على التأشيرات ،سيعود إلى الواليات
المتحدة األميركية الشهر المقبل الستكمال الجولة.

