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الصيحة التي اطلقها بن بيال ودوت في 
كل مكان: إننا عرب.. عرب 

الجزائر
تكتشف 
نفسها! 


 ""

 ""




















لن يكون هناك مساحون 
ــوت  يم ــن  ول ــة..  لألحذي

العجزة على االرصفة!
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فريد االطرش يحكي تفاصيل رحلته:

مفاجأة غير منتظرة في 
باريس!






 – –












حينما زرت امي في مستشفى بيروت 

طلبت شيئاً واحداً.. ما هو؟
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