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  �و���ده : �
طره �روا��

  در آ��
�� آز�ون ��رگ�ژدۀ ��
�زاده 
 ��

د ��د����زرگ ��
�! "�! ���ت، ��ن در ��را�ون ا���داد و ا 
��ن در ��را�ون ��
�ش �


ن "� �ر�� در �را(ل �وا�! '�ر�و�ش &رار دارد، ا�
 ھ�ر ھ
ی ���
دو,�زه �! ا�ت از ا+*

رز داده �  ا�ت.+راوا�! از �و�,�ن �


ی ��
ن ا�ت و ا"�ون در �ر�ش "و�����
ا�ن دو,�زۀ ���ت و ُ�� �
�� "�  زاد�
ھش ا/.ن ا+*

دا ز�د�! �! "�د. او آ�وزش ھ
ی '
�! در ز����  �رود"
�ت ژور�
��زم را در ا�����وت �
"
��
ن ر�
��ده، +.��3 و '.وم ��
�! را در دا�,2
ه �ر�ش "و���
� �� 
��
 +را ��4
�وژی  �ر�ش "و��


 آ�و��� ا�ت. �ر+�� ��  و ,2رد ھ
�! از ھ�ر �و��5!  را در ھ�ر��
ن �و��5! �ر�ش "و��


ر اول ھ�2
�! در�,�دن �ر+ت "� در �
ل �
ر  �2008,�ل ا���داد ُ�ژده �����7دی آھ�6 


 �ر'ت "م �ظ�ر در راد�وھ
 و �.و�ز�ون ھ
ی ��روف " د��ر ا+*
ن" را �وا�د. ا�ن آھ�6 �

ن���
�ر�
 "رد. ھ��ن آھ�6 �ود "� �رای �ژده �وا�ز و ,;رت +راوان �� ار�*
ن آورد و  ا+* 
>و>


ن �ذ,�� و �
 آن �وی �رز ھ
ی ا�ر�4
ی ,�
�! ر��د.���
  ,;رت او از �رزھ
ی ا+*

�� �ژده ��,�;
د 7��1دی �ود "� " �.و�ز�ون �2009? �
ل �س از آن ، در�ت در �
ل  "

�ر�
�� ���5ل د ?� 

,د. �ژده "� د�ش �رای ز�ده �! در زاد�
ھش از "رد ��ر آن �.و�ز�ون دا,�� 

ز �د���و�
ن و دل ا�ن ��,�;
د را �ذ�ر+ت. د�ر � 
�  �! ����د 


م " � ��
ن ا���داد دارد" "� ���
���ن '�وان دا,ت: " ا+* ��
از  "Mozhdah showا�ن �ر�


ن ��ش �! ,د. ُ�ژده ا�ن �ر�
1" �.و�ز�ون ���

 ��.ط "
�ل ا�را و �ردا��ده �! �! "رد " ا+*��� را 


ن �ردم �رز���ش دور �! زد. ا�ن �
"� �ط
�ب آن ��,�ر در ��را�ون ز�ده �! �
ھ��
ر و �! �رو �
�ل �و�;! �� ھ�راه آورد.
�ر�
�� ھزاران ����ده دا,ت و �رای �ژده ,;رت و �ر+رازی &  


ر ���ت �و�� ���ود "�  ��
 (The Oprah Winfrey  -رود��ران �س از ��ش ھ��ن �ر�

(Show وی آن�  ���� �ژده   �ر�
�� �.ب "رد. را �
�� Aر�
� ��از �
�ب  18  !�2011

Madonna ن ا�رای �,�رک   د'وت ,د

 آ��
 ھ�ر��دان �(�وب ا�ر�4
�! روی ���ژ �رود و � 
�


,د.�  دا,�� 

ط.وع �� '�وان �ردا��دۀ �;�
ن از �
�ب ��DووCن �.و�ز�ون  �2012ژده ��
ل زاده در �
ل 


ر د�2ر در �
ل �
رۀ ا+*
ن د'وت �رد�د. �� ��
�ود  2014در �ر� ��
�ژده �ردا��دۀ �;�
ن ا�ن �ر�


م �� ا�را در آورد.�� !� ����

رت و ,;� 
�
ر �ر�
�� را �  "� در ھردو 



دا �ر�,ت و ا�ن ��

ره �� وا�4وور "�ر�A در�ت در اوا�ل ھ��ن �
ل �ود "� �ژده در

دا�
�ود "� �زرگ �ر�ن ا���2
ه �.و�ز�ون �3ر�(! " !�

 ا��
دف /�-    "Entertainment 

Tonight Canada  !ن " " از طر�ق �? آز�ون '�و�
�� �? �ردا��دۀ �;�Guest Co-Host "
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 !�درآن ا���2
ه �.و�ز�ون Gرورت دا,ت، �ژده "� در ا�ن ز���� ��
رب ز�
دی ا�دو��� �ود، 
  �/��م �ر+ت �
 در ا�ن آز�ون ,ر"ت ورزد. در�6

��5 ,ر"ت ورز�د�د 
�ر�
ن ا�ن آز�ون طوری �ود "� در �ر(.� ���ت ھزاران �ن در ا�ن ��
 Entertainment Tonightدر ا�ن �ر(ل از ��
ن ��د ھزار �ن "� �� و��.� �رود�و�ران " 

Canada  ی (ر+� �! "� در ز����

 ا���داد، ظر+�ت ھ
 و آ�وزش ھ��ر�ز�ده �! ,د�د، �ژده  "


ر �;�ر�ن �ر�د، "� ا�ن �و+�ق �رای �ژده ;��و��ده �! و �ردا��ده �! دا,ت، �وا��ت �� /ف 
�زر�! �(�وب �! �ردد. !�
��

 آرای �ردم از ��
ن ا�ن  "�
ر �;�ر�ن را "� ;�ا��? او �ر(.� 


;�ر �3ری �ر�ز�ده �! ,ود ��ز از �ر�ذرا��ده و �را+راز و �و+ق �� �ر(.� �� �;�ر�ن �روپ 
  ار�5
ء "رده ا�ت.

�ر�
ن رای دادن �رای ا�ن �ر�
�� طوری ا�ت "� ھ�J �و�� �(دود��! �رای آن &
�ل �,ده 
��ت و �رز��ن و ����ت ��! �وا��د �
�K ارا�� رای�
�رای رای دھ�ده � �" 
��
,�د.  ا�د، �� ا�ن ��  

 
�
C �ن از ,�
 "� �وا��دۀ ا�ن ��,�� ���/ر ا���د، �! �ر�م "� ا�ر ��وا��م ی دو,�زۀ )

�! ا�ن آز�ون �زرگ �
ری ;� �.� ��
 +ر��
دن رای �ود �
 ر��دن �ا���داد �رز��ن �و�ش را 


ر ,
���� �! ا��
م �داده ا�م؟" 

��م، آ��  

�ت ا�ت، �س �ژدۀ ��
ل زM� 
�, A�

"! در &.�رو ھ�ر در ��ش رو ا�ر ���
اده را "� آ��دۀ �

,د "� در �4! از ُ�ر ����ده �
ن ���

 ار�
ل رای �و�ش �
ری ر�
��د، �
 او��ن دو,�زۀ ا+*�دارد 

  �ر�ن �.و�ز�ون ھ
ی ا�ر�4
ی ,�
�! �ردا��ده �! �! "�د.

3�  ر���د:,�
 �! �وا��د رای �ود را �رای دو,�زه �ژدۀ ��
ل زاده �� آدرس ز�ر 

http://gustcohost.etcanada.com/voting 

�18/03/2014
ر�A ار�
ل   


دا�

 'رض (ر�ت: �
طره �روا�� از وا�4وور "�  


