
مالمـحـها إال أن
قـسم آخــر وجـد
فــي األمـــــــــــــــــــر
تـــــصـــــالـح مـع
الــــذات وثــــقـــة
كبيـرة بالنفس
دون احلـــاجـــة
لـالهـــــتــــــمـــــام
ــــظــــاهــــر بـــــا
إضــــافـــــة إلى
أنـــــــــــه مـــــــن
ــــــــــــــهـم أن ا
يـــــــظـــــــهــــــر
الـــشــــخص
عـــــــــــــــــــلـى
طــبــيــعــته
في كـثـيـر
مـــــــــــــــــن
األحيان
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التـدريسي في كلية الفنـون اجلميلة في ديالي صدر له
ولـلـكـاتب واالعالمي مـصـطـفى الـهود اجلـزء االول من
كتاب بعنوان (أعالم على ضفاف ديالى) تناول أعالم

يادين. من اجملمتع في مختلف ا
W³ «uD « tK « b³Ž

ـكــتـبــة الــوطـنــيـة امس االديب االردني اقــامت دائــرة ا
ـعـنـون (مـعالـم في طريق ـنـاقـشـة كتـابه ا األحد نـدوة 

النهوض).
Í—Ëb   «d
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اخملرج الـسـوري تـعرض مـسـرحـيتـه (كيـمـيـا) التي هي
من إعـداده وإخراجه علـى خشبـة مسـرح احلمراء وهي
وسيقى. سارح وا ديرية ا سرح القومي  من انتاج ا
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حـــيـــنــهـــا رفع زمـــيـــله أجنـــ أجــره في
مـسـلـسـله اجلـديـد ابـنـة الـسـفـيـر والذي
ـبــلغ الـذي عــاد وقـال بــتـصــريح له (ان ا
ــمــثل ال يـــحــدّد مــســتــوى يــتــقــاضـــاه ا
ابـداعه). واشـاد أجن بـزمـيـله كـيـفانش
وتــمـــنى له الــنــجــاح والـــتــوفــيق في كل
اعـمـاله الـتـمـثـيـلـيـة قـائال (ان تـصريـحه

األخير لم يكن ردّا على كيفانش).
الى ذلك جلأت النـجمة الـتركيـة سونغول
أودان الى القضاء بعد تـصريح  طليقها
األخـيـر كـانبـرك اوجـوسـو الـذي اتـهـمـها
فيه بأنها خانته سابقا مع النجم التركي
كــيـــفــانش تـــاتــلـــيــتـــوغ حــ تـــصــويــر
مـسلـسـلـها الـشـهـير نـور.وافـادت وسائل
اعالمــيــة تــركـــيــة ان طــلـــيق ســونــغــول
يـــتــــعــــاطى اخملــــدرات ووضــــعه ســــيئ
ويـحاول ابـتـزاز طلـيـقته.وكـان اوجـوسو
اثـــار جــدال كــبــيــرا بــتــصــريــحه اذ قــال
فيه(انـه في مرحـلة تـصـوير نـور سابـقا
ـنـزل بـوقت كـانت ســونـغـول تـأتي الـى ا
متأخـر رغم انتهـائها الـتصوير في وقت
ـنـعهـا من اخلروج مبـكّـر وعنـدمـا كان 
مع كيفانش كانت جتنّ وتفقد اعصابها.

{ اسـطــنـبـول  –وكـاالت - نــفى الــنـجم
الــتـركي أجنــ أكــيـوريك مــا تــتــنــاقــله
الـوسـائل االعالمـيـة الـتـركـيـة بـأن هـنـاك
خالف بينه وب النجم التركي كيفانش
ـمـثـل تـاتـليـتـوغ الـذي انتـقـد مـؤخرا ا
الـذيـن يـرفـعــون أجـرهـم والـذي صـادف

التـواصل االجتـماعي أيـضًا ولكن
بـعـدمـا  إطالق وسم (اشـتـقـنالك
شيرين) من قبل محبيها قررت أن
ـمـارسة نـشـاطـاتـها الـفـنـية تعـود 
وقع الفن و كما في الـسابق وفقـا 
كشفت من خالل تغريدتها األخيرة
أنـهــا تـقــوم حــالـيًــا بـالــتــحـضــيـر
أللــبـومــهــا اجلـديــد مــؤكـدة أنــهـا
أنـــهـت أول أغـــنــــيـــتــــ ووعـــدت
محـبـيـهـا بـعودة قـويـة لـلـتـعويض
اضـية..و من غـيابـهـا في الفـتـرة ا
ـقـرر بــحـسب شـركــة روتـانـا (أن ا
تـشــارك شـيـريـن ضـمن احــتـفـاالت
الـيـوم الـوطـني الـ 89لـلـسـعـوديـة
إلى جـــــانب عـــــدد مـن الــــنـــــجــــوم
اآلخـرين مــثل الــفـنــان رابح صــقـر
والــفـنـانــة وعـد وذلك في جـدة في
الـ 23مـن ايـــــــــلـــــــــول اجلــــــــاري).
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صـريـة شـيرين ابـتـعـدت الفـنـانـة ا
عبد الوهاب في اآلونة األخيرة عن
الــــظــــهـــور اإلعـالمي وعن مــــواقع

تلتقي شخصاً من الطرف اآلخر وقد تقع في احلب 
 . ما يسعدك كثيراً

qL(«

. استمع تشهد حـياتك العاطفية تغييرات جذرية قريباً
الى صوت عقلك فقط.
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حـاول ان تـقـنع مـديـرك بـافــكـارك فـقط عـلـيك انـتـظـار
ناسب . الوقت ا

—u¦ «

قـد حتصل اليـوم على مكـافأة ماليـة تستـحقها نـتيجة
جهودك .رقم احلظ 2.
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إحـــذر مـن صـــديق فــــهـــو يـــتــــدخل في عـالقـــتك مع
شاكل.  الشريك وقد يسبب لكما ا

¡«“u'«

يـؤثـر وضـعـك االسـري في عالقـتك مـع الـشـريك وقـد
يدفعه إلى التخلي عنك.
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حـاول ان تضع خـطة عـمل فـعالـة لكـي تنـجز االعـمال
تراكمة عليك . ا
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ال تعـطي اسرارك و افكارك لـلعمل النـاس ال تثق بهم
او ليسوا محل ثقة .

Íb'«

دع احلـبـيب يـشـتـرك مـعك فـي الـرأي وال تعـزلـه كـلـياً
كي ال يشعر بالغربة. 
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قابـل ال ضير من أن حتقق آمـاالً كثـيرة لديـك و في ا
تتنازل عن بعض حقوقك.
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حتب عـملك و تـتفـاني به و ستـجني الـثمـار قريـبا فال
تياس.يوم السعد االربعاء.
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تــخــلّص من الــقــلق الــداخــلي الــذي يــســيــطــر عـلــيك
لتستقر أوضاعك ويتفهمك احلبيب.
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5- رجل قضائي

6- التموين لالخرين

7- التفاف كامل

8- والية امريكية

ـقـيم بدولـة االمـارات الـعـربـية  وسـيـقي الـعـراقي ا ا
ـلـتـقى دول اسـيـا أخـتــيـاريه عـضـوا في جلـنــة اداريـة 
ـثال لشـركته واحمليط الـهـادي للـموسـيقى في كـوريا 
وسـيقى احلقيقـية في االمارات ) للعـمل على تطوير (ا

نطقة . وسيقى في ا صناعة ا

الـشاعر االردنـي شارك مع مـجموعـة من الشـعراء في
اضي احتاد هـرجان الـشعري الـذي اقامه السـبت ا ا

الكتاب واألدباء االردني بعمان.

ـتـرجـمــة الـعـراقـيــة تـلـقت امــنـيـات االوسـاط الـروائـيــة وا
ستشفى غادرتها ا الثـقافية واالعالمية بالصحة الدائمة 

بعد تعرضها الزمة صحية الزمتها فراش العافية.

الـنـاشـر والـكـاتب الـعـراقي عـاد من الـسـلـيـمـانيـة في
ختـام رحلة تـابع فيها تـوزيع كتابه الـذي صدر مؤخرا
وحمـل عنـوان (شواطئ الـذاكرة) والـتقى شـخصـيات

سياسية وثقافية وجامعية.
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الـكاتب والصحفي اللبناني صدر
له عـن الــدار الــعــربـــيــة نــاشــرون
كــتـاب بـعــنـوان(عـســكـر سـوريـا..
وأحـزابـهــا) تـقــد ريـاض جنـيب

الريس يقع في 296 صفحة من القطع الكبير.

هيفاء وهبي

مـخـتـلـفـان لـكن مـتـسـاويـان فـي احلـقوق
والـــواجــبـــات).وأضـــاف(أنه أخـــذ عـــلى
عـــاتــقه أال تــنــضــرب في يــوم من األيــام
امـــرأة بــالـــقــلم في أفـالمي أو أن تــكــون
مــثــارا لــلــشــهــوة). وقــال (إنه يــؤمن أن
ــرأة في األفالم ظــلـمت لــفـتــرة طـويــلـة ا

جدا).
وحتـدثت اخملـرجـة األردنـيـة رانـيـا عـقـلة
عن (الـطـفــرة الـتي تـشــهـدهـا الـســيـنـمـا
األردنـيـة بـحـيث لم تـنـتج في الـفـترة من
 1957إلى  2007سوى سـبـعة أفالم في
حـ أنتـجت من  2007إلى  2018أكـثر
ـرأة فـيـهـا من  19فـيـلـمـا كـانت صـورة ا
ـرأة ــطـيــة ا في الـبــدايـة هــامـشــيـة و
ـرحـلة الـشـريرة والـسـيـئـة.غيـر أنه في ا
الثـانيـة من تاريـخهـا لم تتغـير الـسيـنما
األردنـيـة عـلى مـسـتـوى الكـم فحـسب بل
ــرأة تـــلــعب دورا مــحــوريــا أصــبــحت ا

وأصبحت تقود التغيير).
ـغـربي سـعـد من جـهـته اعـتـبـر اخملـرج ا
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رأة  خالل ندوة عـقـدها مـهرجـان فيـلم ا
رأة ـغـربـية بـعـنـوان (ا في مـديـنة سال ا
ـغاربـية والـعربـية.. رهان في السـينـما ا
ــــمــــثــــلـــة احلـق واجلــــمــــال) حتـــدثـت ا
رأة الفلسـطينيـة عال طبري عن صورة ا
في اجملـتـمع الــفـلـسـطــيـني مـســتـشـهـدة
بنـماذج وجتارب قـائمـة.قائلـة (مواضيع
رأة حاضرة بـشكل مكثف في الـسينما ا
الـفـلسـطـيـنيـة.. وتـواجـدها دائـمـا بـطعم
غتصبة قتولة على شرف الـعائلة أو ا ا
أو األســيــرة الــتي ال تـســتــطــيع أن تـرى
ابــنــهــا أو زوجــهـا).وأضــافت (يــجب أن
ـرأة عـلـى أنـهـا إنـسـان أوال يـنــظـر إلى ا

بغض النظر عن جنسها).
ـصـري مـجـدي أحـمـد واعـتـبــر اخملـرج ا
عـلي الـذي يـعـرض في هـذه الـدورة فـيلم
(يـــــا دنـــــيـــــا يـــــا غــــرامـي) أن كـــــلـــــمــــة
الـفـيمـيـنيـست كـلـمة تـمـييـزيـة وقال إنه
ــــرأة والـــرجل كــــائـــنـــان يـــؤمـن بـــأن (ا

الــشـرايــبي (دحض الــصـورة الــنـمــطـيـة
غربـية والعربية ال للمرأة في السـينما ا
يُـــــمــــنـح بل يـــــجب أن يـــــكـــــون حـــــقــــا
مــكــتــســـبــا).كــمـــا اعــتــبــرت الـــبــاحــثــة
ـية الـتـونـسيـة إنـصـاف أوهيل واألكـاد
أن (تـغيـير الـواقع في السـينـما الـعربـية
يـجب أن يـنطـلق من الـكـتابـة).وتـساءلت
ـــاذا ال نــرى في أفالمــنــا كل الــنــمــاذج )
ـرأة التي رأة كـا االجـتمـاعـية حلـاالت ا
تـتـحــول من ضـحـيـة إلى عـنـصـر فـاعل..
ـــاذا كل األشـــكــــال تـــتـــشـــابه?).وقـــالت
(أحــيــانــا أشـــعــر أن الــســيــنــاريــوهــات
والكتابات في األفالم تكتسب من األفالم
عاش وهذا تقصير). وليس من الواقع ا
ـهـرجان وتـشـهد الـدورة الـثالـثـة عـشرة 
ـديـنـة سال مـشـاركة 12 ـرأة  سـيـنـمـا ا
فــيـلــمــا في مــســابـقــة األفالم الــطــويــلـة
بــاإلضـــافــة إلـى خــمـــســة تـــمــثل األفالم
الـوثــائـقـيـة. وحتـل تـونس ضـيف شـرف

الدورة.
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ـقـامـة ـسـرحـيـة الـعـراقـيـة (ا حـصـدت ا
الـــــواســــطـــــيـــــة) ثالث جـــــوائـــــز خالل
مشاركـتها في مهـرجان عشـيات طقوس
ـسـرحـيــة الـثـاني عـشـر( دورة مـسـرح ا
احلــكـواتي والـفــرجـة الــشـعـبــيـة) الـذي
بالتعاون سرحـية تقيمه فرقـة طقوس ا
مع وزارة الــثــقــافــة االردنــيــة ونــقــابــة
الــفــنـانــ االردنــيـ الــذي اخــتـتم في

شاركة ـاضي  عمان نهـاية شهر أب ا
مـســرحـيـات من دول عــربـيـة مـخــتـلـفـة.
هرجان اجلوائز واعلنت جلنة حتكـيم ا
ـقــامـة الـواســطـيـة) الــتي حـصـدتــهـا (ا
وهي : جائزة أفضل سينوغرافيا حملمد
وجــائـــزة افـــضل اخــراج عـــبـــدالــرضـــا
وجـائزة خملرجـها الـدكتـور زهيـر كاظم 
أفضل عرض متكـامل. اما جائزة أفضل
ثل فـذهبت لـلفـنان حـسام ابـو عيـشة

عن  مــــســــرحـــيــــة قــــهــــوة زعـــتــــرة من
ـثـلة ذهـبت .وجـائـزة أفـضل  فـلـسـطـ
ـنـال عـبـد الـقـوي عن مـسـرحـيـة دبوس
الـغــول من تـونس.وجــائـزة أفـضل نص
مــسـرحي حـصــدتـهـا مــسـرحـيــة (قـهـوة
.وكان عـضو جلـنة زعتـرة ) من فلـسطـ
الــتــحــكــيم  جــان قـســيس قــد اعــلن عن
هرجان. اما هرجان في ختام ا جوائز ا
جائـزة جلنـة الـتحـكيم فـذهبت مـناصـفة
قامة الواسطية – ب جاسم محمد  –ا
الــعــراق  ولــ الــسـيــوفي  –الــبــاب –
الــســعــوديـة. وتــرأس جلــنـة الــتــحــكـيم
ي الــــعـــراقـي صالح الــــقـــصب االكــــاد
وضــمت في عـضــويـتــهـا :( أســامـة أبـو
طـــــالب  –مــــصـــــر جـــــان قـــــســـــيس –
نـادرة عمران   –األردن ومحمود لبـنان

الزغول”مقرر اللجنة – ”االردن).
ـهــرجــان االعالن عن وشــهــد افــتــتــاح ا
ـكـرمة الـشـخـصـية الـثـقـافـيـة العـربـيـة ا
لـــعــام ?2019والـــتـي ذهــبـت لـــلـــفـــنــان
الــعــراقـي الـرائــد ســامـي عــبــداحلــمــيـد
ي ــشـــواره الــفـــني واألكــاد تـــقــديـــرا 
الـطويـل.كمـا  االعالن عن الـشـخـصـية
ـــكـــرمــة لـــعــام الـــثــقـــافــيـــة االردنـــيــة ا
ـــســرحي( 2019وحـــصــدهــا الـــكــاتب ا
جبـريل الـشيخ  –زريف الطـول) تـقـديرا
ـســرحي الـغــزيـر ومــؤلـفـاته النــتـاجه ا

الــتي مـــازالت حــبـــيــســـة عــنـــده غــيــر
منشورة. وضـمن الندوات الـتي شهدها
هرجـان كان محـور الندوة الـثانية في ا
الــعـشــيـة الــثـالــثـة والــتي شـارك بــهـا :
صالح الــقـــصب و ريــاض الــســكــران و
يــحـــيى الـــبـــشــتـــاوي تـــقــد ابـــحــاث
ـبـدع الـكـبـيـر وشـهـادات إبـداعــيـة عن ا
ه ســامي عــبــداحلـمــيــد الــذي  تــكـر

هرجان . با
ـي الــــعــــراقي ريــــاض والـــــقى االكــــاد
ـهــرجــان كــلــمـة الــســكــران في خــتــام ا
ـشـاركـة جـاء فـيــهـا(جـمـعـتـنـا الـوفــود ا
احملـــــبـــــة واالبـــــداع واجلــــــمـــــال خالل
ــسـرح الــعــشــيــات ونــحن نــحــتــفي بــا

بـــالــــفـــرح بــــدأنـــا  واحلـــيــــاة
وبـــاحملــبــة تــواصـــلــنــا وعــلى
ــسـرح حـلـقـنـا عـبـر اجـنـحـة ا
نافذة جديدة لـلضوء واحلياة
ـهـرجـان الـذي حـلـقت في هـذا ا

ـسـرح فـيه طـقـوس في فـضـاءات ا
الــعـــربي حتــتـــضن صـــنــاع الـــبــهـــجــة
واجلـمــال.نـحـتـفـل وهـذه الـدورة حتـقق
الــنــجــاح والــتــجــديـد واالبــداع ومن
ـسـتــقـبل أعــمـاق الـتــاريخ واّفــاق ا
سـرحـية لـتـصنع جاءت الـفـرق ا
األمـل واحلــــلـم واحلــــيـــــاة. من
فـلـسـطـ احلـبـيـبة  –اجلرح

رة االولى اغـنـياتـهـا وهـذه لـيـست ا
الـتي حتـيي فـيـهـا هـيـفـا هذا احلـفل
اجلمالي السنوي. واشار موقع الفن
ـصـريـة نـبـيـلـة عـبـيـد ـمـثـلـة ا ( أن ا
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اكتـب مرادف ومـعـاني الـكـلـمـات بـشكل
رأسي مـن اعـــــلـى الـى اســـــفـل مـــــرورا
بـالــدائــرة الــتي ضــمـنــهــا حتـصـل عـلى
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مـثل السـوري دريد حلام ( أنه أكد ا
ال يـغــيب كـثـيــراً عن األضـواء ولـكن
خـيـاراته صـعـبة وال يـوافق عـلى أي

عـــــمل إال حــــتـى يــــقــــرأ
الــعــمـل كــامالً). وكــشف
وقع الـفن (أنه قرأ هذا
الــــعـــام ســـتــــة أعـــمـــال
ـعدل 9000 صفـحة
لكنه رفضهـا كلها ألنها
ال تـنـاسـبه) بـإعـتـبـاره
يـنـتـظـر عـمالً يـتـنـاسب
مـع تــــــاريـــــــخه الــــــذي
يــحــاول احلــفــاظ عــلــيه
قدر اإلمـكان. من نـاحية
أخــرى قـال حلــام (إنه
لـن يــــــــســـــــــافـــــــــر إلى
أســتــرالـــيــا مع بــعض
أفراد أسرة فيلم دمشق
حــلب لــلــمــشــاركــة في
مــهــرجــان شــام بــدورته
الثانية السباب صحية).
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ـطــربـة الـلـبـنـانـيـة  هـيـفـاء تـشـارك ا
وهـبي في حـفل مـسابـقـة مـلك جـمال
لــبــنــان لــعــام 2019 لــتــقــدم اجــمل

ــسـابـقـة كـعـضـو في سـتـشـارك في ا
جلنة التحكيم وذلك يوم غد األربعاء
ــيــزة مـن تــنــظــيم  ضــمـن ســهــرة 
الــســـيــد نــضــال بــشــراوي عــلى ان
يعرض احلفـل على شاشة ام تي في

الحقا).  
عــلى صــعـيــد آخـر حــالــة من اجلـدل
أًثـــيــــرت عــــبــــر مـــواقـع الـــتــــواصل
االجـتـمـاعي انـتـهت بـدعم وتـشـجـيع
كــبــيـر وذلك بــســبب الــتـنــمــر الـذي
تعرضت لـه الفنـانة اللـبنانـية كارول
سماحة عقب نشرها ألحدث صورها
بـرفـقـة مـديـر أعـمـالـهـا مـاريـو أسـطا
أثـــنــاء تــواجــدهــمــا في الــعــاصــمــة

الفرنسية باريس. 
وتعرضت سـماحة لـتعلـيقات قـاسية
بسـبب ظـهـورها بـدون مـكيـاج وهو
ما جـعل البـعض يـنتـبه ويعـلّق على
الـتـجـاعـيــد الـتي كـانت واضـحـة في

{ نــيــودلـهي  –وكـاالت - اعــتــبــرت جنــمـة
بـولـيـوود الـهـنـديـة سـونـام كـابـور ان األدوار
الـتـمـثيـلـيـة الـتي تقـدّم في الـسـيـنـما الـهـنـدية
تـتـعـارض مع الـذي تـرغــبه اذ انـهـا تـفـضّل
األدوار الــتي فــيــهــا عــيــوب ومــسـتــمــدّة من
الـواقع). وقـالت كـابـور في تـصـريح (أعـتـقد
أن الــشــبــاب والـشــابــات الــيــافــعــ لم يــتم
ــهـم بــشــكل صــحــيح من خالل تــقــد
أفالمـــنــا لـــوقت طـــويل عــنـــدمــا
تـوجد شـخـصـيـة غـيـر كـامـلة
تـكون أقـرب للـناس ألنـنا في
احلــيــاة الـواقــعــيـة  لــســنـا
مـــــتـــــكـــــامـــــلـــــ أغـــــلب
الـــشــــخـــصـــيــــات الـــتي
جـسـدتـهـا كـانت أيـضًـا
كـذلك). ولسونـام مكانة
مـــــهــــمّــــة في الــــهــــنــــد
والعالم اذ ان افالمها
حتـقق نـسب مـشـاهدة

عالية.

{ لــوس اجنــلــوس  –وكــاالت - احــتـــفــلت
النـجـمـة كـريـستـ دانـست بـوضع جنـمـتـها
ـشـاهـير فـي هـولـيوود ـر ا اخلـاصـة عـلى 
مـيزة خالل تقـديـراً ألعمـالهـا الـسيـنـمائـيـة ا
مسـيرتـها الـفنـية احلـافلـة.وحضـرت دانست
االحتـفال بـرفقـة خطيـبهـا جيـسي بلـيمونس
وإبنـهما البالغ من الـعمر عاماً واحداً وسط
حــضـــور جــمـــاهــيـــري وعــدد من أصـــدقــاء
ـقرّبـ وقـد تألـقت بـفسـتان من كريـسـت ا
دار شــانــيل. ولم تــتـمــكن دانــســتـمـن ضـبط
مشـاعـرها خالل إلـقـاء خطـيبـهـا كلـمة خالل
التـكر أثنى فيهـا على موهبتـها وما قدّمته
ــيـزة فــإنـهــمـرت من أعـمــال ســيـنــمـائــيـة 
دموعـهـا لـشـدّة الـتـأثّـر. وقـد مُـنحـت دانست
هذا الـتـكـر بـعـد فتـرة وجـيـزة من حتـدّثـها
ـعــامــلـة الــســيـئــة الــتي تــتـلــقــاهـا من عن ا
ــنـتــجــ وصـنّــاع الــسـيــنــمـا في اإلعالم وا
هولـيـوود ويتـم التـقـليـل من شأنـهـا كـممـثـلة

تعمل في هذا اجملال منذ زمن بعيد.
الــنـازف - وخــيـمــة االمـة الــسـعــوديـة
ولـــؤلــــؤة اخلــــلــــيج الــــكــــويت وارض
االحــرار اجلــزائـر ومـن الـثــقــافــة الـتي
عـــلـــمت االنـــتــصـــار واحلـــيـــاة تــونس
وارض الـــكــنـــانــة مــصـــر ومن عــروس
وأرض االبـجدية البحرين العرب لبنان
ومن الـوطن الذي لم تـشـرق الـشمس اال
من مـشــارقـة االسـد الـبــابـلي اجلـريح 
الـــعـــراق.جــاؤا الـى الــبـــيت الـــذي كــان
ومازال وسـيبـقى عـامرا بـاحملبـة  الذي
تـتـوهج عـلـى جـمـرهـا الـكـرم الـهـاشـمي
االصــــيل. شــــهــــدنــــا عــــروضــــا وورش
مسـرحـية ونـدوات ونـظرنـا للـمـستـقبل

لــــتــــكـــون “طــــقـــوس”
مـخــتـبــر يـنــتـصـر

للحياة).


