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مـهـمـا قـيل من تـبـريـرات حتت أحـكـام الـدسـتـور واحـتـرام
قرارات الدولـة والصالحيـات العـليا واالوامـر العسـكرية 
وكلهـا ذات صفات شرعـية فإنّ الـقرار الذي صـدر بإقالة
عبـدالوهـاب الـساعـدي من منـصب قائـد عـملـيات مـكافـحة
االرهــاب واخــراجه مـن اجلــهــاز كــله لـم يــكن مــوفــقــاً وال
احتـرافيـاً في االخـراج والتـنفـيذ ويـحـتمل الـتأويل ويـكفي
انّ الرجل يـشعـر بـالغـ الكـبيـر وبـاأللم من طريـقة االقـالة
الي ومن ثم ذهب وعبـر عن وضعه بـكل شفافـية امـام ا
لتنفـيذ االوامر في النـهاية . الشارع الـعراقي من الصعب
ان يــرضى عن اي شــخـصــيــة اال اذا كــانت ذات ســمـات
وطنـيـة ومضـحـية وال تـهـمة بـالفـسـاد تالحقـهـا  وكان من
ــطــبخ الـقــرارات الـوطــنــيـة ان يــدرس امـكــانـات االجـدر 
االفـادة من خــبـرة تـراكــمـيـة وســمـعـة عــالـيـة فـي اجلـنـديـة
ــسـلــحــة في هـذا اجلــهــاز او سـواه  لــتـطــويــر الـقــوات ا
السيـما ان انـدفاع الـقيـادات العـسكـرية سـيكـون محـكوماً

ماثلة . فاجآت ا مستقبالً بامكانية تلقي ا
من الطبيعي ان تنتهي خدمة اي موظف عسكري او مدني
في منصب مع او في الدولة عمـوماً  لكن التعيينات في
مناصب الـدولة في السـنوات االخـيرة كانت بـبساطـة نوعا
ــضــحــكــة  فــقــد رأى الــعــراقــيـون وزراء ومــديــرين من ا
ومسؤول جاءت بـهم احملاصصة الـطائفيـة القذرة وكانوا
ادوات في اسـتـمـرارهـا واسـهـمـوا عن فـاعـلـية وقـصـد في
هذا التردي الذي يزداد يوما بعد آخر لبلد يبدو انه يسير
نـحـو نــهـايـات مــجـهـولـة  ال تــنـفع في انــقـاذه الـصـ وال
السـعـوديـة وال ايـران كمـا لم تـنـفع في انـقاذه امـريـكـا ربّة

الفضل على العملية السياسية ومناصبها وفسادها .
الـقضـيـة لـيسـت في اقالـة مـوظف مـتـميـز وتـعـيـ آخر من
ـدى لدولة ـا هي مسـألة تـخطـيط بعـيد ا ـتاع  وا سقط ا
يـــنـــبـــغـي ان ال تـــخـــضع ألهـــواء ونـــزوات واقـــاويل وفـــ
وضغائن وعصبـيات وانفعـاالت  وقبل ذلك كله ال تخضع

حملاصصات طائفية هي مشروع دائم لتقسيم البلد.

شـعـرتُ أنَّ كل أجنم الـسـماء تـهـبط تـبـاعـاً لـتـبـوس قـدميه
الطـريف أنَّ ذلك احلانـوت الصـغيـر كان بـجوار بـنايـة تيار
إسالمي متـشدد ال يـشقُّ له غـبار; وقـد ذاعَ صيت قـسوته

: على الذين يحتسون ابنة الكروم قلت للقروي مازجاً
- أهجسُ سنجلد هذه الليلة..

أجابني بثقة:
- بلْ نــحنُ مـن ســيــضــرب بــســيــاط الـــكالم أولــئكَ الــذين

صاروا جسراً للغزاة
ثمَّ قال بثقة:

- ومن يجـرؤ علـى جلـد الشـعراء; اطـمئـنْ سنـشرب الـليـلة
ناضل النبالء نخب الوشق والغجري وصمود  ا

قال أخي:
- ونقرأ شعر رشدي العامل ويوسف الصائغ.. 

رح: ضحك القروي وهتف 
- يعيش العراق واحلزب الشيوعي.. ومقتدى!

ثمَّ نـفث دخـان سـيـجـارته واسـتـدرك قائـال وهـو يهـزُّ رأسه
العصفوري اجلميل:

- يـا لـهـا من خـلطـة عـجـيـبـة احلـزب الـشـيـوعي ومـقـتدى?!
نوّرني يا عُكّاز الصعاليك?

ا يشتركان بهاجس الفقر واحلرمان والظلم  - ر
- أتمنَّى ذلك..

لم نتـأخـر طويال حـتى حـصلـنا عـلى مـبتـغانـا وفي طـريقـنا
ديـنة اشتريت نحو الشـقَّة طلـبتُ منهُ التجـوال في سوق ا
فـانـوسـ بـلون احـمـر وهـديـة ال يـسـتـهـان بـهـا لـعـصـفورة

الشطرة ثم قلت للقروي:
- اختر ما تشـاء يا صديقي من مالبس وحـاجيات جتدها

ضرورية لك.
أجابني كمن يختبرني:

يسورين.. - آه لو تعرف كم أحذر من األصدقاء ا
صدحتْ ضـحكـة ماجـنة من قـلبي تـردَّدَ شَغَـبهـا في أرجاء
ـلت به حـتـى يـخــتـار مـا  يـبــتـغــيه ونـتــيـجـة الـســوق تـوسـَّ
ــسـتــمــر هـرع إلـى عـربــة جــوَّالــة تـبــيع مالبس إحلــاحي ا

مستعملة قال كمنْ يأمرني: 
هيا اشتر لي كنزة صوفية..

توسَّلتُ به مرَّةً أخرى:
.. - ال أرجوك.. دع ذائقتك الشرائية أكثر ثمناً

نفث دخان سيجارته بوجهي وقال:
(يعني شلون?)

قلتُ استدرجه بعاطفتي:
- حبَّذا لو تدعني اشتري لك بذلة أنيقة من متجر فخم.

تاجر دون أي رجاء أمضينا أكثر من ساعـة نتجوَّل على ا
منه لشراء سلعة ما فجزعتُ من تهرّبه..

 : قلتُ مهدداً
. - سأعود إلى مدينتي ما لم اشتر لكَ شيئاً

رسا أخيـرا على مالبس داخـلية بـسعر بـخس وقميص ال 
يعادل سعره نـصف زجاجة ويسكي  رديـئة.. ح وصلنا
البيت أشعلنـا الفانوس احلـمراوين مع قنديل ضوء قد
كان في حـجرته; فـتوهَّج فـضـاء البـيت بالـذهب رأيت على
جدار الغرفة صـورة عبد احلليم حافـظ وعبد الكر قاسم
ومقـتدى وصـورة أخرى ال اذكـر إنْ كانت لـيوسف سـلمان
أمْ جليـفـارا.. لم أُعـلق على  األمر فـأنـا أعرف هـذا الـكائن
العجيب كيف يدرأ اخلطـر بشكل سلمي ودون عناء إذا ما
باغت بـيـته األشـرار فجـأة من خالل تـعلـيـقه لتـلك الـصور
ـته بـرغم يــقـيــني أنهُ يـؤمـن بـتـلـك الـصـور عـلى جــدار شـقـَّ
جمـيعـا قلت له بـعد أنْ قـرع كأسه بـكأسـينـا وشربه دفـعة

واحدة:
- قرأتُ مـنـذُ سنـة قصـيـدةً تمـتدح

بها مقتدى..
©ÊU e «® l u  vKŽ ‰UI*« WOIÐ

b¹dðË 5 L)« “U²& eOÐu  dHOMOł

 UN³ODš s  »U$ù«

hassanalnawwab@yahoo.com

{ بـــاريـس- وكــاالت - غـــيب
ــاضي  مــلــكـة ـوت االحــد ا ا
جـــمـــال فــرنـــســا لـــعــام 1990
غـــايـــيـل فــواري عن عـــمـــر 52
ســنــة وصــديــقــهــا الــبــالغ من
الــعــمــر  50 ســـنــة في حــادث

سير مأساوي. 
في الـتـفـاصـيـل وبـيـنـمـا كـانت
ــلــكـة الــســابـقــة وصــديـقــهـا ا
يـقـودان دراجـتـهــمـا الـهـوائـيـة
Haute Savoie عـــــلى طـــــريق
دهـسـتهـمـا سيـارة . غـاييل ام
لـثالثـة اطــفـال انـتـخــبت مـلـكـة
جــمـال أكـيــتـان عـام  1989 ثم
انـتـخـبت مـلـكـة جـمـال فـرنـسا
فـي الـــعــــام الــــتـــالـي من اجل
مـشـاركــتـهـا في مـلــكـة جـمـال
ـوقع الـفن.وعـبر الـكـون وفـقـا 
نـــشـــطــــاء مـــواقع الــــتـــواصل
االجـتــمــاعي عن حـزنــهم لــهـا
اخلـبـر اذ عـرفت غـايـيل بـانـها
ريـــــــاضـــــــيـــــــة حتـب ركـــــــوب
الـدراجـات الــهـوائـيــة والـقـيـام

برياضة التزلج.
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موقع (اليابان بالعربي).
وهـذه الفـيـروسـات هي فـيروس
إيـــبــــوال وفــــيــــروس أمــــريــــكـــا
اجلـــنــــوبـــيـــة وفـــيـــروس الســـا
وفــيـــروس الــقـــرم والــكـــونــغــو

وفيروس ماربيرغ.
وأشـــــار مــــســـــؤولـــــون إلى إنه
سيـحتـفظ بهـذه الفـيروسات في
مختبـر بأعلى مسـتوى للسالمة
ستوى الرابع األحيائية وهو ا
ـعـهــد قـادر عـلى مــا يـعـنـي أن ا
الــتــعـــامل مع أخــطـــر كــائــنــات

رضة.
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قال مسؤولو الصحة العامة في
اليابان  بحسب مواقع اخبارية
إنــهـم اســتـوردوا ـيــة عــدة  عــا
ـيتـة لتـطويـر طرق فيـروسات 
تعـزيز اإلجـراءات الوقـائيـة ضد
ـعــديـة قـبل األلـعـاب األمـراض ا
ــبـــيــة في طـــوكــيـــو الــعــام األو
ــعــهـد الــقــومي ــقــبل. وأكــد ا ا
ـــعـــديــة أن سالالت لـألمــراض ا
يتة وصلت خمسة فيروسات 
ــكـتـبه الــفـرعي لـتــسـتـخـدم في
االخــتـبــارات بــحــسـب مــا ذكـر

قـبل أن جتبر شركات الشهر ا
مـواقع الــتــواصل االجــتــمـاعي
عــلى مـشـاركـة مـعـلـومـات لـدعم
حتـــــقــــيــــقـــــات بــــشــــأن أفــــراد
يـواجــهـون اتـهــامـات جـنــائـيـة
خـــطــــرة وبـــيــــنـــهــــا اإلرهـــاب
والـتحـرش اجلـنسي بـاألطـفال

صدر. بحسب ا
وكــــانـت وزيــــرة الــــداخــــلــــيــــة
الــبــريـطــانــيـة بــريــتي بــاتـيل
حــــذرت في وقت ســــابق من أن
خـــطـــة فـــيـــســـبـــوك لـــتـــمـــكــ
ــسـتــخـدمــ من أن يــبـعــثـوا ا
رسائل كـاملـة مشـفرة سـتصب

. في صالح مجرم
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هواتف آيـفون  11اجلديدة في
الــــكــــامــــيــــرا حـــــيث شــــمل 3
كـامـيرات خـلـفيـة فـيمـا شـهدت
بـطـاريــة الـهـواتف حتــسـيـنـات
كـــبـــيــرة عـن اجلــيـل الــســـابق.
فيـماكشف مـصدر مطلـع لوكالة
أنبـاء بلومـبرج عن أن مـنصات
الــــتـــواصـل االجــــتــــمــــاعي في
ـتحدة مثل فـيسبوك الواليات ا
و واتـــســـآب ســـتـــضـــطـــر إلى
ـسـتـخـدمـ مــشـاركـة رسـائل ا
شفرة مع الشرطة البريطانية ا

ـقـتــضى اتـفـاقــيـة جـديـدة 
إبرامها ب البلدين.

ومن شــأن االتـفـاقـيـة اجلـديـدة
الـتي يـنــتـظـر الـتـوقــيع عـلـيـهـا

الـكـامـيـرا ومـسـتـشـعـر الـضـوء
ـيـكـروفـون ومــكـبـر الـصـوت وا
ضــــــــــمـن إطــــــــــار رقــــــــــيـق من

الشــــاشة.
ـصــمـمــة كـانت قـد يـذكــر بـأن ا
نـشـرت في وقت سـابـق الـكـثـير
من الـتـصـامـيم األولـيـة ألجـهزة
آيــــفــــون  قــــبـل طــــرحــــهــــا في
ا حـملت الكـثير األسواق ولـطا
من أوجه التـشابه مع الـهواتف

طروحة. ا
كـانت شـركـة أبـل األمـريـكـيـة قد
طـرحت في وقت سـابق هواتف
آيـــفــون  11وآيـــفــون  11بــرو
وآيـــــفـــــون  11بـــــرو مــــــاكس.
وجــاءت أبـرز الــتــغــيــيـرات في
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نـشــر الـتـصـمـيم األولي لـهـاتف
ـقـرر إصـداره آيـفــون اجلـديـد ا
في عـام  2020حــيث  تـداول
صــور لـلــتــصـمــيم األولـي عـلى

مواقع التواصل االجتماعي.
ـصــمــمــة فـيــنــامـ ونــشــرت ا
غيسك من التفيا في تغريدة
عـــــلى مـــــنـــــصـــــة الـــــتـــــواصل
االجـــتــمـــاعـي تـــويـــتـــر صــورا
للـتصمـيم األولي لهـاتف آيفون
ـــــقــــرر طـــــرحه في اجلــــديــــد ا

عــــــــام  .2020 
وبحسب الـصور يظـهر الهاتف
اجلــديـد بــحــجم شــاشــة يـصل
لـ 6,7بـوصـة بــيـنـمــا سـتـكـون
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ـانـيـة قـالت خـبـيـرة الـتـغـذيـة األ
إمـكه ريزه إن الـقـهـوة اخلـضراء
تعد سالحاً فـعاالً إلنقاص الوزن

والتمتع بالرشاقة.
وأوضـــحـت ريـــزه أن الــــقــــهـــوة
اخلــضــراء  - غــيــر مــحــمــصـة-
تـعمـل على تـنـشـيط األيض كـما
أنــــهـــا حتــــتــــوي عــــلى حــــمض
ــنع الـــكــلــوروجــيــنـــيك الــذي 
ارتـفـاع نـسبـة الـسـكـر بـالـدم ما
يـــحـــول دون تـــخـــزين الـــســـكـــر
ـتـاز والــدهـون بـاجلــسم. كـمــا 
حمض الكلوروجـينيك باحتوائه
عــلى مــضــادات أكـســدة تــتــمـتع
بــتـأثــيـر إيــجـابي عــلى الــبـشـرة
وحتارب الشيخوخة. وباإلضافة
إلى ذلـك حتـــــتــــوي الـــــقـــــهــــوة
اخلـــضــراء عـــلى كــمـــيــة أقل من
الكافي ومن ثم تعـتبر مناسبة

لألشـخــاص الـذين يــعـانـون من
الـعــصـبـيـة واضــطـرابـات الـنـوم
عــنــد شــرب الــقـهــوة احملــمــصـة
الـــعــــاديـــة. وإلـى جـــانـب شـــرب
القهوة اخلضراء ينبغي بطبيعة
احلال إتباع نـظام غذائي صحي
ــــواظـــــبــــة عــــلى ومــــتــــوازن وا
ـــارســــة الــــريــــاضــــة من أجل
إنـــــقـــــاص الـــــوزن والـــــتـــــمـــــتع
بـــالــرشــاقــة. من نــاحــيــة اخــرى
تــتــابـــعت األرقـــام الــقــيـــاســيــة
ــانــيــا لـــدرجــات احلــر ارة فـي أ
ـاضـي قـبل أن أواخــر يـولــيــو ا
تــصل إلى 6ر 42درجــة مــئــويــة
دينـة لينغن بـوالية سكـسونيا
السـفلى لـتـحقق بـذلك أعلى رقم
ـانـيـا. تـعـتـبر  تـسـجـيـله في أ
مـثل هـذه األيـام احلـارة مـجـهـدة
لــلــجـسـم وسـتــتــكـرر كــثــيـرا في
ـانيـا مـستـقـبال في ظل التـغـير أ

ـــــنـــــاخي. أوضـح أنـــــدريــــاس ا
تــســـايـــهــر رئـــيس اجلـــمــعـــيــة
ــانـيــة لـلـقــلب أن الـتــغـيـرات األ
ناخيـة ستكون بـكل تأكيد أحد ا
أكبـر التحـديات لـلنظـام الصحي
خالل الـ  20إلى  50عـــــــــامـــــــــا
الـقــادمـة. والـنـتـيــجـة: تـزايـد في
نـوبـات الـقلب حـسـبـمـا أظـهرت
عدة دراسات. يـعتقد تـسايهر أن
ـنـاخـيـة خـطـر أكـبر الـتـغـيـرات ا
عـلى الــصـحـة مـن الـتـدخـ ألن
هذه التغيـرات تطال كل السكان
وألن اإلنـســان ال يـسـتــطـيع فـعل
شيء إزاء التذبـذبات في درجات
احلـــــــــرارة وإزاء احلـــــــــر وذلك
دخن على سبيل خالفا لغير ا
ـاني ــثـال. وأشـار اخلــبـيــر األ ا
في تـــصـــريح لـــوكـــالـــة األنـــبــاء
انية (د. ب. أ) إلى أن درجات األ
ــرتــفــعـــة والــقــفــزات احلـــرارة ا

الـــكــبـــيــرة فـي درجــات احلــرارة
تـــرهـق نـــظــام الـــقـــلـب والــدورة
الـدمـويــة لـدى اإلنـسـان في وقت
قــــصـــــيــــر وتــــؤدي لـإلصــــابــــة
بالنوبات القلبية بشكل متزايد.
نـاسبـة اليوم يوضح تـسايـهر 
ي لـلقـلب في  29سـبـتـمـبر الـعـا
اجلـاري أن åاحلــر وبــخــاصــة
ـفـاجـئة فـي درجات الـتـغـيـرات ا
احلـرارة تـمـثل إجـهـادا لـلجـسم
ونـــــــظــــــام الـــــــقــــــلـب والــــــدورة
الــــدمـــويـــة ?òمـــشــــيـــرا إلى أن
اجلسم يـفرز هـورمونـات خاصة
لـلـتعـامل مع اإلجـهـاد الـعـصبي
ــا يــؤدي إلـى ضــيق األوعــيــة
الـدمـويــة وأن يـصـبح الـدم أكـثـر
لـزوجة ويـصـعب تـدفـقه ويؤدي
معه الرتفاع خطر اإلصابة بأزمة

قلبية أو سكتة دماغية.
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نيويورك - الزمان 
ذكـرت دراسـة طـبـيـة حـديـثة أن
اخـتبـار دم جديـد قـيد الـتطـوير
ـــــكن أن يــــــســـــاعـــــد في اآلن 
اكــــــتــــــشـــــاف  20نـــــوعــــــا من
الـــســرطــان وفــقـــا لــلــتــجــارب
اجلــاريـة في مـعـهـد دانـا فـاربـر
لـــــلـــــســــرطـــــان فـي بــــوســـــطن
ــتــحـــدة. وأعــلن بـــالــواليـــات ا
عهد أنه خالل التجارب حدد ا
االخــتـبــار بــشــكل صــحـيح 32
ـــرحـــلــة ـــئـــة من مـــرضى ا بـــا
األولـى من الـــــســـــرطــــان و76
ـــرحـــلــة ـــئـــة من مـــرضى ا بـــا
الــثــانــيــة بــحــسب صــحــيــفــة
نـــــــــــيـــــــــــويـــــــــــورك بــــــــــوسـت

األميركيـــــــة.
وكـان االخـتـبـار دقـيـقـا لـلـدرجـة
التي لم يخطأ فيها التشخيص
بشـكل كبـير حيث بـلغت نـسبة
ئة التشـخيص اخلاطئ  0.6با

فقط.
وقـال مـؤلف الـدراسـة جـيـفـري
أوكسنـارد من معهـد دانا فاربر
لـلــســرطـان في بــوســطن وهـو
جـزء من كـلـيـة الــطب بـجـامـعـة
هـارفارد: åأشـار عمـلـنا إلى أن
الــفـحـوصـات اجلـديـدة تـتـفـوق
على الطرق الـتقليديـة لتسلسل
احلـمض الـنـووي في اكـتـشـاف
أشــكـال مـتـعــددة من الـسـرطـان

في عينات الدم. 
وأضـاف تظـهر نـتائج الـدراسة
اجلـــــــديــــــــدة أن مــــــــثـل هـــــــذه

ـقايـسـات هي وسيـلـة مجـدية ا
لــفـحص األشـخــاص بـحـثـا عن

السرطان. 
وفـي الـدراسـة قــام الـبــاحـثـون
بـــتـــحــلـــيل احلـــمض الـــنــووي

اخلــــالي مـن اخلاليــــا والــــذي
يـــدخـل مـــجـــرى الـــدم بـــعــد أن
انـفـصل عــنـدمـا مــاتت اخلـلـيـة
األم في أكــثـر من  3500عــيــنـة

دم.

ــرضى من وتــتــألف عـــيــنــات ا
أكـــــــثـــــــر من  20نـــــــوعـــــــا من
ا في ذلك سـرطان السـرطـان 
ـسـتـقــبـلي الـهـرمـوني الـثـدي ا
ـريء ـسـتـقـيم وا والـقـولـون وا

ـــــعـــــدة والـــــرأس ـــــرارة وا وا
والـعـنق والـرئـة وسـرطـان الـدم
ـتعددة ايـلوما ا اللـيمفـاوي وا
ــــــــــبــــــــــيض وســــــــــــرطـــــــــان ا

والبنكرياس.
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كــشــفت الــنــجــمــة األمــريــكــيــة
جينيفر لوبيز عن قرارها بشأن
اإلجنــاب مـن خــطــيـــبــهــا العب
الــبـيــسـبــول الــشـهــيـر ألــيـكس

رودريجيز.
يـة البالغة وأكدت النجـمة العا
من العمر   50عاما أن طفليها
ى وماكس الـبـالـغ الـتـوأم إ
من الـعـمر  11عـامـا يـحـبان أن

يعيشا فى عائلة كبيرة.
ـوقغ وقـالـت جـيـنــيـفــر لـوبــيـز 
Extra  أنها تعتـقد أن أبنائها
سـيـحـبـون أن يـكـون لـهم أخ أو
أخت فـالـطـفالن يـحـبـان وجود
بـنــات ألـيـكس (نـاتـاشـا وإيال )
فى حـيــاتـهـمــا وهـو مـا يــظـهـر
أنـهــمـا عـلى اســتـعـداد لــيـكـون

. لديهما شقيقتان جديدت
ية أضـافت قائلة: النجـمة العـا
نـحن حقـا نـشكل عـائـلة جـميـلة
ــزيــد من وأعــتــقـــد أن وجــود ا
األطفال سـيكون أمرا مـثيرا لنا

جميعا.
ـوقع جـاست جـيرد أنه ووفـقـا 
فى وقت سابق من هذا الـشهر

أكـدت جـينـيـفر لـوبـيز لـلـمذيـعة
األمـــريــكــيــة هـــدى قــطب أنــهــا

زيد من األطفال. ستنجب ا
واجلـديــر بـالـذكــر أن جـيـنــيـفـر
لـــوبـــيـــز كـــانـت قـــد خـــطـــفت
األجــواء أثــنــاء ظــهــورهــا يـوم
اجلـــمــعــة  20ســبـــتــمـــبــر فى
ـيالنـو بـعد ـوضـة  أسـبـوع ا
ارتـداءهــا فـســتـانــهـا األخــضـر
الــشـهــيــر مـاركــة فـيــرســاتـشى
لـلمـرة الثانـية بـعد ارتـداءها له
فى حــفل تــوزيع اجلــرامى عـام
ـثيرة.2000 ـية ا الـنجـمة الـعا
رغم كبر سنها ارتدت فستانها
األخــضــر بـعــد مـرور  19عـامـاً
على الظهور األول به وسرعان
مـا خـطـفت األنـظار إلـيـهـا بـعد
ظـهـورهـا بـشـكل أفـضـل بـكـثـير
فى الــــفــــســــتــــان بــــالــــرغم من

مرورهذه السنوات .
ومن جـانبـه قال إريك شـمـيدت
الــرئــيس الــتـنــفــيــذى الــسـابق
لــــشــــركـــة  googleإن هــــنــــاك
عمـليـات بحث كـثيـرة عن صور
ـغــنــيـة الــفــسـتــان اخلــاص بــا

ية. مثلة العا وا


