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{ شـــيــكــاغــو  —وكــاالت - قــال
بـاحثـون أمـريكـيـون (إن الكـثـير
من مرضى القلب الـذين يعانون
من حــاالت حـادة لـكن مــسـتـقـرة
ويــخـــضــعـــون بــشــكل مـــتــكــرر
لـتــدخل طــبي لــفـتح الــشــرايـ
ـسـدودة والضـيـقـة سيـصـلون ا
لـذات الـنتـيـجـة من خالل تـناول
أدويـــــة وتــــغــــيــــيــــر أســــلــــوب

حياتهم).
 وأضــــــاف الـــــبـــــاحـــــثـــــون (أن
مـقـتـرحـاتـهم إذا  تـبـنـيهـا في
ــمـارسـات الـطـبــيـة فـقـد تـوفـر ا
ـاليـــ من الـــدوالرات مـــئـــات ا
الـــتي تـــصـــرف ســـنـــويـــا عـــلى

ـــرضى الـــرعـــايــة الـــصـــحـــيــة 
القـلب).والدراسـة التي دعـمتـها
احلــكـومـة وتــكـلــفت نـحـو 100
مــــــلــــــيــــــون دوالر طـــــرحـت في
اجـتــمـاع لــلـرابــطـة األمــريـكــيـة
لــلـقـلب في فـيالدلــفـيـا في أكـبـر
دراسـة من نـوعـها تـبـحث فـيـما
إذا كان هناك فـائدة إضافية من
اإلجراءات التي تتخذ الستعادة
تدفق الدم الطـبيعي في مرضى
ستقرة عن القلب ذوي احلالة ا
الـــعالج األكــثـــر حتـــفــظـــا مــثل
تنـاول األسـبرين واألدويـة التي
تخفض نسبة الكوليسترول في

الدم وإجراءات أخرى.
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زدوجة لكأس العالم 2022 وأ اسيا »ôUH²Š ∫ جانب من فرحة الفوز على فريق ايران بكرة القدم واحتفاالت اجلماهير في العراق وعمان خالل التصفيات ا

{ لندن  —وكاالت - يـعد ارتداء
مـالبس مــحــتــشــمــة تــواكب في
الــــوقت نــــفـــسه الــــصـــيــــحـــات
احلـديثـة في األزيـاء أمـرا ذائـعا
ومـــحـــبـــبـــا لـــدى الـــكــثـــيـــر من
الـشـابـات وهـو ال يـقـتـصـر عـلى
دين أو مـــعــتـــقـــد بــعـــيـــنه.وقــد
انـتشـرت مـؤخرا هـذه الـصيـحة
في األزيــاء.وتـــقــول مـــصــمـــمــة
سـودانــيـة(الــثــيـاب احملــتـشــمـة
لـــــيـــــست ســـــوداء وبـــــاهـــــتـــــة
ـــلـــة)وتــضـــيـف (أشـــعــر أن و
الـنـسـاء اآلن ال يـرتـدين ثـيابـهن
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منـذ بدء التـظاهـرات في ساحة
الــتـحـريـر مــطـلع تـشـرين االول
ـــــاضــــي وعــــربــــة الـــــتك تك ا
مـــحــور الـــعـــديــد من االعـــمــال
ــتــمــيـز في الــفــنــيــة لـدورهــا ا
اســــــعــــــاف اجلـــــرحـى ونــــــقل

صـاب ونـقل اجلمـاهيـر ب ا
ارجاء الساحة.

واحـدث االعـمـال الـفــنـيـة قـيـام
الـفـنان صـادق الـسعـدي بـطرح
مــســـــــكــوكــة (ثــورة تــشــرين)
حــيـث زيـــنت عـــربـــة الــتـــكـــتك

سكوكة. ا
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ليـجـذبن الرجـال ولكن لـيشـعرن
أنهن جذابات).

وتــقــول مــدونــة األزيــاء جــودي
مــاريـــوت بــيـــكــر (إن شـــبــكــات
الــتــواصل االجـتــمــاعي وتـغــيـر
االنـــــطــــبـــــاعــــات مـن أســــبــــاب
اســتـــمــتـــاع الــنــســـاء بــارتــداء
مالبـس مــــحـــتــــشــــمـــة تــــواكب
صيحـات األزياء).مؤكـدة(لم يعد
األمر ينظر إليه على أنه صيحة
لـــكـــبــــار الـــسن).وتــــضـــيف في
حــديث لــبي بي سي (الــفـتــيـات
والعـارضات الالتي يـؤثرن على

الــرأي الـــعـــام في إنـــســتـــغــرام
البس احملـتـشمـة أزياء جعـلن ا

كن للجميع ارتداءها).
ولـم تـقــتــصـر مـالحـظــة اتــسـاع
البس احملتشمة نطاق صيحة ا
ـدونـات فـقط.فـقـد أوضح عـلى ا
ـتجر (جون تقريـر عن التسوق 
لــــويس) في بــــريــــطـــانــــيـــا (أن
ــــتــــســـوقــــات اآلن يــــفـــضــــلن ا
البس األطـول والــفـضـافـضـة "ا
البس بـــصـــورة أكــبـــر" عـــلى "ا
الضيقة التي حتد من احلركة).
وفـي هــــذا الـــــعـــــام ارتــــفـــــعت

البس الـفـضفـاضة وأصبـحت ا
ذائـعــة في بـريـطــانـيـا حـتى أنه
تـوجـد وكالـة لـعـارضـات األزياء
البس مـخــصـصـة لــعـارضـات ا
احملــتـــشــمـــة.وتــعـــتــقـــد شــامي
حـمـودة الـتي تـديـر وكـالـة (أُمّة
لـــلـــعـــارضـــات)( أن عـــام 2020
سيـكون الـعام الـذي تنـتشـر فيه
البس احملـــتـــشــمـــة بـــصــورة ا
كبيرة).وبدأت شامي عملها منذ
عام بأربـعة عـمالء فقط ولكـنها
اآلن تمثل  60عميال.وتقول لبي
بـي سـي (في كـل يـــــــــوم تــــــــرى

لـــكل وقت وفــضــفــاضــة).تــقــول
جـودي إن (الـشــتـاء وقت عـظـيم
لــلــمالبس الــفــضـفــاضــة حـيث
ـكن للـمـرأة أن تـشعـر بـالدفء
وفي الــــوقـت نــــفــــسه تــــرتــــدي
األثــواب والــتــنــانــيــر وتــشــعــر
بــــاألنــــوثــــة).وتـــــرى (أنه عــــلى
الـــنــــقــــيض مـن بـــعـض مالبس
الــصـيف الـضـيـقــة والـقـصـيـرة
ـــا يــســـتــمـــيل الـــنــســاء فــإن 
لــلــمالبس احملـــتــشــمــة هــو أنه
ــكـن ارتــداؤهــا في الــفــصــول

اخملتلفة).

مــبــيــعــات األثـواب الــتي يــصل
طولها إلى أسـفل الركبة بـنسبة
ئة كمـا زادت بنسبة 152 في ا
ئـة مبـيعـات السراويل 33 في ا
الــــــتـي يـــــصـل طــــــولـــــهــــــا إلى
الــكــاحل.وال يـقــتــصـر ذلـك عـلى
متجـر جون لويس فـقد الحظت
مــتـاجــر جتـزئــة أخـرى ازدهـارا
البس احملتـشمة في مبيـعات ا
مـــــــــــــــثـل (مــــــــــــــاركـس آنــــــــــــــد

سبنسر)و(آسوس).
ـالبس وتُــــــــعـــــــــرّف جــــــــودي ا
احملتشـمة (بأنهـا مالبس "أنيقة

الــــــنـــــســـــاء يــــــرتـــــدين مـالبس
مــحــتــشـمــة ولــكـنـك ال تـرى ذلك
ــــــــثـال فـي وســــــــائـل اإلعالم.
أتــــــمــــــنى أن يــــــصـــــبـح األمـــــر
ذائــعـــا).وتــشـــيــر كـــذلك إلى أن
ـالبس احملــتــشـــمــة مــوجــودة ا
بالـفعل مـنذ فـترة طـويلـة قائـلة
(إن عــدنــا إلـى بــريــطـــانــيــا في
اخلــمـــســيـــنــيـــات فــإن األزيــاء
احملتشمة كـانت األمر الطبيعي.
كــــانت األكـــــمــــام الــــطـــــويــــلــــة
والــــتـــنــــورات الـــطــــويــــلـــة هي
الــــــطــــــبــــــيــــــعـي في األزيــــــاء).

وكانت دراسـتان سـابقـتان على
األقل قد خلصتا إلى أن توسعة
الــشــرايــ ووضـع الــدعــامــات
وفـتح مـجرى جـنـبي بـديل لـلدم
إضافة للعالج الطبي ال تخفض
بـنـســبـة كـبــيـرة من احــتـمـاالت
اإلصـابـة بـاألزمـات الـقـلـبـية وال
احـــتـــمـــاالت الـــوفـــاة مـــقـــارنــة
بـالـعـالج الـذي ال يـشـمل تـدخال
جـــراحـــيــا.ويـــقـــول خـــبــراء إن
كــــثـــيـــريـن من أطـــبــــاء الـــقـــلب
واألوعــيـة الـدمــويـة يـحــجـمـون
على تـغيـير هـذا األسلوب وذلك
ــرضى الــذين إلى حــد مــا ألن ا
يــــحــــصـــلــــون عــــلى دعــــامـــات
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العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا

كـان يـوم الـثالثاء الـثـاني عـشـر من تشـرين الـثـاني نـوفمـبـر يـوما
مهـما ومفصليا فيما يخص العالقة ب االدارة االميركية ورئيس
ـهدي. فـقـد اتصل وزيـر اخلارجـية الوزراء الـعـراقي عادل عـبد ا
االميـركي مايك بومبيو برئيس الوزراء العراقي وحتدث معه حول
التـظاهرات موجـها اللـوم الصريح لـلحكـومة العـراقية بـاستخدام
ـــتــــظـــاهـــريـن وشـــدد عـــلـى ضـــرورة ان جتـــرى الــــقـــمع ضــــد ا
االصالحات الـتي وعدت بها الطـبقة السيـاسية العراقـية بسرعة.
في نفـس الوقت الذي صدر فيه بيان من اخلارجية االميركية عن
ـة وغـرد بـومبـيـو مـؤكـدا لـهـا وخلـطـوطـهـا الـعـامـة كـان عـبد ـكـا ا
ـهـدي ظـاهـرا عـلى شـاشـات الـتــلـفـزيـون يـتـحـدث اثـنـاء جـلـسـة ا
مــجــلس الـوزراء فـي حـديـث كـان فـي جـزءه االهم مــرافــعــة ضـد
ة او قد كـا هـدي اثنـاء ا ـا قاله عـبد ا ا تكـون اعادة  بومـبيـو ر
ة فقـدمه على شاشات كـا تكـون ردا لم يستـطع ان يدلي به في ا
ـهـدي كـانت خالصـته ان الـتـظـاهـرات الـتـلـفـزيـون. حـديـث عـبـد ا
جـيـدة وسـيتم تـنـفـيذ مـا وعـدت به احلـكومـة لـكن احلـكومـة بـاقـية
ـتظاهرين قـراطي وفيه حريات. امـا اعمال قمع ا والعـراق بلد د
فقـد جرت بـحسب قوانـ وقرارات مـستوحـاة من نفس الـقوان
والقـرارات التي وضعتها القوات االميركية ابان احتاللها للعراق

 . وجبها مع العراقي وكانت تتعامل 
ـوقف قـد يسـجل نقـطة مـهمـة في العالقـة ب هذا االفـتراق في ا
هدي وادارة الرئيس االمـيركي دونالد ترامب ,وقد تسحب عـبد ا
الــدعم االمـــيــركي عــنه تــمــامــا اذا اســتـــمــر في نــهــجه في عــدم
االصغـاء والتفاعل االيـجابي مع اجلانب االميركي. هـنا طبعا من
ــثل مـصــالح الـواليـات ــهم ان نـســجل ان اجلـانب االمــيـركي  ا
تـحدة االميركية وانـنا من الناحيـة التاريخيـة نثبت بان الواليات ا
ـتــحـدة مـسـؤولـة عـن كل مـا حـدث في الــعـراق من كـوارث مـنـذ ا
احـتاللها له في عام الـف وثالثة في قـرار كان االسوأ في تاريخ
تحدة بحسب وصف الرئيس االميركي احلالي دونالد الواليـات ا
ـتحـدة سلطـة اخالقية ترامب. لـذلك فاننـا ال نعـتقد ان لـلواليات ا
خصـوصا فـيما يـخص الوضع في الـعراق الذي اسـست عمـليته
السـياسـة ورعت مبـاد احملاصـصـة الطـائفـية فـيه بكل مـا ترتب
عـلى ذلك من نـتـائج اوصـلت االمـور الى مـا وصلت الـيه االن من
اسـبـاب فـجــرت غـضب الـعـراقــيـ وانـتـفــاضـتـهم احلــالـيـة الـتي

اضية.  سبقتها حركات احتجاجية متعددة في السنوات ا
ـتـحدة هي لـكن مع ذلك فـان من الواقـعي االقـرار بـان الواليـات ا
صاحـبة نفـوذ كبـير في العـراق ال يدانـيه سوى نفـوذ ايران الذي
طبـعا ما كان لـيحدث ويكـبر لوال الغـزو االميركي للـعراق وسماح
واشـنــطن اليـران بــالـتـمــدد بـعـد ذلـك . عـلى اي حـال فــقـد بـدأت
واشنـطن بالتحـرك بجديـة اكثر حول الـوضع في العراق بدءا من
االسبـوع احلالي مع الـبيـان الذي صـدر من البـيت االبيض الذي
اعرب عـن القلق من قـمع التـظاهـرات وقطع االنـترنت ودان ايران
وقال بـان العراقي لن يقفوا مـكتوفي االيدي ازاء تدخلها وكذلك
تحدة في العراق في اجراء اصالح انتخابي دعم مـبادرة اال ا

وانتخابات مبكرة. 
ـرجع الـشــيـعي الـســيـد عـلي الـســيـسـتـاني بـعـد ذلك جــاء دعم ا
ـتحـدة جن ـمثلـة االم الـعام لال ا للـمبادرة اثـناء اسـتقـباله 
هـيـنـيس بالسـخـارت في الـنـجف. وقـد كتـبـنـا في اكـثـر من مـقال
وقف سابق بـان معادلة الـسلطـة في العراق تتـحدد في النـهاية 
ثالثـة قـوى هي طــهـران وواشـنــطن والـنـجف ,وهــا نـحن نـرى ان
تحدة ثلث باتـوا يدعمون مـبادرة اال ا اثنـ من اضالع ذلك ا
التي تـدعو فيما تـدعو اليه الى انتخـابات مبكرة وتـغييرات اخرى
فـي العـمـلـية الـسـيـاسيـة في الـعـراق. صحـيح ان هـذا اليـعني ان
واشـنـطن والـسيـسـتـاني يدعـمـان تـغـييـر الـنـظام في الـعـراق كـما
تظاهـرين لكنهما ايـضا باتا في جانب معاكس يطـالب كثير من ا
للـجانب االيراني الرافض الي تـنازل امام التـظاهرات. كذلك فان
ـهـدي وبـومـبـيـو يـكاد واقـف ب عـبـد ا االخـتالف الـواضح فـي ا
ـهــدي كـرئـيس يـؤدي الى ان تــسـحب واشـنــطن دعـمــهـا لـعــبـد ا
لـوزراء العراق ,وهذا سـيعـني انه لن يسـتمـر في منـصبه وسوف
تحدة ال تمتلك نفوذا مطلقا في يرحل عنه. صحيح ان الواليات ا
الـعـراق وال تـمـلي ارادتـهـا لـتـنـفـذهـا االطـراف الـعـراقـيـة بـصـورة
فوريـة ولكن فقدان اي رئيس وزراء عراقي لـلدعم االميركي يعني
ـنـصـبه وقــد حـصل ذلك مع ابـراهــيم اجلـعـفـري ونـوري فـقــدانه 

اضي.  الكي في ا ا
تـبـقى طبـعا قـضـية الـتـظاهـرات واالنتـفـاضة الـشعـبـية وهي اكـثر
جوهـريـة من كل تـلك الـصـيغ في الـعالقـة بـ واشـنـطن وطـهران
هدي. فالتظـاهرات هي ظاهرة عراقـية انطلقت من ظروف وعبـد ا
ـتـظـاهـرون زخـمـهـا بـشـجـاعـتـهم مـوضـوعـيـة في الـعـراق وادام ا
ـهم اخلـارقــة وصـمــودهم امـام الــقـتـل والـقــمع الـوحــشي وتـقــد
ـئات وللجـرحى باالالف. لكن التظـاهرات تتحرك في للـضحايا با
ــتـد فــيــهـا الــنــفـوذ مــســاحـة ســيــاسـيــة 
االمـيركـي والنـفـوذ االيـراني. لـيـست تلك
بـاشرة لـكنـها تـؤثر ـتظـاهـرين ا قضـية ا

رحلة القادمة.  في مسار وظروف ا
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واشنطن

لـلــشـرايــ يـشـعــرون بـتــحـسن
فوري.

وتــــقــــول الـــدكــــتـــورة جــــوديث
هـوتــشـمـان أخـصـائـيـة أمـراض
الـــقـــلب في مـــركـــز الجنـــون في
جــامـعــة نـيـويــورك الـتي رأست
الــــدراســـة (إن نـــحـــو 500 ألف
يــشـخـصــون كل عـام بــاإلصـابـة
بــحــالــة مــسـتــقــرة مـن أمـراض
الـشريـان الـتاجـي التي يـتـسبب
فيـها ضـيق الشـريان في ألم في
الـصـدر خـاصـة بـعـد الـتـمرن أو

التعرض لضغوط عاطفية).
وأضــافـت (هـــنــاك خـــوف عـــلى
الدوام من أنك إن لم تفعل شيئا

بـســرعــة فـســيــصـابــون بــأزمـة
ـوتون).لـكن الـدراسة قـلبـيـة و
الــتـي أجــريت عــلى مــدى ســبع
شارك 5179 مريضا سنوات 
لم تظهر فائـدة كبرى للتدخالت
اجلـــراحـــيـــة الـــســـريـــعـــة.لـــكن
العالجات التدخلية أدت بالفعل
لــــتــــحـــسـن في األعــــراض وفي
ن نــوعــيــة احلــيــاة الـيــومــيــة 
كانوا يعانون من ألم متكرر في
الـصــدر.وخالل إجـراء الـدراسـة
تـلـقى اجلـمـيع أدويـة ونـصـائح
مـــتــعـــلــقــة بـــأســلـــوب احلــيــاة
وأضيف عـلى ذلك لـنحـو نصف

شارك إجراء تدخلي. ا

وفي بــــدايـــة فــــتـــرة الــــدراســـة
شــهـدت اجملـمــوعـة الــتي تـلـقت
عالجــــا تـــدخـــلـــيــــا في الـــواقع
متاعب متـعلقة بـالقلب أكثر من
اجملــمـوعــة الــتـي تـلــقـت أدويـة
فحسب لكن ذلك تـغير في العام
الــرابع وفي الـــنــهــايـــة لم يــكن
هــــنــــاك فــــروق كــــبــــيــــرة بــــ

. اجملموعت
لــكن هــوتـشــمـان قــالت (إن تـلك
الــنـــتــائج ال تـــنــطــبـق عــلى كل

مرضى القلب) .
وأوضــحـت (إذا كــان هــنــاك من
هـــو مـــصـــاب بـــأزمـــة قـــلـــبـــيــة

فالدعامات تنقذ احلياة)
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{ أمـــســتــردام - وكـــاالت- نــظم
نـشـطــاء مـنـاهـضـون لــلـعـنـصـريـة
احـتجاجات في عدة مدن هولندية
ـــاضـي تــــزامـــنــــا مع الــــســـبـت ا
احـتفال األطفال الـسنوي بوصول
الــقـــديس نــيـــقــوال ورفــيـــقه الــذي

يغطي وجهه باللون األسود.
وشــهـدت االحــتـجـاجــات في عـدة
مـدن وجودا مكثفا لـلشرطة بعدما
أدت مــــنـــاوشــــات بــــ مـــؤيــــدين
ومــعــارضــ لـــشــخــصــيــة (بــيت
األسـود) إلـى احـتـجـاز أشـخـاص
ــاضي. وشــخــصــيـة في الــعــام ا
بـــيت األســـود (رفـــيق الـــقــديس)
الـــتـي يـــجــــســـدهــــا في الــــغـــالب
شــــخص أبــــيض يــــغـــطـي وجـــهه
بــالـلــون األســود ويـرتــدي شــعـرا
مــسـتــعــارا مـلــونـا ويــضع أحــمـر
الــشـــفــاه أثـــارت في الـــســنــوات
األخــيـرة نــقـاشـات حــادة وصـلت
في بــــــعض األحـــــيــــــان إلى حـــــد

االشتباكات العنيفة.

مسكوكة للفنان صادق السعدي
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{ رومــا - وكــاالت - يــكــتــسب
نــحـات إيــطـالي شـاب يــقـيم في
رومـا شـهـرة مـتـزايـدة بـتـحويل
ــــيـــتـــة في جــــذوع األشـــجـــار ا
الــعـاصـمـة اإليـطـالـيـة إلى قـطع
فــــنــــيــــة حتــــظـى بــــاإلعــــجـــاب
الـشــديـد.وبــدأ الـشــاب ويـدعى
أنــدريــا جـانــديـني (22 عــامـا)
نــــحت جــــذوع األشـــجــــار قـــبل
خـــمــــســـة أعـــوام وانـــتـــهى من
مـنـحـوتـتـه الـسـادسـة والـسـت
في مـــتـــنــــزه فـــيال بـــامـــفـــيـــلي
مؤخرا.وأمام جـانديني مع ال
يــنـضـب من األشـجــار في رومـا
الـتي تـشـتهـر بـأنـهـا واحدة من
أكــثـــر مــدن أوروبـــا اخــضــرارا
حيث توجد بـها نحو 313 ألف
شـــجــرة تـــزين مـــتـــنــزهـــاتـــهــا
الــــــعــــــديـــــــدة وشــــــوارع وسط
ــديــنــة.لــكن الــكــثـيــر من تــلك ا
األشجار يصل عـمرها إلى نحو
قرن وأصـبحت ضـعيـفة اآلن أو

تموت بالفعل. 
وتــركـــهـــا مــهـــمــلـــة عـــلى هــذه

الصورة دفع جانديـني للتفكير
فـي عــــــــمـل شـيء مــــــــا.وقـــــــال
جــانـديـني وهــو يـنـحت أحـدث
أعــمــاله (أنــحت عــلى اخلــشب
منـذ أن كنت صغـيرا في مرأب
مـنـزلـنـا ثم اخـتـرت نـحـت جذع
شـجــرة في الــشــارع ومن هــنـا

Êu¹bM u¼

bOKIð ÊËbI²M¹

œuÝ_« XOÐ

اخـتـرت الـبـدء في الـنحـت على
اجلذوع في روما).

وأضاف في تصريح (أنه يحب
لــقـاء الـنـاس أثـنـاء الـنـحت وال
يـطـالب بـأي مـلـكـيـة شـخـصـية
لـلوجـوه أو أشكـال احليـوانات
أو األعمال الفنية األخرى التي

يــنـحـتـهـا عـلى اجلـذوع). وقـال
(يـسـتـغـرق األمـر نـحـو أسـبوع
إلنـــهــاء مـــنــحــوتـــة واحــدة ثم

تصبح ملكا للجميع).
ويـــنــشــر جــانــديـــني خــريــطــة
لــلــجــذوع الــتي نــحــتــهـا عــلى
مـــوقـــعـه اإللـــكـــتــــروني حـــيث
أصـبـحت مـزارا سيـاحـيـا حتى
ـــرشــديـن الـــســـيـــاحـــيــ أن ا
يــــــــدرجـــــــــون أعــــــــمـــــــــالـه في
بـــرامــــجـــهم.وعـــلـى الـــرغم من
شــهــرة أعــمــاله بــ الــســكــان
احملـــلــيـــ والــســائـــحــ فــإن
سلـطات مـدينـة روما كانت أقل

حماسا لها.
نع وفي ح ال يوجـد قانون 
الــــــنــــــاس من نــــــحـت جـــــذوع
يتـة هددت الشرطة األشجار ا
ـــنـع جـــانـــديــــني من دخـــول
ــنـاطـق الـتــاريــخـيــة واتــبـاع ا
قـواعــد صــارمـة جــديــدة جـرى
تطـبـيـقـهـا في األعـوام الـقـلـيـلة
ـاضــيـة حــفــاظـا عــلى الـذوق ا

العام.


