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ـــســكـــة بـــعـــصـــا... أنــا وأســـيـــر 
مختـلفة) كمـا يتحدث جنـوم الفيلم
ــغـنـيــة اخملـضـرمـة عن الــعـمل مع ا
الــتي تــصـدرت أغــنـيـاتــهـا الــقـوائم

وفازت بجائزة أوسكار.
واشتهرت شيـر بأغنيات مثل (دارك
لـــيــدي) و(إيف آي كـــود تــيــرن بــاك
) و(بـيلـيف) وتـغـني في الـفـيلم تـا
والــلـقــطــات أغـنــيــة أبــا الـشــهــيـرة
(فــرنـانــدو). وتـظـهــر شـيـر مــرتـديـة
ـمــثل مالبـس بـراقــة وتــرقص مـع ا
آنـدي جـارسـيـا وفي لـقـطـات أخـرى

بجوار ستريب.
وصدر للـفيلم اجلـديد الذي سـيكون
بــعـنــوان (مـامـا مــيـا! هــيـر وي جـو

{  لـنـدن  –وكـاالت - ألــقى مــحـبـو
فـيلم (مـامـا ميـا) نـظرة جـديـدة على
مـا يـنـتـظرهـم في اجلـزء الثـاني من
ـوسيـقي الـناجح من خالل الـفيـلم ا
غنية شير التي لقطات لالحتفاء بـا
ـليء بــالـغـنـاء تــشـارك في الـفــيـلم ا
والـرقص. وتـظـهـر شـيـر في الـفـيـلم
الـذي يـحـتفي بـأغـنـيـات فـريق (أبا)
الــغــنــائي بــشــعــر أبــيض مــصــفف
بـعنـاية وبـذلـة فاحتـة الـلون وعـصا
في يــدهـا حــيث جتــسـد دور روبي
والدة دونا الـتي تؤدي شـخصيـتها

النجمة ميريل ستريب.
وفي اللقطات تقول شير ( 72عاما)
(أصل في طائرة هليكوبتر ثم أهبط

) عدد من الـلقطـات الترويـجية أج
قــبـل طـرحـه في دور الــســيــنـمــا في
تمـوزاجلـاري. وتبـدأ أحـداث الفـيلم
من حـيث انـتـهى اجلـزء األول الـذي
تــدور أحـداثه في جــزيـرة يـونــانـيـة
وقامت بـبطولـته ستـريب مع أماندا
سـيـفـرايد الـتي جتـسـد دور ابـنـتـها
صوفي إلى جـانب بيرس بـروسنان
وكــــــــولن فــــــــيــــــــرث وســـــــتــــــــيالن

سكارسجارد.
ويـعـود اجلـزء الـثـاني الـذي يـشارك
فــيه الـكــثـيــر من الـوجــوه اجلـديـدة
بــالـــزمن إلى الـــوراء حــيث تـــعــرف
زيد صوفي التي تنـتظر مولـودها ا
عن مـــــــاضي والـــــــدتــــــهــــــا دونــــــا.
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ـــــــرور الــعــام الــعـراقي مــديـر ا
تـلــقى تــعــازي االوسـاط االمــنــيـة
والــشـــعـــبـــيـــة بـــوفـــــــاة والـــدته
سـائـلـ الـله ان يـسكـنـهـا فـسيح

جناته.
ÕU³B « dÐU'« bLŠ_« ÕU³  d U½

وزيــر الـدفـاع الـكـويـتي تـلـقـى الـتـهـاني من كـبـار رجـاالت
احلـكم في الـبــلـدان الـعـربـيـة واالسالمـيــة لـنـجـاح عـمـلـيـة
جــراحــيـة اجــراهــا مــؤخــرا وتـقــدم لــهم بــالــشــكــر عـلى

مشاعرهم الطيبة.
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ـقـهى الـثـقـافي الـعـراقي الـشــاعـر الـعـراقي يـضـيـــــــفه ا
شـاركـة الـفنـان احـسان بلـنـدن بـامسـيـة مـقام الـفـيـروز 

االمام.
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الـطـبــــيـبـة الـبـيـطـريـة الـعـراقـيـة الـقت مـحـاضـرة بـعـنـوان
(احلـمى الـنزفـيـة اعـراضهـا وطـرق الـوقـاية مـنـهـا) ضمن
فــعـالــيـات مــنــتـدى الــصـيــد الــثـقــافي في نــادي الـصــيـد

العراقي.
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الـتـشــكـيـلي الـعـراقي يـشـارك ضــمن خـمـسـة فـنـانـ في
ـاضي عـلى قـاعـة مـعـرض الـصـيف الـذي افـتـتح االحـد ا

انيما كاليري في الدوحة بقطر.
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اضي على خشبة مدرج طربـة اللبنانية احيت الـسبت ا ا
االوديـون ختـام فـعـالـيـات أمـسيـات شـومـان الـفـنـية وسط
عـمـان والـتي دأبت مـؤسسـة عـبـد احلـمـيـد شـومـان على

تنظيمها منذ العام 2014.
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ي االردني يـلقي مـساء اليـوم الثالثـاء وبدعوة من االكاد
ـشهد األردني نـتدى العـربي محاضـرة بعـنوان (آفاق ا ا

نتدى بعمان. الراهن) في مقر ا
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قـــائـــلـــة (إن الـــوسط الـــفـــني في مـــصـــر
والوطن العربي فـقد أحد مبـدعيه بعد أن
تـــرك بــصــمــة وعالمـــة بــارزة في مــجــال

وسيقى). ا
ولـد ميـخـائـيل حبـيب نـخـلة في الـقـاهرة
ـوسـيــقى مـنـذ عام  1933وكـان يــهـوى ا
ـدرسـيـة ـرحـلـة ا صـغـره فـالـتـحق بـعـد ا
ــعــهــد لــيــونــاردو دافـــنــشي لــلــفــنــون
اجلـمـيـلــة بـالـقـاهـرة والـذي كـان غـالـبـيـة
طالبه من األجــانب فـاطـلـق عـلـيه زمالؤه
ــصــري ثم انــضم الحــقــا إلى مــيــشــيل ا

معهد فؤاد األول للموسيقى العربية.
عزف في الـبـداية عـلى آلـة الكـمان واجته
غن قبل وسيقي لـكبار ا إلى التوزيع ا
وسـيـقي وعزف أن يـتمـيـز في التـألـيف ا
مع أم كلثوم في السنوات األربع األخيرة
من حيـاتهـا.عـمل في الكـويت وساهم في
تــأســيس فـرقــة اإلذاعـة الــكــويـتــيـة كــمـا

تعاون مع الرحبانية في لبنان.
ـوسـيــقى الـتـصـويـريـة واألحلـان وضع ا
ـسـلـسالت الـتـلفـزيـونـيـة مثل لـعـشرات ا
(لـيــالي احلـلـمـيــة) و(أوالد آدم) و(عـائـلـة

احلاج متولي).

ـــوت { الـــقـــاهـــرة  –وكـــاالت - غـــيب ا
ــوســيــقــار مــيــشــيل ــاضي ا الــســـبت ا
ــــصـــــري عن 85 عـــــامــــا الـــــذي وضع ا
ـوسـيـقى الـتـصـويريـة لـبـعض من أهم ا
األعمال الـدرامية ومنـها مسـلسل (ليالي
ـصرية احللمـية).ونـعت وزيرة الثـقافة ا
ــوسـيــقي الـراحل إيــنـاس عـبــد الـدا ا

شــارك الــطــرف الــثــاني بــاألفــكــار حــول حــســابــاتك
. ستحقة. يوم السعد االثن ا
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ــواجـــهــتك هـــو شــخص شـــجــاع في من يـــخــاطـــر 
احلقيقة. فإرادتك من حديد.
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ال تـتخـذ أيّ قـرار على صـعيـد الـعمل مـهم في الوقت
الراهن. 
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همة بـدالً من االنغماس  حاول تنـمية بعض الـروابط ا
ادية . في حياتك االجتماعية و ا

»dIF «

نـبّـهـات و العـمل في تـطـور مـستـمـر .يوم ابـتـعـد عن ا
السعد االربعاء.
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ال تنـظر إلى الوراء وابعـد مخاوف الوحدة ,فلديك من
يحبك .رقم احلظ.2
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عـلــيك ان تــتـرك االمــور تــسـيــر كــمـا هـي ألن الـتــيـار
احلالي معك .

ÊUÞd «

كن أن يجاريك أحد. أنت تتحـرّك بسرعة كبـيرة ال 
فقط انطلق إلى األمام.

Íb'«

ألوف ح تـخطط لقضاء  فكّر بـطريقة اخلـروج عن ا
امسية رمضانية مع االقرباء.
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ال حتب أن تـخـبـر رئـيــسك في الـعـمل أو زوجـتك إلى
النك تكره سلطة االستجواب . أين تذهب

Ë«b «

حـاول إلقـاء نظـرة أقرب. سـتجـد في األعمـاق قضـايا
ا تبدو عليه على السطح.  أعمق 
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حتب االنطالق دون أيـة قيود  لكن عـليك أن ال تبالغ 
. بذلك كثيراً

 u(«
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حتتوي هذه الشبكة على 9
مـربــعــات كـبــيــرة كل مـربع
منهـا مقسم الى  9 خانات
هـدف هـذه الـلـعـبـة صـغـيـرة
مـلء اخلــــانـــــات بــــاالرقــــام
الالزمـة من  1الى 9 شرط
عـدم تـكـرار الـرقم اكـثر من
مـــرة واحـــدة في كل مـــربع
كــبـــيـــر وفي كل خـط افــقي

وعمودي.
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وقــال الــرحــبــانـي في مــقــابــلــة مع
نار (إنه يتـواصل يومياً تلفزيـون ا
مع فــيــروز بـعــد ســوء تــفــاهم وقع
بــيـنــهــمـا عــلى خــلــفـيــة إعالنه عن
مـــوقـــفـــهـــا الـــســـيـــاسـي).وأضــاف
الـرحـبانـي (عم تركـب األمور ورجع
مشي احلال.. قـريبا جـدا بيكون كل
ــكـانه).وردا عــلى سـؤال شي رجع 
ــصــاحلــة قــد تــمت عـن إذا كــانت ا
فـــعال قـــال الـــرحـــبـــاني( نـــعم وعم
بنـجرب نـحل القـصة مع أختي ألن
أخــتـي عن ســـوء نـــيــة أو عـن عــدم
درايـة عمـلت عـمل لفـيـروز كان مش
كـــتـــيـــر (مـــوفـق)...وأمي حـــتى مـــا
ســـألـــتـــني رأيـي فــيـه. حـــكــيـــتـــني
ورجعنا نشوف بعض وما سألتني
رأيي).وعـندمـا سـئل أيضـا عـما إذا
كــان يـزور فـيــروز قـال ( طــبـعـا. كل
يوم وبـنشـوف بعض وان شـاء الله
يـــكـــون عـــنـــدنـــا حـــفـــلـــة الـــســـنـــة
ــقـبـلـة)واعـتـبـر الـرحـبـاني (أن مـا ا
وقع مع فـــيــروز هـــو مــجـــرد ســوء
تفـاهم استفـاد منه أناس كـثيرون).
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تسـتذكـر االسرة االذاعـية في االول من
تـمــوز في كل عـام ذكــرى تـاسـيس اول
اذاعــــة في الــــشـــــرق االوسط  وثــــاني
اذاعــة في الـوطن الــعـربي بــعـد راديـو
القاهرة االذاعة االم اذاعة بغداد التي
عــــقـــدت صــــداقــــات حـــمــــيــــمـــيــــة مع
مـســتــمـعــيــهـا فـي كل مـكــان من خالل
برامـجهـا ومسـاهمـاتهـا االذاعيـة التي
بــقي الـقــسم االكــبـر مــنــهـا عــالــقـا في

ستمع الى يومنا هذا . ذاكرة ا
واطـــــلـق عـــــلى اذاعــــــة بـــــغـــــداد  االم
بــاعـتــبــارهــا ثــاني اذاعــة في الــشـرق
ـــســتـــمـــعــ االوسط  تـــنـــطـــلق الى ا
لـتحـقق في مدة زمـنـية قـياسـية شـهرة
ــذيــعـ واســعـة لــتــســتـقــطب كــبـار ا
ــطـــربــ ـــذيـــعــات والـــفــنـــيـــ وا وا
والــفـنــانـ الــذين اســهـمــوا جــمـيــعـا
بــتــقــد فـــعــالــيــاتــهم وعــلى الــهــواء
مـباشـرة لعـدم توفـر اجـهزة الـتسـجيل

انـذاك

 ولـم تـتــوقف اذاعــة بــغـداد عـن الـبث
ــا تــوقــفت عن ومــنــذ الــعــام  1936ور
الــبث اليــام بـفــعل االحـتالل االمــريـكي
لــلــعــراق عـام  2003وســرعــان مــاعـادت
مـوجـة اذاعـة بـغـداد لالنـطالق ومـعـها
ولدت عشرات االذاعات التي استقبلت
كـوادر اذاعـية غـالـبـيتـهم تـخـرجوا من
االذاعــــــة االم بــــــغــــــداد . وامس االول
احتفلت االسرة االذاعية بعيد تاسيس
اذاعـتهم بـغـداد و تكـريس بـرامجـها
ومـوادهــا االذاعـيــة لـلــمـنــاسـبــة الـتي
ــهـمـه الـتي ـنــاســبــات ا عــدوهـا مـن ا
جتـــــــمع لـم شـــــــمـل كـــــــوادر االذاعــــــة
وعوائـلهـا باحـتفـال يقـام كل عـام تكرم
فـــيـــهـــا االذاعـــة روادهـــا وتـــســـتـــذكــر
ــنــا االخــر وحتـقق الـراحــلــ الى عــا
زيـارات ميـدانـية لـلراقـدين عـلى فراش
الـعــافـيــة . سـتــديـو عــشـرة الـبــرنـامج
االذاعـي الـيــومي الـذي يــعـده ويــقـدمه
ـدرس  عالء مـحـسن  ـبـدعـ امل ا ا
نــضـال عـلي حـسـون  ســمـيـرة جـيـاد 
جــعـفـر الــزبـيـدي وعــدد من اخملـرجـ
ذيعـ الشـباب كان والفـنيـ وا

ومــــازال لـه الــــبــــصــــمــــة
الـكبـيـرة في بـرامج اذاعة
بغـداد سـارع وقبل حـلول
نـاسـبة بـتكـريس مواده ا
ناسـبة عـندما محـتفال بـا
اسـتـقـبل ومـازال عـشـرات
ـــــات احملـــــمــــــله ـــــكــــــا ا
بــالـتــهـاني والــتـبــريـكـات
الســـــرة االذاعــــة .وقــــالت
االذاعــــيــــة الــــرائــــدة امل
ــــــدرس ( الــــــتــــــهــــــاني ا
والتبريكات في مثل هكذا
مــنـاسـبـة التــفي والتـكـفي
وورود الـــعــــالم التــــكـــفي
لـنـقدمـهـا المنـا ورفـيقـتـنا
اذاعـــــــة بــــــغــــــداد الــــــتي
احتضنتنـا كاذاعة حبيبه
ومـربــيـة ومـدرسـة تـخـرج
ومــازال مـــنــهـــا عــشــرات
االسمـاء الفـنيـة والثـقافـية

ية  نعم اذاعتـنا بغداد اليوم واالكاد
حتــتــفل بــذكــرى تــاسـيــســهــا ومــعــهـا
نـــحــــتـــفل ونـــتـــمـــنى ان تـــدوم افـــراح
ــســتــمــعــ ورواد االذاعــة بــاخلــيــر ا
واالمـن واالمــان عــلى عــراقــنــا الــسالم
ــعـطـاء  ويــقـيـنــا ان الـذكـريـات وا
اليـسـعـهـا مـجـلـدات من الـكـتب مع
ـنـصـرمـة االذاعـة طــوال االعـوام ا
ـايـكـرفـون الـتي قـضـيـتـهـا وراء ا
ـــــــــــهــــــــــــنـــــــــــة فـي ومــع زمـالء ا
االستـديوهـات وغرف الـتحـضير
لـــــلـــــبـــــرامـج واروقـــــة االذاعـــــة
والـتلـفـزيون وكـافتـريـاتهـا التي
جتمع شملنا اوقات االستراحة
فال يسعني اال ان اقول الرحمة
واخلــــلـــــود لـــــكل مـن رحل من
زمالئـــنـــا الـى الـــعـــالم االخـــر
والـصحـة والـعافـيـة للـراقدين
عـــــلى فـــــراش الـــــعـــــافـــــيـــــة
والتـواصل واالبـداع لـلزمالء
ـــتـــواصـــلـــ شـــبـــابــا من ا
وروادا ودامـــت أيـــــــــــــــــــــــام

اخلــبـــيـــر االقـــتـــــــــــصـــادي الـــعـــراقي نـــعــتـه االوســاط
ـيــــــــة واالقـتصـادية بـعـد اعالن رحيـله سائـل االكـاد
الـلـه تعـالـى ان يـتـغمـــــده بـوافـر رحـمـته ويـسـكـنه فـسـيح

جناته.
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بـغـداد دار االذاعـة العـراقـيـة بـعـد ثورة
سميت اذاعة اجلمهورية العراقية19 58
من بـغداد  بـعـد التـسعـيـنات اصـبحت
اذاعة جمـهورية الـعراق من بغداد  كل
هـذه الـسنـوات تـدربت وتـرعرعت فـيـها
كـوادر يفـتـخر بـها فـي العـراق والوطن
الــعــربي وخــرجـت الــعــديــد عن طــريق
ــعــهــد االذاعي والــتــلــفـزيــونـي الـذي ا
تــــاسس فـي عـــام 1971 وتــــخــــرج مـــنه
الــعـديـد من الـكـوادر االذاعـيـة الـعـامـلـة
أنـذاك في جـميع بـلـدان الـوطن الـعربي

ولهذا صارت مدرسة بكل مفاصلها  .

مــســتــمــعي اذاعــاتــنــا بـخــيــر وسالم
وامـــان) .وقـــال اخملــــرج الـــرائـــد عالء
محسن (الكـلمات تتـوقف والقلم يجف
بـحــضــرة اذاعــتـنــا االم اذاعــة بــغـداد
ونـحن نحـتـفل معـهـا بعـيد تـاسـيسـها
الـــذي نـــتـــمــــنى ان نـــحـــيـــيه كل عـــام
ومــســتــمــعي االذاعــة والــزمالء كــافــة
بصـحة وعـافيـة وامن وسالم  ويقـينا
رة ـواقف احلـلـوة وا ان الـذكريـات وا
وان كان مرها حـلوا كالعـسل التختزل
بــاســطـر او صــفــحــات فــهي مــتـخــمه
بالذكـريات الرائعـة طوال هذه االعوام
الــتي قــضـيــنـاهــا مع زمالء واســاتـذة
ـــنــا االخــر له مــنــهم مـن رحل الى عــا
ـغـفـرة ومــنـهم من يـعـاني الــرحـمـة وا
ــرض نــتــمــنى له الــشــفــاء الــعــاجل ا
ومـنـهم مـن يـبـدع ويــتـواصل فـتــحـيـة
جلـيل الـشـبـاب الـذي اخـذ عـلى عـاتـقه
ان يـكمل مـسـيرة الـرواد من االذاعـي
وبـرنـامـجنـا سـتـديـو عشـرة هـو هـدية
لـكل من يـســمـعـنـا ويـتــابـعـنـا كل يـوم
ومـبـروك لـلـجـمـيع مـيالد اذاعـتـنـا االم

واالخــــــــت والبنت بغداد احلبيبة ) .
وقــدم الـتـهــاني عـدد من الـعــامـلـ في
االذاعــة ومـسـتـمـعـيـهـا مـشـددين (عـلى
مــهــنـيــتــهـا وتــواصـلــهــا مع الــعـائــلـة
الـــعــراقــيــة لــتــبـــقى الــصــوت الــقــوي
ــراحل والــصـادق والــرمــز فـي كـافــة ا
واالوقات و الرائـدة في الوطن العربي
والــــتي حــــصـــدت بــــجــــدارة عـــدد من
اجلـــــوائـــــز حلــــســـــاب بـــــرامــــجـــــهــــا

هرجانات عربية اذاعية) .
يــشـار الـى ان اذاعـة بــغـداد  تــاسـست
عـام  1936فـي االول من تــمـــوز تــابــعــة

لــقــسـم الــبــريــد والـــبــرق لــذلك
سميت بدار االذاعة السلكية
والالسـلـكـيـة من بـغداد ثم
تـــــطــــورت مـــــنــــتـــــصف
االربـعــيـنـات اصـبـحت
هــــــنـــــا بــــــغـــــداد دار
االذاعــة الــســلــكــيــة
والالســلـكــيـة وفي
اخلـــمـــســــيـــنـــات
ســــمــــيـت هــــنــــا
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ــوســيــقي الــلــبــنــانـي زيـاد أعــلن ا
الـرحـبـاني عن عـودة الـعالقـات الى
طبـيعتـها مع والدته الـفنانـة فيروز
بـعــد قـطــيــعـة دامت ســنـوات كــمـا
أعـلـن عن حــفل لــفــيــروز في الــعـام

قبل. ا

زياد الرحباني

{ لوس اجنـلوس - وكـاالت - يتـجه مغـني الراب
الشهير دريك الذي حقق أعلى مبيعات في العالم
في 2016 نــــحـــو حتـــقـــيق رقـم قـــيـــاسي جـــديـــد
ـنج) لــلـمــشـاهــدة احلـيــة عـبــر اإلنـتــرنت (سـتــر
بألـبومـه اجلديد (سـكوربـيون) والـذي يكـشف فيه

عن أنه أصبح والدا. 
وقـال موقع سـبوتـيفـاي عـلى اإلنتـرنت الذي يـقدم
ـشـاهـدة بـلغ عـشرة اخلـدمـة (إن مـتـوسط مـعـدل ا
ماليـ في الـسـاعـة الـواحـدة يوم اجلـمـعـة) فـيـما
ـــركـز األول قـالت أبل مـيـوزك (إن األلـبـوم احـتل ا

في  92دولـــــــة).
وفي األلـــــــبــــــوم
ــــــؤلـف من 25 ا
أغـــنـــيـــة يـــؤكـــد
دريك ( 31عـاما)
شـــــــــائــــــــعــــــــات
انـــتــشـــرت مــنــذ
فـترة طـويـلة عن
أنه أصـبح والدا
لـــطـــفل لــكـــنه لم
يـعــلن عن هـويـة
األم.ويـــتـــضـــمن
األلـــبــوم أيـــضــا
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شاركة مثلـة هبة مجدي أنها اعتـذرت عن ا قالت ا
ـاضـية في بـطـولـة فـيـلـمـ جـديـدين خـالل الـفـتـرة ا
األول بـســبب عـدم مــنـاســبــة الـدور لــهـا والــثـاني
سلـسل عوالم خـفية مع الـفنان النشـغالهـا 

عـادل امام والـذي  عـرضه في شـهر
ـاضي. وأشارت هـبة في رمضـان ا
ـــوقع  الــــفن (أنـــهـــا ال تـــصـــريـح 
تشارك بـكثـافة في السـينمـا لعدم
عثـورهـا على الـسيـناريـو والدور

الذى يضيف لها). 
الفـتـة (أنهـا خـاضت الـتـجـربة
في مـنـاسـبـتـ هـمـا يـوم من
األيــام مع مـحــمـود حــمـيـدة
وفــــــــصـح مـــــــلـح وداخ مع
عمـرو عبـد اجلليل وكانت
لــهــا جتــربــة كــضـــــيــفــة
شــــــرف عــــــلـى فــــــيــــــلم
الـــــــــــــقـــــــــــــشــــــــــــاش).

صري ميشيل ا

تـعــاونــا مع جنـوم مـن بـيــنـهـم جـاي-زي ونــيـكي
مـيـناج وتي دوال سـاين ومـقـاطع صوتـيـة لـلراحل

مايكل جاكسون.
ويأتي ألبوم (سكوربيون) بعد ألبوم (فيوز) الذي
حـــقق لـــدريـك أعـــلى مـــبــــيـــعـــات في عـــام 2016
ـاضي أللــبــوم (مـور اليف) وإصــداره في الــعــام ا
ــشـاهــدة عـبـر والـذي ســجل رقــمـا قــيـاسـيــا في ا
اإلنـتــرنت عـبــر كل مـزودي تــلك اخلـدمــة إذ حـقق
مليون مشاهدة في أول أسبوع من إصداره. 385
وقـالت رابطـة صـناعـة التـسجـيالت األمـريكـية في
تـــــــصـــــــريح( إن
دريـك أصـــــــــــبـح
على رأس قـائمة
ــطـــربــ أبـــرز ا
رقـــــــــمــــــــيــــــــا إذ
ســــــــــــجل 142
مـــلـــيـــون وحــدة
بـــــيع رقـــــمـــــيــــة
ألغنـيات مـنفرده
مـــتـــفــوقـــا بــذلك
عــــــلـى ريــــــانــــــا
وتـــــــــايـــــــــلــــــــور

سويفت).
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