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اخـتــتــمت مـؤخــرا في بــغـداد فــعـالــيـات
مــــهـــرجــــان مـــســــرح الـــشــــارع بـــدورته
شاركة اكثر من عشرين فرقة اخلامسة 
مسـرحيـة عراقـية وعـربيـة والتي اقـامها

جتمع فنانو العراق .
و في ختام احلفل اإلعالن عن جوائزه
حــيث ذهــبت  جــائــزة جلــنــة الــتــحـكــيم
اخلاصة الى عرض ( السـجن و القيامة)
امــا اجلــائــزة االولى  لــفــرقــة حــلـــبــچــة
فذهبت الى عرض ( قطرة) لـكلية الفنون
اجلـمـيلـة بـجـامـعـة الـبـصـرة. و اجلـائزة
الثانية ذهبت الى عرض ( احلدث) لكلية
/ ومنحت الفنون اجلميلـة بجامعة بابل
اجلائـزة الثـالثـة منـاصفـة ب مـسرحـية
(جعبان) لفرقـة نون من بابل و مسرحية
(مبيـوع) لفرقـة صدى لـلفنـون األدائية –
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واليـــة كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا فـي أواخــر
اخلمسينيات وأوائل الستينيات).
وسيقى واشتهر ديل عام  1962
(مـــيـــســيـــرلـــو) الـــنـــاجـــحــة الـــتي
اســتــخـدمـت في الــفـيــلم الــشــهــيـر
(بـــالب فـــيـــكـــشن) وتـــوفـي مـــســاء

{ لــوس اجنــلس  –وكــاالت - قـال
عـازف الـكـيتـار األمـريـكي سـام بول
لقب (إن العازف الشهير ديك ديل ا
ــلك جــيــتــار مــوسـيــقـى األمـواج
توفي عن  81عـامـا بعـدمـا هـيـمنت
موسـيقـاه على ثـقافـة الشواطئ في

نينوى .كمـا منحت جلنة الـتحكيم أيضا
ـمـثـلـة جـوائـز تـقـديـريــة خـاصـة الـى : ا
ـمثل مـصطفى مچدة شـكر من كـفري و ا
الهاللي عن عرض (ست صفية) و عرض
( كـــــاتب عـــــرايض) مـن اربـــــيل . كـــــمــــا
حصـدت  مسـرحية (الـرحيل) مـن االنبار
جائـزة افـضل عرض ثـان وافـضل عرض
ثـالث ذهـبـت الى مـسـرحــيـة (صالة بـعـد
مـنـتــصف الـوطن) من ديــالى امـا افـضل
عـرض اول ذهـبت الى مـسـرحـيـة (نـدهـة
الــصــيــادين) مـن مــصــر وافــضل عــرض
مـتـكـامل ذهـبت الى مـسـرحـيـة (داموس)
من تونس وجائزة جلـنة التـحكيم ذهبت
الى عرض مسـرحيـة (كاتب عرائض) من
اربــيـل وجــائـــزة افــضـل عــرض مـــحــلي
ذهـــبـت الى مـــســـرحــــيـــة (احملـــطـــة) من
مـحـافــظـة ديـالى وجــائـزة افـضل عـرض
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{ لــوس اجنــلــوس - وكــاالت - احــتل فــيــلم
ــغــامــرة (كــابــ مـارفـل) صـدارة احلــركــة وا
إيرادات الـسيـنمـا األمريـكـية لألسـبوع الـثاني
عــلى الــتــوالي مــحــقـقــا إيــرادات بــلـغت 69.3
مــلــيـون دوالر.والــفــيــلم بــطـولــة بــري الرسـون
وصــمـويل جــاكـســون ومن إخـراج آنــا بـودين
ـتـحـركـة ورايـان فـلـيك. وجــاء فـيـلم الـرســوم ا
اجلـديــد حـديــقـة الـعــجـائب (وانــدر بـارك) في
ــركـز الــثــانـي بـإيــرادات بــلــغت  16مــلــيـون ا
دوالر.واحتل الـفـيلم الـرومانـسي اجلديـد على
ـركز بعـد خـمسـة أقدام (فـايف فـيت أبارت) ا
الـثــالث مـحــقـقـا إيــرادات بـلـغت  13.2مـلــيـون

دوالر. 
والـفـيـلم بطـولـة هـالي لـو ريتـشـاردسـون وكول
ســبــراوس ومــويـــســيس أريــاس وكـــيــمــبــرلي
هــيــبــرت جــريــجــوري ومن إخــراج جــوســتـ
تحركة كيف بالـدوني. وتراجع فيلم الرسـوم ا
تـروض تـنــيـنك: الـعـالم اخلــفي (هـاو تـو تـرين
ــركـز يــور دراجــون: ذا هــايــدن وورلـد) مـن ا
ركز الرابع هذا األسـبوع محققا الثـاني إلى ا
 9.3ملـيون دوالر .كـما هبط فـيلم جـنازة عـائلة
ـركـز مـاديـا (مـاديـا فـامـيــلي فـيـونـيـرال) من ا
ــركــز اخلــامس هــذا األســبــوع الـــثــالث إلى ا
بإيرادات بلغت  8.1مليون دوالر.والفيلم بطولة
وإخـراج وتــألـيف تــايـلــر بــيـري ويــشـاركه في

البطولة كاسي ديفيز وباتريس الفلي.

الـشـواطئ مـنحـوه لـقب مـلك كـيـتار
موسيقى األمواج ويرى كثيرون أن
أسلـوبه الـقوي الـسريع في الـعزف
ألـــــهـم مـــــوســــــيـــــقـى الـــــهــــــيـــــفي
مـيتـال).واستـخـدم اخملرج الـشهـير
كـويـنــتـ تـارانــتـيـنـو األغــنـيـة في
فـيــلـمه (بـالـب فـيـكــشن) لـتـصــعـيـد
األحـداث درامــيـا كــمــا اسـتــخـدمت
األغــــــنــــــيــــــة في أفـالم وإعالنــــــات
تـلـفـزيـونـيـة وألـعـاب فـيـديـو أخـرى
كــثــيـــرة. وولــد ديل فـي الــرابع من
أيـــار  1937واســــمـه احلــــقــــيــــقي
ريتشارد منـصور ألم بولندية وأب
لـبـناني فـي مديـنـة بوسـطن وتـمـيز
منذ سن مبكرة في العزف على عدد
ــوســيــقــيــة. وانـتــقــلت من اآلالت ا
األســرة إلى جــنــوب كـالــيــفــورنــيـا
ــراهــقــة حــيث قـــضى ديل فــتـــرة ا
وأصــــــبـح مــــــولــــــعـــــــا بــــــركــــــوب
األمــواج.وقــال ديل في مـقــابــلـة مع
صحـيفـة (بالـتيـمور صن)( مـا كنت

الـســبت.ويـعــتـبــر ديل عـلـى نـطـاق
واسع مـبــتــكــر مـوســيــقى األمـواج
وكـان له تــأثـيـر عـلى الـعـشـرات من
ـعـروف الـفـرق وعـازفي الـكـيـتـار ا
ومن بـــيــنــهم جـــيــمي هـــنــدريــكس
وإيدي فـان هـالن وفريق (ذا بـيتش
ـتاعب الصـحية التي بويز).ورغم ا
ـت به خالل كل حــــفل شـــارك ديل أ
في حفالت موسيقـية هذا العام مع
ابنه عازف الكيتار والطبول جيمي
ديل.وكثيـرا ما قال ديل (إنه واصل
ــوت عــلى الــعــزف ألنه يــريــد أن 
ــــســــرح). وقـــال ديـل أيـــضــــا في ا
مقـابالت (إنه بحـاجة أيـضا لـكسب
 3000دوالر فـي الـــــشـــــهـــــر لـــــدفع
تـكـاليـف طبـيـة ال يشـمـلـها الـتـأم
بــــعـــــد أن أصــــيب بـــــالــــســــرطــــان
والسكري ومشاكل في الظهر). كما
رون أشار إلى أنه (يود إلهام من 
بـــفــتـــرات صــعـــبـــة).وقــال ديل (إن
ــوســيـــقــاه من رواد ــعـــجــبـــ  ا

أحاول فـعله هـو تقـليد
صوت احمليط. عندما
كــنـت أركب األمــواج
كـــنت أشــعــر بــهــذا
ــدوي. الـــصـــوت ا
كــــــــــــان أشـــــــــــبـه
بــــــــالـــــــصـــــــراخ
وصـوت الــنـمـر.
وعـــنــدمــا بــدأت
الــــعـــــزف عـــــلى
الـكـيـتـار حاولت
تـــــقـــــلـــــيـــــد هــــذا
الـــصـــوت الـــرخـــيم
الــــقـــــوي).وشـــــخص
األطـــبــاء إصـــابــة ديل
ـستقيم عام بسرطان ا
ــــرض  1966وعــــاود ا
مهاجمته عام  2008كما
ـــــشـــــاكـل في أصـــــيـب 
الكلى لكنه لم يتوقف عن

العزف.

ارسة سنـوية دائمة لـيصبح جزءاً من
تاع مقرون ـا يقدمه من ا ثقافة مجتمع 

بالرؤية الفكرية الناضجة ) .
وكـان حــفل االفــتـتــاح قـد اقــيم اجلـمــعـة
ـــركــز الـــثـــقــافي ـــاضــيـــة في بـــاحــة ا ا
ـتـنـبي والـقى رئيس البـغـدادي بـشارع ا
ـهـرجان الـتـجـمع عـبـاس الالمي كـلـمـة ا
هرجان قال فيهـا ( نروم من اقامة هـذا ا
الـتـعـريف بــالـثـقـافـة الـعــراقـيـة ولـيـكـون
نـافــذة نـطـل من خاللـهــا عـلى احلــقـيــقـة
شهد االنسانية عبر الكلمة والصورة وا
واحـياء كـل ماهـو جـامع لالمـة من خالل

الساحة الفنية ) .
ـهــرجــان الــفـنــان الــرائـد واكــد رئـيـس ا
سـامي عــبـد احلـمــيـد بـكـلــمـته ( ان هـذه
ـــســرحــيــة تـــعــكس هــمــوم الــعــروض ا
اجملـتـمع وتـعـرض طـمـوحـاته كـمـا انـهـا

مــــــســــــرحـي دولي ذهــــــبـت الى عــــــرض
مـــســـرحــيـــة (فـــرجـــة في الـــســاحـــة) من
اجلزائر وتـناصفت جـائزة افضل اخراج
كل من مـسرحـيـة (فـوبـيا) من الـديـوانـية

وصل. ومسرحية (مبيوع) من ا
ــهــرجــان حتــدث وعن مــجــمل عــروض ا
ـي حـســ عــلي هـارف الـنــاقــد واالكـاد
هرجـان عروضاً مـسرحية قائال ( شهـد ا
ـشــاركــة عـراقــيــة وعـربــيـة مــتـمــيــزة و
ـنــظـمـة عـلى ودولـيـة اذ عـمــلت اجلـهـة ا
إجناح هذه الـتجربـة عبـر توسيع افـاقها
واالنــفــتــاح عــلـى فــرق عــربــيــة ودولــيــة
اضـافــة الى الـعــراق ) واضـاف ( حــقـقت
هـذه الــعــروض مـشــاهـدات فـي الـفــضـاء
ــسـرح ــفــتـوح خــرجت عـن تـقــالــيــد ا اا
الـكالسـيــكي لـتـشــكل مـسـتـوى تــفـاعـلـيـاً
وجــمـــاهــيــريـــاً جلــعل مـــســرح الــشــارع

وســـيــلـــة مــهـــمـــة  وعالمــة مـن عالمــات
التحضر والتقدم ).

ــهــرجــان الــفــنــان كـر واشــار مــديــر ا
خـــنــجـــر في كـــلـــمــتـه (الى ان  من اولى
االسبـاب الـتي تـدعو الـنـاس الى مـسرح
شاكل الشارع واحلـضور له هي لطـرح ا
والــبــوح بــهــا دون جــدران او بــطــاقــات
دعوة فقضيتنا اكبر من كل الفضاءات )
وشــهــد حــفل االفــتــتــاح تــقــد عـروض
عــربـيــة وعــراقــيـة مــنــهــا عـرض لــفــرقـة
السـويس من مـصـر وفرجـة في الـسـاحة
من اجلـزائـر والـبـصـمـة من سـوريـا ومن
انا من لـيبـيا  ونسـيتـوه من تونس ومن
الــعـراق عــرض لــفــرقــة الـبــصــرة قــطـرة
ومـوظف عــلى بــاب الـله من الــنـاصــريـة
وتــاوت من كــركــوك وجــعــبــان من بــابل

وكاتب عرائض من اربيل .

w  „—UA¹ Êu ¹Uð
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ي مـــايـك تـــايــــســـون من الكـم الـــعــــا وصل ا
فـرانـكـفورت الى الـقـاهـرة  لـلمـشـاركـة ضمن
عـمل سـينـمـائي جارٍ تـصـويره بـعـنوان (حـمـلة
فـــرعــون). و مــايك تــايــســـون مالكم أمــريــكي
ملـقب بـالرجل احلـديدي نال لـقب بطل العالم
لـلـوزن الـثــقـيل لـلــمـحـتــرفـ وهـو في سنّ 20
الكمة عامًـا. و حملة فـرعون أول عملٍ لِـبطل ا
في مــصــر وســيــطــرح الــفــيــلم دور الــعـرض
قبل وهو السينمائية خالل عطلة عيد الفطر ا
من بـطـولـة عـمـرو سـعـد مـحـمـود عـبـدالـغـني
فـــضــلًـــا عن مـــحــمـــد لـــطــفـي ورامــز أمـــيــر
واإليــطــالــيـة مــايــا وآخــرين. من تــألــيف كـر

حسن بشير وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

ÍËöŽ 5 Š

ي الــعــراقـي شــارك في احملــور االمــني لــلــنــدوة االكــاد
احلـواريـة (الهـويـة الـوطـنـيـة مـا بـعـد داعش) الـتي اقـيمت
ـشاركة اللـجنة الثـقافية اضي  بنادي الـعلوية الـثالثاء ا
واجلــمـعــيــة الــعـراقــيــة لــلـســيــاســات الـعــامــة والــتـنــمــيـة

االجتماعية.

W³  YO

الـــنــاشـط الــســـيـــاسي الـــعــراقي
حتـــــــدث في الـــــــنـــــــدوة نـــــــصف
الشهـرية للمركز العـراقي للتنمية
االعالمــــيـــة الــــتي اقــــيـــمـت يـــوم
اضي بحضور حشد اخلمـيس ا
ان. من االعالمي واعضاء البر

d¹“ËUÐ tK «b³Ž qÝUÐ

الــبــاحث الـيــمــني  ضـيــفه مــنـتــدى الــفِـكْــرِ الــعـربـيّ  في
ـحـاضـرة عـنـوانـهـا (أضـواء الـعـاصـمـة االردنـيـة عـمـان 

تاريخية على العالقات اليمنية األردنية في مئة عام).
 s ×  ÍœU¼

عـضو جـمـعيّـة الـهالل األحمـر الـعراقيّ/ شـعـبة الـشـباب
ـتــطـوّعـ الـقى مـحـاضـرة في ورشـة تـدريـبـيّـة تـنـاولت وا
مـوضـوع (الصـحّة اجملـتمـعيّـة واإلسعـاف األوّلي) أقامـها

البيت الثقافيّ في احملموديّة.
 bOý— e¹U

الـروائي الـفلـسـطيـني  حتـدث عن روايـته (كنـز في يـافا)
نـاضلة الفلسـطينية ليلى شايخ وا األديب الناقـد محمد ا

قدس بعمان. خالد بجلسة اقيمت في منتدى بيت ا
 w³ſe « V Uſ

مديـر ثقافة ريـف دمشق افتـتح اللقاء األدبـي الذي اقامته
ــيـدان وتـضـمن ـركـز الــثـقـافي الــعـربي بـا ـديــريـة في ا ا

قصائد شعرية متنوعة.
 w½U³OA « b Uš

الفنـان التشكـيلي العراقـي ضيفه منـتدى شباب الـعزيزية
بـامسـية ثـقافيـة ادارها مـدرب الفـنون حسـ محـمد علي

كناوي .
ŸuD*« 5 Š

االديب الـكــويـتي فــاز بـجـائــزة الـشـيـخ زايـد لـلــكـتـاب في
اإلمـــارات في دورتـــهــا الـــثــالـــثــة فـي فــرع (أدب الـــطــفل
والــنــاشـئــة) عن كــتــاب( أحــلم أن أكــون خالط أســمـنت)

الصادر عن دار احلدائق عام .2018

UNMÞu  UNðœuŽ bMŽ  «b¹bN² « tł«uð WO½UG √ WOMG
تلـفزيونـية. وفي عام  2017أثارت
أريــانـا غـضب األفــغـان احملـافـظـ
بعـد التـقاط صـورتهـا وهي ترتدي
ثـوبــا بـلــون الـبــشــرة في حـفل في
بـاريس. وحذر رجـال دين من أنـها
ســتـــقــتل إذا عــادت إلحـــيــاء حــفل
غنـائي كان مـقررا في كـابول وهو

ما فعلته رغم ذلك.
وقـال اخملــرج الـســيـنـمــائي صـدام
وحـيدي الـذي يعـد فيـلمـا وثائـقيا
عن أريـــانــا(يــحب الـــنــاس ســمــاع
صــوتــهــا. لــكـنــهـم ال يــحــبــونــهـا.
ويقارن الناس أريانا كثيرا بنجمة
تلـفزيـون الواقع في هـوليـوود كيم
كـارداشـيـان. ويُظـهـر جنـاح أريـانا
فـي أفــغـــانــســـتــان وبـــ األفــغــان
ـقـيـمـ في اخلارج مـدى الـتـغـير ا
الذي طرأ على مـعاملة الـنساء منذ
أطــاحت قــوات بــقـيــادة أمــريــكــيـة
بحكم طالبان. لكن االنتقادات التي
تـثيرهـا تبـ مدى صـعوبـة تغـيير

غنية { كابل - وكاالت  –تواجه ا
األفـغـانــيـة الـشـهـيــرة أريـانـا سـيـد
كـلـمــا تـعـود إلى بـلــدهـا تـهـديـدات
وتتحمل تدقيقا يصل حتى إلى ما
تختـاره من مالبس.ورغم ذلك فهي
تـعـود كـثيـرا لـتـشجـيع الـنـساء في
البـلد احملافظ ونـشر أغانيـها التي
تـــمـــزج بـــ مــــوســـيـــقى الـــبـــوب
واألغــاني الــتــقــلــيـديــة.وقــالت في
مقـابلـة في كابل (مـن الصعـب حقا
بـالـنـسـبـة لـي كـمـغـنـيـة أن أواصل
عملي في أفـغانسـتان مع مثل هذه
الضغوط والتهديدات التي تأتيني
من حــ آلخـــر والــهــجــمــات عــلى
مـــــــــــــــــواقــع الـــــــــــــــــتــــــــــــــــــواصـل
االجــتـمــاعي).وأضــافت (تــصــلـني
رسائل مخـيفة حـقا).وفي األسبوع
ـــغــنــيـــة الــتي ـــاضي انـــتــهت ا ا
تـــعــــرف عـــادة بـــاسم أريـــانـــا من
الــــغــــنــــاء في بــــرنــــامج (الــــنــــجم
األفـغـاني) وهـو مـسـابـقـة غـنـائـية

طـلب اللـجـوء الذي قـدمـته األسرة
جلـأت إلى مُـهرب لـتـصل إلى لـندن
واسـتـقرت هـنـاك.تـتنـقل أريـانا في
مـدينـتهـا في سيـارة مدرعـة لكـنها
تـقيم في عـزلة أغـلب الـوقت.وقالت
(في الــــواقـع أنــــا ســـجــــيــــنــــة في
غـرفـتي... كل مـا أفعـله هـو الـتـنقل
بــ الـــغــرفــة ومــوقع الــتــســجــيل

ألسجل العرض).
وتــزامـنت أحـدث زيــارة تـقـوم بـهـا
أريـانـا ألفـغـانسـتـان مع مـبـاحـثات
تحدة مع سالم جتريها الواليات ا
حــركـــة طـــالـــبــان إلنـــهـــاء احلــرب
ــسـتـمــرة مـنـذ  17عـامــا. ويـثـيـر ا
احـتمـال إعـادة دمج احلركـة خوف
ـغـنيـة.وقـالت (حـتى الـتفـكـير في ا
األمـــر مــخــيـف جــدا... ال أرغب في
قبـول أن هذا آخر حـفل غنائي لي.
أخشى إذا عادوا بنفس العقلية أن
تُــســـلب حـــقــوق الـــنـــســاء مـــنــهن

مجددا).

بـــعض اآلراء). ولــــدت أريـــانـــا في
كــابل وفـرت وهـي في الـثــامـنـة من
الـــعــمـــر مع أســـرتــهـــا من احلــرب
الدائرة في البالد وتوقفوا أوال في
باكستان ثم سويسرا. وبعد رفض

{ لـــوس اجنــــلـــوس  –وكـــاالت -
حتــدثت جنــمـة تــلــفــزيــون الـواقع
كـايـلي جـيـنـر عن فـقـدانـهـا الـوزن
الـزائد الـذي اكتـسبـته بعـد حمـلها
ووالدة طفـلـتـهـا مـنـذ عـام تـثـريـباً
وذلك من خالل بث مـباشـر لـفيـديو
عـبـر حـسـابــهـا اخلـاص عـلى أحـد

مواقع التواصل اإلجتماعي.
وكشفت جينرالبالغة من العمر 21
عـامًـا (أنـهـا اتــخـذت قـرارًا بـحـظـر
بـــــعـض من األطــــــعـــــمـــــة مـن أجل
ـــــــــــعـــــــــــدة الـــــــــــوصـــــــــــول إلـى ا

ســــــــطحة). ا
وأشــارت جـيــنـر( كل شيء يــتـمـثل
في احلـمـيـة الـغـذائـيـة) وأكدت
(نــــعم  لــــقــــد كـــنـت دائــــمًـــا

صــاحـبـة مـعـدة مـسـطـحـة.

تـشعـر برغبـة للتـواجد في األمـاكن األكثر مـرحا .يوم
السعد الثالثاء.

qL(«

تــعــيش فــتـرة مـن الـهــدوء الــنــفــسي عــلى الــصــعــيـد
األسري.يوم السعد االربعاء.

Ê«eO*«

هناك من يـجد انه بحاجـة لآلخرين لتـبادل الرؤى.يوم
السعد االربعاء.
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مـرضك سـبــبه نـفــسي واجـهــاد الـعـمل. والــقـسـوة ال
تكسرك. يوم السعد الثالثاء.
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 قـد جنـد أنفـسـنـا  بـحـاجـة لالهـتمـام أكـثـر بـأحـوالـنا
الصحية .رقم احلظ.9
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تـسـتــطـيع أن تـنــجـز مـهـام عــمـلك بـســهـولـة إذا قـمت
بتنظيم الوقت جيدًا.
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زدحمة إذا لم نكن يفضل عدم التواجد في األماكن ا
برفقة آخرين .

ÊUÞd «

ال تـتسـرع فى اتـخـاذ قـرار االنـفـصـال فـهـدم األسرة
سيؤثر نفسيًا على األطفال.

Íb'«

علـيك أال تمنح ثقـتك ألى شخص فبعض زمالئك فى
العمل ال يتمنون لك اخلير.

bÝô«

ــتـوالــيـة الــتى تـتــعـرض لـهــا  سـبــبـهـا  اإلغـمـاءات ا
الضغوط النفسية التى تمر بها.

Ë«b «

حـاول أن تـخرج مـع شريك حـيـاتك  فـمـا  إفـساده
كن أن يعود. بينكما 

¡«—cF «

تـخـرج من دوامـة الـتـفـكـيـر التـى تـعـانى مـنـها بـسـبب
شاكل األسرية. ا

 u(«
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طـلـوبة: ـكن شـطب احلـرف اكثـر من مـرة لـتحـصل عـلى الـكلـمـة ا اشطب مـرادفـات الـكلـمـات ادناه
(والية امريكية):

الطائفات  –السالالت  –العوالم  –شعب  –الطالئعيات  –فطريات  –البدائيات  –احليوان  –جنس –
عائلة  –النبات  –الفيروسات  –البكتريا  –االفراد  –الكائنات  –نوع  –البوغيات  –عفن  –اعضاء –

قسم  –حميدة  –ليف  –نخل.
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bz«e «
لـــكـن االمـــر اخـــتـــلف بـــعـــد
الــوالدة الــســابــقــة وحــتى

وقت قريب).
وأضــافـت (لــدي الــكـــثــيــر
ألفعله في النظام الغذائي
فأنـا حقـا كنت أتـناول أي
شيء بـشكل طـبـيعي كل
مـا أريــده هـو الـبـيـتـزا 
ـعـكـرونـة  الـكـثـيـر من ا
منتجات األلبان. وانتهى

بـي األمــــــــــــــر إلـى
وقــــــــــف كـــــــــل

شيء).

كايلي جينر

أريانا سيد


