
تـتــنــاغم مع الــوقــائع من دون الــضــغط عــلى األمـور
يسمح لك حتقيق أحالمك .
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اضي اسـع إلى حتقـيق الـرغـبات من دون أن تـتـرك ا
يعرقل اندفاعك.
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تتـخلص مـن معـوقات كـثيـرة ومشـاكل مالـية ومـهنـية
فتجد الطريق سالكة أمامك.
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ن حـولك ــسـاعــدة  لــديك أعـمــالًــا مـؤجــلـة اطــلب ا
إلجناز مهامك .

»dIF «

حبة اآلخرين تعمل ما يحلو لك وتنعم طوال الوقت 
لك ودعمهم إياك.
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ال تضغط نـفسك دون مبرر.تـتمتع بـتركيـز عالٍ اليوم
رقم احلظ .2
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ـهـمـات  يـســعـدك وقـوف االصـدقـاء إلى جــانـبك في ا
ساعي.رقم احلظ .9 وا
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ـســتـقــبـلـك وتـوقع األفــضل دائـمًــا.يـوم خـطـط جـيــدًا 
السعد االربعاء.
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تثمـر جهودك بعد بعض األوقـات احلرجة قد تمر بك 
.رقم احلظ.8
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تـنـتـظـرك الـكـثـير من انـتـظـرت حتـقيق أحـالمك طـويلًـا
فاجآت كن مستعدًا. ا
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تـتـجـاوز فــتـرات من الـقـلق والــتـسـاؤالت لـتـصل إلى
النجاح وتكسب اإلعجاب والتقدير.
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ال تــهــدر طــاقــتـك الــيــوم اقضِ أغــلب الــوقت وحــدك
تمامًا اع بنفسك جيدًا .
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اكـــتب مــرادف ومــعــاني الــكــلــمــات
افـقــيـا فـقط ضــمن خـانــات الـدوائـر
طلوبة: (العب حتصل على الكلـمة ا

قد شهير بكرة القدم):
 1-تبذير من دون مبرر
 2-عاصمة اوربية

نوعة -3 
 4-اقدام اخليل
 5-يحاذي
 6-مجاور

 7-من فنون االدب
 8-اخلبر

 9-عاشق روميو
 10-الطمع

ثلة سورية  11-لقب 
 12-واسعة

 13-تدعو اليها النفس
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حـــســـ فـــجـــر عـــازف كـــمـــان وبـــاحث
ي درس الــة الـعــود في مــعــهـد وأكــاد
وسيقية في بغداد واضطر الدراسات ا
الى تــرك الـدراســة عـام  1998والـســفـر
الى ســـوريــــا ودرس الـــكـــمـــان بـــشـــكل
ـركـز الـثقـافي ي في دمـشق في ا اكـاد
الروسي. وحـيـنمـا عـاد الى العـراق عام
ـــيـــة في 2010 أكـــمـل دراســـته األكــــاد
ـوسيقية وحصل على معهد الدراسات ا
شهادة الدبلوم بدرجة امتياز عام 2012
كبـاحث مـوسيـقي عن بـحثه (الـغـجر في
وسط وجــــنـــوب الـــعــــراق) وألف فـــجـــر
ـوسـيـقـيـة بـقـوالب الـعـديـد من الـقــطع ا
مـــتــنـــوعــة وحلن ووزع مـــجــمـــوعــة من
ــوسـيــقى ألعـمـال االغـاني كــمـا وضع ا
تـلــفـزيــونـيـة ومــسـرحــيـة وسـيــنـمــائـيـة
واخرها كـان فيلم (نـيجاتف) واسس في
بــغــداد (اوركــســتــرا مــجــمــوعــة بــغـداد
ــوسـيــقى لــلــمــوســيـقـى). وفي مــجــال ا
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لتـغني في مـهرجـان بيت الدين في
قصر يرجع إلى احلـقبة العـثمانية
ـــصـــاحـــبــة فـي جـــبل الـــشــوف 
ـــوســـيـــقي الـــفـــرنـــسي من أصل ا
لــبـــنــاني جـــابـــريــال يـــارد.وقــالت
ياسمينا في تصريح(كنت من أشد
ـعـجــبـ بـهـا كـامــرأة. اكـتـشـفت ا
فـنهـا في مـرحلـة الحـقة من عـمري.
ـها مـا حاولـنـا أن نفـعله هـو تـكر
وإعــادة تــقــد أعــمــالـهــا بــيــنــمـا
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 عــادت مــهــرجــانــات الــصــيف في
ـــوســيـــقي ـــاضي ا لـــبـــنـــان إلى ا
لـلعـالم العـربي هـذا العـام وجتلى
ذلك من خالل حـفل غنـائي حلفـيدة
جنـمـة الـغـنـاء فـي الـثالثـيـنـات من
ـاضي أسـمـهـان في قـصـر الــقـرن ا
باجلبل. صـعدت بعـد نحو قرن من
الزمان حفيدتها ياسمينا جنبالط
ـــاضي ــــســـرح اخلـــمـــيس ا إلى ا

التصويرية لديه مؤلفات كثيرة وجتارب
مهمة. 

ـوسـيـقـيـة ولـنـتـعــرف عـلى مـشـاريـعـه ا
اجرينـا احلوار الـتالي مـعه فكان االول:

وسيقى يقول فجر: العالج با
ــوسـيــقـيـة - بـدأنــا في دائـرة الــفـنـون ا
ــوســيــقى من ــشــروع الــعالج عـــبــر ا
خالل حتـــقـــيق زيـــارات مـــيـــدانــيـــة الى
مـسـتـشـفى الـرشـاد لألمـراض الـنـفـسـيـة
والـعـقلـيـة بـالـتـعـاون مع الـكـادر الـطبي
وجود في قسم التـأهيل النفسي. ومن ا
جـانــبي قـدمت طــروحـات جـديــدة وغـيـر
شروع بدعم كبير من مسبوقة لينجح ا
ـــديـــر لـــلـــدائـــرة عـــمــاد قـــبل مـــعـــاون ا
جـاسم.قــبل ذلك كـنت قــد أجـريت بــحـثـا
ــوســيــقى فــكـان مــطـوال عـن الـعـالج بـا
ــــوضـــوع بـــشـــكل تـــعــــامـــلي مع هـــذا ا
مـخــتـلـف فـأنــا بـاحث وعــازف ومـؤلف
ـوسيـقى وطـرحي اجلـديـد هـو العـالج 
ـريض الـنـفسي مشـابـهـة لنـفس بـيـئة ا
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مـثل أحـمـد السـقـا في الذهـاب الى الـنادي بـدأ ا
الــريـاضي يــومـيــاً من أجل انـقــاص وزنه وإعـادة
لـيـاقـته الـبدنـيـة مـجـدداً وذلك قبـل تصـويـر فـيـلمه
اجلديد الـعنكبوت خاصة وأن السقا ازداد وزنه
اضـية وظهر ذلك في بشكل مـلحوظ في الـفترة ا
مسـلسله األخيـر ولد الغالبـة الذي  عرضه في
ـوقع الــفن.وقـرر ـاضـي وفـقــا  شـهــر رمـضــان ا
الـســقـا بــاالتـفــاق مع اخملــرج أحـمــد نـادر جالل
ـــؤلف مــحــمـــد نــايــر تــأجـــيل تــصــويـــر فــيــلم وا
الـعـنـكـبـوت إلى حـ اسـتـعـادة لـيـاقـته من جـديـد
على أن ينـطلق العمل بـعد شهر من اآلن اضافة
ــنــتــجــة النــهــاء إلـى اعــطــاء فــرصــة لــلــشــركــة ا
ـشـاركــ في بـطـولـة الــتـعـاقـدات مـع الـفـنـانــ ا
ـصري  كـر عبد ـمثل ا العـمل. الى ذلك نشر ا
الـعـزيـز االعالن الــدعـائي لـفـيـلــمه اجلـديـد الـفـيل
األزرق  2 وذلك علـى حسـابه اخلـاص عـلى احد
مـواقـع الـتــواصل االجــتـمــاعي.وعــلق كــر عـلى
االعالن قائال: (مـا تخليش حد يحرق لك الفيلم..

وشوفه أول ما ينزل) .

بيشنت). وقالت رئيسة مهرجانات
بــيـت الــدين نـــورا جــنـــبالط الــتي
تـرتبط بـصلـة قرابـة بيـاسميـنا في
هـرجانات من مالمح تصـريح(إن ا
ــهــمــة).وأضــافت (إنــهــا لــبـــنــان ا
جلميع أطياف اجملتمع وال تقتصر
على النخبة. ح يقدم فنان عظيم
عــرضــا وتـــنــظــر ســتـــجــد أنــاســا
يـجـلـسـون عـلى جـوانب الـطرق أو

أسطح منازلهم ليستمعوا).
الى ذلـك انــضـــمت مـــديــنـــة صــور
األثــريـة الــتـاريــخـيــة الـواقــعـة في
جـــنــوب لــبــنــان إلـى قــائــمــة مــدن
لــــبــــنـــــانــــيــــة حتــــتــــفـي بــــإطالق
مـهـرجانـاتـها الـصـيفـية وافـتـتحت
مـــهـــرجـــانــــات صـــور واجلـــنـــوب
الـدولـيـة فـعـاليـاتـهـا لـيل اخلـميس
ــطــرب ـــاضي  بــحـــفل أحــيـــاه ا ا
الـلــبـنــاني مـلــحم زين وعــلى مـدى
أكثـر من ساعـت قـدم زين أغـنيات
شـعــبــيـة وفــلــكـلــوريــة وعـاطــفــيـة
ـواطن جـنوبـي غنى ا  وتكـر
زين أغنية للمطربةاللبنانية جوليا
بـــــطـــــرس (غــــابـت شـــــمس احلق)
والـتي كـان يـنـشـدهـا أهل اجلـنوب

نـــــعــــــيش فـي اخلـــــارج).وقــــــدمت
جــنـبـالط أغـنــيــتـ ألســمــهـان من
توزيع يارد باإلضـافة إلى أغنيات
أخــرى.وقــال يــارد (إنــهــا عــمــلــيـة
إعـادة بنـاء لألغنـيـات. تعـاملت مع
ـوسـيـقى األمـر بـوصــفه مـعـاجلــة 

عظيمة).
وفــاز يــارد بــجــائــزة أوســكــار عن
ــوســيــقى الــتــصــويــريـة لــفــيــلم ا
ـــريض اإلنـــكـــلــيـــزي ذا إنـــكــلش ا

مـــنــــذ أكـــثـــر من  35عــــامـــا إبـــان
لعب االحتالل االسرائيـلي.وعلى ا
الـرومـاني األثـري اخـتـار الـفـنـان
زيـن أداء اغـنـيــات له ولـفــنـانـ
لـبنـانـي آخـرين مـثل أغنـيتي
وديع الصـافي (عندك بـحرية
يا ريس) و (لبنـان يا قطعة

سما).
وأعــــــلـــــنت رئــــــيـــــســـــة
مــــهــــرجـــانــــات صـــور
الدوليـة رندة بري في
تـــصـــريح(أن جلـــنـــة
هرجـانات لم تقرر ا
االنـــكــــفـــاء بـــفـــعل
االزمــــــــــــــــــــــــــــــات
االقـــــتـــــصـــــاديـــــة
ـــــــالـــــــيـــــــة بل وا
ـهـرجان اخـتـصـار ا
هـذا الـعـام بأمـسـيـت
لــلــفـنــانــ الـلــبــنـانــيـ

العـربيـ ملحم زين ورامي
عياش).

وفي اطـار مـهـرجانـات صـور احـيا
ـطرب رامـي عيـاش ليـلة الـسبت  ا

متميزة.

ية. تاحف العا مشاهداته من ا
{ كـيف تـعـطي لـبابل مـوسـيـقى مـعـيـنة وألور

مثال موسيقى اخرى?
-   من خـالل الــقـــراءات الـــتـــاريـــخـــيــة
ــوسـيــقى تـخــيـلـيــة اذ لـيس سـتــكـون ا
هـنـاك تـدويـن لـلـمـوسـيــقى من الـسـابق
اعــــــزف من خـالل االحــــــداث مـــــثـال في
مـقطـوعـة بـابل تـنـاولت الـسـبي الـبـابلي
في تلك احلـقبـة ونبـوخذ نـصر وسوف
اســتـخــدم الــة الـعــود الــبـابــلي الــقـد

ـــصــنــوعـــة من امـــعــاء احلـــيــوانــات وا
لتعطيني نـفس الصوت الذي كان يخرج
وسـيقيـة سابقـا. اما بالـنسبة من اآللة ا
قطوعة آشور استخدمت آالت تستخدم
في شمـال الـعـراق مثـل السـنـطور واالت
الـــــبــــاالبـــــان والـــــتي هي مـن عــــائـــــلــــة
الـنـاي.حـقـقت نـصف مـشـروعي او اكـثـر
قـلـيال وسـيـتـم حتـقـيـقه من خالل دائـرة

وسيقية. الفنون ا
و قـائـمـتي حـالـيـا تـضم ثـمـانـيـة اعـمال

ـــرضي عـــنـــد وهـــذا يـــشـــبـه الـــتـــاريخ ا
ريـض وحيـنـمـا نتـعـرف عـلى الـتاريخ ا
وسـيـقي نبـدأ بـالعالج.وقـد طـبقت ذلك ا
عـلى عــدد من االشـخـاص وتــعـرفت عـلى
ردود االفعـال واآلن سـنـطبـقه عـلى نزالء
مـســتــشـفى االمــراض الـنــفـســيـة بــشـكل

عملي. 
{ وماهو مشروعك الثاني?

-  مشـروعي الـثـاني مـهم جـدا بالـنـسـبة
لتـاريخ العـراق ومهم بـالنـسبـة لي وهو
ناطق والشخصيات التاريخية (توثيق ا
) واؤكد جازما ان مثل في العراق القد
ـشروع لم يـنـفذ في الـعراق وال في هذا ا
ـنـطــقـة عـمـومــا.اذ بـدأت في آثـار بـابل ا
مـثال ورســمت تـصـوري عـن احلـيـاة في
ـوجودة في بابل وكـذلك للـشـخصـيات ا
نطـقة كلكـامش وانكيدو من خالل تلك ا
دراسـة االحـداث واحلــروب الـتـاريــخـيـة
والــفـــكــرة كــانت بـــايــحــاء مـن صــديــقي
االعالمـي عـــمـــاد جــــاسم الـــذي نــــقل لي

اضافة الى شـخصـيات تاريـخيـة عديدة
والقائمة مفتوحة. 

- نــــعــــلم انـك قـــمـت بـــتــــأســــيس بــــيت
ـــوســيـــقى الــبـــغــدادي عـــلى نــفـــقــتك ا
اخلـاصة لـيـكـون مـكـانا لـتـعـلـيم الـعزف
ـوسـيـقـيـة ومـركـزا ثـقـافـيـا عـلى االالت ا
وسيقي العراقي اضافة يهتم بالتراث ا
ـهــتـمـ الى انه مــلـتــقى لـلــمـثــقـفــ وا
ـوسيـقى. ويأتي مـشروعك الـثالث من با

خالل هذا البيت فماذا تقول عنه?
-  ان مـشــروعي هــو مـحــاولــة لـتــوثـيق
قـام الـعراقي بـشـكل جديـد ومـهذب من ا
ـواد االصــوات الـنــاشــزة بــســبب قِــدم ا

وجودة.  سجلة ا ا
ــقــام طه غــريب في وســاعـدنـي قـاريء ا
ـقـامـات وسـنـقـدمـهـا تـسـجـيل عـدد من ا
بـشـكـل جـديـد وواضح وهـــــذا مـشـروع

لــــصـــالـح الـــعــــراق وســــأهـــديه
عـنية بالشأن للجهات ا

وسيقي. ا
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قـيـمة في بـاريس ضيـفـها بـرنامج الروائـية الـعـراقيـة ا
عالم الـكتب الـذي تقـدمه اذاعة بي بي سي البـريطـانية
لـلـحـديث عن روايـتـهـا اجلـديـدة الـنـبـيـذة وتـتـنـاول عـبر
لكية واجلمهورية في العراق. شخصياتها احلقبت ا

Ÿ«eł tÞ

ي الـعراقي الـصحـفي واالكاد
صـدر له عن دار احلكمـة بلندن
كــتـاب بــعــنـوان (كــابــوس لـيــلـة
صــيـف) يــقع في  80 صــفــحــة

توسط. من القطع ا
 UMŠ «bM

مـثـلـة السـوريـة تـتابـع مع فريق عـمل فـيـلم ( اإلفـطار ا
األخيـر ) عـملـيات تـصويـره في مـناطق عـدة بسـوريا 

ؤسسة العامة للسينما. وهو من إنتاج ا
 ‰UŠd « bL×

ـملـكة ـوت فجـر اجلمـعة في ا النـحات الـعراقي غـيبه ا
غـربـية  أثـر مرض عـضال والـراحل في نـهايـة العـقد ا
الــرابع من عــمــره.وهــو جنل الــنــحــات الــراحـل خــالـد

الرحال.
‰ö¼ tK « b³Ž

ـؤتـمـر الـبــاحث الـسـوري حـصل عـلى إحـدى جـوائـز ا
ي الـ  44 الحتاد اجلـمـعيـات األوربيـة الكـيمـيائـية الـعا
احليـوية الذي انـعقد في بـولندا مـؤخرا وذلك عن بحثه

نشور في اجمللة العلمية للمؤتمر. ا
wÐ«dŽ uÐ√ ÊUDKÝ

األم الـعام الحتاد اجلـامعات العـربية الـسابق ضيفه
مـنــتــدى الــفِـكْــرِ الــعـربــيّ امس االحـد فـي الـعــاصــمـة
حاضرة عنوانـها(واقع التعليم العالي االردنيـة عمان 

والبحث العلمي في الوطن العربي).
 wz«d U « —«e½

ـمـثل الـعـراقي يـحـل عصـر غـد الـثـالثاء ضـيـفـا عـلى ا
لتقى االذاعي والتلفزيوني للحديث عن جتربته الفنية ا

سرح. في االذاعة والتلفزيون والسينما وا
 w{U  bLŠ√

ي االردني تـضـيـفه رابـطـة الـكـتـاب االردنـي االكـاد
مسـاء غـد الـثالثاء فـي ندوة عـنـوانهـا (هل الـيـسار في
األردن في أزمـة?) وذلك بالتـعاون بـ الرابطـة ومركز

تعلم واعلم لألبحاث والدراسات.

أنـتجـها.وذكـرت هيئـة اإلذاعة والـتلـفزيون (أن
الـشرطة اعـتقلت يوم اخلـميس رجال عمره 41
عـاما شوهد وهو يسكب البنزين على ما يبدو
بنى). وقالت كـازوكو يوشيدا ( 78عاما) فـي ا
وقع وشـمت رائحة (إنـها تـعيش بالـقرب من ا
الـــدخــان يــوم اخلـــمــيس وشــاهـــدت الــدخــان

{ كـيـوتـو  –وكـاالت - جتـمـع عـشـاق الـرسوم
ـتـحـركـة في موقع أسـوأ حـادث قـتل جـماعي ا
تـشهده اليابان منذ  18عـاما ووضعوا الزهور
وصــلــوا عـلى أرواح  33شــخــصــا قــتـلــوا في
حـريـق مـتـعـمـد في اسـتـوديـو إلنـتـاج الـرسـوم
تحركة. وصاح رجل (موتوا ) قبل أن يسكب ا
اضي في الـبـنزين فـيمـا يبـدو يـوم اخلمـيس ا
كـون من ثالثة اسـتوديـو (كيـوتو أنـيمـيشن) ا
طــوابق ويـضــرم فـيه الـنــيـران.ويـوم اجلــمـعـة
ـطـر عـلـى حـافـة طـوق ـعـزون حتـت ا جتــمع ا
ــتـــفــحم. ـــبــنـى ا فـــرضــته الـــشــرطـــة حــول ا
ــتــحــركــة أحــد أعــمــدة الــثــقــافــة والــرســوم ا
الـشعـبـية الـيابـانيـة وأصبـحت مـنتـجا ثـقافـيا
ـا أكـسـبه جـمـهورا أسـاسـيـا تـصـدره البالد 
في كـل أنحاء العالم. ويلـعب استوديو (كيوتو
أنــيــمـيــشن) دورا كــبــيــرا في هــذه الـصــنــاعـة
ويـــتــجـــاوز تـــأثــيـــره قــائـــمــة األعـــمـــال الــتي

وطــائــرات الــهـلــيــكــوبـتــر من نــافــذة الــطـابق
الـثـاني). وقالت (أتـسـاءل عن سبـب استـهداف
الـشـركـة... يبـدو أن الـرجل الـذي فعل ذلك أراد
ـوت فـكـان يـجب عـلـيه ــوت.إذا أراد أن  أن 
ـــاذا ورط أشــــخـــاصـــا ـــفــــرده..  ــــوت  أن 

آخرين? إنه شخص فظيع).

ية { لوس اجنلس  –وكـاالت - اثارت النجمة العا
مـايـلي سـايـرس جـدال كـبـيـرا بـتـصـريـحـهـا األخـيـر
الـذي اشـارت فـيه الى (انـهـا لن تـنـجب أطـفـال الى
ان يتم الـتعامل مع الطبيعـة بشكل أفضل) مشبّهة

رأة.  الطبيعة با
ـيـة: (عـنـدما وقـالت سـايـرس إلحـدى اجملالت الـعـا
تـكـون الـطـبـيـعــة غـاضـبـة ال تـعـبث مـعـهـا مـثل حـال
النساء تماما كوكب األرض قد استنفذ وال أود أن
أجنب أطـفاال حـتى أشعـر بأن طـفلي سـيعـيش على
ــيـاه) األرض جــنــبـا إلى جــنب مع األســمـاك في ا
واعــتـبـرت سـايـرس( ان الــبـشـر قـد حـولـوا األرض

إلى مكان ال يصلح للعيش فيه).
عــلـى صــعــيــد آخــر الــتـــقــطت عــدســات مــصــوري
ـا ـشــاهـيــر (الــبـابــاراتـزي) صــوراً لــلـنــجـمــة  ا ا

ـمـثل األمـريـكي غـاريت روبـرتس بـرفــقـة حـبـيـبـهـا ا
هــيـدالنـد في لــوس أجنـلـوس.روبــرتس الـبــالـغـة من
العمر  28عـاماً و هيدالند البالغ من العمر  34عاماً

كانا يتناوالن القهوة.
الـثنـائي يتـواعدان مـنـذ آذار و الكـشف عن األمر
ح الـتقطت عـدسات كامـيرات البـاباراتزي صوراً
لهـمـا وهـمـا يـتـبـادالن الـقـبل خالل عـشـاء في لوس
ـا روبــرتس بــدأت في نـيــسـان 2011 أجنــلــوس. ا
بلـقاء تـشورد أوفـرستريت وقـد انفـصال مرت في
غضـون أربعة أشهر قبل أن ينفصال بشكلٍ نهائي
كـما أنـها الـتـقت إيفـان بـيتـرس عام  2012وتـواعدا
كمـا واعـدت كـريسـتـوفـر هايـنس في مـنـتـصف عام
لتـنتهي عالقتهما عـندما عادت إلى صديقها .2016

بيترس.
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مثل نيـلي كر بتخـرج جنلها يوسف احتفـلت ا
ـدرسـة مـتــمـنـيــة له الـنـجـاح والــتـوفـيق فى من ا
ــرحـــلـــة الــقـــادمــة مـن حــيـــاته.وشـــاركت كــر ا
جـمـهـورهـا بـصـور من حـفل تـخـرج جنـلـهـا عـبر
حـسابهـا على (انسـتجرام) وكـتبت عـليهـا قائلة:
ـــوهــبـــتك (مـــبـــروك يــا حـــبـــيـــبي فـــخـــورة بك و
وعـبــقــريــنك و لــطــفك بــنــحــبك بال حــدود) كــمـا
شاركت بصـورة لنـجلهـا وهو فى طفـولته حسب
موقع اليوم السابع. على صعيد اخر انتشر على
مـوقع الـتــواصل االجـتـمــاعي (تـويـتــر) هـاشـتـاج
(#انـــفــصــال_احالم_عن_زوجـــهـــا) ووصل إلى
أعلى الـترند في دول اخلليج الـعربي وتفاعل معه
ـغـردين.بـدورهـا ردّت احالم بـبـثـهـا الـكـثـيــر من ا
مــقـطع فـيــديـو عـبـر حــسـابـهــا في(سـنـاب شـات)
ظهرت فيه مع زوجها مبارك الهاجري. وظهر في
لحن الـسعودي نـاصر الصالح مقطع الـفيديـو ا
إذ كـان يـقـوم بـتــدريب جنل أحالم (فـاهـد) عـلى
الــعـزف عــلى آلــة الـعــود وفي اخلــلــفـيــة سُــمـعت
ـة حـسب إحـدى أغــاني نـاصــر الـصــالح الـقــد
ـقطع موقع الـشـبـكة الـعـربـيـة.ولوحظ أثـنـاء ا
تـــشـــجــيـع أحالم وزوجـــهــا

مبارك الهاجري.
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ياسمينا جنبالط في حفلها
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