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تحف الوطني العراقي ألقت مؤخــــــرا مديـرة مكتبة ا
أمــــون للتـرجمة والـنشر بـعنوان محـاضرة  في دار ا

سمارية وانتشارها). (اختراع الكتابة ا
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طـرب اللبنـاني يستـعد إلصدار أغـنية جديـدة بعنوان ا
(صــاروخ) ضـمـن ألـبــومه اجلــديــد الـذي ســيــصـدره

قريباً ويتضمن 8 أغاني.
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الروائي األردنـي احتـفى بـتـجـربـته مـختـبـر الـسـرديات
ـاضي ضمن برنـامجه (سيرة األردني مـساء السبت ا

سارد)  .

 U UN²½ù« bI²Mð wÐ Íœ—U

œu « b{
وأدانــــــــــت فـــيه عـــنــــصـــريـــته وعـــدم
إكـتراثه لـتصـرفات الـشرطـة األمريـكية
ــواطـــنــ أصــحـــاب الــبــشــرة بــحق ا

لونة. ا
ـوقع الفن (في وقالت كـاردي بي وفـقا 
كل مـرة أرى فيـهـا رجالً أسود يـقتل أو
ــعـامــلـة عــلى أيـدي يــتـعــرض لـسـوء ا
الــــــشـــرطــة  أقـــول فـــقط هل مـن أحــد
يهتم? ... لقد توقفت عن قول ذلك ألن ال
أحـــد يـــهـــتـم... ال أحـــد يـــهـــتم... إنه ال

يهتم). 
كــمــا وبــطـــــــــــريــقــة غــيــر مــبــاشــرة
أظــهــرت تــأيــيــدهــا لــرئــيس الــواليـات
ـــــــتــحـــدة الــســابق بــاراك أوبــامــا ا
بــعـدمــا أضــــــــــــافـت عـلى تــعـلــيـقــهـا
رأيــــهـــا حــــول رفـــضه لـإلنـــتــــهـــاكـــات
الــعــنــصــريــة بـــحق أصــحــاب الــعــرق
األسـود قـائـلـةً (عـلى األقـل عـنـدمـا كان
أوباما رئيسًا  أصدر بيانًا يخبرك فيه
بـأنه يـشـعـر بـأنه خـاطئ - أخـبـرنـا أنه

يهتم).

{  لــــــوس اجنــــــلـــــوس  —وكـــــاالت -
انـتقــــــــدت الـنجـمة األمـريـكيـة كاردي
ــــتـــــحــــدة بي رئـــــيـــس الـــــواليـــــات ا
األمـــريـــكـــيــــة دونـــــــــالـــد تـــرامــــــب
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مـحــقـقــا إيـرادات بــلـغت 40.4 مـلــيـون دوالر.
والـفـيـلم بـطولـة لـيـونـاردو دي كـابـريـو وبراد
بــيـت وآل بــاتــشــيــنــو ومــارجــوت روبي ومن
إخــراج كــويـنــ تــارانـتــيــنـو. وتــراجع فــيـلم
غـامرات الـرجل العـنكـبوت: بـعيدا احلركـة وا
عن الـوطن (سـبايـدر مـان: فـار فـروم هوم) من
ـركز الـثالث هـذا األسبوع ركـز الثاني إلى ا ا
بإيرادات بلغت 12.2 مليون
دوالر.الـــفــيــلم بـــطــولــة تــوم
هــوالنـــد وجــيك جــيــلــنــهــال
ومــاريــسـا تــومي وزيــنــدايـا

ومن إخراج جون واتس.
كمـا تراجع اجلـزء الرابع من
ــتـــحــركــة فـــيــلـم الــرســـوم ا
حكايـة لعبة )4توي ستوري
ــــركـــز الـــثــــالث إلى  (4من ا
ـركـز الــرابع هـذا األسـبـوع ا
مـحـقــقـا إيـرادات بـلـغت 9.9

مليون دوالر.

{  لــوس اجنــلــوس - وكــاالت - احـــــــــتــفظ
ـلك 2019 ـتــحــركـة األســد ا فــيـلـم الـرســوم ا
(اليــــون كــــيــــنج 2019) بــــصــــدارة إيــــرادات
السـينـمـا في أمريـكا لألسـبوع الـثاني مـحقـقا
75.5 ملـيون دوالر. واحـتل الفـيلم الـكومـيدي
اجلـديــد حـدث ذات مــرة في هـولــيـوود (ونس
ــركـز الــثـاني أبــون إيه تـا إن هــولــيـوود) ا

{ سـراييـفو - وكـاالت - قال مـدير
مهرجـان سراييـفو السـينمائي (إن
بعضا من أكبر مخرجي األفالم في
ــــكــــســـيــــكي الـــعــــالم ومــــنــــهم ا
الـيـخانـدرو إينـاريـتو احلـائـز على
األوســـكــار مــرتــ ســـيــعــرضــون
أفالمــهم في الــنــسـخــة اخلــامــسـة
والـعـشـرين لـلـمـهـرجـان الـتي تـقام

في آب).
ــولــعــ وكـــانت مــجــمــوعـــة من ا
ـهـرجـان في بـالـسـيـنـمـا أسـسـوا ا
عـام  1995كــتـحــد حلـصــار قـوات
ـديـنـة سـرايـيـفو صرب الـبـوسـنـة 
طــوال  43شــهــرا. ويـــعــد احلــدث
أكبر مسابقة سيـنمائية في منطقة

يــجب أن تـكـون أكـثـر حـذرًا فـي الـعـمل فـأنت سـريع
الغضب مع الزمالء.
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هــنـاك مـا يـعـوقك عن الــتـقـدم في اجتـاه أهـدافك فال
تيأس .رقم احلظ 8.
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ال شـيء يسـير حـسب رغـبتك في الـوقت احلـالي يوم
السعد االربعاء.
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ـواساة من احـشد قـوتك ال تتـوقع تـلقي الـكثـير من ا
أي شخص. 
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 إذا قـمت بـتـغـييـر مـدخـلك قـد تنـجـز أهـدافك بـشكل
رقم احلظ.9 أسرع
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اســتـــمــر في تــتــبع أحـالمك حــتى وإن كــان البــد من
تغييرها بعض الشيء.
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 قـــد تــســـاعــدك آراء اآلخـــرين في جتـــاوز مــشـــكــلــة
تشغلك.رقم احلظ .2
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أنت مـفـعم بـالـطـاقـة  وال عـجب أن كل شيء تـواجـهه
ينجح بسرعة .
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تـــواجه في حـــيـــاتك اخلـــاصــة مـــشـــكالت عـــدة لــكن
ساعدة الشريك جتد حال لها.

bÝô«

إعــجــاب كل من حــولـك بك واضح ويــعــزز من ثــقــتك
بذاتك. 
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 يــجب أن تــكـون وجــهــة نــظـرك واضــحــة في نــقـاش
عمل.رقم احلظ 3.
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احـذر من التـمـادي في األهـداف نتـيـجـة للـغـرور .يوم
السعد الثالثاء.
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رادفات ومعـاني الكلـمات تتصل مع ا
بـعـضـهــا بـعـضـا بــاخـر حـرف من كل
كـلـمـة.اجـمع حـروف االرقـام لـتـحـصل

طلوبة: على الكلمة ا
+7+55+18+52+34+4+20+59)

36= جزيرة اماراتية)
1-9= شاعر عربي راحل

9-12= من اجلهات
12-19= مطرب خليجي
19-23= من احلمضيات
23-26= اجرام سماوية

26-31= يشاهده
31-39= احد قادة داحس والغبراء

39- 43= دولة افريقية
ثلة مصرية  =50-43

50-53= يقترب
53-62 = مطرب لبناني 

62-67= يتعجب
67-73= نادي رياضي ايطالي

73-76= وفي ومخلص

ـطـربـة الـسـوريـة احـيت حـفال غـنـائـيـا فـي دار األسد ا
لـلـثــــقـافـة بـالـالذقـيـة بـرفـقـة فـرقــة شـجن لـلـمـوسـيـقى

العربية.

لـتقى اخملـرج العراقي ضيـفه ا
االذاعـي والــتـلــفــزيــونـي عــصـر
امـس الـــثـالثـــاء لـــلـــحـــديث عن
جتـــربـــته فـي كـــتـــابـــة وإخــراج
الـــبــرامـج واالفالم الـــقــصـــيــرة

روائيا ووثائقيا .

الـــشـــاعـــر االردني شـــارك مع الـــشـــاعــريـن إبــراهـــيم
الكـوفحي و نـضال بـرقان في االمـسيـة الشـعريـة التي

ضيفها صالون الهريس األدبي بعمان.
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طــرب العراقي اعـلن عن لـقاء غـنائي مشـتـرك قريب ا
ـطــرب اســمـاعــيل الــفـروه جـي من احلـان يـجــمــعه بــا

محمد جواد اموري وتوزيع نؤاس.

داليا مصطفى

وفي مـؤتـمـر صـحـفي سبـق احلفل
قـال مــنـيـر (أنــا حـاضــر دائـمـا في
اضي األردن وكنت هـنا بـالعـام ا
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صري محمد منير طرب ا اختتم ا
سـهــرات ولـيــالي مـهــرجـان جـرش
لــلـثــقــافـة والــفــنـون في األردن في
دورته الــرابـعـة والـثالثـ الـسـبت
ـسـرح ــاضي بـحــفل أقـيم عــلى ا ا
اجلـنـوبي لـلـمـديـنـة األثـريـة حـظي

بحضور جماهيري كبير.
وقـدم مـنـيـر ( 64عـامــا) بـانـورامـا
ألبرز أغانيه الـتي رددها على مدى
نـحو أربـعة عـقود مـنهـا (اللـيلـة يا
سمـرا) و(عشق الـبنـات) و(حبـيبي
لــون الـشــوكـوالتـة) و(حــتى حـتى)
و(شــمـنـدورة) و(يــا رمـان) إضـافـة
ألغنـية (أنـا بعشق الـبحـر) للفـنانة

جناة الصغيرة.

وال تـــمــــر تـــقـــريـــبـــا ثالث أو أربع
سـنـوات إال وزرت األردن الـتي أكن
لــهــا كل احلـب وأرتــبط بــهــا مــنــذ

سنوات طويلة).
ــــغـــــنـي األردني جـــــهــــاد وكـــــان ا
سـركــيس ســبق مــنــيـر فـي اعـتالء
ــســرح اجلــنــوبي بــيــنــمـا شــمل ا
الـيـوم اخلـتـامـي للـمـهـرجـان حـفال
ــــســــرح الـــشــــمـــالي آخــــر عـــلى ا
لألردنـيـتـ نـداء شـرارة وكـارول

ماضي.
وتـأسس مـهـرجـان جـرش لـلـثـقـافة
والــفــنـون في  1983ويــعــد أكــبـر
حـــدث ثـــقــافـي وفــنـي ســنـــوي في
األردن يـشـمل أنــشـطـة مـوســيـقـيـة

وسينمائية وشعرية.
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تـمـر عـليـنـا في شـهـر تـمـوز ذكـرى وفاة
شخـصـيتـان عظـيـمتـان من اهم وافضل
مـا اجنـب الـعـراق في الــقـرن الــعـشـرين
اللذان خلدتهما اعمالهما وهما احلافظ
خــلـــيـل اســمـــاعـــيـل والــقـــار يـــوسف
عـــمــر.فـــفي 1986/7/14 تــوفـي شــيخ
ـقــام وأفـضل قـارئــيه ومـؤديه يـوسف ا
عـمــر الـذي مـلـئ سـمـاء الــعـراق بـاعـذب

االحلان والكلمات على مدى 38 عاما.
والـيـوم وبـعـد مـرور اكـثـر من 30 عـاما
عـلى وفـاته ال يـزال يـحـتـفي بهِ مـحـبـوه
ــقـبــرة اخلـيـزُران في ويـزورون قــبـره 
منـطقة االعـظميـة ليـقرأوا الفـاحتة على
روحه مـتـذكـرين مـأثـرة  ,وبـعـدهـا عـقـد
مـحبـوه جـلـسه ألستـذكـار حـياة الـفـنان
ـقام والقار وكان هذا احلوار خلـبير ا

حامد السعدي الذي قال:
ولد يـوسف عـمر سـنة  1918في محـلة
جديـد حسن بـاشا من عـائلـة تركـية االم
واالب من خــانــقـ  ,نـــشــأ يـــوسف في
مــجــتــمع بــغــدادي صـرف وتــربى عــلى
االصـول الـتـركـية الـشـديـدة فـنـشـأ قـويا
ـــارســا لــعـــدد من الــعـــاب الــريــاضــة
كـــالـركـض والـزور خــانه  ,وكــان قــويـا
ــــراس اجنـــــذب لـــــســـــمــــاع شـــــديـــــد ا
اسطـوانات الـقبـاجني والقـندرجي وكل
قام في ذلك العـصر كذلك استمع قراء ا
صرية لعبد احلي السطوانات االدوار ا
حلمي والسـفطي وابو الـعال وام كلثوم
وهــذه قـــد كــونت لــديه مــلــكــة وثــقــافــة
مـوسـيـقـيـة بـاالضـافـة الى دراسـته لـدى
درسة االبـتدائـية وكان من ال ودخل ا ا
ـتـفـوقـ في درس الـنـشـيـد ويـذكـر ان ا
مدرس النـشيد مـحمد حـلمي العـمر كان
يعزف بـالكمـان ويوسف يؤدي الـنشيد,
ـــقـــام وقـــد تـــابع الـــكـــثـــيـــر من قـــراء ا
الـعــراقـيـ وتـأثــــر بـهم وكـان ابـرز من
تــاثـــر به هـــو الـــقــبـــاجني بـــطـــريـــقــته
ــتــجــددة وكــان يــتــتــبع الـــواضــحــة وا

تـــــمـــــتـــــد مـن فــــيـــــيـــــنـــــا وحـــــتى
ـهـرجـان اسـطـنـبـول.وسـيــحـتـفل ا
بـذكراه الـسنويـة هذا الـعام بـجلب
مـجمـوعـة من األسمـاء الـكبـيرة في
السـينـما لـيعـرضوا جتـاربهم على

احملترف الشبان.
ـهـرجـان 53 فـيـلـمـا في وسـيـقـيم ا
أربعـة أقسـام خالل الفـترة ب 16

و23 آب.
وسـيـرأس جلـنـة الـتـحـكـيم اخملرج
والــــــكـــــاتـب الــــــســــــويــــــدي روبن
أوســتــلــونــد الــذي حــصل فــيــلــمه
ـيـدان (ذا ســكـويـر) عــلى جـائـزة ا
هرجان كان في السعفة الذهـبية 
عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام 2017.
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اسـتــهل الــفــنــان كــاظم الــســاهــر اجلــمــعـة
اضية أولى حفالته في مـهرجان إهدنيات ا
الــدولي بــشـــمــال لــبــنــان مــلـــبــيــا طــلــبــات
احلــاضــرين من أغـان وقــصــائـد يــحــفـظــهـا
عـشـاقه عن ظــهـر قـلب.وعـلى مـدى سـاعـتـ
كـان اجلـمـهـور في مـديـنـة إهدن إحـدى أهم
مدن االصطياف في الشمال اللبناني يسير
ـفضـلة الـدفة ويـوجه جنـمه نحـو أغـنيـاته ا
ويــــشـــاركه في تــــرديـــدهـــا. ووسط إضـــاءة
خـضراء وقف الـسـاهـر حتيـطه جـبـال إهدن
اخلالبــة مـســتــجــيـبــا لــطــلـبــات جــمــهـوره
تـكـررة بأداء أغـنيـات حب وغـزل استـقرت ا
في الــذاكـرة مـثل (عــبـرت الــشط) و(مـدرسـة
احلب) و(هــذا الــلــون) و(كــلك عــلى بــعـضك
حــلـــو). وخـــاطب الـــســـاهـــر احلــضـــور في
هـرجـان طالـبـا مشـاركتـهم في اخـتيـار ما ا

سيؤديه أمـامهم من آخـر أعماله
وقال (خلينا نلجأ إلى التصويت
فـي اخــتـــيـــار األغــانـي إحــنـــا في
ـنـا الـعـربي بـنـروح عـالـتصـويت عـا
واالسـتــفـتـاء). وكـانـت ذروة الـتـفـاعل
مع أغـنيـة (زيـديـني عشـقـا) الـتي كان
السـاهـر يتـوقف عن الـغنـاء لـلحـظات
تاركا استكـمال األغنية لـلجمهور الذي
ــهــمـة. جــاء حــفل الــســاهـر في تــولى ا
مــســـتـــهل ثالث حـــفالت يـــحــيـــيـــهــا في
مـهرجـان إهـدنيـات لـلـسنـة الـسابـعـة على
التوالي قبـل أن ينتقل في األول من آب إلى
مــهـرجــانـات بــيت الــدين الـدولــيـة. وتــتـابع
مـهرجـانات إهـدنـيات بـرنـامجـهـا في الرابع
ــوســيــقي الــلــبـنــانـي مـيــشــيل مـن آب مع ا
فاضل إلى جانب أكثر من مـئة موسيقي من

أوركسترا كييف الفيلهارمونية الوطنية.
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ـصـرية دالـيـا مـصـطـفى تصـويـر مـشـاهـدها مـثـلـة ا بـدأت ا
األولى في مـسـلسل (حـواديت الـشـانـزلـيـزيه) في الـديـكور

دينة اإلنتاج اإلعالمي. الرئيسى للعمل 
ــسـلـسل مـن تـصـويـر أســبـوعـ من وقـد إنـتــهى أبـطـال ا
ديـنة اإلنتاج االعالمي أحداث العمل في الـديكور األول 
ــشـــاهــد إيــاد نــصـــار ومي ســلــيم وإدوارد وشــارك في ا
ـمثـل قـرر أن ينـضم إلـيهم بـاقي ا وأماني كـمال ومـن ا

. شارك في البطولة الحقاً ا
سلسل يـنتمي لنـوعية أعمال الـ 45حلقة من بطولة ا
إيـاد نــصــار مي ســلـيـم دالـيــا مــصـطــفى إجني
ــقـــدم إدوارد عــايــدة ريـــاض فــريـــدة ســيف ا
الــنــصــر أمــاني كــمــال ســارة عــادل هــاجـر

الشـرنـوبي منـة جالل جـينـا سـليم
ن ســلــيم ومن تــألــيـف أ

ونـــــهـى ســـــعـــــيـــــد

ـــنـــاقب ـــوالـــيــــد وا الـــقـــبـــاجنـي في ا
واحلفالت .

{ مـاهي قــصـة دخـوله لـلــسـجن ? وهل تـعـلم
قام هناك ? ا

ــقــام فـي الــســجن بل قــبل لـم يــتــعــلم ا
دخوله اليه واريـد ان اوضح هنا انه لم
يـكن مـجـرمـا ولم يـحـكم بـجـنـحـة مـخـله
بالشرف كـما يروج بعض اعدائه ,ولكن
في يـوم كـان يـوسف جـالـسـا امام مـحل
صديقه علـى كرسي خارج احملل وكانت
" بــغــداد ضـيــقــة وصـادف ازقــة "درابـ
وجـود صــديـقه جـهــاد الـديـو الـذي رأى
شـخـصـاً يـطـلـبه ثـارا وعـنـدمـا علـم هذا
الشـخص بأن جـهاد قـد رأه وهو يـحمل
خــنـــجــراً جـــرى وجــرى جـــهــاد خـــلــفه
ولضـيق الزقـاق فقـد تعـثر بـقدم يوسف
"قــد يـكـون مــد رجـله مــتـعـمــداً اسـقـاطه
والــعـلـم عـنــد الـلـه" فـتــمـكـن مـنه جــهـاد
وقــتـله وقـد اعــتـبــر يـوسف شــريـكـاً في
ـــة وحــكـم عــلـى يــوسـف وعــلى اجلـــر
جـهاد ولـكن يـوسف كـان محـب للـحـرية
فـهرب مـن السـجن ثـالث او اربع مرات
مــرة لـــلــبـــصــرة واخـــرى لــلـــكــويت في

الـصـحـراء وتـمت اعـادته وبـعـد شـمـوله
" خرج بداية ساج راحم "عفو عن ا با
عــام  1948وتـــوجه مـــبــاشـــرة لالذاعــة
ليقدم فيها نفسه  ,فسأل من هو اخلبير
فــقــيـل له ســلــمــان مــوشي فــبــحث عــنه
ـقـهى الـذي يـجـلس فـيه وذهب وعـرف ا
الـيه وقـدم نـفـسه فـطـلب مـنه مـوشي ان
قـام فقـرأ له يوسف يقـرأ له بعـض من ا
فــتـعــجب وعــلى حـد قــول يــوسف "مـثل
ضـيع ضيـعه ولـكاهـا" ورأى فيه شيء ا
فقـال له غـدا ننـتظـرك في اإلذاعة  ,واتى
ـــا وجــــلس إمــــام اخلــــبـــراء فــــارادوا 
تلـكون من دهاء ان يـوقعوا به فـقالوا
له هل تـــــقــــرأ الـــــرست "وهـــــو اصــــعب
ـقامـات لـكـون الرست امـتـحـان جلودة ا
الــقــار بـالــقــرار واجلـواب" فــقــال نـعم
ــــا وصل الـى قــــطــــعـــة وبــــدأ يــــقــــرأ و
نصوري وهي اعـلى من الرست جنس ا
صبا هنا ارادوا بحنكتهم ان يوقعوا به
ـيانه" اي اقـرأ مـيانه فـقالـوا له "صـيح ا
ولــكن يـوسف كــان اذكى مـنـهم الـرست 
فــأجـابــهم "شـنــو" مـؤخـراً نــفـسه قــلـيالً
كــاســـبـــاً بــعـض الــوقـت لــيـــخـــرج نــغم

ــنــصــوري من رأسه ويــعــود لــطــبــقـة ا
ــيـانــة عـلى اصــولـهـا الــرست ويـؤدي ا
وبـــدون نـــشــاز فـــقــالـــوا له انـت نــاجح
وســجل مــقــام الــرست وكــان اول مــقـام
سجله وقـرأ فيه قصـيدة عنـتر بن شداد
"حــسـنــاتي عن الــزمـان ذنــوبُ وفــعـالي
ـقـامـات مـذمــة وعـيـوبُ" وبـدأ يـســجل ا
تــتـــرى وجنح جنــاح بـــاهــر وتــرك ارث

كبير وتسجيالت تعتبر سمفونيات .
ــقـــامــات الــتي قــرأهــا عــمــر {  بــرأيك أي ا

بصورة قياسية . وأيها األقرب له ?
قامـات جنح في ادائها واالقرب له كل ا
كــــمــــا كـــان يــــردد بــــنــــفــــسه اخملــــالف
ـقــامـات اداهـا ـنــصـوري ولــكن كل ا وا
كما يجب ألن لديه خامة صوتية رائعة.
{ هل لـــديـك جتــربـــة شـــخـــصـــيـــة مع عـــمــر

خصوصاً وانه نصبك خليفة له ?
الـتـقـيت بـيـوسف عـمـر في مـحل سـمـير
اخلالـدي رحمه الـله صـاحب تسـجيالت
انـغــام الـتــراث سـنـة  1983حـيث كـنت
اتردد عليه الخـذ التسجـيالت وسماعها
وكـنت اراه واســأله بـعض االســئـلـة وال
وشكلنا أطيل عليه لـكونه قليل الكالم  ,

الــصـــعـــبـــة اعــتـــرف بي خـــلـــيـــفــة له ,
واخلالفة لـيـست منـصب بل هي اقـتداء
واقــتــدار وتـــمــكن من

قام. ا

قام العراقي تتكون فرقة اسمها هواة ا
مني وجنم عبود صانع االعواد وشامل
طبرة وصالح السـراج وقرأنا في مقهى
الــبـغــدادي لـصـاحــبه الـفــنـان مــحـمـد
الــقــيــسي واول حــفـلــة حــضــرهـا
الــكـثــيـر من الــقـراء واخلــبـراء
مثل القباجني ويوسف عمر

وشعوبي ومجيد العاني ,
و قـرأت في وقـتـهـا مـقـام
صــــــعـب احلـــــلــــــيالوي
وبزهيري جديد  ,وقد
مـــــدح الــــقـــــبــــاجني
قــــراءتي ويــــوسف
اكـتـفى بـالـصـمت
وبـعــد كم شـهـر
قـال لي :انـا لم
امـدحك حـتى
اليـــصـــيـــبك
الـــــــغـــــــرور
.وبــــــــعــــــــد
سمـاعه لي
مـــــــؤديـــــــاً
ــقــامــات ا
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مـديـر اعـالم مـحــافـظــة كـركـوك
اجـرى عـمـلـيـة جـراحيـة وحـظي
بـــاهـــتـــمـــام ورعـــايـــة االوســـاط
االعـالمـــــيــــــة والـــــثــــــقـــــافــــــيـــــة

واالجتماعية في العراق.


