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ÊUłdN∫ وزير الثقافة عبد االمير احلمداني وحشد من الفنان واالعالمي في مؤتمر اطالق مهرجان العراق الوطني للمسرح
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صـريـة يـسراتـصـوير ـمثـلـة ا تسـتـأنف أن ا
ـقـام) بـعـد مـشـاهـدهــا في فـيـلـم (صـاحب ا
دة 20 يـوماً وذلك من أجل أن يقوم تـوقفه 
ـعـاينه أمـاكن الـتصـوير لـيـستـكمل اخملرج 
تــصـويـرة وقـد  تـصـويــر نـصف مـشـاهـد
الـفيـلم حـتى االن.وجتـسـد يـسـرا في الـفـيلم
شخـصـيـة مهـمـة ومـحوريـة وجـديـدة علـيـها
وهي مـن أولــيــاء الــلـه الــصــاحلــ وحتــاول
إنـقـاذ آسـر يـاس بـعـد وقـوعه في مـشـكـلـة
كبـيرة. الفيلم من بطـولة يسرا آسر ياس

غني قصه صالح عـبد الله ومحمود عبد ا
وسـيـنـايـو إبـراهـيم عـيـسى وإخـراج مـانـدو
ـقـرر عـرضه في موسم عـطـلة الـعدل ومن ا

قبل. منتصف العام ا
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{ لوس اجنلوس  –وكاالت - كشفت جنمة
تلـفزيـون الواقع كـيم كارداشيـان ان هديـتها
في عـيـد مـيالدهـا الـ39 كـانت تـبـرع بـقـيـمة
مليون دوالر بإسمها جلمعيات خيرية تهدف
الصالح الـسـجـون.والـهـديـة هي من زوجـهـا
الـنجم كانـيي ويست واوالدهمـا االربعة وهم
ولـودة في كانـون الثاني/ شـيكاغـو ا
يـــنـــايــر 2018 من أم بـــديـــلــة
وسـيـنت الـبـالغ من الـعـمـر
ثالثـــة أعـــوام/ ونــورث
ويــست وعــمــرهـا 6
سـنــوات وبـسـالم
الـــــــــبـــــــــالـغ من
الــــــعـــــمـــــر 5

اشهر. 
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سـلسله اجلديد (صقار ) من اخملرج الـسوري مشغول 
تألـيف دعد ألكسان ويشارك في بطولته:رنا العضم ونور

علي وقمر خلف وفاتن شاه وأمية ملص.
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رئـيس قسم إدارة االعمال الـدولية في الشرق األوسط
وافريـقـيا/جـامـعـة زيورخ في سـويـسـرا ضيـفه االثـن
ــــحـــاضـــرة ـــاضـي مـــنــــتـــدى الــــفِـــكْــــرِ الـــعــــربـيّ  ا
دن الذكيّة عنـوانها(متطلّـبات التعليم الـعالي في زمن ا

جتربة تطبيقية).
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ـوســيـقي الــعـراقـي تـلــقى امـنــيـات زمالئه بــالـشــفـاء ا
العـاجل بـعد خـضـوعه لعـمـليـة جـراحيـة ارقـدته فراش

العافية.
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كـامـل والـفـيـلم يــنـتـمي لــنـوعـيـة اإلثـارة
والـتـشـويق ويـشـارك زكي مـجـموعـة من
النجـوم يتم اإلفصـاح عنهم خالل الـفترة
قبـلة حسب الـيوم السـابع.ومن ناحية ا
أخــرى تـــســـتـــأنـف  زكي بـــعـــد اســـبــوع
تصـوير مـشاهـدها في فـيلم (الـعنـكبوت)
مع الـنـجم أحـمـد الـسـقـا في الـديـكورات
اخلـاصـة بـالــعـمل لـلـمـخـرج أحـمـد نـادر
جالل وتـألــيف مـحـمـد نــايـر ويـشـاركـهم
الـبـطـولة الـنـجم ظـافـر الـعـابـدين وتدور
أحـداثه في إطـار من اإلثـارة والـتـشـويق
وهي عـادة الــسـقـا فـي أفالمه فـضالً عن
مـشــاهـد األكـشن اخلــطـرة الـتـي يـؤديـهـا

بنفسه بدون االستعانة بدوبلير.
وتعيش منى زكى حالـة من السعادة بعد
فـوزهـا بـنـجـمـة دبي وحـجـز مـكـانـهـا في
ـشاهـير في مـنطـقة داون تاون دبي را
ـاضي حـيث والـذي  افـتـتاحـه األحد ا
مـر في بدايته  400جنمـة تمنح يضم ا
ـؤثرة خملتلف ?الشـخصـيات ?العـامة ا
في اجملاالت العلمـية والفنيـة والرياضية

واالجتماعية وغيرها.
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تـستـعـد الـنجـمـة مـنى زكي لفـيـلم جـديد
بعـنوان (الـصنـدوق األسود) من تـأليف
أحـمـد وهـيـثم الـدهـان وإخـراج مـحـمـود

dJHð ô Êu ËœUÐ

»U$ùUÐ
نـشرت صـورة بتـطـبيق إنـستـغرام
مثلـ الذين شاركوها جتمعهـا با
في الـعـمل الـفنـي الشـهـيـر.وجذبت
مثلة البالغة من العمر  50عاما ا
خـمـسـة مـالي مـتـابـع تقـريـبـا في
غــضـون  12ســاعـة مــنــذ نــشــرهـا
الصورة مع ليـزا كودرو وكورتني
كــوكـس ومــات لـــوبالنك وديـــفــيــد
ـر ومـاثـيـو بـيـري.وجـاء هـذا شـو
بعـد إعالنها في اآلونـة األخيرة أن
ـمثـل اجـتـمع شمـلهم من جـديد ا
فـي مـنـزل كـوكس.وكـتـبت الـنـجـمـة
في إنستغـرام (واآلن نحن أصدقاء
عــلى إنــســتـغــرام أيــضـا. مــرحــبـا
مـثلة إنسـتغرام).وحـظي منـشور ا
بـإعـجـاب أكـثـر من ثـمـانـيـة مالي
مستخدم بينمـا بلغ عدد متابعيها
 7.3مـلـيـون مـتابـع.وتـفـيـد تـقـارير

{ لـــوس اجنــــلـــوس  –وكـــاالت -
ازداد عـــدد أصـــدقـــاء جـــيـــنـــيـــفـــر
أنيـستون جنمـة مسلـسل أصدقاء
الـــكــومـــيــدي األمـــريــكـي بــعــد أن

{ نـيـودلهي  –وكـاالت - بـعـد الـكثـيـر من الـقـيل والـقال
ـوضـوع قـررت الفـنـانـة الهـنـديـة ديبـيـكا حـول نفس ا
بادوكـون الـتـعـليـق على مـا يـتم تـداوله من شـائـعات
مـثل رانفـير سـينغ وذلك حـول حمـلهـا من زوجهـا ا
بعـد مرور عام عـلى زواجهمـا والذي كانـا قد احتفال
فـيه على بـحـيـرة كـومو اإليـطـالـيـة.وبحـسب تـقـارير
صحفية هـندية أكدت جنمة بولـيوود (أنها ورانفير
ســـيــنغ ال يـــخـــطــطـــان في الـــوقت احلـــالي إلجنــاب
األطــفــال حــيث أنــهــمــا يــركــزان فــقط عــلـى مــهــنـة
التـمثيل) وأكمـلت حديثـها قائلـة(أنا لست متـفاجئة
من الـشـائعـات نـحن أنانـيـان بشـكل كبـيـر في الوقت
الـراهن بهدف الـتركـيز علـى عملـنا وال أعـتقد أنه من

رحلة). العدل إجناب األطفال في هذه ا
اضي  2018في وكان الثـنائي الهنـدي قد ارتبطـا العام ا
يـز على شـهر نـشرين الـثاني وسط احـتفـال كبـير وزفـاف 
ـقربـ واألصـدقاء بـحيـرة كـومو فـي إيطـالـيـا بحـضـور ا
ومنذ ذلك احل كالهما مشغول في عدة أعمال فنية من

توقع عرضها في وقت قريب. ا

اسـتغل الـوقت وال تـهدره تـعـرض علـيك قـريبـاً فرص
كثيرة.رقم احلظ.9
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ـال لـتـسـديـد دين جتـتـهـد لـلـحـصـول عـلى مـبـلغ من ا
.رقم احلظ 8. قد
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تـــزيـــد حـــيـــاتك الـــعـــاطـــفـــيـــة الـــفـــارغـــة مـن تـــوتــرك
وانزعاجك.يوم السعد االربعاء.
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قدّر قـيـمة الـشـريك وال تـنفـعل أمـام الـصعـوبـات التي
تواجهها في العالقة معه.
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يــؤدي خالف مع أحـد األصـدقـاء إلى مــشـكـلـة جـديـة
بينكما.رقم احلظ: 8.
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تمضي وقـتاً مع صديق قادم من الـسفر وتناقش معه
أمورك الشخصية.
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ابـتـعـد عن األعــمـال الـتي ال تـدر عـلــيك أمـواالً كـافـيـة
وابحث عن عمل أفضل.
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نزل. أفصل ب تتأخر عن عملك بسبب ظروفك في ا
شؤون العائلة وعملك.
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ال تستـشر أي من أصدقائك في أمـورك العاطفية ألن
هذا األمر يعنيك وحدك.
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أتـرك األمـور جتـري كـمـا يـريـدهـا الـشريك
Ë«b «

تـشــعـر بــاالنـزعــاج بـســبب سـخــريـة أحــد األصـدقـاء
منك.رقم احلظ: 11.
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تـسـتعـد لـرحلـة تـرفيـهـيـة يرافـقك فـيهـا األصـدقاء.رقم
احلظ: 10.
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5- دولة اوربية

6- جماعات روسية مسلمة

7- مدينة يوغسالفية

8- مدينة اوربية

الشـاعـر االردني نـظم  له بـيت الـثـقافـة والـفـنـون حفال
ا بـجـلسـة حتدث فـيـها عـماد الـضـمور و حـس تكـر

البطوش.

سرح اعلن سارح في دائرة السينما وا رئيـس قسم ا
سرحيـات التي ستعـرض اعمالها في انتـهاء اختيـار ا

مهرجان العراق الوطني للمسرح.

الـفنان السوري مشغول بإخراج
مـسلسل  (زعـلي طول أنا وياك)
تــألــيف زوجــته  الــكـاتــبــة عــنـود
اخلـالد وهوقـصة عـاطفـية جتري
خالل احلرب السورية بعيداً عن

اخلوض في تفاصيل األزمة.

ـوســيـقي الــعـراقي نــعـاه فــرع الـديــوانـيــة في نــقـابـة ا
اضي وت االحـد ا الفـنـان الـعراقـي بـعـد ان غيـبه ا

رض. بعد صراع طويل مع ا
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ي واخلـبـيـر االقـتـصـادي الـعـراقي صـدرت له االكـاد
عن مؤسـسة ثائر الـعصامي رواية بعـنوان (وماذا بعد
الـرحـيل?!  حـكـاية رجالن) تـقع في 150 صـفـحـة من

احلجم الصغير. 

ديبيكا بادوكون

عــــــــــلـى مـــــــــــواقـع الـــــــــــتــــــــــواصـل
االجـــتــمــاعـي.وقــالت الـــوزارة إنــهــا
أجرت حتقـيقا تبـ من خالله ثبوت
قـطع الذي نـشره رمـضان ما ورد بـا
وتظـاهره بـتـولي القـيادة بـاخملالـفة

دني. لقواعد الطيران ا
وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة
ـصـريـة لـلـمـطـارات سـابـقـا مـحـمـد ا
زمــــزم  لـــبـي بي سي أن الــــطـــيـــار
ومـسـاعده ال يـحق لـهـمـا الـتظـلم من
القـرار ولو فـعال فــاخملالـفة واضـحة
والــــــعــــــقــــــاب مــــــنـــــاسـب وغــــــيـــــر
مـتـعـسف.وأضـاف زمـزم (أن الـطـيار
يـبـلغ من الـعـمر  64عـاما وتـبـقى له
ســنـة واحــدة لـلــطــيـران إذ يــتـوقف
الـطـيـارون عن الـقـيـادة في سن ?65
ولـكـنه سيـمـنع فـورا من الـعـمل بـعد

قرار سحب رخصته.
ـقـطع قائال( في وظهـر رمـضان في ا
جتربة هي األولى من نوعـها سنقوم
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ـــدني أتــــخــــذت وزارة الـــطــــيــــران ا
صريـة إجراءات عقـابية ضـد طيار ا
ومـساعـده بـعدمـا أثـبـتت حتقـيـقات
أن طـاقم قـيادة طـائـرة خـاصـة سمح
لـلــمـمـثل مــحـمـد رمـضــان بـالـدخـول
لـقمـرة الـقيـادة والـتـظاهـر بـقيـادتـها
وتــصـويــر ذلك ونـشــره عــلى مـواقع
الــــتــــواصل االجــــتــــمــــاعي.وقــــررت
الــوزارة بـحــسب بــيـان لــهـا إلــغـاء
رخصة الطيار قائد الرحلة وسحبها
مدى احلـيـاة وعدم تـولـيه مسـتـقبال
ـدني أي أعــمــال تـخص الــطــيــران ا
ســواء إداريـــة أو فــنــيـــة مع ســحب
ـــدة ـــســـاعـــد  رخـــصـــة الـــطــــيـــار ا
عـام.وكـان رمضـان قـد نـشـر مـؤخرا
مقـطعـا مصـورا يظـهره جـالسـا على
مــقــعــد مــســاعــد الــطــيــار في قــمـرة
القيادة لـطائرة خـاصة في رحلة إلى
السعودية وهـوما أثار جدال واسعا

طــيـارون ســابــقـون وقــانــيـون إنه ال
مـســؤولــيــة جــنــائــيــة أو قــانــونــيـة
ضـده.وفي بيـان صـحـفي آخـر أعقب
قـــرارات ســـحب رخــــصـــة الـــطـــيـــار

بـقـيـادة الـطـائـرة).ولم يـعـلق الـفـنـان
ــصــري عـــلى قــرار الــوزارة وسط ا
غردين بـتحرك قانوني أو مطالبات 
عقابي ضد رمـضان نفسه فـيما قال

ومــســاعــده بــدقــائق أعــلــنت وزارة
دني قـبول اسـتقالـة مدير الطـيران ا
شـركـة الــطـيـران ذاتـهــا الـتي تـمـلك
الـطـائـرة مـحل الـواقـعـة.وقـال مـدير
ـسـتـقـيل شـركـة سـمـارت لـلـطـيـران ا
رشــدي زكـــريــا  في تــصـــريح عــقب
قـبـول اسـتـقـالـته(إن هـذه االسـتـقـالة
تأتي ألسباب شخصـية وليست لها
عالقة مباشرة بواقـعة الفنان) وقال
زكــريــا( الــطـيــار أخــطــأ ونــال جـزاء
عــادال عــلى تــصـرف شــخــصي غــيـر
مـبــرر... لـو كـان (الـطــيـار) عـلى عـلم
بقانون الـطيران وارتـكب هذا اخلطأ
فــهـي مــصــيــبــة وإذا كــان ال يــعــرف
ـصـيـبـة أكبـر).فـيـمـا قال الـقـانون فـا
مــصــدر بــالـــشــركــة لــبي بي سي إن
رئـــيس الــشــركـــة طُــلب مـــنه تــقــد

استقالته على خلفية الواقعة.
ويــتــعــارض دخــول رمــضــان قــمــرة
قيادة الطـائرة مع إجراءات السالمة

اجلــويــة الـــتي ال تــســمح ألي
شخص بـدخـول قمـرة القـيادة
أثــنـــاء الــرحالت اجلــويــة إال
أفـــراد الـــطـــــاقـم فـــقط وذلك
وفـــقــا لــقــوانـــ الــطــيــران
اجلوية الـتي حتظر دخول
الـركـاب أو الــتـعـامل مع
قـــائـــد الـــطـــائـــرة أو

مـــــســـــاعــــده.
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ضـيفـت نقـابـة الـفنـانـ الـعـراق امس
ـــؤتـــمـــر الـــصـــحـــفي االول الـــثالثـــاء ا
اخلـــــاص بــــــاطالق الـــــدورة االولـى من
مهرجان العراق الوطني للمسرح (دورة
الراحل الكبير سامي عبد احلميد) التي
تقيـمها نقـابة الفنـان بدعم من الـهيئة
العـربيـة للـمسـرح وبالـتعاون مع وزارة
الــثـــقـــافـــة والـــســيـــاحـــة واالثـــار  بــ
اخلــامـس واحلــادي عــشــر مـن تــشــرين
ـؤتمـر الـصـحفي ـقـبل . وفي ا الـثاني ا

الذي أداره االعالمي عـبد الـعلـيم البـناء
سلط رئـيس اللـجنـة العـليـا للـمهـرجان
وزيـر الــثـقـافــة  عـبـد االمـيــر احلـمـداني
الــضـــوء عـــلى مـــحــطـــات رئـــيـــســة من
األهـــداف احلـــضـــاريــــة لـــلـــمـــهـــرجـــان
قـائـال(االنـفـتـاح عــلى الـهـيـئــة الـعـربـيـة
للمسرح وعموم الـثقافة والفن العربي
وهـذا مـؤشـر حـسن بـالـنـسـبـة لـلـعـراق
الــســـبــاق الى االبــداع طـــوال تــاريــخه
هـرجان شراكة شرق)مـضيفا (يـؤكد ا ا
الـوزارة مـع الـقـطـاعــات الـثـقــافـيـة مـثل

نـقـابة الـفـنـانـ واحتاد االدبـاء تـعـزيزا
لدورها في رعاية االبداع).

ـهـرجـان نـقـيب الـفـنـانـ وقـال رئـيس ا
الـعراقـيـ جبـار جـودي الـعبـودي(يـقام
ــبـادرة من الـرئـيس االعـلى ـهـرجـان  ا
للهـيئة الـعربيـة للمـسرح حاكم الـشارقة
ســلـطـان الـقــاسـمي مــشـكـورا لـتــنـشـيط
سرح سرح في الـدول العربيـة وكان ا ا
العراقي من بينها وحـصلنا على إمتياز
دفع الــكــلف االنـتــاجــيـة لــلـمــسـرحــيـات
ـشـاركـة التـي بلـغت عـشـر مـسـرحـيات ا
ــســابــقــة وثـــمــان مــســرحــيــات داخـل ا
مــوازيـــة وتــمــثل مــحــافــظــات عــدة و
اخــتــيــارهــا بـدقــة وحــيــاديــة من جلــنـة
ـشاهـدة) مـوضـحا ( أن عـدد الـعروض ا
ـتـقـدمـة كـان  60عـرضـاً وكـان مـعـيـار ا
شاركة من قبل جلنة اختيار العروض ا

شاهدة هو اجلودة فقط). ا
مــشـيــرا الى ان (اربــعـة كــتب سـتــصـدر
ــهــرجــان  3مــنــهـا ضــمن فــعــالــيــات ا
اختـصت بالـدراسـات النـقديـة و الرابع
ـســرحـيـة يـضـم عـدداً من الـنــصـوص ا
فـضال عـلى نـشـرة يومـيـة نـشـرة يـومـية
وورش متـنوعـة وجلـسات نـقديـة ويلي
العروض الثمانية عشر حفال االفتتاح)
مــــؤكـــدا ( ان هــــذه الــــدورة ســــتــــكـــون

ثابـة االم اجلامعة العراقي الذي يـعد 
لـكل الـفنـون ).مـؤكـدا(استـعـداد الـدائرة
هـرجان الذي وعلى مسارح الحتضان ا
ــــنـــــصــــور والـــــرافــــدين الــــوطـــــني وا
داخالت نتدى).وشـارك موسى في ا وا
ــشـاهــدة والــتـقــيـيم مع رئــيس جلــنـة ا
ريـاض شــهـيـد قــبل ان تـنـفــتح أسـئـلـة
الــصـحــفــيـ عــلى جـوانـب مـهــمـة من

هرجان مجريات ا
قبلة. ا

إسـتــعـدادا لـعــقـد الـدورة  13لـلــمـسـرح
ـقـبـلـة /  13الـتي سـتـقـيـمـهـا الـعـربي ا
الهـيـئة الـعـربيـة للـمـسرح في بـغداد ان

شاء الله). 
واعـلن عن اسمـاء جلـنـة التـحـكـيم التي
ضــمت الــدكـتــورة شــذى سـالـم رئـيــسـا
والــدكــتـور مــحــمـد ســيف وبــاسم عــبـد
القهـار ومحمود ابـو العبـاس وكاميران
ــديـر رؤوف اعــضـاءا إلـى ذلك خلص ا
الــتــنــفــيــذي لـلــمــهــرجــان حــا عـودة
ـهــرجــان بـالــقــول(سـتــتـوزع بــرنــامج ا
ـــســرحـــيــة عــلـى مــســارح الـــعــروض ا
ــسـرح والـرافـدين ـنــصـور ومـنـتـدى ا ا
والــوطــني من الـ 5 من شــهـــر تــشــرين
ــقــبل إلى الـ 11 من الــشــهــر الــثــاني ا
نفسه ومن الساعة الـ 10صباحاً حتى

الـ9 مساءً).
وأضـــاف (أن الـــفـــتــــرة الـــصـــبـــاحـــيـــة
سـتــتـضـمن إقــامـة جـلـســات نـقـديـة عن
ــهـرجـان عـروض الــيـوم الــسـابق من ا
فضالً عن جـلـسات حـواريـة ونقـدية عن

سرحية). فاهيم ا عدد من ا
وبــارك مـــديــر عـــام دائـــرة الــســـيــنـــمــا
سـرح احـمد حـسن مـوسى ( انطالق وا
ــهــرجـان الــعـراق ــؤتــمـر الــصـحــفي  ا
سرح الوطـني للـمسـرح وإعادة هـيبـة ا

ÒUOÝUO  ÎUL — oI% Êu² O½√

UNzU b √ œbŽ w

جنيفر انيستون

VÒM−²ð s¹b «eŽ w

WO³K « W UD «

Issue 6488 Thursday 24/10/2019
الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6488 اخلميس 25 من صفر 1441 هـ 24 من تشرين االول (اكتوبر) 2019م

وسيقية 1- قائد الفرقة ا

2- مصائد خاصة للؤلؤ

ثلة مصرية  -3
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اكـتب مـرادف ومـعـاني الــكـلـمـات بـشـكل
رأسي مـن اعـــــــلى الـى اســــــفـل مــــــرورا
بــالــدائــرة الــتي ضــمــنــهــا حتــصل عــلى

طلوبة: حروف الكلمة ا

ـمـثـلـة كـسـبت أكـثر من 116 بـأن ا
ألـف مــتـــابـع بــعـــد مـــضي ثـالثــ
دقــيــقـة عــلى فــتح حــســابــهـا.ومن
ـرجح أنـهـا حقـقت رقـمـا قيـاسـيا ا
في أقـصر وقت يـسـتغـرقه حـصول
حــســاب لــيـــحــصل عــلـى مــلــيــون

متابع.
والــرقم الـقــيـاسي احلــالي مـسـجل
بــاسم األمــيــر الــبــريــطـانـي هـاري
وزوجــــته مـــيـــغــــان حـــيث كـــسب
حــسـابــهــمـا مــلـيــون مــتـابع خالل
خــمس ســاعـات و 45دقــيــقــة مــنـذ

فتحه في شهر نيسان.
ونـــالت أنــــيـــســـتــــون تـــرحــــيـــبـــا
بـانضـمامـهـا إلى منـصة الـتواصل
االجــتـمـاعي من عــدد من الـنـجـوم
بـينـهم ماريـا كـاري وكيت هـدسون

وريس ويذرسبون.
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تداولت مـواقع التواصل االجـتمـاعي أخبار مـفادها أن
ـصـريـة  مي عــز الـدين تـمـر بـوضع صـحي الـنــجـمـة ا
صــعب وأنـهــا سـافــرت خـارج الـبـالد من أجل الـعالج

بعيدا عن أع الصحافة.
وردت عـــــــــــز الـــــــــــــديـن عـــــلـى هـــــذه االقـــــــــــاويل
ـشـاركـة صــــــورة  جـديـدة لـها مـع متـابـعـينـهـا عـبر
إنــسـتـغـرام وحـصــدت مـا يـقـارب ربع مــلـيـون إعـجـاب

وعلقت:
وجودة في  (أنها حتاول االبتعاد عن الطاقة السلبية ا
الــسـوشــال  مـيــديـا وأن حــسـابـهــا اآلن حتت إشـراف
ــشــاركــة الــصـور مــخــتص بــيــنــمــا هي تــقــوم فــقـط 
بـاشـرة على والـفـيديـوهـات وأنهـا ال تـتـفقـد الـرسائـل ا

التطبيق).
بهذا تكـون عز الدين قد ردت على كل الـشائعات حول

مرضها وطمأنت محبينها عليها.

محمد رمشان


