
 مروة عبد المنعم تنجو من 
الموت  

 ممثل تركي كريم فهمي 
متهم بتقليد تشيليكول

 دينا الشربيني تتعرض 
للسخرية  بسبب مليكة 

أسماء المنور تتعّرض للسرقة
 في أذربيجان

  جن��ت الفنانة مروة عب��د املنعم من املوت بعد حادث كاد 
ي��ودي بحياتها  وق��د و�صفت مروة تفا�صي��ل احلادث عرب 
ح�صابه��ا عل��ى الفاي�صبوك حي��ث كتبت:"ما�صي��ة بالعربيه 
ح��اال و فجاأه عم��ارة جنبي بتق��ع عليا بالظب��ط ..حاولت 
تفاديها بالعربية يف اجتاه ال�صمال ومرت واحد ب�س هو اللي 
اأنقذين" وتكمل مروة قائلة :"منظر مرعب جدا.. واقفة جنب 
املنظ��ر بتفرج عليه بده�صة.. الع��ربة م�س يف اإين مامت�س...
الأن عموم��ا امل��وت راح��ة ...الع��ربة يف ر�صال��ة باعته��ايل 
ربن��ا يف الوق��ت ده بالظبط وانا بدعيل��ه حاجه معينه يف 
اللحظ��ه دي بالظبط ..كاأنه بريد علي��ا وبيقويل...انا ممكن 
يف حلظ��ه اأخدك...ب�س الأ..خدي فر�ص��ه عي�صي ..واإعريف اإن 
مافي���س.. حاج��ه يف الدنيا ت�صتاهل...بيق��ويل انا ب�س اللي 

اأقدر اأحميكي ...واأنا جنبك..احلمد هلل رب العاملني"

الت�صق��ت تهم��ة التقلي��د بالفن��ان ك��رمي فهم��ي ومتت 
مقارنت��ه ببط��ل م�صل�ص��ل "ح��ب اأبي���س واأ�ص��ود" قبل 
�صاع��ات قليلة م��ن عر���س م�صل�صله "اأمر واق��ع" الذي 
مو�ص��م  يف  ل��ه  مطلق��ة  بطول��ة  اأول  يف  ب��ه  يناف���س 
م�صل�صالت رم�صان 2018 فقد الحظ جمهور امل�صل�صل 
الرتك��ي "حب اأبي���س واأ�صود" اأن هن��اك ت�صابهًا كبرياً 
ب��ني اأح��د م�صاه��د امل�صل�صل م��ع م�صل�صل "اأم��ر واقع"، 
خا�ص��ة بع��د ن���ر بع���س ال�ص��ور الدعائي��ة اخلا�صة 
ال�ص��ور  تل��ك  يف  فهم��ي  ك��رمي  ويظه��ر  بامل�صل�ص��ل 
الدعائي��ة وه��و ميار���س ريا�ص��ة املالكم��ة مبالب���س 
م�صابه��ة للممثل الرتك��ي ابراهيم ت�صيليك��ول �صاحب 
امل�صه��د االأق��دم، وبنف�س طريقة اأدائه ل��ه، واعتربوا اأن 

التقليد كان وا�صحًا للغاية

تعر�ص��ت الفنان��ة دين��ا ال�ربين��ي ل�صخري��ة عارم��ة م��ن 
رواد مواق��ع التوا�صل، مع بدء عر���س م�صل�صلها الرم�صاين 
"مليك��ة"، ب�صبب م��ا كتب على ترت العم��ل واأثار ده�صتهم 
نظراً لغرابته. فمع عر�س م�صل�صل "ملكية" لدينا ال�ربيني، 
فوج��ئ اجلمه��ور بكتابة عب��ارة "ا�صتايل�ص��ت الفنانة دينا 
ال�ربين��ي ...دين��ا ال�ربين��ي"، االأم��ر ال��ذي دف��ع البع�س 
لل�صخري��ة منها على مواقع التوا�صل معتربين اأن اإ�رارها 
عل��ى كتاب��ة اإنها هي م��ن اخت��ارت املالب�س لنف�صه��ا اأمراً 
غريب��ًا وغري معتاد. وخمن اجلمه��ور �صبب كتابة ا�صم دينا 
ال�ربين��ي كمن�صقة مالب�س، فاأ�صار البع�س اإىل رمبا اأرادت 
اأن تخ��رب اجلمه��ور باأنها اأ�رفت على معظ��م املهام داخل 
م�صل�صله��ا ال��ذي ميث��ل اأول بطولة مطلقة له��ا، فكتبت هذه 

العبارة على الترت،

عطلت الفنانة التون�صية درة ت�صوير م�صهد زفاف �صمن اأحداث م�صل�صل "ن�ر ال�صعيد"، املقرر عر�صه يف رم�صان املقبل، حيث جمعها بالفنان حممد رم�صان والفنانة وفاء عامر 
والفنانة هاجر ال�رنوبي. 

ن���رت الفنان��ة املغربية اأ�صم��اء املنور ع��رب �صفحتها 
الر�صمي��ة عل��ى موق��ع التوا�ص��ل الفاي�صب��وك، وتطبي��ق 
ال�صور االن�صتق��رام، مقطع فيديو ماأخوًذا من التلفزيون 
االأذربيجاين، حيث غّنت اإح��دى املطربات اأغنية املنور 

"�صايف" باللغة االأذربيجانية
االأغني��ة الت��ي ُترجم��ت لالأذربيجاني��ة، وُعر�ص��ت على 
التلفزي��ون االأذربيج��اين، فاجاأت املن��ور، التي ن�رتها 
"�ص��ايف"  اأغنيت��ي  قائل��ة:"  وعلق��ت  ح�صابه��ا.  عل��ى 
باالأذربيجاني��ة . كي��ف جاءتكم ؟ اأغني��ة �صايف عندها 
ن�صخ��ة ر�صمي��ة بالفرن�صي��ة وكان��ت بالتن�صي��ق معن��ا 

وموافقتنا، ولكن هاذ الن�صخة اأول مرة ن�صوفها"

بغداد
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إلى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والريا�صية  واالقت�صادية  ال�صيا�صية  امل�صتجدات 
طريق االأجهزة الذكية مبجرد و�صع الكامريا على �صورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�س بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�صيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

تكشف فبركة مقلب 
رامز جالل

كتاب بريطاني.. ميغان ماركل  
األميرة القادمة من هوليوود 

أميتاب باتشان األكثر تفاعال على مواقع التواصل

عامر قلقة وتوجه رسالة 
للجمهورها 

ك�ص��ف لق��اء �صابق للفنان��ة امل�رية يا�صم��ني �صربي، فربكة 
مقل��ب رامز ج��الل يف برنام��ج "رامز حتت ال�صف��ر". وظهرت 
يا�صم��ني �صربي وه��ي تتحدث اللغ��ة االإ�صبانية بطالقة خالل 
لقائه��ا مع املطربة امل�رية �صريي��ن عبد الوهاب بربناجمها 
ال�صاب��ق "�صريي �صتودي��و" على ف�صائي��ة "dmc" امل�رية، 
رغ��م اأن رامز جالل حت��دث اأمامها بلغة ادع��ى اأنها االإ�صبانية 
خ��الل تخفي��ه يف �صخ�صي��ة املدي��ر الفن��ي ملنتخ��ب م���ر 
االأرجنتين��ي هيكت��ور كوبر، فيم��ا مل تبد يا�صم��ني �صربي اأي 
اندها���س م��ن حديث��ه اأو التعليق على اأن ما يتح��دث به لي�صت 
اللغة االإ�صبانية التي جتيدها بطالقة، ما يعد دلياًل قاطعًا على 
فربكة املقلب.  وحل��ت يا�صمني �صربي �صيفة على مقلب رامز 
ج��الل يف اأوىل حلق��ات برناجمه اجلديد "رام��ز حتت ال�صفر"، 

والذي مت ت�صويره يف رو�صيا. 

تعي�س الفنانة امل�رية اأينت عامر حالة من اخلوف والرتقب ب�صبب 
قلقه��ا م��ن �صخ�صية "�صماح" الت��ي جت�صدها �صمن اأح��داث م�صل�صل 
"اأيوب" الذي ت�صارك به هذا العام . حيث ت�صبب عر�س احللقة االأوىل 
م��ن امل�صل�صل اأم�س يف حالة من الهج��وم االذع واالنتقادات احلادة 
له��ا من قب��ل رواد مواق��ع التوا�ص��ل االجتماعي ب�صب��ب ال�صخ�صية 
القا�صي��ة واحل��ادة التي جت�صدها يف العمل، وظه��ر ذلك يف امل�صاهد 
االأوىل الت��ي ظه��رت به��ا . وبدورها وخوف��ًا من ك��ره اجلمهور لها 
ب�صب��ب ه��ذا ال��دور، وجهت اأي��نت ر�صالة له��م عرب ح�صابه��ا اخلا�س 
ب�"ان�صتغرام"، وقالت :" اأنا بتابع كل تعليقاتكوا ومهتمة جداً اأعرف 
راأيك��وا فى تطور ال�صخ�صية فوق ما انت��وا مت�صورين، كنت مرعوبة 
اأقب��ل الدور ده الأن��ى كنت عارفة اأن النا�س م���س هتبطل �صتيمة فى 
�صم��اح حلد اأخر حلق��ة و ده طبعًا الأن الدور فيه ق�صاوة قلب وغباوة 

موردت�س و كنت خايفة تكرهوين" .

يع��رتف مورت��ون يف كتاب��ه اجلدي��د، ال��ذي يحم��ل ا�صم 
»ميغ��ان، اأم��رية م��ن هولي��وود«، اأن ما اأث��ار ذهوله يف 
حياة اأحدث اأفراد االأ�رة املالكة هو اأنها منذ �صن مبكرة، 
وحتدي��داً وهي يف العا�رة م��ن العمر، قد بداأت االنخراط 
يف احل��ركات املدني��ة الن�صط��ة، واال�ص��رتاك يف حم��الت 
موؤيدة للم�ص��اواة بني اجلن�صني من خالل كتابة خطابات 

وح�صور تظاهرات. 
وبع��د زواج ا�صتم��ر لعام��ني م��ن منت��ج االأف��الم تريفور 
اأنغل�صون، اأعادت املمثلة البالغة من العمر 36 عامًا خامت 
زواجها اإليه عرب الربيد. قال اأ�صدقاوؤها، الذين يعرفونها 
منذ ف��رتة ال�صباب يف الواليات املتح��دة االأمريكية، اإنها 
اأرادت اأن تك��ون االأم��رية ديان��ا الثاني��ة. بطبيع��ة احلال 
ظه��رت معلوم��ات من ه��ذا النوع عن ميغ��ان يف �صحف 
االإثارة املنت�رة ح��ول العامل، والتي تتهافت على تقدمي 
التفا�صي��ل للق��ّراء النهمني ملعرفة معلوم��ات عن ال�صيدة 
الت��ي �صتمثل ف�صاًل جديداً يف تاري��خ امللكية الربيطانية 

يف 19 مايو )اأيار( عندما ت�صبح زوجة االأمري هاري.
يق��دم مورت��ون لقرائ��ه يف كتاب��ه، ذي ال���292 �صفحة، 
تفا�صي��ل خا�ص��ة بخلفي��ة ميغ��ان كابن��ة لزوج��ني من 
عرقني خمتلفني، وكان والدها مدير اإ�صاءة يف هوليوود، 
ووالدته��ا اأخ�صائية اجتماعية. مت ت�صوير ميغان كامراأة 
موهوب��ة وذكية ذات �صخ�صية قوية، وذات عزمية، قادرة 
على حتقيق النجاح والتفوق يف اأي جمال تعمل به �صواء 

كان ال�صحافة، اأو الدبلوما�صية، اأو التمثيل.
و يو�ص��ح الكتاب اأوج��ه ال�صبه بني االأم��رية ديانا، اأمرية 
ويل��ز، والزوجة امل�صتقبلية البنها االأ�صغر. ال يقت�ر ذلك 
عل��ى ال�صحر والتاألق والفتنة يف املظه��ر، بل ي�صمل اأي�صًا 
حما�ص��ة املراأتني جت��اه الق�صايا االجتماعي��ة، واهتمام 
كل منهم��ا باالأعم��ال االإن�صاني��ة، ون�ص��اط االثنت��ني يف 
املناط��ق املن�صي��ة م��ن الع��امل. وعل��ى العك�س م��ن ذلك، 
يو�ص��ح مورتون اأوج��ه االختالف بني ميغ��ان امل�صتعدة 
دائم��ًا »للكامريا« والت�صوير، البالغة من العمر 36 عامًا، 
والت��ي ر�صخت اأقدامها يف مهنة التمثيل وتعرب عن اآرائها 
ب�راح��ة، والنا�صط��ة يف ق�صايا امل��راأة واالأعراق، وبني 
كاثرين ميدلت��ون، زوجة �صقيق زوجها امل�صتقبلي، دوقة 
كامربي��دج، الت��ي در�ص��ت يف اجلامع��ة، ث��م تزوجت من 

ويليام، ال�صقيق االأكرب لالأمري هاري.
رغ��م �صال�ص��ة �صياغ��ة الكت��اب، وتوظيف الكات��ب لكثري 
م��ن الن��وادر الت��ي متت��ع الق��ارئ، وجتع��ل م��ن املمك��ن 
االنته��اء من قراءة الكتاب يف غ�ص��ون �صاعات، يعد اأبعد 
م��ا يكون عم��ا كتبه يف املا�ص��ي عن �صري اأف��راد العائلة 
املالك��ة ال�صابقة مثل كتاب »ديان��ا: ق�صتها احلقيقية - 
بكلماتها«. لقد حّلق مورت��ون يف �صماء النجومية بف�صل 
ذل��ك الكتاب، حيث جعله ي�صبح ال�ص��وت املوثوق به يف 
ع��امل امللكي��ة، وكان هذا ما اأ�ص�س علي��ه م�صريته املهنية 
ككات��ب. ق�صة ميغان ماركل خمتلف��ة ب�صكل ملحوظ من 

حيث النربة والعمق، 
يق��ول مورت��ون: »قد يكون من املفي��د اأحيانًا الوجود يف 
املكان املنا�صب يف الوقت املنا�صب«، يف اإ�صارة اإىل علمه 
بق�صة ميغان عندما مت االإعالن عن خطوبتهما حني كان 
يف جن��وب كاليفورنيا حيث التقى الكثري من االأ�صخا�س 

الذين لديهم ق�ص�س متعلقة مبيغان على نحو ما.
للتفا�صي��ل  معرف��ة  عل��ى  الكت��اب  ي�صاعدن��ا  وعموم��ًا، 
اخلا�ص��ة بحي��اة و�صخ�صية ميغان، االأم��رية القادمة من 
هوليوود، والتي غزت العائلة املالكة، و�صوف يكتب حفل 
زفافها بال �صك ف�ص��اًل جديداً يف التاريخ الطويل للعائلة 

املالكة الربيطانية.

 تعت��رب ملحم��ة جلجام���س ال�صومرية اأقدم ملحم��ة �صعرية 
كتبه��ا االإن�ص��ان، ومن اأه��م االأعمال االأدبي��ة القدمية التي 
�صبق��ت املالح��م الك��ربى، كملحم��ة االإلي��اذة واالأودي�ص��ة 
لهومريو���س االإغريقية، اأو رامايانا الهندي��ة، اأو �صاهنامة 
الفار�صي��ة، و�صواه��ا. ويع��ود تاريخها اإىل العه��د االأكادي 
)نح��و2800 قب��ل املي��الد(. وق��د مت اكت�صافه��ا يف موقع 
اأث��ري يف نين��وى، يف الع��راق، يف ع��ام 1853، يعتقد اأنه 
مكتب��ة املل��ك اآ�صوربانيبال، من قبل عامل��ي االآثار اأو�صنت 
ه��ري اليارد وهرمز ر�صام. وقد ترج��م امللحمة اإىل اللغة 
 George Smith االإجنليزي��ة الربيطاين جورج �صمي��ث
املخت���س باالآث��ار االآ�صوري��ة يف ع��ام 1872 )ت��ويف يف 

حلب، يف العقد الثالث من عمره، متاأثراً مبر�صه(.
ومن��ذ ذل��ك التاري��خ، ال ت��زال »ملحم��ة جلجام���س« تث��ري 
اهتم��ام الباحثني واملوؤرخني االأوروبيني واملخت�صني يف 
االأدب الق��دمي. وقد لقيت اهتمام��ًا خا�صًا يف الغرب ب�صكل 
ع��ام، وال �صيم��ا يف اأملاني��ا وفرن�ص��ا وبريطاني��ا )حتتفظ 

بريطانيا باالألواح الطينية املكت�صفة يف متحف لندن(.
 وكحج��ر الر�صيد، الذي اأماط اللثام عن اللغة الهريوغليفية 
الت��ي ك�صفت كل اأدبي��ات وتاريخ الفراعن��ة، وكان الف�صل 
فيه��ا للفرن�ص��ي فرن�ص��وا �صامبلي��ون، ف��اإن الف�ص��ل االأكرب 
يع��ود للربيط��اين ج��ورج �صميث، ال��ذي كان يدر���س اللغة 
االأكادية يف املتحف الربيطاين حتى بات بارعًا بها، فنذر 
عم��ره لرتجمته��ا لالإجنليزي��ة، بع��د اكت�صافها عل��ى األواح 
طيني��ة كتبت باحل��رف امل�صم��اري. وقد به��رت الباحثني 
بع��د ن�رها، وعك��ف كثريون على حتليله��ا ودرا�صتها، بل 
قام اآخ��رون برتجمتها م��رات عدة، من اأهمه��ا الرتجمات 

املختلفة باللغة االأملانية.

ويف ع��ام 1891، قام األفري��د جريموا�س باأول ترجمة لها 
باالأملانية، ثم توالت الرتجمات االأخرى يف االأعوام:

1934، و1966، و2000. لك��ن ق��د تكون اأف�صل ترجمة 
متكامل��ة ه��ي تل��ك الت��ي اأجنزه��ا �صتيف��ن م��ول يف عام 
2005. وقد اهتم االأملان بها اأكرث من غريهم يف اأوروبا. 
ويف فرن�صا، مت تاأليف جمموعة من االأعمال حول امللحمة، 
برتجم��ة فرن�صية مع ال���رح التاريخ��ي والتحليل االأدبي 
له��ا: يف ع��ام 1977، اأ�صدر رميوند ت��وين كتاب »ملحمة 
جلجام���س«، ثم تاله جان بولتريو يف عام 1992، بكتاب 

»الرجل ال��ذي يرف�س املوت«. ويف عام 2009، مت اإ�صدار 
اآخ��ر كتاب ع��ن امللحمة، حتت عن��وان: »ملحمة جلجام�س 

كما يرويها بيري ماري بود
اأم��ا باالإجنليزي��ة، فقد األفت فيها كتب كث��رية، نذكر منها: 
كت��اب »ملحم��ة جلجام���س« ل��داين جاك�ص��ون )1997(، 
وكت��اب »الكتاب املدفون: فق��دان واإعادة اكت�صاف ملحمة 
جلجام���س العظيم��ة«، باالإ�صافة اإىل جمموع��ة كبرية من 
الكت��ب االأخ��رى يف اإيطالي��ا، واإ�صباني��ا، واأم��ريكا. لكن مل 
يقت���ر االأمر فقط على اإ�ص��دار الكتب، بل مت اأي�صًا اعتماد 
 Bande( صي��غ اأخ��رى، ومنها اإ�ص��دار جمالت م�ص��ورة�
déssinée( لتك��ون يف متن��اول اجلي��ل اجلديد للتعرف 
عل��ى ثقاف��ة واأ�صاط��ري ح�صارات م��ا بني النهري��ن. وقام 
الر�ص��ام االأمل��اين جين�س ه��اردر بت�صميم جمل��ة م�صورة 
بر�ص��وم ل�صخ�صيات امللحمة ومدينة اأورك، مقدمًا امللحمة 
بر�ص��وم متخيل��ة ل�صخ�صياتها، مع �صيناري��و وحوار يجعل 
منه��ا �ريط��ًا م�ص��وراً قريب��ًا لفه��م االأطف��ال والنا�صئني. 
وق��د قامت الفرن�صي��ة �صتيفيني لوك برتجمته��ا للفرن�صية، 
ف�ص��درت يف األب��وم �صخ��م يف بداية ه��ذا الع��ام، بطباعة 
اأنيق��ة، لق��ي ا�صتح�صان��ًا كبرياً م��ن قبل الناقدي��ن ورواجًا 

جتاريًا الفتًا.
وم��ن املع��روف اأن ملحم��ة جلجام�س قد كتب��ت يف ع�ر 
البطول��ة ال�صومري، منذ بداية مل��وك اأوروك )2800( قبل 
املي��الد، وه��م خم�ص��ة مل��وك: م�صكي كا���ر، اإينم��ر كار، 
لوج��ال بن��دا )وال��د جلجام���س(، دوم��وزي، وجلجام���س 
)2700 ق.م(، ال��ذي ولد من اأم اآلهة )بي�صون( ومن اإن�صان 
)امللك لوجال بندا(. هوؤالء امللوك اخلم�صة ي�صكلون ملحمة 
البطول��ة ال�صومرية - االأوروكية، ول��كل ملك ق�صة بطولية 
وملحم��ة موؤلف��ة م��ن جمموع��ة ق�ص�صية، وتبق��ى ملحمة 

جلجام�س االأهم واالأ�صهر . 

يجتم��ع النج��م الهن��دي  اأميت��اب بات�ص��ان   ال�صاب��ة تاب�صي 
Pin يف  بع��د  ال�صا�ص��ة  Taapsee Pannu عل��ى  بان��و 
فيل��م املخ��رج �صوج��وي جو���س Sujoy Ghosh الق��ادم 
وال��ذي يحمل عن��وان Badla مبدئيًا الفيلم الذي يدور حول 
لغ��ز جرمي��ة قتل �صوف يب��داأ ت�صويره خ��الل االأ�صبوع الثاين 
م��ن �صه��ر يوني��و، وه��و االإ�ص��دار الر�صم��ي للفيل��م االإ�صباين 
اأي�ص��ًا با�صم  2016 املع��روف  Contratiempo لع��ام 
The Invisible Guest وك�ص��ف م�ص��در �صحفي، وفقًا 
ل�صحيف��ة "مومب��اي م��ريور" اأن بع�س م�صاه��د العمل �صيتم 
ت�صويره��ا يف لن��دن وا�صكتلن��دا من جهة اأخ��رى، هناأ النجم 
بات�ص��ان االأم��ة االإ�صالمي��ة وجمه��وره يف كل اأنح��اء العامل 
بحل��ول �صهر رم�ص��ان املبارك ون�ر اأميتاب �ص��وراً له على 
ح�صابه ال�صخ�صي على موق��ع التوا�صل االجتماعي "تويرت"، 

مكتوب��ًا عليها "رم�ص��ان مبارك" يتوا�ص��ل اأميتاب بات�صان 
م��ع متابعيه ب�ص��كل دائم حتى اأنه يعتربه��م عائلته الثانية، 
وح�ص��ب اأح��د االإ�صتفتاءات، ف��اإن اأميتاب بات�ص��ان هو االأكرث 
تفاع��اًل عل��ى التوا�صل االإجتماعي يف ع��امل ال�صينما وح�صب 
موق��ع Score Trends Media مت االإع��الن اأن اأميتاب 
بات�ص��ان هو املمثل رقم 1 على الفي�س بوك، ولديه ما يقارب 
ال��� 30 ملي��ون معجب، وجاء يف املركز الث��اين �صلمان خان 
واملرك��ز الثالث ل� �صاروخ��ان Shah Rukh Khan ويف 
 Ranveer Singh Score املرك��ز الرابع رانف��ري �صين��غ
Trends Media ه��ي �ركة اأخبار رقمية عاملية تتبع 
االأخبار ب��كل اللغات وتعطي ت�صنيف��ات اأ�صبوعية للم�صاهري 
بن��اء عل��ى ق��وة اأخب��ار كل منه��م وا�صتطاعت��ه البق��اء حتت 

االأ�صواء اأكرب قدر ممكن .

ملحمة جلجامش في األدبيات الغربية

سبقت اإللياذة واألوديسة اإلغريقيتين ورامايانا الهندية وشاهنامة 
ياسمين 

صبري
أيتن
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فبمجرد كتابة كلمة اجلورنال يف خانة البحث يف اأي من اأ�صواق التطبيقات ميكن اإيجاد التطبيق 
اخلا�ص بنا, واأي�ص����ًا الدخول اإىل اأي �ص����فحة وقراءة تعليقات القراء حول خرٍب اأو برنامٍج معني 
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