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يتجاوز كل الحدود بميزة 
"بال مثيل"

"كم أنت أحمق يا قلبي": شعر الحب عند الفراعنة

ما ال تعرفه عن الطحينة.. 

10 أسرار صحية "مذهلة"

والدة طفل من أب و"أّمين" في حدث طبّي تاريخّي

بسيطة تخلصك من إدمان الهاتف 
"إلى األبد"

يخطط للعودة 
"إلى أصله"

قالت �ص��حيفة "ذا �ص��ن" الربيطاني��ة اإن �رشكة "اأب��ل" الأمريكية قد تخرج عن 
املاألوف يف هاتفها اجلديد "اآيفون 11"، املتوقع اإطالقه نهاية ال�صنة اجلارية، 

بتقدمي ميزة غريبة.
واأو�ص��ح امل�ص��در اأن الهات��ف املنتظ��ر بق��وة، ه��ذا ال�ص��يف، �ص��ياأتي ب�اأجهزة 
ل�صت�ص��عار الرائحة، م�ص��ريا اإىل اأن اأبل تقدمت برباءة اخرتاع وتتظر امل�ص��ادقة 

عليها.
وج��اء يف و�ص��ف براءة الخ��رتاع اأن الهاتف �ص��يمتلك نظاما ميكنه اكت�ص��اف 
امل��واد الكيميائي��ة املوجدة يف الهواء، م�ص��يفا "ق��د يكون اجلهاز ق��ادرا على 

ا�صت�صعار رائحة الفم اأو الإبطني الكريهة".
وتاب��ع "�صت�ص��تخدم امليزة اأ�صا�ص��ا للك�ص��ف عن امل��واد اخلط��رية املوجودة يف 

الهواء، التي قد تعر�س النا�س خلطر الت�صمم".

تعد الطحينة واح��دة من الأغذية الغنية بالأحما�س 
الدهني��ة املفيدة، مبا يف ذل��ك اأوميغا 3 واأوميغا 6، 
وكذل��ك كمي��ات جي��دة من الربوت��ني والبوتا�ص��يوم 
وال�ص��وديوم  واحلدي��د  والكال�ص��يوم  واملنغني��ز 

والألياف الغذائية.
وتنق�ص��م الطحين��ة، الت��ي تتك��ون يف الأ�ص��ا�س م��ن 
الأول  اإىل نوع��ني،  ال�صم�ص��م املحم���س املطح��ون، 
ويكون فيها ال�صم�ص��م غري مق�رش، وهي الأكرث فائدة، 

والثاين، ويكون فيها ال�صم�صم مق�رشا.
ون�ص��تعر�س هنا 10 فوائد �صحية للطحينة اأوردها 

موقع "بولد�صكاي".
تقلل �صغط الدم

حتتوي الطحينة على ن�ص��بة جيدة من البوتا�ص��يوم، 
والتي ميكن اأن تلعب دورا مهما يف اإدارة م�ص��تويات 
�ص��غط الدم. كم��ا اأن م�ص��ادات الأك�ص��دة املوجودة 

فيها ت�صعدا يف تقليل اللتهابات.
حت�صن �صحة القلب

ت�ص��اعد الطحينة على حت�صني �صحة القلب، لأن بذور 
ال�صم�ص��م الت��ي ت�ص��تخدم يف ت�ص��نيعها غنية مبادة 
"ال�صم�صمولني" التي ت�صاعد على منع اأمرا�س القلب 
والأوعية الدموية، وتزيل الرت�صبات داخل ال�رشايني.

تنظم م�صتوى الكولي�صرتول
تلعب الطحينة على تنظيم م�صتوى الكولي�صرتول يف 
الدم من خالل مادة "الفيتو�صتريول" املوجود فيها. 
وعلى الرغم من اأن الطحينة حتتوي على ن�صبة عالية 

من الدهون، فاإنها دهون جيدة ومفيدة لل�صحة.
حتفظ التوازن الهرموين

حتاف��ظ الطحينة على التوازن الهرموين، خ�صو�ص��ا 
ل��دى الن�ص��اء الالت��ي جت��اوزن الأربعني م��ن العمر، 
وميك��ن اأن تلع��ب الطحين��ة دورا مهم��ا اأي�ص��ا يف 

ال�صيطرة على التقلبات الهرمونية وتقليلها.
تقلل التهابات املفا�صل

تع��د الطحين��ة م�ص��درا مهم��ا للم�ص��اعدة يف تقليل 
التهابات املفا�صل، لأنها غنية باأحما�س اأوميغا 3 
الدهنية، اإذ اإن لهذه الأحما�س دور حموري يف منع 

ظهور التهابات املفا�صل يف جميع اأنحاء اجل�صم.

افقي
1. اكرب بحرية يف العامل - ممثلة م�رشية

2. من اكرب البحريات يف العامل - نغم - �صهاد)م(
3. اوطان )م( - مطرب لبناين - كف

4. يكمل )م( - تقال يف الربد - حرف جر- �صحبني
5. جمع المل )م( - من احليوانات

6. مطرب عراقي - امتالأ املكان )م(
7. عملة ا�صيوية - جندهم - و�صح )م(

8. قناة ف�صائية - مقيا�س ار�صي )م( - غري
9. فق��ط بالعامية - علم موؤنت)م( - كثري باللهجة 

امل�رشية )م(
10.مت�ص��ابهة - فرتةزمني��ة لالحتفال مبرور حدث 

معني
11. ينت�ص��ب اىل اح��دى دول امري��كا اجلنوبي��ة)م( 

-الزمه بدفع مبلغ مايل )م(
12. حيوان مفرت�س )م( - اخو الزوج- اذن ب�

13. من احليوانات )م(- تذل - يقتل النف�س)م(
14. من فنون الغناء ال�رشقي)م(- من احلم�صيات

لكوك��ب  اغني��ة   - عامل��ي)م(  ازي��اء  م�ص��مم   .15
ال�رشق)م(

عمودي
ال��دول   اح��دى  اىل  ينت�ص��ب   - )م(  بال�ص��يء  امللح��ق   .1

ال�صيوية
2. مر�س ي�ص��يب اجلهاز التنف�صي- عك�س نهار - غمنا 

وحزننا )م(
3. فيل��م من بطولة احمد ال�ص��قا وحن��ان ترك)م( - علم 

موؤنث - مدينةم�رشية )م(
4. احلريف )م( - زرع -والدة

5. دق )م( -  قناة ف�صائية )م(
6. عك�س اخللفي )م( - موتهما

7. يراها النائم )م( - علم موؤنث )م(
8. من احل�رشات - الة مو�صيقية

9. مدينة م�رشية - يطري بالنكليزي )م( - حرف ن�صب
10. عك�س افرح - الرقيق )م( اجمع

11. من اللوان - افعايل - علم مذكر
12. ابني - خيالكما

13. ع�ص��ى - عك���س خ��ري)م( - �ص��اعر واديب م�رشي 
راحل

14. مدينة برازيلية)م( - قناة ف�صائية لالطفال
15. ممثلة م�رشية

قال اأطباء متخ�ص�صون يف اخل�صوبة يف اليونان واإ�صبانيا اإنهم 
تغلبوا على م�ص��كلة ُعقم عند امراأة، و�صاعدوها على اإجناب طفل 
بطريق��ة مبتك��رة. وول��د الطفل ب��وزن 2.9 كيلوغرام��ا. واأفادت 

التقارير باأن الطفل والأم بحالة �صحية جيدة.
ويقول الأطباء اإنهم "ي�ص��نعون حدثا طبي��ا تاريخيا"، ميكن اأن 

ي�صاعد الأزواج امل�صابني بالعقم حول العامل.
لكن بع�س اخلرباء يف بريطانيا يقولون اإن هذا الإجراء يثري اأ�صئلة 
اأخالقية، ول يجب ال�ص��ماح به. وي�ص��تخدم ه��ذا النوع التجريبي 
م��ن التلقي��ح ال�ص��ناعي، والذي يعرف اخت�ص��ارا با�ص��م )اأي يف 
اإف(، بوي�ص��ة م��ن الأم، وحيوان��ات منوي��ة من الأب، وبوي�ص��ة 

اأخرى م��ن امراأة متربع��ة. وجرى تطوي��ر هذا الإجراءمل�ص��اعدة 
الأ�رش امل�ص��ابة باأمرا�س امليتوكوندريا القاتلة التي تنتقل من 
الأم اإىل اجلنني.ويتعلق الأمر كله بامليتوكوندريا، وهي الأجزاء 
ال�ص��غرية داخل كل خلية من خاليا اجل�صم تقريبا، امل�صوؤولة عن 

حتويل الغذاء اإىل طاقة �صاحلة لال�صتعمال.
وُجرب هذا الإجراء يف حالة واحدة فقط، على عائلة من الأردن، 

مما اأثار الكثري من اجلدل.
لك��ن بع�س اأطباء اخل�ص��وبة يعتقدون اأن ه��ذه التقنية ميكن اأن 

تزيد من اخلالف ب�صاأن التلقيح ال�صطناعي اأي�صا.
وكانت العائلة الأ�صلية للطفل م�صابة باأمرا�س امليتوكوندريا، 

ل��ذا ف��اإن الدم��ج ب��ني احلم���س الن��ووي ل��الأم وامليتوكوندريا 
اخلا�صة بالأم املتربعة ميكن اأن مينع املر�س.

وهناك تكهنات ب��اأن امليتوكوندريا قد يكون لها دور يف جناح 
احلمل اأي�صا. لكن مل ُتخترب �صحة تلك التكهنات.

وكان��ت املري�ص��ة التي ُنفذت عليها التجربة ام��راأة من اليونان، 
تبلغ من العمر 32 عاما، واأجرت عملية التلقيح ال�ص��ناعي اأربع 

مرات دون جدوى.
واأ�ص��بحت تلك امل��راأة الآن اأم��ا، لكن طفلها يحمل قدرا �ص��ئيال 
من الرتكيب الوراثي للم��راأة املتربعة، لأن امليتوكوندريا حتمل 

احلام�س النووي للمراأتني.

ك�صف خبري تقني عن طريقة ب�صيطة ي�صتطيع من خاللها م�صتخدمو الهواتف الذكية 
التخل�س من اإدمانها ب�صهولة كبرية، وذلك من خالل تغيري األوان �صا�صة العر�س.

ووفق ما نقلت �ص��حيفة "مرتو" الربيطانية عن اخلبري التقني الذي �صبق له العمل 
مع �رشكة "غوغل" بق�ص��م ابتكار املنتجات تري�ص��تان هاري�س، فاإن الطريقة تعمل 

مع هواتف �رشكة "اأبل" وتلك العاملة بنظام الت�صغيل "اآندرويد".
وبح�ص��ب هاري�س، فاإن طريقة "التدرج الرمادي"، اأي حتويل �صا�صة العر�س بحيث 
تظهر كل �ص��يء باللونني الأبي�س والأ�ص��ود، تقلل من جاذبية الهاتف، الأمر الذي 

يقلل من اإدمان امل�صتخدم له.
وقال��ت رائ��دة الأعمال ميغ��ان اإي هول�ص��تاين، اإن الت��درج الرم��ادي يندرج حتت 
م��ا ي�ص��مى ب�"احل��د الأدن��ى الرقم��ي"، وهو توج��ه يرم��ي اإىل قطع التوا�ص��ل بني 

امل�صتخدمني واأجهزتهم الإلكرتونية.

ك�صفت تقارير �صحفية اأن موقع "في�صبوك" للتوا�صل الجتماعي، يخطط لإلغاء تطبيق 
"ما�صنجر" واإعادة طريقة الرتا�صل الفوري اإىل و�صعها الذي كانت عليه يف ال�صابق.

واأو�صح موقع "ذا فريج" املهتم باأخبار التكنولوجيا، اأن الفكرة قيد الدرا�صة والختبار 
حالي��ا، م�ص��ريا اإىل اأن الهدف منه��ا يكمن يف ا�ص��تخدام تطبيق واحد للو�ص��ول اإىل كل 
املن�ص��ات، التي يوفرها "في�صبوك". ويوفر "في�صبوك" تطبيقا خا�صا با�صم "ما�صنجر" 
للرتا�ص��ل الف��وري بني الأ�ص��دقاء، كما اأن ال�ص��غط عل��ى اأيقونة "الر�ص��ائل" املوجودة 
يف تطبيق في�ص��بوك يقودك مبا�رشة اإىل هذا التطبيق. لكن يف ال�ص��ابق، كان التوا�ص��ل 
يح��دث من قل��ب تطبيق "في�ص��بوك" دون احلاج��ة اإىل اأي تطبيق ث��ان. وقالت الباحثة 
جني مان�ص��ون ونغ، التي ك�صفت اخلرب، اإن التوا�صل بني الأ�صدقاء �صي�صبح ممكنا دون 
احلاجة اإىل تطبيق "ما�ص��نجر"، م�ص��رية اإىل اأن امليزات الثانوية )مثل اإر�صال ال�صور اأو 

اإجراء مكاملات( �صيتطلب بال�رشورة هذا التطبيق.

فيسبوكآيفون 11 حيلة

كما ي�صري اخلمر يف املاء كال�صائل الواحد........ذاب ُحبك يف 
ج�صدي و�صارا كيانًا واحداً.

هذا لي�س ب�صعر عربي، ولكنه هريوغليفي فرعوين، نقلناه اإىل 
العربية بعد اأن ُترجم اإىل الإجنليزّية، ت�صّور فيه حبيبة حّبها 

حلبيبها، كاأنه خمر اختلط بج�صدها ف�صارا �صيئًا واحداً.
حظي �صعر احلب يف م�رش القدمية باهتمام ومالحقة كبرية 
من ال�صعراء الأمريكيني يف القرن الع�رشين. اإن اأعمال الَكَتَبة 
اأث��ارت  ال�صنني،  اآلف  منذ  بالإعجاب  حتظى  كانت  التي 
Walt Whi - ويتمان والت  اأدبّية مثل   اهتمام مواهب 
A - بوب  األك�صندر   ،Ezra Pound باوند  عزرا   ،man
exander Pope، وغريهم ممن اأعادوا تقدمي �صعر احلب 
متاأثرين  اأخ��رى،  حّية  ولغات  بالإجنليزّية  الهريوغليفي 
ال�صعراء  ا�صتخدمها  التي  املحدودة،  غري  الأدبّية  بالبالغة 
امل�رشيني القدماء، ح�صبما تقول ال�صاعرة والباحثة الكندّية 

.Sonia Di Placido صونيا دي بال�صيدو�
 The LOVE " ل�صونيا دي بال�صيدو بعنوان:  من درا�صة 
واأخرى   ،"POETRY of ANCIENT EGYPT
Behind closed doors archite -  "  بعنوان:

 tural and spatial images and metaphors
 in ancient Egyptian erotic poetic and
امل�رشيات  علم  لربوفي�صور   "  narrative literature
Steve Vinson، ن�صتخل�س ما �صنذكره  �صتيف فين�صون 
القدماء  امل�رشيني  عند  احلب  �صعر  عن  التالية  ال�صطور  يف 
تلك  من  �صن�صتعر�صه  ما  وكذلك  و�صماته،  الذهبي  وع�رشه 

الأ�صعار.
وال�صمايل  اجلنوبي  ب�صطريها  امل�رشّية  اململكة  توّحدت 
"نارمر"،  اأو  مينا،  امللك  يد  على  امليالد،  قبل   3200 عام 
ما  قامت  ثم  القدمية،  بالدولة  عرفت  ما  وقتها  وتاأ�ّص�صت 
وتلتها  ق.م(،   1640  :2040( الو�صطى  بالدولة  عرفت 
حتول  �صهدت  التي  ق.م(،   1070  :1570( احلديثة  الدولة 

عرب  �صماًل  اأرا�صيها،  خارج  متّددت  اإمرباطورّية  اإىل  م�رش 
ال�صام وحتى الأنا�صول، وجنوبًا اإىل ال�صودان.

ذروة التقّدم واحل�صارة الفرعونّية كانتا يف الدولة احلديثة 
منها  وك��ان  احلياة،  مناحي  �صتى  يف  تطوراً  �صهدت  التي 
اإىل  ن�صبة  الرعام�صة،  بفرتة  يتعلق  فيما  ة  �صعر احلب، خا�صّ
التي  اخلام�س"،  رم�صي�س  حتى  الثاين..  الأول،  "رم�صي�س 
ح�صارة  وانتهاء  امل�رشّية،  الدولة  نهاية  كانت  بنهايتها 

الفراعنة على يد الفر�س.
برهنت  وف��رية،  ثقافة  على  والأغ���اين  الأ�صعار  تلك  دّل��ت 
و�صيا�صّيًا  اجتماعّيًا  قويًا  كان  القدمية  م�رش  عهد  اأن  على 
واقت�صادّيًا، وكذلك ح�ّصا�صًا ورومان�صّيًا. لقد كان الكتبة يف 
هذا الوقت جزءاً من النبالء امل�رشيني، وت�صاووا يف القيمة 

الجتماعّية مع كهنة املعابد.
لالأثرياء  يحّق  هل  الفراعنة:  قاعات  يف   "DJ"�ال �صخب 

اإقالق �صكينة معابد عمرها اآلَف ال�صنني؟
احلراك الجتماعي الن�صبي يف الدولة احلديثة �صمح للمواهب 

من اأي نوع باحل�صول على منا�صب بارزة، ويبدو اأن الن�صاء، 
قانونيًا  مت�صاويات  ك��ّن  املتزوجات،  وغ��ري  املتزوجات 
يف  املراأة  اأن  نلحظ  املنظور  هذا  ومن  الرجال،  مع  وعمليًا 
وو�صعت  وممتلكاتها  اإرثها  يف  ت�رّشفت  احلديثة  الدولة 
بعد  ممتلكاتها  يف  الت�رّشف  بكيفية  ة  اخلا�صّ الو�صايا 

وفاتها، دون و�صاطة اأو و�صاية من اأحد.
"دير  يف  اكُت�صفت  الأ�صعار  هذه  حوت  التي  الربديات  اأغلب 
�صكنًا  كانت  التي  القرية  تلك  الأق�رش،  �صمايل  املدينة"، 
الأ�رشة  اإىل   18 الأ���رشة  من  الفرتة  يف  واحلرفيني  للعمال 
الربديات  الدولة احلديثة، وجزء كبري من هذه  20 ونهاية 
يف   Chester Beatty بيتي  ت�صي�صرت  مبتحف  موجود 
ذا  ال�صعري  البيت  القدمي  امل�رشي  ال�صعر  ا�صتخدم  يرلندا. 
لتكوين  والقافية،  ال��وزن  يف  متامًا  املتماثلني  ال�صطرين 
ق�صيدته، وكل �صطرين كّونا جملة �صعرّية واحدة، فيما ي�صبه 
ال�صعر العمودي العربي، اأو ما ُيعرف يف النقد الأدبي الغربي 

ب�" couplet form" اأو "ال�صكل الزوجي".

بغداد  - الجورنال 

متقاطعة كلمات

 ت�ص��رتيح م��ن بع�س ال�ص��غوط وت��رتك الأم��ور تتطور 
به��دوء، كن م�ص��تعداً لبع���س التغي��ريات والقرتاحات 
والتط��ورات، اإن��ه ي��وم ممت��از م��ن الفر���س واحلظوظ 
والنج��اح ، وعاطفي��ًا: اعترب هذا اليوم منا�ص��بًا لتحديد 
موع��د الإرتب��اط ، اأّم��ا اذا كن��ت م�ص��تعجاًل ف��ال باأ���س 

بالرتباط يف الأيام القليلة املقبلة 

يدع��وك الفل��ك اىل ال�ص��رتاحة والهتمام بال�ص��اأن 
النم��ط، فالقم��ر يف احلم��ل ل  العائل��ي وتخفي��ف 

يالئمك بل يتحدث عن ارباك وبع�س الت�صّنجات 
و تبدو الت�ص��الت جيدة وقد تقوم ب�صفر او حت�رش 

مل�رشوع او تعرف موعًدا غرامًيا مميًزا 

ل ترتب��ك يف ه��ذه الأّي��ام حتى ولو �ص��عرت بتعب 
ا وحتمل لك  اأو تراج��ع معنوي، الظروف مهّم��ة جدًّ
تفّوق��ًا و عاطفيًا: الذه��اب يف اخلالف مع ال�رشيك 
لي�س يف م�صلحتك، احلذر مطلوب يف التعامل معه 
 لالره��اق والأرق انعكا�ص��ات �ص��لبية، واملعاجل��ة 

مطلوبة فوراً وبقوة

 تعار�س اأي خطوة اإذا مل تكن مقتنعًا مبا يعر�س 
عليك، الع�ص��وائية لن تكون يف م�ص��لحتك، حاول 
تنظي��م اأولويات��ك، فه��ذا يفي��دك كث��رياً وي�ص��ّهل 

مهمتك اأكرث مما كنت تت�صور
 حاول اأن تتقّرب اأكرث من ال�رشيك، فهذا �صرييحك 

ومينحك مزيداً من التفاوؤل 

 ل توؤج��ل العمل املطلوب من��ك اإجنازه مرة جديدة، 
فه��ذا ي��رتك انطباع��ًا غ��ري اإيجاب��ي ح��ول قدراتك 

الفعلية، وخ�صو�صًا انك حمط اأنظار اجلميع 
 تبق��ى يف و�ص��ع انتظار ج��واب او رّد على طلب او 
اق��رتاح تقدمت به م��ن ال�رشيك، فتب��ادر اىل التكلم 

معه يف املو�صوع 

 ي��وم واع��د مهني��ًا وبانتظ��ارك اأف��كار بّن��اءة قد 
تدفع��ك اإىل التخطي��ط للقيام مب���رشوع مهم تعلق 
علي��ه اآم��اًل كباراً ، و حما�ص��ة ال�رشيك لإر�ص��ائك 
تفاجئ��ك وتنعك���س اإيجاب��ًا عل��ى العالق��ة بينكما 
اإىل  بالن�ص��بة  الروؤي��ة  وتو�ص��يح 

امل�صاريع امل�صتقبلية معًا 

تب��دو فائ�س الديناميكية واحليوية و�ص��عيداً، ت�ص��افر 
لعم��ل او تكون مطلوبًا يف كل مكان، وجتد ال�ص��عادة 

يف ذلك وتتلقى جوابًا اإيجابيًا يطمئن بالك 
 تعي���س يومًا ناجحًا يرتك لك الطريق �ص��الكًا لتحقق 
المني��ات وحتل امل�ص��اكل، وتخو�س جت��ارب جديدة 

وتعالج الق�صايا بثقة بالنف�س

االسد

العذراء

امليزان

العقرب

القوس

الثور

الحمل

الجوزاء

الرسطان

الجدي

الدلو

الحوت

 حظك 
           اليوم

ْز على اأعمالك فاإنك جتد فيها النتائج املرجّوة،   ركِّ
وخ�صو�صًا اأن الو�صع يعزز مكانتك ويلقي ال�صوء 

على كفاءتك 
وعاطفيًا تعي�س �ص��غفًا وحبًا عا�صفًا يجعلك تفّكر 
ل اليوم،  يف ارتب��اط �رشيع، ولو اأن الأمر ق��د يتاأجَّ

لكنك م�صمم على اخلطوة 

 تط��راأ م�ص��اكل تعرق��ل �ص��ري اأعمالك، في�ص��تغلها من 
يرتقب��ون ارتكاب��ك اأدن��ى هف��وة ملحا�ص��بتك ونق��ل 

�صورة �صيئة عنك اإىل امل�صوؤولني 
عالقة واعدة مع اأحد الأ�صخا�س املميزين، وتتفقان 

على اأمور كثرية وتتحليان بالذكاء 

ينتقل كوك��ب مار�س اىل البيت الثال��ث ليب�رش بفرتة 
اكرث ايجابية، ويعدك بالنجاح واحلظ يف م�ص��اريعك 
وم�ص��اعيك، لكن حاول ان تتجّن��ب اجلدال مع بع�س 
الزمالء ،  �ص��جارات ونزاعات م��ع ال�رشيك على اأمور 
غ��ري ذات اأهمي ت�ص��يء اإىل الأج��واء بينكما يف حني 

تبدو بع�س التنازلت مفيدة 

 اإذا كن��ت راغبًا يف حت�ص��ني و�ص��عك املادي، عليك 
حت�ص��ري ال�رشوط املنا�ص��بة لطرحها على املعنيني 
الي��وم قبل الغ��د، لأن ذلك �صي�ص��اعدك على حتقيق 

م�صتقبل اأكرث �صمانة 
 تنّظم نف�ص��ك وتقوم باملب��ادرات فتبداأ بالتعوي�س 

عن الوقت ال�صائع

تقب��ل  علي��ك  في�ص��عب  الفكاه��ة  ح���س  اىل  تفتق��ر   
املالحظ��ات او النتق��ادات او تك��ون ان��ت منتق��داً َمن 
حول��ك ، و يخي��م على جو ه��ذا اليوم من��اخ جميل من 
لالج��واء  ترت��اح  والعذوب��ة،  والرومن�ص��ية  التفاه��م 

وتخطط مل�رشوع جديد 


