
حـــــولالعـالم
الخميس

23  سبتمبر 2010

49

املنامة ـ العربية. نت: طوى 
ملتقى مصر الدولي األول للعود 
آخــــر صفحاته علــــى ضجيج 
التصريحات واالتهامات، بعد أن 
العازفني  تعالت أصوات بعض 
املخضرمــــني لإلطاحة برئيس 
العربي  العود  ومؤســــس بيت 
العازف العراقي نصير شــــمة، 
بذريعــــة وجود مــــن هو أحق 
منه بالرئاسة في ساحة العود 
العربي. كما وجه عدد من العازفني 
املصريني سهام انتقادهم لشمة، 
كونه شــــيد بيت العود العربي 
معتمدا على املدرســــة العراقية 

التي استأثرت بتاريخ سيد اآلالت املوسيقية الشرقية، تاركا مساحة 
أقل للمدرستني العريقتني املصرية والتركية.  وهو ما نفاه شمة قائال 
إن امللتقى ضم املدارس الثالث الكبرى: العراقية واملصرية والتركية، 
وحصل كل منها على حقه كامال في عرض أســــلوبه، كما أن العازفني 

املصريني أخذوا نصيب األسد كون امللتقى يقام في بلدهم.
وعن رئاسة بيت العود العربي قال شمة إنه سلم امللتقى إلى وزارة 
الثقافة املصرية ودار األوبرا ونقابة املهن املوسيقية كجهات اختصاص 
تتولى تشكيل جلنة تنتخب رئيسا دوريا ال يتكرر في كل دورة، مقترحا 

اسم الدكتور حسني صابر لتولي املهمة في الدورة القادمة.
أحجام العود دخلت علــــى خط اجلدل الناري أيضا، حيث تطرق 
امللتقى إلى قضية توحيد قياســــات آلة العود عربيا، وذلك في ندوة 
شــــارك فيها اللبناني ربيع حداد واملصري مصطفى سعيد واألملاني 
ماثيوز فاغنر واإلماراتي فيصل الساري، الذي قدم نظرية حول »العود 
ذو الفرسة الثابتة«، والتي أوصى بتعميمها.  وأدى غياب صناع العود 
العراقيني عن الندوة إلى اتهامهم بالسعي إلى سيطرة مقاسات العود 
العراقــــي على العود العربي. حرب األوتار واألحلان واألحجام وصل 
صداه للعالم االفتراضي الذي شهد إنشاء مجاميع تؤيد شمة وأخرى 
تعارضه، إال أن أجمل التعليقات في عالم الـ »فيس بوك« كان لشاب 
مصري قال: يبدو أن العرب يبحثون عن شيء جديد ليختلفوا عليه 
بعيدا عن أجواء السياسة واالقتصاد والثقافة والتاريخ واجلغرافية، 

وهلل في خلقه شؤون وعبر.

برلنيـ  د.ب.أ: أصاب ڤيروس موقع »تويتر« 
للتواصـــل االجتماعي امـــس األول وأدى الى 
جعل املوقع يرسل رســـائل مفاجئة وروابط 
عن مواقع اباحية. واســـتهدف هذا الڤيروس 
حسابات املستخدمني الذين يستقبلون رسائل 
ويرسلونها لغيرهم بشكل تلقائي، وكانت سارة 
براون زوجة رئيس الوزراء البريطاني السابق 

غوردن براون من اولى الضحايا حيث مت ارسال 
الڤيـــروس ألنصارها البالغ عددهم 1.1 مليون 

رسالة بها رابط ملوقع صور اباحية ياباني.
وقالت بعد ذلك على املوقع: »ال تلمســـوا 
الرســـالة الســـابقة، هذه الرســـالة بها شيء 

غريب«.
وقال ديـــل هارفي رئيـــس ادارة األمن ان 

الفنيني في »تويتر« أصلحوا اخللل بعد عدة 
ساعات.

ومن الضحايـــا األولى لهذا الڤيروس وفي 
أوقات من يوم الثالثاء كانت الصفحة الرئيسية 
للموقع غير قابلـــة للتميز رغم ان الڤيروس 
لم يصب أيا من برامج »تويتر« األخرى مثل 

»تويترديك«.

ڤيروس على »تويتر« يقود  للدخول لمواقع إباحية

هالة صدقي

نصير شمة

جوليا روبرتس

پاريس هيلتون

دميى مور

ناعومي كامبل

جوليا: قلبي وعائلتي واليوغا سر جمالي الدائم 
»إيت، براي، لوڤ« والذي تدور 
أحداثه حول امـــرأة تبحث عن 
السعادة في احلياة وجتدها خالل 
جولة في إيطاليا والهند وبالي، 
قالت روبرتس إنها شخصيا جتد 
الســـعادة في أداء األشياء بحب 

وشغف.
يذكر أن روبرتس )42 عاما( 
متزوجة من املصور داني مودر 
)41عاما( ولها 3 أبناء، التوأم هازل 
وفينـــــوس )5 أعوام( وهنري 

)3 أعوام(.
وبعد مسيرة فنية استمرت 
ألكثر من 18 عامـــا حققت فيها 
جناحات مدوية، أكدت روبرتس 
أن أسعد حلظات حياتها هي عندما 
الثالثة  أبناءها  تستيقظ وترى 
يبتســـمون وينعمـــون بصحة 

طيبة.

وكانـــت پاريـــس هيلتون 
)29 عاما( املعروفة بفضائحها 
وصلت الى طوكيو للمشاركة 
مع شقيقتها نيكي )26 عاما( في 
الترويج ملجموعة من حقائب 

اليد إال ان املناسبة ألغيت.
ولم ترغب السلطات اليابانية 
في استقبالها غداة احلكم عليها 
بعقوبتـــي الســـجن مع وقف 
التنفيذ وإعاقـــة عمل القضاء 
أمام محكمة الس فيغاس )غرب 

الواليات املتحدة(.
والشـــخص احملكوم عليه 
التنفيذ  بالســـجن مع وقـــف 
فـــي اخلـــارج ال يســـمح لـــه 
اليابان إال »ألســـباب  بدخول 

استثنائية«.

وتزعم مور ان املجلة انتهكت 
حقوق النشر عن طريق نشر 
صورهـــا دون احلصول على 

إذن منها.
ولم يذكر أي مطلب للتسوية 

في وثائق احملكمة.
وقامـــت مور املتزوجة من 
املمثل اشتون كوتشر ببطولة 
أفالم جوســـت وفيـــو جود 
مني وإنديســـنت بروبوسال 

وديسكلوجر.
وجذبـــت مور االهتمام في 
أنحاء العالم عندما ظهرت عارية 
على غالف مجلة فانيتى فير 

عندما كانت حامال عام 1991.
ومن املقرر أن تبدأ احملاكمة 
االثنني املقبل حيث من املتوقع 

أن تستمر ملدة أربعة أيام.

بغدادـ  أ.ف.پ: ما يزال املتحف 
الوطني العراقي بعيدا عن استعادة 
مجده السابق بعد سبعة اعوام من 
احلرب ونهب كنوزه التي كانت 
تضم اروع املجموعات في العالم 

عن مهد احلضارة البشرية.
واعيد افتتاح هذه املؤسســــة 
رسميا في فبراير 2009، لكن بعد 
عام ونصف العام ســــادت اجواء 
غريبــــة قاعات املتحف املشــــيد 
من االجر في وســــط بغداد، فقد 
مت اغالقه مرة اخرى وهذه املرة 

العمال التجديد.
وقالت مديــــرة املتحف اميرة 
عيدان، بصوت طغى عليه هدير 
مكيف الهواء القدمي، »نحن بحاجة 
الى اعادة تأهيل قاعات العرض، 
وحتسني التدابير االمنية، وتركيب 

اضاءة ومكيفات هواء جديدة«.
واضافت انها جتهل متى سيكون 
املتحف متاحا امام اجلمهور لزيارة 

قاعاته البالغ عددها 24 قاعة.
واكثر القاعات شهرة تلك التي 
تضم الثورين املجنحني وزنتهما 
38 طنــــا واجلداريــــات الضخمة 
العائدة الى حقبة امللك سرجون 
الثانــــي )722 ـ 705 قبل امليالد( 
من العاصمة اآلشــــورية القدمية 

در ساركوين.
لكن معظم قاعــــات العرض 
االخــــرى الغارقــــة فــــي الظالم 
واحلرارة املرتفعة خلت من آثار 
سومر وبابل او احلقبة العباسية 
الن بعض قطعها التي تعود الى 
حوالي تســــعة آالف عام تركت 

مكانها ملواد البناء.

ففــــي احداها، متثال منســــي 
للرئيس االسبق عبدالكرمي قاسم 
)1914ـ  1963( يتطلع الى مئات من 
صفائح الســــقف التي التزال في 
الصناديق، في حني توقف العمال 

للتدخني جالسني على الركائز.
لكن هذه القاعات شهدت نوعا 
آخر من الفوضى في ابريل 2003 
على مدى ايام قليلة اثر سقوط 
النظام البائد، ومتت ســــرقة 15 
الف قطعة اثرية امام اعني القوات 
االميركية تضاف الى عشرات آالف 
اخرى نهبــــت خالل عقود من 12 

الف موقع اثري مسجل.
ومنــــذ العــــام 2003، تعلــــن 
احلكومة بانتظام عن عودة قطع 
من اآلثار عثر عليها في مختلف 

انحاء العالم.

جتهيـــز الغداء، غســـل مالبس 
املدرسة.. أنا أعد الطعام 3 مرات 
يوميا لـ 5 أفراد«، مشيرة الى أنها 

جتيد احلياكة والتريكو.
وعن دورها اجلديد في فيلم 

الســـلطات  كيـــودو، واكتفت 
املالحيـــة في ناريتا بالقول ان 

طائرتها غادرت اليابان.

الذي نظمته  وأقيم احلفل 
مور واملغنية مادونا في منزل 
جاى أوســـياري مدير أعمال 

مادونا في لوس اجنيليس.

أكـــدت  ـ د.ب.أ:  هامبـــورغ 
جنمة هوليوود الشهيرة جوليا 
روبرتس أن »قلبهـــا وأطفالها 
الثالثة وزوجهـــا واليوغا« هم 

سر جمالها الدائم.
وقالت روبرتس في مقابلة مع 
صحيفة »بيلد« األملانية واسعة 
االنتشار امس: »ال أدخن منذ 15 
عاما وروحي تعكس ما بداخلي 
فأنا أشعر باجلمال عندما يحبني 

أبنائي وزوجي«.
وقالـــت بطلة فيلـــم »امرأة 
جميلة«: »أسرتي هي عاملي.. لقد 
عثرت على كل مـــا كنت أبحث 

عنه«.
وأوضحت روبرتس أن حياتها 
اليومية اآلن ال تختلف عن حياة 
أي أم عادية وقالت: »يومياتي مثل 
أم.. غسيل أسنان،  يوميات كل 

طوكيـــو ـ أ.ف.پ: ُمنعـــت 
پاريس هيلتون وريثة سلسلة 
الشـــهيرة من دخول  الفنادق 
اليابان بسبب إدانتها االخيرة 
بتهمة حيازة املخدرات واحلكم 
عليها بالسجن مع وقف التنفيذ 
في الواليـــات املتحدة على ما 
أظهرت مشاهد بثتها محطات 

التلفزيون اليابانية.
وكانـــت پاريـــس هيلتون 
وصلت امـــس االول الى مطار 
طوكيو ـ ناريتـــا في طائرتها 
اخلاصة وقد أمضت ســـاعات 
طويلة في حديـــث مع اجهزة 
الهجرة اليابانية قبل ان تتخلى 
عن طلب تأشيرة دخول على ما 
ذكرت وكالـــة األنباء اليابانية 

ســـيدنى ـ د.ب.أ: أفـــادت 
تقارير إخبارية امس بأنه من 
املقرر أن تقدم النجمة الشهيرة 
دميى مور دليـــال في محكمة 
ملبورن األســـبوع املقبل عن 
صور التقطـــت لها بعد حفل 
توزيع جوائز االوســـكار عام 
2008 ونشرتها مجلة معنية 
بأخبـــار املشـــاهير دون اذن 

منها.
وتقاضي مـــور مجموعة 
باسيفيك ماجزينز التي تصدر 
إيديا األســـترالية  مجلة نيو 
بســـبب الصور التي التقطت 
لها والبنتها رومير ويلز واملمثل 
أورالندو بلوم واملغني بى ديدى 
واملمثلة كاميرون دياز واملمثلة 

اماندا دى كادينيت.

التقط بعض الصور اخلفية لعارضة األزياء ناعومي 
كامبل )40 عاما( وهي حتاول تغيير مالبسها خالل تصوير 
أحد االعالنـــات، وما اثار اســـتغراب اجلميع ظهور بقع 
الصلع على رأسها بشـــكل واضح، حيث دأبت العارضة 
دائما على إطالة شعرها عن طريق حلم شعر اصطناعي 
مع شعرها احلقيقي، مما قد يكون تسبب في اتالف بعض 
من جذور شـــعرها األصلي، وهذا ما يؤكده اخلبراء عند 

رؤيتهم للصورة.
وحالة فقدان الشـــعر هذه عانت منها كذلك سابقا كل 
من بريتني سپيرز )28 عاما( وفيكتوريا بيكام )36 عاما( 
لتماديهما في حلم الشعر األصلي بآخر مما كانت له آثار 
ســـيئة ووخيمة على جلد وجذور الشعر.   اختصاصيو 
الشعر يلقبون ظاهرة تساقط الشعر لتضرره من عمليات 
اللحم املستمرة هذه بـ »Traction Alopecia« وينصحون 
باالمتناع عن تطويل الشعر وحلمه بشعر اصطناعي بني 
الفينة واألخرى لكي ترتاح فروة الشعر واجلذور وينمو 

الشعر من جديد بشكل طبيعي.

بعد إدانتها بتهمة حيازة المخدرات في الواليات المتحدة

پاريس هيلتون ُتمنع من دخول اليابان

صور ديمى مور تدخل ساحة القضاء األسترالي

ناعومي كامبل تعاني من الصلع

بعد 7 أعوام من النهب.. والدة صعبة للمتحف العراقي

وضعت تصوراتها للشكل الذي سيكون عليه الطيران عام 2050

 »إيرباص« تكشف عن خطط طموحة لتصنيع طائرات »غير مرئية«
لندنـ  إيالف: أماطت شركة صناعة الطائرات األوروبية 
»ايرباص« عن مشــــروع طائرات للــــركاب من املمكن أن 
تصبح مزودة بجسم خارجي شفاف متاما في عام 2050، 
وهي خطوة طموحة ترمي من ورائها الشركة إلى تطوير 

طائرات ركاب »غير مرئية«.
وذكرت صحيفة »الدايلي ميل« البريطانية امس األول 
أن التصميم اجلديد سيمنح الركاب إحساسا بالطفو في 
السماء، وسيسمح لهم بالنظر أسفلهم إلى املدن واملناظر 

الطبيعية، أو التحديق في السماء أعالهم.
ويعتقد املهندسون العاملون في الشركة، طبقا ملا نقلت 
عنهم الصحيفة، أن الطائرة قد يتم تصنيعها بجسم خزفي 
متطور تقنيا، وأن يصبح مبقدور القائد أن يبعث بنبضة 
كهربية من خالله عــــن طريق الضغط على زر، وحينها، 
ستصبح أرضية وجدران وسقف كابينة القيادة مرئية، 
وهو ما سيسمح للركاب برؤية جميع األشياء احمليطة بهم 

من جميع االجتاهات بزاوية قدرها 360 درجة.
وفــــي حديــــث له ضمن هذا الســــياق مــــع مجلة دير 
شبيغل األملانية، قال أكسيل كرين، رئيس قسم البحوث 
والتكنولوجيا بشركة إيرباص: »ستمنح طائرات املستقبل 
رؤية ال مثيل لها وبدون أي عوائق لعجائب القارات اخلمس 
ـ حيث سيتمكن الركاب من رؤية أهرامات اجليزة أو برج 

إيڤل من خالل األرضية الشفافة للطائرة«.
وقد مت الكشــــف عن تلك اخلطــــط املثيرة في التقرير 
الذي أعدته الشــــركة حتت عنوان »املســــتقبل.. بواسطة 

ايرباص«، والذي طلب فيه من مهندســــي عمالقة صناعة 
الطائرات األوروبية أن يتخيلوا الشكل الذي ستكون عليه 

الرحالت اجلوية عام 2050.
واشتمل التقرير كذلك على معلومات متعلقة بطائرة 
تعــــرف بـ »Cryoplane«، ينتظــــر أن تعمل بالهيدروجني، 
جنبا إلى جنب مع محركات انسيابية مثبتة بداخل جسم 
الطائرة بدال من توصيلها بأجنحتها، للحد من ضوضاء 

احملرك.
كما ظهرت احملركات االنســــيابية في صورة صممتها 
ايرباص لشكل الطائرة، وأظهرت تصميما انسيابيا تشكله 

أجنحة منحنية ســــيكون من شأنها أن تقلل من استهالك 
الوقود بشكل كبير.

ومن بني األفكار التي وردت أيضا في التقرير ان جسم 
الطائرة اجلديد سيكون مبقدوره أن يصلح نفسه ذاتيا في 
حالة حدوث شقوق باستخدام كبسوالت مجهرية دقيقة 

حتتوي على الصق تقني إلغالق الفجوات.
وزعمت الشــــركة أن املواد الدقيقة قد يتم استخدامها 

أيضا لتمكني املقاعد من تنظيف نفسها تلقائيا.
كما حتــــدث التقرير عما وصفها بـ »املقاعد املتحولة« 
التي ستكون قادرة على التكيف مع شكل الراكب لضمان 

إراحته.
وأكد كرين في اخلتام أنهم أخبروا املهندسني بأن يطلقوا 
العنان خليالهم، وأن ما توصلوا إليه عبارة عن رؤى 

واقعية متاما للطيران في عام 2050.

مهرجان قطر السادس 
لإلبل في ديسمبر المقبل

طليق هالة صدقي
يغّرم البابا شنودة
150 ألف جنيه

عازفون مصريون يطالبون بإقالة شمة 
لقصره تاريخ »العود« على العراق

دفن الفتاة الجزائرية بالسعودية
بعد انتفاء البعد الجنائي

الستار  أسدل أمس األول 
على الفصل األخير من قضية 
الفتاة اجلزائرية صارة بنويس، 
بعد ان سجل والدها قناعته 
لدى هيئة التحقيق واالدعاء 
العام بأن ما حدث قضاء  وقدر 
وأن الفتـــاة التي لم تتجاوز 
اخلامسة عشرة من العمر لم 
تتعرض لالغتصاب كما تردد 
انها  وأن سبب مصرعها هو 
ارادت النزول من سطح الفندق 
الذي تســـكن فيه إلى سطح 
الفندق املالصـــق له ولقيت 
حتفها ذلك بحسب »الوطن« 
الســـعودية وجاء ذلك بعد 
اطالع والدها )مربيها( على 
كل التحقيقـــات التي أجرتها 
اجلهات االمنية وكذلك هيئة 
التحقيق واالدعاء العام ممثلة 
في دائرتي النفس والعرض 
واالخالق واللتني حققتا مع 
الوافدين اليمنيني )اللذين كانا 
مع الفتاة وعثر عليهما بغرفة 
بالدور السادس عشر بالفندق( 
العمال اآلســـيويون  وكذلك 
الذين ســـقطت عليهم الفتاة 
من الفندق املالصق ومع املدير 
الليلي للفندق كشاهد عيان 
اضافة الى اطالع والدها على 
التقرير الطبي الذي اكد عدم 

تعرض الفتاة لالغتصاب.

وقالـــت »الوطن« ان والد 
الفتـــاة ســـجل قناعته لدى 
هيئة التحقيق واالدعاء العام 
القنصل اجلزائري  بحضور 
الـــذي كان يتابـــع نتائـــج 
التحقيقات حلظة بلحظة وبعد 
تسجيل القناعات مت العمد إلى 
مستشفى امللك فيصل بتسليم 
اجلثة لوالـــد الفتاة حيث مت 
تغسيلها وتكفينها والصالة 
عليها عصر امس باملســـجد 
احلـــرام ودفنت فـــي مقابر 
القنصل  الشـــرائع بحضور 
اجلزائري و4 أفراد جزائريني، 
حيث مت نقل اجلثمان بسيارة 
اسعاف تابعة إلحدى املغاسل 
اخليرية مبكة املكرمة. وبينت 
املصـــادر ان اجلهات االمنية 
اتصلت بوالد الفتاة احلقيقي 
ومت ابالغه بنتائج التحقيقات 
التي مت التوصل اليها من خالل 
االجراءات والتحقيق، واملعاينة 
والكشـــف الطبي والتشريح 
وأبدى قناعته بذلك. من جهة 
ثانية تترقب هيئة التحقيق 
واالدعاء العام نتائج حتليل 
املعمل اجلنائي عـــن تقليم 
االظافر واملســـحات املهبلية 
الوافدين  لتصديق اعترافات 
شرعا ومحاكمتهما على ضوء 

ذلك.

اتهام طفلة أميركية
في الـ 11 من العمر بالقتل

اتالنتــــا ـ يو.بي.آي: اتهمت طفلة عمرها 11 عاما بقتل طفلة أخرى 
أصغر منها كانت ترعاها في والية جورجيا األميركية.

وذكرت شبكة »سي ان ان« األميركية أن الطفلة املتهمة كانت تعتني 
بزيدا وايت البالغ عمرها عامني ليل يوم الســــبت الفائت عندما أتت 

والدة األخيرة لتجدها ميتة.
وقد أخبرت املتهمة االم بأن وايت سقطت عن السرير.

وقال مشرحو اجلثة إن وايت أصيبت بجروح في الرأس واألرداف 
واجلزء العلوي من اجلسم.

واقتيدت املتهمة إلى مركز احتجاز الشباب في مقاطعة فولتون.

الدوحـــة ـ وكاالت: للعـــام 
الســـادس علـــى التوالي ضمن 
اآلباء واألجداد،  االهتمام بتراث 
يقام مهرجان قطر السادس لإلبل 
)األصايل( في اخلامس من شهر 
ديسمبر املقبل ويستمر ملدة 12 
يومـــا وذلك مبنطقـــة األصايل 

بالشحانية.
وذكرت وكالة األنباء القطرية 
)قنا( أنه ســـيتم خـــالل األيام 
املقبلة اإلعالن عن تشكيل اللجان 
الرئيســـية والفرعيـــة املنظمة 
للمهرجان واملنبثقة عن اللجنة 
املنظمة التي يرأسها الشيخ سعود 

بن عبداهلل بن جبر آل ثاني.

القاهرة: ألزمت محكمة القضاء 
االداري مبجلس الدولة برئاسة 
املستشـــار محمد عسران البابا 
شنودة الثالث بدفع مبلغ 150 الف 
جنيه كتعويض لرجل االعمال 
مجدي وليم طليق الفنانة هالة 
صدقي وذلك بعد قبول الدعوى 
املقامة منه ضد البابا شـــنودة 
والتي يطالبـــه فيها بتعويض 
5 ماليـــني جنيـــه المتناعه عن 
التصريح له بالزواج بعد انفصاله 

عن الفنانة هالة صدقي.
وكان مجدي وليم، بحســـب 
موقـــع »محيط«، اقـــام دعوى 
البابا طالبه فيها  تعويض ضد 
بدفع 5 ماليني جنيه تعويضا له 
عن عدم حصوله على تصريح 
من الكنيســـة الكثر من 17 عاما 
الثانـــي، رغم حصول  بالزواج 
مطلقته الفنانة هالة صدقي على 

تصريح زواجها.

صحتك

الجنزبيل يخفف آالم العضالت
نيويــــورك ـ أ.ش.أ: أظــهــــرت أحدث 
االبحاث الطبية أن اجلنزبـــيل ال يتمتع 
فقط بخواص مهــدئة للمعـــدة وعسر 
الهضــــم بل اثبت فاعليتــــه في تخفيف 
حــــدة اآلالم خاصــــة فيمــــا يتعلق بآلم 

العضالت.
وقد ظل »اجلنزبيل« على مدى العصور 
القدمية في الطب الصيني القدمي من أهم 
العالجات الطبيعية لكثير من االمراض 
خاصة املتعلقة باملعدة كالشعور بالغثيان 

واضطرابات الهضم إال أنها تعد املرة االولى 
التي يشــــار إليه بفاعليته في تخفيف 

آالم العظام.
فقــــد أوضح الباحثــــون في معرض 
أبحاثهم أن جرعات يومية من اجلنزبيل 
تسهم بصورة كبيرة في تخفيف حدة آالم 
العظــــام خاصة الناجمة عن االفراط في 
الرياضية  الرياضة والتمارين  ممارسة 
مبا فــــي ذلــــك الناجمة عــــن االصابات 

العضلية.

الكلبة باوال خالل مشاركتها في برنامج ملساعدة التالميذ على التعلم في احدى املدارس االملانية التي تتبع هذا البرنامج مع التالميذ 
غير املجتهدين.                   )ا.ف.  پ(

الكلبة 
المعلمة.. 

باوال


