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ڤيينا - روما - د.ب.أ: كرمية احملروقي أو روبي تلك الفتاة 
التي ت���دور حولها فضيحة رئيس الوزراء اإليطالي س���لفيو 
برلسكوني، اجلنسية، وصلت الثالثاء إلى ڤيينا لتحل ضيفة 
شرف على حفل »أوبرا بول« املزم��������ع إقامته في وقت الحق 

ه�����ذا األسبوع.
وأثارت الدعوة مدفوعة األجر التي وجهها رجل أعمال منساوي 
بارز لكرمية احملروقي أو كما يطلق عليها روبي روباكوري، أو 
روبي خاطفة القلوب، موجة من السخط في األوساط الراقية في 
مجتمع ڤيينا. وقالت الفتاة املغربية األصل )18 عاما( للصحافيني 

في ڤيينا: »أشعر بالبهجة لوجودي في ڤيينا«.
ومن املقرر أن تعقد روبي مؤمترا صحافيا تظهر فيه بجوار 
مضيفها قطب اإلعالم النمساوي ومقاول اإلنشاءات ريتشارد 

لوجنر.
كما وجه لوجنر الدعوة للممثل األميركي الري هاجمان حلضور 
احلفل. جدير بالذكر أن روبي هي محور األزمة السياسية التي 
تعيش���ها إيطاليا، حيث وجهت لبرلسكوني اتهامات مبمارسة 

اجلنس معها وهي قاصرة دون ال� 17 عاما.
ونفى برلس���كوني أن تكون هناك عالقة جنس���ية جمعت 

بينهما.
في سياق متصل حترك االئتالف احملافظ احلاكم في إيطاليا 
الثالثاء لوقف محاكمة سيلفيو برلسكوني، وطالب بأن يرفع 
البرملان املسؤولية من القضاة الذين يحققون حاليا في القضية 

التي عرفت باسم )فضيحة روبي(.
وفي رس���الة إلى رئيس مجلس النواب جيانفرانكو فيني، 
وص���ف الزعماء احملافظون االتهامات ضد رئيس الوزراء ومن 
بينها إس���اءة استعمال الس���لطة بأنها »ال أساس لها« و»غير 

منطقية«.
وم���ن املقرر أن تبدأ احملاكمة ي���وم 6 أبريل. ويزعم ممثلو 
االدعاء أن برلس���كوني )74 عاما( دف���ع للراقصة املغ������ربية 
كرمية احملروقي الش�����هيرة ب� »روبي«، ملمارسة اجل�������نس 
معه في منزله قرب ميالن������و في عام 2010 عندما كان عمرها 

17 عاما.
ويتهمون رئيس الوزراء باستغالل سلطة مكتبه بالتدخل 
في تصرفات احملروق عندما احتجزتها الشرطة لفترة قصيرة 
لالشتباه في قيامها بالسرقة، وهي خطوة قيل إنها تهدف إلى 

إخفاء عالقته بها.

فرصة للعفو عن الفلسطيني سرحان قاتل روبرت كينيدي
بعد 43 عامًا قضاها في السجن

لم يقتصر تأثير االحتجاجات 
والتطورات في املنطقة العربية 
عل����ى املج����االت السياس����ية 
والعسكرية والديبلوماسية في 
املنطقة وخارجها، بل وصل الى 
ترتيبات زواج األمير ويليام ابن 
ولي عهد بريطانيا وحفيد امللكة 

نهاية الشهر املقبل.
وتنشر االندبندنت مقاال عن 
تعديالت ف����ي اللحظة األخيرة 
في ترتيبات حفل الزواج امللكي 
الستبعاد بعض املدعوين العرب 
الذي قد متثل دعوتهم مش����كلة 
اآلن. فقد اكتشف القائمون على 

ترتيب احلفل ان من بني املدعوين س����يف االسالم القذافي، الذي دعاه 
األمير اندرو ابن امللكة، كما ان بعض ش����يوخ العرب اس����تبعدوا من 
الدعوة للحفل خشية ان متثل دعوتهم تضاربا مع مواقف ديبلوماسية 
للحكومة البريطانية التي تواجه مشكلة في دعم بعض حكام العرب 

الذين يتعرضون لغضب شعوبهم.
وهكذا مت ارس����ال دعوات متأخرة ألناس عادي����ني من قرية كيت 
ميدلتون، خطيبة األمير ويليام، ليحلوا محل الضيوف العرب الذين 
ألغيت دعواتهم. ومبا ان خطط تخصيص املقاعد في ويستمنستر ابي، 
حيث س����يتم الزواج كانت أعدت بالفعل حدثت مشكلة بشأن جلوس 

»بلديات« كيت العاديني وسط صفوف الشخصيات املهمة.
فحس����ب الترتيب كان سيجد ملك األردن وملكته نفسيهما بجوار 
ريان نايلور، ساعي البريد في قرية بكلبيري اما الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم حاكم دبي فكان سيجلس الى جوار اصحاب محل صغير في 
القرية هما تشان وهاش شنجاديا. ومت تعديل ترتيب أماكن اجللوس 

بسرعة ليكون أهل قرية كيت في الصفوف اخللفية.

نيوي���ورك � د.ب.أ: قد يكون هدف األمم 
الع�������الم  املتح���دة بإحل���اق كل أطف���ال 
باملدارس، بحلول ع���ام 2015 هدفا بع�����يد 
املنال في ظل التقديرات التي أش����ارت إلى 
أن نح���و 67 مليون طفل ل���م يلت������حقوا 
باملدارس عام 2008، حسبما أعلنته منظمة 
املت�������حدة للتربية والعلم والثقافة  األمم 

)يونسكو( الثالثاء.
وقالت يونسكو في تقرير رصد عاملي عن 
التعلي���م إن من بني أولئك األطفال الذين لم 
يلتحقوا بالتعليم، 28 مليون طفل حرمتهم 
الصراعات املسلحة من تلك الفرصة، مشيرة 
إلى أن ه���دف 2015 املتمثل ف���ي إحلاق كل 
األطفال باملدارس لن ميكن حتقيقه و»بفارق 

كبير«.
وقال التقرير إن هن���اك 52 مليون طفل 

آخرين التحقوا بامل���دارس االبتدائية خالل 
الفت���رة 1999-2008. غير أن أعداد األطفال 
الذين لم يلتحقوا بالتع������ليم كان يتراجع 
بخطى بط�������يئة للغاية حتى وص���ل إلى 

67 ملي���ونا عام 2008.
وأضاف التقرير: »إذا استمرت االجتاهات 
احلالية، فقد يزداد ع���دد األطفال الذين لم 
يلتحقوا باملدارس عام 2015 عن العدد املرصود 
اليوم«. وقالت »يونسكو« إن األمر ال يتطلب 
س����وى مساعدات تنموية بقيمة 16 مليار 
دوالر سنويا إلحلاق كل أطفال العالم باملدارس 

االبت�����دائية.
في حني أن الواليات املتحدة وأوروبا تنفقان 
معا 31 مليار دوالر على البوظة )اآليس كرمي(، 
و13 مليار دوالر على العطور و12 مليار دوالر 

على طعام احليوانات األليفة.

 نيوي����ورك � رويترز: يدع����م العلم فيما 
يب����دو اآلن النظ����رة املت������فائلة التي تركز 
على ان الكوب ممتلئ الى النصف ال ان نصفه 

فارغ.
وخلصت مراجعة ألكثر من 160 دراس����ة 
عن الصلة بني التفكي����ر االيجابي والصحة 
العامة وطول العمر الى وجود »أدلة واضحة 
ودامغة« على ان السعداء يتمتعون بصحة 

أفضل ويعيشون مدة أطول.
وجاء في املراجعة التي نشرت في دورية 
»علم النفس التطبيقي: الصحة والسعادة« 
ان االدلة التي تربط بني التفاؤل واالستمتاع 
باحلياة والصحة وطول العمر هي أقوى من 
تل����ك التي تربط بني مرض الس����منة وقصر 

العمر.

وق����ال ايد داينر االس����تاذ الفخري للطب 
النفسي بجامعة ايلينوي الذي قاد املراجعة 

»ذهلت ملتانة البيانات«.
وعلى الرغم من ان داينر قال ان هناك قلة من 
الدراسات تتحدث عن العكس اال ان »االغلبية 
العظمى تؤيد الرأي القائل بأن السعادة مرتبطة 

بالصحة وطول العمر«.
وفي االبحاث املعملية ثب����ت ان التفكير 
االيجابي يخفض الهرمونات املتصلة بالتوتر 
ويعزز اجلهاز املناعي ويس����اعد القلب على 

التعافي بعد اي جهد.
كما ثب����ت ان احليوانات التي تعيش في 
اقفاص مزدحمة يتدنى لديها اجلهاز املناعي 
وتصبح اكثر عرضة لالصابة بأمراض القلب 

ومتوت في سن صغيرة.

الشرطة البريطانية حتيط باملصور بعد حادثة الدهس

روبي

 سيف اإلسالم القذافي

األمير وليام وخطيبته كيت

سرحان بشارة سرحان حلظة القبض عليه

سيلفيو برلسكوني

سيدة سورية األولى »أسماء األسد«

أميركا وأوروبا تنفقان 31 مليار دوالر على اآليس كريم
والعالم بحاجة إلى 16 مليار دوالر إللحاق كل األطفال بالمدارس

سيارة األمير هاري تصدم مصور بابارتزي

وصفة لطول العمر..ال تقلق وال تتوتر وِعش سعيدًا

اعلنت جمعية في تايلند مهتمة بالتحويل اجلنسي للذكور الى اناث 
ان احد مستش����فيات العاصمة التايلندية بانك����وك قدم كهدية مجانية 
اجراء جراحة خلمس����ة رجال فازوا مبس����ابقة من اجل عمليات حتويل 

اجلنس.
وكال����ة االنباء االملانية التي اوردت النبأ نقلت عن رئيس����ة الرابطة 
يونالدا سوانيود قولها، خالل مؤمتر صحافي في بانكوك، ان املسابقة 
السنوية للرابطة تهدف الى مساعدة اصحاب اجلنس املزدوج � او احلائر 

� الذين ال يستطيعون حتمل تكلفة العملية اجلراحية.
وذكرت انه تقدم للمس����ابقة العام احلالي 100 متسابق جرى اختيار 
خمس����ة منهم وفق معايير هي: انهم يشعرون بازدواجية اجلنس منذ 
الوالدة، وانهم ال يستطيعون حتمل تكلفة العملية وان مستشفى يانهي 
في بانكوك وهو مستش����فى متخصص في جراحات التجميل س����يقوم 

باجراء العمليات مجانا.
وفي تعليقه على ف����وزه، قال جاراس فافان وهو طالب جامعي )21 
عاما( كان بني الفائزين اخلمسة: لقد واجهت كثيرا من االزدراء والتمييز، 
لكن بعد العملية سيتقبلني املجتمع كامرأة كاملة االنوثة، وتابع فافان 

انه كان يشعر بأنه امرأة محبوسة في جسد رجل.

س����وفا )فيجي( � أ.ف.پ: قررت ج����زر فيجي ازالة صورة ملكة 
إجنلترا اليزابيث الثاني�����ة عن عمل����تها لت�����حل مكانها صور من 
ثروت�����ها احليوانية والن�����باتية على ما افاد م����صدر رس�����مي 

أمس.
وق����ال قائد اجليش فوريكي باينيمارام����ا الذي اطاح عام 2006 
باحلكومة املنتخب����ة ان احلكومة وافقت عل����ى توصياته باعتماد 
صور جديدة. واوضح في بيان ان »صورا لعناصر مهمة في الثروة 
احليوانية والنباتية جلزر فيجي اختيرت لتحل مكان صورة امللكة 

اليزابيث الثانية«.
وستوضع القطع واالوراق النقدية اجلديدة في التداول اعتبارا 

من يونيو املقبل.
ولم يعط فوريك����ي باينيماراما، الذي يتول����ى منصبي رئيس 

احلكومة ووزير املال، اي تفسير لهذا التبديل.
وكانت بريطانيا دعمت قرار منظمة الكومونولث لتعليق عضوية 
جزر فيجي عام 2009 لعدم احترام حكومة باينيماراما وعدها باحالل 

النظام الدميوقراطي مجددا.
وجزر فيجي مستعمرة بريطانية س����ابقة نالت استقاللها عام 
1970، واستمرت في طباعة صورة امللكة على عملتها مثل مستعمرات 

سابقة اخرى كأستراليا ونيوزيلندا وكندا.

عملية تحويل جنس.. جائزة للفائزين بمسابقة!

صورة ملكة إنجلترا تزال عن العملة في فيجي

تورط االمير هاري مبش����كلة عند خروجه من 
ملهى Beaufort House في غرب لندن بعد ان صدمت 
سيارة الشرطة التي كانت ستقله الى املنزل املصور 
طوني مارجيوتشي وهو من مصوري البابارتزي 

الذي يالحقون حتركات العائلة املالكة.
فكان االمير ه����اري يحتفل م����ع بعض العبي 
الركب����ي للفريق االجنليزي بفوزهم على نظيرهم 
الفريق الفرنسي في امللهى وعند خروجه حصلت 

احلادثة.
يش����ار الى ان االمير البريطاني هاري ش����وهد 

مع ابنة عمه زارا فيليبس للمرة االولى منذ فترة 
طويلة، وذلك خالل حضورهما مباراة الركبي التي 
جمعت الفريق االجنليزي ونظيره الفرنسي. وافادت 
صحيفة »ديلي ميل« بان االمير وابنة عمه شاركا 
آالف املشجعني في ملعب »تويكينهام« في الهتاف 
للفريق االجنليزي ال����ذي يضم بني العبيه »مايك 
تيندال« خطيب زارا فيليبس، املقرر زواجهما خالل 

الصيف املقبل.
انته����ت املباراة بفوز اجنلترا ب����� 17 هدفا على 

فرنسا التي احرزت 9 اهداف.

»فوغ«: أسماء األسد المثال العصري للسيدة األولى في العالم العربي 
وصفت مجلة »فوغ« املعنية باملرأة واملوضة، 
سيدة سورية األولى أسماء األسد باملرأة النشيطة، 
املفعمة باحليوي���ة واحلداثة، والتي حتاول دوما 
إضفاء الروح العصرية، والثقافة، والعلمانية على 

نظام زوجها السياسي.
وبحسب سرد املجلة لتغطية قالت إن السيدة 
السورية األولى ذات اخلامسة والثالثني عاما تضع 
نصب اهتمامها تغيير عقلية س���تة ماليني شاب 
سوري حتت سن الثامنة عشرة، وتشجيعهم على 
ما أسمته ب� »املواطنة النشطة«، فضال عن متكني 

النساء في سورية، لدفع بالدها إلى األمام.
في العام 2005 أنشأت أسماء األسد مؤسساتها 
غير احلكومية »مس���ار« املعني���ة بتمنية قدرات 
الش���باب من عمر اخلمس س���نوات إلى والواحد 
والعش���رين، إذ تعمل املؤسسة على تعليم هؤالء 

الشباب املهارات التي يحتاجونها في املستقبل مثل 
طرق إدارة االعمال.

ولالرتقاء بس���ورية ثقافيا حرصت الس���يدة 
األولى على إقامة ش���بكة متاحف استعانت فيها 
بخبراء إيطاليني وخبراء من متحف اللوفر، علما 
أنها في ديس���مبر املاضي ذهبت إلى باريس لكي 
تناقش في املعهد الديبلوماس���ي الدولي حتالفها 
مع متحف اللوفر. وتأكيدا على احترام س���ورية 
جلميع األديان، صرحت الس���يدة األولى قائلة ل� 
»فوغ«: »اسمحوا لي أن أشرح لكم، الكنيسة جزء 
من تراث بلدي، وتتساوى مع املسجد األموي في 
األهمي���ة، فنحن نعيش جميع���ا جنبا الى جنب، 
وسورية شهدت حضارات وثقافات متعددة كلها 

لها أهميتها ومكانتها«.
كما اضافت: »في سورية منازل كثيرة لليهود 

الس���وريني الذين تركوها، وعادة ال يتم مس���اس 
تلك املنازل بأي شكل من االشكال، ألن السوريني 

ال يعبثون مبمتلكات الغير«.
أس���رة الرئيس األس���د التي تعيش في شقة 
عصرية، حيث أسلوب احلياة البسيط والعملي، 
ال تعتمد على أفراد حراسة حلمايتها، فتقول أسماء 
األسد: ذات مرة وأثناء زيارة براد پيت وأنچيلينا 
چولي لسورية في العام 2009 وقيام الرئيس بشار 
األس���د بقيادة سيارته بنفس���ه وإيصالنا للمكان 
الذي س���نتناول فيه الغذاء، س���أل پيت عن أفراد 
األم���ن الذي يتولون حمايتن���ا وذلك لعدم وجود 
أي منهم، فأجبته أن الس���يدة العجوز التي تعبر 
الطريق وأن الرجل املتواجد عند الزاوية هم الذين 
يحمونا«. وأوضحت: مادام اإلنسان محاطا بالناس 

فهو دائما في أمان«.

من ناحيته، اعتبر الرئيس األسد أن أكبر حتد 
واجهه وزوجته هو األس���اس الذي ستسير وفقه 
حياتهما، أي سيعتمدان على رغباتهما أم ستسير 
حياتهما وفقا ملا ستمليه عليهم السلطة ومكانتهما 

كسياسيني.
ولذلك رأى الرئيس بشار األسد أن تأجيل إعالن 
خبر زواجه بعد شهر من احلفل الرسمي كان صائبا، 
إذ استطاعت أسماء االسد طوال الفترة التي فصلت 
بني خطبتها لبش���ار األس���د، وإعالن زواجهما أن 
تكتش���ف ماحولها، وقالت: »خالل الثالثة أش���هر 
الت���ي أمضيتها متخفية، زرت م���ا يقرب من 300 
مدرس���ة ومنظمة، ومصنع، ومزرعة، إذ حرصت 
على رؤية كل ش���يء كي أعرف أين سأؤدي دورا 
فعاال دون أن يس���ألني أحد أو يتابعني على أنني 

السيدة األولى«.

روبي ضيفة شرف في حفل نمساوي ومحاوالت 
لوقف محاكمة برلسكوني في قضيتها استبعاد بعض المدعوين العرب 

من زفاف األمير وليام

على رأسهم سيف اإلسالم القذافي

.. ووثائق الـ »إف بي آي«: إدوارد كينيدي استأجر بيتًا للدعارة 

.. األميركيون يرون جون كينيدي وريغان أفضل الرؤساء

واشنطن � يو.بي.آي: كشفت مذكرة صادرة 
عن مكتب التحقيق���ات الفيدرالي »إف بي آي« 
ان إدوارد كينيدي اس���تأجر قبل الترشح للمرة 
األولى للفوز مبقعد في مجلس الش���يوخ بيتا 
للدعارة في تشيلي وتناول الطعام مع كولومبي 
يجري التحقيق معه بتهم جتسس. وحصل موقع 
»جوديشل واتش« األميركي احملافظ على مذكرة 

ال� »إف بي آي« التي كتبت قبل أش���هر عدة من 
عودة كينيدي من تشيلي إلى أميركا إثر جولة 
في أميركا الالتينية في العام 1691. وأشار إلى ان 
كينيدي كان يومها مساعد املدع العام وسافر إلى 
أميركا الالتينية للتبجح مبوقعه في السياسة 
اخلارجية األميركية قبل االنطالق بحملة للفوز 
مبقعد في مجلس الشيوخ عن ماساشوستس في 

العام 2691. يشار إلى ان ال� »إف بي آي« تكشف 
ع���ن وثائق من هذا النوع منذ وفاة كينيدي في 
العام 9002 بعد متضية حوالي 74 سنة في مجلس 
الشيوخ ومن بني الوثائق التي نشرت من قبل 
واحدة تشير إلى ان مكتب التحقيقات الڤيدرالي 
صور دفتر مذكرات عن رحالت السيناتور الراحل 

كان نسيه على منت إحدى الطائرات.

اظهر اس����تطالع اميركي جدي����د للرأي ان 
الرئيس����ني جون كيني����دي ورونال����د ريغان 
يتصدران الئحة افضل الرؤس����اء بالنس����بة 
للبالغني االميركيني. وبينت نتائج اس����تطالع 
انغوس رايد ان كينيدي جمع اكبر نسبة من 
االشخاص الذين يعتبرونه رئيسا جيدا وهي 
80% يليه ريغان بنس����بة 72% وبيل كلينتون 

)65%( والرئي����س دوايت آيزينه����اور )%61( 
والرئيس ه����اري ترومن )57%(. وفي املراتب 
التالية، جاء جيمي كارتر )47%( وجورج بوش 
االبن )44%( وباراك اوباما )41%( وجيرالد فورد 
)37%( وليندون جونس����ون )33%( وجورج 
بوش االب )30%( واخيرا ريتشارد نيكسون 
)24%(. وقالت غالبية املستطلعني ان جورج 

بوش االب ونيكس����ون هما رئيسان »سيئان« 
بنسبة 55 و54% على التوالي.

واش����اد 92% من اجلمهوريني بريغان فيما 
بلغت شعبية كينيدي 88% لدى الدميوقراطيني 
وكذلك صنف املستقلون كينيدي كأفضل رئيس 
بنسبة 80%. وشمل االستطالع عينة من 1010 

اميركيني بالغني بهامش خطأ بلغ %3.1.

األميركي الراحل جون كينيدي، مشيرا 
إلى أنه قيل للمتهم انه قتل كينيدي. 
وأوضح احملامي بيبر أن سرحان كان 
منوما مغناطيسيا وفاقدا للذاكرة، 
وأنهم سوف يستخدمون »التنومي 
املغناطيس����ي مرة أخرى الستعادة 
ذاكرته«. وأشار احملامي إلى أن هناك 
تسجيال جديدا لبروزينسكي حول 
حادثة اغتي����ال كينيدي، وكذلك ما 
كش����فته حتقيقات فان براغ، وأنها 
تش����كل مادة مثيرة في إعادة فتح 
التحقيق وبالتالي محاكمة سرحان 
من جديد. وقال احملامي إنه ال يعرف 
بعد من قتل روبرت كينيدي، مردفا 
»ولكنني أع����رف أن بوب )روبرت 
كينيدي( قتل جراء رصاصة أطلقت 
عليه من مس����افة بوصة واحدة من 
اخللف«. وأوضح أن كينيدي، أصيب 
بأربع رصاص����ات، واحدة منها في 
ظهره، مشيرا إلى ضرورة استكمال 
التحقيقات، خاصة أن روبرت كان يقف 
خلف أحد أعضاء مجلس الشيوخ، 

لكنه لم يتمكن من حتديده.

لوس اجنيليس � CNN: سرحان 
بشارة سرحان، املسيحي من أصل 
فلس����طيني والذي يحمل اجلنسية 
األردنية واملتهم بقتل الس����يناتور 
الدميوقراط����ي روب����رت كيني����دي 
عام 1968، ظه����ر امس أمام احملكمة 
للمرة األولى منذ م����ا ال يقل عن 9 
س����نوات من أجل إطالق س����راحه، 
وهذه امل����رة مدعوما برأي تقريرين 
نفسيني يفيدان بأنه لم يعد يشكل 
أي خطر على املجتمع وفق ما ذكره 
محاميه. ووفقا ملا ذكره االدعاء العام 
ومحامي س����رحان بشارة سرحان، 
فإن هذا الظهور أمام احملكمة يعتبر 
استثنائيا، حيث يش��هد الصحافي 
التلفزيوني املتقاعد ويليام ويزل وهو 
أحد املصابني خالل عملية االغتيال 
عام 1968، أي قبل أكثر من 43 عاما، 
بأنه لن يعترض على إطالق سراح 
سرحان في حال موافقة هيئة الرأفة 

باحملكمة على ذلك.
وحتى مع ذلك ف����إن العفو عن 
سرحان، البالغ من العمر حاليا 66 

عاما، والذي يقضي حكما بالسجن 
مدى احلياة قد يش����كل صعوبة، إذ 
إن 10% ممن حكموا بالس����جن مدى 
احلياة مت منحهم العفو، وفقا ملا ذكره 
املدعي العام مبحكمة لوس اجنيليس، 
ديڤيد دالي. وكانت عملية االغتيال 
قد وقعت ف����ي اخلامس من يونيو 
من العام 1968، بعد فوز كينيدي في 
االنتخابات التمهيدية في طريقه ألن 

يصبح مرشحا رئاسيا. وكان محامي 
سرحان قد أكد قبل عامني أنه يسعى 
إلى احلص����ول على محاكمة جديدة 
من أجل إطالق سراحه، موضحا أن 
موكل����ه ال يذكر أنه أطلق النار على 
السيناتور. وقال احملامي ويليام بيبر، 
في مقابلة مع شبكة CNN إن سرحان 
ال يذكر على اإلطالق أنه أطلق النار 
على روبرت كينيدي، شقيق الرئيس 


