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الموعد األربعاء 27 الجاري من السابعة مساء
،"Shell" شارع ،D Beirut :حتى التاسعة. المكان

الطبقة الثانية. يستمر المعرض حتى السابع
والعشرين من آذار، من االثنين إلى الجمعة، من
الساعة 11 قبل الظهر حتى السادسة مساًء.

أما المضمون، فيتناول إشكالية البرقع. 

نشأت الموجة األولى من الحركة النسوية في
القرن التاسع عشر، وبعد مرور قرنين، ال تزال

صرخة النساء واضحة: "أجسامنا، قواعدنا". 
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القرن التاسع عشر، وبعد مرور قرنين، ال تزال
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في "Freedom Fighters"، تتساءل جبر
جريديني عن البرقع والحجاب من دون الحاجة

إلى حصر النساء في فئات، سواء كان اختيارهن
يتماشى مع اختيارها أو يختلف بشكل كبير

عنه. ُتحقق في البرقع على أّنه "تمثيل رمزي
ورسم بياني للواجهة"، فتسير في أحذية
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يتماشى مع اختيارها أو يختلف بشكل كبير

عنه. ُتحقق في البرقع على أّنه "تمثيل رمزي
ورسم بياني للواجهة"، فتسير في أحذية



ورسم بياني للواجهة"، فتسير في أحذية
النساء، وتتساءل عما إذا كانت "التفسيرات

الخاطئة والتحّيز ضد المبادئ اإلسالمية قد تم
التالعب بها بشكل كبير من خالل البرقع كخيار
بصري". تبرز أعمالها الفنية "تداعيات محتملة
لهذه التالعبات التي تسيطر على الساحة

السياسية واالجتماعية الحالية".

مئة عام على تصريح بلفور كتابًا
عن "مؤسسة الدراسات

الفلسطينية"

امرأة تراقص منطق الخمر

ينام العالم عند التاسعة مساء
كّل يوم في سريري

تنبع نظرتها من الفضول، وليس الحكم. الرغبة،
وليس التعاطف. األمر الذي يسمح بتعاطي

أكثر دقة مع هذه الظاهرة.

 

مواضيع ذات صلة

ورسم بياني للواجهة"، فتسير في أحذية
النساء، وتتساءل عما إذا كانت "التفسيرات

الخاطئة والتحّيز ضد المبادئ اإلسالمية قد تم
التالعب بها بشكل كبير من خالل البرقع كخيار
بصري". تبرز أعمالها الفنية "تداعيات محتملة
لهذه التالعبات التي تسيطر على الساحة

السياسية واالجتماعية الحالية".

مئة عام على تصريح بلفور كتابًا
عن "مؤسسة الدراسات

الفلسطينية"

امرأة تراقص منطق الخمر

ينام العالم عند التاسعة مساء
كّل يوم في سريري

تنبع نظرتها من الفضول، وليس الحكم. الرغبة،
وليس التعاطف. األمر الذي يسمح بتعاطي

أكثر دقة مع هذه الظاهرة.

 

مواضيع ذات صلة

ورسم بياني للواجهة"، فتسير في أحذية
النساء، وتتساءل عما إذا كانت "التفسيرات

الخاطئة والتحّيز ضد المبادئ اإلسالمية قد تم
التالعب بها بشكل كبير من خالل البرقع كخيار
بصري". تبرز أعمالها الفنية "تداعيات محتملة
لهذه التالعبات التي تسيطر على الساحة

السياسية واالجتماعية الحالية".

مئة عام على تصريح بلفور كتابًا
عن "مؤسسة الدراسات

الفلسطينية"

امرأة تراقص منطق الخمر

ينام العالم عند التاسعة مساء
كّل يوم في سريري

تنبع نظرتها من الفضول، وليس الحكم. الرغبة،
وليس التعاطف. األمر الذي يسمح بتعاطي

أكثر دقة مع هذه الظاهرة.

 

مواضيع ذات صلة

https://www.annahar.com/article/944992-%D9%85%D8%A6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD-%D8%A8%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B1-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.annahar.com/article/944982-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%B5-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D8%B1
https://www.annahar.com/article/944512-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%83%D9%84-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A


معرض | ثقافة 

محطات من تاريخ لبنان "أحد
صانعي الحضارة" وشعبه

المكافح

نحتفي بلبنان... هكذا تعّلمنا أن
نعيش "المعجزة"

شعراء لبنانيون يلّونون كآبات
الُعمر ويخّبئون في عّبهم...

للمزيد من األخبار إضغط هنا

قّراء النهار يتصّفحون اآلن
"استفزاز" فايسبوكي انتهى بثالث
رصاصات في جسده... نصر أول...
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https://www.annahar.com/keyword/%D8%A8%D8%AF%D8%A3_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
https://www.annahar.com/article/944956-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%89-%D8%A8%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB-%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%B3%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A3%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D8%B1%D8%AA?utm_source=mostread&utm_medium=annahar&utm_campaign=trending


Premium اقرأ في النهار 

ماريو باسيل أب للمرة األولى

كيم كردشيان تطلق صيحة الجينز غير
المتناسق

تيا ديب تّوجه رسالة بالفيديو لوالدتها نوال
الزغبي عبر...

درجات ورواتب ومالك الدولة!

قرار المجلس الدستوري واإلسقاطات
السياسية

الفساد

علي جابر: نريد خروجًا من القوقعة

Premium اقرأ في النهار 

ماريو باسيل أب للمرة األولى

كيم كردشيان تطلق صيحة الجينز غير
المتناسق

تيا ديب تّوجه رسالة بالفيديو لوالدتها نوال
الزغبي عبر...

درجات ورواتب ومالك الدولة!

قرار المجلس الدستوري واإلسقاطات
السياسية

الفساد

علي جابر: نريد خروجًا من القوقعة

https://www.annahar.com/article/944592-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D8%A8-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%89?utm_source=mostread&utm_medium=annahar&utm_campaign=trending
https://www.annahar.com/article/944508-%D9%83%D9%8A%D9%85-%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%B5%D9%8A%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%86%D8%B2-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%82?utm_source=mostread&utm_medium=annahar&utm_campaign=trending
https://www.annahar.com/article/944600-%D8%AA%D9%8A%D8%A7-%D8%AF%D9%8A%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%BA%D8%A8%D9%8A-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B1?utm_source=mostread&utm_medium=annahar&utm_campaign=trending
https://www.annahar.com/article/944646-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D9%88%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
https://www.annahar.com/article/944622-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://www.annahar.com/article/944614-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF
https://www.annahar.com/article/944626-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A9


إظهار التعليقات

فّن ومجتمع ∠∠ اليف ستايل 

تيا ديب تّوجه رسالة بالفيديوتيا ديب تّوجه رسالة بالفيديو
لوالدتها نوال الزغبي عبرلوالدتها نوال الزغبي عبر

الـالـ"النهارالنهار"
سارة عبدو

5 آذار 2019 | 23:13
المصدر: "النهار"

تيا ابنة نوال الزغبي.

إظهار التعليقات

فّن ومجتمع ∠∠ اليف ستايل 

تيا ديب تّوجه رسالة بالفيديوتيا ديب تّوجه رسالة بالفيديو
لوالدتها نوال الزغبي عبرلوالدتها نوال الزغبي عبر

الـالـ"النهارالنهار"
سارة عبدو

5 آذار 2019 | 23:13
المصدر: "النهار"

تيا ابنة نوال الزغبي.

إظهار التعليقات

فّن ومجتمع ∠∠ اليف ستايل 

تيا ديب تّوجه رسالة بالفيديوتيا ديب تّوجه رسالة بالفيديو
لوالدتها نوال الزغبي عبرلوالدتها نوال الزغبي عبر

الـالـ"النهارالنهار"
سارة عبدو

5 آذار 2019 | 23:13
المصدر: "النهار"

تيا ابنة نوال الزغبي.

https://www.annahar.com/article/#
https://www.annahar.com/section/533-%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%81-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%84
https://www.annahar.com/section/6-%D9%81%D9%86%D9%91-%D9%88%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
https://www.annahar.com/author/20177-%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D9%88


أقامت شركة "روتانا" للمرئيات والصوتيات
احتفالية ضخمة على شرف النجمة الذهبية
#نوال_الزغبي احتفاًال بعودتها إلى أحضان

الشركة، حملت عنوان "احتفالية كده باي" تيّمنًا
باسم ألبومها األخير، وحضرتها نخبة من نجوم
الفن اللبناني والسوري، وبين الحضور الفنانات
#نجوى_كرم و#ماغي_بوغصن وشكران مرتجى.

وخالفًا لما يشاع عن أن هناك قطيعة بين نوال
وابنتها تيا، وأنها ترفض أن تلتقي بوالدتها،
حضرت تيا االحتفال برفقة والَدي نوال، وخّصت
كاميرا "النهار" بـ "كلمة حب" لوالدتها، باركت
لها فيها على صدور ألبومها، وأشارت إلى

أنها سعيدة جدًا لنجاحاتها، مؤكدة أن األلبوم
أعجبها بشدة.

نوال الزغبي العائدة إلى "روتانا"
تحّذر: "مللُت األرقام الزائفة"

(فيديو)

مواضيع ذات صلة

أقامت شركة "روتانا" للمرئيات والصوتيات
احتفالية ضخمة على شرف النجمة الذهبية
#نوال_الزغبي احتفاًال بعودتها إلى أحضان

الشركة، حملت عنوان "احتفالية كده باي" تيّمنًا
باسم ألبومها األخير، وحضرتها نخبة من نجوم
الفن اللبناني والسوري، وبين الحضور الفنانات
#نجوى_كرم و#ماغي_بوغصن وشكران مرتجى.

وخالفًا لما يشاع عن أن هناك قطيعة بين نوال
وابنتها تيا، وأنها ترفض أن تلتقي بوالدتها،
حضرت تيا االحتفال برفقة والَدي نوال، وخّصت
كاميرا "النهار" بـ "كلمة حب" لوالدتها، باركت
لها فيها على صدور ألبومها، وأشارت إلى

أنها سعيدة جدًا لنجاحاتها، مؤكدة أن األلبوم
أعجبها بشدة.

نوال الزغبي العائدة إلى "روتانا"
تحّذر: "مللُت األرقام الزائفة"

(فيديو)

مواضيع ذات صلة

https://www.annahar.com/keyword/%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%BA%D8%A8%D9%8A
https://www.annahar.com/keyword/%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%89_%D9%83%D8%B1%D9%85
https://www.annahar.com/keyword/%D9%85%D8%A7%D8%BA%D9%8A_%D8%A8%D9%88%D8%BA%D8%B5%D9%86
https://www.annahar.com/article/882507-%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%BA%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%84%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D9%81%D8%A9


"قمر" بين نوال الزغبي وماغي بو
غصن!

ابنة نوال الزغبي... كما والدتها

sara.abdo@annahar.com.lb

Twitter: @Saranewsy

روتانا | نوال الزغبي 

محطات من تاريخ لبنان "أحد
صانعي الحضارة" وشعبه

المكافح

نحتفي بلبنان... هكذا تعّلمنا أن
نعيش "المعجزة"

"قمر" بين نوال الزغبي وماغي بو
غصن!

ابنة نوال الزغبي... كما والدتها

sara.abdo@annahar.com.lb

Twitter: @Saranewsy

روتانا | نوال الزغبي 

محطات من تاريخ لبنان "أحد
صانعي الحضارة" وشعبه

المكافح

نحتفي بلبنان... هكذا تعّلمنا أن
نعيش "المعجزة"

https://www.annahar.com/article/868971-%D9%82%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%BA%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%BA%D9%8A-%D8%A8%D9%88-%D8%BA%D8%B5%D9%86
https://www.annahar.com/article/198839-%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%BA%D8%A8%D9%8A-%D9%83%D9%85%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AA%D9%87%D8%A7
https://twitter.com/SaraNewsy
https://www.annahar.com/keyword/%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%BA%D8%A8%D9%8A
https://www.annahar.com/keyword/%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A7
https://www.annahar.com/article/936502-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD
https://www.annahar.com/article/936280-%D9%86%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7-%D8%A3%D9%86-%D9%86%D8%B9%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AC%D8%B2%D8%A9


شعراء لبنانيون يلّونون كآبات
الُعمر ويخّبئون في عّبهم...

للمزيد من األخبار إضغط هنا

قّراء النهار يتصّفحون اآلن
الطبيب أبو شامي يروي لـ"النهار" تفاصيل

خطفه: "هّددوني...

مكتب الحريري ليعقوبيان: كالمك ملفق
وعار من الصحة وال يمت...

لماذا ظهرت ماغي بوغصن بهذه الصورة
ثم حذفتها؟

الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم تعلن
الحداد......

شعراء لبنانيون يلّونون كآبات
الُعمر ويخّبئون في عّبهم...

للمزيد من األخبار إضغط هنا

قّراء النهار يتصّفحون اآلن
الطبيب أبو شامي يروي لـ"النهار" تفاصيل

خطفه: "هّددوني...

مكتب الحريري ليعقوبيان: كالمك ملفق
وعار من الصحة وال يمت...

لماذا ظهرت ماغي بوغصن بهذه الصورة
ثم حذفتها؟

الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم تعلن
الحداد......

شعراء لبنانيون يلّونون كآبات
الُعمر ويخّبئون في عّبهم...

للمزيد من األخبار إضغط هنا

قّراء النهار يتصّفحون اآلن
الطبيب أبو شامي يروي لـ"النهار" تفاصيل

خطفه: "هّددوني...

مكتب الحريري ليعقوبيان: كالمك ملفق
وعار من الصحة وال يمت...

لماذا ظهرت ماغي بوغصن بهذه الصورة
ثم حذفتها؟

الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم تعلن
الحداد......

https://www.annahar.com/article/936188-%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%83%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D9%88%D9%8A%D8%AE%D8%A8%D8%A4%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%A8%D9%87%D9%85-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%81
https://www.annahar.com/keyword/%D8%A8%D8%AF%D8%A3_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
https://www.annahar.com/article/945050-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%8A-%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D9%81%D9%87-%D9%87%D8%AF%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%88%D9%88%D8%B6%D8%B9%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B9%D9%84%D9%89?utm_source=mostread&utm_medium=annahar&utm_campaign=trending
https://www.annahar.com/article/944416-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%83-%D9%85%D9%84%D9%81%D9%82-%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%85%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%A3%D9%8A-%D8%B5%D9%84%D8%A9?utm_source=mostread&utm_medium=annahar&utm_campaign=trending
https://www.annahar.com/article/944516-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%B8%D9%87%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D8%BA%D9%8A-%D8%A8%D9%88%D8%BA%D8%B5%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AB%D9%85-%D8%AD%D8%B0%D9%81%D8%AA%D9%87%D8%A7?utm_source=mostread&utm_medium=annahar&utm_campaign=trending
https://www.annahar.com/article/945018-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D8%A7-%D9%83%D8%B1%D9%85-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D9%85%D9%81%D8%AC%D8%B9?utm_source=mostread&utm_medium=annahar&utm_campaign=trending
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