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نـال الــفــنـان كــر مــحـمــد الــرسـام
وذلك عن شهادة الـدكتوراه بـامتياز
ــوســومــة (الــتـوظــيف اطــروحــته ا
الـبـيــداغـوجي لالغـنـيـة في عـروض
مــسـرح الـطــفل ) الـتي نـاقــشـهـا في
قاعة الدراسات الـعليا كلـية التربية
ية الفنون اجلميلة الفنية في اكاد
ــاضي  وتـالـفت صـبــاح الـثالثـاء ا
اللـجنـة التي نـاقشت واشـرفت على
ـيـ  اطـروحـة الـرسـام من االكـاد
صــــالح احــــمــــد مـــهــــدي رئـــيــــســـا
وعضـويـة ناصـر هـاشم بدن  عـامر
خــلــيل ابــراهــيـم  يـوسـف رشــيـد 
احــسـان شــاكــر مـحــسن واالشـراف
ي حـــــســــ عــــلي هــــارف االكــــاد
ومــيـسـم هـرمــز نـومــا  واجـتــمـعت
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اللجنة. وقررت االخذ بنظر االعتبار
ـبـذولـة من قـبل الـطالب بـاجلـهـود ا
ـراجع كــر مـحـمــد بـاسـتــخـدامه ا
ودفـــاعه عن اطـــروحـــته واســـلـــوب
بـحثه والـنـتائج الـتي تـوصل اليـها
وقـررت الــلــجــنـة قــبــول االطــروحـة

وبدرجة امتياز . 
يـشــار الى ان الـطـالب كــر مـحـمـد
ـلــقب الـرســام هـو احـد الــعـامــري ا
ـوسـيقـية مـنتـسـبي دائرة الـفـنون ا
ومــطــرب مــعــتـــمــد ورئــيس احتــاد
ـوســيــقـيــ الــعـراقــيــ .وسـجل ا
الرســـــــام عدد من االغانيات وتاثر
بــالـفـنــان الـراحل فــؤاد سـالم وكـان
يـشارك في االمـسيـات الـتي تقـيمـها
وسـيقية وهي نـظمات ا الدوائر وا

تستذكر الراحل فؤاد سالم.
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وزير الـثقافـة والسياحـة واالثار العـراقي يرعى صباح
سرح الوطني اليـوم االثن االحتفـالية التي تقـام في ا
ــرأة بـالـتــعـاون بــ دائـرتي الــفـنـون ـنـاســبـة عــيـد ا

سرح. وسيقية والسينما وا ا
nÝu¹ œöO

مـثل الـسـوري بدأ تـصـوير مـشـاهـده بدور بـطـولة في ا
قصـة (حواء) من الـسلـسلـة التـلفـزيونـية (احلب جـنون)

كتابة ناديا األحمر وإخراج فادي سليم
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ــتـحف ـطــرب الــعــراقي الـراحـل تـســتــذكـره فــرقــة ا ا
ـقـبــلـة بـحـفـل يـقـام عـلى الـبـغــدادي صـبـاح اجلـمــعـة ا
طـرب جناح عـبدالـغفور يشـارك فيه ا تـحف  مسـرح ا

وباشراف الفنان مكصد احللي
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صري طرح أغنية (شـبهك أوي) عبر تطبيق طـرب ا ا
(أنــغــامي) وهـي من كــلــمــات نـــاصــر اجلــيل أحلــان

محمد ضياء وتوزيع باسم منير.
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ـقـيـمة في الـشاعـرة الـعـراقيـة ا
لـندن تـزور البـصرة هـذه االيام
للـمـشاركـة بـفعـالـيات مـهـرجان
ـــقـــامـــة حــــالـــيـــا في ــــربـــد ا ا

البصرة.
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وسيقية ايـسترو العراقي يترأس وفد دائرة الفنون ا ا
قـام حـالـيا في في مهـرجـان ومـسابـقـة فن (الـنهـمـة) ا

دولة قطر. 
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رئـيـسـة قـسم الـلـغـة الـعـربـيـة وآدابـهـا بـجـامـعـة الـبـترا
االردنـيـة ضـيـفـهـا امس االحـد مـنـتـدى الـفِـكْـرِ العـربـيّ
ـشروع الـنهـضوي في حـاضـرة عنـوانهـا (تمـثّالت ا

الرواية العربيَّة).
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صادقـهـمـا وحتـرش بـهمـا عـنـدمـا كـانا
في الـسـابـعـة والعـاشـرة من الـعـمر في

مطلع التسعينيات).
وأثـار الـفـيـلم حـالـة من الـصـدمـة وعدم
الــتــصـديق عــنــد عـرضـه عـلى مــحــطـة
(إتـش.بي.أو) األمــــريـــكــــيــــة. وأوقـــفت
بـــعض احملـــطـــات اإلذاعــيـــة في كـــنــدا
وهــولــنـدا بـث أغـانـي جـاكــســون بــعـد

عرض الفيلم.
ووصــفت عــائـــلــة جــاكــســـون الــفــيــلم
الـــوثــائـــقي والـــتــغـــطــيـــة اإلخــبـــاريــة
لالتـهـامـات بـأنــهـا (إعـدام شـعـبي دون
مــحــاكــمـــة) وأضــافت أنه (بــريء 100

ئة).  با
غـني الذي وفي عام 2005  تبـرئـة ا
توفي في عام 2009 من تهمة التحرش
بـفــتى عـمـره 13 عـامــا في مـزرعـته في
نـيــفـرالنـد بـكــالـيـفـورنـيــا. ولـيس لـهـذا
الفتى صـلة بالـفيلم الـوثائقي.وفي عام
1994 تــوصل جـاكـسـون لــتـسـويـة في
قضية حترش جنسي تتعلق بفتى آخر

في نفس السن.

{ لـــوس اجنــلـــوس - وكـــاالت - قــال
مــنــتج مـســلـسل عــائـلــة سـيــمـبــسـون
لـصـحـيـفـة وول سـتـريت جـورنـال (إنه
ـسـلسل ـة من ا قـرر سـحب حـلـقة قـد
غني الراحل مايكل يظهر بها صوت ا
جــاكـســون من أي عــرض مــسـتــقــبـلي
لـلـمـسلـسل بـعـدمـا أشار فـيـلم وثـائقي
إلى ارتـــكــاب جنم مــوســـيــقى الــبــوب

الراحل انتهاكات بحق أطفال). 
ـــنـــتج جــــيـــمس إل. بـــروكس وقــــال ا
لـلـصـحـيــفـة (من الـواضح أن هـذا هـو
اخلـيـار الـوحـيــد). ويـظـهـر جـاكـسـون
ـوسم الـثالث من بـصوتـه في حلـقـة با
ـسـلسـل الكـارتـوني الـشهـيـر في عام ا
 1991حتـمل عـنـوان (ستـارك ريـفـينج
داد). وجـــســــد جـــاكـــســــون بـــصـــوته
شــخـــصــيـــة مــريض في مـــســتـــشــفى
لألمـراض الــنـفـســيـة يـعــتـقـد أنه جنم

وسيقى البوب.
وفي الــفــيــلم الـوثــائــقي الــذي يــحـمل
عنـوان (اخلروج من نـيفـرالند) (لـيفنج
نـيـفرالنـد) يـقول شـابـان (إن جاكـسون
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عـلى الـبـيـان الــذي اطـلـقه فـنـانـون
ناشدة وإعالميون واصحاب رأي 
مـجــلس الــنــواب ورئــيس الـوزراء
ــــهـــــدي إليــــقــــاف عــــادل عــــبـــــد ا
اخلـروقـات الــقـانـونـيــة في شـبـكـة
االعالم الـــعــراقي وجتـــمــيـــد عــمل
مــجـلس األمــنـاء) مــشـيـرا الى (ان
الــنــقـــابــة ال تــريــد ان تــزج في مــا

ؤسسات). وصفه بصراع ا
وكــان الـبـيـان الـذي وقـعه عـشـرات
ــثـقــفـ من الـفــنـانــ واالدبـاء وا
طالب مـجلس الـنواب بعـقد جـلسة
ــنـاقــشـة األمــور الـتــالـيـة: طــارئـة 
(تـشــكـيل جلــنـة عــلـيـا مـن مـجـلس
الــنــواب تــكــون مــهــامــهــا تـقــصي
احلـقــائق في الــشــبـكــة واإلشـراف
عـلى فتح بـاب الـترشـيح لـعضـوية
مــجـلس االمــنـاء اجلــديـد الـذي من
مهـامه اختيـار رئيس دائم للـشبكة

حسب قانونها رقم 26.
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ابـدت نـقـابـة الــفـنـانـ الـعـراقـيـ
اسـتـغـرابـهـا لـزجـهـا وزج نـقـيـبـهـا
جبار جـودي ونائب النـقيب  اسيا
كــمـــال في بـــيـــان يــخـص شــبـــكــة
االعالم العـراقي  واشارت النـقابة
في صــفـــحــتــهـــا في (فــيـــســبــوك)
وبـأسم نــقـيـبــهـا الى انـهــا (تـبـدي
اســتـهــجــانـهــا من االســلـوب غــيـر
هني جلهة النشر وزجها ألسماء ا
زعمت انها وقعت على البيان دون
ان يـكلف الـنـاشر نـفـسه جهـد اخذ
ـؤسسات .. موافـقة االشـخاص وا
اننا ننفي توقيعنا على هذا البيان
ونـسـتـنـكـر زج الـنـقـابـة في صـراع
ـؤســسـات ونـؤكــد عـلى وقــوفـنـا ا
ـــســــافــــة واحـــدة مـن اجلـــمــــيع
واحـتــرامـنــا خلـصــوصـيـة جــمـيع

ؤسسات واداراتها).  ا
ونــفى جـــودي (ان يــكـــون قــد وقع
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تـداول عـدد من رواد ومـتـابـعي مـواقع
ـة الـتــواصل اإلجـتــمـاعي صــوراً قـد
لـلـفـنـانـة الـلـبـنـانـيـة جـولـيـا بـطـرس من
مـشاركتها في مسلسل (أوراق الزمن
ــر) والـتـي ظـهــرت فــيـهم إلـى جـانب ا
ـمـثل اللـبـنانـي عمـار شـلق.وقد القت ا
هــذه الـصــور تـفــاعالً كــبـيــراً من قـبل
ـتـابـع الـذين اعـربـوا عن إعـجـابهم ا
بـتمثيلها وأدائها فـيما طالبها البعض
اآلخـر بالعودة للتـمثيل.و كانت بطرس
قـد خـاضت مـجـال الـتـمـثـيل في بـداية
مــشـوارهــا الــفـنـي حـيث شــاركت في
ـســلـسل واكـتـفـت بـعـدهـا فـقط هـذا ا

بالغناء وإصدار الكليبات.
ويُـذكـر أن آخـر أعـمال جـولـيـا بـطرس
أغـنــيـة (جـايـي تـودعـني) من كــلـمـات
نـبــيل أبـو عـبـدو أحلــان زيـاد بـطـرس

وتوزيع داني حلو.

و جتــمــيــد عــمل مــجــلـس االمــنـاء
احلــــالــــــــي والــــغـــــــــــاء قــــرارته
ـؤقـــــــتـة الـتي اتــخـذهــا مـؤخـرا ا
حل عـرض أعضـاءه على مـجلس
الـنـواب لـلـتصـويت عـلـيـهم كـونهم
غـيـر شـــــــرعـيـ وقـد  إعـفـائهم
فـي وقـــــــــــت ســــــــابـق مـن قــــــــبل
رئــيس الــوزراء الـســابق واحلـالي
بـــطــــلب من مـــــــــجـــلـس الـــنـــواب
الـسـابق / جلـنـة الـثـقـافـة واالعالم

النيابية.
مـع إســتــضــافــة مـــجــلس االمــنــاء
ـقال في ـؤقت ورئـيس الـشبـكـة ا ا
جــلــســة عـــلــنــيــة لـالســتــمــاع إلى
أقـــوالــهـم وحتــديـــد نــقـــاط اخلــلل
واالخـــتالف بــيـــنــهم ومـــحــاســبــة
قصرين منهم لوضع آلية جديدة ا
ـــؤســـسي في عـــراقـــنــا لــلـــعـــمل ا
ـؤامرات اجلـديـد تمـنع سـيـاسيـة ا

واالنتقام ب األطراف).
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ـطربة  اللـبنانـية جنوى كرم تغني ا
في حـفـل فـني ضـخـم يـشـاركــهـا فـيه
ـهـنـدس في مـنـطـقة ـطـرب مـاجـد ا ا
اخلبـر السعـودية وذلك في  28آذار
اجلـــاري ضــمـن فــعـــالــيـــات حــفالت
السعودية في الـشرقية.وطرحت كرم
مـؤخراً أغـنـيـة جديـدة حتـمل عـنوان
(الــلـيـلــة لـيــلـتـنــا ) وصـورتــهـا عـلى
طريقة الفـيديو كليب وحـققت نسبة
مشاهدة عاليـة على يوتيوب وحمل
الــكـلــيب تــوقـيع إبـن شـقــيق جنـوى
اخملـــرج كــــرم كـــرم و األغـــنـــيـــة من
كــلــمــاتــهــا وأحلــان ســهـيـل فـارس

وتوزيع طارق عاكف. 
ـصري مـحمد الى ذلك نشـر الفـنان ا
رمضـان صورة جـديـدة له من فيـديو
كـلـيب اغـنـيـته اجلـديدة الـتي حتـمل
عــنـوان الـقــمـر  وذلـك عـبـر حــسـابه
اخلـاص عـلى احـد مـواقع الـتـواصل
االجـــتــمـــاعي.وعـــلق رمــضـــان عــلى
الصـورة قائال :  (كلـيب القـمر قـريبا

تـسير األمـور بشـكل جيد وتـنفـرج مسألـة كنت تـتذمر
منها.
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إن كثرة انشغالك تضفي عليك برودة في العواطف و
تدفعك للغرور .
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هنية فتشعر بثقة أكبر بالنفس .يوم تزدهر شؤونك ا
السعد االربعاء.
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تكون سيء الـطباع مع احلبيـب وتتذمر فاحذر من أن
يؤدي ألزمة في عالقتك معه.
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تـنـتـهي من مـرحـلـة عـاطـفـيـة مـؤثـرة في حـيـاتك خالل
النصف الثاني من 2019.
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يـجب أن تـكـون منـتـبـها لـصـحـتك ألن تـوتر مـشـاعرك
يؤثر سلبا عليك.
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تــضع نـفـسك في مـواقف صــعـبـة ثم تـضع كل الـلـوم
على احلبيب .
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يـجب أن تـأخـذ فـتـرة راحـة واسـتـجـمـام لـيـكـون لـديك
الوقت إلعادة حساباتك.
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تــكـون في مـنـتـصف الــعـام اجلـاري أمـام خط فـاصل
في عالقتك مع الشريك.
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حـاول تــفـهم مــشـاعــر الـطــرف اآلخـر بــشـكل واضح
ودون أي تدخل أو تأثير خارجي.
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ـستقـبل عالقة عاطـفية بـعد أن نفذ حتاول وضع حد 
صبرك .
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انـسـجـام عـاطـفي وفـكـري مع الـشـريك يـؤسس لـبـناء
أسرة ناجحة.رقم احلظ 2.
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كلـمـات ثالثـيـة وربـاعيـة تـشـكل مـفردات
ومـرادفـات الــكـلــمـات الـسـت عـشـرة.في
الدوائر الـداخليـة حول االرتـكاز حتصل
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وت السبت عن عمر يناهز 60 الفـنان االردني غيبه ا
عـامـا بـعـد أزمـة صــحـيـة طـارئـة. ونـعـاه وزيـر الـثـقـافـة
ووزيـر الــشـبـاب االردني مـحـمــد أبـو رمـان مـسـتـذكـرا

سرحية. مساهمته في  تأسيس احلركة ا
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بـحــضــور عــدد كــبــيــر من الــفــنــانـ
لتقى قام العراقي احتفى ا وعشاق ا
االذاعي والــتــلــفــزيــوني وعــلى قــاعـة

اجلــواهــري في احتــاد ادبـاء الــعـراق
قام الفنان خالد السامرائي . بقار ا
ـوسيقـي نهاد قـدم اجللـسة البـاحث ا
كـــامـل مـــحـــمـــود الــــذي قـــال (خـــالـــد
الــســـامــرائي فـــنــان في
ـــقــــام الـــعــــراقي ومن ا
ـتـقـدم يـتـمـتع الــرعـيل ا
بــقــدرة صـــوتــيــة كــونه
ــقـامـات يــقـدم اصـعب ا
وبــجـــدارة ولـــيس كــاي
مــــطــــرب يــــعــــرف اداء
ــقـام الـعــراقي اضـافـة ا
ـــقــامــيــة الى االحلــان ا
اليــسـتـطــيع ان يـؤديـهـا
اي مــطــرب عــربـي غــيـر
ــطـرب الـعــراقي خـالـد ا

السامرائي ) .
وعن الــسـيــرة الــذاتــيـة
لــلــضــيف قــال (هــو من
مواليد بغدادعام 1951
دخـــل االذاعـــــــــــــــــــــــــــــــة
والـتلـفـزيـون عام 1968
وتتـلمـذ على يـد الراحل
يـوسف عـمـر مـتـاثـرا به

ـقـام ويــريـد ان اتـعـلم ان اغــني هـذا ا
ـقامـات الفـرعـية وبـعدهـا الرئـيسـية ا
ـرحـوم مـهــدي الـصـفـار مـديـر وكـان ا
وسـيقى ودخلت الول مررة في قسم ا
االســــــتـــوديـــو حـــيث غـــنـــيـت مـــقــام
ــقــام الــنــهــاونــد بــعــــد قــراءة هــذا ا
تــســلـمـت مــكــافـاة 40 ديــنــارا وعــنـد
خروجي كـان في باب االذاعـة صديـقة
الية تبيع الباقالء فاعطيتها ثمانية ا

دنانير ).
واضـــاف (بـــعـــدهــا بـــدات ابـــحث عن
ــقـامــات الـصـعــبـة مــنـهــا احلـيـاوي ا
واتـذكــر يـوسف عـمــر عـنــدمـا قـال لي
هـناك اي قـرار وجـواب بعـدهـا قدمت
كاسيت مقام عراقي  وعند سفري الى
ـهـرجــان االغـنـيـة الـقـاهــرة شـاركت 
الـعـربـيـة وقـابلت الـراحل مـحـمـد عـبد
الوهـاب وسالني مـن اكون قلت له من
الـعـراق خـالـد السـامـرائي فـقـال :انتم
ـقام اصـحـاب فن كبـيـر وانـا تاثـرت 

الالمي ).
داخالت بـعـدها تـوالت الـشـهـادات وا
بحق احملتفى به  ومنـهم الفنان هيثم
شـعــوبي والـبــاحث يـاســر الـعــبـيـدي

ــهــرجــانــات شــارك فـي الــعــديــد من ا
داخل وخـارج الــعـراق مــنـهــا مـؤتــمـر
لالغنـية العـربيـة في القاهـرة وقرطاج
في تونس سجل الكثير من السهرات
الــتــراثــيــة في احملــطـات الــفــضــائــيـة

واالذاعية العراقية والعربية ) .
بعدها حتدث احملتفى به قائال ( هناك
من طـورني وعـلمـني  مـنـهم القـبـنجي
ـكـن انـكـار جـهـود ويــوسف عـمـر وال
عـلمـ الـكبـار اللـذين حافـظا هـؤالء ا
ـقــام الـعـراقي . اذكـر في عــلى تـراث ا
احـدى اجلـلـسـات بـواحـد من بـيـوتات
بغداد تسللت وسمعت القبنجي يغني
حـيــنـهـا رفـرف قــلـبي بـعــدهـا سـمـعت
ــقــام الــعـراقي الــعــديـد مـن مـطــربي ا
لــغـايــة مــاوجـدت نــفـسـي قـار مــقـام
ودخـــلت االذاعـــة والــتـــلــفـــزيــون عــام
 1968وكـانت جلـنـة االخـتـبـار مـؤلـفـة
ــقـــام الـــعـــراقي كـــالـــراحل مـن رواد ا
هـــاشم الـــرجـب وشــعـــوبـي ابــراهـــيم
ونـاظم نـعـيم واخـرون وقال لـي هاشم
ـقام صـعب عـليك وانت الـرجب: هذا ا
في اول الـطريـق. ثم قال يـوسف عـمر:
هــذا الـصـغـيــر من اين ? وكـان يـرفض

واشــــادوا بــــصـــــوت  الــــســــامــــرائي
ـقـام والـتــزامه وامـكــانـيـتـه في اداء ا

على اصوله .
وفي ختام اجلـلسة  تـكر احملتفى
به بــدرع اجلـــواهــري قــدمه الــشــاعــر
ابراهـيم اخليـاط  وقدم الـفنـان صباح
ــــنـــدالوي قالدة االحتــــاد  وبـــاقـــات ا
ورود من زمالئه و الــتـقـاط الـصـور

التذكارية .
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 تـتــنــافس ســتـة عــروض لــفــرق مـحــلــيـة من
اإلمــــارات عــــلى جــــوائـــز أيــــام الــــشــــارقـــة
سـرحـية الـتي تـنطـلق في دروتـها اجلـديدة ا

الشهر اجلاري.
ــنـظــمــة لــلــحـدث وقــالت الــلــجــنـة الــعــلــيــا ا
ــســرحـي الــســنـــوي في بــيـــان (إن جلــنــة ا
ـشـكـلـة من ــشـاهـدة واخـتـيـار الــعـروض ا ا
ــمـثـل واخملـرج اإلمــاراتي مــحــمـد ســعــيـد ا
ـمثل اإلمـاراتي خلـيفة الـتخـلوفة السـلطي وا
ـــســرحي األردنـي غــنـــام غــنــام والــكـــاتب ا
ـغـربي احلـسن الـنـفـالي اسـتـقرت ـمـثل ا وا
10 عــــــــلـى ســـــــــتــــــــة عــــــــروض مـن بــــــــ 
عـروض.والعروض اخملـتارة هي (أحـمد بنت
سـلـيـمـان) جلمـعـيـة كـلـبـاء لـلفـنـون الـشـعـبـية
ــســـرح الــشـــارقــة ــســـرح و(مــجـــاريح)  وا
الوطـني و(الساعة الرابعة) للمسرح احلديث
ـسرح دبي  ( بـالشـارقـة و(الـعرجـون الـقـد
سـرح رأس اخليمة الـشعبي و(تاليا الـليل) 
ــــــســـــــرح دبي الـــــــوطــــــنـي و(بــــــوشـــــــنـب) 
األهـلي.وتقام الدورة التاسعة والعشرون من
ـسرحـيـة في الفـترة من 19 أيـام الشـارقة ا

إلى 27 آذار. 
وتـقدم الـعـروض فـي قـصـر ثـقـافـة الـشـارقة
سـرحيـة وجمـعية ومعـهد الـشارقـة للـفنـون ا
سـرحي وبيت النـابودة). كما قررت جلنة ا
ـشاهدة واختيار العروض إدراج العروض ا
سابقـة وهي (بنات األربـعة األخرى خـارج ا
الـــنــوخـــذة) لــفـــرقــة مـــســرح خـــورفــكــان
سرح بني ياس و(صـينية الشقور) 
و(مـــزيــد مـن الــكـالم) لــفـــرقــة
مـسـرح الـفـجـيـرة و(بـذور
الــشــر) جلــمــعــيــة دبـا
احلـصـن لــلــثــقــافـة
والـــــــتــــــراث

سرح. وا
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رفـضت الـنــجـمـة الـتــركـيـة بـيــرين سـات اإلجـابـة عــلى اسـئـلـة
الصحفي عن انفـصالها عن زوجها الفـنان كينان دوغلو ح

راكز التجارية في إسطنبول. حاصرتها في أحد ا قاموا 
وتنـاولت الوسـائل االعالمـية الـتـركيـة خبـر انـفصـالهـمـا خصـوصا
ـا زاد ايـضـا من بـعـد عـدم حـضـوره الـى حـفـلـة عـيـد مــيالدهـا و
ـوضـوع هـو مــا كـتـبـتـه بـيـرين سـات مــؤخـراً عـبـر الـشـكـوك حــول ا
ـناسـبة صفـحتـها اخلـاصة عـلى أحد مـواقع التـواصل اإلجتـماعي 
ـتـوفّى ايـفه حـيث قالت عيـد مـيالدهـا حيـث أنهـا ذكـرت حبـيـبـها ا
وقع الـفن (إنّهـا عـندمـا كانت تـستـمع مـعه إلى أغنـية هـيرو وفقـا 
قـبلة طبخ عـاد نور األمل إلى حيـاتها وأنّ نـصف حياتـها ا في ا

سيكون أجمل).
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.. ثـــقـــة فـي الـــله جنـــاح ..
إخـــــــــــــراج يــــــــــــاســــــــــــر
ســـامي).واشـــار مــوقع
الـــــفـن (أن رمـــــضــــان
سـيـكـون مـكرّمـاً في

لـــبـــنـــان يـــوم 13
آذار اجلـــــــــــاري
ضـــــــمـن إطـــــــار
مــــــــهـــــــرجـــــــان
(كــــــرســــــتـــــال
اورد) الــــــــذي
يـقــام لـلــمـرّة
األولـــى فـــي

بيروت.


