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ـنــاسـبـة عــيـد االم  مـســاء االثـنـ
الــــثـــــامن عـــــشــــر مـن اذار اجلــــاري
بــحـضــور مــعـاون مــديـر عــام دائـرة

œ«uł ezU  ≠ œ«bGÐ

ـعــهـد ضــمن نـشــاطــهـا الــفـني اقــا
ــوســـيـــقــيـــة امــســـيــة الــدراســـات ا
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وصل }×U¹U∫ إيقاد الشموع على ارواح ضحايا غبارة ا

اجلـــزائــــري وعـــدد من الــــفـــنــــانـــ
ــعــهـد ــثــقــفــ وعـوائـل طـلــبــة ا وا
ا مبتهج بـاحلفل الذي ياتي تكر

عطاء بعيدها . لالم العراقية ا
ـعهـد بـكافـة مراحـلهم وابدع طـلـبة ا
ــــوســــيــــقي الــــدراســــيــــة بــــاالداء ا
والـغـنـائي الـذي ابـهـر كل من حـضـر
وتـــابع مـــفـــردات احلـــفل فـي بـــاحــة
ــعـــهــد عـــلى ضــضـــفــاف دجـــلــة  ا
مـــؤكـــديـن (ان مـــعـــهــــد الـــدراســـات
ــوسـيــقـيــة كـان ومــازال وسـيــبـقى ا
ـوسـيقي الـرافد احلـقـيـقي لـلعـطـاء ا
والغـنائي وبـكافـة الوانه الـذي يدعم
ــوســيـقي الــعــراقي الـذي ــشــهـد ا ا
ــوسـيـقـيـة خـرج عــشـرات االسـمـاء ا
والــغـنـائــيـة تـتــلـمــذت عـلى يـد رواد
وسيقى العـراقية مستـمرا بعطائه ا
وبدعـم من وزير الـثـقافـة عـبد االمـير
احلــــــمـــــدانـي ودائــــــرة الـــــفــــــنـــــون

وسيقية). ا
ـشاركـون في احلـفل وقـدم الـطـلـبـة ا
ــقــامــات الــعــراقــيــة الى عــددا مـن ا
جانب االغاني التـراثية والفـلكلورية
ـوســيـقــيـة الــرائـعـة ــقـطــوعـات ا وا

ـوســيــقـيــة عــمــاد جـاسم الــفــنــون ا
ـعــهـد الـفـنـان سـتـار نـاجي ومـديـر ا
ووزيـــر الـــثـــقــافـــة االســـبـق مـــفـــيــد

بــعـزف ابــداعي وأداء فــني جــمـيل 
واشـــاد وزيــــر الــــثـــقــــافـــة االســــبق
ــبــادرة الــرائــعــة الــتي اظــهـرت (بــا
ابـداعات تـلك الـبراعـم التي سـيـكون
ـــوســيـــقى لــهـــا شـــان كـــبـــيـــر في ا
الــعــراقــيـة والــتي تــتــلـمــذت بــطـرق

واسس صحيحة ). 
مـشــيـرا الـى (ان مـثل هــذه االمـاسي
ا يـحصل الـيوم في هي رد حقـيقـي 
مــفــاصـل احلــيــاة من مــحــاولــة زرع
االحــقـــاد والـــكـــره مـــابـــ اطـــيــاف
اجملـتمع الـعـراقي الـذي يؤكـد بـكـافة
فعالياته الفنية والثقافية انه عاشق

للحياة والسالم) .
واكــد مــعــاون مـديــر الــدائــرة عــمـاد
جــاسم  عــلى (ان هــذه االحـتــفــالــيـة
راة العـراقية  هي التي تكـرم االم وا
واحــدة من مــنــهــاج اعــدتـه الــدائـرة
وعـلى مدار الـعـام وتـتـضـمن اماسي
واصابيح موسيقيـة وغنائية حتتفل
بـهـا الـدائــرة  وتـؤكـد تـواصـلـهـا مع
ـــوســـيـــقي والـــغـــنـــائي ـــشـــهـــد ا ا
مـحــاولـ اضــفـاء اجـواء الــسـعـادة
وااللـفـة لـلـجـمـهـور الـعـاشق لـلـغـنـاء
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ي الــعــراقي شــارك فـي احملــور االقــتــصـادي االكــاد
لـنـدوة (الـهـويـة الــوطـنـيـة مـا بـعـد داعش) الـتي اقـيـمت
ـاضي بــنـادي الـعـلـويـة واقـامـتـهـا اجلـمـعـيـة الـثالثـاء ا

العراقية للسياسات العامة والتنمية البشرية.

“ËdIFKÐ ‚«“d « b³Ž

الـكاتب اجلـزائـري حصـد جـائزة
الـشيخ زايد للـكتاب في اإلمارات
في دورتـهـا الــثـالـثــة عـشـرة وفي
ـؤلف الـشـاب) عن كـتـابه فـرع (ا
ــفــاهــيم.. (روح الــقــيم وحــريــة ا
نــحـــو الــســـيـــر إلعــادة الـــتــرابط

والتكامل ب منظومة القيم والعلوم االجتماعية).
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الـتـشـكـيلـيـة  الـعـراقـية افـتـتـحت في كـالـيـري األورفلي
ـعنـون (قصب) بالـعاصـمـة االردنيـة عمـان معـرضـها ا

قبل. ويستمر لغاية االول من نيسان ا
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التـشكـيـلي السـوري افتـتح مـعرضه الـفردي الـسادس
دينة السويداء (أمل ولون) في صالة الغصن العتيق 

وتضمن ما يقارب 60 لوحة فنية بتقنيات مختلفة .
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الــروائي والـشــاعــر االردني الـقى فـي رابـطــة الـكــتـاب
ـاضي مـحـاضـرة بـعـنوان: (أديب االردنـي الـثالثـاء ا
عبـاسي.. أديبا ومفكرا) بجلـسة ادارها الدكتور أحمد

ماضي.
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الشـاعر والناقد العـراقي ضيفه البيت الـثقافي البابلي
ــاضي لـلـحــديث عن جتــربـته االبــداعـيـة مع الــثالثـاء ا

قراءة لعدد من النصوص الشعرية.
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الـتـدريـسـي في اجلـامـعـة الـهــاشـمـيـة بـعــمـان ضـيـفـته
اجلمـعية الفلسفية األردنية في محاضرة حول (فلسفة

العالمة ب ابن عربي وجارلس بيرس).
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الشـاعـر الـعـراقي شـارك في االمـسيـة الـشـعـريـة التي
اقامـهـا البـيت الـثقـافي في كـركوك بـالـتعـاون مع نادي

الشعر في احملافظة.
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وأيـضــا رؤيـة ريـد هــوت تـشـيـلـي بـيـبـرز
ـــــــفــــــضـل فـي كل هـــــــنـــــــا فـــــــريـــــــقـي ا
غـني أنتـوني كيديس األوقات).وينـضم ا
وعــازف اجلــيــتـار مــايــكل فــلي بــالـزاري
وعــازف اإليـقــاع تـشـاد ســمـيـث أعـضـاء
فــرقــة ريــد هـــوت تــشــيــلـي بــيــبــرز إلى
نــظـرائــهم في فـرقــة (ذا جـريــتـفــول ديـد)
غـني فرانك وفرقـة سـكوربـيونـز وكـذلك ا
سيناترا الذين قـدموا عروضا عند إحدى
عــجـائب الــدنـيـا الــسـبع.وهــذا أول حـفل
ـكان الـتاريـخي منذ دولي يقـام في هذا ا
حـــفل عـــازف الـــبـــيــــانـــو يـــاني في عـــام
وقـال مـنـظم احلـفل كـر الـشيـتي.2015
نــائـب رئــيس مــجـــلس إدارة مــجــمــوعــة
تـــرافـــكـــو (إن مـــشـــاهـــدين من  67دولــة
حضـروا احلفـل). وباعت فـرقة ريـد هوت
تشـيلي بـيبـرز أكثر من 60 ملـيون ألـبوم
وفازت بستة جوائز غرامي ودخلت قاعة
مــــشــــاهــــيـــــر الــــروك آنــــد رول في عــــام
وتقـوم الفـرقة حـاليـا بجـولة حول.2012
العالم وتعمل على إكمـال ألبومها الثاني
عشـر بـعد إصـدارها في 2016 ألبوم (ذا

جيت واي).
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أحـيت فرقـة الـروك األمـريكـيـة ريـد هوت
تشيـلي بيـبرز ومقـرها كالـيفورنـيا حفال
عـنــد سـفح أهــرامـات اجلـيــزة في مـصـر
اضيـة حيث شاهدها أكثر من اجلمعة ا
وقع وكثير غيرهم 10000 شخص في ا
ـبـاشر عـبـر االنـترنت. عـبر رابط لـلـبث ا
وافـتتـحت الـفرقـة عـرضهـا بـأغنـيـة (كان
نـوت ســتـوب) من األلــبـوم الــصـادر عـام
بــاي ذا واي) وتــلــتــهــا أغــنــيــة) 2002
(كالـيـفورنـكيـشنـو) (دارك نـيسـيسـيتـيز)
وغــيــرهــا من األغــاني. وروجت لــلــحـفل
ـوســيـقـي الـذي أقــيم في ظل إجـراءات ا
أمـــنــــيـــة مــــشـــددة وزارة الــــســـيــــاحـــة
ــشـاهـدة كـريــسـتـيـنـا ـصــريـة.وقـالت ا ا
روبـــرتـــســـون مـن مـــاديـــســـون بـــواليـــة
ويسكـونسن والتي تـركت خمسـة أطفال
في بــلـدهــا لــلــقــيــام بــهــذه الــرحـلــة في
تصريح(بذلت الـكثير لـلوصول إلى هنا
لــــكن األمــــر يــــســــتــــحـق بــــالــــقــــطع كل
هـــذا).وأضــافت (كـــنت أرغب دائـــمــا في
الــقــدوم إلى مـصــر وأردت دائــمــا رؤيـة
األهـــرامـــات إنه أمـــر مـــذهل إنه حـــلم

ــــــــوســـــــــيـــــــــقى وا
واحلياة). 

من جـهــته اشـار مـديـر
ــعـهــد ســتـار نــاجي الى ا

(ان هـذه االمسـيـة والنـشـاطـات التي
ـعـهـد العـريـق هي رسـالة يـقـيـمـهـا ا
ـعنيـ تخـتصر مفـتوحة الى كـافة ا
الى ضــــرورة االهــــتـــــمــــام  بــــالــــفن
الــعـراقي والــتـراث والــفـلــكـلـور وان
قامات معهدنـا يحافظ عـلى اسـس ا
ــوسـيــقي والــغــنـائي والــفــلـكــلــور ا

بطرق علمية ومهنية) .
عاون الفني لـلمعهد على (ان واكد ا
ـعــهـد  كـان ومــايـزال يــحـافظ عـلى ا
ـوسيـقي العـراقي والعربي التراث ا

ويقدم نفسه كصانع للجمال . 
ــعــهــد ورغم تــعــرضه لــهــجــمـة ان ا
شـرســة بــعـد 2003 بـقـي وبـجــهـود
اخلــيـرين واســاتـذته حــريـصــا عـلى
مؤسسـتهم التي تـخرج منـها اجيال
ــوســيـقــيـة بــقــيت تــرفـد الــســاحـة ا
الـعراقـيـة والـعربـيـة ومـازلنـا نـصنع
احلـياة واجلـمـال من خالل مـانـقدمه

من فعاليات) . 
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صحفي (أن تكر كر يأتي تقديراً
لألدوار الــنــاجــحــة الــتي أدتــهــا في
ــصــريــة مـنــذ بــدايـة روائع األفالم ا
األلفية احلالـية بفيلم سـحر العيون
وشباب على الهـواء وهروب مومياء
وإسكندرية –نيويورك مـرورا بفيلم
إنت عمري وفـتح عينك وآخـر الدنيا
ـر وواحـد صــفــر وصـوالً إلى زهــا

والفيل األزرق ثم إشتباك).
ـصري مـاجد ـمثل ا الى ذلك كشف ا
صري أنه سيـبدأ تصويـر مسلسل ا
زلــزال األســـبــوع اجلـــاري حــيث من
وسم الدرامي قرر أن يعرض في ا ا
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تكـرّم إدارة مهرجـان تطـوان لسيـنما
ـمــثـلـة ـتــوسط ا الــبـحـر األبــيض ا
ــصــريــة نـــيــلــلي كــر الى جــانب ا
اخملــرج األســبـــاني لــويس مــنــيــارو
ــغـربـي مـحــمـد الــشـوبي ــمـثل ا وا
وذلك فـي الــــدورة الـــــفـــــضــــيـــــة من
ـهرجـان الـتي انطـلـقت الـسبت 23 ا
آذار احلالي وتـستـمر حتى 30 منه
صري كـر عبد مـثل ا  كما يـحل ا
الــــعـــزيـــز ضـــيف شـــرف عـــلى هـــذه

الدورة.
ــهـــرجــان في بـــيــانٍ وذكـــرت إدارة ا

مــا يــخــلق صــدامــا بـيــنه وبــ ابن
توفي). ــدرسيّ الـــذي تــألّف مـن تــنــورةا ا

وقـمـيص وبـلـوزة حـيث شـوهـدتا
وهــمــا تــتــحــدّثــان مع والــدتــهــمــا
نــيـكــول أمـامَ مــدرَسـةٍ مــبـنــيّـةٍ من
الــطّــوب األحــمــر وذلك كــجُــزءٍ من

العمل الدراميّ اجلديد.
ـسلـسل الـقصـير (ذا ان دونك) و ا
تعمل كـيدمان كمُـنتجة تـنفيذية
لـه إلى جــانب كلّ من ديــفــيــد
إي كــيـــلي وســوزان بـــيــيــر
وبـــــيـــــر ســـــاري وبـــــرونــــا

باباندريا.

واقف التي تستدعي تعاملك مع كن أكثـر حذراً في ا
ركبات.  اكينات وا ا
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ـارسة بـعض األنشـطة الـرياضـية  تـستـهويك الـيوم 
نزل. رقم احلظ 9. خارج ا
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حتـتــاج إلى وقت إلعــادة تـنــظــيم أمــورك وحتـديــد مـا
تنوي فعله في حياتك الشخصية. 
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جتنب رغبتك الدائمة في اجملادلة. ودع شريك حياتك
يعرف ما تشعر به.
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عـلـيك الـقـاء نــظـرة أخـرى عـلى أمـورك قـبل أن تـتـخـذ
فيها أي خطوة. 

¡«“u'«

ال تــشـعـل خالفـاً مـع الـشــريك أمــام اآلخــرين واتـرك
نزل. النقاش حتى تعودا إلى ا
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ــا في داخـلك لــرفـيـقـك وجتـعـله ـكــنك أن تـصـرح 
يعرف ما تعزم عليه .
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قـد تـكـسب الـكـثـيـر من خـالل األعـمـال اإلضـافـية أو 
. االستثمارات. يوم السعد االثن
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اســتـغل طــاقـتك في بــعض األنـشـطــة اجلـانـبــيـة. يـوم
السعد االربعاء.
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ـــتـــلـــكــات ال تـــقـــرض وال تـــقـــتـــرض أي أمـــوال أو 
لألصدقاء أو األقارب حتى تبتعد عن اخلالفات. 
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الـغـيـرة عــامل أسـاسي في اضــطـرابـاتك الـعــاطـفـيـة.
اسعى وراء أهدافك.
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ال تـدخل في أية مـخاطـرات مالـيـة ال تعـرف نتـائجـها.
يوم السعد اخلميس.
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رادفـات ومـعـاني الـكـلـمـات تتـصل مع ا
بــعـضــهــا بــعــضــا بـاخــر حــرف من كل
كلمة.اجمع حروف االرقام لتحصل على
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{ نــيــويـورك  –وكــاالت - بــيــنــمـا
ـمـثـلـة األسـتـرالـيـة نـيـكـول كـانت ا
كيدمـان تُصوّر مشـاهدها في أجدد
مُـســلـسالتـهــا في واليـة نــيـويـورك
ــاضي األمــريــــــــكــيــة االسـبــوع ا
ـــفـــاجـــأة إنـــضـــمـــام كـــانــــــــــت ا
إبنـتيـها سـانداي روز (10 أعوام)
وفـــيـث مــارغـــريت (8 أعــوام) إلى
فـــريق الـــعـــمل من أجل تـــصـــويــر
ــشـــاهـــد كـــمـــمـــثـــلـــتــ بـــعـض ا

. مساندت
وظـهـرت الـطـفـلـتـان تـرتـديـان الزّيّ
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ـقبل.واشار مـوقع الفن الرمـضاني ا
ان (زلـــزال تـــدور أحــداثـه في فـــتــرة
زلزال 1992 عن رجل يـشتـري مـنزال
دة والقيمة وح بأقساط محددة ا
يـأتـي مـوعـد ســداد الـقــسط األخـيـر
ــنــزل بــتــسـجــيل يــطــالب صــاحب ا
البـيت باسـمه والتـنازل عن مـلكـيته
ــــاطل إلـى أن يـــقع إال أن الــــبـــائع 
ــــشــــتـــري زلـــزال 1992 ويــــلــــقـى ا
ــنــزل عـلـى إثـر مــصــرعه ويــنــهــار ا
الـزلـزال وتـبـعــاته فـيـرفض حـيـنـهـا
الـبــائع تـســلـيم قـطــعـة األرض الـتي
نزل يقع علـيها لورثة الراحل صريكان ا ماجد ا
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عبـر فنـانون واعالمـييـون عن صدمـتهم
ـهم الـذي ال حــدود له لـفـقـدان ارواح وآ
اطـفـال ونـســاء ورجـال في حـادثـة غـرق

ـاضي ـوصل اخلـمـيس ا الـعـبـارة في ا
كـانوا فـي خطـوتـهم االولى لالسـتـمـتاع
بعيـد الربيع.وفي الـسطور الـتاليـة نقرأ
ا كـتـبـوه في صفـحـاتـهم  على بـعض 

ــسـؤول مــا يــحــدث في الــعــالم. عــلى ا
الــســيــاسي واالداري في احملــافــظــة ان
يـتقـدم بـاسـتقـالـته من وظـيفـته واقـصد
سؤول االول بذلك محافظ نينوى النه ا
عـمــا يـحـدث في احملــافـظـة بــعـد تـخـلي
احلــكـومـة االحتــاديـة عـن صالحـيــاتـهـا
لــلـمـحـافــظـات. وهـذه امــثـلـة الســتـقـالـة
مــســؤولــ في بــعض دول الــعـالـم اثـر
ـاضي اسـتـقال حوادث:في  27شبـاط ا
ــصـري بـعــد سـاعـات من وزيـر الــنـقل ا
حادث قـطار أدى إلى مـقتل  20شخصاً
ـــركـــزيـــة في في مـــحـــطـــة رمـــســـيس ا
الـــــقــــاهـــــرة. وفي 2013/1/27 أعــــلن
رئــــــيـس وزراء التـــــفــــــيــــــا فــــــالــــــديس
دومـبـروفسـكـيس عن اسـتـقـالـته بـسبب
حــــادث انـــهــــيـــار ســـقـف أحـــد احملالت
الـتـجـاريـة بـعـاصـمـة اجلـمـهـوريـة ريـغا
والـــذي أودى بــــحــــيــــاة أكـــثــــر من 50
شخـصا. وفي31 /8 /2018 قدم وزراء
األشـغال الـعـامة والـنـقل والداخـلـية في
بلغاريا استقـاالتهم  على خلفية حادث
إنـقالب حـافـلة ادى الـى مقـتل17 راكـبا
عــنـدمـا خــرجت حـافــلـتـهم عـن الـطـريق
بسبب أمـطار غـزيرة.في عام 2009 قدم

(فـــيــســـبــوك): اخملـــرجــة فـــاتن اجلــراح
نشـرت صورا لـضـحايـا العـبارة وكـتبت
(امــا ان االوان حملــاســـبــة اجلــنــاة? الى
مــتى يــسـتــمـر مــســلـسل الــضــحك عـلى
الـــذقـــون! كـم من مـــاســـاة مـــرت ونـــحن
نـتـفرج!). وكـتـبت ايـضـا (جـفت ضـمـائر

.( اجلشع وماجفت دموع العراقي
ـغتربـة نوفـا عماد طـربة ا فيـما كتـبت ا
حتت صور الطـفال من ضـحايـا العـبارة
(حــتى مــا حلــگـوا يــتــهــنـون  الــرحــمـة
ـوصل) واضافت عـماد والنـور لبـراعم ا
التي تزور الـعراق هذه االيـام للمـشاركة
في حفل افتتـاح مهرجان بابل لـلثقافات
ـهرجـان بابل اضي(شـكري  اخلمـيس ا
للثقـافات وللـجمهور الـرائع الذي حضر
حـفلي الـبـارحـة اعـتذر عن نـشـر الـصور
وصل حدادا على ضـحايا الـعبارة في ا

 الرحمة والنور الرواحهم).
وكـــتـب الـــصــــحـــفـي الـــرائــــد مــــحـــسن
(عـــــلى مـــــحـــــافـظ نـــــيـــــنــــوى حـــــســـــ
باشرين سؤول ا محاكـمة ا االستقالة
ـــوصل واحلــكم ــوت في ا عن عـــبــارة ا
علـيهـم بسـرعة ال بـد منـها لـكن هنـاك ما
هو ضروري من الـناحيـة االخالقية مثل

ـهـنـدس محـمـد لـطـفي مـنـصـور وزير ا
ـصـري اسـتـقـالـته عـلى خـلـفـيـة الـنـقل ا
ـدينـة الـعيـاط .وغـير تـصادم قـطـارين 
ـسؤول ذلك من احلوادث الـتي جـعلت ا

السياسي او االداري يقدم استقالته).
قيم وكتب االعالمي مجيد السامرائي ا
في عمان (بكيت على سقف السيل الذي
اغـرقتـه أمطـار عـمـان  وسـالت عـبراتي
عــلى مـن غــرق في الــعــبــارة  ولم أجــد
ابلغ من هذه الـعبارة :لذا سَـتَظلُّ تـنزفُ
دونَ جَــــدوى  ويَـــشـــرَبُ نَــــزفـكَ الـــزَّمَنُ
ها الوَطـَنُ اجلَريحُ سَـالمًا أيـُّ القبيحُ 

ركـز الـثـقـافي الـبـغدادي وفي صـفـحـة ا
ـؤسـسـات الـثـقـافـيـة نـقـرأ( خـصــصت ا
ـركـز الـثـقـافي الـبـغـدادي الـعـامـلـة في ا
جـزءا من فـعـالـياتـهـا لـيـوم اجلـمـعة من
وصل وقراءة اجل احلديث عن فاجعة ا
ســورة الــفــاحتــة عــلى ارواح ضــحــايــا
ـركـز الــثـقـافي الــعـبـارة. وعــبـر مـديــر ا
الـــبـــغــدادي طـــالب عـــيــسى (عـن اســفه
الـشـديـد لـفـقـدان أكثـر من  100شخص
جـلهم من الـنـسـاء واالطفـال بـسب غرق
ـوصل ) الــعــبـارة في نــهــر دجــلـة فـي ا
ـركـز الـيـوم مـضـيـفـا ( شـهـدت قـاعـات ا

الـعـديد مـن الفـعـالـيـات التـضـامـنـية مع
ذوي الضـحايـا ) وأضاف ( كـما تـوقفت
بــعض الــفــعـالــيــات حــدادا عـلى ارواح
الـــضـــحــايـــا االبـــريـــاء من أهـــلـــنـــا في
قـصرين ـحاسـبـة ا وصل) وطـالب ( ا
وفق الـــقــــانـــون ).و قــــال الـــتــــدريـــسي
بجـامـعة االمـام الكـاظم مـحمـد الواضح
في مسـتهل نـدوة منتـدى فيض لـلثـقافة
والفكر االسبوعيـة ( فوجئنا أمس بهذه
احلـادثـة بل الـفـاجـعـة االليـمـة ولالسف
وصل لم تـكتـفي في حصد ارواح كأن ا
االبـرياء ولـتـقـلب العـبـارة افـراح نوروز
إلـى أحــــــزان) واضــــــاف الــــــواضح (إن
ـا هـو السـبب اجلـشع فـوق االرهـاب ر
في فقـداننا الهـلنا االبـرياء) داعـيا (الله
ان يــتـغــمـد الـضــحـايــا بـواسع رحــمـته
ــرضى ومــغــفـــرته ويـــعــجل بـــشــفـــاء ا
واجلـــرحى ويـــلــــهم أهـــلـــهـم الـــصـــبـــر
والــــســـلـــوان). وفـي مـــوقع الــــتـــواصل
مـثـلة االجـتمـاعي (انـسـتغـرام) كـتـبت ا
مــيس كــمــر (الـله يــرحم مـن رحل فــلـهم
الـلـهم صـبر جـنات الـنـعـيم ان شـاءالله 
صاب اهل ومحبي من رحل وشـافي ا

 .( يا ارحم الراحم

طفالن
ناجيان من
حادثة
العبارة

وت يتجمعون عند مدخل دائرة الطب العدلي UÒ³Ž—…∫ أهالي ضحايا عبارة ا

وسيقية  لقطة من حفل معهد الدراسات ا


