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ـيـة مـيـرانـدا كـيـر تـصـدرت عـارضـة االزيـاء الـعـا
غالف مــــجــــلــــة ( ان ســـتــــايل) بــــنــــســـخــــتــــهـــا
األسـترالية.ونـشرت ميرانـدا صورة غالف اجمللة
عـــلى صــفـــحــتــهـــا عــلى أحـــد مــواقع الـــتــواصل

اإلجتماعي حيث تبدو متألقة بجاكيت جلدي.
كـيـر البـالـغـة من الـعـمر  35عـامـاً كـانت مـتـزوجة في
السابق من النجم األسترالي أورالندو بلوم ولديها منه
إبن هـو فـلـ يـبـلغ من الـعـمر  8سـنـوات وهي حـالـيـاً
مــــتــــزوجـــة مـن ايــــفـــان
سـبيغل ولديها منه
هــارت الـبـالغ من
الــــــعــــــمـــــر 10
أشــــــــــــهـــــــــــر.

…dOš_« q³11

www.azzaman.com

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/21. UK

ميرندا كير

”U¹ 5ÝU¹ ≠ œ«uł ezU  ≠œ«bGÐ

يواصل فـنانون واعـالمييـون التعـبير
هم الـذي ال حدود له عن صدمـتـهم وآ
لـفـقـدان ارواح اطـفـال ونـسـاء ورجـال
ـوصل في حــادثـة غـرق الـعـبـارة في ا
اضي كـانوا في خـطوتهم اخلمـيس ا
االولى لالســتــمــتــاع بـعــيــد الــربـيع 
وتلتقي (الزمان) اليوم ببعض منهم 
بعد ان تعـرفت باالمس على بعض ما
ـــواقع كـــتــــبـــوه في صــــفـــحـــاتــــهم 

التواصل االجتماعي.
نـائــبــة نـقــيب الــفـنــانــ الـعــراقــيـ

الفـنانة اسيـا كمال قـالت لـ (الزمان) (
انها لفاجـعة اليمة وحـزينة  تمر على
ـوصل احلـدباء شـعـبنـا الـصـابر في ا
والـتي دحـرت وازالت مـؤخـرا اشـرس
عدوان في الـتاريخ عنـدما حتررت من
قـبـضـة داعش ليـتـحـول  سبـحـان الله
فــرحـهم  في عـيـد الـربـيع الى فـاجـعـة
فجع في العبارة اليمة بعد احلـادث ا
الــتي حـصــدت ارواح االبـريــاء مـابـ
شـهيـد وجريح ومـفقـود غالـبيـتهم من
االطفال والـنساء والـشباب واليـسعنا
ــــوصل اال ان نــــعـــزي اهــــلــــنــــا في ا
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درويش الكـثـيـر من األغانـي الوطـنـية
صرية في التي ألهبت حمـاس األمة ا
ثورتها الشعبية في 1919 في أعقاب
ــــيــــة األولى (1914- احلــــرب الـــعــــا
1918). واشـار تـقـريــر لـلـبي بي سي
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استـذكـر عـشـاق الـفن االصـيل الـفـنان
ـصـري الــراحل سـيــد درويش الـذي ا
مــرت في الــســابع عــشــر من الــشــهــر
اجلــاري ذكــرى مــيالده  .وقــدم ســيــد
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"حــــمـــــيــــدة خــــلـــــيل" و "شــــفـــــيــــقــــة
محمد").ويشير مؤرخون (ان  درويش
قـدم مع بـديع خـيــرى بـعـد نـفي سـعـد
زغلول أغـنيـة للـمطـالبـة بعودته وهي
أغـــنـــيـــة "زغــــلـــول يـــا بـــلـح يـــا بـــلح
... يـــا روح بـالدك لـــيه طـــال زغـــلـــول
بعادك" كما اقتبس درويش من أقوال
الـــزعــيـم مـــصــطـــفـى كــامـل عـــبــارات
اســتــخـدمــهــا في صــيــاغــة الــنــشــيـد
ـــصـــري احلــــالي "بالدي الـــوطـــنـي ا
بالدي لــــكـي حــــبي وفــــؤادي" وهــــو
النشيد الذى أطـلقه فى خضم الثورة
ـصــريـون فى وكـثــيـرا مــا تـغــنى به ا
مناسبـاتهم الوطنـية.وكان عام 1919
أكــثـر الــســنــوات إنــتـاجــا فى تــاريخ
درويش الـــفـــني وفـــقـــا لـــكــثـــيـــر من
ــؤرخــ والــنــقــاد إذ قــدم فى هــذا ا
الـعام 75 حلنـا.و أُطـلق عـلى درويش
الـعــديــد من األلـقــاب إذ لــقـبه األديب
الــــراحل عــــبــــاس الــــعــــقــــاد بـ"إمــــام
ــوســيــقى" " و"نــابــغـــة ا ــلــحـــنــ ا

(تــعـــد ثــورة 1919 من أهم األحــداث
صرية التي أثـرت في مجال األغنية ا
الـوطــنـيــة واحلـمــاسـيــة وقـد عــبـرت
ـصـريـة األغـنـيــة فـيـهــا عن الـهـويــة ا
عندمـا جسـد سيـد درويش  بأحلانه
وصوته مطـالب الثـورة بأغنـيات مثل
"بالدي بـالدي لك حــــــبـي وفـــــؤادي"
ا وأغنيـتي "قوم يـا مصري مـصر دا
ــــصــــري كــــر بــــتــــنــــاديك" و"أنــــا ا
الــــعـــنــــصــــرين بــــنــــيت اجملــــد بـــ
" أغنيـات داعب بها مشاعر اإلهرام
ــــواجــــهـــــة االحــــتالل ــــصــــريـــــ  ا
الــبــريـــطــاني.ولـم تــكن أغـــاني ســيــد
درويش الــوطــنـــيــة مــقــتـــصــرة عــلى
رسـائل سـيـاسـيـة مبـاشـرة فـقط فـفي
نـفس الـعــام عـرض مع الــكـاتب بـديع
خيـري مـسـرحـيـة بـعـنـوان "قـولو له"
قـدمـا من خاللـهــا عـددا من األغـنـيـات
الوطنية من بـينها أغنـية "بنت مصر"
الـتي قـدمت عـلـى إثـر اسـتـشـهـاد أول
شــهــيــدتــ فـى تــلك الــثــورة وهــمــا

بـاإلضــافـة إلى ألــقـاب أخــرى أهـمــهـا
"فنان الشـعب" "خالد الـذكر" و"مجدد
ـــوســــيـــقـى" و"بـــاعـث الـــنــــهـــضـــة ا

وسيقية"). ا
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ولــد ســـيـــد درويش في  17آذار عــام
ــديــنـة  ?1892في حي كــوم الــدكــة 
ـعـهـد ديـني اإلسـكـنـدريـة والـتــحق 
دة عام لتحفيظ القرآن  كما درس 
في اجلامع األزهر.ترك دراسته وتفرغ
وسـيـقى والغـناء للـعمل فـي مجـال ا
ـــدرســة لـــلـــمــوســـيــقى ثم الـــتــحق 
ضي في وشجعه أحـد معلمـيه على ا
اجملـال فـتـدرب درويـش عـلى اإلنـشـاد
الـديـني كـمـا عـمل في مـجـال الـبـنـاء
وســمــعه األخــوان عــطــالــله وانــضم
درويش إلى فرقـتـهمـا التـمـثيـليـة عام
1910 وسافر إلى لبنان وبعد عودته
إلى اإلسـكـنـدرية ألـف أحلـانا حـقـقت
شــــهــــرة واســـــعــــة.كــــان عــــام 1918
مـفـصـلـيــا في حـيـاة درويش بـعـد أن
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ؤرخ وأسـتاذ العـلوم الـسياسـية الفـرنسي تـضيفه كـلية ا
االعالم في جامـعـة بغـداد لـلحـديث عن الـنـهضـة الـعربـية

قبل . في الساعة العاشرة من يوم صباح اخلميس  ا
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الصـحفي العراقي رأس الندوة احلوارية التي اقامتها
اجلمعـية العراقيـة للسياسات الـعامة والتنمـية البشرية
بـالـتـعـاون مع الـلـجـنــة الـثـقـافـيـة بـنـادي الـعـلـويـة حتت

عنوان (الهوية الوطنية ما بعد داعش).
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الـشـاعـر والـكـاتب الـلـبـنـاني فـاز بـجـائـزة الـشيـخ زايد
للـكتاب في اإلمارات في دورتها الثالثة عشرة في فرع
(الـفــنــون والـدراســات الــنـقــديــة) عن كــتـاب (الــشــعـر

العربي احلديث: قصيدة النثر). 
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ـمـثـلـة الـسـوريـة اعـلــنت بـأنـهـا سـتـشـارك في مـسـلـسل ا
(عنـدما تشيخ الـذئاب ) باالضـافة لعودتـها للكـوميديا من

سلسل الكوميدي (بقعة ضوء). خالل لوحات في ا
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البـاحث االردني احتفى بتوقـيع كتابه (الثقـافة الفطرية
) بـجلسـة اقيمت في واألسريـة في ضوء القـرآن الكر

مقر احتاد الكتاب واألدباء  بعمان.
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كتـبة الـوطنيـة مساء الكـاتبة االردنـية ضـيفتـها دائـرة ا
امس االحـد ضـمن أمسـيـات نـشـاط (كـتـاب األسـبوع)
للـحـديث عن كـتـابهـا (عـدل ظـالم) وقدمت قـراءة نـقـدية

للكتاب الناقدة حن أبو صبيح.
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الـتـشـكـيـلـي الـعـراقي شـارك مع مـجـمـوعـة فـنـانـ في
اضـية الذي اقـيم اجلمـعـة ا معـرض (أيـقاعـات لونـيـة)
ــركـز عــلى قــاعــة الـفــنـان (مــحــمـد غــني حــكـمـت)  بـا

الثقافي البغدادي.

…ezUł bB×¹ ułu  s œ

WOI¹d _« ULMO K  dB _«
ـاني مـشــتـرك.وفي مـسـابـقـة مـصـري/أ
األفالم الــقـصــيــرة فـاز بــجـائــزة الــنـيل
الــكــبــرى الــفــيــلم اجلــزائــري األراضي
للـمخرج عـز الدين قصـري بينـما ذهبت
جــائــزة أفــضل إســـهــام فــني لـــلــفــيــلم

غربي ألس للمخرج فيصل بن. ا
وفي مـــســـابـــقــــة أفالم احلـــريـــات فـــاز
ـغربي بـجـائـزة النـيل الـكـبـرى الفـيـلم ا
طـفح الـكيل لـلـمخـرج مـحسن الـبـصري
ومــنــحـت جلــنــة الــتـــحــكــيـم جــائــزهــا
اخلاصة لفيلم رحمة األدغال من رواندا
فـيـمـا ذهبـت جائـزة أفـضل إسـهـام فني
لــلــفــيــلم الــتـــســجــيــلي بــ الــنــهــرين
للمخـرجة مايا منـير من سوريا.وانتزع
الـــفــيـــلم اجلــزائـــري إلى آخـــر الــزمــان
لــلــمــخــرجــة يــاســمــ شــويـخ جــائـزة
االحتـاد الـدولي لـلـنـقـاد الـسـيـنـمـائـي

(فيبريسي).
هرجـان في حفل اخلتام اخملرج وكرم ا
ـمــثـلـة ــصـري عــمـر عــبـد الــعـزيــز وا ا
ــمـثل الــسـودانــيـة فــائـزة عــمــسـيب وا

. صري آسر ياس ا
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فاز فيـلم (دفن كوجو) من غانـا بجائزة
الــنــيـل الــكــبــرى في مــســابــقــة األفالم
ـهـرجـان األقـصر الـروائـيـة الـطـويـلـة 
للسـينما األفـريقية الـذي أسدل الستار
عـــــلى دورته الـــــثــــامــــنـــــة اخلــــمــــيس
سابقة اضي.ومنحت جلنـة حتكيم ا ا
ــصـري جــائـزتــهـا اخلــاصـة لــلـفــيـلم ا
(ليل/خارجي) لـلمخرج أحمـد عبد الله
السيد كما نوهت بالفيلم التونسي في
عينيا للمـخرج جنيب بلقاضي.وذهبت
جــائــزة أفـــضل إســهـــام فــني في هــذه
سابقة لفيلم خيط الشتاء بجلدي من ا
جــنـوب أفـريـقـيـا.وفي مـسـابـقـة األفالم
التسجـيلية الـطويلة فاز بـجائزة النيل
الـكـبــرى فـيــلم احملـارب الــضـائع وهـو
ـــــــــركي إنـــــــــتــــــــاج صــــــــومـــــــــالي/د
مــشــتــرك.ومـــنــحت جلــنــة الـــتــحــكــيم
جائزتها اخلاصة لفيلم همس احلقيقة
في أذن القـوة من جنـوب أفريقـيا فـيما
ذهبت جـائزة أفـضل إسهـام فني لـفيلم
احلـــــلـم الـــــبـــــعــــــيـــــد وهـــــو إنـــــتـــــاج
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أريدها الوصول لهذا بعد ما عانيته..
شوار صعـب ولكن أكيـد سعيدة به ا

ولكني تعبت وأخذ مني الكثير).
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كشفتْ الفنانة اللبـنانية نيكول سابا
سبب رفضـها دخـول ابنتـها الـوحيدة
(نيكول) مجال الغناء او التمثيل على
ــــوهــــبــــة الــــرغم انــــهـــــا تــــمــــتــــلك ا
الـفــنـيــة.وحـول ســبب الــرّفض قـالت
ســـابـــا خالل لـــقـــائـــهـــا في بـــرنـــامج
تلـفزيـوني (نيـكول تـأخذ الـكثيـر مني
ومن والـدهـا ولـديـهـا أذن مـوسـيـقـية
وصـــوتــهـــا حـــلـــو وحتب الـــرسم ألن
والـدة والـدهـا يوسـف اخلـال رسـامة
وأشــجــعــهـا عــلـى لــعب الــبــيــانـو أو
تـــرسم... ولــــكن الـــفـن صـــعب.. هـــذه
نصيحـتي لكن في النـهاية سـتفعل ما
تــريــده هي ولــكن أنــا ضــد هــذا ألنه
(أنـــا وصــلت بـــعــد صــعب).وأضـــافتْ
الـكــثــيــر إلى أن أعــيش في سالم وال
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تـســتـعـد فــرقـة الــرافـدين لــلـتـمــثـيل  لــتـقـد
مـســرحــيــة ( شـلـع قـلع كــلــهم حــرامــيـة ) في
ـدة ثالثـة ايام ـقبـل و اخلـامس من نـيـسـان ا
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عـلنت مـجلـة فوربـس التي تـعنى بـأموال
شـاهيـر ان قيمـة الثـروة التي تمـتلـكها ا
عارضـة االزياء الفلسـطينية االصل بيال
حـــديــــد قــــد وصـــلـت في أوائل الــــعـــام
2018 إلى 12 مـــــلـــــيــــون دوالر.إال أن
مـــوقع (ســـتـــنـــادد) الـــبـــريـــطــانـي عــدل
وأضـاف (أن ثـروة العـارضـة الـتي تـبلغ
من الـعمر 22 سـنة فقط تـبلغ مـا يقارب
25 مـلـيـون دوالر وهـو رقم ضـخم جـدا
بـالـنــسـبـة لــشـابـة في بــدايـة مـســيـرتـهـا

العملية).
ــوقع إلـى (أنــهــا انـــضــمت إلى ولـــفت ا
شقيقتها جيجي حديد لتصبح من أعلى
عـــارضــات االزيـــاء أجـــراً عـــلى الئـــحــة

اجمللة الشهيرة).

ـقـبل على اعتـبـارا من اخلـامس من نـيسـان ا
مــسـرح ثــانــويــة ســتـرلـك هـايــتس فـي واليـة
مـــشــيـــغـــان االمـــريـــكــيـــة  اخـــراج الـــفـــنــان

ريكاردوس يوسف وتأليف اكرم السبع.

الـيوم تظـهر علـيك جرأة كبـيرة و تفـيض بالـطاقة. يوم
السعد االربعاء.
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ـطـروقـة  سـتـرى إذا قـررت اخلـروج عن األسـالـيب ا
فرصاً عاطفية جديدة.
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ابحث عن بعض العمل,و اترك صغار األمور لضيّقي
األفق .
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شاكـلك العائلية. وسـتشعر بندم ستجد حـلوالً جيدة 
مؤلم.رقم احلظ.5
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ــــكـن أن جتــــعل أيّ شيء ــــتــــواصــــلــــة  طــــاقــــتك ا
يحدث.رقم احلظ .2
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ألنـك صرفت مـالك بدون حـساب  لـذا ستـجد نـفسك
في حالة مالية صعبة جداً .
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 ركز عـلى االهـداف الـكـبـيرة الـتي تـسـتـحق الـعمل و
التعب و ستجد الطريق الصحيح .
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ا يشـغلك هو اتخاذ بعض االجراءات السريعة احلل 
و االحتياطية .
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يوم سوء التفـاهم بينك وبـ شريكك سـيتبدد بـسرعة
. السعد االثن
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حتـسـبــا لـظــروفك الـصــعـبـة الــعـائــلـة ســوف تـدعـمك
لتخطي األزمة .رقم احلظ 3.
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سـمـاؤك الـغـرامـيـة سـتـصـبح مـشـمـسـة ثـانـيـة. اتـخـذ
أسلوب حياة أكثر رويّة.
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ال تــثق بــبـعـض األشـخــاص الــذين يــخـفــون نــوايـاهم
احلقيقية عنك .رقم احلظ 88.
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رتب الكلـمات حـسب وضعـها الـصحيح
داخل الشبـكة بـحيث حتـصل على كـلمة
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سيد
ذرويش

قرر ترك مـدينة اإلسـكندرية
إلى الـقــاهـرة وتـعــرف عـلى
الــفـــنــان جنـــيب الــريـــحــاني
ـــســرحــيــة وبــدأت وفــرقــته ا
شهـرة درويش وأصبح مـلحـنا
سرحية في ذلك جلميع الفرق ا
الــوقت تـــقـــريــبـــا.طــور درويش
صـرية للمرة األولى وسيقى ا ا
وقدم أكثر من أوبريت غنائي كما
تعـاون مع أشـهـر مغـنـيات الـعـصر

هدي. منيرة ا
وقـدم أوبـرا بـعــنـوان (مـارك أنـطـوان
ــسـرح وكـلــيــوبـاتــرا) عـلى خــشــبـة ا
صـري كتـبهـا سلـيم نخـلة والـشيخ ا
يــــــونس الـــــــقــــــاضي وحلـن درويش
الـفصـل األول وتـوفي قـبل أن يـتـمـها
فـــأكــمـــلـــهـــا الــفـــنـــان مـــحــمـــد عـــبــد
الـــوهــــاب.وســـجــــلت ثالث شــــركـــات
اسـطوانـات مـوسـيـقـيـة بـصـوت سـيد
درويش .تـوفـي سـيــد درويش في 10
أيلول 1923 عن عمر ناهز 31 عاما.
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نيكول سابا
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الــصــابــرة ونــرفع
االكف الى الـبـاري
عزوجل في الدعاء
كل يوم ونساله ان
يــتـــغــمـــد شــهــداء
الـعــبـارة بـرحـمـته
الـــــواســـــعـــــة وان
يــــشــــفـي جــــمــــيع
ـــصــابـــ بــاذنه ا
تـعالى وان يـصـبر
ذويــــهم ويـــعـــطف
عـــلـــيـــهم الـــبــاري
بالصبر والسلوان
وانا لـله وانـا اليه

راجعون ).
وقال الفنان الرائد
ســـــــــــــــــــــــــــــــــامـــي
عبـداحلميـد(بصرا
حــة ال اجـد كــلـمـة
تــــفي حـق هـــوالء
االبـــريــــاء الــــذين

اخذهم نـهر دجـلة بعـد غرق الـعبارة 
وبــحـزن شــديـد نــقــيم فـعــالـيــات يـوم
ـي في ايـــام حــزيـــنــة ــســـرح الـــعــا ا

والـصـبــر والـسـلـوان لــذوي الـضـحـيـا
والشفاء العاجل للجرحى ).

ـشهـداني(ال اجد اية ـمثل طه ا وقال ا
كـلـمـة تفي بـحق هـوالء االبـريـاء الذين
اخـذهم نــهـر دجــلـة وخــطف فـرحــتـهم
بــاعـيــاد الــربـيع ونــوروز والــذي اخـذ
ســابــقــا الــكــثـــيــر انــا لــله وانــا الــيه

راجعون).
وقــــــال رئــــــيـس احتــــــاد االذاعــــــيـــــ
والتـلفزيونـي مظـفر سلـمان في وقفة
تأبـينيـة اقامهـا االحتاد في مقـره ظهر
ـــاضي(حتــول ابــهج االيــام الــســبت ا
بالنسـبة للعراقـي الى مأساة خطفت
الـكـثـير من االرواح الـبـريـئة بـعـد غرق
عــبــارة كـانـت مـكــتـضــة بــالـكــثــيـر من
احملـتــفـلـ بــاعـيـاد الــربـيع ونـوروز 
ـنا وحـزنا كـثيـرا على االرواح التي تأ
جــرفــهــا نــهــر دجــلــة ونــسـأل الــله ان
يـسكن الـضحـايا فـسيح جـناته ويـلهم

عوائلهم الصبر والسلوان).

مـهـدي( اجـتـمـعـنـا مـسـاء الـسـبت في
سرح ناسـبة يـوم ا سـرح الوطـني  ا
ي  ولالسـف حــادث الـــعــبــارة الــعـــا
االلـيم اخـذ فــرحـتـنــا  فـاحلـادث اخـذ
الكثير من االبرياء خصوصا االطفال
نـسـأل الـله ان يـسـكن اجلـمـيع فـسيح

جناته).
وقـالت الـتشـكيـلـية فـاطمـة الـعبـيدي (
تتعـثر الكلـمات والعبـارات في فاجعة
وصل الذين اليمة اصابت اهلنا في ا
ذاقــوا عــذابـــات اجملــرمــ الــدواعش
لـتـصيـبـهم مصـيـبة الـعبـارة الـفاجـعة
الـتي ادمت قـلـوب الـعـراقيـ وكل من
تـابع تـفـاصـيــلـهـا والنـسـتـطـيع اال ان
ؤلم وان نـعبـر عن حـزننـا الـعمـيق وا
نسـاله تعـالى ان يصبـراهلـنا وعوائل
وصل وضيوفـهم على ماصابهم من ا
مصيبـة وفاجعة راح ضحـيتها اطفال
بـعـمـر الـورد ونـسـاء وشـبـاب شـهـداء
ولى ان عـنـد ربـهم يرزقـون سـائـلـ ا

اليـمة). واشار الـتشـكيلي هـيثم حسن
ـصــاب اجلـلل الـذي اصـاب الى ان ( ا
وصل احلدباء هو اهلنا وذوينـا في ا
مصاب كل العراقي وهي
فـاجـعـتـنـا في عـيـد الـربيع
الــــذي حــــصــــد عــــشــــرات
الشهداء جلهم من االطفال
والــــنــــســــاء والــــشــــبــــاب
فاليــسـعـنـا الى ان نـبـتـهل
لـلبـاري عـزوجل ان يصـبر
ذوي الـشهـداء وان يـتغـمد
شهدائنا بـالرحمة ويشفي
اجلـرحى والنـنـا لـسـنا في
وقـت نـريــد ان نــحــمل ايـة
جــهـة مــسـؤولــيـة احلـادث
فـجع قـبل ان نبـتهل الى ا
الــلـه عــزوجـل ان يــصـــبــر
ـــوصل وانه اهــلـــنـــا في ا

لسميع قدير ) .
واشـــار الــــفـــنــــان عــــقـــيل

يتغمد جـميع ضحيا الـعبارة برحمته
الـــواســعـــة وان وقـــفــة احلـــداد الــتي
وقفـتـها جـمـعـية الـتـشكـيـليـ صـباح
السـبت هي جزء بسـيط للـتعاطف مع
ــــوصل ونــــقـــول لــــهم اهــــلــــنـــا فـي ا
مـصـيـبــتـكم هي مـصــيـبـة الـعـراق من
شـمـاله الى جـنـوبه بل انـهـا مـصـيـبـة

االنسانية ).
وعبر الفنان سعد عزيز عبد الصاحب
ـتــنـا كـثـيـرا حـادثـة عن حـزنه قـائال(آ
وصل التي اودت بحياة العبارة في ا

الكثير من االبرياء).
وسـيقي صـالح كولة ( وقال الـفنـان ا
نـقف جــمـيــعـا وقــفـة حــداد والم عـلى
ــة اصـــابت اهــلـــنــا في فــاجـــعــة مـــؤ
ــوصـل الـــتي كـــانت تـــســـتــعـــد الى ا
االحـتـفـال بـعـيـد الـربـيع لـيـتـحـول مع
االسـف الى ربــــيع مـــفــــجع ونــــســـاله
تـعـالى ان يحـشـرضحـايا الـعـبارة في
جـنـات الـنـعيم
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الـكاتب واالعالمي العـراقي شكر
ـعـزين بـوفــاة شـقـيـقه زاحم في ا
بـغـداد واقيـمت له مـراسم الـعزاء
ـدة يومـ بـحضـور شـخصـيات

انية ووزراء. اعالمية وبر

وت في احتاد االذاعي      5ÐQð∫ قراءة سورة الفاحتة على صحايا عبّارة ا

وصل تزيّن احد اروقة قلعة اربيل كلمة ا

وصل WFłU∫ وقفة احتجاجية ضد االهمال الذي تسبب بفاجعة ا


