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احلـريـة الــتي تـتـمـتـع بـهـا الـفــضـائـيـات االعـالمـيـة ومـواقع
التواصل االجتماعي هل تعتبر نعمة ام نقمة ?
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قـد تـكــون نـعــمـةً بـلــحـاظ مـا كــانت عـلــيه االوضـاع في ظل
الدكتـاتوريـة البـائدة حيـث كانت االخبـار ال تتـجاوز الـتغني

بالقائد الضرورة وعبقرياته وخطاباته ..!!
االّ انهـا قـد تـكون نـقـمةً عـلـيـنا بـلـحاظ مـا حتـمل من أخـبار

واطن ..! الفساد والتهاون بسالمة الوطن وا
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ولـقــد انـطــلـقت الــشـائـعــات بـكــثـافــة لـتـعــمّق الـشــكـوك في
السلطوي الـعراقي عمـوما في ظل صمت مريب من قبل
أجهزة االعالم الرسمي للكشف عن احلقائق وتنوير الراي

العام .
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واشتـدت نـشاطـات مـا سمّي ( بـاجلـيوش االلـكتـرونـية) في
ظل األزمة الكبيرة الراهنة للتسقيط السياسي من جانب 

واثارة الفتنة وخلط األوراق من جانب آخر .
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انهـا عمـليـات مسـمومـة مدفوعـة االجر تـقف وراءهـا جهات
معادية للشعب والوطن ...
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وأغـرب مــا سـمــعــنـاه لــيـلــة أمس من احــدى الـفــضـائــيـات
الـعـراقـيــة أنَّ الـوزيـر الـذي نـفى عــمـله بـاسـتــيـراد الـقـنـابل
سـيلـة للـدمـوع والتي اسـتخـدمت بـكثـافة ضـد احملتـج ا
السلمي  هو الذي وقّع العـقد مع احلكومة الصربيّة على
توريدها لـلعراق وانـها ليسـت مسيلـة للدمـوع فقط بل انها

يتة ..!! قاتلة 
واألرقـام الــضــخــمـة لــعــدد الـشــهــداء تــؤكـد ذلك –لالسف

الشديد –
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الي بأجلى صُوَرِهِ ذكور كان مثـاالً للفساد ا ثم ان العقد ا
ـا  التـعاقد عـليه قد وأشكالِهِ حـيث انّ القـيمة احلـقيـقية 
ضُــرِبَـتْ بــأضـــاعــفـــهــا وكـــانت عـــمــولـــة الــوزيـــر اخملــتص
ئة فيما ذهب الباقي الى طرف آخر...!! بحـــــــدود   20 با
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ُــرعــبــة تــعــتــبــر أكــبــر احملــفــزات عــلى ان هــذه االخــبــار ا
االحتجاجات الشعبية الـعارمة  واالصرار على مواصلتها
حـتى اخلالص مـن الـســلـطــويـ كــافـة وفي هــذه االجـواء
ـشــحـونــة بـالــتـوتــر البـد من اتــخـاذ االجــراءات الـكــفـيــلـة ا

بتوضيح احلقائق للجماهير الغاضبة .
بـادرة الى إحالة فان كانت تـلك االخبـار صحيـحة فيـجب ا
ذكـور الى القـضاء واتخـاذ ما يـلزم من االجراءات لف ا ا
دون مـجـامــلـة او انــحـيــاز الي طـرف ... فـاحلـق أكـبـر من
االشخـاص  ومصـالح الـشعب والـوطن ال مـساومـةَ عـليـها

على االطالق .
وان لم تـكن تــلك االخــبـار صـحــيـحــة فـلــتُـتــخـذ االجـراءات
الـفـضـائــيـة بـحق مَنْ أشـاعــهـا وطـبّل لـهــا وزمّـر وأرسـلـهـا

سلمات التي ال غبار عليها . ارسال ا
ـطـبق- انّ أُذن الـسـلــطـة الـصـمــاء والـتـزامــهـا بـالـصــمت ا
ثابـة االنتـحار الـسياسي  وهي تسمـع ما يثـار-  يعـتبـر 
كن قبوله باي حال من االحوال ... واالجتماعي الذي ال 
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انّ تـشكـيل جلـنـة حتـقـيق خـاصـة من قـبل مـهـنـيـ نـزيـه
واعالن نـتـائج الـتـحـقـيق بـسـرعـة هو أول اخلـطـوات الالزم

ضمار اتباعها في هذا ا
ان وهذا أضعف اال

االّ ان التجربة دلّتْ على أنَّ تقارير
الـلـجــان ال تـشـفي الــغـلـيل وهي ال
تــــشــــتــــمل فـي الــــغــــالب االّ عــــلى

الضئيل القليل من احلقيقة ..!!
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{ ناشفيل  –وكـاالت - أشارت مراجعة بحثية إلى
ـــزيـــد من األلـــيـــاف والـــلـــ (أن مـن يـــتـــنـــاولـــون ا
(الـــزبـــادي) قـــد يــكـــونـــون أقل عـــرضـــة لإلصـــابــة
ن بسـرطان الرئة حتى وإن كانـوا مدخن مقارنة 
ال يـســتـهــلـكـون الــكـثـيــر من هـذه األطــعـمـة).ودرس
الـبــاحـثـون بـيـانـات عـشــر دراسـات سـابـقـة شـمـلت
نـحـو  1.45مـليون شـخص بالغ في آسـيا وأوروبـــا
تـحدة. وبعد مـتابعـة على مدى  8.6عام والـواليات ا
توسط  توثيق  18822حالة إصابة بسرطان في ا

الرئة.
ن لـم يــتــنــاولــوا الـــلــ الــزبــادي عــلى ومــقــارنــة 
اإلطالق كــان من اســتــهـلــكــوا أكـبــر قــدر مـنه أقل
ـئــة لإلصــابــة بـســرطـان عـرضــة بــنـســبـة  19في ا
الـرئة.وقال البـاحثون في دراستـهم التي نُشرت في
دورية اجلـمـعـية الـطـبيـة األمـريكـيـة لطب األورام(إنه
تبـ أن من تنـاولوا أكـبر قـدر من األليـاف الغـذائية
ــئــة لإلصــابــة كــانـــوا أقل عــرضــة بــنــســبــة  17بــا
بسرطان الرئة.أما من تناولوا أكبر قدر من األلياف
وأعـلـى كـمــيــة من الـلــ فــكـانت نــســبـة إصــابــتـهم
ئـة عمن تـناولـوا أقل قدر بـسرطـان الرئة أقل  33بـا
ـركز منـهـما). وكـتـبت الدكـتورة شـيـاو أو شو من ا
الطـبي التـابع جلامـعة فانـدربلت في نـاشفـيل بوالية
تـنيـسي وزمالؤها فـي البـحث (تشـيـر دراستـنا إلى
فائـدة صحية جـديدة محتـملة لزيـادة األلياف والل

في الـغـذاء في مـجـال الـوقـايـة من سـرطـان الـرئـة).
وظـلـت الـصــلــة قــائــمــة بـ انــخــفــاض احــتــمـاالت
ــزيـد من اإلصــابـة بــســرطـان الــرئــة وبــ تـنــاول ا
األليـاف واللـ حتى بعـدما رصـد الباحـثون عادات
. وخـلصـت الدراسـة إلى أن مـن لم يـسبق الـتـدخـ
لـهـم الـتـدخـ تـقل احـتـمــاالت إصـابـتـهم بـسـرطـان
ئة عند تنـاولهم أعلى مقدار من الـرئة بنسبة  31 بـا
دخـن ئـة عنـد ا األلـياف والـلـ مقـارنة مع  24 بـا

. دخن السابق ئة عند ا و 34 با
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{ لــوس اجنــلــوس - وكــاالت - يـطــرح طــاقــمـان من
مالبس بـــاتــمـــان وروبــ وصــفـــا بــأنـــهــمـــا الــزيــان
سـلسل الـوحـيدان الـكامالن الـلذان ارتـداهـما بـطال ا
الـتـلـفـزيـوني الـذي عـرض في الـسـتـيـنـيـات لـلـبـيع في
مـزاد في لـوس اجنـلوس حـيث قـرر مـالكـهـمـا أن يظل
مثالن صـورة معا.وارتـدى ا بطال قـصص الطفـولة ا
آدم ويـسـت وبـرت وارد طـاقـمي األزيــاء وهـمـا ضـمن
مــجـمـوعـة تـضم أكـثـر من  200قــطـعـة تـرجع لـعـصـر
الــثـقـافـة الـشـعـبــيـة في الـسـتـيـنـيــات مـطـروحـة لـلـبـيع
وجمـعها األمـريكي جـون أزاريان على مـدى أكثر من
ثالثــ عــامـا. وذكــرت دار بــروفــايـلــز إن هــســتـوري
توقع أن يجلب الطاقمان ما ب للـمزادات ( أنه من ا

ــزاد الــذي يـقــام في  200ألــفـا و 150 17ألـف دوالر في ا
قـبل). وقال أزاريـان (إن طاقمـي أزياء بطـلي برنـامجه كانـون األول ا

فضل فـي الطفـولة سـيعـرضان لـلبـيع معـا).وأضاف (ال أريد أن الـتلـفزيونـي ا
أفرقهمـا. إنهما الطاقمان الوحيدان األصليان والكامالن في العالم. هناك أطقم
أخـرى لـكن ينـقـصـها بـعض الـقطـع وهنـاك قـطع غيـر أصـليـة لـكن الـتي أملـكـها
ـزاد ستـرات ارتداهـا ليـونارد ئـة). تـشمل الـقطع األخـرى في ا أصـلـية  100بـا
نـيموي الـذي جسـد شخصـية مـستر سـبوك وولـيام شاتـنر في شـخصيـة كاب
جيمس تي. كـيرك في مسـلسل ستار تـريك: ذا أورجينال سـيريس والزي الذي
ارتـدته ليـندا كـارتر في مـسـلسل ونـدر وومن في السـبـعيـنيـات والطـاقم الوردي
الشهـير في مسلسل آي در أوف جـني والذي يتوقع أن يبـاع مقابل ما يصل
ـئة فـقط من مـجمـوعة أزاريان ـزاد نحو  25با ـثل هذا ا إلى  55ألف دوالر. و

للثقافة الشعبية التي تضم نحو  1500قطعة.
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بـور - وكاالت - نفقت { كواال
آخر أنثى وحيد قرن سومطري
ـاضي في مـالــيــزيـا الــســبت ا
والـتي كانت يـومـا منـتـشرة في
أنـحـاء آسـيـا لـتـعـيش مـعـا في
مجموعات صغيرة معظمها في

إندونيسيا.
وكـانت األنثـى األخيـرة الـنافـقة
ـان ومـاتت عن عـمـر تـســمى إ
عـامــا مـتــأثـرة بــإصـابــتـهـا 25
بــالــســرطــان في واليــة صــبـاح
الواقـعة بـجزيـرة بورنـيو حيث
كـانت تتـلقى رعـاية في مـحمـية
طـبـيـعـيـة مــنـذ اصـطـيـادهـا في
عــام .2014 وقـــال مــديــر إدارة
احليـاة البـرية في واليـة صباح
ـان أوجـســتـ تـوجـا (مـوت إ
ـا كنـا نتـوقع لكن جـاء أسرع 

كــنــا نــعـــلم أنــهــا ســـتــبــدأ في
الشعور بألم كبير). 

وأعـــلــنت مــالـــيــزيــا أن وحــيــد
الـــقــــرن الـــســــومـــطــــري صـــار
مــنــقـرضــا لــديــهــا عـام .2015
ونـــفق آخـــر ذكـــر وحـــيـــد قــرن
ســـومـــطــري فـي مــالـــيـــزيــا في
عني أيار.وبحسب تقديرات ا
بـاحلـفـاظ عـلى الــبـيـئـة يـعـيش
حــالــيــا عــدد يــتــراوح بــ 30
و 80وحــيــد قـــرن ســومــطــري
مـعـظمـهـا في جـزيرة سـومـطرة
اإلنــــدونــــيــــســـيــــة والــــشــــطـــر
اإلنـــــدونــــيـــــسـي من جـــــزيــــرة
بـورنـيـو.وحتـاول مالـيـزيـا مـنذ
عام  2011زيـادة أعـداد وحـيـد
الـقـرن الـسـومــطـري بـحـوزتـهـا

لكن دون جدوى.
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رتبة األولى في احـتل بيل غيتس ا
تـصـنـيف وكــالـة بـلـومـبـيـرج ألكـثـر
ــيــة ثــراء في 500 شــخــصــيـــة عــا
الـــعــــالم لــــلــــعـــام اجلــــاري وذلك
جموع ثروة يقدر بـ 110مليارات
دوالر فـيـمـا تـضـمن الـتـصـنيف 5
رجـــال أعـــمـــال ســـعـــوديـــ بـــلغ
مـــجــمـــوع ثـــرواتـــهم نـــحــو 35.13

مليار دوالر.
وقـائمة األثـرياء السـعودي حسب
الـتــصـنــيف  تـضــمن : الـولــيـد بن
طالل  13.9 مـلـيـار دوالر و مـحـمد
الـعمودي  8.65 مـليارات دوالر و-
مـــحـــمــــد عـــيـــسـى اجلـــابـــر 7.19
مـــلــــيـــارات دوالر و ســـلــــطـــان بن
مــحــمـد بـن سـعــود الــكــبــيـر 5.39

مليارات دوالر.

ـقـرر أن يــتـمـهـا في اجلـامـعــيـة ا
تـــســـعــة أشـــهـــر. وقــال ســـيــورد
هالـشوف مـدير الـبرنامـج (سرعة
ـكن تـصـور ما عقـله مـذهـلة.. ال 
ـا يـكون أذكي يدور في رأسه. ر
بـثالث مــرات من أذكى طــالب مـر
وسـوعة علـينـا من قـبل). ووفقـا 
جـيـنـيس لألرقـام الـقـيـاسـيـة فـإن
أصـغـر خـريج جـامـعي حـتى اآلن
هو األمـريكي مـايكل كـيرني الذي
حـصل عـلى الـشـهـادة اجلـامـعـيـة
في عام  1994عـنـدمـا كـان عـمره
عشر سنـوات وأربعة أشهر. وفي
األوقـــات الـــتي ال يـــكـــون فـــيـــهــا
بــــاجلـــامـــعـــة يــــقـــول لـــوران في
تصـريح (إنه يـتجـول مع كـلبه أو
يـتـسـلى بــألـعـاب الـكـمـبـيـوتـر أو
يـــــنـــــشـــــر صـــــورا عـــــلى مـــــوقع

إنستغرام).

الــــبــــدء في إعــــداد الــــدكــــتـــوراة
ودراسـة الــقـلـيل مـن الـطب ولـكن
قـبل ذلك سـآخـذ عـطـلـة).وبـعد أن
رحلة الثـانوية كاملة أ لوران ا
فـي نــــحــــو عــــام بــــدأ الــــدراســـة

عـــنــدمـــا يـــحــصل عـــلى شـــهــادة
الــبـــكــالــوريــوس فـي الــهــنــدســة
الكهربـائية من جامـعة آيندهوفن
ـقبل.وقال للتـكنولـوجيا الـشهر ا
ا بعـد التخرج (أعتزم عن خطته 

{ امـســتــردام - وكـاالت - يــبـدو
لوران سيـمون وهو يـداعب كلبه
الــصــغــيـر بــ ذراعــيه مــثل أي
طـفل في التـاسـعـة من عـمـره لكن
األمر يـخـتلف كـثـيرا عـنـدما يـبدأ
فـي وصـف عــــــمـــــــله فـي إحــــــدى
جــامــعــات هــولــنــدا وهــو يــطـور
دائرة كـمبـيـوتر حتـاكي جزءا من
مخ اإلنسـان.ويـقول عن مـشروعه
الـذي أطــلق عـلــيه اسم (مخ عـلى
شـــريـــحـــة) والـــذي يـــجـــمع بـــ
مجالي الطب احليـوي والهندسة
الكهربائية (ما نقوم به هو وضع
خاليـا عـصـبــيـة صـنـاعـيـة وعـمل
عـرفة أثر الدواء على توصيالت 
خ). والطفل الـبلجيكي جزء من ا
ـعجـزة الـذي يـبـلغ مـعـدل ذكائه ا
درجة في طـريقه ألن يـصبح 145
أصــغـر خــريج جــامـعي بــالــعـالم
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ألــغت دار فـيــكــتــوريـا ســيــكـريت
لـــلــــمالبس الــــداخـــلـــيـــة عـــرض
أزيـائــهــا الـســنــوي وسط تـراجع
ــشــاهــدة وانــتــقـادات مــعــدالت ا
متـزايـدة لـلحـدث الـشهـيـر.وأطلق
أول عـــــرض أزيــــاء لـــــلــــدار عــــام
 1995وكان ذات يوم حدثًا مهمًا
حملــبي ثــقــافــة الــبــوب وجــاذبــا
شاهدين كل عام.لكن في الي ا
ــاضي حــصل الــعــرض الــعــام ا
عــلى أدنى مــعــدالت مــشـاهــدة له
عــــلى اإلطـالق ووجـــهـت لــــلـــدار
انــتـقــادات بـالــتـمــيــيـز اجلــنـسي
والـــــــقِــــــــدم واالفـــــــتــــــــقــــــــار إلى
الـــتـــنـــوع.وقـــالت الـــشـــركــة األم
للعـالمة التـجاريـة إل براندز (إن
تطوير إستراتيجيتها التسويقية
ــديـر ضــمن أولــويـاتــهــا).وقــال ا
ــالي ســـتــيــوارت بــورغــدوفــر ا
للمستثمرين خالل مناقشة أرباح
الشركة وفقا لتقرير للبي بي سي
كـننا (إننا نـحاول مـعرفة كـيف 
الــنـهــوض بــالـعالمــة الــتـجــاريـة
وإيــصـالــهـا إلـى الـعــمالء بــشـكل
أفـــضل).لــــكـــنه أكـــد (أن عـــروض
األزياء كانت جانبا مـهما للعالمة
الــتــجــاريـة وإجنــازا تــســويــقــيـا
بارزا). ويشارك في عرض األزياء
الـــــســــنـــــوي بـــــعض من أفـــــضل

عــــارضـــات األزيــــاء في الــــعـــالم
وغـالــبـا مـا يـرتــدين تـصــمـيـمـات
فـنــيــة حتـتــوي عـلى الــكـثــيـر من
الـتـفـاصــيل. ومـثل عـرض األزيـاء
عالمة فـارقة في حـياة الـعديد من
ا في ذلك ـيات  العارضـات العا
تـــايـــرا بـــانـــكس و هـــايـــدي كالم
ومـيــرانـدا كــيـر.ويــبـدو أن تــغـيـر
تــوجـهــات اجلــمـهــور جتــاه مـثل
هـــذه الـــعـــروض قــد أثـــرت عـــلى
مــبــيــعــات الــدار وعــلى الــعالمــة
بيعات التجاريـة ككل.فقد أثـرت ا
الـضـعـيفـة لـفـيـكـتـوريـا سـيـكريت
علـى أداء الشـركـة األم إل بـراندز
حيث سجلت خسـارة إجمالية

في مـــبـــيـــعـــات الـــربع
الــثـالـث الـتـي أعـلن
عنـهـا هذا األسـبوع
252 قـــــــــــــــــدرت بـ 
مـلـيــون دوالر. كـمـا
واجــهـت الــعـالمــة
التجارية للمالبس
الــداخــلــيــة أيــضـا
عـددا من اخلالفـات
فـي الــــــــــفــــــــــتــــــــــرة
األخيـرة.فـفي الـعام

ــاضـي أثــار تـــصـــريح أدلى به ا
مـــديـــر الــتـــســـويق الـــســـابق في
الــشـــركــة إد رازق جملـــلــة فــوغ
ردود فعل غـاضـبة حـيث قال (إن
ـتـحـوالت جــنـسـيـاً الـعـارضــات ا
ليس لـهن مكـان في عروض أزياء
الـشـركــة). واعـتـذر رازق في وقت
الحق عـن هـــذه الـــتـــصـــريـــحـــات
وغادر الشركة في وقت سابق من
هـذا الــعــام. كـمــا تـأثــرت سـمــعـة
شـركــة إل بــرانـدز أبــضـا بــسـبب
ـلـيـاردير لي صـداقة مـؤسـسـهـا ا
ال األمريكي ويكسنـر مع خبيـر ا
.وقــد الــراحل جـــيــفــري إبــســتــ
انتحر إبست في زنزانة السجن
في آب من هذا الـعام بـينـما
كـان يــنـتــظـر احملــاكـمـة
بـــــتــــــهـــــمـــــة االجتـــــار
بــــــــاجلــــــــنـس.وكـــــــان
ويـــكـــســـنـــر قـــد عـــ
إبستـ مسـتشارًا له
لـكــنه قــطع عالقــته به
في ?2007واتــــــهــــــمه
بـــاخــــتالس أمــــوال من

الشركة.
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{ غــــــــزة  –وكـــــــــاالت - قــــــــال
مــسـؤولـون فــلـسـطــيـنـيـون ( إن
ـزود اخلـشـبي الذي قـطعـا من ا
ــسـيح رضــيـعـا يــقـال إنه ضم ا
ســـــتـــــعـــــود إلى بـــــيـت حلم مع
ــيالد).وقــال احــتــفــاالت عــيــد ا
رئـيس بــلـديـة بـيت حلم أنـطـون
ســــلــــمــــان لــــوكــــالــــة األنــــبــــاء
الـفــلـســطــيـنــيـة (وفــا) (إن هـذه
اخلــطــوة أعــقــبت أحــدث زيـارة
قــام بـهـا الـرئـيس الـفـلـسـطـيـني
محمود عـباس للفـاتيكان والتي
طـلب فيـهـا من البـابـا فرنـسيس
عـــودة الـــقـــطع احملـــفـــوظـــة في
كـنـيسـة سـانتـا مـاريا مـجـيوري
في رومـا).وقال سـلـمـان (إن تلك
الـقطع أُخـذت من بـيت حلم مـنذ
رجح اآلن نـحـو ألف عام ومـن ا
أن تـــــوضـع داخل كـــــنـــــيـــــســـــة
الصــقـة الــقــديـســة كــاتــريــنــا ا
زود ـهد في مـيدان ا لكـنيـسة ا
ـكـان الـذي يــشـتـهـر بـأن وهــو ا
ـسـيح ولـد فـيه).وقـالت عـضـو ا
اللجنـة الرئاسية الـعليا لشؤون
الــكـنــائس أمـيــرة حـنــانـيـا ( إن
الـقطع سـتـعـود يوم  30تـشرين
الثاني اجلاري وهو اليوم الذي
ـيالد تــضـاء فـيه شـجــرة عـيـد ا
ــزود).مـــؤكــدة في فـي مــيـــدان ا
تـــصــريـح (إنه حــدث تـــاريــخي.
كـانه األصلي وسيكون سيعود 
عنـصر جـذب للـمؤمـن جـميـعا
سواء أولـئك من داخل فـلسـط

أو مـن يـــــأتـي مـن الــــــســـــواح).
وأضــافت (أن نــحــتــفل بــأعــيـاد
ــــزود ــــيـالد في ظل وجـــــود ا ا
ــقـدس الـذي ولـد فــيه الـسـيـد ا
ـسـيح سـيـكـون شـيـئـاً مـذهال ا
وحدثـاً كـبيـراً). وعـلى الرغم من
ـة أن مـصـدر هـذه الـقـطع الـقـد
مـحاط بـالـشكـوك فإنـهـا مقـدسة
ــتــديــنــ ــســـيــحــيــ ا لــدي ا
ـرون ومـنـهـم الـزائـرون الـذين 
دخل احلجـري الضيق في من ا
ـهـد عـلى مـدار الـعـام كـنــيـسـة ا
لزيـارة الكـهف الذي شـهد ميالد
ـــثل اجلـــزء ـــســـيـح والـــذي  ا
األهم من هـذه الـكـنـيـسـة.وتـأتي
عـودة هـذا األثــر وسط مـنـاقـشـة
أوسـع حــول مـــا إذا كـــان يــجب
ــتـاحف عــلى جـامــعي اآلثـار وا
فـي الـغــرب أن يــعــيــدوا الــقـطع
األثــريــة الـتـي في حـوزتــهم إلى
دولــهــا األصـلــيــة.ويـقــول مـوقع
كنـيسـة سانـتا مـاريا مـاجيوري
عــــلـى اإلنــــتــــرنـت (إن الــــقــــطع
ـزود تــرقــد أمـام الـبــاقــيـة مـن ا
ـذبح الــرئـيـسي في الـكـنـيـسـة ا
فـي إنـاء مـن الـكــريــســتــال عـلى
شـــــــــكـل مـــــــــهـــــــــد). وجتـــــــــرى
ـيالد في االســتـعـدادات لـعــيـد ا
بـيت حلم خـاصـة لـلـمـسـيـحـي
الـذين يـشـكـلـون نـحـو واحد في
ئـة من الـسكـان الفـلسـطيـني ا
في غـــزة والـــضـــفــة الـــغـــربـــيــة

والقدس الشرقية.
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دينة بيت حلم في فلسط مشهد 

عارضات أزياء من تصميم سيكريت

وحيد قرن سومطري

زي من شخصية
باتمان


