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ـتـحـدة نـظـمت له ـقـيم بـالـواليـات ا الـتـشـكـيـلي الـعـراقي ا
: وزارة الـثقـافـة  الـسـعوديـة  مـعـرضـا بعـنـوان (بـعـد ح
الكـعبي وتالمـيذه) أقيم في قـصر طـويق بالـرياض والذي
اضـي ويتـواصل حـتى  10 أذار افـتـتح في  20 شـبـاط ا
اجلاري متضمناً أعماالً للكعبي إلى جانب أعمال ألربعة

من الفنان السعودي الذين درسوا على يده.
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ـــقـــيم في الـــطـــبـــيب الـــعـــراقـي ا
بـريـطـانـيـا شـارك في مـؤتـمر طب
وجــراحـــة الـــعـــيــون الـــذي عـــقــد
مـؤخـرا في دبـي بـدولـة االمـارات

العربية.
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لـتقى االذاعي والتلفزيونـي العراقي تلقى امنيات رئيس ا
االوساط الفـنية واالعالميـة بالصحـة الدائمة بـعد تعرضه
ـارساته لـنشاطـاته االعالمية لوعـكة صحـية حالت دون 

عتادة. واالجتماعية ا
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رئـيس جامـعة األميـرة سمـية للـتكنـولوجـيا االردنيـة افتتح
ـعـرض الـفـني لــطـلـبـة اجلـامـعـة الـذي ـاضي ا االربـعــاء ا
تـنـظـمه رابـطـة الـفـنانـ الـتـشـكـيـلـيـ في كـالـيـري إطاللة

دة أسبوع. الويبدة  ويستمر 
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ـيــة االردنـيـة ضـيـفـهـا مـنـتـدى الـرواد الـكـبـار في االكـاد
ــيــ نــضــال عــمــان مــســاء امس الــســبت  مع االكــاد
الـشـمـالي و دالل عـنـبـتـاوي في جـلـسة اسـتـذكـار لألديب

الراحل بدر عبد احلق.
w½«bL(« ÈdAÐ

ـيــة الـعـراقـيــة اخـتـارتـهــا وزارة الـتـعـلــيم الـعـالي االكـاد
والبحث الـعلمي العراقية  كأحد أعضاء  جلنة استحداث
ــاجـسـتـيـر فـي كـلـيـة اإلعالم بـجــامـعـة االنـبـار- دراسـة ا

تخصص صحافة.
d³Ý« wMOł

ـمـثـلـة الـسـوريـة كـتـبت عـبـر صـفـحـتـهـا في احـد مـواقع ا
الـتـواصل االجتـماعي (انـتـظروني قـريبـاً برمـضان 2020
أحـداث جــديــدة في مــســلــسل احلــرمـلك 2 بــشــخــصــيـة

فيكتوريا).
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ي سعيد جمال الدين الكـاتب السوري صدر له ولالكاد
مـا يـنغ جيغ  رئـيس قسـم اللـغة الـعربـيـة في جامـعة صن
يـات ســ الـصـيــنـيـة كــتـاب عـلـى صـورة بـحث بــعـنـوان

(كيف تفكر الدول?).

حـاول الـنــظـر إلى االمــر بـوجــهـة نــظـر مـخــتـلــفـة.يـوم
. السعد االثن
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زمــيل ســيــشــاركك مــتــعــة الــنــجـاح ويــكــون له نــفس
اجتاهاتك.رقم احلظ .9
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من الضـروري أن تضع غرورك جانبا إذا كنت ترغب
في تنمية عالقة واعدة.
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ـزاج والـتــردد الـشـديـد كـمـا تـمـتـاز تـتــصف بـتـقـلب ا
بالذكاء.رقم احلظ .8
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مـن احملـتــمل جـدًا أن تــتــسـبب رؤيــتك الــضـيــقـة في 
مشاكل في حياتك العائلية. 
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ـغــامـرات والــعالقـات حتب االسـتــكــشـاف وخــوض ا
زيد من األصدقاء. االجتماعية وتكوين ا
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ـــنــاسب ضـــروري إذا كــنت ال الـــتــدخل فـي الــوقت ا
ترغب في أن يتطور صراع.
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جتــنب تــفــضل أن تــصــبح مــحط اهــتــمــام اجلــمــيع 
رقم احلظ .6 الغرور
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يـوم ــرح مع األصــدقــاء ـزيــد مـن ا الــوقت مــنــاسـب 
اليسعد االربعاء.
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ــيـز الـيــوم تـواصــلك مع شـخص ذو تــأثـيـر أهم مـا 
دى على حياتك. طويل ا
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ـرح فمن احملتمل ان تلتقي انطلق في أمـسية مليئة با
بشريك العمر.
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تـتـعـرض لــبـعض االنـتــقـادات من أشـخــاص مـقـربـ
منك.رقم احلظ .3
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امأل الدوائـر تـشكل مـرادفة
للـكلـمات بـحيث تـنطلق من
الــــــدائـــــرة (أ) مــــــرورا الى
الــدائــرة (ب) كي حتــصل

ـطـلـوبة: عـلى الـكـلـمـة ا
(مدينةعربية):
نافس  1-ا

 2-جبال أوربية
 3-عــــادة ســـيــــئـــة في

الكالم
 4-خضوع بالرغبة

 5-مواثيق
دن  6-حروب داخل ا
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تصدر األلبوم السابع للمغني الكندي جاس بيبر قائمة أكثر
تحدة محطماً الرقم األلبومات الفردية مبيعاً في الواليات ا

القياسي الذي حققه أسطورة الروك أند رول األمريكي إلفيس
بريسلي قبل  59عاماً.وأصبح بيبر أصغر مغنٍ حتتل ألبوماته
ركز األول في قائمة األلبومات األكثر مبيعاً في عمر السبع ا

اخلامسة والعشرين; إذ كان إلفيس بريسلي في سن
السادسة والعشرين ح حقق هذا الرقم القياسي بألبومه
السابع بلو هاواي عام .1961ووفقا للبي بي سي (يعد
عنون(تغيرات) أول ألبوم يصدره بيبر منذ 4 األلبوم ا

اضي  231 ألف نسخة سنوات. وقد بيع منه األسبوع ا
تحدة.وتناول ملكة ا ليحتل مركز الصدارة في أمريكا وا
النجم الكندي في ألبومه قضية النجومية ورحلته من سن
مثلة راهقة كما يكرّس عدة أغانٍ لزوجته اجلديدة ا ا

وعارضة األزياء هيلي بالدوين). والقى ألبوم بيبر ردود فعل
ملكة ترحابا من النقاد األمريكي أكثر من نظرائهم في ا
ز بغناء بيبر تحدة.وفي ح أشادت صحيفة نيويورك تا ا
الذي وصفته بأنه (رقيق ودافئ وهاد النغمة) نشرت
صحيفة اإلندبندنت البريطانية نقداً الذعاً لأللبوم واصفةً
كلمات األغاني التي كُرّست لزوجته بالدوين بأنها (غير

موحية لدرجة بدا معها وكأنه يعبر عن حبه جلهاز كهربائي
منزلي).أما مجلة (ذا سالنت) األمريكية فوصفت بيبر بأنه
(غالباً ما ينحرف إلى االبتذال ولكن ثمة سحراً حقيقياً

لألغاني القائمة على الثقة وااللتزام).وأكد موقع "بيلبورد"
تحدة حتطيم عني بإحصاء مبيعات األلبومات في الواليات ا ا
بيبر للرقم القياسي الذي حققه بريسلي قبل  59 عاماً لكنه
أضاف أنه إذا أخذنا مغنيي الفرق في احلسبان سنجد أن
جميع أعضاء فريق "البيتلز" األربعة كانوا أصغر سناً من

بيبر حينما احتلوا مركز الصدارة بسبع ألبومات.وكان أكبر
أعضاء الفريق سناً رينغو ستار يبلغ من العمر  25 عاماً
حينما تصدر ألبومه (رابر سول)القائمة عام  1966 في ح
كان جورج هاريسون أصغر أعضاء الفريق يبلغ  22 عاماً
فقط.ولكن بيبر يحظى باألسبقية على منافسيه; إذ أصدر
ألبومه الذي احتل مركز الصدارة في أمريكا وهو في

السادسة عشرة من عمره بينما حقق بريسلي ذلك في سن
احلادية والعشرين. 
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{ بـــاريس (أ ف ب) - فــاز الـــســيــنـــمــائي
الــفـرنــسي الــبـولــنـدي رومــان بـوالنــسـكي
ـتهم باالغـتصاب مسـاء اجلمعـة بجائزة ا
أفـــضل مـــخــرج فـي حــفل تـــوزيع جـــوائــز
سـيــزار الـرديف الـفـرنـسي لألوسـكـار عن
فـيلـمه (جاكوز) مـا أثار غـضبا شـديداً لدى
مـتــظـاهـرين طـالـبـوا بـ(سـجـنه). وقـبل أقل

من ســاعـتـ عـلى انـطالق احلـفـلـة حـاول
مـتظـاهـرون معـظمـهم نسـاء يحـملن قـنابل
دخانية االقتراب من قاعة بلييل الباريسية
الـتي كانت تستضيف احلـفلة بحماية عدد
عدنية غفير من افراد الشرطة والعوائق ا
عـلى وقع هتافات أسجنوا بوالنسكي. وقد
تـصـدت الـشـرطـة لألشـخـاص الـذين كـانوا

يــــحـــاولــــون إزالـــة الــــعــــوائق.وأطــــلـــقت
ـتظـاهرات شـعارات مـناوئـة للـسيـنمائي ا
بـيــنـهـا )بـوالنـسـكي مـغــتـصب الـسـيـنـمـا
مــذنـبـة واجلــمـهـور مــتـواطئ).وإثـر إعالن
ــمــثــلــة أديل فــوز بــوالنــســكي ســارعت ا
إيـــنــيـل الــتـي تــتـــهم مـــخـــرجــا آخـــر هــو
كــريـســتـوف روجــيـا بــاالعـتـداء اجلــنـسي
عـــلــيـــهــا إلى مـــغــادرة الـــقــاعـــة مــبـــديــة
ـــــكــــافــــأة ــــنـح هــــذه ا اشــــمـــــئــــزازهـــــا 
لـبـوالنسـكي.وقرر بـوالنسـكي عدم حـضور
هـذه احلـفلـة السـنويـة األبـرز في السـينـما
الـفـرنـسـيـة عـلى غـرار كـامل فـريق فـيـلـمه
ـــا وصـــفـه (اإلعــدام (جـــاكـــوز) مـــنـــددا 
الــعـلـني) في حـقه.وأثـار فــيـلم بـوالنـسـكي
الــتـشــويـقي الــتـاريــخي عن إحــدى أشـهـر
الـفضائح السياسـية في التاريخ الفرنسي
ـعـاصـر جـدال واسـعـا إثـر الـتـرشـيـحـات ا
الـكثيرة التي نالها جلوائز سيزار ( 12في
تـبايـنة لـدى النـقاد اجملـمـوع) رغم اآلراء ا
حـيال الـعمل.واعـتبـر جزء من الـرأي العام
إضـافة إلى الـناشـط الـنسـوي أن فـكرة
مـنح اخملرج الفرنسي الـبولندي البالغ 86
ـكــافــآت في زمن حــركـة عــامــا سـيـال من ا
#مي_تـو أمـر غـيـر مـقـبـول الـبـتـة.وال يزال
بــوالنـسـكـي مـطـلــوبـا لـلــقـضــاء األمـيـركي
بـتهمة اغـتصاب فتـاة قاصرة سنة .1977
كـما أنه يـواجه اتهـاما جديـدا باالغـتصاب
صورة الفرنسية فالنت مونييه وجهته ا

الـــتـي تـــؤكـــد أن بـــوالنـــســــكي ضـــربـــهـــا
واغــتــصـبــهـا ســنـة  1975 فـي سـويــسـرا
عــنــدمــا كـــانت في سن الــثــامــنــة عــشــرة.
وتــضـاف شـهــادتـهــا إلى اتـهـامــات نـسـاء
كـــثــيـــرات خالل الـــســنـــوات األخـــيــرة في
قــضـايـا سـقـطت بــالـتـقـادم.وأسف اخملـرج
كـوستا غافراس من ناحيته (لغياب رومان
بـوالنـسكي وفـريق الـفيـلم عن حـفل توزيع

جوائز سيزار). 
ـتــعــلـقــة بـتــرشـيــحـات وقــال (الـقــرارات ا
ــوقــراطــيـة) األفـالم اتــخــذت بــصــورة د
داعـــيـــا إلى (الـــتـــفـــريق بـــ الــشـــخص
ونـــتــاجه الـــفــنـي).أمــا وزيـــر الــثـــقــافــة
الـفـرنسي فـرانك ريـستـر فاعـتـبر صـباح
اجلـمعة أن نيل رومان بوالنسكي جائزة
سـيـزار عن فـئـة أفضل مـخـرج (سـيـشكل
رمــزا سـيـئــا إزاء احلـاجـة الــضـروريـة
لـدينـا جميـعا لنـقوم بـصحوة ضـمير
فـي مـــواجــــهــــة أعــــمــــال الـــعــــنف
اجلـنـسي). واعتـبرت أديل إيـنيل
الــــتي تــــســــبــــبت بــــزلــــزال في
الـسيـنما الـفرنـسية إثـر شهادة
أدلـت بهـا في اخلـريف الـفائت
فـي مــقـــابـــلــة مـع صــحـــيـــفــة
ز) االثـن أن (نـيـويورك تـا
(تــكـر بــوالنــسـكي يــعـني
الــبـــصق في وجه جــمــيع

الضحايا).
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ـسرح جـهودهـا الفـنيـة والتـقنـية اسـتنـفرت دائـرة السـينـما وا
والــهـنـدسـيـة واالداريـة لــلـمـضي قـدمـا فـي اجنـاز مـشـروعـهـا
تـمثل ببنـاء مسرح جديـد يتوسط مسرحي الثقـافي اجلديد ا
ــسـرح الـتـجـريـبي) الـوطـني والـرافــدين واطـلق عـلـيه اسم (ا
بتخـطيط وتنفـيذ مباشـر من قبل الدكتـور احمد حسن موسى
مدير عام الدائرة بالتعاون مع كافة رؤساء األقسام والشعب
ـسـرح في في الــدائـرة.و وفـقــا لـصـفــحـة دائـرة الـســيـنـمــا وا
ـاضي وضع الـلــبـنـات االسـاسـيـة (فـيـسـبـوك) (بـدأ االثــنـ ا
لــتــقــنــيــة الــضـوء والــصــوت مـن قـبـل قــسم الــتــقـنــيــات  مع
االسـتـمـرار في االعـمـال االخـرى كـالـبـنـاء ووضع اسـاسـيـات
ـسرح واالنـارة والتـدفئـة والـتبـريد الـتي وصلت هي خشـبة ا
االخرى الى مـراحـلة مـتـقدمـة وفي وقت قـياسي سـابـقت فيه
الكـات الـهـنـدسـية والـفـنـيـة والـتـقـنـيـة الـزمن من اجـل انـهاء ا
اعــمـالـهـا فـي وقت سـريع  وكـان  وزيــر الـثـقـافــة والـسـيـاحـة
واالثار عـبد االمير احلـمداني قد وضع احلجـر االساس لهذا
ثقف سرح بداية الشهر الفائت وبحضور عدد غفير من ا ا

.( والفنان واالعالمي

بــعـد إلى إيـطـالـيـا وأن أفـراد طـاقم
الـــــعــــمـــــل أعـــــطــــوا الــــضــــوء
األخــضـر لــلـعــودة إلى ديـارهم

قبل بدء التصوير).  
ــتــوقع أن يـــبــدأ عــرض ومـن ا
الـفيـلم في صاالت الـعرض في

 وباإلضافة 2021تموز  23
إلـى تــأجــيل تــصــويــر هــذا
الـــــفـــــيــــلـم أدى تــــفـــــشي
الــفــيـروس فـي إيـطــالــيـا
إلـى التأثيـر على أحداث
عــــدة مـــــثل كــــرنــــفــــال
الــبـــنــدقــيــة وأســبــوع
عـــــروض االزيـــــاء في
مــيـالنــو ومــبــاريـات

كرة القدم.

{ واشــنــطن (أ ف ب) - تــوقـف إنــتـاج
الــفـيـلم اجلــديـد من ســلـسـلــة (مـيـشـ
إمـبــوسـيـبل) من بـطـولـة تـوم كـروز في
إيـطــالـيـا بـعـد تـفـشي فـيـروس كـورونـا
ـستجد وفق ما أعـلنت استوديوهات ا
بـاراماونت.  وقـال ناطـق باسم الـشركة
لـوكـالـة فرانس بـرس مـؤكـدا معـلـومات
أوردهــــا مـــوقــــعــــا ذي راب وبـــيــــبـــول
ــتــخــصــصــان (حــرصــا عــلى سـالمـة ا
ــمــثـلــ وفـرق الــعــمل وأمــنـهم ومع ا
اجلـهود التي تـبذلهـا سلطـات البنـدقية
ـواجهة فيروس لـلحـــد من التـجمعات 
ستجد قررنا إجراء تعديالت كورونا ا
عـلـى بـرنـامج الـتـصـويـر في الـبـنـدقـيـة
الـــذي كــان مـــقـــررا لــثالثـــة أســـابــيع).
وأضــاف (أن تـوم كـروز لم يـكن قـد أتى
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سرح التجريبي احمد حسن موسى يتابع مراحل إجناز ا

رومان بوالنسكي

فـــارســــلت لي اغــــنـــيــــة تـــايـــبــــ 
اغــنــيــة:جــذاب.. دولــبــني الــوقت).
ووصف الكـاب نـاظم شاكـر(تكر
االستاذ ياس خضر بأنه تكر لكل
الفنان  ولكل العراق هذا الرجل
الـرمـز هـو رمـز للـعـراق  هـو مـبدع
في كل شـيء.هـذا الــرجل الــرائع له
خـــصــوصـــيـــة بـــ جــيـــلـــنــا وان
ـــطــــربـــ االجـــيــــال اجلـــديــــدة وا
الــشـــبــاب مــتــأثــرون بــهــذا الــرجل
الذي اتمنى عطاء الرمز  العظيم ا
لـه الــصــحــة والـــعــافــيــة). واطــرب
خـــضـــر احلـــضــــور بـــاداء أشـــهـــر
اغــنـــيــاته. و خـــضـــر من مــوالـــيــد
الـنــجف عـام  1938 وبـدأ مــسـيـره
الـغـنـائي في اخلـامـسـة والـعـشرين
مـن عــمــره بــأغـــنــيــة (الــهــدل) ذات
النمط الريفي لـيسطع بعدها جنمه
عــلى مـــدى زمن طـــويل جتــاوز 56

عاما.

وهــــنـــيـــئـــا ابــــو مـــازن اســـتـــاذنـــا
ومعلمنا) مضيفا(عندي مفارقة اود
ان احدثـكم عنـها بـعد زواجي بـ 5
او  6 سن تالغيت مع زوجتي ام
حـــمــادة ارســـلت لـــهــا كـــاســيت به

كان حيث يتم تكر رائد من هذا ا
رواد الــفن الــعــراقي  هــو االســتـاذ
يـــاس خــضـــر تــكــر خـــضــر هــو
تـكـر لـلـفن الـعـراقي.شـكـرا لـقـنـاة
الشرقية شكرا لالستاذ سعدالبزاز

اجملــتــمع كــرم الــبــزاز الــنــازحــ
ـهــجــرين وكل الـعــوائل. شــكـرا وا
لـقــنـاة الـشـرقــيـة وشـكــرا لالسـتـاذ
ـمــثل زهـيـر سـعـد الــبـزاز). وقـال ا
محـمـد رشيـد(شرف لي ان اقف في

البطـولي. وهذه عنـاوين ملهـمة لنا
طرب الكبير جميعا). مضيفا(الى ا
ياس خضـر التهـاني حلصوله على
هذا التكر عن جدارة واستحقاق
الي من مـحبـيه ومعـجبيه والى ا
الـتـحـية النـهم احـاطـوه باالهـتـمام
ـتـابعـة وواصـلـوا ادامة مـنـجزه وا
الـفني الـطـربي حتى يـكـون امامـنا
بـقــامـته وكــامل عـافــيـته وبــصـوته
فـعم بالنـكهة الـعراقيـة اخلالصة ا
يــحـظى بــاالشـادة ويــنـال الـقالدة..
ديد لك فنـاننا الكـبير ياس العمـر ا
خـــــضــــر). وشـــــارك الــــعـــــديــــد من
احلضـور بكلـمات عن مكـارم البزاز
واسـتحـقاق خـضـر للـتكـر  حيث
ـــذيع شـــمـــعـــون مـــتي(هـــذا قـــال ا
الـــتــكـــر الــذي جــاء مـن االســتــاذ
سعدالبزاز موقف مشرف نعتز به 
ـوقف في تـكــر االعالمـيـ هــذا ا
والـفنـانـ والريـاضـي وكل فـئات

ا صـدحت بحب الوطن وتغنت لطا
بـأمــجـاده واطـربت شـرائح شـعـبه
طـيـلــة نـحـو خـمــسـ عـامـا. وهـذه
الـسـنـوات بـحـلـوهـا ومـرهـا كـانت
طـرب الـكـبـير شـاهـدا عـلى عـطـاء ا
احملــتـفـى به يـاس خــضــر مـثــلــمـا
كـانت شـاهـدا عـلى اجنـازات سـواه
من الــفـنــانـ الــعـراقــيـ االحــيـاء
. وهــكـذا فــأنــنـا مــنــهم والــراحـلــ
ه بـقالدة االبـداع نــعـتـقـد ان تـكـر
هو تـكر لـهم ايضـا واعتراف له
ولـهم بـأن االسـتاذ سـعـد الـبزاز لم
ولن يـــنـــسى ابـــداعـــهـم ويـــتـــذكــر
مآثـرهم التي سـطروهـا مع شعـبهم
في مــخـــتــلف احلــقـب ولــعل ابــرز
دلـــيل عــــلى ذلـك مـــا نـــشــــهـــده من
ــبـدعــ في ــثــقــفــ وا حــضــور ا
ســاحــات االعــتــصــام واالحــتــجـاج
حــيث تـرجــمـوا صــور الـتــضـحــيـة
والــوفــاء االسـطــوري والــعــنــفـوان

ـعجـونة مـا ب الـنكـهة الـغنـائيـة ا
ـدنــيــة الـتي الــريــفـيــة والــنـكــهــة ا
شـــكــلـت تــراثـــا ثــرا مـــنـــذ نــهـــايــة
الـسـتـيـنـات وحـتى االن) مـسـتـذكرا
ابرز اغانيه كـ(ريل وحمد  صحينا
من الــهـوى عــزاز لــيل الـبــنــفـسج
). وبــعـــد ان تــزيـن عــنق وتـــايــبـــ
خــضـر بــالــقالدة قـال (اشــكــر رائـد
العطاء والفن ورائد الفنان الكبار
الـــرجل االســـتــــاذ ســـعـــد الــــبـــزاز 
الـــعــظـــيم الــذي يـــتــابع دائـــمــا كل

طبقات الشعب).
 وفي كـــلــمــته قـــال رئــيس حتــريــر
(الــزمــان) طـــبــعــة الـــعــراق احــمــد
عبـداجمليد(اسـمحوا لي ان احـييكم
وانـقل لــكم حتـيــات االسـتــاذ سـعـد
الـبزاز راعي هـذا التـقلـيد الـريادي
واشــكـر تــكــلـيــفه لي حــضــور هـذه
االحتفالية في مدينة اربيل. واليوم
نـقف مـعـكم امـام حـنـجـرة عـراقـيـة
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في حــفل بــهي اقــيم في مــحــافــظـة
ـطرب الـكـبـير اربـيل جـرى تـقلـيـد ا
ياس خضر بقالدة االبـداع الذهبية
ومـا يــتـرتب عـلــيـهـا من امــتـيـازات
الــتي ســبق ان مــاديــة ومــعــنـويــة 
مـنحـهـا له رئـيس مجـمـوعة االعالم
ــســتــقـل االســتــاذ ســـعــد الــبــزاز ا
ـسـيرتـه الـفـنيـة الكـثـر من ـا  تـكـر
خـــمــــســـة عـــقــــود  واصـــفـــا ايـــاه
بـ(صـــوت االرض وشــجن الـــغـــنــاء
العـراقي)  واناب الـبزاز فـي تقـليد
قـالدة االبـــــداع  رئــــيـس حتـــــريــــر
صـحـيــفـة (الـزمـان) طــبـعـة الـعـراق
احـمـد عــبـداجملـيـد وتــمت مـراسـيم
التقـليد بـحضور جمع من الـفنان
واالعالميـ . واشار االعالمي عـبد
الـسـمـيع عـزاوي في مـفـتتـح احلفل
الـــذي قـــدمه واداره الى (مـــســـيــرة
ــطــوالت صــوت االرض  مــطــرب ا

ه ياس خضر يتوسط حضور حفل تكر

ناظم شاكر يلقي كلمتهأحمد عبد اجمليد يقلد ياس خضر قالدة اإلبداع نيابة عن األستاذ سعد البزاز


