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  األسبوع الثاني
 التصوير الصحفي، القصة المصورة،

 و أخالقيات التصوير الصحفي
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 التصوير الصحفي
ما هو التصوير الصحفي ؟

   التصوير الصحفي هو ببساطة رواية قصة من خالل صورة واحدة او اكثر ويجب ان تكون هذه القصة حقيقية و يجب ان يكون
 المصور صادقًا
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ما هي خصائص التصوير الصحفي ؟
- التصوير الصحفي  ذو صلة وثيقة بالموضوع )فهو ليس مجازًا أو تعبيرًا رمزيًا (

 - التصوير الصحفي مرتبط بالوقت الراهن ) غالبًا صور االخبار تنشر في نفس اليوم او اليوم التالي باقصى حد بعد(  

- ذلك ال مبرر لنشرها و تحفظ باالرشيف لالستخدام الالحق إذا كان لها فائدة الحقة

 - التصوير الصحفي صادق ) يحدث احيانًا ان يكذب مصور صحفي باحدى الصور السباب مختلفة قد تكون غالبًا - فنية  

 كمحاولة منه لجعل الصورة اكثر جمااًل فيقوم بتغيير الصورة و النتيجة تكون كما حصل في بعض األحيان طرد  المصور من

عمله و حذف  أرشيفه من الوكالة الصحفية التي عمل  معها (

 - التصوير الصحفي موضوعي ) الموضوعية هي ايضًا مطلوبة في التصوير الصحفي و لكن الموضوعية هي موضع

 خالف في أغلب المصورين يعتقدون أن الموضوعية أمر غاية في الصعوبة لتحقيقه في التصوير الصحفي اما الصدق فهو

 أمر يمكن تحقيقه(

 - التصوير الصحفي يحكي قصة ) مع الشرح المرفق للصورة و الذي يبنى على االجابة عن االسئلة / من، ماذا، لماذا، 

 كيف، اين، متى / فإن الصورة توضح حقائق مهمة عن الحدث (
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 “األم المهاجرة” 
 تصور الواقع القاسي لعائلة ريفية تكافح في كاليفورنيا.

إحدى أشهر الصور في التاريخ األمريكي 
جاءت خالل فترة الكساد االقتصادي في ثالثينيات القرن العشرين

Dorothea Lange   للمصورة
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http://www.pbs.org/wnet/americanmasters/dorothea-lange-biography-with-photo-gallery/3097/
http://www.pbs.org/wnet/americanmasters/dorothea-lange-biography-with-photo-gallery/3097/
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الصورة الصحفية  الجيدة هي الصورة التي تخبر قصة على نحو أفضل من النص المرافق لها 
و لكي يتحقق ذلك

 يجب ان تحتوي الصورة على :

-الناس  
 ) وجود أناس في الصورة يخلق تأثير عند 

المشاهد (

- االنفعاالت 
) من خالل وجوه الناس و ليس ظهورهم (

- الحركة )الفعل(

- البطولة ) شيء غير عادي (

- زاوية رؤية صحيحة
استدر حول الموضوع الذي تصوره و خذ صور 

من   كل الزوايا و حاول ان تكون الصور متنوعة 
افقيا و طوليا
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امرأة تركية تنعي زوجها الميت ، ضحية للحرب األهلية القبرصية بين 
القبارصة اليونان و االتراك عام 1964
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يختلف التصوير الصحفي عن الفروع األخرى للتصوير 
الفوتوغرافي 

بالتزامه إطارًا أخالقيًا صارمًا يتطلب أن يكون أمينًا ونزيهًا
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ما هي أشكال التصوير الصحفي ؟

1.  األخبار العامة :
أي حدث يتم التخطيط له مسبقًا. )مثل المظاهرات أو المؤتمرات الصحفية او مهرجانات او حفل عام او اطالق   منتج ..الخ.  غالبًا 

تعتبر هذه الصور مملة وروتينية و لكن بالنسبة لبعض المصورين الجيدين فإنها فرصة للغوص تحت الشكل الخارجي البراق ،  
فبعض الصور تلتقط لحظات تكشف معاني ال يمكن كتابتها ان كانت لشخصيات سياسية او فنية او من الشارع إلحداث عامة 

تهم قضايا عامة و لكي يصل المصور لرؤية هذه اللحظات ال بد له من متابعة مستمرة لألحداث العامة بعين الناقد(
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امرأة شابة تواجه مجموعة من ضباط 

الشرطة المسلحة في معدات مكافحة 

الشغب اثناء مسيرة سلمية لالحتجاجات 

من اجل قضية حياة السود
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2 .   األخبار العاجلة:
حدث غير مخطط له و لم يكن متوقعًا ) مثل عمل ارهابي او  انفجار او جريمة بمكان عام او سطو مسلح،  و هنا مطلوب من 

المصور القدرة على التحرك السريع و لكن ما ينساه معظم المصورين الصحفيين هو المتابعة ، اي العودة الى مكان الحدث بعد 
نهايته في اليوم التالي مثال و البحث عن صور األثر ما بعد الحدث ، ربما اعمال صيانة او ربما تحول المكان الى منطقة فارغة … 

او اناس اتو لتفقد اشياء تخصهم ..او متابعة قصص الضحايا ..  ان هذه الصور لها اهمية احيانا تفوق اهمية الحدث نفسه 
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عام 2013 كان تايلر هيكس ، المصور 

الفوتوغرافي في نيويورك تايمز ، في مكان 
قريب عندما أطلق مسلحون النار على مركز 

تجاري راقي في نيروبي ، مما أسفر عن مقتل 
39 شخصا على األقل في واحدة من أسوأ 

الهجمات اإلرهابية في تاريخ كينيا. وتمكن من 
الذهاب إلى المركز   التجاري أثناء وقوع الهجوم 

و التقط مجموعة من الصور هذه واحدة منها.
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3 .  البورتريه:
تصوير شخصية ما بمكانها الطبيعي في العمل او المنزل او اثناء حوار او مؤتمر اثناء قيامه بافعاله الطبيعية و ال يفضل ان 

تكون كصورة االستديو متكلفة.  
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المستشارة األلمانية أنجيال ميركل تصل في 

اليوم الثاني من قمة االتحاد األوروبي في 

بروكسل ، بلجيكا ، 29 يونيو 2016.
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4 .  البطوالت الرياضية:
 و هي نسخة خاصة من االخبار العامة حيث ان كل االحداث الرياضية مخطط لها مسبقًا ) الصورة الرياضية الجيدة هي التي 

تظهر الصراع و العاطفة معًا و ليس فقط حركة الجسم و انما تعبير الوجه ايضًا (
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الجامايكي يوسين بولت يبتسم بينما ينظر 

إلى الوراء اثناء فوزه  بسباق نصف نهائي 

100 متر في األلعاب األولمبية الصيفية في 

ريو دي جانيرو ، البرازيل ، في 14 أغسطس 

2017
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5 . القصة المصورة
1. ما هي القصة المصورة ؟

هي مشروع توثيق طويل األمد نسبيًا يتطلب ربما أيام و ربما أشهر و بعض القصص تتجاوز السنة ، الهدف منها تسليط 
الضوء على قضية اجتماعية او على شخصية او جماعة من خالل متابعة لحياة هذه الشخصية )او الجماعة ( او تفاصيل و 

تطورات تلك القضية ، بهدف تعميق المعرفة و الوعي بهذه القضية و خلق تعاطف ال تستطيع صورة واحدة و لحظة واحدة 
ان تقوم به.) يمكن ان تكون القصة المصورة بين 5 و12 صورة  او أكثر (

2.  لماذا القصة المصورة ؟
المصورون الذين يعرفون تمامًا أن القصص ال تبدأ أمام أعين الصحفيين و ال تنتهي بذهابهم ، الطريقة الوحيدة أمامهم 

ليقولوا قصة حقيقية هي أن يلتصقون بحياة هؤالء الناس الذين سيحكون حكايتهم ، ألن الوقت يجلب العمق و العمق 
يجلب التعاطف .
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3. ما هي العناصر االساسية للقصة المصورة ؟
القصة المصورة يمكن ان تحكى بخمسة صور رئيسية ان كان باالمكان أن تكون هذه الصور جيدة :

- صورة التأسيس 
اعطي احساس المكان ، يمكن ان 

تكون من مكان مرتفع او مشهد عام 
من اي زاوية توضح المكان الذي تجري 

فيه القصة و ما يحيط بهذا المكان 
)اجعل المشاهد يحب او يكره و ليس 

مجرد التقاط صورة( 

https://widerimage.reuters.com/story/haitians-abandon-forgotten-town-isolated-for-over-a-decade
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- لقطة متوسطة 
الدخول الى ميدان القصة و البدء 
بتسليط الضوء على موضوعك . 
هذه الصورة تجعل ميدان القصة 

مرئي حيث هو ) الحقل- المعمل- 
المنزل ..(

https://widerimage.reuters.com/story/haitians-abandon-forgotten-town-isolated-for-over-a-decade
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- البورتريه
اذا فشلت في كل الصور االخرى يجب ان تنجح في هذه الن القصة مبنية على الشخصيات و تقديمها 

بشكل جيد 
حاول او تأخذ صور بحاالت متنوعة و من زوايا مختلفة للشخصية لكي يكون لديك عدة خيارات .

البورتريه هنا ال يجب ان يكون متكلفًا  pose و انما يجب التقاط المشاعر أثناء الفعل او الالفعل ) حاول ان 
تكون الصورة طبيعية و هذا بالطبع ال يمكن تحقيقه من اللحظة االولى و لكن بعد وقت معين ربما 

ساعات او  يوم او ايام سوف تتكيف 
الشخصية مع الكاميرا و تنساها و تعود 

لروتينها اليومي و ستكون هذه هي 
اللحظة التي تبدأ فيها القصة الحقيقية 

بالظهور ( 
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- التفاصيل
التفاصيل يمكن أن تقوم بتحوالت كبيرة و يمكن ان تحمل امكانية حكايا خاصة بها مثال اذا كنت تصور 

شخص على مكتبه صور ماذا يقرأ من كتب ماذا يوجد على سطح المكتب ماذا يوجد على الحائط من لوحات 
او بطاقات او صور ، الحظ وجود وشم او عالمات ، اغراض صغيرة و أشياء لالستخدام اليومي …..( 

اي تفصيل يساعد على فهمنا للموضوع آكثر.
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- الفعل 
صورة الفعل او الحركة التي تظهر الشخصية اثناء عملها أو نشاطها اليومي الروتيني ، يمكن أن يقضي المصور وقت 

اطول اللتقاط هذه الصورة و اذا كان لديك كل الصور السابقة و هذه ال ، فإن القصة تبقى جامدة .

ربما يكون الفعل غير اعتيادي احيانا) يتناقض مع خصائص الشخصية( مثل عجوز في دار للعجائز يقوم بتمارين رياضية 
او  رجل بقدم صناعية يرقص .. او مريض سرطان يدخن النرجيلة  

يفضل البحث عن هذه الصورة في اي قصة تقوم بتصويرها 
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شروط نجاح القصة المصورة

1.   أن تكون ذات اهتمام معاصر )تتبع المزاج العام(
كل القصص لها أهمية و لكن التوقيت الذي تنشر به يلعب دورًا حاسمًا في جذب االهتمام او ال ، و هذا هو المقصود بالمزاج العام ،

 انه حول التوقيت المناسب ، حيث يمكن ان يضع المصور جهدًا كبيرًا و وقتًا طوياًل في قصة 
و لكن ال تحصل تلك القصة على االهتمام المرجو منها ، النها ببساطة لم تنشر في الوقت المناسب 

فمثاًل ، الربيع العربي أدى الى مجموعة من النتائج االقتصادية و االجتماعية على مجمل شعوب المنطقة 

و حتى العالم، فلذلك كل قصة تحكي عن 
المهاجرين و اللجوء و كل ما يتعلق باالوضاع 

االقتصادية و االجتماعية في تلك البلدان 
هي قضايا تتبع المزاج العام.

مثال: عودة الحياة الطبيعية الى بعض 
المناطق في دمشق بعد القتال 

https://widerimage.reuters.com/story/normality-returns-for-some-in-damascus-after-fighting
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2.   قصة محلية ذات اهتمام عالمي أو عالمية ذات اهتمام محلي 
لم تكن النساء الكرديات المقاتالت ضمن صفوف pkk محط االهتمام العالمي اال بعد انخراط هذا التنظيم المسلح 

في القتال ضد تنظيم الدولة االسالمية في العراق و الشام، الن هذه المعركة أصبحت محط أنظار العالم و اهتمامه 
انها نموذج عن قصة محلية ذات اهتمام عالمي

مثال:  النساء الكرديات المقاتالت ضد الدولة 
االسالمية في العراق 

https://widerimage.reuters.com/story/women-wage-war-on-islamic-state
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و بالعكس فان قصة الهجرة الجماعية من أمريكا الوسطى الى الواليات المتحدة هي حدث عالمي ذو اهتمام محلي 
داخل الواليات المتحدة ألنها متأثرة مباشرة بهذه الهجرة 

مثال آخر : موجة الهجرة من أمريكا الوسطى 
الى الواليات المتحدة 

https://widerimage.reuters.com/story/caravans-the-new-face-of-migration-with-no-end-in-sight
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3.    ابحث عن ما هو كوني ) الفرح - األلم - الحزن(
مثال:  حيث ينام االطفال ، قصة مصورة عن أوضاع األطفال السوريين الالجئين  مبنية بشكل أساسي على  مشاعر الحزن و األلم و 

التعاطف  و هي مشاعر تجمع كل الناس حول العالم 

https://www.unhcr.org/news/stories/2016/6/5702c1594/where-the-children-sleep.html
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4.  أن تكون القصة جذابة )تملك عناصر جمالية(
ان يملك بطل القصة كريزما جذابة مثاًل، او ان تكون اماكن التصوير ذات طبيعة خاصة ، او ان يكون الموضوع جذابًا بحد ذاته 

مثال:  
 قصة قرويين في الهند يخشون البقاء في جزيرتهم التي تختفي رويدًا رويدًا

https://widerimage.reuters.com/story/villagers-fear-for-survival-on-indias-disappearing-island
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5.   التركيز على قضية واحدة او شخصية واحدة 
إن التركيز على شخصية واحدة للحديث عن قضية عامة من خالل هذه الشخصية ، غالبًا يكون ذو أثر أكبر على المتلقي والمشاهد من 

الحديث
عن نفس القضية و لكن بشكل عام و دون تحديد ، و عندما ال يكون هناك شخصية محددة يفضل ان يكون الموضوع هو موضوع 

القصة يتناول جانب واحد محدد و أال يكون هناك تطرق لعدة قضايا في قصة واحدة، حتى ال تفقد القصة قوة تأثيرها 

مثال:  
قصة الصبي الفلسطيني  محمد 

النجار الذي فقد عينه أثناء احتجاجات غزة 
الحدودية مع اسرائيل 

https://widerimage.reuters.com/story/a-boy-injured-in-clashes-in-gaza
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مالحظات عامة حول القصة المصورة :

اذا لم يكن لديك دافع للقصة فلن يكون ألي أحد دافع لمشاهدتها  

التوثيق مهم لكن المشاركة هي األهم من خالل الصدق بالعالقة بينك و بين موضوعك 

 ال يوجد قصة تنتهي حيث كنت انت تتوقع تماما، انت تختار البداية فقط و لكن ال يجب ان تختار سياق الحدث 

استخدم مهارتك و افكارك لتغطية القصة و ليس العكس أي ال تستخدم القصة لتقول من خاللها أفكارك 
المسبقة

أخبر القصة التي تجبرك على قولها 

ما تركته بالخارج يمكن أن يكون بأهمية ما سجلت 

ربما تضطر ان توقف التصوير ، ليس مهم ، المهم ان تكون جاهز اللتقاط اللحظة المناسبة

التناسق بين الصور من حيث األسلوب ) التكوين و االلوان و الزوايا ( يعطي القصة هوية خاصة بها 

بعض القصص يمكن أن تستفيد من تسلسل محدد في عرض الصور لتوضيح فكرة معينة 

ابحث عن  الصورة التي يمكن ان تلخص القصة و يمكن استخدامها لوحدها او للتعريف عن القصة 

استخدم عدة انواع من العدسات 

اذهب مبكرا و عد متأخرا 
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 أخالقيات  التصوير الصحفي
 أخالقيات التصوير الصحفي تقوم على أساس حق كل فرد في المجتمع في أن يكون على علم تام واالحداث العامة و ان

 يعترف به كجزء من العالم الذي نعيش فيه ، و المصورون الصحفيون يعملون كأمناء للجمهور دورهم األساسي هو تقديم

 تقرير واضح عن األحداث الهامة و وجهات النظر المتنوعة في عالمنا المشترك ، هدفهم تصوير عادل و شامل للموضوع ،

 يتحملون مسؤولية توثيق المجتمع والحفاظ على تاريخه من خالل الصور ، لذلك فإن الشيء األكثر أهمية والذي يميز

 التصوير الصحفي عن غيره من أنواع التصوير هو الثقة . أن يكون المشاهدين قادرين على الثقة بأن ما يشاهدونه يمثل ما

 حدث تمثيال حقيقيًا .

 يمكن للصور الفوتوغرافية ان تكشف عن حقائق عظيمة و تكشف عن مخالفات و اهمال و تلهم االمل و التفاهم و تقرب

 الناس من بعضهم حول العالم من خالل لغة بصرية ، كما يمكن أن تسبب الصور ايضا ضرر كبير إذا تم تحريف الصورة من

 خالل التدخل بالصورة قبل عملية التصوير و ذلك بتجهيز اللقطة مسبقًا او من خالل التالعب بالصورة بعد التقاط الصورة

 بواسطة برامج التصميم مثل الفوتوشوب بحذف عنصر كان موجودًا أو وضع عنصر لم يكن موجودًا داخل الصورة
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و لتحقيق هذه الثقة يجب االلتزام بالمعايير التالية : 

ان تكون الصور دقيقة و شاملة في تمثيل الموضوع و توفر السياق عند تصوير المواضيع ، تجنب القوالب النمطية لألفراد 

و المجموعات

 مقاومة التدخل بالصورة من خالل تجهيزها مسبقًا 

 تجنب االنحياز لشخص ما أو رأي ما والتعامل مع جميع الصور باحترام وكرامة مع إعطاء اهتمام خاص للمواطنين الضعفاء و 

التعاطف مع ضحايا الجريمة أو المأساة كما ان التطفل غير مبرر في لحظات الحزن إال إذا كان هناك حاجة ضرورية لدى الجمهور 

لرؤية شيء ما .

ان ال تساهم الصور عمدًا التأثير على األحداث و تغييرها 

ينبغي ان يحافظ تحرير الصور على سالمة محتوى الصور الفوتوغرافية و سياقها ، ال تتالعب او تضيف او تغير باي شكل 

يمكن ان يضلل المشاهدين او تحرف المواضيع 

ال تدفع للمصادر او المواضيع مكافأة مقابل الصور 

ال تقبل هدايا او تعويضات من اشخاص يسعون للتأثير على تغطية األحداث 
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دافع عن حق وصول جميع الصحفيين و ال تخرب عمدا جهود الصحفيين اآلخرين 

حافظ على اعلى معايير السلوك في جميع التفاعالت المهنية و ال تشارك بسلوك مزعج ضد زمالئك او ضد موضوع معين 

تجنب المشاركات السياسية أو التجارية التي تؤدي بالمساس باالستقاللية الصحفية 

 فكر بتطوير رؤية فريدة من نوعها و العمل بشهية على األحداث الجارية و السعي للوصول الكلي و الغير مقيد الى 

الموضوعات بدل من االكتفاء بفرص سطحية و سريعة و العمل على اظهار وجهات نظر ال تحظى بشعبية او غير معروفة .

 احترام نزاهة لحظة التصوير 
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 لماذا) أخالقيات  التصوير الصحفي( ؟

التصوير الصحفي يوفر للناس المعرفة و الوعي بما يحدث من حولهم  في العالم 
و هذا من شأنه أن يعطيهم وسيلة ضغط فعالة على السياسيين لتقديم المساعدة و لدفعهم للتغيير 

و لكن ذلك يعتمد بشكل أساسي على صدق و نزاهة ما يرونه من صور و فيديوهات 
و لذلك فان التالعب بالصور و الفيديوهات  من شأنه أن يضر بتلك المصداقية وبالتالي سيفقد الناس احدى أكثر الوسائل فعالية و 

تأثير على أولئك القادرين على تقديم المساعدة، و هذا بدوره سيؤثر سلبًا على العدالة
و خاصة عندما تكون الصورة دليل على ادانة مجرمي الحرب 

 في عام 2006 قام المصور اللبناني عدنان الحاج 
مصور وكالة رويترز بالتالعب باحدى صور القصف 

اإلسرائيلي على بيروت 
من خالل اضافة  دخان  على الصورة ، أدى ذلك بعد 

كشفه الى طرده من العمل و حذف أرشيفه الكامل من 
الوكالة باالضافة الى طرد 

15 موظف آخر من المحررين و المدراء المسؤولين
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 أشكال التالعب بالصور 

 له ثالثة أشكال:
1. تجهيز الصورة )set up(: يحدث هذا عندما يتدخل المصور الصحفي بالصورة قبل لحظة التصوير كأن يطلب من شخص ان يقوم 

بفعل ما أو ان يضع شيء داخل المشهد ليس لم يكن موجودًا في األساس 

بعد أن فازت هذه الصورة باحدى جوائز التصوير 
 ،)GIOVANNI TROILO  الصحفي عام 2015 )للمصور

سحبت الجائزة في اليوم التالي 
بسبب انتهاكها  أحد األخالقيات األساسية للتصوير 

الصحفي ، الذي يستند إلى تصوير األحداث الحقيقية 
فور حدوثها دون تدخل 

حيث قام المصور في هذه الصورة بوضع فالش 
مسبقًا داخل السيارة ليضاء عن بعد اللتقاط صورة 

زوجين يمارسان الجنس 

file:/Users/nawarmohra/Documents/all/Syrian%20Archive/yamen/ACM%20-%20Indesign%20templates%202/%D9%85%D8%AF%D8%AE%D9%84%20%D8%A7%D9%95%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A/Links/photo/57.png


33 / 31مدخل إلى التصوير الصحفي 

2. اخراج الصورة من سياقها بوضع تسمية توضيحية 
خاطئة: 

نشرت مجلة النيوزويك هذه الصورة مع شرح يقول 
ان هذا الصبي

جرح بفعل هجوم انتحاري من حركة طالبان 
صاحب الصورة  المصور BALAZS GARDI قطع 

عالقته مع المجلة
و أوضح ان الطفل أصيب بفعل غارة أمريكية ،
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3.  التالعب الرقمي :
من خالل ازالة عنصر من الصورة او ادخال عنصر إليها لم يكن موجودًا في الواقع

أو تغيير معنى الصورة من خالل القص المبالغ به و الخاطئ، او تغيير االلوان  بحيث ال تشبه الواقع 
و تعطي انطباع مختلف عن الحقيقة 

اعترف Narciso Contreras بأنه أزال رقميا 
كاميرا الفيديو الخاصة به من الزاوية اليسرى 

السفلى ، خوًفا من أنها قد تشتت انتباه 
المشاهدين.

كانت هذه الصورة قد نشرتها وكالة 
االسوشيتد برس وكانت واحدة من مجموعة 

صور قد فازت بجائزة بوليتزر المرموقة عام 
2013 عن تغطية الحرب السورية

 
و النتيجة انه تم سحب الجائزة من المصور ، 

وحذف أرشيفه من الوكالة و قطع العمل معه 
أبدًا تحت اي مسمى وظيفي 
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الكشف عن التزوير 
 صحيح أن تزوير الصور أصبح أسهل في عصر التصوير الرقمي

و لكن كشف التزوير أصبح أسهل أيضًا . من خالل برامج متخصصة 
او مواقع ويب توفر مثل هذه الخدمة مثل موقع http://fotoforensics.com  المجاني 

عندما يرى محرر الصور بناءًا على مالحظته و خبرته ان هناك احتمال تالعب بالصورة يمكن أن يساعده هذا البرنامج للتأكد من ذلك ، 
ال يحدد البرنامج ما هو التزوير بالضبط و لكن يستطيع كشف اذا تم التالعب بها حيث يظهر البرنامج حركة البيكسالت في الصورة ، و 

بهذه الحالة يطلب النسخة االصلية من  المصور للتأكد منها . 

في هذه الصورة يحمل الزعيم الكوري بيده 
ألبوم ألحد المطربين المشهورين ، و بعد 

تحليل الصورة 
يظهر ان هناك حركة بكسالت مختلفة 

)البكسالت الزرقاء و الحمراء داخل صورة 
األلبوم ( عن بقية أجزاء الصورة 

و هذا دليل ان هناك تعديل حصل داخل هذا 
الجزء من الصورة .

http://fotoforensics.com
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 نهاية األسبوع الثاني


