
رغم انه طــبـيـب وحـاصـل عـلى أعــلى الــشــهـادات الــطــبــيـة  من االْردن
وبريطانـيا وهولـندا لكنه عـاشق لكرة الـقدم ومارسهـا اثناء دراسته في
تـوسـطـة واإلعـداديـة واجلـامعـيـة و في الـنـهـايـة تـصـاهر مع راحـل ا ا
كلية الطب وكرة القـدم وبدأ يبدع في  الطب وكرة القدم !! وقبل عشرة
ـستـويات اذا لم تـبـلغ كرة الـقـدم العـراقيـة ا اعـوام بدأ يـسأل نـفـسه   
ـيـة وهـنـاك كل مـقــومـات الـنـجـاح أذن أين اخلـلل وبـدأ يـبـحث عن الـعـا
أسـبـاب تـأخرهـا  وكـيـفـيـة عالجـهـا فأقـدم عـلى خـطـوة تـعـد نـادرة على
ي عـنـدمـا قـرر  أن يـلتـقي الـصـعـيـدين الـعـربي واآلسـيـوي وحـتى الـعـا
دربـ األجانب الـذين أشـرفوا عـلى تـدريب منـتخـبـنا الـوطني بجـمـيع ا
اضي الى عام  2012حيث اشـرف اخر مدرب مـنذ سـبعـينـات القـرن ا
ــنـتـخب الــعـراقي من اجل تـشــخـيص داء الـكـرة أجـنــبي عـلى تـدريب ا
العراقـية وعالجهـا. سافر الى كل قـارات العالـم على نفـقته الشـخصية
ـدربـ " أيـفرسـتـو  .  زيـكـو .  أولسن . فـويـا .  فـيرا " لـكي يـلـتقـي با
وغـيـرهم من اجل مـعرفـة حـقـيقـة اخلـلل.  بـالكـرة الـعـراقيـة من مـدرب
عـاصـروا وأشرفـوا علـى تدريب مـنتـخب الـعراق وعـلى ضـوء اجابـاتهم
درب صدر  كتابه  ”الكرة الـعراقية ب التـقييم والتقو  ”شهادات ا
األجـانب الــذي اعـده افــضل كـتــاب بـشـأن واقـع كـرة الـقــدم الـعــراقـيـة
ـكن أن نضعـه مصدر مهـم لتشخـيص ادواء واقعنـا الكروي ومن ثم و
ـنتـخـبـات الـوطـنـيـة لـلـبـطوالت عالج االخـطـاء الـتي حتـصل في اعـداد ا
اخلارجـيـة  أذن الدكـتـور كاظم الـعـبادي  نـذر نـفسه خلـدمـة كرة الـقدم
الـعـراقــيـة مـجـانـا دون أن يـطـلب  راتــبـا أو امـتـيـازات أو سـفـرات عـلى
حـسـاب االحتـاد . بل أنـا مـتـاكـد أن قـسـمـا من اعـضـاء االحتـاد يـتـابع
ـكوكـيـة في عـواصم كـرة الـقـدم وحـضوره نـشـاطه الـكـروي وسـفـراته ا
اذا دربـ لكن ال اعرف  سؤول والـنجوم وا ـؤتمرات ولقـاءاته مع ا ا
لم يـستـفيـدوا من خبـرته وهنـا تكـمن احليـرة والعـجب  شخص   يـجيد
اللغـة االنكليزية بـطالقة .  معروف رياضيـا على الصعيد اخلارجي من
ـشاهـير الـلعـبة من مـدرب والعـب وأدراي خالل عالقـاته الواسـعة 
ـاضــيـة فـقـط  شـارك وعـلى .. تــصـور   خالل  االسـابــيع ا ومـســؤولـ
حـسابه اخلاص  في عـدة مؤتمـرات كروية في مـختلف دول اوربـا منها
ـعـلـومـات وقـياس ي الـرابع في حتـلـيـل ا ـؤتـمـر  الـعـا مـشـاركـته  في ا
االداء لـكرة القدم في العـاصمة التـشيكيـة براغ. خالل اليوم 13-12

ايلول 2018 .
ـي لكـرة الـقـدم في الـعـاصـمـة اإلسـبـانـيـة مدريـد. خالل ـوتـمـر الـعا  •ا

اليوم الزمنية 24-25 ايلول 2018 .
رتبطـة بكرة القدم ومنها علومات ا  •فمؤتـمر الچيك  ركز على اهميـة ا
التحليل الـفيزيولوجي التغذيـة اإلصابات الفحوصات التدريب الخ
ية ومنهم جوفنتوس برشلونة ثلون االندية العا بحضور محاضرين 
ارسنـال ليسـتر ستي وغـيرها وكـذلك محـاضرين اشرفـوا على تدريب

ية ومنها كرواتيا وهولندا وسويسرا. منتخبات عا
 •وركز موتـمر مـدريد على جـوانب ادارية مهـمة مرتـبطة بـاحتادات كرة
القـدم دوري كرة الـقدم االنديـة ومجـاالت اخرى كـثيرة مـنهـا الالعب

والتكنلوجيا وغيرها.
ـقـال  أرى من الـضـروري عـلى االحتـاد الـعراقي أن ومن خالل  هـذا ا
ؤتمـرات  الكروية  أو يختاره سـفيرآ له ليـمثل العـراق خير تمـثيل في ا
ـية لشـخصيته ـنتخبـات الوطنـية في البـطوالت االسيويـة والعا يرافق  ا
عـروفـة باالضـافـة الى خبـرته االداريـة  التي اكـتـسبـهـا خالل السـن ا
ـؤتــمـرات الــكـرويـة ـاضــيـة من خالل حــضـوره عــشـرات الـنــدوات وا ا
بحضـور  جنوم كرة الـقدم من مخـتلف دول العـالم  ويستـطيع أن يقوم
بـدوره بـشـكل يــثـيـر االعـجـاب بــعـد أن رأيـنـا أن اكـثــر الـذين يـرافـقـون
مـنـتخـبـاتنـا الـوطنـيـة  في البـطـوالت اخلارجـيـة يجـهلـون الـعمل االداري
الكروي الصحـيح باالضافة الى عدم أجادتهم الـلغة االنكليزية  وتراه "
باراة وبعدها " وقد ـؤتمرات الفنية التي تـقام قبل ا أطرش بالزفة في ا
ـؤتــمـرات مـنـقـولـة نــكـون مـحـرجـ امــام الـعـالم والسـيـمــا أكـثـر هـذه ا
ـبـدعـ لـتـطـويـر كرة مـبـاشـرة . عـلى االحتـاد العـراقي أن يـتـسـقـطب ا
الـقـدم العـراقـية الـتي اصـبح وضـعـها اليـسـر عدوا وال صـديـقـا وأولهم
ـؤتمـرات والندوات ـشرق لـلعراق في ا الدكـتور كـاظم العبـادي الوجه ا

التي تقام في أوربا والله من وراء القصد.
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وعــلـى الــفــور أجــابـت بــنــعم »لم يــكن
هـنـاك مـا يـسـتـدعي الـتـفـكـيـر ولم تـكن
لــدىّ حتــفــظــات فــقــد أحــبــبــته وكــنت
مـســتـعـدة ألن أتـبــعه فـقـال لـي: أيـتـهـا
لكة ستكـون أمامك مسئوليات كثيرة ا
جتـاه الـشـعب اإليـراني «وأصـرت عـلى

وافقة مُرحبةّ. ا
 ثم تـزوجــا عـام  1959وأجنـبــا أربـعـة
أطــفــال هم: رضــا بــهــلــوي وفــرحــنــاز
بــهــلـوي وعــلي رضـا بــهــلـوي ولــيـلى
بهـلوي الـتي عانت مـرضا نـفسـيا أدى
النـتحارهـا بتنـاول أربع قـرصًا دفعة
واحـدة من »الـكـوكـايـ «سـرقـتـهـا من

طبيبها اخلاص.
 وبـــعــد  6 أعــوام فـــقط مـن الــزواج 
تتويج ديـبا بلقب »الشـهبانو «بعد أن
عُــرفت بــقــربــهـا مـن الـشــعب اإليــراني
فـعـكــفت عـلى االهـتـمـام بــكـافـة شـئـونه
ومــشـــــــــــكالتـه عـلـى الـرغـم من حــيـاة
الـــتــــرف الـــتي كـــانـت حتـــيـــاهـــا داخل

القصور. 
وبـــــرغـم الــــــتـــــرف والــــــنـــــعــــــيم إال أن
اإلمبـراطورة اإليـرانيـة لم تتـخل مطـلقًا
عن زوجـها عـقب اإلطاحـة بـزوجهـا عام
 1979فــأرســلت أبــنــاءهـا إلـى اخلـارج
ـنــفى إلى مــصـر ورافــقت الــشـاه فـي ا
ـكـسـيك ـغـرب وجـزر الـبـاهـامـا وا وا
ـتـحـدة األمـريـكـيـة وبـنـمـا والـواليـات ا
قبل أن يعودا من جديد إلى مصر حيث
سجد توفي زوجـها عام  1980ودفن 

الرفاعي في القلعة.
 وقـد اعـتــــــــــــادت فـرح بـهـلـوي زيارة
قـبــر زوجـهـا في شـــــهــر يـولـيـو من كل

عام.

ـــا لـم حتظ بـه واحـــدة من حــــظــــيت  
زوجـات ملـوك اإلمبراطـورية الفـارسية;
فالفـتاة اإليرانية البـسيطة فرح ديبا لم
تــــــكن تــــــطـــــمـح ألن تـــــتــــــوّج بـــــلــــــقب
»الــشــهـبــانـو «أو »اإلمـبــراطـورة «بل
سموعة داخل وأن تصبح لـها الكلمـة ا
ـلـكي ولـكن زواجـهـا بـشــــــاه الـبالط ا
إيــران األخـيـر مـحـمــد رضـا بـهـلـــــــوي

ستحيل.  حقق لها ا
اإلمبـراطورة فرح كانت االبـنة الوحيدة
لــسـوهــراب ديـبــا جـنــديًــا في اجلـيش
اإليـــراني ولـــكـــنه تـــوفي وهي طـــفـــلــة
وبعدها درســــــت الفرنسية في طهران
ثم حـــصــــلت عـــلى مــــنـــــحـــة لـــدراســـة
ـعمـاريـة في بـاريس حـيث الـهـنـدسـة ا
التقت زوجـها الـشاه فيـما بعـد بعد أن
انــفـــصـل عن زوجـــته الـــثــانـــيـــة ثـــريــا
اســفــانــديــاري; لــعــــــدم قــدرتــهــا عــلى

اإلجناب.
 فــرح ديـبــا بــحـسـب مـذكــراتــهــا الـتي
نـشــرتـهــا بـعــدة لـغــات بـعــنـوان »فـرح
بـهــلـوي... مـذكـرات «الـتـقت الـشـاه في
بــاريس خالل زيــارة رسـمــيــة له وكـان
للـقاء األول وقع الـسحـر علـيهـما; حيث
اجنذب كالهما لآلخر دون االلتفات إلى
ــلــكــيــة والـــبــروتــوكــولــيــة الــقـــيــود ا
واسـتـمـرت لقـاءاتـهـمـا في إيران وذات
يوم دعـاها إلى الـعشـاء في منـزل ابنته
من زوجـتـه األولى وكـانـا جـالـسـ في

الصالون مع احلضور. 
دعـوون فجـأة وتركـوهما ثم انسـحب ا
ـفـردهــمـا ووقـتـهـا حتـدث الـشـاه عن
زيــجـتـيه الــسـابـقــتـ ثم سـألــهـا عـلى
الفـور: هل تقـبلـ بأن تكـوني زوجتي?
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ـشـار لهـا في األعـلى والشـركات نـاقـصة ا تـقدمـة عـلى ا الى كـافـة الشـركـات ا
الراغبـة باالشتراك فيها يسر الشركة العامة لالتصاالت احدى تشكيالت وزارة
ـناقـصة مـشـروع مشـاركة االتصـاالت ان تنـوه لـكم بانه  تـمـديد مـدة اعالن ا
نافذ احلدودية الـبرية وان تاريخ غلقه وفتح العطاءات السعـات الدولية عبر ا
صادف ٢١ / ١٠ / ٢٠١٨ سيكون الساعـة الثانية عشـرة ظهرا من يوم االحد ا
ـعـلـومـات االتـصـال عـلى ارقـام الهـواتف ـزيـد من ا ولـهـذا اقـتـضى الـتـنـويه و
وقع (٠٧٦٠٠٠١٧٠٧٨)  (٠٧٦٠٠٠١٧١٢٢) و الـبريـد االلـكتـروني او مـراجعـة ا

درج ادناه.. االلكتروني ا
مع التقدير
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 ما من كـردي في السلـيمـانيـة لم يسمع
بــعـبـاس ابــو شـوارب وكـبــابه الـشــهـيـر
حــتى أصــبح نــارا عـلى عــلم  وعــنــدمـا
وصلت الى الـسليـمانـية عام 86 بعد ان
 تعييني هـناك ضباط جنـسية سمعت
بـه   " وقــالـــوا " انـه افـــضل من يـــعـــمل
كـبـاب في الـسـلـيـمـانـيـة"   وفِي يـوم من

االيــــام ذهـــبت له مـع بـــعض الـــضـــبـــاط
لـنـتـأكـد من صـحـة كالم الـنـاس فـاذا هو
يــسـتــقـبـلــنـا بــزيه الـكــوردي الـتـقــلـيـدي
ـمـيـزة وايـضـا بـشواربه  وأبـتـسامـته ا
 التي أشتهر بها وأصبح يلقب " عباس

ابو شوارب " 
 مع مــــرور االيــــام والــــســــنــــ أصــــبح
صــــــديــــــقــــــنــــــا جـــــدا
وأكتـشـفنـا طـيبـة قـلبه
ونفـسه الطـيبـة وكرمه
احلــاتــمي ودائــمــا مــا
يــقــول لـنــا " بــشــرفـكم
كبـابي أطـيب لو كـباب
بغـداد بس عـليـكم الله
لــتــجــامــلــوني " وكــان
جـوابـنــا كـبـابك أطـيب

 .
 وعـــنـــدمــا يـــأتي لـــنــا
ضـــيـف من بـــغـــداد او
ضــابط جــيش صــديق
لـــنــا جـــاء من وحـــدته
الــعـســكــريـة فـي اعـلى
ـدينـة كنا اجلبل الى ا

نــاخـذه الى مــطـعم عــبـاس ابــو شـوارب
النه مــيــفــشــلـنــا مع الــضــيف  تــوطـدت
عالقــــتــــنـــــا مع عــــبــــاس ابــــو شــــوارب
ــــطـــعم وجتــــاوزت مـــســـألــــة االكل في ا
وأصـبـح صـديـقـا مــقـربـا لــنـا وفِي نـفس
الـوقت ظل وفِيـا لـهـذه الصـداقـة وجاءت
احـداث عام 91 وما آلـت إليـه االمور من
تـصادم سـيـاسي وعسـكـري ب حـكـومة
بـغـداد واألكـراد فـرجعـت الى بـغداد لـكن
عـــبــــاس ابـــو شــــوارب ظل فـي الـــقــــلب
والذاكرة مثل غيره من أصدقائنا االكراد

االوفياء اآلخرين 
 وقبل ايّام كان الزميل والصديق العزيز
زيـــــــدان الــــــربـــــــيــــــعـي في زيـــــــارة الى
السلـيمـانية وسـأل ابو التـكسي أن يدله
على مطـعم جيد لتـناول الطـعام فأرشده
سـائق الــتـكـسي الى مـطــعم عـبـاس ابـو
شوارب الـذي غـادر احليـاة دون أن اعلم
بخبر رحيله حـيث فاجأني أستاذ زيدان
بـــوفـــاتـه  وان مـــطـــعـــمه االن يـــقف في

طاعم في السليمانية . صدارة ا
رحـم الـــله عـــبـــاس ابـــو شـــوارب  كـــان

صديقا وفِيا وانسانا نقيا.
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على أن إلـيسـا امـرأة قويـة وأعطت مـثاالً
للعـالم يحـتذى به وهـو أن احلياة سـتمر
بــحـلـوهـا ومـرهــا مـتـمـنـيــاً لـهـا الـصـحـة
والــعـافـيــة. وكـانت كــلـمــات وائل كـفـوري
مـبـاشرة وأخـرست األلـسـنـة الـتي أخذت
تـتـحــدث عن إنه جتـاهل إلـيــسـا عن عـمـد
ولـم يــدعــمــهـا لــيــشــكـك الـبــعـض  بــقـوة
صـــداقــتــهـــمــا مــشــيـــرين إلى أن األمــور
بــيـنــهـمـا لــيـست عــلى مـا يــرام. وحتـظى
إلـيـسـا اآلن بـدعم ومـحـبـة كل من حـولـهـا
بــعـد إعالنـهــا قـصــة صـراعــهـا مع مـرض
ســـرطــان ثــدي رغـم مــحــاوالت الـــبــعض

رضها. التشكيك 

رغم تــفــاعل مـعــظم الــنـجــوم مع تــعـافي
الـفـنـانة إلـيـسـا من سـرطـان الـثـدي لفت
أنظار الـبعض أن الفـنان وائل كفوري لم
يــكــتب أي كــلــمــة عــلى حــســابــاته عــلى
مــواقع الـتـواصـل لـهـا رغـم أن بـيـنــهـمـا
صــداقـة قــويـة يــعــرفـهــا اجلـمــيع وسـأل
بـرنــامج " "Trendingوائل كــفـوري عن
سبب عـدم تفـاعله مع مـرض إليـسا رغم
أن كل الـنـجوم فـي لبـنـان تـقـريبـاً كـتـبوا
لــهـــا رســائل مــحــبـــة ودعم ورد الــنــجم
ــجـرد أن عـرف الــلـبـنــاني سـريــعـاً إنه 
مــرض إلــيـســا اتــصل بــهـا عــلى الــفـور.
وأضـاف وائـل كـفـوري إنـه لم يـكن يــعـلم

رضها ومعاناتها مع
ســـرطـــان الــثـــدي وفي
الوقت الـذي أعلـنت فيه
عن تــعــافــيــهـا مـن هـذا
ـــرض اخلــبـــيث كــان ا
هــو مــســافــراً ولم يــكن
يـــــعـــــلـم مـــــا يـــــجـــــرى
بـــــــالـــــــضـــــــبـط إال إنه
جرد أن وصله اخلبر
اتــصل بــهــا ودعــمــهــا.
وشــــدد وائـل كــــفــــوري
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كنت نـهايـة العـمل في فيـلم " صراع في
الـــوادي  " تــقـــتـــرب ولم تـــبق إال أيــام
قـلــيـلــة وتـفـتــرق فـاتن عن عــمـر . وقـد
يـتالقـيان فـيـما بـعـد أو قد ال يـتالقـيان.
وكـانت فــاتن جتـلس في آخـر الـبالتـوه
الـكــبـيــر قـصـر والــدهـا الــبـاشـا " زكي
رسـتم" فـي الـفـيــلم. وكــان عـمـر يــغـالب
رغــبــته في أن يــعــتــرف لـفــاتن بــاحلب
ويعـاند إشفـاقه على نـفسه من أن تردّه

عهودة. فاتن حمامة بلباقتها ا
اســـتـــجــمع عـــمـــر الــشـــريف كل إرادته
وخـطــا جتــاه الـركن الــذي جتــلس فـيه

فاتن وحيدة وهمس لها في انفعال:
- مدام فاتن .. أنا بحبك.

ألــقت فـــاتن نــظــرتــهـــا عــنــد قــدمــيــهــا
وصـمـتت. لم تـنـبـس بـشـفـة. فـاسـتـدرك

عمر:
- هل تقبل بقلبي? هل حتبينني?

أومـأت فـاتن برأسـهـا فامـتـدت يد عـمر
الى يــد فـاتن تـالمـســهـا بــحــنـان ورفق
وتالقت نـظــرات احلب بـيــنـهـمــا. فـعـاد

يسألها: 
- هل حتبينني?

أدمـعت عيـنا سـيدة الـشاشـة وقالت في
همس:

-نعم أحبك يا عمر.
قال عمر: هل تقبليني زوجا? 

قالت نعم 
لـكـنهـا طـلبت مـنه تـأجـيل األمر إلى أن

تدبّر أحوالها.
ي والـوسـيم الـفاتن ـمثّـل العـا قـصّـة ا
عمر الـشريف وسيّـدة الشاشة اجلـميلة
الـرقيـقـة فـاتن حـمـامة تـفـرض نـفـسـها
لتُـتلى في كلّ مـناسـبات حتـتفل باحلبّ

 . ما ب اثن
كان ذلك عام  1954ح اخـتار يوسف
شـاهــ صـديــقه وزمــيل دراسـته عــمـر

الـشريف لـيـؤدي دور البـطـولة في فـيلم
"صراع في الوادي". 

فـاجأة عـنـدما وافـقت فاتن وكم كـانت ا
حـمــامـة فـور وقـوع عــيـنـاهــا عـلى هـذا
الفتى من النظرة األولى بعد أن رفضت
ــثّـــلــ آخــرين. وبــدأ الــتــمــثـــيل مع 
االســتــعــداد الــتــام لــلــتــصــويــر. وكـان
مـعـروفـاً عن فـاتـن حـمـامـة انـهـا بـارعـة
ن أمـامها... ولـكنها بسـرقة الكـاميرا 
لم تــفـعل ذلك مع عــمـر الـشـريف في أي
مـشـهـد أو لـقـطـة تـضـمـهـمـا سـويـاً كـما
كـــانت تـــفـــعل مـع فــريـــد شـــوقي وزكي
رستم وحـمدي غـيث. بل كانت جتـالسه

أثناء االسـتراحات لـتعطيه من خـبرتها
وفنها.

لم يـدر بـخـلـد أحـد أن هـنـاك قـصـة حب
تــتــســلل فـي هــدوء بـ فــاتـن حــمــامـة
وعــمــر الـــشــريف. ال ســيّــمــا وأن فــاتن
متزوجة من اخملرج عز الدين ذو الفقار

ولديهما ابنة اسمها نادية. 
كـانت تـرفض أي مـشهـد أو لـقـطة فـيـها
قبلة أو مالبس خـليعة أو مـشهد سرير
أو حـمام سـباحـة... وكان في سـينـاريو
الـفـيلم "صـراع في الـوادي" لقـطـة لعـمر
الـــشــريف وهــو يــنـــزف بــعــد اصــابــته
برصـاصـة أطـلـقـهـا عـلـيه حـمـدي غيث

فـيـقع عـلى  ظـهره مـصـابـاً بالـرصـاصة
ـشـهـد في صـدره مـغـمى عــلـيه. وكـان ا
مـكـتوبـاً بأن تـأتي فـاتن حبـيـبته وابـنة
الــطـاغــيـة زكي رســتم وحتــتـضن عــمـر
ـفــاجــأة كــانت فــقط لــيس إال! لــلــكـن ا
بأنـها انكفـأت عليه وقـبلته قـبلة أذهلت
! ــا فــيــهـم يــوسف شــاهــ اجلــمـــيع 
وكانت قـبـلـة حقـيـقيّـة غـير سـيـنمـائـية.
بـعـد هـذه احلـادثة طـلـبت فـاتن حـمـامة
من عز الدين ذو الـفقار الـطالق لتتزوّج

من عمر الشريف. 
انــتـشـرت قـصّـة احلب والـزواج مـا بـ
ــمـثّــلَـ الـذيـن أجنـبــا ولـداً اســمـيـاه ا
طــارق. وبــعــد ذلك بــدأ عــمــر الـشــريف
ـيّـة. مــسـيــرته نـحــو الـنــجـومـيــة الـعــا
فسـافر الى اوروبا وأمـريكـا ومعه فاتن
حـــمــامـــة الــتـي حــاولت هـي أيــضــاً ان

حتقّق الشهرة.
 فـمثلـت فيـلما بـعنـوان "رمال من ذهب"
مع جنـم فـــرنـــسي اال انه لـم يـــكـــتب له
الـنجـاح ويُقـال بأنـها كـانت على وشك
اعتزال السـينما بعـد ذلك إلنقاذ زوجها
إال أن القدر شاء عكس ذلـك فتطلّقا في
بداية السبعينات بعد قصّة حبّ عارمة

كانت مثاالً للشغف. 
بــعــد نـحــو ثالثــة عـقــود من لــقــائـهــمـا
األول ,صرح عـمر : “لم أحب أو أتزوج
رأة الـوحـيدة بـعـد فـاتن حمـامـة فـهي ا
في حــيـاتي وحـبـي األول واألخـيـر. أمـا
االنـفـصال فـسبـبه بـقائـي في هولـيوود
ورفـضـها أن تـتـرك حـلمـهـا وعمـلـها في
ـدة عـشرين مـصـر وبـقيت عـلى ذمـتي 
عـامــاً دون أن أراهـا حــتى طـلــبت مـني

الطالق.”
بــيــنــمــا صــرحت فــاتـن: "شــعــرت أمـام
كـلـمـات عـمـر الـشـريف الـرقـيـقة في أول

لقاء بأنني تلميذة صغيرة!"
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محمد رضا بهلوي وسط عائلته 

اليسا ووائل كفوري عباس ابو شوارب

فاتن حمامة وعمر الشريف


