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لقطة من فيلم (سنوات دامية)
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ــمــثــلــة جـيــنـي إســبــر (أن فــكـرة أكــدت ا
مــســلـسل 365 يــوم وربع قــد أعـجــبــتــهـا
وحتــمـست لــهــا وهي مع الــفــكـرة كــونــهـا
(أنهـا لن تؤكد مشاركتها جـديدة) مضيفةً
بـالعـمل أو تـنفـيـها إال بـعد قـراءتـها لـلنص
ومـعرفـة شـخصـيتـها فـي العـمل فهـو طور

.( الكتابة حالياً
وكـشـفت إسـبر (أنـهـا تـقـوم حالـيـاً بـقراءة
نص مـسـرحي رقص وغـناء سـيـعرض في
الــشـهـر 9 من هــذا الـعــام) مـبــيـنــةً (أنـهـا
مـتحمـسة جـداً كون طريـقة طـرحه مختـلفة

سرح العادي). عن ا

ÂdG  ÂUNJOÐ b «Ë

…dO½uOK0

5 _« ÊU Š«

Íd  ÕU³

 w uA « œ«uł

 aOA « bLŠ√

ـكتـبـة الـوطنـيـة ضمن الكـاتب االردني ضـيـفته دائـرة ا
أمسـيـات نشـاط (كـتاب األسـبـوع) للـحـديث عن روايته

شاعر واألحاسيس). (ما ب ا
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غـتربـة حتيي حـفال في احد فـنادق طـربة الـعراقـيـة ا ا
ـشـاركـة بـغـداد مــسـاء اخلـمـيس  25تـمـوز اجلـاري 

الشاعر رائد أبو فتيان.
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الفـنانـة الـبحـرينـيـة ضيـفـها عـالم مدهـش بالـتزامن مع
احـتــفــاالته بــدورته الــعــشــرين بــحــفل اقــيم اخلــمـيس

ي. اضي في مركز دبي التجاري العا ا
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الـــعــامـــة لالذاعـــة والـــتــلـــفـــزيــون
الـسـوريـة (أنه بعـيـد كل الـبـعد عن
فـكـرة الـتـمــثـيل أو فـكـرة دويـو مع
أحـــــد رغم وجـــــود الـــــعـــــديـــــد من
ـقـتــرحـات لـهــذا الـشيء).أمـا عن ا
دور وســائل الـتــواصل في جــيـاته
فـقـال انه(يـعـتــبـرهـا كـذبـة كـبـيـرة
وبالرغم من غيابه  8أعوام قدم من
خاللـــــهم  3أغـــــانـي فــــقـط لــــكـــــنه
اســـتـــطـــاع الــــعـــودة وأن يـــحـــقق
النجاح بقـوة ومحبة اجلمهور وال
يــشـعــر أن الـســوشــال مـيــديـا هي
الـــتي تـــقـــوي جنـــاح الـــفـــنـــان بل
األغنـية اجلمـيلة) مـؤكدا (انه ضد
نـــشــر أي شـيء يــخص الـــعــائـــلــة
عليها.وهو حالياً بصدد التحضير
ألغــنـيـة سـيــتم أطـلــقـهـا بــعـد عـيـد
يالد أو رأس السنة حتت عنوان ا
صاروخ من أحلان فضل سليمان 
كما يتحضر ألغـنية وطنية سورية
ـقبـلة).وفي خالل الـفتـرة القـليـلة ا
اخلتـام كشف عن حـفالته الـقادمة
ـــــغـــــرب ولـــــبـــــنــــان واالردن فـي ا
وســـوريـــة وبـــانه ســـيـــشـــارك في
مـــعــرض دمـــشق الـــدولي بـــدورته

القادمة.
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ـطـرب اللـبـناني فـارس كرم احـيا ا
أولى أيـام مــهـرجــان لـيــالي قــلـعـة
دمــشق بـسـوريــا.و في تـصـريح له
خالل مؤتـمـر صحـفي أكد (أنهُ ابن
سـوريـة وآخـر إهـتـمـامـاته اذا كـان
تـــواجـــده في ســـوريــة يـــســـبب لهُ
ـشــاكل أو ال) قــائال( مــنـذ بــدايـة ا
األزمـة في سـورية هـبـطت اسـهمي
ولــكن مع عـودة احلـيــاة من جـديـد
لـسـوريـة عـادت اسهـمـي تـسـتـعـيد
وقع الهيئة عافيتـها).مؤكدا وفقـا 

{ لـوس اجنـلوس  –وكـاالت - مـنذ
إنفصالهما عن بعضهما وإلى اليوم
ـيان بـراد بيت اليزال الـنـجمـان العـا
وأجنـليـنـا جـولي يـخوضـان الـعـديد
ــشــاكل فـي مـا خـصّ حــضــانـة من ا
أوالدهـــــمـــــا الـــــســــــتـــــة. وفي هـــــذا
اخلصوص أشارت صـحيفة ذا صن
البريطانية (أن جولي رضخت لطلب
بـيت ومـنـحـته فـرصـة قـضـاء عـطـلة
الصـيف برفـقة أوالدهـما وهي أطول
مـدة ســيــقــضــيــهــا بــرفــقــتــهم مــنـذ

انفصاله عنها). 
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قـالت الـفنـانـة األردنيـة رانـيا
الكردي (إن األمومة هي التي
دفـعــتـهــا لـلــتـخــلي عن أضـواء
الـشـهــرة وابـتـعـادهـا عن اجملـال
طــوال الـ 14 عــامًــا الــســابــقــة)
مـشــيـرة إلى (أن الـشــهـرة حتـتـاج
لـلكثيـر من التضحـيات على رأسها
اخلـــصــوصــيــة الــتي حتــتــاجــهــا أي
أســـــرة). وقــــالـت في تـــــصــــريـــــحــــات
تـلفـزيـونيـة(كنت أعـلم أن هـناك نـوعًا من
أنـواع الـتــضـحـيــة عـنـدمــا أكـون في هـذا
اجملـال.. يــعـنـي مـا راح تــضـحـي بـحــيـاتك
الـعائليـة أو إنه الواحد يسـافر ويقعد في أي
مـكان من دون حدا يـتصور مـعه يا إما تـبتعد
عن الشهرة لكي حتافظ على خصوصيتك).

وتـابعت(أنا كـنت رجعت لألردن بعـد االنتهاء من
بـرنـامج  سـوبـر سـتـار.. وصـار عـنـدي ولد وبـنت
أعـمارهم مـا ب 14 و12 عـامًـا.. فـكـان تـوازن ما
ب أكون أم وإني أشتغل كان كتير صعب.. وقعدت
فـتـرة كــبـيـرة من غــيـر شـغل.. ومن 6 ســنـوات قـررت
أروح لـبريـطـانيـا إلني كـنت أريد تـغـييـر النـمط الـلي أنا

عايـشـته).وأكـدت (أن ابـنـتـهـا اآلن دخلـت مجـال الـتـمـثـيل من خالل مـشـاركـتـها في
ؤكد أن عـملها كفنانة كان له دور إيجابي مسـلسل بريطاني) مشيرة إلى (أنه من ا

في حب ابنتها لهذا اجملال).

تـــتــوق نــحـــو تــأســـيس شيء جـــديــد.لـــكن احــذر من
اجملاذفات في أي مجال.
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تشـعرون بشكل أفضل جتـاه كل شيء وهذا امر بعد
زعجة. سلسلة من التقلبات ا
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عـليـك التـأني في كل آن وعـدم إهـمـال الـتـفاصـيل في
كل ما تُقدم عليه. 
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ــفـاجــآت احلـلــوة في الــصـيف حــ حتـلّق تــتـلــقّى ا
بنجاح كبير وتثبت جدارتك .
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كن مـعـتـدالً في كل مـا قـد تـفـعل واعـتـمـد الـوقـايـة في
شؤونك الصحية واألمنية.
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تكتـشف ميوالً جديدة ونشاطات حتفّزك كما تخوض
عالقات اجتماعية متناغمة. 
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االسـتثـمـارات تعـدك بـأرباح ورواج مـنـتشـر فـاحرص
عليها يوم السعد االربعاء.
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تنضم إلى بـعض أفراد العـائلة في خطـة تبدو واعدة
رقم احلظ 6.
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تستقـطب الفرص بـسرعة ويأتي حـكمك على بـعضها
تازاً رقم احلظ 8.
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قـد تـبـاشـر في فـصل الـصـيف احلـالـي بنـشـاط مـالي
واعد.يوم السعد الثالثاء.
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ـالــيـة وتــسـرّع في تـدرك أهــمـيــة بـعض الــعـمــلـيــات ا
إجنازها قبل فوات األوان.
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لن تفـوت الـفـرص التـي تدفع بـأعـمـالك نحـو الـنـجاح
عنويات قوية. مزودًا 
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انقل مـرادف ومـعـاني الكـلـمات
التي تـسيـر انـطالقا من الـسهم
مع عكس دوران الساعة لتصل
الى الـربط الـصـحـيح لـلـحـروف

والكلمات:     
1- دولة عربية

2- العب برازيلي
3- لقب حارس مرمى سوري

4- مدينة ايطالية
5- مدينة امريكية
6- مطربة لبنانية
7- عاصمة آسيوية

طرب اماراتي 8- لقب 
9- راقدان

10- ينتمي الحدى دول آسيا
11- يزيالن االثر

12- مدينة فلسطينية

ـاضي جلنة القصة الـقاص االردني اقامت له االثن ا
في رابـطـة الـكـتـاب نـدوة حـول مـجـمـوعـته الـقـصـصـيـة

(ذات صباح)  في مقر الرابطة بعمان.

مـديـر الـبـيت الـثــــــــقـافي في الـشـعـلـة اعـلن ان الـبيت
اقام نـدوة بعنوان (مواقع التواصل اإلجتماعي واثرها
ـثــلــون عـن الــشــرطـة عـلـى االســرة ) شــارك فــيــهــا 

اجملتمعية.

الـــفـــنــان الـــســـوري أقـــيم له في
الـسفارة الـسوريـة في العـاصمة
ياً اللـبنانيـة بيروت إحتفـاالً تكر
ـناسبـة منحه جـائزة (اجلوهرة
الـثــمـيـنــة لـفـســيـفــسـاء بـالــيـرمـو

ية) من مقاطعة صقلية اإليطالية. العا

رئـيـس مـجـلس امـنـاء بـيت احلـكـمـة الـعـراقي بـحث مع
رئـيس مـلـتـقى الـنـبـأ للـحـوار عـلي الـطـالـقـاني الـتـعاون
ـــشـــتــرك فـي اجملــاالت الـــســـيـــاســـيــة والـــتـــنـــســـيق ا

ستدامة. واالقتصادية واحلقوقية والتنمية ا
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وزير الـنقل العراقي األسبق قدم دراسة بشأن مخاطر
غلق مـضـيق هرمـز عـلى االقتـصـاد العـراقي ونـوقشت

في منظمة وزراء العراق.

رانيا الكردي
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ـطــربـة مـاجــدة الـرومي سـخــرت ا
حــفــلـهــا في مــهـرجــانــات جـونــيـة
ـاضـيـة إلطالق الـدولـيـة اجلـمـعـة ا
نــداء سالم ومـحــبـة وتــصـالح إلى
كـل الــلــبــنـانــيــ وفـي مـقــدمــتــهم
ـناصب.ومن ـسؤولـ في أرفع ا ا
ـــســرح خــاطــبـت الــرئــيس فــوق ا
الــلـبــنـاني مــيـشــال عـون بــأوجـاع
ومـــخــاوف أبــنــاء وطـــنــهــا الــذين
حـضـر مـنـهم اآلالف لـلـحـفل قـائـلـة

جونـية الـساحلـية الـواقعة بـشمال
بـيـروت بــأغـنـيـتـهــا الـشـهـيـرة (عم

يسألوني عليك الناس) .
واعـــتــــبــــرت الــــرومي أن إحــــيـــاء
ــهـرجــانـات ولــيـالـي الـســهـر في ا
راحل التي مر بها لبنان بعـد كل ا
يشكل هدية ونـعمة من السماء. ثم
غـنت من جـديـدهـا أغـنـيـة (ال تزعل
مــني وتـروح) مـن كـلــمـات وأحلـان
إيلـي شويـري الغـائب عن السـاحة
الفنية منـذ سنوات.كما قدمت على

مــدى أكـثــر من سـاعــتــ أغـنــيـات
صــارت من الــذاكـــرة الــلــبـــنــانــيــة
والــعـربــيـة فــغـنـت (كـلــمـات) و(كن
صديـقي) و(طلّي باألبـيض طلّي يا
زهـــرة نــيــســـان) و(اســمع قـــلــبي)
و(مـــيــلي يــا حــلـــوة) الــتي أدتــهــا
ـــــــرافـــــــقـــــــة فـــــــرقـــــــة دبـــــــكـــــــة
راقصـة.وتمايـلت األيدي مع أغاني
الــرومـي الــفـــلــكـــلـــوريــة وتـــعــالى
الـتــصـفــيق مع أدائـهــا أغـنــيـة (يـا

ست الدنيا يا بيروت).

ـصـادر الـقـريبـة من وبـحـسب أحـد ا
الــثـنــائي الــذي أضـاف لــلـصــحـيــفـة
(سـتـــــــــقـضي أجنلـيـنـا جـزءً كـبـيراً
من هــــذا الـــــصــــيف فـي تــــصــــويــــر
مـــشــاهـــدهــا بــفـــيــلم (هـــوالء الــذين
يــتـمــنـون مــوتي) وهـو مــا جـعــلـهـا
تــتــواصل مع بــراد وتــعــرض عــلــيه
فــرصــة االعــتــنــاء بــاألطــفــال وهـذه
بالـفعل خـطوة كـبرى بـالنـسبـة لهـما
ولألطــفـال الـذيـن لم يـقــضـوا سـوى
وقت مــــحــــدود رفــــقــــة بــــراد مــــنــــذ

االنفصال. 
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فلس ; تتمنى قصرا وانت التملك (قمري). التمني رأس مال ا
فردة ?  من أين جاءت هذه ا

من أيـــــــــــن جــاءت هـذه الــســاحــرة واثــــــــــــقــة هــادئـة مــكــابـرة
ــدن احملـاصـرة اجــفـانـهــا نـوارس مـهــاجـرة فـزجت عـيـونــــــــهـا كـا
اجلــيـوش بــاجلـيــوش وهــزت الـتــيـجــان والـعــروش والعـبــتــني لـعــبـة

خاسرة.
هـذا من شـعـر عـريـان الــذي كـان يـكـسـوه زغب الــشـعـر حـتى  خـتـام

احلياة ايضا بعض أمانيه ضاله ..
اغـضب كـثـيـرا حـ يـتـمـنى عـلي بـعض االحـبـة من مـريـدي الـبرنـامج
دمنـ ومعهم مـشاهدو الـصدفة ..(نريـد حوارا آخر مع الـقيصر .. ا

اال ترضون بكسرى بديال ?)
وكــاظم اليــرد اال عـلى هــاتـفي وســام ثم عـمــر ولـديه (حــسب حـواري
مـعه).. وهـو منـتش مـكـتف بـذاته جنم فوق الـريح له غـابـات من نـخيل
ـاهـو االن في اســـــبـانـيـا الوطـن البـديل لـبالد ــــراكش ر واعـنـاب 
الـتي لم يـر  لـهـا مـثـيــــــال في الــدنـيـا أجـمـعـهـا فــــــقط افـطـاره عـلى
بـيـــــــــــاض الـبـيــــاض دون صـفـاره ; يـوحي بـــــــــأنه يـتـبـع وصـايا
طـبية عـــــلويـة جتعـله محـكومـا بنـبـــــــض يسـري كالـساعـة) صديقي
نــعم لــكن هــو طـيــــــــف (ســراب) التــدركه االيـــــــــــدي ..وعـدني أن
نلـتقي  في آب وانـا أردد : شهـر الصيـام محـبب ما لم يـكن في شهر

آب .. 
ـتنبي : يسأله شقيق قحـطان العطـار عنده بيت افتـراضي في قشلة ا
ــاذا اليـظــهــر اخــوك في أطــراف احلـديث ? ــاذا يــاهــاشم  الـنــاس : 
فــيـحــيــلـهم إلـي . هـو يــعــلم الـســر لــكـنه يــداري كل شيء بــالــضـحك

والقهقهة التي تميت القلب ...
اذا الارى مم  ..  صديق مـضاف جـديد يـقول : خـليـني افكر لـك ..
في بــرنـامــجك .. الــزعـيم ?! تــدري شــلـون تــضـرب ضــربــة الـعــمـر ?
عجبـ  الذي يصورون والرجل له من يشـرف على تصـوير طوابيـر ا

معه سيلفي بالفاتورة .. 
وحـ راح الـى  صـيـوان الـعـزاء في جـامع عــمـر مـكـرم  في الـقـاهـرة

ــأسـاة الى لـيــتـرحم عــلى  شـريـف عـرفه فــانـقــلـبت ا
نقيضها !

ـسـرح لـو  ســحـريـة ; تـقـلب  لــو يـسـمـونـهــا في ا
احلقـائق الى فـنطـازيا ; وهم ; خـيال ! ولـو حرف

إمتناع المتناع .. ولو تفتح للشيطان بابا ..

(أنــا مـثل كل هـؤالء الــنـاس عـنـدي
صرخة وأود أن أقول :

مــتــوجــعــ نـحـن من الــســجـاالت
الـتي حتـصل بـوسـائل اإلعالم من
الـتقـاتل هذا الـذي يـحرق قـلوبـنا
بـحس كـأننـا نـعيش بـبـيت االخوة
فـيه بـيـتـقــاتـلـوا .. االخـوة األعـداء
صرنـا).وأعـقـبت حـديـثـهـا بـأغـنـية
(ســيـدي الــرئـيس) الـتـي تـقـول في
مـــقــطع مــنــهـــا ســيــدي الــرئــيس/
أتــســمـع األحــرار حــ يــســألــون?

أطـــفـــالـــنـــا فـي الـــلـــيل مـــا عـــادوا
يــحـلـمـون/ من يــنـقـذ األحالم حـ

ينعسون?.
ورافق األغـنيـة لـوحات راقـصة في
ـســرح تــظــهــر حـاالت خــلــفـــــيــة ا
الـعــنف والـصــراع بـطــريـقـة فــنـيـة
وإضــاءة تــواكب الــلـحـن والـرقص

والصوت.
وقــد افـتـتـحت الـرومي حـفـلـهـا في
مـهـرجـانـات جـونـيـة الـدولـيـة التي
ماجدة الروميتــقـام سـنــويـا عــنـد خــلـيج مــديـنـة
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بـــعـــد 17 عـــامـــاً عـــلى طـالقه من زوجـــته
سـانـدرا وقع تـيـد بـيـكـهام 70 عـامـاً والد
العب كـرة القـدم اإلنكـليـزي ديفـيد بـيكـهام
بـغرام ملـيونيـرة تعمل في احملـاماة تُدعى
هــيالري مــيــريــديث تــبــلغ من الــعــمـر 60
عـامًــا بـعـد أن الـتــقـيـا في مــنـزل بـروتـون
هـــــاوس لـــــلــــرعـــــايـــــة واخلــــدمـــــات في

اضي.  مانشستر في نيسان ا
ووفـقـاً لصـحـيفـة ديـلي ميل
الـبـريــطـانـيـة (فـقـد ظـهـر
بـيكهام بـرفقة هيالري
في فـــيال مـــايـــوركــا
في عـــيـــد مـــيالدهــا
الـــســـتـــ الــســـبت
ــــــاضي).واشـــــار ا
مــــــــوقـع الـــــــــفن ان
مــــــصـــــــدر قــــــريب
مـــنــــهــــا)لم نــــرهـــا
سـعــيـدة جـدًا مـنـذ
فـتــرة طـويـلــة لـقـد
كـــانـــا يـــلـــتـــقـــيـــان
لــبــضــعــة أسـابــيع.
كل شـيء مـــــثــــــيـــــر

للغاية).
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سرح عرض منتدى صدى السينما وا
ـركز وعـلى قاعـة الف ليـلـة وليـلة في ا
ـاضي الــثـقـافي الــبـغـدادي اجلــمـعـة ا
ثالثة افالم سينمائـية قصيرة  وعنها

حتــدث مـقــدم اجلـلـســة االعالمي فـؤاد
ـصـمم قـائال ( يـعـتمـد مـخـرج الـفـيلم ا
ــؤثــرات الـســمــعــيـة الــقــصـيــر عــلى ا
ؤديـة الى اثارة احلواس والبـصريـة ا
والــشــغف في تــتــبع احلــركـة
ـــضـــمــون ـــعــرفـــة مـــاهــو ا
بـالــكـامل ) واضـاف ( االفالم
الــثالثــة هي فــيــلم الــنــقــطـة
احلــمـــراء تـــالــيـف واخــراج
احــمـد رحــيم الـبــغـدادي من
الـديـوانـيـة وفـيـلم الالعالدة
سينـاريو واخراح مـصطفى
بـاسم وفــلم سـنـوات دامـيـة
فــكـــرة واخــراج عــبـــد الــله
عوف ) وبعد عرض االفالم
الــتـقـت ( الـزمــان ) اخملـرج
احـمـد رحـيم  الـذي حتـدث
عن فـــلــــمه قـــائـال ( فـــيـــلم
الـنـقـطـة احلـمـراء يـتـناول
ظــــــاهــــــرة االنــــــتــــــحــــــار
واســبـابــهــا الـتي ظــهـرت
ـجــتــمـعــنـا بــكــثـرة في
االونــة االخــيــرة ومــنــهـا
تـــاثـــيـــر االنـــتـــرنـــيت او
عالقـة حب غـيـر نـاجـحـة

او بسبب التهميش وعدم وجود فرص
رحلة الشـباب.والفيلم عمل خصوصـا 
ـهـرجــان بـابل الــدولي الـرابع شــارك 

والسماوة الدولي اخلامس ).
وحتـــدث اخملــرج مــصــطــفى بــاسم عن
فـيلـمه الالعودة قـائال ( الـفيـلم يتـناول
ـهــجـرة وصــعـوبـة الــعـيش الـعــوائل ا
ـعيـشـيـة السـيـئـة فيـضـطر واالحـوال ا
رب االســـــرة الى تــــرك عـــــائــــلـــــته النه
الســيــتــطــبع تــوفــيــر الــقـوت الــيــومي
ويبقى مشردا بالشوارع بال ماوى لكن
اصدقائه يتـفقون على لم شـمل العائلة
ومساعدته للعودة لهم من خالل عرض
ـة تــضم عــائـلــته لـلــتـاثــيـر صـور قــد
عـاطفـيـا علـيه لـلعـودة اليـهم من جـديد
عـيشية من خالل مد ويواصل حياته ا
يد الـعون له ) .والفـيلم الثـالث سنوات
دامية للمخرج عبد الله عوف الذي قال
عــنه ( ان احــداث الــفــيــلم تــدور حــول
احلــــروب الـــتـي مـــرت عــــلى الــــعـــراق
ودخول داعش وتـاثـيرهـا على الـشارع
الـعـراقي والـصـراع الـنـفـسي الـعاصف
بــاالنـســان الـتــائه بـ وطــنه احملـتـرق
بــــاحلـــروب واالحــــتالل الـــذي يــــقـــيـــد
االنسان والفيلم يتناول طفل ولد خالل

خالل مـنـاقـشـة الفـكـرة وتـطـويـرها عن
طـريـق الـورش الــســيـنــمــائــيـة ). وفي
خــتــام اجلــلـــســة  تــكــر مــخــرجي
االفالم بــشــهــادات تــقــديــريــة قــدمــهــا
اخملـــرج فالح الـــعـــزاوي اضـــافـــة الى

ناسبة . التقاط الصور التذكارية با

احلــــرب واصــــبح شــــابــــا وفي نــــفس
ــكـان ولم يــتــغـيــر شئ ولم الـزمــان وا
ــوت يــطـــور نــفــسـه وفي الــنـــهــايــة 
بــاحـدى الـعـبــوات دون ان يـحـقق شئ

من احالمه ).
وقال اخملـرج فالح العزاوي عن االفالم
الـثـالثـة ( االفالم الـعـراقـيـة دائـمـا لـهـا
صدى عـربي ودولي ونـالت العـديد من
اجلـــــوائــــز لــــكـن فــــرص االخــــراج
التـــوجــــد واليـــوجــــد دعم مـــادي
ومـعنـوي للـشـباب ) مـؤكدا (ان
االفكـار اجلريـئة هي هدف من
اهــداف جنــاح االفالم وهــنـاك
البيئة مهمة وهي تتطابق مع
الـشـخص وفـكـرتـهـا وطـرحـها
ــوســـيــقى كــان اجـــمل لــكـن ا
الـتـصـويريـة لـهـا اهمـيـة كـبرى

بـهكـذا افالم كـونهـا تضـيف جـمالـية
للفيلم والشئ الثاني اهمية الرمزية
فـي االفالم الــــقــــصـــيــــرة والــــيـــوم
نـتــعــامل مـع هــؤالء الـشــبــاب من

مشهد من فيلم (الال عودة)

برادبت واجنلينا جولي


