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Ÿ«bÐ« …dO∫ احتاد االذاعي والتلفزيوني يحتفي بضياء البياتي
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يـواجه مـسـلـسل (شـفيـقـة ومـتـولي) للـمـمـثـلة
صـرية دينا الـشربيني صـعوبات قد حتول ا
دون تــنــفــيــذه وعــرضه في شــهــر رمــضــان
ـقبل وذلك رغم االتـفاق عـلى كل تفـاصيل ا
العـمل وبـدء الـسـيـنـاريـست تـامـر حبـيب في
كـتابتـه واختيـار هاني خـليـفه الخراجه. وفي
اخـوذ من الـفـيلم ـسـلـسل ا حـال لم يدخل ا
الـذي يحمل نفس االسم لـلسنـدريال الراحلة
ـصري أحـمد زكي مـثل ا سـعاد حـسـني وا
حيـز التنـفيـذ ستتـجه الشـربيني لـلبحث عن
امـكــانـيـة تـقـد اجلـزء الـثـاني من مـسـلـسل
(زي الـــشــمس) الــذي  عــرضه في شــهــر
اضي وحقق جناحا كبيرا.و (زي رمضان ا
الــشــمس) مــأخــوذ من فــورمــات مــســلــسل

ايطالي بعنوان (األخوات).
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اخملـرج االردني يـشـارك فـيـلمـه القـصـيـر ( سالم) في
سـابقة الـرسمـية للـدورة الثـالثة مـن مهرجـان اجلونة ا

قام حاليا في مصر. السينمائي ا
 ¡U−ON « uÐ√ dLŽ

الــشـاعــر االردني صـدرت لـه ضـمن مــشـروع مــكـتــبـة
األسـرة األردنـيـة ومـهـرجـان القـراءة لـلـجـمـيع الـطـبـعة

الثانية من ديوانه (قنص متواصل) .
—uM « b³Ž s¹dOÝ
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الـفـنـان الـعـراقي ضـيـفه مـؤخـرا مـقـهـى قـهـوة و كـتاب
سرحي) . ناقشة كتابه (ثقافة العرض ا ببغداد 
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الـــكالســـيـــكــيـــة الـــتـي قــدمـــهـــا جي. آر.
توكينز). والكاتب اإلنكـليزي توكينز هو
مـؤلف سـلــسـلـة أعـمـال األرض الـوسـطى
والـتي شمـلت سـيـد اخلوا والـهـوبيت
وهـو من مــوالـيـد بـريــطـانـيـا عـام 1892

وتوفى في 1973.
وقـــالت الــشــركــة فـي بــيــان (إن مــرحــلــة
اإلعداد لإلنـتاج قـد بـدأت وسيـبدأ الـعمل
رسـمـيـا في أوكـالنـد في غـضـون األشـهـر
قـبلـة).وأضـافت الشـركة (بـينـما نـبحث ا
عن موقع إلحياء اجلمال الـبدائي للعصر
الثـاني من األرض الوسـطى أدركنـا أننا
بــحـاجـة إلى الــعـثـور عــلى مـكــان مـهـيب
يـــضم الـــســواحل والـــغــابـــات واجلــبــال
الـبـكر).وقـال وزيـر الـتـنـميـة االقـتـصـادية
شروع النيـوزيلنـدي فيل تويـفورد (إن ا
ا سيحقـق مجموعـة كبيرة من الـفوائد 
في ذلـك الــــوظــــائف واالســـــتــــثــــمــــارات
اخلـارجــيـة الـكـبــيـرة).وحـقق فــيـلم سـيـد
اخلـوا لــلـمـخــرج بـيـتـر جــاكـسـون في
أوائل عـــام 2000 مــــا يـــزيـــد عـن ثالثـــة
ملـيارات دوالر تـقريـبا في شـباك الـتذاكر

وفاز بعدد كبير من جوائز األوسكار.

{ اوكالنــــد  –وكــــاالت - تـــــســـــتـــــعــــد
نــيـوزيـلــنـدا لــدفـعـة اقــتـصـاديــة جـديـدة
مـرتـبـطـة بـسـلسـلـة األعـمـال الـتـاريـخـية
ـعـروفـيـة بـأسـاطـيـر األرض الـوسـطى ا
بـــعـــد أن اخـــتـــارتـــهـــا شـــركـــة أمـــازون
ســتـــوديــوز لــتـــصــوويــر ســـلــســلـــتــهــا
التليفزيوينة اجلديدة من سيد اخلوا

قرر أن يكون التي طال انتظـارها.ومن ا
العـمل الـتلـيـفزيـوني اجلـديد هـو األغلى
عـلـى اإلطالق بـتـكـلــفـة تـزيــد عن مـلـيـار

دوالر.
ويــرغب قـسم اإلنــتــاج الـســيـنــمـائي في
شركة أمـازون في االستفـادة من النجاح
الـكـبـير الـذي حـقـقـته ثالثـيـة أفالم سـيد
اخلوا والـتي  تصـويرهـا أيضا في
نيوزيلندا منذ سنوات.وساعد احلصول
على امتياز هذه السلسلة من األفالم في
تـــعـــزيـــز الــــســـيـــاحـــة والــــوظـــائف في
نـــيـــوزيـــلـــنـــدا.وقـــالت شـــركـــة أمـــازون
سـتـوديـوز الـتي اشـتـرت حـقـوق إنـتـاج
(إن ــسـلــسل الـتــلـفـزيــوني قـبـل عـامـ ا
الـــتــعــديل اجلــديــد ســـوف يــســتــكــشف
قــصـصــا جـديــدة مــتـقــدمـة عن األعــمـال
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جتـــول) تـــألــــيف وإخــــراج أمـــيـــر

رمسيس.
قرر أن تبدأ شاه تصوير ومن ا
ـقـبلـة بـعد الـفـيـلم خالل الـفتـرة ا

معاينة أماكن التصوير. 
مثـلة  أمـينة و اإلستـقرار عـلى ا
خـلـيل لــتـقـد دور الـبـطـولـة أمـام
شــاهــ في الــفـيــلم عــلى أن يــتم
ـمـثـلـ خالل الـتـعـاقـد مع بـاقي ا

قبلة. الفترة ا
وتـــدور أحــداث الـــفــيـــلم في إطــار
اجـتـمـاعي عـبــر لـيـلـة واحـدة عـام
2013 حــــول أم جتــــســــد دورهــــا
إلـهام شـاه ويـتم إحـتجـازها مع
إبنتها وتلعب دورها أمينة خليل
في مـكـان مـا أثـناء حـظـر الـتـجول
وهـنـا تعـيد األم إكـتـشاف عـالقتـها

بإبنتها.
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ـصــريـة إلــهـام ـمــثـلــة ا تــواصل ا
شـاهـ حتـضـيـرات جـلـسـات عمل
مــكـــثـــفــة من أجـل فـــيـــلم (حـــظــر

{ لندن  –وكاالت - كشف العب كرة
الـــســلــة الـــســابق ديـــنــيس رودمــان
ـغـنـية الـكـثـيـر من خـفـايـا عالقـته بـا
ـية مـادونا خالل عالقتـهـما في العـا
أوائل الـتسـعـينـيـات لبـضـعة أشـهر

{ لـوس اجنـلـوس  –وكـاالت - لـغت
النجمة تايلور سويفت مشاركتها في
ـقرر احلفل الـغـنـائي الذي كـان من ا
أن يــقــام في إطــار ســبــاق لــلــخــيـول
بـأســتــرالـيــا يـوم 5 تـشــرين الــثـاني
قبل وذلك بعد إحـتجاج اجلماعات ا
دافعـة عن حقوق احلـيوان. وذكرت ا
شــــبــــكـــــة (سي ان ان) اإلخــــبــــاريــــة
ــدافـعـ عن حـقـوق األمـريـكـيـة (أن ا
احلـــيــوان نـــاشـــدوا ســـويــفـت عــدم
شـاركة في هـذا احلفل نـظراً ألن ا
سبـاقات اخلـيول التي أقـيمت
اضية على مدار األعـوام ا
شــــهـــدت نــــفــــوق أعـــداد
كبيرة من اخليول). من
جــهـــته أصـــدر نــادي
فـيــكــتـوريــا لـســبـاق
اخلـــــــــــــيــــــــــــول فـي
أســتــرالــيــا بــيــانــاً
أعلن فـيه (أن جدول

جــولـــة ســـويــفت
الــــــتــــــرويــــــجي
ســيــطـرأ عــلــيه
تـــغـــيـــيـــر من
شـــــأنه عـــــدم
مـشــاركـتــهـا
في احلـــــفل
الـــــــــــــــــــذي
سـيقـام في

ملبورن).

اذا تصـرفت حسب مشـاعرك فإنك ستـحقق أهدافك.
تفاءل باخلير جتده.
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عليك االسـتفادة من فرص تتـوافر لك ب ح وآخر.
رقم احلظ 3.
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ابق مــرحـاً مــهـمــا طــرأت ظـروف قــاســيـة عــلــيك.يـوم
السعد االربعاء.
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ـمــكن أن تــضـطــر إلى الــتــأقـلـم مع فـريـق عـمل مـن ا
جديد ال تشاطره القناعات.
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صلحتك تطورات متسارعة في العمل وهذا سيكون 
ونتائجه أكثر من مضمونة.
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تــنــتـــظــرك مــهــمـــة كــبــيــرة تـــواكــبــهــا بـــأمل وتــفــاؤل
يوم السعد اخلميس. وشجاعة
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سـتـكتـشف حـقـيـقة مـشـاعـر الـشريـك قريـبـاً وهـو قد
يفاجئك كثيرا في هذا اجملال.
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الشريك يـواكبك في كل رغباتك بكل طيبة خاطر. رقم
احلظ 6.
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حـاول ان تـنـظم أوقـاتك بـشـكل يـتـنـاسب مع قـدراتك
. حتى ال تدفع الثمن الحقاً
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تخف احلركـة وتتراجع احلـظوظ قليالً ال تـكن قاسياً
في بعض األمورالعاطفية.
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.يوم قـرب تـحاورين أو بـأحد ا قـد تصـطدم ببـعض ا
السعد الثالثاء.
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قــد يــطــرأ مــا يــجــعــلك مــضــطــراً إلى صــرف بــعض
األموال بصورة مفاجئة.
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اكـتب مـعـاني ومـرادفـات الـكلـمـات وفق
االرقـام الــتي تـتــصل بـبــعـضــهـا بــاخـر
حـرف لـكل كــلـمــة وفق االرقـام حتـصل

طلوبة: على الكلمة ا
(4+71+12+45+41+33+6=ابـــــــــن

عباس)
نيوم 1-8= مركب يضم اال

8-14= دولة افريقية
14-25= هيئة دولية

25-28= صوت احلمام
28-32=من حكماء العرب

32-35= حاقد
ثل مصري  =48-35
48-52= دولة افريقية
52-59=مطرب عربي

59-63= طرق
63-70= معركة اسالمية
70-72= مادة مخدرة

ـمـثـلة الـلـبـنـانـيـة احـتفـلت بـعـيـد مـيالد زوجـهـا  فـريد ا
رحـمــة مع الــعـائــلــة واالصـدقــاء. ونــشـرت فــيــديـو من
احلــفل وهي تـقـبـل زوجـهـا وتـغــني له عـنــد قـطع قـالب

احللوى .

ي لـلـفـلك ـصـري اطـلق االحتــاد الـعـا عـالـم الـفـضـاء ا
ساهماته اسمه عـلى كويكب مكتشف حديثا اعترافا 

جال الفضاء. البارزة 

الروائي الـعـراقي ضـيـفه منـتـدى بـيس بغـداد لـلـحديث
عن روايــاته ( الــدومــيــنــو- قــال االفــعــوان- يــاحــادي
العـيس- كوالـيس القـيامـة - السـيد الـعظـيم) وغيـرها

بجلسة ادارها صبري العقيلي.

قام العراقي يحيي في مطرب ا
قبل الـثاني من تشرين الثاني ا
حـفال في العـاصمـة البـريطـانية
ـصاحـبة فـرقة اجلـالغي لـندن 
ايـسترو الـبغـدادي وباشـراف ا

عالء مجيد.

d¼UD « r UÝ »UJŽ

الكـاتب الـعـراقي يلـقي مـحـاضرة فـي مجـلس االربـعاء
الـثــقــافـي في الــديــوانــيـة حتـت عــنــوان(الـتــدويـن بـ
ـوافق 25 أيــلـول ـذكــرات) مـسـاء غــد ا الــذكـريــات وا
اجلـاري. ويـديـر احملـاضـرة االديـب مـعن غـالب سـبـاح

الشباني.

تايلور سويفت

وعـادت لـتـكـمل مـسـيـرة جناحـهـا ثم
ـــلـــحـن مـــحـــمـــد تـــدربـت عـــلى يــــد ا
الـنــعـامي وســافـرت من ســوريـا إلى
وسـيقار رضـا علي العـراق والتـقت ا
الـذي كتـب كلـمـات واحلـان مـجـمـوعة
من أغـانـيـهـا بـالـلـهـجـة الـعراقـيـة. ثم
ســــافــــرت من ســــوريــــا إلـى مــــصـــر
صرية في القاهرة وتقدمت لإلذاعة ا
حـيث قـدمـهـا اإلذاعي صالح زكي في
أغـنـيــة من أحلـان مـحـمــد مـحـسن ثم
ــوسـيـقــار الـراحل مــحـمـد الـتــقت بـا
ـيزًا ـوجي فـشكـال خطـا غـنـائـيـا  ا
ــوســيــقــيـ تــغــنت بــأحلــان كـبــار ا
كمـحمـد عبـد الـوهاب وكـمال الـطويل
ـــــــوجـي وبـــــــلــــــــيغ ومــــــــحـــــــمــــــــد ا
حمـدي.وارتـبطت في الـفـترة األخـيرة
وسيقار من حياتها بأحلان زوجها ا
محمـد سلطان  ظـهرت في عدة أفالم
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ـطـريـة فائـزة احـمـد واحدة من تعـد ا
أهم األصــــوات الــــتـي ســــاهــــمت في
ـصــري والـعـربي إمـتـاع اجلــمـهـور ا
كـــمــا شـــاركت فى عـــدد من األعـــمــال
الــســيـــنــمــائــيــة الــتـى وثــقت بــعض
أغــانـــيـــهــا من خـاللــهـــا وفي ذكــرى
رحـيــلــهـا الـ ? 36الـتـي مـرت في 21
أيــلـــول اجلــاري نـــقــلب أبـــرز مــا في
وقع حياتـها الفـنيـة واخلاصة وفـقا 
البوابـة: ولدت أحـمد ألب سوري في
صـيـدا بـلـبـنـان وعـادت الـعـائـلـة إلى
دمـشق ثم تــقـدمـت في اول حـيــاتـهـا
الـفــنـيــة لإلذاعــة الـســوريـة من خالل
ــطـربــ لـكـنــهـا لم جلـنــة الخـتــيـار ا
توفـق في البـدايـة. سـافـرت إلى حلب
وتقدمـت إلذاعة حلب وجنـحت وغنت
وذاع صيـتهـا فطـلـبتـها إذاعـة دمشق

محـمد سـلطـان وكانت احـمد هي من
طـلــبت الـزواج مــنه أثــنـاء خــروجـهـا
معـه ذات مرة وعـبـرت له عن حـزنـها

سينمائية منها:  أنا وبناتي  منتهى
ـليـونير الـفقـير. تزوجت  3 الفرح  ا
ـــوســيــقــار مــرات كــان آخـــرهــا من ا

بسـبب اإلشـاعـات حـول وجـود عالقة
بينهما لـيوافق سلطان على الزواج.
وانــفــصل الــثــنــائى بــعــد أن أجنــبــا
توأمـهـما عـمـرو وطارق إال أن احلب
جــمع بــيــنـهــمــا مــرة ثــانــيـة قــبل أن
تـتــوفى فــايـزة أحــمـد بــأيـام قــلـيــلـة.
فعندما اشـتد مرضهـا بسبب سرطان
الثـدي لم يغب سـلطـان عن تفـكيـرها
منذ انفصالهما وعندما شعرت بدنو
نــهـايــتـهــا طــلـبـت مـنه زيــارتــهـا في
ستـشفى بـالقاهـرة وقالت له (أريد ا
أن أمـوت وأنـا زوجــتك) وبـالــفـعل لم
يتـردد سلـطان فـي الوقـوف بجـانبـها
ـستـشفى لـتتوفى وعقدا الـقران في ا

بعدها على صدره.
كــانت فــائـزة فـي بـدايــاتــهــا الـفــنــيـة
نحـيفة جـدا وكانت تـكتـفي بصـوتها
العـذب دون الـلـجـوء إلظهـار جـمـالـها

أو الـعــمل
على ظهورها

بشـكل جـذاب كانت
بسـيـطـة ولـكنـهـا لم تـسلم

من تـنـمــر زمالئـهــا واالسـتـهـزاء
ظـهـرها بـطـريـقة أدت إلى دخـولـها

أزمات نفسية.
تُوفيت أحمـد عن عمر ناهز  49عامًا
وعــاشت آخـــر ســنــوات عـــمــرهــا في
قــســوة فـقــد أرهــقــتــهــا آالم ســرطـان
الـثـدي و إســتـئـصــال صـدرهـا في
مـــرحـــلـــة أولى لـــكن مـن دون فـــائــدة
تُرجتى في فترة العالج التي خاضت
نطقة معظمهـا في شقتها اجلـديدة 
الزمـالك والـتي لم تـسـعـد بهـا بـعـدما
أجنـزت ديــكـوراتـهــا وجـهّـزتــهـا لـكي
ـريح بـعـد تـكـون مــكـانـهـا الــرحب وا

تابعة. سنوات التعب وا

مـدعـياً أنـهـا عـرضت عـلـيه مـبلغ 20
مــلـيــون دوالر في حــال وافق إقـامت
عـالقــة جــنــســيـــة مــعــهــا واإلجنــاب
مـنه.وإسـتـرجع رودمـان قـصّـةً ادعى
فـيـهـا أنّه كـان جـالـسـاً في الـكـازيـنو
ـدة خمس سـاعـات حـ اتـصلت به
مـادونــا وأخـبــرته أنّـهـا ســتـرسل له
طائـرة خاصـة من أجل الـسفـر إليـها
وإقـامة عالقـة مـعهـا.وبـحـسب موقع
مترو الـبريطـاني الذي أشار إلى انه
وفي مقـابلـة له ضمن بـرنامج (نادي
االفـطـار)هـذا األسـبـوع ولدى سـؤاله
عمّـا إذا كـان يشـعـر أن مادونـا كانت
مسؤولة عن شهرته أجاب: (ال على

العكس. 
في عـــام 1993 كــــانت مــــهـــنــــتـــهـــا
وشــهــرتــهــا تــتــراجع وقــالـت إنّــهـا
واعـدتــني ألنّـني كــنت شـابـاً ســيـئـاً.
كنت في صـعـود وكانت تـتراجع إلى

حد كبير).
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ــــدفع ـــــمــــثـل الــــســــعـــــودي عــــلـي ا دخل ا
سـتـشفى لـتلـقي الـعالج إثر تـدهور حـالته ا
الــصـحـيــة وشـارك الــفـنـان الــسـعـودي
ـبدل صـورة للـمدفع من عـبدالـعزيز ا
ـستـشـفى وكتب عـلى سريـره في ا
قـائال: (اللـهم أشـفه وعافه وجـميع
ـدفع من ). وا ـسـلـمـ مـرضى ا
ـنطقة ذنب  مـواليد محـافظة ا
الـقصيم وبدأ حيـاته الفنية في
الـسبـعيـنيـات حيث قـدّم بعض
ــــــســـــرحــــــيـــــة الـــــعــــــروض ا
ــســابـقــات الــثـقــافــيـة في وا
نـــــــــادي الـــــــــهـالل ثـم اجته
لـلعـمل في مـبـنى الـتـلـفـزيون
الـــســـعـــودي.وشـــارك عـــبــر
مـسيـرته الفـنيـة الطويـلة في
الـعديـد من األعمـال منـها:
’طـاش مـا طاش شـباب
الــبــومب فــاعل خــيــر
مــقــالـب من احلــيــاة
عــــودة عــــصــــويــــد
حـكايـات قصـيرة

ة. العو

اجللسة التي حضـرها عدد من الفنان
ـوسوي ي صبـاح ا واخملرجـ االكـاد
الــذي قـال (يــتـحـدث الــفـيــلم عن عــائـلـة
عـراقـيـة كـادحـة يـكون مـرورهـم اليـومي
اثــنـاء بــحـثـهـم عن لـقــمـة الـعــيش فـوق
جـــســر االحــرار والــفــيــلـم يــنــتــمي الى
ـرحـلـة الـفـطـريـة لـلـسـيـنـمـا الـعـراقـيـة ا
ــنـظــور الـيــوم كـون ويــحـاكم الــفــيـلم 
الـفتـرة الـتي اجنـز بـها الـفـيـلم كـان فيه
صــنـــاع الـــعــمـل يــفـــتـــقــدون الـى عــالم
الـسـيـنـمــا كـذلك الـتـوظـيف اجملـاني في
وسيـقى وعدم االحسـاس بالزمن كون ا
السينـما زمان ومكـان لكن يعتـبر الفيلم
هو جزء من تاريخ السينما العراقية ) .
وقال احملتفى به ضياء البياتي (حقيقة
هذا الـفـيلم صـور قبـل نصف قـرن كانت
ــيـة انـذاك تـقـدم افالمـا الـســيـنـمـا الـعـا
كـبـيـرة كـنـا نـتـاثـر بـهـا كـذلك الـسـيـنـمـا
صرية والـفيلم هذا االول بـالنسبة لي ا
بــعـــد الــتــخــرج ولم يــكن لــدي نــضــوج
نـزلي. رافقت واحتـفظت بـهذا الـفيـلم 
الـــعــديــد من اخملــرجـــ الــعــرب مــنــهم

اخملــرج صالح بـو ســيف الــذي قـال لي:
في كل فـيلـم هنـاك بـكـاء وضحك ورقص
واغـنــيـة .وكـان نــضـوجي الــفـني انـذاك
بـسيط لـهـذا الفـيـلم صـور قبل  50عـاما
كـانت حيـنـها الـسـينـمـا العـراقـية حتـبو
انــذاك وهـذا الــفـيـلـم بـالــنـسـبــة لي كـان
مـغــامـرة وجتـربـة اولـى وانـا لم اشـاهـد
الفـيـلم من يوم عـرضه في شـباط 1970
عـلى قاعـة سـيـنـما اطـلس والـيـوم رايته
ــداخالت اول مـــرة).  بــعـــدهــا تـــوالت ا
والشهـادات بحق الفـيلم من قبل زمالءه
واصدقاءه ومـنهم اخملرج جـمعه حس
الذي قال ( سعـيد جدا ان اشاهـد الفيلم
عندما مرت في سـينمـا اطلس عام 70 
ـيـة الفـنون اجلـميـلة كنـت طالـبا بـاكاد
الشاهـده اليـوم مرة ثانـية والـفيـلم جيد
كونه وثق فـتـرة زميـة من تاريخ الـعراق
مـثـل فـيه عطـائـهم استـمر الى االن وا
لـكن الـذي جـلب انتـبـاهي الـفـنـان خـليل
الـعزاوي الـذي كـان مـديـرا لالذاعـة وهو
شقـيق الفـنان مـحسن الـعزاوي والـفيلم
وثق مــسـيـرة الــسـيـنــمـا الـعــراقـيـة رغم

صـعــوبـة احلـيــاة انـذاك ).وقـال اخملـرج
فالح العزاوي ( الفـيلم ليس فيه خط
ــشــاهـــد لــعــدم درامي مـع تــكـــرار ا
وجـــــــود تـــــــواصـل مـع االخـــــــرين
وعــنــاصـر الــلــغــة غـيــر واضــحـة
والفكرة نوع من اللـيبرالية فكان
اسـمه جـســر االحـرار والـعـبـور
نـوع نـهـارا . والـفـنان عـلـيه 
ـــمــثل في خــلـــيل الــعــزاوي ا
الــفــيـلـم كـان يــســتــغل الــلـيل
لــعــبـور اجلــســر مع عــائــلـته
وكان لـديه حب التـحدي لـكنه
نام في وسط اجلسر مـتحديا
الـقــوانـ وفي الـنـهــايـة عـبـر
اجلــــســـــر مــــواصال حــــيــــاته

اليومية ).
وفي خــتـام اجلــلـســة  تـكـر

احملتفى به بقالدة الريادة قدمها
رئــيس احتـــاد االذاعــيــ اخملــرج
مـظـفـر سـلـمـان ثم الـتـقـطت الـصور
الـتـذكـاريــة بـ اجلـمـهـور واخملـرج

ضياء البياتي .
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اضي على قاعة منتدى عرض السبت ا
ــركــز الــثــقــافي فـي احتــاد االذاعــيـ ا
والــتــلـفــزيـونــيـ فــيــلم جـســر االحـرار
سيـناريـو واخـراج الفـنان الـرائد ضـياء
البيـاتي تمـثيل خلـيل العزاوي  فـاطمة
الـــربــيــعي  وجــيه عـــبــد الــغــني وقــدم


