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ـــمــثـــلــة نـــســرين تـــألــقت ا
عــبـدالــرحـمن في الــعـديـد
مـن األدوار الــتــمــثــيــلــيــة
الـتي انـيـطت بـهـا هـادئة
يز الـطبع  ذات حضور 
فـي أغـــــلـب أعـــــمــــــالـــــهـــــا
اسـتطاعت أن تثـبت اسمها
كـــنــجـــمـــة في عــالـم الــفن
الـعـراقي وحـتى الـعربي
ــوســيــقى   درسـت ا
أول جتــربـة لــهـا في
الــتـمـثــيل كـانت مع
الـــــــنــــــشــــــاطــــــات
الــــــطالبــــــيـــــة في
توسطة مـراحل ا
واالعـــــــــداديـــــــــة
واجلـــــامــــعــــيــــة
وبــالـتــحـديـد في
جـامـعـة الـبـصـرة
لــكـن انـطـالقــتــهـا
احلـقـيقـيـة في عالم
الـتمـثيل عام 1989
سـرح اجلاد في بـا
مـــعــهـــد الــفـــنــون
اجلــمـيـلـة عـنـدمـا
مـثـلت مـسـرحـية
( (ســـور الــصــ
مثل حيدر مـع ا
مـنعثر  شاركت
فـي مـهـرجـانات
عـــديــدة مــنــهــا
مـــــــهـــــــرجـــــــان
(الـــــــبــــــســــــاط
الــعـربي) حـيث
قــــــدمـت عــــــمل
ـــر) (احلــــلـــو وا
حـــــــــازت عـــــــــلى
جــــــائـــــزة أفــــــضل
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أعـلـنت مـحـافــظـة أربـيل عن اتـخـاذ اإلجـراءات
الـقانـونيـة ضد ثالثـة أشخـاص قامـوا بالـتطاول
على فـنان عراقي وضيوف قادم من بغداد
لـلـمشـاركـة في مـهـرجان ضـيـفـته اربـيل وقالت
مـــديـــريـــة إعـالم مـــحـــافـــظـــة أربـــيـل في بـــيـــان
بــــتــــــــــاريخ  28/2/2020 في خــــضم الــــيـــوم
الـثالث من مـراسم فعـاليـات  مهـرجان الـسيـنما
ــقـام فـي مـحــافـظــة أربـيل وفي ضــد اإلرهـاب ا
ـهـرجـان تـصـرف أثـنـاء االنـشـغـال بـفـعـالـيـات ا
ثالثــــة أشــــخــــاص بــــشــــكـل غــــيــــر الئق أمــــام
ـوجوديـن بحـيث ـا أثـار انـتـبـاه ا احلـاضـرين 
أصـــبــحـــوا مـــصــدر إزعـــاج بــعض الـــفــنـــانــ
والــضــيــوف الــكــرام الــوافــدين من بــغــداد إلى
هـرجـان علـماً أن مـدينـة أربـيل للـمـشاركـة في ا
اثـــنـــ مـن هـــؤالء الـــثالثـــة لـــيـــســـا من أهـــالي
ديـنة).وأضاف الـبيـان(هنا نـود إعالم اجلميع ا
والسـادة الضيـوف الكرام بـأن هذه التـصرفات
ـقبـولـة  و الطـائشـة التعـبر بـأي شكل من غـير ا
األشكـال عن موقف الـسلـطة اإلداريـة في أربيل
والتــعـبـر أيـضـاً عن الـصـفـات والـقـيم األصـيـلـة
ـعروفة الـتي تشـتهر بـها مـدينة أربـيل العـريقة ا
بأصـالـتـها الـتـاريـخيـة الـتي كـانت دائـماً مـديـنة
لـلـتعـايش الـسلـمي واإلخـاء واحتـرام اآلخرين).
ــنــطــلق نــود إعالم الــسـادة وتــابع (ومن هــذا ا
الضيـوف الكرام وجمـيع احلاضرين ونطـمئنهم
بــأن اإلجـراءات الـقــانـونـيـة الالزمــة قـد اتـخـذت

تجاوزين). حيال ا

إتاحة الفرصة للشبان للتعرف على
ـجال الـرسوم الـتقـنيـات احلديـثة 
تحركة واألفـكار اخملتلفـة ومقابلة ا
صــنــاع هـــذا احملــتـــوى من أنــحــاء
ـيـز الــعـالم). وتـابــعت قـائـلــة (مـا 
ــهـرجـان أنه يــهـتم بـكل تــفـاصـيل ا
الـعـمل ولـيس اخملـرج فـقط فـنـمنح
جـوائـز متـخـصـصـة ألفضل خـلـفـية
وأفـضل تصـميم شـخـصيـة وأفضل
حتريك وغيرها من التخصصات).
ـهـرجـان نـحـو  230عمال يـعـرض ا
تـشـمل أفالمـا ومـسـلسـالت وأغاني
ومــــوســــيــــقى الــــشــــارة (تــــتـــرات)
وإعالنـات من قـرابة  52دولة مـنـها
كوريـا اجلنـوبية والـيابـان وروسيا
ـــانـــيـــا وهـــولـــنــدا وإيــطـــالـــيـــا وأ
ــرك وأسـتــرالــيـا والــنــرويج والــد
والهند وجنوب أفريقيا والسعودية

ولبنان..
واخـتيـر الفـيلم الـفـرنسي (الـثعـبان
واألميرة) ومدته  30دقيقـة للعرض
في االفـتــتـاح الــذي أقـيم بــسـيــنـمـا
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 بــعــد جتــربـة اســتــمـرت  12عــامـا
ـصـريـة لـلـرسـوم قـررت اجلـمـعـيـة ا
ـتـحـركـة الـتـوسع في أكـبـر وأقـدم ا
حـــدث تـــنـــظـــمه لـــيـــشـــمل جـــمـــيع
هتم بهذا اجملال تخصص وا ا
دولــيــا.ويــقــام مــهــرجــان الــقــاهـرة
الـدولي ألفالم الـتـحـريك في الـفـتـرة
من  27 شــــبــــاط إلى اخلــــامس من
آذار اجلــاري بــعــدمـــا اســتــمــر 12
دورة حتـت اسم مــلــتـــقى الــقــاهــرة
ـتـحـركــة.وقـالت رئـيـسـة لــلـرسـوم ا
ـهرجان رشيدة اجلمعيـة ورئيسة ا
الـشـافـعي في مـؤتـمـر صـحـفي (بدأ
تـحركـة قبل أكـثر مـلتـقى الرسـوم ا
من  12عـــامـــا كـــحــــدث مـــحـــلي ثم
أصـبح إقـلـيـمـيا وحتـول إلى دولي.
واآلن مع تـطـلـعـنـا إلى الـتـوسع في
األنـشــطـة وحتــقـيـق انـتــشـار أكــبـر

نحوله إلى مهرجان دولي).
وأضــافت (لـديــنـا خـبــرات تـراكـمت
عــلى مــدى الــسـنــوات ونــهـدف إلى

دير مترو في وسط القـاهرة.وقال ا
الـتـنـفـيـذي لـلــمـهـرجـان أحـمـد عـبـد
الـــسـالم(خـــرجـــنــــا من عـــبـــاءة دار
األوبــرا الــتـي تــقــام فــيـــهــا مــعــظم
ـديـنـة حتى الـفـعالـيـات إلى وسط ا
نــكــون أكـــثــر قــربـــا من اجلــمــهــور
وتواصـلنا مع أنـدية وحـدائق عامة

إلقامة العروض).
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وأضاف (لـدينـا ثالث جلان حتـكيم
واحـدة دولـيـة والـثانـيـة عـربـيـة أما
ــنــحـة الــثــالــثــة فـهـي مـخــتــصــة 
ــهــرجـان اإلنــتـاج الــتي يــقــدمـهــا ا
شروع من ابتكار أحد الشبان دون
األربـعـ عامـا).تـصـاحب الـعروض
أنـشــطـة مـتـنـوعـة مـنـهـا ورش عـمل
لــــفـــنــــانـــ مـن فـــرنــــســـا واألردن
ونـدوات ومعـرض لـلرسـوم يـشارك
فـــــيه طــــلــــبـــــة كــــلــــيــــة الــــفــــنــــون
ــهـــرجــان اجلـــمـــيــلـــة.ويــحـــتــفـي ا
بـاسـتــديـو الـسـحَـر الـذي أنـتج أول
فـيـلم حتــريك مـصـري روائي طـويل

عــلي ولم يــخـطــر في بـالي الــظـهــور عـلى
شاشة التلفاز. 

ثلة تاثرت به? ثل او   }
ثل لكن يعجبني متابعة - لم اتـأثر بأي 
الـفـنانـات سـلـيمـة خـضيـر وابـتسـام فـريد
وشــذى سـالم وســهى سـالم وهــديل كـامل

وحاليا االء حس .
{ أقرب أصدقائك من الوسط الفني ?

- بـــصــراحـــة وبـــدون مــجـــامــلـــة جـــمــيع
الـفنانـ اصدقائي وجمـيعهم اكن لهم كل
احلـب واالحـتـرام واتــمـنى لــهم الـتــوفـيق

والنجاح دائما .
{ أين أنت من السينما?

- مـثلت أول فـيلم بـعنـوان ( حفـر الباطن)
اخــراج سالم األعـظـمي عـام  1999وفـيـلم
(الـشـوارع اخلـلـفـيـة) اخـراج أركـان جـهـاد
عــام  2000 وفــيــلم (حــكــاكه) عـام 2008
اخـراج أركـان جـهـاد أيضـا وفـيـلم ( سر
الـــقــواريــر) اخــراج عـــلي حــنــون عــام
وفــيـلم ( بـغـداد خـارج بـغـداد) 2014

اخراج قاسم حول .
{ الـكـثـيــر من مـتـابـعـيك يـرون مـسـحـة

ــثـلـة  لــهـا أعـمــال عـديـدة عــلى مـسـرح
بـغـداد  ضيـفتـنا حـاصلـة عـلى ماجـستـير
فــنـون مــسـرحــيـة وحــالـيـا تــدريـســيـة في
جامعة بغداد  الفنانة نسرين عبدالرحمن

 كانت معي عبر هذا احلوار: 
{ دور ما زال عالقاً في ذهنك?

- الــكــثــيـــر من األعــمــال أحــبــبــتــهــا مــثل
مــسـلــسل ( يـا حب أيــهـا الـوجـه الـغـريب)
و(امـــــاني لـــــلـــــســـــيــــدات) و ( حـــــكـــــاكه)
و(الـــقــنــاص) و(ســـبع عــيـــون) و(أبــوزيــد
الــهاللي) ومــشـاركــات في اعــمـال ســوريـة
ركبة أخـرى وانا بطبيـعتي احب األدوار ا
(الـشـيـزوفـريـنـيـا) وتـعـلم بـأن هـذه األدوار
حتـتاج إلى جهد وخيـال عال وإمكانية في

تأديتها واحلمد الله جنحت في ذلك.
مثالت من جيلك? { أبرز ا

- كـــــانت انـــــطالقـــــتي نـــــحــــو األعـــــمــــال
الـتلفزيونية عام  1995وفي تلك السنوات
انــطــلـقـت مـعي الــفــنــانـات ايــنــاس طـالب
وتــمـارا مـحــمـود ومــيس كـمـر ولــكن كـنت
اكــبـر مـنـهن عــمـرا بـحـيـث بـدأت مـتـأخـرة
بـسبب رفضي لـالعمال التـي كانت تعرض

حزن في مالمح شكلك  ماذا تقول ?
- مـنذ صـغري أسـمع من القـريب والبـعيد
بـأن مالمـحي فيـهـا طابع مـن احلزن لـكني

أراه ويراه اآلخرون بانه حزن جميل .
{ جمهورك ومحبوك يسألون أين أنت االن?
- لم اعـمـل مـنـذ فـترة طـويـلـة بـسـبـب عدم
وجــود  إنـتــاج من األعـمــال  وعـدم وجـود

دعم للفنان العراقي .
 ? { كلمة أخيرة ماذا تقول

- لـألسف في اآلونة األخـيرة ظـهرت حـالة
سـلبية بحـيث يتم إنتاج أعمـال رغم قلتها
مـثل مـرت أو أكـثـر بطـريـقة يـتم تـكـرار ا
كـــروبــات اومـــجــامـــيع في هـــذه األعــمــال
واآلخـــرون ال يــجــدون عــمال بـــحــيث يــتم

ركنهم وهذا ليس انصافا.
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ــمــثل الــسـوري ــاضي ا ــوت الــسـبت ا غــيب ا
وهومن مـروان قـنوع والـد الفـنان مـحمـد قنـوع 
مــوالــيــد دمــشق عــام  1946 وأحــد مـؤســسي
سرحي عام 1958 نقـابة الفنـان .بدأ العـمل ا
ـسرح احلر ـسرح الـطلـيعي وا عمل في فـرقة ا
ومـسرح دبـابـيس كـما عـمل مـخـرجاً لـكـثـير من
سـلسالت اإلذاعية والبرامج اإلذاعية وآخرها ا
ــسـرحـي اإلذاعي الـذي يــهـتم الـبــرنـامج ا
ي ــســرح احملــلـي والــعــربي والــعــا بــا
(أفــــاق مــــســــرحـــيــــة)و فـي إذاعـــة
ــبـاشـر دمـشق مــخـرجـا لــلـبث ا
منـذ أسس برنامج معكم على
الــــــــهــــــــواء عــــــــام 1982 .
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اســتــاذ الـفــيـزيــاء الــكـونــيـة الــعــراقي ضـيــفه بــرنـامج
(اطراف احلـديث ) عـلى قنـاة (الشـرقـية) مـناصـفة مع

الفلكية رانيا اجلمال.
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مـثلة السورية انـضمت لقائمة ا
ابـــــطـــــال مـــــســــلـــــسـل شــــارع
شـــيـــكــاغـــو خملـــرجه ومـــؤلـــفه
مـحمد عـبد الـعزيـز  ليـكون هذا
ـوسم الـعـمل الـثـاني لـهـا هـذا ا

بعد مسلسل سوق احلرير.
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وظـف العراقي  تكليفه وفقا المر ديواني صادرمن ا
مـديــر مــكـتب رئــيس الــوزراء بـتــسـيــيـر شــؤون ديـوان

الوقف السني.
 W−Žb « s Š

ي االردني ضـــيــفه الـــســبت احتـــاد الــكــتــاب االكــاد
ــقــره في عــمــان  فـي مــحــاضــرة بــعــنــوان واألدبــاء 

(موقف األردن من صفقة القرن).
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اضي االحتاد العام القـاص العراقي ضيفه االربـعاء ا
ـجــمــوعـته لالدبـاء والــكــتـاب فـي جـلــســة لالحـتــفــاء 
القصصية (غيمة عطر) احلاصلة على جائزة االبداع.
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مـثـلـة الـسوريـة تـشـارك في مـسلـسل  (ومن احلب) ا
ؤمل ا تألـيف  تليد اخلطيب و إخـراج   باسم السلكا 

عرضه في موسم رمضان 1441 .
œuKł uÐ« dONÝ

أســــتـــــاذة الــــنــــقــــد األدبـي احلــــديث فـي اجلــــامــــعــــة
ستـنصرية العـراقية ضيفـتها جمعـية الثقافـة للجميع ا
للـحديث عن منـجزها اإلبداعـي ومؤلفاتـها الثـمانية في
مـجـال الـنــقـد األدبي بـجـلـسـة ادارهـا الـشـاعـر جـاسم

العلي.
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الـصحفي الـعراقي تلـقى تعازي
االوســاط االعالمــيـة والــثــقـافــيـة
لـوفاة عقيلـته والدة زياد واحمد
ومـصـطـفى وعـلي سـائـلـ الـله
تعالى ان يسكنها فسيح جناته.

5¾MN*« dJA¹ ÊË“d  VODš
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نـحـاس عن مـشـاركـة إبـنـتـهـا إلـسا
ـمـثلـة الـلـبنـانـية ماريـا خلـالـتهـا ا
ســيــرين عــبـد الــنــور مـســلــسـلــهـا
قرر أن يعرض (دانتيل) الذي من ا
ـوسم الـدرامي الـرمـضـاني خالل ا
ـــقـــبل. ونـــشـــرت ســـابـــ عـــبـــر ا
صفحتها اخلاصة على أحد مواقع
التواصل اإلجـتماعي مقـطع فيديو
ظـهرت فـيه إلسـا برفـقة عـبد الـنور
من كواليس تصوير العمل. و هذه
لـيست الـتجـربـة التـمثـيلـية األولى
إللــســـا إذ كــانت شــاركـت الــفــنــان
الـلـبـنـاني رامي عــيـاش في فـيـلـمه
الـسـيـنـمـائي الـذي قـدمه مـنـذ أربع
سنـوات (للـحب حكـاية) وأدت دور
ابـنــة عـيـاش.ويــشـارك في بــطـولـة
(دانــتــيل) مع عــبــدالــنــور كل من :
محـمود نـصر وسـام فارس سارة
أبـي كــــنــــعـــــان وســــلــــوم حــــداد
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وجـه اإلعالمـي مـــعــــاذ الــــعــــمـــري
رســــالــــة حملـــــبــــيـه ورواد مــــواقع
الــتـواصل االجـتـمـاعي حـول عـقـد
قــرانه من الــفـنــانــة ديـانــا كـرزون.
وقـال الـعـمـري في مـنـشـور لـه عـبر
حــســابـه عــلى فـــيــســبـــوك (انــتــو
ـحـبتـكم واعـلنـتوا عن سـبـقتـونا 
اجلاهة واحنا كـنا مأجل االعالن
لـــــيـــــوم اجلـــــاهـــــة لـــــكـن االخــــوة
الصحفـي ما قدروا يسـتنوا ليوم
اجلمعة حـتى يتم اإلعالن رسمياً).
وأضــــاف (شــــكــــراً لــــكل األحــــبــــة
حبتهم واألصدقاء اللي غمروني 
ـشـاعـرهم الـصـادقـة وتـهـانـيهم و
ـــنــاســبــة خــطـــوبــتي من ديــانــا
كرزون اللي اخترتـها تكون شريكة

حياتي ورفيقة دربي).
عـلى صــعـيــد آخـر كــشـفـت سـابـ

{ برل  –وكاالت - قـالت وزيـرة اخلارجـية
األمريـكـيـة السـابـقـة هـيالري كلـيـنـتون ( إنه
ــــنــــتـج واخملـــرج يــــجب أن تــــؤدي إدانــــة ا
الــســـيــنــمـــائي األمــريـــكي الــســـابق هــارفي
وايـنـستـ بـاالعتـداء اجلـنسي واالغـتـصاب
ثل هذا السلوك) ودافعت عن إلى وضع حد 
ــقــراطــيــ آخــرين قــبــولــهــا إلى جــانب د
ـاضي. وامـتـنعت تـبـرعـاته الـسـياسـيـة في ا
كلـيـنـتـون الـتي كانت تـتـحـدث في مـهـرجان
بــرلــ الـســيـنــمــائي حـيـث قـدمت اخملــرجـة
الـسـيـنـمـائـيـة نـانـيت بـيـرسـتـ سـلـسـلـتـهـا
الـــوثـــائـــقــيـــة هـــيالري عـن تـــأيــيـــد أي من
ــتــنـافــسـ عــلى احلــصـول عــلى تــرشـيح ا
ــقــراطي خلــوض انــتــخــابــات احلــزب الــد
الرئـاسة لتـحدي دونالـد ترامب الذي هـزمها
في عام  2016في أول انـتـخـابـات له لـشـغل
قرر أن جتري االنتخابات منصب عام.ومن ا
األمـــــريـــــكــــيـــــة في الـــــثـــــالث مـن تــــشـــــرين

ســيـــنــاريـــو وحــوار ســـمــاء عـــبــد
اخلــالق وإجني الــقــاسم وإخـراج

ثنى صبح. ا

الـثــاني.وعــلى الــرغم من أن وايــنـســتـ
الـــذي كــان ذات يــوم من أكــثـــر مــنــتــجي
هـوليـوود تأثـيـرا قد سـاهم في حمالتـها
الـسـيـاسـيـة قالت كـلـيـنـتون (إنـه ساهم في
قراطي رشح الد حمالت العديد من ا
اآلخـــرين). وقــالـت (ســاهم فـي حــمـــلــة كل
ـقراطـي. ساهم في حـمـلة بـاراك أوبـاما د
وحملـة جون كيـري وحملة أل جـور وحملة
اجلـمـيــع).  وأدانـت مـحـكمـة فـي نـيـويورك
مــوخــرا وايــنـســتــ بـاالعــتــداء اجلــنـسي
واالغــتــصــاب واقـتــيــد إلى الــسـجن مــقــيـد
الـيـدين في خـطـوة تــمـثل انـتـصـارا حلـركـة
(#مي تو) التي شـجعت النـساء على فضح

ســـوء ســـلــوك رجـــال من ذوي الـــنـــفــوذ.
وأديـن وايـنـسـتـ بـاالعـتـداء اجلـنـسي
عـلى مسـاعـدة اإلنتـاج الســـابـقة مـيمي
هـالي في عــــــــــــــام  2006واغـتـصاب
مثلة جيســـيكا مان في عــــام 2013 ا

تـعبّـر عن امالك وتـؤمن بقـدرك وجناحك. كمـا تنـتصر
صاعب. على كل ا
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خـفف مـن تـنـاول الـقـهـوة وحــاول اإلكـثـار من تـنـاول
العصير الغني بالفيتام سي.

Ê«eO*«

كُن عاقالً مع الـشـريك وحتاشَ اجلـدال والـدخول في
نزاعات مهما كانت درجتها .
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حتـقق أربـاحًـا وتــقـدّمًـا سـريـعًــا بـادر الى الـتـحـرك 
. السريع واستغل الفرص والوقت الثم
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ال تـتـرك الـشـؤون احلــيـاتـيـة تـؤثـر ســلـبـاً في وضـعك
الصحي وحاول التخفيف عن كاهلك .
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ـعنـويات وتـنفـرج أساريـرك. واجه السـلبـيّات تـرتفع ا
باإليجابيات لتتفادى التحدّيات.
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عمليـة بيع تتعثـر أو عملية شـراء حتتاج إلى مزيد من
ال وعليك اجملازفة . ا
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ــسـاعي  إذا كـنـت عـلى خالف مـع احلـبــيب تـكــثـر ا
والنيات اإليجابية جلمع شملكما.
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جتـنـب اخلـوف ألنك تـتـمـتع بـقـدرات إليـجـاد احلـلـول
وقد تضطر إلى طرق بعض األبواب.
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شي تنشط الـقلب شرط عدم الوصول الهرولـة بعد ا
إلى اإلرهاق.رقم احلظ.2
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. تـنـطـلق بـعالقـة جـديدة  تـكـون خـطـواتك مـثمـرة جـداً
تغير مجرى حياتك.
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ـاضي تـعقّـد لك األمـور فكن  تسـتـعـيد قـضـايا من ا
حذراً ألن اجلو يحمل لوماً وشكوى .
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كــلـــمـــات ربـــاعـــيــة
تـكـتب بشـكل افقي
فــــــــــــــــــــقــط داخــل
ــربــعــات حتـصل ا
علـى حروف الكـلمة
ـــــطـــــلــــوبـــــة: (من ا

اسماء االسد):
 1-من القارات
 2-عكس حرب
 3-من االلوان
 4-حيوان أليف

 5-قاتل محترف 
 6-عاصمة أوربية
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طربة اللبنانية نوال الزغبي مؤخرا ضيفة حلت ا
على برنامج تلفازي. وضجت مواقع التواصل

االجتماعي بتصريحاتها العفوية والصريحة خالله
ومن التصريحات التي هزت مواقع التواصل

االجتماعي ح اعلنت انها ام عزباء منذ  12سنة
لكن رسميا حصلت على الطالق قبل  3 أشهر. و
وضوع في السابق عن سبب عدم افصاحها عن ا
قالت (انها لم تنظر للموضوع على انه ذو قيمة
كما انها حتترم مشاعر اوالدها الن طليقها

سيبقى والدهم).
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هرجان أفالم التحريك لصق الترويجي  ا
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كــمـا يــصـدر كــتـابـا
عــن تـــــــــــــــــاريـخ
الـــــــــــــرســــــــــــوم
ـــــتــــــحـــــركـــــة ا
ويـتــضـمن أهم
األبــــــــــحـــــــــاث
ــــيــــة األكـــــاد
التي تنـاولتها
من تــــــــألــــــــيف
مـــــجـــــدي عـــــبــــد
الـــرحــــمن.ويــــكـــرم
مـثلة لقاء هرجان ا ا
اخلميسي وعميد كلية
الفنـون اجلميـلة بجـامعة
حلوان أحمد هنو ومصمم
ـــتــحـــركــة عـــبــد الـــرســوم ا
الــعـزيــز اجلـنــدي ومـخـرج
تحركة مصطفى الرسوم ا
الـــــفـــــرمـــــاوي واخملـــــرج
أســــــــامــــــــة أبــــــــو زيـــــــد
والـسـيـنـاريـست خـالـد

جمال.

ديانا كرزون

نسرين عبدالرحمن


