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عـلمت مسـاء اخلميس 2020/1/16 بـوفاة
صـرية ماجدة عن عمر  89 عاما الـفنانة ا

بعد معاناة من امراض الشيخوخة. 
الـتـقـيت عـدة مرات بـالـفـنـانـة مـاجدة خالل
ــكـتب وكــالـة عـمــلي في الــقـاهــرة مــديـرا 
االنـباء العراقـية (واع) منذ عام  1972الى
عــام  .  1976وقــبل الـــعــمل في الــقــاهــرة
وبـالتـحديـد في عام 1970كـنت ضـمن وفد
الـعــراق الى مـؤتـمــر وزراء اإلعالم الـعـرب
وكــــــــان بـــــــــعـض اعــــــــضـــــــــاء الــــــــوفــــــــد
الـعراقي مدعوين في جلسة استراحة قرب
ـــعــــروفـــة االهــــرام من قــــبل الــــفــــنـــانــــة ا
مــاجـدة الــتي كــانت في ذلك الــوقت تــمـلك

ÍœRð vHDB  ÈuA½

…dLF « pÝUM

rKO  w  U¼—Ëœ ÊËd c¹ W¹dB*« Âö _« u³×

b¹dŠ uÐ WKOLł

»U−(« lKš bMŽ UN¹b½U  dJAð s¹dÐU

شـركـة انــتـاج سـيـنـمـائـي وكـان يـهـمـهـا ان
يـتــعـاقـد مــعـهـا الــعـراق السـتــيـراد بـعض
افالمـهـا. ودار حـديث طـويل بـشـأن األفالم
ــصـريــة واجتــاهــاتــهـا ومــدى جنــاحــهـا ا
في الــعــراق شــارك في احلــديث الــصـديق
ــــرحـــــوم امــــيــــر احلــــلــــو وكــــان ضــــمن ا
الــوفـــد بــصــفـــته مــديـــرا عــامــا في وزارة
اإلعالم فـي ذلك الــــوقـت. وكــــانت مــــعــــنــــا
ـمـثـلـة جنوى إبـراهـيم الـتي كـانت بـطـلة ا
فــــيــــلـم االرض كـــتــــابــــة عــــبــــد الــــرحــــمن
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مـاجدة تعد فنانة متـألقة لها شهرة واسعة
واذكـر ان مـاجـدة لــيس اسـمـهـا احلـقـيـقي
كـان اسـمهـا (عفـاف عـلي كامـل الصـباحي)
 تــزوجت عـام  1963من الــفــنـان ايــهـاب
نـافع الـذي اجنبت مـنه ابـنتـهـا غادة وبـعد
طالقـــهــا لم تـــتـــزوج مــرة ثـــانــيـــة. غــادة
ــثـــلــة ـــولـــودة عــام  1965أصـــبــحـت  ا
وحـــــسب مـــــتــــابـــــعــــاتـي فــــقـــــد تــــزوجت
ـهندس إيـزاد بكر سـامي وهو عراقي من ا
ا ذكرته ماجدة في ذلك اللقاء اجلنسية .
(انــهــا ولـدت فـي طـنــطــا شــمــال الــقــاهـرة
وحــصـــلـت عـــلى شـــهـــادة الـــبـــكـــالـــوريــا
الـفــرنـســيـة كـان أبــوهـا مــوظـفـا في وزارة

واصالت).  ا
UNLÝ«  dOſ «–U*

تـقـول مـاجـدة انـهـا بـدأت حـيـاتـهـا الـفـنـيـة
وعـمرها  15سـنة دون عِـلم أهلهـا وغيرت
اسـمهـا إلى ماجـدة حتى ال تـكتـشف. كانت
بــدايـتــهـا احلــقـيــقـيــة عـام 1949فـي فـيـلم
الــنــاصح إخــراج ســيف الــدين شــوكت مع
إســمــاعــيـل يس لــكن مــاجـــدة لم تــكــتــفي
بـالتمثيل بل دخـلت مجال اإلنتاج وإسست
شــركــة افـالم مــاجــدة إلنــتــاج األفالم. من
افالمـهـا التي أنـتـجتـهـا (جمـيـلة) و(هـجرة
الـرسـول) وقد مـثـلت مـصر في الـكـثـير من
ــيــة وأســابــيع األفالم ــهــرجــانــات الـعــا ا
الـدولـية واخـتـيرت عـضـو جلنـة الـسيـنـما
ـتـخـصـصـة حصـلت بـاجملـالس الـقـومـيـة ا
عـلى الـعـديـد من اجلـوائـز من مـهـرجـانات
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لقطات تعود لعام 1970 جتمع ماجدة ومحسن حس وأمير احللو وجنوى إبراهيم
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ــمـــثـــلــة نـــشــوى مـــصـــطــفى شــاركـت ا
جـمــهــورهــا بـصــورة جــديــدة لـهــا عــبـر
حسابـها في (إنـستغـرام)  خالل أدائها
مناسك الـعمـرة.وظهرت مـصطفى وهي
ترتـدي احلـجـاب مع عـبـاءة سوداء من
ـكي أثنـاء أدائها مـناسك داخل احلرم ا
شـرفة.وعـلقت العـمرة وخـلفـها الـكعبـة ا
عـلـى الـصــورة قــائـلــة: (احلــمــد لـله رب
.. الــلــهـم تــقــبل يــا رب). كــمــا ــ الــعــا
نـشـرت صـورة من أمـام الـكـعـبـة لـورقة
مكـتـوب علـيـها أسـماء  10 جنوم رحـلوا
ـنا أهـدتـهم عمـرة خالل طوافـها عن عا
باحلـرم وهم (هـيـثم أحـمـد زكي أحـمد
زكي مــــحـــمـــود عــــبـــد الـــعــــزيـــز نـــور
الشـريف مـحسن حـلمـي سنـاء يونس
سـعــاد نــصـر عــزت أبـو عــوف طــلـعت
زكـريـا). وعــلـقت عــلى الـصـورة كــاتـبـة:
(ألف رحـــمـــة ونـــور.. عـــمـــلت الـــعـــمــرة
ودعـــــــيـت لـألحـــــــبــــــــاب ألـف رحـــــــمـــــــة
ونور).ولقيت الـصورة ردود فعل واسعة
من متـابـعـيهـا عـبـر (انسـتـغـرام) وجاءت
التـعـلـيقـات بـ (ربـنـا يتـقـبل)  (مـاشاء
الـلـه مـنــوره) (الــله اكــبــر مــاشــاء الـله)

و(عمره مقبوله إن شاء الله).

األلـبـوم وذلـك علـى قـناتـه الـرسـميـة عـلى
يـوتـيـوب.واألغـنـيـة من كـلـمـات مـصـطـفى
نعم وتوزيع حسن وأحلان محمد عبد ا
ـــطــربــة أشـــرف الــبــر. الـى ذلك طــرحت ا
غـربية سـميرة سـعيد أغنـيتهـا اجلديدة ا
اخلاصة بتتر مسلسل (هي) والتي حتمل
نفس العنوان وهي من كلمات ادرينال

وتوزيع كر السالوي.وكانت آخر أعمال
سـعيـد أغنـية (هـليـلة) كـلمـات شادي نور
وأحلـــــان بالل ســـــرور وتـــــوزيـع هـــــانى
يعـقـوب. هـذا وبـعـد مشـاركـتـهـا في جلـنة
حتكيم بـرنامج (ذا فويس) تشـارك سعيد
كـذلك حالـيـاً في جلنـة حتـكيم بـرنامج (ذا
فــويس ســيــنـيــيــر) إلى جــانب الـفــنــانـ

جنوى كرم هاني شاكر وملحم زين.
مـثلة صـابرين عـلى صعـيد آخـر شكـرت ا
كل من وقف بــجـانــبـهــا وسـانــدهـا أثــنـاء
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ـصــري حــكـيم ـطــرب ا يــتـحــضــر ا
إلصـدار كلـيب أغـنيـة جـديدة من
ألـــــبـــــومـه (الـــــرجـل الـــــصح)
ـوضـة الــسـنـة دي بـعـنــوان ا
وذلك عــلى قــنـاتـه الـرســمــيـة
عـلى يـوتـيـوب.وشـوّق حـكـيم
اجلـمـهور لـعـمـله اجلـديد اذ
نـــشــــر االعالن الـــدعــــائي له
عــلى حــسـابه اخلــاص عـلى
احـــــد مـــــواقع الـــــتـــــواصل
االجـتـمــاعي وعـلّق عــلـيـهـا
قائال(فيديو كليب الـمـوضة
الـــســنــة دي.. قـــريــبــا عـلى
القـناة الـرسمـية حلـكيم على
اليوتيوب). وكان طرح حكيم
أغــنـيــة (الـراجـل الـصح) من

الهـجمة التي تـعرّضت لهـا بسبب خـلعها
لـلــحـجـاب. وذلك عــبـر بـرنـامـج (صـاحـبـة
السـعادة). حيث قـالت (أنها شـعرت بفرح
لـتـضـامن الـفـنـانـ خالل هـذه األزمة رغم
ـســافـات بـيــنـهم) وثـمــنت (الـدعم بـعــد ا
الـكـبـيـر الـذي تــلـقـته من أصـدقـائـهـا ومن

آخرين ال تعرفهم). 
ن انـتـقــدهـا قـائـلـة (أن ووجـهت رسـالــة 
اجلـــمــــهـــور لم يــــعـــرف صـــابــــرين من

حـجـابهـا بل عـرفـها من خالل فـنـها.
مــا يــعـــني أنــهم يــجب أن يــهــتــمــوا
ألعـمـالهـا الـفـنـيـة فـقط وال يـحق لـهم
التدخل بأمورها اخلاصة). ووضعت
مـقاربـة موضـحة (أن اجلـمهـور ليس

من حقه أن يـسألهـا عن عالقتهـا بزوجها
وبالتـالي ليس من حـقه التدخل بـعالقتها

بربها.)

دمـشق الـدولي وبـرلـ وفـيـنـيـسـيا الـدولي
حـــصــلـت عـــلى جـــائـــزة وزارة الـــثـــقـــافــة

واإلرشاد. 
لــكن مـــاجــدة حـــقــقت شـــهــرة واســـعــة في
الـــــســــنـــــوات الالحـــــقـــــة لــــذلـك الــــلـــــقــــاء
نـتيـجة نـشاط شـركتـها اخلـاصة بـاإلنتاج.
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صرية دورها في فيلم يـذكر محبو األفالم ا
نـاضلـة اجلزائريـة جمـيلة " جـميـلة " عن ا
ــراهـقـات " بــو حـريـد " و "أين عــمـري" و" ا

و"بنات اليوم". 
ومن أهم أفـالمها االخرى - قرية العشاق -
ـة والــعـقـاب - الـنــاصح - الـقـافـلـة اجلـر
تـســيـر - انـا بـنـت نـاس - لـيـلــة الـدخـلـة -
ـان - طـيش حـبـايـبى كـتـيـر - فـلـفل - اإل
الـشباب - الـبيت السعـيد - بائـعة اخلبز -
في شــرع مـــ - انــا وحــدى - ســيــبــونى
أغــنى - مـالــيش حـد - انــتـصـار اإلسالم -
مـــصــطـــفى كـــامل - حلـن اخلــلـــود - بالل
مــؤذن الــرســول - الـــظــلم حــرام - دعــونى
يـعاد - دهب - طـريق الـسعادة أعـيش - ا
- أمـانـى الـعـمـر - أرضــنـا اخلـضـراء - في
ســبـــيل احلب - مـن اجل حــبـى - اآلنــســة
حــنــفـي - الــلـه مــعـــنــا - عــشـــاق الــلــيل -
الـغريب - نـهايـة حب - اجازة نص الـسنة
- الـقـبـلـة األخــيـرة - دنـيـا الـبـنـات - قـيس

الى عـدة مشاكل صحية ونفسية في أواخر
عـمرهـا من بيـنهـا ان ابنـتهـا الفـنانـة غادة
نـــــافـع رفـــــعت قـــــضـــــيـــــة حـــــجـــــر عـــــلى
ـنحهـا حق التصرف  لـلمطـالبة  والـدتها
ــتـــلـــكــاتـــهـــا  ورفـــضت اتــهـــامـــهــا في 
 مـعللـة ذلك بأنـها منـذ طفولـتها بـاجلحود
كـــــان لـــــهــــا حـق الــــتـــــصــــرف فـي أمــــوال
ـتـلكـات والدتـها وأن و
ســـــبب رفـــــعـــــهــــا
الــقــضـيــة هـو
حمايتها! 
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ـنـاسـبـة عـيد ـطـرب الـعـراقي يـسـتـعد الحـيـاء حـفل  ا
قـبل في مـديـنـة عـيـنـكاوا احلب في الـ 14 من شـبـاط ا

باربيل.
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طالـبة الدراسات العلـيا العراقية
تـلــقت تـهـانـي االهل واالصـدقـاء
ـاجـسـتـيـر من لــنـيـلـهـا شـهـادة ا
قـــسم  احلـــاســـبـــات في كـــلـــيــة
العـلوم لـلبـنات بـجامـعة بابل عن
وسـومـة (نـظام تـشـخـيص طـبي ذكي قابل رسالـتـهـا ا

للتكيف).
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لكي في عمان ركز الثـقافي ا الكـاتب االردني ضيفه ا
بحـفل تـوقيع روايـته (جـنوبي) ضـمن فعـالـيات بـرنامج

(كاتب وكتاب).
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طـربة الـلبـنانـيـة اعلـنت انطالق تـصويـر أولى حلـقات ا
سن حيث واهب من األشخاص ا برنامج إكتشاف ا
تشـارك في جلـنـة الـتـحكـيم الى جـانب الـفـنـانـ هاني

شاكر سميرة سعيد وملحم زين.
ÂUÝd « ÂU Š

طـرب العـراقي احيـا في التـاسع من الشـهر اجلاري ا
صرية القاهرة. حفال في احدى القاعات بالعاصمة ا
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ـصريـة أنـهت تـصويـر مشـاهـدها فـي احللـقة مـثلـة ا ا
ـمـثل الـلـبـنـاني عـادل كـرم فـي سـياق اخلـاصـة بـهـا وا
ــؤلف من  10حــلــقـات مــســلــسل (أوقــات ضــائــعــة) ا

ستُعرَض عبر منصة شاهد.
Íd³  wKŽ

الـسـيـنـاريـست الـعـراقي ضـيـفه في الـ  13من الـشـهـر
ـتـرجم عـلي اجلـاري نـادي الـقـراءة في الـبــصـرة مع ا
ـنـاقـشـة (الـنصـوص الـدرامـيـة ب مـظـلـوم في جـلـسة 

التأليف والترجمة).
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رئـيس جامـعـة احلسـ بن طالل االردنـية دعم مـبادرة
طـلـبـة الــكـلـيـة بــاجنـاز كـتــاب بـعـنـوان (ســفـراء الـقـلم)
يتـضمن قـصـصاً قـصيـرة وخـواطر ومـقطـوعـات نثـرية

للطلبة.

فينس أوكونيل لـتمضي بذلك على
خـطى مـغـنـيـ مـثل أديل ومـادونا
وبول مكارتني. وفـيلم (نو تا تو
داي) هـو اخلــامس والـعـشـرين في
ســـلـــســـلـــة أفالم جـــيـــمـس بـــونــد
ـقـبل حـيث ويـعــرض في نـيـسـان ا
يــواصل دانـــيــيل كـــريج لــعب دور
ـرة الـعــمـيل الـســري الـبـريــطـاني 
خـامــســة وأخــيــرة.وكـان 2019
عـامـا مـزدهـرا إليـلـيش حـيث
أطــلــقت أغـــنــيــتي ”بــاد
جـــــــــاي “و“اول ذا
جــود جــيــرلــز جـو
تـــو هـــيل “كـــمـــا
أنـــهـــا مـــرشـــحــة
لـسـتـة من جـوائز
وسيقية غرامي ا
تـــــــشـــــــمـل أهم
جائـزت وهـما
أفضـل ألبـومات
الـــعــــام وأفـــضل
فـــــنـــــان جـــــديــــد.

ـــكــســيــكي ألــيــخــانــدرو اخملــرج ا
جونزاليس إناريتو.واورد لي خبر
انضمامه لـلجنة التـحكيم في بيان
جــاء فــيه(يــشــرفــني أن أكــون أول
شـخص من الـشتـات األفـريقي (في
ــتــحـدة) يــتم تــعـيــيـنه الــواليـات ا
رئيسا للجنة التحكيم في مهرجان
ـهـرجـان هـذا الـعـام كـان). ويـقـام ا
فـي الــفـــتــرة من  12إلى  23أيــار.

وتوزع اجلوائز هذا الشهر.
عـــلى صـــعـــيــد آخـــر وفي خـــطــوة
مثيـرة لإلهتمام  اخـتيار اخملرج
األمــريــكـي ســبــايك لـي الــبــالغ من
الــعــمـر  62عــامـاً لــرئــاســة جلــنـة
الــــتـــحــــكـــيم فـي مـــهــــرجـــان كـــان
الــســـيــنــمـــائي عــام  2020بــدورة
ــهــرجـان الـ.73ويــخــلف اخملـرج ا
األمـــريـــكي ســـبـــايك لي بـــالـــتــالي

{ لـوس اجنـلوس  –وكـاالت - أسـتذكـرت الـنـجـمة
ية سيـل ديون زوجها الـراحل رينيه اجنليل الـعا
الـذي تولى مهمة مدير اعمالها اذ نشرت صورة
له وكــتـبت تـعـلــيـقـا مـؤثــرا مـعـبـرة فــيه عن حـبـهـا
ـر يوم اال وافـكر بـضحـكتك الـكبـير له قـائلـة:(ال 
الـرائعة اشـتقـنا الـيك. شكـرا النك ترعـانا.. أحبك
يـا حـبـيـبي). وكــان ريـنـيه قـد تـوفي في 14 كـانـون
الــثـاني 2016 بـســبب نــوبـة قــلــبـيــة في سن 73.
حـصل على خـدمـة (تشـييـع وطني) في نـوتردام
بـازيليـكا (مونـتريال) من حـكومة كـيبيك في  22
كــانــون الــثــاني ودفـن في مــقــبــرة نــوتـردام دي

نــيــغــيــز. الـى ذلك أنــتــشــر عــلـى مــواقع الــتــواصل
مثـل التركي رجب االجـتماعي مـقطع فـيديـو من جنـازة ا

اكـتوغ الـذي توفي عن عـمر  65 عـاماً بـعـد معـانـاة مع مرض
ـزمن وظـهـر في الـفـيـديـو الـنـجم الـتركي االنـسداد الـرئـوي ا
كيـفـانش تاتـليـتـوغ الذي جـاء لتـقـد واجب العـزاء وكانـا قد
ــمــنــوع). و شـارك شــاركــا سـويــا فـي مـســلــسل (الــعــشق ا
الـراحل في العديد من األعمال الدرامية منها (وادي الذئاب)
وإشتـهر بشخصـية مأمون في مسلـسل (الفراشات الزرقاء)
وعـادل طـوبـال في مــسـلـسل (بـويــراز كـارايل) وإضـافـة إلى
ـثالً إشتهر كمغنٍّ وأصدر ثالثة ألـبومات غنائية كما كونه 

شارك في عدد من اإلعالنات التجارية. 
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الــوقت مــنــاسب إذا رغــبــتم الــقــيــام بــتــحــرك يــخـدم
هنية. الية وا مصاحلكم ا
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صـلحـتكم عـليكم مالـيا هـناك اكـثر من مـحور يـصب 
االستفادة منه.
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فـرصـة لـزيــادة أربـاحـكم من خالل صـفـقـات نـاجـحـة
. .يوم السعد االثن
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تتـراجع صحـتكم وتـبدون مـنهـك والكـثيـر يبـدو عليه
طابع التذمر .
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عـليـكم عدم إثـارة موضوع يـخص احد أفـراد العـائلة
فالوقت غير مناسب.
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حـاولـوا عدم زج أنـفـسـكم فـي مواضـيـع لسـتـم طرف
فيها .
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تـلـوح في أفـقكم فـرصـة لـلسـفـر لـذا علـيـكم اسـتغالل
هذا اجلانب .

ÊUÞd «

شورة خالل هذه  حتتاجون للكثير من النصح وا
الفترة.رقم احلظ.3
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تـســيـرون بـاجتـاه الــتـحـسن الــصـحي وتـبــدو عـلـيـكم
إشارة النجاح واضحة .
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علـيـكم بـالصـبـر وعدم الـتـسرع في إبـداء الـرأي .يوم
السعد االحد.

Ë«b «

تستعـيدون طاقتكم اجلسـدية بعد انخفـاضها لليوم
.رقم احلظ .9 اضي ا
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 جتـتــازون وقت صــعب نــســبــيـا لــذا عــلــيــكم دراسـة
األمور بشكل دقيق .
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اشـطب مــرادفـات الـكـلـمـات
تداخلـة مع بعضها ادناه ا
بكافـة االجتاهات. مع احلل
الـــصـــحـــيـح حتـــصل عـــلى
ــطــلــوبــة:(نـادي الــكــلــمـة ا

عربي لكرة القدم):
ســـــلـــــيـــــمـــــان  –ادريس –
يوسف  –سفيان  –عمر بن
اخلـــطــاب  –يـــاســر  –ع

جـالـوت  –جـمـال  –اجل –
استـثمار  –ظرف  –مرح –
ع  –تـمر  –حمل  –الرقم

السري  –كل  –عد.

bIHð  ËdOÐ ”ËdŽ …dÝ√

U¼œ«d √ bŠ√
{ اسطنبول  –وكاالت - تفاجأت أسرة
مثل مسـلسل (عـروس بيـروت) بوفـاة ا
السـوري مـحمـود بالل الذي يـشارك في
الــعــمل وذلك فـي مــديــنــة إســطــنــبــول
التركية عـلى إثر وعكة صحـية مفاجئة
عاجلة ولم تنجح كل محاوالت األطباء 
ـرضه.بالل بالل الــذي تـوفي مــتـأثــراً 

شاهد في مسلسل كان قد أطل ببعض ا
(عــروس بـيــروت) الـذي حـقـق جنـاحـات
سـلـسل حـالـياً كـبـيـرة. تتـواجـد أسـرة ا
في تركيا حيث تـصور اجلزء الثاني من
العـمل من بطـولة :ظافـر العـابدين تقال
شـمـعـون كـارمن بـصـيـبص مـرام عـلي

جو طراد وغيرهم.

…b¹bł WOMſ√ ÕdD¹ rOJŠ

ÊU  rOJ% WM−K  fOz— w  p¹U³Ý

b½u³  UNzUMGÐ …bOFÝ gOK¹≈
{ لـوس  –اجنــلــوس - وكــاالت -
وصــفت جنـمــة مــوسـيــقى الــبـوب
الـشــابـة بـيـلـي إيـلـيش اخــتـيـارهـا
لـكتـابة وغـنـاء أغنـية فـيلم جـيمس
قبل ”نو تا تو داي) “ال بونـد ا
وقت لــلــمــوت) بــأنه أمــر مــشــرف.
ــنـــتــجــون عــلى احلــســاب وقــال ا
الرسـمي ألفالم جـيمس بـوند 007

على تويـتر: إن إيليش
( 18عــــامـــا) هي
أصــغــر فــنــانــة
تـــكــلـف بــهــذه
ــهـمــة عـلى ا
اإلطــــــــــــــالق
وكــــــــتـــــــــبت
األغــنــيـة مع
شـــقــيـــقـــهــا

نشوى مصطفى

سيل ديون

حكيم 
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بيلي إيليش

 إيـديك - هـذا الرجـل أحبه - ولـيـلى - بـ
ثــورة الــيــمن - شــاطئ األســرار - بــيــاعــة
اجلــرايـد - حــواء عـلى الــطـريق - هــجـرة
الـرســول - الـرجل الــذي فـقـد ظــله - قـصـة
ـنوعة - زوجة خلمس رجال - مع األيام
- الــسـراب - الــنــداهـة - الــعــمـر حلــظـة -
انف وثالث عيون - جنس ناعم - ونسيت

أنى امرأة. 
تــمـيــزت مـاجــدة الــصـبــاحى بـأداء األدوار
الــرومـــانـــســيـــة والـــفـــتــاة الـــدلـــوعــة
لـكنهـا عندما جنـحت فى تقد هذه
الــنـوعــيـة مـن األدوار ذهـبت إلى
مــنـطـقــة أخـرى لــتـقـدم األدوار
ــعت فـيـهـا بل الـســيـاسـيـة و
ــنـاضـلـة كــان أبـرز أدوارهـا ا
اجلـزائـريـة جـمـيـلـة بـوحـريد
بـفـيـلم (جـمـيـلـة) كـما قـدمت
دور الـصـحـفيـة الـتى تـكتب
عن احلــــــــرب واجلـــــــنـــــــود
واالعـتـداءات الـصـهـيـونـيـة
خــالل أيــــــــــــــــام حـــــــــــــــرب
أكــتــوبـر بــفــيــلم (الــعــمـر
حلـــظـــة) مـع أحـــمـــد زكى

وأحمد مظهر. 
…UO(« q UA

تـعرضت الفنانة ماجدة
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بيروت

ماجدة الصباحي


