
غوغل يفاجئ عشاق أشهر 
"حماة" مصرية

يحيى الفخراني: المسرح بال 
جمهوره مظلم

وودي آلن ينفي مجددًا االعتداء 
الجنسي ويقاضي "أمازون"

تضامن مع فنان مغربي كفيف 
"ُمنع من دخول مطعم"

فاجاأ املحرك ال�شهري للبحث غوغل، االثنني، ع�شاق النجمة 
امل�رصية الراحلة ماري منيب، ببادرة جميلة. ويوافق يوم 
11 �شباط من كل عام، ذكرى ميالد منيب، التي راأت النور 
عام 1905. وبهذه املنا�شبة، تغريت واجهة حمرك البحث 
"غوغل" الرئي�شية، ب�شورة كاريكاتورية للفنانة الراحلة، 
التي توفيت ع��ام 1969. ومنيب ممثلة كوميدية م�رصية 
من اأ�ش��ول �ش��امية، ولدت يف العا�ش��مة ب��ريوت بلبنان. 
و�ش��اركت يف العديد من االأفالم ال�شينمائية، التي �شبغت 
تاري��خ ال�ش��ينما امل�رصي��ة والعربي��ة، مث��ل "باب��ا اأمني" 

و"�شي عمر" و"املليونرية ال�شغرية".

اأع��رب الفن��ان القدي��ر يحي��ى الفخ��راين ع��ن 
�ش��عادته بح�ش��وله على جائزة م��ن مهرجان 
اأو�ش��ح    .45 ال���  الفيل��م يف دورت��ه  جمعي��ة 
الفخ��راين اأن��ه يعت��ز للغاية مبهرج��ان جمعية 
الفيل��م الأن��ه يخرج من بني اأياٍد حت��ب ال�شينما 
والف��ن ب�شكل ع��ام، مو�شحًا اأنه كث��رياً ما تتم 
دعوته للعديد من املهرجان��ات، �شواء للتكرمي 
اأو للح�ش��ور العادي، ولكن��ه يرف�ض الأن هناك 
مهرجانات لي�ض لها اأي معنى وال تعد اأكرث من 
كونها "حدثًا لل�شبوب��ة فقط"، ونا�شد الفخراين 
امل�شوؤولني عن الف��ن يف م�رص ب�رصورة و�شع 
�شوابط الإقامة املهرجان��ات، حتى يتم تقنني 
االأو�ش��اع وع��دم تركها من دون ح��دود مثلما 

يحدث االآن.

ب��داأ املخ��رج ال�شينمائي االأمريك��ي وودي اآلن مالحقته 
الق�شائي��ة ل�رصك��ة "اأم��ازون �شتودي��وز"، بتهمة نق�ض 

�شفقة معه باإنتاج وت�شويق اأربعة اأفالم �شينمائية.
ع��ن  بالتخل��ي  ال�رصك��ة  الق�شائي��ة  الدع��وى  واتهم��ت 
ال�شفقة، ب�شبب اتهام باالعتداء اجلن�شي "ال اأ�شا�ض له".

وتداول��ت ال�شحاف��ة االأمريكي��ة اأخب��ار الدع��وى الت��ي 
رف���ض  ع��ن  تعوي�ش��ًا  دوالر،  ملي��ون   68 ب���  تطال��ب 
ا�شتوديوه��ات اأم��ازون توزي��ع فيلم��ه "ي��وم ماطر يف 
نيوي��ورك"، وم��ا قالت اإن��ه اإخالل بعقود اأخ��رى. واتهم 
املخرج )83 عامًا( ال�رصكة بالرتاجع دون �شبب، بعدما 
ظه��رت مزاع��م جدي��دة باالعت��داء اجلن�ش��ي عل��ى ابنته 

بالتبني ديالن فارو، التي بداأتها عام 1992.

التوا�ش��ل  مواق��ع  تعاط��ف  كفي��ف  مغرب��ي  فن��ان  اأث��ار 
االجتماع��ي، اإث��ر اإعالن��ه منعه من دخول مطع��م يف مدينة 
الدار البي�شاء املغربية. وقال املو�شيقي عبد الفتاح النكادي 
يف ت�رصيحات لل�شحافة املحلية اإنه تعّر�ض للتمييز ب�شبب 
كون��ه �شخ�ش��ًا كفيف��ًا، وهو م��ا اأطلق حمل��ة ت�شامن ودفع 
املطعم لل��رّد.  وكان مرافق الفنان حكي��م �رصيف، من اأوائل 
من حتدثوا عن احلادثة، فكتب عرب ح�شابه: "موقف �شخيف 
وخمج��ل تعر�شت ل��ه، مطعم الطون��كان، رف���ض ا�شتقبالنا 
الأن مرافقن��ا كان اأعمى النظر، االأمر يتعلق بفتاح النكادي، 
مب��دع مو�شيق��ى "وجع الرتاب"، ورفقة عب��د احلق تكروين، 

اأحد اأعمدة جمموعة النور�ض، ملعون جد اأب هذه البالد".
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إلى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والريا�شية  واالقت�شادية  ال�شيا�شية  امل�شتجدات 
طريق االأجهزة الذكية مبجرد و�شع الكامريا على �شورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�ض بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�شيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

يهاجم إعالم النظام: يكتبون 
ما ُيملى عليهم

"روما" يحصد جائزة أفضل فيلم في 
جوائز بافتا

أريانا غراندي تحتفل بطريقتها على تويتر 
بعد غيابها عن جوائز غرامي

للمرة األولى ظهور ميشال أوباما في حفل "غرامي" وهذا ما قالته

في حفل توزيع جوائز غرامي 
2019

جونز ينتظر احلكم النهائي يف مايو/اأيار املقبل )تويرت(ب�شبب فيديوهات 
م��ع قا���رصات... يوتيوب يغل��ق قناة اأو�ش��ن جونز ب�شب��ب فيديوهات مع 
قا���رصات... يوتي��وب يغل��ق قناة اأو�شن جون��ز قرر موق��ع يوتيوب اإغالق 
قناة املغني االأمريكي اأو�شن جونز )26 عامًا(، بعد اعرتافه بتبادل �شور 
ومقاط��ع فيدي��و عارية مع فتي��ات دون ال�ش��ن القانوني��ة. وواجه املوقع 
االإلك��رتوين انتق��ادات لالإبقاء عل��ى مقاطع الفيديو اخلا�ش��ة بهذا املطرب 
متاح��ة على االإنرتنت، رغ��م اعرتافه بالتهم املوجهة اإلي��ه اأمام املحكمة. 
و�ُشجل اأكرث من ن�شف مليون م�شتخدم على قناة يوتيوب اخلا�شة باأو�شن 
جون��ز، بعد ن�رص عدد من االأغنيات التي اأداها املطرب ملطربني م�شهورين، 
ب��ني عام��ي 2007 و2017، قب��ل اأن ُيلقى القب���ض عليه لتبادل��ه �شوراً 
عاري��ة مع اأطف��ال. وذكر موقع "بي. بي. �شي" اأن مواقع توا�شل اجتماعي 
اأخ��رى ب��ادرت بحذف املحتوى اخلا���ض بجونز، بينما ق��رر يوتيوب عدم 

اتخاذ اإجراء حيال هذا املطرب.

   اأ�شدل ال�شتار قبل �شاعات قليلة على حفل توزيع جوائز غرامي 61 
الذي اأقيم يف لو�ض اأجنلي���ض قّدمته الفائزة بالغرامي النجمة األي�شيا 
كي��ز. وكالع��ادة تخلل احل��دث العديد م��ن املفاجاآت منه��ا م�شاركة 
مي�ش��ال اأوبام��ا بكلمة يف احلفل وف��وز اأريانا غران��دي بجائزة رغم 

خالفها مع اجلهة املنظمة.
تغّي��ب العديد من الفنانني عن ح�ش��ور احلفل مثل براديل كوبر الذي 
اعت��ذر ب�شبب م�شاركته يف مهرجان بافت��ا لت�شلم جائزة اأف�شل فيلم 
مو�شيق��ي، كم��ا تغّيبت تايل��ور �شويفت ع��ن احل�شور ب�شب��ب دواعي 
ال�شفر. ومن اأب��رز املفاجاآت التي تخللها حفل توزيع جوائز الغرامي 
ف��وز دوا ليبا بجائ��زة اأف�شل فنان جدي��د لتكون اأول فنان��ة األبانية 
يف التاريخ تفوز بجائزة يف الغرامي. وفوز املغني الكوري اجلنوبي 
"كي��م ت��اي هيونغ" امل�شهور ب�"ڤي" بجائ��زة غرامي الأف�شل فنان 

مو�شيقى "اآر اآند بي" لعام 2019.

حاز فيلم "روم��ا"، للمخرج املك�شيكي األفون�شو كوارون، على 
جائزة اأف�شل فيلم �شمن جوائز االأكادميية الربيطانية لفنون 
االأف��الم والتلفزي��ون "بافتا"، فيم��ا ح�شل الفيل��م الكوميدي 
الدرام��ي "ذا فيفوري��ت" عل��ى �شبع جوائ��ز. كما ح�ش��د فيلم 
"روما"، الذي اأنتجته �رصكة نيتفليك�ض، جائزة اأف�شل خمرج 
لك��وارون �شم��ن اجلوائ��ز الت��ي مت توزيعها يف قاع��ة األربت 
امللكية يف لندن. وفازت اأوليفيا كوملان بجائزة اأف�شل ممثلة 
عن جت�شيدها ل�شخ�شية ملكة بريطانيا امللكة اآن، يف فيلم "ذا 
فيفوريت"، بينما ح�شلت را�شيل ويز على جائزة اأف�شل ممثلة 
م�شاعدة ع��ن جت�شيد �شخ�شية �شارة ت�رصت�شل يف نف�ض الفيلم. 
وف��از "ذا فيفوريت" ب�شبع جوائز من اأ�شل 12 تر�شيًحا، فيما 
ح�ش��ل الفيل��م املك�شيكي االأبي�ض واالأ�ش��ود اأي�شًا على جائزة 
اأف�ش��ل ت�شوي��ر �شينمائ��ي واأف�شل فيل��م ناطق بلغ��ة اأجنبية. 
وح�ش��ل املمثل امل���رصي االأمريكي رامي مال��ك على جائزة 
اأف�ش��ل ممثل عن جت�شي��ده ل�شخ�شية املغني فريدي مريكوري 
يف فيل��م "بوهيمي��ان راب�شودي"، ويعترب مال��ك، الذي ح�شل 
عل��ى جائ��زة غول��دن غل��وب وجائزة نقاب��ة ممثل��ي ال�شا�شة، 
املر�ش��ح االأب��رز لنيل جائ��زة اأو�ش��كار اأف�شل ممث��ل.  وح�شل 
ماهر�ش��اال علي على جائزة اأف�ش��ل ممثل م�شاعد عن جت�شيده 
ل�شخ�شي��ة ع��ازف البيانو دون �ش��رييل يف الفيل��م الكوميدي 

الدرامي "غرين بوك".

غاب��ت جنمة الب��وب اأريانا غران��دي، عن حف��ل توزيع جوائز 
غرام��ي املو�شيقة الذي اأقيم م�شاء اأم�ض، بالرغم من ح�شولها 
الأول م��رة يف م�شريته��ا الغنائية على جائ��زة غرامي الأف�شل 
األب��وم ب��وب، وذل��ك ب�شب��ب خ��الف م��ع منظمي احلف��ل حول 
االأغنيات التي �شتقوم بغنائها، اإال اأنها حر�شت على االحتفال 

بهذا النجاح مع جمهورها على تويرت باأ�شلوبها اخلا�ض.
حر�ش��ت غراندي على الرد على تهنئة اأكادميية جوائز غرامي 
لها بالف��وز بجائزة اأف�شل األبوم بوب " Sweetener"، عرب 
ح�شابه��ا على توي��رت يف تغري��دة �شكرت من خالله��ا كل من 
تعاون معها يف اإنتاج االألبوم وجمهورها، اإ�شافة اإىل كل من 
�ش��ارك يف الت�شويت لها، الفت��ة اإىل �شعورها باالأ�شف ال�شديد 

لعدم ح�شور احلفل الذي و�شفته باحلدث الرائع.
كم��ا فاج��اأت غران��دي متابعيها ع��رب تويرت بارت��داء ف�شتان 

�شندري��ال، ال��ذي �شممت��ه خ�شي�ش��ًا حل�شور 
احلفل، حيث علق��ت قائلة: "عندما 

ي�شم��م لك مثل ه��ذا الف�شتان، 
ال يه��م ما اإذا كن��ت �شتغني 
اأم ال"، وتفاع��ل جمهورها 

مع ال�ش��ور التي ح�شدت 
اآالف التعليقات، م�شيدين 

لته��ا  طال باإ
وجناحها.

اأن  يذك��ر 
اأريانا غراندي 

جلائزة  تر�شحت 
 6 "غرام��ي" 
مرات، اإال اأن تلك 

هي املرة االأول 
تف��وز  الت��ي 

باجلائزة.

الثورة التقنية الرقمية ت�شيطر على كل �شيء. 
بكب�شة زر، ا�شتطاعت املغنية اللبنانية نوال 
الزغب��ي، اإط��الق املقاط��ع االأوىل من اأغاين 
األبومه��ا املفرت���ض �ش��دوره خ��الل اأي��ام، 
وذل��ك عرب حمم��الت خا�شة، منه��ا ل�رصكة 
"ديزر" الفرن�شية التي اأعادت اإحياء �رصكة 
"روتانا" بعد �شنوات من الركود، وذلك عرب 
التطبي��ق الرقمي ال��ذي جمع بني ال�رصكتني 
مقابل العائد امل��ايل الذي ُي�شهم يف �شمود 
ال�رصك��ة ال�شعودية اأواًل، والعبور اإىل التقنية 
االأ�شه��ل يف حتمي��ل واال�شتم��اع اإىل جدي��د 
الغنائي �شمن الوطن العربي والعامل ثانيًا. 
تب��دو نوال الزغب��ي واثقة جداً م��ن عودتها 
هذه امل��رة. ُي�شجل لها العم��ل ب�شكل مكثف 
الإثب��ات وجوده��ا بع��د �شنوات م��ن الركود 
الأ�شباب كثرية، منها: مواقف مدير اأعمالها 
اأع��ادت  حت��ى  ظهوره��ا،  وقل��ة  ال�شاب��ق، 
�شقيقه��ا  اإىل  واأوكل��ت  جم��دداً،  التمو�ش��ع 

مار�شيل الزغبي، مهمة اإدارة اأعمالها. 
الزغبي بداأت، ومنذ االإعالن عن توقيعها مع 
"روتانا ديزر" بالرتويج جلديدها الغنائي، 
اأكرث من ذل��ك، اإْذ خرجت، قبل اأيام، لتعّرف 
جمموعة معجبيها ع��ن اإطالق األبومها بني 
الفرتة املمت��دة بني 7 فرباير/�شباط وحتى 
14 فرباير/�شب��اط ح�رصي��ًا عل��ى تطبي��ق 
وه��ي   .HUAWEI Music هات��ف 
خدم��ة املو�شيق��ى للهوات��ف النقال��ة، قب��ل 
اإطالق��ه ر�شمي��ًا م��ع األبومها اجلدي��د "كده 

باي" املكّون من 10 اأغاٍن. 
يوؤك��د م�ش��در يف �رصكة "ديزر لبن��ان"، اأن 
ل  اإط��الق االأغاين عرب خدمة الهاتف، ال ي�شكِّ
�رصراً ملن ي��وّدون اال�شتماع له عرب من�شة 
"روتان��ا" العربية.  "دي��زر" باال�شرتاك مع 
وهذا، بح�شب ما يف�رص املتحدث، يقع �شمن 

االتفاق الذي يعقد ب��ني الزغبي وال�رصكات 
الت��ي تنت�ش��ب اإليه��ا، وف��ق معادل��ة توؤّم��ن 
للجمي��ع ك�ش��ب العائدات من خ��الل تفاعل 
اجلمه��ور م��ع اخلدم��ات، وكيفي��ة اختي��ار 
ال�شم��ع الأي جديد غنائ��ي، وال يقت�رص ذلك 

على نوال الزغبي. 
ُت�ش��كل عائ��دات موقع "يوتي��وب" للفنانني 
اأو للمغن��ني الع��رب حتدي��داً مبال��غ مالي��ة 
متو�شط��ة �شنوي��ًا، تختلف باخت��الف ن�شبة 
اال�شتماع للم�شنف الفني. وتوؤكد املحامية 
اأن��ه توج��د يف  اللبناني��ة لي��ال م�ش��ريي، 

لبن��ان بع���ض االتفاقي��ات ب�ش��اأن تب��ادل 
اأو ا�شتيف��اء ���رصوط العائ��د امل��ايل لبع�ض 
امل�شنف��ات الفني��ة اأو ما يع��رف باالأغاين. 
وت�ش��ري م�ش��ريي اإىل اأن متو�ش��ط االأرب��اح 
م��ن "يوتي��وب" ي��رتاوح ب��ني دوالر واح��د 
ودوالرين لكل األف م�شاهدة ناجحة الإعالن 
ال�رصكة بالن�شبة اإىل املحتوى العربي، وبني 
دوالرين و5 دوالرات بالن�شبة اإىل املحتوى 
االأجنب��ي. وتعترب االإعالن��ات التي ال ميكن 
ربحي��ة  االأك��رث  اليوتي��وب،  يف  جتاوزه��ا 
بالن�شب��ة اإىل "غوغ��ل" و�شاح��ب الفيدي��و 

اأو االإع��الن. وبح�شب م��ا وردنا، فاإن بع�ض 
الفنان��ني الع��رب اأو اللبناني��ني، يح�شل��ون 
عل��ى مبالغ ال باأ�ض بها م��ن خالل عائدات 
ن�رص وبث وحتمي��ل وا�شتماع اأغنياتهم على 

املن�شات الرقمية. 
قب��ل اأ�شه��ر، وعق��ب دخ��ول �رصك��ة "ديزر" 
اإىل �ش��وق الغن��اء العرب��ي، ع��رب التواأمة مع 
�رصك��ة روتان��ا، انخف�شت ن�شب��ة اال�شتماع 
اإىل �رصكة "اأنغام��ي" العربية، والتي دخلت 
ال�ش��وق الرقم��ي بقوة قب��ل خم���ض �شنوات، 
وا�شتطاعت لوق��ت اأن حتظى بن�شبة جمهور 
مرتفع��ة من املتابعني. اعتم��دت "اأنغامي" 
عل��ى خط��ة ت�شويقي��ة، متكن��ت خاللها من 
فر���ض نف�شه��ا، وترتي��ب ه��ذا االإنت��اج من 
خ��الل الدق��ة وال�رصعة وبع���ض االإ�شدارات 
الفن��ان  يبيعه��ا  كان  الت��ي  احل�رصي��ة 
ل�"اأنغام��ي"، يف �شبيل احل�ش��ول على اأكرب 
ق��در م��ن اال�شتم��اع اأو التحمي��ل. مل تك��ن 
العق��ود امُلربمة بني بع���ض الفنانني العرب 
و�رصك��ة "اأنغام��ي"، حتت��وي عل��ى �رصوط 

كثرية، لكنها كانت مربحة للطرفني. 
ع��ام 2016، ك�شف��ت بع���ض االإح�شائيات 
غ��ري امل�شن��دة، اأن الفنان��ة اإلي�ش��ا حتّقق ما 
يق��ارب ن�ش��ف ملي��ون دوالر �شنوًي��ا م��ن 
لالأرق��ام  نظ��راً  االإلكرتوني��ة،  املن�ش��ات 
الكب��رية التي حتققه��ا اأغنياتها عرب حممل 

"يوتيوب"، وتليها الفنانة نان�شي عجرم،
 الت��ي تق��ل عنه��ا قلي��اًل، يليهم��ا الفن��ان 
املغرب��ي �شع��د ملج��رد، الذي يعت��رب الفنان 
العرب��ي الوحي��د الذي حتق��ق اأغاني��ه اأعلى 

ن�شبة ا�شتماع وحتميل، 
م��ا يع��ود علي��ه مببال��غ �شنوي��ة جي��دة ال 
عل��ى  اخلا�ش��ة  �شفحت��ه  عل��ى  تقت���رص 
يوتيوب، بل عل��ى بع�ض ال�رصكات العاملية 
التي عقدت اتفاقيات مع ملجرد ب�شاأن ن�رص 

اإنتاجه املو�شيقي.

فاج��اأت مي�شي��ل اأوباما، احل�ش��ور بظهورها الأول م��رة يف حفل توزيع 
جوائ��ز غرامي يف ن�شخته 61، بعد ا�شرتاحة موؤقتة من جولتها االأخرية 
"بيكامين��غ"، و�ش��ط ترحي��ب  للرتوي��ج ملذكراته��ا اخلا�ش��ة بعن��وان 

وت�شفي��ق ح��ار، حي��ث حتدث��ت ع��ن ف��رتة 
"موت��اون"  لت�شجي��الت  طفولته��ا وحبه��ا 
املو�شيقي��ة الت��ي كان��ت حت�ش��ل عليها يف 
والية مي�شغ��ان. واألقت اأوبام��ا كلمة خالل 
ظهوره��ا على امل���رصح اإىل جان��ب النجمة 
جنيف��ر لوبيز ولي��دي غاغ��ا والنجمة جادا 
يف  املو�شيق��ى  اأهمي��ة  مو�شح��ة  �شمي��ث، 
حتقي��ق التق��ارب ب��ني اجلمي��ع توحيدهم، 
بغ���ض النظر ع��ن نوعها �ش��واء كان راب اأو 
ب��وب اأو كونرتي، الفت��ة اإىل اأن "املو�شيقى 
ه��ي التي ت�شاعدن��ا على م�شارك��ة اأفراحنا 

واأحزاننا واآمالنا، وهي التي تو�شح لنا اأن لكل �شوت وحكاية اأهمية". 
كم��ا حتدثت ليدي غاغا عم��ا تعنيه املو�شيقى لها لتو�شح اأنها جعلتها 
تتج��اوز كل االأم��ور التي كان��ت ت�شغلها ابتداء م��ن االختيارات و�شواًل 
اإىل ال�ش��كل وغريه��ا، لتتمك��ن م��ن خاللها 
للو�شول اإىل اجلميع ب�شوتها، فيما و�شفت 
جنيفر لوبي��ز املو�شيقى بال�شعور باالنتماء 
لالأماك��ن الت��ي ج��اءت منه��ا وتل��ك الت��ي 
ت��ود يف الذه��اب اإليه��ا. وج��اء احلف��ل رداً 
عل��ى حفل الع��ام املا�شي ال��ذي غابت عنه 
الن�شاء، حيث قدمت احلفل األي�شيا كيز، التي 
قدمت للجمهور  ليدي غاغا، وجادا �شميث، 
وجينيف��ري لوبيز، وال�شيدة االأمريكية االأوىل 
ال�شابق��ة مي�ش��ال اأوبام��ا، خ��الل افتتاحها 

احلفل.

اإلصدارات الغنائية العربية رهن الهواتف والتكنولوجيا خالد 
يوسف

أبرز 
المفاجآت

االن , وملتابعة اخر امل�صتجدات التي تظهر على ال�صاحة العراقية والعربية والعاملية , وخلدمة االخبار 
العاجلة حمل تطبيق ) اجلورنال ( ) ALJOURNAL( عرب االجهزة الذكية : 

فبمجرد كتابة كلمة اجلورنال يف خانة البحث يف اأي من اأ�صواق التطبيقات ميكن اإيجاد التطبيق 
اخلا�ص بنا, واأي�صًا الدخول اإىل اأي �صفحة وقراءة تعليقات القراء حول خرٍب اأو برنامٍج معني واأي�صًا 
كتابة اآرائك اخلا�صة, كما ميكنك م�صاركة اخلرب اأو اإعادة ن�صره على ح�صاباتك اخلا�صة على �صبكات 

التوا�صل االإجتماعي كالفي�صبوك Facebook بكتابة كلمة اجلورنال .

تطبيق »الجورنال« متوافر مجانا على الهواتف الذكية كافة
يمكنك تنزيله من أسواق 

التطبيقات كافة وتثبيته 

على انظمة االندرويد 

وااليفون لالجهزة الذكية

ً لضمان االنتشار 
احجز اعالنك االن

االعالن يف جمـــــــــيع الصفحات بتصاميم مميزة

يؤرشف االعالن يف املوقع قــــــسم PDF  بصورة دامئة

يعرض  االعالن عىل املوقع الرسمي للصحيفة ليوم كامل

ads@journaliraq.com

sales@alabshar.com

006947827824131

006947827824135

بغداد - الجورنال

سارة نخلة تشارك بخمس اعمال درامية هذا العام


