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«أوالد آدم».. صورة إخراجية جميلة تناغمت مع واقع الشخصيات
نيفني ابوالفي

حضور على غير العادة للفنانة 
ماغي بوغصــن والتي اعتاد عليها 
اجلمهور مؤخرا في أعمال اجتماعية 
ذات طابع كوميدي على غرار مسلسل 
«كراميل»، حيث تطل على املشاهدين 
من خالل هذا العمل الرمضاني «أوالد 
آدم» والذي يعرض على قناة «ام تي 
في» الفضائية بدور قاضية حتارب 

اجلرمية ومخالفي القانون.
«أوالد ادم» هم ذلك الهم املجتمعي 
املنظومة  عندما يتســببون بدمار 
االجتماعيــة، وهم أيضــا هؤالء 
املغلوبون علــى أمرهم والضحايا 
اليوميني لتجار الفساد ومتجاوزي 
القانون ومن عبثت احلياة بأقدارهم 
وجعلتهم محتالني كي يجاروا األيام 
ويبقوا على قيد احلياة وهم أيضا 
أصحاب كلمة احلق واملدافعني عنها.
تتلخص األحداث الرئيسية بني 
العصب  أربعة شــخصيات متثل 
الرئيسي للعمل، ما بني القاضية دميا 
(ماغي بوغصن) وزوجها االعالمي 
غسان (مكسيم خليل) من جهة، وبني 
النصاب سعد (قيس الشيخ جنيب) 
(دانييال رحمة) من  وصديقته مايا 
جهة أخرى، بينما تدور باقي شخوص 
املسلسل في فلك هذه الشخصيات 
وبني مشاهد التشويق والبوليسية 
واإلثارة وما بني االنسانية واحلب، 

وقد استطاع الكاتب رامي كوسا نسج 
احلكايا املتداخلة بشكل محكم الصنع 
ليربط الثيمة الرئيسية للعمل بكل 

تفاصيل احلكايا الثانوية.
تدور قصة املسلسل حور «دميا» 
القاضية التي تســعى لألمومة من 
بالفشل  تبوء  خالل عدة محاوالت 
إلى أن تلوح بارقة امل بثبات حملها 
في محاولة ناجحــة، إال أنها تأتي 
بظروف سيئة بعد أن تكتشف أن 
زوجهــا اإلعالمي «غســان» الذي 
حتبه صاحب عالقات نسائية كثيرة 
طالت حتى احدى صديقاتها، وفي 
ذات الوقت يعاني من أزمة نفسية 
بســبب إبعاد زوجته السابقة ابنه 
اكتشفت «دميا»  الوحيد عنه، وقد 
كل هذه احلقائق بعد ان قام «سعد» 

بسرقة الهاتف احملمول اخلاص بـ 
ان اكتشف محتواه  «غسان»، وما 
حتى بات يهدده بافتضاح أمره إن 
لم يدفع له املال الذي يطلبه، الى ان 
يدب اخلالف بني «مايا» و«ســعد» 
بعد إحلاحه عليها بإجهاض جنينها 
كونه يعاني من ذات عقدة االبن غير 
الشرعي، فترضخ «مايا» لضغوطه 
وجتهض اجلنني، لكنها تنهي عالقتها 
به وتغادر منزله حاملة معها نقوده 
وجهاز «غسان» لتفضح أمره عند 
«دميا» والتي تتوعده باالنتقام بعد 

خيانته لها.
لم يخل العمل مــن الكثير من 

التي تداخلــت مع حكايا  القضايا 
أبطاله، حيث واجهت «دميا» جتار 
املخدرات في محاولة للتصدي لهذه 
الظاهرة حتى بلغ فيها األمر تسليم 
شقيقها املدان بقضية قتل غير العمد 
وتعاطي املخدرات، الى جانب قضايا 
تهريب األموال، ومنها الى املواضيع 
االجتماعية األخــرى، مثل الزواج 
باإلكراه للفتيات من قبل اســرهم 
والفقر الذي يجبر البعض على امتهان 
عمليات السرقة والنصب والبلطجة 

وغيرها من السلوكيات اخلاطئة.
اســتطاع الكاتب ان يقدم نصا 
محكــم الصنع مــن حيث تصاعد 

الصراع ورمت االحداث املتوازن، فيما 
تداخلت عالقات االشخاص ببعضها 
بشكل منطقي ومشوق ملتابعة ردود 
الفعل، وكان للخط الرومانسي مذاق 
خاص في العالقة التي تربط ما بني 
«مايا» و«سعد» حتديدا ملا حتمل في 
ثناياها الكثير من املشــاعر ما بني 

الفقد واألمان.
إخراجيا كان هنــاك هارموني 
واضح ما بني املؤلف رامي كوســا 
واملخرج الليث حجو في تقدمي العمل 
بصورة نظيفة للمشــاهد، وانتقاء 
مواقع تصوير تتماشى وطبيعة احلالة 
النفسية للممثلني وتدل عليها، وان 

كان هناك جرأة في بعض املشاهد 
اخلاصة بالفنان قيس الشيخ جنيب 
واملتعلقة بعالقاته النســائية والتي 
القت بعض االنتقادات والتعليقات 
على مواقــع التواصل االجتماعي، 
إال أنها لم تكن منفرة كونها جاءت 
في سياق احلدث ولم تكن مبتذلة.

الشخصيات الرئيسية في العمل 
هي خليط من املشاعر والتراكمات 
النفسية والصراعات التي حركتهم 
طوال األحداث وان كانت شخصيتي 
«دميا» و«سعد» هما العصب األساسي 
لكل مجريات األحداث تساندهم كل 

من شخصيتي «غسان» و«مايا».
«دميا» شخصية تسعى للكمال 
الفســاد، متصاحلة مع  ومحاربة 
ذاتها، إال أن اخليانة قد أثرت فيها 

وخلقت بداخلها مشاعر أخرى، في 
حني جند ان شخصية «غسان» ما 
هي إال شــخصية إنسان انتهازي 
النســائية على  العالقات  متعــدد 
الرغم من ادعائه املثالية ظاهريا من 
خالل عمله اإلعالمي، إال انه يفتقر 
لألخالق ويعيش حالة نفسية أثرت 

على سلوكه.
شخصية «سعد» عبارة عن خليط 
من املشاعر ما بني البحث عن الهوية 
واحلاجة لألمان والراحة والرغبة في 
حتقيق ذاته ووجوده وال يجد سوى 
السرقة وعمليات النصب واالحتيال 
كمصدر للــرزق، لتأتي «مايا» تلك 
الفتاه التي كانت تعمل في احد املالهي 
لتحقق له بعضا من االستقرار الذي 
سرعان ما يغيب عنه بسبب رفضه 
أن يكرر مأساته بإجناب طفل غير 

شرعي.
«أوالد ادم» ميثلون البشر الذين 
أتى بهم «آدم» إلى هذا العالم، منهم 
الصالــح، ومنهم الطالــح، كقابيل 
وهابيــل، وتســتمر دورة احلياة 
كمــا بدأت، واســتطاع اخلليط ما 
بني الفنانني والسوريني واللبنانيني 
حتقيق النجاح على الشاشة بشكل 
الفت خالل الســنوات املاضية من 
خالل عدد من األعمال التي قدمت 
ليأتي «أوالد آدم» من بني هذه األعمال 
الناجحــة والالفتة على الشاشــة 

الرمضانية.

عالقات اجتماعية حتكمها املشاعر ما بني العدل والفساد

قيس الشيخ جنيبدانييال رحمةمكسيم خليل ماغي بو غصن

عادل امام وسمير غامن صداقة أقوى من الشائعات مع عادل امام اثناء تصوير «فالنتينو»

دالل عبدالعزيز: صداقة زوجي و«الزعيم» قوية

القاهرة - محمد صالح

دالل عبدالعزيز فنانة وصلت الى مرحلة 
النضج الفني بجدارة، وتترك بصمة لدى 
املشاهد في كل عمل تشارك به، وحترص 
بشدة على ان تختار اعمالها بدقة وحذر.

«األنباء» حاورتها هاتفيًا عن العديد من 
القضايا االجتماعية والفنية واالسرية، 
وسر خالف زوجها الفنان سمير غامن مع 
«الزعيم» عادل إمام، وغيرها من االسئلة.. 

فماذا قالت؟

في البداية، حفيدتك «كارال» ما عالقتك بها؟
٭ منذ اصبحت جدة، شــعرت بان ذلك 
هو اهم لقب حصلت عليه، وحاليا اتفرغ 
متاما للجلوس مع حفيدتي وأمارس معها 
كل العاب الطفولة، واشعر انها اعطتني 

دفعة معنوية كبيرة.

كيف مت الصلح والتراضي مع الفنان عادل امام؟
٭ من قال او اشاع ان هناك خالفا بيني 
وبني «الزعيــم»، بالعكس العالقة قوية 
ومتينة ومميزة انسانيا واجتماعيا، رغم 
أنــه لم يحالفني احلــظ العمل معه منذ 
٢٤ عامــا بعد فيلم «النوم في العســل» 
لكنه صديق مقرب، ولم يحدث ان كانت 
هناك مشكلة بيننا ولم تنقطع اتصاالتنا 
االســرية، لذلــك لم اشــعر بغربة داخل 
كواليس مسلســل «فالنتينــو»، فهناك 

صداقة قوية جتمعنــي به وجنله الذي 
لعب دور ابننا في الفيلم.

 
ولكن البعض يؤكد وجود جفاء بني «الزعيم» 

وزوجك النجم سمير غامن؟
٭ يبــدو ان البعــض وجد نفســه غير 
مشغول في فترة العزل واجللوس باملنزل 
فاخترع شائعات ال اساس لها من الصحة، 
احلمد هللا عالقتهما معا متتد لعشــرات 

السنني وبها ذكريات كثيرة.

هل مازلت حتصلني على مشورة زوجك 
في اعمالك؟

٭ أتعامل مع سمير غامن على انه استاذي 
ومسؤول عني انسانيا وفنيا، واحصل 
على استشارته في كل كبيرة وصغيرة، 
وهو يجيد بشكل عام التعامل مع اجلنس 

الناعم بشكل محترم وراقي جدا.
 

كيف تختارين اعمالك؟
٭ حني اتلقى السيناريو اذاكره بشكل عام، 
ثم اهتم بالشخصية التي اجسدها، وبعد 
ذلك اســأل عن املخرج واملنتج وزمالئي 

املشاركني بالعمل.
 

ما سر حرصك على زيارة زمالئك املرضى 
والعزاء؟

٭ كونــت مع رجاء اجلــداوي وميرفت 
امني مجموعة «الدعم االجتماعي للزمالء 

الفنانني»، تعلمت ذلك من اسرتي، خاصة 
والدي الــذي كان دائما يوجه النصائح 
لي بأداء الواجب، خاصة ملن لديه حالة 
وفاة، وهو نفــس مبدأ صديقتي عمري 

رجاء وميرفت وغيرهما كثيرات.

كيف تتعاملني مع مخاوف ڤيروس كورونا 
املستجد؟

٭ اوال اتوجــه دائما بالدعاء الى اهللا ان 
يرفــع مقته عنا ويزيــل الوباء والبالء، 
وثانيا التزم واســرتي بــكل االجراءات 
االحترازيــة التي نصحتنــا بها منظمة 

الصحة العاملية.
 

هل اعتزلت السينما ام ابتعدت هي عنك؟
٭ لم اعتزلها ولم تبتعد عني، ولكن حني 
اتلقى نصا جيدا ال اتردد في قبوله، ولن 
اطلب من احد ترشــيحي في الســينما، 
خاصة ان لي رصيــدا طيبا من االعمال 

السينمائية.

كيف ترين خطوات ومشوار اميي ودنيا 
في الفن؟

٭ في قمة سعادتي بنجاحهما وموهبتهما 
التي اشاد بها اجلميع، فقد اعتمدتا على 
نفسيهما، ولكل منهما طريقها وأسلوبها، 
فإميــي اختــارت اللــون الكوميدي مثل 
والدهــا، ودنيا مــا بني الغنــاء والدراما 

وأحيانا الكوميدي.

أكدت أن مشاركتها في مجموعة الدعم االجتماعي للفنانني تسعدها

آدم لـ «األنباء»: سعدت باتصال «الهضبة» وتشجيعه
القاهرة - خلود أبواملجد

يطل على اجلمهور في كل 
موســم درامي مجموعة من 
املواهب الشــابة التي تلفت 
األنظار لها بإجادتهم لتقدمي 
شخصياتهم في أعمالهم الفنية 
التي تقدم خالل شهر رمضان 
املبارك، وهذا ما يخلق مجاال 
كبيرا للمنافسة بني الوجوه 
الصاعــدة، ليثبتوا مواهبهم 
وقدراتهم علــى تقدمي املزيد 

من األعمال في املستقبل.
وكانت املفاجأة في املوسم 
الرمضانــي احلالــي بتمكن 
الطفــل آدم وهدان من جذب 
األنظار لــه بأدائه الســلس 
لشــخصيته، وذلــك بدوره 
فــي «لعبة النســيان» الذي 
يخرجه أحمد شفيق، والذي 
جاء إلخراج العمل بعد اعتذار 
املخرج هاني خليفة عنه قبل 
بداية رمضان بفترة قصيرة، 
وكان هو مــن اختار وصمم 
علــى تواجــد آدم في العمل، 
حتى بدون اضطراره للدخول 
في «اوديشن» اختيار األطفال 
كما يحدث فــي العادة، ألنه 
يعلم قدرات الطفل التمثيلية.
ويــؤدي آدم شــخصية 
«يحيى» أو كما لقبه اجلمهور 
«يايا»، الطفل الذي يســاعد 
والدته في استعادة ذاكرتها 
املفقــودة، علــى الرغــم من 
محاولــة جده إبعــاده عنها، 
وهي شخصية حتتاج لكثير 
من االنفعاالت والتلقائية التي 
عادة ما تتطلب التدريب لدى 
األطفال ليقومــوا مبثل هذه 
األدوار الصعبة، إال أن إجادة 
آدم التامة في تقدمي الشخصية 

قال إن حبه للتمثيل مســاو 
متامــا حلبه لدراســته التي 
يبــرع فيها، وعلى الرغم من 
الظــروف احلالية املصاحبة 
للكورونا، إال إنه يتابع دراسته 
من خالل الصفوف الصباحية 
التي تقيمها مدرســته يوميا 
عبر االنترنــت، ويتمنى أن 
ينهي دراســته اجلامعية في 
مجال الطيران ويصبح طيارا 
وممثال، مؤكدا أنه على الرغم 
من حبــه لكرة القــدم إال أن 
التمثيل هو شغفه احلقيقي.

وسبق آلدم تقدمي العديد 
من االعمال مثل «كلبش ٣» 
العام املاضي برفقة الفنان 
أمير كرارة، وكذلك شــارك 
الفنان كرمي عبدالعزيز في 
فيلم «نادي الرجال السري»، 
ومن املقــرر أن يبدأ قريبا 
مبشــاركة الفنــان محمــد 
هنيــدي أحد أعمالــه التي 

يتم التحضير لها.
أما عن حلمه فأكد بنبرة 
ميلؤها احلــب والتقدير أنه 
يعشــق الفنان الكبير عادل 
إمام ويتمنى الوقوف أمامه، 
فهــو متابــع جيــد ألفالمــه 
وخاصــة األبيض واألســود 
منهــا، ويضحك كثيرا عليها 
ويراه املثل األعلى الذي يتمنى 

مقابلته والتمثيل معه.
وحتــدث آدم أيضــا عــن 
محادثة الفنــان عمرو دياب 
«الهضبة» لــه، والذي يحبه 
كثيرا ويحفظ أغانيه عن ظهر 
قلــب، أثناء تصويــر «لعبة 
النســيان» حيث أكــد له أنه 
يتابعه وسعيد جدا بنجاحه، 
وحفزه على االســتمرار في 
العمــل حتــى يصبــح جنما 

كبيرا.
وعن عالقته بــكل فريق 
العمل في «لعبة النســيان» 
أكــد آدم أنه تربطــه صداقة 
باجلميع، خاصة الفنانة دينا 
الشربيني التي يجلس ليراجع 
دوره معها برفقة مدربته «رمي 
حجــاب»، وجمعتهما الكثير 
من األوقات املرحة والضحك 
واللعــب داخــل كواليــس 
التصويــر، وأيضــا جده في 
العمل الفنــان محمود قابيل 
الذي يحبــه كثيرا، واملخرج 
أحمد شــفيق الــذي يحرص 
علــى التصفيق لــه بعد كل 
مشــهد لتشــجيعه، لذا فهو 
يحــرص على حفــظ حواره 
وتأديــة شــخصيته بشــكل 
دقيق وتصوير املشــهد من 
املــرة األولــى حتــى يرضي 
اجلميع، فهو يحب أن يصفق 
له ويشجعه كل فريق العمل.

الطفل الذي خطف األنظار من النجوم أكد حبه لعادل إمام

وصدقــه وإحساســه العالي 
جعلت منه جنما سرعان ما 
التف حولــه اجلمهور بحب 

كبير.
آدم  التقــت  «األنبــاء» 
ووجدناه طفال مياثل أقرانه 
ممن يحبون الضحك واللعب 
وروحــه مرحة جدا، ويحمل 
البراءة والتلقائية، فهو يحب 
التمثيل ويراقب األعمال الفنية 
لكبــار النجــوم، ويقدرهــم 
ويعلم متامــا مقدار الفرصة 
التــي قدمت له فــي الدخول 

لعالم الفن.
البدايــة عبــر عــن  فــي 
ســعادته بهذا السيل الكبير 
من محبة اجلمهور له، والتي 
لم يكن يتوقعها نهائيا، إال انه 
سعد بها جدا، فهو يؤكد أنه 
ســيفعل جلمهوره أي شيء 
يطلبونه منه ليعبر لهم عن 
حبــه وتقديره حملبتهم، كما 

أنطوانيت جنيب: حياة الفهد مميزة في شخصية «أم هارون»
دمشق - هدى العبود 

الفنانة القديرة أنطوانيت جنيب استقبلت 
«األنباء» في منزلها بحب ووّد لتعبر عن 
حبها للكويت وشــعبها وفنانيها حيث 
سبقت انها عملت مع أرقى الفنانني في 
الكويت التي كرمت فيها من خالل عدد 

من امللتقيات الفنية.
تقول عن بدايتها: حياتي الفنية بدأت 
من األردن، وبعدها انتقلت للعمل مع 
كبار جنوم الفن املصــري مثل كمال 
الشناوي وفريد شوقي وزيزي البدراوي 
وفريد األطرش وغيرهم لتتواصل االعمال 
بعدها في سورية وعدد من الدول العربية 

واخلليجية.

كيف تقيّمني الدراما الرمضانية حاليا؟
٭ مع األسف أنا حزينة جدا ملا 
وصلــت إليه الدراما الســورية 
اليــوم بعد ان كانت تتربع على 
عــرش من نور، وحققت جناحا 
كبيــرا من خالل منافســة قوية 

للدراما الناطقة باللغة العربية 
فــي أي بلــد ومــكان، وان كنِت 
تقصدين نوعية املسلسالت فمع 
األسف هناك مسلسالت ال ترقى 
ملستوى املشاهدة «هابطة» وأثرت 
على مســتوى الدراما السورية 
ووضعتها في مأزق، والســبب 
معروف هناك مسلسالت صناعية 
هدفهــا الربح فقــط، ولها اليوم 

أسواق تشتريها وبحفاوة، وهذا 
يأتي على حساب الدراما الراقية 
التي لها قيمة فكرية ومجتمعية 

في توعية املشاهد.

أي نوع من الدراما تدعمني وتفضلني 
مشاهدتها؟

أدعــم وجــود  أنــا كفنانــة  ٭ 
املسلســالت التــي تأخــذ طابع 

األعمــال التاريخيــة اجليدة، أو 
فانتازيا مشــوقة، باإلضافة إلى 
مسلسالت أخذت طابعا من البيئة 
الشامية متل «ليالي الصاحلية» 
و«أيام شامية» و«باب احلارة» 
بأجزائــه املتعــددة، وأشــاهد 
حاليا مسلسل «سوق احلرير»، 
واعتذرت عن املشــاركة في هذا 
العمل بســبب وضعي الصحي، 
هذه األعمال أحبها الســوريون 
ألنها من روح بيئتهم وتقاليدهم 
ومجتمعهم وهــذا ينطبق على 
كافــة الدول العربيــة، فاألعمال 
اخلليجية لهــا طابعها اخلاص 
وحريصــون جــدا علــى ارثهم 
التاريخــي والفنــي، وأعمالهــم 
مشاهدة مثل مسلسل «أم هارون» 
النجمــة اخلليجية  واختيارهم 
والعربيــة القديرة حيــاة الفهد 
للبطولة كان موفقا، لقد أجادت 
في جتسيد الشخصية بطريقة 
مميــزة، كما ان هناك مسلســل 
«حارس القدس» وهو مشــاهد 
بغالبية كبيرة جسد حياة املطران 
إيالريون كبوتشي وأحدث ضجة 

إعالمية وسياسية في األوساط 
املعادية، نظرا لبطولة هذا الرجل 
املسيحي السوري احللبي األصل 
ودفاعه عن فلسطني لدرجة انه 
قضى ســنوات عدة في سجون 
االحتالل ونفي إلى روما وتوفي 
في املغترب. هذه األعمال وثائق 
تاريخية مهمــة لألجيال ملعرفة 
تاريخهم والتمسك والدفاع عن 
أوطانهم، وال تنســي مسلســل 
«يوما ما» من بطولة الفنانة جيني 
اســبر وخضر عواركــة وعبير 
شمس الدين وزهير رمضان «لقد 
أعادتنا أحداثه سبعة وعشرين 
عاما إلى الوراء، من خالل النجمة 
الفنزويلية كوراميا توريس بطلة 
مسلسل كسندرا، وحقق مشاهدة 
عاملية في ذلك الوقت، ومسلسل 
«يوما ما» سيحقق مشاهدة عاملية 

بإذن اهللا.
وبخصوص أعمالها قالت: حقيقة 
مشــاركاتي بسيطة لهذا املوسم 
الرمضانــي اجلميــل بذكرياتــه 
وبأعماله من خالل ســهرات مع 
املخرج تامر اسحق والفنان باسم 

ياخور كما شــاركت مع املخرج 
محمد عبد العزيز مبسلسل شارع 
شــيكاغو وذلك بسبب وضعي 

الصحي.
برأيك ما هي مشاكل الدراما السورية؟
٭ مشــاكلها اليوم كثيرة أولها 
«احلــرب» التــي لم تنتــه بعد، 
وهجرة شــركات االنتاج الفنية 
للعمل خــارج ســوريا، وكذلك 
الســورية  الدرامــا  تعرضــت 
التســويق  وعــدم  للحصــار 
باإلضافة إلى وباء كورونا القاتل 
أثناء الفترة الذهبية للتصوير، 
فتوقفــت شــركات االنتــاج عن 
التصوير حرصــا على حياتهم 
وحيــاة الكاســت الفنــي، وكل 
الشــكر لشــركة قبنض التي لم 
تترك سوريا وبقيت تنتج أعماال 
فنيــة، لقد كنا ننتــج ما يقارب 
ثالثني عمــال فنيا ســنويا، هذا 
العام كان االنتاج الفني خجوال، 
وهذا يؤثر على الدراما السورية 
اليوم ومستقبال، وباملقابل هناك 
أفالم سينمائية صورت وعرضت 
وكانت جيدة كما ان املسرح شهد 

نشاطا ملحوظا ومن أهم األسباب 
الوضع املعيشي الصعب حاليا 
وهذا انعكس ســلبا على أجور 
الفنانني، إذا ما قارناها بسنوات 
قبــل احلرب، وبأجــور الفنانني 
الذيــن يعملون خارج ســوريا 
فأجورهــم ال تذكــر، وهــذا كان 
ســببا كبيرا في هجرة الفنانني 
والكتــاب واملثقفــني، كل هــذا 
كان لــه تأثير ســلبي على الفن 
السوري وجميعنا يشاهد الفنانني 
السوريني أصبحوا جنوم السينما 
والدراما العربية سواء املصرية 
أو اللبنانية واخلليجية واعطوا 
دفعــة كبيرة للفن العربي، وأنا 
أؤيد هذا اخلليط العربي لكن ليس 
على حســاب درامتنا السورية 
والفنان السوري الذي لم يغادر 
بلده للعديد من األسباب أصبح 

وضعه صعبا للغاية.
أخيرا..

«األنباء» تشكر الفنانة القديرة 
أنطوانيت جنيب على هذا اللقاء 

وتتمنى لها الشفاء العاجل.

عبرت عن حزنها ملا حصل للدراما السورية في الوقت احلالي

الفنانة القديرة حياة الفهد في «أم هارون» الفنانة القديرة أنطوانيت جنيب

بوغصن تخرج من عباءة الكوميديا إلى الواقع

الطفل املوهوب ٓادم وهدان مع الزميلة خلود أبواملجد


