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ماتبقى من عائلة آل (خليل) الفنية عدنان خليل :

تـقيم الـلجـنة االعـالميـة في نادي الـعلـوية االجـتمـاعي بالـتعـاون مع رابـطة الـتطـوير االعالمي امـسيـة بعـنوان (الـساخـر العـظيـم - رؤية اعالمـية) تـقدم فـيهـا الروائي امـجد تـوفيق
ويديرها الصحفي حسن عبد احلميد وذلك في الساعة اخلامسة من مساء اليوم الثالثاء في قاعة الديوان بالنادي الكائن مجاور فندق عشتار شيراتون.
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احلـــاني في مــــقـــام خـــاص من عـــالم
الـتـلــحـ اليـتـشــابه ابـدا مع االحلـان
االخــرى بل وبـعـيـدا عـن طـريـقـة اخي
لحن الراحل ذياب خليل رغم تأثري ا
به فــهي جتــمع بــ الـطــرب واخلــفـة
ـــــعــــنـى ان الــــطـــــرب وفق رؤيـــــتي
اللـحنـية يجـري عبـر توظـيف اللـمسة
الــطـربــيـة وتــصـعــيـدهـا عــبـر جــمـيع
االدوات الـلـحـنــيـة بـضـمـنـهـا االيـقـاع
الــســريع الـى مــصــاف االغــاني الــتي
تـتــصف بــالـطــرب والـســرعـة في اآلن
مـعــا ولــقـد اســتــفـدت مـن االيـقــاعـات
الـبصريـة والسيمـا ايقاعـات اخلشابة
وآالتـــهــا وايـــقــاعـــات الــبـــحــر وآالته
وجمـيع االيقـاعات الـعراقـية االصـيلة
واجـزم ان طـريـقـتي في الـتـلـحـ هي
مـحاولـة لترجـمة مـشاعر الـناس التي
جتتمع فـيها مالمح الطـرب وتتعداها
الـى الــلــحـن الــراقص اخلــفـــيف مــثل
مانـرى ونلـمس وعلى وجه اخص في
احلـفالت الـعـامـة مثـل االعراس حـيث
يتعانق الطربي الغارق في االسى مع
فعم بالطرب الشجي االداء الراقص ا
واخـــــلص مـن هـــــذا الى ان احلـــــاني
ـنتجـة من هذا الـتمازج الـفني كانت ا
ومــازات تـخـرج الى الــنـاس في غـايـة
الـغرابـة عـلى مسـتـوى روحيـة الـلحن
ـتـفاعل مع (الـرذم) االيـقاعي واالداء ا
الذي يدفع باجتاه تالزم شكل االغنية
مع مضمونها ليصل بها الى مستوى

ازعم ان مـعرفـتي بعـائلـة ال (خليل)
الــبـــصـــريــة والـــفـــنــيـــة في مـــجــال
ـــوســيـــقى والــتـــلـــحــ وتـــألــيف ا
االغـاني قـد بـدأت مـبـكـرا منـذ اوائل
اضي حيث السبـعينات من الـقرن ا
تـــعـــرفت عن كـــثب عـــلى مـــيـــولـــهم
وسيقـية وكتابـة كلمات الـلحنيـة وا
االغـــاني ولم يـــكن مـن الــصـــعب ان
ـوسـيقى وتـذوقـها انـتقل الى فـهم ا
ـلـكـون من حـسـاسـيـة من خالل مـا
وذوق موسيقي مرهف وكان االقرب
ــلـــحن الــراحل ذيــاب الى نـــفــسي ا
خلـيل حيث عمـلت معه عـدة اغنيات
نـاجـحـة مـن بـيـنـهـا اغـنـيـة (يـجـلـمه
ـطـرب سـعـدون انـته)الـتي غـنــاهـا ا
جابر في اوج تألقه الفني وقد كانت
صـلتي ايـضا حمـيمـية ومتـميزة مع
كـاتب االغـاني الـشـهـيـر كـر خـلـيل
لـحن االصغـر سـنا عـدنان خـليل وا
وعـازف الـكـمـان الـذي يـكـبـر االثـن

صالح خـليل وعـبر رحـلة طـويلة في
عــالم الـــتــلــحـــ وكــتـــابــة االغــاني
الـعراقيـة عبر ازمـان متصـلة لم يبق
لحن من العائلة الـفنية هذه سوى ا
عـدنان خـليل الـذي التقـيته مـصادفة
رض فقد فوجدته مرهـقا من جراء ا
اصيب بجلطة دماغية يتشافى منها
حاليا قـررت من باب التوثيق اجراء
هـذا احلـوار معه والبـد من الـذكر ان
لحن عـدنان خليل اخـتص يتلح ا
االغـنــيـة الـطـربـيـة اخلــفـيـفـة ونـالت
احلــانـه شـــهـــرة ورواجــا مـــنـــقـــطع
ـتلـكه من الـنـظـيـر فـحـدثـني عن مـا
خــزين حلــنـي جتـمـع عــبــر ســنـوات
طـوال والـذي لم يـتم تـنـفـيـذه فـعـلـيا
الى اآلن وتــــذكــــرنـــا مــــعـــا احلــــانه
الــشـعــبــيـة الــشــهــيـرة مــثل اغــنــيـة
(خـالني حــــــبـك حـــــايــــــرة الحــــــاطه
والطــايـره) الــتي انـتــشـرت بــسـرعـة
فــائـــقــة وفـــتــحـت ابــواب الـــشــهــرة

لـلـمطـربـة سـهى عـبـداالمـيـر واغـنـية
(دوري يــافـــرحه دوري بــيـــنه) الــتي
ـطــرب صالح عـبــدالـغـفـور غـنــاهـا ا
واغنـيـة (هـذا االحـبه وهـذا االريده )
صاحبة التي ادتها فرقة اخلشابة 

طربة (حمدية) ام كر ا
سألته:

ـتـراكـمـة { كــيف سـتـتـصـرف بــاحلـانك ا
على مر السن ?

- لدي مـشروع طمـوح لتسـجيل هذه
االغــاني بـــاصــوات مــطـــربــ عــرب
وعــراقــيـــ الى جــانب مـــاانــتــجــته
مـؤخـرا من احلـان شـبـابـيـة تـنـسجم
ـوجــة احلـالــيـة لالغــاني ولـكن مع ا
بطريقة التخدش الذوق بل ترتقي به
اسـوة بـاالحلـان الشـبـابـية اجلـمـيـلة
والـراقـيــة عـلى نـدرتـهــا ومن بـيـنـهـا
اغنيـة شبـابيـة فريدة في مـضمـونها
وحلـــنـــهـــا تـــتـــطـــرق الى مـــشـــكـــلــة
اجــتــمـاعــيــة لــهــا صـلــة بــالــشــبـاب
ومـعـانـاتــهم هـذه االغـنـيـة غـنـوانـهـا
(احلـــــــرامي) وهـي لـــــــلـــــــشـــــــاعـــــــر
جـبـارالــنـجـدي امــا االغـاني االخـرى
فــهي وفــيـرة وتــعــد بـالــعــشـرات من
ـــنـــجـــز مـــؤخـــرا ـــتــــراكم لـــدي وا ا
واغلـبها من كـلمـات شقـيقي الـشاعر

الراحل كر خليل 
{  مـاهي مالمح الـطريـقة الـلحـنيـة جململ

احلانك ?
- انـا احلن بـطريـقـة مـختـلـفـة جتعل

بــارع من اجلــمــال يــروق لــلــمـتــلــقي
ويــحـركه بـاسـرع الـطـرق واعـتـقـد ان
هــــذا االبـــتــــكـــار الــــلــــحـــنـي يـــرومه
ـتلـقي من اجلمـهور على اويـنتـظره ا

الدوام
{ مـاهي ابرز احلانـك في منجـزك اللحني

واكثرها شهرة ?
- اضـافــة الى مـاذكــرنــا سـلــفـا فــانـا
ـطرب ان حلـنت اغاني لـلكثـير من ا
لم اقل اغـلـبـهم فــقـد حلـنت لـلـمـطـرب
الــراحل مـهـدي الـعـاشق اغـنـيـة بـالك
يــكــلــبي بــالـك تــســمع حــجي عــذالك
كـــلــمــات الــشــاعــر الـــكــبــيــر حــســ
عـبــدالــلـطــيف كــمــا حلـنـت لـلــشــاعـر
الـراحـل نــفــسه اغــنــيـة راح الــســبت
واالحـــد ومــابـــ مــنـــهم احـــد عــنــاء
ـطـرب سعـدي تـوفـيق كـمـا غنى من ا
طرب سـعدي توفـيق ايضا احلـاني ا
اغنـيـة ال والله مـاصار وعـيـونك انته
كـــلــمـــات نــاظم عـــبــدالــلـه وغــنى من
ـطـرب عبـاس مجـيـد اغنـية احلاني ا
ــطـربـة مــامـقـبــوله مـنـك  وغـنت لى ا
اديبـة اغـنيـة بـصراوي وامـل خضـير
اغـنيـة اريد انـسه هـواك شعـر حس
عـبدالـلطـيف واغنـيـة اسكت وخـليـها
كـلـمـات كـر الالمي واغـنـية ركـصت
طـبج جوبـية كـلمـات كر الالمي عـا
ايــضــا وغــنــاء ابــراهــيم الــعــبـدالــله
واغنية اشلون دنيا هاي كلمات كر
خليل وغناء عبدالرزاق مجدي
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الكيلو 64 جتربة واقعية تستلهم طموح وإصرار الشبان
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عرض السنوي جلمعية التشكيلي العراقي  رئيس اجلمهورية يفتتح ا
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أفــتــتـح رئــيس اجلـــمــهــوريـــة بــرهم
صالح صـبـاح  السـبت الـتاسع عـشر
ــعــرض مـن كــانــون ثــانـي اجلــاري ا
الـســنــوي جلــمــعـيــة الــتــشـكــيــلــيـ
الـعـراقــيـ  بـحـضـور وزيـر الـثـقـافـة
عــبــد األمـيــر احلـمــداني ومـديــر عـام
دائــرة الــفــنــون الـعــامــة عــلي عــويـد
ـتـحدة ـمـلـكـة ا الـعـبـادي وسفـيـري ا
وفـــرنــســـا في بـــغـــداد ووكــيل وزارة
الـريـاضـة والـشـبـاب عـصـام الـديوان
ونـقــيب الـفــنـانـ الــعـراقـيــ جـبـار
جـــودي وعـــضـــو مـــجـــلس الـــنـــواب
مــــيـــســــون الــــدمـــلــــوجي وعــــدد من
الـــشـــخـــصـــيـــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة
ـية ورواد الـفن التـشكـيلي  واالكاد

ــعــرض الــذي اقـــيم عــلى الــقــاعــة ا
الكبرى للجـمعية شارك فيه اكثر من
 100فـنــان تـشـكـيـلـي قـدمـوا اعـمـال
الــرسم والــنــحت واخلــزف  رئــيس
اجلمـعيـة الفـنان قـاسم سبـتي قال (
مــنـــذ اشــهــر ونـــحن نــخـــطط لــهــذا
تــرى هل جنـحـنـا ـعــرض الـكـبـيـر  ا
ــنـصـرم ام كـمــا فـعــلـنــا في الــعـام ا
كن ان نسميه هفوات غير هناك ما
مـقــصــودة قــد تــظـهــر هــنــا وهــنـاك
وحاولنا اخفاؤها من خالل خبراتنا
وطــمــوحــنــا اجلــاد في الــبــحث عن
الـــكــمـــال كــمـــا هــو شـــائــنـــا في كل
ــعــارض الــتي اقــيـمـت عـلـى نـفس ا
الـقاعـة ولنـكن منـصـف مع انـفسـنا
ـعرض مع االخـرين لنـقـول ان هـذا ا

هو مصدر فخرنا وتفردنا )
 واكد عـلى (ان نصـيب الـشبـاب كان
عرض كبير وامتزجت اعمالهم في ا
مع الــــرواد االكـــبـــر ســـنـــا وخـــبـــرة
وبـالرغم مـن ان حصـة الـتشـكـيلـيات
كانت مـتـعـثرة ونـنـتـظر مـشـاركـتهن
عـرضـهن اخلاص) في قـادم االيـام 
 وخـتم بالـقـول ( انـنا الزلـنـا نراهن
وبــقـوة عــلى مــجـمـل احلـركــة وبـكل
ـن هم في قــمــة اطــيـــافــهــا ونــقــول 
السـلـطـة السـيـاسـية من ان الـثـقـافة
والـفــنـون هــمـا احلل االمــثل لألزمـة
التـي يعـيـشـهـا وطـنـنـا اجلـميل وان
دور احلــضــارة الــعــراقــيــة الــبــاهــر
ـــكن ان يــقف وحــركـــة الــتـــاريخ ال
جبروتـها شئ ومعـرضنـا التشـكيلي

هـذا هـو صــرخـة احــتـجـاج من ان
دور الثـقـافة والـفن قـد ازف زمنـها
والـى اجلـــحــــيم خـــطــــاب الـــظالم

والكراهية ) .
عـرض اكـثـر من مـئة وشـارك في ا
فنـانة وفنـان عرضـوا اعمـالهم في
الـرسم والـنـحت واخلـزف لـيـحـقق
ــعــرض الــنــجــاح الــســنــوي من ا
الـنـاحـيـة الـفـنـيـة والـتـنـظـيـمـية  
وســــمت اجلــــمــــعـــيــــة الــــلــــجـــان
اخملـــتــــصـــة الخـــتــــيـــار االعـــمـــال
شاركة شارك فيـها كبار الفنان ا
ـــــــيــــــــ اصـــــــحـــــــاب واالكــــــــاد
االخــتـصـاص لــتـخـرج لــنـا اعـمـال
ـــشــهــد نــوعــيـــة يــفـــتــخــر لـــهــا ا

التشكيلي العراقي .

الــتـعـبــيـر عن امــتـنـانـي لـكم في هـذه
اللحظة".

وأضـاف "لم نـكن نـتـخـيل أن تـقـبـلـوا
على الفـيلم بهذه القـوة ولو استغرق
عـرضه ملـيـون سنـة. شـكرا لـكم لـهذه
الـهدية الـرائعة الـتي قدمتـوها لفريق
عمل الفيـلم وهي فرصة أن نشارككم
هذا الـفليم الـذي صبـبنا فـيه قلـوبنا

وأرواحنا".
ووصـفت اخملـرجـة بــاتي جـيـنـكـيـنـز

محطـمة األرقـام القيـاسيـة لعام 2017
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حـقق فيلم (الـنمـر األسود) إيرادات
بقيمة مليار دوالر في دور السينما
حول العالم ليكون الفيلم اخلامس
من إنتـاج ديزني مارفيل يـونيفرس

الذي يصل إلى هذا الرقم.
والـــفـــيــــلم مـن بـــطـــولــــة شـــادويك
بـوزمــان الـذي يـؤدي دور مـحـارب
ـــة حـــاكم "واكـــانـــدا" وهي اجلــر
دولــة إفــريــقـــيــة من عــالم اخلــيــال
لديـهـا الـتكـنـولوجـيـا األكـثر تـقـدما

على وجه األرض.
مثـلة احلائزة ويـشارك في العـمل ا
عــلى جـــائــزة األوســكــار لـــوبــيــتــا
نــيـــونــغــو ومــايـــكل بي جــوردان
ودانــيــيل كــالــيــوا بـاإلضــافــة إلى
ـــان بــــطـل فـــيــــلم "ذا مـــارتـن فــــر
هـوبــيت" والــذي يـؤدي دور عــمـيل
ـــركــــزيـــة بــــوكـــالــــة اخملـــابــــرات ا

األمريكية يُدعى إيفريت روس.
وحـظـي الـفــيـلم بــإشــادات من قـبل
الـنـقـاد وشــخـصـيـات بـارزة مـنـهـا
مــيــشــيل أوبــامــا زوجـة الــرئــيس
األمــريـكي الــســابق بـاراك أوبــامـا
وذلك فـي ضــوء أن غــالــبــيــة فــريق
الـعـمل من ذوي الـبـشـرة الـسـوداء

ا في ذلك اخملرج راين كوغلر.
وقـال جــيف بــروك مـحــلل إيـرادات
الـسينـما "أرى الفـيلم وكأنه انـهيار
جلـدار عـمـالق. في ضـوء مـا حـقـقه
كن ألي النمـر األسود أرى أنه ال 
شــركـــة إنـــتـــاج أن تـــدعي أن أفالم

الــســـود ال تــســافــر بـــعــيــدا وأنــهــا
حتــصل عـــلى اهــتــمـــام ضــئــيل في

اخلارج".
وأشــارت الـبــيـانـات الــتي نـشــرتـهـا
شـركة ديزني إلى أن مـبيعـات تذاكر
الفـيلم جتاوزت مـليار دوالر في أول
 26يوما من طرحه في دور العرض.
وقـــــــــــــال مــــــــــــــوقـع "آي إم دي بـي"
تـخـصص في معـلومـات السـينـما ا
إن  32فيلما فـقط في تاريخ السينما
ية هي التي باعت تذاكر بقيمة العا
تــتــجـاوز مــلــيـار دوالر مـن بـيــنــهـا
"ســكـــاي فــول" أحـــد أفالم جـــيــمس
بــــونــــد عـــام  ?2012و"اجلــــمــــيــــلـــة
ــا والـــوحش" في  2017بــطـــولـــة إ
ـتـحـركة واتـسـون وفـيـلم الرسـوم ا

"فروزن".
ومـــنــذ أيـــام أظــهــرت بـــيــانــات في
بريطـانيا أن مـبيـعات النـمر األسود
جتاوزت تـلك اخلاصة بـأفالم أبطال
خـــــارقـــــ آخــــــرين مـــــثـل "الـــــرجل
احلـديدي" و"ثـور" وكابـ أمريـكا"
وذلك بــعــد حتـقــيق إيــرادات بــلـغت
 35.4مــلـيــون جـنـيـه إسـتـرلــيـني في

ثالثة أسابيع.
ومن ب  18فــيــلـــمــا هي إجـــمــالي
إنـــتـــاج مــــارفل حـــتـى اآلن تـــمـــكن
فــيـلــمــان فـقط مـن حتـقــيق إيـرادات
قريـبـة من هذا في بـريـطانـيا وهـما
"أفـنـجرز: أيج أوف ألـتـرون" في عام
 2015والــذي بــلغ إجــمـالـي إيـراداته
 40مـــلــيـــون إســتـــرلــيـــني و فـــيــلم

"أفــنــجــرز" في عــام  2012الــذي بــلغ
إجـمـالي إيرداته  40.3مـلـيـون جـنيه

إسترليني.
ومـنذ البـداية كانت هـناك مؤشرات
سابـقة عـلى جناح الـفيـلم إذ جاءت
مـــبــيـــعــات الــتـــذاكــر فـي الــواليــات
ـتـحــدة وكـنــدا في األسـبـوع األول ا

من العرض ضعف التوقعات.
ونـشر مـخرج الـفيـلم كـوغلـر خطـابا
يـشـكر مـن خالله اجلمـهـور لـدعـمهم
الـعـمـل قـائال "تـعـجــز الـكـلـمـات عن

بفـيلمهـا "ووندر وومان" فيـلم النمر
األسود بأنه جناح مذهل وهادف.

وفي جتـــربــته األولى (الــكــيــلــو (64
ــصـــري أمــيــر اســتـــطــاع اخملـــرج ا
الشناوي جذب األنظار إليه وانتزاع
ي تـصـفيـق اجلمـهـور للـعـرض الـعا
هـرجان األول لـلفـيلـم يوم الـسبـت 

القاهرة السينمائي الدولي.
الفيـلم يتتبـع رحلة وائل وهو شاب
تــخـرج حـديـثـا في كــلـيـة الـصـيـدلـة
لـكنه بـدال من الـوظيـفـة فكـر أن يـقيم

مـشروعـا خـاصا بـاسـتصالح قـطـعة
أرض صـحـراويـة ورغم عـدم تـأيـيـد
أســـرته مـــضى في مـــشــروعـه حــتى

النهاية.
األسـرة لم تـمـنـعه لـكـنـهـا حـذرته من
العقبات التي ستواجهه خاصة وأن
األب له جتـربـة سـابـقـة بـاسـتـصالح
قطـعة أرض صـحراويـة لكـنهـا باءت
دة بالـفـشل. يـواصل وائل جتـربـته 
عـام يـفـرح خاللهـما بـنـتاج جـهده
مـن زرع وثــمــار لــكن في واقع األمــر
يـكـتشـف أنه لم يجـنِ جنـيـهـا واحدا

شروع. من ا
ـرور الـوقت يـنـتـقل مـخـرج الـفـيلم
بـــسالســــة من اخلـــاص إلى الـــعـــام
فــتــصــبح مــشــكــلــة وائل فـي زراعـة
األرض وتسـويق منتجه هي مـشكلة
جيل بـأكمله جيل يـحاول أن يصلح
ويــــغـــيــــر الــــواقع لــــكن الــــبــــيــــئـــة
االقـتـصاديـة واالجـتمـاعـية احملـيـطة
تظل أكبر معوق رغم التسلح بالعلم

ومحاولة جتنب أخطاء األب.
وبــيـنـمـا يـسـتـعـرض الـفـيـلم جتـربـة
وائل عــــلى مــــدى عــــامــــ جنـــد أن
ط اخملـرج استـطاع النـجاة من فخ ا
واإلطــالــة كـــمــا جنح فـي اســتــغالل
ــفـتــوحـة من صــحـراء ــســاحـات ا ا
ومـزارع في إضـفاء لـوحـات بـصـرية
يـزة لـلـفـيـلم هـذا بـجـانب إضـفاء
جـو من احلـمـيـمـية األسـريـة تـمـثلت
فـي عالقــــة وائل بـــأشــــقـــائـه الـــذين

دعموه في مشروعه وآمنوا به.

وفـي الـنـدوة الــتي أعـقــبت عـرض
ــســرح الــفــيـــلم يــوم الــســـبت بــا
الـصــغـيــر لـدار األوبـرا قــدم أمـيـر
الـشـناوي لـلـجـمـهـور بـطل الـفـيلم
وائل وهـو شــقـيـقه األصـغـر الـذي
خـاض جتـربــة اسـتـصالح األرض
في الــواقع وكــان مــصــدر إلـهــامه

لصنع الفيلم.
وقــال الــشــنــاوي ”عــنــدمــا بــدأنـا
التصوير كـانت الفكرة هي توثيق
قصـة وائل ألنـنـا كنـا نـظن أن هذا
ـشـروع سـيصـبح يـومـا مـا نواة ا

إلمبراطورية اقتصادية.“
وأضــاف ”رغم مـــرارة الــتـــجــربــة
شـروع وجـدنـا أن رحـلة وإغالق ا
وائل قـصة مـلـهمـة حتـى لنـا نحن
كـأســرة وال بـد لـهـا أن تـخـرج إلى

النور.“
وتــــابع قــــائال ”بـــعـــد عــامـــ من
الــتـصـويــر أصـحـبت لــديـنـا مـادة
ـونـتاج فـيـلـمـيـة كـبـيـرة وأثـنـاء ا
مـرت بنـا كـثيـر من األفـكـار لوضع
الشكل النهائي للفيلم إحدى هذه
األفــكـار كــانت الــربط بـ جتــربـة
وائل وجتـربـة الـوالـد وأعـتـقد أن
هذا الربط أضاف الكثير للفيلم.“
ويــتـــنــافس (الـــكــيــلــو  (64ضــمن
مـسـابقـة آفـاق الـسـيـنمـا الـعـربـية
الـــتـي تـــضم ثــــمـــانـــيــــة أفالم من
السعوديـة ومصر وتونس ولبنان

غرب. وا

ثقفـ والعلمـاء والفالسفة ي (لـيلة افكـار) للسفـارة الفرنسـية حيث يـجمع هذا احلدث بـ ا قبل  31كانون الثـاني اجلاري حلضور احلـدث العا يجـتمع مثـقفون وطلـبة مساء اخلـميس ا
.واشار بـيان تـلقـته (الزمـان)امس (سوف تـبحث "لـيلة ـناقـشة مـواضيع أسـاسيـة والتي تـؤثر عـلى حاضـرنا مع الـفيلـسوف الـفرنـسي البـارز أوليـفيـيه موجنـ يـ والطالب مـعاً  واألكـاد
ديـنة ة.سـيتم خاللـهـا تسـليط الـضوء عـلى ا احلـداثـة وأيضـاً العـو ـا في ذلك العـمران والـتراث والـذاكرة  واضـيع   األفكـار" في موضـوع "مواجـهة احلـاضر" مـن خالل مجـموعـة من ا
ـة بوجود شهود ومدعي يز هذه اللـيلة هو أقامة مـحكمة افتـراضية للعو اضي اللذان يواجـهان الوضع احلضاري اجلديـد اللحظات  الـتاريخية سيـتم أيضاً عرض فيـلم وثائقي قصير .ومـا وا
باشـر. واوضح البيان (ان عـام وقاضي وذلك لغرض مـناقشـتها سـوياً وفتح الـباب لألفكار في الـنهايـة ستكـون هنالك أسئـلة وأجوبـة مع اجلمهـور وعن طريق أسئـلة الفيـسبوك من خالل الـبث ا

الفعالية تقام ماب الساعة السادسة والتاسعة من مساء اخلميس).
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رئيس اجلمهورية يفتتح معرض جمعية التشكيلي

جنوم فيلم النمر االسود


