
Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/21.Issue 6143 - 6144 Saturday - Sunday 15 - 16/ 8 /2018
الزمان - السنة احلادية والعشرون العدد 6143 -6144  السبت - االحد 6 من محرم  1440 هـ15-16 من ايلول (سبتمبر) 2018م

. وانضمت باريس ه ويحيوا ذكرى ميالده الست بعد تسع سنوات على رحيل ملك البوب  مايكل جـاكسون اتفق ابناه وآخرون من أفراد عائلته على إطالق مزاد وأن يتسلموا جائزة لتكر
ـاضي حـيث أقيم عـرض بعـنوان ”وان “لـسيـرك دو سولـيه على أنـغام غـني آشر إلى  1500 ضيف فـي الس فيـكاس األربـعاء ا ابنـة جاكـسـون وابنه بـرنس واخـوه واخته تـيتـو وجـاكي وا
أغنـيات النجم الـشهير. وتـوفي جاكسون في لـوس اجنليس في يونـيو حزيران  2009  متأثـرا بجرعة زائـدة من مخدر البروبـوفول القوي الـذي كان يستخـدمه ليساعـده على النوم. وسُجن

طبيبه الشخصي كونراد موراي عام لتسببه في وفاته عن طريق اإلهمال.
كافـحة اإليدز. وتوفيت تيلور عام  2011 وكـانت صديقة مقربة وتـسلمت ابنة جاكسون باريس ( 20عاما) وشقـيقها برنس الذي يكبـرها بعام واحد جائزة تكـر ابيهما من مؤسسة إلـيزابيث تيلور 

من جاكسون. وباريس سفيرة للمؤسسة.
ا كان ابي شغوفا به.“ وقال برنس جاكسون ”إنه لشرف وفخر أن أكون هنا من أجل شيء طا

مايكل جاكسون في صورة من أرشيف رويترز
كافحة ؤسسة تيلور  توقع أن يباع مقابل أكثر من  50ألف دوالر في تشرين الثاني. وستذهب هذه األموال  اس. ومن ا وأطلق األخوان مزادا لبيع حذاء رياضي صنع حديثا مرصع بالياقوت ومرصع باأل

اإليدز.
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غربل يتحدث لـ (الزمان) التشكيلي السعودي  فؤاد ا
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القاهرة 
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بــ الـتـجـريــديـة والـتـكـعــيـبـيـة ثم
سافرت للدراسة باخلارج فحصلت
اجسـتير من جـامعة اوس عـلى ا
االمـريـكيـة والـدكـتوراه من جـامـعة

هل ببريطانيا عام 2000
{ وهل كان لـالسرة دور فى تـوجـهاتك

الفنية ?
- لم يــــكن لـالســـرة اي دور ولــــكن
الـــقـــدر هــو الـــذي ســـاقـــني لـــهــذا

اجملال.
{ ومـــاذا اضــــافـت الــــيك الــــتــــجــــربـــة

اخلارجية ?
ــــراحل لـــهـــا - كل مـــرحــــلـــة من ا
تاثيـراتها فـبالـطبع التـجارب التي
يـعيـشها االنـسان تؤثـر على رؤيته
وجتــــربــــتي عــــاصـــرت كـل انـــواع
ـدارس الــفــنـيــة من الــكالســيـكي ا
وحـتى اقصى مـاوصلت الـيه فنون
مـــابـــعــد احلـــداثــة اال انـــنى الزلت
اتـفــرد بـاسـلـوبـي اخلـاص يـعـكس
تــاثـري بــالـبـــــــــيـئــة الــتي اعـيش

فيها .
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ــعـارض { ومـاذا عـن مـشــاركـتك فى ا
واجلوائز ?

ـعارض - شـاركت فى العـديد من ا
الـــفــنـــيـــة مــنـــذ عــام  1385 داخل
ـملـكـة وخـارجهـا حـيث اقمت 14 ا
دينة معرضا شخـصيا فى جدة وا
نورة وامريكا وانكلترا والقاهرة ا
واالســكــنــدريــة ورومــا كــمــا قــمت
بـتــالـيف كــتـاب مــنـشــور بـعــنـوان

اليــحــظـى بــاالهــتــمــام الــكــافي فــمــا هي
اسباب ذلك ?
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- لعـدم وجود ثقـافة الفن فال بد من
ــنــاهـج الــتي تــعـــمل عــلى اعــداد ا
تـربـية الـفـكـر الـثقـافي لـلـطـفل حتى

(طـيــبـة في عــيـون فــنـان تــشـكــيـلي
فـــضال عن الـــعــديـــد من الــبـــحــوث
نشورة ومـشاركتي في العديد من ا
احملـــاضـــرات والـــنـــدوات فى الـــفن
التشكيلي وكذلك االعداد واالشراف
عــلى الــعــديــد من الــورش الــفــنــيـة
والــدورا ت الــتـــدريــبــيــة وتــنــظــيم
ــعـارض الــفــنــيــة امـا بــالــنــســبـة ا
لـلـجــوائـز فـلـقـد حــزت عـلى جـائـزة
مــنــيــرفــا كــاحــسن طــالب فى قــسم
ي عام  70و  71كما الرسم االكاد
مــــنـــحــــني رئـــيـس اجلـــمــــهـــوريـــة
االيطـاليه وسـاما فـضال عن العـديد
مـن اجلــــــوائـــــــز فـى مــــــخـــــــتـــــــلف
ـعـارض ولـكن ارى ـهـرجـانــات وا ا
ان مـنح تلك اجلـوائز يتـاثر الى حد
ــيــول جلـــنــة الـــتــحـــكــيم كـــبــيـــر 

وتوجهاتهم .
{ وهل تاثرت بفنان مع في الشرق او

الغرب ?
- البـد ان يتـاثـر الـفـنان الـتـشـكـيلي
بتـجارب االخـرين ولـكن هنـاك فارق
ب الرسام والفنان فليس كل رسام
فــنـــان فــالــرســـام هــو الـــذى يــقــوم
ـيـة بــالـرسم وفق الــقـواعـد االكــاد
ـهـارة امـا الــفـنــان فـهــو يـضـيـف ا
واالبـــــداع الى رســـــومــــاتـه ونــــحن
كـــعــرب اول من اضــاف الـــتــجــريــد
بــاســتـخــدام احلــرف الـعــربى مــنـذ
 500 سـنة وكـان لـهـذا تاثـيـره على

الغرب .
 { رغم رقـي الــفن الـــتــشــكـــيــلي اال انه

يـعـد الفـنـان التـشكـيـلي السـعودي
بدع فى غربل احد اهم ا فؤاد ا
هــذا اجملــال فـي الـســعــوديــة ومن
الــبـارزيـن في الـوطن الــعـربى  اذ
اســتــطـــاع هــذا الــفــنــان من خالل
ريشـته واخلط العربى ان يـستلهم
التراث العربى االصيل خاصة فى
نورة دينة ا عشوقتـه ا تصويـره 

التى طغت على غالبية اعماله .
وعلى هامش معرضه االخير الذي
ـتحف االسالمي يقـام حـاليـا فى ا
بـالقاهـرة كان لـ (لزمـان) بطبـعتها

الدولية معه هذا احلوار: 
ــبــكــر بـالــفن { مــتى بــدا اهــتــمــامك ا

التشكيلى ?
- لم اكـن اهـتم بـالــرسم فى بـدايـة
حـيــاتى بل كـنـت امـيل لــلـعب كـرة
ــــدرســـة الــــقــــدم اال ان دخــــولى ا
الـصنـاعية قـسم النقش والـزخرفة
اجبـرنى على االنـصهـار فعـليا فى
الـــرسـم وعـــنـــدمــــا تـــخــــرجت في

ـدرســة الـصــنـاعــيـة عــرض عـلي ا
الــعــمل وكــان عــمــري وقــتــئــذ 14
عــامـا اال انــنى رفــضت وعـدت الى
الدراسـة مرة اخرى وحـصلت على
الـــدبـــلـــوم وعـــيـــنت رئـــيس قـــسم
ـعـلـمـ الـتــربـيـةالـفـنــيـة بـكـلـيــة ا
ـنورة وبـحكم عـملي في ـديـنة ا با
الـــتـــدريـس فـــان ذلك فــــرض عـــلي
االنــخــراط فـي الــفن الــتـــشــكــيــلي
ـكنني تـعليم والـتعـمق فيه حتى 
الــطالب ومـن هــنـــا بــدات امــارس
الــفن الـــتــشـــكــيـــلي بـــحب وصــار
تـوجــهي نـحـو االعــمـال الـتــراثـيـة
بــاسـتـخـدام اخلط الـعـربى وكـانت
نورة ـدينة ا اللـوحات اخلاصة با
والـتى تـمثـل عشـقي االول اهـتـمام
خـاص فــرسـمت ارضــهـا الــطـيــبـة
وانــاســـهــا الـــطــيـــبــ ومـــاذنــهــا
الــشــاهـــقــة وقــبــابــهـــا اجلــمــيــلــة
وابــنـيــتـهــا ومـنـازلــهـا الــشـعــبـيـة
بـاسـلوب مـتـنـوع ومـتـطـور يـجمع

غربل لـ (الزمان) : الفنان التشكيلي السعودي فؤاد ا

نـاسب تمـاما لـلتـعبـير الـساحـة وا
عـن الــرائـد الــطــيــار مــتــقــد الــذكـاء
ــشـاعــره ألبـعـد ــهـارة الــضـابط  وا
حــد ســـواء بــيـــنــمـــا يــتـــأرجح في
الــــهــــواء عــــلى مــــ طــــائــــرته أو
يــحـتـسـي اجلـعـة فـي مـطـبـخ بـيـته
والــذي حــ يـتــحــدث إلى صــغـاره
ؤتـمـر صـحـفي يـبـدو كـمن يـدلـي 
ــؤتــمــر صـحــفي وحــ يــتـحــدث 
يـبدو كـمن يـقـاوم االستـجـواب على

أيدي مخابرات العدو.
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وأرمـســتـرونغ زوج يـشـاطـر زوجـته
جـانيت حـيـاة هـانئـة (تـؤدي دورها
ــثــلــة أخـرى كــلــيــر فــوي - وهي 
تعـبر بـنـظرة واحـدة حادة أكـثر من
ـمثلـ ولو أفردت لهم ثالث أغلب ا
صــفـــحــات حـــواريــة) وال تــعـــتــمــد
سـعـادتــهـمـا عـلى فـرط الـتـعـبـيـر أو
الـكالم بـل يـقـضـيان جـل أوقـاتـهـما
داخل منشـآت تابعة لوكـالة الفضاء

والطيران األمريكية.
ــــا هـــذا الـــثـــبـــات األقـــرب إلى ور
اجلــــمـــود هــــو تـــمــــامـــا مــــا جـــعل
ـــــهـــــمـــــة أرمـــــســـــتـــــرونـغ األجنح 

استكشاف القمر.
والــفــيــلم يــتـــتــبع رائــده في فــتــرة
اضي خالل الستينيات من القرن ا
ـكـلف بوضع بـرنامـج "جيـمـينـاي" ا
مركبتي فضاء في مداريهما وحتى
برنامج أبولو الهادف للوصول إلى
الـــقـــمــر مـــعـــبــرا بـــزخم هـــائل عن
ـتــمـثــلـة في الــضـغـط واخلـطــورة ا
اخـــتــــبـــار مــــركـــبـــة هـي األولى من

نوعها.
يـزج بـالـرواد في مـسـاحـات ضـيـقـة
حتيط بهم مسطـحات معدنية حادة
تربـطـهم إلى مقـاعـدهم أحزمـة أمان
أشــبه بــالــتي يــتـعــرض لــهــا ركـاب
طــائـرات الــرحالت الــرخـيــصـة وال
يـكاد يـظـهـر الفـيـلم الـرؤية الـكـامـلة
لداخل طـائـرة أو صـاروخ بل يـركز
ـشاهِد قمرة اخملرج عـلى مشاطرة ا
القـيادة إلى جوار أرمـسترونغ وهو

ينطلق ب السحاب.
ـصـور اليـناس سـانـدغرين ويـؤثر ا
ـشـاهـد شـديـدة الـقـرب حـتى تـرى ا
جتــاعــيـد الــوجه وتــفــاصــيــله أمـا
مـــســـؤول الــــصـــوت آي-لـــيــــنغ لي
فاجئ من الصمت فيحبذ االنتقال ا
ــا يــعــزز الــتــوتـر إلى الــصــخب 
حـتى تـبـدو أكـثـر الـرحالت اعـتـيادا
كـالـوجــود داخل أحـد أدراج خـزانـة

مـكـتب تـتهـاوى فـوق منـحـدر جـبلي
بـينـمـا يعـصف الـرعد بـاخلـارج! تلك
الــرحالت الـــتــجــــــــريــبـــيــة لــيــست
مزعجة فحسب بل تؤدي أحيانا إلى
الــوفـاة والــفـيــلم يــشـهــد جـنــازتـ
بـيـنـمـا نعـلم أن عـدة جـنـازات أخرى
ــشــهــد وكــأنه يــحـذر جـرت خــارج ا
ــــشـــــاهــــد أال يـــــتــــعــــلـق بــــأي من ا
الشـخـصيـات حتى ال يـصدم لـفقـدها

فجأة.
وحـيــنـمـا يــصل بـرنــامج أبـولـو إلى
مـرحــلـة اإلقــدام عــلى الـهــبــوط عـلى
ســطح الــقـمــر يــقع االخــتــيــار عـلى
أرمسـترونغ كقـائد ليس فـقط لرباطة
جــأشه وصــواب قــراراته بل أيــضـا
ألنه لم يبق على قيـد احلياة كثيرون

. تمكن من الرواد ا
ــشــاهــد مـدى فــداحــة تــلك ويــدرك ا
التـضـحيـات وهي التـضـحيـات التي
ر بـها الـفـيلم مـرور الكـرام وكذلك

يفعل أرمسترونغ.
W{UO  dŽUA

ــشــاهـد أنه كــان أحـرى ـا ظن ا ور
بالـفـيـلم أن يـفـسح اجملال لـلـمـشـاعر
الــــفـــيــــاضــــة مع كل مــــأســــاة لـــكن
"اإلنــسـان األول" يــهــرع بــ احلـدث

واآلخر بسرعة فائقة وتركيز بالغ.
ورغم أن الـفـيـلم ال يـقف طـويال أمـام
اجملــــــازفـــــات الــــــتي يـــــتــــــخـــــذهـــــا
أرمـسترونغ يـبقي تسـلسل األحداث

شاهد في توتر شبه دائم. ا
ويــظــهــر أرمــســتــرونغ وزوجــته في
تـوتـر دائم أيـضـا فـهـمـا يـدركان أنه
سيواصل الـبرنامج ولو كان في ذلك
نـهـايـته وهـو إدراك ضمـني دون أن
يــتـــفــوه أحــدهــمــا بــكــلــمــة في هــذا

الصدد.
فــســنـوات من اجلــسـارة ومــجـابــهـة
الـصــعـاب خـلـف الـكـوالــيس جـديـرة
ـشـاعـر أكـثـر من مـشـاهـد بـتـحـريك ا
الــشــد واجلــذب والــدمــوع والــبــكـاء
صاحلة ب الزوج والتي كان وا
ـكن أن تتخـلل مشاهـد مختـلفة من

الفيلم.
وفي األغــلب لن يــحظ غــوزلــيـنغ وال
مـيز في فوي بـجوائز عـن أدائهـما ا
"اإلنـسـان األول" ألن األداء ال يـعـتـمـد
عـلى اإلبـهــار ولـكــنه أداء جـديـر في
جوهره بـأي جائـزة لبراعـته الفـائقة

في اإلطار الذي وضع فيه.
ومــا يـــنــطــبـق عــلى أداء الــبـــطــلــ
ينـطبق أيضـا على الفـيلم ككل كونه

عمال فنيا من الطراز األول.

قـصـة حـيـاة نـيل أرمـسـتـرونغ أول
إنـسـان يـطـأ سـطح الـقـمـر تخـتـلط
ـأساة بـهـرة با فـيهـا الـشجـاعـة ا
ـا يــجـعــلــهـا بــالــطـبع وبـالــفــوز 
مــرشــحـة ألن تــكـون مــادة خـصــبـة
ـدرسـة التـقـليـدية لـفيـلم من أفالم ا
لــــهــــولــــيـــوود مـن خـــطـب آســـرة
ومـوســيـقى قــويـة وأفـكــار نـبــيـلـة.
ولـــكن الـــفـــيـــلـم الـــذي حـــمل اسم
"اإلنــــســــان األول" لم يــــســـر عــــلى

شاكلة تلك األفالم.
فـالــفـيـلم من إخـراج دمـيـان شـازيل
(مخرج ال ال الند) وسيناريو جوش
ســيــنـــغــر (ســبــوت اليـت) اعــتــمــد
الـبـسـاطـة كـصـاروخ غايـته اإلفالت
من جـاذبـيـة األرض بـالـتخـلص من

كل ثقل غير مطلوب.
فاحلوار عند حده األدنى وال مكان
خلـلـفـيــة تـشـرح مـجـريــات الـفـيـلم
فيـمـا اكتـفى الـفـيلم بـالـشخـصـيات
األسـاسيـة حتى الـرائد بـاز ألدرين

(أدى دوره كـــوري ســـتـــرول) الـــذي
خــــطــــا إلى جــــانب أرمــــســـتــــرونغ
خــطــواتــهــمــا األولـى عــلى الــقــمــر
بـالــكـاد يــظـهــر في الــفـيــلم ومـايك
كـولـيـنــز (لـوكـاس هـاس) الـذي قـاد
ـــداريــة ال يــكــاد يــظــهــر ــركــبــة ا ا

إطالقا.
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وال يـأتي الـفـيـلم عـلى ذكـر بـطوالت
أرمـسـترونغ خالل احلـرب الكـورية
أمـا اخلـلــفـيـة الــسـيـاسـيــة لـسـبـاق
الفضـاء التي دفعت بـبرنامج أبولو
لـلمـقدمـة فتـظل مـجرد خـلفـية. ومع
اقـتـضـاب الـفيـلـم يـجـذب "اإلنـسان
ـشاهـد بقـوة العتـماده على األول" ا
دراســة مــتـأنــيــة جــعــلــته واقــعــيـا
ـشاهـد ويأجج للـغايـة بل ويبـهر ا

مشاعره لدرجة البكاء.
والــفـــيــلـم مــقـــتــضب كـــاقــتـــضــاب
أرمــسـتــرونغ نــفــسه يــؤديه رايـان
مثـل جـمودا على غـوزل أبـرع ا
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فيلم اإلنسان األول
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لندن 

يـعـيش فى مـجـتـمع مـتـطـور فـنـحن
ـلك الكثـير من مقـومات احلضارة
ولـكن يجب ان نـربى اطفالـنا علـيها
من خالل مـنـهج يدرس من الـروضة

درسة . الى ا
{  فـى الــــــــــنـــــــــهــــــــــايـــــــــة مــــــــــاهـــــــي

من جانـبه أكـد رئـيس مـجلس إدارة
مــجـمـوعــة سـيـنـيــبـاكس عـارف بـاي
محـمد أن اجملمـوعة تـتمـتع بسـمعة
ــواد ـــتـــازة في مـــجـــال تـــقـــد ا
الـترفـيـهـية لـلـجمـهـور الـباكـسـتاني
مــضــيـفــا ســتــسـاعــد شــراكــتــنـا مع
ســتــارزبالي عـلـى تـعــزيــز أعـمــالــنـا
تـنامـية كـما ستـتيح الـسيـنمـائيـة ا
لـلـعمالء إمـكـانيـة مـشاهـدة احملـتوى
ــتـــمـــيـــز عــبـــر عـــدد من األجـــهــزة ا
كنـنا توفير خيارات اخملتلـفة كما 
دفع مرنـة ونقاط أسعـار متعددة إلى
جـانـب مـواد مـتــرجـمـة من مــحـتـوى
ـنحـنا أسـبقـية الـطرف الـثالث مـا 
ومــــيـــــزة تــــفـــــوق واضــــحـــــة عــــلى

منافسينا.
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 وســــــتـــــوفـــــر ســـــتــــــارزبالي بـــــاي
ســيــنــيــبــاكـس مــكــتــبــة كــبــيــرة من
رخص من احملـتوى الـتـليـفـزيـوني ا
أكـبر شـركـات اإلنـتاج في هـولـيوود
باإلضـافة إلى مـجمـوعة مـتنـوعة من
ـــــــســــــلـــــــسالت أضـــــــخـم األفالم وا
الـتلـيفـزيونـية الكـاملـة احلائـزة على
اجلـوائـز والـبــرامج الـتـلـيــفـزيـونـيـة
احلـصرية بـاإلضافة إلى الـعديد من

قبلة ? رحلة ا مشـــــــــروعاتك خالل ا
ـعارض - اشارك فى الـكـثيـر من ا
والـــتى كـــان اخــرهـــا مـــشـــاركــتي
بـــلـــوحــات تـــمـــثل تـــاريخ وتــراث
ــــتـــحف ــــديـــنـــة تــــعـــرض فى ا ا

االسالمي بالقاهرة .

األفالم الـوثـائقـيـة وبـرامج األطـفال
الـتـرفـيهـيـة واألفالم الـبـاكـسـتـانـية

فضلة. ا
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وتـتــوفــر خــدمــة ســتـارزبـالي بـاي
ســيـنــيـبــاكس عــبـر عــدد كـبــيـر من
ــــا فـي ذلك أجــــهــــزة األجــــهــــزة 
ـكـتـبـيـة وأجـهـزة مـاك احلـاسـوب ا
وآي فـــــون واي بــــــاد واألجـــــهـــــزة
العامـلة بنظام أنـدرويد مع إمكانية
تــســـجــيـل مــا يـــصل إلى خـــمــســة
أجـهزة لكل اشـتراك بـاإلضافة إلى
خــاصــيــة تــفــعــيل خــيــار الــرقــابـة
الـعائـلـيـة ليـتـمكـن األهل من ضبط

احملتوى بسهولة تامة. 
كــمـا أن الــشــراكــة احلـصــريــة بـ
ستـارزبالي وجاز وهي أكبـر شركة
اتــصـــاالت رقــمــيــة بــاكــســتــانــيــة
ســتـــتــيـح لــلـــمــشـــتـــركــ فـــرصــة
احلـصـول عـلى شـهـر مـجـاني عـنـد
اسـتـخـدام تـطبـيق الـفـيـديـو حسب
الــطـــلب كـــمــا تـــوفــر  مـــرونــة في
خـيـارات الـدفع عـبر »جـاز مـوبايل
بــــاالنس بــــاإلضـــافــــة إلى تــــقـــد
عــــروض مـــشـــوقـــة خالل األشـــهـــر

قبلة. ا
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ــسـتــثـمـرون الــدولـيـون خالل بـدأ ا
اآلونة األخـيـرة يـتـجـهـون لـصـنـاعة
السيـنمـا الباكـستـانية عـلى حساب
الـهـنديـة وظـهـر ذلك جـلـيا من خالل
ــشـتـرك بــ سـتـارزبالي ـشـروع ا ا
ـتــخـصـصــة في تـقـد األمـيـركــيـة ا
الـفـيـديـو حـسب الـطـلب في مـنـطـقة
الـشــرق األوسط وشــمــال إفــريــقــيـا
ومـجموعـة سينـيباكـسإلطالق خدمة
سـتــارزبالي بــاي ســيــنــيـبــاكس في

جمهورية باكستان.
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ــشــتــرك من ــشـــروع ا وســـيــعــزز ا
ا حضـور السـينـما البـاكسـتانـية 
سـيــعــطــيــهــا قــدرة عــلـى مــنــافــسـة
نظيرتها الهندية التي حتظى بقبول
ـنطقـة وستتـيح اخلدمة واسع في ا
اجلـــديـــدة فـــرصـــة مـــشـــاهـــدة آالف
الــســـاعــات من أضــخـم اإلنــتــاجــات
ية والـباكسـتانية السيـنمائـية العـا

باإلضافة إلى برامج األطفال.
وتـنـاولـت الـشـركـات الــبـاكـســتـانـيـة
اخلاصـة للـتوزيع الـسيـنمـائي حدث
ـشـترك بـإيـجابـيـة كبـيرة ـشروع ا ا
مـــؤكـــدة أن ذلك ســـيـــدعم صـــنـــاعــة

الــــــــســـــــيــــــــنـــــــمـــــــا
الــــبـــاكـــســــتـــانـــيـــة
وبــحـــسب الـــرئــيس
الـــــــتـــــــنـــــــفـــــــيــــــذي
مـعاذ لــسـتـارزبالي  
شـيخ فــإن ذلك يـعـد
أول مــشــروع خــارج
مـــنــــطـــقــــة الـــشـــرق
األوسط وشـــــــمـــــــال
إفريـقـيـا األمـر الذي
ســيــســهم فـي زيـادة
عــــــــدد الــــــــعـــــــــمالء
احملـتــمـلـ من 350
مـلـيـون إلى أكـثر من
 500 مــــــــلــــــــيـــــــون
مــشــتــرك مــضــيــفــا
ســتـسـاعــد الـشـراكـة
شركاءنـا من شركات
اإلنـتاج الـسـيـنـمائي
والـتلـيـفـزيـوني على
ضــمـان شــرعــيـة بث
ـــواد ضـــمن هـــذه ا
الــــــــســــــــوق الــــــــتي
تــتـعـرض لـلـقـرصـنـة

بشدة. احد دور السينما في باكستانلقطة من فيلم االنسان االول


