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تـقيم جـمعـية كـهرمـانة لـلفـنون
مـعـرض الـتـسـامح الـتـشـكـيـلي
الـــدولـي مـــعـــرض الـــتـــســـامح
التشكيلي الدولي صباح اليوم
االثــــنـــ الــــرابع من تــــشـــرين
الـثاني فـي قاعـة دائـرة الفـنون
العامة وحتت شـعار (التسامح
ثـقــافـة)بـرعــايـة وزيـر الــثـقـافـة
والـسـياحـة واالثـار عبـد االمـير
احلمداني وبالتعاون مع دائرة
الفنون الـعامة ونقابـة الفنان
الـعـراقـيـ وبـالـتزامـن مع يوم
الـتــســامح الــدولي مــقـر وزارة
الـثـقـافـة /قـاعـة دائـرة الـفـنـون

العامة في الشواكة .
أعـلـنت ذلك رئـيــسـة اجلـمـعـيـة
الفنـانة التـشكيلـية مالك جميل
وأضـــــــــــــافـت فـي بــــــــــــيــــــــــــان

تــــلــــقـــــته(الـــــزمــــان) امس (أن
ــعـرض يـشـارك فــيه أكـثـر من ا
مــائـة فــنــان وفــنـانــة من داخل
وخـارج الــعـراق ومن عـراقـيـ
مقيم في كـندا ويحتوي على
أعـــمــال مــخـــتــلــفـــة في الــرسم
والـــنــحت واخلـــزف فــضال عن
أعمال فوتوغرافية تعكس روح
وجــذوة االبــداع الــذي نــبع من
طـ النـهرين الـعـظيـم دجـلة
والـــفــرات وعـــراق الـــرافــدين 
حــــــــــيـث تــــــــــأســــــــــسـت أولـى
احلــضـارات اإلنــســانــيــة الـتي
عـلـمت البـشـرية أبـجديـة الـعلم
وكـانت سـومر ـعـرفة والـنوروا
وبـــابـل وآشـــور وأكــــد ولـــكش
واحلــضـر ومـيـسـان وأشـنـونـة
وغـيـرهــا أيـقـونــات حـضـاريـة
جتــذرت عــطــاءاتــهـا فـي ســفـر
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مـــســــابــــقـــة األفـالم الـــروائــــيـــة
الـقـصيـرة فـاز الـفـيـلم الـتـونسي
قــصـة حـقــيـقـيــة لـلـمــخـرج أمـ
خلنش بجائزة الـتانيت الذهبي
وفــاز الـفـيــلم الــتـونـسـي شـارتـر
للـمـخرج صـبري بـوزيـد بجـائزة
التانيت الـفضي وذهب التانيت
الــبـرونــزي لـفــيــلم مـتــونـزي من
جـنــوب أفـريـقـيـا. وفـي مـسـابـقـة
األفالم الـوثائـقـيـة القـصـيـرة فاز
بـالتـانـيت الذهـبي فـيـلم من ط
لــلـمــخـرج الــتـونــسي يـونس بن
سليـمان وفاز بـالتانـيت الفضي
فــيــلم بـــاســيــفـــيك لــلـــمــخــرجــة

اللبنانية إجني عبيد.
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فـــكــانـت زقــورة أور الـــتـــاريخ 
ومـلـحـمة كـلـكـامش وبـرج بابل
وكــانت ــعـــلــقـــة  واجلـــنــائـن ا
بغداد دارالسالم والفنون التي
أبـــدعــهـــا وأودعـــهــا االنـــســان
الـــــعـــــراقي فـي الـــــشـــــواخص
الـعـمرانـيـة الـفخـمـة والعـتـبات
قدسة )وأوضحت جميل أن ( ا
ـــعـــرض ســـيـــشـــهـــد تـــقــد ا
شـــهــادات تـــقــديـــريــة جلـــمــيع
ــشـــاركــ فــضـال عن تــكــر ا
وزيـــر الـــثـــقـــافـــة لـــلـــفـــنـــانــ
ـشــاركــ من خــارج الــعـراق ا
اضــافــة الى بــعض الــفــنــانــ
ـهم الـرواد الـذيـن لم يـتم تـكـر
من قـــــــبل) . وأكـــــــدت (كــــــانت
جمعيـة كهرمانة لـلفنون إحدى
ــؤسـســات الــتي دعـمت أبــرز ا
الـــفـــنـــون مـــنـــذ الـــعــام 1991
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العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا

و نحن في حالة من الفرح والفخر والزهو بأوالدنا األبطال
شـبـاب العـراق وثـروته احلـقـيـقـيـة الـتي هي أغـلى من ذهـبه
األسـود (الـبـتـرول)... أدعــوا الـله أن يـحـفـظــكم ويـنـصـركم
وأدعـوكم بـاسم الــله الـرحـمن الــرحـيم الى الـتــمـعن بـأمـور
ـشروعة اال وهي تـفاصيل مهمـة هي من صمـيم مطالـبكم ا
احللـول السـياسـية الـتي تنـادون بهـا بديال لـفسـاد العـملـية

السياسية في العراق.
ـان ويــنـادي بــالـنــظـام الــرئـاسي بـعــضـكم يــريـد حـل الـبــر
نح سلطات كبيرة وبعضكم يعارض النظام الرئاسي ألنه 
لـرئـيس اجلـمـهـوريـة ونـحن لـم نـنس بـعـد مـا فـعـله الـرئـيس
القوي بـاحلكومـة وبالـشعب دون أن يتـمكن أحـد من مجرد

ناقشة وليس االعتراض. السؤال أو ا
بعضـكم يريـد اقالة احلـكومـة وانتخـاب حكـومة بديـلة بدون
أن نعلم علم اليـق من هو الذي يقـيل وينتخب?  أو ما هي
الــسـلــطــة الــتي تــقــوم بــكل هــذا? وهل يــتم ذلك بــالــنــزاهـة
ة? والشفافية الـتي تضمن حقوقنـا في احلياة احلرة الكر
دائمـا نـقـول ال نريـد شـخـصـيات سـيـاسـية بل شـخـصـيات
مهنـية (تـكنوقـراط) وأملـنا هو أن جتـيد (هـذه الشخـصيات
هنية) االدارة و تتقن حتديد األهداف وتضمن حتقيقها. ا
ماذا عـن الواقـع? ألم يـكن لـنا جتـارب مع الـبـديل? ألم يـكن
بـعض الــتـكـنـوقــراط الـذين وقع عــلـيـهـم االخـتـيــار مـجـانـ

بامتياز? 
نفس الـغـموض ظل يـلف االنـتخـابـات واستـمر حـديـثهم هم
بـأنــفــسـهم عـن الـتــزويـر واحلــرق واخلــرق أمـا بــالــنـســبـة
لـلـنـاخب فــانه بـقي يـعـطي صــوته حلـمـيـد لـيــفـوز به مـجـيـد
بسبب الـلف والدوران في النـظام االنتـخابي الذي سـمعناه
ـنـطق و بدون أن في االعالم بـدون أن نـرى فيـه شيء من ا

ا يفعلونه. يقدموا أي تبرير مقبول 
ألم تـريـنـا الـتجـارب الـواقـعـيـة لـهـفـة الـكـثـيـر من الـعـراقـي
وتسـابقـهم احملمـوم لتـشكـيل أحزاب وجتـمعـات وابتـكارات
ومواصـفـات عـابرة لـلـطـائـفيـة ومـحـاربة لـلـفـساد ..و..و..و.
الـكل يـريـد الـفــوز بـالـلـذات ... نـعم لــذات األمـوال الـطـائـلـة
واجلاه والـسلـطة الـتي تـستـر عيـوب اجلبـان  ولهـذه األمور

متذوق أما مصاب بجنون العظمة أو بعاهات أخرى.   
أنا أفهم جيدا انكم خـرجتم الحقاق احلق  وخالصة احلق

أن يكون لكم احلق في اسكات صوت الباطل. 
الـدسـتـور بــاطل كـمـا أعـلــنـتم ألنه وضع الـنــقـاط في مـكـان
خـاطيء وركـز عــلى أمـور ثـانــويـة و تـرك اجلــوهـريـة ولـذلك

كلما واجههم الشعب تعللوا بدستورية ما يرتكبون.
ـان بـاطل بـسـبب قــانـون االنـتـخـابـات اجلـائـر وآلـيـات الـبـر
ـفـوضـيـة الالمـسـتـقـلـة و نـراه بـعد االنـتـخاب الـغـامـضـة وا
عـشــرات الـسـنــ لم يـصــدر قـانــونـا واحــدا يـضـمـن حـقـا
واحـدا من حقـوق الـشـعب مـقـابل امـتـيازات مـالـيـة خـيـالـية
ألفـراده صــرفت عـلى عــمـلــيـات الــتـجـمــيل بـالــدرجـة األعم
واألشــمل وصـــرفت عــلـى شــراء أغـــلى الــعـــقــارات خــارج
الـعـراق ووضـعت في بـنـوك غــيـر عـراقـيـة رواتب تـقـاعـديـة
خـيـالـية خلـدمـة لـم تتـجـاوز في مـعـظـم األحيـان مـدة األربع

سنوات. 
بـاخــتـصــار لم تـخــتـلف الــسـلــطـات عن بــعـضــهـا الــبـعض

ا على.. وتعاونت فيما بينها ليس على البر والتقوى ا
هم اسـتـمـراركم في مـوقـفكـم البـطـولي وال تـتـركوا هـم ا وا
ألحـد غــيـركم مــسـألـة حتــديـد مــصـيــركم فال يـقــر دسـتـور
ـان وال نظـام حكم.. وال ..وال... اال بـرضاكم للـعراق وال بر
ـهم وأنـتم أهل لـذلك تـفـكـرون و تــتـحـدثـون أفـضل مـنـهم. ا
استمـرار وقفتـكم العـراقية ومـراقبة الـسلـطات و منـعها من

الغش و االحتيال من جديد.
عـلومات أدعـوكم الستشـارة من تثقون زيد من ا و
به من الـــقـــانـــونـــيـــ و من خـــريـــجي
ــعـرفــة أفـضل الـعــلـوم الــسـيــاســيـة 
أنــواع الـــدســـاتـــيـــر وأفــضـل أنــواع
أنظمـة احلكم وأنـظف القـوان و الله

وفق. ا

{ لوس اجنلوس -  وكاالت تفاعل مغردون
ومــدونـــون عــراقــيـــون مع تــغــريـــدة جنــمــة
ـمـثلـة األمـريكـيـة شارون ـية ا هولـيـود العـا

ستون التي دعمت فيها تظاهرات العراق.
ونــشــرت ســتــون تــغــريــدة عــلى حــســابــهــا
ـــاضي الـــرســـمي في تـــويـــتـــر اخلـــمـــيس ا
اقـتــبــست فــيــهـا كـالمـا مــنــشــورا في مــقـال
جمللس الـعالقات اخلارجـية األمريـكي يشرح

ما يحدث في العراق.
وجـاء في تـغـريدة سـتـون (اجلـيل األول بـعد
ـقـراطـيـة وإنـهاء صـدام يـقـاتـل من أجل الـد
الـــفـــســـاد.. يـــقـــاتـــلـــون من أجل حـــيـــاتـــهم

ومستقبلهم).
ــتـــعــثــر وأضـــافت (االقــتـــصــاد الـــعــراقـي ا
والفساد احلكومي أشعل فتيل االحتجاجات
ـئــات.. اســتــقــرار الـبالد الــتي قــتل فــيــهــا ا

أصبح على احملك).
ية ترحيبا واسعا والقى موقف النجمة العا
من قــبل الــعـراقــيـ عــلى مــواقع الــتـواصل
االجـــتــمــاعـي فــيــمـــا أعــاد كــثـــيــرون نــشــر

تغريدتها على تويتر وفيسبوك.
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وقـدمت الـعـديد من الـنـشـاطات
الثقـافية والفـنية داخل وخارج
ـعـرض الـعـراق ويـجيء هـذا ا
ضــمن ســلـــســلــة مـــعــارضــهــا
ــتــنــوعــة الـتي وانــشــطــتــهـا ا
أقـامـتهـا داخل وخـارج الـعراق
وشــكــلت وســـيــلــة من وســائل
الـنـهـوض بـالـفـنـون االبـداعـيـة
وحتـــقــيق رســـالــة اجلــمـــعــيــة
ـا يليق بالتأريخ ومبدعيها و
الناصع للـحركة التشـكيلية في

العراق ).
وخـتـمت مالك جـمـيـل حـديـثـها
ــعـرض بـالــقـول( يــجيء هـذا ا
ي بــالــتــزامن مع الــيــوم الــعــا
لـلتـسامح الـذي دعت اجلـمعـية
ـــتـــحـــدة إلى الـــعـــامـــة لأل ا
االحــتـــفــال به في  16تــشــرين
الثانيـكل عام  من خالل القيام

بأنشطة مالئـمة توجه نحو كل
ـؤســســات الــتــعــلــيــمــيـة مـن ا
وعامة اجلمـهور والتزام الدول
واحلـــكـــومــات بـــالـــعــمـل عــلى
الـــنـــهـــوض بـــرفـــاه اإلنـــســـان
وحريـته وتقـدمه في كل مكان 
وتـشجـيع الـتسـامح واالحـترام
واحلــوار والـتـعـاون فـيـمـا بـ
مختـلف الثقـافات واحلضارات
والــشــعــوب ووفــقـا لــذلـك جـاء
مـعرضـنا الـتـشكـيلي هـذا الذي
تـشـارك فـيه نخـبـة من فـنانـنـيا
من مــخـتـلف االجـيـال شـاكـرين
وزارة الـــثــقـــافــة والـــســيـــاحــة
واالثـار ودائرة الـفـنون الـعـامة
عــلى احــتـــضــانــهـــا ودعــمــهــا
ـتـواصـلة لـلـحـركة ورعـايـتـها ا
الــتـشــكـيــلـيــة خـدمــة لـعــراقـنـا

األبي).

{ لـــوس اجنـــلـــوس - وكــاالت-
قـالت دار جـولـيـان لـلـمـزادات إن
بـنطـاال أسـود ضيـقـا وسـترة من
مـثلـة أوليـفيا اجللـد ارتدتـهمـا ا
نيـوتـون- جون في فـيـلم جريس
ــــبـــلغ 405700 دوالر بــــيـــعـــا 

خالل مزاد أقيم في بيفرلي هيلز
يوم الـسبت وهو مـا يزيـد مرت

توقع. عن السعر ا
ـالبس حتــــول ومـــــثــــلت هــــذه ا
شــخــصــيــة نــيــوتــون-جــون في
ـوســيـقي الــذي عـرض الــفـيــلم ا

عام 1978 من سـانـدي تــلـمـيـذة
الــثـانــوي الــرزيـنــة إلى ســانـدي
اجلــــذابــــة وكـــــانت ضــــمن 500
قــطــعــة عُـرضـت لـلــبــيع من أجل
ــركـز نـيـوتـون-جـون جـمع مـال 
لـعالج الـسـرطـان في اسـتـرالـيـا.
وارتـــدت نـــيـــوتـــون- جـــون ذلك
البنـطال الـشهيـر من أجل رقصة
وأغـــنـــيـــة أنت الـــشــخـص الــذي
أريـــــــده (يـــــــو أر ذا وان ذات أي
وونت) مع جـون ترافـولـتـا وكان

ضــــيــــقــــا جــــدا لــــدرجــــة أنه 
خـيــاطـته عـلـيـهــا لـتـصـويـر هـذا
شهد وبـيع بسحـاب (سوستة) ا
مــقــطــوع. ولـم يــتم الــكــشف عن
شـخـصـيـة من اشـتـرى الـبـنـطـال
والــســتــرة.وقــالت جــولــيـان( إن
ــزاد جــمع  2.4مــلـــيــون دوالر ا
بــــشــــكـل إجــــمــــالـي مع جتــــاوز
مـــعــروضــات كــثــيــرة مــرتــبــطــة
ــتــوقع لــهـا بــالــفــيــلم الــسـعــر ا
بــكـثــيـر). وبـيـع مـلـصـق لـلـفــيـلم

وقـــعت عـــلـــيه نـــيـــوتـــون-جــون
ن وتـرافــولـتــا وأفـراد آخـرون 
ـبــلغ 64 شــاركــوا في الــفــيـلـم 
ألف دوالر بعد أن كان متوقعا له
ألف دوالر. وبيع الثوب الدانتيل
الــــــوردي الــــــذي حــــــضــــــرت به
نــيـــوتــون-جــون الــعــرض األول
بلغ للفـيلم في لـوس اجنلـوس 

18750 دوالرا. 
وبيـعت سـترة بـيـنك ليـديـز التي
قـدمهـا طـاقم وأفراد عـمل الـفـيلم
بلغ 50 ألف دوالر أي للممـثلة 
مـا يــزيـد 25 مـرة عن تــقـديــرهـا

األصلي. 
ــــغـــنـــيـــة ــــمـــثـــلـــة وا وكـــانت ا
ولـد والتي نـشأت البـريطـانيـة ا
في اسـترالـيـا الـتي يبـلغ عـمـرها
اآلن 71 عـامــا قـد قــالت في وقت
سـابـق من الـعــام اجلـاري (إنــهـا
حتــارب ســرطــان الـثــدي لــلــمـرة
الثالثة منذ اكتشاف إصابتها به
أول مـــــــــــــــــرة عـــــــــــــــــام 1992).

مــســرطـنــة).وأوضــحت :أنــهـا ال
تزال تخطط لتجربة الرانيتيدين
ـا إذا كان عـلى الـبـشر لـلـتـأكـد 
يـــــتـــــســـــبب فـي تـــــكـــــون مــــادة

(إن.دي.إم.إيه).

{ نــيــويـورك  –وكـاالت - قــالت
إدارة األغــــذيـــة والــــعــــقــــاقــــيـــر
األمـريـكـيـة ( إن جتـارب أجـرتـهـا
عــلى عـقــار زنــتـاك الــشـهــيـر في
ـعدة تـشـير إلى أن عالج حرقـة ا
ــســتــبــعــد أن يـتــســبب في من ا
تـــكـــون مــواد مـــســـرطـــنــة داخل
ــعــدة).وقــالت جــانت وودكــوك ا
مــديـرة مــركـز تـقــيـيم الــعـقــاقـيـر
واألبــحــاث فـي اإلدارة في بــيــان
كتـشفة (إن مسـتويات الـتلـوث ا
ــــادة فـي رانــــيــــتــــيـــــدين وهي ا
الــفــعـالــة في زانــتـاك واحــتــمـال
تـــــــكــــــون مـــــــادة (إن.دي.إم.إيه)
ــســـبـــبـــة لــلـــســـرطـــان تــشـــبه ا
ـسـتويـات الـتي تـتـوقعـهـا عـند ا
تـــنــاول أطـــعــمـــة شــائــعـــة مــثل
ـــــــــشــــــــويــــــــة الــــــــلـــــــــحــــــــوم ا
ـدخـنــة).وقـالت اإلدارة أيـضـا وا
(إن الـــفــحـــوص الــتي أجـــرتــهــا
ــعــدة حملــاكــاة مـــا يــحــدث في ا
واألمعـاء الـدقيـقـة تشـير إلى أنه
ال يـــتــــســــبب في تــــكــــون مـــواد

وجــــرى ســـحب الــــعـــقـــار الـــذي
تــنـــتــجه ســانــوفي الــفــرنــســيــة
لالشــتــبــاه فـي تــلــوث احلــبـوب
ــــــــــادة (إن.دي.إم.إيـه) قــــــــــبـل

عدة. استيعابها داخل ا
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جـائزة أفـضل تـصـويـر. وحـملت
ــهــرجــان دورة هــذا الــعــام من ا
ــنـــتج والـــنـــاقــد الـــراحل اسـم ا
جنــيب عـــيــاد الــذي تــولى إدارة
احلــدث الـســيـنــمــائي األبـرز في
تــــــــــونـس خـالل الــــــــــدورتـــــــــ

 . السابقت
وفي مـسـابقـة األفالم الـوثـائـقـية
الطويلة حصل الفيلم السوداني
احلـديث عـن األشـجـار لــلـمـخـرج
صـــهــــيب قــــاسم عــــلى جــــائـــزة
التانـيت الذهـبي وحصل الـفيلم
الـــــــســــــــوري مـن أجل ســــــــمـــــــا
لـــلــمـــخـــرجـــ وعـــد اخلـــطـــيب
وإدوارد واتـس عـــــلـى جـــــائـــــزة

{ تونس - وكـاالت - فاز الـفيلم
التـونـسي نورا حتـلم لـلـمخـرجة
هـنـد بوجـمـعـة بجـائـزة الـتـانيت
الذهبي أليام قرطاج السينمائية
في دورتـها الـثالثـ الـتي أسدل
الستـار عليهـا مساء الـسبت كما
فـازت بـطـلة الـفـيـلم هـنـد صـبري

ثلة. بجائزة أفضل 
 الفيـلم هو الـعمل الروائي األول
خملـرجـته ويــتـنـاول قـصـة امـرأة
مـن طــبــقــة شــعـــبــيــة مــتــزوجــة
ولـديـهـا ثالثـة أبـنـاء لـكن سـلـوك
زوجــهــا اإلجــرامي ودخــوله إلى
الــســجن يـجــعــلـهــا تــتـطــلع إلى
تغـيـير هـذه احلـياة والـبحث عن

مــســتــقــبل أفــضل.وقــالت جلــنـة
حتكـيم مسابـقة األفالم الـروائية
الطويـلة جائـزة التانـيت الذهبي
تُــمــنح إلى شــريط (فــيــلم) اتــقن
الــــتــــحـــكـم في الــــســــيــــنــــاريـــو
واإلخــــــراج. وحـــــــصـل فــــــيـــــــلم
أتالنـتيـك للـمـخرجـة الـسـنغـالـية
مـــاتـي ديـــوب عــــلى الــــتـــانــــيت
الــفـضي فــيـمــا فـاز فــيـلم ســيـدة
البحر للمخرجة السعودية شهد
أمـــــ بـــــجـــــائــــزة الـــــتـــــانـــــيت
الـــبــــرونـــزي.وحـــصـل الـــفــــيـــلم
السوداني ستـموت في العشرين
على جائزة أفـضل سينـاريو كما
ـغـربي آدم عـلى حـصل الـفـيــلم ا

متـجول لـتـوت عنخ آمـون).وذكر
عـرض (أن أكـثر من  60قطـعة ا
أثـريــة خـرجت من مــصـر لــلـمـرة
األولى). وكـــــــان عــــــــالم اآلثـــــــار
البريـطاني هوارد كـارتر اكتشف
ــنــتــمي لـألسـرة ــلك ا مــقــبــرة ا
ـلوك الـثـامـنـة عـشـرة في وادي ا

باألقصر عام 1922.
ويــســتــمــر مــعــرض (تـوت عــنخ
آمـون: كـنـوز الـفـرعـون الـذهـبي)
في لــنـدن حــتى الـثــالث من أيـار

.2022

{ لندن - وكاالت- تعرض صالة
عــرض ســاتــشي في الــعــاصــمـة
البريطـانية لندن قـطعا أثرية من
لك تـوت عـنخ آمون في مقـبـرة ا
ـنـظـمـون (إنـهـا إطـار مـا يـقـول ا
ـيـة لـتلك سـتكـون آخـر جـولـة عا
اآلثــار قــبل عــودتــهــا إلى مــصـر
بشـكل نهـائي).وتـشارك أكـثر من
 150قــطـــعـــة مـــنــهـــا تـــمــاثـــيل
ومنحـوتات وبوق فـضي وسرير
جنـائـزي في معـرض (تـوت عنخ
آمــــــون: كــــــنــــــوز الــــــفــــــرعـــــون

ــعـروضـات الـذهــبي).ومن بـ ا
درع خـشـبـيــة وقـفـاز من الـكـتـان
وتمثال بـاحلجم الطبـيعي للملك
يقف متأهبا عند مدخل مقبرته.
ــــعــــرض طـــارق وقــــال مــــديـــر ا
الـــعــوضي فـي تــصـــريح (ســبب
وجـودنــا هـنـا هــو أنـنـا نــحـتـفل
ـرور مــئـة عــام عـلى اكــتـشـاف
مقبرة توت عنخ آمون. إنها أول
مـرة تسـمح فـيـها مـصـر بـخروج
هذا الـعدد من الـقطع األثـرية من
الـــــبالد... هـــــذا آخــــر مــــعــــرض

فــاطــمــة الــريــاحي عــلـى جــائـزة
الـــتـــانــيـت الــبـــرونـــزي. أمــا في

التانـيت الفـضي وحصل الـفيلم
الــتـونــسي الـغــيـاب لــلـمــخـرجـة

عرض التسامح التشكيلي الدولي لصق الترويجي  مالك جميل وا

شارون ستون


