
فك االرتباط بني األمري والوزير
س���متان أساسيتان انتهجهما الملك س���لمان بن عبدالعزيز 
في سياسته الداخلية؛ اإلنتاجية والحسم. اإلنتاجية القائمة على 
اإلدارة الفاعلة والمخطط الذي يقره مجلس الشؤون االقتصادية 
والتنمية، هي المرتكز للعالقة مع المسؤول. والحسم هو القضاء 
الكل���ي على معوق���ات اإلنتاج، س���واء كانت ف���ي المقومات أم 
األشخاص، ثم دعم هذا النهج بسلسلة من اإلجراءات التطويرية 
التي تهاجم البيروقراطية وتمنعها من بث الكس���ل والتراخي في 

النبض الحكومي.
الملك س���لمان أدرى الناس بمهمات أمي���ر المنطقة وحدود 
حركت���ه. فهو لم يحق���ق اإلنجازات الفري���دة لمنطقة الرياض إال 
من خالل ش���خصيته وقوته وحضوره، أما التركيبة الحالية فهي 
معوقة ألمي���ر المنطقة من حي���ث ارتباط المش���اريع بالوزارات 
المعنية. ال يمكن ألمير منطقة أن يضع سلس���لة أولويات تنموية 
ذاتي���ة إال عبر الق���رار المركزي للوزارات، فه���و ال يقرر افتتاح 
مدرسة أو مستشفى إال بموافقة الوزير المعني. الوزارات ذاتها 
تص���رف موازناته���ا بطريقة تقرر مركزيًا، ثم تخضع إلش���راف 

»المالية« واشتراطات مندوبيها.
وفق المتغيرات الفاعلة التي أحدثها الملك س���لمان في أقل 
من 100 يوم، بدءًا من برنامج تخس���يس »المالية« وعودتها إلى 
الرشاقة المفترضة في وزارة خزانة، ومن ثم فصل »أرامكو« عن 
»البترول«، وما ينتظر األخيرة من تعديالت تلبس���ها ثوب الطاقة، 
ف���إن نظام المناطق يحتاج إلى مزيد من المرونة والحرية، بحيث 
تكون الموازنة مناطقية وفق المتطلبات التي يقّرها أمير المنطقة 

ومجلساها.
م���ن المفترض أن يضع أمير المنطق���ة أولويات التنمية لديه 
وفق خطة عملية، بالتنس���يق مع الوزارات ذات الصلة، يدرسها 
مجل���س الش���ؤون االقتصادية، ف���إذا أوص���ى بإقرارها تتولى 

الوزارات توفير متطلباتها.
إذا تحققت هذه الفرضية ستتغير الصورة القائمة للمناطق، 
وتتح���ول إلى فاعلة وصانع���ة قرار بداًل من مالحق���ة الوزارات 
والج���دل معها حول الحاجات. س���تتحرر المناطق ويصبح أمير 
المنطق���ة صاحب رؤية وخطة عمل، يس���تهدف أن تكون منطقته 
س���ياحية أو صناعية أو زراعية، ويغذيها باإلمكانات التي تسّرع 
وتيرته���ا، وتمنحها صفة تنموية بداًل م���ن اقتصار هويتها على 

الحال االجتماعية.
في وثائقي »العربية« أش���ار األمير محمد بن سلمان إلى ما 
يشبه دمج مجالس المناطق والبلدية لتكون مجالس تنمية وصنع 
ق���رار، ما يعني أن هذا التوجه، بعيدًا عن الش���كل النهائي، هو 

فكرة قائمة وربما اكتمل درسها وتحديد مالمحها.
مش���روع تطوير مكة لم يتبلور عمليًا إال بعد إنشاء هيئة عليا 
تتجاوز تعقي���دات العالقات مع ال���وزارات وأولوياتها الخاصة، 

وهو الوضع الذي تتطلبه كل منطقة أخرى.
كل منطق���ة في حاج���ة إلى هوية خاصة، ف���ال يكون الموقع 
الجغرافي هو العالمة الفاصلة، بل تعبر عنها سماتها المعمارية 
وتفاصيلها التخطيطية، واس���تثمار إمكاناتها، وتعزيز نشاطاتها 

األكثر حضورًا وقوة.
حين يتم فك االرتباط بين األمير والوزير ستستعيد كل منطقة 
حيويته���ا وجاذبيتها، ألن أهلها هم األكث���ر دراية بمكامن قوتها 

الخاصة.

جاسر الجاسر
jasser307@gmail.com

} أبو ظبي - ألجي حسين

> تختصر معارض التصوير الضوئي، 
ماليين المعاني التي يمكن أن تخرج بها، من 
خالل فلس���فة األلوان التي تسير بمقتضاها 
أو األف���كار التي تعبر ع���ن لحظة خاطفة ما 
التقطتها عين المصور، وأدخل إليها وجهة 
نظ���ره الخاصة لتبدو لوحة فنية، وليس���ت 

صورة فوتوغرافية فقط.
ولكن، كي���ف تبدو صورة هذه المعارض 
األبي���ض  اللوني���ن  لنفس���ها  اخت���ارت  إذا 
واألس���ود فق���ط؟ هل الس���ّر في ق���وة هذين 
اللونين أم ألنهما يعودان إلى الزمن القديم؟ 
وكي���ف يمك���ن الخ���روج برس���الة فنية عبر 
لونين فقط؟ تس���تضيف صالة »المكان« في 
العاصمة اإلماراتية أبو ظبي، معرضًا اختار 
اس���مًا إيطاليًا ل���ه »CHIAROSCURO« أي 
»الظل والنور«، في رعاي���ة كلية الخوارزمي 
الدولية في أب���و ظبي وبالتعاون مع جامعة 
»ماساتشوستس لويل« األميركية، ُيعّبر عن 
كثير من األفكار المتعلقة بالمكان واإلنسان 
والحي���وان والنبات وكل ما يج���ذب العين. 
ثم���ة لوحات معروضة لكلٍّ م���ن الفنان وائل 
كمال، والمصمم���ة الغرافيكية رهام رمحي، 
والفنان عبدالله عصمت، ومشاركة مجموعة 
من ط���الب التصمي���م الغرافيكي ف���ي كلية 

الخوارزمي الدولية.
يرى وائل كمال الذي يعمل كفنان ضوئي 
من���ذ ثالث���ة عق���ود، أن األبي���ض واألس���ود 

يتناس���بان والمرحلة الفنية التي يعيش���ها. 
ويقول في حديث ل� »الحياة«: »أختار التباين 
بين الظل والنور وأرى الحياة من خاللهما، 
ول���م ألجأ إلى أل���وان أخرى ف���ي المعرض 
ألتجنب مش���تتات لونية تبع���د عين الناظر 
عم���ا أريد، رغ���م أنني أصور كثي���رًا األلوان 

وأحبها«.
وتركز لوحاته على ث���الث مراحل، منها 
األبنية المصورة بي���ن عامي 2014 و2015 
في القاهرة بمناطق بيت الس���حيمي وخان 
الخليلي، وصور المرحل���ة الثانية مأخوذة 
من الصحراء الغربية بمصر عام 1997، من 
مباٍن طيني���ة من الخ���ارج والداخل وبيوت 
البدو، في حين تجسد المرحلة الثالثة مدينة 
بوسطن األميركية، حيث يقيم، والفكرة هنا 
االس���تعانة ب� »موديلز« أو البش���ر والتركيز 
على تعامل الظل والنور مع جس���م اإلنسان 

عبر اإلضاءة الطبيعية.
وُيفّضل كمال اللعب على الضوء بمالمح 
وانحناءات الجس���م والش���كل والمضمون، 
موضح���ًا »أتعام���ل معها من خ���الل خطوط 
اإلضاءة التي تعطيني الظل والنور، وهذا كله 
ألنني مصور س���ينمائي أكاديمي، والسينما 
أق���رب ما تكون إلى فيلم الس���يلولويد، كون 

الخلفية السينمائية تؤثر على عملي«.
اس���تخدام  موض���وع  يش���كل  وربم���ا 
التكنولوجيا إحدى اإلشكاليات التي تواجه 
هكذا مع���ارض عمومًا، لكن وائل كمال يقول 
إن »الس���ر هو في المصور نفس���ه وخبرته 

ولي���س في التكنولوجيا، وفي هذه اللوحات 
المعروضة ال اس���تخدام للتكنولوجيا فيها 
مطلقًا، وال لجوء للفالتر وإنما أس���تفيد من 
اإلضاءة والعدسات، ألن المصور الذي يهمل 
اإلضاءة لم يدرك معنى هذا الفن، لنصل إلى 
لوحة مرسومة وليست صورة فوتوغرافية، 
وهذا ما ُيرضي غروري كس���ينمائي وأستاذ 
جامعي سافرت كثيرًا، وحتى أفرغ شحناتي 

وأسمع صدى الناس، فالفن غذاء الروح«.
ويضي���ف: »ف���ي كل عمل أترك مس���احة 
للمش���اهد يشارك في اللوحة أو يتساءل، أي 
أت���رك جزءًا مبهمًا من الص���ورة ناقصًا غير 

مفهوم«.
وُيش���رف كمال عل���ى مش���اريع الطالب 
الس���ينمائية )فيلم( والتلفزيوني���ة )فيديو( 
والتصويري���ة )الفوتوغ���راف( ف���ي جامعة 
ماساتشوس���تس األميركية، وس���بق أن أقام 
»مع���رض اتالنت���س بريت���س« ف���ي اتالنتا 
بوالية جورجيا، ونال جائزة أحسن تصوير 
فوتوغراف���ي »المرتبة الثاني���ة« من متحف 
ويستلر عام 2014، في حين سينظم معرضه 
المقب���ل في مدينة بازي���رو اإليطالية أواخر 

الشهر الجاري.
األبيض واألسود أقوى األلوان

ب���دأت المصممة الغرافيكية رهام رمحي 
م���ن كلي���ة الخوارزم���ي الدولي���ة التصوير 
كهواية، وسرعان ما اتجهت نحو االحتراف، 
وهي في لوحاته���ا الخمس تعرض األبيض 
واألسود، كونها »أقوى األلوان« برأيها، »فقد 

يضيع تشتت األلوان الفكرة«.
وتق���ول رمح���ي: »أخ���ذت لقط���ات عدة 
للوحات المعروضة حيث أستفيد من إضاءة 
النه���ار القوي���ة وق���وة الش���مس النهارية، 
وأصور من زوايا تعطيني ُبعدًا للصور على 

شكل ثالثي األبعاد«.
وفي إحدى لوحاتها تختار اللون البني 
القديم، وهي ترتب لوحاتها من خالل ابتكار 
تأطيره���ا بقصاص���ات من الصح���ف، ولعل 
من أبرز لوحاتها صورة لفانوس اس���تفادت 
فيه من الض���وء الطبيع���ي وألحقته بضوء 
صناعي »فالش« في المعرض، باإلضافة إلى 
تصوير جزء من نافذة مكسورة ألحد األبنية، 
حيث يش���كل الس���واد في العمق خلفية لها، 
وتوض���ح رهام أن »ما جذبن���ي في الصورة 
هو مساحة الس���واد وقد لعبت في إعدادات 

الكاميرا وجعلت األبيض واضحًا«.
ترس���م ره���ام بالضوء كما تش���ير، وهو 
تكنيك تعتمده في الجامعة التي تعمل فيها، 
فلديها الكاميرا واإلض���اءة، ف� »إما أن أثبت 
الض���وء أو أثبت الكامي���را وأحرك الضوء، 
لتلتق���ط الكامي���را الض���وء من خ���الل أخذ 
مصادر الضوء وكذلك تغيير فتحة العدس���ة 
والتحكم في شدة الضوء«، وهذا ما جسدته 
في لوحة لها صورت فيها أعمدة إنارة بأحد 

شوارع أبوظبي.

} الرباط - فاطمة عاشور

> يس���عى مهرج���ان »موازين - 
إيقاعات العال���م« الى إعطاء الفرصة 
لبعض الطاقات الش���بابية المغربية 
التي اكتس���بت ش���هرة ونجومية من 
البرام���ج  ف���ي  مش���اركتها  خ���الل 
نظمته���ا بعض  الت���ي  الموس���يقية 

القنوات العربية.
وم���ن بين هذه الطاقات الش���ابة، 
الفنان���ة دنيا بطمة، الت���ي زفت خبر 
مشاركتها في مهرجان »موازين« في 
دورت���ه الرابع���ة عش���رة لجمهورها، 
والت���ي تنطلق في 29 الجاري وحتى 
السادس من الشهر المقبل، في رعاية 
الملك محمد الس���ادس. وتعتبر هذه 
المش���اركة الثانية لدنيا في مهرجان 
قدم���ت عرض���ًا  بعدم���ا  »موازي���ن«، 
موس���يقيًا ضمن أنش���طة المهرجان 

خالل عام 2012.
المش���اركة بعدما  ه���ذه  وتأت���ي 
أحيت بطمة مجموع���ة من الحفالت 
والمهرجان���ات وع���روض الموض���ة 
داخل المغرب وخارج���ه حتى لقبها 
البعض بسفيرة »القفطان المغربي«، 
وج���اء اختياره���ا باعتباره���ا م���ن 
األس���ماء التي كان حضورها مميزًا 
خ���الل الس���نة الماضية، م���ن خالل 
األعم���ال الفني���ة المقدمة س���واء في 
أو  المغربي���ة  الغنائي���ة  الس���احة 
العربي���ة. وعل���ى رغم أنه���ا لم تتوج 
بلقب برنام���ج »آراب أيدول« الختيار 
المواهب الغنائية، لكنها اس���تطاعت 
الس���احة  ف���ي  اس���مها  تف���رض  أن 
م���ن  انطالق���ًا  العربي���ة  الغنائي���ة 
التجاوب الكبير لشريحة واسعة من 

الجمهور مع طريقة أدائها.
من جهتها أعلن���ت الفنانة خولة 
مجاه���د، نجم���ة النس���خة العربي���ة 
لبرنام���ج »ذا فوي���س« في موس���مه 
الثان���ي، عن مش���اركتها في مهرجان 
موازي���ن عب���ر أثير بع���ض اإلذاعات 
المغربي���ة، معربة أنها س���تطل على 
جمهور المهرجان، عبر منصة س���ال، 

المخصصة للفنانين المغاربة.
واعتب���رت خولة، أو »بيونس���يه 
العرب«، أن المش���اركة ف���ي مهرجان 
كب���رى،  فرص���ة  »موازي���ن«  بحج���م 
ستتيح لها االلتقاء بجمهور عريض، 
تابع مسيرتها الفنية، منذ إطالالتها 
األولى في برنامج اكتشاف المواهب 
ودعمه���ا  فوي���س«،  »ذا  الغنائي���ة 
أن  إل���ى  والتصوي���ت،  بالتش���جيع 
وصل���ت إل���ى الحلق���ة النهائي���ة من 

البرنامج.
وف���ي إطار الحدي���ث عن جديدها 
الفن���ي، قال���ت خولة إنها س���تصدر 
أغنية بعن���وان »أنا كنقول«، بش���كل 
منفرد »سينغل«، وهي ثاني عمل لها 

بع���د »كنش���وفك«، التي تجم���ع بين 
الغربي والعربي.

وتعاونت خولة في األغنيتين مع 
ش���ركة إنتاج مغربية »أرتوس���تيك«، 
واخت���ارت أن تغني م���ن كلماتها في 
القطعة األول���ى، في حين لحن ووزع 

األغنية الفنان عبد اإلله عراف.
وتعد »كنش���وفك« و«أن���ا كنقول« 
أغنيتي���ن من ضمن 5 أغاني اختارت 
خول���ة مجاه���د أن تضمهما إلى أول 
»ذا  تجرب���ة  بع���د  تص���دره  ألب���وم 

فويس«. 
وع���ن اختيارها إص���دار األغنية 
باللهج���ة المغربية، عل���ى رغم أنها 
عرف���ت بأدائها الل���ون الغربي أثناء 
مشاركتها في »ذا فويس«، أكدت أنها 
تطم���ح للتق���رب إل���ى أكبر ش���ريحة 
ممكنة من المغاربة، وقالت »صحيح 
أنني ب���رزت أوال في الل���ون الغربي، 
لكن هذا ال يعن���ي أني محصورة في 
ه���ذا النمط، فأنا ترعرعت في وس���ط 
طرب���ي بامتي���از، ألن وال���دي يعزف 
الع���ود والكم���ان وكثيرًا م���ا غنيت 
طربي في البيت ومع العائلة، وأحب 
الفن العربي الطربي األصيل لكن مع 
األيام وجدت نفسي متفوقة أكثر في 
األداء الغرب���ي وموهبتي تصب أكثر 

في هذا االتجاه«.

رغبته���ا  أن  خول���ة  وأضاف���ت 
باالنط���الق من المغ���رب كانت أيضا 
س���ببًا في تعاملها مع ش���ركة إنتاج 
مغربية، رغم العروض الفنية الكثيرة 
التي تلقتها من شركات إنتاج كبرى، 
عل���ى رأس���ها ش���ركة »يونيفرس���ال 
ميوزي���ك«، إضاف���ة إلى أنه���ا ترغب 
أيض���ًا ف���ي أن تك���ون إل���ى جان���ب 

عائلتها.
وج���ددت خول���ة، الت���ي تتمت���ع 
بصوت قوي، الحديث عن المش���اركة 
في ه���ذا البرنامج الش���هير، مؤكدة 
أنه���ا تجرب���ة فريدة، وحل���م راودها 
كثيرًا، استطاعت في النهاية تحقيقه. 
كما ستشارك ابتس���ام تسكت نجمة 
س���تار أكاديمي ف���ي المهرجان، على 
أن تس���افر بعدها في جولة أوروبية، 
وهي تحض���ر لدويهات س���تجمعها 
بتوت���ون وصديقه���ا الكويت���ي عبد 

السالم.
وكانت الدورة السابقة لمهرجان 
موازي���ن اس���تقبلت نجومًا ش���بابا 
س���طع نجمهم في العالم العربي من 
بينهم محمد عس���اف ومراد بوريقي 
وسلمى رش���يد وبعض أعضاء لجان 
تحكيم برامج المس���ابقات الغنائية، 
من بينهم عاصي الحالني وش���يرين 

عبد الوهاب وأحالم ونجوى كرم.

} دبي - »الحياة«

> تس���تضيف صال���ة »ل���وري 
ش���بيبي« الفنية ف���ي دبي معرض 
للنحات���ة  الحج���ر«،  ف���ي  »ش���عر 
األردني���ة منى الس���عودي. وتمتد 
التجربة النحتية للفنانة ألكثر من 
خمسة عقود أبدعت خاللها الكثير 
من المنحوت���ات المفعمة بالجمال 

والحيوية والتوازن. 
بأسلوبها  الس���عودي  وتتمّيز 
الت���راث  بي���ن  يجم���ع  ال���ذي 
والمعاص���رة، وه���ي واح���دة م���ن 
فنانات النحت القالئل في المنطقة 
عل���ى مكانة  العربي���ة، وتس���تحوذ 

مهم���ة في تاريخ الف���ن المعاصر في 
المنطقة إلنجازاتها العديدة وأسلوبها 

الفريد. وعاشت منى السعودي األحداث 
العصبي���ة م���ن االضطراب���ات المؤلمة في 

المنطقة، كالحرب األهلي���ة اللبنانية، وعلى رغم 
ذلك تبدو منحوتاتها مفعمة بالهدوء والس���كينة 

والسالم. 
ومن محاور تجربة الس���عودي اإلبداعية، إيجاد 
تكوينات عضوي���ة تجريدية مفعم���ة بالحياة، عبر 
المواد المختلفة، فالنحت بالنس���بة لها استكشاف 
لألش���كال وعملية ال محدودة م���ن البحث والتكوين 
في خضم احتماالت ال متناهي���ة. ومن وحي تعبير 

»التكوين« في اللغة العربية أطلقت منى الس���عودي 
على أول منحوتة حجرية لها اس���م »أمومة األرض« 
)1965(، وه���ي تنجذب مرارًا في منحوتاتها ألفكار 

الخصوبة والنمو. 
وم���ن أب���رز األعم���ال المش���اركة ف���ي معرض 

السعودي الذي يفتتح في 25 الشهر الجاري، سبُع 
منحوت���ات تعود إل���ى الفترة بي���ن 2012-2003 

د رؤية الفنانة بكل تجلياتها. وتجسِّ
���ان، وأقامت في  ولدت الس���عودي في عمَّ
لبنان، ودرس���ت في باريس، أمها س���ورية 
ر م���ن جذور حجازية،  وعائلة أبيها تتحدَّ
األم���ر الذي ك�������ان ل���ه األث���ر الكب������ير 
ف���ي إث���راء مخيلته���ا وانتمائه���ا إل���ى 
األرض واإلن���س���ان، وال���ذي يبدو جليًا 
ف���ي اختياره���ا لموادها، فه���ي تبتهج 
باس���تعمال صخور مختلف���ة من جميع 
أنح���اء العال���م: الديوريت األس���ود من 
س���ورية، والمرمر م������ن اليمن، والحجر 
الجي���ري ال����وردي من األردن، إلى جانب 
الحجر األخضر المميز، والرخام األردني، 
الجنوبي،  واألميرك���ي  اإليطالي  والرخ���ام 
والحج���ر األصف���ر اللبنان���ي، والترافرتي���ن 

اإليراني، والغرانيت األفريقي.
وثمة جانب مهم آخر في إبداعاتها هو عشقها 
���د في س���بع لوحات أنجزتها  للش���عر الذي يتجسَّ
خ���الل الفترة م���ن ع���ام 1976 إلى ع���ام 1980 من 
وحي عدد من قصائد الش���اعر الفلسطيني محمود 
درويش، حيث جمعتهما صداقة شخصية من بداية 
س���بعينات القرن العش���رين، مثل »قصيدة األرض« 
و»تلك صورتها وهذا انتحار العاشق« و»نشيد إلى 
األخضر«، وخطت عبارات مختارة من تلك القصائد، 

تبدو كجزء من تكوين لوحاتها.

> نيوي���ورك - أ ف ب )خدم���ة دني���ا( -  بيعت 
حافلة اش���تراها ألفيس بريس���لي لنقل فرقته خالل 
جولت���ه في العام 1976، ب� 268 ألف دوالر في مزاد 
أقي���م في نيوي���ورك على م���ا أعلن منظم���و عملية 
البيع. وصممت الحافل���ة خصيصًا للجولة وهي ال 

تزال مزينة ببرق وش���عار ملك ال���روك أند رول »أنا 
أهت���م باألمر«. وتس���ع الحافلة التي ال ت���زال قابلة 
لالس���تخدام، 12 ش���خصًا وتضم 12 س���ريرًا وهي 
مجهزة بمكيفات ه���واء وببراد وبجهاز مايكرويف 
وتلفزي���ون. وتتدل���ى ثري���ات من س���قف الفس���حة 

المخصصة لالسترخاء. واشترى تاجر منازل نقالة 
من تكساس الحافلة، على ما أوضح دارين جوليين 
رئيس دار »جوليينز أوكش���ينز« للمزادات. وحصل 
الشاري أيضًا على نسخة موضوعة في إطار لشيك 
بقيم���ة 25 ألف دوالر وقعه ألفيس بريس���لي كدفعة 
أولى لصديقه جاي دي س���امنر الذي كان قائد فرقة 
»س���تامبس« التي كانت تراف���ق ألفيس في رحالته. 

وقاد ألفيس هذه الحافلة في إحدى المرات.
وق���ال مارت���ن ن���والن المدي���ر التنفي���ذي لدار 
المزادات: »خرج من غريس���الند وهو يقود الحافلة 
وس���ار في الريف ومن ثم سأل نفسه »كيف سأتدبر 
أم���ري في الش���وارع الضيق���ة مع ه���ذه الحافلة؟«، 

فاستدار في أحد الحقول وعاد إلى المنزل«.
كما طرح���ت للبيع حوال���ى 200 قطعة مرتبطة 
بألفي���س خالل هذا المزاد، من بينها بزة عس���كرية 
بيعت بسعر 48 ألف دوالر وأسطوانة ألغنية »لوف 
م���ي تندر« تحمل إهداء من الفن���ان الى والدته وقد 

بيعت ب�125 ألف دوالر.
وق���ال مفوضو الم���زاد إن ألفيس يحقق نجاحًا 
كبي���رًا في الم���زادات وثم���ة اهتمام كبي���ر من قبل 
مزايدين ش���رقيين وروس وآس���يويين لشراء قطع 

مرتبطة بنجم الروك على ما أوضح جوليين.
إال أن القطع���ة األهم في الم���زاد، المكرس لعالم 
الروك والذي استمر يومين، كانت غيتارًا استخدمه 
عضو فرقة »بيتلز« الس���ابق جورج هاريس���ون في 

بداياته وقد بيع بنصف مليون دوالر.

أعمال فوتوغرافية عن اإلنسان واملكان والنبات

معرض »الظل والنور« يف أبو ظيب حيتفي باألبيض واألسود

بينها دنيا بطمة وخولة جماهد وابتسام تسكت

مهرجان »موازين« فرصة ملواهب شابة 
»شعر يف احلجر« ... منحوتات ملنى السعودي

حافلة ألفيس بريسلي بـ 270 ألف دوالر 
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