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الى ذلك وبـعـد قـضـيـة الـتـهرب من
طرب التجـنيد االجبـاري يواجه ا
صري الشعبي أوكا زوج الفنانة ا
مي كـــســاب تــهـــمــة جـــديــدة وهي
الـتــهـرب الــضــريـبي.وحــاول أوكـا
تـــــصـــــلـــــيح االمـــــور مـع الــــوزارة
اخملـتـصـة بـأكـثـر من طـريـقـة ودفع
أكــثـر من 300 ألـف جـنــيـه إلنــهـاء
ــســؤولـ  ال هــذه األزمــة إال أن ا
زالوا يريدون حتويل هـذه القضية

للرأي عام.
من جهتها عبرت كساب في الفترة
االخـيـرة عن شـعورهـا بـالـتعب في
هــذه الـفـتـرة من الـشـهـور األخـيـرة
من حـملـهـا وطلـبت من مـتابـعيـها
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ـــمـــثل الـــتــركـي الــشـــهـــيــر ادلى ا
كــيـفــانش تـاتــلـيــتـوغ بــافـادته في

احـدى احملـاكم الـتركـيـة بـعد ان 
اتهامه بالـتهرب من دفع الضرائب
سـتـحـقـة الـتي كـان عـلـيه دفـعـها ا
ــــاضي.وفـي افـــادته في  الــــعـــام ا
لـلـمـحـكـمـة الـتي سـتـصـدر قـرارهـا
قــريـــبــا في هــذه الــقــضــيــة حــمّل
مثل التركي مسؤولية ما يحصل ا
ــــالـي وأكـــــد (انه لم حملــــاســـــبـه ا
يــــتـــهـــرب طـــوال حـــيــــاته من دفع
ـســتــحـقــة عــلـيه وان الــضـرائـب ا
ـسبب احملكـمة يـجب ان حتاسب ا
ا حـصل وهو احملاسب الرئـيسي 
الية  الذي سؤول عن اوضاعه ا ا
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ـــصــري  هـــانـي رمــزي ـــمــثـل ا فـــاجـــأ ا
اجلـمـيع عنـدمـا أعلن عـن (أنه لن يطل في
ــقـالب ـقــبل بـبــرنـامج ا شــهـر رمـضــان ا
الـــــذي درجـت الـــــعـــــادة أن يـــــقـــــدمـه في
ـــاضــيــة). رمــزي اشــار في الــســنــوات ا
تــصـيـح الى (ان اتـخــذ هــذا الـقــرار بــعـد
تـسـريب فـكـرة بـرنـامـجه حـيث كـتب عـبر
حــــســـــابه اخلـــــاص عــــلـى أحــــد مـــــواقع
الـــتـــواصل اإلجـــتـــمــاعـي الـــتــالـي)نـــظــرًا
ـقالب لهـذا العام لـتسـريب فكرة بـرنامج ا
واحـتــرامًـا لــلـمـشــاهـدين وحــتى ال يـكـون
مفبركًا فقد قررت االنسحاب من رمضان

هذا العام).
يــذكـر أن هـانـي رمـزي يــعـرض له حــالـيـا
فـيلم قـسطي بـيوجـعني وتـشاركـه البـطولة

عي. مايا نصري وإخراج إيهاب 
ـمـثل أحـمـد عـز من جـهــة اخـرى شـارك ا
في حـمـلـة اعالنـيـة لـصـالح احـد الـهواتف
احملــمـولــة وقـد تــعــرض إلنـتــقـادات بــعـد
عـرض االعالن وتـعقـيبـا على ذلك قـال عز
ـوقع الفن ( أنه مـتعجب ألن مـعظم جنوم
صرية قدموا اعالنات ية وا الـسينما العا
هم هـو االختيار دعـائية ولكـنه يرى بأن ا
واسـلوب االعالن نـفسه كـما أنه ليس مع
أن يـــقــدم الـــفـــنــان 50 اعالنـــاً فـــيـــحــرق
جنـومـيـته وتـمـثـيـله ولـكن عـلـيه أن يـخـتار
ية ولذلك هو دائما ما سلعة محترمة وعا
ـوذجــاً مـعـيـنــاً ال يـرى بـأنه يـخــتـار 
تـــضـــرر من األمـــر كـــمـــا ان
االعالنـات ليست عيباً وال
حــــــرامــــــاً وال يـــــرى
بــأنــهــا تـقــلل من
ــمــثل شــأن ا
او الــفـنـان .

الــدعــاء لــهـا بــالــشــفــاء وان تـضع
ولدها الثاني بسالمة تامة .

جيء من جهة اخرى بعد فرحته 
ـمثل مـولوده األول اصـيب والـد ا
الـــتــركـي أوزجــان ديـــنــيـــز بــأزمــة
صــحــيــة لــيــست األولـى نــتــيــجـة
رض الـسرطـان ما ادى اصابـته 
بــــأوزجـــان عـــلى نــــقـــله فـــورا الى
ــسـتــشـفى الــتي يـتــواجـد فــيـهـا ا
زوجته وابنهما كي يطمئن عليهم

في الوقت عينه.
واسـتـقـبل ديـنـيـز مـؤخـرا مـولـوده
األول من زوجــتـه شــايـــدة أتــاكــان
واطلقا عليه اسم كوزاي وقد أعدّا
ــــيــــزة جتــــاوز له غـــــرفــــة نــــوم 
جتــــــهــــــيــــــزهـــــا الـ 17 الف دوالر

 سيناء حامد وعبير محمد وفي ختام
احلـــفـل امـــتـــزجت دمــــوع الـــفـــرح مع
االبــتــســـامــات بــتـــــوديع عــام دراسي
وامـل بـاســتــقـبــال اخــر و تـوزيــــــع
ـشـارك الـشـهـادات التـقـديـرية عـلى ا
وتــبـادل الـتـهـاني اضــافـة الى الـتـقـاط

الصور الفوتغرافية.
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جــونــيــور وكــريس هــيــمــســوورث
ومـــارك رافـــالـــو ومن إخـــراج جـــو
روسو وانـطوني روسـو. وجاء في
ـركـز الـثـاني الـفـيـلم الـرومانـسي ا
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بدأت الفنانة كارمن سليمان بتسجيل ميني البوم
ديني بـاحـد االسـتديـوهـات بـالـقاهـرة حـتى تـلحق
بعـرضه في شـهر رمـضـان .وتعـاونت في االلـبوم

مع  أمير طعيمة و مصطفى جاد ووليد سعد.
من ناحيـة أخرى تكثّف سـليمـان نشاطـاتها الـفنية
حـالــيـاً والــتي تـأتي بــعـد فــتـرة اإلســتـراحــة الـتي

أخذتها بعد والدتها طفلها األول.
وبـــعــد ان صـــرّحت عـن حتــضـــيـــرهـــا ألغــنـــيـــتــ
جديـدتـ وحتـضـيـرهـا إلطالق مـيـني ألـبـوم ديني
يتـضـمن كـحـد أقصى 6 أغنـيـات وذلك تـزامـناً مع
قـبل كشفت سـليمـان مؤخراً عن شهر رمـضان ا
ـفـاجأة كـانت أنهـا تريـد القـيام نيـتهـا تقـد ديو وا
ـلحن مـصطـفى جاد حيث قالت: بذلك مع زوجـها ا
(وجي صوته حلو أوي وأحب األعـمال الغنـائية التي

يشارك في تلحينها لي).
وأضافت (أنهـا تتمـنى أن تقدم ديـو غنائي مـعه ألنها
واثقـة بـأن هـذا الـديـو سـيـحقق جنـاحـا كـبـيـرا ويـنال

إعجاب اجلمهور).
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سرح رافدان حتت شعار (السيـنما وا
اخـــتـــتـــمت مـــؤخـــرا لـــوطـن ابـــيض) 
ـهرجـان الـسـنـوي لـقـسمي فـعـالـيـات ا
ـعـهـد ـسـرح  ـرئـيـة وا الـسـمـعـيـة وا
الـفـنـون اجلمـيـلـة للـبـنات عـلى خـشـبة
ـسرح الـوطني وبـالـتعـاون مع دائرة ا
ــســـرح  وشــهــد حــفل الــســـيــنــمــا وا
االخــتـتـام عـرض فـيـلم (ذاكـرة مـثـقـلـة)
اخـــراج ديـــنـــا رامي تـــصـــويـــر ايالف
وسـام تـمـثـيل مـرتـضى حـنيـص وعلي
ديب اشـراف عـام فـؤاد عـبـد احلـمـزة 
و عـرض مــسـرحـيــة (لـيــلـة الـقــتـلـة)
تـاليـف خوزيه تـريـانـا واخراج واروى
ضـيـاء واشراف خـالـد االسـدي وجـبار
مـحـيبس وجـسـد ادوار البـطـولة فـيـها
شــمــوس مــنــيــر  بــيــدا احــمـد واروه
ضياء  تـلتها عـرض مسرحـية (جلسه
سرية) تـاليف جان بـول سارتر اخراج
اسـاور عـزت واشـراف يوسـف هاشم 
و خـالل احلــــــــفـل عـــــــــرض ازيــــــــاء
فلـكـلوريـة اشراف روشن حـس  كـما
شهـد احلفل افتـتاح مـعرض التـصوير

ـعــهـد . مـديـرة الـفـوتــغـرافي لـطــلـبـة ا
ــعــهـد زيــنب جـاسـم عـبــود قـالت في ا
كـلـمـتهـا ( عـنـدما نـخـتـار في تـوصيف
الـوطن ومــا يــعـني لــنـا ومــا نــعـني له
ا نحن القمر برسائله الصامته او فر
علن او نحن نحن الشمس بوصـالها ا
روافد الوطن االبيض ونوافذه العالية
ـا نـحن كـهـذا) بـعـدهـا  عـرض او ر
الك في بابل) تاليف مسرحيـة (هبط ا
فـــريــدرش اخــراج نــور طــالب اشــراف
الدكتور جبار محيبس ويوسف هاشم
. و عـــرض مــــجــــمـــوعــــة من االفالم
الـقـصــيـرة مـنـهــا كـنـتـاكي لــلـمـخـرجـة
زهـراء طـالب تـصـويـر اوج ود اشـراف
ايـثـار احـمد وفـلم (رمـاد) اخـراج بـن
علي تصـوير زهراء عـلي اشراف ايثار
فياض وفـيلم صورة اخراج رقـية نهاد
تصوير روان جـاسم اشراف فؤاد عبد
احلــمـــزة وفـــيـــلم (دو شـــيش) اخــراج
رواسي عـدنــان تــصـويــر آمــنـة بــسـام
اشراف انـور جبـار وفيـلم بنت احلالل
اخراج نور ماجد تصوير سرى سامي

.

سرح في ختام عروضها الفنية ÊUłdN∫ اسرة معهد الفنون اجلميلة على خشبة ا
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تـعبّـر عن امالك وتـؤمن بقـدرك وجناحك. كمـا تنـتصر
صاعب. على كل ا
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كُن عاقالً مع الـشـريك وحتاشَ اجلـدال والـدخول في
نزاعات مهما كانت درجتها .
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ال تـتـرك الـشـؤون احلــيـاتـيـة تـؤثـر ســلـبـاً في وضـعك
الصحي وحاول التخفيف عن كاهلك .
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عمليـة بيع تتعثـر أو عملية شـراء حتتاج إلى مزيد من
ال وعليك اجملازفة . ا
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جتـنـب اخلـوف ألنك تـتـمـتع بـقـدرات إليـجـاد احلـلـول
وقد تضطر إلى طرق بعض األبواب.
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. تـنـطـلق بـعالقـة جـديدة  تـكـون خـطـواتك مـثمـرة جـداً
تغير مجرى حياتك.
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خـفف مـن تـنـاول الـقـهـوة وحــاول اإلكـثـار من تـنـاول
العصير الغني بالفيتام سي.
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حتـقق أربـاحًــا وتـقـدّمًـا ســريـعًـا بــادر الى الـتـحـرك 
. السريع واستغل الفرص والوقت الثم
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ـعنـويات وتـنفـرج أساريـرك. واجه السـلبـيّات تـرتفع ا
باإليجابيات لتتفادى التحدّيات.
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ــسـاعي  إذا كـنـت عـلى خالف مـع احلـبــيب تـكــثـر ا
والنيات اإليجابية جلمع شملكما.

Ë«b «

شي تنشط الـقلب شرط عدم الوصول الهرولـة بعد ا
إلى اإلرهاق.رقم احلظ.2
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ـاضي تـعقّـد لك األمـور فكن  تسـتـعـيد قـضـايا من ا
حذراً ألن اجلو يحمل لوماً وشكوى .

 u(«
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اشطب الكـلمات ادنـاه ولك حرية

ــخــتـــلف االجتــاهــات الـــتــنــقـل 

وشــطب احلــرف اكـــثــر من مــرة

ـطـلـوبـة لـتـحـصل عـلـى الـكـلـمـة ا

(مدينة فلسطينية):

جنوب افريقيا- جزر الكناري –

قـــنــاة الـــســـويس  –غـــيـــنـــيــا –

الطـفيـليات  –غابـات موسـمية –

الريا  –الـكـونـغو  –سـومـطرة ا

ضيق  – –التضاريس  –ا

صـحـراء الـنـفـود  –فـوسـفـات –

الكبرى  –خط االستواء.
بغداد
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يقيـنا ان مبـادرات تقوم بـها منـظمات ومـؤسسات ثـقافيـة وفنيـة واعالمية
ـبـدع وتـسـتـذكر فـيـهـا الراحـلـ تـعد قـمـة الـوفاء تكـرم فـيـها الـرواد وا
ـهني لـهـذه الفـئـة التي نـذرت سنـي عمـرها وهي االخالقي واالنسـاني وا
ـنـجزات الـتي سـيظل الـتـاريخ شاهـد عـيان تسـجل اعـلى قمـم االبداع وا
ؤسسات وعندما تعد قوائم باسماء تلك اجملموعة عليها ويقينا ان تلك ا
ـرض والـعجـز وآخـرون من رحـلوا الى بـدعـة والتـي غالـبـيتـهـا تـعاني ا ا
ا ي اسـوه  مسـتـقرهـم االخيـر من دون ان يـنالـوا اسـتـحقـاقـهم الـتكـر
ـبدع في دول اخـرى عـنـدما تـعـلن عن اسمـاء مـبدعـيـها وتـكـرمهم ينـاله ا
نجزات هذه الشخصية او تلك باقامة مهرجانات وكرنفاالت تبتهج فيها 
نشود جليل بادرات تعطي الدافع الكبير واالمل ا وبالتالي ان مثل تلك ا

نجزات  وهو في قمة عطائه. الشباب في ان يتواصل ويبدع ويسجل ا
نـعم يـتـفق مـعي الـكـثـير ان الـعـديـد من الـشـخـصـيـات االدبـيـة والـثـقـافـية
والفـنـيـة وصوال الى الـريـاضـيـة والتي حـقـقت مـنجـزات تـسـتحق الـتـحـية
ـا يـكرم الـبعض واالحتـرام قد هـمـشت وصارت في سـجل الـنسـيان ور
بـعـد وفـاته او مـرور عـام عـلى وفــاته والن الـتـكـر يـكـون مـؤثـرا وكـبـيـرا
للـمبـدع وهم في قـمة ابـداعهـم وتواصـلهم مع احلـياة  فـراحت وسائل
االعالم تـعتـب وتنـاشـد اجلـهـات ذات الـعالقـة بـضرورة تـكـر مـبـدعـيـها
ــنـاشـدات االذن الــصـنــاعـيـة ــا لـقـيـت تـلك ا وروادهـا قــبل رحـيــلـهم ور
نجـزات وهم على قيد احلياة وان كانت وراحت تكرم الرواد واصحاب ا
ـنجـز االبداعي ـبادرات خـجول وتـمـنيـنا ان تـكون كـبيـرة وبـحجم ا تلك ا

بدع والرواد. لكنها بالتالي هي افضل من تهميش ا
بادرة جمعيـة الفنان الـتشكيليـ العراقي والتي وهنا البد ان نشيـد 
اعلـنـها رئـيـسهـا الــــفنـان قـاسم سـبتي بـتـكر رواد الـتـشكـيل الـعراقي
ـنــجـزهم  مع اسـتــذكـار رمـز من رمــوز الـفن الـتــشـكـيـلي بـحـفل يــلـيق 
العـراقي الـراحل عـادل كـامل في اصـبـوحـة رائـعة اخـتـلـطت فـيـهـا دموع
الفـرح والـذكـــــــــريات فـي القـاعـة الـكبـرى لـلـجمـعـيـة التي شـهـدت اكـبر
جتمع لـلمبـدع من روادهـا  فحـضرها شـيوخ الـتشـكيل فـذاك قدم على
ـثله من ابنائه عكاز واالخر يـجره كرسي متـحرك وهناك من ارسل من 
او احــفــاده لــعــدم قــــــدرته عــلى الــقـــدوم الى احلــفل النه طــريح فــراش

العافية.
وهكذا كانت القاعة الكبرى قد استـقبلت اسماء مبدع كبيرة بكل شيئ
سـتحق وبـذلك تسـجل اجلمـعيـة مبادرة وهي ليـنالوا الـتكـر والتـقديـر ا
ــنــظــمــات عــبــارة عن رســالــة الـى وزارة الــثــقــافــة واحلــكــومــة وكــافــة ا
ـبـدع ـؤسسـات الـفـنـية والـثـقـافـية عـنـوانـهـا (التنـسـوا والتـهـمشـوا ا وا

والرواد)  فـتحـية شـامخـة للـجمـعيـة رئيـسا واعـضاء
بـادرة العظـيمـة التي نتـمنى ان تـكون تقـليدا على ا
ســنــويـــا وهي تــكــرم وحتـــتــضن رواد الــتـــشــكــيل
لـيـشـعـروا بـاحملبـة واالطـمـئـنـان في اواخـر ايـامـهم

ديد والصحة . متمن لهم العمر ا
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رئيس مـكـتب دراسـات الطـاقـة االردني شـارك في  ندوة
بشأن (مـصادر الطاقة الوطنيـة الصخر الزيتي والطاقة
تجددة) نظمتها رابطة الكتاب األردني امس الثالثاء. ا

اخملـرج العـراقي حـصـد اجلـائزة
ـونـودراما الثـالـثة في مـهـرجان ا
في تـونس عن مسـرحيـته (مخـفر

.( الشرطة القد
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الروائـي والقـاص الـعـراقي صـدر ت له عن دار فـضاءات
للنـشر والتوزيع بالعاصمة االردنية عمان رواية (الساخر

توسط. العظيم ) وتقع في 662 صفحة من القطع ا

 Í“uK « «d ¹

ـصــريــة تــصـور حــالــيـاً دورهــا في مــســلـسل ــمـثــلــة ا ا
وسم (باحلجم العائلي) في الغردقة الذي سيعرض في ا

قبل من بطولة يحيى الفخراني. الرمضاني ا
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ي الــعـراقي الــقى مــحـاضــرة في نـدوة (الــتـراث االكــاد
نـجز وآفـاق التـأثيـرات الراهـنة) مع العـربي اإلسالمي ا
الدكتـور مجيد خـلف التي  اقامتـها دار الشؤون الـثقافية
الـعامـة بالـتعـاون مع مركز إحـياء الـتراث الـعلـمي العربي

في جامعة بغداد .

ي الـعراقي صدر له كتاب بعنوان ( دار االعتماد االكاد
الـبـريـطانـيـة وتـكـوين احلـكم الـوطـني في الـعراق 1920-
1932) وهـو دراسـة تـاريـخــيـة سـيـاسـيـة ويـقع في 435

صفحة من القطع الكبير.
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ـمـثل الـسـوري  شـارك  مـتـابـعـيه صـورة لـسـيـارة جـيب ا
(مـرسـيـدس اي ام جـي) وذلك عـبـر حـسـابه عـلى مـواقع
التـواصل االجتماعي.وعـلّق على الصورة قـائال: (قريبا)

في اشارة منه الى رغبته في احلصول على اجليب.
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ورغم الــــصــــعــــوبــــات وعــــدم تــــوفــــر
االمكانيات من اجـهزة ومعدات ومواد
خـام اال ان الـتـعـاون مـابـ الـطـالـبات
واالســاتــذة كــانت ثــمـرتـه هـذه االفالم

التي شاهدناها اليوم ) .
وتالـفت اللجـنة الـعاليـا للمـهرجان من
ــعــهـــد زيــنب جــاسم عــبــود مــديــرة ا
وروشـن حـســ وفــؤاد عـبــد احلــمـزه
وانـعـام عـبـد العـظـيم . فـيـمـا تـالفت
الـــلــجــنــة الــتــحـــضــيــريــة لــقــسم
ــرئــيـة مـن زيـنه الــسـمــعــيــة وا
جــورج  سـنـاء حــسـ  انـور
جـبـار  هـدى ايـاد  اسـتـبرق
مـجـيـد  فـاتن خـلف  سـعـاد
عـــبـــاس  اقــــبـــال حـــســـ

وحيدر العامري 
ـسـرح وامـا جلـنـة قـسم ا
فضـمت كال من الدكـتور

جـــــبــــار مــــحـــــيــــبس 
يـوسف هـاشم  خـالد
االسدي  رانيا حا

سرحية وعن العروض السينـمائية وا
سـرحي في قـال رئـيس فـرع االخـراج ا
معـهد الـفنـون اجلميـلة لـلبـنات يوسف
هاشم لـ ( الـزمان ) ان ( هـذه العروض
سرحـية التي قـدمت رافقـتها عروض ا
ــيـة افالم هي حــصـيــلــة دراسـة اكــاد
ارادت من خاللـهـا الـطـالـبـات ان يـدل
بــدلـوهن لـطـرح ارائــهن ابـان الـظـروف
ر بها الـبلد وتعد هذه الصعبـة التي 
جتـربـة فـريدة ونـادرة فـكـان للـطـالـبات
ــسـرحي ــشــهــد ا حـضــور فــاعل في ا
الـــعــراقـي ) . وعن مـــجـــمل الـــعــروض
ـشرف الـسيـنـمائـيـة قال الـتـدريسي وا
حــيــدر الــعــامـري ان ( مــشــاركــة افالم
التخرج للطالبات ثمانية افالم مختلفة
ـدارس الـفنـيـة والـرمـزية ـواضـيع وا ا
والكوميديا فضال عن االفالم الوثائقية
التي تتناول الواقع العراقي ومانطمح
ــســـتــقـــبل ومـــعــاجلـــة بــعض له فـي ا
القـضايـا االجتـماعـية ) واضـاف ( هذه
االفالم هي جتــارب اولـيــة لــلـطــالــبـات

ـوقع االلـكـتروني امـريـكي.واشار ا
الذي نـشر اخلبـر ( أوزجان يـتمتع

بـشعـبيـة كـبيـرة في تركـيا والـعالم
العـربي وكان قد تـزوج من شايدة

ـــــــــــــــاضــي فـي فـي الـ8 مــن آذار ا
اسطنبول

والــكــومــيـدي اجلــديــد(أوفــربـورد)
بـــإيـــرادات بـــلـــغت  14.8مـــلـــيــون
دوالر.والــفـيــلم بـطــولـة أوجــيـنــيـو
ديــــربـــــيــــز وانـــــا فــــارس وإيـــــفــــا
لــــــوجنـــــوريــــــا ومن إخـــــراج روب

جرينبرج.
وتـراجـع فـيــلم الـرعـب (إيه كـوايت
ركز ركز الثاني إلى ا بليس) من ا
الــثـــالث هــذا األســـبــوع مـــحــقـــقــا
إيـــــرادات بــــلـــــغت  7.5مـــــلـــــيــــون
يـلي بلنت دوالر.والفيـلم بطـولة إ
وجـون كـراسـيــنـسـكي ومن إخـراج

جون كراسينسكي أيضا.
وتراجع الفـيلم الكـوميدي (آي فيل
ركز ركز الثالث إلى ا بريتي) من ا
الـــرابع هـــذا األســبـــوع بـــإيــرادات
بـلـغت  4.9مـلــيــون دوالر.والـفــيـلم
ي شومر ومايكل وليامز بطولة إ
ومـن إخــــــراج آبـي كــــــون ومــــــارك

سيلفرشتاين.
ــغـامــرة واحلـركـة وتـراجـع فـيـلم ا
ــركـز الــرابع إلى (رامــبـيــدج) من ا
ـــركـــز اخلـــامـس هـــذا األســـبــوع ا
بــــإيـــرادات بــــلـــغت  4.6مـــلــــيـــون
دوالر.والــــفــــيــــلـم بــــطــــولــــة دوين
جـونـسون ونـاعـومي هـاريس ومن

لـوس اجنـلـوس - وكـاالت - حـافظ
ــــغــــامــــرات( فــــيــــلـم احلــــركــــة وا
ــــنــــتـــقــــمــــون: احلـــرب ا?زلــــيـــة)
(افـيــنـجـرز: انــفـيـنــيـتي وور) عـلى

صـــدارة إيـــرادات الـــســـيـــنــمـــا في
أمـــريــكـــا لألســبـــوع الــثـــاني عــلى
الـتــواصل مــحـقــقـا  112.5مـلــيـون
دوالر.والفيلم بطولة روبرت داوني
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ي الـعراقـي فاز بـجائـزة نـاجي جواد الـصـحفي واالكـاد
الــســاعـاتي الدب الــرحالت الــتي شــاركت بــهـا عــشـرات

االعمال العراقية والعربية.


