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مـثـلة الـسوريـة انـضمت إلى أسـرة مـسلـسل (شارع ا
شيـكاغـو) بـشخـصـية هـدى الـتي تمـر بـتجـربـة لم تكن
بالـبسيـطة في حيـاتها و الـعمل من تألـيف ورشة كتاب

حتت إشراف اخملرج محمد عبد العزيز.
Ê«dO  ezU

ـسـرحي العـراقي تـلقى تـهـاني الوسط الـفني اخملرج ا
لتـكلل العمـلية التي اجـراها في احد مشـافي الديوانية

بالنجاح متمن له دوام الصحة والعافية.
w³Že « tK «b³Ž

ÍËUJK  œuMŽ

كـتبة ـاضي دائرة ا الكـاتبة االردنـية ضيـفتـها االحد ا
الـوطــنـيــة ضــمن أمــسـيــات نـشــاط (كــتـاب األســبـوع)

للحديث عن روايتها (مكنونات ذاكرة مهترئة) .
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œ«d  dO¼e {  لـــــــوس اجنـــــــلــــــوس (أ ف ب) -
تـصــدر الـفــيـلم اجلـديــد بـيـردز أوف
بـــــراي من إنـــــتــــاج وورنــــر بــــراذرز
وبطولـة مارغـو روبي شباك الـتذاكر
في أمــريـــكـــا خالل عــطـــلـــة نــهـــايــة
األســـبـــوع حـــاصــدا 33,3 مـــلـــيــون
دوالر إال أن هـذه الـعــائـدات تـعـتـبـر
قلـيلة بـالنـسبـة إلى فيـلم بطل خارق
وفق شــركــة اكـــزبــيــتــر ريـــلــيــشــنــز
تـخـصصـة.وتـراجع اجلزء اجلـديد ا
ـركز الـثاني من فيـلم باد بـويز إلى ا
بــعــدمـا تــصــدر شـبــاك الــتــذاكـر في
أمـــريـــكــا  لـــثالثــة أســـابــيـع وحــقق

إيرادات بلغت 12 مليون دوالر.
وخسـر فـيـلم باد بـويـز فور اليف من
إنـتـاج سـوني وبــطـولـة ويل سـيـمث
ومـــارتـن لـــورنس في دور حتـــريـــ
يــجـتــمــعـان بــعـد انــفـصــال اسـتــمـر
ســـنـــوات لـالقـــتـــصـــاص من كـــارتل
مـخـدرات في مــيـامي مـرتـبـة واحـدة
وحل ثــالـــثــا مع 12 مــلـــيــون دوالر.

{ لـــوس اجنــــلـــوس  —وكـــاالت -
صرية يسرا على ظهرت النجمـة ا
الــسـجـادة احلـمــراء حلـفل تـوزيع
جـــوائـــز األوســـكـــار 2020 االحــد
ــــاضـي  في هـــــولــــيـــــود حــــيث ا
ـسابـقة شـاركت كعـضو حتـكـيمى 
االوســــكـــار لــــلـــمــــرة األولى وهي
تــرتــــــدي فـسـتـانـا أبـيض وذهـبي
ــــصـــمم من مــــجـــمــــوعــــة أزيـــاء ا
ي زهيـر مراد لربيع اللـبناني الـعا
وصيف 2020 التـي طرحـا الشـهر
ـاضي  ويـحـمل الـفسـتـان طـابـعا ا
فـــرعـــونــا مـن الــلـــونـــ األبــيض

والذهبي.
ويـــعــــــــتـــبــر مـــراد اخلــيــار األول
لـلـكـثـيـر من الـنـجـمـات وعـارضـات
األزيـاء عــلى الــســجـادة احلــمـراء
حــيــــــــــث اكـتــســــــحت فــســاتـ

مــراد الـســجـادة
احلـــــمـــــراء في
حــفل أوســكـار
ا   2020

تــــــــمــــــــلــــــــكه
تصاميمه من
احــتــــرافــيــة
عــــــالــــــيـــــــة
وأســـــلــــوب
في إظــهــار
أنـــــــوثــــــة
ــــــــــــرأة ا
بــــأجـــمل

حلة.

أسـتـاذ الهـنـدسة الـكـهربـائـية واإللـكـترونـية فـي جامـعة
األميـرة سمـية للـتكـنولـوجيا بـاالردن ومؤسس الـرابطة
الدولية للتعليم االلكتروني ضيفه منتدى الفِكْرِ العربـي
حـاضـرة عنـوانـها (الـثـورة الصـنـاعيـة الـرابعـة األثر

والفرصة).

اخملــرج الــتــلــفــزيــوني الــعــراقي
تـــلــقى تـــعــازي زمالئه فـي قــنــاة
(الـــشــرقـــيـــة) وتـــعــازي الـــوسط
االعـالمي لــوفــاة والــدته عــقــيــلـة
اخملـرج الـراحل عـلي األنـصاري

 سائل الله تعالى ان يسكنها فسيح جناته.

ـركز الـثقـافي في أبو الشـاعرة الـسـورية احـتفت في ا
رمانـة بتوقيع مجموعت شعريت لها هما (العابر في

كانون) و (باألمس كنا).

ــصـمم الــعــراقي تـلــقى تــعـازي االوســاط االعالمــيـة ا
والصـحفـية لـوفاة والده سـائلـ الله تـعالى ان يـسكنه

فسيح جناته.
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اخلــبــيــر االقــتــصــادي الــعـــراقي تــلــقى الــتــهــاني من
االوساط االقـتصادية والعلمية لتكر جنله (مصطفى)

من قبل ولي العهد البريطاني األمير فيليب.

يسرا

وتـراجع الــفــائـز الــســابق جـورج
كــلــوني الــنــجم األكــبــر عـمــرا في
ـركز اخلـامس نظرا القـائمة إلى ا
لـتـأثــيـر الـشـيـخـوخــة عـلى الـنـجم
البالغ من العمر 58 عاما ما منحه
ــئــة أمــا ديــفــيــد درجـة 89.91 بــا
رتـبـة الـسـابـعة بيـكـهـام فـاحـتل ا
ئـة وحصل على برصيد 88.96 با
نـسـبـة شبـه مثـالـيـة في حـجم أنفه

وشفتيه.
ووُضعت القائمة باستخدام أحدث
تـقنـيـات رسم اخلرائـط احملوسـبة
من قبل جـراح التجـميل في هارلي
ســتــريـت الــطــبــيب جــولــيــان دي
ســـــيــــلــــفــــا الـــــذي يــــســــتــــخــــدم
الــتــكــنــولــوجـــيــا في عــمــله.وقــال
سـيلـفا الـذي يـدير مـركز اجلـراحة
الـتـجـمـيـليـة لـلـوجه في لـنـدن( كان
روبرت بـاتينـسون الفـائز الواضح
لـديـنـا عـنـدمـا جـرى قـيـاس جـميع
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ي تـوّج بـحـث عـلـمـي الـنـجـم الـعـا
روبرت بـاتيـنسون عـلى أنه الرجل
األكــثـر إثـارة ووسـامــة في الـعـالم
في دراسـة صــنـفت جــاذبـيــة كـبـار
شاهيـر بناء على مقـياس الكمال ا
اجلـسـمـاني. وحـصـل بـاتـيـنـسـون
ــئــة تــبــعـا عــلى مــعـدل 92.15 بـا
للنسبـة الذهبية اليونـانية للجمال
فــاي. وتُــشــيــر هــذه الــنــسـبــة إلى
جــــاذبــــيــــة شــــخص مــــا من خالل
مـراعـاة قــيـاسـات الـشــفـاه والـذقن
والــعـــيــنــ وغــيــرهــا من مــيــزات

الوجه.
وجــاء هـنـري كـافـيل جنم ويـتـشـر
رتـبة الـثانيـة بحـصوله على في ا
ئة بينما احتل برادلي 91.64 با

رتبة الـثالثة بنسبة 91.08 كوبر ا
ــركـز ـئــة وحــصــد بـراد بــيت ا بــا
ـــئــة الــرابـع بــنـــســبــة 90.51 بـــا

الــســـمـــات الــكالســـيـــكــيـــة والــفك
ــنـحـوت الــرائع. وتـراجع جـورج ا
كــلـوني مـن صـدارة اجملــمـوعـة إال
إنه مــا يــزال رجال جــمــيال بــشــكل
كــبـيـر لـكـنه فـقـد جـزءا من احلـجم
فـي الـــــــــوجـه). واســـــــــتـــــــــطـــــــــرد
مـوضـحـا(تـتـيح لـنـا تـقـنـيـات رسم
خـرائط الـكمـبـيـوتر اجلـديـدة هذه
حل بـعض األلـغـاز حـول مـا يـجعل
شــــخـــصـــا مــــا جـــمـــيـال بـــدنـــيـــا
والـــتــكــنـــولــوجــيـــا مــفــيـــدة عــنــد

رضى). التخطيط جلراحة ا
وتـعـد طـريـقـة قـيـاس اجلـمـال هـذه
رائـــدة في األصـل لـــدى اإلغـــريق
الـقـدمــاء حـيث ابـتـكــروا الـنـسـبـة
الــذهــبـــيــة في مــحــاولـــة لــقــيــاس
اجلـمـال.وتقـول الـفرضـيـة الكـامـنة
وراء ذلك إنه كـــلــمــا كـــانت نــسب
الـوجه أو اجلــسم أقـرب إلى الـرقم

1.618(فاي) أصبحت أجمل.

عـنـاصــر الـوجه لـتـحــقـيق الـكـمـال
ـــراكــز اجلـــســدي. وتـــواجـــد في ا
اخلمـسـة األولى في جمـيع الفـئات
ـثـل هـذه تــقــريــبــا ألنه يــتــمـتـع 
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ضــمن فــعــالــيــاته االســبــوعــيــة عـرض

وعرض بـاد بويز 2 في العام 2003
وقـد أتـى بـعـد ثــمـاني ســنـوات عـلى
الــفــيـلم األول بــاد بــويــز.وحل فــيـلم
1917 وهو من إخراج سام منديس
ـية األولى في ويتـنـاول احلـرب العـا
رتبـة الثالـثة محـققا تـسعة مالي ا
ـرتبة الـرابعـة فيلم دوالر.وجاء في ا
دوليتل من إنتاج شركة يونيفيرسل
وهــو يــســتــنــد إلى كــتــاب لـألطــفـال
مـحـبـوب جــدا حـول طـبـيب بـيـطـري
قـادر علـى التـحـدث إلى احلـيـوانات
وقد جمع إيـرادات بلغت 6,7 مالي

دوالر.
ويــشـارك في الــفـيــلم جنــوم أبـرزهم
ــــا روبـــــرت داوني جـــــونــــيــــور وإ
تــومــسـون وأنــطــونــيـو بــانــديـراس
ومـــاريـــون كـــوتــيـــار.وحـــافظ فـــيــلم
جـومـاجني: ذي نـيــكـست لـيـفل عـلى
رتبة اخلـامسة مـحققا  5,5مالي ا
دوالر وهــــو من بـــطــــولـــة دواين ذي

روك جونسون وكيفن هارت.
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عــــلــــيك أن تـــــتــــحــــمل ضــــغـط الــــظــــروف وال تــــدفع
باألموربطريقة غير سليمة.

qL(«

ـاضـي  شاعر العاطفية مـن ا ا تهاجمك بعض ا ر
وذكريات جتــارب سابقة .

Ê«eO*«

ال تــفـقــد صــبـرك مع األمــور الـروتــيــنـيــة واإلجـراءات
شاهدة واالنتظار. وعليك ا

—u¦ «

تـمـر بـظـرف صـعب وقــد حتـتـاج مـسـاعـدة األصـدقاء
ودعم األقارب.رقم احلظ 9.

»dIF «

ال  تـكـتـشف أمور خـافـيـة وقد تـطـمـئـنك معـلـومـات. ا
يدفعك للبحث عن حقوقك.

¡«“u'«

قـد تـعيـش اليـوم فـتـرة دقـيـقـة تـتـطـلب مـنك الـتـصرف
بحكمة وحتفظ.

”uI «

ـــاديــــة وجتـــنب  كن حــــذرا في إدارتك لــــلـــنــــواحي ا
التسرع.رقم احلظ 9.

ÊUÞd «

حاول الـيـوم أن ترى اإليـجـابيـات فـيمن حـولك مـثلـما 
رقم احلظ 7. ترى السلبيات 

Íb'«

حرصك على الـعمل يجعلك تكـسب التقدير وقد ترتب
لسفر أو رحلة.

bÝô«

ا تـفكـر في السـفر  قـد تفـكر في عـطلـة الصـيف ور
في مكان مختلف وجديد .

Ë«b «

الـيـوم تـسـاعـدك األفالك عـلى حتـقـيق تـفـاهم مع من 
حولك وحتركهم بذكاء.

¡«—cF «

عـلـيك أن حتتـرم مزاج من مـعك وكيف تـسعـدهم.يوم 
السعد الثالثاء.

 u(«
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اشطب الكلمـات ادناه ولك حرية التنقل
ـخــتــلف االجتـاهــات وشــطب احلـرف
اكــثــر من مـرة لــتــحـصل عــلى الــكـلــمـة

طلوبة : ا
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اولـد مـوبـيل  –شـيــفـرولـيـة  –بـونــتـيـاك –
مـــــرســـــيــــدس  –تـــــويـــــوتــــا  –مــــازدا –
ميتـسوبيشي  –النسر  –كورال  –باجيرو
–فولفو  –مان  –فولكس فاكن  –ريو  –
سيارات نيـسان  –فيات  –الدا  –اودي  –
اوبل. –بيجو  –فن  –كيا  –كولت  –دايو  –

بغداد
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عـلى قــــــاعـة مـركـز الـفـنـون في وزارة الـثـقـافـة والـسـيـاحـة واألثـار
ـعرض اخلـامس لـلفـنـانة اقـامـــــــــــــت دائـرة الفـنـون الـتشـكـيلـيـة ا
ـيــعـة اجلـواري حتت عـنـــــــــوان (من ذاكــــــــرة احلـضـارة) الـذي
ضم 48 عـمالً كـرافـيـكـياً إسـتـلـهـمت فـيـــــــــهـا رمـوز إنـسـانـية من
ــفــردات احلـيــاة والــفن واإلبـداع.. عــمق حـضــاراتــنــا الـغــنــــــــيـة 

واخللود.
ومـثـلـمـا هـو مـعـروف عنـد الـفـنـانـ واخملـتـصـ فـان فن الـكـرافـيك
يعـتمد عـلى العلـمية والـعمليـة في آن واحد لكـي يخرج العـمل الفني
ـضـمون ال سـيـمـا وان فن الـكـرافـيك مـتـكـامالً من حـيـث الشـكـل وا
ـمـارسة يـعـتــمـد أحـيـاناً عـلى طـبقـات عـديـدة باحـبـار ملـونـة وهذه ا
ـيعـة اجلواري وخـصوصـاً وهي قد درسته الـفنيـة تمـتلـكهـا الفنـانة 
يـاً ولـها مـعارضـها ومـشــــاركتـها الـعديـدة مـنذ أكـثر من ربع أكـاد

قرن.
وال بـدّ من اإلسـتـئـنـاس برأي الـنـاقـد قـاسم الـعـزاوي الـذي كتـبه في
ــيــعـة اجلــواري في مــنــجــزهـا مـقــدمــة دلــيل مــعـرضــهــا: الــفــنـانــة 
التشكيلي/ الكرافيكي ومقترحـاتها اجلمالية حتقق الصورة الذهنية
ـقـتـرح األولي وصـوالً إلى ـتـخــيل وا والـتـأمـلـيـة والـتـي في طـورهـا ا
تـنامـيـها وإكـتمـال عنـاصـرها كـإنشـاء وخطـوط مـتسـارعة ومـشتـقات
لـونـيـة متـنـاغـمـة أو بلـون واحـد يـشكـل مع احلزوز واحلـفـر تـدرجات
لـونـيـة مـتـــــــوالـدة من الـلون األحـادي ويـكـسب الـشـكل الـتـجـريدي
حـالـته الـغــنـائـيـة والـتـأمــلـيـة في ذات الـوقت نـرى هــذا مـقـتـرحـاتـهـا
شـاهد أن يـتجول ـتلـقي ا الـتجريـدية الال شـكلـية والـتي تسـتدعي ا
ـسـمـيـات لـعـمـلـها في مـشـهـديـتـهـا الـتجـريـديـة ويـقـتـرح الـعـنـاوين وا
الـبـصـري الـتـجـريـدي الـذي يـحق لـلـمـتـلـقي أن يـضـيف من عـنـديـاته
عنونـة/ إضافة خطـوط أخرى/ مساحات مقترحـات أخرى للعـمل ا
غـيـر مـؤهـلــة تـتـيح له أن يــريح بـصـره من الـتــجـوال داخل اخلـطـوط
ـجــمـلــهـا تـكــون الـشـكل ـتـشــابـكــة والـتي  ــتـقـاطــعـة والـدائــرة وا ا

التجريدي...
والـفنـــــــــــــانـة اجلواري من مـواليــــــــــد بـغـــداد دكـتـوراه فخـرية
ـيـة السالم مـاجسـتيـر وبـكالـوريوس فـنون جـميـلة ـانيـا أكاد من ا
دبـلـوم فـــــــــنـون تطـبـيـقـية/ تـصـمـيم أقـامت مـعرضـهـا الـشـخصي
األول عـلى قـاعــة الـتـحـريـر/ 1991 والـثـاني عــلى قـاعـة األورفـلي/
عــمـان - 2002  والــــــــــثــالث والــرابـــــــــــــــع عــلى قــاعــة دائـرة
الـفــنـون 2012 2013  فــضالً عن مــشــاركــاتـهــا الــعــديـدة داخل
الـــعــراق وخــــــــــــــارجه عــضـــو في كل مـن: جــمـــعــيـــة الــفـــنــانــ

الـتشكـيلــــــــي الـعراقـي ونـقابـة الفـنانـ ورابطة
الفنانات التشكيلـــــيـات وجمعية كهرمانة حالياً
ــتـحف الـوطـني مـســـــــــؤولـة قـاعـة الـرواد في ا
ــرأة في وزارة لــلــفـن احلــديث ورئــيس جلــنــة ا

الثقافة.

روبرت باتينسون
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ــصــريــة ?دالــيـا ــمــثــلــة ا نــشــرت ا
الـبـحـيـري ?مـقـطع فـيـديـو لـهـا عـلى
حـسـابـهــا اخلـاص عـلى احـد مـواقع
الــتــواصل االجـتــمــاعي ظــهــرت فـيه
باحلجـاب.وتتواجد الـبحيـري حاليا
مـلكـة العـربيـة السـعودية ألداء في ا
مناسك العمرة و عـبّرت في الفيديو
عن سـعادتـها بـوجـودها بـالـقرب من
مـــســـجـــد الـــرســـول ودعت الـــله أن

يحقق للجميع دعواتهم.
وكـــانت ردت الــبـــحــيــري بـــطــريــقــة
غــاضـــبـــة عــلـى الــشـــائـــعـــات الــتي
انـتـشـرت مـؤخراً وحتـدثت عـن وفاة
ابـنتـهـا قسـمت.وقـالت البـحـيري في
فــيـــديــو نــشــرته: (فـي مــوقع نــاشــر
صـــورتي مـع بــنـــتي قـــســـمت ربـــنــا
يحميها وكاتب خبر عن وفاة بنتي

قـصـود بيـهـا بنـتي خـديجـة اللي وا
ماتت من فترة ربنا يرحمها).
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نــفى طـــبــيب الـــتــجـــمــيل فـــادي نــصــر
شــــــــــــــائـــعـــات ارتــبـــاطه بـــالـــفــنـــانــة
الـسـورية أصـالـة نـصـري الـتي ضـجت
بها وسائل التـواصل اإلجتماعي بصور
مــثـــيـــــرة لـــلــجـــدل جتــمـــعه بــهـــا عــقب
انـفــصــالـهــا عن زوجــهـا اخملــرج طـارق

العريان. 
وأكـد في حـديــثه عـبـر قــنـاة احملـور (أنه

متزوج ولديه أوالد). 
مـــــشـــــــــيـــــراً إلـى (أن هـــــنـــــاك بـــــعض
األشخاص الذيـن يحبون االصـطياد فى
ـاء الـعــكـر ويـريـــــــــدون احلـديث عن ا

أي شيء).
وفـــيــــــــمــــا أوضح أن الــــصـــورة الــــتي
انـتــشـرت لــهـمــا عـلـى مـواقع الــتـواصل
كـانت بـعـيـد إجـراء عـمـلـيـة لـهـا قال
(أن أصالـة من الـشـخـصـيات

اجلميلة والعفوية). 
وعـلّق مــازحـاً (أنه بــعـد
انــتـــــشــار الـــشــائـــعــة
اتصل بها) وقال لها:
 (تعـالي نـتجـوز بقى..
والزم نـــــــــــــخـــــــــــــلـص
وضوع ده.. ويكون ا
حـــــقــــــيــــــقي بــــــعـــــد

الشائعة).
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داليا البحيري

الفيـلم نحو 3 مليـون دوالر بينـما حقق
إيـرادات تـقدر بـ 3.6 مـلـيون دوالر.و
عـقد جـلـسـة نقـديـة عقب انـتـهاء الـفـيلم
وسوي قائال ي صبـاح ا قدمهـا االكاد
( السينـما االمريكـية انتجت الـكثير من
االفـالم عن احلــروب في افـــغــانـــســتــان
وفيـتنـام والعـراق وهناك افـالم انصفت

اجلانب االخر منها.
وفـيـلم اجلــدار هـو من االفالم احلـربـيـة
يروي قـصة جـنديـان امريـكيـان يقـومان
ــهـمــة عــسـكــريـة يــقـعــان في فخ احـد
يتة القناص العراقي في مواجهة 
ـــوقع خـط الحــد خالل تـــقـــصـــيـــهـــمـــا 
االنابيب فـي الصحـراء .يؤدي الفخ الى
قـــــــــتـل جـــنـــدي وجـــرح االخـــر والــذي
يــرفـــــــــــض الــقــنــاص الــعـراقـي قـتــله
كـــونه جـــريـح ويـــطــــلب مـــنه مـــغـــادرة

كان). ا
 وقــدم اخملــرج رضــا احملــمــداوي ورقـة
نـقـديـة عن اجلـانب الـدرامي في الـفـيـلم
ـستوى الـدرامي للفـيلم هو قال فيـها ( 
شــاشــة تــلــفـزيــون وهــذه االفالم فــيــهـا
تالقـح لالفــكـار من خـالل مـصــطــلــحـات
الفنيـة وهو كابوس لـيس فيه استرخاء
متـوتر عنـد انهـيار اجلدار بـ اجلندي
ـكـان الـعـراقي واالمــريـكي يـكـشف عن ا
ودور الــقـنــاص الــعـراقي لـم يـظــهـر في

مـشــهـد لــلـفــيـلـم وشـخــصـيــات الـفــيـلم
ــــعـــلـــومــــة فـــقط تـــوصل ا

ــــــكـــــــان واحــــــد وا
اصبح معزوال كون
اتصاله معطل مع
حتول الفيلم الى
ـثل مـونـدراما 
واحــــد وجـــدار
فــــــــــــــقـط وفـي
الـــــنــــــهـــــايـــــة
يـــتـــحــول دور
ــمــثل واداءه ا
الـى عــــــــــــــــمـل
انــســاني وهــو
ادانة للحروب).

الــفـيـلم كـونـه صـاحب رسـالـة لــلـغـربـاء
ــكــان الــفــني مــبــني وفـق ضـرورات وا
احلـدث بـحـيث التـوجـد مـوسـيـقى لـهذا
الـفـيلم واجلـدار هـو احلـد الـفـاصل ب
ـكـان الـصـحراوي اجملـتـمـعات ولـيس ا
وهو الضمـير من خالل احلوار والكالم
بـــــاجتـــــاه احلــــــدث االقـــــصى وادانـــــة
لـلــحـروب وهـو يـقف بــالـضـد من فـكـرة
الـغـزو االمـريـكي لـلـعـراق وفي الـنـهـاية
اليــبـقى ســوى اجلـدار هــو ركـام مــهـدم

قد ) .
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ــداخالت عن احــداث بــعــدهـــا تــوالت ا
الــفـيـلم ومــنـهـا مـداخــلـة لـلــنـاقـد كـاظم
مرشـــــــد سلـوم قائال (الـفيلـم فيه ازمة
لم يـــــنــــصـف احــــد مـن خالل االشــــارة
االولى وهـو يـدين الـفـعل واحلـوار بـ
اجلــنـــدي والــقــنــاص جــرى في اجــواء
صــعـــبـــة من خالل مـــعـــانــاة اجلـــنــدي
ــكــان وجــود اجلــريح). واضــاف (في ا
مـعـدات عـسـكـريـة حـديـثـة وهي تـرويج
لــهــذه االسـلــحــة من خالل وجــود جـيل
جـديـد لـكـن في الـنـهـايـة الـعـدة سـقـطت

وبقيت االفالم للمشاهدة فقط) .
وقـال اخملـرج عـلي حـنـون في مـداخلـته
(في مثل هذه االفالم يتسيد احلوار كل
ــكــان من اول لــوجــود الــزمــان وا شئ 

احتـاد االذاعـيـ والـتـفـزيـونـي وعـلى
قاعة مركزه الثقافي في الصاحلية فيلم
اجلدار لـلمـخرج
دوج لــــــيـــــمـــــان
صـبــاح الــسـبت
اضي وهو من ا
األفالم الـروائـية
الــــــــتي اثـــــــارت
جـــــــــــــــــــــدال فــي
الـــــســــيـــــنـــــمــــا
االمـــــريـــــكـــــيـــــة
ويـحـكـي الـفـيـلم
قــصــة جــنــديـ
أمريـكي (آرون
جـونسـن وجون
سينـا) في مهمة
قـنص عـسـكـريـة
فـي الــــــعـــــراق 
يـــقـــعـــان في فخ
دبــــــــــره أحــــــــــد
الــــقـــنــــاصـــيـــ

. الـــــعــــراقـــــيــــ
يــــــــؤدي الــــــــفخ
ــــــقـــــتـل جـــــون
سـيــنـا وإصــابـة
اآلخــر وبـــلــغت
تــكـــلــفــة إنــتــاج


