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طلب السنيد ومشاهد من مسيرته االبداعية qŠ«— Ÿb³∫ عبد ا
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ـطـربـة الـلـبـنـانـيـة إلـيـسـا أكـثـر من سـجـلت ا
نـصف أغـاني ألـبــومـهـا احلـديث حـتى اآلن
فيـمـا تـتابع تـسـجـيل الـنصـف البـاقي قـريـباً
واقع اسـتعداداً لطرحه. حيث تشير بعض ا
ـصـريـة لتـواصـلـهـا مع عدد من اإلخبـاريـة ا
صـريـ لتـختـار باقي لـحنـ ا الشـعـراء وا
أغـاني األلبـوم الذي تـنـوي إطالقه بالـتزامن
قبل وبداية موسم الصيف. مع عـيد الفطر ا
وبحـسب ما يتردد ستطرح إليسا في نهاية
ـصـرية من ـقبـل أغنـيـة بـالـلهـجـة ا الـشـهـر ا
األلبـوم األخير لـها مع شركة روتـانا بحسب
مـا أعــلـنت مــنـذ أزمـتــهـا الـتي بــدأت بـسـبب
إصـــدار أغــنــيــاتـــهــا عــبــر مـــنــصــة (ديــزر)

اإلليكترونية لألغاني دون التنسيق معها.
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{ لــــوس اجنــــلـــوس  —وكــــاالت - أعـــربت
ـيـة كـامـيال كـابـيـلـو عن تـعـبـهـا ـغـنـيـة الـعـا ا
ـغـني بـســبب عالقــتـهـا الــعـاطــفـيـة مـع ا
ي شون مـينديـز وذلك كون هذه الـعا
الـعالقـة وبـعـد 8 أشـهـر عــلـيـهـا
أصبـحت تستنـزفها ألنهـا مليئة
بـالعـاطـفة الـشـديـدة كمـا أنـها
تـعــبت من مالحـقــة مـصـوري
الـبـابــاراتـزي لــهـمـا. وخالل
حـديــثـهــا مع جــيــمي هـيل
خـالل حــــفل الـ(غــــلــــوبل
اوردز) األســـــــــــــبــــــــــــوع
ـــــاضي أشـــــارت إلى ا
شـــــعــــــــورهــــا بـــــأنــــهــــا
مــشــغــولــة لــلــغــايــة لــذلك
حتــــاول أن تـــــصــــبح أهــــدأ
وتضفي ذلك على عالقتها

مع مينديز.
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ـطـــــــربـة اللـبـنانـيـة أحـيت حفال بـأحـد فـنادق مـديـنة ا
ــانـيـــــة قـدمت فـيـه بـاقـة من أغـانـيــهـا مـنـهـا: كـولن األ
مـلــعــــــون أبــو الـعــشق يـابــيي مـا فـي نـوم خـلــيـنى

شوفك.
ÊULK « ÂUA¼

بـيـاد) الريـاضـيـة الشـهـرية رئـيس حتـريـر مجـلـة (بـارا
اعــلن صـدور عــدد جـديـد مــنـهــا عن قـسم االعالم في

بية الوطنية العراقية. اللجنة البار
‰UL  UOÝ«
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ــغــربي صــدرت له حــديــثــاً عن مــنــشـورات الــروائي ا
ـعـنـونـة (حـيـاة ـتـوسط  —إيـطــالـيـا روايـته اجلـديـدة ا ا
الــــفـــراشـــات) وتـــقع في 384 صـــفـــحــــة من الـــقـــطع

توسط. ا
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حافظة ميسان منطقة احلي الصنـاعي 
 قبل أن يـلـوذوا بالـفرار وقـالت الـنقـابة
في بـيــان لـهـا (هي نــفس األيـادي االثـمـة
التي اغـتالت واختـطفت. هي ذاتـها التي
ــــوت. هـي من ادمت تــــطــــلق رصــــاص ا
قلوب اآلباء علـى فلذات اكبادهم. هي من
أجرت دمـوع األمهات ومـا زالت) مضـيفة
(وإذ يتواصل مسلسل القتل واالختطاف
وإذ يزف العراق جنمت من أبناءنا هذه
اللـيلـة في ميـسان لـتصـرخ بغـداد ويعلن
دجــلــة احلــداد كــمــدا عــلى جــريــان الــدم
العراقي في طريق احلرية لن تعلن نقابة
الـفـنـانـ الــعـراقـيـ عن حـزنـهـا وال عن
تـصـلة من خـفـافيش شـجبـهـا للـجـرائم ا
الـظالم بل نقـول .لن نـسـاوم عـلى دمك يا
ـســرحي عــبــدالــقــدوس قــاسم الــفــنــان ا
ـــتــمـــيــز وال دمـــاء اخــوتك مـن شــهــداء ا
الــثـــورة. لن نــهــادن. وســـنــكــون أول من
ـحــاكـمــة دولـيــة لــكل اجلـرائم يــطـالـب 
ـهنية ومرتكـبيها ونـطالب كل النـقابات ا
ـاثل وخـاصـة نـقـابة ـوقف  الـعـراقيـة 

 .( احملام العراقي

ــيـة ــغـنــيـة الــعــا { لــوس اجنـلـوس  —وكــاالت - نـعت ا
كـايـتي بـيــري جـدتـهـا بـرسـالـة مـؤثـرة إذ نـشـرت عـبـر
صـفــحــتــهــا اخلــاصــة عــلى أحــد مــواقع الــتــواصل
اإلجـتــمـاعي صـورة جتــمـعــهـا بـجــدتـهـا الــراحـلـة
وأرفقـتها بـرسالة طـويلة أعـربت فيهـا عن حزنها

الشديد لوفاتها.
وتخـيلـت بيـري لو أن طـفلـها احلـامل به حالـياً
ي أورالنـدو بـلـوم ـمـثل الـعــا من خــطـيـبـهــا ا
سيـلـتـقي بـجـدتـهـا في مـكـان ما قـبل والدته
إلى هــذه احلــيــاة لـتــقــبــله األخــيــرة عـلى

(قلبي يأمل ذلك). جبينه قائلةً
وكــــان تــــداول رواد مــــواقع الــــتــــواصل
االجتـماعي مـقطع فيـديو لبـيري يظـهرها
ــســتــشــفى بــالــقــرب من جــدتــهــا في ا
وتخـبرهـا بأنهـا حامل وذلك قبل وفـتها
بــيـوم وقــد بــدا الــفــيـديــو مــؤثــرا ونـال

. تابع رواجا كبيرا ب ا
ي ــمــثل الــعــا وقــررت  بـــيــري وخــطــيــبــهــا ا

أورالندو بـلوم تـأجيل حفل زفـافهمـا الذي كان من
ـقـبل فـي الـيـابـان ـقــرر إقـامـته فـي شـهـر حـزيــران ا ا

وذلك بسـبب إنتشار فايـروس كورونا. وبحسب مـجلة بيبول (
فإنّ بـيري خائفة على ضيـوفها الذي يبلغ عددهم  150من أن

يصابوا بهذا الفايروس).

{ لوس اجنلـوس- وكاالت - نظمت
ـاضي شـركـة والت ديـزني االثـنـ ا
العرض األول لـفيلم احلـركة (موالن)
ماضـية قـدمـا في سبـيل طرح الـعمل
بـــدور الــســـيــنـــمــا رغم أن انـــتــشــار
فـيروس كـورونـا سيـبـقيه بـعـيدا عن
الــصـــ ثــاني أكــبـــر ســوق لألفالم
السـينـمائـية ألجل غـير مـسمى.وفي
الوقت الراهن قررت شـركات اإلنتاج
أن من الــضــروري اســتــمــرار عـرض

ــزدحم في األول من الــســيــنــمــائي ا
أيــار بـــفــيــلم �بالك ويــدو) �أرمــلــة
ســوداء) من سـلــسـلــة أبـطــال مـارفل
اخلـارقـ لـشــركـة ديـزني يـلـيه جـزء
جـــديـــد من ســلـــســـلــة �فــاسـت آنــد
فيوريوس) �سريع وغاضب) لشركة
يـونــيـفـرسـال الــتـابـعـة لــكـومـكـاست
كــورب ثم جــزء جــديــد من ســلــســلـة
�تــوب جــان �لــشـــركــة بـــارامــاونت
بيـكتـشـرز التـابعـة لفـياكـوم وبعـدها

تـتمتـع بكل مقـوّمات الـنجاح إنـه يوم تقـدّم كبـير على
هني. الصعيد ا
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ـفـيـدة لـلـصـحـة أمـر جـيد ـارسـة بـعض الـهـوايات ا
.يوم السعد االربعاء.
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يـتــعـرّض أحــد أفـراد األســرة لـعـارض صــحي قـوي
. تماسك قليالً

—u¦ «

قبـلة حاول أن تسـتفيد احلظ إلى جانبك فـي األيام ا
ستطاع. من الوضع قدر ا
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يــحـمل هــذا الـيــوم وعـوداً جــريـئــة وخـيــارات وحـلـوالً
ناجحة ومهمة جدًّا.
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. تسمع حتقق مكـاسب طال انتـظارها ال تكن جلـوجاً
أخباراً سارّة.
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عـلى الـرغم من تـمـتـعك بـصـحة جـيـدة فـإنك سـتـعاني
مشكلة في اجلهاز الهضمي.
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ــفــاجـآت الــسـارّة عــلى صـعــيـد احلــيـاة يـوم غــني بـا
هنية. رقم احلظ.8 ا
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قــد تـــعــيــد الـــنــظــر في عـالقــات لك وفي ارتـــبــاطــات
رقم احلظ.9 مهنية

bÝô«

يـــســود مـــنــاخ مـن الــتــســـلــيـــة والــتـــرفــيـه واألخــبــار
السعيدة.رقم احلظ.8

Ë«b «

تعـيش حـالة من االرتـيـاح الكـبيـر وعـدم فقـدان الثـقة
رقم احلظ .3

¡«—cF «

 ال تكثر مـن تناول الطعام وال تنقطع عنه كيفما كان.
رقم احلظ 52.
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لكي جتد الكلمة الضائعة عليك
ـــكــونــة ان تــشـــطب احلــروف ا
لهـذه الـكلـمـات افـقيـا أو رأسـيا
او قـطـريـا وتـبـقى لـديك الـكـلـمـة

الضائعة من سبعة حروف:
تـفاح  –موز  –خوخ  –فسـتق
 –عــجب  –قط  –زل  –ظل –

مـــشــــمش  –رمـــان  –بـــلح –
ســـكــر  –حظ  –شط  –طن –
هم  –بـطــيخ  –عـنب  –قـصب
قــــلب  –رد - مــــال  –رهط –
هــدم  –جــزر  –لــوز  –ت –
ســهــر  –حــلب  –يـاســمـ –

شمل.

ــــمـــثــــلـــة الــــعـــراقــــــــــــيــــة تـــشـــــــــــارك في درامـــا ا
ــسـلـسل (1×1) مع الـوجـهـ رمـــــــــضـان 2020 

اجلديدين كيان وميرنا.

الشـاعر الـعراقي ضـيفـته جـمعـية الـثقـافة لـلجـميع في
ـاء) بجلسة حفل تـوقيع مجمـوعته الشعريـة (جتاعيد ا

الئكة. اقيمت على قاعة منتدى نازك ا

ـــــي االردني ضــيـفـه مـنــتــدى عــبـد احلــمــيـد االكــاد
شومـان الـثـقـافي في مـحـــــــــــاضرة بـعـنـوان (جتـربة
بـنــاء أضـخم قــاعـدة بـيــانـات لــغـويــة في تـاريخ الــلـغـة

العربية). 

ـطرب الـتونـسي اجنـز تسـجيل ا
قــصـيــدة (مــا لــلـمــديــنــة اغــلـقت
ـــا لـــشـــهـــداء أبـــوابـــهـــا) تـــكـــر
أخوذة عن انتفاضة تشرين  وا
قـصيـدة (نكـبة الـشطرة 1962)

للشاعر العراقي خالد الشطري.

ÍdÐU'« s Š bO Ë

الـبـاحث الـعـراقي صـدر له عن مـنـشـورات (نـصوص)
كـتـاب بـعـنـوان (الـتـوظـيف الـفـني لـلـنـغم والـتـعـبـيـر في
والـكتـاب يربط الـعالقة مـا ب  ( جتويـد القـران الـكر

. وسيقى وجتويد القران الكر عالم ا

كاتي بيري

بغداد  —فائز جواد
طلب ـمثل الـراحل عبـدا يعـد اخملرج وا
السنيد من رموز الفن والثقافة واالبداع
الــعـراقي وســيــبـقى حــاضــرا في ذاكـرة
اجلــمــهــور  والـــراحل الــســنــيــد اغــنى
ــشـهــد الـدرامي الــتـلــفـزيــوني بـروائع ا
اعـــمــاله في الــتـــلــفــزيــون والـــســيــنــمــا
ـــســرح وســـجل حـــضــورا الفـــتــا في وا
ـنصرم وبـقي مبدعا سبعـينيـات القرن ا
متـالقـا لغـايـة رحيـله في والية مـشيـغان
االمريـكية فـي العام  2018وحتديدا في
الــسـابع من شــبــاط   بـعــد مـعــانـاة مع
ـــرض ابـــتـــدأت قــبـل عــام مـن رحــيـــله ا
ـــتـــوجـــة وكـــانت رحــــلـــته الــــفـــنـــيــــة ا
ـسرح والـسيـنما بالـنجـوميـة في عالم ا
والـتـلـفـزيـون قـد بـدأت أولى مـحـطـاتـهـا
ـاضي في مـطــلع سـبــعـيـنــيـات الـقــرن ا
مديـنة الـنـاصريـة جنـوب العـراق وبقي
حـضـوره الـفـني كـمـمـثل من طـراز رفـيع
مـضيـئـا برصـيـد من الـشخـصـيـات التي
ـهـا ولـتـبـقى خـالـدة في اضـطـلع بـتـقـد
ذاكــــرة اجلـــمـــهــــور الـــعـــراقـي وكـــانت
شخصـية هالل الـدوسري الشـاب القادم
دينـة بكل ما حتمله من من الريف إلى ا
بساطة وعفويـة في مسلسل ( الدواسر)
عـام  1976أول إطاللــة له عــلى شــاشــة
الـدرامـا الـتـلفـزيـونـيـة لـتـتـوالى بـعـدها
ــســـرحــيــة االدوار الـــتــلـــفــزيـــونــيـــة وا

واالذاعية وبادر بـاعمال اذاعـية اخراجا
وتمثـيال وتالـيفا لـيشـكل حضورا كـبيرا
قـبل الـولـوج لـعالـم التـلـفـزيـون لـيـجـسد
شــخـــصــيــات مــركــبـــة في ادوار مــهــمه
واتسم الـسنيـد بالـعفـوية والـكرازما في
كل شـخـصـيـة يـجـسـدهـا   مـبـتـعـدا عن
اإلفراط في االنفعـال والتعبـير اجلسدي
والــصـوتـي وفي عـام 1980وصل ذروة
أدائه وجنومـيته عنـدما اضـطلع بـتأدية
شخـصـية شـكيب في مـسـلسل (فـتاة في
الـــعــشــرين) لـــلــكــاتب صـــبــاح عــطــوان

واخملرج عمانوئيل رسام.
ولم يـتـوقف الـفـنـان الـراحل عـنـد حـدود
الـــعـــمل كـــمـــمـــثل بل واصـل الـــدراســة
اجسـتير في يـة فأكمل دراسـة ا األكاد
كلية الـفنون اجلمـيلة في جامـعة بغداد
ومـن بـــعـــدهــــا انـــتــــقل عـــام  1981إلى
ــتــحــدة األمـريــكــيــة لــيــنـال الــواليــات ا
شـــــهـــــادة الـــــدكـــــتـــــوراه في اإلخـــــراج
سرحي وقرر في حيـنها أال يعود إلى ا
الــعـــراق بــســبب األوضـــاع الــتي كــانت
تهيمن على بلده نتيجة احلرب العراقية
اإليـرانــيـة ( ?(1988 -1980وفي واليـة
مـشـيـغـان األمـريـكـية عـمـل علـى تـشكـيل
مـؤسـسـة ثـقـافــيـة فـنـيـة حتت اسم بـيت
الـعــرب الـثـقــافي. وفي عـام  1984أقـدم
على إخـراج مسـرحيـة اخلرتـيت للـكاتب
يـوجــ يـونـسـكــو عـلى خـشــبـة مـسـرح

ــسـرح في جــامــعـة (األريــنه) في قــسم ا
لــوس أجنـــلــوس الــرســمـــيــة ثم أخــرج
غـنية الصلعـاء أيضا للكاتب مسرحية ا
يوج يـونسـكو للـعام الدراسي -1986
 1987وكـانت سـعـادته آنـذاك كـبيـرة في
أن يــكـتـب اسـمـه كـمــخــرج مـســرحي في
جـامـعـات أمـريـكـيـة. وفي مـا بـعـد أخـرج
أول عــمل مـــســرحي جلــمــعــيــة الــتــراث
وكانت الـعـربــيـة األمـريــكـيـة عـام  1999
هرج لـلكاتب السـوري محمد مسرحيـة ا

اغوط.  ا
خالل مـشــواره الـفــني الـطــويل كـانت له
مـــشــــاركـــة عـــام 1977 في الــــبـــرنـــامج
التلـفزيونـي التعـليمي الـشهيـر (إفتح يا
سمسم) ادّى فـيها شـخصيـة انيس. بعد
عام 2003اخـتــار أن يـعـود إلـى الـعـراق
لــيـعــمل مــدرسـا رئــيــسـا لــقــسم اإلذاعـة
والتلفزيون في جامعة ذي قار في مدينة
الـنـاصريـة الـتي كـانت انـطالقـته مـنـها.
ي كــأســتــاذ في وبــحــكم عـــمــله األكــاد
اجلـامـعــة أصـدر عـددا من الـكــتب مـنـهـا
مالحم كـلـكــامش واإللـيـاذة واألوديـسه..
التشابه واإلبداع والـدراما عن دار الفكر
في دمـشق عام  ? 2005وفي عام 2014
صـدر له عـن دار نـيــنـوى لـلــدراسـات في
دمـشـق كـتـاب بــعـنـوان (شــكـسـبــيـر بـ
الفطـرة والعـقل)  وآخر مـا صدر له قبل
ـــرض عن الــعـــمل كـــتــاب أن يـــقــعـــده ا

قد نفذ. وبوقتها كنت على يق بأن ذلك
ّ أجنـازه لـكـان مـدعـاة فـخـر الـعـمل لـو 
لـلـمـسرحـيـ الـعـراقـيـ وهـكـذا أصيب
طلب بخيبة األمل فما كان منه إال عبد ا
أن يتـرك جـامعـته وبلـدته وبـلده ويـعود
إلى غربـته األولى في امـريـكـا وأخال أن
تــلك اخلــيــبـة هـي الـســبب فـي إصـابــته

ـرض الـعـضـال الذي با
أودى

بحياته).

بـعـنـوان (فن اإللـقــاء جـمـالـيـات الـتـلـقي
وموسيقى الكالم). 

وكتب الفنان الراحل سامي عبد احلميد
مثل في مذكـراته (وأنا أقرأ خـبر وفـاة ا
ـطلب ـتمـيـز عبـد ا ـسـرحي ا واخملرج ا
السنـيد تذكرت تـألقه في تمـثيل دورعبد
الـله بن مـحـمـد صـاحب ثـورة الـزجن في
مسرحـية معـ بسيـسو التي أخـرجتها
ـية الفـنون اجلمـيلة أواخر لطلـبة اكاد
اضي وتذكرت السبعينيات من القرن ا
مـحـاولـته ألخـراج مـلـحـمة كـلـكـامش في
آثـار أور بــعـد أن عـاد من غــربـته األولى
في أمـــريـــكـــا وحــصـــوله عـــلى شـــهــادة
ـسـرحي وإلتـحاقه الدكـتـوراه في الفن ا
بكلـية االعالم في جامعـة الناصـرية بعد
أن أعتـذرت كلـية فـنون بـغداد عن قـبوله
ـسريحـة لعدم مدرساً في قـسم الفـنون ا
طلب وجود شـاغر.لقـد طلب مـني عبـد ا
أن أمثل دور البطل األسـطوري كلكامش
وقــدم لـي نــصــاً أعــده هــو بـــنــفــسه عن
لـحمة ووافـقت ولكن مـحاولـته تلك قد ا
بـــــاءت بــــالــــفــــشـل ألن إدارة جــــامــــعــــة
الــنــاصــريــة تــرددت في تــمــويـل انــتـاج
الـعـمل وعـنـدمـا جلـأ إلى وزارة الـثـقـافة
سـرحية طالـباً مـساندته مـاليـاً النتـاج ا
ناسبة بغـداد عاصمة للثـقافة العربية
ــســانـدة اعــتــذرت الــوزارة عن مــنــحه ا
الي للمناسبة الية بحجة أن الغطاء ا ا

ــعــظم األفالم فـي دور الــســيــنـــمــا 
أنحـاء العالم. واالسـتثـناء الـرئيسي
مـن هــذا هــو فـــيــلـم جــيــمـس بــونــد
اجلـديد �نـو تـا تـو داي) �ال وقت
ـنـتــجـون من لــلـمـوت) الــذي أجـلـه ا
نـيـسـان إلى تـشريـن الثـاني.ويـراقب
التـنفـيـذيون في شـركات اإلنـتاج عن
كثب انتشار فيروس كورونا وجدول
ـقرر مواعـيـد األفالم الـقادمـة. ومن ا
أن يـــــنــــــطـــــلـق مـــــوسـم الـــــصــــــيف

WM¹eŠ w²¹U

UNðÒbł qOŠd

ULMO « —Ëœ w  tŠdD  Î«bONLð ‰Ë_« t{dŽ w  Êôu

Issue 6608 Thursday 12/3/2020
الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6608  اخلميس 17 من رجب 1441 هـ 12 من آذار (مارس) 2020م

عبد القدوس قاسم
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تــكـــون والـــدة ... ابـــنــة حـــبـــيــبـــتي
جـعـلـتـنـي أفـرد شـعـري).لـكن الـفـيـلم
ســيــعــرض في دول عــربــيــة أخــرى
منـهـا البـحرين ولـبـنان ومـصر وفـقا

للبي بي سي.
وتــفــيـــد وســائل إعالم بــأن روســيــا
تـعلقة نـاظر ا حتايلت عـلى بعض ا
وضوع وذلك بـتغيير تـلك الكلمة با
إلى (شـريـكــة) وجتـنـبت ذكـر جـنس
شـخصـيـة سبـيكـتـر وهي شـخصـية

مساعدة في الفيلم.
ـمـثــلـة ويث في مـقـابـلـة مع وقـالت ا
مـجـلـة (فـاريـتي) إن (اجلـزء اخلاص
باستخدام كلمة حبيبتي كان فكرتها

هي).
وأضـافت (أنهـا اقـتـرحت ذلك قـائـلة:

{ لـوس اجنـلـوس  —وكـاالت - مـنع
ـــتــحـــركــة عــرض فـــيــلم الـــرســوم ا
ضي قـدما) أحدث أفالم "أونورد "(ا
شــركــة بـــيــكــســار في عــدد من دول
الـشـرق األوسـط ألن فـيه إشـارة إلى
.ولن يعـرض الفيلم زوجت مـثليـت
في الـكويت وال عـمـان وال قـطر وال
السعودية بـحسب ما ذكرته وسائل
إعـالم في هـــولـــيـــوود.وتـــظـــهـــر في
الـفيـلم شـخصـية سـبـيكـتـر ضابـطة
الشـرطة الـتي أدت دورهـا صوتـيا

لينا ويث. 
وتعد أول شـخصية مـثليـة تظهر في
أفالم ديـزني-بـيـكـسـار.واسـتـخـدمت
سبيكتر كلمة (عشيقتي أو حبيبتي)
في هـذا الـنص:(لـيس من الـسـهل أن

هــو صـوت شـخــصـيـة مــثـلـيــة كـمـا
ـناسب أعتـقـد. ولـست أظن أنه من ا

هل أسـتطـيع أن أقـول كلـمـة حبـيـبة
هل هذا جـيد? خـاصة أن صـوتي أنا

أن أقـــــول زوجــــــتي فــــــقـــــد كــــــانت
الــشـخـصــيـتـان مــثـلـيــتـ وكـان مـا

اتفقنا عليه شيئا مثيرا).
ـضي قـدمـا) شـبـاك وتـصـدر فـيـلم (ا
الـتـذاكـر في أمـريـكـا  لـدى افـتـتـاحه
ـبيـعات قدرت في نهـاية األسـبوع 
بـ 40 مليون دوالر وهو ما يتماشى

مع ما كان متوقعا.
وكـــــــــان اإلقـبـال عـلى دور الـعـرض
قـد انــخــــفض مع نــهـايــة األسـبـوع
وإن كـان ثمـة خـبـراء ال يعـتـقدون أن
ذلـك بـــســـبب اخلــــوف من فـــيـــروس

كورونا.
لكن الـفايـروس أجبـر منـتجي أحدث
أفـالم جـــيـــمس بـــونـــد عـــلى إرجـــاء
عـرضه حــتى مـوسم الــصـيف حـتى

تـــرى هــولـــيــوود آثــار انـــتــشــار
الفيروس على بيع التذاكر.

وكانت روسـيـا قد مـنعت الـعام
ـــــاضي مـــــشــــاهـــــد في أفالم ا
سابـقة يدور أحـدها حـول حياة
ـــؤلف ســــيـــر إلـــتــــون جـــون ا
ـــثـــلـي وفـــيـــلم ـــوســـيـــقـي ا ا
نتقمون  —آفينجرز) اجلديد (ا
(لـــعـــبـــة الـــنـــهـــايـــة) بـــســـبب

ثلي. اإليحاءات ا
وقــد حُـظــر فـيــلم شـركــة ديـزني
(اجلمـيـلة والـوحش) عام 2017
في بـعض األسـواق التـي كان من
بـيـنــهـا الـكـويت ومـالــيـزيـا بـسـبب
إشــارات إلى إحــدى الــشــخــصــيــات

ثلية فيه. ا

ـيـزانـيـة. وإذا أبـقى أفالم ضـخـمــة ا
ـنازل أو فـيـروس كورونـا الـنـاس بـا
ـزيد مـن دور السـيـنـما أدى إلغالق ا
فـســيـهـدد ذلك عــائـدات األفالم خالل
أكـــثــر مـــواسـم هـــولـــيـــوود ربـــحــا.
وأغـلـقت دور الـسـيـنـمـا أبـوابـهـا في
أنحـاء الـص وإيـطـاليـا وأجزاء من
فـــرنــســـا. وقــال مـــســؤول الـــتــوزيع
احملــلـي في وارنــر بـــراذرز لإلنــتــاج
السـينـمائي الـتابـعة لشـركة (إيه تي
آنــــد تي) جـــيف جــــولـــدشـــتـــاين إن
(الـوضع يــضع شـركــات اإلنـتـاج في
مــوقـف غــيــر مـــألــوف). وأضــاف أن
(وارنر براذرز لـم تؤجل طرح أي من
أفالمها لكـننا منفـتحون. سنضع كل
شيء في االعتـبار ونـرى كيف تـسير
الك األمور). وقـال االحتـاد الـوطني 
دور الــسـيــنــمــا إن (عـرض األفالم ال
يزال آمـنـا من النـاحيـة الـصحـية في
ناطق وستظل دور السينما معظم ا

مفتوحة وفقا للضوابط احمللية).
ـتـوقع بـدء عـرض (موالن) في ومن ا
ـتحـدة يوم 27 آذار وهو الواليـات ا
الــنـسـخــة احلـيــة من فـيــلم الـرسـوم
تـحركـة الشـهيـر الذي يحـمل نفس ا
االسم. وبلـغت تكـلفـة الفـيلم اجلـديد
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نـعت نـقابـة الـفـنانـ الـعـراقيـ الـفـنان
سرحي والناشط في سـاحات التظاهر ا
عبدالقدوس قاسم الـذي اغتاله مسلح
مــجـهــولـ بــاطالق الـنــار عـلــيـة مــسـاء
الـثالثـاء وعــلى  احملـامي كـرار عـادل في


