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وحـطم فـيـنوم الـرقم الـقـيـاسي لـلـعروض
األولى في أكـتـوبـر إذ جتـاوزت إيـراداته
تــلك الـتي حــقـقـهــا الـعـرض األول لــفـيـلم
(اجلـــاذبــــيـــة األرضــــيـــة) )جــــرافــــيـــتي)
والبـالـغة  55.8ملـيـون دوالر بنـسـبة 43
ئة. وهـيمن فينـوم أيضا على إيرادات با
ية بتحقيقه 125.4 مليون السينما العـا
يا لألفالم دوالر مسجال رقما قياسيا عا
الـــتي تــعــرض لـــلــمــرة األولـى في شــهــر

أكتوبر.
ـــركـــز الـــثـــالث فـــيـــلم (قـــدم وجـــاء في ا
صغـيـرة) (سـمول فـوت)  بـإيرادات 14.4
مليـون دوالر. الفليم من بـطولة تـشانينج
تاتوم وجيمس كـوردن وزيندايا وإخراج

كاري كيركباتريك وجيسون ريسيج.
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 تُوج الـفـيلم الـسـوري (دمشق -
حـلب) لـلـمـخـرج بـاسل اخلـطـيب
بجـائزة مسـابقـة األفالم العـربية
الـطويـلـة مـسـابقـة نـور الـشريف
في الــدورة الــرابــعــة والــثالثــ
هرجان اإلسـكندرية الـسينمائي
ــتـــوسط. وفــاز لـــدول الــبـــحــر ا
بــــــجـــــائــــــزة أفــــــضل مــــــخـــــرج
الفلسطيني رشيد مشهراوي عن
فـيـلـم (كـتـابـة عـلى الــثـلج) فـيـمـا
ذهـبت جــائـزة أفـضل ســيـنـاريـو
للـمغربي عـثمـان أشقـرا عن فيلم

(ولولة الروح).
ـــثل وفــــاز بــــجـــائــــزة أفـــضـل 
نعم شويات عن التونسي عبد ا
دوره في فـــيـــلم (مـــصـــطــفى زد)
بينما تقـاسمت السورية سوزان
ــغـربــيــة سـعــيـدة جنم الــدين وا
ثلة.وفاز باعدي جائزة أفـضل 
ــثل مــســاعـد بــجــائـزة أفــضل 
السوري غسان مـسعود عن فيلم
(كــتــابـة عــلى الــثـلـج) وبـجــائـزة
ثـلة مـساعدة الـلبنـانية أفضل 
كـــــارول عــــبــــود عـن دورهــــا في
الـفـيـلم الــلـبـنـاني (شـهـيـد).وفـاز
بجائزة أفـضل عمل أول أو ثاني

ـغـربي حمـيـد باسـكيت اخملرج ا
عن فــيــلـمـه (صـمت الــفــراشـات)
فيما نال الفيلم اللبناني (شهيد)
لــلـــمــخــرج مــازن خــالــد جــائــزة
أفضل إجناز فني.وذهبت جائزة
جلـنة الـتـحكـيم اخلـاصـة للـفـيلم
التونسي (مصطفى زد) للمخرج

نضال شطا. 
وقـدمـت الـلـجــنـة شـهــادة تـقـديـر
للطفلة غالية عبد الكر اجلراح
عن دورهـــا في الـــفـــيـــلم األردني
(نـافــذة سالم) وشــهـادة تــقـديـر
أخـرى لـلـفيـلم اإلمـاراتي (عـاشق
عموري) تـشجـيعا لـفكرة الـفيلم
وكــذلك شــهـادة تــقــديــر لـلــفــيـلم
اجلـــزائــري (زوس) عن اإلنـــتــاج
شترك.  اجلزائري/البرتغالي ا
واســتــحــدثت جلــنــة الــتــحــكــيم
ــصــري عـلي بــرئــاسـة اخملــرج ا
عــبــد اخلــالق جـائــزة الــتــمــثـيل
الـكـبـرى الـتي مـنـحـتـهـا لـلـممـثل
الــســوري دريـــد حلــام عن فــيــلم
(دمـشق - حـلب).وقـال حلام (84
عــامــا) في كــلـمــة عــقب تــســلـمه
ـهـرجان اجلـائـزة بـحـفل خـتـام ا
سرح الذي أقيم مساء  االثن 
مــكــتــبـــة اإلســكــنـــدريــة (شــكــرا
لزمالئي طـاقم عمل فـيلم ’دمشق

{ لـــوس اجنـــلـــوس- وكــاالت -
ــغــنـيــة األمــريــكــيـة أثــار قــرار ا
تـايـلـور ســويـفت كـسـر صـمـتـهـا
بشأن الـسياسـة عاصفـة االثن
ـعلـق عـجبـ وا مع انقـسـام ا
بشأن مـا إذا كان ينـبغي لواحدة
من أكبر جنمات موسيقى البوب
اإلفصاح عن ميـولها السـياسية.
وظلت سويفت ( 28عاما) بـعيدة
عـن الــــصـــراع الــــســــيــــاسي في
ـتحـدة عـلى النـقيض الواليـات ا
مـن نــظــيـــراتــهــا األكـــثــر جــهــرا
واقـفهن الـسيـاسية مـثل كاتي
بيـري وبينـوسيه الـلتـ تؤيدان
ــقــراطي ومــســانـد احلــزب الــد

اجلمهوري كيد روك.
لكن سـويفت أبـلغت  112ملـيون
متابع لها على إنـستغرام (بأنها
قراطي في تساند مرشح د
تــنــيـسي وســتــصـوت لــهــمـا في
انـتــخـابـات الــتـجـديـد الــنـصـفي
لــلـــكــوجنــرس فـي الــســادس من
نـوفـمبـرتـشـرين الـثـاني).وكـتبت
سويفت قائلة (كنت مترددة فيما
مـضـى أن أعـبــر عـلــنـا عن آرائي

الـسـياسـيـة لـكن نـظـرا لألحداث
الــعـــديــدة الــتي مـــررت بــهــا في
حـــيــاتـي وشــهـــدهــا الـــعــالم في
اضـيـ فإنـني أشـعر العـامـ ا
بـاخـتالف كـبـيـر حيـال ذلك اآلن)
وقــالت ( إنــهــا مــؤيــدة حلــقــوق
ـثلـيـ وحـقـوق النـسـاء وأنـها ا
مناهضـة للعنـصرية) وأضافت (
ال أسـتـطـيع أن أصـوت لـشـخص
لن يــكـون مـســتـعــدا لـلــقـتـال من
أجل كـرامــة جـمـيع األمــريـكـيـ

بغض النـظر عن اللـون أو النوع
االجتماعي أو من يحبون).

وأفــــادت بـــأنــــهــــا ســــتــــصـــوت
قراطي فيل بريديس في للد
انتخابات مجلس الشيوخ وجيم

كوبر جمللس النواب.
وحصلت تـعلـيقات سـويفت على
 1.5مــــلـــــيــــون إعـــــجــــاب عـــــلى
صفحتـها على إنـستغرام. لـكنها
أغـضبـت العـديـد من احملـافـظ

خــاصـــة في أوســاط مـــوســيــقى
الـــريف حــيـث بــدأت كــمـــراهــقــة
وشــقت طـريـقــهـا لــتـفـوز بــعـشـر

جوائز جرامي.
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كـــشــفت مـــجــلــة (فـــرويــنــدين)
ــعــنــيــة بــاجلــمــال ــانــيــة ا األ
والـتــغـذيـة  عن احـتـواء بـعض
وصـــفـــات الـــعــــصـــائـــر عـــلى
عــنــاصــر غــذائــيـة قــادرة عــلى
تعـزيز الـعنـاية بجـمال الـبشرة

والشعر.
إليك وصفات العصائر:

ÍbMN « dDH «

ويتم حتضير العصير بإضافة
كـوب من الـفطـر الهـندي قـليل
الـــــدسم مـع نـــــصف كـــــوب من
اجملـــــمـــــد ونـــــصف كـــــوب من
اخلــوخ اجملـمـد ومـلـعـقـة عـسل
ومــلـعـقـة صــغـيـرة من خالصـة

لح. الفانيليا مع القليل من ا
wK F « ŸdI «

ويتكـون هذا العصـير من ثمرة
كمثرى منزوعة النوى ومقطعة

مـع مــوزة نــاضـجــة وكــوب من
هروس مع 70 القرع العسلي ا
غــرامـاً من الـزبـادي الــطـبـيـعي
واحـد سنـتـيمـتـر من الزجنـبيل
قشر وربع ملعقة صغيرة من ا
ـطحونة ومـلعقت من القرفة ا
رقـائق الـشـوفـان ونـصف كـوب

من حليب اللوز.
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يـخــلط كـوب حــلـيب الــلـوز مع
نـصف كــوب من الـعـنب الـبـري
اجملـمد وثـلث كوب من الـبنـجر
األحـمـر مع عـصـيـر لـيـمـونـتـ
ـيـة ــر ومـلــعـقــة كـبــيـرة من ا
اإلسـبـانـيـة ومـلـعـقـة طـعـام من
شــراب الـقـيــقب. وتـوضع هـذه
ـــكــــونـــات لــــكل وصــــفـــة في ا
اخلالط ويـــتم خـــفــقـــهـــا حــتى
الــوصــول إلى قـــوام مــنــاسب
وبــعــد ذلـك تـقــدم فـي األكـواب.
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ـــثل وفــــاز بــــجـــائــــزة أفـــضـل 
الــكــرواتي يـانــكــو بـوبــوفــيـتش
فوالريـتش عن دوره في فـيلم بال
هــزل (كــومــيك ســانـس) بــيــنــمـا
فــازت اإلســبــانــيــة/الــســويــديــة
اجنـــريــد جــارســيـــا جــونــســون
ثـلة عن دورها بجـائزة أفـضل 

فيلم (آنا بالنهار).

{ لنـدن- وكـاالت - شـارك االحد
نحو ألف شـخص مع كالبهم في
ان الـبريـطاني مسـيرة إلى الـبـر
يوم األح للمـطالبـة بالتراجع عن
اخلــــروج من االحتــــاد األوروبي
عــبــر اسـتــفــتــاء جـديــد. ويــقـول
ـــصـــلـــحــة مـــنـــظـــمـــو حـــمـــلـــة 
احلـــيـــوانــات األلـــيــفـــة ســـمــيت
ووفــريــنـدوم ( تــلك احلــيــوانـات
ستعـاني من اخلروج من الـتكتل
ألن نـقـصـا سـيـحـدث في األطـباء
الــبــيــطــريــ وســتــزيــد أســعـار
أطــعــمــتــهــا).وشــاركت كالب من
ساللة بريطانية وأخرى فرنسية
ــســيـرة الــتي جــابت وسط في ا
لــنـــدن.ووضــعت في رقـــبــة كــلب
الفتة تـقول (إنه يـنبح احتـجاجا
عـــــــلـى اخلـــــــروج مـن االحتـــــــاد
األوروبي).وتــدعم تــلـك احلــمــلـة
حـمـلـة أوسع تـطـالب بـاسـتـفـتاء

WOÝUOÝ …dO  w  ÊbMKÐ »öJ « »U× √

—U×²½ù«Ë ‰ƒUH² «

Âö « b³Ž #U

fatihabdulsalam@hotmail.com

وصل والـرمـادي وتـكريت باسـتـثـناء اسـتـعـادة مـدن ا
واحلويـجـة ومـا يـتبـعـهـا من يـد االرهاب  وهـو مـنـجز
كـبيـر توافـر على تضـحيـات عظـيمة لـكنه غـير مـكتمل
ــادي بــســبب الــعـــجــز الالحق في اصالح اخلــراب ا
ـعنوي والـسياسي  فـإنّ البلـد جتذر فيه والنـفسي وا
ـدنــيـة وتــدهـورت الـفــســاد وانـســحـقـت فـيه احلــيــاة ا
اخلــدمـات األســاســيــة لــعـيش اإلنــســان  والــبــصـرة

الشاهدة الشهيدة على ما نقول .
مـوازنـة الدولـة الـتي تـعـتـمـد على الـنـفط تـتـمـتع  الـيوم
بسعر عال للبرميل جتاوز الثمان دوالراً ومقبل على
التسـع بثقة  ومـوارد الدولة االخرى ينـخرها فساد
كبير  جـميع األطراف القياديـة في اجلسم السياسي
احلـاكم تـعـرف به  وهي مـوارد تـوازي نـصف الـثروة
ـؤسـسات النـفـطـيـة وتـكـفي لـسد الـكـلـفـة الـتـشغـيـلـيـة 
ووزارات الـدولـة فـيمـا لـو  حـسـابـهـا بـدقـة ونـزاهة 
وأقـــصــد مــوارد الــضـــرائب واجلــمــارك  وااليــرادات

الدولية األخرى .
ـكن أن تكون ال توجـد عالمات تـشجع عـلى التـفاؤل 
عتـبـة للـولـوج الى عالم جـديـد للـتـشكـيل احلـكومي. ال
تــقل لي حــكــومــة جـديــدة واســطــوانــة اجملــرب وغــيـر
ستقل كل شيء يتبدد اجملرب والتكنوقراط والوزير ا
هبـاءً  كـمـا حـصل مـراراً ألنّ الـنـهج اجلـديـد لم يـولد
ــلــفــات االســاســيــة الــتـي جـاءت بــعــد في مــعــاجلــة ا
باالرهاب الى الـبلد  فاالرهـاب جاء في ركاب أسباب
وهـو مجرد نـتيـجة  وال يـزال احلال كـما هـو عليه في
الـتــعـاطي الــسـيــاسي الــقـد يــتـكــرر في صـيــاغـات

جديدة . 
ـــفــردات الــتـي جــاءت في ســـيــاق تــشـــكــيل جـــمــيع ا
احلـكومة الـسابقـة حاضرة الـيوم في سـياق التـشكيل
ـقبـلة بـعد اجلـديد وسـتظـهـر في بيـان اعالن الوزارة ا
أســابــيع حــتــمــاً لــكن الــنــتــائج هي مــانــراه فـي هـذا

التردي العام .
ال تـتــفــاءلـوا من دون مــنــجـز حــقــيـقـي  ألن الـتــفـاؤل
فـتقـد لقـرارات ذات ثقـة تـعيـد البـناءات االقـتصـادية ا
والـســيـاســيـة واألمـنــيـة من دون فـســاد أو تـخـريب أو

طائفية هو ضرب من االنتحار .
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مـلكة العربيـة السعودية قد قـدور القول اآلن  أنّ موقع ا صار با
عتق تغيّر كثيراً في خارطة قلب أمـريكا وهواها وعشقها القد ا
 وإنّ األمـور قـد تـبــدلت بـ الـبـلـديـن احلـلـيـفـ الــشـريـكـ غـيـر
ـتكافـئ  لـيس في العهـد التـرامبي القـائم اليـوم  بل بدأ فعـلياً ا
في عـهــد الـرئـيس الـبـائـد بـاراك اوبــامـا  حـيث  حتـريك قـانـون
أمـريكي نـائم عـلى رف الـنسـيـان  يسـمح لـلـمواطـنـ األمريـكـي
وباقي ضحايا تفجيرات سبتـمبر الشهيرة  برفع قضايا تعويض
ـمـلـكـة دسـمـة أمـام احملـاكم األمـريـكـيـة  مــا يـكـلف تـالـيـاً خـزنـة ا
عشرات مليارات الدوالرات  وقد ينفتح الباب واسعاً أمام عملية

(حلْب) ضخمة ومتصلة .
علنة التي بدأها الرئيس التاجر اجلديد اآلن هو الطريقة الفضـة ا
دونـالـد تـرامـب احلـامل بـيـمـيـنه بـنـدقـيـة لإليـجـار  في تـعـامـله مع
الريـاض بصورة قـد تكون غـير مسبـوقة في التـأريخ احلديث على
ـهانة األقل  وهي مـستـلة تمـاماً من بـاب اشعـار الطرف اآلخـر با

والذل والدونية أمام شعبه ونفسه.
فـتــرامب قــال لـلــمـلـك سـلــمــان بـفــصـيـح وسـلــيط الــلـســان وأمـام
باشـر ولثالث مـرات متتالـيات  أن علـيك أيها الكـاميرات والـبث ا
ا لك العزيز أن تدفع لنا طوعاً ثمن حمايتنا لكم  والتي لوالها  ا
ـلك بـقــيـتم في احلـكم أكـثــر من أسـبـوعـ  فــجـاء الـرد من ابن ا
وولي عـهـده مـحـمـد  ضـعـيـفـاً وخـجـوالً ومـيـتـاً واضـافـة مـجـانـيـة
ريـضة التي اخـتارتـها السـعودية هـانة والتـبعـية ا شـهد ا اخـرى 

لها منذ أزيد من سبع سنة .
لـــقـــد ورّط الــذئـب األمـــريــكـي اخلـــروف الــســـعـــودي الـــســـمــ 
سـتنقـعات شـاسعـة خاسـرة  وجعلـه نهبـاً لسـكاكـ القـصاب

الغالظ .
قـيـل أنَّ من يـهـن يـســهل الــهـوان عــلــيه  والــسـعــوديــة تـدفع اآلن
ـطـلـقـة لــلـوحش األمـريـكي احلـرامي مـتـأخـرة  ســعـر تـبـعـيـتــهـا ا
اجلشع  وتنفيذهـا ألوامره القذرة في تدميـر وحرق سوريا وليبيا
والـيـمن  وقـبل ذلك مسـاهـمـتـها هـي وأخيـاتـهـا محـمـيـات اخلـليج
تـمـثـلة بـكـارثـة غزو الـعـراق وقـتله ة الـعـصـر ا الـعـربي  في جـر
وتـفـكـيـكـه وافـسـاده ومن ثم تـسـلـيـمه كـنـزاً هـائالً الى دولـة الـشـر
ــطـبخ األمـريــكي اإليـراني الــثـانـيــة إيـران  وفق شــروط وأجـواء ا

التخادمي التبادلي احلقير .
وألنّ الـــدينَ نـــصــيـــحــة  وألن ال عـــاقل راشــدا يـــتــمـــنى أن تــدب
ـملكة ومـا حولها  أدعو ـنتظرة فوق أرض ا الفوضى األمـريكية ا
ــلك ســلــمــان وولي عــهــده احلــاكـم بــأمــره  أن يــتــخــذ قـرارات ا
مـستعـجلة تـفضي الى االنسـحاب الفـوري من مستـنقعـات سوريا
ـشكـلـة الـغبـيـة مع قـطر  وهي وكـيل ثـقة والـيمن ولـيـبـيا  وغـلق ا
ملكـة حكومـة وشعباً من مـريح بالنسـبة ألمريـكا  وبهذا سـتنقـذ ا

سيناريو متوحش جديد .
أغـلب الـظن انـه سـيـؤدي الى حـرقــهـا وتـفـكــيـكـهـا وحتــويـلـهـا الى
امارات وقـبائل متـقاتلة  ال مـلك فيهـا وال مليك  وبـعدها ال دموع
مــسـكــوبـة عـلـى اخلـد والـلــحى تـنــفع  وال الـنــدم وعض األصـابع
سيرقق قلب الوحش األمـريكي الساقط  وقلب
ـشــهـد  مـثل الـولـي الـفـقــيه الـذي سـيــراقب ا
قصّـابٍ جبـان ينطـر مَن سيـوجه طعنـة الركوع

ويزرعها في خاصرة اجلمَل .
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قدمت الدار الـعراقية لألزيـاء عرضاً تاريـخياً لألزياء
الـبــابـلـيـة خالل زيـارة خـبـراء الــهـيـئـة االسـتـشـاريـة
تـابعة تـنفـيذ ما ورد في لـليونـسكـو الذين حضـروا 
ي اجلمعة ملف إدراج بابل على الئـحة التراث الـعا
اضـية و وضح الـعرض احلـقب الزمـنيـة حلضارة ا

تسلسلة . راحلها التاريخية ا بابل 
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تـصـدر فـيـلم (فـيـنـوم) إيـرادات الـسـيـنـمـا
األمريكية مـطلع األسبوع احلـالي محققا
إيـــرادات قـــدرهـــا 80 مـــلـــيـــون دوالر في
عطـلته األسبـوعيـة األولى. والفـيلم الذي
يـروي قـصـة بـطل خـارق من بـطـولـة توم
هــاردي ومــيـشــيل ولــيــامـز وريــز أحــمـد
وإخراج روبـن فلـيشـر. وجـاء فيـلم (مـولد
ــركـز جنــمـة) (إيه ســتــار إز بـورن)  في ا
الــثـانـي بـإيــرادات قــدرهـا 42.6 مــلــيـون
دوالر. والـفــيـلم من بــطـولـة لــيـدي جـاجـا
وبــرادلي كــوبــر وســام إلــيــوت وإخـراج
بـرادلـي كـوبـر. وسـجـل الـفـيـلــمـان أفـضل
أداء في عـطـلـة أسـبوعـيـة بـشـهـر أكـتـوبر

على اإلطالق في أمريكا الشمالية.

تميز - حلب ‘وعرابهم اخملرج ا
بــــاسـل اخلــــطــــيب الــــذيـن لـــوال
محبتهم وإخالصهم ما نلت هذه
اجلــــــائــــــزة).وأضــــــاف (أهـــــدي
بــاســـمــكم هــذه اجلــائــزة ألمــنــا
الصابـرة الصامـدة سوريا).وفي
مـسـابـقــة األفالم الـطـويـلـة لـدول
ــســـابـــقــة ـــتــوسـط ا الــبـــحـــر ا

فيلما الرسمـية والتي ضمت  14
من  13دولـــــة فــــاز بــــاجلــــائــــزة
الــكــبــرى الـفــيــلم اإلســبــاني آنـا
بالـنـهار (آنـا دي ديا) لـلـمخـرجة
أنــدريــا جــاوريـتــا فــيــمــا ذهـبت
جـائزة جلـنـة الـتحـكـيم اخلـاصة
نجم للـفيـلم السـلوفـيني عامـل ا

(ذا ماينر) للمخرج حنا سالك.

شعـبي عـلى خـطة رئـيـسة وزراء
بـريطـانـيا تـيـريـزا ماي لـلـخروج
من الـــتــكــتل. وفـي الــطــريق إلى
شاركون الكالب ان أوقف ا البر
فـي عــدة مـــراحــيض عـــمــومـــيــة
لـتـشــجـيـعـهـا عــلى الـتـبـول عـلى

صـــور مــؤيـــديـن مـــتـــحـــمـــســ
لــلــخــروج من االحتــاد األوروبي
مــثل وزيــر اخلـارجــيــة الــسـابق
بوريس جـونـسون ونـايـجل فرج
الزعيم السابق حلزب االستقالل

البريطاني.


