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ـفـاوضــات مع الـشــركـات االجـنــبـيـة كـيف تــدار ا
الـعمالقـة في الـعـراق ?  هل توجـد قـواعد وأسس
تتـوارثـها احلـكـومـات لالهتـداء بـهـا عنـد اجلـلوس
الى طـاولـة الـتفـاوض من اجل اقـرار اسـتـثـمارات

معينة في القطاعات الكبرى ?
هل تقـوم احلكـومة بـاستـشارة اخلبـراء من خارج
ـبــاشـر في اثــراء الـتــفـاوض الـوسط احلــكـومـي ا
طالب العراقية الواجب تنفيذها من قبل وحتديد ا
ـوافـقـة عـلى الـشـركـات خلـدمـة الـعــراقـيـ لـقـاء ا

عطاءاتها االستثمارية ?
ـيـة لـو جـرى إلـزام الـشـركـات االسـتـثـمـاريـة الـعـا
ببـناء مدارس ومشـاف صغيرة وجتـهيزها في كل
ـشروع االسـتثـماري مـنطـقة جـغرافـية يـقع فيـها ا
في قطاع الـنفط أو الغاز او الكـهرباء أو سواها 
حلـصـلـنـا عـلى عـمـلـيـات تعـمـيـر ذاتي من دون أن
تـنـشـغل االجـهـزة احلـكـومـيـة  ومـوازنـتـهـا الـعـامّة

وحواشيها الفاسدة بذلك .
ـكن الـوصـول الـى مـسـتـوى بـنـاء أفـران خـبـز  و
آلي مـتعـددة االغراض  كـمـساهـمـة من الشـركات
االصـغر حـجـماً الـتي حتـوز على الـعقـود الـكبـيرة
ــواد االولــيــة مع الــزامــهـــا بــتــوريــد الــطـــحــ وا
دة سـنـة  كمـا تـلـتزم االدارات احملـلـية إلدامـتـهـا 
بأسـعار رمـزية للـطبـقات االقل دخالً وحـظاً وهي

االغلبية الشعبية في العراق .
ـــيــة ـــكن أن تــرفـض أيــة دولـــة أو شــركـــة عــا ال
ــطـــالب الــعــراقــيــة لــتــنـــمــيــة اجملــتــمع وحتــريك ا
اقـتـصـاده في اطـار االسـتـثـمـار الـذي تـنـجـزه في
العراق  ذلك انّ بلدنا خارج من حروب متعددة 
وكانت معظم البلدان سبباً فيها بشكل أو بآخر .
هل هــنـاك مـن يـفــكــر في اطـار اســتــراتـيــجي في
اسـتثـمـار الـشركـات الـتي تـتطـلع السـتـثمـاراتـنا 
وهي تـعرف كم سـتربح في بالدنـا في ح انّ ما
ثل الـطمـوح احلـقيـقي للـقـيمـة الواجـبة تـدفـعه ال 

عليهم .
 من هنا يكون لشعار  العراق أوالً معنى .

لم يـكن صوتُهُ الذي يـدلُّ على عمـره  تمامـاً كما
سمعته البارحةَ عبر الهاتف . توقعتُهُ شاباً يخيّمُ
ا قـبـلهـا بـقلـيل . قال عـلى أول الـثالثيـنـات  ور
إنَّ به رغــبــة شــاســـعــة الحــتــســاء كــؤوس عــرقٍ
دسمـات بحانـة زوربا  وسأل عن البـنت الدلّوعة
عـبــيـر  ونـادل احلـانـة الـطــويل الـذي نـزل بـهـا 
ـعـتقـة  والرجل مـخلّـفاً وراءه أيـام وأزقـة أثيـنا ا
العـريض الـذي يشـبه جـورج حبـش  والشـحاذة
الـنـظيـفة الـتي تـطحن مـؤخرتـهـا البـارزة وحتكّـها
ائـدة  من أجل كأسٍ فـائضـةٍ  ونصف بـسـور ا
ديـنـارٍ يزرعـه اجلائـعـون  في الـسـاقـيـة الـبـاذخة
ب ثـدييـها الـضخـم  وماعـون الزالطـة الكـبير
ـعفّـر بـالـزعـفـران والـسـمـاق والـلـيـمـون الـبـلدي ا

العاطر  وأشياء أُخرى نسيتها اآلن .
لم أجنـح في إقـنــاعه بـأنَّ مــا يـتــحـدث عــنه  هـو
فـقط من مخـيالٍ منـثورٍ على جـسد قصـة قصيرة
 كنت كـتبتهـا قبل عشر سـن  لذا تركتُ األمر
ــكــان الـذي جملــلس اخلــمــرة الـدابّــة  ومــغــنّي ا
سيـبدأ لـيلـتَهُ بعـبد احلـليم حـافظ وصبـاح فخري
وليـلى كاظم الـساهـر  وحتمـاً سيـستـجيب ألن
ـواالت رافـدينـية السـكـارى الطـيبـ  فـيقـتـلهم 
عـجـيـبـة  سـتكـون كـفـيـلة بـتـنـشـيف مـا تـبقى من

فطورة باحلن . دماء القلوب ا
استـوطنّا مائدةً منـزويةً محروسةً بتـمثال السيّدة
 وشـيت عـمالق لـراقــصـة شـرقـيـة كــأنـهـا حتـيـة
كـاريـوكــا  وحـائط مـعـمــول من زجـاج شـفـاف 
يسمح للبصّاص النهم  بقنص أثاث الزقاق
البائس  الذي بـدا الليلةَ مثل حـمّامٍ مهجور نائم

على رائحة السابح القدامى .
لمْ تـأتِ عبير الـرائعة  وال الـسائحات األجـنبيات
َّ الـبخـيالت  وغاب مطـرب احلانـة وبهجـتها  و
استـبداله بأُغـنيـاتٍ من الصـنف الذي قـد يصيب

طبلة األذن بعطبٍ عظيم .
ثـمـة رائـحـة شـواء تـهبُّ اآلن من مـطـبـخ رشدي .
رشــدي نـادل طـيّب  يـحبُّ األدبــاء ويـعـلم مـا في
ــتــنّـ ــثــقــوبـة أبــداً  ونــحـن جــدُّ  جـيــوبــهـم ا
لتـأويالتهِ اإلسـتطـعامـية الـباذخـة  التي ال تـكلّف

اجليبَ إلّا وسْعَهُ .
الليلـةُ تأكل نفسها بنـفسها  وسوّاق السرافيس
ــكـنٍ  بــعــد نــوم الــبـــيض يــبــحـــثــون عن رزقٍ 

رور ودفتر العقوبات . شرطيّ ا
اً جداً  ولم سالم كـان كر جلـيسي وسمـيري ا
يـغــضب ألنـني لم أُتــمم عـلـيه
احلكاية  إذ تـباطأتُ وتلكأتُ
حــــتـى فــــزَّ ديكُ الـــــصــــبــــاح

اخمللّص.
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أطلـقت شركـة (وينج) لـتوصيل
ـنازل باستخدام الطلبات إلى ا
طـــائــرات مــســيــرة والــتــابــعــة
لـشــركـة (ألـفــابـيت) األمـريــكـيـة
تــطــبـــيــقــا جــديــدا بــاسم أوبن
ـــســـاعـــدة مـــشـــغـــلي ســـكـــاي 
ـسـيـرة في حتـديـد الـطـائـرات ا
أنــــــسـب األمـــــــاكـن واألوقــــــات
لتحليق طائراتهم أو هبوطها. 
كـانت الشـركة الـتابـعة لـ شـركة
ـمــلــوكـة جملــمــوعـة (جــوجل) ا
(ألــفـــابــيت) قــد حـــصــلت عــلى
مـوافـقـة الـسـلطـات األسـتـرالـية
لـتـقـد خـدمـاتـها فـي ضواحي
العـاصمـة األسترالـية (كـانبرا)
حـــيـث تـــقـــدم طـــائـــرات ويـــنج
خـــدمـــات تـــوصـــيل األطـــعـــمــة
والــقــهـوة أغــذيــة احلــيــوانـات

نازل.  األليفة وغيرها إلى ا
وأشـــــار مــــــوقع (تـك كـــــرانش)
ــتــخــصـص في مــوضــوعــات ا

الـــتـــكـــنـــولــوجـــيـــا إلى أنه 
إطالق الـتـطـبـيـق عـبـر مـتـجري
(آب ســــتـــور) لألجــــهـــزة الـــتي
تــــعـــمل بـــنـــظــــام الـــتـــشـــغـــيل
(آي.أو.إس) و(جــــــــوجـل بالي)
لألجــهــزة الـتـي تـعــمل بــنــظـام
التشغيل (أندرويد). ويستهدف
الــتـطــبـيق ســواء مــسـتــخـدمي
ـســيـرة لألغـراض الــطـائــرات ا
الترفيهية أو مشغلي الطائرات

بــــــــدون طـــــــيـــــــار لـألغـــــــراض
التجارية.

وكـــمـــا يـــشـــرح مـــوقع شـــركـــة
(ويـــنج) عـــلى اإلنـــتــرنـت فــإن
تطبيق (أوبن سكاي) يستهدف
تـــــســـــهـــــيل حتـــــديـــــد أمـــــاكن
وتـوقـيـتـات حتــلـيق الـطـائـرات
ـسـتـخدم ـسـيـرة سـواء كـان ا ا
(يــهـوى تــطــيـر الــطــائـرات) أو
شــركـة (تــســتــخـدم الــطــائـرات
ــسـيــرة ســواء لــلـمــراقــبـة أو ا

لتوصيل الطلبات).
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تــشــعــر بــخــيــبــة أمل إزاء قــرار
احملــكـــمـــة الــعـــلـــيــا فـي الــبالد.
ووصفت قرار احملكمة بأنه (ظلم
واضـح) حــــــسب مــــــا نــــــقــــــلت
دويتـشه فيله عن مـوقع صحـيفة
ـز) األمــريـكــيـة. (نــيـويــورك تــا
وخـسـرت نــوريل الـقـضـيـة الـتي
ـوضـوعات تـتعـلق بـأحـد أكـثر ا
إثـارة لـلــجـدل في الـبالد. وقـالت
في مقابلـة هاتفية مع الـصحيفة
األمـريـكيـة (إنـني وكـامـرأة يجب
أن أحصل عـلى احلمـاية لـكنني
كـــنت الـــشـــخـص الـــذي أصـــبح
ضـحــيـة) ذلك. وأضــافت: (يـجب
أن يـــعـــلم الـــنـــاس أنه عـــنـــدمـــا
نـتـعرض لـلـمـضايـقـة فال يـوجد
مــكـــان نــلـــجــأ إلـــيه). وأضــافت
نـــوريل أن مــــديـــرهـــا الــــســـابق
ـــدارس والـــذي يـــديــــر إحـــدى ا
الــثــانـويــة فـي مــديــنــة مــاتـارام
كـبـرى مــدن جـزيـرة لـومـبـوك لم
يعـاقب على مـضايـقتـها بل تمت
ترقـيته عـدة مرات بـعد الـواقعة

بحسب قولها. 
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جتدد اجلـدل في فرنـسا  وكذلك
فـي  إنـدونــيــسـيــا حــول قـضــيـة
الـتــحـرش في أمـاكن الــعـمل اثـر
لفقة اكتشاف عشرات احلاالت ا
بـقـصـد االرتـزاق وابـتـزاز اربـاب
الـعـمل  وذلك  بـعـد احلـكم عـلى
امرأة كشفت عن حتـرش مديرها
بــهــا وقــدمـت تــســجــيـال يــثــبت
صـحـة أقـوالـهـا. ودُشـنت حـمـلـة
واســعــة عــلى مــواقع الــتـواصل
تــسـعى جلــمع تــبـرعــات لـسـداد
ـالـيـة. وقـضت قـيــمـة الـغـرامــة ا
احملـكمـة الـعـليـا في إنـدونيـسـيا
على امـرأة بالـسجن سـتة أشـهر
بعد إدانتها بـنشر مواد فاضحة
ـة هـاتـفـيـة إثـر تــسـجـيـلـهـا مـكـا
ديرها في العمل وهو يضايقها
وتـقـد الــتـســجـيل لـلــمـحــكـمـة
كــدلـــيل ضـــد حتـــرش مــديـــرهــا
الـــســـابق بـــهـــا. وقـــالت نـــوريل
ماكنون ( 41عاما) والـتي عملت
كـأميـنة مـكـتبـة بـدوام جزئي في
مــدرســـة في جــزيـــرة لــومـــبــوك
اإلنــدونـيــسـيـة احملــافـظــة إنـهـا

والثانية كأن تقول لهم ابدؤوا
من الدقيقة الثانية وعشر ثوان.
ويـكـفي أن تـبـعث إلـيهـم برابط
وح سيقومون بفتحه سيبدأ
عـلى نحـو تـلقـائي من الـلحـظة
التي أردتـها أنت والـقيـام بهذا
األمـــر ســـهل جـــدا ويـــكـــفي أن
تـضـيف هذه اجلـمـلـة القـصـيرة
t=13m20s& إلى آخـر الرابط
وهذه اجلملة تشير إلى الدقيقة
 13و 20ثــــــانــــــيـــــة أمــــــا أنت
فـــإمـــكـــانك أن تـــخـــتــار حـــسب

رغبتك.
ن تـروقـهم الـصور وإذا كـنت 
تحركة GIFفإمكـانك أن تقوم ا
بالـتقـاطهـا وأنت تشـاهد مـقطع
ا الفـيديو عـلى اليوتـيوب ور
حتـظى بـشــعـبـيـة واســعـة عـلى
ـكن ـنـصـات االجـتـمـاعـيـة و ا

القيام بهذه العملية في ثوان.
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الـواحـدة وهـذا األمـر مـتاح من
smart خالل خـاصيـة تـعرف بـ
 downloadوبـعد الـقـيام بـهذه
الــعـمـلـيـة سـيـكـون بـوسـعك أن
تـــســتـــمــتـع إلى هـــذه األغــاني
حـــــتـى وإن لم تـــــكن مـــــتـــــصال

باإلنترنت.
وإذا كــنت من مـشــتـركـي خـدمـة
(يوتيـوب ميوزك بـرميوم) فمن
ـــيــزة الــوارد أن تـــكـــون هــذه ا
مـتـاحـة لديـك منـذ فـتـرة ويـقوم
ــوقع بـاخــتـيـار األغــاني الـتي ا
دأبت عـلى االسـتـمـاع إلـيـها ثم
يـقــوم بـتـحــمـيــلـهــا خالل فـتـرة
الـلـيل عـند االتـصـال من شـبـكة

الـ(واي فاي).
ـكن تشـغيل وفي ميـزة ثانـية 
الفـيديـو من حلـظة مـعيـنة فإذا
كــنت تـتــابع مـقــطـعـا وأردت أن
تــتــقــاسم مــشــهــدا مــعــيـنــا مع
أصـدقـائـك فـأنت ال حتـتـاج إلى
أن تــــوضح لــــهـم الــــدقــــيــــقــــة
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يـرتـاد الـنـاس مـوقع (يـوتـيوب)
في العادة ألجل مشاهدة مقاطع
الــفـــيـــديـــو ويـــشـــتـــركـــون في
الـقــنـوات الــتي يـهــتـمــون بـهـا
حـتـى يـتـلـقـوا إشـعـارات بـشـأن
فـضل لـكنـهم قد ال مـحتـواهم ا
زايـا التي يدرون بـالكـثيـر من ا
تتـيحـها أكـبر مـنصـة في العالم
ـشــاهــدة احملــتــوى. وبـحــسب
مـــوقع   cnetفـــإن إحـــدى هـــذه
ـــزايـــا الــتي ال نـــســـمع بـــهــا ا
تسـمح بتـحميل  500أغنية في
رة الـوحيـدة فضال عن إعادة ا
تــشــغــيل الــفــيــديــو من حلــظــة
مــعـيــنـة وتــشـغــيل الــتـرجــمـة.
ويصل عدد زوار موقع يوتيوب
إلى مليارين في الشهر الواحد
وحتول في العصر احلالي إلى
(بــديل) لـــقــنــوات الــتــلــفــزيــون
ـزايا الـكبرى التـقلـيدية. ومن ا
ــرة حتــمــيل  500أغــنــيــة في ا
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{ كــوبــنــهــاكن  –وكــاالت - كــشــفت
دراســة جـديــدة أن األشـخــاص الـذين
يــعـانــون الـبــدانـة ومــارسـوا تــدريـبـات
قـاومة شهـدوا انخفـاضا في نوع ما ا
من دهون الـقلب ترتبط بأمراض القلب
.وتـــوصل الــبــاحــثــون في والــشــرايــ
الــدراســـة الــصــغــيـــرة إلى (أن نــوعــا
مـــعــيــنــا من دهــون الـــقــلب الــنــســيج
الــدهـــني الــتـــامــوري انــخـــفض لــدى
ـرضى الـذين مـارسـوا رفع األثـقـال ا
ولـكن لــيس لــدى أولـئك الــذين عـمــلـوا
عـلى زيــادة قـدرتـهم عـلـى الـتـحـمل من
خالل التـمـارين الـهوائـيـة. وأدى هذان
الــنــوعـان مـن الـتــدريــبــات إلى تــقــلـيل
الـنــوع الـثـاني من دهــون الـقـلب وهي
األنـســجـة الـدهــنـيـة الــنـخـابــيـة والـتي
تــــرتــــبط أيــــضــــا بــــأمــــراض الــــقــــلب
). وقالت الـدكـتورة ريـجيت والشـرايـ
هوجـارد كريستـنسن التي قادت فريق
الدراسـة وهي باحثة في مـركز أبحاث
االلــتـهـاب والــتـمــثـيل الـغــذائي ومـركـز
أبحـاث النـشاط الـبدني في مـستـشفى
جـامعـة كـوبنـهـاغن (لقـد فوجـئـنا بـهذه

النتيجة).

بـاليود هي األسمـاك البحرية مـثل السلمون
وفــواكه الــبــحــر بـاإلضــافــة إلى الــبــروكـلي
انية والـكاجو. ووفقاً لتوصيات اجلمعية األ
لـلـتغـذيـة يحـتـاج البـالغ إلى مـا يتـراوح ب
 180و 200مــيـكــروغـرام من الــيـود يــومـيـاً
ــا وتـــزيــد احلـــاجــة إلـــيه عـــنــد احلـــوامل 
يـتـراوح ب  230و 260مــيـكـروغـرام عـلـمـاً
ـــكن لــلــحــامل تــغــطــيــة هــذا احلــاجــة أنه 
بــــتـــعـــاطـي أقـــراص الـــيــــود حتت إشـــراف

تابع.  طبيبها ا
ـانــيـة زيــلـكه وحــذرت خـبــيـرة الــتــغـذيــة األ
ـاء خالل فـصل شـفـارتـاو من أن قـلـة شـرب ا
الــصــيف تــرفع خــطــر اإلصــابــة بــاجلــفـاف.
وأوضــحـت شــفــارتــاو أن أعــراض اجلــفـاف
تـتمثل في الـصداع والتـعب وضعف الـتركيز
وجفاف اجللد واإلمساك وسرعة دقات القلب
واجلـــوع وتــغــيـــر لــون الــبـــول من األصــفــر
الـفاحت إلى األصفر الـداكن أو درجات البني.
ولــتـجــنب هـذه األعــراض تـنــصح شــفـارتـاو
ـاء بكـميـة كافـية ال تقل عن  1.5لـتر بـشرب ا
يـــومــيـــاً مع مـــراعــاة تـــنــاول اخلـــضــروات
اء والـفواكه احملتوية على نـسبة عالية من ا

كاخليار والبطيخ والعنب.
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ـــاني رالف ديـــكـــمـــان إن قـــال اخلـــبـــيــــر األ
الــشـبـاشب الـبالســتـيـكـيــة قـد حتـتـوي عـلى
مواد ضارة بالصحة مثل (الهيدروكربونات
الـعـطــريـة مـتـعـددة احلـلـقـات) الـتي تـسـبب
تــــهـــيج اجلــــلـــد وتــــرفع خـــطــــر اإلصـــابـــة
ـنتجات بـالسرطـان. وأوضح خبيـر سالمة ا
انية للـفحص الفني أن هذه لـدى الهيئـة األ
ـواد ومع تعرق القدم أو استعمال الكر ا

ـــســام تـــذوب وتـــتــوغـل في اجلـــلـــد عــبـــر ا
فتوحة.  ا

كن الـتعرف على هذه وأضـاف ديكمان أنه 
ـواد الـضـارة بـعـد انبـعـاث رائـحـة (حـلوة) ا
عـتادة. نـفـاذة أقوى من رائـحة الـبالستـيك ا
ولتجنب هذا اخلطر ال يجوز شراء الشبشب
من مـصـادر مـجهـولـة بل من مـاركات تـمـتاز
بـاجلـودة وتـتمـتع بـسمـعـة طـيبـة.  من جـهة
ـانية إمكه حذرت خبـيرة التـغذية األ اخـرى 
ريـزه من خطر قـصور الغـدة الدرقيـة بسبب
نــقص الــيــود وتــتــمـثـل أعـراضـه في زيـادة
الـوزن والشعور بالبرودة وشحوب الوجه
زاج. سـتمر بـالتـعب واعتالل ا والـشعـور ا
وأوضـحت ريـزه أن مـصـادر األغذيـة الـغـنـية
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ـصـريـة ريـهـام سـعيـد بـالـرغم من اضـطـرت اإلعالمـيـة ا
ـرضـيــة لـلـظـهــور أول مـرة مـنـذ اإلعالن عن مـعـانــاتـهـا ا
رض غـامض للكشفت عن وجـهها للرد على اصـابتها 
شـائـعــات أكـدت تـسـاقـط حلم وجـهـهـا بــالـكـامل. وأكـدت
ريهام أنها ال تعاني من مرض جلدي وأن حلم وجهها لم
يـســقط بـيــنــمـا رفــضت الــكـشف عن طــبــيـعــة مـرضــهـا
احلـقـيـقي وطــلـبت من مـتـابــعـيـهـا مـواصــلـة الـدعـاء لـهـا
لـيـكــتـمل شـفـاؤهــا. وكـانت ريـهــام قـد نـشـرت وصــيـتـهـا
وطـلبت دعـاء محـبيهـا لهـا . وكتـبت ريهـام: (أنا مـعنديش
مــرض جــلــدي ووشي مــوجــود ولم يــســقط احلــمــد لــله
بـشــكـركم عـلى دعــواتـكم وأنـا لــسه بـطـمـع في مـزيـد من
صـرية ريـهام سـعيـد قد الـدعوات).  وكـانت اإلعالميـة ا
خـضعت لعـملـية جراحـية صـعبـة بعد إصـابتـها ببـكتـيريا
ـرض خطرا ـثل هذا ا خـطيـرة يقـال إنهـا في وجهـها. و
كـبيـرا على حـياتـها والزالت هـناك مـحاوالت من األطـباء
قرر خ ومن ا للقضاء على البكتيريا قبل وصولها إلى ا
ــقـبـلـة. وشـدد أن تـخـضـع لـعالج مـكـثف خـالل الـفـتـرة ا
دة شهر األطـباء على ضرورة بـقاء ريهـام حتت العنايـة 
مع مـنع الــزيـارات عــنـهـا حلــ الـســيـطـرة عــلى الـوضع
صرية وجتـاوز احملنة. ومن احملتمل أن تغيب اإلعالمية ا
ـثـيــرة لـلـجـدل عن شــاشـة قـنــاة (احلـيـاة) لـفــتـرة غـيـر ا
مـحـددة. وكـانت رانـيـا شـقـيـقـة ريـهـام سـعـيـد أكـدت في
رض جلدي بل هو وقت سـابق أن ريهام غير مصـابة 
مـيكروب شديد داخل أنـفها وتخـوفت من أن ينتشر إلى
عـيــنـهــا أو مــخـهــا وهـو أمــر لـيـس له عالقـة بــاألمـراض

اجللدية ما اضطرها للخضوع لعملية دقيقة.
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تــــصـــــدر اجلــــزء الـــــســـــابع من
ـغامرة سلـسلة أفالم احلـركة وا
واخلــيـال الـعـلـمي سـبـايـدر مـان
والــــــذي جــــــاء حتـت عــــــنــــــوان
(سبايدر مان: فار فروم هوم) أو
نزل) (سبـايدر مان: بـعيـدا عن ا
إيــرادات الــســيــنــمــا بــأمــريــكــا
الشمالية هـذا األسبوع حسبما
أظهـرت تقـديرات اسـتوديـوهات

السينما مساء األحد.
وحـقق الـفـيـلم الـذي يـشارك في
بــطـــولــتـه كل من تـــوم هــوالنــد
وصــامــويل جـــاكــســون وجــيك
جـــيــلــنــهــال ومـــاريــســا تــومي
إيـــرادات بــلــغت  93.6مـــلــيــون

دوالر. 
ـــركــــز الــــثـــاني وتــــراجع إلـى ا
اجلـزء الـرابع من سـلـسـلـة أفالم
ـتـحـركـة والـكـومـيـديا الـرسـوم ا
ــغــامــرة (تــوي ســتــوري) أو وا
(حكاية لعبة) والذي يشارك في
أداء أصوات شـخصـياته كل من
تــوم هــانــكـس وتــيم ألــ وأني

بــوتس مـحـقـقــا إيـرادات بـلـغت
 34.3مــــلــــيــــون دوالر. واحــــتل
ـركـز الـثـالث فـيـلم الـكـومـيـديـا ا
وسيقى (يسترداي) واخليال وا
أو (أمس) والـــذي يــــشـــارك في
بـطـولـتـه هيـمـاش بـاتـيل ولـيـلي
جـيـمـز وصـوفــيـا دي مـارتـيـنـو
مــحـقــقـا إيــرادات بـلـغت 10.75

مليون دوالر. 
ـــركــز الــرابـع فــيــلم وجــاء في ا
الــــرعب واإلثـــارة والــــغـــمـــوض
(انـابــيل كـمــز هـوم) أو (أنــابـيل
تـأتي للـمـنزل) الـذي يـشارك في
بـطولـته فيـرا فارمـيجا وبـاتريك
ويــلــســون والــطـــفــلــة مــاكــيــنــا
جـريس مـحـقـقـا إيـرادات بـلـغت
 9.75مـــلـــيــــون دوالر. وحل في
ـغـامـرة ـركـز اخلــامس فـيـلـم ا ا
والـفـانـتـازيـا والـكـومـيـديا (عالء
الـــــدين) والـــــذي يـــــشـــــارك في
بـــطــولــتـه ويل ســمــيـث ومــيــنــا
مـــســعـــود ونـــاعــومي ســـكــوت
مـــحـــقــقـــا إيـــرادات بـــلــغت 7.6

مليون دوالر.
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