
5 L)« U¼“ËU& bFÐ s KO½ qLŠ

dšQ²*« »U$ù« ÊQAÐ ÎUýUI½ dO¦¹

—U−¹û  ÊËd¼UE²

يـعـيش الـعـالم الـيـوم واحـداً من أسـوأ أطـوار الـتـحـول
ـادي الــصـرف الـيــابس بـعــيـداً عن والــتـبــدل  نـحــو ا
الــروحي الــنــقي الــذي يــجـــــعل األرض أقلّ تــوحــشـاً

ولعنة.
شـهد شـاهد ولم يـقتـصر عـلى ا يـحدث هـذا في كل ا
السياسي الـذي قد يبيح الكـذب والسمسرة حتت باب
ارسـها اجلـميع  وهي الـتكـتيـك أو التـقيـة التي بـات 

اآلن ال مذهب لها وال دين .
يـزور رئيس دولـةٍ دولةً  فتـقوم ثـالثـة باستـئجـار مئات
واطـنـ األصـلـيـ  من أجل أن يـخـرجـوا الى مـقر ا
ـسؤول الزائر  ويرفـعون أمامه الفتـات مسيئة إقامة ا
ويـطـلقـون هـتـافـات ضد زيـارته  ويـطـلـبون مـنه تـنـفـيذ
مـطالب الـدولـة الـثـــــــــالـثة الـتي اسـتـأجـرتـهم ودفعت
لـهم أتـعــاب الـهــتـاف وثــقل الـيـافــــطـات بــقـوة الـدوالر

. ب ا
ولـكي تـكـون الــتـظـاهـرة أكــثـر دقـة وصـدقــيـة وإقـنـاعـاً
ـقـاولـة الـتي أخـرجت لـلــمـشـاهـدين  تـقـوم الـشــركـة ا
زار  هؤالء  بتجنـيد مواطن أقـحاح من أهل البلد ا
حــتى صــرنـا نــرى ونـســمع هــتـافــات تــطـلــقــهـا رعــيـة
ـانية  ضـد دول يكاد انـكليـزية وامـريكيـة وفرنسـية وأ
رتزق ال يـعرف حـتى اسمهـا ومكـانها ومن ـتظاهـر ا ا
هو حـاكـمهـا  وهـذه الشـركـات قد انـتـعشت جتـارتـها

صرية مع قطر . كثيراً بعد األزمة اخلليجية ا
واذا غضضـنا الع عن السـياسة كونهـا أحد الفنون
الـوسخـة  فـأننـا سنـرى نفـس تلك األسـاليب الـقذرة 
قــد زحـفت إلـى عـتــبــات وخـواصــر الــعــلـوم والــفــنـون
اجلـميـلة كلـها  فـصرنا نـرى ونلـمس عملـيات تـصنيع
ــنـــهــجــة ومـــعــلــنــة لـــشــعــراء ورســـامــ وروائــيــ
ـهـرجـانـات وقـصـاصـ  وحتـولت بــيـوت اجلـوائـز وا
والــرحالت الـلــذيـذة والــنـقـد ومــا حـوله  الـى دكـاكـ
تـلـمـيـع وتـرويج لـبـضــائع يـعـلم حــتى مـنـتــجـوهـا أنـهم

ليسوا األفضل .
في كـــرة الــقــدم حــدث األمـــر الــسيء بــطـــريــقــة أشــد
واخير السياسة والكتابة عموماً  ا وقع  وضوحاً 
فـحرم الـفـقـراء من مشـاهـدة لـعبـتـهم اجلـمـيلـة بـعد أن
صـار الـنـقل الـتـلـفـزيـونـي حـصـريـاً ومـكـلـفـاً ومـزعـجـاً
ـشاهـد  وانتـهت قصـة الالعب اخمللص الذي جليب ا
لن يـتخـلى عن فـريقه األول وجـمـهوره احملب  بـعد أن
بـــلـــغت (أســعـــار ) الالعـــبــ حـــاجـــز مــئـــات ماليــ
الـــدوالرات الــــدســـمــــة  الــــتي جتـــعـل الالعب وإدارة

شجع البائس . الفريق يضحكون على دموع ا
أما آخر مبتكرات الـرئيس التاجر دوني ترامب  فهي
قـيـام حـلـف (نـاتـو) عـربي أمـريــكي  سـيـكـون سالحه
حـــتــمـــاً مـــســـتــورداً مـن مــصـــانع
الــسالح األمــريــكــيــة الــعـمـالقـة 
وسـتـكون دمـاء ودمـوع الضـحـايا
احملـتــــــــمـلـ  عــربـيـة خــالـصـة

جداً .
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لــنــدن  –وكــاالت - أثــار وضع
مثـلة بريجـيت نيلسن طـفلها ا
اخلامس وهي في سن الـرابعة
واخلمسـ نقاشا بـشأن العدد
ــتـــزايــد مـن الــنـــســاء الالئي ا
يــسـتـخــدمن عـمــلـيــة الـتــلـقـيح
الــصـــنـــاعي لإلجنـــاب في سن
مـتـأخـرة. وقالت نـيـلـسن (إنـها
حـمـلت بــاسـتـخــدام بـويـضـات
كــانت قـــد جــمــدتـــهــا وهي في
األربـعــيـنــات من عـمــرهـا وهـو
خيـار يحظى بـشعـبية مـتزايدة
بــ الــنــســـاء الالئي يــســعــ
لــــــــتــــــــمــــــــديــــــــد ســــــــنـــــــوات
خــصــوبـتــهن).ويــقــول خــبـراء
اخلــصــوبــة (إن مـــتــوسط سن
األمــهـات يـتـزايـد بـشـكل مـطـرد
في كل أنـحـاء الـعالـم مع جلوء

الــنـــســاء عــلى نــحــو مــتــزايــد
لــعالج الـعـقم لـتـمـديـد سـنـوات

اإلجناب).
وجدد الـبعض مـطالـبة الـنساء
بــإعــطـاء أولــويــة لإلجنـاب في
سن الـشـبـاب والـسـنـوات الـتي
يـكن فيـهـا أكثـر خـصوبـة ولكن
آخـرين قـالـوا (إن عـلى مـقـدمي
اخلـــدمــة الـــصــحـــيــة مـــراعــاة
الــضـغـوط الـتي تــدفع الـنـسـاء

إلى تأجيل اإلجناب).
وقالت رئيسة أبحاث السياسة
في مـــــــؤســــــســـــــة بــــــريـــــــتش
بريجننسي أدفيزوري سيرفس
كاتـرين أوبرايـن (علـينـا إعطاء
الثقة للنساء التخاذ هذا القرار
بــأنــفــســهن.مــا نــحــتــاجـه هـو
توفـير خدمـة للرعـاية الصـحية

فريق فيلم حراس اجملرة

شي سياحية بفضل مسارات ا
ناظر الرائعة الكثيرة حوله وا
مـن عـلى قــمــته. وأدى الــزلـزال
الى انهـيار كـميـات ضخـمة من
الــصـخــور مـا حــال دون تـمـكن
ـتسـلـق من الـنـزول من على ا

اجلبل.
وقــــالت ســــفـــارة تـــايـالنـــد في
جاكـرتا ان  239من مـواطنـيـها
ـنـطـقــة احملـيـطـة عـالـقــ في ا

باجلبل.
كلم وقع الـزلـزال عـلى بـعـد  50
شمال شرق ماتارام كبرى مدن
جــزيـرة لــومــبــوك الـتي تــبــعـد
نــحــو مـئــة كــلم شــرق جــزيـرة

بالي السياحية.
واعـقب الزلـزال هزتـان قويـتان

واكثر من  100هزة ارتدادية.
وشـعـر الـسـكـان عـلى بـعد 100
كلم في جزيـرة بالي السـياحية
بـالــزلـزال دون ان تــرد تـقــاريـر

حول وقوع اضرار.
وجـرح نـحـو  160شـخـصـا في
لـــومـــبـــوك بــــســـبب الـــزلـــزال
بـحـسب مـا اعـلـنه مـسـؤول في

وكالة االغاثة من الكوارث.

وجلـأ نـحو  5141شـخـصا الى
مـــراكــــز ايـــواء مــــؤقــــتـــة وهم

ياه نظيفة. بحاجة 
وزار الــرئــيس جـوكــو ويـدودو
ــتـــضــررة االثـــنــ ـــنــاطـق ا ا
ــالي ووعـــد بــتـــقـــد الــدعـم ا

للذين خسروا منازلهم.
وانـدونيـسيـا ارخـبيل من آالف
اجلـزر تـقـع عـلى خط جـغـرافي
يـعرف بـ«حـزام الـنـار «يـطوّق
حــوض احملــيط الــهــاد حـيث

. تنشط الزالزل والبراك
وبـالــرغم من ان مـعـظم الـزالزل
الـتي تـضـرب هذا الـبـلـد بـشكل
متكرر ال تتسبب بأي ضرر اال
ان أنـدونـيسـيـا تبـقى في حـالة
حــــذر خـــــوفــــا مـن هــــزات قــــد

وجات تسونامي. تتسبب 
في  2004ادت مــــــــــــوجـــــــــــات
تــســـونــامي جنـــمت عن زلــزال
بـقـوة  9,3حتت الــبـحـر قــبـالـة
ســـواحل ســــومـــطــــرة بـــغـــرب
انـدونــيـسـيـا الى مـصـرع 220
الف شـــخـص في دول مـــطـــلـــة
عـلـى احملـيط الــهــنـدي بــيــنـهم

 168الفا في اندونيسيا.
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تدعم قراراتهن بدال من محاولة
إقـنـاع الـنـسـاء بـإجنـاب أطـفـال
في وقت غـير مـناسب بـالنـسبة

لهن).
وبـالنـظر إلى أن كـميـة ونوعـية
الــبـويـضـات تــتـراجع مع تـقـدم
الــسن يـنــصح اخلـبــراء مـعـظم
الـــنــــســـاء الالئـي يـــحـــاولن أن
يحملن في منتصف األربعينات
من أعـــــمـــــارهن أو بـــــعـــــد ذلك
بـــالـــتـــفـــكـــيـــر في اســـتـــخـــدام
بويـضات يـتم أخذهـا من نساء
أصـــغــر ســـنــا. ووجــد حتـــلــيل
جرى في اآلونـة األخيـرة لعالج
الــعـقم في 1279 مــعــهـدا عــبـر
أوروبـا أن نــحـو ثـلث الـوالدات
الــتـي تــمت مـن خالل الــتـــبــرع
بــبـــويـــضــات في 2014 كــانت

لــنــسـاء أعــمـارهن 40 أو فـوق
ذلك. وقـالت صـحـيـفـة كـارديـان
الـبـريطـانيـة (إن هـنديـة يُـعتـقد
أنها في السبعينات من عمرها
اضي وضـعت مولـودا الـعـام ا
بـاســتــخـدام بــويـضــات إحـدى
ــتـــبــرعــات فـي حــالــة أثــارت ا
نـــقــــاشـــا بــــشـــأن أخـالقـــيـــات
استخدام نسـاء مسنات عالجا
من أجل احلمل).وقال ريتشارد
كـنـيـدي رئـيس االحتـاد الدولي
جلـمـعيـات اخلـصـوبـة إن حمل
رأة وهي في اخلمسينات من ا
عمرها أو أكبر ليس أمرا يجب
تـشـجـيـعه بــالـضـرورة مـشـيـرا
إلـى تــزايـــد خـــطــر الـــتـــعــرض
ـشـكالت في الـقـلب ومـشـكالت
صــحــيــة أخــرى خالل احلــمل.
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معـظم أراضي الـعـراق صحـراء بـاسـتثـنـاء جـبال في
الــشـــمـــال وأهــوار في اجلـــنـــوب. ويــصـــعب أن يــرى
الـعراقـيـون مـسـاحـات خضـراء طـوال أيـام الـسـنة في

بقعة من االرض مهما كانت صغيرة . 
وفي فصل الـربيع حـ ينبت الـعشب االخضـر يبحث
الناس عن أمتار منه في أيام اجلمع والعطل خاصةً 
ليفرشوا البساط عليه مجتمع للغداء وشرب الشاي
في نزهة تخترعها العوائل للترفيه عن عناء االسبوع.
 تـوجــد اسـتــثـنــاءات نـادرة في مــزارع مـتــنـاثــرة هـنـا
وهــنـاك  لـكن التـوجـد جـهـود مـؤســسـاتـيـة لـتـشـجـيـر
األرض وانـبــات الـعــشب والـورد ورعــايـتـه طـوال أيـام
ـناطق احملـاذيـة لألنهـار ومداخل الـسـنة السـيمـا في ا

دن وفي أوساطها التي تخنقها مباني اإلسمنت . ا
شاتل لبـيع االشجار والزهـور باتت في انحسار وال ا
تلبي مساحات البلد القاحلة وال حاجة الناس وتوجد
مدن لـيس فـيـهـا سوى مـشـتل واحـد بـسيط وبـعـضـها

. خال منه أيضاً
ـدن الـكـبـيـرة في  مـعـارض الـزهـور تـقــام في بـعض ا
الـسنـة مـرةً  وتشـتـرك فـيهـا أحـيانـاً  كـلـيات ومـعـاهد
الزراعـة  غير إنّ هذه الـفعاليـات لم تتحـول الى ثقافة
ــدن الـتـي زحـفت الــيــهـا واســعـة تــكــسـر مـن رتـابــة ا

العشوائيات من كل صوب .
أعـرف أنّ همـوم العـراقيـ أكبـر من ورود تزرع وهم
ال يــزالـون يـشـهــدون أكـبـاداً لــهم تـقـلع  لــكن احلـيـاة
تسير والبد من رسم مسارات األمل بأي طريق  وأن
ال نـسـتسـلم حملاوالت الـتـجهـيل والتـيـئيس الـتي حتيط

بنا دائماً . 
هـل شـاهــد احــدكم وسـائـل اعالم تـتــبــنى الـتــشــجـيع
ـــســاعـــدة إلقــامـــة مـــشــاريع زراعـــة الــورد واحلث وا

ساحات القاحلة الى خضرة ? وحتويل ا
يــقــول أحــدهـم  هل بــات الــورد تــرفـــاً لألغــنــيــاء في

بلدنا?. 
وهـل يلـتـفت االغنـيـاء لـلورد أصالً  وهم ويـقـول آخر 
.? أليس الفقراء وهم أغلبية العراقي الي يجمعون ا
ـسـاحــة اخلـضـراء حـ تـولـد من أكـثـر إحــسـاسـاً بـا

ال والفساد .  تخم بهموم ا غيرهم ا

{ لومبـوك (اندونيـسيا)-(أ ف
ب)  –ال يــــزال أكـــــثــــر من 500
متـنزه ومرشـديهم عالـق على
جــــبل ريـــنــــجــــاني الـــوجــــهـــة
ـعـروف بنـشاطه الـسيـاحـية وا
الـبـركـاني فـي جـزيـرة لـومـبوك
االنـــدونــــيـــســــيــــة وذلك غـــداة
ــدمـــر الـــذي ضــرب الـــزلـــزال ا
اجلــزيــرة بــحــسب مــا أعــلــنت
. الــســلــطــات احملــلــيــة االثــنـ
وأرسـلت الـسـلطـات مـروحـيات
وفــرق انـــقـــاذ راجــلـــة من أجل
تـنزهـ العـالقـ على إجالء ا
اجلـبل البـركـاني الـذي يقـصده
الـــســــيـــاح االجــــانب بــــســـبب
ـشي حـوله. وصرح مـسـارات ا
ـــتـــنـــزه ســـوديـــونــــو مـــديـــر ا
الوطـني في رينـجاني »ال يزال
560 شـخصـا عـالـق «نـتـيـجة
انـزالقـات متـتـالـية لـلـتربـة بـعد
الزلـزال بقوة 6,4 درجات الذي

ضرب اجلزيرة االحد.
وتـابـع سـوديــونــو هــنـاك 500
مـتـسـلق في مــنـطـقـة (بـحـيـرة)
سـيـغـارا انـاكـان و60 في بـاتـو
ســيــبــيـر. ومن بــ الــعــالــقـ
ـتحدة مواطـن من الـواليات ا
وفــرنــسـا وهــولــنــدا وتــايالنـد
ـــــانـــــيــــا ومـن دول اخــــرى وا
بـــحـــسـب مـــســـؤولي الـــبـــحث
ـــفـــتــرض ان واالنـــقــاذ. ومن ا
تـسـتمـر عـملـيـات االجالء حتى
الـثالثـاء بـحـسب خـطـة االنـقاذ
الـتي أعـدتـها الـسـلـطـات. وقتل
16 شـخـصـا علـى االقل ودمرت
ـنـازل في الزلـزال الذي مـئات ا
أثـار الـذعـر بـ الـسـكـان الذين
انـدفــعــوا الى خـارج مــنــازلـهم
والـفـنـادق الـتي يـنـزلـون فـيـها.
وقـــال مــتــحــدث بـــاسم هــيــئــة
البحث واالنـقاذ لوكـالة فرانس
ــؤن بــرس فــيــمــا يــتــعــلق بــا
لـــديـــهـم مـــا يـــكــــفي لـــيـــوم او

». اثن
يبلغ عـلو جبل ريـنجاني 3726
مترا وهو ثـاني أكبر بركان في
انــدونـيــسـيــا ويـعــتـبــر وجـهـة
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ــا حـدث لـهــذا الـشـاب والـذي
كـان مـلـيئـا بـالـنشـاط ويـتـمنى
أن يـصبح جنـما كـبـيرا بـينـما

هله القدر. لم 

مصـطفى الـعلي شـارك في عدة
أعــمـال فــنـيــة ومـنــهـا: (عــيـون
الــقــلـب شــهــادة مــيالد دنــيــا

جديدة اإلكسالنس).
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ــــصــــري الــــشـــاب الــــفــــنـــان ا
مــصــطــفى الــعــلي وذلـك مــنـذ
يومـ داخل شقـته حيث مات
وحيدا ولم يتم العثور عليه إال

منذ ساعات قليلة.
أصـدقاء الـفنـان الشـاب أعلـنوا
خبـر وفاته ومن بيـنهم الفـنانة
مـــــنــــة جالل والــــتـي قــــالت إن
الـفـنــان مـصـطـفـى الـعـلي رحل
في شقته منذ يوم واكتشف
اجليـران وفاته بعـدما اشـتموا
رائــحـة مـصـدرهــا الـشـقـة و
كـسـر البـاب و الـعثـور عـليه
مـيـتا. وال تـوجـد معـلـومات عن

سبب الوفاة .
مـنة عـبـرت عن حزنـهـا الشـديد

15 فـي مـــــــــــوســـــــــــكـــــــــــو فـي 
تموز/يوليو. 

ـالــيـة وبـحــسب آخـر األرقــام ا
الــتي نـشـرتـهـا الـشـركـة قـامت
األخـيــرة بـإعــادة سـداد مــبـالغ
نــــقــــديـــة أو تــــقــــد جــــوائـــز
لزبـائنـها بـقيـمة تصل الى 62
مــلــيــون يــوان صــيــني (نــحــو

تسعة مالي دوالر). 
ــقـرر ان تــصل الــقــيــمـة ومن ا
االجـــمــالـــيـــة لــلـــمـــبــالـغ الــتي
سـتـتكـبـدها الـشـركة جـراء فوز
درب ديـدييه ديـشان مـنتـخب ا
ي للـمـرة الثـانـية بـالـلقب الـعـا
في تــــاريـخ فـــرنــــســــا الى 12

مليون دوالر. 
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{ شنغهاي-(أ ف ب)  –أعلنت
شــركـة صــيـنــيــة مـتــخـصــصـة
ــطـــبخ انــهـــا قــامت بـــأدوات ا
بــإعــادة مــا يـصـل الى تــســعـة
مـاليـــــ دوالر أمــــــيـــــركـي الى
زبـائـنـهـا عـلى خـلـفـيـة تـتـويج
ـنتـخب الـفرنـسي لـكرة الـقدم ا

في مونديال روسيا 2018.
وكانت (فـاتي) إحدى الـشركات
الراعية للمنتخب الفرنسي قد
بالغ تعهدت لـزبائنهـا بإعادة ا
ـشــتـريـات في الـتي دفـعــوهـا 
حـال تتـويج مـنتـخب (الـديوك)
ونـديال الـروسي وهو بلـقب ا
ما حتقق بفـوزهم على كرواتيا
باراة النهائية التي 2-4 في ا
أقــيـمت عـلى مـلـعب لـوجـنـيـكي
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{ لــوس اجنــلــوس  –وكـاالت -
طـالب فـريق عـمل سـلـسـلـة أفالم
حـــراس اجملــرة بــعـــودة مــخــرج
األفالم إلى عمـله بـعد اسـتبـعاده
مـن قــــبل شــــركـــــة والت ديــــزني
ــنــتــجــة لــلــســـلــســلــة بــســبب ا
ـة سخـر فـيـها من تـغريـدات قـد
ـــيل اجلـــنـــسي االغـــتـــصـــاب وا

لألطفال.
ووقـع كـــــريـس بـــــرات وبـــــرادل
يــكــوبــر وزيــو ســالــدانــا وفـ
ديزل خـطـابا مـفـتوحـا يـطالـبون
فيـه بعـودة جـيمس غـان مـخرج
أفالم حـراس اجملـرة بـعـد عـشـرة
أيــــــام مـن قــــــرار والت ديــــــزني
ـنتـجـة استـبـعاده من الـشركـة ا
الــعـمـل عـلى خــلــفـيــة تـغــريـدات
كـتـبـهـا عـلى حـسـابه عـلى مـوقع
التـواصل االجتـمـاعي تويـتر في

الفترة من  2008إلى .2011
وقـال فـريق الــعـمل في اخلـطـاب
فـتـوح (إنـهم انتـظـروا إلصدار ا
بيان بخـصوص فصل غان حتى
ـناقـشة يتـسنى لـهم التـفكـير وا
مع الشركة من أجل إعـادة النظر

في القرار).
وأضــــــاف اخلـــــطـــــاب(كـل احلب
والــدعم واالمـتــنـان من جــانـبــنـا
إلى جيمس ونتطلع جميعا إلى
الـعـمل مع صـديـقـنـا جـيـمس في

ستقبل). ا
وأشــــاروا إلـى (أن جــــيــــمس لن
ـناسب األخـير يكـون الشـخص ا
الـذي يـصـلـح لـوضع اسـمه عـلى
اإلعالن الترويـجي للفـيلم لكـننا
في ضــوء االنـقــســام الـســيـاسي
الــذي يــســود الـبـالد نـتــوقع أن
ـثــال. لـذا نـأمل أن يـتــكـرر هـذا ا
يـتــوقف األمـريـكـيــون من جـمـيع

األطيـاف الـسيـاسـية عـن اغتـيال
الـشخـصـيات الـعـامـة والكف عن
تـســلـيح عــقـول الـعــامـة ضـدهم)
وقـال كـريس بـرات عـلى حـسـابه
على موقع الـتواصل االجـتماعي
عــبــر الــصــور إنــســتـغــرام (رغم
أنني ال أدعم النكـات غير الالئقة

جلــيـــمس غــان الـــتي تــرجع إلى
سنوات مـضت إال أنني أرى أنه

رجل صالح). 
واشـار تـقـريـر لـلـبي بي سي (ان
ـيل إلى الــفـكـر الـيـسـاري غـان 
ويــــوجه انـــتـــقـــادات لـــلـــرئـــيس
األمريكي دونالد ترامب وهو ما

يـــرجـح أن يـــكـــون ســـبـــبـــا وراء
تركـيز بـعض من أصحـاب الفـكر
احملـــافظ عــلى تـــغــريـــداته الــتي

نشرها منذ سنوات).
وقـال الـرئـيس الـتـنـفـيذي لـوالت
ديزني سـتوديـوز أالن هورن (إن
كن تـبريـرها تغـريدات غـان ال 

وهـي تـــــــتـــــــعـــــــارض مـع قـــــــيم
استوديوهات الشركة).

 وكتب غـان وأخـرج اجلزء األول
من سـلسـلـة أفالم حـراس اجملرة
الذي يـخـرج اجلزء الـثـالث منـها

في 2020.
وكـــان اجلـــزء األول هـــو األكـــثــر

جناحا لشركة مارفل بعد حتقيق
إيرادات بلغت  770مليون دوالر
من الــعـــرض في جــمــيع أنــحــاء
الـــعــــالم. كــــمــــا شــــارك اخملـــرج
عروف في إنتـاج سلسلة أفالم ا
ـنـتـقــمـون. وأصـدر غـان بـيـانـا ا
بشأن فضـيحة التـغريدات قائال(

ــزاح الــذي تـأذت اعــتــذرت عن ا
مـنه مــشـاعـر الــبـعض وشـعـرت
باألسـف الشـديـد لـذلك أعني كل
كلمـة ذكرتهـا في االعتذار).ووقع
350 ألف شخصا التماسا على
مــوقع (جــيــنج ) يــطـالـب ديـزني
بإعادة جيمس غان إلى وظيفته.

بركان يشتعل في اندونيسيا

نيلسن بعد االجناب


