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ــهن اإلبــداعــيــة بــالــتـــطــبــيــقي فـي ا
ــوهـــبــة وتــطــويــرهــا مع حلــمــايــة ا
ضـــرورة عـــدم االنــــخـــداع بـــأضـــواء
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اكد الفنان السـوري بسام كوسا على
(أهــــمـــيــــة ربط اجلــــانب الــــنــــظـــري
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طر) في دائرة ثقافة وفنون الشباب لقطة من االحتفال بأبطال فيلم (احزان ا

والـفنـون الـتي تـعـكس مـدى حـضارة
أي أمة مـا يسـتلـزم وجود مـؤسسات
ثـقـافيـة احـتـرافـيـة فـاعـلـة تعـمل وفق
منهجية مدروسة لـيكون لديها نتائج

مهمة بكل الفنون).
مـوضـحـا وفـقــا لـتـقـريـر(سـانـا) اعـده
مـحـمـد سـمـيـر (أن وسـائل الـتـواصل
احلـديــثـة أدت إلـى تـغــيـر في ســلـوك
اجملـتــمــعـات بــكل أنــحـاء الــعــالم مـا
تسبب بانـعطافـات في آليات التـفكير

في كل الفنون).
ولــــفت إلـى (أن دراســـتـه في كــــلــــيـــة
الـفنــــــــــون اجلـمـيـلة سـاعـدته فـيـما
ــجــال الــتــمــثـيل بــعــد خالل عــمـله 
والــــــقــــــــــــــــدرة عــــــلى تــــــشــــــكــــــيل
الـشـخـصيـات وصـيـاغـتـهـا الـشـكـلـية
ا يخدم واالشتغال على تـفاصيلـها 

مضمونها).

ـــهـن ال تـــقـــبل الـــشــــهـــرة ألن هـــذه ا
انصاف احللول وتتطلب الوفاء التام
ــتـــهــنـــهــا)  في حــوار من قـــبل من 
مــــفـــتــــوح مــــعه
بـــنـــادي الــرواق
الــعـــربي ضـــمن
اول امـــــســــــيـــــة

ثقافية للرواق.
وقـــــال كـــــوســـــا
(اجملـــتــــمــــعـــات
ـتــقــدمـة تــوفـر ا
الــــــــــــظــــــــــــروف
ــــوضــــوعــــيـــة ا
لالســتــثـمــار في
طاقـات ومواهب
أبــنـــائــهـــا عــبــر
االهــــــــتــــــــمــــــــام
بـــــالـــــثـــــقـــــافـــــة
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ي العراقي صدر له عن دار دجلـة للطباعة في االكـاد
عمان كتاب بعنوان (في تعليم اللغة العربية) تناول فيه

. طرائق تدريس اللغة واساليب توصيلها للدارس
W½Ë«dD « tK « b³Ž bLŠ√

وت أم عـام وزارة الـثـقـافـة االردنـيـة األسـبق غـيـبه ا
ـاضي ويـعـد الـراحل من أبـرز الشـخـصـيات السـبت ا
الـثـقــافـيـة في مــحـافـظــة الـكـرك وهــو شـاعـر وبـاحث

ومثقف موسوعي.
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سـلسل الـتاريخي مـثل السـوري انضم إلى أبـطال ا ا
ــصــري مــحــمــد (ســيـــرة الــدم) من تــألــيف الــكــاتب ا

لك وإخراج البريطاني بيتر ويبر. سليمان عبد ا

 —uHG «b³Ž ÕU$

الـفنـان العـراقي سجل انـشودة
ــنــاســبـة  ( (سالمــا يــا حــســ
ذكـرى الـطف وزيارة االربـع 
وهي من كـلمـات الشـاعر راسم

كمال واخراج عدنان هادي.

 ’UF « ÈuKÝ

ـطـربـة االردنـيـة شـاركت فـي حـفل فـني تـراثي اقـامه ا
منـتـدى الرواد الـكبـار وجـمعـية االسـرة الـبيـضاء ودار
ـي لـكـبار ـنـاسـبـة (الـيـوم الـعا الـضـيـافـة لـلـمـسـنـ 

السن).
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الكـاتـبة الـعـراقـية صـدر لـهـا عن دار اس مـيديـا كـتاب
بعـنوان (أهازيج.. في زفة طرشان) يضم مجموعة من

توسط. النصوص في 87 صفحة من القطع ا

 rO¼«dÐ« ”«d

ـمـثل الـسـوري كـشف عـن عـمـله اجلـديـد مع اخملـرج ا
خــيــري بـشــارة حــيـث وصـلــوا إلـى وضع الــلــمــسـات
سـلسل الـتلـفزيـوني غرام األخيـرة قبل الـبدء بـتنـفيـذ ا

ؤلفه فتح الله عمر. التماسيح 
w³¼Ë b¹R
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اآلونــة األخــيــرة عــبــر مــواقع الــتــواصل
االجتماعي بـعد اخلالف احلاد الذي وقع
بـيـنـهـا وبـ ابـنـهـا مـارك حـدشـيتـي إلّا
أنـهـمـا أعلـنـا فـيـمـا بعـد عن تـصـاحلـهـما

وعودة األمور جملاريها الطبيعية.
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مثلة اللـبنانية نادين الراسي  حتدّثت ا
عن مـحاولـتـهـا االنتـحـار  وخاصـة بـعد
مرورها بأزمتهـا األخيرة مع ابنها مارك
حـــدشـــيـــتي واعالنـــهــا قـــرار االعـــتــزال

واالبتعاد عن الفن.
وكـشفت في لـقـاء مع بـرنـامج عرب وود
ــرحــلــة مــتــطــورة من (بــأنـــهــا وصــلت 
االكـتـئــاب والالمـبـاالة دفـعــتـهـا لالقـدام
على االنتحـار بكل جرأة إلّا أنـها فشلت
في ذلك) وعــلّـقـت قـائــلـة (كــنت عم جـرب

ريحكم بس ما مشي احلال).
وأوضــحت (بــأنـهــا عــادت مـجــددًا بــعـد
االعـــتـــزال بــســـبب أن اجلـــمــيـع أصــبح
يتـداول اسمهـا بشـكل كثـيف وأصبحت
وســائل اإلعالم تـــتــواصل مع أنــاس من
مـحـيـطـها وكـل من له عالقـة بـأمـرها أو
لــــيس لـه أي صــــلــــة بــــهــــا قــــام بـــإدالء
تصـريحـات وآراء عنـها لـذا شعـرت بأن
الهـدف الـرئيـسي من اخـتفـائـها إعالمـيًا
لم يـتـحقـق كمـا أرادت فـقـررت أن تـعود
مـجـددًا حـتى ال تـسـمح لـآلخـرين بـإثارة

شكالت من حولها). ا
 وكــانت أخـبـارهــا انـتــشـرت بــكـثـرة في

الـتــلـفــزيـونــيـة
ألنه يـدر أربـاحا
كـــــبـــــيـــــرة عـــــلى
نـتجـ وشركات ا
اإلنــتــاج ويـنــعــكس
عــــــــــــلـى أجـــــــــــــــــور
الـــعــــامـــلــــ في هـــذه
ـــــهـــــنـــــة بـــــصــــورة ا
تــتـــنــاسب مـع حــجم
هـذه األربــاح مـبــيـنـا
أن األجـــور اجلـــيـــدة
لــيـــست حــكـــرا عــلى
الـفـنـانــ الـنـجـوم بل
يــجب أن يــحــظى بــهـا
ـمـثــلـ لـتـتالءم كل ا
مع حــجـم جــهــودهم
فـي اجنــــــــاح هــــــــذه

األعمال).
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{ لوس اجنـلـوس - وكاالت - تـصدر
فيلم الـرعب اجلديد(هـالوين) إيرادات
السينما األمريكية في مطلع األسبوع

محققا 77.5 مليون دوالر . 
والـفــيـلم بــطـولـة جــيـمي لـي كـرتـيس
وجـــودي جـــريـــر وويـل بـــاتـــون ومن
إخراج ديفيد جوردون جرين.واحتفظ
ــوسـيـقـي مـولـد جنــمـة (إيه الـفــيـلم ا
ـــركـــز الـــثـــاني ســـتـــار إز بـــورن) بـــا
لألســبــوع الــثــاني بــإيــرادات قــدرهـا
 19.3مـلـيــون دوالر.والـفـيـلـم بـطـولـة
لــيــدي غـــاغــا وبــرادلـي كــوبــر وســام

إليوت وإخراج برادلي كوبر.
وتـراجـع فـيــلم احلــركــة (فــيــنـوم) من
ــركـــز األول لــلــمـــركــز الــثـــالث هــذا ا
األسبوع بإيرادات بلغت 18.1 مليون

دوالر .
والفيـلم الذي يـروي قصـة بطل خارق
من بــطـــولــة تـــوم هــاردي ومــيـــشــيل
ولـيــامــز وريـز أحــمــد وإخـراج روبن
فـلـيـشـر.واحــتـفظ الـفـيــلم الـكـومـيـدي
صـرخـة الـرعب 2: أشـبـاح الــهـالـوين
(جـوســبــمــبــيـز 2: هـانــتــد هــالـوين)
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ـصــري تـامـر حـسـني من الـوعـكـة تـعـافى الـفـنـان ا
الصـحـيـة التي أصـابت أحـبـاله الـصوتـيـة مـؤخراً
وقـد وجّه الـشـكـر لفـريـق األطبـاء الـذين رافـقـوه في

رحلة عالجه.
وكتبت الصفـحة الرسمية حلـسني على احد مواقع
الـتـواصل اإلجـتـمـاعي كـلــمـة شـكـر لـلـفـريق الـطـبي

الذي اشرف على عالجه .
وكتب حـسـني (بجـد بشـكـركم من كل قـلبي احلـمد
لــله تـــعــافــيـت تــمــامًـــا بــفــضل ربـــنــا ثم رعـــايــتــكم
ونصـائحـكم وكل ما هـنـاك تمـارين صوتـية بـسيـطة
وجلـسات لتـفتـيح الشـعب الهـوائيـة وتهـيئـة الصوت

تدريجيًا حلالته الطبيعية).
كان حسنـي قد تعرض ألزمـة صحيـة مفاجـئة وفقد
ـتــحـدة األمـريــكـيـة صـوته وســافـر إلى الـواليــات ا

إلجراء بعض الفحوصات.

{ دلــهي  –وكــاالت - قـرّر ثــنـائـي بـولــيـوود ديــبـيــكـا
بـادوكــون ورانــفــيــر ســيــنغ أن يــضــعــا حـدًا لــكل
الـشــائـعـات والــتـخــمـيــنـات الــتي صـدرت الــفـتـرة
اضـية حول موعد ارتبـاطهما وقاموا باإلعالن ا
رسـميًا عن موعد الزفـاف من خالل حساباتهم

على مواقع التواصل االجتماعي.
ـشـاركـة وقـامت الــنـجـمـة الــهـنـديــة ديـبـيـكــا 
مـحـبــيـهـا عــبـر حـســابـهــا عـلى مـوقع تــويـتـر
صـورًا لدعوات الزفـاف التي سيـتم ارسالها
ـشـاركة الـعـروسان لـلمـدعـوين إلى احلفل 
الفـرحة في هذه الليـلة اخلاصة .وكُتب على
ــبـاركـة عـائــلـة كل مـنّـا بـطــاقـة الـدعـوة: (
وبـفــرحـة بـالـغــة نـدعـوكم حلــضـور زفـافـنـا
والــذي ســيــوافق يــوم  14نــوفــمــبــر و15
نوفـمبر نشكركم جـميعًا على احلب الذي
أظهـرتـمـوه لنـا خالل الـسـنـوات السـابـقة
ونتـطلّع لـتواجدكم الـعطر هـناك لتـشهدوا
عـلى رحلة احلب والوالء والـصداقة التي

جمعت ديبيكا ورانفير). 

انت شجاع وحـازم. طموح ومتعطش لبناء شعبية في
اجملتمع. 

qL(«

أيّ تأخيـر قد يلحق بعض الضـرر بعالقتك بالشريك.
يوم احلظ االربعاء. 
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انت تـتـمـتع بـذكـاء مـتـمـيـز. لـكـنك حـذر في الـقـضـايـا
 . تعلقة بالقوان ا
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تـتوسم خـيـراً بـالـعالج الذي تـخـضع له وخـصـوصاً
بعدما استعدت عافيتك.

»dIF «

هناك احتماالت غير جيدة قد تسبب لك عدم االرتياح
نتيجة بعض الوثائق الرسمية.

¡«“u'«

ـا يـشـير إلى يلـوّح هـذا الـيوم بـبـعض االلـتـباس ور
فسخ عقد مع أحد الشركاء .
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انت سـريـع الـتـأثر وتـبـدي رد فـعـل سريـع بـاحملـيـط
بك.رقم احلظ 2.
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يـكـون لـلـحـوار الـصـريح بـيـنك وبـ الـشـريك مـفـعول
إيجابي في إجناح عالقتكما.

Íb'«

إيجابيات كبيرة في حياتك العملية وإجنازات تدهش
قرّب منك. ا

bÝô«

تـقوم برحـلة مـع بعض األصـدقاء تـستـمتع بـها كـثيراً
وترفّه فيها عن نفسك.
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تــرسم عالمــات اســتــفــهــام حـول قــدراتك ,حــاول أن
تعيش الواقع .
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تـكـلّم! فلـن تسـتطـيع مـسـاعدة الـناس الـذين يـنـتبـهون
إليك إذا لم يعرفوا ما تريد.

 u(«
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الكـلـمـات تـرتـبط كل مـنهـا بـحـرف مـع
اجـمع حـروف الـدوائـر لـتـعـرف الـكـلـمة
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ـي الـعــراقـي والـتــدريــسي في كــلــيــة الــفــنـون االكـاد
اجلمـيلة ببغداد سابقا نعته نـقابة الفنان بعد ان غيبه

وصل عام  1931. وت والراحل من مواليد ا ا

مبيـنا (أنه اخـتار اخـتصـاص النحت
بعد سنـت من الدراسـة التحـضيرية
في الـكـليـة لـيـشـارك بـعـد تخـرجه في
عرض اجلماعي الوحيد والذي كان ا
حتــيــة لـــلــتــشــكــيــلـي الــراحل مــيالد

الشايب).
وعـبــر كــوسـا الــذي لــعب دور الــتـبع
الــيـمــاني فـي مـســلــسل الــزيــر سـالم
دوح عدوان إرضاء لكـاتبه الـراحل 
ــسـلــسالت (عن رفــضه لــلــعـمـل في ا
التـاريـخيـة بـسبب كـثـرة اإلشكـالـيات
الــتي حتـــيط بــهـــا مع امــتـــنــاعه عن
العمل في مسـلسالت السيـرة الذاتية
كونهـا تقـدم هذه الـشخصـيات بـعيدا
عن حقيقـتها وكأنهـم بشر بال أخطاء
في مـــخـــالــفـــة لــلـــواقع واحلـــقــيـــقــة

نطق). وا
ودعـا كوسـا (لالسـتـثـمـار في الـدراما
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بـحـضـور عـدد من الــفـنـانـ والـنـقـاد
وعــشــاق الــســيــنــمــا  عــرض فـيــلم
ــطــر) عـــلى قــاعـــة الــراحل (احـــزان ا
يوسف العاني في دائرة ثقافة وفنون
الشباب  الفيـلم من تاليف وسيناريو
واخراج الفنان احـمد جمعة الذي قال
لـ (الزمـان) (كنـا نحـلم باالمل ونـفتش
عن اجلـار والصـديق وفي هـذا الفـيلم
ـراة النهـا كانت تـعاني اختـزلت فيه ا
ــطــر مـن بــطــولــة االمــريـن واحــزان ا
امـراة تـربي ابـنـتـهـا لـتـصـبح طـبـيـبة
راة قادرة وتبني  مستقبلها . وهذه ا

على صنع االمل من جديد).
الـفيـلم من بطـولة الـفنـان حسـ علي
هــارف الــذي قــال (فـريـق الــعـمـل كـان
مــخــلـصــا وشـجــاعـا بــحــيث اسـتــمـر
الــتــصــويــر في بــعض االمــاكن حــتى
الــصـبـاح الـبـاكـر وكـانت عـ اخملـرج
قـوية في رسم الـلـوحة داخل الـفـيلم )
واضـاف (صـورنـا الـفيـلم بـامـكـانـيات
مـتواضـعـة والفـيـلم تنـاول احلرب في

اضي وادانته لها ثمانيـنيات القـرن ا
لــكن لم يــقـدم مــشـهــدا لــلـحــرب كـونه

يدين وبرفض احلروب).
الـفـنـانـة اسـيـا كـمـال الـتي تـشارك في

ــرحــلـة تــعــيـد الــوجع الــعـراقي الن ا
ـوت بـشـكل سـري نـفـسـهـا  نـعــاني ا
الى مـــوت عــلـــني والـــفــيـــلم جنح في
مــــــواقع عــــــدة من خـالل الــــــبـــــدايـــــة

والفكرة).
وفي مـداخلـة للـمخـرج صبـاح رحيـمة
قــــال (اخملــــــــرج فـــنــــان تـــشـــكــــيـــلي
والـسيـنمـا عبـارة عن لوحـة تشـكيـلية
ومن خالل هـذه الـلوحـات دخل مـجال
السـيـنـمـا لـيـكـون صـاحب رؤيـة بـهذا

الفيلم).
وعن جديـده قال اخملـرج احمـد جمـعة
قـبل عنوانه "حـكاية حـافلة" (فيـلمي ا
في الـفـيلم تـتـوجه احلـافلـة من بـغداد
الى نـكـرة الــسـلـمـان و حــفـر حـفـرة
لتسقـط احلافلة كبـيرة لهـذه احلافلـة 
فـي احلــفــرة وتــســقـط الــكــامــيــرا في
احلـفـرة ايـضـا وعنـدمـا يـعـثـرون على
احلــافـلــة بــعــد حـ مـن الـزمـن كـانت

الكاميرا تسجل كل االحداث) .

بـطــولـة الـفـيــلم قـالت (الــفـيـلم صـورة
ولـوحـة تـشـكـيـلـيـة جـمـيـلـة كـانت فـيه
وسيقى التصويرية رائعة جدا وفي ا
مـــكــانــهــا احلــقـــيــقي وكــان دوري في
الـفيـلم ام لـعـائـلـة سـعـيـدة تـتـكون من
ـــدرســة وطـــفـــلــ االب وهــو مـــعـــلم 
يـتـعـرض االب الى حادث دهـس سبب
له اجلــــنــــون بـــحــــيـث اخـــذ يــــجـــوب
الـشـوارع واحلـافالت واالسـواق وكان
يــدين احلـروب ويـعــشق ويـردد دائـمـا
طـر وبنت قـصائـد السـيـاب انشـودة ا
اجلـلـبي  وفي احـد االيـام تعـثـر عـليه
زوجـته لــكـنه يـهــرب مـنـهــا الى مـكـان
بـعـيـد التعـرف عـنـه شـيئـا  كـذلـك هذه
االم اسـتـطـاعت تـربيـة ابـنـتهـا لـتـكون

طبيبة وحتقق حلم زوجها).
وعـن الــفــيــلم حتــدث الــنــاقــد عــبــاس
ـطـر هـو لـطـبف قــائال (فـيـلم احــزان ا
ســيــمـفــونـيــة الــتـمــرد داخل الــعـرض
السـينـمائي وهي مـستـلة من يـوميات
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قــطف فـيــلم عـنــوانه جـوي لــلـمــخـرجـة
الـنـمـسـاويـة اإليـرانـيـة األصل سـودابـة
مـــرتــــضى جـــائــــزة أفـــضل فــــيـــلم في
مهرجان لـندن السيـنمائي الدولي الذي
اضي بـعرض اختـتم فـعالـياته األحـد ا
فـيـلم سـتـان وأولي لـلـمـخـرج جون أس
بــيــرد عن الـثــنـائـي الـكــومـيــدي لـوريل
وهــــاردي في ســــنـــوات حــــيــــاتـــهــــمـــا
األخـيـرة.وقد أعـلـنت جـوائز مـسـابـقات
ــهــرجـان الــثالث أمــام اجلــمــهـور في ا
لـيـسـتـر سـكـوير الـتي شـهـدت ثالث من
صاالتـهـا عرض األفالم الـفائـزة.يتـناول
فـيـلم جـوي مـوضـوع اإلجتـار بـالـنـساء
وتــهــريــبــهن من أفــريــقــيـا إلـى أوروبـا
ألغــــــراض االســـــتــــــغـالل اجلـــــنــــــسي

أساوية التي يعشنها.  واألوضاع ا
والالفت أنه يركز على استغالل النساء
لبعضـهن حيث تتولى تهـريب الفتيات
اجلـــديــدات واســتــغاللـــهن وســيــطــات
دعــارة ســبق لــهن أن كن أنــفــســهنّ في
حــيــاتــهن ضــحـــايــا لــهــذا االســتــغالل

اجلنسي.
وعــلى الــرغم من انــطالق اخملــرجـة من
منظـور نسوي في مـعاجلة مـوضوعها
إال أنها تـركز عـلى دور النسـاء اللواتي
كن يـومـا أنفـسـهن ضـحـايا االسـتـعـباد
واالسـتغالل اجلـنـسي في الـتـماهي مع
جـالديـهن واســتــغالل أبــنــاء جــلــدتـهن

األخريات.
وقــد وصف رئـــيس جلـــنــة الـــتــحـــكــيم
اخملـــرج والــــكــــاتب اإليـــرلــــنــــدي لَـــني

إبراهامسن فيلم جوي
(بـأنه فــيـلم

صنع بشكل مفعم باحليوية واجلمال).
ـنح اجلــائـزة وقــال في بــيـان الــلـجــنــة 
(جــوي فــيــلم حتــريــضي وفــريــد يــقــدم
صــورة مـدمــرة عن قــدرة اإلنـســان عـلى
الـتـعايـش ومرونـته في أقـسى الـبـيـئات

الال إنسانية).
تفـتـتح سودابـة فيـلمـها بـطقس سـحري
من طقوس اجلوجو في نـيجيريا حيث
فتـاة شابـة جتلس أمـام شامـان يعـتصر
دمـا من عــنق دجـاجـة مـذبــوحـة لـيـرقي
الــفـتــاة مـرددا تــعـاويــذ أمـامـهــا وقـائال
ـيت) ثم يقـول لـها (احمـهـا من احلي وا
ــكن ألي رجل أن يـؤذيــهـا بــعـد (إنه ال 

ذلك).
ثم نــنـتـقل إلـى حـيـاة الــلـيل في شـوارع
ـمثـلة جوي فيـينـا لنـكتـشف أن جوي (ا
ألــفــونــســوس) وسط عــدد مـن الــنــسـاء
األفـــريـــقـــيــــات الـــعـــامالت بـــالـــدعـــارة
واخلـاضـعات لـسـلـطة (وسـيـطـة دعارة)
ي) تقوم دام (أنـغيال إيكـو يناديـنّهـا با
باستـعبادهن ألنهـا من سهلت تـهريبهن
إلى أوروبا وتـطـالبـهن بالـعمل لـتسـديد

ما صرفته عليهن من مبالغ.
ويـركـز الـفــيـلم الحـقـا عـلى الـعالقـة بـ
جـوي والــفــتــاة اجلــديــدة الــبــالـغــة من
الـــعـــمـــر 17 عــــامـــا (بـــرَشــــيس) مـــر
الــــســــنـــوسـي والـــتـي تــــتـــعــــرض إلى
ـدام بـعد رفـضـها االغـتصـاب بـأمر من ا

العمل في الدعارة.
وعــلى الـرغـم من أن جـوي ال تــسـتــطـيع
مــسـاعـدة بــرَشـيس حلــظـة اغـتــصـابـهـا
خــشــيــة أن يـرتــد ذلـك عــلــيـهــا فــتُــرحّل
بدورها أو تفقد ابنتها التي أخفتها عن
ــدام وتـدفع المــرأة لـرعـايــتـهـا بــعـيـدا ا
عنـها إال أنـها تـتعـاطف معـها وحتاول
مساعدتها الحقـا للتأقلم مع احلياة
في هــذا الــعـالم الــقــاسي سـواء
بتـعلـيمـها كـيفـية التـعامل في
إطـار مـهــنـتـهـا اجلـديـدة أو
ـقــاومـة والـبـقـاء أسـرار ا
وسـط الـــــغـــــاب الـــــذي

وقعن في فخه.

ديبيكا بادوكون

نادين الراسي
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ULN U “ bŽu  Ê«œb×¹ ـركـز الـثـالث إلى (فـيـرست مـان) من ا
ــــركـــــز اخلــــامس هـــــذا األســــبــــوع ا

بإيرادات بلغت 8.6 مليون دوالر.
والـفــيــلم بــطـولــة رايــان جـوســلــيـنج
وكـــلـــيـــر فــوي ومـن إخـــراج دامـــيــان

تشازل.

ـركز الـرابع مـحقـقـا إيرادات بـلغت با
9.7 مـلــيــون دوالر. والـفــيـلـم بـطــولـة
ويندي ماكيـلندون كوفي وك جوجن
وكــــريس بــــارنــــيل ومـن إخـــراج آري

ساندل.
وتــراجع الـــفـــيــلم الـــدرامي أول رجل
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بسام كوسا في امسية حوارية


