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في األيــام االخـيـرة بـدأت جــهـات غـامـضــة  خـلـيط من
ـانـي ومـقـاولـ ومـرتـزقـة وعـاطـل عن سـيـاسـيـ وبـر
ـعارك من وراء سـتار من خالل اطالق العـمل  بإدارة ا
ـســألـة ال تـقـتــصـر عـلى الـوضع شـائـعـات الــوفـيـات. وا
الـعــراقي الـهش ولـكن في  مــصـر سـادت في الـشـهـور
االخـيـرة مـوجـة شائـعـات (وفـاة) تـسـتهـدف شـخـصـيات
سـيـاسيـة وفـنيـة واجـتمـاعـية وديـنـية بـيـنهـا الـفنـان عادل

إمام .
ـشـاهيـر يـدفـعون الـثـمن ألسـباب الـتـنافس بال شك أنّ ا

وانقسام اجلمهور أزاءهم باحلب والكره.
ويظنّ مطلقو الشائعات بالوفاة أنّهم يقهرون خصومهم
بتـخويفـهم بذلك اخلـبر الذي عـليـهم أن يسمـعوه قبل أن

يكون حقيقة ومن ثمّ ال يصل اليهم وهم في القبور.
السـياسيـون في العـراق  اتخمـوا بالـشائعـات واألخبار
الـصحـيـحة في الـوقت ذاته  وكـانوا فـي بدايـة تسـلـمهم
ّـن ال عـهــدة وال عــهـد لــهم  يــتــأثّـرون عـهــدة الــعـراق 
بسـرعة بـالكالم  ويـخرجـون باالعالم ليـردّوا على شيء

قدار ابرة  بكل عنف وحماسة وانزعاج. ينال منهم 
اآلن ثــخــنت جــلــودهم واتّــســخت وجتــعّــدت وتـفــسّــخت
وتــبـدّلت وتـلـوّنت ولم يــعـد ثـمّـة شيء يــسـتـفـزهم ألنّـهم
يعرفون أنّ ذلك كـلّه اليخيف واليؤذي واليـجرح وال يقتل

رسومة بالصفقات سائرين . ما داموا في أفالكهم ا
ظـللة ناصب واالمـتيـازات والسيـارات ا انتـزعت منـهم ا
صـفّحـة خاصـية الـرد على حـقيـقة أو شـائعـة . وإنّها وا

نعمة أحياناً .

السيطرات
ـكـان مــتـغــيّـر; الـوقت مــشـهــد أول داخـلي; خــارجي; ا
ظـهـراً; تـدور الـكامـيـرا عـلى مـطـابع جريـدة الـقـادسـية;
ونرى مـاكنـة الطـباعة تـصدر عـدداً جديـداً من اجلريدة
بشكل متوالٍ; لقطة كلوز على مانشيت اجلريدة..   إذا
قـال صـدَّام قـال الـعـراقـثم تـنـسـحب الـكامـيـرا إلى رتل
سـيـارات فـوقــهـا تـوابـيت مــوَّشـحـة بـعــلم الـعـراق وهي
تـدخل مـقـبــرة وادي الـسالم; ثم تـنـتـقل إلى رتل جـنـود
يـقفـون بالـطابـور بانـتظـار فـحص حقـائبـهم في سيـطرة
عسـكريـة; ونرى أحـد أفراد االنـضبـاط العـسكـري وهو
يـتفـحص حـقـائب اجلنـود ويـتـأكَّد من تـصـريح اإلجازة
ـسـكه كل جـنـدي بـيـده حـتى يـصل الـدور إلى الـذي 
آخرهم; الفتى احلنطي الذي يرتدي ?بدلته العسكرية;
ونرى االنضبـاط يخرج مجمـوعة كتب من حقـيبة الفتى

احلنطي متسائال بارتياب..
االنضباط: هاي شنو الكتب أبو التحرير?

الفتى احلنطي: كتب أدبية عزيزي..
االنضباط: آني مو عزيزك; آني عدوَّك; مو صحيح?

الفـتى احلنـطي: ال أبداً مـا أفكـر انته عـدُوّي; انتـه تقوم
بواجبك..

االنضباط: ما كتلي; شنو هاي الكتب?
الفتى احلنطي: مو كتلك; كتب أدبية; روايات وشعر..

االنضباط: الزم انته بالتوجيه السياسي?
الفتى احلنطي: ال والله جندي مكرود..

االنضباط: وين إجازتك?
الفتى احلنطي: آني نازل مساعدة..

االنضباط: يعني كالب?
الفتى احلنـطي: ال والله اآلمر انطاني مـساعدة يوم

ريضة. حته أشوف أمي ا
االنــضــبـاط: قــابل اآلمــر كــلك ديـر وجــهك وروح; غــيـر

وذج إجازة.. ينطيك 
ـاذج مطـبوعـة ما عدنه الفـتى احلنـطي: والله الـعظيم; 
بالوحدة; وكلي روح مساعـدة يوم وانته اتدبر نفسك

بالسيطرات..
االنــضــبــاط: ال جتــذب; كــلي الــصــدك وأخــلــيك تــروح

اتشوف أمك; شكَّد انطيت لآلمر?
الـفــتى احلــنـطي مــبـتــسـمــا: هـو شــكـلي مــال نـعــمه يـا

عزيزي? يا دوب الراتب يكفيني.
االنضباط: جا شلون اشتريت كل هاي الكتب?

الفـتى احلنـطي: عزيـزي كل هاي الـكتب أسـتعـيره من
كتبة ومن األصدقاء. ا

االنـضــبـاط يــرفع أحــد الـكــتب ويــحـاول أنْ يــقـرأ اسم
مؤلف الكتاب : آآآآ.. ررر سنـ..

الفتى احلنطي  يساعده بالنطق : آرنست همنغواي..
االنضباط: شو بلَّه.. عيده مره ثانية إلي?

الفتى احلنطي بجزع : آرنست همنغواي..
االنــضـبــاط: وداعـا لـلــسالح; شـنـي هـذا الـكــتـاب? أبـو

التحرير?
الـفــتى احلـنــطي: روايـة لــكـاتـب أمـريــكي; إذا يـعــجـبك

الكتاب; كدامك عزيزي
االنضباط: الزم انته كلّش مثقَّف?

الفتى احلنطي: يعني..
االنـضـبـاط: أكـلك أبو الـتـحـريـر مـا عنـدك كـتـاب شـعر

شعبي?
ـرَّة اجلـايه; أي كـتـاب شـعـر الـفـتى احلــنـطي: تـدلَّل; بـا

منون..  شعبي يعجبك أجيبه الك وآني ا
االنـضبـاط: شـني انته لـوتي? بـعد

وين ألكفك?
نـسمـع صوت بـوق احلـافـلـة; كأنَّهُ
ينبه االنضباط عن تأخر احلافلة
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للـمـرة االولى  جنح باحـثون في
جـامـعـة تــمـبل في بــنـسـلــفـانـيـا
تحدة األمـريكية في بالواليـات ا
ـــنــاعــة إزالــة فــيـــروس نــقص ا
الــبــشــري  VIHمن حــيــوانــات
حية يذكر أن هـذا الفيروس هو
ـــــســـــؤول عـن مـــــرض نـــــقص ا

كتسب. ناعة ا ا
الـبـاحـثـون قـالوا إنـهم فـي إزالة
هــذا الـفـيــروس من فـئــران حـيـة
ادة  تـسـمى ليـزرارت تـخفض
دة أيام HIV نشـاط فيـروسات
ـقص مـتـتــالـيـة واسـتـخـدمـوا ا
اجلــــيـــــني فـي قص اجملـــــمــــوع
الـوراثي للـفـيـروس من احلمض
ــصـــابــة الـــنــووي لـــلـــخاليـــا ا
وبـتــكـرار الـعالج انــخـفض مـعه
مـسـتوى الـفـيـروس لـدى حوالي
ثــلـث حــيـوانــات الــتــجــارب إلى
ـمـكن معه مـستـوى لم يـعد من ا

إثبات وجود الفيروس.
يـذكـر أن الـبـاحـثـ صـرحـوا أن
الــقــضــيــة مـجــرد مــســألــة وقت
لتعميق التجارب قصد الوصول
ــرض إلى عـالج نــهــائي لــهــذا ا

ستعصي منذ عقود. ا
مـن جــهــة اخــرى  أظــهــر بــحث
جــديـــد أن وجـــود مــســـتـــويــات
كن طبـيعـية أعـلى من احلديـد 
أن يـكـون جـيـدًا وسـيـئًـا لـصـحـة
الـقـلب واألوعيـة الـدمـويـة.. فمن
نـــاحـــيـــة قــد يـــقـــلل مـن خـــطــر
انـــســداد الـــشــرايـــ ولــكن من
ناحـية أخرى قـد يزيـد من خطر
ـرتــبـطـة بـتـدفق جــلـطـات الـدم ا

منخفض.
وتـعـد هـذه اسـتـنـتـاجـات دراسة
كـــبــيـــرة بـــحـــثت الـــعالقـــة بــ

مـســتـويـات احلـديـد الـطـبـيـعـيـة
للناس وثالثـة مقاييس ألمراض
القلب واألوعية الدموية: سماكة
جدار الـشـريان الـسبـاتي تخـثر
الوريـد الـعمـيق لوحـة الشـريان
السباتي.. وتـعتبر سـماكة جدار
الـوعــاء الـدمــوي وتـراكم الـبالك
في الــــشـــريــــان الـــســـبــــاتي من

. عالمات تصلب الشراي
ووجـــد الـــبـــاحـــثـــون أن وجــود
مـــســتــويــات أعــلي من احلــديــد
يبدو أنه يزيد من خطر االصابة
بـجــلــطــات األوردة الــعــمــيــقــــة
ولــكــنـه يــقـــلل من خــطـــر تــراكم
الـــبالك عـــلى جـــدار الـــشـــريـــان
الــسـبــاتي ولـكـن لم يـكن هــنـاك
تــأثــيـر كــبــيـر عــلى ســمك جـدار

الشريان السباتي.
وشـدد الــبـاحـثــون عـلى أن هـذه
الــنــتــائج تــتــفق مـع الــدراسـات
الــســابــقــة الــتي تــشــيــر إلى أن
ارتـــفــاع حـــالــة احلـــديــد له دور
وقــائي فـي تــصـــلب الــشـــرايــ
ولكنه يـزيد من خطـر جتلط الدم
رتبط بركود الدم. واستخدمت ا
الــدراسـة احلــالـيــة والـتي تــعـد
واحدة من سلسلة من الدراسات
الـتي يقـودهـا علـمـاء في جامـعة
إمــبـــريــال كـــولــيــدج فـي لــنــدن
ـسجـلة من البـيانـات الوراثـية ا
ألف شــخص الســتـكــشـاف 500
الروابط بـ مـستـويات احلـديد
وأكـــثــر من  900حـــالــة .. فـــقــد
استـخدم الـباحـثون أداة تـسمى
MR  ـــنــدلــيــة الــعــشـــوائــيــة ا
الســــتــــكـــــشــــاف الــــروابط بــــ
مـســتـويـات احلـديـد الـطـبـيـعـيـة
لدى األشـخاص وخـطر اإلصـابة

باألمراض.
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وولـف الــبــاحث فـي اجلــامــعــة
الكـاثوليـكية في سـاو باولو إن
هــذه (احلـرب الــثـقــافـيــة) تـدور
حـول قـضـايـا عرقـيـة ديـنـية أو
جنـسيـة (عنـدما تُـعتـبر الـهوية
الـوطـنيـة مـفهـومـا ثابـتـا وهذه

خرافة).
لــــكــــنـه أقــــر بــــأن (الــــتــــطــــرف
اإليـديـولـوجي لـلـيـسـار قـد أجج
التـوتـر)  وأدى الى (رد فعل من
ــ تـقــدمي يــؤيــد نــظــريـات

ؤامرة والرد السلطوي).  ا
ولم تتـحدد بوضـوح بعـد معالم
(احلـملـة الصـليـبيـة) للـحكـومة
لــكن أنــصــار بــولــســونــارو قــد
بـدأوا بـالـفـعل حـشـد صـفـوفهم
بــطــريــقـة مــتــشــنـجــة أحــيــانـا
تعبـيرا عن رفضـهم للـتظاهرات

الثقافية.
وقــــد ألــــغى مــــعــــرض كــــتــــاب
خـــاراغـــوا دو ســـول (جـــنـــوب)
مـشــاركـة الــصـحــافـيــة مـيــريـام
لـيتـاو وزوجهـا عـالم االجتـماع
سـيــرجـيــو ابــرانـشــيـز الــلـذين
يــوجــهـان انــتـقــادات حـادة الى
احلـكــومـة بــســبب تـهــديـداتــهـا

لهما.
ـنسـقة الـفنـية وتـعرب لـوبيـز ا
ـهرجـان بـانورامـا لـلرقص من
جــــهـــة اخـــرى عـن الـــقــــلق من
الصعوبات الـتي تواجهها على
صــعـــيــد الـــتــمـــويل ســواء في
اجملـــال الـــعـــام أو اخلــاص في

بلد تنهشه األزمة االقتصادية.
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شد عـصب احلرب وتـقد دعم
يــهــدف الـى (تــأمــ الـــوســائل
ادية الستحداث أعمال تنعش ا

شاهد شعريا). ا
واضـــاف أن (كل هـــذه األعــمــال
ـصـالح الـتـقـدمـيـة في خــدمـة ا
بـخــطــاب أيــديــولـوجـي مـوجه
سرح البرازيلي يز ا وهذا ما 
مــنــذ فــتــرة طـويــلــة).  ويــراهن
خصـوصـا على (إنـشاء شـركات
ــــــــراجع تـــــــســـــــتـــــــنــــــــد إلى ا
ـؤلـفات الـكالسـيـكـيـة ككـتـابـة ا
ـعــاصــرة الــتي تـعــتــمــد عـلى ا
التعـقيدات الـفنيـة وعمق أعمال
شـكسـبيـر ونيـلسـون رودريغـيز
وإيـســكـيــلـو وســتـريــنـدبـرغ أو
ــعـجب إيــبــسن). وأوجـز هــذا ا
بـالــفــيـلــسـوف الــذائع الــصـيت
أوالفــو دي كــارفــالـهــو (مــلـهم)
الـرئــيس بــولــسـونــارو فــكـرته
كنـنا أن نقـول إنها بالـتأكيـد (
مـعـركة شـبـيـهة بـقـتـال احلروب
الـصــلـيــبـيــة نـحن نــحـارب من
أجل حـــضــارتــنــا الـــيــهــوديــة-
ـسـيـحــيـة ضـد تــدمـيـرهـا من ا

قبل القوات التقدمية).  
وشمـلت موجـة احملافـظ التي
أدت إلى انتخاب هذه اجملموعة
من الديكتاتورية العســـــــــكرية
 في الـــــــبــــــرازيل 1964-1965
األوساط الفنية. واختفت وزارة
الـثـقــافـة وتــقـلـصـت الى مـجـرد

وزارة للجنسية.
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ويــقــول الـــفــيــلــســوف إدواردو

{ ريو دي جـانـيرو - (أ ف ب):
(اسـتـحـداث آلـة حـرب ثـقـافـية)
هي مـهـمة روبـرتـو ألـفـيم الذي
اختاره الرئيس اليـميني جايير
بـولـسـونـارو لـتـولي مـسـؤولـيـة
الـهيـئة الـعـامة الـوطنـيةلـلفـنون
في الـــبـــرازيل. وقــد عـــقـــد هــذا
اخملـــرج الــذائع الـــصــيت الــذي
ــ اواخــر حـــزيــران/يــونــيــو عُ
ـسرحـية ركـز الفـنون ا رئـيسـا 
لـلـمــؤسـسـة الــوطـنـيـة لــلـفـنـون
(فــونـــارتي)  الـــعــزم عـــلى شن
(حــمــلــة شــرسـة) عــلـى األفــكـار
التقدمية. لذا نشر على شبكات
التـواصل االجتـماعي دعوة الى
لتزم بالقيم مهنيي القطاع (ا
احملـافـظة) الى االحتـاد من اجل
التصدي الى ما يعتبره هجوما
ــتـهـمــ بـنـشـر من الـفــنـانـ ا

اركسية الثقافية). (ا
وقــــال هـــــذا اخملـــــرج الـــــبـــــالغ
السـادسـة واألربعـ من العـمر
خالل تـــبـــادل لـــلـــرســـائل عـــلى
الــواتــســاب مع وكــالــة فــرانس
بـــــرس (لم أبـــــتـــــكـــــر احلـــــرب
الـثقـافـية. فـقـد خاضـهـا اليـسار
بـطريـقـة وحـشيـة مـنذ  30عـاما
عـــــلى االقـل).  وأضــــاف أن (كل
فـنــان غـيــر مــلـتــزم مع الـيــسـار
يـتـعـرض لــلـمـقـاطــعـة واإلهـانـة
ـــمــنع مـن الــعـــمل وهـــذا مــا ويُ
حــــــــدث مـــــــــعـي). وفـي إطــــــــار
ؤسسة الوطنـية للفنون يريد ا
ألفيم في الـوقت الراهن (توازنا
فـي الــلــعــبــة).  كــيف? من خالل
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 q¹“«d³ « w  l bMð ·dD² «Ë { تـشــيـولـكـوفـو - (أ ف ب): ال
تـعـرف النـقانـق التي يـصـنعـها
أرسالن غـيزاتـول كـسادا رغم
ان االقتـصاد ال يـزال يعاني من
الركود في روسيا ويعتمد هذا
ستـثمر في ضـواحي موسكو ا
عـــلى االزدهــار الـــذي يــشـــهــده

نتجات احلالل. سوق ا
ــنــتــجــ ــزيــد من ا يــســعـى ا
ـوزعــ إلى تـلــبـيــة رغـبـات وا
ـسـلـمـة في روسـيـا الــطـوائف ا
ـئة من الـتي تشـكل نـحو 15بـا
السكان كما انهم يحاولون في

بعض األحيان التصدير.
يــــقــــول أرسـالن الــــذي يــــديــــر
مـــصــنــعه لــلـــحــوم مــنــذ ســبع
ســـــــنــــــوات فـي ضـــــــاحـــــــيــــــة
تـشـيـولكـوفـو غـير الـبـعـيدة عن

الـــعـــاصـــمــــة الـــروســـيـــة (في
الـــســـنـــوات األخـــيــرة أصـــبح
ــوضــة في احلـالل نــوعــا مـن ا

روسيا).
ويــضـــيف (أذهـب إلى أكـــشــاك
تاجر وأجد النقانق من منتج ا
واحــــــد أو اثـــــنــــــ أو ثـالثـــــة
ـنافـسة مـنتـج مـخـتلـف … ا

حامية). 
كـان مــصـنــعه حـيث يــعـمل 35
شـخـصـا احد األوائل مـن نوعه
في الـسـوق قـبل عـشـرين عـاما
النــــتــــاج نــــوع من الــــنــــقــــانق
الـشـعـبيـة الـتي كـانت مـوجودة
ايام االحتـاد السوفـياتي ولكن
وفـقـا لـلـشـريعـة. ويـنـتج حـالـيا
طن يــومـــيــا من الـــنــقــانق 1,5

وغيرها من السلع.

يـــشـــكل قـــطـــاع احلالل قـــرابــة
مــلـيــار يـورو في جــمـيع 1800
أنـحـاء العـالم وال يـقتـصـر على

إنتاج اللحوم.
في روســيــا حــصـلـت شــركـات
مــســتــحــضــرات الــتــجـمــيل أو
الفـنادق عـلى عالمة (حالل) من
السلطات في ح يسعى أكبر
بـــنك عــــام (ســـبــــيـــربــــنك) إلى

افتتاح فرع للمالية االسالمية.
وافـق مــركــز شــهــادات احلالل
حتـت إشــراف مــجـلـس االفــتـاء
الــروسي (رســمي)  عـلى أكــثـر
من  200شركـة منـذ إنشائه في
عام  ..2007وحتصل على هذه
الــــعالمــــة بـــ خـــمـس وســـبع

شركات جديدة سنويا.
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ذكـرت صـحـيـفـة تـركـيـة أن  اجـراءات حـظـر احلـكـومـة الـعـراقـية
استـيراد البيض من تـركيا تسبـبت في  أزمة كبيـرة لدى منتجي
الـبـيض األتـراك. وأفـادت الـصـحـيـفـة بـأنه خالل الـعـشـريـن يـوما
األخيـرة اضطر منتجو البيض األتـراك إلعدام مليون دجاجة بعد
عـجـزهم عن تـوفـير نـفـقـات عـلفـهـا. ويـخشـى ان تكـون اخلـسـائر
اكبر فيما لو  حظر استيراد الدجاج التركي او الدجاج الوارد
عبـر تركـيا السـيـما من اوكـرانيـا وسط تقـاريـر تفـيد انه يـخضع
لـلـتعـلـيب في تركـيـا ثـانيـة من مـستـوردين عـراقيـ البـعاد شـبـهة
كـونه مـلـوثـا بـآثـار الـيـورانـيـوم في اوكـرانـيـا الـتي شـهـدت كـارثـة
تشـرنبويل الـنووية واالتزال اثـارها الزراعـية موجـودة بعد ثالث
عـامـاً . وذكـرت أنه اعـتـبـاراً مـن األول من مـايـو بـدأت الـسـلـطات
العـراقية حظـر الواردات التـركية من البـيض التي تشكل  20 في

ئة من صادرات البيض التركي.  ا
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{ لشبـونة -  (أ ف ب):  يكـافح أكثر من
ألف رجل إطـــفـــاء حـــرائق أســـفـــرت عن
إصــابـة ثــمـانــيـة أشــخـاص بــجـروح في
منـطقـة جبـليـة في وسط البـرتغـال حيث
سقط اكثر من مئـة قتيل العام  2017في

حرائق.
ــدني فـي مـنــطــقـة وقـال قــائــد الــدفـاع ا
الوسط لـويس بـيلـو كوسـتا في لـقاء مع
صـــحـــافـــيـــ إن أحـــد اجلـــرحى مـــدني
إصـابـته خــطـيـرة. وأضـاف أن ثالثـة من
رجال اإلطفاء اجلـرحى السبعـة أصيبوا
. في حـــادث اصــــطـــدام بـــ ســـيـــارتـــ
وحـوالى الـساعـة الـثـالـثة ( 02,00ت غ)
كـان أكــثـر من  1100رجل إطـفـاء و400
آلية يعمـلون على مكافحـة ألسنة اللهب

دني. كما ورد على موقع الدفاع ا
وقــال اجلــيش إنه ســـيــرسل تــعــزيــزات
ايـضا. وقـال في بـيان إن رئـاسـة االركان
سترسل عـشرين جنـديا وأربع آليات من
اجل (فـتح طُـرق تسـهـيال لـوصـول رجال
ــكــان. وأرســلت حــوالى االطــفـــاء) الى ا
عـشرين طـائرة ومـروحيـة الـسبت لـكنـها
ـنـطـقـة تــوقـفت عن الـتــحـلـيق في هــذه ا
الــتي تـــغــطــيــهـــا الــغــابــات وكــان 114

شـخـصـا قــتـلـوا فــيـهـا في مــوجـتـ من
دمـرة في حـزيران/يـونـيو ثم احلـرائق ا

تشرين األول/اكتوبر .2017
ومــا زالت الــبـرتــغــال حتت صـدمــة هـذه
احلــرائق وتـبــذل فـرق اإلطــفـاء جــهـودا
شـاقـة لـتـجـنب تـكـرارها. وكـانت حـرائق
الغابات التـي تؤجهها ريـاح قوية تتقدم
بعـد ظهـر الـسبت عـلى ثالث جبـهات في
مــنــاطـق يــصــعب الــوصـــول إلــيــهــا في
كــاســتــيــلــو بــرانــكــو عــلى بــعــد مــئــتي

كيلومتر شمال لشبونة.
وقـال الـكـومـنـدان بـيـلـو كـوسـتـا إن أحـد
هذه احلرائق  تطـويقه بنسـبة تسع
ـئـة لـكن الـثـاني في مـنـطـقـة فيال دي بـا
ري يـثـيـر قـلـقـا أكـبـر. و إخالء بـضـعـة
قــرى في إجـراء وقــائي. وعــبّـر الــرئـيس
الـبـرتـغالي مـارسـيـلـو ريبـيـلـو دي سوزا
عن (تضامنه مع مـئات األشخاص الذين
يــكــافــحــون ظـاهــرة احلــرائق) وذلك في

رسالة نشرت على موقع الرئاسة.
وانـخـفــضت درجـات احلـرارة في أجـزاء
من غرب أوروبـا األحد مـا منح مـتنـفسا
ـناطق الـتي اجـتاحـتـها مـوجة لـسكـان ا

حر شديدة لنحو أسبوع.
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vŠdł WF³Ýلـوس اجنـلـوس- وكـاالت - تـصـدر فـيـلم }
لك 2019 تحركـة اجلديد األسد ا الـرسوم ا
إيــرادات الـسـيــنـمـا في (2019لــيـون كــيـنج )
أمــريــكـا في مــطــلع األسـبــوع مــحـقــقـا 185
مــــلــــيــــون دوالر.وتــــراجع فــــيــــلـم احلــــركـــة
ــغـامـرات الـرجل الـعـنــكـبـوت: بـعـيـدا عن وا
الــوطن سـبــايـدر مـان : فــار فـروم هـوم) من
ــــركــــز الــــثــــاني هــــذا ــــركــــز األول إلـى ا ا
األسـبـوع مـسـجال  21 مـلـيـون دوالر.الـفـيـلم
بـطولة تـوم هوالند وجيك جـيلنهـال وماريسا
تـومي وزيندايا ومن إخراج جون واتس.كما
تـــراجع اجلـــزء الـــرابع مـن فـــيــلـم الـــرســوم
ـتحركة حكاية لعبة  4 توي ستوري  4 من ا
ـــركـــز الـــثــالـث هــذا ـــركـــز الـــثـــاني إلى ا ا
األسـبوع محـققا إيـرادات بلغت  14.6مـليون
دوالر. وتــراجع فــيـلـم الـرعب زحف) كــرول)
ركـز الرابع مـحقـقا ركـز الثـالث إلى ا مـن ا
إيــرادات بـلـغت ســتـة ماليـ دوالر.والــفـيـلم
بـطـولـة كـايـا سكـوديالريـو وبـاري بـيـبر ومن

إخراج الكسندر أجا.
واحــــتـــفـظ الـــفــــيـــلم الــــكـــومــــيـــدي ”أمس“
ـركـز اخلـامس مـسـجال ) 5.1يـسـتـرداي) بـا
مـلــيـون دوالر.والـفـيـلم بـطـولـة هـيـمـيش بـاتل
ولـيــلي جـيـمس وكـيت مـكـيـنـون ومن إخـراج

داني بويل.
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