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تتـصدر قضـية مكـافحة الفـساد في العـراق خطابات
رؤسـاء احلكـومات. وبـات أي زعـيم سيـاسي يسـتهل

خطابه أو مشروعه بالدعوة لضرب الفاسدين .
وتــمـر األيـام مـن دون أن يـحـصـل الـعـراقــيـون سـوى

على طبقة جديدة من الفاسدين . 
دائما  لغة مكافحة الفساد تأخذ صيغة مستقبلية لن
يـصل أحد إلى زمن تـطبـيقهـا . ال توجـد أية آلـية ولو
ـاضي واستـرجـاع األموال بسـيـطـة لفـحص الـزمن ا
السيما ان الطواقم السياسية السابقة التي نهوبة  ا
رعت وتبنت  الفساد ألسباب شتى  ال تزال تمارس
أنـشـطتـهـا السـيـاسـية والـعـامة مـن دون ان يسـتـطيع

احد ادانتها أو حتى اإلشارة بالتلميح اليها .
هــيــئـة الــنــزاهــة حتــدثت قـبـل أيـام عـن نـهـب نـصف
ال العام وعبر موازنات السنوات ترليون دوالر من ا

اضية .  العجاف ا
إن كـان اصـحـاب نـشـر هـذه الـتـصـريـحات ال أدري 
ـغـزى من الـكـشف عن هـذه الـفـضـائـح بـهذه يـعـون ا
اللـغـة اجملـملـة من دون تـخـصيص أو تـوجـيه االتـهام

إلى احد ?
 حــتى لـيـبـدو ذلـك اإلعالن يـشـبه بـحــد ذاته تـرويـجـاً
من دون قصد لإليغال في لزمن الفسـاد وتشجيعـاً 
طـريق الـنهب عـلى اعتـبـار  انّ ما جـرى مرّ من دون

أن تطال العقوبات أحداً .
إنّ حتول مكافحة الفساد الى شعار سياسي براق 
هـو أخطـر أغطيـة الفـساد وأثـقلهـا  ومن هنـا ال يبدو
لـلعـراق أفق فـيه أسس واضحـة إليقـاف النـهب الذي
تـتـعـدد أسـالـيـبه وصـيــغه وفـنـونه ولم يـعـد عـمـلـيـات

اختالس تتم بطرق بدائية.
ـقـبـلـة سـتـحـمل تـداعـيـات سـيـاسـيـة كـثـيرة  األيـام ا
وسـتـمـر في طـيـاتـهـا مـلفـات فـسـاد جـديـدة اكـتـسبت
ـفتـعل في أغـطـيـتـهـا من هذا الـضـجـيج الـسـيـاسي ا
ـصـاغ من الـلـغـة تـشـكـيل حــكـومـة  بـان عـنـوانـهــا ا

ستهلكة . ة ا القد
 الـعــراقي مـقــهـور جــدّاً الـيـوم بــأكـداس الــشـعـارات
الـزائــفــة وفــروض الـتــرقــيــعــات الـرثــة لــكــنه اليـزال
مـتمـسكاً بـأمل التغـييـر اجلوهري الـعابر إلى الـضفة

األخرى.

hassanalnawwab@yahoo.com
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يا أم اطفالي
في تربة الصالة

ألنــــــهـــــا مـن طـــــ أرض
السواد.

 10- معاقرة اخلمرة
أهون

من اإلدمان
على عشق الوطن

أعني العرااااااااااااااق.
 11- قلبي
فرن يشتعل

حطبهُ
ذكرى احلروب

وزيتهُ
نفى. عبرات ا
 12- حزين
على وطني

كما لو أنَّ حياتي
مقبرة.

 13- الوطن
الذي اجنبنا

كن أنْ يفكر بقتلنا ال 
لــكن الـــذين لم يــنــجــبــهم

الوطن
هم وحدهم

الذين يسعون
لدمارنا.

 14- السماء
تمطر في الشتاء

وأحياناً
في الصيف

ا قليال في الربيع ر
واخلريف

لكن عيون األمهات
تمطر كل يوم

وعلى مدار السنة.
نطقة اخلضراء  15- ا

من عزلتها
أصابها اجلربْ

والفقراء من حرمانهم
زابل صار طعامهم ا

والقصبْ
وطني

أما كفاك ظلماً لنا
أمْ ترانا مجرد لـُعبْ

فــــحـــتـى الــــله خــــرج عن
طوره

. وداهمته نوبة غضبْ

 1- هــــنــــاك خـــفَّــــاش في
صدري

ســـــأطـــــردهُ بـــــجـــــنـــــوني
وضيائي.

 2- كل ما في األمر
أنا طفل

يجلس في زورق
وسط الصحراء
وينتظر السراب
يتحول إلى ماء

حتى يبحر.
 3- لقد وضعوا الوطن

في جوف عمامة
وغابوا في منتجعاتهم

يتنزهون.
 4- يالهم من أتقياء

تــــــركـــــــوا الــــــقـــــــرآن في
ساجد ا

وانشغلوا بنعيم
قصور الرئاسة.
 5- في احلرب

قُتلتُ أكثر من مرَّة
لكن الشعر

كان يركلني في قلبي
فأعود إلى احلياة.

 6- كلُّما
كبرت

أصبحت طفال.
 7- رغيف اخلبز

أصغر من شكل األرض
لكنه يشبع الفقراء

أكثر من وطن محتل.
 8- عندما أخذني الوطن

كسائق دبابة
بحروبه ..

أحببتهُ بجنون
وكرهتُ الطاغية

يالها من مفارقةجن
 9- ح أموت
نفى في ا

ويعجز الوطن
عن حمل جثتي
إلى الغاضريات

ادفنيني
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بــدأ تــطــبــيق احملــادثــة الــشــهــيـر
حلواتـسابخل أمس وقف خدماته
اليـ من هـواتف أنـدرويد عـلى ا
و(آيــفـون) الـتي تـعـمل عـلى نـسخ

ة من نظامي التشغيل. قد
ـوجب ذلك تـوقـفت اخلـدمة في و
جـميع الهـواتف التي تعـمل بنظام
أنـــدرويــد  2.3.7 بـــاإلضـــافــة إلى

الهواتف بنظام  8 أو ما قبلها.
وأوصـت حلواتـســابخل الــتـابــعـة
لـ(فـيـسـبـوك) بـاسـتـخـدام هـواتف
أنــــدرويـــد بـــنـــظـــام  4.0.3 أو مـــا
بــعــدهــا بــاإلضــافــة إلى هــواتف
حلآيفونخل بنظام  iOS أو ما بعده
ـكن لـلـمـستـخـدمـ نـقل تاريخ و
رسـائـلـهم عـلى الـتـطـبـيق تـصـدير
تــــــلـك الــــــرســــــائل إلـى هــــــواتف

حــديثة.
وبـــحــسب حلغــوغلخل فــإن عــدد
هـواتف حلأنـدرويدخل الـتي تـعمل
ـة يـبـلغ  7مالي بـاألنـظـمـة الـقـد

فـيـمـا قـالت حلآبلخل أن نـحو800
مـليون جهـاز تستخـدم نظام أقدم

. iOS 12 من
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قـال الـدكـتـور سـفـ هـافركـامب
إن حــكــة فـروة الــرأس تــعـد من
ـزعــجـة واحملـرجـة الــظـواهـر ا
مشـيراً إلى أنـها تـرجع ألسباب

عدة.
وأوضـح طـــــــبــــــيـب األمــــــراض
ــاني أن الــتـغــذيـة اجلـلــديـة األ
غيـر الصـحية تـعد أبـرز أسباب
حكة فروة الـرأس حيث تتسبب
احلـمـيـات الــقـارسـة والــتـغـذيـة
الــنــبــاتـــيــة في فــقــدان اجلــسم
ـــعـــادن مــهـــمــة مـــثل احلـــديــد
والــزنـك مـا يــؤدي إلـى جــفـاف

فروة الرأس ومن ثم احلكة.
وقــد تــرجع حــكــة فــروة الـرأس
أيضاً إلى التغيرات الهرمونية
الـتي تؤدي إلـى جفـاف الـفروة

ومن ثم حدوث احلكة.
وتــــنـــدرج الـــفـــطـــريـــات ضـــمن
أسبـاب حكـة فروة الرأس وفي
هـــذه احلـــالـــة تــــكـــون احلـــكـــة
مصحوبة باحمرار فروة الرأس

مع ظهور قشور بها.
كـما يـعد الـتوتـر النفـسي سـبباً
حلــــكـــــة فــــروة الـــــرأس حــــيث
يـــتــــســـبـب الـــتــــوتــــر في فـــرط
حمضية الفروة والذي عادة ما
ــعــادن. وقــد يــقــتــرن بــنــقص ا
يـكـمن سـبب حـكـة فـروة الـرأس

في الـعـنـاية اخلـاطـئـة بالـشـعر
بالغة في العناية بالشعر أي ا
ـعــنى أدق اسـتـخـدام الـكـثـيـر
من مـنــتـجــات الـعــنـايــة وكـثـرة
ــــاء ســـاخن غــــسل الــــشـــعـــر 
واستخدام مجفف الشعر بشكل
مـــفـــرط مــا يـــؤدي إلـى تــهـــيج
الــفــروة وتـعــرضــهــا لـلــجــفـاف

واحلكة.
وعـلى أية حـال يـجب استـشارة
طـبـيب أمراض جـلـديـة لتـحـديد
الـسـبب احلـقـيـقي الـكـامن وراء
حــكـة فــروة الـرأس وعالجه في
ـنـاسب نـظـرا ألن حـكة الـوقت ا
فــروة الــرأس قــد تـــتــســبب في
تـــقـــصف الــشـــعـــر وتــســـاقــطه
وفـــقــدانـه لــلـــمــعـــانه وبـــريــقه.
وحـاول العـديـد من األشـخاص
الذي يـتعـرضون لفـقدان الـشعر
بــاســتــمـــرار جتــربــة أي شيء

لوقف التساقط بأي ثمن.
ومـع ذلك واجـــــهـت طـــــريـــــقــــة
جـديـدة وغـريـبـة رد فـعل عـنيف
مـن قـبل أطـبـاء قــالـوا إنـهـا قـد
ــا تــنــفع حــيث تــضــر أكــثـر 
حثـوا الـناس عـلى االمتـناع عن
وضع زيت الفلفل احلار أو فرك
مسحـوق الفلـفل على رؤوسهم
عــلى الــرغم من ادعــاء الــبـعض
عبـر مـواقع اإلنتـرنت أنه يحـفز
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عـلـى جتـديـد بـصـيالت الـشـعـر.
ويـــحــــذر األطـــبــــاء من أن هـــذا
اإلجــراء قـــد يـــســـبب احلــروق
ـة ـؤ وردود الــفـعل اجلـلــديـة ا

وحتى تساقط الشعر.
وقـال الـطبـيب الـرائـد في زراعة
الشعر الـدكتور بيـسام فارجو
من مـــعـــهــد  Farjo Hair من
ــــرجـح أن يــــلـــــقى أي غــــيـــــر ا
شـــخـص يـــطـــبّـق هـــذا الـــعالج
الغريب أية نتائج وهناك خطر
يــــتـــمــــثـل في تــــهــــيج اجلــــلـــد

والـتــهــابـات فــروة الــرأس ومـا
يــتـــرتب عــلـى ذلك من تـــســاقط
الـشـعر. وظـهـر اإلجـراء اجلـديد
الـغــريب بــعـد انــتــشـار مــقـاطع
فـيديـو ال حـصـر لهـا عـلى موقع
يـوتـيوب لـتـشجـيع الـنـاس على
جتــــربـــــة خـــــدعـــــة الـــــفـــــلـــــفل
Hair- احلـــــاروذكــــرت قـــــنــــاة
Guard أن الفلفل احلار مفيد 
لـنــمــو الـشــعـر ويــسـاعــد عـلى
حتـــفــيـــز بـــصـــيـالت الـــشـــعــر
وحتــدثت الـــقــنـــاة عن عــدد من

راهم حتفيز الشعر الوصفات 
ـــا في ذلك مــزيج ال يــحــتــوي
فـــقط عــلـى الــفـــلــفـل احلــار بل
أيـضـا صـفـار الـبـيض وعـصـيـر
الليمون. ومع ذلك حتذر القناة
األشـــخـــاص الـــذين يـــجـــربــون
الـــطــريــقـــة هــذه من احـــتــمــال
تـــعــــرضـــهم لــــتـــهـــيـج اجلـــلـــد
وااللتهابات. وفي مقاطع أخرى
عــلـى حليــوتـــيـــوبخل يــوضح
CandyApple MoMo
كيفية تدليك اجلذور باستخدام

الـفــلــفل احلـار. ومــنــذ انـتــشـار
الـــــفــــيـــــديـــــوهــــات هـــــذه حث
اســتـشــاري األمـراض اجلــلـديـة
والــــنـــاطـق بـــاسم (مــــؤســـســـة
اجلـلـد) الـبـريـطــانـيـة الـدكـتـور
شـــــارون وونـغ عـــــلـى تـــــوخي
ـــكن لـــفـــرك احلـــذر قـــائال: حل
الفلفل احلار مباشرة على فروة
الــرأس أن يــســبـب إحــســاســا
حـارقـا وفـرطـا في احلـسـاسـية
وهو أمـر يسبب تـساقط الـشعر

كتأثير ثانوي).
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وأخــبــروه أن الــقـــائــد الــلــيــبي
معـجب بدوره في فـيلم الـرسالة
الـذي جــسـد فــيه دور حـمـزة بن
طلب (عم الرسول محمد عبدا
صــلى الـله عــلـيه وســلم) وكـان
الــوفـد الـلـيـبي أخـذ تـكـلـيـفًـا من
الــقــذافـي بــتــولي عالجه في أي
مـكان بـالـعالم ونـقـله عن طريق

طائرة خاصة إلنقاذ حياته.
وقــام الــوفــد الــلــيــبي بــإخــبــار
الـــفــريـق الــطـــبي بـــأن لـــديــهم
طـائــرة خــاصــة لـنــقل عــبــدالـله
غــــيـث إلى أي مـــــكــــان إلنــــقــــاذ
ـعاجل حيـاته ولكن األطـباء ا
أخــبــروهم بــأن الــوقت قــد فـات
واحلالـة ال تسـمح بذلك لـيرحل
حلغيثخل تاركًا  8 مشاهد في
مــسـلــسل حلذئــاب اجلـبلخل لم
يـــصـــورهـــا مـــا جـــعل اخملـــرج
مـجــدي أبــو عــمـيــرة يــغــيـر من
سـلسل لـيـقتل (عـلوان أحـداث ا
أبــو الــبـكــري)  حـتـى تـتــنـاسب

األحداث مع رحيله.

وفاته يـحـمل صفـات الفالح ابن
العمدة وكان أكثر تـأثرًا بالبيئة
الـريـفـيـة وطـبـاعـهـا ولـهـجـتـهـا
يـــحـــرص عـــلى زيـــارة قـــريـــته
ويـرتدى اجلـلـبـاب ويـشارك في
ناسـبات واجللـسات العـرفية ا
ويـتــحـدث بـلـهـجـة أهل الـقـريـة
كـمـا كــان مـحـافــظـا يـبــتـعـد عن
احلــفالت والــســهــرات الــفــنــيـة
وأبــعــد أســرته عن الــفن. وقــبل
أيـام من رحـيل الـفـنـان عـبـدالـله
غــيث ذهب مع شــقـيـقـه حـمـدي
إلى اجلــامع األزهــر ألداء صالة
الـظـهــر وبـعـدهــا تـوجـهــا مـعًـا
لزيـارة مسـجد احلـس وخالل
تـــواجــده هـــنـــاك تــغـــلب عـــلــيه
ـرض وشـعـر بـوعـكـة صـحـيـة ا
لــــيــــتــــوجـه عــــلـى أثــــرهــــا إلى
ـسـتــشـفى لـيـقـضي فـيه أيـامه ا

األخيرة وعددها  18 .
وعــنـــدمـــا عــلم بـــذلك الـــرئــيس
اللـيـبي السـابق معـمر الـقذافي
أرسـل له وفـــــــــدًا لـــــــــزيـــــــــارته

بـشـكل كبـيـر وانـعكـس ذلك على
حياته الفنية فيما بعد.

عبدالـله غيث تـوفي والده وهو
مازال طـفل رضيع وكـان أصغر
أشــقــائه ورغم أن فــارق الــعــمـر
بينه وبـ شقيـقه األكبـر الفنان
حــمـدي غـيث كــان أربـعـة أعـوام
فقط إال انه كان يهتم به كطفله.
وكـشف جنله احلـسـيـني بعض
تـــــفـــــاصـــــيـل عن حـــــيـــــاتـه في
تــصـريــحــات صـحــفــيـة قــائــلًـا:
(والـدي كـان يـعـيش حـياة أدهم
الــشـرقــاوي في قـريــته ولم يـكن
مـغرمًـا بالـدراسـة وكان فـارسًا
تلك ولديه عـدد من اخليـول و
مهارة ركـوب اخليول حـتى غير
ـدربـة الـتي يـطـلق عـلـيـهـا في ا
األريــاف (اخلــيـل الــغــشـــيــمــة)
وكان وسيـمًا وزعيـمًا ومحـبوبًا

ب أهل قريته منذ صغره).
عــــبـــدالــــله غــــيث رغـم دخـــوله
اجملــال الــفــني والــنــجــاح الـذي
حـــقــــقه فــــيه إال أنه ظـل حـــتى

أي من مسـاحيق الـتجـميل على
وجهها.

ــصــريـة قــالت خالل الـفــنــانـة ا
قـطع: (أنـا في أحلى مـكان في ا
الــكــون.. الـلــهم لك احلــمـد كــمـا
يــنــبــغي جلالل وجــهك وعــظـيم

سلطانك).
يذكـر أن ر الـبارودي كـانت قد
حققت جنـاحا كبـيرا مؤخرا من
خالل مــشـاركــتـهـا في مــسـلـسل
حلقــيـد عــائـليخل حــيث قـدمت
شـــخـــصـــيـــة درامـــيـــة من نـــوع
خـاص واسـتـطـاعت أن تـكـشف

زيد من موهبتها. ا
ومـسـلـسل حلقـيـد عـائـلي شارك
ببطولته  كل من عزت العاليلي
بــــوسي مـــيـــرفت أمـــ صالح
عـــبــدالـــلـه مـــحـــمـــد مـــحـــمــود
عـــبــدالـــعــزيـــز مـــنــة فـــضــالي
ومــحــمــد جنـاتي ديــنــا فـؤاد
مـيرنـا وليـد ومـحمـد رياض
وسيمـون وميريـهان حس
وغـيـرهم. وقـد  تـكـر ر
الـــبـــارودي بــعـــد دورهــا في
الــعـمـل ونـشــرت صـور لــهـا
أثـنــاء تـلــقــيـهــا الـتــكـر في
اجلـزائـر كـمـا تـلـقت الـتـهـاني
من قبل زمالئها بالوسط الفني
ومـنـهم زيـنـة ومـحـمـد مـحـمـود

عبدالعزيز.
كــــمــــا شـــاركـت الــــفـــنــــانـــة ر
الــبـــارودي مـــؤخــرا فـي عــرض
مسرحية حلجوازة مرتاحةخل مع
الـــفــنــان أحـــمــد صــفـــوت بــعــد

اعتذار الفنانة منة فضالي.
عـلى صـعـيـد آخـر عـاش الـفـنـان
الــكـبـيـر عـبـدالــله غـيث طـفـولـة
أثــرت في تــكــويـن شــخــصــيــته
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ــصـريـة ر ســافـرت الـفــنـانـة ا
ـمـلكـة الـعـربـية الـبـارودي إلى ا
السعودية ألداء مـناسك العمرة.
و شـاركـت الـفـنـانـة  جـمـهـورهـا
قـطع فـيديـو من أمام الـكعـبة
عـلى حــسـابـهـا اخلـاص عـلى
مــوقع حلانــســتــجــرامخل
ظـــهــرت فــيه مــرتــديــة
عــــــبــــــاءة ســــــوداء
وحجـاب بـنفس
اللون بينما
لـم تـــــضع

وضع السكان احملليـ حنفيات جلمع
النسغ الـلذيذ. وقـال الدكتـور ستاثيس
جـيوتـيس عـالم الـفيـروسـات في قسم
عـديـة في جـامـعة إمـبـريال األمـراض ا
كـولـيـدج في لـنـدن إن حـقـيـقـة ارتـبـاط
هــــذا الـــفـــيــــروس الـــتـــاجـي اجلـــديـــد
بــاخلـــفــافـــيش حلال تــشـــكل مـــفــاجــأة
بـالـنـسـبـة لـعـلـمـاء الـفـيـروسـات الـذين
يـعـمـلـون في مـجـال الـفـيـروسات الـتي
تـــنـــقـــلـــهـــا اخلــــفـــافـــيش. إذ تـــعـــرف
اخلـفافـيش كـحلخـزان لـلفـيـروساتخل
نـشأ).  وقال جـيوتيس إنه حيوانـية ا
من احملــتــمل أن يــكـون خــفــاش حـدوة
الــــفـــرس الــــصـــيــــني وهــــو نـــوع من
اخلـفـافـيش الـشـائـعـة في الـصـ هـو
ـسـؤول عن انـتشـار فـيـروس كـورونا ا

اجلديد.

وفي كــثـيـر من األوقــات هـنـاك وسـيط
متورط كما كان احلال مع حلسارسخل
في عـــام  ?2003وفـــيـــروس كـــورونـــا
ــتـالزمـــة الــشـــرق األوسط ـــرتــبـط  ا
التـنفسـية الـذي ظهر الحـقاً ووُجد في

اإلبل.
ويــسـمي الــعـلـمــاء هـذه الـفــيـروسـات
ـنــشـأ ألنـهـا تــنـتـقل من بـحـيـوانــيـة ا
احلـيــوانــات إلـى الــبـشــر وفـي حــالـة
ـكن أن يـسبب فـيـروس نيـبـاه الـذي 
ــا في ذلك مــجـــمــوعــة من األعــراض 
الـــتــهـــاب الـــدمــاغ الـــقـــاتل  تـــتــبع
الــعـــدوى مـــرة أخــرى إلى الـــعــصـــيــر
ــصـنــوع من عــصـارة شــجـرة نــخـيل ا
الــتــمـــر والــتي كــانت مـــلــوثــة بــبــول
اخلــــفــــافــــيش أو الــــلــــعــــاب. وكــــانت
اخلفافـيش تتـجول ب األشـجار حيث

ـركـز الــبـروفـيــسـور جـويــزن وو من ا
ـكـافـحة األمـراض والـوقـاية الـصـيني 
مـنهـا في دراسـة نشـرتـها مـجـلة حلذا
النسيتخل الطبية يوم األربعاء إلى أن
الـبيـانات الـتي لـديهم حـتى اآلن تـتفق
مع نـــظـــريــة أن الـــفـــيـــروس نــشـــأ في

اخلفافيش منذ البداية.
وتُــعـد الـثـديـيـات اجملـنـحـة مـسـتـودعـاً
لـعـدة فـيـروسـات فـتـاكـة مـخـتـلـفة مـثل
مـاربــورغ ونــيـبــاه الــتي تــسـبــبت في
ــــرض في كل مـن أوغـــنـــدا تـــفــــشي ا

وماليزيا وبنغالديش وأستراليا.
ـضـيـفـة ويُـعـتــقـد أن اخلـفـافـيش هي ا
الطبيعية لفيروس إيبوال وداء الكلب
تالزمـة التنـفسيـة احلادة الوخـيمة وا
رتبط حلسارسخل وفيروس كورونا ا

تالزمة الشرق األوسط التنفسية.

ÊU e « ≠ U Ë—

عـبــرت الـساللـة اجلــديـدة من فـيـروس
كـورونا احلـدود إلى بـلدان أخـرى بـعد
أن قــضت عـلى اكــثـر من ثالثــمـائـة في
الــصــ فــيــمـــا يــطل اخلــطــر بــرأسه
ويثير انـزعاج خبراء الـصحة ويرجح
العلماء أن نوعاً من الـثعاب قد يكون
ـصـدر األصـلي لـلـفـيـروس ومع ذلك ا
ـعـدية إن يـقول خـبـراء في األمراض ا
اخلـفـافيش هي مـصـدر الـعـدوى. وقال
EcoHealth Alli-  رئــيس مــنــظــمـة
ance الـــصــحـــيـــة والــبـــيــئـــيــة غـــيــر
الـربحـية بـيتـر داسـزاك إنه حلعنـدما
تنظر إلى التسلسل اجليني للفيروس
وتطـابقه مع فـيروسـات كورونـا أخرى
معـروفة فـإن نوعـيتـها أقـرب أن تكون
مـن اخلــــــــفــــــــافــــــــيـشخل. وأشــــــــارت
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{ لـــوس اجنــــلـــوس  –وكـــاالت -
ـغامـرات الكـوميدي احـتفظ فـيلم ا
(بـاد بويـز فـور اليف ) وهـو اجلزء
اجلديد من سلسلة أفالم(باد بويز)
لألسبـوع الثـالث بصـدارة إيرادات
الــســيـنــمــا في أمـريــكــا في مــطـلع
األســبــوع مـحــقــقـا  17.7 مــلــيـون
دوالر.والـفـيـلم بـطـولـة ويل سـميث
ومارتن لـورنس وفـانيـسا هـادجنز
ومـن إخــراج عــادل الــعــربي وبالل

فالح. 
كـمـا احـتفظ فـيـلم الـدرامـا احلربي
ركز الثاني مسجال  1917 9.7 با

مـليـون دوالر.والفـيـلم بطـولة دين-
ـان وجـورج مـاكـاي تـشـارلـز تـشـا
وأنـــدي أبـــولـــو ومن إخـــراج ســام
ــغـامـرات مـنــديـز.واحــتـفظ فــيـلم ا
ركز الثالث الكومـيدي (دوليتل) بـا

مسجال  7.7 مليون دوالر.
والـــفــيـــلم بـــطــولـــة روبــرت داوني
جــونــيـــور وانــتــونـــيــو بــانــدراس
ــا طـــومــســون ومـــايــكل شـــ وإ
ورامـي مـالك ومـن إخـراج ســتــيـفن
جاجـان.وجاء فيـلم اإلثارة والرعب
اجلـديـد (جريـتل أنـد هـانـسيل) في
ـركـز الرابع بـإيـرادات بـلغت 6.1 ا

مـــلــيــون دوالر. والــفــيـــلم بــطــولــة
صــوفـــيـــا لــيـــلــيـس وســام لـــيــكي
وتشـارلز بـابالـوال ومن إخراج أوز
بــيــركــنــز. وتــراجع فــيــلم احلــركـة
ـة الـسـادة احملـتـرمون (ذا واجلـر
ــركــز الـرابع إلى جـنــتــيـلــمن من ا
ـــركـــز اخلـــامـس هـــذا األســـبــوع ا
محـققا إيـرادات بلغت سـتة مالي

دوالر.
والـفــيـلم بــطـولــة مـاثـيــو مـاكـدوي
وتشارلي هودام وهـنري جولدينج
ومـــيــشـــيل دوكــيـــري ومن إخــراج

جاي ريتشي.
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