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منشور واحد ال يكفي

اجلميع مرشحون

براد بيت يخطف لقب أحسن دور ثانوي

رينيه زيلويغر أفضل ممثلة وبطل اجلوكر ينال جائزة األوسكار 
مكاتيب عراقية

ومن منغصات ومزعجات هذا الزمان األلكتروني املتصخر املتصحر 
اليابس ، املكتوب املنشور على حوائط التواصل والتناطح والتذابح 
، هو أنك لو شتمَت الباذنجان األسود ، فسوف تخرج عليك ملة من 
الناس صائحة معترضة طالبة منك أن تكون عاداًل ومنصفًا ، وتشتم 
الطماطة بنفس الطريقة التي لعنَت ورجمَت بها الباذنجان اآلن ، فإن 
لم تفعل فأنت طائفي الهوى ، وتفّضل مقام الدشت على مقام النوى 

!!
تردُّ على القوم املبلبلة رؤوسها وأنواؤها ، وتقول لهم أنك شتمت ما 
ترغبون بشتمه قبل يومني بائدين ، فيشكرونك ويسكتون ويؤجلون 
 ، باملناكدة  وتتلذذ  املزايدة  تحتمل   ، ثنائية  واقعة  الى حني  تدويخك 
وتذهب بهم وربما بك ، الى بئر الجدل الذي يفسد الودَّ ويأكل الصبر 
من  الخمسينات  نهاية  وسماحة  بحكمة  تستعني  ويجعلك   ، الجميل 

العمر الراكض صوب حتوفه !!
سيكون   ، ناعمًا  طحينًا  تاليًا  ستنتج  التي  النغمة  الرّنة  هذه  وعلى 
واذا   . خامنئي  ذيول  سببَت  كما  أردوغان  ذيول  تسبَّ  أن  برقبتك 
صدام  فهاجم   ، املريضة  بغداد  بمحمية  الجدد  الحاكمني  هاجمت 
حسني كي تنجو من حبسك بخانة األزالم واأليتام ، وأنت لسَت عليها 

من قبل ومن بعد !!
إن أبديَت إعجابك بصوت عبد الحليم حافظ ، فعليك أن تنهي بوَحَك 
فريد  وآالم  بآهات   ، مّنٍة وال فضل  دون  بإعجاٍب واضٍح ومن  هذا 
األطرش ، كي ال تزرع نفسك بمطحنة رحى أنصار حليم ومهاجري 

أبي وحيد !!
بهذا شاعر قصيدة  أتبعها  ثم   ، عظيم  نثر  هذا شاعر قصيدة  قل 
يستعمل  الذي  الصنف  من  األول  كان  لو  حتى   ، عظيم  عمودية 
وحشو  تشييد  في  كثيرًا   ، والنحاس  والكلوروفيل  السبايروجيرا 
النظامة التي تقتل القصيدة ، من أجل  النص ، والثاني من صنف 

سواد وعسل عني القافية !!
سب الحرامية والخائنني الشيعة ، وال تنس الحرامية والخائنني السّنة 
، وهكذا افعل مع كل الثنائيات املتوفرة ، حتى لو كان ضرر هذه 

أعظم من ضرر تلك !!
وباليقني  بالعدل  كله  هذا  تصنع  أنت  طبعًا 
وبالحجة ، لكنك حتمًا ال تقدر على جمع هذا 
املشهد الشاسع ، بمكتوب يتم تكراره بني ليلة 
ُس املعمعة الجلجلة !! ويوم وساعة ، وهذا هو أ

بروكسل- الزمان 
»آنجيل«  البلجيكية  املغنية  فازت   
بخمس جوائز  خالل النسخة الحادية 
الصناعة املوسيقية  عشرة من جوائز 
باملجتمع  الخاصة   بروكسل،  في 
عن  »آنجيل«  غياب  ورغم  الفلمنكي.  
فوزها  أن  إال  الجوائز،  تسليم  حفل 
لنيل  مرشحة  كانت   فئات  خمس  في 
لهذه  مدٍوّ  تفوق  جوائزها مؤشر على 
نالتها  التي  الجوائز  وتشمل  الفنانة. 
منفردة،  فنانة  أفضل  »آنجيل«: 
أداء  وأفضل   البوب،  وموسيقى 
)عن  فيديو  مقطع  وأفضل  مباشر، 
بك«(  خاص  هو  ما  »أرجح  أغنيتها 
كل  »نسيان  أغنية  )عن  العام  وأغنية 
األكبر،  أخيها  مع  بالتشارك  شيء« 

مطرب الراب »روميو ألفيس«(.   
وهذه السنة الثانية على التوالي التي 
تحقق فيها »آنجيل« النجاح في جوائز 
الصناعة  املوسيقية، حيث ُرشحت في 
عام 2019 للفوز في سبع فئات تمكنت 
من  منها  ثالث  جوائز   إحراز  من 

ضمنها »أفضل فنانة منفردة«.

 خمس جوائز للمغنية آجنيل

فاحت عبد السالم 
fatihabdulsalam@hotmail.com

لوس اجنلوس -الزمان 
بجائزة  األحد  فينيكس  يواكني  فاز 
في  دوره  عن  ممثل  أفضل  أوسكار 
صعبة  مسيرة  متوجا  "جوكر"  فيلم 
فازت  عالم هوليوود.و  في  ومتفاوتة 
زيلويغر  رينيه  األميركية  املمثلة 
عن  ممثلة  أفضل  أوسكار  بجائزة 
األحد  "جودي"  فيلم  في  دورها 
في  لها  الثانية  هي  هوليوود،  في 

مسيرتها الفنية.
سينثيا  على  زيلويغر  تغلبت  وقد 
وسكارليت  )هارييت(  إيريفو 
ستوري(  )ماريدج  جوهانسون 
وومن(  )ليتل  رونان  وسارشه 
وفازت  )بومبشل(.  ثيرون  وشارليز 
بجائزة  ديرن  لورا  األميركية  املمثلة 
أوسكار أفضل ممثلة في دور ثانوي 
الكالم  سريعة  كمحامية  دورها  عن 
ومتطرفة في فيلم "ماريدج ستوري".

وقد تفوقت ديرن عشية عيد ميالدها 
الثالث والخمسني على مارغو روبي 
جوهانسون  وسكارليت  )بومبشل( 
)جوجو رابيت( وفلورانس بيو )ليتل 
)ريتشارد  بايتس  وكاثي  وومن( 
جويل(. وقد أهدت فوزها إلى والديها 
ديرن.وفاز  الد وبروس  ديان  املمثلني 
بحائزة  بيت  براد  األميركي  املمثل 
ثانوي  أفضل ممثل في دور  أوسكار 
عن تأديته دور ممثل بديل في "وانس 

ابون ايه تايم..إن هوليوود".
تمثيلية  فئة  في  أوسكار  أول  وهو 
عاما   56 البالغ  بيت  براد  بها  يفوز 

والذي سبق له أن رشخ ثالث مرات.
جائزة  بأول  فينيكس  فوز  وأتى 
الجدل حول  من  أشهر  بعد  أوسكار، 
املمثل  فيه  يؤدي  الذي  الفيلم  هذا 
دور العدو اللدود لباتمان، والذي لم 
بشأن  أثيرت  التي  املخاوف  تمنعه 
من  العنف،  على  املحتمل  تحريضه 

حصد جوائز وترشيحات.
"لقد  الحضور  أمام  فينيكس  وقال 
كنت وغدا في حياتي. لكن عددا كبيرا 
الغرفة أعطاني فرصة  منكم في هذه 
أفضل  في  نكون  أننا  وأظن  ثانية، 
أحوالنا، عندما ندعم بعضنا البعض 
بعضنا  بإلغاء  نقوم  عندما  وليس 

البعض بسبب أخطاء املاضي".
وجه  جدا،  املؤثرة  كلمته  وخالل 
إلى شقيقه  )45 عاما( تحية  فينيكس 
العام  توفي  أيضا  ممثل  وهو  ريفر 
عن  زائدة  مخدرات  جرعة  من   1993
األدوار  من  سلسلة  وبعد  عاما.   23

التلفزيونية والسينمائية التي قّدمها 
عالم  فينيكس  اقتحم  شبابه،  في 
هوليوود بأدوار الشرير ومن أبرزها 
"يو  فيلم  في  املتعسف  الحبيب  دور 
أوليفر ستون  للمخرج   )1997( تورن" 
الجنس  ألكسسوارات  متجر  ومدير 

في فيلم "8مم" )1999(.
أما الدور الذي يعتبر الحجر األساس 
العاملية  إلى  فينيكس  وصول  في 
الشرير  الروماني  االمبراطور  فهو 
راسل  بتعذيب  أمر  الذي  كومودوس 
)2000(. وقد  "غالدييتر"  كرو في فيلم 
أوسكار  لجائزة  الدور  رشح عن هذا 

للمرة األولى في مسيرته املهنية.
وفي وقت الحق، غّير فينيكس مساره 
الغيتار  على  والعزف  الغناء  وتعلم 
فيلم  في  كاش  جوني  دور  لتجسيد 
 ،2005 العام  في  الين"  ذي  "ووك 

وحصل على ترشيح آخر لألوسكار.
وبعد خمس سنوات، صّور فينيكس 
عنوان  يحمل  كاذبا  وثائقيا  فيلما 
النقاد  فيه  أوهم  هير"  ستيل  "أم 
عن  التخلي  يريد  بأنه  واملشاهدين 
الجديدة  رحلته  ليبدأ  التمثيل  مهنة 
كمغني راب . وجاء الترشيح الثالث 
 2013 العام  في  األوسكار  لجائزة 
فيه  أدى  الذي  ماستر"  "ذي  فيلم  عن 
مدمن  سابق  محارب  دور  فينيكس 
مجموعة  أتباع  أحد  يصبح  كحول 
دينية يطلق عليها "ذي كوز" بدأت في 

أوائل الخمسينات.
حالفه  األحد،  الرابع  ترشيحه  وفي 
الحظ مع نيله جائزة أوسكار أفضل 

ممثل عن فيلم "جوكر".
الحقيقي  واسمه  فينيكس  نشأ 
يواكني رافاييل بوتوم في بورتوريكو 

في كنف عائلة من الهيبي تتبع طائفة 
طاولتها  التي  غود"  أوف  "تشيلدرن 

مزاعم باعتداءات جنسية.
والديه  من  املؤلفة  عائلته  وغادرت 
وخمسة أطفال تلك املجموعة السيئة 
كان  عندما  فنزويال  في  السمعة 
يواكني في الثالثة من العمر، وجابت 
في  تستقر  أن  قبل  الشمالية  أميركا 
والداه  استعان  أنجليس حيث  لوس 
بوكيل أعمال ليساهم في إطالق حياة 

أوالدهما املهنية.

فقدان الوزن لدور »جوكر
األكبر  وشقيقه  يواكني  نال  وقد 
أوائل  في  تلفزيونية  أدوارا  ريفر 

الثمانينات.
الذي  يواكني  شارك   ،1986 العام  في 
"ليف"  باسم  وقتها  يعرف  كان 

وهو  مسيرته  في  األول  الفيلم  في 
"سبايس كامب". وبعد ثالث سنوات، 
ظهر في الفيلم الكوميدي "بارنتهود" 
لرون هاورد. لكن نجاح شقيقه، طغى 

على مسيرته التمثيلية في البداية.
فقد كان ريفر طفال نجما وشارك في 
أفالم مثل "ستاند باي مي" )1986( قبل 
أن يؤدي دور إنديانا جونز في شبابه 
في فيلم "إنديانا جونز أند ذي الست 

كروسايد" )1989(.
وبعد وفاة ريفر من جرعة زائدة من 
املخدرات في العام 1993، أخذ يواكني 

فترة راحة قصيرة من التمثيل.
إنه  أخيرا  قال  الذي  يواكني  لكن 
"مدين" ألخيه ألنه دفعه إلى التمثيل، 
رئيسيا  دورا  ليؤدي  عامني  بعد  عاد 
جانب  إلى  فور"  داي  "تو  فيلم  في 
نيكول كيدمان باإلضافة إلى فوزه في 

فينيكس  حاز  السنة،  هذه  األوسكار 
كأفضل  غلوب  غولدن  جائزة  أيضا 

ممثل عن "جوكر" أيضا.
وعن الدور الذي أضطره على خسارة 
20 كيلوغراما، قال فينيكس  أكثر من 
إنه "واحدة من أعظم تجارب حياتي 
"طريقة  املمثل  وأضاف  املهنية". 
بال  لي  بدت  الشخصية  تجسيد 

حدود، لم أشعر بوجود أي قواعد".
 وقد أعلنت األكاديمية الليلة املاضية 

عن فوز فيلم الكوميديا السوداء " 
الجنوبي  الكوري  للمخرج   " طفيلي 
أوسكار  بجائزة  هو  جون  بونج 
أفضل  فيلم دولي وفازت املمثلة لورا 
ممثلة  أفضل  أوسكار  بجائزة  ديرن 

مساعدة 
عن دورها في فيلم " ماريدج ستوري" 

وفاز املمثل براد بيت بجائزة 

أوسكار افضل ممثل مساعد عن دوره  
في فيلم )وانس ابون ايه تايم إن 

هوليوود( "ذات مرة في هوليوود" .  
الرابع  الجزء  لعبة  " قصة  فيلم  أما   
" )توي ستوري 4( فقد حصد جائزة 

متحركة  رسوم  فيلم  أفضل  أوسكار 
فيما حصد فيلم " مصنع أمريكي“ )

أوسكار  جائزة  فاكتوري(  أمريكان 
فيلم  وحصد   وثائقي  فيلم  أفضل 
من   " طفيلي   " السوداء  الكوميديا  
أوسكار  جائزة  الجنوبية  كوريا 
املخرج  وفاز  دولي.   فيلم  أفضل 
هو   جون  بونج  الجنوبي  الكوري 
فيلمه  عن   مخرج  أفضل  بجائزة 
املمثل خواكني  تمكن  فيما   "طفيلي" 
أوسكار  بجائزة   الفوز  من  فينيكس 
فيلم  في  دوره  عن  ممثل  أفضل 

"الجوكر"

بكني -جنيف - باريس -الزمان  
النمل  أكل  أن  صينيون  باحثون  أفاد 
من  حيوان  وهو  البنجول«   « الحرشفي 
الصني  في   به  اإلتجار  يجري   « الثدييات 
حراشفه  بسبب   « مشروعة  غير  بطريقة 
ولحمه » يعد عائاًل وسيًطا محتمال لفيروس 
»كورونا«.  وأفادت وكالة أنباء »رويترز » أن 
علماء بجامعة جنوب الصني الزراعية  التي 
قادت البحث أوضحوا في بيان نشر بموقع 
االكتشاف  هذا  أن   اإلنترنت  على  الجامعة 
للوقاية  كبيرة  أهمية  ذا  سيكون  األخير 
والسيطرة على منشأ  جدير بالذكر أن انتشار 
الفيروس أودى بحياة أكثر من 900 شخص 
منظمة  حذرت  فيما  اآلن.  حتى  الصني  في  
الصحة العاملية من أن وتيرة تفّشي فيروس 
تتسارع  قد  الصني  خارج  املستجد  كورونا 
 « أشخاص  بواسطة  العدوى  انتقال  بسبب 
لم يسافروا قط إلى الصني .   وأوضح املدير 
أدحانوم  تيدروس  العاملية  للمنظمة  العام 
حاالت  هناك  أن  تويتر  عبر   له  تغريدة  في 
 )2019 في  كو  )أن  النتشار  للقلق  مثيرة 

بواسطة  أشخاص لم يسبق لهم أن سافروا 
إلى الصني مستخدًما االسم العلمي  املؤقت 
للفيروس.  وقال تيدروس في هذا الجانب » 
هدفنا ال يزال احتواء )الفيروس( لكن  يجب 
التي  الفرصة  استخدام  البلدان  جميع  على 
لالستعداد  االحتواء  استراتيجية   أوجدتها 
الحتمال وصول الفيروس ».  وتكافح الصني 
وقد  املستجّد  كورونا  وباء  على  للسيطرة 
اّتخذت لهذه  الغاية إجراءات مشّددة شملت 
إغالق مدن بأكملها ومنع سكانها من مغادرة  

منازلهم إال للضرورة.
إلى  العاملية  الصحة  منظمة  الوباء  ودفع   

إعالن حالة طوارئ صحية عاملية 
والعديد من الحكومات إلى فرض قيود على 

السفر وشركات الطيران لتعليق 
الرحالت الجوية من وإلى الصني. فيما قال 
إن  األحد  أمس  الصحة  مجال  في  خبراء 
الجديد  كورونا  بفيروس  ُأصيب  بريطانيًا 
ربما  سنغافورة  في  مؤتمرا  حضوره  أثناء 
آخرين  أشخاص  سبعة  إلى  العدوى  نقل 
عندما أمضى بضعة أيام في كوخ بقرية في 

إلى  عودته  في طريق  فرنسي  منتجع جبلي 
وطنه.

إصابة  حالة  ثالث  وهو  الرجل،  وأقام 
مجموعة  مع  بريطانيا،  تسجلها  بالفيروس 
كانت تقضي عطلة بالكوخ الواقع في منتجع 
أواخر  مونجوا  كونتامني  ليه  في  تزلج 
فرنسيون  مسؤولون  وقال  املاضي.  الشهر 
إن الفحوص أثبتت إصابة خمسة بريطانيني 
منطقة  في  الواقع  التزلج،  بمنتجع  آخرين 
بني  وربطوا  كورونا،  بفيروس  األلب،  جبال 
هذه الحاالت واملجموعة التي أقامت بالكوخ. 
يبدو.  فيما  هناك  ينتهي  ال  الخيط  لكن 
فاملرض الذي يحمله نفس الرجل ربما انتشر 
على  الضوء  يسلط  مما  أخرى،  مناطق  في 
الصحة  سلطات  تواجهها  التي  التحديات 
السفر  يتيح  عصر  في  العدوى  احتواء  في 
جوا عبر العالم. وقالت السلطات اإلسبانية 
أظهرت  الفحوص  إن  رويترز  وكالة  بحسب 
إصابة بريطاني باملرض في مايوركا بعد أن 
فرنسا.  في  بالعدوى  مصابا  شخصا  خالط 

بقية  اخلبر على موقع )الزمان(

شكوك حول عالقة أكل النمل احلرشفي بالفيروس 
ما سر الكوخ الفرنسي في نقل السائح البريطاني املرض بسرعة؟

علي السوداني

وشخصيات  جهات  لدى  عجيب  استسهال  هناك 
للتصدي للمسؤوليات الكبيرة في العراق . لو سألت 
والتنظيمات  والجمعيات  والقوى  األحزاب  جميع 
مرشحني  تقدم  أن  والفئات  الشخصية  والعناوين 
ملا  بالبلد  عليا  ومناصب  الحكومة  لرئاسة  فوريني 
ترددت أية جهة في التقدم بعشرات املرشحني وربما 

املئات دفعة واحدة ومن دون تأخير.
 نعم ، نعلم أنها السلطة املغرية دائمًا ، لكن السلطة 
قاتلة في ذات الوقت، إذا لم يكن حاملو مسؤولياتها 
الذين  العراقيني  خدمة  في  بها  السير  على  قادرين 
كفروا بكل املسميات وفقدوا الثقة بالقاصي والداني .
 ومع ذلك هناك مرشحون مثل املطر ألي منصب كبير، 
لعواقبها،  يتهيب املسؤولية وال أحد يتحسب  ال أحد 

وال أحد يفكر إن كان يصلح لها أو ال يصلح .
من  الكبيرة  املسؤوليات  لتسلم  عجيب  تسابق  هناك 
الوظيفية  العلمية وخبراته  إلى امكاناته  ينظر أحد  أن 
والحياتية والسياسية ، ليس سوى هذا التدافع والزحام 

في كل مّرة يفتح الترشيح ملوقع سياسي كبير .
توجد  ال  ألنه  الفشل  من  خائفًا  أحد  يعد  لم  ربما   
هناك  ليس   ، والنكوص  اإلخفاق  حال  في  مساءلة 
بالتراضي  تكون  ، وربما  البرملان  إقالة في  اكثر من 
والتوافق ، والعودة للمنزل ، وغالبا،  يكون املنزل في 
الخارج وليس الداخل، مع امتيازات املنصب الذي كان 
البلد  في  التردي  أسباب  خلفه  وتركه  الفشل  عنوان 
يكون   ، ، وحني تجتمع من كل حدب وصوب  كثيرة 
حصادها كبيرًا وثقياًل ، ومن ثم معيقًا لحل أية أزمة .
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األميركي  األوروبي  املسبار  أطلق   - ب(  ف  )أ  ميامي- 
باتجاه  فلوريدا  اإلثنني من  األحد  ليل  أوربيتر«  »سوالر 
عواصفها  املقبل  العقد  خالل  سيدرس  التي  الشمس 

املشحونة جزيئات يمكن أن تسبب أعطاال على األرض.
)ناسا(،  األميركية  الفضاء  وكالة  مع  شراكة  إطار  وفي 
األوروبية  الفضاء  وكالة  مسبار  أميركي  صاروخ  أطلق 
)04,03 ت غ اإلثنني(   23,03 بنجاح األحد عند الساعة 
عشر  ينقل  وهو  فلوريدا.  والية  في  كانافيرال  كاب  من 

أدوات علمية ملهمة تقدر كلفتها ب1,5 مليار يورو.
وبعد مروره بمداري الزهرة ثم بعطارد، سيقترب املسبار 
في  كيلومتر  ألف   245 القصوى  سرعته  تبلغ  الذي 
الساعة، إلى مسافة 42 مليون كيلومتر من الشمس أي 

أقل من ثلث املسافة بني األرض والشمس.
الذي يعمل في  دانييل مولر  قال  املسبار،  وبعيد إطالق 
كان  األمر  أن  »أعتقد  األوروبية  الفضاء  وكالة  مشروع 
متصلون  بأننا  االنطباع  لدينا  أصبح  فجأة  مثاليا، 

بالنظام الشمسي بأكمله«.
الفيزياء  علوم  قسم  مديرة  غيلبرت  هولي  وصرحت 
تحقيق  هو  مشترك  هدف  »لدينا  الناسا  في  الشمسية 
أكبر استفادة علمية من هذه املهمة وأظن أننا سننجح«.

للبحوث  الفرنسي  الوطني  املعهد  في  الباحث  وأوضح 
مهمة  أن  برس  فرانس  لوكالة  برتومييه  ماتيو  العلمية 
»من  املسبار  هذا  خالل  من  ستتمكن  أوربيتر«  »سوالر 

معاينة الشمس بصورة مباشرة«.
إذ تبلغ الحرارة حوالى  واملسبار محمي بدرع حرارية، 
إيان والترز مدير املشروع في  600 درجة مئوية. وقال 
شركة »إيرباص« التي صنعت املسبار »عند االقتراب جدا 
من الشمس، ال نواجه مشكلة في الطاقة بل في درجات 
الحرارة« املرتفعة جدا. وستضاف البيانات الجديدة إلى 
تلك التي جمعها مسبار »باركر« الذي أطلقته الناسا في 
 8 إلى   7( النجم  من  بكثير  أكبر  مسافة  واقترب   2018
مباشرة  مراقبة  تقنيات  دون  من  لكن  كيلومتر(  ماليني 
املسبار  وسيتمكن  للغاية.  املرتفعة  الحرارة  بسبب 
األوروبي من خالل ست أدوات اللتقاط الصور عن بعد، 
ومن  غير مسبوقة.  على مسافة  للشمس  أخذ صور  من 
التي ال  للمرة األولى قطبي الشمس  شأن ذلك أن يظهر 

يعرف عنها حاليا سوى املناطق املدارية.
أخرى  »ميدانية«  قياس  أدوات  أربع  ستستخدم  كذلك 

لسبر أغوار البيئة املحيطة بالشمس.
تكون  كيف  »فهم  في  للمهمة  الرئيسي  الهدف  ويكمن 

آن  قالت  ما  على  به«،  وتتحكم  الجوي  غالفها  الشمس 
باكروس املسؤولة عن إدارة املهمة والحمولة في وكالة 
الفضاء األوروبية. يقع الغالف الجوي في تيار مستمر 
متنوعة  وهي  الشمسية،  الرياح  تسمى  الجسيمات  من 
بشكل كبير، بطريقة غامضة. وتقطع أحيانا هذه الرياح 
عواصف ناجمة عن انفجارات تتسبب في إطالق سحابة 
من املجال املغناطيسي وجسيمات مشحونة تنتشر في 
الفضاء. ومن الصعب توقع حصول هذه العواصف التي 
تضرب  فعندما  األرض.  كوكب  على  مباشر  تأثير  لديها 
قطبي  شفق  في  تتسبب  لألرض،  املغناطيسي  الحقل 
جميل وغير ضار لكن يمكنه أن يكون أكثر خطورة مما 
هو عليه. وقال ماتيو برتومييه »هذا األمر يعطل البيئة 
الكهرومغناطيسية لدينا، وهذا ما نسميه طقس الفضاء 

الذي قد يؤثر على حياتنا اليومية«.
البشرية  تاريخ  في  شمسية  عاصفة  أعتى  وحصلت 
بـ«حدث كارينغتون«. وقد أدت  1859 في ما عرف  سنة 
الواليات  في  التلغراف  شبكة  ضرب  إلى  الظاهرة  هذه 
املتحدة فصعق التيار موظفني واحترق بعض الورق في 
املحطات، كما أمكن رؤية الضوء الشمالي في نقاط غير 

مسبوقة وصوال إلى أميركا الوسطى.

املسبار االوروبي االمريكي في رحلة فضائية 
الستكشاف العواصف الشمسية

لوس انجليس- )أ ف ب( - تصدر الفيلم الجديد »بيردز أوف براي« من إنتاج »وورنر براذرز« 
وبطولة مارغو روبي شباك التذاكر في أميركا الشمالية خالل عطلة نهاية األسبوع حاصدا 
33,3 مليون دوالر، إال أن هذه العائدات تعتبر قليلة بالنسبة إلى فيلم بطل خارق وفق شركة 
»اكزبيتر ريليشنز« املتخصصة. وتراجع الجزء الجديد من فيلم »باد بويز« إلى املركز الثاني 
 12 بلغت  إيرادات  وحقق  أسابيع  لثالثة  الشمالية  أميركا  في  التذاكر  تصدر شباك  بعدما 

مليون دوالر.
»سوني« وبطولة ويل سيمث ومارتن لورنس  »باد بويز فور اليف« من إنتاج  وخسر فيلم 
في دور تحريني يجتمعان بعد انفصال استمر سنوات لالقتصاص من كارتل مخدرات في 
ميامي مرتبة واحدة وحل ثالثا مع 12 مليون دوالر. وعرض »باد بويز 2« في العام 2003 
وقد أتى بعد ثماني سنوات على الفيلم األول »باد بويز«. وحل فيلم »1917« وهو من إخراج 
سام منديس ويتناول الحرب العاملية األولى في املرتبة الثالثة محققا تسعة ماليني دوالر. 
إلى  يستند  وهو  »يونيفيرسل«،  شركة  إنتاج  من  »دوليتل«  فيلم  الرابعة  املرتبة  في  وجاء 
كتاب لألطفال محبوب جدا حول طبيب بيطري قادر على التحدث إلى الحيوانات، وقد جمع 
أبرزهم روبرت داوني جونيور  الفيلم نجوم  6,7 ماليني دوالر. ويشارك في  إيرادات بلغت 
وإيما تومسون وأنطونيو بانديراس وماريون كوتيار. وحافظ فيلم »جومانجي: ذي نيكست 
روك«  »ذي  دواين  بطولة  من  وهو  دوالر  ماليني   5,5 محققا  الخامسة  املرتبة  على  ليفل« 

جونسون وكيفن هارت. في ما يأتي بقية األعمال في ترتيب أفضل عشرة أفالم: 
6 - »ذي جنتلمن« مع 4,2 ماليني دوالر 7 - »غريتل أند هنسل« مع 3,5 ماليني دوالر 8 - »نايفز 
أوت« مع 2,4 مليون دوالر  9 - »ليتل ويمن« مع 2,3 مليون دوالر  10 - »ستار وورز: ذي رايز 

أوف سكايووكر« مع 2,2 مليون دوالر.

)بيردز أوف براي( يتصدر شباك 
التذاكر في أميركا


