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واإليجـاب في والية كـاليـفورنـيا 18

عاما.
كـاري وتـقــول مــحــامــيـة أرجــنــتــو 

{ لـــــوس اجنــــلــــوس  –وكــــاالت -
ــمـثــلــة االيــطـالــيــة آســيـا تــواجه ا
أرجـــنــــتـــو الــــتي كـــانـت من أوائل
ـــمــــثالت الـالتي يـــتــــهـــمـن قـــطب ا
االنـتـاج الـسـيـنـمـائي في هـولـيـوود
هـــارفي وايـــنــســـتـــ بــالـــتـــحــرش
ـمثل اجلـنسي مـزاعم بـالـتحـرش 
صبي منذ خمسة أعوام عندما كان

في السابعة عشر.
ووردت تـــقـــاريـــر عن أن ارجـــنـــتـــو
دفـعت للـمـمثل جـيـمي بيـنـيت وهو
اآلن في الــثـانــيـة والـعــشـرين 380
ألف دوالر لشراء صمته بعد اتهامه
ايـاهــا بــالـتــحــرش به جـنــســيـا في

غرفة فندق في كاليفورنيا.
وكانـت أرجنـتو آنـذاك في الـسابـعة

 . والثالث
وكـان عـمــر بـيـنـيت آنـذاك  17عـامـا
وشـهرين بـيـنمـا يـبلغ عـمـر القـبول
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صري مها ا
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تـــربـع فــيــــــــــلـم الـــبــدلـــة عـــلـى عــرش
إيرادات أفالم عيد األضحـــــى محققا
بـــعــد 6 أيـــام مــــــن عـــرضه إيــرادات
بـلـغت مــا يـقـرب من 19  مـلـيــون جـنـيه
حــــسب مــــا اكـــدت بــــعض الــــصـــحف
ـصـريـة. والـبـدلـة قـصـة تـامر حـسـني ا
ـن بـهــجت قــمـر وســيـنــاريــو وحـوار أ
ومن إخراج مـحمـد العـدل وإنتـاج وليد
مـنصـور وبـطـولة كل من تـامـر حـسني
وأكـرم حــسـني وأمــيـنــة خـلــيل ومـاجـد
ـصـري ودالل عـبـد الـعـزيـز ومـحـمـود ا
الــــــبـزاوي ومـــــــحــمـد ثـروت وطـاهـر

أبو ليلة.

ز فإن اطلـعت عليـها نـيويورك تـا
االتـفاق بـ أرجـينـتـو وبيـنـينت 

إبرامه في نيسان من العام احلالي.
وشـاركـت أرجـيـنـتـو مـع بـيـنـيت في
بـطـولــة فـيـلم واحـد سـويـا ولـعـبت

فيه أرجينتو دور أم بينيت.
وكانت أرجـينـتو اتهـمت واينـست

بـاالعتـداء علـيـها في الـتـسعـينـيات.
وكــان رونـــان فــارو الــصــحــفي في
صحيفة ذا نيويوركر قد نشر مقاال
يـــزعم أن وايـــنـــســـتـــ اســـتـــخــدم
محـقـق خـاص من بـينـهم عمالء
ـوسـاد في مـحـاولـة سـابـقـون في ا
لــلــتـــســتــر عــلى مـــزاعم الــتــحــرش
اجلـــنـــسي وتـــعـــقب من اتـــهـــمـــنه

بالتحرش ومن بينهن أرجينتو.
ــاذا لم وقــالت أرجــيــنـــتــو آنــذاك (
أحتدث سـابقا? كـان عمالء سـابقون

وساد يالحقوننا). في ا

غولدبرغ (إن النقود أُعطيت لبينيت
ــــســــاعـــدتـه وأنه كــــان يــــســـتــــغل
مساعدتهـا له). وقالت غولدبرغ (إن
أرجينتو كانت مضطرة للتعامل مع
أشـخـاص اسـتـغلـوا نـقـاط ضـعـفـها
وقــوتـهــا).ووصف مـحــامي بـيــنـيت
الـلــقــاء اجلـنــسي فـي الـفــنــدق بـ
مــوكــله وأرجــيــنــتـو (بــأنـه اعــتـداء
وكله وبدخله جنسي أضر نفسيا 

وقدرته على العمل).
ز إن وقالت صـحـيفـة نيـويورك تـا
بـحـوزتـهـا صـورا ووثائـق تثـبت أن
أرجـنـتـو وبـيـنـيت كـانـا في الـفراش
ـا يــؤيـد مـزاعــمه. ومن بـ مــعـا 
ز الوثائق الـتي تقول نيـويورك تا
إنــهـا في حــوزتـهــا صـورة ســيـلـفي
لالثــنــ يــســتــلــقــيــان فــيــهــا عــلى
الــفــراش ويـرجـع تـاريــخــهـا إلى 9
أيـار 2013. ووفــقـا لــلـوثــائق الـتي
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قاسم توفيق 
الـكـاتب االردني صـدرت له حـديـثـا روايـة (مـيرا) عن دار
اآلن نـاشـرون ومـوزعــون في عـمّـان و تـتــمـحـور حـول مـا

يجمعه احلب يقتله التطرّف وتفرّقه احلرب.
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ي ــوســيــقي واالكــاد الــفــنــان ا
ـــلــتـــقى الــعـــراقي يـــحـــتــفـي به ا
االذاعي والــــتــــلــــفــــــــزيــــوني في
السـاعة الـرابـعة من عـصر الـيوم
الـثالثـاء بـجـلـسـة يـديـرهـا  رئيس

لتقى صالح الصحن. ا
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ي الـسـوري حـصـد جـائـزة الــــــدولـة الـتـقـديـريـة االكـاد
لـعام  2018 في مجـال النقد والـدراسات والتـرجمة والتي

اعلنتها وزارة الثقافة السورية مؤخرا.
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اضـية وضـمن حفالت ـطربـة اللـبنـانيـة احيت اجلـمعـة ا ا
بارك حفال  في احد فنادق الكويت. عيد االضحى ا
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اضي  قررت ـوت اخلميس ا مـثل االردني الذي غيبه ا ا
وزيرة الـثـقـافـة بـسـمة الـنـسـور اطالق اسـمه عـلى مـكـتـبة

اضي. سرح األردني التي تأسست العام ا ا
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عـمـيـد كــلـيـة الـتــقـنــــــــــــــيــات اإلحـيـــــائـيــة في جـامـعـة
الــقـاسـم اخلـضــراء  حــاضـر في ورشـــــــــــــة تــدريـبــيـة
نــظـمـهــا الـبـيت الــثــــــــــــقــافي في قـضــاء الـقـاسم حتت
عــنـــــــــوان (اإلدارة اإلســتــراتــيـجــيــة وجــودة الــتــفــكــيـر

اإلداري) .
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ـديـر الــــــعــام لـلـدار الـعـراقـيـة لألزيــاء مـنـحـته جـمـاعـة ا
تــشــــــــــكـيـل الــفن احلــديث شــهــادة تــقـديــريــة مع درع
ـبـدع االبـداع تـثمـيـنا لـدوره في دعم ورعـايـة اإلبداع وا

في الفن.
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احلــضــور بـســبب ســفـرهــا إلى أوروبـا

برفقة زوجها وولديها).
ونـــفت (أن تـــكـــون عـــادت إلـى ســـوريــا
ألســبـاب تـتــعـلق بـالـعــمل في الـدرامـا)
مــؤكــدة (أن الـعــروض غــائــبــة حــالــيـاً
وعـنـدمـا حتـضـر تـكـون غـيـر الئـقة عـلى
أكـثـر من مسـتـوى) ومـشيـرة إلى (أنـها
ـشـاركة في غـيـر مضـطـرة لـلـقبـول في ا
العـمل إن لم تكن مـقتنـعة فـيه وبظروفه

ئة). مئة با
ـــصـــري عن الـــدرامـــا مـــنـــذ وتـــغــــيب ا
مـشـاركـتـهـا فـي بـطولـة مـسـلـسـل حـمام
شـــامي قـــبل أربع ســـنــوات عـــلـــمــاً أن
مسـيرتهـا تذخر بـأكثـر من مئة مـسلسل
مثـل بنـات العـيلـة والكـواسر والـفصول
األربـعـة وبـقـعـة ضـوء وبـنـات أكـريـكـوز
وكانت من األبطال الدائـم في سلسلة

مرايا منذ تأسيسها.
ويـــعـــرفــهـــا األطـــفـــال أيــضـــاً من خالل
صـــوتــــهــــا حـــيـث كـــانـت الـــروايــــة في
ــيـة والــلـيـدي مـســلـســلي حــكـايــات عـا
أوسكار إضـافة إلى جتسيـدها لعدد من
الـشخـصيـات الكـرتونيـة مثـل شخـصية
هـبـة فـي مـسـلـسل احلـوت األبـيض وآن

في فلونة.
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ـصـري ـمـثـلـة الـسـوريـة مـهـا ا عـادت ا
إلى دمـشق قـادمـة من مقـر إقـامـتـها في
ـوقع اخبـاري (أنها دبي حيث كـشفت 
جـاءت حلـضـور زفاف ابـنـة شـقيـقـتـها
ة بـيـاعة بـيـنـما لم تـسـتـطع ابنـتـهـا د

ـطـلـوبـة لــيـست مـتـوافـرة حــالـيـاً وقـد تـدفع اجلــرأة ا
برر. الحقاً ثمن خوفك غير ا
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مرحـلـة من النـضج العـاطـفي تغـمرك وتـدفـعك للـبحث
عن عالقات مستقرة وعميقة.

Ê«eO*«

أمل جـديـد يـعزّز طـاقـتك ويـفـتح أمـامـك األبواب الـتي
تريدها. 
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ـة  تـعـيـد تــنـظـيم مــاضـيك وتـصــفي الـقـضـايــا الـقـد
العالقة.?يوم السعد السبت.
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حـاول أن تـكـون أكـثـر جـديـة في الـعـمل يـوم الـسـعـد
االربعاء.
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في الـعمل األمـور تسـير عـلى خيـر ما يـرام إذا قبلت
باالنفتاح على اآلخرين .
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ـعتـاد لـتتـجـاوز بـعض العـقـبات  حافظ عـلى هـدوئك ا
التي تعترض تقدمك. 
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يوم لم تعد تفكر باالستقرار واالرتباط بعالقات دائمة
السعد االحد.
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عـليك أن تـقاوم الـغيـرة بأسـاليب مـجديـة يوم الـسعد
االربعاء.
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رغـبة عـميـقة جتـرفك نـحو أمـاكن ومغـامرات جـديدة. 
رقم احلظك 2 .
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ال تـبح بـأسرارك إلى أشـخـاص عرفـتهـم أخيـراً ألنهم
قد يستغلون وضعك.
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عالقـتك بالـشـريك تـزداد تـقـارباً ووثـوقـاً . يـوم جـميل
توفره لك العائلة.
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ضع مـرادفات ومـعـاني الـكلـمات
افـقيـا ضـمن الدائـرة في الـشكل
حتـــصل عـــلى حــروف الـــكــلـــمــة

طلوبة: ا
ثلة اوربية شهيرة): )
1- تعداد سكاني
2- كتل مجمعه

3- من سور القرآن الكر
4- مادة تدريسية في العلوم
5- صاحب مهنة قضائية

6- اجداد
7- مدينة مصرية
 8- مرض صدري

 9- من الرجال االشراف
10- من ســور الـــقــرآن الــكــر
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{  كـاليفـورنيا- وكاالت - احـتفل جنمـا فيلم (غريس)
أولـيفيا نيوتن - جون وجون ترافولتا بذكرى مرور 40
وسـيقي الـذي تناول عـاما عـلى فيـلمـهما الـكالسيـكي ا
ـمثالن أمـام عدسات . ووقف ا قـصة حب بـ مراهـق
ــصـورين اللــتـقـاط الــصـور وقـامــا بـبــعض احلـركـات ا
الــراقـصــة في عـرض في بــيـفــرلي هــيـلـز اســتـضــافـته
ية علوم وفنون الـسينما األمريكـية.وقال ترافولتا أكـاد
(الـفـكرة هي أنـهم يـكـرمون فـيـلمـنـا وهذا يـعـني الكـثـير
لـتاريخ السينما ال شيء يضاهي ذلك.أعتقد أنها حلظة
مـهيبة فعال). ولعبت نيوتن-جون التي يبلغ عمرها اآلن
عاما دور الفتاة الطيبة ساندي في الفيلم الذي 69
أنـتج عام  1978أمـام تـرافـولـتا ( 64عـامـا) الذي أدى
دور الـفتى الـشرير داني.وكـان هذا الـفيلم مـقتـبسا من
ـوسيقيـة وتضمن أغاني ذاع إحـدى روايات برودواي ا

صيتها من بينها (سمر نايتس).
وكـــان من بــ احلــاضــريـن أيــضــا ديــدي كــون الــذي
شـارك في بـطـولـة الـفـيـلم وأدى دور فـريـنـشي واخملرج

راندال كليزير.

{ لــــوس اجنــــلــــوس  –وكـــاالت -
ـــيـــة ــــغـــنـــيــــة الـــعــــا تــــعـــرضت ا
ــوقف مــحــرج عـلى ?بــيـونــسـيه?
ــسـرح أثــنـاء إحــيـاءهــا حـفالً في ا
ـوسيـقية ناشـفيـل ضمن جـولتـها ا
ـي جـاي ـغــنـي الـعــا مع زوجــهــا ا
زي.وفي فـيديـو إنـتـشر عـبـر مواقع
الـــتــواصل اإلجـــتــمـــاعي لــلـــحــظــة
تـعـرض بـيـونـسـيه لـلـمـوقف حـيث
ظـــهـــرت وهي تـــكـــاد أن تــقـع أمــام
جـــمــهـــورهــا خالل رقـــصــهـــا عــلى
ـــســرح حــيث تـــعــثّــرت خــشـــبــة ا
بــيــونــســيه أثــنــاء نــزولــهــا الـدرج

. منتعلةً حذاءً بكعبٍ عالٍ
ولــــــــــكـن الـالفــت هـي ردّت فــــــــــعـل
بيـونسـيه مبـاشرةً حـيث إستدركت
وقف بطريقة ذكية وقامت بحركة ا

راقصة تعبيراً منها عن رشاقتها.

وهــذه لــيـست
ــــــــرّة األولى ا
الـتي تــتـعـرض
فـيـهـا بـيـونسـيه
لـــهـــكـــذا مــواقف
مــــحـــرجــــة عــــلى
ـسـرح وكان ذلك ا
في حــــــفـل ســــــابق
تــــمــــثـل بــــلــــحــــظـــة
إقـــتـــرابــــهـــا من دون
روحة التي قصد من ا
الـتقـطت شـعرهـا فـعلق
فـيهـا وحاول الـتـقنـيون
والـــعـــمــال فـي احلــفل أن
يــسـاعــدوهـا أمّــا هي فـلم
تتوقّف عن الغنـاء لتتعامل
ـــــواقف مع مـــــثـل هـــــذه ا

بطريقة احترافية

سرحية ? { ابرز اعمالك ا
- اخـرجت عدة اعـمال مـسرحـية مـنها
مـسرحـيـة شاورمـا تالـيف عـمار نـعمه
وحــصـلت عــلى جـائــزة افـضل اخـراج
سـرح العـراقي األول ضد ـهرجـان ا
اإلرهـاب  ثم مـســرحـيـة ونــ تـالـيف
ـسـرحـية ـان اسـمـاعـيل ونـالت ا نـار
سرح هرجان ا جائزة افضل تمثيل 
الـعـراقي الـثـاني ضـد اإلرهـاب اضـافة

الى اعمال اخرى .
{ وماذا عن التلفزيون ?

- قــدمت مــســـلــسل ســفـــيــنــة ســومــر
خملــرجه عــلـي ابــو ســيف ومــســلــسل
فـــدعه لـــهـــاشم ابــو عـــراق  وعـــمــلت
مــسـلــسالت عــدة لالذاعــة مـنــهـا درب
طلب احلطابـات اخراج الراحل عـبد ا

السنيد .
{ من الذي وضع زيدون على طريق الفن?
انــــــــا الــذي وضـعـت نـفــسي عـنــدمـا
ــتــوســطــة حــ كــنـت في الــدراســة ا
ـــعــهـــد الــفـــنــون قــررت الـــدخــــــول 
اجلـــمــــــــــــــــــــيـــلـــة رغـم مـــعـــارضــة

العائلة .
{ كـيف كـان تـعـامـلك مع

الـــرعـــيل االول من
? الفنـــــان

-
الرعـــــــــــيل
االول كـــانــو
صــــــادقــــــ
ومــخـلــصـ

ــــســــرح فـي ا
ويـشرفـني اني
عـــمـــلـت مـــعـــهم
واذكـــــر مــــنـــــهــــا
الـرائد سـامي عـبد
احلـــمــــيــــد وصالح

القصب واخرون .
{ بـــاي االعــمـــال الــفـــنــيــة
يـتـــــمـيـز الــفـنـان الـعـراقي

عن العربي?
سرح الن الـفنان -في ا
الــعــراقي له الــريـادة في

سرح العربي . ا

ـيـة الـفـنـون الـتـدريـسي في قـسم الــتـربـيـة الـفـنـيـة بـأكـاد
اجلـميـلة في جـامعـة بابـل القى مـحاضـرة بعـنوان (حملات
ــنـتج اإلبـداعي) والـتـي اقـامـهـا الـبـيت من تـاريخ الـفن وا

الثقافي في الصويرة .
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ســيــنــمـا خملــرجــهــا كــاظم نــصـار مع
مـثلـ اياد الـطائي وعـالوي حس ا

واخرون .
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فـنـــــــــــان مـثابـر عـاصر جـيال ذهبـيا
ي لم من الــفــنــانـ  مــثــقف واكــاد
يسـتعجل الـشهـرة هاهو يـتواجد في
مـــســرح احلـــيـــاة لـــيــقـــدم مـــايــوازي
مسيرته الـفنية ذلك هـو الفنان زيدون
داخل الـــذي كـــان لـ ( الـــزمـــان ) مـــعه

احلوار التالي :
{ ماهو جديدك ?

- استـعد حـاليا الخـراج عمل بـعنوان
(مــكـرود) مـاخـوذ عن مــسـرحـيـة واقع
خـرافي لــلـكـاتب عــبـد الـنــبي الـزيـدي
تــــقـــدمــــــه فـــرقـــة لــــكش لـــلـــشـــبـــاب
والـتـمـثـيل  ضــمن فـعـالـيـات مـنـتـدى
سـرح الذي سـيقام قـريبـا وكان اخر ا
عـمل مــسـرحي مـثــلت به هـو لــلـفـرقـة
الــوطـنـــــيـة لــلـتـمــثـيل في مــسـرحـيـة

آسيا ارجنتو
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مـثـلـة السـوريـة سوزان جنم نـفت ا
الدين ارتـباطـهـا الرسـمي بـأي عمل
ــــــوسم 2019 إن كــــــان في درامـي 
سوريا أو مـصر مؤكـدة (ان ما ذكر
على بعض الصفحات مجرد أقاويل

ال صحة لها).
ـوقع الفن (إنـها تـدرس عدة وقالت 
عـروض درامــيــة وســيـنــمــائــيـة في
ــــصـــريـــة الــــدرامـــا الـــســــوريـــة وا
شـتركـة ملـمحة إلى أن والعـربيـة ا
عودة قوية إلى الدرامـا احمللية بعد

اضي). غيابها العام ا
وتــســــــــــتــعــد جنم الــدين خلــوض
ثـاني جتــاربــهـا الــسـيــنــمـائــيـة في

ســوريــة بــعــد فـيــلم
(أنـــــــا وأنـت وأمي
وأبـي ) قــــــــــــــــبـل
عــــــــــامــــــــــ اذ
تــتـحــضـر ألداء
بــطــولــة فــيــلم
(روز) مــــــــــــن
إخـراج رشـا
شــربــتــجي
وتــــألــــيف
حـــــــــــــازم
سليمان.
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ـمثـلـة اللـبـنـانيـة نـادين جنيم عن اعـلـنت ا
(انـطالق عـطـلتـهـا الصـيـفـية بـعـد موسم
حــافل بـنــجـاح مــسـلــسـلــهـا الـرمــضـاني
طـريق وهي حتتـاج الى قسـط من الراحة
واإلسـتــجـمـام). وكـشـفت عـبـر حـسـابـهـا
اخلـاص عبر مواقع التواصل اإلجتماعي
انـهــا تـتـجه الى الـيـونـان لـقـضـاء بـضـعـة
أيـام في اجلزيرة اليـونانية مـيكونوس مع
ــفــضــلــتــ من دون أي صــديــقـــتــيــهــا ا
شــخـص آخــر واإلســتــمــتــاع بــأوقــاتــهن
ــفـردهن. ونــشـرت عــدّة صـور مـعــهـمـا
ظــهــرن يـــضــعن الــنــظــرات الــشــمــســيــة
ومـالبس صـيـفـيـة فــضـفـاضـة وظـهـر في
إحـــدى الــصــور الـــتي نــشــرتـــهــا نــادين
صمم اللبناني زهير مراد وهو حـضور ا

فضل لديها. صمم ا ا


