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ــصـريــة حــنـان مــطـاوع ـمــثــلـة ا انـطــلـقـت ا
بـتـصويـر مـشـاهـدهـا األولى فى فـيـلم (قـابل
لـــلــكــســـر) وهــو من نـــوع أفالم الــســيـــنــمــا
ـســتـقـلـة.واحـتـفل كل فــريق الـعـمل بـبـدايـة ا
التـصوير. العـمل بطولة حنـان مطاوع رانيا
شـاه فـاطـمـة عـادل عـمـرو جـمـال خـالد
خــطــاب عــاصم جنــاتي مــحــمــد رضـوان
كــر الــعـــطــار ونــاجي شـــحــاتــة  وهــو من
إخــراج أحــمــد رشــوان. من نــاحــيــة أخـرى
تــصـور مــطـاوع مــشـاهــدهــا في فـيــلم (يـوم
ـمثل خالد النبوي و مصـري) بطولتها مع ا
أحـمد الفـيشاوي ومـحمد عـادل ودرة وخالد
ســرحــان وهــو من تــألــيف يــحــيـى فــكـري

ن مكرم. وإخراج أ
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بعد نحو عشرة أعوام من طرحه في
دور الــعــرض مــا زال فــيــلم أفــاتــار
للمخرج جـيمس كاميـرون هو الفيلم
صــاحب اعــلى عــائــدات في الــعــالم
حــيث حــقق في شــبـاك الــتــذاكـر في
شـــتى أرجـــاء الـــعـــالم  2.8مـــلـــيــار
دوالر.وتــدور أحــداث الــفــيـلـم الـذي
يـعــرض بـتـقــنـيـة األبـعــاد الـثالثـيـة
الذي يقوم ببطـولته سيغورني ويفر
وزوي سالـدنـا على كـوكب بـاندورا
وهو كوكب بعيد يقيم فيه فضائيون
من عـــــرق الـــــنـــــافـي ذوي اجلـــــلــــد
األزرق.وعـلى مـدى األعــوام الـقـلـيـلـة
ــاضـــيــة كــان يــعــتــقــد أن األجــزاء ا
األربــعـة الـقــادمـة ســتـكـون بــعـنـوان
أفــــاتـــار  2وأفــــاتـــار  3وأفــــاتـــار 4
وأفـــاتـــار  .5وكــــانت الـــتــــفـــاصـــيل
شحيحة للغاية على األجزاء القادمة
مـن الـــفــــيـــلـم. وفي هــــذا األســـبـــوع
حــــصـــلت بـي بي سي عــــلى وثـــائق
بشأن مـستقـبل سلسـلة أفاتـار تقدم
ــقـــبـــلــة ـــشـــاريع ا تــفـــاصـــيل عن ا
ـاء أفاتار: للـسلسـلة وهي: مـسار ا

حـــامل الــبــذرة تـــولــكــون وأفــاتــار:
الــــبـــحث عن أيــــاوا.وقـــال جـــيـــمس
ـقبل من الفيلم كاميرون (إن اجلزء ا
سينـاقش محـيطات كـوكب باندورا)
وفي عـام  2017أكــد (أنه يــوجـد كم
كــبـيـر مـن الـعــمل في اجلـزء الــثـاتي

والثالث من أفاتار).
وفي مـقابـلـة مع مـجلـة فـانيـتي فـير
كـــشف كـــامـــيــرون ايـــضـــا (أن كــيت
ونسـلـيت الـتي عمـلت مـعه في فـيلم
تـــايـــتــانك ســـتــنـــضم ألفالم أفـــتــار
وتـلـعب شـخـصـيـة هي جـزء من أهل
رجانـية).ويعـتقد البحـر والشعـاب ا
أن أيـاوا في فـيــلم الـبـحث عن أيـاوا
يـشــيـر إلى إلــهـة قـوم الــنـافي الـذين
يـقيـومـون في كوكـب بانـدورا.وقـبيل
طــرح اجلــزء األول من الــفــيــلم قــال
كـامـيـرون (إنـا ال أود أن أطـلق عـلـيه
اســمه أفــاتــار  ?2ألن الــشــخــصــيــة
الــرئـيــسـيــة في الــفـيــلم تـغــيـرت في
نهايته ولم تعد مجرد شخصية زائر
لــكــوكب بـانــدورا).ولــكن يــعـتــقـد أن
شـــركــة فــوكـس لــلــقــرن الـــعــشــرين
ــنـتـجــة لـلــفـيـلم ســتـريـد الــشـركـة ا
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القـاص والناقـد العراقي ضـيفـته مجمـوعة الثـقافة هي
احلل بـجـلـسـة تضـمـنت تـوقـيع مـجـموعـته الـقـصـصـية

(النقش على احلجر).
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ـمـثل واخملـرج االردني نـعـته وزارة الـثـقـافـة األردنـية ا
وت اثـرإصابته بـنوبة قلـبية مـفاجئة عن بعـد ان غيبه ا
عـمر نـاهز 45 عـاما.ومن أبـرز مـسلـسالته (صـقور ال

تلهث) و(لوحة حب) و(دروب احلنة).

الـكـاتب الـعــراقي تـلـقى تـعـازي
زمالئه لـوفـاة شقـيـقه  سـائـل
الــله تــعـالى ان يــســكـنه فــسـيح

جناته.
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مـثل االردني الـقى االحـد وبـدعوة من مـنـتدى الـفِـكْرِ ا
الـعــربــيّ مــحــاضــرة بــعـنــوان (الــــدرامــا بــ الــواقع

أمول). وا
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البـاحث الـعـراقي ادار احملـاضـرة الـتي نـظـمـهـا قـصر
الثقافة والفنون في الديوانية وقدمها اإلعالمي قيصر
مــالـك الــوائــلي بــعــنــوان (اإلعـالم والــثــقــافــة وثــقــافــة

اإلعالم).
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مـثـلة االردنـيـة بـدأت بتـصـويـر مشـاهـدهـا في اجلزء ا
الــثـالث مـن مـســلـسـل (أيـام الــدراسـة) والــذي يــحـمل
عنوان (أحلى أيام) مع اخملرج سيف الشيخ جنيب.
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الــبـاحث الــعـراقي حتــدث في اجلـلــسـة احلـواريــة الـتي
أقامـتـهـا مؤسـسـة جـامع االئـمة لـلـثـقـافة واالعالم حتت
عـنـوان (نـهـايــة الـتـاريخ واالنـسـان االخـيـر الـفـرنـسـيس
فوكوياما هل تصلح كصيغة نهائية للحكومة البشرية).

Ídz«e'« ÕU³

Õd LK  5D K  ÊUłdN

 v Ë_« tð—Ëœ r²² ¹
(اثنـان في تل أبـيب) لفـرقـة مسـرح اجملد
هرجان في حيفا. تـنافست على جـوائز ا
ثمانية عروض من بيرزيت وجن ومجد
الـــكــروم ورام الــله وحــيـــفــا والــنــاصــرة
وسـخـنـ والـقـدس فـيـمـا  عـرض أربع

سابقة. مسرحيات أخرى خارج ا

{ رام الـــــله  –وكـــــاالت - فـــــاز عـــــرض
) لـفرقة مسرح احلرية (مروح ع فلسط
في جن بجائـزة أفضل عرض مسرحي
من مهـرجان فـلسـط الـوطني لـلمـسرح
في دورتـه األولى الــتـي أســدل الـــســتــار
اضـي.وحصـد عرض علـيـها اخلـمـيس ا

(من قـتل أسـمـهان)
ـــســـرح لــــفـــرقــــة ا
الــــــــــــــــوطــــــــــــــــنـي
الـــفــــلــــســــطـــيــــني
احلــــــــكـــــــواتـي من
القدس على جوائز
أفــــــــضـل إخــــــــراج
وأفـــــضل تـــــألــــيف
مــســـرحي وأفــضل
ســــيـــنـــوغــــرافـــيـــا
إضــــافـــة جلــــائـــزة
ـثـلـة التي أفضل 
ذهـــــبـت إلى مـــــنى
حـوا. وحـصل إيـاد
شيـتي على جـائزة
ــــثل عن أفــــضـل 
دوره فـي عــــــــــرض
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وتــــابع(الــــفـــرقــــة قـــدمـت لـــوحـــات
فـــلــكــوريــة تـــراثــيــة مــتـــنــوعــة مع
ـتمـيـزة التي مـجمـوعـة من الفـرق ا
تــمــثـل مــجــمــوعــة من الــقــومــيــات
واألقــلـيــات  مــنــهــا :  فــرقـة اربــيل
للفنون الشعبية وفرقة السليمانية
لـلــفـنـون الــشـعــبـيـة وفــرقـة دهـوك
لـلـفـنـون الـشـعـبـيـة وفـرقـة كـركـوك
لـلـفـنـون الـشـعـبـيـة وفـرقة االزيـدين
لـلـفنـون الـشعـبـية والـلـوحات هي:
ــيــجــنــا  –الــدبــكــة الــعــربــيـة – (ا
يـمر ) بـحضـور عدد هـافيف  –ا ا
كـــبــيـــر من الـــســيـــاســيـــ االكــراد
ـــعــنــيــ بــالــثــقــافــة والــفــنــون وا
وجمهور غفير من العرب واالجانب
والفـضائـيات الـكردسـتانـية). وبيّن
ذنـون (وسـط روعـة جـمــال أربـيل و
طـبـيــعـتـهــا اخلالبـة فـإن الــيـة هـذا
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شـاركت الـفـرقـة الـوطــنـيـة لـلـفـنـون
الـشــعـبـيــة في فـعــالـيـات مــهـرجـان
اربـيل لــلـفـنــون الـشــعـبــيـة بـدورته
االولى  الذي أقامته نقابة الفنان
في اربيل بالـتعاون مع فـناني فرقة
ـعنـي اربـيل لـلفـنـون الشـعـبيـة وا

دة يومـ اعتبارا من 22 بالتـراث
ـاضي في احلدائق تشـرين االول ا
ـطـلة عـلى قـلـعـة اربيل الـشـهـيرة. ا
ـشــرف الـفــني عـلى الــفـرقـة وقــال ا
الـوطنـية لـلفـنون الـشعـبيـة الفـنان
فــؤاد ذنــون في تــصــريح( تــمــيـزت
الـفـرقة وتـفـردت بأعـمـالهـا إذ انـها
مـــثــلـت الــعـــراق من الـــشـــمــال الى
اجلــنــوب رغم ان الــفــرقــة حتــتـاج
الـيـوم إلى دعم كـامل لـلـحـفـاظ على
عــنـــوان إرث فـــني عـــراقي اصـــيل)

تـــخـــضع لـــتـــقـــيـــيم جلـــان فـــنـــيــة
متخصصة أمام اجلمهور) واوضح

هرجـان الكبيـر تعتمـد على تقد ا
كل فرقة للوحة استعراضية واحدة

ـهــرجــان كـان عــنـوانــا لأللــفـة و (ا
احملـــبــة وتـــبـــادل الــثـــقــافـــات بــ

تعددة القوميـات العراقيـة ا
إذ  اخـــــتــــيــــار الــــفــــرقــــة
الـوطـنيـة لـلفـنـون الـشعـبـية
الـعراقـيـة كي تـقدم لـوحـت
اثـنــتـ دون الـفـرق الـفـنـيـة
االخــــرى; لــــتــــاريــــخــــهــــا و
رمــزيــتــهــا و أداء فــنــانــيــهـا
ونــالت الـــفــرقــة وعـــروضــهــا
اســتــحــســـان كل اجلــمــهــور
احلــــــاضــــــر و هــــــو لــــــيس
بــالـغـريـب عـلى فـرقــة مـثـلت
تــراث الـــعـــراق في جـــمـــيع
احملـــافـل الـــدولـــيـــة فـــلـــهـــا
ــيــزاتــهــا اخلــاصـة الــتي
تــتــفـرد بــهــا . وجـرى خالل
ـهـرجـان تـكـر الـفـرقـة من ا
ـهـرجـان بـالـدروع قـبل إدارة ا

والشهادات التقديرية).

اربـاح مـاديـة لـتـطور عـمـلك نـتـيـجـة إلخالصك وعـملك
ستمر الدؤوب. ا
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إذا كـنت مــتـعـبــاً بـعض الـشيء حــاول اخلـروج أكـثـر
والترفيه مع األصدقاء .

Ê«eO*«

حتصل عـلى فرصـة عمل جـديد أو أن يكـون لك عمل
إضافى خاص بك.

—u¦ «

الــتــمــتع بــاجـــازة هي الــوســيــلــة الــفــضــلى لــلــراحــة
طك االعتيادي.رقم احلظ 2. واستعادة 

»dIF «

شاكل فال ـاضي قد يسـبب لك ا البـحث في دفاتر ا
تترك نفسك أسيراً له.

¡«“u'«

مــجـالك احلــسـاس يـســلّط الـضـوء عــلى شـخــصـيـتك
ويعرضك حلسد اآلخرين.رقم احلظ.2

”uI «

الـراحـة الـفـكـريـة مـهـمـة جـداً من أجل صـفـاء الـذهن
وهذا يساعدك على التطوّر.

ÊUÞd «

مـحـاولــة لـنـيـل مـنك من قـبـل زمـيل في الــعـمل  فـكن
حذراً .رقم احلظ.5

Íb'«

ـطـبّـات ويـخلـصك من الـتـحـرك الـسـريع يوفّـر عـلـيك ا
العوائق ويساعدك على تعزيز موقعك.

bÝô«

إذا طــلب مـــنك الـــشــريك مـــشــاركـــته في حـل بــعض
شاكل ال تتردد في ذلك. ا

Ë«b «

في حـال كنت تعيش مع شريك ,قـد تشهد عالقتك به
تغيرات تكون نحو األفضل .

¡«—cF «

جتـنـب كل مـا يــســبب األذى لــصــحــتك أو يــعـرضك
لإلصابة باألمراض.يوم السعد االحد.

 u(«

Âu−M «Ë X½√WO U²²  ·ËdŠ

رادفـات ومـعـاني الـكـلـمـات تتـصل مع ا
بــعـضــهــا بــعــضــا بـاخــر حــرف من كل
كلمة.اجمع حروف االرقام لتحصل على

طلوبة: الكلمة ا
 =19+35+3+7+26+68+18+12)
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مـثلة السورية اكـدت أنها محافـظة على تواجدها في ا
مـسـلـسل بــاب احلـارة بـشـخـصـيـة أم عـصـام لـكـونـهـا
مـحـبــوبـة جـداً من قـبل اجلـمـاهــيـر لـذا يـجب أن تـبـقى

مستمرة .

 ”U¹ 5ÝU¹ ≠ œ«bGÐ
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نـظم مـعـهـد الــفـنـون اجلـمـيـلـة ورشـة

طـالـبـة مــسـرحـيـة تــضم اكـثـر من 20 
ــواهب وطـــالب وتــهــدف لــتـــطــويــر ا
ـسرح وتـعـليم الـشـبابـيـة لدى طـلـبة ا
الـتـركـيـز والتـامل واالنـفـعـال وااللـقاء
ـرونة اجلـسمـية لـلطـلبـة الدارس وا
ـسرح  وحـاضـر في الـورشة بـقـسم ا
الـطالـب حسـ بـريسم الـذي قـال عنه
ــسـرحـيـة ( ان رئـيس قـسم الــفـنـون ا
الـــطــالـب بـــريــسـم هــو مـن الــطـــلـــبــة
ـتــمـيـزين واســتـطــاع ان يـقـدم رؤاه ا
االخراجيـة في اكثر من عـمل مسرحي
وهــو يـقــدم ويـشــارك في الــكـثــيـر من

سرحية ). الورش ا
وعن الـــورشــة قـــال الــطــالـب حــســ
بريسم ( في هذه الورشـة هناك تنمية
خملـــيــلـــة الــطـــلـــبــة وحتـــلــيـل الــنص
راحل الدراسية والورشة تخص ا
كـــافــة وهـي تــقـــام في شـــتى
ـــــيــــة  وان الـــــدول الــــعـــــا
ـرحـلـت الـورشـة تـمر 
نــظــريــة وعــمــلــيــة اي
تطـبـيقـية  ومن خالل
هــذه الــورش نــعـول
بـــاجتـــاه تـــطـــويــر
ــــــــواهـب لـــــــدى ا

سرح في زمن احلداثة) حاضر فيها ا
ـؤسـسة اخملـرج عـبـاس مكي رئـيس ا

العبودي. 
واشـار تقـريـر نشـر في صـفحـو دائرة
الـــعالقـــات الـــثـــقــافـــيـــة الـــعــامـــة في
(فـيـسـبـوك) ان (احملـاضـر قـدم شـرحـا
ـسرح في زمن احلداثة , مفصال عن ا
ـسرح بـأبي الـفـنون قـائال : (يـسـمى ا
وهذا دليل عـلى رفعة ومكـانة واهمية
ــسـرح وكــثـيــرا مـا يــتـدوال الــنـاس ا
مقولـة اعطني خـبزا ومسـرحا اعطيك
شعبا مثقفا ولهذا تكمن اهميته بانه
يــســـهم فـي تــمـــثـــيل الـــواقع  حـــيث
يـتنـاول جمـيع الـقضـايا الـتي حتصل
في اجملــتـمـع بـصــورة واضــحــة امـام
ـسـرح الـكـثـير من الـنـاس ويـحل فن ا
شاكل االجتماعـية التي يعاني منها ا
سـرح نـوعا من اجملـتـمع  كمـا يـعـد ا
التسلـية والترفيه عن الـنفس فيقضي
ـشـاهـدة هذه الـنـاس بـعض اوقـاتـهم 

سرحيات . ا
ـشاكل من جـهة اخـرى يعـالج بعض ا
ـفـكرين االقـتـصـاديـة وكذلـك يسـاعـد ا
عـــلى نــــشـــر افـــكـــارهم بـــ الـــنـــاس

وتوعيتهم ). 

الـشــبـاب والـطــلـبـة ) مــشـيـرا الى (ان
ـسـرح هـذه الـورشـة مـوجـهـة لـهـواة ا
وتـــعـــتـــمـــد الـــتـــمـــارين والـــتـــركـــيـــز
واالنــــفـــعــــاالت وهــــذه اخلـــواص هي
مــنـطـلق اولي وتـعـتـبـر من مـبـاد فن
الـتـمـثـيل االسـاسي الـتـعـلـيمـي وليس
االنتـاجي ونستـطيع ان نـطور الورش
الى تـقـد عـروض مـسـرحـيـة تـسـاعد

شاركات ). الطلبة على االبداع وا
شـاركون في واشاد عـدد من الطـلبـة ا
ـثل تلك الورش الـتي تهدف الورشة 
ـواهب لـديهم  ,شـاكرين الى تـطويـر ا
االدارة والـقــائــمـ عــلى تــلك الـورش
ــسـرحـيـة والـتي تــنـمي فـاعــلـيـاتـهم ا
سرح الذين وتطبيقها لتساعد هواة ا
هم بـامس حاجـة لـتلك الـورش لتـقد
مـتــمــنـ (ان تــسـتــمـر اعــمـال جــادة 
وتـــتـــطـــور بـــاســـتـــضـــافـــة اســـاتـــذة
ــسـرح ـيــ مــخــتـصــ في ا واكــاد

سرحية) . لالستفادة من جتاربهم ا
l «u « bO & 

الـى ذلك اقـــامت مـــؤســـســة الـــعـــطــاء
والبناء والتنمـية االجتماعية / مكتب
واسـط بـالـتـعـاون مع مـؤسـسـة سـنـتر
سـرح ندوة بـعنوان ( فن لـلسيـنمـا وا

سـرح في زمن احلداثة واضاف (فن ا
يشمل ايضا كل مفاصل اللغة العربية
واالدب والفنون االخرى وهو معروف
عـلى احـتـوائه جلـمــيع الـفـنـون حـيث
يـتـالئم مع كل االطــروحــات الـفــكــريـة

اجلديدة وعلى اختالفها). 
كــمـا جــرت خالل الــنــدوة مـنــاقــشـات
مــسـتــفـيـضــة شـارك فــيـهــا احلـضـور
وطـرحت بـعض االسـئـلـة التـي تخص
ـــــــســـــــرحـي فـي زمن اجلـــــــانــــــــب ا

احلـداثة . وفي خـتـامهـا  تـكر
الـــــبـــــيـت الـــــثـــــقـــــافي
الـواسـطي بـشـهادة
تـقــديـريـة لـدوره
ــتــمــيـز في ا
تــــفــــعــــيل
احلــــــراك
الثقافي

ـغـني { لـوس اجنـلـوس  —وكـاالت - أكــد ا
وكــــاتب األغـــانـي نـــيل يــــوجن الـــشــــائـــعـــات
سـتمرة منذ شهور قائال (إنه تزوج بالفعل ا
ـمـثـلـة داريـل هـانـا). وكـشف يـوجن عن من ا
زواجه عــنــدمـا أشــار بـشــكل مـقــتـضب إلى
زوجـــتي داريل فـي تـــدويـــنـــة عـــلـى مـــوقـــعه
اإللــكـتـرونـي بـشــأن أغـنـيــته (أوهـايــو) الـتي
كـتبها عام 1970 لالحـتجاج على قتل أربعة
مــحـــتــجـــ بــالـــرصــاص من قـــبل احلــرس
الــوطــني في جــامــعــة كــنت بــواليــة أوهــايــو
األمـريـكـيـة. وكـانت هـنـاك تـكـهـنـات
ـــاضي بــأن يــوجن مــنــذ آب ا
(72عــامـــا) وهـــانــا (57
عــــامـــا) الـــلــــــــــــذين
كـانا يـتــواعـدان منذ

.2014

االحتفـاظ بكلـمة أفاتـار في العنوان
ـــــــــعــــــــروف ألنـه الـــــــــعـــــــــنـــــــــوان ا
للجمهور.وتشير الوثائق إلى وجود
كـــلــمــة أفـــاتــار وعـــدم وجــودهــا في
اضي قالت العنوان.وفي األسـبوع ا
سـيـغـورنـي ويـفـر الـتي تـقـوم بـدور
رئــيــسي في الــفـيــلم فـي شـخــصــيـة
الـدكـتـورة غـريس أوغـاسـتـ جملـلة
هــولـيــوود ريـبــورتــر (انـتــهـيــنـا من
تصوير اجلزئ الثاني والثالث
وأنـهـا اآلن تـسـتـعـد لـلـجـزئـ

الرابع واخلامس).
تـوقع طرح األجزاء ومن ا
الــقـادمــة من الــفـيــلم في

كـــانـــون األول ?2020
كانون األول ?2022
وكــــــــانـــــــون األول

وكانون 2024
األول .2025
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جـنــسـيـة عـلى مــدى سـنـوات.وقـالت
الـــعــارضــة إنــهــا قـــبــلت دعــوة مــنه
لـــلـــغــداء فـي عــام 2002 حـ كـانت
حتـاول أن تـعـزز فــرصـهـا في مـجـال
الـتـمـثـيل.ونـفى بـنـجـامـ بـرافـمان
مـحامي أيـنـسـتـاين التـهـمـة. وقالت
ـدعـيـة واسـمـهـا في الـوثائـق ج ا
دو (إن وايـنـستـاين اصـطـحـبـها إلى
شـقته فـي مانـهـاتن حـيث لم يـضيع
ــمــارسـة وقــتــا فـي أن يــطــالــبــهــا 
اجلــــنس بــــعـــدوانــــيـــة وعـن طـــريق
التهديد بالرغم من معرفته بسنها).
ـنـتج وورد في وثـائق احملـكـمـة أن ا
قـال لـهـا (إنـهـا إذا أرادت أن تـصـبح
ثلة فعليها أن تكون مرتاحة لعمل
ا في ذلك ما يـطلـبه منـها اخملـرج 
الـــــتــــعـــــري).وتــــدعـي الــــفـــــتــــاة أن
ـدة وايـنـســتـاين ظل يـتــحـرش بـهـا 
عقـد من الزمان وعـرض علـيها دورا
فـي فــــيــــلـم في عــــام 2004. واشـــار
تــقــريــر لـلــبي بـي سي ان ( مــحـامي

{ لـــــوس اجنـــــلـــــوس  —وكــــاالت -
ـنتـج السـينـمائي األمـريكي يواجه ا
هارفي واينـستاين اتـهاما بـاالعتداء
اجلـنـسي عـلى عـارضـة بـولـنديـة في
نيويـورك ح كان عـمرها  16عاما
حــــــــســــــــبــــــــمــــــــا ورد فـي وثــــــــائق
قــــضــــائــــيـــــة.وتــــدعي الــــفــــتــــاة أن
وايـــنـــســـتــــاين أجـــبــــرهـــا عـــلى أن
الحــقـات تــتـحــسـسه وأخــضـعــهـا 

وايــنــســتـــاين قــال (كــمــا حــصل مع
الـكـثــيـر من الـنـســاء الـلـواتي كـشف
كـذبــهن في هـذه الـقــضـيـة فـإن هـذا
االدعـــاء الــذي يــتــحـــدث عن أشــيــاء
يزعم حـصولـها قـبل حوالي عـشرين
عـــــامـــــا ســــــوف يـــــســـــقـط). وواجه
واينستاين اتهـامات بسلوك جنسي
غـــيـــر الئق من أكــــثـــر من ســـبـــعـــ
امــرأة.وأدت االتــهــامــات بــحــقه إلى
ــيـة انــطالق حـركــة أنـا أيــضـا الــعـا
الـتي شـهـدت تـوجـيه مـئـات الـنـسـاء
اتـــهـــامــــات بـــاالعـــتــــداء اجلـــنـــسي
ـشــاهـيـر. والــتـحـرش لــلـعـديــد من ا
ويـــواجه وايـــنـــســـتـــاين ســـلـــســـلــة
اتهامات باعتداءات جنسية وحاالت
اغـتصـاب قـد تـؤدي به لـقضـاء بـقـية
حــيـاته في الــسـجن لــو أدين فــيـهـا.
نـتج البالغ وفي أيار أطلق سـراح ا
من الـعـمر 66 عـاما بـكـفـالـة قيـمـتـها
مـــلــيــون دوالر. وقــال مـــحــامــوه إنه

ارسة اجلنس باإلكراه. ينفي 

كيت ونسليت

هارفي واينستاين

تكر الفرقة الوطنية للفنون الشعبية في ختام عروضها بأربيل

حسن
بريسم

طلبة يتدربون على فن التمثيل


