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ـسـرح لــتـعـلن احــتـفـاء مـصـر دقـات ا
بالـفن العـربي في شتى مـجاالته ألنه
كـان وسـيــظل هـمـزة وصل ال تــنـقـطع
وجـسـرا تـعــبـر عـلــيه مـواكب اإلبـداع

والتنوير).
وأضافت (ما أحوجنـا في هذه الفترة
الدقـيقـة إلى أن نـرسخ قيـمـة الفن في
واجـهـة ما يـحيط طلـيعـة أولـوياتـنـا 
بوطننا من حتديات وكلي أمل في أن
تــكــون هــذه الــدورة خـيــر مــعــبــر عن
تطـلـعـات وآمـال وطـننـا الـعـربي).كـما
شمـل برنـامج االفـتـتـاح رسـالـة الـيوم
الـعـربي لــلـمـســرح الـتي ألــقـاهـا هـذا
ـمـثل اجلــزائـري سـيـد أحـمـد الـعـام ا

أقومي.
ـــــهـــــرجــــان 25 من كـــــبـــــار وكـــــرم ا
ـمـثـلة ـصـريـ مـنـهم ا ـسرحـيـ ا ا
ســــمـــــيــــحــــة أيـــــوب واخملــــرج جالل
الـشـرقـاوي والـكاتـب يـسـري اجلـندي
ومــصـمــمــة األزيــاء نــعــيــمــة عـجــمي
ــمـثل يــحـيى والـنــاقـد كــمـال عــيـد وا
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صرية القاهرة  تختتم في العاصمة ا
ــقــبـل فــعــالـــيــات الــدورة االربــعـــاء ا
ـسرح احلـاديـة عـشـرة من مـهـرجـان ا
الــعـــربي الـــتي انـــطــلـــقت اخلـــمــيس
هرجان اضي وأقيم حـفل افتتـاح ا ا
الذي تنظـمه الهيـئة العـربية لـلمسرح
سنويا في مدينة عربية مختلفة على
صـرية سـرح الكـبـير بـدار األوبـرا ا ا
بــحـــضـــور األمــ الـــعــام لـــلـــهــيـــئــة
إسـمـاعـيل عـبـد الـله ووزيـرة الـثـقـافة
ـصــريــة إيـنــاس عــبـد الــدا وعـدد ا
ـسـرحـيــ الـعـرب. بـدأت كـبـيـر مـن ا
فــقـــرات االفــتـــتــاح بـــعــرض مـــقــاطع
ـــســـرحـــيــات مـــصـــورة من أشـــهـــر ا
ـصـريـة لـكـبار الـنـجـوم تـاله عرض ا
ـسرح ألوبـريت (الوطن مباشـر على ا
األكبر) للموسيقار محمد عبد الوهاب

بأداء أصوات مصرية شابة.
وقــالـت وزيــرة الـــثـــقــافـــة في كـــلـــمــة
االفــتــتـــاح (مع هــذه الـــدورة تــصــدح
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ليلى علوي

لتقى االذاعي والتلفزيوني يحتفي بقاسم ماجد d²G«∫ ا  Ÿb³

بن مـحــمــد الـقــاســمي ألفــضل عـرض
عـربي مــتــكـامل مـن مـصــر واإلمـارات

غرب وتونس واألردن. والكويت وا
وتــقــام الـعــروض فـي الــقـاهــرة عــلى
مسـارح الـسالم والـبـالـون والـهـنـاجر

الـفــخــــراني وأســتــاذة اإللــقــاء جنـاة
علي.

ــــهــــرجـــان 27 عــــرضـــا وتـــضــــمن ا
مـســرحــيـا تــتـنــافس مــنـهــا ثــمـانــيـة
عـروض عـلى جـائـزة الـشـيخ سـلـطـان

سرح القومي إضافة وا
إلـى مـــــــحـــــــافـــــــظــــــات
اإلسـكــنــدريـة واجلــيـزة
واإلسماعيلية والفيوم.
كـمــا يــشــمل بــرنـامج
ـــــــــهـــــــــرجـــــــــان ا
مــــــــؤتـــــــــمــــــــرات
صـحـفـيـة جلـمـيع
الـــــــــــــعـــــــــــــروض
ـشــاركـة ونـدوات ا
نـقــديـة مــخـصــصـة
ـتـنافـسة للـعروض ا
عــلى جــائــزة الـشــيخ

سلطان.
وتـتـشــكل جلـنــة حتـكـيم
ــــهـــــرجـــــان بــــرئـــــاســــة ا
اجلــزائــري عــمــر فــطــمـوش
وعضوية العراقي جبار خماط
والــســـودانـي عــثـــمـــان الـــبــدوي
والـــلـــبـــنـــانـــيـــة عـــلـــيـــة اخلـــالـــدي

والسعودي فهد احلارثي.

على الـساحـة الفـنيـة العـراقيـة فعـرفناه
اليــجــامل عــلى الــنـص الـشــعــري كــونه
يــنـتـقـي الـكـلــمـة بــشـكل جــيـد من خالل
عناصـر االغنية وكـان يرفد االغـنية بكل

ماهو جديد ). 
وشــــهــــادة اخــــرى من االعـالمي اثــــيـــر
البغدادي الذي قـال ( كنا انا وقاسم في
مــرحــلـة واحــدة في الــدراســة وكـان من
وسيـقى وهو امتداد تمـيزين بقـسم ا ا
لالغنية السبعيـنية كونه صاحب منجز

لكنه ظلم اعالميا) .
وفي خـتـام اجلـلـسـة  تـكـر احملتـفى
به بدرع اجلواهري قدمه رئيس االحتاد
ـعموري وقالدة االبـداع قدمـتها ناجح ا
االعالمــيــة اســمــاء عـبــيــد و الــتــقـاط
الـــصـــور الـــتـــذكـــاريـــة مع اجلـــمـــهـــور

واحملتفى به .
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نـفت الفـنانـة األردنية مـي سليم مـا تردد في
ـاضــيـة حــول تـعـاقــدهـا عــلى أحـد األيــام ا
ـقــرر عـرضــهـا خالل األعــمـال الــدرامـيــة ا
ـقـبل. وتـقـوم سـلـيـم حـالـياً شـهـر رمـضـان ا
بــتــصـــويــر مــشــاهــدهــا فـي فــيــلم (مــحــمــد
) من بطـولة محـمد سعـد مي سليم حسـ
فـريـال يـوسف ويـزو بــيـومي فـؤاد سـمـيـر
صـبري وغـيـرهم من تألـيف شـريف عادل
وإخـراج محـمـد عـلي. كمـا تـشـارك في فـيلم
(قرمـط بيـتمـرمط) من بـطـولة الـفيـلم أحـمد
آدم وفـاء عامـر وليـد فـواز إنتـصار
بـيـومي فــؤاد مـحـمــد ثـروت وديـنـا
فـؤاد من  تـألـيف الـراحل عـبـد الـله

حسن وإخراج أسد فوالد كار.
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ـأمون العراقية رئيس مـترجم ورئيس حتـرير مجلة ا
ـأمون لـلتـرجمـة والنـشر صـباح االربـعاء تقـيم له دار ا
ـاط الـنص رؤى ـقــبل نـدوة بــعـنـوان (الــتـرجـمــة وأ ا
مــعـــاصـــرة نـــحــو فـــهم أوضـح لــلـــصـــلـــة بــ الـــنص

والترجمة).
w u³MDÝ« —«u½

التـشكيلي الـسوري افتـتح معرضه الشـخصي في صالة
اخلاجني بحلب ويضم أكثر من 25 لوحة تشكيلية.
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ـــنـــتج الـــتــــلـــفـــزيـــوني اخملــــرج وا
لتقى االذاعي العراقي يحتفي به ا
والــتـلـفــزيـوني عـصــر غـد الـثالثـاء
بـجلـسـة تقـام في قـاعة اجلـواهري

في احتاد االدباء والكتاب.

 q³I*« nÝu¹

مـثل السوري يشارك في بطولـة الفيلم القصير (أمل) ا
للـمخـرجـ نورس حـنبـلي وعبـيـر منـصور الـذي  أنهت

ؤسسة العامة للسينما السورية تصويره مؤخرا. ا
w½«bL(« ÈdAÐ

ـاضي رابطة الصـحفـية الـعراقيـة ضيـفتـها اخلـميس ا
ـرأة الـصــحـفـيـة في نـقــابـة الـصـحــفـيـ فـرع ديـالى ا

حاضرة عن الصحافة االستقصائية.
W¹«bł rOŠd «b³Ž

الـشاعـر االردني اقـام له فـرع رابـطة الـكـتـاب في إربد
بالـتـعاون مع مـلـتقى إربـد الثـقـافي حفل تـوقـيع ديوانه
(والدة مــتـأخـرة) وشــارك في احلـفل الـدكــتـور حـسـام
العـفـوري والنـاقـد والشـاعـر نضـال الـقاسم والـدكـتور

خالد الفهد.
—«dł w½U √

ـيــة االردنـيـة يــقـيم لـهــا مـنـتــدى عـبـد احلــمـيـد االكـاد
ـنـاقـشة شـومـان الـثـقـافي مـسـاء الـيـوم االثـنـ نـدوة 

ي). ستدامة والسالم العا كتابها (التنمية ا
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عــادت مـرة أخـرى واحـتــفـلت من جـديـد
ـرة كانت ـناسـبة إلّـا أن هذه ا بنـفس ا
االحــتـــفــالـــيــة مــخـــصــصـــة لــلــعـــائــلــة
فقط.وشاركت علوي من خالل صفحتها
عـــــــلـى مـــــــوقـع الـــــــتـــــــواصل
االجـتـمـاعي مـقـطع فـيـديـو من
االحتـفال وكـتبت تعـليـقًا قالت
فـيه(عـيـد مـبـارك مع عـائـلتي)
ــرة من ضـمن وتــعـتــبـر هـذه ا
رات القليلـة جدًا التي تظهر ا
فيـها عائـلة لـيلى علـوي بشكل

كامل. 
وشــارفت عــلــوي عـلى نــهــايـة
تــصـويـر مــشـاهـدهــا من فـيـلم
(التاريخ الـسري لكـوثر) وهو
فيلم من بـطولتهـا بجانب عدد
من جنـوم الـفن في مـصـر مـثل
زيــنـة ومــحـسـن مـحــيي الـدين
وفـراس سـعـيـد وأحـمـد حـا

والــفــيــلم من تــألــيف وإخـراج
. محمد أم
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ـمثلة ليـلى علوي قبل بعدمـا احتفلت ا
أيــــــام مـع جنــــــوم الــــــوسـط الــــــفــــــني
ـنــاسـبـة يـوم مـيالدهـا وأصــدقـائـهـا 
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واليــة كـالــيــفــورنــيــا مـا أدى لــرفض
طـــلــــبــــهـــا األول مـن قـــبـل الـــقــــاضي
اضي.تقول جاد غوتيريز في أيـلول ا
وفــقــا لــتــقــريــر لـــلــبي بي سي(إنــهــا
رفضـت تصـرفـات غـيـر مـرغـوب فـيـها
من جانبه وإنه حاول بعد ذلك تدمير
ــهــنـي).إال أن الــقــاضي مــشــوارهـــا ا
غـوتـيـريـز ذكـر في بـيـان (أن الـقـانـون
الـــذي يـــتـــعـــامل مع الـــســـلـــوكـــيـــات
اجلنـسـيـة غـيـر الالئـقـة والـذي جرى
نـتجـ واخملرج تعـديله لـيشـمل ا

ينص على أنه ال ينطبق في العالقات
الـرسـمـيـة بـأثــر رجـعي عـلى الـدعـوى

التي رفعتها جاد).
ثـلة ورحبت فـيلـيس كابـفيـرستـ 
الدفاع عن واينسـت بقرار القاضي
وقالت في بـيـان)قـلنـا مـنذ الـبـداية إن
هذه الـدعـوى لم يـكن لـها مـا يـبـررها
ونحن سعداء بأن احملـكمة نظرت إلى
األمـر بـنـفس الـطـريـقة. نـحـن واثـقون

{ لوس اجنلوس  —وكاالت - رفضت
محـكمـة فـيدرالـيـة في لوس أجنـلوس
دعـوى بـالـتـحـرش اجلـنـسي رفـعـتـهـا
ـمــثـلـة األمــريـكــيـة آشــلي جـاد ضـد ا
نـتج السـينـمائي األمـريكي الـشهـير ا
.وحـكم الــقـاضي هـارفي وايــنـســتــ
فيـليب غـوتيـريز(بأن ادعـاءات جاد لم
تــنـــدرج ضـــمن الـــنــظـــام الـــقـــانــوني
األســـــاسـي الـــــذي قـــــدمـت من خـالله
ـنتج ـقـاضـاة وايـنـسـتـ ا الدعـوى 
احلـائــز عـلى جــائـزة أوســكـار).إال أن
الـقــاضي قــال (إن دعـوى الــتــشـهــيـر
الـتي قـالت فـيــهـا جـاد إن وايـنـسـتـ
كنها هني  أفسد عليها مشوارها ا
أن تـســتــمـر).ويــنــفي وايـنــســتـ كل
االتــهـــامــات بـــالــتـــحــرش واالبـــتــزاز

اجلنسي.
وكانت دعوى التحرش اجلنسي التي
تقدمـت بها جـاد قد أعـيد رفـعهـا بعد
تغيـير طـرأ على النـظام الـقانوني في

كابـوس).اال أن وايـنسـتـ من جـانبه
نـــفى أي دور له فـي اخـــتـــيـــار فـــريق
العـمل جلـاكسـون وقـال (إنه لم يسع

لوضع عقبة في مسار جاد
ــــــــــــــهــــــــــــــنـي). ا

ــا هــو مـخــتـلف وتــبــحث عن حــريـتك أو عن تـرغب 
انطالقة نحو آفاق أخرى.

qL(«

تـزعـجـدك بـعـد التـغـيـرات في الـعـمل اال انك تـكـتشف
صلحتك. أنها تأتي 
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تـطـرح تسـاؤالت حـول خـيـاراتك وأهـدافـك وتتـخـلى 
عما لم يعد يرضيك .

—u¦ «

احذر خالل 2019 من توظيـفات مالية متسرعة .يوم
السعد السبت.

»dIF «

تـتـبـنـى مـسـاراً جـديـداً بـعـد أن تـقــوم بـتـقـيـيم عـمـيق
لبعض األوضاع. 
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عام 2019 بالنسبة لك هو سنة التحرر واالنفراجات
وتكتسب أهميّة كبيرة في حياتك.
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تــبــدأ مــرحــلــة هــامــة من وجــودك خالل 2019 يــوم
السعد االربعاء.
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ـا حتـمل لك ســنـة 2019 أوضـاع أفــضل بـكــثـيــر 
اضية.  عرفته السنوات ا

Íb'«

هنية  تطرأ تغـييرات مربكة في حياتك الشخصية وا
يوم السعد الثالثاء.
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ــعــاكـســات الـتي طــالـعك لـ 2019 يــبـشّــرك بـزوال ا
ضغطت عليك ألكثر من أربع سنوات.
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احـذرك من الــتـهـور ومـن عـمـلــيـات اسـتــثـمـاريــة غـيـر
. مدروسة.يوم السعد االثن

¡«—cF «

تتـبدّد الغيوم التي رافقتك خالل 2019  وتتحرّر من
كل معاكسة فلكيّة كبيرة.

 u(«
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رتب الــــكـــــلــــمــــات حــــسب
وضـعـهــا الـصــحـيح داخل
الشبكة بحيث حتصل على
كلـمـة اغـفـلت عـمـدا ولـتـبدأ
من حــــــروف الــــــكـــــلــــــمـــــة
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ـلـتـقى االذاعي والـتـلـفـزيـوني احـتـفى ا
ـاضي وعلى قاعـة اجلواهري الثالثاء ا
ـــطـــرب في احتـــاد ادبــــاء الـــعـــراق بــــا
غـترب قـاسم ماجـد وذلك للـحديث عن ا
ـوسـيـقـيـة بـجـلـسة مـسـيـرته الـفـنـية وا
قدمها الشاعر عـدنان الفضلي الذي قال
( انه مــطـــرب ومــلــحن ســجل حــضــورا

مـتـمـيـزا من خالل االغـاني الـتي قـدمـها
بصوته الشجي وباحلـانه التي العبتها
انـامـله بـاصـوات كـبـار مـطـربي الـعـراق
ومـنــهم الـفــنـان يـاس خــضـر وسـعـدون

جابر وعبد فلك وآخرون ) .
احملــــتــــفـى به حتـــــدث عن مــــســـــيــــرته
ــوســيــقـيــة قــائال ( انــا مـنــذ صــغـري ا
رافــقــتــنـي مــوهــبــة الــغــنــاء الن والـدي
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صـرية يسرا اللوزي صورة مثلة ا نشـرت ا
جــديــدة لــهــا عــبــر حـــســابــهــا اخلــاص في
إنـستـغرام إال ان الـصـورة لم تكن واضـحة
وبـاهـتــة كـمـا انــهـا بــعـيـدة ولم تــظـهـر فــيـهـا
الــلــوزي بــشــكل مُــرتب وجــمــيل.وأوضــحت
الـلـوزي الــسـبب وراء هـذا األمــر إذ كـشـفت
من خالل تـعلـيقـها عـلى الصـورة (أن ابنـتها
الـوحــيـدة دلــيــلـة هي من الــتـقــطت لـهــا هـذه
الــصـورة وهي اول مـرة تـقـوم فـيــهـا ابـنـتـهـا
ـيزة بالـتـقاط صـورة لـهـا لذلك اعـتـبـرتهـا 
وعـزيزة عـلى قـلـبـها). يُـشـار إلى أن الـلوزي
كــــانـت قــــد كـــــشــــفـت في احـــــد الــــبـــــرامج
التـلفـزيونـية (انهـا اكتـشفت ان ابـنتـها دلـيلة
لديـها مشكلة في السمع عندما الحظت أنها
ال تـسـتـجـيب لـهــا كـمـا الحـظت أنه في أحـد
األيام وعـنـد وقـوع جـصـحن بـجـانب ابـنـتـها
وإصــداره صـوت قــوي لم تــتـأثــر او تـلــتـفت
لــتـســارع الـلــوزي وزوجـهــا عـلى الــفـور من
أجل فحـصها ليكـتشفها بـعد ذلك أن لديها

مشكلة في السمع).
وعمي كـانـا يؤديـان الغـنـاء في جلـسات
العـائلة لـذا تاثـرت بهمـا الى يومـنا هذا
حــيث بــدات مــشـواري الــفــني من خالل
الـكــاسـيت والـتــلـفـزيـون وكــنت اسـتـمع
لــلـــمــقـــام الــعـــراقي والــغـــنــاء الـــريــفي
فـاسـتـمـعت الى يـوسف عـمـر ومـسـعـود
الــعــمـــارتــلـي واحــبـــبت كــوكـب حــمــزه
ـطـربـ وتـاثــرت بـبـدايــاتي بـعـدد مـن ا

ومـــازلـت اعـــشق اصـــواتـــهـم لـــكـــني لم
اقلـدهم فقـدمت اكثـر من خمـس اغـنية
سيرتي واالغاني التي اعـتبرهـا نقلـة 
الـــفـــنـــيـــة اغــــنـــيـــة شـــلـــونك يـــاعـــراق

والتساليني.
امـا فـي مـجـال الــلـحن حلـنـت الكـثـر من
ـطـرب هم من قـصدوا مطـرب واكـثر ا
احلــاني وانــا احب الــتــنــويع فــلــحــنت
لــكـبــار االصــوات وانـا اجــد نــفـسي في
الـغـناء كـون لي صـوت مـرنـته وصـقـلته
وشحات وتتلمذت على من خالل اداء ا
يـــــد الـــــفــــــنـــــان فـــــاروق هـالل وروحي
اخلـمــاش ومن خالل الــفـرقـة الــتي كـان
يـــشــــرف عـــلـــيـــهـــا فـــاروق هالل  امـــا
التـلحـ فهو مـوهبـة ايضـا حتتاج الى
رعـــايــة خــاصـــة وانــا اجــد نـــفــسي في

االثن ) .
بعـدها غـنى ماجـد مجـموعة مـن اغانيه
كــاغــنــيــة التـزعـل عـلـي واجملـر واغــاني
اخــرى اطــربـت اســمــاع احلــضــور  ثم
ـــداخالت بــحق تـــوالت الــشـــهــادات وا
احملـتفى به مـنـهم الـشاعـر بـاقـر العالق
الـــذي قــــال ( قــــاسم مــــاجــــد يـــعــــد من
لحنـ الذين تركـوا بصمة طربـ وا ا
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ــطـرب الــلـبــنـاني رامي عــيـاش فــاجـأ ا
مــــحـــــبـــــيه عـــــلى مـــــواقع الـــــتــــواصل
االجـتــمـاعي عـبــر نـشـره مـقــطع فـيـديـو
ألولى أغــنــيــات ألــبــومـه اجلــديــد الـذي
سيـطلـقه هذه الـسنـة.وجاء في الـفيـديو
مقطع من اغنيت مختلفت باللهجة

اللبنانية وتقول:
 (شــفــتـا مــرة بــزيـارة صــوب بــعـقــلـ
مـدري شو عـمـلو فـيي عـيونـا احلـلوين

.( بتمنا ما فارقها باقي السن

ـقبل 10 اغنـيات ويضم الـبـوم عيـاش ا
ـصـريـة من مـنــهـا اغـنـــــيــة بـالـلـهـجــة ا
كـــلــــمـــــــــــــــــاته واحلــــانـه وتـــوزيــــعه
وواحـدة بالـلـهـجة الـلـبـــــــنانـيـة تـعاون
فـــيــهــا مع الــشـــــاعـــر نــزار فــرنــســيس
ــــــــــــوزع جـــــان مــــــــاري ريـــــاشي  وا
واغــنــيــة لــبــنــــــــــــــــانــيــة مـن كــلــمـات
واحلـــــان رامـي وتـــــوزيع دانـي حـــــلــــو
واغـــنــيــــــة خــلــيـــجــيــة اضــافــة الى 5 
اغـــنــيـــات ســبق ان اطـــلــقـــهــا رامي في

السابق.
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آشلي جاد

نــــيـــــفـــــرالنــــد) فـي إشـــــارة إلى اسم
ـهـرجان الـضـيـعـة سـيعـرض خـالل ا
هذا الشهر . ويتضمن الفيلم مقابالت
مع رجل في الـعقد الرابـع من العمر
اآلن ويـقــوالن إنـهــمـا كــانـا صــديـقـ
جلــاكـــســون وإنه اعـــتــدى جــنـــســيــا
عـلـيـهـمـا وهـمـا صغـيـران بـحـسـب ما
قـــالـه صـــنــــاع الــــفـــيــــلم. وفي 2005
أصدرت محكمـة في كاليفورنـيا حكما
ـنـية بتـبـرئـة جـاكـسون الـذي وافـته ا
عـام 2009 من اتـهــامـات بــالـتــحـرش
بـفــتى يـبــلغ من الــعـمـر 13 عـامـا في
ضـيـعـة نـيـفـرالنـد . ويـركـز الـوثـائـقي
اجلــديــد عــلـى أقــوال ويــد روبــســون
وجيـمس سـيـفـتـشـاك. وأقـام الرجالن
دعوي ضد ضـيعة جاكـسون ووجها
اتهامات بانتهاكات جنسية بعد وفاة
غـني الـشهـيـر لـكن احملكـمـة رفضت ا

. الدعوي
وقـــال مـــخـــرج الـــفـــيـــلم دان ريـــد في
تـصـريح (إذا كــنـا قـد تــعـلـمــنـا درسـا
خالل هذه الفـترة من التـاريخ فهو أن
االعـتــداءات اجلــنـســيـة مــعــقـدة ومن

الضروري سماع صوت الضحايا).

لـوس اجنـلـوس - وكــاالت - انـتـقـدت
ـــغــــني الــــراحل مــــايـــكل ضـــيــــعــــة ا
جـاكــســون فـيــلــمـا وثــائــقـيــا جــديـدا
ـــلك الـــبـــوب يـــتـــضـــمن اتــــهـــامـــات 
باالعتداء جـنسيا علـى أطفال بوصفه
محاولـة بائسـة ووقحة أخرى لـلتربح

من شهرته.
وقـــال الـــقـــائـــمـــون عـــلى مـــهـــرجـــان
ـسـتـقـلـة وشـبـكـة صـنـدانس لألفالم ا
(إتش.بي.أو): إن الــفــيــلم الــوثــائــقي
اخلـــروج من نـــيــفـــرالنـــد (لـــيـــفــيـــنج

من أنـنا سـنـنـتـصـر في الـنـهـايـة على
جـــمـــيع مــــزاعـــمـــهـــا األخـــرى).إال أن
القاضي غوتيـريز قال (إن دعوى جاد
بأن وايـنسـتـ صوت ضـدها بـعد أن
رفضت مـجـاراته ال تـزال قـائـمة.إذ أن
ذلك اجلزء مـن الدعـوى الـتي قـدمـتـها
مثـلة األمـريكـية يذكـر أن واينـست ا
اسـتـخـدم سـلطـتـه في مـجـال صـنـاعة
الـتـرفـيـه إلحلـاق ضـرر بـســمـعـة جـاد

وحتجيم قدرتها على إيجاد عمل).
فــــــــفي عــــــــام 2017 قــــــــال اخملـــــــرج
النـيـوزيلـنـدي بـيتـر جـاكسـون مـخرج
سلـسلة أفـالم لورد أوف ذا ريـنجز أو
سيد اخلـوا (إنه كان يـفكـر في منح
جـاد دورا فـي أحـد أفـالمه عـام 2002
إال أنـــهـــا وضـــعت عـــلى الـــقـــائـــمـــة
السـوداء بعـد مـناقـشات مع شـركة
). وأضـــــاف (أن وايـــــنـــــســـــتـــــ
واينـسـت حـذره من أن الـعمل
ــــــثــــــابــــــة مع جـــــــاد هــــــو 
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