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أجـرته "ميـديـابـارت" الذي ضم 30
شاهـدا آخر فإنه يـعتقـد أن روجيا
كـان مـهـوسـا بـنـجـمـته الـصـغـيـرة.
ـثلون وتـقنيـون شاركوا وحتدث 
ــريــضـة في الــفـيــلم عن األجــواء ا
أثناء التـصوير.وسافـر االثنان معا
للـترويج للـفيلم ويـعتقـد أنه دعاها
إلى منـزله.وتقـول هانل( إن روجـيا
سها ألول مرة وحاول تقبيلها في
مـــنــزله أثــنــاء الــتـــرويج لــلــفــيــلم
وحــدثــهــا عن حــبه لــهــا. وعــنــدمـا
كانت في اخلامسـة عشر دخلت في
أزمـة عـاطفـيـة عـميـقـة وحاولت أن
تــقـطع صـلـتـهـا بـروجـيـا وحـاولت
ــــســـاعــــدة من احلـــصــــول عــــلى ا
احمليـط به ولـكن القـليـل أبدوا
تعاطفهم مـعها).  في هذا األسبوع
فــــــصــــــلت رابــــــطـــــة اخملــــــرجـــــ
الـفرنـسـي الـتي كـان روجيـا أحد
رؤسـائـهـا اخملرج من عـضـويـتـها
وهي أول مرة تتخذ فـيها مثل هذه
اخلطوة. ورفضت هانل رفع دعوى
قـضــائـيــة قــائـلــة إنـهــا ال تـثق في
ولكن الـنظـام الـقـضائي الـفـرنسي ,

بـــنــاء عـــلـى شـــهــادتـــهـــا الـــتي 

{ بــــــاريس  –وكــــــاالت - أحـــــدث
ـمثـلـة أديل هـايـنل حول تـصـريح ا
تعرضهـا للتحـرش عندما كانت في
ـراهـقـة من قـبل مـخـرج أول فـيـلم ا
شــــاركت فــــيـه صــــدمــــة فـي عــــالم
الـسـيـنـمـا الــفـرنـسي.وقـررت هـانل
ــزعـوم الــتــحــدث عن تــعــرضــهــا ا
لـلـتـحـرش بـعد مـشـاهـدة الـوثـائقي
(مـــغــادرة نـــفــرالنـــد) الــذي يــروي
عالقـة جنم الـبـوب الـشـهـيـر مـايكل
جاكسون بطفـل وتأثير ذلك على
حــيــاتــهــمــا. وقــالت هــايــنـل "غــيـر
(الفيلم) منظوري" وذلك في مقابلة
مـع مـــــــوقـع (مـــــــيــــــــديـــــــابـــــــارت)
اإلخباري.وأضافت (تـعلقت برواية
(اخملـــرج) كـــريــــســـتــــوف روجـــيـــا
لألحداث بشدة... جعلني الوثائقي
أفـهم آلـيات الـسـيطـرة واإلعـجاب).
وكــــــــــانـت هــــــــــانـل وهـي اآلن في
الـثالثـ في الـثانـيـة عـشر عـنـدما
حـــــصــــــلت عـــــلـى دور في فــــــيـــــلم
" الذي أخـرجه روجـيا. "الـشيـاطـ
ولـعبت في الـفيـلم دور فـتاة يـتيـمة
تــغــادر مع شــقـيــقــهــا لــلـبــحث عن
والـديـهـمـا.ووفـقــا لـلـتـحـقـيق الـذي
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صباح فـنجان فنـان عراقي مقيم
في اســتــرالـيــا مــنــذ عـام 1997
بــدأ رحــلـــته الى عــالـم الــفن من
ـــســرح الـــذي قــدم عــدداً خالل ا
ـسرحـية من كـثيـراً من االعمـال ا
سـرح العـربي مـنها خالل فرقـة ا
الشاخـة مخرجهـا عباس احلربي
وفي معهـد الفنون اجلـميلة شارك
في تـمـثــيل الـعـديــد من االعـمـال
سرحية منها (اوديب ملكا) ا
و(الــــكــــتــــرا) و(االنــــســــان

الطيب). 
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لتقى اإلذاعي والتلفزيوني يكرم صباح فنجان في زيارة سابقة له إلى بغداد d²G«∫ ا  s
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طرب الشاب علي هميم وهو جنل سجل ا
طـربة اصيل ـلحن كـر همـيم وشقـيق ا ا
انـشــودة  وطــنـيــة اهــداهـا لــلــمـتــظــاهـرين
.و االنشودة من كـلمات الـشاعر الـعراقيـ
اسـعــد الـغـريـري واحلــان الـفـنـان  فـاروق
وسيقي فالح الصالح و هالل وتـوزيع ا
تـسـجيـلـهـا في سـتديـوهـات االصـيل بدبي
.ويـقـول مـطـلع االنـشـودة الـتي  نـشـرهـا
عــلى مــواقـع الــتــواصل االجــتــاعي والقت
اســــتـــحـــســـان الـــعـــراقــــيـــ في الـــداخل
واخلـارج ( صبرا جميال ياعراق ستشرق
ســيــذهــبــون الى اجلــحـيم الــشـمـس غـدا 
وانت تـــبــقى الـــســـيــدا  ضـــمـــد جــراحك
يـاعــراق وتـعــال نـنـتــظـر الــنـهــارا يـاعـراق

فصبرا جميال ياعراق ).

يقولـون أنها مـا زالت تسيـطر على
صناعة الـسينما في فـرنسا وتمنع
ـمــثالت عن احلـديث الــكـثــيـر مـن ا
عـن الـتـحـرش.وقـالـت فـيـرونـيك لـو
بري الـتي تدير مـوقعا عن الـنساء
فـي صنـاعـة الـسـيـنمـا(أعـتـقـد أنـها
نقطة حتول. إنـها أول مرة تتحدث

دعـي العـام حتقـيقا نشـرها فـتح ا
في "االعـتـداء اجلنـسي عـلى قـاصر
من شخص في موقع سـلطة".ونفى
روجيا اتهامـات االعتداء اجلنسي
ولـــكـــنه أقــــر بـــارتـــكـــاب "أخـــطـــاء
ســلــوكــيـة" إزائــهــا.وقــال "لم أر أن
انبـهاري بـها واآلمال الـتي عقـدتها
عــلـــيــهــا قــد تـــكــون مع االخــذ في
االعـتــبـار صــغـر عــمـرهــا قـد بـدت
مـثيـرة للـضـيق في بعض األحـيان.
إذا كـان ذلك قد حـدث...أطـلب منـها
الـعذرأضـاف "عزلي اجـتمـاعيـا يتم
كـنـني فـعله حـالـيا وال يـوجـد مـا 
لـلــهـرب". ولم يـخـرج روجـيـا وهـو
اآلن في الــرابــعــة واخلــمــسـ إال
أفالما معدودة ولم يحقق أيا منها
جنــــاحــــا كــــبــــيــــرا. وفي األعــــوام
األخـــيــرة كـــان يــتـــحــدث بـــصــورة
حـــــــمــــــــاســــــــيـــــــة عـن حــــــــقـــــــوق
ـهـاجــرين.وشـاركت هـانل في 25 ا
فيلمـا وحصلت مرتـ على جائزة
ـعادل الـفـرنـسي جلـوائز سـيـزار ا
األوسـكـار. ويأمـل منـاصـروا حـركة
"أنـا أيـضـا" أن تــنـهي تــصـريـحـات
هـــانـل ســـيـــاســـة الـــصـــمت الـــتي

ثلة معروفة دوليا وحتظى فيها 
بــتـقــديــر كـبــيــر عن األمــر). وقـالت
مثـلة الفرنـسية الشـهيرة ماريون ا
كــوتـيــار عــلى شــبـكــات الــتـواصل
االجـتمـاعي (أديل شـجاعـتك هـدية
سخـية لـلغايـة...لقـد حطمت صـمتا

مطبقا).

لــعــدة قــنــوات فــضــائــيــة مــنــهــا اجلــزيــرة
والعربية. 

وقـدمـت عـبــر قــنــاة الــشـرقــيــة الــعــديـد من
الـبـرامج والـتـقـاريـر منـهـا بـرنـامج يـوم في
حـياتي ويـوميـات مديـنة وفيـلم عن الـشاعر
الــراحـل جــان دمــو بــعــنــوان (نــهــار جــان)
بـعــدهـا قـدمـت مع مـجـمــوعـة من الــفـنـانـ
العراقي مسلسالً تلفزيونياً من  30 حلقة
بــعــنــوان (الــشــمس اجــمـل هـنــاك) تــألــيف
عــــبــــاس احلــــربي واخـــــراجي شــــارك في
ـسـلسـل غازي الـكـنـاني ومـنـيـر الـعـبـيدي ا
وفـارس دانيـال واخـرون وهو اول مـسـلسل
عــراقـي يــصــور خــارج الـــعــراق وصــدر لي

سـرحيـات كـما اخـبرنـا فنـجان (من وهـذه ا
دوح عقل وهو مخرج مصري).  اخراج 
مـــضــيـــفــا (بـــعــدهـــا اجتــهت الـى االنــتــاج
الـتلـفـزيوني وقـدمت من خالله اعـمال فـديو
طربـ منهم اوراس ستار كليب لـعدد من ا
ومـحمـد الشـيخ ثم قدمت فـيلـما عن الـكاتب
العربي جبرا ابراهـيم جبرا بعنوان (قنديل
شـارع االمـيـرات) كـتب الـتعـلـيق له الـشـاعر
ــاجــدي وقــرأ الــتــعــلــيق االعالمي خــزعل ا

ظفر).  الراحل احمد ا
مــوضــحــا (فـي اســتــرالــيـــا بــدأت رحــلــتي
كـمراسل تـلـفزيـوني من خالل اعـداد تقـارير
عن نـشـاطـات اجلالـيـة الـعـراقـيـة والـعـربـية
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الصحفي العراقي الرائد تعرض له قناة العربية مساء
ـقـبـلـة اجلـزء الـثـالث من احلـوار مـعه ضـمن اجلـمـعـة ا

برنامج (الذاكرة السياسية).
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ــقـــيم في الـــفــنـــان الـــســـوري ا
شاركته في الـقاهرة يتواصل 
جلـنــة حتــكـيم بــرنــامج (حتـدي
الـقـراءة الـعـربــيـة) الـذي تـقـدمه
اســبـــوعـــيـــا احـــدى الـــقـــنــوات

العربية.
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الـفـنـانة الـلـبـنانـيـة تـواصل تـصويـر بـرنـامج (ذا فويس
كدز) الـذي تـشـارك به كـعـضو جلـنـة حتـكـيم  بـجانب
عاصي احلـالني ومحمد حماقي اللـذين انضما حديثا

للبرنامج بعد انسحاب تامر حسني وكاظم الساهر.
Í—uBM*« W²H  dÝU¹

همـة رئاسة جـامعة الـكوفة ي الـعراقي كـلف  االكاد
ي. خلفا للدكتور محسن الظا
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مــديــر قــسم الــتــطــويــر والــتــدريب في وزارة الــثــقــافـة
العـراقيـة اعلن االحد اخـتتـام دورة اإلدارة االلكتـرونية
ـدة 14 الــتي بــدأت في  22تـشــرين االول وتــواصــلت 

يوما وشارك فيها  30موظفا.
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ركـز األول في الـبطـولة الطـفل الـعراقـي احلائـز علـى ا
الـدولـيــة لـلـحـسـاب الــذهـني الـسـريـع الـتي اقـيـمت في
ـشـاركـة فـرق من جـمـيع أنـحـاء الـعالـم كرمه تـركـيـا 
وزير الـثقـافة والسـياحـة واآلثار عبـد األميـر احلمداني

اضي. كتبه االربعاء ا خالل استقباله له 
 Í—uŽUH « wKŽ

اضي بتوقيع ديوانه الشـاعر االردني احتفى السبت ا
لكي بعمان بحفل ركز الثقافي ا (آيل للـصعود) في ا

اداره الشاعر أحمد طناش شطناوي.
 ÊU¼ m½Uł

اخملـرج الكوري استـهل فيلـمه (سائق االجرة) عروض
أيـام الــفــيــلم الـكــوري في دورته الــ 14الــتي انــطــلـقت
االحد عـلى شاشة سينما الريـنبو في عمان بتنظيم من

السفارة الكورية في االردن.
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{ لــوس اجنـلـوس - وكـاالت - تـصـدر فـيـلم
ـــغــامـــرات احلـــربي الـــتــاريـــخي اجلـــديــد ا
"مـــنـــتـــصف الـــطـــريـق"(مـــيـــدواي) إيــرادات
الـسـيـنـمـا بـأمـريـكـا مـطـلع األسـبـوع مـحـقـقا
 17.5مـلـيـون دوالر. والـفــيـلم بـطـولـة وودي
هـــارلــســـون ولـــوك إيــفـــانـــز ومــانـــدي مــور
وبــــاتــــريـك ويــــلــــســــون ومن إخــــراج روالن
ـــريـــتش. وجـــاء فــــيـــلم الـــرعب واإلثـــارة إ
ـركــز الـثـاني اجلـديــد (دكـتــور سـلـيـب) في ا
بإيـرادات بـلغت  14.1مـليـون دوالر.والـفـيلم
بطـولة إيوان مـكريجـور وريبيـكا فيـرجسون
وكـيلـيج كـوران وكلـيف كـورتس ومن إخراج
مـايك فالنـاجـان. واحـتـل الـفـيـلم الـكـومـيـدي
العـائـلي اجلـديـد الـلـعب بـالـنـار باليـنج ويذ
ـركــز الـثــالث بـإيــرادات بـلـغت 12.8 فـايــر ا

مــلـيـون دوالر.والـفــيـلم بــطـولـة جــون سـيـنـا
وكيجـان-مايكل كي وبـريانا هيـلدبراند ومن
إخراج أندي فيكمان. وجاء الفيلم الكوميدي
يالد األخير الست الرومانسي اجلديد عيد ا
ـركـز الـرابع مـسجال 11.6 كـريـسـماس في ا
ا تومسون مليون دوالر.والفيـلم بطولة إ
وجـريج وايز وهـنري جـولـدجن وميـشيل
يوه ومن إخراج بول فيج. وتراجع فيلم
ظلم ـصير ا دمر :ا غـامرة ا احلركة وا
ركز األول تيرمـيناتـور: دارك فيت  من ا
ـــركـــز اخلـــامـس هـــذا األســـبـــوع إلـى ا
مــحـقــقـا  10.8مــلـيــون دوالر. والـفــيـلم
بــطـولــة أرنـولـد شــوارزنـيــجـر ولــيـنـدا
هــامــيـلــتـون ونــتـالــيـا رايــز ومـاكــنـزي

ديفيس ومن إخراج تيم ميلر.

حتصـل على الـربح من جـهة غـريـبة لـذا إهـتم بتـنـظيم
الي. وضعك ا
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 قـــد تـــشــعـــر بـــاإلرهــاق الـــشــديـــد لـــذلك حــاول أن
تسترخى وحتصل على إجازة.
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فاوضات حـشد الدعم والتأييد ال تتردد في الـقيام با
شروع العمر.

—u¦ «

تـغيرات إيـجابـية فى حيـاتك العـاطفيـة و تعـيش حالة
من التفاهم مع احلبيب.
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ـال ألمور إستشـفائية أو  تضطـر إلى دفع مبلغ من ا
تصليحات.
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ــا تـــفــكــر فى الـــزواج أو تــدخل عالقـــة عــاطــفــيــة ر
جديدة.رقم احلظ .8
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جتـد نفسك أمـام مسـؤولية مـهمة كن جـريئـاً ومنطـقياً
وواجه الواقع .
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ثـابـرة حـتى الـوصول سـؤولـيـة وا تـتـسم  بـتـحمـل ا
فالفشل ليس كلمة في قاموسك.
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حــاول أن تــطـــور من أدواتك وتــعــلـم أشــيــاء جــديــدة
تساعد فى مجال عملك.
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ـشــاكل بـيـنـك وبـ أحـد رؤسـائك قـد حتــدث بـعض ا
بالعمل رقم احلظ .6
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ال تستـمع لآلخرين وتناقش مع الـشريك فى مختلف
األمور رقم احلظ.9
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 تـهدىء األمـور مع الشـريك نتـيجـة إتفـاق فى وجهات
النظر.رقم احلظ.6
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اكــــــتب مــــــرادف ومــــــعــــــاني
الـــكــلــمــات بـــشــكل رأسي من
اعــــــلـى الـى اســــــفـل مــــــرورا
بالدائرة التي ضمنها حتصل
طـلوبة: على حـروف الكلـمة ا

(مطرب عربي):
 1-استخفاف باألمر

 2-قصائد الغزل والثورة
ركز الرئيسي لالنطالق  3-ا

 4-توثيق للمستند
 5-من وسائل حفظ االغذية

 6-االفالك
تبع  7-الدستور ا

 8-يعملون بادارة احلسابات

كـــتـــاب في اســــتـــرالـــيـــا عن اهم الـــوجـــوه
العراقية والعربية بعنوان وجوه مشرقة. 
وانـا مــنـهم ومـنــحت في اسـتـرالــيـا جـائـزة
بية االسترالية تقديرية من قبل اللجنة االو
ــبــيــاد ســدني خـالل إضــاءة فــعــالــيـــات او
لــــعـــــــام  2000 وفي عـــــام  2017 قــــدمت
ناسـبة تـرشيح بابل مشـروع فيـلم وثائـقي 
ي لــكن عــاصــمـة لــلــتــراث الــعــربي والــعــا

لالسف لم ير النور).
واخـتتم فـنـجان حـديثه مـعـنا قـائال(انا االن
اتمنى االقامة االبدية في وطني العراق لكن
ـــســيــرتي مـن خالل فــرصـــة عــمل تـــلــيق 

الفنية).
صباح
فنجان
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ـمثل الـسـوري بـاسل خلـيل تـصـوير بـدأ ا
مـشـاهده في مـسـلسـل صقـار في جتـربته
األولى في الــدرامـا الــبــدويـة بــشــخـصــيـة
فـهـاد من تــألـيف دعـد ألـيـكـسـان وإخـراج
شــعالن الـدبـاس إلـى جـانب بـطـل الـعـمل
وقع رشـيد عـساف.من ناحـية ثـانيـة قال 
الفن ( إنه وقع عقداً رسمياً للمشاركة في
مـسلـسل بـروكار مع اخملـرج محـمد زهـير
رجب بــشـخــصــيــة جـوني الــتي وصــفــهـا
بــاجلــديـــدة واخملــتــلـــفــة عن كـل مــا قــدمه
).وأكـد (أن جـوني ضـابط فـرنـسي سـابـقـاً
مـريـض نـفــسـيــاً ومـعــقـد ويــعـامل الــنـاس
بـكـثـيـر من الـنذالـة والـعـنـصـريـة) مـشـيراً
إلى أنه(ســيــتـحــدث خالل أحــداث الــعـمل
ـكّسرة بـاللـغة الـفرنـسيـة واللـغة الـعربـية ا
لـلمرة األولى في مـسيرته الفـنية). وشارك
ـاضـي بـعــمـلــ هـمـا ــوسم ا خـلــيل في ا

شوارع الشام العتيقة وسالسل ذهب.
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افتتح طالب وطالبات مدرسة بغداد
وسيقية والتعبيرية للفنون ا
وسيقى والباليه) عودتهم (ا
اضي بعد للمدرسة صباح االحد ا
انقطاع لبضعة ايام بسبب الظروف
صاحبة للتظاهرات بايقاد ا
درسة حدادً الشموع في باحة ا
على ارواح شهداء ساحة التحرير
ضح من اجل الوطن. ا
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{ لـوس اجنـلوس  –وكـاالت - يـبدو
أنّ مسلسل عائلة كـارداشيان الشهير
شـقـيـقات سـيـسـتـكـمل مـواسـمه بـ  4
بدلًا من  5كمـا اعتـدنا وذلك بـعد ان
كشفت جنمة تلفزيون الواقع كورتني
كارداشيان إنسحابها منه.وعن سبب
قرارها هذا قالـت كورتني خالل لقاء
مع بــــرنـــامج (إي تـي): (لـــقـــد قـــرّرت
ــزيـد من الــوقت كــأمّ وأوفّـر قـضــاء ا
طاقـتي مع أوالدي).وأضـافت:(لـكـنّني
ال أحبّ الوداع..ألنّـكم ستـرون الكـثير
وسم الـ  18اجلـديـد والـذي لم في ا
يتمّ بـثّه بعـد ولكنّ عـملـيّة الـتصـوير
جارية حاليًا وفي هذه الغرفة) وذلك
في إشــارة إلـى أنّــهــا قــد تـــظــهــر في
ـوسم. وكــانت تـرافــقـهـا في الــلـقـاء ا
شـقــيـقــتـيــهـا كـلــوي وكـيم إذ عــلّـقت
كـلـوي عـلى غـيـاب شـقـيـقـتهـا: (نـحبّ
كورتني بالتأكيد وسنـفتقدها للغاية
فــالـــنــاس يــأتــون ويـــذهــبــون طــوال
الـوقت في هـذه الـعــائـلـة). كـمـا قـالت
كـلـوي(إنّ كـورتـنـي قـد تـنـسـحب هـذا
األســــبــــوع) وأضـــــافت(ســــتــــعــــود
فـــجــمـــيــعـــهم يـــعــودون مـــرة أخــرى
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كانهم).

عـلى صــعـيـد آخــر عـبّـرت
مـــلـــكـــة جـــمـــال أمـــريـــكـــا
السـابـقة الـلـبنـانـية األصل
ـــا فــقـــيه عن االمـــتـــنــان ر
لوجود زوجـها رجل األعمال
وسـيم صـلـيـبي في حـيـاتـها.
ا صـورة لزوجـها ونشـرت ر
ا مع أطفالها الثالثة وهم : ر
وجوزيف ومـولـودتهـا اجلـديدة
ـنـاسـبـة مـرور خمس أميـرة
ســـنـــوات عــلـى لــقـــائـــهـــمــا
وعلقت عليـها (التقيت بك
مـنذ خـمـس سنـوات في
مــثـل هــذا الـــيــوم وال
ر يوم ال أشـكر فيه
الـــرب أنـــني تـــركت
الــــــبـــــــيت فـي ذلك

اليوم أحبك). 
وكــان صــلــيــبي
نـشر صـورة له

ولزوجته.

أديل هاينل 

كورتني
كارداشيان


