
Issue 6256-6257 Saturday-Sunday 26-27/1/2019

…dOš_« q³11

www.azzaman.com

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/21. UK

 œ«uł ezU  ≠ œ«bGÐ

ـوسـيـقـية اسـتـهـلت دائـرة الـفـنـون ا
مـنهـاجهـا للعـام اجلاري بـحفل كـبير
قـام الـعراقي احتـفـلت فيـه بسـيـدة ا
فـريــدة مـحـمـد عـلـي فـكـان اجلـمـهـور
ـقـام الذي عـلى مـوعـد مع الـتـراث وا
يـعـشق صـوت الــرافـدين الـتي كـانت
فـي قــمــة ســـعــادتـــهــا وهي تـــلــتــقي
جـمـهورهـا الـكـبـيـر في حـفل وتـكر
حـضره حـشـد من اجلمـهور الـعاشق

للمقام والتراث في قاعة الرباط.
وكــان حـضــور وزيــر الــثـقــافــة عــبـد
االمير احلمداني  الـذي رعا الفعالية
ي الـقـوة قــد اعـطى لـلــحـفل الـتــكـر
ـعـنـويـة الـعـالـيـة  وحضـر احلـفل وا
وكــــيـل الــــوزارة فـــــوزي االتــــروشي
ومــديــر عـام الــدائــــــــرة وكـالــة رعـد
عالوي ومــديــر عــام دائــرة الــشـؤون
الثـقافـية فالح العـاني ومعـاون مدير
عـام الــدائـرة االعـالمي عـمــاد جـاسم
ونـقــيب الــفــنـــــــــــانــ الــعـراقــيـ
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ــصـري عــادل إمـام تــصـويـر ــمـثل ا يــبـدأ ا
مـشــاهـده األولى في مــسـلـسـل (فـالـنــتـيـنـو)
نـــهـــايـــة األســبـــوع اجلـــاري في الـــديـــكــور
اخلـاص بالـعـمل بـاسـتوديـو الـنـحاس وذلك
بــعــد عــدة تــأجــيالت وهــدم ديــكــور مــديــنــة
ـشاهـد ب اإلنـتاج االعالمي. وجتـمع هذه ا
ن بهجت إمـام ودالل عبد الـعزيز.ويعـكف أ
قـمـر عـلى كـتـابة الـ 15حـلـقـة األولى لـلـبدء
ــقـبــلـة في تــصـويــر الـعــمل خالل الـفــتـرة ا
الســيـمـا أن الـديـكـور األســاسي لـلـعـمل يـتم
بــنــاؤه في اسـتــديـو الــنــحـاس.ووضع رامي
إمــام مـخـرج ومــنـتـج الـعـمـل مـجـمــوعـة من
شـاركة عـادل إمام بـطولة األسمـاء الكـبيـرة 
ــسـلــسل خــصـوصــاً أن هــنـاك رغــبـة في ا

اإلستعانة بأسماء كبيرة.
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{ لــوس اجنــلــوس  –وكــاالت - تــســتــعــد
ــيــــــــــة كــاتي بـيـري إلطالق الــنـجـمــة الـعـا
أغنـية منفــــردة جديدة حتمل عنواناً مختلفاً
 365 وتـتـعـاون كـاتي في هـذه األغـنـيـة مع

ي زيد.  النجم العا
وسجـل النجمان األغنية بالتعاون مع واحدة
ـعــنـيـة من أهم الـشــركـات ا
ــيـة ــوســيـقـى الـعــا بــا
ـقرر إطالق .ومن ا
األغـــــنـــــيـــــة في
الـــســابع من
شـــــــبــــــاط
ــقــبل.  ا
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الــنــاشط الــصـحــفي الــعــراقي حتــدث في احتــاد االدبـاء
والكتـاب العـراقي عن (تـخصيـصات الـثقافـة في موازنة

2019) وادار اجللسة جواد الزبيدي.
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ـوصل ي الـعـراقي تـسـلـم مـهـام رئـيس جـامـعـة ا االكـاد
بـدال من الـرئـيس السـابق (ابي سـعـيد الـديـوه جي) الذي

اعفي من منصبه.
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الـكاتـبـة االردنـية وقـعت كـتابـهـا (حـفنـة نـور) خالل حفل
نـظمـته مديـرية ثـقافـة الزرقـاء وقدم الـشاعـر عبد الـرحيم
اجلداية قـراءة نقدية بعنوان (الـتجنيس وفضاءات النص

 في كتاب حفنة نور) .
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ـمـثـلـة الـسـورية اطـلـقت عـبـر صـفـحـتـهـا الـرسـمـية عـلى ا
(فـيــســبـوك) حــمـلــة مــسـاعــدة بـعــنــوان (جـســر) لـتــكـون
ـثابة جسـر ب الشـخص القادر عـلى العطاء صفحـتها 

واألشخاص الذين يستحقونه .
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ــرأة قــالت إنــهــا وذكــرت اجملــلــة (أن ا
الـتـقت بـالرجـال في حـانـة بـباريس في

مساء ذلك اليوم).
وقال براون في حسابـه على انستغرام

(أود توضيح األمر ... هذا كذب). 
وأضـاف (بـالـنسـبـة البـنتي ولـعـائـلتي
هـذا سـلـوك غـيـر مـحـتـرم ويـتـنـافى مع

شخصيتي وأخالقي).
وســـــبق أن واجه بــــراون (29 عــــامــــا)
مـشــــــــكالت قـانـونــيـة مـنـهـا االعـتـداء
ــغــنـيــة ريــانــا عـام عــلى صــديــقــتـــه ا

.2009
وأقـر بــراون بـالـذنب في االعـتـداء عـلى
ريـانـا في واقعـة جـذبت االهتـمـام حول
العـالم عندمـا جرى نشـر صورة ظهرت

فيها بوجه مليء بالكدمات.
وألــقي الــقـبـض عـلـى بـراون فـي لـوس
اجنلوس في 2016 بعـدما قـالت امرأة
إنه صوب سالحـا ناريـا نحـوها. ونفى

براون ارتكاب أي مخالفات.

ـــغــني { بــاريس  –وكـــاالت -  قــال ا
األمـــريــكـي كــريـس بــراون (إن مـــزاعم
ــوجـهــة له كــاذبـة) االغــــــــــتـصــاب ا
وذلـك بـــعـــد يـــــــــوم مـن قـــول مـــكـــتب
االدعــــــاء الــفــرنــسي (إنه  الــقـبض
عــــلــــيه فـي بــــاريـس مـع شــــخــــصـــ

آخرين).
وقـال مـكــتب االدعـاء الـعــام الـفـرنـسي
ـغـني (إن الـسـلــطـات أطـلـقـت سـراح ا
األمـــريـــكـي وإن الـــتـــحــــقـــيق ال يـــزال

مستمرا في القضية).
وكـانت مـجـلة كـلـوزر أول من أورد نـبأ
الـــقــبـض عــلى بـــراون والــشـــخــصــ
اآلخـرين وقـالت (إن الـشرطـة اعـتـقلت
غني وحارسه الشخصي وصديقا له ا
بـعـدمـا زعـمت امـرأة عـمـرهـا 24 عـاما
أنـها تـعرضت لـالغتـصاب في اجلـناح
الـــذي يـــقـــــــيـم فـــيه بـــراون بـــفـــنــدق
مــانــدرين أوريــنــتــال لــيل 15 كــانــون

الثاني).
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أفليـك مخرج فـيلم أرغـو والذي مثل
دور منديـز في الفـيلم أيـضا الراحل
عـبـر وسـائل الـتـواصل االجـتـمـاعي
ووصفه (بأنه بطل أمريكي حقيقي).
وقال أفليك في تغريدة(لقد كان رجال
يـــــتــــصـف بــــالـــــكــــيـــــاســــة واألدب
والـــــتــــواضـع وبــــطـــــيــــبـــــة غــــيــــر
عــاديــة).وأضـــاف(لم يــسع أبــدا إلى
تــســلــيط األضــواء عـلـى أفـعــاله بل

سعى فقط إلى خدمة بلده).
ولـد مــنـديــز عـام 1940 وعـمل بــعـد
تـــخــــرجه مـن اجلـــامــــعـــة رســــامـــا
والـــــتــــحـق بـ سي أي إيـه بــــعــــد أن
اســـتـــجـــاب إلعالن يـــطــلـب مــصـــمم
غـرافـيك.وعـلى مـدار 25 عـامـا عـمل
ـكـيـاج واخلـدع مـنـديـز مـع فـنـاني ا
في مجـال التنـكر وتصـميم الـهويات
ـــــــزيـــــــفـــــــة.وخــــــدم فـي وكـــــــالــــــة ا
ـهام االستـخبـارات في العـديد من ا
اخلارجية أغلبها في آسيا.وفي عام

{ لوس اجنلوس  –وكاالت - توفي
تــــونـي مــــنــــديــــز عــــمـــــيل وكــــالــــة
ـركـزيــة األمـريـكـيـة االسـتــخـبـارات ا
(سي أي إيه) الـســابق عن عـمـر 78
عـامـا والـذي اســتـلـهـمت مـنه قـصـة

فيلم أرغو الفائز بجائزة أوسكار.
وقال وكيل توني منديز في تغريدة
(إن األخيـر توفي الـسبت  19كانون
الــثــاني اجلــاري بـعــد أن عــانى من
مـرض الــشـلل الـرعــاش).وتـخـصص
منديز خالل عمله في السي أي إيه
في عــمــلـــيــات الــتــنـــكــر والــتــزويــر
واإلنقـاذ.ويشـتـهر الـرجل بدوره في
تهـريب ستـة دبلومـاسيـ أمريـكي
مـن إيـــــران خالل أزمـــــة الــــرهـــــائن
األمـريــكـيــ الـتي جــرت بـ عـامي

 1979و1981.
وقال كريستي فـيتشر الوكيل األدبي
نديـز(لقد كان مـحاطا بـحب عائلته
وســنــفــتــقــده بــقـوة). كــمــا نــعي بن

ذاتــيــة عـن خــبــراته وجتــاربه.وقــال
مـنـديـز لـصـحـيـفة واشـنـطن بـوست:
(كنت اعتبـر نفسي دائمـا فنانا أوال.
وطــيــلـة  25عــامــا كــنت جــاســوسـا

جيدا).

1980 نــسق مــا أطـلـق عـلــيه الحــقـا
غامرة الكنـدية) وهي عملية اسم (ا
إنـقـاذ جـريـئـة لـسـتـة دبـلـومـاسـيـ
أمــــــريــــــكـــــيــــــ مـن إيــــــران.وكـــــان
الــدبـلــومـاســيـون قــد أجـبــروا عـلى
االخـتـبـاء في الــسـفـارة الـكـنـديـة في
تـظـاهرون طـهران بـعـد أن سيـطـر ا
اإليرانـيـون على الـسفـارة األمـريكـية
خـالل الــــــــثــــــــورة عـــــــلـى نــــــــظـــــــام
الشاه.والتقى منديـز بالدبلوماسي
السـتة وساعـدهم على الـتنـكر على
هــيـئــة أفــراد طـاقم فــيـلـم من حـمــلـة
اجلنسية الكندية يستطلعون أماكن
لـتـصويـر فـيـلم خـيـال عـلمـي وهمي
ــسـاعــدة كــنـدا حتت اسم أرغــو.و
تمكنت اجملمـوعة من مراوغة أجهزة
األمن اإليرانية واستقلوا طائرة من
طهـران إلى زيورخ.وبـعد تـقاعده من
وكــالـة االســتــخـبــارات أدار مـنــديـز
مكـتبا فـنيـا وكتب ثالث كـتب سيرة

شراكـة تلـتقـطهـا سريعـاً  و بالـتأكـيد أنت ال تـتذمر 
غامرة العاطفية . تمتع بهذه ا

qL(«

أنت ال تستـمتع عموما بـالروت لكن مـا يحدث اليوم
كن أن يكون شيئاً جديداً .

Ê«eO*«

آمل أن تكـون في مزاج مالئم لـلحب  في الـعمل انت
لك اليوم . ا
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كن جـاهـزاً لـلـتـرحـيب بـكلّ شيء بـأذرع مـفـتـوحـة.يوم
السعد االربعاء. 
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ـكنك أن تنجـز تقريباً افكارك حتـصل على النجاح .
أيّ شيء اليوم.

¡«“u'«

ـساعدتك يزيد األمور سوءا. اعتمد على تدخل زميل 
نفسك في إجناز مهامك.

”uI «

حتــافظ عــلى أدواتك و احــتـيــاجـاتك فـي صفّ مـرتّب
ولطيف رقم احلظ 6.
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انــتــبـه إلى تــصـــرفــاتك مع احلـــبــيب حـــتى ال جتــرح
مشاعره فهو مغرم بك كثيرا.

Íb'«

تـصـرف بعـضاً من وقـتك في مـساعـدة اآلخـرين على
تنظيم أمورهم . 

bÝô«

أل قـلبك سعـادة ويسـاعدك عـلى تخطي لـقاء عـائلي 
شاكل والصعاب. ا

Ë«b «

يـسعـدك الشـعور بـدفء اجملمـوعة والـتعـاون. وشارك
رح. من حولك في ا

¡«—cF «

حتـصل عـلى الـفـرصة الـذهـبـيـة التـي كنت تـنـتـظـرها
فاستعدّ لرسم مستقبلك.

 u(«
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داخـل الـــبــــطن  –ارزاق  –كــــثـــيــــر احلــــركـــة
والنشاط.

(ج)
عــدل ومــسـاواة  –دولــة اســيــويــة  –لــظــاه –
انـتخاب  –فـكاهات ونوادر  –احـفظ االمانة –

فقدوا احلياة  –ومصائب.
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الـشـاعـر االردني شــارك مع مـجـمـوعــة من الـشـعـراء في
ـهرجـان الـذي نظـمتـه دارة آل ابو بـكر لـلـثقـافـة والعـلوم ا

طر).  والفنون بعنوان (جنوم عبر غيمة ا

ــقـــيم في ي الـــعــراقـي ا الـــكــاتـب الــصـــحـــفي واالكـــاد
اسطنـبول عاد بـعد اختتـام زيارة الى بغـداد أمضاها في
لــقـاء االصــدقــاء وتـأمــ صــور ووثـائق تــخص مــذكـرات

ينوي كتابتها.

مـثلة السورية مشغولة بتصوير ا
مـشـاهـدهـا في مـسـلـسل (دقـيـقـة
صــمت) بـــشــخـــصــيــة خـــنــســاء
ويـــــــــصــــــــور بـــــــــ ســـــــــوريــــــــة
ولبـنان.لتسـافر الحقاً إلى األردن

شترك (اعذروني). سلسل العربي ا للمشاركة في ا
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الـنحـات العـراقي والفـنان محـمود شـبر تـناقـشا مع وزير
الــثـقـافـة والـسـيـاحـة واآلثـار عـبـداألمـيـر احلـمـداني خالل
ـشاريع استـقـبـاله لـهمـا واقع الـفن الـتـشـكيـلي وتـفـعـيل ا

التي حتافظ على مكانة الهوية العراقية .

wKAŽd  UO¼

الــكـر بــعـطــائه- طـراز طــائـرات فــرنـســيـة –
تـفاني  –الـبـشر  –اشـغال  –تـرميم  –مـديـنة

مصرية  –طائرة مروحية.
(ب)

تسـتخدم للخياطة  –تـعظيم واحترام  –مطربة
سـورية شـهيرة  –اجلـدود القدماء - الـغيث –

ثـالث مـجـمـوعــات تـشـكـل كـلـمـات مـن خـمـسـة
حروف يـكمل بعضها بعـضا بواسطة احلرف
االخــيــرين من كل كــلــمــة.في خـانــات الــعــمـود

طلوبة: الوسط حتصل على الكلمة ا
©Í—uÝ dŽUý®

(أ)

ـركز ـكسـيـكي ألفـونـسو كـوارون ا ا
ــرشـــحــة األول في صـــدارة األفالم ا
لـــنــيـل جــوائــز األوســـكــار بـــعــشــرة

ترشيحات لكل واحد منهما.

{ لـــــوس اجنـــــلــــوس  –وكــــاالت -
تقاسم فيـلما "ذا فيـفوريت" (صاحبة
احلـــظـــوة) لـــلــمـــخـــرج الـــيـــونـــاني
يورغوس الثيموس و"روما" للمخرج

مثل من أصول أجنبية. كما ترشح ا
مـصــريـة رامي مـالك جلــائـزة أفـضل
ـطـرب ـثل عن أدائـه لـشـخـصــيـة ا
ومـؤلـــف األغـاني فـريـدي مـيـركوري
في فــيــلم "بــوهـيــمــيـان رابــسـودي"
وســبق له أن قــطف جـائــزة "غــولـدن
ــــثل عـن الـــدور غــــلــــوب" ألفــــضل 

نفسه.
. ويعد وأخرج الفـيلم براين سـينغـر
فــيــلم "صــاحــبـة احلــظــوة" من أفالم
الـدرامـا الـتـاريـخـيـة الـكـومـيـديـة إذ
تدور أحداثه في انـكلتـرا في بدايات
ـلكة القـرن الثـامن عشـر مع اعتالء ا
آن الــعــرش وتـمــكن صــديـقــتــهـا في
الــطــفــولــة دوقــة مــارلــبــورو ســارة
تــشـــرشل من أن تــصـــبح صــاحــبــة

احلظوة (ذا فيفوريت).
ـمــثـلـة ومــثل أدوار الـفــيـلم كل مـن ا
ـان بـدور الـبــريـطـانـيـة أولـيــفـيـا كـو
ـا ستـون بدور أبـيغيل لـكة آن وإ ا

وتــرشح فـيــلم اخملـرجــة الـلــبـنــانـيـة
نـــادين لــبـــكي "كـــفــرنــاحـــوم" ضــمن
ـرشـحة الـقائـمـة الـقصـيـرة لألفالم ا
لنـيل جائـزة أفضل فـيلم نـاطق بلـغة

وريـــــتــــــــــشـل وايـــــز بـــــدور ســـــارة
ـــثالت تــــشـــرشل وقـــد تـــرشــــحت ا
الثالث لنيل جـائزة أوسكار الـتمثيل
ـــثـــلــة ـــثـــلــة و في فـــئــة أفـــضل 

مساعدة.
وضــــمت قـــــائــــمـــــة األفالم األخــــرى
رشحة كـال من "مولد جنم" و"نائب ا
الــرئـــيس" ولـــكـل مــنـــهم ثـــمـــانـــيــة
ترشـيـحات ثم فـيـلم "الـنمـر األسود"

بسبعة ترشيحات.
ويعد "النمر األسود" وهو من إنتاج
شـركـة "مارفـيل" أول فـيـلم كـومـيدي
تدور أحداثه حـول بطل خارق أسود

يُرشح لهذه اجلائزة.
وكــان فـيــلم "الــنـمــر األسـود" األكــثـر
حتــــقـــيــــــقـــا لإليـــرادات في شـــبـــاك
ـتـحـدة في عام الـتـذاكر بـالـواليـات ا

.2018
مثـل البريـطاني وشملت قائـمة ا
ـرشحـ لـلجـوائـز كال من أوليـفـيا ا

ـان وريـتـشـيل وايز عن كو
دورهما في فيلم "صاحية
احلظوة" بـاإلضافة إلى
كريستيان بيل عن فيلم

"نائب الرئيس".
وقـــــد رُشـح أيـــــضـــــا
ـمـثل ريـتـشارد إي ا
غـــــرانـت جلـــــائـــــزة
ــــــــــثل أفــــــــــضل 
مـسـاعـد عن دوره
فـي فــــــيــــــلـم "هل
ــكن أن تـــغــفــر
لي?" وهـــــذه هي

ــــــــــرة األولى الــــــــــتي ا
يرُشح فـيهـا غرانت جلـوائز

األوسكار.
وســيــقــام حــفل اإلعالن عن
الــــفــــائــــــــزين بـــــجــــوائــــز
األوســكـــار في 24 شـــبــاط

قبل. ا
لقطة من فيلم
كفر ناحوم

جـبار جـودي وعـدد من الشـخصـيات
ــيـة الــثــقــافــيــة والــفــنــيــة واالكــاد
ـا قــدمـته فــريـدة  و اســتـمـــــتع 
عـرض فـلم وثـائـقي ابـدع فـريق عـمل
الـدائــــــــــرة بـانــتـاجه  يـروي حـيـاة

ورحلة فريدة ومشوارها الطويل.
واكـــد وزيــر الـــثـــقـــافـــة في كـــلــمـــته
ــقـــــام الـعــراقي النه (ضـرورة دعم ا
جـزء من الـتراث والـفلـكـلور الـعراقي

هم). ا
واشـار الى (ان فــريـدة سـيــكـون لـهـا
ؤسسة) شأن كبير ومكانة في هذه ا
وبـارك لــهـا الـتـكـر الــذي تـسـتـحق
مـؤكدا (ان الـوزارة مع الفن الـرص
ــســرح اجلــاد الـــهــادف ونــحن مـع ا
ؤسسـة ونرعاها الن واننا سـندعم ا
ــوســيــقى فـي الــعــراق تــمــتــد الى ا
االلف اخلامس وهي مرافقه لـلمعابد
والصلـوت وعثرنـا في اور مثال على
ــســمـــاري وبــالــلــغــة لــوح بـــاخلط ا
الـسومـرية عن اب يـفتخـر دفع اجور

فـنانـة قديـرة شقت طـريقهـا الى عالم
الـــفن وتـــعـــلـــقت بـــجــمـــال الـــغـــنــاء
وتــفـاصــيــله وفـريــدة هي زمــيــلـتــنـا
وقـدمـت نـفــسـهــا كـصــاعـة لــلـجــمـال
الــغـــنــائي الـــعــراقي الـــرصــ عــلى
اخـــــتالف الـــــوانه واشـــــكــــاله وادت
بـــصـــوتـــهــا االغـــنـــيـــة الــبـــغـــداديــة
والوطنية كما اجادت باداء القصائد
ــقـام الـعـراقي ضــالـتـهـا لــتـجـد في ا
وادت الـلــون الـصــعب من الــغـنـاء) 
واستــــــعرض (رحـلتهـا من الدراسة
الى اجلـــانــــــب الـــفـــنـي والــعـــلـــمي
وااللـقـاب التي حـصلت عـلـيهـا طوال

مسيرتها).
ـقــام انــشـودة بــعــدهـا ادت ســيــدة ا
لـبـيـك يـاعـراق كـلــمـات جـاسم سـيف
الدين واحلـان مـحـمـد كمـر ثم اغـنـية
عـلى شــــــواطي دجـلة احلـان صالح
ــايــسـتــرو عــلي الــكــويــتي وعــزف ا
خصاف الذي اعلن عن تاسيس فرقة
نــسـويــة تـابـعــة لـلـدائــرة تـتـالف من

ـوسـيقى ـعـلم الذي عـلم ابـنه لفن ا ا
وسيقى). وهذا يدل ويؤكد اهمية ا
 وقــال مــعـاون مــديــر الـدائــرة عــمـاد
جاسـم (ان هذا احلفـل خطـوة جديدة
اتـخــذهــا الـوزيــر لـدعـم مـؤســسـتــنـا
ودوائــر الـوزارة والــقـطــاع الـثــقـافي
ومـد جــسـور الــتـعــاون  وجتـاهل كل

اخلالفات).
مطالبا (بدعم مضاعف للفن والثقافة
والــيــوم نــحــتــفل بــالــســيــدة فــريـدة
قام الـعراقي هذا وبحـضور محـبي ا
الــفن الـتــراثي الـذي يــرسم هـويــتـنـا

العراقية).
 بـعدهـا قـدم مديـر عام الـدائرة وكـالة
رعد عالوي درعا لوزير الثقافة  فيما
قـدم مــديـر عـام الـدائــرة درع الـتـمـيـز
للفنانة فريدة اضافة باقات ورود من

قام . وكيل الوزارة  لسيدة ا
وقـدم مـعـاون مــديـر مـعـهـد الـدراست
ـوســيـقــيـة حــيـدر شــاكـر نــبـذة عن ا
حياة فريدة  قائال ( لـقد عرفنا فريدة

خـيـرة االصـوات الـنـسـائـيـة الـرائـدة
واجلـــــديـــــدة. وشــــــارك في احلــــــفل
ي كل من فرقة نيتا النسائية التكر
بـوصــلـة غــنـائــيــة من الـتــراث وقـدم
حـسـ جبـار طـور محـمداوي  وادى
ير كاظم اغنية حلو حلو وشاركت
فرقة االنشاد باغنية ياخشوف  غادة
واصف بـاغنـيـة الياهـوى وقدم عـمار

الــعــربي وصــلــة من الــتـراث
واخـــــخــــتـــــمت احلـــــفل
الفنانـة فريدة بعدد
مــن االغــــــــــــــــانـي
الــــــتــــــراثــــــيـــــة

قامات . وا

{ لـــوس اجنــــلـــوس  –وكـــاالت -
ـا ـيــة إ ــمــثـلــة الـعــا لــفـتـــــــت ا
ســتـــون األنـــظـــار إلى إطـاللـــتـــهــا
مـــؤخـــــــــــراً ضـــمن حــــفل تـــوزيع
ـــنـــتـــجــ جـــوائـــز نـــقـــابـــــــــــة ا
األمـــركـــيـــ الـــســـنـــوي في دورته
الـ30 الــذي اقـيم فـي مـديــنـة لـوس

أجنلوس.
حيث ظهـــرت بلون شعر أغمق من
ـيل إلـى الـلــون األسـود ـعــتــاد  ا
ويـبـدو أنـهـا قـررت االسـتـغـنـاء عن
لـون شـعرهـا األحـمر الـذي تـشتـهر

به.
وإرتـــدت ســتـــون فـــســتـــان طــويل
بــالــلـون األصــفــر وارتــدت أيــضـا
قالدة ذهـــبــيـــة عــلى شـــكل أشــعــة

الشمس.
ومن نـاحـيـة أخـرى تـقـضي سـتون

حـــالـــيـــاً وقـــتــاً
ــــــــــتــــــــــعــــــــــاً
ورومـــــنـــــســـــيـــــاً
بــرفـقــــة حـبـيـبـهـا
اجلـــديــــد الـــكـــاتب
ديف مــكـاري ووفــقـا
ــــــــا ذكــــــــره مــــــــوقع
(انترتينمت تو نايت)
يـتــواعـد الــثــنـائي مــنـذ

تـشـرين األول عـام 2017
وقـــــــد الـــــتـــــقـت ســـــتــــون
بـالــكـاتب في بـرنـامج (لـيـلـة
الـسـبت) عـنـدمـا حـلـت ضـيـفة
في إحـــدى احلـــلـــقـــات كـــانــون

األول 2016.
ويتـــــــــواعـد الثنـائي مـــــــنذ ذلك
احلـــــــ ولـكــــنـهــمـا ال يـظـهـران

ناسبات. علنا في كثير من ا
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