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األمـــريـــكـــيـــة.وقـــال وايـــد روبـــســون
وجـيـمس سـايـفـشـاك (إن جنم الـبـوب
كان صديـقا لـهما وألسـرتيـهما عـندما
كان وايد في الـسابعـة و وجيمس في
العاشرة من الـعمر.لكـنهما وقد دخال
في العـقـد الـرابع من الـعمـر يـزعـمان
أنهمـا تعـرضا لالنـتهـاك اجلنسي من
قــبل جـــاكــســون). كــان جنـم الــغــنــاء
زاعم األمريـكي دائمـا ما يـنفي هـذه ا
قبل وفاته لكن الشـرطة داهمت منزال
جلــاكــســون في نــفــرالنــد في 2003
ـــتـح حتـــقـــيـق في مــــزاعم حتـــرش وفُ
جاكـسون بصـبي يبـلغ من الـعمر 13

{ لــوس اجنــلـوس  –وكـاالت - زعم
الفـيلم الـوثائـقي (ليـفنغ نـيفـرالند) أن
مـايــكل جـاكــسـون أســطـورة الــغـنـاء
األمريكي الراحل منح طفال قطعة من
ــــــارســـــة اجملـــــوهــــــرات مـــــقــــــابل 
اجلنس.ويـحـكي الـفـيلم قـصـة رجـل
يزعـمان أن جـاكسـون اعتـدى علـيهـما
جنـسـيـا في طفـولـتـهمـا وهـو ما دفع
ورثـة أسـطـورة الــبـوب األمـريـكي إلى
وصف العمل الفني (بأنه مؤلم ومثير
لالنزعاج).وكـان العـرض األول للـفيلم
الوثـائقي لـيفـنغ نـفرالنـد في مهـرجان
صـــــــانـــــــدانـس فـي واليـــــــة يـــــــوتـــــــا
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لغة اجلسد في مسرحية سيلفون

كل زمـان واألمر لـيس مـرتـبـطا بـالـفـترة
الــزمـنــيـة).ولــفـتت مــهـا إلى (أن تــواجـد
ثل مهم يعطي دافعا جنوم كبار و
سـلسل ألنه أكبـر للـممـثل للـمشـاركة بـا
عامل مـشجع). وعن جـديدهـا كشفت (أن
هــنـاك حــديـثــا عن عـمل شــامي آخـر
باإلضـافـة لـعمل كـومـيدي
من تـــألـــيف الـــكــاتب
مـــــــــــــــازن طـه) .

جاكـسـون في  2013يزعم فـيـها أنه
غني الـشهـير اعـتدى علـيه جنـسيا ا
لكن الـقـاضي رفض الدعـوى مـستـندا
إلى صــمــته كل هــذه الــســنــوات قــبل
الـلـجـوء إلى الـقـانـون.وأخـرج الـفـيـلم
الوثـائقـي دان ريد وهـو الفـيـلم الذي
ة ؤ يقـول ملخـصه: خالل الـلقـاءات ا
مع أســر األطــفــال الـــذين أصــبــحــوا
رجـاال الـيـوم وأسـرهم كــشف لـيـفـنغ
نــــيــــفــــرالنــــد عن مــــدى االســــتــــغالل

واخلداع).
واسـتـنـد جـمـهـور جـاكـسـون إلى دعم
وايـد روبـسون وجـيـمـس سايـفـشـانك
السابق للمغني الشهير ونفيهما أنه
حتـرش بـهـمـا في مــطـالـبـة مـهـرجـان
صاندانس السـينمائي بسـحب الفيلم
الــوثـــائــقـي لــيـــفــنـغ نــفـــرالنــد ووقف
عرضه. كـما رد ورثة الـنجم األمـريكي
على عرض الفيـلم واصف إياه بأنه
استند إلى مزاعم غـير مؤكدة ألحداث
يـفـتــرض أنـهـا وقــعت مـنـذ 20 سـنـة
وتعامل معها كـحقائق. وأضاف بيان
ورثـة جــاكــســون في هــذا الــشـأن (أن
زاعم الشخصـ اللذين روجـا لهذه ا
أدلـيـا بـشــهـادتـيـهـمــا في هـذا الـشـأن
ا حتت القسم أمام احملكمة من قبل 
يفيد أن هذه األحداث لم تقع. أما اآلن
فهو ال يـقدم أيـة أدلة أو بـراه تدعم
ما يسوقون من اتـهامات ما يؤكد أن
الفيلم يستـند فقط إلى أقوال شاهدي

سنـة. وأُحـيلت الـقـضـية إلى احملـكـمة
ونـــفى وايــــد روبـــســــون الـــذي أدلى
بشهادته في القضية كل ما نُسب من
اتــهـــامــات جلـــاكـــســون الـــذي بــرأته
احملـكــمــة في .2005واشــار تــقــريـر
لــلـــبي بـي سي انه(ومـــنـــذ أن أصــبح
روبسـون أبا وبـعـد إصابـته بـانهـيار
عصـبي مـرت كـشف الـرجل لطـبـيبه
الـنــفــسي مــا كـان يــخــفـيه قــائال(إنه
األلم واالشـــــمــــــئـــــزاز  والـــــغـــــضب
يداهـمنـي عنـدما أتـصـور أن يتـعرض
ـــمــارســـات).ورفع ـــثل هـــذه ا ابـــني 
روبـسـون دعــوة قـضـائــيـة ضـد ورثـة

زور).وبـــلـغ ورثـــة جــــاكـــســــون حـــد
الـتــشـكــيك في مــصـداقــيــة الـفــيـلم
عنـدما أشـاروا إلى (أن اخملرج لم
يــســتــضف في هــذا الــوثــائــقي
سوى الرجل وأسرتيهما لذا
يرون أنه جتاهل الـتحقق من
علـومات حـتى يتـمكن من ا
حـــــبك روايـــــة صـــــارخـــــة
أحــــاديــــة اجلــــانب مــــا
يـــحـــول دون حـــصــول
ــــشـــــاهـــــدين عـــــلى ا
ــا صــورة مــتــوازنــة 

حدث).
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اخملرج الـعـراقي شاركت مـسرحـيـته (مسـنون ظـرفاء)
ركـزيـة لـلـفـنون من اعداده واخـراجه وتـقـد الـفـرقـة ا
سـرحيـة لـتـجـمع فنـانـو العـراق  بفـعـاليـات مهـرجان ا

الرستاق العربي للمسرح في سلطنة عمان. 
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احملـــررفي الـــقـــسم الـــريــاضي
بـ(الـزمـان) تـلقـى تهـاني زمالئه
لـــزفـــافه مـــســاء امـس الــســـبت
مــتــمــنــ له ولــعــروسـه مــسـرة

اسعد حياة هانئة سعيدة.
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مـثلة السورية بدأت تصوير دورها في مسلسل (ابن ا
عربـي) إخراج أحـمد إبـراهيم أحـمد والـعمل تـاريخي
حي الدين بن مسـتلهم من سـيرة األندلـسي الشهـير 

. تصوف عربي أحد أشهر ا
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الـبـاحث الـعـراقي ضـيـفه  قـصـر الـثـقـافـة والـفنـون في
الديـوانـية بـامـسـية اقـيـمت بـالتـعـاون مع احتـاد األدباء

والكتاب بعنوان (اخلط العربي ابتكاره وتطوره) .
UMŠ Ê“U

ي االردني ضـيفته اجلمعـية الفلسـفية األردنية االكاد
ـاضـي في مـحـاضــرة حـول (أزمـة الــيـسـار الــثالثـاء ا

الالتيني).اقيمت في مقر اجلمعية بعمان.

 ◊UD)« vO×¹ bOFÝ

ـتـرجم الـعـراقي نــعـاه مـكـتب امـانـة شـؤون الـكــاتب وا
الثـقافة الـكردية في احتـاد االدباء و الكـتاب العـراقي
سائل الله وت إثر نوبـة قلبية مفـاجئة  بعـد ان غيبه ا

ان يسكنه فسيح جناته.

—ušU¹ rÝUÐ

ـمــثل الـســوري بــدأ تـصــويـر لــوحـات كــومـيــديـة في ا
مسـلـسل جـديـد يـحـمل اسم (بـبـسـاطة) حتـت إشرافه

العام وإخراج سيف الدين سبيعي.
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االديب االردني الـراحل اقـيم عـنه مـسـاء امس الـسبت
في مـقــر نـقـابــة الـصـحــفـيـ األردنــيـ بـعــمـان حـفال

تأبينيا في الذكرى األربع لرحيله.
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وكـتب ألـدا وأخـرج العـديـد من حـلـقات

مسلسل (ماش). 
وشــاهـــد قـــرابــة 106 ماليــ شـخص
ــســلــسل عــام احلــلـــقــة األخــيــرة من ا
1983 وهــــــــو رقـم قـــــيـــــاسي لـــــعـــــدد
مـشـاهـدي أي مـحـتــوى تـلـفـزيـوني في
ـتــحــدة واسـتــــمــر لــثالثـة الــواليــات ا

عقود.
وقدم ألدا الذي أعلن في  تموز إصابته
ـرض الـشـلل الـرعاش (بـاركـيـنـسون)
قــبل ثـالثـة أعــوام عــددا من األدوار في
بــرودواي وعـــلى شــاشـــة الــســـيــنـــمــا
ـا في ذلك مـشـاركته في والـتـلـفزيـون 
سلسل الشهير (اجلناح موسم من ا

الغربي).
ي ست مــرات وفـــاز ألــدا بـــجــائـــزة إ
بـــيـــنــهـــا خــمـس جــوائـــز عن دوره في

مسلسل (ماش).
وفي الــســيــنــمــا تــرشح ألــدا جلــائـزة
أوسـكـار عـام  2004عن دوره في فـيـلم
ذي أفيـاتور (الـطيار) لـلمـخرج الشـهير

مارتن سكورسيزي.

{ لـــوس اجنـــلـــوس - وكـــاالت - فــاز
ـمــثل األمــريـكـي اخملـضــرم آالن ألـدا ا
بـجـائـزة عن مجـمل أعـمـاله يـوم األحد
ـــثــلي خالل حـــفل جــوائـــز نـــقــابـــة 
ـسيـرته الفـنيـة التي ا  الـشاشـة تكـر

بدأها قبل 60 عاما.
واشتهر ألدا بشخصية الكاب خفيف
الـظـل بـنـجــامـ فــرانـكـلــ (هـوكـآي)
سلـسل الكومـيدي (ماش) بيـرس في ا
الــذي عــرضــتـه شــبــكــة (سي.بي.إس)
ـاضي بـدءا من ســبـعـيــنـيـات الــقـرن ا

وتدور أحداثه خالل احلرب الكورية.
ـثــلي الـشــاشـة وخالل حــفل نـقــابــة 
دينـة لوس اجنلوس قدم الذي أقيم 
النجم توم هانـكس اجلائزة أللدا الذي
يبلغ من العمر  82عاما والذي شاركه

بطولة أحد أفالمه.
وقـال ألـدا بـعد تـسـلـمه اجلـائزة وسط
تصفيق احلضور الذين وقفوا لتحيته
(أدرك اآلن أكـثر من أي وقـت مضى كم
الفخـر الذي أشعـر به لكوني جزءا من

.( مثل أسرة ا
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ـيـة نـشــرت إحـدى الـصــحف الـعــا
تــقــريــرا أفــادت فــيه أن مــصــمــمـة
ـــيــة ?فــيـــكــتـــوريــا األزيــاء الـــعــا
بــيــكــهــام ?رفــضت عالقــة ابــنــهــا
بـروكـل بـيكـهـام من النـجـمة ريـتا
أورا.وأشـــارت هــذه الــصــحف إلى
" كـان بــعالقـة سـريـة (أن "بــروكـلـ
مع "ريتا أورا" حينما كان بعمر الـ
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خــاضت الـفـنـانـة مـايــا ديـاب حتـدي الـظـهـور دون
مــكـيــاج ودون احلـاجــة إلى بـرامج الــتـعــديل عـلى
الـــصـــور وذلك من خـالل خــضـــوعـــهــا جلـــلـــســة
تـصـويـر لـصـالح مـجـلـة (عـربـيـة بـازار) وشـاركت
ديـــاب صـــورة الــغالف اخلـــاصـــة بــاجملـــلــة عـــبــر
حسـابها على موقع إنستغرام وتركت تعليقًا على
الــصـورة قـالت فـيه(ال فـوتــوشـوب وال فـيـلـتـر وال
مكـيـاج كان لـدي الـشجـاعـة والـثقـة لـلظـهـور على
الـغـالف الـرئــيـسي جملــلـة بــازار بـشــكل حـقــيـقي

حيث رُصِدَا متشابكي األيدي ?18
خـالل مــوعـــدهـــمــا الـــعــاطـــفي في
نــــوتــــيـــنـغ هــــيل في شــــهــــر أيـــار
ورغم عالقتهما القوية إلّا.(2017
ا أن فيـكتوريـا بيـكهام أنـهتهـا حا
الحـظت الـرســائل الـغـرامــيـة الـتي
تبادلها فهـي (تعتبر "أورا" مصدر
تضليل لولدها كما أن فارق السن
بـــيــــنـــهـــمــــا أخـــافـــهــــا كـــثـــيـــرا).

وطبـيـعي). وجـاءت الـتعـلـيـقات إيـجـابـيـة من قبل
مـتـابـعـيـهـا عـلى مـواقع الـتـواصل االجـتـمـاعي
حـيث أشادوا بجمالهـا وأنهم لم يكن أي منهم
يـتـوقع أن تـكـون جـمـيـلة دون مـكـيـاج بـيـنـما
أشاد الـبعض بـشجـاعتـها وثـقتـها الـعالـية
بـنـفــسـهـا لـتـظــهـر عـلى طـبــيـعـتـهـا دون
احلـــاجـــة الســـتـــعـــمـــال مـــســـاحـــيق
الــتـجـمـيل. عـلى الــصـعـيـد الـفـني
آخـر أعـمـال ديـاب كـانت أغـنـية

نور الع للفنان عمرو دياب.

ن حـولك. حـان الـوقت لـبـعض اجلـدّية تـرقّب غـيـرة 
اليوم .
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ـزعجة ساعـدة للـتفـاصيل ا ـكنك أن تـطلب بَـعْض ا
. عقّدة.يوم السعد االثن ا
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كن أن تـتغـلّب على حب االمـتالك. أبعد برهن بـأنّك 
الغيرة ودقّق توقّعاتك .
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جتــاهــلك لـبــعض الــتــفــاصــيل قــد يـقــودك الى وضع
صعب في العمل.
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فـكّـر بـهدوء بـعـيـداً عن تعـقـيـدات العـمل  ثمّ انـظـر ما
يحدث.رقم احلظ 2.
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في الـعـائــلـة جـو مــريح لـكن احــد اطـفــالك قـد يـواجه
مشكلة حاول مساعدته .
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ال تفاجـأ إذا توصّـلت إلى قرار مهـم فجأة. فـالقرارت
همة تأتي بشكل غير متوقع. ا
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كن ـكنك أن تـخطـو خطـوات واسعـة.. هنـاك أمور 
أن تصبح أكثر جماالً هذه اللّيلة.
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الــــعـــمل فـي وضع الـــركــــود . أنت األول بــــأفـــكـــارك
الالمعة.يوم السعد االربعاء.
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زمـالؤك في العـمل يـريدون مـنك اجمليء بـالشيء غـير
متوقّع  فكن مستعداً .
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قد توجـهك مشاكـل عاطفـية مع الشـريك حاول جتنب
اية مواجهة في األيام القادمة .
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الــعــاطــفــة ســتــؤجج نــيــرانــهــا في قــلــبك فـال حتـاول
. اخمادها.يوم السعد االثن
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ثالث مــجــمــوعــات تـــشــكل كــلــمــات من
خـمـسـة حـروف يـكـمـل بـعـضـهـا بـعـضـا
بــواســـطــة احلــرفـــ االخــيـــرين من كل
كلمة.في خـانات العـمود الوسط حتصل

طلوبة: على الكلمة ا
©WOð«—U « …d¹eł®

(أ)
مـديـنـة فـلـسـطـيـنـة  –تـقـالـيـد اصـلـيـة –
يستخدم للدخول  –مكافات  –من سور
الــقــرآن الــكــر  –خــيــوط مــعــدنــيــة –

زاخرة  –من احكام التجويد.
(ب) 

حال نطقه  –اعمال سينمائية  –عمل –
البر  –مديـنة تـركية  –اغنـية ألم كـلثوم

 –اطعمه  –حبيسة  –غموض.
(ج)

نتـرك البـلد  –وحدة قـيـاس الكـهـرباء –
ابـناء  –يـأمـلون  –مـيـادين ريـاضـيـة –

انسجام  –نزيل بنيانه  –تركيز.
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عـرض اخملـرج مـحــمـد مـؤيـد مـسـرحـيـة
سيليفون الـتي هي من من تاليفه ايضا
ـسـرحح الـوطـني مـؤخرا عـلى خـشبـة ا
اشرفت علـيها مديـر عام دائرة السـينما
ـســرح اقـبـال نــعـيم  سـنـيــوغـرافـيـا وا
سرحية لبـشار عصام واداء نخبة من ا
شــبــاب مــبــدع في مــجــال فن اجلــسـد 
وحـضـر الـعـرض وزيـر الـثـقـافـة واالثار
عـــبــــد االمــــيــــر احلـــمــــداني وعــــدد من

سرحي . اجلمهور ا

سرحيـة قال اخملرج محـمد مؤيد وعن ا
لـ ( الزمـان ) لقـد ( استنـبطت االسم من
مـشـهـد حـقـيقـي حدث امـامي فـي احدى
االنـفــجـارات الـتي حـصــدت الـعـديـد من
ارواح االبـريـاء وكـان من ضـمـنـهم طـفل
صغير وقد حتول الى رماد ولم يستطع
احد حمله اال بواسطـة ورق السيليفون
ـشـهد الـذي اثـر بي كـثـيـرا نـقـلته هـذا ا
مع ثالث مــحـاور رئــيـســيـة تــمـثل واقع
العراق الـذي نعيـشه ماب عام 2004-
2007 ومــجـــزرة ســبــايــكــر عــام 2014

دقيـقة بـعـرض صامت ). واضـاف ( هذا
العرض يـعد االول من نـوعه في العراق
والذي صفـق له اجلمهور كثيرا وتفاعل
رير الذي نعيشه ) . ا للواقع ا معه متا
سرحية (ان رسالة العمل واكد مخرج ا
ــــوت من خالل هـي احــــتـــجــــاج ضــــد ا
مــحــور الــقــتل عــلى الــهـويــة وفــاجــعـة
ســبـايــكـر والــهـجــرة عـبــر الـبــحـار وان
ـسرحي يـنتـمي لـفن اخلشـبة العـرض ا
ـالـوف من خالل الـفن احلـديث وكـسـر ا
الصـوري وفن اجلـسد واعـتـمد الـعرض
على االضـاءة الظهـار الصـورة وقدرتـها
على الـتعـبيـر وان العـرض يحـمل هوية
ـيـة الـتي بـرز فـيـها عـراقـيـة تـصل لـلعـا
هـــذا الــنــوع من الــفـــنــون وخــاصــة في
ــسـرح ايـطــالــيــا الــتي تــعــتــبــر لــغــة ا

اجلسد).  
يـشـار الى ان اخملــرج سـبق له وان قـدم
في الــرقــــص اجلــســدي اعــمــال عـدة
مـنهـا مـسـرحيـة نـائـمون والـطـوفان
تــــالــــــــيف عــــمـــاد نـــافـع وكـــذلك
مــســـرحـــيـــة (تــــــــــذكـــر ايـــهــا
اجلـــســــد) ونـــــالت جـــائـــزة
النقـاد في مهرجـان بغداد
ــــســـــرح الــــشـــــبــــاب

العربي .

ــوت اخــذت مــنـا والــيــوم نــرى رحـلــة ا
الكثير من العوائل والشباب ).

ـسـرحي سـعد عـزيـز عـبد وقـال الـناقـد ا
الــصــاحب ( الــعــرض حتــدث عن مــامـر
بالـعـراق من عام  2003الى يومـنـا هذا
حـيث قـدم اخملرج الـعـديـد من الـلـوحات
مــثـل الــدمــار واالنــفــجــار والــقــتل عــلى
الهوية والـهجرة وغرق الـعوائل ولغاية
احـتالل داعش لـبـعض من مـدن الـعـراق
كل  هـذه االحـداث نـوقـشت خالل عـرض
ـسـرحــيـة الـتي لم تــتـجـاوز مـدتـهـا40 ا
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ـصـري تــتـابع الــفـنـانــة الـقــديـرة مـهــا ا
تصـوير مـشاهدهـا بأحـد أدوار البـطولة
في مـــســلــسل  (سالسـل دهب) لــلــكــاتب
سيف رضـا حـامد و إخـراج إياد نـحاس
و إنــــتـــاج شـــركـــة  غــــولـــدن الين . وعن
ـصـري شـخـصـيـتــهـا في الـعـمل قـالت ا
(أؤدي شـخـصـيـة  أم سلـيم  وهـي امرأة
قوية وأحياناً تتعامل كـند  لزوجها كما
أن الــشــخــصــيــة فــيــهـا جــانـب من كــيـد
الــنـسـاء). وعن ســبب عـودتــهـا لــلـدرامـا
الــسـوريـة بــعـد غـيــاب ثـمــاني سـنـوات
أضافت مها في مقابلة تلفزيونية (سبب
عودتي للعـمل بعد غيـاب ثماني سنوات
هـو إعــجـابي بــالـنص بــالـدرجـة األولى
وتـواجــد مـجـمـوعـة كـبــيـرة من الـنـجـوم
ــمــيـزين) وعــمــا إذا كـانت واألصــدقـاء ا
ـرأة الـقـويـة مـوجودة فـي الزمـن الذي ا

ـسلسل تدور فـيه أحداث ا
ـرأة الـقـويـة قـالت (ا

مـــوجــــودة في
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فيكتوريا بيكهام


