
ــسـتـقــبـلـيـة اسـتـغـل وعـيك احلـالي  لــبـنـاء خــطـطك ا
بوضوح . يوم السعد االحد.
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لديك آمال كـبيرة. أنت بحاجة لبعض التأمل و التفكر
.رقم احلظ .8
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راجع خــطـتك ثـانـيـة وفـكّـر مـجــدّداً بـإسـتـراتـيـجـيـتك
األساسية.رقم احلظ  .9
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ال تبخل على نفسك بالوقت الالزم لوضع األمور في 
نصابها الصحيح .
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قد يكون جـوهر أمر ما في التفاصيل الدقيقة. تمسّك
نضبطة. باتخاذ القرارات ا
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جرب أن جتـعل مخـطـطاتك الـعظـيـمة تـتكـلل بـالنـجاح
.يوم السعداخلميس.
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فـكّر بـهدوء بعـيداً عن تعـقيـدات العمل  لـتتوصّل إلى
قرار.
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ـزيــد من احلب عــلـيك ان  انـت شـخص تــبـحـث عن ا
ا لديك و اال اضعته. تكتفي 
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العـاطـفـة التي جتـتـاحك جتـعـلك تشـعـر بـاخلوف من 
االجنراف الى امور لم تخطط لها.
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ال تـصرف انـتبـاهك بسـهولـة عن األمور احملـيطة بك 
و أمعن النظر في كل التفاصيل .
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هـنـالك وقت لـلـحب كـمـا ان هـنـالك وقـت للـعـمـل الـيوم
اترك لقلبك العنان .
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تعامل بـاستقامة الـيوم . اخلطط الكـبيرة ستؤدّي إلى
التقدّم الكبير.

 u(«

Âu−M «Ë X½√ —UÞô« dz«Ëœ

اكــتب مــرادف
ومـــــــــــعـــــــــــانـي
الــــكــــلــــمــــات من
اعــــلى الـى أســــفل
ـظـلـلة في الدوائـر ا
حتــصل عـلى الـكــلـمـة
طـلـوبـة:(اسم العـائـلة ا

لحن عربي معروف):
 1-لـــقـب فــــنــــان لـــبــــنــــاني

استعراضي
 2-الرجل الشجاع
لك  3-كرسي ا

 4-صفة الحد االنبياء
 5-اغصان

 6-اسم مطرب اسباني شهير
 7-دمى

 8-مقام موسيقي شرقي
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قيمة تتأمل مصممـة الديكور العراقـية ا
في الــبـحــرين رنـد الــقــشـطــيـني فــضـاء
ـكــان قـبل إشــتـغــاله مـســتـوحــيـة من ا
ـدرسـة تـصـمـيـمـية طـبـيـعته مـا يـهـييء 

توظفها في تزيينه.
ـكان فارغا والغي كل قالت رند(أتخيل ا
ديـكــور مــوجـود راســمـة خــطــة ذهـنــيـة
لـلـتـصــمـيم الـذي اود تـنــفـيـذه اولـيـاً ثم
احـولـهــا الى رسـوم بـقــيـاسـات فــعـلـيـة)
ــكــان ووظـيــفــته مــؤكــدة(من طــبــيــعــة ا
ومـوقــعه واسـمه اســتـوحـي الـتـصــمـيم
والــتــأثــيث.. مــثال اذا يــطل عــلـى بــحـر
اجـعل روح البـحـر والـطـبـيعـة مـتـداخـلة
كـجزء مـن الديـكـور واذا يـقـوم بـوظـيـفة
معـينـة وعنـده اسم جتاري أظـهر مـعنى

االسم وابرزه من خالل الديكور).
أضـــافت(اكــثـــر األســـالــيـب شــهـــرة بــ
الناس هي: الـطراز الكالسـيكي ويقسم
الى الــفــرنــسي الــذي يــتــمــيــز بــتــكـرار
الزخرفة في اغلب قـطع الغرفة من نقش
وحد على اخلشب الى االقمشة واللون ا
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ـــمـــثـــلـــة شـــكـــران مـــرجتى فـــاجـــأت ا
مـتابعيها بنشر صورة لها ظهرت فيها
وهي تـضع رأسـهـا علـى صدر والـدتـها
من دون أن تـــــظــــهــــر وجـه األخــــيــــرة.
ـتابـع وتـفـاعل معـها عـدد كـبيـر من ا
الــذين أبـدوا تـأثــرهم.وتـعــلـيـقــاً كـتـبت
مـرجتـى(غـمـضت عــيـوني وحـضــنـتـهـا
وقـلـتـلــهـا عـبـيـني مـحـبـة يـا أمي ألقـدر
كــمـل ألعــطي يــا حـنــونــتي). وأضـافت
( 2020 كــوني مــتل أمـي حــنـونــة بس
الـلـه يـخـلــيـلي يــاهـا ويـخــلـيـلــكم الـلي
بـتــحـبـوهم) وحـقـقت أكـثـر من  41ألف
إعـجـاب. وتـلـقت الـردود من عـدد كـبـيـر
ـتـابـعـ وأبـرزهم الـفـنـانـة رويـدا من ا
عـطية التي علقت( يخليلك اياها يا رب
وتـطـولك بعـمـرها). كـمـا كتـبت الـفنـانة
صـفاء سلطان:( يا حـياتي الله يخليكن

لــكل االثـــاث واالكــســســوارات.. ذو لــون
فــاحت والـفــكــتــوري الــذي يــتـشــابه مع
الـفــرنـسي بــالـزخــارف والـنــقـوش لــكـنه
يــعـــتــمـــد االلــوان الــغـــامــقـــة والــطــراز
الـعـصــري يـسـتــخـدم فـيه احلــديـد وقـلـة
اخلـشب.. مــتـنــوعـا بــ الـلــون االبـيض
واالسود او االبـيض والـفضي مـتـطلـبا
مـكــانـا واســعـا وغــالـبــا فـيه مــسـاحـات
فارغـة.. قطع اثـاث وطاوالت ذوات زاويا
حــادة.. قـلــة االكــسـســوارت.. لــيس لــهـا
الوان مـحـددة لكـن يشـتـرط توحـيـد لون
ــكـــان واقــمـــشــة ســـادة أمــا الـــطــراز ا
احلـديث  فــمـتـشــابه مع الـعــصـري لـكن
الـفرق هـو ان الـسـتـايل احلـديث يـعـتـمد
ــوضـة وااللــوان الــدارجـة وهــو اكــثـر ا
ـكن ان يأخذ مرونة من الـعصري ألنه 
من الـــكالســيـك(مــتـــابــعـــة)الــكالســـيــكي
احلديث.. مـخـتـلط ب الـطـرازين الـقد
والـعصـري شـامال: قـطع اثـاث مـتـنـوعة
واللون الغالب االبيض مع درجات قليلة
من الوان فاحتـة واكسـسوارات بسـيطة
واقمشة سادة او مطعمة بشكل بسيط".
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تقيم  دائـرة الفنون العامة دورة لتعليم فن الرسم
ــــوسـم احلــــر الـــــتــــابع لـــــلــــكـــــبــــار فـي قــــسـم ا
للـدائـرة.ودعت الـدائـرة في بـيـان تـلـقـته (الـزمان)
امس (الـراغـبـ في تـعـلم فن الـرسم لـلـمـشـاركة
بالـدورة إذ سـتـكـون مـدتهـا أسـبـوعـاً واحـداً فقط
وذلك من  12 ألى  16 كــانـون الــثــاني اجلـاري)
مـوضـحــة (يـبـدأ افــتـتــاح الـدورة الـتــعـلـيــمـيـة من
السـاعـة العـاشـرة صبـاحـاً وحتى الـثـانيـة عـشرة
ــرسم احلـــر بــالـــطــابق األول ظــهـــراً في قـــسم ا
ـرسم احلـر عدة لـوزارة الـثقـافـة).  ويـقيم قـسم ا
دورات ســنـــويـــة لــتـــعــلـــيم فن الـــرسم وخملـــتــلف

اإلعمار.

خــيــر عــلى كـــافــة الــبــلــدان الــعــربــيــة
وخاصة سورية ولبنان).

مـثل السوري عـلى صعـيد آخـر يقـوم ا
مـحمود نصر بـدور البطولة الى جانب
ـمثلة اللـبنانية سـيرين عبد النور في ا
ثــاني عــمل يــجـمــعــهــمـا بــعــد قــنـاديل
الـــــــعـــــــشــــــــاق الـــــــذي عـــــــرض عـــــــام
.2017وبــحـــسب مــواقع فـــنــيــة ( فــإن
نتـجة وصـلت مؤخـراً التفاق الـشركـة ا
نـــهــائي مـع مــحـــمــود نـــصــر وســـيــتم
اإلعالن عـن كـــافــة الـــتـــفـــاصـــيل الـــتي
تــــــــــــخـص الـــــــــــعـــــــــــمـل فـي األيـــــــــــام
الــقــادمــة).والــعــمل مــأخــوذ عن قــصـة
ـقـرر بــدء في عـمـلـيـات أجـنــبـيـة ومن ا
تـصويـره االيام الـقادمـة ليـكون جـاهزاً

للعرض في رمضان .2020
ـــمـــثل بـــســـام كـــوســا الى ذلـك نـــفى ا
امــتالكه ألي حــسـاب أو صــفــحـة عــبـر

لــبــعض).وكـــتــبت رنــا شــمــيس: (الــله
يـخليلك ياها وماتنحرمي من حنيتا يا
رب) فـيـمـا تـمـنى الـفـنـان بـاسم يـاخور
لــلــوالـدة طــول الــعــمـر. الـى ذلك أكـدت
ـمــثـلـة جـيــني إسـبـر أنـهــا ال تـتـمـنى ا
سـوى عـودة األمن واألمان واالسـتـقرار
إلى الـدول العربيـة إن كان في لبنان أو
الـعــراق أو الـيـمن أو لــيـبـيـا).وأشـارت
إلى(أن سـورية بدأت تـستعـيد عافـيتها
) مبينة (أن أمنيتها تكمن شـيئاً فشيئاً
بــأن تـعــود بــلـدهــا مــثـلــمــا كـانـت قـبل
احلـرب بل وأفـضل عـلى كـافـة الـصـعد
وخـاصـة عـلى الـصعـيـدين االقـتـصادي
والـفني). وشـددت (أن البلـدان العـربية
ســــــئــــــمت احلــــــروب واالعــــــتــــــداءات
اخلـــارجـــيـــة وأصـــبـــحت تـــتـــوق إلى
الـــــعــــيـش بـــــهـــــدوء) مــــشـــــيـــــرة إلى
انـها(مـتـفائـلة بـأن يـكون الـعام اجلـديد

مـواقع التـواصل االجتـماعي
مـنـوهـاً إلى (أن كل الـصـفـحات
الــــتي حتــــمل اســــمه مـــزورة وال
تمت له بصلة) ومشيراً إلى (أنه ال
ـواقع).درامـياً يـحب هـذا الـنوع من ا
يـسـتـعـد كـوسـا ألداء دور الـبـطـولـة في
مــسـلــسل سـوق الــنــسـوان من تــألـيف
ـهـرجي وإخـراج مؤمن حـنـان حـس ا
ال ويــتـنـاول الـعـمـل الـذي يـتـألف من ا
خــمـســة أجــزاء فـتــرة اخلـمــســيـنــيـات
ــاضي والـــســتـــيــنـــيــات مـن الــقـــرن ا
ويـسلط الضوء عـلى قصص مجـتمعية
مـــثـــيـــرة من خـالل أحـــداث وحـــكـــايــا
نــسـائــيـة جــرت في تـلك الــفـتــرة.وكـان
كـوسـا قـد أنـهى تـصـويـر مـسـلسـل سر
في لـبـنـان من تـألـيف مـؤيـد الـنـابـلسي
وإخــراج مـــروان بــركــات وإلى جــانب

باسم مغنية وداليدا خليل.

ي وكلـمـة "بـوهـيـمي" فرنـسـيـة يـشار عـا
بها الى "الغجر" وهم يعيشون حياة غير
تقليدية لـذا فهذا االسلوب غـير تقليدي..
الـوان ونــقـشــات نـابــضـة وحــادة.. قـطع
فــريــدة.. خـــامــات مــتــنـــوعــة من الــفــرو

والريش اخململ والرتان). 
من جـهـة أخـرى لـفــتت الـقـشـطـيـني الى
(ان حـبـهــا وشـغـفــهـا بـالـديــكـور والـفن
دراستي جعالها تعشق األمكنة اجلميلة
االصلـيـة بكـالوريـوس انـظمـة مـعلـومات
حاسوبية وعندي دبلوم ادارة وتصميم
الديكور ال يدرس باجلامعة كفرع اساس
بل شعبة من التصـميم الداخلي فاخذت
كــورســـات اون الين الصـــبح مـــصــمـــمــة
ديــكــور مــعــتــمــدة اخلــبــرة الــعــمــلــيـة
يـدان غير مـهمة ألنه الدراسة في هـذا ا
ــهـــارة ونـــظــرة في يـــعــتـــمــد الـــذوق وا
التنـسيق) مواصـلة (الديـكور فن وليس
.. فيه مـباد اساسـية.. فرع للفن قـوان
ـتـعب هـو ـتـذوقي اجلـمــال لـكن ا رائع 
الــتـــعــامـل مع الــنـــاس عــنـــيــدي اآلراء..

الصعوبة في التعاطي مع العميل).

إستفاضت الـقشطيـني في تعداد مدارس
ـــطـــلـــوبـــة في الـــعـــالم اآلن الـــديـــكـــور ا
قائـلة(الريـترو يـعرف هـذا الطـراز بألوان
جـريـئـة تـعـود الى اخلـمـسـيـنـات.. الـوان
ســاطــعــة ومــتــنــاقــضــة وكــثــرة الــبــني
والـبرتـقـالي واالزرق واالخـضـر فـيـعطي
اثاثـا ذا تـصامـيم جـريـئة واكـسـسوارات
ولوحات فـنيـة) مشيـرة الى ان (االسلوب
الــسـادس فـي الـديــكــور هــو االنــتــقـائي
ويــعــني جتــمــيع قــطـع اثــاث مــخــتــلــفـة
ودمـجــهــا مع بــعض أي الـطــاوالت لــهـا
ستايل والقنفات لها ستايل ثانٍ وهكذا).
مبيـنة(الـسابع هو اسـلوب الـكوثك وهذا
إلـهـام كنـسي.. هـنـدسـة مـعـمـاريـة فـخـمة
وأثــاث ثــقــيل من خــشب داكـن واقــمــشـة
تـنـجـيـد غـامـقـة وأقـواس مدبـبـة ومـدافئ
وزجـــــاج مــــلـــــون وعـــــوارض الــــســـــقف
ـزخـرفة واالعمـدة اخلـشـبيـة والـنـقوش ا
في التـصـمـيم الداخـلي لـلمـكـان واالثاث)
موضحـة(ثامنـها طراز "روسـتك"ويصنف
الى: ســاحـــلي وكــوخي وشـــابي شــيــيك
وريفي أما التاسع فالبوهيمي.. اسلوب

ورجحت: (ضروري لـلراحـة النفـسية في
نزل حـيث جمال الـبيت وديكـوره باية ا
مـيزانـيـة.. لـيس شـرطا الـتـكـلف الـزائد..
كل حــسب رغـبــته في االنــفــاق لـيــجـعل
مـكــان قـضــاء وقــته سـعــيـدا لــكن رصـد
ـكــان فـخــمـا مـيــزانــيـة كــبـيــرة يـجــعل ا
واالخــتـيــارت اكــبــر) مـنــوهــة(نــفـذت كل
اسـالـيب الــديـكـور في مـشــاريع سـكـنـيـة
وعــيــادات طـــبــيــة وعــنـــدي اســلــوبي..
ــعـتق احلــديث).. انــتــقــائي يــجـمع الـ(ا
قـطع االثـاث احلـديـثـة مع االكـسـسـورات
ـة او الـعكس او والقـطع الـفـنيـة الـقد
ـة بـطـريـقة اعـادة تـصمـيم الـقـطع الـقـد
حديثة فهذا مختصر اسلوب "آرت ديكو
- فنون الـزخارف  ألـوان غنـية وهـندسة
ذات زوايـا حـادة عـادة حتـتـوي تمـاثـيل
مـعــلـنــة (األلـوان في آرت ديــكـو جــريـئـة
ومتـنـاقضـة.. نـقشـات جـلود احلـيـوانات

وذهبي ومعادن).
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{ نيويـورك - وكاالت - وجهت سلطـات أمريكية
في مــديــنــة لــوس اجنــلــوس اتــهــامــات لــلــمــنــتج
السـيـنمـائي الـسـابق هارفـي واينـسـت بـارتـكاب
جرائم جنـسيـة وذلك بعد سـاعات من مـثوله أمام
مـحـكـمة فـي نيـويـورك لـبـدء محـاكـمـته في قـضـية
االغتصـاب التي أصبحت قـضية محـورية حلركة
دعـية الـعامة نـاهضـة للتـحرش.وقـالت ا مي تـو ا
ـنطـقـة لوس اجنـلوس جـاكي لـيسي في تـصريح
(إن اتـهــامـات بـاالعـتـداء اجلــنـسي عـلى امـرأتـ
عـام  2013وجـهت لـوايـنـسـتـ ولم يـتم الـكـشف
. وواينست متهم باغتصاب عن هوية الـضحيت
امـرأة واالعــتـداء جــنـســيـا عـلـى األخـرى).وقـالت
تهم استغل ليسي (نـعتقد أن األدلة ستظهر أن ا
سلطـته ونفوذه للوصول إلى ضـحيتيه ثم ارتكاب
جـرائم عـنـيـفـة بــحـقـهـمـا). ودفع وايـنـسـتـ (67
عـامـا) بـبـراءته أمـام مـحكـمـة في مـانـهـاتن بـوالية
نيـويـورك. ويـواجه عـقـوبة بـالـسـجن مـدى احلـياة
إذا أُدين باالعـتداء اجلنـسي الشره وهـو االتهام
األكـــثــر خــطــورة. ورفــضـت دونــا روتــونــو وهي
مـحــامـيـة الــدفـاع الـرئــيـسـيــة عن وايـنــسـتـ في
نـيــويــورك الــتــعـلــيق عــلى االتــهــامــات في لـوس
اجنــلــوس قــائــلــة (إنــهــا حتــتــاج إلى مــزيــد من
ـتـحدث ـعـلـومـات). وأحـجم جـودا اجنـلـمـايـر ا ا
باسم واينـست عن التعليق. وأضافت االتهامات
تـأجـجة والـتـوتـر احمليط ـشـاعـر ا اجلـديدة إلى ا
حاكمـة واينست مع بدء اختـيار هيئة احمللف
ـاضي.وقـال مدعـو لـوس اجنـلوس (إن الـثالثـاء ا
واينـست وامـرأة عرفت باسم ج دو  1حـضرا
مـهرجـانا سـيـنمـائيـا في هولـيوود في  17 شـباط

 2013 حسبما جاء في أوراق القضية.

 œuN « vHDB

الـكـاتب واالعالمي الـعـراقي صدر لـه عن مكـتب زاكي
عـنون (أعالم على للـطباعـة اجلزء الـثاني من الكـتاب ا
ضــفــاف دجــلـــة) ويــقع في 290 صــفــحــة مـن الــقــطع

الكبير.
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الـكاتب والـنـاقد الـعـراقي صدر
لـه عـن دار أمل اجلــــــديـــــدة في
ســوريــا كــتــاب بــعــنـوان (وتــلك
االيــام) يــقع في  284 صــفــحـة

توسط. من القطع ا
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مـثلة العراقـية تلقت تعـازي االوساط الفنيـة والثقافية ا
لـوفـاة شـقـيـقـها هـايك سـائـلـ الـله تـعـالى ان يـسـكنه

فسيح جناته.
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مـثلة األردنية خـضعت لعمـليّة إستئـصال الرحم بعد ا
أزمة صـحيّة مفاجأة. وطمـأنت محبيها ومتـابعيها أنها

بخير وتستعدّ لتصوير عمل قريب.
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التـشـكيـلي الـعراقي الـراحل اسـتذكـره الـبيت الـثـقافي
ـنـاســبـة اربــعـيـنــيـته بــتـنـظــيم مـعـرض فـي الـسـمــاوة 

العماله ضم اكثر من خمس وعشرين لوحة.
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ــنــتــخب الــســعـــودي الــســابق نــعــته االوســاط العب ا
ــوت أثـر صـراع الـريــاضـيـة الــعـربـيــة بـعــد ان غـيـبه ا
ــرض سـائــلــ الـله تــعـالى ان يــســكـنه فــسـيح ضـدا

جناته.
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الـنــاقــد الـســيــنـمــائي األردني صــدر له عن مــؤســسـة
شمس لـلنـشر واإلعالم بـالقـاهرة  كـتاب بـعنوان (أدب
وسـيــنـمــا وتــقـنــيـات اخلــيــال الـعــلـمـي ) يـقع في 472

صفحة من القطع الكبير.
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الشـاعر والكاتب العراقي احـتفى به البيت الثقافي في
ديالى بـالـتعـاون مع كلـيـة الفـنون اجلـمـيلـة في ديالى 
بجـلسة حضرها عمـيد كليلة الفـنون اجلميلة وعدد من

الشخصيات الثقافية.
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عمالً درامـيـاً يـجسـد حـيـاة الشـهـيد)
ــســـلــسل ـــؤكـــد أن ا وأضــاف: (من ا
سيتطرق إلى سيرته الشخصية دون
احلــصــول عـــلى إذن مــنـــهم أو حــتى
إخبارهم واستـطالع رأيهم). و العمل
يشـكل التـعـاون الرابع لـلـمؤلف بـاهر
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يــواجه مـــســلـــسل االخــتـــيــار دعــوى
قضـائـية مـسـتـعجـلـة لوقف تـصـويره
نسي من قبل عائلـة الشهـيد العقـيد ا
قـائـد الـكـتـيـبـة  103صـاعـقـة بـشـمال
جـنود سـيـنـاء الــذي اسـتـشـهـد و 10
آخــــرين في  7تــــمــــوز  2017جــــراء
الــهـــجــوم اإلرهـــابي الــذي وقـع عــلى
الكـتـيـبة في مـديـنـة رفح. حـيث كشف
مـحـام الـعـائـلـة جـمـال عـطـوة(أنه قـام
بـرفع دعـوى قــضـائـيـة أمــام مـحـكـمـة
ـســتـعــجـلــة لـوقف عـابــدين لألمــور ا
ـــســلــسـل الــذي يُـــجــســد تــصـــويــر ا
ـمـثل أمـيـر شـخـصـيـة الـشـهـيـد فـيه ا
ـقـرر عـرضه بـشـهـر رمـضان كرارة وا
ــقــبل).وأكــد عــطــوة في تــصــريــحه ا
لـــبـــرنــامـج احلـــكـــايــة الـــذي يـــقـــدمه
اإلعالمـي عــــــمـــــــرو أديب (أن أســــــرة
ـنـتـجـة وفـريق ـسـلـسل والـشـركــة ا ا
الــعـــمل لـم يــحـــصـــلــوا عـــلى إذن من
والدته وأشقائه الذين تربى وسطهم
وهـذا أمر مـهـم في تـفاصـيـل حيـاته).
مــشــيــراً إلـى (أن الــعــائــلـــة فــوجِــئَت
ـسـلـسل عـبـر صـفـحات بـاخلـبـر عن ا
اجلرائد ومواقع التواصل االجتماعي
اخملتلـفة التي أشـارت لتصـوير كرارة
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سرح الـعربي إلى األردن حيث تنطـلق دورته الثانية  بعد غياب سـبع سنوات يعود مـهرجان ا
شـاركة عروض من ثـماني دول عـربية.وتـتولى الهـيئـة العربـية للـمسرح عشرة غـدا اجلمعـة 
هرجـان في بلد مختـلف كل عام بالتعاون التي تتخذ من الـشارقة في اإلمارات مقـرا تنظيم ا
ـسرحـية الـعربـية. وقـال األم ـؤسسـات احمللـية بـهدف الـنهـوض باحلـركة ا مع الـهيـئات وا

اضي الـعام للهيـئة العربيـة للمسـرح إسماعيل عبـد الله في مؤتمر صـحفي االثن ا
هرجان في 2012 بالعاصـمة األردنية عمـان حيث أقيمت الدورة الـرابعة من ا
سرح والتاريخ). )نحن اليوم نـحط الرحال مرة أخرى في عمان.. الـثقافة وا
هرجان  15عرضا مـوزع على مـسارين األول غيـر تنافسي يـشارك في ا
ـغـرب والـكـويت أمـا ويـضم سـتـة عـروض من مـصـر وســوريـا واجلـزائـر وا
ـغرب الـثاني فـتتـنافس فـيه تسـعة عـروض من األردن واإلمارات والـكويت وا
واجلـزائـر وتونس عـلى جـائـزة الشـيخ سـلـطان بن مـحـمد الـقـاسـمي ألفضل
ـصـري خـالد عرض مـسـرحي عـربي. وتـتـشـكل جلـنـة الـتـحـكـيم من اخملـرج ا

مثلـة العراقية شـذى سالم والباحث السـوداني عادل احلربي واخملرجة جالل وا
الـلبـنانـية لـينـا خوري واخملـرج الـفلـسطـيني إيـهاب زاهـده. وبالـتوازي مع الـعروض

هـرجان مـؤتـمرا فـكريـا بـعنـوان مسـاءالت عـلمـية ـسـرحيـة والنـدوات الـنقـدية يـنـظم ا ا
مثلة سرحـي العرب منـهم ا شـاركة عدد من ا وعـملية لتـجارب فرق وقامـات عربية 
مـثـلة الـتـونسـية صـري انتـصـار عبـد الـفتـاح وا األردنيـة نـادرة عمـران واخملـرج ا

جليلة بـكار والشاعر والكـاتب السوداني يوسف عايدابي. وقـال نقيب الفنان
ـهرجـان سيـكرم في ـؤتمـر الصـحفي (إن ا األردنيـ حسـ اخلطـيب في ا
مـثالن خالد الـطريـفي ونبيل هذه الـدورة عشـرة فنانـ أردنيـ من بينـهم ا
ـهـرجان ثالثـة كتب نـاسـبة إقـامته هـذا الـعام في األردن يـصدر ا جنم).و
ــادة والــشــكل ــســرح األردني بــ ا ــســرح األردني عــنــاويــنـــهــا (ا عن ا
ـسـرح األردني في ربع قـرن) لـعواد والـتـعـبـير) حملـمـد خـيـر الـرفـاعي و(ا

علي و(نفحة عدل.. نصوص للمسرح التعليمي) لعبد اللطيف شما.

دويـدار مع اخملـرج بـيـتــر مـيـمي بـعـد
عمـلـهـمـا مـعـاً في األجـزاء الثـالثة من
مسلسل كلـبش من بطولة كرارة الذي
حقق جنـاحاً كـبيـرا.ً علـماً أن مـحامي
العـائـلة اعـتـبـر أنهم لم يـقـدروا والدة
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{ اسطنبول  –وكاالت - انتظر جمهور بيرين سات مسلسلها
اجلديد (عطية) بحماس شديد ومنذ أن  عرضه على شبكة
نتفلكس أثار جدالً بسبب وجود مشاهد إباحية أحدها جتمع ب
مثل ميت بطلة العمل بيرين سات التي جتسد دور عطية و ا

آكدوجلير الذي يجسد دور خطيب عطية.الثاني الذي أثار اجلدل
كان مشهد إباحي آخر يجمع ب خطيب عطية ميت آكدوجلير
سلسل. وميليسا سينولسون التي جسدت دور أخت عطية في ا

تازاً منذ أن  عرضه على الشبكة في 27 الدي القى جناحًا 
اضي حيث أشاد اجلمهور بإتقان بيرين للدور كانون االول ا
هارة من معها من ومهارتها في التمثيل كما أشادوا أيضًا 
سلسل. وتدور أحداث النجوم الذين شاركوها التمثيل في ا

سلسل حول عطية التي تعيش حياة سعيدة وهادئة مع عائلتها ا
عابد في إسطنبول حتى تتوصل الكتشاف غامض في أحد ا

لتتغير حياتها تدريجيًا وجتد نفسها أمام عالم لم تره من قبل.
مثلة ميليسا سينولسون هي أحد جنوم مسلسل حب ويذكر أن ا
لإليجار حيث جسدت دور سودا ابليكجي ابنة عم عمر. أما عن
د واجلزر حيث مثل ميت آكدوجلير فهو أحد جنوم مسلسل ا ا

جسد دور أركون سيفاناوجو.
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