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ـلـتـقى االذاعي والـتـلـزيوني احـتـفى ا
ــســـرح اخملــرج والــكــاتب بـــاســتــاذ ا
قر اضـي  صالح القـصب الثالثـاء ا
احتاد االدباء والكتاب بجلسة ادارها
ـلـتـقى صـالح الـصـحن الـذي رئـيـس ا
اكد إن (جـلسة الـيوم سـتتضـمن فكرة
ــلــتـقـى وهي ان نــطـرح جــديــدة من ا
خـــمـــســـ ســؤاال ونـــضـــعـــهـــا امــام
احملــتــفى به الــفــنـان صـالح الـقــصب
وهي جتــربـة سـبق ان مـارسـنـاهـا مع
الــفـنــان الـرائـد ســامي عــبـد احلــمـيـد
والقت استـحسـان اجلمـهور واعـضاء
ــلــتــقـى والــيـوم وخـالل احــتــفــالــنـا ا
بـــالـــقــصـب الــذي هـــو عـــلم من اعالم

سرح العراق سنكرر التجربة). ا
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صـنـاعة الـسيـنـما من حـيث اإليرادات.
وشـاهـد مـئـات من كـبـار الـشـخـصـيـات
عـجب الـسينـمائيـة وجنوم الفـيلم وا
ـثلي وسـائل اإلعالم الفـيلم ومدته و
ثـالث ســــاعــــات فـي مــــديــــنــــة لــــوس
ــاضـي بــعـد أن اجنــلــوس االســبــوع ا
أحــيط الــعــمل الــسـيــنــمــائي الــضـخم
بـــســيــاج من الـــســريــة.وعـــلى بــســاط
بـنـفـسـجي وشـعـار عـمالق دوار لـفـيـلم
(أفـنـجـرز) سـار أبـطـال الـفـيـلم روبرت

{ لــوس اجنــلــوس - وكــاالت - طــرح
ـاضي فـيـلم نـهـايـة الـلـعـبـة االربـعــاء ا
(أفــنـجــرز: إنـد جـيـم) في دور الـعـرض
الـسينـمائي على مـستوى الـعالم.وكان
ــتـــخم بــنـــجــوم أفالم طـــاقم الــعـــمل ا
(أفـنــجـرز) من إنـتـاج شـركـة مـارفل قـد
تـــألــــقـــوا في الـــعــــرض األول لـــفـــيـــلم
ـنتقـمون: نهـاية اللـعبة (أفـنجرز: إند ا
جـيـم) آخـر أفالم الـسـلـسـلـة الـنـاجـحـة
الـتي تعـد أكبر سـلسلـة أفالم في قطاع

شخصيات تبحث عن صالح القصب?
ـاجـدي  عــوني كـرومي رد (خــزعل ا
عـــقــيل مــهــدي  قــاسـم مــحــمــد انــهم
الـضـيــاء الـذي اراه هـنـاك) لــتـتـوالى
بــعــده االســئــلــة ومــنــهــا: (ومــاذا عن
مــســرح الــصــورة?) رد الـقــصـب (هـو
نص كـوني ســيـمـائـي حـركي يـعــتـمـد
على حزم تتحول الى رموز دالة) ومن
ايـن بـدأ مـســرح الـصــورة? (من قـصـر
فـــرســاي وســـلـــفـــادور دالي) ومن هم
جـيل صالح الـقـصب? (فـاضل خـليل 
عـقـيل مــهـدي جـواد االســدي وعـزيـز
خــــيــــون) ومـن هــــو عــــراب مــــســــرح
قـاربة الـصورة? (آرتـوب) ومـاذا عن ا
ــســرح? (عــنــدمــا بــ الــســيــنــمــا وا
ـسـافة بـ احملـيـطـ وهو تـتـقـلص ا
حركة موت التتوقف) كلمة واحدة عن
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افتـتـحت امس االحـد الـدورة الـرابـعـة عـشرة
ـسـرح احلر في األردن من مـهرجـان لـيالي ا
ـديـنـة) ــسـرح مـفـتـاح لـقـلب ا حتت شـعـار( ا
شـاركة عـروض عربيـة وأجنـبية.وقـال مدير
ـهــرجـان عـلي عــلـيـان فـي مـؤتـمــر صـحـفي ا
لـــلــكـــشف عـن تــفـــاصـــيل الـــدورة اجلـــديــدة
(وصـلـنا  75طلـبـا للـمـشاركـة اخـتارت جلـنة
شـاهدة ومراقـبة اجلودة ثمـانية عروض من ا
ســويــســرا وإيــطـــالــيــا وجــورجــيــا والــعــراق
والـــكـــويـت ومـــصـــر وفــــلـــســـطـــ واألردن).
ــهـرجــان أيـضـا وأضـاف (يــشـمل بــرنـامج ا
ــســرح عــرض ’نــســـاء بال مالمح ‘لـــفــرقــة ا
سابقة الرسمية). احلر والـذي يقدم خارج ا
ـركز الـثقافي ـهرجـان في االفتـتاح با وقدم ا
ـلـكي الـعـرض الـسـويـسـري (حتـيـا احلـياة) ا
إخــراج أنـــدريه بـــيــجــنـــات. ويــتـــرأس جلــنــة
الــتـحــكـيم اخملــرجـة األردنـيــة سـوسن دروزة
ـمـثل السـوري قاسم وتضم فـي عضـويتـها ا
مـثلة ملـحو والنـاقد الـلبـناني عـبيـدو باشـا وا
ـمـثـلة واخملـرجـة الـتـونـسـيـة سـيـرين قـنـون وا
ـهـرجـان ـغـربـيـة بـشـرى إيـجـورك. وتـنـظم ا ا
سـرح احلر بالتـعاون مع نقابة سنـويا فرقة ا
الـــفـــنـــانـــ األردنـــيـــ حتـت إشــراف وزارة
الـثــقـافــة. وتـقــام الـدورة الـرابــعـة عــشـرة في
الـفـترة من  27نـيـسـان إلى الـثانـي من  أيار.
ـمثلة أمل دباس رئيسة اللجنة العليا وقالت ا
ــؤتـمـر الـصـحـفي (يـحـتـفي لـلـمـهـرجـان في ا
ـــرأة الـــعــربـــيــة ــهـــرجــان هـــذه الـــدورة بــا ا
ومنـجزهـا اإلبداعي).وأضـافت (حتقـيقـا لهذا
هرجـان الفنانـة مجد القصص بـدأ يكرم ا ا
والفـنانة مرام أبو الهيجـاء والفنانة رانيا فهد
من األردن كـمـا يـكـرم الـفـنـانـة سـعـاد الـعـبد
الله مـن الكـويت والتي سـتكـون ضيـفة شرف
ــهـــرجـــان (مـــلـــتـــقى هـــذه الـــدورة ويـــنـــظـم ا
الــشـــهــادات اإلبــداعــيــة - جتــارب نــســويــة)
وتـــتــحـــدث فــيه فـــنــانـــات من األردن وتــونس
ــمــثل واخملــرج ــغــرب ويــديـــره ا ولــبـــنــان وا
الـتـونـسي مـعـز الـقـديـري). كـمـا يـنظـم ورشة
ـاء) يــقـدمــهـا اخملـرج عـمـل بـعـنــوان (فن اإل
ــشـاركـة 40 الـفـلــسـطــيـني ســعـيــد سالمـة 

متدربا.

الــصــقــر) وهــالك وثــور. ويــبــدأ فــيــلم
نـهــايـة الـلـعـبـة من حــيث انـتـهى فـيـلم
ــنـــتــقــمــون: احلــرب ــاضي ا الــعـــام ا
الالنـهـائـيـة (أفـنجـرز: إنـفـيـنـيتي وور)
شاهدين فـي حيرة بعدما الـذي جعل ا
بـدا وكـأن الـكـثـيـرين من أبـطـال مـارفل
حتــولــوا إلى تــراب عــلى يــد الــشــريـر
ثـــــانـــــوس الـــــذي لــــعـب دوره جــــوش
. وفي فيلم نهاية اللعبة يخطط بـرول
األبـــطـــال الـــنـــاجـــون لـــقــتـل ثـــانــوس
ومـحـاولـة الـقـضـاء عـلى الـضـرر الـذي
أحلـــقه.وبــعـــد عــرض الـــفــيـــلم جتــمع
ـسرح وتـعـانقـوا. وقال الـنـجوم عـلى ا
إيـفـانز إنه بـكى نحـو ست مرات أثـناء
مـشاهدة الفـيلم ورد عليـه هيمسوورث
أنـــا بـــكـــيت أكـــثـــر من سـت مـــرات يــا
كــريس.أمـا الــنـجم مـارك رافــالـو الـذي
يــقـوم بــدور هـالك فــقـال إن الــعـمل في
هـذه السـلسـلة الـسيـنمـائيـة كان رحـلة
حـياتي.  واألفالم السابقة ومجموعها
 21فــيـلـمــا من إنـتـاج اســتـوديـوهـات
مـارفل الـتي تـمـلك والـت ديـزني حـصة
فــيــهــا وهي أكــبــر ســلــســلــة أفالم في
تـاريخ السـينـما من حـيث اإليرادات إذ
حـققت أكـثر من  18.6مـليـار دوالر منذ
عــام .2007 وعــلى الــرغم من أن فــيـلم

داونـي جونيور الذي يلعب دور الرجل
احلديدي وكريس هيمسوورث في دور
ثـور وكـريس إيـفـانـز الـذي يـقـوم بـدور
كـابـ أمـريـكـا والـنـجـمـتـان سـكارلـيت
جـوهـانسـون في دور األرمـلة الـسوداء
وبــري الرســون في دور كـابــ مـارفل.
وقـال بـول رود الذي يـلـعب دور الرجل
الــنــمـلــة (أنـا مــتــحـمس ألنــني أخــيـرا
ســأشـاهــد الـفـيــلم). ولم يــشـاهـد رود
مـثـله مثل بـقـية طـاقم العـمل الـنسـخة
ـنتهـية من الفـيلم جراء الـسرية التي ا
فـــــرضــــتــــهـــــا شــــركـــــة مــــارفـل عــــلى
الــعـمل.وأضــاف رود (أنه كــان يـجـوب
الــعـالم لـلـتــرويج لـلـفــيـلم كـنت أحـاول
ـكـنـة. احلـديـث عـنه بـأفـضل طـريـقـة 
والـقـيام بـكل ذلك دون مشـاهـدة الفـيلم
جتــربــة غـــريــبــة ولــذلك من الــرائع أن
أشــاهـده أخــيـرا). ومن كــبـار الــنـجـوم
الــذين حــضـروا الــعـرض األول أيــضـا
لـــيــام شـــقــيـق كــريس هـــيــمـــســوورث
ــغــنــيــة مـــايــلي ســايــرس. وزوجــتـه ا
ـنتـقمون: نـهايـة اللـعبة ويـكتب فـيلم ا
(أفـنـجرز: إنـد جـيم) سطـر الـنهـاية في
قـصة أبـطال أفـنجـرز السـتة األصـلي
وهـم الرجـل احلـديـدي وكـابـ أمـريـكا
واألرمـــلـــة الــســـوداء وهـــوك آي (عــ

نــهـــايــة الــلــعـــبــة يــخـــتــتم قــصــة
ـــنـــتـــقــمـــ فـــإن الـــعــديـــد من ا
شــخـــصــيــات مــارفل اخلــارقــة
سـتـستـمر وسـتظـهر في أفالم
جــديـدة. فـشـخـصـيـة الـرجل
الـعنـكبـوت أو سبـايدر مان
ـثال سـتـعود عـلى سـبـيل ا
لـلشـاشة الـكبـيرة في تـموز
مـن خالل فيلم سبايدرمان:
بـعـيدا عن الـوطن (سبـايدر
مــان: فـار فـروم هــوم). كـمـا
يــجـري الـعـمل حــالـيـا عـلى
جــزء ثــان من فــيـلم الــنــمـر

األســود (بالك بــانــثــر).  وقـال
كـيفن فـايجي رئـيس شركة
اســتــوديــوهــات مـارفل
(ســــتــــكــــون هــــنـــاك
بـــدايـــات جـــديـــدة.
وســـتــكــون هــنــاك
قـــصـص جـــديــدة
ووسـائل جديدة
لـالسـتمـرار لـكن
الـتركـيز يـنصب
فــي الــــــــــــــــوقـت
احلـــــــالـي عـــــــلى

نهاية اللعبة).

ــسـرح تـتــوقف احلــركـة) ومــاذا عن ا
بـبــغـداد? (جـمـيـع االبـنـيـة مــسـطـحـة)
وهل تــلــغي مـســرح الــكـلــمــة? (ارجـو
اعـادة جوهـرها الـذي اليـلغي اجلـمال
غـايرة والـصورة والـغيـاب) القـراءة ا
مـاذا عنـها? (تـبعـدنا عن الـشيـخوخة)
سرح ذائقة جـمالية? (نعم ذائقة هل ا
جــمـالــيــة وبـصــريـة وصــوريــة) كـيف
ـؤسس حـقي ـسـرح? (ا تـصف رواد ا
الـشبلـي والتـجريبـي جاسم الـعبودي
ـنـظـر جعـفـر الـسعـدي هـذه اسـماء وا
ـسـرح الـعـراقي لـكن شـكـلت خـارطـة ا
النـعرف قـراءتـها االن كـونهـا مـنسـية)
ـسرح? (لـيس هـناك مـاذا عن صنـاع ا
مــســـرح عــراقي االن مـــعــطل) هل
ـنصـور رغـبة يـثـير مـسـرح ا
بـعـمل كـبـيـر? (اليـثـيرني

هـاملت الـقصب? (هـو حـلم جمـيل كان
بودي ان ارويه لكم لكـني نسيته االن)
لك وماذا عن العاصفـة حلم جميل? (ا
ـاس ـوت عـطــيل احلب حـفـلـة ا لـيـر ا
عزلـة وحنـان) هل انت مع الـسريـالية?
(نـعم هي االنـقى عـندمـا اشـعـر بااللم)
ـــهـــمـــة? اي الـــتـــجـــارب الـــعـــربـــيـــة ا
(الــتـونــســيـة مــحـمــد ادريس وحــكـيم
حــرب) مــاذا عـن الـدرامــا تــورج? (هي
هـنـدسـة تـشكـيـلـيـة لـعـنـاصـر الـفـضاء
ـسـرح? (هـو سـحـر واحلـركـة) طـقس ا
ـــركب) ومــــاذا عن الـــتـــراث واالدب? ا
(هي قالع تـــــؤسس اخملــــيــــلــــة وهــــو
تواصل النشعر به) اجلسد في مسرح
الــصــورة? (هــو رقـم واعــداد واحلـوار
فـيه هـو رداء رقـيق) من خالل اخلـيـال
ايـن يـجـد الـقـصـب االرجتـال? (عـنـدمـا

ــــســـرح? اي شـئ) مـــاذا عن كــــتـــاب ا
(عادل كاظم يوسف العاني طه سالم
ــيـة لــو تــرجــمت اعــمـالــهم الى الــعــا
لـشـكـلت مسـرحـا مـدويا). وقـبل خـتام
ـــداخالت اجلـــلـــســــة فـــتـــحـت بـــاب ا
والــشــهـــادات بــحق الـــقــصب مـــنــهــا
غـتـرب غـالب جواد مـداخـلـة للـفـنـان ا
ـاني الـسـابق ولـوزيـر الـثقـافـة والـبـر
مفيد اجلـزائري وللفنـان عقيل مهدي.
وفي خــــتـــا اجلــــلـــســــة  تـــكـــر
احملــتــفى به بــدرع اجلــواهــري قــدمه
الـفــنـان عـقــيل مـهــدي وقالدة االبـداع
قــدمـهـــــــــا اخملــرج صــالح الــصـحن)
وتــــــــــــم الـتـقـاط الـصـور الـتـذكـاريـة
مـــــــع احملــــــــــتـــــــــفـى به
وجــــــــمــــــــهـــــــــــور

لتقى.   ا
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ــصــور الــصــحــفـي الــعــراقي اقــام مــعــرضــا لــصــوره ا
ـديـنـة الـشـعلـة حتت الـفـوتـوغـرافـيـة في الـبـيت الـثـقـافي 

عنوان (الطفولة في العراق .. الى أين?).
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الكـاتبـة واالعالمية الـعراقـية اقام
لهـا بـرنـامج ابداع ثـقـافي جمللس
االعــــمــــال الـــــعــــراقي في االردن
ــاضي حـفـال لـتــوقـيع االربــعـاء ا
كــــتــــابـــهــــا (رقـص عـــلـى جــــمـــر
الذاكـرة) بجـلسـة قدمـها الـشاعر

مأمون النطاح.
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ي االردني ضـيـفه فرع رابـطـة الكـتـاب في جرش االكاد
ـحاضرة عـنوانـها (الـوطن العربي في اضي  االربعـاء ا

العصر العثماني).
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الـفـنان الـعراقي اقـامت له دائـرة الفـنون الـعـامة اخلـميس
ـناسـبة فـوزه بجـائزة االبداع في يا  اضي حـفال تكـر ا

مجال الرسم لعام 2018 التي تمنحها وزارة الثقافة.
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الكاتـبة االردنية اقام لها احتـاد الكتاب واألدباء في عمان
ـشاعـر) وتضـمن احلفل حـفالً لتـوقـيع كتـابهـا (على قـد ا

قراءة نقدية في الكتاب قدمها األديب علي القيسي.
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ـقـبل في ـمـثـلـة الـسـوريـة تـطـل خالل مـوسم رمـضـان ا ا
أربــعـة أعـمـال درامـيــة تـتـنـوع مــا بـ الـشـامي (سالسل
دهب) و(شوارع الـشام الـعتـيـقة) واالجـتمـاعي (ناس من

ورق) و(ورد أسود).
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طرب الـعراقي الراحل  استذكره البيت الثقافي البابلي ا
بـجـلـسـة اقيـمت بـالـتـعاون مـع جمـعـيـة الـرواد الثـقـافـية -

ناسبة الذكرى الرابعة عشرة لرحيله. ركز العام  ا
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مثلة السورية تشارك في بطولة مسلسل (مسافة أمان) ا
ان سعـيد إخراج قـبل كتابـة إ خالل موسم رمـضان ا
الليث حـجو وجتسد فـيه شخصيـة صبا مدرّسـة تنتمي

ألسرة بسيطة تتصف بقوة شخصيتها.
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رأة األفـريقية ترشيـحي كسفـيرة ا
تنة جداً للـتقدير الذي تلقيته أنا 
لـعمـلى اجملـتـمعى فـى حمـلـة (إنتي
األهـم).وتـابـعت يــاسـمـ :(تــعـتـبـر
حــمــلــة (أنــتي األهم) أكــبــر حــمــلـة
ـرأة في الـعـصـر احلديث لـنـصـرة ا
ــرأة حـــيث تـــهـــدف إلى تـــمـــكـــ ا
صـحـيـاً واقـتـصـاديـاً وثـقـافـيـاً فـقـد
شاريع قامت احلمـلة بالعـديد من ا
والـفعـاليـات بهـدف تـوعيـة وتمـك
ـرأة العـربـية واإلفـريـقيـة والـدفاع ا
رأة ومنـاهضـة أشكال عن حقـوق ا
الـعـنف والـتـمـييـز حتـقـيـقـا ألهداف
ـــســـتـــدامــة .(2030 الـــتـــنـــمـــيـــة ا
واخـتـتـمت صـبـرى كـلـمـتـهـا قـائـلة:
(أعـدكم أيـضـا بـتـحـسـ عـمـلي من
خالل الــعـمـل لـلــوصــول لــكل فــتـاة
وامــــرأة في الـــقـــارة األفــــريـــقـــيـــة
ودعــونـا نــعـمـل مـعًــا من أجل عـالم

أفضل وواعد للمرأة األفريقية).
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ـــاصـي تـــنــــصـــيب  االســــبـــوع ا
ـمـثـلـة يـاســمـ صـبـري (سـفـيـرة ا
لـــلــمـــرأة األفــريـــقــيـــة) وذلك خالل
ـؤتـمـر الـعـربي اإلفـريـقـي لـتـمـك ا
ـــرأة في أحـــد فـــنـــادق الـــقـــاهــرة ا
بحـضور وزراء وشخـصيات رفـيعة
نطقة ستوى من مختلف أنحاء ا ا
الـعــربــيـة والــقــارة االفـريــقــيـة.و
ــرأة تـــكــر صـــبــري كـــســفـــيــرة ا
اإلفريقية تتويجا لنشاطها كسفيرة
حلـــمـــلـــة (أنــتـي األهم) وتـــقـــديــراً
ـرأة في جلـهـودهـا لـدعم وتـمـكـ ا
شــتـى اجملــاالت حــيث شــاركت في
عـدة فـعـالـيات ومـشـروعـات خـيـرية
ــوقع الــبــوابـة  وتــنــمـويــة وفــقــا 
بجانب تكر أكثر من سيدة أعمال
اخــــــرى. وقــــــالت صــــــبــــــرى خالل
ـها (شرف كبـير لي أن أتلقى تكر
مـثل هـذه اجلـائـزة الـهـامـة وأن يتم
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اعـلن الـفـنـان مـحـمـد رمـضـان عـبر
حـسـابه علـى موقع إنـسـتـغرام عن
ـطـرب اخلـلـيـجي نـبـيل مـشـاركـة ا
شـعـيل في غـنـاء مـقـدمـة مـسلـسـله
ـقـبل وشـارك زلـزال فـي رمـضـان ا
مــقـطع من األغـنــيـة بـاإلضـافـة إلى
ـشـاهـد اخلـاصـة بـالـعمل بـعض ا
والقى هــــذا الــــتــــعــــاون إعــــجـــاب
وتــرحــيب من قــبل عــدد كــبـيــر من
. وتعـليقًا على هذا اخلبر تابع ا
الـذي شـاركه مـحـمـد رمـضـان عـلى
مواقع الـتواصل االجـتمـاعي كتب
شـاكـرًا لـلـفنـان نـبـيل شـعـيل وقال:
(تــشـرفت بــوجـود صــوت صـديـقي
النجم الكبيـر نبيل شعيل على تتر
مـسـلـسـلي الـقـادم زلـزال )وتـعـتـبر

ــرة الــثــانـيــة الــتي هــذه ا
يغـني فيـها نـبيل شـعيل
مــــقــــدمـــــة مــــســــلــــسل
مــصـري وذلك بــعـد أن
ــقــدمــة كــان قــد غــنى ا
سـلـسل جدار والـنهـايـة 
الــقـلـب لـلــفـنــانــة سـمــيـرة
أحـــمــد عــام .2008 وزلــزال
من بـطــولــة مـحــمـد رمــضـان
والـــفـــنـــانــــة الـــعـــائـــدة من
االعـــتــــزال حال شـــيـــحـــة
بــــاإلضــــافــــة إلى مــــاجـــد
ــصــري ونــســرين أمــ ا
ومنى عبد الـغني وحسام
داغـــر وســـلـــوى عـــثـــمــان
والــــعـــديـــد مـن األســـمـــاء

األخرى.
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صرية الشابة ريهام حجاج بزواجها مثلة ا احتفلت ا
صري محمد حالوة طليق على رجل االعمال ا

الفنانة ياسم عبدالعزيز وذلك بعد فترة طويلة
من عقد قرانهما.وحضر احلفل البسيط عدد من
مشاهير الوسط الفني في مصر منهم الفنانة

يسرا واإلعالمية بوسي شلبي فيما تغيب عدد
كبير عن احلضور وذلك احترامًا للفنانة

وقع البوابة. وتعرضت ياسم عبدالعزيزوفقا 
حجاج لهجوم كبير وذلك بعد ارتباطها برجل

األعمال محمد حالوة والي كشفت بعض
صادر انها تزوجته سرًا عندما كان متزوجًا ا
من الفنانة ياسم عبدالعزيز وفور انكشاف
عالقتهما طلبت عبدالعزيز االنفصال عن

زوجها وهو األمر الذي عرض حجاج لهجوم
كبير لزواجها من زوج زميلتها.  وكانت

عبدالعزيز قد أحملت قبل فترة أن طليقها
يحاول الرجوع إليها وأنه قام بإرسال
الورود لها لتقوم حجاج بنشر
فيديو يجمعها بزوجها

يؤكدان من خالله إن ما
قالته عبدالعزيز غير

صحيح. 

ـالـيـة عـلى تـفـكـيـرك وحـسـاباتـك يوم تـطـغى األمـور ا
السعد االربعاء.
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 االمـور قد تـزداد سـوءا وتتـخذ قـرارات مـفاجـئة ولن
حتتمل أية كلمة توجه لك.
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مبـلغ مالي ال بـأس به في الطـريق إليك لـكنه لن يدوم
كثيرا في يدك .
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ــسـاء تــتــحـسـن األمـور قــلــيال مع بــقـائــهـا دون في ا
طلوب. ستوى ا ا
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ـسـاء عـلـيـك بـاسـتـغالل هـذا ـتــازة هـذا ا الــعـاطـفـة 
ن حتب . الوضع لتقوية عالقتك 
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الـكل يـريـد ان يـسـتـمع آلرائك انت مـحط كل األنـظـار
اليوم. 
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تـعـبر بـكل بـراعـة عن مشـاعـرك ومن دون خـوف .يوم
السعد الثالثاء.
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عــلــيك أن ال تــرتــبك و أن ال حتس بــالــرهــبــة  اتــخـذ
خطوات جريئة و آراء قوية .

Íb'«

ـنـزل إلراحـة ـســاء جـيـد لـكـنك تــفـكـر بـالـبــقـاء في ا ا
نفسك.رقم احلظ .2

bÝô«

 اتـبع حــدسك فـهـو لن يــخـذلك. الـعـمـل يـأخـذ الـوقت
الكبير من حياتك.

Ë«b «

ـشي كــمــا تــريـد أوضــاعك ســيــئــة جـدا وال شـيء 
واليوم ال يختلف كثيرا.

¡«—cF «

 احلب الـذي تــكـنه لـلــحـبـيب ســيـجـد اخــيـرالـطــريـقـة
ناسبة كي يظهر و يعبر عن نفسه . ا

 u(«

Âu−M «Ë X½√WFzUC «  WLKJ «

طلوبة :بلد أسيوي من  9أحرف) (الكلمة ا
هـانـوي  –بـانـوكـوك  –طــهـران سـنـغـافـورة  –اسـالم اباد  –نـيـودلـهي  –طـوكـيـو  –بـك –
جـاكـرتـا  –فـيـتـنـام  –الـهـنـد  –الـيـابـان  –الـص  –ايـران تـايـلـنـد  –سـيـريـالنـكـا- مـالـيـزيا
–الباكستان  –هوجن كوجن  –شنغهاي  –كوريا  –سومطرة  –سايكون  –شرق آسيا  –عد.

qH²% ÃU−Š ÂUN¹—

…ËöŠ s  UNł«ËeÐ

ياسم صبري

¡UMG  bOFÝ ÊUC —

‰«e “ W bI  qOFý

لصق الترويجي للمنتقمون ا
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