
…dOš_« q³11

www.azzaman.com

ÍdB½ W U √

 ”bMN*UÐ ‰eG²ð

dO³J « XO³ « w  W —UA*« s  —c²Fð Ê«b¹uÝ

WOŠ«dł WOKLŽ ¡«dł≈ dE²MðË vHA² *« qšbð ÂUG½√

ÊU e « ≠ …d¼UI «

ــصــريـــة لــقــاء ـــمــثــلـــة ا أعـــلــنت ا
ـشاركة في سويـدان إعتـذارها عن ا
مـســلــسل الــبـيت الــكــبـيــر  بــجـزئه
ــقــرر إنـطالق تــصــويـره الــثالث وا
قــريــبـاً وذلك بــعـد إنــتـهــاء اخملـرج
ـــصــــري مــــحــــمـــد الــــنــــقــــلي من ا
حتــــضــــيــــراته ووضـع اخلــــطـــوط
الـعريـضـة لألحـداث.ويعـمل الـنـقلي
حـالـيـاً علـى التـحـضـيـرات اخلـاصة
سـلسل بعد 4 باجلزء الـثالث من ا
أشهـر من التـوقف وقد بـدأ صناعه
في جــلــســات الــعـــمل. كــمــا يــعــمل
مـثل الذين النقـلي على إختـيار ا
سيقدمون الشخصيات اجلديدة في
أحـداث اجلـزء الـثـالث مع مـراجـعة
الــــســـيـــنــــاريـــو ووضـع اخلـــطـــوط
الـعـريـضـة لألحـداث وذلك تـمـهـيـداً
لبدء التصوير أواخر العام احلالي
ـقـبل. لـعـرضه قـبل شـهـر رمـضـان ا

WO∫ طلبة الفنون يقدمون عرضاً مسرحياً في ختام تأب أستاذهم UF
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تغزلت الـفنانة السورية أصـالة نصري بالفنان
هـندس عـلى هـامش حفـلهـما الـعـراقي ماجـد ا
ـوسم الـريـاض فـقـام األخـيــر بـتـقـبـيل يـدهـا
نتيـجة الثناء الذي سمـعه من النجمة السورية.
ــهـــنــدس وقــالت أصـــالــة إن صـــوت مــاجـــد ا
يـجـعـلـهـا تـبـكي مـضـيـفـة (أنـا أحب أمـزح مع
ـهـنـدس وهـو أيـضًـا كـذلك فـنـضـحك كـثـيـرًا ا
ونبـكي كثـيرًا أو أنـا التي أبـكي كثـيرًا ألن هو
الله يسـامحه تركيبة شخصيته منضبطة تمامًا
ــتـلـكـهــا) وتـابـعت الــفـنـانـة ـوهــبـة الـتي  مع ا
ـهــنـدس نــقـيـة الـســوريـة (شــخـصـيــة مـاجــد ا
وراقـيـة ودومًـا مــا أجـد ذوقه عـالـيًـا وهـو كـر
الـنـفس وطـيـب لـدرجـة أن األشـيـاء الــبـسـيـطـة
يقـوم بهـا بكل الـكرم وكل الـطيـبة وأنـا أعشق

صوته ألنه أكثر صوت بإمكانه أن يبكيني).

صرية أنغام إحدى ا
ـــــســــتــــشـــــفــــيــــات ا
اخلـــاصــة بــالـــقــاهــرة
لــلـــخــضـــوع لــعــمـــلــيــة
جراحـيـة في الـكلى وذلك
بعد شعورهـا بحالة إعياء
شـــديــــدة خالل الــــفـــتـــرة
ــاضـــيـــة.وقــال مـــصــدر ا
مـقـرّب من الـفـنـانـة أنـغـام

فـي تــصــريح صــحــفي إن (زوجــهــا
ــوســيـقي أحــمــد إبــراهـيم ــوزّع ا ا
ـســتــشــفى ويــتـابع يـرافــقــهــا في ا
حــالـتــهـا مـع األطـبــاء خـاصــةً أنـهـا
خضـعت لفحـوصات عـدة على مدار
ـصدرُ أن .وأكّد ا اضـيـ اليـومـ ا
الفـنان محـمد الشـرنوبي وخطـيبته
رانـــدا ريــاض وهي مــديــرة أعــمــال
أنـغام حـرصـوا كـذلك على الـتـواجد
بـــجــانـــبــهـــا عــلى مـــدار الــيـــومــ

واساتها في محنتها.

الى ذلك وبــعـد أن صــدمت الـفــنـانـة
ـعـتـزلـة شهـيـرة اجلـمـهـور بـسبب ا
ظــهــورهــا من دون حــجــاب مــا دعـا
ابنها عمرو محمود ياس للتعليق
وقــال (إنه ال أحـد يــحق له الــتـدخل
في قـرار والـدته بـخـلع احلـجـاب أو
الـــعـــودة الرتـــدائه).وأضـــاف(حـــ
قــررت والـدتي ارتــداء احلــجـاب في
بدايـة الـتسـعيـنيـات لم يتـدخل أحد
مـنـا في قـرارها  بـالـتـالي لـيس لـنا
أن نــــتـــدخـل في قـــرارهــــا حـــالــــيـــا
بخـلعه). وكـانت الفـنانـة شهـيرة قد
تــعــرضت لــهــجــوم شــديــد بــســبب
خــلــعــهـا احلــجــاب حـتـى ان بـعض
وضوع منهن الفنانات علـقن على ا
عــــفــــاف شــــعـــيـب الــــتي قــــالت في
تـصـريـح عن خـلع شـهـيـرة وسـهـيـر
رمـزي لــلـحـجـاب: (جـايـ تـخـلـعـوا
احلجاب في السن دا?). على صعيد
آخر وفي سريةٍ تامةٍ دخلت الفنانة
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بـعـد أن أثـار الـنجـم التـركي جـان يـامـان جدالً
كبـيراً بسبب تـصريحـاته حول ضرورة وجود
ـمثـل في الدرامـا وعلّقت رغبـة جنسـية ب ا
ـيـر حبـيـبة مـثـلـة التـركـيـة بسـتـيـمسـو أوزد ا
يـامـان الـســابـقـة عـلى كالمـه في تـصـريـحـات
ـكــنـني قـول الـكـثـيـر صـحــفـيـة لـهـا وقـالت: (
لــكـني لن أقــول شيء.. إنه وضع فـيه احــتـقـار
ــثل نــفــسه). وكــانت لــلــمــرأة وكـل شــخص 
في بستـيمـسو قد أعـلنت إنفـصالهـا عن يامان
عـــام  2017 وذلـك أثـــنـــاء جتـــســـيـــد دوره في
مسلسل البدر والذي حقّق جناحاً كبيراً وقت
عرضه. يُـذكر أن آخـر أعمـال يامـان مسـلسل
ـير. ـيت أوزد ـبكـر مع الـنـجـمـة د الـطـائـر ا
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الك وسـيقية  قـدم التهاني  مديـر عام دائرة الفـنون ا
ـوسـيقـية  والـتـعبـيـرية وافـتتح مـدرسـة بغـداد لـلفـنون ا
ـنـاســبـة الـذكـرى الــسـنـويـة مـعـرضـهــا الـفـوتـغــرافي  

لتاسيسها.
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ـوسـيقـار والـعـازف الـسوري  ا
وسـيقية الـغنائية قدم األمـسية ا
انـــــكــــســــارات الــــتـي عــــكــــست
ـوسـيـقي مع مـراحل مـشـروعه ا
األصـدقــاء في مــسـرح الــدرامـا

بدار االسد.
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اخملرج السينمائي العراقي خطف مؤخرا جائزت من
مهـرجـان القـاهـرة السـيـنمـائي الـدولي عن افضل اداء
تـمـثــيـلي وافـضل فـيــلم وكـادر الـفـيــلم يـهـدي اجلـوائـز

الرواح شهداء العراق.
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اجنــز لـوحـة من اخلـزف الـفــنـان الـتـشــكـيـلي االردني 
ـؤمل ان تزين جتـسد الـتـعـلـيم االردني وتـطـوره ومن ا
اللـوحة التي يبلغ طولهـا اكثر من مترين وبعرض ثالثة

امتار بوابة جامعة عمان.
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ـتاحف السـوري اكد تعـرض موقع ع مديـر اآلثار وا
دارة في منـطقـة عفـرين بريف حـلب لتـدميـر هائل ناجت
عن الـتـنـقـيبـات غـيـر الـشـرعـية الـتي تـقـوم بـهـا الـقوات

التركية.
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ـثال عن وزارة الـتربـية ي العـراقي  انـتخب  االكـاد
في الـلـجـنـة الـوطــنـيـة لـلـمـوسـيـقى الـعـراقـيـة في وزارة

الثقافة.
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ي االردني  قـــدم مـــحـــاضـــرة بـــعـــنـــوان اي االكــــاد
فاضـلة ب الـلغات وذلك مسـتقبل لـلعربـية في ضـوء ا
ناسبة اليوم في افتـتاح مجمع اللغة العـربية االردني 

ي للغة العربية. العا
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نـتخب العـراقي الوطني بلـعبة السـنوكر حصل العب ا
يدالـية الذهبيـة في بطولة مـسقط الدولية مؤخـرا على ا

بسلطنة عمان.
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من اآلن ويحضّر نفسه حلفل ليلة رأس
الـسـنة الـتي يُـعتـقـد أنه سيُـحـييـها في
الـقــاهـرة كــمـا يــضع في نــفس الـوقت
اللمسات األخيـرة على ألبومه الغنائي
الـكامل الـذي سـيُطـرح في األيام األولى

من  2020من قبل روتانا.
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يــعـــيشُ الــفـــنــان الــلـــبــنـــاني عــاصي
احلالنـي حــالــيــاً إجــازة نــقــاهــة بــعـد
الـعـملـيـة اجلراحـيـة التي أجـراهـا قبل
أيـــام لــســحب (أســيـــاخ) حــديــد بــعــد
اإلصــابــة الــتي تـعــرّض لــهــا نـتــيــجـة
وقـوعه عن حصـانه في شهـر سبـتمـبر
ــاضـي وقــيل وقــتـــهــا بــأنه قــد جنــا ا
بـأعـجــوبـة. وكــان اإلعالمي الـلــبـنـاني
عروف جمال فيـاض قد كشف وقتها ا
عـن أن عـاصي وابـنه الـولــيـد كـانـا في
نزهـةٍ عـلى جوادين من جـياد مـزرعته
فـتـعـثّـر حصـان عـاصي فـسـقط األخـير
أمـامه لـيـسـقط احلـصـان فـوق فـارسه
وهـــنـــا ارتـــطـم خـــد عـــاصي األيـــســـر
بــــاألرض بـــعــــدمــــا ســـقـط عـــلـى يـــده
اليسـرى ثم ارتمى احلصـان بكل ثقله
عـلـيه ضـاغـطًــا عـلى الـرقـبـة والـقـفص
الــصـدري نُـقـل بـعـدهــا لـلــمـســتـشـفى
وبقي عاصي غائبًـا عن الوعي ليوم
مـتــتـالـيــ ثم اسـتــفـاق من غـيــبـوبـته
علومات فإن فاقدًا الذاكرة. وبحسب ا
عـاصي احلالني يـعـود بعـد أسـبـوع
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ـشـهدين من بـطولـة القـدير تنـتهي 
عـبــد الـسـتـار الـبــصـري والـفـنـانـون
فاطـمة الـربـيعي وطه عـلوان وسـناء
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بــعــد ست ســنــوات من حــجــز فـيــلم
ـــســرات مــحـــمــد شـــكـــري جــمـــيل ا
واالوجاع  في شركة كرييتف فورس
في طهران بـسبب عدم تـسديد اجور
اكـمــال الـفـيــلم وبـجـهــود كـبـيـرة من
ـسـرح احـمد مـديـر عام الـسـيـنـما وا
ـســتـحــقـات حــسن مـوسى  دفـع ا
واكـمـال الـفـيـلم في االسـتـديـوهـات .
وسبق للفيلم ان مر بظروف عصيبة
مـنـهـا سرقـة الـكـامـيـرا السـيـنـمـائـية
الـــوحــيــدة في الـــعــراق ومــحــاولــة
تـهـريـبـهـا عـبـر كـردسـتان إلـى إيران
قــبل إلــقــاء الــقــبض عــلـى الــسـارق.
والــفـيــلم مــأخــوذ من روايــة بـاالسم
نفسه للـروائي العراقي الراحل فؤاد
الــتــكــرلي.. و كــتـب الـســيــنــاريــو له
الـدكتـور ثـامـر مهـدي وجتـسد ادوار
الفـيلم نـخبة كـبيـرة من الفـنان من
بينهم الفنان الـشاب محمد البصري
والــــذي يـــلــــعب دور تــــوفـــيـق بـــطل
الروايـة طيـلـة احداث الـفيـلم قبل ان
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أعلنت الفـنانة اللـبنانيـة دانا حلبي خـطوبتها
بـنشـرها صورةً عـبر صفـحتـها في فيـسبوك
تُـظــهـر فـيـهـا يـدهـا فــوق يـد عـريـسـهـا وهـمـا
مُرتديـان خا اخلطوبة.واكتفت حلبي بنشر
الــصـورة دون أي تــعــلـيق أو تــوضــيح حـول
اخلـطـوبـة كـمـا لـم تـكـشف الـصـورة عن أي
تـفــاصـيل تـخـصّ الـعـريس وهـويــته وشـكـله
وتفاعل جـمهور الفنانـة مع الصورة مُبارك
ــزيـد من لـهــا مـطــالـبــيـنـهــا بـالــكـشف عن ا
التفـاصيل حـول عريسـها وهويـته وشكله.إال
عنية بأخبار أن عددًا من الصفحات الفنية ا
ـشـاهـيـر عـبـر السـوشـيـال كـشـفت بـحسب ا
مــصــادر خــاصــة أن الــعــريس هــو الــفــنـان
ـنعـم عمـايـري طـلـيق الـفـنـانة الـسـوري عـبـدا
السـوريـة أمل عـرفـة ووالـد ابنـتـيـهـا.وبـالرغم
مـن عدم تـأكيـد اخلبـر إال أن هـوية الـعريس
شكّلت صـدمة كبـيرة لدى اجلمـهور العربي
لــعــدم وجــود جتـانـس بـ الــنــجم عــمــايـري
وعـروسـته الــتي تـصـغــره بـسـنــوات كـثـيـرة
ويـنـتـظـر اجلــمـهـور خـروج الـفـنـان الـسـوري
بـتـصريـح واضح يؤكّـد أو يـنـفي هـذا اخلـبر

. الذي اعتبروه صدمةً

ســلــيم وطــارق شـاكــر وخــلــيل عــبـد
الـقــادر وحـيـدر مــنـعـثــر وزهـرة بـدن

وعسل عماد.
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قالة; فاعجبتني: كتب احد االساتذة هذه ا

يقـول األسـتاذ: شـاهدت مـقطع فـيديـو لـطالب ثانـوية عـراقيـ يسـيرون
وراء احـد أسـاتذتـهم ويـهـتفـون بـإسـتهـزاء ( هـيه هـيه تـعلـيـمـكم فاشل)
فتـذكـرت قصـة السـلطـان قابـوس بن سـعيـد سلـطان عُـمان حـيث عُرِفَ
ـطـار قط عــنه أن لـديه بــروتـوكـوالً خــاصـاً به وهــو أنه لم يـذهب إلـى ا
السـتقـبـال شـخصـيـات من أي بلـد ولم يـكـسر هـذا الـتقـلـيد إالّ عـنـدما
اسـتــقـبل رئـيس الـهـنـد في نـهـايــة الـثـمـانـيـنـات شـانـكـار ديـال شـارمـا
وتـعـجب رجـال حـكـومتـه ورجال اإلعالم عـنـدمـا شـاهـدوه يـصـعـد سلم
الطائرة ويعانق الرئيس قبل أن يقـوم من مقعده ونزل معه متشابكي
األيدي ومـا إن وصال إلى السيـارة حتى أشـار السلـطان لـلسائق أن
يبتعـد وفتح البـاب األمامي بنفـسه لرئيس حتى جـلس وحل هو مكان
الـسـائق وأخـذ يـقود الـسـيـارة حـتى وصل به إلى الـقـصـر الـسـلـطاني.
وفي وقت الحق عـنــدمـا سـأل الـصـحـافـيـون الـسـلـطـان عن سـبب ذلك
ـطـار السـتـقـبـال الـسـيـد شـارمـا ألنه كـان أجـاب قـائالً: لم أذهـب إلى ا
رئيساً للهند ولكنني ذهـبت ألنني درست في بونا بالهند وكان السيد
شـارمــا هـو أسـتـاذي الــذي تـعـلـمـت مـنه كـيف أعــيش وكـيف أتـصـرف
صاعب وحاولت أن أطبق ما تعلمته منه عندما قُدرَ لي وكيف أواجه ا
أن أحكم. وهـذا التقـدير هـو الذي أثار إعـجابي من تـصرف السـلطان.
وال يـقل عنه إعـجابي بـالـرئيس الـروسي بـوت عـندمـا شاهـد مـعلـمته
الــعـــجــوز بـــ حــشـــد من الـــواقــفـــ فــمـــا كــان مـــنه إالّ أن خــرق
الـبـروتـوكـول وسط دهـشــة مـرافـقـيه وحـراسه وذهب إلى مـعـلـمـته
وعانقـها وعانـقته وهي تـبكي وأخذهـا وهي تمشي بـجانبه وسط
إعجاب احلضـور وكأنهـا ملكة.  كـما وأعجبـني موقف الرئيس
الــتــركي أردوغــان عــنـدمــا كــان في زيــارة يـجــريــهــا إلحـدى
نـاسـبة ـدارس بالـشق األوروبي من مـدينـة إسـطنـبـول  ا
بـدء الـعـام الـدراسي اجلـديـد حـسب مـوقع تـرك بـريس
اإلخبـاري. وعنـد دخـوله إلحدى الـفصـول الدراسـية
أرادت معـلمة الـفصل تـقبيل يـد الرئـيس التركي إال
أن أردوغـان رفض ذلك وقـال أنت مـعـلـمـة ومن غـيـر
عـلمة ناسب أن تـقبـلي يدي. ثم توجـه أردوغان إلى ا ا
والــطالب احلــاضــرين قــائالً: ال تــقــبــلــوا يــد أحــد سـوى
آبـائكـم وأمهـاتـكم وأسـاتـذتكم. وقـد جـاء في األثـر أن مُـعلم
ــأمـون: لِمَ ــأمــون ضــربه بــالـعــصــا دون ســبب فــســأله ا ا
علم: اسـكت. وكلما أعاد عليه السؤال ضربتني?! فقال له ا
ــأمـون كــان يــقــول له: اســكت وبــعــد عـشــرين ســنــة تــولى ا
علم فـلما حضر اخلالفة عندها خـطر على باله أن يـستدعي ا
علم: "ألم تنس?! اذا ضربتني عـندما كنت صبيـاً?!فسأله ا سأله: 
ــعـلم وهـو يــبـتـسم: حــتى تـعـلم أن فــقـال: والـله لم أنس فــرد عـلـيه ا
ـظـلـوم ال يـنـسـى وعـاد يـنـصـحه قـائالً: ال تـظـلم أحـداً فـالـظـلم نـار ال ا
تنطـفئ في قلب صاحـبها ولو مـرّت عليه األعـوام. إحترمـوا من علمكم
علمات في شتى بقاع االرض. علم وا أيها الطالب. حتية إلى كافة ا

{ عن كروب واتساب
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ـــعــهــد ــســـرح الــدوار  اقـــيم عـــلى ا
الـفنـون اجلمـيلـة الدراسـة الصـباحـية
ي حمـيد حـفل تأبـ الـفنـان واالكـاد
الـــشـــريـــفـي وذلك صـــبــــاح الـــثالثـــاء
ـنــصـرم وبــحـضــور عـدد من زمالئه ا
واصــدقــائـه وطــلــبــته  وشــهــد حــفل
عهد التاب الذي اقيم بـرعاية مدير ا
ريــاض شـــكــري قــراءة اي مـن الــذكــر
احلكيم ومن ثم قراءة سـورة الفاحتة
سـرحـية بـعـدهـا كلـمـة قسـم الفـنـون ا
بــوصـــفه اســتــاذا في الـــقــسم قــرأهــا
رئـيس الـقـسم امـجـد زهـيـر قـال فـيـها
(صباح حـزين آخر يضاف لـهذا العام
احلــزين حـيث فـقـدنــا فـيه اهم اعـمـدة
سرح العراقي ومنهم الراحل سامي ا
عـبـد احلــمـيــد  فـاضل خـلــيل  سـعـد
الــسـمـرائي وآخـرون وهــانـحن الـيـوم
نـؤبن مـعـكم الـراحـل الـصـديق حـمـيـد
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الــشــريـفـي الــذي عــرفــنــاه مــجــتــهـدا
وسـيـبـقـى رمـزا بـابـلـيــا عـلى بـوابـات
ـسيرة مـعهدنـا وبكل تـاكيـد سنـكمل ا
الــتي بــداهــا الـشــريــفي). وفي كــلــمـة
ديـر الفني عهـد التي الـقاها ا ادارة ا
ـار الـعـمـار قـال فـيـهـا (كـان الراحل ا
ـسـرحـيـة احـد اعـمـدة قـسم الــفـنـون ا
عـهد مـنذ وهو االبـن الذي تـربى في ا
كـــان طــالــبـــا حــيث قـــدم عــدة اعــمــال
ا مسـرحية والف الـعديد من الـكتب 
ـــســـرح وشـــاعـــريــة يـــخـص تـــاريخ ا
هله سرح ولـالسف لم  االيقـاع في ا
ــرض الكــمــال مـســيــرته الــتــربــويـة ا
والفنية واليوم لنا شرف ان نقدم هذا
تواضع لروحه ),وقال الفنان احلفل ا
الرائد عـزيز جبـر احد زمالء الراحل (
مـســرح احلــيــاة واحــد وكــان الـراحل
ســــعــــيــــدا ويــــحـب احلــــيــــاة وروحه
الـطـاهــرة تـلــتف حـول هـذه اخلــشـبـة
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ـــســـرح الـــدوار حـــيث  الـــنـــقــاش ا
سرح الدوار وتقد مقترح بتسمية ا
بـاسم مسـرح حـميـد الشـريـفي تقـديرا
سـرحية جلهـوده ومسيـرته الفنـية وا
الــتـي انــتــعــشت في مــرحــلــة حــيــاته

سرحية).  ا
وبـعـد حفل الـتـاب قـدم الـفنـان جـبار
محيبس عرضـا مسرحيا حتت عنوان
(الدرويـش حمـيد مـريوش يـتوهج في
فــضـاءات نـصب احلــريـة) وهـو نص
ـطـافئ واهل يـؤكــد فـيه (ان عـمـال ا
الـتكـاتك تـبـحث عن حمـيـد اين هو
ـــســرح صـــبــاحــا شـــاهــدته في ا
يـدرس طلـبته هـل سافـر بعـيدا?
شارك في التظاهرات حتى ينقذ
نفـسه من هذا اخلـراب والعذاب
ــا نـره ولم نــراه وصـار وحـده ر
ـــوت لـم يـــقــدر ـــاذا مـــلك ا وطن و
ظــروفه فـــاين انت يـــاحــمــيــد?).

الـتي جتـمعـنا الـيـوم ومنـذ كـان طالـبا
مع اقرانه كالفنان جبار جودي  طالل
هـادي وغـيــرهـمــا تـغـلب عــلى مـرضه
لـيـكـمـل شـهـادة الــدكـتـوراه وجنح في
ذلـك حـيث عـرفـنـا الــراحل يـحـمل نـبال
وخلقا وبساطة في احلياة واتمنى ان

يـــطــــلق اســــمه
عـــــــــــــــــلـى

وقـدم طـلـبـة مـعـهـد الـفـنـون اجلـمـيـلـة
عـرضا اخـر بعـنوان (قـمصـان بيـضاء
ــســـتــقــبـل) تــالــيف تــرسم اشـــرعــة ا
واخـــراج الــطـــالــبـــ صــافـي حــســام
ـســرحـيـة ووحـيــد سـعـد الــذي قـال (ا
تتحدث عن قضية وطن من خالل فتاة
تـمــثل هــذا الـوطن الــذي تــعـرض الى
مــآس وحـرمـان وتـســلط الـضـوء عـلى
مايجري الـيوم من وجع عراقي شامل
وشـخـصيـات الـعـرض كل واحد مـنـها
ــدة مــحـددة لــكن في يــؤدي مـشــهــدا 
الــنـــهــايـــة يـــبــقـى االهم هـــو الــوطن.
والشـخصيـات هم اديان خضـر احمد
جــبــار  عــلي عــبــاس  فالح حــيــدر 
ســعـدمــحـمــد  عــلي جـمــيل  حــسـ
حيدر  مـجتبى عـدنان  عبـد الله عبد
االمير وحارث حـيدر واالشراف الفني
جلبار محيبس واالشراف العام امجد

جان يامانزهير).
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سرات واألوجاع) مشهد من فيلم (ا

أنغام 

عاصي احلالني

ــنــغــصــات وال تــأخُــذ األمــور عــلى حــاول تــمــريــر  ا
أعصابك في العمل.

qL(«

ربح و مصاحلك يجب علـيك االختيـار ما ب عمـلك ا
اخلاصة.رقم احلظ.2
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ُغامرة وال تضع حاول أن تكـون وسطيًا وابتـعد عن ا
نفسك فى مكان للمُخاطرة.
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 أحـيـانـا يـضـعك قـدرك أمــام اخـتـيـارات لـتـتـمـكن من
تخطي كل الصعاب التي ستقابلك.
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حـافظ علـى صحـتك بـالـتنـزه فى الـهـواء الـطلق إذا لم
ارسة الرياضة. تتمكن من 
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اذا حـدث و انـفجـرت في وجه احملـيطـ بك فال تـقلق
فالكل يقدر ظرفك.
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ـــرونـــة  وضـع في خـــطـــتـك تـــنـــاول األكل الـــتــــزم بـــا
الصحى.رقم احلظ.9
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 عليك الذهاب في رحلة لتغير اجلو و تهدئة أعصابك
يوم السعد االربعاء.
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حــدوث تــغــيــرات إيــجــابــيـــة وإســتــقــرار فى حــيــاتك
العاطفية يوم السعد االربعاء.
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ط حــيـاتك يـجب ان انت في حـاجــة مـاسـة لـتــغـيـيـر 
كان لبعض االفكار اجلديدة . تترك ا
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ــنــاسب فـى حــالــة إذا كــنت ــا جتــد الــشـــخص ا ر
أعزب.رقم احلظ .5
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ستقع في ورطـة في العـمل بسبب لـسانك الـسليط لن
تكون في مزاج جيد.

 u(«

Âu−M «Ë X½√WFzUC « WLKJ «

حـاول شـطـب حـروف الـكــلـمـات
داخل الــشــبــكــة حــيث مع احلل
الـصـحــيح حتـصل عـلى حـروف
ــطـلـوبـة:(اسم تـشـكل الــكـلـمـة ا

دينة عربية): قد 
اعــصــار  –عــواصف - ريــاح –
فيضان  –هزة  –ثلوج  –بركان

 –زلزال  –امواج  –طقس –
نــــشـــــرة جـــــويــــة  –احــــوال –
ــريخ – اســتــقـرار  –كــوكب  –ا
ـشـتري  –الـزهرة – عـطارد  –ا
الـشـمس  –قـمـر  –مد  –جزر –
جنوم  –دورة  –مذنب  –غاز –
اوزون  –اكــســجــ  –هـــواء –
مـاء  –سـمـاء  –يـوم  –أبـراج –

ليلة  –غسق.
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