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ـاضــيـة  الـدورة اخـتــتـمت اجلـمــعـة ا
ـهــرجـان الــسـيــنـمــا ضـد اخلــامـســة 
االرهــــاب في اربــــيـل بــــعــــد تــــواصل
ـدة  4أيـام الــذي يـطـرح فــعـالـيــاتـهـا 
مـــعــاجلــات لــظـــاهــرة اإلرهــاب حــول
ـشـاركــة الـعـديـد من االفالم الــعـالم 
الـــكـــرديــة والـــعـــربــيـــة.وقـــال مـــنــظم
ـــهــرجـــان شــاخـــوان عــبـــد الــله في ا
تـــصــريح ان ( 41فــيـــلــمـــا شــارك في
هرجـان أغلبهـا من العراق بضـمنها ا
 21فــيـلــمـا كــرديــا وأخـرى من مــصـر
ـغـرب و ان وسـوريــا وبـريـطــانـيــا وا
 150ضــيـفـا من اخلــارج شـاركـوا في
ـــهــــرجـــان).و أفــــاد عـــبــــد الـــله ان( ا
ـهـرجـان لـيس بـرعـايـة حـكـومـيـة او ا
خــاصــة بل  بــدعم من قــبل عـدد من
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الــلـبـنــاني وخـصـوصــا األنـدرجـراونـد
بكل تنوعاته من اجلاز إلى اإللكتروني
والـكـهـربـائي وغـيره مـسـتـضـيـف 25
فـنانا لبنانيا في  16مـكانا مختلفا في
ـسـرح يسع بـيـروت).وتـابعت قـائـلة (ا
حشروا 750شخصا فيما حضر  350
ـسرح أنـفـسـهم وقوفـا وتـوزعوا بـ ا
ـدخـل والــدرج والــقــاعـة األســاسـي وا
ـــــهـــــرجـــــان اجملـــــاورة). وواجــــــهت ا
صـعـوبـات مـتـعـددة حـتى خـرج لـلـنـور
ــظــاهـرات تــمــثــلت فـي الــبـدايــة فـي ا
احملـلية والضغوط االقـتصادية والحقا
انـتـشـار فـيروس كـورونـا الـذي تـسبب
ـــؤســســات في تـــعــلـــيق الــدراســـة بــا
ـــدة الــــتــــعــــلــــيــــمــــيـــة فـي لــــبــــنــــان 
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انـطـلـقت فـي مـسـرح زقـاق بـالـعـاصـمة
الـلـبنـانيـة بيـروت الدورة الـسابـعة من
مــهـرجــان (بـيــروت انـد بـيــونـد) وسط
حـضــور جـمـاهـيـري الفت غـلـبت عـلـيه
فـئة الشباب بعد تأجيل نحو الشهرين
بـسـبب عـوامـل سـيـاسـيـة واقـتـصـادية
وصـحية.ورغم تأجيله من كانون األول
إلـى شـبــاط وتــعـديل بــرنــامـجـه تـدفق
ــــوســـيـــقى والــــفن حلـــضـــور هـــواة ا
ــوســـيــقي االفـــتــتـــاح الــذي أحـــيـــاه ا
الـلـبـنـاني الفـرنـسي بـشـار مار خـلـيـفة
وألــهب احلـدث حـمـاسـا.وقـالت مـديـرة
ـــهــرجـــان أمــاني ســـمــعـــان (لم يــكن ا
مـتوقعا هذا العدد الهائل من احلضور

لبناني وأجنبي ـتنوع  ا
وعــــربـي الــــذي حتـــدى
الـظـروف كـافـة لـيـحـتفل
ـــوســـيـــقى وحـــريــة بـــا
الـتعـبير والـترفيه وهي
ـــــهـــــرجـــــان أهــــــداف ا
أســــــاســـــا).وأضــــــافت
(أصـررنـا على مـجانـية
الــدخــول اسـتــثــنـائــيـا
هـــذا الــــعـــام لـــنـــتـــيح
لــلـجـمــيع االسـتــمـتـاع
ــــوســــيــــقى ودعم بــــا
ــوســـيــقي ـــشــهـــد ا ا

شاركة اخليرين ).و عرض األفالم ا
في سـيـنـما امـبـايـر بفـامـيـلي مول في
اربــيـل.وتــمــيــزت مــشــاركــات الــدورة
اخلامسة بعرض أفالم حتاكي قضايا
اجــتــمــاعــيــة تـمــثـل أوجه مــخــتــلــفـة
لإلرهـــاب بـــيــنـــهـــا الـــعــنـف األســري
ـرأة وقـضـايـا تـتـعـلق والـعـنف ضـد ا
بـالـفـكـر واالقـتـصاد.. ومـن ب االفالم
هـرجان  : (ذي الـتي  عرضـهـا في ا
شــوت) لـــلــمـــخــرج عـــبـــاس هــاشم و
(مـفقـود) للمـخرجـة شمس الـضحى و
و (جـيـتنك بـاك) خملـرجه خدر مـحـمد 
(اي ويـل وايت) اخــــــراج مــــــحــــــمــــــد
و (الـشـارع) خملـرجه مـازن شـيــرواني
و( فــايـنل كــول) خملـرجه شـيــربـيــاني
عـــبـــاس هــــاشم و (ســـبـق صـــحـــفي)
و لــلــمـــخــرج بــيــتـــر فــؤاد من مــصــر
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هرجان محورها اإلرهاب ULMOÝ∫ ملصقات أفالم شاركت با

{ طـوكـيـو - وكاالت  –أغـلـقت مالهي ديزني
اضي ابوابها وقالت الند في طـوكيو السبت ا
الهي الــشــركــة الــتي تــتـولـى تـشــغــيل هــذه ا
ــتــنــزه الــتــرفــيــهي ــاضــيــة ( إن ا اجلــمــعــة ا
الشـهير سيغلق أبوابه اعتبارا من يوم السبت
وحتى  15آذار في ظل تـفشي فيروس كورونا
في الـيــابـان).وأضـافت شـركــة أوريـنـتـال النـد
(أنه ســيـتم أيــضــا إغالق مـتــنــزه ديـزني سي
اعتـبارا من الـسبت).ويـأتي القـرار بعـدما دعا
رئيـس الوزراء الياباني شينزو آبي إلى إغالق
ـــدارس لــلــحـــيــلـــولــة دون انـــتــشــار جــمـــيع ا
الـفـيـروس. وحثت احلـكـومـة أيضـا عـلى إلـغاء
. دة أسبوع التجمعات الكبيرة أو تقليصها 

مـوسـيقـيـة شعـبـية في لـبـنان وسـوريا
غرب ومصر وفلسط ومن ثقافات وا
ولـــهــجـــات مــتــعـــددة مــثـل الــنـــوبــيــة
والــبـدويـة دامــجـا إيــاهـا بـاإليــقـاعـات
اإللــكـتـرونـيــة والـشـعـر الــعـربي.وبـعـد
ـزيد انـتهـاء فـقرته طـالبه اجلـمهـور با
صـارخا باسمه فعـاد الشاب الثالثيني
الـذي حيـا االنتفـاضة الشـعبيـة وأنشد
بــعض الــشــعـارات الــســيـاســيــة الـتي
ـتظـاهرون في الـشارع مـلحـنا رددهـا ا
إيـاهـا علـى طريـقـته.وبعـدهـا أدى على
طريقته اخلاصة أغنية (يا هوا بيروت
يا هوا االيام) التي قال إنه سجلها في
بـيته في اجلبل ضـمن اسطوانـة كاملة
في كــانـون األول عـنـدمـا جـاء لـيـشـارك
في مـهـرجـان بـيـروت انـد بـيـونـد الذي
تــأجـل حــيــنــهــا.وحــول انــطــبــاعه عن
احلـــفل قـــال (هــذا حـــفل اســـتــثـــنــائي
بـالنسـبة لي فهـو في بيتي األحب على
قـــلـــبي أنـــا بـــيـــروتي ومـــوســـيـــقــاي
مــسـتـمـدة مـن ذكـريـات طـفــولـتي الـتي
ضـاعت بـسـبب احلـرب والـهـجـير ومن
الــثـقـافـات الـعــربـيـة واألجـنــبـيـة الـتي
عـرفـتـهـا وأنا هـنـا ألنـني أدعم الـثورة
الـتي هي ثورتي كـلبنـاني ألننـا كشعب
نـــشـــعـــر لــــلـــمـــرة األولى بـــصـــوتـــنـــا
الــعـالي).وأضـاف (مــوسـيـقـاي حـرة ال
أصــنـفــهـا وال أؤطــرهـا فـهـي مـوجـودة

.وقالت سـمعـان (هذه الدورة أسـبوعـ
واجـهنا صـعوبات جمـة أهمها مـشكلة
ـستـقل اسـتقـدام الفـنانـ األجانب ا
ــوسـيـقى الــبـديـلــة في الـعـالم ورواد ا
الـعـربي والـغـرب إضـافـة إلـى مـشـكـلة
الــدفع بــالــدوالر وإجــراء الــتـحــويالت
لــلــخـارج واحلــصــول عـلى تــأشــيـرات
دخـول لـلفـنـانـ لكن مـشـهد االفـتـتاح
أنـــســانــا كـل الــتــحـــديــات ورد الــروح
لبيروت الفن والثقافة رغم كل شيء). 
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وأحـــيـــا الـــقـــسم األول مـن االفـــتـــتــاح
ـوسيـقـي بـشـار مار ـؤلـف ا ـغـني وا ا
ـعــروف أوروبـيـا واحملـبـوب خــلـيـفـة ا
لـــدى الــلــبــنـــانــيــ مـن خالل حــفالته
ــشـتــركـة مـع ابـيه مــارسـيل خــلـيــفـة ا
وأخـــــيه رامـي.وقــــدم
مـع عـــازف الــــبـــايس
الــفـرنـسي الــكـسـنـدر
اجنـــــلـــــوف وعـــــازف
الــدرامــز الــهــولــنــدي
دوجــان بــويــراز عــلى
مـدى سـاعتـ تـقريـبا
مـقـطـوعـات وأغـان من
ألـــــــــــــبـــــــــــــومـــــــــــــاتـه
األربـعة.ويتميـز خلفية
بـأحلان يضعها بنفسه
ـاط يــســتـمــدهــا من أ

لـــتــجــمـع الــنــاس وتـــمــتـــعــهم وأتــرك
لــلــمــسـتــمع والــصــحـافــة ان تــؤولــهـا
وسيقي وتـصنفها).وبعد خـليفة قدم ا
وصـانع األفالم طـوني جـعـيـتـاني على
مــــدى  40دقــــيـــــقــــة أحــــدث أغــــانــــيه
ومـقطوعاته اإللكترونيـة التي تخللتها
نـــفــحــات شـــرقــيــة.وجـــاء اخلــتــام مع
ـوسـيـقى جتـربـة دمـجت بـ اجلـاز وا
اإللـكـتـرونـية مـع عازف الـبـيـانـو طارق
ــنـي ولــيــلــيــان شالال الــلــذان قــدمــا
جتـربة ثنـائية ارجتـالية لـلمرة االولى.
ويـضم بـرنـامـج مـهـرجـان (بـيـروت اند
عـروفة في بـيـوند) عـددا من األسمـاء ا
ــوســـيـــقى اإللـــكــتـــرونـــيــة مـــجـــالي ا
والـــكــهــربــائـــيــة إضــافـــة إلى حــفالت
مـخـصـصـة لـلجـاز والـصـوفـيـة والراب
ــوسـيـقى الــعـربـيــة.وفي ثـاني أيـام وا
ـهـرجان ألـتـقي اجلـمهـور الـسبت مع ا
حــفــلــ األول لــفــنــان الــراب جــعــفــر
الـــطــفــار الــذي يـــســتــمــد أغـــانــيه من
ـشكالت االجـتمـاعيـة وقضـايا الـفقر ا
والــقـهـر والـتــهـمـيش بـيــنـمـا احلـفل
الـثـاني مع فـرقـة زيد حـمـدان آند ذا
ـديــنـة ويــنـجــز في مـســرح مـتــرو ا
ــغـنــيـة الــسـوريــة لـ ــشـاركــة ا
ـغنيـة اللبـنانيـة ماري أبو أديب وا
ــصــاحــبــة فــرقــة الــروك خــالــد و

السورية (طنجرة ضغط).

شـــهــيــد وســالم الـــشــدهــان و حــيــدر
منعـثر وفالح العزاوي واسـعد مشاي
والـناقـد كاظم مـرشد الـسلـوم والنـاقد

التشكيلي مهدي عباس.
ــهــرجـان من وعن مــا شـهــده خــتـام ا
هرجان حدث عكر صفوه قال رئيس ا
بشتيوان عبدالله في تصريح إنه (في
ـــهـــرجـــان وأثــــنـــاء تـــوزيع خـــتــــام ا
اجلـــوائــز.. حــاول الـــبــعض تـــشــويه
ــهــرجــان ومـــديــنــة أربــيل ســمــعـــة ا
عروفة بالتـعايش ب جميع أطياف ا
مـكــونــات الـشــعب حــيث اتــفق ثالثـة
أشــخـــاص أحــدهم ثَـــمِل وآخــران من
خارج مديـنه أربيل على إحداث بـلبلة

في اخلتام).
وأوضح(تــدخل حـراس األمـن وقـامـوا
ــتـــجــاوزين لـــكن لألسف بــإخـــراج ا

و (شــيـرو) لــلــمــخـرج رابــر ابــراهـيم 
(سـنــدريال) اخـراج عـلي عـادل و فـيـلم
(عودة الـروح)من إنتـاج مديـرية إعالم
هـيئـة احلشـد الـشعـبي وتنـفيـذ كوادر
مـتـقـدمـة في قــسم الـسـيـنـمـا وإخـراج
الـفنـان مهـند الـطيب.الـذي سبق له ان
هرجانات الدولية شارك في عدد من ا
كــان آخــرهــا مــهــرجــان اإلســكــنــدريـة
الــــســـــيــــنــــمـــــائي الــــدولـي في دورته
الــــســــادســــة ومـــــهــــرجــــان قــــرطــــاج
الــســـيـــنـــمـــائي الـــدولي في تـــونس..
ــهـــرجــان الــقت وضــمن فــعـــالــيــات ا
الـــنــاقــدة الــســوريـــة جنــاح ابــراهــيم
مـحـاضرة كـمـا  عقـد نـدوة مفـتـوحة

حول السينما واالرهاب. 
ـهـرجـان حـضـور الـعـديـد من وشـهـد ا
الفنان منهم: زهرة الربيعي ورياض

خرج اصدقـاؤنا الداعـمون للـمهرجان
من أصـدقـائـنا األحـبـاء في بـغداد إلى
خـــارج الــقــاعــة و تـــأجــيل اخلــتــام
لــسـاعــات) مـبــيـنـاً(نــعـتــذر لـلــجـمـيع
وســوف يـتم نــشـر نــتـائج الــتـحــقـيق

الــرســـمـي وبــيـــان من
الـــــلـــــجـــــنـــــة

العليا).
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{ مــدريـد- وكــاالت - اعــتـذر مــغــني األوبـرا
اإلسـبـاني بالسـيـدو دومـيـنـكـو لـنـسـاء اتـهمـنه
بالـتحـرش اجلـنسي عن األلم الـذي سبـبه لهن
ـسـؤوليـة كـاملـة) في بـيان وقـال (إنه يـتـحمل ا
ــــاضي لــــوكـــالــــة األنــــبـــاء أرسل الــــثالثــــاء ا
اإلســبــانـيــة أوروبـا بــرس.ونـقــلت الـوكــالـة عن
ــغـني الـذي تــمـتـد حــيـاته الــفـنـيــة ألكـثـر من ا
خـمـسـة عـقود قـوله في الـبـيـان (إنه يـفهم اآلن
أن بـعض الـنـسـاء الالئي اتـهـمـنه كـن يـخـش
الـتـعــبـيـر عن مــشـاعـرهن إذ كن خــائـفـات من
ـهـنـيـة). وقـال (إنه تـأثـيـر ذلك عـلى حـيـاتـهن ا
حلل االتـهـامات مـنـذ بدء ظـهـورها في آب وإن
الــتــجـربــة أنــضــجـته). وأضــافت الــوكــالـة أن
دوميـنـكو قـال (رغم أن هذه لـم تكن نـيتي فال
أحـــــد عـــــلـى اإلطـالق يـــــجب أن يــــــخـــــتـــــبـــــر
ـغني من عرض في هذاالـشعـور). وانسحب ا
أوبـرا مـتـروبـولـيـتـان في نـيـويورك
في  تـشـرين الـثـاني بـعد أن
اتهـمـته عـدة نسـاء يـعـملن
ــوســـيــقى في مـــجــال ا
الـكالسيكـية بـاالتيان
بـتصرفـات جنـسية

مشينة.
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اخلـبـير االقـتصـادي واالسـتاذ في جـامعـة الـسلـيمـانـية غـيبه
ـاضي اثـرحادث سـيـر في شارع 60 بـوسط ـوت الـسبت ا ا
الـسـلـيـمـانـيـة. والـراحل درّس في الـعـديـد من اجلـامعـات في
سائل الـله تعالى ان يسكنه كردستان وبـغداد والسليمـانية

فسيح جناته.
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ـمثـلـة الـسـوريـة احـتـفـلت بـوصول ا
حـسـابـهـا عـلى (انـسـتـغـرام) إلى 5
مالي مـتـابع وأعلـنت بـذات الوقت
ــــوسم أنـــــهــــا ســــتــــكــــون خــــارج ا
الــرمــضـــاني لـــلــعـــام الــثـــاني عــلى

التوالي.
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الـكـاتب االردني احـتـفى الـسـبت بـتـوقـيع روايـته (عـائـدة إلى
أثينـا) في حفل اقيم في مقر رابطة الكتاب ادارته اإلعالمية
كاثي فرّاج وشارك فيه :جمال الشلبي أبو غنيمة و يوسف

ربابعة.
W³  ÍœU¼ ÕU$

ي الـعـراقي صـدر له عن دار أمل اجلـديدة الـكـاتب واالكـاد
كـتـاب جـديد بـعـنوان (دراسـات ثـقافـيـة في الـفكـر والـتاريخ)

يقع في  306 صفحات من القطع الكبير.
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الـكـاتــبـة الـعـراقــيـة اقـام لــهـا فـرع الـبــصـرة  الحتـاد االدبـاء
ناسبة صدور مجموعتها القصصية والكتاب جلـسة نقدية 

(العرض االخير) أدارها الشاعر عبد السادة البصري.

 W³¹«dſ qBO

ـكـتـبـة الــوطـنـيـة ضـمن ي االردني  ضـيـفـتـه دائـرة ا االكـاد
أمسيـات (كتاب األسبوع) للـحديث عن كتابه (جوانب أخرى

للحقيقة الواحدة).
nÝuO « Õd

الـتشكـيلـية العـراقيـة شاركت بعـملـ في معرض  7+7الذي
اقـيم في دبـي بـدولـة االمـارات الـعـربـيـة الـذي ضم نـخـبـة من

. اهم الفنان اإلماراتي والعراقي
 wðö¹uM «  eŽ

ـسـرحـيـ الـعـرب.ويـقـام الـبـاحـثـ وا
ــسـرح عــلى الـهــامش (مــلـتــقى أوائل ا
ــشــاركــة  13من طـــالــبــات الــعـــربي) 
ــســرح في وطالب مــعــاهــد وكــلــيــات ا
ــــغـــرب ولــــبـــنـــان مـــصـــر وتــــونس وا
والـكــويت واألردن والـسـودان وسـوريـا
واجلـزائر. تضـمن حفل االفتتـاح بقصر
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ـــاضي فـي دولــة انـــطــلـــقت الـــســـبت ا
ــتــحــدة  الــدورة اإلمــارات الــعــربــيــة ا
ـسـرحـيـة الـثالثـون من أيـام الـشـارقـة ا
ـسرحـيـة اجلـزائـرية (جي بي بـعـرض ا
إس) من تـــصـــمــــيم وإخـــراج مـــحـــمـــد
شـــرشــال. وكـــان الــعـــرض قـــد فــاز في
كـانـون الثـاني بـجائـزة الـشيخ سـلـطان
بن محمد القاسمي ألفضل عرض عربي
سرح العربي الذي هرجـان ا مـتكامل 
أقـــيم فـي األردن. ويــشـــارك فـي الــدورة
الــثالثـــ من احلــدث الـــســنــوي الــذي
تـنـظـمه دائرة الـثـقـافـة بإمـارة الـشـارقة
عـرضــا مــسـرحــيــا بـيــنــهـا ســبــعـة 13
ـسابـقـة الـرسمـيـة.كـما عـروض ضـمن ا
يـشـمل الـبـرنـامج سـلـسـلـة من الـندوات
الـنقدية واللقاءات وورش العمل إضافة
ــسـرح إلى مــلــتـقى فــكــري بــعـنــوان (ا
ي الـيـوم.. اإلشـراقات والـبـحث األكـاد
ـــشـــاركـــة عـــدد من واإلشـــكـــالـــيــات) 
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إحتـفلت الـفنـانة التـركيـة بيـرين سات بـعيـد ميالدها الـ 36
ونـشرت صـورة لهـا من مسـلسل (الـوصيـة)  الذي عرض
اضي على نـتفلـكس وهي غائبة عن لها في كـانةن االول ا
الوعي ب الصخور وكتبت باللغة االنكليزية ما معناه(يا له
من عـام... أصعب عـام على اإلطالق... عـندمـا تسـتبـعد أن
ــظــلــمــة في مــرحــلــة مــا فــأنت قــريب من ــادة ا تــصــبح ا
ستعـر األعظم السوبرنوفـا أو أنت مجرد شخص يعيش ا
حـلـمـاً من أحالم الـيـقـظـة بـدون أن تـكـون لك يـد في ذلك).
تضيف في إشـارة ألحد مشاهـدها في العـمل حيث تضيع
في كــهف حتت األرض وتــعـيـش حـالــة من الــهالوس الـتي
تـوصلهـا لفـهم ذاتها ومن تـكون: (كنـت حرفيـاً على عمق 3
أقـدام لقـد دخـلت في كهف مـظـلم بدأت في خـيـالي أكتب
األغــاني وأرسم وأرقص وأعــزف عــلى بــيــانــو انــفــجـرت
تأملت غفـرت وعملت بجـد).وأضافت(أصبحت قـاسية بعد
أن كــــنت هـــشــــة. أوافق عــــلى أنه ال يــــوجـــد شـيء اســـمه
اجلـنـون ولكـن هنـاك مـجـاالت مـختـلـفـة إذا حـاولت الـفهم.

ثـقافة الشارقـة تسليم العـماني صالح
زعل وسـعـود الـدرمكـي جائـزة الـشـارقة
سـرحي العربي وكـذلك تكر لإلبـداع ا
الــــــفـــــــنــــــان اإلمـــــــاراتي ســـــــلــــــطــــــان
النيادي.وتستمر أنشطة وفعاليات أيام
سـرحـيـة حـتى الـسادس من الـشـارقـة ا

آذار اجلاري.

تـقلبات احلـياة أكثـر منطـقية اآلن. واصبـحت مستـعدة لها.
يا له من عيـد ميالد).وكانت شبكة نتفلكس قد بدأت عرض
مسلسل (الـوصيةة) من بطولتهـا وحقق جناحاً كبيراً لدى
اجلـمــهـور والـنـقـاد عـلـى حـد سـواء لـكـنه عـرضــهـا لـلـنـقـد
ا دفع بسـبب مـشاهـد اجلنس اجلـريـئة الـتي ادتـها فـيه 
غـني كـنان دوغـو ألن يـنـفجـر في وجه صـحافي بـزوجـهـا ا
ـاذا تــسـألــونـني ــشــاهـد قــائالً(  وجه له ســؤاالً عن هـذه ا
ــشـاهــد اال يـوجــد غـيــرهـا بــيـريـن ادتـهـا دومــاً عن هـذه ا
اذا تـكـررون طرح نـفس السـؤال رغم انني وانـتهى األمـر 
اكـدت لـكم سـابـقاً رضـاي الـتام عـن كل ما تـفـعـله زوجتي
اال يــكـفـيـكم ذلك?). يـذكـر ان الـوصـيـة عـمل فـنـتـازي تـدور
احداثه حول فنانة تشكيلية ناجحة جداً بنت موهبتها على
رسم رمـز مـع يـتكـرر في أغـاب أعمـالـها بـطرق مـخـتلـفة
حــتـى تــقــرأ عـن كــشف أثــري لـــكــهف وجــد نـــفس الــرمــز
ــوجـود فـي اعـمــالـهــا مــحـفــور عـلـى جـدرانه فــيــدفـعــهـا ا
زيد عن هذا الرمز عرفـة ا وقع االثري  الفضول لـزيارة ا

ثيرة. اورائية ا لتبدأ مغامرتها ا
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 ال تطلق الـعنان خمليلتك في معاجلة األمور بل حكّم
عقلك حتى ال تندم مستقبالً .
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مشروع جـديد يطرح علـيك تمهل بشأنه ال تركن إلى
كل اآلراء.

Ê«eO*«

 تـتخـلص من سوء تـفاهم عـابر مع الـشريك وتـعالج
األمور سريعاً قبل تفاقمها.
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أهالً بـالــرومـانـسـيـة إذا لم يــكن لـديك مـوعـد سـاخن
اليوم فابدأ بالبحث عنه اآلن. 

»dIF «

 مـعـاجلـة األمـور بـحـكـمــة ورويـة تـبـعـد عـنك أسـبـاب
االنفعال وفقدان األعصاب.

¡«“u'«

 الـشـعــور بـالـدوخـة الـدائـمـة غـيـر مـطـمـئن اسـتـشـر
طبيبك قبل تفاقم الوضع.

”uI «

خـيـارات مــتـعـددة وجنــاحـات كــثـيـرة عــلى الـرغم من
سؤوليات. بعض التأخير وتضاعف ا

ÊUÞd «

عـلــيك أن تـنــظـر إلى األمــور بـطـريــقـة إيــجـابــيـة يـوم
السعد االربعاء.

Íb'«

 قـلق وانـزعـاج ال عالقـة لــلـحـبـيب بـهـمـا بل بـسـبب
هواجس ضاغطة أو مسألة عالقة .

bÝô«

عـلـيك أن تتـعـلّم كـيف حتـوّل اخلـسـارة إلى ربح أكـيد
صلحتك.

Ë«b «

تمـنّي الـنـفس بـاحلـصول عـلى جـسم رشـيق. الـتـمنّي
وحده غير كاف. 

¡«—cF «

وافقة على قرار مهم قبل أن تدرس  ال تتـسرع في ا
الوضع جيدا.

 u(«
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ضع مرادفات ومعاني الكلمات افقيا
ضــمن الــدائــرة في الــشـكـل حتـصل
ــطــلــوبـة: عــلى حــروف الــكــلـمــة ا

(وحدات عسكرية خاصة):
 1-جهات التقاطع
 2-مذهب ديني
 3-تخفيف االلم
ة  4-شها
 5-اعادة بناء

 6-مـــــركـــــز ســــكـــــني
ضخم

 7-منهج قضائي
 8-حبوب مهدئة
 9-تــــــــــــمـــــــــــلـك
الصالحيات
 10-اثقال

الـتــشــكـيــلي الـســوري الـراحـل أسـتــرجع رواد صـالــة الـفن
نـصة دمـشق التـربويـة مسـيرته من خالل عـاصر الـتابـعـة  ا
ــدرسـيـة) مـعـرض اســتـعــادي بـعــنـوان (من ذاكــرة كـتـبــنـا ا
تــضــمن عــددا من لــوحــاتـه بــعــدة تــقــنــيــات مــنــهــا الــزيــتي
والـــرصـــاص واحلـــرق عـــلى اخلـــشب مع عـــدد مـن الــكـــتب

درسية التي صمم أغلفتها ورسومها. ا
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مشهد من العرض اجلزائري

بيرين سات


