
 الـظـروف تـسـمح بـلـقـاء احلـبـيب بـعـيدًا عـن األضواء
والصخب.يوم السعد السبت.
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 تــمـتـعـك بـإرادة قــويـة يـســاعـدك عــلى الـتــخـلص من
شاكل الصحية. صاعب وا ا
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. يـوم جـيـد للـقـيـام بعالج مـا إذا كـنت تـعـباً أو مـرهـقاً
يوم السعد اخلميس.
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يوم  حتـسن صـورتك وتـبدّد الـشـكـوك حـول جـدارتك
السعد االربعاء.
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ـطــلـوب خـطـوات  مــشـاريع جـديــدة بـاجلـمـلــة لـكنّ ا
مدروسة تعيدك الى دائرة الضوء .
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أنت عـلى عـتـبـة مـشـاريع جـديـدة تـسـبـقـهـا اتـصـاالت
ومشاورات مرضية .
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سـعادة الفـتـة في الـعالقة مع الـشـريك وهذا سـيـترك
انعكاسات ايجابية اضافية.
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 مواقف غـير مبرّرة مـن الشريك بسـبب ردات الفعل
التي ظهرت أخيراً منك .
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ـبيتـة عند بـعضهم لن تـكون في مصـلحتك  الـنيات ا
فسارع إلى توضيح وجهة نظرك .
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 ال تـكبت غـضـبك وأحـزانك بل حـاول أن تـعبـر عـنـها
ب وقت واخر.
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مـبــادرة من الـشـريك تــعـيـد تـصــويب األمـور وتـضع
العالقة بينكما على اخلط الصحيح.
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ـتـهــورة وال تـســمح لـنــفـسك  خــفف من حــمـاسـتـك ا
بتأنيب كل من ال يستطيع أن يجاريها.
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اشــــــــطـب حــــــــروف
الكلمات داخل الشبكة
بــجـمـيـع االجتـاهـات مع
امكـانية شـطب حرف اكثر
من مرة لتحصل عـلى الكلمة

طلوبة: (مدينة سعودية): ا
فــيــروز  –فــاديـــة خــطــاب –
فــاتن حـمـامـة  –فـهـد بالن –
فـقمة  –فؤاد  –فـاتن حناوي
 –فـادي لـبـنان  –فـرس  –فن

 –فـلم  –فـنـلـندا  –فـرنـسا –

فـاس  –فــنــجـان  –فــقــيـد –
فجر  –فريد  –فسـيلة  –فرد

 –فتى  –فاجر.
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االول في تـــاســـيس فـــضــاء الـــعــرض
ــســـرحـي ومن الـــثــانـي الـــتــقـــمص ا
ــســـرحـــيــة االدائي لـــشـــخــصـــيـــات ا
واعـطــاء فـســحـة تــامـلــيــة لـلــمـتــلـقي
ـتــابـعـة احــداث الـعـرض بــرمـته الى
النهـاية . وعن العـرض حتدث اخملرج
سـرحيـة تـتحـدث بشـكل عام قـائال ( ا
وقف عن الـنـهضـة احلـسـينـيـة وعن ا
الــتـــاريــخي الهل الــبـــيت واصــحــابه
وروح الفـداء التي قـدموهـا في موقف
تـاريـخـي فـريـد لم يــشـهــد له الـتـاريخ
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محمد الزويني يعتمد في (ملحمة) على نصوص مسرح التعزية
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ـمثلـة سوسن بدر في أحد لـقاءاتها (أن كشفت ا
اخملـــرج الــراحـل شــادي عـــبــد الـــسالم هــو من
اخــتــار لـهــا اسـمــهـا الــفــني عـلـى الـرغم من أن
مشروعـهم السيـنمائي لم يـكتب له اخلروج لـلنور
بـسـبب وفاته).وأكـدت (أن اسمـها احلـقيـقي ليس
ـا هـو سـوزان أحـمـد بدر كـما يـعـرفه الـنـاس وإ
الـدين لـكن اخملرج الـراحل هـو من أطلق عـليـها
اسم "سـوسن" ألنـهـا كـانـت سـتـشـارك في فـيـلم
"نـفرتـيتي وإخـناتـون" الـذي كان يـجهـز له وقتـها
وكــــان االسـم من وجــــهـــــة نــــظــــره يــــوحـي بــــأنه
أجـنـبي).وأضافت قـائـلـة(مكـنش حـابب إنه يـكون
ـصـري اخلـالص ده اسم فـيه عــلى تـتـر الـفـيـلـم ا
شبـهة خواجات فاخـتار لي اسم سوسن وطلبت

منه ان احتفظ باسم والدي بدر).

ـوسمه اجلـديد والذي خالل متـابعـتنا لـبرنـامج احلى صوت 
ـوسـيـقى والـطـرب لـيـخـتـاروا اخـتـار فـريـقـا من الــنـجـوم في ا
االصوات الـتي ستدخل مضمار الـسباق واختيار االجمل في
ـدربـ للـمـوسم احلالي نهـايـة الطـريق وانـضمت الى قـائـمة ا
غـربيـة سمـيرة سـعيـد الى جانب حـماقي ـطربـة ا والول مرة ا
وراغب عالمــة واحـالم  وخالل مــتــابــعـــة اجلــمــهــور الحــداث
احـدى احللـقـات التـمهـيديـة للـبرنـامج تفـاجأ بـظهـور متـسابـقة
ــسـرح بــكـرسي مــتـحـرك ـغــرب الـعــربي تـدخل ا شـابــة من ا
طربة الشابة وئام كونـها من ذوي االحتياجات وعندما بدات ا
ــغـرب بـالـغـنـاء وبــشـعـور الارادي اسـتـدار لـهـا رضـوان من ا
حـمـاقي وتـبـعه راغـب عالمـة وسـمـيرة سـعـبـد واحالم لـتـحـقق
دربـ االربـعـة الـذين اسـتـداروا بـكـراسـيهم ـقـبـولـيـة ا وئـام 
شتركة تقـود كرسيا متحركا طربة ليتافـجأوا بان ا واجهـة ا
وهنـا لم يتمـالكوا مـشاعرهم لـتنهـمر دموعـهم فرحا وانـسانية
وهو شـعـور غلب لـيس عـلى اجلمـهور احلـاضـر في االستـديو
بل عـلـى اجلـمـهــور الـذي يــتـابع الــبـرنـامـج من عـلى الــقـنـوات
ـا في ـدربـ الـنـجـوم الـتـعـبـيـر  الـتـلـفـزيـونـيـة ولم يـسـتـطـع ا
دواخـلــهم فـتــاهت الـتـعــابـيــر واالحـاسـيس  بــ روعـة صـوت
طـربة وئام وحتـديهـا وثقتـها بـالنـفس وارادتها الـصلـبة التي ا
غلـبت حالة العوق الـذي عوضته بصوتـها اجلميل الذي حظي
طربة رضوان قـبولية واحترام اجلميع  وبـالتالي اختارت ا
ان تـنظم الى فـريق حـمـاقي الذي انـهـارت دمـوعه الاراديا من
ـطربـة اثبتت شده فـرحه ليـعلن وبصـوت عال وهـو يقول (ان ا
الـيــوم هي االقـوى بل االقـوى مـنـا جـمـيـعـا) قـاصـدا
ـــدربــ فـــريق ا
لــــتــــاتـي الــــيـــوم
وبـــثـــقــة عـــالـــيــة
وبـــــــارادتــــــــهـــــــا
الـصــلـبـة لــتـدخل
مــضـــمـــار احــلى
صـوت وكـلـهـا ثـقة
لـتـتـنافس من اجل
الـفوز بالـلقب الذي
ـثابر من سـينتـظر ا
ـتـسـابــقـ ومـنـهم ا
ـطــربـة الـتـي اكـدت ان االرادة والـثــقـة بــالـنــفس دائـمــا هـمـا ا
ـبـدع فـنـانـا كـان ام ريـاضـيـا أم اديـبـا االقـوى في اي طـمـوح 

ومن ثم بـارادته يتـغلـب بثـقته الـعـاليـة على
ــتـسـابـقــ  فـتـحــيـة لـلــمـطـربـة زمالئه ا
الـــشــابـــة وئــام رضـــوان الــتـي دخــلت
سـابقة مـتحديـة ومصرة  لـنيل اللقب ا
بــثـقـة وارادة عـالـيـتـ وتـطـلق صـوتـهـا

ليشنف اسماعنا .

ســات تــرفض تــدخل أهل زوجــهــا
ولن تـسمح لـهم بإنـهاء عالقـتهـما.
ولـقد اتـفقت مـعه عـلى حتديـد أطر
الـعالقــة مــعــهم. األمــر الـذي وافق

عليه لكونه ال يريد خسارتها.
غـنـية عـلى صـعـيد آخـر اعـتـذرت ا
ي لوفاتو من متابعيها ية د العا
عـلى مـواقع الـتـواصل اإلجـتـماعي
الــذين هـاجــمـوهــا بـعــدمـا نــشـرت
ـديـنـة الـصــور الـتي الـتــقـطـتـهــا 
القدس.ودافـعت لوفاتو عن نـفسها
في منـشور عـلى إنسـتغـرام مؤكدة
(أن زيــارتـهـا لألراضي احملــتـلـة لم
لف يكن لها عالقة بـالسياسة أو 
الــصـراع الـعـربـي اإلسـرائـيـلي بل
جــــــاءت فـي ســـــيــــــاق ســـــيــــــاحي
وروحــــانـي صــــرف ال يـــعــــبّــــر عن

{ اسطـنبول
 –وكاالت -
تـعــود الـنـجـمـة
الـتــركـيـة بـيـرين
ســــات إلى مـــنـــزل
ـغني التركي زوجها ا
كــنـــان دوغــلــو لـــتــدحض
بــــذلك الــــشــــائــــعــــات الــــتي
انتشرت عن خيـانتها له. حيث
تـفيـد تقـارير الـصحـافة الـتركـية
بــأنـهــا تـصـاحلـت مـعه وقـررت
الـعـودة لــلـعـيش مــعه بـشـرط
عـدم تـدخل أهـله بـحيـاتـهـما

خاصةً والدته.
حــــيث أشــــارت مــــصـــادر
الـصـحف الـتي تـنـاقـلـتـها
وســــــــــائـل اإلعـالم إلى أن

مـوقـفهـا اخلـاص من هـذا الـصراع
وال يــعـني مـسـانـدتـهـا إلسـرائـيل).
وذلك في ردهــا عــلى الــتـعــلــيــقـات
نحازة الغاضبة التي وصفتها با
لـصـالح إسـرائـيل لكـونـهـا لم تـذكر
تسميـة فلسطـ على الصور التي
التقطتها في األماكن التي زارتها.
وأضــافت لـوفــاتـو الـتـي جتـمع مـا
يـقـارب الـ  75مــلـيــون مـتــابع لـهـا
عــبــر إنــســتــغــرام في ردهــا عــلى
الـتـعلـيقـات الـتي هاجـمت صـورها
ـوقع ايالف(أنـهـا مــوضـحـة وفـقـا 
قــبــلت بــرحــلــة مــجــانــيــة لــزيــارة
إسـرائـيل مــقـابل أن تـنــشـر بـعض

الصور على حسابها). 
مشيرةً إلى (أنـها تشعـر باإلستياء
لـكـونهـا غـيـر مـثـقـفـة سـيـاسـياً وال

احلسـينية) مـوضحا (وجـدنا في هذه
ـتـد مئـات الـسـن ـسـرحـيـة خطـأ  ا
بــاعــتــمــادنــا عــلـى نــصــوص مــسـرح
الـتـعـزيـة بـوصــفه جـزءاً اسـاسـيـاً من
ي وهـذا الـعرض ـسـرح العـا تـاريخ ا
ـسـرحـية عـمل مـركب مـكـمل الحداث ا

وهـنـاك شئ جـديـد بـالـعـرض حيث 
الـبـنـاء الـدرامي مابـعـد واقـعـة كربالء
وربــطـهــا مع احــداث وواقع الــعــصـر
ـــســـرحـــيــة ودوره احلـــالي ) . وعن ا
مـثل الـشاب عامـر علي فـيهـا حتدث ا

وفي هـذا الــعـرض تــتـنــاوب االحـداث
مـابـ واقـعـة الـطف ومـجـازر الـعـصر
احلــالي وهــو عـــمــلــيــة اســـتــحــضــار
ــوروث الـــتـــاريــخـي الــذي يـــتـــمــثل ا
بــنـهـضـة االصالح الــتي قـادهـا االمـام
احلــســ عـلــيه الـسـالم ورفع احلـيف
والـزيف الـذي طـرا عـلى فـكـر الـرسـالة
الــنــبــويــة الـشــريــفــة وارســاء الــنــبل
تـمثل بـروح االسالم التي االنسـاني ا
تـدعــو الى احملـبـة والـوئـام في مـوكب
واحـــــد شـــــراعـه مـــــبـــــاد الـــــثـــــورة

سرحية حتاكي حقبة ماجرى قائال (ا
في عــاشـوراء لالمـام احلــسـ واهـله
وان دوري اجــــــــــســــــــــد فــــــــــيـه ثـالث
شـخـصـيـات وهي عـبـد الـله بـن عـمـير
الــكـــلــبي و بــكــر بـن غــا و عــلي بن
ـسـرحـيـة كل قـرضـه). وجـسـد ادوار ا
من عــــلي الــــســــاعــــدي بــــدور االمـــام
احلـس ورائـد كاظم بـدور الشـمر بن
ذي اجلـــوشن وقــاسـم االنــصــاري في
االشــراف الــعـام دور عــمـر بـن سـعــد 

مهدي علي الزويني.
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ــمــثــلـة دحــضت الــتــســجـيـالت الـتـي قـدمــتــهــا ا
ــمـثل بـاسم الـسـوريـة ســوزان جنم الـدين كالم ا
يـاخور الـذي نـفى صـحة تـصـريـحهـا حـول دعوة
وُجـهَت إليـها لتـحلّ ضيـفة علـى برنامـجه أكلـناها
على شاشـة تلفزيون لنا. ولقد نشر موقع اجلديد
التسـجيالت الصوتية التي حصل عليها من جنم
الـدين ألحد افـراد فـريق الـعمل في تـلـفزيـون لـنا
الـذي دعـا الـنـجـمـة الـسـوريـة لـتـحلّ ضـيـفـة عـلى
ـشــاركـة في هـذا الـبــرنـامج. و بــررت رفـضـهــا ا
( مــبــني عـلى بـحــسب تــعـبــيــرهـا الـبــرنــامج ألنه
ــــوقع ايـالف( هـــذا ). وأضــــافت وفــــقــــا  الـــفــــ
الـبــرنـامج يــزرع الـفــ والـشــقـاق بــ الـفــنـانـ
الــســوريــ في الــوقت الــذي نــحــتــاج فـيـه لـزرع
احملـبـة وتــقـريب وجـهـات الـنــظـر بـعـد احلـرب في

سوريا).
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ـــمــثـــلـــة الــســـوريــة قـــالت عـــبــر ا
حـــســــابـــهــــا الـــشــــخـــصـي عـــلى
(إنـــســــتـــغــــرام) ان شـــخــــصـــيـــة
(شــامـــيـــة) الــتـي جــســـدتـــهــا في
مـــســـلـــسـل (وردة شـــامـــيـــة) هي

حصيلة  25 عاماً من العمل الفني.
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الــتــشــكــيــلي الــعــراقي تــلــقى تــعــازي االهل واالصــدقـاء
والـفــنـانــ لـوفــاة ابـنــته زهـراء ســائـلــ الـله تــعـالى ان

يسكنها فسيح جناته.
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قيم في لـندن نـعته االوساط الكـاتب الصحـفي العـراقي ا
الــصــحــفــيــة واالعالمــيــة الــعـراقــيــة اثــر وفــاته فـي احـد
مــسـتــشــفـيــات الــعـاصــمــة الــبـريــطــانـيــة نــتـيــجــة مـرض

عضال.والراحل من مواليد 1949  .
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عـمــيـد الــصــحـفــيــ الـبــحـريــنــيـ نــعــاه االحتـاد الــعـام
ـوت في الـثـامن من لـلــصـحـفـيـ الـعــرب بـعـد ان غـيـبـه ا
الـشــهـر اجلـاري سـائـلـ الــله تـعـالى ان يـســكـنه فـسـيح

جناته.
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ـقيم في االردن يـفتتـح وزير الثـقافة التشـكيـلي العراقي ا
والشـباب االردني معرضه الشخـصي (ح تكون الغربة

بوحا) يوم غد االثن في قاعة االورفلي.
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الـــكــــاتب الـــســـوري اجنــــز كـــتـــابــــة مـــســـلــــسل جـــديـــد
بـعـنـوان(بـروكـار) اخــراج مـحـمـد زهـيـر رجب أن أحـداث
الــعــمل تــدور فـي عـام  1942فــتــرة االحــتالل الــفـرنــسي

لسورية.

تـعــرف خـلـفــيـة هــذا الـصـراع ولم
تــتـلقَ حتــذيـراً بــأنــهـا تــرتـكب أي
خطأ أو ته أحـداً بهذه الزيارة).
 وفيما قدمت اعتذارها لـجميع من
آذتـهـم الـصــور الــتي الــتُـقِــطَت في
ـديــنـة الـقـدس ـة  الـبــلـدة الـقــد
وتلك الـتي توثّق تعـميدهـا في نهر
األردن عـلـقت كـاتـبــة: (أنـا مـغـنـيـة
أمــريـــكــيـــة نــشــأت عـــلى تــعـــالــيم
ـســيـحــيــة ولـديّ أسالف يــهـود. ا
وقــررت اغــتــنـام الــفــرصــة لــزيـارة
األمـــاكن الــــتي قــــرأت عـــنــــهـــا في

اإلجنيل). 
وأضـافت(عـشت حلـظـات روحـانـية
فــيـهـا قـرب من الـله بـهـذه الـزيـارة
وهــــو شيء كــــنت أفــــتــــقـــده خالل

اضية). األعوام القليلة ا
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 خــضــعت الــفــنــانــة مــيــريـام

فــارس إلى جــلــســة تــصــويـر
جـديدة تزامناً مع شـهر التوعية
من مـرض سـرطــان الـثـدي. حـيث
شاركـت مـتـابـعـيـها عـلـى إنـسـتـغرام
بصـورة جديـدة أرفقتـها بـرسالة تـوعية
ُبـكر عن سرطـان الثدي. قالت لـلكشف ا
فيـهـا( شهـر اكتـوبر هـو شـهر الـتوعـية
من ســـرطــان الـــثــدي وهي حـــمــلــة
رض سـنـويـة لـزيـادة الـتعـريـف بـا
وطــرق الــعالج. نــســبــة الــشــفـاء
رض عـالـيـة اذا  إكـتـشـاف ا

بشكل مُبكر).
عــلى صــعــيــد آخــر كــشـفت
شـركة إيغل فيـلمز أن العمل
الـــدرامـي الـــذي ســـيــــجـــمع
الــفــنــانـة دانــيــيال رحــمـة مع

الفـنان نـيـكوال مـعوض سـيكـون بعـنوان الـعودة.
وذلك بـالتزامن مع انـطالق تصويـر مشاهده في
بـيـروت. يــتـألف الـعـمل من  30حـلــقـة وهـو من
غتـرب رائد أبو عجرم بـاللغة االنـكليزية كتـابة ا
وعـاجله درامــيـاً بـالـلـغــةِ الـعـربـيــة الـفـنـان طـارق
سويـد فيـما يـخرجه إيلي الـسمـعان. وهـو يجمع
الـعــديـد من الــنـجــوم بـيــنـهم رودريـغ سـلــيـمـان
وسـام صـبــاغ يـوسـف حـداد أســعـد رشـدان
أنـدريه ناكـوزي رانـيـا عيـسى سـاشـا دحدوح
نـغم أبو شـديد إيـلي متـري ر خوري إيـهاب
شـعبان وسام فـارس شربل زيادة ليزا دبس
ـنى بـو حـنـا وغـيـرهم من الـوجوه رنـ مطـر 
ــوقع ايالف فــإن ــعــروفـــة واجلــديــدة.ووفــقـــا  ا
عرضه سـيـنطـلق مع بدايـة العـام اجلديـد ليـتابع
شـاهدين قـصة رومانـسية تـشويـقية مـحورها ا
ــاضي وتـداعـيــاته عـلى احلــاضـر في الـبــيـئـة ا
اللـبنانـية. حيث تـعود بـطلة الـعمل دانيـيال رحمة
الى لـبـنـان بـعـد سـنـواتٍ من الـهـجـرة عـلى وقع

خبـرٍ سيء يـطـال أحد أفـراد عـائلـتـهـا. فتـتـعرف
عــلى ثالثــة شــبــان هم نــيـكــوال مــعــوض وسـام
فارس وايـهـاب شعـبان لـتُـكمِل الـقـصة بـعالقات

متشعبة حيث ستتوه بخيارها العاطفي.
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عـــرضت مــؤخــرافي بـــاحــة الــقــشــلــة
ـلـحــمـة تــالـيف واخـراج مـســرحـيــة ا
مـحـمــد الـزويـني  وفـي هـذا الـعـرض
ــســرحي اســتــطـاع ا
اخملـــرج ان يــجــمع
ـلـحـمي ـنــهج ا ا
مـع الــــواقـــــعي
فقد افاد من

سوزان جنم الدين

ميريام فارس

بيرين سات
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ـية  شاركت مصـممـة اجملوهرات األردنـية الـعا
وضة بباريس بعرض مؤخـرا في أسبوع ا

ذكرات) مجـموعت همـا (التشابك) و(ا
وفي اجملـمـوعـتــ مـجـوهـرات ثـمـيـنـة

مــــنـــفــــذة بـــالــــذهب من عــــيـــار 18
ــاس واألحــجــار ومــطـــعــمــة بـــاأل

ة. الكر

الــنــائـب االول لــرئــيس مــجــلس الــنــواب الــعــراقي تــلــقى
التعـازي من االوساط السياسـية واالجتماعـية بوفاة جنله

(مقتدى) في حادث حريق مؤسف.
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