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مـنـطـقـة األهـرامـات وله الـعديـد من
ـــهـــمـــة وذو شــأن في الــعـالقــات ا

صرية. السياحة ا
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ضمن سـلسـلة األعمـال السـينمـائية
ـصـري عـادل ـمــثل ا الـتـي قـدمـهـا ا
إمام خالل الـ 14عاما األخـيرة كان
فـيلم  عـريس من جـهة أمـنـية  الذي
كــان عــمـال اســتــثــنــائـــيــا جلــمــيع
أبــطــاله حــيث لـعـب إمـام بــطــولـته
إضـــافــة إلى كـل من شــريف مـــنــيــر
ولبلبة و حال شيحا  تأليف يوسف
مـــــعـــــاطي وإخـــــراج عـــــلـي إدريس
وانــتـاج عـصــام إمـام وهـو الــفـيـلم
الــذي حـــقق جنــاحـــا جــمــاهـــيــريــا
مــعـــتــادا لـه وتــدور أحـــداثه حــول
رجل األعمال عادل إمام  الذي يحب
ابنته حال شيحة جدا ويحاول بكل
الـطـرق أن ال تــتـزوج وتـبـتـعـد عـنه
خــطــاب الــنــجــاري هــو اسـم عـادل
إمـــام  خالل أحـــداث الـــعـــمل وهــو
ـتـلك بـازارا في رجل أعـمـال مـهم 
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استقبل وزير الثقافة والسياحة واآلثار
كـتـبه صبـاح االثـن فريـاد روانـدزي 
ـــــســــرحي جــــواد االســــدي اخملــــرج ا
وجــــرى خـالل الــــلــــقــــاء احلــــديث عن
ــــــســــــرحي والــــــثـــــقــــــافي الــــــشـــــأن ا
واالسـتــعـدادات اجلـاريــة لـتــقـد عـمل
مـســرحي جـديـد وكــذلك مـجــمـوعـة من
الــــورش الــــفــــنـــيــــة. وابــــدي روانـــدزي
ـسـرحـيـة اسـتـعــداده لـدعم األنـشـطــة ا
ــسـرح والــفــنــيــة من اجـل االرتــقــاء بــا

ا هو أفضل. العراقي 
مـن جـــهـــة اخـــرى أقـــامت اجلـــمـــعـــيـــة
ندائية - لـوند السبت الثاني الثقافيـة ا
من شــبـــاط اجلــاري أمــســيــة في أحــد
مـــطـــاعم لـــونـــد ألعـــضـــاء اجلـــمـــعـــيـــة
وبحـضور كـبيـر وجمـيل ومتـميـز تخـلله
أحـاديـث وذكـريــات طـيــبـة بــ أعـضـاء
اجلـمعـيـة وأصـدقـائـهم وجـرى احلديث
عن االستـعـدادات والتـهيـئـة للـمهـرجان
الثقافي والـفني الثـاني للجمـعية والذي
ســيـــقــام  في الــتـــاسع من شــهــر آذار
اجلاري  الـكرنفـال من تنـظمه الـلجان
شارك من اعضاء اجلمعية .. وا
وخــتــمـت األمــســيــة بــتــســمــيــة
الــلــجـــان الــتي ســتــشــرف
هـرجان على مـفـردات ا
الـذي سـيـوجه الـدعوة
العـــضـــاء اجلــمـــعـــيــة
وعـــــــــــــوائــــــــــــلـــــــــــــهـم

واصدقائهم.  

تــعـرضــهــا لإلغـمــاء خالل تـصــويـر
ـســلـسل الــبـيت أحــد مـشــاهـدهــا 

الكبير. 

مـن جــهــة اخـرى حتــســنـت احلــالـة
ـصـريـة لوسي الـصـحـية لـلـنـجمـة ا
ـستـشفى إثر بعـدما  نـقلـها إلى ا

لوسي أكدت أنهـا ستعاود نـشاطها
الفني خالل أيام موضحة أن سبب
تــدهـــور حــالــتـــهــا الــصـــحــيــة هــو
إصــابـتـهــا بـالـتــهـاب حـاد في األذن
الـوسـطى بـعـد أن تـعـرضت لألتـربة
ــوقع الــتــصـويــر إال أنـهــا تــلـقت
الــعالج الالزم الـذي ســاعـدهــا عـلى
الـــتــعـــافي. وأضـــافت أن الـــوعـــكــة
الصحية التي تـعرضت لها لم تؤثر
عــلـى جــدول الـــتـــصــويـــر اخلــاص

سلسل بشكل كبير. با
 من جــهـــة اخــرى أصــدرت نـــقــابــة
ـهن التـمـثيـلـية في مـصـر برئـاسة ا
ـمثل أشرف زكي منذ أيام نقيـبها ا
مثل قليلة قرار بتوقيف عدد من ا
ـمـثـلة عن الـعـمل في مـصـر منـهم ا

اللبنانية غنوة محمود.
ـعـرفـة وفي تـصـريـحـات صـحـفـيـة  
ــوضـوع قــالت انـهـا رأي غــنـوة بـا

علومات الفيلم من مـعرفة الكثـير من ا
عـنه وبـعدهـا تـمكـنـوا من الـدخول الى
راسه عن طريق الرسائل النفسية دون
ان يالحـظ ذلك هـذه الــرسـائـل جـعــلـته
يــاتي الـى عــرضـــهم وكل هـــذا حــصل
دون ان يـــــــــدري ان هـــــــــذه االفـالم من

اخلدع السحرية واخليالية.
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 الــصـحـفــيـة الـعــراقـيـة  مــنـحـهـا
مـنــتـدى االعالمــيـات الـعــراقـيـات
ــا جــائـــزة اطــوار بــهــجـت تــكــر
لـدورها الصحفي في إبراز تراث

وروث. العراق عبر مجلة ا
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كـتبـة الـوطنـية في الكـاتـبة االردنـية اسـتـضافـتهـا دائـرة ا
قاعة االحـتفاالت الـرئيـسية بـعمان ضـمن أمسيـات نشاط
ادار كتـاب األسبوع  لـلحـديث عن كتـابهـا مواكب الروح 

احلوار الشاعر محمد طكو .
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ـوسـيـقـيـة  اعـلن ان الـدائرة  مـعاون مـديـر عـام الـفـنـون ا
سـتـقـيم مـهـرجـان زريـاب مسـاء غـد اخلـمـيس عـلـى قـاعة
ـغــرب وتـشــارك فـيه فــرق الـدائـرة . الــربـاط في شــارع ا
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اخلــبـيـر وعــالم اآلثـار االردنـي دعـته  اجلــمـعـيــة األردنـيـة
لـلـبـحث الـعـلـمي لـتـقـد  مـحـاضـرة بـعـنـوان الـقـدس ب
ـكــتـشــفـات األثـريــة وذلك في مـقـر الـقـصــة الـتـوارتــيـة وا

اجلمعية بعمان .
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ركز االول في عضـو احتاد الفـروسيـة السوري  حـقق ا
بـطــولــة بـاب الــشــمس الــتي نــظـمــهــا االحتــاد اإلمـاراتي
لـلـفـروسـيـة بـالـتـعـاون مع مـركـز اإلمـارات لـلـفـروسـيـة في

دبي.
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اعـلن ان نقـابة مـسـؤول الروابط في نـقـابة أطـبـاء سوريـة 
أطباء سـورية ستعقد مؤتمـرها العلمي الدوري الثالث في
مـــنــتـــصف آذار مـن الــعـــام احلــالي فـي مــشـــفى األســد

اجلامعي بدمشق.
 ‚œU  5M Š 

الـتـشـكـيـلي الـعـراقي نـظم لـه قـصـر الـثقـافـة والـفـنـون في
الـديـوانـيـة  مـعـرضـا تـشـكـيـلـيـا ضم لـوحـات تـنوعـت ب

الطبيعة واجلمال وحب الوطن .
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ئة إنك مش هتعرف تبقي متأكد 200 با

مبسوط مع حد تاني غيره).
وكــــانت أســـــمــــا قــــد أعــــلــــنـت بــــاألمس
إنفصالهـا عن حجازي من خالل ما قالته
عـبر صـفـحـتهـا اخلـاصـة: (ال شيء يـبقى
لـألبـــد احلـــمـــد لــــله عـــلـى كل شيء) ثم
غـيرت حـالـتهـا االجـتـماعـيـة من مرتـبـطة

إلى عَزَبة.
وتستعد الـفنانة السـعودية أسيل عمران
لـلــمـشـاركـة فـي بـطـولـة مــسـلـسل هـارون
مـثل السوري قصي الرشيـد إلى جانب ا
خــولي وعـدد مـن جنـوم الــفن من الــعـالم

العربي.
وســتـقـوم عــمـران بــتـجـســيـد شـخــصـيـة
ــغــنــيــة احلــســنــاء صــاحــبــة ســيــرين ا
الصـوت الـعذب واجلـمـال الفـتّـان والتي
ستـعيش قـصّـة حب مشـوّقة مع اخلـليـفة
هارون الرشيد الذي يجسد دوره خولي.
سلسل يشار إلى أنه يشارك في بـطولة ا
حبيب غـلّوم ومـيساء مـغربي وعابـد فهد
وكـاريس بشّـار وغـيـرهم وتألـيف عـثـمان
جـحـا وإخـراج عـبـد الـبـاري ابـو اخلـير
قرر البدء في تـصويره على الفور ومن ا
ـشـاركــة في الـسـبـاق حـتـى يـتـمـكـن من ا

قبل. الرمضاني ا
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تــغــزلت الــفـــنــانــة إلــيـــســا في وســامــة
شـترك محـمد عـلي الذي أشـعل مسرح ا
ا ذا فويس بغـنائه باللـغة اإلنكلـيزية 
دفع احلكام األربعة في االلتفاف إليه في
ـتسابق احلال. إليـسا تـغزلت بوسـامة ا
التونسي مـحمد علي بشـدة معلنة له أن
مالمـحه الفـتـة وإنـهـا تـشـعـر بـالـضـعف
أمــام وسـامـة الــشـبــاب وتـدخل الــفـنـان
عـــاصي احلـالني ســـاخـــراً من كـــلـــمــات
إلـيـسـا لـيــقـول لـهـا حـتى اآلن لم تـقـولي
أمــراً مـقــنـعــاً.لـكن في الــنـتــيـجــة اخـتـار

تسابق التونسي فريق اليسا . ا
ـصـري ـمـثل ا عـلي صــعـيـد آخـر عـلّـق ا
شـريف مـنـيـر عـلى خـبــر فـسخ خـطـوبـة
إبنـته أسمـا عن الفـنان مـحمـود حجازي
حــيث كــتب كــلـمــات مــؤثـرة مــعــبـراً عن

ا جرى. حزنه الشديد 
وجاء ذلك من خالل نـشـره عبـر صفـحته
اخلـــاصــة عــلـى أحــد مــواقـع الــتــواصل
اإلجـتـمـاعي صـورة له بـدا فـيـهـا حـزيـنـاً
وكتب عـلـيهـا قائـالً(إحسـاس صعب إنك
ـئة إنه تسـيب حد عـشان مـتأكد 100 با
ما ينفـعش تكمل مـعاه وفي نفس الوقت

تـعبّـر عن امالك وتـؤمن بقـدرك وجناحك. كمـا تنـتصر
صاعب. على كل ا

qL(«

كُن عاقالً مع الـشـريك وحتاشَ اجلـدال والـدخول في
نزاعات مهما كانت درجتها .
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ال تـتـرك الـشـؤون احلــيـاتـيـة تـؤثـر ســلـبـاً في وضـعك
الصحي وحاول التخفيف عن كاهلك .
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عمليـة بيع تتعثـر أو عملية شـراء حتتاج إلى مزيد من
ال وعليك اجملازفة . ا
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جتـنـب اخلـوف ألنك تـتـمـتع بـقـدرات إليـجـاد احلـلـول
وقد تضطر إلى طرق بعض األبواب.
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. تـنـطـلق بـعالقـة جـديدة  تـكـون خـطـواتك مـثمـرة جـداً
تغير مجرى حياتك.
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خـفف مـن تـنـاول الـقـهـوة وحــاول اإلكـثـار من تـنـاول
العصير الغني بالفيتام سي.

ÊUÞd «

حتـقق أربـاحًــا وتـقـدّمًـا ســريـعًـا بــادر الى الـتـحـرك 
. السريع واستغل الفرص والوقت الثم

Íb'«

ـعنـويات وتـنفـرج أساريـرك. واجه السـلبـيّات تـرتفع ا
باإليجابيات لتتفادى التحدّيات.
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ــسـاعي  إذا كـنـت عـلى خالف مـع احلـبــيب تـكــثـر ا
والنيات اإليجابية جلمع شملكما.

Ë«b «

شي تنشط الـقلب شرط عدم الوصول الهرولـة بعد ا
إلى اإلرهاق.رقم احلظ.2
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ـاضي تـعقّـد لك األمـور فكن  تسـتـعـيد قـضـايا من ا
حذراً ألن اجلو يحمل لوماً وشكوى .
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اشطب الكـلمات ادنـاه ولك حرية

ــخــتـــلف االجتــاهــات الـــتــنــقـل 

وشــطب احلــرف اكـــثــر من مــرة

ـطـلـوبـة لـتـحـصل عـلـى الـكـلـمـة ا

(مدينة فلسطينية):

جنوب افريقيا- جزر الكناري –

قـــنــاة الـــســـويس  –غـــيـــنـــيــا –

الطـفيـليات  –غابـات موسـمية –

الريا  –الـكـونـغو  –سـومـطرة ا

ضيق  – –التضاريس  –ا

صـحـراء الـنـفـود  –فـوسـفـات –

الكبرى  –خط االستواء.
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تبـدأ دور العـرض السـينـمائيـة في بـغداد واحملـافظات
ـسرح الوطني عرض الـفيلم العراقي اضافة خلشبة ا
( الـرحـلــة) لـلـمـخــرج مـحـمـد الــدراجي بـعـد ســلـسـلـة

ية ..  مشاركات في مهرجانات عديدة عا
ـأخـوذ عن قـصـة واقـعـيـة يـتـحـدث عن سـارة الـفـيـلم ا
ـسافـرين في احدى الفـتاة الـتي تـندس بـ صفـوف ا
مـحـطـات الـقـطـار لـتـفـجـيـر نـفسـهـا .. وهـو مـن بـطـولة
زهراء غندور وامير جبارة وعدد من الفنان االخرين
.. والـفــيـلـم إنـتــاج مـشــتـرك بــ الـعــراق وبـريــطـانــيـا
وفرنـسا وهـولنـدا..واشار مـوقع دنيـا في صفـحته في
ـلـيون (فيـسـبـوك) ان (صـناع الـفـيـلم اطـلـقوا حتـدي ا
شاهـدة الفيلم في صاالت مشاهد لتـحفيز العـراقي 
ـشــاهـدات الى مــلـيـون الـســيـنــمـا حـتـى يـصل عــدد ا

مشاهدة) .
قرر بدء عرض الفـيلم بدءاً من اليوم  االول من ومن ا
اذار و سيـكـون جنوم الـعمـل حاضـرين بـ اجلمـهور

في عرض خاص بالفيلم .
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إنـــتـــشــرت أخـــبـــار تــفـــيـــد بــطالق
ــمــثــلـة الـــــــفــنــان عــمــرو ديـاب وا
ـصــريـة ديـنـا الـشـربـيـني بـسـريـة ا
تـامّـة هـذا بـعـدمـا كـانـا يـتـواجـدان
مـــعــــاً في احلـــفالت وغــــيـــرهـــا في
ـا جـعل زوجـته الــفـتـرة األخـيــرة 
سـيــدة األعــمـال الــســعـوديــة زيــنـة
عـاشـور تــلـغي مـتــابـعـتـهــا له عـبـر
مــوقع الــتـواصـل اإلجـتــمـاعي كــمـا

أبنائها. 
وتـرددت أنـبـاء عن مغـادرة الـفـنـانة
الــشـابـة ديـنـا الـشــربـيـني كـوالـيس
أحدث أعمالـها الدراميـة بعد سؤال
وجـــهه لـــهــا اخملـــرج عن حـــقــيـــقــة

انفصالها عن عمرو دياب.
وغــــادرت الـــشـــربـــيـــنـي كـــوالـــيس

ـعـجــزة واعـتـذرت عن مــسـلـسـل ا
عـدم استـكـمال الـتـصويـر بـينـما
أكــد مــصــدر مــقــرب من ديــنـا أن
الـــطــــــــــالق وقع عــلى خــلــفــيــة
أزمــة حــادة نــشــبت بــ عــمــرو
ديــاب وديــنـا الــشــربــيــني عــقب
عــودة عــمــرو إلى زوجــتـه زيــنـة
عــــــاشــــــور واحــــــتــــــدم اخلالف

بينهما.
 وحاول رجل األعمـال أحمد أبو
هشـيمة الـتدخل لـلصلـح بينـهما
بــإقـنـاع ديــنـا أن تـكــون الـزوجـة
الــثــانـيــة إال أنه فــوجئ بـهــجـوم
دينا الشربيني عليه واتهامه بأنه
ـــتــســبب األول في رجــوع عــمــرو ا
ديــــاب إلـى زوجــــته األولـى زيــــنــــة

عاشور.
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ة في فن الـوهم هـو من الـفـنـون الـقـد
احلــضــارة الـفــرعــونــيــة وانــتـشــر في
جميع انحاء العالم ويعتمد على ايهام
ــجـــمـــوعـــة من االلـــعــاب ـــشـــاهـــد  ا
السحرية ومن قدرات خارقة عن طريق
استخدام اخلـداع البصري وخـفة اليد
وشــنت احلـــرب عــلى هـــذا الــنــوع من
الـفــنــون في بــدايـة ظــهــوره في اوربـا
لـالعــتـــقــاد بـــانه مـــرتــبط بـــالــســـحــر

احلقيقي  هـذا مااكده لـ (الزمان)
الــفـــنـــان الـــعــراقـي لــورانس
الــــســــاحـــر وهــــو يــــقـــدم
عـــروضه عـــلى خــشـــبــة
ـــــــســــــرح الــــــوطــــــني ا
ــــــــاضي االســــــــبــــــــوع ا
واضـــــاف ( هـــــذه اخلـــــدع
الــســـحـــريــة هـي نــوع من
انـواع الـفـنـون االخـرى
الـتي تـعـتـمـد بـشـكل

اســــاس عـــلى خــــفـــة الــــيـــد واخلـــداع
ــــهـــارة فـي تـــشــــتـــيت الـــبــــصـــري وا
اجلـمـهـور وتـضـلـيلـه من اجل الـتـرفيه
وهي وسيلة اسـاسية لتسـلية الصغار
والــكـبـار مـعـا وقــد ظـهـر هـذا الـفن في
مـصـر مـرورا بـالـيـونـان والـهـنـد وبالد
فارس وصوال الى يومنا هذا) واكد ان
ـوهـبـة وانا ( هـذا الـفن يـعـتـمـد عـلى ا
احـببـته منـذ الصـغـر وكنت اتـابعه من
خالل الـــــــتـــــــلــــــفـــــــاز وافالم
الـــــكـــــارتـــــون والـــــصــــور
والــــعـــاب الــــســــيـــرك 
ودرسـت هـــــذا الـــــفن
اجلـــمــيـل والــراقي
وشـاركـت في عـدة
مـــــهـــــرجـــــانـــــات
ابـرزهـا مـهـرجـان
الشـبـاب في الهـند
ـهـرجـان .ولـدي االن ورشـة عـملوحـصلت وقـتـهـا على درع ا

بـــهــدف تـــطــويـــر هــذا الـــفن اجلـــمــيل
واتـمنى ان يـدرس في كـلـيات ومـعـاهد
الـفــنـون اجلــمـيــلـة كـونـه مـرتـبــطـا في
ـسرح والـسيـنما الكـثيـر من عروض ا

والفنون االخرى ).
وعن انواع اخلدع السحرية
وافضلها قـال ان ( افضلها
خــدعـة اوراق الـبــسـيـطـة
وخــدعــة اخـفــاء الــعـمــلـة
واخلدع السحرية تنقسم
الى عـــدة انــواع اهـــمـــهــا
واكـــثـــرهـــا انـــتـــشـــارا هي
خــدعـــة الــشـــارع  وان اهم الـــســحــرة
ـيا هـو ديفـيد كـوبر فـليـدا الذي قام عا
بـعروض مـهـمة ومـذهـلة اهـمـها اخـفاء
تــمــثـال احلــريــة وعــبــو ســور الــصـ
العظـيم كذلك هناك تـومي وندر واحمد
البايض الذي يعد من اهم مؤيدي هذه
الـفـنون واخلـدع الـسحـريـة في الـشرق

االوسط وهو مصري اجلنسية ) .
{ وسالـنـاه :هل هـنـاك اسلـوب خـاص لـهذا

الفن ? 
-نـعم يـجب ان جتـعل لـنـفـسك اسـلـوبا
خاصا وذلك بان تصنع ادواتك بنفسك

وان تخطط لكل عرض تخـطيطا دقيقا
ومــسـبـقـا والتـدع مــجـاال لـلـخـطـأ النك
ـســرح وامـامك جــمـهـور كــبـيـر عـلى ا
وحـــاول دائـــمـــا ان التـــكـــشف اســـرار

خدعك الحد مهما كان االمر .. 
{ ماهي صفات الساحر ?

-لـكي تــكـون ســاحـرا جــيـدا عــلـيك ان
تطـور صفـاتك ومهارتـك الن العمل في
مـجــال الـســحـر لــيس بــاالمـر الــسـهل
والــــهـــــ النه غــــيــــر مـــــنــــتــــشــــر في
مـجـتـماعـتـنـا وانـا اكاد اكـون الـوحـيد
في هــذا اجملـال في الــعـراق  كـذلك ان
جتعل لك زيـا خاصا خـصوصا الـبدلة
والـقبـعة لـتجـعل لنـفسك اسـما المـعا

في بلدك .
{ هل هـناك خدع مهمة في هذا اجملال?
-نـعم ابرزهـا الـتي قام بـهـا ديفـيد
باليـن وهـــذه اخلـــدع واالفالم من
وحي اخلـيال مـثال في فـيلم اآلن
انت تــراني كـانت اعــظم خـدعـة
في هـذا الــفـيـلم قـد اسـتـغـرقت
عدة شهور قبل موعد العرض
الرئيسي حـيث  استهداف
شـــــــخص عـــــــشــــــوائـي في
الـشـارع بـحـيث تـمـكن كادر
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لورانس الساحر
يقدم عرضا
للخدع السحرية

التشـكيلي العراقي أقامت له مؤسـسة آنو للفنون األدائية
ـعرض السابع بالتـعاون مع قصـر الثقافـة في البصرة ا
وضم أكــثـر من 50 لـوحــة كـاريــكـاتـيــريـة مـتــمـيــزة تـهـتم

بالواقع االجتماعي والسياسي.
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كانت تصـور مسلسالً
خالل هـــذه الــفـــتــرة
واتـــــــكــــــــلـت عـــــــلى
ـنتجة في الشركة ا
تــقـد كل االوراق
ـــــــطـــــــلـــــــوبـــــــة ا
لــلـحــصــول عـلى
تـصـريح الـعمل
اال ان ذلـــــك لـــــم
يحـصل فإتـخذ
هـــــذا الــــــقـــــرار
بــــحـــــقي لــــكن
ـــــوضــــوع لن ا
يــــــــــقـــــــــــــــف
هـــنـــا ونــعـــمل
عــــــــــــــــلــى حـل
ــــوضـــــــــوع ا
فـي أقــــــــــــــــرب

وقت.

دينا الشربيني


