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ـهـنـدس مـصـطفـى محـمـود بـحي ا
الــــقـــــريب من الـــــقــــاهـــــرة عــــدد من
اإلعالمـــــيـــــ وصـــــنـــــاع الـــــدرامــــا
مثـل يـتقدمـهم نقيب والسـينمـا وا
هن التمـثيلـية أشرف زكي ورئيس ا
ـركـز القـومي لـلـسـيـنمـا خـالـد عـبد ا
ــمـــثــلــة ســـمــيــة األلــفي اجلــلــيل وا
الزوجة السابـقة للفيـشاوي وابنهما
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ــمــثل شــيع الــفــنــانــون في مــصــر ا
فــاروق الــفـيــشــاوي الـذي تــوفي في
ســـاعــة مــبـــكــرة من يـــوم اخلــمــيس
اضي عن 67 عامـا بعـد صراع مع ا
مرض الـسرطـان لم يسـتمـر أكثر من
عـام. حـضـر اجلـنـازة الـتي انـطـلـقت
بـــعـــد صالة الـــظـــهـــر من مـــســـجـــد

ـعـالج أخـبـرني واألشـعـة طـبـيــبي ا
أني مصاب بالسرطان. سأتعامل مع
ــــــرض عـــــــلى أنـه صــــــداع هــــــذا ا
ة وباإلصرار سأنتصر على وبالعز

رض). هذا ا
وتـدهـورت حـالته الـصـحـيـة سـريـعا

اضي. خالل األسبوع ا
ـهن التمـثيـلية الـفنان ونعت نـقابة ا

ـــمــثل أحـــمــد الــفـــيــشــاوي. وكــان ا
الـــفــيــشــاوي فــاجـــأ الــوسط الــفــني
ومعجبيه في تشرين األول من العام
ه بـــافــتــتــاح ـــاضي أثــنـــاء تــكــر ا
مـهـرجـان اإلســكـنـدريـة الـسـيـنـمـائي
ـــتــــوسط بـــإعالن لـــدول الـــبــــحـــر ا
إصابته بالـسرطان.وقال حيـنها(بعد
بـــعض الــتـــحــالــيل والـــفــحــوصــات

الــــراحل فـي بــــيــــان قــــالـت فــــيه إن
الفـيشـاوي (كـان رمزا من رمـوز الفن

صري.. وسيظل). ا
وقـالت وزيــرة الـثـقـافــة إيـنـاس عـبـد
الدا في بـيان (إن الـفيـشاوي الذي
اشـتـهـر بـلـقب (احلـاوي) نـسـبـة إلى
مسلسل قدمه بهذا االسم عام 1997
سحر قلوب اجلماهير بتنوع وإتقان

أعماله).
حافظة ولد الفـيشاوي عام  1952
نـوفـية وتـخـرج في كلـية اآلداب ثم ا
ــعـهــد الــعـالـي لـلــفــنـون الــتــحق بــا

سرحية.  ا
بـــدأ مـــشـــواره الــــفـــني مــــنـــتـــصف
الــســبــعـــيــنــيــات قـــبل أن يــبــرز في
مسلسل (أبـنائي األعزاء.. شكرا) مع
ـنـعم مدبـولي واخملرج مـثل عـبد ا ا

محمد فاضل.ا
نـطـلـق بـعـد ذلك في الـســيـنـمـا الـتي
حــقـقت له شــهـرة كــبـيـرة وســاعـدته
وســامــتـه في احلــصــول عــلى أدوار
عديدة لكنه أثبت صدق موهبته بعد
أن بـــــــــــــــرع فـي األدوار اجلـــــــــــــــادة

والكوميدية على حد سواء.
وقف أمام عمـالقة الـتمثـيل في مصر
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لتقى االذاعي والتلفزيوني في ختام جلسة االحتفاء به Ÿ«bÐ« …dO∫ جنان فتوحي يقلّد نزار السامرائي قالدة ا

{ لوس اجنـلوس  —وكاالت - لـلـنـجـمة
يـة (جيـنيـفر لـوبيز) عالقة قـوية مع العـا
ـصـمـمـ الـلـبـنـانـيـ والـذين يـحـظـون ا
ـيـة وكثـيـر من أزيائـهـا التي بشـهـرة عا
ـنـاسـبـات إرتـدتـهـا بـتـوقـيـعـهم في اهم ا

الفنية. 
ــصـمم ومـؤخــراً صــرّحت لــوبــيــز (أن ا
هـو ي (زهـــيــر مــراد)  الــلــبـــنــاني الـــعــا
األفـضـــــــــل بـالـنـسـبــة لـهـا) مـضـيـفـة
(انــهـــا تــعـــرفت عـــلى عــمـــله مـــنــذ عــدة
سـنــوات من خالل عــرض له رأتـه عـلى
قـــــنــــاة "فـــــاشـــــون تي فـي" في الـــــعــــام

.(2010
وحــرصت حـــيــنـــهــا عـــلى الــبـــحث عــنه
لــتــرتـــــــدي من أزيــائـه في حــفل (مــيت
غـــاال) الــــذي يُـــعــــــتــــبـــر أحــــد أشـــهـــر
نـاسبـات الـسنـويّـة في عالم ا

وضة. ا
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ـاضي عن ــؤلف الـعـراقي حتــدث اخلـمـيس ا الـعـازف وا
عملـه (قداس للقرن الواحد والعشرين) في امسية اقيمت

في صالة كنيسة رفركورت في همرسميث  بلندن.
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البروفـيسور البوسني  اقامت له جلـنة الترجمة في رابطة
نـاسبـة صدور كتـابه(علم الـكتـاب االردنيـ بعـمان نـدوة 

الشرق) عن دار (االن ناشرون  وموزعون).
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ـؤسـسـة الـعـامـة لـلـسـيـنـمـا اخملـرج الـسـوري أطـلـقـت له ا
العـرض اخلاص بفـيلم (االعتـراف) الذي هو من إخراجه
وتـألـيفه بـالـشـراكة مع ابـنه مـجـيد الـذي يـدرس اإلخراج

السينمائي.
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ال يــلــيـق بــجـــبــيل اســـتــضــافـــة حــفالت
مـوسـيـقـيـة تـتـعـارض بـشـكل مـبـاشـر مع
ـطــرانـيـة ـسـيــحي).وطـالــبت ا ــان ا اإل
ـهرجان بإلـغاء احلفل. ويحجم منظمي ا
ـنـظمـون عن الـتـعـلـيق عـلى األمـر حتى ا

اآلن.
وقالت فرقة (مشروع ليلى) في بيان نشر
عـلى مـواقع التـواصل االجـتـمـاعي (إنـها
قدمت أغـانيهـا في حفالت بـجمـيع أنحاء
لــبـــنــان في الــســابـق). وأضــافت(أنه من
ـــــســــتـــــغــــرب أن تـــــثــــور مـــــوجــــة من ا
االعـــتـــراضـــات عــــلى أغـــنــــيـــة من هـــذه
األغـنــيـات اآلن مع الـعـلـم أنـهـا ال تـسيء
إلى أحــد بــشيء وال تـنــتــقص من أي من
القيم واألديان).وأضافت (هـدفنا االرتقاء
بـالـفـن وتـسـلـيط الـضــوء عـلى الـقـضـايـا
اإلنـسانـية... مـع التـأكـيد عـلى احـترامـنا

لألديان ورموزها كافة).
وعـبـر مــحـبـو الـفـرقـة عـن تـضـامـنـهم مع
ــلـحن ــوسـيــقـار وا اجملــمـوعــة. وكـتب ا
الـلـبـنـانـي مـارسـيل خـلـيـفـة عـلى وسـائل
الــتــواصل االجــتــمــاعي يــقــول (احلــريـة

شروع ليلى).
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طالب زعماء كنيسة لـبنانية بإلغاء حفل
لفرقة (مـشروع ليلى) الغـنائية اللـبنانية
ـقــدسـات قــائـلــ (إن أغـانــيــهـا تــمس ا
الــديــنــيــة) وهــو مــا دفع الــفــرقــة لــلـرد
بـالـقول (إنـهـا هـدف حلـملـة تـسـتـند إلى
افـــتـــراءات وتـــريــــد الـــنـــيـل من حـــريـــة

التعبير).
وقدمت فرقـة (مشروع لـيلى) عروضا في
مــخــتـلف أنــحــاء لـبــنــان إال أن خـطــطـا
إلقـامـة حفل لـلـفـرقـة يـوم التـاسع من آب
قـبل في مـهرجـانات بـيـبلـوس الدولـية ا
دينة جبيل قوبلت بحملة عدائية على
وســائل الــتــواصل االجــتــمــاعي.وتــضم
الـفـرقـة الـتـي قـدمت عـروضـا أيـضـا في
تحدة وأوروبا مغنيا يجاهر الواليات ا
ـــثــلــيــته اجلــنـــســيــة. وأثــارت أغــاني
ـنــطــقـة من (مــشـروع لــيــلى) جــدال في ا
خالل كـــلـــمــــات تـــتـــنـــاول االضـــطـــهـــاد
ثلية.وفي والطبقية والطائـفية ورهاب ا
بيـان قالت مـطرانـية جـبيل الـكاثـوليـكية
ــارونـــيـــة (أن أغـــانـي الــفـــرقـــة تـــمس ا
بغالبـيتهـا بالقيم الـدينية) مـضيفة (أنه
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ـصـريـة منى زكي ـمـثلـة ا وافـقت ا
على جتسيد دور الـبطولة في فيلم
ـصري ـمـثل ا (الـعـنـكـبوت) أمـام ا
أحـمد الـسقا الـذي جمـعهـا به عدة
أعمال سابقـاً آخرها فيلم (من 30
ن بهـجت قمر سنـة) من تألـيف أ

وإخراج عمرو عرفة.
و أحداث فيلم (العنكبوت) درامية
فـي إطـار من الــتــشـويـق واألكـشن
ـــــشـــــاهـــــد مـع تـــــداخـل بـــــعـض ا
الـكـوميـديـة فـيه من تـأليف مـحـمد

ناير وإخراج أحمد نادر جالل.
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اجنـز اخملـرج سـامـر حـكـمت مـؤخرا
اغــنــيـة جــمـاعــيــة بـعــنــوان (رجـعت
احلركة) من انتاج شـركة مدينة الفن
والــتـي  تــصــويــرهه بــ  بــغــداد
ـوصل واالنـبـار والـبـصـرة غـنـاء وا
ـــصالوي اصـــيل هـــمـــيـم واحــمـــد ا
ـشـاركـة الـنـجـوم سـامي قـفـطـان و
ســــتـــــار الــــبــــصـــــري و مــــحــــمــــود
ابوالعـباس وخلـيل عبدالـقادر وعلي
الك و اياد راضي و االء حس و ا
عـــلي اخلــالـــدي و يــونس مـــحــمــود
وامـــوري واثــيـــر كــشــكـــول وســامــر
سعـيد وصفـاء هادي ومـيمي وهوار
المــحــمــد ورضــا طــارش وفــوزيـة ا
حـسـن والـشـبــاب مـحـمــد ايـاد وزيـد
الك وكرم ثـامر وعـمر دبـور وسعد ا
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سـلسل (الرصـاصة) دور البـطولة نتـجة  عـرضت الشركـة ا
ـمثلة التركـية (جانسو ديـري) بعدما رفضته النـسائية على ا
مـثل التركي مـثلـة نسـليهـان أتاغـول.ا لعمل مـن بطولـة ا ا
أجنـ التان بطل مسلـسل (ارطغرل) الذي حقق جناحا
جماهيريا في تركيا والعالم العربي.وكانت قد رفضت
جــانــسـو ديــري مــؤخـرا االنــضــمـام الى مــســلـسل
(اصـطـدام) لـلـنـجم الـتـركـي كـيـفـانش تـاتـلـيـتـوغ
ـنـتـجة وذلك بـسـبب عـدم اتـفاقـهـا مع الـشـركـة ا
عـلـى األجــر الــذي تــودّ ان تـتــقــاضــاه.مــا دفع
ـمـثلـة الـشـ صـانـغو بـالشـركـة الى اخـتـيـار ا
لـتكون بديـلة عنهـا خصوصـا وانه كانت هناك

مفاضلة بينهما منذ البداية.

من األفـضل االبـتعـاد عن أي قـرار ولـو كان صـغـيرا
. ألنه قد يكون خاطئاً
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 بــــعـــد ان تــــضع الـــنــــقـــاط عــــلى احلـــروف عــــلـــيك
باالستمتاع بهذا اليوم اجلميل. 
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الـعمل هـو أكثـر ما يـهمك الـيوم ألن لـديك الكـثير من
األمور الجنازها.
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يـوم تغـيير اخملـططـات وقلب الـبرامج لـديك الكـثير من
شاريع واللقاءات الناجحة. ا

»dIF «

ـكن أن تــؤثـر عـلـى مـسـيــرة حـيـاتك تــتـخـذ قــرارات 
ستقبل.رقم احلظ.2 با

¡«“u'«

ال تـسـتـغـرب من أن تـتـغـيـر كل مـواعـيـدك لـهـذا الـيوم
بشكل مفاجيء.

”uI «

 قد تـسـتغـرب من نـفـسك فأنت دبـلـوماسي عـلى غـير
ÊUÞd «

مـفاجـآت تلعـب دورا مهـما بـأن جتعلـك عصـبيـا وغير
. رقم احلظ 5. هاد

Íb'«

تـبـدأ نـهـارك مـبـكـرا وتـشـعـر باحلـاجـة إلى اسـتـغالل
بعض الفرص.رقم احلظ8.

bÝô«

يـوم مفـعم باألحـداث السـارة والتي جتـعلك تـنسى ما
تعبت من أجله باالمس.

Ë«b «

يــوم لـــطــيف جـــدا ومــنــاسـب لالنــتـــهــاء من أعـــمــالك
رقم احلظ 3. تراكمة ا

¡«—cF «

ـهـمـة.يـوم مـن األفـضل عـدم تـأجـيل أي من أعــمـالك ا
السعد الثالثاء.

 u(«
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اكتب مـرادف ومعـاني الكـلمات
افقـيـا فقط  فـي العـمـود الوسط

طلوبة:  حتصل على الكلمة ا
wÐ—Ë« wÝUz— dI

ة الهالكة 1- القد
2- اللزج

3- حيوان مائي ضخم
4- جود

5- عاشق عربي
6- مدينة سورية

7- مدرسة
8- من احلمضيات

9- احلدائق

ـثـلـة سـورية ـمثـلـة الـسـورية حـصـدت جـائـزة (أفضل  ا
عربـيـة) ضمن مـهـرجان (األفـضل) في بـيروت وذلك عن
مـشـاركـاتـها في مـسـلـسـلي ابن أصـول وكـلبش3 وفـيـلم

حملة فرعون.

ـاجــسـتـيـر مـن كـلـيـة االعالم االعالمـيــة الـعـراقـيــة نـالت ا
ــضــامـ ــوسـومــة (ا بــجـامــعــة بــغــداد عن رسـالــتــهــا ا
اجلــنـدريـة في صـفـحــات الـفـيـسـبــوك ودورهـا في تـرتـيب

رأة). اولويات ا

ـيـة االردنـيـة ادارت الـنـدوة الـتي ضـيـفـتـهـا دائرة االكـاد
كتـبة الوطـنية وبالـتعاون ادارة  مهـرجان جرش واحتاد ا
الـكــتـاب االردنــيـ وحتـدث فــيـهـا رئــيس احتـاد الــكـتـاب
واالدباء األردنـي عليان العـدوان والباحث محمود رحال

ام عن تاريخ مدينة جرش.

الكـاتب والصحفي العراقي صدر له
عن  دار شـهريار في البـصرة كتاب
بـعـنـوان (دفــتـر صـغـيــر عـلى طـاولـة
وجــوه وحـــكـــايـــات) يـــقع في 224

صفحة من القطع الكبير.
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رسام اخلـيول العـراقي يحل مسـاء اليـوم االحد ضيـفا على
قناة (الـشرقـية) مع الفـارسة العـراقية حال الـضاحي ضمن
بــرنــامج (اطــراف احلــديث) الــذي يــعــده ويــقــدمه االعالمي

مجيد السامرائي ويخرجه اخملرج حيدر االنصاري.

جانسو ديري

وبــحــضــور جــمــهــور غـالــبــيــتــهم من
اصــدقــاء وزمـالء الــســامـــرائي  وقــدم
ـــلــتـــقى  صـــالح اجلـــلـــســـة  رئــيـس ا

الصحن الذي استهلها  بالقول:
 (ضـــيـــفــنـــا الـــفـــنـــان الــكـــبـــيـــر نــزار
الـســامــرائي له مــشــوار فـني مــحــتـرم
ـيـز عـلـى صـعـيـد الـشـارع وحــضـور 
الـفــني الـعــراقي بـفــضل اعـمــاله الـتي
حـــفــرت قـــواعـــد حــديـــديـــة في ذاكــرة
جــمـهــور االعــمـال الــفــنـيــة الــعـراقــيـة
والــشيء الــذي مــيـــز الــســامــرائي عن
غـيـره من زمالئه الـفـنـانـ هـو ابـداعه
الــواضـح في اجــادة مــخــتــلف االدوار
سواء على صعـيد الشاشـة الصغيرة
ـسـرح  وفوق او الـسـينـمـا او ا
كل هــــذا وذاك فـــقــــد تـــمــــيـــز
الــسـامــرائي بـانه مـن أكـثـر
الــفـنـانـ الـعــراقـيـ حـبـا
لــلـريـاضـة سـيــمـا الـلـعـبـة
الـــشــــعــــبـــيــــة االولى في
الــعــالم ال بل انـه مـارس
الكرة العـبا محـترفا في
صــــفـــوف نــــادي بــــابل
الــــريـــاضـي ووصل إلى
ــدرســيـة ـنــتــخــبـات ا ا
والـشبـابـية بـيـد ان الفن

ســــــرقـه من عـــــــلى مـالعـب الــــــعــــــراق
اخلضراء وبالـتالي تفرغه الـكامل للفن
بـكـل مــا فـيـه من ارهــاصــات ومـشــاكل
ــعــشــوقــته وخالفــاتــلـــكــنه ظل وفــيــا 
ولــفــريــقه االثــيــر الــقــوة اجلــويــة إلى
نتخب الـوطني العراقي جانب طبعـا ا
يــا تـرى كـيف يـنـظــر نـزار الـسـامـرائي
إلى مـشواره الـفـني وهل هو راض عن
مـا قـدمه إلى االن ومـا هي حـكـايـته مع
ـاذا حب وعـشق ـدورة الـصــغـيـرة  و ا
وشجع لون القوة اجلوية األزرق  هذه
ـهــمـة سـتـكـون ــلـفـات ا وغـيـرهـا من ا
مـثل الشـامل نزار محـور حـواري مع ا

السامرائي) .
مضيفا(وضـيفنا السـامرائي بدأ نهاية
الستينات وعشقه للفن جعله يعمل في
سرح والسينما االذاعة والتلفزيون وا
وله نـصـيب االسـد فـيهـا جـمـيـعـا حيث
عــمل مــا يــقــارب 22 فــيــلــمــا وعــدد ال
ــــــكـــــنه احــــــصـــــائـه من الــــــبـــــرامج
سلسالت على مدى مشواره الفن) . وا
واســتـــقــبـل احلــاضـــرين احملــتـــفى به
بـالـتـصــفـيق احلـار وقـوفــا فـتـقـدم الى
منصة اجلـواهري فسجد حـبا وعرفانا
لـلـمـنصـة ولـلـحضـور بـاكيـا لـيـستـعـيد
ذكــريـاته وتـفــاصـيل جتـربــته وحـكـايـا

وروايــــــا ت عن مــــــواقف وذكــــــريـــــات
مـسـتشـهـدا بـآراء احلضـور من زمالئه
ـداخالت ثــره مـنـهم الــذين شـاركــوه 
اخملـرج بـشـار طـعـمـة واخملـرج صـبـاح
رحيـمه واخملرج نـزار الفـدعم واخملرج
فالح الـعــزاوي والـفـنـان الـرائـد حـافظ
عارف والدكتـور ضياء مصـطفى وعبر
ـــداخالت عن ـــشـــاركـــ في ا كـــافــة ا
ديح للـسامرائي مشيدين الترحيب وا
بــالـــتــزامـه  ومــايــتـــمــتع بـه من خــلق
والــتـــزام في كــافـــة مــجـــاالت احلــيــاة
ومـنـها الـتـمـثيل والـفن. ومن مـفـاجآت
ـتــألق اضـاف اجلــلــسـة ان الــضـيـف ا
لــبـراعــته فـي فن الــتـمــثــيل كــشف عن
كــتـــابــتـه الــشـــعـــر وقــرأ قـــصــيـــدتــ
كـالـومـضـات الـنـثـريـة واحـدة عـمـودية
والـثـانـيـة بـالـشـعـبـي حـصـدت اعـجاب

احلضور وقال:
 ( مـسـيــرتي طـويـلـة في الـعـمل الـفـني
وكـوني خريج مـعـهد الـفنـون اجلـميـلة
عـــام 1968 وكــــان اول عـــمـل لي هـــو
مسـرحيـة بيت ابـو كمـال التي عرضت
على قـاعة اخلـلد انـذاك وكذلك شاركت
الى جــانب الــفــرق الــشــعــبــيــة والــفن
احلديث  وكنت مواضبا عـلى السينما
سـرح واالذاعة  ولـدي اكثر من 50 وا

شـــــعـــــبـــــان ومــــصـــــطـــــفـى ايــــاد و
.وهي من كـــلــمـــات قــصي يـــاســمـــ
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وقدم مع الـراحل فريـد شوقي أفالما
كــثـيــرة مـنــهـا (الــبـاطــنـيــة) و(فـتـوة
ـيـناء) و(عـنـدما اجلبـل) و(وحوش ا
يبـكي الرجـال) و(الكف) و(األسـتاذ

يعرف أكثر) وغيرها.
ــسـرح قــدم (الــدنــيـا وعــلى ا

مـقــلـوبـة) و(الــبـرنـســيـسـة)
و(اعــــــقل يــــــا دكــــــتــــــور)
و(الــــــنــــــاس الــــــلـي في
الـــتـــالت) وكـــان آخــر
عـمل مـسرحـي شارك
ــلك لـيـر) مع فـيه (ا
ـــــمـــــثل يـــــحـــــيى ا
الفخـراني..أما آخر
أعماله الفـنية فكان
مـــــــشـــــــاركـــــــتـه في
ـلك لير مسرحـية ا
مع الـــنــجم يـــحــيى
الـــفــخـــراني. تــزوج
الفـيشاوي 3 مرات.
وكـــان آخـــر ظـــهـــور
عـــلـــنـي له في عـــزاء
ـمثـل الراحـل عزت ا
أبــــوعــــوف مـــطــــلع

الشهر اجلاري.

عـيـسى واحلـان ازهـر حداد وتـوزيع
حسام الدين.

اياد راضي في مشهد من (رجعت احلركة)
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عـمال مسـرحـيا و60 مـسلـسال اذاعـيا
وتــلــفــزيــونــيــا  واالن اعــود الى

الــعــــــراق بـــعــد غـــربــة 14
عاما). 

وفي خـــــتــام اجلــلــسـة
قــــدم اخملـــــرج صــــالح
الـــــــــصـــــــــحـن لـــــــــوح
اجلــــواهــــري لالبـــدع
لـلـمــحـتـفى به نـيـابـة
عـن رئـــيـس االحتـــاد
الــــــــعـــــــام لـالدبـــــــاء
والــــــكـــــتــــــاب ودعى
ــذيع الـرائــد جـنـان ا
فــتـــوحي لـــتــقـــلــيــده
لـتقى لالبداع قالدة ا
وتــــقــــديــــرا جلــــهـــود
االذاعـي الـــــــــــرائـــــــــــد
بــهـــنـــدســة الـــصــوت
ســــــــــالـم داود دعــــــــــا
الـصـحن الـفـنـان نـزار
الـســامـرائي لـتـقـلـيـده
لـتـقى لالبداع . قالدةا

وفـي اخلـــــــــــــتــــــــام 
تــــوثـــيـق اجلـــلــــســـة
بــــــــــالـــــــــــــصــــــــــور

اجلماعية.
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لـتـقى االذاعي والـتلـفـزيوني احـتفـى ا
بـالفـنان نـزار السـامـرائي  وعلى قـاعة
ــاضي اجلــواهــري مــســاء الــثالثــاء ا

نزار السامرائي

جمهور كبير يشارك في تشييع فاروق الفيشاوي


