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رأس الـقــائــمـة وهــو من إنــتــاج عـام
1971 قـصـة وإخـراج سـمـيـر خـوري
وبطـولة نـاهـد يسـري وحـس فـهمي
ولم يـعـرض الــفـيــلم في دور الـعـرض
الــســيــنــمــائي في مــصــر العــتــراض
اجلــهــاز الــرقـــابي عــلــيـه بــســبب مــا
يحتويه مـن مشاهد جـنسيـة فاضحة
وال تــتــنــاسب مع طــبــيــعــة اجملــتــمع

صري. ا
الطيـلي إنتاج 1973 { فيلم حـمام ا
ومحـمد من بطـولـة شمس الـبارودي  
الــعـــربي ويــوسف شـــعــبـــان أيــضًــا
مـنـعـته اجلـهـات الـرقـابيـة; الحـتـوائه
عـلى مــشــاهـد خــارجــة ثم عـرض في
السـينـما في فـتـرة التـسعـينـيات بـعد
أن حـــذفت مـــنـه الـــرقـــابـــة مـــشـــاهـــد
كـثـيـرة.ونـاقش الـفــيـلم حـيـاة مـثـلـيي
اجلــــنس عن قــــرب مــــتــــمــــثـــلــــة في
شـخـصـيـة الــرسـام الـذي جـسـد دوره
الــفــنــان يــوسف شــعــبــان واحــتـوى
ـشـاهـد الـعـارية الـفـيـلم عـلى بـعض ا
داخل احلـــمــــام الـــشـــعــــبي وبـــعض
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أثار مؤخرا فيـلم (آخر ديك في مصر)
بطـولـة مـحمـد رمـضان ضجـة بـسبب
اسـمه وتــردد أن الــرقـابــة اعــتـرضت
علـيه ألنه يـحـمل إيـحـاءً جـنـسـياً إال
أن رئــــيس جــــهــــاز الــــرقــــابــــة عــــلى
صنـفات الفـنية خـالد عبـد اجلليل  ا
نــفى ذلك تــمـــامًــا مــؤكــدًا أنه (أجــاز
سيناريـو الفيـلم دون إبداء مالحظات
عـلـيه). وفي هــذا االطـار تـواجه أفالم
السيـنما في مـصراحيـانا ومنـذ عقود
ـعـاييـر التي عدة ضـغوطـات بـسبب ا
تــضــعـهــا الــرقــابــة عــلــيــهــا تــتـعــلق
بـــاألخالق الـــعـــامـــة واحلــفـــاظ عـــلى
اآلداب ومنـهـا مـا يتـعـلق بـالسـيـاسة
واألمن القـومي وغـيـرهـا من األسـباب
التي تـراهـا الـرقـابة مـنـطـقـية بـيـنـما
يــراهـــا الــفــنـــانــون مـــحــاولــة لـــقــمع
حرياتـهم.ومن خالل تقريـراعده موقع
الـفن نــتـعــرف عـلـى بـعض من االفالم

صرية التي منعتها الرقابة: ا
{ فيلم (سيدة األقمار السوداء ) على
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ـصــري تـامـر حـســني ضـيـفًـا حل الــفـنـان ا
علـى برنـامج صاحـبـة السـعـادة الذي تـقدمه
الـــفــنـــانـــة إســـعــاد يـــونـس وهــو الـــظـــهــور
الـتــلــفــزيــوني األول حلــسـنـي بـعــد الــوعــكـة
الـــصــحــيــة الـــتي تــعــرض لــهـــا في أحــبــاله
الـصوتيـة.وكشف حـسني خالل احلـلقة (أنه
فـي كل عـام يــرفض عــرض لـلــمـشــاركـة في
بـرنامج الواهب ذا فـويس اخلاص بالـكبار)
مــبـررًا هــذا الـقــرار بــأنه (يُـرفض أن يــكـون
ــتـسـابـقـ في مـثل أسـتــاذا لـشـريـحـة من ا
سـنه تقريبًا).وأضاف حـسني (أنه لديه مبدأ
ــســتــحـيل أن ــوضــوع وأنه من ا فـي هـذا ا
يــكــون أســتــاذ هــو يــعــبــر عن هــذا اجلــيل
ويغـني لهم ). مؤكـدًا (أنها وجهـة نظره التي
لن يــتـراجـع عـنــهـا). أمــا عن مـشــاركـته في
الــنــســخــة اخلــاصــة لـإلطــفــال من بــرنــامج
ـــواهب ذا فــويس أكــد (أن األطــفــال بــكل ا
وأنه األحـوال يـشـاهـدونه كــأسـتـاذ او عـمـو 
ـنحهم وهـوب و يجـب أن نهتم بـاألطفـال ا

طاقة ايجابية).

وكمـال الـشـنـاوي وصالح قـابيـل منع
ـا به من مـشـاهد رقابـيـاً من الـعرض 
خـارجــة كــثــيـرة ال تــنــاسب اجملــتـمع

صري. ا
فيـلم جنـون احليـاة واجه اعتـراضات
رقـابـيـة أيـضـاً وحــذفت مـنه مـشـاهـد
عديدة ومـنع عرضه بـاعتـباره يسيء
لـآلداب الــعـامــة وأعـيــد عـرضه بــعـد
حــذف عـــدة مــشـــاهــد مـــنه وهــو من
إنــتــاج عــام 1999 وبــطــولـــة إلــهــام
شـاهـ ومـحمـود قـابـيل وكـر عـبـد

العزيز و ياسم عبد العزيز.
فــيـلـم أبى فــوق الــشــجـرة أنــتـج عـام
1969 بـطــولــة عــبــد احلــلـيـم حـافظ
ونادية لـطفي ومـيرفت أمـ  منعه
من الـعــرض تـلـفــزيـونــيًـا رغم أنه من
أكـثـر األفالم حتـقـيـقـاً لإليـرادات وقت
عـرضه إال أن الـرقـابــة مـنـعت عـرضه
تــلـــيــفـــزيـــونــيـــاً واكــتـــفت بـــعــرضه
سـيـنـمـائـيـاً و تـخـصـيـصه لـلـكـبـار
ـا تـضمـنه من عـدد كـبـير فقط نـظـراً 

شاهد القبالت.

الـقـبالت الــسـاخـنــة واإلشـارات الـتي
ثلية. تعبر عن ا

ذنبون من إنتاج عام { ويأتي فيلم ا
1975 وبـــطــولـــة كـــمـــال الـــشـــنــاوي
وحس فهمي وسهير رمزي وزبيدة
ثــروت وواجه الــفــيــلم أزمــة رقــابــيــة
كبيرة ووقـعت بسبـبه أول حادثة من
نوعـها في تـاريخ الرقـابة حـيث تمت
محاكمة  15من موظفي الرقـابة بأمر
ـصــري انــذاك مــحــمـد من الــرئـيـس ا
وافـقتـهم على عرض أنور السـادات 
الفيلم.ومـنع الفيلم بـعد عرضه وكان
ســــبب الــــضــــجــــة ورفـض الــــفــــيــــلم
السـتــخــدامه اجلــنس نــافــذة لــكـشف
فـســاد اجملــتـمـع وقـدمـت فـيه ســهــيـر
رمزي مشـاهد صريـحة جتاوزت فـيها
صرية وبسبب ما اعتادته السينما ا
جتـاوز الـفيـلـم اخلـطوط احلـمـراء في
مـشـاهـد اجلـنس تــبـرأت مـنه سـهـيـر

رمزي بعد ارتدائها احلجاب.
وتضم القـائمة فـيلم العـقرب وهو من
إنـتـاج عام 1990 وبـطـولـة شـريـهـان
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ـــركــز الـــثـــقــافي ي الـــعــراقـي حــاضـــر في ا االكـــاد
الـــبـــغــدادي عـن (دور مــراكـــز الـــبــحـــوث في الـــعــراق
ــأمـول) وكــان مـقـرر بـصــنـاعــة الـقــرار بـ الــواقع وا

احملاضرة الدكتور ناصر القريشي.
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ـقيم في مـصـر تلـقى التـعازي لـوفاة لـحن الـعراقي ا ا
شـقــيـقـته اثــر مـرض عـضـال ســائـلـ الــله تـعـالى ان

يسكنها فسيح جناته.

سـكـرتيـر الـتـحـريـر في (الـزمان)
أمون للترجمة صدر له عن دار ا
والـــــنــــشــــر كــــتــــاب من اعــــداده
وتــرجــمــته بــعــنــوان (الــتــرجــمــة
ـــــاط الــــــنــــــصـــــوص - رؤى وا
معاصرة نحو فهم اوضح للصلة ب النص والترجمة).
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ـطـربـة اللـبـنـانيـة نـشرت عـبـر حـسابـهـا اخلـاص على ا
احد مواقع التواصل االجتماعي صورة لها من احلرم

كي اثناء اداءها مناسك العمرة. ا
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الفـنـان االردنـي شارك مـع مـجـموعـة مـن الـفنـانـ في
ـكان األردني) في مـنتـدى الرواد معـرض (جـمالـيات ا

الكبار بعمان .
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الفـنان السوري بـاشرالتحـضيرات االوليـة النتاج جزء
جـديـد من الـســلـسـلـة الـشـهـيـرة (مـرايـا) ويـشـارك في
بطولتها صفاء سلطان كاريس بشار و روعة ياس .
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يحـمله. وسـجـلت هذه الـلـحظـة في صورة
ـان الــذي فـقـد فـوتــوغـرافــيـة.وقــال تـشــا
الكثير من وزنه وخط الشيب شعره للجنة
التي كانت تنـظر اإلفراج عـنه (أتذكر أنني
فـكـرت عـنـدهـا.. حـسـنـا لـقـد حـصـلت عـلى
األلـبــوم اآلن.. انـظــر لـقــد وقـعه.. فــقط عـد
للمـنزل. لـكن لم يكن هـناك مـجال ألن أعود

للمنزل).
وعندما عاد لـينون إلى منـزله في مانهاتن
ـــــــســـــــاء كـــــــان في وقـت الحـق مـن ذلك ا
ـان بـانـتـظــاره وأطـلق عـلـيه خـمس تـشـا
رصاصات فأصابه أربع مرات أمام زوجته
ـة صـدمـة في يـوكـو أونـو.وسـبـبت اجلـر
ـوسيـقى بالـنسبـة جليل تـربى على عالم ا
الهوس بالبيتـلز وفي نيويورك التي عاش
فيـهـا ليـنـون الذي ولـد في بـريطـانـيا.ومن
محـبسه في سـجن وينـدي بنـيويـورك أبلغ
تشـامـبـان اثنـ من أعـضـاء اللـجـنة خالل
ة اجللسة أن إحساسه باخلزي من اجلر
يتـزايـد بشـكل مـسـتمـر وقـال (إنه يدرك أن

ة سيعيش حتى بعد وفاته). أثر اجلر
وقـال (بـعـد مئـة عـام مـن اآلن سيـتـذكـرونه
وسـيـتذكـرون أنـه قتـل وسـيكـون ذلـك أمرا

سلبيا).

{ نـيـويـورك - وكــاالت - قـبل أن يـضـغط
على الزنـاد ويطـلق الرصـاص الذي أنهى
حياة أيقونة موسـيقى الروك جون لينون
قبل نحو 38 عاما يقول قاتله إنه (يتذكر
معاناته النفسـية بشأن ما كان على وشك
الـقـيــام به بل إنه ابــتـهل لــيـجـد وســيـلـة

تمنعه من تنفيذ خطته).
سؤول ـان أبلغ ا لكن مارك ديفـيد تشا
ـاضي خالل جـلــســة عــقـدت في  22آب ا
انـتـهت بـقـرار بــعـدم اإلفـراج عـنه أنه في
النهاية(كانت الرغـبة في اكتساب الشهرة
بـقـتل واحـد من أشـهـر الـنـاس في الـعـالم

أقوى منه).
ـان (63 عـامــا) وفـقــا لـنص وقـال تــشــا
اضي اجللـسة الـذي نـشرتـهـا اخلمـيس ا
إدارة نــــيـــــويــــورك لـإلصالح واإلشــــراف
االجتـمـاعي (كانت الـفـكرة مـسـيطـرة علي

تماما).
وفي عـصـر يــوم الـثــامن من كـانـون األول
عـام 1980 غــادر الــعــضـــو الــســابق في
فـريق الــبــيـتــلـز شــقـتـه في نـيــويـورك في
طـريـقه إلى اسـتـوديـو تـسـجـيالت عـنـدما
توقف ليـوقع نسـخة من ألبـوم أغاني كان
ان البـالغ من العمر آنذاك 25 عاما تشا
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شـخـصــــــيـات بوكـــــــيـمـون ألكـثر
من 20 عـــــــــــــامــــا لـــــكن إعالنــــا
دعــائـيــا لـفــيــلم جـديــد تــسـبب في
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ظـلت شخــــــــــصـية بـيـكاتـشو هي
الــوجه الــشــهــيــر واحملــبب ضــمن

احليـاة الـطـبـيـعـيـة. واشـار تـقـرير
لــلــبي بي سي (ان عــدد كــبــيــر من
محـبي تلك الـشخـصيـة أعربوا عن
حبهم لها بشكل الفراء الطبيعي. 
وظـهـرت شـخـصـيـة بـيـكـاتـشـو في
أول نـسـخــة من لـعـبـة بــوكـيـمـون
الـتي  إصدارهـا في الـيابـان عام
1996. وســــرعـــان مــــا أصــــبـــحت
ــيــة وواحـدة من أكــثـر ظـاهــرة عـا
الــعـالمــات الــتــجــاريــة في مــجــال

الترفيه حتقيقا للمبيعات.
ويــعــد الــفــيــلم اجلــديــد وهــو من
إنـــــتــــاج شـــــركــــة وارنـــــر بــــروس
األمـريكـيـة أول فيـلم رسـمي يدمج
شـخـصـيـات بـوكـيـمـون في أحـداث
ــثـلــون حــقـيــقــيـون. يــجــسـدهــا 
مثل ريان رينولدز صوت ويؤدي ا

بيكاتشو.

شـــــــــعــــور بـــعــــدم الـــراحــــة بـــ
عشاقها.

ويُــظــهــر اإلعالن الــدعــائي لــفـيــلم
بوكـيمون (ديـتيـكتيف
بـيـكـاتـشـو) شـخـصـية
بـــيــكــاتــشـــو مــغــطــاة
بــفـراء أصـفــر سـمـيك
والذي وصـفه البعض
بــأنه مُــنــفــر و مــثــيــر

لالشمئزاز.
وعــــلـى الـــــرغم من أن
شـخـصـيـة بــيـكـاتـشـو
تـوصـف دائـمـا بـأنـهـا
مـن الــفـــرو فــإن هــذه
ــرة األولى الـتي هي ا
يـــتـم فـــيــــهـــا تــــقـــد
الـشــخـصـيـة في شـكل
ثالثـي األبــعـاد يــشــبه

ـغـنـية { لـوس اجنـلـوس  –وكـاالت - تـخـلت ا
ـيـة بيـونـسيه عـن شريـكهـا رجل األعـمال الـعا
الـبـريـطـاني فـيـلـيب غـرين بـعـد أن واجه خالل
ــمــارســة الــتــنــمـر ــاضــيــة تــهــمــا  الــفــتــرة ا
والـتــحــرش اجلـنــسي.وقـررت بــيــونـســيه شـراء
حـصة شريكـها في شركة (آيـفي بارك) للمالبس
اخلـاصة بهـما والتي ظـهرت عام 2016 بـعد أن

واجـهت دعـوات من قـبـل مـتـابـعـيـهـا لالنـسـحـاب من
الــشــراكــة الــتي جتــمــعـهــا مــعه نــظــرًا لــتـوجــيه تــهم
الـتـحــرش اجلـنـسي ضــده وذلك بـحـسب صــحـيـفـة
(دايـلي مـيل) الـبـريـطـانـيـة.وأضـافت الـصـحـيـفة (أن
تـعلقـة بالـصفقـة تمت بـالفعل قـبل فترة احملـادثات ا
وجهة ضد غرين إال تعلقة بـالتهم ا من الـضجة ا
أن الـصــفـقــة اتـخــذت شـكــلًـا رســمـيًــا االسـبـوع

اضي). ا

تـوفـر وقـتـا كبـيـرا الـيـوم خالل ساعـات عـمـلك وتـنمى
مهاراتك فيه.رقم احلظ 9.
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 احلــصــول عــلى قــسـط من الــراحــة الــنــفــســيــة امـر
ضروري يوم السعد الثالثاء.
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 ال تـتـردد فى طـلب احلـقـوق اخلـاصـة بك الـيـوم يوم
السعد االربعاء.
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ال تــتــردد فى خـوض جتــربــة ريـاضــيـة جــديــدة حـتى
حتقق أهدافك.رقم احلظ 3.
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خالل االجــتــمــاع مع رئــيــسك تــتــمـكـن من الــوصـول
حللول جيدة للعقبات التى واجهتك .
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حتقـق خطـوات مـؤثـرة وظـاهـرة فى مـسـيـرتك ويـثنى
عليك الكثيرون .
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أنـت رومـانــسـى وهـو مــا يــتــســبب فى مــشــكالت مع
شريكك الذى يفكر بواقعيه أكثر.
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تـتـجنب الـدخـول فى جـدال مع احملـيـطـ بك لـراحتك
. الشخصية يوم السعد الثن
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ا حتتـاج الستشارة صديق مـقرب حول اخلطوات ر
القادمة بخصوص تكوين أسرة  .

bÝô«

ـسـاء لديك أكـثـر من فرصـة لـتعـويض مـا فاتك عنـد ا
اضية . فى خالل الفترة ا
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لـديك خـطـة مـتــكـامـلـة خالل الـفـتـرة الـقـادمـة لـتـطـويـر
رقم احلظ2. لياقتك البدنية
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صـــديـق مـــقـــرب لـك فى حـــاجـــة شــــديـــدة لـــوجـــودك
يوم السعد السبت. بجانبه
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وضـعته قـيـد الرهن  نـبـات شوكي عـاصـمة
تركيا من اجزاء الراس موطني االصلي.

                          (ج)
تعـود بالـفائدة اجلـسمانـية  صبـاغة اساس
مــدعم انــدفــاع اخالصـه اســيــرة مــؤقــتـة

اثامه نقيض قساوة.
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الـتــدريـســيـة في قــسم الــصـحــافـة بــكـلــيـة اإلعالم في
اجلـامـعـة الـعـراقـيـة نـفـذت مـبـادرة لـهـا وبـالـتـعـاون مع
ــوت صـفـاء مـخــرج الـفـيــلم االسـتــقـصــائي شـاحــنـة ا
العـبيدي باقامة ورشة تدريبيـة  لطلبة الدراسات العليا

عن كيفية إجناز التحقيقات الصحفية .

ي االردني قــدم بــدعــوة من جــمــعــيــة الــنــقـاد االكــاد
األردني قراءة فـي كتاب زهير توفيق (النقد الفلسفي/

من اإلصالح إلى التغيير ومن النقد إلى التقويض).
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امر اطالق سراح منطقة منـاسبات احتفالية
ســفن نـــقــيض رابـــحــة مـــصــريــة ســـودانــيــة
ضخمة صخور بحرية باجلمع في الطليعة

عملية حسابية
                            (ب)

ابــعــد عن الــعــيــنــاضــربه بــالــســوط يــهـنــئن

ثالث مـجمـوعـات تـشـكل كـلـمـات من خـمـسة
حــروف يــكــمل بــعــضــهــا بــعــضــا بــواســطـة
احلـرفـ االخـيريـن من كل كـلـمـة.في خـانات
الـــعـــمـــود الـــوسط حتــــصل عـــلى الـــكـــلـــمـــة

:( طلوبة:(من سور القرآن الكر ا
                             (أ)
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ـلـتـقى االذاعي والـتـلـفـزيـوني احـتـفى ا
وعــــلى قــــاعـــة اجلـــواهــــري في احتـــاد
ـــاضي االدبـــاء والـــكـــتـــاب الـــثـالثـــاء ا
بــالــفــنــان كــر الــرســام لــلــحــديث عن
مـسـيـرته الـفـنـيـة قـدم اجلـلـسـة الـفـنان

ي حـسـ علـي هارف الـذي قال االكاد
ـيـزة النـنـا اخـتـرنـا (الـيـوم جـلـسـتـنـا 
لــونـا قـريــبـا الى الــذائـقــة الـفــنـيـة ومن
الــــــــزمن اجلــــــــمـــــــيـل وخـــــــاصــــــــة انه
ـوســيـقى مالذا وهـويـة وحـرفـة اخـتـارا
وزادا روحيـا سيـما هـو وريثـا لقـحطان

قصـيـدة اجلواهـري يـاام عوف حلـساب
احتاد االدبـاء والـكـتاب ) من جـهـته بدا
الرسام حديثه بـاغنية حاسـبينك ليقول
بــعــدهــا ان (اول اغــنــيــة اديــتــهــا امــام
ـتـوسـطة اجلـمـهـور كـانت في مـرحـلـة ا
ــدرســة وامـام عـام 1973 في ســاحــة ا
الـطــلـبـة واالسـاتـذة وفي كــلـيـة الـفـنـون
اجلمـيلـة قدمت في الـعام  1980العديد
مـن االغـــانـي وكـــانـت انـــطـالقـــتـي عـــام
1984 عندما اعلنت االذاعة والتلفزيون
عن حـاجـتـهـا الى مـطـرب وتـقـدمت مع
ـطـلـوب قـبـولهم 750 مـتـسـابقـا وكـان ا
62 مــتــســابق وكــانت جلــنــة الــفــحص
مـتالـفـة من الكـبـيـر الراحل طـالب الـقره
غــــولـي ووديع خــــنــــده وفـــاضـل عـــواد

وصــبـاح الــســهل وفي الــعـام  1992
االعــتـــراف بي كـــمــطـــرب مــعـــتـــمــد في
االذاعـة.و في الــتـسـعـيـنــيـات من الـقـرن
ـا ـاضي  مـضـايـقـتي من الـكـثـيـر  ا
اضطرني االبتعاد عن الغناء ) ويضيف
( شاركت مع الفنان بهـنام ميخائيل في
ة ـسـرح وقـدمت اغـنيـة يـاحـر مـجال ا
للـمطرب حـس نـعمة وزرت عـدة بلدان
عــربــيــة ورافــقت الــفــنــان حــسـ عــلي
ــصـــاحلــة هـــارف واديت اغـــنــيـــة عن ا

الــعـــطـــار وحــســـ نـــعـــمــة ومـن جــيل
الـثـمـانـيـنـيـات انه الـفـنـان كـر الـرسام
الـذي له مــسـيـرة رائـعه وتــقـول سـيـرته
الــــذاتـــيــــة  انـه حـــصـل عــــلى شــــهـــادة
ية اجستير  من اكاد البكالوريوس وا
الفـنون اجلـميـلة ويـدرس الدكـتوراه في
قـسم الــتـربـيـة الــفـنـيـة 
وصــــــدر لـه كـــــتــــــاب فن
ـــــشــــاركــــة االوبـــــريت 
الـــفــــنـــان حـــســـ عـــلي
هارف  مدرس في معهد
ــوســيـقــيـة الــدراسـات ا
ومــــدرب فــــنــــون في دار
ثــقــافـة االطــفــال ومــديـر
قـاعـة الـربـاط وامـ سر
ـــوســـيــــقـــيـــ احتــــاد ا
العـراقي وعـضو نـقابة
الــفــنــانـ الــعــراقــيـ 
ســـــجـل الــــــعـــــديــــــد من
االغــــــــاني حلــــــــســــــــاب
تـلـفـزيـون الـعـراق مـنـهـا
اتركـني وحـدي وحاولت
انــسى وســـجل الــبــومــا
غــنـــائــيــا الول مــرة عــام
 1998وســــجـل وصــــور

الوطنيـة كلمات صـباح الهاللي واحلان
سيرة ) . محمد هادي  وهكذا تستمر ا
وقـبل خـتام اجلـلـسـة تـوالت الـشـهادات
ـــداخالت من قـــبـل زمالء واصـــدقــاء وا
احملــتـــفى به ومـــنـــهم الـــفــنـــان جـــمــال
ـشـعل الذي الـسمـاوي والـنـاقـد سامـر ا
بدعة سـيرة ا وصف مسيرة الـرسام با
واحلــافـلــة بـتــقـد االطــوار الـغــنـائــيـة
ــداخـالت الــنــاقـــد حــيــدر وشـــارك في ا
شـاكـر الـذي قـال عـنه انه (صـوت مـعـبر
وقوي ويجـيد االلوان الـغنائـية الريـفية
ـديــنـة)  وشــهـادة اخــرى من رئـيس وا
عموري احتاد االدباء والـكتاب نـاجح ا
وكـذلك االعالمـية بـشـرى سـمـيـسم التي

اشادت بصوت الرسام والتزامه .
وفي خـتــام اجلـلـسـة  تــكـر الـرسـام
بــدرع اجلـواهــري قـدمه الــفـنــان الـرائـد
ســامي قــفــطـان وقالدة االبــداع قــدمــهـا
الـفـنـان حـسـ عـلي هـارف وبـاقـات من
ــلــونــة و الــتــقــاط الــصــور الــورود ا

التذكارية مع اجلمهور واحملتفى به. 
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ـمـثل أحمـد عـز إلصابـة في وجـهة تـعرض ا
وحتـديداً في اجلبهـة بسبب إصـراره القيام
شـاهد (األكـشن) بنـفسه وعـدم االستـعانة
ا عـرضه لإلصـابة.و نـشر عز (بـدوبلـير) 
صـورة له تكشف جـرحه الغائـر بفضل أحد
ـمـر) وعـلق ــشـاهـد في فـيـلـمـه اجلـديـد (ا ا
علـيـهـا مـازحـاً مع متـابـعـيه (إصـابـة عمل) .
مـر) وهو فيلم ويقـوم عز حالـياً بتصـوير (ا
مسـتـوحـى أحـداثه من قـصـة حـقـيـقـيـة حول
ـصـريـة يـقـومـون مـجـمـوعــة من الـصـاعـقـة ا
بتنفيذ عملية خطيرة أثناء حرب االستنزاف.
ويــشـاركـه في بـطــولــة الــفـيــلم : أحــمـد رزق
وأحـمـد صالح حـسـني ومـحـمـد الـشرنـوبي
وأسـمــاء أبـو الــيــــزيــد وتـطـل الـفــنـانــة هـنـد
صــبـري كــضـيـفــة شـرف ويــعـد الــعـمل من
تألـيف أمير طعيمة اما اإلخراج لشريف

عرفة.


