
رحيل احمد الفيشاوي 

طلبات زواج بالجملة لتامر 

أحالم تعايد زوجها 

هند وكنده علوش في تونس

يسرا بمهرجان اإلسكندرية وفعل فاضح

رحل عن عاملنا خمرج الفيديو كليب اأحمد الفي�شاوي 
ب�ش��كل مفاجئ، مم��ا �شبب �شدمة ملحبي��ه يف الو�شط 
الفني. وكان الراحل اأحم��د الفي�شاوي قد �شعر ببع�ض 
الأمل واأثن��اء ذهابه للطبيب �شقط اأمام منزله اإثر اأزمة 
قلبي��ة وتوفى يف احل��ال. واأعلن خ��ر الوفاة املخرج 
تام��ر حربي ليعر عر �شفحت��ه الر�شمية على الفي�ض 
ب��وك عن �شدمته يف رحيل زميله يف الو�شط على هذا 
النح��و املفاجئ ليقول: "ل اإله اإل اهلل حممد ر�شول اهلل 
اهلل يرحمك يا حمرتم باإذن اهلل يف اجلنه ربنا يرحمك 
يارب حبيب��ي واخويا الكبري املخرج اأحمد الفي�شاوي 

يف دار احلق ربنا ي�شرنا"

اأبدى الفنان تامر هجر�ض انزعاجه ال�شديد من ن�رش رقم 
تليفون��ه املحمول على الفي�ض ب��وك، ب�شكل اأزعجه على 

نحو كبري خا�شة واأن هاتفه مل يتوقف عن الرنني.
واأك��د تام��ر هجر�ض اأن ن�رش رقم هاتف��ه يعد تعدي على 
خ�شو�شيت��ه، واإن��ه ا�شطر لإغالقه بع��د اأن تلقى العديد 
م��ن املكامل��ات من اأ�شخا���ض ل يعرفهم م��ن الأ�شا�ض، 
بخ��الف تعط��ل اأعماله بعد عدم اإمكانيت��ه الرد على اأي 
من املنتجني اأو املخرجني، واإنه �شي�شطر بالتاأكيد بعد 

هذا املوقف ال�شعب على تغري رقمه.
وع��ن اأط��رف الر�شائل التي تلقاها م��ن املعجبات قال: 
"هن��اك م��ن يقول��ن يل )ع��اوزة اجت��وزك( واأخري��ات 
)بع�شق��ك( و )بع�ش��ق التاتو بتاعك( وه��ي ر�شائل لذيذة 

للغاية". 

عاي��دت الفنان��ة اأحالم زوجها مب��ارك الهاجري 
بطل ال��رايل القط��ري مبنا�شبة عيد مي��الده، عر 
ح�شابه��ا ال�شخ�ش��ي عل��ى ان�شتق��رام لتكت��ب ل��ه 

كلمات غاية يف الرقة والرومان�شية.
و�شارك��ت اأحالم حمبيها على ح�شابها ال�شخ�شي 
عل��ى ان�شتق��رام بكلماته��ا اإىل زوجه��ا من خالل 
ن�رشه��ا ل�ش��ورة له م��ع كتاب��ة: "كل ع��ام وانت 
عي��وين الل��ي ا�شوفه��ا به��ا وروحي وت��اج را�شي 

حبيبي".
حمبو اأحالم انهال��وا عليهم بالتعليقات املعايدة 
لزوجه��ا مب��ارك الهاج��ري، متمنني لهم��ا حياة 

زوجية هادئة مليئة بال�شعادة.

�شاف��رت املمثل��ة التون�شية هند �ش��ري واملمثلة 
ال�شوري��ة كندة علو�ض، اإىل تون���ض، للم�شاركة يف 

مهرجان قاب�ض ال�شينمائي الدويل.
وحتل كندة علو���ض على املهرجان �شيفة �رشف، 
اأم��ا هن��د �ش��ري ف�شتك��ون رئي�ش��ة املهرج��ان 
ال��ذي �شتبداأ فعالياته الي��وم ال�شبت، وتنتهي 30 

�شبتمر )اأيلول( اجلاري.
و�شيح��ل اأي�شًا الفن��ان التون�شي ظاف��ر العابدين 
والفن��ان امل�رشي خالد اأبو النجا على املهرجان 

ك�شيوف �رشف.
و�شيك��رم املهرجان املخرج الراح��ل حممد خان 

واملخرج املغربي عبد الرحمن التازي.
نفت �ملمثلة �لفرن�صية ماريون كوتيار �أي دور لها يف �النف�صال �ملفاجئ بني جنمي هوليوود �أجنلينا جويل وبر�د بيت و�أكدت �أنها حامل من �صديقها 

�ملمثل �لفرن�صي جيوم كانيه �لذي تعرفه منذ فرتة طويلة.

قام اأح��د احل�شور يف حفل افتت��اح مهرجان الإ�شكندري��ة ال�شينمائي 
ل��دول البح��ر املتو�شط يف دورته ال�32 مبغازل��ة الفنانة الكبرية ي�رشا 

اأثناء تكرميها عند م�شوارها الفني على امل�رشح.
فاأثن��اء وق��وف ي�رشا على امل���رشح بني وزير 

الثقافة حلمي النمنم ورئي�ض املهرجان 
اأم��ري اأباظ��ة �شاح احل�ش��ور ب�شوت 

ع��ال "اإيه القم��ر ده"، فما كان من 
ي���رشا اإل اأن تلوح له بيدها معرة 

عن �شكرها له.
م��ن  ال���32  ال��دورة  اأن  يذك��ر 

مهرج��ان الإ�شكندري��ة حتمل ا�شم 
الفنان��ة ي���رشا ومت تكرميه��ا عل��ى 

م�شوارها الفني.

ا�شب��وع حافل باملفاجاآت �شه��ده الو�شط الفني امل�رشي، 
بعدم��ا كاد ينته��ي م��ن ترتي��ب اأوراق ماراث��ون درام��ا 
رم�ش��ان 2017 ومو�ش��م اأف��الم نهاية الع��ام ومنت�شف 
العام الدرا�شي، اإذ ت�شّببت رغبات النجمات يف اإعادة ر�شم 
خريط��ة جديدة للدرام��ا، ف�شّجل��ت انتقال النجم��ة نيللي 
ك��رمي لبطول��ة م�شل�ش��ل "فعل فا�ش��ح" بدًل م��ن زميلتها 
غادة عبد ال��رازق، كما تخّلت الفنانة ي�رشا عن م�رشوعها 
املوؤّجل منذ �شنوات "اأهل العيب" لترتك زميلتها ال�شغرية 
منة �شلبي يف اأح�ش��ان القديرة �شو�شن بدر، وظّل م�شل�شل 
"اأمن قومي" من دون بطلة حتى اللحظة! مو�شم انتقالت 
النجمات مّت كما يحدث يف مالعب كرة القدم، اإذ �شعت كّل 
�رشكة اإنتاج خلطف النجمة الأكرث م�شاهدة والقادرة على 

جلب الإعالنات لعملها الفني

ع��داءات كب��رية �شهده��ا الو�ش��ط الفن��ي عل��ى م��دار ال�شن��وات 
املا�شي��ة، ت�شببت يف اإنهاء العديد من العالقات الفنية، وقطع 
م�ش��رية تع��اون متت ب��ني الفنانني. "من املمث��ل الذي ترف�ض 
التمثي��ل معه؟ .. حممد هنيدي"، هكذا تلقى حممد فوؤاد ال�شوؤال 
وهك��ذا اأج��اب عنه ب��كل اأريحية، ليحيي من جدي��د خالفًا دام 
اأكرث من19 عامًا بينه وبني حممد هنيدي كانت الغرية الفنية 
تقف وراءه. خالف فوؤاد وهنيدي واحد من اأبرز عداءات الو�شط 
الفني، التي تع��ود اإىل فيلم "اإ�شماعيلية رايح جاي" الذي قدم 
ع��ام 1997 وحقق وقتها جناح��ًا كبرياً ظن ف��وؤاد اأنه ال�شبب 
في��ه، قبل اأن يعزو النق��اد الأمر اإىل تواجد حممد هنيدي، الذي 
�ش��ار م��ن بعدها واح��داً من جن��وم ال�شينما، بينم��ا ظهر فوؤاد 
عل��ى فرتات متباعدة دون اأن يحقق النجاح الذي ظن اأنه كان 

ال�شبب فيه، لذلك ظلت ذكرى العمل مع هنيدي تالحقه.
خالف على الأ�شماء

�نغام ود�ليا �لبحريي
حينما يحدث اخلالف قد يكون �شبب ب�شيط هو ما يقف وراءه، 
وه��و ما حدث يف اخلالف ال�شهري ب��ني اأنغام وداليا البحريي، 
حينما قدمتا قبل �شنوات م�شل�شل "يف غم�شة عني"، ولكن بدًل 
م��ن الرتكيز يف تقدمي عم��ل فني مميز، ت�ش��ارع الثنائي على 

ترتيب الأ�شماء على �شارة امل�شل�شل.
الثنائ��ي مت�ش��ك بحق��ه يف �ش��دارة ال�ش��ارة، وكان��ت النتيجة 
امل�شارك��ة يف امل�شاه��د دون اأن حتيي اإحداهما الأخرى، حيث 
اأك��دت داليا البحريي اأن��ه مل تكن بينهما جملة "�شباح اخلري" 
وق��ت اللق��اء، وانقطع��ت العالقة ب�ش��كل نهائ��ي بينهما، حتى 

�شار م�شتحيال اأن تراهما يف عمل جديد.
�آثار �حلكيم ودينا

بدورها مل تتوقع الراق�شة امل�رشية دينا اأن يتحول حبها هي 
وعائلته��ا لآثار احلكي��م كممثلة اإىل كره �شدي��د بعد امل�شاركة 

معا يف م�شل�شل "فري�شكا".
وهو ما روت دينا تفا�شيله، باأنه كان من املفرت�ض اأن يكون 
هن��اك م�شهد يجمعه��ا باآثار احلكي��م، اإل اأن الأخرية اعرت�شت 
على مالب�ض دين��ا ب�شدة ورف�شت اأن ت�شارك يف امل�شهد، وذلك 
عل��ى الرغ��م م��ن كون م��ا ترتدي��ه دينا م��ررا ب�ش��كل درامي 

ح�شبما اأكدت.
ذلك املوقف ت�شبب يف غ�شب اآثار احلكيم ورف�شها الظهور يف 
امل�شه��د، ليقوم املخرج بالتغا�شي عن وجودها، وهو ما جعل 
دين��ا ت�شتبدل حبها هي وعائلتها لآثار احلكيم بالكره، وتقرر 

األ ت�شارك معها يف اأي عمل اآخر.
�صر�عات باجلملة

متتل��ك الفنان��ة غ��ادة عبد ال��رازق �شج��ال حاف��ال باخلالفات 

اأبرزه��ا خالفه��ا م��ع راني��ا يو�ش��ف، بع��د اأن �ش��اركا معا يف 
فيل��م "ركالم" لتخ��رج بعدها رانيا يو�ش��ف وتعلن تراأها من 
الفيلم، مرجعة ال�شبب اإىل تدخل غادة عبد الرازق لدى املخرج 
وقيامه��ا بحذف الكثري م��ن م�شاهد راني��ا ل�شاحلها، وهو ما 
اعترت��ه طعنة يف ظهرها، واأك��دت على اأنها لن تتعاون معها 
م�شتقبال. ومن جهة اأخرى ت�شببت ثورة اخلام�ض والع�رشين من 
يناي��ر يف خالف من نوع اآخ��ر بني غادة عبد الرازق واملخرج 
خال��د يو�شف بعد اأن قدما العديد م��ن الأعمال الناجحة اإل اأن 
اآراء الثنائ��ي ال�شيا�شية ت�شبب��ت يف فجوة بينهما وت�رشيحات 

معادية انتهت بالنف�شال الفني.
وكذل��ك كان لغادة عبد الرازق خالف �شديد مع املخرج حممد 
�شامي خالل ت�شوي��ر م�شل�شلها "حكاية حياة"، وهو ما و�شل 
اإىل �شاح��ات الق�شاء، واته��ام بالبلطجة بني الثنائي ومل يكن 

هناك تعاون لحق بني الثنائي.
هالة �صدقي وماجدة زكي

وم��ن ب��ني اخلالفات التي �شهده��ا الو�شط ما ح��دث بني هالة 
�شدق��ي وماجدة زكي اأثن��اء ت�شوير م�شل�ش��ل "كيد احلموات" 
والتهامات التي وجهته��ا هالة �شدقي ملاجدة زكي وكونها 
ترى اأنها البطلة وحدها للعمل و�شلوكها خالل ت�شوير الأفي�ض 
اخلا���ض بامل�شل�شل وهو اأمر غري �شحيح، وتاأكيد هالة �شدقي 

على عدم امل�شاركة معها مرة اأخرى.

تعرف على أبرز عداوات الوسط الفني في مصر

بغداد
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عبد الحميد الصائح 

الحق 
يقال

ل يوج��د در���ض ال وجت��ده يف حياتن��ا العراقية ، 
واذا قيل ان احلكمة يدفع ثمنها منتُجها ، ويح�شد 
نفَعها م��ن يعمل بها. فان بالدنا واحلمد هلل منتج 
اول للحكم��ة يف الع��امل ، ي�شتفي��د مم��ا ح�شل لنا 
فيه��ا ،العداء قب��ل ال�شدقاء ، ولعل م��ا ن�شاهده 
الي��وم من مظاهر متداخلة ب��ني احلرية والفو�شى 
، ب��ني اجلراأة وقل��ة الدب ، بني الكي��ل مبكيالني ، 
والنه��ب بالثنتني ، يحيل��ك اىل التوقف عند القوة 
التي تقف خلف مرتكبي ذلك ، حيث ليعقل ان يتم 
التجاوز والنهب وانتهاك حرمات البلد وا�شتقالله 
والقف��ز على قراره ال�شيا�شي م��ن قبل ا�شخا�ض او 
جماع��ات ، دون وج��ود ق��وة وحم��رك يقف خلف 
مايفعلون  ، مايحدث  اذن هو ا�شتقواء ، وال�شتقواء 
م��ن الو�شائ��ل الت��ي تنع��دم معه��ا الفرو�شية وهو 
والبتزاز من نبتة واحدة ، واخطر انواع ال�شتقواء 
ح��ني يكون �شيا�شيا وامل�شتقوى به طرف خارجي 
، حيث تتحول الح��زاب  واجلماعات اىل ممثليات 
للغرب��اء ، ويتح��ول ال�شيا�شي��ون واملثفف��ون اىل 
ادوات رب��ط يخدم��ون  ظهريه��م حت��ى وان اراد 

ببالدهم �رشا .
 ومثلما يعد ال�شتقواء اي�شا ظاهرة مر�شية. يبدو 
فيها امل�شتقوي قويا على غريه لكنه لي�ض كذلك بل 
ان��ه مري�ض �شعيف يبحث ع��ن طرف ثالث ي�شنده 
كاأن يك��ون �شخ�شا او م�شوؤول او موقعا الكرتونيا 
ي�شت��م النا���ض م��ن خالله وي�ش��وه �شمعته��م . فان 
ا�شواأ امل�شتقوي��ن اولئك الذين يفرطون مب�شاحلهم 
املبا���رشة او م�شال��ح بالده��م حل�ش��اب اط��راف 
اخ��رى، دون ان يحظ��وا مبكا�ش��ب م��ن ذلك . حيث 
ت�ش��ح عل��ى ه��وؤلء، رواية حدثت يف زم��ن المام 
عل��ي عليه ال�ش��الم ، حني حّدثه اح��د ا�شحابه عن 
رج��ل و�شيع وا�شفا اياه بان��ه ي�شبه معاوية، فرد 
علي��ه الم��ام: كال اإن �شاحب��ك ا�شواأ م��ن معاوية 
بكث��ري ، معاوية ب��اع دينه بدنياه ، ام��ا �شاحبك 

فقد باع دينه بدنيا غريه .
م�شكل��ة العراقي حني يزعل يبيع كل �شيء ، وحني 
يختل��ف مع احد يحرق زرع��ه وزرع خ�شمه ، واذا 
كان ه��ذا جائ��زا  يف ح��دود �شيق��ة ، فان��ه قطعا 
لي�ش��ح مع امل�شوؤولية عن  �ش��وؤون النا�ض والبالد 
وامل�شتقب��ل وادارة الدول��ة. فف��ي زم��ن التكت��الت 
وتدف��ق املعلومات وت�شعب العالق��ات الدولية ، ل 
يوجد �ش��يء بال ثمن ، ول يوجد حتالف بال توازن 
وت�شوي��ات ومكا�شب للنا�ض اجمعني .  لكننا ن�شهد 
تبعي��ة بال فائ��دة وعمالة بال مكا�ش��ب وحماقات 
وانحي��ازات بل اهداف ، وهي اغرب مايح�شل لبلد 
او جماعة ، تعطي بال مقابل وتتنازل دون ت�شويه 
، ل�شيم��ا وان الم��ر لي���ض �شخ�شيا ب��ل ان م�شري 
النا���ض برقب��ة من يقوم بذلك .فلي���ض من املعقول 
ان يدفع اخلوف �شخ�شا لن ي�شتقوي على مواطنه 
واب��ن بلده  حتى وان كان خ�شمه ال�شيا�شي بقوى 
اجنبي��ة  حترق اخ�رش الب��الد وياب�شها، ولي�ض من 
املعق��ول اكرث ان بالدنا قدرها اما تكون حمكومة  
لنتائ��ج  ليح�شب��ون  مقامري��ن  مغامري��ن  م��ن 
حماقاته��م ح�شاب��ا ، او عمالء �شلبي��ني ليك�شبون 
لبالده��م م��ن تبعيته��م وعمالته��م �شيئ��ا ، يعني 
واحدهم مايبيع دينه بدنياه ودنيا اهله وع�شريته 
، ل ، يبي��ع دينه بدني��ا الدول ال�شقيق��ة وال�شديقة  

ومرات املعادية اي�شا ! .
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