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 مطرب يبـــي «يصلح» حال 
اللـــي مو  الغنائيـــة  الســـاحة 
عاجبته مثل ما يقول في حواراته 
ألبوم  الصحافية يفكـــر بطرح 
أغاني شعبية علشان يتذكرونه 

الناس.. خير إن شاء اهللا! 

 شعبي
 ممثلـــة ملقوفـــة وايد 
هاأليام قاعدة تشيش احد 
املنتجني على زميلة لها ألنها 
«أمنيتها» تاخذ دورها بس 
املنتج كشت فيها وطردها.. 

صچ لقافة!

 لقافة
إنتاج مو قادر   مدير 
يضبط الفنانني املشاركني 
معاه والسبة شخصيته 
الضعيفة لدرجة انه منتج 
العمل يفكر يشـــيله.. 

ننطر ونشوف!

 شخصية
 مطرب يبـــي «يصلح» حال 
اللـــي مو  الغنائيـــة  الســـاحة 
عاجبته مثل ما يقول في حواراته عاجبته مثل ما يقول في حواراته عاجبته مثل ما يقول في حواراته 
ألبوم  الصحافية يفكـــر بطرح 
أغاني شعبية علشان يتذكرونه 

 مطرب يبـــي «يصلح» حال 
اللـــي مو  الغنائيـــة  الســـاحة 
عاجبته مثل ما يقول في حواراته عاجبته مثل ما يقول في حواراته عاجبته مثل ما يقول في حواراته 
ألبوم  الصحافية يفكـــر بطرح 
أغاني شعبية علشان يتذكرونه 

الناس.. خير إن شاء اهللا! 

 شعبي
 ممثلـــة ملقوفـــة وايد 
هاأليام قاعدة تشيش احد 
املنتجني على زميلة لها ألنها املنتجني على زميلة لها ألنها املنتجني على زميلة لها ألنها 
«أمنيتها» تاخذ دورها بس 
املنتج كشت فيها وطردها.. 

صچ لقافة!

 لقافة
إنتاج مو قادر   مدير 
يضبط الفنانني املشاركني 
معاه والسبة شخصيته معاه والسبة شخصيته معاه والسبة شخصيته 
الضعيفة لدرجة انه منتج 
العمل يفكر يشـــيله.. 

ننطر ونشوف!

 شخصية

 وسوف يكشف للجمهور 
  عن تفاصيل حياته الخاصة

 بيروت ـ ندى مفرج سعيد
  تعرض قناة «روتانا» 
بالتزامـــن مـــع محطـــة 
الـ «إم تي في» مساء اليوم 
حلقـــة اســـتثنائية يطل 
خاللهـــا ســـلطان الطرب 
جـــورج وســـوف علـــى 
جمهوره العربي في حلقة 
«سبيســـيال» جتمعه مع 
االعالمية جومانا بو عيد. 
واحللقة من إخراج كميل 
طانيوس، حيث ستحمل 

الكثير من املفاجآت حملبي ســـلطان الطرب خاصة انها 
صورت في منزله بني لبنان. وسيتكلم وسوف خالل احللقة 
التي ســـتعرض في جزأين عن الفن واحلياة و«روتانا» 
وعن مواضيع شائكة لطاملا تساءل عنها الناس وستسرد 
محطات فنية بدأت منذ طفولته امتدادا ملرحلة شـــبابه 

وحاضره الذي ترك إرثا فنيا شكل ظاهرة غنائية. 

 جورج وسوف 

 ورد الخال: أحب الرجال 
وأرفض المثلية الجنسية 

 أكدت املمثلة اللبنانية 
ورد اخلال رفضها ألداء دور 
الفتاة املثلية جنسيا، على 
الرغم من متيزها باألدوار 
اجلريئة، مشددة على أنها 
حتـــب الرجـــال، وتهوى 
مشـــاهد احلب وقالت في 
حـــوار لها مـــع «إيالف»: 
قبولي بـــأي دور مرتبط 
لـــه، ولكن من  باجنذابي 
سابع املستحيالت أن أقوم 
بدور املثلية جنســـيا، أنا 

قدمـــت دور الفتاة املدمنة علـــى املخدرات، وقدمت دور 
امرأة تتاجر بالنساء، ولكن دور املثلية جنسيا ال أقبل 
بتأديته، وذلك ألن الناس تتأثر كثيرا مبا تراه على الشاشة 
ولديها ميل العتباره حقيقيا، على الرغم من أنه متثيل، 
والواقع أني فتاة غير مرتبطة ولم يذكر اســـمي بجانب 
اسم شخص في يوم من األيام يدفع الناس لالعتقاد أنني 
مثلية جنسيا، خصوصا عندما نقنعه من خالل أداء الدور، 
فأنا أحب التشديد على أنني أحب الرجال كثيرا، ومشاهد 
احلب، ولكن هذا ال يعني أنني أرفضه ألنني غير قادرة 
كممثلة على أن أقوم به بشكل محترف، ولكنني أرفضه 

حرصا على نظرة اجلمهور لي.

 ورد اخلال

 روال سعد: لم أدفع لصباح 
لطرحي أغانيها 

 انتهت الفنانة اللبنانية روال ســـعد من تسجيل ٢٥ 
أغنية من أغنيات املطربة صبـــاح قررت طرحها بداية 
العام املقبل في ألبومني. وقالت روال لـ «املصري اليوم»: 
أنا من عشـــاق صباح وأغانيها «وجه السعد» علي منذ 
بداياتي، لذا انتهيت من تســـجيل ٢٥ أغنية من تراثها، 
واعتبرهـــا باقة ورد وتعبيرا عن تقدير فنها وما قدمته 
للغناء العربـــي. من جهة أخرى، نفت روال ما تردد عن 
رفض صباح تكرار جتربة الدويتو معها، وقالت: حالتها 
الصحية ال تسمح بتسجيل أغنيات جديدة، لكنها أصرت 
على أن تقول كلمـــة بصوتها في بداية األلبوم أعتبرها 
وســـاما على صدري، كما لم أدفع مبلغا ماليا كبيرا لها 

مقابل السماح بإعادة تسجيل األغنيات. 

 روال سعد مع صباح

 جانب من الندوة التطبيقية 

 الفنان البحريني عبداهللا سويد أثناء العرض 

 مشهد من مسرحية «مجاريح» القطرية 

 «مجاريح» افتتحت المهرجان المسرحي الخليجي الـ ١١

 الكواري: قطر مستعدة لتقديم جميع اإلمكانيات لعمل مسرحي مشترك
 الدوحة ـ مفرح الشمري

  أكد وزيــــر الثقافــــة والفنون 
والتراث في دولة قطر الشــــقيقة 
د.حمــــد عبدالعزيــــز الكواري ان 
دولة قطر مستعدة لتقدمي جميع 
االمكانيات لعمل مسرحي خليجي 
مشترك حتى يعرض في جميع دول 
العالم خاصــــة بعد ان نالت قطر 

شرف تنظيم كأس العالم ٢٠٢٢.
  جــــاء ذلك خــــالل الكلمة التي 
ألقاها د.الكواري في احلفل الرسمي 
النطالق انشطة مهرجان املسرح 
اخلليجي الـ ١١ مســــاء امس االول 
على خشبة مسرح قطر الوطني 
بحضور رئيس املهرجان مبارك بن 
ناصر آل خليفة ومدير املهرجان 
فالح العجالن الهاجري وعدد كبير 
من الضيــــوف الذين اكتظت بهم 

صالة املسرح.
الكواري ان مهرجان    واضاف 
الفرق االهلية املسرحية يعد فرصة 
جميلة لتالقي االسرة املسرحية في 
قطر باالسرة اخلليجية والتنافس 

الشريف على جوائز املهرجان.
  خبز خبزتيه

  وبعد ذلك انطلقت اول العروض 
املشاركة في املهرجان من خالل 
مسرحية «مجاريح» لفرقة قطر 

املسرحية وهي من تأليف االماراتي 
اسماعيل عبداهللا واخراج ناصر 
عبدالرضا وشـــارك فيها الفنانة 
العمانية نهاد احلديدي والبحرينية 
فوز الشرقاوي والبحريني عبداهللا 
سويد والفنان علي ميرزا وعبداهللا 
احمد من قطر، حيث حملت بني 
طياتها الكثير من املعاني اجلميلة 
من خالل قصة حب احد «العبيد» 
لبنت احد وجهاء القبيلة ورغم 
الفروقات العنصرية واملشـــاكل 
التي يتعرض لهـــا «العبد» من 
والد البنت بســـبب لون بشرته 
اال انـــه يتحمل هـــو ومحبوبته 
التي ترفض االرتباط بأي شخص 
غيره حتى يتحقق حلمهما بعد 
هروبها والزواج منه ولكن بعد 
زواجهما تختلف طريقة تعامل 
«محبوبها» معها خاصة بعد ان 
هربت ابنته بنفس الطريقة التي 
هربت بها امها ما يجعله يشعر بأن 
«احلب يطلع على بذره» فيقوم 
بضربها وهي نادمة على جميع 
التضحيات التي قدمتها له فتندب 
حظها وكأنها تقول «خبز خبزتيه 

يالرفلة اكليه».
  فنون شعبية

الفنون الشعبية    ســــاعدت 

على ابراز قصــــة العمل حيث 
وظفت بشكل جميل مع احداث 
العمل حيث ركز املخرج ناصر 
عبدالرضــــا على فني «الليوة» 
و«الطنبورة» واللذين كانا منبع 
سير االحداث واستطاع الفنانان 
عبداهللا سويد ومحمد الصايغ 
على ابرازها بشــــكل جميل من 
خالل العزف على اآلالت التراثية 
باالضافة الــــى آلة «الصرناي» 
التي حتتاج الى جهد كبير الظهار 

صوتها.
  أداء الممثلين

  تفاوت اداء املمثلني طوال مدة 
العرض والذي جتاوز الـ ٥٠ دقيقة 
ولم يقنعنا اال اداء البحرينية 
فوز الشــــرقاوي باالضافة الى 
البحريني عبداهللا سويد الذي 
جسد شــــخصية «العبد» بكل 
اتقان باالضافة الى متيز محمد 
الصايغ بالعزف بينما يحتاج 

الكثير في االداء التمثيلي.
  الديكور نجم العرض

الذي صممه  الديكــــور    كان 
عبداهللا دســــمان جنم العرض 
بال منازع فقد كان متماشيا مع 
احداث العرض املسرحي وساعد 

الفكــــرة للمتلقي  على ايصال 
بكل اريحية مــــن خالل قطعة 
خشــــبية «تدور» على املسرح 
مع شــــدة الصرعات املوجودة 

بني املمثلني.
  وعقب انتهاء العرض اقيمت 
ندوة تطبيقية متت فيها مناقشة 
احداث مسرحية «مجاريح» واهم 
نقاط الضعف والقوة من قبل 
النقــــاد واملهتمني وكان املعقب 
الرئيسي فيها د.حمدي اجلابري 
بينما ادارها رئيس جلنة الندوات 
الفكرية والتطبيقية باملهرجان 

د.حسن رشيد.
  يذكر ان جلنة حتكيم الدورة 
ـ١١ من مهرجان املسرح اخلليجي  ال
تضــــم ٦ اعضاء هم: خالد امني 
(الكويت)، آمنة الربيع (سلطنة 
عمــــان)، محمد البلــــم (قطر)، 
الفاضل اجلزيــــري (تونس)، 
د.حسني العزبي (مصر) وعواد 

علي (االردن).
الليلة مســــرحية    وتعرض 
«البندقية» لفرقة جمعية الثقافة 
والفنون «االحســــاء» باململكة 
الســــعودية ويعقبها  العربية 
ندوة تطبيقية يديرها سعود 
بن علي ويعقب عليها د.يوسف 

عيدابي. 

 مايك فغالي: حذرت يحيى سعادة ورأيت موته قريبًا

 الصور األخيرة للمخرج يحيى سعادة 
  مع مايا دياب قبل وفاته

غرفنا لنلتقي الساعة الثالثة في 
محطة أزمير لتمارين الرقص، وقال 
انه سيذهب الى احملطة ملعاينة 
املكان. وذهبت معه شقيقته إميان 
ودافيس وأنــــا والفريق التركي. 
وراح يحذر اجلميع من مالمسة 
الشريط ألنه يحمل اخلطر على 
احلياة. لنــــراه فجأة يصعد الى 
ظهر القطار، فقالت له إميان إنها 
ستعمل على قطع التيار الكهربائي 
عن احملطة، لكن في حلظات رأيناه 
يشــــد بكنزته ويغلف كفه بها، 
وســــمعنا دويا كبيرا ووميضا 
ليطير ثم يقع على االرض وقبل 
أن يفارق احلياة قال لشقيقته «ال 
أشعر بجسدي ساعديني وامسكي 

بيدي ال تتركيني».
  أما انطوان سعادة والد املخرج 
فقال لـ «األنباء»: كان يحيى يؤمن 
بأن االنسان جسد وروح إذا مات 
اجلســــد تبقى الروح حية ترش 
بذورهــــا وعطاءها على األحباب 
والعائلة واالصدقاء. فهو لم يكن 
يتحمل حتى ثيابه عليه وكأنه كان 
يشعر بأنه في سجن في لبنان، 
ألنه كان يريد أن يخلع كل هذه 
التقاليد القدمية التي لم يكن يؤمن 
بها، كان يطلب التحرر ويسعى 
اليه. كلما أصابه مكروه كنت أشعر 
وكأن شــــيئا يطعنني في قلبي، 

وكأن روحي متصلة بروحه.
  من جانبه اكد مايك فغالي انه 
حذر املخرج الراحل يحيى سعادة 
من املوت وقال لـ«النشرة»: سعادة 
أخ وصديــــق ومــــن خوفي ومن 
حرقتي عليه حذرته، وارســــلت 
لــــه خبرا من بعض املقربني جدا 
له، ولكــــن ما يفرضه رب الكون 
هو ما سيحدث على االرض، وانا 
وبالرغم من آالم الفراق وحسرة 
موتــــه فرحــــت له كثيــــرا، فهو 
حيث موجود اآلن سيكون اكثر 
سعادة منا، فهناك سيعرف قيمته 
احلقيقية ولن يحاربه احد كما كان 
يحدث معه على االرض واصبح 
في السماء سأصلي له كما اصلي 

لوالدي من اآلن فصاعدا. 

أصر على تصويره في أزمير.
  وأضاف: كنا نزلنا في فندق 
الهيلتون، وعندما وصل يحيى 
الى الفندق متنى أن تكون غرفته 
تشــــرف على البحــــر ألنه يحب 
املنظــــر، وجلس مــــع مايا دياب 
ومعنا يسأل الفنانة عن الثياب 
التي سترتديها وهي من تصميم 
نيكوال جبران، وسألها كم فستانا 
جلبت معها ويقول «إن شاء اهللا 
ما يكون في حديد في الفســــتان 
ألنه يجــــب أن ترقصي وال أريد 
أن يحدث معي كما حصل خالل 
تصوير كليب هيفاء وهبي، حيث 
لم تتمكن من الرقص في آخر كليب 
بسبب الفستان». وجلسنا منازح 
بعضنا وقال إنه متنى لو بقي في 
اســــطنبول ليشاهد منظر الثلج 
املتســــاقط. وقال يحيى ملايا: لم 
يعجبني القطار في محطة أزمير 
فطلبت جلب «قطار مبوت» من 

منطقة أخرى.
  بعد ذلك طلب منا ان نرتاح في 

أفكار املخرج الراحل، وستحتفظ 
بتوقيعه على الكليب، وستتعاون 
فيه مع نفس فريق عمل سعادة، 
واملنتــــج املنفذ للكليــــب اميان 
شقيقة يحيى، وسيتم تصويره 
بعد فترة، مبجرد متالك شقيقة 

املخرج لقواها.
  من جهة أخرى روى اإلعالمي 
عماد هواري الذي كان موجودا الى 
جانب املخرج مع شقيقته إميان 
ومن مكتبه دايفس وفريق تركي 
لـ «األنبــــاء» ما حصل في تركيا 
بالتفصيل فاللحظات االخيرة من 
مقتل املخرج، حيث قال: وصلنا 
اجلمعة الى أزمير وكان يفترض 
أن نصور الكليب الســــبت. وقد 
سبقنا يحيى الى اسطنبول، حيث 
كان يفترض تصوير الكليب في 
محطة حيدر باشا، إال أن احملطة 
التاريخية التهم سقفها حريق في 
٢٨ نوفمبر، فقالت له مايا دياب 
انها شعرت بفأل سوء، وطلبت منه 
تصوير الكليب في لبنان، لكنه 

 بيروت ـ ندى مفرج سعيد 
  نشر موقع «صوت بيروت» 
الصور األخيرة للمخرج اللبناني 
يحيى ســــعادة قبل ساعات من 
رحيله بســــبب صعقة كهربائية 
في محطة القطار في منطقة أزمير 
في تركيا، حيث كان من املقرر أن 
يصور للفنانة مايا دياب كليبا.

  وتظهر الصــــور كيف يدرب 
املخرج مايا على الرقص متهيدا 
لتصوير الكليب ويعاين مالبسها 
التي صممها لها املصمم اللبناني 
نيكــــوال جبران والــــذي كان من 
املفتــــرض أن يرافقهم الى تركيا 
وعــــدل. وقــــال نيكــــوال جبران 
لـ«األنباء»: من الصعب أن أعبر 
عن إحساســــي في هذه اللحظة، 
لكن أكيد سأفتقده، فهو رافقني 
منذ بدايتي ففرحنا معا وكبرنا 
معا. وبصراحة كنت أعمل معهم 
على الكليب الذي كان يفترض أن 
يصوره ملايا دياب، وكان يفترض 
أن أتواجد معهم في تركيا، لكن 
لظروف طارئة في العمل لم أذهب، 
لكنني كنت أقول ليحيى ان يؤجل 
العمل، فكنا نشعر بأن هنالك شيئا 
غريبا، لكنه أصر على السفر في 
هذا الوقت وكأنه كان ذاهبا الى 

هناك للموت.
  وحول الســــبب الــــذي حمل 
يحيى على مد يده الى الكابل وهو 
يعرف أن فيه خطرا حتميا قال: 
كان يحيى إنسانا عنيدا ويحب 
املخاطرة، ولــــو لم يكن هكذا ملا 
وصل الى ما وصل اليه اليوم، أي 
املوت، وأعتقد أنه يجب أن ننتظر 
الكثير من الوقت ليخلق لنا مخرج 
كيحيى سعادة ال يعرف التقليد، 
إذ من الصعب إيجاد شخص مثله، 
وسنستكمل مسيرته جميعا مع 

كل فريقه الكبير.
  وعلمت «األنباء» ان الفنانة مايا 
دياب قررت إعادة تصوير كليب 
أغنية «بنت اليوزباشــــي» التي 
كانت ستصورها مع املخرج يحيى 
سعادة قبل أن تصعقه الكهرباء، 
على ان يأتــــي التصوير بنفس 

 لكشفه تفاصيل مهمة.. األمن 
  يوقف تصوير فيلم «المصلحة» للسقا

 عمرو دياب يرفض المشاركة 
  في حملة «المليار جائع»

 القاهرة ـ سعيد محمود
  قبل أيام مـــن بدء تصوير 
أول مشاهد فيلم «المصلحة»، 
الذي يجمع النجمين أحمد السقا 
وأحمد عـــز، اعترضت وزارة 
الداخلية علـــى بعض أحداث 
الفيلم الذي تدور أحداثه حول 
العالقة بين ضابـــط مباحث 
وتاجر مخدرات، فتقرر تأجيل 
تصويـــر الفيلم، الذي كان من 
المفتـــرض أن يبدأ خالل أيام 
في «طابا»، حســـب صحيفة 

«المصري اليوم».
  أوضح وائل عبداهللا كاتب 
ومنتـــج الفيلـــم، أن اعتراض 

الداخلية يعود الى أن قصة الفيلم مأخوذة من قضية حدثت بالفعل، 
تم فيها اجهاض عملية كبيرة لتهريب المخدرات، وهو ما يكشف 

أساليب تلجأ اليها الداخلية للقبض على مهربي المخدرات.
  وأكمل عبداهللا: في حالة الموافقة على طلبات الداخلية، بعدم 
التصوير في بعـــض المناطق، التي يتم مطاردة المهربين فيها، 
ســـيؤثر ذلك على البناء الدرامي للفيلم، ويفقده جو التشويق 

واالثارة.
  ومن جانبها، أوضحت مصادر أمنية أن سبب اعتراض الداخلية 
على الفيلم يعود الى أن بعض أحداثه تكشف اجراءات الضبط، 
وطريقة التحريات، وهذه االجراءات ال يصح الكشـــف عنها في 

فيلم سينمائي، باعتبارها من أسرار عمل ضابط التنفيذ. 

منطقة الشرق األوسط كبديل عن 
عمرو دياب، بل وقع االختيار على 

فنانة أميركية. 

 صرحت هدى الناظر، املسؤولة 
اإلعالمية للنجم عمرو دياب، بأن 
جميع التقارير التي أكدت مشاركة 
دياب في احلملة الدعائية «املليار 
جائع» التابعة لألمم املتحدة غير 

صحيحة.
  وأضافت الناظر انه متت مراسلة 
دياب من جانب األمم املتحدة وذلك 
منذ عدة أشهر، فوافق آنذاك بشكل 
مبدئي على املشــــاركة في احلملة 
متحفظا على موعد التصوير. لكن 
املنظمة حددت األيام غير املناسبة 
لتصوير احلملة، في حني انشغل 
عمرو دياب بإجراء بروڤات حفل 
الس فيغــــاس، ومــــا كان منه إال 
االعتــــذار. وأكدت هدى الناظر ان 
املنظمة لم تتفق مع اي فنان من 

 أحمد السقا

 عمرو دياب

 يقول املثل: إذا فات الفوت ما ينفع..
  أ - القوت.

  ب - احلوت.
  ج - الصوت. 

 املخرج الراحل يحيى سعادة مع مايا دياب قبل وفاته وفي اإلطار مايك فغالي 


