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علي كاكولي في مشهد من املسرحية د.فيصل القحطاني د.عبداهلل العابر

بعد متيزها في »الكويت املسرحي 14«

»راديكاليا« تشارك في مهرجان املسرح احلر بدورته التاسعة

البارودي من لبنان والكاتب 
العون���ي من تونس  محمد 
والفنان عمر اجلاس���ر من 
السعودية والفنانة منى شداد 
من الكوي���ت والفنان عزيز 
خيون م���ن العراق والفنان 
عبداهلل راش���د من اإلمارات 
العربية املتحدة والفنانة وفاء 
احلكيم من مصر ود.فيصل 
القحطاني ود.عبداهلل العابر 
من الكويت ود.سامي اجلمعان 

من السعودية.

وذك���ر علي���ان ان جلنة 
التحكي���م في ه���ذه الدورة 
مكون���ة من الفن���ان محمد 
الضمور رئيس���ا والفنانة 
سميرة البارودي من لبنان 
والفنان عمر اجلاس���ر من 
الس���عودية والفنان عزيز 
خيون م���ن العراق والفنان 

ماهر خماش من األردن.
اجلدير بالذكر ان املهرجان 
يستضيف العديد من الفنانني 
العرب منهم الفنانة سميرة 

حتت عنوان »دور املسرح في 
العنف املجتمعي«  مواجهة 
بإشراف أس���تاذ الدراما في 
اليرم���وك د.محمد  جامعة 
يوسف نصار، أما بخصوص 
جوائز املهرجان الس���نوية 
التي تتناف���س عليه الفرق 
املشاركة فهي جائزة ذهبية 
املس���رح احلر ألفضل عمل 
الفضية  مسرحي واجلائزة 
والبرونزية وجائزة خاصة 

بلجنة التحكيم.

صحاف���ي الى ان العديد من 
ال���دول العربية ستش���ارك 
في هذه ال���دورة، الفتا إلى 
انه س���يتم تقدمي ورشتني 
على هامش املهرجان األولى 
الدمى  عن كيفية صناع���ة 
والعرائس ستحاضر فيها من 
مصر الفنانة ابتهال مصطفى 
وورش���ة أخرى س���تقدمها 
اليابانية اساكي شيموياما 
سيعلن عنها قريبا، أما الندوة 
الفكرية الرئيسية فستكون 

على املس���رح الرئيسي في 
املركز الثقافي امللكي والذي 
يعتبر شريكا إستراتيجيا في 
تقدمي األنشطة وبالتعاون مع 
وزارة الثقافة ونقابة الفنانني 
األردنيني ومبساهمة الشريك 
اإلعالمي للمهرجان التلفزيون 
األردني والذي يعكس تضافر 
كل اجلهود إلجناح املهرجان 

واستمراريته في كل عام.
وأش���ار مدير املهرجان 
الفنان علي عليان في تصريح 

الكويت املسرحي  مهرجان 
بدورته الرابعة عش���رة من 
خ���الل مس���رحية وهي من 
تأليف وإخراج علي البلوشي 
وبطولة علي كاكولي وعبداهلل 
البلوشي وعبداهلل احلمود 
وسارة أحمد والطفل ضاري 

الرشدان.
وستكون الدورة التاسعة 
للمهرج���ان برعاية األميرة 
وجدان الهاشمي، حيث سيتم 
حفل االفتتاح 3 مايو املقبل 

مفرح الشمري
@ Mefrehs

تش���ارك فرقة مس���رح 
الشباب من خالل مسرحية 
»راديكالي���ا« في املس���ابقة 
الرس���مية ملهرجان املسرح 
التاس���عة  احلر في دورته 
الثالث  ف���ي  الت���ي تنطلق 
املقبل باململكة  الش���هر  من 
األردنية الهاشمية الشقيقة 
بعد ان متيزت في عروض 

السعودي عمر اجلاسر عضو جلنة التحكيم

يوسف حرب يدعو شيرين إلى رحلة على نفقته الشخصية 
والفنانة ترد: »أنا مش عايزة أغني أنا عايزة بس أعمل سياحة«!

املص���ري، وجل���ني عمران، 
الكوميدي���ا »ما في  وفريق 
متلو«، وسيحظى اجلمهور 
املوجود عل���ى منت الباخرة 
بفرصة للوج���ود أيضا في 
هذه الرحلة، واالنضمام إلى 

النجوم على منت السفينة.
وأكد مازن حايك، املتحدث 
الرسمي باس���م »مجموعة 
MBC« أن رحلة »شط بحر 
الهوى« مبا جتمعه على متنها 
من مغامرات ومتعة وتسلية 
وطرب وفن وترفيه وسياحة، 
مستوحاة من جناح البرنامج 
 ،»MBC1« التلفزيون���ي على
وأضاف حايك: ما مييز هذه 

الرحلة الصيفية احلاملة هو 
وجود عدد من أبرز جنوم الفن 
العربي  العالم  والترفيه في 
على متنها، مع اس���تيعابها 
للمسافرين السياح الراغبني 
في االنضم���ام إليهم، حتت 

عدسات الكاميرات.
هذا، وحضر االحتفال عدد 
قليل من الفنانني من بينهم 
الفنان عاصي احلالني الذي 
وصل متأخرا واملمثل ماجد 
املص���ري واملخ���رج محمد 
 »The Voice« سامي، وجنما
ستار وهال قصير واإلعالمية 
الس���عودية غادة موصللي 

والفنان نادر االتات.

املراف���ئ األوروبية،  بعض 
وس���تنطلق الرحل���ة م���ن 
مدين���ة البندقية اإليطالية، 
إلى كرواتيا، ومنها  وصوال 
إلى اليونان، مرورا بتركيا، 
لتعود الى الشواطئ اإليطالية 

الالزوردية.
وس���يحيي احلفالت في 
الرحلة عدد من النجوم العرب 
وهم: كاظم الساهر، ونانسي 
عجرم، وعاص���ي احلالني، 
الرباع���ي، ويارا،  وصاب���ر 
وتامر حسني، وملحم زين، 
وأمين زبيب، ورويدا عطية، 
ووائل جسار، ومحمد عساف، 
ومشاعل، ونادر األتات، وماجد 

بيروت ـ ندى مفرج سعيد

وضع املنتج يوسف حرب 
النقاط على احلروف حول 
مش���اركة الفنانة ش���يرين 
عبدالوهاب في الرحلة البحرية 
التي يجتم���ع فيها النجوم، 
حيث أك���دت صاحبة أغنية 
»آه يا ليل« أنها ستشارك في 
الرحلة وذلك خالل اطاللتها 
 »The Voice« املباش���رة في
لتع���ود وتنس���حب. وقال 
يوسف حرب: عندما اتصلت 
بشيرين قالت لي حرفيا »أنا 
مش عاي���زة أغني أنا عايزة 
بس أعمل سياحة« ليدعوها 
حرب الى ان تشارك كسائحة 
في الرحلة. وعندما س���ألته 
»األنباء« هل دعوته هذه على 
حساب ش���يرين اخلاص أم 
على حسابها، أجاب: سأحتمل 

أنا تكاليفها.
وكشفت مجموعة »ام بي 
سي« مساء السبت املاضي 
بالتع���اون م���ع »اإلمارات 
للعطالت«، واملنتج يوسف 
حرب في لقاء أقيم في مجمع 
املارينا الضبية بيروت على 
منت يخت، عن تفاصيل الرحلة 
البحرية »شط بحر الهوى« 
الصيفية التي س���تبحر في 
البحر األبيض املتوسط، على 
مدى أسبوع كامل، ابتداء من 
23 أغسطس املقبل، محتضنة 
عددا من أب���رز النجوم، من 
ضمن نحو 2400 مسافر - 
س���ائح حالم، ومتنقلة بني 

مازن حايك ويوسف حرب وعاصي احلالني وماجد املصري

هكذا قمعت »sony universal« ستار سعد
 ومنعته من التحدث عن شهر رمضان املبارك.. وأهانت الصحافة

بيروت ـ ندى مفرج سعيد

»االمر ليس بيدي أعتذر«، 
بهذه الكلمات علق خلسة 

وبخجل شديد جنم 
»The Voice« ستار 

سعد على التصرفات 
»الصبيانية والقامعة« 

ملمثل شركة
 »sony universal« 

يوسف دندش جتاه 
لقاء صحافي معه خاص 
بشهر رمضان املبارك، 

فما الذي حمل ستار على 
أن يخجل ويعتذر؟

في التفاصيل أنه خالل 
االحتفال الذي أقامته 

 »MBC مجموعة«
واملنتج يوسف حرب 

إلطالق الرحلة البحرية 
للنجوم، وكما العديد 

من النجوم اجتهنا لعمل 
حوار مع ستار خاص 

بشهر رمضان، وعندما 
حاولنا التكلم، كما سائر 

االعالميني الى جنم 
 »TheVoice« برنامج

فجاءت إجابة ستار صادمة 
حول تقاليد الشهر الفضيل، 

حيث قال: مفاجأة ستعرفونها 
مع الوقت وشكرا. 

وطلب »الصبي« يوسف 
دندش من ستار مغادرة 
املكان ليطوقه الـ »بادي 

غارد«، وخرج النجم الذي 
حصل على ماليني من 

أصوات العرب، بصوت واحد 
من »الصبي الباحث عن 

النجومية« يوسف دندش 
محنيا رأسه من املكان من 

اخلجل، ونظر ستار باجتاهنا، 
فسألناه: كيف تسمح 

له مبنعك عن الكالم مع 
الصحافة وخاصة أننا سألناك 

عن الشهر الفضيل وأنت 
بحاجة للدعم، فأجاب ستار 
ورأسه في األرض: »االمر 

ليس بيدي أعتذر«، ومضى 
وفي قلبه حسرة. 

توجهنا بعد ذلك الى 
»الصبي« دندش »الباحث 
عن النجومية«، وبعد أن 

سألنا عن من يكون، ألنه 
ليس جنما ليتعرف عليه أي 

إعالمي ويبدو أنه يبحث عن 
النجومية على حساب جنوم 

»The Voice«، وعلمنا بشراكته 
في مجموعة »اوغاريت« مع 
شركة »يونيفرسال ميوزك 

مينا« التي يترأسها زياد كبي 
مدير »Sony« في الشرق 
االوسط، )الذي تربطنا به 

عالقة احترام ولطاملا خصنا 
بحوارات وهو الذي يرفض 

أي حوار إعالمي(، وقلنا 
لدندش: حضرتك مع السيد 

زياد كبي، أجاب نعم: فقلنا له 
احمل له حتياتنا وتصرفاتك، 

ليدير ظهره مهمشا كبي 
الذي لم يتعامل يوما مع أي 

إعالمي سواء عرفه أو ال 
بهذه األخالق التي ال يتحمل 

عواقبها إال شخص واحد 
وهو »الصبي دندش« وليس 
شركة »Sony« املمثلة بزياد 
كبي الذي يرفض تصرفات 

كهذه طبعا، وننتظر منه 
توضيحا ألن ما حصل يسيء 

ال شك الى اسم الشركة 
العريقة، وال شك ان تصرفات 

»الصبي« ال تتحملها أيضا 

»مجموعة MBC« التي 
دعت الى املؤمتر والتي 
طاملا احترمت ضيوفها 

االعالميني وكرمتهم في 
كل مؤمتراتها، وال املنتج 
يوسف حرب الذي كان 

يسامر كل احلضور 
االعالمي ومينحهم 

احلوارات. 
وعندما توجه العديد من 

الزمالء الى »الصبي« 
لتسوية األمر، مؤكدين 

له أنه ال يفترض أن 
يتصرف بهذه الطريقة 
مع االعالميني،  إذا كان 
لهذا االعالمي وزنه في 
الساحة االعالمية، لكن 
رفض »الصبي الباحث 

عن جنومية لم يحصدها 
كإعالمي« )بعد ان علمنا 

انه كان يصدر مجلة 
واغلقها( أي تدخل وقال 
ان السؤال الذي طرحناه 

لم يعجبه، وبدورنا نسأل 
»الصبي« هل السؤال 

عن الشهر الفضيل شهر 
الصوم والصالة أزعجك؟

من الصحافة، وقلنا له إننا 
سنسأله عن الشهر الفضيل، 

فرحب بابتسامة وما كاد 

بعد ان كان أجنز حوارا 
إعالميا، توجه ستار بكل 

احترام نحونا، وعرفناه أننا 

ينطق كلمته االولى حتى 
اقترب شخص مجهول كان 
يستعرض نفسه في املكان 
ويغير بوقفاته على طريقة 

النجوم اللتقاط الصور أمام 
كاميرات املصورين وسط 
جنمي »The Voice« ستار 

سعد وهالة قصير، وسألنا 
بغضب: من نكون رغم أنه 

رأى آلة التسجيل التي ترافق 
كل صحافي، فأجبناه: عذرا 

لكنك لم تعرفنا بنفسك ومن 
تكون حضرتك؟ ليهمس 

أحد من يحيط باملكان وهو 
من »صبيانه«: انه ممثل 

شركة »Universal« يوسف 
دندش، فأجبناه: ان اللياقة 

تقتضي بأن تعرف أنت عن 
نفسك ويفترض أن نعرف 
من تكون، فارتفعت وتيرة 

الغضب لدى »الصبي« ممثل 
»Universal« وهمس في أذن 
ستار سعد، وكانت املفاجأة 

في إجابة »النجم الفتي« الذي 
يفترض ان يحصل على 

كل دعم إعالمي ممكن في 
أولى رحالته باجتاه الشهرة، 

ستار سعد وهالة القصير أثناء املؤمتر

ألنها تعود متأخرة إلى منزلها، 
إال أن كل فريق املسلسل يؤكدون 
أنها تخشى من بطش أحمد عز 
ورجال محاميه مرتضى منصور، 
على حد قول املصدر، خصوصا 
أن قضيته����ا في إثبات نس����ب 
توأميها إلى عز قد بدأت تدخل 

مستندات زينة ضد أحمد عز جتبرها 
على االستعانة بـ »حارس شخصي« حلمايتها

باسل خياط: كل صفاتي سلبية!
قال الفنان باسل خياط عن دوره في مسلسل 
»اإلخ����وة« إنه األخ الثان����ي »أمير«، الذي يعتبر 
الشخصية األكثر سلبية في العمل، وأضاف: أمتتع 
بكل الصفات السلبية، الشخصية جديدة بالنسبة 
لي، وحاولت العمل عليها، وإيجاد مفردات جديدة 
اثناء ادائها. وعن تقييمه ملسلسل »مكان في القصر«، 
وإن كان راضيا عن نفسه، قال: التقييم ليس من 
حق أصحاب العمل، فهو يأتي من اجلمهور، ألنه 
يصبح ملكهم فيعود لهم، أنا أعتقد أن حالة الرضا 
عند املمثل غير مكتملة، ألنه إذا شعر بالرضا فذلك 
ما يسبب له نوعا من اخلمول بالعمل، بينما ردود 
األفعال كانت جي����دة، وأحببت العمل من حيث 

املضمون، وطريقة التعامل فيه مع املخرج عادل 
أديب، واملمثل محمود اجلندي.

وحول ش����قاوة غادة ع����ادل املعروفة داخل 
اللوكيشن، أجاب خياط، في تصريحات له: من 
خالل التجربة، هي من الفنانات التي تعمل على 
التفاصيل، وحضورها أكثر من ظهورها جميلة 
على الشاشة، فهي ممثلة قوية ومدركة ملا تقدم، أما 
عن شقاوتها فكانت األجواء لطيفة جدا، من بداية 
العمل إلى آخره مع كل فريق العمل، وغادة دمها 
خفيف، لكنني ال أعلم إن كانت شقية أم ال، ألنها 
كانت البداية بالنسبة لي، والتركيز األكثر كان على 

العمل، بشكل عام، كانت األجواء جميلة.

منعطفات جديدة، بعد اإلعالن عن 
مستندات متلكها زينة، وستقلب 

القضية رأسا على عقب.

على الرغم م����ن أن املمثلة 
املصرية زينة ل����م تفكر يوما 
ف����ي االس����تعانة ب����� »حارس 
ش����خصي« حلمايتها، إال أنها 
طلب����ت من أح����د أصدقائها أن 
يؤمن لها حارس����ا ش����خصيا، 
حس����ب ما أفاد مصدر مشارك 
في مسلسلها »الوسواس«، وقد 
باتت زين����ة ال تتنقل إال برفقة 
حارسها الشخصي حني تكون 
خارج أوقات تصوير مسلسلها 
»الوسواس«. وأكد مصدر من 
فريق إنتاج املسلسل أن زينة 
هي التي تدفع أجر احلارس الذي 
يصل إلى 2000 جنيه مصري، 
أي ما يعادل 200 دوالر أميركي 

ال جهة اإلنتاج.
وأوضح املصدر، بحس����ب 
موقع »س����يدتي نت«، أن زينة 
زينةتقول إنها استعانت باحلارس،  أحمد عز


