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الفنية

مطرب ش���اب »يفصل« 
 واي���د هاالي���ام على ربعه 
بس���ّبة انه قاع���د يحضر 
اليدي���د وما يبي   أللبومه 
 أح�����د يش���غ��له عن���ه.. 

اهلل يشفي!

حتضير
ممثل����ة »عان����دت« أح����د 
املخرجني ويابت صديقتها الى 
لوكيشن التصوير ألنها شادة 
الظهر باملنتج لكن خاب ظنها 
بهاملنتج اللي طردها بعدما طلب 

منه املخرج.. تستاهلني!

تصوير
ممثلة خليجية ماخذة في 
نفسها مقلب اذا لقت املشهد 
اللي تصوره صعب »ترمي« 
اللوم على املخرج بحجة انه 
مو مقدر ظروفها.. الشرهة 

على اللي خالچ متثلني!

ظروف

بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب

إسقاطات سياسية 
لـ »مسرح بال جمهور« في »الشامية«

محمد فؤاد.. بكى

خالد السويدان
نظ����را لإلقب����ال 
الشديد من اجلمهور 
الفن������ان  يع������رض 
واملخرج محمد احلملي 
»مسرح  مس����رحية 
بال جمه����ور 4« هذه 
الفترة على مس����رح 
الش����امية بالتعاون 
الوطني  مع املجلس 
للثقاف����ة والفن����ون 
واآلداب والتي يقدمها 
مع فرقة ستيج جروب 
وهي من بطولة الفنان 

عبداهلل البدر وعبداحملسن العمر وحسني املهنا وعبداهلل 
اخلضر ومحمد املس����لم ومش����اري املجيبل وحامد محمد 
ويتطرق احلملي الى مواضيع كثيرة تخص املجتمع الكويتي 

بإسقاطات سياسية بقالب كوميدي.

القاهرة ـ سعيد محمود
بكى الفنان محمد 
فؤاد فور وقوفه أمام 
الكاميرات لتصوير 
أول مش���اهده ف���ي 
مسلسل »أغلى من 
حياتي« الذي يعتبر 
أول جتربة درامية 
محم���د  للمط���رب 

فؤاد.
السبب  ويرجع 
الى  ف���ؤاد  في بكاء 
انه لم يكن يتخيل 
ان يحقق حلمه ويبدأ 

تصوير العمل خاصة ان التحضير للعمل استغرق وقتا 
طويال وهو ما جعله يبكي من شدة الفرح.

والعمل من تأليف تامر عبداملنعم واخراج مصطفى 
الشال، ويشارك فؤاد فيه الفنانة حنان مطاوع وشيري 

عادل ومنى هال والنجم أحمد راتب.

محمد احلملي

محمد فؤاد

هجوم شرس وسب وقذف في مؤتمر »ليلة وليلة«

مؤامرة من مخرج »نكرة« ضد الصحافة المحلية وصمت من إبراهيم دشتي

عاشر الفحام وسخ ثيابه«.
الزم����الء جميع����ا س����جلوا 
اعتراضهم على االهانات املوجهة 
من املخرج »املغمور« مؤكدين انه 
جاء فقط لهثا وراء مطرب مبتدئ 
جنيا للمال وال يعلم عن اصول 
التحدث مع الصحافة ش����يئا، 
لذلك انسحبوا جميعا معتذرين 
للحضور فقط عما حدث، مؤكدين 
ان »الكالم القليل خير من كثير 
ينسي بعضه بعضا«، وصدق 
الشاعر أبوالطيب املتنبي عندما 

قال:
وإذا أتتك مذمتي من ناقص

فهي الشهادة لي بأني كامل.

إبراهيـم اكتفـى بتوزيع االبتسـامات وبدا عليـه الرضا بكل مـا يقوله المخـرج »المغمور«

مشـاهد جريئـة فـي كليـب »ليلـة وليلـة« والتـي ال تناسـب المجتمعـات العربيـة
»غرامي« ال يليق ان يؤديه فنان 
خليجي يحترم العادات والتقاليد 

العربية.
وم����ا يثير الدهش����ة هو ان 
ابراهيم دشتي جلس فقط في 
املؤمتر وهو يوزع ابتس����امته 
مبديا رضاه ع����ن كل ما يقوله 
املخرج وكأن املؤمتر »اخلدعة« 
كان مؤامرة باالتفاق بينهما »من 

وقال انهم كشركة تبنوا ابراهيم 
وضغطوا عليه لكي يصنعوا منه 
جنما )ال نعلم كيف يصنعون 
منه جنما بأس����لوبهم اخلارج 
عن االحت����رام وهم منذ البداية 
يحاولون قطع عالقته نهائيا مع 
الصحافة( لذلك سهروا الليالي 
الجناز تصوير الكليب الذي لم 
نش����اهد منه اال تصوير مشهد 

ونعلم ان ه����ذا ال يعنيك ألنها 
ليست بلدك فأنت تقضي على 
املستقبل الفني ألحد أبناء هذه 

الديرة قبل ان يبدأ.
املخرج ح����اول الهروب من 
الهج����وم علي����ه والدخول في 
شرح ما مت اجنازه في الكليب 
وما أضافه الى صناعة السينما 
»زي الطبله منفوخ على الفاضي« 

عمال واحدا له فتصبب عرقا ولم 
يستطع االجابة، وبدا كأنه أحد 
الذين يستغلون قليلي اخلبرة 

جلني املال من ورائهم.
وأضافت »األنباء«: اذا كنت 
محترف����ا كما تق����ول في عملك 
ف����كان األجدر ان تكون محترفا 
في ألفاظك، فأنت قبل ان تضر 
بنفسك ومبستقبلك في الكويت 

عبدالحميد الخطيب
حال����ة م����ن اله����رج واملرج 
واخل����روج ع����ن اآلداب العامة 
شهدها املؤمتر الصحافي الذي 
عقده الفنان ابراهيم دشتي مساء 
امس االول في فن����دق النخيل 
الط����الع الصحاف����ة على ما مت 
اجنازه في تصوير كليب اغنيته 

اجلديدة »ليلة وليلة«.
انه  الذي اتض����ح  املؤمت����ر 
عبارة ع����ن »خدعة« جلر رجل 
التي هاجمت مخرج  الصحافة 
الكليب »املغمور« على خلفية 
ردوده املس����تفزة ف����ي املؤمتر 
االول والذي اعلن فيه عن بدء 
التعاون بينه وبني دشتي حتول 
الى مرتع للمخ����رج »املغمور« 
السباب  الكثير من  حيث وجه 
والش����تائم للصحافة الكويتية 
وما كتبته ع����ن ألفاظه النابية 
ضاربا ع����رض احلائط بأهمية 
الصحافة لدعمه ودعم ابراهيم 
دشتي في مشواره الفني وابتعد 
عن احلض����ور احملترم واآلداب 
املتع����ارف عليها في املؤمترات 

الصحافية.
املخرج ال����ذي يذكرنا باملثل 
القائل »أق����رع وذقنه طويلة«، 
وجه كالما جارحا للصحافيني 
املوجودي����ن في املؤمتر يندرج 
في اطار السب والقذف واصفا 
الزميل الصحافي الذي سأله عن 
اسمه في املؤمتر االول بأنه »قليل 

ذوق« وال يعلم ما يكتب.
وقال ع����ن الزمالء الذين لم 
يأتوا الى املؤمتر انهم خافوا من 
احلضور خصوصا انه »غسلهم« 

في املؤمتر االول.
»األنباء« ردت على املخرج 
بأن����ه بالفع����ل »نك����رة« لكل 
املوجودين وال يعرف عنه أحد 
ش����يئا وطالبته بالتحدث عن 
تاريخه وعن نفسه، وان يذكر 
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