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»أنثى الشاشة الخليجية« اختارت »األنباء« لتعود لألضواء بعد غيبة طويلة

مونيا الكويتية لجمهورها: »وحشتوووني«.. والشمس ما يغطيها منخل!

المنصور والنبهان كان يدرون إني راح ألقي كلمة الفنانين الكويتيين بحفل نادي السينما وما أدري شنو سبب الهجوم علي!

اللي يدوس لي على طرف يتحمل ما يجيه وأنا ما »انحشت« من لوكيشن مسلسل »أيام السراب« مثل ما قال حسن عسيري!

مفرح الشمري
اختارت »أنثى الشاش�ة اخلليجية« الفنانة مونيا الكويتية 
»األنباء« لتعود من خاللها لألضواء مجددا بعد غيبة طويلة سببها 
بعض الظروف االجتماعية التي أجبرتها على االبتعاد عن الساحة 
ما يقارب ال� 18 شهرا ولكن بعد ان انتهت تلك الظروف عادت 
لألضواء لتقول جلمهورها »وحشتوووني« مشيرة الى انها حتضر 
لعمل فني كبير من إنتاجها وبطولتها سيرى النور قريبا. وأكدت 
»أنثى الشاشة اخلليجية« ان كل ما يثار حول مشكلتها مع املنتج 
السعودي حسن عسيري »كالم فاضي« ألنها لم »تنحاش« من لوكيشن 
التصوير مثلما قال عنها والذي حاول من خالل مسلسله »أيام السراب« 
طمسها بعدم ذكر اسمها على تتر املقدمة مؤكدة ان »الشمس 
ال يغطيها منخل«. واضافت ان الهجوم الذي شن عليها بعد 
القائها كلمة الفنانني الكويتيني في احتفال نادي الكويت 
للسينما الذي اقامه للفنانني العرب املشاركني في 
مهرجان »كلنا في حب الكويت 5« لم تهتم به.. 

إلى التفاصيل:

شلونچ مونيا؟
احلمد هلل بخير.
وين هالغيبة؟

واهلل كان عندي ظروف اجتماعية في الفترة املاضية أبعدتني عن األضواء 
اللي حبيت أعيدها من خالل »األنباء« بعدما انتهت هالظروف.

بس انت ش��اركت ف��ي احتفال نادي الكويت للس��ينما اللي س��واه للفنانني العرب 
املشاركني في مهرجان »كلنا في حب الكويت«؟

إيه وبعد ما ألقيت كلمة نيابة عن الفنانني الكويتيني سافرت ثاني يوم..
»مقاطعا« بخصوص الكلمة اللي ألقيتها كان من املفترض انچ ما تلقينها؟

وليش ان شاء اهلل »باستغراب«!
ألنه في فنانني كبار أجدر منچ ان يلقونها؟

تقصد الفنانني منصور املنصور وجاسم النبهان؟
بالضبط؟

أوال أنا أكن كل تقدير واحترام للمنصور والنبهان وبعدين كانوا 
يدرون اني راح القي الكلمة ألنهم ش����ايفني الورق بإيديني اضافة 
الى اني عضوة في النادي ليش ما القي الكلمة وانا فنانة كويتية 
و»حلوة« حبيت اني أرحب بالفنانني العرب املوجودين في 
احلفلة وانا ما ادري شنو سبب الهجوم علي خاصة واني 

ما قلت شي يجرح املشاعر.
ميكن غيرة؟

»تضح����ك« ميكن ألن��ي حل����وة ومثقفة وواثقة 
من نفسي.

شنو كان ردة فعل الفنانني العرب بعد القائچ 
للكلمة؟

وايد حلوة وال����كل صفق والفنانة 
نادية اجلندي عب����رت عن إعجابها 
باللي قلته بأنها أرسلت لي »بوسة« 

وهي في مكانها.
تأثرت بالهجوم؟

ال واهلل ما تأثرت ألني 
عارفة نفسي عدل وكنت 
متوقعة هالشي بس ألني 
واثقة من نفس����ي أمش����ي 
بطريچي ومالي شغل بأحد 
بس اللي يدوس لي على طرف 

ما يشوف خير »تضحك«!
شسالفتچ مع املنتج حسن عسيري؟

ماكو سالفة وال هم يحزنون!
الري��ال يق��ول انچ انحش��تي من لوكيش��ن التصوير 

وتقولني ماكو سالفة؟
أوال أنا من زمان التزمت الصمت بخصوص هاملشكلة بس املنتج 
حس����ن عس����يري قاعد يصرح باجلرايد ضدي ويقول اني »انحشت« من 
اللوكيش����ن وأقوله أنا ما انحاش من لوكيش����نات التصوي����ر ألني »مو نكرة« 
وعارفة ش����غلي عدل وما انسحب من العمل إال بعد حدوث بعض املواقف التي 

لم تعجبني شخصيا.
من حسن عسيري واال من ادارة االنتاج؟

من ادارة االنتاج وأكيد هم ميش����ون على رأيه وما لقيت االنس����ان الرشيد 
الذي ينقذني من هذه املواقف خاصة وانني مثل ما قلتلك اللي يدوس لي على 

طرف يتحمل ما يجيه!
اعتقد هالشي خالهم يستبعدون اسمچ من مقدمة »أيام السراب«؟

أكيد وفوق هذا مت حذف لي مش����اهد كثيرة من هاملسلس����ل اللي صورت 
فيه ما يقارب 150 مش����هدا، مع ان املش����اهد اللي مت حذفها ماشية مع السياق 

الدرامي للمسلسل.
بس في مشهد رقص حقچ جريء وايد؟

هاملش����هد بالفعل صورته بس كنت مو حابة ينعرض وبلغت هالش����ي 
للمخرج بس لألسف عرضوه.

ميكن كردة فعل منهم علشان انسحبت من العمل؟
ميكن.

مستقبال راح تشتغلني مع حسن عسيري؟
ليش ال اشتغل معاه ألن هاألمور تصير في أي عمل فني!

وشلون لقيت جتربتچ مع طاش؟
جترب����ة ناجحة بكل املقاييس رغم اني ش����اركت في حلقة يتيمة اال ان 
هذه احللقة حققت نسبة كبيرة من املشاهدة ولألمانة كان تعامل الثنائي 
ناصر الصقعبي وعبداهلل السدحان أروع ما يكون وأمتنى لهما النجاح 

في أعمالهما املقبلة.
ليش اعتذرت عن املشاركة في مسلسل »املزواج«؟

محمد الصيرفي اعت����ز بصداقته وهو فنان كومي��دي ولكن أن���ا 
مو فنانة كوميدية لذلك ما شاركت في مسلسله.

وشخبار ألبومچ الغنائي؟
بصراح����ة هالفترة مركزة على التمثيل وهلل احلمد 
الناس حبوني فيه خاصة واني قاعدة احضر حق 
عم����ل من انتاجي وبطولتي لذل����ك الغناء عندي 

بالفترة احلالية مؤجل حتى إشعار آخر!

)هاني الشمري(مونيا تتحدث للزميل مفرح الشمري 

»أي�ام  مخ�رج  م�ن  طلب�ت 
الرقص  مش�هد  يعرض  ما  الس�راب« 
ب�س لألس�ف عرض�ه وهذا س�بب 
الصيرف�ي م�ع  مش�اركتي  ع�دم 


