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ن�����ج���م  انتق���د 
الكوم���يديا الك���ويتي 
أداء  ال���علي  ط���ارق 
امل���مث���ات، واص��فا 
أغل���به���ن بأنه�����ن 
عارض���ات أزياء أكثر 
من كونه���ن ممثات، 
وق���ال ف���ي ح���واره 
 :»tv م�������ع »ن�����اس
بعضه���ن دخل مجال 
الفن للترويج لنفسه 
من أجل أغراض أخرى 

غير الفن.
وق��لل العلي م���ن 
تأثير قرار ع���دم وجود 
فنانات في املسرحيات 
تع������رض  الت������ي 
بال�س���عودية عل����ى 

متابعة اجلمهور لها، وقال ردا على سؤال الحد االعضاء حول هذا 
القرار: حققت مسرحياتي جناحا كبيرا، ولم يكن بها ممثات.

وعن اتهام البعض له بالسخرية من زمائه على خشبة املسرح، 
رف����ض العلي هذا االتهام، مؤكدا أنه يك����ن كل االحترام والتقدير 
لزمائ����ه، وقال: ما يصدر مني هو دعاب����ات يقبلها زمائي، واذا 
رفضوا أتوقف ف����ورا عنها. وحكى في هذا االطار ق���صة كان���ت 
بطلتها الن���جمة الب���حرينية زهرة عرفات، حيث طلبت من منتج 
مسرحية »لن أعي���ش في جلباب زوجتي« التي جمعتهما سويا 
أن يلفت انتباه����ه الى عدم رضاها عن مداعبته لها بضربها على 
كتفها، رغم أن هذه احلركة ساهمت في شهرتها وقبول اجلمهور 

لشخصيتها باملسرحية.
واستطرد قائا: توقفت على الفور، لكن زهرة وبعد أن أدركت 
مدى تأثير هذه احلركة على قبول اجلمهور لها، طلبت من املنتج 

أن أعيد تنفيذها، لكني رفضت.
م����ن ناحية أخرى، رفض العلي اتهام أحد االعضاء ان املمثلني 
اخلليجيني يس����تخدمون أموالهم لانتش����ار، وقال: نحن ننتشر 
في قنواتنا اخلليجية، وتس����اءل: هل نت����رك قنواتنا للمصريني 

واللبنانيني فقط؟.

عمر الشريف: 
فلوسي بتخلص.. 

وشكلي عّجز.. والناس 
مبقتش تعرفني

القاهرة ـ سعيد محمود
كعادت���ه خرج علين���ا النجم العاملي عمر الش���ريف 
مبجموعة من التصريحات غي���ر املتوقعة، ولكنه هذه 
املرة حتدث عن وضعه املادي السيئ وجتربته مع شوارع 

القاهرة.
ففي تصريحاته االخيرة ملجلة »بوابة الشباب« التابعة 
جلري���دة »األهرام«، قال الش���ريف بتلقائيته املعهودة: 
حاليا.. معنديش حاجة أعملها.. قاعد في الفنادق بقالي 
سنتني بدون شغل وفلوسي قربت تخلص، ما بعملش 

حاجة غير أني أتفرج على التلفزيون وآكل واستحمى، 
وقليل جدا ملا أخرج.

 وأضاف: من ساعة ما انفصلت عن فاتن حمامة وأنا 
معنديش بيت، حياتي كلها في الفنادق، معنديش غرفة 
نوم وال مكان ينس���يني التعب ومفيش حاجة تسليني 

غير التلفزيون اللي بكرهه ولكن معنديش غيره.
وتاب���ع: أنا ال أتابع أي برامج في التلفزيون، وأكتفي 
مبتابعة االفام ألنني ال أملك ترف النزول والذهاب الى 
السينما، وتس���ليتي الوحيدة هي اجللوس في بلكونة 

غرفتي املطلة على النيل، وأحيانا أنزل بالليل وأمتشى على 
كوبري قصر النيل علشان أشم رائحة هواء القاهرة.

واسترسل الشريف في حديثه قائا: الناس ال يتعرفون 
علّي بسهولة، ألني عجزت وشكلي اتغير والناس مابقتش 
تعرفني ملا أمشي بالليل لوحدي، وملا حد يعرفني بيلم 
الناس علّي وبقول لهم أنا عاوز أشم هوا براحتي، فيتركوني 
في حالي، لكن بصراحة مابقتش أشم هواء نظيفا، فقط 
دخان وع���وادم وأخبط في الناس، القاهرة بقت صعبة 

قوي لكني بحبها.

طارق العلي

زهرة عرفات

العلي: أغلب الممثالت عارضات أزياء 
وضربي لزهرة عرفات سبب شهرتها


