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 السدحان يتحدى منع «طاش» بـ «طاس»

 منة فضالي تتسبب بأزمة قلبية 
  للمخرجة  إنعام محمد علي

 قالت إنها ال تخشى غضبهم ووصفتهم بـ «المرضى»

  منى البلوشي تعترف بانتشار 
  «البويات والجنوس» بالوسط الفني في الكويت!

 اعترفت الفنانة الشابة منى البلوشي 
بان الوســـط الفني فـــي الكويت يضم 
نسبة من الفنانات «البويات» واملمثلني 
«اجلنوس»، مشيرة الى انها تتعامل مع 

كال اجلنسني على انهم «مرضى».
  واضافت البلوشـــي ـ في تصريـــح 
لـ mbc.netـ  انها تضطر للتعامل معهم 
كزمالء لها في املجال، لكن ليس مثلما 
يرغبون هم، بل انها تتعامل مع الفتاة 

كفتاة والرجل كرجل.
  وشـــددت على انها ال متكنهم منها 
وحتقـــق لهـــم رغبتهم بـــأن تعاملهم 
بالطريقـــة التي يريدونهـــا النها غير 
معنية مبا يشـــعرون به او يعيشونه 

من حالة.
  وارجعت البلوشـــيـ  التي احترفت 

التمثيل قبل خمس ســـنوات ـ انتشار 
الظاهرة بالوسط الفني الى حياة الرفاهية 
والترف وسوء استخدامهما، االمر الذي 
اوصلهم الى هذه احلالة، وانهم يعتبرون 

من مرضى املجتمع.
  ونفت البلوشـــي خشـــيتها من ان 
تتسبب تصريحاتها ردود فعل سلبية 
ضدها، وقالت انه ال احد يســـتطيع ان 
ينكر وجودهم واالحتكاك بهم سواء داخل 
الوسط او خارجه، كما انها صريحة وال 

تعرف ان تكون صاحبة وجهني.
  وردا على ســـؤال حول مـــا اذا كان 
وجود هذه الفئة يحرجها امام املمثلني 
اخلليجيني، قالت: اعتقد انهم موجودون 
في الوسط الفني الكويتي ولم ألتقهم 

خارجه. 

 ميريام عطااهللا موظفة مرتشية

 إيمان شاكر «تضيع مع وديع»

 ينوي الفنان عبداهللا السدحان إنتاج مسلسل 
«طاش ١٨» وعرضه على قناة «إم بي سي» خالل 
شهر رمضان املقبل رغم القرار الصادر عن جلنة 
النظر في املخالفات فـــي وزارة الثقافة واإلعالم 
الذي يقضي بوقف إنتاج «طاش» وإعادة حقوق 
امللكيـــة الفكرية إلى املخرج عامر احلمود بعد أن 
أخذت القضية سنوات طويلة، حيث أكد عبداهللا 
السدحان، حسب جريدة «شمس» السعودية، أن 
فريق عمل املسلسل سيبتون في التجهيز للنسخة 
الـ ١٨ من املسلسل نظرا إلى أن القضية لم حتسم 
حتـــى اآلن على حد تعبيره وقال: مبا أن القضية 
من وجهة نظري لم حتسم بشكل نهائي ولم نبلغ 
بوقت كاف بهذا اخلصوص فإننا ماضون قدما في 
إنتاج العمل، وسيعرض على «إم بي سي» ألن القناة 

ال عالقة لها باملوضوع ال من قريب أو بعيد.
   وبسؤاله عما إذا كان إنتاج «طاش» سيترتب 
عليه مطالبات قضائية وتعرضه للمساءلة القانونية 
اجاب: لدي عدة أبواب لطرقها وإنتاج العمل حتى 
لو كان ذلك على حســـاب اسم املسلسل وتغييره 

من «طاش» إلى «طاس». 

الفنان أشـــرف زكي   أكد 
أن ما فعله مـــع املمثلة منة 
فضالي، التي أعلنت اعتزالها 
الفن نهائيـــا بال رجعة، هو 
أقل ما ميكن عمله مع فنانة 
ال حتترم عملها، مضيفا أن 
العام قد يطول إلى أكثر من 
ذلك، ألن ما فعلته بانسحابها 
التصوير في مسلســـل  من 
«مصطفى مشـــرفة» أصاب 
املخرجة انعـــام محمد علي 

بأزمة قلبية.
  وأضـــاف زكي، حســـب 
جريدة «البشاير» املصرية 
أنه ال يوجد حل أمام منة إال 
أن تتوسط لدى أنعام وتقنعها 
املقدمة في  بسحب شكواها 
نقابة املمثلني، وإال فلن أتراجع 
عن قراري بوقفها عن العمل، 
فما فعلته ليس بسيطا فلقد 

أساءت إلى مخرجة كبيرة
  ويعـــود املوضوع الى أن 
املخرجة أنعام محمد علي كانت 
قد طلبت من منة تغيير فستان 
كانت ترتديه أثناء التصوير 

وصفته بأنه غير مهذب، فما 
كان من منـــة إال أن رقصت 
داخل االســـتديو بشكل غير 
الئق وكرد عملي على املخرجة 
ثم غادرت مبنى مدينة اإلنتاج 
اإلعالمي غاضبة، األمر الذي 
دفع مدير اإلنتاج إلى التقدم 
مبحضر رسمي ضدها لتسببها 

في خسائر كثيرة لإلنتاج.

  أمـــا املخرجة انعام محمد 
علي، فقد أصيبت على إثر ذلك 
بإغماءة وأزمة قلبية نقلت على 
إثرها إلى منزلها، ومبجرد أن 
أفاقت اتصلت بالدكتور أشرف 
زكي وروت له ما حدث فأصدر 
قرارا مبنع منة عن العمل مدة 
عام قبل أن حتاول منة فضالي 

االتصال به وشرح موقفها.

 بيروت- ندى مفرج سعيد
  تشارك جنمة "ستار اكادميي" 
ميريام عطا اهللا وهي خريجة 
املعهد العالي للفنون املسرحية 
في تصوير مسلسل "يوميات 
مدير عــــام" بجزئه الثاني مع 
املخرج زهير قنوع. وجتســــد 
فيــــه شــــخصية جمانا إحدى 
املوظفات فــــي املديرية العامة 
التي يكون مديرها أمين زيدان. 
وحتاول دائمًا عرقلة معامالت 
النــــاس الذيــــن ال يعطونهــــا 
رشوة، حيث يتطرق العمل إلى 
التسيب الوظيفي وانعكاساته 
علــــى املجتمع وعــــدم حتمل 

املسؤولية.
  من جهة اخرى رغم جهوزية 
البومهــــا الغنائي اال ان جنمة 
ســــتاراك ال تــــزال تبحث عن 
شــــركة توزيع أللبومها الذي 
يتضمن تسع أغنيات تتنوع 
بني اللهجة املصرية واللبنانية. 
انتهت من تســــجيل ٨  وقــــد 
أغنيات منــــه، وبقيت األغنية 
األخيــــرة التي كتــــب كلماتها 
أمير طعيمــــة، وّحلنها رياض 
الهمشري. وقد صورت ميريام 
اغنية مع املخرجة  رندلى قديح 
التي سبق أن تعاونت معها في 

كليبها "آمان".

   يذكر أّن اول اطاللة متثيلية 
مليريام عطا اهللا كانت مع املمثل 
ياســــر العظمة في مسلســــل 
"مرايا". كمــــا تعاونت مع عدد 
من املخرجني الكبار في الدراما 
السورية والعربية منهم جندت 

أنزور، ومحمد عزيزية، وسمير 
احلسني ووائل رمضان. كذلك، 
شاركت في مسلسل كوميدي 
ســــعودي بعنوان "أبو شالخ 
البرمائــــي" من بطولــــة فايز 

املالكي.  

 بعد النجاح الذي حققته من خالل دورها في مسلســـل 
«العار» الذي عـــرض خالل رمضان املاضي، وقعت الفنانة 
املغربية الشابة، إميان شـــاكر، على املشاركة في فيلم «أنا 
بضيع يا وديع» والذي يعتبر أول أعمالها السينمائية حيث 
تقدم الفيلم مع شركة «ميلودي» التي سبق أن قدمت إعالنات 

«وديع وتهامي».
  واكدت إميان لـ «ايالف» أن دورها في الفيلم جديد ومن 
املقرر أن تبدأ تصويره في الفترة القليلة املقبلة، الفتة إلى 
أنهـــا تتحضر لدورها في الفيلم في الوقت احلالي وأنها لم 
تســـتقر على أية أعمال درامية في الوقت احلالي، موضحة 
أنها تلقت العديد من الســـيناريوهات لكنها ستختار اثنني 

منها لتخوض بهما ماراثون الدراما الرمضانية.
  واوضحـــت أن هناك عددا مـــن األدوار اجليدة لكنها ال 
تريـــد االتفاق والتعاقد على أي منها إال بعد أن يتم اختيار 
كل األبطال، والشركة املنتجة، ومخرج العمل، حتى تضمن 

عدم تعرض العمل للمشاكل.

 عبداهللا السدحان 

 منى البلوشي

 إنعام محمد علي  منة فضالي

 اميان شاكر 

 ميريام عطا اهللا 

 مها «نفسيتها صعبة» 
  في «علمني كيف أنساك» 

  و«عقيمة» في «الحب  أحيانًا ال يكفي»

 أكدت أنها تبحث عن الكيف وليس الكم في أعمالها الدرامية

 مفرح الشمري
  تعيش املذيعة واملمثلة مها محمد هذه األيام 
حالة نفسية صعبة بسبب جتاهل الرجل الذي 
اختـــاره قلبها خصوصًا وانـــه ال يعرف كمية 
املشاعر التي تكنها له في قلبها على الرغم من 
محاوالتها الكثيرة وتلميحاتها لكي يعرف حبها 
له لكنه في واد وهي في واد آخر، ما يدفعها ألن 
تقرر مواجهته وتخبره مبشاعرها جتاهه، األمر 
الذي جعلها تشعر بسعادة بعدما وجدت جتاوبا 
وترحيبا ال يوصف من هذا الرجل الذي أحبته 

من طرف واحد لفترة كبيرة وأتعبها نفسيا!
  ما سبق ذكره هو اخلطوط الهامشية للدور 
الذي ســـتؤديه مها في املسلسل احمللي اجلديد 
«علمني كيف أنساك» من تأليف إميان سلطان 
واخراج منير الزعبي وهو عمل اجتماعي يناقش 
العديد من القضايا منها الشك واخليانة بأسلوب 
رومانسي جميل وهو من إنتاج باسم عبداألمير 

ويقع في ٣٠ حلقة.

  حلقات قليلة

  وأكدت مها لــــ «األنباء» ان مشـــاركتها في 
املسلسل شرفية بعد ان قرأت السيناريو اخلاص 
به وأعجبها خاصة وانه مكتوب بشـــكل جميل 
وبأسلوب يطرح للمرة األولى في األعمال الدرامية، 
ملمحة الى انها وافقت على املشاركة بعدما عرفت 
ان دورها القليل في عـــدد حلقاته والكبير في 
املعاني التي يحملها بني طياته ســـيترك بصمة 
لدى جمهورها الذي حتاول في كل عمل ان تقدم 

له دورا يرسخ في عقولهم.
  وأضافت قائلة: منـــذ دخولي مجال التمثيل 
وأنا أبحث عن الكيف وليس الكم ولذلك احرص 
على اختيار أعمالي بدقة ألنني لست من الفنانات 

اللواتـــي يبحثن عن املشـــاركة في 
األعمال ملجرد الظهور في جميع حلقات 

املسلسل دون ترك بصمة لدى املشاهدين 
وبالتالي تكون نهايتهن مدوية واملشاهدون 

ينسون أدوارهن مبجرد انتهاء حلقات املسلسل 
ولذلك أحاول قدر املستطاع ان يكون ظهوري 
في جميع أعمالي مؤثـــرا وتندرج من ورائه 

أحداث تشد املشاهدين.

  احترام وتقدير

  وتابعت: ماســـبق دفعني للمشاركة 
في العمل الذي ســـيعرض قريبا على 
شاشة أبوظبي باالضافة الى انني أكن كل 
احترام وتقدير ملنتجه باسم عبداألمير 
ومخرجه املميز منير الزعبي ودوري 
فيه هو مضيفة طيران جوية في العقد 
الثاني من عمرها تعيش حالة نفسية 

صعبة ألنها حتب شخصا وهذا الشخص 
ال يعرف مشاعرها جتاهه.

  وأشارت الى ان املسلسل يضم نخبة 
مميزة من النجوم مثل هدى حسني، خالد 
أمني، الهام الفضالة، أسمهان توفيق، سلمى 
سالم، محمد العجيمي ونخبة كبيرة من 

فناني اخلليج، ملمحة الى ان مشاركتها مع 
هؤالء النجوم هي اضافة ملشوارها الفني.

  من جانب آخر ذكرت مها انها في األيام 
املقبلة ستصور دورها في مسلسلها اجلديد 
«احلب أحيانـــا ال يكفي» من تأليف الكاتب 
عبدالعزيـــز الطوالة، حيث تؤدي فيه دور 
فتاة تكتشـــف فجأة انها «عقيمة» فتحاول 
عالج نفسها وسيشاركها في املسلسل النجمة 

هدى حسني ونخبة من النجوم.

 لوسي: حقنة كادت تقتلني.. وأنتظر أمومة غادة عبدالرازق
الفنانة لوســـي عن   أعربت 
ندمهـــا الشـــديد علـــى قيامها 
ببطولة مسلسل «مذكرات سيئة 
السمعة»، وأعلنت تبرؤها منه، 
فيما أوضحت أنها التزال تفكر 
في جتسيد شخصية والدة غادة 
عبدالرازق في مسلسل «سمارة»، 
وقالت انها حتى اآلن لم تتخذ 
النهائي بشأن املشاركة  القرار 
في مسلسل «سمارة»، وإن كان 
بالفعل الدور جذبها بشدة، والذي 
جتسد به شخصية والدة سمارة 

«غادة عبدالرازق».
  وحول موافقتها على القيام 
بشـــخصية والدة غـــادة رغم 
تقـــارب عمرهن فـــي احلقيقة، 
قالت لوسي لـ «mbc.net» إنها في 
حال موافقتها النهائية ستجسد 
شخصية والدة «سمارة» وهي 
في عمر اخلامسة والعشرين، 
أي انها سن مناسبة لتجسيده، 
فمن املقبول أن تكون الشخصية 
قد أجنبت وهي في اخلامســـة 
عشرة، فاملهم هو إقناع املشاهد 
بالشـــخصية، ملمحة الى أنها 

تشـــعر بارتياح نفســـي كبير 
للتمثيل مع غـــادة عبدالرازق، 
ألنهاـ  على حد تعبيرهاـ  «ست 
جدعة ومحترمة»، وقد ســـبق 
وتعاونـــت معها مـــن قبل في 

مسلسل «الباطنية»، ومنذ ذلك 
احلني وهي صديقة مقربة لها.

  وفـــي الوقت نفســـه، أكدت 
أنها حزينـــة لقيامها  لوســـي 
ببطولـــة مسلســـل «مذكرات 

الذي عرض  الســـمعة»  سيئة 
على القنوات الفضائية في شهر 
رمضان املاضي باالشتراك مع 
الفنانة الســـورية سوزان جنم 
الدين، وخالد زكي، وإخراج خالد 

بهجت، رافضة اإلدالء عن سبب 
تبرئها، وقالت: يكفي أن أقول إني 
نادمة على وجودي في هذا العمل، 

وأعلن تبرئي منه متاما.
  وأضافت أنها ألول مرة تقول 
هذا الكالم حتى ال يســـألها أي 
من الصحافيني مرة أخرى عن 

هذا العمل.
إليهم رسالة قالت    ووجهت 
فيها: ال تسألوني عن هذا املسلسل 
مرة أخـــرى، فأنا لم أمثل عمال 
اسمه «مذكرات سيئة السمعة»، 
وأعمالي األخرى تتحدث عني.

  من ناحيــة أخرى، اشـــارت 
لوســـي الى انهـــا جنــــت من 
املــــوت بأعجوبة في الفتــــرة 
املاضية، مضيفة أنه بعد إصابتها 
في حـــادث، كادت تدفــــع ثمن 
خطأ الطبيب املعالج لها بعدما 
أخطأ أثنـــاء إعطائها حقنة في 
قدمها، مشيرة إلى أن آثارها كادت 
تصل إلى العصب، وكانت أيامـــا 
مريرة حيث كان بينها وبني املوت 
خطوة واحدة لوال تدخل العناية 

اإللهية إلنقاذها. 

 تبرأت من العمل مع سوزان نجم الدين

 ممثل ما «سمع» كالم ربعه 
بانه ما يرز ويـــه في أمور ما 
يعرفها بس صاحبنا طنش ورز 
ويه في مشكلة بني منتج ومخرج 
عمله اليديد والنتيجة طردوه 

من اللوكيشن.. تستاهل! 

 ممثلة ريحتهــــا فاحت بني 
زميالتها بعد ما اكتشفوا انها تنقل 
حچي للمنتجني علشان يعطونها 
ادوار قوية مع انها «بشــــهادة» 
اجلميع ما تعرف متثل.. الطيور 

على اشكالها تقع!

 أدوار طرد
 ممثلة مـــا «رحمت» أحد 
املخرجني بعـــد ما جتاهلها 
فـــي حفـــل فني وما ســـّلم 
عليها فقامت بكشف ماضيه 
للحضـــور.. زين ســـويتي 

فيه!

 كشف

 غادة عبدالرازق لوسي

 مها محمد 

 سمير غامن 

 يعقد املخــــرج محمد الرجائي 
جلسات عمل مع الفنان سمير غامن 
لوضع ملسات مسلسل األطفال املقرر 
تقدميه في رمضان املقبل وذلك للبدء 
في تصويره قريبا، وحتى اآلن لم 
يستقر على اسم املسلسل النهائي. 
وهذا التعاون لــــم يكن األول بني 
شركة صوت القاهرة وغامن، حيث 
مت التعاون بينهما من قبل في «كابنت 

جودة» و«شريف ونص».

 سمير غانم يستعد لتصوير 
مسلسل لألطفال


