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رمي البارودي

قمر عباس شعيب

مخرج »وادي الملوك« 
يتهم ريم البارودي بالكذب

القاهرة – سعيد محمود
فتح املخرج حسني صالح النار على املمثلة الشابة رمي البارودي، 
بع���د تصريحاتها األخيرة التي أعلنت فيها اعتذارها عن مسلس���ل 
»وادي امللوك«، املقرر عرضه في رمضان املقبل، حيث بررت اعتذارها 
برغبتها في تقدمي دور جديد هذا العام بعيدا عن األدوار الصعيدية، 
خاصة أنها قدمت خالل العامني املاضيني عملني صعيديني هما »مملكة 

اجلبل« و»الرحايا«.
وقال حس���ني في تصريحات خاصة ل� »بص وطل«: اندهش���ت 
بشدة عند قراءتي تصريحات رمي في العديد من اجلرائد واملجالت، 
خاصة أنه لم يتم ارس���ال السيناريو الى رمي من االساس، فعن أي 

شيء ستعتذر اذن؟
وأضاف: رمي كانت مرش���حة للمشاركة في املسلسل، خاصة أنها 
اشتركت معي من قبل في مسلس���ل »الرحايا«، ولكن مع بدء كتابة 
حلقات »وادي امللوك«، وتطور أحداثها، بدأت الصورة تتضح بشكل 
أكبر في عدم وجود دور يناسبها، وأبلغتها ذلك بالفعل، ويبدو أنها 

وجدت حرجا في اعالن ذلك، فأعلنت هذا االعتذار الوهمي.
واس����تطرد بانفعال: في حال اعتذار رمي بالفعل عن املسلسل، فأنا أطلب 
منها أن تش����رح طبيعة الدور الذي اعتذرت عنه، وعندئذ س����يعلم اجلميع 
احلقيقة، وأنها كانت ضمن الترشيحات فقط، على عكس باقي االبطال الذين 
مت اختيارهم بش����كل نهائي، ووقعوا العقود بالفعل، وهم: سمية اخلشاب، 

وصابرين، وسالف فواخرجي، وريهام عبدالغفور، وشيرين عادل.

أكد أنه مستعد للخضوع لفحص الـ DNA إلثبات أبوته لجيمي

عباس شعيب يعترف: أنا والد طفل قمر 

برزت منذ فترة على الساحة الفنية أخبار الفنانة قمر، فامتألت 
وسائل اإلعالم مبعلومات عنها وعن عالقتها بوالدتها، واجلميع يعلم 

املقابلة الشهيرة لوالدة قمر عبر إذاعة »اجلرس سكوب« حينها.
وبعد خبر والدتها عادت قمر الى الساحة بخبر أهم من السابق، 
حيث أجنبت الفنانة ابنها االول والذي س���مته »جيمي« وقالت ان 
والده رجل اعمال مصري مع���روف واجتهت االصابع والتحليالت 
جميعها الى صاحب شركة »ميلودي« جمال مروان، حتى انتشرت 
اخبار انه قام فعال بالسفر الى أميركا هربا من االعتراف بابنه وخوفا 

من الفضيحة مع قمر.

وكش���ف موقع »النش���رة« عن مجموعة من مقاطع الڤيديو بها 
اعترافات عباس شعيب الذي عمل ملدة طويلة لدى قمر بعد عام 2005 
وكان يرافقها وينفذ لها االعمال التي تطلبها منه ومن بينها الكثير 
مما يس���مى باملهمات اخلطيرة التي وصلت الى حد ايذاء أشخاص 
آخري���ن وبينهم فنانون معروفون كانت لقمر خالفات معهم، حيث 
اعترف شعيب للمرة االولى وبالصوت والصورة في مقابلة خاصة 
مع االعالمي جو معلوف أنه هو والد »جيمي« ابن الفنانة قمر وليس 
جمال مروان، وأكد خالل التسجيل انه مستعد في أي حلظة للخضوع 

لفحص ال� DNA وكل ما يلزم إلثبات أبوته جليمي.

دوللي شاهني مع ابنتها نور

دوللي تكشف صور ابنتها نور

نحافتها الشديدة، كما أنها ولدت 
ابنتها في شهرها السابع. 

كما أن التصريحات املتناقضة 
أثارت ايضا العديد من عالمات 
االستفهام حول عمر الطفلة حيث 
صرح والده���ا باخوس علوان 
بأن عمرها في الكليب الذي مت 
تصويره في يوليو كان شهرين 
في الوق���ت الذي أعلن أنها من 
مواليد شهر يونيو في حني أنه 
تزوج من دوللي شاهني في شهر 

ديسمبر العام املاضي.

القاهرة – سعيد محمود
بعد فت���رة طويلة من نفي 
ش���ائعة حملها كشفت الفنانة 
اللبنانية دوللي ش���اهني الول 
مرة عن صور ابنتها »نور« التي 
اخفت حملها واجنابها مؤخرا 
مؤكدة أنها مجرد شائعات الى 
أن ظه���رت الطفلة معها للمرة 
االولى في كلي���ب »زي القمر« 
ف���ي تصويره  الذي ش���اركها 
وغنائه الفنان س���مير صبري 
وأخرجه زوجها باخوس علوان 
والد الطفل���ة والذي أكد وقتها 
أن الطفل���ة ابنة ش���قيقه التي 
وصلت من أميركا للتو لتصوير 

الكليب. 
اال أنه تراجع عن تصريحاته 
بعد عدة أسابيع مؤكدا انها كانت 
حامال بالفعل ووضعت ابنتهما 
»نور« قبل عدة اس���ابيع على 
الرغم من أن دوللي لم تصرح 
من قبل بانها حامل او على وشك 
االجناب االمر الذي فسرته دوللي 
بعد ذلك أنها تخشى عني احلسود 
لذلك قررت اخفاء حملها الذي 
لم تظهر عليها عالماته بسبب 

دوللي شاهني 

تساءل: هل الشباب عندهم استعداد ليسمعوا توجيهات الفنانين الرواد؟

نصار النصار مهاجمًا: البعض يتعمد إغراق 
الحركة المسرحية والفنية في الكويت

عبدالحميد الخطيب
رغ����م انغماس الفنان نصار النصار في العمل الفني إال انه اكد انه ال 
يفكر نهائيا في دخول مجال الدراما، مشددا على انه يحب املسرح والسينما 

لذلك يركز في العمل بهما.
نصار متني ان يسود احلب بني العاملني بالوسط الفني، مشيرا إلى ان 

العنصر النسائي بدأ يزداد بالوسط الفني ما اثر على فرصهم كشباب.
»األنباء« التقت النصار في هذا احلوار الشائق فإلي التفاصيل:

أين انت من الدراما؟
ابعد ما تكون عن تفكيري ألنني احب املسرح والسينما اكثر، ولقد كانت 
جتربة درامية في عام 2006 من خالل مسلس����ل »ابن النجار« من تأليف 
الراحل علي املفيدي واخراج حس����ني املفيدي وكان دوري فيه من ادوار 

البطولة وكانت جتربة حلوة واعتقد اني اكتفيت بها من التلفزيون.
كيف ترى نفسك مقارنة بزمالئك الذين اصبحوا جنوما في الدراما؟

ال أقارن نفسي بأحد، فانا أستمتع بالتمثيل وأعشقه، كذلك أحب أداء 
بعض الزمالء في املسلسالت لدرجة إني أتلهف على مشاهدة ادوار معينة 

لهم، املهم ان نقدم ما يعجب اجلمهور بعيدا عن األنا.
هل هذا كسل منك؟

ال أبدا فدائما تأتيني عروض للتمثيل في املسلسالت واعتذر الني ال 
اريد العمل في الدراما التلفزيونية بشكل عام وليس شيء آخر.

كيف تقيم وجود العنصر النسائي في الوسط الفني؟
عمل����ة نادرة جدا على الرغم من انن����ا الدولة األولى في اخلليج التي 
ادخلت النساء إلى مجال الفن، وستجد محاوالت حسيسة إلدخال كم كبير 
من الوجوه النسائية مبا يخدم رقي احلركة الفنية من جميع اجلوانب، 

واعتقد ان اعدادهن زادت عن السابق.
هل اثرت زيادة اعدادهن على فرصكم كشباب؟

نعم وبشكل واضح.
كيف ترى مستوى املسرح الكويتي مقارنة باخلليجي والعربي؟

احلركة املسرحية في الكويت مازالت موجودة واقرب دليل مهرجان 
دمشق الدولي والذي شاركنا فيه مبسرحيتني لدورتني متتاليتني وكان 
الناجت ان العرضني حازا اعجاب جمهور املهرجان رغم كل التحديات التي 

متر بها حركة املسرح في الكويت.
ما تعليقك فيمن يقول ان املش��اركة في املهرجان��ات النوعية غير مجدية 

فنيا.
هذا رأي بعيد عن الواقع وابسط دليل للرد عليه هو ان اغلب املمثلني 
الشباب بالساحة الفنية الكويتية هم نتاج هذه املهرجانات املسرحية التي 
افرزت مواهب الكل يشيد بها ومنهم: يعقوب عبداهلل والذي شد االنتباه 
اليه منذ أواخر التسعينيات من خالل مشاركاته مع مسرح الشباب وغيره 

من األسماء الكثير والكثير.
متى نصل الى مهرجان يجمع شتات احلركة املسرحية الكويتية؟ 

عندنا تتوافر لنا إدارة قيادية حتب الفن بكل أنواعه وتسعى الى رفع 
اس����م الكويت وتعمل على لم ش����مل احلركة الفنية سواء في املسرح او 
التلفزيون او الفنون التشكيلية وكذلك املوسيقى وغيرها، وأضاف مهاجما: 
هذه القيادات تستطيع انقاذ املسرح في الديرة، خصوصا في ظل وجود 

البعض الذين يتعمدون إغراق احلركة املسرحية والفنية في الكويت.
يقال ان الشباب املسرحي تائه في ظل غياب التوجيه من الرواد.

أبدا، الرواد موجودون ودائما، ولكن هل الشباب عندهم استعداد بان 
يسمعوا لتوجيهاتهم؟

إذن أين القصور؟
القصور فينا ويتمثل في عدم احترام رسالتنا ونسيان ان 

الفن هو ابداع يجب ان يصل الى الناس بشكل صحيح، 
اعتقد انه يجب ان نصلح من أخطائنا ويجب ان يبدأ 

كل فنان بنفسه حتى نصل الى هدفنا األسمى وهو 
تقدمي فن راق فيه هدف ومضمون.

ومتى نصل الى هذه املرحلة؟
عندما نحب الفن من اجل الفن ونتعامل 

كفنانني وليس كمتنافسني، ونصل الى 
معنى االستمتاع مبا نقدم دون االلتفات 
الى التقلبات الش����خصية والعداوات 

وغيرها من امور التفرقة.
أين أنت من جوائز املهرجانات؟

لق���د حصلت عل���ى جائزة 
اإلبداع في مهرجان ايام مسرح 
الثاني عن اخراج  الش���باب 

مس���رحية »ميالد الرفات« 
للكات���ب ولي���د االنصاري 
وكذلك جائزة أفضل تقنيات 
بنف���س املهرجان عن نفس 
املسرحية، كما حصلت على 
جائزة أفضل ممثل دور ثان 
في مهرجان اخلرافي لالبداع 

املس���رحي في دورته الثانية 
عن مس���رحية »االحساس نعمة« 

اخراج علي العرادة وكذلك جائزة أفضل ممثل دور 
أول في املسابقة املوس���مية للمسرح الكويتي الدورة 
الرابعة عن مسرحية »الهشيم« اخراج فيصل العميري 
وجائ���زة أفضل ممثل دور ثان ف���ي املهرجان احمللي 
للمس���رح الكويتي في دورته العاشرة عن مسرحية 

»سفر العميان«إخراج جنف جمال.
ما جديدك؟

مسرحية »مرآة الكرسي« والتي شاركت في املهرجان 
املس���رحي الثاني جلامعات ومؤسسات التعليم 

العالي في دول مجلس التعاون اخلليجي وهي 
من تأليف فيصل العبيد واخراجي وكانت باسم 
فرقة املس���رح اجلامع���ي وحاليا أحضر لعمل 
سأشارك به في املهرجان احمللي القادم وسيكون 

نصار النصارمفاجأة.

العنصر 
النسائي أثر 
على فرص 
الشباب 
بالوسط 
الفني


