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عبدالحميد الخطيب
ثمن د.ش���ايع الش���ايع فوزه بجائ���زة الدولة 
التشجيعية، مؤكدا انه تلقى اخلبر بسعادة كبيرة، 
قائال: الفوز باجلائزة جاء تتويجا ملش���وار طويل 
من العمل املس���رحي اجلاد ال���ذي حاولت فيه أن 
أخدم الوطن، وحصولي على اجلائزة هذا العام عن 
اإلخراج املسرحي مسؤولية كبيرة وحافز لتقدمي 

األفضل في املستقبل.
وأضاف د.الشايع في تصريح ل� »األنباء« بعد 
سؤاله عن احلركة الفنية الكويتية قائال: مع ممارستي 
للعمل الفني ومشاركتي كعضو جلنة حتكيم في 
العديد من املهرجانات سواء احمللية أو االقليمية 
اعتقد أن هناك ثالث فئات في هذا اجلانب االولى 
ثمرات فنية جيدة تستحق اإلشادة، والثانية فنانون 
يحتاجون إلى إعادة ترتيب ورعاية، أما الفئة الثالثة 
فهي عبارة عن مكس بني الصنفني السابقني وهي 
أوسع انتشارا، مشددا على ان احلركة الفنية في 

الكويت تسير في الطريق الصحيح وفيها مواهب 
تبش���ر باخلير بسبب اهتمام الفنانني واملخرجني 
بالدراسة والتثقيف، مشيرا إلى أنهم إذا لم يهتموا 
وصاموا عن تثقيف أنفس���هم ومتابعة التدريبات 
لتطوير إمكاناتهم فسيظلون في حال سيئ، مستدركا: 
هناك كثير من الفنانني يستحقون اإلشادة والعناية 
وهناك »متفننني« ليس لهم عالقة نهائيا بالوسط 
الفني ال من قريب وال من بعيد عدا عالقات شخصية 

واهتمام بأسمائهم أكثر من فنهم.
واستطرد: ال ننكر ان األعداد املتزايدة للفنانني 
صعبت عملية االنتشار، بعكس املاضي والذي كان 
فيه املتفرد في االبداع هو الذي يشتهر ألن املبدع 
يصبح متبنى من قبل الدولة والناس، كما ان أعداد 
الفنانني كانت قليلة ما يسهل عملية الظهور، لذلك 
م���ن الطبيعي حاليا ان تك���ون هناك صعوبة في 
متابعة إبداع أو جنم معني حيث يحتاج إلى زمن 

طويل حتى يفرض نفسه في املجال.

وعن املسرح قال د.الشايع: هو في حالة سيئة 
ونتمنى مع وجود أكادميية فنية حديثة بالكويت 
ان يكون االجتاه أخذ ش���كله الصحيح، حيث ان 
املطبخ الرئيس���ي الس���تخراج املواهب هو املعهد 
العالي للفنون املس���رحية والفرق األهلية، واآلن 
ومع وجود أكادميية س���نتقدم خطوات في املجال 

الفني، وسيستعيد املسرح بريقه.
وزاد: املسرح مثل احلظ ميرض لكن ال ميوت، 
أمتنى ان تتضافر اجلهود لتقدمي أعمال مسرحية 
جيدة رغم نقص البنية التحتية للمس���رح وعدم 
وجود مس���ارح، ولكن هذا ليس مدعاة ألن نقف 
»فاجلود من املوجود« ويجب ان نستغل كل اإلمكانات 
حتى نتيح الفرص���ة للمواهب احمللية حتى جتد 

طريقها الصحيح.
وحول املهرجانات ودورها في تطوير املسرح 
أجاب: املهرجان ليس دورة تنشيط احلركة املسرحية 
لكن���ه جزء من منظومة كاملة في هذا االجتاه ألن 

املهرجان تتويج ألعمال فنية قد تكون عرضت من 
قبل أو جديدة حتتاج إلى تشجيع.

وعن رفض بعض الفنانني الش���باب للنقد قال 
د.الشايع: أعتقد ان هؤالء لديهم مرض »عسر الفهم« 
وال���ذي يؤدي إلى عدم قابلي���ة النقد ألنه ال يعلم 
ما معنى النقد، ويعتقد انه تش���هير فقط وسباب 
وضرب م���ن حتت احلزام وه���ذا ليس صحيحا، 
فالنقد اذا كان حقيقيا فإن له دورا بناء، الس���يما 
انه يوعي الفنان بجوانب قد يغفل عنها في عمله، 
وهذا ال ينفى أنن���ا نرفض أي نقد فيه جتريح أو 

اهانات ألي احد.
وفي نهاية حديثة وجه د.شايع الشايع شكره 
لوزير االعالم واألمني العام للمجلس الوطني وكل 
من ساهم في إبراز اجلائزة التي فاز بها، كما شكر 
كل من تعامل معهم من بدايته وحتى اآلن، متمنيا 
لهم ان ينالوا اجلائ���زة مثله ألنهم مجتهدون كل 

في مجاله.

المخرج شايع الشايع: الفنانون الذين ال يقبلون النقد لديهم »عسر فهم«
قال إن المسرح مثل الحظ يمرض لكن ال يموت

سائق يارا يدهس فتاة لبنانية 
وطارق أبوجودة يتكفل بعالجها

باسم ياخور: كرهت إقحام مسيحيتي في فني

سرقة ڤيال ماجدة زكي بمدينة الشيخ زايد

أعرب النجم الس���وري باسم ياخور عن ضيقه من 
النزع���ات الطائفية التي يحاول البعض اثارتها حول 
أعماله لكونه مسيحيا أدى أدوار شخصيات بارزة في 
التاريخ اإلسالمي، معتبرا ان الهدف من تلك اخلطوة هو 
الترويج ملفهوم »املواطنة« ودعمه في العالم العربي.

وانتقد في الوقت نفسه ما يتردد عن انه أباح تعدد 
األزواج في املسلسل املصري »زهرة وأزواجها اخلمسة« 
الذي مت عرضه في رمضان املاضي، مؤكدا ان هذه القضية 

لها أبعاد شرعية ودينية ال عالقة له بها.
ونسبت صحف ومواقع على االنترنت الى ياخور 
قول���ه: ان زواج الفنانة غ���ادة عبدالرازق من 5 رجال 
في مسلس���ل »زهرة وأزواجها اخلمسة« حالل شرعا، 
وقوبل املمثل السوري بانتقادات واسعة لكونه مسيحيا 

ويتكلم في الشريعة اإلسالمية.

أمرت نيابة اكتوبر بحبس خادمة سنغالية تدعى »آوه« 
تعمل بڤيال الفنانة ماجدة زكي مبدينة الشيخ زايد بعدما 
اتهمتها االخيرة بسرقة بعض املتعلقات الشخصية من 
ڤيلته����ا. وكان اللواء احمد عبدالعال مدير االدارة العامة 
ملباحث 6 اكتوبر تلقى اخطارا من الرائد احمد قابيل رئيس 
مباحث قسم شرطة الشيخ زايد بتلقيه بالغا من الفنانة 
ماجدة زكي تتهم فيه خادمتها »آوه« سنغالية اجلنسية 
بسرقة بعض املتعلقات الشخصية واملالبس من ڤيلتها 

الكائنة مبدينة الشيخ زايد وهروبها.
ومت تش����كيل فريق بحث من رجال املباحث، وبجمع 
املعلومات مت حتديد مكان اخلادمة والقبض عليها وبحوزتها 
املسروقات، فتم اخطار اللواء اسامة املراسي مدير امن 6 

اكتوبر الذي احالها الى النيابة التي امرت بحبسها.

.. ومنة فضالي تتعرض لحادث سرقة باإلكراه

أبوالليف يقتحم  
عالم السينما مع مؤلف أغانيه

يستعد المطرب الشعبي نادر أبوالليف لدخول عالم 
السينما وذلك من خالل فيلم جديد يكتبه حاليا السيناريست 
أيمن بهجت قمر، وهو فيلم كوميدي يقوم فيه أبوالليف 

بدور البطولة المطلقة.
 الجدير بالذكر أن ايمن بهجت قمر هو الشاعر الغنائي 
 الذي يتع���اون معه أبوالليف في جمي���ع أغنياته ومنها 
أغني���ات ألبومه الجديد الذي انتهى من تس���جيل معظم 

أغنياته.

اكدت مصادر موثوقة ومطلعة 
ملوقع »النشرة«، أن سائق الفنانة 
يارا دهس بسيارتها فتاة لبنانية، 
فأصيبت برضوض، ومت نقلها على 

الفور إلى املستشفى. 
وقد ت���ردد خبر مفاده، تدهور 
احلالة الصحية للمصابة، وعلى 
الفور حضر امللحن طارق ابوجودة 
مدير أعمال يارا إلى املستشفى من 
اجل االطمئنان على صحة الفتاة، 
متوليا دفع نفقات االستشفاء كاملة. 
وقد بلغت كلفة االستشفاء 10 االف 

دوالر.

القاهرة ـ سعيد محمود
تكث���ف االدارة العامة ملباحث 6 اكتوبر جهود البحث لكش���ف 
غموض حادث تعرض الفنانة الش���ابة منة فضالي حلادث سرقة 
باالكراه عقب تواجدها مبدينة 6 اكتوبر. وقد اصيبت الفنانة بصدمة 
عصبية عقب تعرضها للحادث ومت نقلها للمستش���فى. وتش���ير 
تفاصيل البالغ رقم 14765 جنح قسم ثان 6 اكتوبر، حسب جريدة 
»البش���اير« املصرية الى قيام الفنانة الشابة بتقدمي بالغ لرئيس 
مباحث قس���م ثان اكتوبر بأنها عقب اس���تقاللها سيارتها املالكي 
ماركة جيب حمراء اللون فوجئت بثالثة لصوص يجبرونها على 
النزول من الس���يارة وقاموا بسرقة حقيبة بداخلها مالبس تقدر 
مببلغ 65 الف جنيه، ومصوغات ذهبي���ة تقدر قيمتها بأكثر من 
مائ���ة الف جنيه، ومبلغ مالي قيمته 150 الف جنيه، مش���يرة الى 
انها عقب احلادث سقطت بجوار السيارة مغشيا عليها واصيبت 

بانهيار عصبي ومت نقلها للمستشفى.
هذا وقد مت وضع خطة بحث لضبط اجلناة عن طريق االستعانة 

باملواصفات السنية والبدنية التي قررتها الفنانة في البالغ. منة فضالي

ابوالليف

د.شايع الشايع

يارا مع طارق ابوجودة

باسم ياخور

ماجدة زكي


