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 منتج «حس» ان  أالعيبه  16 
على املمثالت انكشفت ويفكر 
انه يسوي مؤمتر صحافي 
علشان يتغدى فيهم قبل ما 
يتعشون عليه.. اللي بالچدر 

يطلعه املالس! 

 أالعيب
 ممثل شاب رفض استالم 
اجره من احد املنتجني بعدما 
اعطاه مبلغ ال يذكر في عمله 
املنتج بأن  التراثي وابلـــغ 
«الرزق» على اهللا مو عليه.. 

منتج وبخيل، عجيبة!

 بخيل
 ممثلة خليجية كان عندها 
«أمل» في احد املخرجني بأن 
يطلبها في عمله اليديد بس 
صاحبنا كشـــت فيها من 
غير مـــا يعطيهـــا خبر.. 

خيرها بغيرها!

 طلب

 عواد علي لـ «األنباء»: رئيس لجنة التحكيم 
  أعطى درجات متدنية لمسرحية «تاتانيا»!

 مفرح الشمري
  اكد عضو جلنة التحكيم في 
مهرجان املسرح اخلليجي الـ ١١ 
الذي انتهت انشطته قبل ايام في 
العاصمة القطرية الدوحة د.عواد 
علــــي ان هناك ظلمــــا واضحا 
الدورة  في توزيع جوائز هذه 
خصوصــــا في جائــــزة افضل 
ممثلــــة دور اول التي حصلت 
عليها العمانية ميمونة البلوشي 
عن دورها في مسرحية «مواء 

قطة» لفرقة «فكر وفن».
  واضاف في تصريح خاص 
لـ«األنباء» ان هذه اجلائزة كان 
البــــد ان تكــــون باملناصفة مع 
الفنانة فاطمة الصفي التي ادت 
دورا رائعا في مسرحية «تاتانيا» 
التي مثلت الكويت في املهرجان، 
مشيرا الى ان االمر كان محسوما 
من قبل رغم احملاوالت الكثيرة 
التــــي بذلت منه ومــــن الفنان 
العزبي  خالد أمني ود.حســــني 
عضوي جلنة التحكيم خاصة 
بعد استبعاد الفنانة االماراتية 
هدى اخلطيب من هذه اجلائزة 
رغم انها قدمت «كركتر» جميال 
من خالل مسرحية «السلوقي» 

لفرقة الفجيرة.
  واضاف قائال: لالسف الشديد 
محاولتنا انا والفنان خالد أمني 
ود.حسني العزبي ذهبت ادراج 
الريــــاح بعدمــــا ابلغنا رئيس 
واعضاء جلنة التحكيم بأنه يجب 

ان تكــــون جائزة افضل ممثلة 
دور اول باملناصفة بني ميمونة 
البلوشي وفاطمة الصفي ولكنهم 
ابلغونا ان هــــذا االمر مخالف 
للوائح املهرجان ويجب علينا 
ابالغ رئيس اللجنة الدائمة للفرق 
املسرحية اخلليجية د.ابراهيم 
غلوم وبالفعل قمنا باالتصال 
علــــى غلوم وابلغنــــاه بوجهة 
نظرنا فأبدى تفهما لذلك وذكر 
لنا انه سيقوم باالتصال بعضو 
جلنة التحكيم االماراتي جمال 
سالم وابالغه بهذا االمر وعندما 
عرضنا االمر على جمال سالم 
ابدى رفضه لهذا الشيء واصفا 
اياه بأنه مخالف لالئحة ولم نفلح 
معه بشــــيء لنفاجأ بعدها بان 
رئيس جلنة التحكيم اجلزائري 
الفاضل اجلزيري يبلغنا حلضور 
اجتماع اللجنة في الدور الـ ١١ 
بفندق ماريوت وعندما حضرنا 
قــــال لنا: وقعوا على كشــــوف 
اجلوائز، فرفضنا وقلنا له ان 
لدينا بعض التحفظات عليها فرد 
االماراتي جمال سالم وقال لنا: 
هذا االمر راجع لكم سواء وقعتم 
ام لم توقعوا فاملوضوع انتهى 
واحتفظوا باقتراحاتكم، فشعرنا 
ســــاعتها بان االمور محسومة 
لصالح الفنانة العمانية ميمونة 

البلوشي!
  وبخصوص رأيه في عرض 
مسرحية «تاتانيا» اوضح د.عواد 

احاسب عليها امام رب العاملني 
خاصة ان االماراتي جمال سالم 
اشــــاع بني اعضاء اللجنة أنني 
ادير مؤامرة بعدما شاهد دفاعي 
املستميت ودفاع خالد أمني ودفاع 
العزبي عن ان تكون  د.حسني 
جائزة افضــــل ممثلة دور أول 

باملناصفة! 

علي أنه عــــرض جميل وجيد 
ولكنه فوجئ من ردة فعل رئيس 
جلنة التحكيم الفاضل اجلزيري 
حيث اعطاه درجات متدنية جدا 
ووصفه بأنه عرض بدائي وفيه 
ضعف بالنص واالخراج وحتى 
املمثلني، االمر الذي دفعه العطائه 
الفنان خالد  درجات عالية مع 

أمني ود.حســــني العزبي ولذلك 
اســــتحق عن جــــدارة املخرج 
عبدالعزيز صفر جائزة االخراج 

املتميز في املهرجان.
  واختتم د.عواد علي تصريحه 
قائال: ابصم ان هناك ظلما واضحا 
في جوائز املهرجان املسرحي 
اخلليجي الـ ١١، وهذه شــــهادة 

 أكد أن هناك ظلمًا في جوائز مهرجان المسرح الخليجي الـ ١١

 فاطمة الصفي مع إبراهيم الشيخلي في «تاتانيا» د.عواد علي

 ميمونة البلوشي فرحانة بجائزة أفضل ممثلة دور أول

 رئيس جلنة التحكيم الفاضل اجلزيري

 بثينة الرئيسي: لست «فتاة كليب» 
وتجربتي مع فايز أول وآخر مرة 

 وائل كفوري يعتذر عن «رشدي أباظة»

  أكدت الفنانة العمانية بثينة 
الرئيســـي أنها ترفض متثيل 
أدوار خادشة للحياء ألنها بنت 
السلطنة، معبرة عن سعادتها 
بالتعاون مع الفنان االماراتي 
فايز السعيد في كليبه االخير، 
وقالت في حديث مع «ايالف»: 
الكليب على  عدد كبير شاهد 
«اليوتيوب» لكن هذا أول وآخر 
كليب لي، ألنني لســـت فتاة 
كليب، أنا فنانـــة وقدمت فنا 
بالكليب، وكانت فيه حوارات 
فنية ورسالة، وقصة، وكان فيه 

متثيل حتى فايز مّثل معي.

 أعلن الفنان وائل كفوري اعتذاره عن عدم تقدميه شخصية 
رشـــدي أباظة في مسلســـل «الدجنوان»، بعدما رشحه مخرج 
املسلسل أسد فوالدكار لبطولة العمل نظرا للتشابه الكبير بينه 
وبني رشدي أباظة. ونقلت بعض الوسائل االعالمية ان كفوري قد 
رفض املسلسل بسبب تخوفه من أن يكون أول أعماله الدرامية 
مسلسال بهذا احلجم، ومن جهة اخرى، يقوم فوالدكار بالبحث 

عن ممثل بديل ليؤدي الدور. 

 ماجدة زكي   منة فضالي 

 مي نور الشريف  بوسي  نور الشريف 

 بثينة الرئيسي

 وائل كفوري 

 ٣ قضايا لفنانين أمام نيابة ٦ أكتوبر في أسبوع واحد

 رسالة خاصة من مي إلى بوسي ونور الشريف

 أكدت الفنانة مي نور الشريف أنها استفادت كثيرا 
من أعمالها في عام ٢٠١٠ ووجهت رسالة خاصة إلى 
والديها الفنانني نور الشريف وبوسي في بداية ٢٠١١ 
قالت فيها: أقول لوالدتي امتنى لك عاما جديدا ألنني 
أحبك جدا لدرجة ال يتخيلها بشر، فنحن وصلنا ملرحلة 
صداقة جعلتني أشعر في بعض األحيان بأنني أنا أمها 
وليس العكس. وأقول  لوالدي كل سنة وأنت طيب، 

وأمتنى أن يحقق مسلسل «الدالي» جناحا كبيرا لك 
عند عرضه وأن تأتي لك ســــيناريوهات جيدة تنال 
اعجابك، وأن جتد الوقت والفرصة الن تقدم ما تتمناه 
في الفن الذي يدخل عليك الســــعادة والفرحة دائما، 
وأقول لك أنا سعيدة جدا بثقتك فّي ألن هناك أشياء 
كثيرة ما كانت لتحدث في حياتي لوال ثقتك الكبيرة 

بي وأريد أن أشكرك على هذه الثقة الكبيرة. 

 القفاص: «العودة من الموت» 
  تبرئ «قصة هوانا» من تهمة سوء الحظ

 السورية رشا شربتجي: 
  ديكتاتورة نعم.. معقدة نفسيًا ال

 إذاعة الكويت تستأنف البث بعد انقطاع استمر دقائق

 أكد املخرج البحريني محمد 
القفاص أن تصوير مسلسله 
«قصة هوانا ٢» مستمر رغم 
املواقف  تعرضه لكثير مـــن 
املفاجئة، موضحا أن التصوير 
إيقافه لليلة واحدة فقط،  مت 
نافيا أن يكون ســـوء احلظ 
وراء حادثتي خبر وفاة والدة 
املصور مازن بركات وعودتها 
إلى احلياة مرة أخرى، ومرض 
والـــد الفنان عـــادل محمود 
وانشغاله به، والذي قد يؤخر 
دخوله موقع التصوير كممثل 
للمرة األولى، واعتبر أن كل 

هذه املواقف ما هي إال «قضاء وقدر».
  واضاف قائال ملوقع «ام.بي.ســـي.نت»: أنا 
أؤمن باحلســـد «ومن شر حاســـد إذا حسد» 

ولكنني ال أؤمن بسوء احلظ، 
وال أعني أنني محسود، فكثير 
من املخرجني حاليا يصورون 
أعمالهم، ولكنني أؤمن باحلسد 
وأؤمن بالقضاء والقدر بشكل 

أكبر من احلسد.
  وتابع: عندما كنت أصور 
مسلســـل «زوارة خميـــس» 
واجهت أيضا مشكالت ومنها 
مشكلة خاصة، كما تعرضت 
ســـيارتي للحـــرق وتعرض 
منزلي للقـــذف باملولوتوف، 
ولكن ذلك لم يتدخل في عملي، 
بدليل أن املسلســـل واجلزء 
األول من «قصة هوانـــا» حازا اإلعجاب، حتى 
ان البعض يقول لي إنهما أفضل ما قدمت، وهذا 

دليل احترافيتي. 

 أكدت املخرجة الســـورية رشا شـــربتجي، التي تقوم حاليا 
بتصوير مسلســـل «والدة من اخلاصرة»، أنها متارس ســـلوكا 
ديكتاتوريا عند بدء شـــارة التصوير في العمل، ولدى انتهائها 
من التصوير فإنها تتحول إلى شـــخصية دميوقراطية متاما في 

التعامل مع فريق العمل.
  جاء ذلك ردا على ما تناقلته بعـــض املواقع اإللكترونية من 
أن كثيرين ممن تعاملوا مع املخرجة رشـــا شربتجي شكوا من 
أنها معقدة نفسيا، وأنها على رغم جناحاتها املتتابعة واملتعاقبة 
التزال تشعر بعقدة النقص، وحتاول تعويضها مبمارسة سلطاتها 
كمخرجة على املمثلني. وبررت املخرجة الشابة ملوقع «ام.بي.سي.

نت» تصرفها في العمل بالقول: املخرج هو الذي يتحمل مسؤولية 
العمل في حالتي النجاح والفشل، األمر الذي يتطلب وجود قائد 
واحد يديـــر كل العمليات اإلخراجية منذ اللحظة األولى لدوران 

الكاميرا وليس معنى ذلك انه معقد نفسيا. 

 أ.ش.أ: أكد مراقب االستديوهات في إذاعة الكويت م.سامي 
العتيبي استئناف البث في استديوهات اإلذاعة خالل فترة 
قصيــــرة عقب االنقطاع لعدة ثوان في احملطات الرئيســــية 

ولعدة دقائق في احملطات الثانوية ظهر أمس.
  وأضــــاف م.العتيبي ان خلال طارئــــا كان قد أصاب أحد 
خطوط الكهرباء املغذية الستديوهات البث اإلذاعي تسبب 

في انقطاع البث لفترة محدودة.
  وأشار ان هندسة اإلذاعة باشرت بتفعيل خطة الطوارئ 
واســــتئناف البث خالل فترة قصيرة، مؤكدا جاهزية اذاعة 
الكويت للتعــــامل مع اي طارئ والتواصل مع مســــتمعيها 
فــــي كل مكان، من خــــالل فريق عمل مــــدرب على مثل هذه 

املواقف. 

 محمد القفاص 

 رشا شربتجي 

 م.سامي العتيبي

 حتقق نيابة أكتوبر في ثالث 
وقائع مختلفة للفنانني، مبحافظة 
الواقعة  اكتوبر،  الســـادس من 
االولى بشـــأن تعـــرض الفنانة 
منة فضالي للسرقة، بعدما تركت 
سيارتها اخلاصة أسفل منزلها، 
وعندما عادت اليها مرة اخرى في 
الصباح اكتشفت تهشم الزجاج 
وســـرقة مبلغ ٢٥ ألـــف جنيه، 
باالضافة الى ســـاعة بـ ١٤ ألفا 
وبعض املصوغات الذهبية ومت 

حترير احملضر رقم ١٤٧٦٥.
الثانية  الواقعـــة    وتتعلـــق 
باخلالف الذي وقـــع أخيرا بني 
احدى شـــركات االنتـــاج الفني 
الشهيرة والفنانة غادة عبدالرازق، 
حيث تقدمت شركة االنتاج ببالغ 
تتهم فيه غادة عبدالرازق باالخالل 
ببنود العقـــد املبرم بينهما عن 

طريق امتناعهـــا عن التصوير 
معها، ووقعت لشركة أخرى.

  وكانت الواقعـــة الثالثة من 
نصيب الفنانة ماجدة زكي التي 
تعرضت حلادثة ســـرقة ڤيلتها 

الكائنة مبدينة الشيخ زايد على 
يد خادمتها السنغالية «آوه» التي 
استطاعت مغافلة الفنانة وسرقة 
بعض املتعلقات الشخصية من 

ڤيلتها. 


