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الكاتب القدير محمد الرشود الشيخ دعيج اخلليفة محمد املنصور

بحضور اإلعالميين والفنانين وبعض الشخصيات االجتماعية

الخليفة يولم لمجلس إدارة »الخليج«
المنصور و»ضي القلوب« في الصيف 

يقيم الشاعر الشيخ دعيج اخلليفة الصباح حفل 
عش���اء اخلميس املقبل مبقر فرقة مسرح اخلليج 
العربي مبناسبة فوز الكاتب املسرحي القدير محمد 
الرشود وقائمته االنتخابية برئاسة الفرقة وذلك 

في ال� 8 مساء.
ومن جانب آخر ستحتفل فرقة مسرح اخلليج 

العرب���ي بهذا الفوز بحضور ع���دد من اإلعالميني 
والفنانني وبعض الشخصيات االجتماعية حيث 
سيقوم رئيس مجلس االدارة الكاتب محمد الرشود 
بتكرمي راعي احلفل الش���يخ دعيج اخلليفة وعدد 
م���ن األعضاء الذين س���اهموا ف���ي إجناح احلفل 

االنتخابي.

خالد حسين
يباش���ر الفنان القدير محمد املنصور التحضيرات مع أس���رة 
املنص���ور خلوض جتربة إنتاجية درامي���ة جديدة بعنوان »ضي 
القلوب« من خالل ش���ركة »سفن س���تايل« ويجري اآلن اختيار 
الفنانني املشاركني في اإلخراج، ومن املتوقع ان يعرض العمل في 
فترة الصيف املقبل. ومن جانب آخر تواجد املنصور في البحرين 
خالل الفترة املاضية حيث يستعد للمشاركة في مسلسل »شوية 
أمل«، مع املنتج البحريني عمران املوسوي، والذي رشحه لبطولة 

العمل بجانب عدد من جنوم الدراما اخلليجية.

أصالة مهددة بالمنع 
من الغناء في مصر

أكد منير الوسيمي نقيب 
املوسيقيني أن الفنانة أصالة 
ستتعرض لعقوبات قاسية قد 
تصل إلى حد منعها من الغناء 
في مصر وإج���راءات أخرى 
كثيرة في حال عدم حضورها 
إلى مقر النقابة األسبوع املقبل 
في املوعد احملدد لها من قبل 
النقابة لسماع ردها  مجلس 
في الشكوى التي قدمها ضدها 

املوسيقار حلمي بكر.
وقال الوسيمي ل� »إيالف« 
ان م���ا قالت���ه أصال���ة عن 
املوس���يقار حلم���ي بكر في 
إهانة كبيرة  وسائل اإلعالم 
له، مشيرا إلى أن مجلس نقابة 
املوسيقيني حترك في القضية 
املثارة في الوسط اإلعالمي 
بناء على شكوى مقدمة من 
حلمي بكر ضد أصالة، أرفق 
بها األحاديث التي أدلت بها 
ضده في برامج تليفزيونية 

وعدة صحف.
ونفى أن يكون قد مت إبالغ 
أصالة باحلضور إلى النقابة 
م���ن خالل وس���ائل األعالم، 
ملمحا إلى أن خطابا رسميا 
أرس���ل لها إلعالمها مبوعد 
اجللس���ة املاضية، مؤكدا أن 
النقابة لن تتهاون في احلفاظ 
على حقوق وكرامة موسيقار 

كبير بحجم حلمي بكر.
ومن جهته رفض املوسيقار 
حلم���ي بك���ر التعليق على 
الوسيمي مؤكدا  تصريحات 
أن ش���كواه الرسمية تعتبر 
مبثابة تفويض منه للنقابة 
القانونية  باتخاذ اإلجراءات 
الالزمة ضد تصريحات أصالة 

املسيئة له.

أصالة نصري

»أضواء المدينة« 
بديوانية »السينما« غداً

ضم����ن أنش����طة ديوانية 
األفالم يعرض نادي الكويت 
الس����اعة  للس����ينما غدا في 
السابعة والنصف مساء فيلم 
»أض����واء املدينة« من اخراج 
وسيناريو وبطولة تشارلي 
تشابلن ويشارك في البطولة 
فرجينيا تشيرل وهاري مايرز، 
وذلك مبقر النادي مبركز القبلة 
الثقافي التابع للمجلس الوطني 
للثقافة والفن����ون واآلداب، 
ويأتي ع����رض الفيلم ضمن 
رباعية س����ينمائية تعرض 
فيها 4 أفالم جتسد أهم مالمح 
سينما تشابلن، كواحد من أهم 
السينمائيني في تاريخ السينما 
العاملية وهي »حمى الذهب« 
و»أضواء املدينة« و»العصور 
احلديث����ة« و»الديكتاتور«. 
ويأتي عرض أفالم تش����ابلن 
بعد االنتهاء من تقدمي رباعية 
سينمائية عرضت خاللها أهم 
أفالم املخ����رج العاملي الفريد 

هيتشكوك.
املقبلة  وخالل األس����ابيع 
سيتم القاء الضوء على أهم 
مخرجي السينما العاملية مثل 
اندريه تاركوفسكي وكارلوس 
س����اورا، واكيرا كيروساوا، 
ومارت������ن سك�ورس����يزي، 

وغيرهم.

عماد النويري


