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مونيا

عبدالحميد الخطيب
حتت رعاية وبحضور الشاعر الشيخ دعيج 
اخلليفة يعقد مس���اء الي���وم )األحد( في فندق 
هوليدي ان الساملية مؤمتر صحافي لإلعالن عن 
تفاصيل مسلسل »عبداهلل وعذاري« إنتاج مونيا 
لإلنتاج الفني وبطول���ة الفنانة مونيا والفنان 
الس���عودي تركي اليوس���ف ونخبة كبيرة من 
النج���وم منهم: أحمد الصالح وجاس���م النبهان 
وأسمهان توفيق وليلى السلمان وأميرة محمد 
ورامي العبداهلل وفاطمة الطباخ وعبير اخلضر 
ومنى البلوشي وآخرون. تأليف فيصل النبهان 
وإخراج حسن بوشعيرة واملقدمة الغنائية من 

كلمات وأحلان الشيخ دعيج اخلليفة.

سوسن بدر في لوكها اجلديد

خالد صالح

سوسن بدر تفاجئ 
الجميع بلوك جديد

فاجأت املمثلة سوسن بدر، اجلميع بصورها 
اجلديدة والالفتة التي صورتها لصالح مجلة 
»أنيجما«، حيث ظهرت سوس����ن البالغة من 
العمر »54 س����نة« بلوك شبابي جديد وساحر 

مع تصفيفات شعر جميلة ومكياج قوي.
اجلدير بالذكر ان سوس����ن التي ظهرت في 
فيلم »الشوق« للمخرج خالد احلجر مع الفنانة 
روبي كانت تبدو وكأنها ست متقدمة في السن، 
إال أنها استطاعت أن تظهر أنوثتها بهذه الصور 
اجلديدة. وحصلت على جائزة أفضل ممثلة في 
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 

املاضية، عن دورها في الفيلم.

خالد صالح ينتظر »الريان«
القاهرة ـ سعيد محمود

صرحت املخرجة شيرين عادل بأنها حتى 
اآلن ال تعلم شيئا عن مصير مسلسل »الريان« 
بطولة خال����د صالح، وأنها مازالت في انتظار 
املؤلف حازم احلديدي لالنتهاء من كتابة حلقات 

املسلسل بالكامل لتحديد أماكن التصوير.
وأكدت شيرين في تصريح لصحيفة »اليوم 
السابع« املصرية، أن التصوير سيكون داخل 
مدينة اإلنتاج اإلعالمي، كما عبرت عن سعادتها 
بالتعاون مع خال����د صالح، خاصة أنه يتمتع 
بكاريزما فنية عالية. ويناقش مسلسل »الريان« 
السيرة الذاتية لرجل األعمال أحمد الريان من 
خالل تركيز الضوء على رحلته من الصعود 
إلى الهبوط، وتتن����اول األحداث فترات نهاية 

أكد أنه سيلجأ إلى »االستئناف« و»التمييز« وأن العدالة ستعطي كل ذي حق حقه

المسباح: حكم صحة انعقاد الجمعية العمومية 
لنقابة الفنانين في أبريل 2009 ابتدائي وليس نهائيًا

عبدالحميد الخطيب
أكد الفنان محمد املسباح أن احلكم الصادر بخصوص 
بطالن اجلمعية العمومية املنعقدة في تاريخ 2009/3/9 
وصحة انعقاد اجلمعية العمومية في 2009/4/5 هو حكم 
ابتدائي وليس معن���اه انه حكم نهائي وقال في تصريح 
ل�»األنباء«: احلكم غير نافذ اال بعد االستئناف والتمييز، 
مشددا على انه يثق في القضاء الكويتي ويحترم قراراته، 
وانه يسعى وراء حقه وهو امر مشروع ويعلم ان هناك  عدالة 
ستعطي كل ذي حق حقه، مشيرا الى ان رده جاء للتوضيح 

بعد عدة تصاريح نشرت بخصوص هذا املوضوع.
يذكر ان د.نبيل الفيلكاوي، كان قد وزع بيانا صحافيا 
خالل الفترة القليل���ة املاضية جاء فيه: أصدرت احملكمة 
الكلي���ة حكما بأحقية د.نبيل الفيلكاوي رئيس���ا لنقابة 
الفنان���ني واإلعالميني في الكوي���ت، وقد رفضت الدعوى 
املقدمة من الفنان محمد املسباح الذي كان يطلب بأحقيته 

رئيسا للنقابة.
فقد حكمت احملكمة بتاريخ السادس من مارس اجلاري 
برفض الدعوى املقدمة من الفنان محمد املسباح وإلزامه 
بأتعاب احملاماة وقدره���ا 200 دينار كما حكمت احملكمة 
ببط���الن اجلمعية العمومية املنعقدة في تاريخ 9 مارس 
2009 وبطالن ما صدر عنها من قرارات وما ترتب عليها 
من آثار وبصحة اجلمعية العمومية العادية بنقابة الفنانني 
الكويتيني التي عق���دت بتاريخ 5 ابريل 2009 وما ترتب 

محمد املسباحعليها من آثار.

لوسي

المسلسل مهدد بعدم اللحاق برمضان المقبل

لوسي تجري جراحة بذراعها وتؤجل »سمارة«
أجرت الفنانة والراقصة املصرية لوسي عملية 
جراحية في ذراعها، بعد تعرضها لقطع في الوتر 
نتيجة قيامها بحركة خاطئة، حيث نصح األطباء 
لوسي بضرورة إجراء العملية اجلراحية بشكل 
س���ريع ليعود ذراعها لعمله الطبيعي، بحسب 

صحيفة »الدستور« املصرية.
وكان من املفترض أن تستأنف لوسي تصوير 
مسلسل »سمارة« هذا األسبوع، لكنها طلبت من 
املخرج تأجيل التصوير حتى شفائها من العملية. 
وتقوم لوس���ي في املسلسل بدور والدة سمارة، 
التي تقدم دورها غادة عبدالرازق، ويشاركها في 

البطولة حسن حسني في دور املعلم سلطان.
ونقلت تقارير عن املخ���رج محمد النقلي أن 

مسلسله اجلديد »سمارة« للنجمة غادة عبد الرازق 
اليزال موقفه غامضا، وأنه ينتظر قيام املنتج هشام 
شعبان باتخاذ خطوات جديدة بشأن املسلسل. 
وأعرب النقلي عن أمانيه في أن يقوم املنتج هشام 
شعبان بوضع جدول زمني الستئناف التصوير 
في أقرب وقت، حتى يلحق املسلسل العرض في 

املوسم الرمضاني املقبل.
يذكر أن مسلسل »سمارة« من بطولة كل من 
غادة عبد الرازق والنجمة لوسي وحسن حسني 
وسامي العدل ومحمد لطفي وياسر جالل وعمر 
احلريري ورجاء اجلداوي وحسام شعبان، ومن 
تأليف السيناريست مصطفى محرم، وإنتاج شركة 

كنج توت، وإخراج محمد النقلي.

الستينيات وبداية السبعينيات والثمانينيات 
وإظهار رحلة كفاحه الت����ي بدأت منذ صغره 

مرورا بعمله في مجال نشاطه التجاري.

»عبداهلل وعذاري« الليلة في »هوليدي إن السالمية«


