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فخورة لكونها أول جراحة كويتية في مجال طب األسنان

مونيا: فريق »عبداهلل وعذاري« أنقذني من الغرق

غادة عادل ترفض كشف سر استبدالها ببسمة في »واحد صحيح«

بعد مشاركتها في »شر النفوس1« 
و»قلوب لاليجار« و»أيام السراب« 
النجمة  و»طاش ماطاش«، عادت 
الكويتية للساحة  املتألقة مونيا 
افنية م����ن باب التمثيل واالنتاج، 
لتعوض غيابها عن الساحة الفنية 
من خالل مسلسلها الدرامي اجلديد 
»عبداهلل وعذاري« والذي يشارك 
فيه نخبة متميزة من جنوم الصف 
االول بالدراما الكويتية واخلليجية 
ويتناول قصة رومانسية تناسب 

مجتمعاتنا العربية.
وحول السبب احلقيقي لغيابها 
قالت مونيا: لم أغب بشكل نهائي 
وكن����ت متواصل����ة م����ع زمالئي 
وأصدقائي باستمرار وفترة غيابي 
كانت بسبب انشغالي بدراستي، 
حيث أنهيت املاجستير في جراحة 
»ف����م وفكني« وأفتخ����ر بأني أول 
جراح����ة كويتية ف����ي مجال طب 

االسنان.  
وعن اختيارها العمل بالتمثيل 
رغم ان مهنتها طب االسنان قالت: 
موهبتي الفني����ة وغرامي مبجال 
الغناء والتمثيل كانا أقوى من قرار 
التفرغ لطب االس����نان واجلراحة 
فقط، وهن����اك الكثير من االطباء 
الذين تفرغوا ملج����ال الفن أمثال 

الفنانة غادة عادل  رفضت 
اإلفصاح عن السبب احلقيقي 
العتذارها، أو رأيها في استبدالها 
بالفنانة بسمة، في فيلم »واحد 
صحي���ح«، ونف���ت وجود أي 
مشاكل بينها وبني الفنان هاني 
سالمة، وهو ما دفعها لالعتذار 

عن املشاركة في الفيلم.
جاءت ه���ذه التصريحات 
على هام���ش حفل مجلة »دير 
جيس���ت« في عيدها السابع، 
بوجود عدد كبير من النجوم 
والنجمات سواء السينمائيني أو 
املطربني، وشهد احلفل تتويج 
الفنانة داليا البحيري بجائزة 
أحسن ممثلة عن مسلسل »ريش 
نعام«، ودرة التونسية وأحمد 
رزق على جوائز عن مسلسل 
إدارة املجلة  »العار«، واكتفت 

له ولن تعلن عن تفاصيله اال بعد 
عرض مسلسل »عبداهلل وعذاري« 
ويالقي النجاح. وعن تعاملها مع 
فريق »عبداهلل وعذاري« كمنتجة 
اوضحت مونيا انها زميلة لهؤالء 
الفنانني وقالت: كنا كلنا أس����رة 
واحدة وكل املش����اركني في العمل 
كانوا على قلب رجل واحد، واتذكر 
في احد املش����اهد والتي كانت مع 
اليوسف  النجم السعودي تركي 
أننا كنا في يخت على البحر وأثناء 
التصوير ومع املوج العالي سقطنا 
في املاء وكان اجلو باردا جدا ولوال 
فريق املسلسل لكنا غرقنا، وبعدها 
ضحكن����ا واعتبرناه����ا من ضمن 
املواقف الطريفة لنا في املسلسل 
اضافة الى العديد من املواقف التي 
ال تنسى،  وبس����ؤالها عن الغناء 
اجابت: انا بصدد التحضير الغنية 
سينغل في الفترة املقبلة اضافة 
الى مجموعة أغنيات أسمعها حتى 
أختار منها املناسب لي، مؤكدة انها 
تسعى دائما الى ارضاء جمهورها 
بكل ما هو متميز من االعمال الفنية، 
الفتة الى انها ال ترفض فكرة تقدمي 
البرام����ج اذا كانت الفكرة جميلة 

وفيها شيء جديد للمشاهد.
عبدالحميد الخطيب  ٭

مبنح جوائز شرفية للنجمني 
محمود ياسني ومحمد صبحي 

عن مشوارهما الفني.
كان أكث���ر احلض���ور لفتا 
لالنتباه، حسب موقع »ام بي 
سي نت«، هم الفنانون محمد 
فؤاد وأنغام والتونس���ية درة 
ومصطفى شعبان، حيث ظل 
هذا الثنائي جالسا على منضدة 
واحدة وأطل���ق عليهما بعض 
احلضور »الديو« القادم، خاصة 
بعد أن سبق وقدما معا مسلسل 
»العار« في شخصية الزوجني، 
اللذين لفتا األنظار ولقيا ثناء 
اجلمهور بشكل كبير، وهناك 
أيضا مشروع تلفزيوني جديد 
بعنوان »لسه متجوزين«، لكنه 
توقف حاليا نظرا لوجود بعض 

املشاكل اإلنتاجية.

سابقة ولقد اخترته النني أيقنت 
أن طموحي الف����ني لن يتحقق اال 
عندما أص����بح منتجة، فأنا بداخلي 
فن أمت����نى ايصاله للمشاهد وليس 
ع����ن طريق مونيا اجل���ميلة أو 
ال��دلوعة بل الفنانة التي متت����لك 
انتاج  انها بصدد  موهبة، كاشفة 
عمل درامي جديد جار التحضير 

الفنان د.ع����زت أبوعوف والفنان 
د.يحيى الفخراني وآخرون.  

وتطرقت موني����ا الى دخولها 
مجال االنتاج في مسلسل »عبداهلل 
وعذاري« الذي س����يرى النور في 
شهر رمضان املقبل قائلة: االنتاج 
مهنة ش����اقة ومغامرة ومجازفة، 
خاصة اذا لم تك����ن لديك جتربة 

مونيا مع تركي اليوسف في مسلسل »عبداهلل وعذاري«

غادة عادل

فترة نقاهة تعيشها الفنانة ياسة الشهيرة 
بش���خصية »أم نصيب« بعد خروجها من 
املستش���فى اثر الوعكة الصحية التي أملت 

بها.
»األنب���اء« هاتفت ياس���ة لت��طمئن على 
صحته���ا ولتعرف آخ���ر أخباره���ا، فإلى 

التفاصيل:

احلمد هلل على سالمتك يا ياسة.
٭ اهلل يسلمك ويسلم عمرك واحلمد هلل 
طلعت من املستشفى وانا حاليا بفترة نقاهة 

وعالج طبيعي.

شنو قالولچ الدكاترة؟
٭ واهلل قالول���ي ان فيني التهاب رئوي 
حاد باالضافة الى وجود كمية من املاء على 
الرئة، واالكسجني باجلسم قل الى 15% على 

اثرها دخلت العناية املركزة.

ومن شنو صار هذا كله؟
٭ واهلل ما أدري لكن اللي عرفته هو نوع 

من أنواع البكتيريا.

سمعنا ان االلتهاب صار بسبب القطوة 
اللي تربينها.

٭ ال ال هذا كالم فاضي ألن القطوة صارلها 
عندي 7 سنوات وأنا عموما مناعتي ضعيفة 
وبوقتها كن���ت أصور مش���اهدي األخيرة 

مبسلسل »بوكرمي« وتعبت.

يعني كملتي املشاهد وانتي تعبانة؟
٭ إي واهلل وكانت حرارتي وايد مرتفعة 
وبعدما خلصت مشاهدي دخلت املستشفي 

بعد كم ساعة.. واحلمد هلل على كل حال.

وحاليا شنو عندچ؟
٭ أجلت كل شيء ألني بفترة نقاهة لكن 
عندي لشهر رمضان برنامج »جدر الوالدة« 
للمخرج محمد احلملي باالضافة ملسلس���ل 

»بوكرمي برقبته 7 حرمي« لهبة حمادة.

كلمة أخيرة؟
٭ أش���كر كل من دعالي وزارني واتصل 

وسأل فيني واهلل ال يحرمني منكم.
بشار جاسم  ٭

ياسة

ياسة: هذه األمراض.. 
أدخلتني العناية املركزة

حاليًا تقضي فترة نقاهة وعالج طبيعي


