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رزان مغربي 

زينةعمرو عبداجلليل

جمهور غفير تواجد في معرض »شركاء زين« للقاء ماجد املهندس

)كرم دياب( ماجد املهندس اثناء توقيعه على التي شيرتات املطبوعة عليها صورته وبجانبه رئيس »روتانا للصوتيات« سالم الهندي

رزان مغربي أمام القضاء
بسبب »لعبة الحياة«

الرقابة ليس لها عالقة 
بـ »صرخة نملة«

إخالء سبيل زينة 
من سراي النيابة

نفى مسؤول بإدارة االفالم بجهاز 
الرقابة على املصنفات الفنية وجود أي 
عالقة للرقابة بتغيير عنوان فيلم املمثل 
عمرو عبداجلليل اجلديد من »احلقنا يا 
ريس« ليصبح »صرخة منلة« كما أثير 
خالل االيام املاضية. ومن املعروف أن 
عمرو عبداجلليل سبق له نفي تفجر أي 
مشاكل من أي نوع بني شقيقه مؤلف 
الفيلم طارق عبداجلليل والفنان هاني 
رمزي حسب احد املواقع االلكترونية 
من منطلق أن شقيقه قام بكتابة أشهر 
وأجنح أفالم هاني رمزي، ومن ثم كان 
من املقرر أن يقوم هاني ببطولة هذا 
الفيلم ومت استبعاده وترشيحه هو، 
فكل هذا الكالم كما يقول ليس له أي 

أساس من الصحة.

قام���ت نيابة مدينة نصر بإخالء 
س���بيل الفنانة الش���ابة زينة بعد 
التعدي  التحقيق معها ف���ي واقعة 

بالضرب على مهندس كمبيوتر.
وكانت النيابة قد قامت باستدعاء 
زينة لسماع أقوالها فيما نسب إليها 
م���ن اتهامات، مؤكدة أنه���ا لم تكن 
موجودة في مكان احلادث بحس���ب 
احد املواقع االلكترونية، وقد أمرت 
النيابة بإخالء سبيل زينة بالضمان 

الشخصي من سراي النيابة.
وكان قد تقدم مهندس كمبيوتر 
ببالغ لقسم شرطة مدينة نصر يتهم 
خالله زينة وشقيقها بالتعدي عليه 
بالضرب مما أدى إلصابته ونقله الى 

املستشفى.

رغم جناح برنامج »لعبة احلياة« ومس����اهمته في زيادة ش����هرة 
وجنومي����ة الفنان����ة رزان مغربي في مصر، اال ان����ه جلب لها بعض 
املشاكل، بجانب الش����هرة والنجومية، حيث ستمثل أمام القضاء في 
19 مايو املقبل بس����ببه، بعد أن أق����ام مواطن مصري دعوى تعويض 
ضدها هي ورئيس مجلس ادارة تلفزيون احلياة السيد البدوي التي 

تقدم البرنامج على شاشته.
ويطالب املواطن الس����يد سعيد مصطفى ش����اهني املقيم في قرية 
شطانوف مركز أشمون محافظة املنوفية، رزان مغربي بتعويض قدره 
ربع مليون جنيه مصري، بسبب أخطاء ارتكبتها في حقه خالل احللقة 
التي أذيعت في 13 أبريل اجلاري، ما ترتب عليه خسارته اجلائزة التي 
يقدمها البرنامج وقدرها 250 ألف جنيه. ووفقا لصحيفة الدعوى، فإن 
شاهني اتصل بالبرنامج بتاريخ 12 ابريل اجلاري، وأجريت رزان سحبا 
علنيا على الهواء مباشرة الختيار رقم الهاتف الفائز، وذلك في اليوم 

التالي بتاريخ 13 ابريل، وكان رقمه هو الفائز باجلائزة.

المهندس أسعد مشتركي »زين كرييت« ومدير أعماله أغضب الصحافيين!
 مفرح الشمري

االستقبال الذي حظي به املطرب ماجد املهندس 
حلظة دخوله الى صالة 8 بأرض املعارض مساء 
امس االول م���ن جمهوره في الكويت أجبره على 
التوقف للسالم عليهم رغم احلراسة املشددة التي 
أحاطت به، خاصة عندما توجه الى جناح »روتانا« 
في معرض »شركاء زين« لتوقيع التي شيرتات 
التي حتمل صورته للمش���اركني في خدمة »زين 
كرييت« لكنه لم يجلس طويال حيث انتقل بعدها 
الى املس���رح لتوقيع اكثر عدد من التي شيرتات 
وسط صيحات محبيه وعش���اق صوته الدافئ، 
خاصة من اجلنس الناع���م اللواتي حاولن مرارا 
الوصول اليه لك���ن دون جدوى، بعد ان وقف 
أمامه���ن بعض احلراس الذين حالوا 
دون حتقيق رغباتهن فاكتفني 
بتصويره من وراء احلواجز 
النقالة وهو  عبر أجهزتهن 
يلوح لهن وكأنه يقول »مو 

بيدي.. بيد املنظمني«!

شرف لي

وعّب���ر املطرب ماجد 
املهندس بعد وصوله الى 
ارض املعارض مع رئيس 
»روتان���ا للصوتيات« 

سالم الهندي ودخولهما الى قاعة ال� VIP لتلفزيون 
»الوطن« عن سعادته لوجوده في الكويت ليلتقي 
جمهوره بعد ان اختارته »روتانا« و»زين« ليكون 
مع النجمة اليسا واملطرب الكبير عبداهلل الرويشد 
والتوقيع على التي شيرتات اخلاصة بخدمة »زين 
كرييت« واصفا هذا األمر بالشرف الكبير له، خاصة 
انه يعشق جمهور الكويت ويشعر بسعادة بالغة 
عندما يلتقي به، متمنيا ان يوقع أعدادا كبيرة من 
التي شيرتات ملشتركي اخلدمة، وعندما حاول بعض 
الزمالء الصحافيني توجيه األس���ئلة له قال مدير 
أعماله فائق حسن »هذا ليس مؤمترا صحافيا وامنا 
حفل توقيع«، فبدا على بعض الزمالء االمتعاض  
والغضب الشديدان من هذا التصرف غير الالئق 

من مدير أعمال ملطرب مثل ماجد املهندس.

وقت مو كافي

الوقت الذي أمضاه املهندس في املسرح وهو 
يقوم بتوقيع التي ش���يرتات على انغام اغنيته 
»شلونك حبيبي« لم يكن كافيا مقارنة بالنجمة 
اليس���ا، خاصة ان هناك من اش���تركوا باخلدمة 
م���ن اجله لكن لم يحظ���وا بتوقيعه، األمر الذي 
دفعهم للتعبير عن استيائهم من تصرفات بعض 
املنظمني الذين كانوا متش���ددين ألبعد احلدود 
معهم ومنعوهم من الوصول اليه رغم ان لديهم 

ارقاما للدخول.

زار جناح »روتانا« للتوقيع على تي شيرتات مطبوعة عليها صورته

لقطات
وصل املطرب ماجد املهندس الس����اعة 7.30 مساء 

الى ارض املعارض بسبب االزدحام الشديد.
استقبل بالتصفيق من قبل جلنة التنظيم الذين كانوا 

ينتظرونه ورد عليهم »شخباركم« ان شاء اهلل بخير.
تلفزيون الوطن أجرى معه مقابلة س����ريعة عن 

طريق مذيعته فاطمة بوحمد.
بعد اإلعالن عن دخول ماجد املهندس الى جناح روتانا 

علت الصيحات من محبيه وعشاقه.
الشيء الوحيد الذي لم يكن يفارق املهندس ابتسامته 

لكل من يسلم عليه.
الكثير من الفتيات كن يرددن أغنية »شلونك حبيبي« 

بصورة الفتة للنظر.
إحدى املش����اركات في خدمة »زين كرييت« قالت  
ل� »األنباء« انها شاركت علشان عيون ماجد املهندس.

البد ان يتعامل بعض املنظمني مع الصحافة بش��كل 
إيجابي وليس بفرد العضالت.


