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 مدير انتاج مـــو مصدق انه  22 
عنده بـــالك بيري قاعد يضغط 
الفنانات ويهددهـــم انه ما راح 
يشغلهم في اعماله الياية اال اذا 
طرشـــوله مقاطع حلوة.. صچ 

ياهل! 

 مقاطع
 ممثلة «ابلشت» عدد من املنتجني 
بعدما عطوها السعر اللي تبيه علشان 
تشـــارك في اعمالهم هااليام طالبة 
زيادة مع انهـــا موقعة على العقود 
واملصيبة مطنشة اتصاالتهم.. مقيولة 

عمره ما تبخر...!

 زيادة
 وزارة اإلعـــالم تبي تطبق 
نظام الكرت الشهر الياي على 
موظفينها بس شلون بعضهم 
اعفـــاء هااليام  موقعني كتب 
وللحني مـــا تطبق؟.. افيدونا 

افادكم اهللا!

 إعفاء

 «العاشقين» في الكويت بعد ربع قرن

الكويت حلضـــور احلفل دعما 
ملسيرة الفرقة واستمرارا للحفاظ 
على رسالتها املتمثلة في احلفاظ 
الفلسطيني  على تراث الشعب 

من االندثار. 

على مسيرة النضال الفلسطيني 
منذ انطالقته للدفاع عن أراضيه 

احملتلة.
  ومتنى حضور جميع اجلاليات 
العربية التي تعيش على أرض 

اقامة هذا احلفل هو بناء جسور 
الشـــقيقني  احملبة والـــود بني 
الفلسطيني  العربيني الشعبني 
والكويتـــي، ويعتبـــر اعترافا 
الكويت حكومة وشعبا  بفضل 

قدمت آخر عروضهـــا فيها عام 
١٩٨٣ على مسرح سينما االندلس 
وأجرت في ذلـــك الوقت العديد 
من اللقاءات في التلفزيون الذي 
قام بتصوير عروضها الفنية في 

استديوهاته.
  وأوضح العلمي ان الهدف من 

 مفرح الشمري
  كشف املدير التنفيذي ملجموعة 
ريتـــش فرع الكويـــت «ريتش 
اخلليجية» ســـمير العلمي عن 
الشـــركة إلقامة حفل  استعداد 
فني تراثي فلسطيني يستمر ملدة 
يومني على أرض الديرة تشارك 
فيه فرقة «العاشقني» الفلسطينية 
بالتعاون مع شركة املشروعات 

السياحية.
  وأضاف ان االستعدادات الفنية 
الرسمية  والتقنية واالجراءات 
املطلوبة تسير على قدم وساق، 
وانها قاربت على االنتهاء ومن ثم 
سيتم االعالن موعد اقامة احلفل 

ومكانه.
العلمـــي قائال:    واســـتطرد 
الشـــركة حريصة علـــى إظهار 
الفلسطينية  فرقة «العاشقني» 
الذي يليق بها وذلك  بالشـــكل 
لتاريخها النضالي وغيابها عن 
أرض الكويت ملدة ربع قرن، حيث 

 فرقة فلسطينية تقيم حفًال لبناء جسور المحبة بين الشعبين الشقيقين

 صور تامر حسني بمالبس الحج تثير غضب الجمهور
 أثارت الصور التي قام تامر حســــني بنشرها على مواقع االنترنت 
خالل قيامه بأداء فريضة احلج، غضب واستياء بعض اجلمهور، حيث 
اعتبرها البعض نوعا من أنواع الدعاية اجلديدة التي يسعي تامر دائما 

التباعها.
  وانتقد العديد من اجلمهور عبر «الفيس بوك» ما قام به تامر واعتبروا 
صوره والرسائل الصوتية التي نشرها على موقعه الرسمي على االنترنت 
مزايدة على احلج وهــــو األمر الذي يرفضه اجلمهور متاما، خاصة انه 
الفنان الوحيد الذي نشر صوره وهو يرتدي مالبس احلج، حسب موقع 
«الفن اونالين». وكان تامر حسني قام بإرسال رسالة صوتية لكل محبيه 
ومعجبيه عبر موقعه الرسمي على االنترنت، وذلك خالل طريقه ألداء 
مناسك فريضة احلج دعا خاللها جلميع جمهوره، حيث قام بنشر ڤيديو 
يحمل بعض صوره أمام الكعبة املشــــرفة من رحلته األخيرة لألراضي 
املقدســــة ألداء العمرة مصحوبة بتســــجيل صوتي أعلن خالله أنه في 

طريقه للمطار متجها إلى األراضي املقدسة ألداء احلج. 

 جانب من عروض فرقة «العاشقني»

 سمير العلمي 

 زينة

 «Marie Claire» تضم هيفاء وهبي
  إلى قائمة «أجمل جميالت العالم»

 زينة: الماديات شرط 
ظهوري في البرامج

العاملية   ضمت املجلــــة 
الفنانــــة   «Marie Claire»
هيفاء وهبي الى قائمة أجمل 
العالــــم، وتعتبر  جميالت 
«Marie Claire» من بني أكثر 
املجالت قراءة وشهرة في 

العالم.
  كما انه منذ ايام قليلة، 
تعرضت هيفاء ملوقف مخرج، 
فعند دخولها الى فندق الـ 
Movenpick إلحيــــاء أحدث 
أكبر احلفالت، تبللت مبياه 
كان الهدف منها رش حديقة 
الفندق، اال ان هيفاء كعادتها 
عرفت كيف تتخطى املشكلة، 
فدخلت وأحيت احلفلة وكأن 
شــــيئا لم يحصل، ما فسر 
البعض على انه دليل على 
نفسية هيفاء احللوة ومدى 
احترافيتهــــا وبراعتها في 

تخطي مواقف كهذه. 

الفنانـــة زينة مؤخرا   رفضت 
الظهـــور فـــي احد برامـــج التوك 
شـــو الكبيرة على قنـــاة الحياة 
خصوصا انه حسب طلباتها ليس 
فيه مقابل مادي حيث اكدت لمعدي 
البرنامج ان الماديات شرط اساسي 
لظهورها وانه اذا لم يتوافر المال 
فلن تظهر في اي برنامج، حســـب 

«النشرة».
  يذكر ان برامج التوك شو الكبيرة 
مثل «الحياة والناس» و«العاشرة 
اليوم» و«مصر  مساء» و«الحياة 
النهارده» ال تقوم بدفع اي مقابل 
مادي للنجوم حيث يظهرون بها 
مقابل شهرتها ونجومية مقدميها. 

 هيفاء وهبي


