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 مطربة بعد مـــا «تغلت» على  24 
الشـــركات االنتاجية ومطنشـــة 
مواعيدهم هااليام قاعدة تفتر عليهم 
علشان توقع معاهم وتسجل ألبومها 
االول اللي ناطرته من زمان.. دام 

مطنشة قعدي بالبيت أحسن! 

 ممثلة «ابتلشت» بأحد زمالئها 
في أحد االعمـــال الدرامية اللي 
تصوره هااليـــام ألنه يعبر لها 
عن حبه بطريقة غريبة، لدرجة 
أنها غابت عن اللوكيشن يومني 

من الصدمة.. شاحلب؟!

 حب توقيع
 مخرج تلفزيوني مو راضي 
يعترف انه قلد أحد املسلسالت 
العربية في مقدمة مسلســـله 
اليديـــد ألنـــه هالشـــي يقلل 
من شـــأنه، بس أمره انفضح 

باالنترنت.. صچ أي شي!

 تقليد 

 د.محمد العفاسي  محمد املسباح

 عدوية

 محمد منير 

 هيفاء وهبي

 أكد أن إصدار شهادة لمن يهمه األمر برئاسة المسباح حتى ٢٠١٣ أكبر رد على المشككين في قانونية المجلس

 مجلس إدارة نقابة العاملين بمهن الفن واإلعالم:  
نثّمن قرار عدم التدخل في شؤون النقابات

 اصدر مجلــــس إدارة نقابة 
الفن  العاملــــني مبهن  الفنانني 
واإلعالم تصريحا إعالميا جاء 
فيه: نتمنى وافر الصحة والعافية 
لوزير الشؤون د.محمد العفاسي 
وذلــــك بعد إصابتــــه بعارض 
صحي الفترة القليلة املاضية، 
كما أثنــــى رئيس مجلس إدارة 
النقابة الفنان محمد املسباح على 
الوزير لقراره اجلريء والصحيح 
والذي يتفق مع اتفاقية الكويت 
اخلاصة باحلرية النقابية وعدم 
تدخل اجلهات اإلدارية في شؤون 
النقابات، حيث ان القرار يقضي 
بإرجاع إدارة املنظمات النقابية 
إلى مكانها الصحيح في قطاع 
العمل بدال من قطاع الشــــؤون 

القانونية، بعد ان سبب وجود 
إدارة املنظمــــات النقابيــــة في 
قطاع الشؤون القانونية احلرج 
للكويت أمام املجتمع الدولي نظرا 
للتدخل الواضح من الشــــؤون 
القانونية في شؤون النقابات، 
النقابات  العديد مــــن  ما جعل 
تلجأ إلى اإلعالم والتصريح ضد 
القضاء  الى  الوزارة، واللجوء 
إليقاف هذا التدخل، حيث صدرت 
أحكام لصالح هذه النقابات ضد 

الوزارة.
   وأضــــاف مجلــــس االدارة 
في تصريحــــه: كما نتمنى من 
وزارة الشؤون إصدار الشهادة 
بكامل مـــدة املجلس بــدال من 
٣ شهور كما وعد بعض الزمالء 

النقابيني، ولم يتم التنفيذ حتى 
اآلن، متمنني مــــن وكيل قطاع 
العمل منصور املنصور تنفيذ 
الوزير، وننتهز هذه  تعليمات 
الفرصة بتهنئة جميع الفنانني 
على إصدار شهادة ملن يهمه األمر 
برئاسة محمد املسباح بتاريخ 
٢٠١٠/١٢/٢١ والتي تضمنت مدة 
دورة املجلس احلالي حتى تاريخ 
٢٠١٣/١/١٥ مؤكديــــن ان هذا رد 
ادعاءات وافتــــراءات من  على 
ضللوا اإلعالم وقاموا بالتشكيك 
في قانونية املجلس الشــــرعي 
الذي يترأســــه محمد املسباح 
مــــن خالل ظهور  مثلما حدث 
وتصريحات فنان كوميدي في 
إحدى القنوات اخلليجية ومن 

خالل احدى الصحف اخلليجية 
عند وفاة الفنان الكبير الراحل 

غامن الصالح رحمه اهللا.
  وانهى مجلــــس ادارة نقابة 
الفن  العاملــــني مبهن  الفنانني 
واإلعــــالم التصريــــح بتوجيه 
الشــــكر لوكيل العمل منصور 
املنصور ومدير إدارة املنظمات 
النقابية نبيل البالول على حل 
املشاكل العالقة مع النقابات التي 
مت اتخاذ قرارات سلبية جتاهها 
في الســــابق من قبل الشؤون 
القانونية، ما يدل على حرص 
الوزارة علــــى تطبيق القانون 
واالهتمام باملصلحة العامة وفق 

املسار الصحيح.
 

 عدوية يكشف سر عالقته بهيفاء وهبي
 أكد املطرب الشعبي املصري أحمد عدوية 
أنه سيغني قريبا «ديو» مع املطربة اللبنانية 
هيفــــاء وهبي، وآخر مــــع مواطنتها كارول 
سماحة،ملمحا في حوار مع موقع «ام.بي.سي.

نت» إلى أن سر تهافت املطربات اللبنانيات على 
غناء دويتهات معه من خالل أغنياته القدمية 
يرجع ألنه مدرســــة لألغنية الشعبية، وألن 
أغنياته حلوة وجيدة ولون جديد ومقبول 

لدى اجلماهير.
  واشار عدوية إلى أنه ينتظر كرم الفنان 
عادل إمام الذي يطمح الى أن ميثل معه دورا 
في مسلسله اجلديد، نافيا وجود خالفات مع 
ابنه وسعد الصغير وحكيم، مضيفا إن األغنية 
الشــــعبية اآلن يؤديها «عيال وأراجوزات» 
يغنــــون كلمات تخدش احليــــاء، مؤكدا أنه 
يرفض الغناء بشــــارع الهــــرم حتى ال يهني 

األغنية الشعبية. 

 محمد منير: جمهوري سيسدد فاتورة عالجي

 سالف تجسد «ريتا» ملهمة درويش

 برر املطرب محمد منير إخفاء خبر اجرائه 
اجلراحة وتفضيله السفر الى اخلارج بهدوء 
لرغبته في عدم انشغال جمهوره بذلك، مؤكدا 
انه يتمتع اآلن بصحة جيدة، وقال ضاحكا: 

جمهوري سيسدد فاتورة عالجي. 
  وأضاف منيـــر في تصريـــح لصحيفة 
أنا  اليوم»: جمهوري، سامحوني  «املصري 
أعطيتكـــم من عمري كتير ومن حقي أرتاح 
شـــوية، وغيابي عنكم خـــارج عن ارادتي، 

صحتي زي الفل.
  وتابع: احلمد هللا استقرت حالتي الصحية، 
مشيرًا الى انه اضطر للعودة الى املستشفى 
مرة أخرى بعد ان شـــعر بشـــد عضلي اثر 
بشكل مباشـــر على اجلراحة، التي وصفها 

بأنها صعبة جدا وخطرة.
  يذكر أن محمد منير يعالج حاليا في احدى 
املستشفيات باملانيا وفريق االطباء أكد أن 

حالته مطمئنة. 

 تطل النجمة السورية ســـالف فواخرجي على جمهورها في املوسم املقبل 
بثالثة اعمال تلفزيونية جديدة، بعد ان اقتصرت اعمالها في املوسم املاضي على 
مسلسل واحد هو «كليوباترا»، حيث تشارك في بطولة مسلسل «في حضرة 
الغياب» الذي يروي ســـيرة حياة الشاعر الفلسطيني الكبير الراحل محمود 
درويش الى جانب الفنان فراس ابراهيم ونخبة من جنوم الدراما الســـورية 
والعربية، وتلعب ســـالف في هذا العمل اجلديد شخصية ريتا حبيبة محمود 
درويش وملهمته التي كتب فيها عدة قصائد رائعة وشـــهيرة بحسب جريدة 
«االحتاد» االماراتية، كما تشـــارك في مسلسل املخرجة رشا شربتجي اجلديد 
«الوالدة من اخلاصرة» ، وتلعب ســـالف دورا من ادوار البطولة في املسلسل 

املصري «وادي امللوك» اخراج حسني صالح.   سالف فواخرجي


