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العكســــي للبرنامج  العد  بدأ 
االشــــهر في الشــــرق االوســــط 
«ستار اكادميي» الذي سيقدم في 
نســــخته الثامنة ورمبا االخيرة 
حسبما اشارت بعض املعلومات 
الصحافية، وعلم موقع «النشرة» 

ان «الكاستينغ» للبرنامج مســــتمر ومحطته االخيرة االحد املقبل في 
فرنسا في خطوة هي االولى منذ ٨ سنوات هي عمر البرنامج، وسيقام 
الكاستينغ في فرنسا للمغتربني قبل ايام قليلة من موعد البرامي االول 
الذي حــــدد موعد مبدئي النطالقته كما اعلن عبر الصفحة الرســــمية 
لـ«ستار أكادميي ٨» على «الفيس بوك» وهو ١٨ مارس املقبل على شاشتي 

الـLBC والفضائية اللبنانية وقناة نغم على مدار الـ ٢٤ ساعة.  
وفي ســـياق اخر صرح الفنان االماراتي حســـني اجلسمي بانه 
وفي حال متت دعوته مرة اخرى للمشـــاركة في البرنامج لن يلبي 
الدعوة بل سيرفض رفضا تاما السباب عديدة لم يصرح بها واكتفى 
بالقول: «ستار اكادميي لبنان له طقوس خاصة ال تناسبني كفنان 
عربي او خليجـــي وهو برنامج ال يعبر عـــن مجتمعنا العربي بل 
هو فقط تقليد غربي». وقد وجه حســـني اجلسمي نصيحة للطالب 
الســـعوديني بصفة خاصة واخلليجيني بصفة عامة بحسن خوض 
التجربة في حدود ال متس كرامة الشخص او بسيادة الوطن والعرب 
عامة، نشير الى أن اجلســـمي كان قد شارك في املوسمني السابقني 

من «ستار اكادميي» ٦ و٧.

مطربـــة بعدما غيرت 
اسمها الفني هااليام تتغلى 
على احد الشعراء علشان 
يعطيها نص من اشعاره 
ألبومها..  فــــي  لتغنيـــه 

خير ان شاء اهللا!

غناء
ممثـــل «حس» انه 
الساحــة  زمالؤه في 
الفنية قاعدين يروجون 
عنه اخبار كاذبة علشان 
يخربون سمعته مثل 
ما يقول.. اهللا يعينك!

سمعة
انها ملكت  ممثلة تعتقد 
أحـــد املنتجني بعدما طلبت 
منه عدم مشاركة زميلتها في 
عمله اليديد النها متهاوشة 
معاها واملصيبة ان هاملنتج 

لّبى طلبها.. صج أي شي!

مشاركة

الفنان محمد املسباح

حسني اجلسمي

بمناسبة االحتفاالت الوطنية

نقابة الفنانين الكويتيين: 
الكويت دار أمن وأمان

عبدالحميد الخطيب
هنأ مجلس ادارة نقابة الفنانني الكويتيني العاملني مبهن الفن 
واالعالم متمثال في رئيسه الفنان محمد املسباح، الشعب الكويتي 
مبناسبة االعياد الوطنية والتي تتميز هذا العام عن السابق النها 
تتواكب مع مرور ٥٠ عاما على االستقالل و٢٠ عاما على التحرير 
وخمس سنوات على تولي صاحب السمو األمير الشيخ صباح 

األحمد مقاليد احلكم.
ومتنوا ان يعم االمن والرخاء ارجاء البالد، مؤكدين ان الكويت 
دار امن وامان واجلميع ينعم فيها باحلرية في ظل القيادة احلكيمة 

لصاحب السمو األمير.

«ستار أكاديمي» في فرنسا
والجسمي لن يشارك في النسخة الثامنة

شعار «ستار أكادميي ٧»

بولند والمال والشامي وعبير على الهواء

احتفال «فنون» اليوم .. للكويت 

بشار جاسم
يســـتضيف برنامج «ميالد 
اليوم  جنم» على قناة «فنون» 
اخلميس كال من االعالمية املميزة 
القدير  حليمة بولند والفنـــان 
صالح املال والفنان الشعبي بالل 
الشامي ليحتفلوا معا مبناسبة 

أعياد الكويت.
وعن هـــذه احللقة اخلاصة 

تقول املذيعة عبير الوزان: هذه 
حلقة استثنائية ألننا تعودنا في 
البرنامج أن نحتفل بعيد ميالد 
الضيف، لكننـــا خصصنا هذه 
احللقة لتكون احتفالية رائعة 
للكويـــت حيـــث يتزامن موعد 
البرنامج مع أعياد الكويت، عيد 

التحرير وعيد االستقالل.
واضافت: يشـــارك في هذه 

احللقة حليمـــة بولند وصالح 
الشـــامي وفرقته  املال وبـــالل 
العديد  الى  الشعبية، باالضافة 
من االتصاالت سواء من الفنان 
أو مشـــاهدي الوطـــن العربي، 
وأمتنى أن حتـــوز هذه احللقة 

رضا املشاهدين.
يذكر أن برنامج «ميالد جنم» 
من تقـــدمي وإعداد املميزة عبير 

الوزان ومســـؤول االنتاج سعد 
كنعان وإخـــراج محمد صالح، 
ويعرض على مدى الســـاعتني 
من العاشـــرة مساء الى ١٢ بعد 

منتصف الليل.
وقد استضاف البرنامج العديد 
مـــن النجوم بالســـاحة الفنية 
واالعالمية وغيرهما في حلقات 

حظيت بنسبة مشاهدة عالية.

السندريال حليمة بولند وصالح املال وبالل الشامي وعبير الوزان.. «ميالد الكويت»


