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الفنان القدير داود حسني النجم طارق العلي

سيرين عبد النور لـ »بدون شك«: 
نعم أنا حامل  بمولودي األول

بيروت - ندى مفرج سعيد 
تنتظر الفنانة س���يرين عبد النور مولودها االول، 
حيث أكدت مص���ادر مقربة من الفنانة ل� »األنباء« أن 

سيرين حامل في شهرها الرابع.
من جانب آخر وفي اتصال هاتفي مع الفنانة سيرين 
عبدالنور في برنامج »بدون شك« الذي تقدمه االعالميتان 
هال املر ورانيا ش���هاب عبر إذاعة »صوت املوسيقى« 
قالت سيرين إن عام 2011 قد يكون العام الذي تنجب 

فيه أول ولد لها.
وردت على س���ؤال حول م���ا إذا كانت حامل قائلة 
»نعم، رمبا« مؤكدة أنها حامل فعال وس���يحمل العام 

اجلديد مولودها االول.

دعا اإلسالميين لمشاهدة أعماله قبل انتقادها.. ونفى خالفه مع داود حسين

طارق العلي: أخشى على ابنتي من الوسط الفني
املس���ؤولني العماله املسرحية 
والقضايا التي يناقشها، مشددا 
على أنهم البد أن يحضروا االعمال 
قب���ل أن ينتقدوها، خاصة أنها 
هادفة وحتارب الفساد، نافيا ما 
تردد مؤخرا في الساحة الفنية 
عن نيته طرح ألبوم غنائي في 
االسواق قريبا، مشيرا الى أن هذا 
الكالم ال أساس له من الصحة، 
وأنه يغني في املسرح واملناسبات 

فقط، لكنه ليس مطربا.
ورأى العلي أن فن الكوميديا 
يصلح للم���رأة، اال أن املجتمع 
الكويت���ي خاص���ة واخلليجي 
عام���ة يحد من ه���ذه النوعية، 
الفتا الى أن الفنانة هيا الشعيبي 
مجنونة كوميديا، لكنها ال تأخذ 
حظها بسبب املجتمع.كما انتقد 
قيام بع���ض الفنانني الكويتيني 
بالتجري���ح في بعض من خالل 
وس���ائل االعالم، مشيرا الى أن 
مثل ه���ذه االمور ال حتدث بهذه 
الصورة في مصر أو العالم العربي 

بأكمله.
ونفى وجود خالف بينه وبني 
الفنان القدير داود حسني، خاصة 
أنه سبق وتعاون معه، الفتا الى 
أن عالقته ب���كل الفنانني جيدة، 

سواء في الكويت أو خارجها.

يعتم���د عليه بع���ض املنتجني 
لتحقي���ق التس���ويق واالرباح، 
الفتا الى أن املواطن اخلليجي ال 
الى اجلنس، وأنه ليس  يسعى 
هناك مانع من تقدمي هذه القضايا، 
ولكن بطريقة محترمة، وقلل من 
انتقاد النواب االسالميني وبعض 

ايحاءات جنس���ية خالل عرض 
اح���دى مس���رحياته بالرياض، 
مشيرا الى أن اخلبر كان اشاعة 
كاذبة، وأن الصحافي اعتذر عنه 

بعد ذلك.
الهوس اجلنسي في  وانتقد 
الدراما الكويتية مؤخرا، والذي 

وحصدوا بطولة غرب آسيا قبل 
بطولة اخلليج، مقدما التهنئة لكل 
املسؤولني الكويتيني، واجلماهير 

بهذا اللقب الغالي.
العل���ي تعرض هيئة  ونفى 
االمر باملعروف له خالل وجوده 
بالس���عودية، نظرا الستخدامه 

في نهائي بطولة كأس اخلليج 
رق���م 20 التي أقيمت مؤخرا في 
اليمن، موضحا أن شاربه خفيف 
في االساس، وأنه لم يقل مثل هذا 
الكالم، مشددا على أنه كان يثق 
في فوز الكويت باللقب اخلليجي، 
الن املنتخب يضم العبني جيدين، 

أكد النجم ط���ارق العلي أنه 
يخش���ى على ابنتيه من دخول 
الوس���ط الفني وقال في مقابلة 
مع برنامج »هال وغال« على قناة 
»أبوظبي« عرضت مساء اخلميس 
املاضي: مع احترامي لكل الفنانات 
املوجودات على الساحة، اال أنني 
أخ���اف على ابنتي من الفن، وال 
ميكن أن أفرض التمثيل عليهما، 
كما أنهما ال حتب���ان العمل في 

التمثيل من االساس.
وأضاف: كل أوالدي يعشقون 
الفن الكوميدي ويجيدونه، اال أن 
ابني سلطان هو الوحيد الذي لديه 
ميول فنية، أما ابني اآلخر محمد 
فهو يهوى الرياضة، ويلعب في 
صفوف الناشئني مبدرسة الكرة 

بنادي برشلونة االسباني.
العل���ي أن زوجته  وأوضح 
س���ر جناحه في الوسط الفني، 
حي���ث انها س���اندته منذ بداية 
أنها باعت  الى  مشواره، مشيرا 
ذهبها حتى تساعده في ظروف 
احلي���اة الصعبة، حيث لم تكن 
معه أموال لدفع مصاريف مدرسة 
ابنت���ه، وأنه دائما يرتاح عندما 

يتحدث معها.
وأكد أنه لم يعد بحلق شاربه 
اذا فازت الكويت على السعودية 

هيفاء تدعي على التويجري بتهمة الذم 

بسبب العري.. مروان خوري 
بداًل من »كرايزي هورس« في المغرب 

تضاربت األخبار حول إلغاء حفل فرقة 
»كرايزي هورس«، املعروفة بعروضها اجلريئة 
واملسماة »معبد العري الراقي«، في منتجع 
»مازاكان« )60 كلم جن���وب الدار البيضاء 
على احمليط األطلسي(، فيما أشارت بعض 
املعطيات إلى أن السلطات املغربية طلبت من 
إدارة املنتجع إلغاء احلفل الذي كان مخصصا 
الحتفاالت رأس الس���نة ليل���ة يوم اجلمعة 
املقبل. وقالت مسؤولة التواصل ملوقع »إيالف« 
إن الق���رار كان داخليا ول���م يتدخل فيه أي 
طرف خارجي، في إشارة إلى وزارة الداخلية، 
وأوضح���ت أن أي جهة لم تضغط من أجل 
تغيير برمجة رأس الس���نة، نافية أن تكون 
السلطات تدخلت لتغييرها. ونشرت إدارة 
املنتجع ملصقا حلفل رأس الس���نة يتضمن 
عرضا ل� »كرايزي هورس«، لكنها تراجعت 
بعد ذلك معلنة اس���تبداله باملغني اللبناني 
مروان خوري، ويش���ارك في احلفل نفسه 
كل من »لولو«، والفنان املغربي الش���عبي 

املعروف بينحاس.

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
تقدمت الفنانة هيفاء وهبي بدعوة قضائية 
ضد الشاعر السعودي ياس���ر التويجري أثر 
الهجوم الشرس الذي شنه الشاعر السعودي 
على الفنانة خالل استضافته في برنامج »أبشر«، 
واتهمت هيفاء الش���اعر في الدعوة القضائية 

املقامة ضده بتهمة القدح والذم العلني.

 وكان التويجري قد أطلق عدة تصريحات 
 اس���تخف فيه���ا وبص���ورة هيف���اء الفني���ة 
منتقضا مسيرتها الغنائية، إضافة إلى تشكيكه 
بوجود جمهور لها، وكان التويجري قد ش���ن 
أيضا هجوما على الفنان تامر حسني فيما وجه 
حتية الى كل من فن���ان العرب ووائل كفوري 

وانغام.

هيفاء وهبي

مروان خوري 

ياسر التويجري

ينتظر الموافقة على مسلسل »أشرف مروان«

زفاف أحمد عز ودنيا سمير غانم

في ظروف غامضة بعد سقوطه 
من إحدى البنايات في العاصمة 

االجنليزية لندن.

السياسي ورجل األعمال  حياة 
الراحل أشرف مروان  املصري 
الذي ودع عاملن���ا قبل 4 أعوام 

انتهى الفن���ان أحمد عز من 
تصوير مشهد زفافه الذي يجمعه 
مع الفنانة دنيا سمير غامن ضمن 
أحداث فيلمهما السينمائي اجلديد 
»365 يوم سعادة« قصة ماجد 
مجدي وسيناريو وحوار يوسف 
معاطي، واخراج سعيد املاروق. 
وتدور أحداثه في اطار كوميدي 
رومانس���ي، حيث يجس���د عز 
شخصية شاب له عالقات متعددة 
ويرفض الزواج، حتى تصادفه 
فتاة تشغل قلبه وجتعله يغير 

رأيه.
من جانبه ينتظر الفنان أحمد 
عز موافقة اجلهات األمنية على 
مسلس���له اجلديد »الرحلة« - 
اسم مؤقت – الذي يتناول قصة 

دنيا سمير غامن أحمد عز


