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نوال الكويتية

نوال الكويتية تنفي إشاعة تبنيها طفلة تركية يسرا: كان نفسي أكون مطربة
اعتب���ر مصدر مقرب من املطربة ن���وال الكويتية ما تناقلته 
املواقع االلكترونية بشأن ابنتها حنني افتراء وقحا، ال ميكن ان 
يصدر من شخص يحمل في قلبه ذرة من االنسانية، وقال املصدر 
ملجلة »س���يدتي« التي نقلت اخلبر: لقد اعتصر االلم نوال وهي 
تتلقف اخلب���ر الكارثة، فلم يخطر على بالها ان احلقد قد يصل 
الى هذا احلد، خصوصا ان نوال انس���انة رقيقة عاشت حياتها 
وهي متني نفس���ها باالمومة، وما احزنه���ا اصرار البعض على 

تعكير صفو حياتها.

واضاف املصدر ان نوال ومنذ والدة ابنتها حنني تعيش في 
تركي���ا وحنني ابنتها من حلمها ودمها وليس���ت بالتبني مثلما 
يروج البعض، وفور عودتها الى الكويت س���تقوم باستخراج 
ش���هادة ميالد كويتية لها وحاليا لديها شهادة تركية وال ضير 
في ذلك النها ولدت في تركيا. ومتنى املصدر ان يكف املتطفلون 
عن التدخل في حياة ن���وال التي ضاقت ذرعا بتصرفات بعض 
االعالمي���ني الذين ال يتحرون الدق���ة، ويبحثون عن االثارة وال 

تهمهم مشاعر الناس وحياتهم الشخصية.

»أنا لست نادمة على جتربة الغناء 
انا سعدت بالتجربة جدا النها كانت 
عبارة عن احاسيس ومشاعر متداخلة 
قررت التعبير عنها كمؤدية النني لم 
اقل يوما انن����ي مطربة وامنا مؤدية 
باحساس صادق للكلمات واألحلان« 
بهذه الكلمات عبرت يسرا عن تقييمها 
لتجربة الغن����اء ملدونة »ناس ام بي 

سي«، وتابعت: ومن هذا املنطلق رمبا 
ابدأ التحضير أللبومي الثاني قريبا 
بشكل مختلف استفيد فيه من النقد 
الذي وجه الي في االلبوم األول والذي 
لم يضايقني كما يتصور البعض، وعلى 
فكرة اول من اكتشفني في عالم الغناء 
هو الشاعر اجلميل مأمون الشناوي 

فهو اول من قدمني لالذاعة.

لوسي

مصطفى فهمي

هيلدا خليفة

صرحت الفنانة لوسي بأنها 
تواصل حاليا تصوير مشاهدها 
الداخلية في مسلسل »سمارة« 
داخل أحياء مدينة اإلنتاج اإلعالمي 
التصوير هناك ملدة  وسيستمر 
اسبوعني وبعدها سينتقل فريق 
العمل الى شوارع وميادين القاهرة 
واالسكندرية للتصوير اخلارجي، 

حسب »اليوم السابع«.
واملسلسل مأخوذ عن الفيلم 
الشهير الذي يحمل نفس االسم 
ومت تقدميه في اخلمس����ينيات 
إذاعي لعبت بطولته  كمسلسل 
الفنانة س����ميحة أيوب، وحقق 
جناحا مدوي����ا وقتها، ومت نقله 
للسينما على يد املخرج حسن 
الصيفي، وقامت ببطولته الفنانة 

الراحل حتية كاريوكا.

الفنان مصطفى فهمي  ألقى 
باللوم على كتاب السيناريو في 
ازمة مخاصم����ة الفنانني الكبار 
للسينما، وقال ان هؤالء الكتاب 
اصبحوا يكتبون للشباب فقط، 
مشيرا الى انه يرفض الوقوف 
على خشبة املسرح لعدة اسباب 
منها اميانه بضرورة تخصص 
الفنان، وانه تعود على الوقوف 
ام����ام الكاميرا، وان����ه ال يحب 
القي����ود، وعدم وجود نصوص 
جيدة. مش����يرًا ال����ى ان الدراما 
االجتماعية املصرية مازالت الرقم 
واحد في املنطقة العربية، معترفا 
في حديثه مع »إيالف« بتفوق 
الدراما التاريخية السورية على 

نظيرتها املصرية. 

ترددت ف����ي اآلونة األخيرة 
وككل عام قبل بدء موسم برنامج 
»ستار أكادميي« أنباء تتحدث عن 
استبعاد اإلعالمية هيلدا خليفة 
عن تقدمي البرنامج في موسمه 
الثامن عبر شاش����ة املؤسسة 

اللبنانية لالرسال.
ولكن أكد موقع »النش����رة« 
ان اخلبر عار عن الصحة، بعد 
ان أكدت هيلدا خبر مشاركتها 
في املوس����م اجلديد، وهي على 
كامل االستعداد للمشاركة بعد 
مضي 7 سنوات على تقدميها له، 
خصوصا انها أوجدت حالة خاصة 
في التقدمي وحققت انتشارا كبيرا 

في العالم العربي.

لوسي تواصل تصوير 
مشاهدها الداخلية 

في »سمارة«

فهمي: الدراما 
االجتماعية المصرية 
مازالت الرقم واحد

هيلدا خليفة 
في »ستار أكاديمي 8« 
خالفًا لكل الشائعات

يسرا


