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وفاة الفنان
طلعت الزين

وفاة »مارلين مونرو 
الشرق« هند رستم

وفاة الفنان حسن األسمر

المصرية هند رستم عن  الفنانة  ] توفيت 
عمر ناهز 82 عاما، بعد تعرضها ألزمة قلبية 
مفاجئة نقلت على إثرها إلى العناية المركزة 
وافتها  حيث  القاهرة،  مستشفيات  أحد  في 

معاناة  بعد  زين،  طلعت  الفنان  توفي   [
ناهز  عمر  عن  السرطان،  مرض  مع  شديدة 
56 عاما، حيث بدأت صحته بالتدهور بشكل 

مفاجئ منذ العام2010.

حسن  المصري  الشعبي  الفنان  توفي   [
إصابته  بعد  سنة،   52 عمر  عن  األسمر، 
إلى  إثرها  على  نقل  مفاجئة  قلبية  بأزمة 
حيث  الجديدة،  بمصر  كليوباترا  مستشفى 

به. المنية  وافته 

وفاة المغنية
إيمي واينهاوس

وفاة »خباز باب 
الحارة« حسن دكاك

أصالة ترزق
بالتوأم »آدم« و»علي«

ياسمين عبدالعزيز »تكتم« 
ـ»سيف الدين« خبر والدتها ب

لقاء الخميسي ترزق 
بمولودها الثاني »آسر«

وفاة »بوب مارلي« 
البحرين علي بحر

نصري  أصالة  السورية  المطربة  رزقت   [
العريان،  طارق  المخرج  زوجها  من  بتوأم 

وأطلقت عليهما اسَمي علي وآدم.

لمدة  عبدالعزيز  ياسمين  الفنانة  حجبت   [
الثاني  بطفلها  والدتها  خبر  ونصف  شهر 
واكتفت  اإلعالم،  وسائل  عن  الدين«  »سيف 
تحب  ال  فهي  عائلي،  جو  في  به  باالحتفال 

التدخل في حياتها الشخصية والعائلية.

على  الخميسي  لقاء  الممثلة  أعلنت   [
بثاني  رزقت  أنها  »الفيسبوك«  على  حسابها 
حارس  عبدالمنصف  محمد  زوجها  من  أبنائها 

مرم فريق »الجونة« أسمته »آسر«.

] توفي »بوب مارلي« البحرين الفنان علي 
خميس بحر عن عمر ناهز 51 عاما بعد رحلة 
العديد  أصدر  حيث  الغناء  عالم  في  طويلة 
في  محبيه  إعجاب  القت  التي  األلبومات  من 
العالم العربي وخاصة في دول مجلس التعاون 

إيمى  البريطانية  المغنية  توفيت   [
ناهز  عمر  عن  بلندن،  منزلها  فى  واينهاوس 
حينها  يعلن  ولم  عاما،  والعشرين  السابعة 
عن األسباب التي أدت إلى الوفاة، فيما ذكرت 
بعض التقارير الصحافية، أنها توفيت نتيجة 

جرعة زائدة من المخدرات.

اشتهر  الذي  دكاك-  حسن  الفنان  توّفي   [
»باب  مسلسل  في  بشير«  أبو  »الخباز  بدور 
قلبية  أزمة  إثر   - الخمسة  بأجزائه  الحارة« 
مفاجئة، وقد دفن في مقبرة  باب الصغير في 

السويقة.
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