
العدد 3403 األحد 1 يناير 2012 الموافق 7 صفر 1433هـ
Sunday  1 January 2012, Issue No. 3403 94

عقد قران
أحمد إيراج وزينة

] وضع الفنان الكويتي أحمد إيراج 
ومواطنته اإلعالمية والفنانة زينة كرم 
حولهما  أثيرت  التي  للشائعات  حدا 
عقد  عن  وأعلنا  الماضي،  العام  خالل 
قرانهما ليكونا حديث الوسط الفني في 
الكويت، بعدما كانا قد تزوجا »تمثيال« 
جمعهما  تلفزيوني  عمل  آخر  نهاية  في 

»فرصة ثانية« في رمضان 2011.

أسماء لمنور
ـ»آدم« ترزق ب

المنور  أسماء  المغربية  الفنانة  رزقت   [
وزوجها الموزع الموسيقي التونسي عصام 
أحد  في  »آدم«  األول  بطفلهما  الشرايطي 

مستشفيات القاهرة – مصر.

وفاة الفنان كمال الشناوي

الكشف عن صور لجثة 
مايكل جاكسون ألول مرة

زواج الفنان خالد سليم

الشناوي  كمال  المصري  الفنان  توفي   [
من  عددا  خاللها  قدم  التمثيل  مع  رحلة  بعد 
المصرية،  السينما  تاريخ  في  البارزة  األفالم 
المرض  مع  صراع  في  الشناوي  ظل  وقد 
الفني  حضوره  من  األخير  الفصل  ليضع 

السينمائي بإعالن وفاته.

] كشفت الجلسة األولى للمحاكمة الخاصة 
بحادثة وفاة أسطورة البوب مايكل جاكسون 
ملقى  وهو  جاكسون  لجثة  صورة  أول  عن 
يدين  صوتي  تسجيل  وعن  بالمستشفى، 
طبيبه كونراد موراي بتهمة القتل عن طريق 

اإلهمال في عالجه وعدم إسعافه على الفور.

من  بزفافه  سليم  خالد  الفنان  احتفل   [
الفني(  الوسط  )فتاة من خارج  خيرية هشام 
حيث  القاهرة،  في  الكبرى  الفنادق  احد  في 
رغبته  أن  إال  الحفل«  »سرية  في  سليم  رغب 

لم تتحقق فتسربت صور الزواج.

أغسطس22

عقد قران
الفنانة اليمنية أروى

] وسط حضور األهل واألصدقاء المقربين؛ 
اإلعالم  ورجل  أروى  اليمنية  الفنانة  قران  عقد 
اللبناني عبدالفتاح المصري؛ حيث اختارا بيروت 

مكانا لهذا الحدث االجتماعي.

20
أغسطس

البريكي يعلن خطوبته بـ »شوجي« أمام الجماهير

خالد البريكي يحتفل بزفافه

] أعلن المنتج الفني أحمد البريكي وشجون الهاجري »شوجي«  خطوبتهما بصورة 
غير تقليدية، حيث تفاجأ الجمهور بعد ختام عرض مسرحية »زين عالم جميل« بالبريكي 

يقدم لشجون خاتم الخطوبة أمام جمهورها.

الكويتية  في إحدى  العائالت  البريكي حفل زفافه على كريمة إحدى  الفنان خالد  ] أقام 
أقارب وفنانين وإعالميين  بالمدعوين، من  القاعة  امتألت  الكويت، وقد  بدولة  األفراح  صالة 

الذين هنأوا البريكي بالزواج، وتمنوا له الحياة السعيدة.
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