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»الجبنة القديمة« وراء أزمة سعد الصغير

القاهرةـ  وكاالت: أكد املطرب 
الشعبي سعد الصغير أن سبب 
األزمة الصحية التي مير بها 
حاليا هـــو تناولـــه لوجبة 
فاسدة أثناء تواجده في ليبيا 
مؤخرا، حسب ما أكد له األطباء 
املتابعون حلالته بعد إجرائهم 
لعملية املنظـــار الطبي التي 
أجروها له مبستشفى »السالم 

الدولي«.
وأكد سعد ان األطباء صرحوا 
له بان هذه الوجبة تسببت في 
إصابته بنزيف داخلي نتج عنه 
تهتك فـــي القولون، إال انه ال 
يعـــرف حتى اآلن ما هي هذه 

الوجبة بالتحديد.
أما وجيه احلسيني مدير 
أعمال ســـعد الصغير وزوج 
شـــقيقته فأكد للصحافة انه 
كان مالزما لسعد أثناء تواجده 
الطعام  بليبيا، وبسؤاله عن 
الذي تناوله ســـعد قال إنهما 
خرجا للتسوق بأحد األسواق 
الليبية، وقررا ان يتناوال الطعام 
مع الفرقة املوسيقية، وبالفعل 
اجتها الى احد املطاعم وتناوال 

وجبة »جبنة قدمية«.
وأضاف احلســـيني: بعد 
فتـــرة قصيرة مـــن تناولنا 
للطعام شعر سعد بآالم شديدة 
في معدته ومت نقله ملستشفى 
»عمر املختار« في طرابلس، 
وهناك شخص األطباء حالته 

بكونها نزلة معوية، وأعطوه 
بعض األدويـــة، ولكن دون 
جدوى. ومـــن املقرر ان يتم 
نقل سعد الى أحد املستشفيات 
بأملانيا الستكمال عالجه هناك، 
الطبيب  بناء على توصيات 

املعالج له.

القاهـــرة ـ وكاالت: أهـــدى 
الرئيـــس معمر القذافي الفنان 
تامر حسني الزي الرسمي لدولة 
ليبيا كنوع من التكرمي بعد احلفل 
الذي أحياه تامر باجلماهيرية 
منذ أيام بحضور القذافي ورئيس 

الوزراء وأسرته.
وحســـب »اليوم السابع« 
أعرب القذافي لتامر عن سعادته 
البالغة مبحبة أهل ليبيا لتامر 
وفنه، معتبـــرا أن تلك الصلة 
الوطيدة بينه وجمهوره الليبي 

شيء ال ميكن ملخلوق أن يتدخل 
فيه أو يحاول أن يفسده، كما 
أكد له أن هـــذا احلفل يعد من 
أجنح احلفالت التي أقيمت في 

ليبيا أخيرا.
وكانت اجلماهير استقبلت 
تامر حسني منذ حلظه وصوله 
للمطار بزفة شعبية من التراث 
الليبي، ومن املقرر أن يصل تامر 
إلى القاهرة خالل ساعات بعدما 
أنهى جولته الفنية التي استمرت 

بليبيا واملغرب ثمانية أيام.

وشـــهد احلفل الذي أحياه 
الفنان تامر حسني في املغرب 
حضورا جماهيريا كبيرا، وصل 
إلى نصف مليون متفرج، وفوجئ 
تامر بهذا احلشـــد اجلماهيري 
الذي أصر على متابعة احلفل 
أقيم في تطوان، ولقبته  الذي 
اجلماهير املغربية بلقب »حبيب 
املغرب«، بعدمـــا أغلق محبو 
تامر أكثر من 30 من الشوارع 
الرئيسية وفق املكتب اإلعالمي 

لتامر حسني.

اجلماهير الليبية في استقبال الفنان تامر حسني

سعد الصغير في املستشفى

الرئيس معمر القذافي

غاغا تتحدث عن .. انحطاطها 

شخير ريانا يزعج ركاب الطائرة 

لوس اجنيليس ـ يو.بــــي.آي: اعترفت املغنية األميركية ليدي غاغا 
بأنها كانت تتعاطى املخدرات. وحتدثت ليدي غاغا في مقابلة مع مجلة 
»فانيتي فير« عن فترة انحطاطها وقالت إنها كانت تعاني من مشــــاكل 
ذهنيــــة ومرت بالكثير من املصاعب ما دفعها إلى تعاطي املخدرات غير 
أنها شــــددت على انها ال ترغب في أن يعتقــــد معجبوها أنهم يجب أن 

يكونوا كذلك ليصبحوا عظماء.
وتطرقت الى ممارسة اجلنس وقالت إنها تتفادى القيام بذلك خشية 
ان تفقد طاقتها االبداعية. وشــــددت علــــى أنها ال تثق بأي أحد وأنها ال 

تعرف إن كانت ستثق بشخص ما. مضيفة: »أنا وحيدة دائما«.

لوس اجنيليسـ  د.ب.أ: تسببت املغنية 
الباربادوسية الشهيرة ريانا في إزعاج ركاب 
طائرة متوجهة إلى لوس اجنيليس بعد أن 
غطت في النوم وبدأت في إصدار أصوات 
شــــخير عالية. وذكر املوقــــع اإللكتروني 
»هوليوود اليف«، املعني بأخبار املشاهير، 
أن ريانــــا )22 عاما(، التي كانت عائدة من 
حفل في ميامي، جلســــت في الصف األول 
بالطائرة مع حارســــها اخلاص ثم غطت 
في النوم ســــريعا وبدأت تشخر بصوت 
مرتفع. ونقل املوقع عن أحد الركاب القول 

إن بعض ركاب الدرجة األولى شــــعروا باإلزعاج من ريانا، لكن أغلبهم 
وجدوا األمر مضحكا.

القذافي يكّرم تامر حسني ويهديه الزي الرسمي لليبيا

نجمة مسلسل »إي.آر« تعود للعمل  
بعد تعافيها  من سرطان الثدي

لوس اجنيليسـ  وكاالت: قالت جنمة مسلسل »إي.آر« التلفزيوني 
السابقة مورا تيرني إن حالتها الصحية حتسنت اآلن بعد أن أجريت 
لها جراحة إلصابتها بورم سرطاني في الثدي مضيفة أنها ستقوم 

ببطولة مسلسل بوليسي جديد.
وفـــي ظهور نادر لتيرني أمام وســـائل اإلعالم منذ أن أجريت 
لها اجلراحة إلزالة الورم قبل عام كان شعرها قصيرا بعد العالج 
الكيماوي. وقالت لصحافيني تلفزيونيني »أنا بخير، صحتي جيدة، 
لم أكن أفكر في التمثيل في مسلسل تلفزيوني جديد لكني تفاعلت 

مع الشخصية، انها جادة للغاية ولطيفة للغاية«. 
واضطرت تيرني )45 عاما( لالنســـحاب من املسلسل العائلي 
الذي تنتجه شبكة »ان.بي.سي« »اآلباء« في العام املاضي بسبب 

مرضها.
وستقوم بدور املدعية كاثرين بيل في مسلسل »احلقيقة كاملة« 

الذي تبثه شبكة »إيه.بي.سي« في سبتمبر.
 وقال املنتج املنفذ توم دوناجـــي الذي كان زميال لتيرني في 
الكلية إن هذه الشـــخصية كتبت مع التفكير في تيرني بالتحديد 
للقيام بالدور. وأشهر أدوار تيرني هو دور الطبيبة آبي لوكهارت 
والذي مت ترشـــحيها عنه جلائزة إميي في مسلسل »إي.آر« الذي 
ظل يعرض عشـــرة مواسم والذي انتهى بعد 15 عاما من العرض 

املتواصل في مارس عام 2009. 


