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مرض نانسي »الحامل« يؤجل حفلها في البحرين 

)محمد ماهر(

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
للمرة الثانية تدخل الفنانة نانس���ي عجرم املستشفى اثر وعكة 
صحية ما حملها الى تأجيل حفلها الذي كان سيقام في منتجع قصر 
العرين اليوم ف���ي البحرين، على أن يكون املوعد التالي للحفل في 
الثاني من ديس���مبر املقبل. وكانت نانسي تعرضت لوعكة صحية 
ادت الى دخولها املستشفى بعد نزلة صدرية أدت الى آالم في ساقيها 
مما استدعى دخولها بشكل طارئ الى املستشفى خوفا من التسبب 
مبضاعفات الس���يما وان نانس���ي حامل في أشهرها االولى. نانسي 

وطفلها بخير وغادرا املستشفى وهي في فترة نقاهة.
م���ن جانبها أبدت إدارة منتجع قصر العرين اعتذارها ملش���تري 
تذاك���ر احلفل وأعلنت ملن يرغب في اس���تعادة قيمتها التوجه إلى 
املنتجع لتسلم ما دفعه وعلى من سيحضر احلفل في موعده اجلديد 

أن يحتفظ بنفس التذاكر التي تعتبر سارية املفعول.

العلي يأكل الفول في الشارع  ويرقص على أغنية الحشيش 

حاول إطفاء الحريق بأردافه فاحترقت »مؤخرته«!
ڤيينا � د.ب.أ: اشعل تلميذ وزميله النار في ارجوحة 
لالطفال اثناء االحتفال بعيد الهاليوين مبقاطعة شتاير 
مارك، جنوبي النمسا. وذكرت وكالة االنباء النسماوية ان 
التلميذ وزميله ذهبا مساء السبت املاضي الى ركن اللعاب 
االطفال واشعال النار في ارجوحة باستخدام البنزين. 
الطريف ان التلميذ ح���اول التخفيف من آثار احلريق 
واطفاءه من خالل التزلج على االرجوحة باس���تخدام 

اردافه الطفاء النيران ولكنه فوجئ باشتعال النار في 
سرواله ومالبسه الداخلية. وبعد صراع مع النار متكن 
التلميذ )13 عاما( مبس���اعدة زميله من خلع السروال 
املشتعل واملالبس الداخلية املتوهجة ومت نقل التلميذ 

مصابا بحروق من الدرجة الثانية الى املستشفى.
بطبيعة احلال س���يترك احلريق اثرا سيظل عالقا 

في ذهن التلميذ املشاغب.

القاهرة �  ام.بي.سي: اضطر 
فريق عمل فيلم »هاللو كايرو« 
الذي يشارك في بطولته الفنان 
الكويتي طارق العلي إلى وضع 
حواجز أمنية بعد حالة التجمهر 
التي شهدتها منطقة »املنيل« 
بالقاه���رة، حيث يت���م إجراء 
التصوير، في الوقت نفس���ه 
حرص الفنان حس���ن حسني 
عل���ى أن يؤم فريق العمل في 

الصالة.
وقد شهد أحد شوارع منطقة 
املنيل زحاما جماهيريا بسبب 
قيام كل من الفنانني الكويتي 
طارق العلي واملصري حسن 
حسني بالتصوير هناك، ولبى 
العلي رغبة اجلماهير في التقاط 
الصور التذكارية معه، وإلقاء 
اإليفيهات التي س���اعده فيها 
الفنان حسن حسني الذي كان 
ينادي عليه جميع احلضور ب� 

)عم حسن(.
العلي عن  واعرب ط���ارق 
الفيلم  س���عادته بدخول هذا 
كمنتج وممثل معتبرا أن »هاللو 
كايرو« جتربة س���تقرب بني 
شعوب العالم العربي، مؤكدا 
أن الف���ن قادر عل���ى توحيد 
الشعوب وإنهاء اخلالفات بني 
الدول كالتي حدثت بني مصر 
واجلزائر بسبب مباراة في كرة 

القدم.
وعن أبرز املواقف الطريفة 
التي حدثت في كواليس الفيلم، 
أوضح العلي أن عدم فهم الكثير 
من املصريني للهجة الكويتية 

طارق العلي يتناول الفول في الشارع

لقطة جتمع العلي مع الفنان القدير حسن حسني

هاني الظفيري
التي هطلت  »األمطار 
على الب���الد امس امطار 
خير كونها ج���اءت في 
الوس���م« بهذه  موس���م 
اجلملة بدأ العالم الفلكي 
د.صالح العجيري حديثه 
ل���� »األنباء« موضحا ان 
فترة الوس���م بدأت منذ 
25 أكتوبر املاضي ومتتد 
حتى 5 ديسمبر املقبل واي 
امطار تهطل في هذه الفترة 
س���يكون لها تأثير على 

موسم الربيع القادم.
واشار العجيري الى ان الرياح الشمالية � الغربية ستعود 
اليوم )اخلميس( وتس���تمر ل� 4 أيام م���ا يعني ان الغيوم 
ستتالشى، وذكر انه في الفترة القادمة ستتأثر البالد مبرتفع 
ج���وي ب��عد ان س���يطر على البالد خالل الفترة املاضية 
منخف���ض جوي ادى الى تراكم الس���حب وهطول االمطار 

امس.
وحول كمية االمط���ار ومدى تأثيرها على الربيع املقبل 
ق���ال العجيري: »االمط���ار التي هط��ل���ت باالمس لم تكن 
كبيرة وكانت متفرقة وروي ان بعض املناطق الصحراوية 
في ش���مال وجنود البالد شهدت هطول امطار غزيرة غير 
ان االمط���ار التي نالتها املدن احلضرية من اجلهراء وحتى 
مدينة االحمدي كانت مبستويات معقولة وعادية ومازلنا 
نأمل بكمية اكبر رغم اجلفاف الذي عم البالد خالل الفترة 

املاضية«.
وحول توقعاته للفترة املقبلة قال: »اعتقد ان يوم الثالثاء 
القادم املوافق ال� 9 من الشهر اجلاري سيشهد عودة تراكم 
الغيوم مع عودة املنخفض اجلوي مع فرصة سانحة لهطول 

االمطار«.

العجيري: أمطار »الوسم«خير.. والغيوم تعود الثالثاء

العالم الفلكي د.صالح العجيري

مفرح الشمري
تع���رض الزمي���ل االعالمي 
س���عود الورع لوعكة صحية 
طارئة بعد تفاعله مع شكوى 
احد املتصلني على برنامجه »مع 
الذي يقدمه على قناة  الناس« 
»سكوب« امس، وادخل الزميل 
الورع املستشفى االميري الجراء 
الفحوصات بعد ان احس بضيق 
شديد في صدره وتسارع دقات 
قلبه، وبحس���ب مدير االنتاج 
نايف شاهر الذي نقل الواقعة 
ل� »األنباء« ان الزميل س���عود 
الورع كان يستعد خلتام فقرات 

برنامجه »مع الناس« عندما تلقى االتصال االخير من 
مواطن بدأ يشرح معاناته مع شقيقته التي تتلقى 
العالج في بيروت من مرض السرطان، وقال شاهر 
ان سعود الورع بدأ يستمع لشرح املتصل الذي 
ذكر خالل مداخلته انه اضطر مع اشقائه الستدانة 
اكثر من 45 الف دينار من اجل ارسال شقيقتهم 

املريضة للعالج، ولكن نقودهم 
نفدت ووزارة الصحة ترفض 
الدولة،  عالجها على حس���اب 
واوضح شاهر ان سعود الورع 
وبعد انتهاء االتصال انفعل ازاء 
القصة االنسانية وبدأ يطالب 
التدخل  وزير الصحة بسرعة 
النهاء معاناة املواطنة وانفعل 
بش���دة اثناء حديثه وتوجيهه 

اللوم القاسي للوزارة.
ان  انه وبعد  وذكر ش���اهر 
انتهت احللقة واختتمها الزميل 
س���عود خرج من االستوديو 
وذهب لالس���تراحة حيث بدأ 
يشعر بتوعك شديد وضيق في الصدر وعليه قمنا 
بنقله الى املستشفى االميري الجراء الفحوصات 
ويبدو ان االنفعال الشديد الذي تعرض له الزميل 
الورع ادى الى ارتفاع ضغط دمه بحسب االطباء 
ووصفت حالته باملطمئنة. وألف سالمة وماتشوف 

شر يا بو ناصر.

انفعال سعود الورع على الهواء..
ُيدخله »األميري«

الزميل االعالمي سعود الورع

خلق مواقف طريفة بني أفراد 
الفنان  إن  العمل، وقال  فريق 
حسن حس���ني اضطرني إلى 
الكلمات  إعادة صياغة بعض 

حتى يفهمها ويعيها.
كما أش���ار الفنان الكويتي 
إلى أنه تناول خالل هذا العمل 
بعض األطعمة املصرية التي 
نالت استحسانه مثل: »الفتة 

باملوزة، والكشك، والفول«.
وكش���ف طارق العلي أنه 
ينتظ���ر تصوير مش���هد أحد 
األف���راح، كون من س���يقوم 
بإحيائه هو محمود احلسيني 
مطرب أغنية »سيجارة بني«، 
وأشاد العلي بخفة دمه، وأثناء 
هذا املشهد سيرقص العلي على 

أغنيات احلسيني.


