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خووش حچي9 من ذي القعدة 1436 املوافق 24 أغسطس 2015 يا ألطاف اهلل

»الش�ؤون« تنفذ برنامج »السياحة في بلدي« 
للترفيه عن نزالء دور الرعاية.

وقف التعامل مع متح�ف بريطاني لبيعه متثااًل 
فرعونيا عمره 4400 سنة.

٭ ما أدري وين بتودونهم؟! ٭ الكل يبيع ويشتري فينا ونحن نتفرج!
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متقلبة االجتاه تتحول الى 
شمالية غربية سرعتها من 

6 الى 26 كلم/ ساعة.
العظمى: 48 
الصغرى: 32

أعلى مـــد: 4.55 ص ـ 
7.37 م

أدنى جزر: 12.42 ص

مواقيت الصالة

حالة البحر

حالة الطقس

»هو أميري وأنا أميرته«.
 النجمة سلمى حايك متحدثة 
عن سر السعادة التي تغلف 
حياتها مع زوجها رجل األعمال 

الفرنسي فرانسوا بينوا، وكيف 
تعيش احلياة كما يجب ان 

يكون رغم مضى 9 سنوات على هذا الزواج، 
وخلصت احلكاية في كلمتني: هو أميري وأنا 

أميرته.

قريبا  فليكن  ذلك  من  البد  كان  »إذا 
في  حامال  أصبح  أن  أريد  ال  ألنني 

الخمسين من عمري«.
املمثلة صوفيا فيرغارا )43 عاما( 

عن زواجها املرتقب من جو 
مانغانيللو ورغبتها في أن تنجب 

له طفال.

ان  مظهري  انتقدوا  للذين  »أقول 
مشابهة  بحالة  مررن  أمهاتهم 

لكي يأتين بهم إلى هذا العالم«.
مقدمة النشرة اجلوية كيتي 

فيلينغر ردا على انتقادات بعض 
املشاهدين لظهورها على الشاشة 

وهي حامل.

»لعبة داعش في مصر«.
عنوان مقال اإلعالمي عماد 

الدين أديب على موقع 
»العربية«، متسائال: ما الهدف 

احلقيقي من تفجير سيارة أمام 
مبنى األمن الوطني؟

ببساطة، يريد »داعش« أن يرسل رسالة 
 ساذجة إلى الرأي العام املصري يقول فيها: 

ال قانون ميكن أو يوقف عملياتنا.

»حرام عليكم اللي بتعملوه في بناتكم«.
 اإلعالمية املصرية روال 

خرسا، معلقة على عمليات 
ختان البنات في سوق اجلمعة 

مبنطقة السيدة عائشة في 
القاهرة، مؤكدة ان اخلتان عادة 
أفريقية وملوش عالقة باإلسالم.

»يعيش أسوأ كوابيسه في يونايتد«.
 صحيفة »الديلي ستار« نقال 

عن مصادر صحافية ان حارس 
الفريق دي خيا يعيش أسوأ فتراته 

داخل مان يونايتد حتى إنه منفصل 
عن باقي زمالئه في الفريق.

»الحب ال يموت أبدا«.
املدير التنفيذي مليالن 

اإليطالي أدريانو غالياني في 
رده على شائعات عودة املهاجم 
الدولي اإليطالي ماريو بالوتيللي 
إلى صفوف الروسونيري خالل 

فترة االنتقاالت الصيفية.

أول صوت خليجي يغني على هذا املسرح العريقأبعد من الكلمات

فنانة العرب أحالم جلمهورها في »األوملبيا« 
بباريس: »أكثر من أول أحبك«

مفرح الشمري
@Mefrehs

بكل حـــب وشـــوق وتصفيق حار 
اســـتقبلت اجلاليات العربية بفرنســـا 
وخارجها وقوفا فنانة العرب أحالم بعد 
ظهورها على مسرح األوملبيا العريق في 
باريس، وتكون الفنانة احالم بذلك اول 
صوت خليجي يغني على هذا املسرح الذي 
بني عام 1893 وغنى على خشبته أهم جنوم 
العالم والعرب مثل داليدا وسيلني ديون 

وديانا روس وكوكب الشــــرق أم كلثوم 
وجارة القمر السيدة فيروز والعندليب 
عبداحلليــــم حافظ.وقــــد رحبت احالم 
بجميع اجلاليات العربية والشخصيات 
التي حرصت على حضور حفلتها وبدأت 
وصلتها الغنائية التي حرصت انها تكون 
»وترية« بأغنية »احتاجك أنا« وأحلقتها 
بأغنية »تدري ليش ازعل عليك« التي ردد 
كلماتها معها اجلمهور الغفير لتعبر بعد 
ذلك عن حبها لهم من خالل اغنية »أكثر 
من أول أحبك« الذي تفاعل معها اجلمهور 

لكلماتها اجلميلة وايقاعها األجمل. ووسط 
هذه األجواء احلاملة غنت من قدميها »وش 
ذكــــرك« وأحلقتها بأغنية »قول عني ما 
تقول« و»بغيظــــك« و»ياليل يا جامع« 
و»أوريكم فيه«. غناء فنانة العرب أحالم 
على مسرح األوملبيا هو اجناز شخصي 
ألم فاهــــد يضاف إلجنازاتهــــا املتعددة 
في مســــيرتها الفنية التي انطلقت في 
التسعينيات ويعتبر ايضا اجناز لألغنية 
اخلليجية بأن تتغنى كلماتها فوق خشبة 

اهم املسارح في العالم.

.. مع ابنها فاهد قبل صعودها خلشبة املسرح جمهور غفير حضر حفلة فنانة العرب أحالم

»سيلفي« حتى في اجلنازات !
لندنـ  وكاالت: أثار استطالع جديد أجري في بريطانيا 
استغراب القراء حيث كشف أن ثلث البريطانيني يلتقطون 
صور »سيلفي« خالل مراسم اجلنائز التي يحضرونها.

ووفقا للتلغراف فقد كشــــف االستطالع الذي أجري 
على 2700 بريطاني حضروا جنائز خالل األشهر الثالثة 
األخيرة عن أن ثلثهم أجابوا بـ »نعم«، عندما سئلوا عما 
إذا كانوا قد التقطوا »ســــيلفي« أثناء حضورهم مراسم 
تشييع جنازة. وعن الدافع خلف هذا التصرف، قال %36 
منهم إنهم ينشرون سيلفى اجلنازات على مواقع التواصل 
االجتماعي حلشــــد التعاطف، بينما قــــال 17% فقط إنهم 

يفعلون ذلك لتكرمي املتوفى.


