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      عملية »ركبة«
تودي بحياة ماي أمبر
 Road Trip Star فيلم  نجمة  توّفيت   [
أمبر بعد يوم واحد على إجراء  الممثلة ماي 
جراحة عادية لها في الركبة، ما فاجأ األطباء 
يعرف  لم  وقت  في  السواء  على  واألهــل 

الجّراحون حتى هذه اللحظة سبب الوفاة.

وفاة »نوار« ابن 
الفنان أيمن زيدان

ماريا كاري تضع توأمًا

نوار  توفي  المرض،  مع  معاناة  بعد   [
زيدان نجل الممثل  السوري أيمن زيدان الذي 
السرطان  من  النادرة  األنواع  بأحد  أصيب 
قبل عامين.  الرئتين  األنسجة بين  في منطقة 
وقد دفن جثمانه في مقبرة العائلة في مدينة 

»الرحيبة« قرب دمشق.

توأماً صبياً  كاري  ماريا  الفنانة  أنجبت   [
وقد  أنجليس،  لوس  في  مستشفى  في  وفتاة 
زواج  ذكرى  مع  الطفلين  والدة  يوم  تزامن 
فرحتين  الفرحة  فكانت  كانون،  نيك  ماريا من 
أبصرت  الفتاة  الطفلة  أن  ويذكر  للزوجين. 

النور قبل أخيها الذي ولد بعدها بدقائق. 

وفاة الفنان
محمد الدفراوي

نانسي ترزق
بمولودتها الثانية »إيال«

»الشحرورة« تفقد وعيها 
وتدخل العناية المركزة

وفاة »نجمة العصر 
الذهبي« إليزابيث تايلور

حسين الجسمي
ينفي شائعات وفاته 

هند صبري 
ترزق بـ »عليا«

طرد تامر حسني
من »ميدان التحرير«

] توفي الفنان المصري محمد الدفراوي 
حيث  المرض؛  مع  طويل  ــراع  ص بعد 
تدهورت حالته الصحية في الفترة األخيرة 
في  دفن  وقد  الكبد،  آالم  داهمته  أن  بعد 

مدينة نصر.

التي  الثانية  مولودتها  نانسي  وضعت   [
اختارت لها اسم »إيال« على غرار اسم ابنتها 
الرسمية  الصفحة  أعلنت  وقد  »ميال«.  البكر 
خبر  الفيسبوك  موقع  على  عجرم  لنانسي 
طبيب  من  الثانية  البنتها  نانسي  إنجاب 

األسنان فادي الهاشم.

صباح  اللبنانية  المطربة  أدخلت   [
»الشحرورة« )85 عاما( إلى مستشفى في 
شرق بيروت بعدما فقدت وعيها وسقطت 
في الحمام، ولكنها تماثلت للشفاء بعد عدة 

أيام من الراحة.

تايلور،  إليزابيث  الممثلة  توفيت   [
إحدى آخر عمالقة العصر الذهبي للسينما 
في  بهدوء  عاما،   79 عن  الهوليوودية، 
لوس  في  سيناي   - سيدرز  مستشفى 

أنجليس. 

الجسمي  حسين  اإلماراتي  المطرب  نفي   [
شائعات وفاته، حيث صرح الجسمي بأن جميع 
عليه  الشديد  القلق  أصابهم  وأقاربه  أصدقائه 
وحرصوا على االطمئنان عليه، وطمأنهم جميعا.

وسفيرة  التونسية  الممثلة  ــت  ُرزق  [
المتحدة  لألمم  العالمي  األغذية  برنامج 
بمولودتها  صبري،  هند  الجوع،  لمكافحة 
األولى من زوجها رجل األعمال أحمد الشريف 
وأطلقا عليها اسم »عليا«. وقد أعلنت صبري 
على  الخاصة  صفحتها  على  السعيد  الخبر 
موقع الفيسبوك، وطمأنت معجبيها ان صحتها 

المغني  المصريون  المتظاهرون  طرد   [
التحرير«  »ميدان  من  حسني  تامر  الشاب 
وسط القاهرة، بعد أن حاول توجيه كلمة لهم 
يطلب فيها منهم التهدئة والعودة إلى منازلهم 

وانتظار ما تسفر عنه الحكومة الجديدة.
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