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«أعمالي الدرامية ال تعجب عيالي»
صابريــن  املصريــة  الفنانــة 
عن  فني  فــي حــوار  متحدثة 
أعمالها األهم في مشــوارها الفني، 
مؤكــدة ان دورهــا في مسلســل 
«اجلماعة ٢» في دور زينب الغزالي 

كان عودة حقيقية لألدوار اجلادة مثل مسلسل 
أم كلثوم، وقالت ضاحكــة ان اوالدها كثيرا ما 

ينتقدونها، وال تعجبهم أدوارها باإلجمال.

«من الواضح أنها تبالغ في تقديرها لمواهبها»
القدم  كــرة  العــب  أصدقــاء 
الشــهير ديڤيد بيــكام بعد أن 
أعلنت زوجته ڤيكتوريا، التي تعمل 
مصممة لألزيــاء اآلن، أنها هي من 

صمم أحدث سيارة رينج روڤر له.

«من األفضل لكم عدم اختبارنا»
زعيــم كوريــا الشــمالية كيم 
جونغ أون يهدد بإبادة الواليات 
املتحدة بضربــة واحدة إذا فرضت 
األمم املتحــدة عقوبــات على بالده 

بشأن جتاربها النووية.

«أعيش مع المأساة كل يوم»
الالمــع  اإلجنليــزي  املذيــع 
واملليونير كيلســي غرامر (٦٢ 
سنة) وهو يتحدث عن املآسي التي 
مر بها بخسارته ٤ من أفراد أسرته 
في ظروف مخيفة عندما مات والده 

على أيــدي اللصوص في بيتــه ومت اغتصاب 
شقيقته وقتلها ثم موت شقيقيه بعد أن تعرضا 

لهجوم قرش شرس في البحر.

تقف  أن  السابقة  الغرامية  لحياته  يمكن  «هل 
حائال دون وصوله إلى ١٠ داوننغ ستريت؟»
تساؤل يطرحه فريزر نيلسون، 
رئيس حترير مجلة «ســبيكتيتر»، 
بعد أن الحظ سعي وزير اخلارجية 
البريطانيــة بوريــس جونســون 

ملنصب رئاسة احلكومة.

«ُكنِت الضوء الذي أنار لي طريق حياتي»
ريــو فيرديناند، كابنت املنتخب 
اإلجنليزي سابقا، يرثي أمه التي 
ماتت بعــد ان وقفت بجانبه ورعته 
بحنــان خالل فترة مــوت زوجته 

بالسرطان.

«شيء مخيب لآلمال ومثير للشعور بالكآبة»
النجمــة إيزابيل كورنش خالل 
حتدثهــا عن الصعوبــات التي 
واجهتهــا فــي عالــم التمثيل قبل 
ان حتصــل على دور رئيســي في 
«مارفيل  التلفزيونــي  املسلســل 

سوبر هيروز».
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شديد احلرارة والرياح شمالية 
غربية مثيرة للغبار سرعتها من 

٢٠ ـ ٤٠ كم/س.

العظمى: ٤٩ - الصغرى: ٣٣

أعلى مد: ٥:٢٢ ص ٥:٣٨ م
أدنى جزر: ١١:٥٣ ظ ١١:١٤م

«سيلفي» بـ ٢٠٠ ألف دوالر!
لوس اجنيليس - بي بي سي: تسببت فتاة أرادت 
التقــاط صورة «ســيلفي» في معــرض فني في لوس 

أجنيليس بخسائر قدرت بـ ٢٠٠ ألف دوالر.
وقــد أظهرت كاميرات املراقبة الفتاة وهي تســتعد 
اللتقاط صورة مع أحد املعروضات قبل أن تفقد توازنها 
وتسقط كل التحف الفنية. ووفقا للقائمني على املعرض، 
فإن ترميم التحف التالفة استغرق من ٢٠ إلى ٣٠ ساعة. 
وقــد اكتفت إدارة املعرض بتوجيــه إنذار للفتاة دون 
تغرميها وأخذت بعني االعتبار أن املعنية ال تزال طالبة.

في حادثة اثارت الرأي العام تعرض منزل النجمة األميركية دميي 
لوفاتو حملاولة سرقة محتويات من داخله. وفي التفاصيل فإن 
احلارس اخلاص باملنزل رأى رجال لم يتعرف عليه يرتدى اللون 
األسود وينظر من خالل نافذة غرفة نومها وهو واقف في الشرفة، 
لكن مت إيقافه واإلمساك به. موقع TMZ أكد أن اللص استخدم 
السلم للوصول إلى الشرفة في الطابق الثاني، ما جعل احلارس 

يراه من خالل نافذة غرفة النوم.

13آراء

البقاء هللا

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي إلى ربك  راضية مرضية  
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

جاسم عادل جاسم اجلالهمة ـ ٢٣ عاما ـ الرجال: 
غرب مشرف ـ ق ١ ـ ش ١٢١ ـ م ٣٨ ـ ت: 

٥٥٥٢٢٢٥٦ ـ النساء: العدان ـ ق ٢ ـ ش ١٧ ـ م 
.٥

فيصل خليفة حسن ابل ـ ٦٤ عاما ـ الرجال: 
الرميثية ـ مسجد مقامس ـ شارع املدارس ـ 

ت: ٥١٣٠٠٠٠٨ ـ النساء: الرميثية ـ ق ٨ ـ شارع 
حسن البنا ـ ج ٨٣ ـ م ٢٠ ـ ت: ٦٧٠٦٠٤٠٩.

غالي شريدة جلوي العنزي ـ ٧٧ عاما ـ مبارك 
الكبير ـ ق ٣ ـ ش ٦ ـ م ٧ ـ ت: ٩٩٣٩٤٠١١ ـ 

.٦٦٦٦٦٧٥٣
لطيفة ناصر العقيلي، أرملة محمد سليمان العقيلي 
ـ ٨٠ عاما ـ الرجال: ديوان العجيل ـ الروضة ـ 
ق ١ ـ مقابل شارع دمشق ـ النساء: قرطبة ـ ق 

٣ ـ م ٤ ـ ج ٤ ـ م ٢٣.
عبداهللا ناصر محمود حيدر ـ ٢٩ عاما ـ حسينية 
البلوش ـ اجلابرية ـ ق ١١ ـ ت: ٩٧٦٤٥١٨٩ ـ 

.٩٠٠٨٢٦٦٠
محمد عدنان محمد الربيعان ـ ٢٧ عاما ـ الرجال: 

اليرموك ـ ق ١ ـ ش ٢ ـ ج ١ ـ م ١٦ ـ ت: 
٦٥٠٠٥٠٠٢ ـ النساء: كيفان ـ ق ٢ ـ ش ٢١ ـ م 

١ ـ ت: ٩٨٨١٥٥٧٧.
زبيدة علي مراد، أرملة حسني محمد فوالذي 

دشتي ـ ٨٨ عاما ـ الرجال: مشرف ـ مسجد 
الوزان ـ ت: ٥٥١١٥٣٣٧ ـ النساء: الساملية ـ 
حسينية بيبي العلوية ـ ق ١٢ ـ شارع أبو 

هريرة ـ ج ٥ ـ م ٤٥.
عبداحلسني فالح حسن السهم الناصر ـ ٧٣ عاما 

ـ الرجال: سلوى ـ حسينية محمد ـ ت: 
٦٦٩٢٨٤٣٢ ـ النساء: الزهراء ـ ق ١ ـ ش ١٠١ ـ 

م ٨٩ ـ ت: ٩٩٠٥٧٣٨٩.
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من الكويت.. »األنباء« 
معكم أينما كنتم

Telegram و WhatsApp واألخبار  عبر PDF اشترك بخدمة  الـ
ّوحمل تطبيق »األنباء«

سرقة دميي لوفاتو

سعودي يعيش
بني الوعول منذ ٣ أعوام!

الرياضـ  واس: تعلق قلب شاب سعودي من سكان 
قريــة علقان، التي تبعد حوالي ١٧٠ كيلومترا شــمال 
غــرب تبوك، باحلياة الفطرية، وأصبح أســيرا ملنظر 
الوعول العربية وهي في قمم اجلبال احمليطة بقريته.
وقبل ٣ أعوام تعرض الشــاب محمد عبداهللا الدبر 
العمراني (٢٧ عاما) لـ«صدمة»، ســببها بعض الصور 
املتداولة في مواقع التواصل االجتماعي عن صيد جائر 
للوعول، فتأثر وقرر تأسيس محمية خاصة للوعول 
لتعيــش في بيئتها دون اإلضرار بطبيعة عيشــها أو 

حرمانها من تسلق اجلبال.
وقــال محمد العمراني: «دافعــي الوحيد من القيام 
بإنشــاء احملمية هو حماية الوعول من فوهات بنادق 
هواة الصيد الذين يلجأ بعضهم للقنص بغرض التباهي 
والتفاخــر، ويحــرم الطبيعة واملكان مــن وجود هذا 

الكائن اللطيف».
وتابــع: «رأيت في إحدى املرات صورا للوعول في 
الواتساب وهي تنزف دماؤها فتأثرت، واتخذت قرارا 
بإنشاء احملمية ورعاية الوعول وتقدمي العون واملساعدة 

لها حتى تتكاثر».
ويرفــض العمرانــي بيع الوعــول أو املتاجرة بها، 
موجها الدعوة لهيئة احليــاة الفطرية لتحويل جبال 
علقــان إلــى محمية خاصة بالوعــول، وبني أن تعلقه 
بالبيئــة واحليوانات التي تعيش فيهــا نابع من قيم 

حياة البادية التي يعيش فيها منذ صغره.
وعن أبــرز املصاعب التي تواجهه، قــال العمراني 
«مرض التســمم املعوي مرض خطير وقاتل للوعول، 
وهــو أكثر مــا أعاني منه أثنــاء رعايتها رغم حرصي 
علــى متابعتها ومراقبتها وتقدمي العون الطبي لها ان 

لزم األمر».

العمراني وسط الوعول

ملك املائدة يعود خجوًال .. و١١ دينارًا للكيلو

(زين عالم) رواد سوق السمك بانتظار بدء املزاد على الزبيدي احمللي 

٤


