
»األمومة شيء رائع«
النجمة كيلي كالركسون 

عن حملها بطفلها الثاني من 
زوجها براندون بالكستوك، ومت 

اإلعالن عن األمر خالل حفل كيلي 
في لوس أجنيليس.

كيلي وبراندون والدان لطفلة حتمل اسم ريفر 
وتبلغ من العمر 14 شهرا.

كانت  والسكين  الرسم،  احب  »أنا 
لشحذ االقالم التي أستخدمها«.

بيرس بروسنان )جيمس 
بوند( عن اكتشاف سكني في 

حقيبة يده قبل ان يستقل الطائرة 
في الواليات املتحدة.

بأن  وشعرت  الطالق  على  »حصلت 
ذلك  منذ  بدأت  المهنية  حياتي 

الحين«.
املمثلة اوليفيا وايلد )27( عن طالقها 

بعد تسع سنوات من الزواج.

»سعيد بهذا اللقب«.
النجم الشاب جاستني بيبر 

بعد منحه جائزة »ملك مواقع 
التواصل االجتماعي«. بيبر لديه 

قاعدة جماهيرية عاملية كبيرة 
وهو ناشط جدا على صفحاته 

على مواقع التواصل االجتماعي.

»مشكلتي أني مؤدب ومبغلطش في حد«
نشطاء على مواقع التواصل 

االجتماعي يندهشون من 
تصريح مرتضى منصور رئيس 

نادي الزمالك في مشكلته مع النادي 
األهلي بسبب أزمة احتاد الكرة 

والالعب أحمد الشيخ، موضحني ان مرتضى 
منصور ما من أحد إال ونال منه نصيبه من 

التوبيخ واالستهزاء، فكيف يقول ذلك عن نفسه.

»لست سعيدا بنفسي«.
 مدرب تشلسي جوزيه 

مورينيو معبرا عن غضبه 
من العبيه ومن نفسه بسبب 

البداية السيئة للبلوز في الدوري 
االجنليزي املمتاز لكرة القدم.

»يجب ان يكف عن االحتفال بهذه الطريقة«.
مجلس إدارة نادي بايرن 

ميونيخ األملاني يطالب العبه 
املغربي املهدي بن عطية بتغيير 

طريقة احتفاله باألهداف بطريقة 
الرشاش ألنها من اإليحاءات 

احملرضة على العنف.
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جناح مبهر حلملة »خلوها تخيس« بعد ارتفاع 
أسعار األسماك.

أطول سلسلة خسائر أس�بوعية للنفط منذ 29 
عامًا.

٭ ربع تعاونوا ما ذّلوا.
٭ ومازال اجلميع يطالب بتنويع مصادر الدخل 

من دون أي إجناز فعلي بهذا االجتاه.
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أبعد من الكلمات

البقاء هلل

أبرار خالد علي الختالن ـ 18 عاما ـ الرجال: الرميثية ـ ق8 
ـ ش80 ـ م5 ـ ت: 65777270 ـ النساء: سلوى ـ 

ق10 ـ ش12 ـ م32 ـ ت: 97654077.
نوير محمد مزيد، زوجة سلطان محمد شالش العنزي ـ 
72 عاما ـ الرجال: العارضية ـ اخليمة بجانب أبراج 
مياه العارضية ـ ت: 99024771 ـ النساء: الفردوس 

ـ ق5 ـ ش1 ـ ج3 ـ م31 ـ ت: 97763650.
نايف مطر سلطان الصالل ـ 43 عاما ـ الرجال: القيروان 

ـ ق1 ـ ش104 ـ م28 ـ ت: 50568151 ـ النساء: 
الصليبخات ـ ق2 ـ ش104 ـ ج10 ـ م20 ـ ت: 

94444577 ـ الدفن التاسعة صباحا.

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي   إلى ربك  راضية
مرضية   فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي
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متقلبة االجت���اه تتحول 
الى شمالية غربية الحقا 
سرعتها من 8 الى 30 كلم/ 

ساعة.
العظمى: 48 
الصغرى: 33

أعلى م���د: 4.33 ص � 
5.55 م

أدنى ج���زر: 11.14 ظ � 
11.23 م

مواقيت الصالة

حالة البحر

حالة الطقس

العربية: حصلت النجمة األميركية جينيفر 
لورانس، التي احتفلت بعيدها الـ 25 أخيرا، 

على املركز األول في قائمة النجمات األكثر دخال 
في العالم حسب مجلة Forbes الشهيرة، بعد أن 
بلغ دخلها في األشهر الـ 12 املاضية حوالي 52 

مليون دوالر.
ولورانس التي حصلت على جائزة األوسكار 

بعمر الـ 22، لم تدرس التمثيل قط ولكنها 
استطاعت أن تتألق في هذا املجال من خالل 
سلسلة أفالم Hunger Games، وهي حتافظ 

على أناقتها الدائمة خالل ظهورها على البساط 
األحمر، مما دفع دار Dior الختيارها كسفيرة 

لها منذ العام 2012. وهذا ما يفسر اعتمادها على 
الظهور بأزياء هذه الدار في العديد من إطالالتها.

جينيفر لورانس 
ملكة األناقة
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