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لالشتراك عبر املوبايل

ا�صرتك واح�صل فوراً

على طقم �صاعات )رجالية ون�صائية(

ع بالأملا�س! مر�صّ

ال�صروط:
»EVAL« يحصل كل مشترك جديد أو من يجدد اشتراكه في جريدة »األنباء« ملدة سنة بقيمة 20 د.ك على هدية فورية عبارة عن طقم ساعات رجالية ونسائية �

   مرصع بثماني حبات من األملاس وذلك اعتباراً من 2017/10/15 حتـى 2017/11/25.
� ال يحق للمشترك في هذا العرض إلغاء أو إيقاف اشتراكه مهما كانت األسباب وال يحق له استبدال قيمة الهدية الفورية نقداً.

� ال يحق للمشترك االشتراك أكثر من مرة )اشتراك واحد فقط( وملدة سنة واحدة فقط.
� يقتصر هذا العرض على املشتركني األفراد وال يحق للوزارات واملؤسسات احلكومية والشركات والهيئات الرسمية

   وجمعيات النفع العام أو اخلاص والعاملني  في جريدة »األنباء« االشتراك في هذا العرض.
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وفاة املبارز دشتي وإصابة زميليه في  حادث

الالعب املرحوم علي دشتي يتوسط زميليه اللذين كانا معه في احلادث 

الراحل علي دشتي حقق اجنازات الفتة في مسيرته الرياضية 

جوليان مور تكشف عن تعرضها 
للتحرش باختبار كاميرا

كشــفت النجمة جوليان مورعن تعرضها للتحرش من 
املخــرج األميركي جيمس توباك، حيث حاول اســتدراجها 

لعالقة غير شرعية عام ١98٠.
وقالت مور، احلاصلة على جائزة األوسكار، إن جيمس 
طالب منها أن تأتي لشقته من أجل إجراء ما يسمى باختبار 
كاميرا، لالنضمام ألحد أفالمه ولكنها رفضت، الفتة إلى أنه 
أعاد الطلب مرة أخرى فقالت له حرفيا ألم تتذكر أنك طلبت 

جوليان مورمني ذلك الشيء سابقا ورفضته.

املرأة التي تزوجت نفسها لعامني: 
خدعت روحي

بعد عامني من إعالنها »الزواج بنفســها«، اعترفت صوفي تانر 
بأنها قد »خدعت روحها قبل أي شخص آخر بهذا القرار«، بعد أن 

كانت قد تعهدت لذاتها باحلب والتكرمي »حتى النهاية«.
وصوفــي اآلن على عالقــة برجل يدعــى روري باريت، وبدأت 
هذه القصة منذ خمســة أشهر وما زالت مستمرة. ورغم أن روري 
لم يكن متزوجا من قبل، إال أنه مثل 
صوفي متاما كان يقول إنه »متزوج من 
نفسه«. وقرر روري مؤخرا االرتباط 
بشــخص آخر، غير ذاته، حيث رأى 
أن ذلك ســيكون أفضل، متاما مثلما 
كان قرار صوفي وروت صوفي، في 
حديث مع برنامج حواري على شبكة 
»آي.تي.ڤي« التلفزيونية إن الزواج 
الذاتــي »ال يعبر عن رغبة باالبتعاد 
عن اآلخريــن، إمنا هو مرتبط بحب 

مطلوب للذات.

حالة الطقس

حالة البحر

مواقيت الصالة

العصر 2:42
املغرب 5:07
العشاء 6:24

الفجر 4:37
الشروق 5:57
الظهر 11:32

حــار ورطــب نســبيا علــى املناطق 
الســاحلية والريــاح متقلبة االجتاه 
الى جنوبية شــرقية ســرعتها من 6 

ـ ٢8 كم/ س.

العظمى: 38 - الصغرى: ٢١

أعلى مد: ٢.53 صباحا ـ 5.46 مساء.

أدنى جزر: ١٠.٢9 صباحاـ  ١٠.٢٧ مساء.

دعت المواطنين والمقيمين إلى الحيطة وعدم التجاوب

»الداخلية«: مبتزون يستدرجون شبابًا 
مبقاطع ويخيّرونهم بني الفضيحة أو الدفع

محمد الجالهمة

حــّذرت وزارة الداخليــة 
ممثلــة فــي إدارة اجلرائــم 
املواطنــني  اإللكترونيــة 
التجــاوب  واملقيمــني مــن 
ومســايرة مبتزيــن عــرب، 
مشيرة الى ان هؤالء املبتزين 

قــد يكونون من النســاء او 
يســتدرجون  اذ  الرجــال، 
أشخاصا الى أفعال مخلة ومن 
ثم يقومون في مرحلة الحقة 
بتخييرهــم بني دفــع مبالغ 
مالية كبيرة او نشر املقاطع 
املخلة التي صورت للمجني 

عليهم بوسائل التواصل.

اجلرائــم  إدارة  ودعــت 
اإللكترونية الى عدم التجاوب 
مع هذه الدعوات املشبوهة.

إلــى ذلك، كشــف مصدر 
امنــي مطلــع ان عــددا مــن 
املواطنني تقدمــوا الى ادارة 
اجلرائم اإللكترونية وأبلغوا 
عن تعرضهم لالبتزاز، مشيرا 

الى ان هــذه القضايا معقدة 
الى حد بعيد نظرا لكونها من 
اجلرائم العابرة للقارات، اال 
ان هناك تنسيقا بني مختلف 
دول العالــم ملالحقــة هؤالء 

األشخاص.
وأشــار املصــدر الــى ان 
هنــاك دولتــني مالحــظ ان 

أغلــب املبتزين منهما، وأكد 
ان »الداخلية« سبق أن حذرت 
املواطنــني واملقيمــني، لكن 
مع األســف يتم جتاهل هذه 
التحذيرات، مؤكدا ان املبتزين 
يعملــون بجــرأة كبيرة وال 
يبالون بإمكانية تصويرهم 

من قبل الطرف اآلخر.

صوفي تانر

منتجع بتجهيزات تناسب األوزان الكبيرة

العربية.نــت: هــل ســمعت مبنتجع خاص للبدنــاء وذلك في 
إليوثيرا، بجزر البهاما، يتميز مبداخل أوسع وكراسي أمنت وأسرة 
معززة بتجهيزات لزائدي الوزن؟ كما ان البوفيه اخلاص باملنتجع 
يقوم بتجهيز ما لذ وطاب من الطعام لإلفطار والغداء والعشاء.

صاحب فكرة املنتجع هو جيمس كينغ، الذي توصل إلى فكرته 
هذه عام ٢٠٠3 بعد أن رأى شــخصا، يعاني من الســمنة املفرطة، 
وهو يسقط من على كرسي على الشاطئ، ما اضطره لدفع تعويض 
قدره ١5٠ دوالرا إلدارة املنتجع. وقال: »فكرت ان يكون ثمة مكان 
لقضــاء اإلجازة لهــذه الفئة دون إزعاج أو خســائر«. وقد نفذت 
الفكرة منذ عام ٢٠٠5 وحيث يسمح لألزواج، كما األفراد باحلجز 

للمنتجع والبقاء للفترة احملببة لهم.

مبارك الخالدي

خطف املوت أول من امس العب نادي 
الشباب واملنتخب الوطني للمبارزة علي 
دشتي والبالغ من العمر 17 عاما بعد 
تعرض املركبة التي كانت تقله حلادث 
أليم أســفر عن إصابة زميليه احمد 
عزيز عوض وأحمد عبداهلل عوض. 

وتعرضت مركبة الالعبني الثالثة حلادث 
مفاجئ أســفر على الفور عن وفاة 
دشتي وإصابة زميليه اللذين مت نقلهما 
إلى املستشفى للعالج قبل أن يغادراه 
امس.  وعلق مجلس إدارة نادي الشباب 
نشاط اللعبة حزنا على وفاة الفقيد 
ومشاركة أسرته األحزان، كما أجرى 
اجلهازان اإلداري والفني اتصاالتهما 
لالطمئنان على سالمة املصابني. بهذه 
املناسبة احلزينة تتقدم »األنباء« إلى 
أسرة الفقيد بأحر التعازي داعني اهلل أن 
يتغمده بواسع رحمته ويلهمهم الصبر 
والسلوان، )إنا هلل وإنا إليه راجعون(. 


