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واحد أبواللطف

«الصحة العاملية»: 
اللقاحات املرخصة فّعالة 

ضد متحّورات «كورونا».

السماح باستقبال الزبائن
في املطاعم من ٥ صباحا 

حتى ٨ مساء.

  آخر كالم؟!
  ليش مو للساعة ١٠

أو ١٢ بالليل شنو الفرق؟!
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أبعد من الكلمات
«ســر نجاحه أنه ينقلب على أي شــخص

وال يهتم إال بنفسه»

مايكل كوهــني، محامي ومعاون 
ترامب السابق، الذي يتعرض لتحقيق 

النائب العام األميركي حاليا.

«نتنياهو كان يخشى أوباما، بل وترامب، أكثر 
من بايدن»

أورين ليبرمان، صحافي يهودي 
أميركي تربى في إســرائيل، يؤكد أن 
موقف بايدن من إسرائيل تقليدي ال 

جديد فيه.

«صفعاتها أقوى من صفعات صامويل جاكسون»

املمثل األميركي،  رايان رينولدز، 
عن الصفعات التي تلقاها من سلمى 
حايك، في فيلمه األخير: «زوجة القاتل 

املأجور».

«البد من تصنيع اللقاحات داخل كل دولة»

موتاهي كاجوي، وزير صحة كينيا، 
يؤكد عدم عدالة حصر إنتاج اللقاحات 

داخل دول بعينها.

البقاء هللا

غادة غلوم قمبر غلوم: ٥٦ عاما - ت: ٩٩٦٠٧٠٠٢ - ٩٩٧٠٧٩٩٢ - شيعت.
مرمي أحمد أكبر البهبهاني: زوجة عبدالرحمن غلوم أكبر: - ٧٨ عاما - ت: 

٩٩٥٨٠٧٧٠ - ٦٦٢٦٤٤١١ - شيعت.
سليمان عبدالرحمن احلمد الصالح: ٧٥ عاما - ت: ٩٩٠٢٨٤٥٩ - شيع.

علي عبدالرضا علي: ٧٨ عاما - ت: ٦٠٠٥٥٥٨٨ - ٩٦٠٩٨٠٩٨ - ٦٩٩٦٦٢٢٦ 
- شيع.

محمد تركي عبدالرحمن الشريف: ٢٧ عاما - ت: ٩٩٠٠٨٨٧٨ - ٥٥٥٠٣٣٤٢ 
- شيع.

سكينة إبراهيم أشكناني: أرملة حسني محمد أشكناني: ٨٦ عاما - ت: 
٩٤٠٨٠٠٨٣ - شيعت.

سميرة جوهر أحمد جوهر: ٦٢ عاما - ت: ٦٦٣٣٥٥٧١ - شيعت.
فيصل سليمان فهد املخيزمي: ٧٦ عاما - ت: ٩٩٧٢٦٥٨٢ - ٩٩٠٣٤٦٣٥ 

- ٩٧٩٩٩٥٣٥ - ٩٩٦٦٦٠٩٠ - شيع.
فضيل فالح فضيل الفضلي: ٧١ عاما - ت: ٥٥٥٨٥٧٥٥ - ٥٥٤٤٠٩٨٨ - شيع.
محمد جمال محمد البنوان: ٣٣ عاما - ت: ٩٧٥٥٧١٢٠ - ٩٧٣٧٦٤١٤ - شيع.

عبدالرحمن ناصر عبداهللا الهمالن: ٧٩ عاما - ت: ٥٠٠٠٠٧٢٠ - ٥٥٤٥٤٥٥٥ 
- شيع.

األنشوجة بدًال من األسلحة في أنفاق «خوجة»
أ.ف.پ: تتكدس أسماك األنشوجة املنقوعة 
في محلول خاص داخل أنفاق حفرها الراحل 
أنــور خوجــة في جبــال ألبانيــا. فالقاعدة 
العسكرية السابقة البينوت-فوشا الواقعة 
فــي قلب الدولة البلقانية الصغيرة حتولت 
مصنعا ملعاجلة األسماك، وسط مشهد سريالي، 
تنتشــر فيه التماثيل واللوحــات اجلدارية 
والصور التي حتمل دالالت تاريخية وأدبية. 
على أنقاض هذا املعسكر السابق الذي بناه 
احملتل اإليطالي خالل احلرب العاملية الثانية، 
ولدت قبل ست سنوات شركة «روزافا» التي 
صدرت العام الفائت منتجات غذائية بحرية 
بقيمــة ٣٩ مليون دوالر. وفي باطن األرض، 
داخل األنفاق، تصطف براميل حتوي محلوال 
ملحيا مملوءة بأســماك األنشوجة املكدسة 
كالسردين. وتقول املسؤولة عن مديرة التعبئة 
والتغليف فيولتســا كاتســولي (٤٠ عاما) 
مازحــة «هنا، ال نعرف مــن أين ندخل ومن 
أين نخرج». وتالحظ أن األنفاق «متشابكة 

عامالت في مصنع األسماك داخل أنفاق اجلبل األلبانيإلى درجة أنها تشبه حراشف األسماك».

لبناني.. خذلته دراسته 
فركب البحر طلبًا للرزق

قبعة إنديانا جونز
الشهيرة في املزاد

تخرج علي سليم في اجلامعة بعد أن أمت دراسته في 
احملاسبة، لكن املهارات التي ساعدته على البقاء في سوق 
العمل بلبنان هي التي تعلمها قبل ســنوات الدراسة من 
هواية صيد األسماك التي بدأها في السابعة من عمره.

وفــي هجير األزمة االقتصادية وبعــد انهيار الليرة، 
سقطت في براثن الفقر قطاعات واسعة من البالد، والتجأ 
الشاب البالغ من العمر ٢٥ عاما إلى نشاط عائلته وحملته 

قدماه إلى البحر املتوسط.
يركب علي سليم قاربه في الرابعة فجر كل يوم ويبقى 
وسط األمواج حتى عودته في الرابعة مساء لبيع غلته 
من صيد البحر في روتني يومي كثيرا ما تكسره تقلبات 

األزمة التي تعصف بالبالد.

تطــرح القبعــة املميــزة لشــخصية إنديانــا جونز 
السينمائية الشــهيرة للبيع في مزاد علني يقام الشهر 
املقبــل فــي هوليوود، قبــل فيلم جديد هــو األخير من 

السلسلة يتوقع عرضه في الصيف.
وقدر مبا بني ١٥٠ ألف دوالر و٢٥٠ ألفا ســعر القبعة 
التــي صممت خصيصــا للممثل هاريســون فورد، وقد 
اعتمرها العــام ١٩٨٤ عندما أدى دور عالم اآلثار املغامر 
فــي فيلم «إنديانا جونــز أند ذي متبل أوف دوم»، وهي 

ستعرض للبيع في ٢٩ يونيو املقبل.
وتولــت دار «هربرت جونســون» لتصميم القبعات 
إنتــاج هذه القبعة التي أوصى عليها منتجو الفيلم قبل 
عــام مــن بدء التصوير، علــى ما أفاد مديــر دار «بروب 

ستور» للمزادات براندون ألينغر.

اللبناني علي سليم يخوض غمار البحر طلباً للرزق

قبعة انديانا

وفاة الفنان الكبير سمير غامن
القاهرة - محمد صالح

توفي الفنان املصري الكبير سمير غامن عن عمر ناهز ٨٤ 
عاما، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية خالل األيام املاضية، 
حيــث عانى خلال في وظائف الكلى، ونقل على إثرها لغرفة 
العناية املركزة بأحد مستشفيات املهندسني في مصر، وتدهورت 

حالته الصحية هناك. 
ومازالت زوجته الفنانة دالل عبدالعزيز في املستشــفى 
تتلقى العالج وحالتها أقرب الى االستقرار، في حني اصيبت 
ابنتاه دنيا وإميي سمير غامن بالصدمة عقب االعالن الرسمي 
من املستشفى برحيل الفنان الكبير، وامتأل املستشفى بأعضاء 
نقابة املهن التمثيلية والعديد من الفنانني، وتشــيع اجلنازة 

اليوم اجلمعة.
ونعى االعالمي رامي رضوان زوج دنيا سمير غامن الفقيد 
في حسابه على تويتر «وداعا حبيبي»، مع صورة كبيرة للراحل.

كما قال الفنان حسن الرداد زوج إميي سمير غامن: «وداعا 
حمايا الغالي وأطيب إنسان قابلته في حياتي».

من جهتها، قالت وزيرة الثقافة املصرية د. ايناس عبدالدامي 
ان احلياة الفنية في مصر والوطن العربي فقدت احد العباقرة 
وأيقونة كوميدية فذة والذي رســم صفحات من البهجة في 

تاريخ األداء التمثيلي.
وأشارت الى ان أسلوبه املميز جنح في جذب قلوب اجلمهور 
عبر سنوات طويلة شهدت اعماال ستبقى راسخة في الوجدان 
بشخصياتها ومفرداتها وتوجهت بالعزاء ألسرته وأصدقائه 

ومحبيه، داعية اهللا ان يتغمد الفقيد برحمته. 
يذكر ان ســمير غامن مواليد عام ١٩٣٧، تخرج في كلية 
الزراعة جامعة اإلسكندرية، ثم التقى بكل من جورج سيدهم 
والضيف أحمد، وكونوا معا ثالثي أضواء املســرح الذي ملع 
من خالل مجموعة االسكتشات الكوميدية الشهيرة، ثم قدم 
الثالثة بعدها عددا من األفالم واملســرحيات الناجحة. وبعد 
وفاة الضيف أحمد قدم مع جورج سيدهم عدة مسرحيات، 
وفي ثمانينيات القرن العشرين ملع جنمه في سماء فوازير 
رمضان التي قدمهــا لعدة اعوام، هذا الى جانب عدد ضخم 

الراحل سمير غامنمن األعمال السينمائية والتلفزيونية واملسرحية البارزة.

عبد الدامي: عبقرية الراحل رسمت صفحات من البهجة في تاريخ األداء التمثيلي

الطاقم الطبي ملارادونا 
يواجه تهمة القتل العمد

(أ.ف.پ): يخضــع ٧ 
أشــخاص للتحقيــق في 
قضية وفاة أسطورة كرة 
القدم األرجنتيني دييغو 
مارادونــا فــي نوفمبــر 
املاضي، حيث يواجهون 
اتهامــات بالقتــل العمد، 
بحســب ما علمت وكالة 
فرانس برس من مصدر 

قضائي.
ويواجه الطاقم الطبي 
الــذي كان يشــرف على 
احلالة الصحية ملارادونا، 

ومــن بينهم جراح األعصاب الطبيــب اخلاص ملارادونا 
ليوبولدو لوكي والطبيبة النفسية أوغوستينا كوساتشوف 
واألخصائي النفسي كارلوس دياز، السجن ما بني ثمانية 

و ٢٥ عاما في حال اإلدانة.

دييغو مارادونا

احلب بني يونانيني وأتراك 
يقفز فوق احلواجز السياسية

أ.ف.پ: في أثينا، يحاول أزواج يونانيون وأتراك أن 
يعيشوا حبهم بعيدا عن اخلالفات الديبلوماسية املستمرة 
بــني بلديهم، على أمل أن يكونوا «جســرا» بني اجلارين 

اللذين يتقاتالن على مناطق بحرية غنية بالغاز.
عند سفح تل فيلوبابوس، تصدح املوسيقى الكالسيكية 
من الشــقة الفخمة التي يتقاسمها الكاتب ألكسندروس 
ماسافيتاس والصحافي جيهان توتلو أوغلو وهما زوجان 
مثليان. ويضم املكان أيضا مكتبات مليئة بالكتب عن تاريخ 
تركيا واإلمبراطورية البيزنطية واألساطير اليونانية، 
وتزين لوحات من أثينا واسطنبول جدران الشقة حيث 

يستحضر كل شيء فيها أصول الرجلني.
يقول ألكســندروس «منذ وقت طويل، أردنا الهروب 
من بلدينا. شــعرنا بأننــا نختنق». ودفعــت العقليات 
احملافظة وعــبء االنتماء الديني علــى جانبي احلدود، 

الرجلني للعيش في اخلارج منذ سنوات.
ويضيف جيهان «نحن نعرف أنفسنا أكثر كمواطنني 
في العالم. أنا أنتمي إلى بلد لم يعد موجودا» في إشارة 

إلى تركيا التي تركها قبل ١٥ عاما.

احلب يتغلب على عقبات السياسة بني اليونان وتركيا

ملشاهدة الڤيديو

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


