
خووش حچياالثنني يا ألطاف اهلل
نسبة إصابة املواطنني باالكتئاب

أعلى من الوافدين.
تأييد واسع في بريطانيا إلنشاء جيش دائم 

لالحتاد األوروبي.

٭ يا جماعة املوضوع بحاجة لدراسة وحملة وطنية 
حلد يستهني فيها.

٭ األمم تتحد وتتعاون وأمة العرب تتفنن
 في الفرقة واخلالفا.
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حالة الطقس

حالة البحر

مواقيت الصالة

الفجر 5.00
الشروق 6.24 
الظهر 11.37

العصر 2.30
املغرب 4.49
العشاء 6.11

غائم جزئيا والرياح متقلبة االجتاه 
سرعتها من 6 إلى 28 كم/س.

العظمى: 27 - الصغرى: 12

أعلى مد: 1.22ص - 3.44م
أدنى جزر: 9.42ص - 9 م

»لم أجد أكثر سوادا منه«!!
الفنانة هيفاء وهبي عبر 

صفحتها اخلاصة على أحد 
مواقع التواصل االجتماعي، 

ناشرة صورا لها مرتدية فستانا 
وحذاء وحقيبة باللون األسود.
وعلقت هيفاء على الصورة، 

قائلة: »سأتوقف عن ارتداء األسود.. 
عندما أجد لونا أغمق منه«.

»لست مقتنعة بثورة يناير 2011«
الفنانة إلهام شاهني، معربة 

في برنامج »100 سؤال« 
عن أملها في إصدار الرئيس 

عبدالفتاح السيسي، قرارا 
بالعفو عن الرئيس األسبق 
حسني مبارك، قائلة: أنا ال 

أؤمن أساسا بثورة 25 يناير وانها كانت 
مؤامرة واضحة من الغرب باستغالل 
عناصر مصرية غير مخلصة للبلد، 

وأوضحت: »مبارك كان صاحب الضربة 
اجلوية، مشيرة إلى أن كل األنظمة 

السياسية بها أخطاء«.

»وأخيرًا حتققت األمنية«
النجمة آن هاثاواي مبدية 

سعادتها بحملها الطفل 
األول من زوجها آدم شوملان.

وأفاد مصدر بأن آن في الثلث 
الثاني من حملها. آن كانت قد 

عبرت سابقا في لقاء لها مع مجلة 
»Vogue« عن رغبتها في أن تصبح أما.

»وبعدين يا شرطة، احنا ما صدقنا إن 
األمور اتعدلت«

املذيع املصري وائل 
اإلبراشي في برنامجه »العاشرة 

مساء«، موجها اللوم الشديد 
لبعض التجاوزات التي زادت 
من ضباط الشرطة في حق 

املواطنني، ومات بسببها 4 أشخاص، 
قائال: إحنا قلنا احلمد هلل إن الشرطة 

استعادت ثقة الشعب تاني بنزولها ميدان 
التحرير في 30 يونيو، نالقي ضابط غير 

مسؤول يتصرف بحماقة، عشان ترجع 
الناس تثور تاني على الشرطة، كده 
ميصحش ومش في صاحلكم أبدا.

»رسالة في غاية األهمية«
الفنانة ديانا حداد في أحدث 
أعمالها املصورة »يا بشر« 
تاركة رسالة إنسانية من واقع 
أحداث ويوميات الناس، حول 

عالقة األمهات وأبنائهن في سن 
املراهقة، محذرة من التهاون 

واالستهتار وتعرض النفس للخطر دون 
تفكير، وذلك بأداء متثيلي، وبكت ديانا 
متأثرة في املشاهد التي صورتها بعدما 
عاشت أحداث السيناريو الذي وضعه 

وأخرجه املخرج فادي حداد.

»أحمد اهلل، مازلت جنمًا«
النجم سيلفيستر ستالوني 

معربا عن سعادته بفيلمه 
اجلديد من سلسلة أفالم روكي 

الذي يحمل اسم »creed« من 
حتقيق إيرادات مبهرة في يوم 
واحد، حيث وصلت اإليرادات 

إلى 11.7 مليون دوالر. وبالتالي متكن 
الفيلم من التفوق - من خالل إيرادات 

على ماعداه من أفالم، وقال ستالوني وهو 
منتش: مازلت جنما ولي جمهور كبير.

»أهنئ العبي فريقي ملساعدتهم فاردي 
على التسجيل«

مدرب ليستر سيتي، 
اإليطالي كالوديو رانييري 

claudio ranieri، عن سعادته 
الكبيرة ألن العبه فاردي متكن 

من حتقيق رقم قياسي جديد 
بالتسجيل في اكبر عدد من املباريات 

املتتالية. وقال رانييري بعد املباراة ضد 
مانشستر يونايتد: »كنا نريد الفوز 

ولكننا كنا نريد مساعدة فاردي أيضا 
لتحقيق هذا الرقم القياسي. أهنئ العبي 
فريقي ملساعدتهم فاردي على التسجيل«.

البقاء هلل

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

أمنه طه علي سعيد ـ ارملة محمد باشا محمد ـ 
69 عاما ـ الرجال: حسينية عاشور ـ بنيد القار ـ ت: 

66233392، النساء اجلابرية ـ ق10 ـ ش18 ـ م10.
سكوت حمد مثقال املطيري ـ 70 عاما ـ اشبيلية ـ 

ق4 ـ ش401 ـ م21 ـ ت: 99144021 ـ 99018556.
رباب محمد حسن االنصاري ـ ارملة حسن 

محمد الصراف ـ 86 عاما ـ الرجال: غرب مشرف ـ 
مسجد الوزان ـ ت: 99822003، النساء: بنيد القار ـ 
احلسينية الزينبية ـ بجانب مسجد الشيرازي ـ ت: 

.97393008
عبداللطيف عبداهلل ابراهيم احلبيتر ـ 50 عاما ـ 
الرجال: السالم ـ ق4 ـ ش413 ـ م7 ـ ت: 97999210 
ـ 66433386، النساء: الروضة ـ ق5 ـ ش56 ـ م17 ـ 

ت: 90969994.
سبيكة يعقوب معيوف بشارة ـ 90 عاما ـ 

الرجال: الفيحاء ـ ق9 ـ شارع الشهباء ـ ديوان 
العيسى ـ مقابل بيت التمويل ـ ت: 99441022 ـ 

99331132، النساء: سلوى ـ ق2 ـ ش9 ـ م72 ـ ت: 
.50579770

جاسب عبداحلسن حجي علي املهدي ـ 61 عاما 
ـ الرجال: مسجد االمام املهدي ـ الرقعي ـ ت: 

96665578، النساء: غرب جليب الشيوخ ـ ق14 ـ 
ش325 ـ م3 ـ الدفن التاسعة صباحا.

عزيزة قدير آل خميس ـ ارملة مزعل نصار 
النصار ـ 70 عاما ـ الرجال: حسينية البلوش ـ 

اجلابرية ـ ت: 99688094، النساء: مبارك الكبير ـ 
ق1 ـ ش7 ـ م47 ـ ت: 55100400.

أمينة جمعة تركي احمد ـ ارملة احمد يعقوب 
الفيلكاوي ـ 81 عاما ـ الرجال: الرميثية ـ ق2 ـ 

شارع طاهر البغلي ـ ج23 ـ م13 ـ ديوان البالم ـ 
ت: 99607535، النساء: القصور ـ ق1 ـ ش50 ـ م19.

اللواء السويدان مدير عام 
مراكز اخلدمة ضيف ديوانية 

»األنباء« غداً الثالثاء

تستضيف »األنباء« غدا الثالثاء في الفترة 
من السادسة حتى الثامنة مساء مدير عام اإلدارة 
العامة ملراكز اخلدمة اللواء أديب الس���ويدان 
للرد على استفسارات قراء »األنباء« واإلجابة 
عن كافة االسئلة املتعلقة بعمل اإلدارة العامة 
ملراكز اخلدمة وآلية العمل واخلطط املستقبلية 
للقطاع واحلديث عن األمور املرتبطة بصالحيات 
مراكز اخلدمة في اجن���از معامالت املواطنني 
س���واء املرتبطة بتجدي���د اإلقامات أو رخص 
القيادة واستخراجها وكذلك الرد على ما يشاع 
عن جتاوزات ترتكب من قبل عدد محدود من 
موظفي القطاع واجله���ود التي يبذلها اللواء 

السويدان لتجاوز ذلك.
اللواء أديب السويدان سيكون على تواصل 

معكم غدا على هواتف: 22272888.

عبدالكرمي عبدالقادر

راشد املاجد

أحالم

عبداهلل الرويشد

حسني اجلسمي

نبيل شعيل

محمد املسباح

أوپريت تنظمه »اإلعالم« بقيمة 140000 دينار ويقام 12 ديسمبر

عبدالكرمي والرويشد وشعيل واملسباح وأحالم واملاجد 
واجلسمي والكبيسي والشاب خالد في»افتتاح ستاد جابر«

مفرح الشمري 
@Mefrehs

اعتمدت وزارة االعالم 
امليزانية اخلاصة لألوبريت 
الغنائ����ي اخل����اص بحفل 
افتتاح ستاد جابر الدولي 
والذي سيقام الشهر املقبل 
والتي تقدر قيمته ب� 140000 
دينار ويشارك فيه نخبة 
من أملع النجوم في الكويت 
العربي  واخلليج والوطن 
وهم عبدالكرمي عبدالقادر 
وعبداهلل الرويشد ونبيل 
ش����عيل ومحمد املسباح 
واح����الم وراش����د املاجد 
وحسني اجلس����مي وفهد 
الكبيس����ي باالضافة الى 

الشاب خالد.
ومت اسناد تنفيذ الكلمات 
واالحلان واملكساج الى كل 
من فه����د الناصر وصهيب 
العوضي وعادل فرج اهلل، 
وسيقوم تلفزيون الكويت 
واحملطات احمللية اخلاصة 
بنقل األوبريت الغنائي الذي 
سيحضره عدد من املسؤولني 
والشخصيات العامة على 

الهواء مباشرة.


