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إقبال منقطع النظير على حفل 
بيونسيه في بورت غالب

خادم الحرمين يعفو عن إعالمية 
ُحكم عليها بالجلد 60 جلدة

� د.ب.أ: أعلن���ت  الري���اض 
الصحفي���ة الس���عودية روزانا 
اليمامي، التي حكم عليها باجللد 
60 جلدة بعدم���ا أدينت بتهمة 
التعام���ل مع وس���يلة إعالمية 
غير مرخصة رس���ميا من قبل 
الس���لطات السعودية، ان خادم 
احلرمني الشريفني امللك عبداهلل 
بن عبدالعزيز آل سعود عفا عنها 
ولن جتلد، مؤكدة انها لن تتعامل 
مرة اخرى مع قناة »إل.بي.سي« 

اللبنانية.
وقالت اليمامي، في بيان لها 
أصدرته امس »انني اس���تقبلت 

قرار العف���و امللكي عني من وزير اإلعالم الس���عودي عبدالعزيز 
خوجة وسجدت هلل شكرا«.

وأوضحت اليمام���ي )22 عاما( »ان قرار العفو هو رد على كل 
شخص شكك في وطنيتي وهو نصر لبلدي وأهلي وديني«.

وقالت اليمامي: »لن أتعامل مرة اخرى مع قناة »ال.بي.س���ي« 
ألنها أساءت لبلدي وأساءت لديني وأساءت لشخصي«.

وكان قاض سعودي أصدر السبت حكما يقضي بجلد اليمامي 
60 جلدة ألنها تتعامل مع قناة »ال.بي.س���ي« اللبنانية وليس���ت 

للقناة ترخيص في اململكة.
وأكد مصدر مطلع في وزارة اإلعالم الس���عودية في بيان امس 
ان »العاهل السعودي وجه بإغالق امللف اخلاص بروزانا اليمامي 
وباإلعالمية الثانية إميان الرجب، وان حتول قضيتهما الى وزارة 
الثقافة واإلعالم«. وكانت اليمامي قد قالت: »أسقط القضاء السعودي 
عني تهمة التنسيق واإلعداد ملصلحة قضية »املجاهر باملعصية«، 
وان التهمة التي حوكمت من اجلها هي تهمة »التعامل مع وسيلة 
اعالمية غير مرخصة رسميا من قبل السلطات السعودية«، وإعداد 
موضوع���ات مت بثها في برنامج »احمر باخلط العريض« قبل بث 

حلقة »املجاهر باملعصية«.

يبدو ان حفل النجمة العاملية بيونسيه الذي سيقام في املنتجع 
العاملي بورت غالب مبرسى علم في البحر االحمر بجمهورية مصر 
العربية سيكون أش���به بليلة من ألف ليلة وليلة وهذا ما يؤكده 
االقبال املنقطع النظير الذي يشهده هذا احلفل املرتقب من اجلمهور 
الكويتي بشكل خاص واخلليجي والعربي بشكل عام على تذاكر 
احلفل ويبدو ان هذا احلفل س���يكون ابرز االح���داث الفنية التي 

يشهدها عاملنا العربي لهذا العام.
وقد استعدت ادارة بورت غالب لهذا احلدث الفني الكبير الذي 
سيقام يوم السادس من شهر نوفمبر املقبل افضل استعداد ليخرج 
في أبهى صورة حيث اعدت مسرحا عامليا مجهزا بأحدث التقنيات 
احلديثة من اضاءة واجهزة صوت باالضافة ملفاجآت اخرى كثيرة 

ستكون في انتظار رواد املنتجع خالل هذا احلفل.

من المتوقع أن تكون ليلة من ألف ليلة وليلة

بيونسيه

روزانا اليمامي

البقاء هلل
منيفة قطيفان الشوردي � 70 عاما � الرجال: النسيم � قطعة 
1 � الش���ارع العام � ت: 99577677 � النس���اء: القصر � 

ق4ب � ش3 � م1 � ت: 94444691.
جميل�ة غلوم رضا صادق � 52 عاما � الرجال: الدسمة مسجد 
النقي � ت: 99702558 � 99648887 � النساء: الرميثية 

� ق5 � ش شاهني الغامن � م4 � ت: 25663536.
محمد اسماعيل ناصر املجرن � 61 عاما � الرجال: غرب مشرف � 
ق3 � ش304 � م35 � ت: 97600607 � النساء: مشرف � ش 

األول � م42 � ت: 97606007 � الدفن التاسعة صباحا.
فاطمة عبداهلل محمد جرمن � 78 عاما � صباح السالم � ق7 

� ج6 � ش2 � م26 � ت: 97188998 � 99767678.
هدي�ة عبيد هادي العجمي، ارملة مذكر فالح احلذران العجمي � 84 
عام���ا � الصباحية � ق3 � ش11 � م933 � ت: 99416019 � 
97980118 � الدفن بعد صالة العصر مبقبرة صبحان.

خالد عبدالعزيز عبدالرحمن الرشود � 67 عاما � الرجال: الروضة 
� ق1 � ش14 � م2 � ت: 99017301 � النس���اء: بيان � ق9 � 

ش األول � م53 � الدفن التاسعة صباحا.
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