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كارال بروني

5 سيارات لـ 5 مشتركين في السحب التاسع لمهرجان »األنباء«

حمود املهوس تسلم مفتاح سيارته التي فاز بها في السحب الثامن ومعه الزميل عامر املصري مساعد مدير إدارة التوزيع

أسماء الفائزين بالسيارات في األسبوع التاسع

اسم الفائزرقم الكوبونمواصفات الجائزةرقم الجائزة

سالم محمد جاسم بوهدو6360سيارة شيري 2008األولى

خالد عبداهلل محمد النجد703سيارة شيري 2008الثانية

مؤيد عبداهلل املشوطي15115سيارة هيونداي 2009الثالثة

بدر فارس20732سيارة شيفروليه 2010الرابعة

أميرة عبداهلل نزال26854سيارة مازدا 2008اخلامسة

هاني الظفيري
5 سيارات دفعة واحدة قدمتها »األنباء« 
لـ 5 قراء في سحبها األسبوعي التاسع ضمن 
مهرجانها الذي انطلق في السابع من فبراير 
املاضي والذي تقدم خالله »األنباء« 5 سيارات 
كل أسبوع حتى 22 أبريل اجلاري، على ان يتم 
السحب النهائي على اجلوائز الكبرى وهي 
ســـيارتان كاديالك وسيارة B.M.W بتاريخ 
12 مايو املقبل، وقدمت »األنباء« الســـيارات 
اخلمس للفائزين بها من ســـعداء احلظ من 
قرائها الذين جددوا اشتراكاتهم او اشتركوا 
للمرة األولى، ومت السحب بحضور مندوب 
الغرفة التجارية وممثلها عبدالعزيز أشكناني، 
وقد فاز بالسيارات اخلمس كل من: سالم محمد 
جاسم بوهدو، خالد عبداهلل محمد النجد وفاز 
كل منهما بســـيارة شيري 2008، وفاز مؤيد 
عبداهلل املشوطي بسيارة هيونداي 2009، وفاز 
بدر فارس بسيارة شيفروليه 2010، وفازت 

أميرة عبداهلل نزال بسيارة مازدا 2008.
يذكر ان املشـــترك اجلديـــد او من يجدد 
اشـــتراكه يحصل على جوائز فورية قيمة، 
وحصل عشرات ممن جددوا اشتراكاتهم على 
تلفزيونات وســـاعات ومجوهرات وأدوات 

كهربائية.

باريس ـ أ.ف.پ: ادان القضاء الفرنسي 
محطة »فرانس 24« اإلخبارية الفرنســــية 
بتهمــــة املســــاس باحلياة اخلاصــــة، بعد 
شكوى تقدم بها املغني الفرنسي بنجامان 
بيوالي، متهما القناة بنقل شــــائعات عن 
عالقته بزوجة الرئيس الفرنسي كارال بروني 

ساركوزي.
وأوجبت محكمة باريس القناة، امس بدفع 
تعويــــض 3000 يورو الى املغني واملؤلف 
البالغ من العمر 37 عاما، الذي يعتبر من أهم 
فناني اجليل اجلديد في األغنية الفرنسية. 
وكانت القناة ذكرت، في جولتها على الصحف 
العاملية، في العاشر من مارس، الشائعة حول 
»عالقة غرامية« مفترضة بني بنجامان بيوالي 
وكارال بروني ســــاركوزي نقال عن مقاالت 
في الصحافة البريطانية والسويســــرية. 
ورفع بيوالي شــــكوى ضــــد احملطة أمام 
قاضي األمور املســــتعجلة، بتهمة املساس 
بحياته الشخصية مطالبا إياها بتعويض 
20 ألف يورو. ودافعت فرانس 24 عن نفسها 
مستندة الى حقها في اإلعالم، خالل جلسة 
امام احملكمة في 12 ابريل. ورغم احلكم، لم 
يستبعد القاضي نيكوال بونال إمكانية أن 

تقوم وسيلة إعالمية بكشف عالقة غرامية 
خارج إطار الزواج للرئيس او زوجته باسم 

»ضرورة إعالم اجلمهور«.
لكنه اعتبر أن هذا األمر يجب ان يستند 
الى معلومات متينة، وهذا لم ينطبق على 
ما أوردتــــه »فرانس 24«، التي أعلنت أنها 

لن تستأنف احلكم.
وأخذت الشائعات حول الرئيس الفرنسي 
وزوجته، التي كانت تتناقل عبر اإلنترنت 
وخالل مآدب العشــــاء الباريسية، منحى 
إعالميا، عندما أوردتها قبل شــــهر مدونة 
تســــتضيفها صحيفــــة »لــــو جورنال دو 

دميانش« على موقعها االلكتروني.
وقد تلقفــــت الصحف األجنبية ما ورد 
في املدونــــة، فيما لزمت وســــائل اإلعالم 
الفرنســــية الصمت، لكن مع بدء تالشــــي 
هذه الشائعات، اســــتعر اجلدل من جديد 
مطلع الشــــهر اجلاري مــــع حتدث مقربني 
من الرئيس الفرنســــي عن »مؤامرة« ضد 
ساركوزي وزوجته، وتدخلت كارال بروني 
ساركوزي شخصيا محاولة تهدئة العاصفة، 
ومؤكدة انها وزوجها ال يعيران اي أهمية 

لهذه االدعاءات والتلميحات.

تغريم قناة إخبارية فرنسية اتهمت كارال بروني بالخيانة

بشار جاسم
وصلت النجمة التونســـية لطيفة الى 

البالد إلحياء احد االعراس الكويتية.
وقد اســـتقبلها بفندق الشيراتون أهل 
»العرس« ومسؤولو العالقات العامة بالفندق، 

حيث انفردت »األنباء« مبرافقتها.
وحـــول هذه الزيارة قالـــت لطيفة: أنا 
ســـعيدة جدا جدا بهذه الزيارة، خصوصا 
عندما أغني في »عرس« احدى عوائل الكويت 

الكبيرة.
وعن ألبومها اخلليجي، قالت: لم أتخيل 
كل هذا احلب واالعجاب بهذا االلبوم االخير، 
خصوصـــا ان اهل »العـــرس« طلبوا مني 
تقريبـــا أغلب أغاني االلبـــوم، وباالخص 
اغنية »مملوح« واالغنية السامرية. وأتوجه 
بالشكر للملحن عبداهلل القعود على جهوده 
الكبيرة، كذلك الفرقة املوسيقية التي أذهلتني 
بالبروڤة وهم بالفعل اساتذة مبعنى الكلمة. 
وتخلل هذه الزيارة اتصال من الفنان الكبير 
نبيل شعيل وزيارة خاطفة من النجم بشار 
الشطي وبعض االصدقاء املقربني للنجمة 

لطيفة.

ثقبت لسانها في عيد ميالدها.. فماتت!

لنــــدن ـ يو.بي.آي: احتفلت بريطانيــــة بعيد ميالدها الـ 34 بثقب 
لســــانها ولكن النتيجة كانــــت وفاتها بعد يومني مــــن ذلك فقط إثر 

إصابتها بتسمم في الدم.
وذكرت صحيفة »الصن« البريطانية ان أماندا تايلور )34 سنة( 
جتاهلت مخاوف عائلتها من ثقب لســــانها وما حصل هو ان والدتها 
لوراين عثرت عليها بعد يومني من ذلك ميتة على أرض غرفة اجللوس 

باملنزل.
وقالت األم: »قبل 4 أيام من عيد ميالدها قالت لي انها ترغب بثقب 
لسانها بشدة وكنت أعارض ذلك ولم يسبق ألماندا أن فعلت أي شيء 
من قبل من دون مباركتــــي«. لكنها أضافت ان »صديقتها فعلت ذلك 
ولذا أعطيتها موافقتي«. ودفعت الفتاة 38 دوالرا لثقب لسانها بقطعة 
مدنية طولها 22 مليمترا ثم تناولت املثلجات لتخفيف األلم إال انه في 
اليوم التالي تورم اللسان فذهبت إلى الطبيب الذي أعطاها مضادات 
لاللتهاب فأمضت اليوم بكامله ممددة على أريكة ووجدت بعدها ميتة. 

وأظهر فحص أولي جلثة الفتاة انها توفيت من التهاب الدم والرئة.

لطيفة تغني في »عرس« كويتي
»األنباء« تنفرد بمرافقتها أثناء زيارتها

أماندا

لطيفة بعد وصولها وفي اإلطار مع الزميل بشار جاسم

ممثل »التجارة« عبدالعزيز أشكناني أمام صندوق السحب وفي اإلطار يعلن أحد األسماء الفائزة


