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رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق

كويتية يومية سياسية شاملة،
تأسست عام ١٩٧٦ تطبع في مطابع «األنباء»
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شركة باب الكويت للصحافة ذ.م.م.
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الثالثاء
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

«تخلصت من سياراتي الفاخرة»
كريستوفر ناسيتا، رئيس فنادق 
هيلتون األميركية، يؤكد أن شــراء 
سيارات فخمة باهظة الثمن كان أسوأ 
قرار في حياته، ألنه ظل ينفق عليها 
مصروفات ضخمة لصيانتها سنويا، 

إلى أن قرر بيعها جميعها.

«أرتدي مجوهرات زائفة»
الكرة  شــاد جونســون، العب 
األميركي، يؤكد أنه لم يرغب يوما في 
شراء ساعات أو مجوهرات أصلية بآالف 
الدوالرات، لكن املظاهر حتمت عليه أن 
يشتريها مزيفة كي يبدو كأنه يرتدي 

مجوهرات جريا على عادة أقرانه.

«البوتوكس أفقدني الســيطرة على تعبيرات 
وجهي»

نيكول كيدمان، املمثلة األسترالية 
تعترف بأنها جربت حقن البوتوكس 
علــى وجهها، ثم ندمت بعد أن فقدت 
السيطرة على تعبيرات وجهها، وهي 

رأسمالها كممثلة.

«ال أستمتع بأفالم هاري بوتر ألن صنعها أتعبني»
روبرت غنــت، املمثل البريطاني 
املشهور بدوره في فيلم هاري بوتر، 
يؤكد أنه ال يستمتع مبشاهدة أفالم 
هاري بوتر ألنه يعلم كيف مت تصوير 

كل مشهد فيها.
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جراء الزلزال.

كارثة زلزالية تضرب تركيا 
وسورية تودي بحياة اآلالف.

اللهم ادفع عنهم البالء.

 دعواتنا لهم وقلوبنا معاهم.

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

البقاء هللا

حصه عايض صويان العتيبي: (أرملة عبداهللا غزاي هالل العتيبي) 
٨٢ عامــا - العزاء في املقبرة - ت: ٥١١٣١١٣٩ - ٩٩٧٦٦٩١٨

- شيعت.
٨٣ عاما - الرجال: مســجد البحارنه -  حيدر محمد علي خان:
منطقة الدعية - ت: ٩٩٠٥٩١٥٥ - النســاء: العمرية - ق٢

- ش٢ - م١٥ - ت: ٦٦٦٥٢٢٢٧ - شيع.
وليد علي جابر املوســى: الرجال: العزاء فــي املقبرة - ت: 
٥٠٦٠٧٧٧٧ - النســاء: فهد األحمد - ق١ - ش١٠٥ - م٤٠ - 

ت: ٩٧٩٩٤٠٤٦ - شيع.
٣٧ عاما - الرجال العزاء في  عبداهللا خالد عبــداهللا أبوعجيم:
املقبرة - ت: ٩٧٦٨٥٥٥٥ - النساء: النهضة - قطعة ٣ - شارع 

٣٠٣ - منزل ١٥ - ت: ٦٧٦٠٠٦٦٨ - ٥١٠٧٧٧٣٧ - شيع.
٤٨ عاما - الرجال: القادسية - ق٤ - ش  هاني جاسم محمد املويل:
محمــد حبيب البدر - م٧ - ت: ٦٥١١٦٥٨٣ - ٥٠٣٩٨٠٨٧ - 
النساء: القادسية - ق٨ - ش٨٦ - م١١ - ت: ٩٩٩٠٤٤٣٢ - شيع.

٨١ عاما - الرجال: العزاء في املقبرة - ت:  بدريه علي مبارك الدوب:
٩٩٦٦١٩٠٦ - ٩٧٨٢٧١٦٦ - النساء: حطني - قطعة ٢ - شارع 

٢٢٣ - منزل ٢ - ت: ٦٦٢٧٠٧٧٦ - شيعت.
٦٥ عاما - الرجال: العزاء في املقبرة  سمير بدر سليمان القناعي:
- ت: ٦٦٢٢٣٧٨٨ - النســاء: القرين - قطعة ٣ - شارع ٣٣

- منزل ٢ - ت: ٥٥٢٦٦٢٦٩ - شيع.
فاطمة عبداهللا العبداهللا احلداد: (أرملة حســني موسى العلي) 
٩١ عاما - الرجال: املنصورية - حســينية آل ياسني - ت: 
٩٩٠٣١٨٧٤ - ٩٠٩٠٧٦٦٧ - النساء: صباح السالم - قطعة 
١٠ - شــارع ٢ - جادة ١٠ - منــزل ٢ - ت: ٦٦٤٧٨٨٥٥ - 

٦٦٣٦٣٠٣٥ - شيعت.
٤٢ عاما - الرجال: العزاء في  محمد عبداهللا درمييــح العتيبي:
املقبرة - ت: ٥٠٤٠٤٢٤٢ - النساء: العدان - ق٤ - ش١٦ - 

م٢٦ - ت: ٦٦٠٩٩٩٠٠ - شيع.
حســني راضي مهنا احلمدان: الرجال: العزاء في املقبرة - ت: 
٩٩٧٦٥١٩٥ - النســاء: الفنطاس - ق٢ - ش١٠ - م٤ - ت: 

٢٣٩٠١١٣١ - شيع.
٨٤ عامــا - الرجال: العزاء في  محمد علي عبدالرحمن املنير:
املقبرة - ت: ٩٩٤٣٠٩١٠ - النساء: ال يوجد عزاء - شيع.

٧٠ عاما - الرجال: العزاء في  عبدالعزيز سعود سالم احلمدان:
املقبرة - ت: ٩٩٤٤٤٨٩٦ - ٩٩٧١٧٣٦٤ - ٩٩٤٢٨٢٢٥ - النساء: 

القصور - ق٥ - ش١ - م١٦ - ت: ٢٥٤٢١٥٩٦ - شيع.
٤٠ عاما - الرجال: العزاء في  غدير عبدالقادر أحمــد البرجس:
املقبرة - ت: ٦٧٧٥٥٤٩٤ - ٦٥٨٥٧٧٧٧ - النســاء - النزهة 
- قطعــة ٣ - شــارع ٣٥ - منــزل ٨ - ت: ٩٩٧٥٤٢٠٨ - 

٩٩٠٥٥٩٨٨ - شيعت.

بيونسيه حتطم الرقم القياسي في جوائز «غرامي»
لوس اجنيليس - رويترز: 
حطمت جنمة البوب بيونسيه 
الرقم القياسي في حفل توزيع 
جوائز غرامي بحصولها على 
عــدد من هــذه اجلوائــز فاق 
مــا فازت بــه أي فنانة أخرى 
لكنها لم تنل مرة أخرى جائزة 
ألبوم العام التي فاز بها املغني 

البريطاني هاري ستايلز.
وأضافت بيونســيه األحد 
إلــى  أربــع جوائــز غرامــي 
مجموعتهــا ليصــل إجمالــي 
عدد اجلوائز التي نالتها خالل 
مسيرتها إلى ٣٢ متفوقة على 
الراحــل جــورج  املايســترو 
سولتي. ومت ترشيحها لتسع 
جوائز هذا العام. وعلى الرغم 
من جناحها على مر السنني، لم 
تفز مغنية (بريك ماي سول) 
أو «حطم روحي» البالغة من 
العمــر ٤١ عاما مطلقا بجائزة 
ألبــوم فــي أي مــن  أفضــل 
ترشيحاتها األربعة لهذه الفئة.
وصعــدت بيونســيه إلى 
خشبة املسرح وحطمت الرقم 
القياسي اخلاص بجوائز غرامي 
حني حصلت على جائزة أفضل 
ألبــوم راقص/إلكتروني عن 
«عصــر  أو  (رينيســانس) 

النهضة».

أمن

١٤ مركبة خليجية
ضبطت لالستهتار

إبعاد «مرتٍش» و١٢ مخالفًا ومخالفة

محمد اجلالهمة

أحالت اإلدارة العامة للمرور ١٤ مركبة خليجية 
لإلبعاد عن البالد بعد جتاوزها الفترة املسموحة 
ببقائها بالبالد. وقال مصــدر أمني لـ«األنباء» ان 
املركبات التي أبعدت امس ضبط أغلبها كذلك على 

خلفية االستهتار.

منصور السلطان

أُحيل الى اإلبعاد اإلداري يوم امس ١٣ وافدا ووافدة ضبطوا 
على هامش حملة لمباحث اإلقامة على المخالفين وعلى مكاتب 

خدم تشغل الخادمات باليومية أو بالساعة في الجهراء.
وقال مصدر امني لـ «األنباء» إن من بين المبعدين آسيويا 
أوهم ٣ وافدين بقدرته على إطالق سراحهم وتسلم منهم مبالغ 
مالية لرشوة رجال المباحث، ليتم ضبـــطه مـــتلبسا بتقديم 
رشوة ليلحق بزمالئه في اإلبعاد، على الرغم من أنه يـمـتـــلك 

إقامة صالحة.


