
 رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق 

 خووش حچي يا ألطاف اهللا
 صحف ألمانية: وثائق ويكيليكس ستفجر األوضاع بالعالم العربي.

  ـ متى لم يكن العالم العربي متفجرا؟! 
 اقتراح بمنح المفتشين في البلدية مكافآت مجزية في حال ضبط مواد 

غذائية فاسدة.
 أبواللطف  واحد  ـ يستاهلون.. وبالمرة ال تنسون القانونيين.
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 ٥٫٠١  الفجر  

 ٦٫٢٤ الشروق 
 ١١٫٣٧ الظهر 
 ٢٫٣٠ العصر 

 ٤٫٤٩ المغرب 
 ٦٫١١ العشاء 

 البقاء هللا 
 عبدالوهاب ابراهيم العوضي ـ ٨٥ عاما ـ الرجال: املنصورية ـ 
حسينية العباسيةـ  ت: ٩٧٨٩٧٦٤٩ـ  النساء: القادسية 

ـ ق٤ ـ شارع بدر ـ م٤٣.
  سـعيد عقاب فهد األفينس املطيري ـ ٧٤ عاما ـ اشبيلية ـ ق٤ 
ـ ش٤٤٧ ـ م١٣ ـ مقابل املســـتوصف ـ ت: ٩٩٨٤٧٨٩٦ ـ 

٦٦٥٠٣٣٦٦ ـ الدفن بعد صالة العصر.
  محمد علي بن سـعيد آل مفلح العجمي ـ ٧٢ عاما ـ بيان ـ ق٩ ـ 

ش١ ـ ج١٣ ـ م١١ ـ ت: ٦٦٢٤٢٢٧١ ـ ٩٧٩٧٧٥٧٥.
  ليلى جاسم اسماعيل كمالـ  ٥٧ عاماـ  الرجال: حسينية القائم 
ـ الرميثيةـ  ق٣ـ  شارع ساطع احلصريـ  مقابل مدرسة 
أبومتام ـ ت: ٩٠٩٠٨٠٤٨ ـ النســـاء: بيان ـ ق١٣ ـ ش١ ـ 

م٧٠ ـ ت: ٢٥٣٧٥١٩٩ ـ الدفن التاسعة صباحا. 

 فاطمة الشالل.. ممثلة الكويت في مسابقة «فتاة العرب المثالية» 

 القاهرة ـ هناء السيد
  تشـــارك فاطمة الشالل ممثلة الكويت في 
مسابقة «فتاة العالم العربي ٢٠١٠» في الدورة 
الرابعة والذي ُينظم كل عام مبصر وحتت رعاية 
موسوعة التكامل العربي االقتصاديـ  األفريقي 
جامعة الدول العربيةـ  االحتاد األفريقي ووزارة 
التضامن االجتماعي اجلمعية املصرية للثقافة 
واإلبداع احتاد املبدعني العرب التابع لنقطة 
االتصال وحماية امللكية الفكرية وتشترك فيها 
٢٢ دولة عربية منها: الكويت ـ الســـعودية ـ 
البحرينـ  األردنـ  فلسطنيـ  مصرـ  جزر القمر 
ـ لبنانـ  ســـوريةـ  اجلزائرـ  العراق، وتشهد 
الســـيرة الذاتية ملمثلة الكويت في املسابقة 
فاطمة الشالل احلاصلة على شهادة أكادميية 
الوطن للصحافة واإلعـــالم، ولها العديد من 
االهتمامات منها جتويد القرآن الكرمي، وإلقاء 

الشعر باللغتني االجنليزية والعربية والكتابة 
والرسم والفنون االسالمية، ومتارس رياضات 
التنس األرضي والتنس الطاولة وركوب اخليل 
والسباحة. ومتثل فيها الفتيات بالدهن باألزياء 

الوطنية والتقليدية.
  وتقام األنشـــطة بفندق دوست بالقاهرة 
اجلديدة حيث عقد معسكرا تدريبيا ترفيهيا 
ملدة ١٥ يوما تتلقى فيها الفتيات محاضرات على 
أيدي صفوة من األساتذة من العالم العربي.

  وتقـــول رئيس املهرجـــان حنان نصر ان 
املسابقة تهدف الى اظهار ما مييز الفتاة العربية 
من ثقافة وحضارة وسلوك قومي وأيضا مظهر 
محتشم وبعد عن تقاليد الغرب مظهرا وسلوكا، 
كمـــا انها تبث لدى الفتيات الرغبة في العمل 
االجتماعي التطوعي وخدمة املجتمع من خالل 
ما تقـــوم به اللجنة املنظمة للمســـابقة بعد 

ذلك من تنظيم قوافل عربية خيرية ملساندة 
احملتاجني في العالم العربي من اثر األمراض 

واحلروب.
  وعن الســـنوات السابقة تضيف نصر ان 
العراق والبحرين والسعودية كان منهم ثالث 
فائزات عن األعوام الســـابقة هن كلوديا حنا 
من العراق ووفاء جناحي من البحرين ومودة 

نور من السعودية.
  وقد بدأت املسابقة من العام السابق اعطاء 
الفتيات ألقابا مبا يتناسب والصفات الظاهرة 
بكل متسابقة منها فتاة احلضارة العربيةـ  فتاة 
الرياضة العربيةـ  فتاة الثقافة وقد أرضى هذا 
اجلانب العربي اجلميع الى حد كبير حيث كل 
فتاة عادت لبلدها وهي حتمل لقبا يعلن عن 
انها مثلت بلدها بشكل مرض وكانت عنوانا 

جميال للثقافة واحلشمة. 

(ناصر عبد السيد)  الفتيات العربيات املشاركات في املسابقة وتبدو فاطمة الثالثة «جلوسا» من اليمني 

 صورة التقطت ألوباما وهو ينظر إلى املرآة بشكل كوميدي 
ليطمئن على شفته وميشـــيل تداعبه في الصورة األخرى 

لتخفف عنه جرحه (رويترز) 

 أوباما يطمئن على شفته

 مقاالت الزمالء 
كتاب األخيرة  

ص ٥٠ 

 مواقيت الصالة  
والخدمات

  ص ٤٤ 

 الصفحة األمنية
  ص ١٢ 

 صفحة آراء 
  ص ١٩ 

 «غوغل» تطلق مكتبتها
  الرقمية قريباً جداً 

 واشنطنـ  أ.ف.پ: بحلول نهاية العام احلالي تطلق مجموعة 
«غوغل» األميركية التي تعتبر عمالقا في عالم اإلنترنت، مكتبتها 
الرقمية «غوغل إيديشنز» على ما نقلت صحيفة «وول ستريت 

جورنال» على موقعها اإللكتروني.
  وهذا املشـــروع الذي كان قد تأجل مـــرات عدة «ينطلق في 
الواليات املتحدة بحلول نهاية العام احلالي وفي بقية البلدان 
خالل األشـــهر الثالثة األولى من العـــام املقبل»، على ما نقلته 

الصحيفة عن «مصادر مقربة من الشركة».
  وأضاف مقال «وول ســـتريت جورنال» أن «غوغل» كانت 
تعتزم إطالق مشـــروعها هذا خـــالل الصيف، إال أنها «واجهت 
عددا من العراقيل التقنية والقانونية». وكان االحتاد األوروبي 
قد فتح الثالثاء املاضي حتقيقا يستهدف «غوغل» على خلفية 
«استغالل وضع مسيطر» أي إساءة استخدام السلطة في إطار 
سوق ما. وبحسب الصحيفة فإن «غوغل إيديشنز سوف حتدث 
انقالبا في مجال بيع الكتب الرقمية»، من خالل تقدمي عروضات 

تختلف عن غالبية منافسيها. 


