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 باراك أوباما  كيم كارديشيان 

 مواقيت الصالة 

 5.17 الفجر 
 6.39 الشروق 

 12.01 الظهر 
 3.02 العصر 

 5.23 المغرب 
 6.43 العشاء 

 البقاء هللا 
 عنيد دامك الشـواردي الظفيري ـ ٧٤ عاما ـ الدوحة ـ 

ق٢ ـ ش٦ ـ م٢١ ـ ت: ٦٦٨٢٦٣٢٦.
  دنيا عبداهللا الشـيخ خزعـل ـ ارملة نادر عبداملجيد 
الشــــيخ خزعل ـ ٧٣ عاما ـ الرجال: شــــرق ـ 
حســــينية معرفي القدمية ـ ت: ٩٩٠٥٣٦٤٦، 

النساء: السرة ـ ق٢ ـ ش٩ ـ م١٥.
  معصومة حسني عليـ  ارملة عبداهللا صالح جمالـ  
٧٥ عاماـ  الرجال: شرقـ  احلسينية اجلديدة 
ـ اخلزعلية ـ ت: ٩٩٧١٨٥٥٤، النساء: ضاحية 
عبداهللا السالم ـ ق٢ ـ ش صنعاء ـ م١٨ ـ ت: 

.٦٦٦٠٢٠١١
  تهاني حسن مخيطر الظفيريـ  ٣٦ عاماـ  العدانـ  ق٤ 

ـ ش١٠ ـ م٣١ ـ ت: ٥٥٥١٧٧٧٣ ـ ٩٧٨٧٠٧٧٤.
  راكان بـراك البناق ـ ٢٠ عاما ـ اجلهراء ـ العيون ـ 

ق٣ ـ ش٣ ـ م٩٨ ـ ت: ٩٩٤٦٥٠٠٠.

  عبدالعزيـز عبدالرحمـن الفـارس ـ ٧٢ عاما ـ الرجال: 
املنصوريــــة ـ ق٢ ـ ش٢٥ ـ م واحد ـ ديوان 
الفارسـ  ت: ٢٢٥٣٣٠٦٦ـ  ٢٢٥٣٣٠٢٢، النساء: 
قرطبــــة ـ ق٢ ـ ش االول ـ ج٣ ـ م١١٠ ـ ت: 
٩٩٧٧٩٦٧٦ ـ ٢٥٣٣٩٠٩٢ ـ الدفــــن التاســــعة 

صباحا.
  ترفة احمد خلف الدليمي ـ ارملة محمد عمان محمد 
العجمي ـ ٥٩ عاما ـ العزاء في املقبرة فقط ـ 

ت: ٦٦١٥٠٥٠٦.
  كرمي صويان مطلق الفضليـ  ٦٨ عاماـ  الرجال: صباح 
الســــالم ـ ق١٣ ـ ش٢ ـ جــــادة ٤ ـ منزل ٢٠ ـ 
ت: ٥٥٣٣٠٠٩٣ ـ ٦٦٥٩٩٩٦٠، النساء: صباح 
السالم ـ ق١٣ ـ ش٢ ـ جادة ٨ ـ منزل ٢٠ ـ ت: 
٢٥٥٢٦١٥٢ ـ الدفن التاسعة صباحا مبقبرة 

صبحان. 

 طبيبة تشكو سعوديًا لتقبيلها 
  عقب قدوم مولوده الذكر!

  
  الرياضـ  وكاالت: كاد سعودي ان يدفع الثمن باهظا مبجرد سماعه 
نبأ والدة زوجته مولودا ذكرا من الطبيبة املشرفة عليها، حيث لم يتمالك 
نفسه، وقام مبعانقتها وتقبيلها في غرفة االنتظار بأحد املستشفيات 
األهلية في مدينة اجلبيل الصناعية، ما وضع الطبيبة في وضع الحتسد 
عليه بوجود زمالئها وزميالتها وعدد من املراجعني. األمر الذي جعل 
الطبيبة تأخذ شهادات احلضور وتقدم شكوى ضده اال ان األخير حاول 
جاهدا تبرير موقفه، مستعينا مبدير عمله الذي يعرف وضعه العائلي 
باعتبار ان تصرفه كان عفويا بعد قدوم مولوده الذكر األول بعد خمس 
بنات، وعقب عدة محاوالت اقتنعت الطبيبة داعية املواطن الى العودة 

مرة اخرى لتقدمي االعتذار امام زمالئها وزميالتها. 

 ٦ سنوات ألميركي ببعث رسائل لتهديده

  كيم  كارديشيان تنافس أوباما على «تويتر»

 واشنطنـ  يو.بي.آي: تنافس جنمة تلفزيون الواقع كيم كارديشيان 
الرئيس األميركي باراك أوباما على العدد األكبر من األتباع على موقع 
«تويتر» للتواصل االجتماعي اذ تتمتع باملركز السادس عامليا ولديها 
٦ ماليني تابع. وذكرت شـــبكة «سي ان ان» ان األخوات كارديشيان 
ال يحتجن الى استراتيجيات عالقات عامة وجماعات ضغط حلشد 
املؤيدين فهن يتصدرن الئحة اكثر ١٠٠ شخص تتبعا في العالم اذ حتتل 
كورنتي املرتبة ٧٢ وكلوي املرتبة ٤٧ وكيم املرتبة السادسة عامليا 

مع ٦ ماليني تابع ما يضعها في مركز منافس للرئيس أوباما.
  وقالت كيم في مقابلة مع مقدم البرامج بيرس مورغان ان أوباما 

هو املرشح الرئاسي األول الذي حفزها على التصويت.
  من جهة اخرى أصدرت محكمة اميركية حكما بالسجن ٦ سنوات 
على رجل اعترف ببعث رسائل تهديد وحقائق حتتوي على مسحوق 

ابيض الى سياسيني أميركيني بينهم الرئيس باراك أوباما.
  وذكرت صحيفة «دنفر بوست» أمس ان جاي ديفون (٤٢ عاما) 
الذي كان يعمل كمدير مكتبة في بلدة أوروا في كولورادو بعث رسائل 
تهديد الى أوباما وأعضاء في مجلس الشيوخ االميركي والقنصلتني 

االرجنتينيتني في نيويورك ولوس أجنيليس. 
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