
 56  الثالثاء  ١  فبراير  ٢٠١١   

 عبدالعزيز المرزوق اليوم وياكم
 تستضيف «األنباء» اليوم 
(الثالثاء) رئيس مجلس ادارة 
الكويـــت عبدالعزيز  نادي 
الـ ٦  الســـاعة  املرزوق بني 
و٨ مساء وذلك للحديث عن 
دوره في تطوير ودعم الفرق 
الرياضية في مختلف األلعاب، 
وحظوظ فريق الكويت لكرة 
البطوالت  القدم بالفوز في 
الكبيرة  الطفرة  املقبلة بعد 
التي حققهـــا «العميد» في 

املواســـم املاضية، باالضافة الى الرد على اسئلة القراء 
وذلك على الهواتف التالية: ٢٢٢٧٢٨٨٨ و٢٢٢٧٢٨٨٩. 

 مواقيت الصالة 

 5.16  الفجر 
 6.38 الشروق 

 12.02  الظهر 
 3.04 العصر 

 5.26  المغرب 
 6.45  العشاء 

 البقاء هللا 
 لولوة صقر خير اهللا جاسـم، زوجة فرج نادر الشايع ـ ٥٨ عاما ـ 
الرجال: الروضةـ  صالة دسمانـ  ت: ٩٧٢٧٦٩٨٥ـ  النساء: 

القرين ـ ق١ ـ ش١٨ ـ م٢٥ ـ ت: ٩٩٨٦٠٠١٩.
  مرزوق نافل سـعيد فـراج ـ ٣٩ عاما ـ الرجـــال: الدعية ـ ديوان 
الروميـ  ق٢ـ  شارع راشد أحمد الروميـ  ت: ٩٩٧٥٦٢٦٧ 
ـ ٩٧٨٩٦٦٠٨ ـ النســـاء: الروضة ـ ق٢ ـ ش٢١ أبوكحيل ـ 

م١٢ ـ ت: ٦٦٧١٧٥٠٥.
  خيرية علي حسني، زوجة حسني غلوم عليـ  ٧٨ عاماـ  الرجال: 
بنيد القار ـ مسجد الشيرازي ـ ت: ٦٦٢٣٣٦٩٠ ـ النساء: 

الدعية ـ ق٢ ـ ش٢٤ ـ م١١ ـ ت: ٩٤٤٤٢٢٩٤.
  عبداهللا يوسف خالد حمد سعران الدماج العازميـ  ٢١ عاماـ  علي صباح 

السالم ـ ق٤ ـ ش٦ ـ م١١ ـ ت: ٩٩٦١٤٣٩٨ ـ ٩٩٨٨٧٨٣٦.

  وسمية سبيت رشيد العازمي، أرملة مطلق راشد السبيت العازمي 
ـ ٧٢ عاما ـ الرجال: صباح السالم ـ ق١١ ـ الشارع الثاني 
ـ ج١١ ـ م١٦ ـ ت: ٦٦٤٤٤٣٠٠ ـ ٦٦٤١٨٩٩٩ ـ النساء: صباح 
السالم ـ ق١١ ـ الشارع الثاني ـ ج٣ ـ م٩ ـ ت: ٢٥٥١٠٨٧١.

  هيا أحمد صالح الروميـ  ٨٠ عاماـ  الرجال: الدعيةـ  ديوان الرومي 
ـ ق٢ـ  شارع راشد أحمد الروميـ  ت: ٩٩٧٢٥٠٧٤ـ  النساء: 

الدعية ـ ق٢ ـ ش٣٠ ـ م٨ ـ ت: ٢٢٥٤٠٥٤٤.
  عبداهللا خالف سعد مشعان املطوطحـ  ٣٢ عاماـ  اجلهراءـ  القصرـ  
ق٣ ـ ش٢ ـ م٢٥٨ ـ أزرق ٣٣ ـ ت: ٩٩٤٧٧٣٩٣ ـ ٦٦٦١٠٤٠٠ 

(وعزاء الرجال نفس العنوان باخللف).
  عويض خشمان ثويني املطيري ـ ٧٤ عاما ـ صباح الناصر ـ ق٦ ـ 

ش٤٧ ـ م٩٦ ـ ت: ٩٩٠٦٦٣٢٨. 

 إيران ستعدم أكثر من ألف شخص في ٢٠١١ ! 
 نيويورك ـ أ.ف.پ: قالت منظمة هيومن رايتس ووتش للدفاع 
عن حقوق اإلنســـان ان عدد الذين ســـيتم إعدامهم في إيران التي 
أثارت استياء شديدا بشنقها امرأة هولندية ايرانية األصل، سيبلغ 
األلف في نهاية ٢٠١١ إذا اســـتمر تنفيذ األحكام بالوتيرة نفسها، ما 
سيشـــكل رقما قياسيا. وقالت املنظمة املدافعة عن حقوق اإلنسان 
ان إعدام زهرة بهرامي هو املثال األخير «للغياب الكامل للشفافية» 
في إيران بشـــأن اللجوء إلى عقوبة اإلعدام. وكانت زهرة بهرامي 

(٤٦ عاما) التي حتمل اجلنسيتني اإليرانية والهولندية اعتقلت في 
ديسمبر ٢٠٠٩ بعد انضمامها الى احتجاج مناهض للحكومة بينما 

كانت تزور أقاربها في اجلمهورية اإلسالمية.
  ونفـــذ حكم اإلعدام بزهرة في وقت مبكر من الســـبت، وأعلنت 
هولندا السبت «جتميد اتصاالتها» مع إيران إثر إعدام زهراء بهرامي 
الهولنديـــة من أصل إيراني الســـبت في طهـــران إلدانتها بتهريب 

املخدرات، منددة بـ «عمل ارتكبه نظام همجي».
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 مقاالت الزمالء كتّاب األخيرة ص ٥٤ 


