
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهللا خووش حچي
البيت األبيض يكشف عن خطة لزيادة خلق فرص وظيفية لألميركيين.

ــ يبدو ان أوباما خائف من ثورة ياسمين أميركية قادمة!
أبواللطفواحد

مواقيت الصالة

5.12الفجر
6.32الشروق

12.02الظهر
3.10العصر

5.32المغرب
6.51العشاء

البقاء هللا
منيرة مبارك اجلميعة، أرملة الشيخ حمود العلي املالك الصباح 
ـ ٨٦ عامـــا ـ الرجال: ديوان الشـــيخ حمود العلي املالك 
الصباح ـ القادسية ـ ق٤ ـ ش٤٥ ـ م١٩ ـ ت: ٩٩٦٦٦٨٩٨ ـ 
النساء: السرة ـ ق٥ ـ ش.السرة ـ م١٩ ـ الدفن بعد صالة 

العصر.
جناة صالح عبداهللا العامرـ  ٥٥ عاما – الرجال: مبارك العبداهللا 
– ق٢ – ش٢٠٦ – م١٣ – ت: ٦٦٣٣٦٦٤٤، النساء: الروضة 

– ق٤ – ش٤٧ – م١٢ – ت: ٢٢٥٦٤٤٢٣.
دجران هادي مسـعود املري – ٧٧ عاما – علي صباح السالم – 

ق٧ – ش٤ – م١١ – ت: ٦٧٧٣٧٦٢٠ – ٩٩٨٨٣١٦٦.
دالل ايـوب القوز ارملة عبدالرزاق عبداهللا املاص – ٧٣ عاما 
– الرجـــال: حطني – ق٤ – ش٤١٨ – م١٢ – ت: ٩٩٦٤٦٥٠٢ 
– ٩٩٠٨٠٨٨٣، النســـاء: الدسمة – ق٣ – ش٣٨ – م٢ – ت: 

.٢٢٥٤٧٤٣٢
ناصر ابراهيم محمد التورة ـ ٦٠ عاما ـ الرجال: اخلالدية – ق١ – 
ش حضرموت – م١١ – مقابل كيفان – ديوان التورة – ت: 
٩٩٠٠٥٦٠٨ – ٦٦٢٩٨٩٦٢ – ٢٥٣١٧٣٣٣، النساء: اجلابرية 

– ق٥ – ش٥ – م٥ – ت: ٢٥٣٣٤٦١١ – ٩٧٦٦٠٠٩٩.
فيصل عيسـى عبداهللا جرخي ـ ٤١ عامـــا ـ الرجال: الرميثية – 
مسجد مقامس – ت: ٩٩٧٣٤٤٠١، النساء: اجلابرية – ق٦ 

– ش١٠٤ – م١٩ – ت: ٩٩٨٨٦٦٥٣.
مرمي مختار سليم حسن ارملة عيدان عيسى سليم – ٦٩ عاما 
– الرجال: ميدان حولي – حســـينية االشـــكنانية – ت: 
٩٧٩٢٢٥٥٧، النســـاء: الروضة – ق٥ – ش٥٨ – م١٤ – ت: 

.٩٠٠٢٧٩٦٤
ارملـــة: فهـــــد محمـــد  شـريفة يوسـف صالـح احلميضـي 
الســـديراوي ـ ٩٣ عامـــا ـ الرجال: الشـــويخ باء – ق٢ 
– ش٢٣ – م١١ – ديـــوان يوســـف احلميضي، النســـاء: 
الشـــويخ – ق١ – ش١٤ – م٢٢ – ت: ٢٤٨١٠٦٥٢ – الدفـــن

الـ ٩ صباحا.

دراسة: ٨٥٪ من األميركيين البالغين يملكون هاتفا خليويا.
ــ ولو نسوي إحصائية الظاهر بنلقى ان ٩٩٫٩٩٪ من اليهال عندنا 

يملكون هاتفا نقاال وحسابين «تويتر» و٥ حسابات «فيس بوك».

قصات شعر إسالمية في إيران
طرحت وزارة االرشاد االيرانية موديالت وقصات شعر إيرانية 
«ذات منوذج اسالمي» للرجال، وذلك ملنع انتشار قصات الشعر 
الغربية والشرقية بني الشـــباب وتقدمي منوذج ايراني اسالمي 
خالص، واوضحت هيئة االذاعة البريطانية BBC الصادرة بالفارسية 
ان ايران خالل احتفالها بيوم العفة واحلجاب لنشر ثقافة العفة 
واحلجـــاب في املجتمع قامت بعرض بعـــض انواع مختلفة من 
قصات الشعر االيرانية للشباب للتصدي النتشار قصات الشعر 

الغربية بني الشباب.

دمشـــق ـ يو.بـــي.آي: رفعت 
السلطات السورية امس احلظر 
عن موقع التواصـــل االجتماعي 
«فيـــس بوك» الذي مت حجبه في 
نوفمبر ٢٠٠٧ وموقع «يوتيوب» 

احملجوب منذ عامني.
وأوضحت مصادر مقربة من 
قطاع االتصاالت لـ «يونايتد برس 
انترناشونال» قائلة: «يأتي هذا 
اإلجراء بعـــد أن وجهت دعوات 
عديدة من الشباب السوري إلفساح 
املجال لهم للرد على التلفيق الذي 
طال ســـورية والنظام السوري 
خاصة ما نشر في املوقع ذاته».

وأضافت املصـــادر أن الفترة 
املاضيـــة شـــهدت «العديـــد من 
املطالبات علـــى صفحات املوقع 

نفسه بإلغاء حظر املوقع».
وبينت املصادر «ان السلطات 
السورية (املعنية) رفعت احلجب 
الشبكة  ايضا قبل ســـاعات عن 
التي  االجتماعيـــة «يوتيـــوب» 
أصبحت متاحة جلميع السوريني». 

وفي هذا السياق ذكرت مصادر في 
وزارة االتصاالت انه «لم نتلق أي 
تعليمات بهذا اخلصوص وعادة 
مـــا تتولى جهات أخـــرى القيام 
بهذا اإلجراء».وكانت الســـلطات 
الســـورية حجبت «فيس بوك» 
بعد قيامه بنشـــر معلومات عن 
اجلوالن باعتباره ارضا إسرائيلية 
وليس ارضا سورية محتلة ولدى 
إرسال سوريني معلومات تدحض 
تلك املعلومات لم تنشرها ادارة 
املوقع. كمـــا طلبت جهات دينية 
في سورية حظر هذا املوقع بعدما 
قامـــت مجموعات بنشـــر صور 
ومعلومات تســـيء إلى الرسول 

محمد ژ.
وتشير تقديرات غير رسمية 
الـــى ان عدد مســـتخدمي مواقع 
التواصل االجتماعي خاصة «فيس 
بوك» في سورية يزيد على ٤٠٠ 
الـــف يدخلون الـــى املوقع عبر 
برنامج «بروكسي» لكسر احلجب 

.«O بعد S» او إضافة

سورية ترفع الحجب
عن موقعي «فيس بوك» و«يوتيوب»

كويل: ٥ ماليين دوالر
للفائز في «أكس فاكتور»

لـــوس أجنيليسـ  
وكاالت: اعلـــن النجم 
البريطاني ســـاميون 
كويـــل ان الفائـــز في 
برنامج «إكس فاكتور» 
فـــي الواليات املتحدة 
سيحصل على جائزة 
مالية قدرها ٥ ماليني 

دوالر.
ونقلـــت صحيفـــة «لـــوس 
أجنيليـــس تاميـــز» االميركية 
الفائز ســـيحصل  عن كويل ان 
على ٥ ماليني دوالر تضاف الى 
دفع تكاليف تسجيل وتسويق 

ألبومه.
يشار الى ان عرض البرنامج 
سيبدأ في فصل اخلريف املقبل 
على شبكة «فوكس» االميركية 
وتبـــدأ جتربـــة االداء فـــي ٢٧ 

مارس املقبل في لوس 
أجنيليس ومن ثم تنتقل 
الى شيكاغو وداالس 
وميامـــي ونيويورك 
ونيوجيرسي وسياتل. 
وفي سياق متصل، يعد 
ســـيمون كويل ـ فيما 
يبدو إلضفـــاء حالة 
مـــن االثـــارة وترقب 
املواجهات الشرسة في النسخة 
االميركية من برنامجه الشهير 
«اكس فاكتـــور» ـ بضم جنمتي 
فريقي غناء نسائيني متنافسني 
للجنة التحكيم. وذكرت صحيفة 
«ميرور» البريطانية الشـــعبية 
أمس ان تفكيـــر كويل في ضم 
االميركية نيكول شيرزجنر جنمة 
فريق «بوسي كات دولز» للجنة 

التحكيم،

الدوسري ومزيون اليوم وياكم

حمد أمان اليوم وياكم
تســـتضيف 

«األنباء» اليوم العب 
منتخبنـــا األوملبـــي 
القـــدم ونادي  لكرة 
أمان  القادسية حمد 
بني الساعتني ٤ و ٥ 
مساء،، وذلك للحديث 
عن استعدادات األزرق 
األوملبـــي لتصفيات 
أوملبياد لندن ٢٠١٢، 
لنـــادي  وانتقالـــه 
القادســـية وجتربة 
فـــي ُعمان،  احترافه 
الرد  الـــى  باإلضافة 

على اسئلة القراء وذلك على الهواتف التالية:
٢٢٢٧٢٨٨٨ و٢٢٢٧٢٨٨٩.

مقاالت الزمالء كتاب
الصفحة األخيرة ص٥٤

تســـتضيف «األنباء» اليوم (االربعاء) جنم  برنامجي 
الفرصة وArabs Got Talent باسل الدوسري ودميته «مزيون» 
للحديث مع القراء عن امكانيته في طريقة «الكالم البطني» 
وتأهله للنهائي ومشاريعه املستقبلية، وسيكون الدوسري 

بانتظاركم مساء اليوم بني الساعة ٦ و٧ على هواتف:
٢٢٢٧٢٨٨٨ – ٢٢٢٧٢٨٨٩

(قاسم باشا)ديانا كرزون لدى وصولها الديرة 

ساميون كويل

سفارات الواليات المتحدة في ٤ دول خليجية
تسيء للعمال اآلسيويين وتصادر جوازات سفرهم

عبدالحميد الخطيب
عبرت الفنانــــة االردنية ديانــــا كرزون عن 
سعادتها باملشاركة في مهرجان «زين الليالي.. 
ليالي فبراير» الــــذي ينظمه تلفزيون «الوطن» 
وقالت لدى وصولها الديرة امس: ليالي فبراير 
من اهم املهرجانــــات العربية وهذه هي اطاللتي 

االولى من خالله.
واضافت كرزون: ال اخفي سعادتي البالغة بلقاء 
جمهوري الكويتي احلبيب الذي اعشقه من كل 

قلبي، خصوصا انه ذواق للفن، مشيرة الى انها 
حتضر له مفاجــــأة في حفل الغد بصالة التزلج 
عبارة عن اغنية وطنية اهداء منها للكويت مبناسبة 
االعياد الوطنية. وتابعت: مازاد من سعادتي هو 
احيائي للحفل الثالث مبشاركة نخبة من النجوم 
الشباب اصحاب الشعبية الكبيرة وهم حمود ناصر 
وبشار الشــــطي وفايز السعيد،مشددة على انها 
غير خائفة من املنافسة بينهم الن هدفهم االول 

واالخير تقدمي كل ما يرضي اجلمهور.

بعـــد ان ظلـــت الســـفارات 
األميركيـــة في اخلليج ترســـل 
تقارير عن املمارسات السيئة التي 
يتعرض لها العمال اآلســـيويني 
في بلداننا وترفع شعار حقوق 
اإلنســـان خالل تلـــك التقارير، 
وتهاجـــم دول اخلليج معتبرة 
انها تســـيء للعمال اآلسيويني 
وتنتهك حقوق االنسان، اصبحت 
اليـــوم ـ وبحســـب تقرير بثته

الـ «بي.بي.سي» أمسـ  ضحية ملثل 

تلك التقارير، تبني ان ٤ سفارات 
أميركية متورطة بشكل مباشر في 

استغالل العمال اآلسيويني.
ومن بني املمارسات التي كانت 
توقع على العمال املتعاقدين مع 
الســـفارات األميركيـــة مصادرة 
جوازات سفرهم واسكانهم في أماكن 

شديدة االكتظاظ والقذارة.
وجاء في تقرير خاص حملققي 
وزارة اخلارجية األميركية نشرته 
الـ «بي.بي.ســـي» أمس ان عددا 

من هؤالء العمـــال دفع ما يناهز 
سنة من راتبه كرسوم توظيف، 
ما يعرضهم لـ «خطر االسترقاق 
بســـبب الديـــون». ولـــم يعثر 
احملققون على أي دليل يثبت ان 
قانون مكافحة تهريب البشر قد 

تعرض لالنتهاك.
وجاء في تقرير مكتب املفتش 
العام التابع لـــوزارة اخلارجية 
األميركيـــة، ان ٧٥ مـــن أولئـــك 
العمال الذين حتدثوا الى احملققني 

األميركيني في الكويت والسعودية 
وعمان واإلمارات العربية املتحدة 
أكدوا انهم جاؤوا الى هذه البلدان 

عن طواعية.
وقال معظم هؤالء البستانيني 
والطباخـــني واحلـــراس وعمال 
التنظيف الذين يحملون جنسيات 
بنغالديشية أو هندية أو نيبالية أو 
فلبينية أو سريالنكية ان أجورهم 
دون معدل األجور املعمول به في 

البلدان اخلليجية األربعة.

«بي.بي.سي» بثت تقريرًا نقًال عن محققين لوزارة الخارجية األميركية:

لال�ستف�سار: 55993360

مفقود مبلغ مايل

فـقد مبلغ 6000 د.ك
يف املباركية قرب م�سجد البحر عند مدخل مواقف ال�سيارات

بتـاريــخ 2011/2/8

علمًا باأن املبلغ مل�سروع عمل خريي
الرجاء ممن يعرث عليه االت�سال

55885216 - 99769240
ولــه مكافـــاأة وجزاه اهلل كل خري

ُ

كرزون: ال أخشى منافسة ناصر
والشطي والسعيد في «ليالي فبراير»


