
خوش حچي يا ألطاف اهلل
النظام الليبي: مولنا حملة ساركوزي..

واآلن نريد أموالنا.
سيف اإلسالم يبحث عن سحرة

سنغاليني ملساعدة والده في إخماد الثورة.
ـ واهلل مو بعيد باچر يقولون

مولنا حمالت 6من أعضاء مجلس األمة الكويتي!
ـ أنا أقول لو تشوف لك مال يقرأ

على والدك ويرقيه وايد أبرك.

واحد أبواللطف

رئيـس التحريـر
يوسف خالد املرزوق

جريدة يومية سياسية شاملة، تأسست عام 1976
تطبع في مطابع »األنباء«

تصدر عن شركة باب الكويت للصحافة ش.م.ك )مقفلة(
الشويخ، طريق املطار، شارع الصحافة

ص.ب 23915 الصفاة، الرمز البريدي 13100 كويت
editorial@alanba..kw

Thursday, March 17, 2011 - Issue No. 12573اخلميس
12 من ربيع اآلخر 1432 املوافق 17 مارس 2011

البقاء هلل

يا أيتها النفس  املطمئنة إرجعي
إلى ربك راضية مرضية

فادخلي في عبادي وادخلي جنتي

عيسى محمد أحمد بن حجي ـ 75 عاما ـ الرجال: اخلالدية ـ ق3 
ـ ش الفردوس ـ م8 ـ مقابل اجلامعة ـ ت: 97644445 ـ 
النساء: صباح السالم ـ ق6 ـ الشارع األول ـ ج17 ـ م10.

راضي الفي مناور الراجحي ـ 28 عاما ـ الفردوس ـ ق5 ـ ش1 ـ 
م10 ـ ت: 65666766.

فايز عقيل مرزوق الشعالن ـ 22 عاما ـ اجلهراء ـ الواحة ـ ق3 ـ 
ش4 ـ م79 ـ ت: 99078084.

محمد عبدالهادي بن عيد العازمي ـ 85 عاما ـ صباح السالم ـ ق11 
ـ ش2 ـ ج4 ـ م15 ـ ت: 60608899 ـ 97905442.

فهد محمد مبارك السعيد ـ 66 عاما ـ الرجال: قرطبة ـ ق3 ـ 
الشارع األول ـ ج3 ـ م8 ـ ت: 99635017 ـ 99616808 ـ 

النساء: اجلابرية ـ ق7 ـ ش11 ـ م11 ـ ت: 25315340.
مرمي مال جاسم محمد بن حسني اجلاسم، زوجة سالم علي العلي 

العليمي ـ 70 عاما ـ الرجال: العديلية ـ ق3 ـ ش اللؤلؤة ـ م11 
ـ مقابل نادي كاظمة ـ ت: 99011820 ـ النساء: العديلية ـ ق3 

ـ ش اللؤلؤة ـ م10 ـ ت: 66652443.
جاسر عبيد جاسر املطيري ـ 60 عاما ـ الرجال: العارضية ـ ق3 ـ 
ش األول ـ م9 ـ ت: 66111132 ـ النساء: الفردوس ـ ق5 ـ ش1 

ـ ج8 ـ م46 ـ ت: 66553422 ـ الدفن التاسعة صباحا.

بيع 500 ألف جهاز »آي باد 2«
خالل عطلة نهاية األسبوع

دبيـ  العربية.نت: أشارت بعض التقارير األميركية 
الـــى ان حجم مبيعات الكمبيوتـــر اللوحي اجلديد 
»آي باد 2« املصنع من شركة »ابل« في عطلة نهاية 
األسبوع املاضية تراوحت بني 400 ألف و500 ألف 
جهاز. ولم حتصل نسبة 70% تقريبا من املشترين 
على اإلصدار األول من اآلي باد، وهو ما يعني جناح 
»ابل« في جذب مزيد من املستخدمني اجلدد في اآلونة 
األخيرة، وذلك حســـب ما ذكر فـــي موقع صحيفة 

»بوسطن جلوبل« األميركية الثالثاء املاضي.
وكشفت »ابل« عن اآلي باد 2 أخيرا خالل حدث 
إعالمي بداية الشهر اجلاري، ويأتي اجلهاز بالعديد 
من التحسينات مثل خاصية FaceTime، كما أصبح 
اجلهاز أنحف وأخف وزنـــا، ومت إضفاء الكثير من 
 A5 التحسينات على أداء اجلهاز ككل بفضل رقاقة

ملعاجلة البيانات.

وصرح املدير التنفيذي لشركة ابل، ستيف جوبز، 
خالل مؤمتر صحافي بأن النسخة اجلديدة ميكنها 
إدارة اكثر من 65 ألف برنامج متنوع ميكن تشغيلها 
على اجلهاز، كما استعرض جوبز مقطعا تسجيليا 
لعام 2010 الذي ســـماه »عام اآلي باد«، واستعرض 
جنـــاح منتجات »ابل« حول العالم، قبل ان يتحدث 
في املؤمتر العديد من العاملـــني في قطاع التعليم 
الذين أشـــاروا الى دور اآلي باد فيما سموه »ثورة 

التعليم«.
ويتميز اللوح اجلديد ببطارية تعمل ملا يفوق 10 
ساعات متواصلة من العمل وشهرا كامال في وضع 
االستعداد، ومزود بوصلة الـ HDMI التي متكن من نقل 

كل ما يحدث على شاشة »اآلي باد« الى التلفاز.
يذكر انه مت بيـــع 15 مليون »آي باد 1«، وبلغت 

األرباح حوالي 9.6 مليارات دوالر.

لندنـ  أ.ف.پ: صرح مؤسس 
موقــــع ويكيليكــــس جوليــــان 
اساجن الثالثاء ان االنترنت اهم 
اداة للتجســــس ابتكــــرت حتى 
اآلن وعقبــــة فــــي طريق حرية 

التعبير.
وفي محاضرة امام طالب في 
البريطانية  جامعة كامبريــــدج 
العريقة، قال اساجن ان االنترنت 
الشبكة االجتماعية  وخصوصا 
فيس بوك، تؤمــــن للحكومات 

وسيلة اكبر للتجسس.
واشار الى ان استخدام فيس 
بوك في مصر قبل سنوات ادى الى 

نتيجة سيئة ملستخدميه.
وتابع »حدثت بالفعل ثورة 
على الفيس بوك في مصر قبل 
ثــــالث او اربع ســــنوات لكنها 
كانت صغيرة وبعدها استخدم 
الفيس بوك لتوقيف مستخدميه 
الذين ضربوا ومت  الرئيســــيني 
استجوابهم وسجنوا«. واكد ان 
»االنترنت اكبر آلة للتجســــس 
في العالــــم ابتكرت حتى اآلن«. 
وتابع ان صعود هذه التكنولوجيا 
يساعد االنظمة القمعية، واضاف 
اساجن »انها ليست تكنولوجيا 
تســــهل حرية التعبير او تغلب 
حقوق االنسان«. وقال مؤسس 
ويكيليكس »انهــــا تكنولوجيا 
ميكن اســــتخدمها لفرض نظام 
اســــتبدادي للتجســــس كما لم 
يحدث من قبل«. اال ان اســــاجن، 
االسترالي اجلنسية، اكد مجددا 
ان موقعه ساهم في بدء الثورات 
التي تشهدها دول عربية حاليا 

وخصوصا تونس.

أساجن: اإلنترنت أداة 
مدهشة للتجسس

و»ويكيليكس«
حركت الثورات

مواقيت الصالة حالة البحر حالة الطقس

الفجر 4.37
الشروق 5:56
الظهر 11:57
العصر 3.22
املغرب 5.57
العشاء 7.14

اخلميس

أعلى مد:
10.52 ص – 9.33 م

أدنى جزر:
4.16 ص - 3.59 م

اخلميس
غائم جزئيا غبار مثار

والرياح شمالية غربية
سرعتها من 25

إلى 45 كم / ساعة
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مغامرات القذاف والصحاف!!


