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تطبع في مطابع »األنباء«
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خووش حچي يا ألطاف اهلل
هولندا تفتتح بورصة متخصصة

 في تداول بـ »اخلشب«.
بريطانيا: على كل حكومات العالم أن تسمح 

بحرية اإلنترنت.
٭ واهلل لو فتحت هالبورصة عندنا شرط هوامير 
السوق يولعون فيها ويشـوون على نارها صغار 

املستثمرين.

٭ قصدكم احلكومات العربية فقط، ألنه 
عند أعمال شغب لندن »خنقتم« اإلنترنت 

ومعه »البالك بيري«.
واحد أبواللطف

25 من احملـــرم 1433 املوافــق 21 ديسمبـــر 2011
Wednesday, December 21, 2011 - Issue No. 12852 االربعاء

رئيـس التحريـر
يوسف خالد املرزوق

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

تصدر عن شركة باب الكويت للصحافة )ذ.م.م(
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خووش حچي يا ألطاف اهلل
أديل تهرب من لندن خوفا من ان »يدمر هواؤها امللوث 

حنجرتها الذهبية«.
البلدان الغربية حتتل املراتب األولى في 

قائمة البلدان األكثر تبرعا لألعمال اخليرية.
٭ على اهلل ما تروح أم الهيمان ألنه تلوثها ممكن 

يدمر دماغها مو بس حنجرتها.
٭ والدول العربية حتتل املراتب األولى 
في قائمة البلدان األكثر »شفطا« ألموال 

الشعب.
واحد أبواللطف

البقاء هلل

نعيمة حمد عبداهلل السعدون ارملة مشاري سليمان 
الشطي ـ 73 عاما ـ الرجال: اخلالدية – ق1 – ش 

طرابلس – م26 – ديوان الشطي – ت: 99403020، 
النساء: مبارك العبداهلل )غرب مشرف(- ق1 – ش121 – 

م26 – ت: 99048484.

سليمان محمد سليمان حمود املطلق ـ 41 عاما 
ـ الرجال: العديلية – ق1 – ش عمورية – م1 – ت: 

97474767 – 55106060، النساء: العمرية – ق3 – ش8 
– م5 – ت: 66992288.

فارس سعدون السهدي العازمي ـ 89 عاما ـ 
جابر العلي – ق2 – ش13 – م11 – ت: 99734073 – 

.97968888 – 94968888

ابراهيم جمال محمد جمال ـ 63 عاما ـ الرجال: ديوان 
العوضي – الدعية – ت: 22573111، النساء: صباح 

السالم ـ ق7 ـ ش األول ـ ج7 ـ م1 ـ ت: 25519934.

مبارك سعد عايض بشر الشمري ـ 19 عاما ـ الرقة – 
ق7 – ش15 – م27 – ت: 55545184 – 55455802.

بدر ناصر محمد الرويح ـ 52 عاما ـ الرجال: ديوان 

الرويح – الشامية – ق9 – ت: 99870399، النساء: 
عبداهلل املبارك – ق8 – ش803 – م13 – ت: 24358911 – 

الدفن التاسعة صباحا.

هديبة سعود فهيد شعبان زوجة مطارد خشمان 
احلربي ـ 59 عاما ـ الرجال: العارضية – ق10 – ش1 

– ج2 – م2 – ت: 99008998، النساء: عبداهلل املبارك – 
ق8 – ش807 – م6 – ت: 99652924.

احلميدي مناور محمد الشبعان املطيري ـ 90 عاما ـ 
الرجال: القصور – ق1 – ش33 – م10 )شارع الغوص( 

– ت: 60929999، النساء: القصور – ق1 – ش33 – 
م12 – ت: 66600669، الدفن التاسعة صباحا مبقبرة 

صبحان.

دهله سعران الدماك ارملة ظاهر شخير الدماك ـ 
83 عاما ـ شرق االحمدي – ق2 – ش2 – م375 – ت: 

.99023535

خلف عايض خلف احلقان ـ 82 عاما ـ الرجال: بيان 
– ق7 – الشارع االول – ج10 – م3 – ت: 99713507، 
النساء: الدعية – ق1 – ش11 – م11 – ت: 99039818 – 

الدفن التاسعة صباحا.

يأيتها النفس  املطمئنة ارجعي إلى ربك راضية 
مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي
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بارد والرياح متقلبة 
االجتاه سرعتها من 6 

الى 22 كم / ساعة

العظمى: 20
الصغرى: 6

أعلى مد:
8.55 ص ـ 8.03 م

أدنى جزر:
2.31ص ـ 1.57 ظهرا

جامعة أكسفورد
تقبل 32 طالباً أسود

لندنـ  أ.ش.أ: أعلنت جامعة أكسفورد البريطانية أن 
32 طالبا من ذوي البشرة السوداء قد مت قبولهم هذا العام 
في اجلامعة أي نحو 14% من إجمالي الدفعة القادمة الى 
اجلامعة العريقة، وذلك بعد انتقاد رئيس الوزراء ديڤيد 
كاميرون للجامعة بسبب عدم قبولها سوى طالب أسود 
واحد في 2009. وقال املتحدث الرســــمي باسم جامعة 
أكسفورد: تسعى اجلامعة للعمل على زيادة أعداد الطلبة 
السود خالل األعوام القادمة. وكانت تعليقات كاميرون 
قد جاءت بعد أن نشر عدد من اجلرائد البريطانية نسب 
الطلبة املقبولني سنويا في اجلامعة والتي أظهرت طالبا 

واحدا في 2009 مت قبوله من مجموع 27 طالبا.

1.6 مليون طفل مشرد في الواليات املتحدة
واشـــنطن ـ أ.ف.پ: ازداد عدد األطفال املشردين 
الذين كانوا يعيشون في العام 2010 في مسكن هش في 
الواليات املتحدة من قبيل املآوي والسيارات واملنتزهات 
واملباني املهجورة، بنسبة 38% في خالل أربع سنوات 
ليصل إلى 1.6 مليون طفل، بحسب منظمة متخصصة. 
وأفاد التقرير املعنون »أميريكاز يونغيست آوتكاست 
2010« والذي أعده املركز الوطني للعائالت املشـــردة 
»ناشونال سنتر اون فاميلي هوملسنس« بأن طفال 

من أصل 45 طفال هو مشرد اليوم. ودعا التقرير إلى 
»اتخاذ التدابير املناســـبة«. وجاء في التقرير »ليس 
مـــن العجب أن يرتفع عدد املشـــردين في ظل األزمة 
االقتصادية وذلك على الرغم من ازدياد عدد املساكن 
خالل الســـنوات األربع األخيرة مبعدل 15 ألف وحدة 
سكنية«. ويعيش طفل مشرد من أصل كل اثنني في ست 
واليات أميركية في جنوب شرق البالد مثل جورجيا 
وأالباما وفي غرب الواليات املتحدة مثل كاليفورنيا.


