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الرياضـ  يو.بي.
أثــــار غــــاف  آي: 
كتاب تدريس مادة 
الرياضيــــات فــــي 
الســــعودية للعام 
الدراســــي املقبــــل 
الثانــــي  للصــــف 
االبتدائــــي غضب 
املعلمني ألنه تضمن 
رسما حلمار كبير 
)يقصد به املعلم( 
يقبل هدية احلليب 
من حمــــار صغير 
)يقصد به الطالب(.

وذكرت مواقع الكترونية ســــعودية أمس انها تلقت 
شــــكاوى من عدد من املعلمني أعربوا فيها عن استيائهم 
وغضبهم من غــــاف الكتاب الذي ســــيبدأ التدريس به 
العام املقبل معتبرين أن وصف املعلم بـ »احلمار« »قمة 
السخافة واالستهزاء باملعلمني املربني« متسائلني »كيف 

اعتمدت الوزارة هذه الصورة على الكتاب«.
وأضافت ان وكيل وزارة التربية والتعليم للتخطيط 
والتطوير د.نايف بن هشــــال الرومي حــــل ضيفا على 
برنامــــج »املستشــــار التعليمــــي« الذي تقدمــــه إذاعة 
 الرياض حيث فوجئ مبداخلة أحــــد املعلمني تذمر فيها
بشدة من الغاف ما سبب إرباكا لوكيل الوزارة الذي أكد 
عدم علمه بهذا الغاف قائا انه سيناقش ذلك املوضوع 

بكامله مع املسؤولني.

الفضلي عن السجال الذي دار على »سكوب« بين النجيمي والرشيد:
لم نخطط لألمر والشيخ هو من طلب مناظرة ضيفتنا على الهواء

الكويت مبناســــبة يــــوم املرأة 
العاملي أثــــار الكثير من اللغط 
ومّثل مادة دســــمة للتشهير به 

من قبل مناوئيه.
من جهته، ذكر موقع »اآلن« 
االلكتروني عن عائشة الرشيد 
انها بصدد رفع دعوى قضائية 
ضد الشيخ محمد النجيمي بتهمة 
االساءة والتشهير بعد تصريحاته 
جلريدة »املدينة« السعودية بأنها 
امرأة سيئة ال حتترم اآلخرين.

وأوضحت الرشيد انها متلك 
نسخة لتسجيل صوتي حلوار 
الشيخ مع »املدينة« كما أكدت انها 
قامت بإرسال نسخة من الشكوى 
لألمير نايف بن عبدالعزيز النائب 
الوزراء  الثاني لرئيس مجلس 

ووزير الداخلية.
انه  د.النجيمي عــــاد ليؤكد 
ارتكب اقل الضررين بحضوره 
مؤمتر املرأة بالكويت وجلوسه 
مع النساء في محاضرة دينية 
مبا يسمى »اختاطا عارضا« اذ 
كن ملتزمات باحلجاب الشرعي، 
كما وافق على اجراء مناظرة مع 
د.عائشة بعد اسبوعني من اآلن، 
ليؤكــــد للجميع انها صفر على 

الشمال بحسب وصفه.

»أكثرها مفبكرة وكذب«.
وكانت الناشطة الرشيد قالت 
للصحيفة نفسها »كان النجيمي 
ميزح مع جميع النساء احلاضرات 
ولم تتبق امرأة واحدة في القاعة 
لم يبادلهــــا الضحــــكات وقام 
بالتصوير معهن«، اجلدير بالذكر 
ان النجيمي من أشد املعارضني 
لاختاط بني اجلنسني في اململكة 
في مرافق العمل والتعليم، غير 
ان حضوره احتفاال نسائيا في 

من حديث النجيمي وتصريحاته 
عقــــب عودته الى الســــعودية. 
ورجحــــت الكاتبــــة واإلعامية 
السعودية سمر املقرن في مداخلة 
لها ان يكــــون النجيمي تعرض 
لضغوط بعد عودته للسعودية 
جعلته يطلق هذه التصريحات. 
ونسبت صحيفة »املدينة« في 
وقت ســــابق للنجيمــــي قوله 
ان بعض الصــــور التي اظهرت 
جلوسه برفقة نساء غير محجبات 

ما حصل حيث عرضت سكوب 
الشريط اول من امس.

وردت عائشــــة الرشيد على 
اياه بـ  كام النجيمي واصفــــة 
»الكذاب« وانه »ال يشــــرف أن 
يكون من علمــــاء الدين«، وانه 
»ال ميكنــــه ان يهزمها ال هو وال 

غيره«.
وشــــهدت احللقة مداخات 
هاتفية من بعض ممن حضرن 
االحتفال كشفن فيها عن صدمتهن 

وعندما قاطعته الرشيد نافية 
صحة ذلك وجه كامه الى املذيع 
قائا: أرجوك أن تكبح جماح هذه 
املرأة، وأضاف: هي من القواعد 

غصبا عن خشمها.
القنــــاة  النجيمــــي  وهــــدد 
باملقاضاة ان بثت شريط االحتفال 
الذي حضــــره في الكويت وهو 
ما جعل املذيع يرد عليه بقوله: 
لن نخضع للتهديد وسنعرض 
الشريط وسيشاهده الناس وهو 

املذيع أحمد  الزميــــل  عّلق 
الفضلي على احللقة املثيرة 
التي شــــهدت ســــبابا وتبادال 
الناشطة  لاتهامات بني كل من 
السياسية عائشة الرشيد والشيخ 
محمد النجيمي بأن األمر لم يكن 
مخططا له، مشيرا إلى ان األمر بدأ 
بطلب مداخلة مع الشيخ النجيمي 
أثناء استضافة الرشيد في احللقة 
التي بثت مساء السبت املاضي 

على قناة »سكوب«.
انه اتصل  الفضلي  وأوضح 
النجيمي  الهواء بالشــــيخ  قبل 
يقترح عليه مناقشــــة الضيفة 
اال انه رفض وأبدى اســــتعداده 
الهــــواء معها في  ملناظرة على 
االستديو، واضاف الفضلي انه 
أثناء احللقة اتصل به النجيمي 
على هاتفه اخلاص ودار حوار 
الفضلي  بينهمــــا وطلب منــــه 
االتصال عبر الكنترول ليسمع 
املشــــاهدون مداخلته، وهذا ما 

حدث.
وقـــد اعتـــرف النجيمي في 
انه »ارتكب عما غير  مداخلته 
جائـــز« باختاطـــه بالنســـاء، 
مبررا ذلك بقولـــه ان معظمهن 

من »القواعد«.

أحمد الفضلي عائشة الرشيد الشيخ محمد النجيمي

إحالة شاعر سعودي شّبه »لميس«
بالكعبة إلى المحكمة الشرعية

كتاب رياضيات بصورة حمارين
يثير أزمة في السعودية

غالف الكتاب الذي أثار أزمة

وســــجل املتهم في ذلك الوقت إفادة 
خطية أكــــد فيها براءته من القصائد 
املنشورة في منتديات اإلنترنت والتي 
نسبت إليه، ومتنى فيها لو أن مليس 
كعبــــة يطوف حولهــــا. ونفى املتهم 
كتابة قصيدة أساء فيها إلى الكعبة 
املشرفة نفيا قاطعا التهمة املنسوبة 
إليه، مؤكدا أنه لم يكتب الشعر نهائيا 
في حياته، وأن ما نســــب إليه ما هو 
إال كذب وافتراء، وفي حال ثبوت أن 
القصائد املنشورة في اإلنترنت هي 
بالفعل له فإنه على أمت االستعداد ألن 

يكون عرضة للجزاء والعقاب.

عدد من أصدقائه ممن يعملون معه 
باملدرسة أو خارجها، بحسب تقرير 
نشرته صحيفة »املدينة« السعودية 
امس. وكانت اإلدارة العامة للتربية 
والتعليم في منطقة املدينة املنورة قد 
شكلت قبل أكثر من عام جلنة رباعية 
بقــــرار من وزير التربيــــة والتعليم 
األســــبق د.عبداهلل العبيد للتحقيق 
مع الشــــاعر بشــــأن هذه القصيدة. 
وألنه يعمل معلما في إحدى مدارس 
حتفيظ القرآن الكرمي باحلناكية أوكلت 
مهمة التحقيق معه إلى اإلدارة العامة 
للتربية والتعليــــم مبنطقة املدينة. 

دبــــي ـ العربيــــة: قــــررت هيئة 
التحقيــــق واالدعاء العام إحالة ملف 
معلم سعودي إلى »احملكمة الشرعية« 
باملدينة املنورة، بتهمة أنه »شبه مليس، 
املمثلة التركية، بالكعبة املشرفة« في 
قصيدة نشــــرت مبنتديات اإلنترنت 
رغم إصرار املتهم على أنه لم يقرض 
الشعر في حياته. ويبدو أن الشاعر 
الذي يعمل معلما في إحدى مدارس 
املدينة، مت التحقيق معه منذ عدة أشهر 
من قبل هيئة التحقيق واالدعاء العام 
بناء على خطاب وزارة الداخلية. وقام 
احملققون باســــتدعائه باإلضافة إلى 

االس�تديو ف�ي  النس�اء  م�ع  تص�وّر  وكن�ت  وس�أقاضيك..  ك�ذاب  أن�ت  ت�ردّ:  وه�ي 
النجيم�ي يص�ف عائش�ة الرش�يد ب�أنها م�ن »القواعد م�ن النس�اء غصبًا عن خش�مها«

املمثلة التركية »توبا« الشهيرة بلميس

شروق الفيلكاوي

»اإلدارية« ترفض دعوى »أول وكيلة نيابة«
مؤمن المصري

قضـــت الدائرة اإلداريـــة الثانية 
مبحكمـــة اول درجة امس برئاســـة 
الديهان وعضوية  املستشـــار احمد 
املستشارين أشرف حجازي وصبري 
الغنام وأمانة سر خلف أحمد برفض 
الدعوى املرفوعة من املواطنة شروق 

الفيلكاوي والتي تطالب فيها بإلغاء 
قـــرار وزارة العـــدل اخلاص بطلب 
خريجي كلية احلقوق من دفعة 2008 
لشغل وظيفة باحث مبتدئ قانوني 
فيمـــا تضمنه من قصر اإلعان على 
الذكور دون اإلناث. كانت الفيلكاوي 
قد تقدمت لشغل وظيفة باحث مبتدئ 

قانوني بوزارة العدل اال ان طلبها قوبل 
بالرفض بحجة ان الوظيفة املعلن عنها 
مخصصة للذكور دون اإلناث، فتقدمت 
بصحيفة دعوى مختصمة فيها كا من 
وزير العدل بصفته ورئيس املجلس 
األعلى للقضاء بصفته، فقضت احملكمة 

بحكمها املتقدم.


