
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي

أبواللطفواحد

تقرير: الفضاء العربي يخلو من األقمار الصناعية اإلستراتيجية العربية.
ـ ألننا نطلق أقمارنا تحت شعار »فرفش.. طنش« وليس أكثر من ذلك.

»التربية« تنوي وضع المناهج على »أقراص« مدمجة بدال من الكتب.
ـ عشان باچر ما تدري ولدك يذاكر.. واال يلعب بالي ستيشن!

البقاء هلل

مواقيت الصالة 
والخدمات  ص 26

مقاالت الزمالء 
كتّاب الصفحة األخيرة ص 55

د.معرفي 
اليوم وياكم

تراجع وغموض 
في قرار إقالة الغامدي

الرياض - العربي����ة: بعد أن 
العام����ة لهيئة  الرئاس����ة  أعلنت 
األمر باملعروف والنهي عن املنكر 
إعفاء الشيخ أحمد الغامدي صاحب 
فتوى إباحة االختالط من منصبه 
طلبت نفس اجلهة بعد ساعات من 
الصحف السعودية وقف نشر خبر 
اإلقالة، ولم يتبني ما إذا كان وقف 
النشر تراجعا عن اإلقالة التي جاءت 
ضمن قرار صدر ظهر امس يشمل 
تعديالت في فروع الهيئة في كل 
من حائل واملدينة املنورة والقصيم 

باإلضافة إلى مكة املكرمة.
وقد اشتهر الشيخ الغامدي بأنه 
دافع عن االختالط بداية في جامعة 
امللك عبداهلل اجلديدة ثم الحقا دخل 
في جدل واسع مع عدد من الشيوخ 

الذين شنوا حملة ضده.
وكانت الهيئة ذكرت في بيان 
له����ا امس وزع ف����ي الرياض، أن 
التعديالت جاءت ضمن سلس����لة 
تغييرات إدارية تستهدف التهيئة 
لبرامج التطوير التي تركز حاليا 
على رفع كفاءة اخلدمة الرئيسية 
للهيئة ممثل����ة في العمل امليداني 
وتعزيزه بع����د تطبيق اخلارطة 

التنظيمية اجلديدة.

تستضيف »األنباء« 
االثن������ني  الي�����وم 
د.يوس���ف ص������ادق 
اخصائ���ي  معرف���ي 
الثابت���ة  التركيب���ات 
واملتحرك���ة وزراع���ة 
وجتمي��ل األسن���ان بني 
الساعتني 7 و9 مس�اء 
وذل�ك للرد على اسئل�ة 
الق�راء على الهوات��ف 
 � التالي���ة: 24830514 
 ،24830322 � 24830238

داخ�لي: 131 � 318.

كتاب صفحة آراء

»سلم نفسك يا مرسي«
بقلم ذعار الرشيدي

القوى السياسية 
وتنظيم المواقف

بقلم مطلق الوهيدة

الخصخصة!
بقلم عبدالعزيز الكندري

مغالطات منطقية
بقلم محمد هالل الخالدي

األبناء 
والساندويتش الذكي

بقلم دالل عبدالرزاق مدوه

ص47

على ذمة »الرياض« السعودية

التحقيق مع الفنانة هيا الشعيبي
بتهمة االعتداء على عامل مطعم بالرياض 

خضعت الفنانة هيا الشعيبي للتحقيق من جانب الشرطة السعودية 
باملعذر في مدينة الرياض، وذلك إثر اعتدائها على عامل مطعم رفض 
دخول أخيها ثامر املطعم، حيث كانت الس���اعة الثانية عشرة ليال 

واملطعم يستعد إلغالق ابوابه.
وبحسب ما أوردته صحيفة »الرياض« السعودية في عددها امس 
ان الش���عيبي رفضت هذا املنع على طريقتها، وركلت الباب ليندفع 
ويصيب العامل في رأسه.. وافاد شهود عيان بأن الدافع هو غضب 

»هيا« من موقف العامل، خصوصا ان أخاها ثامر كان جائعا.
وبحسب الصحيفة فإن الش���عيبي أوقفت بسبب اعتدائها حتى 
مت إطالق س���راحها بعد تنازل العامل وكفيل���ه، بعد تدخل عدد من 
االشخاص لتهدئة املوقف وانهاء القضية بترضية الطرف املتضرر 

وهو عامل املطعم.

هيا الشعيبي

فيحان سهيل فيحان العربيد � 69 
عاما � الرجال: اجلابرية 
� ت:  � م22  � ق11 � ش9 
النس���اء:   �  97927555
العدان � ق8 � ش10 � م19 

� ت: 25426052.
نورة عبداهلل شايع املفلح، أرملة 
علي عبداحملسن محمد 
أب���ا اخلي���ل � 78 عاما � 
الرج���ال: اليرموك � ق2 
� ش2 � ج3 � م2أ � ت: 
 66666318 � 99444301
� النساء: اليرموك � ق3 
� ت:  م11   � � ج6  � ش2 

.25337468
 � حسني محمد يوسـف مال اهلل 
75 عاما � الرجال: السرة 
� ق4 � ش1 � م63 � ت: 
النس���اء:   �  25327032
الروض���ة � ق2 � ش24 � 
 �  22530260 � ت:  م29 

الدفن التاسعة صباحا.
راشد مبارك احلجاج العازمي � 86 
عاما � الظهر � ق2 � ش4 
� م77 � ت: 65077797 � 

.99051660
كلثم بدر طاهر، أرملة عباس 
حسني شموه � 73 عاما � 
الرجال: الرميثية � مسجد 
مقامس � ت: 99020900 
الكبير  النساء: مبارك   �
� ق4 � ش3 � م15 � ت: 
الدف���ن   �  66297973

التاسعة صباحا.
بدور عبدالوهاب سـيف عبداهلل 
السيفان، زوجة عبدالرحمن 
صالح سليمان العوض � 
43 عاما � الرجال: القرين 
� ت:  � م3  � ق3 � ش33 
النس���اء:   �  99079335
الزهراء   � السرة  جنوب 
� ق3 � ش307 � م22 � ت: 
99783102 � الدف���ن بعد 
صالة العص���ر مبقبرة 

صبحان.


