
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
دراسة: الضجيج يسبب الوفاة بالسكتة القلبية.

ـ وضجيج السياسة العربية أسكت عقولنا وقلوبنا منذ 50 عاما.
»الصحة« ترفع شعار »اضبط سكرك.. تكسب صحتك«.

ـ والمرضى يسلمون عليكم ويقولون لكم »اضبطوا مواعيد مستشفياتكم.. 
أبواللطفواحدوخافوا اهلل فينا«.

البقاء هلل
أحمـد خليل عبداحلسـن اخلباز � 17 عاما � الرجال: مس����جد 
اإلمام احلسن � بيان � ت: 99638755 � النساء: بيان 

� الشارع األول � ج11 � م11 � ق10.
هيـا ثفنان عيد العجمي، زوجة س����عد سالم عيد العجمي 
� 64 عاما � الرج����ال: الرقة � ق2 � ش2 � م381 � ت: 
66439111 � النس����اء: الظهر � ق3 � ش4 � م62 � ت: 

.99820025
عاتقة حسن بور حسيني، زوجة مصطفى علي مال علي � 50 

عاما � الرجال: الدسمة � مسجد النقي � ت: 99509094 
� النساء: الشرق � حسينية سيد علي املوسوي.

منيرة علي حسـن اخلضري، أرملة عبدالعزيز عبداهلل الفرط 
الربي����ع � 75 عاما � الرجال: اخلالدية � ق3 � ش35 
� م6 � ت: 66600851 – 99631372 � النساء: صباح 
السالم � ق11 � ش2 � جادة 13 � م29 � مقابل مدرسة 
ثنائية اللغ����ة � ت: 66600851 � 99631372 � الدفن 

بعد صالة العصر.

مواقيت الصالة

4.35الفجر
5.55الشروق

11.32الظهر
2.44العصر

5.09المغرب
6.27العشاء

األول من نوعه في السعودية

قاٍض يحكم باإلعدام على شاب إلدانته بـ »ابتزاز« فتاة 

حكم قضائي نهائي بطرد
 »الحرس الجامعي«  من جامعات مصر

الرياض � يو.بي.آي: أصدر أحد القضاة في احملكمة 
العامة في عرعر ش����مال الس����عودية حكما تعزيريا 
يقضي بإعدام شاب س����عودي ابتز فتاة موظفة في 

قطاع حكومي في املنطقة.
ونقلت صحيفة »احلياة« السعودية التي تصدر من 
لندن وتوزع في اململكة امس عن مصادرها أن الفتاة 
اجتهت الى هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر بعد 
مضايقة الشاب لها وعرض صورها واحلضور إلى مقر 
عملها ما جعلها في حال نفسية حرجة جدا، مشيرة 
إلى استدعاء الشاب في املرة األولى ومناصحته من 
رجال الهيئة إال أنه لم يستجب واستدعته مرة أخرى 
عن طريق احملقق ورئيس دائرة التحقيق لكنه رفض 

كل املساعي لالبتعاد عن مضايقة الفتاة.
وأضافت »ضبطت هيئة األمر باملعروف والنهي 
عن املنكر بالتنسيق مع اجلهات األمنية أثناء حضوره 
ملضايقة الفتاة في مقر عملها صباحا وعثر في هاتفه 
النقال على صور خاصة بها، وأحيل إلى هيئة التحقيق 
واالدعاء العام واعترف بجرمه«، الفتة إلى أنه أحيل 
إلى احملكمة ليوجه له القاضي تهمة املتاجرة بالبشر 
ويحكم بقتله. من جانبه، شدد مصدر قضائي )رفض 
ذكر اسمه( على أن احلكم اليزال في محكمة االستئناف 
وأمام الش����اب فرصة لالعتراض عليه، خصوصا أن 
النظام مينح احملكوم عليه فرصة لالس����تئناف ملدة 

40 يوما من تاريخ صدور احلكم.

القاهرة � د.ب.أ: اعلن مصدر قضائي مصري ان 
احملكمة اإلدارية العليا مبجلس الدولة أصدرت امس 
حكما يقضي بطرد احلرس اجلامعي التابع لوزارة 
الداخلية من جميع جامعات مصر، وإنشاء وحدات 
أمن مدنية تتبع وزارة التعليم العالي لتتولى املهام 

االمنية في اجلامعات.
وأوضحت املصادر لوكالة االنباء االملانية )د.ب.أ( 
أن احلكم الذي يعتبر نهائيا وال يجوز الطعن عليه 
صدر تأييدا حلكم سابق أصدرته محكمة القضاء 

اإلداري مبجلس الدولة »أقل درجة«.
وكان مجلس الوزراء ووزارتا التعليم العالي 
والداخلية تقدموا بطعن على حكم القضاء اإلداري 
الصادر لصالح عدد من أساتذة اجلامعات بإلغاء 
احلرس اجلامعي وإلزام احلكومة بإنشاء وحدات 
مدني���ة لألمن اجلامعي تتول���ى مهمة حفظ األمن 
والنظام وحتل محل احلرس التابع لوزارة الداخلية، 
وقررت احملكمة اإلدارية العليا في جلس���ة اليوم 

برفض الطعن، وتأييد احلكم السابق.

سئمت انتظار فارس األحالم

تايوانية تزوجت نفسها!
تايوان � يو.بي.آي: سئمت شابة تايوانية 
انتظار فارس األحالم بعدما بلغت الثالثني من 
عمرها من دون أن يأتي، فقررت أن تقيم حفل 
زفاف وتتزوج نفس����ها بدال عن ذلك لتنطلق 

بعدها في رحلة شهر عسل إلى استراليا.
وذكرت صحيفة »تشاينا بوست« التايوانية 
أن شني وي اختارت الزواج من »نفسها« فأقامت 
حفل زفاف شمل كل التفاصيل املتعارف عليها، 
فحضرت العروس بفستانها األبيض وخامتها 
املاسي وجلس املدعوون في األماكن املختارة 
لهم فيما تولى مصور محترف تصوير الزفاف، 
غي����ر أن عنصرا واحدا غ����اب عن هذا الزفاف 
الفريد من نوعه أال وهو العريس فلم يكن له 

اي أثر! وقالت شني إن املجتمع التايواني يشعر 
النساء املستقالت والعازبات بالفشل في حال 
جتاوزن سن الثالثني من دون ان يتزوجن او 
ينجنب اطفاال. وقالت إن النس����اء يعبرن عن 
حبهن للرجل من خالل الزواج ويتعني عليهن 
أن يحبنب أنفس����هن بالقدر عينه والزواج من 
أنفسهن، وأعربت شني عن أملها في أن تقتدي 
النساء بها ويحبنب أنفسهن. وقالت إن زواجها 
من نفسها ال مينعها من التزوج من رجل ولكن 
في حال لم جتد فارس األحالم تكون قد تعلمت 
أن حتب نفس����ها إلى األبد، وتتوجه شني في 
رحلة إلى استراليا حيث ستقضي شهر العسل 

مع »نفسها«.
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