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 ٥٫٠٠  الفجر  

 ٦٫٢٤ الشروق 
 ١١٫٣٧ الظهر 
 ٢٫٣٠ العصر 

 ٤٫٤٩ المغرب 
 ٦٫١١ العشاء 

 البقاء هللا 

 مشاري فهد سعران املطيري ـ ٤ سنوات ـ الرجال: الصباحية ـ 
ق٣ ـ ش٥ ـ م٦٩٧ ـ ت: ٩٩٠١٠٤٤٣ ـ النســــاء: الصباحية ـ 

ق٣ ـ ش١ ـ م٥٧٥.
  فاطمة محمد علي، أرملة محمد صفر حسني اسماعيلـ  ٨٥ عاما 
ـ الرجال: حسينية سيد عليـ  بنيد القارـ  ت: ٦٦١٠٨٣٨٩ـ  

النساء: اجلابرية ـ ق٩ ـ ش٨ ـ م١٩ ـ ت: ٦٦٥٩٩٨٠٠.
  عفاس عبداهللا هزاع العجميـ  ٧٩ عاماـ  صباح الســــالمـ  ق١٢ـ  

ج٧ ـ ش١ ـ م٢٢ ـ ت: ٩٩٣٨٨٥٦٥.
  مرح نايف سعد احلربيـ  ١٧ عاماـ  الرجال: مدينة سعد العبداهللا 
ـ ق١ ـ ش١٠٩ ـ م١٣ ـ ت: ٩٩٨٧٦٦٦٤ ـ النساء: مدينة سعد 

العبداهللا ـ ق٤ ـ ش٤٠١ ـ م٢٦٤.
  عايشة علي ناصر الرومي، أرملة عبداهللا بن يوسف الروميـ  ٨٤ 
عاما ـ الرجــــال: ديوان الرومي ـ الدعية ـ ت: ٢٥٣٣٩٠٩١ ـ 

النساء: قرطبة ـ ق٢ ـ الشارع األول ـ ج٣ ـ م١١٠.
  عبداهللا جاسم حسن عيسى املعيلي ـ ٦٥ عاما ـ الرجال: مشرف 
ـ ق٥ ـ ش١٥ ـ م٩ ـ ت: ٦٥٦٥٨٥٨٥ ـ النســــاء: بيان ـ ق١١ ـ 

ش١ ـ ج٣ ـ م٢٢ ـ ت: ٦٦٦٥٧٧٤٧.
  محمد عايش سالم العازمي ـ ١٥ عاما ـ سلوى ـ ق٢ ـ ش١ ـ م٣٠ 

ـ ت: ٩٩٨٢٤٢٩٦.
  مرمي علي طالب بخش، أرملة مرتضى محمد عبداهللا اشكناني 
ـ ٧٩ عاما ـ الرجال: احلسينية األشكنانية ـ ميدان حولي 
ـ ت: ٩٩٨٧٨٧٦٧ـ  النســــاء: الرميثيةـ  ق١ـ  شــــارع ناصر 

املبارك ـ م٩٤ ـ ت: ٢٥٦٢٩١٥٢.
  فيحان سالم مصيبيح العتيبيـ  ٧٤ عاماـ  اجلهراءـ  العيونـ  ق٢ـ  

ش٣ ـ م٤٤٦ ـ أزرق ١٤٥ ـ ت: ٩٧٧٠٠٠٠٦ ـ ٩٩٩٩٧٦٦٧.
  شريفة خليل عيسى الناجم، ارملة عيسى فهد الناجمـ  ٩٠ عاماـ  
الرجال: اخلالديةـ  ق١ـ  شارع اخلالديةـ  م٣٧ـ  ت: ٩٩٥٠٨٢١٢ 
ـ النســــاء: العديلية ـ ق٢ ـ شارع عبداهللا الهاجري ـ م٢٢ 

ـ ت: ٢٢٥١١٧٤٣.
  عائشة علي ابراهيم االنصاري، ارملة عبداهللا جمعة االبراهيمـ  ٧٤ 
عامــــاـ  الرجال: الزهراءـ  ديوان األنصاريـ  ق٢ـ  ش٢٣٠ 
ـ قســــيمة ٢٤ـ  ت: ٩٩٦١٦١٥٢ـ  النساء: جابر العليـ  ق٦ـ  

ش١ ـ قسيمة ٢٤ ـ ت: ٦٦٠٠٠٠٥٨.
  عطا اهللا سـعدون جابر العتيبيـ  ٧٠ عاماـ  بيانـ  ق١١ـ  الشــــارع 
األولـ  ج٧ـ  م٣٧ـ  ت: ٢٥٣٨٦٥٢٠ـ  ٩٩٣٨٨٩٩٨ـ  الدفن بعد 

صالة العصر مبقبرة صبحان.
  سـيف سعد عايض العتيبي ـ ٧٨ عاما ـ الصباحية ـ ق١ ـ ش١٨ ـ 
م٢٣ـ  ت: ٩٩٠٣٠٧٨٦ـ  ٩٩٨٨٤٥٤٧ـ  الدفن التاسعة صباحا 

مبقبرة صبحان. 

 د.الجاراهللا األربعاء وياكم
 تســـتضيف «األنباء» غدا 
األربعـــاء استشـــاري الطب 
الباطني وأمراض الروماتيزم، 
د.خالد اجلاراهللا، بني الساعتني 
٧ و٩ مساء، وذلك للحديث عن 
أمراض الروماتيزم واألنسجة 
الضامة، عالج التهابات املفاصل 
اليد  واألربطة، عالج أمراض 
والقدم، والرد على أسئلة القراء، 
وذلك علـــى الهواتف التالية: 

٢٢٢٧٢٨٨٩ ـ ٢٢٢٧٢٨٨٨. 

 هاري بوتر يحتفظ بالصدارة
  في إيرادات دور العرض األميركية 

 لوس اجنيليسـ  د.ب.أ: حقق فيلم «هاري بوتر واألقداس املهلكة» 
اجلزء األول، جناحا ساحرا مجددا واحتفظ بالصدارة في شباك تذاكر 
دور العرض األميركية مطلع هذا األسبوع، حسب إحصائيات صناعة 

السينما التي أعلنت أمس األحد.
  وبلغــــت مبيعات تذاكر الفيلم، الســــابع في سلســــلة أفالم هاري 
بوتر، ٥٠٫٣ مليون دوالر خالل عطلة نهاية االســــبوع املمتدة بسبب 
عيد الشكر. وكان الفيلم قد حقق األسبوع املاضي إيرادات بلغت ٣٣٠ 
مليون دوالر على مســــتوى العالم، من بينها مبيعات قياسية (١٢٥٫١ 

مليون دوالر) في شباك التذاكر األميركي. 

 لقطة من فيلم هاري بوتر األخير 

 شعبوال: «منتخبتش
  علشان صحيت متأخر»! 

 قيدها بالحبال وحرقها بالنار حتى الموت 

 قتل ابنته ألنها تحب أمها أكثر منه 

أغنية للرئيس محمد حسني مبارك 
لتأييده في االنتخابات الرئاسية 
املقبلة حتمل عنوان «مش هانتخب 
البرادعي» ويقول ضمن كلمات 
االغنية انه سيرشح جمال مبارك 
جنل الرئيس في حالة عدم خوض 

الرئيس االنتخابات. 

 أكد املطرب الشعبي شعبان 
عبدالرحيم، انه لم يذهب لالدالء 
انتخابات مجلس  فــــي  بصوته 
الشعب،  وقال «مصحتش بدري 
علشان أروح االنتخابات، وكنت 
ناوي أروح أعطي صوتي ألحد 
املرشــــحني، لكني قولــــت بيني 
وبني نفســــي لو صحيت بدري 
هــــروح االنتخابــــات». وأضاف 
انه كان سيعطي صوته ملرشح 
احلزب الوطني، رغم أنه ال يعرف 
أسماءهم بالتحديد، لكنه يثق في 
احلزب الوطني، ويرى انه األجدر 

بالفوز مبقاعد مجلس الشعب.
  ونفى شعبان غناءه لصالح 
أحد املرشــــحني، مؤكدا ان األمر 
اقتصر فقط على حضور جلسة 
ملساندة مرشح احلزب الوطني، 
على مقعد الفئات بدائرة الشرابية 

والزاوية احلمراء.
  وأوضح شعبان انه غنى فقط 

 القاهرة: قتل ســــائق مصري ابنته بعد أن قيدها باحلبال وعذبها 
بالنــــار في قدميها وضربها حتى املوت، اعتقــــادا منه أنها حتب أمها 
أكثر منه، كما أنه شــــك في أنها استولت على مبلغ أربعة آالف جنيه 

واعطتها لها.
  وقالت صحيفة «املصري اليوم» امس: إن املتهم، ٣٧ عاما، من مركز 
طما مبحافظة سوهاج، جنوب مصر، اعترف بقتل ابنته الكبرى هدى 
محمد أبو العال «١٢ سنة»، تلميذة في الصف األول اإلعدادي ألنها كانت 
حتب أمها أكثر منه، وتتردد عليها أثناء غيابه في العمل دون إذن منه، 
وأنه شك في أنها استولت على مبلغ أربعة آالف جنيه كانت في املنزل 
وأعطتها لها، وعندما طلب منها إعادة املبلغ أصيبت الطفلة بحالة من 
اخلوف والفزع. وأكدت له عدم سرقتها أي مبالغ مالية فعاقبها األب 
بتوثيقها باحلبال من قدميها ويديها أمام شقيقتها «نانسي ٨ سنوات» 
وعذبها بكيها بالنار في القدمني وضربها في مختلف أنحاء جســــدها 
حتى فارقت احلياة، بعدها سكب املتهم املياه عليها ووضع «البصل» 
على أنفها ظنا منه أنها في حالة إغماء، لكنها فارقت احلياة فجلس إلى 

جوارها يبكي ال يدري ماذا يفعل بعد أن هدم أسرته بيديه.
  وأضــــاف املتهم أنه لم يكن يقصد قتلها، إمنــــا كان يريد فقط أن 
يؤدبهــــا، وكلما خرج من القرية ومر أمام املكان الذي دفن فيه جثتها 

أسفل كوبري في مدخل القرية، يشعر بأنها تناديه وتعاتبه. 

 شعبان عبدالرحيم 

 ٥٠ ٪ من دخل
  المواطن السعودي

  على االتصاالت الهاتفية
 الريـــاض ـ يو.بي.آي: دعا 
عضـــو في مجلس الشـــورى 
النقـــل  الســـعودي جلنـــة 
واالتصاالت في املجلس ووزارة 
االتصاالت وتقنية املعلومات إلى 
التدخل في ارتفاع قيمة املكاملات 
والرسائل املتنقلة مشيرا إلى 
أن االتصـــاالت تكلف املواطن 

شهريا ٥٠ ٪ من دخله.
بـــن عبداهللا    وقـــال حمد 
القاضـــي حســـب صحيفـــة 
«االقتصادية» امس «لقد الحظت 
أن اللجنة لم تتناول أمرا يهم 
املواطنـــني ويرهـــق جيوبهم 
وقلوبهم وهـــو ارتفاع تكلفة 
قيمة املكاملات وبقية اخلدمات 

في الهاتف املتنقل». 

 ممثالت عربيات يحملن الجنسية السعودية.. زوراً وبهتاناً! 
وثقتنا بأنها لم تســــع إطالقا إلى 
تسويق نفسها بهذا الشكل، وبأن 
اخلطأ هو خطأ اإلعالميني املصريني 
أنفسهم، إال أنه كان املنتظر منها 
في ذلك الوقــــت أن حترص على 
التي  تصحيح املعلومة اخلاطئة 
وقــــع فيها اإلعــــالم املصري. إن 
قضيتنا ليســــت في اجلنســــية 
الســــعودية في حد ذاتها، بل في 
إنكار املمثلة جلنسيتها األصلية 
واالدعاء بأنها حتمل جنسية أخرى، 
فاعتراضنا سيكون بالقدر نفسه 
حني تأتي ممثلة لبنانية وتدعي 
بأنهــــا مصرية، والعكــــس. فما 
الغرض من هذا التمويه واخلداع؟ 
األكيد أن هناك مآرب أخرى. وهنا 
يكمن تساؤلنا األساسي: ما الذي 
ســــتجنيه املمثلة حــــني تلتصق 

بجنسية أخرى؟  

وسطنا «الفني واإلعالمي» وحتديدا 
مع املمثالت العربيات املشاركات في 
األعمال السعودية، حيث ال نزال 
نقرأ بــــني احلني واآلخر تصاريح 
ولقاءات صحافية ملمثالت عربيات 
مغمورات يعلن من خاللها أنهن 

سعوديات أصال وفصال.
  وآخر ما ورد في هذا االجتاه لقاء 
أجرته إحدى الصحف اإللكترونية 
العربية الشــــهيرة مــــع «ممثلة» 
اللقاء  مبتدئة حتدثت في سياق 
بأنها «ســــعودية» رغم أن جميع 
من في الوســــط الفني السعودي 
يعلم بأنها ممثلة مغربية اجلنسية 
كانت تعمل مضيفة للطيران قبل 
أن جتــــرب حظهــــا بالتمثيل في 
الدراما السعودية. وليتها ظهرت 
في اللقاء بشكل الئق ومحترم بل 
كانت صورها «جريئة وسيئة» وال 

 الريــــاض ـ وكاالت: نشــــرت 
صحيفة الرياض السعودية تقريرا 
عن بعض املمثالت العربيات الالتي 
يدعــــني انهن يحملن اجلنســــية 
الســــعودية وقال كاتب التقرير: 
من الطبيعــــي أن تتمنى وحتلم 
بأنك تنتمي جلنسية بلد «معني» 
وحتمل جواز سفر صريحا يسمح 
لك بدخوله والسفر منه في أي وقت 
تشاء ودون تصاريح وتأشيرات 
أو إقامات مؤقتــــة.. لكن املخجل 
واملخزي أن تتبرأ من جنســــيتك 
األصليــــة وتعلن و«تكذب» بأنك 
تنتمي لبلد آخر من أجل أن تسلط 
عليك األضواء في فترة معينة.. 
واألســــوأ من ذلك كله أن تستغل 
تلك اجلنســــية «املزورة» بشكل 
غير الئق ومعيب! «سعودية.. أل 
مو سعودية» ملخص ملا يدور في 

التمثيل لتســــويق أنفسهن وأكل 
العيش على حســــاب املشاهدين 
ويسعني لتسويق أنفسهن بربط 
اسمهن باسم «السعودية». ورمبا 
يكون ذلك من غير قصد من املمثلة 
حيــــث يعتقد من يراها تعمل في 
السعودية سنوات طويلة أنها من 
بنات هذا البلد، ومثال ذلك ما قام 
به اإلعالم املصري قبل ســــنوات 
فــــي التقارير التي نشــــرها عن 
مسلســــل «رجل غني فقير جدا» 
حملمد صبحي، حني وصف املمثلة 
أمل حسني املشــــاركة في بطولة 
املسلسل بأنها «سعودية» وهي 
في احلقيقة «فلسطينية» حتمل 
اجلواز األردنــــي، ورغم تقديرنا 
ملكانة املمثلة أمل حسني واعتزازنا 
مبوهبتهــــا وبتاريخهــــا اجلميل 
الدراما السعودية،  واملشرف في 

تشــــرف أي فتاة من أي جنسية، 
فقد ظهرت بلباس فاتن وشبه عار 
وبشــــكل ال يليق مبمثلة تناقش 
الســــعودي عبر  قضايا املجتمع 

املسلسالت. 
  ليــــس مــــن املعقــــول أن كل 
ممثلة أجــــادت اللهجة اخلليجية 
والسعودية حتديدا وشاركت في 
عدد من األعمال الدرامية السعودية 
والتي ال تتجاوز أصابع اليد الواحدة 
أن تقبل على نفسها بالظهور أمام 
املأل مبظهر الكاذبة واملزورة.. لكن 
يبدو أن االدعاء بأنها «سعودية» هو 
جزء من اللعبة ووسيلة لتحقيق 
الشهرة السريعة، ذلك ألن اجلمهور 
سيقبل حتما على مشاهدة أي فتاة 
تكسر قيود مجتمعها احملافظ مهما 
كانت جنسيتها.لألسف أن هناك 
ممثالت غير موهوبات امتهن مهنة 

 صادق قاسم 

 العودة: قوة وعزيمة اإليمان عند العرب
  جعلتهم يسمون بأنفسهم عن األخذ بالثأر 

سواء في مسألة الدم أو سفك الدماء ومقاربة 
الفساد، وهذه قضية في غاية اخلطورة خاصة 
ان اجلهات القبلية حتمي من يستجير بها حتى 
ولو كان ظاملا فضال عن اجلانب املعنوي اخلطير 
في عملية الثأر وما يصاحبها من عناد وإصرار، 
وقد تؤثر البيئة العربية في مسألة الثأر نظرا 
ألن هذا جزء من كينونة العربي واإلنسان على 
وجه العموم إن قتل احدهم قريبه فال يقبل بأن 
يعزى فيه، خاصة لو قتل في حالة شرف ودفاع 
عن القبيلة»، وأضــــاف العودة فقال: «ولدينا 
في اإلسالم قوله تعالى: (وإن عاقبتم فعاقبوا 
مبثل ما عوقبتم به) وقوله: (وملن صبر وغفر 
إن ذلك ملن عزم األمور) والرسول ژ عفا عن 
كفار قريش وقال لهم: «اذهبوا فأنتم الطلقاء» 
بل يوسف ژ اعتدى عليه إخوته ولكنه قال 
لهم: (ال تثريب عليكم اليوم)، واملسلم حينما 
يدعــــو إلى العفو والصفح فهــــو يتغلب على 
دوافعه القلبية، االنســــان واجلماعة بقدر ما 
يكون عندهم من الرقي والتسامح يكون لديهم 
قوة اإلميان، فالعرب ملا قوي اميانهم استطاعوا 

أن يتمردوا على الثأر. 

أن املرأة تســــاهم في عمليات الثأر فقد تقص 
شعرها، وأحيانا لو كانت عملية الثأر بني أهلها 
وزوجها فقد تنحاز ألهل زوجها وتكون جزءا من 
القبيلة من خالل النياحة على امليت والتذكير 
بالثــــأر وهذا من عيــــوب القبلية، فنالحظ أن 
الثأر ليس هامشيا وال جانبيا بل هو جزء من 
حياتنا، فهو ثارات في العقل العربي وقد تلبس 

 الرياض: وكاالت  بني د.سلمان بن فهد العودة 
املشــــرف العام على مؤسسة «اإلسالم اليوم» 
مفهوم الثأر فقال: «مفهوم الثأر هو طلب الدم 
عند العرب» أي أن له قتيال وهي عادة عربية، 
ولم أجد مفهوم الثأر متعاطيا في القرآن الكرمي 
أو السنة النبوية سوى ما قيل في هذا الدعاء: 
«واجعل ثأرنا على من ظلمنا» وهو حديث في 
مجمله حسن، وفي احلديث: «واجعل ثأرنا على 
من ظلمنا» نقض فكرة الثأر في اجلاهلية بحيث 
ال نعتدي وال نبغي في الثأر، وقد كان من عادات 
العربي في اجلاهلية أال يشرب اخلمر وال يستمتع 
بالنساء ويحلق رأسه حتى يأخذ بالثأر ممن 
قتل قريبه، فالثأر وكأنه كان دينا وله أنظمة 
معينة والثأر يتأثر منه القاتل وعشيرته فكما 
يقال: «اجلريرة تدرك العشيرة» مع أن في الشرع 
احلكيم قوله تعالى: (وال تزر وازرة وزر أخرى) 

ففي الشرع كل يتحمل وزره وخطأه.
  وأوضح العودة، بحسب جريدة «املدينة» 
الســــعودية، أن العادات متتد إلى القبيلة فهم 
يخططون للثأر وال يخضعون لنظام أو قانون 
معني، وقد كانوا يستعيبون الفدية كقولهم «اللنب 
بدل الدم» أي اإلبل فهذا يعتبر عارا لديهم، كما 

 د.سلمان العودة 

 «٣D» حفل زفاف األمير ويليام بتقنية 

أشياء يتمكن اجلميع من مشاهدتها 
علــــى الهواء.. وبصمــــة التقنية 
ثالثية األبعاد ٣D مازالت محدودة 

للغاية». 

ثالثية األبعاد، إال أن استخدام هذه 
التقنية يتطلب أجهزة تلفزيونات 
خاصة، األمر الذي دفع باملسؤولة 
للقول: «مســــؤوليتنا هي تقدمي 

 لندن ـ سي.إن.إن: من املتوقع 
استخدام التقنية الثالثية األبعاد 
فــــي البث املباشــــر حلفل زفاف 
األمير ويليام على خطيبته كيت 
ميدلتون، املقرر في ٢٩ ابريل العام 
املقبل، الذي أعلنته بريطانيا يوم 
عطلة رســــمية. ونقلت صحيفة 
«ديلي ميل» البريطانية أن قنوات 
تلفزة بريطانية وتشمل «سكاي» 
البريطانية «بي. وهيئة اإلذاعة 
بي.سي» و«فيرجني» قد ناقشت 
أخيرا إمكانية بث حي حلفل الزفاف 
من كاتدرائية «ويستمنستر» بتلك 

التقنية املتقدمة.
  وأكدت جانــــا بينيت، مديرة 
«بي.بي.سي» املرئية، االجتماع 
بعدد من شبكات التلفزة األخرى 
وإمكانية بث املناســــبة بالتقنية 

 األمير وليام وكيت 

 مواطن يفوز بجائزة 
المخترع العربي ٢٠١٠ 

 فاز املخترع الكويتي صادق قاسم 
في مســـابقة «جنوم العلوم» التي 
أقيمت في قطر بلقب املخترع العربي 
٢٠١٠ عن مشروعه «الكيميائي» وهو 
تطوير للطريقة التي كان يستخدمها 
العرب في حتويل املعادن الرخيصة 
الى ذهب وفضة، وذلك بحسب جريدة 

«اخلط األحمر» االلكترونية. 


