
 عمانـ  يو.بي.آي: انتقد املراقب 
العام جلماعة االخوان املسلمني 
فــــي األردن همام ســــعيد امس 
مشاركة األردن في اطفاء حريق 
جبل الكرمل الذي اندلع االسبوع 
املاضي في شمال اسرائيل وأسفر 
عن مقتل ٤٢ شخصا واتى على 
الدومنــــات والتهم ماليني  االف 
االشجار املعمرة. ونقل بيان نشر 
على املوقع اإللكتروني للجماعة 
عن سعيد قوله ان «إرسال أبنائنا 
من إطفائي األردن لنجدة الكيان 
الصهيوني وإطفاء حرائقه يخدم 
ذلك الكيان احملتل..كنا نتمنى أن 

يحرق االطفائيون ما تبقى هناك الن االحتالل يجب أال تقدم له اإلعانة.. 
فمســــاعدته خذالن للمقاومني». وارســــل األردن يوم اخلميس املاضي 
ثالث ســــيارات اطفاء اســــتجابة لطلب احلكومة اإلسرائيلية املساعدة 
في إخماد احلريق الهائل الــــذي اندلع في غابة جبل الكرمل قرب حيفا 
شمال إسرائيل. ومتت السيطرة على احلريق يوم االثنني بفضل جهود 
ومســــاعدات دولية فيما قدمت احلكومة اإلسرائيلية الشكر للدول التي 

ساهمت في اخماد احلريق مبا فيها األردن. 

 الرياضـ  د.ب.أ: اصدر قاض سعودي حكما بديال عن مواطن سعودي 
بقيامه برفع االذان ملدة شــــهر بأحد املساجد اضافة الى حفظ جزء من 
القــــرآن الكرمي. وذكرت صحيفة «الرياض» امس ان هذا املواطن كان قد 
اتهم بالتســــتر على قضية ســــرقة ومت اخذ التعهد عليه بأنه في حالة 
عدم تنفيذه احلكم خالل شهر تستبدل االحكام البديلة باجللد. وعلقت 
الصحيفة على احلكم بالقول ان هذا احلكم من اجنح االساليب البديلة 
التي يعمد اليها كثير من القضاة في كثير من احكامهم عندما يجدون ان 

هناك مجاال للمخطئ في العودة ليكون عضوا صاحلا في املجتمع. 

 رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق 

 خووش حچي يا ألطاف اهللا
 إطالق الشبكة العربية للبحث العلمي والتعليم من مقر الجامعة العربية.

  ـ من اآلن انسوا «الشبكة» ألنها ستكون خارج الخدمة!
 مستوصف واحد في منطقة سعد العبداهللا.

  ـ يعني ما يصير أهالي المنطقة يمرضون بنفس الوقت وإال كيفهم!
 أبواللطف  واحد 

 مواقيت الصالة 

 ٥٫٠٦  الفجر 
 ٦٫٣٠ الشروق 

 ١١٫٤٠ الظهر 
 ٢٫٣١ العصر 

 ٤٫٥٠ المغرب 
 ٦٫١٢ العشاء 

 السعودية تطلق سيارتها الثانية «أصيلة» بعد «غزال»

 الرياضـ  يو.بي.آي: دشنت مدينة امللك 
عبدالعزيز للعلوم والتقنية صناعتها لسيارة 
سعودية ١٠٠٪ من فئة سيدان أطلقت عليها 
اســـم «أصيلة» ضمن جناحهـــا حاليا في 
معرض الرياض للســـيارات ٢٠١٠ وحتمل 
السيارة شعار «مهر» وتطمح مدينة امللك 
عبدالعزيز للعلوم والتقنية أن تكون نواة 
لعالمة جتارية خاصة بســـيارات جديدة 
تصنع في اململكة. وذكـــرت وكالة األنباء 

السيارة (أصيلة)  أن  الرسمية  السعودية 
التي قام بتصميمهـــا وتنفيذها البرنامج 
الوطني لتقنية السيارات باملدينة تعد أحد 
أهم مخرجـــات برنامج نقل تقنية تصميم 
وتطوير السيارات حيث تتمتع هذه السيارة 
مبزايا عدة أبرزها قيمتها االقتصادية التي 
ال تتجاوز ٥٠ ألـــف ريال (١٣٫٣ ألف دوالر 
أميركي) ومحركهـــا االقتصادي. وأضافت 
أن (أصيلة) جذبـــت انتباه زوار املعرض 

بتصميمها وقدراتها والكفاءات السعودية 
العاملة عليها من الباحثني واملهندسني ومن 
املتوقع أن تبلغ التكاليف التقديرية خلط 
إنتاج طاقته من ألفني إلى خمسة آالف سيارة 

في السنة الواحدة ٦٠ مليون ريال.
  وكانت السعودية أعلنت مؤخرا عن إنتاج 
أول سيارة وقام بتدشينها العاهل السعودي 
امللك عبداهللا بن عبدالعزيز وأطلق عليها 

اسم «غزال». 

 السيارة اجلديدة «أصيلة» ذات صناعة سعودية وفي اإلطار الشعار  اخلاص بها  

 «اإلخوان المسلمون» ينتقدون مشاركة 
األردن في إطفاء حرائق جبل الكرمل

 األذان بدل الجلد عقوبة التستر على قضية سرقة

 جانب من إطفاء احلرائق في إسرائيل 

 مزنة ناصر فهيد الفراج الظفيري ،زوجة عبداهللا حمد 
النجديـ  ٦١ عاماـ  صباح السالمـ  ق٨ـ  ش١ 

ـ ج٣ ـ م١٥ ـ ت: ٩٩٧٥١١٣١ ـ ٩٧٦٥٤٣١٧.
  فيصل عبداللطيف عبداهللا املريـ  ٤١ عاماـ  الرجال: 
جنوب الســـرة ـ الزهـــراء ـ ق١ ـ ش١٢٢ ـ 
مسجد اإلمام محمد الباقرـ  ت: ٩٩٠٤٣٩٥٧، 
النســـاء: األندلس ـ ق١٠ ـ ش٥ ـ م١١٥ ـ ت: 

.٦٦١٤٩٥٤٧
  هيا فالح الشالحي الرشيديـ  ٧٩ عاماـ  الرابيةـ  ق١ 

ـ ش٣٤ ـ م٢ ـ ت: ٦٦٦٠١١٦٥ ـ ٦٦٧٨٧٨١١.
  رضا حسن عبداحلسني ماتقيـ  ٧٠ عاماـ  الرجال: 
شـــرق ـ حســـينية معرفي القدمية ـ ت: 
٦٦٥١٥٩٩٩، النســـاء: بيـــان ـ ق٥ ـ ش٥ ـ 

م٣٤٠.
  دالل عبدالرحمـن هالل السـويدان ،أرملة محمد 
ناصـــر عبــداهللا الهــــوميـــل ـ ٧٥ عاما ـ 
الرجـــال: جابر العلي ـ ق٢ ـ ش٢٩ ـ م٥٢ ـ 
ت: ٩٩٠٣٩٢٣٥ـ  ٢٢٥٤٥٥١١، النساء: الفيحاء 
ـ ق٨ ـ ش٨٥ ـ م١١ ـ 

ت: ٩٧٣٩٧٩٦٣.
  محمد سـامي سـليمان 
العلي السالمـ  ١٧ عاما 
ـ الرجال: الشاميةـ  
ق٩ـ  شارع وهرانـ  
م٢٠ـ  ديوان السالم 
 ،٢٤٨٣٧٤٠٠ ت:  ـ 
النساء: املنصورية 
ـ ق٢ـ  ش٢٥ـ  م٢٠ـ  

ت: ٢٢٥٢٧٧٤٣.
  متعـب سـحيم غـازي 
البصمـان ـ ٣٢ عاما ـ 
الرجال: الرابيةـ  ق١ 
ـ ش٣٣ ـ م١١ ـ ت: 
٦٦٠٨٨٢٨١، النساء: 
ـ  ـ ق٨  الفـــردوس 
ـ  م١٤  ـ  ج٤  ـ  ش١ 

ت: ٩٧٨٧٢٨٧٨.
  علي محمد سليمان عوض 
املطيري ـ ٤٧ عاما ـ 
الرابيةـ  ق٤ـ  شارع 
عبـــداهللا محمـــد 
اخلالديـ  ج٦ـ  م٣٩ 
ـ   ٦٦١٣٩٩٥٥ ت:  ـ 

.٩٤٩٤٦١٣٢
عبداحملسـن    فاطمـة 
إبراهــيم البابطني، أرملة 
إبراهيم عبدالعزيز 
الرميـــح ـ ٨٧ عاما ـ 
الرجال: النزهةـ  ق٢ 
ـ ش٢٣ ـ م٣٧ ـ منزل 
املرحـــوم ناصــــر 
عبـدالعزيز الرمـــيح 
 ،٢٢٥٤٠٠٠١ ت:  ـ 
النساء: النزهة ـ ق٢ 
ـ ش٢٧ ـ م٥ ـ الدفن 

التاسعة صباحا.
  عبداللطيـف عبـداهللا 
 ٧٤ ـ  الـوزان  العلـي 
الرجـــال:  ـ  عامـــا 
الفيحاءـ  ق٤ـ  شارع 
املزيني  عبدالعزيز 
ـ  الوزان  ـ ديـــوان 
ـ   ٢٢٥٤٤٥٥٣ ت: 
٢٢٥٢٣٧٥٥، النساء: 
اليرموك ـ ق١ ـ ش١ 
ت:  ـ  م٢٠  ـ  ج١  ـ 
ـ الدفن   ٩٩٧٨٧٤٤٤

التاسعة صباحا.
  راجـح سـعود سـويد 
عميـر العجمـي ـ ٥٢ 
عامـــا ـ الرقة ـ ق٧ 
م١٨١  ـ  األول  ـ ش 
ـ   ٩٩٠٣١٣٨٤ ت:  ـ 
الدفن  ـ   ٢٣٩٤٨٢٨١
بعد صالة العصر 

مبقبرة صبحان.
  صقر شافي فرج اخلشاب 
ـ ٥٩ عاماـ  العمرية 
ـ  ـ م٩  ـ ق٣ ـ ش٤ 

ت: ٩٩٧٧٧٠٤٦. 

 البقاء هللا 

 مقاالت الزمالء كتّاب الصفحة األخيرة  ص٤٢  صفحة آراء  ص١٩  الصفحة األمنية  ص١٢ 


