
 رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق 

 خووش حچي يا ألطاف اهللا
 عمدة ايطالي يشارك في جائزة يانصيب ويعد بتسديد ضرائب المواطنين 

اذا فاز بها.
  ـ ولو كان عمدة عربي وفاز بالجائزة.. لزادت الضرائب.

 جهات حكومية تشترط إرفاق «بصمة» الحضور في تقارير الموظفين السنوية.
  ـ اهللا يهديكم أنتم بتسوون صحيفة سوابق واال تقرير تقييم للموظف. 

 أبواللطف  واحد

 البقاء هللا 
 نـادر عبداهللا محمد أمني عبدالرحيمـ  ٥٦ عاماـ  الرجال: 
العديلية ـ ق ٣ ـ ش ٣٠ متفرع من شارع عيسى 
عبدالرحمن العسعوسي ـ م ١٣ ـ ت: ٢٢٥١٢٣٤٧ ـ 
النساء: ضاحية عبداهللا السالمـ  ق ٢ـ  شارع معن 

بن زائدة ـ ج ٢٣ ـ م ١٧ ـ ت: ٢٢٥٧١٣٦٧.
  راشد عبداهللا راشد الهنيديـ  ٨٥ عاماـ  الرجال: النزهة 
ـ ق ٣ ـ ش ٣١ ـ م ٣٠ ـ ديـــوان الهنيـــدي ـ ت: 
٢٢٥٦١٥١٩ـ  ٩٠٩٧٩٩٩٧ـ  النســـاء: النزهةـ  ق ٣ـ  
ش ٣١ـ  م ٣٠ الباب اخللفي للمنزلـ  ت: ٢٢٥٦٢٦٢٤ 

ـ ٦٦٦٨٧٨٦٢.
  عبدالرحمن حسني غلوم تقيـ  ٧٠ عاماـ  الرجال: حسينية 
اإلمام املهديـ  الرقعيـ  ت: ٩٧٥٣٥٥٥٩ـ  ٩٧٨٤١٣٣٢ 
ـ النســـاء بيان ـ ق ٧ ـ ج ٩ ـ الشارع األول ـ م ١٥ 

ـ ت: ٩٩٧١٥١٥٠.
  علي حمود علي الشراكي اخلالديـ  ٥٨ عاماـ  جابر العلي 
ـ ق ٢ ـ ش ٦ ـ م ٥ ـ ت: ٦٧٧١١٤٢٢ ـ ٦٦٠٢٢٢٨٢ ـ 

الدفن التاسعة صباحا مبقبرة صبحان.
  حامد جزاع قنيفذ الظفيريـ  ٧١ عاماـ  اجلهراءـ  الواحةـ  

ق٣ ـ ش٥ ـ م٢٨٠ ـ ت: ٦٥٦٦٦٠٩٠ ـ ٩٧١٩٩٩١٩. 

 منظمة حقوقية سعودية تعتبر 
قيادة السيارة «حق مشروع للمرأة»

  
  الرياضـ  يو.بي.آي: كشف د.حسني الشريف مشرف 
جمعية حقوق اإلنســـان في مكة املكرمة أن اجلمعية 
تعتبر قيادة الســـيارة «حق مشـــروع للمرأة». وقال 
الشريف لصحيفة «شمس» الســـعودية امس بشأن 
موقف اجلمعية فيما لو تقدمت امرأة مطالبة بحقها في 
قيادة السيارة قال إن اجلمعية تعتبر أن القيادة «حق 
مشروع للمرأة. وأضاف من واجب اجلميع أن يسعى 
لتفعيل هذا احلق عبر تهيئة الظروف املناسبة واملالئمة 
التي ال تخالف أحكام الشريعة اإلسالمية» لكنه استدرك 
«يجب أوال أن نعترف بهذا احلق ثم بعد ذلك ننظر في 

آلية تطبيقه وشروطه وتوقيته املالئم».
  وقال «ان اجلمعية تلقت شكاوى ضد أمراء ووزراء» 
رافضا اإلفصاح عن طبيعة هذه الشكاوى «نظرا إلى 
أنها تظل شكاوى خاصة ال ميكن اإلعالن عنها «نافيا» 

وجود أي خطوط حمراء تعوق عمل اجلمعية».
  وتأسف مشرف اجلمعية في منطقة مكة من وصف 
كثيرين ألعضاء اجلمعية بأنهم «سعاة بريد»، معتبرا أن 
هذا الوصف «غير منصف وال يصدر إال ممن يجهل طبيعة 

عمل اجلمعية ولذلك يخرجون بهذا التصور». 

 مقاالت الزمالء 
كتاب الصفحة 

األخيرة
  ص٥٤

  
  صفحة آراء

  ص٣٧
  

  الصفحة األمنية
  ص١٢ 

 مواقيت الصالة 

 ٥٫١٠ الفجر 
 ٦٫٣٥  الشروق 

 ١١٫٤٣ الظهر 
 ٢٫٣٣ العصر 

 ٤٫٥٢ المغرب 
 ٦٫١٤ العشاء 

 قطر تطلق إذاعة بالفرنسية
  بالتعاون مع إذاعة فرنسا الدولية

  
  الدوحة ـ أ.ف.پ: تطلق قطر اعتبارا من السبت 
المقبل اذاعة باللغة الفرنســـية بالتعاون مع اذاعة 
فرنسا الدولية، وهي اول اذاعة خليجية تبث بهذه 
اللغة على مدار الساعة، بحسبما افادت وكالة االنباء 

القطرية.
  وذكـرت الـوكالـة ان «الـمؤسـسـة القـطـرية لالعالم 
تطلق اذاعـة اوريكــس اف ام باللــغة الفرنسـية في 
اطار تطـوير الـخدمات االذاعية االجنـبية التـابعة الذاعة 

قطر، يـوم السبـت المقبل» فــي ١٨ ديسمبر.
  ويتزامن اطـالق االذاعة مــــع احتفـاالت اليـوم 
الوطــنـــي فـــي قطـــر، علـــى ان تكون الوســـيلة 
االعالمية الجديدة «جســـرا للتواصل بين الثقافات 

المختلفة».
  وبحسب الوكالة، ستبث هذه االذاعة على موجة 
٩٤٫٠٠ اف ام وهي «ثمرة تعاون بين المؤسسة القطرية 
لالعالم واذاعة فرنسا الدولية، وتعد في مقدمة االذاعات 

التي تبث باللغة الفرنسية في المنطقة».
  وتبث اذاعة قطر منذ العام ١٩٨٣ خدمة بالفرنسية 

لمدة ثالث ساعات يوميا فقط.
 


