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51 أبوظبيـ  د.ب.أ: أعلنت شرطة ابوظبي االماراتية االثنني انها ضبطت 20 مركبة خالل الشهر املاضي 
كانت تسير بسرعات جنونية جتاوزت 200 كيلومتر/ساعة.

وقال املقدم محمد احمد املزروعي، رئيس قسم مرور الطرق اخلارجية، بالشرطة إن أجهزة الرادار 
رصدت مركبات بلغت سرعاتها 259 كيلومترا و250 كيلومترا و232 كيلومترا و227 كيلومترا و225 

كيلومترا و223 كيلومترا مما شكل خطرا بالغا على كافة مستخدمي الطرق.
وأضاف أن الشرطة أعطت مخالفات لقائدي املركبات الذين يتجاوزون السرعات القانونية بحجز 

مركباتهم ملدة شهر وتسجيل 12 نقطة مرورية بحق السائق باالضافة الى الغرامة املالية.

20 مركبة تجاوزت الـ 200 كيلومتر في أبوظبي

تظاهرة لنشطاء حقوق انسان احتجاجا على احلكم بإعدام االيرانية رجماً وتبدو دمية محاطة باحلجارة

يــــزل  عواصــــم وكاالت: ال 
مصير االيرانية سكينة محمدي 
اشتياني احملكومة باالعدام رجما 

معلقا.
ففي وقت اكد وزير اخلارجية 
االيطالي فرانكو فراتيني ومحامي 
املعتقلة جافيد هوتان كيان ان 
السلطات في طهران لم تتخذ اي 
قرار حول احلكم حتدث جنلها 
عن احتمال اعدامها بعد رمضان 
داعيا الى مواصلة احلملة الدولية 

لصالح والدته.
فقد اعلــــن وزير اخلارجية 
االيطالي فرانكو فراتيني أن »اي 
قرار لم يتخذ بعد« في طهران 
بشــــأن مصير سكينة محمدي 

اشتياني.
وقال في تصريح متلفز »لقد 
التقى ســــفيرنا مسؤولني في 
طهران وأعلموه بأنه لم يتخذ 
بعد أي قرار«، وأضاف »لن تنفذ 
عقوبة الرجم اآلن«، نافيا بذلك 
ما تــــردد حول فرضية تطبيق 
يــــوم اجلمعة املقبل،  العقوبة 
املوافق أول أو ثاني أيام العيد. 
فيما أعلنت طهران اليوم انه يجب 
على الدول االجنبية اال تتدخل 
في النظــــام القضائي االيراني 
وان تتوقف عن محاولة حتويل 
قضية امرأة حكم عليها بالرجم 
حتى املوت إلدانتها بالزنى الى 

قضية حلقوق اإلنسان.
وكان فراتينــــي أعــــرب في 
تصريحات صحافية قبل يومني 
عن اســــتعداده للقــــاء نظيره 
اإليراني منوچهــــر متكي على 
هامــــش أعمال اجلمعية العامة 
لألمم املتحدة في نيويورك في 
وقت الحق من الشهر اجلاري، 
بغية التطرق لقضية اشتياني 
باعتبارها فرصة الســــتئناف 

برنار هنــــري ليفي للدفاع عن 
سكينة جمعت االثنني مائة الف 

توقيع.
ويأمــــل صــــدور »موقــــف 
موحد« في نهاية االسبوع من 
االحتــــاد االوروبي لالفراج عن 

االيرانية.
كما نفــــى محمد مصطفائي 
وجود حكم جديد بحق سكينة 
يقضي بجلدها 99 جلدة اضافية 
بسبب نشر صورة يفترض انها 
لها ســــلمها الى صحيفة تاميز 

البريطانية.
واكد »لــــم تصدر اي ادانة« 
موضحا انه حصل على الصورة 
»من شخص جدير بالثقة« لم 

يكشف اسمه.
واكد انه قال لصحيفة »تاميز« 
التي اعتذرت اجلمعة من قرائها 

انها ليست »حتما لسكينة«.
وكان جنل اشتياني اعرب في 
وقت سابق االثنني عن تخوفه 
من تطبيق حكم االعدام رجما 
الصادر بحقها في ايران بعد عيد 
الفطر، وذلك في اتصال هاتفي 
بينــــه وبني الكاتب الفرنســــي 
برنار هنري ليفي امام وسائل 

االعالم.
 وقال الشاب سجاد محمدي 
اشتياني )22 عاما( انه لم يحصل 
علــــى اي معلومات جديدة عن 
التي  والدته منذ »االعترافات« 
التلفزيون  بهــــا وبثهــــا  ادلت 
االيراني في احلادي عشــــر من 
اغسطس املاضي والتي يعتبر 
محاموها انها انتزعت منها قسرا. 
يشار الى ان سكينة تبلغ الثالثة 
العمر وقد حكم  واالربعني من 
عليها باملــــوت رجما منذ العام 
2006 بعد ادانتها بالزنى وبالتآمر 

لقتل زوجها.

الغرب والسلطات  احلوار بني 
اإليرانية.

 بدوره، أكــــد جافيد هوتان 
كيان محامي اشتياني أنه ليس 
هناك أي دليل على موعد تنفيذ 
العقوبة، وقال إنه »ليس هناك 
في الوقــــت الراهــــن أي دليل 
يدعو إلى االفتراض بأن موعد 
تنفيذ العقوبة هو يوم اجلمعة« 
املقبل. وأوضح هوتان كيان في 
تصريح لوكالة )آكي( االيطالية 
لألنباء فــــي تعليق على حالة 
التأهب التي نسبت إلى كل من 
الفار  السابق  محامي اشتياني 
إلى النرويج محمد مصطفائي 
ومعه الفيلسوف الفرنسي برنار 
هنــــري ليفي »إن مصطفائي ال 
ميثل سكينة وال عائلتها، وليس 

لديه معهم أي اتصال«.
واعتبر احملامي هوتان كيان 

مستعد للذهاب الى طهران من 
اجل االفراج عن اشتياني.

وقال كوشــــنير في مؤمتر 
صحافي مشترك مع الفيلسوف 
الفرنســــي برنار هنري ليفي 
واحملامي السابق لاليرانية محمد 
مصطفائي الالجىء الى النرويج 
منذ بداية اغسطس »انها عقوبة 
وعمل ال يحتمالن، انها منتهى 
الهجميــــة وعودة الى العصور 
الوسطى«. واكد الوزير الفرنسي 
انه يجعل هذه القضية »حالة 
شخصية« واضاف »ان لزم االمر 
الذهاب الى طهران، فســــأذهب 

الى طهران«.
وعندما ســــئل ملعرفة ما اذا 
كان يتحدث عن امللف مع نظيره 
االيراني، اجاب كوشنير »عن هذا 

امللف بالتحديد، كال«.
وقال ان العريضة التي اطلقها 

أن ما يدلــــي به مصطفائي إلى 
الصحافة الدولية من تصريحات 
»يحمل فــــي طياته خطر خلق 
سوء فهم ضار بحق سكينة«.

الى ذلك، اكد وزير اخلارجية 
انه  الفرنســــي برنار كوشنير 

السعودية تتهم جهات خارجية 
بتشويه صورتها بقضية »الخادمة والمسامير«

الرياضـ  العربية: اتهمت 
جهات رســــمية ســــعودية 
جهات خارجية في سريالنكا 
مبحاولة تشويه صورتها 
اتفاقياتها  والتأثير علــــى 
اخلارجيــــة لتنظــــم تدفق 
إلى  العمالــــة اخلارجيــــة 
أراضيها من خالل االتهامات 
التي وصفتها بغير املقبولة 
والالمنطقية، والتي زعمت 
فيها خادمة سريالنكية ان 
مواطنا سعوديا قام بغرس 
24 مسمارا في جسدها قبل 
أن يقوم بإعادتها إلى بالدها. 
وردت السفارة السعودية 
في ســــريالنكا على املزاعم 
التي روجتها وسائل اإلعالم 
الســــريالنكية، وطالبــــت 

اجلهات املعنية هناك بالتحقيق في األمر بشكل رسمي.
من جهته اتهم رئيس جلنة االستقدام بالغرفة التجارية السعودية 
سعد البداح جهات سريالنكية لم يسمها مبحاولة التأثير على االتفاقية 
اجلديدة، التي وقعتها السعودية مع اجلانب السريالنكي، لتنظيم استقدام 

العمالة السريالنكية للسعودية.
وأكد في حديثة لـ »العربية.نت« أن ما زعمته اخلادمة السريالنكية 
اريياواتــــي غير منطقي ومجرد مجموعة من األكاذيب وقال: »هناك من 
يريد أن يشــــغل الرأي العام العاملي.. وهنــــاك احتماالن لهذه االتهامات 
املغرضــــة: األول هو لضرب االتفاقية اجلديدة املوقعة بني الســــعودية 
وسريالنكا بخصوص وصول عمالتها للســــعودية، والثاني أن تكون 
من جهة معارضة لضرب اقتصاد سريالنكا«.. ويتابع: »ما وصلنا هو 
عبر وســــائل اإلعالم فقط.. بزعم أنها وسائل إعالم حرة وتناقل العالم 

اخلبر..ونحن رددنا عليهم عبر وسائل اإلعالم أيضا«.
وفند البداح ادعاءات اريياواتي قائال: »ما قالته اخلادمة غير منطقي 
ألســــباب كثيرة.. أولها أن من غير املعقــــول أن تذهب عاملة إلى املطار 
وتصل وتقابل زوجها هناك، كما ذكرت الصحف السريالنكية، ثم جتلس 

15 يوما وبعدها تذهب إلى 
املستشفى وهي تشتكي من 
حرارة ثم تقول لهم ان لديها 
مسامير في قدمها.. هذا يؤكد 

كذبهم.
والثاني أنه ال ميكن أن 
تتجاوز كاشف املعادن في 
املطارات وكل هذا احلديد في 
الثالثة  جسدها.. والنقطة 
كيف تعيش من في جسدها 
24 مسمارا طول هذه املدة 
وهي تســــير علــــى قدميها 
وكيف جلســــت فــــي بيتها 
لـ 15 يوما قبــــل أن تذهب 
إلى املستشفى.. فيما يؤكد 
األطباء أن املسامير تتسبب 
في تســــمم اجلسم بعد 24 
ساعة فما بالك بعد 15 يوما.. 
واألمر الرابع من هذا كله أن ما تقوله عن السبب وهو أنها طلبت راحة 
أمر غير معقول أبدا. لــــو قالت أنه اعتدى عليها أو أنها اغتصبت لكان 
األمر أكثر منطقية.. وخامسا أنها أجرت مخالصة ووقعت عليها مترجمة 

إلى اللغة السريالنكية في مكتب العمل.
واألمر األهم أنه أجري لها فحص طبي في 2010/8/5 يؤكد أنها سليمة 
وهناك وصفة طبية تؤكد أنها مصابة بالصدفية.. وهو سبب تسفيرها.. 
والبرهان السادس هو أن الكفيل الذي تتهمه بكل هذا مريض في عضلة 
القلب ولديه تقرير أنه ال يعمل ســــوى 25% من قلبه ولهذا ال يستطيع 

أن يقوم بكل هذا«.
وأضاف »من غير املعقول طبيا أن تظل املسامير في جسد اخلادمة كل 
هذه املدة دون أن تصاب بالتسمم«، وشدد البداح على أنهم لن يتخذوا 
أي إجراء رسمي إال بعد حترك اجلهات السريالنكية رسميا. وقال »طاملا 
لم يصلنا شــــيء رســــمي فلن نتحرك.. ننتظر أن يصدر رد رسمي من 
احلكومة الســــريالنكية وعندها سنحضر العاملة ونحولها للشرع مع 
الكفيل ويســــتعان بالطب الشرعي للتحقيق في األمر وإذا ثبت لها حق 

ستأخذه حسب ما ينص عليه الشرع«.

سكينة محمدي

نجل اإليرانية المحكومة بالرجم: سيعدمونها في العيد
وإيران تقول للعالم: ال تجعلوها قضية حقوق إنسان

الوليد بن طالل: مسلسل »هوامير الصحراء« 
األول في الخليج والعالم العربي

مشهد من مسلسل »هوامير الصحراء« 

االمير الوليد بن طالل

الوليد بن  اســـتقبل االمير 
طالل بن عبدالعزيز آل سعود 
رئيس مجلس ادارة شركة روتانا 
القابضة ابطال مسلسل »هوامير 
الصحراء« بعـــد حصوله على 
اعلى نسبة مشاهدة تفوق على 
اجلميع املسلسالت، وقام االمير 
ابطال املسلسل  الوليد بتهنئة 
علـــى جهودهم وعلـــى ادائهم 
املتميز، وقد حضر من منسوبي 
مسلســـل »هوامير الصحراء« 
كل من الفنـــان عبداهلل العامر 
والفنان ســـعد خضر والفنان 
محمد بخش والفنانة ميســـاء 
مغربي وزينة كرم، كما حضر 
اللقاء تركي الشبانة مدير عام 

قنوات روتانا.
واجرت مجموعة »ام.بي.سي« 
هـــذا االســـتفتاء في الســـوق 
السعودي وكان هناك ما يقارب 
الـ 100.000 صوت شـــارك في 
االستفتاء ومنه حصل مسلسل 
»هوامير الصحراء« على أعلى 
نسبة من االصوات املشاركة في 

هذا االستفتاء.

العاجل حيث يوجد  بالشـــفاء 
خارج البالد.

الشبانة قائال:  وعلق تركي 
نحن فخورون جدا بهذا االجناز 
حني اصبح مسلســـل هوامير 
اكثر املسلسالت  الصحراء من 
مشـــاهدة، وذلك ألنه مسلسل 
ســـعودي وقمنا بانتاجه على 
اعلى مســـتوى من اجلودة لذا 

تعلق املشاهد بهذا املسلسل.
الشـــبانة حول ما  واضاف 
نشرته بعض الصحف )التقرير 
الذي نشـــرته اجلزيـــرة( عن 
التقرير الســـري الذي يذكر ان 
شركات ابحاث وضعت بعض 
املسلســـالت في املراتب العشر 
االولى وان مشـــاهدة مسلسل 
هوامير الصحـــراء لم يحصل 
سوى على املراتب غير املتقدمة 
في نتائج دراســـة اخرى، قال: 
يؤسفني ان ســـوقنا االعالمي 
السعودي اليزال مليئا بشركات 
تدعي انها تقوم بدراسات علمية 
ومحايدة لكنها تعطي نتائجها 

حسبما يطلبه العميل.

وعلق االمير الوليد، بحسب 
جريدة »اجلزيرة« السعودية التي 
نقلت اخلبر، »نحن سعداء في 
روتانا بهذا االجناز، ونهنئ فريق 
العمل والقائمني على انتاج هذا 
العمل الناجح )هوامير الصحراء( 
االول في املشاهدة في اخلليج 

والعالم العربي«.
وفي مكاملة هاتفية، قام االمير 
وليد بالدعـــاء وبتقدمي خالص 
متنياته للفنـــان احمد الصالح 

لعبة أميركية تدعو لتطهير المدن من الملتحين 
واألعداء الجيشين اإليراني والسوري

تتويج 3 مسلمات على عرش الجمال 
بسويسرا يغضب حزبًا متطرفًا

الصقور تكره.. البريد

البريطانيون يخفون أموالهم من نسائهم

واشـــنطن ـ وكاالت: ظهرت 
في األســـواق األميركية لعبة 
جديدة تسمى »معركة قريبة: 
أول مـــن ُيقاتل« يقوم قانونها 
األول حتت شعار »اهدم مسجدا، 
اللعبة  واقتل مسلما« وتهدف 
لـ »تطهير املدن من املســـاجد 
واإلرهابيني وامللتحني واملشايخ 

وعلماء الدين«.
وبحسب جريدة »املصري 
اليـــوم« تقـــوم فكرتهـــا على 
ســـيناريو خيالي، يتم سرده 
قبل بداية اللعب ويأتي في هذا 
الســـيناريو ان رئيس الوزراء 
اللبناني مرض، ولذا فعليه ترك 
منصبه مؤقتا السترداد عافيته، 
وهو ما اعتبرته كل من »سورية« 
و»إيـــران« فرصة للســـيطرة 
على »لبنان« عن طريق تزويد 
اللبنانية،  اجلماعات املتشددة 
على حد وصف اللعبة، فقامت 

»الواليات املتحدة« بإرسال قوات 
»املارينز« الى لبنان، حيث تقوم، 
طوال اللعبة، مبحاربة القوات 

السورية واإليرانية.
وحسب وصف اللعبة، يقوم 
الالعب بدور اجلندي األميركي، 
ويواجه أربعة أنواع من األعداء 
يجب االنتصـــار عليهم، العدو 
األول هو »امليليشيات«، وهي 
مجموعة مـــن اجلنود القدامى 
في اجليش اللبناني تتعاون مع 
القوات السورية بقيادة »أكبر 
السابق في  السعود« الضابط 
اجليش، وتاجر السالح، والعدو 
الثاني هو »حركة عطاش« وهي 
حركـــة للمســـلمني املتطرفني، 
تدعمها ايران، ويقودها »طارق«، 
رجل الدين االسالمي الذي تظهره 
اللعبـــة على انـــه دمية في يد 

احلكومة االيرانية.

كالغاريـ  يو. بي. آ: توقفت خدمة توصيل البريد إلى نحو 150 
منزال في كندا بسبب سرب من الصقور يهاجم من يتوجه وبيده 

رسائل إلى حي بايفيو في مدينة كالغاري.
وأفادت املؤسسة الكندية لإلرسال ان قرار تعليق خدمة توصيل 
البريد إلى حي بايفيو اتخذ في 26 أغســـطس املاضي بعدما أفاد 
أحـــد العاملني مرارا وتكرارا بأن الطيـــور تهاجمه وتنقد الطرود 

والرسائل البريدية.
وقال املتحدث باســـم »كندا بوست« ان الطيور غالبا ما كانت 

تتمكن من اختراق اخلوذة التي يضعها املوظف على رأسه.
لكنها أكدت ان خدمة البريد ستستأنف في أقرب وقت ممكن.

وقال املتحدث باسم »كندا بوست« أندريان وولفرز« سنرسل 
موظفا لتوصيل البريد يرافقه مراقب وفي حال زاد اخلطر ستعلق 

اخلدمة من جديد متوقعا استئناف العمل يوم الثالثاء املقبل.

ـ يو.بي.آي: كشـــفت  لندن 
دراسة جديدة نشرتها صحيفة 
ديلي اكسبريس أمس أن واحدا 
مـــن بني كل 6 بريطانيني ميلك 
حسابا سريا أخفاه عن شريكة 
حياته ويحتوي على أكثر من 

2000 جنيه إسترليني.
ووجدت الدراسة ان نحو %15 
من البريطانيني لديهم مدخرات 
لم يبلغـــوا نصفهم اآلخر بها، 
حيث خبأ واحد من كل 20 منهم 
فيهـــا أكثر مـــن 10 آالف جنيه 

إسترليني.
وقالـــت ان ربـــع املدخرين 
البريطانيني ادعوا أن املال املودع 

بحســـابات ســـرية خصصوه 
لســـالمتهم فـــي حـــال انهيار 
عالقاتهم مع نصفهم اآلخر، في 
حني أعلن 18% منهم ان هذا املال 
أمر يخصهم وحدهم وال عالقة 
له بشريكات حياتهم. وأضافت 
الدراسة أن 20% من البريطانيني 
أكدوا أنهـــم يلجأون إلى إخفاء 
املـــال في حســـابات مصرفية 
سرية ألنه يجعلهم يشعرون 
مبزيد مـــن االســـتقاللية عن 
شريكات حياتهم، فيما اعترف 
10% منهم بأنهم وضعوا أموالهم 
في حسابات سرية كي ال تنفقه 

شريكات حياتهم.

اخلادمة التي ادعت غرس 24 مسماراً في جسدها

جنيـــڤـ  يو.بي.آي: وصلت املمثلـــة األميركية أنچلينا 
چولي إلى باكســـتان الثالثاء لالطالع عـــن قرب على آثار 
الفيضانات وإلقـــاء الضوء على ضرورة اســـتمرار تقدمي 
املساعدات للمنكوبني. وقالت املفوضية العليا لشؤون الالجئني 
التابعة لألم املتحدة إن چولي تقوم بالزيارة كمبعوث خاص 
للمفوضية وســـتزور املناطق املنكوبة وتلتقي األشخاص 

املسؤولني عن إغاثة الضحايا.
وهذه الزيارة هي الرابعة التي تقوم بها چولي إلى باكستان 
منذ تعيينها كمبعوث للمفوضية العليا لشـــؤون الالجئني 
العام 2001 وكانت چولي قد سجلت رسالة مصورة األسبوع 
املاضي تدعو فيهـــا إلى دعم أعمال اإلغاثة اإلنســـانية في 

باكستان.
وكانت الفيضانات التي اجتاحت باكستان أدت إلى مقتل 
نحو 1700 شـــخص وشردت املاليني وأصابت أكثر من %20 

من مناطق البالد.

أنچلينا چولي في باكستان 
اكتئاب ما بعد الوالدة يصيب الرجال

لندنـ  يو.بي.آي: يبدو ان النساء لسن الوحيدات اللواتي 
يصنب باكتئاب ما بعد الوالدة إذ تبني في دراســـة بريطانية 
ان رجـــال مـــن كل 5 يصاب بعوارض االكتئـــاب بعد والدة 

طفله األول.
وأفـــادت صحيفة »ديلي ميل« البريطانية ان بحثا موله 
مجلـــس األبحاث الطبي البريطاني أظهر انه مع بلوغ الولد 
األول سن 12 عاما يكون حوالي 21% من اآلباء قد عانوا أقله 

من نوبة واحدة من االكتئاب.
يشار إلى ان الباحثني راقبوا حوالي 87 ألف عائلة تلقت 
رعاية طبية خالل الفترة مـــن 2003 الى 2007 وحددوا من 
شخصت إصابته باالكتئاب ومن تناولوا أدوية مضادة لهذه 

احلالة.
وتبني انه بعد سنة واحدة من والدة الطفل األول أصيب 
3% من الرجال باالكتئاب ولكن هذه النسبة ارتفعت إلى %10 
عند بلوغ الطفل الرابعة من العمر و16% عند بلوغ 8 أعوام 

و21%  عندما يصبح الولد في عمر الـ 12.
وقال البروفيسور ستيف فيلد ان هذه النتائج »يجب أن 
تزيد من الوعي بالنسبة إلى اإلجهاد واملشاكل احملتملة التي 

يواجهها اآلباء أو الرجال الذين ينتظرون والدة أطفالهم«.

صحتك

تونس ـ العربية: أثار تتويج 3 فتيات مســــلمات، من تونس 
واملغرب وكوســــوڤو، من بني 12 مرشحة في مسابقة ملكة جمال 
مقاطعة نوشتال السويســــرية، حفيظة وغضب حزب »االحتاد 
الدميوقراطي للوسط« املتطرف، الذي طعن نائب رئيسه »إيفان 

بيران« في نتائج املسابقة، ورفض االعتراف بها.
وكان هذا احلزب اليميني قد بادر في وقت ســــابق إلى تأييد 
قرار حظر بناء املآذن في سويسرا، كما عرف بهجومه على اإلسالم 

واجلالية العربية املسلمة في هذا البلد.
وحازت التونسية راسية الصمعي )19 سنة( لقب ملكة جمال 
نوشتال، فيما حصلت املغربية هدى صابر )17 سنة(، والكوسوڤية 
جينيتا حسناج )19 سنة( على لقب الوصيفتني األولى والثانية. 
وأثار هذا اجلدل اســــتياء وخيبة أمل املتوجات، وفق ما أوردته 
صحيفة »لوماتان« السويسرية، حيث أعلنت التونسية راسية 
الصمعي املتوجة باللقب أن مســــألة الدين والعقيدة ال متت بأي 

صلة ملسابقة للجمال، كما أكدت أنها تطمح للعمل محامية.
أما الوصيفة الكوسوڤية، فقد أكدت ان الدين مسألة شخصية، 
وكل شخص له قيم وعقائد يؤمن بها، كما أعربت عن استيائها من 
إقحام مســــألة الدين والعقيدة واحلديث عن 3 مسلمات متوجات 
عوض احلديث عن 3 فتيات جميالت فزن بلقب اجلمال في نوشتال 

السويسرية.
أمــــا املغربية هدى صابر، ابنه مدينة الدار البيضاء، فقالت ان 
كونها مسلمة ال يتعارض مع مسألة التحرر في اللباس وطريقة 

العيش، على حد تعبيرها.


