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عبداهلل األحمد سعد العتيبي

زوجة املعارض الصيني حتمل صورته

)أ.ف.پ( السجن الذي يقبع بني قضبانه املنشق الصيني وفي اإلطار ليو تشياوبو  مظاهرات تأييد لفوز املعارض الصيني بنوبل

اعتقال عشرات المنشقين من أنصار ليو تشياوبو
و»غلوبال تايمز« الرسمية تؤكد: نوبل فقدت مصداقيتها

بكني ـ أ.ف.پ: أدانت الصحافة الصينية الرسمية 
امس منح ليو تشـــياوبو جائزة نوبل للسالم، فيما 
اعتقل منشقون كانوا يحتفلون مبنحه هذه اجلائزة، 

كما أكدت جمعية للدفاع عن حقوق اإلنسان.
وفيما رحبت منظمات الدفاع عن حقوق اإلنسان مبنح 
املثقف املسجون هذه اجلائزة، اعتقلت الشرطة عشرات 
من أنصار تشـــياوبو كانوا يحتفلون مساء اجلمعة 
مبنحه هذه اجلائزة، كما أكدت منظمة املدافعون عن 

حقوق اإلنسان في الصني ومقرها في هونغ كونغ.
وقالت املنظمة في بريـــد الكتروني »فيما اجتمع 
البعض في حلقات صغيرة لالحتفال بهذا احلدث املهم، 

اقتيد عشرات من أنصار ليو الى االعتقال«.
واعتبرت صحيفة غلوبال تاميز الرسمية ان جائزة 
نوبل »فقـــدت صدقيتها« وان جائزة نوبل للســـالم 
قد »حتولت الى أداة سياســـية في خدمة السياسات 

املعادية للصني«.
وجاء في مقالة نشـــرتها الصحيفة »مرة اخرى، 
أكدت جلنة نوبل غطرســـتها وأحكامها املسبقة ضد 
بلد أحرز تقدما ملحوظا في العقود الـ 3 االخيرة في 

املجالني االقتصادي واالجتماعي«.
وقد أشار كاتب االفتتاحية الى منح الزعيم الروحي 
للتيبت الداالي الما املتهم بالسعي الى االنفصال عن 

بكني جائزة نوبل للسالم في 1989.
وأضافت الصحيفة التابعة لصحيفة الشعب الناطقة 
باسم احلزب الشـــيوعي الصيني، ان »ايا من اللذين 
حازا اجلائزة ليس من الذين قدموا مساهمات من أجل 

السالم وازدهار الصني في العقود االخيرة«.
وليو تشياوبو الذي منح اجلمعة جائزة نوبل للسالم 
2010 ناشط صيني شهير، وأحد قادة املعارضة الصينية 

وهو مسجون بسبب قناعاته الدميوقراطية.
يبلغ تشـــياوبو 54 عامـــا وأصبـــح رمزا حلركة 
تيـــان امنـــني الدميوقراطية والعدو اللـــدود للنظام 

الشيوعي.

ردود األفعال تتواصل بعد فوز المعارض الصيني بنوبل للسالم

..وتهديدات صينية مباشرة للنرويج

الرياضـ  د.ب.أ: أعلن مصدر رسمي سعودي 
انه مت االنتهاء من العمل مبشروع جسر اجلمرات، 
والبالغـــة تكلفته أربعة مليـــارات ريال، ويقع 
بالقرب من مكة املكرمـــة، وذلك بتهيئة مهابط 

الطائرات وتكييف املمرات.
وأكد وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية 
د.حبيب زيـــن العابدين في تصريح نشـــرته 
صحيفة »الوطن« السعودية امس انتهاء العمل 
بجسر اجلمرات من خالل تهيئة »مهابط الطائرات 
واالنتهاء من تركيب نظام الرش اآللي لتلطيف 
األجواء، مشيرا إلى أن املشروع الذي تزيد تكلفته 
على أربعـــة مليارات ريال مت تنفيذه على أربع 

مراحل«.
وأوضح أن املشروع يتكون من أربعة طوابق 
إضافة إلى الدور األرضي ويستوعب قرابة أربعة 

ماليني حاج.
وأشار إلى أنه مت تطوير ساحات كبيرة في 
منطقة اجلمرات تستوعب مئات اآلالف من الرامني، 
وكذلك إيجاد نظام آلي لتنظيف الساحات وإيجاد 
نظام نقل ترددي بالقطارات ينقل احلجاج من 

مخيماتهم إلى جسر اجلمرات ومن جسر اجلمرات 
وقت النفرة إلى احلرم املكي الشريف، مع ربط هذا 
اجلسر مبخيمات احلجاج على سفوح جبال منى 
وإنشاء عيادات طبية ومصاعد إلكترونية إضافة 
إلى 12 مدخال و12 مخرجا وربطها باملخيمات عن 

طريق جسور معلقة.
وأضاف زين العابدين أن اجلســـر يحتوي 
على نظام تكييف متطور يعمل بنظام املكيفات 
الصحراوية، ووجود قنـــوات لنثر الرزاز على 
احلجاج في مختلف طوابق اجلســـر وهو األمر 
الذي سيجعل درجة احلرارة ال تتجاوز 29 درجة 

مئوية.
وأشـــار إلى أن اجلســـر اجلديـــد أنهى أزمة 
التدافع عند رمي اجلمرات واشتمل املشــــروع 
على أنفاق أرضية وكذلك الشـــارع اجلديــــــد 
وهذه األنفاق ربطت بالبدروم الذي تتواجد فيه 
اإلســـعافات وأماكن نقل احلصى وهذه تسهم 
في تخفيف االزدحام، مشـــيرا إلى أن سيارات 
اإلسعاف تســـتطيع الصعود إلى أدوار اجلسر 

بواسطة مصاعد خاصة.

..وإجبار زوجته على مغادرة بكين
بكـــني ـ د.ب.أ: وذكـــرت تقارير امس أن 
الشرطة الصينية أجبرت زوجة ليو تشياوبو 
على مغادرة بكني ويعتقد أن السلطات ستنقلها 
إلى مدينة جينتشـــو في شمال شرق البالد 

حيث مقر السجن الذي يقبع فيه زوجها.
ونقلت إذاعة آسيا احلرة ومقرها الواليات 
املتحدة عن ليو شـــيا زوجة ليو تشياوبو 
قولها »)أفراد من الشرطة( يجلسون هناك 

بانتظاري حتى أجمع أغراضي«.
وقالت ليو شيا لإلذاعة إن الشرطة قالت 
إنها تعتزم اصطحابها إلى جينتشـــو لكنها 
تشعر بالقلق من إمكانية وضعها حتت اإلقامة 

اجلبرية في مكان آخر خارج بكني.
ونسب املنشق واجن جينبو لشقيق ليو 
تشياوبو قوله أيضا إن ليو شيا في طريقها إلى 

السجن في جينتشو »بصحبة الشرطة«.

أوسلوـ  د.ب.أ: ذكرت النرويج 
مساء اجلمعة انها تلقت احتجاجات 
قوية و»تهديدات مباشرة« من 
الصني حـــول منح جائزة نوبل 
للســـالم لعام 2010 للمنشـــق 

الصيني ليو تشياوبو.
وقد استدعت وزارة اخلارجية 
الصينية سفير النرويج في بكني 
وسلمته مذكرة احتجاج بينما 
قام السفير الصيني لدى أوسلو 

على نحو مماثل بتسليم مذكرة 
احتجاج للنرويجيني.

وقالـــت إذاعـــة )ان ار كيه( 
ان وزيـــر اخلارجية النرويجي 
جوناس جار ستور حتدث عن 

»احتجاج قـــوي مماثل يوازي 
املواقف الصينية املعروفة منذ 

فترة طويلة«.
وقال ستور ان االحتجاجات 
الصينية اشـــتملت أيضا على 

»تهديدات مباشرة وأشارت إلى 
انه سيكون هناك عواقب«.

ووصفـــت وزارة اخلارجية 
الصينية ليو الذي كرمته جلنة 

نوبل بأنه »مجرم معروف«.

الرياض ـ العربية: يتجدد اجلدل الشـــرعي في الســـعودية 
بني الفترة واألخرى بشـــأن توقف األنشـــطة وإغالق احملالت 
التجارية في وقت الصالة، ويبدو االنقسام واضحا حول ما إذا 
كان اإلغالق يرتبط بصـــالة اجلمعة فقط أم بجميع الصلوات، 
حيث تباينت آراء شرعيني واقتصاديني وباحثني بني من يؤكد 
عدم وجود موانع فقهية، وبني من يعتبره واجبا دينيا وســـمة 

للدولة اإلسالمية.
وأكد د.سعد بن مطر العتيبي، األستاذ باملعهد العالي للقضاء، 
أنه يجب التفريق أوال بني الدين واإلجراءات التي حتفظ الدين، وأن 
النصوص الشرعية التي تلزم بوجوب الصالة واألمر باملعروف 
والنهي عن املنكر موجودة، مشيرا إلى أن إغالق احملالت وقت الصالة 

كان معموال به في عهد الرسول ژ وخلفائه الراشدين.
 من جهته، أوضح الباحث الشــــرعي عبداهلل العلوي أنه ال 
يوجد دليل واحد يوجب معاقبة من ال يغلق محله وقت الصالة، 
وأن مشــــكلة من يوجب الغلق اعتقاده أن ذلك ســــيجبر الناس 

على أداء الصالة.
أما رجل األعمال عبداهلل األحمد، الرئيس التنفيذي ملجموعة 
البندر، فيؤكد أن إغالق احملالت وقت الصالة وبالوضع احلالي 

يتسبب في أضرار اقتصادية ملموسة على مجموعته.
وذهب اخلبير والكاتب االقتصادي د.فهد بن جمعة إلى تأكيد 
أن اإلغــــالق قد يؤدي إلى مضاعفة ســــاعات العمل على العامل 
السعودي، مشيرا إلى أن الشــــركات الصغيرة واملتوسطة هي 

األكثر تضررا.
جاء حديث الضيوف األربعة ضمن حلقة جديدة من برنامج 
»واجه الصحافة«، الذي يعده ويقدمه اإلعالمي داود الشــــريان، 

وبثته »العربية« اجلمعة.
وطالــــب د.العتيبي بوجوب التفريق بــــني القضايا اجلزئية 
واألنظمة العامة، مشــــككا في أنه ال تتم حاليا مساءلة من أغلق 
محله هل صلى أم ال؟ معتبرا أن »الفتوى الرســــمية« حســــمت 
املســــألة، وأن الفلسفة اإلســــالمية تنطلق من أن املال في خدمة 
الدين وليس العكس، مؤكدا أنــــه ال يجوز قراءة الدين بطريقة 

مادية بحتة.
ومتنى أن تصل ثقافة العمل لدى املجتمع احمللي إلى مثيلتها 
لــــدى الدول املتقدمة، معتبرا أنه »ال إنكار في مســــائل اخلالف، 
مبعنى ال جترمي وال تأثيم«، مشيرا إلى أن األمر قد حسم بتدخل 

ولي األمر وإقرار الغلق.

منع النقاب في جلسات المحاكم الفرنسية
بوبينيي ـ فرنســـا: مت 
منع منتقبة كانت جتلس 
بني احلضور في محاكمة 
في ضاحيـــة باريس من 
البقـــاء فـــي القاعة أمس 
إقرار  االول اجلمعة، غداة 
املجلس الدستوري قانونا 
النقاب والبرقع في  مينع 
األماكن العامة في فرنسا.

وقالت رئيسة احملكمة 
التـــي تنظر فـــي قضية 
تأديبية في محكمة بوبينيي 
)قرب باريس( بعد التشاور 
مـــع القضاة املســـاعدين 
»يسمح لكل من كان وجهها 
مكشوفا بالبقاء في القاعة 
مع االحتفاظ باحلجاب، أما 

الســـيدة في الصف األول التي تظهر عيناها فحســـب فال«. 
وتابعت »ندعوها إلى مغادرة القاعة او نزع نقابها«.

واختارت املرأة املغادرة. وقالت لفرانس برس »لم أفاجأ، 
بل توقعت ذلك. لكنني قررت أن أخاطر«. 

ورفضت الكشف عن هويتها مكتفية بالتصريح بأنها في 
الـ 35 من العمر وتأتي من منطقة قريبة من سان دوني.

وهـــذه هي املرة األولى 
التـــي تقع فيها حادثة من 
هذا النوع بعد إقرار املجلس 
الدســـتوري قانون حظر 
النقـــاب )أو البرقـــع( في 
العامة في فرنسا  األماكن 
العبادة  )باســـتثناء دور 

املفتوحة للجمهور(.
ويفسح هذا القرار املجال 
أمام صدور القانون، حيث 
إن احلظر نفسه ال يدخل 
حيز التنفيذ قبل ربيع 2011 
بعد ستة أشهر من »التأقلم« 

و»التوعية«.
وكانـــت احملكمة تنظر 
في قضية رجلني اشـــتبه 
في تسللهما إلى منزل امام 
درانسي )ضاحية باريسية( حسن شلقمي رجل الدين املعتدل 
الذي يحترم قيم اجلمهورية الفرنسية والذي كان أعرب عن 

تأييده لقانون حظر النقاب. 
وخفت حدة اجلدل حول مشـــــــروع القانون في األشهر 
الفائتة بعد أن شـــغلت الســـاحة السياسية واإلعالمية في 

فرنسا.

إعداد بحث عن أضرار المخدرات أعفاه من السجن 

حادث سير يخطف فرحة عروسين 

الرياض ــ يو.بي.آي: أصدر قاض ســــعودي حكمــــا على مراهق في املرحلة 
الثانوية قبض عليه في قضية مخدرات بالســــجن ملدة شهر على أن توقف هذه 
العقوبة في حال إعداد الشاب بحثا عن أضرار املخدرات. وذكرت صحيفة »احلياة« 
السعودية امس ان القاضي في احملكمة العامة في محافظة طريف التابعة ملنطقة 
احلدود الشمالية محمد الناصر اشترط على الطالب طباعة البحث على خمس 
ورقات وأن يوزعه على 100 طالب في مدرسته، ورحب عضو اجلمعية الوطنية 
حلقوق اإلنسان في السعودية خالد الفاخري بحكم القاضي داعيا جميع زمالئه 
إلى األخذ بتجربته. وطالب القضاة بوضع قائمة باملخالفات التي ال ميكن احلكم 
على مرتكبها بالسجن وإمنا تطبق بشأنه عقوبات »بديلة« مشيرا إلى أن بدائل 

األحكام تساعد في اإلصالح والتهذيب وخدمة املجتمع.

عمانـ  يو.بي.آي: حتولت فرحة عروســــني أردنيني الى مأســــاة وذلك بعدما 
أدى حادث ســــير خالل توجههما لالحتفال بزفافهما الى مقتل العروس وإصابة 
عريسها وشقيقته وشــــقيقتها بجروح.  وذكرت صحف أن العريس اليزال في 
حالة حرجة كذلك األمر بالنسبة لشــــقيقته وإحدى شقيقات العروس. ونقلت 
الصحف عن إدارة اإلعالم والتثقيف الوقائي في املديرية العامة للدفاع املدني ان 
احلادث وقع نتيجة تصادم ســــيارة العروسني بسيارة أخرى في الطريق حيث 
نتج عن احلادث وفاة العروس ووقوع عدد من اجلرحى مت نقلهم للمستشــــفى 

لتلقي العالج.

االنتهاء من مشروع جسر الجمرات  
بتكلفة 4 مليارات ريال

تباين اآلراء حول شرعية إغالق 
المحالت وقت الصالة في السعودية 

البعض يراه تنظيميًا وآخرون يعتبرونه سمة إسالمية 


