
 55  االثنين ٨ نوفمبر ٢٠١٠   
 التقطها مصور فرنسي عام ١٨٣٨

  أقدم صورة لـ «إنسان».. رجل يلّمع حذاءه
 لم يدر املصور الفرنسي لويس داجير وهو يلتقط هذه الصورة 
الفوتوغرافية عام ١٨٣٨ في شارع «بوليفار دي متبل» بالعاصمة 
الفرنسية باريس، انه يصنع تاريخا، فاآلن وبعد ١٧٢ عاما أصبحت 
هذه الصورة أول لقطة فوتوغرافية في التاريخ تضم «إنسانا» 
أو «الرجل الذي كان يلّمع حذاءه على الرصيف» وذلك بعد جدل 

دار بني أكادمييني أميركيني وخبراء أوروبيني.
  وقالت صحيفة «ديلي ميــــل» البريطانية أمس: ان الصورة 
الفوتوغرافية التي التقطها املصور الفرنسي لويس داجير عام 
١٨٣٨ معروفة منذ ســــنوات، لكنها اثارت عاصفة على اإلنترنت 
في اآلونة األخيرة، بعدمــــا ادعى أكادمييون أميركيون بجامعة 
روشستر، ان صورة التقطت في سينسياتي عام ١٨٤٨، هي أقدم 
صورة التقطت لـ «إنســــان»، فقد بحــــث أكادمييون من جامعة 
«روشيستر» بنيويورك في سجالت «مكتبة سينسياتي العامة» 
حيث وجدوا صورة التقطها املصوران تشارلز فونتاين ووليم 
بورتر، في سينسياتي في ٢٤ سبتمبر ١٨٤٨، اي منذ نحو ١٦٢ سنة، 
ثم قاموا بوضع هذه الصورة في أحد املتاحف في «روشيستر» 
كما قاموا ببثها على اإلنترنت مؤكدين انها أقدم صورة التقطت 

إلنسان.
  وقالت الصحيفة: لم يتعرف أحد على هذا الرجل، ومن غير 
احملتمــــل التعرف عليه، لكن الطريف ان متخصصا في تصميم 
الصور ثالثية األبعــــاد، يدعى ليو قام بتلوين الصورة، ثم قام 
بإحصاء العديد من األشخاص في الصورة، وان كانوا على بعد 

 الصورة التي التقطها املصور الفرنسي عام ١٨٣٨موبال مالمح.

 آل الشيخ يحّذر المحققين من انتزاع اعترافات المتهمين بـ «القوة»
 حّذر الشــــيخ عبدالعزيز بن عبداهللا آل الشــــيخ 
مفتي عام الســــعودية في خطبة اجلمعة امس األول 
اجهزة التحقيق من انتزاع اعترافات املتهمني بالقوة، 
ويأتي حديــــث املفتي عن ضــــرورة التزام احملققني 
بحقوق املتهمني في وقت ســــبق ان اكد فيه الشــــيخ 
صالح بن حميد رئيس املجلس األعلى للقضاء انهم 
لم يرصدوا اي جتاوزات تذكر على اجهزة التحقيق 

في السعودية.
  لكن املفتي العام للبالد ورئيس هيئة كبار العلماء 
رئيس اللجنة الدائمة لالفتــــاء نبه يوم امس االول 
احملققني الى ضــــرورة توخي العدل في تعاملهم مع 
املتهمني واملخضعني لالستجواب مؤكدا ضرورة أال يقدم 

احملقق على انتزاع االعترافات من املتهم باالكراه.
  وقــــال في خطبــــة اجلمعة التــــي نقلتها جريدة 

«الشرق األوســــط» في عددها امس «ومن العدل املطلوب عدل احملقق 
في حتقيقه فأي محقق في قضيته سواء اكانت مرورية او حقوقية او 
في اي االحوال فيجب على احملقق تقوى اهللا وأال يهني من يحقق معه 
وال يذله وال يحاول اســــتحصال اقرار منه على الرغم من انفه وحتت 
اي تهديد كان، بل يتقي اهللا ويســــمع ويسجل ويكتب ما حصل دون 

اضرار مبن يحقق معه».
  ويجيء حديث مفتي السعودية هذا في وقت تتوخى فيه اجهزة التحقيق 
في البالد احلذر من احداث اي ضرر او انتهاكات بحقوق املســــتجوبني 

وخصوصا الذين يخضعون للتحقيقات في قضايا امن الدولة.

  وشــــرعت وزارة الداخلية الســــعودية أخيرا في 
تركيب كاميــــرات مراقبة في غرف التحقيق التابعة 
خلمسة سجون جديدة مت تصميمها وفقا ملواصفات 
اوروبيــــة بتكلفة ١٫٧٥ مليار ريــــال، وذلك للرجوع 
الى تســــجيالتها في حال ادعى املتهمون انهم أدلوا 

باعترافاتهم حتت التهديد.
  وخصص مفتي عام السعودية خطبته للحديث 
عن ضرورة احقاق وارســــاء العدل،ســــواء كان ذلك 
على صعيد املعامالت الشــــخصية او على الصعيد 

املجتمعي.
  ودعا املفتي القضاة الســــعوديني الى ان يقضوا 
بالعــــدل بني املتخاصمني وقال ان من العدل املطلوب 
عــــدل القاضي في قضائه فان اهللا اذا وفقه فعدل في 
قضائه وحكم واقام العدل باخلصوم فانه سبب لرضا 
عنــــه ورضا الناس اجمعني عنه، والقاضي اذا حكم باحلق الذي يعرفه 

واتقى اهللا فيه فانه ينال املرتبة العالية.
  ولم يغفل مفتي عام السعودية ان يتحدث عن ضرورة توخي املسؤولني 
في الدولة العدل، وذلك بعدم محاباة احد على اآلخر او تقريب اشخاص 

على حساب آخرين.
  وقال من انواع العدل ايضا عدلك فيما اوكل اليك من مسؤولية وفيما 
عهد اليك من وظيفــــة وان تقوم بها بصدق واخالص وامانة بعيدا عن 
احملاباة والتحايل على االموال العامة، وبعيدا عن سلوك طريق املرتشني 

والذين تسول لهم نفوسهم اكل االموال العامة حتت اي ذريعة كانت. 
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 ٤٫٤٥  الفجر  

 ٦٫٠٦  الشروق 
 ١١٫٣٢  الظهر 
 ٢٫٣٦  العصر 

 ٤٫٥٧  المغرب 
 ٦٫١٦  العشاء 

 عبدالعزيز بن عبداهللا آل الشيخ 

 في أول يوم لتنفيذ القرار.. تغريم ١٦ شخصًا
  انتهكوا قرار منع التدخين في المطارات السعودية

 جدةـ  أ.ف.پ: بدأت السلطات السعودية 
امس تطبيق قانون حظر التدخني في مطارات 
اململكة الـ ٢٧ والذي ينص على غرامة قدرها 

مائتا ريال (٥٣ دوالرا) للمخالفني.
  وقال املهندس عبداهللا رحيمي رئيس 
الهيئة العامــــة للطيران املدني في مؤمتر 
صحافي في مطار امللك عبدالعزيز الدولي 
بجدة اثناء تدشــــني حملــــة منع التدخني 
«نتمنــــى من اجلميع االلتــــزام بالتطبيق 
حفاظا على صحة املدخن في املقام االول 

وعدم ايذاء اآلخرين».
  اضاف «كما ارجو أن يلتزم املوظفون 
والعاملون في املطارات وأن يكونوا قدوة 

ومنوذجا لآلخرين في عدم التدخني».
  وذكر مصدر مســــؤول في مطار امللك 

عبدالعزيز الدولي ان وحدة امن املطار حررت 
١٦ مخالفة في الســــاعات االولى لسريان 
القانون. اال ان املصدر أشاد بوجود «جتاوب 
كبير مع قرار حظر التدخني ونأمل زيادة 
الوعي لدى الناس كون التدخني يضر بصحة 

الشخص واآلخرين».
  وتنص الالئحة التنظيمية للقانون على 
ســــحب البطاقات االمنيــــة من اي موظف 
او عامــــل يخالف القرار علــــى أال تعاد له 
البطاقــــة اال بعد دفع الغرامة املقررة وفي 
حال تكرار املخالفة يتم ســــحب البطاقة 

االمنية نهائيا.
  وسيتم جتهيز غرف خاصة في املطارات 
للمدخنني في مطارات اململكة التي ال تطبق 
اي حظر على التدخني في االماكن العامة. 

 مدير إدارة البيئة الصناعية الثالثاء وياكم
 تستضيف ديوانية «األنباء» غدا الثالثاء مدير 
إدارة البيئة الصناعية فـــي الهيئة العامة للبيئة 
م.محمد العنزي عند السادســـة مساء ملناقشة اهم 
القضايا البيئية وابرزها احلمالت التفتيشية على 
املناطق الصناعية وآخر املستجدات في قضية ام 
الهيمان البيئية واهم ما مت التوصل إليه بشأن املدن 
الصناعية اجلديدة وإزالة منطقة عشيرج الصناعية 
باإلضافة الى ابرز ما وصلت إليه االمور بالنسبة 
لنتائج مشكلة محطة مشرف البيئية وقضية مجرور 

الغزالي وغيرها.
  العنزي وياكم غدا على مدى ساعتني من السادسة 
الى الثامنة للتواصل معه واالستفسار عن أي من 
القضايا ســـالفة الذكر او اي مســـألة بيئية اخرى 

وذلك على األرقام التالية:
  ٢٤٨٣٠٥١٤ ـ ٢٤٨٣٠٢٣٨ ـ ٢٤٨٣٠٣٢٢.

 م.محمد العنزي   داخلي: ٣١٨ ـ ١٣١.

 مركز النخيل للغطس أعلن عن بداية جديدة مع مدرب المدربين أبو العدل 
 

 الخالد: ١٣ عامًا من العطاء 
والتميز وضعتنا على قمة

  الغطس اإلقليمي 
 مدير مركز النخيل للغطس املدرب عادل اخلالد ميأل جهاز الغطس  ص٣٣ 


