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د.محمد آل زلفة

الشيخ عبداحملسن العبيكان

قضية الشريف تتصاعد وعضو مجلس شورى سابق يحّذر ويعلن دعمه ملطالب النساء

آل زلفة: منال لم تخالف القانون بقيادتها السيارة..
والبد من محاسبة املتشددين

.. وإيقاف سعودية أخرى تقود سيارتها في بيشة
والعبيكان يستنكر وصف الشريف بـ »الفاسقة«

أعمال العنف تتسبب في تشريد آالف األشخاص في غرب املكسيك
مكسيكو سيتيـ  أ.ش.أ: افادت 
تقارير اخبارية بأن استمرار اعمال 
العنف تســــبب في تشريد آالف 
االشخاص في والية ميتشو اكان 

غرب املكسيك.

واوضــــح تلفزيون الـــــ »بي.
بي.سي« البريطاني الذي اورد النبأ 
امس ان الفي شخص على االقل فروا 
من منازلهم في هذه الوالية بسبب 
القتال الذي اســــتمر عدة ايام بني 

عصابتني من عصابات املخدرات. 
وتفيد التقارير بأن اســــوأ احداث 
العنف تركزت في بلدة بوينافيستا، 
وان الشوارع اصبحت مهجورة في 

بعض الضواحي.

ومما يذكر ان املناطق الوسطى 
تشهد من حني آلخر عمليات اطالق 

نار بأسلحة آلية.
من جانبها، اعلنت الســــلطات 
اقامة مركز اليواء افراد العائالت 

التــــي شــــردت وفرت مــــن بلدة 
بوينافيســــتا. واشارت السلطات 
الى انه مت ارسال وحدات من اجليش 
الــــى املنطقة من اجل  والبحرية 

السيطرة على االوضاع هناك.

الريــــاض ـ العربية: طالب 
الناشــــط الحقوقي السعودي 
وعضــــو مجلــــس الشــــورى 
الســــابق د.محمــــد آل زلفــــة 
السلطات السعودية بالتصدي 
للمحرضين الحقيقيين على 
الذيــــن يهاجمــــون  الفتنــــة، 
فــــي محاضراتهــــم وندواتهم 
الوزراء والمسؤولين، معتبرا 
أن هؤالء هم أولى باالتهام من 
منال الشريف الشابة سعودية 
المحتجزة حاليا كونها قادت 
سيارتها في أحد شوارع مدينة 

الخبر األسبوع الماضي.
وأكد آل زلفة أنه يتعاطف 
مع منال الشريف التي تعرضت 
لمعاملة غير مســــتحقة وبال 
ســــند قانوني، معترفا بأنه ال 
يتوقع نجاح حملة قيادة المرأة 
للســــيارة حاليا، لكنه يتمنى 
أن تســــهم في تحريك المياه 

الراكدة.
وقال »أتعاطــــف مع منال 
الشريف وما تعرضت له من 
أذى، فهي قادت سيارتها وكان 
مــــن المفترض أن يحرروا لها 
مخالفة، ألنها ال تحمل رخصة 
قيادة سعودية، بهدوء ودون 
مشاكل، كما يعطى أي شخص 
آخــــر مخالفة، ولــــم يكن من 
المفتــــرض أن تصــــل األمور 
للنقل للشرطة واستدعاء الهيئة 
ليكونوا شــــركاء في القضية، 
وكأنهــــا قضيــــة أخالقية ثم 

حبسها في اإلصالحية«.
 وتابع »تعرضت منال ألذى 
ما كان يجــــب أن تتعرض له 

مواطنة سعودية«.
واستغرب الناشط الحقوقي 
من اتهام منال الشريف باإلخالل 
باألمــــن، ويــــرى أن هناك من 

وتعالت أصواتهم وهم يقولون 
لوال نحن لسقطت الدولة، هذا 
الكالم خطير جدا، هذا يعني أن 
الغالبية من الشعب السعودي 
غير مطمئنة على مستقبلها، 
إذا استمر هؤالء يقولون نحن 
الذين نستطيع أن نحافظ على 
الدولــــة، فهذا أكبر خطر أمني 
يهددنا، هذا مــــا يقوله ناصر 

العمر ويوسف األحمد«.
 وتساءل باستغراب »من هم 
حتــــى يتحدثوا بهذه الطريقة 
ليقولوا إنهم هم من يقيم الدولة 

ومن يسقطها؟!«.

يستحق أكثر منها المحاسبة 
تحت طائلة هذا القانون.

 وأضاف: »ال يوجد ســــند 
قانوني لما تعرضت له الشريف، 
وأتمنى أن تطبق فكرة اإلخالل 
بالقانون على من يخلون باألمن 
فعال، هؤالء الذين أمنوا غزواتهم 
على معرض الكتاب أو الذين 
يغزون المثقفين في ندواتهم 
ومحاضراتهم، ويتعرضون لهم 
ويحدثون الضجيج حولهم، ألم 

يخلوا باألمن؟«.
واستطرد د. محمد آل زلفة 
»بعضهم تهجم على مسؤولين 
ووزراء وكتــــاب ومفكريــــن 

ألقـــت  وكاالت:  ـ  بيشـــة 
الدوريات االمنية مبحافظة بيشة 
امس القبض على امرأة سعودية 
تقود سيارتها اخلاصة من نوع 
داتسون مسجلة باسمها، حيث 
اســـتوقفتها الدوريات األمنية 
بجوار احد املستوصفات االهلية 

وسط احملافظة.
وتبني فيما بعد انها قادمة 
من احـــدى القرى الخذ بعض 
االحتياجـــات املنزليـــة لهـــا، 
واضافت انها لم تكن تعلم مبا 
يحدث من امور عن القيادة، وان 
سبب قيادتها للسيارة في وسط 
املدينة »سفر السائق االسبوع  

املاضي«.
ونقلت املرأة لقســـم املرور 

الكمال االجراءات الالزمة.

ان يجدوا وســـائل يركبونها 
توصلهم العمالهم ومشاويرهم 
وتساعد في توصيل ابنائهم الى 

اجلامعات واملدارس.
اتهام  العبيكان  واســـتنكر 
الناس ملنال الشـــريف  بعض 
بأنها فاسقة، وقال: هذا ال يجوز، 
وعليكم مهاجمة الفعل، وترك 

الفاعل.
العلماء،  وحول هيئة كبار 
اوضح في حديثـــه للبرنامج 
الذي يقدمه عبداهلل املديفر ان 
الشيخ محمد بن عثيمني )رحمه 
اهلل( كان اكثر علما من اعضاء 
هيئة كبـــار العلماء ومع ذلك 
جلس لسنوات وهو غير عضو 
فيها، ولم يقلـــل ذلك منه وال 

من علمه.

من جانبه، جتنب الشـــيخ 
عبداحملسن العبيكان الرد على 
اســـئلة حتمل طابـــع الفتوى 
خالل ظهوره في برنامج »لقاء 
اجلمعـــة« على قناتي »روتانا 
خليجية« و»الرسالة« واذاعة 
»روتانـــا اف.ام«، كما جتنب 
احلديث عن سؤال حول قيادة 
النساء للسيارات داخل ارامكو، 
وقـــال: انا لـــم ازر ارامكو وال 
ميكنني احلديث عن شيء لم 

اره.
العبيـــكان على  واعترض 
قيادة املرأة السعودية السيارة 
اململكة، مطالبا  داخل وخارج 
العام  بانشاء وســـائل للنقل 
القادرين  حتى يتـــاح لغيـــر 
امليســـورين واملساكني  وغير 

منال الشريف

خليجية تقود سيارتها

لنـــدن ـ إيالف: أنفقت اســـتراليا من أموال 
دافـــع الضرائب مبلغا يعادل 1.5 مليون دوالر 
أميركي لتشييد مركبة للملكة اليزابيث الثانية 
احتفاال بعيد ميالدها التسعني في 2016. وكان 
يتعني تسليمها العام 2006 لكن هذا لم يحدث. 
ويعترف املسؤولون االستراليون اآلن بأنه ال 
علم لهم عن مصيرها وما إن كانت قد شـــيدت 

في املقام األول.
وكان املخطط للمركبة التي سميت »بريتانيا« 
أن ترصع بـ 24 ماسة و130 ياقوتة زرقاء و400 من 
رقائق الذهب. أما الشركة التي كلفت بتشييدها 
فمملوكة جليم فريكلينغتون، االسترالي »امللكي« 
املتخصص في هذه الصناعة، وقيل انه استخدم 
لبنائها أكثر من 100 قطعة »من تاريخ بريطانيا« 
من بينها ألواح خشـــبية من كبرى سفن امللك 
هنري الثامن »ميري روز«، وجزء من بوابة 10 
داونينغ ستريت تعود الى العام 1760، وقطع 
ذهبية من غنائم األدميرال نيلسون بعد معركة 

ترافلغار )الطرف األغر(.
وجاء التوجيه ببناء املركبة من لدن رئيس 

عضوات في جمعية »نساء في السواد« من 
صربيا يلقني إكليل زهور من فوق جسر مبدينة 
»فايسجراد« البوسنية وذلك لتخليد ذكرى وفاة 

الوزراء االســـترالي السابق جون هوارد الذي 
خصصـ  إضافة الى تكاليف القطع التاريخية تلك 
ـ مبلغا يعادل 250 ألف دوالر من اخلزينة العامة 

لغرض »إظهار البراعة املهنية االسترالية«.
وقبل عامـــني، أعلن فريكلينغتون أنه فرغ 
من بناء املركبة وأنه بانتظار إكمال اإلجراءات 
لشحنها الى بريطانيا، على أنها لم تصل حتى 
اآلن. وخالل مساءلة مبجلس الشيوخ االسترالي 
يوم األربعاء املاضي، أقر املسؤولون احلكوميون 
بأنهـــم ال يعلمون مصيرهـــا وانهم لم يروها 

مطلقا.
ونقلت صحيفة »ديلي تلغراف« البريطانية 
عن فريكلينغتون نفسه نفيه أن تكون املركبة 
»مفقودة«، لكنه لم يخض في أي تفاصيل تتعلق 
باألمر، واكتفى بالقول »إنها جاهزة للتوجه الى 

بريطانيا. سترونها قريبا«.
يذكـــر أن فريكلينغتون صمم أيضا مركبة 
الدولة االسترالية التي قدمت الى امللكة اليزابيث 
العام 1988 احتفاال مبرور 200 عام على استقرار 

البيض في استراليا.

اقاربهم الذين قتلوا على يد القوات الصربية 
بقيادة »راتكوميالديتش« الذي مت القاء القبض 

عليه مؤخرا عقب 16 سنة قضاها هاربا.

سيارة امللكة

كان وصولها من أستراليا إلى بريطانيا مفترضًا في 2006

أين اختفت مركبة امللكة التي يقدر ثمنها 
بـ 1.5 مليون دوالر؟

جرحته شوكة الوردة فطالب 
بـ  15 ألف دوالر

لص في بريطانيا يأكل وينام
في الشقة قبل سرقتها!

ميامي ـ أ.ف.پ: اشـــترى الوردة فوخزته 
شوكتها، فما كان من الرجل البالغ 41 عاما وهو 
من والية فلوريـــدا، إال ان طالب املتجر بدفع 
تعويض له قدره 15 الف دوالر عن األضرار التي 
حلقت به جراء »اإلهمال«، حسبما روت صحيفة 

اميركية محلية يوم اجلمعة املاضي.
وكان شارلز اميواليه قد اشترى الوردة من 
متجر وين ـ ديكســـي في لييك ماري مبيامي 

قبل ثالثة أشهر.
وذكرت صحيفة »صن سانتينل« الصادرة 
اجلمعة املاضي ان الرجل تقدم بشكوى االثنني 

ضد املتجر ومؤسسة »باشون غروورز« التي 
تستورد األزهار. وحّمل الرجل املتجر واملؤسسة 
املســـؤولية عن األلم واالنتفاخ اللذين أصيب 
بهما نتيجة وخزة شوكة الوردة في يده، مؤكدا 
انه اضطر الى االهتمام شخصيا بأمر عالجه، 
ولم يتمكن من التوجه الى العمل أليام عديدة 

بسبب اجلرح الذي أصيب به.
وفيما رفضت »باشـــون غـــروورز« هذه 
االتهامات، قال املســـؤول في »صن سانتينل« 
سام فيرارا »نقوم بهذا العمل منذ 20 عاما، ولم 

نر قط شخصا تأذى جراء وخزة وردة«.

رويترز ـ لندن: طلبت الشرطة البريطانية 
املساعدة يوم اجلمعة املاضي في تعقب لص 
مشتبه به، أطلقوا عليه اسم »جولدي لوكس«، 
ألنه يقتحم املنازل ويتناول ما بها من أطعمة، 

ثم يأخذ قسطا من الراحة.
ويعود االســـم لقصة خياليـــة في األدب 
اإلجنليزي من تأليف روبرت ســـاوثي، تدور 

حول ثالثة دببة وسيدة سرقت ممتلكاتهم.
وقال محققون في إيسكس إنهم يحاولون 

تعقب جيسي دوبنسون املشتبه بضلوعه في 
سرقتني ملنزل واحد في ويكفورد بشمال شرق 

لندن في فبراير ومارس.
وقالت الشرطة في بيان »في احلالتني تبني 
أن السارق نام وتناول أيضا بعض األطعمة قبل 

أن يسرق أشياء منها أجهزة كهربائية«.
وعلى عكس الشخصية الرئيسية في القصة 
اخليالية، فإن دوبنسون مطلوب أيضا لالشتباه 

بضلوعه في تعد وسرقة باإلكراه.

نساء في السواد


