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الشريف املوقوفة بسبب قيادتها 
سيارة في مدينة اخلبر )شرق( 
العاهل الس���عودي عبداهلل بن 
عبدالعزيز االفراج عنها مبناسبة 
البيع���ة وتولي���ه مقاليد  يوم 
احلكم الذي صادف امس االحد، 
فيم���ا اكد محاميه���ا انها »قوية 

ومتماسكة«.
وكانت السلطات السعودية 
وجهت ملنال تهمة حتريض النساء 
على قيادة السيارات وتأليب الرأي 
العام وهي موقوفة في اصالحية 

الدمام في شرق اململكة.
واوضحت الش���ريف لوكالة 
فرانس برس عبر محاميها عدنان 
الصال���ح انها »تأم���ل من امللك 
عبداهلل ان يأمر باطالق سراحها 

بكفالة وحفظ ملف القضية«.

أكثر من 2000 امرأة س���عودية 
اجلميع بتوقيعه���ن على بيان 
يعتزمن توجيهه للعاهل السعودي 
املل���ك عبداهلل ب���ن عبدالعزيز 
ويؤكدن فيه معارضتهن لقيادة 

املرأة للسيارة.
وأكدت املوقعات في العريضة 
أن املطالبات األخيرة والتحدي 
الصارخ ال ميثل سوى قلة قليلة 
من نساء اململكة وأن الرافضات 
لفكرة القيادة هن باملاليني، حسب 
قولهن. وأشرن إلى أن »املفاسد 
العظمى املترتبة على قيادة املرأة 
للسيارة كثيرة، تتمثل في ضياع 
الدين وانتش���ار املعاكسات في 
الط���رق، باإلضاف���ة إلى تهاون 

النساء في احلجاب«.
من جهة اخرى ناشدت منال 

الس���عودية، وأنهن لن يسمحن 
بأي حتوي���ر لهدف املبادرة إلى 
ظرف سياسي سواء بالشعارات 

أو الالفتات أو التجمعات.
في حني ناشد متعاطفون مع 
املرأة امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
بإطالق سراح منال الشريف التي 
أوقفت بعد قيادتها سيارتها في 

اخلبر األسبوع املاضي.
البيان ذاته عن أن  ويكشف 
النس���اء املبادرات يب���دو أنهن 
التي  تأثرن بسلسلة االتهامات 
القيمني عل���ى احلملة،  طال���ت 
خصوص���ا هجوم املتش���ددين 
الدين، واتهامهن  وبعض رجال 
بأنهن تغريبي���ات وأنهن يردن 

مترد املرأة السعودية.
ويأتي البيان بعد أن فاجأت 

واعتب���رن أن أي فئة حتاول 
ج���ر املوضوع أله���داف أخرى 
ال متثلهن أب���دا وهن منها براء، 
وأكد البيان أن مطالب السيدات 
الدولة  »حق مشروع تستطيع 
تلبيته دون أي تعد للقوانني«، 
ورحنب ب���أي »ضوابط وقواعد 
تضمن قيادة املرأة للسيارة دون 

تعرضها للمشاكل«. 
ويبدو م���ن البيان الذي لقي 
تفاعال واسعا من مهتمني بشأن 
امل���رأة في الس���عودية انه ركز 
كثيرا على أن املبادرة شأن وطني 
سعودي خالص، حيث احتوى 
البيان املكون من عدة بنود على 
أن مبادرة سأقود سيارتي بنفسي 
ال عالقة لها بأي جهة خارجية، 
وأن املبادرة حتت غطاء احلكومة 

ج���دة � إيالف: أكدت نس���اء 
س���عوديات على أن مبادرتهن 
الداعية إلى قيادة الس���يارة في 
17 من يونيو املقبل ليس���ت لها 
عالقة بأي أجندة خارجية، وأن 
والءهن الكام���ل واملطلق للملك 
وللوطن، فوق أي اعتبار وغير 

قابل للمزايدة.
وطالبت النساء في بيان مت بثه 
عبر موقع التواصل االجتماعي 
ب���وك« بالتركيز على  »الفيس 
مبادرة املرأة السعودية في القيادة 
وإيجاد حلول سريعة ومنطقية 
وعدم تهميش���ها واتهامها بأنها 
متبناة من قبل جهات سياسية 
مشبوهة أو خاليا تسيء للوطن، 
وقلن في البي���ان »نحن بناتك 

منال الشريفيابومتعب«.

حتت شعار »نحن بناتك يابو متعب« 

سعوديات: العالقة ملطالبنا في قيادة السيارة بأجندات خارجية
ومنال الشريف تناشد خادم احلرمني الشريفني اإلفراج عنها

د. أحمد املعبي

جدة ـ ايالف: انتقد محكم قانوني وخبير 
في علم املواريث املعتقد السائد في 

املجتمعات العربية واإلسالمية واجلماعات 
احلقوقية بأن اإلسالم يورث املرأة نصف 
ما يرثه الرجل فقط، مؤكدا أنها ترث أكثر 
من الرجل في 16 حالة، بينما ال يرث أكثر 
منها سوى في أربع حاالت فقط، كما أنها 

ترث مثل نصيبه في كثير من احلاالت، 
بينما ترث وحدها في حاالت أخرى وال 

يرث هو على اإلطالق.
وأشار احملكم القانوني واخلبير في علم 
املواريث الدكتور أحمد املعبي لـ »العربية 

نت«، إلى أن أكثر مشكالت تقسيم التركات 
في السعودية تعود إلى استيالء اإلخوة 

على ميراث أخواتهن البنات بعد احلصول 
على توكيالت شرعية منهن، إضافة إلى 
املعتقدات االجتماعية السائدة في بعض 
املناطق السعودية، التي تعتبر نيل املرأة 

نصيبها في امليراث »أمرا معيبا«. وحرص 

على تنبيه النساء إلى ضرورة توكيل من 
يثقن في دينه وخلقه وأمانته من اإلخوة أو 

حتى من غيرهم.
وأوضح احملكم القانوني واخلبير في علم 

املواريث أن من يعمدون إلى االستشهاد 
بالنص القرآني »يوصيكم اهلل في أوالدكم 
للذكر مثل حظ األنثيني« للتأكيد على حق 

الرجل في وراثة ضعف نصيب املرأة، 
يبترون هذا اجلزء من السياق الكامل لآلية، 

على طريقة »وال تقربوا الصالة..«.
وأكد الدكتور املعبي أن اآليتني )11( و)12( 

من سورة النساء، فصلت حق كل من 
الذكر واألنثى على اختالف صلة قرابتهما 

مع املتوفى في امليراث، وحددت نصيب 
كل من والدي امليت وأبنائه وبناته وأشقائه 
وشقيقاته وغيرهم من الورثة بشكل أكثر 

تفصيال، ورغم ذلك فإن املعتقد السائد 
عند الناس هو أن املرأة ال ترث إال نصف 

نصيب الرجل. 

واعتبر احملكم القانوني واخلبير في علم 
املواريث أن الدعوة للمساواة بني الذكور 

واإلناث في املواريث في املجتمعات 
اإلسالمية مبنية على فهم خاطئ لفقه 

املواريث في اإلسالم، موضحا أن الفقه 
احلقيقي لفلسفة اإلسالم في امليراث 

يكشف عن أن التمايز في أنصبة الوارثني 
والوارثات ال يرجع إلى معيار الذكورة 

واألنوثة على اإلطالق، وإمنا حتكمه معايير 
أخرى يجهلها الكثيرون.

وأفاد أولها: درجة القرابة بني الوارث سواء 
أكان ذكرا أو أنثى وبني املورث املتوفى، 

فكلما اقتربت الصلة زاد النصيب في 
امليراث، دومنا اعتبار جلنس الوارثني. 

وقال: »على سبيل املثال: فإن ابنة املتوفى 
تأخذ أكثر من والده أو أمه، فهي تأخذ 

مبفردها نصف التركة، هذا إذا كان الورثة 
هم البنت واألب واألم فقط«.

أما عن املعيار الثاني، فأشار احملكم 

القانوني واخلبير في علم املواريث أن هذا 
املعيار هو موقع اجليل الوارث من التتابع 

الزمني لألجيال، وقال: »األجيال التي 
تستقبل احلياة، وتستعد لتحمل أعبائها، 
عادة يكون نصيبها في امليراث أكبر من 

نصيب األجيال التي تستدبر احلياة، فبنت 
املتوفى ترث أكثر من أمه وكلتاهما أنثى، 
وترث البنت أكثر من األب، وكذلك يرث 

االبن أكثر من األب وكالهما ذكور.
وأضاف: »في هذا املعيار من معايير 

فلسفة امليراث في اإلسالم حكم إلهية 
بالغة ومقاصد ربانية سامية تخفى على 

الكثيرين، وهي معايير ال عالقة لها 
بالذكورة واألنوثة على اإلطالق«. وفيما 

يتعلق باملعيار الثالث، ذكر الدكتور املعبي 
أن هذا املعيار يختص بالعبء املالي الذي 

يوجب الشرع اإلسالمي على الوارث حتمله 
والقيام به حيال اآلخرين، موضحا أن هذا 

هو املعيار الوحيد الذي يتضمن تفاوتا 

بني الذكر واألنثى في امليراث. وأشار إلى 
أنه وفق هذا املعيار يرث األبناء الذكور 
ضعف ما ترثه اإلناث، لكنهم ملزمون 

باإلنفاق على آخرين، كاإلنفاق على أمهم 
األرملة، وعلى زوجاتهم وأبنائهم، وحتى 

على أخواتهم البنات الوارثات معهم، بينما 
البنات يرثن وال يشترط عليهم اإلنفاق، 

سواء أكن متزوجات أم عازبات، ولهن احلق 
في التصرف في أموالهن سواء بإنفاقها 
أو استثمارها أو إيداعها في املصارف. 

واستعرض الدكتور املعبي مناذج حلاالت 
يتساوى فيها ميراث الرجل واملرأة، ومنها 

أن ميوت إنسان ويترك وراءه أبا وأما 
فإنهما يتساويان في التركة، كونهما في 
درجة القرابة نفسها، أو إذا مات إنسان 

ولم يكن له أبناء، وال أب أو أم، وترك 
أخا وأختا، أو إخوة وأخوات ألم، فعندئذ 
يتساوى اإلخوة واألخوات رجاال ونساء 

في اإلرث.

محكم قانوني سعودي: الداعون للمساواة في امليراث »يجهلون فلسفة اإلسالم«
واملرأة ترث أكثر من الرجل في 16 حالة

إعدام سعودي طعن آخر بخنجر 
بسبب خالف بينهما

..وإعدام إيرانيني أدينا باغتصاب 
طفل في ساحة عامة بإيران

الرياض � يو.بي.آي: نفذت الس���لطات الس���عودية امس 
حك���م االعدام الصادر بحق احد الس���عوديني وذلك بضرب 
عنقه بالس���يف القدامه على قتل احد مواطنيه ب� »خنجر« 
بسبب خالف بينهما. وقالت وزارة الداخلية السعودية في 
بي���ان ان ابراهيم املويس اقدم على قتل س���ليمان آل صقر 
وذلك بطعنه بخنجر في جانبه االيس���ر نتجت عنه وفاته 
اثر خالف بينهما. واس���فر التحقيق معه عن توجيه االتهام 
اليه بارتكاب جرميته وبإحالت���ه الى احملكمة العامة صدر 
بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب اليه شرعا واحلكم 
عليه بالقتل قصاصا، ومت تنفيذ حكم القتل امس مبحافظة 

االحساء باملنطقة الشرقية.

طهران � أ.ف.پ: أعلنت وكالة األنباء اإليرانية الرس���مية 
امس ان إيرانيني مدانني باغتصاب طفل أعدما شنقا في ساحة 

عامة في مدينة كرمنشاه غرب إيران.
وأعدم بي محمدي باش���تيريزه وآناماق���ي إثر إدانتهما 

باغتصاب طفل في التاسعة من العمر وتصوير احلادث.
وقالت الوكالة ان حش���دا حضر إعدامهما هتف »ش���كرا 

للسلطة القضائية«.
وبذلك يرتفع عدد الذين اعدموا في ايران منذ بداية العام 
احلالي بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس الى 145 

استنادا الى معلومات نشرتها الصحف احمللية.
وأعدم 179 شخصا في إيران في 2010 بحسب تعداد لفرانس 
برس استنادا الى معلومات صحافية، في حني أحصت منظمة 
هيومن رايتس ووتش عدد اإلعدامات ب� 388 ومنظمة العفو 

الدولية ب� 252 العام املاضي.

يقضي د.يوسف القرضاوي فترة نقاهة بعد إجرائه عدة 
فحوصات طبية مؤخرا مبؤسسة حمد الطبية بالدوحة، إثر 

وعكة صحية أملت به.
وقضى الشيخ القرضاوي عدة أيام باملستشفى، وخرج منذ 
نحو أسبوع ليبقى في منزله بالدوحة خالل فترة النقاهة، مع 

توصية األطباء بفترة راحة لعدة 
أس����ابيع، حتى يسترد عافيته. 
وقام األمير حمد بن خليفة أمير 
دولة قطر بزي����ارة للقرضاوي 
حيث اطمأن خاللها على صحته، 
بحسب بيان أصدره مكتبه، أكد 
خالله ان الش����يخ مي����ر يوميا 
مبكتب����ه لفترة وجيزة ملطالعة 
األخبار، وإن كان يعتذر عن تلقي 
االتصاالت، او استقبال الزوار، 
إال فيما ندر عمال مبا أوصى به 

األطباء.

الرياض � يو.بي.آي: وقع األمير طالل ن عبدالعزيز رئيس 
برنامج اخلليج العربي للتنمي���ة )أجفند( اتفاقية مكافحة 

االجتار بالبشر في املنطقة العربية.
ويش���ارك )أجفند( في تنفيذ ه���ذه االتفاقية مع االحتاد 

الدولي لتنظيم األسرة.
وقال برنامج اخلليج العربي 
»اجفند« الذي يتخذ من الرياض 
مقرا له في بيان امس ان »املبادرة 
مشروع متكامل يهدف إلى تعزيز 
الوعي في أوساط صانعي القرار 
ف���ي املجتمعات  ال���رأي  وقادة 
العربية بأهمية أدوارهم في احلد 
من االجتار بالبشر وتأمني احلماية 

لضحايا الظاهرة«.
واشار إلى أن إسهام »أجفند« 
سينصب في عقد دورات تدريبية 
إقليمية لكوادر جمعيات تنظيم 
األسرة واملؤسسات واجلمعيات 
األخرى العاملة في مجال مكافحة االجتار بالبشر ولتنظيم 

مؤمتر عربي حول الظاهرة يتم الترتيب له.

د.يوسف القرضاوي األمير طالل ن عبدالعزيز

»القرضاوي« يقضي فترة نقاهة
بعد وعكة صحية وأمير قطر يزوره

طالل بن عبدالعزيز يوّقع اتفاقية 
لتمويل مكافحة »االجتار بالبشر« 

إخالء سبيل »املدرس الشرس« 
بعد تغرميه ماليًا مع وقف التنفيذ

القاهرة � العربية: قررت محكمة جنح زفتى في مصر اإلفراج عن 
مجدي عطية محمد الشاعر مدير إحدى دور احلضانة واملعروف 
ب� »املدرس الش����رس« صاحب ڤيديو ضرب األطفال بوحشية 
بإحدى احلضانات، بعد أن حكمت احملكمة بتغرميه 200 جنيه 
عن التهمة األولى املوجهة له باس����تخدام القسوة ضد األطفال، 
و2000 جنيه عن التهمة الثانية وهي تعريض األطفال للخطر، 
و50 جنيها عن التهمة الثالث����ة وهي ضرب األطفال مع إيقاف 
العقوبة ملدة 3 س����نوات. وكان النائب العام املصري املستشار 
عبد املجيد محمود قد أمر بإحالة املدرس صاحب مقطع الڤيديو 
املعروف ب� »املدرس الش����رس«، والذي مت تداوله بكثافة خالل 
األيام املاضية على مواقع »يوتيوب« و»فيس بوك« و»تويتر« 

الى احملاكمة اجلنائية بتهم استعمال القسوة مع األطفال.. 
ويظهر املدرس في مقطع الڤيديو وهو يقوم بضرب 25 طفال 
داخل إحدى احلضانات بعصا خشبية غليظة على مؤخرة الرأس 

واليدين والقدمني والركبتني.

مقطع فيديو »املدرس الشرس«

سعودية تبتكر »سوبر ماركت« إلكترونيًا للمكفوفني واملعوقني

سعر قياسي لكاميرا »قدمية« من ماركة اليكا
بعد بيعها بأكثر من مليون يورو 

200 تلميذ برازيلي يحلمون بإطالق قمر صناعي 

الرياض � يو.بي.آي: ابتكرت 
السعودية أماني مطبقاني نظاما 
حديثا يعني املكفوفني واملعوقني 
على التسوق الذاتي ودمجهم في 

املجتمع.
وتنه���ض فك���رة مطبقان���ي 
احلاصلة على درجة املاجستير 
في فن الديكور املسرحي من إحدى 

اجلامع���ات املصرية على تزويد 
محاسبي مراكز التسوق واملتاجر 
بسماعات أذن خاصة تزود املعوق 
البصري بقيمة السلعة مع جهاز 
ثان للمع���وق البدني عبارة عن 
كرسي متحرك مثبت فيه صندوق 
يسهل مهمة صاحبه في الوصول 

إلى أرفف السلع.

ونقلت صحيفة »عكاظ« امس 
عن مطبقاني قولها »إن االختراع 
يخدم الفئات العمرية من الرابعة 

وحتى الثالثة والعشرين«.
وتخصص في املتجر اإللكتروني 
شاشات عرض سينمائية لتوضيح 
طريقة التعاطي مع االختراع الذي 
يأتي مكمال لستة ابتكارات أخرى 

سجلت كلها في براءات االختراع 
في دول مجلس التعاون اخلليجي 
وجامع���ة امللك عبداهلل وجامعة 

امللك سعود.
إلى تبني  وتتطلع مطبقاني 
رج���ال األعمال واملس���تثمرين 
ألفكاره���ا وابتكاراتها وتنفيذها 

على أرض الواقع.

صنعت في 1923 اي بعد س����نتني 
على بدء تسويق املاركة األملانية 
الشهيرة. وقد أرسلت هذه الكاميرا 
الى نيويورك للحصول على براءة 
فأصبحت بذل����ك اول جهاز اليكا 

يصدر الى خلارج.
والسعر القياسي السابق آللة 
تصوير س����جل العام املاضي مع 
بيع جهاز داغير اصلي الذي يعتبر 
سلف الكاميرا يعود الى العام 1839 
ويحمل بشكل نادر توقيع املخترع 
الفرنسي جاك داغير )1851-1787( 
على ما قالت غاليري فيستليخت. 
وبيعت هذه الكاميرا بس����عر 732 

الف يورو.

التركيبية،  يشتري املجموعة 
فيما قدم املعهد الوطني لدراسات 
الفضاء الدع���م التقني لصنع 

القمر.
وق���ام 108 تالميذ يبلغون 
م���ن العم���ر 11 عام���ا بعملية 
القم���ر االصطناعي  جتمي���ع 
»ليصبحوا أصغر من يصنع 
قمرا اصطناعي���ا« في العالم، 
كما ق���ال كاندي���دو دي مورا، 
مع���ددا البيانات التي زودتهم 

بها املؤسسة األميركية.
وشدد دي مورا على »انهم 
لم يجدوا اي تلميذ في العالم 

قام بهذا العمل« من قبل.
والقمر االصطناعي يتألف من 
12 ضلعا، بعلو 50 سنتيمترا 
وبقط���ر يبلغ 15 س���نتيمترا. 
وه���و مزود بخاليا شمس���ية 
وببطاريات وبجهاز إرس���ال 

وهوائيات وحاسوب.

األمر مع أس���اتذة وصناعيني 
العمل  أبدوا اهتمامهم، وبدأنا 
على صنع أول قمر اصطناعي 
ألوباتوبا، باسم تانكريدو 1«.

فأمن أحد أصحاب مصانع 
امل���ال للمدرس حتى  املنطقة 

ڤيين����ا � أ.ف.پ: بيعت كاميرا 
تصوير من ماركة اليكا تعود الى 
العام 1923 السبت في مزاد علني 
في ڤيينا بسعر قياسي قدره 1.32 
مليون يورو لتصبح بذلك اغلى 
جهاز في العالم. وكان سعرها مقدرا 

بني 350 و450 الف يورو.
والش����اري هو جامع من اصل 
الكشف عن  آس����يوي فضل عدم 
هويته على ما اوضحت غاليري 
فيس����تليخت في ڤيينا وهي من 
األش����هر في العالم والتي نظمت 

املزاد.
وجه����از لاليكا ه����ذا جزء من 
مجموع����ة م����ن 25 منوذجا أوليا 

البرازيل � أ.ف.پ: يأمل نحو 
100 تلمي���ذ في مدينة صغيرة 
البرازيل ان  جن���وب ش���رق 
يصب��حوا أص��غر من يصنع 
قم���را اصطناعيا ف���ي العالم، 
قبل إطالقه في نهاية نوفمبر، 
في مس���عاهم الى سبر أغوار 

الفضاء.
وول���دت فك���رة صنع قمر 
اصطناعي عندما قرأ كانديدو 
دي م���ورا م���درس رياضيات 
في مدرسة تانكريدو نيفيس 
االبتدائية في اوباتوبا في والية 
س���او باولو، في مجلة علمية 
أن مؤسس���ة »انتراوربيت���ال 
سيستمز« األميركية »طورت 
مجموعة تركيبية لصنع قمر 
اصطناعي« يبلغ ثمنها 8 آالف 

دوالر.
امل���درس لوكال���ة  وق���ال 
فران���س ب���رس »حتدثت في 

كاميرا اليكا كما عرضت في املزاد

مجموعة من التالميذ خالل قيامهم بصنع أجزاء من القمر


