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اعتقال 6 فتيات في السعودية وأخذ تعهدات عليهن بسبب قيادتهن السيارة 
تويتر: »بعد جتربة اليوم آمنت 
بش����ي واحد: املجتمع مستعد 
ومتقبل ومؤيد إال قلة قليلة«، 
وأردفت: »كثير مروا من جنبنا 
واحنا نسوق وأشروا لنا مؤيدين 

ومشجعني ومبتسمني«.
وبدأت قضي����ة قيادة املرأة 
للسيارة تتصدر املشهد اإلعالمي 
من جديد، بعد أن ألقي القبض في 
وقت سابق من األسبوع املاضي 
على الناشطة السعودية منال 
الشريف لقيادتها السيارة، بعد أن 
نشرت مقطعا مصورا بالڤيديو 
على موقع »يوتيوب« لنفسها 
وهي تقود سيارة، وجذبت انتباه 

اجلماعات احلقوقية املختلفة.
وأصدرت اجلهات السعودية 
املختصة، االثنني، أمرا بإطالق 
سراح الشريف بعد 9 أيام قضتها 

في التوقيف.
وكان الداعي����ة الس����عودي 
د.عائض القرني قال إنه ال يوجد 
أي دليل ميكن أن يس����تند إليه 
املعارضون لقيادة املرأة للسيارة، 
مشيرا إلى أنه من املفترض أن 
تس����ند هذه القضية إلى هيئة 
علمي����ة ش����رعية اقتصادي����ة 

لدراستها.

النظام ليش تخالفونه«.»قلنا لهم 
إحنا بس نعلم بعض للضرورة 
وال طلعنا في ش����وارع رسمية 
قال والس����واق وش شغلته إذا 

مو للضرورة«.
»واحل����ني أخذوا أس����ماءنا 
أولياء أمورنا وركبوا  وأسماء 
معن����ا رج����ال م����ن الدوريات 
وماخذين����ا للقس����م يقولون 

بيوقعونا على تعهدات«.
وبعد أخذهن لقسم الشرطة، 
قالت الدويس����ي إن رجل األمن 
أخبرهن بضرورة حضور أولياء 
أمورهن لإلفراج عنهن لتسلمهن، 
ثم قالت في تويتر: »ما زلنا في 
القسم وقعت تعهدا بعدم تكرار 
الفعل وإال فس����أتعرض ألشد 
العقوبات«. وتقول عن التعهد 
الذي وقعت عليه إنه يش����تمل 
على مجموعة من العهود، منها: 
»من قادت تعهدت بعدم القيادة 
ثانية. ومن لم تقد تعهدت بعدم 
الركوب مع قائ����دة أو محاولة 

تعلم القيادة«.

المجتمع مستعد

وعن التجربة التي مرت بها، 
قالت الدويسي في صفحتها على 

ومت استدعاء أولياء أمورهن، إال 
أنه لم تت����م مصادرة هواتفهن 

احملمولة.

لحظة بلحظة

وأفرجت السلطات السعودية 
عنهن بعد أن تعهدن بعدم تكرار 
فعلته����ن وحتذيرهن بأنهن قد 
يواجهن »عقوبات قاسية« إذا ما 
قمن بذلك مجددا، وفق الدويسي، 
الت����ي وصفت أحداث ما حصل 
حلظة بلحظة على صفحتها في 

تويتر.
وب����دأت تقول: »في الطريق 
إلى قس����م الشرطة مت توقيفنا 
بتهمة القيادة أنا ومجموعة، كنا 
نقود في حارة أراض فقط ولم 
نخرج لشارع رئيسي«. »نحن 
في 3 سيارات وفي حلظة وجدنا 
أنفس����نا محاطني ب� 6 سيارات 
شرطة«. »أول سيارتني شرطة 
وصل����وا قالوا لنا م����ا له داع 
تكلمون أولياءكم، ألن املوضوع 

بسيط وما رح ياخذ وقت«.
وبعدها كتبت: »بعدين جت 
سيارات زيادة وواحد على باله 
توم كروز كان مرة أسلوبه سيئ 
يقول أنتم سعوديات وعارفني 

الرياض � العربية: في جتدد 
مس����تمر لقضية قي����ادة املرأة 
للسيارة بالسعودية، اعتقلت 
السلطات ست نساء سعوديات 
في الرياض، بس����بب قيادتهن 
السيارة في بلد ال يحق للنساء 
فيه القيام بذلك، على ما أكدت 
إحداه����ن عبر الهات����ف لوكالة 

إخبارية.
واعتقل����ت هؤالء النس����وة 
عل����ى أيدي ش����رطيني في حي 
الرياض، بحسب  حطني شمال 
رشا الدويسي، إحدى السيدات 
الالتي مت اعتقالهن، التي قالت 
في صفحتها على تويتر: »واهلل 
حتى أنا س����ئمت القضية لكن 
أكثر. سئمت  س����ئمت احلاجة 

حاجتي لآلخرين«.
أنها  الدويس����ي  وأوضحت 
وخم����س م����ن رفيقاته����ا كن 
يتمرن عل����ى القيادة في أرض 

شاسعة.
وأكدت »انن����ا لم نخرق أي 
قان����ون نظرا إل����ى أننا لم نقد 

السيارة على الطرقات«.
ومت اقتياد هؤالء السعوديات 
اللواتي يبلغن من العمر ما بني 
ملصق على سيارة شاب سعودي يدعو ملنع املرأة من حق قيادة السيارة20 و30 عاما إلى مركز للشرطة، 

مدونة أميركية: الطالب السعودي جذاب 
للفتاة األميركية .. والزواج مرتبط بقبول األسرة 

دعوة على »فيس بوك« لكتابة
أملاني يخلع مالبسه على منت طائرة  اللغة اإلجنليزية بحروف عربية ليوم واحد

ويجبرها على قطع الرحلة

جناة مائتي راكب هبطت طائرتهم اضطراريًا 
بعد اشتعال النيران بها في نيوزيالندا

أسد ومنر لرجل أعمال سعودي بالقاهرة 
اجلديدة يثيران ذعر األهالي

القاهرة � أ.ش.أ: أطلق مجموعة من الشباب على 
موقع فيس ب����وك دعوة غريبة للمحادثة وتبادل 
التعليقات مع األصدقاء باللغة اإلجنليزية بحيث 
تتم كتابتها بحروف عربية وذلك ليوم واحد فقط 

امس اجلمعة.
واعتبر مطلقو الدعوة ذلك محاولة للسخرية 
واالعتراض على انتشار عادة كتابة اللغة العربية 
باحلروف الالتينية في املواقع االجتماعية ومواقع 

الدردشة على اإلنترنت وهي التي تعرف ب� »الفرانكو 
آراب«.

وقال مطلقو الدعوة في صفحة نشرت خصيصا 
من أجل الدعوة وانضم إليها أكثر من ألف شخص 
»كلنا نتكلم إجنليزي بالعربي بدال من »الفرانكو 
آراب« ليوم واحد فقط.. كي ندرك ونستوعب فداحة 
ما نفعل« وذلك في إشارة لفعل العكس وهو كتابة 

العربية على الدوام بحروف التينية.

مدريد � ميونيخ � د.ب.أ: اضطر قائد طائرة تابعة 
لشركة اخلطوط اجلوية االسبانية )إيبريا( لقطع 
رحلة كانت متجهة إلى مدين���ة ميونيخ األملانية 
والعودة مرة أخرى إلى مدريد بسبب إصرار راكب 

أملاني على خلع مالبسه داخل الطائرة.
وقالت مصادر ش���ركة إيبريا امس إن الراكب 
األملاني )27 عاما( بدأ في خلع مالبس���ه على منت 

الطائرة أثناء الرحلة التي انطلقت من مدريد وعندما 
طلب طاقم الطائ���رة من الراكب التوقف عن خلع 

مالبسه، اعتدى عليهم بالضرب.
وقرر قائد الطائرة العودة مرة أخرى إلى مدريد 
وس���لم الراكب الذي بدا عليه اخللل العقلي، إلى 
الش���رطة ثم أقلع مرة أخرى بعد حوالي ساعتني 

ونصف الساعة إلى ميونيخ.

ويلنغتون � أ.ش.أ: جنا مائتا راكب كانوا على منت 
طائرة ركاب نيوزيالندية هبطت اخلميس اضطراريا في 
مطار اوكالند النيوزيالندي بعد اشتعال النيران بأحد 

محركاتها، وذلك أثناء رحلة جوية إلى استراليا.
وذكرت شبكة تلفزيون هيئة اإلذاعة البريطانية 
أن قائد الطائرة وهى من طراز » بوينغ 767« تابعة 
لشركة الطيران »آير نيوزيالند« سمع صوت انفجار 

قوي وشاهد ألسنة اللهب تشتعل في احملرك األيسر، 
مما دفعه الى الهبوط بها إلنقاذ الركاب البالغ عددهم 

200 شخص.
وأعرب متحدث باسم شركة الطيران عن اعتقاده 
بأن احلادث � رمبا � وقع بس����بب ارتطام سرب من 
الطيور باحملرك، وذلك اثناء رحلة جوية الى مدينة 

بيرث باستراليا.

أمر تامر عاشور وكيل أول نيابة القاهرة اجلديدة 
بنقل أس����د ومنر من داخل ڤيال ميلكها رجل أعمال 
سعودي بالقاهرة اجلديدة، الى حديقة احليوان بعدما 

تسببا في ذعر سكان املنطقة.
تفاصيل الواقعة بدأت عقب تلقي قس����م شرطة 
القاهرة اجلديدة بالغا من األهالي، يفيد مشاهدتهما 
ألسد ومنر داخل ڤيال مجاورة لهم، ما تسبب في إثارة 

الرعب والف����زع بداخلهم، وعلى الفور انتقل ضابط 
الش����رطة الى مكان الڤيال التي ميتلكها رجل أعمال 
س����عودي، حيث عثر بداخلها على اسد ومنر يقوم 
بتربيتهما. حترر محض����ر بالواقعة، ومتت إحالته 
الى النيابة التي أمرت بنقل األسد والنمر الى حديقة 
احليوان، لتجرمي تربية احليوانات املفترسة داخل 

املناطق السكنية.

الراحل، راصدة من خالل املدونة 
قصصا عاشتها ووجهات نظرها 

جتاه القضايا السعودية.
وتذكر السيدة فليمنج أن 
السعوديني عموما يتمتعون 
بقدرة على احترام أنوثة الفتاة 
التي يحبونه����ا، وهي قدرة ال 
يتمتع بها الكثير من األميركيني، 
ناهيك عن أن الطالب السعودي 
له القدرة على اختيار كلمات 
ساحرة تسرق قلب من يحب 
من األميركي����ات، ويركز على 
إظهار قيمة العائلة، وكل ذلك 
يج����ذب الكثير م����ن الفتيات 

األميركيات.
وتقف السيدة فليمنج عند 
اجلانب اآلخر من هذه القصة، 
حينما تبدأ األمور تس����ير في 
املنحى األكث����ر جدية، ويقرر 
الزواج، حيث تشير  الطرفان 
إلى أن الرجل السعودي كثيرا 
م����ا يتحول ع����ن »قصة حبه 
األول« ويرضخ إلى رأي أهله 
ليتزوج ممن يوافقون عليها 

أو يختارونها له.
واحلص����ول عل����ى موافقة 
الس����عودية لزواج  السلطات 
السعودي من غير سعودية، 
وتقبل عائلة الرجل السعودي 
للزوج����ة األجنبي����ة، عقبتان 
أم����ام إمتام وإجناح  كبيرتان 

زيجات كهذه.

هذا ما تراه املدونة األميركية 
كارول فليمين����ج العجروش 
وهي ل����م تضف اللقب األخير 
إلى اسمها إال بعد زواجها من 
الس����عودي الراح����ل عبداهلل 

العجروش.
س����مت فليمن����ج مدونتها 
أميركية  »أميريكان بدو«، أي 
بدوية، وزارها أكثر من مليوني 
زائر منذ إنشائها، وجتسد من 
خالل هذه التسمية قربها من 
ثقاف����ة وتقاليد ب����الد زوجها 

الري����اض � العربية: توافد 
الكثير من الطالب السعوديني 
على الواليات املتحدة للدراسة 
الزواج بني  سيزيد من فرص 
الس����عوديني واألميركي����ات 
خصوصا، والفتيات األجنبيات 

عموما.

صورة ارشيفية لطالب سعودي يتحدث مع اميركيات

»غوغل« يحتفل بالذكرى الـ 96 مليالد 
مخترع الغيتار الكهربائي

ُيعتبر من أول مخترعي اآللة

دبي � العربية.ن����ت: ارتأى عمالق محركات 
البح����ث »غوغل« اخلميس املاض����ي االحتفال 
بالذك����رى ال� 96 مليالد العال����م مخترع الغيتار 
الكهربائي لستر بول وذلك عبر تغيير شعارها 
الرسمي على صفحتها الرئيسية بوضع صورة 
آلة غيتار كهربائي يتيح للمتصفح العزف على 
اوتارها، ويعد ليستر ويليام بولفس املعروف 

باسم لي بول من اشهر املوسيقيني العامليني وكان 
عازف غيتار موسيقى اجلاز والكونتري، وهو 
من اول املخترعني للغيتارات الكهربائية، وابتكر 
ايضا ال� Overdubbing املعروف باسم »الصوت 
على الصوت«، وكان مميزا من بني عازفي الغيتار 
اآلخرين حينذاك. يذكر ان ليستر ولد في 9 يونيو 

1915 وتوفي في 12 اغسطس 2009.

واجهة موقع »غوغل«

إعدام ضابط روسي في شوارع موسكو 
إلدانته باغتصاب وقتل امرأة في الشيشان

موسكو � د.ب.أ: أعدم أمس ضابط سابق باجليش 
الروسي رميا بالرصاص في أحد شوارع العاصمة 
موسكو بعد ادانته بارتكاب جرائم حرب في جمهورية 
الشيشان، كان الضابط يوري بودانوف قام باغتصاب 
امرأة ثم قتلها عام 2000 خالل حرب الشيشان، التي 

كانت تسعى لالنفصال عن موسكو.
ترجح السلطات الروسية وفق ما ذكرته وكالة 
أنباء »انترفاكس« الروسية وقوع عمل انتقامي ردا 

على عملية اإلعدام العلني لبودانوف.
يش���ار الى ان بودانوف هو أول ضابط روسي 
تدينه محكمة بش���كل علني بتهمة ارتكاب جرائم 

حرب في الشيشان.
كان���ت الس���لطات القضائي���ة أفرج���ت ع���ن 
بودانوف بشكل مؤقت في يناير 2009 األمر الذي 
أثار احتجاجات عام���ة، جعلت احملامي احلقوقي 
شتانيس���الف ماركيلوف محامي أسرة الضحية، 

يتقدم بشكوى ضد قرار اإلفراج.
كان ماركيلوف قتل بعيار ناري بعد نحو أسبوع 
من عزل بودانوف الذي أنكر أي عالقة له باجلرمية، 
وأصدرت محكمة روس���ية حكما بالسجن لفترة 
طويلة بحق اثنني من القوميني املتطرفني إلدانتهما 

بقتل ماركيلوف.

رجال االمن يحيطون بجثة الضابط الروسي 

هدية ذكرى الزواج .. حّمام!

التحقيق مع عائلة املانية 
بتهمة احتجاز شابة 

وضربها  ملدة عام 

جدل حول اجتاه القبلة 
يحرم أهالي محافظة 

سعودية من مساجدها

لندن � يو.بي.آي: احتار بريطاني في أمره عند 
التفكير بالهدية األنسب لزوجته في ذكرى زواجهما 
ال� 30 وانتهى به األم���ر باختيار حمام من الطراز 
الفيكتوري، وذكرت صحيفة »مترو« البريطانية ان 
نيك ويالن )53 سنة( كان يخطط لهدية ذكرى الزواج 
األنسب لزوجته »س���و« عندما وجد ان حماما من 
الطراز الفيكتوري معروض للبيع في مزاد علني.

وأش���ارت الصحيفة إلى ان ويالن دفع 170 ألف 
دوالر لش���راء احلمام املطل على البحر في منطقة 

شيرينغهام مبقاطعة نورفولك البريطانية.
وقال ويالن »كنت وزوجتي منضي إجازة عند 
شاطئ نورفولك وفكرة شراء حمام هدية في ذكرى 
زواجنا كانت األفضل«، وأشار إلى انه ينوي تزويد 
مبنى احلمام بنوافذ كبيرة بغية االستمتاع مبناظر 

البحر املذهلة.
وقالت الزوجة ان فكرة ش���راء حمام هدية في 
ذك���رى الزواج قد ال تك���ون األفضل عند الكثيرين 
لكن ما سنحصل عليه س���يكون رائعا عند انتهاء 

األعمال.

 برلني أ.ف.پ: احتجزت ش���ابة في العش���رين 
من عمرها وتعرضت للضرب ملدة عام لدى عائلة 
املاني���ة كانت ترغمها كذلك عل���ى القيام باألعمال 
املنزلية على ما أعلنت شرطة موسباخ في جنوب 

غرب أملانيا.
 وأوق���ف أفراد العائلة هذه التي تقيم في بلدة 
هاسميرشامي الهانئة على بعد حوالي 60 كيلومترا 
من هايدلبرغ صباح األربعاء ووضعوا في احلبس 
على ذمة التحقيق.  وقد متكنت الشابة خالل عطلة 
نهاية األسبوع من الهرب من نافذة تركت مفتوحة 
على ما أوضحت الشرطة في بيان، وكانت الشابة 
تخضع ملراقبة دائمة من فرد على األقل من العائلة 
املؤلفة من رجل وزوجته وابنهما، وأوضح املصدر 
ان الضحية »أرغمت مرة عل���ى األقل على القيام 
بعمل جنسي« مع الوالد، وقد تعرضت »على الدوام 

للضرب واالهانة والتهديد«.
 وأوضح بيان الشرطة »يشتبه في ان العائلة 
جلأت الى العن���ف والتهديد الرغام الضحية على 
القيام باألعمال املنزلي���ة«، وأوضح املدعي العام 
فرانز-يوزف هيرينغ ان اجلميع يحملون اجلنسية 
األملانية وكانت العائلة على معرفة بالش���ابة قبل 
احتجازها، اال انه لم يوضح كيف ان الشابة وقعت 

في اسر هذه العائلة.

تسبب خالف حول االجتاه الصحيح للقبلة في 
مساجد محافظة الريث السعودية في امتناع كثير 
من املواطنني عن اداء الصالة فيها، وقالت صحيفة 
»الوطن« في عددها الصادر امس اجلمعة ان ازمة 
األهالي مع القبلة بدأت حني ظهر اجلامع اجلديد 
الذي تكلف بناؤه مليون ريال باجتاه للقبلة يختلف 
عن بقية املساجد، وهو ما شكك كثيرا من املواطنني 
في صحة صالتهم، خاصة ان األمر لم يحسم حتى 
اآلن من أي مسؤول، وتساءل املواطنون ان كانت 
املساجد القدمية تتخذ اجتاها خاطئا للقبلة، ام ان 
اجتاه اجلامع اجلديد هو اخلاطئ؟ وكيف يحدث 
مثل ذلك اخلطأ في ظل عصر التكنولوجيا واألجهزة 

احلديثة لتحديد املواقع؟
وأك���د محافظ الريث عثم���ان الراجحي انه مت 
تش���كيل جلنة من جهات حكومية عدة لدراس���ة 
املوضوع وحتديد املس���اجد التي يوجد بها خلل 
في اجتاه القبلة للرفع بها الى الشؤون االسالمية 
التخاذ الالزم، فيما قال مدير عام الشؤون االسالمية 
واألوقاف في منطقة جازان الشيخ محمد مدخلي: 
انه خاط���ب اجلهات الرس���مية ومحافظة الريث 
لتشكيل جلنة وحتديد املساجد التي يوجد فيها 
اإلشكال والرفع بها الى ادارة األوقاف لتتمكن من 
حل املوضوع عن طريق املكتب املختص باإلدارة 

لتحديد جهة القبل.


