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مفتي السعودية يطالب بالهدوء 

واللني عند إنكار املنكر أو رؤية املعصية
تدشني مهرجان »جدة غير 32«

سعودية تعترف بقتل ابن زوجها
ورمي جثته في عمارة قيد االنشاء

استفسار فلبيني من السعودية
عن سبب »حظر« عمالتها املنزلية

مانيال � أ.ف.پ: صرح املتحدث باس���م رئيس 
الفلبني بنينيو اكوينو اخلميس ان الفلبني ستطلب 
من السعودية ايضاحا بعد اعالن االخيرة وقف منح 

تراخيص عمل للخادمات الفلبينيات.
كما سيبحث املسؤولون الفلبينيون عن اسواق 
اخرى لعمالة بالدهم في حال سريان احلظر الذي 

اعلنته الرياض بحسب املتحدث ادوين السيردا.
وكانت الس���لطات السعودية اعلنت السياسة 
اجلديدة التي تشمل ايضا اخلادمات من اندونيسيا، 
بعد الفش���ل في التوصل الى اتفاق حول شروط 

التوظيف التي تطالب بها البلدان اآلسيوية.
وقال املتحدث ان وزيرة العمل روزاليندا بالدوز 
»ستوفد ملحقا ديبلوماسيا من وزارة العمل الى 

السعودية للتحقق من املوقف«.
ويعمل قراب���ة 1.3 مليون م���ن الفلبينيني في 
السعودية التي تعد س���وقا رئيسيا لقوة العمل 
الفلبينية في اخلارج والتي يناهز قوامها تس���عة 

ماليني عامل وعاملة.
وكانت مخاوف قد ثارت في الفلبني مؤخرا من 

التأثير احملتمل للحظر على اقتصاد البالد، حيث 
تعاني خمس القوى العاملة في الفلبني من البطالة 

او حتتاج لعمل اضافي.
وقال السيردا »هناك بلدان اخرى ستكون على 
اس���تعداد الستيعاب من ال تش���غلهم السعودية، 
وبالتال���ي فوزيرة العمل حتاول االس���تعداد لهذا 

االحتمال«.
غير ان املتحدث لم يقدم تفاصيل عن االسواق 
االخرى احملتملة، مكتفيا بالقول ان وزيرة العمل 

ستصدر بيانا رسميا في وقت الحق اخلميس.
وكانت السعودية قد رفضت في مايو مطالب 
احلكومة الفلبينية برفع رواتب عمالها فضال عن 

توفير حماية اكبر للعامالت الفلبينيات.
وتقول جماعات حقوق االنسان ان املاليني من 
العمال واغلبهم من الذين يعملون باالعمال املنزلية 
النساء اآلسيويات الالتي يعملن يتعرضن بشكل 
اعتيادي النتهاكات مختلفة، جسدية او مالية في 
الس���عودية ودول اخلليج االخرى بسبب قلة او 

انعدام قوانني العمالة.

توقيف 3 نساء قدن سيارات في الدمام وجدة

طفل أميركي يولد من دون جلد يغطي جسده!

الطيش والتشنج والتعصب الزائد 
واخلروج عن احلدود الشرعية.

وأض����اف »ال ينبغي أن يكون 
الناهي عن املنكر عصبيا متشنجا 
ذا غضب شديد وصراخ وخروج 
عن املنط����ق الس����ليم، يجب أن 
يلزم التؤدة واألناة والس����كينة، 
وما ف����ي قلبه من بغض الش����ر 

وكراهيت��ه«.
واس����تدرك قائال: »إذا قابلت 
أهل املعاصي بالصراخ والسباب 
والشدة نفروا منك أو قابلوا شدتك 
بش����دة أخرى أو فعلوا معصية 
ليغيظوك ويخرجوك عن نطاق 
قدرت����ك، فاملطلوب أن تتحكم في 
نفس����ك وكن ثابت اجلأش قوي 
اإلمي����ان وفي قلبك ما اهلل يعلمه 
من إنكار للشر وبغضك له وحبك 

للخير«.
التش����نج واحلماس  وأردف: 
الشديد والغضب ال خير فيه، ولذا 
يقول اهلل تعالى لنبيه: )فبما رحمة 
من اهلل لنت له����م ولو كنت فظا 
غليظ القلب النفضوا من حولك(، 
مضيفا »يعني ذلك لو كنت شديدا 
لكرهوك، لكنك ذو صبر وحتمل 
على كل ما يرد إليك«، مشيرا إلى 
أن املس����لم عندما يرى احملرمات 
تنتهك يغضب هلل ويتأثر بها لكنه 
يضبط نفسه فال يقدم إال عن علم 

وال يحجم إال عن علم.

في حي »الشرقية«، وستبحث 
اجلهات األمنية كيف استطاعت 

نقل اجلثة من حي آلخر.
وبدأت مأس���اة أحمد بعد أن 
انفصل والداه بس���بب حالفات 
عائلية قبل ثالث سنوات ونصف، 
فقام األب بأخذ ابنها وابنتها منها 
من أجل االنتقام على الرغم من أن 
الطفلني كانا حتت سن احلضانة 
مما مينحها حق تربيتهما شرعا 
وقانون���ا، فكانت »ريتاج« دون 
الذي تغير  الس���ابعة و»إياد«، 
اسمه الحقا إلى أحمد، ابن ثمانية 
أشهر. وساوم الزوج طليقته أكثر 
من م���رة على رؤية أوالدها، ثم 
امتن���ع من الرد على اتصاالتها، 
وقرر االنتقال إلى »الباحة« كي 
ال تس���تطيع الوصول ألوالدها 

وتزوج هناك.

اخللي���ج بكورنيش الدمام. ومت 
حجز الفتاتني بحجز مرور الدمام 
عدة س���اعات وحترير مخالفة 
مرورية بحقهما وأخذ تعهد عليهما 
بعدم تكرار احملاولة واستدعاء 

ذويهما لتسليمهما إليهم.

وكأنه مصاب بحروق من الدرجة 
الثالثة، حتى إن األطباء كانوا 
ي���رون أوردته بس���هولة عند 
والدته، حسبما قالت أمه هيثر 
كورتيس ل� »إي بي سي نيوز« 

األميركية.
كما يعاني الطفل بثورا في 
فمه ولس���انه، وهي عوارض 
تصاحب ذلك املرض الذي يعانيه 
واحد من بني مليون طفل على 

مستوى العالم.
 ويظه���ر انحالل البش���رة 
أو  امليالد  الفقاعي عادة عن���د 
بعده بقليل، والذكور واإلناث 
متأثرون بالتساوي، خاصة في 

حاالت زواج األقارب.
وقد يكون انحالل البش���رة 
الفقاعي بس���يطا عن���د امليالد 
لدرجة عدم مالحظته، وقد يكبر 
الطف���ل أو يصل إلى مرحلة ما 
بعد البلوغ قبل أن يكتش���ف 

املرض. 

املنكر أو عند رؤية املعصية، محذرا 
التشنج والطيش واحلماس  من 
الش����ديد. ووفقا لتقرير نشرته 
»ع����كاظ«، ق����ال: كل مؤمن متكن 
اإلمي����ان من قلبه فهو يغضب إذا 
انتهكت محارم اهلل ويظهر عليه 
أثر الغض����ب هلل واضحا ويغار 
هلل لكن ه����ذا الغضب ال يوجب 

الطائف بذلت جهودها  »شرطة 
على مدى تس���عة أيام ووفقت 
اليوم األربعاء في كشف حقيقة 
تغيب الطفل، أحمد الغامدي )4 
سنوات(، س���عودي اجلنسية، 
حيث متكن���ت من التعرف على 
مصي���ر الطفل، وثبت من خالل 
التحقيقات أن زوجة والد الطفل 
متورط���ة في اجلرمي���ة، وهي 
سيدة سعودية تبلغ من العمر 
39 عاما، وبع���د التحقيق معها 
الطفل بالعصا  اعترفت بضرب 
ورطم جسده باألرض حتى فارق 
احلياة وقامت بوضعه في كيس 
للنفايات ونقل���ه من حي آلخر 
في عمارة حتت اإلنشاء. وسيتم 
إحالة مل���ف القضية للتحقيق 
العام متهيدا لتقدميها  واالدعاء 
للقضاء حملاكمتها على ارتكابها 
هذه اجلرمية النكراء«. ووضعت 
القاتلة، جثة الطفل املقتول في 
عمارة حتت اإلنشاء في حي سكني 
بعيدا عن س���كنها هي وزوجها 

إلى اجله���ة املختصة كما تنص 
اللوائح واألنظمة.

كما ألقت دوريات املرور بالدمام 
القبض على فتاتني مؤخرا بتهمة 
قيادة السيارة في الشارع، وعلمت 
الصحيف���ة أن الفتاتني احداهما 
سعودية واألخرى سورية ومت 
ضبط األولى على طريق األمير 
محمد بن فهد واألخرى بشارع 

الفقاعي« حيث ولد قبل نحو شهر 
بال جلد على معظم أجزاء جسده 
خاصة اليدين والرجلني والرأس 
فيما يعاني جلد بقية املناطق رقة 

كبيرة جتعله يزول بسرعة.
 ويظهر جلد الطفل برودي 
كورتيس وهو من والية إنديانا، 

الرياض � وكاالت: طالب مفتي 
ع����ام اململكة رئي����س هيئة كبار 
العلم����اء الش����يخ عبدالعزيز آل 
الشيخ بالهدوء واللني أثناء إنكار 

جدة � كونا: دشن أمير منطقة مكة املكرمة األمير 
خالد الفيصل أمس انشطة مهرجان »جدة غير 32« 
التي تستمر على مدى 70 يوما وتشتمل على أكثر 

من 100 برنامج سياحي.
وقال رئيس اللجنة املنظمة النشطة املهرجان 
األمير عبداهلل بن سعود في كلمة ألقاها نيابة عن 
محافظ مدينة جدة األمير مشعل بن ماجد باملناسبة 
انه روعي في مهرجان هذا العام التنويع في احملتوى 
ليحظى سائحي املدينة مبنتج سياحي وترفيهي 

يعزز مكانة صناعة السياحة في السعودية.
وأض���اف ان مهرج���ان هذا الع���ام يعد محطة 

جديدة للتقدم الس���ياحي في جدة )عروس البحر 
األحم���ر( التي تتميز بتاريخه���ا العريق وتراثها 
الثقافي املتنوع ورصيدها من النش���اط اإلنساني 

في جميع املجاالت.
وقال ان املهرجان استطاع إضافة جناحات متزايدة 
كل عام وذلك يعود إلى األفكار املتجددة واالطالع 
على التجارب العاملية الناجحة بهدف حتقيق املزيد 

من االزدهار السياحي واالقتصادي.
وتتوقع اللجنة املنظمة للمهرجان ان تستقطب 
انشطة مهرجان »جدة غير 32« أكثر من ثالثة ماليني 

سائح يأتي قسم منهم من الكويت. 

الري���اض � العربية: أس���دل 
الس���تار األربعاء عل���ى قضية 
اختطاف الطفل، أحمد الغامدي، في 
مدينة الطائف )غرب السعودية( 
بعد أن عث���رت اجلهات األمنية 
على جثة الطفل املختفي منذ أكثر 
من أسبوع ملقاة في أحد املنازل 

املهجورة.
وكشفت مصادر في الشرطة 
أن التحقيقات تشير إلى توجيه 
التهمة لزوج���ة والد الطفل، إال 
أن ذلك لم يتأكد بشكل رسمي. 
ومت اإلعالن ع���ن اختفاء الطفل 
قبل قرابة األس���بوع، ورصدت 
مكافأة مالية ملن يعثر عليه، وبعد 
عمليات بحث قامت بها مجموعات 
من الناش���طني وشملت الطائف 
والرياض وج���دة دون جدوى، 
خرجت والدة الطفل احلقيقية، 
البارقي، لتؤك���د أن طفلها  أمل 
وش���قيقته يتعرضان للتعذيب 
من قبل زوج���ة والدهما، وأنها 
تتوقع أن يكون لزوجة األب يد 
في اجلرمية. واكتفت والدة الطفل 
أمل البارقي بقولها: »قتلوه قتلوه 

حسبي اهلل ونعم الوكيل«.
الش���رطة، زوجة  وواجهت 
األب، باتهام���ات األم، فما لبثت 
أن اعترفت بقتله والتخلص من 
جثته في منزل غير مأهول بعد 

أن وضعته في كيس نفايات.
وحتفظت األجهزة األمنية على 
الزوجة املتهمة بالقتل ووالد الطفل 
وكذلك اخلادمة ملعرفة دورهم في 
اجلرمية، فيما مت استدعاء والدة 
الطفل لقس���م شرطة الفيصلية 
ألخذ أقوالها، كما مت التحفظ على 
شقيقة املقتول )ريتاج( إلجراء 
كشف طبي عليها ملعرفة ما إذا 
كانت تعرضت للتعذيب من جانب 

زوجة أبيها.
وأكد املتحدث األمني بشرطة 
الطائف املالزم سليم الربيعي أن 

� يو.بي.آي: أوقفت  الرياض 
الس���لطات الس���عودية خ���الل 
األي���ام املاضية 3 نس���اء قمن 
بقيادة السيارة في الدمام شرق 
اململكة وجدة على ساحل البحر 

األحمر.
وذك���رت صحيف���ة »اليوم« 
السعودية امس أن شرطة جدة 
أحالت فتاة عشرينية، مت ضبطها 
في وقت متأخر من مساء الثالثاء 
وهي تقود مركب���ة تعود ألحد 
أفراد أسرتها، إلى هيئة التحقيق 

واالدعاء العام.
وكان أح���د املواطنني الحظ 
الفتاة تقود املركبة وهي كاشفة 
الوجه فيما يجلس بجوارها أحد 
األشخاص ليمرر على الفور بالغا 
للجهات األمنية يطالب فيه بالتأكد 

من البالغ.
وأش���ار املتح���دث اإلعالمي 
العميد مس���فر  بش���رطة جدة 
اجلعيد إلى أن إيقاف الفتاة جاء 
على خلفية قيادتها مركبة تابعة 
ألحد أفراد أسرتها وكان يرافقها 
زوجها ال���ذي مت التحقيق معه 
فيما متت إحالة أوراق التحقيق 

 وكاالت: في حالة نادرة يعاني 
طفل أميركي نوع���ا خاصا من 
مرض يس���مى »انحالل البشرة 

الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ

الطفل الضحية احمد

الطفل االميركي 

الصني تدشن أولى عربات »القطار الرصاصة« 
بني بكني وشنغهاي

قصيدة على اإلنترنت حول »مملكة النفايات«
روما � أ.ف.پ: نالت قصيدة نشرها صحافي 
وكاتب من نابولي عبر االنترنت، تتغنى ب� »مملكة 
النفايات« موافقة رئيس بلدية املدينة حيث يرى 
فيها تشجيعا على مواصلة نضاله من اجل تنظيف 

املدينة.
وكتب فرانسيسكو دي فيليبو في هذه القصيدة 
»اعشق نابولي وساعشقها حتى لو كنت من ميالنو 
من ش����توتغارت انفير او تورونتو، باليرمو او 
اديس ابابا« شاجبا »كل الذين � واآلخرين أيضا 

� حولوا من جنة جغرافية مملكة نفايات«.
ومض����ى الكاتب يقول في قصيدته »اعش����ق 
نابولي وكلما زاد كره اآلخرين لها زاد عشقي لها 
انا الذي ال يس����كنها، انا الذي لعنها مثل عشيق 

مخدوع يبقى عاشقا رغم ذلك«.
ورأى رئي����س بلدي����ة نابول����ي لويجي دي 
ماجيس����تريس في هذه القصيدة تشجيعا على 
مواصل����ة نضاله ض����د النفاي����ات التي جتتاح 

مدينته.

بكني � د.ب.أ: دشن الرئيس الصيني وين جياباو 
امس أول عربات القطار الرصاصة فائق السرعة 

بني مدينتي بكني و شنغهاي.
وقالت وس���ائل اإلعالم احمللية إن وين استقل 
قطارا متجها إلى شنغهاي في أعقاب مراسم افتتاح 
خط السكة احلديدية الذي يبلغ طوله 1318 من أمام 

حركة النقل التجارية في بكني.
وقال مسؤولو الس���كة احلديدية إن القطارات 
التي س���تعمل على خط السكة احلديد الذي يبلغ 
تكلفت���ه 221 مليار يوان )34.2 مليار دوالر( تبلغ 

سرعتها 300 كيلومتر في الساعة كما أنها ستقطع 
أسرع رحلة في أقل من 5 ساعات.

وكانت تقارير سابقة قد أفادت أن وزارة السكك 
احلديدية تعتزم تش���غيل 90 زوج من القطارات 
يوميا على هذا اخلط 63 منها قادرة على الس���ير 
بسرعة 300 كيلومتر في الساعة والباقي بسرعة 

250 كيلومترا في الساعة.
وقالت الوزارة إن اخلط اجلديد يهدف ملضاعفة 
قدرة استيعاب خط السكة احلديدية بني املدينتني 

إلى 160 مليون راكب سنويا.

غرفة النوم املثالية

السجن مدى احلياة لرجل في 
أملانيا قتل ابنته بعد اغتصابها

غرفة النوم املثالية تساعدك
على األحالم السعيدة واالسترخاء

»سامسونغ« ترفع دعوى ضد »آبل«

أم تقتل رضيعها 
وحتمل جثته معها للتسوق!

شيكاغو � وكاالت: اتهمت امرأة تسكن في شيكاغو 
بالذهاب للتسوق حاملة على كتفها جثة ابنها الذي 
قتلته قبل ساعات، وهي في حالة سكر، وفق ما أورده 

اإلعالم احمللي األربعاء.
كان الطفل كني بالكمان جونيور الذي يكاد يبلغ 
شهره الثالث ميتا منذ 8 إلى 14 ساعة مضت عندما 
ذهبت أمه لزيارة جار لها بعد انتهائها من التسوق، 
وقد الحظ جارها دما على غطاء الطفل فس���ارع إلى 
االتصال باإلسعاف. وقد شرحت جهة االدعاء ملجلة 
»شيكاغو صن تاميز« أن تويريانا سميث )20 عاما( 
ضربت ابنها وخنقته في 22 يونيو املاضي، ألنه لم 

يكف عن البكاء.
وكانت األم قد أس���رفت في ش���رب الفودكا لدى 
صديق أمضت الليلة في منزله مع ابنها قبل أن تعود 
إلى بيتها في الصباح الباكر، وقد احتجزت السلطات 

األميركية األم الشابة بتهمة القتل. 

كيل � د.ب.أ: قضت محكمة أملانية في مدينة كيل 
شمالي أملانيا بسجن رجل مدى احلياة إلدانته بقتل 
ابنته. وجاء في حيثيات احلكم أن املتهم )69 عاما( 
وهو أملاني ذو أصول تركية قتل ابنته في عام 1996 
مبدينة ترابنكامب شمالي أملانيا بعد أن حملت منه 
وذلك في محاولة إلخفاء معالم جرمية معاش���رته 
لها معاش���رة األزواج. وكان النقاب كشف عن هذه 
اجلرمية بعد أن خرج���ت األخت الصغرى للمجني 
عليها عن صمتها وتقدمت ببالغ إلى الش���رطة ضد 
أبيها العام املاضي حيث ألقي القبض عليه قبل يومني 

من احتفاالت أعياد امليالد.
كان املتهم هدد ابنته الصغرى بالقتل وأرغمها على 

مساعدته في التخلص من جثة املجني عليها.
وقام املتهم بدفن جثة ابنته )29 عاما آنذاك( في 
مرآب لكنه عاد بعد فترة وتخلص من رفاتها في القمامة 
لكنه نسي بعض عظام أصابع اليد والقدم التي عثرت 

عليها الكالب التابعة لفريق البحث اجلنائي.

هامب���ورغ � د.ب.أ: يق���ول اخلب���راء إن الفراش 
اجليد وحده ال يكفي لضمان الشعور بالراحة أثناء 

النوم.
وقال البروفيسور يورجن تولي، الباحث في النوم 
باملستشفى اجلامعي في ريجنس���بورغ إن ديكور 
غرفة النوم من األم���ور املهمة أيضا. كما أن األلوان 
التي تبعث على الدفء تخل���ق جوا من الهدوء في 
حني أن الصور املعلقة على اجلدران يجب أن تكون 
صورا مفضلة، وعلى سبيل املثال من الصور التي مت 
التقاطها خالل إجازات. هذه هي األشياء التي تساعد 

على خلق اجلو املناسب للنوم.
وأشارت أورزوال جايسمان من اجلمعية األملانية 
لصناع األثاث في باد هونيف بالقرب من بون إلى أن 
»غرفة النوم غالبا ما تستخدم لتخزين كل األشياء 
املوجودة في املنزل مثل مائدة كي املالبس واملالبس 
املغسولة التي سيتم كيها«. وتنصح جايسمان بإنشاء 
غرفة لتغيير املالبس أو خزانة كبيرة ميكن الوقوف 

داخلها إذا كان هذا ممكنا.
ويعد الفراش بالطبع ه���و النقطة احملورية في 
غرفة النوم. وأوضحت جايسمان أن النوم اجليد ال 
يعتمد فقط على فراش مريح، ولكن أيضا على فراش 
كبير مبا فيه الكفاية. وال يجد األشخاص الذين هم 
أطول من 1.85 مترا )6 أقدام( مساحة كافية للرقود 
في الفراش الع���ادي، ويحتاجون إلى فراش ال يقل 
طوله عن 220 س���نتيمترا. والفراش نفس���ه أيضا 
يجب أن يكون مصنوعا بشكل جيد. وعادة ما تكون 
قاعدة الفراش مصنوعة من سوست او الواح داعمة 
وينبغي أن تكون هذه السوس���ت واحلشية مالئمة 

لبعضها البعض.

سيئول � أ.ف.پ: قالت شركة »سامسونغ« الكورية 
اجلنوبي���ة لاللكترونيات ثاني اكبر ش���ركة إلنتاج 
الهواتف النقالة في العالم إنها رفعت دعوى إلى جلنة 
التجارة الدولية األميركية ضد شركة »آبل« للسعي 
إلى حظر استيراد 6 منتجات لألخيرة مبا فيها »آي 

فون« و»آي باد« و»آي بود«.
ونقلت وكالة أنباء »يونهاب« الكورية اجلنوبية 
عن املتحدث باسم »سامسونغ« كيفني جيونغ أن »آبل« 
انتهكت 5 براءات اختراع ل�� »سامس���ونغ« مبا فيها 
تقنية االتصاالت الالسلكية والتقنية التي مت استعمالها 
لنقل البيان���ات أو امللفات من أجهزة الكمبيوتر إلى 
األجهزة النقالة. واشار إلى أن الشركة الكورية ارسلت 
طلبا إلى جلنة التجارة الدولية بإجراء حتقيق حول 
أجهزة االتصال الالسلكي وأجهزة معاجلة املوسيقى 
وأجهزة الكمبيوتر اللوحي التي مت إنتاجها من قبل 
»آبل«. وأدت الدعوى األخيرة إلى مزيد من تصعيد 
النزاعات القانونية بني الشركتني العامليتني إلنتاج 
الهوات���ف الذكية في معركة ب���راءة االختراع في 4 
دول. وكان »آبل« رفعت في ابريل الفائت دعوى إلى 
محكمة أميركية ضد »سامسونغ« قائلة إن سلسلة 
من الهواتف الذكية »غاالكسي« وأجهزة الكمبيوتر 
اللوحي لسامسونغ نسخت التصميمات وبرمجيات 
وبراءات اختراع أخرى من الهاتف الذكي »آي فون« 
وجهاز الكمبيوتر اللوحي »آي باد« ومشغلة املوسيقى 

»آي بود«.


