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كوالملبور/ الوكالت 
وهذه الهجمات هي ال�سابعة التي ت�ستهدف كنائ�س 
مليون   27 ي�سم  ال��ذي  البلد  ه��ذا  يف  اجلمعة  منذ 
الديانة  باال�سالم  منهم  باملئة  �ستون  يدين  ن�سمة 

الر�سمية للبالد.
�سقوط  ع��ن  ت�سفر  مل  ال��ت��ي  الهجمات  وا�ستهدفت 
يف  كنائ�س  االح���د  ال�����س��اب��ق��ة،  كالهجمات  �سحايا 
قائد  وق���ال  اجل��ن��وب��ي��ة.  ب���راك  والي���ة  يف  تايبينغ 
ال�سرطة املحلية ذو الكفلي عبد الله ان زجاجة حارقة 
القيت على كني�سة جميع القدي�سني �سباح االحد قبل 

و�سول املوؤمنني.
وا�ساف "كانت هناك اثار �سوداء على اجلدار. نعتقد 

ان حريقا �سغرا اندلع لكن مل تقع ا�سرار".
)كاز( على  القيت زجاجة كرو�سني  من جهة اخرى 
ذكر  ح�سبما  يت�سرر،  مل  املبنى  لكن  اخ��رى  كني�سة 
امل�سدر نف�سه بينما القيت زجاجات حارقة على دير 

يف تايبينغ.

وقالت ال�سرطة ان زجاج كني�سة معمدانية يف والية 
ملقة )و�سط( دهن باال�سود.

وياأتي هذان الهجومان و�سط ت�ساعد اخلالف حول 
حق ا�ستخدام كلمة "الله" من قبل غر امل�سلمني.

وت�ساعد التوتر يف ماليزيا منذ ان �سمحت املحكمة 
حملية  كاثوليكية  ل�سحيفة  املا�سي  اال�سبوع  العليا 
"الله" كرتجمة لكلمة  "ذي هرالد" با�ستخدام كلمة 

املاالي. بلغة  ت�سدر  التي  ن�سخها  "غاد" يف 
ردا  اجلمعة  تظاهرات  ا�سالمية  جمموعات  ونظمت 

على قرار املحكمة.
ان  احلكومة  قالت  الطويلة،  القانونية  املعركة  ويف 

ا�ستخدام الكلمة يجب ان يقت�سر على امل�سلمني. 
ويف مواجهة غ�سب اال�سالميني و�سغوط احلكومة، 
ا�ستئنافه  ب��ان��ت��ظ��ار  االرب���ع���اء  احل��ك��م  ت��ع��ل��ي��ق  مت 
ان  ميكن  ان��ه  احل��ك��وم��ة  ق��ال��ت  ان  بعد  وخ�سو�سا 

يت�سبب يف نزاع عرقي.
وا�سارت احلكومة اىل قرار ملجل�س االفتاء الوطني 

كلمة  ان  على  ون�س   2008 اي��ار  يف  �سدر  االع��ل��ى 
"الله" ال ميكن ان ت�ستخدم �سوى من قبل امل�سلمني 

يف ماليزيا لتجنب اي التبا�س.
هرمني  ماليزيا  كنائ�س  ملجل�س  العام  االم��ني  وق��ال 
اميان  ان  "اعتقد  بر�س  فران�س  لوكالة  �سا�سرتي 
يزالون  ال  انهم  اذ  االح��داث احلالية  يتجاوز  النا�س 
ومن  اجلهم  من  وي�سلون  الكني�سة  اىل  يتوجهون 

اجل االمة".
وي�سكل امل�سيحيون نحو 10 باملئة من املاليزيني من 
من  ن�سفهم  يتحدر  كاثوليكي  الف   850 نحو  بينهم 
يف  معظمهم  يعي�س  اال�سليني  ال�سكان  من  جماعات 

جزيرة بورنيو ويتحدثون لغة املاالي.
وجتمع حواىل الف موؤمن االحد يف كني�سة ال�سعود 
قبل.وقال  من  هجوم  ا�ستهدفها  التي  كواالملبور  يف 
اىل  ن�سعى  ال  اننا  لهم  "قلت  موتو  فيليب�س  االب 
لوم احد. نحن م�ساملون ونحن هنا لرنفع �سلواتنا 

لالمة".

وتعد اللغة والدين من امل�سائل احل�سا�سة يف ماليزيا 
عرقية  �سغب  اعمال  �سهدت  والتي  االعراق  املتعددة 

دامية يف 1969.
من  واح���د  "الله"  كلمة  ا���س��ت��خ��دام  على  واخل���الف 
�سل�سلة خالفات دينية اندلعت يف ال�سنوات االخرة 
وادت اىل توتر العالقات بني املاالي واملتحدرين من 
"ا�سلمة"  من  يخ�سون  الذين  وهندي  �سيني  ا�سل 

البالد.
ال�سبت  رزاق  جنيب  ماليزيا  وزراء  رئي�س  ودع��ا 
يف  العتداء  رابعة  كني�سة  تعر�س  عقب  الهدوء  اىل 
اآخر �سل�سلة من الهجمات التي ت�ستهدف دور عبادة 

م�سيحية.
ويف زيارة اىل احدى الكنائ�س التي هوجمت، �سعى 
"اال�سالم  ان  وقال  التوتر.  تهدئة  اىل  ال�سبت  رزاق 
تدمرها".  او  اخرى  لديانات  اال�ساءة  علينا  يحرم 
"على جميع االطراف احلفاظ على الهدوء  وا�ساف 

وعدم الت�سرف بانفعال".

ماليزيا  يف  ال��ك��ن��ائ�����س  ع��ل��ى  ال��ه��ج��م��ات  ت��زاي��د 
هجمات  ثالث  ا�ستهدفت   
م�سيحية  كنائ�س  جديدة 
ماليزيا  يف  الح���د  ام�����س 
يف ج��و م��ن اجل���دل احل��اد 
حول حق غري امل�سلمني يف 

ا�ستخدام كلمة "اهلل".

فلوريدا- طهران  / الوكالت 
طوارئ  خطط  اعداد  عن   ،CNN ل�  كبر  امركي  ع�سكري  م�سوؤول  ك�سف 
الدبلوما�سية  خياري  اإىل  باالإ�سافة  النووية   اي��ران  من�ساآت  مع  للتعامل 
والعقوبات. فيما اوقفت قوات االمن نحو ثالثني امراة من اع�ساء جمموعة 
"امهات يف حداد" الالتي يحتجني يف طهران على موت او اختفاء ابنائهن
وقال قائد القيادة املركزية االمركية ديفيد برتيو�س الذي رف�س االإف�ساح عن 
تلك اخلطط، يف مقابلة مع ال�سبكة بثت ام�س االأحد " اأن اجلي�س االأمريكي 
نظر يف االآثار املرتتبة على اأي اإجراءات قد تتخذ �سد اجلمهورية االإ�سالمية 

."
واأو�سح "�سيكون من اال�ستهتار اأن ال تنظر "�سنتكوم" يف كافة ال�سيناريوهات 

املحتملة لو�سع خطط طوارئ خمتلفة."
واأ�سبح الربنامج النووي االإيراين مبثابة �سوكة بالن�سبة للواليات املتحدة 
وحلفائها، فوا�سنطن رفعت من حدة لهجتها يف التعامل مع طهران بخ�سو�س 
برناجمها النووي، الذي جتزم اجلمهورية االإ�سالمية باأنه الأغرا�س �سلمية 
لتوليد الطاقة، اإال اأن اأمريكا ودول اأوروبية تتخوف من �سعي اإيران المتالك 

اأ�سلحة نووية.
وت�سف اإ�سرائيل الربنامج النووي االإيراين باأنه التهديد االأكرب يف مواجهة 

الدولة العربية.
وحول التقارير الرائجة ب�ساأن مهاجمة اإ�سرائيل للمن�ساآت النووية االإيرانية، 
االإ�سرائيلية،  الع�سكرية  القدرات  عن  التعقيب  الع�سكري  امل�سوؤول  رف�س 

م�سرًا اإىل اأن اإيران عززت تلك املواقع النووية واالأنفاق االأر�سية.

من  بالتاأكيد  منوهًا:  واأ���س��اف  القنابل،  �سد  حم�سنة  غر  اأنها  اأك��د  اأن��ه  اإال 
ذلك،  �ستنفذ  التي  اجلهة  باختالف  يختلف  ذلك  فعالية  مدى  ق�سفها،  املمكن 
ونوعية الذخائر التي لديهم."" وقال برتيو�س اأنه مازالت هناك ف�سحة من 
الوقت ملوا�سلة اجلهود الدبلوما�سية مع اإيران. ويذكر اأن قائد هيئة االأركان 
االأمريكية امل�سرتكة، االأدمرال مايك موالن، حّذر يف حديث �سابق لل�سبكة من 
توجيه �سربة ع�سكرية اإىل طهران، باعتبار اأن ذلك �سيزعزع ا�ستقرار ال�سرق 
االأو�سط، كما توقع ا�ستمرار االحتجاجات التي تنفذها املعار�سة فيها، غر 
رغم  اإي��ران  مهاجمة  على  القدرات  لديه  االأمريكي  اجلي�س  اأن  اإىل  اأ�سار  اأنه 

املهام التي يقوم بها يف اأفغان�ستان والعراق.
امراة من اع�ساء جمموعة  من جهة اخرى اوقفت قوات االمن نحو ثالثني 
"امهات يف حداد" الالتي يحتججن يف طهران على موت او اختفاء ابنائهن 
موقع  ام�س  ذكر  كما  الرئا�سية  االنتخابات  اعقبت  التي  التظاهرات  خالل 

للمعار�سة على االنرتنت.
وقال موقع "كلمة.اورغ" التابع لزعيم املعار�سة مر ح�سني مو�سوي، ا�ستنادا 

اىل �سهود ان هوؤالء الن�ساء اوقفن ال�سبت يف حديقة الليه يف العا�سمة.
ال�ساعة  ح��وايل  ال�سبت(  االول  )ام�س  "اليوم  ا�سمه  يذكر  مل  �ساهد  وق��ال 
16،00 كنا يف حديقة الليه حيث كان هناك اي�سا نحو مئة من رجال ال�سرطة  

مينعون االمهات من اجللو�س على مقاعد او الوقوف يف جمموعات". 
يف  االمن  قوات  بدات  عندما  االمهات  من  �سبعني  نحو  هناك  "كان  وا�ساف 
طردهن من احلديقة. متكن البع�س من الهروب فيما القي القب�س على نحو 

ثالثني اجربن على ال�سعود يف �ساحنة �سغرة لل�سرطة".

واو�سح موقع كلمة انه مت اقتياد هوؤالء الن�ساء اىل مركز لل�سرطة دون املزيد 
من االي�ساحات.

او  قتلوا  االمهات  ه��وؤالء  ابناء  حداد" فان  يف  "امهات  موقع  اىل  وا�ستنادا 
فقدوا خالل التظاهرات التي اعقبت اعادة انتخاب الرئي�س املحافظ حممود 

احمدي جناد يف 12 حزيران.
وتتجمع االمهات الالتي يرتدين ال�سواد بعد ظهر كل يوم �سبت يف حديقة 

الليه.
كبرة  باعداد  موجودة  تكون  االمن  قوات  ان  االلكرتوين  موقعهن  ويقول 

خالل هذه التجمعات وان بع�سهن �سبق وان تعر�سن لالعتقال.
"امهات يف حداد" ت�سكلت اثر مقتل ندا  وا�ستنادا اىل املوقع فان جمموعة 
ال�سعبي  لالحتجاج  رم��زا  لت�سبح  حزيران   20 يف  بالر�سا�س  �سلطان  اغا 

والقمع.
�سعورا  االنرتنت  على  و�سع  وال��ذي  موتها  ي�سور  ال��ذي  الفيديو  اث��ار  وقد 

كبرا بالتاثر واال�ستنكار يف العامل.
العدالة  اىل  ابنائهم  موت  عن  امل�سوؤولني  بتقدمي  تطالب  التي  واملجموعة 
واطالق �سراح ال�سجناء ال�سيا�سيني ت�سم اي�سا مدافعني عن حقوق االن�سان. 
والقي القب�س على االف اال�سخا�س، بينهم ا�سالحيون و�سحافيون مقربون 
اوقعت  والتي  االنتخابات  اعقبت  التي  التظاهرات  غمار  يف  املعار�سة،  من 
36 قتيال وفقا للحكومة و72 وفقا للمعار�سة. وقتل ثمانية ا�سخا�س اخرين 
يف تظاهرات عا�سوراء املعار�سة للحكومة يف 27 كانون االول املا�سي وفقا 

الرقام ر�سمية.

اأمريكا : لدينا خطط طوارئ للتعامل مع امللف النووي الإيراين
اعتقال ثالثني من جمموعة "امهات يف حداد" 

روما- عرفان ر�سيد
الكاردينال  احلكومة(  )رئي�س  الفاتيكان  حا�سرة  يف  ال��دول��ة  �سر  اأم��ني  دان 
اإيطاليا  االأجانب يف جنوب  املهاجرون  اإليه  تارت�سي�سيو برتيوين ما يتعّر�س 
من ا�ستغالل اقت�سادي واجتماعي، وطالب بالتخلي عن اأي �سلوك عنيف ملواجهة 
امل�ساكل. جاء ذلك يف معر�س تعليقه على اأحداث العنف وامل�سادمات التي اندلعت 
ال�سرطة  ورج��ال  القانونيني(  )غر  املهاجرين  من  مئات  بني  املا�سي  اخلمي�س 
والتي اأف�ست اإىل جرح واإ�سابة 66 �سخ�سًا، من بينهم ثالثون اأجنبيًا و 19 من 
ما  املدينة،  وتوقيف  �سكان  من  اإىل 17  اإ�سافة  والكارابينيري  ال�سرطة  رجال 
يربو على ع�سرة من املهاجرين. وقال الكاردينال برتوين  اأن الفاتيكان )قلقة( 
بالذات حول ) ظروف العمل ال�سيئة التي يتعّر�س اإليها املهاجرون يف اجلنوب( 
والتي تتمّثل يف اإخ�ساعهم اإىل �ساعات عمل طويلة ت�سل يف بع�س االأحيان اإىل 
ن�سبًا  العّمال  اليوم مقابل مبالغ زهيدة يقتطع منها وكالء توفر  18 �ساعة يف 

عالية ت�سل اإىل 30-٤0 يف املائة يف بع�س احلاالت. 
ت�سريحات الكاردينال برتوين جاءت على هام�س قّدا�س كن�سي اأقامه مبنا�سبة 
�سهدت  ال��ت��ي  املقاطعة  وه��ي  ك��الب��ري��ا،  مقاطعة  يف  الق�سائية  ال�سنة  اف��ت��ت��اح 
ال�سرعيني(  )غ��ر  االأج��ان��ب  املهاجرين  من  ع��دد  اأك��رب  وت�ست�سيف  امل�سادمات 
العاملني يف جماالت الفالحة اليدوية وجني الثمار. وقال برتوين باأن االأحداث 
التي وقعت يف كالبريا )روزارنو( موؤخرًا )تثر القلق واخل�سية لدى اجلميع، 
وبالذات االأو�ساع ال�سيئة التي ُتفر�س على املهاجرين، الذين، بالرغم من كل ذلك، 
يقّدمون خدمة كبرة اإىل الزراعة واإىل املجتمع املحلي هناك(. واعترب برتوين 
اأن )احلل يف هذا االإطار يكمن يف نه�سة حياة وفق اأ�س�س احلق( واأ�ساف )اأعتقد 
باأن الن�سيد 71 من االإجنيل يدعو بو�سوح اإىل احرتام احلق والعدالة، ويطالب 
على  وبالعمل  القوانني  واح��رتام  اإيجابي  ب�سكل  الفعل  على  اجلميع  مب�ساعدة 

وفق احلق واحرتام العي�س امل�سامل والتوافق(.(
من جانبها اأمرت وزارة الداخلية االإيطالية بنقل اأعداد من هوؤالء املهاجرين اإىل 
مدن اأخرى بغية التخفيف من تاأثرات االأحداث االأخرة ولغر�س ال�سيطرة على 
االأو�ساع قبل تكرارها املحتمل. وت�سر اأنباء من مدينة جويا تاورو اأن التوتر 
عاد اإىل املدينة ب�سبب جرح مهاجرين باإطالقات بندقية �سيد اأحدهما يف و�سع 
حرج. يف غ�سون ذلك قامت ال�سرطة بنقل 250 من املهاجرين اإىل مراكز جتميع 
املهاجرين يف مدينتي كروتوين و�سيديرنو. وفيما يظل يف امل�سنع القدمي الذي 
اتخذه املهاجرون مكانًا ل�سكناهم، ما يربو على 500- 600 �سخ�س، بادر بع�س 
املهاجرين باالبتعاد من روزارنو والبحث عن مدن اإقامة اأخرى، واأعرب البع�س 
االأو�ساط  بع�س  واأب��دت  ُت��ط��اق(.  تعد  مل  هنا  )احلياة  واأن  خماوفهم  عن  منهم 
اأن تكون عمليات النقل اخلطوة االأوىل يف �سل�سلة من اإجراءات طرد  خماوفها 
املهاجرين واإعادتهم اإىل اأوطانهم االأ�سلية ق�سرًا، اإاّل اأن مندوب جمعية )ليبرا( 
)تطمينات  على  ح�سل  اأنه  اأكد  دميا�سي  بينو  االأب  املهاجرين،  باأو�ساع  املعنية 
ر�سمية اأن ال اأحد من هوؤالء املهاجرين، مبن فيهم املتواجدين ب�سكل غر قانوين، 

�سُيطرد ق�سرًا من اإيطاليا( واأكدت اإدارة �سرطة كالبريا هذا املوقف..

الكاردينال بريتوين يدين 
الأو�ساع ال�سيئة للمهاجرين 

جنوبي اإيطاليا

جوهان�سبورغ/ اف ب
����س���رح امل���������س����وؤول ع����ن امل��ج��م��وع��ة 
على  الهجوم  تبنت  التي  االنف�سالية 
الوفد التوغويل امل�سارك يف كاأ�س االمم 
لكرة  والع�سرين  ال�سابعة  االفريقية 
القدم يف انغوال ام�س االحد ان احلركة 
كابيندا.  جيب  يف  القتال  �ستوا�سل 
وقال االمني العام "لقوى حترير والية 
كابيندا - املوقع الع�سكري" رودريغ�س 
وكالة  مع  هاتفي  ات�سال  يف  مينغا�س 
حالة  يف  ام�س"نحن  ب��ر���س  ف��ران�����س 

حرب وكل ال�سربات م�سموحة".

يتحدث  ك��ان  ال���ذي  مينغا�س  وان��ت��ق��د 
االحتاد  رئي�س  باري�س  يف  منفاه  من 
الكامروين  ال���ق���دم  ل��ك��رة  االف��ري��ق��ي 
اقامة  ق�����راره  ع��ل��ى  ع��ي�����س��ى ح��ي��ات��و، 
االفريقية  البطولة  من  مباريات  �سبع 
االمر  "هذا  وق���ال  كابيندا.  جيب  يف 
)الهجوم( �سي�ستمر الن البالد يف حالة 

حرب والن حياتو عنيد". 
كابيندا- والية  حترير  قوى  وان�سقت 
الع�سكري يف 2003 عن كربى  املوقع 
حترير  جبهة  االنف�سالية  احل��رك��ات 

جيب كابيندا.

انف�ساليو كابيندا يوؤكدون اأنهم 
�سيوا�سلون القتال 

زغرب / الوكالت
من  ثانية  دورة  يف  با�سواتهم  االح��د  ام�س  الكرواتيون  ادىل 
االنتخابات الرئا�سية الختيار ثالث رئي�س للبالد منذ ا�ستقاللها 
يف 1991، �سيقود هذه اجلمهورية اليوغو�سالفية ال�سابقة اىل 
االحتاد االوروبي. وفتحت مراكز االقرتاع عند ال�ساعة ال�سابعة 

�سباحا و�ستغلق عند ال�ساعة ال�سابعة م�ساء 
مغادرة  عند  ال��راأي  ا�ستطالعات  التلفزيون  حمطات  و�ستبث 
النتائج  ان ت�سدر اوىل  ينتظر  بينما  االقرتاع  الناخبني مراكز 

الر�سمية حواىل منت�سف الليل .
يف  ال��ف   ٤00 بينهم  ن��اخ��ب  م��الي��ني   ٤،٤ م��ن  اك��ر  و�سيختار 
اخلارج وخ�سو�سا يف البو�سنة والهر�سك املجاورة رئي�سا بني 
بلدية  ورئي�س  يو�سيبوفيت�س  ايفو  الدميوقراطي  االجتماعي 

زغرب امل�ستقل ميالن بانديت�س.
ورجحت كل ا�ستطالعات الراأي التي جرت منذ الدورة االوىل 

من االنتخابات يف 27 كانون االول فوز يو�سيبوفيت�س.
نوايا  من   %55،3 على  �سيح�سل  ان��ه  ا�ستطالع  اآخ��ر  وك�سف 

الت�سويت.
ومل يرت�سح الرئي�س احلايل �ستيبي مي�سيت�س )75 عاما( الذي 
ينتمي اىل الو�سط ويقود منذ العام 2000 كرواتيا التي ان�سمت 
يف عهده اىل حلف �سمال االطل�سي يف 2009، لالنتخابات اذ ان 
منها  كل  مدة  باثنتني  الرئا�سية  الواليات  عدد  يحدد  الد�ستور 
مر�سح  هو  عاما(   52( يو�سيبوفيت�س  وايفو  �سنوات.  خم�س 

احلزب االجتماعي الدميوقراطي )معار�سة برملانية(.
العمر، بعدما  الثالثني من  وقالت تيهانا كوالك وهي �سيدة يف 
كرواتيا  �سيمثل  الن��ه  ليو�سيبوفيت�س  "�سوت  ب�سوتها  ادل��ت 

مب�سداقية كدولة متح�سرة".

اما بانديت�س )5٤ عاما( رئي�س بلدية زغرب منذ العام 2000، 
تر�سح  الن��ه  ال��دمي��وق��راط��ي  االجتماعي  احل��زب  م��ن  اقيل  فقد 

كم�ستقل.
وا�ستغل بانديت�س الفرتة التي انق�ست منذ الدورة االوىل يف 
حماولة للح�سول على ا�سوات ناخبي احلزب املحافظ احلاكم 
الذين تبعرت ا�سواتهم بني مر�سح هذا احلزب ومن�سقني تركوا 

احلزب ع�سية االقرتاع الرئا�سي.
وقد ا�ستخدم خطابا مت�سددا على غرار املحافظني والتقى ا�سقف 
زغرب الذي قدم له دعمه وحاول جذب ا�سوات 270 الف ناخب 

يف البو�سنة والهر�سك، حيث ولد.
وهو  ال���دويل  اجل��زائ��ي  ال��ق��ان��ون  يف  خبر  ويو�سيبوفيت�س 
موؤلف للمو�سيقى الكال�سيكية وما�سيه خال من اي تهم بالف�ساد 
واىل  ال�سخ�سية"  ق��وة  اىل  "افتقاره  منتقدوه  عليه  وي��اأخ��ذ 
ال�سيا�سية ويقول  العلوم  ال�سيا�سية. وبانديت�س در�س  اخلربة 
خطابا  ا�ستخدامه  منتقدوه  عليه  وياأخذ  مبادرات".  "رجل  انه 

�سعبويا خاليا من امل�سمون وعدم تكلم اي لغة اجنبية.
وقد اتهم بال�سلوع يف ق�سايا ف�ساد غر انه مل ميثل يوما امام 
الق�ساء يف وقائع كهذه. ويطرح املر�سحان برناجمني مت�سابهني 
االحت��اد  اىل  ك��روات��ي��ا  ان�سمام  بتحقيق  خ�سو�سا  وي��ع��دان 
من  البالد  وباخراج  الف�ساد  ومبكافحة   2012 قبل  االوروب��ي 
انكما�س اقت�سادي خطر و�سل معه معدل البطالة اىل %16،1 
الربملانية" يتقا�سم  "اجلمهورية  العاملة. ويف هذه  القوى  من 

الرئي�س ال�سلطة مع احلكومة لوالية ت�ستمر خم�س �سنوات.
ويتمتع  امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  االع��ل��ى  ال��ق��ائ��د  ال��رئ��ي�����س  وي��ك��ون 
قادة  تعيني  ويف  اخلارجية  ال�سيا�سة  �سعيد  على  ب�سالحيات 

اجهزة اال�ستخبارات.

الكرواتيون ينتخبون الرئي�س الذي �سيقودهم 
القد�س/ اف باإىل الحتاد الأوروبي   

االحد  ام�س  اال�سرائيلية  هاآرت�س  �سحيفة  ذكرت   
الطائرة  على  االع��ت��داء  حماولة  يف  التحقيق  ان 
ايرالينز  نورثوي�ست  االمركية  لل�سركة  التابعة 
ام�سرتدام وديرتويت، يطال �سركة  يف رحلة بني 
"ال�سركة  ان  هاآرت�س  وكتبت  ا�سرائيلية.  امنية 
فروعها  من  واثنني  ا�س  تي  �سي  اآي  اال�سرائيلية 
يف �سلب التحقيق الدويل الذي يقوم به اخلرباء 
من  املطلب  عبد  ف���اروق  عمر  متكن  كيف  لك�سف 
تفجر  وحم���اول���ة   253 ال��رح��ل��ة  اىل  ال�����س��ع��ود 

متفجرات خمفية حتت مالب�سه".
"اآي �سي تي ا�س" التي يقع مقر  ال�سركة  وتوؤمن 

ادارتها يف هولندا، مع اثنني من فروعها "اآي-ا�س 
انرتنا�سيونال(  �سيك  اآي" )ب��رو  �سي" و"بي  اي 
ام�سرتدام  يف  �سيبول  مطار  يف  امنية  خ��دم��ات 
فرن�سا  يف  خ�سو�سا  اخ���رى  دول��ي��ة  وم���ط���ارات 

وبريطانيا وا�سبانيا واملجر ورومانيا ورو�سيا.
"على الرغم من ف�سل اجهزة  وقالت ال�سحيفة انه 
الراكب  ت�سجيل  وع��دم  االمركية  اال�ستخبارات 
النيجري كم�ستبه به لدى ال�سركة اجلوية"، كان 
ا�ستجوابه  اال�سرائيلية  ال�سركة  م�سوؤويل  على 

ملجرد االطالع على التفا�سيل املتعلقة له.
وا�سافت ان "عمره وا�سمه و�سرته غر املنطقية 
والثمن الباهظ لبطاقته التي ا�سرتاها يف اللحظة 

وموؤ�سرات  فقط  يد  حقيبة  حمله  وجمرد  االخرة 
االمن  رج��ال  ريبة  تثر  ان  يفرت�س  اخرى" ك��ان 

ب�سكل طبيعي.
ويعمل حواىل 1300 �سخ�س يف ال�سركة "اآي �سي 
تي ا�س" التي ا�س�سها يف 1982 اع�ساء �سابقون 
بت(  )�سني  اال�سرائيلي  الداخلي  االم��ن  جهاز  يف 
الطران  �سركة  يف  �سابقون  امنيون  وم�سوؤولون 

اال�سرائيلية العال.
م��ع��ل��وم��ات��ي��ا ي�سمح  ن��ظ��ام��ا  ال�����س��رك��ة  وو���س��ع��ت 
بتحديد الركاب الذين قد ي�سكلون تهديدا حمتمال 
وما�سيهم  وا�سولهم  جن�سيتهم  حول  وخ�سو�سا 

و�سلوكهم.

اأمنيون اإ�سرائيليون يحققون يف حادث طائرة امليالد

لواندا/ الوكالت 
ا�سطر رجال ال�سرطة اىل اطالق النار 
لواندا  يف  االح���د  ام�����س  ال��ه��واء  يف 
ال�سيارات  احدى  �سائق  رف�س  بعدما 

التوقف بح�سب �سهود عيان.
"ال�سرطة  ان  انتا�س  راف��ائ��ي��ل  واك��د 
اج��راء  يف  بالتوقف  ال�سائق  ام���رت 
ا�سطر  م��ا  يفعل  مل  ان��ه  بيد  روتيني 
ال��ن��ار يف  اط��الق  ال�سرطة اىل  رج��ال 

الهواء.
التي  االوىل  امل����رة  "انها  وا����س���اف 
يف  ال��ر���س��ا���س  دوي  ف��ي��ه��ا  ي�����س��م��ع 
االهلية  احل��رب  توقف  منذ  العا�سمة 
عام 2002 فت�سبب ذلك يف ذعر كبر 

يف ال�سارع".
م�سلح  ه���ج���وم  غ�����داة  ذل����ك  وي����اأت����ي 
التوغويل  املنتخب  حافلة  ا�ستهدف 
احلدود  على  كابيندا  يف  القدم  لكرة 
ب��ني ان��غ��وال وال��ك��ون��غ��و م��ا ادى اىل 
�ستاني�سال�س  ال�سحايف  امللحق  مقتل 
اكلو واملدرب امل�ساعد ابالو اميليتيه.

ا�سخا�س  ت�سعة  ا�سابة  اىل  ادى  كما 
حار�س  ه��م��ا  الع��ب��ان  بينهم  اخ��ري��ن 
واملدافع  اوبيالليه  كودجويف  املرمى 

�سرج اكاكبو.

اإطالق نار يف لواندا 
منذ  الأوىل  للمرة 

عام 2002 

لو�س اجنلي�س/ الوكالت 
�سدتها  تبلغ  قوية  ار�سية  ه��زة  ادت 
ال�سمايل  ال�ساحل  على  درج���ات   6،5
بدون  مادية  ا�سرار  اىل  لكاليفورنيا 
ذكر  ح�����س��ب��م��ا  ا����س���اب���ات  ت�����س��ب��ب  ان 
االمركي  املعهد  وح��دد  م�����س��وؤول��ون. 
بعد  على  ال��ه��زة  م��رك��ز  للجيوفيزياء 
35 كلم غرب فرنديل و360 كلم �سمال 
حواىل  عمق  وعلى  �ساكرامنتو  غرب 
االر�سية  ال���ه���زة  ووق���ع���ت  ك��ل��م.   16
اربع  وتلتها   16،27 ال�ساعة  ح��واىل 
 3،7 �سدتها  بلغت  ارت���دادي���ة  ه���زات 

على  درج������ات  و3،6  و3،5  و3،8 
انباء  اي  تعلن  ومل  امل��ف��ت��وح.  ال�سلم 
عن ا�سابات. من جهتها، قالت االدارة 
ال  انها  وامل��ن��اخ  للمحيطات  الوطنية 
رجل  وقال  ت�سونامي.  حدوث  تتوقع 
اينو�س  م��ان��وي��ل  امل��ت��ط��وع  االط���ف���اء 
كل  اهتز  "نعم  بر�س  فران�س  لوكالة 
واج��ه��ات  زج����اج  ك�����س��ر   )...( ���س��ىء 
االع���الم  و���س��ائ��ل  وحت���دث  حمالت". 
الكهربائي  التيار  انقطاع  عن  املحلية 
الغاز  خطوط  وتوقف  ق�سرة  لفرتة 

وت�سرر مبنى بلدية فرنديل.

موقع  على  و�سعت  ���س��ور  واظ��ه��رت 
جتارية  حمالت  االنرتنت  على  تويرت 
على  مبعرة  و�سلع  واجهاتها  ك�سرت 

االر�س ورفوفا �سقطت من اماكنها.
لكن املناطقة با�سم وكالة ادارة حاالت 
ال����ط����وارىء يف ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا ل���وري 
التلفزيون  ل�سبكة  اك��دت  نيوكوي�ست 
لي�ست  اال�����س����رار  ان  ���س��ي  ب���ي  اي����ه 
اللحظة  ه��ذه  "حتى  وقالت  ج�سيمة. 
مل نبلغ باي ا�سرار كبرة"، موؤكدة ان 

الوكالة "تتابع الو�سع عن كثب".
ان  قالت  حملية  اع��الم  و�سائل  ان  اال 

حواىل 18 الف م�سرتك حمرومون من 
خدمتي الكهرباء والهاتف يف املنطقة 
�سحيفة  وذكرت  الهزة.  �سربتها  التي 
�سان  �سكان  ان  تاميز  اجنلي�س  لو�س 
فران�سي�سكو �سعروا بالهزة االر�سية. 
وقالت �ساندرا هول التي متلك متجرا 
الكثر  "�سهدنا  يوريكا  ق��رب  للتحف 
اتذكر  ال  لكنني  االر�سية،  الهزات  من 
هزة بهذه القوة". وروت ان م�سابيح 
اختباأت  فيما  حتطمت  متجرها  داخل 
الطاولة وفر  اثنتان من زبائنها حتت 

زوجان اىل اخلارج.

هزة اأر�سية �سمايل كاليفورنيا ت�سبب اأ�سرارا مادية 


