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�شجل��ت موج��ة بل��غ علوه��ا 19 م��را يف �شم��ال حمي��ط 
الأطل�شي، وهو رق��م قيا�شي جديد ملوجة يف املحيط، على 

ما اأعلنت املنظمة العاملية للأر�شاد اجلوية.
و�شج��ل ه��ذا الرقم القيا�ش��ي بوا�شطة عوام��ة اأوتوماتيكية 
يف الراب��ع من �شباط/فرباي��ر 2013 يف املحيط الأطل�شي 
ب��ن اآي�شلندا وبريطانيا، وفق ما ج��اء يف بيان �شادر عن 
املنظم��ة العاملية للأر�شاد اجلوية الت��ي تتخذ من جنيف 
مق��را له��ا. وكان الرق��م القيا�ش��ي ال�شابق ق��د �ُشجل يف 8 
�شباط/فرباير 2007 مع موجة بلغ علوها 18،275 مرا 

يف �شمال املحيط الأطل�شي.
وقال جانغ وينجيان نائب الأمن العام يف املنظمة "اإنها 
امل��رة الأوىل الت��ي تقا�س فيها موجة بعل��و 19 مرا، وهو 

رقم قيا�شي مثري للهتمام".
وجاء يف البيان اأن "هذا يظهر اإىل اأي مدى ت�شاعد عمليات 
املراقب��ة وتوق��ع الأحوال اجلوي��ة واأح��وال املحيطات يف 
�شم��ان �شلمة امللح��ة البحرية والطواق��م والركاب على 

امل�شالك البحرية الكبرية".
وغالب��ا ما حتدث املوجات الأكرث علوا يف �شمال الأطل�شي 
واملحيط اجلنوبي. وي�شاهم دوران الرياح وال�شغط اجلوي 
يف �شمال الأطل�شي �شتاء يف ت�شّكل عوا�شف �شديدة مدارية 

خارجية، على ما اأو�شحت املنظمة الأممية.
ويف الي��وم ال��ذي �شجل في��ه الرقم القيا�ش��ي، حدثت جبهة 
ب��اردة م�شحوبة برياح بلغت �رسعتها 81،1 كيلومرا يف 

ال�شاعة يف املنطقة.

ليعطي الشرطة مثاال ..
الرئيس الفيليبيني يؤكد أنه قتل أشخاصًا 

قتيل وثمانية مفقودين في جنوح سفينة صيد 
رقم قياسي جديد ألعلى قبالة سواحل اليابان

الموجات مع موجة بعلو 19م 

اك��د الرئي���س الفيليبين��ي رودريغ��و دوتريتي انه ق��ام �شخ�شيا بقت��ل ا�شخا�س 
ي�شتب��ه باأنهم جمرمون عندما كان عمدة مدين��ة دافاو يف جنوب البلد، معطيا 

ال�رسطة بذلك "العربة".
وادىل دوتريتي بهذا الت�رسيح يف خطاب القاه يف وقت متاأخر من م�شاء الثنن 
اأمام رجال اأعمال كان يبحث معهم حملته ملكافحة املخدرات التي ا�شفرت عن 

اكرث من 5000 قتيل منذ ت�شنمه مهام من�شبه يف 30 حزيران/يونيو.
وق��ال دوتريت��ي "يف داف��او، كن��ت اقت��ل �شخ�شي��ا، ملج��رد اأن اأوك��د لعنا���رس 
)ال�رسط��ة( اين اذا كن��ت قادرا عل��ى فعل ذلك، فلم��اذا ل ي�شتطيعون هم؟".وتوىل 

دوتريتي رئا�شة بلدية دافاو لكرث من 20 عاما.
وا�شاف "كنت اذهب اىل دافاو على دراجة نارية، واجتول يف ال�شوارع بحثا عن 

م�شاكل. كنت فعل ا�شعى اىل املواجهة حتى تتاح يل الفر�شة لأقتل".
ودوتريت��ي متهم بتنظيم "�رساي��ا موت" يف دافاو يعتقد اأنها قتلت اكرث من الف 

�شخ�س، بح�شب املدافعن عن حقوق الن�شان.

اأعل��ن خف��ر ال�شواح��ل اليابانيون الربع��اء ان �شفين��ة �شيد جنحت قابل��ة �شواحل 
الرخبيل ما ا�شفر عن مقتل احد افراد طاقمها وفقدان ثمانية اخرين.

وقال متحدث با�شم خفر ال�شواحل لوكالة فران�س بر�س ان ال�شفينة "دايفوكومارو" 
املعّدة ل�شيد �رسطانات البحر والبالغ وزنها 76 طنا جنحت قرابة ال�شاعة 05،20 
يف بحر اليابان قبالة �شواحل مقاطعة �شيمن، م�شريا اىل ان افراد الطاقم وعددهم 

ت�شعة ُعّدوا جميعا يف بادئ المر يف عداد املفقودين.
ولحقا او�شح متحدث اآخر لفران�س بر�س ان مروحية تابعة خلفر ال�شواحل ر�شدت 
بع��د خم�س �شاعات م��ن احلادث �شخ�شا عائما على �شطح املاء ووجهه اىل ال�شفل 
فنقلته اىل امل�شت�شفى حيث مت تاأكيد وفاته. واأ�شاف ان �شفن الدوريات والطائرات 

التابعة خلفر ال�شواحل توا�شل عمليات البحث عن املفقودين الثمانية الآخرين.

 

جنيف  - متابعة

ريو تنال لقب أول مشهد حضري يدرج في التراث العالمي 
ح�شل��ت مدينة ري��و دي جان��ريو املمتدة بن البح��ر واجلبل و�ش��ط طبيعة غنية 
الثلثاء ر�شميا على لقب "اأول م�شهد ح�رسي يدرج يف الراث العاملي لليون�شكو".
واأقي��م احلفل الر�شمي حتت متث��ال امل�شيح الفادي الذي يطل على املدينة من تلة 
كوركوف��ادو وهو يكر�س ه��ذا اخليار الذي قامت به منظمة الأمم املتحدة للربية 

والعلم والثقافة )اليون�شكو( يف متوز/يوليو 2012.
وه��ي امل��رة الأوىل التي مين��ح فيها لقب امل�شهد الثق��ايف اأو احل�رسي يف الراث 
العاملي اإىل مدينة، اإذ اأنه كان يخ�ش�س �شابقا حلدائق تاريخية اأو اأنظمة زراعية 
تقليدي��ة. وخلل ه��ذه ال�شنوات الأربع، اأعدت ال�شلط��ات الربازيلية تقريرا مف�شل 
ع��ن التدابري التي تن��وي اعتمادها حلماية ال��راث الذي ي�شمل متن��زه فلمينغو 
وجبل باو دي اأ�شوكار وجبل كوركوفادو و�شاطئ كوباكابانا واحلديقة النباتية 
وغاب��ة �شيجوكا. وكان كب��ري اأ�شاقفة ريو دي جان��ريو املون�شينيور اأوراين جواو 
متبي�شت��ا قد اأطلق حمل��ة "اأ�شدقاء امل�شيح الفادي" جلمع ام��وال بغية املحافظة 

على هذا املعلم ال�شهري يف ريو. 

بع��د اأن اأدخ��ل كانيي��ه وي�ش��ت امل�شت�شفى يف نهاي��ة ت�رسين 
الثاين/نوفم��رب ب�شبب اإ�شابت��ه بانهيار ع�شب��ي، قام مغني 
الراب بلإطللة مفاجئة الثلثاء اإىل جانب دونالد ترامب يف 
نيوي��ورك. و�شوهد وي�شت الذي يعد م��ن ال�شخ�شيات النادرة 
يف جم��ال الف��ن الت��ي اأعرب��ت ع��ن دعمه��ا لرام��ب، �شباح 
الثلث��اء وهو يدخل بهو برج "ترامب ت��اور" وياأخذ امل�شعد 
ليخ��رج بع��د 40 دقيق��ة برفق��ة الرئي�س الأمريك��ي املنتخب 

حديثا.
وردا عل��ى �ش��وؤال ع��ن حم��ور احلدي��ث بينهم��ا، ق��ال ترامب 
")حتدثن��ا( عن احلياة"، يف حن ل��زم مغني الراب ال�شمت. 
واأ�ش��اف دونال��د ترامب "ه��و رجل �شال��ح وجتمعنا �شداقة 

قدمية"، �شاربا على كتف الفنان.

وافق النواب الفرن�شيون ليل الثلثاء-الربعاء باغلبية 228 
�شوت��ا مقاب��ل 32 عل��ى متديد حال��ة الط��وارئ ال�شارية منذ 
اك��رث من عام لغاية 15 متوز/يوليو، اي ملا بعد النتخابات 

الرئا�شية والت�رسيعية.
وه��ذا التمديد، اخلام�س م��ن نوعه منذ اعل��ن الرئي�س فرن�شوا 
هولن��د حالة الط��وارئ اثر العتداءات اجلهادي��ة التي ادمت 
باري���س يف 13 ت�رسي��ن الثاين/نوفم��رب 2015، يحتاج لن 
يواف��ق عليه اي�ش��ا جمل�س ال�شي��وخ قبل 22 كان��ون الول/
دي�شم��رب اجل��اري تاري��خ انته��اء �رسي��ان حال��ة الط��وارئ 

مبوجب الت�رسيع ال�شابق.
واذا م��ا وافق جمل�س ال�شي��وخ على هذا التمديد، وهو امر �شبه 
موؤك��د، ف��ان فرن�شا �شت�شه��د �رسيان اطول حال��ة طوارئ من 

دون انقطاع -- 20 �شهرا متوا�شل -- منذ بدء العمل بهذا 
النظ��ام ال�شتثنائي خلل حرب ا�شتق��لل اجلزائر قبل �شتن 
عام��ا. وحالة الط��وارئ املفرو�شة يف فرن�شا من��ذ اعتداءات 
13 ت�رسين الثاين/نوفمرب 2015 التي راح �شحيتها 130 

قتيل، مت متديدها �شتة اأ�شهر يف نهاية متوز/يوليو.

الأمريكي��ة  اإم  ب��ي  اآي  �رسك��ة  تعه��دت 
ال��ف   25 بتوظي��ف  الثلث��اء  للمعلوماتي��ة 
�شخ���س خ��لل ال�شن��وات الأرب��ع املقبل��ة يف 
الولي��ات املتح��دة، ع�شية لقاء ب��ن الرئي�س 
���رسكات  وق��ادة  ترام��ب  دونال��د  املنتخ��ب 

التكنولوجيا.

وقالت رئي�شة جمل���س اإدارة ال�رسكة العملقة 
جيني روميتي يف مقالة ن�رستها �شحيفة "يو 
اإ���س اإيه ت��وداي" اإن نحو �شت��ة الف من هذه 

الوظائف اجلديدة �شت�شتحدث يف 2017.
كذلك تعتزم ال�رسكة التي با�رست يف ال�شنوات 
الأخرية عملية بطيئة لإعادة تركيز اأن�شطتها، 
اإع��داد موظفيه��ا  ا�شتثم��ار ملي��ار دولر يف 

وتدريبهم.

واأو�شح��ت روميتي "اإننا نوظ��ف لأن طبيعة 
ن�شاطنا تتطور"، م�شرية اىل اأن معظم �رسكات 
ه��ذا القطاع ت�شهد حت��ول يف �شوء املعطيات 

العلمية واحلو�شبة ال�شحابية.
"وظائ��ف جدي��دة  اأن  اىل  الهتم��ام  ولفت��ت 
م��ا  جدي��دة،  مه��ارات  وتتطل��ب  ُت�شتح��دث 
يفر�س بدوره طبيعة جديدة للتعليم والعداد 

والتوظيف".

النواب الفرنسيون يمددون حالة الطوارئ لغاية 15 تموزكانييه ويست يلتقي دونالد ترامب بعد خروجه من المستشفى 

آي بي أم تتعهد بتوظيف 25 ألف شخص في الواليات المتحدة
نيويورك - متابعة

باريس – متابعة نيويورك - متابعة

الدعوات تتكثف في البرلمان األوروبي لمساعدة السكان 

اردوغان يتصل ببوتين إلنقاذ الهدنة في حلب وفرنسا تؤيد عملية إجالء دولية 
اعل��ن الرئي���س الركي رج��ب طي��ب اردوغان الربع��اء انه 
�شيت�ش��ل بنظ��ريه الرو�ش��ي فلدميري بوت��ن ملحاولة انقاذ 
الهدن��ة يف مدينة حلب ال�شورية.وق��ال اردوغان يف خطاب 
متلف��ز "�شاحت��دث جمددا م��ع بوتن ه��ذا امل�ش��اء" م�شيفا 

"الو�شع )يف حلب( ه�س جدا ومعقد".
من ناحيته اب��دى الرئي�س الفرن�شي فرن�شوا هولند الربعاء 
تايي��ده لج��لء املقاتل��ن واملدني��ن من حلب، ث��اين مدن 
�شوري��ا، حتت ا���رساف مراقبن دولي��ن وبح�شور منظمات 

ان�شانية، بح�شب ما اعلنت الرئا�شة الفرن�شية.
وقال��ت الرئا�شة يف بيان يف خت��ام اجتماع ملجل�س الدفاع 
والم��ن القوم��ي برئا�شة هولند ان "رئي���س اجلمهورية اكد 
الو�ش��ع الن�ش��اين امللح الذي يواجهه ال�ش��كان العالقون يف 

حلب".
يف  الربع��اء  الوروب��ي  الربمل��ان  يف  الدع��وات  وتكثف��ت 
يتعر�ش��ون  الذي��ن  حل��ب  �ش��كان  �شرا�شب��ورغ  مل�شاع��دة 

للق�شف، ع�شية قمة بن قادة الحتاد الوروبي.
وق��ال منفريد وي��رب زعيم ح��زب ال�شعب الوروب��ي )مين(، 
الكتل��ة الرئي�شي��ة يف الربمل��ان الوروب��ي، اإن "مئات الف 

ال�شخا�س يعي�شون اجلحيم على الر�س".
و�ش��م رئي�س املفو�شية الوروبية ج��ان كلود يونكر �شوته 

اىل النداءات من اأجل التو�شل اىل هدنة ان�شانية.
وق��ال يونك��ر "ادعو اط��راف الن��زاع اىل النظر ع��رب �شباب 
احل��رب ولو لوق��ت وجيز، م��ا يكفي اقل��ه لتذك��ر اإن�شانيتها 
وت�شم��ح للمدني��ن والن�ش��اء والطف��ال مبغ��ادرة  املدين��ة 
بامان". وكانت وزيرة خارجية الحتاد الوروبي فيديريكا 
موغريين��ي وجه��ت الثلث��اء الدع��وة ذاته��ا يف الربمل��ان 

الوروبي.
وقال��ت "ا�شم �شوتي اىل �شوت المن العام للمم املتحدة 
ال��ذي اك��د واجب جمي��ع الط��راف على الر���س يف حماية 
املدنين واحرام القانون الدويل اخلا�س بحقوق الن�شان".

وا�شافت "�شيحا�شب كل من يرتكب جرائم حرب".
ودعا ع��دد من الربملانين روؤ�ش��اء دول وحكومات الحتاد 
الوروب��ي اىل اتخاذ موقف وا�ش��ح اخلمي�س بعد القمة التي 
تعق��د يف بروك�شل.وق��ال وي��رب "م��ن الوا�ش��ح بنظ��ر حزب 
ال�شع��ب الوروبي ان �شيا�شة التهدئة حي��ال رو�شيا ل ميكن 

ان تكون مقاربة. رو�شيا لطخت يدها بالدماء".

الجورنال – متابعة 

للفنون  مهرجان  يف  للم�شاركة  اتى  الذي  ال�شاب  ويو�شح 
الواقعة على بعد نحو  الكبرية  ت�شنغت�شو  القتالية يف مدينة 
مئة كيلومر من معبد �شاولن يف و�شط ال�شن اأن "الهدف 
من اللعبة يكمن يف ن�رس الفنون القتالية يف البلدان النامية".
البوذين  الرهبان  ال�شن دورة مع  �شانا روبن يف  ويتابع 
املعروفن ب�شغفهم بريا�شة الكونغ-فو، حمققا بذلك حلما 
كان يراوده "منذ �شن الثامنة"، على ما يوؤكد  لوكالة فران�س 

بر�س.
"�شندوقا  اطلقت  التي  ال�شن  �شخاء  من  روب��ن  وا�شتفاد 
لريا�شة  للرويج  دولر  مليارات  �شبعة  بقيمة  ا�شتثماريا" 
القتالية"(  "الفنون  بال�شينية  احل��ريف  )ومعناها  وو�شو 
ت�شهدها  التي  تلك  احداث مثل  او  العامل وتنظيم دورات  يف 

ت�شنغت�شو.
العائدة  كتلك  عينها  بال�شعبية  وو�شو  ريا�شة  تتمتع  ول 
اليابانين  واجل��ودو  الكاراتيه  بينها  اخرى  قتالية  لفنون 
خما�شية  خطة  بكن  و�شعت  وقد  الكوري.  التايكواندو  او 
الثقة  و"تنمية  الريا�شة  هذه  لتطوير  و2020   2016 بن 

الوطنية والتاأثري الثقايف" لل�شن يف اخلارج.
�شمن  وو�شو  ادراج  عزمها  اخلطة  هذه  يف  ال�شن  وتوؤكد 

قائمة الريا�شات الوملبية.
ت�شنغت�شو  يف  الريا�شية  ل��لدارة  امل�شاعد  املدير  ويو�شح 
اهمية  يوليان  واحلكومة  ال�شيوعي  "احلزب  ان  كافو  جانغ 

كبرية للرويج لهذه املمار�شات يف العامل اجمع".
ويوؤكد هواة اجانب كثريون خلل م�شاركتهم يف املهرجان 
افلم  متابعتهم  خ��لل  من  الريا�شة  ه��ذه  اكت�شفوا  انهم 

الكونغ-فو.

ويقول م�شعود جعفري وهو واحد من �شبعن ريا�شيا ايرانيا 
اإنه بداأ يهتم بهذه  نالوا عدة ميداليات ذهبية يف ت�شنغت�شو 

الريا�شة "بف�شل افلم برو�س يل بالطبع".
ويبدي جعفري الذي تدرب يف �شاولن منذ بداية الت�شعينات 
فخره حللول ايران "يف املرتبة الثانية عامليا بعد ال�شن" 

يف هذه الريا�شة.
انتاج  اول  بف�شل  الكبرية  ال�شا�شة  اىل  ق�شته  و�شتنقل 

�شينمائي م�شرك بن ال�شن واإيران.
هذا املهرجان الذي ي�شتمر على اربعة ايام ينطلق مع حفل 
�شخم يف معبد �شاولن العائد تاريخ ان�شائه اىل 1500 �شنة 
وحيث كان الرهبان الذين كانوا يباعون كمرتزقة، يطورون 

تقنياتهم القتالية.

ويقوم مئات امل�شاركن بقم�شانهم احلمراء بحركات قتالية 
جن�شيات  من  مقاتلون  يتدرب  حن  يف  باإتقان،  من�شقة 

خمتلفة على مراأى من املتفرجن امل�شدوهن.
والذين  اخلم�س  القارات  من  الوافدون  الريا�شيون  ويقوم 
بحركات  �شنة  و�شتن  �شنوات  �شت  بن  اعمارهم  ت��راوح 
او  �شيوفًا  احيانا  فيها  ي�شتخدمون  للنتباه  بهلوانية لفتة 

ع�شيًا.
"ثمة طرقا  ان  اىل  النظر  يي  البنمي دميز  الريا�شي  ويلفت 
انت�شارا  ال�شكل الكرث  باأن  ُمقّرا  ال�"وو�شو"،  كثرية ملمار�شة 
لهذه الريا�شة بح�شب القواعد التي و�شعها النظام ال�شيني 

يف اخلم�شينات، ابتعد كثريا عن ال�شول احلربية للوو�شو.
الفن  اىل  منه  ال�شتعرا�س  اىل  اق��رب  الم��ر  "بات  ويقول 

القتايل كما احلال مع التايكواندو او امللكمة".
"الهدف  باأن  �شونغ�شان  يل  ال�شيني  ال�شتيني  الرجل  ويذكر 
ا�شفه  مبديا  �شيء"،  اي  قبل  القتال  هو  للوو�شو  الرئي�شي 
الريا�شة عن  التقليدية يف هذه  العنا�رس  الكثري من  لغياب 

العر�س املقدم يف �شاولن.
القرن  ثمانينات  يف  املقدم  الوو�شو  ا�شكال  احد  وحافظ 
املا�شي ويعرف باإ�شم �شاندا، على بع�س احلركات القتالية 
غري اأن الق�شم الكرب من هذه الريا�شة ي�شبه عر�شا بهلوانيا.
ويو�شح غونغ ماوفو اخلبري يف الفنون القتالية يف جامعة 
غري  "احلركات  اأن  غ��رب(  )جنوب  ت�شنغدو  يف  الريا�شة 
الرائجة او غري املثرية للهتمام قد الغيت" من املمار�شات 

احلديثة.

الجورنال  - متابعة 

يزور �شانا روبن املولع 
بريا�شة الكونغ-فو ال�شني 

للم�شاركة يف دورة ريا�شية 
يف معبد �شاولني "قبلة" 

الريا�شيني املتخ�ش�شني يف 
الفنون القتالية، يف رحلة 
مدفوعة التكاليف ي�شتفيد 

فيها هذا ال�شاب املتحدر من 
جمهورية الدومينيكان من 

�شخاء بكني ال�شاعية لتو�شيع 
نفوذها الثقايف حول العامل.
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