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تركيا ترفض حضور اإلعالم في لقاء طهران 
بشأن سوريا

ساعة "بيغ بن" ستتوقف عن العمل 
لنحو 3 أعوام

تقدم��ت ال�ض��لطات الرتكي��ة بطلب اإج��راء لقاء ال��دول ال�ض��امنة للهدنة 
يف �ض��وريا املزم��ع اإج��راوؤه يف طه��ران وراء اأب��واب مغلق��ة بعي��دا عن 
الإعالمي��ن.  وقال في�ض��ل املق��داد، نائب وزير اخلارجية ال�ض��وري يف 
ت�رصيح �ضحفي لوكالة نوفو�ضتي: "طلبت احلكومة الرتكية من منظمي 
اللقاء منع ح�ضور ال�ضحفين، وذلك لعدم ك�ضف املوقف الرتكي". ومن 
اجلدير بالذكر اأن لقاء طهران للدول ال�ض��امنة للهدنة يف �ض��وريا وهي 
رو�ض��يا، وتركيا، واإيران �ضيجري يف يومي 18، و19 من اأبريل احلايل، 
اأما جولة اأخرى من مفاو�ض��ات اأ�ض��تانا فمن املقرر اإجراوؤها يف يومي 

3، و4 من مايو املقبل يف عا�ضمة كازاخ�ضتان.

�ض��تتوقف �ض��اعة "بيغ بن" اأحد اأ�ض��هر معامل لندن ال�ض��ياحية والرتاثية 
عن العمل مرة جديدة.وال�ض��بب هو اأعمال ال�ض��يانة التي �ضُتوقف جر�َس 

ال�ضاعة عن موا�ضلة دقاته، التي ُتعد الأكرث �ضبطا للوقت يف العامل.
و�ض��تكلف اأعمال ال�ض��يانة مالين اجلنيهات، اأما امل��دة املتوقعة لهذه 

ال�ضيانة فقد ت�ضل اإىل ثالثة اأعوام.

 

الرئيس السوداني عمر البشير يشيد 
باالستثمارات التي بدأت تتنامى في بالده

اأعل��ن الرئي�س ال�ض��وداين عمر الب�ض��ر، اأم�س اأن مواطني ب��الده لن يتناولوا 
منتجات زراعية غر نظيفة، م�ض��يدا بال�ض��تثمارات ال�ض��عودية التي بداأت 

تتنامى يف البالد.
ونق��ل موق��ع "�ض��ودان تربي��ون" ع��ن الب�ض��ر قول��ه اإن الولية ال�ض��مالية 
�ض��هدت تطورا يف جمال ال�ض��ناعة و�ض��وق اإنت��اج اخل���رصاوات والفاكهة 
بجانب حما�ض��يل التم��ور والطماطم، م�ض��يفا: "يومنا �ض��عودي خال�س..
بعدما �ض��هدنا ختام مناورات الدرع الأزرق، الآن نفتتح م�ض��نعًا مل�ضتثمر 
�ض��عودي. كم��ا تابعن��ا حج��م اإنت��اج رج��ل الأعم��ال ال�ض��عودي الراجحي 
ملح�ضول القمح". ويبلغ حجم ال�ضتثمارات ال�ضعودية يف ال�ضودان، بح�ضب 
اإفادات ر�ضمية، حواىل 26 مليار دولر، موزعة يف اأكرث من 500 م�رصوع 
يف اأربع وليات �ض��ودانية. واأفاد امل�ض��در باأن وزارة التجارة ال�ض��ودانية 
كانت اأوقفت يف �ضبتمرب املا�ضي ا�ضتراد اخل�رص والفاكهة والأ�ضماك من 
م���رص، وذلك بعد اإج��راءات مماثلة اتخذتها دول يف املنطق��ة اإثر اإجراءات 
اأمريكي��ة بحظ��ر املنتج��ات امل�رصي��ة بع��د اإعالن منظم��ة الغ��ذاء والدواء 
الأمريكي��ة )FDA( اأنها حتقق يف انت�ض��ار عدوى فرو���س الكبد الوبائي 
يف �ضبع وليات اأمريكية بن اأ�ضخا�س تناولوا ع�ضر الفراولة من حمالت 
تروبي��كال. كما و�ض��عت ال�ض��لطات ال�ض��ودانية يف مار�س املا�ض��ي قائمة 
حظر املنتجات الزراعية امل�رصية "باإ�ض��افة ال�ض��لع الزراعية ومنتجاتها 

والأ�ضماك املعلبة وحم�رصات ال�ضلع الزراعية وامل�ضنعة".

فتح��ت وكال��ة ال�ض��تخبارات الع�ض��كرية الأملاني��ة 
حتقيق��ا يف انتم��اءات 275 م��ن عنا�رصها لليمن 
املتط��رف، ح�ض��ب ر�ض��الة اأر�ض��لتها وزارة الدف��اع 
للربملان الأملاين. وقد وردت تقارير عن 143 حالة 
الع��ام املا�ض��ي و53 حال��ة يف ه��ذا العام، ح�ض��ب 
م��ا ورد يف الر�ض��الة املكونة من 15 �ض��فحة، التي 
ت�ض��منت و�ض��فا حل��الت اأدى فيه��ا جن��ود التحية 
النازي��ة اأو اأدل��وا بتعليقات عن�رصية �ض��د اأفراد يف 
اجلي���س م��ن اأ�ض��ول مهاجرة. يذك��ر اأن ا�ض��تعرا�س 
الرم��وز وال�ض��عارات النازي��ة يف الأماك��ن العام��ة 

حمظور يف اأملانيا ، حيث ي�ضعر الغالبية بالنفور من 
اأي تعاطف مع النظ��ام النازي. واأوردت الوزارة يف 
ر�ض��التها حالة اأحد اجلنود الذين �ض��معوا ي�ضيحون 
"هاي��ل هتلر" و "هايل قائدنا" واأ�ض��ياء م�ض��ابهة. 
النائ��ب  اإىل  اأحيل��ت  اأن احلال��ة  الر�ض��الة  وورد يف 
الع��ام للتحقي��ق فيه��ا. ويف حال��ة اأخرى ا�ض��تخدم 
اأح��د عنا���رص اجلي�س �ض��فحة على موقع التوا�ض��ل 
اليمين��ي  "في�ض��بوك" تخ���س احل��زب  الجتماع��ي 
املتط��رف "احل��زب القوم��ي الدميقراط��ي" لرتوي��ج 
اأفكار عن�رصية، منها املطالبة بفر�س حكم الإعدام 
عل��ى الأجان��ب "ذوي ال�ض��فات املعروف��ة". وقالت 
املحكم��ة الد�ض��تورية الأملاني��ة يف �ض��هر يناي��ر/

كانون الث��اين اإن احلزب القومي الدميقراطي ي�ض��به 
اإىل ح��د بعي��د احلزب النازي لكنه��ا مل حتظره "لأنه 

ا�ضعف من اأن ي�ضكل خطرا".
وقالت الوزارة اإن اجلندي امل�ضار اإليه اأخ�ضع لإجراء 
تاأديبي فقط..ويف حالة ثالثة اأخ�ض��ع جندي حلملة 
تاأديبي��ة بع��د اأن ردد التحي��ة النازي��ة اأثن��اء رحلة 

للعا�ضمة الالتفية "ريغا".
م��ن ناحي��ة اأخ��رى اأ�ض��ارت و�ض��ائل اإع��الم اأملانية 
اللتح��اق  يحاول��ون  الإ�ض��المين  بع���س  اأن  اإىل 
الع�ض��كرية  التدريب��ات  لتلق��ي  الأمل��اين  باجلي���س 
واأن هناكاحتم��ال اأنه��م ينوون ا�ض��تخدام خربتهم 

الع�ضكرية لتنفيذ عمليات يف اأملانيا.

 اعترب نائب وزير الدفاع الرو�ض��ي الك�ض��ندر فومن 
اأن معظ��م املنظم��ات الإرهابي��ة ل تن�ض��اأ من تلقاء 
نف�ض��ها، بل هي ثمرة جلهود �ضيا�ضية ومالية كبرة 
مبذول��ة م��ن اخلارج. وق��ال نائب وزي��ر الدفاع يف 
مقابل��ة مع قن��اة RT التلفزيونية، ع�ض��ية املوؤمتر 
الدويل ال�ضاد�س حول الأمن الذي �ضيعقد يف مو�ضكو 
يومي 27-26 اأبريل/ ني�ضان اجلاري: " رمبا لي�س 
كل املنظم��ات الإرهابي��ة، ب��ل الغالبي��ة ال�ض��احقة 

منها،  ل تن�ض��اأ يف الواقع من تلقاء نف�ض��ها، بل هي 
ثم��رة جهود �ضيا�ض��ية ومالية وع�ض��كرية وتنظيمية 
كب��رة، تاأتي من اخلارج كقاعدة عامة". واأ�ض��اف 
"من الوا�ض��ح اأننا ن�ضهد الآن ظاهرة دولية جديدة 
تتمث��ل  للكلم��ة.  وال�ضيا�ض��ي  الع�ض��كري  باملعن��ى 
بت�ض��دير تكنولوجي��ا الث��ورات اجلدي��دة اإىل بل��دان 
اأخ��رى من خارجها ، بحجج واهية تفرت�س اأن هذه 
ال��دول تعاين من اأنظم��ة غر دميقراطي��ة، وقرارات 
تع�ض��فية، ويجب اإدخال اأنظمة دميقراطية مفرت�ضة 

اإىل اأرا�ضيها وهياكلها ".

واأكد اأنه مع ممار�ضة هكذا �ضيا�ضات ومثيالتها تبداأ 
معاناة الدول وتقهقرها.

و�ض��دد فوم��ن على اأن��ه "نتيج��ة لهذه ال�ضيا�ض��ات 
اخلرق��اء، اختف��ت دول باأكملها م��ن خريطة العامل، 
فيما بع�س البلدان الأخ��رى على ذات الطريق، مثل 

�ضوريا واليمن".
وختم قائال اأي�ض��ا ، اإن التهديدات يف القرن احلادي 
مواجهته��ا  منف��ردة  لل��دول  ميك��ن  ل  والع�رصي��ن 
باإمكانيتها الذاتي��ة ، بل "ميكن جمابهتها والتغلب 

عليها معا ومعا بالإجماع فقط".

ذكرت و�ض��ائل اإعالم ر�ض��مية يف ال�ضن اأن حكومة بكن 
خ�ض�ض��ت مكافاآت مالية كبرة ملن يديل مبعلومات عن 

جوا�ضي�س اأجانب يف العا�ضمة.
وبو�ض��ع �ضكان بكن احل�ض��ول على 500 األف يوان )72 
األف دولر( مقابل الإدلء مبعلومات تر�ضد اإىل اجلوا�ضي�س 
الأجانب.وقال م�ضوؤولون يف العا�ضمة اإن على املواطنن 
اأن ي�ض��اعدوا يف بناء "�ضور عظيم" حديدي ملواجهة قوى 

ال�رص وحماية املدينة من اجلوا�ضي�س.
وكانت احلكومة قد د�ض��نت حملة توعية العام املا�ض��ي، 
تت�ض��من التحذي��ر م��ن الوق��وع يف ���رصاك اجلوا�ض��ي�س 

الأجانب والن�ضياع لإغراءاتهم.
وق��د اأعلن الإج��راء اجلدي��د املكتب الأمن��ي لبلدية بكن، 
وق��ال اإن باإم��كان املواطن��ن الإبالغ عن من ي�ض��تبهون 
بهم عرب خط �ض��اخن اأن�ض��ئ العام املا�ضي اأو عن الطريق 

الربيد اأو ب�ضكل �ضخ�ضي مبا�رص.
وترتاوح قيمة املكافاأة املالية بن ع�رصة اآلف ون�ض��ف 
ملي��ون ي��وان، وذل��ك ح�ض��ب قيم��ة املعلوم��ات وم��دى 
فاعليته��ا يف مكافحة التج�ض���س، ح�ض��ب بع�س و�ض��ائل 
الإعالم احلكومية ومنها "بكن ديلي". وقالت ال�ض��لطات 
اإن العا�ض��مة "ه��ي اخلي��ار الأول للجوا�ض��ي�س الأجانب" 

باعتبارها قلب احلكم والتجديد.

الجيش األلماني يحقق في تأدية جنود "التحية النازية"

مكافآت مالية كبيرة لمن نائب وزير الدفاع الروسي: أغلبية الجماعات اإلرهابية دمى تصنع بتمويل ودعم خارجيين
يبلغ عن جواسيس 

في بكين
موسكو - متابعة

بكين - متابعة

برلين -وكاالت

الكنيسة المصرية تشيع ضحاياها وإعالن حالة الطوارئ في مصر لثالثة أشهر

�ض��يع �ض��كان مدينة طنطا امل�رصية �ض��حايا الهجوم 
ال��ذي ا�ض��تهدف، اأم�س الأحد، كني�ض��ة مارجرج�س، يف 
ج��و �ض��اد عليه احلزن والذه��ول. وبعد �ض��اعات قليلة 
على الهجوم الإرهابي الذي خلف 27 قتيال، و�ض��لت 
النعو���س اإىل باح��ة الكني�ض��ة التي مازال��ت تنزف من 
التفجر. وجرى دفنهم يف مقابر اأعدت خ�ضي�ض��ا يف 
الكني�ضة نف�ض��ها. ومتت مرا�ضم الت�ضييع و�ضط اإجراءات 
اأمني��ة م�ض��ددة لل�رصطة والأم��ن امل�رصين يف حميط 
الكني�ض��ة والط��رق املوؤدي��ة اإليها.  وت�ض��تعد الكني�ض��ة 
القبطية الأرثوذك�ض��ية، اليوم، لت�ض��ييع جنازة 11 من 
الأقب��اط الذي��ن �ض��قطوا بتفج��ر انتحاري ا�ض��تهدف 
الكني�ض��ة املرق�ض��ية. واأ�ض��فر احل��ادث الإرهاب��ي ع��ن 
�ض��قوط 17 قتي��ال بينه��م 6 م�ض��لمن واإ�ض��ابة 48 
وق��رر  م�ض��لما.  و28  م�ض��يحيا   20 بينه��م  �ضخ�ض��ا 
الرئي���س امل���رصي عبد الفت��اح ال�ضي�ض��ي اإعالن حالة 
الطوارئ يف البالد عقب تفجرين ا�ض��تهدفا كني�ضتن 
يف طنطا وال�ض��كندرية اأ�ض��فرا عن مقتل 44 واإ�ضابة 
اأك��رث من مئ��ة. وقال ال�ضي�ض��ي اإنه �ض��يتم اإعالن حالة 
الط��وارىء يف الب��الد ملدة ثالثة اأ�ض��هر بعد ا�ض��تيفاء 
الإج��راءات القانوني��ة والد�ض��تورية الالزمة، وي�ض��مل 
ذل��ك موافق��ة احلكومة وجمل���س النواب خالل �ض��بعة 
اأيام. وت�ض��يع يف الإ�ض��كندرية يف وق��ت لحق الثنن 
جنازات �ض��حايا تفجر انتحاري ا�ض��تهدف الكني�ضة 
اأثن��اء قدا���س كن�ض��ي. ودف��ن 27 قبطي��ا  املرق�ض��ية 
لي��ل الأح��د يف مق��ربة جماعي��ة بداخ��ل كني�ض��ة مار 
جرج���س مبدينة طنط��ا بالغربي��ة بعد انفج��ار داخل 
الكني�ضة اأثناء القدا�س. واأعلن تنظيم الدولة الإ�ضالمية 
م�ض��وؤوليته ع��ن التفجري��ن وه��دد يف بي��ان ب�ض��ن 
مزيد من الهجمات �ض��د م�ض��يحيي م�رص مو�ضحا اأن 
"هجمات الكنائ�س وقعت با�ضتخدام �ضرتات نا�ضفة".  
واأدان الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب - يف ات�ض��ال 
هاتفي مع ال�ضي�ض��ي - الهجومن، واأكد دعم الوليات 
املتح��دة مل���رص يف مواجه��ة الإرهاب، بح�ض��ب بيان 
�ض��ادر عن الرئا�ض��ة امل�رصي��ة. ومن املق��رر اأن تعقد 
احلكومة اجتماعا بكامل اأع�ضائها ملناق�ضة تداعيات 

تفج��رات الأح��د، وو�ض��ائل وحم��ددات فر���س حالة 
الطوارئ. كما �ض��يعقد جمل�س النواب جل�ض��ة ا�ض��تماع 
. وجاء  لوزي��رينْ الداخلي��ة والع��دل ح��ول احلادثت��ننْ
اإع��الن ال�ضي�ض��ي ب�ض��اأن حال��ة الطوارئ بع��د اجتماع 
ملجل���س الدف��اع الوطن��ي. ووفق��ا للم��ادة 154 يف 
الد�ض��تور يح��ق لرئي���س اجلمهوري��ة اأن يعل��ن حال��ة 
الط��وارىء بعد اأخ��ذ راأي جمل�س الوزراء ويجب عر�س 
ه��ذا الإعالن على جمل�س النواب خالل الأيام ال�ض��بعة 
التالي��ة ليقرر ما يراه ب�ض��اأنه، ويتعن موافقة غالبية 

اأع�ض��اء املجل�س على اإعالن الطوارىء ملدة حمددة ل 
جتاوز ثالثة اأ�ض��هر، ول يجوز متديدها اإل ملدة اأخرى 
مماثل��ة بعد موافق��ة ثلثي اأع�ض��اء املجل�س. وت�ض��مح 
حال��ة الطوارئ للرئي���س واحلكومة باتخ��اذ اإجراءات 
ا�ض��تثنائية مبوجب تطبيق قانون الطوارئ، من بينها 
اإحالة املتهمن ملحاكم اأمن الدولة وحظر التجول يف 
بع�س املناطق وم�ض��ادرة ال�ضحف، ف�ضال عن متكن 

اجلي�س من فر�س الأمن.
واأعل��ن ال�ضي�ض��ي اأي�ض��ا ت�ض��كيل جمل���س اأعل��ى لالأمن 

ب�ض��الحيات كامل��ة "متكن��ه م��ن مواجه��ة التط��رف 
والإرهاب يف م�رص".

وطال��ب الرئي���س امل���رصي مبحا�ض��بة ال��دول الت��ي 
و�ض��فها بالراعية لالإرهاب، كما دعا و�ضائل الإعالم 
اإىل التعامل مب�ضوؤولية وم�ضداقية مع اأحداث تفجري 

الكني�ضتن.
وكان ال�ضي�ض��ي ق��د اأم��ر يف وقت �ض��ابق اجلي�س بدفع 
قوات من وحدات التاأمن ملعاونة ال�رصطة يف تاأمن 

املن�ضاآت احليوية بعموم البالد.

طنطا - متابعة

م��ن املق��رر اأن يلتقي تيلر�ض��ون نظره الرو�ض��ي، 
�ض��رغي لف��روف، يف مو�ض��كو خ��الل الأ�ض��بوع 

اجلاري
انتق��د وزير اخلارجية الأمريكي ريك�س تيلر�ض��ون 
اإنه��ا ف�ض��لت يف من��ع احلكوم��ة  رو�ض��يا، قائ��ال 
ال�ض��ورية من �ض��ن هجوم كيماوي على بلدة خان 

�ضيخون التي ت�ضيطر عليها املعار�ضة يف اإدلب.
واأ�ض��اف اأن رو�ض��يا وافق��ت عل��ى �ض��مان تدمر 
واأدى  ال�ض��ورية،  الكيماوي��ة  الأ�ض��لحة  تر�ض��انة 

"ف�ضلها" يف ذلك اإىل وقوع الهجوم.
واأطلق��ت الولي��ات املتح��دة 59 �ض��اروخا، على 

قاعدة جوية �ض��ورية ردا عل��ى الهجوم على خان 
�ضيخون.

ونفت �ض��وريا ا�ض��تخدامها اأي��ة اأ�ض��لحة كيماوية، 
وتقول رو�ض��يا اإن الوليات املتحدة مل تقدم دليال 

على اأن دم�ضق لديها اأ�ضلحة كيماوية.
وتعد رو�ض��يا احلليف الرئي�ض��ي ل�ضوريا، و�ضاعدت 
على التو�ضل لتفاقية عام 2013، تق�ضي بتدمر 

تر�ضانة الأ�ضلحة الكيماوية ال�ضورية.
وكان الهج��وم عل��ى بلدة خان �ض��يخون، �ض��مايل 

�ضوريا، قد اأ�ضفر عن مقتل 89 �ضخ�ضا.
ويف ت�رصيحات على قناة �ضي بي اإ�س الأمريكية، 
ق��ال تيلر�ض��ون اإن��ه ل يوج��د دلي��ل ي�ض��ر اإىل اأن 
رو�ض��يا �ض��اركت يف الهج��وم. وق��ال اإن��ه "�ض��واء 

كانت رو�ض��يا متواطئة اأو غ��ر موؤهلة اأو ُخدعت" 
من جانب احلكومة ال�ضورية، فاإنها قد "ف�ضلت يف 

الوفاء بالتزاماتها اإزاء املجتمع الدويل".
واأ�ضاف تيلر�ضون اأن رو�ضيا وافقت على اأن تكون 
"ال�ض��امن لتدمر تر�ض��انة �ض��وريا من الأ�ض��لحة 
الكيماوية، واأدى ف�ضلهم يف ذلك اإىل قتل مزيد من 

الأطفال والأبرياء".
ونفت رو�ض��يا اأن تكون احلكومة ال�ضورية قد �ضنت 
هجوم��ا كيماوي��ا، قائل��ة اإن املدني��ن تعر�ض��وا 
لغازات �ض��امة، بعد اأن ق�ض��فت طائ��رات حكومية 
�ض��ورية موقعا ي�ض��تخدمه م�ض��لحو املعار�ضة يف 
اإنت��اج اأ�ض��لحة كيماوي��ة. لك��ن حكوم��ات غربية 
وقادة للمعار�ض��ة ال�ضورية امل�ض��لحة وخرباء يف 

الأ�ض��لحة انتق��دو جميع��ا ه��ذا الزع��م، قائلن اإن 
الأدلة ت�ض��ر اإىل وقوع هجوم من جانب احلكومة 

ال�ضورية.
واأم��ر الرئي���س الأمريك��ي دونالد ترام��ب باإطالق 
�ض��واريخ عل��ى قاعدة جوي��ة للحكومة ال�ض��ورية 
ردا على الهجوم. وو�ضف ترامب الرئي�س ال�ضوري 
ب�ض��ار الأ�ض��د ب� "الديكتاتور"، الذي "�ض��ن هجوما 

كيماويا مروعا على مدنين اأبرياء".
وو�ض��فت احلكوم��ة ال�ض��ورية الق�ض��ف الأمريكي 
باأن��ه "عمل اأحمق وغ��ر م�ض��وؤول"، بينما اتهمت 
رو�ض��يا الوليات املتحدة بارتكاب "عمل عدواين 
على دولة ذات �ض��يادة، وانته��اك القانون الدويل 

حتت مزاعم كاذبة". 

رفعت اأجهزة ال�ضتخبارات يف الرنويج م�ضتوى 
التاأهب لحتمال وقوع تهديد اأمني بعد العثور 

على قنبلة بدائية و�ضط العا�ضمة اأو�ضلو.
وقال��ت ال�رصط��ة اإن وق��وع هجوم اأ�ض��بح الآن 

"ممكنا" كما كان �ضابقا. "مرجحا"، ولي�س 
وطوق��ت ال�رصط��ة الرنويجية ال�ض��بت م�ض��احة 
وا�ض��عة و�ض��ط اأو�ض��لو، واأجرت تفج��را حمكما 
للعب��وة النا�ض��فة. واعتقل��ت ال�رصط��ة مواطن��ا 
رو�ضيًا، يبلغ من العمر 17 عاما. وقال حمامي 
الفتى لو�ضائل الإعالم املحلية اإنه نفى ارتكابه 

اأية خمالفة، وق��ال اإن ت�رصفاته كانت "ُمزحة 
�ض��بي". وذك��رت وكال��ة روي��رتز لالأنب��اء اأن 
ال�ض��بي انتقل اإىل الرنويج عام 2010، وتقدم 

بطلب للجوء.
جه��از  رئي�ض��ة  بيورلن��د،  بندكت��ه  وقال��ت 
اخلدم��ات الأمني��ة: "لي�س م��ن الوا�ض��ح ما اإذا 
كان الفت��ى البالغ من العم��ر 17 عاما قد نوى 
ارت��كاب هجوم اإرهاب��ي". واأ�ض��افت بيورلند 
اأملاني��ا،  فرن�ض��ا،  يف  الأخ��رة  الهجم��ات  اأن 
بريطانيا، رو�ض��يا، وال�ض��ويد "لها اأث��ر معٍد يف 
الرنوي��ج"، ورمب��ا ت��وؤدي اإىل وق��وع هجم��ات 
"بداف��ع التقلي��د". و�ض��يبقى م�ض��توى التهدي��د 

اجلدي��د قائم ملدة �ض��هرين. وقال��ت ال�رصطة اإن 
العب��وة النا�ض��فة، التي ع��رث عليه��ا يف منطقة 
غرونالند، كانت قادرة على الت�ض��بب يف �رصر 

حمدود حال انفجارها.
وكانت ال�رصطة الرنويجية يف حالة تاأهب، بعد 
احلادث الذي وقع يف ال�ضويد اجلمعة املا�ضي.

العا�ض��مة  يف  متج��را  �ض��احنة  واقتحم��ت 
 4 مقت��ل  اإىل  اأدى  م��ا  �ض��توكهومل،  ال�ض��ويدية 
اأ�ض��خا�س واإ�ض��ابة 15 اآخرين. وكان هذا اأ�ضواأ 
حادث يقع يف منطقة الدول ال�ضكندنافية، منذ 
قت��ل مييني متطرف يدع��ى اأنري�س بريفيك 77 

�ضخ�ضا يف الرنويج عام 2011.

ك�ض��فت ال�ض��عودية النقاب عن خطة لإن�ضاء مدينة 
ترفيهي��ة على اأطراف الريا�س متتد على م�ض��احة 

334 كيلو مرتا مربعا.
وم��ن املق��رر اأن توف��ر املدين��ة الرتفيهية اأن�ض��طة 
ثقافية، وريا�ض��ية، وترفيهي��ة، مبا يف ذلك متنزه 
عل��ى غرار متنزهات �رصك �ض��يك�س فالغز، ومتنزه 

اآخر لل�ضفاري.
واأك��د الإع��الن الر�ض��مي ع��ن املدين��ة الرتفيهي��ة 
العمالقة على اأنها �ض��تكون الأوىل من نوعها على 
م�ض��توى الع��امل. ومن املقرر اأن يب��داأ بناء املدينة 
اجلديدة يف ال�ض��عودية العام املقبل و�ضط توقعات 
بالنتهاء من اأعمال الإن�ضاء عان 2022، يف اإطار 
خط��ة اأو�ض��ع نطاق��ا. وت�ض��تهدف روؤية ال�ض��عودية 
2030، الت��ي اأعلنه��ا ويل ويل العهد الأمر حممد 
بن �ض��لمان من��ذ عام، تنوي��ع القت�ض��اد والتقليل 
من اعتماد ال�ض��عودية على النفط كم�ض��در رئي�ضي 

للدخ��ل م��ن خ��الل اإن�ض��اء ع��دد م��ن امل�رصوعات 
العمالقة.

الت��ي  الرتفيهي��ة،  املدين��ة  ع��ن  الإع��الن  وج��اء 
تبلغ م�ض��احتها خم�س م�ض��احة الريا���س، لتكون 
امل�رصوع الأحدث عل��ى الإطالق بن جمموعة من 

امل�رصوعات التي اأ�ضارت اإليها روؤية 2030.
وقالت ال�ض��لطات املعنية يف ال�ضعودية اإن املدينة 
ل��ن جتت��ذب ال�ض��ائحن اإىل ال�ض��عودية فق��ط، ب��ل 
"�ض��توفر حياة �ض��حية واأكرث ان�ض��جاما وترفيهة 

ومتعة وبهجة ل�ضكان العا�ضمة."
لكن من غر الوا�ضح حتى الآن كيف ميكن ت�ضغيل 
مدين��ة ترفيهية على غرار مدن �ض��يك�س فالغز يف 
بل��د ينت���رص فيه الف�ض��ل بن اجلن�ض��ن ومينع فيه 
الخت��الط ب��ن امل��راأة والرجل. وحت��ى الآن تقام 
املتنزه��ات وامل��دن الرتفيهية يف ال�ض��عودية من 

اأجل الأطفال فقط.

دمشق - متابعة

عواصم - متابعة

تيلرسون: روسيا فشلت في منع الهجوم الكيماوي في سوريا

النرويج ترفع مستوى التأهب األمني بعد العثور على قنبلة في أوسلو

السعودية تخطط إلنشاء "مدينة ترفيهية عمالقة"
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