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عربة جترها اخليول بروما وفي اإلطار ميكيال ڤيتوريا

وزيرة إيطالية تؤيد طلبًا بحظر عربات الخيول 
في روما احترامًا لحقوق الحيوان

روما ـ د.ب.أ: أيدت وزيرة السياحة اإليطالية 
ميكيال ڤيتوريـــا برامبيال االلتماس الذي يعتزم 
ناشطون مدافعون عن حقوق احليوان تقدميه إلى 
عمدة روما جيانـــي اليمانو حلظر العربات التي 
جترها اخليول. وانتقدت برامبيال، التي تشتهر 
بحبها للحيوانات، هذه املمارسة التي تستخدم فيها 
اخليول لنقل السائحني عبر شوارع روما املكتظة 
باالزدحام املروري. ومن املقرر أن تقدم جماعات 
حقوقية في وقت الحق إلى عمدة العاصمة اإليطالية 
طلبا مذيال بخمســـة آالف توقيع ضد استخدام 

العربات التي جترها اخليول في املدينة.

وقالت برامبيال: »أخـــذا في االعتبار أن روما 
تعد تقريبا محطة أساسية في أي رحلة سياحية، 
فإنني على يقني بأن العمدة اليمانو سينظر إلى 
فرصة جعـــل العاصمة أكثر صداقة للحيوانات، 

ويوافق على الطلب«.
غير أن اليمانو وصف احلظر بأنه »مبالغ فيه«. 
ومنذ توليه منصبه في عام 2008، اجته العمدة 
بدال من ذلك إلى تشديد القواعد اخلاصة بإصدار 

التراخيص إلى قائدي عربات اخليول.
ورغم ذلك، قالت برامبيال إن حظر اســـتخدام 

تلك العربات لم يعد »شيئا ميكن تأجيله«.

عضو بـ»الشورى« السعودي يطالب
 بمنح المرأة رخصة قيادة دولية 

الرياضـ  يو.بي.آي: طالب أحد أعضاء مجلس 
الشـــورى الســـعودي مبنح الفتاة السعودية 
الرخصة الدوليـــة لقيادة الســـيارة في حال 

اجتيازها الختبار القيادة داخل اململكة.
وذكرت صحيفـــة »املدينة« امس ان عضو 
مجلس الشـــورى عبد امللك اخليـــال كان قدم 
للمجلس مقترحا ينـــص على أن متنح الفتاة 
الســـعودية القادرة على اجتياز اختبار قيادة 
الســـيارات رقم رخصة يؤهلها للحصول على 
رخصة دولية من اململكة للقيادة في اخلارج، 
مشيرا إلى أن املرأة محرومة من قيادة املركبة 
في داخل اململكة وفي اخلارج مع العلم أن كثيرا 

منهن ميكن أن يجتزن اختبار القيادة.
وأوضح أن كثيرا من األسر تسافر إلى اخلارج 
وان الكثيرات ال يستطعن القيادة بسبب عدم 
حصولهن على الرخصة الدولية التي تستلزم 

احلصول على الرخصة السعودية.
ونقلت الصحيفة عن اخليال قوله »إن هناك 
طرقا الســـتخراج الرخصة الدولية بالنســـبة 
للفتاة السعودية وذلك بذهابها إلى إحدى الدول 
العربية والعيش هناك حتى تثبت أنها مقيمة 
بتلك الدولة الستخراج رخصة تؤهلها الستخراج 
رخصة دوليـــة« مؤكدا »أن كثيرا من األعضاء 

يؤيدون املقترح«.

حالة طوارئ  في البرازيل بسبب 

جفاف األمازون
كونا: اعلنت الســـلطات في 
بالبرازيل  منطقة نهر األمازون 
حالة الطوارئ في عشرات القرى 
هناك بعد أن تسببت قلة األمطار 
في موجة حادة من اجلفاف أدت 
النخفاض مستوى مياه النهر إلى 

معدالت مزعجة.
وذكرت شبكة »يورونيوز« 
االخبارية من موقعها على شبكة 
االنترنت ان نحو 40 ألف شخص 
فـــي املنطقة تضـــرروا مبوجة 
اجلفاف تلك ومن بينهم العاملون 

مبجال صيد االسماك.
واعلنـــت 25 بلـــدة في تلك 
املنطقة حالة الطوارئ بعد أسوأ 
موجة من اجلفاف تتعرض لها 
منطقة االمازون منذ ســـنوات 
بسبب قلة هطول األمطار هناك 

خالل االشهر املاضية.
ويتوقع العلماء ان تســـتمر 
ظاهرة اجلفاف تلك شـــهرا آخر 
حتى موســـم األمطار في نهاية 

الشهر املقبل.

أزمة »الهوبيت« 
قضية قومية 

ولنجتونـ  رويترز: نزل اآلالف 
من مواطني نيوزيلندا الى الشوارع 
أمس لالحتجاج على خطط محتملة 
لنقل إنتاج افالم بيتر جاكســــون 

»الهوبيت« الى خارج البالد.
وارتدى بعض احملتجني مالبس 
شــــخصية الهوبيت وشخصيات 
أخرى مــــن )األرض الوســــطى( 
وحملوا الفتات تقول »نيوزيلندا 
هي األرض الوسطى« و»نحن نحب 
الهوبيت« في مسعى لطمأنة مديري 
ســــتوديوهات هوليوود عاصمة 
الســــينما األميركية الذين هزتهم 
مقاطعة عمالية لم تستمر طويال. 
ونظمت هذه املسيرات قبل يوم من 
وصول ممثلي شركة وورنر براذرز 
السينمائية األميركية الى نيوزيلندا 
ليقرروا ما إذا كانوا سيصورون 
هناك الفيلم اخليالي الذي يتكلف 
500 مليون دوالر املأخوذ عن قصة 

الكاتب جيه.ار.ار. تولكني.
وصــــور جاكســــون ثالثيــــة 
»سيد اخلوامت« لتولكني في بلده 
نيوزيلندا، مما عزز صناعة السينما 
احمللية وأيضــــا الصورة العاملية 

للدولة الصغيرة.
وكان جاكسون يعتزم تصوير 
اجلــــزء الثاني من »الهوبيت« في 
نيوزيلندا أيضا، لكن احتجاجات 
نقابية بشأن ظروف العمل أغضبته 
وأثــــارت أعصاب ســــتوديوهات 

هوليوود.

باريس ـ أ.ش.أ: اضطرت 
املطربة األميركية الشهيرة 
ليدي غاغا )23 عاما( لتأجيل 
حفلتني كانت سوف تقيمهما 
في فرنسا إلى 19 و20 ديسمبر 
القادم بســـبب االضطرابات 

التي جتتاح فرنسا حاليا.
وكانـــت االضطرابات قد 
أصابت وسائل النقل بالشلل، 
ما تسبب في تأخير وصول 
املعدات املوسيقية املصاحبة 
للمطربة. وصرح املسؤولون 
في شـــركة »ليف ناشـــن« 
املنظمة للحفـــل، بأن تذاكر 
احلفل سيتم استبدالها وفقا 
للتاريخ اجلديد وذلك قبل 24 

نوفمبر القادم.

االضطرابات 
في فرنسا تؤجل 
حفلي ليدي غاغا

ليدي غاغا

محاكمة شبكة رباعية
زّورت توقيع العاهل المغربي

الدار البيضاء ـ د.ب.أ: ينظر 
القضاء في مدينة وجدة املغربية 
األسبوع اجلاري في ملف شبكة 
تتكون من 4 أشـــخاص اتهموا 
العاهل  بانتحال أحدهم لصفة 
املغربـــي. وأوضحت صحيفة 
»الصباح« املغربية في عددها 
الصادر امس ان الشبكة أفلحت 
في اإليقاع بعدد من املسؤولني 
في املنطقة الشرقية من اململكة 
املغربية من خالل رسائل حتمل 
توقيعا مزورا للملك، ومتكنت 
في قضاء مجموعة من املصالح 

واألغراض واحلصول على مقابل 
مادي من الضحايا الذين كانت 

تقضى مصاحلهم.
وتوصلـــت الســـلطات إلى 
الشـــبكة بعدما صـــادف أحد 
املســـؤولني في املنطقة رسالة 
حتمل توقيعا شبيها، وبعد أن 
راودته بعض الشكوك مت فتح 
حتقيق في املوضوع ومت استدعاء 
من وردت أسماؤهم في الرسالة 
امللكية من قبل النيابة العامة، 
وعندمـــا حضروا فـــي املوعد 
احملدد، سقطوا في يد الشرطة 

القضائية التي متكنت من جانب 
آخر من حتديد هوية من سلمهم 
الرسالة. وانتهت عمليات البحث 
إلى حتديد هوية محرر الرسائل 
امللكية املزورة وتوقيفه، وأثناء 
تفتيش منزلـــه عثر على عدد 
من أختام املؤسسات العمومية 
لـــوزارات وســـفارات اململكة 
باخلارج ووثائق ومســـتندات 

إدارية حتمل عبارة »سري«.
ويواجه أفراد الشبكة اتهامات 
تتعلـــق بالتزويـــر وانتحـــال 

الصفة.


