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 برلنيـ  أ.ش.أ: بدأت في مدينة هامبورغ أمس 
محاكمة عشرة رجال من الصومال التهامهم 
مبمارســـة القرصنة البحرية، وذلك في اول 

قضية في تاريخ أملانيا منذ قرابة ٤٠٠ عام.
  وذكرت هيئة اإلذاعة البريطانية (بي بي 
سي) ان املشتبه بهم يواجهون اتهامات مبحاولة 
اختطاف سفينة شحن أملانية في أبريل املاضي 

قبالة سواحل الصومال.
  وأشارت الى ان احملاكمة جترى أمام محكمة 
أحداث ألن العديد من املتهمني كانوا دون الـ 

١٨ عاما عندما ارتكبوا تلك اجلرمية.
  هذا وأصدر محامو الدفاع بيانا مشـــتركا 
قالوا فيه ان الســـبب احلقيقي وراء انتشار 
اعمال القرصنة في االقليم هو االضطرابات 

السياسية في الصومال والصيد اجلائر الذي 
تقوم به الدول الغربية في املياه االقليمية لذلك 
البلد، ويقول العديد من املتهمني انهم يحترفون 
مهنة الصيد. حيث اصبحت اعمال القرصنة 
قبالة سواحل القرن األفريقي مشكلة متنامية، 
على الرغم من اجلهود الدولية املتزايدة لنشر 

دوريات أمنية في املنطقة. 

 بدء أول محاكمة قراصنة في ألمانيا منذ ٤٠٠ عام 

 االنتخابات المصرية: الحكومة و «اإلخوان» يتبادالن االتهامات بممارسة العنف  
 القاهـــرة ـ وكاالت: قررت اللجنة العليا 
لالنتخابات المصريـــة في ختام اجتماعها 
برئاسة المستشار عبدالعزيز عمر رئيس 
محكمة اســـتئناف القاهرة ورئيس اللجنة 
أمس، تشكيل اللجان العامة النتخابات مجلس 
الشعب المقرر إجراؤها يوم األحد القادم، 
بحيث تضم تلك اللجـــان ٢٢٨٦ من رجال 
القضاء والنيابة العامة والهيئات القضائية 
المختلفة، مشـــيرة إلى انه تم اختيار من 
يتولون هذه المهمة ممن هم في درجة رئيس 
محكمة اســـتئناف ونائـــب رئيس محكمة 
استئناف ومستشار باالستئناف ورؤساء 
بالمحاكم االبتدائية أو ما يعادلها بالنيابة 

العامة والهيئات القضائية األخرى.
  كما قررت اللجنة تشكيل رؤساء وأعضاء 
وأمناء اللجان الفرعية لالنتخابات من ٢٦٧ 
ألف موظف من العاملين بالحكومة والهيئات 
والمؤسسات العامة يتولون اإلشراف على 
٤٤ ألفا و٥٠٠ لجنة انتخابية فرعية تقع في 

٩٧٧٧ مقرا انتخابيا.
  وتقرر أيضا تشكيل لجان الفرز من رئيس 
كل لجنة عامة وعضوية اثنين من رؤساء 

اللجان الفرعية طبقا للقانون.
الكاشف  المستشـــار ســـامح    واوضح 
العليا  اللجنة  الرســـمي باســـم  المتحدث 
لالنتخابات أنه تقرر تعديل مقار لجان فرز 

األصوات التي تتوالها اللجان العامة بحيث 
ال تكون داخل أقسام الشرطة بل تكون في 
ساحات مراكز الشباب أو األندية الرياضية 
أو في الكليات والمعاهد الدراسية الموجودة 

داخل نطاق الدائرة االنتخابية.
  وأشار إلى أن اللجنة العليا لالنتخابات 
حرصت على تطبيق الحد األقصى المنصوص 
عليه في القانون بالنسبة الختيار رؤساء 
وأعضاء اللجان العامة لالنتخابات لتصبح 
٩ أعضاء بينما تتشكل كل لجنة فرعية من ٦ 
أعضاء هم رئيس اللجنة ورئيس احتياطي 

وأمينين وعضوين بكل لجنة.
  وقال المستشار الكاشف إن اللجنة العليا 
لالنتخابات حددت مقـــار اللجان الفرعية 
لالنتخابات وفقا لالشتراطات الالزمة بحيث 
تتيح الفرصة للناخبين باإلدالء بأصواتهم في 
سهولة ويسر، وأن يشمل كل مقر انتخابي 

عددا كافيا من اللجان الفرعية.

  شكاوى انتخابية

   وقال المستشار سامح الكاشف المتحدث 
باسم اللجنة العليا لالنتخابات إن اللجنة 
تلقـــت قرابة ٧٠٠ شـــكوى يتعلق بعضها 
بمخالفة مرشحين لقواعد الدعاية االنتخابية، 
حيث تمت إحالتها للنيابة العامة لمباشرة 

التحقيق فيها.

  من ناحية أخرى، كشـــفت إحصائيات 
اللجنـــة العليا لالنتخابـــات عن تنازل ٦٢ 
الترشيح لخوض  مرشحا ومرشـــحة عن 

االنتخابات إلى جانب إضافة اسم مرشحة 
بالقليوبيـــة على مقعد المرأة تنفيذا لحكم 
قضائي صـــدر لصالحها، ليصل بذلك عدد 

المرشـــحين إلى ٥١٢٠ مرشـــحا ومرشحة 
من أصل ٥١٨١ كانت قد شـــملتهم الكشوف 
النهائية للمرشـــحين والتي أعلنت في ١٤ 
نوفمبر الجاري بمديريات األمن المختلفة 

على مستوى الجمهورية.
  وقررت اللجنة العليا السماح بالتنازل 
عن الترشيح لمن يرغب في ذلك حتى قبل 

االنتخابات بيوم واحد.
  مـــن جهتها اتهمـــت جماعـــة اإلخوان 
المسلمين بمصر الحكومة أمس بممارسة 
العنف ضد مرشـــحيها النتخابات مجلس 
الشعب لكنها شـــددت على رفض الرقابة 
الدولية على االنتخابـــات التي تدعو إليها 

الواليات المتحدة.
  بيد أن الحكومة تقول إن أحداث عنف وقعت 
في األيام الماضية بين الشـــرطة واالخوان 
تسبب فيها قيام أعضاء في الجماعة بتنظيم 
مسيرات غير مصرح بها وتعطيل حركة المرور 

ورفع شعارات دينية تخالف القانون.
  واسفرت االشتباكات التي وقعت في عدة 
محافظات عن إصابـــات في صفوف رجال 
الشرطة وأنصار المرشحين اإلخوان. كما 
ألقت الشـــرطة القبض على نحو ٢٠٠ من 

أعضاء الجماعة.
  من جهته قال المتحدث الرســـمي باسم 
الجماعة وعضو مكتب اإلرشاد محمد مرسي 

في مؤتمر صحافي «النظام يمارس كل أنواع 
البطش والعنف ضد المرشحين المعارضين 

له خاصة من اإلخوان المسلمين».
  واضاف «هناك محاوالت من النظام لتزوير 
إرادة الناخبين المصرييـــن وعدم إحداث 

إصالح سياسي».

  مرشحو الجماعة

الجماعـــة تخوض  إن    وقـــال مرســـي 
االنتخابات بمائة وثالثين مرشـــحا بينهم 
١٣ امرأة «يتعرضون جميعا لتعويق حركتهم 
في جميع الدوائر (االنتخابية) بينما يمارس 
مرشـــحو الحزب الوطنـــي (الديموقراطي 
الحاكـــم) الدعاية فـــي الجوامع والكنائس 

بكل حرية».
  وكانت الواليات المتحدة قالت في بيان 
لها االســـبوع الماضي إنه يجب على مصر 
السلمية  السياسية  أن تسمح بالتجمعات 
للمعارضين وتغطية إعالمية حرة ومراقبين 

دوليين لالنتخابات.
  لكن رئيس القسم السياسي في الجماعة 
عصام العريان رفض في المؤتمر الصحافي 
«مراقبة دولة مثل أميركا التي تزعم أنها تريد 
انتخابات حرة»، وأضاف أن الجماعة تقبل 
مراقبـــة األمم المتحدة والمنظمات الدولية 

األخرى. 

 االنتهاء من تشكيل اللجان العامة في االنتخابات البرلمانية .. و٧٠٠ شكوى أحيلت إلى النيابة العامة  

 مواطن مصري يحمل قرصا مدمجا يحوي معلومات دعائية عن أحد مرشحي جماعة اإلخوان املسلمني  (أ.ف.پ) 

 ويكيليكس سينشر وثائق يفوق عددها 
بسبع مرات حجم تلك المتعلقة بالعراق 

 أســـتوكهولمـ  أ.ف.پ: وعد موقع ويكيليكس 
أمس بنشـــر وثائق يفوق عددها مبعدل ســـبع 
مرات الـ ٤٠٠ الف وثيقة ســـرية التي نشرت في 
االونـــة االخيرة حول حرب العـــراق، لكن بدون 
حتديد موضوعها او املوعد احملدد لنشرها.وقال 
املوقع املتخصص بالكشف عن وثائق سرية على 
صفحته على موقع تويتر ان الوثائق املقبلة التي 
ستنشر «سيفوق حجمها مبعدل سبع مرات حجم 
الوثائق املتعلقة بحرب العراق».وكتب ان «الضغط 
يتكثف عليه منذ عدة اشـــهر»، قائال «ساعدونا 
على البقاء اقوياء» ووضع عنوان صفحة اخرى 

للتبرع باالموال. يأتي االعالن في وقت اصدرت 
فيه الســـويد مذكرة توقيف دولية بحق املشارك 
في تأســـيس املوقع ورئيس حترير ويكيليكس 
االسترالي جوليان اساجن في اطار حتقيق بتهمة 

االغتصاب واالعتداء اجلنسي.
  وبعدما نشر ٧٧ الف وثيقة عسكرية اميركية 
مصنفة حول احلرب في افغانســـتان في يوليو، 
قام ويكيليكس بنشـــر حوالـــى ٤٠٠ الف وثيقة 
الشهر املاضي حول حرب العراق اعدها بني ٢٠٠٤ 
و٢٠٠٩ جنود اميركيون وكشـــفت خصوصا عن 

اعمال تعذيب في املعتقالت. 

 المالكي يبدأ دراسة المرشحين لحكومته األسبوع المقبل
   ومصادر تتوقع إعالنها خالل ٣ أسابيع

 بغدادـ  وكاالت: استأنف مجلس النواب 
العراقي أمس جلســـاته في اطار فصله 
التشـــريعي االول من دورته التشريعية 
الثانية الستكمال مناقشة نظامه الداخلي 
املتفرعة عنه  الدائمة  اللجان  وتشـــكيل 

وعالقة البرملان باحلكومة.
  ورأس اجللســـة وهي الرابعة رئيس 
املجلس أســـامة النجيفي وحضرها ٢٥٠ 
نائبا من اصل ٣٢٥ نائبا ميثلون مجموع 
اعضاء املجلس ومت خاللها التصويت على 
ان تكون نسبة مشاركة املرأة في اللجان 

الدائمة ٢٥٪.
  وكانت رئاسة مجلس النواب حددت في 
جلستها أمس االول جدول أعمال اجللسات 
املقبلة التي عقدت أمس تســـتأنف اليوم 

وغدا وبعد غد.
  في غضون ذلك، رفض الرئيس التركي 
عبداهللا غول بشدة تصريحات الرئيس 
العراقي جالل طالباني التي ذكر فيها أن 
هناك أســـماء معينة في تركيا عارضت 

استمراره رئيسا للعراق لفترة ثانية.
  ونقلت صحيفة «حريت» التركية أمس 
عن غول قوله:إن تركيا لم تعارض مطلقا 
استمرار طالباني في رئاسة العراق، وأنه 

ال يستطيع ان يفهم موقفه.
  وشدد غول على مساندة تركيا للعملية 
الدميوقراطية في العراق ودعمها لوحدة 
أراضيـــه مهنئا طالباني بانتخابه مجددا 

لرئاسة العراق.
  وأشـــار الرئيس التركي إلى أن بالده 
حرصت دائما على اتباع موقف متوازن 
في العراق، وأن التطـــورات في العراق 

سارت في صالح طالباني.
  وكان طالبانـــي قد أبدى دهشـــته في 
التركية  تصريحات لصحيفة «ميلليت» 
ملوقف تركيا من ترشيحه لرئاسة العراق 
لفترة ثانية مع أنه صديق لتركيا، قائال:إن 
هناك أســـماء بعينها في تركيا عارضت 

توليه الرئاسة لفترة ثانية.
  الى ذلك، ذكـــرت صحيفة «الصباح» 
العراقية أن رئيس الوزراء املكلف بتشكيل 
احلكومة اجلديدة نوري املالكي ســـوف 
يبدأ األســـبوع القادم في دراســـة أسماء 

املرشحني للوزارات.
  ونقلت الصحيفة ـ في عددها الصادر 
أمسـ  عن مصادر خاصة قولها إن املالكي 
سيشرع أوال في بحث السير الذاتية لكل 
مرشح، الســـيما أن الكتل وبعد االتفاق 

على توزيع الوزارات بينها ستقدم أكثر 
من مرشح لكل حقيبة وزارية، الفتا إلى 
أن اخلطوة الثانية ستكون عقد لقاءات مع 
من يتم اختيارهم، فيما ستتضمن املرحلة 
الثالثة التفاهم مع الكتل بشأن املرشحني 
قبل اعالن الكابينة الوزارية في جلســـة 

خاصة سيعقدها البرملان.
  حيـــث من املقـــرر أن يكلـــف رئيس 
اجلمهورية جالل طالباني اخلميس املقبل 
املالكي رسميا بتشكيل احلكومة، بحسب ما 
اعلنه النائب ياسني مجيد..ويرى متابعون 
أن ما تشـــهده الســـاحة السياسية عقب 
االتفاق السياســـي الذي مت وفق مبادرة 
اقليم كردستان مسعود بارزاني  رئيس 
سيساعد املالكي على تشكيل حكومة لكل 

العراقيني في اقل من ثالثني يوما.
  وأعلن مصـــدر برملاني أن املفاوضات 
االولية انطلقت امس األول، ما يعني حرص 
الشـــركاء على ضرورة اجنازها بأقصى 
سرعة، متوقعا أن تنتهي عملية التشكيل 
في غضون ثالثة اسابيع، رغم استبعاد 
نواب حتقيق ذلك خالل املدة الدستورية 

البالغة ٣٠ يوما.
  ومع تكثيف املساعي لتحقيق طموحات 

رؤية حكومة قبل نهاية املدة القانونية، 
اعلنت مصادر مقربة من مفاوضات الكتل 
السياســـية عن وجود اتفاق مبدئي على 
اسناد الوزارات األمنية لشخصيات مستقلة 

ذات خبرة وكفاءة.
  وأكدت املصادر لـ «الصباح» أن احلقائب 
السيادية املتبقية وهي (النفط واخلارجية 
واملالية) سيتم تقسيمها بني الكتل الرئيسة 
وهي: التحالف الوطني والقائمة العراقية 
وائتالف الكتل الكردستانية)، الفتة الى أن 
الوزارات اخلدمية ووزارات الدولة سيتم 
توزيعها وفق االستحقاق االنتخابي بحسب 

نظام النقاط.
  ورجحت أن يتم اسناد احدى حقائب 
الدولة لشـــخصية مسيحية، فيما سيتم 

اسناد وزارة اخرى للتركمان.
  يذكر أن نظام النقاط بحســـب نواب 
يعطي لـــكل «وزارة ذات حقيبة ٥ نقاط 
والسيادية ١٠ نقاط ووزارة الدولة ٣ نقاط، 
ومناصب الرئاسات ٢٠ نقطة ونوابهم ١٥ 
نقطة». وتشـــكلت مؤخرا جلنة موسعة 
عليا لوضع آلية توزيع احلقائب حسب 
االســـتحقاق االنتخابـــي ووفقـــا لنظام 

النقاط. 

 البرلمان العراقي استأنف جلساته وغول ينفي معارضة تركيا استمرار طالباني في الرئاسة 

 إسرائيل تنعى المفاوضات حول االستيطان ..وتبدأ بناء «الجدار» على حدود مصر
 خطة لتطوير الساحة المحيطة بحائط البراق في القدس المحتلة تثير انتقادات فلسطينية 

(أ.پ)   عمال آثار اسرائيليون يقومون بأعمال التنقيب في القدس احملتلة   

 عواصم ـ وكاالت: نعى ايلي يشاي 
نائب رئيس الوزراء اإلسرائيلي ووزير 
الداخلية وزعيم حزب شاس اليميني 
املتطــــرف االتصاالت مع واشــــنطن 
لصياغة وثيقة خطية تتضمن التفاهمات 
املتعلقة بإعادة جتميد أعمال البناء في 
املســــتوطنات وقال إنها «وصلت إلى 
طريق مســــدود» وأضاف يشاي في 
تصريح خاص لراديو «صوت إسرائيل» 
أمس أنه كان هناك كما يبدو سوء فهم 
بني اجلانبني ولذلك ال ميكن اآلن وضع 
وثيقة مكتوبة، مؤكدا أن إسرائيل ال 

تقبل باملطالب األميركية.
  في غضون ذلك، أعلنت وزارة الدفاع 
اإلسرائيلية مساء أمس االول عن بدء 

بناء سياج على حدودها مع مصر.
  وقالت الوزارة إن الســــياج يهدف 
الى منع تسلل املهاجرين األفارقة الى 
إسرائيل، وذلك حسبما ذكرت صحيفة 
«يديعوت احرونوت» االسرائيلية في 

موقعها االلكتروني. 
  من جهتها، ذكرت صحيفة جيروزاليم 
بوست اإلسرائيلية في تقرير أوردته 
على موقعها االلكتروني أمس نقال عن 
مصادر في وزارة الدفاع اإلسرائيلية 
قولها إن عشرات البلدوزرات تشارك 
في هذا العمل مبوجب خطة ستكلف 

إسرائيل مليارا و٣٥٠ مليون شيكل.
  وأشارت الصحيفة إلى أن احلدود 
ستغلق جزئيا بحاجز طبيعي تعززه 
أجهزة الكترونية حساسة فيما يتوقع 

أن يستغرق العمل نحو عام.
  ونقلت الصحيفة عن املتحدثة باسم 

وزارة الداخلية اإلسرائيلية سابني حداد 
قولها في وقت سابق من الشهر احلالي 
إن عدد املهاجريــــن األفارقة وطالبي 
اللجوء السياسي املتسللني إلى إسرائيل 

قفز العام احلالي. 
  كما ذكرت وسائل إعالم إسرائيلية 
أنه في املرحلة األولى سيتم بناء جدار 
بطول ٥٠ كيلومترا من اجلدار الكامل 
الذي ســــيبلغ طولــــه ٢٤٠ كيلومترا 
وتكلفته مليار و٣٥٠ مليون شــــيكل 
(حوالي ٣٧ مليــــون دوالر) ويتوقع 
أن ينتهــــي بناؤه بعــــد عامني. وفي 
موازاة اجلدار ستقيم إسرائيل حدودا 
الكترونية تستند إلى أجهزة استشعار 

ووسائل مراقبة متطورة.
  في ســــياق آخر، وافقت احلكومة 
اإلســــرائيلية أمــــس األول على خطة 
الستثمار ٢٣ مليون دوالر في مشروع 
ميتد على خمس سنوات لتوسيع الباحة 
احمليطة بحائط البــــراق، احد اقدس 
االماكن االسالمية في القدس احملتلة.

امكانية    واملخططــــات لتحســــني 
الوصول الــــى املوقع وردت في بيان 
صــــادر عن مكتــــب رئيــــس الوزراء 
االسرائيلي بنيامني نتنياهو وجاء فيه 
انه سيتم استثمار ٨٥ مليون شيكل 

(٢٣ مليون دوالر) في املشروع.
  وجاء في البيان ان «هدف اخلطة هو 
حتسني الوصول الى املوقع بالنسبة 
ملاليني الزوار وكذلك الى املواقع االثرية 
وحتسني البنى التحتية وتطوير وسائل 

النقل في املنطقة».
  وقال البيان ان «هدف اخلطوة هو 

ايضا احلفاظ على امكانية الوصول الى 
املواقع االثرية وحتسني ذلك»، مشيرا 
الى حتســــني طرق وصول السيارات 
اخلاصة ووسائل النقل العامة وسيارات 
االســــعاف وكذلك املمــــرات اخلاصة 

باملعوقني.
  في املقابل، استنكر الشيخ يوسف 
جمعة سالمة خطيب املسجد األقصى 
املبــــارك قرار احلكومة اإلســــرائيلية 
باملصادقة على تطوير ساحة البراق 
ورصدها ثالثني مليون دوالر لتنفيذ هذا 
املخطط. وأوضح سالمة في تصريح 
أمس أن الهدف مــــن هذا املخطط هو 
تهويد ســــاحة حائط البراق وتغيير 
معاملها حيث تعمد سلطات االحتالل 
اإلسرائيلي إلى إحداث تغيير شامل في 
منطقة املسجد األقصى املبارك وخاصة 
ساحة البراق من خالل تنفيذ عمليات 
بناء جديدة في هذه الساحة من أجل 
استقبال أعداد كبيرة من اليهود ومن 
املقرر أن يشــــتمل البناء اجلديد على 
طوابق متعــــددة فوق األرض وحتت 

األرض.
  وشدد على أن حائط البراق جزء 
أصيل من املسجد األقصى املبارك وليس 
كما يسميه اليهود زورا وبهتانا بحائط 
املبكي وأن الساحة املطلة عليه جزء 

من املسجد األقصى املبارك.
  وقال ســــالمة إن سلطات االحتالل 
اإلسرائيلي تسعى إلى تغيير وطمس 
معالــــم هذه الســــاحة خصوصا بعد 
قيامها بإزالة حارة املغاربة بالكامل بعد 

احتاللها للمدينة املقدسة عام ١٩٦٧.

 جرافات االحتالل تهدم قرية 
العراقيب للمرة السابعة 

 رام اهللا ـ كونا: هدمت جرافات 
االحتالل االسرائيلي قرية العراقيب 
الواقعة بــــني مدينتي رهط وبئر 
الســــبع في النقب للمرة السابعة 

على التوالي.
  وذكــــرت وســــائل االعــــالم 
الفلسطينية في الداخل ان قوات 
االحتالل هدمت بيوت القرية بالكامل 

بحجة البناء دون ترخيص.
قــــوات كبيــــرة من    ووصلت 
الشرطة االسرائيلية صباح أمس 
للقرية وحاصرت منازلها وشرعت 
بعملية الهدم حيث حولت القرية 
الى ركام وابقت اهالي العراقيب في 
العراء. من جانبها اصدرت جلنة 
الدفاع عن اراضي العراقيب بيانا 
استهجنت فيه بشدة تعرض القرية 
للهدم للمرة السابعة على التوالي 

واعتبرت ان ما حصل جرمية.
  وقــــال الناطق باســــم اللجنة 
د.عواد ابو فريح «قوات االحتالل 
انهت مهــــام الهدم الســــابعة في 
العراقيــــب وابقت ســــكان القرية 
في العراء». من جهتها استهجنت 
مؤسسة النقب لالرض واالنسان 
ما تعرضت له قرية العراقيب من 
هدم واكدت ضرورة مواصلة الرباط 

والثبات في القرية. 

 استطالع يظهر ارتفاعًا في شعبية ساركوزي 
وفضيحة «عموالت» تلوح في األفق

 باريــــس ـ رويتــــرز: أظهــــر 
اســــتطالع للرأي امس األول أن 
شعبية الرئيس الفرنسي نيكوال 
ساركوزي بدأت تشهد ارتفاعا بعد 
تراجعها إلى مستويات قياسية في 
اآلونة األخيرة لكنه يواجه فضيحة 
آخذة في التزايد بخصوص مزاعم 
عن تلقي عموالت بشأن صفقات 
بحرية مع باكستان في التسعينات.
ويأمل الزعيم احملافظ البالغ من 

العمر (٥٥ عاما) ان يساعد التعديل 
الذي أجراه االســــبوع  الوزاري 
املاضي في طي صفحة عام مليء 
بالصعوبات شــــابته مزاعم عن 
متويل غير مشروع حلزبه االحتاد 
من أجل احلركة الشعبية احملافظ 
واحتجاجات ضد إصالحه لنظام 
التقاعد.ويحاول ساركوزي أيضا 
استخدام جدول أعمال طموح حتت 
رئاسة فرنسا ملجموعة العشرين 

التي تبدأ هذا الشــــهر وملدة عام 
كمنصة إلعادة بناء شعبيته قبل 
االنتخابات الرئاسية التي ستجرى 

في أوائل عام ٢٠١٢.
  وأوضــــح اســــتطالع أجرته 
مؤسسه (آي.اف.او) ان شعبية 
ساركوزي ارتفعت بنسبة ٣٪ نقطة 
لتصل إلى ٣٢٪ في أوائل نوفمبر 
بعد ان وصلت إلى أدنى مستوى 

لها في أكتوبر. 


