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ضمن وثائق سرية نشرتها وزارة الدفاع النيوزيلندية

كائن فضائي طوله 1.2 كيلومتر وآخر يرتدي 400 حذاء
� يو.ب���ي. ويلينغت���ون 
آي: أص���درت وزارة الدف���اع 
النيوزيلندية امس وثائق سرية 
عن مش���اهدة صحون طائرة 
في نيوزيلن���دا تغطي الفترة 
املاضية حتى خمسينيات القرن 

املاضي.
وذك���رت وس���ائل إع���ام 
الوزارة  ان  نيوزيلندية امس 
أص���درت 2000 صفح���ة عن 
شهادات شهود عيان وهي وثائق 
كانت مصنفة سرية ومودعة 

ضمن أرشيف الباد.
العديد  الوثائق  وتتضمن 
من الرس���وم لصحون طائرة 
مفترض���ة ورج���ال فض���اء 
بينها واحدة ملخلوق يش���به 
اإلنسان يرتدي خوذة وقناعا 
صغيرا ومادة فضية وحزاما 

عريضا.
وتظهر رسمة أخرى صحنا 
طائرا وأشعة تخرج من ثقب 

فيه.
وإح���دى أقدم الش���هادات 
مصدره���ا رئي���س املجموعة 
املدنية للتحقيق حول الصحون 
الطائرة في نيوزيلندا هارولد 

فولتون.

أمورا  الشهادات  وتتضمن 
غريبة مثل زعم أحد األشخاص 
رؤيت���ه كائن���ا فضائيا يبلغ 
طول���ه 4000 قدم أي نحو 1.2 
كيلومترا، واغربها على االطاق 
ادعاء احد ش���هود العيان انه 
رأى كائنا فضائيا يرتدي 400 
حذاء ويسير في الصحراء وقام 
بوصفه لرجال التحقيق الذين 
اشرفوا على اخذ افاداته التي 

تقدم بها عام 1952.
وكانت صحيفة »ذا برس« 
وجهت طلبا رسميا إلى وزارة 
الدفاع بالكشف عن هذه الوثائق 
إال أن الوزارة قامت مبراجعتها 
وإزالة املعلومات الشخصية 

احلساسة اخلاصة بالشهود.
الكش���ف عن  ويتزام���ن 
الوثائق مع الذكرى السنوية 
الثاني���ة والثاثني ألش���هر 

مش���اهدة لصح���ن طائر في 
الباد تع���ود إلى العام 1978 
حيث ادعى أش���خاص على 
منت طائرة شحن في منطقة 
كايكورا رؤية أشعة غريبة في 

السماء وأجسام طائرة.
وحصل هذا اخلبر يومها على 
دعم أكبر بعد أن سجل ظهور 
أجسام غريبة على شاشة رادار 

املراقبة في ويلينغتون.

وثائق جديدة تثبت حقيقة رؤية األطباق الطائرة

ابطال العرب في االسكواش عبداهلل املزين وسالم فايز وفالح فايز وزياد العويش

اإلعالن املثير للجدل على احدى حافالت مدينة سياتل

المزين والعويش وسالم وفالح فايز أبطال العرب في اإلسكواش.. باچر وياكم

الناس ال يمكنهم العيش 
دون اإلنترنت السريع

إعالن أميركي: الضرائب تمول جرائم الحرب اإلسرائيلية

� رويت����رز: أظهر  نيوي����ورك 
استطاع جديد للرأي أن اإلنترنت 
فائق الس����رعة كان ل����ه أكبر أثر 
تكنولوجي على املجتمع خال العقد 
املاضي وأنه ميثل التكنولوجيا التي 
يقول معظم الناس انه ال ميكنهم 

العيش دونها.
وقال 24% م����ن 1950 أميركيا 
شاركوا في االستطاع الذي أجرته 
إنترناشونال من  مؤسسة زغبي 
العنكبوتية ان  الش����بكة  خ����ال 
الس����رعة كان له  اإلنترنت فائق 
أكب����ر األثر عل����ى حياتهم يعقبه 
موقع »فيس بوك« بنسبة 22% من 

األصوات ثم غوغل بنسبة %10.
التي يرى  التكنولوجيا  وعن 
الناس أنه ال ميكنهم العيش دونها 
جاء اإلنترنت فائق الس����رعة في 
الصدارة بنسبة 28% من األصوات 
البري����د اإللكتروني بنس����بة  ثم 

.%18
وحني س����ئلوا عما يعتقدون 
أنه سيمثل أكبر تقدم تكنولوجي 
خال العام الق����ادم قال 24% انه 
سيكون الترفيه داخل املنازل في 
حني قال 16% إنه س����يكون العمل 

على الكمبيوتر بوجه عام.
وفيما يتعلق بالعقد القادم توقع 
43% من املشاركني أن يكون هناك 
استخدام واسع للخايا اجلذعية 
وتكنولوجيا االستنساخ لتخليق 
أعضاء بش����رية ميكن زرعها في 

أجساد البشر.

س���ياتل � يو.بي.آي: يثير إعان من المقرر 
نش���ره في مترو سياتل األسبوع المقبل جدال 
كبيرا ألنه يشير إلى ان أموال الضرائب في أميركا 

تستخدم في جرائم الحرب اإلسرائيلية.
وأفاد موقع »كومو نيوز« األميركي بان اإلعان 
يقول »جرائم الحرب اإلسرائيلية: أموال ضرائبكم 

تستخدم«.
وأوضحت ان حملة التوعية الشرق أوسطية 
في سياتل دفعت للمترو 1800 دوالر مقابل نشر 

اإلعان على عشرات الحافات.
لكنها نقلت عن العضو في مجلس مقاطعة 
كينغ بيتر فون ريتش���باور قوله انه منذ ذلك 
الحي���ن لم تتوقف الش���كاوى من اإلعان عن 

الوصول.
وقال فون ريتشباور ان اإلعان »مثال على 
االعتداء على دولة إس���رائيل استخدام صورة 
مصممة إلشعال مش���اعر الناس ضد إسرائيل 

وطبيعيا ضد األميركيين اليهود«.
لكن إد ماس���ت من حمل���ة التوعية قال ان 
الرسالة ليس���ت مقصودة، مضيفا ان »انتقاد 
أعمال دولة ال يعني انتقاد الشعب بكامله ونحن 
ال نجد ان الرسالة معادية إلسرائيل أو أميركا 

نحن نطالب بحقوق متساوية«.
وقال متحدث باسم المقاطعة ان أمام المترو 3 
خيارات اآلن إما نشر اإلعان أو سحبه أو تأجيل 

الحملة بانتظار انتهاء مراجعة األمر.

تس���تضيف »األنباء« باچر 
أبط���ال العرب في االس���كواش 
عب���داهلل املزين وس���الم فايز 
وفاح فاي���ز وزياد العويش ما 
بني الساعتني 4 و6 مساء وذلك 
للحديث حول أسرار فوز منتخبنا 
العرب في  الوطن���ي ببطول���ة 
املزين وفايز  االسكواش وتألق 
الفردي،  في اح���راز بطولت���ي 
املنافسة  وحظوظ منتخبنا في 
على الف���وز بالبطوالت املقبلة، 
باالضافة الى الرد على أس���ئلة 
القراء وذلك على الهواتف التالية: 

.22272889 � 22272888

وثيقتان من بين عشرات الوثائق السرية التي أفرجت عنها وزارة الدفاع النيوزيلندية والتي تثبت رؤية بعض األشخاص لألطباق الطائرة


