
 49     االربعاء ٢٣ فبراير  ٢٠١١ 

(أ.ف.پ)   محاولة انقاذ احدى السيدات من بني األنقاض 

 مقتل العشرات في زلزال عنيف بـ «نيوزيلندا» 
 ولنجتونـ  وكاالت: أسفر زلزال 
قوي عن ســــقوط ٦٥ قتيال على 
األقل في مدينة كرايست تشيرش 
ثاني أكبر مدن نيوزيلندا االثنني، 
وتوقع زيادة العدد مع بحث عمال 
اإلنقاذ عن ناجني محاصرين وسط 

أنقاض املباني املهدمة.
  وقال جون كي رئيس الوزراء 
النيوزيلنــــدي للتلفزيون احمللي 
«رمبــــا نكــــون بصدد أكثــــر أيام 
القتلى  نيوزيلندا قتامــــة... عدد 
املتاح لدي حاليــــا هو ٦٥ ورمبا 

يرتفع هذا العدد».
  وأضاف كي الــــذي توجه إلى 
كرايست تشــــيرش «من الصعب 
الوصف. املدينة التي كانت مفعمة 
باحليوية قبل عدة ساعات أصبحت 
الذي  الزلــــزال  معدمة». وضرب 

بلغت قوتــــه ٦٫٣ درجات املدينة 
أثناء الظهيرة عندما كانت الشوارع 
واملتاجــــر تعــــج بالنــــاس وكان 
العاملــــون مازالوا موجودين في 

املصالح املختلفة.
  وأكد فيل جــــوف زعيم حزب 
العمال فــــي نيوزيلندا أن الزلزال 
العنيف يعد أسوأ كارثة تعصف 

بالبالد منذ عام ١٩٣٢.
  وأوضــــح جوف ـ فى تصريح 
لتليفزيون هيئة اإلذاعة البريطانية 
(بى.بى.ســــى ـ( أن الزلزال خلف 
دمارا هائال باملدينة، وتسبب في 
انهيار العديد من املباني احلديثة 

إلى جانب املباني األثرية.
  وقال جوف «إنــــه بالرغم من 
تعرض البالد لعدة هزات ارتدادية 
إال أن عمال اإلغاثة عازمون على 

محاولة إنقــــاذ املواطنني العالقني 
حتت األنقاض بالرغم من املخاطر 
اجلســــيمة التــــي يتعرضون لها 
جراء إمكانية انهيار ما تبقى من 

املباني».
  مــــن ناحيــــة أخــــرى، أغلقت 
الســــلطات النيوزيلنديــــة اليوم 
الدولي  مطار (كرايست تشرش) 

بسبب الزلزال.
  وقالت متحدثة باسم املطار «إنه 
من املتوقع أن يتم فتح املطار أمام 
الرحالت الداخلية فقط اعتبارا من 
صباح غد األربعاء، مشيرة إلى أنه 
لن يتم فتح املطار بصورة كاملة 
قبل إزالة آثــــار ما حلق بصاالت 
الوصول واملغادرة الدولية واحمللية 

على السواء من أضرار».
  يشار إلى أن األضرار الناجمة 

الزلــــزال تقدر بأضعاف  عن هذا 
الزلزال الذي ضرب املدينة ذاتها في 
شهر سبتمبر املاضي وبلغت قوته 

٧٫١ درجات على مقياس ريختر.
الزلزال قد تســــبب في    وكان 
مقتل ٦٥ شــــخصا على األقل، كما 
أحدث أضــــرارا مادية بالغة، فيما 
أعلنت السلطات النيوزيلندية حالة 

الطوارئ.
  ووصف رئيس بلدية كرايست 
تشيرش املدينة التي يسكنها نحو 
٤٠٠ ألف نسمة بأنها منطقة حرب. 
وقال رئيــــس البلدية بوب باركر 
للتلفزيون االســــترالي في مكاملة 
هاتفية «ســــيكون هنــــاك قتلى.. 
سيكون هناك الكثير من اإلصابات.. 
سيكون هناك الكثير من األحداث 

املؤملة في هذه املدينة». 

 مسؤول سياسي يعتبره أسوأ كارثة عصفت بالبالد منذ عام ١٩٣٢ 

 رغم األزمة.. مبيعات السيجار
  الكوبي التزال جيدة 

 العاهل األردني يصدر كتابه «فرصتنا األخيرة.. 
السعي نحو السالم في زمن الخطر» 

 الشيخة موزة تترأس اجتماع أمناء
  «العربية للديموقراطية» ٢٠١١ 

 «شتي يا دني».. عودة صعبة لمخطوفي الحرب 

 أبوظبي تنصب أميراً جديداً للشعراء.. اليوم 

 مات بعد ثالثة أيام متتالية يلعب على اإلنترنت 

ينتمي اليها السيجار».
  واعتبر توريس ان ٢٠١١ ستكون 
«سنة صعبة» لشركة هابانوس التي 
تأمل في تعزيز حصتها من السوق 
البالغـــة راهنا ٧٢٪ بفضل تطوير 
مبيعاتها في أوروبا الشرقية والشرق 

األوسط والقارة األميركية. 

  وعلى مســـار مواز ألحداث 
الفيلـــم، وضمن خـــط درامي 
القصة األصلية،  مســـتقل عن 
تظهر مـــرات عدة فـــي الفيلم 
نايفة جنار (برناديت حديب) 
التـــي كانت تعمـــل في جريدة 
«الســـفير»، والتي خطف ابنها 
خالل احلرب، وكان في الثالثة 
عشرة من عمره، فبقيت تسعة 
أشهر تنشر مقاالت ورسائل الى 
اخلاطفني لكي يعيدوا إليها ابنها، 

قبل أن تفقد األمل وتنتحر. 

  وتهدف املسابقة التي تنظمها 
هيئة أبوظبي للثقافة والتراث 
إلى «النهوض بالشعر العربي 
وإعادة االعتبار لألدب العربي، 
ومحاولـــة وضعه فـــي دائرة 
الضوء ومنحه مساحة التكرمي 

التي يستحقها».
  ويحصل الفائز على املركز 
األول على اللقب، ومليون درهم 
إماراتي (حوالي ٢٧٢٫٢٥٠ ألف 
دوالر)، ويحصل الفائز الثاني 
على ٥٠٠ ألف درهم، والثالث 

على ٣٠٠ ألف درهم. 

جدا ملنـــع التدخني، على ما أوضح 
نائب رئيس الشرطة.

  وقالت مديرة التسويق في الشركة 
آنا لبيث لوكالة «فرانس برس» ان 
ارتفاع املبيعات بنسبة ٢٪ «مصدر 
ارتياح» نظرا الى تراجع «نسبته 
١٠٪ في سوق املنتجات الفاخرة التي 

الواقع، ويصاب  ومنفصل عن 
بنوبـــات هلع فيتخيل نفســـه 

مالحقا من جالديه السابقني.
  وتهـــز عودة رامـــز عائلته 
وحتدث فيها اضطرابا، وتربك 
مشاريع ولديه ايلي وناديا (ايلي 
متري وديامان بوعبود) وزوجته 
ماري التي جتســـد شخصيتها 
جوليـــا قصار، وتنشـــأ عالقة 
عميقة بينه وبني زينب (كارمن 
انتظار  التي تعيش في  لبس) 

عودة زوجها املخطوف أيضا.

ومحمد العزام من األردن.
الستة  املتنافسون    ووصل 
إلـــى املرحلة النهائيـــة، بعد 
تصفيات استمرت عدة أشهر، 
شارك فيها ٧ آالف شاعر تقدموا 
للمسابقة من ٣٠ دولة عربية 

وأجنبية.
  ومســـابقة «أمير الشعراء» 
مسابقة ثقافية كبرى، يتنافس 
في مضمارها شعراء الفصحى 
بكل ألوانها وأطيافها، ســـواء 
أكانت القصيدة عمودية مقفاة 

أو حرة أو قصيدة التفعيلة.

 هاڤانـــا ـ أ.ف.پ: صّدرت كوبا 
مـــا قيمته ٣٦٨ مليـــون دوالر من 
الســـيجار العام ٢٠١٠ رغم تواصل 
االزمة االقتصادية وإقرار قوانني ضد 
اســـتهالك التبغ السيما في أوروبا 
على ما اعلن نائب رئيس شـــركة 
«هابانوس» احملتكرة للسيجار في 
كوبا. وقـــد أوضح خافير تيريس 
عند افتتاح معرض هاڤانا الدولي 
الثالث عشر املخصص للسيجار في 
الكوبية ان هذا االرتفاع  العاصمة 
بنسبة ٢٪ في رقم اعمال السيجار 
الكوبي مقارنـــة بالعام ٢٠٠٩، «ال 

بأس به».
  وقد عوضت «هابانوس اس ايه» 
في مناطق مثل آسياـ  احمليط الهادئ 
وأوروبا الشرقية والشرق األوسط 
وأفريقيا، تراجع املبيعات في مناطق 
أخرى من العالم السيما في أوروبا 
الغربية التي اعتمدت قوانني صارمة 

ويؤكد أن منطقة الشــــرق األوسط لن تنعم باألمن 
واالستقرار ما لم يحصل الشعب الفلسطيني على 
حقه في احلرية والدولة املستقلة في إطار حل اقليمي 
شامل، لكنه يحذر من أن فرصة حتقيق السالم تضيق 
أمام التعنت االسرائيلي ما يضع املنطقة على طريق 
املزيد من احلروب والصراعات التي ســــتكون أشد 

كارثية من كل احلروب التي سبقتها. 

بالتعاون مع جميع املنظمات الدولية واالقليمية 
واملؤسســـات الوطنية ومنظمات املجتمع املدني 
العاملة فـــي هذا املجال من اجـــل تعزيز مبادئ 

الدميوقراطية على صعيدي الفكر واملمارسة. 

 عمان ـ كونا: يصدر اليوم كتاب العاهل االردني 
امللك عبداهللا الثاني باللغة اإلجنليزية عن دار فيكينغ 
للنشر فيما تصدر الطبعة العربية من الكتاب حتت 
عنوان «فرصتنا األخيرة.. السعي نحو السالم في 

زمن اخلطر» خالل األيام القليلة املقبلة.
  ويتناول العاهل االردني في كتابه الذي سيصدر 
تباعا بثمانــــي لغات إضافة الــــى اللغتني العربية 
واالجنليزية ما تواجهه منطقة الشرق األوسط من 
مسائل حساسة ودقيقة إدراكا منه ملا تنطوي عليه 
املرحلــــة من حاجة ملحة الــــى التحرك في االجتاه 
الصحيح على طريق االصالح السياسي واالجتماعي 
واالقتصادي ويقينا منه بأن فسحة حتقيق السالم 
العربي ـ اإلسرائيلي تضيق بوتيرة متسارعة حتى 

تكاد تنحسر متاما.
  ويتحدث امللك عبداهللا الثاني في الكتاب الذي أنهى 
كتابته في نهاية شــــهر سبتمبر املاضي عن رؤيته 
االصالحية التي انطلقت منذ حتمله مســــؤولياته 
الدستورية من االقتناع بأن االصالح الشامل ضرورة 

حتمية تفرضها مصالح األردن وشعبه.
  ويشير الى أن املســــيرة االصالحية التطويرية 
تعثرت وتباطأت نتيجة مقاومة القوى املتمســــكة 
بالراهن حرصا على مصاحلها أو خوفا من التغيير. 

 الدوحة ـ وكاالت: ترأست الشيخة موزة بنت 
ناصر رئيـــس مجلس امناء املؤسســـة العربية 
الرابـــع ملجلس األمناء  للدميوقراطية االجتماع 

الذي عقد بفندق الريتز كارلتون.
  وذكرت وكالة األنباء القطرية «قنا» ان محسن 
مرزوق امني عام املؤسسة قدم في بداية االجتماع 
تقريرا تفصيليا عن نشاطات املؤسسة للفترة من 

٢٠٠٩ الى ٢٠١٠.
  كما مت خالل االجتماع مناقشة الرؤية املستقبلية 
لبرامج املؤسسة للســـنوات الثالث القادمة، الى 
جانـــب حتديد اولويات العمل في ظل التطورات 

الراهنة التي تشهدها املنطقة العربية.
  وكانت الشـــيخة مـــوزة قد قامـــت قبل ذلك 
بجولة على املعـــرض املصاحب لالجتماع الذي 
ضم االصدارات الدورية للمؤسســـة كالنشرات 

والكتيبات والتقارير السنوية.
  جتدر االشـــارة الـــى ان املؤسســـة العربية 
للدميوقراطية تأسســـت عام ٢٠٠٧ وتهدف الى 
دعم وتطوير الدميوقراطية في املنطقة العربية 

 بيروت ـ أ.ف.پ: ال يتضمن 
فيلم «شـــتي يا دني» للمخرج 
اللبناني بهيج حجيج، الذي تبدأ 
عروضه في بيروت اخلميس، أي 
مشهد عن احلرب التي شهدها 
لبنان بني العامني ١٩٧٥ و١٩٩٠، 
لكنـــه يتناول احـــد التداعيات 
املستمرة الى اليوم لهذه احلرب، 
وهي قضية املخطوفني واملختفني 
قسريا خاللها، ويعاجلها من زاوية 
«العودة الصعبة للمخطوف» 
الى عائلته ومجتمعه، من دون 
أن يغوص في تفاصيل ظروف 

اخلطف ومرحلة االعتقال.
  ويتمحور الفيلم على شخصية 
رامز (يؤدي دوره حسان مراد)، 
وهو واحد من آالف األشخاص 
الذيـــن تعرضوا للخطف خالل 

احلرب في لبنان.
  وبعـــد اختفائـــه ٢٠ عامـــا 
قضاها في أحد السجون حيث 
الى  تعـــرض للتعذيب، عـــاد 
حياته الطبيعية، وهو في العقد 

اخلامس.
  لكـــن رامز العائـــد، مريض 
ومضطـــرب ومحطم نفســـيا 

 أبوظبـــيـ  د.ب.أ: تســـتعد 
أبوظبي  العاصمـــة اإلماراتية 
لتنصيب أمير جديد للشعراء، 
فـــي األمســـية اخلتاميـــة من 
مهرجانهـــا الشـــعري «أميـــر 

الشعراء» اليوم.
الذي  اللقب    ويتنافس على 
يقدم للعام الرابع، الشعراء: هشام 
اجلخ من مصـــر، وعبدالعزيز 
الزراعي من اليمن، ومحمد تركي 
حجازي مـــن األردن، ومنتظر 
املوسوي من ســـلطنة عمان، 
وجناح العرســـان من العراق 

وثالث ليالي قبل ان ميوت على 
ما أوضحت الصحف.

  وفي الصــــني اكثر من ٤٥٠ 
مليــــون مســــتخدم لالنترنت 
لتحتــــل بذلك املرتبــــة االولى 

عامليا.
  وأعلنــــت احلكومــــة العام 
املاضي سلسلة من األنظمة هي 
األولى من نوعها في هذا البلد 
لالشراف على قطاع األلعاب على 
االنترنــــت ومنع الوصول الى 

محتويات إباحية او عنيفة. 

«بيجني تاميز».
  وهذه املسألة تعكس ظاهرة 
ادمان األلعاب االلكترونية التي 
يعاني منها ٣٣ مليون مراهق 
صيني على مــــا افاد باحثون 

أوردت آراءهم الصحف.
  وفــــي غضون شــــهر انفق 
الصينــــي الذي توفي اكثر من 
عشرة آالف يوان (١١٢٠ يورو) 
املتوافرة على  األلعــــاب  على 
االنترنت. ولم يغــــادر عمليا 
كرســــيه على مدى ثالثة أيام 

 بكــــنيـ  أ.ف.پ: توفي رجل 
في الصني بعدما أمضى ثالثة 
ايام متتالية يلعب امام شاشة 
كمبيوتر في مقهى انترنت في 
بكني من دون ان ينام بتاتا آكال 
القليل ايضا، علــــى ما ذكرت 

الصحف الثالثاء.
  وقد غرق الرجل الثالثيني في 
غيبوبة خالل االسبوع احلالي 
عندما كان فــــي املقهى وتعذر 
انعاشه في العيادة الطبية التي 
نقل اليها على ما ذكرت صحيفة 

 امللك عبداهللا بن احلسني العاهل األردني 

 الشيخة موزة 

 لقطة من الفيلم

 استقالة «علي بابا 
دوت كوم» 

ـ أ.ش.أ: اعلنت شركة   بكني 
بابــــا» الصينية، عمالق  «علي 
التجــــارة االلكترونيــــة علــــى 
اثنني  االنترنت، عن اســــتقالة 
من كبار مسؤوليها التنفيذيني، 
بعد اكتشاف زيادة ملحوظة في 
العمليات االحتيالية على موقعها. 
وقالت انها قبلت اســــتقالة كل 
من الرئيس التنفيذي، والرئيس 
التنفيذي للعمليات، موضحة ان 
«لي» و«وي» لم يتورطا بشكل 
شخصي في أي من االدعاءات، 
وانهمــــا بــــذال جهودا حســــنة 
النيــــة ملعاجلة هذه املشــــكلة، 
لكن اســــتقالتهما كانت لتحمل 
املسؤولية عن «انهيار النظام». 
وســــوف يصبــــح جوناثان لو 
تشاو، الذي يشغل حاليا منصب 
الرئيس ملوقع «تاوباو» لتجارة 
البيع بالتجزئة على االنترنت، 
الرئيس التنفيذي اجلديد للشركة. 
بابا دوت  ويقدم موقع «علــــي 
كوم»، الذي يعمل وفق منوذج 
اعمال مشــــابه ملوقــــع التجارة 
االلكترونية الشهير «اي باي» 
منصة تسمح للعمالء عبر شبكة 
االنترنت ببيع املنتجات لبعضهم 
البعض، لكنه في نفس الوقت 
يركز علــــى املعامالت التجارية 

بني الشركات. 

 ديسكوفري يتأهب لالنطالق 

 .. وإطالق أول منصة للكتب 
اإللكترونية للهاتف المحمول 

 واشـــنطن ـ أ.ف.پ: يتأهب املكوك األميركي ديســـكوفري في 
فلوريدا لالنطالق غدا في رحلته األخيرة إلى الفضاء حامال ستة 
رواد فضاء من بينهم امرأة، في رحلة تســـتغرق احد عشر يوما 

إلى محطة الفضاء الدولية.
  وهـــي الرحلة ما قبل األخيرة التي يقوم بها مكوك أميركي، 
والرحلـــة األخيرة لهذا املكوك حتديـــدا، فالرحلة املقبلة، التي 
سيقوم بها املكوك انديفور في التاسع عشر من ابريل، يرجح 
ان تكـــون آخر رحلة فضائية ينفذها مكـــوك أميركي، قبل ان 
تســـحب املكوكات األميركية الثالثة من اخلدمة وترســـل إلى 

متاحف في العام ٢٠١١. 

 ماكاو ـ ا.ش.ا: ذكرت صحيفة ماكاو بوســــت ديلي امس ان شركة 
هوتشيسون لالتصاالت مبنطقة ماكاو االدارية اخلاصة والتي تعرف 
باسم (٣ ماكاو) اعلنت انها ستطلق اول منصة للكتب االلكترونية ذات 

خدمات عديدة بالهواتف احملمولة في الربع االول من هذا العام.
  واوضح اعالن الشــــركة عن اطالقها خلدمــــة «الكتب الثالثة»، ان 
اكبر مجموعة للكتب االلكترونية في ماكاو والتي حتتوي على اكثر 
مــــن مليون كتاب الكتروني، ميكــــن احلصول عليها من خالل اجهزة 
الكمبيوتر وااليفون، اذ ســــتقدم خدمة الكتب الثالثة للمســــتخدمني 

وسيلة قراءة شاملة ومتجددة في اي وقت وفي اي مكان.
  واشارت الصحيفة الى ان املشتركني في خدمة الكتب االلكترونية 
هذه سوف يتاح لهم الوصول الى عدد كبير جدا من الكتب االلكترونية، 
باالضافة الى آخــــر اعداد املجالت والصحف احمللية والعاملية، والتي 

يتم حتديثها شهريا. 

 ستيني يطالب زوجته الشابة 
باالفتداء بكليتها مقابل الطالق 

 حبس متظاهرتين تجردتا من مالبسهما
  احتجاجًا على فضيحة برلسكوني

 تونسي يقتحم صالة المسافرين
  في مطار ميالنو بسيارته 

 طفل عمره خمس سنوات ينقذ 
والدته من الموت انتحاراً 

 أردني يهدد بحرق نفسه
  بسبب مخالفة سير

 بعد مضي شهرين على زواج مواطن سعودي ستيني من امرأة 
شـــابة (٣٦ عاما) وجد الزوج انه البد من الفـــراق بعد ان امتنعت 
الزوجة اجلديدة عن معاشرته، ولهذا طرح الزوج على زوجته شرطا 
يكفل لها حق الطالق، متثل هذا الشرط في تبرعها له بإحدى كليتيها 
مقابل الطالق خاصة ان ظروف عائلتها املادية ال تسمح باسترجاع 

املهر املقدم لها، واملبلغ ٣٠ ألف ريال.
  الشـــرط القاسي بحسب جريدة «الرياض» تلقاه شقيق الزوجة 
برسالة جوال، فقرر التقدم بشكوى يوضح فيها ما تلقاه من رسائل 

غير معقولة، كما يرى شقيق الزوجة. 

 كييڤ ـ د.ب.أ: صدر حكم بالسجن لفترة قصيرة بحق ناشطتني 
من منظمة حقوقية أوكرانية جتردتا األسبوع املاضي من مالبسهما 
احتجاجا على السلوك االباحي املتهم بارتكابه رئيس الوزراء اإليطالي 

سيلفيو برلسكوني.
  وأعلنت ممثلة عـــن املجموعة أن أحد قضـــاة مدينة كييڤ أمر 
بحبس إيفينيا كرايزمان ملدة يوم واحد وأولكســـندرا شيفشينكو 
يومني لنزعهما ثيابهما العلوية خالل مظاهرة مبناسبة احتفاالت عيد 
احلب (ڤالنتاين) بجوار السفارة اإليطالية في العاصمة االوكرانية 

كييڤ. 

 ميالنوـ  د.ب.أ: أعلن مســـؤولون أن الشـــرطة أطلقت النار على 
رجل تونسي وأصابته بجراح بعد أن اقتحم بسيارته صالة للركاب 
املغادرين في مطار مالبينســـا الدولي مبدينة ميالنو ثم لوح مهددا 

بسكني.
  وكانت زوجة الرجل، وهي مواطنة إيطالية وأبناؤه الثالثة وأعمارهم: 
(٢ و٤ و٨ أعــــوام) في الســــيارة كذلك، غير أنهم لــــم يصابوا في ذلك 

احلادث.
  ولم تتضح على الفور دوافع الرجل، غير أن ممثل االدعاء روبيرتو 
بيرو باالتو قال إن ذلك على ما يبدو هو «تصرف أرعن لرجل مجنون»، 

طبقا لوكالة «أنسا» اإليطالية لألنباء.
  وأفادت تقارير صحافية بأن الرجل ترك عمله مؤخرا في أحد املصانع 

بالقرب من ميالنو.
  وغادر بعض املسافرين مطار مالبينسا بعدما أخلت السلطات الصالة 

عقب احلادث. 

 القاهرةـ  إم.بي.سي: «أنا في السيارة مبفردي فوق الكوبري وأمي 
اختفت». بهذه الكلمات البسيطة استطاع طفل في اخلامسة من عمره 
إنقاذ والدته من االنتحار بعدما ألقت بنفسها من أعلى جسر فوق نهر 

السني غرب فرنسا إثر تعرضها حلالة من اإلحباط الشديد.
  لكن االبن الذي ال يستطيع الكالم، استخدم بصعوبة هاتف والدته 
اجلوال في االتصال بشقيقتها بالضغط على زر إجراء املكاملات، حيث 
كانـــت آخر مكاملة أجرتها األم مع أختهـــا قبل التفكير في االنتحار، 

بحسب صحيفة «تيليغرام» الفرنسية.
  وكان الطفل مع والدته عندما أوقفت السيارة وسط جسر ارتفاعه 
٣٠ مترا في بلدة الروش برنار القريبة من مكان ســـكنهما مبحافظة 

موربيان، ثم غابت عن األنظار.
  وعندهـــا تناول الطفل الذي يتميـــز بنباهته هاتف والدته الذي 
كانت قد تركته في الســـيارة، ومتكن من االتصال بخالته التي تقيم 
في منطقة بعيدة، بجنوب البالد، وأخبرها أنه وحيد في الســـيارة 

وال يرى والدته، فقامت بابالغ الشرطة ومت انقاذ االم. 

 عمانـ  يو.بي.آي: هدد ســـائق سيارة أجرة أردني بإحراق نفسه 
بسبب مخالفة سير.

  وأفاد بيان للمكتب اإلعالمي في مديرية األمن العام بأن احلادثة 
وقعت االثنني موضحا أن أحد سائقي سيارات األجرة العامل على خط 
رغدان/جبل التاج في شرق عمان قام بسكب مادة قابلة لالشتعال على 
ســـيارته وأجزاء من جسمه ولوح بحرق السيارة ونفسه اعتراضا 

منه على تسطير مخالفة بحقه من قبل دورية سير.
  وأضاف البيان أن الدورية ســـيطرت على السائق وحولته الى 
أقرب مستشـــفى إلزالة املواد املنسكبة على جسمه وبعد التأكد من 

عدم إصابته بسوء مت اصطحابه للمركز األمني للتحقيق معه. 


