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 جلسة خاصة لـ «الكوادر العمالية»
 الحربش كشف لـ «األنباء» عن توجه نيابي لتحديد موعدها على هامش جلسة الثالثاء المقبل

 متظاهرو «التحرير» يحملون رئيس الوزراء املكلف د. عصام شرف على األعناق بعد إلقاء خطابه في امليدان أمس           (ا.پ) 

 مصر: االستفتاء على تعديالت الدستور ١٩ الجاري
 القاهرةـ  وكاالت: حدد املجلس العسكري 
احلاكم في مصر ١٩ مارس اجلاري موعدا 
إلجراء اســـتفتاء عـــام علـــى التعديالت 
الدستورية املقترحة، وجاء في بيان على 
موقع احلكومة علـــى الـ «فيس بوك» انه 
«سيتم تعديل ٧ من مواد الدستور، وإلغاء 

إحدى املواد وإضافة ثالث».
  إلى ذلك، وفي سابقة هي األولى من نوعها، 
واستجابة ملطالب املاليني من املصريني، ذهب 
د.عصام شرف رئيس الوزراء املكلف أمس 
إلى ميدان التحرير، وتعهد وسط مؤيديه 
ببذل كل اجلهود الالزمـــة لتلبية مطالب 
املصريني، ودعـــا املتظاهرين إلى الوقوف 

دقيقة حـــدادا على أرواح شـــهداء الثورة 
الشـــرفاء. وأكد رئيس الوزراء اجلديد أن 
الثوار جنحوا من خالل اجلهاد األصغر في 
تغيير البالد وتخليصها من رموز الفساد، 
إال أنه يتبقى لهـــم اجلهاد األكبر من أجل 

استعادة دور مصر مرة أخرى.
  وتعهد شـــرف، الذي حمله الثوار قبل 
وبعد خطابه على األعنـــاق، ببذل جميع 
اجلهود من أجل حتقيـــق مصالح جموع 
الشعب املصري وحتسني مستوى معيشته، 
مشيرا إلى أنه سيرحل فورا عن احلكومة 
في حالة فشله أو عجزه عن حتقيق مطالب 

املواطنني.

 شرف يتعهد من «التحرير» بالرحيل في حالة فشله بتحقيق مطالب المواطنين

 ماذا أخفت «آبل» عّنا من النواقص في iPad٢؟
 نيويورك ـ «سي.ان.ان» ووكاالت: بعد 
إعالن شــــركة «آبل» عن جهاز الكمبيوتر 
اللوحي اجلديد «iPad٢»، انشــــغل خبراء 
البرمجيات في التعليق على اجلهاز اجلديد 
وامليزات التي يقدمها، والنواقص التي جاءت 
دون املتوقع فيه، خاصــــة أن اجلهاز كان 
منتظرا منذ فترة، وكان من السهل املقارنة 

بينه وبني النسخة األولى.
  ولفت اخلبير التقني، كريس تايلر، إلى 
وجود مجموعة مــــن النواقص والعيوب 
في اجلهاز، أبرزها مواصلة االضطرار إلى 
استخدام األسالك، فرغم أن بعض اخلدمات 
في اجلهاز تسمح للمستخدم بتحميل األغاني 
واألفالم عبر شبكة «واي فاي»، لكنها ال تغني 
عن استخدام السلك لوصل اجلهاز لتحميل 

.«iTunes» التحديثات اجلديدة لـ
  كما أشــــار تايلر إلى أن الشركة أضفت 
بعض الغموض على حجم ذاكرة اجلهاز، 
ما قد يدل على أن تلك الذاكرة ظلت بنفس 
احلجم القــــدمي، وهو ٢٥٦ ميغابايت، األمر 
الذي اعتبره تايلر «محرجا» لـ «آبل» خاصة 
 HPأن الشركات املنافسة، مثل موتوروال و
بدأت تنتج أجهزة لوحيــــة بذاكرة تعادل 

واحد غيغابايت.

  الشاشة ودرجة نقاء العرض

  ومن األمور التي تطرق إليها تايلر، في 
مقال خص به CNN، قضية شاشة اجلهاز 
ودرجــــة نقاء العرض، فقــــال إن «آبل» لم 
تشر إلى أي تعديل على هذا املوضوع، ما 
يعني أن الشاشة ستكون نفسها. وبالنسبة 
لوجود الكاميرات في «iPad٢» قال تايلر إن 
األمر كان منتظرا بشــــدة، خاصة أن «آبل» 
امتنعت عن وضعها في النسخة األولى كي 
تكون العنصر األساسي في الطرز اجلديدة، 
ولكنه انتقد عدم اإلشارة إلى درجة تركيز 

الكاميرا.
  وأعرب تايلر عن اعتقاده بأن الشــــركة 
ال تزال تتلكأ في إضافة العديد من املميزات إلى 
جهاز «iPad٢» رغم أنها متتلك التكنولوجيا 
التي تخولها القيام بذلك، ولم يستبعد أن 

يكون في األمر مناورة تسويقية.
  وكان الرئيس التنفيذي لشــــركة آبل، 
ستيف جوبز، قد كشف األربعاء عن اإلصدار 
اجلديد من «iPad٢»، وأعلن أن اجلهاز اجلديد 
سيطرح في األسواق في ١١ مارس اجلاري 
في الواليات املتحدة األميركية، على أن يتم 
طرحه في دول أخرى في اخلامس والعشرين 

من الشهر نفسه.
  وقال جوبــــز إن اجلهاز معاد تصميمه 

بشــــكل كامل، وأنه ســــيكون أسرع بكثير 
من سابقه.

  تصميم أنحف وأخف

  كذلك سيكون اجلهاز أنحف من الطراز 
األول، وسيصل وزنه إلى ١٫٣ باوند، مقارنة 
بـ ١٫٥ باوند للسابق. واجلهاز اجلديد مزود 
بكاميرتــــني، أمامية وخلفيــــة، وتصلحان 
للمحادثات الڤيديوية. وميكن شبك الطراز 

.HDMI اجلديد بالتلفزيون عبر وصلة
  من جهة أخرى، خفضت شركة «جارتنر» 
ألبحاث التكنولوجيا أمس توقعاتها العاملية 
ملبيعات أجهزة الكمبيوتر الشــــخصي في 
العامني احلالي واملقبــــل في ضوء ارتفاع 
الطلب على أجهزة الكمبيوتر اللوحي عوضا 
عن ذلك. وخفضت «جارتنر» أرقامها لنمو 
مبيعات الكمبيوتر من ١٥٫٩٪ إلى ١٠٫٥٪ مع 
شراء الناس أجهزة لوحية بديلة عن أجهزة 
الكمبيوتر احملمولة كثاني أو ثالث كمبيوتر 
لهــــا. وفي اإلجمال، توقعت الشــــركة بيع 
٣٨٩ مليون جهاز كمبيوتر هذا العام، ومن 
املتوقع أن تزيد الشحنات العام القادم بنسبة 
١٣٫٦٪ مقابل ١٤٫٨٪ في تقديراتها األساسية 
إلجمالي مبيعات يبلغ ٤٤٠٫٦ مليون جهاز. 
وقارنت «جارتنر» بني «خسارة عامة حلماس 
املستهلكني إزاء أجهزة الكمبيوتر احملمولة 
بتنامي احلماس على شراء بدائل لها مثل 
أجهزة آي باد وأجهزة لوحية إعالمية أخرى» 
قالت عنها إنها «ستبطئ بشكل كبير مبيعات 

أجهزة الكمبيوتر احملمولة».

  مبيعات الكمبيوتر اللوحي

  وفي الوقت نفســــه، توقعــــت أن تبلغ 
مبيعــــات الكمبيوتر اللوحــــي ٥٤ مليون 
جهاز خــــالل العام احلالي، أي ثالثة أمثال 
تقريبا مــــا مت بيعه في العام املاضي وبلغ 
١٥ مليون جهاز. وقال جورج شيفلر مدير 
قسم األبحاث في بيان صحافي «اعتقدنا في 
وقت من األوقات أن منو أجهزة الكمبيوتر 
احملمولة سوف تستمر بشكل مستدام من 
خالل شراء املستهلكني ثاني وثالث أجهزة 

محمولة كأجهزة شخصية».
  وقــــال «علــــى أي حال، نــــرى اآلن أن 
املســــتهلكني ليس مــــن املرجــــح فقط أن 
يستبعدوا شراء أجهزة كمبيوتر محمولة 
إضافية وإمنا من املرجح أيضا أن يطيلوا 
من عمر تلك األجهزة التي يحتفظون بها مع 
اجتاههم إلى األخذ باألجهزة اللوحية وبدائل 
محمولة أخــــرى عن أجهزة الكمبيوتر كي 

تكون أجهزة محمولة أساسية لهم». 

 خفض توقعات مبيعات الكمبيوتر الشخصي عالميًا لإلقبال على نظيره اللوحي
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 حسين الرمضان ـ رشيد الفعم
  بدأت قضية الكوادر العمالية تأخذ 
بعدا سياسيا من جهة االهتمام النيابي 
وتسليط الضوء عليها خصوصا في 
ظل تراخي بعض األجهزة احلكومية 
املعنية في حسم العديد منها وإبقاء 
األمر معلقا منذ فترة ليست بالقصيرة. 
وفي هذا اإلطار كشف النائب د.جمعان 
احلربش عن حترك نيابي لتقدمي طلب 
لعقد جلســــة خاصة ملناقشة جميع 
الكوادر املالية «العالقة» حتى اآلن في 
ديوان اخلدمة املدنية. وقال احلربش 
في تصريح لـ «األنباء» سنناقش هذه 
القضية مع مجموعة من النواب على 
هامش جلسة الثالثاء املقبل لالتفاق 
على حتديــــد موعد لطلب جلســــة 
خاصة ملناقشــــة الكوادر العمالية. 
وفي السياق ذاته أكد مصدر نيابي 
مطلع ان نوابا آخرين يســــعون في 
اجتاه مقابــــل لترتيب طرح قضية 

كادر الفتوى والتشــــريع خصوصا 
بعد طريقة التعاطــــي التي زاولتها 
احلكومة مــــع املوضوع في اجتماع 
مجلــــس الوزراء األخيــــر. وأوضح 
املصدر ان التنســــيق النيابي رمبا 
يصل الى حد ضم مناقشــــة جميع 
الكوادر في جلســــة خاصة لشمول 
جميع العاملني من أصحاب الكوادر 
الوظيفيــــة في أي قــــرار يصدر من 
قبل السلطتني. وأملح املصدر الى ان 
احلكومة وفي أكثر من مناسبة أعلنت 
عن وجود ورشة شاملة لكل الكوادر 
اال انــــه ورغم مضي فترة طويلة لم 
تظهر الى النور. وأشار املصدر ذاته 
الــــى ان احلكومة تعاطت مع قضية 
الكوادر بشيء من االنتقائية، األمر 
الذي اثار ســــخط بعض القطاعات 
العمالية، متمنيــــا ان تكون خامتة 
الذي عاشه قطاع  الطويل  االنتظار 

العمال هي تطبيق تلك الكوادر. 

 عواصم ـ  أحمد عبداهللا ووكاالت
  ضاق اخلناق على الزعيم الليبي 
معمر القذافي بعد ان اصدر االنتربول 
تنبيها للشرطة الدولية بحقه و١٥ من 
أعضاء نظامه، وجاء ذلك بعدما نزع 
الرئيس األميركي باراك أوباما الشرعية 
عن القذافي، مطالبــــا إياه بالتنحي، 
ومؤكدا أن واشــــنطن تــــدرس «كل 
اخليارات» مبا فيها اخليار العسكري 
في األزمة الليبية، وكان أوباما أمر في 
الثاني من الشهر اجلاري بعدم الرد 
على رســــائل الفاكس التي يرسلها 
القذافي إلى واشنطن،  العقيد معمر 
بعد ان توقف وزير اخلارجية الليبية 

موسى كوسا عن الرد على أي مكاملة 
هاتفية قادمــــة من وزارة اخلارجية 
األميركية او من مسؤولي مجلس األمن 
القومي. ميدانيا امتدت املواجهات إلى 
طرابلس التي شهدت مظاهرتني واحدة 
معارضة للقذافي وأخرى مؤيدة عقب 
صالة اجلمعة أمس، وتخللهما إطالق 
نار واستخدام الغاز املسيل للدموع، 
كما قالت املعارضة املسلحة إن اجليش 
الليبي شن هجوما طويال باملدفعية 
العاصمة  الزاوية غربي  على مدينة 
طرابلس وإن هنــــاك عددا كبيرا من 
الضحايا، قبــــل ان يعلن التلفزيون 

سقوطها بالكامل. 

 جواد حسن مال عابدين 

 الصحف الخليجية أبرزت نجاح وساطة صاحب السمو في إنهاء 
حالـة التوتر بين اإلمارات وُعمان .. ونواب يشـيدون بمبادرة
   األميـر في رأب الصدع الخليجي والحفـاظ على الوحدة ولّم 
الشـمل  بين األشـقاء.. والعطية يحيّي جهود سموه الخيرة   

 ص٣و٤ 

 بعض عناوين الصحف العربية واخلليجية الصادرة أمس  

 مهاجم السالمية «الصاعد»
  علي فريدون: هدفي االنضمام 
  لـ «األزرق»  وقيادة «السماوي» 

  للفوز ببطولة محلية 

 األنباء الرياضية (٢٢ - ٢٦)

 التفاصيل ص٣٦ 

 إسرائيل من دون مصدر يزودها 
الثورة بعـد  الطبيعي  بالغاز 

 زاهي حواس ينوي االستقالة 
اآلثـار سرقـة  على  احتجاجًا 
للجمهورية رئيسـاً   شعبوال 
  وناديـة الجندي  مرشـحة
  لـ «امـرأة باعت مصر» ص٣٦ 

 من الماضي

الشـيخ  عابدين:  مال  حسـن   جواد 
مبـارك الصبـاح أطلـق على جدي 
  لقب «ذو الرئاسـتين» لكتابته الشعر
   بـ «العربية» و«الفارسـية»  ص٨ و٩

 «المعلمين»: عززنا تحركاتنا إلقرار قانون تعديل البدالت والمكافآت 
وسـنعمل على إعادة النظر في عقود المعلميـن الوافدين  ص١٧ 

 واشنطن تقطع خطوط االتصال مع القذافي
  وأوباما يأمر بعدم الرّد على فاكساته 

 خلل في شبكة األلياف الضوئية 
  يعّطل خدمة البالك بيري

 أحمد يوسف
  أكدت مصادر لـ «األنباء» ان شركة االتصاالت املتنقلة (زين) قد استعادت 
تقــــدمي خدمة البالك بيري خالل وقت وجيز من انقطاعها. وقالت املصادر إن 
خلال في شــــبكة األلياف الضوئية العاملية قد جنم عنه انقطاع اخلدمة، وإنه 

متت السيطرة عليه وعادت اخلدمة من جديد في وقت قياسي.
  وأشــــارت املصادر الى ان بعض الشركات قد عانت من هذا اخللل اخلارج 

عن سيطرتها أثناء تقدميها لهذه اخلدمة. 

 اإلنتربول يصدر تنبيهاً بحق  العقيد و١٥ من أعوانه  

 التفاصيل ص٣٨ و٣٩ 


