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بعد انتشار شائعة عن منع 
الشيخ د.سلمان بن فهد العودة 
من السفر، فند الشيخ عبر حسابه 
في »تويتر« تلك الشائعة حيث 
قال »لم يصلني شيء بشأن منعي 
السفر وقد قرأت تساؤلكم  من 
هنا في تويتر وال اعرف مصدره 
وسأوافيكم بإذن اهلل بأي معلومة 
جديدة، ومازلت في اململكة«. وفي 
صفحته بالفيس بوك قال العودة 
متسائال: »هل نحن متشددون؟ 
سؤال كبير يحتاج الى مكاشفة 
ومصارح����ة مع النف����س بعيدا 
عن س����خرية اآلخرين وشماتة 

املخاصم����ن.. لعلي احاول االجابة معكم عن هذا الس����ؤال في مقالي 
الذي سينشر فجر الس����بت ان شاء اهلل«. وهو التساؤل الذي حظي 
بأكثر من 230 تعليقا في اقل من 12 س����اعة من نشره، والذي ينتظر 
االجابة عنها في مقاله الذي سينشر فجر السبت مبوقعه االلكتروني 
وصحيفة عكاظ. وكتب العودة في ذات الصفحة: »لن اسمح ليأس او 
احباط ان يتسلل الى قلبي وسأحاربه بامياني وانسانيتي وخبرتي 
في احلياة، سأحاربه بكم ايها االصدقاء املخلصون«. واضاف: »آمنت 
باهلل احلكيم الرحيم الذي جرى كل ما ارى بإذنه، ثم آمنت باالنسان 

املستخلف الذي صنع املجد واحلضارة والتغيير واليزال«.

جمال خاشقجي مع األمير الوليد بن طالل 

أنريكو ماسياس

املركبة سكايلون عصر جديد من استكشاف الفضاء

د.سلمان العودة

إسحاق رابني

)هاني الشمري(أمطار في الكويت وفي اإلطار عادل املرزوق

المرزوق: أجواء غير مستقرة واألمطار مستمرة القاهرة تدخل على »خط المنافسة« 
الستضافة مقر قناة الوليد اإلخبارية

أنريكو يتهم بوتفليقة بحرمان الجزائريين من ثروة بالدهم

»سكايلون« تقدم فرصة لعصر جديد من استكشاف الفضاء
لندن � سي إن إن: أكمل املكوك 
ديسكفري مهمته األخيرة، بينما 
ينتظر املكوكان إنديفور وأتالنتس 
القيام بآخر مهامهما في وقت الحق 
من العام احلالي، وبذلك يس����دل 
الس����تار على تاري����خ طويل من 
الرح����الت املكوكية إل����ى الفضاء 

اخلارجي.
وفي األثناء بدأت مجموعة من 
األفكار بالظهور حول جيل جديد من 
مكاكيك الفضاء، يتسم باالنسيابية 
واخلفة، مثل »س����كايلون«، الذي 
مازال مجرد فكرة، ولكنه قد يتمخض 
عنها عصر جديد من استكش����اف 
الفضاء، بحسب ما ذكرته الشركة 
البريطانية املصممة للمش����روع، 

»رياكشن إجننز ليمتد«.
وتتس����م املركبة »سكايلون«، 
التي مازالت مجرد فكرة، بوجود 
محرك صاروخ����ي يعمل بوقود 

الهواء، وينتهي بحرق الهيدروجن 
باألكسجن الس����ائل، مثل محرك 

مكوك الفضاء«.
وأشار إلى أن هاتن العمليتن 
حتدثان في غرفة احملرك نفسها، 
ما يس����مح للمركبة »سكايلون« 
باإلق����الع والهب����وط بالطريق����ة 
التقليدية التي تقلع بها الطائرة، 
إق����الع وهبوط  وبخالف طريقة 
الفضاء  الفضاء وصاروخ  مكوك 
األوروبي »إريان خمسة«. وأضاف 
همبس����ل أن الفكرة من وراء هذا 
املشروع هي نقل ركاب إلى الفضاء 
اخلارجي وأقمار صناعية وشحنات 
حملطة الفضاء الدولية. وأوضح أن 
طول املركبة »سايكلون« سيكون 
حوالي 90 مترا، وسيكون مبقدورها 
نقل حمولة تصل إلى 12 طنا، ما 
الرحالت املستقبلية للقمر  يدعم 

واملريخ.

هيدروجيني، يطلق عليه اس����م 
»سابري« من تصميم مدير الشركة، 
آالن بون����د. ووصف بوند احملرك 
الهيدروجيني، والذي تعود فكرته 
إلى عقد الثمانيني����ات من القرن 

العشرين، بأنه »محرك صاروخي 
دائري بشكلن تشغيلين«.

أما مدير برامج املس����تقبل في 
الش����ركة، مارك همبسل، فيقول: 
»يبدأ احملرك بحرق الهيدروجن مع 

حتدي���دا من يحكم هل الرئيس بوتفليقة أم 
اجليش؟«.

وقال ماسياس »إذا ما احتج اجلزائريون 
وخرجوا للشارع ومتكنوا من إزاحة الرئيس 

بوتفليقة، فهل يحلون اإلشكال فعال؟«.
ورد املطرب الفرنسي على منتقديه ومنعه 
من زيارة اجلزائر وإحياء حفالت في مدينة 
قسنطينة مسقط رأسه، قائال »أنا أبلغ من 
العمر 72 س���نة اآلن، ولم أحقق حلم زيارة 
اجلزائر مع زوجتي »سوزي«، لكنني وعدتها 
بأني سأمتسك بتحقيق حلمي إلى وفاتي«.

ويرى أن رده على منتقديه ومن يحرمونه 
من عشقه للجزائر، سيكون يوم 24 مارس 
اجلاري في قاعة »أوملبيا« بالعاصمة الفرنسية 
باريس، حيث س���أغني مع املطربة الكندية 
اجلزائرية األصل ليندا تالي، وعلى مدار ثالثة 
أيام كاملة ألؤكد عشقي ومتسكي باجلزائر 

التي غنيت لها كثيرا.

ال يستفيد من هذه الثروة«.
الفنية  واعتبر املطرب العائد للس���احة 
بعد غياب سنتن بس���بب وفاة زوجته، أن 
املشكلة التي تواجه اجلزائر، أننا ال نعرف 

ام.بي.سي: هاجم املطرب الفرنسي اليهودي 
م���ن أصل جزائري أنريكو ماس���ياس حكم 
الرئيس اجلزائ���ري عبدالعزيز بوتفليقة، 
معتبرا أن اجلزائرين ال يستفيدون من ثروة 

الغاز والبترول.
وقرر املطرب املعروف بوالئه إلسرائيل 
الرد عل���ى منتقديه ومنعه من زيارة مدينة 
قسنطينة بشرق اجلزائر مسقط رأسه، بإحياء 
حفل ف���ي قاعة »أوملبيا« باريس مع املغنية 
الكندية جزائرية األص���ل ليندا تالي نهاية 

الشهر اجلاري.
وخرج ماس���ياس � في تصريحات لعدة 
صحف ومجالت فرنس���ية منه���ا صحيفة 
»لوباريزي���ان«، عن صمته جت���اه الوضع 
الذي تش���هده اجلزائر، بسبب دعوة أحزاب 
وتنظيم���ات حقوقية تغيير الوضع القائم، 
وتنظيم مسيرات، وقال »اجلزائر تربح املال 
الكثير من وراء الغاز والبترول، لكن الشعب 

دبي � العربية: دخلت مصر 
بقوة على خط املنافسة اإلعالمية 
من جديد، فبعد غياب قسري 
استمر عدة سنوات، يبدو أنها في 
طريقها لتعود لتحجز مكانا لها 
في خارطة اإلعالم العربي، كما 
كانت في ستينيات وسبعينيات 

القرن املاضي. 
حيث تعد مدين���ة اإلنتاج 
اإلعالمي في القاهرة، مرشحة 
فوق العادة الستضافة مقر قناة 
الوليد اإلخبارية، وسط منافسة 
بن أربع مدن هي: دبي وأبوظبي، 
واملنامة، والدوح���ة، كما قال 

مديرها جمال خاشقجي.
ال���ذي غادر  وأكد جم���ال، 
القاهرة ظهر اجلمعة، أن مكانة 
العرب  مص���ر وكونها قل���ب 
النابض، وكثرة املسؤولن الذين 
يتقاطرون عليها يوميا، جعلهم 
يضعونه���ا ضم���ن خياراتهم 

كمدينة مرشحة ملقر القناة.
وشهدت الساحة اإلعالمية 
املصرية أخيرا حراكا إعالميا 
اتسم بالش���فافية واجلرأة في 
الطرح، ويعزو متابعون سبب 
ذلك إلى حترره���ا من خيوط 
العنكب���وت التي كانت تعوق 
حتركها، وتوجهها كما تش���اء 

تصرفه القنوات املوجودة في 
دبي، أو أبوظبي، أو الدوحة مثال، 
حيث هنا وهناك ترتفع أجور 
املوظفن، وتزداد مطالبهم بشكل 
الفت، نظ���را لطبيعة احلياة 
وارتفاع أس���عار العقارات في 

هذه البلدان. 
ولم يغفل خاشقجي، الذي 
يسابق الزمن للتجهيز إلطالق 
القناة، اجلانب االقتصادي في 

ويشاء املسؤولون في احلكومة 
السابقة. 

ويرى مراقب���ون أن مصر 
ال تتميز فق���ط بكونها أرضا 
خصبة للصحافين وعش���اق 
املهنة، وهو ما يدل عليه انتشار 
الصحافين املصرين في الوطن 
العربي بأسره، بل إن التكلفة 
املالية بال شك ستكون أقل على 
أي قن���اة، مقارنة مبا ميكن أن 

املوضوع، ليشير باقتضاب إلى 
أن التكلفة في القاهرة قد تكون 
أقل بكثير من نظيراتها في املدن 

األخرى.
وكان مالك احملطة اجلديدة 
األمير الوليد بن طالل قال إن 
توجه القناة سيكون في خدمة 
التنمي���ة في اململك���ة والعالم 
العربي، وتشجيع ودعم االعتدال 
سياسة واقتصادا ومجتمعا، 
مؤك���دا أن »الفضاء العربي لم 
يعد ش���اغرا كما كان قبل عقد 
من الزمان، وبالتالي البد للقناة 
اجلديدة أن تكون إضافة وبديال 
للمشاهد«، وفقا ملوقع »املفكرة 

اإلعالمية«.
وربط محللون سبب عدم 
رغب���ة املؤسس���ات اإلعالمية 
الكب���رى، ف���ي الس���ابق، في 
اختيار القاهرة مقرا لها، لوجود 
الضغوط واملمارسات التي كانت 
متارس���ها احلكومة املصرية 
التضييق على  الس���ابقة، في 
الصحافة، والتدخل في شؤونها، 
ورمبا فرض خط سياسي معن 
عليها، وعدم وجود سقف عال 
حلرية التعبير، التي حتتاجها 
القن���وات الفضائي���ة، خاصة 

اإلخبارية منها.

توقع الباحث الفلكي عادل 
املرزوق أن تشهد الكويت وباقي 
مناطق شمال اجلزيرة العربية 
حالة من عدم االس����تقرار في 
اجلو من جراء رياح شمالية 
غربية سريعة مسببة حالة من 

عدم االستقرار في الطقس.
وقال في تصريح صحافي ان 
املنطقة ستمر مبنخفض جوي 
حاد قد يسبب تزايدا في فرص 
اثارة الغبار وتساقط كميات 
من االمطار تستمر حتى نهاية 

االسبوع.
وذك����ر امل����رزوق ان هناك 
احتماالت كبيرة في ان تتسبب 
رياح متقلبة شمالية شرقية 
وشمالية غربية ستهب على 
اليوم وغ����دا االثنن  املنطقة 
وتصط����دم بري����اح جنوبية 
ش����رقية في تس����اقط كميات 
ملحوظة من االمطار تتراوح 
ماب����ن 2 و3 ملليمترات وهي 
كميات عالية قياس����ا بكميات 
االمطار الشحيحة املعتادة في 

الكويت.
وقال ان االس����بوع احلالي 
س����يكون حافال فلكيا بثالث 
مناس����بات وظواهر مناخية 
مهمة أوله����ا االمطار الرعدية 
املتوقع هطولها متأثرة باجلبهة 
التي ستغطي كامل  الهوائية 
وس����ط اجلزيرة العربية من 
الكويت ش����ماال وحتى الدمام 

الرغم من حالة الفساد التي مير 
بها البحر اليوم والتي تتراجع 
فيها ق���وة اندف���اع التيارات 
البحرية فتبدو مالئمة للصيد 
اال ان حقيقة األمر تتمثل في 
ان حالة البحر ستكون خطرة 
جدا من جراء تقلب احوال املوج 
من ج���راء دخول املنطقة في 
فترة احلسوم املشهورة والتي 
تبدأ ع���ادة من الثامن وحتى 
السادس عشر من مارس في 

كل عام.

مؤشر دخول الربيع واالحتفال 
به في نفس اليوم في ايران مبا 
يعرف بعيد النيروز او بداية 
الفارسية ويحتفل به  السنة 
في مصر مبا يعرف بعيد شم 

النسيم.
امل����رزوق حتذيره   وكرر 
للحداقة وبقية الهواة من مغبة 
دخول البحر هذه االيام خلطورة 

الرياح وارتفاع املوج.
وق���ال ان ارتفاع املوج قد 
يصل الى مابن 5 و7 اقدام على 

جنوبا ومن غ����رب العاصمة 
الرياض وحتى  الس����عودية 
السواحل االيرانية على اخلليج 

شرقا.
الليل مع  وثانيها تساوي 
الساعات يوم  النهار في عدد 
اجلمعة الثامن عشر من مارس 
حيث يتوقع شروق الشمس في 
الساعة اخلامسة و57 دقيقة 
فجر الي����وم املذكور وغروبها 
في اخلامسة و57 دقيقة مساء 
فيما جتمع املناسبة الثالثة بن 

العودة يفّند الشائعة: لم يصلني 
شيء بشأن منعي من السفر

شباب يتدربون على مهنة دفن 
الموتى في مجتمع ألماني يشيخ 

استبدال صور بيغن ورابين على العمالت 
اإلسرائيلية بصور كّتاب وشعراء

سجن أميركي وحرمانه 
من ولديه بسبب حرق كلب!

.. وحرق 10 أشخاص أحياء
بسبب نزاع على أرض في الهند

..واعتقال أسترالي بسبب 
جثة سيدة داخل حقيبة!

أملانيا � أ.ف.پ: يحفرون قبور وهمية ويقومون مبحاكاة 
ملراسم دفن، انهم قبارو املستقبل الذين يتدربون على املآمت 
في مقبرة التدريب الوحيدة في املانيا ال بل في اوروبا الواقعة 

في مدينة صغيرة في مقاطعة باڤاريا.
جت���ذب هذه املهنة جيال جديدا في بلد يطعن س���كانه في 

السن اكثر من اي من جيرانه االوروبين.
تعتمر ليزا ماغيرا خوذة بيضاء وهي حتفر مبعول بتركيز 
كبير. من الصعب احلفر في االرض التي يغطيها اجلليد. الى 
جانبها نصب مصنوع من الرخام الرمادي حفر عليه »الزوج 

احلبيب والوالد الصالح اوغست فيشايت 1961-1978«.
في املدفن التدريبي في مونرشتات وهو الوحيد من نوعه 

في اوروبا على ما تقول ادارته، ال زهور وال أكاليل.
ليزا ماغيرا وهي من هامبورغ )شمال( واحدة من 525 متدربا 
يتلقون تدريبا في الوقت الراهن. في غضون 3 سنوات تتخللها 
الدروس النظرية وحصص التدريب واملتدرب يلقن هؤالء كل 
شيء في هذا املجال من استقبال العائالت املفجوعة الى بناء 

مدفن من االسمنت مرورا بالنعش او كتابة إعالن النعي.
املدرب فيليم الوتنباخ الذي اتى من هانوڤر )شمال( يقول 
انه لفترة طويلة كانت هذه املهنة تورث ابا عن جد. فالشركة 
التي ميلكها أسس���ها احد أجداده ف���ي العام 1896 ويتوقع ان 

يواصل ابنه من بعده العمل في هذا املجال.
إال انه يش���دد على ان »حتوال يحصل اآلن« وان أشخاصا 
من آفاق متنوعة يأتون الى هذه املهنة تدريجا. ويوضح »يتم 
احلدي���ث اكثر عن هذا املوضوع ويتم التفكير كثيرا بأن بعد 

احلياة ثمة موت«.
وفي عام 2009 سجلت أملانيا 10.4 وفيات لكل الف مواطن 
في مقابل 8.1 والدات. واملجتمع األملاني يش���يخ أس���رع من 
مجتمعات الدول االوروبية األخرى. فقد بلغت نسبة الذين هم 
فوق اخلامسة والستن 20.7% في 2010 متقدمة على ايطاليا 
)20.2%( واليونان )18.9%( على ما يفيد يورس���تات مكتب 

االحصاءات االوروبية. 

غزة � أ.ش.أ: ذكرت صحيفة يدعوت أحرنوت أن بنك إسرائيل 
املركزي قرر إلغاء طبع صور رئيسي الوزراء اإلسرائيلين األسبقن 
مناحيم بيغن وإسحاق رابن على النسخة الورقية املالية املقرر 

إصدارها العام املقبل.
ونقلت الصحيفة عن س���تانلي فيشر محافظ البنك أن القرار 
أكد عدم طبع أي من الوجوه السياسية على العملة الورقية بدءا 

من العام املقبل.
ووفقا لتقارير اقتصادية.. قالت الصحيفة إن البنك سيستبدل 
الوجوه السياسية السابقة إلسرائيل بشعراء إسرائيلين مثل شاؤول 

تيخريكوفسكي وناثان ألتيرمان وليه غولبرغ وراخيل.
وكان »بنك إسرائيل« قد أعلن أواخر العام املاضي أن سلسلة من 
األوراق النقدية ستحمل صور وجوه رئيسي الوزراء اإلسرائيلين 
األسبقن إلى جانب الشاعرة اإلسرائيلية راخيل والكاتب يوسف 
أغن���ون والذي يظهر على فئة ال� 50 ش���يكال حاليا والذي جوبه 

باعتراض شديد في األوساط السياسية.
وأوضحت الصحيفة أن إزالة صورة رابن كذلك من ش���أنه أال 
يخلق تناميا حلزب سياسي على حساب آخر في أوساط األحزاب 
اإلسرائيلية حيث ميثل رابن حزب اليسار وميثل بيغن اليمن.

وأشار البنك إلى أن األوراق النقدية كذلك ستحمل صورا لوجوه 
كتاب وشعراء إس���رائيلين فقط وبشكل متساو في التوزيع بن 
اجلنسن. وقالت يدعوت أحرنوت إن فيشر سيطلب من احلكومة 
اإلس���رائيلية املصادقة على صك األوراق النقدية اجلديدة والتي 
ستعتبر نافذة املفعول بدءا من العام املقبل وهي الفئات ذاتها )20 

و50 و100 و200( شيكل.

فيالدلفيا � يو.بي.اي: حكم على رجل في مدينة فيالدلفيا االميركية 
بالس����جن بن سنتن و7 س����نوات ومنع من رؤية ولديه بعد اتهامه 

بإضرام النار بكلب والتسبب له بحروق في وجهه.
وذك����رت صحيفة »فيالدلفيا انكوايرير« ان جون ويليام فليت لم 
يعارض التهم املوجهة له ما ادى الى اصدار حكم بسجنه ومنعه من رؤية 

ابنته البالغة من العمر 13 سنة وابنه البالغ من العمر 12 سنة.
وقال ولدا فليت املستش����ار في مدرسة الطفلن ان والدهما غضب 
حن عضهما الكلب فأجبرهما على االمس����اك به فيما اضرم فيه النار 
ثم حاول رشوتهما باملال ليلتزما الصمت. وقال فليت انه كان غاضبا 
وحتت الكثير من الضغوط بسبب طالقه من زوجته ونزاعه معها على 
حضانة الولدين. وقد جنا الكلب من احلريق وهو يعاني من حروق 

بسيطة في وجهه ويعيش مع عائلة تبنته مؤقتا.

نيودلهي � د.ب.أ: ذكر مسؤولون ان 10 قروين على األقل لقوا 
حتفهم حرقا بسبب نزاع على أرض بوالية أوتار براديش شمالي 
الهند. جاء ذلك في هجوم انتقامي في أعقاب مقتل رئيس مجلس 
قروي مبنطقة ماهاراجاجن، 350كيلومترا ش���مال مدينة لوكناو، 
عاصمة الوالية. وقال كبير مسؤولي الشرطة بريج الل للصحافين 
ان أس���رة وأنصار الزعيم القروي أحرق���وا منازل تخص قروين 
متهمن بالقتل مس���اء اول من امس. وذكرت الشرطة ان الضحايا 
يضمون 5 أطفال و3 نساء. وأضاف: »تنظر احملكمة قضية النزاع 
على األرض.. تظهر التحقيقات األولية ان النزاع وراء القتل واحلرق 
املتعمد«. اعتقلت الش���رطة 40 قرويا عل���ى خلفية جرمية القتل 

ونشرت تعزيزات للحيلولة دون وقوع مزيد من العنف.

سيدني � د.ب.أ: أعلن مسؤولون في أستراليا أن شابا في التاسعة 
عشرة من عمره من سكان مدينة سيدني أعتقل لالشتباه في عالقته 
مبقتل سيدة عثر على جثتها داخل حقيبة في احدى احلدائق العامة. 
وعثر عمال بناء على حقيبة طافية في احدى القنوات املائية أمس 
األول حيث وجدت جثة الضحية )24 عاما( بداخلها وهي أيضا من 
سكان العاصمة األسترالية. وذكرت الشرطة أن السيدة شوهدت 

آخر مرة على قيد احلياة يوم األربعاء املاضي.

قال: »لن أسمح ليأس أو إحباط أن يتسلل إلى قلبي« حدث فلكي في مكة غدًا: تساوي الشروق 
والغروب وتعامد القمر مع الكعبة

احتجاج پولندي ضد تحقيق حادث طائرة كاتشينسكي

الرياض � يو.بي.آي: أعلنت جمعية فلكية 
س����عودية أن حدثا فلكيا نادرا سيقع في مكة 
غرب اململكة غدا حيث سيتساوى توقيت شروق 
وغروب الشمس إضافة إلى التعامد الثاني للقمر 

مع الكعبة في يوم واحد.
وقالت اجلمعية الفلكية بجدة في بيان لها 
امس ان مكة ستشهد غدا »حدثن فلكين مميزين 
حيث يتساوى توقيت شروق وغروب الشمس 
وحدوث التعامد الثاني للقمر مع الكعبة املشرفة 
في يوم واحد في ظاهرة فلكية نادرة إضافة إلى 

ذلك يتوسط هذين احلدثن عبور محطة الفضاء 
الدولية«. وقال رئيس اجلمعية م.ماجد ابوزاهرة 
ان احلدث األهم سيكون قبيل أذان العشاء ببضع 
دقائق حيث سيحدث التعامد الثاني للقمر مع 
الكعبة املش����رفة خالل العالم احلالي. وتعتبر 
ظاهرة تعامد األجرام السماوية كالشمس والقمر 
والكواكب والنجوم مع الكعبة وحتديد توقيتها 
تأكيدا قطعيا على دقة احلساب الفلكي لتحديد 
حركة ومواقع تلك األجرام في قبة السماء بدقة 
متناهية. ويستفاد من ظاهرة التعامد للقاطنن 

في دول اخلليج العربي واملنطقة العربية ودول 
العالم في معرفة اجتاه القبلة بطريقة س����هلة 
وذلك بالنظر إلى القمر في حلظة التعامد فذلك 
االجتاه هو اجتاه القبلة، أما املسلمون في املسجد 
احل����رام فسيش����اهدون أن القمر في منتصف 

السماء فوق رؤوسهم متاما.
جدير بالذك����ر أن ظاهرتي تعامد القمر مع 
الكعبة وتساوي توقيت شروق وغروب الشمس 
حتدث بشكل مستمر ولكن الندرة في هذا احلدث 

أن الظاهرتن حتدثان في يوم واحد.

وارسو � د.ب.أ: تعتزم مجموعة من الپولندين تنظيم احتجاج ضد 
ما وصفوه بأنه حتقيق روسي »معيب« في حادث حتطم الطائرة الذي 
أسفر عن مقتل الرئيس الپولندي ليخ كاتشينسكي العام املاضي، حسبما 
ذكرت وسائل إعالم پولندية اجلمعة املاضي. ومن املقرر تنظيم االحتجاج 
في الذكرى السنوية األولى حلادث حتطم الطائرة في العاشر من ابريل، 
حيث يقيم احملتجون معسكرا أمام القصر الرئاسي والسفارة الروسية 
في وارس����و. ويعتزم احملتجون مطالبة موسكو بإعادة حطام الطائرة 
والصندوقن األسودين اللذين استخرجا من مكان احلادث، بعدما أودى 

احلادث بحياة كاتشينسكي و95 شخصا آخرين.
ويعارض بعض الپولندين حتقيق روسيا في احلادث، قائلن إن هذا 

التحقيق سيكون أكثر موضوعية إذا انفردت وارسو بإجرائه.
ونقلت اإلذاعة الپولندية عن احملتجن القول إنهم قد يضعون صليبا 

أمام قصر الرئاسة تكرميا لكاتشينسكي.
كان بعض أفراد هذه املجموعة نظموا احتجاجات العام املاضي للدفاع 
عن صليب كبي����ر أقيم عند القصر بعد حادث الطائرة تكرميا للرئيس 

الپولندي الراحل، وقد أزيل هذا الصليب في سبتمبر املاضي. 

مناحيم بيغني


