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الوليد بن طالل: مشروع برج جدة يسير 

بخطوات ثابتة ومدروسة

بابوازيا ـ غينيا اجلديدة تستقبل األمير تشالز وكاميال بحفاوة 

عصابة مخدرات تختطف 36 مهندسًا ليقوموا 
ببناء شبكة السلكية خاصة بهم ال تلتقطها الشرطة

عميل يطالب بـ 200 ألف درهم تعويضًا
 عن وجود صرصور في طبق السلطة

وكاالت: اختطفت عصابة 
مخدرات مكسيكية 36 مهندسا 
متميزا ليقوموا ببناء ش���بكة 
تواصل واتصاالت الس���لكية 
سرية مش���فرة خاصة بهم ال 

تلتقطها الشرطة. 
وأعلن اجليش املكس���يكي 
أنه قام بتفكيك شبكة واسعة 
من هوائيات الراديو مت بناؤها 
وتش���غيلها من قب���ل احدى 
»كارتيالت املخدرات« الشهيرة 

املعروفة ب� »زيتا«.
وقال مسؤول في الشرطة 
»ان اختف���اء العمال املهرة في 
ه���ذه املناطق لم يكن من باب 

الصدفة«، والتي اكتشف فيما 
بعد أنه مت اختطافهم من قبل 
عصابات املخ���درات من أجل 
انشاء وحدات اتصاالت السلكية 
خاصة بهم تستخدم في تهريب 
وترويج املخدرات. وقال والد 
أحد املختطفني »ابني املهندس 
بقي مختطفا ما ال يقل عن ست 
س���نوات، واجبرته عصابات 
املخدرات عل���ى صنع أنظمة 
راديو متطورة الس���تخدامها 
في عملياتهم«. يذكر أن زيتا 
هي منظمة أنشئت في أواخر 
إذ تضم نخبة  التسعينيات.. 
عس���كرية هاربة من اجليش 

املكس���يكي وكانت في خدمة 
عصاب���ة اخلليج اكبر منظمة 
تهريب مخدرات في املكسيك.. 
كما تعد زيتا املجموعة اإلجرامية 
األكثر قوة في املكسيك. وخالل 
السنوات األخيرة أصبحت زيتا 
واحدة من األهداف الرئيسية 
لقوات األمن املكسيكية نظرا 
ملا ارتكبته ه���ذه املنظمة من 

مجازر بشعة. 
وت���دور ح���رب طاحن���ة 
ب�  التكت���الت املعروفة  ب���ني 
»الكارتيالت«، املتنافسة بينها 
على تهريب املخدرات والهيمنة 
على مناطق اإلنتاج، من جهة، 

وبني القوات احلكومية من جهة 
أخرى.

وتعتبر املكسيك أحد أكبر 
موردي الهيروين إلى السوق 
األميركية، وأكبر مصدر أجنبي 
للماريغوان���ا، حي���ث تهيمن 
عصابات املخدرات املكسيكية 
حاليا عل���ى س���وق اجلملة 
احملظورة باس���تئثارها على 
نحو 90% من حجم املخدرات 
التي تتسرب إلى داخل الواليات 
املتحدة. وتت���راوح اإليرادات 
الكلي���ة ملبيع���ات املخدرات 
احملظورة ما بني 13.6 و49.4 

مليار دوالر.

طالب أح���د عمالء مطعم في 
مدينة دبي إدارة املطعم ب� 200 
ألف دره���م تعويضا عن األذى 
النفسي الذي حلقه، جراء رؤيته 
أجزاء م���ن صرصور في وجبة 
سلطة كان يتناولها في املطعم.

وفي تفاصيل اخلبر بحسب 
صحيفة »اإلم���ارات اليوم« فإن 
العميل تقدم بشكوى إلدارة حماية 
املس���تهلك في وزارة االقتصاد 
بإمارة دبي، تفيد بعثوره على 
اجزاء من صرصور، داخل وجبة 

سلطة اثناء تناوله وجبة الغداء 
في مطعم في دبي. حيث طالب 
التعويض  إدارة املطعم بدف���ع 
املذكور. ولف���ت العميل الى ان 
ادارة املطع���م عرضت عليه 10 
آالف درهم ترضية او تعويضا 

ماليا حلل املشكلة وديا.
من جانبها، قامت بلدية دبي، 
بفحص الوجب���ة وحفظها بعد 
عثورها على جسم غريب يتشابه 
مع اجزاء الصرصور داخل صحن 

السلطة.

مدينة جدة ويحتل مساحة 5.3 
ماليني مت���ر مربع ويطل على 
البحر األحم���ر وخليج أبحر، 
ومت توقيع عقد بناء البرج مع 
مجموعة بن الدن الس���عودية 
احملدودة ب� 4.6 مليارات ريال 
س���عودي )1.2 مليار دوالر(، 
التكلف���ة اإلجمالية  كما تبلغ 
ملشروع مدينة اململكة الى نحو 
75 مليار ريال س���عودي )20 

مليار دوالر(.

ج���دة بارتفاع يزيد على 1000 
متر وبتكلفة إجمالية تقدر ب� 
4.6 ملي���ارات ريال. وحصلت 
ش���ركة ج���دة االقتصادية في 
فبراي���ر 2012 على الترخيص 

النهائي إلنشاء البرج.
ويشمل شركاء شركة جدة 
االقتصادية كال من شركة اململكة 
القابضة بنسبة 33.35% وشركة 
أبرار العاملية القابضة بنسبة 
33.35%. ويقع املشروع شمال 

الرياض � د.ب.أ: أكد األمير 
الوليد بن طالل رئيس مجلس 
القابضة،  اململكة  إدارة شركة 
أن مشروع برج جدة الذي تبلغ 
تكلفته نح���و 75 مليار ريال 
سعودي )20 مليار دوالر( يسير 

بخطوات ثابتة ومدروسة.
وقالت شركة اململكة القابضة 
التي يرأس مجلس إدارتها األمير 
الوليد بن طالل، في بيان صحافي 
أمس األحد، إن اجتماع األمير 
الوليد والش���ركاء تناول آخر 
التطورات والتقدم في مشروع 
جدة العمالق، واتخذ عددا من 
الق���رارات املهمة، ومن أبرزها: 
إرس���اء عقد األساسات الثالث 
للمشروع لش���ركة »سعودي 
العاملية مببلغ  باور« األملانية 
ق���دره 152856091 رياال حتت 
إشراف مجموعة بن الدن املطور 

الرئيسي للمشروع.
وأض���اف البيان أن اختيار 
ش���ركة باور العاملي���ة لتنفيذ 
أساسات املشروع جاء باعتبارها 
الترتيب  الش���ركة األولى في 
العاملي للشركات املتخصصة 
في أعمال األساسات العميقة.

الوليد بن طالل في  وأعلن 
أبريل 2012 عن ضخ مجموعة 
بن الدن الس���عودية احملدودة 
مليارا ونصف املليار ريال مقابل 
حصة تقدر ب� 16.63% في شركة 
جدة االقتصادية املالكة ملشروع 
العمالق، والذي يتضمن  جدة 
أعل���ى برج ف���ي العالم، وذلك 
ضمن املرحلة األولى إلنش���اء 
أعلى برج ف���ي العالم مبدينة 

بورت موريسبي � أ.ف.پ: 
استقبل األمير تشالز وزوجته 
كامي���ال بحفاوة كبي���رة في 
بابوازيا � غينيا اجلديدة احملطة 
االولى جلولة لهما في احمليط 
الهادئ مبناسبة اليوبيل املاسي 

للملكة اليزابيث الثانية.
وكان في اس���تقبال االمير 
تشالز في هذه الدولة الصغيرة 
التي  الكومنول���ث  م���ن دول 
يعرف فيها باس���م »نامباوان 
بيكينيني بيولنغ ميس���يس 
كوين« أي »ابن امللكة البكر«، 
آالف األشخاص لدى وصوله 
الى بورت موريسبي السبت. 
وقال االمير باللغة احمللية خالل 
مراسم رسمية أمس »أنقل إليكم 
حتيات جالل���ة ملكة بابوازيا 
� غينيا اجلدي���دة، وكل أفراد 
عائلتي مبناسبة اليوبيل املاسي 

للملكة«.
ورد رئي���س الوزراء بيتر 
اونيل قائال »أفراد العائلة املالكة 
ضيوف كبار وزيارتهم تعكس 
الوثيقة بني بابوازيا  العالقة 
� غيني���ا اجلدي���دة وجالل���ة 
امللكة رئيسة دولتنا والعائلة 

املالكة«.
املاسي  اليوبيل  ومبناسبة 
للملكة، قررت اليزابيث الثانية 
إرسال أفراد من العائلة املالكة 
الى حوال���ي 15 دولة من دون 
الكومنولث وهي الرئيسة العليا 
عليها. وقد أمضى االمير وليام 
النج���ل البكر لالمير تش���الز 

ارتفاع برج جدة يزيد على 1000 متر وبتكلفة إجمالية تقدر ب� 4.6 مليارات ريال

األمير تشالز وكاميال خالل االستقبال الرسمي لهما في بابوازيا � غينيا

متذوق الطعام اإللكتروني

املكوك اتالنتيس
 يستقر في املتحف 

واشنطن � أ.ف.پ: استقر مكوك الفضاء االميركي اتالنتيس 
اجلمعة في مبنى قيد االنش����اء مخصص لزوار مركز كينيدي 
الفضائي في فلوريدا، ليصبح املكوك الثالث بعد ديس����كفري 

وانديفور الذي يعرض في متحف.
وكان اتالنتيس قد اج����رى رحلته االخيرة في مدار االرض 
في يوليو 2011، وكانت هذه الرحل����ة خامتة برنامج املكوكات 
الفضائية الذي انطلق قبل ثالثني عاما. ونقل املكوك الى محطته 

االخيرة على منت عربة ذات 76 عجلة.
وقد اقيمت عدة احتفاالت في مواقع متعددة مبناسبة مرور 
املك����وك. وقال رائ����د الفضاء كريس فرغوس����ن الذي كان على 
رأس الفريق ال����ذي تولى آخر رحلة للمكوك اتالنتيس »اعتقد 
ان برنامج مكوكات الفضاء كان مغامرة كبيرة، وان هذا اجلزء 

الصغير يشكل نوعا من اخلامتة«.
واملوقع الذي وضع فيه املكوك لم يكتمل بناؤه بعد، اذ انتهى 
بناء ثالثة جدران من أصل اربعة، باإلضافة إلى الس����قف. ومن 
املقرر ان تس����تأنف اآلن عملية البناء حول املكوك. ويتوقع ان 
يفتح هذا املتحف ابوابه في يوليو من العام 2013. وبذلك تكون 

كل مكوكات الفضاء االميركية قد انتقلت الى املتاحف.
فاملكوك ديسكفري معروض في مركز تابع للمتحف الوطني 
للجو والفضاء قرب واشنطن. واملكوك انديفور استقر أخيرا في 

مركز العلوم في كاليفورنيا في لوس اجنيليس.
وقد ش����هد برنامج املكوكات االميركية احداثا مأس����وية، اذ 
حتطم مكوكان في اجلو وعلى متنهما 14 رائد فضاء. فقد انفجر 
املكوك تش����النجر في العام 1986 بعيد اقالعه، وانفجر املكوك 
كولومبيا اثناء عودته الى االرض ودخوله الغالف اجلوي في 

فبراير 2003.

السعودية تقر البصمة في هويات 
النساء بداًل من الصورة

شركة صناعة نعوش تستعني 
بعارضات عاريات للترويج ملنتجاتها

الرياض � د.ب.أ: أفادت مصادر س���عودية بأن مشروعا 
الستخدام البصمة بدال من الصورة للتحقق من هوية النساء 

السعوديات قيد التنفيذ اآلن من قبل وزارة الداخلية.
ونقلت صحيفة »الشرق« السعودية على موقعها اإللكتروني 
امس األحد عن املستش���ار السابق بديوان املظالم نايف بن 
ناشي الظفيري قوله إن املشروع الذي يتضمن إدخال بصمات 
املواطنني واملواطنات ويتولى تنفيذه مركز املعلومات الوطني، 

وجد الترحيب من جهات عدة.
وأضاف أن املشروع في حال تطبيقه سيساهم في الكشف 
عن بعض القضايا اجلنائية التي تهدد أمن الوطن وقضايا 
اإلرهاب، مش���يرا »إن اإلرهابيني كثي���را ما تنكروا في أزياء 

النساء«.
وأش���ار الظفيري إلى أن املشروع سيحدث حتوال كبيرا 
لصالح الوطن واملواطن، خاصة في ظل عدم إقبال النس���اء 
على فكرة اس���تخدام الصورة في الهوية، باإلضافة إلى أنه 

يوفر الكثير من الوقت واملال.
وقال إن هذا اإلجراء س���يضمن تسجيل وإدخال بيانات 
أكثر من 80% من املجتمع الس���عودي، فيما ينحصر اجلزء 
املتبقي في ربات البيوت والنساء غير العامالت السيما من 

كبيرات السن.
وطالب مفتي السعودية الشيخ عبدالعزيز بن عبداهلل آل 
شيخ باس���تبدال الصور الشخصية للطالبات في البطاقات 
اجلامعية بالبصم���ة »إن كان ذلك ممكنا«، موضحا أن ذلك 

»أفضل«.

أثارت شركة پولندية لصناعة النعوش غضب الكنيسة 
الكاثوليكية حملاولتها مضاعفة أرباحها بواسطة طبع تقوميات 
سنوية )رزنامة( عليها صور عارضات أزياء عريات يقفن 
بجوار توابيت. وقال زبجنيو ليندر مالك الش���ركة »ان ابنه 
هو صاحب الفكرة« وتابع قائال ان الشركة تستطيع عرض 
شيء ميزج بني جدية املوقف واجلمال واأللوان. جمال الفتيات 
الپولنديات وجمال نعوشنا«. وأضاف ان الهدف من ذلك هو 

اظهار »ان النعش ليس رمزا دينيا بل منتج«.
وتظهر احدى الصور من تقومي العام 2013 عارضة شقراء 
ترتدي فقط سرواال قصيرا ضيقا ويلتف حول عنقها ثعبان 
وه���ي تتكئ على نعش، فيما تعرض ص���ورة أخرى لفتاة 
ترتدي مش���دا قرمزي اللون وهي تلمس جثمان رجل يرقد 
في نعش. وأدانت الكنيسة الكاثوليكية طبع التقومي معتبرة 
اياه غير مالئم، حيث أعلن متحدث باسم الكنيسة انه ينبغي 

التعامل مع املوت بوقار.
وعلى مدى أجيال كانت الكنيسة ركنا أساسيا في حياة 
كثير من الپولنديني لكن املجتمع الپولندي شهد تغيرات تشكل 
حتديا لهذا األمر. ورغم أن 93 % من الپولنديني يقولون أنهم 
كاثوليك إال أن نسبة من يواظبون على الذهاب إلى الكنسية 

تتراجع. وفقا لوكالة »رويترز«.

انخفاض اجلرمية في مدينة 
نيويورك بعد اإلعصار ساندي

»جنية النظافة« تعترف بذنبها

متساح في أحواض الصرف 
الصحي شمال غزة وفشل 

كل محاوالت اصطياده 

القبض على 285 متسلاًل في ُعمان

جوالت مجانية بالتاكسي
لألطفال املصابني بالسرطان

وكاالت: في كثير من األحيان، يواجه محبو املطبخ مشكالت 
في ضبط التوابل التي يس���تخدمونها للحصول على وجبة 
س���اخنة ومفيدة واألهم من ذل���ك ان تكون ذات مذاق رائع، 
ولكننا كثيرا ما نخطئ ف���ي املقادير دون ان ندري ونفاجأ 

في النهاية بالنتيجة التي ترضينا.
ولكن اذا أردت ان تتأكد دائما من انك على املسار الصحيح 
وأن كل شيء س���يخرج ممتازا، فستساعدك أداة Tastee في 
ذلك، فهي عبارة عن معلقة إلكترونية تقوم بتذوق الطعام 
ومتتلك مستقبالت كبراعم التذوق التي يستخدمها اإلنسان، 
مما يعني ان لديها القدرة على حتديد املذاق بشكل ال ميكن 
توقعه، وفي النهاية ستخبرك اذا كان الطعام بحاجة ملزيد 

من التوابل او اي شيء آخر.
هذه األداة املبتكرة من تصميم »كريستوفر هانسن هولم« 
ومتكنت من العبور للتصفيات النهائية في مس���ابقة 2012 

.Electrolux Design Lab

نيويورك � رويت���رز: انخفض معدل اجلرمية في مدينة 
نيوي���ورك بواقع الثلث خالل االيام الت���ي اعقبت االعصار 
ساندي ولكن حدثت زيادة طفيفة في عمليات السطو على 
املنازل واملنش���آت التجارية بعد اتهام 15 شخصا على االقل 
بسرقة منشآت جتارية ومبان انقطع عنها التيار الكهربائي 

منذ الكارثة.
وفيما ب���ني يومي االثنني عندما ه���ب االعصار وقتل 41 
شخصا في املدينة واجلمعة انخفضت جرائم القتل بنسبة 
86% وتراجعت جرائم االغتصاب بنسبة 44% وتقلصت جرائم 
السرقة باالكراه بنسبة 30% واالعتداء على الغير بنسبة %31 

والسرقة بنسبة 48% وسرقة السيارات بنسبة %24.
اما السطو على املنازل فقد ارتفع بنسبة %3.

وخالل ه���ذه الفترة انخفضت اجلرمية اجماال في مدينة 
نيويورك بنس���بة 32 % باملقارنة بنف���س الفترة من العام 

السابق.
وج���اء انخفاض معدالت اجلرمية في الوقت الذي عملت 
فيه شرطة نيويورك بأقصى جهدها من اجل مواجهة واحدة 
من اس���وأ الكوارث الطبيعية التي اصابت املنطقة مما اثار 
جه���ود انقاذ خطيرة ومخاوف من وقوع جرائم في االحياء 

التي ادت العاصفة الى انقطاع الكهرباء عنها.

كليفالند � يو.بي.آي: اعترف���ت »جنية النظافة« بذنبها 
باقتحام من���زل وتنظيفه ثم ترك فاتورة الصحابه بدال عن 
اتعابها. وذكرت صحيفة »كرونيكال اون الين« ان س���وزان 
ورين في كليفالند اق���رت باقتحام منزل حيث قامت بجلي 
أكواب قهوة ورمي النفايات والكناسة وازالة الغبار ثم املغادرة 

مع ترك فاتورة ب� 75 دوالرا بدال عن اتعابها.
واش���ارت الصحيفة الى ان ابنة مالكة املنزل البالغة من 
العمر 19 عاما كانت نائمة وحني سمعت الصوت اعتقدت ان 

والدتها استخدمت احدا للقيام بالتنظيف.
وقالت ورين انها مرت بالقرب من املنزل وكانت تش���عر 
بامللل فقررت القيام بعمل ما، على االخص انها متلك شركة 
تنظيفات صغيرة. ومن املق���رر اصدار احلكم بحق وورين 

الشهر املقبل.

غزة � يو.بي.آي: ذكرت وكالة »معا« الفلسطينية السبت 
أن متساحا يختبئ في أحواض الصرف الصحي في بلدة 
بيت الهيا شمال قطاع غزة، مشيرة الى أن كل محاوالت 

اإلمساك به باءت بالفشل.
وقالت الوكالة إن صيادين جنحوا في اإلمساك بالتمساح 
مرتني قبل أن يتمكن من الفرار من شباكهم مستغال األرض 
اللزجة على حواف بركة الصرف الصحي في بيت الهيا، 

موضحة أن املرة الثانية كانت قبل 3 أيام.
وقال شهود عيان للوكالة إنهم شاهدوا متساحا يختبئ 
في أح���واض الصرف الصحي في بيت الهيا وإنه يخرج 
في بعض األحيان بحثا عن غذاء وما يلبث أن يعود مرة 

أخرى.
وقال مزارع فلس���طيني إن التمساح أكل نعجتني من 

نعاجه عندما كان يرعى قطيعه قرب أحواض املجاري.
وأكد مدير محطة الصرف الصحي في شمال غزة رجب 
األنقح وجود متساح في األحواض الثمانية منذ أكثر من 
سنتني، مشيرا إلى أنه وصل إلى املكان فرخا ويبلغ طوله 

اآلن حوالي متر وسبعني سنتيمترا.
وحذر األنقح من أن التمساح يشكل خطرا على سكان 
البلدة كلما زاد طوله وأعرب عن اعتقاده أن يكون التمساح 

قد هرب من إحدى املدن الترفيهية املجاورة.

مسقط: أعلنت الش���رطة العمانية أمس انها متكنت من 
إلقاء القبض على 285 متسلال من جنسيات مختلفة دخلوا 

البالد بطريقة غير مشروعة.
وقال بيان للشرطة انه مت ضبط املتسللني والقاء القبض 
عليهم في محافظة مس���قط ومحافظة مسندم الواقعة على 

مضيق هرمز وعدد من مناطق سلطنة عمان.
وذكر البيان ان املتس���للني الذين سيقدمون الى القضاء 
ينتمون الى جنسيات آسيوية مختلفة مضيفا ان السلطات 

رحلت 561 متسلال.

مدريد � يو.بي.أي: ترجم س���ائق س���يارة أجرة اسباني 
تعاطفه مع األطفال املصابني بالسرطان بتقدمي جولة مجانية 

لهم في طريق ذهابهم وعودتهم من املستشفى.
ونقلت دورية »ثينك س���بانيش« االس���بانية عن سائق 
األجرة رافايل سيغورا قوله إنه يقدم جولة مجانية بسيارته 
إلى األطفال املصابني مبرض السرطان خالل ذهابهم ملراجعة 

أطبائهم ولدى عودتهم من هذه الزيارات.
وأضاف سيغورا أن س���يارته مجهزة الستقبال األطفال 
وحتتوي على ش���خصيات كثيرة من عال���م »ديزني« مثل 
»ميكي ماوس« و»سبوجن بوب« و»هالو كيتي« وغيرها من 

أميرات ديزني.
وقال أن ابنته أليسيا البالغة من العمر 6 أعوام هي التي 

أوحت إليه بهذه الفكرة.

املتذوق االلكتروني

عشرات االالف ال يزالون يعانون من آثار االعصار املدمر

تسعة أيام في منطقة آسيا � 
احمليط الهادئ مع زوجته كايت 
في سبتمبر. وسيتوجه تشالز 
وزوجته كاميال دوقة كورنويل 
ال���ى اس���تراليا ونيوزيلندا، 
حيث س���يحتفل االمير بعيد 
ميالده الرابع والستني في 14 

نوفمبر.
وكان���ت بابوزاي���ا � غينيا 
اجلدي���دة محمي���ة بريطانية 
ومن ثم اس���ترالية وهي تقع 

عند ح���دود مقاطع���ة بابوا 
االندونيس���ية ومستقلة منذ 

العام 1975.
عش���رات  تبع���د  وه���ي 
الس���واحل  الكيلومترات عن 
االسترالية وتضم ستة ماليني 
ب� 800 لغة  نس���مة ينطقون 
مختلفة. وهي بلد جبلي وغني 
باملوارد الطبيعة ال تس���تغل 
بشكل كاف ويعيش جزء كبير 

من سكانها في الفقر.


