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اآلالف يطالبون باستقالة رئيس مولدوفا بعد اختفاء مليار دوالر من البنوكعربية وعالمية
كيشيناو - رويترز: تظاهر نحو 20 ألفا من مواطني مولدوفا في قلب العاصمة كيشيناو أمس 
للمطالبة باستقالة كبار مسؤولي احلكومة وإجراء انتخابات مبكرة بسبب اختفاء أكثر من مليار 
دوالر من البنوك، ما أضر مبستويات املعيشة. وكان الغضب بشأن فقد األموال الذي أضعف 
العملة احمللية وأدى إلى ارتفاع األسعار، قد دفع رئيس البنك املركزي إلى االستقالة الشهر 
املاضي، لكن قادة االئتالف احلاكم يرفضون حتى اآلن دعوات لالستقالة. ودعا احملتجون إلى 
تشكيل حكومة جديدة واستقالة الرئيس نيكوالي تيموفتي الذي يقود زعامة موالية لالحتاد 
األوروبي منذ مطلع عام 2012، وهتفوا »النصر! انتخابات مبكرة!«.

أكد أن اإلنسان ال يكون سعيداً بجمع املال إال إذا أعطاه للمستحقني

محمد بن راشد يطلق أكبر مؤسسة تنموية تستهدف 130 مليون شخص

في املناسبة.
وسبق ان اطلق الشيخ 
محمد عددا من الؤسس���ات 
االنس���انية  واملب���ادرات 
والتنوية مثل »دبي العطاء« 
التي قدمت مساعدات انسانية 
ملاليني االشخاص في الدول 
التي  الفقيرة، و»نور دبي« 
س���اهمت في اع���ادة النظر 

لعشرات آالف االشخاص.

الى خل���ق 500 الف فرصة 
عم���ل من خالل الش���ركات 

اجلديدة.
وبحسب اخلطة، ستنفق 
املؤسسة 600 مليون درهم 
)163 ملي���ون دوالر( لدعم 
قيام حوار اعالمي ش���فاف 
بعيدا عن »التطرف والتمييز 
االثني او الديني او الطائفي« 
بحسب بيان صحافي وزع 

العربية فضال عن استثمار 
1.5 مليار درهم )408 مليون 
دوالر( في مبادرات تعليمية 

ومعرفية.
وفي مجال التشجيع على 
االبتكار، ستستثمر املؤسسة 
5.5 ملي���ارات دره���م )1.5 
مليار دوالر( في احلاضنات 
االبتكارية وفي دعم خمسة 
االف باحث ومبتكر اضافة 

واستثمار ملياري درهم )544 
مليون دوالر( في االبحاث 
واملستش���فيات في منطقة 

الشرق االوسط.
التربوية،  وبني االهداف 
دعم تعليم 20 مليون طفل 
وطباع���ة وتوزيع عش���رة 
ماليني كتاب ومساعدة السكان 
على قراءة 500 مليون كتاب 
وترجمة 25 الف كتاب الى 

الفق���ر واملرض« و»نش���ر 
املعرف���ة ومكافحة اجلهل« 
و»متكني املجتمع« و»ابتكار 

املستقبل والريادة«.
ومن ابرز املشاريع التي 
ستقوم بها املؤسسة مبوجب 
اخلط���ة املعلنة حتى العام 
2025، استثمار 500 مليون 
دره���م )136 مليون دوالر( 
في ابحاث املياه في املنطقة، 

الرغم من  املنطق���ة عل���ى 
النزاع���ات واالضطرابات، 
قال الشيخ محمد »انا دائما 
متفائل.. مستقبلنا طيب«.

وستعمل املؤسسة التي 
ستحظى بهيئة أمناء جتمع 
بني سائر البرامج واملؤسسات 
واملبادرات التي اطلقها الشيخ 
الس���ابق، ضمن  محمد في 
اربعة محاور هي »مكافحة 

دب���ي - وكاالت: أعل���ن 
صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راش���د آل مكتوم نائب 
رئيس الدولة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي أمس، عن 
اطالق مؤسس���ة »مبادرات 
محمد بن راش���د آل مكتوم 
العاملية« لتكون واحدة من 
اكبر املؤسس���ات التنموية 
واالنسانية في العالم، وجتمع 
عمل 28 برنامجا ومؤسسة 
انسانية وتنموية اطلقها في 
السابق حتت مظلة واحدة، 
كما كشف عن خطة للعقد 
الدوالرات  املقبل مبليارات 
تهدف الى حتسني حياة 130 
مليون شخص في 116 بلدا 

حول العالم.
املبادرة بشكل  وستركز 
خاص على برامج في الشرق 

االوسط.
وستدير املؤسسة 1400 
مشروع تنموي وانساني في 
116 دولة وستحظى مبيزانية 
حجمها مليار درهم سنويا 

272 مليون دوالر.
وعل���ى هام���ش اطالق 
املؤسسة، قال الشيخ محمد 
»االنس���ان ال يكون سعيدا 
بجمع املال، ولكن اذا اعطاه 
للناس املس���تحقني يفرح 

وتكون نفسه سعيدة«.
وعن رؤيته ملس���تقبل 

)وام( أهداف املبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أمس خالل حفل إطالق املؤسسة 

إعادة الدفعة الثانية من جثامني إيرانيني إلى طهران

ديبلوماسي إيراني منشق: حادث تدافع منى
افتعله 6 ضباط من احلرس الثوري
انشقاقه، كمستشار بوزارة 
اخلارجية اإليرانية ثم انتقل 
للعمل في سفارة ممثليات 
بالده في كل من دبي وبغداد 
واملغرب واليمن وآخر مهمة 
قام بها كان���ت في منصب 
الرجل الثاني في الس���فارة 

اإليرانية في بلجيكا.
ويقول فرهنكيان بثقة إن 
النظام  التحقيقات ستدين 
اإليراني لضلوعه في افتعال 
حادث تدافع منى ويعلل ذلك 
بالقول: »العملية التي حدثت 
في منى هي عملية إرهابية، 
وهناك أكثر من خمسة آالف 
من احلرس الثوري كانوا من 
بني احلجاج اإليرانيني، وكان 
املخطط هو عدد وفيات أكبر 

بكثير وقيام مظاهرات كبيرة 
تتخللها أعمال عنف ولكن 
سرعة سيطرة جهات أمن 
السعودية أفشلت املخطط«. 
ونشر الديبلوماسي املنشق 
أسماء الضباط الستة مؤكدا 
أنهم من كبار قادة احلرس 
الثوري وكان���وا يقودون 
عملي���ة التدافع املفتعل في 
منى وإكماله���ا مبظاهرات 

وأعمال شغب مبنى. 
وأكد أن هؤالء جميعهم 
ق���ادة )الوحدة  من كب���ار 
400( وهي وحدة العمليات 
اخلاصة واملوكل إليها كافة 
العملي���ات اخلارجية التي 
الثوري  يحددها احل���رس 

ومكتب املرشد األعلى.

احلادث، بحسب قناة العربية 
االخباري���ة. واتهم طهران 
بالس���عي لتنفي���ذ مخطط 
يهدف إلى »سقوط أكبر عدد 
من الوفيات وقيام مظاهرات 
كبيرة تتخللها أعمال عنف« 
في موس���م احلج على حد 

تعبيره. 
وذكر »فرزاد فرهنكيان« 
في مدونته باللغة العربية 
متسائال: »قبل حلول موعد 
احلج كتب���ت وحذرت من 
عمليات إرهاب مخطط لها 
من ايران في موسم احلج، 
الت���ي ذكرتها  فاملعلومات 
سابقا أثق جيدا مبن ذكرها 

لي«.
وكان فرهنكيان عمل قبل 

وكاالت:   - عواص���م 
اعي���دت جثامني 114 ايرانيا 
لقوا مصرعه���م في حادث 
التدافع في منى خالل موسم 
احلج، الى طهران بعد يوم 
من اع���ادة الدفع���ة االولى 
السبت املاضي، كما ذكرت 
وكالة االنباء االيرانية ارنا. 
اقيمت مراس���م تأبني  وقد 
للضحايا في جامعة طهران 
وفي احد مساجد العاصمة، 
في حضور املرش���د االعلى 
للجمورية االسالمية آية اهلل 

علي خامنئي.
في غضون ذلك، كشف 
إيراني منشق  ديبلوماسي 
أن 6 م���ن ضب���اط احلرس 
الثوري ه���م الذين افتعلوا 

فرزاد فرهنكيان       )العربية نت(

اإلمارات تعلن استشهاد أحد جنودها املشاركني في حتالف دعم الشرعية

املقاومة اليمنية تسيطر على تبة املصارية من جميع اجلهات

وأضاف انه مت االستيالء 
على كميات كبيرة من العتاد 
العس����كري والذخائر. وقد 
اعترفت وسائل اإلعالم التابعة 
للحوثيني وصالح بسيطرة 
املقاوم����ة على تبة املصارية 
االس����تراتيجية، وقالت إن 
وح����دات اجلي����ش واللجان 
الش����عبية انسحبت من تبة 

املصارية.
وتكمن أهمية تبة املصارية 
� التي تقع في منطقة اجلفينة 
غرب محافظة مأرب � انها من 
املواقع االس����تراتيجية  أهم 
الت����ي كانت حتت س����يطرة 
امليليش����يات، ومتكنت من 
خالل السيطرة على هذه التبة 

االستيالء على مناطق اجلفينة 
والفاو واملنني جنوب غرب 
مدينة مأرب في يوليو املاضي، 
وهي جزء من نسق هضاب 
وجبال طول����ه 40 كيلومترا 
حتي����ط مبدينة م����أرب من 
اجلهتني اجلنوبية والغربية 
وتقطع طريق اإلمدادات عن 

مواقع امليليشيات.
وفي تعز، وقعت اشتباكات 
عنيفة بني املقاومة الشعبية 
الوطني  وق����وات اجلي����ش 
املدعوم����ة بطائ����رات دول 
التحالف العربي وميليشيات 
احلوثيني وصالح في العديد 
القت����ال في  م����ن جبه����ات 

احملافظة.

باجلبهة الغربية من محافظة 
مأرب عل����ى مواقع مختلفة 
وأحكم الس����يطرة على تبة 

املصارية.
ونقل مركز »سبأ« اإلعالمي 
التاب����ع للمقاومة عن اللواء 
الش����دادي قائد  عبدال����رب 
املنطقة العسكرية الثالثة أن 
اجليش واملقاومة الشعبية 
احكموا السيطرة على منطقة 
الدشوش وتبة املصارية من 
جميع اجلهات بعد تطهيرها 
من املتمردين، وقال إن قوات 
اجلي����ش واملقاومة أصبحتا 
تطالن عل����ى وادي اجلفينة 
وسيتم تطهيره من املتمردين 

قريبا.

عواصم � وكاالت: أعلنت 
القيادة العامة للقوات املسلحة 
اإلماراتية أمس استشهاد احد 
جنودها متأثرا بجراحه خالل 
مشاركته مع قوات التحالف 
العربي لدعم الش����رعية في 

اليمن.
وقال بيان للقيادة نقلته 
وكالة األنب����اء اإلماراتية ان 
الش����هيد كان يتلقى العالج 
ف����ي إح����دى مستش����فيات 
أملانيا، وذكرت وكالة األنباء 
اإلماراتي����ة )وام( أنه يدعى 
خميس راشد العبدولي، وقد 
أصيب في سبتمبر املاضي إثر 
حادثة مأرب خالل مشاركته 
ضمن قوات التحالف العربي 
الذي تقوده اململكة العربية 
الس����عودية للوق����وف م����ع 

الشرعية في اليمن.
من جهة أخرى، قالت وكالة 
األنباء اليمنية الرسمية »سبأ« 
إن الرئيس اليمني عبد ربه 
منصور هادي عاد أمس إلى 
مدينة جدة السعودية، قادما 
من نيويورك، التي شارك فيها 
العامة  باجتماعات اجلمعية 

لألمم املتحدة.
وتوقعت مصادر خاصة 
لألناضول، أن ميكث الرئيس 
املدينة السعودية  هادي في 
الساحلية، وأن ميارس نائبه 
خالد بحاح، مهامه من عدن، 
الت����ي أعلنت عاصمة مؤقتة 

لليمن في فبراير املاضي.
ميدانيا، س����يطر اجليش 
الوطني واملقاومة الشعبية 

)رويترز( إحدى اآلليات التابعة لقوات التحالف على اخلطوط االمامية بعد حترير مضيق باب املندب  

جلنة برملانية إيرانية تعطي موافقة مشروطة 
على االتفاق النووي مع الغرب

دبي � رويت����رز: أبدت جلنة في البرملان 
اإليراني الذي يهيمن عليه احملافظون دعمها 
أمس لالتفاق الن����ووي اإليراني مع القوى 
العاملية بشرط أال يقوم أجانب بالتفتيش 
على املواقع العسكرية وأال تكون هناك قيود 

على تطوير برنامج إيران الصاروخي.
وجاءت هذه املقترحات في تقرير للجنة 
برملاني����ة خاصة تقيم االتف����اق وميكن أن 
تصبح قانونا إذا أقره����ا البرملان ووافقت 
عليها أعلى هيئة دينية تفحص التشريعات 

املقترحة.
وقال املرشد األعلى للثورة االيرانية آية 
اهلل علي خامنئي في الثالث من سبتمبر إنه 
يحبذ إجراء تصويت في البرملان على االتفاق 
النووي ومع ذلك سيحال اليه للموافقة عليه 
بصفته أعلى س����لطة في البالد وله القول 

الفصل في كل سياساتها.
ويرى كثيرون أن احتماالت أن ترفض 
القيادة االتفاق في نهاية املطاف محدودة إذ 
أن طهران بحاجة إلى رفع العقوبات املفروضة 

عليها إلنعاش اقتصادها.
ولكن في حني أن من املفترض أن يسري 
االتفاق لسنوات كثيرة فإن هناك خطرا يتمثل 
في أن ينه����ار ذات يوم إذا وجدت إيران أو 

القوى األخرى أن بنود االتفاق خولفت.
ونتيجة لذل����ك فان الفصائل القوية في 
إيران ما زالت مس����تمرة في إبداء تشككها 
إزاء االتفاق في محاولة لتأمني نفسها من أي 

انتكاسة سياسية في حال انهيار االتفاق.
وقال تقرير اللجن����ة الذي نقلته وكالة 

ف����ارس لألنباء »ضرورة حماية األس����رار 
العس����كرية حتتم حظر زي����ارات األجانب 
)للمنشآت العس����كرية( بذريعة التفتيش 

وإجراء مقابالت مع العلماء النوويني«.
وأض����اف التقري����ر الذي نش����ره أيضا 
موقع هيئة االذاع����ة والتلفزيون اإليرانية 
على االنترنت »لضمان أمن البالد... يجب 
منح اهتم����ام خاص للقدرة الصاروخية... 
ومساعدة الدول التي حتارب اإلرهاب وتلبية 

االحتياجات العسكرية للدول الصديقة«.
 وحتدث التقرير أيضا عن ضرورة تعليق 
احلكومة إلجراءاتها التي حتد من أنش����طة 
البرنامج النووي مبوجب االتفاق إذا أعيد 
فرض عقوبات على اجلمهورية اإلسالمية 

اإليرانية.
وشكل البرملان اللجنة لتقييم االتفاق رغم 
معارضة حكومة الرئيس حس����ن روحاني 
التي قالت إن االتفاق يجب أن يراجعه فقط 

املجلس األعلى لألمن القومي.
وفي سبتمبر قال رئيس الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية التابعة لألمم املتحدة إنه مت 
جمع عينات بيئية من موقع عسكري حساس 
في إيران، مشيرا إلى إحراز »تقدم كبير« في 

التحقيق في أنشطة طهران في املاضي.
وتفتيش موقع بارشني العسكري جزء 
مهم من حتقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
بشأن ما إذا كانت إيران أجرت من قبل جتارب 
مرتبطة بتصنيع أسلحة نووية. ورفضت 
ايران السماح ملفتشي األمم املتحدة النوويني 

بزيارة موقع بارشني ملدة عشر سنوات.

فال »هذه هي أول مرة أسمع 
ذلك« في إشارة إلى ما عرف 

عن كلينتون من حتفظ.
وانضم إليهما بعد ذلك أحد 
مذيعي البرنامج وهو داريل 
هاموند الذي كان يؤدي دور 
الرئيس األميركي األس���بق 
بيل كلينتون والذي قال عند 
دخوله إلى احلانة بعد أن رأى 
هيالري ومكينون التي تلعب 

دورها معا »إنها تتوالد«!

هيالري كلينتون تسخر من نفسها 
في برنامج تلفزيوني

وبع���د املقط���ع التمثيلي 
عادت كلينتون إلى البرنامج 
لتقدمي ضيفة احللقة األولى 
من املوسم اجلديد من البرنامج 

املغنية مايلي سايروس.

نيويورك � رويترز: ظهرت 
هي���الري كلينت���ون إحدى 
املتنافس���ني للفوز بترشيح 
الدميوقراط���ي في  احل���زب 
انتخابات الرئاسة األميركية 
في البرنامج الكوميدي املسائي 
)ساترداي نايت اليف( أمس 
األول حيث شاركت في مقطع 
متثيلي مع املمثلة الكوميدية 

كيت مكينون.
ولعب���ت هي���الري دور 
عاملة احلانة فال التي تقدم 
املشروبات ملكينون التي تلعب 
دور هيالري وزيرة اخلارجية 
األميركية السابقة والسيناتور 

السابقة.
وتناولت كلينتون ومكينون 
في حديثهما سجل كلينتون 
الداع���م ل���زواج املثليني كما 
سخرت كلينتون من املرشح 
إذ  اجلمهوري دونالد ترامب 
حتدث���ت بصوت أجش وهي 

تشير ألحد تصريحاته.
وقالت مكين���ون لعاملة 
احلانة كلينتون »أنت يسهل 
احلديث معك بحق« وهو ما 
)أ.پ(ردت عليه كلينتون بشخصية  املرشحة هيالري كلينتون متحدثة في أحد املؤمترات االنتخابية  

خطة مبليارات 
الدوالرات متتد 

حتى 2025

الرئيس اليمني 
يعود من نيويورك 

إلى جدة


