اليمن :وقف منح تأشيرات الدخول في المطارات
اليمن
قررت السلطات اليمنية التوقف عن منح تأشيرات الدخول إلى البلد في مطاراتها الدولية
.البالغ عددها ستة
و هذا القرارا يهدف إلى منع تسلل اإلرهابيين.وسيشمل القرار ،بالدرجة األولى ،السياح
الغربيين من الواليات المتحدة وكندا وأوروبا الذين كانوا يحصلون على تأشيرة الدخول من
.المطارات
ويبدو أن تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية ،قد تولى تدريب المواطن النيجيري ،عمر
.فاروق ،الذي اتهم بمحاولة تفجير طائرة مدنية أمريكية الشهر الماضي
وقد تصاعدت الضغوط على اليمن حتى يتعقب تنظيم القاعدة منذ المحاولة الفاشلة
.للخامس والعشرين من شهر ديسمبر الماضي
ونقلت صحيفة رسمية يمنية أن منح التأشيرات لألجانب لن يتم بعد اآلن إال عبر السفارات
اليمنية في الخارج وبعد العودة إلى الجهات األمنية المسؤولة للتحقق من هويات المسافرين
.وبما يضمن منع تسلل أي عناصر مشتبهة باإلرهاب
هزة تثير الذعر وإغاثة هايتي مستمرة
أثارت هزة قوية ضربت هايتي بعد مرور أكثر من أسبوع على زلزالها المدمر ،ذعر السكان
والناجين دون التسبب في دمار جديد أو ضحايا .ودفعت الهزة الجديدة وكاالت اإلغاثة إلى
تسريع مساعداتهم لمئات آالف الجوعى والمشردين في شوارع هذه الدولة الفقيرة الواقعة
في الكاريبي.
وأجبرت الهزة األرضية األخيرة التي بلغت قوتها  5.9درجات على مقياس ريختر وضربت هايتي
فجر األربعاء ،السكان على الفرار من المباني وبعيدا عن الجدارن في العاصمة المدمرة بور
.أوبرانس خوفا من تكرار زلزال بلغت شدته سبع درجات وأودى بحياة عشرات اآلالف
وينام سكان بور أوبرانس البائسون والجوعى في الشوارع أو في خيام منذ الزلزال الذي وقع
يوم  12يناير الجاري إما بسبب دمار منازلهم أو خوفا من توابع الزلزال.
ورغم وصول بعض المساعدات إلى ضحايا الزلزال ،ما زال مئات اآلالف منهم يعانون نقصا
حادا في االحتياجات بسبب غياب التنسيق وسوء تنظيم عمليات اإلغاثة الدولية وغياب
.مؤسسات الدولة
الجمهوريون ينتزعون مقعد كينيدي

قبل يوم واحد فقط من احتفاله بمرور عام علي توليه السلطة تلقي الرئيس االمريكي باراك
أوباما ضربة سياسية موجعة امس في والية ماساشوسيتس احد المعاقل التقليدية
للديمقراطيين حيث انتزع الجمهوريون مقعد مجلس الشيوخ الذي خلي بوفاة النائب
الديمقراطي المخضرم السيناتور ادوارد كيندي والذي ظل يحتفظ به نحو 47عاما حتي وفاته
في اغسطس الماضي
واسفرت نتائج االنتخابات التي جرت امس عن فوز الجمهوري سكوت براون الذي فاز على
منافسته الديمقراطية مارثا كوكلي رغم مشاركة أوباما بنفسه في حملتها االنتخابية يوم االحد
.الماضي
ووصفت الصحف النتيجة بأنها استفتاء شعبي جديد علي سياسات أوباما وادا ئه خالل العام
االول من حكمه
وبهذه النتيجة يبلغ عدد االعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ 41عضوا من 100عضوا وهو
.مايعني وفقا لقوانين المجلس ان الحزب الجمهوري يستطيغ اآلن عرقلة أي مشروع قانوني

مصر تفوز على بنين بهدفين دون مقابل
فاز المنتخب المصري بهدفين نظيفين على منتخب بنين في الجولة الثالثة االخيرة من
.منافسات المجموعة الثالثة مؤكدا جدارته بالمنافسه على بطولة كأس االمم االفريقية
احرز الهدف االول الالعب احمد المحمدي بعد ان تمكن من الوصول الى شبكة حارس
مرمى بنين ليحرز الهدف االول للفراعنة في الدقيقة الثامنة وفي الدقيقة  24احرز عماد
.متعب الهدف الثاني للفريق المصر
وهذا هو الفوز الثالث على التوالي للمنتخب المصري في البطولة االفريقية ،بعد فوزه االول
على نيجيريا  1-3والثاني على موزامبيق -2صفر
وتمكن حارس مرمي بنين يوان ديجدونو من انقاذ مرماه من العديد من الكرات في الشوط
الثاني منقذا فريقه من هزيمة قاسية
ولم يتمكن فريق بنين رغم عزمه على الفوز من الصمود امام الفريق المصري الذي بدا
.متجانسا ومدافعا عن اللقب الذي حمله من قبل مرات عديدة

كرافت تحسن عرضا لشراء كادبوري
سن عرضا أوليا
قالت صحف بريطانية اليوم األحد إن عمالق األغذية األميركي كرافت سيح ّ
يقارب  17مليار دوالر لشراء على شركة كادبوري البريطانية المتخصصة في صناعة
.الشوكالتة بعدما دخلت شركة أميركية أخرى على خط المنافسة
وفي وقت سابق عرضت الشركة األميركية  16.9مليار دوالر للفوز بالصفقة ,وهي مستعدة
اآلن لرفع قيمة ذلك العرض .وقالت صحيفة صنداي تايمز البريطانية إن كرافت ستعرض غدا
)االثنين زيادة قيمة سهم كادبوري إلى ما ال يقل عن  0.82جنيه إسترليني ) 1.33دوالر
وأضافت أنها ستعرض أيضا سيولة نقدية أكبر لضمان تأييد أكبر عدد ممكن من المساهمين
في الشركة البريطانية للصفقة المحتملة .من جهتها ذكرت صحيفة أوبزيرفر أن كرافت تدرس
عرض مليار جنيه إسترليني ) 1.62مليار دوالر( إضافي إلنجاز الصفقة الضخمة
وكانت كادبوري قد رفضت العرض الذي تقدمت به كرافت العام الماضي ,وأبدت استخفافا
.به
وكانت تقارير إعالمية قد ذكرت في وقت سابق أن شركة هيرشي األميركية المصنعة
للشوكالتة تتأهب للتقدم بعرض مواز لالستحواذ على الشركة البريطانية
وذكرت يومية وول ستريت جورنال األميركية الجمعة أن هيرشي ستعرض ما ال يقل عن
 17.9مليار دوالر أي بزيادة مليار دوالر عن العرض األولي لكرافت التي يبدو أن التقارير عن
دخول هيرشي ساحة المنافسة دفعتها إلى تحسين عرضها

