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محامون ينتقدون السلطات االمريكية إليداعها مئات املهاجرين في السجون

البحرية االمريكية تتهم الصني بقرصنة معلومات بشأن
الحرب في أعماق البحار

ك � �ش���ف م� � �س � ��ؤول � ��ون أم ��ري� �ك� �ي ��ون
لصحيفة واش�ن�ط��ن ب��وس��ت ع��ن قيام
متسللني حكوميني صينيني باخرتاق
أجهزة كمبيوتر خاصة مبتعاقد مع
البحرية األم��ري�ك�ي��ة وس��رق��وا كمية
كبرية من البيانات احلساسة للغاية
عن احلرب يف أعماق البحار من بينها
خطط تتعلق بصاروخ مضاد للسفن
أس � ��رع م ��ن ال� �ص ��وت الس �ت �خ��دام��ه يف
الغواصات األمريكية.
وذك� ��ر امل��س ��ؤول ��ون ل�ل�ص�ح�ي�ف��ة يف
ت �ق��ري��ر ن �ش��رت��ه ي� ��وم ال �س �ب��ت ب �ش��أن
حتقيق جار ترأسه البحرية ويساعد
فيه مكتب التحقيقات االحت��ادي إن
هذا االخرتاق حدث يف يناير كانون
الثاني وفرباير شباط.
وق��ال��ت البحرية ردا على س��ؤال من
روي�ترز :وفقا للقواعد االحت��ادي��ة فإن
اإلج� ��راءات ال�س��اري��ة ُت�ل��زم الشركات
بإخطار احلكومة عندما يقع ح��ادث
إلكرتوني يكون له آث��ار سلبية فعلية
أو حمتملة على شبكاتها اليت تتضمن
معلومات غري سرية خاضعة للرقابة.
وم �ن��اق �ش��ة ت�ف�ص�ي�لات أخ� ��رى يف ه��ذا
الوقت سيكون أمرا غري مناسب.
وص� � ��رح م �ت �ح ��دث ب ��اس ��م ال �س �ف ��ارة
الصينية لرويرتز يف رسالة عرب الربيد
اإلل�ك�ترون��ي :إن ال�س�ف��ارة ليس لديها
علم ب��االخ�تراق امل��ذك��ور .وأض ��اف أن
احلكومة الصينية تؤيد بقوة األم��ن
اإلل �ك�ترون��ي وت �ع ��ارض ب �ش��دة وتكافح

ك ��ل أش �ك ��ال اهل �ج �م��ات اإلل�ك�ترون�ي��ة
طبقا للقانون.
يف س� � �ي � ��اق آخ � � ��ر ق � � ��ال حم� ��ام� ��ون
م �ت �خ �ص �ص ��ون يف ق� �ض ��اي ��ا اهل� �ج ��رة
وع��ام�ل��ون يف ال�س�ج��ون :إن ق ��رار إدارة
الرئيس األمريكي دونالد ترامب نقل
مئات املهاجرين احملتجزين إىل مخسة
س�ج��ون أمريكية ي�ع��رض احملتجزين
والعاملني يف السجون للخطر.

أفغانستان تنعم بالهدوء بعد إعالن طالبان وقف إطالق النار

صورة وخبر

رحبت السلطات األفغانية ي��وم أم��س السبت إع�لان حركة طالبان
األفغانية وقف إطالق النار ملدة ثالثة أيام مبناسبة عيد الفطر منتصف
الشهر اجل��اري ،بينما توقع خرباء احتمال استمرار هذا االتفاق لتنعم
أفغانستان على األغلب بأجواء من اهلدوء بعد أن أدماها الصراع املستمر
منذ عدة عقود بني احلكومة واحلركة االسالمية.
وقالت الرئاسة إنها تأمل أن تؤدي هذه اخلطوة إىل سالم دائم .ووصف
عمر زاخيلوال سفري أفغانستان لدى باكستان وصف بأنه خطوة مهمة
جتاه إمكانية إحالل السالم.
وأض��اف على تويرت :نأمل أن متتد متعة عدم إراق��ة الدماء األفغانية
خالل العيد حبيث يصبح بقية العام عيدا أفغانيا.
واخلطوة اليت أعلنتها طالبان األفغانية هي األوىل من نوعها وتأتي بعد
إعالن احلكومة يوم اخلميس عن وقف إلطالق النار.
وقالت احلركة إن وقف إط�لاق النار لن يشمل القوات األجنبية وإن
العمليات ضدها ستستمر .وأض��اف��ت أنها ستدافع عن نفسها ضد أي
هجوم .وتابعت يف بيان :ينبغي أال يتواجد أعضاء طالبان وسط احلشود
العامة خالل احتفاالت العيد ألن العدو قد يستهدفنا.
ومل يتضح متى سيبدأ وقف إطالق النار على وجه التحديد إذ ينبغي
استطالع رؤية اهلالل لكن الرزنامة يف أفغانستان تشري إىل يوم اجلمعة
املوافق  15يونيو حزيران على أنه آخر أيام شهر رمضان .وشنت طالبان
هجمات م��ن قبل خ�لال العيد .وق��ال دبلوماسي أوروب ��ي ل��روي�ترز :رمبا
ستوضع وحدة مقاتلي طالبان رهن االختبار خالل األيام الثالثة .إذا مل
تقبل الفصائل املختلفة بوقف إطالق النار فستتواصل اهلجمات.
وكان الرئيس أشرف عبد الغين قد أعلن وقفا غري مشروط إلطالق
النار مع طالبان ي��وم اخلميس وحتى  20يونيو حزيران لكنه استثنى
مجاعات متشددة أخرى مثل تنظيم الدولة اإلسالمية.
وجاء قرار عبد الغين بعد أن اجتمع رجال دين مسلمون وأصدروا فتوى
بتحريم التفجريات االنتحارية .وكان تنظيم الدولة اإلسالمية قد أعلن
املسؤولية عن هجوم خارج السرادق الذي عقد فيه اجتماع رجال الدين يف
كابول مما أسفر عن سقوط  14قتيال.
وأوص��ى رجال الدين أيضا بوقف إطالق النار مع طالبان اليت حتارب
إلعادة فرض تفسريها املتشدد للشريعة اإلسالمية بعد اإلطاحة بها من
احلكم عام  .2001وأخذ عبد الغين بالتوصية وقال إن وقف إطالق النار
سيستمر حتى  20يونيو حزيران.
وعرض عبد الغين يف فرباير شباط االعرتاف بطالبان بوصفها مجاعة
سياسية مشروعة يف إط��ار عملية سالم مقرتحة قال إنها قد ت��ؤدي إىل
حمادثات تنهي احلرب املستمرة منذ أكثر من  16عاما.
وأعلن الرئيس األمريكي دونالد ترامب يف أغسطس آب عن نهج عسكري
أكثر صرامة يف أفغانستان يتضمن تصعيدا يف الضربات اجلوية بهدف
إرغام طالبان على اجللوس إىل طاولة املفاوضات.

وأشاروا إىل أن العاملني يف السجون،
ال ��ذي ��ن اع � �ت� ��ادوا ع �ل��ى ال �ت �ع��ام��ل مع
جم ��رم�ي�ن م� ��دان �ي�ن ،رمب� ��ا ي �ف �ت �ق��رون
إىل ال �ت��دري��ب امل �ط �ل��وب للتعامل مع
امل �ه��اج��ري��ن احمل �ت �ج��زي��ن ال ��ذي ��ن رمب��ا
ي �ع �ج��زون ع ��ن احل �ص ��ول ع�ل��ى امل� ��وارد
ال�ق��ان��ون�ي��ة وال�ط�ب�ي��ة وال�ترمج��ة ال�تي
سيحتاجون إليها أث�ن��اء وج��وده��م يف
السجن.

وق � ��ال ع �م��ر ج � ��ودت م ��دي ��ر ب��رن��ام��ج
حقوق املهاجرين يف االحتاد األمريكي
للحريات املدنية :آخر شيء يتعني أن
تفعله احلكومة ه��و إي ��داع املهاجرين
ال �س �ج��ون .ب �ه��ذه ال�ط��ري�ق��ة مي�ك��ن أن
حتتجز املزيد من األشخاص الذين ال
يشكلون أي تهديد ألحد.
وذك � ��رت روي �ت��رز ي ��وم اخل �م �ي��س أن
إدارة إنفاذ قوانني اهلجرة واجلمارك

استراليا تشكل قوة لحماية االنتخابات
من القرصنة اإللكترونية
يف سابقة تعد األوىل من نوعها أعلنت احلكومة
االس�ترال �ي��ة ي ��وم ال�س�ب��ت ،ع��ن تشكيل ق ��وة مهام
أمنية للحماية من هجمات القرصنة اإللكرتونية
والتدخل يف االنتخابات يف ظل خماوف من تدخل
قوى خارجية يف الشؤون الداخلية وقبيل مخسة
انتخابات جترى الشهر املقبل.
وأعلنت متحدثة باسم وزارة الشؤون الداخلية
ل��روي�ترز ع�بر ال�بري��د االل �ك�ترون��ي :إن ق ��وة مهام
التكامل االلكرتوني سرتصد وستعاجل املخاطر
اليت تهدد عملية االنتخابات االسرتالية.
وأضافت :إنه إجراء وقائي يتعني أن يصبح عرفا
يف عصر يشهد مستويات متزايدة م��ن التدخل
والتشويش الناجتني عن القرصنة اإللكرتونية.
ومن املتوقع أن يعتمد اجتماع زعماء جمموعة
الدول السبع الصناعية الكربى إجراءات حلماية
االنتخابات من التدخل األجنيب وفقا ملا ورد يف
مسودة التزام بالقمة.
وت�ب��دو ه��ذه امل �س��ودة إش ��ارة ت�ك��اد ت�ك��ون صرحية
إىل مزاعم من الواليات املتحدة وحكومات بعض
دول االحت� ��اد األوروب� � ��ي ب �ش��أن ت��دخ��ل روس �ي��ا يف
انتخاباتهم .وتنفي موسكو هذه املزاعم.
ويأتي اإلعالن عن تشكيل قوة املهام االسرتالية
قبل أسابيع من مخسة انتخابات احتادية فرعية
ويف ظل خماوف يف اسرتاليا بشأن تدخل الصني
يف سياساتها.
وستكون االنتخابات الفرعية اختبارا لشعبية
رئيس الوزراء مالكوم ترنبول قبيل انتخابات عامة
جترى يف نهاية العام املقبل.
ومن املنتظر أن تتبنى اسرتاليا تشريعا يهدف
ملنع التدخل األجنيب بنهاية يوليو متوز .وقدمت
الصني شكوى رمسية بشأن إشارة ترنبول للتدخل
الصيين كذريعة لتفعيل التشريع اجلديد.
وت �ش��ارك وك� ��االت م�ت�ع��ددة منها وزارة املالية
والشؤون الداخلية يف قوة املهام اجلديدة.
وقالت املتحدثة باسم وزارة الشؤون الداخلية
إنها ستساعد مفوضية االنتخابات االسرتالية
باستشارات فنية وخربات.

األم��ري�ك�ي��ة أب��رم��ت ات�ف��اق��ا م��دت��ه 120
ي��وم��ا م��ع مكتب ال�س�ج��ون االحت ��ادي
وخ ��دم ��ة امل� ��ارش� ��ال األم��ري �ك �ي��ة ،وه��ي
وكالة إلنفاذ القانون ،لتسكني حنو
 1600ش�خ��ص يف ال �س �ج��ون ان�ت�ظ��ارا
جللسات تتعلق باهلجرة أو ترحيلهم.
ج ��اءت ه ��ذه اخل �ط��وة ب�ع��دم��ا نفدت
األم��اك��ن املتاحة إلي ��واء احملتجزين
ل � ��دى إدارة إن � �ف� ��اذ ق� ��وان �ي�ن اهل �ج ��رة
واجلمارك بعدما فرضت إدارة ترامب
سياسة ع��دم التهاون مع اهلجرة غري
ال �ش��رع �ي��ة .وت �ش �م��ل ال �س �ي��اس��ة فصل
النساء واألطفال املهاجرين ومقاضاة
كل عبور غري قانوني للحدود وجعل
امل��واف �ق��ة ع �ل��ى ط �ل��ب ال �ل �ج��وء أك�ث��ر
صعوبة.
وداف� ��ع م �س��ؤول��ون يف وزارة ال�ع��دل
وإدارة إنفاذ قوانني اهلجرة واجلمارك
عن هذا الرتتيب وقالوا إنه استخدم
من قبل.
وق� � ��ال م � �س� ��ؤول يف وزارة ال� �ع ��دل:
تستخدم إدارة إن�ف��اذ ق��وان�ين اهلجرة
واجل � �م� ��ارك ف �ض ��اء م �ك �ت��ب ال �س �ج��ون
االحتادي بشكل دوري .والتنسيق على
ه��ذا املستوى مثال آخ��ر على السبب
ال ��ذي ��ن ي �ت �ع�ين ع �ل��ى ال��ك ��وجن ��رس أن
يتحرك من أجله لتوفري موارد لإلدارة.
وق��ال��ت دان��ي بينيت املتحدثة باسم
إدارة إنفاذ قوانني اهلجرة واجلمارك
إن اإلدارة واث��ق ��ة م ��ن س�لام��ة وأم ��ن
احملتجزين يف هذه املواقع.

رئيس وزراء ماليزيا يدعو ملراجعة اتفاقية
الشراكة عبر احمليط الهادي

دعا رئيس وزراء ماليزيا مهاتري حممد إىل إجراء مراجعة التفاقية
الشراكة عرب احمليط اهلادي قائال إن البنود احلالية هلذه االتفاقية
تلحق ضررا باالقتصادات األصغر مثل ماليزيا.
ويف مقابلة مع صحيفة نيكي املالية اليومية اليابانية ُنشرت يوم
السبت ،قال مهاتري إنه جيب أن تأخذ هذه االتفاقية التجارية اليت تضم
اليابان وكندا يف اعتبارها مستوى تنمية الدول املختلفة.
وقال :البد من إعطاء االقتصادات الصغرية واألضعف فرصة حلماية
منتجاتها.
علينا مراجعة اتفاقية الشراكة عرب احمليط اهلادي .وستكون دعوة
مهاتري ملراجعة هذه االتفاقية ضربة لالتفاقية التجارية اليت تضم 11
دولة واليت مت االنتهاء منها بعد مفاوضات شاقة يف وقت سابق من العام
اجلاري عقب انسحاب الواليات املتحدة أحد املوقعني األصليني عليها.
وأص�ب��ح يطلق على االتفاقية اس��م االتفاقية الشاملة والتقدمية
للشراكة عرب احمليط اهلادي بعد انسحاب الواليات املتحدة وستؤدي
إىل خفض التعريفات اجلمركية يف دول متثل معا ما يزيد عن  13يف
املئة من االقتصاد العاملي .ومع وجود الواليات املتحدة كانت ستمثل
 40يف املئة من االقتصاد العاملي.
وتوىل مهاتري البالغ من العمر  92عاما رئاسة احلكومة يف ماليزيا
الشهر املاضي بعد فوز مفاجئ يف االنتخابات على جنيب عبدالرزاق
متعهدا بالقضاء على الفساد وخفض تكاليف املعيشة.
وشرع على الفور يف مراجعة عدة مشروعات واتفاقيات وقعتها حكومة
جنيب .وانسحب رئيس الوزراء من مشروع إلقامة قطار فائق السرعة
مع سنغافورة ويراجع خطا حمليا للسكك احلديدية تبنيه شركات
صينية بتكلفة تبلغ  14مليار دوالر.
م��ن جهتها ق��ال��ت ث�لاث��ة م �ص��ادر مطلعة إن احملققني األمريكيني
يسرعون وترية حترياتهم خبصوص صندوق الثروة السيادي املاليزي
(1إم.دي.ب � ��ي) ال��ذي أسسه رئيس ال ��وزراء السابق جنيب عبد ال��رزاق
ويتبادلون املزيد من األدلة مع السلطات املاليزية منذ خسارة جنيب يف
االنتخابات الشهر املاضي.
وحتقق ست دول على األق��ل من بينها ماليزيا وال��والي��ات املتحدة
وسويسرا يف اتهامات ب��أن جنيب وشركاء له استولوا على ج��زء من
مبلغ  4.5مليار دوالر يعتقد أنها سرقت من صندوق االستثمار التابع
للدولة.
واك �ت �س��ب ال�ت�ح�ق�ي��ق زمخ ��ا ب�ع��د خ �س ��ارة جن�ي��ب غ�ي�ر امل�ت��وق�ع��ة يف
االنتخابات اليت جرت يف التاسع من مايو أيار.
وينفي جنيب ارتكاب أي خمالفات فيما يتعلق مبزاعم الكسب غري
املشروع اخلاصة بصندوق (1إم.دي.بي).
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إيطاليا تستنجد بالناتو ملواجهة تدفق املهاجرين

قال وزير الداخلية اإليطالي ماتيو سالفيين يف وقت متأخر يوم اجلمعة :إن بالده تريد من حلف
مشال األطلسي املساعدة يف الدفاع عن سواحلها اجلنوبية يف مواجهة تدفق املهاجرين ،يف عالمة
على أن احلكومة اجلديدة ستتبنى نهجا أشد صرامة للسيطرة على اهلجرة.
وقال سالفيين زعيم حزب الرابطة اليميين املتطرف إنه ينبغي ملالطا عمل املزيد للمساعدة يف
التعامل مع طاليب اللجوء املفرتضني من أفريقيا وحذر منظمات حقوق اإلنسان اليت تعمل على
إنقاذ املهاجرين يف البحر من أنها ستخضع ملزيد من التدقيق.
وق��ال للصحفيني عقب اجتماع مع اثنني من سائقي احل��اف�لات يف مدينة كومو الشمالية
قاال إنهما تعرضا للضرب على يد أربعة من طاليب اللجوء هذا األسبوع بعدما طلبا منهم إبراز
تذاكرهم أنا مؤيد حللف مشال األطلسي ،لكننا نتعرض هلجوم .سنطلب من حلف األطلسي
الدفاع عنا .مثة كثري من املخاوف من عمليات تسلل إرهابية.
وأضاف سالفيين :إيطاليا تتعرض هلجوم من اجلنوب ،وليس الشرق ،مشريا إىل روسيا حمور
تركيز حلف األطلسي تقليديا.
ووصل أكثر من  600ألف مهاجر إىل إيطاليا حبرا من أفريقيا خالل السنوات اخلمس املاضية،
لكن األعداد تراجعت بشدة يف السنوات القليلة املاضية.
وتراجع ع��دد الوافدين اجل��دد بنسبة  85باملئة حتى اآلن ه��ذا العام بفضل اتفاقات أبرمتها
احلكومة السابقة ملنع املهاجرين من مغادرة سواحل ليبيا ،وهي نقطة انطالق رئيسية للباحثني
عن حياة أفضل يف أوروبا.
وتنسق إيطاليا مهام اإلنقاذ يف البحر املتوسط بينما تدير وكالة فرونتكس املعنية بأمن حدود
االحتاد األوروبي عملية ملكافحة التهريب على مسافة من الساحل اللييب.
وتلعب املنظمات اإلنسانية ،اليت تدير سفنا يف املنطقة ،دورا يزداد أهمية قبالة الساحل اللييب
إلنقاذ املهاجرين الذين عادة ما يسافرون يف قوارب متهالكة.
وتشري تقديرات األمم املتحدة إىل أن  500شخص على األقل غرقوا حتى اآلن يف  2018اثناء
حماولة عبور البحر املتوسط مقارنة مع حوالي  2853يف العام املاضي.
وقال سالفيين إن سفن املنظمات اإلنسانية تتصرف كسيارات األجرة ،مضيفا نعمل على جبهة
املنظمات غري احلكومية هذه .بعضها يؤدي عمال تطوعيا ،وبعضها يتاجر.
وعلقت بعض املنظمات اإلنسانية عملياتها يف البحر املتوسط العام املاضي متهمة حكومة يسار
الوسط السابقة بعرقلة عملياتها.
وقالت منظمة (سي ووتش) ،إحدى املنظمات القليلة اليت ال تزال تنشط قبالة ليبيا ،يوم اجلمعة
إن هناك ”نقصا ح��ادا“ يف سفن االنقاذ باملنطقة .وأضافت أن ه��ذا اضطرها للبقاء يف البحر
ثالثة أيام برفقة  232الجئا لعدم وجود منظمات أخرى على مقربة ملنع وقوع مزيد من احلوادث
للمهاجرين.

والبيت األبيض حائر في الهدية التي سيقدمها ترامب لكيم

الزعيم الكوري الشمالي يأمر بإطعام شعبه في
هدوء قبيل سفره الى سنغافورة

قبيل أن يتوجه ال �ي��وم األح ��د اىل سنغافورة
ل�ل�ت�ح�ض�ير ل�ل�ق�م��ة ال �ت�ي س�ت�ج�م�ع��ه ب��ال��رئ�ي��س
األم��ري �ك��ي دون ��ال ��د ت ��رام ��ب ،ق ��ام زع �ي��م ك��وري��ا
الشمالية كيم جونغ أون بزيارة مطعم جديد
للمأكوالت البحرية وإعطاء أوامر بإطعام شعبه
يف هدوء تام.
وذك� ��رت وك��ال��ة األن �ب ��اء امل��رك��زي��ة ال�ك��وري��ة
ال�ش�م��ال�ي��ة أن ك�ي��م ج��ون��غ أون ت�ف�ق��د املطعم

ستقدم للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون
يف قمته مع ترامب يوم الـ  12يونيو بسنغافورة.
ونقلت صحيفة « »Politicoاألمريكية عن
اخلبري يف الشؤون الكورية الشمالية يف جملس
العالقات اخلارجية األمريكي ،سكوت سنايدر،
قوله« :اختيار اهلدية املناسبة لكيم جونغ أون
يعد مهمة حساسة ،إذ ال ينبغي أن متثل اهلدية
مصدر إهانة له ،ويف الوقت ذاته ينبغي أال تظهر

اجل��دي��د رف�ق��ة قرينته س�ي��دة ال�ب�لاد األوىل ،لي
سول تشجو.
وأف��ادت وسائل اإلع�لام الكورية الشمالية بأن
سيد ال �ب�لاد ك��ان راض �ي��ا ع��ن املطعم اجل��دي��د،
وأشاد بشكل خاص بديكوراته.
ول �ف �ت��ت وك ��ال ��ة األن ��ب���اء امل ��رك ��زي ��ة ل �ك��وري��ا
ال�ش�م��ال�ي��ة إىل أن امل�ط�ع��م ج�ه��ز ب�ب�رك حتتوي
على أمساك حبرية وأخرى نهرية ،ومنحه زعيم
كوريا الشمالية اسم «مطعم تايدوجنانج بيونغ
يانغ للمأكوالت البحرية».
ال��وك��ال��ة أع�ل�ن��ت أن ك�ي��م أع �ط��ى تعليماته
بافتتاح املطعم ،ودعا إىل تنظيم عمله حبيث «ال
يشعر الرواد بأي قدر من اإلزعاج».
من جهته ذكر مسؤول أمريكي رفيع أن إدارة
ترامب «يف ح�يرة من أمرها» ح��ول اهلدية اليت

احرتاما مفرطا للقائد الكوري الشمالي».
وأشار سنايدر إىل أن اهلدية أيضا جيب أن «ال
تنتهك ن�ظ��ام ال�ع�ق��وب��ات ال ��ذي ف��رض��ه جملس
األمن الدولي على كوريا الشمالية».
أم��ا ع��ن اهل��دي��ة ال�تي ميكن أن يقدمها كيم
ل �ت�رام� ��ب ،ف� ��إن خ �ب��راء اجمل� �ل ��س ي �ت��وق �ع��ون أن
حي��ذو الزعيم الشمالي ح��ذو أسالفه يف اختيار
هداياهم ،ويهدي نظريه األمريكي جروا صغريا
أو «ف �ط��ر ع��ش ال��غ ��راب» ال ��ذي ينمو ب�ك�ث��رة يف
ك��وري��ا الشمالية .وي�ترق��ب ال�ع��امل يف ي��وم 12
يونيو اجلاري قمة تارخيية بني الرئيس األمريكي
والزعيم الكوري الشمالي ،وستبدأ القمة يف متام
الساعة  9:00بالتوقيت احمللي ( 01:00بتوقيت
غرينتش) يف فندق كابيال جبزيرة سنتوسا يف
سنغافورة ،حسبما أفاد البيت األبيض.

بركان هاواي يح ّول احمليط إلى يابسة

بريطانيا تحوز على لقب عاصمة الكوكايني األوروبية

التظاهرات املعارضة للحكومة تشل نيكاراغوا

رئيس باكستان السابق ينوي املشاركة في االنتخابات

كونت محم الالفا املنبعثة من بركان كيالويا يف ه��اواي ،أرضا جديدة داخل
احمليط اهلادي مبساحة حنو ميل مربع (حنو  1.6كيلومرت) ،حسبما أظهرت صور
التقطت آلثار الكارثة املدمرة يوم أمس السبت .ومألت احلمم خليج «كابوهو»،
لتحوله إىل يابسة ،ج ��راء ال�برك��ان ال ��ذي ال ي�ع��رف العلماء متى سيخمد أو
سيتوقف عن إخراج الالفا ،حسبما أعلن مسؤولون أمريكيون .وبدأ انبعاث احلمم
شهر مايو املاضي يف جزيرة بيغ أيالند ،يف أسوأ ثورة لربكان كيالويا يف التاريخ
احلديث ،وأدى ذلك إىل تدمري مئات املنازل وتدمري مساحات خضراء شاسعة.

كشفت دراسة نشرها مركز مراقبة اإلدمان واملخدرات األوروبي يوم أمس السبت،
أن انتشار خمدرات الكوكايني يف بريطانيا ،يفوق أي دولة أخرى ،مما جيعلها
«عاصمة الكوكايني األوروبية» .ونشر املركز مؤخرا تقريرا شامال عن انتشار
املخدرات يف أوروبا ،وفقا لصحيفة «ديلي ميل» .وأفاد التقرير بأن بريطانيا تشهد
النسبة األعلى من املدمنني على الكوكايني ،كما تشهد أعلى نسبة وفاة بسبب
اجلرعات الزائدة من املخدرات .وقال التقرير إن  4باملئة ممن ترتاوح أعمارهم بني
 16و 34عاما تعاطوا الكوكايني العام املاضي ،فيما دخن  11.5باملئة احلشيش.

حت��ذر األوس ��اط االقتصادية يف نيكاراغوا من أن حصار العاصمة ماناجوا
وإقدام املتظاهرين املعارضني للحكومة على قطع عدد كبري من الطرق ،قد
يؤدي إىل توقف اقتصاد البالد الضعيف أصال .وقالت زعيمة تكتل الفالحني
فرانشيسكا رامرييز «لن نتخلى أبدا عن احلواجز حتى لو اضطررنا إىل املوت
من الربد واجلوع حتت املطر على هذه الطرق» .وتذكر هذه املرأة البالغة من
العمر  41عاما والقاسية املالمح ،بأن عمليات قطع الطرق قد تزايدت وباتت
تطال  %70من حماور الطرق يف عشر من دوائر البالد السبع عشرة.

أعلن رئيس باكستان األسبق برويز مشرف عزمه الرتشح يف االنتخابات العامة
املقرر إجراؤها يف  25من يوليو املقبل .وذكرت قناة «فوكس نيوز» اإلخبارية
األمريكية يوم السبت ،أن حزب مشرف أعلن اليوم أنه سيشارك يف التصويت من
بلدة «شيرتال» الواقعة مشالي البالد .وتأتي اخلطوة بعد أن مسحت احملكمة
العليا يف باكستان بعودة مشرف بشكل مشروط من دبي حيث يعيش يف منفاه
االختياري لتجنب االعتقال يف تهم جنائية .وكان مشرف قد توىل مقاليد
السلطة يف عام  1999بعد اإلطاحة حبكومة رئيس الوزراء السابق نواز شريف.

