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وواشنطن تلقي باللوم على موسكو في مشاكلها الداخلية

شويغو ّ
يحذر أملانيا من التحدث مع روسيا بلغة القوة

شويغو (ميني الصورة) نصح األملان بسؤال أجدادهم عما حدث عندما تعاملوا مع بالده بالقوة
ح � ّذر وزي��ر ال��دف��اع ال��روس��ي سريغي شويغو
يوم األحد ،أملانيا من التحدث مع بالده بلغة
ال �ق��وة ،ق��ائ�لا »:ال تتحدثوا م��ع روس�ي��ا بلغة
القوة ،أدعوكم لـ تذكر التاريخ».
ونقلت وك��ال��ة أن�ب��اء سبوتنيك الروسية
ع��ن شويغو ق��ول��ه  -تعقيبا على تصرحيات
وزي��رة الدفاع األملانية أورس��وال فون دير الين
عن ضرورة اتباع إجراءات قاسية يف العالقات
م��ع روس�ي��ا « -إن موسكو ل��ن تقبل ب��أي حال
احلديث معها من منطق القوة» ،مضيفا «بعد
كل ما فعلته أملانيا يف بلدنا ،أعتقد أن عليها
أن تصمت ملدة  200عام قادمة ،وال ينبغي هلا
أن تتحدث» ،مذكرا بالنتائج اليت أدت إليها
مثل هذه التصرحيات يف املاضي.
ونصح شويغو األملان بسؤال أجدادهم عما
ح��دث عندما تعاملوا مع روسيا من منطلق
القوة ،قائال« :رمبا يستطيعوا أن حيكوا لكم».
مشريا إىل أن روسيا كعادتها منفتحة على
ال �ع��امل ول�ك��ن على م�ب��دأ االح �ت�رام وامل �س��اواة
والتعاون املتبادل.
م ��ن ج��ان��ب آخ ��ر ص ��رح ع �ض��و ال�ك��ون�غ��رس
األمريكي عن والية فريجينيا ،توماس غاريت،

أن روسيا ب��رأي مكتب التحقيقات الفدرالية
م�ت��ورط��ة ب��االح�ت�ج��اج��ات اجل�م��اه�يري��ة ال�تي
ش�ه��دت�ه��ا م��دي �ن��ة ش��ارل��وت�س�ف�ي��ل األم��ري�ك�ي��ة
العام املاضي.
وق ��ال غ��اري��ت يف حديثه لقناة «»CNN
األمريكية« :منذ حنو شهرين حضرت مؤمترا
مغلقا حول الوضع يف مدينة شارلوتسفيل..
وس� ��أل� ��ت ه � �ن� ��اك ،ف �ي �م��ا إذا ك ��ان ��ت إث � ��ارة
االح�ت�ج��اج��ات مرتبطة بالتدخل ال��روس��ي..
وقالوا لي إنها مرتبطة به».
وأض ��اف أن مكتب التحقيقات الفدرالية
األمريكي يرى أن هدف االضطرابات هو إثارة
ال�ع��داء ب�ين املواطنني األمريكيني وتقويض
الثقة بالقيم الدميقراطية.
وت ��اب ��ع« :م ��ا خي�ي�ف�ني أك��ث ��ر ،وأن� ��ا عضو
يف جل �ن��ة األم � ��ن ال� �ق ��وم ��ي ،ه ��و أن� ��ه جي��ري
ه�ن��اك حت��ري��ض األم��ري�ك�ي�ين ...حن��ن مجيعا
إخ ��وة وأخ� ��وات أم��ري�ك�ي��ون ب�غ��ض ال�ن�ظ��ر عن
أدياننا وأعراقنا ،وجيب أن نرتكز على ذلك
بالضبط».
وت��أت��ي ه��ذه ال�ت�ص��رحي��ات يف ي��وم ن��زل فيه
امل �ئ ��ات م ��ن ال �ط�ل�اب وال �ن �ش �ط��اء ال�ي�س��اري�ين

تراجع الهجمات العنصرية على
الالجئني في أملانيا
تراجع عدد اهلجمات على الالجئني ونزهلم يف أملانيا بشكل
كبري يف النصف األول من العام احلالي  ،2018حسب وزارة
الداخلية االحت��ادي��ة .ويف التفاصيل ذك��رت ال ��وزارة أن عدد
اهلجمات على الالجئني بلغ حتى نهاية حزيران /يونيو املاضي
 627وعلى مراكز إيوائهم  77هجوما .ويف مجيع االعتداءات
ُجرح  120شخصاً .وقد وردت األرقام السابقة يف جواب للوزارة
على طلب إحاطة تقدمت به كتلة ح��زب اليسار يف الربملان
االحتادي (بوندستاغ) ،حسب ما نقلت صحف جمموعة فونكه
اإلعالمية األملانية أمس األحد ( 12آب /أغسطس).
ويذكر أن عدد االع�ت��داءات على الالجئني وامل��آوي بلغ يف
 2017ما جمموعه  2200اعتداء .ويف العام  2016وصل الرقم
إىل  3500اع�ت��داء .ومشلت اجلرائم حبق الالجئني التسبب
جب��راح خطرية وإض ��رام النار والتحريض واإله��ان��ة واإلض ��رار
باملمتلكات وخرق قانون محل السالح ،وغريها من التجاوزات
واجل�ن��ح واجل��رائ��م .وق��د أرج ��ع ح��زب اليسار االع �ت ��داءات إىل
الشحن السياسي ضد الالجئني ملقياً بالالئمة على حزب
البديل من أج��ل أملانيا وح��زب االحت ��اد املسيحي االجتماعي
(البافاري) .ويف هذا الصدد قالت اخلبرية بالشؤون الداخلية
يف احلزب أوىل يلبكي إن «التحريض اليومي على الالجئني»
له نتائج ملموسة ،حمذرة وزير الداخلية واحلزب البافاري من
النتائج الوخيمة لـ «املقاربة السلبية أحادية اجلانب» لقضية
اهلجرة واللجوء على املهاجرين والالجئني.

إىل ش� � ��وارع م��دي �ن��ة ش��ارل��وت �س �ف �ي��ل إح �ي��اء
ل � ��ذك � ��رى م� � � ��رور ع� � ��ام واح� � � ��د ع� �ل ��ى ق��ي ��ام
جت �م��ع ل�ل�ق��وم�ي�ين ال �ب �ي��ض ب ��االع �ت ��داء على
م �ظ��اه��رة م�ن��اه�ض��ة ل�ع�ن�ص��ري��ة ال �ش��رط��ة يف
تلك املدينة.
وه� �ت ��ف امل� �ت� �ظ ��اه ��رون ب� �ش� �ع ��ارات ت�ن�ت�ق��د
الشرطة وجامعة فرغينيا مبا يسلط الضوء
على استمرار االستياء بعد ع��ام كامل من
أح��داث وقعت بسبب مسرية نظمها النازيون
اجل � ��دد ع�ب�ر ح� ��رم اجل ��ام �ع ��ة وه� ��م ي�ه�ت�ف��ون
بشعارات معادية للسامية ويضربون حمتجني
مناهضني هلم.
وان � ��دل� � �ع � ��ت االض � � �ط� � ��راب� � ��ات يف م ��دي �ن ��ة
ش��ارل��وت�س�ف�ي��ل يف  12أغ�س�ط��س ع ��ام 2017
ب�س�ب��ب ق� ��رار ال�س�ل�ط��ات ح ��ول ن�ق��ل التمثال
التذكاري للجنرال العنصري روبرت إيدوارد
ل��ي ال ��ذي ك��ان ي�ق��ود اجل�ي��ش الكونفدرالي
يف والي� ��ة ف�يرج�ي�ن�ي��ا .وحت��ول��ت ال�ت�ظ��اه��رات
اجل �م��اه�يري��ة إىل اش �ت �ب��اك��ات ع�ن�ي�ف��ة بني
اليساريني واملتطرفني اليمينيني ،مما أسفر
ع ��ن م�ق�ت��ل  3أش� �خ ��اص ،ب�س�ن�ه��م ش��رط �ي��ان،
وإصابة  19آخرين.

ويسمح للـ إف بي آي باملساعدة في التحقيق

مادورو يتهم رئيس كولومبيا السابق بالتخطيط الغتياله
قال رئيس فنزويال ،نيكوالس مادورو ،إن رئيس كولومبيا السابق ،خوان مانويل
سانتوس« ،هو الذي أصدر أمرا بالتخطيط لعمل إرهابي من أجل اغتياله».
ونقلت قناة « »VTVعن مادورو أن هذا األمر تلقاه زعيم املعارضة الفنزويلية
خوليو بورخيس .ويرى م��ادورو أن بورخيس كان وأح��دا من الذين «أطلقوا آلية
تنفيذ االغتيال» .من جهته وصف بورخيس املقيم يف كولومبيا يف وقت سابق
حماولة اغتيال م��ادور بـ»املهزلة» ،مضيفا أن احل��ادث كان مسرحية أري��د بها أن
تصبح حجة ملالحقة وقمع معارضي الرئيس الفنزويلي احلالي.
ووقعت حماولة اغتيال نيكوالس م ��ادورو باستخدام ط��ائ��رات مسرية مفخخة
يف ال�ـ 5من الشهر اجل��اري أثناء خطابه أم��ام اجلمهور يف العاصمة كاراكاس.
وتوعد منظمو اهلجوم ،وهم أعضاء يف مجاعة متمردة يطلق عليها اسم «جنود
الفراتيليس» ،بتكرار حماولة اغتيال مادورو.
يشار إىل أن زعيم كولومبيا السابق ،خوان مانويل سانتوس ،منح عام 2016
جائزة نوبل للسالم لـ «جلهوده يف وق��ف احل��رب األهلية يف ب�لاده» ال�تي استمرت
ألكثر من  50عاما .كما واف��ق م��ادورو على السماح لعمالء مكتب التحقيقات
الفيدراىل (إف بي آي) األمريكي باجمليء إىل فنزويال للمساعدة يف التحقيقات
بشأن حماولة اغتياله ولكن بشروط .وقال م��ادورو  -حسبما ذكرت قناة (فرانس
 )24الناطقة باللغة االجنليزية يوم األحد ،إنه سيوافق على جميء عمالء (اإلف بي
آي) إىل بالده ،حال أكد املسؤولون األمريكيون أن (إف بي آي) سيحقق يف الصالت
املوجودة يف والية فلوريدا األمريكية خبطة االغتيال.
ويرى م��ادورو أن خاليا إرهابية موجودة بوالية فلوريدا األمريكية اليت يقطنها
ق�ط��اع كبري م��ن املهاجرين الفنزويليني ،ي�ق��وده��ا رج��ل ي��دع��ى «ع�ث�م��ان دل�غ��ادو
تابوسكي» الذي يقول مادورو أنه العقل املدبر خلطة االغتيال.
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الجحيم األمريكي» يستعر ..والحرائق تلتهم  1.6مليون فدان

احتجاجات عارمة مناهضة للشرطة في تشارلوتسفيل األمريكية
ن��زل امل�ئ��ات م��ن ال�ط�لاب والنشطاء اليساريني إىل ش ��وارع مدينة
تشارلوتسفيل يف والية فرجينيا األمريكية يوم األحد إلحياء ذكرى
م ��رور ع��ام على جتمع للقوميني البيض فيما حت��ول إىل مظاهرة
مناهضة للشرطة إىل حد كبري.
وهتف املتظاهرون بشعارات تنتقد الشرطة وجامعة فرجينيا مبا
يسلط الضوء على استمرار االستياء بعد ع��ام كامل من أح��داث
وقعت بسبب مسرية نظمها النازيون اجلدد عرب حرم اجلامعة وهم
يهتفون بشعارات معادية للسامية ويضربون حمتجني مناهضني هلم.
وقال العديد من الطالب إنهم غاضبون من أن استجابة الشرطة هذا
العام كانت أكرب كثريا مما حدث السنة املاضية اليت محل فيها
القوميون البيض مشاعل ومروا دون أن تستوقفهم الشرطة تقريبا.
ويف مرحلة من املراحل يف االحتجاجات اليت نظمت يوم السبت
شكل العشرات من ضباط الشرطة املرتدين لزي مكافحة الشغب صفا
قرب التجمع مما دفع العديد من املتظاهرين إىل الصياح يف وجوههم
قائلني ملاذا ترتدون زي مكافحة الشغب؟ ال نرى أي شغب هنا.
وانتهت املسرية دون وقوع اشتباكات إذ حث منظموها احلشود على
االبتعاد والتوجه خارج حرم اجلامعة .وقاد أفراد الشرطة الذين بدا
أنهم يتجنبون املواجهات دراجات قبل املسرية لوقف حركة املرور هلا.
وكانت مسرية يوم السبت أوضح تعبري يف تشارلوتسفيل عن يوم
من األمل واحل��زن والغضب بعد عام من مسرية وح��دوا اليمني اليت
تسببت يف حساسيات عنصرية وعنف يف شوارع املدينة.
ويعتزم منظمو مسرية اليمني العام املاضي تكرارها ي��وم األحد
يف واشنطن إذ مل يتمكن من احلصول على تصريح لتنظيمها يف

والحركة املسلحة تبحث األمن في أوزبكستان
أف ��ادت ق�ن��اة « »1TVاألفغانية ب��أن 103
أشخاص على األقل قتلوا وأصيب  133آخرون
جب� ��روج ج� ��راء االش �ت �ب��اك��ات امل �س �ت �م��رة بني
مسلحي حركة طالبان والقوات احلكومة يف
ضواحي مدينة غزني.
ونقلت القناة عن ممثل اإلدارة الطبية أن
القتلى ه��م  90م��ن أف ��راد ق ��وات األم ��ن و13
م��دن�ي��ا ،مضيفة أن املسلحني أي�ض��ا تكبدوا
خسائر بشرية كبرية جراء االشتباكات.
ونقلت ق�ن��اة « »TOLO Newsاجلمعة
املاضية عن مصادر حملية بأن حركة طالبان
بدأت مبهامجة مدينة غزني وسط أفغانستان.
وجاء يف بيان صدر عن احلركة أن وحداتها
حت ��اول دخ ��ول امل��دي�ن��ة م��ن ع ��دة االجت��اه��ات.
وقررت السلطات وقف حركة املرور يف الطريق
السريع بني كابل وغزني بسبب االشتباكات.
من جهته ق��ال رئيس شرطة مدينة غزني
ف��ري��د أمح ��د م�ش�ع��ل إن ال� �ق ��وات احل�ك��وم�ي��ة
تسيطر على املدينة ،مضيفا أن املسلحني مل
يدخلوا املدينة وأن األعمال القتالية ال تزال
مستمرة يف ضواحيها.
م��ن جانبه ق��ال املكتب السياسي حلركة
ط��ال �ب��ان األف �غ��ان �ي��ة :إن وف� ��دا م��ن احل��رك��ة
ال�ت�ق��ى م��ع م�س��ؤول�ين م��ن أوزب�ك�س�ت��ان خ�لال
زيارة استمرت مخسة أيام هلذا البلد األسبوع
املاضي لبحث قضايا من بينها النقل وخطوط

تشارلوتسفيل .وتوقف بعض املشاركني يف مسرية يوم السبت للتعبري
عن احرتامهم عند زاوية قتلت فيها امرأة عندما قاد رجل من أوهايو
سيارته جت��اه حشد م��ن احملتجني املناهضني مل�س�يرة اليمني العام
املاضي.
من جانبها أعلنت السلطات األمريكية أن حرائق ضخمة جديدة
ان��دل�ع��ت يف ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ،مم��ا أدى إىل ارت �ف��اع ع ��دد احل��رائ��ق
الضخمة املشتعلة بالفعل عرب البالد إىل أكثر من  ،100مع توقع
ان��دالع مزيد من احل��رائ��ق يف مطلع األس�ب��وع بسبب صواعق الربق
ال�تي تضرب األراض��ي اجلافة .وأعلن املركز الوطين للتنسيق بني
الوكاالت إن أكثر من  30ألف فرد ،من بينهم رجال إطفاء من كل
أحناء الواليات املتحدة ،وحنو  140من أسرتاليا ونيوزيلندا يكافحون
هذه احلرائق ،اليت أتت على أكثر من  1.6مليون فدان.
وق��ال جريميي ج��رام��ز ،كبري خ�براء األرص ��اد اجل��وي��ة يف مركز
التنبؤ بالعواصف يف اهليئة الوطنية لألرصاد اجلوية يف أوكالهوما
يف مقابلة ي��وم السبت «نتوقع ح��دوث مزيد من احل��رائ��ق اجلديدة
اليوم».
وأض ��اف أن م��ن املتوقع أن تشهد أم��اك��ن مبنطقة جبال روك��ي
عواصف رعدية جافة تؤدي إىل صواعق برق دون أمطار تذكر ،يف حني
أن مشال غربي الواليات املتحدة يواجه أوضاعا مناخية خطرية فيما
يتعلق باحلرائق ،تشمل الرياح القوية واخنفاض الرطوبة النسبية.
وق��ال املركز الوطين للتنسيق بني الوكاالت إن رج��ال اإلطفاء
واجهوا يوما آخ��ر من درج��ات احل��رارة املرتفعة ج��دا وال��ري��اح القوية
يوم السبت.

 100قتيل خالل يومني باقتحام طالبان ملدينة غزني

الكهرباء والسالم يف أفغانستان.
وق��ال حممد سهيل شاهني املتحدث باسم
امل�ك�ت��ب ال�س�ي��اس��ي ل�ط��ال�ب��ان ي ��وم ال�س�ب��ت إن
ممثلي طالبان اجتمعوا مع وزي��ر اخلارجية
األوزبكستاني عبد العزيز كاملوف واملمثل
اخل��اص ألفغانستان عصمت اهلل ارجاشيف
خالل الزيارة اليت جرت من  6إىل  10أغسطس
آب .وأض��اف أنهم ناقشوا املشروعات القومية
احلالية واملقبلة مثل توفري األم��ن خلطوط
السكك احلديدية والكهرباء .وج��رى أيضا
ت�ب��ادل اآلراء م��ع مسؤولي أوزب�ك�س�ت��ان بشأن
انسحاب ال�ق��وات األجنبية وكيفية حتقيق
السالم يف أفغانستان.
وصدر البيان بينما يشتبك مقاتلو طالبان
مع قوات احلكومة للسيطرة على مدينة غزني
بوسط البالد مما يبعث مبزيد من اإلش��ارات
املختلطة منذ وق��ف إلط�لاق النار مل��دة ثالثة
أيام مل يكن متوقعا يف عطلة عيد الفطر يف
يونيو حزيران.
وال�ت�ق��ى مم�ث�ل��ون ل�ط��ال�ب��ان م��ع مسؤولني
أمريكيني لبحث إطار حملادثات سالم حمتملة
فيما تنظر احلكومة املدعومة من الغرب يف
إمكانية وق��ف إط�لاق ال�ن��ار م��رة أخ��رى خالل
عطلة عيد األضحى.
لكن يف الوقت ذاته تواصل القتال املستعر
يف أرج ��اء خمتلفة م��ن أفغانستان مم��ا أوق��ع

عددا كبريا من القتلى واجلرحى يف صفوف
اجل �ن��ود وق� ��وات ال �ش��رط��ة ،األم ��ر ال ��ذي يهدد
أمن االنتخابات الربملانية املقررة يف أكتوبر
تشرين األول.
*اس �ت �ب �ع ��اد م��رش �ح�ين م ��ن االن �ت �خ��اب��ات
الربملانية يف أفغانستان
ويف ال��داخ��ل األف �غ��ان��ي ق ��ال م �س��ؤول��ون إن
مفوضية االن�ت�خ��اب��ات األف�غ��ان�ي��ة استبعدت
 35م��رش �ح��ا م ��ن ال �ت �ن��اف��س يف االن �ت �خ��اب��ات
الربملانية املقبلة يف خطوة تعترب أول حماولة
جادة لقطع أي صلة تربط بني نواب الربملان
واجلماعات املسلحة.
وأص��درت اللجنة املستقلة املعنية بالنظر
يف الشكاوى االنتخابية بيانا يتضمن أمساء
املرشحني املستبعدين وبينهم نواب يف الربملان
احلالي بعد أن قالت إن هلم ص�لات مباشرة
جبماعات مسلحة حمظورة .وق��دم أغلب من
وردت أمساؤهم يف البيان طعونا قانونية ضد
هذه اخلطوة.
وتعترب االنتخابات اليت ستجرى يف أكتوبر
تشرين األول ،بعد الكثري من التأخري ،اختبارا
مهما للدميقراطية يف البالد اليت تشهد حربا
منذ أرب �ع��ة ع �ق��ود .وت��أت��ي تلك االنتخابات
وسط تزايد هجمات طالبان ومسلحي تنظيم
ال��دول��ة اإلسالمية ال��ذي��ن ه ��ددوا باستهداف
العملية االنتخابية.

 10جرحى بإطالق نار في مانشستر ببريطانيا
أعلنت الشرطة الربيطانية ،أن عشرة أشخاص ج��رى نقلهم إىل
املستشفى ،األحد ،جراء إطالق للنار يف مدينة مانشسرت خالل ساعات
الصباح املبكرة ،لكن املصابني ليسوا يف حالة حرجة.
وانتقل ع��دد م��ن عناصر الشرطة بعضهم مسلحون ص��وب ش��ارع
كلريمونت يف املدينة ،حوالي الساعة الثانية والنصف صباحا.
ووصفت الشرطة إطالق النار بـ»اهلجوم اخلطري» ،لكنها أوضحت أن
اجلروح ال تشكل خطرا على حياة املصابني.
ومل تشر سلطات املدينة ،إىل دوافع إطالق النار كما مل توضح هوية
منفذيه ،وكان عدد من األشخاص يف املكان حلضور مهرجان كارييب
انتهى قبل عدة ساعات.
وذك� ��رت ال�ش��رط��ة أن «ال �ع��دي��د م��ن األش �خ��اص ال��ذي��ن ن�ق�ل��وا من
املستشفى خيضعون حاليا للعالج من جراء تعرضهم إلصابات .لكن
حلسن احل��ظ ،ال يبدو أن هناك أي خطر على حياة معظمهم حتى
اآلن”.
وأضافت أنها ال تزال «حتاول حتديد موقع احلادثة بالضبط واجلهة
املسؤولة عن اهلجوم” .وسيتم نشر املزيد من عناصر الشرطة يف املنطقة
اعتبارا من األحد وعلى مدى األيام املقبلة.
وش �ه��دت مانشسرت (مش� ��ال) اع �ت��داء يف  22م��اي��و  ،2017ارتكبه

بريطاني من أصل لييب فجر نفسه خ��ارج قاعة «مانشسرت أرينا» يف
نهاية حفل للمغنية األمريكية أريانا غ��ران��دي .وأسفر اهلجوم عن
مقتل  22شخصا ،وإصابة حنو  100جبروح.

صــــــورة وخبــــــر
تواصل االحتجاجات ضد الحكومة في رومانيا

هجوم بالقنابل يوقف خطا نفطيا في كولومبيا

بدء التصويت في جولة اإلعادة بانتخابات مالي

سيئول تحظر دخول سفن تعاونت مع بيونغ يانغ

تظاهر عش��رات اآلالف من احملتجني ضد الفس��اد يف العاصمة بوخارس��ت واملدن
الرئيسية لليوم الثاني على التوالي مساء يوم السبت مطالبني باستقالة حكومة
احل��زب االش�تراكي الدميقراط��ي .واتس��مت املظاه��رات بالس��لمية ولك��ن ش��رطة
مكافحة الشغب أطلقت يوم اجلمعة الغاز املسيل للدموع واستخدمت خراطيم
املي��اه يف مواجه��ة حش��دضخم يف وس��ط بوخارس��ت .واحت��اج مئ��ات األش��خاص
م��ن بينه��م روماني��ون كث�يرون يعمل��ون يف أوروب��ا الغربي��ة ورجال ش��رطة للعالج.
وجتم��ع حن��و  40أل��ف ش��خص أم��ام مكاتب احلكومة يف العاصمة مس��اء الس��بت.

أعلن��ت ش��ركة إيكوب�ترول احلكومي��ة النفطي��ة الكولومبي��ة وق��ف ض��خ النف��ط
عرب خط أنابيب كانو ليمون-كوفيناس بسبب هجوم بالقنابل .ووقع اهلجوم
مس��اء اجلمع��ة يف منطق��ة ريفي��ة يف بل��دة س��ارافينا يف إقلي��م أروكا قرب احلدود
م��ع فنزوي�لا .ومل تنس��ب ش��ركة إيكوب�ترول اهلج��وم إىل مجاع��ة مس��لحة معين��ة
ولك��ن مص��ادر عس��كرية قال��ت إن جي��ش التحري��ر الوطين،وه��و اجلماع��ة املتم��ردة
الوحيدة اليت مازالت نشطة يف كولومبيا ،هاجم هذا اخلط  60مرة هذا العام.
وتس��بب احل��ادث يف تس��رب النف��ط اخل��ام إىل الغط��اء النبات��ي والرتب��ة.

أدىل الناخب��ون يف مال��ي بأصواته��م ي��وم األح��د يف جول��ة اإلع��ادة يف انتخاب��ات
الرئاس��ة املرج��ح أن يف��وز فيه��ا الرئي��س إبراهي��م أب��و بك��ر كيت��ا عل��ى منافس��ه
إمساعي��ل سيس��ي حت��ى م��ع تزاي��د العن��ف العرق��ي وأعم��ال العن��ف ال�تي يق��وم
بها املتشددون خالل فرتة رئاسته .وشاب االنتخابات هجمات مسلحة أدت إىل
تعطي��ل حن��و مخ��س مراك��ز االقرتاع وقد يؤدي التهديد بوقوع أعمال العنف
إىل احلد من مشاركة الناخبني يوم األحد .وكان كيتا قد فاز على سيسي
يف جول��ة إع��ادة ج��رت يف عام .2013

أق��رت احلكوم��ة الكوري��ة اجلنوبي��ة ي��وم األح��د ،مبن��ع دخ��ول  4س��فن متورط��ة يف إدخ��ال
الفح��م احلج��ري للب�لاد م��ن كوري��ا الش��مالية .ونقل��ت وكال��ة أنب��اء يونه��اب الكوري��ة
اجلنوبي��ة ع��ن مس��ؤول يف وزارة اخلارجي��ة قول��ه للصحفي�ين» جن��ري حالي��ا اإلج��راءات
املتعلقة باحلظر ،حيث يتوقع إصدارها خالل االسبوع اجلاري ».وقال املسؤول إنه ستتم
إحال��ة تقري��ر التحقي��ق يف قضي��ة ادخ��ال الفح��م احلج��ري الك��وري الش��مالي اىل اللجن��ة
اخلاصة بالعقوبات املفروضة على كوريا الشمالية التابعة جمللس األمن الدوىل لألمم
املتحدة خالل االسبوع اجلاري .واطلعت احلكومة نتيجة التحقيق مع اجلانب األمريكي.

