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بعد أن كانت عالقات البلدين على شفا اإلنهيار

أنقرة ُترضي واشنطن باإلفراج عن القس برانسون إلنقاذ ليرتها

أنصار ترامب يتوقعون فوزه
بانتخابات 2020

أس��دل��ت ت��رك�ي��ا ال�س�ت��ار ع�ل��ى قضية القس
األمريكي «أندرو برانسون» ومسحت له مبغادرة
ال �ب�لاد ،بعد رف��ع ق ��رار احملكمة السابق بفرض
اإلقامة اجلربية عليه ومنعه من السفر ،لتنتهي
بذلك واح ��دة م��ن أكثر القضايا ال�تي أث��ارت
توتراً يف العالقات بني أنقرة وواشنطن.

بايدن :ترامب م ّرغ
القيم األمريكية بالوحل
انتقد نائب الرئيس األمريكي السابق جو
بايدن بشدة الرئيس األمريكي دونالد ترامب،
وات�ه�م��ه ب��إه�م��ال ال�ق�ي��م األم��ري�ك�ي��ة وتقويض
م ��ؤس �س ��ات ال� ��دول� ��ة ل�لاس �ت �ئ �ث��ار ب�س �ل �ط��ة غري
حمدودة.
وذك � ��رت ص�ح�ي�ف��ة «ن �ي ��وي ��ورك ت ��امي ��ز» ،أن
ب��اي��دن أدىل ب�ت�ص��رحي��ه ه ��ذا ،خ�ل�ال ج��ول��ة يف
خم�ت�ل��ف أرج� ��اء ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة م��ن والي��ة
كاليفورنيا إىل والية كنتاكي ،وذلك بهدف
دع��م الدميقراطيني امل�ش��ارك�ين يف انتخابات
التجديد النصفي للكونغرس.
وق��ال ب��اي��دن« :إن ت��رام��ب مي��رغ بكل بساطة
القيم األم��ري�ك�ي��ة ب��ال��وح��ل ،وذل ��ك م��ن خالل
ال�ط��ري�ق��ة ال�ت�ي ي�ت�ح��دث ب�ه��ا ع��ن ال �ن��اس .ن��راه
يسخر منهم ،وحياول إهانتهم وجيب علي القول
يف جنونه هذا ،توجد طريقة حمددة يرغب من
خالهلا يف ج ّرنا إىل هذه املعمعة معه».
واعترب بايدن أن طريقة دونالد ترامب هذه
ت��ؤث��ر بشكل ف �ع��ال ع�ل��ى ال�ب�ي��ض م��ن الطبقة
العاملة يف املناطق النائية األمريكية ،ولذا جيب
على الدميقراطيني حماولة استعادة أص��وات
هؤالء الناخبني وإال فإنهم خياطرون مرة أخرى
خبسارة االنتخابات الرئاسية.
وي � ��رى ب ��اي ��دن أن ت ��رام ��ب ي�س�ت�غ��ل اس �ت �ي��اء
األم��ري�ك�ي�ين البيض م��ن امل�ه��اج��ري��ن لكن هذه
«الطريقة القدمية ج��دا ج ��دا» ل��ن تسمح له
باحلفاظ على دعم األغلبية لفرتة طويلة.

واعترب مراقبون أن ق��رار إخ�لاء سبيل القس
والسماح له بالسفر ج��اء نتيجة اتفاق مسبق
بني تركيا والواليات املتحدة اليت سارعت إىل
الرتحيب باخلطوة ،معلنة أنها يف انتظار عودته
إىل ب�ل�اده «ق��ري �ب �اً» ،حبسب م��ا أع�ل��ن الرئيس
دونالد ترمب يف تغريدة على «تويرت».
وق� ��ررت حمكمة ت��رك�ي��ة يف إزم �ي�ر ،اجلمعة
(أم��س األول) ،سجن القس برانسون  3سنوات
و 45يوماً ،لكنها أمرت باإلفراج عنه النقضاء مدّة
حمكوميته ولسلوكه خ�لال احملاكمة ،علماً

أن��ه اعتقل يف أكتوبر (تشرين األول) .2016
وت��رك��ت احمل�ك�م��ة اخل �ي��ار للقس ب�ين تفضيل
البقاء يف تركيا أو التوجه إىل أي مكان يريده.
وش �ه��دت جلسة احمل��اك �م��ة تغيري  4شهود
إث�ب��ات إف��ادات�ه��م السابقة ،كما طالب االدع��اء
العام بإلغاء اإلقامة اجلربية وكذلك اإلفراج
املشروط عن برانسون ،وختفيف العقوبة الذي
طالب به من قبل من  35عاماً ،إىل  10أعوام ،بعد
إسقاط بعض االتهامات املتعلقة بدعمه اإلرهاب.
رجحت صحيفة «نيويورك تاميز»
اىل ذلك ّ

اح �ت �م��ال إط �ل�اق ال�س�ل�ط��ات األم��ري �ك �ي��ة س ��راح
«ه��اك��ان أت�ي�لا» النائب السابق ملدير مصرف
«خلق بنك» ال�ترك��ي ،وذل��ك ردا على إف��راج
تركيا عن القس أندرو برانسون.
وأش��ارت الصحيفة اجلمعة إىل أنه يف يوليو
امل��اض��ي ك��ان��ت واش�ن�ط��ن وأن �ق ��رة ق ��اب قوسني
أو أدن��ى من عقد صفقة إط�لاق س��راح متبادلة
وم �ت��زام �ن��ة ل�ب�ران �س ��ون وأت� �ي�ل�ا ،ل �ك��ن ال��رئ�ي��س
ال�ترك��ي رج ��ب طيب أردوغ � ��ان أفشلها عندما
طالب بضمانات بعدم تعرض تركيا مستقبال
ألي مالحقة بسبب انتهاك العقوبات األمريكية
املفروضة على إيران.
ويبدو أن اإلف ��راج عن أتيال ،ال��ذي اعتقل يف
الواليات املتحدة عام  2017وأدين بتهمة انتهاك
احلظر األمريكي ضد إيران ،ميثل سقفا ملا ميكن
أن تتوقعه أنقرة مقابل إط�لاق س��راح برانسون،
بعد أن رفضت واشنطن االستجابة القرتاحات
تركية استبدال األخ�ير برجل الدين الرتكي
املقيم يف الواليات املتحدة فتح اهلل غولن ،الذي
يعتربه أردوغان أخطر خصم له.
كما تأمل أنقرة يف رفع الرسوم اجلمركية
اإلضافية اليت فرضتها إدارة الرئيس األمريكي
دونالد ترامب يف أغسطس وسط تفاقم األزمة
بني البلدين على خلفية قضية القس.
م��ن جانبها اه�ت�م��ت صحيفة «ال �غ��اردي��ان»
الربيطانية بتسليط الضوء على جناح الرئيس
األم ��ري �ك ��ي ،دون ��ال ��د ت ��رام ��ب يف حت�ق�ي��ق بعض
اإلجنازات غري املتوقعة واليت تصب يف مصلحته
ق �ب��ل أق���ل م ��ن ش �ه��ر م ��ن ان �ت �خ��اب��ات ال�ت�ج��دي��د
النصفي يف الكونغرس ،وق��ال��ت أن اإلف ��راج عن
القس األمريكي املسجون يف تركيا توج إجنازات
الرئيس يف الفرتة األخ�ي�رة ،واملتمثلة يف وجود
اقتصاد ق��وى مع تراجع البطالة ألدن��ى معدل
هلا منذ ما يقرب من نصف قرن ،والتوصل إىل
صفقة جت��اري��ة ج��دي��دة م��ع كندا واملكسيك،
وإنعاش آم��ال السالم يف شبه اجلزيرة الكورية،
وعدم وجود هجمات إرهابية كبرية على البالد،
وتأكيد تعيني بريت كافانو قاضيا يف احملكمة
العليا األمريكية.

روسيا تستعرض قوتها بصواريخ نووية قبل لقاء ترامب وبوتني
يف لقطات مصورة نشرتها وزارة الدفاع الروسية ،اخترب اجليش بنجاح
جمموعة م��ن ال�ص��واري��خ النووية يف حب��ري بارنتس وأخ��وت�س��وك ،خالل
مناورات عسكرية كبرية .ومن املرجح أن تزيد املناورات من االحتقان بني
روسيا والغرب ،ال سيما قبل لقاء حمتمل بني الرئيسني الروسي فالدميري
بوتن ونظريه األمريكي دونالد ترامب .وأظهر الفيديو ،الذي مت تصويره
من سفينة حربية ،إطالق الصاروخ من غواصة روسية يف القطب الشمالي.
ويف مقطع آخر ،يظهر طاقم غواصة روسية تستعد للقيام بضربة نووية،
ويسمع صوت أحد أفراد طاقم الغواصة يقول
لقائدها« :نعم يا سيدي ،مت إطالق الصاروخ» ،كما يظهر يف اللقطات
استهداف وتدمري «سفينة معادية» بنجاح .ومشلت التدريبات اجلديدة
الكبرية ،إطالق صواريخ من غواصات نووية يف حبري بارنتس وأوخوتسك،
ب��اإلض��اف��ة إىل ق ��اذف ��ات ب �ع �ي��دة امل� ��دى م ��ن ال �ق��واع��د اجل ��وي ��ة «إجن �ل��ز»
و»أوكراينكا» و»شيكوفكا» .وقالت وزارة الدفاع الروسية يف بيان« :بأوامر
من الرئيس بوتن ،القائد األعلى للقوات املسلحة الروسية ،أجريت تدريبات
نووية إسرتاتيجية ،ومجيع املهام متت بنجاح .كل األه��داف احمل��ددة مت
تدمريها» .وحتمل هذه التدريبات النووية أهمية خاصة ،كونها تأتي وسط
استعدادات للقاء حمتمل بني بوتن ونظريه األمريكي ترامب يف باريس،
نوفمرب املقبل ،على هامش حدث دولي يف ذكرى احلرب العاملية األوىل.

الصني تتعهد بإعادة إعمار أفغانستان

بولتون يهاجم الصني ويعتبرها ّ
عدوة بالده
اعترب مستشار الرئيس األمريكي لشؤون األمن القومي جون بولتون أن الصني متثل املشكلة
الرئيسية يف القرن احلالي بالنسبة للواليات املتحدة.
وقال بولتون إن الصني تستفز بالده منذ أمد يف حبر الصني اجلنوبي وشدد على أن واشنطن
لن تقبل بتهديد بكني حياة العسكريني األمريكيني.
وأضاف يف حديث صحفي« :حنن مصممون على إبقاء الطرق البحرية مفتوحة وهذا ما
جيب على الصني إدراكه وفهمه» وانتقد سلوك الصينيني ووصفه «باالستفزازي».
وأشار بولتون إىل حادث السفن احلربية الذي وقع يف حبر الصني اجلنوبي ،وقال إنه يعترب
مثاال واضحا على مدى خطورة تصرفات الصني .وأض��اف« :اآلن ،أخذ حلفاؤنا الربيطانيون
واألسرتاليون وغريهم يدخلون أكثر فأكثر معنا يف حبر الصني اجلنوبي .وحنن نعتزم القيام
بأكثر مما نفعل اآلن .أعتقد أننا سنشهد الحقا عمليات استثمار أكرب يف الثروات الباطنية يف
حبر الصني اجلنوبي ،بالتعاون مع الصني أو بدونها» وشدد على أن املنطقة ليست أراضي صينية.
ويف وقت سابق ،أعلن األسطول األمريكي يف احمليط اهلادئ ،أن سفينة حربية صينية اقرتبت
ملسافة «خطرة» من مدمّرة  USS Decaturاألمريكية قرب جزر متنازع عليها يف حبر الصني
اجلنوبي ،ما اضطر املدمرة لتغيري مسارها.
ويف السنتني األخ�يرت�ين شهدت املنطقة سلسلة ح��وادث مماثلة مبشاركة سفن حربية
أمريكية ترسلها واشنطن لتنفيذ دوريات يف حبر الصني اجلنوبي قرب اجلزر املتنازع عليها بني
دول املنطقة وتعتربها الصني جزرا هلا .ورغم املعارضة اليت تبديها بكني ،أكدت واشنطن مرارا
أن سفنها ستبحر يف كل األماكن اليت يسمح بها القانون الدولي.
من جهة أخرى قالت صحيفة وول سرتيت جورنال إن إدارة الرئيس االمريكي ،دونالد ترامب،
تظهر موقف أكثر تشدداً مع بكني ،وسط تراجع مساعدة الصني يف ملف كوريا الشمالية
وترتاجع حمادثات التجارة.
وأضافت الصحيفة األمريكية ،يف تقرير على موقعها اإللكرتوني ،السبت ،أن الواليات املتحدة
تتحرك عمدا ملواجهة ما يراه البيت األبيض سنوات من العدوان الصيين اجلامح ،مستهدفة
األهداف العسكرية والسياسية واالقتصادية يف بكني.
وحيمل موقف اإلدارة األمريكية املشدد إشارة إىل حقبة جديدة أكثر برودة يف العالقات بني
الواليات املتحدة والصني ،ذلك على الرغم من أن األشهر الثمانية عشر األوىل من إدارة ترامب،
حددت العالقات بني أكرب قوتني يف العامل من خالل املفاوضات حول كيفية كبح كوريا
الشمالية وسبل إعادة التوازن يف التجارة.
يف سياق آخر أكد رئيس جملس الدولة الصيين (جملس الوزراء) لي كه تشيانغ أن الصني
ستواصل لعب دور بناء يف تعزيز املصاحلة السياسية يف أفغانستان ،واملساعدة يف إعادة اإلعمار
السلمي هناك.
جاء ذلك يف تصريح لرئيس الوزراء الصيين خالل لقائه الرئيس التنفيذي حلكومة الوحدة
الوطنية األفغانية عبد اهلل عبد اهلل على هامش االجتماع الـ 17جمللس رؤساء حكومات منظمة
شنغهاي للتعاون يف العاصمة الطاجيكية (دوشنبه).
وقال تشيانغ إن الصني تعتزم مواصلة سياستها الودية جتاه أفغانستان ،وإنها تأمل يف رؤية
الوضع األمين يف أفغانستان وهو يواصل التحسن ،ما يوفر بيئة سلمية ومستقرة للتنمية.
وأض��اف أن الصني تعتزم مواصلة دع��م احلكومة األفغانية يف محاية األم��ن واالستقرار
الوطنيني ،وتعزيز عملية املصاحلة السياسية بقيادة أفغانية ،مؤكدا أن الصني ستواصل لعب
دور بناء من أجل حتقيق هذه الغاية.
وأوضح أن الصني مستعدة ملساعدة أفغانستان يف تعزيز عملية إعادة اإلعمار وحتسني معيشة
الشعب عرب الربط بني اسرتاتيجيات التنمية يف البلدين وتعميق التعاون العملي الثنائي،
مشريا إىل أن ب�لاده تشجع املزيد من الشركات الصينية املؤهلة على املشاركة يف عملية
بناء البنية األساسية يف أفغانستان ،من أجل تعزيز الربط بني أفغانستان والبلدان األخرى
يف املنطقة .ولفت رئيس وزراء الصني إىل أن بالده ستعزز التعاون يف مكافحة اإلرهاب وتدريب
األفراد مع أفغانستان ،وستدعم التعاون الثالثي بني الصني وأفغانستان وباكستان.
من جانبه ،أك��د الرئيس التنفيذي حلكومة ال��وح��دة الوطنية األفغانية أن أفغانستان
مستعدة لدعم التعاون مع الصني يف جماالت مثل االقتصاد والتجارة وتوليد الكهرباء واإلنتاج
الزراعى ومكافحة اإلرهاب ،فضال عن استعدادها للمشاركة النشطة يف التعاون الثالثي.

األمم املتحدة تطالب كانبيرا بإجالء الجئني لدواع صحية

استراليا تتمسك بـ إف 35-رغم ّ
تحطم إحداها في سبتمبر

فرار أربعة من مسؤولي االنتخابات في املالديف
قال مسؤوالن يوم السبت :إن الرتويع والتهديد
دفعا أرب�ع��ة م��ن أع�ض��اء مفوضية االنتخابات يف
امل��ال��دي��ف للفرار م��ن ال�ب�لاد وذل ��ك قبل ي��وم من
استماع احملكمة العليا إىل تشكيك الرئيس املهزوم
عبد اهلل ميني يف خسارته االنتخابية الشهر املاضي.
وتعاني املالديف من اضطرابات سياسية منذ
ف�براي��ر ش �ب��اط ع�ن��دم��ا ف ��رض مي�ين ال���ذي يقول
م�ن�ت�ق��دوه إن ��ه ق ��اد ال �ب�لاد ب�ي��د م��ن ح��دي��د حالة
ال �ط��وارئ وسجن معارضني سياسيني وق�ض��اة يف
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احملكمة العليا .وحتاول املعارضة منذ خسارة ميني
االنتخابات ضمان انتقال السلطة بسالسة يف 17
نوفمرب تشرين الثاني .وق��ال عضوان مبفوضية
االنتخابات لرويرتز طالبني عدم ذكر امسيهما
إن أربعة من أعضاء املفوضية فروا من البالد منهم
ثالثة توجهوا إىل كولومبو عاصمة سريالنكا،
ليتبقى بذلك من أعضاء اللجنة عضو واحد.
وق��ال أحدهما طالبا ع��دم الكشف ع��ن هويته
خوفا على حياته غادرنا بسبب التهديدات.

ونفى حزب ميني االتهامات بتوجيه تهديدات
قائال إن مسؤولي االنتخابات غ��ادروا بسبب حالة
غضب ع��ام��ة أث��اره��ا تسريب تسجيل ص��وت��ي عن
تالعب يف األص ��وات .ك��ان ميني قد أق��ر باهلزمية
يف انتخابات الشهر املاضي بعدما أظهر فرز رمسي
ل�لأص��وات ف��وزا مفاجئا لزعيم املعارضة إبراهيم
حم �م��د ص�ل�ي��ح ب �ف ��ارق  16.8يف امل �ئ ��ة .وذك ��رت
املفوضية أن االنتخابات كانت حرة ونزيهة وبلغت
نسبة اإلقبال على التصويت  89.2يف املئة.

قالت قوات الدفاع االسرتالية يوم السبت :إن
استالم مقاتالت إف 35-من الواليات املتحدة
ال يزال قائما رغم قرار منع هذه الطائرات من
التحليق بعد حتطم إحداها يف سبتمرب أيلول.
ومنعت مجيع ط��ائ��رات إف 35-األمريكية
ُ
والدولية اليت صنعتها شركة لوكهيد مارتن
م��ن التحليق األس �ب��وع امل��اض��ي حتى يتسنى
فحص أنابيب ال��وق��ود يف إط��ار حتقيق بشأن
حتطم الطائرة يف والية ساوث كاروالينا يوم
 28سبتمرب.
ونقلت قناة (إي��ه.ب��ي.س��ي تي يف) عن بيان
ل �ق ��وات ال ��دف ��اع االس�ت�رال �ي ��ة ق��ول��ه إن ت��وق��ف
ع�م�ل�ي��ات ال �ط��ائ��رات احل��رب �ي��ة ل��ن ي��ؤث��ر على
تسليم اسرتاليا الطائرة.
وتسلمت اس�ترال�ي��ا تسع مقاتالت إف35-
وتعهدت بشراء  72منها ومن املتوقع أن تصبح
مج�ي��ع ال �ط��ائ��رات يف ط ��ور التشغيل الكامل
حبلول عام  .2023والطائرات التسع متوقفة
يف قاعدة تدريب يف أريزونا.
وق��ال��ت ق� ��وات ال ��دف ��اع االس�ترال �ي��ة ستعود
ال� �ط ��ائ ��رات االس�ت�رال� �ي ��ة م ��ن ط � ��راز إف35-

واملتمركزة حاليا يف ال��والي��ات املتحدة إىل
عمليات التحليق مبجرد استكمال فحوص
السالمة .اىل ذلك طلبت األمم املتحدة من
أس�ترال �ي��ا إج�ل�اء الج�ئ�ين ق�ي��د االع �ت �ق��ال من
جزيرتي ناورو وبابوا غينيا اجلديدة على وجه
السرعة ومحلتها املسؤولية عن تدهور أحواهلم
الصحية.
وكانت منظمة أطباء بال حدود اليت طردت
من ن��اورو قد قالت إن تدهور الصحة العقلية
ب�ين ال�لاج�ئ�ين تسبب يف أن ب�ع��ض األط �ف��ال
أصيبوا مبا يشبه السبات وباتوا غري قادرين
على األكل أو الشرب أو الكالم.
وق��ال��ت مفوضية األم ��م امل�ت�ح��دة السامية
ل� �ش ��ؤون ال�ل�اج �ئ�ي�ن ي� ��وم اجل �م �ع��ة إن أك�ث��ر
م��ن  1400ش�خ��ص م��ا زال� ��وا حم�ت�ج��زي��ن يف
اجلزيرتني اللتني تستقبالن املهاجرين وطاليب
اللجوء املتجهني إىل أسرتاليا منذ .2013
ونقل الالجئون إىل اجلزيرتني بعد اعرتاض
م��راك �ب �ه��م خ �ل�ال حم� � ��اوالت ال� ��وص� ��ول إىل
أسرتاليا ،وهي سياسة قوبلت بانتقادات واسعة
من األمم املتحدة ومنظمات حقوقية.

صــــــورة وخبــــــر
جرحى بانفجار بتجمع انتخابي في أفغانستان

السيول تقتل  11طفال في إندونيسيا

األملان يتظاهرون رفضا الستقبال الالجئني

مقتل متمرد في اشتباكات بإقليم كشمير

قال مسؤولون يوم السبت إن عددا من األشخاص أصيبوا يوم السبت
يف انفجار وقع بتجمع انتخابي يف مشال شرق أفغانستان قبل انتخابات
برملانية مقررة الشهر اجلاري إال أنه مل يرد إعالن عن املسؤولية .وقال
خليل آسر املتحدث باسم الشرطة يف إقليم طخار إن مواد ناسفة ُزرعت
يف دراجة نارية قرب التجمع االنتخابي للمرشحة نظيفة يوسفي بك.
وكان حشد جتمع لالستماع للمرشحة إال أن الشرطة ذكرت أنها مل
تكن متواجدة يف املكان وقت وقوع االنفجار.

قتل��ت الس��يول  11طف�لا عل��ى األق��ل يف مدرس��ة إس�لامية بإقلي��م س��ومطرة
الشمالية وإن رجال اإلنقاذ يبحثون عن تلميذ آخر مفقود .وانهمرت السيول
عل��ى منطق��ة مانديلين��ج نات��ال يف س��ومطرة الش��مالية ي��وم اجلمع��ة بع��د أن
دمرت أمطار غزيرة أكثر من  20منزال .وقال قائد الش��رطة يف مانديلينج إن
السلطات تتحقق مما إذا كان هناك ضحايا آخرون حمتملون .ومضى قائال:
يبحث رئيس احلي مع األسر احمللية إن كان هناك أشخاص مفقودون ...ألن
الس��يول جرفت  12منزال وأصابت مثانية منازل بأضرار ش��ديدة.

جتم��ع حن��و  500متظاه��ر أملان��ى أم��ام حمط��ة الس��كك احلديدي��ة الرئيس��ية يف
برلني يوم السبت،إحياء لذكرى إعادة توحيد أملانيا األربعاء املقبل وهم يلوحون
باالع�لام الوطني��ة وي��رددون ش��عارات مناهض��ة للهج��رة ويطالب��ون باس��تقالة
املستش��ارة اجني�لا م�يركل .ويعت�بر ق��رار م�يركل يف ع��ام  2015بقب��ول أكث��ر م��ن
مليون مهاجر وطالب جلوء ،معظمهم مسلمون هربوا من الصراعات يف بلدانهم،
انقس��موا بش��كل عمي��ق ب�ين األمل��ان ،وهت��ف املتظاه��رون اليميني��ون «حنن الش��عب»
وه��و الش��عار ال��ذي اس��تخدمه احملتج��ون م��ن أملاني��ا الش��رقية قب��ل  29عاما.

أعلن��ت الش��رطة اهلندي��ة ي��وم الس��بت أن متم��ردا واح��دا لق��ي حتف��ه إث��ر ان��دالع
اشتباكات مع قوات األمن يف الشطر اهلندي من إقليم «كشمري» املتنازع عليه
م��ع باكس��تان .ونقل��ت قن��اة «إندي��ا ت��ي يف» اهلندي��ة عن الش��رطة قوهل��ا إن متمردا
يدع��ي «صاب��ر أمح��د دار» لق��ي حتف��ه خ�لال االش��تباكات ال�تي اندلع��ت يف قري��ة
«باجبون��د» مبقاطع��ة «بولوام��ا» ،كم��ا مت العث��ور عل��ى أس��لحة وذخ�يرة حبوزت��ه،
مش�يرة إىل أن متمردي��ن آخري��ن ف��را هارب�ين م��ن موق��ع االش��تباكات .وأضاف��ت
الش��رطة أن��ه مت ف��رض حظ��ر جت��وال يف املقاطع��ة كإج��راء اح�ترازي.

