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بعد تدخالت واشنطن املستمرة في شؤون الصني الداخلية

بكني ّ
تهدد الجيش األمريكي بإغراق حامالت طائراته في بحر الصني الجنوبي

الرئي�س ال�صيني (و�سط ال�صورة) يتفقّد قوات بالده يف بحر ال�صني اجلنوبي
y

تحرضان المواطنين ضد
واشنطن ولندن
ّ

بكين في هونغ كونغ

هدّدت الصني بإغراق فخر األسطول األمريكي «حامالت طائرات
تعمل بالطاقة النووية ،يبلغ طوهلا  333مرتا ،وتستطيع محل 100
ألف طن» باعتبارها نقطة ضعف «مميتة» للواليات املتحدة ميكن
إغراقها ،والسيطرة على حبر الصني اجلنوبي املتنازع عليه.
فقد نقلت صحيفة «نيوزيالند ه�يرال��د» عن العميد البحري
باجليش الصيين لو يوان خماطبا املواطنني يف مدينة شنتشن :إن
اخلالفات املستمرة حول ملكية شرقي حبر الصني اجلنوبي ميكن
حلها من خالل إغراق اثنني من احلامالت األمريكية الضحمة.
وت��واج��ه ال�ق��وات األمريكية اجليش الصيين ال��ذي يعزز قدراته
العسكرية يف غرب احمليط اهلادي .بينما تنشر الصني ،ثاني أكرب
اقتصاد يف العامل ،املزيد من السفن والطائرات للقيام بدوريات يف

حارس الرئيس الفرنسي السابق يناقض الرئاسة

املعارضة تتهم ماكرون بالعناد بعد كلمته
في رأس السنة
ت��رى امل�ع��ارض��ة الفرنسية ،أن كلمة ال��رئ�ي��س ،إميانويل
م��اك��رون ،مبناسبة عيد رأس السنة ،مت ّيزت بالعناد وعدم
املرونة ،جتاه أولئك الذين يواصلون االحتجاج يف فرنسا.
وخلت كلمة إميانويل ماكرون ،اليت أثارت انتقاد ممثلي
املعارضة وحركة «السرتات الصفراء» ،من أية تصرحيات
خبصوص التدابري االجتماعية-االقتصادية احملتملة.
وج��اء يف بيان ص��در ع��ن ح��زب اجلبهة القومية بزعامة،
مارين لوبان ،أن «األمة كانت حباجة إىل التهدئة والرؤية
األخوية املتزنة ،ولكن الفرنسيني ،شاهدوا يف رئيس الدولة،
ال��ذي جيب أن يكون مبثابة احلكم بينهم ،ما يشبه رئيس
قبيلة وأحد منظري العوملة  ،وأستاذا حياول تعليم األخالق
لآلخرين» .وكان رد فعل مارين لوبان الشخصي ،يف تغريدة
على تويرت ،أكثر صراحة واندفاعا ،حيث وصفت ماكرون
«باملخادع» و «املهووس يف التسبب ب��اآلالم» ،وأحملت إىل أن،
كلمته مل تتمكن من تهدئة نفوس املواطنني الذين بقوا غري
راضني عن اإلصالحات املعلنة.
وت �ع��رض م��اك��رون ،لالنتقاد امل��ري��ر ،بسبب « مواعظه»
و»ان�س�لاخ��ه ع��ن اجملتمع»  .وان�ه��ال��ت االن�ت�ق��ادت عليه من
ال�ي�م�ين وال �ي �س��ار .وج� ��اء االن �ت �ق��اد ل��ه م��ن زع �ي��م احل��رك��ة
اليسارية «فرنسا غري اخلاضعة» ،جان لوك ميلينشون ،ومن
زعيم احلركة اليمينية «انهضي يا فرنسا» ،نيكوال دوبونت-
آجينان .يف سياق آخر قال مستشار األمن السابق للرئيس
الفرنسي إميانويل ماكرون يوم االثنني إنه كان على اتصال
دائم بالرئيس وكبار املسؤولني منذ إقالته ،وذلك يف تناقض
مع نفي رمسي لوجود اتصاالت مع املسؤول السابق الذي يعد
حمور عاصفة سياسية كبرية.

جزر ببحر الصني الشرقي.
وهذه اجلزر جزء من سلسلة تصل حتى الفلبني وتشري حلدود
النفوذ العسكري الصيين شرقي حبر الصني اجلنوبي املتنازع عليه.
ون�ق�ل��ت «ن �ي��وزي�لان��د ه�ي�رال ��د» ع��ن وك��ال��ة األن��ب ��اء امل��رك��زي��ة
التايوانية أن العميد لو ألقى خطابا واسع النطاق بشأن العالقات
الصينية األمريكية .وأف��ادت التقارير أن صقر البحرية الصينية
أعلن أن اخلالف التجاري احلالي «ليس ببساطة جمرد احتكاك
على االقتصاد والتجارة» ،لكنه «قضية اسرتاتيجية رئيسية».
ويف خ�ط��اب��ه ال ��ذي ج ��اء يف  20دي�س�م�بر امل��اض��ي مبناسبة قمة
قائمة الصناعات العسكرية لعام  ،2018قال إن جمموعة الصواريخ
الصينية اجلديدة القوية فائقة القدرة الباليستية واملضادة للسفن
ق��ادرة على ض��رب حامالت الطائرات األمريكية ،على الرغم من
كونها يف قلب «فقاعة» دفاعية.
وقال العميد البحري لو« :أكثر ما ختشاه الواليات املتحدة هو
اخلسائر» .وأض��اف أن خسارة إح��دى حامالت الطائرات الفائقة

ستكلف الواليات املتحدة حياة مخسة آالف رجل وامرأة يف اخلدمة.
إغراق اثنني من هذه احلامالت من شأنه مضاعفة هذا العدد .وتابع
«سنرى كيف ختاف أمريكا».
ويف كلمته ،ق��ال العميد ي ��وان ،وه��و نائب رئيس األكادميية
الصينية للعلوم العسكرية ،إن هناك «مخسة أساسيات للواليات
املتحدة» ميكن استغالهلا :جيشها ،أم��واهل��ا ،موهبتها ،نظامها
االنتخابي ،وخوفها من اخلصوم.
العميد لو ،الذي حيمل رتبة عسكرية أكادميية ،لكنه ليس يف
اخلدمة ،قال إن الصني جيب أن «تستخدم قوتها ملهامجة عيوب
ال�ع��دو .اهلجوم من حيث خي��اف ال�ع��دو .لكن أينما ك��ان اهلجوم
فالعدو ضعيف .»...
وهذه التصرحيات املعادية املثرية للجدل ليست األوىل من نوعها،
فهي جزء من حرب كالمية متصاعدة بشكل مطرد بني الدولتني.
ويف وقت سابق من شهر ديسمرب املاضي ،نشرت صحيفة «غلوبال
تاميز» اليت تديرها الدولة الصينية وجهات نظر جلنة من «املعلقني
العسكريني» تتعلق مبزاعم بكني السيادية على تايوان وشرقي حبر
الصني اجلنوبي.
وأشار العميد لو إىل أنه «إذا جترأ األسطول البحري األمريكي
على التوقف يف ت��اي��وان ،ي�ك��ون ال��وق��ت ق��د ح��ان جليش التحرير
الشعيب لنشر قواته يف اجلزيرة».
اىل ذل��ك ش��ارك آالف املتظاهرين يف مسرية يف هونغ كونغ
يوم الثالثاء للمطالبة بالدميقراطية الكاملة واحلقوق األساسية
بل واالستقالل عن الصني يف مواجهة ما ي��راه كثريون تضييقا
ملحوظا للخناق على احلريات احمللية من قبل احلزب الشيوعي.
وخالل العام املاضي ،أعربت دول مثل الواليات املتحدة وبريطانيا
عن قلقها بشأن عدد من الوقائع اليت تقول إنها قوضت الثقة يف
حريات هونغ كونغ ومتتعها باحلكم الذاتي حتت مظلة احلكم
الصيين.
وتضمنت ه��ذه الوقائع سجن نشطاء وف��رض حظر على حزب
س�ي��اس��ي م��ؤي��د ل�لاس�ت�ق�لال وط ��رد صحفي غ��رب��ي وم �ن��ع نشطاء
مؤيدين للدميقراطية من خوض االنتخابات احمللية.
وحسبما ق��ال املنظمون ،فقد اجتذبت م�س�يرة أول أي ��ام العام
اجلديد  5500شخص لكن الشرطة قالت إن  3200شخص شاركوا
فيها .ودع��ا املتظاهرون إىل استئناف اإلص�لاح��ات الدميقراطية
املتعثرة والتصدي للقمع السياسي الذي متارسه بكني.
وق��ال جيمي شام أحد منظمي املسرية :بالنظر إىل العام الذي
مر ،فقد كان عاما سيئا للغاية ...سيادة القانون يف هونج كونج
ترتاجع.

كيم ّ
يهدد ترامب بنهج جديد إذا استمرت
العقوبات والضغوط
قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون يوم الثالثاء إنه مستعد للقاء الرئيس األمريكي
دونالد ترامب يف أي وقت لتحقيق هدفهما املشرتك وهو إخالء شبه اجلزيرة الكورية من السالح
النووي لكنه حذر من أنه قد يتبع نهجا بديال إذا استمرت العقوبات والضغوط األمريكية على
بالده.
ويف كلمته مبناسبة العام اجلديد ،قال كيم إن نزع السالح النووي مسألة عزم راسخ لديه
مشريا للمرة األوىل إىل أن الشمال سيكف عن صنع األسلحة النووية لكنه حث واشنطن على
اختاذ إجراءات مل حيددها يف املقابل لتسريع وترية العملية الدبلوماسية املتعثرة.
وأض��اف يف الكلمة اليت نقلها التلفزيون أن كوريا الشمالية قد جتد نفسها جمربة على
البحث عن نهج جديد للدفاع عن سيادتها إذا سعت الواليات املتحدة إلجبارنا على شيء بشكل
أحادي اجلانب ...وظلت على موقفها بفرض العقوبات والضغوط.
ومن املرجح أن تؤجج التصرحيات التشكيك املتزايد يف نية بيوجنيانج التخلي عن برنامج
األسلحة النووية الذي اعتربته لفرتة طويلة ركيزة أساسية ألمنها.
ومل يصدر رد حتى اآلن عن وزارة اخلارجية األمريكية لكن املكتب الرئاسي لكوريا اجلنوبية
رحب بكلمة كيم قائال إنها عربت عن عزمه الراسخ على تعزيز العالقات مع سول وواشنطن.
وتعهد كيم وترامب خالل قمتهما التارخيية يف سنغافورة يف يونيو حزيران بالعمل حنو نزع
السالح النووي وإحالل سالم دائم ومستقر لكن مل يتحقق تقدم يذكر منذ ذلك احلني.
وتطالب بيونغ يانغ برفع العقوبات األمريكية واإلعالن رمسيا عن نهاية احلرب الكورية اليت
استمرت من عام  1950إىل  1953ردا على خطوات أولية أحادية اختذتها صوب نزع السالح النووي
مبا يف ذلك تفكيك موقع التجارب النووية الوحيد املعروف لديها ومنشأة مهمة حملركات
الصواريخ.

وسط استنفار أمني في العديد من دول العالم

هجمات في رأس السنة تستهدف بريطانيا وهولندا واليابان

قوات كبيرة تؤ ّمن حفل تنصيب الرئيس البرازيلي
إختذت السلطات الربازيلية إجراءات
وت ��داب�ي�ر أم �ن �ي��ة غ�ي�ر م �س �ب��وق��ة ب�ه��دف
تأمني احلماية حلفل تنصيب الرئيس
الربازيلي اجلديد ،جاير بولسونار ،يوم
الثالثاء.
وم��ن امل�ق��رر أن ت�ك��ون ه��ذه اإلج ��راءات
ش �ب �ي �ه��ة ب �ت �ل��ك ال �ت��ي ُف� ��رض� ��ت خ�ل�ال
استقبال ال�برازي��ل لكأس العامل 2014
واألل �ع��اب األومل�ب�ي��ة  ،2016حيث سيتم
ن �ص��ب م� �ض ��ادات ص ��واري ��خ واس �ت �خ��دام
طائرات حربية.
وال يرى بولسونارو ( 63عاماً) املظلي
السابق يف اجليش واليميين املتطرف،
ال ��ذي مت ان�ت�خ��اب��ه رئ�ي�س��ا يف أكتوبر
امل ��اض ��ي ،ال ي� ��رى أن ه� ��ذه اإلج� � ��راءات
امل �ك �ث �ف��ة ،ال �ت�ي اخت� ��ذت حل �م��اي��ة حفل
تنصيبه يف العاصمة برازيليا خارجة عن
املألوف.

وس �ي �ح �ض��ر ح �ف��ل ت�ن�ص�ي��ب ال��رئ �ي��س
اع �ت �ب��ارا م ��ن ال �س��اع��ة  17:00بتوقيت
غرينتش من يوم الثالثاء  10رؤساء دول
وحكومات وممثلون آخرون ،بينهم رئيس
ال� ��وزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو،
ووزي� � ��ر اخل ��ارج� �ي ��ة األم ��ري� �ك ��ي م��اي��ك
ب��وم�ب�ي��و ،ال��ل ��ذان ي �س��اف��ران ع� ��ادة حتت
محاية أمنية كبرية.
وم��ن املتوقع أن ي�تراوح ع��دد احلضور
ب �ي�ن  250أل� �ف ��ا و 500أل � ��ف ش �خ��ص،
مم�ن��وع�ين م��ن مح��ل امل �ظ�لات وحقائب
الظهر.
ولن توقف السلطات الرتددات اخلاصة
بأجهزة اهلاتف ،لكنها ستحظر الرتددات
اليت تسمح بتشغيل الطائرات املسرية.
وأكدت السلطات الربازيلية أن ثالثة
آالف رجل أمن نظامي سيطوقون موقع
االحتفال ويتموضعون يف نقاط تفتيش

خمس دول تنضم إلى قائمة األعضاء
غير الدائمني في مجلس األمن لعامني
انضمت كل من أملانيا ،وبلجيكا ،ومجهورية الدومينيكان،
وإن��دون�ي�س�ي��ا ،وج �ن��وب أف��ري�ق�ي��ا ،إىل ق��ائ�م��ة األع �ض��اء غري
الدائمني اجل��دد يف جملس األم��ن الدولي اعتبارا من يوم
الثالثاء.
وستعمل هذه الدول ،بالتعاون مع الدول دائمة العضوية يف
جملس األمن ،وهي روسيا والواليات املتحدة والصني وفرنسا
وبريطانيا.

ل�ل�س�ي��ارات وامل �ش��اة ،دون أن تكشف عن
مزيد من التدابري املتخذة.
ويف ال ��وق ��ت ن �ف �س��ه ،س�ت�ن�ش��ر ال �ق��وات
اجل��وي��ة ال�برازي�ل�ي��ة  20ط��ائ��رة حربية،
وف��ق م��ا أك��د ق��ائ��د العمليات اجلوية
ريكاردو سيزار مانغريتش لصحافيني.
وسيستخدم أيضاً م�ض��ادات للطائرات
مبدى  46كيلومرت.
وك��ان بولسونارو ،العسكري السابق
البالغ م��ن العمر  63ع��ام��ا ،حقق ف��وزا
م��رحي��ا يف االن �ت �خ��اب��ات ال��رئ��اس �ي��ة يف
ال�برازي��ل ال�تي تشهد منذ أرب��ع سنوات
فضائح فساد وأزم��ة اقتصادية خانقة،
وارت �ف��اع��ا يف نسبة اجل ��رائ ��م ،ويف وق��ت
تعاني فيه األحزاب اليسارية الربازيلية
من انقسامات يف صفوفها ،بينما تراجع
ن �ف��وذ أح � ��زاب ال �ي �م�ين ال ��وس ��ط بشكل
كبري.

ويف  8يونيو ،مت انتخاب أملانيا عضوا يف جملس األم��ن ا
لدولي للفرتة .2020-2019
وأعلنت برلني ،بعد ذلك ،أنها كعضو غري دائم يف جملس
األم ��ن ال��دول��ي ستتبع سياسة قريبة م��ن سياسة االحت��اد
األوروبي.
وأشارت املستشارة األملانية ،أنغيال مريكل ،إىل أن بالدها
ستكون عضوا (غري دائم) يف جملس األمن الدولي ملدة عامني
وتعتزم العمل على صدور قرارات شاملة هناك ،مؤكدة أنه
جيب على بالدها حتمل املزيد من املسؤولية يف عام ،2019
وجيب أن تدافع بنشاط أكثر عن مصاحلها.
كما س�ترأس بلجيكا اجمللس يف فرباير ع��ام  ،2020بعد
أن أصبحت منذ اليوم (الثالثاء) ،عضوا غري دائم جديد يف
جملس األمن الدولي ملدة سنتني.
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�رشطة مان�ش�سرت حتقّق قرب حمطة مرتو بعد وقوع عملية طعن

ح� ّ�ل ال �ع��ام اجل��دي��د  2019بصعوبة على
العديد من دول العامل فقد وضعت معظم
ال� ��دول ق��وات�ه��ا األم�ن�ي��ة يف ح��ال��ة استنفار
حتسبا من وقوع هجمات إرهابية ،وتعرضت
ب�ع��ض ال� ��دول ل�ي�ل��ة رأس ال�س�ن��ة هلجمات
م �ن �ه��ا س� �ق ��وط  3ج ��رح ��ى ب �ع �م �ل �ي��ة طعن
مبدينة مانشسرت بربيطانيا ،ويف هولندا
مت احتجاز رج��ل يف مطار بأمسرتدام بعد
تهديد بوجود قنبلة ،بينما صدمت سيارة
ح �ش��دا م��ن احملتفلني ب��ال�ع��ام اجل��دي��د يف
طوكيو وأص �ي��ب مثانية أش �خ��اص ج � ّراء
اهلجوم.
ف� �ف ��ي ب ��ري� �ط ��ان� �ي ��ا اع� �ت� �ق� �ل ��ت ال��ش ��رط ��ة
ال�بري�ط��ان�ي��ة ال�ش�خ��ص ال ��ذي ن�ف��ذ عملية
طعن ليلة رأس السنة اجل��دي��دة ،وتسبب
يف إص��اب��ة ث�ل�اث أش �خ��اص ،بينهم ح��ارس
يف حمطة ل�ل�ق�ط��ارات مبدينة مانشسرت.
ووق ��ع االع� �ت ��داء وق ��ع ق�ب��ل س��اع��ة م��ن ب��دء
االحتفاالت برأس السنة امليالدية اجلديدة.
واس �ت �ب �ع ��دت ال��ش ��رط ��ة ال�بري �ط��ان �ي��ة يف
تقاريرها األول�ي��ة أن يكون العمل إرهابيا،
ل �ك��ن ب �ع��ض ش �ه��ود ال �ع �ي��ان ي �ق��ول��ون إن�ه��م
مسعوا شخصا يردد عبارة «اهلل».
وقالت الشرطة يف بيان نشرته على تويرت
أنه ال توجد أي معلومات خمابراتية تشري
إىل تهديد أوس��ع نطاقا ،وال ميكن اجل��زم
بأي شيء يف الوقت الراهن.
وأوضحت أنها حتتجز الرجل الذي يشتبه
بقيامه بهذا العمل ،وأن إصابات اجلرحى
كانت بليغة ،لكن حياتهم ليست يف خطر.

ويف هولندا قالت الشرطة يف بيان إنها
أخلت صالة للمغادرة مبطار سخيبول يف
أمسرتدام لفرتة وجيزة يوم االثنني بعدما
زعم رجل أنه حيمل قنبلة.
وذك ��رت الشرطة أنها مل تعثر على أي
م�ت�ف�ج��رات يف امل �ط��ار وأض��اف��ت أن�ه��ا ألقت
ال�ق�ب��ض ع�ل��ى ال��رج��ل الس�ت�ج��واب��ه مشرية
إىل أنه مواطن كندي ويبلغ من العمر 51
عاما .ومل يذكر البيان أي تفاصيل أخرى
عن املشتبه به.
وقالت الشرطة إنها أخلت صالة املغادرة
رقم  3كإجراء احرتازي.
أما يف اليابان فقد صدمت سيارة حشدا
م��ن ال�ن��اس ك��ان��وا حيتفلون ببداية العام
اجلديد يف العاصمة اليابانية طوكيو يف
وقت مبكر صباح يوم الثالثاء مما أدى إىل
إصابة مثانية أحدهم إصابته بالغة.
وق � ��ال م �ت �ح��دث ب ��اس ��م ال �ش��رط��ة إن� ��ه مت
احتجاز سائق السيارة وذكرت هيئة اإلذاعة
وال�ت�ل�ف��زي��ون ال�ي��اب��ان�ي��ة أن ال�ش��رط��ة ألقت
القبض عليه لالشتباه يف شروعه يف القتل.
وقالت هيئة اإلذاعة والتلفزيون اليابانية
إن ق� ��ائ� ��د ال � �س � �ي� ��ارة ي� ��دع� ��ى ك� ��ازوه �ي�رو
ك��وس��اك��اب��ي ( 21ع��ام��ا) وه��و م��ن مدينة
أوساكا الواقعة على بعد  400كيلومرت
تقريبا جنوب غربي طوكيو.
ووق� ��ع احل � ��ادث ب �ع��د ق�ل�ي��ل م ��ن منتصف
ليل االث�ن�ين بالتوقيت احمللي يف منطقة
هاراجوكو السياحية القريبة من ضريح
ميجي يف وسط طوكيو.

صــــــورة وخبــــــر
رئيس الغابون ينجو من الجلطة الدماغية ويخرج للمأل

مقتل  15شرطيا بهجمات لطالبان شمال أفغانستان

الهند وباكستان تتبادالن قوائم املواقع النووية

كارثة جديدة في إندونيسيا ..قتلى ومفقودون بالعشرات

حتدث رئيس الغابون ،علي بونغو ،الذي تعرض جللطة دماغية يف  24أكتوبر،
للمرة األوىل منذ بدء نقاهته ،يف شريط مصور سجل يف الرباط وبثته وسائل اإلعالم
الغابونية ومواقع التواصل االجتماعي .وقال رئيس الغابون يف رسالته حبلول السنة
اجلديدة «صحيح أنين مررت مبرحلة صعبة ،وهذا األمر حيصل أحيانا يف احلياة».
وأضاف« :اليوم كما تالحظون أشعر بتحسن وأستعد للقائكم سريعا جدا” .وقال
املتحدث باسم الرئاسة ،ايكي نغووني ،إن «هذا اخلطاب دليل على أن الرئيس علي
بونغو تعافى متاما .إن مشاكله الصحية باتت وراءه”.

شنت حركة طالبان هجومني مفاجئني يف والية سربل مشالي أفغانستان،
مما أسفر عن مقتل  15شرطيا ،وفقا ملسؤول .ففي اهلجوم األول ،الذي كان
على مشارف مدينة ساريبول  -عاصمة الوالية ،أطلقت القوات األفغانية قذائف
مدفعية ثقيلة يف حماولة للتصدي لعناصر احلركة ،والذ السكان احملليون
بالفرار حبثا عن األمان .وقال حممد نور رمحاني ،رئيس جملس الوالية« ،إىل
جانب  15شرطيا قتلوا ،هناك  21أصيبوا يف اهلجومني اللذين وقعا يف ساعة
متأخرة من مساء االثنني».

قامت اهلند وباكستان ،يوم الثالثاء ،بتبادل قوائم مواقع املنشآت النووية ،وذلك
وفق معاهدة منع اهلجمات على مثل هذه املنشآت لعام  .1988وجاء يف بيان صدر عن
وزارة اخلارجية اهلندية ونشر على موقعها اإللكرتوني ،يوم الثالثاء ،أن تبادل القوائم
جرى عرب القنوات الدبلوماسية .وتقضي املعاهدة اهلندية الباكستانية بهذا الشأن
بأن تتبادل الدولتان النوويتان ،مع بداية كل عام جديد ،القوائم مبواقع املنشآت
النووية الواقعة يف أراضيهما ،وذلك بهدف منع اهلجمات غري الشرعية عليها .ويعد
ذلك من أهم اإلجراءات اهلادفة لضمان األمن يف املنطقة.

ق��ال مس��ؤول يف وكال��ة التعام��ل م��ع الك��وارث يف إندونيس��يا ي��وم الثالث��اء :إن
جزيرة جاوا ذات الكثافة السكانية الكبرية شهدت انهيارات أرضية ،أدت إىل مقتل
شخصني وفقدان  41آخرين .وقال سوتوبو بورو نوجروهو املتحدث باسم الوكالة
يف بي��ان إن االنهي��ارات وقع��ت يف قري��ة يف غ��رب ج��اوا ،االثن�ين ،وتس��ببت أيض��ا يف
إصابة شخصني وطمس  30منزال .وأضاف« :الطرق الصخرية الوعرة والطقس
املمط��ر جيع�لان م��ن الصع��ب عل��ى فريقن��ا القي��ام بعملي��ات إج�لاء» ،مضيف��ا أن
األم��ر يتطل��ب اس��تخدام مع��دات ثقيل��ة للمس��اعدة يف البحث عن ناجني.

