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اإلكوادور تتعرض لهجوم الكتروني بعد تسليم
مؤسس ويكیلیكس

في إطار التعديالت التي شهدتها مؤخرا

كوريا الشمالية تنتخب كيم ممثال وقائدا أعلى لعموم البالد

أعلن��ت اإلك��وادور ال�تي س��حبت اللج��وء م��ن الصحف��ي األس�ترالي جولي��ان أس��انج ،الس��بت ،أنه��ا
تعرض��ت هلجم��ات إلكرتوني��ة ،موضح��ة أن ه��ذه اهلجم��ات مل تؤث��ر عل��ى مواقعه��ا احلكومي��ة.
وقال��ت وزي��رة داخلي��ة اإلك��وادور ماري��ا ب��اوال روم��و «جنحن��ا يف اع�تراض رس��الة إلكرتوني��ة ملؤسس��ة
وعل��ى صفح��ة إلح��دى البلدي��ات» ،ب��دون أن تذك��ر املس��ؤولني ع��ن ه��ذه اهلجم��ات.
وأضافت «على الرغم من هذه اهلجمات يف األيام األخرية ،مل يتعرض أي موقع حلكومة مركزية
وال جهات أساسية يف القطاع اخلاص الخرتاق أو لعملية نشر غري الئقة».
ولس��اعات الس��بت ،احتلت صورة أس��انج صفحة موقع بلدية المانا (وس��ط) .وتظهر على الصفحة
صورة مؤس��س موقع ويكيليكس بعد اعتقله يف س��فارة اإلكوادور يف لندن اخلميس.
وكان��ت روم��و ذك��رت اخلمي��س أن «مقرب�اً» م��ن أس��انج مت��ورط يف مؤام��رة لزعزع��ة حك��م الرئي��س
اإلك��وادوري لين�ين مورين��و ،بالتواط��ؤ م��ع وزي��ر اخلارجي��ة الس��ابق ري��كاردو باتيني��و والرئي��س
اإلكوادوري السابق رافايل كوريا ( )2017-2007و»اثنني من قراصنة املعلوماتية الروس يعيشان
يف اإلك��وادور» .وه��ذا الش��خص «املق��رب» م��ن أس��انج ه��و الس��ويدي أوال بي�ني ( 36عام��ا) الذي وضع
يف التوقي��ف االح�ترازي بينم��ا كان حي��اول التوج��ه إىل اليابان .وقالت النيابة اإلكوادورية إنه اتهم
السبت مبهامجة أنظمة معلوماتية .وكان أسانج ( 47عاما) جلأ يف  2012إىل سفارة اإلكوادور يف
لن��دن لتجن��ب تس��ليمه إىل الس��ويد حي��ث يته��م باالغتص��اب يف قضي��ة أغلق��ت بع��د ذلك.

احتفاالت حاشدة في بيونغ
يانغ بإعادة انتخاب كيم

منحت كوريا الشمالية زعيمها كيم جونغ-
أون لقبا جديدا ،وذلك يف إطار التعديالت اليت
شهدتها البالد مؤخرا على املستوى السياسي.
وذك��رت وكال��ة «يونه��اب» الكوري��ة اجلنوبي��ة
أن كيم منح لقب «املمثل األعلى لعموم كوريا
والقائد األعلى اجلمهورية» ،بعد إعادة انتخابه
اخلميس املاضي رئيسا جمللس كوريا الشمالية
وهو أعلى منصب يف البالد.
وأشارت إىل أن وكالة األنباء املركزية الكورية
الش��مالية والتلفزي��ون الرمس��ي الش��مالي ،كررا
مؤخ��را اللق��ب اجلدي��د للزعي��م كي��م يف ع��دة
جلس��ات برملاني��ة ويف بع��ض احملاف��ل احلكومي��ة
األخ��رى.
ويق��ول احمللل��ون إن اللق��ب اجلدي��د ق��د يش�ير
إىل تعدي��ل حمتم��ل للدس��تور ملن��ح كي��م مزي��دا
من الس��لطة.
واخلمي��س املاض��ي ،أج��رت كوري��ا الش��مالية
تعدي�لات كب�يرة عل��ى املس��توى السياس��ي يف
الب�لاد ،اخت��ارت مبوجبه��ا رئيس��ا فخري��ا جدي��دا
ورئي��س وزراء جدي��دا للب�لاد ،م��ع احتف��اظ كي��م
مبنصب��ه.
كم��ا أقام��ت كوري��ا الش��مالية احتف��االت
حاشدة يف بيونغ يانغ بإعادة انتخاب كيم جونغ
أون زعيم��ا للب�لاد خ�لال جلس��ة جمل��س الش��عب
األعل��ى ال�تي مت فيه��ا اإلع�لان ع��ن تعدي��ل كبري
يف نظام البالد.
وتس��عى كوري��ا الش��مالية ملواصل��ة التعبئ��ة

مادورو ينوي وضع الدفاع
الشعبي الفنزويلي تحت
مظ ّلة الجيش
وس��ط ج��و س��اخن م��ن األح��داث السياس��ية
األخرية مثل االجتماع املوسع للمكتب السياسي
حل��زب العم��ال ،واجللس��ة األوىل جملل��س الش��عب
األعلى وغريها ،مبا حيافظ على زخم التضامن
االجتماع��ي ملكافحة العقوب��ات املفروضة عليها.
وذكرت وس��ائل اإلعالم الكورية الش��مالية يوم

طرد طاقم غواصة بريطانية بعد الكشف عن تعاطيهم اخملدرات

حكومة ماي تواصل مباحثاتها مع حزب العمال بشأن بريكست

ق��ال ديفي��د ليدينجت��ون وزي��ر ش��ؤون جمل��س ال��وزراء يف بريطاني��ا هليئ��ة اإلذاع��ة
الربيطانية (بي.بي.سي) يوم األحد :إن حمادثات احلكومة مع حزب العمال املعارض
بش��أن خ��روج الب�لاد م��ن االحت��اد األوروب��ي ستس��تمر لك��ن أمده��ا لن يطول لش��هور.
وأض��اف :ل��ن يط��ول أمده��ا لش��هور وستس��تمر حتم��ا ه��ذا األس��بوع .ال أعتق��د أن��ه
ميكن السماح بإطالة أمد هذه املسألة أكثر من ذلك .أعتقد أن الناس يريدون من
الساس��ة التعامل مع هذا األمر .وأش��ار إىل أن االجتماعات اليت س��تعقد هذا األس��بوع
ستتناول موضوعات خمتلفة وسيقودها وزراء معنيون وشخصيات من حزب العمال.
ومن القضايا املركزية يف احملادثات ما إذا كانت احلكومة مستعدة لتقديم بعض
التنازالت حلزب العمال خبصوص احتاد مجركي يف املستقبل مع االحتاد األوروبي
وهو ما يعارضه الوزراء لكنه ركيزة مهمة يف مقرتح حزب العمال خبصوص اخلروج
من التكتل .وقال ليدينجتون إذا كنا سنتوصل إىل اتفاق بهذا الشأن فستكون هناك
حاجة حللحلة موقفي الطرفني .اىل ذلك أفادت صحيفة «ديلي ميل» ،بأن األطباء
اكتش��فوا إدم��ان  7م��ن أعض��اء طاق��م الغواص��ة الربيطاني��ة  ،HMS Talentعل��ى
تعاطي املخدرات ما دفع قيادة القوات البحرية امللكية لطردهم من اخلدمة فورا.
وبس��بب احل��ادث مل تتمك��ن الغواص��ة احلامل��ة لصواري��خ ك��روز ،م��ن التوج��ه إىل
البح��ر يف الوق��ت احمل��دد هل��ا.
وأش��ارت الصحيف��ة ،إىل أن البح��ارة املذكوري��ن حض��روا يف الي��وم الس��ابق حفل��ة
صاخب��ة وتعاط��وا خالهل��ا املخ��درات ،وعند عودتهم إىل القاعدة أثبت الفحص الطيب
ذل��ك .وق��ام األطب��اء ،بتس��ليم البح��ارة إىل الش��رطة العس��كرية ،فيم��ا رفض��ت قي��ادة
األس��طول التعلي��ق عل��ى احل��ادث ومل حت��دد مناص��ب ورت��ب املتعاط�ين.
وال ت��زال الغواص��ة املذك��ورة راس��ية عن��د الرصي��ف يف قاع��دة Devonport
العسكرية وبسبب نقص أفراد طاقمها مل يعد مبقدورها تنفيذ مهامها القتالية ،إذ
يتك��ون طاقمه��ا م��ن  120إىل  130ف��ردا ،مب��ن فه��م  20ضابط��ا.

األحد أن االحتفاالت احلاشدة عقدت يوم أمس
السبت يف ساحة كيم إيل سونغ يف بيونغ يانغ.
وش��ارك يف هذه االحتفاالت تش��وي ريونغ-هيه
رئي��س اللجن��ة الدائم��ة جملل��س الش��عب األعل��ى،
وب��ارك بون��غ ج��و نائ��ب جلن��ة إدارة ش��ؤون الدول��ة،
وكي��م جيه-ريون��غ رئي��س ال��وزراء ،وغريه��م

م��ن الق��ادة املنتخب�ين حديث��ا .وذك��رت وكال��ة
«يونه��اب» الكوري��ة اجلنوبي��ة أن كيم منح لقب
«املمث��ل األعل��ى لعم��وم كوري��ا والقائ��د األعل��ى
للجمهورية» ،بعد إعادة انتخابه اخلميس املاضي
رئيس��ا جملل��س كوري��ا الش��مالية وه��و أعل��ى
منص��ب يف الب�لاد.

أعل��ن الرئي��س الفنزويل��ي نيك��والس م��ادورو أن
قوات الدفاع الشعيب يف البالد ،ستصبح جزء من
القوات املسلحة الفنزويلية.
وق��ال م��ادورو« :قائدن��ا تش��افيز كان حيل��م
بق��وات دف��اع ش��عيب قوي��ة وعظيم��ة ...س��تحصل
هذه القوات على صفة دستورية تصبح مبوجبها
ج��زء م��ن الق��وات املس��لحة للب�لاد» ،مش�يرا إىل
أن��ه جت��ري حالي��ا مراجع��ة التش��ريعات لتحقي��ق
هذا الدمج.

رئيس وزراء يساري األوفر حظ ًا في االنتخابات الفنلندية
أدىل الناخبون الفنلنديون بأصواتهم يوم األحد يف انتخابات برملانية قد
مته��د الطري��ق لتول��ي أول رئي��س وزراء يس��اري للس��لطة يف الب�لاد من��ذ حن��و
عشرين عاما فيما يشعرون بالقلق على مستقبل نظام الرفاهة االجتماعية
السخي.
لك��ن إن صدق��ت اس��تطالعات ال��رأي فق��د يعرق��ل تزاي��د الدع��م حل��زب
(الفنلنديون) القومي ،الذي اس��تفاد من موجة مناهضة اهلجرة يف الدول
االس��كندنافية ،مس��اعي احل��زب االش�تراكي الدميقراط��ي للحك��م.
وأظه��ر اس��تطالع لل��رأي أُج��ري لص��احل هيئ��ة اإلذاع��ة الفنلندي��ة (واي.
إل.إي) أن احل��زب االش�تراكي الدميقراط��ي ميكن��ه أن يتص��در الس��باق
االنتخاب��ي بنح��و  19باملئ��ة م��ن األص��وات مم��ا يعط��ي زعيم��ه أن�تي رين��ه أول
فرص��ة لتش��كيل حكوم��ة.
ويأت��ي ح��زب (الفنلندي��ون) يف املرك��ز الثان��ي يف اس��تطالع ال��رأي بنس��بة

قتيل و 3جرحى بإطالق نار
في ملبورن بأستراليا
ذك��رت الش��رطة أم��س األح��د أن ح��ارس أم��ن
قتل وأصيب ثالثة رجال يف إطالق نار من مركبة
متحرك��ة خ��ارج مله��ى ليل��ي مبدين��ة ملب��ورن
األس�ترالية ،لك��ن ال يوج��د حت��ى اآلن ما يش�ير إىل
عالق��ة احل��ادث باإلره��اب.
ول��دى أس�تراليا واح��د م��ن أش��د قوان�ين حي��ازة

ج��رى إط�لاق الن��ار فيم��ا يب��دو م��ن س��يارة يف ه��ذه
املنطق��ة عل��ى حش��د خارج املله��ى الليلي.
وأض��اف أن الضحاي��ا تعرض��وا إلصاب��ات مروع��ة
ج��راء طل��ق ن��اري من م��دى قريب .وتويف حارس يف
املستش��فى بينم��ا ال ي��زال ش��خص آخ��ر يف حال��ة
حرج��ة يف ح�ين أصي��ب اثن��ان جب��روح طفيف��ة.
وذك��رت صحيف��ة ذا إي��ج أن أح��د اجلرح��ى
ح��ارس أصي��ب بعي��ار ن��اري يف الوج��ه يف احل��ادث
الذي وقع خارج ملهى الف ماشني الليلي .وحتقق
الش��رطة يف احل��ادث لكنه��ا مل تل��ق القب��ض عل��ى
أح��د حت��ى اآلن.

حزب برلسكوني ّ
مهدد بمواجهة انشقاقات بسبب تراجع أدائه
ق��ال سياس��يون م��ن ح��زب (إيطالي��ا ..إىل األم��ام) إن رئي��س ال��وزراء الس��ابق
سيلفيو برلسكوني قد يواجه انشقاقات كثرية عن احلزب الذي يرأسه إذا مل
حيقق احلزب أداء طيبا خالل انتخابات االحتاد األوروبي املقررة الشهر املقبل،
مما يعرض املستقبل القريب للحزب للخطر.
وأي تفكك يف حزب (إيطاليا  ..إىل األمام) سيعزز وضع نائب رئيس الوزراء
ماتيو سالفيين الذي يرأس حزب الرابطة اليميين ،كزعيم دون منازع للكتلة
احملافظة يف إيطاليا ،كما ميكن أن يدعم احلكومة يف الربملان.
كم��ا ق��د ي��ؤدي بش��كل مؤك��د تقريب��ا إىل تراج��ع برلس��كوني ع��ن ص��دارة
املش��هد السياس��ي وميه��د الطري��ق أم��ام زعام��ة جدي��دة يف حماول��ة إلع��ادة بن��اء
ميني الوسط املعتدل الذي تضيق عليه اخلناق اآلن مجاعات قومية متشككة

يف االحتاد األوروبي .وقال نائب من حزب (إيطاليا  ..إىل األمام) والذي كان
وزيرا سابقا لرويرتز طالبا عدم نشر امسه من أجل مستقبلنا من املهم جدا أن
حنص��ل عل��ى األق��ل على عش��رة باملئ��ة يف االنتخاب��ات األوروبية.
أقل من هذه النسبة سيقفز الناس من السفينة وسيحاولون االنضمام إىل
حزب الرابطة .هذا هو قانون اجلاذبية لنيوتن .وتشري استطالعات الرأي اليت
أجريت منذ بداية أبريل نيسان إىل أن احلزب سيحصل على ما بني  8.7و12.1
باملئ��ة مقارن��ة م��ع  14باملئ��ة حص��ل عليه��ا يف االنتخاب��ات العام��ة ع��ام 2018
ومقارن��ة م��ع م��ا ب�ين  30.5و 35.7يف املئ��ة حل��زب الرابط��ة .وق��ال روب��رت وي�بر
رئيس معهد إيكسي الستطالعات الرأي لرويرتز إذا مل يتمكن حزب إيطاليا ..
إىل األمام من إعادة تعريف قيادته وجدول أعماله ،سيواجه خماطر كبرية.

كم��ا أك��د الرئي��س الفنزويل��ي م��رة أخ��رى
أن��ه يس��عى إىل زي��ادة ع��دد عناص��ر ق��وات الدف��اع
الش��عيب حت��ى تبل��غ ثالث��ة مالي�ين حبل��ول
ديسمرب املقبل ،مذكرا بأن العدد احلالي هلذه
الق��وات وص��ل إىل مليون�ين و 100أل��ف ف��رد.
وتأت��ي ه��ذه اخلط��وة يف ظ��ل أزم��ة سياس��ية
واقتصادي��ة ح��ادة تش��هدها فنزوي�لا تفاقم��ت
بش��كل خط�ير يف يناي��ر م��ع خ��روج مظاه��رات
للمعارض��ة تدع��و لرحي��ل م��ادورو ترافق��ت م��ع
إعالن رئيس الربملان خوان غوايدو نفس��ه رئيس��ا
مؤقت��ا للب�لاد.
قوات الدفاع الش��عيب ،ش��كلت على يد الرئيس
الفنزويل��ي الراح��ل هوغ��و تش��افيز يف 2008
ليك��ون هل��ا دور مكم��ل للق��وات املس��لحة ،وتتب��ع
لرئاس��ة اجلمهوري��ة مباش��رة .وتتع��رض فنزوي�لا
حملاول��ة انق�لاب عل��ى الش��رعية تدعمه��ا ق��وى
خارجي��ة عل��ى رأس��ها الوالي��ات املتح��دة.

ماليني اإلندونيسيني يدلون
بأصواتهم في انتخابات
رئاسية وبرملانية

مقارب��ة بلغ��ت  16.3باملئ��ة .وحق��ق احل��زب مكاس��ب س��ريعة يف ش��عبيته
من��ذ بداي��ة ه��ذا الع��ام م��ع ظه��ور سلس��لة م��ن وقائ��ع االنته��اكات اجلنس��ية
لقص��ر م��ن رج��ال أجان��ب .وجت��رى االنتخاب��ات الفنلندي��ة قب��ل أق��ل م��ن
ش��هرين م��ن إج��راء انتخاب��ات الربمل��ان األوروب��ي مم��ا جع��ل التصوي��ت حم��ل
اهتم��ام م��ن بروكس��ل إذ م��ن ش��أن حتقي��ق ح��زب (الفنلندي��ون) لنتيج��ة
قوي��ة أن يدع��م تكت�لا قومي��ا ق��د ي��ؤدي لتغي�ير كب�ير يف صن��ع سياس��ات
االحتاد األوروبي.
وتفت��ح مراك��ز االق�تراع يف التاس��عة صباح��ا بالتوقي��ت احملل��ي (0600
بتوقي��ت جرينت��ش) ي��وم األح��د وتغل��ق أبوابه��ا يف الثامن��ة مس��اء بالتوقي��ت
احملل��ي .وس��تبث هيئ��ة اإلذاع��ة الفنلندي��ة أول تقدي��رات للنتائ��ج بع��د ف�ترة
وجيزة من انتهاء التصويت بناء على األصوات املبكرة اليت تشكل  36.1باملئة
م��ن الناخب�ين ه��ذا العام.

الس�لاح صرام��ة يف الع��امل ،وال��ذي س��نته بع��د
أس��وأ ح��ادث قت��ل مجاع��ي يف تارخيه��ا عندم��ا قت��ل
مس��لح  35ش��خصا يف بورت آرثر جبزيرة تس��مانيا
ع��ام  .1996وقال��ت الش��رطة إن احل��ادث وق��ع خارج
مله��ى ليل��ي يف ضاحي��ة براه��ران جبن��وب ش��رق
ملبورن يف حنو الساعة  3:20من صباح يوم األحد
(بالتوقي��ت احملل��ي) .وأف��ادت الش��رطة يف مؤمت��ر
صحفي بثه التلفزيون بأن ثالثة من حراس األمن
ورجل كانوا يستعدون لدخول امللهى الليلي نقلوا
إىل مستشفى متأثرين باجلروح اليت أصيبوا بها.
وقال املفتش املعين جبرائم القتل أندرو ستامرب
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يدل��ي عش��رات املالي�ين م��ن الناخب�ين اإلندونيس��يني
بأصواتهم يف انتخابات رئاسية وبرملانية هذا األسبوع بعد
مح�لات انتخابي��ة رك��زت عل��ى االقتص��اد وخيي��م عليه��ا
اإلس�لام السياس��ي يف أك�بر دول��ة إس�لامية م��ن حيث عدد
الس��كان .وخي��وض الرئي��س جوك��و وي��دودو ،بائ��ع األث��اث
الس��ابق الذي بدأ مش��واره السياس��ي برئاس��ة بلدية مدينة
صغ�يرة ،الس��باق أم�لا يف إع��ادة انتخاب��ه منافس��ا اجلن��رال
الس��ابق براب��وو س��وبيانتو ال��ذي ف��از علي��ه الرئي��س بهامش
بس��يط يف .2014
وتش�ير أغل��ب اس��تطالعات ال��رأي إىل أن وي��دودو يتق��دم
بفارق مريح لكن املعارضة شككت يف نتائج االستطالعات.
كم��ا قال��ت املعارض��ة إنه��ا اكتش��فت خمالف��ات تؤث��ر يف
املاليني على القوائم االنتخابية وتعهدت باختاذ إجراءات
قضائي��ة أو اس��تخدام س��لطة الش��عب إذا مل يت��م ح��ل
الش��كاوى ال�تي قدمته��ا.
وم��ن املق��رر أن تنش��ر الس��لطات م��ا يق��رب م��ن نص��ف
ملي��ون م��ن أف��راد الش��رطة واجلي��ش يف أحن��اء األرخبي��ل
اإلندونيس��ي لتأم�ين التصوي��ت.
كم��ا س��يصوت أكث��ر م��ن  192ملي��ون ناخ��ب يف
انتخاب��ات تش��ريعية حملي��ة ووطني��ة يتناف��س فيه��ا أكث��ر
م��ن  245أل��ف مرش��ح فيم��ا وصف��ت بأنها أك�بر انتخابات
جت��رى يف ي��وم واح��د عل��ى مس��توى الع��امل .وب��دأ بالفع��ل
التصوي��ت خ��ارج الب�لاد واصط��ف اآلالف خ��ارج مق��ار
البعثات الدبلوماسية اإلندونيسية يف سنغافورة وأسرتاليا.
وم��ن املق��رر أن تفت��ح مراك��ز االق�تراع أبوابه��ا ي��وم
األربع��اء يف الس��اعة الس��ابعة صباح��ا بالتوقي��ت احملل��ي
( 2200بتوقي��ت جرينت��ش مس��اء الثالث��اء) يف اجلان��ب
الش��رقي م��ن الب�لاد وتغل��ق يف الواح��دة ظه��را (0600
بتوقي��ت جرينت��ش) يف اجلان��ب الغرب��ي م��ن إندونيس��يا.
ومن املتوقع أن تظهر نتائج أولية غري رمسية بعد ساعات
م��ن انته��اء التصوي��ت وم��ن املتوقع أيض��ا أن يتضح من فاز
بالرئاس��ة حبل��ول س��اعة متأخ��رة م��ن مس��اء ي��وم األربع��اء.
ويتوق��ع أن تعل��ن املفوضي��ة العام��ة لالنتخاب��ات النتيج��ة
الرمسي��ة يف ماي��و أي��ار.

صــــــورة وخبــــــر
السترات الصفراء تشتبك مع الشرطة في فرنسا

اصطدام طائرتني يودي بحياة شخصني في النيبال

البابا :الكنيسة بحاجة ألن تتحلى بالتواضع

عواصف عاتية تهدّد الجنوب األمريكي

اش��تبك حمتجو الس�ترات الصفراء مع ش��رطة مكافحة الش��غب مبدينة تولوز
الفرنس��ية وذلك رغم اس��تعداد الرئيس إميانويل ماكرون لإلعالن عن إجراءات
تهدف إلمخاد االحتجاجات األسبوعية املناهضة للحكومة املستمرة منذ نوفمرب.
وأطلق��ت الش��رطة يف املدين��ة الواقع��ة جبن��وب ش��رق الب�لاد قناب��ل الغ��از وألق��ت
القب��ض عل��ى  23ش��خصا بعدم��ا رش��قها مئ��ات احملتج�ين باحلج��ارة ومقذوف��ات
أخرى وأضرموا النار يف عدد من السيارات والدراجات النارية وصناديق القمامة.
وجتمع ما بني مخس��ة وس��تة آالف حمتج يف وس��ط تولوز ،ويف ش��وارع جانبية.

لق��ي ش��خصان مصرعهم��ا إث��ر اصط��دام طائ��رة تابع��ة لش��ركة اخلط��وط اجلوي��ة
«مسي��ت إي��ر» بطائ��رة مروحي��ة يف مط��ار ل��وكال يف نيب��ال صب��اح االح��د ،مم��ا أدى
إىل مقت��ل ش��خصني وإصاب��ة مخس��ة آخري��ن .ووق��ع احل��ادث يف مط��ار ل��وكال ال��ذي
يعترب مركزا شهريا لدى السياح ومتسلقي اجلبال ،حيث اصطدمت طائرة ركاب
مبروحي��ة رابض��ة يف املط��ار .وحس��ب الس��لطات كان��ت الطائ��رة ل��دى وق��وع احل��ادث
خالي��ة م��ن ال��ركاب ،فيم��ا تعت�بر م��دارج نيب��ال م��ن أخط��ر امل��دارج يف الع��امل حت��ى
بالنس��بة للطياري��ن احملرتف�ين ألنه��ا حماط��ة باجلب��ال.

ل��وح عش��رات اآلالف بس��عف النخي��ل وأغص��ان الزيت��ون يف س��احة القدي��س
بطرس يف الفاتيكان يف أحد السعف خالل إقامة البابا فرنسيس لقداس ،إيذانا
ببدء احتفاالت أسبوع اآلالم قبل عيد القيامة ،دعا خالله إىل أن تتحلي الكنيسة
بالتواض��ع .وبع��د م��رور الباب��ا يف موك��ب طويل عرب الس��احة برفقة العش��رات من
األساقفة والكرادلة قال البابا يف عظته إن من الضروري مقاومة إغراء االنتشاء
بزهوة النصر والتمسك بالتواضع .وقال البابا :التهليالت املبتهجة اليت رافقت
دخول املسيح للقدس تلتها إهانته.

ق��ال خ�براء األرص��اد اجلوي��ة إن عواص��ف رعدي��ة عاتي��ة ق��د تص��ل إىل ح��د
األعاص�ير املدم��رة س��تضرب جن��وب امري��كا م��ن ش��رق تكس��اس وحت��ى املسيس�بي.
وأص��درت هيئ��ة الطق��س الوطني��ة حتذي��رات م��ن تزاي��د خط��ر الطق��س الس��يء يف
مناطق من تكساس ولويزيانا وجنوب اركنسو واملسيسيب وغرب أالباما .وقال أحد
اخلرباء يف مركز التنبؤ بالطقس إن اهليئة قلما تصدر مس��تويات حتذير بهذا
االرتف��اع ،إذ ص��درت م��ن املس��توى الراب��ع على مقي��اس من مخس درجات ،مبا يعين
أن م��ن املرج��ح هب��وب عواص��ف عاتي��ة ملدة طويلة وعلى نطاق واس��ع.

