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عقب انسحاب واشنطن من معاهدة الصواريخ النووية املتوسطة املدى

بمناسبة عيد األضحى املبارك

تتوعد
أمريكا وحلفاؤها يخططون لنشر صواريخ في آسيا ..والصني ّ
بتدابير مضادة

ميركل تزور الصين  5سبتمبر المقبل
بكين تتهم محتجين في هونغ كونغ بـممارسة اإلرهاب ..واألمم المتحدة تدعو إلى ضبط النفس
تتش��اور الوالي��ات املتح��دة م��ع حلفائه��ا ،فيم��ا متض��ي قدم��ا يف
خط��ط نش��ر صواري��خ متوس��طة امل��دى يف آس��يا ،وه��ي خط��وة تق��ول
الص�ين إنه��ا س�ترد عليه��ا بتداب�ير مض��ادة.
وتق��ول واش��نطن إنه��ا ختط��ط لنش��ر ه��ذه األس��لحة يف منطق��ة
آس��يا واحملي��ط اهل��ادي ،عق��ب انس��حابها م��ن معاه��دة الق��وات النووي��ة
املتوس��طة امل��دى.
وتؤك��د الوالي��ات املتح��دة أن الط��رف اآلخ��ر املوق��ع عل��ى املعاه��دة،
وهو روسيا ،كان يتحايل عرب تطوير أنظمة أسلحة حمظورة مبوجب
املعاه��دة ،إال أن العدي��د م��ن احمللل�ين يقول��ون إن واش��نطن س��عت من��ذ
فرتة طويلة إىل نشر صواريخ متوسطة املدى ملواجهة ترسانة الصني
املتنامية.
ويف مؤمت��ر ع�بر اهلات��ف ،الثالث��اء ،قال��ت وكيل��ة اخلارجي��ة
األمريكية للرقابة على األس��لحة واألمن الدولي ،أندريا تومبس��ون،
إن احلكومات ستقرر ما إذا كانت ستستضيف هذه الصواريخ أم ال.
ويعت�بر احللف��اء األمريكي��ون ،الياب��ان وكوري��ا اجلنوبي��ة

وأس�تراليا ،املرش��حني الرئيس��يني الس��تضافة الصواري��خ.
اىل ذل��ك ق��ررت املستش��ارة األملاني��ة أجني�لا م�يركل زي��ارة الص�ين
يف  5س��بتمرب املقبل ،على أن تس��تغرق الزيارة يومني؛ وذلك وفقا ملا
أعلن��ه بي��ان احلكومة األملانية أمس الثالثاء.
وتع��د أملاني��ا ،أك�بر ش��ريك جت��اري للص�ين يف أوروب��ا عل��ى مدى 43
عام��ا متتالي��ة ،فيم��ا تع��د الص�ين أك�بر ش��ريك جت��اري ألملاني��ا عل��ى
م��دى ث�لاث س��نوات ،وتأت��ي زي��ارة م�يركل يف وق��ت حتش��د في��ه أمري��كا
حلفائه��ا للتصعي��د ض��د روس��يا والص�ين يف آس��يا وأوروب��ا.
م��ن جان��ب آخ��ر دان الناط��ق باس��م مكت��ب ش��ؤون هون��غ كون��غ
وم��اكاو يف جمل��س الدول��ة الصي�ني بش��دة «احملتج�ين» الذي��ن رم��وا
قناب��ل حارق��ة عل��ى رج��ال الش��رطة يف هون��غ كون��غ لي��ل األح��د.
وق��ال الناط��ق يان��غ غوان��غ إن احملتج�ين «املتطرف�ين» الذي��ن دأب��وا
عل��ى مهامج��ة رج��ال الش��رطة يف األي��ام املاضي��ة ق��د ارتكب��وا جرائ��م
خط�يرة وب��دأوا بإظه��ار «س��لوك إرهاب��ي».
وق��ال الناط��ق باس��م املكت��ب إن ع��ددا صغ�يرا م��ن املش��اغبني رم��وا

الرئيس البرازيلي بولسونارو يخشى هجرة جماعية من األرجنتني
أب��دى الرئي��س الربازيل��ي اليمي�ني ،جاي�ير بولس��ونارو ،مس��اء االثن�ين ،خش��يته م��ن هج��رة مجاعي��ة
لألرجنتيني�ين إىل ب�لاده ،إذا ه��زم الرئي��س الليربال��ي ماوريتس��يو ماك��ري يف االنتخاب��ات الرئاس��ية.
وق��ال بولس��ونارو املتخ �وّف م��ن ف��وز خص��م ماك��ري؛ املرش��ح البريون��ي ألربت��و فرناندي��ز (يس��ار
الوس��ط) «ال نري��د أن ن��رى إخوانن��ا األرجنتيني�ين يف � ّرون (للق��دوم) إىل هن��ا».
وخي��وض فرناندي��ز االنتخاب��ات إىل جان��ب الرئيس��ة الس��ابقة كريس��تينا كريش��نر ()2015-2007
ال�تي س��تتوىل منص��ب نائب��ة الرئي��س إذا ف��ازا باالنتخابات.
وبالنس��بة إىل بولس��ونارو ،ف��إ ّن ع��ودة كريش��نر إىل قم��ة الدول��ة ق��د «تض��ع األرجنت�ين عل��ى نف��س
مس��ار فنزوي�لا» ،ال�تي تعان��ي حالي �اً م��ن أزم��ة سياس��ية واقتصادي��ة خط�يرة برئاس��ة االش�تراكي
نيكوالس مادورو.
وأع��رب الرئي��س اليمي�ني ع��ن خش��يته م��ن تد ّف��ق املهاجري��ن األرجنتيني�ين إىل ب�لاده ،كم��ا ه��و
ح��ال الفنزويلي�ين الذي��ن يف� ّرون ب��اآلالف م��ن بلده��م الغ��ارق يف أزمة اقتصادية وسياس��ية خطرة إىل
البل��دان اجمل��اورة ،ال س��يما إىل كولومبي��ا والربازي��ل.
وق��ال بولس��ونارو ،ال��ذي يلق��ب برتام��ب الربازي��ل« :إذا ع��اد اليس��اريون إىل األرجنت�ين ،ق��د تصب��ح
لدين��ا رورامي��ا جدي��دة يف ري��و غران��دي دو س��ول».
ورورامي��ا والي��ة برازيلي��ة حدودي��ة م��ع فنزويال تدف��ق إليها آالف املهاجرين الفنزويليني ،يف حني أ ّن
ريو غراندي دو سول هي والية تقع يف جنوب الربازيل على احلدود مع األرجنتني.
وانهارت بورصة بوينس أيرس ،االثنني ،مغلقة على تراجع بلغ حوالي  37.93يف املئة ،غداة اهلزمية
املدوّية ملاكري أمام فرنانديز يف االنتخابات التمهيدية لالنتخابات الرئاسية.
وخس��رت العمل��ة األرجنتيني��ة ،البي��زو ،ح��واىل  19يف املئ��ة م��ن قيمته��ا إذ أغلق��ت عل��ى  57.30بي��زو
لل��دوالر الواح��د مقاب��ل  46.55بي��زو ل��دى إغ�لاق التعام�لات ،مس��اء اجلمع��ة.
وأت��ى ه��ذا االنهي��ار غ��داة اهلزمي��ة املد ّوي��ة ال�تي م�ني به��ا ماك��ري ،ال��ذي يتب ّن��ى سياس��ات داعم��ة
للش��ركات.
وتعان��ي األرجنت�ين حالي �اً م��ن الرك��ود ،ووصل��ت نس��بة التضخ��م فيه��ا  22يف املئ��ة ألول م��رة يف
النصف األول من العام ،وهي واحدة من أعلى النسب يف العامل ،كما يعاني  32يف املئة من السكان
م��ن الفقر.
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رج��ال الش��رطة بقناب��ل حارق��ة يف مراك��ز ش��رطة مناطق تش��يونغ ش��ا
وان وتس��يم ش��ا تس��وي ووان تش��اي يف هون��غ كون��غ ليل��ة األح��د مم��ا
تس��بب باصاب��ة أح��د رج��ال الش��رطة حب��روق.
وق��ال «نع��رب ع��ن ش��ديد س��خطنا واس��تنكارنا هل��ذه اجلرمي��ة
املشبوهة واخلطرية والرعناء» .ومضى يانغ إىل القول «إن حمتجني
«متطرف�ين» هامج��وا يف األي��ام األخ�يرة بش��كل متك��رر رجال الش��رطة
باس��تخدام أدوات خط��رة للغاي��ة ،وه��و أم��ر ينته��ك بش��كل وحش��ي
س��يادة القان��ون والنظ��ام االجتماع��ي يف هون��غ كون��غ وميث��ل تهدي��دا
خط�يرا حلي��اة مواط�ني هون��غ كون��غ وتهديدا الس��تقرار ورخاء هونغ
كون��غ» .وأض��اف أن��ه «ينبغ��ي التص��دي بش��دة هل��ذه اجلرائم مبوجب
القان��ون وب��دون رمح��ة ،وأن مكت��ب ش��ؤون هونغ كون��غ وماكاو يدعم
بق��وة ش��رطة هون��غ كون��غ يف س��عيها لف��رض س��لطة القان��ون واحال��ة
اجملرم�ين للقض��اء يف أق��رب وق��ت» .ووص��ف يان��غ ش��رطة هونغ كونغ
بأنه��ا «العم��ود الفق��ري يف احلف��اظ عل��ى األم��ن االجتماع��ي وحك��م
القان��ون» يف املس��تعمرة الربيطاني��ة الس��ابقة.
وق��ال «إن هون��غ كون��غ تق��ف عل��ى تقاط��ع فاص��ل» ،مضيفا أن على
كل الذي��ن يهتم��ون مبس��تقبل هون��غ كون��غ أن يقف��وا بق��وة م��ن أجل
إيق��اف العنف واع��ادة النظام.
وق��ال ع��دد م��ن اخل�براء القانوني�ين يف هون��غ كون��غ إن توصي��ف
تصرف��ات بع��ض احملتج�ين بأنه��ا ش��كل م��ن أش��كال اإلره��اب «قد يؤدي
إىل تطبي��ق قوان�ين مكافح��ة اإلره��اب حبقه��م».
وس��بق لبك�ين أن قال��ت إن «جمرم�ين ومش��اغبني» حيرض��ون عل��ى
العن��ف ،ولك��ن اس��تخدامها لتعب�ير «اإلره��اب» ي��وم اإلثن�ين يع��د أش��د
حتذي��ر تص��دره إىل اآلن.
م��ن جهته��ا حث��ت مفوض��ة األمم املتحدة الس��امية حلقوق اإلنس��ان
ميش��يل باش��ليه س��لطات هون��غ كون��غ ي��وم الثالث��اء عل��ى ممارس��ة
ضب��ط النف��س والتحقي��ق يف أدل��ة عل��ى إط�لاق قواته��ا الغ��از املس��يل
للدم��وع عل��ى احملتج�ين بوس��ائل حيظره��ا القان��ون الدول��ي.
وقال��ت باش��ليه يف بي��ان :ميك��ن رؤي��ة املس��ؤولني وه��م يطلقون عبوات
الغاز املسيل للدموع يف مناطق مزدمحة ومغلقة وبشكل مباشر جتاه
احملتج�ين يف مناس��بات عدي��دة مم��ا ينط��وي عل��ى خماط��ر جس��يمة
بس��قوط قتل��ى أو مصاب�ين بإصاب��ات خط�يرة .وق��ال روب��رت كولفي��ل
املتح��دث باس��م باش��ليه يف مؤمت��ر صحف��ي إن تصرحي��ات الص�ين ي��وم
االثن�ين ب��أن املظاه��رات يف هوجن��غ كون��غ ب��دأت تظه��ر مؤش��رات على
إره��اب ليس��ت مفي��دة وته��دد بتأجي��ج الوض��ع .اىل ذل��ك قال��ت هيئ��ة
مطار هونغ كونغ الدولي يوم الثالثاء إنها علقت إجراءات تسجيل
املسافرين يف املطار وعزت القرار إىل اضطرابات بسبب االحتجاجات
املناهضة للحكومة .وأثارت االحتجاجات املتصاعدة يف املركز املالي
اآلسيوي أسوأ أزمة سياسية يف هونغ كونغ منذ عقود وشكلت حتديا
للحكوم��ة املركزي��ة يف بكني.

الرئيس األفغاني يطلق سراح  35سجينا
من طالبان كبادرة سالم
مقتل  8من مسلحى الحركة بإقليم لوجار وسط أفغانستان
أطل��ق الرئي��س األفغان��ى حمم��د أش��رف عب��د الغ�ني ،س��راح  35س��جينا م��ن حرك��ة «طالب��ان»
املس��لحة م��ن س��جن املديري��ة الوطني��ة لألم��ن مبناس��بة عي��د األضح��ى املب��ارك ،وذل��ك يف ب��ادرة
سالم من احلكومة األفغانية.
وقال��ت املديري��ة الوطني��ة لألم��ن ،ف��ى بي��ان هل��ا نقلت��ه وكال��ة أنب��اء (خام��ة ب��رس) األفغاني��ة
أم��س الثالث��اء ،إن املديري��ة أفرج��ت ع��ن  35س��جينا بن��اء عل��ى مرس��وم رئاس��ي ص��در مبناس��بة
عي��د األضح��ى .وأض��اف البي��ان ،أن��ه مت إط�لاق س��راح الس��جناء كبادرة حس��ن نية للمس��اعدة يف
دف��ع املصاحل��ة قدم��ا ،وع�لاوة عل��ى ذل��ك ،أك��د البي��ان أن احلكوم��ة أبق��ت دائم��ا ب��اب املفاوض��ات
مفتوح��ا يف حماول��ة للحف��اظ عل��ى الس�لام وضم��ان وق��ف دائ��م إلط�لاق الن��ار وإنه��اء الن��زاع.
م��ن ناحي��ة أخ��رى ،حث��ت املديري��ة الوطني��ة لألم��ن ،الس��جناء املف��رج عنه��م ب��أال ينخدع��وا
باألع��داء وأن ميتنع��وا ع��ن التع��اون م��ع أع��داء الس�لام واالس��تقرار يف الب�لاد.
يف س��ياق آخ��ر ُقت��ل  8مس��لحون ينتم��ون حلرك��ة طالب��ان ،أم��س الثالث��اء ،خ�لال عملي��ة
استهدفت تدمري مركز تدريب لالنتحاريني نفذتها القوات اخلاصة األفغانية يف إقليم لوجار
وسط أفغانستان .وقال فيلق ثاندر ( )203يف بيان له ،بثته وكالة أنباء (خاما برس) األفغانية،
«إن القوات اخلاصة دمرت مركزا لتدريب االنتحاريني يف منطقة تاجاب حبي باراكي باراك،
موضح��ا أن مس��لحي طالب��ان كان��وا يس��تخدمون اجملم��ع أيض��ا كم��كان لتخزي��ن األس��لحة
والذخائ��ر واملتفج��رات».

بوتني يزور فرنسا هذا الشهر ويجري محادثات مع ماكرون

ارتفاع مستويات اإلشعاع إثر انفجار بقاعدة عسكرية
شمالي روسيا

املرشحة للرئاسة األمريكية تولسي غابارد تخوض تدريبا عسكريا
ترامب ينوي ترشيح مبعوثه لكوريا الشمالية سفيرا لدى روسيا

أعلن��ت املرش��حة الدميقراطي��ة لالنتخاب��ات الرئاس��ية األمريكية ،تولس��ي غابارد ،مس��اء االثنني،
أنها س��تعلق محلتها االنتخابية للمش��اركة يف متارين عس��كرية يف إندونيس��يا.
وقال��ت غاب��ارد ( 38عام��ا)؛ وه��ي عض��و يف احل��رس الوطين لش��بكة س��ي بي إس اإلخبارية «س��أبتعد
عن احلملة لنحو أسبوعني وارتدي بزتي العسكرية لالنضمام إىل تدريبات مشرتكة يف إندونيسيا».
وأوردت «أح��ب بالدن��ا وأح��ب أن أك��ون ق��ادرة عل��ى خدمته��ا بط��رق ع��دة منه��ا كجندي��ة» .وغاب��ارد
عض��و يف الكونغ��رس ع��ن ه��اواي من��ذ  2013وخت��وض الس��باق لني��ل ترش��يح احل��زب الدميقراط��ي
لالنتخابات الرئاسية يف .2020
وقال��ت «يف الوق��ت ال��ذي يق��ول يف البع��ض أش��ياء مث��ل :ه��ذا لي��س الوق��ت املناس��ب ملغ��ادرة احلملة،
أال تس��تطيعني إجي��اد طريق��ة لتجن��ب ذل��ك؟ تعلم��ون أن املس��ألة ال تتعل��ق به��ذا األم��ر» .وغاب��ارد
أول عضو هندوسية يف الكونغرس وأول أمريكية من ساموا ،وهي أصغر املرشحني الدميقراطيني
لالنتخابات الرئاس��ية.
واع ُت�برت من��ذ الب��دء دخيل��ة عل��ى الس��باق ،وأظه��رت ثق��ة خ�لال املناظ��رات وخصوص��ا يف اجلول��ة
الثانية اليت أجريت نهاية يوليو.
وأثن��ى النق��اد يف ديرتوي��ت ،ميش��يغن ،عل��ى عض��و الكونغ��رس مواقفه��ا القوي��ة املؤي��دة إلنها حروب
«تغي�ير األنظم��ة» واالنص��راف ب��دال م��ن ذل��ك إىل ض��خ األم��وال م��ن أج��ل حتس�ين اجملتمع��ات يف
الداخ��ل .وخدم��ت املرش��حة يف الع��راق م��ن  2004إىل  ،2005وف��ق م��ا نقل��ت روي�ترز.
م��ن جه��ة أخ��رى ق��ال مص��در مطل��ع االثن�ين :إن س��تيفن بيغ��ون ،الدبلوماس��ي ال��ذي يق��ود اجله��ود
إلحياء مفاوضات نزع السالح النووي املتوقفة مع كوريا الشمالية ،مرشح ليكون سفري الواليات
املتح��دة املقب��ل يف روس��يا .ونقل��ت قن��اة «فوك��س» اإلخباري��ة ي��وم اجلمع��ة ع��ن ش��خصني عل��ى دراي��ة
باملناقش��ات الداخلي��ة يف البي��ت األبي��ض قوهلم��ا إن بيغ��ون ،مبع��وث واش��نطن احلال��ي لكوري��ا
الش��مالية ،ه��و مرش��ح الرئي��س ترام��ب املرج��ح ليك��ون س��فريه مبوس��كو.

أعلن��ت روس��يا ،الثالث��اء ،أن مس��تويات
اإلش��عاع ارتفع��ت م��ن  4إىل  16م��رة يف مدين��ة
سفرودفنسك ،اليت شهدت انفجارا يف قاعدة
عس��كرية اخلمي��س املاض��ي.
وكان��ت روس��يا ق��د أعلن��ت مقت��ل  5عناص��ر
يف الوكال��ة النووي��ة م��ن ج��راء انفج��ار وق��ع
خ�لال إط�لاق ص��اروخ يعمل بالطاق��ة النووية
يف منش��أة عس��كرية يف منطق��ة القط��ب
الش��مالي.
وانتظ��رت الس��لطات الروس��ية انتظ��رت
حت��ى الس��بت لك��ي تق��ر بأن��ه ن��ووي ،علم��ا ب��أن
االنفج��ار أدى إىل ارتف��اع وجي��ز يف مس��توى
النش��اط اإلش��عاعي.
وق��ال خ�براء أمريكي��ون إن��ه ق��د يك��ون
مرتبط��ا باختب��ار ص��اروخ «بوريفيس��تنيك»
الذي كان الرئيس الروسي ،فالدميري بوتن،
ق��د أعل��ن يف فرباي��ر أن اختبارات��ه جت��ري
بنج��اح .ونقل��ت وكاالت أنب��اء ع��ن رئي��س
الوكال��ة االحتادي��ة للطاق��ة الذري��ة الروس��ية
«روس��اتوم» ،أليكس��ي ليخاتش��يف ،قول��ه إن
«أفض��ل طريق��ة لتكرميه��م ه��ي مبواصل��ة
العم��ل عل��ى األس��لحة اجلدي��دة».
وتابع« :حنن نؤدي مهمة من أجل الوطن»،
مضيفا أن أمن البالد سيكون «مضمونا».

وأقام��ت روس��يا مراس��م تأب�ين للخ�براء
اخلمسة يف مدينة ساروف املغلقة يف منطقة
نيج�ني نوفغ��ورود الواقع��ة عل��ى بعد حنو 500
كيلوم�تر ش��رقي موس��كو ،وف��ق م��ا نقل��ت
«فران��س ب��رس».
وأعلن��ت وكال��ة «روس��اتوم» أن احل��ادث وقع
أثناء اختبار صاروخ على منصة حبرية قبالة
س��واحل منطق��ة «أرخانغيلس��ك» يف أقص��ى
الش��مال الروسي.
وأوضح��ت الوكال��ة أن الوق��ود انفج��ر وق��د
ألق��ى عص��ف االنفج��ار بعناص��ر يف البح��ر.
وأك��دت بلدي��ة مدين��ة «سفرودفنس��ك»
القريب��ة م��ن القاع��دة العس��كرية أن أجهزته��ا
لالستش��عار «س��جلت ارتفاع��ا لوق��ت قص�ير
يف التل��وث اإلش��عاعي» ،مم��ا أث��ار حال��ة هل��ع
لدى السكان الذين سارعوا لشراء مادة اليود
املض��ادة لإلش��عاعات.
م��ن جان��ب آخ��ر قال الكرملني يوم الثالثاء:
إن الرئي��س الروس��ي فالدمي�ير بوت�ين س��يزور
فرنس��ا ه��ذا الش��هر إلج��راء حمادث��ات م��ع
نظ�يره الفرنس��ي إميانوي��ل ماك��رون ح��ول
ع��دد م��ن القضاي��ا منه��ا أوكراني��ا.
وأض��اف الكرمل�ين أن االس��تعدادات جاري��ة
لزيارة بوتني لفرنس��ا يوم  19أغس��طس آب.

صــــــورة وخبــــــر
مقتل امرأة بحادث طعن بوسط مدينة سيدني

قال��ت الش��رطة إن رج�لا حيم��ل س��كينا يف وس��ط س��يدني ي��وم الثالث��اء قت��ل ام��رأة
وطع��ن أخ��رى قب��ل أن يس��يطر علي��ه أف��راد م��ن امل��ارة مش�يرة إىل أنه��ا ال تتعام��ل م��ع
الواقع��ة باعتباره��ا حادث��ا إرهابي��ا .وذك��رت الش��رطة أن الرج��ل ال��ذي يبل��غ م��ن
العم��ر  21عام��ا ومل يعل��ن ع��ن امس��ه كان حيم��ل س��كينا ووح��دة ختزي��ن بيان��ات
عل��ى الكمبيوت��ر حتت��وي عل��ى معلوم��ات بش��أن هجم��ات مميت��ة يف أمري��كا الش��مالية
ونيوزيلندا .وأضافت الشرطة أن الرجل ال يعمل لصاحل أي مجاعة إرهابية على ما
يب��دو وأنه��ا ال تتعام��ل م��ع اهلج��وم بوصف��ه عم�لا إرهابي��ا.

كندا تنوي إرسال ضباط إضافيني إلى مالي

أعلن��ت كن��دا أنه��ا ختط��ط إلمت��ام إرس��ال الضب��اط ال�ـ  20اإلضافي�ين إىل
مال��ي ه��ذا الع��ام ،لتعزي��ز البعث��ة األممي��ة املوج��ودة هن��اك .وأك��دت املس��ؤولة
ع��ن قي��ادة ضب��اط الش��رطة الكندي��ة يف مال��ي ،كيل��ي برادش��و ،للصحفي�ين يف
العاصم��ة املالي��ة باماك��و« :هدفن��ا أن يك��ون لن��ا  20ضاب��ط ش��رطة يف مال��ي
م��ع نهاي��ة الع��ام احلال��ي» .وكان��ت كن��دا ق��د أعلن��ت ع��ن خططها إلرس��ال 20
ضابط��ا إىل مال��ي يف الصي��ف املاض��ي .وحت��ى اآلن ،مت نش��ر  10ضب��اط ضم��ن
البعث��ة األممي��ة يف الب�لاد.

رئيسقرغيزستانالسابقمتهمبجرائمخطيرة

أعل��ن زم�ير بيش��يكيف ،رئي��س إدارة التحقيق��ات بالنياب��ة العام��ة يف قرغيزس��تان،
توجي��ه اتهام��ات إىل الرئي��س الس��ابق املزب��ك أتامباي��ف بالقت��ل وبارت��كاب جرائ��م
خط�يرة أخ��رى .وأف��اد مس��ؤول النياب��ة العام��ة يف قرغيزس��تان خ�لال مؤمت��ر صحف��ي،
بأن رئيس البالد السابق أُخطر بشأن عدد من اجلرائم اخلطرية مثل تنظيم أعمال
الش��غب والقت��ل وحماول��ة القت��ل ،واحتج��از رهائ��ن ،واس��تخدام العن��ف ض��د ممثل��ي
الس��لطات .واستس��لم أتامبايي��ف ( 62عام��ا) للش��رطة ي��وم اخلمي��س عندم��ا داهم��ت
منزل��ه وأمس��كت ب��ه الس��تجوابه فيم��ا يتعل��ق بقضي��ة فس��اد.

قبرص تستنفر تحسبا لحدوث حرائق غابات

ذك��رت دائ��رة الغاب��ات القربصي��ة ،أم��س الثالث��اء ،أنه��ا ال ت��زال يف حال��ة تأه��ب
مبنطق��ة التحذي��ر بالدرج��ة القص��وى «الل��ون األمح��ر» بس��بب زي��ادة خط��ر حرائ��ق
الغابات ،داعية املواطنني لتجنب أى أعمال أو أنشطة قد تتسبب يف نشوب احلرائق.
وطلب��ت الدائ��رة ،يف بي��ان هل��ا أوردت��ه وكال��ة األنب��اء القربصي��ة (س��ي إن إي��ه)  -م��ن
املواطن�ين االتص��ال عل��ى الف��ور ب��إدارة الغاب��ات أو خدم��ة اإلطف��اء يف ح��ال االش��تباه
بدخ��ان أو حري��ق .وف��ى الوق��ت نفس��ه ،أص��درت دائ��رة األرص��اد اجلوي��ة القربصي��ة
حتذي��را جدي��دا الي��وم بإش��ارة بالل��ون األصف��ر.

