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ال�سنة الثالثة والع�رشون  -العدد 6231

والحركة تسيطر على منطقة في إقليم فراه غربي البالد

طالبان تواصل هجماتها بأفغانستان ..وشكوك بشأن مزاعم
امريكا حول اتفاق السالم
وزير الدفاع األمريكي:
واشنطن تسعى للتوصل إلى
«اتفاق جيد» مع الحركة

كش��ف مس��ؤولون ي��وم الس��بت أن مقاتل�ين
م��ن حرك��ة طالبان ش��نوا هجوم��ا كبريا على
إقلي��م ف��راه يف غ��رب أفغانس��تان ،يف إط��ار موجة
م��ن العن��ف ألق��ت بظالهل��ا عل��ى مس��ودة اتف��اق
للس�لام توص��ل إليه��ا مفاوض��ون م��ن الوالي��ات
املتح��دة وطالب��ان.
وقال��ت الش��رطة :إن مس��لحي طالب��ان ،ال�تي
تس��يطر اآلن عل��ى أك�بر مس��احة م��ن الب�لاد
منذ  ،2001هامجوا مدينة فراه يف وقت مبكر
م��ن صب��اح ي��وم اجلمع��ة قب��ل أن جتربه��م قوات
األم��ن املدعوم��ة بضربات جوي��ة على التقهقر.
وحبل��ول املس��اء ق��ال ق��اري يوس��ف أمح��دي
املتح��دث باس��م طالب��ان :إن مقاتل��ي احلرك��ة
س��يطروا على أنار دارا وهي منطقة يف اإلقليم
ال��ذي يق��ع مبح��اذاة احل��دود م��ع إي��ران حي��ث
يتمت��ع املس��لحون بس��يطرة واس��عة يف املنطق��ة.
وتزاي��دت انتق��ادات الق��ادة األفغ��ان ،ويف
مقدمته��م الرئي��س أش��رف غ�ني ،لالتف��اق
املبدئ��ي ال��ذي مت التوص��ل إلي��ه ب�ين املبع��وث
األمريكي اخلاص زملاي خليل زاد وممثلني عن
حرك��ة طالب��ان يف العاصمة القطرية الدوحة
ه��ذا األس��بوع بينم��ا تصاع��دت وت�يرة العن��ف يف
أحناء أفغانس��تان.
وم��ن املق��رر أن ينس��حب اآلالف م��ن اجلن��ود
األمريكي�ين ،مبوج��ب مس��ودة االتف��اق ،عل��ى
م��دى األش��هر القادم��ة يف مقاب��ل ضمانات على

أن أفغانس��تان ل��ن تس��تغل كقاع��دة هلجم��ات
م��ن مجاع��ات متش��ددة عل��ى الوالي��ات املتح��دة
وحلفائه��ا.
م��ن جانب��ه ق��ال وزي��ر الدف��اع األمريك��ي مارك
إس�بر يوم الس��بت إن بالده تس��عى للتوصل إىل

باكستان توجّ ه ضربات محدودة على طول خط املراقبة
بإقليم كشمير

أفاد املتحدث باسم وزارة الدفاع اهلندية امس السبت :إن اجليش الباكستاني استهدف مواقع
أمامي��ة وق��رى يف قط��اع «بون��ش» بوالي��ة «جام��و وكش��مري» اهلندي��ة بأس��لحة صغ�يرة وقذائ��ف
اهلاون ،يف خرق مل يسبقه استفزاز التفاق وقف إطالق النار على طول خط املراقبة الذي يفصل
ب�ين ش��طري كش��مري اهلن��دي والباكس��تاني .ونقل��ت قن��اة (إن دي ت��ي يف) اهلندي��ة ع��ن املتح��دث
قول��ه :إن «إط�لاق الن��ار وقذائ��ف اهل��اون ع�بر خ��ط املراقب��ة ب��دأ الي��وم يف قط��اع «كريش��نا غات��ي»
،واجلي��ش اهلن��دي ق��ام بال��رد بق��وة عل��ى القص��ف عرب خ��ط املراقبة الذى مازال مس��تمرا.
وأشار املتحدث إىل عدم سقوط ضحايا من اجلانب اهلندي خالل القصف.
يذك��ر أن إقلي��م «كش��مري» متن��ازع علي��ه من��ذ اس��تقالل باكس��تان واهلن��د ع��ن بريطاني��ا ع��ام
 ،1947حي��ث يتن��ازع البل��دان للس��يطرة عل��ى اإلقلي��م بع��د أن اقتس��ما الس��يطرة عل��ى أراضي��ه،
ليصب��ح هن��اك ش��طران ،ش��طر هن��دي باس��م والي��ة «جام��و وكش��مري» وآخ��ر باكس��تاني باس��م
«آزاد جامو وكش��مري» .وكان قد أعرب وزير اخلارجية الباكس��تاني ش��اه حممود قريش��ي ،عن
اس��تعداد بالده للتحاور مع اهلند ،بش��رط موافقة نيودهلي على ختفيف حدة التوترات يف إقليم
كشمري .وأوضح قريشي يف حوار أجراه مع شبكة  BBCالربيطانية ،أن باكستان ال ترتدد يف
الدخول يف حوار ثنائي مع اهلند ،وترحب بوساطة طرف ثالث .وتابع قائ ً
ال «إذا أقدمت حكومة
نيودهل��ي عل��ى رف��ع حظ��ر التج�وّل املفروض منذ  4أش��هر يف املناط��ق اخلاضعة لالحتالل اهلندي
وحس��نت أوض��اع س��كان تل��ك املنطق��ة ،وأخل��ت س��بيل القيادي�ين يف كش��مري
بإقلي��م كش��مريّ ،
ومسح��ت هل��م بلقائ��ي ،عنده��ا يب��دأ احل��وار ب�ين باكس��تان واهلن��د».

اتف��اق سياس��ي م��ع طالب��ان لكنها لن تقبل بأي
اتفاق جملرد االتفاق ،يف الوقت الذي تلقي فيه
موج��ة م��ن العن��ف بظالهل��ا عل��ى احملادثات مع
احلركة املس��لحة.
وق��ال إس�بر خ�لال مؤمت��ر صحف��ي يف باري��س

م��ع نظريت��ه الفرنس��ية ت��رى الوالي��ات املتح��دة
أن أفض��ل س��بيل إلح��راز تق��دم ه��و التوص��ل إىل
اتف��اق سياس��ي وه��ذا م��ا نعم��ل
وأض��اف :س��نعمل عل��ى إب��رام اتف��اق جي��د،
اتف��اق جي��د مب��ا يكف��ي ول��و لضم��ان

إدارة ترامب تبحث تقليص أعداد الالجئني متجاهلة
حقوق االنسان
ق��ال مس��ؤول كب�ير إن إدارة الرئي��س األمريك��ي دونال��د ترام��ب تفك��ر يف القي��ام مبزي��د م��ن
تقلي��ص احل��د األقص��ى الس��نوي لالجئ�ين الذي��ن تقبله��م الوالي��ات املتح��دة.
وقل��ص ترام��ب من��ذ تولي��ه الرئاس��ة ع��دد الالجئ�ين الذي��ن يت��م الس��ماح هل��م بدخ��ول الوالي��ات
املتح��دة يف ق��رارات انتقدته��ا مجاع��ات حق��وق اإلنس��ان وخ�براء األم��ن القوم��ي.
ويف الع��ام املاض��ي ح��ددت اإلدارة احل��د األقص��ى لربنام��ج الالجئ�ين بثالث�ين أل��ف الج��ئ م��ن 45
أل��ف الج��ئ يف  2018وال��ذي كان يف ح��د ذات��ه أق��ل ح��د أقص��ى من��ذ ع��ام  .1980وكان الرئي��س
الس��ابق ب��اراك أوبام��ا ق��د جع��ل احل��د األقص��ى  110أل��ف الج��ئ خالل آخر س��نة له يف الرئاس��ة.
وق��ال املس��ؤول للصحفي�ين ش��ريطة ع��دم نش��ر امس��ه إن ترام��ب مل يتخ��ذ بعد ق��رارات .ومل يلتق
بعد كبار مسؤولي اإلدارة ملناقشة احلد األقصى الذي يتم حتديده سنويا حبلول نهاية سبتمرب
أيلول .وذكرت صحيفة نيويورك تاميز يوم إن كبار املسؤولني سيدرسون خيارات خالل اجتماع
يُعق��د ي��وم الثالث��اء ق��د تتضم��ن إنه��اء الربنام��ج بش��كل فعل��ي أو تقلي��ص احل��د األقص��ى بش��كل
كب�ير .وامتن��ع املس��ؤول ع��ن التعلي��ق بش��أن اخلي��ارات ال�تي س��يتم حبثه��ا وموع��د تطبي��ق ذل��ك.
وتقول اإلدارة أيضا إن إعادة توطني الالجئني يف اخلارج أكثر فعالية من حيث التكلفة من نقل
الناس إىل الواليات املتحدة .وقال املسؤول «إن إعادة توطني الناس يف أماكن قريبة من أوطانهم
يع��د اس��تخداما أفضل ألم��وال دافعي الضرائب «.

السلطات التركية تسجن
معارضة بارزة إلهانتها اردوغان
قض��ت حمكم��ة تركي��ة بس��جن مس��ؤولة أك�بر
ح��زب ترك��ي مع��ارض يف إس��طنبول حن��و  10أع��وام،
بتهم��ة «الدعاي��ة اإلرهابية» و»إهان��ة رئيس الدولة».
وقال��ت مس��ؤولة يف ح��زب الش��عب اجلمه��وري« :حك��م
عل��ى جن��ان قفطاجن��ي أوغل��و بالس��جن تس��عة أع��وام
ومثانية أشهر».
ودين��ت قفطاجن��ي أوغل��و خبم��س ته��م تس��تند
خصوص��ا إىل تغري��دات نش��رتها قب��ل أع��وام ع��دة ،ه��ي
«الدعاية اإلرهابية» و»إهانة رئيس الدولة» و»إهانة
موظ��ف» و»إهان��ة اجلمهوري��ة الرتكي��ة» و»احل��ض
عل��ى الكراهي��ة».

وكان��ت املس��ؤولة السياس��ية ال�تي اس��تقطبت
حماكمتها اهتماما كبريا داخل تركيا وخارجها،
تواج��ه عقوب��ة الس��جن حت��ى  17عاما.وأوضح��ت
املس��ؤولة يف احل��زب املع��ارض أن قفطاجن��ي أوغل��و لن
يتم س��جنها يف انتظار حماكمتها أمام االس��تئناف
خ�لال س��تة أش��هر .وط��وال حماكمته��ا ،ن��ددت
قفطاجن��ي أوغل��و بـ»حماكم��ة سياس��ية» ته��دف يف
رأيه��ا ورأي أنصاره��ا إىل معاقبته��ا عل��ى دوره��ا يف فوز
مرش��ح املعارض��ة يف انتخاب��ات بلدي��ة إس��طنبول.
وتعت�بر قفطاجن��ي أوغل��و مهندس��ة محل��ة أك��رم
إم��ام أوغل��و ،ال��ذي تغل��ب عل��ى مرش��ح الرئي��س رج��ب
طي��ب أردوغ��ان يف إس��طنبول يف م��ارس املاض��ي ،ث��م يف
يونيو بعد إلغاء االنتخابات األوىل.
وحض��ر إم��ام اوغل��و قس��ما م��ن احملاكم��ة اجلمع��ة،
فيما جتمع املئات أمام حمكمة إسطنبول تعبريا عن
دعمهم لقفطاجني أوغلو.

مشرعون بريطانيون
يل ّوحون باللجوء
للقضاء لفرض تأجيل
البريكست
ذك��رت هيئ��ة اإلذاع��ة الربيطاني��ة (ب��ي.
بي.س��ي) ي��وم الس��بت أن مش��رعني بريطاني�ين،
بينه��م أعض��اء ط��ردوا قب��ل أي��ام م��ن ح��زب
احملافظ�ين ،يس��تعدون الخت��اذ إج��راء قانون��ي
يف حالة رفض رئيس الوزراء بوريس جونسون
حم��اوالت تأجي��ل خ��روج بريطانيا من االحتاد
األوروب��ي (الربيكس��ت).
يأت��ي ذل��ك بع��د ي��وم م��ن موافق��ة جمل��س
اللوردات على مش��روع قانون طرحته املعارضة
ويف��رض عل��ى جونس��ون أن يطل��ب من االحتاد
األوروب��ي تأجي��ل خ��روج الب�لاد م��ن االحت��اد
للحيلول��ة دون اخل��روج بغ�ير اتف��اق يف 31
أكتوب��ر تش��رين األول.
وم��ن املتوق��ع أن تص��دق امللك��ة إليزابي��ث
الثاني��ة عل��ى مش��روع القان��ون ي��وم االثن�ين
ليص�ير س��اريا.
وتوىل جونس��ون الس��لطة يف يوليو متوز بعد
اس��تقالة تريي��زا م��اي يف أعق��اب فش��ل ث�لاث
حم��اوالت للحص��ول عل��ى موافق��ة الربمل��ان
عل��ى اتف��اق م��ع االحت��اد األوروب��ي.
وكان جونس��ون واح��دا م��ن الذي��ن تزعم��وا
محل��ة اخل��روج م��ن االحت��اد األوروب��ي خ�لال
االس��تفتاء ال��ذي أج��ري بش��أن ه��ذه املس��ألة يف
ع��ام .2016
ويق��ول رئي��س ال��وزراء اجلدي��د إن��ه يرغ��ب يف
خ��روج بريطاني��ا م��ن االحت��اد األوروبي يوم 31
أكتوب��ر تش��رين األول س��واء بالتوص��ل إىل
اتف��اق م��ع االحت��اد أو ب��دون اتف��اق.
وق��ال جونس��ون إن��ه ال ين��وي طل��ب تأجي��ل
اخل��روج ويفض��ل امل��وت عل��ى االستس�لام فيم��ا
يتعل��ق بطل��ب إرج��اء اخل��روج م��ن االحت��اد
األوروب��ي ،يف ح�ين نقل��ت صحيف��ة ديل��ي
تليج��راف ي��وم الس��بت عن��ه الق��ول إن��ه ملت��زم
نظري��ا فق��ط بالتش��ريع اجلدي��د.
ومل يص��در أي تعلي��ق بع��د م��ن احلكوم��ة
عل��ى تقري��ر هيئ��ة اإلذاع��ة الربيطاني��ة ال��ذي
ج��اء في��ه أن أعض��اء بالربمل��ان ش��كلوا فريق��ا
قانوني��ا ومس��تعدون للج��وء إىل القض��اء
لتطبي��ق التش��ريع يف حال��ة الض��رورة.
ويقول جونس��ون إن إجراء انتخابات جديدة
ه��و احل��ل الوحي��د إلنه��اء معضل��ة اخل��روج من
االحت��اد األوروب��ي ،وه��و يرغ��ب يف إج��راء تل��ك
االنتخاب��ات يف  15أكتوب��ر تش��رين األول مب��ا
يتي��ح ل��ه احلص��ول عل��ى تفوي��ض جدي��د قب��ل
أس��بوعني م��ن موع��د اخل��روج م��ن االحتاد.
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شرطة هونغ كونغ ّ
تشدد
الرقابة على مطار املدينة
تحسب ًا من أعمال شغب
فت��ش أف��راد الش��رطة يف هون��غ كون��غ وس��ائل
املواص�لات العام��ة املتجه��ة ملط��ار املدين��ة ي��وم
الس��بت قب��ل أن يب��دأ احملتج��ون املناهض��ون
للحكوم��ة يف تطبي��ق اختب��ار ضغ��ط آخ��ر
وانتش��رت الش��رطة يف حمط��ة القط��ارات
الرئيس��ية املؤدي��ة ملط��ار هون��غ كون��غ وفتش��ت
حافل��ة واح��دة عل��ى األق��ل متجه��ة إىل هن��اك
قب��ل االحتجاج��ات ال�تي م��ن املق��رر أن تب��دأ بع��د
الظهرية .وال تس��مح الس��لطات سوى للمسافرين
الذي��ن لديه��م تذاك��ر لرح�لات جوي��ة بدخ��ول
ص��االت املط��ار أو اس��تخدام قط��ار املط��ار الس��ريع
الذي يقل الركاب من وسط هونغ كونغ كما
ل��ن يتوق��ف القط��ار يف ش��به جزي��رة كول��ون.
وته��دف تل��ك اإلج��راءات إىل جتن��ب الفوض��ى
ال�تي س��ادت املش��هد يف مطل��ع األس��بوع املاض��ي
عندم��ا أغل��ق احملتج��ون الط��رق املؤدي��ة للمط��ار
وألق��وا حبط��ام عل��ى الس��كة احلديدي��ة للقط��ار
وخربوا حمطة لقطارات األنفاق يف منطقة تونج
تش��ونج القريب��ة خ�لال اش��تباكات م��ع الش��رطة.
كم��ا اقتح��م احملتج��ون صال��ة الوص��ول يف
املط��ار الش��هر املاض��ي مم��ا تس��بب يف تعلي��ق أو
تأخ�ير رح�لات وس��ط سلس��لة م��ن االش��تباكات
م��ع الش��رطة .وش��يد مط��ار تش��يك الب ك��وك
يف أواخ��ر احلك��م الربيطان��ي هلون��غ كون��غ ح��ول
جزيرة صغرية حتمل نفس االس��م ويتم الوصول
إلي��ه م��ن خ�لال سلس��لة م��ن اجلس��ور.
وق��ام مئ��ات املتظاهري��ن الذي��ن ارت��دى كثريون
منه��م أقنع��ة مبهامجة حمطات م�ترو األنفاق يف
شبه جزيرة كولون ليل اجلمعة بعد استهدافها
بس��بب م��ا عرض��ه التلفزي��ون م��ن قي��ام الش��رطة
بض��رب حمتج�ين يف أح��د قطارات األنفاق يف 31
أغس��طس آب وه��م جامث��ون عل��ى األرض.
وق��ام نش��طاء ،غاضب��ون م��ن إغ�لاق حمط��ات
قط��ارات األنف��اق ملن��ع احملتج�ين م��ن االحتش��اد
واملطالب��ة بلقط��ات كام�يرات املراقب��ة لواقع��ة
الضرب ،بتمزيق الفتات وحتطيم بوابات الدخول
وإض��رام الن��ار يف الش��وارع والكتاب��ة على اجلدران.
وقالت احلكومة يف بيان إن هذا الس��لوك مش�ين.
وأعلنت زعيمة هونج كونج كاري الم تقديم
تن��ازالت األس��بوع املاض��ي يف حماول��ة إلنه��اء
االحتجاج��ات ،مب��ا يف ذل��ك اإللغ��اء الرمس��ي
ملش��روع قانون تس��ليم املش��تبه بهم للصني والذي
مل يك��ن حيظ��ى ب��أي ش��عبية .لكن كثريين قالوا
إن حتركاته��ا غ�ير كافي��ة وج��اءت بع��د ف��وات
األوان .وكان مش��روع القانون سيس��مح بتس��ليم
املش��تبه به��م إىل الص�ين عل��ى الرغ��م م��ن وج��ود
نظ��ام قضائ��ي مس��تقل يف هون��غ كون��غ يع��ود
تارخي��ه لف�ترة احلك��م الربيطان��ي.

مادورو يج ّمد الحوار مع املعارضة ..ويتهمها بمحاولة بيع
منطقة إيسيكيبو
أعل��ن الرئي��س الفنزويل��ي ،نيك��والس م��ادورو ،أن��ه ل��ن يع��ود إىل طاول��ة احملادث��ات مع املعارض��ة ،قبل أن
يغ�ير زعي��م املعارض��ة ،خ��وان غواي��دو ،موقف��ه من منطقة إيس��يكيبو املتن��ازع عليها.
وقال مادورو يف كلمة مت نشرها على «تويرت»« :لقد كلفت (وزير االتصاالت) خورخيه رودريغيس
بصفته رئيسا جملموعة املفاوضات بتوجيه اقرتاح للمعارضة لكي تعرب بوضوح وبسرعة عن موقفها من
منطقة إيس��يكيبو .وغادرنا طاولة احملادثات بس��بب املقاطعة وإجراءات احلصار االقتصادي واملالحقة
واالحتجاجات .وحاليا أنضم إىل االحتجاجات على حماوالت (زعيم املعارضة خوان غوايدو) إلعطاء
املنطقة .ولن نعود إىل طاولة املفاوضات قبل تغيري موقف غوايدو من ذلك ...إما يصححون (موقفهم)
أو لن يروننا أبدا» .وأجرت السلطات واملعارضة يف فنزويال عدة جوالت من املفاوضات يف جزيرة باربادوس
بوساطة النرويج .واختذ مادورو يف بداية أغسطس املاضي قرارا حول عدم مشاركة ممثلي احلكومة
يف اجلولة اجلديدة من املفاوضات .ويف نهاية الشهر املاضي أعلن أن السلطات استأنفت اتصاالتها مع
النرويج إلجراء حوار مع املعارضة ،مضيفا أنه من املمكن توقع ظهور أخبار جيدة.
وفتحت النيابة العامة الفنزويلية أمس اجلمعة حتقيقا حبق زعيم املعارضة ،خوان غوايدو ،بتهمة
حماولت��ه بي��ع منطق��ة إيس��يكيبو .وج��اء ذل��ك بع��د أن قال��ت نائب��ة رئي��س فنزوي�لا ،ديلس��ي رودريغي��س،
اخلمي��س املاض��ي ،إن املنظم��ة اإلجرامي��ة ال�تي يديره��ا غواي��دو ،حاول��ت تس��ليم منطق��ة إيس��يكيبو
للش��ركات الدولي��ة وم��ن بينه��ا ش��ركة « .»Exxon Mobilوي��دور احلدي��ث ع��ن مطالب��ات إقليمي��ة
قدمي��ة ل��كاراكاس يف منطق��ة إيس��يكيبو ال�تي تبل��غ مس��احتها حنو  160ألف كيلوم�تر مربع وتقع يف
حوض نهر إيسيكيبو يف غينيا .واشتد النزاع اإلقليمي عليها بعد وصول ديفيد غريندجري إىل الرئاسة
يف غيني��ا .وواف��ق ه��ذا الرئي��س عل��ى التق��ارب م��ع الوالي��ات املتح��دة ومس��ح بدخ��ول ش��ركة «Exxon
 »Mobilإىل أراض��ي ب�لاده .وبع��د ذل��ك اتهم��ه م��ادورو بأن��ه يعمل ضد فنزويال.

صــــــورة وخبــــــر
واشنطن :موغابي خذل آمال شعبه

اليابان تتعرض إلعصارين في آن واحد

الدمار يخ ّيم على جزر الباهاما عقب إعصار دوريان

صفقة كبيرة لتبادل األسرى بني روسيا وأوكرانيا

اعت�برت وزارة اخلارجي��ة األمريكي��ة ،الس��بت ،أن الرئي��س الزميباب��وي
السابق روبرت موغابي الذي تويف ،اجلمعة« ،ساعد يف حترير زميبابوي» ،لكنه
«خ��ذل آم��ال ش��عبه» الحق��ا .وقالت املتحدثة باس��م ال��وزارة مورغن أورتيغاس،
يف بيان« :نقدم تعازينا إىل من يبكون فقدان رئيس زميبابوي الس��ابق روبرت
موغابي» .غري أنها نددت باملقابل بـ»انتهاكاته حلقوق اإلنسان وسوء إدارته
االقتصادي��ة ال�تي أفق��رت املالي�ين» م��ن ش��عب زميباب��وي .وختم��ت أورتيغ��اس
«نواص��ل دع��م تطلع��ات الزميبابوي�ين حن��و مس��تقبل أفضل وأكث��ر ازدهارا».

أف��اد املوق��ع اإلخب��اري « »News On Japanب��أن اإلعص��ار الق��وي «»Lingling
الذي يتحرك إىل الشمال باجتاه جزر أوكيناوا يف اليابان ،قد أدى إىل انقطاع التيار
الكهربائي عن حنو  20ألف عائلة .ويأتي ذلك يف الوقت الذي تتجه فيه إىل العاصمة
اليابانية طوكيو العاصفة املدارية «فاكساي» .ويف مدينة ميادودزميا مت انقطاع
التي��ار الكهربائ��ي ع��ن  %80م��ن املن��ازل بس��بب العاصف��ة .وكان��ت الس��لطات احمللي��ة
ختط��ط إلج�لاء س��كان املدين��ة ،غ�ير أنه��ا ألغت��ه بع��د حت��ول اإلعص��ار «»Lingling
باجت��اه جزر أوكيناوا.

تكافح جزر الباهاما للتعامل مع اجلثث املتحللة مع ارتفاع املخاوف من مقتل
املئ��ات بع��د اإلعص��ار دوري��ان ال��ذي دك مناط��ق م��ن جزي��رة أباكو الك�برى مع قيام
ف��رق اإلغاث��ة برف��ع أنق��اض املن��ازل والبناي��ات حبث��ا عن الضحاي��ا وهو حبث يُتوقع
أن يرف��ع بش��كل ح��اد ع��دد القتل��ى م��ن اإلعص��ار دوري��ان .واجت��اح دوري��ان ،وهو أقوى
إعص��ار يض��رب ج��زر الباهام��ا عل��ى اإلط�لاق ،ج��زر أباك��و والباهام��ا الك�برى ه��ذا
األس��بوع ليس��وي أحي��اء بأكمله��ا ب��األرض ويدم��ر البني��ة التحتي��ة مب��ا يف ذل��ك
م��دارج هب��وط الطائ��رات يف املط��ار.

أعلن التلفزيون احلكومي الروسي أن االستعدادات بدأت أمس السبت ،لتبادل
أس��رى بني روس��يا وأوكرانيا ،ونش��ر لقطات حلافالت تغادر س��جن ليفورتوفو يف
موس��كو .وذك��رت الش��بكة اإلخباري��ة «روس��يا  »24أن «احلاف�لات غ��ادرت س��جن
ليفورتوف��و يف إط��ار االس��تعدادات لتب��ادل أس��رى» .وش��اهد مراس��لون لوكال��ة
«فران��س ب��رس» حافلت�ين تغ��ادران وس��ط محاي��ة كبرية للش��رطة ،الس��جن الذي
خيضع إلجراءات أمنية مشددة .وكان الرئيس فالدميري بوتن أعلن ،اخلميس،
أن تب��ادال «كب�يرا» لألس��رى س��يجري ب�ين البلدي��ن دون حتدي��د موع��د.

