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بعد إعان ترامب حالة الطوارئ

فلوريدا تستعد لوصول اإعصار مايكل «شديد اخطورة»

تستعد فلوريدا التي أعلن فيها
الرئيس ااميركي دونالد ترامب
حالة الطوارىء ،ااربعاء لوصول
ااعصار مايكل الذي بات في الفئة
الرابعة ومكن ان يكون العاصفة
«ااكثر تدميرا منذ عقود» في هذه
الواية.
وان��ت��ق��ل ااع��ص��ار ال���ى الفئة
ال��راب��ع��ة على مقياس م��ن خمس
ف��ئ��ات ،كما أعلن ام��رك��ز الوطني
لاعاصير صباح ااربعاء واصفا
هذا «احدث بانه شديد اخطورة».
وترافق ااعصار رياح بسرعة
 210ك��ل��م ف��ي ال��س��اع��ة ويتجه
ال��ى سواحل فلوريدا على خليج
امكسيك في جنوب شرق الوايات
امتحدة ااربعاء على ان يصل الى
اليابسة خال النهار.
وقال امركز الوطني لاعاصير
«إن��ه ح��دث ق��د ي��ؤدي ال��ى سقوط
قتلى ف��ي أق��س��ام م��ن شمال شرق
ساحل خليج امكسيك» مشيرا الى
ان مستوى أم��واج البحر قد يصل
الى أربعة أمتار في بعض امناطق.
م���ن ج��ه��ت��ه��ا أع��ل��ن��ت مصلحة
اارص���اد اج��وي��ة ف��ي تااهاسي
عاصمة واية فلوريدا انها طلبت
من السكان االتزام بأوامر ااجاء.
وقالت إن «ااعصار مايكل حدث
غير مسبوق وا مكن مقارنته
م��ع أي م��ن ااح���داث السابقة .ا
جازفوا بحياتكم ،غادروا اان اذا
طلب منكم ذلك».
وااع��ص��ار ال��ذي يترافق أيضا
مع هطول غزير لامطار سيعبر
جنوب شرق الوايات امتحدة في
اجاه ااطلسي.
وكان حاكم الواية ريك سكوت
ح���ذر ال��ث��اث��اء م��ن أن م��اي��ك��ل قد
«يكون العاصفة ااكثر تدميرا التي
تضرب فلوريدا منذ عقود» .وقالت
أجهزة الطوارىء في الواية على
تويتر مساء الثاثاء ان العاصفة
«ستكون ااقوى منذ أكثر من مئة
سنة» في بعض امناطق.
وق���ال س��ك��وت «إن��ه��ا فرصتكم

ااخيرة لاستعداد لهذه العاصفة
الضخمة» موضحا أنه مت تعبئة
نحو  2500ج��ن��دي م��ن اح��رس
الوطني .وأض��اف «ا تنسوا انه
بامكاننا اعادة اعمار منزلكم لكن ا
مكننا إعادتكم الى احياة».
أعلن الرئيس ااميركي الثاثاء
«ن��ح��ن مستعدون بشكل جيد»
لاعصار ال��ذي ك��ان وصفه بانه
اع��ص��ار ق��وي داع��ي��ا السكان الى
ااستعداد لاسوأ.
وأض����اف ت��رام��ب ان ال��وك��ال��ة
الفدرالية ادارة ااوضاع الطارئة
«مستعدة ،اجميع مستعدون».
ث��م ح���ذر ع��ب��ر ت��وي��ت��ر م��ن أن
ااعصار مكن أن يضرب «أقساما
من جورجيا ولاسف ،كارواينا
الشمالية وكارواينا اجنوبية
م��ج��ددا» بعدما ض��رب ااع��ص��ار
فلورنس هاتن الوايتن قبل شهر.
وأوق��ع ااعصار فلورنس نحو
أرب��ع��ن قتيا م��ع خسائر ق��درت
مليارات الدوارات.
وص����ادق ال��رئ��ي��س اام��ي��رك��ي
الثاثاء على حالة الطوارىء التي
أعلنتها حكومة سكوت ااثنن
في  35دائرة من فلوريدا ،ما يتيح
اافراج عن امكانات مادية اضافية
وك��ذل��ك أم���وال ف��درال��ي��ة مواجهة
عواقب ااعصار.
وك��ان��ت حاكمة واي���ة أاب��ام��ا
ام��ج��اورة ك��اي أيفي أعلنت حالة
الطوارىء أيضا بعد ظهر ااثنن.
وتشمل اج��راءات اخاء امنازل
نحو  120ألف شخص في منطقة
ب���اي ك��م��ا اع��ل��ن ص��ب��اح ال��ث��اث��اء
م��س��ؤول ال��ش��رط��ة ت��وم��ي ف��ورد
ال��ذي ش��دد على ض���رورة «اخ��اء
ام��ن��ازل ف��ي أس���رع وق��ت مكن».
وح��ذر ال��ذي��ن يرفضون مغادرة
منازلهم من ان السلطات لن تتمكن
من إغاثتهم بعد وصول ااعصار
«الى ان تسمح الظروف امناخية
بذلك».
وق���رر دي آل��ري��د أح���د سكان
باناما سيتي مغادرة امدينة قائا

طوارئ في فلوريدا استعدادا لإعصار «مايكل»

لشبكة «ان بي سي» «ا تعلمون ما
سيحصل ،لكنني ا أرى أي فائدة
في امجازفة».

ويشهد ارخبيل كيز في أقصى
جنوب فلوريدا منذ صباح الثاثاء
هطول أمطار غزيرة.

ثمانية جرحى حصيلة انفجار مصفاة
نفط في البوسنة
أ ُصيب ثمانية من عمّال مصفاة نفط
ف��ي البوسنة ب��ج��روح مساء الثاثاء
في انفجار تبعه حريق مت السيطرة
عليه خ��ال بضع س��اع��ات ،بحسب ما
نقلت وسائل إع��ام محلّية عن مصدر
طبّي.ودوّ ى اانفجار في مصفاة برود
(شمال) بالقرب من احدود مع كرواتيا

حوالى الساعة  19،30(21،30ت غ)
وفق ما قال مسؤول في الشرطة لوكالة
فرانس برس من دون أن يُعطي تفاصيل
إضافية .وقال مدير أحد امستشفيات
ف��ي امنطقة للتلفزيون ال��وط��ن��ي ،إنّ
اأشخاص الثمانية مصابون بجروح
طفيفة لكنّهم أ ُدخِ لوا امستشفى مراقبة

وض��ع��ه��م.وق��د م��ت ال��س��ي��ط��رة على
احريق في امساء .ولم تُعط السلطات
تفاصيل عن سبب احادث.
وه��ذه امصفاة التي تُديرها شركة
«زاروبيجنفت» الروسيّة هي الوحيدة
في البوسنة ،ويعمل فيها نحو 900
شخص.

وتراجعت فيه حركة السير منذ
ااث��ن��ن فيما اصطفت السيارات
في محطات ال��وق��ود وك��ان بعض

زلزال هايتي يخلف  17قتيا و 35مصاب ًا
أدّى الزلزال الذي ضرب السبت شمال غرب هايتي
بقوّة  5،9درج��ات إلى مقتل  17شخصا وإصابة نحو
 350آخرين ،بحسب أح��دث حصيلة أوردتها وزارة
الداخلية الثاثاء.
فقد قُتل تسعة أشخاص في مدينة بور-دو-بيه
الساحلية ،عاصمة دائرة الشمال الغربي ،بينما قضى
سبعة آخرون في غرو-مورن التي تبعد عن هذه امدينة
حوالى خمسن كيلومترا باجاه اجنوب الشرقي ،في
حن لقي شخص واحد مصرعه في مدينة سان لوي دو
نور.

اليابان وأستراليا تؤكدان التزامهما جاه تفكيك أسلحة كوريا الشمالية النووية
ج���ددت ال��ي��اب��ان واس��ت��رال��ي��ا أم��س
ااربعاء التزامهما جاه تفكيك كوريا
الشمالية ال��ك��ام��ل جميع أسلحتها
ال��ن��ووي��ة وغيرها م��ن أسلحة ال��دم��ار
الشامل.
ج���اء ذل���ك ف��ي ب��ي��ان م��ش��ت��رك ص��در
بعد اجتماع كل من وزي��ري اخارجية
والدفاع اليابانين تارو كونو وتاكيشي

ايوايا ونظيريهما اأسترالين ماريز
باين وكريستوفر باين في سيدني بعد
عقد الطرفن محادثات ثنائية.
واض��اف البيان ان اجانبن تعهدا
متابعة التعاون الدفاعي على نطاق
اوس��ع ما في ذل��ك ام��ن��اورات وتعزيز
أن��ش��ط��ة م��ش��ارك��ة ال���ق���وات البحرية
واجيش والتعاون الثاثي مع الوايات

امتحدة بااضافة الى زيادة التعاون في
مجال الدفاع والعلوم والتكنولوجيا.
واشار البيان الى ان اليابان واستراليا
اعربتا عن قلقهما بشأن الوضع فى بحر
الصن اجنوبي كما شددتا على أهمية
احفاظ على النظام ااقليمي والدولي
القائم على القواعد واح��ت��رام القانون
الدولي وحرية اماحة والتجارة بدون

عوائق.
وأك��د الطرفان أهمية وج��ود عاقة
بناءة ومفيدة مع الصن من خال احوار
والتعاون وامشاركة.
وكانت اليابان واستراليا بدأتا ما
يسمى محادثات ( )2 + 2اأمنية الثنائية
منذ عام  2007وكان ااجتماع السابق
في أبريل من العام اماضي.

التحريات أثبتت تعرضها اعتداء جنسي

السلطات اأمانية تلقي القبض على قاتل صحافية بلغارية
ألقت السلطات اأمانية أم��س اأرب��ع��اء ،القبض
على اجاني الذي قتل الصحفية البلغارية فيكتوريا
مارينوفا ،يوم  6أكتوبر اجاري.
إع��ان إلقاء القبض جاء في مؤمر صحفي ثاثي
بالعاصمة البلغارية صوفيا ،جمع رئيس ال��وزراء
بويكو بوريسوف والنائب العام «سوتير تزاتزاروف»
ووزير الداخلية مادن مارينوف.
وأوضح منظموا امؤمر الصحفي أن اجاني الذي
قتل مارينوفا في مدينة روسه شمال شرقي بلغاريا،
يُدعى سيفرين كراسيميروف ويبلغ من العمر  21عاما.
وقال النائب العام سوتير تزاتزاروف ،إن اجهات
امختصة أج��رت حريات دقيقة عن كامل تفاصيل
وخصوصيات مارينوفا ،وأن التحقيقات اأولية
أظهرت بأن جرمة القتل كانت ناجمة عن حظة غضب
آنية.
وأض����اف ت����زات����زاروف أن���ه ف��ي ح���ال م ج��رم
كراسيميروف بااعتداء على مارينوفا وقتلها ضربا،
فإنه قد يتعرض للسجن مدة  20عاما أو مدى العمر.
من جانبه ق��ال رئيس ال���وزراء البلغاري بويكو
بوريسوف أن نتائح فحوصات احمض النووي،
أثبتت بأن كراسيميروف هو قاتل الصحفية مارينوفا.
وبحسب امعلومات الصادرة عن اجهات امختصة
في التحقيق ،فإن مارينوفا تعرضت لاعتداء أثناء
قيامها برياضة اجري على أطراف نهر تونا.
وتبن أن كراسيميروف ماكم سابق ،وتناول جرعة
كبيرة من الكحول قبل اإقدام على قتل الصحفية.
وال��س��ب��ت ام��اض��ي ع��ث��رت السلطات ف��ي بلغاريا
على جثة «مارينوفا» داخل حديقة في مدينة روسه
(شمال) ،وتبن أنها تعرضت اعتداء جنسي.

السكان يقومون بتحضير أكياس
الرمل حماية منازلهم.
وشهد ال��ع��ام ام��اض��ي سلسلة

ع��واص��ف ك��ارث��ي��ة ض��رب��ت غ��رب
اأطلسي ومن بينها إيرما وماريا
وه��ارف��ي ،وتسبّبت ف��ي خسائر

قياسيّة وصلت إل��ى  125مليار
دوار عندما أدّت إلى فيضانات في
مدينة هيوسن.

وقال امعهد اجيولوجي اأميركي إن الزلزال الذي
بلغت قوته  5،9درجات وقع السبت في الساعة 20،10
( 00،10ت غ اأحد) على بعد  19كيلومترا شمال غرب
بور-دو-بيه.
وكتب رئيس وزراء هايتي جان-هنري سيان في
تغريدة ،أنّ خلية أزمة تض ّم عددا من الوزراء قد أنشئت
يتعن
ّ
«لتنسيق مجمل ااستجابات الطارئة التي
تأمينها».
من جهته ،دعا الرئيس جوفينيل موييز على تويتر
الناس إلى «احافظة على هدوئهم» ،موضحا أنّ «نظام

إدارة امخاطر واإدارات اإقليمية للدفاع امدني في حالة
استنفار مساعدة الناس في امناطق امتضررة».
وقال الدفاع امدني في بيان إنّ «السكّان في ك ّل أنحاء
الباد شعروا بالهزة ،ما تسبب بذعر في عدد كبير من
امدن».
ويُع ّد شمال غرب هايتي أفقر مناطق الباد وفيه
مواقع معزولة كثيرة ويعود ذلك إلى وعورة الطُ رق.
شهدت هايتي في  12يناير  2010زل��زاا قوّ ته 7
درجات أسفر عن أكثر من  200ألف قتيل وأكثر من 300
ألف جريح.

 51قتيا في حادث حافلة غرب كينيا
قتل  51شخصا على اأق��ل صباح اأرب��ع��اء في
حادث سير تعرضت له حافلة بغرب كينيا ،على ما
أعلنت الشرطة.
وقال قائد الشرطة الكينية جوزف بواني اذاعة
«كابيتال اف ام» «ل��اس��ف بلغت احصيلة 51
قتيا».
وأوض��ح��ت ال��ش��رط��ة أن اح��اف��ل��ة انطلقت من
نيروبي متوجهة إل��ى كاكاميغا ف��ي غ��رب الباد
وكانت تقل  52راكبا.
وبحسب الصليب ااح��م��ر اح��ل��ي ف��ان سقف
احافلة اقتلع بشكل كامل لكن لم تعرف أية تفاصيل

حول ظروف احادث.
وبحسب اإحصاءات الرسمية ،فإن حوادث السير
في كينيا تودي بحوالى ثاثة آاف شخص كل سنة،
لكن منظمة الصحة العامية تقدر احصيلة بأكثر من
 12ألف قتيل.
وقتل  36شخصا في ديسمبر  2017في اصطدام
حافلة وشاحنة في غ��رب كينيا كما قتل أكثر من
أرب��ع��ن شخصا ف��ي ال��ع��ام ال��س��اب��ق ح��ن صدمت
شاحنة صهريج عددا من السيارات على طريق عام
قريب من نيروبي ،وتلى احادث انفجار.

 5قتلى و 9مفقودين جراء اأمطار
الغزيرة في «جزر البليار»
ق��ال التلفزيون ااسباني الرسمي ان خمسة
أش��خ��اص قتلوا فيما يستمر البحث ع��ن تسعة
أشخاص مفقودين مع احتمال ارتفاع عدد الضحايا
جراء هطول أمطار غزيرة في (جزر البليار) بالبحر
امتوسط.
وأض����اف ال��ت��ل��ف��زي��ون ان اأم��ط��ار بلغت نحو
 233لترا لكل متر مربع في ساعات قليلة بجزيرة
(مايوركا) مساء الثاثاء ما تسبب في مقتل خمسة
أفراد منهم بريطانيان .وأوضح أن أربعة من القتلى
توفوا في منازلهم اثر تعذر اخروج منها فيما قتلت

امرأة في سيارتها بعدما جرفتها السيول مشيرا في
سياق متصل إلى إمكانية ارتفاع عدد الوفيات.
إلى ذلك تسببت اأمطار في إجاء أكثر من 200
شخص من منازلهم في اجزيرة في حن أوصت
حكومة (ج��زر البليار) امواطنن بتوخي احذر
الشديد والبقاء في منازلهم وتعليق الدراسة في
امدارس واجامعات.
يذكر ان إسبانيا تعيش منخفضا جويا منذ ااثنن
أثر على حركة السير في (برشلونة) وتسبب في
أضرار مادية جسيمة بامدينة.

العثور على موظف لإنتربول
مقتوا في روسيا

جمع من البلغارين للصاة على الصحفية فيكتوريا مارينوفا

ول��ق��ي��ت الصحفية ال��ب��ل��غ��اري��ة م��ص��رع��ه��ا ،عقب
استعراضها في برنامجها التلفزيوني على قناة «تي في
إن» ،حوارات بشأن تورط شركات خاصة في قضايا

فساد مرتبطة بسوء إنفاق أموال ااحاد اأوروبي.
ومقتلها تصبح «مارينوفا» الصحفية الثالثة التي
تقتل في ااحاد اأوروبي خال عام.

عثر جهاز الشرطة في روسيا على أحد العناصر
العاملة ضمن جهاز اإنتربول في مدينة إيكاترينبرغ
جثة هامدة بعد تلقيها رصاصة قاتلة.
وبحسب ما ذكره تقرير موقع «زن��اك» الروسي
مساء الثاثاء ،فإن التقارير اأمنية لم تؤكد التهمة
اإرهابية ،فيما غمزت أن احادثة قد ا تعدو كونها
حالة انتحار ،على الرغم من عامات ااستفهام
امطروحة.
إذ نقل التقرير ع��ن بيان لرئيس الشرطة في
امدينة أن القتيل لم يترك خلفه أي ورقة أو رسالة

تشرح خلفيات الفعل امتخذ ،إا أن خبراء عاينوا
مكان احادث اعتبروا أن حالة اانتحار امزعومة ا
عاقة لها بوظيفة اانتربول ،ولكن كل ااحتماات
مكن الرجوع إليها حتى يتم تبيان احقيقة.
وف��ي اإط��ار نفسه ،عبّر مثل وزارة الداخلية
بعاصمة ال��ك��ي��ان ال��ف��درال��ي ال��روس��ي أوب��اس��ت
سفردلوفسك ،عن تعازيه وأسفه جاه ما حصل،
أكد أن القتيل م العثور عليه داخ��ل إح��دى الشقق
في ايكاترينبرغ ،فيما لم يكن ابنه القاصر في امكان
حظة وقوع احادثة.

