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{ واشـــــنــــطـن - ا ف ب:  أغــــلـــــقت
ســلــطــات مــديــنــة في فــلــوريــدا في
تحدة جزءا جنوب شرق الواليـات ا
من متنـزه بعدمـا رصد زوار عشرات
األفاعي الـتي جتمـعت على مـا يبدو
فـي إطــــــار مـــــــوسـم تــــــزاوجـــــــهــــــا
ـتــنـزهـات الــسـنــوي.وقـالت دائــرة ا
والــتـرفـيه في مــديـنـة اليــكالنـد عـبـر
"فـيــسـبـوك" امس يــبـدو أن األفـاعي
جتــمــعت من أجـل الــتــزاوج" مـوردة
صـورة إلحـدى األفـاعي في احلـديـقة
الـــواقــــعــــة عـــلـى ضـــفــــة بـــحــــيـــرة
هـــولـــيــنـــغـــســوورث جـــنـــوب غــرب
أورالندو.وعمـد مسؤولـون اخلميس
ـتنـزه جتـمعت إلى إغالق جـزء من ا
نـطقة فيه هذه الـزواحف وطوقت ا
بشريط.وأكدت الدائـرة "اتخذنا هذه
اإلجراءات حلمـاية الزوار واألفاعي.
هـــذه األفــاعـي غــيـــر ســـامــة وغـــيــر
ــا ال يـزعــجـهـا عـدائـيــة عـمــومـا طـا
الــنــاس. وبــعــد الــتـزاوج تــذهب كل
أفعى في طـريقـها". وحـددت األفاعي
على انها أفاع مائية من النوع الذي

يـــســــتـــوطن فـــلــــوريـــدا.وأوضـــحت
الدائرة "عـادة ما جندهـا ترتاح على
ــيـــاه أو عــلى جــذوع أشــجـــار في ا
ضفاف البحيرة. وتشكل جزءا مهما
مـن الـــنـــظــــام الـــبـــيــــئي ويـــجب أال

نزعجها.
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كما  أوقفت شرطة نـيويورك مراهقا
في الرابـعة عشـرة يشتـبه بأنه طعن
طالبة جامـعية في الثـامنة عشرة ما
أدى إلى وفــــاتـــهـــا مـــطـــلع كـــانـــون
األول/ديـسمـبر في حـديـقة عـامة في
ــراهق مـالحــقــا حـي هــارلم.وكـــان ا
مــنــذ أســـابــيع عـــدة واوقف مــســاء
اجلـمـعـة من دون حـادث يـذكـر عـلى
مـــا قـــال قـــائــد شـــرطـــة نـــيـــويــورك
ديــــرمــــوت شــــيــــا خـالل مــــؤتــــمــــر
صحافي.وكانت تيسـا ميجرز طالبة
في السـنة األولى في جـامعـة برنارد
الـعريـقـة. وهـاجمـهـا ثالثة مـراهـق
بـــــداعي الـــــســـــرقـــــة في مـــــتـــــنــــزه
مــورنـيـنـغـســايـد.ويـبـدو أن احلـادث
الـذي وقع في احلـديقـة الـتي تـفصل

حي اجلــامـــعــات عـن بــقـــيــة أرجــاء
مـنطـقة هـارلم تطـور بعـدما طـعنـها
ـهاجـم قـبل فراره. وتـوفيت أحد ا
الــشـــابــة مــتـــأثــرة بــجـــروحــهــا في
ستشفى بعيد ذلك.وحددت سريعا ا
ـشـتـبه فـيه الـرئـيـسـي وكان هـويـة ا
ـثل مــنــتـصف كــانـون يـنــبـغـي أن 
األول/ديــسـمـبـر أمــام الـسـلـطـات إال
أنه فر فـجأة من سيـارة األجرة التي
كانت تـنقله إلى مـركز الشـرطة.وقال
ديـرمــوت شــيــا "نــحن عــلى ثــقـة أن
ـوقـوف راهـنـا هـو الذي الـشـخص ا
طــعن" تـيــسـا مــيـجــرز.ووجـهت إلى
ـراهق الـسبت تـهـمـة القـتل الـعـمد ا
والـسرقـة ووضع في احلـبس بـطلب
ــدعي الـــعــام ســـايــرس فــانس من ا
الـذي بـرر قراره بـاحـتـمـال فراره من
ـوقـوف األربـعـاء جــديـد.وسـيـمـثـل ا
أمــــام أحــــد الــــقـــضــــاة. وفـي إطـــار
اإلجـراءات الــقـضــائـيــة لن يــعـتــبـر
ـــراهق قـــاصـــرا عـــلى الـــصـــعـــيــد ا
اجلــنـائي كـمـا يـســمح الـقـانـون في
نـــيــــويـــورك بـــذلـك.وأكـــد فـــانس أن

الـتـحـقـيق سـمح بـجـمع سـلـسـلة من
ـشــتـبـه فـيه من األدلــة الــتي تـديـن ا
بــيـنـهـا تـسـجــيل مـصـور وشـهـادات
ح وحتـــالــيل احلــمـض الــنــووي.وأ
ـشتـبه فـيه اعتـرف عـلى ما إلى ان ا
يــــبـــدو خـالل اســـتــــجــــوابه. ووجه
االتـهــام إلى شـريك مـحــتـمل آخـر له
يـبــلغ الــثــالـثــة عــشـرة لــكن األخــيـر

سيمثل أمام محكمة األحداث.
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في غــــضـــون ذلك  أوقـف رجل امس
األحـــد في مـــوســـكـــو بـــعـــد طـــعـــنه
شـخـصــ داخل كـنـيـسـة في شـمـال
شـرق الـعاصـمـة الـروسـية حـسـبـما
أعلنـت السلـطات التي لم تـشر حتى
اآلن إلــى طـــــــــــــــــــابـع إرهـــــــــــــــــــابـي
ـتــحـدثـة بـاسم لــلـحـادثـة.وأعــلـنت ا
وزارة الــداخــلــيـة إيــريــنــا فــولك أن
"الـــشـــرطـــة اوقــفـت رجالً يـــبـــلغ من
الـعـمـر  26عـامـاً مـن سـكـان مـنـطـقـة
لــيـبــيـتـسك (جــنـوب مــوسـكـو) دخل
كــنـيـسـة في شـارع بـاكـونـيـنـسـكـايـا
صــبـاح  16شــبــاط/فـبــرايــر وجـرح

" وفق مــا نـقـلت شــخـصــ بـســكـ
عـنـهـا وكـاالت أنـبـاء روسـية.وتـولت
األجـهـزة الطـبـية مـعـاجلـة اجلرحى
بـــحـــسب فـــولك الـــتي أوضـــحت أن
دوافـع الـهــجــوم ال زالت مــجــهــولـة.
وبحـسب قـناة "رن-تـي في" احمللـية
اقتـحم الرجل الـكنـيسـة خالل قداس
صلون بالتصدي له إلى ح وقام ا
وصـــــول الــــشــــرطـــــة.وأفــــاد كــــاهن
الــكـنـيـسـة الـتي وقع فـيـهـا الـهـجـوم
ــهــاجم كـان كــيــريل سالدكــوف أن ا
طاط يرتـدي نظـارات وقفـازات من ا
وقـنـاعـاً وسـمـاعـات كان يـصـغي من
وسـيقى.وذكـر الكاهن خاللهـا إلى ا
لــلـقــنـاة نــفـســهـا "تــوجـهــنـا نــحـوه
لنعرف ما يحـصل ولنخرجه بهدوء.
في هـذه الـلحـظـة أخرج سـكـيـناً من
جيبه وضرب به مساعدي. بعد ذلك
حــاول كل مـــســاعــديـي احلــاضــرين
ردعـه وأصــاب زمـــيـــلــ آخـــرين لي
".وشـــهــدت روســيــا في بــطــعـــنــتــ
الـســنــوات األخـيــرة هــجـمــات غــيـر
مـسـبوقـة بـالـسكـاكـ في الـشوارع

تـــبــنـى بــعــضـــهــا تـــنــظــيـم الــدولــة
اإلسالمــيــة اجلــهـادي لــكن من دون
أن تــشـيــر الــســلـطــات رســمــيـاً إلى

اإلرهاب في حتقيقاتها.
و ضـبطـت الشـرطـة في كـوستـاريـكا
السـبت أكـبر كـميـة من اخملدرات في
تـاريخـهـا مع عثـورها عـلى أكـثر من
خمـسة أطنـان من الكـوكاي مـخباة
في حــاويــة في مــرفــأ لــيـمــون عــلى
سـاحل الـبالد الـكـاريـبي.وقـال وزيـر
الداخلـية ميكـايل سوتو روخاس إن
اخملـدرات كـانت مـخـبـأة في حـمـولـة
زهـــور زيـــنـــة مـــوجـــهـــة إلـى مـــرفــأ
روتردام الهـولندي.وأوقـفت الشرطة
أيـضـا مـشتـبـهـا فيـه يبـلغ الـسـادسة
واألربــــــــعــــــــ هــــــــو مــــــــواطـن من
كــورســتــاريـــكــا.ورُصــدت احلــاويــة
ـشـتــبه فـيـهــا اجلـمـعــة وخـضـعت ا
لـلـتـفـتـيش الـســبت لـيـكـتـشف فـيـهـا
عناصـر الشرطة  202حقيبة حتوي
ما مـجـموعه  5048حزمـة مـخدرات
يـــــبـــــلـغ وزن كل واحــــــدة مـــــنـــــهـــــا

تنزه في فلوريداكيلوغراما من الكوكاي تقريبا. جتمع لألفاعي 


