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Γεννητούρια στον ζωολογικό κήπο Πάφου.  
Αυξήθηκαν κατά δυο οι σπάνιες τίγρεις Σιβηρίας
Δύο νέους κατοίκους απέκτησε 
τους τελευταίους μήνες ο ζωολο-
γικός κήπος Πάφου. Tα τιγράκια 
Σιβηρίας, Ajax και Κόμπι, 2,5 
μηνών και ενός μηνός αντίστοι-
χα. 
Ο υποδιευθυντής του ζωολογικού 
κήπου Πάφου, Ιούλιος Χριστο-
φόρου ανέφερε ότι τα δύο τιγρά-
κια μεγαλώνουν χαρούμενα, ενώ 
στο πάρκο έχουν γεννηθεί 17 τι-
γράκια Σιβηρίας, τα περισσότερα 
από τα οποία έχουν σταλεί στο 
εξωτερικό. 
«Όνειρο κάθε ζωολογικού κή-
που είναι να επανεντάξει τα ζώα 
που βρίσκονται στην αιχμαλω-
σία πίσω στην φύση, την οποία 
πλέον οι αριθμοί είναι πολύ πε-

ριορισμένοι. Οι τίγρεις Σιβηρίας 
στη φύση είναι γύρω στους 350 
και συνεχώς μειώνονται λόγω 
λαθροθηρίας, λόγω έλλειψης φυ-
σικού περιβάλλοντος, λόγω έλ-
λειψης τροφής και εμείς κάνου-
με ότι είναι δυνατόν για να μην 
εξαλειφτεί από την φύση», ειπε 
ο κ.Χριστοφόρου.  Πρόσθεσε 
ότι στόχος των ειδικών στο ζω-
ολογικό κήπου Πάφου, είναι να 
αφωμοιώσουν τις συνθήκες που 
επικρατούν στη φύση, φτιάχνο-
ντας παρόμοιες στην αιχμαλω-
σία. Αυτό επιτυγχάνεται με πολ-
λαπλούς τρόπους όπως με την 
αύξηση ή την μείωση της θερμο-
κρασίας, την κατάλληλη βλάστη-
ση και την κατάλληλη διατροφή. 

Αναζητούν την διατύπωση του 
προσχεδίου ψηφίσματος για την 
ΟΥΝΦΙΚΥΠ, ΗΠΑ και Βρετανία

Δ
εν έχει επιδοθεί ακόμη 
στα υπόλοιπα μόνιμα 
μέλη του Συμβουλί-
ου Ασφαλείας, από τη 

Βρετανία, το προσχέδιο ψηφί-
σματος για την ανανέωση της 
θητείας της ΟΥΝΦΙΚΥΠ και 
σύμφωνα με διπλωματική πηγή, 
φαίνεται πως θα τύχει αρχικά 
διαβούλευσης μεταξύ των Βρε-
τανών και των Αμερικανών. Οι 
ΗΠΑ ως γνωστόν έχουν θέσει 
μία σειρά κριτήρια για όλες τις 
ειρηνευτικές επιχειρήσεις στον 
κόσμο, τα οποία και προωθούν 
σε όλα τα ψηφίσματα του Σ.Α. 
για την ανανέωση των όρων 
εντολής τους. Τα βασικότερα 
είναι να εξυπηρετούν οι ειρη-
νευτικές επιχειρήσεις την πολι-
τική διαδικασία και να υπάρχει 
στρατηγική εξόδου. Προφανώς, 
σημειώνει η ίδια πηγή, οι δια-
βουλεύσεις των Βρετανών και 
των Αμερικανών θα έχουν στό-
χο να δουν πως θα διατυπωθεί 
το λεκτικό του ψηφίσματος για 
την ΟΥΝΦΙΚΥΠ, αφενός για να 
ικανοποιεί το μίνιμουμ των αμε-
ρικανικών επιδιώξεων, αλλά 
και από την άλλη να μην υπο-
νομεύσει την επικείμενη έναρ-
ξη της αποστολής στην Κύπρο, 

της συμβούλου του ΓΓ Τζέιν Χολ 
Λούτ. Να σημειώσουμε ότι πριν 
αναχωρήσει αύριο για την Κύ-
προ, η Τζέιν Χολ Λουτ αναμέ-
νεται να έχει επικοινωνία με το 
ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες. 
Χθες πάντως, ο παριστάμενος 
στη συνεδρίαση του Σ.Α. ανα-
πληρωτής μόνιμος αντιπρόσω-
πος των ΗΠΑ Τζόναθαν Κόεν, 
χωρίς να αναφέρει ο,τιδήποτε 
αρνητικό για την ΟΥΝΦΙΚΥΠ 
και την ανανέωση της θητεί-
ας της, εξέφρασε ικανοποίηση 
για την αποστολή της κ. Λουτ 
και επανέλαβε την αμερικανική 
θέση ότι η παρουσία των ειρη-
νευτικών επιχειρήσεων θα πρέ-
πει να συνδέεται με την πρόοδο 
στην πολιτική διαδικασία και 
απουσία αυτής της προόδου 
θα πρέπει οι επιχειρήσεις να 
επαναξιολογούνται. Ο Ελληνο-
κύπριος διαπραγματευτής Πρέ-
σβης Ανδρέας Μαυρογιάννης 
είχε χθες την ευκαιρία να συνα-
ντηθεί με τον κ. Κόεν καθώς και 
τον αντιπρόσωπο της Βρετανίας 
και σήμερα μεταβαίνει στην Ου-
άσιγκτον όπου θα έχει μεταξύ 
άλλων συνάντηση με τον Αμε-
ρικανό Υφυπουργό Εξωτερικών 
Γουές Μίτσελ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΣΑΒΒΑΤΟ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΤΑΞΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΤΟΛΙΑ

Κυριακή βράδυ 
Taverna Night

με ζωντανή μουσική & τα 
πιο εύγευστα μεζεδάκια

Η μεγάλη πολυτελέστατη αίθουσα μας στον 1ο όροφο 
διατίθεται για όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, γάμους, 

αρραβώνες, βαπτίσεις, χορούς συλλόγων κ.α
Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο γραφείο της 

Κυπριακής Κοινότητας τηλ. 9557 1256
ή στον Ιορδάνη 9550 3862 & 0407 746 315

Τρίτη Μεσημεριανό – Senior’s Lunch
με ζωντανή μουσική

Πέμπτη 6.00μμ – RAFFLE και βραδινό φαγητό
Κυριακή Μεσημέρι – Seafood Lunch


