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وسط قلق أوروبي من مزاج الرئيس االمريكي العدواني

وتكشف عن جوهر عقيدتها العسكرية

الدفاع الروسية تتهم البنتاغون بتطبيق
استراتيجية الحرب الهجينة

قمة صعبة للناتو في بروكسل ..وترامب يفتتحها بمهاجمة أملانيا

ت��واج��ه دول حت��ال��ف مش ��ال األطلسي
أج��واء متوترة وقمة صعبة تعقد يومي
األرب �ع��اء (أم ��س) واخل�م�ي��س (ال �ي��وم) يف
بروكسل ،ذلك أنها رهن مزاج الرئيس
األمريكي دون��ال��د ت��رام��ب ،ال��ذي يضغط
على حلفائه يف احللف بسبب ملفات عدة
أبرزها اإلنفاق العسكري.
واف �ت �ت �ح��ت أع �م ��ال ق �م��ة ح �ل��ف مش��ال
األطلسي يف ظل أج��واء متوترة إذ يدعو
األوروبيون ترامب إىل «تقدير» حلفائه.
وسبق أن غ��ادر ترامب واشنطن مبزاج
ع��دوان��ي ،مصرحا بطريقته ب��أن لقاءه
م ��ع ال��رئ �ي��س ال ��روس ��ي ف�ل�ادمي�ي�ر ب��وت�ين
يف هلسنكي ق��د يكون «أس�ه��ل» م��ن قمة
األطلسي ،وهو بهذا السلوك يثري غضب
األوروبيني.
ويف م�س�ت�ه��ل ال �ق �م��ة ق ��ال ت ��رام ��ب إن��ه
من غري املناسب أن حيمي الناتو أملانيا،
«بينما هي تدفع املليارات لروسيا مقابل
ال �ط��اق��ة».وأك��د ال��رئ�ي��س األم��ري�ك��ي أن
أملانيا «مسيطر عليها من روسيا».
وأضاف ترامب أنه «غري مقبول أن تدفع
برلني مليارات ملوسكو ال�تي جيب علينا
محاية أملانيا منها».
وأشار ترامب إىل أنه «ليس من املناسب
أن تشتكي أوروبا اليت تطلب منا محايتها
من روسيا ،يف حني أن أملانيا تدفع املليارات
لروسيا مقابل الطاقة».
وأوضح ترامب أن «ما يرتاوح بني  60إىل
 70يف املئة من الطاقة يف أملانيا تسيطر
عليها روسيا ،هذا أمر سيء للناتو وجيب
أال حيدث».
واعترب الرئيس األمريكي أن هذا األمر
غ�ير منصف ل�ل��والي��ات امل�ت�ح��دة وداف�ع��ي
الضرائب فيها.
وخ�لاف��ا للهجة أس�لاف��ه ال�ل�ب�ق��ة ،فقد
خاطب رئيس االحت ��اد األوروب ��ي دونالد

توسك ،الثالثاء ،ترامب ،ليعرب عن مدى
االنزعاج الذي تسببه انتقاداته اليومية،
ودعاه إىل «تقدير» حلفائه« ،ألن أمريكا
ليس لديها الكثري منهم”.
وذك ��ر أي�ض��ا ب��أن أوروب� ��ا ك��ان��ت «أول
م��ن ت�ص� ّرف» بعد اع �ت��داءات  11أيلول/
سبتمرب  2001على األراضي األمريكية.
وب � � ��دا األم� �ي ��ن ال � �ع� ��ام حل� �ل ��ف مش ��ال
األط��ل��س ��ي ي �ن��س س �ت��ول �ت �ن�برغ م�س�ت��اء
ج��دا م��ن التوتر ،ومل خي� ِ�ف توجسه من
جم��ري��ات القمة .ف�ق��ال« :ل��ن أف��اج��أ بأن

تكون حمادثات حادة النربة ،خصوصا يف
خيص النفقات على الدفاع”.
ما ّ
وسبق أن كرر ترامب مطالبه حللفائه
ب��زي��ادة إنفاقهم العسكري على احللف،
م�ق��ارن��ا إن �ف��اق أم��ري�ك��ا مب��ا تنفقه باقي
الدول من إمجالي إنتاجها احمللي.
وتعهد احللفاء يف عام  2014بإنفاق  2يف
املئة من إمجالي الناتج احمللي لبلدانهم
على شؤون الدفاع حبلول عام  ،2024لكن
حوالي  15دول��ة عضوا يف احللف بينها
أملانيا وكندا وإيطاليا وبلجيكا وإسبانيا

اليونان تنوي طرد ديبلوماسيني روس ..وموسكو تتوعد بالرد
ذكرت صحيفة «كاثيمرييين» اليونانية ،األربعاء ،أن أثينا ستطرد دبلوماسيني روس،
وستمنع اثنني آخرين من دخول البالد ،بسبب أنشطة ال تالئم وضعهم الدبلوماسي.
ومل ي��رد تعقيب من السلطات اليونانية بشأن القرار ال��ذي حتدثت عنه الصحيفة،
ورفض مسؤول يف اخلارجية التعليق ،وفق ما نقلت «رويرتز».
وذكرت الصحيفة أن أثينا أقدمت على هذه اخلطوة بعد ما يعتقد أنها حماوالت من
الدبلوماسيني الروس لتقويض اتفاق أبرمته اليونان مع مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية
السابقة ،الشهر املاضي ،ينهي أزمة مستمرة منذ عقود حول اسم مقدونيا.
من جهتها أعلنت وزارة اخلارجية الروسية أن روسيا س�ترد باملثل على ط��رد اليونان
للدبلوماسيني الروس .وقالت اخلارجية الروسية للصحفيني« :وفقا لإلجراءات املتبعة
يف مثل هذه احلاالت ،فإنه سيتم الرد باملثل على طرد اليونان للدبلوماسيني الروس».
وكشف نائب رئيس جلنة جملس االحتاد الروسي للشؤون الدولية ،أندريه كليموف،
أن «روسيا ستطرد دبلوماسيني يونانيني» ،مؤكدا أنه «بدون هذا الرد لن تكون روسيا
قادرة على ضمان أمن عمل موظفيها».
وأضاف السيناتور أن روسيا مل تعترب اليونان حليف أو شريك يف القارة العجوز يف أي
وقت من األوقات ،قائال »:اليونان تدخل يف حلف الناتو ،وهذا األمر وحده كايف».

حركة كولومبية تصف اتفاق السالم مع فارك بـ«الفشل التام»

صورة وخبر

وصفت حركة «جيش التحرير الوطين» الكولومبية اتفاق السالم املوقع عام  2016بني
بوغوتا والقوات املسلحة الثورية (فارك) بعد نزاع مسلح استمر نصف قرن بـ«الفشل التام».
وكتب نيكوالس رودريغيز باوتيستا قائد احل��رك��ة« :ال وق��ت أوض��ح من وقتنا هذا
لتأكيد صواب الكفاح املسلح الثوري ..بعد الفشل التام للمفاوضات واالتفاقات بني
القوات املسلحة الثورية يف كولومبيا والنخبة احلاكمة».
وأكد باوتيستا أنه استخلص «عربا هامة» من اتفاق السالم املوقع الذي أدى إىل نزع
سالح (فارك) وحتويلها إىل حزب سياسي.
وبعد اتفاق السالم مع (ف��ارك) ،يسعى رئيس حكومة الرئيس خوان مانويل سانتوس
للتوصل إىل «سالم دائم» مع جيش التحرير الوطين يف بالده اليت شهدت حربا داخلية
شاركت فيها على مر عقود حركات مسلحة من اليسار املتطرف وقوات شبه عسكرية
من اليمني املتطرف وقوات مسلحة ،أوقعت ما ال يقل عن مثانية ماليني ضحية بني قتيل
ومفقود ونازح .غري أن سانتوس سيغادر السلطة يف أغسطس وخلفه اليميين إيفان دوكي
وعد بتعديل االتفاق مع (فارك) والتشدد يف املفاوضات مع جيش التحرير الوطين.
ووقع ثوار (فارك) الذين كانوا احلركة األنشط يف النزاع يف كولومبيا ،اتفاق سالم
تارخيي مع احلكومة يف نوفمرب  2016بعد أربع سنوات من املفاوضات يف كوبا.
ومنذ ذلك احلني سلم حوالي سبعة آالف مقاتل أسلحتهم وسيكون لـ»القوة البديلة الثورية
املشرتكة» ،احلزب اجلديد املنبثق عن احلركة ،عشرة نواب يف الربملان اعتبارا من  20يوليو.

ال ي��زال إنفاقها على الدفاع حتت عتبة
الـ 1.4يف املئة يف  ،2018وستكون غري قادرة
على اح�ت�رام وع��وده��ا ،األم ��ر ال ��ذي يثري
غضب ترامب.
وكتب الرئيس األمريكي الثالثاء على
«ت��وي�تر» قبل مغادرته إىل أوروب ��ا« :دول
ح�ل��ف األط�ل�س��ي جي��ب أن ت��دف��ع أك�ث��ر،
الواليات املتحدة جيب أن تدفع أقل( .هذا
أمر) غري عادل إطالقا”.
وق� ��ال س �ت��ول �ت �ن�برغ« :آم� ��ل أن نتمكن
خ �ل��ال ال��ق��م ��ة م� ��ن اج � � ��راء حم ��ادث ��ات

وتوقف الداعية املثير للجدل عدنان أوكتار

انقرة ترفض أي تدخل بقضية شرائها
لـ إس  400الروسية
قال وزير اخلارجية ،مولود جاويش أوغلو ،إنه مل يعد من
اجملدي النقاش حول شراء تركيا ملنظومة إس  400الروسية،
الفتا إىل أن أنقرة ستستلم الدفعة األوىل من بطاريات هذه
املنظومة أواخر العام املقبل.
ج� ��اء ذل� ��ك خ �ل�ال ل �ق ��اء ج ��اوي ��ش أوغ� �ل ��و م ��ع ع� ��دد من
الصحفيني يف العاصمة البلجيكية ب��روك�س��ل ،األرب�ع��اء.
وأوض��ح أ ّن تركيا تتفهم استفسارات بعض شركائها يف
حلف مشال مشال األطلسي (الناتو) حول اجلانب التقين
للمنظومة الروسية ،ومدى مالئمتها للمنظومات املوجودة
داخل الناتوّ .
وأكد جاويش أوغلو أن تركيا تبدي احلساسية
املطلوبة فيما خيص مالئمة املنظومة الروسية لنظريتها يف
الناتو .وتابع قائ ًال :كنا حباجة ماسة ملثل هذه املنظومات،
ومل نستطع تأمينها من شركائنا يف الناتو؛ لذا توجهنا إىل
روسيا ،وتركيا دولة مستقلة وح ّرة ،وتتخذ قراراتها بنفسها.
يف سياق آخر أوقف األمن الرتكي املدعو «عدنان أوكتار»
املعروف أيضا باسم «هارون حييى» ،يف إطار عملية انطلقت،
فجر األرب �ع��اء ،يف مخس والي��ات تركية ،بينها إسطنبول،
للقبض على الرجل و 234من أتباعه الذين يواجهون تهما
خمتلفة.
ونقلت وكالة «األن��اض��ول» عن مصادر أمنية قوهلا ،إن
م��ن ب�ين التهم املوجهة هل��ؤالء املالحقني :تأسيس تنظيم
الرت �ك��اب ج��رائ��م ،واس�ت�غ�لال األط �ف��ال جنسيا ،واالع �ت��داء
اجلنسي ،واحتجاز األطفال ،واالبتزاز ،والتجسس السياسي
والعسكري.
ومن التهم ،أيضا :استغالل املشاعر واملعتقدات الدينية من
أج��ل االحتيال ،وانتهاك حرمة احلياة اخلاصة ،والتزوير،
وخم��ال�ف��ة ق��وان�ين مكافحة اإلره� ��اب وال�ت�ه��ري��ب م��ن خ�لال
تنظيم «عدنان أوكتار».
ي�ش��ار إىل أن «أوك �ت ��ار» ال ��ذي يطلق على نفسه وصف
«املفكر اإلسالمي العصري» أثار جدال واسعا ،بظهوره أمام
راق�ص��ات وفنانات إغ ��راء مرتديات مالبس مثرية وأمامهن
زجاجات اخلمر ،ومشاركتهن الرقص على أنغام املوسيقى
الصاخبة بالنوادي الليلية واحلانات.
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ص��رحي��ة وص��ادق��ة ح ��ول االخ �ت�لاف��ات يف
وجهات النظر ،لكن من واجيب أن أخفف
ت��أث�يره��ا ع�ل��ى احل�ل��ف ك��ي يبقى (ه��ذا
األخري) حجر األساس لألمن بني ضفيت
األطلسي”.
ورأى ستولتنربغ أن كل القرارات اليت
س ُتتخذ خالل القمة تهدف إىل «تعزيز
قدرة احللف على الردع» .وقال« :احللفاء
ال جي ��ب أن ي ��زي ��دوا ان �ف��اق �ه��م إلرض� ��اء
يصب يف
الواليات املتحدة بل ألن ذلك ّ
مصلحتهم”.
ويف إط��ار املبادرة األمريكية «،”4x30
ستتعهد دول حلف األطلسي ب��أن تكون
ق ��ادرة حبلول ع��ام  ،2030يف غضون 30
يوما ،على نشر  30كتيبة آلية و 30سرب
طائرات و 30سفينة مقاتلة ،لتتمكن من
مواجهة عملية عسكرية لروسيا اليت ُتعد
«مهامجا حمتمال”.
وق� � ��ال األم� �ي��ن ال � �ع� ��ام حل��ل ��ف مش ��ال
األطلسي« :إننا زدنا مستوى أعداد قواتنا
يف اخل��اص��رة ال�ش��رق�ي��ة ،ون��أخ��ذ ق ��رارات
لتقديم تعزيزات بسرعة عند احلاجة.
ك� ��ل ذل � ��ك ي��س ��اه ��م يف ج��ع ��ل ردع��ن ��ا
موثوقا”.
وك � � ��ان ق� ��د ت� ��واف� ��د ال� ��زع � �م� ��اء ع�ل��ى
م�ق��ر ح�ل��ف مش ��ال األط �ل �س��ى «ال �ن��ات��و»
بالعاصمة البلجيكية بروكسيل ،يوم
األربعاء ،وسط حالة من االنقسام جتاه
العديد من القضايا الدولية املثارة حاليا
على الساحة.
وم ��ن امل�ع�ت�ق��د ،أن تشهد ال�ق�م��ة حالة
م ��ن ال �ت��وت��ر ب�س�ب��ب ال �ت �ص��رحي��ات ال�ت��ى
أدىل ب �ه��ا ت ��رام ��ب ح ��ول ض � ��رورة ال �ت��زام
أوروبا بالتزاماتها املالية جتاه التحالف،
باإلضافة إىل التوتر القائم بني أمريكا
وحلفائها بسبب احلرب التجارية بينهم
يف املرحلة الراهنة.

اعترب وزير الدفاع الروسي سريغي شويغو أن هدف واشنطن يف سوريا ،منع استقرارها
وتقويض وحدة أراضيها ،ضمن ما وصفه باسرتاتيجية «االستعمار اجلديد» أو احلرب
اهلجينة.
وقال شويغو يف حديث لصحيفة «إل جورناله» اإليطالية يوم األربعاء« :األمر يكمن يف
اسرتاتيجية االستعمار اجلديد ،اليت سبق وأن جربتها الواليات املتحدة يف العراق وليبيا،
وتنطوي على دعم أي إيديولوجيات مهما كانت وحشية من أجل إضعاف احلكومات
الشرعية».
وتابع« :تفرتض هذه االسرتاتيجية تدبري مسرحيات ،تسمح باالدعاء بوقوع حوادث
استخدام أسلحة دمار شامل أو كوارث إنسانية ،ويف املراحل األخرية يتم اللجوء إىل
القوة العسكرية بهدف إجياد حالة من «فوضى موجهة» مبا فيها من حرية العمل على
ضخ األصول املتوفرة جلهة االقتصاد األمريكي عرب الشركات متعددة اجلنسيات».
وشدد شويغو على أن روسيا ،اليت تقف مع التعاون املتكافئ وذي املنفعة املتبادلة بني
مجيع الدول يف إطار عقيدة عامل متعدد األقطاب« ،ستبقى دائما حاجزا أمام تطبيق
مثل هذه االسرتاتيجيات».
وحسب شويغو ،فإن التق ّلب يف سياسة واشنطن اليت تذرعت لتربير وجودها يف سوريا
بضرورة «دحر داعش» ،ثم بـ»منع انبعاثه» وصوال إىل مواجهة النفوذ اإليراني املفرتض،
يوحي بأن هدف األمريكيني احلقيقي هو «احليلولة دون استقرار سوريا وإطالة عمر
النزاع فيها ،وزعزعة وحدة أراضيها عرب إنشاء جيوب على أطرافها ال ختضع لسيطرة
احلكومة».
يسي شؤونها األمريكيون ،جيرى فيها تدريب املسلحني
وأوضح الوزير أن اجليوب اليت ّ
وإمدادهم باألسلحة والذخرية لينخرطوا الحقا يف القتال ضد اجليش السوري.
ولفت شويغو ،إىل أن ال��والي��ات املتحدة مل تقدم يف السنوات األخ�ي�رة أي مساعدة
للمدنيني السوريني ،وحتى يف مدينة الرقة اليت مت حتريرها بدعم من القوات األمريكية.
كما أكد وزير الدفاع الروسي ،أن مجيع القضايا جيب أن حتل دون استخدام القوة
العسكرية.
وأعلن شويغو يف مقابلة مع الصحيفة اإليطالية  Il Giornaleأن العقيدة العسكرية
الروسية تستند على جتنب الصراع.
وقال شويغو« :عقيدتنا العسكرية واضحة جدا ،وجوهرها جتنب أي صراع .وبالرغم
من منصيب كوزير دفاع فأنا متأكد من أنه ميكن حل مجيع القضايا وجيب حلها بدون
استخدام القوة العسكرية».
ووفقا للجنرال ،إنه دعا نظريه األمريكي مرارا وتكرارا ملناقشة قضايا األمن العاملي
واإلقليمي ،مبا يف ذلك مكافحة اإلرهاب .ومع ذلك كان وزير الدفاع األمريكي غري
مستعد ملثل هذا احلوار.
وأوضح شويغو« :هناك قناة اتصال بني مقراتنا العامة وتتم املفاوضات من خالهلا مبا
يف ذلك على مستوى رؤوساء املقرات ،ويف املقام األول تهدف إىل أن ال تؤدي األنشطة
العسكرية يف روسيا والواليات املتحدة إىل نزاع عسكري بني القوتني النوويتني».

ّ
تقدم كوري شمالي في اجملال اإلنساني ..واألمم املتحدة تراقب عن كثب

أع �ل��ن م �س��ؤول يف االم� ��م امل �ت �ح��دة أن ك��وري��ا
ال�ش�م��ال�ي��ة ح�ق�ق��ت ت�ق��دم��ا م�ل�ح��وظ��ا يف اجمل��ال
اإلن �س ��ان ��ي م �ن��ذ ال� �ع ��ام  2012ع �ل��ى ال ��رغ ��م من
التحديات اليت تواجهها.
وق� ��ال وك �ي��ل األم �ي�ن ال��ع ��ام ل�لأم��م امل�ت�ح��دة
للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة الطارئة مارك
لوكوك خالل زيارته بيونغ يانغ يوم األربعاء ،إنه

عقد حمادثات مع مسؤولني من كوريا الشمالية
ووق ��ف على أث��ر امل �س��اع��دات اإلن�س��ان�ي��ة الدولية
والتحديات اليت تواجهها بيونغ يانغ.
وتابع أن احملادثات حققت تقدما كبريا ،الفتا
إىل اخن�ف��اض ع��دد األط�ف��ال ال��ذي��ن يعانون من
سوء التغذية من  28إىل  % 20منذ العام .2012
وأشار املسؤول األممي إىل أن كوريا الشمالية
ستتلقى مساعدة بقيمة  110ماليني دوالر عرب
تربعات تقدمها دول االحتاد األوروبي.
وأوضح أن بيونغ يانغ ،ما زالت تواجه الكثري من
التحديات ،ويف مقدمتها سوء تغذية األطفال،

ونقص املياه الصاحلة للشرب ،واأله��م من كل
هذا النقص الذي تعانيه يف اإلمدادات الطبية يف
املستشفيات.
وأج ��رى امل �س��ؤول األمم ��ي زي ��ارة إىل مستشفى
وح�ض��ان��ة وب�ع��ض امل�ن��اط��ق الريفية يف مقاطعة
هوانغهاي ،يف زيارة تعد األوىل من نوعها لوكالء
اإلغاثة إىل بيونغ يانغ منذ سبعة أعوام.

اىل ذلك قال مارك لوكوك مسؤول املساعدات
اإلنسانية باألمم املتحدة إن هناك أدل��ة شديدة
ال��وض��وح على احل��اج��ة للمساعدات اإلنسانية
يف كوريا الشمالية ،وذلك خالل أول زيارة من
نوعها للبلد املنعزل منذ .2011
ووص ��ل ل��وك��وك إىل بيوجنيانج ي��وم االثنني
وذكرت وسائل إعالم رمسية يف كوريا الشمالية
أنه التقى يوم األربعاء مع كيم يونج نام الرئيس
الشريف للبالد ورئيس الربملان.
ورفع مقطع فيديو مسجال على اإلنرتنت مساء
الثالثاء خلص فيه مالحظاته بعد أن زار عدة

مناطق يف جنوب غرب البالد.
وقال يف املقطع الذي نشره على حسابه الرمسي
على تويرت وعلى موقع األمم املتحدة اإللكرتوني
أحد األشياء اليت رأيناها هو أدلة شديدة الوضوح
على احلاجة للمساعدات اإلنسانية هنا.
وأضاف :ال تتوفر ألكثر من نصف األطفال يف
املناطق الريفية ،مبا فيها األماكن اليت زرناها،
مياه نظيفة ..مصادر املياه ملوثة.
ورغ� ��م أن امل �س ��اع ��دات وال�ع�م�ل�ي��ات اإلن�س��ان�ي��ة
مستثناة مبوجب ق��رارات جملس األم��ن الدولي
ف� ��إن م �س��ؤول�ين ب ��األم ��م امل �ت �ح��دة حي � ��ذرون من
أن العقوبات ال��دول�ي��ة ،امل�ف��روض��ة بسبب برامج
األسلحة النووية وال�ص��واري��خ الباليستية لدى
كوريا الشمالية ،تفاقم املشاكل اإلنسانية ألنها
تبطئ تسليم املساعدات.
وقال لوكوك إن حنو  20باملئة من األطفال يف
كوريا الشمالية يعانون سوء التغذية مما يؤكد
ع�ل��ى احل��اج��ة مل��زي��د م��ن ال�ت�م��وي��ل للمساعدات
اإلنسانية.
وأض ��اف أن ه�ن��اك حتسنا يف م �ق��درة موظفي
اإلغ��اث��ة اإلنسانية على ال��وص��ول للمحتاجني،
لكنه مل يكشف عن تفاصيل بهذا الشأن .إال أنه
أشار إىل أن التمويل أقل من املطلوب.
وتقول األمم املتحدة إنها اضطرت لوقف الدعم
الغذائي لدور رياض األطفال بكوريا الشمالية يف
نوفمرب تشرين الثاني بسبب نقص التمويل ،وإن
خطة االحتياجات واألولويات لعام  2018اخلاصة
بكوريا الشمالية مل يتوفر هل��ا  90يف امل�ئ��ة من
األموال املطلوبة.
وقال لوكوك خالل زيارة ملستشفى ال تدعمه
األم ��م امل�ت�ح��دة ،إن  140مريضا بالسل كانوا
هناك بينما ال تكفي األدوي��ة املوجودة إال لعالج
 40منهم.
وقالت األمم املتحدة يف بيان إن أكثر من عشرة
ماليني شخص ،أي حنو  40باملئة من عدد سكان
كوريا الشمالية ،حيتاجون مساعدات إنسانية.

حالة أطفال الكهف جيدة بشكل عام

أوكرانيا ..تشكيل تنظيم تخريبي حملاربة روسيا

 9قتلى بانهيار أرضي شمال شرقي الهند

قتيالن بهجوم على مبنى حكومي شرقي أفغانستان

قال مسؤول كبري فى قطاع الصحة يف تايالند ،يوم األربعاء ،إن أغلب الفتية
الذين جرى انقاذهم من داخل كهف غمرته املياه يف حالة صحية جيدة وال
يبدو أنهم يعانون من اضطرابات .وأضاف توجنتشاي لريتوياليراتانبوج ،وهو
مفتش فى وزارة الصحة ،أن الفتية فقدوا حنو كيلوجرامني من وزنهم فى
املتوسط خالل حمنتهم اليت استمرت  17يوما .واستطاع آباء وأمهات أربعة
فتية جرى إنقاذهم يوم األحد زيارة أبنائهم ولكن تعني عليهم ارتداء مالبس
وقائية والوقوف على بعد مرتين كإجراء وقائى.

يعمل اليمني املتطرف يف أوكرانيا على تشكيل تنظيم من الفتية شبيه بتنظيم
«شباب هتلر» ،مهمته التصدي لروسيا .وميلك التنظيم مركز تدريب خاص
به ،مت على قاعدته فتح مدرسة لتدريب القاصرين على أعمال التخريب ،وفيها
خيضع املراهقون ،من سن  14إىل  18عاما ،لعملية إع��داد إيديولوجي إلزامي
جدي .وجاء تشكيل التنظيم مببادرة من عضو الربملان األوكراني مؤسس تنظيم
«القطاع اليميين» ،دميرتي ي��اروش .وجيري تدريب الفتيان ،وفق ي��اروش ،على
«الدفاع عن أوكرانيا ،وتدمري عدونا األبدي  -إمرباطورية العدوان ،روسيا».

لقي  9أشخاص على األقل مصرعهم األربعاء بعد أن طمرهم انهيار أرضي يف
والية مانيبور مشال شرقي اهلند ،وفقا ملصادر حملية .وقال مسؤول حملي:
«لقد لقي  9أشخاص مصرعهم يوم االربعاء بعد أن طمر االنهيار األرضي 3
أماكن يف تامينجلونج ،وحتى اآلن ،انتشلنا  7جثث» .وأض��اف أن االنهيار
األرضي جنم عن األمطار اليت ضربت منطقة تامينجلونج على بعد حوالي
 161كم غربي مانيبور .وتسبب االنهيار األرضي بسيل من الطني طمر املنازل،
وحاصر السكان بني احلطام والركام.

ذك��ر مسؤولون أف�غ��ان أن مسلحني جمهولني شنوا هجوما على مكتب
تابع لوزارة التعليم مبدينة جالل آباد بإقليم نانغارهار شرقي أفغانستان،
مشريين إىل مساع دوي انفجارين بالقرب من املبنى .وقال مكتب حاكم
والية نانغارهار يف بيان ،إن انفجارين ُسعا قرب موقع اهلجوم ،وإن قتيلني
على األقل سقطا وأصيب  5آخرون ،مشريا إىل أن اهلجوم على املبنى تزامن
مع امتحانات قبول كانت جتري يف جامعة جالل آباد يشارك فيها حوالي
 16ألف طالب.

