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وماتيس يستبعد نجاح التحالف العسكري بني روسيا والصني

موسكو مستعدة الستخدام أسلحة نووية ضد الناتو إذا
هاجمها في البلطيق

منصة إطالق صاروخ نووي للقوات الروسية
يف تصريح مثري للجدل مل ت��ؤك��د صحته
روس��ي ��ا ،زع ��م م��ؤل��ف ك �ت��اب «ال ��رع ��ب .ت��رام��ب
يف البيت األب�ي��ض» الصحفي «ب��وب وودوارد»
أن موسكو ح� � ّذرت واشنطن م��ن أنها مستعدة
الستخدام أسلحة نووية تكتيكية ضد الناتو ،إذا
استخدم احللف القوة العسكرية ضد روسيا يف
منطقة البلطيق.
ومل ي�ك�ش��ف م��ؤل��ف ال �ك �ت��اب ،ب ��وب وودوارد،
وه��و صحفي أمريكي خمضرم وعضو يف هيئة
حترير صحيفة «واشنطن بوست» ،املصادر اليت
استقى منها معلوماته ،لكنه ادعى أن احلكومة
الروسية أرسلت التحذير امل��ذك��ور إىل اإلدارة
األمريكية احلالية ،وأن التحذير أرسل مباشرة

إىل وزي ��ر ال ��دف ��اع األم��ري �ك��ي جيمس ماتيس،
اجلنرال الذي عمل يف سالح البحرية األمريكية
 41ع��ام��ا .وك�ت��ب ه��ذا الصحفي باخلصوص
أن «روس��ي ��ا ح� ��ذرت ب�ش�ك��ل خ ��اص م��ات�ي��س من
أن�ه��ا ل��ن ت�ت�ردد يف اس�ت�خ��دام األسلحة النووية
التكتيكية ضد حلف الناتو إذا اندلعت احلرب
يف دول البلطيق .وماتيس مبوافقة رئيس هيئة
األركان األمريكية املشرتكة اجلنرال جوزيف
دان�ف��ورد ب��دأ (بعد ذل��ك) يقول إن روسيا متثل
تهديدا وجوديا للواليات املتحدة».
يف قسم آخر من الكتاب ،يروي وودوارد كيف
أقنعت حاشية الرئيس األم��ري�ك��ي ،مب��ن فيهم
م��ات�ي��س ودن� �ف ��ورد ،ال��رئ�ي��س دون��ال��د ت��رام��ب يف

 50نائبا محافظا يبحثون اإلطاحة برئيسة وزراء بريطانيا
ذكرت هيئة اإلذاع��ة الربيطانية (بي.بي.سي) يوم األربعاء ،أن حنو  50نائبا من حزب
احملافظني ممن يعارضون اق�تراح��ات رئيسة ال ��وزراء ترييزا م��اي اخلاصة باتفاق ما بعد
اخلروج من االحتاد األوروبي اجتمعوا ملناقشة متى وكيف ميكنهم اإلطاحة بها من املنصب.
ونقلت (بي.بي.سي) عن مصدر مل تذكره باالسم قوله إن النواب األعضاء يف جمموعة
مناهضة لالحتاد األوروبي يف حزب احملافظني الذي تنتمي إليه ماي وتعرف باسم جمموعة
البحوث األوروبية التقوا ليل الثالثاء وناقشوا مستقبل رئيسة الوزراء يف املنصب.
ونسبت (بي.بي.سي) إىل املصدر قوله إن عددا من احلضور يف االجتماع قدموا بالفعل
خطابات لسحب الثقة من م��اي .وتقضي لوائح ح��زب احملافظني بإجراء انتخابات على
الزعامة يف حالة مطالبة  15باملئة من نواب احملافظني ،وعددهم  48نائبا يف الوقت احلالي،
بالتصويت على سحب الثقة .وأدانت جمموعة البحوث األوروبية خطط ماي إلبقاء بريطانيا
يف منطقة جتارة حرة للسلع مع االحتاد األوروبي بعد أن ترتك التكتل يف مارس آذار ،لكن
اجملموعة واجهت انتقادات ألنها مل تقدم بديال تفصيليا.

زعيم القاعدة يدعو
لهجمات جديدة في أمريكا
y

مصادرة شاحنة ُمعبأة
بالمتفجرات جنوب شرق أفغانستان

يف ال��ذك��رى السنوية ال� �ـ 17هلجمات 11
سبتمرب يف ن�ي��وي��ورك ،دع��ا زعيم «ال�ق��اع��دة»
أمي ��ن ال �ظ ��واه ��ري أت �ب��اع��ه إىل ش ��ن هجمات
جديدة يف الواليات املتحدة.
وحث الظواهري ،يف خطاب مسجل ملدة 23
دقيقة ،نشرته وسائل الدعاية التابعة للتنظيم،
املسلمني على شن حرب ضد الواليات املتحدة

و»ت��دم�يره��ا اقتصاديا وعسكريا حتى خترج
م��ن ال �ب�لاد ال�ت�ي حتتلها م �ه��زوم��ة» .ووص��ف
ال �ظ��واه��ري ال��والي��ات امل�ت�ح��دة بأنها «ال�ع��دو
األول للمسلمني» ،وق� ��ال إن ق� ��رار الرئيس
األم��ري�ك��ي دون��ال��د ت��رام��ب االع �ت�راف مبدينة
القدس عاصمة إلسرائيل «برهان على التحيز
األمريكي لليهود واملسيحيني».
من جهة أخ��رى ص ��ادرت ال�ق��وات األفغانية
ي��وم األرب��ع ��اء ،شاحنة ُم�ع�ب��أة بكمية كبرية
م��ن امل � ��واد امل�ت�ف�ج��رة يف إق�ل�ي��م باكتيكا يف
ج�ن��وب ش��رق ال �ب�لاد .وق��ال��ت م��دي��ري��ة األم��ن
الوطين (املخابرات األفغانية) يف بيان أوردته
وكالة أنباء (خامة ب��رس) يف نشرتها باللغة
اإلجنليزية  -إن الشاحنة ضبطتها القوات
اخلاصة التابعة للجهاز يف منطقة أورجو.

اجتماع غري رمسي يوم  8فرباير  2017يف البيت
األب�ي��ض ،ب�ض��رورة احلفاظ على منظمة حلف
مش��ال األطلسي(الناتو) .حيث ق��ال ماتيس يف
ذلك الوقت «لو مل يكن حلف مشال األطلسي
قائما لتعني إجي��اده .لن تتمكن روسيا حتت أي
ظرف من الظروف من االنتصار يف احل��رب إذا
وجهت التحدي إىل حلف مشال األطلسي».
ال ��رئ �ي ��س األم ��ري� �ك ��ي ،ال � ��ذي ان �ت �ق��د ب �ش��دة
األوروبيني لتخصيصهم أمواال أقل من الواليات
املتحدة ل�ل��دف��اع ،أن�ص��ت يف النهاية إىل حجج
املساعدين ،وأخ�بر ماتيس أن��ه يتفق م��ع فكرة
احل �ف��اظ ع�ل��ى ح�ل��ف مش ��ال األط �ل �س��ي ..وق��ال
ترامب لوزير دف��اع��ه« :م��ع ذل��ك ،فأنت تصبح

جامع إجي ��ارات» ،يف إش��ارة إىل مطالبة حلفاء
أمريكا فيما وراء األطلسي بزيادة اإلنفاق على
االحتياجات العسكرية .وك��ان ه��ذا الصحفي
األم��ري �ك��ي امل�خ�ض��رم ق��د اش�ت�ه��ر ب�ع��د أن أح��رز
جن��اح��ا ،م��ع م��راس��ل آخ��ر لصحيفة «واشنطن
ب��وس��ت» ه��و ك� ��ارل ب�يرن�ش�ت��اي��ن ،ف�ي�م��ا يعرف
بفضيحة «ووت��رغ �ي��ت» ال�تي ت��وج��ت ع��ام 1974
باستقالة الرئيس األمريكي ريتشارد نيكسون
حت��ت ت�ه��دي��د اإلق ��ال ��ة .ي �ش��ار اىل أن روس �ي��ا مل
تعلن على املأل أنها مستعدة للمبادرة باستخدام
ال�س�لاح ال �ن��ووي التكتيكي ،ع�ل�اوة على ذل��ك،
وزي��ر اخلارجية الروسي سريغي الف��روف كان
ق��د أع��رب يف مؤمتر ن��زع ال�س�لاح يف جنيف عن
أسفه لتحضري الواليات املتحدة القوات املسلحة
ألوروب��ا الستخدام األسلحة النووية التكتيكية
ضد روسيا.
يف سياق آخ��ر أع��رب وزي��ر ال��دف��اع األمريكي
جيمس ماتيس ،يوم االربعاء ،عن اعتقاده بأن
روسيا والصني ليس لديهما يف اجلانب العسكري
الكثري الذي جيمعهما على املدى الطويل.
ماتيس يف م�ع��رض إجابته على س ��ؤال عما
إذا كان قلقا أم ال من احتمال تشكيل حتالف
ع �س �ك��ري ب�ي�ن روس� �ي ��ا وال� �ص�ي�ن ع �ل��ى خلفية
م�ش��ارك��ة العسكريني الصينيني يف م �ن��اورات
«الشرق» بروسيا ،أجاب قائال« :أعتقد أن هاتني
الدولتني تعمالن يف إطار مصاحلهما اخلاصة،
ل�ك��ن ع�ل��ى امل� ��دى ال�ب�ع�ي��د ال أرى م��ا مي�ك��ن أن
يوحدهما».
يذكر أن مناورات «الشرق  »2018 -الواسعة
النطاق ،جتري يف الفرتة ما بني  17 - 11سبتمرب
حتت قيادة وزير الدفاع اجلنرال سريغي شويغو
على األرض ويف املياه البحرية للشرق األقصى
الروسي ،وكذلك يف املناطق اجملاورة للمحيط
اهل � ��ادئ ،مب �ش��ارك��ة حن ��و  300أل ��ف ع�س�ك��ري،
وأكثر من ألف طائرة ومروحية وطائرة من دون
طيار ،وما يقرب من  36ألف دبابة وناقلة جنود
مدرعة ،وآليات أخرى ،وما يصل إىل  80سفينة
حربية وسفينة إسناد.

وآبي يعبر عن رغبته في لقاء كيم

اتفاق صيني ياباني لنزع األسلحة النووية من كوريا الشمالية
اتفق رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والرئيس الصيين شي جني بينج ،يوم األربعاء ،على
العمل عن كثب لتحقيق اهلدف املشرتك اخلاص بنزع األسلحة النووية من كوريا الشمالية
يف الوقت الذي وصلت فيه املفاوضات بني واشنطن وبيونغ يانغ إىل طريق مسدود.
وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أنهما اتفقا أيضا  -خالل حمادثاتهما على هامش
منتدى اجللسة العامة للمنتدى االقتصادي الشرقي املنعقد حاليا مبدينة فالديفوستوك
الروسية  -على تسريع الرتتيبات لزيارة آبي املزمعة للصني الشهر املقبل.
وقال آبي «إن شي رحب بزيارته يف إطار حتسني العالقات الثنائية مع احتفال البلدين هذا
العام بالذكرى األربعني ملعاهدة السالم والصداقة الثنائية .وغالباً ما كانت العالقات بني
اليابان والصني يشوبها التوتر بسبب القضايا املتعلقة باألرض وتاريخ احلرب.
وأش��ارت كيودو إىل أنه يف حال إمتام هذه الزيارة ستكون أول زيارة يقوم بها زعيم ياباني
للصني منذ ديسمرب  ، 2011باستثناء الرحالت حلضور املؤمترات الدولية.
من جانبه قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يوم األربعاء ،إنه يرغب يف لقاء زعيم كوريا
الشمالية كيم جونج أون لكن مل جتر أي مناقشات لرتتيب قمة بني الزعيمني.
ويف تصرحيات خالل منتدى اقتصادي مبدينة فالديفوستوك الروسية ،ذكر آبي أن إقدام
الرئيس األمريكي دونالد ترامب على عقد قمة مع زعيم كوريا الشمالية كان خطوة جريئة،
وأن آماال عريضة تساوره حيال قمة مقبلة بني الكوريتني يف بيونغ يانغ.
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الصني تنتقد أمريكا لتدخلها في قضية
مسلمي الويغور
حثت الصني الواليات املتحدة يوم األربعاء
على الكف عن اإلجحاف فيما يتعلق بقضية
شينغيانغ وذل��ك فيما ت��درس إدارة الرئيس
األمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات على
م�س��ؤول�ين صينيني وش��رك��ات صينية على
صلة بانتهاكات مزعومة حلقوق اإلنسان يف
اإلقليم.
وقالت بكني إنها تعارض متاما استغالل
الواليات املتحدة للقضية لتربير التدخل يف
شؤونها الداخلية.
واك��ت��س��ب ��ت م��ن ��اق��ش ��ات داخ� � ��ل اإلدارة
األم��ري �ك �ي��ة زمخ ��ا يف اآلون � ��ة األخ �ي��رة فيما
يتعلق بعقوبات اقتصادية حمتملة ردا على
ت�ق��اري��ر ع��ن اع �ت �ق��االت مج��اع�ي��ة ألف� ��راد من
أقلية الويغور وغريهم من املسلمني ،مما يثري
انتقادات دولية متزايدة.
وأي ق��رار بفرض عقوبات سيمثل خطوة
ن��ادرة من نوعها يتخذها الرئيس األمريكي
دون��ال��د ترامب فيما يتعلق حبقوق اإلنسان
ض��د الصني ال�تي خ��اض معها حربا جتارية
يف حني يسعى وراء مساعدة من بكني إلنهاء
املواجهة مع كوريا الشمالية بشأن األسلحة
النووية.
وق��ال��ت وزارة اخل��ارج �ي��ة األم��ري�ك�ي��ة إنها
تلقت خطابا من جمموعة من نواب احلزبني

اجلمهوري والدميقراطي يف نهاية أغسطس
آب يطلب من وزير اخلارجية مايك بومبيو
ف� ��رض ع �ق��وب��ات ع �ل��ى ع� ��دد م ��ن امل �س��ؤول�ين
الصينيني املتهمني ب ��اإلش ��راف ع�ل��ى تلك
السياسات .ومن بني هؤالء تشني قوانغو وهو
رئيس احلزب الشيوعي يف شينجيانغ وأيضا
عضو يف املكتب السياسي للحزب.
وق� ��ال ق�ن��غ ش��وان��غ امل �ت �ح��دث ب��اس��م وزارة
اخلارجية الصينية يف إف��ادة صحفية يومية
ال �ص�ين ت �ع��ارض مت��ام��ا اس �ت �خ��دام ال��والي��ات
املتحدة لقضايا متعلقة بإقليم شينجيانغ
للتدخل يف الشؤون الداخلية للصني.
وأض ��اف م�ش�يرا إىل ت�ق��اري��ر صحفية عن
امل�ن��اق�ش��ات يف ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة إذا كانت
ال�ت�ق��اري��ر الصحفية صحيحة ف��إن�ن��ا حنث
الطرف املعين على احرتام احلقائق والتخلي
عن اإلج�ح��اف والكف عن ق��ول وفعل أشياء
تضر بالعالقات الصينية األمريكية وبالثقة
املتبادلة والتعاون.
وتقول الصني :إن إقليم شينجيانغ يواجه
تهديدا خطريا م��ن املتشددين اإلسالميني
واالنفصاليني الذين خيططون لشن هجمات
وإشعال التوتر بني أقلية الويغور املسلمة اليت
تشكل غالبية سكان اإلقليم ومجاعة اهلان
العرقية اليت ينتمي هلا معظم سكان الصني.

يونكر يدعو االتحاد األوروبي للتخلي عن أمريكا
والتحرك كقوة عاملية
ق� ��ال رئ �ي��س امل �ف��وض �ي��ة األوروب� �ي ��ة
ج��ان كلود يونكر ي��وم األرب�ع��اء :على
االحت� ��اد األوروب� � ��ي أن ي�ظ�ه��ر ق��درات��ه
الكامنة كقوة عاملية ،وذلك يف وقت
تنسحب ف�ي��ه ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة من
ارتباطات دولية.
وقال يونكر يف خطاب حالة االحتاد
ال �س �ن��وي أم� ��ام ال�ب�رمل ��ان األوروب� � ��ي يف
سرتاسبورج إن االحتاد األوروبي عندما
كان متحدا كان قوة ال يستهان بها.
وت��اب��ع :عندما تتحدث أوروب ��ا بصوت
واح � ��د مي�ك�ن�ن��ا ف� ��رض وض �ع �ن��ا على
اآلخرين .ويف وقت ما زال فيه االحتاد
األوروبي يتأمل من انسحاب بريطانيا
ال ��وش��ي ��ك وم� ��ن ت �ص��اع��د ال �ن��زع��ات
القومية والتناحر بشأن اهلجرة واملعايري الدميقراطية يف ظل وجود زعماء ميينيني مثل رئيس وزراء
اجملر فيكتور أوربان ،شدد يونكر على أن االحتاد األوروبي أكثر متاسكا مما قد يبدو عليه وهو ما يتيح
له أن يشكل العامل كما حيلو له .ومع بداية عامه األخري يف املنصب حيث ستنتخب دول االحتاد
األوروبي جملسا تشريعيا جديدا يف مايو أيار أشار يونكر ،رئيس وزراء لوكسمبورج السابق ،إىل جناح
حماولته إلقناع ترامب بالعدول عن حرب الرسوم اجلمركية يف يوليو متوز كما سلط الضوء على
اهتمام الصني اجلديد بالعمل مع بروكسل للحفاظ على تدفق التجارة العاملية .وردا على تساؤالت
العديد من الدول عن دور واشنطن كزعيم اقتصادي عاملي قال يونكر أيضا إنه جيب الرتويج بشكل
أفضل لليورو كعملة عاملية متسائال ملاذا جيري تسعري معظم واردات االحتاد األوروبي من الطاقة
بالدوالر رغم أن كلها تقريبا ال تأتي من الواليات املتحدة.
وقال إن املفوضية األوروبية تريد االنتهاء من اتفاق جتاري مع اليابان حبلول مايو أيار كما أعلن
عن بدء عالقة جتارية جديدة مع أفريقيا .وقال :أفريقيا ال حتتاج إلعانة وإمنا لشراكة حقيقية
ومتوازنة مقرتحا حتالفا جديدا سيتيح عشرة ماليني فرصة عمل يف أفريقيا خالل مخس سنوات
وسيساعد الطلبة والباحثني األفارقة على االلتحاق بربامج تبادل يف أوروبا.
واقرتح أيضا تعزيز دفاعات أوروبا يف مواجهة األفارقة الفقراء الذين يتجهون مشاال ،وذلك من
خالل تشكيل حرس أوروبي للحدود والسواحل خيضع إلشراف بروكسل بالكامل ويبلغ قوامه عشرة
آالف فرد للمساعدة يف إيقاف املهاجرين الفقراء الذين أجج وصولوهم النزعات القومية املناهضة
لالحتاد األوروبي .من ناحية أخرى جدد يونكر تعهده بإقامة عالقات جتارية وأمنية وثيقة مع بريطانيا
بعد خروجها من االحتاد األوروبي ولكنه قال إن التكتل لن يتهاون بشأن شروط االنسحاب الرئيسية.
وقال إن املفوضية األوروبية ستتخذ موقفا صارما مع الدول األعضاء اليت ال حترتم القانون ،وذلك
وسط قلق إزاء عدم التزام بولندا واجملر باملبادئ الدميقراطية لالحتاد.

إفراج مشروط عن نواز شريف بعد وفاة زوجته
مسحت السلطات الباكستانية باإلفراج املشروط عن رئيس
الوزراء السابق نواز شريف وابنته يوم األربعاء بعد وفاة كلثوم
زوجة شريف يوم الثالثاء يف لندن مبرض السرطان.
وظهر شريف يف تغطية بالفيديو لتلفزيون جيو وهو يسري
يف مطار إسالم اباد وسط حراسة أمنية مشددة لنقله جوا إىل
مدينة الهور قرب منزل أسرته.

وحصل شريف وابنته على إطالق سراح مشروط ملدة  12ساعة
ولكن حكومة إقليم البنجاب تبحث متديد العفو حتى ميكنهما
حضور اجلنازة يوم اجلمعة .ومن املقرر أن يعود اجلثمان من
لندن اخلميس.
وق��ال حممد راج��ا ب�ش��ارات وزي��ر العدل يف اإلقليم لرويرتز
”منحناه إط�لاق س��راح مشروطا مل��دة  12ساعة مبدئيا ولكن

الطلب ال��ذي تقدموا به حلكومة البنجاب كان خبمسة أيام
وحنن نبحث األمر“ .وكانت احملكمة العليا أمرت بعزل شريف
م��ن منصبه ال�ع��ام امل��اض��ي بسبب دخ��ل مل يُعلن عنه .وك��ان
شريف يف لندن مع كلثوم ه��ذا العام عندما قضت حمكمة
منفصلة تنظر يف قضايا الكسب غري املشروع بسجنه غيابيا ملدة
عشر سنوات بسبب ملكيته لشقق فاخرة يف لندن يف التسعينات.

صــــــورة وخبــــــر
غانا تشيع فقيدها كوفي عنان

النمسا تطالب تركيا بتوضيح اعتقال صحفي لها

 6قتلى وجرحى من الجيش جنوب تايلند

 14قتي ًال عقب سقوط حافلة شمال الفلبني

ألقى املئات من الغانيني ،نظرة ال��وداع على األمني العام األسبق
لألمم املتحدة ،كويف عنان ،يف مسقط رأس��ه يف العاصمة الغانية
أكرا ،حيث سيوارى الثرى يوم األربعاء .وتويف عنان يف الثامن عشر
من شهر آب ،عن عمر ناهز  80عاما ،يف أحد مستشفيات مدينة برين
السويسرية ،وت��وىل عنان ،احلائز على جائزة نوبل للسالم ،منصب
األمني العام لألمم املتحدة يف نيويورك لفرتتني منذ  1997حتى العام
 2006وتقاعد يف جنيف ثم عاش الحقاً يف قرية سويسرية.

قال��ت احلكوم��ة النمس��اوية ي��وم األربع��اء إنه جيب على تركيا تقديم تفاصيل حول
اعتقال الصحفي النمساوي ماكس زيرجناست أو إطالق سراحه .وأعرب املستشار
النمس��اوي سيباس��تيان كورتس حس��بما نقلت ش��بكة «إيه بي س��ي نيوز» األمريكية
ع��ن توقعات��ه ب��أن توض��ح تركي��ا عل��ى الف��ور االتهام��ات اليت يواجهها ه��ذا الصحفي
وإذا مل تفع��ل ذل��ك فعليه��ا إط�لاق س��راحه ف��ورا .وكان��ت الس��لطات الرتكي��ة ق��د
اعتقل��ت زيرجناس��ت يف العاصم��ة أنق��رة الثالث��اء ،م��ن جانبه��ا ،قال��ت وزارة اخلارجية
النمس��اوية إن الدبلوماس��يني يقدم��ون الدع��م القنصل��ي ال�لازم لزيرجناس��ت.

أعلن��ت الش��رطة التايالندي��ة مقت��ل اثن�ين م��ن أف��راد اجلي��ش وإصاب��ة
أربعة آخرين يف كمني نصبه مس��لحون جمهولون يف جنوب تايالند.
ونقل��ت ش��بكة «إي��ه ب��ي س��ي» األمريكي��ة ي��وم األربع��اء ع��ن س��اراوت
نوتشارونج املسئول بالشرطة احمللية يف والية باتاني قوله إن عددًا غري
مع��روف م��ن املس��لحني نصب��وا كمي ًن��ا لس��تة م��ن أف��راد اجلي��ش الذي��ن
كانوا يقومون بدوريات يف أحد شوارع باتاني ،فيما أعقب ذلك قتال
أس��فر ع��ن مقت��ل اثن�ين م��ن أف��راد اجلي��ش وإصاب��ة أربع��ة آخري��ن.

أعلن��ت الش��رطة الفلبيني��ة مص��رع  14ش��خصا عل��ى األق��ل إث��ر س��قوط
حافل��ة مكتظ��ة بال��ركاب يف واد عمي��ق مبقاطعة جبلية مشالي البالد.
ونقل��ت ش��بكة «اي��ه ب��ي س��ي» األمريكي��ة ي��وم األربع��اء ع��ن روالن��دو نان��ا
املس��ؤول بالش��رطة الفلبيني��ة قول��ه « إن  24راكب��ا بينه��م قائ��د احلافلة
أصيب��وا يف احل��ادث ال��ذي وق��ع ببل��دة بالب��االن بإقليم كالينجا ،مش�يرا
إىل أن احلافلة س��قطت يف واد يبلغ عمقه  80مرتا» .وترجح الس��لطات
أن احل��ادث جن��م ع��ن ح��دوث عط��ل يف مكاب��ح احلافل��ة.

