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ال�سنة الثانية والع�رشون  -العدد 5976

و 5مرشحني لشغل منصبها أبرزهم مصرية األصل

أزمة اإلدارة االمريكية تتفاقم بعد استقالة مندوبة ترامب باألمم املتحدة

ترامب قد ّ
يعي «دينا باول» املصرية األصل مكان هيلي

تفاقم��ت أزم��ة إدارة البي��ت األبي��ض اإلداري��ة
ي��وم االربع��اء ال�تي تعرض��ت ملوج��ة كبرية من
االس��تقاالت من��ذ تول��ي ترام��ب دف��ة احلك��م،
بع��د أن قدم��ت س��فرية الوالي��ات املتح��دة ل��دى
األمم املتحدة نيكي هيلي ،اليت حتظى برتبة
وزي��ر يف احلكوم��ة األمريكي��ة ،اس��تقالتها إىل
الرئيس دونالد ترامب الذي وافق بدوره على
ه��ذا الطلب.
وزعم��ت ش��بكة «س��ي إن إن» ،نق� ًلا ع��ن
مصادر ،أن س��بب اس��تقالة املندوبة األمريكية
باألم��م املتح��دة ،يتعل��ق بأزم��ة مالي��ة تتعرض
هل��ا .وأضاف��ت ،أن للس��فرية األمريكي��ة طف��ل
يف املدرس��ة ،واآلخ��ر س��يلحق ب��ه قري ًب��ا ،م��ا
جعلها تشعر باحتياج كبري جلين املزيد من
األم��وال.
تكهن��ات أخ��رى تق��ول ب��أن اس��تقالة هيل��ي

جاء ألنها قد تصبح مرشحة حمتملة للحزب
اجلمه��وري ال��ذي يواج��ه صعوب��ات يف ج��ذب
أص��وات النس��اء.
ومت� ّر إدارة ترام��ب مبوج��ة غ�ير مس��بوقة من
اس��تقاالت املس��ؤولني فيه��ا ،منه��م العرتاض��ه
عل��ى مواق��ف الرئي��س االمريك��ي جت��اه بع��ض
القضاي��ا الداخلي��ة والدولي��ة.
وس��ارع ترام��ب للبح��ث ع��ن بدي��ل هليل��ي
وكش��ف ع��ن ملف��ات  5مرش��حني ملنص��ب
من��دوب أمري��كا إىل األم��م املتح��دة بع��د
اس��تقالة نيك��ي هايل��ي ،وق��ال بع��د أن قب��ل
اس��تقالتها ،إنه س��يعلن اس��م خليفتها ،خالل
أ س��ابيع.
وم��ع أن ترام��ب مل يذك��ر يف البي��ان ال��ذي
مت توزيع��ه عل��ى الصحفي�ين ي��وم الثالث��اء
أمس��اء مجي��ع مرش��حيه يف القائم��ة هل��ذا

أملاني م ّتهم بقضية اغتصاب وقتل
الصحفية البلغارية

تايوان تتمسك بسياستها العدائية تجاه الصني
y

ق��ال مس��ؤولون يف بلغاري��ا ي��وم األربع��اء إن��ه مت إلقاء القبض
عل��ى مواط��ن بلغ��اري يف أملاني��ا واتهام��ه باغتص��اب وقت��ل
الصحفي��ة التلفزيوني��ة فيكتوري��ا مارينوف��ا.
وق��ال وزي��ر الداخلي��ة م�لادن مارين��وف يف إف��ادة صحفي��ة
حضره��ا املدع��ي الع��ام س��وتري تساتس��اروف ورئي��س ال��وزراء
بويك��و بوريس��وف إن الرج��ل اعتق��ل ي��وم الثالث��اء بن��اء عل��ى
طل��ب م��ن بلغاري��ا.
وأض��اف أن الس��لطات البلغاري��ة وجه��ت اتهام��ات للرج��ل
وتتوق��ع م��ن أملاني��ا تس��ليمه.
وعث��ر عل��ى جث��ة مارينوف��ا ( 30عام��ا) ي��وم الس��بت وقال��ت
الش��رطة إنه��ا تعرض��ت لالغتص��اب والض��رب ث��م قتل��ت
خنقا.
ويف آخ��ر حلق��ة م��ن برناجمه��ا التلفزيون��ي يف  30س��بتمرب
أيل��ول ،اس��تضافت مارينوف��ا صحفي�ين كان��ا حيقق��ان يف
ش��بهات فس��اد تتعلق بأموال من االحتاد األوروبي ووعدت بأن
يق��وم برناجمه��ا (ديتيكت��ور) بتتب��ع األم��ر.
وأغضب قتلها الكثري من البلغار الذين يش��عرون باإلحباط
بسبب الفساد وعدم كفاءة السلطة القضائية اليت تنتقدها
أيضا املفوضية األوروبية.
ومت الكش��ف ع��ن اس��م املته��م وه��و س��يفريين كراس��يمريوف
ويبل��غ م��ن العمر  21عاما.
وق��ال املدع��ي الع��ام س��وتري تساتس��اروف يف املؤمت��ر الصحف��ي
إن��ه لي��س بوس��عه الق��ول يف ه��ذه املرحل��ة م��ا إذا كان مقت��ل
مارينوف��ا يرتب��ط بعمله��ا الصحف��ي .وأض��اف أن األدل��ة حت��ى
اآلن تشري إىل أن اجلاني مل خيطط سلفا للقتل أو االعتداء
اجلنس��ي.

املنص��ب اهل��ام ،لكن��ه أش��ار إىل أن مستش��ارته
السابقة دينا باول من بينهم .وقال «سيعجب
دين��ا ه��ذا (املنص��ب)» مش�يرا إىل أن��ه يفك��ر يف
مرش��حني آخري��ن.
ودين��ا ب��اول ( 45عام��ا) م��ن أص��ول مصري��ة
تعم��ل حالي��ا يف مؤسس��ة «غولدم��ان س��اكز»
للخدم��ات املالي��ة ،ويف وق��ت س��ابق عمل��ت
مستشارة يف البيت األبيض .وهي من مواليد
القاه��رة ع��ام  1973لعائل��ة مس��يحية قبطي��ة،
وامسه��ا قب��ل ال��زواج دين��ا حبي��ب.
وق��ال ترام��ب أيض��ا إن اس��م الس��فري
األمريك��ي يف أملاني��ا ،ريتش��ارد غريني��ل ،غ�ير
م��درج يف ه��ذه القائم��ة ،لكن��ه عل��ى اس��تعداد
للنظ��ر يف ترش��يحه.
ويف وق��ت س��ابق ،نف��ت ابن��ة الرئي��س
األمريك��ي إيفان��كا ترام��ب الش��ائعات ح��ول

احتم��ال تعيينه��ا مندوب��ة الوالي��ات املتح��دة
الدائم��ة ل��دى األم��م املتح��دة .وج��اء بي��ان
النف��ي الص��ادر عن إيفان��كا بعد إعالن ترامب
ع��ن اعتق��اده ب��أن ترش��يح ابنت��ه هل��ذا املنص��ب
مناس��ب ،ولكن��ه خيش��ى أن جيل��ب تعيينه��ا
اتهام��ات باحملس��وبية واحملاب��اة ل��ه.
وأعلن��ت نيك��ي هايل��ي ،ال�تي ش��غلت منص��ب
املمث��ل الدائ��م للوالي��ات املتح��دة ل��دى األم��م
املتح��دة من��ذ يناي��ر  ، 2017اس��تقالتها عل��ى
حن��و مفاج��ئ ي��وم الثالث��اء ،وس��وف تغ��ادر
مكتبه��ا يف يناي��ر م��ن الع��ام املقب��ل .ومت��ت
املوافق��ة عل��ى تعي�ين هايلي ممثلة دائمة بعد
أربع��ة أي��ام فق��ط م��ن تول��ي الرئي��س ترام��ب
الرئاس��ة يف  20يناي��ر  .2017وقال��ت هايل��ي
نفسها ،يف مؤمتر صحفي يف البيت األبيض،
إنه��ا مل تتقاع��د ألس��باب ش��خصية ،لكنه��ا مل
تعل��ن ع��ن خططه��ا املس��تقبلية.
غ�ير أنه��ا أعرب��ت يف رده��ا عل��ى أس��ئلة
الصحفي�ين ع��ن اعتقادها بأنه من «األفضل
أن يتن��اوب آخ��رون عل��ى املنصب لكي يضيفوا
إلي��ه م��ن قوته��م».
كم��ا نف��ت هايل��ي ال�تي تتماث��ل مواقفه��ا
وش��خصيتها م��ع ترام��ب إىل ح � ّد التطاب��ق
لدرج��ة اتهامه��ا بعالق��ة عاطفي��ة معه ،صحة
تقارير إعالمية حتدثت عن رغبتها يف خوض
انتخاب��ات الرئاس��ة األمريكي��ة املق��ررة .2020
وقال��ت املندوب��ة األمريكي��ة املس��تقيلة ،وه��ي
تنظ��ر لرتام��ب« ،س��وف أك��ون يف محلت��ك
االنتخابي��ة يف ذل��ك الع��ام ،وأعدك��م مب��ا
س��أفعله ه��و القي��ام حبم�لات م��ن أج��ل ه��ذا».
وكش��ف ترام��ب ،خ�لال مؤمت��ر صحف��ي
مش�ترك م��ع هايل��ي يف البي��ت األبي��ض ،أن
األخ�يرة أبلغت��ه قب��ل  6ش��هور برغبته��ا يف
«أخذ قسط من الراحة مع نهاية هذا العام».
وأردف قائ�لا« :لق��د قام��ت بعم��ل رائ��ع وه��ي
إنس��ان رائ��ع وكن��ا مجيع��ا س��عداء به��ا ،لكننا
نك��ره أن خنس��رك ونأم��ل أن تع��ودي يف وق��ت
م��ا ،ولك��ن رمب��ا يف منص��ب خمتل��ف ميكن��ك
أن ختتاري��ه».
وق��ال دبلوماس��يون يف األم��م املتح��دة
إنه��م «تفاج��أوا م��ن إع�لان اس��تقالة الس��فرية
األمريكي��ة وال يعرف��ون س��ببا لتل��ك
اخلط��وة».

الصين وروسيا تدفعان نحو رفع العقوبات

عن كوريا الشمالية

تعه��دت رئيس��ة تاي��وان تس��اي إين��ج وين يوم األربع��اء ،بتعزيز
األم��ن القوم��ي ،مؤك��دة أن حكومته��ا ل��ن ترض��خ حبس��ب
زعمه��ا للضغ��ط الصي�ني مع تصعيد بكني ضغوطها لتأكيد
س��يادتها عل��ى اجلزي��رة.
وج��اءت تصرحي��ات تس��اي قب��ل االنتخاب��ات احمللي��ة املق��ررة
بنهاي��ة نوفم�بر تش��رين الثان��ي ال�تي ينظ��ر إليه��ا عل��ى أنه��ا
مؤش��ر ألداء حزبه��ا احلاك��م يف االنتخاب��ات الرئاس��ية ع��ام
.2020
وق��ال تس��اي يف خط��اب ألقت��ه مبناس��بة الي��وم الوط�ني يف
تايبه يف هذا الوقت ،ال يضر الرتهيب والضغط الدبلوماس��ي
الصي�ني فق��ط العالق��ات ب�ين اجلانب�ين وإمن��ا يتح��دى بش��كل
ج��اد االس��تقرار الس��لمي يف مضي��ق تاي��وان.
وأضاف��ت أن تاي��وان س��تعزز ميزانيته��ا الدفاعي��ة كل ع��ام
لضم��ان قدرته��ا عل��ى الدف��اع ع��ن س��يادتها بتطوي��ر قدراته��ا
العسكرية واالكتفاء الذاتي مبا يف ذلك استئناف التطوير
احملل��ي لطائ��رات وغواص��ات التدريب��ات املتقدم��ة.
وزادت الصني ،اليت تقول إن تايوان تابعة هلا ،من ضغوطها
العس��كرية والدبلوماس��ية عل��ى تايب��ه .وفق��دت اجلزي��رة ه��ذا
الع��ام ثالث��ة حلف��اء ه��م الس��فادور وبوركينا فاس��و ومجهورية
الدومني��كان إذ حول��وا عالقاته��م الدبلوماس��ية إىل بك�ين ال�تي
أرس��لت قاذف��ات وطائ��رات مقاتل��ة يف من��اورات ح��ول تايوان.

وقالت تس��اي إن تايوان س��تعمل مع دول أخرى على تأس��يس
حتال��ف للدف��اع ع��ن الدميقراطي��ة وش��كرت الربمل��ان األوروب��ي
والوالي��ات املتح��دة لدعمهما.
وأق��رت وزارة اخلارجي��ة األمريكي��ة الش��هر املاض��ي مبيع��ات
قط��ع غي��ار مقات�لات إف 16-وطائ��رات عس��كرية أخرى لتايوان
مب��ا يص��ل إىل  330ملي��ون دوالر يف خط��وة قال��ت الص�ين إنه��ا
ته��دد العالق��ات الصيني��ة األمريكي��ة.
ومل تتخ��ل الص�ين ق��ط ع��ن فك��رة اس��تخدام الق��وة إلع��ادة
تاي��وان لس��يطرتها وتص��ف بش��كل دائم اجلزي��رة بأنها القضية
األكث��ر حساس��ية يف عالقاته��ا م��ع الوالي��ات املتح��دة.
وساءت العالقات مع بكني منذ أن وصلت تساي للسلطة يف
عام  2016إذ تش��ك الصني يف أنها تريد املضي قدما من أجل
حتقيق االستقالل رمسيا وهو ما تعتربه بكني خطا أمحر.
وم��ن جانبه��ا أك��دت تس��اي م��رارا احلف��اظ عل��ى الوض��ع
الراه��ن من��ذ وصوهل��ا للس��لطة.
ودع��ت ي��وم األربع��اء إىل جه��ود متع��ددة اجلنس��يات حملارب��ة
بعض أنواع التس��لل مثل ترويج دول معينة مل تس��مها ألخبار
زائفة.
م��ن جه��ة أخ��رى قال��ت وزارة اخلارجي��ة الصيني��ة ي��وم
األربع��اء :إن الص�ين وروس��يا وكوري��ا الش��مالية يعتق��دون أن
م��ن الض��روري حب��ث تعدي��ل العقوب��ات ال�تي تفرضه��ا األم��م
املتح��دة عل��ى بيوجنيان��ج يف وق��ت مناس��ب.
ونش��رت ال��وزارة البي��ان ال��ذي يتضم��ن موق��ف ال��دول الث�لاث
عل��ى موقعه��ا اإللكرتون��ي بع��د إج��راء حمادث��ات ثالثي��ة يف
موس��كو ي��وم الثالث��اء.
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إخالء سبيل ابن رئيس وزراء تايالند
السابق بكفالة
ق��ررت حمكم��ة يف تايالن��د ي��وم األربع��اء ،إخ�لاء س��بيل اب��ن رئي��س ال��وزراء الس��ابق تاكس�ين
ش��يناواترا بكفال��ة حجمه��ا ملي��ون ب��ات ( 30أل��ف دوالر) بع��د اتهام��ه بغس��ل أم��وال يف قضي��ة يق��ول
أنص��اره إنه��ا ذات دواف��ع سياس��ية.
ويته��م أنص��ار أس��رة ش��يناواترا احلكوم��ة العس��كرية ال�تي تول��ت الس��لطة بع��د انق�لاب ع��ام 2014
بالس��عي لتعطي��ل مس�يرة عائل��ة ش��يناواترا ،ال�تي حتظ��ى بدع��م الناخب�ين الفق��راء والقروي�ين،
وحلفائها قبل االنتخابات العامة املقررة العام املقبل .وتنفي احلكومة استهداف عائلة شيناواترا.
وكان برفقة بانتوجنتاي شيناواترا ( 38عاما) الذي يطلق عليه اسم (أوك) عند توجهه ملكتب
املدعي العام شقيقتاه وعدد من كبار أعضاء حزب بويا تاي (من أجل التايالنديني) الذي يدعم
تاكسني.
وق��ال حمامي��ه تشومس��اي س��رياباي لروي�ترز :ح��ددت احملكمة اخلامس م��ن نوفمرب موعدا كي
يق��ر موكل��ي بالتهم��ة أو ينفيه��ا ...نف��ى أوك دائم��ا ارتكاب��ه أي أخط��اء يف هذه القضية.
ورف��ض بانتوجنت��اي احلدي��ث م��ع الصحفي�ين .وبع��د اإلف��راج عن��ه بكفال��ة ،أمرت��ه احملكم��ة بع��دم
مغ��ادرة الب�لاد دون تصري��ح.
ويف وق��ت س��ابق م��ن ي��وم األربع��اء ق��ال املدع��ي العام يف بيان س��يحاكم بانتوجنتاي ش��يناواترا...
بتهم غس��ل أموال والتآمر لغس��ل أموال حجمها عش��رة ماليني بات.
واتهمت��ه الس��لطات الع��ام املاض��ي رمسي��ا باحلص��ول عل��ى ش��يك بعش��رة مالي�ين ب��ات ( 304آالف
دوالر) يف ع��ام  2004فيم��ا يتص��ل بقضي��ة فس��اد س��ابقة تتعل��ق بالتحاي��ل للحص��ول عل��ى ق��روض
حجمه��ا  9.9ملي��ار ب��ات م��ن بن��ك كروجنت��اي اململ��وك للدول��ة عندما كان والده رئيس��ا للوزراء.
وسيواجه بانتوجنتاي يف حالة إدانته عقوبة السجن ملدة قد تصل إىل عشرة أعوام .ولو مل يكن
قد مثل أمام احملكمة لسقطت التهمة عنه بالتقادم العام املقبل النتهاء مدة اخلمسة عشر عاما
املنصوص عليها يف القانون.

بعد تحذير بوخارست من أنشطة موسكو في البحر األسود

خبير عسكري روماني :روسيا قادرة على إغراق األسطول األمريكي
ق��ال اخلب�ير العس��كري الرومان��ي
فالنت�ين فاسيليس��كو إن الق��وات
األمريكية بالكاد تستطيع ترتيب حصار
حبري ضد روسيا ،وذلك ألن هذا البلد
ق��ادر عل��ى إغ��راق األس��طول األمريك��ي.
وكان وزي��ر الداخلي��ة األمريك��ي
ري��ان زين��ك ق��ال يف وق��ت س��ابق إن ب�لاده
إذا ل��زم األم��ر ،ميك��ن أن تف��رض حص��ارا
حبري��ا عل��ى روس��يا ملن��ع إم��دادات الطاقة
إىل دول منطق��ة الش��رق األوس��ط.
اخلب�ير العس��كري الرومان��ي أك��د
ملوقع « »Voltairnetأن القوات املسلحة األمريكية يف
الوقت الراهن ليست قادرة على ذلك ،.وأن اجليش
الروس��ي تع��زز يف الش��رق األوس��ط بش��كل راس��خ،
وتوج��د ل��ه قواع��د للط�يران وللق��وات البحري��ة يف
س��وريا ،وفض��اء املتوس��ط مغط��ى بش��كل دائ��م بدف��اع
ج��وي فع��ال ،وبأنظم��ة تش��ويش ،وميك��ن ألس��طول
البح��ر األس��ود أن يتح��ول إىل البح��ر املتوس��ط
يف أي��ة حلظ��ة .ورأى اخلب�ير أن الوالي��ات املتح��دة
س��تحتاج إىل تش��كيل ف��رق عم��ل م��ع جمموع��ة
أساس��ية م��ن حامالت الطائ��رات وناقالت املروحيات،
لكن الوسائط العسكرية الروسية منشورة بطريقة
ال تس��تطيع فيه��ا الوالي��ات املتح��دة اس��تخدام
حام�لات طائراته��ا وطائراته��ا م��ن ط��راز  ،18-Fاليت
ال ميك��ن أن تعم��ل إال عل��ى مس��افة  720كيلوم�ترا
م��ن حام�لات الطائ��رات .وتبع��ا لذل��ك اف�ترض
فاسيليس��كو أن اجلي��ش األمريك��ي س��يكون ق��ادرا
على استخدام طائراته فقط انطالقا من حبر إجية،
ومن املستبعد أن تصل حامالت طائراته إىل هناك،
وذل��ك ألن من��اذج التس��ليح الروس��ية اجلدي��دة
س��وف تغرقه��ا عل��ى الف��ور بع��د مروره��ا م��ن مضي��ق
جب��ل ط��ارق ،مش��ددا عل��ى أن اجلي��ش األمريك��ي ال
توج��د يف حوزت��ه وس��ائط للمواجه��ة .ولف��ت اخلب�ير
العسكري الروماني على وجه اخلصوص ،إىل أحدث
األس��لحة الروس��ية مثل الصواريخ الروس��ية املضادة
للس��فن م��ن ط��راز «كنج��ال» ،وال�تي تتمي��ز مب��دى
 2000كيلومرت ،وس��رعة  10ماخ ( 12250كيلومرت
يف الس��اعة) وح��د أقص��ى لالرتف��اع م��ن 50-40
كيلوم�ترا.
وميك��ن لألمريكي�ين مبدئي��ا التص��دي للص��اروخ
«كنج��ال» الروس��ي بالص��اروخ «-SM 67-RIM
 »2ERال��ذي يص��ل أقص��ى ارتف��اع ل��ه إىل  33كيل��و
مرتا ،لكن إسقاط «كنجال» أمر صعب للغاية ،ألنه
يهبط حتت هذا الس��قف حني ال يبقى أمامه إال 50
كيل��و م�ترا ع��ن اهل��دف ،وال يتبقى من الوقت إال 60
ثاني��ة إلط�لاق ص��اروخ مض��اد.
وف��وق كل ذل��ك ،يطل��ق الص��اروخ الروس��ي حول��ه

م��ا يص��ل إىل  20هدف��ا مزيف��ا ،م��ا يع�ني أن��ه س��تكون
هن��اك حاج��ة إىل  20صاروخ��ا مض��ادا ،واألده��ى أن
الس��فن األمريكي��ة ق��ادرة فق��ط عل��ى إط�لاق 12
صاروخ��ا دفع��ة واح��دة! وع �دّد اخلب�ير العس��كري
الروماني األنظمة الصواريخ األخرى الفرط صوتية
وخ��ص بالذك��ر نظ��ام «أفانغ��ارد» الصاروخ��ي ال��ذي
يعم��ل بصواري��خ باليس��تية عاب��رة للق��ارات ق��ادرة
عل��ى مح��ل رؤوس نووي��ة ،وه��ي تدخل الغالف اجلوي
بس��رعات تصل إىل  20ماخ ،أي  24500كيلو مرت يف
الساعة ،وتتصرف بشكل خمتلف عن نظرياتها ،ألنها
ق��ادرة عل��ى تغي�ير اجتاهه��ا بش��كل ح��اد ،ب��ل واالرتفاع
جم��ددا ،والتص��دي ملث��ل ه��ذا الص��اروخ يتطلب ما ال
يق��ل ع��ن  50صاروخ��ا مض��ادا.
وخيل��ص فاسيليس��كو إىل أن الوالي��ات املتح��دة
يف الوق��ت الراه��ن ال تس��تطيع ترتي��ب حص��ار حب��ري
ض��د روس��يا ،مش�يرا إىل أن البنتاغ��ون خب�لاف وزي��ر
الداخلي��ة األمريك��ي ،يع��ي أن روس��يا متتل��ك وس��ائل
حديث��ة حلماي��ة مصاحله��ا.
وكان��ت ق��د أب��دت روماني��ا العض��و يف حل��ف مش��ال
األطلس��ي قلقه��ا ي��وم األربع��اء ،م��ن أنش��طة عس��كرية
روس��ية متنامي��ة يف البح��ر األس��ود ال��ذي حي��د
أراضيه��ا وقال��ت إن تعزي��ز الدف��اع األوروب��ي س��يكون
م��ن املوضوع��ات الرئيس��ية ال�تي س��يجري حبثه��ا
عندم��ا تت��وىل الرئاس��ة الدوري��ة لالحت��اد األوروب��ي يف
يناير كانون الثاني .وقال وزير الدفاع ميهاي فيفور
يف مؤمت��ر دول��ي يس��تضيفه مرك��ز دراس��ات معه��د
أس��بني روس��يا االحتادي��ة تس��تخدم البح��ر األس��ود
الس��تعراض الق��وة يف ش��رق املتوس��ط.
وأضاف الوضع تغري متاما يف العام املنصرم.
وروماني��ا واح��دة م��ن ال��دول األوروبي��ة األعض��اء
يف حل��ف مش��ال األطلس��ي ،إىل جان��ب بولن��دا ،ال�تي
زادت اإلنف��اق الدفاع��ي يف إط��ار س��عي احلل��ف ل��ردع
روس��يا وإج��راء حتديث��ات .وق��ال وزي��ر اخلارجي��ة
تيودور ميليسكانو يف املؤمتر إن تعزيز أمن اإلنرتنت
ومواجه��ة التهدي��دات ال�تي متثله��ا روس��يا س��يكون
نقط��ة تركي��ز أخ��رى أثن��اء رئاس��ة روماني��ا لالحت��اد
األوروب��ي.

صــــــورة وخبــــــر
 7قتلى بخروج قطار عن مساره شمالي الهند

مسلحون يقتلون اثنني من املعلمني في كينيا

تركيا تضبط مخدرات بقيمة  460مليون دوالر

تهديدات بالقتل لزوجة رئيس اإلنتربول املستقيل

لقي  7أشخاص مصرعهم وأصيب حنو  30آخرين جبروح خمتلفة جراء
خروج قطار ركاب عن مساره مشالي اهلند .وأفادت قناة “ ”NDTVاحمللية
بأن الكارثة وقعت صباح يوم األربعاء بالقرب من مدينة راي باريلي يف والية
أتر برديش مشالي البالد ،مضيفة أن القطار كان يف طريقه من مدينة مالدا
(والية بنغال الغربية اهلندية) إىل عاصمة البالد نيودهلي .وأشارت القناة إىل
أن عددا من ركاب القطار قد يكونون عالقني يف عربات القطار ،مضيفة أن
عملية البحث واإلنقاذ يف مكان احلادث ال تزال مستمرة.

قال��ت الش��رطة الكيني��ة إن اثن�ين م��ن املعلم�ين قت�لا ي��وم األربع��اء ،عندم��ا ألق��ى
مس��لحون يعتق��د أنه��م م��ن حرك��ة الش��باب عب��وة ناس��فة عل��ى مس��كن للمعلمني يف
مدرسة مبقاطعة مانديرا قرب احلدود مع الصومال .وكتبت الشرطة على تويرت
أن املعلمني قتال جراء حريق شب جراء اهلجوم الذي وقع يف الواحدة صباحا (2200
بتوقيت جرينتش مس��اء الثالثاء) مبدرس��ة ثانوية للبنني .وقالت الش��رطة إن قوات
احتياط من الشرطة حترس املدرسة اشتبكت مع املهامجني الذين فروا بعد ذلك
بينم��ا ج��رى إرس��ال مزيد م��ن التعزيزات.

ضبط��ت الس��لطات الرتكي��ة ي��وم االربع��اء خم��درات تزي��د قيمته��ا عل��ى 460
ملي��ون دوالر خ�لال الش��هور التس��عة األوىل م��ن الع��ام اجلاري ،وه��ي زيادة كبرية
مقارنة بالعام املاضي وتأتي مع تكثيف تركيا جلهود مكافحة تهريب املخدرات.
وقال��ت وزارة الداخلي��ة إن عملي��ات ضب��ط اهلريوي��ن والكوكاي�ين ارتفعت بنس��بة
 51يف املئ��ة بينم��ا زادت عملي��ات ضب��ط عق��ار إكستاس��ي املنش��ط بنس��بة 245
يف املئ��ة .وتق��ع تركي��ا عل��ى م��ا يع��رف بطري��ق البلق��ان لتهري��ب املخ��درات ال��ذي
يس��تخدم إلم��داد الغ��رب مبخ��درات مصدره��ا آس��يا والش��رق األوس��ط.

كش��فت مين��غ غراي��س ،زوج��ة الرئي��س الس��ابق ملنظم��ة الش��رطة اجلنائي��ة الدولي��ة
«إنرتبول» ،أنها تلقت تهديدات من «عمالء صينيني» ،بعد ساعات قليلة من اختفاء
مين��غ هونغ��وي .وقال��ت غراي��س ،يف أول ح��وار هلا منذ اختفاء زوجها يف الصني ،إنها
«تكاف��ح حالي��ا» م��ن أج��ل احلص��ول عل��ى معطي��ات ح��ول قضي��ة زوجه��ا ومصريه��ا،
مضيف��ة «بالنس��بة ل��ي أن��ا زوجت��ه ،أعتق��د أن املزاع��م ال�تي حتدث��ت عليه��ا الص�ين ال
أس��اس هلا من الصحة» .وتابعت «اختفاء املس��ؤولني يف الصني أصبح حالة ش��ائعة
ج��دا يف الب�لاد.»..

