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ال�سنة الثانية والع�رشون  -العدد 5997

ردّا على أضخم مناورة عسكرية للناتو

مقاتلة روسية تح ّلق فوق رؤوس الناتو قبالة سواحل النرويج

ضباط للناتو يلتقطون صورا للطائرة الروسية وهي مت ّر فوق رؤوسهم
يف مش��هد غريب رصدت طائرة اس��تطالع روس��ية حتلق فوق
أكرب مناورة عسكرية للناتو منذ نهاية احلرب الباردة ،حسب
ما ذكرت صحيفة «ديلي ميل» الربيطانية.
وق��ال املص��در إن طائ��رة م��ن ط��راز Tupolev TU-142
حلق��ت ف��وق املنطق��ة ال�تي جت��رى فيه��ا من��اورة «Trident
 »2018 Junctureاخلاصة حبلف مشال األطلس��ي «الناتو».

مواجهة بني ترامب وأوباما
بآخر مراحل حملة
انتخابات الكونغرس
واص��ل الرئي��س األمريك��ي نهاي��ة ه��ذا
األس��بوع جوالت��ه االنتخابي��ة س��عيا للحف��اظ
عل��ى األغلبي��ة اجلمهورية بالكونغرس خالل
االنتخابات التشريعية النصفية اليت جتري
الثالث��اء ،بينم��ا كان س��لفه ب��اراك أوبام��ا
يتحرك أيضا انتخابيا حلشد الدعم حلزبه
الدميقراط��ي.
وس��يحدد ه��ذا املوع��د االنتخاب��ي األول
من��ذ االنتخاب��ات الرئاس��ية ع��ام  2016م��ن
سيس��يطر عل��ى غرف�ت ْ
ي الكونغ��رس (الش��يوخ
والنواب) حتى االنتخابات الرئاسية القادمة
يف نوفمرب/تش��رين الثان��ي  2020وال�تي ال
خيف��ي ترام��ب نيت��ه الرتش��ح هل��ا.
وك��رر ترام��ب الق��ول أم��ام أنص��اره الس��بت
ب��أن ش��عاره «لنحاف��ظ على عظم��ة أمريكا»
وه��و تكمل��ة لش��عار «لنع��د إىل أم�يركا
عظمته��ا» ال��ذي رفع��ه خ�لال محلت��ه
االنتخابي��ة ع��ام .2016
وق��ال خ�لال جتم��ع لدع��م املرش��حني
اجلمهوري�ين بوالي��ة مونتان��ا «إن برنام��ج
الدميقراطي�ين بش��أن اهلج��رة ج��ذب االجت��ار
باملخ��درات وبالبش��ر وجتمع��ات اجملرم�ين».
وأض��اف «يري��دون ألم�يركا أن تصب��ح
معق�لا كب�يرا ألف��راد العصاب��ات» ث��م توج��ه
لس��كان ه��ذه الوالي��ة الواقع��ة (مش��ال غ��رب)
قائ�لا «س��يكون عليك��م إغ�لاق أبوابك��م
ونوافذك��م عل��ى ال��دوام» يف ح��ال ف��وز
الدميقراطي�ين.
وقب��ل مثان��ي س��نوات ،واج��ه أوبام��ا ف��وزا
كب�يرا للجمهوري�ين خ�لال أول انتخاب��ات
نص��ف والي��ة بعه��ده ،وال��ذي اعت�بر «ث��ورة»
التي��ار احملاف��ظ يف «ح��زب الش��اي» يف ظ��ل
تدهور كبري لشعبية الرئيس الدميقراطي.

وظه��ر مش��اة البحري��ة متجمع�ين عل��ى م�تن س��فينة حربي��ة،
قبال��ة الس��احل النروجي��ي ،اللتق��اط ص��ور للطائرة الروس��ية.
وس��بق لروس��يا أن ح��ذرت م��ن أن ه��ذه املن��اورات ،ال�تي ت��رى
فيه��ا اس��تعراضا للق��وة ض��د موس��كو« ،ل��ن مت��ر دون رد».
ووفق��ا ل��وزارة الدف��اع الروس��ية ،ف��إن طائرت��ي اس��تطالع
« »Tupolev TU-142قامت��ا بتنفي��ذ «رحل��ة ط�يران

خمط��ط هل��ا» ألكث��ر م��ن  12س��اعة .ونقل��ت وكال��ة األنب��اء
الروس��ية «ري��ا نوفوس�تي» ع��ن ال��وزارة قوهل��ا إن مجي��ع
الرح�لات ال�تي تق��وم به��ا الطائ��رات البحري��ة التابع��ة
لألس��طول الروس��ي تت��م بش��كل ص��ارم وف��ق أنظم��ة اجمل��ال
اجلوي الدولي.
وي��وم  25أكتوب��ر ،ب��دأت ق��وات م��ن  31دول��ة أك�بر من��اورات
حلل��ف مش��ال األطلس��ي «النات��و» من��ذ عق��ود ،ومتت��د من حبر
البلطي��ق إىل أيس��لندا ،وتش��مل تدريب��ات عس��كرية بالق��رب
من روسيا.
والش��هر املاض��ي ،أج��رت روس��يا أك�بر مناورة من��ذ عام ،1981
وأطلقت عليها اس��م فوس��توك( 2018-الش��رق )2018-حش��دت
خالهل��ا  300أل��ف جن��دي يف اس��تعراض للق��وة ،بالق��رب م��ن
احل��دود الصيني��ة ،ومشل��ت تدريب��ات مش�تركة م��ع اجليش�ين
الصي�ني واملنغول��ي.

الرئيس اإلريتري يتهم جهات بمحاولة إفساد عالقات بالده مع إثيوبيا

ح��ذر الرئي��س اإلري�تري أس��ياس أفورق��ي م��ن أن جه��ات -مل
يس��مها -حتاول إفس��اد العالقات بني بالده وإثيوبيا ،ودعا إىل وضع
حل��ول للتحدي��ات االقتصادي��ة واألمني��ة ال�تي تواج��ه البلدي��ن.
وق��ال أفورق��ي يف ح��وار أج��راه مع��ه التلفزي��ون اإلري�تري ه��و األول
م��ن نوع��ه بع��د تطبي��ع العالق��ات بني بالده واجل��ارة إثيوبيا ،إن إثارة
بع��ض اجله��ات والنخ��ب غ�ير الراضي��ة من التغيريات اليت تش��هدها
إثيوبيا لقضايا تتعلق بعدم مواكبة إريرتيا للتغيريات السياسية
يف إثيوبيا ،وعدم إطالق س��راح املعتقلني ،وإنهاء اخلدمة الوطنية،
وترس��يم احل��دود ب�ين البلدي��ن؛ ه��ي حم��اوالت إلفس��اد األج��واء
اإلجيابي��ة ب�ين البلدي��ن.
وأوض��ح أفورق��ي أن اتف��اق الس�لام ال��ذي مت التوقي��ع علي��ه بع��د
ع��ودة العالق��ات ب�ين إريرتي��ا وإثيوبي��ا ،مل يكن فق��ط بإعالن إثيوبيا
قبوهلا تنفيذ «اتفاقية السالم املوقعة مع إريرتيا عام  ،»2000وإمنا
بس��بب التغي�يرات ال�تي ش��هدتها إثيوبي��ا عل��ى الصعي��د الداخل��ي
وانته��ت باس��تقالة رئي��س وزرائه��ا الس��ابق «هيلي ماريام ديس��الني»؛

وكذل��ك بس��بب التغي�يرات ال�تي ش��هدها الع��امل خ�لال الس��نوات
الس��بع املاضي��ة.
وذك��ر أن تنفي��ذ اتف��اق الس�لام ب�ين إريرتيا وإثيوبيا يتطلب خلق
أرضي��ة صلب��ة ،وبن��اء الثق��ة املتبادلة من خ�لال وجود رغبة حقيقية
م��ن الطرف�ين قب��ل الذه��اب إىل تنفي��ذ الربام��ج املش�تركة ح��ول
اجلوان��ب السياس��ية واالقتصادي��ة واألمني��ة ب�ين البلدي��ن.
وأضاف أن حتقيق االنس��جام والتوافق يف املس��ائل السياس��ية بني
البلدي��ن يف املس��تقبل جي��ب أن تس��بقه خط��وات تضم��ن اس��تمرارية
التغي�ير اإلجياب��ي يف عالقاته��ا ،وإبع��اد العناص��ر واجله��ات ال�تي م��ا
زال��ت تس��عى إىل خل��ق اخلالف��ات وزرعه��ا ب�ين ش��عيب البلدي��ن.
ووصف النزاعات واملش��كالت احلدودية بني إريرتيا وإثيوبيا بأنها
أزم��ات مصطنع��ة أرادت م��ن خالهل��ا اإلدارات األمريكي��ة املتعاقب��ة
ع��زل إريرتي��ا ع��ن حميطه��ا اجلغ��رايف ،والني��ل م��ن اس��تقالليتها
كدول��ة تس��عى إىل االس��تقرار والتنمي��ة واس��تقاللية قراراه��ا
السياس��ي.

طالبان تغزو موقعا للشرطة بمدينة غزنة األفغانية

احت��ل مس��لحو حرك��ة طالب��ان موقع��ا
أمنيا مهما على مش��ارف مدينة غزنة بوس��ط
أفغانستان يوم االثنني وقتلوا  13من القوات
احلكومي��ة مم��ا يس��لط الض��وء عل��ى هشاش��ة
وضع هذه القوات حتى يف املناطق اليت جرى
تعزي��ز الدف��اع فيه��ا .وكان املوق��ع ج��زءا م��ن

حزام شيد حول غزنة ،اليت تقع على الطريق
الرئيس��ي ب�ين العاصم��ة كاب��ول وجن��وب
الب�لاد ،بع��د أن احتل��ت طالب��ان املدين��ة لف�ترة
قص�يرة يف أغس��طس آب يف واح��د م��ن أك�بر
هجماته��م يف س��نوات.
وق��ال ع��ارف ن��وري وه��و متح��دث إقليم��ي

إن��ه إىل جان��ب القتل��ى الثالث��ة عش��ر ،أصي��ب
 13م��ن ق��وات األم��ن احلكومي��ة املدعوم��ة م��ن
الغ��رب يف اهلج��وم.
وذك��ر دون اخل��وض يف تفاصي��ل أن طالبان
تكبدت خسائر ثقيلة.
وق��ال املتح��دث باس��م طالب��ان ذبي��ح اهلل
جماه��د يف بي��ان إن  18م��ن أف��راد الش��رطة
قتل��وا وأصي��ب س��تة كم��ا اس��تولت احلرك��ة

وزير الداخلية الفرنسي السابق يفوز بمنصب عمدة «ليون»
فاز وزير الداخلية الفرنسي املستقيل جريار كولومب باالنتخابات على منصب عمدة مدينة «ليون».
وذك��ر رادي��و فرنس��ا الدول��ي ،ي��وم االثن�ين ،أن كولوم��ب حص��ل عل��ى  41صو ًت��ا م��ن أص��ل  73صو ًت��ا ،مؤك� ً�دا امتن��اع ع��دد  14عض�وًا ع��ن
التصوي��ت ،يف ح�ين وج��د  10اقرتاع��ات فارغ��ة.
وأشار إىل أن كولومب قد أعلن قبل عدة أسابيع عن سعيه للحصول على والية جديدة على رأس املدينة يف انتخابات عام .2020
وكان وزير الداخلية الفرنسي السابق قد أعلن استقالته من منصبه يف أكتوبر املاضي ،لكنها قوبلت بالرفض من الرئيس الفرنسي
إميانوي��ل ماك��رون ال��ذي دع��اه إىل «تكثي��ف اجله��ود خلدم��ة الفرنس��يني وحتس�ين أمنه��م» ،إال أن��ه قبله��ا بعدما قدمها إلي��ه للمرة الثانية
يف غضون  48ساعة ،حيث أوضحت الرئاسة الفرنسية يف بيان أن ماكرون قبل استقالة جريار كولومب ،وطلب من رئيس الوزراء توىل
حقيبته بالوكالة بانتظار تعيني خ َلف له.
يذك��ر أن كول��وب كان ق��د ش��غل منص��ب رئي��س بلدي��ة لي��ون ب�ين عامي  2001و ،2017واس��تقال من منصب��ه ،لينضم حلكومة ماكرون
بعد فوزه يف انتخابات الرئاسة يف مايو  ،2017إال أنه قدم استقالته لكي يعود إىل ليون اليت كان يطمح الستعادة منصبه القديم فيها
رئيسا لبلديتها.
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ميركل تنازلت عن رئاسة الحزب الحاكم لتج ّنب
وقوع انقالب

قال��ت صحيف��ة وول س�تريت جورن��ال ،األمريكي��ة ،إن املستش��ارة األملاني��ة أجني�لا م�يركل
أحبط��ت انقالب��ا خل��ف الكوالي��س بإقدامه��ا إع�لان ع��دم ترش��حها جمددا لرئاس��ة احلزب املس��يحي
الدميقراط��ي احلاك��م ،وأن ف�ترة واليته��ا س��تنتهي يف .2021
وأوضح��ت الصحيف��ة يف تقري��ر عل��ى موقعه��ا اإللكرتون��ي ،االثن�ين ،أن��ه م��ن خالل االنس��حاب من
رئاسة احلزب األكرب يف أملانيا فإن املستشارة األملانية قطعت الطريق على إنقالب كان خيطط
ل��ه س��را وولفجان��ج ش��ويبل ،رئي��س الربمل��ان األملان��ي ال��ذي ه��و رج��ل دول��ة كب�ير وحم��ارب قدي��م يف
املع��ارك السياس��ية داخ��ا بالده.
وأضاف التقرير أن مريكل بقرارها فإنها ألول مرة منذ عقدُ ،ترج إىل النور عملية اخلالفة،
وبينم��ا يب��دو أن عهده��ا ق��د وص��ل إىل نهايت��ه بالفع��ل فإن ش��ويبل بات مس��تعدا للقفز مكانها ،ومع
ذل��ك ف��إن هن��اك أمس��اء عدي��دة تط��رح نفس��ها بق��وة خلالف��ة مريكل وعلى رأس��هم «ينس س��بان»،
وزي��ر الصح��ة الش��اب ال��ذي يبل��غ  38عاما واملعارض لسياس��ات مريكل.
وقال��ت م�يركل ،يف مؤمت��ر صحف��ي األس��بوع املاض��ي ،أنه��ا ل��ن ترتش��ح جم��ددا لرئاس��ة حزبه��ا
املس��يحي الدميقراط��ي ،وذل��ك عق��ب اخلس��ارة الكب�يرة ال�تي حلق��ت حبزبه��ا يف انتخاب��ات الربمل��ان
احملل��ي بوالي��ة هيس��ن األملاني��ة ،مضيف� ًة أن الوالي��ة احلالية هلا كمستش��ارة ،ه��ي الوالية األخرية،
وأنها ستتخلى حتى عن الرتشح لالنتخابات الربملانية املقبلة ،واليت من املقرر إجراؤها يف ،2021
وس��ترتك م�يركل بع��د نهاي��ة حكمه��ا كاف��ة املناصب السياس��ية.

قافلة من املهاجرين تتجه نحو أمريكا ..وجيش ترامب في انتظارهم
دخ��ل آالف املهاجري��ن م��ن أمري��كا الوس��طى،
يس��عون لدخ��ول الوالي��ات املتح��دة ،إىل منطق��ة
خط��رة يف املكس��يك ،تنش��ط فيه��ا عصاب��ات
خط��ف من��ذ س��نوات ،بالق��رب م��ا يطل��ق علي��ه
«طري��ق امل��وت».
وتدف��ق  4آالف مهاج��ر إىل مدين��ة قرطب��ة يف
والي��ة فرياك��روز على س��احل خليج املكس��يك،
وال ت��زال أمامه��م مئ��ات األمي��ال للوص��ول إىل
الواليات املتحدة ،وذلك بعد ثالثة أسابيع من
املس�ير ،وف��ق م��ا ذك��رت صحيف��ة «ديل��ي مي��ل»
الربيطانية ،االثنني.
وكان��ت قافل��ة املهاجري��ن ،وه��ي واح��دة م��ن
ب�ين  3قواف��ل ،يف طريقه��ا حن��و م��ا يع��رف باس��م
«طري��ق امل��وت» ،واس��تقرت يف بل��دة قرطب��ة م��ن
أج��ل الراح��ة ،وه��ي بواب��ة للج��زء األوس��ط م��ن
املكس��يك ،مم��ا جيع��ل الرحل��ة أط��ول.
واضط��ر املهاج��رون إىل عب��ور حق��ول الس��كر
يف الوالي��ة وبس��اتني الفاكه��ة ،حي��ث اختف��ى
املئ��ات م��ن املهاجري��ن عل��ى م��دار س��نوات،
ويعتق��د أن��ه مت خطفه��م يف حماول��ة للحص��ول
عل��ى أم��وال مقاب��ل إط�لاق س��راحهم .وقال��ت
الس��لطات يف س��بتمرب املاض��ي ،إنه��ا اكتش��فت
رف��ات م��ا ال يق��ل ع��ن  174ش��خصا دفن��وا يف
قب��ور س��رية يف املنطق��ة ،مم��ا يث�ير تس��اؤالت
ح��ول م��ا إذا كان��ت اجلث��ث تابع��ة ملهاجري��ن
اعت�بروا يف ع��داد املفقودي��ن .ويق��ول املهاج��رون
يف القواف��ل املتجه��ة إىل الوالي��ات املتح��دة،
إنه��م يف��رون م��ن الفق��ر املتفش��ي وعن��ف
العصابات وعدم االس��تقرار السياس��ي يف بلدان
أم�يركا الوس��طى ،مث��ل هن��دوراس وغواتيم��اال
والس��لفادور ونيكاراغ��وا.
وامت��دت ث�لاث قواف��ل تض��م مهاجري��ن عل��ى
مس��افة  500كيلوم�تر م��ن الط��رق الس��ريعة
يف ع��دد م��ن الوالي��ات املكس��يكية ،خصوص��ا
تش��ياباس وأواكس��اكا وفرياك��روز.
وأم��ر الرئي��س األمريك��ي دونال��د ترام��ب،
قب��ل أي��ام ،بنش��ر ق��وات أمريكي��ة إضافي��ة عل��ى
احلدود مع املكسيك ،يف حماولة لوقف قوافل
املهاجري��ن ال�تي تري��د الدخ��ول إىل األراض��ي
الرتكي��ة .م��ن جانبه��ا نصب��ت الس��لطات

األمريكي��ة حواج��ز م��ن األس�لاك الش��ائكة عل��ى
ط��ول احل��دود ب�ين أمري��كا واملكس��يك تزامن��ا
م��ع اس��تعداد آالف اجلن��ود األمريكي�ين ،وبدع��م
ج��وي ،لص��د م��ا وصف��ه دونال��د ترام��ب بغ��زو
املهاجري��ن.
وق��ال اجلن��رال ترين��س أو شوغانس��ي قائ��د
قي��ادة الدف��اع اجل��وي يف أمري��كا الش��مالية ،ي��وم
األحد« ،سنبدأ قريبا بنصب األسالك الشائكة
مث��ل تل��ك ال�تي نصب��ت يف مدين��ة ماكال�ين،
يف أج��زاء أخ��رى م��ن والي��ة تكس��اس ،وكذل��ك
يف أريزون��ا وكاليفورني��ا ..لدين��ا م��ا يكف��ي م��ن
األس�لاك الش��ائكة لتغطي��ة احل��دود ،فق��د مت
نص��ب م��ا يص��ل إىل  22مي�لا ،كم��ا س��نقوم
مب��د أس�لاك إىل م��ا يص��ل حن��و  150مي�لا عل��ى
احل��دود”.
وكانت السلطات األمريكية قد بدأت بنصب
األس�لاك يوم اجلمعة يف والية تكس��اس وعززت
وجوده��ا العس��كري عل��ى ط��ول احل��دود م��ع
املكس��يك تفادي��ا ألي خروق��ات حمتمل��ة.
وأعل��ن البنتاغ��ون ع��ن إرس��ال  5.2أل��ف
عس��كري إىل احل��دود م��ع املكس��يك الحت��واء
تدف��ق املهاجري��ن م��ن دول أمري��كا الالتيني��ة.
وذك��ر جن��رال أمريك��ي أم��س الثالث��اء أن ع��دد
العس��كريني املنتش��رين عن��د احل��دود س��يزداد.
ويأت��ي ذل��ك عل��ى خلفي��ة حت��رك قافل��ة
م��ن املهاجري��ن م��ن املكس��يك وهن��دوراس
والس��لفادور وغواتيم��اال باجت��اه احل��دود
األمريكي��ة .وتض��م القافل��ة أكث��ر م��ن  7آالف
ش��خص .وتفي��د التقاري��ر اإلعالمي��ة األمريكية
ب��أن حن��و ألف��ي مهاج��ر ق��د ع�بروا ح��دود
الوالي��ات املتح��دة .وخيط��ط البي��ت األبي��ض
لص��د تدف��ق املهاجري��ن غ�ير الش��رعيني حت��ى
ل��و اضط��ر األم��ر إىل اس��تخدام الق��وة ،ويف ح��ال
مت نش��ر  15أل��ف جن��دي أمريك��ي عل��ى احل��دود
األمريكي��ة املكس��يكية لص��د املهاجري��ن ،حبس��ب
األنب��اء املتداول��ة ،فس��يفوق بذلك عدد القوات
األمريكي��ة ال�تي تقات��ل يف أفغانس��تان (14000
جن��دي) ،إضاف��ة إىل اس��تخدام الطائ��رات
دون طي��ار واملروحي��ات العس��كرية يف مواجه��ة
املهاجري��ن غ�ير الش��رعيني.

الكشف عن أحد أسباب سقوط الطائرة اإلندونيسية
قالت هيئة سالمة النقل الوطنية يف إندونيسيا يوم االثنني :إن مؤشر السرعة اجلوية كان
تالف��ا خ�لال آخ��ر أرب��ع رح�لات للطائرة بوينج  737ماكس اليت حتطمت األس��بوع املاضي مما
أدى ملقتل كل من كانوا على متنها وعددهم .189
وقال رئيس اهليئة سورجانتو جتاهجونو للصحفيني إنه جرى اكتشاف التلف بعد حتميل
البيانات من مسجل بيانات الرحلة ،مضيفا أن اهليئة تستفسر من شركة بوينج والسلطات
األمريكي��ة ع��ن اخلط��وات الالزم��ة ملن��ع وق��وع مش��اكل مش��ابهة عل��ى هذا الطراز م��ن الطائرات
يف مجيع أحناء العامل.
وأض��اف :نتع��اون م��ع هيئ��ة س�لامة النق��ل األمريكي��ة وبوينج إلجراء عملي��ات فحص مفصلة
تتعلق مبؤش��ر الس��رعة اجلوية.
ومل ت��رد بوين��ج بع��د عل��ى طل��ب للتعقي��ب .وس��لمت الش��ركة  219طائ��رة م��ن ط��راز 737
ماك��س لعم�لاء يف مجي��ع أحن��اء الع��امل.

صــــــورة وخبــــــر
كيم جونغ أون يحضر حفال فنيا كوريا صينيا

مبنى من  6طوابق ينهار في قلب مرسيليا

خطف  80شخصا في شمال غرب الكاميرون

مقتل  3جنود فنزويليني قرب الحدود الكولومبية

فاج��أ الرئي��س الك��وري الش��مالي ،كي��م جون��غ أون ،اجلمي��ع حبض��وره حف�لا فني��ا
كوري��ا صيني��ا يف بيون��غ يان��غ خ�لال عطل��ة نهاي��ة األس��بوع ،حي��ث جل��س وس��ط
القاعة وصافح املغنني عند اخلتام .وأشاد كيم باحلفل املوسيقي املقام يف مسرح
«مانس��و» للع��روض الفني��ة ،قائ�لا إن��ه «على يقني أن العالق��ة الودية التقليدية بني
البلدي��ن (الص�ين وكوري��ا الش��مالية) وال�تي ختط��ت خمتلف األم��واج من املصاعب
عرب التاريخ ،ستتطور أكثر مستقبال» .وأشار إىل أنه شاهد عروضا تعكس احملبة
والوئ��ام القائ��م ب�ين ش��عيب البلدين.

قالت الس��لطات الفرنس��ية :إن مبنى انهار يف مدينة مرس��يليا جنوبي البالد ،لكن مل
ت��رد أي أنب��اء فوري��ة ع��ن وق��وع إصاب��ات .وبث��ت الس��لطات احمللي��ة ص��ورة أظه��رت فق��ط
كوم��ة م��ن األنق��اض والع��وارض اخلش��بية .وحث��ت الس��لطات األهال��ي عل��ى جتن��ب
املنطق��ة وإفس��اح اجمل��ال خلدم��ات الط��وارئ .وظه��ر املبن��ى يف الص��ور مكون��ا م��ن س��تة
طواب��ق يف األق��ل .وقال��ت س��ابني بريناس��كوني ،رئيس��ة جمل��س بلدي��ة ه��ذا اجل��زء م��ن
مرس��يليا ،إن املبن��ى كان يف حال��ة س��يئة وص��در ل��ه أم��ر إخ�لاء ،لكنه��ا مل تس��تبعد أن
يك��ون بع��ض «الغوغ��اء» ق��د اس��تخدموه.

قال��ت مص��ادر حكومي��ة وعس��كرية لروي�ترز :إن حن��و  80ش��خصا معظمه��م م��ن
تالمي��ذ امل��دارس خطف��وا يف مدين��ة بامين��دا بش��مال غ��رب الكام�يرون يف وق��ت
مبك��ر م��ن صب��اح ي��وم االثن�ين .ومل يتض��ح م��ن املس��ؤول ع��ن عملي��ة اخلط��ف
ال�تي وقع��ت يف منطق��ة ناطق��ة باللغ��ة اإلجنليزي��ة م��ن الكام�يرون حي��ث يقات��ل
انفصاليون لتشكيل دولة انفصالية .وتنشط يف أفريقيا مجاعات متشددة من
بينه��ا مجاع��ة بوك��و ح��رام وداع��ش فرع افريقيا تس��تهدف املوالني للحكومة يف
بع��ض ال��دول االفريقي��ة.

أعلن��ت وزارة الدف��اع يف فنزوي�لا مقت��ل  3م��ن جنوده��ا وإصاب��ة  10آخري��ن يف
اش��تباكات وقع��ت بالق��رب م��ن احل��دود الكولومبي��ة .وأوضح��ت ال��وزارة -يف بي��ان
نقله راديو هيئة اإلذاعة الربيطانية (بي بي سي) يوم االثنني ،أن اجلنود تعرضوا
هلج��وم م��ن قب��ل مجاع��ات ش��به عس��كرية .وم��ن جهته��ا ،قال��ت مص��ادر باملعارض��ة
«إن منف��ذي اهلج��وم ينتم��ون جلي��ش التحري��ر الوط�ني لكولومبي��ا ،وال��ذي يع��د
اجلماعة املتمردة الوحيدة اليت مازالت نشطة يف كولومبيا» ويف االونة االخرية
توت��رت االوض��اع يف الداخ��ل الفنزويل��ي ج� ّراء العقوب��ات االمريكي��ة.

