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ال�سنة الثانية والع�رشون  -العدد 6171

بوتني :طلبيات السالح الروسي سجلت
خالل العام  2018رقم ًا قياسي ًا

تضررت الصادرات العسكرية الروسية بسبب العقوبات
الغربية على روسيا بعد ضمها القرم
أش��اد الرئي��س الروس��ي فالدميري بوتني
بص��ادرات اس��لحة ب�لاده يف الع��امل ،حي��ث
تعت�بر موس��كو املص��در العامل��ي الثان��ي
لالس��لحة يف الع��امل وراء الوالي��ات
املتح��دة.
وق��ال خ�لال جلس��ة للجن��ة التع��اون
العس��كري التق�ني ،حس��ب م��ا نق��ل موق��ع
الكرمل�ين ،إن «النتائ��ج املالي��ة لص��ادرات
اإلنت��اج العس��كري التق�ني واصل��ت
التحس��ن خ�لال األرب��ع س��نوات املاضي��ة
والمس��ت  16ملي��ار دوالر».
وأوض��ح بوت�ين أن طلبي��ات الس�لاح
الروس��ي س��جلت خ�لال الع��ام  2018رقم��ا
قياس��يا بل��غ  54ملي��ار دوالر ،مضيف��ا أن
«ه��ذا املي��ل حن��و الزي��ادة تواص��ل خ�لال
االش��هر اخلمس��ة األوىل م��ن الع��ام
احلال��ي» .وتفي��د االرق��ام اليت نش��رتها يف
م��ارس املؤسس��ة الدولي��ة لألحب��اث ح��ول
الس�لام يف س��توكهومل ،أن روس��يا ه��ي
ثان��ي مص��در للس�لاح يف الع��امل وراء
الوالي��ات املتح��دة .وب�ين 2013-2009
و 2018-2014ازداد الف��ارق ب�ين املصدري��ن
الكبريي��ن للس�لاح يف الع��امل واخنفض��ت
ص��ادرات الس�لاح الروس��ي بنس��بة  17يف
املئة بني هاتني الفرتتني« ،خاصة بسبب
اخنف��اض ش��راء الس�لاح م��ن قب��ل اهلن��د
وفنزوي�لا» بنس��بة  42يف املئ��ة لألوىل و96

يف املئ��ة للثاني��ة ،حس��ب التقري��ر.
كم��ا تض��ررت الص��ادرات العس��كرية
الروس��ية من��ذ الع��ام  2014بس��بب
العقوب��ات الغربي��ة ال�تي فرض��ت عل��ى
روسيا بعد ضمها شبه جزيرة القرم اليت
تع��ود باألص��ل اىل روس��يا.
وأعل��ن الرئي��س الروس��ي االثن�ين أن��ه
ج��رى إع��داد «مش��روع جدي��د» لضم��ان
«تنظي��م أفض��ل» للتع��اون العس��كري
التق�ني م��ع ال��دول األجنبي��ة.
كم��ا أش��ار إىل أن االس�تراتيجية
اجلدي��دة «تقض��ي باخت��اذ اج��راءات
سياس��ية دبلوماس��ية مالي��ة اقتصادي��ة
تقني��ة منس��قة» ،مضيف��ا «ال ب��د م��ن
القي��ام ب��كل م��ا ه��و ممك��ن لالبق��اء عل��ى
املوقع الريادي لروسيا يف السوق العاملية
للس�لاح».
من جانب آخر أكد مستش��ار الرئيس
األمريك��ي لش��ؤون األم��ن القوم��ي ج��ون
بولت��ون ،أن دونال��د ترام��ب يتطل��ع للق��اء
نظ�يره الروس��ي فالدمي�ير بوت�ين عل��ى
هام��ش قم��ة «العش��رين» املنتظ��رة يف
أوس��اكا الياباني��ة نهاي��ة األس��بوع.
م��ن جه��ة أخ��رى ،ق��ال نائ��ب وزي��ر
اخلارجي��ة الروس��ي س�يرغي ريابك��وف
للصحفيني الثالثاء :إن «لقاء الرئيسني
يف أوس��اكا س��يتم عل��ى األرج��ح».

ويبعث رسالة إلرضاء زعيم كوريا الشمالية

ترامب ينوي االنسحاب من معاهدة تاريخية مع اليابان
االستخبارات األمريكية :كيم غير مستعد
للتخلي عن برنامجه النووي
يفك��ر الرئي��س األمريك��ي دونال��د ترام��ب يف االنس��حاب م��ن
معاه��دة التع��اون املتب��ادل والضمان��ات األمني��ة م��ع الياب��ان لع��ام
.1960
وذك��رت وكال��ة «بلوم�برغ» نق�لا ع��ن مص��در مطل��ع أن ترام��ب
أخ�بر وكالءه ب��أن ه��ذا االتف��اق غ�ير ع��ادل بالنس��بة للوالي��ات
املتحدة .وأضاف املصدر أن االتفاق آحادي اجلانب ،حيث يفرض
تقدي��م املس��اعدة األمريكي��ة للياب��ان يف ح��ال وق��وع هج��وم مس��لح
عليه��ا ،لكن��ه ال يل��زم الق��وات املس��لحة الياباني��ة بتقدي��م املس��اعدة
للوالي��ات املتح��دة.
وأش��ار إىل أن��ه عل��ى الرغ��م م��ن أن ترام��ب مل يتخ��ذ بع��د أي
خط��وات للخ��روج م��ن االتف��اق ،إال أن مث��ل ه��ذه اخلط��وة مرجح��ة
ج��دا .والحظ��ت «بلوم�برغ» أن االنس��حاب م��ن املعاه��دة ميك��ن أن
ي��ؤدي إىل س��باق تس��لح جدي��د ،حي��ث يتع�ين عل��ى الياب��ان عنده��ا
إجياد طريقة أخرى حلماية نفسها من تهديدات الصني وكوريا
الدميقراطي��ة .ووفق��ا ملصدره��ا ،ف��إن ترام��ب ينظ��ر يف حم��اوالت
الياب��ان إلع��ادة نش��ر القاع��دة العس��كرية األمريكي��ة يف أوكين��اوا
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على أنه مس��عى لالس��تيالء على األراضي وطالب باحلصول على
تعوي��ض مال��ي م��ن الياب��ان لنقله��ا.
ومت إب��رام االتفاقي��ة ب�ين الوالي��ات املتح��دة والياب��ان ع��ام ،1960
وه��ي حت��ل حم��ل االتفاقي��ة املوقع��ة ع��ام  1951بعي��د انتهاء احلرب
العاملي��ة الثانية.
يف سياق آخر قال الرئيس األمريكي إنه بعث رسالة ودية للغاية
للرزعي��م الك��وري الش��مالي كي��م جون��غ أون  ،ردا عل��ى تهنئ��ة بع��ث
بها كيم إليه األس��بوع املاضي مبناس��بة عيد ميالده.
ويأتي تبادل الرسائل يف الوقت الذي ما زال فيه اخلالف قائما
ب�ين البلدي��ن بش��أن مس��تقبل برنام��ج كوري��ا الش��مالية الن��ووي،
وقب��ل توج��ه ترام��ب ،األربع��اء ،يف جول��ة آس��يوية تش��مل كوري��ا
اجلنوبي��ة.
وق��ال ترام��ب إن الرس��الة ال�تي تلقاه��ا األس��بوع املاض��ي م��ن
كي��م تضمن��ت تهنئ��ة بعي��د مي�لاده .وذك��رت املتحدث��ة باس��م
البي��ت األبي��ض ،س��ارة س��اندرز ،يف بي��ان «أن املراس�لات ب�ين
الزعيم�ين مس��تمرة» .وعل��ى الرغ��م م��ن التوترات بش��أن طموحات
بيون��غ يان��غ النووي��ة ،يؤك��د ترام��ب أن عالقت��ه بكي��م طيب��ة .وق��ال
ماي��ك بومبي��و ،وزي��ر اخلارجي��ة األمريك��ي ،األح��د ،إن��ه يأم��ل أن
ت��ؤدي رس��الة بع��ث به��ا ترم��ب إىل كي��م لتمهي��د الطري��ق أم��ام

استئناف احملادثات النووية املتوقفة .وصرح ترامب للصحافيني
خ�لال مناقش��ته ف��رض عقوب��ات جدي��دة عل��ى إي��ران ب��أن «كوري��ا
الش��مالية ينتظره��ا مس��تقبل باه��ر».
م��ن جانب��ه ص � ّرح مدي��ر وكال��ة االس��تخبارات العس��كرية
األمريكي��ة روب��رت آش��لي ب��أن كوري��ا الش��مالية ليس��ت مس��تعدة
للتخل��ي ع��ن برناجمه��ا الن��ووي.
وق��ال آش��لي يف حدي��ث لقن��اة «فوك��س ني��وز» األمريكي��ة« :ال
ن��زال حن��ن يف أجه��زة االس��تخبارات متمس��كني بالتقييم��ات أن
(الزعيم الكوري الش��مالي) كيم جونغ أون غري مس��تعد للتخلي
ع��ن الن��ووي».
ويأت��ي ذل��ك عل��ى خلفي��ة تب��ادل رس��ائل ب�ين الرئي��س األمريك��ي
دونالد ترامب وكيم جونغ أون.
وأع��رب وزي��ر اخلارجي��ة األمريك��ي ماي��ك بومبي��و ع��ن أمل��ه ب��أن
ميهد ذلك الطريق إىل استئناف املفاوضات بني واشنطن وبيونغ
يانغ حول نزع الس�لاح النووي من كوريا الش��مالية.
وم��ن املق��رر أن يب��دأ ترام��ب زيارت��ه لكوري��ا الش��مالية ال�تي
ستستغرق يومني ،السبت املقبل ،وسيبحث موضوع امللف النووي
لكوري��ا الش��مالية م��ع رئي��س كوري��ا اجلنوبي��ة م��ون ج��اي إن ي��وم
األح��د املقب��ل.

القوات األفغانية تح ّرر منطقة شمالي البالد
من قبضة طالبان

فيتنام تسجن أمريكيا  12عاما بتهمة السعي لإلطاحة
بالدولة

أعلنت السلطات األمنية األفغانية ،امس الثالثاء ،استعادة السيطرة على مديرية «بوجلراغ» مشالي
البالد ،ودحر مسلحي طالبان الذين استولوا عليها ألكثر من عام ،إثر عملية خاطفة لقوات النخبة
يف اجليش الوطين.
وأشار بيان وزارة الدفاع األفغانية إىل أن «القوات الدفاعية واألمنية ،تتقدمهم وحدات الكوماندوس،
نفذوا عملية خاصة واستطاعوا حترير مديرية بوجلراغ بعد أكثر من عام من سيطرة طالبان عليها».
وكان مس��لحو حرك��ة طالب��ان س��يطروا عل��ى املديري��ة ،يف ماي��و /أي��ار م��ن الع��ام املنص��رم ،بعد معارك
عنيفة مع القوات األمنية وامليليشيات احمللية املساندة هلا استمرت أياماً عدة.
وأوضح��ت ال��وزارة ب��أن املتمردي��ن كان��وا حيتج��زون أهال��ي املنطق��ة كرهائن ،كما عم��دوا طيلة فرتة
س��يطرتهم عل��ى املنطق��ة وال�تي دام��ت ألكث��ر م��ن ع��ام عل��ى إغ�لاق امل��دارس واملؤسس��ات التعليمية.
وأك��دت وزارة الدف��اع األفغاني��ة التزامه��ا بتحري��ر كاف��ة األراض��ي ال�تي ختض��ع حت��ت س��يطرة م��ن
وصفته��م ب�ـ «أع��داء التط��ور ورق��ي الش��عب األفغان��ي».
يف غض��ون ذل��ك ،أعلن��ت وزارة الدف��اع األفغاني��ة يف بي��ان منفص��ل ب��أن  50إرهابي �اً قتل��وا وأصي��ب 16
آخ��رون جب��روح بعملي��ات عس��كرية للجي��ش الوط�ني بأحن��اء متفرق��ة من البالد خالل  24س��اعة املاضية.
ووفق�اً للبي��ان فق��د مشل��ت العملي��ات ال�تي نف��ذت بإس��ناد م��ن س�لاح اجل��و والي��ات «اورزغ��ان وهلمن��د
وزاب��ول وفاري��اب وقنده��ار وب��روان وغزن��ي وف��راه وكون��ار وه�يرات وبل��خ وس��ريبول وبدخش��ان وخت��ار».
قام��ت ميليش��يات تابع��ة حلرك��ة طالب��ان ،ي��وم الثالث��اء ،بتفج�ير جس��ر يف مقاطع��ة تاخ��ار الش��مالية،
وقطعت الطريق بني مدينة تالوكان حاضرة املقاطعة ،واملئات من القرى ،وفقا ملا أعلنه املتحدث باسم
ش��رطة املقاطعة ،عبد اخلليل آسر

ق��ال حمام��ي مواط��ن أمريك��ي خيض��ع حملاكم��ة يف فيتن��ام إن احملكم��ة قض��ت
عل��ى موكل��ه بالس��جن  12عام��ا ي��وم االثن�ين بع��د إدانت��ه مبحاول��ة اإلطاح��ة
بالدول��ة.
وقال احملامي جنوين فان مينج لرويرتز عرب اهلاتف بعد اجللسة اليت عقدت
مبحكمة يف مدينة هوتشي منه إن موكله مايكل فونج مينه جنوين ( 55عاما)
أقر بذنبه لكنه سأل احملكمة ختفيف عقوبته حتى يتمكن من العودة ألسرته.
وسرتحل السلطات املواطن األمريكي لبالده عقب قضائه مدة العقوبة.
وأوض��ح احملام��ي قائ�لا :إنه��ا م��دة طويل��ة .أق��ر ماي��كل بذنب��ه خ�لال احملاكم��ة
وطل��ب م��ن هيئ��ة احمللف�ين ختفي��ف العقوب��ة حت��ى يتس��نى ل��ه الع��ودة قريب��ا إىل
أس��رته .وذك��رت صحيف��ة تي��و ت��ري أن الس��لطات اتهم��ت املواط��ن األمريك��ي
بتحريض الشعب الفيتنامي على االنضمام إىل احتجاجات وحماولة مهامجة
مق��ار حكومي��ة يف هان��وي ومدين��ة هوتش��ي من��ه .وقال��ت متحدث��ة باس��م الس��فارة
األمريكية يف هانوي يف بيان بالربيد اإللكرتوني ”نش��عر بإحباط بش��أن احلكم
الص��ادر الي��وم .سنس��تمر يف اإلع��راب ع��ن خماوفن��ا فيم��ا خي��ص قضي��ة الس��يد
جنوين وس�لامته على كل املس��تويات“ .وقال صهره مارك روبرتس إن جنوين،
الذي ولد يف فيتنام وعاش يف الواليات املتحدة منذ طفولته ،احتجز يف فيتنام
يف يوليو متوز  2018لالش��تباه يف قيام بأنش��طة ضد احلكومة.

جونسون يق ّر بحاجة لندن لدعم بروكسل إذا
تم «بريكست» بال اتفاق
اع�ترف املرش��ح األوف��ر حظ��ا
لرئاس��ة احلكوم��ة الربيطاني��ة
بوري��س جونس��ون ،ب��أن لن��دن
س��تحتاج لتع��اون االحت��اد
األوروب��ي للتخفي��ف م��ن ح��دة
أي صدم��ات حمتمل��ة ،يف ح��ال
مت «بريكس��ت» ب��دون اتف��اق.
وق��ال جونس��ون لش��بكة «ب��ي
ب��ي س��ي» إن «األم��ر ال يع��ود
إلين��ا فق��ط ،ويعتم��د عل��ى
الط��رف اآلخ��ر كذل��ك.
هن��اك عنصر مهم للغاية ،وهو
املعامل��ة باملث��ل والتع��اون»،
مضيفا أن «الطريقة إلظهار مدى جديتنا ألصدقائنا وشركائنا ستكون عرب التخلي
عن االنهزامية والسلبية ،والتحضري بثقة لسيناريو اخلروج بدون اتفاق».
ولطامل��ا أص��ر جونس��ون أن��ه س��يكون عل��ى بريطاني��ا مغ��ادرة التكت��ل حبل��ول  31أكتوب��ر،
حت��ى ول��و ب��دون اتف��اق ،لك��ن جتن��ب ح��دوث اضطراب��ات تؤث��ر عل��ى احل��دود واألعم��ال
التجاري��ة ،س��يحتاج إىل دع��م االحت��اد األوروب��ي .وب��دون اتف��اق «بريكس��ت» ب�ين لن��دن
وبروكس��ل ،س��تتحول بريطاني��ا بش��كل تلقائ��ي إىل «بل��د ثال��ث» م��ع االحت��اد األوروب��ي،
وس��تتبع التج��ارة ب�ين الطرف�ين لقواع��د منظم��ة التج��ارة العاملية .ويواجه جونس��ون وزير
اخلارجي��ة جريمي��ي هان��ت يف املنافس��ة عل��ى رئاس��ة ال��وزراء وتول��ي مهمة قي��ادة فرتة خروج
لن��دن م��ن التكت��ل.
وأعل��ن جونس��ون يف وق��ت س��ابق ،أن��ه س��يكون هن��اك م��ا يكف��ي م��ن الوق��ت للتف��اوض عل��ى
اتف��اق جدي��د م��ع االحت��اد األوروب��ي قب��ل حل��ول املهل��ة النهائي��ة للخ��روج ،مؤك��دا أن��ه يف
ح��ال ف��وزه ،فل��ن تف��رض حكومت��ه أي ضواب��ط أو ح��دود فعلي��ة ب�ين إيرلن��دا العض��و يف
االحت��اد األوروب��ي ،وإيرلن��دا الش��مالية التابع��ة لربيطاني��ا ،وه��ي مس��ألة كان��ت ب�ين أب��رز
النق��اط العالق��ة خ�لال املفاوض��ات م��ع االحت��اد األوروب��ي .وس��تحدد نتيج��ة املعرك��ة ب�ين
جونسون وهانت على رئاسة احلزب احلاكم واحلكومة ،الشروط اليت ستخرج بريطانيا
مبوجبه��ا م��ن االحت��اد األوروب��ي يف 31 أكتوب��ر املقب��ل ،إذ س��يتم اإلع�لان ع��ن الفائ��ز
يف  22يوليو املقبل.

كييف ّ
تندد بقرار عودة
موسكو للجمعية البرملانية
جمللس أوروبا
ن �دّد رئي��س ال��وزراء األوكران��ي فولودمي�ير
غرويس��مان ق��رار اجلمعي��ة الربملاني��ة جملل��س
أوروب��ا ،الس��ماح بع��ودة ممثل��ي روس��يا إىل
صفوفها بعد مخس��ة أعوام على ض ّم موس��كو
ش��به جزي��رة الق��رم.
وق��ال غريس��مان ،يف تغري��دة نش��رها عل��ى
حس��ابه ام��س الثالث��اء يف «توي�تر» :إن ع��ودة
روس��يا إىل اجلمعي��ة الربملاني��ة جملل��س أوروبا،
(جاءت) كما لو أنها انتقام املعتدي ،وم ّثلت
احتقاراً للقانون الدولي ،فهناك أرواح أزهقت
ضمها،
يف دونباس ،وشبه جزيرة القرم قد مت ّ
مث��ل ه��ذه األش��ياء ال ميك��ن للم��رء جتاهله��ا
م��ن أج��ل اتفاق��ات مؤقت��ة ،ال يوج��د م��كان
للتس��وية».
وكان  118برملاني �اً م��ن ال��دول األعض��اء

يف جمل��س أوروب��ا وافق��وا عل��ى ق��رار الس��ماح
لروس��يا ب��أن تتق��دم بوفد ابت��دا ًء من الثالثاء،
م��ا يفت��ح الطري��ق أم��ام موس��كو للمش��اركة
ي��وم غ� ٍ�د األربع��اء يف انتخ��اب أم�ين ع��ام جديد
هل��ذه اهليئ��ة األوروبي��ة ال�تي تش��رف عل��ى
مراقب��ة حق��وق االنس��ان واحلري��ات.
وص �وّت ض��د الق��رار  62عض��واً يف ح�ين
امتنع  10عن التصويت يف اجلمعية الربملانية
للمجل��س ال�تي تتخ��ذ من مدينة سرتارس��بوغ
ش��رقي فرنس��ا مق��راً هل��ا.
وكان��ت اجلمعي��ة الربملاني��ة للمجل��س
األوروب��ي ق��ررت يف الع��ام  2014تعلي��ق ح��ق
روس��يا يف التصوي��ت بع��د أن أقدم��ت عل��ى
ضمه��ا الق��رم ،ومبوج��ب الق��رار ،ف��إن روس��يا
ّ
ل��ن تتمك��ن م��ن التمثي��ل يف األجه��زة اإلداري��ة
وإرس��ال أعضائه��ا ضم��ن جل��ان املراقب��ة ال�تي
ترسلها اجلمعية الربملانية جمللس أوروبا ،إىل
ال��دول األعض��اء يف االحت��اد األوروب��ي ملراقب��ة
االنتخاب��ات ،فض�لا ع��ن ع��دم متك��ن األعض��اء
ال��روس يف املش��اركة يف أي أنش��طة تش��ارك
فيها اجلمعية ،ورداً على قرار تعليق حقها يف
التصوي��ت  ،قام��ت موس��كو بإع�لان مقاطعتها
للجمعي��ة.

أمريكا قلقة من غزو داعش ألراضيها
ح��ذرت وزارة األم��ن الداخل��ي األمريكي��ة م��ن احتم��ال وج��ود عنصري��ن م��ن تنظي��م
«داع��ش» اإلرهاب��ي يف أراض��ي املكس��يك ج��ارة الوالي��ات املتح��دة.
وحس��بما أف��اد موق��ع  Excelsiorاملكس��يكي ي��وم الثالث��اء ،ف��إن ش��رطة الب�لاد تلقت بالغا
أمريكيا ،يقول إن املواطنني املصريني إبراهيم حممد ،وحممد عيسى ،واملواطن العراقي
أمحد غامن حممد اجلبوري الذين يشتبه بانتمائهم لـ»داعش» ،مت رصدهم يف بنما يف
 12مايو املاضي ثم يف كوس��تاريكا يف  9يونيو.
وأش��ار الب�لاغ إىل أن م��كان املصري�ين غ�ير مع��روف ،وال يس��تبعد احتم��ال وصوهلم��ا إىل
أراض��ي املكس��يك ،بينم��ا مت توقي��ف العراق��ي يف كوس��تاريكا.
وترجح السلطات األمريكية أن تكون وجهة املصريني الواليات املتحدة.

صــــــورة وخبــــــر
بلجيكا تعتقل رجال خطط لهجوم على السفارة األمريكية

تحذيرات من تدمير مدينة البندقية في إيطاليا

أمن هندوراس يفتح النار على الطالب

اعتقال  5أشخاص بالهند لتو ّرطهم بقتل مسل م

اعتقل��ت الس��لطات البلجيكي��ة رج�لا يش��تبه يف أن��ه كان خيط��ط هلجوم على
السفارة األمريكية يف بروكسل ،حبسب ما أفاد مكتب املدعي الفدرالي االثنني.
والس��بت اعتقل��ت وح��دة مكافح��ة اإلره��اب يف الش��رطة الفدرالي��ة رج�لا عق��ب
«جمموع��ة مؤش��رات تث�ير خم��اوف م��ن هج��وم يس��تهدف الس��فارة األمريكي��ة».
وقال املكتب إن «املشتبه به اعتقل لعالقته مبحاولة اهلجوم املفرتضة يف سياق
إرهاب��ي وبتحض�ير عم��ل إرهاب��ي» .وكش��ف ع��ن هوي��ة املش��تبه ب��ه باحلرف�ين م.ج
فق��ط ،وق��د مث��ل أم��ام قاض��ي حتقي��ق صب��اح االثنني ،حبس��ب املكتب.

أك��دت منظم��ة «إيطالي��ا نوس�ترا» ،وه��ي أك�بر جمموع��ة للحف��اظ عل��ى البيئ��ة
يف إيطالي��ا ،عل��ى «ض��رورة وض��ع مدين��ة البندقي��ة عل��ى قائم��ة األم��م املتح��دة للم��دن
املعرض��ة للخط��ر» ،موضح��ة أن��ه «ينبغ��ي حظ��ر الس��فن الس��ياحية م��ن اإلق�تراب م��ن
اهل��ور لتف��ادي وق��وع كارث��ة بيئي��ة» .وتأت��ي ه��ذه الدع��وة بع��د أق��ل م��ن ش��هر عل��ى
اصط��دام س��فينة س��ياحية عمالق��ة بأح��د املرافئ وقارب س��ياحي يف مدين��ة البندقية،
األم��ر ال��ذي أدى إىل إصاب��ة  4أش��خاص ،وأع��اد إش��عال اجل��دل يف إيطالي��ا بش��أن
كيفي��ة محاي��ة املدين��ة التارخيي��ة ال�تي جتت��ذب  30ملي��ون س��ائح س��نوياً.

فتح��ت ق��وات األم��ن يف هن��دوراس الن��ار عل��ى طالب كان��وا يتظاهرون مطالبني
باس��تقالة الرئي��س خ��وان أورالن��دو هريناندي��ز ،م��ا أس��فر ع��ن إصاب��ة  5أش��خاص،
حس��ب «فران��س ب��رس» .خ��رج مئ��ات الط�لاب يف «جامع��ة هن��دوراس الوطني��ة
املس��تقلة» مطالب�ين باس��تقالة الرئي��س هريناندي��ز ،وتصاع��دت ح��دة التظاه��رات
املناهض��ة ل��ه األس��بوع املاض��ي إث��ر مقت��ل ثالث��ة أش��خاص يف االحتجاج��ات .وق��ال
مس��ؤول يف اجلامع��ة« :دخ��ل حن��و  40عنص��را م��ن الش��رطة العس��كرية إىل ح��رم
اجلامع��ة ب��دون إذن ،وط��اردوا الط�لاب وأطلق��وا الرص��اص احل��ي عليه��م».

اعتقل��ت الس��لطات اهلندي��ة 5 ،أش��خاص يف قضي��ة مقت��ل ش��اب مس��لم ،األس��بوع
املاضي ،على يد جمموعة هندوس ،يف والية جهارخاند شرقي البالد .وحبسب هيئة
اإلذاعة الربيطانية «بي بي سي» مساء االثنني ،فإن الشاب تربيز أنصاري( 24عامًا)
ف��ارق احلي��اة بع��د أي��ام م��ن تعرض��ه العت��داء م��ن قب��ل جمموع��ة هن��دوس بدع��وى أنه
سرق دراجة نارية .وأظهر مقطع فيديو تناقلته مواقع التواصل االجتماعي يف اهلند
عملي��ة االعت��داء عل��ى الش��اب املس��لم ،وإجب��ار املهامج�ين ل��ه ب��أن ي��ردد ش��عارات مت��دح
آهلة اهلندوس.

