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وأردوغان يل ّوح باستخدام املنظومة الروسية ضد أي اعتداء

أنقرة ّ
تحذر واشنطن من اإلضرار بالعالقات بسبب اس 400

تركيا ترفض االنتقادات وتؤكد إصرارها على الحفر قبالة قبرص
قب��ل ع��دّة أي��ام م��ن اس��تالم تركي��ا ملنظوم��ة
صواري��خ اس  400الروس��ية ،دع��ت أنق��رة لتجن��ب
اخت��اذ أي إج��راءات تض��ر العالق��ات الثنائي��ة ب�ين
البلدي��ن بع��د أن أك��د ناط��ق باس��م اخلارجي��ة
األمريكي��ة أن أنق��رة س��تواجه عواق��ب وخيم��ة بعد
اس��تالمها «إس.»400-
وقال املتحدث باس��م اخلارجية الرتكية هامي
أكسوي يوم االربعاء :إن التعليقات الصادرة يوم
ذك��رت وزارة اخلارجي��ة األمريكي��ة أن
الوالي��ات املتح��دة تأم��ل أن جتم��د كوري��ا
الش��مالية برناجمه��ا الن��ووي كبداي��ة
لعملي��ة ن��زع أس��لحتها النووي��ة ،وذل��ك
قبي��ل حمادث��ات جدي��دة م��ع بيوجنيانج من
املف�ترض إجراؤه��ا ه��ذا الش��هر.
وعق��د الرئي��س األمريك��ي دونال��د ترام��ب
والزعي��م الك��وري الش��مالي كي��م جون��ج
أون اجتماع��ا يف نهاي��ة يوني��و حزي��ران يف
املنطق��ة املنزوع��ة الس�لاح ب�ين الكوريت�ين
واتفق��ا عل��ى اس��تئناف احل��وار على مس��توى
جمموع��ات العم��ل وال��ذي توق��ف من��ذ فش��ل
قمتهم��ا يف فيتن��ام يف فرباي��ر ش��باط.
وق��ال وزي��ر اخلارجي��ة ماي��ك بومبي��و
إن احملادث��ات س��تنعقد عل��ى األرج��ح ”يف
وق��ت م��ا يف يولي��و ...رمب��ا يف األس��بوعني أو
الثالث��ة املقبل��ة.
ورفض��ت إدارة ترام��ب تقري��را أوردت��ه

الثالث��اء ع��ن الناط��ق باس��م اخلارجي��ة األمريكي��ة
مورغ��ان أورتاغ��وس ،مل تك��ن متوافق��ة م��ع روح
وحمتوى احملادثات اليت مجعت رئيس��ي البلدين
يف قم��ة جمموع��ة «العش��رين» الش��هر املاضي.
وأض��اف أكس��وي أن تركي��ا «تدع��و اجلان��ب
األمريك��ي إىل اجتن��اب اخت��اذ اخلطوات اخلاطئة
ال�تي س��تضر بالعالق��ات ،باس��تثناء اإلج��راءات
الدبلوماس��ية واحل��وار».

وكان أردوغ��ان أك��د مؤخ��را أن ب�لاده «م��ن
حقه��ا اس��تخدام ه��ذه املنظوم��ات يف أي زم��ن أو
م��كان إن اقتض��ت احلاج��ة ذل��ك .ه��ذا الس�لاح
للدف��اع اجل��وي ،وس��نقوم بتش��غيله يف ح��ال
هومجن��ا .ه��ذا ه��و س��بب اس��تثمارنا».
وس��بق أن أعل��ن أردوغ��ان أن ب�لاده ستتس��لم
منظوم��ات «إس »400-م��ن روس��يا يف النص��ف
األول م��ن يولي��و ،مؤك��دا متس��ك ب�لاده به��ذه

أمريكا تطالب كوريا الشمالية باملستحيل ..وتص ّر
على حرمانها من ترسانتها النووية
صحيف��ة نيوي��ورك تامي��ز ع��ن أن مث��ة فك��رة
تتش��كل يف أذه��ان املس��ؤولني األمريكي�ين
للس��عي للتف��اوض عل��ى جتمي��د كوري��ا
الش��مالية برناجمها النووي وليس تفكيكه
بالكام��ل ،وم��ن ث��م فإنه��م يقبلونه��ا ضمني��ا
كدول��ة نووي��ة.
وقال��ت املتح��دث باس��م اخلارجي��ة
األمريكي��ة مورج��ان أورتاج��وس يف إف��ادة
صحفية دورية التجميد مثلما تعلمون لن
يكون حال للعملية ولن يكون مطلقا نهاية
هل��ا.
وأضاف��ت :ه��ذا س��يكون ش��يئا ن��ود أن
ن��راه كبداي��ة .لك�ني ال أعتق��د ب��أن اإلدارة

وصفت على اإلطالق التجميد بأنه اهلدف
النهائ��ي .ه��ذا س��يكون يف بداي��ة العملي��ة.
ومج��دت كوري��ا الش��مالية اختب��ارات
القناب��ل النووي��ة والصواري��خ من��ذ ،2017
لك��ن مس��ؤولني أمريكي�ين يعتق��دون بأنه��ا
زادت م��ن حج��م ترس��انتها مبواصل��ة إنت��اج
وق��ود القناب��ل والصواري��خ .وحيرص��ون على
جتميد بيوجنيانج إنتاج هذا الوقود أيضا.
وقال��ت أورتاج��وس إن ه��دف واش��نطن
ال ي��زال القض��اء الت��ام عل��ى مجي��ع أس��لحة
الدم��ار الش��امل ل��دى كوري��ا الش��مالية.
وأضاف��ت أن املمث��ل األمريك��ي اخل��اص
لكوريا الش��مالية ،س��تيفن بيجون ،سيلتقي

الصواري��خ رغ��م تهدي��دات الوالي��ات املتح��دة.
م��ن جهته��ا ج��دّدت أنق��رة رفضه��ا االنتق��ادات
القربصي��ة واألوروبي��ة ،وأعلن��ت أن س��فينة
احلف��ر الرتكي��ة «ي��اووز» ،ق��د وصل��ت إىل مي��اه
ش��رق ق�برص وتس��تعد للش��روع يف التنقي��ب
هناك.
وقال��ت اخلارجي��ة الرتكي��ة :إن مجهوري��ة
مش��ال ق�برص منح��ت ش��ركة النف��ط الوطني��ة
الرتكي��ة ع��ام  2011ترخيص��ا للحف��ر ،وأن
تركي��ا س��تبدأ بالتنقي��ب «نياب��ة ع��ن املواطن�ين
األت��راك القبارص��ة».
وأضاف��ت أن تركي��ا ترف��ض تصرحي��ات
املس��ؤولني يف ق�برص واالحت��اد األوروب��ي ال�تي
وصفت أنشطة احلفر الرتكية بأنها غري شرعية،
معت�برة أن��ه «م��ن الواض��ح» أن االحت��اد األوروب��ي
لن يكون وس��يطا حمايدا يف حل مش��كلة قربص.
وس��فينة «ي��اووز» ه��ي س��فينة احلف��ر الرتكي��ة
الثاني��ة ال�تي ترس��و ق��رب س��واحل ق�برص يف
الش��هرين املاضي�ين ،إذ تنش��ط س��فينة «الفات��ح»
قبال��ة الس��احل الغرب��ي لق�برص من��ذ أوائ��ل ماي��و
املاض��ي وب��دأت باحلف��ر.
وكان االحت��اد األوروب��ي ق��د أش��ار يف بي��ان ل��ه
االثن�ين إىل أن التنقي��ب الرتك��ي ع��ن النف��ط
والغ��از قبال��ة ش��واطئ ق�برص أم��ر غ�ير ش��رعي
ومث�ير للقل��ق ،وتصعي��د خط�ير وغ�ير مقب��ول
ينته��ك س��يادة ق�برص.
بدوره��ا ،أعرب��ت موس��كو ع��ن قلقه��ا إزاء أعم��ال
تركي��ا يف املنطق��ة االقتصادي��ة احلصري��ة
لق�برص ،ودع��ت مجي��ع األط��راف إىل «االمتن��اع
ع��ن خط��وات م��ن ش��أنها أن تتس��بب بالتصعي��د».
وانضم��ت إىل ه��ذه األص��وات واش��نطن أيض��ا،
حي��ث أعرب��ت أمس الثالث��اء عن «قلقها العميق»
إزاء اخلط��وات الرتكي��ة ،مطالب��ة أنق��رة بوق��ف
نش��اطاتها «االس��تفزازية ال�تي تث�ير التوت��رات يف
املنطق��ة» ،كم��ا حث��ت «مجي��ع األط��راف عل��ى
التحل��ي بضب��ط النف��س».
بنظ�يره الك��وري اجلنوب��ي خ�لال زي��ارة
ألوروب��ا ه��ذا األس��بوع لبح��ث س��بل حتقي��ق
ذل��ك اهل��دف.
وأظه��ر لق��اء املنطق��ة املنزوع��ة الس�لاح،
ال��ذي وج��اء بع��د تغري��دة ولي��دة اللحظ��ة
كتبه��ا ترام��ب عل��ى توي�تر وق��ال كي��م إنها
فاجأت��ه ،تقارب��ا ب�ين الرجل�ين لك��ن حملل�ين
سياس��يني قال��وا إنهم��ا ليس��ا قريب�ين عل��ى
م��ا يب��دو م��ن تضيي��ق الفج��وة ب�ين املطال��ب
األمريكي��ة بن��زع الس�لاح الن��ووي ومطال��ب
كوري��ا الش��مالية برف��ع العقوب��ات.
ب��ل إن اجلانب�ين مل يتفق��ا بع��د عل��ى
تعريف مش�ترك لنزع الس�لاح النووي الذي
تق��ول كوري��ا الش��مالية إن��ه يش��مل املظل��ة
النووي��ة األمريكي��ة ال�تي حتم��ي الياب��ان
وكوري��ا اجلنوبي��ة .وتطال��ب واش��نطن
بيوجنيان��ج بالتخل��ي عن أس��لحتها النووية
م��ن جان��ب واح��د.

إستونيا تحتج لدى روسيا على تحضيرها لالحتفال بتحرير تالني من النازيني
احتج��ت اخلارجي��ة اإلس��تونية ل��دى الس��فارة الروس��ية يف
تال�ين عل��ى اس��تعداد موس��كو لالحتف��اء يف ال��ـ 22م��ن س��بتمرب
بالذكرى  75لتحرير القوات السوفيتية العاصمة اإلستونية
يف احل��رب العاملي��ة الثاني��ة.
وقال��ت وزارة خارجي��ة ه��ذه اجلمهوري��ة الس��وفيتية الس��ابقة:
«مت تس��ليم ممث��ل الس��فارة الروس��ية مذك��رة احتج��اج عل��ى
التحضريات إلطالق أسهم نارية واالحتفاء يف موسكو يف 22
س��بتمرب مبناس��بة ه��ذه الذكرى».
وذك��رت وزارة الدف��اع الروس��ية يف وق��ت س��ابق ،أن��ه اس��تعدادا
لالحتف��ال بالذك��رى اخلامس��ة والس��بعني للنص��ر يف احل��رب
الوطنية العظمى (احلرب العاملية الثانية) ،ستقام احتفاالت
كب�يرة ومتتالي��ة مبناس��بة حتري��ر م��دن االحت��اد الس��وفييت

وأوروبا الشرقية اليت حررها اجليش األمحر من أملانيا النازية
والفاش��يني املتحالف�ين معها.
وس��يتم تنظي��م  11احتف��اال ه��ذا الع��ام إحي��اء لذك��رى
حتري��ر م��دن أوديس��ا ،وسيفاس��توبول ،ومينس��ك ،وفيلني��وس،
وبريس��ت ،وكاون��اس ،وتشيس��يناو ،وبوخارس��ت ،وتال�ين ،وريغ��ا
وبلغ��راد.
ويف ع��ام  ،2020س��تقام  6احتف��االت يف ذك��رى حتري��ر
وارسو وبودابست وبراتيسالفا وفيينا وبراغ ،وبذكرى اقتحام
اجلي��ش األمح��ر برلني واستس�لام أملانيا.
وحتتف��ل إس��تونيا يف  22س��بتمرب م��ن كل ع��ام مب��ا يس��مى
«ي��وم املقاوم��ة» ،املك��رس لذك��رى حكوم��ة إس��تونيا املس��تقيلة
يف  22س��بتمرب .1944

ومت تش��كيل ه��ذه احلكوم��ة ال�تي ترأس��ها أوت��و تي��ف يف 18
س��بتمرب  ،1944عندم��ا ف�� ّرت الق��وات النازي��ة م��ن تال�ين ،فيم��ا
كان اجلن��ود الس��وفيت ال يزال��ون يقاتل��ون عل��ى مش��ارفها،
واس��تقالت ه��ذه احلكوم��ة بع��د  4أي��ام عق��ب دخ��ول وح��دات
اجلي��ش األمح��ر يف  22س��بتمرب املدين��ة.
كم��ا يت��م االحتف��ال بش��كل غ�ير رمسي يف إس��تونيا يف الـ22
م��ن س��بتمرب م��ن كل ع��ام بتحري��ر تالني من الغ��زاة النازيني.
فف��ي ه��ذا الي��وم ،قدام��ى احملارب�ين يف احل��رب العاملي��ة الثاني��ة
الذي��ن قاتل��وا إىل جان��ب االحت��اد الس��وفييت ومعظ��م الس��كان
الناطقني بالروس��ية يف تالني ،يضعون أكاليل الزهور عند س��فح
النصب التذكاري للجندي احملرر ،املعروف أيضا باسم اجلندي
الربون��زي ال��ذي ش�� ّيد يف املدين��ة ختلي��دا لذك��رى م��ن حرروه��ا.
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على خلفية تسريب مراسالت انتقد فيها الرئيس االمريكي

ضغوط ترامب تدفع السفير البريطاني لدى
واشنطن الى االستقالة
وزير الصحة البريطاني :على لندن إصالح العالقات مع واشنطن
قدّم الس��فري الربيطاني يف واش��نطن ،كيم داروك ،اس��تقالته من منصبه على خلفية
الفضيح��ة املتعلق��ة بتس��ريب مراس�لاته ال�تي انتق��د فيها إدارة الرئي��س األمريكي دونالد
ترامب.
وق��ال داروك ،يف بي��ان أص��دره أم��س األربع��اء« :كان هن��اك من��ذ تس��ريب وثائ��ق رمسي��ة
من هذه السفارة كثري من التكهنات حول منصيب ومدة والييت املتبقية بصفة سفري».
وأض��اف داروك« :أري��د وض��ع ح��د هل��ذه التكهن��ات .الوض��ع احلال��ي جيع��ل مس��تحيال
بالنس��بة ل��ي أداء دوري بالطريق��ة ال�تي أري��د القي��ام به��ا».
وتعليق��ا عل��ى ه��ذا التط��ور ،ذك��رت رئيس��ة ال��وزراء الربيطاني��ة ،تريي��زا م��اي ،خ�لال
كلمة هلا أمام الربملان ،أنها حتدثت مع داروك صباح االربعاء وقالت له إنه من املؤسف
جدا أنه ش��عر باحلاجة إىل ترك منصبه.
اىل ذلك قال وزير الصحة الربيطاني مات هانكوك يوم األربعاء :إن بريطانيا حباجة
إىل إصالح العالقات من جديد مع الواليات املتحدة بعد خالف دبلوماسي مع الرئيس
دونالد ترامب ،لكنه مل يدعم بالكامل السفري الربيطاني الذي يتعلق اخلالف به.
وانتق��د ترام��ب ي��وم الثالث��اء رئيس��ة وزراء بريطاني��ا تريي��زا م��اي احلمق��اء وس��فريها
املخب��ول ل��دى واش��نطن بع��د تس��ريب وثائ��ق يص��ف فيه��ا الس��فري اإلدارة األمريكي��ة بأنه��ا
تفتق��ر للكف��اءة وخرق��اء.
وق��ال هانك��وك لرادي��و هيئ��ة اإلذاع��ة الربيطاني��ة (بي.بي.س��ي) :علين��ا إص�لاح ه��ذه
العالقات مع البيت األبيض من جديد واليت تعد أكرب من شخص واحد ألنها مسألة
ك��ون ه��ذه العالق��ات حب��ال جي��د عل��ى كل مس��توى.
ويدع��م هانك��وك علن��ا رئي��س بلدي��ة لن��دن الس��ابق بوري��س جونس��ون ليصب��ح رئي��س
ال��وزراء املقب��ل.

اجمللس العسكري بتايالند ينهي حكمه ..ويس ّلم
السلطة لحكومة مدنية

أم��ر قائ��د اجملل��س العس��كري
يف تايالن��د براي��وت تش��ان أوتش��ا،
بإنه��اء احلك��م العس��كري قب��ل
أداء حكومت��ه املدني��ة اجلدي��دة
اليم�ين ،لكن��ه أبق��ى عل��ى
صالحي��ات التفتي��ش واالعتق��ال
يف ي��د ق��وات األم��ن .وأنه��ى األم��ر
ال��ذي أص��دره براي��وت الثالث��اء،
القي��ود عل��ى وس��ائل اإلع�لام يف
تايالن��د وح��ول قضاي��ا املدني�ين
م��ن احملاك��م العس��كرية إىل
حماك��م مدني��ة .وق��ال براي��وت
للصحفيني من مقر احلكومة يف
بانك��وك« :ل��ن أس��تخدم امل��ادة 44
م��رة أخ��رى» .أض��اف «مل تتس��بب ه��ذه األوام��ر يف مش��كالت ب��ل ص��درت حل��ل مش��كالت» ،حبس��بما أف��ادت
«روي�ترز».
غ�ير أن احلكوم��ة قال��ت إن بع��ض األوام��ر ال�تي كان��ت قد صدرت من اجمللس العس��كري س��تظل س��ارية،
ومنه��ا عل��ى س��بيل املث��ال من��ح اجلي��ش والش��رطة حري��ة تفتي��ش واس��تدعاء واحتجاز األش��خاص لـ  7أيام
يف القضاي��ا املتعلق��ة باألم��ن الوط�ني .ومن��ذ تول��ي براي��وت الس��لطة يف انقالب عام  ،2014أصدر جملس��ه
العس��كري أكث��ر م��ن  500أم��ر مبوج��ب امل��ادة  44اليت مسحت له بتجاوز قوانني البالد.
وس��يصبح براي��وت رئي��س وزراء مدني��ا بعدم��ا وق��ع علي��ه االختي��ار م��ن جان��ب أعض��اء جمل��س الش��يوخ،
الذين عينهم اجمللس العسكري ،وأعضاء يف الربملان فازوا يف انتخابات جرت يف  24مارس املاضي .لكن
معارضي برايوت يقولون إنه فاز بالتزوير.

ميركل تقاوم مرضها خالل استقبالها رئيس وزراء فنلندا
قاوم��ت املستش��ارة األملاني��ة أجني�لا م�يركل
بطريق��ة الفت��ة ،أم��س األربع��اء ،الرعش��ة ال�تي
أصابتها للمرة الرابعة أمام عدسات الكامريات
خ�لال اس��تقباهلا رئي��س وزراء فنلن��دا.
ووقف��ت «امل��رأة احلديدي��ة» ،حبس��ب اللق��ب
ال��ذي يطل��ق عليه��ا ،بثب��ات خ�لال املراس��م
الرمسية الس��تقبال ضيفها الفنلندي ،وذلك
بعدم��ا ب��دت عليه��ا يف بداي��ة األم��ر ،حال��ة
االرتع��اش ،وصم��دت متماس��كة حت��ى انته��اء
املراس��م.
وكان��ت م�يركل ( 64عام��ا) ،أصيب��ت
أكث��ر م��ن م��رة علن��ا بوعكة صحية ،س��ببت هلا
ارتعاش��ا ،وع��دم اس��تقرار عن��د وقوفه��ا.
وبينم��ا قال��ت م�يركل إن س��بب رعش��تها يف
املرة األوىل ،ناتج عن تعرضها للجفاف ،تعززت

املخ��اوف م��ن إصاب��ة م�يركل مب��رض خط�ير
متعل��ق باألعص��اب أو غ�ير ذل��ك ،وف��ق وس��ائل
إع�لام غربي��ة.
ويف ه��ذا الس��ياق ،ق��ال الدكت��ور ماي��ك
فيتزباتري��ك يف وق��ت س��ابق لصحيف��ة «دايل��ي
تلغ��راف» إن��ه «لي��س م��ن الطبيع��ي أن ترتع��ش
عندم��ا تتع��رض للجف��اف ،ب��ل م��ن املمك��ن أن
ترتع��ش عندم��ا تتض��ور جوع��ا» ،وأض��اف أن
«أس��باب الرعش��ة ختتل��ف ،فم��ن املمك��ن أن
تنت��ج ع��ن ارتف��اع ح��رارة اجلس��م ،أو ع��ن نوب��ة
م��ن اخل��وف ،أو ع��ن م��رض املالري��ا ،ال��ذي يب��دو
احتم��اال غ�ير مس��تبعد”.
وتع��د م�يركل م��ن أكث��ر السياس��يني املؤثري��ن
يف أوروب��ا ،وق��د أعلن��ت أنه��ا س��تتنحى عن��د نهاي��ة
واليته��ا الرابع��ة يف الع��ام .2021

صــــــورة وخبــــــر
أملانيا ..السجن املؤبد لالجئ اغتصب وقتل مراهقة

حكمت حمكمة أملانية ،األربعاء ،بالسجن املؤبد حبق عراقي أدين باغتصاب
وقت��ل مراهق��ة ،يف جرمي��ة أث��ارت غضب��ا وصدم��ة يف الب�لاد ،اس��تغلها اليم�ين
املتط��رف للتندي��د باملهاجري��ن .واس��تغل ح��زب «البدي��ل م��ن أج��ل أملاني��ا»
ومتطرف��ون آخ��رون القت��ل الوحش��ي للش��ابة س��وزانا ماري��ا فيلدم��ان ،بعم��ر 14
عام��ا ،يف محلته��م ض��د سياس��ات املستش��ارة أنغي�لا م�يركل اخلاص��ة باللج��وء.
ودان��ت احملكم��ة املته��م عل��ي بش��ار ،ال��ذي ُرف��ض طلب��ه للج��وء ،بالقت��ل وحكم��ت
علي��ه بالس��جن املؤب��د.

 8أطفال و 8نساء ضحايا مجزرة في بابوا غينيا

يف مجهوري��ة باب��وا غيني��ا اجلدي��دة ،وه��ي دول��ة تق��ع جب��وار إندونيس��يا
وأس�تراليا ،وقع��ت جم��زرة مروع��ة راح ضحيته��ا  15ام��رأة وطف�لا ،يف واح��دة
م��ن أس��وا أعم��ال العن��ف القبل��ي يف الب�لاد .وذك��رت صحيف��ة «الغاردي��ان»
الربيطاني��ة ،األربع��اء ،أن اجمل��زرة وقع��ت يف س��اعة مبك��رة م��ن صباح االثنني يف
قري��ة صغ�يرة بإقلي��م هي�لا وس��ط الب�لاد .وق��ال ضاب��ط يف الش��رطة إن م��ن بني
الضحاي��ا ال��ـ 16مثاني��ة أطف��ال ت�تراوح أعماره��م ب�ين س��نة و 15عام��ا ،ومثانية
نس��اء بينه��م اثنت��ان م��ن احلوام��ل.

الرئيس األفغاني :حان الوقت إلرساء السالم

أعلن الرئيس األفغاني أشرف غاني أمس األربعاء :إن الوقت قد حان إلرساء
السالم  ،وأن الفرصة جيب أن تستغل ،كما أكد يف الوقت ذاته أن هذا السالم
جي��ب أن يك��ون ش��امال ويض��م مجي��ع األط��راف .وأوض��ح غان��ي  -حس��بما نقل��ت
قناة «طلوع» األفغانية  -أنه ال ميكن أن يكون هناك يوم سالم كل يوم  ،ولكن
هذا هو وقت الس�لام ألن الظروف قد مت توفريها وجيب اس��تغالها ،حمذرا من
إضاع��ة ه��ذه الفرص��ة ومؤك��دا أن الع��ودة إىل ال��وراء ليس��ت مقبول��ة وأن ب�لاده
س��وف متضى قدما إىل األمام فقط.

 20قتيال حصيلة انهيار سد بوالية ماهاراشترا الهندية

أف��ادت تقاري��ر إعالمي��ة يف اهلن��د ام��س األربع��اء بارتف��اع حصيل��ة ضحاي��ا انهي��ار
س��د بوالي��ة «ماهاراش�ترا» بس��بب هط��ول األمط��ار املومسي��ة بغ��زارة إىل  20قتي�لا.
وذك��رت قن��اة «إن دي ت��ي يف» اهلندي��ة أن عملي��ة اإلنق��اذ ال�تي تق��وم به��ا الق��وة
الوطني��ة ملواجه��ة الك��وارث ق��د دخل��ت يومه��ا الثام��ن ،مش�يرة إىل أن البح��ث ع��ن
املفقودي��ن م��ازال مس��تمرا .وق��د فتحت الس��لطات اهلندية حتقيق��ا يف واقعة انهيار
الس��د الواق��ع يف منطق��ة «راتنج��اري» ال�تي تبع��د حن��و  275كيلوم�ترا ع��ن جن��وب
مدين��ة «مومب��اي».

