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البحرين: اإلجراءات الحكومية هدفها ضمان خلو مسار العمل السياسي من االستغالل

إسالموفوبيا ترامب تخدم داعش وتهدد أمريكا

ق��ال رئي���س ال��وزراء البحرين��ي الأم��ر خليف��ة بن 
�سلم��ان اآل خليف��ة اإن "الإج��راءات الت��ي تتخذه��ا 
احلكوم��ة ج��اءت ل�سم��ان اأن يك��ون م�س��ار العم��ل 
ال�سيا�سي خاليًا من ال�ستغالل الذي ي�سيء لالنفتاح 
الدميقراط��ي"، وذل��ك بع��د �ساعات من �س��دور حكم 
ق�سائ��ي بتعلي��ق ن�ساط جمعي��ة الوف��اق، ال�سيعية، 
بالب��الد.  ال�سيا�سي��ة  املعار�س��ة  جمعي��ات  ك��رى 
الن��اأي  اإىل  اأي�س��ًا  اأن الإج��راءات ته��دف  واأ�س��اف 
بالعم��ل ال�سيا�س��ي "ع��ن اخل��روج على القان��ون اأو 
العمل يف اطار مرجعي��ة �سيا�سية اأو دينية خارجية 
ويحفظ��ه م��ن الطاأفن��ة ب�سبغ��ة مذهبي��ة لتحقي��ق 
مكا�س��ب �سيا�سي��ة بعيدة ع��ن امل�سلح��ة الوطنية". 
واأ�س��ار اإىل "اأن الإجراءات الت��ي مت اتخاذها موؤخراً 
ب�ساأن املخالفني لالأنظمة والقوانني تاأتي يف �سياق 
حزم��ة من املب��ادرات التي تكف��ل للمواطنني اأمنهم 
وا�ستقراره��م وت�سم��ن �س��د اأي��ة ثغ��رة تك��ون منفذا 
للتدخ��الت اخلارجي��ة يف ال�ساأن الداخل��ي". وكانت 
ال�سلط��ات البحريني��ة اأعلن��ت �سدور حك��م ق�سائي 
بتعلي��ق ن�ساط جمعية الوف��اق. وذكرت وزارة العدل 
وال�س��وؤون الإ�سالمية والأوقاف اأنه��ا قد تقدمت اإىل 
الق�ساء بطلب حلل جمعية الوفاق الوطني، ال�سيعية، 
وم��ن ثم �سدر حكم ق�سائي وب�سفة م�ستعجلة بغلق 
مقار اجلمعية والتحفظ على اأموالها وتعليق ن�ساطها 
حلني الف�سل يف الدعوى املو�سوعة. وقالت الوزارة 
اأم���س اإن اجلمعية "قامت مبمار�س��ات ا�ستهدفت ول 
ت��زال ت�ستهدف مب��داأ اح��رام حكم القان��ون واأ�س�س 
املواطن��ة املبنية على التعاي���س والت�سامح واحرام 
الآخ��ر، وتوف��ر بيئة حا�سن��ة لالإره��اب والتطرف 
والعن��ف، ف�ساًل ع��ن ا�ستدعاء التدخ��الت اخلارجية 

يف ال�ساأن الوطني الداخلي".

 ك�س��ف م�س��در قان��وين اأن زوج��ة عم��ر مت��ني ال��ذي 
نف��ذ املذبح��ة داخل ملهى ليل��ي للمثلي��ني يف مدينة 
اأورلندو التابعة لولية فلوريدا الأمريكية كانت على 

علم بخططه للهجوم وقد تواجه اتهامات قريبا.
اإن هيئ��ة حملف��ني فدرالي��ة ك��رى  وق��ال امل�س��در 

اجتمعت وقد تتهم نور �سلمان زوجة متني الأربعاء.
م��ن جهت��ه ذكر ع�سو جمل���س ال�سي��وخ اأنغو�س كينغ، 
وهو ع�سو اأي�سا يف جلنة املخابرات التي تلقت اإفادة 
ب�ساأن الهجوم،: "يبدو اأنها )الزوجة( كان لديها بع�س 

املعرفة عما كان يجري."
واأف��اد موقع "فوك�س نيوز" نقال عن م�سدر يف مكتب 
التحقيق��ات الف��درايل ب��اأن ممثل��ي الدع��اء ي�سع��ون 
لتوجيه التهام لنور �سلمان مل�ساركة زوجها يف قتل 
49 �سخ�س��ا وحماولة قت��ل 53 �سخ�سا وعدم اإبالغ 
�سلط��ات اإنفاذ القانون بالهج��وم قبل وقوعه والكذب 

على �سباط فدراليني.
وقال��ت �سبك��ة "اإن.بي.�سي. ني��وز" اإن �سلم��ان اأكدت 
اأنه��ا حاولت اإقناع زوجها بعدم تنفيذ الهجوم، لكنها 
اأي�سا اأبلغت مكتب التحقيق��ات الفدرايل اأنها اأو�سلته 
ذات م��رة بال�سيارة اإىل امللهى الليل��ي لأنه كان يريد 

تفقد املوقع.
وكانت زوجة متني ال�سابقة �سيتورا يو�سفي اأعلنت اأنه 
كان غ��ر م�ستقر عقليا وكان ي�رضبها، واأ�سافت اأنها 

هربت من املنزل بعد اأربعة اأ�سهر فقط من الزواج.
الت�س��دد  اإىل  اأن مت��ني ن��زع  اأن حمقق��ني راأوا  يذك��ر 
ب�س��كل ذاتي، على الأرجح، ول يوج��د دليل حتى الآن 
عل��ى تلقي��ه تعليم��ات اأو م�ساعدات م��ن جماعات يف 
اخل��ارج مث��ل تنظي��م "داع���س"، علم��ا اأن متني )29 
عام��ا( مواطن اأمريك��ي ولد يف نيوي��ورك لأبوين من 

املهاجرين الأفغان.

 انتق��د الكات��ب ال�سح��ايف ديفي��د اغناثيو���س 
تعليقات املر�سح اجلمهوري للرئا�سة الأمريكية 
دونال��د ترام��ب عق��ب هج��وم اأورلن��دو ال��ذي 
نف��ذه عمر متني ي��وم الأح��د املا�س��ي، وا�سفًا 
اإياه��ا بالته��ور والنتهازي��ة، وحم��ذراً م��ن اأن 
اإ�سالموفوبيا ترامب ت�س��ب يف م�سلحة داع�س، 
كم��ا اأن خطاب��ه ال�ستقطاب��ي املتع�س��ب �س��د 
امل�سلمني ي�سع الوليات املتحدة يف خطر اأكر. 
خط��اب ترامب ال�ستقطاب��ي اإزاء ه��ذه الق�سية 
رمب��ا يك��ون اأف�س��ل �سيء يح��دث بالن�سب��ة اإىل 
داع���س؛ ل �سيما اأن اخلالف��ة املزعومة للتنظيم 
الإرهاب��ي يف �سوريا والعراق بات��ت على و�سك 
النهي��ار، وعا�سمتها يف �سوري��ا "الرقة" حتت 

احل�سار.
ا�سته��ل الكات��ب مقال��ه يف �سحيف��ة وا�سنط��ن 
بو�س��ت بو�س��ف تغري��دات ترامب ح��ول هجوم 
اأورلن��دو باأنها "متهورة" و"انتهازية" وعالوة 
عل��ى ذلك ت�س��كل خطراً على الولي��ات املتحدة. 
موقع��ه  عل��ى  بيان��ًا  ترام��ب  ن���رض  اإىل  ولف��ت 
الإلك��روين يفتخر فيه بتحذيره من حدوث ذلك 
يف وقت �سابق، ثم اأعقبه بتجديد دعوته لفر�س 
حظر موؤقت على هج��رة امل�سلمني اإىل الوليات 
املتح��دة، ومتوج��ًا "تلميحاته ال�رضي��رة"، على 
ح��د و�سف الكاتب، مبطالب��ة الرئي�س الأمريكي 
ب��اراك اأوباما بال�ستقالة عقب هذا الهجوم لأن 

"ثمة �سيئًا ما يحدث". 
اجلمه��وري  املر�س��ح  "ح��اول  الكات��ب:  يق��ول 

ا�ست��دراك تل��ك التعليق��ات العنيفة الت��ي كانت 
ولي��دة اللحظ��ة م��ن خالل اإلق��اء كلم��ة مكتوبة 
بعناي��ة ح��ذر فيه��ا )رغ��م ع��دم وج��ود اأدل��ة( 
م��ن اأن مناف�سته هي��الري كلينت��ون، املر�سحة 
الدميقراطي��ة للرئا�سة الأمريكي��ة، ترغب يف اأن 
يتدفق الإرهابي��ون الإ�سالمي��ون الراديكاليون 
اإىل الولي��ات املتحدة. وحتى مع تظاهر ترامب 
بدع��م الأمريكي��ني امل�سلم��ني الذي��ن يلتزم��ون 
بالقان��ون، فاإن��ه حذره��م من مواجه��ة عواقب 

وتداعي��ات خط��رة حال تقاع�سه��م عن الإبالغ 
عن الأ�رضار يف اأو�ساطهم". 

ويتف��ق الكاتب م��ع اآراء بع�س اخلراء البارزين 
مكافح��ة  جم��ال  يف  والأجان��ب  الأمريكي��ني 
الإره��اب الت��ي تتمث��ل يف اأن خط��اب ترام��ب 
ال�ستقطابي اإزاء هذه الق�سية رمبا يكون اأف�سل 
�س��يء يح��دث بالن�سب��ة اإىل داع���س؛ ل �سيما اأن 
اخلالفة املزعومة للتنظيم الإرهابي يف �سوريا 
والع��راق باتت على و�س��ك النهيار، وعا�سمتها 

يف �سوري��ا "الرقة" حتت احل�سار، ف�ساًل عن اأن 
الثغرة يف احلدود الركية ال�سورية التي �سمحت 
بالتدف��ق احل��ر للمقاتلني الأجانب ق��د مت اأخراً 
غلقه��ا، عالوة على تغر موق��ف �سيوخ الع�سائر 
ال�سني��ة الذين كانوا يتعاون��ون مع داع�س حتى 
وقت قريب، وهذا يعني باخت�سار اأن قوة داع�س 
تنه��ار فعاًل با�ستثناء عامل واحد.  ويقول كبار 
لق��وات  الإ�سراتيجي��ني  ال�ستخب��ارات  خ��راء 
التحال��ف �س��د داع���س: تعت��ر "اإ�سالموفوبيا" 

عوام��ل  اأق��وى  الأوروبي��ني  ونظرائ��ه  ترام��ب 
الق��وة املتبقية لداع���س؛ اإذ اإن تفاقم اخلطابات 
املعادية للم�سلمني من �ساأنها اأن تدعم اإدعاءات 
اجلهادي��ني باأنه��م مبثاب��ة "فر�س��ان الإ�سالم" 
الغ��رب املتع�س��ب. وي�سي��ف  الذي��ن يقاتل��ون 
الكات��ب: "لالأ�سف ف��اإن ترامب، م��ن دون ق�سد، 
مينحه��م ال��دور ال��ذي طامل��ا يحلمون ب��ه. ول 
يبدو اأن ترامب يدرك بالفعل اأن اخلطر احلقيقي 
بالن�سبة للغ��رب ل يتمثل يف الأفعال الإرهابية 

الفردي��ة الت��ي ينفذها �سب��اب �ساخط��ون، مثل 
مذبح��ة اأورلندو. وعل��ى الرغم م��ن اأنها ت�سكل 
تهدي��داً لالأمريكي��ني، فاإن��ه ميك��ن عل��ى الأق��ل 
التخفي��ف منه��ا م��ن خ��الل حت�س��ني اخلدمات 
الأمني��ة وال�ستخباراتية. ولكن الكابو�س الأكر 
ميك��ن اأن يحدث اإذا خل�س امل�سلمون جميعًا اإىل 
اأن جمتمعه��م حت��ت التهدي��د وا�ستجاب��وا لذلك 

ككتلة واحدة". 
ويوجه الكاتب انتقادات لذعة اإىل ترامب الذي 
تعك���س ت�رضفاته اعتق��اده بالو�س��ول اإىل تلك 
النقط��ة وكاأن املجتم��ع الإ�سالم��ي يحت�سد �سد 
الولي��ات املتح��دة. وعلى الرغم م��ن اأن ترامب 
كان حمق��ًا يف قول��ه اأن امل�سلم��ني بحاج��ة اإىل 
التعاون مع �سلطات اإنفاذ القانون والإبالغ عن 
الأ�سخا�س اخلطرين، فاإنه يغفل اأن ت�رضيحاته 
املعادي��ة للم�سلمني على مدار �سه��ور عديدة قد 

جعلت ذلك التعاون اأكرث �سعوبة. 
 وبح�س��ب الكات��ب فاإنه م��ن املث��ر للده�سة اأن 
يطالب اأحد املر�سح��ني للرئا�سة الرئي�س الفعلي 
بتق��دمي ا�ستقالت��ه يف اأعق��اب ح��دوث هج��وم 
اإرهاب��ي، لأن الأخ��ر "ل ي��درك الأم��ر جي��داً اأو 
رمبا يدركه ب�سورة اأف�سل من اأي �سخ�س اآخر"، 
الأمر الذي يعتره كاتب املقال افراء �سد ولء 
الرئي�س اأوباما.    ويختتم الكاتب بالتاأكيد على 
اأن ت�رضف��ات ترام��ب تعك�س انع��دام امل�سوؤولية 
ال��ذي يجب اأن يثر القلق لدى الأمريكيني؛ لي�س 
فق��ط لأن ت�رضيحاته غر اأخالقي��ة ول تتوافق 
م��ع الد�ست��ور، ب��ل لأنه��ا اأي�سًا ت�س��ع الوليات 

املتحدة يف خطر اأكر.

األمم المتحدة: نزوح 80 ألف سوداني من دارفور

زوجة منفذ "مذبحة أورالندو" 
في مرمى االتهام

أوباما يعقد اجتماعًا مفاجئًا مع الداالي الما

المعارضة الفنزويلية: االستفتاء على عزل الرئيس أو الفوضى

دار ف��ور- اأ ف ب : اأك��دت الأمم املتح��دة نزوح 80 األف مدين هرب��ًا من املعارك 
الدائرة منذ يناير )كانون الثاين( يف جبل مرة بو�سط دارفور )غرب(، ح�سبما اأعلن 
م�س��وؤول كب��ر يف الأمم املتحدة.  واأ�ساف م�س��وؤول الأمم املتحدة لعمليات حفظ 
ال�سالم هرفيه لد�سو، اأن املنظمة الأممية تلقت اأي�سًا معلومات بنزوح 127 األف 
�سخ�س اآخرين تعذر تاأكيدها ب�سبب �سعوبة و�سول العمال الإن�سانيني خ�سو�سًا 
اإىل املنطق��ة الو�سط��ى يف دارفور. ول يزال م��ا جممله 1.6 ماليني مدين يقيمون 
يف نحو 60 مع�سكراً للنازحني يف جبل مرة املنطقة بني ثالث وليات يف الإقليم 
ه��ي ال�سمالي��ة والو�سطى واجلنوبية. وتابع لد�سو خ��الل جل�سة يف جمل�س الأمن 
ال��دويل خم�س�س��ة للو�سع يف دارفور، اأن هناك معلوم��ات بتوا�سل املعارك بني 
جي�س حترير ال�سودان بزعامة عبد الواحد نور وبني القوات احلكومية، اإل اأنه اأ�سار 
اإىل اأن البعث��ة امل�سرك��ة لالأمم املتحدة والحتاد الفريق��ي "مينواد" ل ت�ستطيع 

تاأكيد هذه الأرقام لأنها "غر قادرة على الو�سول اإىل هذه املنطقة". 

وا�سنط��ن - وكالت: يجتم��ع الرئي���س الأمريك��ي ب��اراك اأوباما، م��ع الزعيم الروحي 
لإقلي��م التب��ت، الدالي لما، يف ح��دث ي�ست�سيفه البيت الأبي���س مل يتم الإعالن عنه 
حت��ى م�س��اء الثالثاء.وم��ن املق��رر اأن ينعقد اللق��اء �سباحًا، وبخالف م��ا هو معتاد 
خالل زيارات كبار ال�سخ�سيات اإىل البيت الأبي�س، و�سف هذا اللقاء باأنه مغلق اأمام 

ال�سحافة حيث ل توجد خطط لل�سماح ل�سحافيني اأو م�سورين بتغطية اللقاء.
وج��اء يف بيان للبيت الأبي���س اأن "الرئي�س �سيلتقي مع قدا�سة الدالي لما يف البيت 
الأبي���س يف ال�سباح".ي�س��ار اإىل اأن ال��دالي لم��ا واأوباما ح�سال عل��ى جائزة نوبل 
لل�سالم، حيث نالها اأوباما عام 2009 والدالي لما قبل 20 عامًا.وحتتج ال�سلطات 
ال�سينية ب�سكل متكرر على الزيارات التي يقوم بها الدالي لما الذي يدعو اإىل احلكم 
الذات��ي يف اإقليمه الذي �سيطرت عليه ال�سني عام 1950.وكانت اأخر مرة التقى فيها 
اأوبام��ا مع الدالي لم��ا يف فراير )�سباط( 2015، واآخر زي��ارة للدالي لما للبيت 

الأبي�س كانت يف 2014. 

فنزوي��ال - وكالت: حذرت املعار�س��ة ال�سيا�سية يف فنزويال من اأنه اإذا اأحبطت 
احلكوم��ة اإرادة ال�سعب وا�ستخدمت املحكمة العلي��ا يف عرقلة ا�ستفتاء على عزل 
الرئي���س نيكول���س م��ادورو، ف��اإن البالد �ستدخ��ل يف "نطاق م��ن ال�سطراب".
جاءت تلك التحذيرات على ل�سان ال�سكرتر التنفيذي لئتالف املائدة امل�ستديرة 
للوحدة الدميقراطية، خي�سو�س توريالبا، غداة طلب حكومة مادورو من املحكمة 
العلي��ا وقف جهود الئتالف لإجراء ت�سوي��ت لالإطاحة بالرئي�س.وقالت حكومة 
م��ادورو، اإنه ينبغي رف�س الطلب الر�سمي باإجراء ا�ستفتاء لعدم �سالحية بع�س 
م��ن 1.58 مليون توقيع على عرائ�س تطالب باإجراء الت�سويت.ورف�س املجل�س 
الوطن��ي لالنتخاب��ات نح��و 600 األ��ف م��ن 1.83 مليون توقي��ع مت جمعها يف 
املرحلة الأوىل لعملية ال�ستفتاء.وتاأتي الدعوات اإىل ال�ستفتاء وجهود احلكومة 
لوقفه��ا �سمن اأزمة �سيا�سية واقت�سادية جتت��اح فنزويال.وتفيد تقارير اإعالمية 
حملي��ة، اأن الحتجاج��ات �سبه اليومي��ة ب�ساأن الغذاء واجلم��ود ال�سيا�سي احلايل 
حتول��ت اإىل العن��ف حيث قت��ل خم�سة اأ�سخا���س الأ�سبوع املا�س��ي، وخالل يوم 
الثالثاء وحده، قتل �سخ�سان واأ�سيب 25 يف احتجاجات �رضقي مدينة كومانا، 

وتردد اأن ع�رضات املتاجر تعر�ست للنهب. 

 

البحرين - وكاالت

أورالندو – وكاالت

واشنطن - وكاالت

 طلب��ت الطائف��ة اليهودي��ة يف تون�س، ب�س��كل ر�سمي من 
"هيئة احلقيقة والكرامة" املكلفة بتفعيل قانون العدالة 
النتقالي��ة، التحقي��ق يف "انته��اكات" طال��ت مواطن��ني 
يه��وداً منذ ا�ستقالل تون�س ع��ن فرن�سا �سنة 1956 "ورد 

العتبار" لهوؤلء.
واأعلنت الهيئة اأن ممثل مكتب الطائفة اليهودية التون�سية، 
اأحب��ار  كب��ر  بيت��ان  حايي��م  وممث��ل  مرتخ��اي،  وزان 
تون���س، مو�س��ى وزان، قدما اإليه��ا الثالثاء، ملف��ًا يتعلق 

ب�"النتهاكات التي تعر�س لها اليهود التون�سيون".
وطالب مرتخاي وبيتان، يف ر�سالتنينْ اإىل الهيئة ت�سمنتا 
نف���س املحت��وى، ب�"البح��ث والتحقي��ق يف التج��اوزات 
والنته��اكات وغره��ا م��ن الت�رضف��ات غ��ر القانونية 
الت��ي تعر�س لها مواطنون تون�سيون، ذنبهم الوحيد اأنهم 

منتمون للديانة اليهودية، وذلك منذ ال�ستقالل".
عل��ى  الهيئ��ة  ن�رضتهم��ا  اللت��ني  الر�سالت��ني  يف  وق��ال 
�سفحته��ا الر�سمي��ة يف في���س ب��وك "تعر�س ع��دد منهم 

)اليه��ود( للحرمان من اجلن�سية التون�سية دون �سبب وهو 
انتهاك موؤمل، عالوة على النتزاعات التي طالت اأمالكهم 
مبختل��ف املناط��ق دون م��رر ودون تعوي���س ع��ادل، 
وال�ستي��الءات الت��ي متت عل��ى اأمالك اأخرى م��ن اأطراف 

م�سبوهة".
واأ�سافا "�سنمدك��م لحقًا مبوؤيدات بخ�سو�س املواطنني 
التون�سي��ني اليهود الذين تعر�سوا ل�سي��م �سواء من كانوا 
داخل تون�س اأو خارجها، اآملني اأن يقع رد العتبار لهم".
ويعي���س يف تون�س نحو 1500 يه��ودي يقيم اأغلبهم يف 

جزيرة "جربة" وتون�س العا�سمة.
وقب��ل ا�ستق��الل الب��الد ع��ن فرن�س��ا �سن��ة 1956، كان 
يعي���س فيها 100 األف يهودي غادروا لحقًا نحو اأوروبا 

واإ�رضائيل.
وه��ذه "النته��اكات" ه��ي "كل اعتداء ج�سي��م اأو ممنهج 
عل��ى حق من حقوق الإن�س��ان �سادر عن اأجهزة الدولة اأو 

جمموعات اأو اأفراد ت�رضفوا با�سمها اأو حتت حمايتها".
وحدد ه��ذا القانون مدة عمل هيئة احلقيقة والكرامة ب�4 

�سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة ملدة �سنة.

 ب��داأ الدع��اء يف اأملاني��ا، مرافعت��ه، يف حماكم��ة 
رج��ل يبلغ من العم��ر 33 عامًا، متهم بقتل طفلني 
اأحدهم��ا طفل مهاجر عم��ره 4 �سنوات وخطفه من 
مرك��ز ت�سجي��ل املهاجري��ن الرئي�س��ي يف برل��ني. 
واأثار مقتل الطفلني غ�سبًا �سعبيًا يف اأملانيا العام 
املا�س��ي. وذكر ممثل��و الدع��اء اأن املتهم املكبل 
الذي عرف فقط با�سم "�سيلفيو ا�س". اعرف العام 
املا�س��ي بقتل حممد يانوزي، وه��و طفل بو�سني، 
كانت ت�سع��ى اأ�رضته للج��وء يف اأملانيا وطفل اآخر 
يدع��ى اليا�س عم��ره 6 �سنوات م��ن بوت�سدام قرب 
برل��ني. وو�سل املته��م اإىل املحكم��ة وكان يغطي 
وجه��ه مبلف ورقي لتبداأ املحاكمة التي جتري يف 
ظل اإجراءات اأمنية م�س��ددة. وقد ت�سل عقوبته اإىل 
ال�سج��ن مدى احلياة. وذكرت و�سائل اإعالم اأملانية 
اأن وال��دة الطف��ل البو�سني، الديان��ا يانوزي، قالت 
يف �سهادتها اإنها "حذرت ابنها كثراً لياأخذ حذره 

ممن ي�سمرون �سوء النية". واأ�سافت اأمام املحكمة 
"اأو�سحت اأن هناك من قد يحاول خداعه واإيذاءه".
ونقلت اإذاعة حملية عنها قولها "مل ياأخذوا كالمي 
مبحمل اجلد يف البداية ... وعندما مل يظهر تعاملوا 
مع الأمر بجدية اأك��ر". واألقي القب�س على املتهم 
يف اأكتوبر )ت�رضي��ن الأول( املا�سي، بعدما اأبلغت 
اأم��ه ال�رضط��ة اأن ابنه��ا �رضح لها باأن��ه �سالع يف 
خط��ف حمم��د. وع��رث على جث��ة الطف��ل معباأة يف 
�سن��دوق �سيارت��ه. واختف��ى الطف��ل البو�سن��ي يف 
اأول اأكتوب��ر )ت�رضين الأول( بينم��ا كان ينتظر مع 
والدته و�سقيقيه خ��ارج مكتب ت�سجيل املهاجرين 

الرئي�سي يف برلني.
وق��ال مدع��ون اإن امل�ستبه به اع��رف بنقل حممد 
اإىل �سقت��ه والعت��داء علي��ه جن�سي��ًا. وخنق��ه يف 

ال�سباح التايل حني رف�س الكف عن البكاء.
واأ�ساف��وا اأنه اع��رف اأي�سًا بخطف وقت��ل اإليا�س. 
ومل تك�س��ف ال�سلط��ات الأملاني��ة ع��ن ا�س��م عائلة 

اإليا�س. 

تتوا�س��ل يف رو�سي��ا فعاليات الختب��ار املفاجئ 
جلاهزي��ة اجلي���س والت��ي �ست�ستم��ر حت��ى ال���22 
م��ن يونيو/حزي��ران. وتوجه العديد م��ن الوحدات 
الع�سكرية من اأماكن مرابطتها اإىل املواقع املحددة 
لإجراء التدريبات، مب��ا يف ذلك لواء الإدارة التابع 

للمنقطة الع�سكرية اجلنوبية.
واأو�سح��ت الدائ��رة ال�سحفي��ة للمنطق��ة يف بي��ان 
�سدر يوم الأربعاء 15 يونيو/حزيران، اأن وحدات 
الل��واء و�سل��ت اإىل املناط��ق املح��ددة لن���رض عق��د 

ات�س��الت ميداني��ة، وذل��ك وفق برنام��ج فعاليات 
الختب��ار املفاج��ئ للجاهزية والذي اأم��ر الرئي�س 
الرو�س��ي فالدمي��ر بوتني باإجرائه ب��دءا من ال�14 
اأن  البي��ان،  يف  وج��اء  اجل��اري.  يونيو/حزي��ران 
الع�سكري��ني تدربوا عل��ى تنظيم �سب��كات الت�سال 
يف ظ��روف الت�سوي���س م��ن جان��ب و�سائ��ل احلرب 
الإلكروني��ة التابع��ة للع��دو الفرا�س��ي. بدورها 
تدرب��ت كتيبة احلرا�س��ة التابعة لل��واء على الدفاع 
عن مرك��ز القادة امليداين م��ن هجمات جمموعات 
التخريب وال�ستط��الع التابعة للع��دو الفرا�سي. 
اأف��راد الل��واء بتنظي��م ات�س��الت ب��ني  كم��ا ق��ام 

موؤ�س�سات الإدارة الع�سكرية وهيئة الأركان التابعة 
للمنطق��ة الع�سكري��ة اجلنوبي��ة ع��ن طري��ق نظ��ام 
الدائ��رة املغلق��ة. يذك��ر اأن وح��دات الل��واء م��زودة 
باأح��دث حمط��ات ومنظوم��ات الت�س��ال، مب��ا يف 
ذلك اأجهزة تعم��ل باملوجهات الكهرومغناطي�سية، 
والأقمار ال�سناعية. و�سركز خالل التدريبات على 
ا�ستخ��دام منظومات الت�س��ال املتحركة من طراز 
"ريدوت". وت�سم كل منظومة من هذا الطراز اأكرث 
م��ن 5 حمط��ات ا�ستقب��ال خمتلف��ة، بالإ�سافة اإىل 
نظ��ام دعم حياة فع��ال ي�سهل ا�ستخ��دام املنظومة 

لطاقمه ب�سكل كبر.

ألماني يواجه السجن مدى الحياة بتهمة قتل طفل مهاجريهود تونس يطالبون بالتحقيق في "انتهاكات" طالتهم بعد االستقالل

تدريبات مكثفة للجيش الروسي جنوبي البالد

برلين - وكاالتتونس- أ ف ب

موسكو - وكاالت

ت�صرفات ترامب تعك�س 
انعدام امل�ص�ؤولية الذي 

يجب اأن يثري القلق لدى 
الأمريكيني؛ لي�س فقط لأن 

ت�صريحاته غري اأخالقية ول 
تت�افق مع الد�صت�ر، بل لأنها 
اأي�صًا ت�صع ال�ليات املتحدة 

يف خطر اأكرب.


