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ادخلششت املمثلششة االمريكيششة كاري في�ششر املعروفة بدور 
"�ستششار وورز" )حششرب  االمششرية ليششا يف �سل�سلششة افششام 
النجششوم(، اجلمعششة اىل امل�ست�سفششى يف حششال حرجششة اثششر 
تعر�سهششا لنوبة قلبية خطرية، وفق ما اأفاد موقع "تي ام 

زي" املتخ�س�ص يف اخبار امل�ساهري.
واأكششد املوقع اأن املمثلة البالغششة 60 عاما ا�سيبت بنوبة 
قلبيششة خششال رحلة بني لنششدن ولو�ص اجنلي�ششص وقد توىل 
بع�ص الششركاب تقدمي خدمششات االنعا�ص الطبششي الطارئة 

لها.
وقال �سقيقها تود في�ششر ملجلة "ذي هوليوود ريبورتر" 
اإن املمثلة "اخرجت من الطوارئ" وا�ستقرت حالتها، من 

دون اعطاء تفا�سيل ا�سافية.
واأو�سششح موقع "تششي ام زي" اأن احلادثة ح�سلت قبل 15 

دقيقة من هبوط الطائرة يف لو�ص اجنلي�ص.
واأكششد املتحششدث با�سششم هيئة خدمششات االطفششاء يف لو�ص 
اجنلي�ششص اريك �سكوت اأن عنا�ر الهيئة "لبوا نداء طارئا 
مششن مطار لو�ششص اجنلي�ص ب�سبششب حالة ل�سخ�ششص تعر�ص 

ل�سكتة قلبية".
واأو�سششح اأن االطفائيششني "قدموا فورا خدمششات االنعا�ص 
ونقلششوا ال�سخ�ص املعني اىل م�ست�سفششى حملي"، من دون 

ذكر ا�سم املمثلة.
ولفششت موقششع "تششي ام زي" اىل ان عششودة نب�ششص القلششب 
ا�ستغرقششت 15 دقيقة وقد و�سعت للممثلة اجهزة للتنف�ص 
اال�سطناعششي وانعا�ص القلب يف م�ست�سفى "يو �سي ال ايه 

ميديكل �سنرت"

الفيليبين تدعو االف السكان الى مغادرة منازلهم 
قبل وصول اعصار

استمرار البحث عن شركاء محتملين لمنفذ 
اعتداء برلين

"االميرة ليا" في "حرب 
النجوم" تصاب بنوبة قلبية 

دعششت ال�سلطات يف الفيليبني مئششات االف ال�سكان يف �رق االرخبيل اىل مغادرة 
منازلهششم خ�سيششة و�سول اع�سار يششوم املياد. وقد ت�ساحششب العا�سفة نوك-تني 
ريششاح ت�سششل قوتهششا اىل 222 كلششم يف ال�ساعششة عندمششا �ست�ششرب االحششد جزيرة 
كتاندوان�ششص التي يقيم فيها 250 الف �سخ�ص كما ذكر املركز االمريكي للوقاية 
مششن االعا�سري. و�سي�رب االع�سار الحقا االثنني جزيرة لو�سون حيث العا�سمة 
مانيششا. وقالششت را�سيل مرياندا املتحدثششة با�سم الدفاع املششدين يف منطقة بيكول 
لوكالة فران�ص بر�ص "ا�سدرنا مذكرات لل�سلطات املحلية ب�رورة القيام باجاء 
وقائششي". وهششذه املنطقششة الزراعية التششي يقيم فيهششا 5،5 مايني �سخ�ششص غالبا 
مششا تكون االوىل التششي ت�سهد �سوء االحششوال اجلوية امل�سوؤولة عششن حواىل ع�رين 

اع�سارا ت�رب االرخبيل �سنويا.

توا�سل ال�سلطات االملانية ال�سبت حتقيقاتها يف اعتداء برلني غداة مقتل امل�ستبه به 
الرئي�سششي فيه، وتبحث يف هذا االطار عن �ششركاء حمتملني قد يكونون �ساعدوه يف 

الو�سول اىل ايطاليا على الرغم من اجراءات اجهزة ال�رطة يف الباد.
وقالت امل�ست�سارة االملانية انغيا مريكل ان "اخلطر االرهابي ما زال قائما". واكد 
وزير الداخلية توما�ص دي ميزيري ان "التهديد االرهابي يبقى مرتفعا يف املانيا".

و�ششرح رئي�ص نيابة مكافحششة االرهاب بيرت فرانك اجلمعششة "بالن�سبة لنا االآن، من 
املهششم جششدا حتديششد ما اذا كانششت هناك خششال االعداد )العتششداء على �سششوق يف عيد 

املياد( والتنفيذ، �سبكة دعم، �سبكة م�ساعدة، �ركاء او ا�سخا�ص �ساعدوه".
ويفرت�ص ان يعيد املحققون االآن بناء امل�سار الدقيق لرحلة التون�سي اني�ص العامري 
مششن برلني اىل ميانو، كما قال فرانششك. وتت�ساءل ال�سحف االملانية كيف متكن من 
مغششادرة املانيششا علششى الرغم مششن انت�سششار ال�رطة. كما بششداأت تطرح ت�سششاوؤالت عن 

االجراءات االمنية التي اتخذت  بعد االعتداء.

 

واشنطن - متابعة

تونس تعلن توقيف خلية "ارهابية" مرتبطة 
بمنفذ اعتداء برلين

اعلنششت وزارة الداخليششة التون�سيششة ال�سبت توقيف عنا�ر خليششة جهادية مرتبطة 
باأني�ششص العامششري امل�ستبششه به الرئي�سششي يف اعتششداء برلني والذي قتلتششه ال�رطة 
االيطاليششة اجلمعششة. واأفادت الوزارة ان مششن بني عنا�ر هذه اخلليششة ابن �سقيقة 
العامششري الذي اعرتف بان خاله كان "اأمري" جمموعة جهادية تن�سط يف اأملانيا 

واأنه ار�سل له امواال لالتحاق به هناك.
واأوردت الششوزارة يف بيششان "مت يششوم 23 دي�سمششر )كانششون االول( 2016 اإماطة 
اللثام عن خلية اإرهابية تتكون من ثاثة عنا�ر ترتاوح اأعمارهم بني 18 و27 
�سنششة، تن�سط بني فو�سانة )قششرب العا�سمة تون�ص( ومعتمدية الو�ساتية من والية 
القريوان )و�سط( على عاقة باالإرهابي اأني�ص العامري مرتكب العملية االإرهابية 
التي )ح�سلت( مبدينة برلني االأملانية".   واأ�سافت "تبني اأّن من بني اأفراد اخللية 
ابششن �سقيقة العن�ر االإرهابششي املذكور الذي بالتحري معه اعششرتف اأّنه يتوا�سل 
مششع خاله عر تطبيق +تلغرام+ لاإفات من املراقبة االأمنية باإعتباره )تطبيقا( 

م�سفرا و�ريا".

تت�سششاءل ايطاليششا ال�سبت عما كان يفعلششه يف ال�ساحية 
ال�سمالية ملدينة ميانششو، منفذ اعتداء برلني الذي كان 
علششى راأ�ص الئحة املطاردين يف اوروبا غداة مقتله يف 
تلششك املنطقششة. وبالتاأكيششد ال يتوجه احد بششا هدف اىل 
�سي�ستششو �سششان جوفششاين البلششدة العماليششة ال�سابقة التي 
ال حيششاة فيها ويبلششغ عدد �سكانها حششواىل ثمانني الف 
ن�سمة. وفيها قتل اني�ص العامري بعدما اطلق النار على 

�رطيني خال عملية تدقيق روتينية يف الهويات.
واملششكان الذي ي�سكل عقدة نقششل مهمة، يخ�سع ملراقبة 

خا�سة من ال�رطة.
واملحطة التي ر�سده فيهششا رجال ال�رطة عند ال�ساعة 
الثالثة اجلمعششة، هي نهاية خط لقطار االنفاق ومن�سة 

كبرية للحافات يعرها يوميا عدد كبري من االجانب.
ومن هذا املششكان تنطلق حافات اىل ا�سبانيا واملغرب 
والبانيا وجنوب ايطاليششا. وقد رد العامري على رجال 
ال�رطششة الذين طلبششوا اوراقه انه ال يحملهششا وانه "من 

كاالبريا".

بعششد حواىل ع�ريششن عاما على اجتياحه امششريكا الاتينية، يواجه 
الي�سششار يف هششذه القارة حتششدي اعادة ابتششكار نف�سه بينمششا ت�ستعد 
الواليششات املتحششدة لعهششد دونالد ترامششب. ويف حششدث ينطوي على 
بع�ششص الرمزيششة، طويششت �سفحششة يف 25 ت�ريششن الثاين/نوفمششر 
بوفششاة فيششدل كا�سششرتو الششذي كان م�سششدر وحششي ودعششم لكثري من 
املتمردين ال�سابقششني والقادة النقابيني الذيششن و�سلوا اىل ال�سلطة 
يف االلفيششة الثالثششة. وبدفع من �سخ�سيات مثششل هوغو ت�سافيز يف 
فنزويششا وايفو مورالي�ص يف بوليفيا ولوي�ص اينا�سيو لوال دا �سيلفا 
يف الرازيششل، متكششن ي�سار متنششوع ويف اوج عملية جتديد من تويل 
ال�سلطششة يف حششواىل 15 بلدا يف امششريكا الاتينية. لكششن يوم وفاة 
زعيششم الثورة الكوبيششة مل يبق من هوؤالء يف ال�سلطششة �سوى ثمانية. 
ومششن االنتخابششات الرئا�سية يف البريو واالرجنتششني اىل اال�ستفتاء 

يف بوليفيششا واالنتخابششات الت�ريعية يف فنزويششا، يواجه الي�سار 
هزميششة تلو اخرى يف �سناديق االقششرتاع، وتابع بعجز اقالة ديلما 

رو�سيف يف الرازيل بتهمة التاعب بح�سابات عامة.
وميكششن ان توا�سل "املوجة الورديششة" تراجعها يف القارة. فرئي�ص 
االكوادور رافايل كوريا لن يحاول البقاء يف من�سبه لوالية ثالثة 
يف 2017 ورئي�سة ت�سيلي مي�سيل با�سيليه ت�ستعد ملغادرة ال�سلطة 
بعد واليششة �سابتها ف�سائح ووعود مل تف بها. وقال مايكل �سيفرت 
مششن املعهد الفكري االمريكي "انرت امرييششكان دايلوغ" ان عاملني 
كانششا حا�سمني يف �سعف هششذا الي�سار، االول تراجششع ا�سعار املواد 
االوليششة التي كانششت عائداتها تدعم هذه احلكومششات والثاين رغبة 
طبيعيششة يف التغيري. هششذه االنتكا�سات املتتالية توؤدي بحكم االمر 
الواقششع اىل تراجششع تاأثششري كوبا، التي تعششد املرجع االخششري للي�سار 
االمريكششي الاتيني. وقششد تاأثرت داخليششا اي�سششا باالزمة اخلطرية 

التي تواجهها حليفتها الرئي�سية التي متدها بالنفط فنزويا.

انخف�سششت جرائششم القتل هششذه ال�سنششة يف والية �ساو 
باولششو االأكششر من حيث عششدد ال�سششكان يف الرازيل، 
لكنهششا �سجلت ارتفاعششا �سديدا يف ريششو دي جانريو، 
بالرغم مششن تعزيز التدابري االأمنيششة يف �سياق دورة 
االألعاب االأوملبية التششي ا�ست�سافتها الباد يف اآب/
اأغ�سط�ششص. ويف �سششاو باولششو، ق�سششى 3313 �سخ�سا 
يف جرائششم قتل بششني كانششون الثاين/ينايششر ونهاية 
ت�ريششن الثاين/نوفمششر، اأي اأقششل بن�سبششة 8،13 % 
مششن املجمششوع امل�سجششل يف الفرتة عينها مششن العام 

2015. وهو اأدنى م�ستوى ي�سجل منذ العام 2001، 
على ما جاء يف بيان �سدر اجلمعة عن وزارة االأمن 
العششام يف واليششة �سششاو باولششو. اأمششا يف ريششو، فقد مت 
ت�سجيل 4572 جرمية قتل خال االأ�سهر االأحد ع�ر 
املا�سية، اأي اأكششر مبعدل 754 جرمية من عمليات 
القتل امل�سجلة �سنة 2015، ما يوازي ارتفاعا بن�سبة  
اأفاد معهد االأمن العام )اآي ا�ص  19،7 %، على ما 
بي(. وقالت األبا زالوار املتخ�س�سة يف هذه امل�ساألة 
يف جامعة ريو لوكالة فران�ص بر�ص "ترتاجع اأعمال 
العنششف يف �سششاو باولو منذ عششدة �سنششوات. وع�سابة 
بششي �سششي �سششي هششي الوحيششدة املهيمنة علششى جمال 

اجلرميششة املنظمششة. ويزعم اأن اتفاقا اأبششرم يف العام 
2006  بني هذه احلركة و�سلطات الوالية"، ما �سمح 
بتخفي�ششص معدالت العنف. اأمششا يف ريو، فقد حتالف 
هششذا الف�سيششل امل�سلششح مششع ع�سابششة اأخششرى يف ظل 
"الف�سششاد امل�ست�ري يف اأو�سششاط ال�رطة"، على ما 
�رحت العاملششة املتخ�س�سششة يف االأنروبولوجيا. 
واالأرقششام امل�سجلششة يف ريششو "خمزية" وهششي تعك�ص 
"ف�سششل" ال�سيا�سششة املعتمدة يف جمششال االأمن العام 
والقائمششة على وحششدات �رطة حفظ ال�سلششم، بح�سب 
مششا �رحت جوليتا ملغروبر املتخ�س�سة يف اأعمال 

العنف ل�سحيفة "اأو غلوبو".

ايطاليا تتساءل: ماذا كان يفعل انيس العامري في ميالنو؟ بعدرحيل كاسترو .. اليسار في اميركا الالتينية يواجه تحدي تجديد نفسه

جرائم القتل في البرازيل تنخفض في ساو باولو وتزداد بشدة في ريو
ريو  - متابعة

روما - متابعة واشنطن - متابعة

العرب يرحبون  بقرار مجلس األمن حول االستيطان اإلسرائيلي واوباما محبط
رحششب االأمني العششام للجامعششة العربيششة اأحمد اأبو 
الغيششط ال�سبششت بقششرار جمل�ششص االمن الششدويل الذي 
يديششن اال�ستيطششان االإ�رائيلششي ويطالبهششا بوقفه 
يف االرا�سي الفل�سطينية، موؤكدا انه يج�سد "تاأييد 
وم�سانششدة املجتمششع الششدويل للن�سششال التاريخششي 

لل�سعب الفل�سطيني".
وقششال اأبششو الغيششط اأن قششرار جمل�ص االأمششن "يج�سد 
مششدى تاأييششد وم�سانششدة املجتمع الششدويل للن�سال 
التاريخششي لل�سعششب الفل�سطيني مششن اأجل احل�سول 
علششى حقوقششه امل�روعششة وعلششى راأ�سهششا حقه يف 
القد�ششص  وعا�سمتهششا  امل�ستقلششة  دولتششه  اإقامششة 

ال�رقية".
وا�سششاف ان القششرار "يوؤكششد يف ذات الوقت جمددا 
عدم �رعية اال�ستيطان وخمتلف االإجراءات التي 
تتخذهششا ال�سلطششات االإ�رائيليششة لرت�سيخششه كاأمر 
واقع وكونها عائقا رئي�سيا اأمام التو�سل اإىل حل 

الدولتني".
واأ�سششار اإىل اأنه "يتطلع الأن يولششد هذا القرار زخما 
وقششوة دفششع ي�سمحششان باأن ت�سهششد الفششرتة القريبة 
املقبلششة تكثيفا لات�سششاالت الرامية لدفع اجلانب 
االإ�رائيلي لالتزام مبا جاء يف هذا القرار واأي�سا 
مبختلششف القششرارات الدوليششة ذات ال�سلششة باإنهششاء 
االحتششال االإ�رائيلي وبالتو�سششل اإىل حل �سامل 

وعادل للق�سية الفل�سطينية".
اىل ذلششك وقبل اقل مششن �سهر مششن مغادرته البيت 
االبي�ششص، منح باراك اوباما نف�سششه حرية التعبري 
عن �سعوره باالحباط حيال ا�رائيل وقرر اتخاذ 
موقششف ب�سيششط هششو االمتنششاع عششن الت�سويششت يف 
خطوة ترتدي اهمية �سيا�سية ودبلوما�سية هائلة.
قششال البيت االبي�ششص ان اوباما قششرر قبل �ساعات 
فقششط ال�سمششاح بتبنششي قششرار االمم املتحششدة الششذي 
يطالششب ا�رائيل بوقششف الن�سششاط اال�ستيطاين يف 

االرا�سي الفل�سطينية فورا. 
وامتنعت الواليات املتحدة عن الت�سويت اي انها 

مل ت�ستخششدم حق النق�ص )الفيتششو( الذي تتمتع به 
الدول اخلم�ص الدائمة الع�سو يف املجل�ص.

وتتحششدث تكهنششات يف االمم املتحششدة منششذ ا�سهر 
عن قرار ب�سششاأن اال�ستيطان، وكان البيت االبي�ص 
يششدرك ان عليه اتخاذ قرار اذا طششرح ن�ص من هذا 

النوع.
وقششال بن رود�ششص احد امل�ست�ساريششن القريبني من 
اوبامششا ان "رئي�ص الششوزراء )بنيامششني( نتانياهو 

كان ميكنه اتباع �سيا�سششات قد تف�سي اىل نتيجة 
اخششرى". واعتر االأمني العام للجامعة العربية اأن 
"املوؤمتر الذي اأعلنت احلكومة الفرن�سية اعتزامها 
عقششده خال �سهششر ينايششر )كانون الثششاين( املقبل 
بهششدف اإحياء م�سششرية الت�سويششة ال�سلمية، ميكن اأن 

ميثل خطوة هامة يف هذا الطريق".
وطلششب جمل�ششص االمششن اجلمعة مششن ا�رائيل وقف 
الن�سششاط اال�ستيطششاين يف االرا�سششي الفل�سطينيششة 

والقد�ص ال�رقية، يف قرار متكنت الدول االع�ساء 
من تبنيه بعد امتنششاع وا�سنطن عن ا�ستخدام حق 

النق�ص )الفيتو( للمرة االوىل منذ العام 1979. 
وامتنعششت وا�سنطن التي تدعششم ا�رائيل عادة يف 
هششذا امللف البالغ احل�سا�سية، عششن الت�سويت على 
القششرار الذي اقرتحتششه م�ر اوال قبششل اأن ت�سحبه 
لتعششاود نيوزيلندا وال�سنغششال وماليزيا وفنزويا 
تقدميه اجلمعة ويتم تبنيه مبوافقة م�ر نف�سها.

الجورنال – خاص

الثاين/نوفمر  ت�رين  من  الثامن  يف  ال�رطة  نفذت  عندما 
املدينة  فهذه  احششد.  يفاجاأ  مل  هيلد�سهامي  م�سجد  �سد  عملية 
ال�سفلى )�سمال( باتت  التي ت�سم مئة الف ن�سمة يف �ساك�سونيا 
معروفة بانها حتولت اىل "معقل" ملجموعات ا�سامية تدعو اىل 

العنف بح�سب تعبري ال�سلطات.
اهلل  عبد  العزيز  عبد  احمد  ال�رطة  اعتقلت  ال�سهر  حتقيق  وبعد 
له"  وجه  ال  الششذي  ب"الداعية  واملعروف  والء"  ب"ابو  امللقب 

ب�سبب ت�سجيات الفيديو التي ال يظهر فيها وجهه.
وابو والء الذي يتمتع ب�سعبية على مواقع التوا�سل االجتماعي 
متهم مع اربعة من �ركائه بقيادة �سبكة جتنيد حل�ساب التنظيم.
والرجل الذي ينتمي اىل التيار املتطرف ال�سلفي -- الذي ي�سكل 
 -- املانيا  يف  مبعظمه  العنيف  غري  ال�سلفي  التيار  يف  اقلية 
الذي  برلني  يف  بال�ساحنة  االعتداء  منفذ  العامري  اني�ص  التقى 

قتل اجلمعة يف ايطاليا.
الهجوم  على  ثم  والء  ابو  اعتقال  على  االعام  و�سائل  وركزت 
على �سوق مبنا�سبة عيد املياد. لكن ال مير ا�سبوع بدون ان تعلن 
�سبكة  االملانية توقيف م�ستبه به ب"االرهاب" او حل  ال�رطة 

م�سبوهة او ك�سف �سبكة متويل.
ويف  �سي�سانية.  �سبكة  تفكيك  مت  االول/اكتوبر  ت�رين   25 يف 
ثاثة  على  احكام  �سدرت  الثاين/نوفمر  ت�رين  من  الثالث 
نفذت  نف�سه،  ال�سهر  مششن   15 ويف  �سوريا.  مششن  عشششادوا  املششان 
مداهمات يف 10 مناطق املانية ا�ستهدفت 190 موقعا مرتبطا 
مبجموعة حمظورة متهمة بتحري�ص 140 �سخ�سا على التوجه 

اىل �سوريا او العراق.
وتقدم اال�ستخبارات الداخلية ارقاما مقلقة. ففي حزيران/يونيو 
قد   1200 بينهم  ب9200  املت�سددين  اال�ساميني  عدد  قدرت 
يلجاأون اىل العنف. وبني هوؤالء 549 يعترون "خطريين" على 
غرار اني�ص العامري. وعلى �سبيل املقارنة يف 2011 كان عدد 

اال�سخا�ص املتطرفني 3800.
جغرافيا �سهدت منطقة رينانيا �سمال في�ستفاليا على احلدود مع 
بلجيكا وهولندا وبرلني اكر انت�سار. وكان العامري يرتدد كثريا 

اليها.
وما يثري قلقا اكر هو ان ال�سلطات لي�ست قادرة على وقف هذا 

راأى   2015 الثاين/يناير  كانون  ومنذ  ال�سباب.  بني  االنت�سار 
اال�سام  ان  ما�سن  هان�ص-جورج  الداخلية  اال�ستخبارات  مدير 

املت�سدد ا�سبح "نوعا من الثقافة الباطنية لل�سباب".
وبعد عام ون�سف العام ا�سبح اكر انت�سارا.  وقال ما�سن "من 
الوا�سح ان ال�سباب ا�سبح مييل اىل التطرف ب�سكل ا�رع ودائم 

عند البلوغ  قدراتهم على تلبية دعوات تنظيم داع�ص +املرتدين+ 
يف بلدانهم باتت تطرح م�سكلة".

وقال بيرت نومان مدير مركز الدرا�سات حول التطرف يف كينغز 
كوليدج يف لندن "من الوا�سح ان تنظيم داع�سي�سكل ايديولوجية 
ال�سباب  حاجة  تلبية  ميكنه  �سيء  انششه  م�سادة  وثقافة  متششرد 

لاحتجاج".
ويف ما يعك�ص هذا اخلطر، حتدثت ال�سحف االملانية ثاث مرات 
ارتكاب  حمششاوالت  يف  بهم  امل�ستبه  �سن  �سغر  عن  العام  هذا 

اعتداءات.
مفاجاأة  ال�سلطات  اثارت  االول/دي�سمر  كانون  منت�سف  ويف 
اىل  حتول  العمر  من  ال12  يف  املانيا-عراقيا  ان  باعانها 
التطرف "عن بعد"، حاول مرتني تفجري عبوة يدوية ال�سنع يف 

�سوق ميادية يف لودفيغ�سافن.
ال15  يف  املانية-مغربية  مراهقة  طعنت  �سباط/فراير  ويف 

�رطي يف العنق يف هانوفر.
ومنذ ال�سابع من اجلاري يحاكم ثاثة مراهقني ولدوا جميعا يف 
املانيا، الحراق معبد لل�سيخ ت�سبب يف �سقوط ثاثة جرحى يف 

هجوم ذات دوافع ا�سامية.
وروت والدة احدهم نارميان ياما لوكالة فران�ص بر�ص انها راأت 
اي  ال14  �سن  يف  والعنيف  اال�سامي  التطرف  اىل  مييل  ابنها 
قبل عامني من احلادثة، من خال متابعة خطابات دعاة على 

االنرتنت. وتزوج اي�سا من مراهقة حمجبة.
كانت  االخرى  اجلهة  عاجزين.  كنا  "كاهل  ا�سابيع  قبل  وقالت 

اقوى منا".
الاجئني  التاأثري على  وال�سلطات االملانية قلقة جدا ملحاوالت 
العاطلني عن العمل واملحرومني خ�سو�سا وان اكر من مليون 

مهاجر و�سلوا اىل املانيا يف 2015 و2016.
�سوري  احدهما  جلوء  طالبا  حتول  الر�سائل  تبادل  خال  ومن 
التنظيم  اعلن  اعتداءين  وارتكبا  التطرف  اىل  افغاين،  واالخششر 

م�سوؤوليته عنهما يف متوز/يوليو ما ادى اىل �سقوط جرحى.

برلين  - متابعة 

ي�شهد التيار املتطرف يف 
املانيا منذ عامني ازدهارا يف 
املانيا خ�شو�شا بني ال�شباب 

املهاجرين، �شبق و�شول مئات 
االآالف من الالجئني اىل هذا 

البلد، مما يثري قلق اجهزة 
اال�شتخبارات.

التيار »المتطرف« ينتشر بصورة »مخيفة« بين الشبان في المانيا


