دوليات
في الحادث رقم  23هذا العام

التحقيق مع تلميذ أطلق
النار على مدرس وتلميذة
في إنديانابوليس بأمريكا
تستعد السلطات يف والية إنديانا األمريكية
يوم السبت لتوجيه االتهام لتلميذ تقول إنه
أصاب مدرسا وتلميذة بالرصاص يف مدرسة
إع ��دادي ��ة وه ��و م��ا ت�ق��ول وس��ائ��ل اإلع �ل�ام إن��ه
احل ��ادث رق��م  23م��ن ه��ذا ال �ن��وع يف امل ��دارس
والكليات األمريكية هذا العام.
وألقت الشرطة القبض على التلميذ الذي
ك��ان مسلحا مبسدسني عندما أطلق النار
صباح يوم اجلمعة على مدرس للعلوم وطالبة
أخ��رى يف إح��دى ق��اع��ات ال��دراس��ة يف مدرسة
نوبلزفيل وست اإلعدادية يف ضاحية تبعد 42
كيلومرتا عن إنديانابوليس.
وقالت الشرطة إنها حتقق يف دوافع املهاجم
وك �ي��ف ح �ص��ل ع �ل��ى امل �س��دس�ين .ومل ت��دل
الشرطة بتفاصيل عن كيفية التغلب على
امل�ه��اج��م لكن ش�ه��ودا ق��ال��وا ل��وس��ائ��ل اإلع�لام
احمللية إن املدرس انتزع املسدسني من اجلاني
وطرحه على األرض على الرغم من إصابته.
وحتى وقت مبكر من صباح يوم السبت مل
تكن الشرطة قد كشفت عن اس��م التلميذ
املشتبه به أو وجهت له اتهاما.
وق ��ال ��ت ق �ن��اة (س � � � ��ي.إن.إن) ال�ت�ل�ف��زي��ون�ي��ة
األمريكية إن احلادث هو الثالث والعشرين يف
الواليات املتحدة منذ بداية  2018وإنه يأتي
بعد أسبوع واح��د من قيام طالب يف مدرسة
ثانوية يف سانتايف بوالية تكساس بقتل مثانية
من زمالئه ومدرسني اثنني بالرصاص.
وكان  17شخصا قد لقوا حتفهم يف إطالق
نار يف مدرسة ثانوية بوالية فلوريدا.
وأثارت احلوادث اجلدل يف الواليات املتحدة
ح ��ول ك�ي�ف�ي��ة احل �ف ��اظ ع �ل��ى أم� ��ان ق��اع��ات
الدراسة بالبالد .وق��ال الشرطي دوج كارتر
يف إنديانا للصحفيني هنا نرى األمر يتكرر...
أريد أن أحصل على إجابة .ومضى قائال إنه
يوم حزين آخر.
وقالت السلطات إن اجلاني املشتبه به يف
حادث يوم اجلمعة استأذن للخروج من قاعة
الدراسة ثم عاد ومعه مسدسان وأطلق النار
أثناء حصة العلوم .وألقت الشرطة القبض
على املسلح يف قاعة الدراسة.
وقالت الشرطة يف بيان إن امل��درس املصاب
ه��و جيسون سيمان ( 29ع��ام��ا) .ومل تذكر
الشرطة اس��م الطالبة وق��ال��ت إنها يف حالة
حرجة يف مستشفى يف انديانابوليس.
وق� ��ال� ��ت ك ��ري �س�ت�ي وال � � ��دة س �ي �م ��ان ع�ل��ى
ف�ي�س�ب��وك إن ��ه أص �ي��ب ب��ال��رص��اص يف بطنه
وفخذه وساعده وإن حالته طيبة بعد إجراء
جراحة له.
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بعد يوم واحد من انسحاب الرئيس االمريكي من قرار عقد القمة

ترامب يتراجع عن إلغاء قمته مع كيم ..وقمة ثانية بني زعيمي الكوريتني

حممد أبو اجلدايل -بعد يوم واحد
من انسحاب الرئيس االمريكي دونالد
ترامب املفاجئ واملثري للجدل من قرار
عقد قمة مع نظريه الكوري الشمالي
«ك �ي ��م ج ��ون ��غ اون» ت ��راج ��ع ت��رام��ب
ع��ن ق ��راره ه��ذا بعد أن ه ��ددت كوريا
الشمالية بإجهاض كل اجلهود اليت
بُذلت إلحالل السالم يف شبه اجلزيرة
الكورية السيما بعد تشبيه واشنطن
ملصري الزعيم الكوري مبصري الزعيم
اللييب املقتول معمر ال �ق��ذايف ،األم��ر
ال � ��ذي اغ �ض ��ب ب �ي��ون��غ ي ��ان ��غ ودع ��اه ��ا
للتفكري يف إل �غ��اء ال�ق�م��ة ال�ت��ارخي�ي��ة
املنتظرة.
ت ��راج ��ع ت ��رام ��ب ج� ��اء ك ��ال��ع ��ادة يف
تغريدة على تويرت يف ساعة متأخرة
م�س��اء اجلمعة ق��ائ�لا فيها ،إن القمة
ال �ت��ي س�ت�ج�م�ع��ه م ��ع زع �ي ��م ك��وري��االشمالية كيم ج��ون��غ أون -س ُتعقد
على األرجح يف موعدها ومكانها املقرر
يف سنغافورة.
وكتب ت��رام��ب أن «حم��ادث��ات بناءة
للغاية» جت��ري حاليا مع بيونغ يانغ
بشأن القمة.
وتابع الرئيس االمريكي بهذا الصدد:
جن� ��ري حم���ادث���ات ب� �ن ��اءة ل �ل �غ��اي��ة مع
ك��وري��ا الشمالية بشأن عقد اجتماع
القمة من جديد وال��ذي إذا ح��دث من
املرجح أن يبقى يف سنغافورة يف نفس
املوعد وهو  12يونيو/حزيران .وإذا كان
ضروريا سيمدد إىل ما بعد هذا املوعد.
ويف تصرحيات أدىل بها للصحفيني

ل��دى م�غ��ادرت��ه البيت األب�ي��ض إللقاء
كلمة افتتاحية باألكادميية البحرية
األمريكية يف أنابوليس بوالية ماريالند
اجل �م �ع��ة ،ق ��ال ت��رام��ب «حن ��ن ن�ت�ش��اور
معهم اآلن .وسنرى ما سيحدث.
وأض��اف ترامب موضحا :إن كوريا
ال�ش�م��ال�ي��ة «ت��رغ��ب ب �ش��دة» يف املضي
قدماً يف عقد االجتماع ،وإن الواليات
املتحدة ترغب يف القيام بذلك.

يشار اىل أن تراجع ترامب هذا جاء
بعد يوم واحد من ق��راره بإلغاء القمة
ب�ش�ك��ل م �ف��اج��ئ م ��ع ال��زع �ي��م ال �ك��وري
ال �ش �م��ال��ي ب �ع��د أن ات �ه��م ب �ي��ون��غ ي��ان��غ
بالعداء ألمريكا.
م� ��ن ج ��ان��ب ��ه ع��ق ��د رئ� �ي ��س ك ��وري ��ا
اجل�ن��وب�ي��ة م ��ون ج �ي ��ه-إن ي ��وم السبت
لقاء القمة الثاني مع الزعيم الكوري
ال �ش �م��ال��ي ك �ي��م ج��ون��غ أون .وص ��رح

وتوقع اتفاقا لبدء العالقات الدبلوماسية مع بوركينا فاسو

الصني تطلق حملة تحديث لجيشها بعد تدشني أول حاملة طائرات لها
كشفت صحيفة (تشاينا ديلي) الرمسية الصينية عن قيام
بكني بتطوير جيشها بعد أن دش�ن��ت أول حاملة ط��ائ��رات هلا
وقالت :إن طيارين مقاتلني نفذوا يوم السبت هبوطا ليليا على
أول حاملة ط��ائ��رات متلكها الصني وذل��ك يف أح��دث إش��ارة إىل
محلة بكني لتحديث قواتها املسلحة.
ونقلت الصحيفة الرمسية عن شريط مسجل نشرته البحرية
الصينية إن الطيارين الذين يقودون طائرات من طراز جيه15-
هبطوا ليال على حاملة الطائرات لياونينغ .وأضافت الصحيفة
أن اهل �ب��وط ك ��ان م �ن��اورة م�ع�ق��دة مثلت ”وث �ب��ة ك�ب�رى ص��وب
اكتساب قدرة قتالية كاملة“.
ولدى الصني خطط طموح لتحديث قواتها املسلحة بينما تعزز

وجودها يف حبر الصني اجلنوبي املتنازع عليه وحول تايوان اليت
تتمتع حبكم ذاتي وتعتربها الصني جزءا من أراضيها.
و»ل�ي��اون�ي�ن��غ» أول ح��ام�ل��ة ط��ائ��رات صينية ب ��دأ تشغيلها يف
سبتمرب/أيلول  ،2012يبلغ طوهلا  300مرت ومحولتها حنو 60
ألف طن ،وتستطيع أن تقل حنو  50طائرة مصممة لتكون على
منت احلاملة.
صنعت حاملة الطائرات الصينية يف االحتاد السوفياتي السابق
وبدأ تشغيلها يف سبتمرب/أيلول  ،2012وتشري بعض املصادر إىل أن
بكني اشرتت احلاملة عام  1998من أوكرانيا قبل اكتمال بنائها
وقامت هي بتجديدها.
وتعد تلك احلاملة األوىل للصني ،يف حني أعلنت وزارة الدفاع

مادورو يلتقي سناتورا جمهوريا بعد زيادة الضغوط االمريكية عليه

الرئيس الفنزويلي يلتقي السناتور اجلمهوري بوب كروكر

صورة وخبر

أف��اد بيان للحكومة الفنزويلية :إن الرئيس
نيكوالس مادورو التقى مع السناتور اجلمهوري
األمريكي بوب كروكر يوم اجلمعة وذلك بعد
أقل من أسبوع من إع��ادة انتخاب م��ادورو لفرتة
تستمر ست سنوات يف انتخابات مل تعرتف بها

املتحدث باسم للمكتب الرئاسي لكوريا
اجلنوبية يون يونغ تشان ،أن الرئيس
م��ون عقد اللقاء بني الساعة الثالثة
واخل��ام �س��ة ب�ع��د ظ�ه��ر ال�س�ب��ت يف دار
الوحدة يف اجلانب الشمالي من قرية
بامنوجنوم احلدودية.
وت ��اب ��ع ي � ��ون :إن ال��رئ �ي �س�ين ت �ب��ادال
وجهات النظر بصراحة حول كيفية
تنفيذ ب�ي��ان ب��امن��وجن��وم امل��وق��ع عليه

ب�ت��اري��خ  27أب��ري��ل وع�ق��د ل�ق��اء القمة
الكوري الشمالي األمريكي بنجاح.
وقال املتحدث باسم املكتب الرئاسي
ل �ك��وري��ا اجل �ن��وب �ي��ة ،أن ال��رئ �ي��س م��ون
سيعلن بنفسه عن نتيجة اللقاء وفقا
ملا اتفق عليه اجلانبان.
ويف وقت سابق من يوم اجلمعة ،قالت
ك��وري��ا الشمالية إن �ه��ا ال ت ��زال على
استعداد للتشاور مع الواليات املتحدة.
من جانبها ،رحبت كوريا اجلنوبية
حب��ذر بإعالن ترامب إحياء امل�ش��اورات
اليت تسبق القمة .وقال املتحدث باسم
الرئاسة كيم يوي غيوم «حنن سعداء
لعودة احلرارة إىل احملادثات بني كوريا
ال�ش�م��ال�ي��ة وال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة .حنن
نتابع الوضع عن كثب”.
وكانت سيئول اليت توسطت لعقد
املباحثات بني واشنطن وبيونغ يانغ قد
«أُخ��ذت على حني غرة» بإلغاء ترامب
املفاجئ للقمة.
وك� � ��ان ت� ��رام� ��ب ق� ��د أل� �غ ��ى ال �ق �م��ة
اخلميس فى خطاب أرسله لكيم قائال
إن��ه «م��ن غ�ير امل�لائ��م ،يف ه��ذا ال��وق��ت،
عقد ه��ذا االجتماع املخطط ل��ه منذ
فرتة طويلة.
وأص��در البيت األبيض الرسالة بعد
أن أعلنت ك��وري��ا الشمالية يف وقت
س��اب��ق اخل�م�ي��س أن �ه��ا دم���رت موقعها
الوحيد املعروف للتجارب النووية ،وهو
م��ا يعترب دل�ي�لا رم��زي��ا على التزامها
ب��ال�ت�خ�ل��ي ع ��ن ب��رن��اجم �ه��ا لألسلحة
النووية.

الواليات املتحدة.
وأدت االنتخابات إىل تدهور العالقات بشكل
أكرب بني البلدين .وردت الواليات املتحدة على
االنتخابات اليت وصفتها بأنها غري دميقراطية
بفرض عقوبات إضافية مم��ا دف��ع فنزويال إىل

طرد أكرب دبلوماسيني أمريكيني يف كراكاس.
وردت الواليات املتحدة خبطوة مماثلة.
وص� � � ّرح وزي � ��ر اإلع �ل��ام ال �ف �ن��زوي �ل��ي خ��ورخ��ي
رودرجي � �ي� ��ز ل�ل�ص�ح�ف�ي�ين ي� ��وم ال��س��ب ��ت :ك��ان
اجتماعا طيبا وإنها أنباء طيبة بالنسبة للشعب
ال �ف �ن��زوي �ل��ي .ومل ي��ذك��ر ت�ف��اص�ي��ل م ��ا ناقشه
املسؤولون.
وأظهرت مشاهد يف التلفزيون الرمسي مادورو
وكروكر الذي يرأس جلنة العالقات اخلارجية
مبجلس الشيوخ األمريكي يتصافحان يف قصر
مريافلوريس الرئاسي على الرغم من أنهما مل
يدليا بتصرحيات لوسائل اإلعالم.
وأجرى نواب أمريكيون حمادثات من قبل مع
مسؤولني فنزويليني بشأن اإلف ��راج ع��ن املبشر
األمريكي جوش هولت املسجون يف فنزويال منذ
 2016بشأن اتهامات تتعلق باألسلحة .ويقول
مسؤولون أمريكيون إن فنزويال تستغل هولت
كورقة مساومة يف حمادثات العقوبات.
ويواجه االقتصاد الفنزويلي خامس عام من
االن �ك �م��اش ك�م��ا أدى ارت �ف��اع م�ع��دل التضخم
ون �ق��ص امل � ��واد ال �غ��ذائ �ي��ة واألدوي� � ��ة إىل ه�ج��رة
مجاعية .وفرضت ال��والي��ات املتحدة يف األشهر
األخرية عقوبات على أشخاص هلم صلة مبادورو
بعد أن اتهمتهم بالفساد.

يف دي�س�م�بر/ك��ان��ون األول  2016أن بكني تصنع ث��ان��ي حاملة
ط��ائ��رات ،دون أن توضح تاريخ تدشينها .وج��اء يف تقرير ل��وزارة
الدفاع األمريكية (بنتاغون) صدر عام  ،2016أن باستطاعة بكني
صنع حامالت طائرات كثرية على مدى  15عاما قادمة .مع العلم
أن برنامج حامالت الطائرات سر من أسرار الدولة يف الصني.
يف سياق آخر وقعت الصني وبوركينا فاسو يوم السبت اتفاقا
لبدء عالقات دبلوماسية بينهما بعدما قطع البلد الواقع يف غرب
أفريقيا العالقات مع تايوان اليت تتمتع باحلكم الذاتي.
ووق��ع االتفاق وزي��ر اخلارجية الصيين وعضو جملس الدولة
وانغ يي ومسؤول كبري من بوركينا فاسو يف دار ضيافة حكومي
بالعاصمة الصينية بكني وحبضور الصحفيني.

رئيس بنما السابق يح ّمل أمريكا مسؤولية تسليمه لبالده

محل رئيس بنما السابق ريكاردو مارتينيلي،
ّ
وكتب مارتينيلي يف رسالة بتاريخ  14مايو
أي��ار ونشرها متحدث بامسه يوم السبت :بعد
س�ن��وات م��ن الصداقة م��ع ه��ذا البلد مل أكن
أتوقع الزج بي يف سجن أمريكي.
مارتينيلي سجن العام املاضي يف الواليات
امل�ت�ح��دة ب�ع��د أن طلبت بنما تسلمه بتهمة
استغالله املال العامل للتجسس على أكثر من
 150من منافسيه السياسيني خالل فرتة حكمه
من عام  2009حتى عام .2014
وأج � ��ازت حم�ك�م��ة أم��ري�ك�ي��ة تسليمه ال�ع��ام
املاضي وأكد مارتينيلي الشهر املاضي براءته.
وقال مارتينيلي يف الرسالة املؤلفة من أربع

صفحات إن الرئيس البنمي خ��وان كارلوس
فاريال وهو حليف سابق كان يسعى لالنتقام
السياسي وإنه توقع أن توفر الواليات املتحدة
محاية له من حكومة فاريال.
وأضاف أيضا أنه فهم أن مسؤولني أمريكيني
كبارا وافقوا على السماح له باالستقرار يف
الواليات املتحدة بال خوف.
ومل يتسن ل��روي�ترز ال�ت��أك��د م��ن ادع� ��اءات
م��ارت �ي �ن �ي �ل��ي.وق��ال يف ال��رس��ال��ة ال�ت�ي وجهها
حلكومة وش�ع��ب ال��والي��ات امل�ت�ح��دة إن��ه كان
لدي انطباع بإمكان االعتماد على الوعود اليت
يقدمها مثل ه ��ؤالء امل�س��ؤول��ون احلكوميون.
كنت خمطئا.

السالح الروسي في كالينينغراد يؤرق قوات أمريكا والناتو شرقي أوروبا
ك�ش�ف��ت جم �ل��ة «»National Interest
األم��ري�ك�ي��ة ي ��وم ال�س�ب��ت ،أن األس�ل�ح��ة ال��روس�ي��ة
امل��وج��ودة يف كالينيغراد يف أقصى غ��رب روسيا
واملطلة على حبر البلطيق تكبح إىل أقصى ح ّد
قدرة القوات األمريكية واألوروبية.
ووفق اجمللة ،فإن أكرب تهديد تشكله املنظومات
الصاروخية «إسكندر إم» ال�تي تستطيع توجيه
ض��رب��ات دقيقة للمواقع العسكرية البحرية يف

بولندا وب�ل��دان ح��وض البلطيق ،ويفتقر الناتو
ح��ال�ي��ا ل �ل �ق��درة ع�ل��ى م��واج�ه�ت�ه��ا .وع �ل�اوة على
الصواريخ املرابطة على األرض ،تستطيع روسيا
اس�ت�خ��دام ال �ق��وات اجل��وي��ة الفضائية املسلحة
ب��ال�ص��واري��خ اجملنحة « »X-55و «،»X-101
والقادرة على ضرب أي هدف يف بولندا.
وتابعت اجمل�ل��ة أن قسما مهما م��ن األس�ط��ول
البحري الروسي يتمركز يف كالينينغراد مبا
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الكاميرون تدين ناشطني ناطقني
باإلنجليزية بالتمرد واإلرهاب
قضت حمكمة يف ال�ك��ام�يرون ي��وم السبت
بالسجن ل�ف�ترات ت�ت�راوح ب�ين عشر سنوات
و 15سنة على سبعة ناشطني م��ن األقلية
الناطقة باإلجنليزية يف البالد بعد إدانتهم
بالتمرد وارتكاب أعمال إرهابية حسبما قال
أحد احملامني.
واعتقلت السلطات مانتشو بيبكسي مقدم
ال�برام��ج اإلذاع��ي ��ة يف منطقة ن ��ورث وس��ت
الناطقة باإلجنليزية وعشرات من الناشطني
العام املاضي يف إطار محلة حلكومة الرئيس
بول بيا اليت أغلبها من الناطقني بالفرنسية
ع�ل��ى ح��رك��ة انفصالية ول �ي��دة للناطقني
باإلجنليزية.
وق� ��ال ك �ل ��ودي آس �ي�را حم��ام��ي بيبكسي
إن��ه متت تربئة أح��د الناشطني ولكنه قال:
إن إدان�ت�ه��م ل��ن ت��ؤدي إال إىل تفاقم ..أزم��ة
الناطقني باإلجنليزية.
وحتولت حركة احتجاج سلمي بدأها يف
 2016مدرسون وحمامون ضد ما يصفونه
بتهميش األقلية الناطقة باإلجنليزية إىل
ص ��دام مسلح ال �ع��ام امل��اض��ي ع�ق��ب مح�لات
عنيفة شنتها القوات احلكومية.
وس��اع��د ه��ذا القمع على تأجيج التأييد
حل��رك��ات انفصالية راديكالية وم��ن بينها
مج��اع��ات مسلحة ت �ه��دف إىل إن �ش��اء دول��ة
م�س�ت�ق�ل��ة ق�ت�ل��ت أك �ث��ر م ��ن  20م ��ن أف���راد
اجليش والشرطة.
وت ��زع ��زع ه ��ذه االض� �ط ��راب ��ات ال �ك��ام�يرون
املنتجة للنفط ق�ب��ل أش�ه��ر م��ن انتخابات
يسعى فيها بيا إىل متديد حكمه املستمر
منذ  35عاما.

بعد فوز املعارضة ..بربادوس
تنتخب أول امرأة رئيسة للحكومة
ان �ت �خ �ب��ت ج ��زي ��رة ب� ��رب� ��ادوس أول ام� ��رأة
رئيسة للحكومة يوم السبت بعد أن أحلقت
امل �ع��ارض��ة ه��زمي��ة س��اح �ق��ة حب ��زب ال�ع�م��ال
الدميقراطي احلاكم وحصوهلا على كل
املقاعد يف برملان تلك اجلزيرة الواقعة يف
الكارييب حسبما أظهرت نتائج االنتخابات
يوم اجلمعة.
ويعيد فوز ميا موتلي يف االنتخابات اليت
ج��رت ي��وم اخلميس ح��زب ع�م��ال ب��رب��ادوس
إىل السلطة يف تلك اجل��زي��رة ال�تي يبلغ
عدد سكانها  285ألف نسمة ألول مرة منذ
عشر سنوات .وقالت اللجنة االنتخابية إن
حزب عمال بربادوس فاز بكل مقاعد الربملان
ال �ث�لاث�ين حم �ق �ق��ا أول اك �ت �س��اح ك��ام��ل
يف ت ��اري ��خ ال�ب�رمل ��ان .وك� ��ان ح ��زب ال�ع�م��ال
ال ��دمي �ق ��راط ��ي حي �ظ��ى م ��ن ق �ب��ل ب��أغ�ل�ب�ي��ة
بسيطة بفارق  16مقعدا.
وقالت موتلي ( 52عاما) ألنصارها خارج
مقر حزبها يف بريدجتاون يوم اجلمعة :إن
هذا االنتصار هو انتصار لشعب بربادوس.
ووص�ف��ت النتيجة بأنها تصويت م��ن أجل
شكل من القيادة أمشل وأكثر شفافية.
وت �ع�ني ه ��ذه ال�ن�ت�ي�ج��ة أن ي�ص�ب��ح ب��رمل��ان
بربادوس بال معارضة رمسية على الرغم من
حقيقة أن ع��ددا غري مسبوق من املرشحني
بلغ  135شخصا تنافسوا م��ن خ�لال تسعة
أح��زاب .وهنأ رئيس ال��وزراء املنتهية واليته
فرونديل ستيوارت ال��ذي شغل هذا املنصب
م�ن��ذ ع ��ام  2010م��وت�ل��ي م�ع�ترف��ا ب ��أن ح��زب
العمال الدميقراطي تكبد هزمية ساحقة.
يف ذل��ك سفن جم�ه��زة مبنظومات «كاليرب»
ال �ص��اروخ �ي��ة ال�ت�ي ج ��رت جت��رب�ت�ه��ا يف حم��ارب��ة
اإلره� ��اب ب �س��وري��ا ،وه ��ذه ال�س�ف��ن م��ع غواصتني
م��ن م�ش��روع « »877تزيد ق��وة الضربة الروسية
الوقائية.
وتعدد اجمللة قطعا حبرية أخرى ستكون على
أه�ب��ة االس �ت �ع��داد يف ح��ال امل��واج �ه��ة ،لتصل إىل
نتيجة ب��أن��ه ال إمكانية ل��دى دول حلف الناتو
اجمل��اورة ملقاطعة كالينينغراد الروسية ملواجهة
القوات الروسية ،ويف حال نشوب حرب فإن كفة
موسكو هي الراجحة.

احتجاجات على تفاوض األرجنتني مع النقد الدولي

سائقو الشاحنات في البرازيل يواصلون إغالق الطرق

مقتل وإصابة  8من طالبان بهجمات شمال أفغانستان

الجيش الهندي يعلن مقتل  4مسلحني في كشمير

نظم آالف األرجنتينني احتجاجا يومي اجلمعة والسبت على حماولة احلكومة
احلصول على خط ائتماني من صندوق النقد الدولي الذي ينحون بالالئمة
عليه يف صعوبات واجهتها البالد خالل أزم��ة مالية سابقة .وشاركت أحزاب
معارضة ونقابات ومنظمات حلقوق اإلنسان وفنانون يف املسرية اليت جرت قرب
املسلة الرمزية يف بوينس أيرس حتت شعار البالد يف خطر .وهذا أكرب احتجاج
ضمن سلسلة من عدة احتجاجات ُنظمت منذ إعالن الرئيس ماوريسيو ماكري
يف الثامن من مايو أيار إنه بدأ حمادثات متويل مع صندوق النقد الدولي.

واصل سائقو الشاحنات يف الربازيل احتجاجهم الذي أدى إىل إصابة قطاعات
رئيسية يف أكرب اقتصاديات أمريكا الشمالية بالشلل وإىل وضع السائقني
يف مواجهة مع الرئيس ال�برازي��ل ميشيل تامر ال��ذي أج��از استخدام القوة
العسكرية لفتح الطرق الرئيسية .وسيدخل االحتجاج يومه السادس يوم
السبت .وأصدرت ساو باولو أكرب مدن ومركز اقتصادي يف أمريكا اجلنوبية
حالة الطوارئ مثلما فعلت ريو دي جانريو .ونفد الوقود من حمطات البنزين
واملطارات يف شتى أحناء الربازيل كما خلت املتاجر العمالقة من السلع.

سقط  5مسلحني على األق��ل قتلى وأصيب  3آخ��رون يف عمليات عسكرية
للجيش االفغاني يوم السبت استهدفت مسلحي حركة «طالبان» يف إقليم
قندوز بشمال أفغانستان .ونقلت وكالة أنباء «خاما برس» األفغانية ،عن
مصدر يف فيلق شاهني  209التابع للجيش األف�غ��ان��ي ،قوله إن��ه مت تنفيذ
العمليات الليلة املاضية ،مشريا إىل مقتل  5مسلحني على األقل وإصابة 3
آخرين .ويعد إقليم قندوز من األقاليم املضطربة يف مشال أفغانستان ،حيث
تنشط هناك عناصر حركة طالبان يف عدة مقاطعات.

أعلن اجليش اهل�ن��دي ،مقتل أرب�ع��ة مسلحني مشتبه بهم ،خ�لال معركة
باألسلحة النارية مع القوات احلكومية بعد عبورهم إىل الشطر اهلندي من
إقليم كشمري املتنازع عليه قادمني من الشطر الباكستاني .ونقلت شبكة
(إي��ه بي سي) نيوز اإلخبارية األمريكية عن املتحدث باسم اجليش اهلندى
الكولونيل راجيش كاليا يوم السبت ،قوله «إن القتال بدأ يف وقت مبكر من
السبت عندما اعرتض اجلنود اهلنود متمردين مدججني باألسلحة على طول
احلدود اليت تقسم إقليم كشمري إىل شطرين بني اهلند وباكستان».

