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واعتقال  343شخصا قبيل بدء االحتجاجات الجديدة

كيم لن يزور سيئول ألسباب لوجستية

فرنسا تتأهب ملوجة جديدة من احتجاجات «السترات الصفراء»

y

المحتجون يطرحون مطالب جديدة والشرطة

تفرقهم بالغاز

نش��رت فرنس��ا يوم الس��بت آالف قوات األمن للتأهب لتجدد أعمال
شغب متظاهري السرتات الصفراء يف العاصمة باريس ومدن أخرى
يف مواجهة بشأن ارتفاع تكاليف املعيشة لألسبوع الرابع.
ومت إغ�لاق ب��رج إيف��ل واملع��امل الس��ياحية األخ��رى واملتاج��ر لتجنب
أعمال النهب ومتت إزالة مقاعد الشوارع لتجنب استخدام القضبان
املعدنيةكمقذوفات.
ونشرت السلطات حنو  89ألف شرطي يف خمتلف أحناء البالد.
وم��ن ب�ين ه��ؤالء ،انتش��ر حوال��ي مثاني��ة آالف يف باري��س لتجن��ب
تك��رار أح��داث الفوض��ى ال�تي وقع��ت ي��وم الس��بت املاض��ي عندم��ا ق��ام
مث�يرو الش��غب بإض��رام الن��ار يف الس��يارات ونه��ب احمل�لات التجاري��ة

يف ش��ارع الش��انزليزيه الش��هري وتش��ويه ق��وس النص��ر برس��م جرافي�تي
يس��تهدف الرئي��س إميانوي��ل ماك��رون.
واندلع��ت االحتجاج��ات يف نوفم�بر تش��رين الثان��ي بس��بب الضغ��ط
عل��ى ميزاني��ات األس��ر بضرائ��ب الوقود.
ومنذ ذلك احلني حتولت املظاهرات إىل مترد واس��ع ش��ابه العنف
يف بع��ض األحي��ان .وال يوج��د زعي��م رمس��ي حلرك��ة االحتج��اج مم��ا
جيع��ل من الصع��ب التعامل معها.
وتق��ول الس��لطات إن االحتجاج��ات اختطفته��ا عناص��ر مييني��ة
متطرف��ة وعناص��ر فوضوي��ة تص��ر عل��ى العن��ف وتث�ير االضطراب��ات
االجتماعي��ة يف حت��د مباش��ر ملاك��رون وق��وات األم��ن.
وم��ع ذل��ك ،اضط��ر ماك��رون ( 40عام��ا) للقي��ام ب��أول تن��ازل كبري
يف رئاس��ته بالتخل��ي ع��ن ضريب��ة الوق��ود .وتراجعت ش��عبية ماكرون
يف اس��تطالعات الرأي.
ورغ��م ه��ذا التن��ازل ،تواص��ل حرك��ة الس�ترات الصف��راء املطالب��ة

بتن��ازالت أكث��ر م��ن احلكوم��ة مب��ا يف ذل��ك خف��ض الضرائ��ب وزيادة
الروات��ب وخف��ض تكالي��ف الطاق��ة وحت��ى اس��تقالة ماك��رون.
ومل يتح��دث ماك��رون عالني��ة من��ذ أن أدان اضطرابات يوم الس��بت
املاض��ي أثن��اء قم��ة جمموع��ة العش��رين يف األرجنتني لكن مكتبه قال
إنه س��يلقي كلمة لألمة يف مطلع األس��بوع.
وهذه أكرب أزمة تواجه ماكرون منذ انتخابه قبل  18ش��هرا وقد
وترك لرئيس الوزراء إدوار فيليب التعامل مع االضطرابات وتقديم
تنازالت.
لكن��ه يتع��رض لضغ��وط للتح��دث بينم��ا حت��اول إدارت��ه اس��تعادة
زمام املبادرة بعد ثالثة أسابيع من االضطرابات األسوأ يف فرنسا منذ
أعم��ال الش��غب الطالبي��ة ع��ام .1968
وطالب أصحاب «الس�ترات الصفراء» باس��تقالة الرئيس إميانويل
ماك��رون ،ورف��ع بعضه��م الفت��ات تدع��و إىل خروج فرنس��ا من االحتاد
األوروبي.
وج��اء اإلع�لان ع��ن ه��ذه املطال��ب ،خالل موج��ة احتجاجات جديدة
انطلق��ت الي��وم يف أحن��اء فرنس��ا واس��تخدمت فيه��ا الش��رطة الغ��از
املس��يل للدم��وع لتفري��ق املتظاهري��ن.
وأوقف��ت الش��رطة صب��اح الس��بت  343ش��خصا قبي��ل ب��دء
االحتجاجات اجلديدة ونشرت حنو  89ألف عنصر يف خمتلف أحناء
البالد ،كما أغلقت السلطات برج إيفل واملعامل السياحية واملتاجر
يف باري��س لتجن��ب أعم��ال النه��ب ،وأزال��ت مقاع��د الش��وارع لتجن��ب
اس��تخدام القضب��ان املعدني��ة.
وانتش��ر حوال��ي  8آالف ش��رطي يف باري��س لتجن��ب تك��رار أح��داث
الفوض��ى ال�تي وقع��ت الس��بت املاض��ي ،عندم��ا أض��رم احملتج��ون الن��ار
يف الس��يارات ونهبوا احملالت التجارية يف ش��ارع الش��انزليزيه وش��وهوا
ق��وس النص��ر برس��م غرافي�تي يس��تهدف الرئيس إميانوي��ل ماكرون.
واندلع��ت االحتجاج��ات يف نوفم�بر بس��بب ضرائ��ب الوق��ود ال�تي
أثقلت كاهل الفرنسيني وحتولت املظاهرات إىل مترد واسع يتخلله
العن��ف يف بع��ض األحي��ان ،فيم��ا ال يوج��د زعي��م رمس��ي حلرك��ة
االحتج��اج مم��ا جيع��ل م��ن الصع��ب عل��ى الس��لطات التعام��ل معه��ا.
وتق��ول باري��س أن االحتجاج��ات اختطفته��ا عناص��ر ميينية متطرفة
وأخرى أنارشية تصر على العنف وتثري االضطرابات االجتماعية يف
حت��د مباش��ر ملاك��رون وق��وات األم��ن ،رغ��م تراج��ع احلكومة ع��ن زيادة
أس��عار الوقود.
وه��ذه أك�بر أزم��ة تواج��ه الرئي��س الفرنس��ي من��ذ انتخاب��ه قب��ل 18
ش��هرا ،إذ يتعرض للضغوط فيما حتاول إدارته اس��تعادة زمام املبادرة
بع��د ثالث��ة أس��ابيع م��ن االضطراب��ات األس��وأ يف فرنس��ا من��ذ الث��ورة
الطالبي��ة ع��ام .1968

ترامب :تيلرسون «شديد الغباء ..بالغ الكسل»

القوات االمريكية تحتجز مهاجرين أطفال على الحدود مع املكسيك
y

ترامب وجه محاميه لدفع رشوة

ويسرد تفاصيل االتصاالت الروسية

بطريق��ة وحش��ية ،احتج��زت الق��وات األمريكي��ة
ع��ددا م��ن األطف��ال املهاجري��ن عل��ى احل��دود ب�ين
الوالي��ات املتح��دة األمريكي��ة واملكس��يك ،وف��ق
ص��ور نش��رتها وكال��ة األنب��اء روي�ترز ي��وم الس��بت.
وأظه��رت الص��ور ق��وات احل��دود األمريكي��ة
املنتش��رة عل��ى اجل��دار الفاص��ل ب�ين أمري��كا
واملكس��يك ،للتص��دي للمهاجري��ن الراغب�ين يف
دخ��ول األراض��ى األمريكي��ة والقادمني من أمريكا
الوس��طى ،وه��م يقوم��ون باحتج��از ام��رأة مهاج��رة
وع��ددا م��ن األطف��ال.
كم��ا أوضح��ت الص��ور أن م��ا ال يق��ل ع��ن عش��رة
مهاجري��ن م��ن أمري��كا الوس��طى يظه��رون وه��م
يقفزون فوق السياج احلدودي يف مدينة تيخوانا
املكس��يكية بينم��ا كان أف��راد دوري��ة حدودي��ة
يتابعونه��م عن بعد.
وعرب املهاجرون بشكل غري قانوني إىل الواليات
املتح��دة بينم��ا كان��ت ت��دوي أص��وات صاف��رات
اإلن��ذار وحت��وم طائ��رة هليكوب�تر يف الس��ماء.
ووص��ل م��ا ال يق��ل ع��ن س��تة آالف مهاج��ر إىل
مدينة تيخوانا احلدودية الواقعة مباشرة جنوبي
مدين��ة س��ان دييج��و األمريكي��ة.
يف س��ياق آخ��ر وص��ف الرئي��س األمريك��ي دونالد
ترام��ب وزي��ر خارجيت��ه الس��ابق ريك��س تيلرس��ون
بأن��ه ش��ديد الغب��اء ..بال��غ الكس��ل ،وذل��ك بع��د

ي��وم واح��د م��ن قول الدبلوماس��ي الس��ابق إنه حذر
الرئي��س م��ن فع��ل أش��ياء رمب��ا تنته��ك القان��ون.
وكت��ب ترام��ب عل��ى توي�تر ي��وم اجلمع��ة ي��ؤدي
مايك بومبيو عمله على خري وجه .أنا فخور به
جدا .أما سلفه ريكس تيلرسون ،فلم يكن حيظى
بالق��درة الذهني��ة املطلوب��ة .كان ش��ديد الغب��اء
ومل ميكن�ني التخل��ص من��ه بالس��رعة الكافي��ة،
وكان بال��غ الكس��ل .اآلن الظ��روف خمتلف��ة
متام��ا ،روح رائع��ة يف ال��وزارة!.
كان ترام��ب ق��د أعل��ن إقال��ة تيلرس��ون يف
م��ارس آذار يف تغري��دة عل��ى توي�تر بع��د سلس��لة
خالف��ات علني��ة بينهم��ا بش��أن السياس��ات املتعلقة
بكوريا الش��مالية وروس��يا وإيران .وإىل جانب هذه
اخلالف��ات ،كان��ت عالقتهم��ا متده��ورة بس��بب
تقاري��ر ذك��رت أن تيلرس��ون وص��ف ترام��ب يف
أحادي��ث خاص��ة بأن��ه أمح��ق.
ووص��ف تيلرس��ون يف مقابل��ة أجراه��ا مق��دم
الربام��ج السياس��ية ب��وب ش��يفر بربنام��ج عل��ى
ش��بكة (س��ي.بي.إس ني��وز) ي��وم اخلمي��س الرئي��س
األمريك��ي بأن��ه غ�ير منضب��ط بش��دة ،ال يه��وى
الق��راءة وال يطل��ع عل��ى تقاري��ر اإلحاط��ة ...وال
حي��ب اخل��وض يف تفاصي��ل أم��ور كث�يرة.
وس��ئل تيلرس��ون عن س��بب توتر عالقته برتامب
فقال إن ذلك رمبا يرجع إىل أنه كان خيربه بأن
هن��اك أش��ياء معين��ة ال ميكن��ه فعله��ا ألنه��ا غ�ير
قانوني��ة أو من ش��أنها انته��اك معاهدات أمريكية.
وق��ال :كان لزام��ا عل� َّ�ي أن أق��ول ل��ه :حس��نا
سيدي الرئيس ،أدرك أنك تود أن تفعل هذا لكن

لي��س بوس��عك أن تفعل��ه عل��ى ه��ذا النح��و ،فه��ذا
ينته��ك القان��ون وينته��ك املعاه��دة ...وكم��ا
تعلم��ون ،كان يتملك��ه إحب��اط ش��ديد.
وش��غل تيلرس��ون منص��ب وزي��ر اخلارجي��ة يف
الف�ترة م��ن األول م��ن فرباي��ر ش��باط  2017حت��ى
 31م��ارس آذار  .2018م��ن جه��ة أخ��رى قال االدعاء
األمريكي إن الرئيس دونالد ترامب وجه حماميه
الش��خصي لدف��ع رش��وة المرأت�ين قبي��ل انتخاب��ات
 ،2016كم��ا س��رد بالتفصي��ل معلوم��ات مل تك��ن
معروف��ة م��ن قب��ل ع��ن حماول��ة مواط��ن روس��ي
املس��اعدة يف محل��ة ترام��ب .ج��اء ذلك يف معرض
املس��وغات ال�تي قدمه��ا ممثل��و االدع��اء االحت��ادي

يف نيوي��ورك وممثل��و االدع��اء الذي��ن يعمل��ون م��ع
احملق��ق اخل��اص روب��رت مول��ر لتوضي��ح أس��باب
مطالبته��م بس��جن حمام��ي ترام��ب الش��خصي
السابق مايكل كوهني ومدير محلته االنتخابية
الس��ابق ب��ول ماناف��ورت ،حس��بما أظه��رت س��جالت
قضائي��ة ي��وم اجلمع��ة.
وق��ال خ�براء قانوني��ون إن الس��جالت تكث��ف
الضغوط على ترامب إذ تسهم يف تأكيد اعتقاد
االدع��اء مبش��اركته يف خمالف��ات متويلي��ة خالل
محلت��ه االنتخابي��ة وتنض��م إىل قائم��ة متزاي��دة
م��ن االتص��االت ب�ين العامل�ين يف احلملة والروس
عام��ي  2015و.2016
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واشنطن تفشل بإدانة بيونغ يانغ
في مجلس األمن
أك��دت مص��ادر دبلوماس��ية ،أن الوالي��ات املتح��دة مل تع��د تس��عى لعق��د االجتم��اع اخلام��س
الس��نوي جملل��س األم��ن الدول��ي لبح��ث انته��اكات حق��وق اإلنس��ان يف كوري��ا الش��مالية.
وأش��ارت املص��ادر ،إىل أن س��بب تراج��ع واش��نطن م��ردّه ع��دم حصوهل��ا عل��ى دع��م كاف خلطوته��ا،
ألن عق��د اجتم��اع م��ن ه��ذا الن��وع ،يتطل��ب موافق��ة  9دول عل��ى األق��ل من ال�ـ 15األعضاء يف جملس
األمن.
ّ
وذك��رت املص��ادر ،ب��أن الص�ين فش��لت عل��ى م��دى الس��نوات األرب��ع املاضي��ة يف من��ع عق��د مث��ل هذه
االجتماع��ات ،ولك��ن ه��ذه امل��رة ن��ال االق�تراح األمريك��ي لعق��د االجتم��اع موافق��ة  8دول فق��ط م��ن
أعض��اء اجملل��س.
ويف رسالة بعثتها إىل جملس األمن الدولي ،اتهمت كوريا الشمالية األسبوع املاضي الواليات
املتح��دة« ،بلجوئه��ا لالس��تفزازات يف س��عيها لعق��د االجتم��اع املذك��ور ،رغ��م جه��ود الزعي��م كي��م
جونغ أون والرئيس األمريكي دونالد ترامب لنزع الس�لاح النووي يف ش��به اجلزيرة الكورية».
وترفض بيونغ يانغ ،االتهامات بانتهاك حقوق اإلنسان ،وتؤكد أن تردي األوضاع اإلنسانية يف
البالد ،يعود للعقوبات املفروضة عليها منذ  2006بسبب براجمها الصاروخية والنووية.
أك��د املوق��ع الرمس��ي للبي��ت األزرق املق��ر الرئاس��ي يف س��يئول ،أن زي��ارة الزعي��م الك��وري الش��مالي
كيم جونغ أون لكوريا اجلنوبية ،لن تتم بني  13و 15من هذا الشهر ألسباب لوجستية.
وأض��اف أن الزي��ارة مس��تحيلة خ�لال الف�ترة املذك��ورة ألنه��ا س��تتزامن م��ع الذك��رى ال�ـ 17لوف��اة
وال��د الزعي��م الش��مالي ،ناهي��ك ع��ن تزامنه��ا كذل��ك م��ع االحتف��ال بعي��د امليالد.
وذك��رت وزارة الوح��دة الكوري��ة اجلنوبي��ة أن الزي��ارة احملتمل��ة لكي��م مل يت��م حبثه��ا أثناء اجتماع
كبار مس��ؤولي مكتب االتصال املش�ترك بني الش��مال واجلنوب.
وتؤك��د التكهن��ات اإلعالمي��ة أن كي��م س��يقوم بزي��ارة تس��تغرق  3أي��ام لس��يئول األس��بوع الق��ادم،
وأن املس��ؤولني الكوريني اجلنوبيني منش��غلون بالتحضري بش��كل س��ري الس��تقباله وضمان محايته
وأمن��ه طيل��ة فرتة إقامته.

وزيرة بريطانية :اتفاق ماي
للبريكست أفضل اختيار
قال��ت وزي��رة العم��ل واملعاش��ات الربيطاني��ة أم�بر
راد إن اتفاق رئيسة الوزراء ترييزا ماي للخروج من
االحت��اد األوروب��ي ه��و االختي��ار األفض��ل واخلط��ة
الوحي��دة املتاح��ة لالنس��حاب م��ن التكت��ل رغ��م
اعرتافه��ا بأن��ه ق��د تك��ون هن��اك حاج��ة إىل خط��ة
بديل��ة .ويب��دو أن أعض��اء الربمل��ان يتجه��ون إىل
رف��ض اتف��اق م��اي ي��وم الثالث��اء وه��و أم��ر يه��دد بأن
يدخل خامس أكرب اقتصادات العامل يف غموض

أك�بر كم��ا ي�ترك الب��اب مفتوح��ا أم��ام ع��دد م��ن
النتائ��ج املمكن��ة م��ن بينه��ا خ��روج غ�ير منظ��م م��ن
االحت��اد األوروب��ي.
وقال��ت راد لرادي��و هيئ��ة اإلذاع��ة الربيطاني��ة
(بي.بي.س��ي) ي��وم الس��بت أفض��ل اتف��اق لدين��ا ه��و
االتف��اق ال��ذي قدمت��ه رئيس��ة ال��وزراء .وأضاف��ت
هن��اك خط��ة واح��دة فق��ط.
وقال��ت م��اي إن م��ن الض��روري أن يؤي��د أعض��اء
الربمل��ان اتفاقه��ا لالنس��حاب وإن البدي��ل ه��و إم��ا
أن يواجه��وا خروج��ا مؤمل��ا م��ن االحت��اد األوروب��ي
دون اتف��اق أو إمكاني��ة أال يك��ون هن��اك خ��روج عل��ى
اإلط�لاق لك��ن راد قال��ت إن م��ن املمك��ن أن تك��ون
هن��اك حاج��ة خلط��ة بديل��ة.

رئيس البرملان الروسي يدعو لوضع قائمة موحدة للتنظيمات اإلرهابية
دعا رئيس جملس الدوما الروس��ي فياتشيس�لاف فولودين لبلورة موقف مش�ترك جتاه اإلرهاب ووضع
قائمة موحدة للتنظيمات اإلرهابية يف العامل ،متهما واشنطن بعرقلة اجلهود املبذولة يف هذا اجملال.
وق��ال فولودي��ن خ�لال مؤمت��ر مج��ع يف طه��ران رؤس��اء برملان��ات أفغانس��تان والص�ين وإي��ران وباكس��تان
وروسيا وتركيا« :جيب أن يكون لدينا فهم مشرتك ملاهية اإلرهاب ،وجيب أن تكون هناك قائمة موحدة
للمنظمات اإلرهابية ،وال جيوز الس��ماح باالزدواجية يف تأويل أنش��طتها».
وأض��اف« :جي��ب ب��ذل كل م��ا يف وس��عنا لتجفي��ف مص��ادر متوي��ل اإلره��اب ،ال��ذي كث�يرا م��ا يتغ��ذى
بتج��ارة املخ��درات واجلرمي��ة الدولي��ة».
واعت�بر رئي��س الربمل��ان الروس��ي أن الوالي��ات املتح��دة بطموحاته��ا اجليوسياس��ية تعرق��ل اجله��ود
املش�تركة يف هذا اجملال ،وتواصل اس��تخدام اإلرهابيني «أداة للضغط والتدخل املباش��ر يف ش��ؤون الدول
ذات السيادة» .واتهم فولودين األمريكيني بأنهم حياولون تربير تصرفاتهم عرب الرتويج ملا يسمى مبفهوم
«مكافح��ة التط��رف العني��ف وف��رض معاي�ير حمارب��ة التط��رف وإدخاهل��ا يف تربية مكون��ات اجملتمع املدني
عل��ى أي��دي خ�براء دولي�ين مس��تقلني التفاف��ا عل��ى الس��لطات الش��رعية يف ه��ذا البل��د أو ذاك.

البرملان الياباني ينهي الجدل
حول العمالة األجنبية
تبن��ى االئت�لاف احلاك��م يف الياب��ان بقي��ادة
رئي��س ال��وزراء ش��ينزو آب��ي ي��وم الس��بت تش��ريعا
أث��ار اجل��دل يف الياب��ان ،يس��مح بإدخ��ال املزي��د
م��ن العم��ال األجان��ب لتعوي��ض النق��ص املزم��ن يف
العمال��ة.
ومبوج��ب القان��ون اجلدي��د ختط��ط احلكوم��ة
الستقدام زهاء  345ألف عامل أجنيب يف جماالت
البن��اء واخلدم��ات الغذائي��ة والتمري��ض وقطاعات
أخ��رى عل��ى م��دى مخ��س س��نوات.
وقال آبي يف كلمة أمام أعضاء الربملان« :نأمل
البدء بتنفيذ القانون يف أبريل املقبل أل ّننا حنتاج
ألن نطل��ق بس��رعة العم��ل بالنظ��ام اجلدي��د م��ن
أج��ل مواجه��ة النق��ص احلال��ي يف الع ّم��ال».

أح��زاب املعارض��ة اعت�برت أ ّن القان��ون خيف��ق يف
معاجل��ة التأث�ير احملتم��ل للعم��ال األجان��ب عل��ى
اجملتم��ع اليابان��ي وال حيم��ي حقوقه��م.
ويس��مح القان��ون اجلدي��د لألجان��ب م��ن ذوي
امله��ارات احلص��ول عل��ى تأش�يرات مل��دة مخ��س
سنوات ،لك ّنه ال يسمح هلم باصطحاب عائالتهم.
وس��يكون بوس��ع العم��ال األجان��ب مم��ن حيمل��ون
ّ
مؤه�لات أعل��ى وينجح��ون يف اجتي��از اختب��ار يف
اللغ��ة الياباني��ة ،احلص��ول عل��ى تأش�يرة ميك��ن
متديده��ا إىل أج��ل غ�ير مس � ّمى ،م��ا ي��ؤدّي يف
النهاي��ة إىل حصوهل��م عل��ى اإلقام��ة ال�تي مت ّكنه��م
م��ن اس��تقدام عائالته��م.
ولك��ن كان��ت هن��اك تس��اؤالت ح��ول م��ا إذا
كان تد ّف��ق العم��ال األجان��ب س��يؤدّي إىل خف��ض
األج��ور ،وكيفي��ة دمج الوافدين يف نظام الضمان
االجتماع��ي اليابان��ي ،إضاف��ة إىل التخ �وّف م��ن
تع ّرضه��م لالس��تغالل.

صــــــورة وخبــــــر
اغتيال داعية بمسجد في الفلبني

 6قتلى و 120جريحا إثر تدافع شمالي إيطاليا

مقتل  14في سطو مسلح على بنك بالبرازيل

وفاة رئيس كولومبيا األسبق عن عمر  95عاما

ش� ّيع عش��رات املس��لمني الفلبينيني يف وقت متأخر اجلمعة داعية مبس��جد األكادميية
العسكرية الفلبينية ،بعدما اغتيل أمام معهد تعليمي إسالمي يف مدينة باغيو مشالي
الب�لاد .وس��قط عب��د اهلل بيدجي��م ( 55عام��ا) قتي�لا صب��اح اخلمي��س عندم��ا أطل��ق
علي��ه مس��لح ملث��م م��ن مس��افة قريب��ة أرب��ع رصاص��ات يف ال��رأس والص��در قب��ل هروب��ه.
وأظهرت إحدى كامريات املراقبة يف املكان املش��هد بوضوح .واس��تنكر بيان صادر باس��م
األكادميي��ة العس��كرية الفلبيني��ة وخرجييه��ا مقت��ل عب��د اهلل بيدجي��م ،وق��ال إن املغدور
قض��ى  17عام��ا يف تقدي��م برام��ج ديني��ة وقيمي��ة أس��همت يف تعزي��ز برام��ج التنمي��ة.

لقي  6أش��خاص مصرعهم وأصيب أكثر من  120آخرين جراء تدافع روّاد ملهى ليلي
يف مدين��ة أنكون��ا مشال��ي إيطالي��ا إث��ر ب� ّ�خ أح��د الس��اهرين رذاذ الفلف��ل مث�يرا حال��ة م��ن
الذعر واختناقات بني احملتفلني .وذكرت وسائل إعالم حملية أن  10مصابني يف حالة
حرج��ة ،وأن اإلصاب��ات جنم��ت بش��كل رئي��س ع��ن تداف��ع للحاضري��ن أثن��اء حف��ل لفن��ان
ال��راب اإليطال��ي الش��هري س��فريا إيباس��تا ال��ذي حش��د حن��و  1000عاش��ق لفن��ه .وحس��ب
شهود عيان ،وقع التدافع بعد ّ
بخ أحدهم رذاذ الفلفل الذي أثار الذعر وتسبب باختناق
العشرات.

قالت السلطات يف الربازيل إن  14شخصا بينهم ست رهائن قتلوا يوم اجلمعة يف تبادل
إلطالق النار بني الش��رطة ومس��لحني يف عملية س��طو مس��لح على بنك يف بلدة صغرية
بش��مال ش��رق الب�لاد .وق��ال مكت��ب حاك��م والي��ة س�يرا يف بي��ان إن معظم القتلى س��قطوا
عندم��ا فتح��ت الش��رطة الن��ار عل��ى اللص��وص ل��دى حماولته��م الس��طو عل��ى ماكين��ات
الص��رف اآلل��ي يف فرع�ين للبن��ك بش��ارع رئيس��ي يف ميالجري��س بالوالي��ة .وأض��اف أن
مخس��ة م��ن أف��راد العصاب��ة قتل��وا يف تب��ادل إلط�لاق الن��ار وأن اثن�ين آخري��ن توفي��ا يف
املستش��فى بع��د إصابتهم��ا وأن الش��رطة قتل��ت ثامن��ا بالرص��اص أثن��اء مط��اردة.

أعل��ن مستش��فى كولوم�بي وف��اة رئي��س كولومبي��ا األس��بق بيليس��اريو بيتانك��ور ي��وم
اجلمعة عن عمر  95عاما بعدما سعى خالل حكمه إلبرام اتفاق سالم مع املتمردين
اليس��اريني .ومل يذك��ر مستش��فى (فونداثي��ون س��انتا يف دي بوجوت��ا) س��بب الوف��اة
لك��ن تقاري��ر إعالمي��ة قال��ت إن بيتانك��ور كان يع��اجل م��ن مش��كالت يف الكل��ى .وكان
بيتانك��ور عض��وا يف ح��زب احملافظ�ين وت��وىل الس��لطة يف الف�ترة م��ن  1982إىل 1986
وس��عى بيتانك��ور إلب��رام اتف��اق س�لام ع�بر املفاوض��ات م��ع مجاع��ة الق��وات املس��لحة
الثوري��ة الكولومبي��ة (ف��ارك) وجي��ش التحري��ر الوط�ني ومتم��ردي إم.19-

