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ال�سنة الثانية والع�رشون  -العدد 6041

في مساع إلنهاء الحرب املندلعة منذ  17عاما في أفغانستان

طالبان ترفض التفاوض مع الحكومة األفغانية بعد قبولها لقاء األمريكيني

y

كابول تتمسك بمحاولة فتح خط اتصال

دبلوماسي مباشر مع الحركة

أعل��ن زعي��م م��ن طالب��ان ي��وم األح��د رف��ض احلرك��ة ع��رض
كاب��ول بإج��راء حمادث��ات الش��هر املقب��ل يف الس��عودية حي��ث
س��يجتمع املتش��ددون ،الذي��ن يقاتل��ون إلعادة ف��رض عقيدتهم
املتش��ددة ،م��ع مس��ؤولني أمريكي�ين لتعزي��ز جه��ود الس�لام.

والتق��ى ممثل��ون م��ن طالب��ان والوالي��ات املتحدة ودول أخرى
يف املنطق��ة الش��هر اجل��اري يف اإلم��ارات إلج��راء حمادث��ات
تهدف إىل إنهاء احلرب املندلعة منذ  17عاما يف أفغانس��تان.
لك��ن طالب��ان رفض��ت إج��راء حمادث��ات رمسي��ة م��ع احلكوم��ة
األفغانية املدعومة من الغرب.
وق��ال عض��و يف جمل��س قي��ادة طالب��ان ال��ذي يتخ��ذ القرارات
لروي�ترز :س��نجتمع م��ع مس��ؤولني أمريكي�ين يف الس��عودية
يف يناي��ر الع��ام املقب��ل وس��نبدأ حمادثاتن��ا ال�تي مل تنت��ه يف

أبوظ�بي ...إال أنن��ا أوضحن��ا جلمي��ع املعني�ين أنن��ا ل��ن جن��ري
حمادث��ات م��ع احلكوم��ة األفغاني��ة.
وق��ال ذبي��ح اهلل جماه��د املتح��دث باس��م طالب��ان أيض��ا إن
زعم��اء احلرك��ة ل��ن جيروا حمادث��ات مع احلكومة األفغانية.
ويص��ر املتش��ددون عل��ى التوص��ل أوال التف��اق م��ع الوالي��ات
املتح��دة ،ال�تي تعتربه��ا احلرك��ة الق��وة الرئيس��ية يف الب�لاد
من��ذ أن أطاح��ت ق��وات بقي��ادة الوالي��ات املتح��دة بطالب��ان م��ن
الس��لطة ع��ام .2001
وزادت اجله��ود الدبلوماس��ية حل��ل الص��راع من��ذ أن ب��دأ
ممثل��ون م��ن طالب��ان االجتم��اع م��ع مبع��وث الوالي��ات املتح��دة
زمل��اي خلي��ل زاد ه��ذا الع��ام .والتق��ى مس��ؤولون م��ن األط��راف
املتحارب��ة ث�لاث م��رات عل��ى األق��ل لبح��ث انس��حاب الق��وات
الدولي��ة ووق��ف إط�لاق الن��ار ع��ام .2019
إال أن الواليات املتحدة تصر على أن أي تسوية نهائية جيب
أن يقودها األفغان.
ووف��ق بيان��ات م��ن مهم��ة الدع��م احل��ازم ال�تي يقوده��ا حل��ف
مشال األطلس��ي ومت نش��رها يف نوفمرب تش��رين الثاني حتكم
حكوم��ة الرئي��س أش��رف غ�ني أو هل��ا نف��وذ عل��ى أكث��ر م��ن 65
باملئة من السكان إال أنها تسيطر على  55.5باملئة من مناطق
أفغانس��تان وجمموعه��ا  407مناط��ق وه��و م��ا يق��ل عن أي وقت
مض��ى من��ذ ع��ام  .2001وتق��ول طالب��ان إنه��ا تس��يطر عل��ى 70
باملئ��ة م��ن البالد.
وق��ال مس��اعد مق��رب م��ن غ�ني إن احلكوم��ة س��تواصل
حماول��ة فت��ح خ��ط اتص��ال دبلوماس��ي مباش��ر م��ع طالب��ان.
وأض��اف طالب��ا ع��دم نش��ر امس��ه :جي��ب أن تك��ون احملادث��ات
بقي��ادة أفغاني��ة وس��يطرة أفغاني��ة ...م��ن امله��م أن تع�ترف
طالب��ان به��ذه احلقيق��ة .وأعل��ن الرئي��س األمريك��ي دونال��د
ترام��ب انس��حاب الق��وات األمريكي��ة م��ن س��وريا ،وه��و ق��رار دفع
وزي��ر الدف��اع جيم��س ماتي��س لالس��تقالة ،وهن��اك تقاري��ر ب��أن
ترام��ب يبح��ث انس��حابا جزئي��ا أيض��ا م��ن أفغانس��تان.

مع حلول العام الجديد..
بوتني وكيم يُبديان انفتاح ًا على الحوار

وزير بريطاني ّ
يتوقع فرصة بنسبة %50
لوقف البريكست

أبدى كل من الرئيس الروس��ي فالدميري بوتني ونظريه الكوري الش��مالي كيم جونغ أون ،يوم االحد،
انفتاح�اً للح��وار م��ع كل م��ن أمري��كا وكوري��ا اجلنوبي��ة قبل يوم واحد من حلول العام اجلديد .2019
ويف ه��ذا الس��ياق وج��ه الرئي��س الروس��ي فالدمي�ير بوت�ين ،رس��ائل تهنئ��ة لرؤس��اء وزعم��اء ع��دد من بلدان
الع��امل هنأه��م فيه��ا بأعياد امليالد ورأس الس��نة اجلديدة.
وهن��أ الرئي��س الروس��ي نظ�يره األمريك��ي دونال��د ترام��ب مبناس��بة أعي��اد املي�لاد ورأس الس��نة اجلدي��دة،
وجاء يف بيان صدر عن الكرملني بهذا الصدد ،يوم األحد« :أشار الرئيس فالدميري بوتني يف رسالة تهنئة
أرس��لها لنظ�يره األمريك��ي دونال��د ترام��ب مبناس��بة أعي��اد املي�لاد ورأس الس��نة ،إىل أن العالق��ات الروس��ية
األمريكي��ة تع��د أه��م عام��ل لضم��ان االس��تقرار االس�تراتيجي واألم��ن الدول��ي ،وأك��د أن روس��يا منفتح��ة
للح��وار م��ع الوالي��ات املتح��دة ح��ول أجندة واس��عة».
كم��ا وج��ه بوت�ين به��ذه املناس��بة رس��ائل تهنئ��ة للمستش��ارة األملاني��ة أنغي�لا م�يركل ،ورئي��س مجهوري��ة
أملاني��ا االحتادي��ة فران��ك فال�تر ش��تاينماير ،والرئي��س الفرنس��ي إميانوي��ل ماك��رون ،والرئي��س الرتك��ي
رجب طيب أردوغان ،ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو ،ورئيس بيالروس ألكسندر لوكاشينكو،
ورئي��س مولدوف��ا إيغ��ور دودون ،وباب��ا الفاتي��كان فرانس��يس ،ورئي��س ال��وزراء الياباني ش��ينزو آبي ،والرئيس
الصي�ني ش��ي جني بينغ.
م��ن جانب��ه ذك��ر مكت��ب رئي��س كوري��ا اجلنوبي��ة م��ون جي��ه-إن ي��وم أم��س أن الزعي��م الك��وري الش��مالي
كي��م جون��ج أون ع�بر ع��ن رغبت��ه يف عق��د مزي��د م��ن لقاءات القمة مع الرئيس م��ون العام املقبل لتحقيق
ه��دف إخ�لاء ش��به اجلزي��رة الكوري��ة من األس��لحة النووية.
وبع��ث كي��م برس��الة إىل م��ون احتف��اء بالتحس��ن الكب�ير يف العالق��ات ب�ين بلديهم��ا ال��ذي أش��رفا علي��ه
هذا العام ومشل عقد ثالثة اجتماعات بعد س��نوات من املواجهة اتس��مت بإجراء بيوجنيانج سلس��لة من
التج��ارب النووي��ة والصاروخية.
وق��ال مكت��ب م��ون إن كي��م ع�بر ع��ن أس��فه لع��دم زي��ارة س��ول ه��ذا الع��ام مثلم��ا اتف��ق علي��ه م��ع م��ون يف
قمتهما الثالثة ببيوجنيانج يف سبتمرب أيلول وإنه أبدى عزما قويا على القيام بها يف املستقبل يف الوقت
ال��ذي يواص��ل في��ه مراقبة الوضع.

ق��ال وزي��ر التج��ارة الربيطان��ي لي��ام فوك��س إن هن��اك احتم��اال بنس��بة 50
يف املئ��ة لوق��ف خ��روج بريطاني��ا من االحت��اد األوروبي إذا رفض الربملان اتفاق
احلكوم��ة م��ع االحت��اد األوروب��ي بش��أن عملي��ة االنس��حاب م��ن االحت��اد الش��هر
املقب��ل .وق��ال فوك��س وه��و م��ن املؤيدي��ن البارزي��ن لالنس��حاب م��ن االحت��اد
األوروب��ي لصحيف��ة صن��داي تامي��ز إذا مل نص��وت لص��احل االتف��اق ف�لا أتوق��ع
أن تتج��اوز نس��بة (اخل��روج م��ن االحت��اد األوروب��ي)  50يف املئ��ة.
ويف الوقت الذي مل يتبق فيه سوى ثالثة أشهر على موعد خروج بريطانيا
م��ن االحت��اد األوروب��ي يف  29م��ارس آذار ب��دأ اتف��اق رئيس��ة ال��وزراء تريي��زا م��اي
يته��اوى ليفس��ح اجمل��ال بذل��ك أم��ام سلس��لة م��ن االحتم��االت ابت��داء م��ن
اخل��روج م��ن االحت��اد األوروب��ي دون اتف��اق جت��اري إىل إلغ��اء االنس��حاب م��ن
االحت��اد األوروب��ي .وكان��ت م��اي ق��د ألغ��ت يف وق��ت س��ابق م��ن الش��هر اجل��اري
التصوي��ت املق��رر عل��ى اتفاقه��ا بع��د أن س��لمت ب��أن الربمل��ان س�يرفضه .وم��ن
املتوق��ع أن يص��وت الن��واب عل��ى االتف��اق يف األس��بوع ال��ذي يب��دأ يف  14يناي��ر
كانون الثاني .وقال جان كلود يونكر رئيس املفوضية األوروبية إن االحتاد
األوروبي ال حياول إبقاء بريطانيا داخل االحتاد ويريد بدء مناقشة مستقبل
العالق��ات يف اللحظ��ة ال�تي يواف��ق فيه��ا الربملان الربيطان��ي على اخلروج من
االحت��اد وذل��ك للرتكي��ز عل��ى وحدت��ه قب��ل انتخاب��ات الربمل��ان األوروب��ي يف
ماي��و أي��ار .وأض��اف يونك��ر يف مقابل��ة م��ع صحيف��ة فيل��ت أم زونت��اج األملاني��ة
جي��ري التلمي��ح إىل أن هدفن��ا ه��و إبق��اء اململك��ة املتح��دة يف االحت��اد األوروبي
ب��كل الس��بل املمكن��ة .ه��ذه ليس��ت نيتن��ا .كل ما نريده ه��و وضوح عالقاتنا يف
املس��تقبل .وحن��ن حن�ترم نتيج��ة االس��تفتاء.
وأض��اف أن االحت��اد األوروب��ي مس��تعد لب��دء التف��اوض عل��ى اتف��اق جدي��د
مع بريطانيا بعد موافقة الربملان الربيطاني مباشرة على اتفاق اخلروج من
االحت��اد األوروبي.

تأخر التصويت والعواصف يؤثران على انتخابات الرئاسة في الكونغو
ب��دأ التصوي��ت يف االنتخاب��ات الرئاس��ية ال�تي طال انتظارها
يف مجهورية الكوجنو الدميقراطية بداية ضعيفة يوم األحد
بسبب األمطار الغزيرة اليت هطلت على العاصمة كينشاسا
وتأخر فتح مراكز االقرتاع لفرتات طويلة يف شرق البالد.
وم��ن املق��رر أن ي�ترك الرئي��س جوزي��ف كابي�لا ،ال��ذي
يت��وىل رئاس��ة الب�لاد من��ذ اغتي��ال وال��ده يف  ،2001الس��لطة
بع��د االنتخاب��ات يف ح��دث ب��ارز بالنس��بة لبلد عاني من احلكم
االستبدادي واالنقالبات واحلروب األهلية منذ استقالله عن

بلجي��كا ع��ام .1960
وقال شاهد من رويرتز مبدينة جوما يف شرق البالد إنه رأى
س��كانا يدل��ون بأصواته��م ،لك��ن مرك��ز اق�تراع آخ��ر يف املدين��ة
كان ال ي��زال مغلق��ا بع��د م��رور  90دقيق��ة بع��د ب��دء التصوي��ت
يف الس��اعة السادس��ة صباحا بالتوقيت احمللي ( 0400بتوقيت
جرينتش).
وق��ال ناخ��ب يدع��ى كامي�بي مفيت��ا دي��دو كان يتقدم صفا
م��ن عش��رات الناخب�ين الذي��ن كانوا ينتظ��رون بداية االقرتاع

أغل��ب املصوت�ين حمبطون.
وأض��اف :البع��ض ال يع��رف حت��ى كي��ف يس��تخدم آل��ة
التصويت ،يف إشارة إىل نظام تصويت إلكرتوني جديد انتقدته
املعارض��ة وتق��ول إن��ه وس��يلة للتزوي��ر.
وواجه��ت اجملموع��ات األوىل م��ن الناخب�ين عاصف��ة ش��ديدة
تسببت على ما يبدو يف انقطاع الكهرباء عن مركزي اقرتاع
زارتهم��ا روي�ترز .ومل يتمك��ن مرك��ز آخ��ر م��ن الفت��ح بس��بب
غياب مسؤولي االنتخابات.
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كاتب أمريكي يح ّمل واشنطن والناتو مسؤولية
إشعال حرب باردة مع موسكو
مح��ل الكات��ب واخلب�ير األمريك��ي ،تي��د كاربن�تر ،ب�لاده وحلفاءه��ا املس��ؤولية ع��ن أزم��ة العالق��ات
ّ
ب�ين الغ��رب وروس��يا ،مؤك��دا أن موس��كو ال تق��وم إال بال��رد على اخلط��اب الغربي العدواني ضدها.
وقال الكاتب الذي يشغل منصب كبري الباحثني يف معهد «كاتونا» بواشنطن يف مقال نشرته
جملة «أمريكان كونسريفاتيف» يوم األحد« :عندما يدرس املؤرخون العقود القليلة األوىل من
عص��ر م��ا يس��مى بع��د نهاي��ة احل��رب الب��اردة ،فإنه��م س��يصابون مبفاج��أة عل��ى األرج��ح ،بالنظ��ر إىل
السياسات العبثية واالستفزازية للواليات املتحدة وحلفائها من الناتو ضد روسيا» ،كما كتب
املؤل��ف .وحس��ب رأي��ه ،أدت التصرف��ات العدي��دة اخلاطئ��ة ال�تي ارتكبه��ا الغ��رب إىل ب��دء ح��رب ب��اردة
جدي��دة ،ويف الوق��ت نفس��ه كان هن��اك خط��ر ب��أن تصب��ح هذه احلرب «س��اخنة» يف اآلونة األخرية.
وأض��اف كاربن�تر اخلب�ير يف جم��ال السياس��ة األمني��ة :يف الوق��ت احلال��ي هن��اك فرص��ة لتف��ادي
مث��ل ه��ذا التط��ور يف األح��داث ،لك��ن س��لوك النخب��ة األمريكي��ة بع��د «احلادث��ة البس��يطة» األخ�يرة
يف مضيق كريتش ،يش�ير إىل أن هذه النخبة مل تتوصل إىل أي اس��تنتاجات من أخطاء املاضي.
واألسوأ من ذلك ،فإن النخبة األمريكية ،على ما يبدو ،مستعدة لتشديد السياسة املتعنتة وغري
الب ّن��اءة أص�لا جتاه موس��كو ،كم��ا كتب كاربنرت.
ووفق��ا ل��ه ،تب�ين أن سياس��ة اإلدارات األمريكي��ة الث�لاث فيم��ا يتعل��ق بروس��يا الدميقراطي��ة
اجلديدة كانت قصرية النظر بشكل فظيع .على سبيل املثال ،قامت دول الناتو «بسلسلة كاملة
م��ن االس��تفزازات» ،عل��ى الرغ��م م��ن أن موس��كو مل يك��ن لديها سياس��ة عدواني��ة ،ميكن أن تربر مثل
ه��ذه اخلط��وات م��ن قب��ل الغ��رب ،حس��بما يق��ول املؤل��ف.
باإلضاف��ة إىل ذل��ك ،م��ع م��رور الوق��ت ،تزاي��دت الرغب��ة يف حت��دي روس��يا فق��ط ،وه��ذا وفق��ا
لكاربن�تر ،ينعك��س يف توت��رات الي��وم ،ال�تي ترتب��ط م��ع األح��داث يف مضي��ق كريت��ش .يف «ه��ذه
احلالة ،يصور الغرب نفسه عن طريق اخلطأ على أنه العب سليب ،فقط يقوم بالرد على الظروف
اليت نشأت  -كما لو أن مبادرات حلف مشال األطلسي مل تكن أبدا سيئة التصور أو استفزازية أو
عدوانية»  ،يقول كاتب املقال .ويعتقد كاربنرت مع ذلك ،أن العكس هو أكثر عد ًال :لقد كانت
تصرف��ات موس��كو يف الواق��ع ه��ي احل��ل لالس��تفزازات العدواني��ة للغ��رب .ويف رأي��ه ،لي��س صحيح��ا
أب��دا أن املس��ؤولية ع��ن تده��ور العالق��ات ب�ين الش��رق والغ��رب تق��ع على عاتق روس��يا بس��بب األحداث
ال�تي وقع��ت يف جورجي��ا يف ع��ام  2008ويف أوكراني��ا ع��ام  ،2014وه��ذه الفكرة مييل إليها قادة الرأي
األمريكي��ون م��ع أنه��ا أيض��ا غ�ير صحيح��ة .لق��د ب��دأت املش��اكل قب��ل ذل��ك بكث�ير ،وكان توس��يع
حلف الناتو حنو الشرق وجتاهل مصاحل موسكو يف البلقان مبثابة «نسف» للعالقات الودية بني
الشرق والغرب ،حسبما يؤكد اخلبري .وخيلص كاربنرت للقول ،إن أعضاء الناتو يعاملون روسيا
كع��دو ،ويف الوق��ت احلال��ي هن��اك خط��ر ج��دي ب��أن يصب��ح ه��ذا البلد هك��ذا بالفعل.

بعد اشتباكات بني أنصار األحزاب اخملتلفة

 7قتلى وجرحى أثناء االنتخابات العامة
في بنغالدش ..ورئيسة الوزراء األوفر حظ ًا
قت��ل  7أش��خاص عل��ى األق��ل يف بنغالدش ،األحد،
جراء اشتباكات أثناء االنتخابات الربملانية العامة
ال�تي تش��هدها الب�لاد .م��ن جانبه��ا أعرب��ت رئيس��ة
وزراء بنغ�لادش ،الش��يخة حس��ينة ،ع��ن ثقته��ا يف
الف��وز بوالي��ة ثالث��ة يف االنتخاب��ات الربملاني��ة .ويف
س��ياق توت��ر األج��واء ببنغ�لادش كتب��ت صحيف��ة
« »Daily Starاحمللي��ة أن س��بب مقت��ل الن��اس يع��ود
إىل االشتباكات اليت اندلعت بني أنصار األحزاب
املختلفة يف مدن كوميال وش��يتاغونغ وراجش��اهي
وديناجب��ور ورانغامات��ي.
وتوج��ه الناخب��ون يف بنغ�لادش ،ام��س األحد ،إىل
صنادي��ق االق�تراع ل�لإدالء بأصواته��م يف انتخاب��ات
عام��ة تس��عى فيه��ا رئيس��ة ال��وزراء الش��يخة حس��ينة
للف��وز بثال��ث ف�ترة عل��ى التوال��ي يف مواجه��ة م��ع
حزب معارض رئيسي .ونقلت وكالة «رويرتز» عن
ش��هود عي��ان يف الري��ف أن أعض��اء احل��زب احلاك��م
منع��وا يف بع��ض األماك��ن أنص��ار املعارض��ة م��ن
اإلدالء بأصواته��م ،وه��و اته��ام نف��اه ح��زب «رابط��ة
عوام��ي» ال��ذي تتزعم��ه الش��يخة حس��ينة.
وم��ن املتوق��ع عل��ى نط��اق واس��ع فوز ح��زب «رابطة
عوام��ي» ال��ذي تتزعم��ه الش��يخة حس��ينة يف ه��ذه
االنتخاب��ات .وكان ح��زب «بنغ�لادش الوط�ني»
ال��ذي يع��د ح��زب املعارض��ة الرئيس��ي يف الب�لاد ق��د
قاط��ع االنتخاب��ات الس��ابقة ال�تي ج��رت يف 2014
 ،وحي��د م��ن حظوظ��ه يف الف��وز ه��ذه امل��رة غي��اب
زعيمت��ه ،رئيس��ة ال��وزراء الس��ابقة خال��دة ضي��اء(74
عام��ا) ال�تي ُس��جنت يف فرباي��ر املاض��ي بس��بب
اتهامات بالفساد يقول حزبها إن دوافعها سياسية.
وباإلضاف��ة إىل ذل��ك يق��ول معارض��ون إنه��م
تعرضوا هلجمات عنيفة وعمليات ترهيب تضمنت
إط�لاق ن��ار واعتق��االت ،مم��ا أدى إىل تقلي��ص
قدرته��م عل��ى القي��ام حبم�لات انتخابي��ة.
وأف��ادت وكال��ة «أ ف ب» يف وق��ت س��ابق ب��أن
ش��خصا قت��ل بع��د أن أطلق��ت الش��رطة الن��ار عل��ى
نش��طاء املعارض��ة .كم��ا تع��رض ش��خص آخ��ر م��ن
أنص��ار احل��زب احلاك��م للض��رب حت��ى امل��وت.
م��ن جهته��ا أعرب��ت رئيس��ة وزراء بنغ�لادش،

الش��يخة حس��ينة ،عن ثقتها يف الفوز بوالية ثالثة
يف االنتخابات الربملانية ،اليت انطلقت يوم األحد،
واليت اتسمت بالتوتر الشديد بني أنصار األحزاب.
وخي��وض ح��زب الش��يخة حس��ينة االنتخاب��ات يف
مواجه��ة ح��زب مع��ارض رئيس��ي تقب��ع زعيمت��ه يف
الس��جن بس��بب اتهام��ات بالفس��اد.
ويف الوق��ت ال��ذي ج��رت في��ه اش��تباكات ب�ين
أنص��ار األح��زاب املش��اركة يف االنتخاب��ات ،قال��ت
وكال��ة «روي�ترز» نق�لا ع��ن ش��هود عي��ان إن أعض��اء
احل��زب احلاك��م «رابط��ة عوام��ي» منع��وا يف بع��ض
األماك��ن أنص��ار املعارض��ة م��ن اإلدالء بأصواته��م،
وه��و اته��ام نف��اه هذا احلزب الذي تتزعمه الش��يخة
حس��ينة.
ويتوق��ع املراقب��ون ف��وز ح��زب «رابط��ة عوام��ي»،
الذي يروج لنفس��ه باحلديث عن حتس��ن االقتصاد
والتنمي��ة ،به��ذه االنتخاب��ات ،خاص��ة وأن غي��اب
زعيم��ة أك�بر أح��زاب املعارض��ة يف بنغالدش «حزب
بنغ�لادش الوط�ني» خال��دة ضي��اء ،ال�تي دخل��ت
السجن يف فرباير املاضي بتهم فساد ،يسهل إحراز
ذل��ك الف��وز .ه��ذا وق��د س��جل اقتص��اد بنغ�لادش،
اليت يبلغ عدد سكانها  165مليون نسمة ،غالبيتهم
مسلمون ،منوا بنسبة  % 7يف السنة املالية املاضية.
كماتضاعفت املبيعات الس��نوية لصناعة املالبس،
وه��ي الركي��زة األساس��ية لالقتصاد ،مبقدار ثالثة
أمث��ال تقريب��ا ،إذ بلغ��ت قيمة صادرات املالبس 30.6
مليار دوالر يف العام املاضي ،لتشكل ما نسبته %83.5
م��ن إمجال��ي الص��ادرات .وحتت��ل بنغ�لادش املرتب��ة
الثاني��ة يف صناع��ة املالب��س عل��ى مس��توى الع��امل،
بع��د الصني.

صــــــورة وخبــــــر
بوكو حرام تغزو مدينة شمال نيجيريا والجيش ينفي

احتراق عدد من السيارات أمام مقر صحيفة بباريس

ذكرت صحيفة «برمييوم تاميز» النيجريية ،سيطرة إرهابيي مجاعة «بوكو
حرام» على مدينة «باغا» مشال شرقي نيجرييا ،يف أعقاب سلسلة من املعارك
مع اجلنود النيجرييني .وأوضحت الصحيفة ،أن املتمردين هجموا على قاعدة
عسكرية يف «باغا» وتبادلوا إط�لاق النار لي ًال مع اجليش .وكشفت التقارير
ال��واردة من مصادر عسكرية للصحيفة ،أن مقاتلي بوكو حرام مل يفروا ،وما
زال��وا يسيطرون على املدينة التجارية اليت سقطت .وأض��اف املصدر العسكري
«بوكو حرام يسيطرون بشكل كامل على باغا وضواحيها».

أف ��ادت صحيفة « »Parisienب��أن ال�ن��ار اندلعت مساء السبت ،يف ع��دد من
السيارات أم��ام مقرها يف العاصمة الفرنسية باريس .وكتبت الصحيفة أنه
مت حرق  8سيارات ودراج��ة نارية واح��دة ،وبعضها أمام مقر الصحيفة بالذات.
وبعد احلريق توقفت حركة املرور يف إحدى خطوط مرتو األنفاق بشكل مؤقت.
ومتكن رجال اإلطفاء من السيطرة على النريان يف الساعة  20:00بتوقيت باريس،
وال يزال سبب احلادث غامضا حتى اآلن ،وتشري املعلومات األولية إىل أن النار
اشتعلت يف إحدى السيارات املوقوفة بسبب خلل تقين.

 22قتيال حصيلة ضحايا العاصفة في الفيليبني

إحباط هجوم إرهابي عشية رأس السنة في كراتشي

قضى  22شخصا على األقل من جراء عاصفة اجتاحت جزرا وسط الفيليبني يف
نهاية األسبوع ،وفقا للسلطات اليت أكدت األحد القيام بعمليات إنقاذ يف املناطق
اليت غمرتها الفيضانات .وأعلن مكتب الدفاع املدني احلكومي إن حصيلة القتلى
ارتفعت من أربعة بعد يوم على وصول العاصفة ترافقها أمطار غزيرة إىل مقاطعيت
بيكول وفيساياس الشرقية ،ما تسبب بفيضانات عارمة وان��زالق��ات أت��رب��ة .وقضى
العديد من القتلى غرقا ويف انزالقات الرتبة ،ومل تنحسر الفيضانات بعد ،رغم تراجع
قوة الظاهرة املناخية اليت اطلق عليها حمليا اسم «اومسان» ،حبسب السلطات.

متكن��ت الش��رطة الباكس��تانية م��ن إحب��اط هج��وم إرهاب��ي كان يت��م التخطي��ط
لش��نه عش��ية رأس الس��نة امليالدي��ة يف مدين��ة (كراتش��ي) ،وذل��ك خ�لال مداهم��ة
أس��فرت عن اعتقال  5أش��خاص يش��تبه بهم .وذكرت قناة (جيو نيوز) اإلخبارية
الباكس��تانية ي��وم األح��د ،أن الش��رطة داهم��ت أح��د املواق��ع يف مدين��ة كراتش��ي
بن��اء عل��ى معلوم��ة أف��ادت بوج��ود مش��تبه بهم ،حيث قام املش��تبه بهم بإلقاء قنبلة
يدوية وطلقات نارية على مركبة الش��رطة خالل املداهمة .وقال متحدث باس��م
الش��رطة الباكس��تانية أن��ه مت إلق��اء القب��ض عل��ى  5مش��تبه به��م.

