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مشددا على أنه ال يوجد هناك احتكاك بني الحضارات

قوات األمن الفنزويلية تمنع نوابا باملعارضة من دخول البرملان

وسط استفزازات امريكا في تايوان ..الرئيس الصيني يؤكد
أن بالده تتطلع آلسيا مستقرة

مادورو :هكذا طردنا سفينة أمريكية
من سواحل فنزويال

*أملانيا :ال يوجد ما يشير إلى أن بكني ستعرض إبرام اتفاق بعدم التجسس
ق��ال الرئي��س الصي�ني ش��ي ج�ين بين��ج أم��س
األربعاء ،إن الش��عوب اآلس��يوية تتطلع إىل آس��يا
سلمية ومستقرة ،مؤكدا يف الوقت نفسه أنه ال
يوج��د احت��كاك ب�ين احلض��ارات طامل��ا تعايش��ت
خمتلف احلضارات بانسجام.
وأع��رب بين��ج –يف كلم��ة خ�لال مراس��م افتتاح
مؤمت��ر ح��وار احلض��ارات اآلس��يوية يف العاصم��ة
(بك�ين) أم��س االربع��اء حت��ت عن��وان «التب��ادل
والتعل��م املتب��ادل ب�ين احلض��ارات اآلس��يوية
وجمتم��ع ذي مس��تقبل مش�ترك» -ع��ن أمل��ه
أن حت�ترم مجي��ع ال��دول اآلس��يوية بعض�اً ،وتث��ق
ببعضه��ا البع��ض ،وتتعاي��ش يف انس��جام وتوس��ع
التب��ادالت العاب��رة للح��دود والزم��ن والفض��اء

وكذل��ك العاب��رة للحض��ارات ،وحتاف��ظ مع��ا
عل��ى أوق��ات الس��لم ال�تي ه��ي أمث��ن م��ن الذه��ب،
مطالب��ا مجي��ع ال��دول خبل��ق ش��روط لتنمي��ة
احلض��ارات األخ��رى ،واحملافظ��ة عل��ى حيويته��ا
الذاتي��ة يف ذات الوق��ت.
وأض��اف أن��ه ال يوج��د هن��اك احت��كاك ب�ين
احلض��ارات طامل��ا ظل��ت الش��عوب تق��در مجي��ع
احلضارات ،مش��ددا على ضرورة ضمان االنفتاح
والش��مولية والتعل��م املتب��ادل ب�ين احلض��ارات.
وتاب��ع بين��ج أن التب��ادالت والتعل��م املتب��ادل
ب�ين احلض��ارات جي��ب أن يت��م بطريق��ة متكافئ��ة
ومتس��اوية ،ويك��ون متنوع��ا ومتع��دد االجتاه��ات،
مشريا إىل أنه ينبغي أال تكون إجبارية أو قهرية

أو أن تك��ون يف اجت��اه واح��د .كم��ا دع��ا الرئي��س
الصيين قارة آسيا إىل تعزيز الثقة يف احلضارة،
قائ�لا« :يتع�ين علين��ا احلف��اظ عل��ى التب��ادالت
والتعل��م املتب��ادل م��ع احلض��ارات األخ��رى يف
الع��امل ،والس��عي إىل مواصل��ة كتاب��ة فص��ول
جدي��دة رائع��ة للحض��ارات اآلس��يوية ..جي��ب أن
نعزز األساس الثقايف للبناء املشرتك للمجتمع
اآلس��يوي ذي املس��تقبل املش�ترك وجمتم��ع
املس��تقبل املش�ترك للبش��رية».
وأش��ار إىل أن احلض��ارات حتت��اج إىل مواكب��ة
العص��ر ،وأن��ه ينبغ��ي تش��جيع االبت��كار إلعط��اء
دفع��ة حيوي��ة لتق��دم احلض��ارات ،م��ع ض��رورة
االح�ترام املتب��ادل واملعامل��ة املتس��اوية ب�ين
احلض��ارات ،الفت��ا إىل أن احلض��ارة الصيني��ة هي
نظام منفتح تشكل من خالل التبادالت املستمرة
والتعل��م املتب��ادل م��ع احلض��ارات األخ��رى ،وأن

رئيسة وزراء بريطانيا تطرح البريكست على النواب الشهر املقبل
ذك��ر متح��دث باس��م احلكوم��ة الربيطاني��ة أن رئيس��ة ال��وزراء تريي��زا م��اي س��تعاود ط��رح االتف��اق ال��ذي توصل��ت إلي��ه
م��ع االحت��اد األوروب��ي بش��أن خ��روج بالده��ا م��ن التكت��ل عل��ى الربمل��ان لبحث��ه جم��ددا يف األس��بوع ال��ذي يب��دأ يف الثال��ث
من يونيو حزيران.
وق��ال املتح��دث :رئيس��ة ال��وزراء التق��ت ه��ذا املس��اء (مس��اء الثالث��اء) م��ع زعي��م املعارض��ة (جريمي��ي كورب�ين) يف جمل��س
العم��وم لتوضي��ح عزمن��ا عل��ى اختت��ام احملادث��ات وتنفي��ذ نتيج��ة االس��تفتاء مبغ��ادرة االحت��اد األوروب��ي.
وأضاف من الضروري أن نفعل ذلك إذا كان لربيطانيا أن تغادر االحتاد األوروبي قبل عطلة الربملان الصيفية ..لذلك
س��نطرح مش��روع اتف��اق االنس��حاب (عل��ى الربمل��ان) يف األس��بوع ال��ذي يب��دأ يف الثال��ث م��ن يولي��و .وبذل��ك تض��ع م��اي موع��دا
نهائيا جديدا خلطة االنسحاب وجدوال زمنيا حمتمال لرحيلها.
وبع��د حن��و ث�لاث س��نوات م��ن تصوي��ت بريطاني��ا لص��احل مغ��ادرة االحت��اد األوروبي بأغلبية  52يف املئ��ة مقابل  48يف املئة ،مل
يتوص��ل الساس��ة إىل اتف��اق بش��أن مت��ى أو كي��ف أو حت��ى م��ا إذا كان ه��ذا االنفص��ال س��يحدث .وكان م��ن املق��رر أن خت��رج
بريطانيا من االحتاد يوم  29مارس آذار لكن ماي مل تتمكن من احلصول على موافقة الربملان على اتفاق خروج تفاوضت
علي��ه لذل��ك جل��أت إىل ح��زب العم��ال بقي��ادة جريميي كوربني طلب��ا لتأييده.
لك��ن كورب�ين ،ال��ذي جي��ري فريق��ه التفاوض��ي حمادث��ات م��ع وزراء احلكوم��ة من��ذ أكث��ر م��ن أربع��ة أس��ابيع إلجي��اد س��بيل
لكسر اجلمود الذي يعرتي الربملان بشأن تلك القضية ،أثار الشكوك بشأن ما إذا كان حزبه قد يساند اتفاق االنسحاب.

رقم قياسي لعدد القتلى في املكسيك منذ
تولي رئيسها الجديد للحكم
ق��ال أليس��اندرو إنس��يناس نائ��ب وزي��ر الداخلي��ة املكس��يكي إن الس��لطات
املكس��يكية عث��رت عل��ى  337جث��ة يف مقاب��ر س��رية منذ تول��ي أندريس مانويل
لوبي��ز أوب��رادور رئاس��ة الب�لاد يف األول م��ن ديس��مرب كان��ون األول.
وتعه��د لوبي��ز أوب��رادور باحل��د م��ن العن��ف ال��ذي تعاني منه املكس��يك لكن

الص�ين يف املس��تقبل س��تحتضن الع��امل بش��كل
أكثر انفتاحا وتساهم بإجنازات حضارية أكثر
ديناميكي��ة يف الع��امل.
وأض��اف أن الش��عوب اآلس��يوية تتطل��ع
إىل آس��يا منفتح��ة ومتكامل��ة ،حم��ذرا م��ن أن
احلض��ارات س��تفقد حيويته��ا إذا ع��ادت ال��دول
إىل العزل��ة وقطع��ت نفس��ها ع��ن بقي��ة الع��امل،
معرب��ا ع��ن أمل��ه يف أن تش��ارك مجي��ع ال��دول
اآلس��يوية مع��ا لتعزي��ز العومل��ة االقتصادي��ة ال�تي
تتمي��ز باالنفت��اح والش��مولية والت��وازن ،واملفي��دة
للجمي��ع ،وأن تعم��ل ه��ذه ال��دول مع��ا للقض��اء
عل��ى الفق��ر والتخل��ف يف بع��ض ال��دول.
وأك��د بين��ج أهمي��ة الق��وة الثقافي��ة
واحلضاري��ة ،إىل جان��ب الق��وة االقتصادي��ة
والتكنولوجي��ة للبش��رية ملواجه��ة التحدي��ات
املش�تركة والتوج��ه حن��و مس��تقبل مش��رق.
وأوض��ح أن التحدي��ات العاملي��ة املتصاعدة اليت
تواجه البش��رية اآلن تتطلب تضافر اجلهود من
ال��دول يف مجي��ع أحن��اء الع��امل ،وأن مؤمت��ر حوار
احلض��ارات اآلس��يوية يه��دف إىل إنش��اء منص��ة
جدي��دة لتعزي��ز احلوار املتكافئ والتعلم املتبادل
واإلهل��ام املتب��ادل ب�ين احلض��ارات يف آس��يا وبقي��ة
العامل.
يف س��ياق آخ��ر ق��ال متح��دث باس��م وزارة
الداخلي��ة األملاني��ة ي��وم الثالث��اء إن��ه ال توجد أي
إشارة على أن الصني ستعرض إبرام اتفاق بعدم
التجس��س م��ن الن��وع ال��ذي ق��د يس��اعد ش��ركة
هواوي الصينية يف طلبها إلبرام تعاقدات لبناء
اجلي��ل املقب��ل م��ن ش��بكات االتص��االت يف أملاني��ا.
ويف وق��ت س��ابق ،ع��رض ليان��غ ه��وا الرئي��س
التنفيذي لشركة هواوي خالل مؤمتر يف لندن
استعداده إلبرام اتفاقات مع احلكومات لضمان
ع��دم وج��ود أب��واب خلفي��ة ألجه��زة هواوي.
وكان��ت واش��نطن حث��ت حلفاءه��ا عل��ى ع��دم
اس��تخدام تكنولوجي��ا ه��واوي لبن��اء اجلي��ل
اخلامس من ش��بكات االتصاالت بس��بب خماوف
من أن تكون أداة تس��تخدمها الصني للتجس��س.
ونف��ت هواوي ه��ذا االتهام.
وقال املتحدث :سيكون أمرا حامسا إذا كانت
دول��ة الص�ين مس��تعدة لدع��م مث��ل ه��ذا األم��ر...
لكنن��ا ال ن��رى أي مؤش��ر لذلك.

هجوم بقنابل دخان على مقر السفير األمريكي
في أثينا
هاجم جمهولون مقر إقامة السفري األمريكي يف اليونان ،جيفري باييت ،برميه
بأكي��اس ط�لاء ،وقناب��ل دخاني��ة ،واعتقل��ت الش��رطة اليوناني��ة 8 ،أش��خاص يش��تبه
بضلوعه��م يف احلادث.
ووفقا ملوقع  ،CNN Greeceفإن جمموعة مؤلفة من حوالي عش��رة أش��خاص
يس��تقلون دراج��ات ناري��ة قص��دوا مق��ر الس��فري ،الواق��ع بالق��رب م��ن مبن��ى الس��فارة
األمريكي��ة يف العاصم��ة أثين��ا ،يف حوال��ي الس��اعة الرابع��ة صباح��ا ،ورم��ى ه��ؤالء
املبن��ى بكي��س ط�لاء وقناب��ل دخاني��ة وف��روا م��ن امل��كان .والحق��ت دوري��ات الش��رطة
على دراجات نارية ،اجملموعة وقبضت على  8من أفراد اجملموعة ،ونقلوا إىل قس��م
ش��رطة .وه��ذا ه��و اهلج��وم الثال��ث ،عل��ى الس��فارة األمريكي��ة ومق��ر إقام��ة الس��فري
األمريك��ي يف أثين��ا ،خ�لال الش��هر األخ�ير .وجيف��ري بايي��ت ،قب��ل تعيين��ه يف منصبه
ه��ذا ،كان س��فريا لب�لاده يف أوكراني��ا ،وخ�لال االنق�لاب عل��ى احلكوم��ة ،أعرب عن
تأيي��ده للمش��اركني يف «أح��داث املي��دان» يف كيي��ف آن��ذاك.

حتى اآلن يبدو أن عدد القتلى يف البالد هذا العام سيتجاوز الرقم القياسي
الذي ُسجل العام املاضي .وقال إنسيناس خالل إفادته الصحفية اليومية إن
السلطات عثرت على  337جثة يف  222مقربة معظمها يف واليات فرياكروز
وس��ونورا وس��ينالوا وجرييرو وكوليما .وهذه الواليات حتديدا هي األكثر
تض��ررا م��ن عملي��ات القت��ل واالختف��اء عل��ى ي��د عصاب��ات اجلرمي��ة املنظم��ة
عل��ى م��دى األع��وام املاضي��ة .وأضاف إنس��يناس ،الذي يتوىل أيضا مس��ؤولية
ملف حقوق اإلنسان بوزارة الداخلية ،أن هذه هي أول إحصائية رمسية من
احلكومة اجلديدة للجثث اليت ُعثر عليها باملقابر الس��رية.

ق��ال الرئي��س الفنزويل��ي نيك��والس م��ادورو ،إن س��فينة تابع��ة خلف��ر الس��واحل األمريكي��ة،
دخل��ت املي��اه اإلقليمي��ة لب�لاده ،ولكنه��ا م��ا لبث��ت أن غادرته��ا ،بع��د أن تص��دت هل��ا البحري��ة
الفنزويلي��ة.
وظه��رت الس��فينة األمريكي��ة  ،USCG Jamesيف املي��اه االقتصادي��ة لفنزوي�لا ي��وم  8ماي��و.
غيت الس��فينة مس��ارها واقرتبت ملس��افة  14ميال من ميناء غويرا (والية
ويف اليوم التاليّ ،
فارغاس) الفنزويلية .وخرج زورق دورية تابع للقوات البحرية الفنزويلية ،ومتكن من إقناع
الطاقم األمريكي باالبتعاد عن الساحل الفنزويلي.
ويف ي��وم الثالث��اء ،ق��ال م��ادورو خ�لال لق��اء م��ع عس��كريني« :عل��ى الف��ور توج��ه زورق
دوري��ة فنزويل��ي ،لك��ي يق��ول للس��فينة اإلمربيالي��ة املعتدي��ة ،ابتع��دوا م��ن هن��ا .قائ��د ال��زورق
الفنزويل��ي ق��ال لألمريكي�ين :أنت��م يف املي��اه الفنزويلي��ة ،يرج��ى االمتث��ال للقان��ون الدول��ي
ومغ��ادرة مياهن��ا عل��ى الف��ور .وبالفع��ل ابتع��دت الس��فينة الدخيل��ة بع��د ذل��ك ع��ن س��احلنا.
كان ذل��ك نص��را للقان��ون الدول��ي وللس�لام ولألخ�لاق العس��كرية الفنزويلي��ة».
ووصف مادورو تصرفات السفينة األمريكية ،باالستفزاز ضد فنزويال ،ومبحاولة اختبار
استعدادها ملثل هذه األعمال.
وق��ال« :حاول��وا رؤي��ة م��ا س��يفعله أس��طولنا ،وم��ا س��تفعله قواتنا املس��لحة ،وهل س��يصيبنا
الذع��ر أم ال .رغب��وا برؤي��ة رد فعلن��ا ،أظهرن��ا الق��درة عل��ى ضب��ط النف��س والصالب��ة ،واحل��زم
والش��جاعة واإلرادة».
يف س��ياق آخ��ر منع��ت ق��وات األم��ن الفنزويلي��ة نواب��ا باملعارض��ة م��ن دخ��ول مبن��ى الربمل��ان
حلض��ور جلس��ة ي��وم الثالث��اء وذل��ك بع��د أس��بوع م��ن ق��رار أعل��ى حمكم��ة رف��ع احلصانة عن
ع��دد م��ن الن��واب يف خض��م أزم��ة سياس��ية تش��هدها الب�لاد.
وق��ال ن��واب بالربمل��ان إن أف��رادا ملثم�ين م��ن جه��از املخاب��رات حيمل��ون بن��ادق وأعض��اء م��ن
الش��رطة الوطني��ة واجلي��ش أغلق��وا املدخ��ل ويتحقق��ون م��ن احتم��ال وج��ود عب��وة ناس��فة
داخ��ل مبن��ى اجلمعي��ة الوطني��ة .واعتقل��ت الس��لطات نائبا باملعارضة األس��بوع املاضي وجلأ
ع��دد آخ��ر إىل س��فارات أجنبي��ة يف ك��راكاس أو ف��روا م��ن الب�لاد حت��ت وط��أة محل��ة ش��نها
الرئيس نيكوالس مادورو على حلفاء زعيم املعارضة خوان جوايدو .وجاء ذلك يف أعقاب
حماول��ة فاش��لة م��ن زعي��م املعارض��ة إلقناع أعض��اء من اجليش للثورة على مادورو يف أواخر
أبري��ل نيس��ان .واس��تند جواي��دو ،زعي��م اجملل��س ال��ذي تس��يطر علي��ه املعارض��ة ،إىل دس��تور
البالد لتنصيب نفسه رئيسا مؤقتا للبالد ووصف إعادة انتخاب مادورو يف  2018بأنها غري
قانوني��ة .واعرتف��ت أكث��ر م��ن  50دول��ة جبواي��دو رئيس��ا ش��رعيا للب�لاد وتق��ول إن اجلمعي��ة
الوطني��ة ه��ي آخ��ر مؤسس��ة دميقراطي��ة باقي��ة يف فنزوي�لا.

رئيسة وزراء نيوزيلندا تنتقد سياسة أمريكا إزاء
حيازة األسلحة

قال��ت رئيس��ة وزراء نيوزيلن��دا
جاس��يندا أردي��رن إنه��ا «ال
تفه��م» مل��اذا ال تق��دم الوالي��ات
املتح��دة عل��ى تش��ديد القوان�ين
اخلاص��ة باألس��لحة الناري��ة
بع��د كل م��ا ش��هدته الب�لاد
من حوادث إطالق نار مجاعية.
وقال��ت أردي��رن يف حدي��ث لقن��اة
«س��ي إن إن» يف وق��ت متأخ��ر
الثالث��اء« :وقع��ت يف أس�تراليا
مذحب��ة فغ�يرت قوانينه��ا.
ونيوزيلن��دا عاش��ت جتربته��ا
فغ�يرت قوانينه��ا أيض��ا.
بصراح��ة ،ال أفه��م الوالي��ات املتح��دة».
وأعلن��ت أردي��رن ف��رض حظر على األس��لحة
نصف اآللية على الطراز العس��كري والبنادق
اهلجومي��ة وخم��ازن الذخ�يرة الكب�يرة يف
نيوزيلن��دا بع��د أي��ام فق��ط م��ن جم��زرة
اس��تهدفت مس��جدين يف مدين��ة كرايس��ت
تش�يرش  15م��ارس ،وأودت حبي��اة  51ش��خصا.
وق��ال أردي��رن إن البن��ادق هل��ا «هدف عملي»
يف نيوزيلندا ،لكن «هذا ال يعين أنك حباجة

الرئيسة البرازيلية السابقة :عُ دنا
من جديد إلى عقيدة مونرو
قال��ت الرئيس��ة الربازيلي��ة الس��ابقة ديلم��ا روس��يف ،يف حدي��ث لوكال��ة
«نوفوس�تي» ،إن السياس��ة اخلارجي��ة احلالي��ة للربازي��ل حت��ت إدارة الرئيس
اليمي�ني جاي�ير بولس��ونار ،ق��د ع��ادت إىل اتب��اع عقي��دة مون��رو .وأضاف��ت

إىل احلصول على أسلحة نصف آلية وبنادق
هجومية».
تصرحي��ات أردي��رن ج��اءت م��ن باري��س،
حيث افتتح يوم األربعاء منتدى دولي نظمته
م��ع الرئي��س الفرنس��ي إميانوي��ل ماك��رون،
وس��يوقع خالل��ه ع��دد م��ن قادة العامل ورؤس��اء
ش��ركات التكنولوجي��ا عل��ى وثيق��ة يطل��ق
علي��ه «ن��داء كرايس��ت تش�يرش» وته��دف
لوض��ع ح��د الس��تغالل منص��ات التواص��ل
االجتماع��ي لرتوي��ج اإلره��اب.

روس��يف« :م��ا ميي��ز سياس��ة الربازي��ل اخلارجي��ة اجلدي��دة ه��و ،أو ًال ،أنه��ا
ليس��ت جدي��دة ،إنه��ا سياس��ة التواف��ق الص��ارم م��ع الوالي��ات املتح��دة
األمريكي��ة .وه��ي ن��وع م��ن ع��ودة الربازي��ل إىل تب�ني العقي��دة ال�تي طبقته��ا
الوالي��ات املتح��دة يف الق��رن التاس��ع عش��ر يف أمري��كا الالتيني��ة .م��ا يس��مى
بعقي��دة مون��رو ،أو عقي��دة واش��نطن يف أمري��كا الالتيني��ة ،عل��ى اعتباره��ا
الفن��اء اخللف��ي للوالي��ات املتح��دة» .وت��رى روس��يف ،أن الربازي��ل ،يف بع��ض
املراح��ل م��ن تارخيه��ا ،متكن��ت م��ن ختط��ي ه��ذه السياس��ة وجتاوزه��ا ،ولك��ن
اآلن م��ع وص��ول حكوم��ة بولس��ونار ،تغ�ير الوض��ع م��رة أخ��رى.

صــــــورة وخبــــــر
سفينة إيطالية تحترق بالقرب من مايوركا اإلسبانية

قال��ت خدم��ات الط��وارئ اإلس��بانية األربع��اء ،إن خدمات الطوارئ اإلس��بانية بصدد
نق��ل طاق��م س��فينة ش��حن «غران��د يوروب��ا» ال�تي حتم��ل العل��م اإليطال��ي ،بع��د أن
اشتعلت فيها النريان .وأضافت الطوارئ اإلسبانية ،أن ألسنة اللهب التهمت سفينة
الشحن على بعد  25ميال إىل اجلنوب من مدينة باملا الرئيسية يف جزيرة مايوركا.
وتابع��ت بالق��ول ،إن��ه مت نق��ل أربع��ة عش��ر م��ن طاق��م الس��فينة ،بينم��ا بق��ي اآلخ��رون
على متنها للمساعدة يف مكافحة احلريق .وأشارت إىل أن مروحيتني وثالثة زوارق
ش��اركت يف جهود اإلنقاذ ،مؤكدة أنه مل يتضح بعد س��بب احلريق.

تركيا ..توقيف رجل وامرأة حاوال احتجاز رهائن

ألق��ت الس��لطات تركي��ة القب��ض عل��ى رج��ل وام��رأة ح��اوال دخ��ول مبن��ى برمل��ان
الب�لاد يف العاصم��ة أنق��رة واحتج��از رهائ��ن داخل��ه .وأفادت وكال��ة «األناضول» يوم
االربعاء بأن احلادثة وقعت الثالثاء ،ويدور احلديث عن رجل وامرأة حاوال الدخول
إىل مبنى الربملان حبجة أنهما تلقيا دعوة من النائب عن حزب الشعب اجلمهوري
حممود تانال .ووصال إىل غرفة انتظار إلجراء تفتيش أمين ،وحاوال هناك احتجاز
أح��د املوظف�ين رهين��ة وه��دداه بش��فرة ملحقة بقلم ،لكن ح��راس املبنى احتجزوهما
فورا ،وعثرت الش��رطة على علب س��وداء بش��كل عبوات ناس��فة حبوزتهما.

قتيل وجرحى بإطالق نار بمنتجع باملكسيك

أف��ادت تقاري��ر إعالمي��ة يف املكس��يك مبقت��ل ش��خص واح��د عل��ى األق��ل وإصاب��ة 11
آخري��ن  ،ج��راء تعرضه��م إلط�لاق ن��ار م��ن قبل مس��لحني جمهولني يف منتجع «باليا ديل
كارمن» .ونقلت شبكة «إيه بي سي نيوز» األمريكية أمس األربعاء عن جملس الرتويج
الس��ياحي لوالي��ة «كوينتان��ا رو» قول��ه إن��ه ال يوج��د س��ياح ب�ين األش��خاص الذي��ن مت
إطالق النار عليهم ،مرجحا أن سبب هذا اهلجوم هو نزاع بني عناصر إجرامية .وأضاف
اجملل��س أن مس��ؤولي الوالي��ة يتخ��ذون خط��وات ج��ادة للحف��اظ عل��ى س�لامة الوجه��ات
الس��ياحية ع��ن طري��ق تركي��ب كام�يرات مراقب��ة ونش��ر قوات تابعة للش��رطة.

 6قتلى حصيلة ضحايا تصادم طائرتني في أالسكا األمريكية

أف��ادت الس��لطات احمللي��ة يف مدين��ة كيتش��يكان التابع��ة لوالي��ة أالس��كا ي��وم
االربع��اء ،ب��أن حصيل��ة ضحاي��ا تص��ادم الطائرت�ين العائمت�ين ال��ذي وق��ع ي��وم
االثن�ين ،بلغ��ت  6قتل��ى .وأعلن��ت الس��لطات احمللي��ة يف وق��ت س��ابق أن احل��ادث
أس��فر ع��ن مقت��ل  3أش��خاص وفق��دان  3كان��وا عل��ى م�تن الطائرت�ين ،بينم��ا
جن��ا  10آخ��رون ونقل��وا إىل املستش��فى .ث��م ارتف��ع الع��دد الرمس��ي للقتل��ى إىل
 4أش��خاص ،قب��ل أن تعث��ر ف��رق اإلنق��اذ عل��ى أش�لاء اثن�ين آخري��ن م��ن ضحاي��ا
الكارث��ة مس��اء الثالث��اء.

