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ال�سنة الثالثة والع�رشون  -العدد 6330
مقتل  5أميركيني واصابة  12آخرين

فوضى وجرائم قتل غير مسبوقة في مدينة اميركية ..والشرطة
عاجزة عن إيقافها
سجلت مدينة بالتيمور
القريبة من واشنطن العام
الماضي وقوع  348جريمة قتل

كان الس��بت يوم��ا عصيب��ا للغاي��ة عل��ى
مدين��ة بالتيم��ور يف والي��ة مريالن��د القريب��ة من
العاصم��ة األمريكي��ة واش��نطن ،إذ ش��هدت
أرج��اء ش��تى يف املدين��ة عملي��ات قت��ل واعت��داء
بالر ص��اص.
وحبس��ب م��ا أوردت ش��بكة «فوك��س ني��وز»
األمريكي��ة ،فق��د قت��ل  5أمريكي�ين وأصي��ب
 12آخري��ن يف  8عملي��ات إط�لاق ن��ار وقع��ت يف
بالتيم��ور.
ورغ��م أن املدين��ة معروف��ة بارتف��اع مع��دل
اجلرمي��ة فيه��ا ،ف��إن الس��بت كان اس��تثنائيا يف
عدد جرائم القتل ،وبدا أن الشرطة األمريكية
عاج��زة ع��ن وق��ف العن��ف.
وب��دأت عملي��ات إط�لاق الن��ار يف املدين��ة
عند الس��اعة الثانية والنصف من فجر الس��بت
بالتوقي��ت احملل��ي ،إذ أصيب��ت  3س��يدات
بالرص��اص بينم��ا ك��ن يف س��يارة مش��ال ش��رقي
بالتيم��ور.
وتوفي��ت إحداه��ن ،وه��ي يف العش��رينيات م��ن
عمره��ا ،بعي��د وصوهل��ا يف املستش��فى.
ومل مت��ض دقائ��ق مع��دودة ،حت��ى عث��رت
الش��رطة عل��ى جث��ة رج��ل مقت��ول بالرصاص يف
جن��وب ش��رقي املدين��ة.
وم��ع س��اعات الصب��اح األوىل ،ش��هد وس��ط
املدين��ة التج��اري إط�لاق رص��اص ،مم��ا أدى إىل
إصاب��ة رج��ل يف الثالثيني��ات م��ن عم��ره.
وبع��د س��اعات ،قال��ت الش��رطة :إن رج�لا يف
األربعينيات من عمره تعرض إىل إطالق نار مما
أدى إىل إصابت��ه جب��روح ،ويف الوق��ت ذات��ه وص��ل
آخ��ر إىل املستش��فى طالب��ا الع�لاج بع��د إصابت��ه
برصاص��ة يف قدم��ه.
وش��هدت س��اعات النه��ار «نوع��ا م��ن اهلدن��ة»،
لتس��تأنف عملي��ات إط�لاق الن��ار عن��د الس��ابعة

كابول تشترط التزام حركة طالبان بوقف إطالق
النار للتفاوض
طالبت احلكومة األفغانية ،امس األثنني ،حركة «طالبان» بوقف إطالق النار ،وأكدت جمددًا
أن شرط احلد من أعمال العنف الذى قبلته طالبان ال يعد ح ً
ال عمل ًيا وال واعدًا لألزمة املستمرة،
وذل��ك يف إط��ار عملي��ة الس�لام األفغاني��ة املطول��ة واملناقش��ات األخرية ،ونقل��ت وكالة أنباء «خاما
برس» األفغانية ،يوم االثنني ،عن املتحدث الرمسى باسم الرئاسة األفغانية صادق صديقى ،قوله
إن «وقف إطالق النار هو خطوة أولية من أجل بدء مفاوضات السالم التى ختطط هلا احلكومة
األفغانية».
ووفق��ا مل��ا نش��ر عل��ى موق��ع وكال��ة األنب��اء الس��عودية «واس» ،أك��د املتح��دث الرمس��ي باس��م
الرئاس��ة األفغاني��ة ص��ادق صديق��ي« ،ل��ن يقب��ل الش��عب واحلكوم��ة خبي��ار احل��د م��ن أعم��ال العن��ف
بأي مثن ،إذ أن املطلب العام الذي اقرتحه الشعب باالشرتاك مع احلكومة األفغانية هو وقف قتل
املدني�ين وترويعه��م».
وأضاف املتحدث الرمسي باسم الرئاسة األفغانية ،أن «وقف إطالق النار مؤقت وله سابقة على
الس��احة الدولي��ة ،ويس��هم يف متهي��د الطري��ق أم��ام املزي��د م��ن احل��وارات واملناقش��ات إلنه��اء العن��ف
لألب��د بني خمتل��ف األطراف».
وعلى صعيد أخر ،أعلنت الداخلية األفغانية أنها نشرت قوة خاصة يف العاصمة كابول بشكل
مفاجئ ملكافحة اجلرائم اليت انتشرت يف اآلونة األخرية.
وقالت املتحدثة باس��م الداخلية األفغانية مروة أميين ،يوم االثنني ،إن القوات اخلاصة التابعة
للش��رطة األفغاني��ة ،متكن��ت م��ن إلق��اء القب��ض عل��ى  180ش��خصا الرتكابه��م جرائ��م خمتلف��ة
كالس��رقة والنه��ب ،مضيف��ة أن العملي��ات األمني��ة متواصل��ة به��دف محاي��ة املواطن�ين م��ن ه��ذه
العصاب��ات.
وأشارت املتحدثة باسم الداخلية األفغانية مروة أميين ،إىل أن هذه القوات تشكلت بسبب ارتفاع
جرائم القتل والسرقة واخلطف بشكل غري مسبوق جراء انتشار عصابات اجلرمية املنظمة.

بعد طلب أمريكي باستئناف احملادثات

بيونغ يانغ تنتقد التدريبات العسكرية املشتركة
بني سيئول وواشنطن
مسا ًء بالتوقيت احمللي ،إذ عثرت الشرطة على
رجل ثالثيين مصاب بطلق ناري مشال ش��رقي
املدين��ة ال�تي يس��كنها  600أل��ف ش��خص.
وقت��ل رج��ل وج��رح آخ��ر بعدم��ا أطل��ق
جمهول��ون الرص��اص عليه��م ،بع��د حن��و س��اعة
م��ن احل��ادث ال��ذي س��بقه.
وبع��د دقائ��ق مع��دودة ،أطلق��ت الن�يران عل��ى
رج��ل يبل��غ  37عام��ا يف مش��ال ش��رق املدينة مما
أدى إىل مقتل��ه.
ومل تتوق��ف أعم��ال القت��ل والعن��ف إال قبي��ل

الس��اعة احلادي��ة عش��رة مس��اء ،عن��د عث��ر رج��ال
الش��رطة عل��ى جث��ة ش��اب يف ال�ـ 24م��ن عم��ره
مقت��وال بالرص��اص يف مش��ال غ��رب املدين��ة.
وقال��ت ش��رطة املدين��ة :إن مس��توى العن��ف
يف املدين��ة مقل��ق للغاي��ة ،مؤك��دة أن��ه مل
يك��ن هن��اك صل��ة ب�ين جرائ��م القت��ل ال�تي
شهدتها املدينة.
وم��ن ناحيت��ه ،أص��در رئي��س جمل��س املدين��ة
بران��دون س��كوت بيان��ا ،طالب في��ه بوقف العنف
ال��ذي جيت��اح بالتيم��ور ،وق��ال إن��ه سيس��تجوب

في أول حكومة ائتالفية منذ إرساء الديمقراطية

الحكومة اإلسبانية الجديدة تبدأ عملها بـ 22فردا بينهم  11امرأة
ب��دأت احلكوم��ة اإلس��بانية اإلئتالفي��ة
اجلدي��دة عمله��ا ام��س اإلثن�ين ،بع��د انتخاب��ات
مت عقده��ا يف ع��ام  2019املاض��ي ،وال�تي تعت�بر
أول حكوم��ة ائتالفي��ة منذ إرس��اء الدميقراطية
يف البلد األوروبي ،وأعلن رئيس احلكومة بيدرو
سانتش��يز ع��ن  22ف��ردا يف احلكوم��ة منه��م 11
ام��رأة  ،مس��لطا الض��وء عل��ى االلت��زام بتحقي��ق
املس��اواة والتق��دم واحل��وار م��ع كتالوني��ا ح��ول
االنقص��ال.
وحيك��م زعي��م احلزب االش�تراكي العمالي «
 « PSOEبيدرو سانتشيز  ،مع حزب بودميوس،
بزعام��ة بابل��و إجليس��ياس ،وتعه��د بالتوص��ل
حل��ل لالنقس��امات ال�تي تعان��ي منه��ا السياس��ة
اإلس��بانية العامة منذ حوالي  9أش��هر ،حس��بما
قال��ت صحيف��ة «الكونفيدنثي��ال» اإلس��بانية.
وأش��ارت الصحيف��ة إىل أن كتالوني��ا وأزم��ة
االنفص��ال تعت�بر م��ن أك�بر التحدي��ات الت��ى
تواج��ه احلكوم��ة اإلس��بانية اجلدي��دة  ،وعاش��ت
الب�لاد يف أزم��ة سياس��ية من��ذ أن ح��ل سانش��يز
الربمل��ان م��ن أج��ل إج��راء أول انتخاب��ات م��ن
اثنت�ين م��ن االنتخاب��ات العام��ة غ�ير احلامس��ة
يف أبري��ل املاض��ي.
وق��ال سانتش��يز يف خط��اب ألق��اه يف القص��ر
امللك��ي ال مونكل��وا أن��ه أطل��ع املل��ك فيلي�بي
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الشرطة وبقية السلطات بشأن ما يفعلونه قبل
وق��وع اجلرائ��م وبعده��ا.
لكن��ه كان ق��د ص��رح يف وق��ت س��ابق م��ن أن
جمل��س البلدي��ة ال يتحم��ل أي مس��ؤولية ع��ن
ارتف��اع مع��دل العن��ف ال��ذي جيت��اح املدين��ة،
وق��ال« :أن��ا مل أرتك��ب جرمي��ة».
وس��جلت املدين��ة الع��ام املاض��ي وق��وع 348
جرمي��ة قت��ل ،وللع��ام اخلام��س عل��ى التوال��ي
تك��ون ع��دد جرائ��م القت��ل ف��وق  300ضحي��ة،
بزي��ادة قدره��ا  40يف املئ��ة ع��ن .2018

رئيس بوليفيا السابق يدعو
إلى تشكيل ميليشيات مسلحة
داف��ع إيف��و مورالي��س رئي��س بوليفي��ا الس��ابق
ال��ذي يعي��ش يف املنف��ى ي��وم األح��د ع��ن دع��وة
لتش��كيل مجاع��ات مس��لحة وال�تي طرحه��ا يف
تسجيل صوتي مت تسريبه وبثه يف اإلذاعة العامة.
وأك��د مورالي��س يف تصرحي��ات حصري��ة
لروي�ترز الليل��ة املاضي��ة يف األرجنت�ين حي��ث
يعي��ش يف املنف��ى أن الص��وت ال��ذي ُس��ع يف
اإلذاع��ة البوليفي��ة يدع��و لتش��كيل ميليش��يات
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الس��ادس على تش��كيلة احلكومة اجلديدة اليت
يتعم��ل عل��ى تعزي��ز النم��و االقتص��ادي وتوف�ير
وظائ��ف العم��ل إىل جان��ب الوح��دة اإلقليمي��ة
والعدال��ة االجتماعي��ة واملس��اواة الكام��ل ب�ين
امل��رأة والرج��ل.
وأوض��ح أن  11وزي��را يف حكومت��ه الس��ابقة
س��يحتفظون مبناصبه��م وعل��ى رأس��هم وزي��ر
الدف��اع مارجريت��ا روبلي��س ووزراء املالي��ة
والداخلي��ة والصناع��ة ،وهن��اك  5أعض��اء يف
ائت�لاف ح��زب أوني��داس بودمي��وس ال��ذي نش��أ

ع��ن التحال��ف ب�ين حزب��ي بودمي��وس واليس��ار
املتح��د والذي�ين دخل��وا يف تش��كيل احلكوم��ة.
ويف ظ��ل انقس��ام اجملل��س التش��ريعي ب�ين
مخس��ة أح��زاب رئيس��ية وحش��د م��ن األح��زاب
اإلقليمي��ة األصغ��ر بع��د تصوي��ت ث��ان ج��رى
يف نوفم�بر ،جل��أ سانش��يز إىل ح��زب اليس��ار
اجلمه��وري لكتالوني��ا االنفصال��ي م��ن أج��ل
حص��د التأيي��د بعدم��ا جن��ح يف إب��رام اتف��اق م��ع
ح��زب بودمي��وس اليس��اري املتط��رف لتش��كيل
ائت�لاف حكوم��ي.

انتقدت كوريا الشمالية امس االثنني ،وزير
الدف��اع الك��وري اجلنوب��ي جون��ج كيون��ج  -دو
بس��بب التدريب��ات العس��كرية املش�تركة لب�لاده
م��ع الوالي��ات املتح��دة ،ون��دد «مي��اري»  -وه��و
أح��د مواق��ع الدعاي��ة عل��ى اإلنرتن��ت يف كوري��ا
الش��مالية  -بوزي��ر الدف��اع جون��ج باعتب��اره
أدن��ى مرتب��ة م��ن أي جن��دي أمريك��ي بس��بب
ع��دم وج��ود س��لطة ل��ه ،وال��ذي ق��ال « إن كوري��ا
الش��مالية س��تفعل ،يف النهاي��ة ،كم��ا تق��رر
الوالي��ات املتح��دة» ..وأض��اف « لتوضيح األمر،
لي��س للجي��ش الك��وري اجلنوب��ي أي س��لطة
عل��ى اإلط�لاق الخت��اذ ق��رار بش��أن التدريب��ات
العس��كرية املش�تركة « .
ج��اء ه��ذا االنتق��اد بع��د يوم�ين م��ن س��خرية
كيم كيه  -جوان ،كبري املفاوضني النوويني
الس��ابقني لكوري��ا الش��مالية ،م��ن جه��ود كوريا
اجلنوبي��ة لتس��هيل املفاوض��ات ب�ين واش��نطن
وبيونغ يانغ.
ومت��ارس كوري��ا الش��مالية ضغوط��ا عل��ى
كوري��ا اجلنوبي��ة والوالي��ات املتح��دة بس��بب
تدريباتهم��ا العس��كرية املش�تركة وإدخ��ال
أس��لحة يف ش��به اجلزي��رة الكوري��ة ،قائل��ة إنه��ا
ل��ن تع��ود إىل طاول��ة املفاوض��ات حت��ى توق��ف
واش��نطن سياس��تها العدائي��ة ض��د كوري��ا
الش��مالية ..ولطامل��ا ش��جبت بيون��غ يان��غ
التدريب��ات العس��كرية املش�تركة ب�ين س��يئول
وواش��نطن باعتباره��ا «بروف��ة غ��زو».
م��ن جان��ب آخ��ر ق��ال روب��رت أوبراي��ن مستش��ار
األم��ن القوم��ي األمريك��ي :إن الوالي��ات املتحدة
تواصل��ت م��ع كوري��ا الش��مالية م��ن أج��ل

استئناف احملادثات وذلك طبقا ملقابلة نشرها
موق��ع أكس��يوس اإلخب��اري اإللكرتون��ي.
وق��ال أوبراي��ن أيض��ا إن ع��دم تنفي��ذ الزعي��م
الك��وري الش��مالي كي��م جون��ج أون تهدي��ده
بإرس��ال هدي��ة يف عي��د املي�لاد يع��د عالم��ة
إجيابي��ة .وكان بع��ض احمللل�ين ق��د قال��وا
إن ذل��ك رمب��ا يش�ير إىل اس��تعداد بيون��غ
يان��غ إلج��راء اختب��ار لص��اروخ بعي��د امل��دى
يف ح�ين ق��ال الرئي��س األمريك��ي دونال��د
ترام��ب الش��هر املاض��ي إن اهلدي��ة رمب��ا تك��ون
مزهرية لطيفة.
وق��ال أوبراي��ن ملوق��ع أكس��يوس ي��وم اجلمع��ة
تواصلن��ا م��ع الكوري�ين الش��ماليني وأبلغناه��م
رغبتن��ا يف مواصل��ة املفاوض��ات يف س��توكهومل
وال�تي عق��دت آخ��ر م��رة يف بداي��ة أكتوب��ر.
أبلغناه��م م��ن خ�لال قن��وات خمتلف��ة أنن��ا ن��ود
اس��تئنافها.
ومل ي��رد متح��دث باس��م جمل��س األم��ن
القوم��ي بش��كل ف��وري ي��وم األح��د.
وذك��ر بي��ان لوكال��ة األنب��اء املركزي��ة
الكورية يوم الس��بت أن كوريا الش��مالية تلقت
تهنئ��ة م��ن ترام��ب لكي��م مبناس��بة عي��د مي�لاده
ولكنها قالت إن عالقاتهما الشخصية ال تكفي
م��ن أج��ل اس��تئناف احملادث��ات.
واعتم��د ترام��ب عل��ى تقارب��ه الش��خصي م��ع
كي��م م��ن أج��ل احل��ث على نزع الس�لاح النووي
يف حمادث��ات ج��رت يف  2018و 2019ولك��ن
تل��ك اجله��ود أخفق��ت إىل ح��د كب�ير عل��ى
املس��توى العملي وأثارت خماوف جديدة بش��أن
ق��درات بيون��غ يان��غ النووية.

صحفي ياباني ُأسر في سوريا يرفع قضية
ضد حكومة بالده

فرنسا تحتضن ق ّمة لتعزيز مكافحة
اإلرهاب في غرب إفريقيا

توج��ه الصحف��ي اليابان��ي ،جوم�بي ياس��ودا ،ال��ذي مت إط�لاق س��راحه
م��ن األس��ر يف س��وريا س��نة  ،2018إىل القض��اء اليابان��ي ،بع��د امتن��اع
حكوم��ة ب�لاده ع��ن منح��ه ج��واز س��فر.
وذك��رت وكال��ة «كي��ودو» أن ياس��ودا تق��دم بطل��ب للحص��ول عل��ى
جواز س��فر ،للس��فر إىل عائلته يف أوروبا واهلند ،لكن الس��لطات رفضت
طلب��ه ،م��ا يقي��د حريت��ه وجيعل��ه غ�ير قادر على مغ��ادرة البالد.
واعت�بر ياس��ودا أن ه��ذا اإلج��راء ه��و انته��اك للدس��تور الياباني ،الذي
ين��ص عل��ى احل��ق يف حري��ة احلرك��ة واحلق يف الس��فر.
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حتتض��ن فرنس��ا ،االثن�ين ،قم��ة أمني��ة لتعزي��ز مكافح��ة اإلره��اب يف
منطق��ة غ��رب أفريقي��ا ،ال�تي ش��هدت تصاع��دا يف العن��ف الدم��وي.
وم��ع ب��دء القم��ة األمني��ة يف فرنس��ا حبض��ور زعماء مالي وبوركينا فاس��و
وتش��اد والنيج��ر وموريتاني��ا ،يأم��ل الرئي��س الفرنس��ي إميانوي��ل ماك��رون
يف مواجه��ة املش��اعر املعادي��ة للفرنس��يني ال�تي ظه��رت وس��ط اإلحب��اط م��ن
اهلجمات املتطرفة اليت أودت حبياة اآلالف من الناس العام املاضي وحده.
ولدى فرنسا اليت استعمرت يوما ما جزءا من غرب إفريقيا ،حنو 4500
جن��دي يف منطق��ة الس��احل املرتامي��ة األط��راف ،واتهمه��ا بع��ض الس��كان
بالفش��ل يف ترس��يخ االس��تقرار فيه��ا.
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صــــــورة وخبــــــر
مقتل  3مدرسني برصاص مسلحني في كينيا

العاصمة الفلبينية تتأهب لثورة بركان

مقتل  5مدنيني و 10إرهابيني بإطالق نار وسط مالي

حريق ضخم في نيوجيرزي يترك آالفا بدون كهرباء

قال��ت الش��رطة الكيني��ة إن م��ن يش��تبه بأنه��م متش��ددون م��ن حرك��ة الش��باب
الصومالية قتلوا بالرصاص ثالثة مدرسني يف كينيا قرب احلدود بني البلدين
ي��وم االثن�ين وأحرق��وا مرك��زا للش��رطة فيم��ا يب��دو أن��ه أح��دث هج��وم يف سلس��لة
هجم��ات للحرك��ة من��ذ بداي��ة الع��ام .وأفاد تقرير للش��رطة أطلعت علي��ه رويرتز
بأن طفال أصيب بطلق ناري طائش عندما هاجم املتشددون مدرسة كاموثي
االبتدائية يف مقاطعة جاريسا .وجاء يف التقرير أن املتشددين دمروا أيضا برجا
لالتص��االت يف اهلج��وم ال��ذي وق��ع يف الس��اعات األوىل م��ن صب��اح ي��وم االثنني.

أوقف��ت امل��دارس والش��ركات يف العاصم��ة الفلبيني��ة ماني�لا أنش��طتها ي��وم االثن�ين
بعدم��ا أطل��ق ب��ركان س��حبا م��ن الرم��اد يف أحن��اء املدين��ة وح��ذر خ�براء ال��زالزل م��ن
احتم��ال ثوارن��ه يف أي وق��ت وح��دوث أم��واج م��د عاتي��ة (تس��ونامي) .وأج�برت الس��لطات
آالف الن��اس عل��ى ت��رك منازهل��م ح��ول ت��ال ،أح��د أصغ��ر الرباك�ين النش��طة يف العامل،
الذي نفث رمادا لليوم الثاني من فوهته الواقعة يف وسط حبرية على بعد  70كيلومرتا
جنوبي مانيال .وقالت ماريا انطونيا بورناس رئيسة األحباث يف معهد الفلبني لعلوم
الرباكني والزالزل للصحفيني لقد فاجأتنا س��رعة النش��اط الربكاني.

ذك��رت وكال��ة األنب��اء املالي��ة الرمسي��ة يوم االثنني ،ان مس��لحني جمهولني قتلوا
وجرحوا ثالثة آخرون يف هجوم شنوه يف مدينة كاسا وسط مالي،
مخسة أشخاص ُ
وأضاف املصدر أن وحدة دفاع مالية ردت على املهامجني وقتلت عشرة من املهامجني
يف ح�ين الذ اآلخ��رون بالف��رار ،وأضاف��ت ان��ه مت نق��ل املصاب�ين م��ن قب��ل الصيادي��ن إىل
قري��ة دوكومب��و .وتعان��ي مجهوري��ة مال��ي م��ن عملي��ات ارهابي��ة متواصل��ة من��ذ س��بع
س��نوات ويق��ول مراقب��ون إن اجلي��ش املال��ي وق��وات برخ��ان الفرنس��ية وق��وات األم��م
املتح��دة ال زال��ت تعم��ل ملواجه��ة االره��اب يف مال��ي.

قال��ت الس��لطات احمللي��ة ووس��ائل إع�لام أمريكي��ة :إن حريق��ا ضخم��ا
مشل عدة مبان يف بوند بروك يف نيوجريزى مساء األحد تسبب يف إجالء
أكثر من مئة من السكان وترك حنو ثالثة آالف شخص بدون كهرباء.
ومل ترد أنباء عن سقوط قتلى أو جرحى يف احلريق الذي بدأ يف مبنى ثم
امت��د إىل جمم��ع س��كين حت��ت اإلنش��اء ومتج��ر ومنزل�ين عل��ى األق��ل وفق��ا
لصحيفة نيويورك تاميز .وأدى احلريق إىل وقف خدمة قطارات ش��ركة
إن.جي��ه ترانزي��ت يف املنطقة.

