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ارتفعت حصيلة “الهجوم اإلرهابي” 
ال����ذي ن��ف��ذه ف���ي س���وق م��ي��ادي��ة في 
ستراسبورغ ،إلى 4 قتلى و10 جرحى 
بينهم 3 أو 4 في حالة حرجة، حسب 
رئيس بلدية املدينة الواقعة في شمال 

شرق فرنسا.
وق���ال رئ��ي��س بلدية ستراسبورغ 
روالن ري��س لوكالة ف��ران��س ب��رس إن 
الهجوم أوق���ع “4 قتلى وح��وال��ى 10 
جرحى بينهم ثاثة أو أربعة حياتهم في 

خطر”.    
وق����ال وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة الفرنسي 
كريستوف كاستانيه، أمس  األربعاء، 
إن ن��ح��و 350 ف���رد أم���ن بينهم ق��وات 
خاصة من الشرطة واجليش مدعومني 
مبروحيتني ، يبحثون عن املشتبه به في 
حادث إطاق النار في سوق لعيد املياد 

مبدينة ستراسبورغ.
وك��ش��ف  إن ح��ك��وم��ة ب���اده رفعت 
مستوى التأهب بعد إط��اق النار في 
سوق عيد املياد مبدينة ستراسبورغ 
ليل الثاثاء وأسفر عن مقتل 4 أشخاص 

وإصابة آخرين .
وق��ال ف��ي مؤمتر صحافي باملدينة 
“قاوم املسلح قواتنا األمنية مرتني”. 
وأض��اف أن “املشتبه به معروف لدى 
ال��ش��رط��ة ف��ي ج��رائ��م غير إرهابية”. 
وأوضح أن الرجل أُدين سابقاً في فرنسا 

وأملانيا وقضى وقتاً في السجن.
ول��ق��ى م���ا ال ي��ق��ل ع���ن 4 أش��خ��اص 
مصرعهم وأصيب عدد آخر بجروح جراء 
إطاق نار في وسط مدينة ستراسبورغ 
الفرنسية، بحسب قناة “بي أف أم تي 

في” الفرنسية.
وح��س��ب ال��ت��ق��اري��ر اإلع��ام��ي��ة، فإن 
منفذ الهجوم، ش��اب من مواليد مدينة 

ستراسبورغ، وعمره 29 عاماً.   
وتراقب الشرطة االحتادية في أملانيا 
حالياً عدداً من من املعابر احلدودية مع 
فرنسا، بعد الهجوم اإلرهابي في مدينة 

ستراسبورغ.

وق�����ال م��ت��ح��دث ب���اس���م ال��ش��رط��ة 
ص��ب��اح ام���س  األرب��ع��اء إن “الشرطة 
تراقب املعابر احلدودية في مدن كيل، 

وإفتسهامي، وبرايزاخ، ورايناو”.
وأوضح أنه سيتعني على املسافرين 
م��ن أملانيا إل��ى فرنسا ع��ن طريق هذه 
املعابر عليهم االنتظار ملدة قد تصل إلى 
90 دقيقة، مضيفاً أن��ه لم تتضح بعد 
امل��دة التي ستستمر فيها الرقابة على 
املعابر، وتابع “متوقفون على زمائنا 
في فرنسا، طاملا أن الوضع لم ُيسو بعد، 

سنواصل الرقابة على املعابر”.
وذكر املتحدث أن الرقابة احلدودية 
مع فرنسا ال تقتصر فقط على الطرق، 
بل تشمل أيضاً النقل العام، مثل “ترام 
دي” العابر للحدود، والذي أغلق خطه 
بالكامل ليلة أمس الثاثاء، قبل استئناف 
ح��رك��ت��ه. وح��س��ب ب��ي��ان��ات ال��ش��رط��ة، 
فإنه ُتراقب أيضاً جسر املشاة وراكبي 
الدراجات “باسريل دي دو ريف” الذي 
يربط مدينة كيل األملانية بستراسبورغ 

الفرنسية.
وأع���رب وزي���ر اخل��ارج��ي��ة األمل��ان��ي 

هايكو م��اس عن صدمته البالغة بعد 
الهجوم اإلرهابي في مدينة ستراسبورغ 
الفرنسية. وكتب ال��وزي��ر على موقع  
تويتر، صباح ام��س  األرب��ع��اء، “فعل 
جبان... قلوبنا مع الضحايا ومواساتنا 

لذويهم”.
وأك����د ال���وزي���ر أن ح��ك��وم��ة ب���اده 
تبذل ما في وسعها ملساندة األصدقاء 

الفرنسيني.
وبحسب بيانات احلكومة الفرنسية، 
أودى هجوم إطاق النار الذي وقع ، في 
مدينة ستراسبورغ، بحياة 4، وأسفر 

عن إصابة 12 آخرين.
وحتقق الشرطة ف��ي الواقعة على 
خلفية عمل إرهابي، وال ت��زال الشرطة 

تبحث عن اجلاني.
وبحسب ب��ي��ان��ات وزي���ر الداخلية 
الفرنسي كريستوف كاستانير، فإن 
اجلاني املشتبه به مدان في جرائم، في 

فرنسا وأملانيا.
اع��ل��ن��ت محكمة م��دي��ن��ة )زي��ن��غ��ن( 
األملانية امس  االربعاء ان منفذ هجوم 
ستراسبورغ الذي أوقع ثاثة قتلى و12 

جريحا قضى سنوات ع��دة في سجون 
أملانية بتهم السطو.

وقالت احملكمة في بيان انها حكمت 
على منفذ ال��ه��ج��وم ف��ي منتصف عام 
2016 بالسجن مدة عامني وثاثة اشهر 

بتهمة السطو على عيادة لطب االسنان 
في مدينة )ماينتس( جنوب وسط أملانيا 
وصيدلية في مدينة )انغن( في جنوب 
والية )بادن فورمتبورغ( الواقعة على 

احلدود الفرنسية.

من جهتها قالت الشرطة األملانية في 
بيان ان السلطات األملانية املختصة 
قررت في عام 2017 ترحيله الى فرنسا.

وتستمر السلطات الفرنسية في 
البحث ع��ن منفذ الهجوم بعد ان الذ 

بالفرار فور اطاقه النار على مرتادي 
اح���د اس����واق ع��ي��د امل��ي��اد ف��ي مدينة 
ستراسبورغ شرق فرنسا ما ادى الى 
مقتل ثاثة اشخاص واصابة 12 اخرين 

بجروح خطيرة.

انتشار أمني عقب هجوم ستراسبورغ

وزير اخلارجية »مصدوم« من الهجوم 

الشرطة األملانية تراقب املعابر احلدودية مع فرنسا بعد هجوم ستراسبورغ

كوريا اجلنوبية: إلغاء زيارة رئيس كوريا 
الشمالية املقررة نهاية العام

اعلن املكتب الرئاسي لكوريا اجلنوبية امس  
االربعاء انه سيكون من الصعب على رئيس كوريا 
الشمالية كيم ج��ون��غ-اون زي��ارة سيؤول نهاية 

العام احلالي.
ونقلت وكالة انباء كوريا اجلنوبية )يونهاب( 
عن مسؤول في املكتب الرئاسي قوله “سيكون من 
الصعب على الرئيس كيم زيارة سيؤول هذا العام 
مع توقعاتنا بإمكانية زيارته في اوائل العام املقبل 

ايضا لكننا ال نعرف ما سيحدث”.
وق��ال رئيس ك��وري��ا اجلنوبية م��ون جيه-ان 
ف��ي وق��ت سابق ان��ه مت االت��ف��اق على زي���ارة كيم 
لسيؤول بوقت مبكر قبل نهاية هذا العام خال 
قمة الكوريتني التي عقدت في بيونغ يانغ سبتمبر 
املاضي.واشارت وكالة )يونهاب( الى حتفظات 

ك��وري��ا الشمالية على تفاصيل توقيت زي��ارة 
الرئيس كيم بسبب مخاوفها األمنية ومماطلتها 
في محادثات نزع الساح النووي مع الواليات 

املتحدة.
وكان الرئيس األمريكي دونالد ترامب قال في 
وقت سابق انه يتوقع عقد قمة ثانية مع كيم مطلع 
العام املقبل لكن محادثات نزع الساح النووي بني 

واشنطن وبيونغ يانغ لم حترز تقدما كبيرا.
وفيما تطالب كوريا الشمالية بأن تقوم الواليات 
املتحدة مبكافأتها بتخفيف العقوبات املفروضة 
عليها مبا يتماشى مع خطواتها في نزع الساح 
النووي تصرالواليات املتحدة على ابقاء العقوبات 
إل��ى أن تتخذ بيونغ يانغ إج���راءات ملموسة في 

عملية نزع األسلحة النووية.

سفير لندن بأنقرة: تركيا قدوة 
للمجتمع الدولي في ملف اللجوء

ق���ال سفير بريطانيا ل���دى أن��ق��رة، 
دومينيك تشيلكوت، إن على املجتمع 
الدولي اتخاذ تركيا قدوة في استقبال 
الاجئني، مع ازدي��اد ح��االت الكراهية 

جتاههم في دول أخرى.
جاء ذلك في لقاء مع األناضول على 
ه��ام��ش زي��ارت��ه والي���ة غ���ازي عنتاب، 

جنوب تركيا.
وش���دد ع��ل��ى م��ت��ان��ة ال��ع��اق��ات بني 
لندن وأنقرة ودع��م سياسات األخيرة 

اإلنسانية جتاه الاجئني.
وتابع أن باده تشهد حاالت كراهية 
جت��اه األج��ان��ب والاجئني، معرًبا عن 

بالغ حزنه واستيائه إزاء ذلك.
وأوض���ح أن املسؤولية ع��ن تنامي 
ال��ظ��اه��رة، وال��ت��ص��دي لها، ملقاة على 
عاتق اجلميع. وق���ال: “إذا فكرنا بأن 
الاجئني الفارين من احلروب على وجه 
اخلصوص تعرضوا في الواقع إلى مآس 
كبيرة سابًقا، فإنه يتوجب على املجتمع 
ال��دول��ي النظر إل��ى التجربة التركية 

واالقتداء بها”.
وأعرب “تشيلكوت”، في هذا اإلطار، 
عن أسفه إزاء انتشار النزعة القومية 
املتطرفة في دول عديدة ح��ول العالم 
م���ؤخ���ًرا. وأك���د ف��ي ه���ذا ال��س��ي��اق على 

ضرورة أن يتحرك الزعماء السياسيون 
واملفكرون والصحفيون ورج��ال الدين 
واملعلمون حلماية م��ب��ادئ االح��ت��رام 

املتبادل وتغليب الشعور اإلنساني.
وح���ول ت��ع��رض طفل س���وري الجئ 
للمضايقة وال��ض��رب م��ن ق��ب��ل طالب 
بريطاني في إحدى م��دارس الباد، قبل 
أيام، قال السفير إن احلادثة مثيرة للقلق 

واالستياء والغضب في آن واحد.
وأض���اف: “لكن م��ن ناحية أخ��رى، 
رأينا تعاطف أهالي املنطقة مع الطفل 
السوري، وهذا األمر مؤشر على وجود 

روح طيبة وكرم لدى كثيرين”.

8 مسلحني من »طالبان« في قصف جوي مقتل 
أعلن اجليش األفغاني امس  األربعاء 
مقتل 8 مسلحني على األق��ل من حركة 
ط��ال��ب��ان، ف��ي قصف ج��وي ف��ي مدينة 
تارينكوت، عاصمة إقليم أوروزج��ان 
أمس الثاثاء، طبق ما ذكرت قناة “طلوع 

نيوز” التلفزيونية األفغانية.
وج��اء في البيان ال��ص��ادر عن فيلق 
“أتال 205” التابع للجيش األفغاني أن 
4 مسلحني آخرين أصيبوا في القصف 

اجلوي.
وأض����اف ال��ب��ي��ان أن س���اح اجل��و 
األف��غ��ان��ي قصف ب��ل��دة تابعة ملدينة 
تارينكوت، ك��ان يحتشد فيها عناصر 
طالبان. ولم تعلق حركة طالبان حتى 

اآلن على التقرير.

الرئيس األميركي يوقع على قانون املساءلة 
عن االبادة اجلماعية في بغداد  ودمشق 

وقع الرئيس األمريكي دونالد ترامب على )قانون 
اإلغاثة واملساءلة عن االب��ادة اجلماعية في العراق 
وس��وري��ا( وال���ذي سيوجه امل��س��اع��دات اإلنسانية 
ومساعدات االستقرار واالنتعاش نحو األقليات 

املختلفة في البلدين.
وق��ال��ت ن��ائ��ب امل��ت��ح��دث ب��اس��م ال��ب��ي��ت االب��ي��ض 
ليندساي وال��ت��رز في بيان ان “مشروع القانون 
يوجه وزارة اخلارجية لتشجيع احلكومات االجنبية 
على حت��دي��د ومحاكمة األش��خ��اص ال��ذي��ن يشتبه 

في ارتكابهم جرائم ضد االنسانية او جرائم ابادة 
جماعية او جرائم حرب مبا في ذلك اعضاء منظمات 

ارهابية اجنبية تعمل في العراق او سوريا”.
وأش���ارت وال��ت��رز إل��ى أن إدارة الرئيس ترامب 
تبقى ملتزمة بهزمية ما يسمى الدولة اإلسامية 
)داع���ش( “وتقدمي دع��م ثابت ل��أف��راد املستهدفني 
بجهودهم”.يذكر أنه مت مترير القانون بني احلزبني 
اجلمهوري والدميقراطي باإلجماع ف��ي مجلسي 

النواب والشيوخ. 

مجزرة داخل كنيسة في البرازيل
قام رجل مسلح بإطاق النار داخل كاتدرائية في 
البرازيل، فقتل 4 أشخاص، ثم انتحر قبل أن تلقي 

الشرطة القبض عليه.
وأظهرت لقطات فيديو املسلح، ال��ذي عرفته بأنه 
“إيولر فرناندو غاندولفو” ويبلغ من العمر 49، 
بإطاق النار أثناء القداس في كنيسة ميتروبوليتان 
مبدينة كامبيناس، على بعد 100 كيلومتر إلى الشمال 

من ساو باولو.
وف��ي الفيديو شوهد غاندولفو، وه��و من مدينة 
فالينهوس، وهو يدخل الكاتدرائية ويجلس قبل أن 

يشرع بإطاق الرصاص، فيما حاول املصلون الفرار.
وعندما سمع رج��ال الشرطة في الساحة خارج 
الكنيسة، سارعوا إلى موقع إطاق النار لكنهم وصلوا 
بعد أن أق��دم غاندولفو على االنتحار بإطاق النار 
على نفسه. وأف��اد احملقق هاميلتون كافيوال فيلهو 
بأن عناصر الشرطة أصابوا غاندولفو برصاصة في 

صدره قبل أن ينتحر.
وأك��دت الشرطة احمللية أن��ه ال يوجد لغاندولفو 
أي سجل جنائي، لكن عثر بحوزته بعد مقتله على 

مسدسني و28 طلقة.

مقتل اثنني وإصابة عشرات في اشتباكات 
ببنجالدش مع اقتراب االنتخابات

قالت الشرطة في بنجادش امس  
األرب���ع���اء إن اش��ت��ب��اك��ات أدت ملقتل 
اثنني من موظفي احلمات االنتخابية 
وإصابة عشرات آخرين فيما يتصاعد 
التوتر قبل االنتخابات العامة التي حتل 

يوم 30 ديسمبر كانون األول.
وتسعى رئيسة ال���وزراء الشيخة 
حسينة التي تتزعم حزب رابطة عوامي 
إلى الفوز بوالية ثالثة على التوالي مع 
انطاق احلملة االنتخابية الرسمية 

يوم االثنني.

ومنافستها الرئيسية خالدة ضياء، 
التي تتزعم حزب بنجادش الوطني 
وه��و ح��زب امل��ع��ارض��ة الرئيسي، في 
السجن بعد إدانتها في اتهامات تقولها 

إنها مسيسة.
وق��اط��ع ح��زب بنجادش الوطني 
آخ��ر ان��ت��خ��اب��ات أج��ري��ت ع��ام 2014 
ووصفها بأنها غير نزيهة لكنه أعلن عن 
مشاركته هذه امل��رة إال أنه يسعى إلى 
وجود مراقبني دوليني لانتخابات التي 

يعتقد أنها ستزور.

اخلارجية شككت في حيادية من أعّدوه

باكستان تنتقد تقرير واشنطن
حول »احلريات الدينية«

انتقدت باكستان إدراج الواليات املتحدة 
لها على قائمة “الدول التي تثير قلقا خاصا” 

في تقريرها السنوي عن احلريات الدينية.
وف��ي بيان ص��ادر عنها أم��س األرب��ع��اء، 
أش��ارت اخلارجية الباكستانية إلى تضّمن 
التقرير حكما مسبقا، وشككت في حيادية 

من أعّدوه.
وق��ال��ت اخل��ارج��ي��ة ال��ب��اك��س��ت��ان��ي��ة إن 
“باكستان ال تقبل التقرير السنوي عن 

احل���ري���ات ال��دي��ن��ي��ة ال���ص���ادر ع��ن وزارة 
اخلارجية األمريكية من جانب واح��د، وذو 
دواف���ع سياسية”. وأع��رب��ت ع��ن رفضها 
تصنيف اآلخرين من خارج الباد فيما يتعلق 
باحلريات الدينية. وأكد البيان على أن حقوق 
األقليات الدينية والعرقية مصونة مبوجب 
الدستور، مستذكرا تخصيص البرملان مقاعد 
لأقليات ليكون لها حق متثيل كاٍف ورأي في 

عمليات صنع القرار.

خطأ صيانة سبب سقوط مروحية 
اجليش األملاني في مالي

أظهر تقرير للجيش األملاني، أن خطأ في الصيانة 
تسبب في سقوط مروحية قتالية أملانية من طراز 

“تيغر” مبالي، في العام املاضي.
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع األملانية استناداً 
إل��ى نتائج التحقيق: “السبب الوحيد واملباشر 
للحادث كان الضبط غير السليم من جانب اجلهة 
املسؤولة عن الصيانة، لوحدة التحكم في الطيران 
باملروحية، حسب التقرير ل��م يكن هناك فرصة 
للطيارين لتجنب احل��ادث، كانوا يتمتعون بخبرة 

عالية ومدربني على نحو جيد”.

يذكر أن احلادث أودى بحياة جنديني أملانيني في 
26 يوليو 2017، وُعرض تقرير احل��ادث، املصنف 
سرياً، أمام رؤساء جلنة شؤون الدفاع في البرملان 
األملاني. وجتدر اإلشارة إلى أن اجلهة املسؤولة عن 
صيانة مروحيات “تيغر” هي شركة “إيرباص” 
األوروبية للصناعية الفضائية والدفاعية، وسقطت 
املروحية على ارت��ف��اع نحو 500 متراً بعد توقف 
خاصية الطيران اآلل��ي، ول��م يكن أم��ام الطيارين 
فرصة للتصرف خال السقوط املفاجئ والسريع 

للمروحية.
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تركيا ستبدأ عملية 
شرقي الفرات 

»خالل أيام«
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغ��ان 
ام��س  األربعاء إن تركيا ستبدأ عملية شرقي 
نهر الفرات في شمال سوريا ”خال أيام“ في 
خطوة قد تزيد من تعقيد العاقات مع الواليات 
امل��ت��ح��دة. وق���ال أردوغ����ان ف��ي كلمة ”سنبدأ 
العملية لتطهير شرق الفرات من اإلرهابيني 
االنفصاليني خال بضعة أيام. هدفنا لن يكون 

أبدا اجلنود األمريكيني“.
وأن��ق��رة وواشنطن على خ��اف منذ فترة 
طويلة بشأن السياسة اخلاصة بسوريا حيث 
تدعم الواليات املتحدة وحدات حماية الشعب 
الكردية في قتالها ضد تنظيم الدولة اإلسامية. 
وتقول تركيا إن وحدات حماية الشعب تنظيم 

إرهابي.

ال�����داخ�����ل�����ي�����ة ال����ف����رن����س����ي����ة ت������رف������ع م���س���ت���وى 
ال��ت��أه��ب ب��ع��د إط���الق ال��ن��ار ف��ي س��ت��راس��ب��ورغ

ارت�����������ف�����������اع ح�����ص�����ي�����ل�����ة ض�������ح�������اي�������ا ال������ه������ج������وم 
ج���������رح���������ى و10  ق����������ت����������ل����������ى   4 إل�����������������������ى 

ال�������ق�������ض�������اء األمل������������ان������������ي: م�����ن�����ف�����ذ ال�����ه�����ج�����وم 
س������������ج������������ني س���������������اب���������������ق ب����������ت����������ه����������م ال��������س��������ط��������و

الفلبني متدد العمل باألحكام العرفية في اجلنوب بسبب »داعش«
أق��ر البرملان الفلبيني ام��س  األربعاء، 
متديد العمل بقانون األحكام العرفية في 
منطقة مينداناو الواقعة جنوبي البلد 
اآلس��ي��وي، أي��ن تنشط جماعات إرهابية 

موالية لتنظيم داعش.

وج��اء ق��رار البرملان بناًء على طلب من 
رئيس الفلبني رودري��غ��و دوت��ي��رت��ي، في 
7 ديسمبر اجل��اري. وُقبل الطلب بأغلبية 
واسعة في جلسة ضمت أعضاء غرفتي 
البرملان احمللي،  لتمديد العمل باألحكام 

العرفية في مينداناو، للمرة الثالثة.
وق��دم دوت��ي��رت��ي، ه��ذا الطلب للبرملان 
على خلفية توصية من األجهزة العسكرية 
والشرطية، لتوسيع األحكام العرفية حتى 

نهاية 2019، بسبب تهديد املتطرفني.

يذكر أن األح��ك��ام العرفية، طبقت في 
مينداناو في مايو 2017، بعد أن سيطرت 
جماعة “ماوتي” املوالية لتنظيم داعش 
على 4 أح��ي��اء ف��ي مدينة م����راوي، التي 

حتررت بعد 5 أشهر.


