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»الداخلية البحرينية« تعلن عن إصابة 5 من رجال الشرطة 
في تفجير »إرهابي«
املنامة - بنا: أعلنت وزارة الداخلية البحرينية امس إصابة 5 من رجال الشرطة 
بجروح بسيطة في تفجير »إرهابي« أثناء تأمني القوات عزاء الديه على شارع 
البديع في العاصمة املنامة. وقالت وزارة الداخلية البحرينية في بيان صحافي 
عبر موقع التواصل االجتماعي )تويتر( التابع لها ان اجلهات املختصة تباشر 
إجراءاتها في احلادثة.

ترامب أدان »العمل الشرير اخلالص« .. ومسؤولون أميركيون شككوا في صحة تبني »داعش« للعملية

الس فيغاس.. مسلح يقتل أكثر من 5٨ شخصاً ويصيب املئات ثم ينتحر

اجلميــع قالــوا لنــا اركضوا.. 
اركضوا بأسرع ما ميكنكم«.

مــن جانبــه، دان الرئيس 
األميركي دونالد ترامب الهجوم 
املســلح ووصف فــي تصريح 
صحافي لــه بالبيــت األبيض 
الشــرير  »بالعمــل  الهجــوم 
اخلالص«، معربا عن مشاركته 
املواطنــن األميركيــن حزنهم 
وصدمتهم جراء هــذا الهجوم 
وما اســفر عنــه من خســائر 
بشرية جسيمة.كما اعرب عن 
غضبه لوقوع هذا الهجوم الذي 
اسفر عن سقوط عدد كبير من 
األبرياء بن قتيل وجريح، معلنا 
انه سيســافر قريبا الى »الس 
فيغــاس« ملقابلــة املســؤولن 

األمنين وأسر الضحايا.

وأكــدت الشــرطة أن عــدد 
القتلى أولي. ويجعل هذا العدد 
الهجوم أكثر إطالق نار جماعي 
دمويــة فــي تاريــخ الواليات 
املتحدة متخطيا حصيلة مذبحة 
في ملهى ليلي في أورالندو العام 

املاضي قتل فيها 49 شخصا.
وقــال جوزيــف لومباردو 
قائــد شــرطة مقاطعــة كالرك 
للصحافين إن من بن القتلى 
رجل شرطة خارج نوبة عمله 
فيما أصيب اثنان آخران وهما 
فــي اخلدمة. ونبهت الشــرطة 
إلى احتمال ارتفاع عدد القتلى 
وأظهر تسجيل ڤيديو للهجوم 
حشــودا فزعة وهــي تفر فيما 
تواصــل دوي إطــالق نار في 

أنحاء املنطقة.

وفي الســياق نفسه، قالت 
مواطنة سويســرية في موقع 
إطــالق النار إنها شــعرت بأن 
حــادث إطــالق النــار اســتمر 
نحو ٢٠ دقيقة. وقالت السيدة 
السويسرية لشــبكة إخبارية 
سويسرية »لقد سمعنا إطالق 
نــار عندمــا كنــا فــي غرفتنا 
الفندقيــة، اســتمر لنحــو ٢٠ 
دقيقة«. ويشار إلى أن الشرطة 
قالت إن إطالق النار استمر لنحو 

دقيقتن.
وأضافت »الشرطة طالبتنا 
بالبقــاء فــي غرقتنــا، وخلــع 
أحذيتنا وإغالق األبواب«. وقد 
طوقت املروحيات الفندق، في 
حن وقف رجال الشــرطة في 

ممرات الفندق.

صدمت من تلك األنباء.
وقــال في مقابلــة تلفونية 
مقتضبــة وصوتــه يرتعــش 
»ليســت لدينا فكرة. نحن في 
حالة فــزع. نحن مندهشــون 
وتعازينا للضحايا... ليســت 

لدينا فكرة على اإلطالق«.
وأعاد إطالق النار في الس 
فيغاس إلى األذهان إطالق النار 
بشــكل عشــوائي أثنــاء حفل 
ملوسيقى الروك في باريس عام 
٢٠١5 مما أســفر عــن مقتل 89 
شخصا ووقع في إطار هجمات 
منسقة ملتشددين أودت بحياة 

١٣٠ شخصا.
وقالت شاهدة تدعى كرستن 
حملطة )ســي.إن.إن( »اســتمر 
الرصاص في االنهمار فحسب... 

األميركي جيســون ألدين كان 
يغني على املسرح عندما وقع 
إطــالق النار لكنه لــم يصب. 
وكان احلفل مقاما خارج منتجع 
وكازينو مانداالي باي في املدينة 
التي تشتهر بنوادي لعب القمار 

في والية نيفادا.
وأشارت قناة »سي.إن.إن« 
إلى أن جميع الفنانن املشاركن 

في املهرجان بخير.
وقال ألدين فــي بيان على 
انســتغرام »ليلــة أكثــر مــن 
مرعبة... يفطر قلبي ألن يحدث 
ذلك لشخص جاء فحسب لقضاء 
وقت ممتــع في ليلــة كان من 

املفترض أن تكون ممتعة«.
وقــال إريك بادوك شــقيق 
مطلق النار املشتبه به إن األسرة 

كان يطلق منها النار.
والحقا، تبنى تنظيم داعش 
مســؤولن  أن  إال  العمليــة، 
أميركيــن شــككوا فــي صحة 
اإلعالن، فيما اكدت الشرطة انها 
عثرت على ١٠ بنادق في غرفة 
بادوك بالفندق الذي اطلق منه 
النار، نافية ما أكدته في البداية 
انها تعتبر رفيقته االسترالية 
في الغرفة لها صلة باحلادث.

ووقــع إطالق النار في آخر 
ليلــة مــن مهرجــان )روت 9١ 
الريف  هارفســت( ملوســيقى 
الــذي كان مــن املفتــرض ان 
يســتمر ٣ ايام ومن املعتاد ان 
يحضره اآلالف. وذكرت وسائل 
إعالم أميركية من بينها فوكس 
نيوز أن مغني موسيقى الريف 

عواصم ـ وكاالت: في أسوأ 
عملية من نوعها منذ عقود في 
الواليات املتحدة، قتل ما ال يقل 
عن 58 شــخصا وأصيب اكثر 
من 5١5 آخرين في الس فيغاس 
عندما أمطر مسلح حشد متجمع 
حلضور حفل ملوسيقى الريف 
مــن الطابق ٣٢ في فندق لعدة 
دقائق قبــل أن ينتحر بإطالق 

النار على نفسه.
وأكدت الشــرطة ان املسلح 
ستيفن بادوك )64( عاما، فتح 
النار كاملطر على حشد مؤلف 
مــن اكثر من ٢٢ ألفا، مشــددة 
على انها حددت موقعه وأردته 
قتيال، لتعود بعد ذلك، لتعلن 
أنه أطلق الرصاص على نفسه 
قبل أن تدخل غرفة الفندق التي 

أميركيون يفرون بحثا عن ملجأ يحميهم من اطالق النار في هجوم الس فيغاس         )ا.ف.پ(

جانب من عمليات نقل اجلرحى في موقع هجوم الس فيغاس       )ا.ف.پ(

جانب من عمليات اسعاف املصابني في موقع املجزره أمس األول

األمير عزى الرئيس األميركي في ضحايا حادث 
»الس فيغاس«: نستنكر العمل اإلجرامي املروع
بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد ببرقية تعزية 

الى الرئيس دونالد ترامب رئيس الواليات املتحدة األميركية 
الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته 
بضحايا حادث اطالق النار الذي وقع في أحد الفنادق مبدينة 

الس فيغاس في والية نيفادا بالواليات املتحدة األميركية 
الصديقة والذي أودى بحياة العشرات من الضحايا وأسفر عن 
سقوط املئات من املصابني، معربا سموه عن استنكار الكويت 

لهذا العمل االجرامي املروع والذي استهدف ارواح االبرياء 
اآلمنني راجيا سموه للضحايا الرحمة وللمصابني سرعة الشفاء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد ببرقية تعزية 
الى الرئيس دونالد ترامب رئيس الواليات املتحدة األميركية 

الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته 
بضحايا حادث اطالق النار الذي وقع في أحد الفنادق مبدينة 

الس فيغاس في والية نيفادا بالواليات املتحدة األميركية 
الصديقة راجيا سموه للضحايا الرحمة وللمصابني سرعة 

الشفاء.
كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك 

ببرقية تعزية مماثلة.

املسلح أمطر 
حشدا من ٢٢ 

ألفًا خالل حفل 
موسيقى الريف 

من الطابق ٣٢


