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ترامب وصفه بـ »المريض« و»المجنون«.. والشرطة تعثر على 23 قطعة سالح في غرفته بالفندق وآالف الذخائر والمتفجرات في منزله

جزار الس فيغاس.. طيار يهوى الصيد ومدمن على القمار
عواصمـ  وكاالت: وصفت 
الشــرطة األميركيــة منفــذ 
هجوم الس فيغاس ستيفان 
بادوك، الذي أطلق الرصاص 
على جمهور حفل موسيقي 
مرتكبا مجزرة أودت بحياة 
59 شخصا على األقل و5٢٧ 
جريحــا، بأنه طيــار يهوى 

الصيد ومدمن للقمار.
املهاجــم  أقــارب  وأفــاد 
بأنه لــم تظهر أي معتقدات 
سياسية أو إيديولوجية على 
تصرفاته، فيما رفض مكتب 
التحقيقــات الفيدرالي )إف 
بي آي( مزاعم عالقة بادوك 

بتنظيم داعش.
ووفــق املعلومــات، فإن 
ســتيفان بادوك )6٤ عاما( 
كان طيــارا مرخصا ملزاولة 
املهنة، ويهوى الصيد، ولم 
يكن لــه ســجل إجرامي أو 
جنائي على اإلطالق، وكان 
ميلك منزال بقيمة ٤٠٠ ألف 
دوالر اشتراه عام ٢٠١5 في 
جتمع سكني للمتقاعدين في 
بيسكيت، ويبعد عن مدينة 
الس فيغاس مسافة 9٠ دقيقة 

)نحو ١3٠ كلم(.
الس  شــرطة  وأفــادت 
فيغــاس بــأن مطلــق النار 
ســتيفان بادوك انتحر قبل 
وصول قوات األمن إلى غرفته 

الذي يعيش في أورالندو انه 
وعائلته »صدموا وفزعوا« 
من األخبار، قائلني انه »ليس 
لدى الرجل تاريخ إجرامي«.
أنــه  وأضــاف »أعــرف 
قــد ميلك مسدســا ولكن لم 
ميلك رشاشــات أو أسلحة 

آلية وبنادق«.
وتابع: »مــن أين حصل 
على أسلحة آلية؟ ليس لديه 
خلفية عسكرية أو أي شيء 

من هذا القبيل«.
وقــال انــه كان يقيم في 
بيســكيت، وذهب إلى الس 
فيغــاس ملمارســة القمــار، 
وحتــدث عــن آخــر اتصال 
مع شــقيقه عندما استفسر 
ستيفن عن حال األسرة خالل 
إعصار إيرمــا، الذي ضرب 

فلوريدا في سبتمبر.
ولم يواجــه مطلق النار 
يوما متــاعب مـع الشرطة، 
في حــني أن والــده باتريك 
بنجامــني بــادوك كان مــن 
أكبر الفارين املطلوبني من الـ 
»إف بي آي« في الستينيات 
بعدما قام بعمليات ســطو 

على مصارف.
وبالنســبة إلــى صديقة 
مطلــق النــار ماريلو دانلي 
)6٢ عاما(، فقد أعلنت حكومة 
كانبيرا امس أنها أسترالية 

فــي الطابق الـ 3٢ من فندق 
وكازينو »مانداالي باي«.

وأعــد جــزار فيغــاس 
لعمليتــه بعنايــة، وعثــر 
الشرطيون في غرفة الفندق 
علــى ٢3 قطعة ســالح من 
عيارات مختلفة بينها بنادق 
هجومية، يعتقد أنه نقلها في 
أكثر من ١٠حقائب، بحسبما 
افاد رئيس شــرطة املدينة 

جوزيف لومباردو.
البنــادق كان  وبعــض 
يحمل جهاز تصويب، وكان 
املسلح يخبئ في سيـــارته 
مادة نترات األمونيوم وهو 
سماد ميكن استخدامه لصنع 

متفجرات.
كما عثر الحقا في منزله 
في بلدة ميسكيت على مسافة 
نحو ١٢٠ كلم من الس فيغاس 
على ترسانة كاملة تضم ١9 
قطعة سالح إضافية وآالف 

الذخائر واملتفجرات.
ووصــل املســلح في ٢8 
سبتمبر إلى اجلناح املؤلف 
من غرفتني الذي حجزه في 
الفندق مــن غير أن يالحظ 
طواقم الفندق في اي وقت أنه 
أدخل أسلحة، وحطم زجاج 
النافذة ليتمكــن من إطالق 

النار بسهولة.
وقال شقيقه أريك بادوك 

انتقلت للعيش في الواليات 
املتحدة قبل عشــرين عاما 
للعمل في الكازينوهات، فيما 
ذكرت الصحافة األسترالية 

أنها جدة.
وبعدما أعلنت الشــرطة 
األميركيــة باالســاس أنهــا 
تود اســتجواب دانلي، عاد 
احملقــقون الحقا واستبعدوا 
أي دور لها فــــي الهجـوم. 
وقال لومبــاردو إنها كانت 
موجــودة اول من امس في 

طوكيو.
الدميوقراطيون  وطالب 
الكونغرس بالتحرك لفرض 
ضوابط على حيازة األسلحة 
البيــت  الناريــة، غيــر أن 
األبيض رد بأن اجلدل حول 
النارية »ســابق  األســلحة 
ألوانــه« فــي هــذه املرحلة 

األولية من التحقيق.
من جانبه، وصفه الرئيس 
األميركــي دونالــد ترامــب 

بـ»املريض« و»املجنون«. 
وقــال للصحافيــني لدى 
مغادرته العاصمة األميركية 
إلــى بورتوريكو  متوجهــا 
»كان رجال مريضا ومجنونا 
ويعانــي مــن العديــد مــن 

املشاكل«.
وأضاف »نحن نتعامل مع 

فرد مريض للغاية«.

إضراب عام في كتالونيا..
والتظاهرات عمت الشوارع والساحات

برشــلونةـ  وكاالت: بعــد يومني من تنظيم 
االستفتاء الذي حاولت قوات االمن االسبانية بال 
جدوى، منعه من خالل اقتحامات عنيفة للشرطة 
ملكاتب التصويت، عم االضراب العام كتالونيا 
مبــا فيها نادي برشــلونة الشــهير للدفاع عن 
»حقوقها« والتنديد بعنف قوات االمن، لتتسع 

الهوة على ما يبدو اكثر مع مدريد. 
وبدأ االضراب امس حتت شعار »شل البالد« 
مع غلــق ٤٧ طريقــا وطريقا ســريعا من قبل 
مضربني، فيما اعلن قادة كتالونيا، انهم ينوون 
جديا االعالن بشــكل احادي عن االستقالل بعد 
التأكد من فوز مؤيدي االستقالل في االستفتاء 
باكثر من 9٠%من االصوات بحسب نتائج غير 

نهائية. 
وقــال التلفزيــون االســباني الرســمي ان 
الكتالونيني اغلقوا ٤٧ طريقا ســريعا وشارعا 
رئيسيا بتشكيل سالسل بشرية فيما مت أيضا 
اغالق املوانئ واملدارس واجلامعات واملؤسسات 
العامة والبرملان وعدد كبير من احملال التجارية. 
وقدرت حكومة »كتالونيــا« ان االضراب الذي 
بــدأ منتصف ليل امس االول واســتمر مدة ٢٤ 
ساعة بلغ ٧٠% في املؤسسات العامة و٧5% في 

مجــال اخلدمات الصحية و١٠٠% في اجلامعات 
واملوانئ فيما مت تشغيل املواصالت العامة بنسبة 
٢5% لكن االضراب لم يصل إلى مطار برشلونة 
الدولية )ال برات(. وعمت املظاهرات عددا كبيرا 
من الشوارع والســاحات الرئيسية في اإلقليم 
املتمتع باحلكم الذاتــي احتجاجا على »عنف« 
احلرس املدني والشرطة الوطنية االسبانية خالل 
يوم االستفتاء الذي علقته احملكمة الدستورية 
االسبانية بهدف منع املواطنني من التصويت. 
وكانــت نقابات صغيرة دعت فــي االصل لهذا 
االضراب. لكــن بعد اعمال العنف التي تطلبت 
تقدمي مســاعدة طبية الكثر من 8٠٠ شــخص، 
قررت النقابات الكبيرة االنضمام الى االضراب 
إلظهار وحدة الصف في مواجهة هذه االعتداءات. 
كما دعت لالضــراب اجلمعيــات واالحزاب 
الداعية الســتقالل كتالونيــا والتي متلك قدرة 
كبيرة على التعبئة. ومن اهم االماكن العامة التي 
التزمت باالضراب ميناء برشلونة واجلامعات 
العامة ووســائل النقل ومتحــف الفن املعاصر 
واالوبرا حتى الكاتدرائية الشــهيرة »ساغرادا 
فاميليا«. ولم يخض فريق برشلونة لكرة القدم 

وال باقي الفرق احملترفة تدريبات امس.

)أ.پ( اآلالف من املتظاهرين خالل اإلضراب أمام مقر الشرطة أمس 

وفاة جالل طالباني.. وصاحب السمو يقدّم التعازي
بغــداد - وكاالت: أعلــن 
تلفزيون العراقية الرســمي 
امــس أن الرئيــس العراقي 
السابق جالل طالباني توفي 

عن عمر ناهز 8٤ عاما.
هذا، وبعث صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
ببرقيتــي تعزية إلــى أخيه 
الرئيــس د.فــؤاد معصــوم 
رئيــس جمهوريــة العــراق 
الشــقيق وإلى أخيه د.حيدر 
العبــادي رئيــس مجلــس 
الوزراء في جمهورية العراق 
الشــقيق عبر فيهما ســموه 
عن خالص تعازيه وصادق 
مواســاته بوفــاة املغفور له 
بإذن اهلل تعالى جالل طالباني 
رئيــس جمهوريــة العــراق 
السابق، سائال سموه املولى، 
جل وعال، أن يتغمده بواسع 
رحمتــه ومغفرته ويســكنه 
فسيح جناته وأن يلهم أسرته 
الكرمية وذويه جميل الصبر 

وحسن العزاء.
وبعث ســمو ولــي العهد 

الشيخ نواف األحمد ببرقيتي 
تعزيــة إلــى أخيــه الرئيس 
د.فــؤاد معصــوم رئيــس 
جمهوريــة العراق الشــقيق 
وإلى أخيه د.حيدر العبادي 
رئيــس مجلس الــوزراء في 

جمهوريــة العراق الشــقيق 
ضمنهمــا ســموه خالــص 
تعازيــه وصادق مواســاته 
بوفاة املغفــور له بإذن اهلل 
تعالى جالل طالباني رئيس 
جمهوريــة العراق الســابق، 

ســائال ســموه املولــى، عز 
وجــل، أن يتغمــده بواســع 
رحمتــه ومغفرته ويســكنه 
فسيح جناته وأن يلهم أسرته 
الكرمية وذويه جميل الصبر 

وحسن العزاء.
كمــا بعــث ســمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ جابر 
املبــارك ببرقيتــي تعزيــة 

مماثلتني.
وكان طالباني الذي يتزعم 
احلزب الوطني الكردستاني 
قد توفي في احد مستشفيات 
أملانيا حيث كان يتلقى العالج 
هناك. وولــد طالباني في ١٢ 
نوفمبر ١933، في قرية كلكان 
التابعة للسليمانية العراقية، 
ويعــرف في صفــوف الكرد 
باسم مام جالل )العم جالل(. 
وهو أول رئيس كردي للعراق، 
انتخب عــام ٢٠٠5، ثم أعيد 
انتخابه لوالية ثانية في ٢٠١٠. 
وغادر منصبه في ٢٠١٤ بعد 
فترة عالج في أعقاب إصابته 

بجلطة دماغية في ٢٠١٢. 

)رويترز( صورة أرشيفية للرئيس العراقي السابق جالل طالباني في 2006 

البرملان الفرنسي يقرّ قانوناً جديداً ملكافحة اإلرهاب
باريس - أ.ف.پ: أقر النواب الفرنسيون امس 
قانونا جديدا ملكافحة اإلرهاب اعتبرته احلكومة 
»مفيدا للغاية«، في حني تفاوتت اآلراء املعارضة بني 
ميني اعتبره »لينا جدا«، ويسار رأى فيه »مساسا 
باحلريــات«. والقانون اجلديد يتيح في األحوال 
العادية استخدام بعض اإلجراءات الواردة في حالة 
الطوارئ التي اقرتها احلكومة االشتراكية السابقة 
بعد اعتــداءات ١3 نوفمبر ٢٠١5 في باريس التي 
اوقعت ١3٠ قتيال، ومع انه املفترض ان تكون حالة 
الطوارئ اجراء موقتا يعطي السلطات صالحيات 
استثنائية، فقد مت جتديدها 6 مرات بسبب تكرار 
االعتداءات. وحظي مشروع القانون بدعم حزب 
الرئيس اميانويل ماكرون الوسطي ودعم بعض 
النواب من اليمني واليســار، فتم إقراره بأكثرية 
٤١5 صوتا مقابل ١٢٧ في حني امتنع ١9 نائبا عن 
التصويــت. وبات على النواب اآلن التوصل الى 

تســوية مع اعضاء مجلس الشيوخ الذين كانوا 
عملوا علــى تليني النص قليــال، متهيدا إلقراره 
نهائيا بحلول منتصف أكتوبر. ويأتي اقرار هذا 
القانون بعد أسبوع من النقاشات احلامية وبعد 
يومني على قيام شــخص بقتل امراتني طعنا في 
مرســيليا، في اعتداء ســارع تنظيــم داعش الى 
تبنيه، وكشفت الســلطات اسم مرتكب االعتداء 
وتبني انه تونسي يدعى احمد حناشي. وقال وزير 
الداخلية الفرنسي جيرار كولومب: »نحن ال نزال 
في حالة حرب«، ودافع عن القانون الذي اعتبره 
»مفيدا للغاية مبواجهة تهديد شديد اخلطورة«. 
وأضاف كولومب انه في حال لم يتم تبني القانون 
فإننا »سنجد أنفسنا امام اعتداءات شبيهة بهذا 
االعتداء«، في اشــارة الى اعتداء مرسيليا. وأفاد 
اســتطالع نشــر األســبوع املاضي بأن 5٧% من 

الفرنسيني يؤيدون القانون اجلديد.

البرلمان العراقي يعلّق عضوية النواب األكراد المؤيدين لالستفتاء

كردستان.. انتخابات رئاسية وبرملانية أول نوفمبر

مصادر »املؤمتر« لـ »األنباء«: احلوثيون اقتحموا
ٍ لصالح واختطفوه وأطلقوا النار على أسرته منزل قيادي موال

بغداد - وكاالت: أعلنت املفوضية العليا املستقلة 
لالنتخابات واالستفتاء في إقليم كردستان العراق 
امس استكمال جميع االستعدادات إلجراء انتخابات 
برملان ورئاســة اإلقليم في األول من شهر نوفمبر 
املقبل. ونقلت قناة )الســومرية نيــوز( العراقية 
عن رئيس مجلــس املفوضني باملفوضية هندرين 
محمد، قوله إن »كل التحضيرات النتخابات البرملان 
ورئاســة إقليم كردســتان قد استكملت، وبدءا من 

اليوم سنحدد عدة توقيتات إلجناز أعمالنا«.
إلى ذلك، علق البرملان العراقي عضوية النواب 

األكراد املؤيدين لالستفتاء في إقليم كردستان.
وأفادت بذلك وكالة األنباء العراقية )واع(، ونقلت 

عن ائتالف دولة القانون العراقية، مطالبته مبحاكمة 
النواب الكرد املشاركني في استفتاء اإلقليم، ودعاهم 
إلى تقدمي استقاالتهم الفورية وعدم حضور جلسات 

البرملان.
وقال النائب عن االئتالف عدنان األسدي - في 
تصريح صحافي إن »النواب الكرد ارتكبوا مخالفة 
دستورية صريحة مبشاركتهم في استفتاء انفصال 
إقليم كردستان وتهديدهم لوحدة العراق«. وأضاف 
أن »املوقف احلالي يقتضي محاكمة هؤالء النواب، 
كونهم حنثــوا بيمني احلفاظ علــى وحدة العراق 
واستقالله، املنصوص عليه في الدستور«. وأوضح 
أن »على املشاركني في االستفتاء من النواب تقدمي 

استقاالتهم فورا وعدم احلضور إلى مجلس النواب 
بعد أن تخلوا عن مهمتهم في متثيل الشعب العراقي«.
وفي نفس السياق، قال التلفزيون الرسمي إن 
البرملــان العراقي صوت امس علــى »صيغة قرار 
لوقف التعامالت املالية« مع إقليم كردســتان دون 
أن يذكر مــا إذا كان القرار ملزمــا للحكومة. وقال 
التلفزيون إن القرار جاء مع »احلفاظ على حقوق« 
املواطنني األكراد، الفتا إلى أن التدابير ستستهدف 

القيادة الكردية.
وفــي غضــون ذلــك، بثــت قنــاة »العراقيــة« 
التلفزيونيــة احلكومية امــس األول للمرة االولى 

في تاريخها نشرة اخبار باللغة الكردية

عدن - إياد أحمد

في ســياق تصاعــد اخلالفات بــني جماعة 
احلوثي وصالح، اقتحمت ميليشيات احلوثي 
أمس االول منزل قيادي بارز في حزب املؤمتر 
الشعبي العام املوالي لصالح بصنعاء واختطفته 
جلهة مجهولة بعد االعتداء وإطالق النار على 

عدد من أفراد أسرته.
وقالــت مصــادر قيادية في حــزب املؤمتر 
بصنعاء لـ»األنباء«: ان مسلحني حوثيني اختطفوا 
القيادي في حزب املؤمتــر والصحافي املقرب 
من صالح كامــل اخلوداني بعد اقتحام منزله 
واالعتداء على زوجته بالضرب حتى كســرت 

إحدى يديها واالعتداء أيضا على عدد من أفراد 
أسرته بأعقاب البنادق وإطالق الرصاص احلي 
على ابنته الكبــرى، وإصابتها بإصابة بليغة 
نقلت على اثرها للعناية املركزة، وأصيب أيضا 
أحد أبنائه فضال عن حتطيم أبواب ومحتويات 

املنزل«.
وعبــرت نقابــة الصحافيــني اليمنيني في 
بيان لها عن إدانتهــا القتحام منزل اخلوداني 
واختطافه واالعتداء على أسرته، وطالبت بسرعة 
اإلفراج عنه، وحملت النقابة ميليشيات احلوثي 
مسؤولية هذه الواقعة اخلطيرة ودعت إليقاف 

مالحقة الصحافيني وترويعهم وأسرهم.
وسبق أن اختطفت جماعة احلوثي القيادي 

املؤمتري والصحافي املقرب من صالح اخلوداني 
عدة مرات على خلفية كتاباته املناهضة لهمجية 
احلوثيــني، وكان اخلودانــي دعا أنصار حزب 
املؤمتر الشــعبي العام الذي يرأسه صالح إلى 
ثورة مسلحة ضد قيادات ميليشيات احلوثي 
والقيادات املؤمترية املوالية للحوثيني باعتبارها 

الثورة املسلحة فرضا واجبا وعمال مقدسا.
وقال اخلوداني في منشور له على صفحته 
بالفيســبوك قبل يوم من اختطافه »أصبحنا 
بحاجة ماسة وملحة لثورة مسلحة بالسكاكني 
واخلناجر والبنادق حتى بالعصي، تقتلع عصابة 
صنعاء بشــقيها املؤمتر واحلوثيــني، بل انها 
أصبحت فرضا واجبا مقدسا وفي أسرع وقت«.

أميركا تطرد 15 ديبلوماسياً كوبياً في أعقاب هجمات هافانا الغامضة
واشنطن ـ أ.ش.أ: طردت الواليات املتحدة امس 15 ديبلوماسيا كوبيا، في أعقاب تعرض عدد 
من موظفي السفارة األميركية في العاصمة الكوبية هافانا لهجمات غامضة أحلقت بهم أضرارا 
صحية. ونقلت قناة )سي إن إن( األميركية عن مسؤول بوزارة اخلارجية األميركية قوله إنه 
سيتعني على الـ15 ديبلوماسيا كوبيا مغادرة البالد خالل أسبوع. ولم يصدر أي رد فوري من 
احلكومة الكوبية، التي نفت وجود أي درو لها في احلوادث التي أدت إلى تعرض ما ال يقل عن 
22 ديبلوماسيا أميركيا وأفرادا من أسرهم في كوبا ملشاكل صحية.


