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قتل ثالثة أش��خ��اص على األق��ل في 
ان��ف��ج��ار ضخم ف��ي ك��اب��ول االث��ن��ن في 
منطقة قريبة من موقع تظاهرة خرجت 
لالحتجاج على هجمات طالبان ضد 
أقلّية الهزارة الشيعية، كما ذكر مصدر 

حكومي.
وق��ال وحيد مجروح الناطق باسم 
وزارة ال��ص��ح��ة األف��غ��ان��ي��ة إن ثالثة 
أشخاص قتلوا وثمانية آخرين جرحوا 

في االنفجار.
وسمع مراسلو وكالة فرانس برس 
دوي االن��ف��ج��ار ال���ذي ذك���رت وزارة 
الداخلية أنه وقع أم��ام مدرسة ثانوية 

وسط كابول.
وأظهرت صورة انتشرت عبر تطبيق 
»واتساب« للرسائل النصية عدة جثث 

ملقية على األرض.
وقال شاهد عيان يدعى قيس نوابي 
لوكالة ف��ران��س ب��رس »وق��ع االنفجار 
الضخم قرب مدرسة استقالل الثانوية 
ف��ي مكان قريب ج��داً م��ن موقع جتمع 

املتظاهرين«.
وأفاد شرطي في املوقع أنه شاهد بن 
10 و15 ضحية على األرض إضافة إلى 
أش��الء. وق��ال لفرانس برس طالبا عدم 
الكشف عن هويته »يصعب معرفة إن 
كان التفجير نتيجة هجوم انتحاري أو 

قنبلة« زرعت في املكان.
وخرج مئات بينهم طالب جامعيون، 
إل��ى ش���وارع ك��اب��ول للمطالبة بنشر 
تعزيزات في املناطق التي يشّكل الهزارة 
غالبية سّكانها في والي��ة غزنة والتي 

تعرضت إلى هجمات من قبل طالبان.

ف��ي السياق نفسه، ق��ال مسؤولون 
محليون، اإلثنن، إن عناصر من حركة 
طالبان قتلوا 37 على األق��ل من أف��راد 
ال��ش��رط��ة احمل��ل��ي��ة، ف��ي ال��وق��ت ال��ذي 
يشتد فيه القتال في إقليم ف��رح غربي 

أفغانستان.
وقالت النائبة البرملانية عن اإلقليم، 
حميرة أي��وب��ي، إن مسلحي طالبان 
هاجموا مساء األح��د خ��وس��ت، القرية 
الوحيدة التي تسيطر عليها احلكومة في 

منطقة كاكي صفد.
ومن جهة أخ��رى، قال عضو املجلس 
اإلقليمي عبد الصمد صاحلي، إن »هناك 
أكثر من 150 شخصاً آخرين من القرية 
م��ف��ق��ودون«، مضيفاً أن »ه��ن��اك وح��دة 
تضم 200 من أف��راد الشرطة احمللية، 

متركزة في القرية«.
وأوض��ح أن املسلحن أضرموا النار 

في منازل القرية.
وأشارت النائبة أيوبي إلى أن عناصر 
طالبان هاجموا نقطتي أو ثالث نقاط 
تفتيش تابعة للشرطة ف��ي ضواحي 

املدينة، مساء األحد ونهبوا كل شيء.
وق���ال���ت: »رغ����م ال��ن��ق��اش��ات ال��ت��ي 
استمرت س��ن��وات م��ع احلكومة حول 
تدهور الوضع األمني في اإلقليم، إال أن 
السلطات لم تستمع بعد ولم تزد أعداد 

القوات هناك«.
وفي وقت سابق، قتل 25 على األقل 
م��ن ق��وات األم��ن األفغانية، ف��ي هجوم 
لطالبان على قاعدة عسكرية في اإلقليم، 
ال��ث��الث��اء امل���اض���ي.  م��ن ج��ه��ة أخ���رى، 
قالت مسؤول روس��ي االثنن إن حركة 

)طالبان( االفغانية امست تسيطر على 
60 في املئة من اراضي افغانستان وان 

واشنطن خسرت فعليا احلرب هناك.
واض��اف املبعوث اخل��اص للرئيس 
الروسي الى افغانستان زامير كابولوف 
في مؤمتر صحفي ان طالبان لم تكن 
تسيطر ع��ام 2001 على اي ج��زء من 
افغانستان واصبحت بفضل الوجود 

االميركي وحلف )ناتو( تسيطر حاليا 
على 60 في املئة من افغانستان.

واوض��ح ان��ه سيجري بداية الشهر 
ال��ق��ادم مباحثات مع نظيره االميركي 
زمل��اي خليل زادة ال��ذي سيقوم بزيارة 
مل��وس��ك��و ح���ول ت��ط��ورات ال��وض��ع في 

افغانستان.
واوضح انه »لم يعد بوسع واشنطن 

ان تعالج بنفسها النزاع في افغانستان« 
معربا عن قناعة بالده بضرورة بلورة 
جتمع اقليمي للمساعدة في حل النزاع 

هناك.
واش��ار ال��ى استعداد حركة طالبان 
للتفاوض مع احلكومة االفغانية بشرط 
ان يتم االتفاق مع االميركين حول وضع 

جدول زمني النسحابهم من افغانستان.

وذك��ر كابولوف ان حركة طالبان 
تشترط كذلك االفراج عن جميع املعتقلن 
السياسين والغاء العقوبات املفروضة 
على ح��رك��ة ط��ال��ب��ان.وق��ال إن حركة 
طالبان كشفت للجانب الروسي عن عقد 
لقاءات سرية مع مسؤولن اميركين 

مرات عديدة.
واك��د كابولوف ان ب��الده ال تعارض 

مثل هذه االتصاالت بن واشنطن وحركة 
طالبان مادامت تهدف الى اقناع االطراف 
املتنازعة في افغانستان الى اجللوس 

حول طاولة مفاوضات.
وراى ان احلكومة االفغانية وحركة 
طالبان جتمعان على ضرورة التصدي 
لتنظيم ما يسمى بالدولة االسالمية 

)داعش(.

انفجار في العاصمة األفغانية كابول

60 في املئة من أفغانستان روسيا: طالبان تسيطر على 

قتلى وجرحى في انفجار ضخم 
بالعاصمة األفغانية كابول

بعد العثور على رفات ستة أشخاص

29 قتياًل كاليفورنيا: ارتفاع حصيلة احلرائق إلى 
   أودت احلرائق التي جتتاح كاليفورنيا 
بحياة 29 شخصاً على األق��ل، وه��و نفس 
عدد الضحايا الذين قضوا في احلريق األكثر 
دموية في هذه الوالية األميركية في 1933، 
وف��ق م��ا أعلن شريف منطقة ب��وت ك��وري 

هونيا األحد.
وأوضح هونيا في مؤمتر صحافي »عثرنا 
على رفات ستة أشخاص إضافين، ما يرفع 

العدد اإلجمالي احلالي للقتلى إلى 29«.
وتلقى أكثر من 250 ألف شخص أوامر 
ب��إخ��الء منازلهم ف��ي منطقة واس��ع��ة قرب 
ساكرامنتو، عاصمة الوالية الواقعة في 
غرب الواليات املتحدة، وفي منتجع ماليبو 

البحري الشهير.
ويحاول رج��ال اإلطفاء إخماد احلرائق 
التي اندلعت في طرفي الوالية من مقاطعة 
بوت الواقعة عند سفوح جبال سييرا نيفادا 
حيث تنتشر احلرائق األكبر، وفي منطقة 

لوس اجنليس.
ويستعد رج��ال اإلطفاء ال��ذي يحاولون 
إخ��م��اد حريق ل��وس اجنليس إل��ى »ع��ودة 
ري��اح منطقة سانتا آن��ا اخلطيرة التي قد 
تساعد امتداد ألسنة اللهب«، بحسب بيان 

للسلطات.
وأصبحت احلرائق التي اندلعت اخلميس 
املاضي، وغذتها رياح عنيفة، األكثر تدميراً 
في تاريخ كاليفورنيا مع اشتعال أكثر من 
6700 مبنًى، بينها مستشفًى، ومنازل في 
مدينة ب��ارادي��س التي تعد 27 أل��ف نسمة 

رجال اإلطفاء في محاولة إلخماد احلرائق شمال ساكرامنتو.
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أطراف  تدعوان  وأملانيا  فرنسا 
احترام  إل��ى  األوك��ران��ي  النزاع 

»اتفاق مينسك«
دعا الرئيس الفرنسي اميانويل ماكرون واملستشارة االملانية اجنيال 
ميركل جميع اطراف النزاع في اوكرانيا الى احترام شروط )اتفاق مينسك( 

مبا في ذلك وقف إطالق النار.
وقال القصر الرئاسي الفرنسي )اليزيه( في بيان ان ماكرون وميركل 
وصفا خالل اجتماعهما مع الرئيس األوكراني بترو بوروشنكو مساء امس 
االح��د االنتخابات التي ينظمها انفصاليون موالون لروسيا بأنها »غير 

شرعية«.
واكدا ان االنتخابات التي مت اجراؤها باقليمن انفصالين شرقي البالد 

تقوض سالمة أراضي أوكرانيا وسيادتها.
وطالب الزعيمان بتبادل السجناء واالنتهاء من اإلفراج عن جميع السجناء 

السياسين بحلول نهاية العام اجلاري.
وص��وت سكان منطقتي لوهانسك ودونيتسك امس االح��د على اختيار 
زعماء جدد في انتخابات ادانها االحت��اد االوروب��ي ووصفها بانها تنتهك 

القانون الدولي.

 636 ت��زي��ل  الشمالية  ك��وري��ا 
ل��غ��م��ا ف��ي امل��ن��ط��ق��ة احل��دودي��ة 

مع جارتها اجلنوبية
قالت وسائل اعالم كورية اجلنوبية )يونهاب( أمس االثنن ان كوريا 
الشمالية ازال��ت 636 لغما ارضيا من قرية الهدنة )بامنوجنوم( في إطار 
عملية نزع السالح مبنطقة احلراسة املشتركة على احل��دود بن البلدين.
ونقلت وكالة االنباء الكورية اجلنوبية )يونهاب( عن وزير الدفاع الكوري 
اجلنوبي جونغ كيونغ - دو قوله خالل اجتماع اللجنة البرملانية اخلاصة 
مبوازنة الدولة في العاصمة سيؤول ان القرار الشمالي بازالة االلغام يعد 
ضمن االتفاقية العسكرية بن الكوريتن التي مت التوقيع عليها في سبتمبر 

املاضي بشأن نزع السالح.
واوض��ح الوزير كيونغ - دو ان االتفاقية هي عنصر رئيسي في القمة 
االخيرة مع بيونغ يانغ داعيا الكوريتن الى اتخاذ مجموعة من تدابير بناء 

الثقة مبا في ذلك سحب قوات خط املواجهة واألسلحة النارية.
واضاف ان سيؤول وبيونغ يانغ اكملتا عملية ازالة االلغام وسحب القوات 

املسلحة واملعدات العسكرية من املنطقة.
وحول عدد مراكز املراقبة بن اجلانبن اوضح املسؤول الكوري اجلنوبي 
انه يتواجد 60 مركزا للمراقبة في اجلانب اجلنوبي مقابل 160 وحدة في 

الشمال.
من جهة اخرى يسعى مسؤولن عسكرين من الكوريتن ووحدة قيادة 
االمم املتحدة باملستوى االستشاري الى نزع السالح من املنطقة العسكرية 

املشتركة.
ومت انشاء املنطقة العسكرية بعد احلرب الكورية التي استمرت من 1950 

الى 1953 والتي انتهت بهدنة وليس اتفاقية سالم. 

حتطم مقاتلة أميركية جنوب 
اليابان وجناة طياريها

أعلنت البحرية األميركية، اإلثنن، حتطم إحدى طائراتها املقاتلة خالل 
»عملية روتينية«، في املياه الواقعة قبالة جزيرة أوكيناوا جنوب اليابان.

وذكرت البحرية في بيان أن الطائرة من طراز )F/A-18(، وأن طيارين 
كانا على متنها قفزا قبل حتطمها، دون تعرضهما إلصابات.

وأضافت أن »الطائرة تعرضت ملشكلة فنية أثناء عملية روتينية في بحر 
الفلبن«.

وتابعت أن األسطول السابع األميركي )مقره مدينة يوكوسوكا جنوبي 
العاصمة طوكيو( فتح حتقيقا ملعرفة مالبسات احلادث.

طهران لن تستطيع شراء طائرات 
روسية إال مبوافقة واشنطن

أعلن مقصود أسعدي ساماني، سكرتير جمعية اخلطوط 
اجلوية اإليرانية، أم��س االثنن، أن روسيا لن تستطيع 
بيع أي طائرة من نوع طائرات »سوخوي« إليران، إال بعد 
موافقة الواليات املتحدة األميركية، ومن خالل تصريح 

صادر عن وزارة اخلزانة األميركية.
وعلل ساماني اشتراط املوافقة األميركية، ب��أن نحو 
10 إلى %15 من قطع غيار طائرات »سوخوي« أميركية 
الصنع، لذلك تخضع لتراخيص تصدر من منظمة »أوفاك« 

التابعة لوزارة اخلزانة األميركية.
كما أكد سكرتير جمعية اخلطوط اجلوية اإليرانية أنه من 
دون صدور مثل هذا التصريح من وزارة اخلزانة األميركية، 

فليس من املمكن بيع أي طائرة روسية إليران.
ومن املعروف أن »أوف��اك« هي إحدى املنظمات التابعة 
لوزارة اخلزانة األميركية، والتي تفرض عقوبات اقتصادية 
وجتارية ضد ال��دول واملنظمات واألف���راد الذين يهددون 
األمن القومي األميركي. وكانت وزارة اخلزانة األميركية قد 
أصدرت وثيقة توجيهية، في وقت سابق، حول العقوبات 

اإليرانية، تنبه فيها إل��ى املمارسات اإليرانية لاللتفاف 
على العقوبات، وطالبت الشركات األميركية بالتنبه لهذه 
املمارسات. كما قدمت الوثيقة التي أصدرها مكتب مراقبة 
اجلرائم املالية في ال���وزارة، بعض اإلرش���ادات للشركات 
األجنبية لتعريفها مبا يجب عليها فيما يتصل بالعقوبات 
ضد إيران. وأشارت الوثيقة كذلك إلى أن غالبية التعامالت 
املالية مع إي��ران ميكن أن متثل انتهاكاً. كما نصت على أن 
»األميركين، والشركات األجنبية اململوكة لألميركين 
أو التي يديرها أميركيون، يجب أن ال تقوم بأي تبادالت 
مالية مع إيران أو احلكومة اإليرانية أو املؤسسات املالية 
اإليرانية«. وغير بعيد عن ذلك، ما أعلنته وزارة اخلزانة 
األميركية، الشهر املاضي، من قطع خدمات االتصاالت املالية 
العاملية بن البنوك )سويفت( عن البنوك واملؤسسات 
املالية املدرجة في العقوبات األميركية. وكان وزير اخلزانة 
األميركي، ستيف مانوشن، قال عبر صفحته على »تويتر«، 
إن شركة »سويفت« ستوقف خدماتها عن البنك املركزي 

اإليراني واملؤسسات املالية الواقعة حتت العقوبات.

في أول إجراء من نوعه منذ ثماني سنوات

فتح معبرين جديدين بني شطري قبرص
فتح معبران ج��دي��دان ب��ن الشطرين 
الشمالي واجلنوبي م��ن ج��زي��رة قبرص 
املقسومة اإلثنن في أول إج��راء من هذا 
النوع منذ ثماني سنوات، في وقت تسعى 
األمم املتحدة لتحريك مفاوضات إع��ادة 

توحيد اجلزيرة.
وعبر ع��ش��رات القبارصة م��ن الشطر 
اجلنوبي للجزيرة إلى الشمال من معبر 
ديرينيا )ش��رق(، على ما أف��ادت صحافية 
في وكالة فرانس ب��رس، فيما فتح معبر 

ليفكا/أبليسي في شمال غرب اجلزيرة.
ويعتبر فتح معابر عامال أساسيا لترميم 
الثقة بن املجموعتن القبرصية اليونانية 
والقبرصية التركية اللتن بقيتا معزولتن 
إحداهما عن األخ��رى حتى فتح أول معبر 

عام 2003.
وبعد 15 شهرا على فشل آخ��ر جولة 
محادثات حول إعادة توحيد اجلزيرة، أعلن 

الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس 
والزعيم القبرصي التركي مصطفى أكينجي 
في نهاية اكتوبر موافقتهما على فتح هذين 
املعبرين اجلديدين اللذين يرفعان عدد 

املعابر بن شطري اجلزيرة إلى تسعة.
وقبرص مقسومة منذ عام 1974 عندما 
اجتاحت ق��وات تركية اجلزيرة واحتلت 
القسم الشمالي منها ردا على انقالب مدعوم 

من اجليش اليوناني.
وم��ن��ذ ذل��ك احل���ن، تتولى جمهورية 
ق��ب��رص، ال��وح��ي��دة امل��ع��ت��رف ب��ه��ا دول��ي��ا 
والعضو ف��ي االحت���اد األوروب����ي، إدارة 
القسم اجلنوبي، فيما أعلنت في الشمال 
»جمهورية شمال قبرص التركية« املعترف 
بها فقط من أنقرة التي تنشر فيها ثالثن 
ألف عسكري. ومن النقاط الرئيسية التي 
تتعثر عندها املفاوضات مصير هذه القوات 

التركية.

بنغالديش تؤجل موعد انتخاباتها العامة إلى نهاية ديسمبر املقبل
أعلنت مفوضية االنتخابات البنغالديشية أمس 
االثنن تأجيل موعد االنتخابات العامة أسبوعا على أن 
جترى في 30 ديسمبر املقبل بعد طلب أحزاب معارضة 

إمهالها وقتا لالستعداد.
وقال رئيس مفوضية االنتخابات ك.م نور الهدى 
ف��ي تصريح صحفي ان��ه »ب��ن��اء على طلب ع��دد من 

األحزاب السياسية مت تأجيل موعد االنتخابات العامة 
أسبوعا على أن جت��رى في 30 ديسمبر ب��دال من 23 
ديسمبر«. وأعلن حزب بنغالديش القومي املعارض 
بأنه سيخوض االنتخابات العامة املقرر إجراؤها الشهر 
املقبل مؤكدا قدرته على منافسة رئيسة الوزراء الشيخة 
حسينة واجد رغم سجن زعيمة احلزب خالدة ضياء. 

يذكر أن محكمة في بنغالديش أص��درت حكما بتمديد 
عقوبة بالسجن بحق زعيمة املعارضة من خمس إلى 
عشر سنوات في أعقاب استئناف لالدعاء حيث يعتبر 
قرار احملكمة األخير ضربة للحزب القومي وزعيمته. 
وقاطع احلزب املعارض انتخابات عام 2014 بسبب 
مخاوف من ح��دوث تزوير ما سمح للشيخة حسينة 

باالستمرار في احلكم لوالية ثانية من دون منافس 
في حن عبر احلزب عن مخاوفه من عدم الشفافية في 
انتخابات العام اجلاري متوعدا بتنظيم احتجاجات. 
وستكون االنتخابات املرتقبة هي االنتخابات العامة 
ال11 التي تشهدها بنغالديش منذ حصولها على 

االستقالل عقب حرب دامية مع باكستان عام 1971.


