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ل��ق��ي 69 ش��خ��ص��اً ع��ل��ى األق���ّل 
مصرعهم في دكا ليل األربعاء في 
حريق ضخم التهم مباني سكنية 
فيها مخازن ملواد كيميائية سريعة 
االش���ت���ع���ال، ب��ح��س��ب م���ا أع��ل��ن��ت 

السلطات البنغالدشية.
وق����ال رئ��ي��س ج��ه��از اإلط��ف��اء 
الوطني علي أحمد لوكالة فرانس 
ب��رس إن حصيلة القتلى ليست 
ن��ه��ائ��ي��ة و«ع����دد ال��ق��ت��ل��ى م��رّش��ح 
ل����الرت����ف����اع. ع��م��ل��ي��ات ال��ب��ح��ث 

تتواصل«.
وأض��اف أّن احلريق الذي اندلع 
في حي »ش��وق ب��ازار« الواقع في 
دك��ا ال��ق��دمي��ة سببه على األرج��ح 
اسطوانة غ��از وق��د انتشر بسرعة 
في املبنى بسبب امل��واد السريعة 

االشتعال املخّزنة فيه.
وأوضح رئيس جهاز اإلطفاء أّن 
ألسنة اللهب سرعان ما امتّدت إلى 
أربعة مبان مجاورة، تستخدم أيضاً 
لتخزين م��واد كيميائية سريعة 

االشتعال.
وقال »كان هناك اختناق مروري 
ع��ن��دم��ا ان��دل��ع احل��ري��ق. ل��ذل��ك لم 
يستطع ال��ن��اس ال��ه��رب« ال سّيما 
وأن ال��ش��وارع ضيقة للغاية في 
ه��ذا اجل��زء من العاصمة واملباني 

ملتصقة ببعضها البعض.
ب��دوره ق��ال مساعد قائد شرطة 
العاصمة اب��راه��ي��م خ��ان إّن »من 
ب��ن الضحايا هناك م��ارة وأن��اس 
كانوا يتناولون الطعام في مطاعم 
م��ج��اورة أو ي��ش��ارك��ون ف��ي حفل 

خطوبة«.
وبحسب مشاهد بّثتها قنوات 

التلفزة احمللية ف���إّن ب��واب��ة أحد 
املباني كانت مغلقة بقفل مما منع 
من بداخلها من ال��ف��رار من ألسنة 
النيران. وق��ال حاجي عبد القادر 
وهو تاجر التهمت النيران متجره 
حن كان هو في صيدلية مجاورة 
ي��ش��ت��ري دواء وم���ع ذل���ك أصيب 
بجروح من جراء احلريق »سمعت 
ان��ف��ج��اراً ك��ب��ي��راً، اس��ت��درت فرأيت 
النيران تلتهم الشارع بأكمله الذي 
ك��ان مكتظاً بالسيارات وبعربات 

الريكشاو«.
وب��ح��س��ب م��س��ؤول ف��ي جهاز 
اإلط��ف��اء ف��إّن احل��ري��ق ال��ذي اندلع 
ق��راب��ة ال��س��اع��ة 22،40 )16،40 
ت غ( مّت��ت السيطرة عليه صباح 
اخلميس لكن لم يتم إخ��م��اده بعد 
على الّرغم من أن أكثر من 200 من 

رجال اإلطفاء يعملون على إخماده.
وأوضح املسؤول أّن »هذا ليس 
حريقاً مم��اث��اًل ألّي حريق آخ��ر«، 
مشيراً إلى أّن الصعوبة في إخماد 
احل��ري��ق ناجمة ع��ن الكيماويات 
»ال��س��ري��ع��ة االش��ت��ع��ال« املخّزنة 

هناك.
م��ن ناحيته ق���ال م��س��ؤول في 
مستشفى كلية الطب ف��ي دك��ا إّن 
احلريق أسفر أيضاً عن إصابة 45 
شخصاً على األق���ّل ب��ج��روح، من 
بينهم أربعة حالتهم حرجة للغاية.

وفي 2010 اندلع حريق في مبنى 
ق��دمي في دك��ا ك��ان يستخدم أيضاً 
لتخزين م��واد كيميائية مما أسفر 
عن مقتل أكثر من 120 شخصاً، في 
واحدة من أسوأ مآسي احلرائق في 

صورة من احلريق الذي التهم مباني سكنية في بنغالديشالعاصمة البنغالدشية.

عمليات البحث تتواصل

بنغالديش ..69 قتياًل على األقّل في حريق دكا

8 أشخاص إيران تعتقل 
على صلة بتفجير زهدان

أعلن رئيس عدلية محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق 
إي��ران، إبراهيم حميدي، عن اعتقال اثنن آخرين من الضالعن في 
حادثة التفجير االنتحاري الذي وقع في الطريق بن مدينتي خاش 
وزاهدان، األسبوع املاضي، ليبلغ عدد املعتقلن حتى اآلن 8 عناصر 

بينهم امرأة.
وقال حميدي: ”نتيجة جهود القوى العسكرية واألمنية فقد مت 
اعتقال 8 عناصر لغاية اآلن، من ضمنهم شخصان اعتقال أمس“، 
مضيفا أنه ”من بن العناصر الستة الذين مت اعتقالهم قبل أيام هنالك 
امرأة وهي صاحبة سيارة االنتحاري، إْذ اعتقلت في مدينة خاش ومت 

العثور على قطع من السيارة في منزلها“.
وأش��ار إلى أن محاكمة املعتقلن الثمانية ستتم قريبا، وسيتم 
إصدار األحكام وتنفيذها بعد ثبوت التهمة، مشيرا إلى أنه ”مت ضبط 
150 كيلوغراما من متفجرات جاهزة للتفجير في مدينة خاش و600 

كغم مواد لتصنيع املتفجرات في مدينة سراوان“.
ووق��ع هجوم استهدف حافلة للحرس ال��ث��وري اإلي��ران��ي، يوم 
األربعاء املاضي، قرب مدينة زاهدان؛ ما أسفر عن مصرع 27 شخصا 
وإصابة 13 آخرين بجروح، فيما أعلن تنظيم جيش العدل البلوشي 

مسؤوليته عن الهجوم.

فنزويال تلجأ لألمم املتحدة لوقف 
التهديدات العسكرية األمريكية

دعت فنزويال هذا األسبوع حوالى خمسن دول��ة إلى دعمها في 
مطالبتها األمن العام لألمم املتحدة، وقف كل تهديد باستخدام القوة 

ضدها.
وتأتي هذه البادرة الفنزويلية، بعد تشكيل مجموعة االسبوع 
املاضي لدول أعضاء في األمم املتحدة، بهدف الدفاع عن ميثاق االمم 

املتحدة التي اعتبرتها هذه الدول موضع انتهاك في ملف فنزويال.
وفي مشروع رسالة بتاريخ الثالثاء، نّددت 46 دولة وهي ذاتها 
اعضاء املجموعة املستحدثة مؤخراً، بانتهاكات ميثاق األمم املتحدة، 

دون اإلشارة صراحة للواليات املتحدة.
وضمن هذه الدول روسيا والصن وكوبا وإيران وسوريا وفنزويال 

وكوريا الشمالية.
وأك��دت الرسالة أن املشاكل التي تعيشها فنزويال هي »شأن 
داخلي«، مشيرة إلى »قلق كبير إزاء التهديدات باللجوء للقوة ضد 

الوحدة الترابية واالستقالل السياسي« لفنزويال.
وك���رر ال��رئ��ي��س األم��ري��ك��ي ف��ي األس��اب��ي��ع األخ��ي��رة، أن »جميع 

اخليارات« قائمة بشأن فنزويال مع تفضيله »عملية انتقال سياسي«.
وواشنطن التي اعترفت باملعارض خوان غوايدو رئيساً لفنزويال 
بالوكالة، تلقى دعماً من حلفائها وال سيما معظم دول االحت��اد 

األوروبي.
ومشروع الرسالة املوجهة إلى األمن العام لألمم املتحدة أنطونيو 
غوتيريش ورئيسة اجلمعية العامة ماريا فيرناندا اسبينوزا، 
يؤّكد ثقة املوّقعن في قدرة غوتيريش على العمل »ليس فقط على 
حل سياسي بن الفنزويلين بل أيضاً على وقف كافة الدعوات حلل 

عسكري للوضع احلالي في فنزويال«.
وقالت فنزويال للدول ال�46، إنه ميكنها تقدمي تعديالت ملشروع 

الرسالة طالبة منها توقيعها بحلول مساء اخلميس.

اعتقال رئيس البرملان السابق 
ومسؤولني كبار في شمال مقدونيا

اعتقلت شرطة شمال مقدونيا، األربعاء، رئيس البرملان السابق 
وع��دداً من كبار مسؤولي احلكومة السابقة، لدورهم املزعوم في 

اقتحام عنيف للمجلس التشريعي قبل عامن.
ويشتبه في أن رئيس البرملان السابق ترايكو فياليانوسكي 
ووزراء التعليم والنقل السابقن، سبيرو ريستوفسكي ومايل 
جاناكيسكي، ساعدوا في تنظيم عملية اقتحام غرفة البرملان الرئيسية 

من قبل أنصار احلكومة القومية السابقة في أبريل .2017
وصنف االدع��اء تلك األعمال املزعومة بأنها »م��ؤام��رة إرهابية 

لتقويض النظام الدستوري واألمن«.
ومت إط��الق س��راح فياليانوسكي، ال��ذي م��ا زال نائباً ويتمتع 
باحلصانة، ف��ي امل��س��اء، ونفى عنه االت��ه��ام��ات املنسوبة إليه في 
تصريحات مقتضبة للصحفين ، بحسب محطة »ت��ي في إي��ه 1«. 

وذكرت احملطة أن البرملان لم يتلق طلبا لتجريده من احلصانة بعد.

مقتل شخصني في إطالق نار مبيونيخ

أملانيا: حملة مداهمة ضد إرهابيني 
يشتبه في إعدادهم لعمل ضد الدولة

نفذت الشرطة األملانية بوالية هيسن 
ووالي��ة شمال الراين فيستفاليا، حملة 
م��داه��م��ة وتفتيش لشقق مشتبه في 

تطرفهم.
وقالت متحدثة باسم االدع��اء العام 
بوالية هيسن في مدينة فرانكفورت، إن 
»هناك حتقيقات ضد ه��ؤالء لالشتباه 
في إعدادهم لعمل عنيف ميثل خطراً على 

الدولة«.
وفتشت الشرطة 15 شقة ملشتبهن 
ف��ي ث��الث م��دن ب��والي��ة هيسن، وسط 

أملانيا.
وداهمت الشرطة شقة في والية شمال 

الراين فيستفاليا، غرب أملانيا.
ومن املنتظر أن تعلن الشرطة مزيداً 

من التفاصيل عن احلملة.

ذكر متحدث باسم الشرطة األملانية،  
أن شخصن لقيا حتفهما ف��ي مدينة 
ميونيخ بجنوب ال��ب��الد، بعد أن قال 
سكان إنهم سمعوا دوي طلقات نارية 

في موقع بناء.
وقال املتحدث سفن مولر إن الشرطة 

تعتقد أن مطلق النار بن القتيلن.
وت��اب��ع: ”لم يعد ه��ن��اك خطر على 
الناس هناك“، مضيًفا أن��ه ليس لديه 

تفاصيل أخرى في الوقت احلالي.
وأملانيا في حالة تأهب قصوى منذ 
ديسمبر ك��ان��ون األول 2016، عندما 
استولى طالب جلوء تونسي على صالت 
مبتشددين على شاحنة وقتل سائقها ثم 
اقتحم بها سوًقا مزدحمة في برلن، حيث 

قتل 11 شخًصا وأصاب العشرات.

كان يخطط لقتل شخصيات دميوقراطية

توقيف عنصر في خفر السواحل األميركي
أوقفت السلطات األميركية عنصرا 
ف��ي خ��ف��ر ال��س��واح��ل م��ن املعجبن 
بالنروجي اليميني املتطرف أن��درز 
برايفيك الذي ارتكب مجزرة في بالده، 
وك���ان يخطط للتعرض ل��ع��دد من 
الشخصيات السياسية الدميوقراطية 
والوجوه اإلعالمية، بحسب ما أفادت 

وثائق قضائية نشرت االربعاء.
وأوضحت الوثائق أنه مت القبض 
على كريستوفر ب��ول ه��اس��ون )49 
عاما( وه��و من أنصار نظرية تفوق 
العرق األبيض األسبوع املاضي في 
منزله ف��ي سيلفر سبرينغ بوالية 
ميريالند، ق��رب واشنطن، حيث مت 
ال��ع��ث��ور ع��ل��ى ت��رس��ان��ة ضخمة من 

االسلحة.
وف���ي م���ذك���رة ت��ط��ال��ب ب��اع��ت��ق��ال 
ه��ذا »اإلره��اب��ي األميركي« إل��ى حن 
محاكمته، لفت املدعي العام روبرت 
ه��ور إل��ى أن »امل��وق��وف يخطط لقتل 
مدنين أب��ري��اء على نطاق ن���ادرا ما 

شهدناه في هذا البلد«.
وأوض��ح مكتب املدعي العام أنه 
مت ال��ع��ث��ور ف��ي م��ن��زل ه��اس��ون على 
15 قطعة س���الح وأك��ث��ر م��ن ال��ف 
قطعة ذخيرة، إضافة إل��ى مخدرات 
وم��واد محظورة من بينها منشطات 

وهورمونات منو.
ويصف هاسون نفسه في وثائق 
ضبطتها السلطات على أن��ه »قومي 
أبيض« منذ زمن طويل، »رجل حزم« 
ومؤيد ل�«عنف محدد الهدف من شأنه 

إقامة وطن للبيض«.
وك��ان يراجع بانتظام مقاطع من 
»بيان برايفيك« حول جمع األسلحة 
النارية ووضع قائمة أهداف، بحسب 

مكتب املدعي العام.
وم����ن ب���ن ال��ش��خ��ص��ي��ات على 

قائمة أه��داف��ه احملتملة امل��س��ؤوالن 
الدميوقراطيان في الكونغرس نانسي 
بيلوسي وت��ش��اك ش��وم��ر وأع��ض��اء 
دميوقراطيون آخرون في الكونغرس 
بينهم ألكسندريا أوك��ازي��و كورتيز 
أص��غ��ر أع��ض��اء مجلس ال��ن��واب عن 

نيويورك.
وب����ن أه���داف���ه احمل��ت��م��ل��ة أي��ض��ا 
الصحافيان ف��ي »س��ي إن إن« دون 
ليمون وكريس كومو، والصحافيان 
في »إم إس إن بي سي« كريس هايز 

وجو سكاربرو.

صورة وزعتها السلطات القضائية األميركية تظهر أسلحة مت ضبطها في منزل كريستوفر بول هاسون
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بعد أشهر من وقوع كوارث طبيعية

متديد حالة الطوارئ
في »سيالويسي« اإلندونيسية

م��ددت السلطات االندونيسية 
ح��ال��ة ال���ط���وارئ وس���ط ج��زي��رة 
)سيالويسي( بعد م��رور خمسة 
أشهر من وق��وع زالزل وأم��واج مد 
عاتية )تسونامي( ضربت مدينة 

)بالو( في أكتوبر املاضي.
وقال محافظ اجلزيرة لونغكي 
دجانقوال في تصريح صحفي انه 
من املقرر رفع حالة الطوارئ هذا 
األس��ب��وع ول��ك��ن إدارة احملافظة 
والوكالة الوطنية للتخفيف من 
الكوارث ووزارة األشغال واإلسكان 
العام وغيرها من اجلهات قررت 
مت��دي��د ح��ال��ة ال��ط��وارئ حتى 23 

أبريل القادم.
وأض��اف دجانقوال أن ه��ذه هي 

امل��رة الثالثة التي يتم فيها متديد 
حالة الطوارئ بعد اإلعالن عنها في 
29 سبتمبر املاضي وذلك بعد وقوع 
ك���وارث طبيعية متتالية وسط 
اجلزيرة حيث مددت للمرة األولى 
ف��ي 26 أكتوبر امل��اض��ي ث��م للمرة 

الثانية في 25 ديسمبر املاضي.
م��ن جانبه أع���رب م��س��ؤول في 
اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان 
ديدي أسكاري في تصريح صحفي 
ع��ن أم��ل��ه أن مي��ك��ن مت��دي��د حالة 
الطوارئ السلطات من تنفيذ خططها 
بفعالية وكفاءة مفيدا بأن السلطات 
تسعى إلى تخفيف معاناة أكثر من 
400 شخص متضرر يعيشون في 

مالجئ مؤقتة.

وأض�����اف أس���ك���اري أن���ه رغ��م 
ذل��ك ف��إن العديد م��ن املتضررين 
لم يتحصلوا على املياه النظيفة 
والكهرباء األمر الذي يحتم متديد 
ح��ال��ة ال��ط��وارئ شهرين آخرين 
لتتمكن ال��س��ل��ط��ات وامل��ن��ظ��م��ات 
األخرى من تنفيذ خطة املساعدات 

وإعادة البناء.
وكانت مدينة )بالو( واملناطق 
املجاورة لها تعرضت في سبتمبر 
املاضي ل��زالزل وه��زات ارت��دادي��ة 
ب��ع��د وق���وع )ت��س��ون��ام��ي( وص��ل 
ارتفاعه إلى ستة أمتار أودت بحياة 
حوالي 1900 شخص فيما تشارك 
11 دول���ة ف��ي ت��ق��دمي مساعداتها 

اإلنسانية للمتضررين.

تركيا ترفض دعوة 
البرملان األوروبي تعليق 

محادثات انضمامها 
لالحتاد االوروبي

 رفضت تركيا قرار جلنة العالقات 
اخلارجية بالبرملان االوروب��ي تعليق 
محادثات انضمام أنقرة الى االحتاد 

االوروبي.
وق���ال م��ت��ح��دث ب��اس��م اخل��ارج��ي��ة 
التركية حامي أقصوي في بيان »ما 
ورد في مسودة التقرير ال��ذي يعتبر 
مبثابة توصية وليس ملزما قانونيا 
من مطالبة بتعليق رسمي حملادثات 
انضمام بالدنا لالحتاد األوروبي أمر ال 

ميكن قبوله بأي حال من األحوال«.
وأوض���ح أن أول م��س��ودة لتقرير 
البرملان األوروب��ي عن تقدم تركيا مت 
إعالنها في 14 ديسمبر املاضي مشيرا 
الى أنه منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم 
ناقش أعضاء البرملان االوروبي 319 
م��ق��ت��رح ت��ع��دي��ل ب��خ��ص��وص م��س��ودة 
ال��ت��ق��ري��ر خ���الل اج��ت��م��اع��ات جلنة 

التوافقات.
وذكر ان »املزاعم الواردة بالتقرير 
والتي ال أساس لها مؤشر جديد على 
ما يتبناه البرملان األوروبي من مواقف 

منحازة ومتحاملة جتاهنا«.
وأض��اف ان تركيا قامت ومازالت 
تقوم باملبادرات الالزمة فيما يتعلق 
مبسودة التقرير ومبقترحات التعديل 
التي من الواضح أنها قدمت من خالل 
م��ق��ارب��ات غ��ي��ر م��ت��س��ق��ة«. وب���ن ان 
ب��الده قامت بشرح ألعضاء البرملان 
األوروبي حول عملية االصالح احلالية 
وال��ت��ط��ورات ال��ت��ي ح��دث��ت بالتزامن 
مع حت��ول نظام احلكم في البالد من 

برملاني إلى رئاسي.
وأع����رب ع��ن األم���ل ف��ي أن جت��رى 
التعديالت الالزمة على مسودة التقرير 
لتخرج النسخة النهائية منه بعد 
التصديق عليها في اجلمعية العامة 
للبرملان األوروب���ي في م��ارس القادم 

»واقعية ومحايدة ومشجعة«.
وأك��د ع��زم تركيا مواصلة عملية 
االنضمام لالحتاد االوروب��ي وجهود 

اإلصالح التي يقتضيها هذا املسار .

11 شخصًا في عملية طعن بالصني إصابة 
ذكرت الشرطة في إقليم جياجنشي الصيني أن 

11 شخصا جرحوا في عملية طعن شرقي البالد.
وقالت الشرطة إنه مت إلقاء القبض على املشتبه 
به وهو رجل/ 33 عاما/ يعاني من مشكالت نفسية 
سابقة، عقب الهجوم ال��ذي وقع في مدينة جيان. 
وأض��اف��ت أن من بن ضحايا الهجوم أط��ف��اال، وال 

توجد إصابات تهدد حياتهم. يشار إلى أن السكاكن 
تستخدم بشكل شائع في الصن، حيث تعتبر حيازة 
األسلحة النارية غير قانونية. وشهدت البالد عددا 

من الهجمات بسكاكن في األعوام القليلة املاضية.
وف��ي فبراير 2018 ، ُقتلت ام���رأة وج��رح 12 
شخصا في هجوم بسكن بأحد مراكز التسوق في 

بكن ، وفي يوليو 2017 ، قتل شخصان وأصيب 
تسعة في هجوم بسكن على وول مارت في جنوب 

الصن.
ويتم إلقاء اللوم بشكل عام في تلك الهجمات على 
أشخاص يعانون من أم��راض عقلية أو أشخاص 

لديهم ضغائن ضد املجتمع. 


