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جرح  95آخرين خالل االعتداء الذي استهدف مبنى االستخبارات

 15قتي ًال في هجوم بسيارة مفخخة تبنته طالبان جنوب أفغانستان
ق��ت��ل  15شخصا ع��ل��ى األق���ل في
تفجير شاحنة مفخخة ف��ي جنوب
أف��غ��ان��س��ت��ان ،وص���ف ب��أن��ه “أشبه
بزلزال” وتبنته حركة طالبان التي
تضاعف هجماتها لعرقلة تنظيم
االنتخابات الرئاسية في  28سبتمبر.
وأعلن حاكم والية زابل مقتل 15
شخصا على األق���ل وج���رح تسعني
آخ��ري��ن أم��س اخلميس ف��ي االع��ت��داء
ال��ذي استهدف مبنى االستخبارات
ود ّم��ر مستشفى على مقربة منه في
مدينة قلعة بجنوب أفغانستان.
وقال رحمة الله يرمال في اتصال
هاتفي م��ع وك��ال��ة ف��ران��س ب��رس إن
“سيارة مفخخة استهدفت إدارة
األمن الوطنية األفغانية صباح اليوم
(اخلميس)” .وأضاف أن “مستشفى
ال��والي��ة ال��ذي يقع ف��ي امل��ك��ان نفسه
دمر”.
والهجوم هو الرابع خ�لال ثالثة
أي��ام في هذا البلد ويأتي قبل عشرة
أيام من انتخابات يفترض أن يختار
األف��غ��ان فيها رئيسهم .وسقط في
ه��ذه الهجمات حوالى سبعني قتيال
وعشرات اجلرحى .وتبنت طالبان
ثالثن من هذه الهجمات.
وق����ال امل��ت��ح��دث ب��اس��م وزارة
الداخلية نصرت رحيمي إنّ الهجوم
ال��ذي “استهدف مستشفى مدنيا في
قلعة ( )...أسفر عن سقوط  15شهيدا
م��ن بينهم ش��رط��ي��ان و 66جريحا
من بينهم نساء وأطفال” ،وتابع أنّ
احلصيلة “ستتغير على األرجح”.
وكان ناطق باسم ال��وزارة أوضح
قبيل ذلك أن االنفجار جنم عن شاحنة

مفخخة .وقال مقيم أحمد وهو تاجر
في الثالثني من العمر ،لفرانس برس
إن “االنفجار هز منزلنا واعتقدنا أوال
أنه زلزال”.
وأوض���ح شاهد آخ��ر ه��و الطالب
اجلامعيّ عاطف بلوش إنّ االنفجار
كان “مروعا وأدى إلى حتطم زجاج
كل نوافذ املنزل” .وقال إنه توجه إلى
موقع االنفجار ليجد أن “مستشفى
الوالية دمر بالكامل وهناك ضحايا
حتت األنقاض”.
وتبنى ناطق باسم حركة طالبان
ق��اري يوسف أحمدي االعتداء الذي
وص��ف��ه ب��أن��ه عملية “استشهادية
ض��د إدارة االستخبارات” .وق��ال
“نفذنا هجوما استشهاديا ضد إدارة
األمن الوطنية” ،مؤكدا أن املبنى دمر
بالكامل.
وتظهر صور وزعها رئيس مجلس
املنطقة عطا ج��ان حقبيان وتعذر
التحقق من صحتها ،مشاهد دم��ار.
وعلى واح��دة من هذه الصور يظهر
عسكريون ومدنيون وه��م واقفون
على تلة رك��ام ك��ان املبنى قائما في
مكانها .وفي صورة أخرى سقف عدد
من املنشآت وقد انهار.
وان���ت���اب ال��ف��زع ال��س��ك��ان ال��ذي��ن
يبحثون عن أقرباء لهم كانوا يتلقون
العالج في املستشفى.
وأوض��ح مقيم احمد وهو صاحب
متجر ق��ال إن زوج��ت��ه وام���ه كانتا
تتلقيان العالج داخل املستشفى وقت
االنفجار“ ،هرعت إلى املوقع ألبحث
عنهما وال استطيع العثور عليهما.
إنهما مفقودتان وال أعرف ماذا أفعل”.

هجوم السيارة املفخخة

ترامب :لدي خيارات كثيرة للرد على إيران
قال الرئيس األميركي ،دونالد ترمب،
إن لدى الواليات املتحدة القوة الكافية
للقيام مبا يتوجب علينا القيام به جتاه
إيران.
وأع��ل��ن ت��رم��ب ،م��ت��ح��دث �ا ً ف��ي ل��وس
أجن��ل��وس ق��ب��ل ص��ع��وده إل���ى ال��ط��ائ��رة
الرئاسية ،أن��ه سيكون هناك عقوبات
مشددة أخرى على إيران ،مشيرا ً إلى أنه

سيعلن ذلك خالل  48ساعة.
وأوضح الرئيس األميركي ،الذي ظهر
إلى جانب مستشار األمن القومي اجلديد
روبرت أوبراين ،أن تفكيره بشأن إيران
لم يتغير كثيرا ً ،وأن لديه “خيارات كثيرة
للرد”.
وك���ان ت��رم��ب أع��ل��ن ف��ي وق���ت سابق
األربعاء عن تشديد “كبير” للعقوبات

املفروضة على إيران ،في أعقاب هجمات
السبت على منشآت نفطية في السعودية
ألقت واشنطن باللوم فيها على طهران.
وكتب الرئيس األميركي على تويتر
“لقد أمرت للتو وزير اخلزانة (ستيفن
منوتشني) بتشديد العقوبات ضد الدولة
اإليرانية!” ،دون مزيد من التفاصيل.
وك��ان موقع شبكة “إن بي سي نيوز

إيطاليا وفرنسا تتفقان على ضرورة توزيع
املهاجرين على دول االحتاد األوروبي

ماكرون و جوزيبي كونتي

قال زعيما إيطاليا وفرنسا إنه يتعني
أن يضع االحتاد األوروب��ي نظاما آليا
جديدا الستقبال املهاجرين بعد إنقاذهم
في البحر املتوسط ،بينما يسعيان
لرأب الصدع في العالقات بني بلديهما.
وتشتكي إيطاليا منذ وق��ت طويل
من أنها تُركت لتتعامل مبفردها مع
مئات اآلالف من املهاجرين الذين عبروا
البحر في السنوات القليلة املاضية
سعيا حلياة أفضل في أوروبا.
وأث�����ارت ال��ق��ض��ي��ة ت���وت���رات بني
روم��ا وب��اري��س ،إذ تشكو إيطاليا من
أن منظمات فرنسية غير حكومية
تلعب دورا فعاال في إنقاذ املهاجرين
لكن فرنسا ال تبذل ما يكفي من جهد
الستقبالهم.
وق��ال الرئيس الفرنسي إميانويل

ماكرون للصحفيني في روما بينما كان
يقف بجانب رئيس ال��وزراء اإليطالي
جوزيبي كونتي ”ال أقلل من حجم ما
مرت به إيطاليا منذ  .2015لقد عانت
أيضا مرارا من سوء الفهم واجلور“.
وأضاف ”أنا مقتنع أن هناك حاجة
إل��ى آلية أوروب��ي��ة تلقائية الستقبال
املهاجرين“.
وق��ال كونتي إنه حصل على تأييد
فرنسي لنظام يعيد توزيع املهاجرين
ع��ل��ى ن��ح��و يجعل مب��ق��دور إيطاليا
االعتماد على االحتاد األوروبي ككل في
قبول حصة من الوافدين اجلدد تلقائيا
مبجرد إنقاذهم.
وذكر ماكرون الذي كان يتحدث من
خالل مترجم أن دول االحتاد األوروبي
التي رفضت املشاركة في اخلطة يجب

”معاقبتها بشدة“.
ول���م ي��ق��دم ال��زع��ي��م��ان تفاصيل
أخرى ،وقاال إن وزراء داخلية االحتاد
سيناقشون األمر قريبا.
وإلى جانب الهجرة ،أبدى الزعيمان
موقفا موحدا إزاء امللف الليبي ،وهو
محور خالف آخر بني بلديهما منذ وقت
طويل .وق��ال كونتي إنهما اتفقا على
”مبادرة مشتركة“ ويريدان أن جتتمع
كل األطراف املتحاربة في مسعى آخر
إلحالل السالم بليبيا.
وسبق وأن اتهمت إيطاليا فرنسا
بتقويض ج��ه��وده��ا ال��رام��ي��ة إلنهاء
احل���رب ف��ي ليبيا ،لكن م��اك��رون أكد
أن البلدين يتعاونان عن كثب .وقال
”هناك ت��ق��ارب حقيقي ب�ين فرنسا
وإيطاليا“.

 ”NBC Newsاألميركية ،قال إن إدارة
ت��رم��ب ت���درس مجموعة م��ن اخل��ي��ارات
التخاذ إجراءات ضد إيران.
وذك���ر امل���وق���ع ،ن��ق�لاً ع��ن مسؤولني
أميركيني ،أن م��ن ضمن تلك اخل��ي��ارات
الهجوم السيبراني ،وض���رب منشآت
ن��ف��ط��ي��ة أو أص����ول ل��ل��ح��رس ال��ث��وري
اإليراني.

حتييد ثالثة إرهابيني
من «بي كا كا» بغارة
تركية شمالي العراق
متكنت القوات التركية من حتييد ثالثة
إرهاببني من منظمة “بي كا كا” بغارة جوية
في إطار عملية “املخلب ”-3اجلارية بشمالي
العراق .وأوضحت وزارة الدفاع التركية في
بيان أمس اخلميس ،أن عملية “املخلب،”-3
تسير بنجاح ،وأن اإلرهابيني الثالثة ،مت
حتييدهم عبر غ��ارة جوية إستهدفتهم في
منطقة “هفتانني” شمالي العراق.
وف��ي  27مايو امل��اض��ي ،أطلقت القوات
التركية “عملية املخلب” مبنطقة “هاكورك”
شمالي العراق بهدف القضاء بشكل كامل
على خطر اإلرهاب الذي يهدد البالد ،أتبعتها
بعملية املخلب -2في  13يوليو املاضي ثم
املخلب -3في  24أغسطس املاضي.
ودأبت قوات األمن واجليش التركي على
استهداف مواقع املنظمة اإلرهابية ومالحقة
عناصرها داخل البالد وشمالي العراق.

خفر السواحل التركية
تنقذ  39مهاجر ًا
في بحر إيجه
أن��ق��ذت خفر ال��س��واح��ل ال��ت��رك��ي��ة ،أمس
اخلميس 39 ،مهاجرا غير نظامي بعد غرق
قاربهم في مياه بحر إيجه قبالة سواحل
والية أدرنة شمال غربي البالد.
وب��ح��س��ب م��ع��ل��وم��ات ح��ص��ل��ت عليها
األناضول من مصادر في خفر السواحل فإن
قاربًا مطاط ّيًا كان يتجه إلى اليونان وعلى
متنه  39مهاجرًا غير نظامي.
وأوضحت املصادر أن قاربًا خلفر السواحل
توجه إلى املنطقة إثر طلب املهاجرين النجدة.
ومتكن عناصر خفر السواحل من إنقاذ
املهاجرين ،ونقلهم إلى املستشفى من أجل
إجراء الفحوص الطبية.

اعتقل  23فلسطيني ًا بالضفة الغربية

جيش االحتالل يداهم مقر ًا نقابي ًا ويحطم محتوياته في رام الله
داهمت قوة عسكرية إسرائيلية ،أمس
اخلميس ،مقر النقابة العامة للعاملني في
قطاع اخلدمات ،في مدينة رام الله وسط
الضفة الغربية احملتلة ،وصادرت أجهزة
ودمرت محتوياته.
وق��ال شهود عيان لألناضول ،إن قوة
عسكرية إسرائيلية اقتحمت مدينة رام
الله في ساعة مبكرة من فجر اخلميس،
وداه��م��ت مقر “النقابة العامة للعاملني

ف��ي قطاع اخلدمات” ،وص���ادرت أجهزة
حاسوب ،ومقتنيات قبل انسحابها.
وذك����ر ال��ش��ه��ود أن ال���ق���وات دم���رت
محتويات املقر .واندلعت مواجهات بني
القوات اإلسرائيلية وشبان خالل العملية،
استخدم خاللها اجليش الرصاص احلي
واملطاطي وقنابل الغاز املسيل للدموع.
ول��م ي��ص��در حتى الساعة أي تعليق
رسمي فلسطيني حول العملية .وعادة ما

يقتحم اجليش اإلسرائيلي املدن والبلدات
الفلسطينية .وداهمت ق��وات إسرائيلية
مكتبا يتبع اجلبهة الدميقراطية لتحرير
فلسطني في رام الله ،وص���ادرت أجهزة
حاسوب .واعتقل اجليش اإلسرائيلي23 ،
فلسطينيا ،في مناطق متعددة من الضفة
الغربية ،خ�لال ساعات الليلة املاضية.
وق���ال اجل��ي��ش ف��ي ب��ي��ان ،حصلت وكالة
األناضول على نسخة منه إنه “مت اعتقال

الفلسطينيني بشبهة الضلوع بنشاطات
إرهابية شعبية ،ومتت إحالتهم للتحقيق”.
وع���ادة م��ا تتم االع��ت��ق��االت م��ن املنازل
الفلسطينية خالل ساعات ما بعد منتصف
الليل .ووف��ق إحصائيات رسمية صدرت
عن هيئة ش��ؤون األس��رى (تابعة ملنظمة
التحرير الفلسطينية) فقد وص��ل عدد
املعتقلني الفلسطينيني إل��ى نحو 5700
معتقل.

ظريف يحذر من نشوب حرب
بسبب الهجمات على الرياض

ق��ال وزي��ر اخلارجية اإلي��ران��ي محمد جواد
ظريف أمس اخلميس إن إطالق تعبير ”عمل من
أعمال احلرب“ على الهجمات التي استهدفت
موقعني نفطيني سعوديني رمب��ا ك��ان يهدف
الستدراج الرئيس االمريكي دونالد ترامب ليشن
حربا على إيران.
وكتب ظريف على تويتر ”عمل من أعمال
احل��رب أم إث���ارة للحرب؟ بقايا الفريق-بي
(وحلفاء طموحون) يحاولون استدراج دونالد

ترامب خلوض حرب“.
وكان ظريف قد قال من قبل إن ”الفريق بي“،
وهو تعبير يشير به إلى زعماء من بينهم رئيس
ال���وزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو وولي
العهد السعودي األمير محمد بن سلمان ،قد يدفع
الرئيس األمريكي إلى صراع مع طهران.
ووص���ف وزي���ر اخل��ارج��ي��ة األم��ري��ك��ي مايك
بومبيو الهجمات على السعودية بأنها ”عمل من
أعمال احلرب“.

حكومة فنزويال تدعو واشنطن
إلى إعادة «االتصاالت الدبلوماسية»

دع��ت احلكومة االشتراكية التي يقودها
ن��ي��ك��والس م����ادورو ف��ي ف��ن��زوي�لا ال��والي��ات
املتحدة الى استئناف اتصاالت دبلوماسية
مع كراكاس بعد بدء محادثات مع أحزاب في
املعارضة تشكل أقلية.
وصرحت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي
رودريغيز للصحافيني في كراكاس أنه من
املنطقي بالنسبة الى الواليات املتحدة “أن
تعيد االت��ص��االت الدبلوماسية واحل��وار مع
حكومة” مادورو.
وقطعت فنزويال العالقات الدبلوماسية
مع الواليات املتحدة في  23يناير بعد اعتراف
واشنطن باملعارض خ��وان غ��واي��دو رئيسا
انتقاليا للبالد .
وق��ال��ت رودري��غ��ي��ز إن���ه ل��م يتبق ام��ام
واشنطن سوى “طريق واحد” هو “التفاوض
واالت��ص��االت الدبلوماسية” بعد “إخفاق
مشاريعها” ل��ط��رد ال��رئ��ي��س م����ادورو من
السلطة.
وف��رض��ت إدارة الرئيس دون��ال��د ترامب
ع��ق��وب��ات على صناعة النفط ف��ي فنزويال
وال���دائ���رة امل��ق��رّب��ة م��ن م�����ادورو .وحت � ّم��ل
واش��ن��ط��ن ال��رئ��ي��س الفنزويلي مسؤولية
االنهيار االقتصادي في البالد وتتهمه بتزوير

االنتخابات الرئاسية.
ورحبت رودريغيز أيضا باالتفاق الذي مت
ّ
التوصل إليه االثنني بني احلكومة وأح��زاب
املعارضة الصغيرة خارج ائتالف غوايدو من
أجل البدء بحوار حول تغييرات سياسية حلل
األزمة في فنزويال.
ويتضمن االتفاق عودة نحو  55من النواب
االش��ت��راك��ي�ين إل��ى اجلمعية الوطنية التي
تسيطر عليها املعارضة واإلفراج عن السجناء
السياسيني.
وانضم إلى االتفاق مرشح سابق للرئاسة
هو القس البروتستانتي االجنيلي خافيير
برتوتشي.
وك��ان نائب رئيس ال��ب��رمل��ان الفنزويلي
ادغار زامبرانو اول من مت االفراج عنه الثالثاء
مبوجب االت��ف��اق ،وه��و أعلن أن  58سجينا
سياسيا آخرين سيطلق سراحهم الحقا.
واعتبر نائب رئيس اجلمعية الوطنية
ستالني غونزاليس األربعاء أن هذا االتفاق
سيسمح ملادورو ب”التمسك بالسلطة”.
واجلمعية الوطنية هي املؤسسة الوحيدة
في فنزويال التي ال تخضع لسيطرة مادورو،
و قامت بخطوة حتد جديدة بالتأكيد على
استمرار غوايدو كرئيس لها.

ماليزيا وإندونيسيا تغلقان آالف املدارس
بسبب الضباب الناجم عن حرائق الغابات

أغلقت آالف امل���دارس ف��ي مختلف أرج��اء
ماليزيا وإندونيسيا أمس اخلميس ،ما أثر
على ما ال يقل عن  1,7مليون تلميذ ،على ما
اعلن مسؤولون ،حيث أدى الضباب السام
الناجم عن حرائق الغابات إلى تراجع جودة
الهواء.
وأم��رت السلطات حوالي  2,500مدرسة
بإغالق أبوابها في ماليزيا ،مبا في ذل��ك ما
يقرب من  300مدرسة في العاصمة كواالملبور
ال��ت��ي يغطيها ال��ض��ب��اب ال��دخ��ان��ي ،بسبب
امل��خ��اوف الصحية امل��ت��زاي��دة الناجمة عن
الضباب السام الذي سببته احلرائق اخلارجة
عن السيطرة في جزيرتي سومطرة وبورنيو
اإلندونيسيتني.
وقالت إندونيسيا إن املئات من امل��دارس
في مقاطعة ري��او التي تضررت بشدة في
سومطرة سيتم إغالقها  ،م��ع إغ�لاق 800
م��درس��ة ف��ي مقاطعة واح���دة فقط ،ف��ي حني
مت إغ�لاق ح��وال��ى  1300م��درس��ة ف��ي إقليم
كاليمانتان في وسط بورنيو .وأثرت عمليات
اإلغالق على  1,7مليون طالب على األقل في
ماليزيا .لكنّ لم يتضح بعد عدد التالميذ الذين

أ ُجبروا على البقاء في منازلهم في إندونيسيا
املجاورة .تنشر جاكرتا آالف من قوات األمن
وط��ائ��رات إط��ف��اء احل��رائ��ق ،التي ب��دأت في
الغالب بحرائق غير قانونية تهدف لتهيئة
أراضي الغابات للزراعة.
وتندلع ه��ذه احل��رائ��ق سنويا في جنوب
ش��رق آس��ي��ا ،لكن ه��ذه السنة شهدت أس��وأ
حرائق منذ العام  2015وع��ززت املخاوف
العاملية من حرائق الغابات عبر العالم النها
تفاقم من مشكلة االحتباس احلراري.
يشكّل إغ�لاق امل��دارس أول إغ�لاق جماعي
للمدارس في كواالملبور حيث تراجعت جودة
الهواء إلى مستويات “غير صحية” أو “غير
صحية للغاية” بحسب مؤشر حكومي في
أماكن متعددة في ماليزيا الواقعة إلى الشرق
من سومطرة ،حيث غطى الضباب الكثيف
سماء ك��واالمل��ب��ور .وتغرق والي��ة س��اراواك
املاليزية التي تقع على جزيرة بورنيو في
ضباب سام ،فيما يتصاعد التوتر الدبلوماسي
في املنطقة بسبب األزم��ة البيئية .وبورنيو
جزيرة مشتركة بني إندونيسيا وماليزيا
وبروناي.

