
 قال مسؤولون أمنيون ومسؤولو 
مستشفى إن انفجارين وقعا خالل 
احتفال ع��ام ف��ي مدينة لشكركاه 
بجنوب أفغانستان مما أسفر عن 
سقوط قتيلني وإصابة حاكم إقليم 

هلمند.
وقع االنفجاران خالل احتفال أقيم 
في استاد مكشوف حضره نحو ألف 
شخص مبناسبة عيد النوروز الذي 

يطلق عليه أيضا عيد املزارعني.
وقال شاهد من رويترز إن حاكم 
هلمند محمد ي��اس��ني خ��ان أصيب 
جراء االنفجارين قبل نقله سريعا 

بعيدا عن مكان االحتفاالت.
وس��ق��ط قتيالن كما أص��ي��ب 23 
آخ����رون وف��ق��ا ل��ت��ق��دي��رات أول��ي��ة 

ملسؤولي مستشفى.
ويبدو أن االنفجارين جنما عن 

عبوات ناسفة جرى زرعها.
ويأتي الهجوم في إطار سلسلة 
ه��ج��م��ات وق��ع��ت خ���الل اح��ت��ف��االت 
تستمر أليام مبناسبة عيد النوروز 
ال��ذي ميثل ب��داي��ة ال��ع��ام الفارسي 
اجل���دي���د ف���ي ال����ب����الد. وش��ه��دت 
االحتفاالت انفجارات في العاصمة 
األف��غ��ان��ي��ة ك��اب��ول ي���وم اخلميس 
أس��ف��رت ع��ن س��ق��وط س��ت��ة قتلى 
وإصابة 23 شخصا وأعلن تنظيم 

الدولة اإلسالمية مسؤوليته عنها.
وع��ادة ما يتم االحتفال بالعام 
ال��ف��ارس��ي اجل��دي��د ف��ي أفغانستان 
إال أن بعض اإلسالميني املتشددين 
يعارضون هذه االحتفاالت ويقولون 

إنها غير إسالمية.

وه��ل��م��ن��د واح����د م���ن األق��ال��ي��م 
األف��غ��ان��ي��ة ال��ت��ي يسيطر عليها 
مسلحون ويتمتعون بنفوذ عليها. 

ولشكركاه عاصمة إقليم هلمند.
ويأتي الهجوم بعد عام بالضبط 
من هجوم بسيارة ملغومة أودى 
بحياة 14 شخصا على األقل كانوا قد 
جتمعوا ملتابعة مباراة في املصارعة 

في لشكركاه.
م��ن ج��ه��ة أخ����رى، اك���د املبعوث 
االميركي اخل��اص ال��ى افغانستان 
زمل��اي خليل زاد اهمية وض��ع حد 

للحرب في افغانستان.
ج��اء ذل��ك ف��ي مباحثات عقدها 
خليل زاد في واشنطن مساء اجلمعة 
بشأن ت��ط��ورات عملية السالم في 
افغانستان مع ممثلي كل من االحتاد 

االوروبي وروسيا والصني.
وقالت اخلارجية االميركية في 
بيان ان خليل زاد اتفق ونظيره 
االوروب��ي روالند كوبيا على اهمية 
انهاء احلرب في افغانستان وجعل 
احالل السالم فيها هدفا رئيسيا مبا 
يعود بالنفع على الشعب االفغاني 

واملنطقة والعالم اجمع.
واض����اف ال��ب��ي��ان ان اجلانبني 
ش��ددا على ان اي اتفاق س��الم يتم 
التوصل اليه يتعني ان يضمن حقوق 
جميع االف��غ��ان وبخاصة النساء 
واالقليات واالطفال ويضمن كذلك 
عدم استغالل االراضي االفغانية من 
جانب اجلماعات االرهابية الدولية 

ضد اية دولة اخرى.
واوض���ح ان ال��والي��ات املتحدة 

واالحت���اد االوروب���ي ي��ش��ددان على 
ضرورة احترام سيادة واستقاللية 

ووحدة االراضي االفغانية.
وذك��ر البيان ان الطرفني تعهدا 
باالستمرار في التنسيق من اجل 
حشد دع��م ال���دول املعنية بعملية 

ال��س��الم وامل��ف��اوض��ات االفغانية 
الشاملة ودع���م عمليات التنمية 
امل��س��ت��دام��ة واع�����ادة االع���م���ار في 

افغانستان.
وق��ال��ت اخل��ارج��ي��ة االميركية 
في بيان منفصل مساء اجلمعة ان 

خليل زاد تبادل وجهات النظر بشأن 
الوضع احلالي لعملية السالم في 
افغانستان م��ع نظيره ال��روس��ي 
والصيني وبحثوا اجلهود املشتركة 
املبذولة الح��الل ال��س��الم وال��رخ��اء 

واالمن في افغانستان.

واض���اف ال��ب��ي��ان ان املجتمعني 
اك��دوا »احترام سيادة واستقاللية 
ووح���دة افغانستان وك��ذل��ك حقها 
ف��ي ات��خ��اذ ال���ق���رارات السياسية 
واالمنية واالقتصادية« وتعهدوا 
بتنسيق اجلهود املشتركة الجناح 

عملية ال��س��الم. وك���ان خليل زاد 
اعلن االسبوع املاضي اح��راز تقدم 
وصفه بالفعلي في محادثات السالم 
بافغانستان بني الواليات املتحدة 
وطالبان مبينا ان »ش��روط حتقيق 

السالم حتسنت«.

انفجار سابق في أفغانستان
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تركيا: أردوغان سيزور روسيا
أوائل الشهر املقبل

أعلن املكتب الصحفي التابع للرئيس التركي، 
في بيان له أنه من املقرر أن يقوم الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغ��ان بزيارة إلى روسيا في 8 

أبريل القادم.
وجاء في بيان مكتب الصحفي التركي: »من 

املتوقع أن يزور رئيسنا، روسيا في 8 أبريل«.
وكان املكتب الصحفي للرئيس التركي، أعلن 
أن »الرئيس رجب طيب أردوغان، يعتزم زيارة 
إل��ى روس��ي��ا ف��ي يناير اجل���اري. وذك��ر املكتب 

الصحفي لوكالة » سبوتنيك«: رئيسنا سيزور 
روسيا خالل شهر يناير، ولم يتم حتديد املوعد 

بعد.
يذكر، أن موسكو استضافت في نهاية الشهر 
امل��اض��ي، م��ح��ادث��ات على مستوى ع��ال��ي بني 
اجلانبني الروسي والتركي، تركزت على محاربة 
اإلره��اب في سوريا والتطورات األخيرة على 
الساحة السورية بعد إع��الن الرئيس ترامب 

سحب القوات األميركية من البالد.

بعد اضطرابات األسبوع املاضي

فرنسا: إجراءات صارمة ضد »السترات الصفراء«
  تستعد فرنسا، ملواجهة حاسمة، حيث 
دعا أنصار حركة »السترات الصفراء« 
إلى مظاهرات، فيما أعدت حكومة الرئيس 
الفرنسي إميانويل م��اك��رون، إج��راءات 
صارمة بعد اضطرابات األسبوع املاضي.
وح��ظ��رت السلطات امل��ظ��اه��رات في 
شارع »الشانزليزيه« ومناطق قريبة، 
ش��ه��دت أع��م��ال ع��ن��ف وع��م��ل��ي��ات نهب 
األسبوع املاضي، باإلضافة إلى مناطق 

رئيسية في مدن مثل تولوز ومارسيليا 
ونيس.

وأم������رت احل���ك���وم���ة، ال���ت���ي ق��ال��ت 
ه��ذا األس��ب��وع، إنها »ستكون حاسمة، 
الشرطة بتفريق أي جتمعات في املناطق 

احملظورة«.
وش��دد ال���وزراء من ح��دة خطاباتهم، 
واصفني مرارا جميع هؤالء الذين تورطوا 
في مظاهرات األسبوع املاضي في شارع 

»الشانزليزيه« بأنهم »مثيرو شغب« 
ول��ي��س��وا م��ت��ظ��اه��ري��ن. ومت اس��ت��دع��اء 
اجليش حلراسة مباني احلكومة وتعبئة 
ق��وات الشرطة واجل��ي��ش للتعامل مع 
االض���ط���راب���ات، وه���ي خ��ط��وة أدان��ت��ه��ا 

املعارضة ووصفتها بأنها خطيرة.
وأمس السبت هو مطلع األسبوع ال�19 
على التوالي ملظاهرات حركة »السترات 
الصفراء« التي كانت سلمية باألساس في 

الكثير من البلدات األصغر لكنها حتولت 
م��رارا إلى اشتباكات مع قوات األمن في 

باريس ومدن أخرى.
وتعتزم حكومة الرئيس م��اك��رون 
املنتمية إلى تيار الوسط إع��ادة التأكيد 
على سيطرتها على الوضع، بعد نشوب 
أعمال العنف والنهب في الشانزليزيه 
األسبوع املاضي، وتعهدت بتفريق أي 

احتجاجات تتحدى احلظر على الفور.

الدميوقراطيون يطالبون بنشر تقرير مولر 
وعدم السماح لترامب باالطالع عليه

ط��ال��ب م��س��ؤول��ون ك��ب��ار ف��ي احل��زب 
الدميوقراطي اجلمعة بنشر كامل تقرير 
��ق اخل����اّص روب����رت م��ول��ر ح��ول  احمل��قّ
التدّخل الروسي في االنتخابات الرئاسية 
األميركية ع��ام 2016، وع��دم السماح 
للرئيس دون��ال��د ت��رام��ب أو معاونيه 

باالطالع عليه.
وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي 
بيلوسي ورئ��ي��س األق��لّ��ي��ة ف��ي مجلس 
الشيوخ تشاك شومر في بيان مشترك 
إّن��ه »من امللزم )للمدعي العام بيل( بار 
أن ينشر التقرير كامال، وكذلك أن يقّدم 
الوثائق املتعلّقة به والنتائج التي توّصل 

إليها الى الكونغرس«.
وأض��اف البيان أّن��ه يجب على بار أاّل 
»ُيعطي الرئيس ترامب أو محاميه أو 
موظفيه احل��ّق ب��أّي +معاينة سريعة+ 
للنتائج واألدّلة التي توّصل إليها احملّقق 
اخل��اص مولر، ويجب أاّل ُيسمح أيضا 
للبيت األبيض بالتدّخل في القرارات حول 

األجزاء التي يجب نشرها«.
واختتم مولر حتقيقه ح��ول التدّخل 
الروسي في االنتخابات األميركّية وقّدم 
تقريرا بنتائجه، وفق ما أفاد بار اجلمعة، 
منهيا بذلك حتقيقا استمّر نحو عامني 

وترّكز على الرئيس دونالد ترامب.
وبقي مضمون التقرير س��ّري��ا، لكّن 
بار كتب في رسالة إلى الكونغرس أّنه 
رمبا يكون ق��ادرا على تلخيص نتائجه 

»املبدئّية« خالل »هذا األسبوع«.
ورّحب البيت األبيض اجلمعة بتقدمي 

ال��ّت��ق��ري��ر ال���ذي ط��ال ان��ت��ظ��اره، وقالت 
امل��ت��ح��ّدث��ة ب��اس��م��ه س���ارة س��ان��درز إّن 
»اخلطوات التالية تعود إلى املّدعي العام 
بار، ونحن نتطّلع إلى أن تأخذ العملّية 
مجراها. البيت األبيض لم يتلّق تقرير 

احملقق اخلاص أو يتم إطالعه عليه«.
ولم تظهر مؤّشرات حول ما إذا كانت 
هناك اّتهامات في الّتقرير لترامب أو ألحد 
أف��راد عائلته أو مستشارين سابقني له 

بالتواطؤ مع روسيا أو إعاقة العدالة، 
وهما احملوران الرئيسيان للتحقيق الذي 
خّيم كسحابة س��وداء فوق إدارة ترامب 
منذ عامني. وقال بار إّنه سيستشير نائبه 
رود روزنشتاين ومولر لتحديد ما الذي 

ميكن نشره من التقرير.
ودع������ا ال���ع���دي���د م����ن امل���رّش���ح���ني 
الدميوقراطّيني لالنتخابات الرئاسّية في 

العام 2020 إلى نشر التقرير.

وك��ت��ب بيرني س��ان��درز على تويتر 
»أدع��و إدارة ترامب إلص��دار تقرير مولر 
بالكامل في أقرب وقت ممكن«، مضيفا »ال 

أحد، مبن فيهم الرئيس، فوق القانون«.
وقالت السناتورة إليزابيث وورن 
»أبلغوا جميع األميركيني بتقرير مولر 

اآلن«.
واعتبر السناتور كوري بوكر أّن »هذا 

التقرير يجب أن ُينشر على الفور«.

دونالد ترامب وروبرت مولر

في بادرة لعودة احلياة طبيعتها

املصلون يعودون إلى مسجد النور 
في كرايست تشيرش

ع��اد املسلمون السبت إل��ى أك��ب��ر مسجد في 
كرايست تشيرش بجنوب نيوزيلندا بعد االعتداء 
الذي نفذه متطرف أسترالي في 15 مارس وأودى 
بخمسني شخصا خ��الل ص��الة اجلمعة، في أول 
بادرة لعودة احلياة تدريجيا إلى طبيعتها بعد 

ثمانية أيام على املجزرة.
وكانت الشرطة أغلقت مسجد النور ألسباب 
أمنية ول��دواع��ي التحقيق، بعد قيام برينتون 
تارنت )28 عاما(، العنصري املؤيد لنظرية تفوق 
العرق األبيض، بإطالق النار في مسجدين من 

املدينة.
وسمح ملجموعات صغيرة من املصلني بالدخول 
إليه حوالى ظهر السبت. وقال سيد حسن املتطوع 
في املسجد »نستقبل مجموعات من 15 شخصا في 

آن، فقط للعودة إلى وضع طبيعي نوعا ما«.
وأضاف »ال يسعني في الوقت احلاضر أن أقول 

متى سيكون من املمكن العودة إلى الطبيعة«.

ولم يشأ مسؤولو املسجد في الوقت احلاضر 
اإلدالء بأي تعليق.

وكانت واجهة املسجد خالية السبت من أي آثار 
رصاص وقد أعيد طالء اجلدران. وفي الداخل كان 

املصلون واقفني بهدوء وتأثر.
وجهد العمال في األي��ام املاضية على إصالح 
اجل��دران وإخفاء آث��ار الرصاص الكثيرة عليها 

وتنظيف األرضية امللطخة بالدماء.
وأثارت املجزرة التي بثها منفذها مباشرة عبر 
فيسبوك صدمة كبرى في البلد املعروف بتسامحه 
وم��س��ت��وى اجل��رمي��ة امل��ت��دن��ي ف��ي��ه وح��ف��اوت��ه 

التقليلدية.
وبعد أسبوع بالتمام على االعتداء، ُرفع اآلذان 
في أرجاء نيوزيلندا اجلمعة في إجراء استثنائي 
ووق��ف اآلالف بينهم رئيسة ال���وزراء جاسيندا 
أردي��رن والناجون املصابون دقيقتي صمت في 

ذكرى الضحايا.

كاليفورنيا تعلن الطوارئ 
حلماية مناطق معرضة حلرائق

استبق حاكم والية كاليفورنيا 
اجل��دي��د غيفني ن��ي��وس��وم، بدء 
موسم حرائق الغابات، معلنا 
اجلمعة ح��ال ال��ط��وارئ في كّل 
أن��ح��اء ال���والي���ة، وذل���ك بهدف 
اّت��خ��اذ تدابير وقائّية حلماية 
200 مجموعة سّكانية معّرضة 

خصوصا للحرائق.
وأوضح احلاكم الدميوقراطي 
في بيان أّنه »مع تنامي مخاطر 
حرائق الغابات التي ُتواجهها 
ال��والي��ة، ال ميكننا ببساطة أن 
ننتظر ان���دالع ح��ري��ق، م��ن أجل 
أن نبدأ نشر وسائل )حل��االت( 

الطوارئ«.

وتشهد ال��والي��ة الواقعة في 
غ��رب ال��والي��ات املتحدة جفافا 
وارت���ف���اع���ا ف���ي م���ع���ّدل ي��ب��اس 
األش��ج��ار، وق��د عانت لسنوات 
ع��ّدة م��ن ح��رائ��ق عنيفة دّم��رت 
ع��ش��رات آالف ال��ه��ك��ت��ارات من 

الغابات.
وف��ي عامي 2017 و 2018 
وحدهما، تسّببت هذه احلرائق 
مبقتل أكثر م��ن 120 شخصا، 

وبأضرار بنحو 20 مليار دوالر.
وُيتيح ق��رار احلاكم لرجال 
اإلط��ف��اء وهيئات ع��اّم��ة أخ��رى 
مبباشرة مشاريع مختلفة لتأمني 

الغابات.

ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار
62 قتياًل  مصنع بالصني إلى 

ارتفعت حصيلة ضحايا االنفجار الذي وقع 
في مصنع مبيدات بشرق الصني إلى 62 قتيال، 
حسبما أفادت وسائل إعالم رسمية، لتصبح 
بذلك واحدة من أسوأ احلوادث الصناعية في 

سنوات.
وذكر التليفزيون الصيني أن 28 شخصا 
ال يزالون في عدد املفقودين و34 آخرين في 
حالة حرجة، فضال عن 60 شخصا في حالة 

خطيرة.
وق���ال م��س��ؤول��ون ف��ي م��دي��ن��ة يانتشنغ 
للصحفيني، إن 640 شخصا أصيبوا جراء 

االنفجار ويتلقون العالج باملستشفيات.
ووق���ع االن��ف��ج��ار بعد ظهر اخلميس في 
مصنع »تياجنياي كميكال كامباني« للمبيدات 
احل��ش��ري��ة ف��ي يانتشنغ، ويعمل ب��ه 195 

شخصا. وطالب الرئيس الصيني شي جني 
بينغ ورئيس ال��وزراء لي كه تشيانغ بفتح 
حتقيق في االنفجار، وطالبا باتخاذ املزيد من 
اإلج��راءات االحترازية لتجنب احلوادث التي 

تقع في املنشآت الصناعية.
يشار إلى أن انفجارات مصانع الكيماويات 
شائعة إلى حد ما في الصني، بسبب تدابير 

السالمة والرقابة املتراخية.
وف��ي نوفمبر امل��اض��ي، لقى 22 شخصا 
حتفهم وأصيب كثيرون ج��راء انفجار وقع 

مبصنع للكيماويات بإقليم »خبى« الصيني.
وفي أغسطس 2015 ، أدت انفجارات في 
محطة لتخزين احلاويات في مدينة تياجنني 
الساحلية إل��ى مقتل 173 شخصا وإصابة 

مئات آخرين.

اإلعصار »تريفور« يضرب
شمال أستراليا

ض��رب اإلع��ص��ار »ت��ري��ف��ور« شمال أستراليا 
تصاحبه رياح تبلغ سرعتها 250 كيلومتر، حيث 
يتوقع أن يتسبب في أض��رار كبيرة في املنطقة 

البرية.
ووصلت العاصفة إل��ى اليابسة في حوالي 
الساعة 1230 مساء السبت )0330 بتوقيت 
غرينتش( جنوب شرق جزر سير ادوارد بيلو، 
بالقرب م��ن بلدة ب��ورول��وال التي مت إخ��الؤه��ا، 

حسبما أف��ادت هيئة اإلذاع��ة األسترالية )ايه بي 
س��ي(. وق��د مت إج��الء أكثر من ألفي شخص في 
املنطقة قليلة السكان بالقرب من احل��دود مع 
اإلقليم الشمالي وكوينزالند قبل وصول اإلعصار 

الذي مت تصنيفه من الفئة الرابعة.
ومت إج���الء س��ك��ان ب��ل��دة ب��ورول��وال وع��دده��م 
1600 ش��خ��ص، فضال ع��ن ع��دد م��ن جتمعات 

السكان األصليني النائية.
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خليل: يجب وضع حد للحرب وإحالل السالم

أفغانستان: قتيالن وإصابة حاكم هلمند في انفجارين مبدينة لشكركاه

رجب طيب أردوغان وفالدميير بوتني


