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 68قتي ً
ال و 182جريح ًا في تفجير انتحاري استهدف الحضور

حفل زفاف يتحول إلى مجزرة في أفغانستان

,,
غني :ال يمكن
لحركة طالبان
التنصل من

المسؤولية عن

الهجوم الوحشي

• التفجير اإلرهابي خلف مئات الضحايا

لقي � 68شخ�صا م�رصعهم و�أ�صيب
اك�ثر م��ن  182يف تفجري �ضخم
ا�ستهدف حفل زفاف يف العا�صمة
االفغانية كابول ،بح�سب ما �أعلنت
ال�سلطات الأفغانية �أم�س.
وج��اء التفجري ال��دم��وي ،بينما
ي�أمل ال�شعب الأفغاين الذي �أنهكه
العنف الأع��م��ى ،يف ات��ف��اق بني
الواليات املتحدة وطالبان ،ميهد
ملفاو�ضات �سالم ب�ين احلكومة
الأفغانية وحركة التمرد
وقال الناطق با�سم وزارة الداخلية
الأفغانية ن�رصت رحيمي لوكالة
ال�صحافة الفرن�سية ان االنفجار

وقع يف �صالة �أف��راح «�شهر دبي»
غرب كابول ،مو�ضحا ان من بني
ال�ضحايا ن�ساء و�أطفال.
املتحدث با�سم احلكومة
وق��ال
ّ
فريوز ب�شاري � ّإن هذا االنفجار هو
عالمة وا�ضحة على � ّأن الإرهابيني
يعبون
ال يريدون ر�ؤية الأفغان
رّ
عن فرحهم.
من جانبه� ،أكد الرئي�س الأفغاين
�أ��شرف غني �أن��ه ال ميكن حلركة
طالبان التن�صل من امل�س�ؤولية عن
الهجوم «الوح�شي» الذي ا�ستهدف
قاعة الزفاف .وق��ال يف تغريدة
على ت��وي�تر «ال ميكن لطالبان

• أفغانية تبكي بعد إصابة أقربائها في الهجوم

�إعفاء نف�سها من امل�س�ؤولية لأنها
توفر منربا للإرهابيني».
وتتم ّيز حفالت الزفاف الأفغانية
ب�ضخامتها �إذ غالب ًا ما يناهز عدد
املدعوين فيها املئات و�أحيان ًا
كثرية الآالف ،وتقام يف قاعات
�ضخمة ُيف�صل فيها عادة الرجال
عن الن�ساء والأطفال.
وق���ال حم��م��د ف��ره��ج ال���ذي كان
حا�رضا يف حفل الزفاف� ،أنه كان
يف الق�سم املخ�ص�ص للن�ساء عندما
�سمع دوي انفجار قوي يف الق�سم
املخ�ص�ص للرجال.
و�أ�ضاف« :هرع اجلميع �إلى اخلارج

وهم ي�رصخون ويبكون» ،مو�ضح ًا
�أن «الدخان ملأ القاعة لأكرث من
ع�رشين دقيقة وكل �شخ�ص تقريب ًا
يف ق�سم الرجال قتل �أو جرح»،
م�شري ًا �إلى �أن انت�شال اجلثث من
القاعة كان م�ستمرا بعد �ساعتني
من التفجري.
وو�صف رايف ف�ضل امل�س�ؤول يف
اال�ستخبارات الأفغانية االعتداء
ب�أنه «جرمية �ضد الإن�سانية».
وكتب يف تغريدة على تويرت «من
امل�ؤمل �أن نرى العامل يغ�ض النظر
عن هذه املعاناة التي ال حتتمل
ل�شعبنا ب��أي��دي �إرهابيني ويتم

بعد اشتباكات عنيفة في اإلقليم أسفرت عن إصابة العشرات

الهند تفرض قيوداً على الحركة
في أجزاء من كشمير
قال م�س�ؤولون كبار و�شهود عيان �إن ال�سلطات
الهندية �أع��ادت فر�ض قيود على احلركة يف
�أجزاء كبرية من �رسيناجار كربى مدن ك�شمري
�أم�س ،وذلك بعد ا�شتباكات عنيفة دارت خالل
الليل بني ال�سكان وال�رشطة �أ�سفرت عن �إ�صابة
الع�رشات.
و�أ�ضافت حكومة الوالية �أنها مل تفر�ض حظرا
للتجول على مدار الأ�سبوعني املا�ضيني ،لكن
�أم�س مت �إع���ادة الأ�شخا�ص �إل��ى ع��دة حواجز
طرق �أقيمت يف املدينة خالل ال�ساعات القليلة
املا�ضية ،و�أبلغت قوات الأمن يف بع�ض حواجز
الطرق ال�سكان �أن هناك حظر التجول.
وق��ال اثنان من كبار امل�س�ؤولني احلكوميني
�شخ�صا
�إن��ه مت �إدخ��ال ما ال يقل عن ع�رشين
ً
�إلى امل�ست�شفيات م�صابني بجروح بعد اندالع
ا�شتباكات عنيفة يف املدينة القدمية م�ساء �أم�س
الأول ال�سبت.
ومل تعلق ال�سلطات يف كل من حكومة جامو
وك�شمري ب�رسيناجار �أو احلكومة االحتادية يف
نيودلهي على هذه الأحداث.
ووقعت يف ال�ساعات الـ 24املا�ضية �سل�سلة من
االحتجاجات املناه�ضة لقرار اتخذته نيودلهي
يف اخلام�س من �أغ�سط�س احلايل ب�ش�أن �إلغاء
احلكم الذاتي الذي كانت تتمتع به ك�شمري.
واندلعت هذه االحتجاجات بعد تخفيف القيود
ب��دءا �أم�����س االول ،وال��ت��ي فر�ضتها احلكومة
الهندية �سابق ًا على احلركة باملدن الرئي�سية يف
ك�شمري.
وقالت حكومة والي��ة جامو وك�شمري �إنها مل
تفر�ض حظر جتول ،خالل الأ�سبوعني املا�ضيني،
لكن �أ�شخا�صا قالوا ،ام�س� ،إن ال�سلطات مل
ت�سمح مبرورهم عرب حواجز �أقيمت باملدينة يف
ال�ساعات القليلة املا�ضية.
و�أبلغت قوات الأمن ه�ؤالء الأ�شخا�ص عند بع�ض
احلواجز ب�أن هناك حظرا للتجول.
وكانت الهند خففت القيود على ال�سفر والتنقالت
يف �أجزاء من ك�شمري ،ال�سبت املا�ضي ،بعد عدة

جتاهل ذلك خارج احلدود».
�أم���ا رئي�س ال�سلطة التنفيذية
عبد الله عبد الله ،فقد �أدان يف
تغريدة «االعتداء الإرهابي» وعرب
عن تعازيه لعائالت ال�ضحايا.
وق��ال �إن»ه����ذا الهجوم ال�شنيع
والال�إن�ساين هو بالت�أكيد جرمية
�ضد الإن�سانية».
و�أملحت م�صادر �أمريكية عديدة يف
الأيام الأخرية �إلى �أن هذا االتفاق
قد يكون و�شيكا ،لكن ما زالت
هناك بع�ض النقاط التي يجب
ت�سويتها.
وميكن �أن يتوجه املوفد اخلا�ص

لأفغان�ستان زملاي خليل زاد الذي
يقود فريق التفاو�ض الأمريكي �إلى
املنطقة جم��ددا من �أج��ل موا�صلة
املفاو�ضات ورمبا �إنهائها.
وت�����س��ع��ى ال���والي���ات املتحدة
خ�صو�ص ًا �إلى �إنهاء �أطول حرب يف
تاريخها ب��د�أت يف  2001و�أنفقت
وا�شنطن خاللها �أكرث من تريليون
دوالر.
وعرب الرئي�س الأمريكي دونالد
ترمب خالل اجتماع عقده اجلمعة
املا�ضية ،مع �أق��رب م�ست�شاريه
ووزراء �إدارت����ه ،ع��ن ارتياحه
ل�لاج��ت��م��اع «اجل��ي��د ج���دا» حول

�أفغان�ستان.
وكتب ترمب يف تغريدة «كثريون
يف املع�سكر املعار�ض لهذه احلرب
التي يبلغ عمرها  19عاما ،ونحن
�شخ�صيا ،نفكر يف �إبرام اتفاق �إذا
كان ذلك ممكنا».
وي��ت��ع��ل��ق االت���ف���اق بان�سحاب
تدريجي لـ� 14ألف جندي �أمريكي
مقابل ت��ع��ه��دات �أم��ن��ي��ة م��ن قبل
طالبان .وتريد وا�شنطن �أن متتنع
احلركة التي قامت ب�إيواء زعيم
تنظيم القاعدة �أ�سامة بن الدن يف
ال�سابق ،عن حتويل �أفغان�ستان
�إلى مالذ للجهاديني.

كوريا الشمالية تدشن هيئة للملكية الفكرية
�أ�س�ست كوريا ال�شمالية هيئة للملكية الفكرية يف
الوقت الذي ت�ؤكد فيه على �أهمية اقت�صاد املعرفة،
وفقا لو�سيلة �إعالمية كورية �شمالية.
ونقل املوقع الإلكرتوين الإعالمي التابع لكوريا
ال�شمالية «نيهنارا» �أم�س عن مدير هيئة امللكية
الفكرية كيم يونغ-ت�شول قوله �إن كوريا ال�شمالية
ت�سعى لتعزيز وتو�سيع م�رشوع حماية امللكية
الفكرية وذلك من �ش�أنه �أن ي�ساهم يف تنمية االقت�صاد
وتطوير التقنيات العلمية ب�شكل كبري.
وتعترب هذه املرة الأولى التي ت�شري و�سائل الإعالم
الكورية ال�شمالية فيها �إلى الهيئة املعنية ،مما

يلمح ب�أن كوريا ال�شمالية قد �أ�س�ست هيئة م�س�ؤولة
عن ق�ضايا امللكية الفكرية.
وذكر املوقع �أن م�رشوع حماية حق امللكية الفكرية
يتم تنفيذه حتت معايري موحدة بالدولة ،م�ضيفا
�أن البالد تدفع امل�رشوع من �أج��ل تهيئة ال�رشوط
والظروف القانونية والإداري��ة حلماية حق امللكية
الفكرية.
يذكر �أن كوريا ال�شمالية ان�ضمت �إل��ى املنظمة
العاملية للملكية الفكرية يف عام  ،1974وتويل
البالد اهتمامات مب�شاريع امللكية الفكرية ب�شكل
خا�ص منذ تويل كيم جونغ�-أون زمام ال�سلطة.

إرهابي يهاجم مرك ًزا للشرطة في إندونيسيا

•قوات هندية تواصل حصار إقليم كشمير

�أيام من التوترات مع باك�ستان على خلفية قرار
نيودلهي ب�إلغاء احلكم الذاتي الد�ستوري يف
والية جامو وك�شمري بالإقليم احلدودي املتنازع
عليه.
وي�ؤدي القرار الذي �أ�صدرته نيودلهي �إلى و�ضع
اجلزء الذي ت�سيطر عليه من الإقليم حتت حكمها
املبا�رش ،وهو ما هدد ب�إنهاء حالة الهدوء
الن�سبي بني الهند وباك�ستان.
وخا�ض البلدان  3حروب والعديد من ال�رصاعات
واال�شتباكات احل��دودي��ة منذ اال�ستقالل عن
بريطانيا عام .1947
ويتنازع البلدان لل�سيطرة على �إقليم ك�شمري بعد
�أن اقت�سما ال�سيطرة على �أرا�ضيه ،لي�صبح هناك
�شطران؛ �أحدهما هندي والآخر باك�ستاين.

قتيالن من الجيش
الباكستاني في انفجار
قنبلة جنوب وزيرستان
�أكد م�س�ؤولون باملخابرات الباك�ستانية
م�رصع اثنني من اجلنود �أم�س االول،
�إث��ر انفجار قنبلة زرع��ت على جانب
الطريق جنوب غرب باك�ستان.
وق��ال��ت �شبكة اي���ه ب��ى ���س��ي نيوز
الإخبارية الأمريكية �إن القنبلة انفجرت
�أثناء مرور دورية تابعة لقوات الأمن
الباك�ستانية جنوب �إقليم وزير�ستان،
فيما مل تعلن �أي���ة جهة حتى الآن
م�س�ؤوليتها عن التفجري.

ق�����ال م�������س����ؤول ب��ال����شرط��ة
الإندوني�سية �أم�����س� ،إن �أحد
الإره���اب���ي�ي�ن ه��اج��م م��رك��زً ا
لل�رشطة ،مما �أ�سفر عن مقتل
�ضابط ،وذلك قبل �إطالق النار
على مرتكب الهجوم واحتجازه.
و�أ�ضاف املتحدث با�سم �رشطة
جاوة ال�رشقية ،فران�س باروجن

ماجنريا :لقد دخل امل�شتبه به،
عاما ،مركز
البالغ من العمر ً 30
ال�رشطة يف �سورابايا يف جاوة
ال�رشقية بعد ظهر �أم�س االول،
وهاجم ال�ضابط �أثناء ت�أديته
عمله ،وتابع امل�صدر �أنه متت
�إ�صابة �ضابط �آخر.
و�أ�شار �إلى �أن امل�شتبه به كان

يت�رصف مب��ف��رده ،و�أن���ه كان
معتا ًدا على ق��راءة امل��واد التي
مت ن�رشها على الإنرتنت لأمان
عبدالرحمن ،وهو �إرهابي حكم
عليه ب��الإع��دام العام املا�ضي
بتدبريه �سل�سلة من الهجمات
امل�سلحة الفتاكة يف جميع �أنحاء
�إندوني�سيا.

الكاميرون تدعم «جماعات اليقظة»
لمحاربة «بوكو حرام»
قدمت احلكومة الكامريونية دعما ماديا وماليا
لقوات دف��اع �أهلية ،معروفة با�سم «جماعات
اليقظة» ،يف منطقة �أق�صى ال�شمال بالبالد ملحاربة
جماعة «بوكو حرام».
وق���ال ح��اك��م املنطقة ،ميدجيياوا باكاري،
لل�صحافيني خالل حفل �أقيم يف ناحية لوغوين
و�شاري لت�سليم امل�ساعدة� ،إن «هذه فرتة يعود فيها
الأطفال �إلى املدار�س ويتعني على معظم جماعات
اليقظة تكثيف �أن�شطتها لرتكيز اهتمامها على
حماية املدنيني والأرا�ضي الوطنية .ولهذا ال�سبب
قرر رئي�س الدولة م�ساعدتها ماديا وماليا».

و�أ�ضاف باكاري �أن «جماعات اليقظة �أدت دورا
�أ�سا�سيا يف معركتنا» �ضد بوكو حرام ،و�ست�ساعد
هذه امل�ساعدة يف تعزيز �أن�شطتها وتدعيمها.
وت�شمل امل�ساعدة دراج���ات ن��اري��ة وم�صابيح
كهربائية وهواتف و�أجهزة ك�شف يدوية عن املعادن
ومعاطف مطرية وقوارب ودعم مايل.
ووفقا للجي�ش الكامريوين ،ف�إن جماعات اليقظة،
والبالغ قوامها حوايل � 14ألف �شخ�ص يف املنطقة،
قامت منذ عام  2014بتقدمي معلومات ا�ستخباراتية
مهمة للقوات الكامريونية و�أحيانا واجه �أفرادها
املتطرفني ب�شكل مبا�رش.

يتحدون بكين بتظاهرة جديدة في هونغ كونغ
اآلالف
ّ
ان�ضم الآالف �إلى جتمع مناه�ض للحكومة يف منتزه بهونغ
كونغ �أم�س على الرغم من الأمطار الغزيرة ،وذلك يف
الأ�سبوع احل��ادي ع�رش من مظاهرات يف املركز املايل
الآ�سيوي �شابها العنف يف �أحيان كثرية.
وقد يظهر حجم امل�شاركة يف التجمع ما �إذا كانت احلركة
االحتجاجية ال ت��زال تتمتع بدعم وا�سع بعدما حدث
الأ�سبوع املا�ضي من احتالل املحتجني مطار املدينة،
وهي واقعة اعتذر عنها بع�ض الن�شطاء.
وتفجرت يف يونيو حالة من الغ�ضب ب�ش�أن م�رشوع قانون
معلق الآن كان من �ش�أنه �أن ي�سمح بت�سليم امل�شتبه ب�أنهم
جمرمون يف هونغ كونغ �إلى ال�صني ،لكن اال�ضطرابات
املت�صاعدة تغذيها خماوف �أو�سع ب�ش�أن انح�سار احلريات
التي تكفلها �صيغة «دول��ة واح��دة ونظامني» واملطبقة
منذ �إعادة بريطانيا هونغ كونغ �إلى احلكم ال�صيني عام
.1997وقال طالب عمره  24عاما يدعى جوناثان «�سكان
هونغ كونغ ملوا من االحتجاج ،هذا فعال هو �آخر �شيء
يريدونه.احلر قائظ وهناك �أمطار .ب�رصاحة الأمر �رضب
من العذاب».
و�أ�ضاف «لكن يتعني علينا �أن نكون هنا لأنه لي�س لدينا

خيار �آخر .ال بد لنا من اال�ستمرار حتى تظهر لنا احلكومة
يف �آخر الأمر االحرتام الذي ن�ستحق».
وحمل املحتجون ،الذين جل�سوا يف مالعب لكرة القدم
مبنتزه فيكتوريا املرتامي الأطراف يف حي كوزواي باي
املزدحم باملدينة ،الفتات كتبوا عليها �شعارات منها
«احلرية لهونغ كونغ» و«الدميقراطية الآن» ،ورفعوا
مظالت التقاء الأمطار الغزيرة.
ويطالب املتظاهرون ب�سحب م�رشوع الت�سليم نهائيا
والتوقف عن و�صف االحتجاجات ب�أنها «�أعمال �شغب»
و�إلغاء االتهامات املوجهة للمعتقلني وفتح حتقيق
م�ستقل يف الأحداث وا�ستئناف الإ�صالحات ال�سيا�سية.
ويطالبون �أي�ضا با�ستقالة كاري الم الرئي�سة التنفيذية
لهونغ كونغ واملدعومة من بكني.من جهة �أخرى ،قال
متحدث با�سم البعثة ال�صينية يف االحتاد الأوروبي ،ردا
على بيان ن�رشه دبلوما�سي كبري من االحتاد الأوروبي،
�أم�س �إن ال�صني ت�شعر بقلق �شديد وتعار�ض بقوة تدخل
االحتاد الأوروبي يف �ش�ؤون هونغ كونغ.
و�أ�صدرت فيديريكا موغرييني ،املمثل الأعلى ل�سيا�سة
الأمن وال�ش�ؤون اخلارجية يف االحتاد الأوروبي وكري�ستيا

فريالند وزيرة اخلارجية الكندية ،بيانا م�شرتكا حول
هونغ كونغ م�ساء ال�سبت.
وذكر البيان �أن عدد حوادث العنف ارتفع م�ؤخرا ،ولهذا
�أ�صبحت امل�شاركة يف حوار وا�سع النطاق و�شامل ،ي�ضم
جميع الأطراف املعنية ،م�س�ألة �رضوريةو�أ�ضاف البيان
�أن «�أ�س�س احلريات ،ومن بينها احلق يف التجمهر ال�سلمي
ودرجة عالية من احلكم الذاتي يف هونغ كونغ فى ظل مبد�أ
«دولة واحدة ونظامان» ين�ص عليها القانون الأ�سا�سي
واالتفاقيات الدولية ويجب موا�صلة ت�أكيدها».
و�أ���ش��ار البيان �إل��ى �أن مبد�أ «دول��ة واح��دة ونظامان»
من�صو�ص عليه يف د�ستور جمهورية ال�صني ال�شعبية
والقانون الأ�سا�سي ملنطقة هونغ كونغ الإدارة اخلا�صة،
ولي�س القانون الدويل ،ح�سبما �أكد املتحدث.
وحث املتحدث ال�صيني االحتاد الأوروب��ي على االلتزام
بالقانون ال���دويل وامل��ب��ادئ الأ�سا�سية التي حتكم
العالقات الدولية واحرتام �سيادة ال�صني ب�صدق والتوقف
الفوري عن التدخل يف �ش�ؤون هونغ كونغ و�ش�ؤون ال�صني
الداخلية ،من �أجل عدم تقوي�ض النمو ال�سليم واملطرد
للعالقات بني ال�صني واالحتاد الأوروبي.

• احملتجون في هونغ كونغ يواصلون حتدي احلكومة

