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الرئيس األفغاني يعلن احلداد على خلفية الهجوم اإلرهابي

مجزرة في حفل زفاف بكابل تسفر عن  63قتي ًال و 182جريح ًا
قال مسؤوالن أفغانيان ،أمس األحد ،إن
عدد القتلى في تفجير انتحاري استهدف
حفل زف��اف م��زدح��م ف��ي العاصمة كابل،
ارت��ف��ع إل��ى  63على األق���ل ،بينهم نساء
وأط��ف��ال .وق��ال ف��ي��روز ب��ش��اري املتحدث
ب��اس��م احل��ك��وم��ة إن  182مدنيا آخرين
أصيبوا في التفجير.
وق��ال املتحدث باسم وزارة الداخلية
األفغانية ،نصرت رحيمي ،لـ”أسوشيتد
برس” ،إن االنفجار وقع في صالة أفراح
“دبي سيتي” غربي ك��اب��ل ،ف��ي منطقة
تقطنها غالبية شيعية.
وأك��د رحيمي ع��دد القتلى حيث بدأت
بعض العائالت في دفن الضحايا.
من جانبها ،نقلت قناة “طلوع نيوز”
احمل��ل��ي��ة ع��ن م��ص��ادر وش��ه��ود ع��ي��ان إن
القاعة كانت مكتظة بالضيوف عندما
وقع االنفجار ،مشيرة إلى أن األفراح عادة
يحضرها نحو  400شخص.
وقبل  10أيام انفجرت سيارة مفخخة
تابعة حل��رك��ة ط��ال��ب��ان ك��ان��ت تستهدف
قوات األمن األفغانية في املنطقة نفسها؛
ما تسبب مبقتل  14شخصا وإصابة 145
آخرين ،معظمهم من املدنيني.
والالفت أن ذلك الهجوم وتفجير وقعا
في نفس الطريق .من جهتها أدانت طالبان
التفجير ووصفته بأنه “ممنوع وغير
مبرر” ونفت أي تورط لها.
وأعلن الرئيس األفغاني أش��رف غني
احل��داد ،على خلفية هجوم كابل اإلرهابي
الذي أسفر عن مقتل  63شخصا وإصابة
 182آخرين.
وكتب غني في سلسلة تغريدات عبر
“تويتر” قائال “ال ميكن حلركة “طالبان”
إعفاء أنفسهم من اللوم ،على توفير منصة
لإلرهابيني ،اليوم هو يوم للحداد”.
وأضاف “أدين بشدة الهجوم البربري
ال��ذي استهدف قاعة األف���راح ف��ي كابل..
وأق��دم التعازي القلبية لعائالت الشهداء
وأمتنى الشفاء العاجل للمصابني”.

فزع بني املواطنني إثر تفجير في كابول

أكثر من  100نائب يطالبون بإنعقاد جلسة فورية لبحث بريكست

جونسون حتت الضغط والبرملان البريطاني :نحن بحالة طوارئ

دعا أكثر من مئة نائب بريطاني ،في رسالة
نشرت أمس األحد ،رئيس ال��وزراء بوريس
جونسون ب��دع��وة ال��ب��رمل��ان لقطع إج��ازت��ه
واالنعقاد حاالً ملناقشة مسألة خروج اململكة
من االحتاد األوروبي.
وتنتهي العطلة الصيفية للبرملان في 3
سبتمبر ،لكنّ النواب املوقّعني على الرسالة
طالبوا جونسون ب��دع��وة مجلس العموم
لقطع إج��ازت��ه واالنعقاد بشكل دائ��م حتى
 31أكتوبر ،التاريخ احمل ّ��دد خلروج اململكة
املتحدة من االحتاد األوروبي.
والبرملانيون املوقّعون على الرسالة هم
من معارضي خ��روج بريطانيا من االحت��اد
األوروب���ي وي��ري��دون احل��ؤول دون حصول
بريكست من دون اتّفاق.
وكتب النواب في رسالتهم “بلدنا على
حافة أزم��ة اقتصادية ونحن نتّجه صوب
خروج بريطانيا من دون اتّفاق”.
وأضافت الرسالة “نحن أمام حالة طوارئ
وطنية ويجب استدعاء البرملان لالنعقاد على
الفور”.
وسبق لرئيس ال����وزراء البريطاني أن
أكّد م��رارا ً عزمه على إخ��راج اململكة املتّحدة
من االحت��اد األوروب��ي في  31أكتوبر ،سواء
أحصل ذلك باتفاق أم من دون اتفاق.
ويسعى جونسون إلع��ادة التفاوض مع
توصلت إليه
ّ
بروكسل على االت��ف��اق ال��ذي
رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي ورفض
البرملان البريطاني املصادقة عليه.
بينما يسعى زعيم حزب العمّال املعارض
جيرميي كوربن ،التصويت على حجب الثقة
عن احملافظ جونسون ف��ور ع��ودة البرملان
لالنعقاد.
وي��أم��ل ك��ورب��ن ،إذا جن��ح ف��ي اإلط��اح��ة
ب��ج��ون��س��ون ،أن يصبح رئ��ي��س�اً ل��ل��وزراء
بالوكالة ليطلب بصفته هذه تأجيلاً جديدا ً
ل��ت��اري��خ م���غ���ادرة ب��ري��ط��ان��ي��ا م��ن االحت���اد
األوروبي وبالتالي جتنّب خروجها من دون

اتّفاق ،ثم يدعو النتخابات تشريعية مبكرة.
وال تتمتّع حكومة جونسون إالّ بأكثرية
صوت واحد فقط في البرملان.
وق��ال كوربن السبت إنّ “ما نحتاج إليه
هو حكومة مستعدّة للتفاوض مع االحتاد
األوروب��ي حتى ال يكون لدينا خروج كارثي
في  31أكتوبر ،وم��ن الواضح أنّ (حكومة
جونسون) ال تريد أن تفعل ذلك”.
غير أنّ استطالعاً ل��ل��رأي أج���راه معهد
ي��وغ��وف أظهر أنّ ك��ورب��ن ال يتمتع بتأييد
أكثرية البريطانيني.
ووف��ق��اً لالستطالع ال���ذي أج���ري يومي
اخلميس واجلمعة على عيّنة متثيلية من
مم��ن شملهم
 1968بريطانياً ،ف��إنّ ّ 48%
يفضلون أن تغادر
ّ
االستطالع قالوا إنّهم
اململكة املتحدة االحت��اد األوروب���ي من دون
اتفاق على أن يصبح كوربن رئيسا ً للوزراء.
باملقابل قال  35%ممن شملهم االستطالع
إنّهم يؤيّدون تولّي كوربن رئاسة احلكومة
وتنظيم استفتاء جديد حول خروج أو بقاء
اململكة املتحدة في االحتاد األوروبي.
أما النسبة الباقية ممّن شملهم االستطالع
( )17%فرفضت اإلدالء ب��رأي��ه��ا ف��ي هذا
املوضوع.

جونسون في البرملان

وق��ال وزي��ر اخل��روج من االحت��اد
األوروب���ي ستيف باركلي في بيان
صحفي إن التشريع ال���ذي وقعه
سينهي بحلول آخ��ر شهر أكتوبر
املقبل سيادة القوانني األوروبية في
بريطانيا ويعيد سلطة التشريع
كاملة للمشرعني البريطانيني.

محتجو هونغ كونغ يتظاهرون مجدد ًا
لتأكيد «سلمية» حتركهم بعد فوضى املطار
ع����ش����رات آالف احمل���ت���ج�ي�ن امل��ط��ال��ب�ين
بالدميوقراطية في هونغ كونغ يتجمعون في
متنزه “فيكتوريا بارك” في  18اغسطس .2019
احتشد احملتجون املطالبون بالدميوقراطية
في هونغ كونغ أم��س األح��د استعدادا لتجمع
كبير يهدف لإلثبات ملسؤولي املدينة أنّ احلركة
االحتجاجية ال تزال تتمتع بدعم شعبي واسع
على ال��رغ��م م��ن تصاعد العنف والتحذيرات
املتزايدة من بكني.
وتسببت عشرة أسابيع من االحتجاجات
في إغراق املدينة التي تعد مركزا جتاريا دوليا
في أزمة مع مشاهد متكررة ملتظاهرين مقنعني
يدخلون في معارك مع ق��وات مكافحة الشغب
وسط سحب الغاز املسيّل للدموع.
وف��ي ال��ق��وت نفسه ات��خ��ذت الصني القارية
الشيوعية م��واق��ف م��ت��ش��ددة م��ت��زاي��دة جتاه
احملتجني ،معتبرة التظاهرات األكثر عنفا أفعاال
“شبه إرهابية” .ورغم االشتباكات التي تدور
عادة ليال ،لم حتظ احلركة االحتجاجية سوى
ب��ت��ن��ازالت قليلة م��ن قبل الصني او مسؤولي
املدينة غير املنتخبني.

قتل جنديان باكستانيان ،إثر تفجير استهدف دورية أمنية
في منطقة وزيرستان املجاورة ألفغانستان.
وقال مسؤولون في املخابرات الباكستانية إن تفجيرا وقع
خالل مرور دورية اعتيادية لقوات األمن الداخلي على طريق
في وزيرستان شمال غربي باكستان.
وأضاف املسؤولون ،في تصريحات صحفية ،أن التفجير
ناجت عن قنبلة مت وضعها على جانب طريق ،وأدى إلى مقتل
جنديني .ولم تتنب أي جهة حتى اآلن بتبني الهجوم بعد ،لكن
أصابع االتهام تشير إلى طالبان الباكستانية التي سبقت
وشنت في املنطقة هجمات مماثلة.

نتنياهو :إسرائيل ال تتأثر
بتهديدات «نصر الله»

بريطانيا توقع تشريع ًا ينهي سيادة القوانني األوروبية عليها آخر أكتوبر
وق��ع��ت احل��ك��وم��ة البريطانية
رسميا أم��س األح��د تشريعا ينهي
(ق��ان��ون  )1972ال��ذي ص��ادق على
انضمام اململكة املتحدة إلى االحتاد
األوروب�����ي وأل��زم��ه��ا بتطبيق كل
التشريعات واإلجراءات الصادرة من
(بروكسل).

باكستان  :مقتل جنديني
في تفجير استهدف دوريتهم

ومنع متظاهرون مسافرين من امتام إجراءات
السفر في مطار املدينة ،والحقا اع��ت��دوا على
رجلني اتهما بأنهما جاسوسان للصني.
وأساء انتشار الصور واملشاهد إلى احلركة
التي لم تستهدف حتى ذلك الوقت سوى الشرطة
أو مؤسسات حكومية ،ودفعت باملتظاهرين
للتفكير مليا بأهدافهم.
وسيكون جتمع األحد في “منتزه فكتوريا”
محاولة إلع��ادة احلركة االحتجاجية ملسارها
السلميّ  .وتظاهرة األحد “عقالنية وغير عنيفة”
بحسب “اجلبهة املدنية حلقوق اإلنسان” التي
دع��ت إل��ى التجمع وه��ي مجموعة احتجاجية
العنفية ك��ان��ت ف��ي ال��س��اب��ق ال��ق��وة احمل��رك��ة
للتظاهرات احل��اش��دة التي سجلت مشاركة
قياسية في يونيو ويوليو عندما نزل مئات آالف
األشخاص إلى الشارع.
وسمحت الشرطة بتنظيم تظاهرة األح��د
لكنها منعت املتظاهرين من السير في شوارع
املدينة .وسبق أن جتاهل املتظاهرون ق��رارات
حظر سابقة في األسابيع املاضية ما أدى إلى
مواجهات مع شرطة مكافحة الشغب.

وأض��اف باركلي أن هذه اخلطوة
مبنزلة “دليل واض��ح للجميع بأنه
لن تكون هناك عودة إلى ال��وراء وال
م��ن��اص م��ن اخل���روج (م��ن االحت��اد
األوروب�����ي) بحلول امل��وع��د املقرر
ب��ت��اري��خ  31أكتوبر” م��ؤك��دا أن
احلكومة ال خ��ي��ار آخ��ر لديها غير

تنفيذ نتائج استفتاء يونيو .2016
يذكر أن رئيس ال��وزراء بوريس
جونسون املعني قبل ثالثة أسابيع
أكد مرارا أن حكومته لن تعمل حتت
أي ظ��رف من ال��ظ��روف على تأجيل
اخل���روج س��واء مت ذل��ك باتفاق مع
االحتاد األوروبي أو بدونه.

املتمردون احلوثيون يعلنون
تعيني «سفير» في طهران

أعلن املتمردون احلوثيون في اليمن تعيني “سفير
للجمهورية اليمنية” في طهران ،في خطوة اعتبرت
احلكومة اليمنية املعترف بها دوليا أنها تشكّل
“انتهاكا سافرا ً” للقوانني الدولية.
ول��م يصدر ع��ن ط��ه��ران أي إع�لان رسمي حول
مسألة القبول بوجود “سفير” على أراضيها ميثّل
سلطة احلوثيني غير املعترف بها.
ونقلت قناة “املسيرة” املتحدثة باسم املتمردين
عن بيان “صدور ق��رار جمهوري بتعيني إبراهيم
محمد محمد الديلمي سفيرا فوق العادة ومفوضا
للجمهورية اليمنية ل��دى اجلمهورية اإلسالمية
اإليرانية” .وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور
هادي قطع العالقات مع إيران في اكتوبر  ،2015وأمر
باغالق السفارة في عاصمة اجلمهورية االسالمية،
بعدما اتّهم طهران بدعم املتمردين عسكريا.
وتنفي إي��ران هذا االتهام ،لكنّها تؤكد أنّها تؤيد
احلوثيني سياسيا .واستنكرت احلكومة اليمنية
املعترف بها اعالن املتمردين احلوثيني.
وكتبت ف��ي تغريدة أ ّن��ه��ا “تعتبر اإلع�ل�ان عن
إقامة تبادل دبلوماسي بني نظام طهران ومليشيات
احلوثي انتهاكا سافرا ً للقوانني واألع��راف الدولية

وقرارات مجلس األمن ذات الصلة باألزمة اليمنية”.
ورأت أن “ذلك لم يكن مفاجئا ،فهو ينقل العالقة
بني الطرفني من التنسيق وتلقى الدعم من حتت
الطاولة إلى العلن”.
وجاء االعالن عن تعيني “سفير” في طهران بعدما
عقد املرشد االعلى للجمهورية االسالمية االيرانية
آية الله علي خامئني مباحثات مع املتحدث باسم
احلوثيني محمد عبد السالم الثالثاء املاضي في
طهران.
وجدّد خامئني دعمه للمتمردين احلوثيني ،الذين
يسيطرون على العاصمة صنعاء ومساحات واسعة
من شمال البالد ،واتهم خصوم طهران “بالتآمر”
لتقسيم اليمن أفقر بلدان شبه اجلزيرة العربية.
وقال في بيان صدر عقب املباحثات “أعلن دعمي
للمجاهدين في اليمن” ،واتهم “السعودية واإلمارات
وأنصارهم بارتكاب جرائم كبرى في اليمن”.
ويشهد اليمن منذ  2014ن��زاع�اً بني املتمرّدين
احلوثيني والقوّات املوالية للحكومة اليمنية املعترف
تدخل
بها دولياً .وقد تصاعدت حدّة هذا النزاع مع ّ
حتالف عسكري بقيادة السعودية ،خصم إي��ران
اللدود ،في مارس  2015دعمًا للحكومة.

ق��ال رئيس ال���وزراء اإلسرائيلي ،بنيامني نتنياهو ،إن
إسرائيل ال تتأثر بتهديدات األم�ين العام لـ “حزب الله”
اللبناني حسن نصرالله .وأضاف نتنياهو بحسب بيان صدر
عن مكتبه“ :ال نتأثر بتهديدات نصرالله ،هو يعلم جيدا ملاذا
يطلقها من داخل سردابه” .وتابع أن نصر الله “يعرف جيدا
ملاذا يلقي الكلمة من أعماق مخبئه” ،دون مزيد من التفاصيل.
واجلمعة أعلن نصر الله ،في كلمة متلفزة مبناسبة الذكرى
الـ  13النتهاء احلرب اإلسرائيلية على لبنان عام  ،2006أن
تلك احلرب ساعدت “حزب الله” على تطوير “نظام عسكري
للدفاع عن قرانا وبلداتنا ومدننا” .وتابع أن ما ميلكه “حزب
الله” اليوم ال يقاس مبا كان ميلكه في حرب  ،2006مضيفاً
“عملنا منذ هذه احلرب على التدريب والتجربة والتطور”.
وق��ال نصر الله متوعدا اإلسرائليني“ :إذا دخلتم إلى
أرضنا ،ستحضرون بثا مباشرا لتدمير األلوية اإلسرائيلية”.
ون��ادرا ً ما يظهر األم�ين العام لـ “حزب الله” علنا .وحرب
يوليو  2006هي آخر مواجهة مباشرة بني إسرائيل و”حزب
الله” ،املوالي إليران ،التي تعتبرها إسرائيل العدو األول لها.

تظاهرة للمعارضة السورية
ضد زيارة الرئيس الروسي
إلى فرنسا
في أجواء ماطرة جتمع العشرات من املعارضني السوريني
أم��ام السفارة الروسية في باريس ،احتجاجاً على اللقاء
املرتقب بني الرئيس الروسي فالدميير بوتني مع نظيره
الفرنسي إميانويل م��اك��رون في التاسع عشر من الشهر
اجلاري ،ورفعوا شعارات ضد الرئيس بوتني ،بسبب القصف
اجلوي الذي يجري اآلن ضد السكان املدنيني في إدلب.
وطالبوا املجتمع الدولي بإيقاف هذه املجازر التي طالت
األطفال واملدنيني العزل.
وقرأ أحد الناشطني املعارضني رسالة من الداخل السوري
إلى الرئيس الروسي ،فالدميير بوتني ،والرئيس الفرنسي
ماكرون جاء فيها“ :نحن الشعب السوري احلر في إدلب وما
حولها ،م��ازال النظام وحليفه وداعمه بوتني مي��ارس بحق
شعبنا في إدلب كل أنواع اإلجرام واإلرهاب يقتلون كافة أنواع
احلياة تنهال طائراتهم بقنابل وصواريخ احلقد على األطفال
والنساء والرجال ،تسع سنوات من القتل والدمار والتشريد
قتل فيها هذا النظام املجرم البشر والشجر واحلجر… ومع
اقتراب حتقيق شعبنا حلريته وحترير بلدنا سوريا من إرهاب
وديكتاتورية األألسد وميليشياته جاء املنقذ بوتني لينقذ هذا
اإلره��اب… جاء ليشارك في قتل وتشريد السوريني وما آخر
املجازر في محافظة إدلب ببعيدة عنا وعن مسامعكم لم حتمل
الطائرات الروسية الورود لتلقيها فوق املدن والقرى في إدلب،
بل حملت اعتى أنواع أسلحة الدمار والقتل وراحت تلقيها على
األسواق واملشافي وكافة أنواع احلياة في إدلب .

