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انتحاري يفجر نفسه  وقت تسليم الهويات  قبل التسجيل

31 قتيال على األقل خالل هجوم  على مركز انتخابي في كابول
اعلنت وزارة الصحة االفغانية مقتل 31 
مدنيا على االقل واصابة 54 آخرين االحد 
في هجوم انتحاري استهدف مركزا لتسجيل 
الناخبني في كابول ويؤكد خطر وقوع اعمال 
عنف مبناسبة االقتراع ال��ذي سيجرى في 

اكتوبر املقبل.
وقد فجر انتحاري نفسه عند مدخل املركز 
حيث كان اخ��رون يتسلمون هوياتهم قبل 

التسجل في اللوائح االنتخابية.
وقال رجل يدعى اكبر غاضبا »نعلم اآلن 
ان احلكومة عاجزة عن حمايتنا«، موجها 
انتقادات حادة للرئيس اشرف غني قبل ان 

يقطع تلفزيون »تولو نيوز« املقابلة معه.
وك��ان احلشد احمليط ب��ه يهتف »امل��وت 
للحكومة« و«امل���وت لطالبان«، مشيرين 
ال��ى ال��وث��ائ��ق وص���ور ال��ه��وي��ات املبعثرة 
على االرض. اال ان حركة طالبان قالت عن 
طريق الناطق باسمها ذبيح الله مجاهد 
ان »مجاهدينا ال عالقة لهم بهجوم اليوم«، 
محمال بذلك ضمنا تنظيم الدولة االسالمية 

مسؤولية االعتداء.
ووق��ع الهجوم ال��ذي ل��م تعلن اي جهة 
مسؤوليتها عنه حتى اآلن، في غرب كابول 
في حي دشت برتشي ذي الغالبية الشيعية.

وق��ال قائد شرطة كابول داوود امني ان 
»ال��ن��اس كانوا متجمعني لسحب بطاقات 
الهوية فوقع االنفجار عند املدخل«. واضاف 
انه »انتحاري وسقط ضحايا لكن ال نعرف 

عددهم بعد«.
واعلن الناطق باسم وزارة الصحة وحيد 
مجروح لوكالة فرانس برس ان 31 شخصا 

قتلوا و54 جرحوا.
من جهتها، حتدثت وزارة الداخلية عن 
سقوط »عشرة قتلى و56 جريحا«، حسب 
الناطق باسمها جنيب دانيش الذي اوضح 

ان »احلصيلة ميكن ان ترتفع«. واوضح ان 
»االنتحاري وصل ماشيا وفجر شحنته في 

وسط احلشد«.
ويبدو من االض��رار الكبيرة ان الشحنة 
كانت قوية وتسببت بسقوط قطع حطام 
في دائرة واسعة. وتشاهد على االرض بقع 
من الدماء وع��دد من اجلثث، وكذلك آليتان 

متفحمتان ومبنى من طبقتني دمر جزئيا.
وفي املستشفى يبكي احد اجلرحى قائال 
»لعن الله املهاجم. اي��ن بناتي. لقد فقدت 

بناتي«.
وه��و اول اع��ت��داء ف��ي ك��اب��ول ض��د مركز 
اللوائح االنتخابية لالنتخابات التشريعية 
التي ستجرى في 20 تشرين االول/اكتوبر، 
منذ بداية عمليات التسجيل في 14 نيسان/

ابريل.
وكان مركزان لتسجيل الناخبني استهدفا 

في واليات اخرى االسبوع املاضي.
- حماسة محدود -

قال نائب حاكم والي��ة بدغيس )شمال( 
فايز محمد مويزاده في اتصال هاتفي مع 
فرانس برس ان صاروخا ادى اجلمعة الى 
سقوط قتيل وجرحى بني رج��ال الشرطة 

الذين يتولون حمايته في املنطقة.
وقتل ثالثة موظفني في اللجنة االنتخابية 
الثالثاء بينما خطف شرطيان في والية غور 
)وسط( ثم افرج عنهما بعد 48 ساعة بعد 
تدخل وجهاء، واتهم املسؤولون احملليون 

طالبان بالهجومني.
ويشكل العنف واالعتداءات اكبر عقبتني 
ام��ام سير االنتخابات، كما تقول اللجنة 
االنتخابية التي فتحت م��راك��ز لتسجيل 
الناخبني في املدارس واجلامعات خصوصا. 
وك��ل امل��راك��ز يحرسها شرطيون يقومون 

قتلى خالل هجوم انتحاري في كابولبتفتيش الناخبني عند دخولهم.

دانيال: مجموعات سياسة معارضة متولها منظمات متطرفة أميركية

11 مصرع خالل تظاهرات في نيكاراغوا واورتيغا يعد باستئناف احلوار
خ���رج رئ��ي��س ن��ي��ك��اراغ��وا دان��ي��ال 
اورت��ي��غ��ا ع��ن صمته اول ام��س السبت 
ليؤكد ان حكومته ستستأنف احلوار بعد 
التظاهرات العنيفة احتجاجا على اصالح 
رواتب التقاعد التي اسفرت عن 11 قتيال 

في البالد.
وق��ال اورتيغا للتلفزيون الوطني، 
من دون ان يحدد موعدا لبدء احلوار، ان 
»احلكومة موافقة متاما على استئناف 
احلوار من اجل السالم ومن اجل االستقرار 
وم��ن اج��ل العمل، حتى ال تواجه بالدنا 

الرعب الذي نعيشه في هذه اللحظات«.
ل��ك��ن��ه اك���د ان م��ج��م��وع��ات سياسة 
معارضة حلكومته ومتولها منظمات 
متطرفة من الواليات املتحدة، لم يكشف 

هويتها، تدعم التظاهرات.
واض���اف اورت��ي��غ��ا ان هدفها »ذرع 
الرعب وانعدام األم��ن« و«تدمير صورة 
ن��ي��ك��اراغ��وا« متهيدا »ل��الس��ت��ي��الء على 

احلكم«.
وبعد خطاب الرئيس، واج��ه مئات 
الشبان من جديد وبعنف قوى االمن في 

العاصمة.
وت���وف���ي امل���ص���ور م��ي��غ��ي��ل اجن��ي��ل 
غاهونا وهو من نيكاراغوا، السبت في 
مدينة بلوفيلدس )ش��رق( بعد اصابته 
ب��ال��رص��اص بينما ك��ان يلتقط ص��ورا 
للمواجهات ب��ني متظاهرين وعناصر 

الشرطة، كما ذكرت مصادر نقابية.

ولم يظهر الرئيس اورتيغا علنا خالل 
األزم��ة، التي اسفرت عن 11 قتيال على 
االقل، اخلميس واجلمعة والسبت، اثناء 
»اضطرابات« نظمها اف��راد يسعون الى 
»ض��رب السالم وال��وئ��ام« كما قالت في 

وق��ت س��اب��ق نائبة ال��رئ��ي��س روزاري���و 
موريللو.

وأص��ي��ب ح��وال��ى مئة شخص ايضا 
ب��ج��روح ف��ي ه��ذه التظاهرات التي تعد 
األعنف منذ وص��ول اورتيغا الى احلكم 

قبل 11 عاما.
واضافت موريللو ان احلكومة على 
استعداد  ألن تناقش االق��ت��راح بزيادة 
مساهمات ارب���اب العمل واالج����راء في 
نظام املعاشات التقاعدية، سبب موجة 

التظاهرات.
وكان زعيم ابرز منظمة نقابية خوسيه 
اغيري، دعا الى احلؤول »دون استمرار 
سفك الدماء« والى استئناف املناقشات، 

معربا مع ذلك عن تأييده للمتظاهرين.
وف��ي امل��ق��اب��ل، اع��ت��ب��رت هيئة ارب��اب 
العمل في نيكاراغوا ان »احل��وار ال ميكن 
ان يجرى« إال اذا »توقف على الفور القمع 

الذي تقوم به الشرطة«.
وق��د اش��ت��دت االحتجاجات اجلمعة، 
في اليوم الثالث من التحركات، ونصبت 
حواجز ووقعت ص��دام��ات مع الشرطة 
وهوجمت مبان حكومية ف��ي ماناغوا 

ومدن اخرى في البالد.
وم��ن��ع��ت احل��ك��وم��ة ارب����ع شبكات 
تلفزيونية اخل��م��ي��س م��ن ن��ق��ل وق��ائ��ع 

التظاهرات.
واصيب تسعة صحافيني على االقل 
ب��ج��روح خ��الل ال��ت��ظ��اه��رات، كما ذك��رت  

جلنة حماية الصحافيني في نيويورك.
ويبدو ان هذه التظاهرات قد فاجأت 
احلكومة التي توصلت حتى االن الى 
احتواء االحتجاجات بفضل نفوذ احلزب 

احلاكم في األوساط املدنية والعسكرية.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال 
العالم السياسي اوسكار رينيه فارغاس 
»هذا احتجاج ينبع من القاعدة، وليس من 
حزب سياسي« و«اعتقد ان احلكومة لم 

تستبق رد الفعل هذا«.

جانب من االحتجاجات

اع���ت���داء ان��ت��ح��اري ف��ي ش��م��ال ش��رق 
نيجيريا يسفر عن ثالثة قتلى

مكتب املدعي العام يعلن توقيف نيكول باشينيان خالل اشتباكات

رئيس الوزراء األرمني ينسحب من اللقاء 
مع زعيم احلركة االحتجاجية 

اعلن مكتب املدعي العام في ارمينيا امس االحد توقيف 
زعيم احلركة االحتجاجية نيكول باشينيان مع استمرار 
التظاهرات لليوم العاشر على التوالي في جمهورية 

القوقاز السوفياتية السابقة.
واكد االدع��اء العام في بيان أن النائب باشينيان مع 
اثنني آخرين من املعارضة »اعتقلوا بينما كانوا يرتكبون 
أعماال تشكل خطرا على املجتمع«. وم��ن جانبها نفت 
الشرطة االرمينية خبر توقيف زعيم احلركة االحتجاجية 
نيكول باشينيان خالل الصدامات التي اندلعت بني قوات 
مكافحة الشغب واملتظاهرين في يريفان، مشيرة إلى أنه 
»مت اخراجه بالقوة« من مسيرة امس األحد.  وأفاد بيان 
الشرطة أنه »رغم الدعوات املتتالية لوقف االحتجاجات 
غير القانونية، استمر باشينيان بقيادة التظاهرات« 
في يريفان، مضيفا أنه »مت اخراجه بالقوة من موقع« 
االحتجاجات مع نائبني معارضني اثناء قيام الشرطة 
بتفريق احل��ش��ود.  وك���ان النائب امل��ع��ارض ساسون 

ميكايليان قال للصحافيني في وقت سابق إن الشرطة 
اعتقلت باشينيان.

وقال »يجب على الشعب حترير نيكول« باشييان. 
وبصفته نائبا، يتمتع باشينيان بحصانة برملانية 
وهو ما مينع توقيفه دون احلصول على موافقة النواب 
مبوجب دستور ال��ب��الد.  واستخدمت شرطة مكافحة 
الشغب القنابل الصوتية خالل االشتباكات مع املشاركني 
في التظاهرة التي قادها باشينيان في حي اريبوني في 
يريفان.  وحدث ذلك بعد وقت قصير من انسحاب رئيس 
ال���وزراء سيرج سركيسيان م��ن احمل��ادث��ات م��ع زعيم 
احلركة االحتجاجية.  ول��م يستمر االجتماع ال��ذي مت 
نقله عبر التلفزيون بني الرجلني أكثر من دقائق معدودة 
صباح األحد قبل أن يغادر رئيس الوزراء متهما املعارضة 
ب�«االبتزاز«.  وأعلن باشينيان في وقت سابق »بدء ثورة 
مخملية سلمية« في الدولة القوقازية التي تعد 2،9 مليون 

نسمة.

ذكرت مصادر متطابقة امس االحد ان ثالثة مصلني على االقل قتلوا في 
اعتداء انتحاري داخل مسجد شمال شرق نيجيريا، حيث تشن جماعة بوكو 

حرام االسالمية هجمات دامية.
فقد فجر انتحاريان هما رجل وامرأة حزاميهما الناسفني السبت خالل صالة 

الصباح في باما بوالية بورنو.
وقال بابا شيهو غولومبا، رئيس حكومة باما احمللية خالل اتصال هاتفي 
مع فرانس برس، »حوالى 5،30 صباحا، عمد رجل وام��رأة انتحاريان الى 

تفجير نفسيهما في مسجد بينما كان الناس يصلون، فقتال ثالثة اشخاص«.
واكد ضابط عسكري في مركز باما طالبا التكتم على هويته، حصيلة القتلى 
الثالثة، موضحا ان تسعة اشخاص قد اصيبوا ايضا في التفجيرين.واضاف 
ان »بعض اجلرحى في حالة حرجة... وقد نقلوا الى مايدوغوري لتلقي عالج 
افضل«. ووقع هذا االعتداء املزدوج فيما بدأ سكان باما الذين هجرهم النزاع 
مع بوكو حرام بالعودة الى منازلهم، بعد اربع سنوات على تدمير اجلهاديني 
مدينتهم، وفي بداية نيسان/ابريل، نقلت دفعة اول��ى من 1200  شخص 
وسط مواكبة عسكرية الى مدينتهم، في اطار برنامج واسع للعودة باشرته 
السلطات. وكان اجلهاديون استولوا في سبتمبر 2014 على باما، تقاطع 
الطرق التجاري الواقع قرب احلدود مع الكاميرون، وثاني مدينة في والية 

بورنو، ويبلغ عدد سكانها 270 الف نسمة.
وكان القسم االكبر من السكان فر من مايدوغوري، العاصمة االقليمية، 
وانضموا ال��ى معسكرات مكتظة تتلقى املساعدة االنسانية الدولية، او 

استقبلهم السكان احملليون.

قبل  الباشتون  من  قادة  اعتقال 
تظاهرة في الهور

أوقف عدد من القادة الباشتون بضع ساعات مساء اول امس  السبت قبل 
تظاهرة امس االحد في الهور منعتها السلطات، لكن هذه االتنية التي تشكل 
اقلية في باكستان التي تطالب بانهاء التمييز الذي تواجهه كما تقول، رفضت 
الغاء التظاهرة. وذكر املتظاهرون ان عناصر من حركة حماية الباشتون، 
وطالبا ناشطني ومندوبني عن حزب ماركسي صغير قد أوقفوا مساء السبت 

في فندق كانوا مجتمعني فيه، وكذلك في جامعة البنجاب، وعاصمتها الهور.
وق��ال محسن داوار املسؤول الثاني في حركة حماية الباشتون لوكالة 
فرانس برس »اوقفوا اكثر من عشرين عضوا الليلة املاضية )...( وأخلي 
سبيلهم نحو الساعة الثانية صباحا«.واكد ضابط في الشرطة احمللية عمليتي 
االعتقال واالفراج. وقال داوار الذي اتصلت به فرانس برس »كانوا يريدون 
منع التظاهرة. لكننا سنقوم بها بأي ثمن«. واض��اف ان االفا من الباشتون 
تدفقوا في االيام االخيرة الى الهور، املدينة الثانية في البالد، للمشاركة في 

هذه التظاهرة.

انتخابات رئاسية في باراغواي ومرشح 
اليمني األوفر حظا للفوز فيها

تنتخب باراغواي أحد افقر بلدان أميركا الالتينية امس األحد رئيسها اجلديد 
الذي سيكون إما ماريو أبدو بينيتيز األوف��ر حظا ومرشح احلزب اليميني 

احلاكم، وإما إيفرين أليغري، الذي يؤيده حتالف من وسط اليسار.
ودعي 4،2 مليون ناخب الى التوجه الى مراكز االقتراع التي ستفتح ابوابها 
في الساعة 7،00 )11،00 ت غ( وتغلقها في الساعة 16،00 )20،00 ت غ(. 
وستعرف النتائج األولية بعد ساعة، أما الفائز فسيعرف في املساء في هذه 

االنتخابات التي جترى بدورة واحدة.
وأثرت دكتاتورية الفريدو ستروسنر التي امتدت من 1954 الى 1989، 
بشكل عميق على باراغواي الواقعة بني بوليفيا واالرجنتني والبرازيل، وتتسم 
بحيوية اقتصادية من جهة، لكنها تعاني من فقر وفساد واجتار باملخدرات 
من جهة اخ��رى. ويتصدر ماريو اب��دو بينيتيز )46 عاما( امللقب »ماريتو« 
استطالعات الرأي مع ان عائلته ترتبط بتلك الفترة املضطربة. فهو ابن ماريو 

ابدو، السكرتير الشخصي لستروسنر.
وبلغ تقدمه في االسابيع األخيرة حتى 20 نقطة على منافسه إيفرين 
أليغري )55 عاما(، مرشح حتالف »غانار« ليسار الوسط، خلالفة الرئيس 
املنتهية واليته اوراسيو كارتس. إال ان استطالعا للرأي في اللحظة األخيرة، 
بث الشكوك. فمؤسسة »أت��ي سنيرد وأسوسيادوس« توقعت ان يتعادل 
املرشحان في نهاية املطاف، معتبرة ان ابدو بينيتيز ال ميكن ان يفوز إال اذا 
كانت املشاركة اقل من %70. وقالت مؤسسة »سنيرد« لوكالة فرانس برس 
»اذا ما خسر ابدو بينيتيز، فسيكون تصويتا عقابيا لكارتس الذي شكل حكومة 
اقصائية. ثمة رد فعل ينم عن ملل«. وقد حافظ اوراسيو كارتس، املليونير 
الذي يتصدر صناعة التبغ خالل واليته على النمو االقتصادي الذي ناهز 4% 

بفضل صادرات الصويا واللحوم والكهرباء.

عشرات اآلالف من املجريني 
يتحدون رئيس الوزراء مجددا

تظاهر عشرات اآلالف من املجريني للسبت الثاني 
على التوالي في بودابست احتجاجا على هيمنة 

رئيس الوزراء فكتور اوربان على السلطة.
وتظاهر ثالثون الف شخص على االق��ل، حسب 
تقديرات وكالة فرانس برس، في العاصمة قبل ان 
ينضموا ال��ى جتمع اشترط اخلطباء فيه حضور 

وسائل اعالم عامة غير حزبية.
وك��ان رئيس ال���وزراء احملافظ ال��ذي يحكم منذ 
2010، فاز في االنتخابات التي جرت الثامن من 
نيسان/ابريل بوالية ثالثة على رأس احلكومة في 
املجر، بعدما حصد حزبه القومي احملافظ »التحالف 
املدني املجري« )فيديس( ال��ذي اسسه في 1988، 
على %48،8 من االصوات. وتواجه حكومة اوربان 
)54 ع��ام��ا( باستمرار اتهامات باسكات وسائل 
االع��الم عبر اخضاعها ملراقبة حتريرية صارمة 
وتشجيع شراء وسائل اعالم مستقلة من قبل رجال 

اعمال قريبني من السلطة.

وهتف العديد م��ن املتظاهرين ومعظمهم من 
الشباب الذي رفعوا علمي املجر واالحتاد االوروبي 
»دميوقراطية«. وقال احد املنظمني فكتور جيتفاي 
)20 عاما( لوكالة فرانس برس ان التظاهرة »لن 
تغير النظام بني ليلة وضحاها« لكنها تهدف الى 

خلق »حركة مدنية« لتحدي اوربان.
واض��اف الشاب ان هذه التظاهرة »تدل على ان 
الكثير من املجريني يريدون العيش في دميوقراطية 

مع مؤسسات مستقلة ووسائل اعالم حرة«.
م��ن جهته، ص��رح بيتر م��ارك��ي زاي اخلطيب 
الرئيسي في التظاهرة ال��ذي ك��ان في املاضي من 
ناخبي حزب اورب��ان واكتسب شهرة بفوزه مبقعد 
رئيس بلدية بعد تقدمه على مرشح هذا احلزب ان 
»النظام احلالي ليس دميوقراطية«.واضاف ماكي 
زاي )45 عاما( ان��ه يجب بناء جبهة موحدة ضد 
اورب���ان من الصفر بعد اخفاق اح��زاب املعارضة 

احلالية في التأثير على تفوق رئيس الوزراء القوي.

إخ����الء م���ون س���ان م��ي��ش��ال ف��ي ف��رن��س��ا وال��ش��رط��ة 
تبحث عن مشتبه به

مت إخالء مون سان ميشال، أحد املواقع السياحية 
الفرنسية األكثر ارتياداً )شمال غرب فرنسا(، األحد في 
اجراء »وقائي« بسبب وجود مشتبه به وّجه تهديدا 

للدرك، حسب ما ُعلم من مصدر قريب من امللف.
وأش��ار العديد من الشهود إلى هذا الشخص أثناء 
دخوله الى مون سان ميشال في منطقة نورماندي، 
حسبما أعلنت السلطات الفرنسية، من دون حتديد ما 

اذا كانت لديه نوايا ارهابية.
وعند الساعة 07،45 )05،45 ت غ(، أبلغ دليل 
سياحي كان على منت حافلة متوجهة الى مون سان 
ميشال، الشرطة أن رج��ال حت��دث أثناء الرحلة عن 

تهديدات وّجهها الى الشرطة والدرك.
وأك���د امل��ص��در متابعة ه��ذا الشخص ف��ي املوقع 
السياحي بفضل كاميرات املراقبة التابعة لشرطة 

البلدية قبل اختفائه.
وُمنع السياح من الدخول في حني مت اجالء املارة 
الذين ميكثون في الفنادق بهدوء دون أي حادث يذكر. 

ومت اغالق الدير في اجراء وقائي.
وحلقت مروحية للشرطة فوق املوقع.

ومون سان ميشال مدرج في قائمة التراث العاملي 
االنساني التابعة لليونسكو منذ العام 1979. وهو من 

املواقع االكثر استقطابا للسياح في فرنسا.

سيئول تركز على القمة مع الشمال
 بعد إعالن تعليق التجارب النووية

قال مسؤولون امس  األحد إن حتضيرات كوريا 
اجلنوبية ألول قمة لها مع الشمال منذ أكثر من 
عشر سنوات بلغت أوجها هذا األسبوع بعد يوم 
من تعهد بيوجنياجن بتعليق جتاربها النووية 
مما عزز اآلمال لكنه أثار الشكوك كذلك. وأعلنت 
كوريا الشمالية اول امس  السبت تعليق جتاربها 
النووية والصاروخية وإغ��الق موقع للتجارب 
النووية سعيا لتحقيق النمو االقتصادي وإحالل 
السالم قبيل قمتني مزمعتني مع كوريا اجلنوبية 
وال��والي��ات املتحدة. ورح��ب زعماء من مختلف 
أرج��اء العالم، منهم الرئيس األمريكي دونالد 

ترامب، بهذه اخلطوة. لكن بعضهم أبدى تشككا 
في نوايا الشمال وستتركز أنظار املجتمع الدولي 
على مون جيه-إن رئيس كوريا اجلنوبية عندما 
يجتمع مع كيم جوجن أون زعيم كوريا الشمالية 

يوم اجلمعة املقبل.
وقال نام س��وجن-ووك أستاذ دراس��ات كوريا 
الشمالية باجلامعة الكورية في سيئول ”كوريا 
الشمالية لها ب��اع طويل في إث��ارة مسألة نزع 
السالح ال��ن��ووي وتعهدت في السابق بتجميد 
برامجها النووية. نذكر جميعا كيف تبددت هذه 

التعهدات وااللتزامات في العقود املاضية“.
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