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ارت��ف��ع��ت حصيلة ضحايا التفجيرات 
التي ضربت ث��الث كنائس وثالثة فنادق 
في سريالنكا التي يحيي سكانها الكاثوليك 
عيد الفصح األحد إلى 156 قتيالً بينهم 35 
أجنبياً، بحسب مصدر في الشرطة لفرانس 

برس.
وقال املصدر الذي فّضل عدم ذكر اسمه، 
»ه��ن��اك ال��ع��دي��د م��ن االش��خ��اص املصابني 
بعضهم في حال حرجة«. وأضاف أّن 254 
شخصاً أدخلوا إلى املستشفى في كولومبو 
فيما جرى إحصاء 60 مصاباً في االنفجارين 

الذين وقعا خارج العاصمة.
وبحسب املصدر نفسه، قتل 64 شخصاً 
في كولومبو حيث ج��رى استهداف ثالثة 
فنادق وكنيسة. وف��ي نيغومبو التي تقع 
شمال العاصمة قتل 67 شخصاً في كنيسة 
بينما قتل 25 آخرون في كنيسة في باتيكالوا 

شرقي اجلزيرة.
وكان سكان اجلزيرة الكاثوليك توجهوا 
كما نظرائهم في بقية العالم صباح األحد إلى 
قداس عيد الفصح. غير أّن األسقفية أعلنت 
الحقاً إلغاء االحتافاالت بعيد الفصح في 

عموم البالد.
كما قتل 67 شخصا ف��ي كنيسة سانت 
سيباستيان في بلدة نيغومبو الوقعة في 
شمال العاصمة، فيما قضى 25 آخ��رون 
بحسب الشرطة في كنيسة في باتيكالوا 

بشرق اجلزيرة.
وهناك تسعة أجانب على األقل بني القتلى 
جراء االعتداءات التي وصفها رئيس الوزراء 
رانيل ويكريسيمينغي في حسابه على تويتر 

ب�«هجمات جبانة«.
ول��م تعرف في الوقت احلاضر طبيعة 
التفجيرات، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها 

عنها.
لكن ق��ائ��د ال��ش��رط��ة الوطنية بوجوت 
جاياسوندارا حذر أجهزته قبل عشرة أيام 
ب��أن حركة إسالمية هي »جماعة التوحيد 
الوطنية« تخطط لتنفيذ »اعتداءات انتحارية 
على كنائس ك��ب��رى واملفوضية الهندية 

العليا«.
وظهرت هذه احلركة العام املاضي بقيامها 
بأعمال تخريب ضد متاثيل تابعة للديانة 

البوذية التي تعد غالبية سكان اجلزيرة.
وأعرب الرئيس مايثريباال سيريسينا عن 
إحساسه بالصدمة، فيما اعلن وزي��ر املال 
مانغاال ساماراويرا على تويتر أن الهجمات 
أوقعت »العديد من االب��ري��اء« مرجحا أن 
ت��ك��ون »م��ح��اول��ة منسقة للتسبب بالقتل 

وإثارة الفوضى«.
ووقع أول تفجيرين أفيد عنهما في كنيسة 
سانت أنتوني بالعاصمة وكنيسة نيغومبو.

ونقل عشرات اجلرحى من كنيسة سانت 
أنتوني إلى مستشفى كولومبو الوطني.

وجاء في نداء باإلنكليزية نشرته كنيسة 
سانت سيباستيان في نيغومبو في صفحتها 

على فيسبوك، »اع��ت��داء على كنيستنا، 
نرجوكم أن تأتوا ملساعدتنا إن كان أفراد من 

عائلتكم فيها«.
وذك��رت الشرطة أن ستة مواقع شهدت 
تفجيرات، بينها ثالثة فنادق فخمة وكنيسة 

في العاصمة.
وق��ت��ل ش��خ��ص ع��ل��ى األق����ل ف���ي ف��ن��دق 
»سينامون غراند هوتيل« القريب من املقر 
الرسمي لرئيس الوزراء في كولومبو، وفق 
ما أوضح مسؤول في الفندق لفرانس برس، 
مشيرا إلى أن االنفجار وقع في مطعم الفندق.
وب��اإلض��اف��ة إل���ى كنيسة نيغومبو، 
استهدفت كنيسة ثالثة تقع في باتيكالوا 
)شرق(، وقال مسؤول في املستشفى احمللي 

إن 300 شخص أصيبوا بجروح فيها.
وك��ت��ب وزي���ر اإلص��الح��ات االقتصادية 

هارشا دي سيلفا على تويتر »اجتماع طارئ 
بعد دقائق. عمليات اإلغاثة جارية«.

وأف��اد عن »مشاهد م��روع��ة« في كنيسة 
سانت أنتوني واثنني من الفنادق املستهدفة 

التي زارها.
وروى على تويتر »رأي��ت أشالء مبعثرة 
في كل مكان« مشيرا إلى سقوط »العديد من 

الضحايا بينهم أجانب«.
وناشد املواطنني »أرجوكم حافظوا على 

هدوئكم وابقوا في الداخل«.
وتضم سريالنكا ذات الغالبية البوذية 
أقلية كاثوليكية من 1،2 مليون شخص من 
أصل عدد إجمالي للسكان قدره 21 مليون 

نسمة.
ويشكل البوذيون 70 باملئة من سكان 
سريالنكا، إل��ى جانب %12 من الهندوس 

و%10 من املسلمني و%7 من املسيحيني.
ويعتبر الكوثوليك مبثابة قوة موحدة في 
هذا البلد إذ يتوزعون بني التاميل والغالبية 

السنهالية.
غير أن بعض املسيحيني يواجهون عداء 
لدعمهم حتقيقات خارجية ح��ول اجلرائم 
التي ارتكبها اجليش السريالنكي بحق 
التاميل خالل احلرب األهلية التي انتهت عام 

.2009
وأوق���ع ال��ن��زاع ال��ذي استمر ب��ني 1972 
و2009 م��ا ب��ني 80 أل��ف قتيل وم��ئ��ة ألف 

بحسب األمم املتحدة.
وبعد عقدين على زي��ارة البابا يوحنا 
بولس الثاني للجزيرة، قام البابا فرنسيس 
بزيارتها في يناير 2015 وأحيا فيها قداسا 
حضره مليون شخص جتمعوا في كولومبو.

واعتبرت الشرطة التي أوردت عدد املليون 
آنذاك، أنه أكبر حشد خالل حدث علني، فيما 
افاد الفاتيكان من جانبه عن حضور أكثر من 

نصف مليون شخص.
وشدد البابا في عظته على حرية املعتقد 
م��ن دون ق��ي��ود ف��ي بلد ع��ان��ى م��ن ت��وت��رات 
اثنية ودينية. كما أعلنت مصادر أمنية في 
سريالنكا، أمس، إلقاء القبض على اثنني من 
املشتبه بهم في الهجمات ”اإلرهابية“ التي 
هزت العاصمة ”كولومبو“ ومناطق أخرى 
قريبة، وأسفرت حتى اآلن في حصيلة أولية 
ع��ن مقتل أكثر م��ن 185 شخًصا وإصابة 

املئات بجراح متفاوتة.
وسبق ذلك أن أعلنت حكومة سريالنكا، 
األحد، فرض حظر جتوال مؤقت بأثر فوري، 
وحجب مواقع التواصل االجتماعي الرئيسية 

وخ��دم��ات ال��ت��راس��ل؛ على خلفية سلسلة 
الهجمات التي هزت البالد.

وف��ي ردود األفعال على الهجمات التي 
تعرضت لها سريالنكا، قال الرئيس األميركي 
في تغريدة على تويتر ”تعازينا القلبية 
م��ن شعب ال��والي��ات املتحدة إل��ى الشعب 
السريالنكي بعد التفجيرات اإلرهابية 
امل��روع��ة على الكنائس وال��ف��ن��ادق... نحن 

مستعدون لتقدمي املساعدة“.
وق��ال البابا فرنسيس ”علمت باحلزن 
واأللم بأنباء الهجمات اخلطيرة التي تسببت 
بالتحديد، في عيد القيامة، في حزن وألم في 
الكنائس وأماكن أخرى جتمع فيها الناس في 

سريالنكا.
”أود إبداء تعاطفي مع اجلالية املسيحية 
التي تعرضت لهجوم أثناء جتمعها للصالة 

وكل ضحايا مثل هذا العنف“.
كما قال شيخ األزهر الدكتور أحمد الطيب 
”ال أتصور آدميا قد يستهدف اآلمنني يوم 
عيدهم. هؤالء اإلرهابيون تناقضت فطرتهم 
مع تعاليم كل األديان، أدعو لذوي الضحايا 

بالصبر وللمصابني بالشفاء“.
وقالت املستشارة األملانية ميركل ”أمر 
ص��ادم أن يتعرض ال��ن��اس ال��ذي��ن جتمعوا 
لالحتفال بعيد القيامة ل��ه��ذه الهجمات 

الوحشية املتعمدة“.
من ناحيتها قالت رئيسة وزراء بريطانيا 
تيريزا م��اي ”أعمال العنف ضد الكنائس 
وال��ف��ن��ادق ف��ي سريالنكا م��روع��ة ب��ح��ق... 
وتعاطفي العميق مع كل من تضرروا خالل 
تلك احملنة العصيبة. يجب أن نقف معا 
لضمان أال مي��ارس أح��د شعائر دينه وهو 

خائف“.
من جانبه، قال جان كلود يونكر رئيس 
املفوضية األوروبية ”تلقيت نبأ التفجيرات 
في سريالنكا بفزع وح��زن بعد أن أزهقت 
أرواح الكثير م��ن ال��ن��اس. أق���دم خالص 
التعازي ألسر الضحايا الذين جتمعوا للتعبد 
في سالم أو لزيارة تلك الدولة اجلميلة. نحن 

على استعداد لتقدمي الدعم“.
وأدان الرئيس التركي أردوغان الهجمات 
ب��ق��ول��ه: ”أدين ب��أش��د ال��ع��ب��ارات املمكنة 
الهجمات اإلرهابية في سريالنكا في عيد 

القيامة. هذا هجوم على اإلنسانية بأسرها“.
وم���ن ج��ان��ب��ه��ا ق��ال��ت رئ��ي��س��ة وزراء 
نيوزيالندا جاسيندا أرديرن في بيان: ”تدين 
نيوزيلندا كل األعمال اإلرهابية وعزمنا لم 
يزدد إال قوه بسبب الهجوم الذي وقع على 
أراضينا في 15 مارس. مشاهدة هجوم في 
سريالنكا ل��دى وج��ود ال��ن��اس ف��ي كنائس 

وفنادق أمر صادم“.
وأضافت ”ترفض نيوزيلندا كل أشكال 
التطرف وتدافع عن حرية األدي��ان واحلق 
في العبادة بأمان. يتعني علينا بشكل جمعي 
أن تكون لدينا إرادة وحلول إلنهاء مثل هذا 

العنف“.

آثار الهجوم داخل كنيسة ضمن تفجيرات حدثت أمس في سريالنكا

رود أفعال عربية وعاملية استنكرت الهجمات

156 قتياًل في  تفجيرات استهدفت كنائس وفنادق  سريالنكا: أكثر من 

قرب احلدود مع موريتانيا

مالي.. مقتل عشرة عسكريني في هجوم »غيري«
أعلن مصدر أمني ف��ي مالي 
إن م��ا ال يقل ع��ن ع��ش��رة جنود 
ماليني قتلوا األح��د ف��ي هجوم 
شنه ج��ه��ادي��ون على األرج��ح 
على معسكر للجيش ف��ي بلدة 
غيري )وسط( قرب احلدود مع 

موريتانيا.
وق����ال امل���ص���در ط��ال��ب��ا ع��دم 
الكشف عن هويته إن »عشرة 
جنود على األقل قتلوا«، موضحا 
أن »اإلرهابيني وصلوا من غابة 
واغادو« املالذ االمن منذ سنوات 

للجهاديني املاليني.
وأضاف أن املهاجمني »وصلوا 
ب���دراج���ات ن��اري��ة وش��اح��ن��ات 
ص��غ��ي��رة وه��اج��م��وا املعسكر 
حيث أح��رق��وا ع��ددا من اآلليات 

واستولوا على أخرى«.
وأكدت القوات املسلحة املالية 
الهجوم. وقالت في تغريدة على 
تويتر إن »القوات املسلحة املالية 
تعرضت لهجوم األحد  في قطاع 
نارا. مت ارسال تعزيزات ويجري 

تقييم الوضع«.
وصرح مصدر عسكري »هناك 

قتلى وأضرار«.
وأوض����������ح أح�������د س���ك���ان 
املنطقة لوكالة ف��ران��س برس 
أن »ال��رص��اص ك��ان مثل املطر. 
ف���وج���ىء ال��ع��س��ك��ري��ون. ج��اء 
اجلهاديون من ش��رق وجنوب 

الثكنة العسكرية. أحرقوا آليات 
ورحلوا بأخرى. رأيت إرهابيني 
يضعان دراجتهما النارية في 

آلية للجيش ليرحال بها«.
وأك���د م��ص��در عسكري مالي 
أن تعزيزات أرس��ل��ت إل��ى ن��ارا 
التي تقع على بعد 370 كلم عن 
باماكو و105 كيلومترات عن 

غيري.
وسيطرت على شمال مالي في 
مارس 2012 جماعات إسالمية 

مرتبطة بتنظيم القاعدة. وقد 
طرد قسم كبير منها بفضل تدخل 
عسكري دول��ي أطلق في 2013 
مب��ب��ادرة م��ن فرنسا، وال ي��زال 

مستمرا.
ومنذ 2015 امتدت هجمات 
اإلس��الم��ي��ني إل���ى وس���ط مالي 
وج��ن��وب��ه��ا وح��ت��ى إل����ى دول 
اجلوار خصوصا بوركينا فاسو 

والنيجر.
وتضاف ه��ذه الهجمات إلى 

نزاعات داخلية أوقعت أكثر من 
500 قتيل في صفوف املدنيني 
في وسط مالي في 2018 بحسب 

األمم املتحدة.
من جهة أخرى، أعلنت حكومة 
سريالنكا حظر التجول بأثر 
ف����وري، ع��ل��ى خلفية سلسلة 
االنفجارات التي ضربت العديد 
م��ن ال��ك��ن��ائ��س وال��ف��ن��ادق في 

كولومبو.
وبالتوازي مع حظر التجول 

ال�����ف�����وري، أع���ل���ن���ت ح��ك��وم��ة 
سريالنكا حجب مواقع التواصل 
االجتماعي الرئيسية وخدمات 

التراسل - وفقا لسبوتنيك.
وقالت قناة األخ��ب��ار األول��ى 
احمللية، »ارتفع ع��دد الضحايا 
في سلسلة من االنفجارات التي 
ض��رب��ت ال��ع��دي��د م��ن الكنائس 
والفنادق في سريالنكا، صباح 
يوم عيد الفصح، إلى مقتل ما ال 
يقل عن 160 قتيال، وأكثر من 

360 مصابا«.
بدورها، قالت وكالة »فرانس 
برس«، إن »9 أجانب، على األقل، 
قتلوا خالل التفجيرات التي هزت 

سريالنكا، صباح أمس«.
فيما قال السفير الروسي في 
سريالنكا، إنه ال يوجد مواطنني 
روس من بني القتلى واجلرحى 
ف���ي ت��ف��ج��ي��رات س��ري��الن��ك��ا. 
وأش��ار السفير، في تصريحات 
ل�«سبوتنيك« إلى أن ذلك يأتي 
وفقا للبيانات األولية الصادرة 
ع��ن السلطات ف��ي سريالنكا، 
مضيفا »السفارة الروسية تتابع 

املوقف، حاليا«.
وأظهرت لقطات تلفزيونية، 
انتشارا مكثفا لعناصر األم��ن 
واإلس��ع��اف ف��ي إح���دى مناطق 
الهجوم، إلى جانب سقوط عدد 

من الضحايا على األرض.

يحملون جثامني زمالئهم الذين قتلوا في هجوم مبالي »أرشيف«

28 ألف شخص شاركوا  فرنسا: نحو 
في احتجاجات السترات الصفراء

أف���ادت وزارة الداخلية الفرنسية بأن 
نحو 28 ألف شخص شاركوا في مظاهرات 
»السترات الصفراء« التي شهدتها فرنسا 

السبت.
ونقلت ق��ن��اة »CNEWS« احمللية عن 
الوزارة أن 27.9 ألف شخص شاركوا السبت 
في مظاهرات »السترات الصفراء« في جميع 
أنحاء ال��ب��الد، من بينهم 9 آالف شخص في 

باريس.
وذك���رت القناة أن نحو 31 أل��ف شخص 
شاركوا في املظاهرات املماثلة التي جرت في 

البالد في األسبوع املاضي.
ونقلت عن دائرة الشرطة أن قواتها اعتقلت 
227 شخصا من نشطاء »السترات الصفراء« 
الذين قاموا بأعمال شغب، كما أج��رت قوات 

األمن أكثر من 20 ألف عملية تفتيش وقائية.
وقالت وزارة الداخلية أيضا إن 14 فردا 
من ق��وات األم��ن أصيبوا بجروح أثناء هذه 

املظاهرات.
وجاء في بيان صدر عن ال��وزارة: »يتوجه 

وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير 
ووزي��ر الدولة لدى وزارة الداخلية، لوران 
نونيس، بأفكارهما )تعاطفا( نحو 14 فردا من 

رجال األمن املصابني«.
وانطلقت االحتجاجات الواسعة النطاق ل� 
»السترات الصفراء« في فرنسا في 17 نوفمبر 
املاضي وطالب املشاركون فيها في البداية 
بعدم رفع ضريبة الوقود في البالد، إال أنهم 
أخ��ذوا فيما بعد يرفعون شعارات سياسية 

واجتماعية أخرى.
ويواصل معارضو السياسة االجتماعية 
التي متارسها السلطات الفرنسية، مشاركتهم 
في املظاهرات في جميع أنحاء فرنسا كل يوم 
السبت، بالرغم من اإلج��راءات التي اتخذتها 
القيادة الفرنسية بهدف تهدئة الوضع. وتسفر 
هذه املظاهرات عادة عن وقوع اشتباكات بني 

املتظاهرين والشرطة.
وخ����رج احمل��ت��ج��ون إل���ى ش�����وارع امل���دن 

الفرنسية السبت للمرة ال�23 على التوالي.

10 أشخاص ارتفاع حصيلة قتلى هجوم كابول إلى 

10 مسلحني في غارة جوية جنوب شرق أفغانستان مقتل وإصابة 
أع��ل��ن م��س��ؤول��ون ب����وزارة الداخلية 
األفغانية ارتفاع حصيلة القتلى نتيجة 
لهجوم وقع السبت في كابول، إلى عشرة 
أش��خ��اص، ح��ي��ث ت��وف��ي ث��الث��ة مدنيون 
آخرون متأثرين بجروحهم، طبقا ملا ذكرته 

وكالة »خاما برس« األفغانية لألنباء.
وأك��د املتحدث باسم وزارة الداخلية، 
نصرت رحيمي أن ثالثة مدنيني، تعرضوا 

إلصابات في الهجوم توفوا مساء السبت.
وأض��اف رحيمي أن ام��رأت��ني وخمسة 
رج��ال من بني ه��ؤالء الذين لقوا حتفهم، 

بينما أصيب خمسة مدنيون آخرون.
وتابع رحيمي أن ثالثة من أفراد األمن 

لقوا حتفهم في الهجوم.
ول��م تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن 
الهجوم. كان الهجوم وقع حوالي الساعة 
احلادية عشرة و40 دقيقة السبت، بعد أن 
فجرت مجموعة من املسلحني متفجرات 

بالقرب من وزارة االتصاالت.
وذك���رت وزارة ال��داخ��ل��ي��ة أن أربعة 
مسلحني آخرين متكنوا من اقتحام مجمع 
الوزارة، مما تسبب في تبادل إلطالق النار 

استمر عدة ساعات.
من جهة أخرى، ذكر اجليش األفغاني أن 
10 مسلحني على األقل قتلوا وأصيبوا في 
غارة جوية لسالح اجلو األفغاني في إقليم 
غزني جنوب شرق البالد، طبقا ملا ذكرته 

وكالة »خاما برس« األفغانية لألنباء.
وطبقا لبيان، ص��ادر عن فيلق الرعد 
203، نفذ سالح اجلو األفغاني غارة جوية 
استهدفت إرهابيني مسلحني في منطقة 

باناه في جيرو.
وأضاف البيان أن سبعة مسلحني ُقتلوا 

وأصيب ثالثة آخرون، خالل نفس الغارة 
اجلوية.

ولم تعلق اجلماعات املسلحة املناهضة 
للحكومة، من بينها طالبان على الغارة 

اجلوية حتى اآلن.
وإقليم غزني من بني األقاليم املضطربة 
نسبيا في جنوب شرق أفغانستان، حيث 
أن مسلحي طالبان لديهم وجودا نشطا في 
بعض من مناطقه وغالبا ما يحاولون تنفيذ 
أنشطة إرهابية ضد احلكومة واملؤسسات 

األمنية.

»العدالة والتنمية« يشكك مجددًا 
في نتائج »محليات« اسطنبول 

قدم حزب العدالة والتنمية التركي احلاكم، 
السبت، بالغا إلى اللجنة االنتخابية املركزية 
يضم قائمة املشاركني في االنتخابات البلدية 
باسطنبول ال��ذي��ن ل��م ي��ك��ن ل��ه��م احل���ق في 

املشاركة فيها.
ونقلت وكالة »األن��اض��ول« التركية عن 
نائب رئيس احل��زب، علي إحسان يافوز، أن 
هذا البالغ يهدف إلى إلغاء نتائج االنتخابات 

في اسطنبول وإجراء انتخابات جديدة.
وأض���اف أن��ه مت العثور على أن 14 ألف 
712 ناخبا من الذين مت عزلهم من مناصبهم 
مبوجب مرسوم رئاسي، لم يكن لهم احلق 
ف��ي امل��ش��ارك��ة ف��ي التصويت، لكنهم أدل��وا 
بأصواتهم في االنتخابات البلدية التي جرت 

في اسطنبول في 31 مارس املاضي.
وأش���ار إل��ى أن ال��ب��الغ ال��ذي يضم قائمة 
بأسماء هؤالء الناخبني، مت تقدميه أيضا إلى 
احملكمة، إضافة إل��ى ال��دع��وة إللغاء نتائج 
االنتخابات البلدية في إسطنبول وإج��راء 

انتخابات جديدة بسبب االنتهاكات العديدة.
وت��ول��ى أك���رم إم���ام أوغ��ل��و، امل��رش��ح من 
احل��زب اجلمهوري الشعبي املعارض، الذي 
ف��از باالنتخابات البلدية، منصب رئيس 

البلدية في اسطنبول السبت، بالرغم من بحث 
اللجنة االنتخابية املركزية لطلب منافسه 
في االنتخابات ممثل احلزب احلاكم بن علي 

يلدرمي إلغاء نتائج االنتخابات.
وحصل إم��ام أوغلو في االنتخابات على 
%48.80 من أصوات الناخبني، بينما حصل 
خصمه رئيس الوزراء السابق رئيس البرملان 
السابق، بن علي يلدرمي، على %48،55 من 
األص��وات. وبعد دراس��ة الدعوى التي رفعها 
حزب العدالة والتنمية احلاكم، قامت اللجنة 
االنتخابية املركزية بإعادة فرز األصوات، لكن 
ذلك لم يؤد إلى أي تغيرات جذرية في نتائج 

االنتخابات.
ونتيجة لذلك يكون احل��زب اجلمهوري 
الشعبي املعارض قد فاز ب��إدارة  أكبر مدينة 
تركية هي اسطنبول، باإلضافة إلى العاصمة 
أنقرة، وذل��ك ألول م��رة منذ ع��ام 1994. كما 
فاز مرشحو هذا احل��زب في إزمير وأنطاليا 
وأض��ن��ة وم��رس��ني. غير أن احل���زب احلاكم 
ف��از باالنتخابات احمللية ف��ي تركيا بشكل 
ع��ام، حيث حصل مرشحوه على 44،33% 
من األص���وات، بينما حصل مرشحو احلزب 

املعارض على %30،12 من األصوات.
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