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هجمات »الفصح« تدمي سريالنكا وتعيد أجواء احلرب األهلية
عواصــم - وكاالت: ضرب 
اإلرهاب موعــدا مع احملتفلني 
بعيــد الفصح في ســريالنكا 
فحصــد أكثــر مــن ٢٠٠ قتيل 
وضعفهم من املصابني، بينهم 
عشــرات األجانب في سلسلة 
هجمات انتحارية غير مسبوقة 
استهدفت كنائس وفنادق كبرى 

في 3 مدن أمس. 
ولم يخفف إعالن السلطات 
القبض على سبعة مشتبه بهم، 
من وطأة الهجوم املروع الذي 
أثــار موجة اســتنكار وتنديد 
الشــرطة  وقالــت  عامليــة.  
ثمانيــة  إن  الســريالنكية 
انفجــارات أودت بحيــاة ٢٠7 
أشخاص على األقل، وأدت جلرح 
أكثر مــن 45٠ آخريــن بينهم 
35 أجنبيا  وأعلنت السلطات 
الســريالنكية منعــا للتجول 
فورا وتعطيل شبكات التواصل 
االجتماعــي ملنع نشــر »أنباء 
غيــر صحيحة وكاذبــة« بعد 
التفجيرات. وهذه االعتداءات 
هي األعنف في البالد منذ انتهاء 
احلرب مع متمردي التاميل قبل 

عشر سنوات.
وفــي تســجيل ڤيديو في 
واحــدة مــن الكنائــس التــي 
اســتهدفت، يظهــر العديد من 
اجلثــث بينما يغطــي األرض 
حطام وبقع دماء. وأدى االنفجار 

إلى انهيار أجزاء من السقف.
واالنفجارات الثمانية التي 
ضربت هذه اجلزيرة السياحية، 
وقعت ســتة منها في الصباح 
وانفجاران بعــد الظهر. ودان 
رئيــس الوزراء الســريالنكي 
ويكرمييســينغه  رانيــل 
»الهجمات اجلبانة« ودعا البالد 
إلــى »الوحدة«. ودعا اســقف 
كولومبو من جهته، إلى معاقبة 
املســؤولني عن الهجمات »بال 
شفقة«. وقال اسقف كولومبو 
مالكولــم راجنيــت »اريــد أن 
اطلب مــن احلكومة أن جتري 
حتقيقــا متينــا وموضوعيــا 
لتحديد من هو املســؤول عن 
هذا العمل ومعاقبتهم بال شفقة 
ألن احليوانــات فقط ميكن أن 

انتحاري بتفجير نفسه ما أدى 
إلى مقتل ثالثة شرطيني، خالل 

عملية بحث في منزل.
وبني القتلى 35 أجنبيا على 
األقل بينهم اتراك وأميركيون 

وبرتغالي وهولندي.
وكان قائد الشرطة الوطنية 
بوجوث جاياسوندارا حذر قبل 
عشرة أيام من أن حركة تدعى 
الوطني«  التوحيــد  »جماعــة 
تخطط »لهجمات انتحارية على 
كنائس مهمة وعلى املفوضية 
العليا الهنديــة«. وكانت هذه 
اجلماعة عرفــت العام املاضي 
بســبب أعمــال تخريب طالت 
متاثيــل بوذية. وقد أكد وزير 
الدولة الســريالنكي لشــؤون 
الدفــاع، روان ويجيوارديني 
أنه »مت القبض على 7 مشتبه 
بهم« وأن معظم الهجمات »كانت 

كانوا مصطفني لدخول مطعم 
فــي املبنــى في عيــد الفصح. 
وقــال موظــف لفرانس برس 
إن االنتحــاري »ذهب إلى أول 
الصف وقام بتفجير نفســه«.  
وأضاف أن »بــني الذين قتلوا 
على الفور مديرا )في الفندق( 

كان يستقبل الزبائن«.
بأنــه  الوضــع  ووصــف 
»فوضــى كاملــة«، بينما ذكر 
مسؤولون آخرون في الفندق 
أن االنتحاري مواطن سريالنكي 

استأجر غرفة منذ السبت.
وفــي فنــدق شــانغري ال 
القريب، الحظ مصور فرانس 
برس أضرارا كبيرة في مطعم 
في الطابق الثاني. فقد كســر 
زجاج نوافذه بينما تدلت أسالك 

الكهرباء من سقفه.
مــن جهتــه، كتــب وزيــر 

انتحارية نفذتها على األرجح 
جماعة واحدة«، دون مزيد من 

التفاصيل. 
وقــال وزير املــال مانغاال 
ســاماراويرا في تغريدة على 
الهجمــات تبــدو  تويتــر إن 
»محاولة منسقة إلحداث القتل 
والفوضــى«. وقعت الهجمات 
األولــى التــي أعلــن عنها في 
كنيسة القديس انطونيوس في 
كولومبو وفي كنيسة نيغومبو.
ســان  كنيســة  وكتبــت 
سيباســتيان فــي نيغومبــو 
على صفحتها على فيســبوك 
»اعتداء على كنيستنا نرجوكم 
أن تســاعدونا. ندعوكــم إلى 
املجيء ملساعدتنا إذا كان أفراد 
مــن عائلتكم هنا«. وفي فندق 
»ســينمامون غرانــد« الفخم، 
فّجر انتحاري نفسه بني نزالء 

اإلصالحات االقتصادية هارشا 
دي سيلفا في تغريدة »اجتماع 
طارئ خــالل دقائق وعمليات 
االنقاذ جاريــة«. وحتدث عن 
»مشــاهد رعــب« في كنيســة 
القديس انطونيوس وفندقني 

استهدفا وقام بتفقدهما.
ذات  ســريالنكا  وتضــم 
أقليــة  البوذيــة  الغالبيــة 
كاثوليكيــة مــن ١.٢ مليــون 
شخص من أصل عدد إجمالي 
للسكان قدره ٢١ مليون نسمة. 
ويشــكل البوذيــون 7٠% من 
ســكان ســريالنكا، إلى جانب 
١٢% مــن الهنــدوس و١٠% من 
املسلمني و7% من املسيحيني.

ويعتبر الكاثوليك مبنزلة 
قــوة موحدة في هــذا البلد إذ 
يتوزعون بني التاميل والغالبية 

السنهالية.

8 اعتداءات تضرب كنائس وفنادق كبرى وتُوقِع مئات القتلى واجلرحى

جثث الضحايا واثار الدمار الذي خلفته احد الهجمات في كنيسة سانت انطونيو بكولومبو                                                                                    )أ.ف.پ(

تتصرف بهذا الشكل«.
التفاصيل، شــهدت  وفــي 
العاصمــة كولومبو تفجيرات 
استهدفت قداديس كانت تقام 
في ثالثة فنــادق فخمة مطلة 
على البحر وكنيســة، ما أدى 
إلى مقتل 64 شخصا على األقل، 
كما كان ذكر مصدر في الشرطة 

في وقت سابق.
وفي بلدة نيغومبو الواقعة 
في شــمال كولومبو، قتل 67 
شــخصا فــي كنيســة ســان 
سيباســتيان و٢5 آخرون في 
كنيسة باتيكالوا املدينة الواقعة 
بشرق البالد، بسحب املصدر.

وبعد ساعات، وقع انفجاران 
آخران في ضاحيتي، ديهيواال 
حيث قتل شخصان على االقل 
فــي انفجــار في فنــدق رابع، 
وفــي أوروغوداواتا حيث قام 

األمير عزى رئيس سريالنكا 
بضحايا االنفجارات في كولومبو

»العنف املروع« في سريالنكا 
يخيم على رسالة بابا الڤاتيكان 

في عيد الفصح

بعث صاحب الســمو األمير الشــيخ صباح األحمد 
ببرقية تعزية إلى الرئيس مايتريباال سيريسينا رئيس 
جمهورية سريالنكا الدميوقراطية االشتراكية الصديقة 
عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته 
لفخامته وألســر ضحايا االنفجارات التي اســتهدفت 
كنائس وفنادق ومرافق في العاصمة كولومبو وأسفرت 
عن سقوط املئات من الضحايا واملصابني مؤكدا سموه 
استنكار الكويت لهذه األعمال اإلجرامية والتي تتنافى 
مع كافة الشرائع والقيم اإلنسانية راجيا سموه رعاه 
اهلل للضحايا الرحمة وللمصابني سرعة الشفاء والعافية 
وأن يتمكن املســؤولون في البلد الصديق من احتواء 

تداعيات هذه احلوادث الشنيعة. 
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ببرقية 
تعزيــة إلــى الرئيــس مايتريباال سيريســينا رئيس 
جمهورية سريالنكا الدميوقراطية االشتراكية الصديقة 
ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا 
االنفجارات التي اســتهدفت كنائــس وفنادق ومرافق 
في العاصمة كولومبو وأسفرت عن سقوط املئات من 
الضحايــا واملصابني راجيا ســموه للضحايا الرحمة 

وللمصابني سرعة الشفاء والعافية.
كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس 

الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.
من جانبه أكد ســفيرنا لدى جمهورية ســريالنكا 
الدميوقراطية االشــتراكية خلف بوظهير عدم وجود 
مواطنني كويتيني حتى اآلن ضمن الضحايا واجلرحى 
جراء التفجيرات اإلرهابية التي استهدفت عدة كنائس 
وفنادق في سريالنكا. وقال السفير بوظهير في بيان 
تلقته )كونا( إن السفارة على تواصل دائم مع اجلهات 
املعنية للتأكد من عدم وجود مواطنني ضمن الضحايا 

واملصابني.
وأضاف أن ســفارة الكويت لدى ســريالنكا تناشد 
املواطنني املوجودين من مقيمني وسائحني توخي احليطة 
واحلذر وذلك بعد وقوع سلسلة التفجيرات اإلرهابية.
وذكــر أن الســفارة تدعــو املواطنني إلــى االلتزام 
بتعليمات السلطات احمللية وتؤكد حرصها على سالمة 
املواطنني واستعدادها التام لتقدمي كافة وسائل املساعدة 

من خالل االتصال على أرقام الطوارئ التالية:
)٠٠٩4776655555(
)٠٠٩47676766٢٩(
.)٠٠٩47733٠٠٠77(

الڤاتيــكان ـ د.ب.أ: خيمت سلســلة التفجيرات التي 
وقعت في سريالنكا خالل احتفاالت عيد الفصح وخلفت 
أكثر من مئتي قتيل على رسالة بابا الڤاتيكان فرنسيس 

األول مبناسبة الفصح.
وقال بابا الڤاتيكان أمام عشرات اآلالف من املسيحيني 
في الڤاتيكان انه شعر بـ »األلم واألسى« لدى سماعه أنباء 
وقوع سلسلة تفجيرات في سريالنكا في يوم الفصح.

وأعرب »عــن ارتباط صــادق مع املســيحيني الذين 
تضرروا وهم محتشدون للصالة، وجلميع ضحايا مثل 

هذا العنف املروع«.
كما أشــار البابا إلى ســورية واليمن وليبيا وبلدان 
أخرى فــي أفريقيا تعاني من الصــراع وأيضا أوكرانيا 
وڤنزويال ونيكاراغوا، وذلك في رسالة »إربي إيتوربي« 
)للمدينة والعالم(، كما بارك اجلموع التي احتشدت في 

ساحة القديس بطرس.

عواصــم ـ وكاالت: توالــت ردود األفعــال 
املستنكرة لسلسلة التفجيرات االرهابية التي 
وقعت في سريالنكا وراح ضحيتها مئات القتلى 

واجلرحى في عيد الفصح.
حيث أدانت اململكة العربية السعودية، في 
بيان لــوزارة اخلارجية، سلســلة التفجيرات 
اإلرهابية التي وقعت في ســريالنكا، مشــددة 
على »ضرورة تضافر اجلهود الدولية للقضاء 
على اإلرهاب«. كما أدانت دولة اإلمارات العربية 
املتحدة التفجيرات، وأعربت وزارة اخلارجية 
اإلماراتية في بيان لها امس، عن إدانة واستنكار 
هــذه األعمال اإلرهابية، مؤكــدة موقف الدولة 
الثابت والرافض ملختلف أشكال العنف واإلرهاب 
والذي يســتهدف اجلميع دون متييز بني دين 

وعرق وأيا كان مصدره ومنطلقاته.
من جانبها، أكدت وزارة خارجية البحرين في 

بيان أن تفجيرات سريالنكا »تتنافى مع املبادئ 
الدينية والقيم اإلنســانية واألخالقية«، داعية 
إلى تعزيز التعــاون للتصدي لتلك »الظاهرة 

اخلطيرة التي تهدد األمن والسلم«.
وقــال الرئيــس األميركــي دونالــد ترامب 
»تعازينا القلبية من الشعب األميركي لشعب 
سريالنكا بسبب الهجمات اإلرهابية املروعة«.
وذكر الرئيس الفرنســي إميانويل ماكرون 
»نشعر باحلزن العميق بسبب الهجمات اإلرهابية 
ضــد الكنائس والفنادق في ســريالنكا، ندين 
بقــوة تلك األعمال البغيضة، نقف مع شــعب 

سريالنكا«.
وقال رئيس املجلس األوروبي دونالد توسك 
»عيد فصح مأســاوي في سريالنكا، أعرب عن 
تعاطفي مع أســر هؤالء القتلــى في الهجمات 
علــى الكنائــس والفنــادق«.  وعلى مســتوى 

املنظمات والرموز واملؤسســات الدينية، قالت 
رابطة العالم اإلسالمي عن التفجيرات ان »هذه 
األعمال الوحشــية تعكس بألم شديد مستوى 
الشــر الذي حتمله األفكار اإلرهابية التي تهدد 
اجلميع من دون استثناء«. وأوضحت املنظمة 
في بيان، أن تلك األعمال »كما ســبق أن أكدت 
الرابطة ال دين لها وال مكان وال زمان، فباألمس 
القريب كانت الفاجعة على مساجد آمنة مساملة 
في نيوزيلندا واليوم على كنائس آمنة ومساملة 

في سريالنكا«.
بدوره، وصف شــيخ األزهر الشريف أحمد 
الطيب، في بيان، الهجمات بـ »اإلرهابية الدموية«. 
وقــال الطيــب »ال أتصور آدميا قد يســتهدف 
اآلمنني يوم عيدهم، هؤالء اإلرهابيون تناقضت 

فطرتهم مع تعاليم كل األديان«.
وقال رئيس املفوضية األوروبية جون كلود 

يونكر »أقدم تعازي القلبية ألسر الضحايا، الذين 
جتمعوا للعبادة بشكل سلمي أو جاءوا لزيارة 
هذا البلد اجلميل. نحن على استعداد لدعمهم«.
من جانبها، قالت رئيســة وزراء بريطانيا 
تيريــزا ماي »يجب أن نقف معا للتأكد من أنه 
ال يتعني على اإلطالق أن ميارس أحد ديانته في 
حالة من اخلوف«. وذكر رئيس وزراء اسبانيا 
بيدرو سانشــيز »لــن يتغلب علينــا اإلرهاب 

والهمجية على اإلطالق«.
وقال الرئيس الروسي فالدميير بوتني في 
خطاب لرئيس ســريالنكا »إنها جرمية بشعة 
خالل أعياد الفصح، أعتقد أن اجلناة ومساعديهم 
ســيحصلون على العقاب الذي يستحقونه«. 
بدوره، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
في بيان ان الهجمات اإلرهابية أظهرت مرة أخرى 
ضرورة املكافحة احلازمة لإلرهاب بكل أنواعه.

إدانات عربية ودولية للتفجيرات »اإلرهابية« في سريالنكا

اجلامعة العربية تدعو إلى التحرك: القضية الفلسطينية تكاد تضيع
القاهرة - وكاالت: حذرت 
العربيــة مــن أن  اجلامعــة 
الفلسطينية« تكاد  »القضية 
تضيــع، داعية الــى التحرك 
ملواجهــة اخلطر الــذي يدهم 
هــذه القضيــة قبل اســابيع 
مــن املوعــد الذي اعلــن عنه 
الرئيس االميركي  مستشــار 
جاريد كوشنر عن طرح خطة 
الســالم املعروفة بـــ »صفقة 

القرن« بعد رمضان. 
مــن ناحيته، دعا الرئيس 
الفلســطيني محمود عباس، 
العرب إلى توفير دعم سياسي 
ومالي للشعب الفلسطيني. 

وفي كلمته أمام االجتماع 
لــوزراء اخلارجية  الطــارئ 
العرب مبقر اجلامعة العربية 
بالقاهرة أمس، ناشــد عباس 
الدول العربية، توفير شبكة 
أمان للسلطة الفلسطينية، لـ 
»مواجهة التعنت اإلسرائيلي، 
وعدم احترام االتفاقات املبرمة 
مع الســلطة منذ عام ١٩٩3«، 
متهما إسرائيل بعدم احترام 
الدوليــة، وعــدم  الشــرعية 
االلتــزام بأي اتفــاق أو قرار 
دولي منذ عام ١٩47، مشــيرا 
إلى أن التحديات الراهنة هي 
األخطــر في تاريــخ القضية 

الفلسطينية.
واســتعرض عبــاس مــا 

الــوزاري وزيــر  االجتمــاع 
اخلارجيــة الصومالــي أحمد 
عــوض الــى تعــاون عربــي 
إسالمي لوضع »آليات« إلنقاذ 

القضية الفلسطينية. 
وقــال عوض ان »القضية 
الفلسطينية تكاد تضيع على 
مرمــى مســامعنا وأبصارنا 
وتواجه أكبــر خطر ويعاني 
الشعب الفلسطيني من الظلم 
والقهر«، داعيا املجتمع الدولي 
للوقوف الى جانب الشــعب 

الفلسطيني.
القضيــة  أن  واعتبــر 

املعروفــة ثابت وراســخ وال 
يتزعزع، مشيرا إلى أن اجلامعة 
العربية ستظل مركزا لإلرادة 
اجلماعية للدول األعضاء في 
وقوفها مع احلق الفلسطيني 
ودفاعها عنه وحملها لرايته.

وقال أبوالغيط، في كلمته 
أمام االجتماع الطارئ، إن »دعم 
الفلسطيني  الشــعب  صمود 
فــي مواجهــة مــا يتعــرض 
له فــي املرحلــة احلالية من 
تضييقات حتمله أعباء فوق 
البغيــض،  عــبء االحتــالل 
وضغوطا اقتصادية تضاف 
إلــى ما يواجهــه من صنوف 
القمع واالضطهاد اليومي.. هو 
حق له وواجب على العرب«.

وأضاف أن »التحرك العربي 
في هــذه املرحلــة الدقيقة ال 
بد أن ينشــط ملواجهة مساع 
غير مسبوقة من جانب دولة 
االحتالل، تســاندها وتدعمها 
الواليــات املتحــدة، بهــدف 
تقنني أوضــاع غير قانونية، 
وشرعنة واقع غير شرعي«. 
وناشد تنحية اي خالف جانبا 
»لنركز علــى وضع قضيتنا 
املركزية القضية الفلسطينية 
التي تتعرض ملخاطر التصفية 
احلقيقيــة والتــي قد نضطر 
ملواجهة حتديات كبرى بشأنها 

خالل األشهر املقبلة«.

الفلسطينية تواجه حتديات 
كبيرة ويجب انقاذها، محذرا 
من ان الشعوب العربية »لن 

ترحم تخاذلنا نحوها«.
بدوره، حــث األمني العام 
أحمــد  العربيــة  للجامعــة 
أبوالغيط العرب على التحرك 
فــي هــذه املرحلــة الدقيقــة 
ملواجهــة مســاع إســرائيلية 
»غيــر مســبوقة« مبســاندة 
ودعم أميركي لشرعنة االحتالل 

االسرائيلي.
وأكــد أن الدعــم العربــي 
للقضية الفلسطينية وركائزها 

عباس يحذّر االجتماع الوزاري الطارئ: التحديات احلالية هي األخطر

جانب من اجتماع وزراء اخلارجية العرب بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس في القاهرة أمس  )رويترز(

تواجهه القضية الفلسطينية 
من حتديــات، موضحــا أنها 
تتلخص في حتديات رئيسية 
هــي: العالقــة مع إســرائيل، 
والعالقة مع أميركا، وقال إن 
التحدي األخير هو موضوع 
داخلــي.. وهــو العالقــة مع 
حركة »حماس«. ودعا الدول 
العربيــة للوقوف إلى جانب 
الشعب الفلسطيني، باعتبار 
أن القضية الفلســطينية هي 
قضية كل العرب، وأنها قضية 

العرب األولى.
مــن جهتــه، دعــا رئيس 

قوات »الوفاق« تعزز مواقعها على أبواب 
طرابلس بعد معارك شرسة

خامنئي يعفي قائد احلرس الثوري اإليراني 
من منصبه ويعني حسني سالمي خلفاً له

عواصمـ  وكاالت: عززت قوات حكومة الوفاق 
الوطني الليبية التابعة لفايز السراج في ليبيا 
امس، مواقعها بعد معارك عنيفة خاضتها ضد 
قوات املشير خليفة حفتر على ابواب طرابلس 

التي استهدفها قصف ليال.
وتتركز املعــارك في الضاحيــة اجلنوبية 
لطرابلس واســفرت حتــى االن عن ٢٢7 قتيال 
و١١٢8 جريحا بينهم مدنيون، وادت الى نزوح 

نحو 3٠ الف شخص وفق االمم املتحدة.
وتصاعدت حدة املعارك السبت بعد هجوم 
مضاد شنته قوات حكومة الوفاق التي حققت 
تقدمــا وخصوصــا في عــني زارة في ضاحية 
طرابلس اجلنوبية. لكن املتحدث باســم قوات 
حفتر احمد املســماري لم يقر بخسارة مواقع 
واتهم »العدو بتلقي تعزيزات من ارهابيي القاعدة 
وتنظيم داعش ومرتزقة اجانب«. وكانت اجلبهة 

هادئة امس، وقال مصطفــى املجعي املتحدث 
العسكري باسم حكومة الوفاق لفرانس برس 
»بعــد يوم طويــل من النجاحات العســكرية، 
عززت قواتنا مواقعها« اجلديدة. وليال، سمعت 
انفجارات قوية من وسط املدينة. وحتدث شهود 
عن غــارات جوية وهجمات لطائرات من دون 
طيار على العاصمة. وأوضح املجعي انها ضربات 
شــنتها مروحية لقوات حفتــر مزودة معدات 
للرؤية الليلية، وذلك بهدف »ترهيب املدنيني«. 
ولم يسقط ضحايا. وأوردت مصادر عسكرية 
ان املقاتالت الروســية القدمية املوجودة لدى 
اجلانبني، سواء ميغ او سوخوي، غير مجهزة 
لشــن ضربات ليال. وفي اجراء وقائي، علقت 
املالحــة اجلوية لبضع ســاعات ليال في مطار 
معيتيقــة، الوحيد قيد اخلدمــة في طرابلس، 

ثم استؤنفت الرحالت وفق مصادر مالحية.

عواصم - وكاالت: أعفى املرشد األعلى 
اإليراني، علي خامنئي، امس، قائد احلرس 
الثوري اإليراني، اللواء محمد علي جعفري، 
من منصبه، وعني نائبه، اللواء حسني سالمي، 
خلفا له. وأعرب خامنئي، في مرسوم صدر 
عنه بهذا الصدد ونشــرته وســائل اإلعالم 
اإليرانية الرسمية، عن شكره جلعفري على 
خدمته كقائــد للحرس الثــوري اإليراني، 

املنصب الذي تواله منذ ١ ســبتمبر ٢٠٠7، 
فيما لم يتم الكشــف عن سبب قرار املرشد 
األعلى. ويأتي هذا التطور بعد أيام من إدراج 
الواليات املتحدة في ١5 أبريل اجلاري، بقرار 
من الرئيس، دونالد ترامب، احلرس الثوري 
اإليراني في القائمــة األميركية للمنظمات 
اإلرهابية، في سابقة كانت األولى لتصنيف 
واشنطن جزءا من حكومة أجنبية إرهابيا.

ملشاهدة الڤيديو


