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الرئيس البوركيني يدين الهجوم
اإلرهابي على كنيسة ببالده

ماليزيا :القبض على  4مسلحين
وإحباط مخطط إرهابي
�أعلنت ال�رشطة املاليزية ام�س� ،أنه مت �إلقاء القب�ض
على �أربعة م�سلحني ي�شتبه يف �أنهم لهم �صلة بتنظيم
«داع�ش» و�أنهم كان يخططون لتنفيذ عمليات اغتيال
وهجمات وا�سعة النطاق على دور العبادة.
وجرى �إلقاء القب�ض على الأربعة امل�شتبه بهم خالل
عمليات خا�صة �أجرتها وقوة مكافحة الإرهاب اي  8يف
والية تريينجانو ووادي كالجن يف و�سط ماليزيا.
وقال املفت�ش العام لل�رشطة املاليزية عبد احلميد
بادور يف م�ؤمتر �صحايف�« :أفراد وحدة اي  8فككوا خلية
« ع�صبة الذئاب» التابعة لتنظيم الدولة الإ�سالمية
التي كانت تخطط الغتيال �أربع �شخ�صيات مهمة وتنفيذ
هجمات وا�سعة النطاق على دور العبادة غري امل�سلمة
بالإ�ضافة �إلى مراكز الرتفيه يف وادي كالجن».
وي�شار �إلى �أن الأربعة امل�شتبه بهم هم ماليزي واثنان
من �أف���راد الروهينغا من والي��ة راخ�ين يف ميامنار
و�إندوني�سي.

• قوات أمن ماليزية تقبض على املسلحني

قوات خاصة في أربع دول بأفريقيا

• الرئيس روش كابوري

�أدان رئي�س بوركينا فا�سو ،رو�ش كابوري ،الهجوم الذي نفذه م�سلحون،
و�أ�سفر عن مقتل �ستة �أ�شخا�ص بينهم ق�س خارج كني�سة كاثوليكية يف
البالد ،والذي يعد ثاين هجوم على امل�سيحيني يف غ�ضون �أ�سبوعني ،يف
دولة ت�شهد تزايدا يف هجمات املت�شددين.
وو�صف الرئي�س البوركيني -ح�سبما ذكر راديو «فرن�سا الدويل» ام�س
هذا الهجوم بغري املقبول ،كما دعا �إلى الهدوء و�ضبط النف�س ،و�أعرب
عن ترحيبه بروح الت�ضامن والت�سامح بني الأديان التي طاملا دعا �إليها
خمتلف الزعماء الدينيني يف البالد.
و�أ�ضاف الراديو� ،أن احلكومة يف بوركينا فا�سو و�صفت هذا الهجوم �أي�ضا
بالعمل احلقري ،بينما �أكد وزير الإدارة الإقليمية �أن الإرهابيني يهاجمون
الدين بهدف تق�سيم ال�سكان.
وكان املهاجمون قد �أحرقوا بعد مقتل � 6أ�شخا�ص ،الكني�سة ،ونهبوا
�صيدلية وبع�ض املتاجر الأخرى ،والذوا بالفرار يف عربات.

ي�شارك جنود كوماندوز �أملان يف تدريب قوات
خا�صة يف �أربع دول ب�أفريقيا وال�رشق الأو�سط.
وذكرت م�صادر من احلكومة الأملانية �أن البعثات
يف النيجر والكامريون وتون�س والأردن ،التي
ظلت �إلى حد كبري غري معلنة للر�أي العام،
تهدف �إلى ا�ستقرار الأو�ضاع الأمنية يف هذه
الدول.
وبح�سب البيانات ،ف�إن املهمة الأكرب تجُ رى
حاليا يف النيجر ،حيث �أمت  280جنديا املرحلة
الأولى يف التدريب .وتتولى فرق من ال�ضفادع
الب�رشية الأملانية التدريب يف النيجر.
جت��در الإ���ش��ارة �إل��ى �أن النيجر والكامريون

• القوات اخلاصة

ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار فاني

الهند :اعتقال مسؤول بتهمة
توجيه الناخبين

• أثناء عملية االعتقال

اع��ت��ق��ل��ت ال�����س��ل��ط��ات الهندية
موظفا م�س�ؤوال يف جلان االقرتاع
باالنتخابات العامة التي جترى
يف البالد منذ � 11أبريل املا�ضي
وتنتهي يف  19مايو احلايل.
و�أف����ادت ال�سلطات الهندية ـ
ح�سبما ذكرت قناة «�سكاي نيوز»
الإخبارية العربية ام�س ب�أنه مت
اعتقال املوظف عقب ظهوره يف
ت�سجيل م�صور وهو يوجه �إحدى
الناخبات خلف ال�ساتر �إلى
الت�صويت ل�صالح حزب بعينه
يف مدينة فريد �آباد بالقرب من
العا�صمة نيودلهي.
و�أدل����ى ال��ن��اخ��ب��ون يف الهند
الأحد ب�أ�صواتهم على  59مقعدا
يف املرحلة قبل الأخ�ي�رة من
االنتخابات العامة ،التي جترى
على  7مراحل ،يف الوقت الذي

تبحث فيه املعار�ضة الهندية
ع��ن موقف موحد ملنع رئي�س
الوزراء ناريندرا مودي من الفوز
بوالية ثانية.
من ناحية �أخرى ارتفعت ح�صيلة
�ضحايا �إع�صار فاين الذي �رضب
والية �أودي�شا ب�رشق الهند �إلى
 64قتيلاً ام�س الإثنني ،وذلك يف
الوقت الذي تعمل فيه ال�سلطات
على ا�ستعادة اخلدمات بعد �أكرث
من �أ�سبوع من وقوع الكارثة.
وقد �رضب �إع�صار فاين بالقرب
من بلدة بوري يف الثالث من مايو
احلايل ،وكانت ت�صاحبه رياحا
ت�سري ب�رسعة  205كيلومرتات يف
ال�ساعة ،وذلك قبل �أن يتحرك
لبنغالدي�ش وتخف حدته.
وق��ال م�س�ؤول ب���إدارة الكوارث
بالوالية «ت�أكد وقوع  23حالة

وف��اة �أخ��رى ب�سبب العا�صفة،
بعدما مت ت�سجيل  41حالة وفاة
اجلمعة املا�ضي ،وترجع معظم
الوفيات �إل��ى انهيار املنازل
والأ�شجار».
و�أ���ض��اف« :منطقة ب��وري ،التي
حتملت وط�أة العا�صفة� ،سجلت
 39حالة وفاة ،من املرجح �أن
ترتفع ح�صيلة ال�ضحايا ،حيث
من املمكن العثور على مزيد من
اجلثث يف املناطق النائية»،
�شخ�صا
ريا �إلى �أن نحو 240
م�ش ً
ً
�أ�صيبوا ب�سبب العا�صفة.
وم���ا زال م��ئ��ات الآالف من
امل��واط��ن�ين يف م��ن��اط��ق ب��وري
وخ��وردا وكوتاك الأك�ثر ت�رضرا
يعي�شون بدون كهرباء ،كما �أن
الكارثة �أثرت على �إمدادات مياه
ال�رشب.

سريالنكا :ال «فيسبوك»
أو «واتسآب» بعد اليوم

ك�شفت حكومة �رسيالنكا ،عن حظرها �شبكات توا�صل
اجتماعي وتطبيقات الر�سائل مبا يف ذلك «في�سبوك»
و«وات�س�آب» بعد �أحداث عنف �ضد امل�سلمني �أعقبت
تفجريات عيد الف�صح التي �شنها مت�شددون.
و�ألقى ع�رشات الأ�شخا�ص احلجارة على امل�ساجد
واملتاجر التي ميلكها امل�سلمون ،كما اعتدي على
�شاب بال�رضب يف بلدة �شيالو على ال�ساحل الغربي،
يف نزاع بد�أ على في�سبوك.
كما �أبلغت و�سائل الإعالم ال�رسيالنكية ،عن حوادث
وقعت يف العديد من املناطق القريبة خالل الليل.
وت��ع��ود �أ�سباب موجة العنف يف �رسيالنكا �إلى
التفجريات الدامية التي ا�ستهدفت يوم � 21أبريل
املا�ضي ،العديد من الكنائ�س والفنادق الفخمة،
�صباح يوم عيد الف�صح.

ووفق ًا للبيانات الأخ�يرة ،فقد لقي � 321شخ�ص ًا
م�رصعهم ،و�أ�صيب �أكرث من � 520آخرين نتيجة موجة
العمليات الإرهابية غري امل�سبوقة يف هذا البلد
الآ�سيوي الهادئ.
و�أع��ل��ن تنظيم داع�ش م�س�ؤوليته عن  8تفجريات
انتحارية ُمن�سقة ،ا�ستهدفت  3كنائ�س و 4فنادق فخمة
يف �أنحاء �رسيالنكا.
وم��ع �أن �أغ��ل��ب ال�ضحايا ك��ان��وا م��ن املواطنني
ال�رسيالنكيني� ،إال �أن ما ال يقل عن � 34أجنب ًيا ،بينهم
بريطانيون وهنود و�سعوديان قتلوا يف هذه الهجمات
�أي�ضا.
جماعتي
اتهمت
ال�رسيالنكية
ال�سلطات
�ت
وك��ان�
ّ
«التوحيد الوطنية» و«ملة �إبراهيم» املحليتني بتنفيذ
الهجمات ،وبارتباطهما ب�شبكات �إرهابية دولية.

تتعر�ضان با�ستمرار لهجمات من جماعات
متطرفة.
ودار خالف �سيا�سي يف �أملانيا الأ�سبوع املا�ضي
حول بعثة النيجر ،حيث طالب مفو�ض اجلي�ش
الأملاين لل�ش�ؤون الربملانية هانز-بيرت بارتل�س
ب�إي�ضاح �سبب �رسيان بعثة التدريب بدون
تفوي�ض من الربملان الأملاين «بوند�ستاج».
و�أ�شارت وزارة الدفاع يف ذلك �إلى �أن اجلنود
امل�شاركني يف البعثة ال يقومون مبهام م�سلحة،
ولي�س من املتوقع �أن يقوموا بذلك ،لذلك
ف�إن احل�صول على تفوي�ض من الربملان غري
�رضوري.

الشرطة تبحث عن طليق صحافية قتيلة

أفغانستان :مقتل  6مسلحين من طالبان
قالت ال�رشطة املحلية ،ام�س،
�إن ���س��ت��ة م�سلحني م��ن حركة
طالبان على الأقل قتلوا ،و�أ�صيب
ثالثة جنود من قوات احلكومة،
وت�سعة م�سلحني ،بعد ا�شتباكات
اندلعت يف مقاطعة ف��رح غربي
�أفغان�ستان.
وقال مهيب الله مهيب ،املتحدث
با�سم �رشطة املقاطعة لوكالة
�أنباء �شينخوا« :وقعت اال�شتباكات
بعد �أن ه��اج��م م�سلحو حركة
طالبان مواقع دفاعية يف قريتني
مبنطقة بو�شت رود� ،شمايل مدينة
فرح عا�صمة املقاطعة ..و�صدت
ق��وات الأم��ن املهاجمني و�أبطلت
مفعول قنبلتني بدائيتي ال�صنع
بعد املعركة».
و�أ�صبحت املقاطعة ،الواقعة على
بعد  695كيلومرتا غربي العا�صمة
كابول ،م�رسحا لال�شتباكات بني
قوات الأمن وم�سلحي حركة طالبان
لوقت طويل.
وي��ح��ت��دم ال��ق��ت��ال يف ال��ب�لاد
التي مزقتها احل��رب ،وت�ستمر
اال���ش��ت��ب��اك��ات ب�ين ق���وات الأم���ن
وطالبان يف  25مقاطعة على الأقل
من بني مقاطعات البالد ،البالغ
عددها  34مقاطعة ،منذ بداية �شهر
�أبريل ،عندما �شنت حركة طالبان
هجوم الربيع ال�سنوي.
وي�شتد القتال بني قوات احلكومة
ومقاتلي حركة طالبان غالبا يف
الربيع وال�صيف ،حيث يعرف
هذان الف�صالن حمليا ،ب�أنهما وقت
القتال خالل العام.
ومل تعلق حركة طالبان على هذا
التقرير حتى الآن.
من ناحية �أخ��رى ب��د�أت ال�رشطة
الأفغانية عملية بحث عن الزوج
ال�����س��اب��ق لل�صحافية ال�سابقة
وامل�ست�شارة الثقافية للربملان

مينا م��اجن��ال ،ال��ت��ي مت قتلها
م�ؤخرا ،وذلك عقب �أن قال والديها
�إنه هو امل�س�ؤول عن قتلها.
وكان م�سلحون قد قتلوا ماجنال
ال�سبت املا�ضي ل��دى مغادرتها
منزلها يف طريقها لعملها يف
منطقة ك��ارت �آي ناو يف كابول،
و�أثار حادث قتلها ت�سا�ؤالت حول
�أمن املدينة ،كما �أثار غ�ضبا بني
النا�شطات احلقوقيات و�شخ�صيات
�إعالمية ورموز بارزة �أخرى.
وق��ال وال��دا ماجنال� ،إن زوجها
ال�سابق ،الذي طلق ابنتهما قبل
�أ�سبوع من مقتلها ،هو امل�سئول
عن قتلها ،وذل��ك وفقا ملا قاله
امل��ت��ح��دث با�سم ��شرط��ة كابول
ب�شري جماهد ،وتخ�ضع الق�ضية

زيمبابوي :خطة لقطع

التيار الكهربائي

بد�أت زميبابوي يف قطع التيار الكهربائي
مل��دة ت�صل �إل��ى ثماين �ساعات والتي
�ست�رضب �أي�ضا املناجم ،وذلك ح�سب
جدول زمني �صادر عن �رشكة الكهرباء
احلكومية ام�س الإثنني ،بعد انخفا�ض
الإنتاج يف �أكرب حمطة لتوليد الطاقة
الكهرمائية.
ومن املتوقع �أن تزيد االنقطاعات يف
التيار الكهربائي من الغ�ضب العام
املتزايد �ضد حكومة الرئي�س �إمير�سون
منانغاجوا ،يف الوقت الذي يكافح فيه
الزميبابويون لأزمة اقت�صادية� ،شهدت
نق�صا يف الدوالرات الأمريكية والوقود
ً
والغذاء والأدوية بالإ�ضافة �إلى ارتفاع
الت�ضخم الذي ي�ؤدي �إلى ت�آكل الأرباح
واملدخرات.
وقالت �رشكة نقل وتوزيع الكهرباء يف
زميبابوي «� »ZETDCإن انقطاع التيار
الكهربائي ،وامل��ع��روف حمل ًيا با�سم
�سقيفة الأحمال� ،سيبد�أ ام�س الإثنني
و�سي�ستمر حتى ثماين �ساعات خالل
فرتات الذروة ال�صباحية وامل�سائية.

• األمن األفغاني أثناء حماية املواطنني

للتحقيق ،وتبحث ال�رشطة عن
الزوج و�أ�شخا�ص �آخرين ي�شتبه يف
تورطهم يف احلادث.
وقال جماهد �إنه يبدو �أن احلادث
وقع ب�سبب خالف �أ�رسي.
و�أدان رئي�س الوزراء الكندي جا�سنت
ت��رودو ،وال�سفارة الأمريكية يف
�أفغان�ستان حادث القتل ،وو�صفه
ترودو «باملا�س�أة غري املقبولة».
من ناحيته قال الرئي�س التنفيذي
حلكومة الوحدة الوطنية الأفغانية
عبد الله عبد الله �إنه مل يتم اتخاذ
�أية خطوة كبرية يف عملية ال�سالم
حتى الآن ،يف �إ�شارة �إلى اجلهود
الأخ�ي�رة التي بذلتها الواليات
امل��ت��ح��دة واحل��ك��وم��ة الأفغانية
لإيجاد ت�سوية �سيا�سية للحرب

الدائرة منذ � 18سنة يف البالد.
و�أ���ض��اف عبد الله  -يف ت�رصيح
نقلته قناة «طلوع نيوز» الأفغانية
ام�س الإثنني« :ل�سوء احلظ ،ال يزال
القتال م�ستمرا خالل �شهر رم�ضان،
و�أردنا وقف �إطالق النار خالل هذا
ال�شهر ،لكن مل يتم االتفاق عليه
حتى الآن ،الفتا �إل��ى �أن طالبان
م��ات��زال توا�صل القتال ،وحتى
الآن مل تتخذ خطوة �أ�سا�سية حول
عملية ال�سالم».
ت�أتي ت�رصيحات عبدالله يف الوقت
الذي رف�ضت فيه طالبان دعوات
وق���ف �إط��ل�اق ن���ار م��ع احلكومة
الأفغانية على الأق��ل خ�لال �شهر
رم�����ض��ان للم�ضي ق��دم��ا بعملية
ال�سالم.

النيجر :مصرع  76شخص ًا
بانفجار صهريج

�أف���اد التلفزيون النيجري،
مب�رصع � 76شخ�صا ،بانفجار
�صهريج لنقل ال��وق��ود ،على
م�سافة مئات الأمتار من مطار
العا�صمة نيامي الدويل.
وق���ال ال��دي��وان الرئا�سي يف
النيجر� ،إن االنفجار وقع يف
�ساعة مت�أخرة من الليل.
وذكرت ح�صيلة ر�سمية �سابقة،
�أن عدد القتلى بلغ � 60شخ�صا،
لكنها �أف��ادت الحقا ب�أن الرقم
و�صل �إلى  76قتيال.
ونقلت وكالة «فران�س بر�س»،
عن �شهود عيان� ،أن �شاحنة
ال�صهريج ،انقلبت على �سكة
احل��دي��د ل���دى خ��روج��ه��ا من
املدينة ،ووقع االنفجار فيما
كان عدد من الأ�شخا�ص يحاولون
جمع الوقود املت�رسب منها.
وحت��ق��ق اجل��ه��ات املعنية يف
�أ�سباب ومالب�سات االنفجار.

• انفجار صهريج

