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مقتل  6أشخاص في هجوم مسلح

الحكم على فرنسي باإلعدام

مالي :مجلس األمن يهدد بفرض عقوبات
على منفذي الهجمات

إندونيسيا :الشرطة تعزز وجودها

ه � ّدد جمل�س الأم��ن ال��دويل يف بيان
ب��ف��ر���ض ع��ق��وب��ات ع��ل��ى مرتكبي
ٍ
قوة
اع��ت��داءات يف م��ايل ا�ستهدفت ّ
حفظ ال�سالم التابعة للأمم املتحدة
«مينو�سما» ،وذلك غداة مقتل جندي
نيجريي يف هذه القوة.
و�أدان املجل�س بـ «�أ�ش ّد العبارات»
ال�سبت
االع��ت��داءات التي ا�ستهدفت
ّ
لقوة مينو�سما يف متبكتو
عربات
ّ
وتي�ساليت و�أ ّدت �إل��ى مقتل جندي
نيجريي وجرح �آخرين.
وطلب من «حكومة م��ايل التحقيق
ب�رسعة» يف هذه الأح��داث و«تقدمي
مرتكبيها �إلى العدالة».
وق��ال البيان ال��ذي تبنّاه الأع�ضاء
الـ 15يف جمل�س الأمن �إن «امل�شاركة
بالتّح�ضري والتّوجيه والدعم وتنفيذ
تلك الهجمات �ض ّد عنا�رص مينو�سما
�شكل ق��اع� ً
تُ ّ
�دة لفر�ض عقوبات،
تطبي ًقا لقرارات الأمم املتحدة».
وكان الأم�ين العام للأمم املتحدة
�أنطونيو جوتريي�ش قد �أدان ال�سبت
الهجمات الأخ�يرة �ض ّد مينو�سما،
ربا � ّأن��ه��ا يمُ كن �أن ترقى �إلى
معت ً
«جرائم احلرب».
وق��ال �إنّ مقتل اجلندي النيجريي
ت�س ّبب ب��ه «م��ه��اج��م��ون م�س ّلحون
جمهولو الهوية».
وق��وة الأم��م املتحدة يف م��ايل هي
الأكرث كلفة يف اخل�سائر الب�رشية بني
عمليات حفظ ال�سالم التي تقوم بها
املنظمة الدولية حاليا .وقد قتل
�أكرث من  190من �أفرادها منذ ن�رشها
يف  ،2013بينهم نحو  120يف �أعمال

قبل االنتخابات الرئاسية
ن����شرت ال����شرط��ة الإندوني�سية
ام�س الإثنني ،مزيدا من الأ�سالك
ال�شائكة ،لت�شديد الإج���راءات
الأمنية خ��ارج مقر االنتخابات
االندوني�سية ،فيما ا�ستعدت
�شاحنات مدرعة وخراطيم املياه
لقمع �أي ا�ضطرابات مدنية عندما
ت�صدر النتائج الر�سمية ال�ستفتاء
رئا�سي هذا الأ�سبوع.
وم���ن امل��ق��رر �أن ت��ع��ل��ن جلنة
االنتخابات ع��ن النتائج التي
�أجريت ال�شهر املا�ضي بحلول
الأربعاء ،فيما احتجزت ال�سلطات
ع�رشات املت�شددين الذين ي�شتبه يف
�أنهم خططوا ل�شن هجمات لإحداث
الفو�ضى �أثناء املظاهرات.
فيما �أظهرت ا�ستطالعات الر�أي
اخلا�صة ،تقدم الرئي�س احلايل
جوكو وي��دودو متقدما بنحو 10
نقاط مئوية على مناف�سه برابوو
�سوبيانتو.
وعلى ال��رغ��م م��ن �أن املراقبني
واملحللني امل�ستقلني قالوا �إن
ونزيها� ،إال �أن
حرا
ً
اال�ستطالع كان ً
برابو رف�ض االعرتاف بهزميته،
حيث اتهم فريق حملته االنتخابية

بـ «الغ�ش ال�شديد واملخالفات»
�أثناء الت�صويت وفرز الأ�صوات.
من ناحية �أخرى �أ�صدرت حمكمة
حكما بالإعدام على
اندوني�سية
ً
الفرن�سي فيليك�س دورف��ان ام�س
االث��ن�ين ب��ع��د �إدان���ت���ه بتهريب
خمدرات ،ح�سب ما �أفاد �صحايف
يف وكالة فران�س بر�س ،يف حني
طلبت النيابة العامة احلكم عليه
عاما.
بال�سجن ع�رشين ً
وقال قا�ضي حمكمة ماتارام على
ج��زي��رة ل��وم��ب��وك ،اي�سنورول
�سيام�سول اريف« ،نعلن فيليك�س
دورفان مذن ًبا ال�سترياده خمدرات
نحكم على فيليك�س دورفان بعقوبة
الإعدام ون�أمر ب�إبقائه حمتجزً ا».
وين�ضم دورف����ان �إل���ى فرن�سي
ّ
�آخ��ر حمكوم عليه ب��الإع��دام يف
�إندوني�سيا هو �سريج عطالوي
الذي ُحكم عليه يف العام 2007
� ً
أي�ضا بتهمة تهريب خمدرات وال
يزال م�سجونً ا.
و�أوق��ف دورف��ان وهو ثالثيني من
مدينة بيتون يف �شمال فرن�سا يف
�أواخر �سبتمرب يف مطار لومبوك
وه��ي ج��زي��رة �سياحية قريبة

قادما من
من ب��ايل ،عندما كان
ً
�سنغافورة وكانت بحوزته ثالثة
كيلوغرامات من حبوب لهلو�سة
«الإك�����س��ت��ا���س��ي» والأمفيتامني
والكيتامني خمب�أة يف حقيبة.
متوقعا مبا
ومل يكن هذا احلكم
ً
حكما
�أن النيابة العامة طلبت
ً
عاما وغرامة
بال�سجن ع�رشين
ً
قدرها ع�رشة مليارات روبية «700
�ألف دوالر» �أو ال�سجن �سنة �إ�ضافية
اً
بدل من الغرامة.
و�أخذ القا�ضي يف االعتبار كعامل
م�شدد للعقوبة ،واقع �أن دورفان
جزءا من �شبكة تهريب
قد يكون
ً
خمدرات وكمية املخدرات الكبرية
التي كانت بحوزته.
وتولى الدفاع عن دورفان حمام
ع ّينته املحكمة بعد �أن فُ �صل عن
حمامييه الأولني.
خ�صو�صا على
واحتج املحامي
ً
ّ
و�صف النيابة العامة لدورفان
ب�أنه «�ساعي بريد» معتاد على نقل
املخدرات من بلد �إلى �آخر.
ومتكن الفرن�سي يف يناير من
الهروب من مركز احتجاز لل�رشطة
يوما.
التي بحثت عنه خالل ً 11

• ق�صف ب�أ�سلحة متو�سطة

عدائية.
من ناحية �أخ��رى لقي � 6أ�شخا�ص
على الأق��ل م�رصعهم يف هجوم �شنه
م�سلحون يف مدينة «ك��وري» جنوب
مايل ،والواقعة بالقرب من حدود
بوركينا فا�سو يف منطقة «�سيكا�سو».
فيما ذكر رادي��و «فرن�سا الدويل»،

ام�س� ،أن الأ�شخا�ص الذين لقوا
م�رصعهم ه��م« :اث��ن��ان م��ن رج��ال
ال����شرط��ة ،واث���ن���ان م���ن �ضباط
اجل��م��ارك ،و�سائقان م��ن غانا»،
مو�ضحا �أن امل�سلحني و�صلوا �إلى
ً
املدينة على منت دراج���ات نارية
و�سيارات ،ومل يذكر الراديو املزيد

من التفا�صيل حول هذا ال�ش�أن.
جدير بالذكر� ،أن جمل�س الأمن الدويل
هدد بفر�ض عقوبات على مرتكبي
اعتداءات يف مايل ا�ستهدفت قوة حفظ
ال�سالم الأممية «مينو�سما» ،وذلك يف
بيان �صدر غداة مقتل عن�رص نيجريي
يف قوة الأمم املتحدة.

أفغانستان :مقتل وإصابة  16شخص ًا
على األقل في غارة جوية

لقي  6مدنيني على الأقل م�رصعهم
و�أ�صيب ع�رشة �آخ���رون يف غارة
جوية ب�إقليم هيلمند الأفغاين.
ونقلت قناة «طلوع نيوز» الأفغانية
ام�س ،عن �شهود عيان قولهم» «�إن
من بني ال�ضحايا �سيدتني ،م�شريين
�إلى �أن املنطقة التى �شهدت الق�صف
تخ�ضع ل�سيطرة حركة طالبان منذ
نحو ثالث �سنوات».
من جانبها� ،أعلنت �إدارة العالقات
العامة حلاكم الإقليم �أن��ه �سيتم
التحقيق يف الواقعة بوا�سطة فريق
خمت�ص.
وكان اجلي�ش الأفغاين �أعلن �أم�س
عن مقتل و�إ�صابة  6م�سلحني من
طالبان ،يف غارة جوية على �إقليم
باكيتا ،جنوب �رشق البالد.
و�أ�شار اجلي�ش ،يف بيان �أوردت��ه
وك��ال��ة �أن��ب��اء «خ��ام��ة  -بر�س»
الأفغانية� ،إلى �أن الغارة اجلوية
�أُطلقت من جانب ق��وات التحالف
الدويل ،يف حوايل ال�ساعة العا�رشة
�صباحا ،ح�سب التوقيت املحلي
للعا�صمة الأفغانية كابول.
ومل تعلق �أي من اجلماعات امل�سلحة
املناه�ضة للحكومة الأفغانية،
ومن بينها حركة طالبان ،على تلك
الأنباء حتى الآن.

سيول :وزارة الوحدة تناقش مع الشمال
وضع مجمع كيسونغ الصناعي

ذكرت وزارة الوحدة ام�س �أن كوريا اجلنوبية �ستتحدث مع كوريا
ال�شمالية ب�ش�أن قرارها بال�سماح لرجال الأعمال بزيارة جممع
�صناعي م�شرتك مغلق يف مدينة كي�سونغ احلدودية ال�شمالية.
يف يوم اجلمعة� ،أعطت كوريا اجلنوبية ال�ضوء الأخ�رض لرجال
الأعمال الذين كانوا يديرون م�صانعهم يف كي�سونغ ،لزيارة املجمع
للتحقق من حالة املعدات التي تركوها وراءهم عندما �أغلق املجمع
فج�أة يف فرباير .2016
وقال املتحدث با�سم الوزارة يل �سانغ-مني يف م�ؤمتر �صحايف دوري:
«ظللنا نناق�ش مع ال�شمال با�ستمرار زيارة املجمع باعتبارها ق�ضية
طالبت بها ال�رشكات منذ زمن طويل .و�سنوا�صل املناق�شات حول
جداول زمنية حمددة والأجزاء التي تتطلب م�ساعدة حكومية».

كوريا الشمالية :ال رد على استقبال
المساعدات من الجارة الجنوبية

توا�صل كوريا ال�شمالية ممار�سة ال�ضغط على جارتها اجلنوبية مع
عدم الرد على قرار كوريا اجلنوبية لتقدمي امل�ساعدات الغذائية
�إليها.ومل ت�صدر و�سائل �إعالم كورية �شمالية �أي تعليق حتى بعد
مرور � 3أيام من قرار كوريا اجلنوبية تقدمي امل�ساعدات الغذائية
الإن�سانية �إلى كوريا ال�شمالية.
ون��ددت و�سائل �إع�لام كورية �شمالية للدعاية اخلارجية بنظام
التعاون بني كوريا اجلنوبية والواليات املتحدة و�سط ا�ستمرار
جمود املفاو�ضات الكورية ال�شمالية  -الأمريكية.
و�أو�ضح موقع «�أوري-مني-جوك-كريي» املخ�ص�ص للدعاية جتاه
كوريا اجلنوبية ام�س االثنني ب�ش�أن اجتماع فريق العمل بني
كوريا اجلنوبية والواليات املتحدة املنعقد يف �سيول م�ؤخرا �أنه
ينطوي على ت�رصفات غبية تهدف �إلى ت�سوية الق�ضايا الراهنة بني
الكوريتني من خالل االعتماد على القوى اخلارجية.

• حمكمة �إندوني�سية

الهند :الحزب الحاكم يستعد
لتشكيل حكومة جديدة
قال م�صدران من حزب بهاراتيا جاناتا احلاكم
يف الهند ام�س� ،إن احلزب ي�ستعد للقاء �رشكاء
االئتالف ملناق�شة حكومة جديدة ،بعد �أن تنب�أت
ا�ستطالعات الر�أي يف اخلروج بنتيجة �أف�ضل من
املتوقع يف االنتخابات العامة.
وقال امل�صدر �إن املحادثات �ستعقد على الأرجح
بعد ظهر اليوم ،فيما مت رف�ض حتديد هويتهم

لأنهم غري خمولني بالتحدث عن االجتماع.
فيما رف�ض نالني كوهلي ،املتحدث با�سم احلزب،
التعليق ،فيما بد�أت االنتخابات العامة الهندية
ذات املراحل ال�سبع ،والتي و�صفت ب�أنها �أكرب
مترين دميقراطي يف العامل يف � 11أبريل وتنتهي
يوم الأحد ،و�سيتم فرز الأ�صوات يوم اخلمي�س،
ومن املرجح �أن تكون النتائج يف نف�س اليوم.

• �آثار الغارة اجلوية

طاجيكستان :أحداث
شغب بسجن تودي بحياة
 32سجين ًا وحارس ًا
�أ�سفرت �أح��داث �شغب يف �سجن بطاجيك�ستان عن مقتل � 29سجينا مدانا
باالنتماء لتنظيم �إرهابي فيما لقي  3من حرا�س ال�سجن م�رصعهم.
وذكرت وكالة «نوفو�ستي» ام�س ،نقال عن وزير العدل الطاجيكي ،من�صورجون
عمروف� ،أن �سجناء يق�ضون عقوبتهم بعد �إدانتهم باالنتماء للتنظيم كانوا
م�سلحني بال�سكاكني و�أدوات �أخرى حادة ،متردوا و�أقدموا على اختطاف  3من
حرا�س ال�سجن وقتلهم ،مطالبني ب�إطالق �رساحهم.
و�أو�ضح الوزير �أن  29من ال�سجناء لقوا م�رصعهم �أثناء الأحداث ،بينهم 8
قُ تلوا على �أيدي زمالئهم امل�سجونني .ويقع هذا ال�سجن على بعد  15كيلومرتا
جنوب �رشقي العا�صمة دو�شنبه ،وي�ضم نحو � 1500سجني.

الصين :دعوة

إلى إطالع الشعب
على اإلنجازات

• حرا�س ال�سجن

بنغالديش والصين :تفاعل كبير مع منتدى طريق الحرير
بعد ان �أطلقت بنغالدي�ش وال�صني من�صة جديدة،
هي منتدى طريق احلرير بني بنغالدي�ش وال�صني،
يف العا�صمة البنغالية دكا ،بد�أ التفاعل الكبري
بالرتكيز على رواب��ط م�ستدامة �ضمن مبادرة
احلزام والطريق ،مبا يخدم امل�صالح املتبادلة
بني البلدين.
وح�رض مرا�سم انطالق املنتدى قيادات �سيا�سية
وم�س�ؤولون رفيعو امل�ستوى من القطاعني العام
واخلا�ص ،وممثلون عن املجتمع ،و�أع�ضاء من
قطاع الأعمال وو�سائل الإعالم.
وخالل املرا�سم التي جرت يوم ال�سبت ،حتدث
م�ست�شار ال�ش�ؤون اخلارجية لرئي�سة الوزراء
البنغالدي�شية ،جوهر ريزيف ،وال�سفري ال�صيني

يف بنغالدي�ش ت�شانغ ت�سوه ،و�آخرون.
وقال جوهر ريزيف «�أود فعال العمل على ت�سهيل
�أعمال انطالق منتدى طريق احلرير بني بنغالدي�ش
وال�صني» ،م�ضيفا «و�أعرب عن التهاين وال�شكر
ملن �أ�سهم يف مبادرة �إط�لاق املنتدى» .وقال
�أي�ضا «�إن مبادرة احلزام والطريق لي�ست �إحدى
املبادرات احليوية لع�رصنا فح�سب ،بل هي
�أي�ضا �رضورية جدا لدعم الأولويات التنموية
لبنغالدي�ش» .من جانبه ،قال ال�سفري ت�شانغ «�إن
تعاوننا ال�شامل يزدهر يف كافة القطاعات مثل
ال�سيا�سية واالقت�صادية والع�سكرية والزراعية،
وتنفيذ القانون ،والعلوم والتكنولوجيا،
والثقافة» .و�أ���ض��اف �أن �إقامة منتدى طريق

احلرير بني بنغالدي�ش وال�صني ،ت�أتي يف وقت
منا�سب ،حيث هناك الكثري مما ينبغي فعله.
و�أو���ض��ح الدبلوما�سي ال�صيني قائال �إن حلم
ال�شعب البنغايل لبناء دولة قوية وغنية ،وحلم
ال�شعب ال�صيني لتحقيق حلمه يف �إعادة �إنها�ض
الأمة ال�صينية ،يرتابطان مع بع�ضهما البع�ض
ويت�شاطران العديد من املزايا امل�شرتكة.
�أما وزير الإعالم البنغايل ال�سابق ح�سن احلق
�إينو ،فقال �إن مبادرة احلزام والطريق �ستكون
ج�رسا بني منتديات التنمية الإقليمية و�ست�سهم
يف �إزال��ة حواجز البنية التحتية واحلواجز
امل�ؤ�س�ساتية ،مبا يعزز ال�صادرات ويقلل كلفة
الواردات.

دع��ا ه��وان��غ ك��ون مينغ ع�ضو
املكتب ال�سيا�سي للجنة املركزية
للحزب ال�شيوعي ال�صيني ورئي�س
دائرة الدعاية باللجنة املركزية
للحزب ال�شيوعي ال�صيني ،الى
بذل جهود لتح�سني �إطالع ال�شعب
على اجن��ازات ال�صني على مدار
ال�سنوات الـ  70املا�ضية وخطط
التنمية امل�ستقبلية�.أدلى هوانغ
بهذه الت�رصيحات خالل جولة
تفقدية وبحثية لقوانغدونغ من
 17حتى  19مايو.
و�أ���ش��ار �إل���ى �أن ه��ن��اك �أن�شطة
جماهريية جت��ري يف املناطق
احل�رضية والريفية يف ال�صني
لالحتفال بالذكرى الـ 70لت�أ�سي�س
جمهورية ال�صني ال�شعبية ،و�شدد
على جهود الدعاية املكثفة ل�رشح
الو�ضع وال�سيا�سات لل�شعب
ال�صيني .ووفقا ملا ذكره هوانغ
 ،ف ��إن��ه يتعني اط�ل�اع ال�شعب
بو�ضوح على االجن���ازات التى
حققتها ال�صني حتت قيادة احلزب
ال�شيوعي ال�صيني واالمكانيات
الهائلة والآفاق امل�رشقة للتنمية
االقت�صادية يف ال�صني ،واخلطط
التى و�ضعتها اللجنة املركزية
للحزب ال�شيوعي ال�صيني لتعزيز
التنمية عالية اجلودة وحت�سني
رفاهية النا�س.

