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م���ال���ي���زي���ا ت����ش����دد إج������������راءات ال���ت���دق���ي���ق األم�����ن�����ي ف�����ي م���ن���اف���ذه���ا ع���ق���ب ال���ه���ج���وم

أع��ل��ن��ت وك���ال���ة ادارة ال���ك���وارث في 
إندونيسيا االثنني ان الفيضانات في اقليم 
بابوا في شرق البالد أوقعت 77 قتيال على 
االق��ل، فيما كانت احلصيلة السابقة تشير 

الى 58 قتيال.
وال ي��زال هناك عشرات االش��خ��اص في 
ع��داد املفقودين فيما أصيب عدة أشخاص 
ب��ج��روح م��ن ج���راء ال��ك��ارث��ة الناجمة عن 

االمطار الغزيرة وانزالقات التربة.
وق��ال املتحدث باسم الوكالة الوطنية 
الدارة الكوارث ستوبو بورو نوغروهو إن 
»حصيلة القتلى قد ترتفع أكثر حيث ال يزال 

هناك 43 شخصا في عداد املفقودين«.
ويعمل رج���ال االن��ق��اذ وس��ط ال��وح��ول 
واحلجارة واالشجار املتساقطة بحثا عن 
ناجني فيما يعالج الفريق الطبي اجلرحى 
ومت اجالء آالف من بلدة سنتاني في شمال 

شرق البالد.
وسط الدمار، عثر رجال االنقاذ على طفل 
في شهره اخلامس داخ��ل منزل قتلت فيه 

والدته واخوته، وسلم الى والده.
وق��ال املتحدث العسكري باسم بابوا 
محمد عيدي لوكالة فرانس برس »نقلناه 
الى املستشفى وقد تلقى العالج« مضيفا 

»وضعه مستقر ومت تسليمه الى والده«.
وأع��ل��ن اجليش ان��ه ق��ام ب��اج��الء 5700 

شخص من املنطقة املنكوبة.
وأضاف عيدي »لدينا أكثر من ألف عنصر 

يعملون على البحث عن الضحايا«.
وأعلنت اندونيسيا حالة الطوارىء ملدة 

آثار الدمار الهائل الذي تسببت فيه األمطار الغزيرة في إندونيسيا14 يوما ملواجهة تداعيات الفيضانات.

مقتل 24 شخصًا إثر خروج قطار عن 
مساره في الكونغو الدميوقراطية

لقي 24 شخصا على األقل حتفهم، وأصيب أكثر 
من 31 آخرين بجروح األح��د بعدما خ��رج قطار 
بضائع على متنه رك��اب متسللني سرا عن سكته 
في الكونغو الدميوقراطية، وفق ما أفادت الشرطة 

وهيئات طبية.
ووقع احلادث في إقليم كاساي في وسط غرب 

البلد الواقع في وسط أفريقيا.
وقال مسؤول محلي في شرطة السكة احلديد: 
»انتشلنا 24 جثة معظمهم اطفال. إنها حصيلة 

مبدئية ألن العربات ال تزال مقلوبة«.
وأض��اف املسؤول املتواجد في موقع احل��ادث: 
»معظم الركاب متسللني سراُ ألنه قطار بضائع. 
عّلقنا عمليات البحث بسبب حلول امل��س��اء في 

املنطقة«.

وأوضح أن »العديد من العربات سقطت من فوق 
اجلسر في مياه نهر لومبي وخمسة عربات أخرى 

ال تزال مقلوبة«.
ومت نقل املصابني بجروح خطيرة إلى مستشفى 

مدينة كاكنغي املجاورة.
وأك��دت هيئة السكة احلديد الوطنية خروج 
القطار عن سكته. وهذا ثالث حادث قطار في نحو 
شهر في الكونغو الدميوقراطية. وقتل خمسة 
اشخاص في حادث قطار ركاب الشهر الفائت في 
محطة كاليندا في جنوب البالد. وحوادث القطارات 
متكررة وع���ادة م��ا تكون دام��ي��ة ف��ي املستعمرة 
البلجيكية السابقة مترامية األط���راف بسبب 
القضبان املتهالكة والعربات املتداعية التي تعود 

لستينات القرن الفائت.

أكدت أن مذبحة املسجدين نفذت من قبل مسلح واحد

نيوزيلندا: تعدل قوانني حمل األسلحة
 واف��ق��ت احل��ك��وم��ة النيوزيلندية 
بشكل م��ب��دئ��ي ع��ل��ى ت��ع��دي��ل ق��وان��ني 
حمل األسلحة وذل��ك أعقاب الهجوم 
اإلره��اب��ي على مسجدين ف��ي مدينة 
كرايستشيرش اجلمعة املاضية الذي 
أودى بحياة 50 شخصا واص��اب��ة 

عشرات اخرين.
وق��ال��ت رئيسة وزراء نيوزيلندا 
جاسيندا أرديرن خالل مؤمتر صحفي 
ان حكومتها اتفقت على قرارات مبدئية 
بشأن تعديل القانون مشيرة الى انها 
ستعقد اجتماعها التالي يوم االثنني 
املقبل وستقدم تفاصيل تلك القرارات 

الحقا.
وأضافت أردي��رن انه »في غضون 

عشرة أي��ام م��ن ه��ذا العمل اإلره��اب��ي 
امل���روع سنكون ق��د أعلنا تعديالت 
القانون وأعتقد أنها ستجعل مجتمعنا 
أكثر أمنا« موضحة أن اجلهات املعنية 
حتقق في الفترة التي سبقت الهجوم 

وما الذي كان ميكن فعله لتجنبه.
وقد نشرت الشرطة النيوزيلندية 
200 م���ن ع��ن��اص��ره��ا م���ع إع����ادة 
فتح امل���دارس وال��ش��رك��ات ف��ي مدينة 
)كرايستشيرش( كما حلقت الطائرات 
املروحية فوق املدينة ملراقبة األوضاع 
ب��ع��د ال��ه��ج��وم اإلره���اب���ي ال���ذي نفذه 

االسترالي املتطرف برينتون تارانت.
من جهة أخ��رى، أك��دت نيوزيلندا، 
ي��وم االث��ن��ني، أّن مهاجما واح��دا فقط 

هو من نفذ الهجوم على املسجدين في 
كرايستشيرش يوم اجلمعة املاضي.

وقال قائد الشرطة في البالد، مايك 
ب��وش،: ”أريد أن أؤك��د أننا نعتقد أن 
مهاجما واحدا فقط هو املسؤول عن هذا 

احلادث الشنيع“.
وأضاف في مؤمتر صحفي: ”هذا ال 
يعني استبعاد إمكانية أن يكون أناس 
آخ��رون قدموا الدعم له، وه��ذا ال يزال 

جزءا مهما للغاية من حتقيقنا“.
من جهتها أعلنت ماليزيا عن تشديد 
إج��راءات��ه��ا األمنية ف��ي منافذها ملنع 
دخ��ول املتورطني في أعمال إرهابية 
وامل��ه��اج��ري��ن غ��ي��ر ال��ش��رع��ي��ني عقب 
الهجوم اإلره��اب��ي على مسجدين في 

مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية 
اجلمعة املاضية.

وق��ال مدير ع��ام إدارة الهجرة في 
ماليزيا خ��ي��رول زامي��ي ف��ي تصريح 
للصحفيني ان السلطات املاليزية 
تقوم مبراجعة قائمة الشرطة الدولية 
)االنتربول( حول »سجالت األجانب 
ووث��ائ��ق السفر املسروقة واملفقودة 

لتفادي دخول حامليها البالد«.
وأش�����ار زامي����ي إل���ى أن موظفي 
املنافذ البرية والبحرية واجلوية في 
البالد سيقومون بتشديد األم��ن حول 
معلومات السفر الشخصية وتسجيل 
البيانات في النظام اخلاص فضال عن 

التقاط الصور وبصمات األصابع. 

أكدت أن اإلجراءات لم تكن كافية

 فرنسا: ثغرات أمنية أدت
إلى أعمال النهب واحلرق 

أعمال سلب ونهب شهدتها فرنسا باحتجاجات »السترات الصفر«

فيضانات وسيول شمال وجنوبي إيران

نينْ  مقتل ضابط وجندي إيرانَيّ
مبواجهات مع مسلحني أكراد

أعلنت وسائل إعالم إيرانية رسمية، االثنني، عن 
اندالع مواجهات عسكرية بني قوات حرس احلدود 
اإليراني، ومسلحني يعتقد أنهم من حزب ”العمال 
الكردستاني“ اإلي��ران��ي مبدينة ب��ان��ه، التابعة 

حملافظة كردستان احلدودية غرب إيران.
وقالت وكالة أنباء ”فارس“ ال��ذراع اإلعالمي 
للحرس الثوري، إن ”مواجهات اندلعت في وقت 
متأخر من مساء األح��د بني ق��وات ح��رس احل��دود 
اإليراني ومسلحني متمردين، عند نقطة حدودية 
مبدينة بانه التابعة حملافظة كردستان غرب 

البالد“.
وحسب الوكالة نقال عن مصادر أمنية، قتل 
ضابط وجندي خ��الل املواجهات مع املسلحني، 
مضيفة أن ”الضابط م��ن مدينة مالير التابعة 

حملافظة همدان غرب إيران”.
بدوره، أفاد حاكم مدينة ”بانه“ محمد فالحي، 
ب��أن ”4 م��ن ق��وات األم��ن أصيبوا ب��ج��روح خالل 
املواجهات مع معادي الثورة اإلسالمية والنظام، 
لكن حالتهم ليست خطيرة“، مؤكدا أنه ”باإلضافة 

إلى الضابط لقي جندي آخر مصرعه“.
وتصنف إي���ران، األح���زاب الكردية املعارضة 
للنظام من بينها حزب ”احلرية الكردستاني“ على 

أنها جماعات إرهابية، في حني فشلت طهران في 
2015 بتنفيذ محاولة اغتيال القائد العام للجناح 
العسكري، ونائب رئيس حزب ”احلرية“ الكردي 

اإليراني املعارض، حسني يزدان بنا.
من جهة أخرى، اجتاحت الفيضانات والسيول 
مناطق شمال وجنوب إي��ران ج��راء أمطار غزيرة 

هطلت على مدار األسبوع، وشلت حركة املرور.
وق��ال رئيس منظمة اإلغاثة واإلن��ق��اذ التابعة 
للهالل األحمر اإليراني مرتضي سليمي، إن��ه مت 
العثور على جثث خمسة قتلى فقدوا األسبوع 

املاضي في املناطق التي اجتاحتها الفيضانات.
وأضاف سليمي أن 22 محافظة إيرانية تعرضت 
األسبوع املاضي ملوجات من األمطار والصقيع مما 

أدى ملقتل شخصني وفقدان خمسة.
وأوض��ح سليمي أنه مت تقدمي اإلغاثات ل�193 
مدينة وقرية وإجالء 12770 شخصا ونقلهم إلى 

أماكن آمنة.
وأف��اد مراسلنا، بأن سيوال وفيضانات جتتاح 
مدينة بندر عباس جنوب إي��ران وتعيق حركة 
املرور. وأضاف أن نهر جتن في مدينة ساري شمال 
إي��ران يفيض عن مجراه نتيجة األمطار ويغرق 

احلديقة الدولية في املدينة.

جرحى إثر إطالق نار 
في هولندا والشرطة ال 

تستبعد الدوافع اإلرهابية
أعلنت الشرطة الهولندية أن عدة أشخاص 
اصيبوا بجروح في اط��الق نار على ترامواي 
في مدينة اوتريخت الهولندية، فيما اشارت 
وسائل االعالم احمللية الى ان شرطة مكافحة 

االرهاب وصلت الى املكان.
وحت��دث��ت ال��ش��رط��ة ع��ن »دواف����ع ارهابية 

محتملة« وراء الهجوم.
وقالت الشرطة على حسابها على تويتر 
»حادث إطالق نار في منطقة 24 اكتوبربالين 
في مدينة اوتريخت .. أصيب العديد بجروح. 
مت إغ��الق املنطقة احمليطة ونحن نحقق في 
األم���ر«. وأض��اف��ت »إن��ه ح��ادث اط��الق ن��ار في 
ترامواي. لقد مت ارسال عدة مروحيات لتقدمي 
املساعدة«. وعرض اإلعالم احمللي صورا لرجال 
شرطة مقنعني ومسلحني وع��رب��ات اسعاف 

حتيط بالترامواي الذي توقف قرب جسر.
ومت وق��ف سير ق��ط��ارات ال��ت��رام��واي في 
املنطقة، بحسب ما نقلت وكالة »اي��ه ان بي« 
االخ��ب��اري��ة ع��ن الشركة املشغلة للقطارات 

»كيوباز«.
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العشرات الزالوا مفقودين

77 قتياًل ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات إندونيسيا إلى 

تركيا تستضيف اجتماع 
»التعاون اإلسالمي« 

لبحث هجوم نيوزيلندا
 أع��ل��ن وزي���ر اخل��ارج��ي��ة ال��ت��رك��ي مولود 
جاويش أوغلو ان بالده ستستضيف اجلمعة 
املقبل اجتماعا ملجلس وزراء منظمة التعاون 
االس��الم��ي لبحث الهجوم »االره��اب��ي« على 

مسجدين في نيوزيلندا.
ونقلت وكالة )أناضول( التركية لألنباء عن 
جاويش أوغلو قوله ان املجلس سيشكل جلنة 
ملتابعة ال��ق��رارات التي سيتم اتخاذها خالل 
االجتماع لطرح هذه املسألة في جميع احملافل 

الدولية مبا فيها منظمة األمم املتحدة.
وأض��اف »لن نترك هذا األم��ر ألن املسلمني 
ف��ي ن��ي��وزي��ل��ن��دا وف���ي ج��م��ي��ع دول ال��ع��ال��م 
منزعجون للغاية بسبب تنامي العنصرية 

و)االسالموفوبيا(«.
وشهدت مدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا 
اجلمعة املاضية هجوما »ارهابيا« باألسلحة 
النارية استهدف مسجدي )النور( و)لينوود( 
أسفر عن قتل 50 شخصا وإص��اب��ة عشرات 

آخرين.

3 في  مقتل جندي وإصابة 
إطالق نار بإقليم كشمير

أعلن اجليش الهندي مقتل جندي، وإصابة 
3 آخرين بإصابات خطيرة، في قصف جديد 
للقوات احلدودية الباكستانية إلقليم كشمير 

املتنازع عليه.
وُرص��دت خروقات عدة لوقف إطالق النار 
في املنطقة احلدودية، بعد تصاعد التوتر بني 
اجلارتني النوويتني في األسابيع املاضية، 
وسجل أح��دث خ��رق لوقف إط��الق النار على 
طول خط السيطرة في قطاع سونديرباني في 

منطقة راجوري.
وق��ال مسؤولو اجليش الهندي إن »قصف 
ال��ق��وات الباكستانية أدى ملقتل ج��ن��دي، في 
حني ُنقل 3 آخرين للمستشفى، ورد اجليش، 
وتوقف تبادل إطالق النار بعد ساعتني«، ُيشار 
إلى أن خط السيطرة ميثل احلدود الفعلية التي 
تقسم إقليم كشمير إلى قسمني، أحدهما يخضع 

لسيطرة الهند واآلخر لباكستان.
وتسبب هجوم انتحاري، جلماعة تتخذ من 
باكستان مقراً لها، وأودى بحياة 40 من أفراد 
قوات شبه العسكري في اجلزء الذي يخضع 
لسيطرة الهند من كشمير، إلى تصاعد حدة 
التوتر بني الدولتني، وأمكن تخفيفه الحقاً 

مبساعدة عدد من الدول.

أق��رت احلكومة الفرنسية، بأّن 
إجراءاتها األمنية لم تكن »كافية« 
للحد من أعمال نهب وحرق تخّللت 
تظاهرة »ال��س��ت��رات ال��ص��ف��راء« في 
جادة الشانزيليزيه بباريس السبت.

وت��ع��رض��ت ال��ع��دي��د م��ن احمل��الت 
التجارية للنهب واحل��رق في جادة 
الشانزيليزيه بباريس في السبت 
الثامن عشر لتظاهرات »السترات 
الصفراء« احتجاجا على سياسة 
ال���رئ���ي���س امي���ان���وي���ل م���اك���رون 

االجتماعية.
وأق��ر رئيس ال���وزراء الفرنسي 
ادوار فيليب مساء األح��د، بوجود 

»ثغرات« حتتاج للتصحيح.
وق��ال مكتب رئيس ال���وزراء في 
ب��ي��ان، إّن »حتليل األح���داث يسلط 
الضوء على أن التدابير املتخذة لم 

تكن كافية الح��ت��واء العنف ومنع 
ارتكاب أي مخالفات« من قبل مثيري 
الشغب، مشيرا إل��ى أّن فيليب من 
امل��ق��رر أن يلتقي مب��اك��رون صباح 

اإلثنني.
وكان إدوار أّكد السبت خالل زيارة 
ق��ام بها ال��ى الشانزليزيه، »دعمه 
التام« لقوات االم��ن، معتبرا أعمال 
العنف التي تخللت يوم االحتجاج 
»غير مقبولة«. وأض��اف »أن الذين 
يبررون أو يشجعون« أعمال العنف 

هذه يعتبرون »متواطئني« فيها.
وإث����ر ان�����دالع ح��ري��ق ف���ي بنك 
اض���ط���رت ف����رق االط���ف���اء الخ���الء 
بناية تقع قرب اجل��ادة الباريسية 
الشهيرة. وق��ال اإلطفائيون: »مت 
إنقاذ شخصني من ألسنة اللهب هما 
سيدة ورضيعها اللذين كانا عالقني 

ف��ي الطابق الثاني م��ن البناية«. 
وخلف احلريق 11 جريحا إصاباتهم 
طفيفة بينهم ش��رط��ي��ان، بحسب 

املصدر ذاته.
وتعرضت للحرق اخليمة املقامة 
أم��ام مطعم »لوفوكيتس« الشهير 
في جادة الشانزليزيه بعد أن كان 
تعرض للنهب قبل الظهر، كما مت 
إشعال حرائق أم��ام محالت أخرى 
)لونغشون وفووت لوكر( ومطعم 
ليون دو بروكسل وس��ط هتافات 

تدعو إلى«الثورة«.
وتعرضت محالت عدة ماركات 
شهيرة في اجلادة )زارا ، الكوست ، 

سيليو( للنهب.
وقال مصدر قضائي فرنسي إّنه 
مت توقيف 200 شخص من بينهم 

15 قاصرا السبت.

انشقاق ألف عسكري فنزويلي
   

ان��ش��ق نحو أل��ف عنصر ب��ال��ق��وات املسلحة 
الفنزويلية وجل���أوا إل��ى كولومبيا بحثا عن 
احلماية وسلموا أسلحتهم وأزياءهم العسكرية، 
ووضعتهم السلطات الكولومبية حتت احلراسة، 

حسب ما أعلنت حكومة بوغوتا.
وأوضحت اخلارجية الكولومبية في بيان، 
وص���ول منحو 400 عضو م��ن أس��ر املنشقني، 
واتخذت احلكومة الكولومبية إجراء الستقبالهم 
ورعايتهم كما تنص القوانني الدولية اخلاصة 
بحقوق اإلنسان. وأشارت إلى إجراء مقابالت مع 
املنشقني من قبل سلطات الهجرة، وحصولهم على 
رعاية صحية ودعم قانوني وإقامة مؤقتة وطعام، 
وذكرت أن عددا كبيرا من أعضاء املجموعة قدموا 
طلبات جلوء، وحصلوا على تصاريح للبقاء في 
كولومبيا. وأب��رزت احلكومة الكولومبية أيضا 
الدعم اللوجيستي املقدم من مكتب مفوضية األمم 

املتحدة السامية لالجئني.
وتواجه فنزويال أزم��ة سياسية واجتماعية 
اشتدت منذ أن أعلن رئيس البرملان خوان غوايدو 
في 23 يناير املاضي توليه رئاسة البالد، وحصل 
على دعم عدة دول التينية بينها كولومبيا وكذلك 
الواليات املتحدة، والعديد من الدول األوروبية، 
وال تعترف امل��ع��ارض��ة الفنزويلية بحكومة 
الرئيس نيكوالس مادورو الذي أدى اليمني لفترة 

والية جديدة في 10 يناير املاضي.


