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{  كولـومـبـو - (أ ف ب) - قتل 207
أشـخـاص علـى األقل وجـرح أكثـر من
 450 آخرين بينهم  35أجنبيا امس
األحد في ثمانية اعتداءات استهدفت
فـنـادق فخـمـة وكـنـائس حـيث اقـيمت
ـنـاســبـة عـيـد الـفـصح في قـداديس 
سـريالنـكـا مـا أثـار إدانـات شـتى في
الـعالـم. وقال الـنـاطق بـاسم الـشـرطة
أن هذه احلـصيـلة تـأخذ في االعـتبار
ضـحـايـا االنفـجـارات الـثـمـانـيـة التي
كن وقعت في اجلزيرة. واضاف "ال 
أن نـؤكـد أنـهــا هـجـمـات انـتـحـاريـة"
موضحا أن ثالثة أشخاص أوقفوا.
وأعلنت السلـطات السريالنكـية منعا
لــلــتــجــول فــورا وتــعــطــيـل شــبــكـات
نع نشر "أنباء التواصل االجتمـاعي 
غـــيـــر صــــحـــيـــحـــة وكــــاذبـــة" بـــعـــد

التفجيرات.
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وهـذه االعــتـداءات الـتي لـم تـعـلن أي
جـهـة مـسـؤولـيـتـهـا عـنـها حـتى اآلن
هـي األعـــنف مــــنـــذ في الــــبالد مـــنـــذ
انــتــهـاء احلــرب األهــلـيــة قــبل عــشـر

سنوات.
وفي تـســجـيل فـيــديـو في واحـدة من
الــكــنـائس الــتي اســتــهـدفت يــظــهـر
الــعــديــد من اجلــثث بــيــنــمــا يـغــطي
األرض حــــطـــــام وبــــقع دمــــاء. وأدى
االنـــفـــجـــار إلى انـــهـــيـــار أجـــزاء من

السقف.
ووقـعت ثـمــانـيـة انـفـجـارات في هـذه
اجلــزيــرة الــتي تــعــد وجــهــة مــهــمـة
لــلــسـيــاح األجــانب ســتـة مــنــهـا في

الصباح وانفجاران بعد الظهر.
ودان رئـــيس الــوزراء الـــســريـالنــكي
ـيـسـيـنــغه "الـهـجـمـات رانـيل ويــكـر
اجلـبانـة" ودعـا الـبالد إلى "الـوحدة".
ودعا اسقف كولـومبو من جهته إلى
سـؤول عن الهـجمات "بال معاقـبة ا

شفقة".
وقـــال اســقف كـــولــومــبــو مـــالــكــولم
راجنيت "اريـد أن اطلب من احلـكومة
أن جتري حتقـيقا متـينا ومـوضوعيا
ــســؤول عن هـذا لــتــحـديــد من هــو ا
الــعــمل ومــعــاقـبــتــهم بال شــفــقـة ألن
ــكن أن تـتـصـرف احلـيــوانـات فـقط 

بهذا الشكل".
وعــبـر الـبــابـا فــرنـســيس عن "حـزنه"
بعد االعتداءات مؤكدا أنه "قريب من
كل ضـحــايـا هـذا الـعــنف الـوحـشي".
وقــال في رســالـة إلـى احلـشــود بــعـد
ـديـنــة والـعـالـم "عـلـمت كــلـمـته إلـى ا
بــحـزن بــهــذه االعـتــداءات اخلـطــيـرة
الـتي حـمـلـت الـيـوم بـالـتـحـديـد يـوم
عــــيــــد الــــفــــصح احلــــزن واأللم إلى
الـــكــــثــــيـــر من الــــكــــنـــائـس وأمـــاكن

التجمعات في سريالنكا".
وأضـــاف "أريـــد أن أعـــبـــر عن قـــريب
ــســيــحــيــ الــذين وتــعــاطـــفي مع ا
اصـيــبــوا بــيـنــمــا كــانـوا يــتــأمــلـون
ويــصــلــون وكل ضــحــايــا مــثـل هـذا

العنف الوحشي".
في كـولومـبو اسـتـهدفت الـتـفجـيرات
ثالثة فنـادق فخـمة مطـلة على الـبحر
وكـــنـــيـــســـة مــا أدى إلـى مــقـــتل 64
شــخــصــا عــلى األقـل كــمــا كــان ذكـر

مصدر في الشرطة في وقت سابق.
وفي بــلــدة نــيــغـومــبــو الــواقــعـة في
شمال كولـومبو قتل  67شخصا في
كــنــيــســة ســان ســيــبــاســتــيــان و25
ـدينة آخرون في كـنيـسة باتـيكـالوا ا
صدر. الواقع بشرق البالد بسحب ا
وبعـد ساعـات وقع انفـجاران آخران
في ضــاحــيـنـي ديـهــيــواال حـيـث قـتل
شـخـصـان عـلى االقل في انـفـجـار في
فندق رابع وفي أوروغـوداواتا حيث
قام انـتحـاري بـتفـجيـر نفـسه ما أدى
إلـى مــقـــتـل ثالثـــة شـــرطــيـــ خالل

عملية بحث في منزل.
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وب الـقـتلى  35 أجـنـبيـا عـلى االقل
أحـــدهم بـــرتـــغـــالي. ومن إيـــران إلى
بـــريـــطـــانـــيــــا صـــدرت دعـــوات إلى
التسـامح واحلرية الديـنية ومـكافحة
اإلرهاب. وكان قائد الشـرطة الوطنية
بــوجـــوث جــايــاســونــدارا حــذر قــبل
عــشــرة أيــام من أن حــركــة إسالمــيـة
تــدعى "جـمــاعـة الــتـوحــيـد الــوطـني"
تــخـطط "لــهــجـمــات انـتــحـاريــة عـلى
فوضيـة العليا كنائس مهمـة وعلى ا
الهندية". وكـانت هذه اجلماعة عرفت
ـاضي بـسبـب أعمـال تـخريب الـعام ا

w U−(« d UŁ

ال طالت تمـاثيل بوذيـة.وقال وزير ا
مانغاال سـاماراويرا في تـغريدة على
تـويـتر إن الـهـجـمـات تبـدو "مـحـاولة

منسقة إلحداث القتل والفوضى".
وقـعت الـهـجــمـات األولى الـتي أعـلن
عنها في كنيسة القديس انطونيوس
في كولومبو وفي كنيسة نيغومبو.
وكتبت كنـيسة سان سيـباستيان في
نــيــغــومــبــو عــلى صــفــحــتــهــا عــلى
فــيـسـبــوك "اعـتــداء عـلى كــنـيـســتـنـا
نرجـوكم أن تسـاعـدونا. نـدعوكم إلى
ـساعـدتـنـا إذا كـان أفراد من اجمليء 

عائلتكم هنا".
في فنـدق "سيـنمـامون غـراند" الـفخم
فجر انتـحاري نفسه بـ نزالء كانوا
بـنى مـصـطـفـ لـدخـول مطـعم فـي ا

في عــــيــــد الـــفــــصـح. وقـــال مــــوظف
لـفــرانس بــرس إن االنـتــحـاري "ذهب
إلى أول الصف وقام بتفجير نفسه".
وأضــاف أن "بـ الــذين قــتـلــوا عـلى
الـــفــور مـــديـــرا (فـي الـــفـــنـــدق) كــان

يستقبل الزبائن".
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ووصف الوضع بأنه "فوضى كاملة"
بــيــنـمــا ذكــر مـســؤولــون آخـرون في
الـــفــــنـــدق أن االنــــتـــحــــاري مـــواطن
ســريالنـــكي اســـتــأجـــر غـــرفــة مـــنــذ
الـــســـبت.وفـي فـــنـــدق شـــانـــغـــري ال
الـقـريب الحـظ مـصـور فـرانس بـرس
أضرارا كـبيـرة في مـطعم في الـطابق
الثاني. فقد كسر زجاج نوافذه بينما

تدلت أسالك الكهرباء من سقفه.

ــئــة من ويــشـــكل الــبــوذيــون  70بــا
سـكــان سـريـالنـكــا إلى جـانب 12%
ـسـلـمـ من الـهــنـدوس و %10من ا

. سيحي و %7من ا
ــثــابــة قـوة ويـعــتــبــر الــكــاثــولــيك 
مـوحــدة في هـذا الـبـلــد إذ يـتـوزعـون

ب التاميل والغالبية السنهالية.
ـسيـحيـ يواجـهون غيـر أن بعض ا
عداء لدعمهم حتقيقات خارجية حول
اجلـــرائـم الـــتي ارتـــكـــبـــهـــا اجلـــيش
الــســـريالنــكي بــحـق الــتــامــيل خالل
احلــرب األهــلـــيــة الــتي انــتــهت عــام
2009 وأوقع الــنــزاع الــذي اســتــمــر
ب  1972و 2009ب  80ألف قتيل
ومــــــــــئــــــــــة ألـف بــــــــــحــــــــــسب األ

تحـــــــــــدة. ا

اضي الى مـوجـة جـفـاف حادة أثـرت كـثـيـرا على وسـم ا تـعـرض الـعـراق في ا
ياه منـاطق الوسط واجلنوب جعـلت قرى كثيـرة ومدن كبرى تعـاني من شحة ا
ـواطـنـ الــذين إنـقـطـعـت بـهم سـبل احلـصــول عـلى مـيـاه وهـجـرت كـثـيــرا من ا
الـشـرب بل إن محـافـظة الـبـصرة أصـبـحت مهـددة بـإزمة إنـسـانيـة حـادة لو ال
توفرة في العراق هي ياه ا احللول الـترقيعية العـاجلة التي  إتخاذها. أغـلب ا
من خـارج حـدوده ســواء الـقـادمـة من إيـران أو الـقـادمـة من األراضي الـتـركـيـة
مرورا بـسوريـا وهي كانت عـلى الدوام خـاضعـة للـمنـاكفـات السـياسيـة وعالقة
ـيـاه وأخـرى نـرى فـائـضا الـعـراق مع هـذه الـدول فـتـارة نـرى أزمـة في شـحـة ا
يـصل حـد الـسـيول فـال  إلتـزام بـإتـفـاقـيـات أو مـعاهـدات يـحـدد حـصـة الـعراق
ـائـيـة مع هـذه الـدول وال خـطط مـوضـوعـة حتـدد حـاجـة الـعـراق الـسـنـويـة من ا
وا سـكانيا مـضطردا وإرتفـاعا في درجات احلرارة يـاه خاصة وأنه يشـهد  ا
ــشــاريع ــنــاطق الــوســطى واجلــنــوبــيــة لم حتض  غــيــر مــسـبــوق. كــمــا إن ا
اضـية ولم يـاه أو زيـادتهـا طوال اخلـمسـ سنـة ا إسـتـراتيـجيـة تعـالج شحـة ا
ـعـنيـة وجفـففت الـية لـلوزارات ا تـشمل إال بـنسـبة  % 5من التـخصـيصـيـات ا
مـسـاحات شـاسعـة من األهوار الـتي كـانت مخـازن طبـيعـيـة للـميـاه و التـعدي
على ضفـاف اإلنهار بحجة إقامة مـشاريع إستثمارية ومتـنزهات ترفيهية حتى
ائية ـوارد ا بتـنا نسـمع أن كليـة بنيت في حـوض نهر دجـلة! وغاب دور وزارة ا
في معـظم احملافظـات تاركة األمر الى احلـكومات احملـلية  تـتصارع فـيما بـينها
نـتوج ائـية فـتـراجعت الـزراعة في مـحافـظـات كثـيرة وغـاب ا على احلـصص ا
احمللي من األسـواق وصرنا نشاهد الفالح في " مساطر العمالة " وليس في
زارع. ما إن إجتزنا أزمة اجلـفاف بشق األنفس بعد صيف ساخن احلقـول وا
ـقـبـل حتـى جـاء خـطر في أجـوائه وأحـداثه ووعـود بـاحلـلـول مـوسم الـصـيف ا
السـيول في مـوسم الشـتـاء ! مهـددا محـافظـات العـراق من شـماله الى جـنوبه
وإلن معـظم السـدود في احملافـظات الـشـمالـية فـقد كـانت األضرار بـسيـطة و
جتـاوز األزمـة لـكـنــهـا بـدأت من بـغــداد نـزوال الى الـبـصـرة فــداهـمت الـسـيـول
مـحـافظـات واسط ومـيـسان وذي قـار وشـمال الـبـصرة وشـرد سـكان كـثـير من
القـرى دون إجراءات حقيقـية إلجالئهم أو تخفيـف األضرار عنهم في ح بقي
ــيــاه الى اآلن الن أراضي هــذه األهــوار قـد مـعــظم االهــوار جــافــا لم تــصـله ا
ـتــنـفــذة وعــدم قـدرة احلــكــومـة عــلى إزالـة أسـتــولت عــلـيــهــا بـعض اجلــهــات ا
ـنـصـرم بـعث رسـالـة واضـحة الى الـتـجـاوزات عـلـيهـا ! مـا جـرى خالل الـعـام ا
واجة مـا يجري عنـي أن يـفيقـوا من غفلـتهم وأن يـتخذوا إجـراءات حقـيقيـة  ا
إن كـان جـفـافا أو سـيـوال ويـحـتم عـلـيهم وضـع خطط عـاجـلـة لـتالفي تـكـرار ما
حـصل خالل الـسـنوات الـقـادمة وعـلـيهـم إجناز مـشـاريع مهـمـة تـستـوعب مـياه
ــتـزايــدة لـلــمـيــاه وإزالـة جــمـيع األمــطـار وتــقـلل من حــدة اجلــفـاف واحلــاجـة ا
ـائية لكي ال تتحول مياه األمطار سطحات ا التـجاوزات على ضفاف األنهار وا
الى نقـمة بدال من أن تـكون نعمـة كما يـنبغي اإلبـتعاد عن احلـلول اآلنية ووضع
دراسات حقـيقيـة للسـن القـادمة تراعى فـيها مـصلحـة عموم البـالد وليس فئة
معـينة. أزمـة اجلفاف وخـطر السـيول كان درسـا بلـيغا عـلى اجلميع اإلسـتفادة
مـنه في الـسنـوات الـقادمـة يـحتم عـلى اجلـميع وضع أسس ومـعـاييـر صـحيـحة
يـاه في الـعـراق وأن ال نـتـرك األمر لـلـسـمـاء واجلـيران إن لـلـتـعـامل مع أزمـة ا

أعجبهم جادوا وإن أعجبهم قطعوا.

dO−Hð∫ اثار تفجير استهدف احد الكنائس في مدينة كولومبو السريالنكية.

من جـــهــته كــتـب وزيــر اإلصالحــات
االقـتــصـاديـة هـارشـا دي ســيـلـفـا في
تغريدة "اجـتماع طارىء خالل دقائق
وعمليات االنقاذ جارية". وحتدث عن
"مـشـاهــد رعب" في كـنـيــسـة الـقـديس
انطـونيـوس وفـندقـ استـهدفـا وقام
بـتـفقـدهـمـا.وكـتب عـلى تـويـتر "رأيت
أشالء مبـعـثرة في كل مـكـان" مشـيرا
إلى ســقـوط "الــعــديـد من الــضـحــايـا
ـواطــنـ بــيـنــهم أجــانب". ونـاشــد ا
"أرجـــوكم حـــافـــظـــوا عــلـى هــدوئـــكم

وابقوا في الداخل".
وتـــضم ســريالنـــكــا ذات الــغـــالــبــيــة
الـبــوذيـة أقـلـيـة كـاثــولـيـكـيـة من 1,2
مليون شخص من أصل عدد إجمالي
لــلـســكــان قـدره  21مــلـيــون نــســمـة.
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تعلن شركـة الفاو الهنـدسية العامـة احدى تشكيالت
وزارة االعمار واالسكان والبلديات واالشغال العامة
ــرقــمـة (2019/8) اخلــاصـة ــنــاقــصــة ا عن الــغــاء ا
بــتـنـفـيــذ هـيـاكل االبــنـيـة اخلـدمــيـة لـلــقـطـاع الـرابع
ـنــشـورة في ــشـروع مـجــمع اخلـالـص الـسـكــني وا
رقم (6325) والصادرة صـحيفـة الزمان في عـددها ا

بتاريخ 2019/4/16 .
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١- اجلامعة التكنولوجية  –اخلميس ٤/٢٥ (التاسعة صباحا)
ركز الثقافي – اجلمعة ٤/٢٦ (التاسعة صباحا) ٢- حدائق القشلة  – ا

٣- جامعة النهرين  –االثن ٤/٢٩ (التاسعة صباحا)
باالضافة الى اماكن اخرى

صرف بعرض خدماته من سلف وقروض وطرح وسيقوم ا
اسئلتكم واستفساراتكم لالجابة عنها.


