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دعا نشطاء عبر مواقع التواصل االجتماعي 
نساء نيوزيلندا الرت���داء احل��ج��اب، اليوم 
اجلمعة، تضامنا مع مسلمي البالد، مبناسبة 
مرور أسبوع على مجزرة املسجدين. ولفتت 
آنا توماس، إحدى منظمات فعالية »احلجاب 
من أجل التضامن« عبر موقع »فيسبوك«، 
إل��ى أن »دعوتها لقيت دعما من قبل مئات 

األشخاص«.
ون���ق���ل م���وق���ع »ن���ي���وز ه�����اب« احمل��ل��ي 
ع��ن ت��وم��اس قولها: »خ��ط��رت ببالي فكرة 
وتساءلت: مل��اذا ال نرتدي احلجاب جميعا 
اجلمعة، لنسير بجانب شقيقاتنا املسلمات 

إبداء لالحترام«.
وانطلقت دعوة مماثلة في صفحة تسمى 
»احلجاب من أجل االنسجام«، دعا عبرها 
نشطاء، نساء نيوزيلندا إلى ارتداء احلجاب 
في العمل وامل��دارس أو النوادي، في »بادرة 

رمزية للتضامن«.
كما انطلقت دع���وة ثالثة على صفحة 
تسمى »احل��ج��اب ي��وم اجلمعة«، م��ن أجل 

الغرض نفسه.
وفي وقت سابق، أعلنت رئيسة الوزراء 
النيوزيلندية جاسيندا آردرن، رفع األذان 
وال��وق��وف دقيقتي صمت، في ذك��رى مرور 

أسبوع على املجزرة املروعة ببالدها.
واجلمعة املاضي، استهدف هجوم دموي 
مسجدين بكرايست تشيرتش النيوزيلندية، 
قتل فيه 50 شخصا، أثناء تأديتهم الصالة، 

وأصيب 50 آخرون.
فيما متكنت السلطات من توقيف املنفذ، 
وه��و أسترالي يدعى بيرنتون هاريسون 
ت��اران��ت، ومثل أم��ام احملكمة ي��وم السبت، 

ووجهت إليه اتهامات بالقتل العمد.
م��ن ج��ه��ة أخ����رى، أع��ل��ن رئ��ي��س شرطة 
نيوزيلندا، مايك ب��وش، أن��ه مّت التعرف 
على جميع الضحايا ال�50 ال��ذي سقطوا 
بالهجوم اإلرهابي على مسجدين في مدينة 
كرايست تشيرتش، حسبما ذك��رت إذاع��ة 

أخبار نيوزيلندا.

في وقت سابق مت اإلبالغ عن هوية 21 من 
قتلى ذلك الهجوم اإلرهابي غير املسبوق في 

هذا البلد. ومت تسليم جثثهم لذويهم.
وقال بوش: »اكتملت عملية حتديد هوية 

الضحايا اخلمسني ومت إبالغ جميع أقاربهم 
املباشرين«.

وي���وم اجل��م��ع��ة امل��اض��ي، أط��ل��ق مسلح 
عنصري النار على املصلني في مسجدين 

مب��دي��ن��ة  ك��راي��س��ت تشيرتش )اجل��زي��رة 
اجلنوبية ، نيوزيلندا(،  مما أدى إلى مقتل 50 

شخصا وإصابة 50 آخرين.
ووص��ف��ت رئ��ي��س��ة وزراء نيوزيلندا، 

جاسيندا أردي����رن، احل���ادث ب��أن��ه هجوم 
إرهابي. ومت توجيه اتهام بالقتل لرجل يدعى 
برينتون تارانت، 28 عاما، من أستراليا، 
ومددت احملكمة يوم السبت اعتقاله حتى 5 

أبريل املقبل.
من جانبها، قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا 
جاسيندا أردي���رن ي��وم اخلميس إن البالد 
ستحظر البنادق نصف اآللية والهجومية 
كالتي يستخدمها اجليش مبوجب قوانني 
صارمة جديدة في أعقاب مقتل 50 شخصا 
في أسوأ حادث قتل جماعي بالرصاص في 

تاريخ البالد.
وف��ور وقوعه، وصفت أردي��رن الهجوم 
على مسجدين ف��ي مدينة كرايستشيرش 
ب��اإلره��اب��ي وق��ال��ت إن نيوزيلندا ستعدل 

قوانني األسلحة.
وأبلغت مؤمترا صحفيا ”تغير تاريخنا 
لألبد يوم 15 مارس. واآلن ستتغير قوانينا 
أي��ض��ا. نعلن إج����راء بالنيابة ع��ن كافة 
النيوزيلنديني لتشديد قوانينا اخلاصة 

باألسلحة ولنجعل بلدنا مكانا أكثر أمنا“.
وأض��اف��ت ”كافة األسلحة نصف اآللية 
التي استخدمت خالل الهجوم اإلرهابي يوم 

اجلمعة 15 مارس آذار سيجري حظرها“.
وقالت أرديرن إنها تتوقع صدور القانون 
اجل��دي��د بحلول 11 أب��ري��ل نيسان وإق��رار 
آلية جلمع األسلحة احمل��ظ��ورة وتعويض 

أصحابها.
وأض��اف��ت أن تكلفة استعادة األسلحة 
احمل��ظ��ورة ستصل إل��ى 200 مليون دوالر 

نيوزيلندي )138 مليون دوالر أميركي(.
ويشمل احل��ظ��ر جميع ال��ب��ن��ادق نصف 
اآللية والهجومية على غرار التي يستخدمها 
اجليش عالوة على األجزاء التي تستخدم في 

حتويل األسلحة إلى بنادق نصف آلية.
ويوجد في نيوزيلندا، التي يقطنها أقل 
من خمسة ماليني نسمة، ما يقدر بنحو 1.2 
إلى 1.5 مليون سالح ن��اري بينهم حوالي 

13500 سالح نصف آلي.
وميلك غالبية املزارعني في الدولة الواقعة 
ف��ي احمليط ال��ه��ادي أسلحة يستخدمونها 
في قتل احليوانات الضارة للمحاصيل مثل 

األرانب.

لقطة أرشيفية من حادث الهجوم على املسجدين في نيوزيالندا

حددت هويات جميع ضحايا الهجوم اإلرهابي على املسجدين

دعوات في نيوزيلندا الرتداء احلجاب اليوم

أستراليا.. إجالء ألفي شخص 
من مسار إعصار »تريفور«

أعلنت السلطات األسترالية، إجالء نحو ألفي شخص شمالي 
البالد، على خلفية وجودهم في مسار إعصار قوي متوقع أن 

يضرب املناطق الشمالية، السبت املقبل.
وذك��رت وكالة ”أسوشيتيد برس“ أن��ه مّت نقل األشخاص 

الذين مت إجالؤهم جوا وبرا.
وأشارت إلى أن عمليات اإلجالء استهدفت بشكل رئيس قاطني 
املجتمعات النائية، وجميعهم من السكان األصليني املقيمني على 
الساحل الشرقي لوالية اإلقليم الشمالي وحتى عاصمة اإلقليم 

داروين.
من جهته، أعلن رئيس وزراء والية اإلقليم الشمالي، مايكل 
غرونر، حالة الطوارئ في أج��زاء من الساحل الغربي خلليج 
كاربنتاريا، خشية االنهيارات األرضية املتوقع أن يسببها إعصار 

تريفور.
وحسب مكتب األرص��اد اجلوية األسترالي، من املتوقع أن 
يتسبب إعصار ”تريفور“ املنتظر قدومه بسرعة تصل إلى 160 
ميال في الساعة )260 كلم في الساعة( إلى هطول أمطار غزيرة 

وعاصفة خطيرة.

دعوى قضائية ضد نائب 
املستشار النمساوي بتهمة 

التحريض على كراهية املسلمني
 رفعت الهيئة االسالمية الرسمية في النمسا دعوى قضائية 
ضد نائب املستشار وزعيم حزب االحرار اليميني املتطرف هانس 
كريستيان شتراخه بتهمة التحريض على الكراهية والعنف ضد 

املسلمني ومؤسساتهم.
وقالت الهيئة في بيان صحفي انها رفعت هذه الشكوى بسبب 
التصريحات االخيرة التي اطلقها هذا السياسي املتطرف ضد 
املسلمني مشيرة الى انه ال يوجد احد فوق القانون وال اهمية اكبر 

من السلم االجتماعي في البالد.
واضافت »انه كان من املفترض ان تتخذ احلكومة النمساوية 
التي يشارك فيها حزب شتراخه اجراءات وقائية في النمسا اثر 
الهجمات االرهابية التي استهدفت املصلني في نيوزيالندا اال ان 
تصريحات نائب املستشار جاءت عكس ذلك بل انها مثلت انحرافا 

خطيرا عن مسار النمسا اإلنساني والتصاحلي«.
وكان نائب املستشار النمساوي اشرف في 14 مارس اجلاري 
على توزيع كتاب الفه الكاتب االملاني املتطرف واملثير للجدل 
)تيلو سارازين( وعنون تقدميه للكتاب ب«التحكم العدائي في 

املجتمع وكيف يهدد االسالم املجتمع النمساوي ويعرقل تقدمه«.
ويعتبر االس��الم في النمسا وال��ذي يحظى باعتراف رسمي 
في الدستور منذ عام 1912 ثاني اكبر دين في البالد من حيث 
االنتشار بعد املسيحية الكاثوليكية اذ يتجاوز عدد املسلمني في 

النمسا 700 ألف مسلم.

 29 أفغانستان: مقتل وإصابة 
في انفجارات بكابول

   
ق��ال متحدثون حكوميون إن انفجارات ع��دة في العاصمة 
كابول، أسفرت عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 23 آخرين في 

هجوم تزامن مع االحتفاالت بالعام الفارسي اجلديد.
وجاءت الهجمات في عيد »النيروز« مهرجان االحتفال ببداية 
فصل الربيع على نطاق واسع في مناطق كثيرة من أفغانستان، 

لكنه يواجه معارضة من بعض املتشددين.
ووردت تقارير متضاربة عن سبب االنفجارات التي وقعت 
قرب من مزار كارته سخي، في منطقة تسكنها غالبية شيعية في 

غرب كابول.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية: »أُطلقت قذائف مورتر«.

وقالت وزارة الدفاع في منشور على تويتر إن »ثالثة صواريخ 
أُطلقت على منازل وجتمعات لالحتفال بعيد النيروز«. وأضافت 

وزارة الدفاع أن الشرطة قبضت على املهاجم وأمنت املنطقة.

مادورو يتهم ترامب بـ»سرقة«
5 مليارات دوالر من فنزويال  

اتهم الرئيس الفنزويلي، نيكوالس مادورو، 
نظيره األم��ي��رك��ي دون��ال��د ت��رام��ب بسرقة 5 
م��ل��ي��ارات دوالر م��ن ب���الده ك��ان��ت مخصصة 

إلنتاج وشراء األدوية.
ج��اء ذل��ك في كلمة ألقاها م���ادورو، مساء 
األربعاء، خالل مشاركته بإحدى الفعاليات 
املتعلقة ب��إع��ادة تشغيل برنامج لتطوير 
صناعة األدوي���ة ف��ي ال��ب��الد. وق��ال الرئيس 
الفنزويلي إن ”حكومة دونالد ترامب سرقت 
مبلغا، ق��دره 5 مليارات دوالر من فنزويال 
مخصصة ل��ش��راء م����واد أس��اس��ي��ة إلن��ت��اج 
األدوية“. وأوض��ح أن هذه األم��وال ”كان من 
املقرر إيصالها إلى شبكة املستشفيات اخلاصة 

والصيدليات وشبكة اإلسعاف في البالد“.
وأش��ار م��ادور إلى أن هذا اإلج��راء ”يعتبر 
واح��دا من أكثر اإلج���راءات جنائية حلرمان 

الناس من األدوية“.
ولفت إل��ى أن ب��الده تتعاون مع روسيا، 

والصني، وإيران، والهند، وبيالروسيا، وتركيا 
من أجل توفير العالج من خالل منظمة الصحة 

العاملية.
وش���دد على أن حكومته ”تبذل جهودا 
مضنية لتلبية اخلدمات الصحية للمواطنني 
بدون مقابل من جهة، وللتصدي لالعتداءات 
التي متارسها إدارة ترامب ضد بالده من جهة 
أخرى“. واختتم الرئيس الفنزويلي قائال: 
”دونالد ترامب، أنت مسؤول عن واحدة من 
أكثر اإلج���راءات اجلنائية ضد أح��د شعوب 
العالم، وقولك إنك مستعد لتقدمي املساعدات 

اإلنسانية، نفاق“.
وتشهد فنزويال أزمة اقتصادية وسياسية 
خانقة تفاقمت إثر االنقسام في املجتمع بني 
مؤيدين للرئيس الشرعي نيكوالس مادورو، 
ومؤيدين لرئيس البرملان املعارض، خوان 
غ��واي��دو، ال��ذي نصب نفسه ي��وم 23 يناير، 

نيكوالس مادورورئيسا مؤقتا للبالد.
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تركيا تدعو منظمات دولية 
حلضور اجتماع »التعاون 

االسالمي« حول هجوم نيوزيلندا
دعت تركيا منظمات دولية حلضور اجتماع منظمة التعاون 
االسالمي الطارئ املقرر عقده اليوم اجلمعة في اسطنبول 

لبحث الهجوم »االرهابي« على مسجدين في نيوزيلندا.
وقالت وزارة اخلارجية التركية في بيان ان أنقرة وجهت 
دعوات الى ممثلي املنظمات الدولية مثل األمم املتحدة واالحتاد 
االوروب���ي ومنظمة األم��ن وال��ت��ع��اون ف��ي أوروب���ا حلضور 

االجتماع.
واضافت ان االجتماع الذي سيعقد برئاسة وزير اخلارجية 
التركي مولود جاويش أوغلو سيبحث ايضا ظاهرة العنف 

املتزايد نتيجة »كراهية االسالم واألجانب والعنصرية«.
واعلنت م��ص��ادر دبلوماسية تركية ان 20 دول��ة اك��دت 
حضورها اجتماع مجلس وزراء منظمة التعاون االسالمي 
والذي سيشارك فيه ايضا وزير خارجية نيوزيلندا وينستون 

بيترز.
وشهدت مدينة )كرايستشيرش( في نيوزيلندا يوم اجلمعة 
املاضي هجوما »ارهابيا« باألسلحة النارية استهدف مسجدي 
)النور( و)لينوود( ما اسفر عن قتل 50 شخصا وإصابة 48 

آخرين من بينهم مواطنون أتراك.

51 طالبًا كاد سائق حافلتهم يحرقهم أحياء في إيطاليا إنقاذ 
أن��ق��ذت الشرطة اإليطالية أكثر من 
50 طالبا من موت كاد يكون محققا بعد 
أن هّدد سائقهم بإحراقهم داخل احلافلة 
املدرسّية التي تقلّهم وصّب فيها البنزين 

مشعال النار، قرب ميالنو.
وقال فرانشيسكو غريكو ممّثل النيابة 
ف��ي ميالنو »إّن��ه��ا معجزة. كدنا نشهد 
مجزرة. تصّرفت الشرطة بشكل رائع. 
اع��ت��رض��ت احل��اف��ل��ة وأخ��رج��ت الطلبة 

منها«.
وأضاف غريكو أّنه ال ميكنه استبعاد 
وج���ود شبهة إره��اب��ّي��ة وراء الواقعة 
التي ارتكبها إيطالي من أصل سنغالي 
حتّدث عن موت املهاجرين األفارقة لدى 
عبورهم املتوّسط. وُوّجهت إلى الّسائق 
الذي أصيب بحروق في يديه وُنقل إلى 
املستشفى الُتهمة بشبهة »احتجاز رهائن، 
وارت��ك��اب م��ج��زرة وح��ري��ق« م��ع ظرف 
»اإلره���اب« املشدد. وكّلف رئيس خلية 

مكافحة اإلرهاب في ميالنو التحقيق.
وق��ال ألبيرتو نوبيلي، رئيس خلّية 
مكافحة اإلرهاب في ميالنو، خالل مؤمتر 
صحافي إّن السائق املدعو حسينو سي 
)47 عاما(، وهو إيطالي منذ العام 2004، 
»تصّرف كذئب منفرد« من دون أن تكون 
له روابط باإلسالم املتطّرف. وأضاف ان 
الّسائق »أراد أن يتحّدث العالم أجمع عن 

قّصته«.
وبحسب محاميه، فإّن الّسائق شرح 
خالل استجوابه أّنه »أراد القيام بشيء 
ُملفت، من أجل جذب االنتباه إلى عواقب 

سياسات الهجرة«.
وكان 51 طالبا في السنة الثانية من 
املرحلة الثانوّية مّتجهني للمشاركة في 
نشاط رياضي برفقة ثالثة بالغني عندما 
غّير السائق فجأة خ��ّط سيره في سان 
دوناتو ميالنيز في شمال إيطاليا، معلنا 
أنه سيأخذهم جميعا رهائن، في عملية 

استمرت نحو نصف ساعة.
وق��ال »ل��ن يخرج أح��د من هنا حّيا«، 

بحسب ما روى العديد من الطالب.
وكان السائق مزّودا بصفيحتي بنزين 
ووالع���ة سجائر، وه��دد ال��ط��الب وأخ��ذ 

هواتفهم وأوثقهم بأسالك كهربائية.
وق���ال ال��رج��ل »ف��ق��دت ث��الث��ة أط��ف��ال 
في البحر«، وف��ق ما روى أح��د الطلبة. 
وأض��اف »ه��ّددن��ا وق��ال إننا إذا حتركنا 

سيسكب البنزين ويشعل النار«.
وروت طالبة أّنه »لم يكّف عن القول إّن 
الكثير من األفارقة سيموتون وإّن )نائبي 
رئيس احلكومة( دي مايو وسالفيني هما 

السبب«.
وق��ال��ت الطالبة إّن ال��س��ائ��ق »ك��ان 
يستدير ويسكب البنزين على أرض 
احلافلة« وإّنه شهر مسّدسا وسّكينا ثّم 

»جاءت الشرطة وأنقذتنا«.
ونقلت وسائل إع��الم أّن الرجل كان 
يصرخ ويقول »أريد أن أنهي األمر، أريد 

أن أنهي املوت في البحر املتوسط«.

وق���ال وك��ي��ل ال��ن��ي��اب��ة فرانشيسكو 
غريغو إّن السائق احتفظ دائما بطالبني 
قريبا منه مهّددا بإشعال احلريق، وصدم 
سيارة متكن سائقها من االبتعاد قبل أن 

تشتعل بها النار.
وأظهرت صَور بعد احلادثة، السيارة 

واحلافلة محترقتني.
ويبدو أّن من أنقذ الطالب فتى متّكن من 
التقاط هاتف زميل له وقع على األرض 
واّتصل بالشرطة. وقال الفتى أمام كاميرا 
التلفزيون، »التقطُت الهاتف بصعوبة، 

لكّني اتصلت بالشرطة. كنا مرعوبني«.
متّكنت الشرطة من اعتراض احلافلة 
وك��س��رت نافذتها اخللفّية وأخ��رج��ت 
الطالب قبل أن ُيصابوا بأذى بعد اشتعال 
النار فيها. وخرجوا وهم يجرون باكني 

ومرعوبني. ونقل نحو 10 طالب واثنان 
م��ن مرافقيهم إل���ى املستشفى بسبب 

استنشاقهم الدخان.
وذك��رت تقارير أّن السائق من أصل 
سنغالي ويعمل سائق حافلة مدرسية 
منذ 2002 لكّنه حصل على اجلنسية 
اإليطالية في 2004. وكان متزوجا من 

إيطالية ولديه ولدان.
وذك��رت وزارة الداخلّية في بيان أّن 
السائق لديه سوابق مثل القيادة في حالة 

سكر واالعتداء على قاصر.
وقالت مصادر في الوزارة إّنه يجري 
درس سحب اجلنسية اإليطالية منه 
مبوجب مرسوم اشتراعي أصدره وزير 
الداخلية ماتيو سالفيني ح��ول األم��ن 

والهجرة في اخلريف املاضي.

رجال اإلطفاء بجانب احلافلة

نيكاراغوا تتعهد 
باإلفراج عن 

جميع السجناء 
السياسيني

   
أع��ل��ن��ت ن��ي��ك��ارواغ��وا أم��س 
التزامها ب��إط��الق س��راح جميع 
ال��س��ج��ن��اء ال��س��ي��اس��ي��ني ال��ذي��ن 
اعتقلوا في األشهر ال� 11 املاضية.
وق���ال املتحدث ب��اس��م األم��ني 
ال��ع��ام ملنظمة ال���دول األميركية 
ل��وي��س أنخيل روس���ادي���ال، في 
بيان إن »حكومة الرئيس دانييل 
أورت��ي��غ��ا ستفرج خ��الل م��دة ال 
ت��ت��ج��اوز 90 ي��وم��ا ع��ن جميع 
السجناء ال��ذي��ن ُق��ب��ض عليهم 
واعتقلوا في سياق األحداث التي 

وقعت منذ 18أبريل 2018«.
وح����دد روس���ادي���ال 6 نقاط 
اتفقت عليها احلكومة واملعارضة 
ستدرج في جدول أعمال محادثات 
ال����س����الم، وت��ت��ض��م��ن ت��ع��زي��ز 
ح��ق��وق امل��واط��ن، واإلص��الح��ات 

االنتخابية.
وج����اء ف��ي ال��ب��ي��ان أن���ه ف��ور 
االت���ف���اق ع��ل��ى ج��م��ي��ع ال��ن��ق��اط 
امل���ط���روح���ة ل��ل��ن��ق��اش«س��ت��ت��م 
مطالبة املجتمع الدولي بتعليق 
العقوبات لتسهيل حق نيكاراغوا 
في تنمية إنسانية، واقتصادية، 
واجتماعية«. وكان األمني العام 
ملنظمة الدول األميركية ، لويس 
أملاغرو، دعا في وقت سابق إلى 
إط���الق س���راح جميع السجناء 
السياسيني لدفع عملية السالم 
قدما. وقالت جماعة »التحالف 
املدني« التي تضم حتت مظلتها 
جماعات معارضة، إنها ستتصل 
مبنظمة الصليب األحمر، لوضع 
ج����دول زم��ن��ي إلط����الق س���راح 
ال��س��ج��ن��اء، وف���ق صحيفة »ال 

برينسا«


