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إطالق سراح أحد الموقوفين األربعة في الهجوم اإلرهابي

نيوزيلندا :منفذ مذبحة المسجدين يمثل أمام المحكمة

• الإرهابي مرتكب جمزرة امل�سجدين ميثل �أمام الق�ضاء

مثل منفذ الهجوم الإرهابي اال�سرتايل
برينتون تارنت الذي ا�ستهدف ام�س
االول م�سجدين يف نيوزيلندا ما
�أ�سفر عن ا�ست�شهاد � 49شخ�صا� ،أمام
املحكمة �أم�س حيث وجهت �إليه
تهمة القتل.
وظهر الإرهابي تارنت 28
عاما،
ً
وهو ينظر لكامريات امل�صورين،
موجها لهم �إ���ش��اره م�ستفزة بيده
ً
وا�ستمع م��درب اللياقة البدنية
ال�سابق والنا�شط اليميني وهو مكبل
اليدين ويرتدي قمي�صا �أبي�ض يلب�سه
املعتقلون� ،إلى التهمة املوجهة
�إليه.

ومل يتقدم بطلب للإفراج عنه بكفالة
و�سيظل يف ال�سجن حتى مثوله
جمددا �أمام املحكمة يف � 5أبريل.
وقالت ال�رشطة �إنها اعتقلت �أربعة
متهمني بينهم امر�أة ومنفذ الهجوم،
تبي
و�أطلقت �رساح �أحدهم بعد �أن نّ
�أنه ال عالقة له بالهجوم بل و�صل
�إلى املكان مل�ساعدة ال�رشطة.
يف �سياق مت�صل� ،أعلنت ال�رشطة
�أم�س �إن م�ست�شفى يف هوكيز باي
و�ضع يف حالة �إغالق ب�سبب تهديد
�أمني.
وقالت متحدثة با�سم ال�رشطة �إنهم
يعملون للت�أكد من الظروف ك�إجراء

رئيسة الوزراء :الشرطة ستشدد األمن على المساجد

 ...والقوانين المتعلقة بالسالح ستتغير
وقائي ،لذلك مت تطويق امل�ست�شفى،
دون تقدمي تفا�صيل �إ�ضافية.
ومل تعلق ال�رشطة ب�ش�أن ما �إذا
ك���ان الإغ��ل��اق يت�صل بالهجوم
ب�أ�سلحة نارية على م�سجدين يف
كراي�ست�شري�ش �أم�س الأول.
من جانبها ،قالت رئي�سة وزراء
نيوزيلندا ،جا�سيندا �أردرن� ،أم�س،
�إن هناك �أطفاال بني القتلى واجلرحى

جراء الهجوم الإرهابي الذي نفذه
�شخ�ص ي�ؤمن بتفوق العرق الأبي�ض
يف م�سجدين مبدينة كراي�ست�شري�ش.
وقالت �أردرن« :من الوا�ضح �أنه كان
هناك �أطفال تعر�ضوا لهذا الهجوم
املروع» ،م�ضيفة �أن الهجوم �أ�سفر
عن �إ�صابة � 39شخ�صا وهم يتلقون
العالج حاليا يف امل�ست�شفى ،من
بينهم  11يف الرعاية املركزة.

أستراليا :توجيه اللوم لسيناتور
بسبب تصريحاته المعادية لإلسالم
�أع��ل��ن رئ��ي�����س وزراء �أ���س�ترال��ي��ا� ،سكوت
موري�سون ،عن �أن احلكومة �ستوجه اللوم �إلى
�سيناتور ب�سبب ت�رصيحاته املعادية للإ�سالم
ب�ش�أن �إط�لاق ن��ار على م�سجدين يف مدينة
كراي�ست�شري�ش النيوزيلندية.
وك��ان ال�سيناتور ع��ن والي��ة «كوينزالند»
اال�سرتالية فرازر �أنينج وهو �سيا�سي م�ستقل

ينتمي �إل��ى اليمني املتطرف ،قد ق��ال يف
تغريدة له على موقع التوا�صل االجتماعي
«تويرت» �أم�س الأول« :هل مازال �أحد يجادل
ب�ش�أن ال�صلة بني هجرة امل�سلمني والعنف؟».
و�أ�ضاف« :ات�ساءل عما �سيكون هناك املزيد
من الغ�ضب من جانب جناح الي�سار ،عندما
يحدث الهجوم الإرهابي الإ�سالمي التايل؟ من

قال املبعوث الأمريكي اخلا�ص
ب ��إي��ران براين ه��وك �إن النظام
الإيراين يرى العراق كـ «خملب يف
لعبة �سيا�سية كبرية» وكـ «ممر»
للهيمنة على ال�رشق الأو�سط،
معتربا �أن �إي���ران مل تنجح يف
حماولة االلتفاف على العقوبات
الأمريكية من بوابة العراق.
وحذر هوك� ،أم�س ،العراقيني من
التفا�ؤل بنتائج زي��ارة الرئي�س
الإي�����راين ح�سن روح����اين �إل��ى
العراق ،وقال �إن «النظام الإيراين
ال ي�ستثمر يف �شعبه ذات��ه ،وال
نتوقع �أن يدعم العراقيني ب�أي
�شكل».
وقال هوك �إن «ال�سيا�سة اخلارجية
الإي��ران��ي��ة ال حت�ترم �سيادة �أو
ا�ستقاللية ال����دول الأخ����رى،
وحتاول منذ  1979تقوي�ض الدول
و�إحالل الهويات الوطنية بهوية
دينية ،وهذا زرع عدم اال�ستقرار
يف ال����شرق الأو���س��ط و�أدى �إلى

�أين تذهب الأموال ،لأنها تنفق يف
كل �أنحاء ال�رشق الأو�سط لتحقيق
طموحات �إيران يف ال�سيطرة على
ال�رشق الأو�سط».
وا���س��ت��ط��رد�« :أو���ض��ح��ن��ا بجالء
ل��ل��م�����ص��ارف ع�بر ال��ع��امل �أننا
�سنعاقب �أي �أن�شطة ..والبنوك
العراقية تعرف ذل��ك ..وهناك
م�صارف ت�ستخدم نظام «�سويفت»
�أخرجت من ال�شبكات العاملية
لأن���ه���ا خ���رق���ت ق���واع���د نظام
�سويفت».
وق���ال �إن ال��ع��ق��وب��ات املالية
والنفطية تفقد النظام الإيراين
مليارات الدوالرات ،م�ضيفا« :ما
نتوقع ر�ؤيته نتيجة للعقوبات
هو املزيد من حرمان �إي��ران من
ال��دخ��ل ،والدليل ه��و �أن �أكرب
عميل لإيران ،حزب الله ،ينا�شد
الآن جلمع التربعات ،والنظام
الإيراين و�ضع ميزانية �أقل للحر�س
الثوري».

ألمانيا :نحو  2000جريمة ارتكبت
ضد الالجئين في 2018
�سجلت �سلطات الأمن الأملانية نحو  2000جرمية
ارتُ كبت بحق الجئني ونزل �إي��واء يف البالد العام
املا�ضي .وجاء يف رد وزارة الداخلية الأملانية على
طلب �إحاطة من الكتلة الربملانية حلزب «الي�سار» �أن
هذه اجلرائم ترتاوح بني الإهانة والأ�رضار املادية
وت�صل �إلى حد الت�سبب يف �إ�صابات ج�سدية خطرية
والقتل .وبح�سب الرد ،ف�إن معظم االعتداءات «1775
جرمية» كانت ت�ستهدف الجئني خارج نزل اللجوء،
بينما ا�ستهدفت  173جرمية نزل الجئني ،و�أ�سفرت
هذه اجلرائم عن �إ�صابة � 315شخ�صا.
وتراجع بذلك عدد اجلرائم التي ا�ستهدفت الجئني
مقارنة بعامي  2016و ،2017وبح�سب �إح�صائية
ال�رشطة للجرائم ذات الدوافع ال�سيا�سية ،بلغ عدد
اجلرائم التي ا�ستهدفت الجئني عام  2016نحو 2560
اعتداء على الجئني و 995هجوما على نزل لهم،
بينما بلغ العدد يف عام  2017نحو  1900اعتداء
و 312هجوما.
وقالت خبرية ال�ش�ؤون الداخلية يف حزب «الي�سار»،
�أوال يلبكه« :جرائم العنف والتهديد بال�سالح �أو
باملواد املتفجرة حتدث يوميا وفقا للإح�صائيات
وال يتحمل م�س�ؤولية هذا العنف حزب البديل من

�أج��ل �أملانيا وح��ده ،بل �أي�ضا جمموعات ميينية
�أخ��رى تن�رش التحري�ض العن�رصي يف كل مكان.
الذنب يتحمله �أي�ضا التحالف امل�سيحي ،الذي ال
يدع فر�صة �إال وي�صف طالبي اللجوء باملجرمني
وي�شيطن الهجرة .يجب و�ضع حد لذلك».
�إل��ى ذل��ك� ،أطلق �رشطي �أمل��اين النار على �أحد
القاطنني مبقر لالجئني يف منطقة باد هونيف،
القريبة من بون يف والية �شمال الراين وي�ستفاليا
�شمال غربى �أملانيا و�أ�صابه بجرح يف ذراعه.
وقالت ال�رشطة يف مدينة بون �أم�س الأول� ،إن الرجل
ال�سنغايل « 30عاما» نقل �إلى امل�ست�شفى ولكنه لي�س
يف حالة حرجة.
و�أ�ضافت ال�رشطة �أن ال�رشطي ب�صحبة زميل له كانا
يرافقان �صباح �أم�س الأول ،عددا من العاملني يف
مكتب الأجانب متهيدا لرتحيل ال�سنغايل.
وذكرت ال�رشطة �أنه خالل تواجدهم يف مقر الالجئني
تطور الأمر �إلى تهديد حني �أخرج الرجل ال�سنغايل
�سكينا كانت معه ،ما �أدى �إلى قيام �رشطي من االثنني
كالهما يبلغ  60عاما ب�إطالق النار على الرجل.
وتولى االدعاء العام يف بون وال�رشطة يف كولونيا
التحقيق يف احلادث.

و�أ�ضافت �أن قائمة ال�ضحايا ترتاوح
بني «الأطفال ال�صغار �إلى امل�سنني،
ومن بينهم رجال ون�ساء و�أطفال».
و�أ�شادت �أردرن ب�شجاعة اثنني من
عنا�رص ال�رشطة اعتقال امل�شتبه
ب��ه ،بينما ك��ان بحوزته �أ�سلحة
يف �سيارته ،م�شرية �إلى �أنه «كان
م��ن امل ��ؤك��د يعتزم اال�ستمرار يف
هجومه».

ويف وقت �سابق ،قالت ال�رشطة �إن
الهجوم على امل�سجدين نفذه �شخ�ص
واحد ،م�ضيفة �أن الأمر ا�ستغرق 36
دقيقة بني �أول ات�صال لال�ستغاثة
واعتقال منفذ الهجوم.
وو���ص��ل��ت رئي�سة ال�����وزراء �إل��ى
كري�ست�شري�ش والتقت مع الناجني
وع���ائ�ل�ات ال�����ض��ح��اي��ا ،وق��ال��ت
للحا�رضين �إنها تنقل �إليهم ر�سالة
ح��ب ودع��م بالنيابة ع��ن ال�شعب
النيوزيلندي.
ونقلت عنها �إذاعة نيوزيلندا قولها
«نيوزيلندا متحدة يف احل��زن»،
م�ضيفة �أن ال�رشطة �ست�شدد الأمن على

امل�ساجد يف كل �أنحاء نيوزيلندا
حتى الت�أكد من انتهاء اخلطر.
و�أ�ضافت �أردرن« :قوانيننا املتعلقة
بال�سالح �ستتغري» ،متعهدة ب�أنه
�سيتم بذل املزيد من العمل لتتبع
�أ�سلحة امل�شتبه بهم ،وبد�أ الرجل
امل��ول��ود يف �أ���س�ترال��ي��ا يف ��شراء
الأ�سلحة يف دي�سمرب .2017
و�أو�ضحت رئي�سة ال��وزراء �أن��ه مت
اعتقال ثالثة �أ�شخا�ص على �صلة
ب��ال��ه��ج��وم وق��ال��ت ع��ن املهاجم
الأ�سرتايل «هذا ال�شخ�ص �سافر حول
ال��ع��امل وق�ضى ف�ترات متفرقة يف
نيوزيلندا».

ارتفاع عدد الضحايا األردنيين
في الهجوم اإلرهابي إلى  4أشخاص

املرجح �أن يكون هناك �صمت وحديث ب�ش�أن
هجمات «من جانب �أ�شخا�ص يعملون مبفردهم
�أو يعانون من مر�ض عقلي وال �صلة لها
بالإ�سالم» .و�أ�صدر موري�سون الحقا ت�رصيحا
ندد فيه بالهجوم الإرهابي يف نيوزيلندا،
لكنه �أ�رص على �أنه ميثل «اخلوف املتزايد من
الوجود الإ�سالمي املت�صاعد».

المبعوث األميركي إليران :طهران
لم تنجح في االلتفاف على العقوبات
العنف و�سفك الدماء».
وقال �إن وا�شنطن تتوقع من بغداد
االمتثال للعقوبات الأمريكية �ضد
�إي��ران ،معتربا ذلك من م�صلحة
ال��ع��راق ،لأن العقوبات حترم
النظام الإي��راين من الدخل الذي
ي�ستخدمه يف زع��زع��ة ا�ستقرار
املنطقة.
وذكر ب�أن الواليات املتحدة منحت
العراق ا�ستثناء من العقوبات
ال�سترياد الكهرباء �إل��ى جنوب
العراق وذلك «مل�صلحة ال�شعب
ال��ع��راق��ي» ،لكن العوائد يجب
�أن تذهب �إل��ى �صندوق خا�ص،
وال توفر موردا للعملة ال�صعبة
للنظام الإيراين.
وقال هوك �إن الع�رشات من البنوك
الإيرانية «بنوك ق��ذرة وفا�سدة
تخدم النظام ف��ق��ط» ،م�ضيفا:
«النظام امل�رصيف الإيراين �أ�سود
ب�شكل متعمد وغري �شفاف ،لأن
النظام ال يريد لل�شعب �أن يعرف

• �أردرن التقت عائالت ال�ضحايا

�أف��ادت وزارة اخلارجية و���ش��ؤون املغرتبني
الأردنية بارتفاع عدد القتلى من رعاياها يف
حادث نيوزيلندا �إلى � 4أ�شخا�ص.
وقال مدير مركز العمليات يف وزارة اخلارجية
الأردنية� ،سفيان الق�ضاة� ،إن �أحد امل�صابني يف
احلادث تويف مت�أثرا بجراحه �أم�س.

وكانت اخلارجية الأردنية قد �أعلنت ،يف وقت
�سابق �أم�س ،مقتل �أردنيني اثنني و�إ�صابة 8
�آخرين يف االع��ت��داء الإره��اب��ي ال��ذي ا�ستهدف
امل�صلني داخ��ل م�سجدين يف مدينة كراي�ست
ت�شري�ش ،بنيوزيلندا ،و�أ�سفر عن مقتل ما يزيد
على � 50شخ�ص ًا ،ومثلهم م�صابني.

أعلن تشكيل هيئة لمراقبة البنية التحتية في فنزويال

مادورو :الهجوم األميركي على التيار الكهربائي ...عمل إرهابي

• نيكوال�س مادورو

اتهم رئي�س فنزويال ،نيكوال�س م���ادورو،
�أم�س ،الواليات املتحدة بالهجوم على التيار
الكهربائي يف ب�لاده ،وا�صفا ذلك بـ «العمل
الإرهابي».
وقال مادورو« :الهجوم ال�سيرباين على النظام
الكهربائي الفنزويلي مبثابة عمل �إرهابي قامت
به احلكومة الأمريكية �ضد �شعب فنزويال ،وقد
هزم �شعب فنزويال هجوم حكومة دونالد ترامب
الإرهابي ،والآن نحن ن�ستعد للم�ضي قدما».
وتعر�ض � 23إقليما من �أقاليم فنزويال النقطاع
�إمدادات الطاقة يف  7من ال�شهر احلايل ،و�أعلنت
�رشكة الكهرباء الوطنية �أن حالة الإظالم جنمت
عن حادث يف حمطة «�سيمون بوليفار» للطاقة
الكهرومائية .وحمل رئي�س فنزويال ،نيكوال�س
مادورو ،ما و�صفها بـ «الإمربيالية الأمريكية»
امل�س�ؤولية عن احل��ادث ،بينما نفت وزارة
اخلارجية الأمريكية �ضلوعها فيه.
و�أعلن وزير االت�صاالت واملعلومات يف فنزويال،
خورخي رودريغيز ،اخلمي�س املا�ضي� ،أنه
مت ا�ستعادة التيار الكهرباء يف جميع �أنحاء

فنزويال ب�شكل كامل.
و�أعلن م��ادورو ت�شكيل لواء ع�سكري ملراقبة
البنية التحتية العامة للمياه والكهرباء،
وذلك بعد انقطاع التيار الكهربائي ال�شامل
الذي �شهدته البالد �أياما عدة.
وقال �إن الفريق املكلف �ستكون مهمته �ضمان
�أمن البنية التحتية ومراقبة �صيانة املعدات.
من جانبه� ،أعلن زعيم املعار�ضة الفنزويلية
خوان غوايدو ا�ستحواذه على �رشكة «»Citgo
وهي فرع �رشكة النفط الوطنية الفنزويلية
« »PDVSAيف الواليات املتحدة.
و�أ�ضاف غوايدو يف تغريدة عرب موقع «تويرت»،
�أم�س� ،أن��ه �أ�صبح لديه الرتخي�ص ملوا�صلة
ن�شاط ال�رشكة وهو ما �سينقذ �أح��د الأ�صول
الهامة التابعة للدولة.
وكانت الواليات املتحدة قد م��ددت يف وقت
�سابق الرتخي�ص ل�رشكتي « ،CitgoوPDV
 »Holdingالفنزويليتني حتى نهاية �شهر
�أبريل املقبل ،ما �سي�سمح لهما بتنفيذ و�إجناز
بع�ض ال�صفقات.

«األوروبي» يجدد تمسكه بـ«بريكست» الحالي

ج��دد االحت���اد الأوروب����ي مت�سكه
ب��االت��ف��اق احل���ايل ال���ذى �أبرمته
ب��روك�����س��ل م��ع رئي�سة ال����وزراء
الربيطانية ت�يري��زا م��اي ب�ش�أن
«بريك�ست» ،م�شددا على �أنه االتفاق
الوحيد املتاح واملمكن ،وذلك بعد
من ت�صويت الربملان الربيطاين
ل�صالح ت�أجيل خ��روج لندن من
االحتاد الأوروبي «بريك�ست».
وق���ال ك��ب�ير م��ف��او���ض��ي االحت���اد
الأوروبى فى حمادثات «بريك�ست»
مي�شال بارنييه� ،إن االتفاق احلالى
ال��ذى �أبرمته بروك�سل مع لندن
ب�ش�أن خروج بريطانيا من االحتاد
هو الوحيد املتاح.
وتابع بارنيه ،مم�سكا بن�سخة من
معاهدة االن�سحاب التى رف�ضها
الربملان الربيطانى مرتني الأولى
يف يناير ،والثانية بعد تعديلها،
الثالثاء املا�ضي�« :إذا كانت اململكة
املتحدة ما زال��ت تريد مغادرة
االحت���اد الأوروب������ي ...بطريقة
منظمة ،وه��و م��ا تقوله رئي�سة
ال��وزراء الربيطانية ،عندئذ ف�إن

هذه املعاهدة ،يف �شكلها احلايل،
التي تنظم االنف�صال املنظم...
هذه املعاهدة هي الوحيدة املمكنة
واملتاحة» .و�أ�ضاف بارنييه« :حتى
نوا�صل امل�سري ،ف�إننا نحتاج لي�س
�إلى �أن يكون لدينا ت�صويت �سلبى
�ضد امل��ع��اه��دة �أو �ضد اخل��روج
بدون اتفاق ،بل �إلى ت�صويت بناء
و�إيجابي».
كما �رصح متحدث با�سم املفو�ضية
الأوروبية ماغاريت�س �شينا�س �أن
بريطانيا �سيتعني عليها �أن تربر
�أى طلب لت�أجيل بريك�ست قبل
نهاية ال�شهر احل��ايل و�أن زعماء
االحتاد �سيعطون �أولوية لتفادي
تعطيل م�ؤ�س�سات االحتاد الأوروبي
�أثناء درا�سته.
و�أو�ضح املتحدث �أن «طلبا لتمديد
امل��ادة  50من معاهدة ل�شبونة
يحتاج �إل��ى موافقة جميع الدول
الأع�ضاء ال�سبعة والع�رشين».
و�أ�ضاف املتحدث �أن جمل�س زعماء
دول االحت��اد «�سيدر�س مثل هذا
الطلب مع �إعطاء �أولوية للحاجة

• ترييزا ماي

�إلى �ضمان �أداء م�ؤ�س�سات االحتاد
الأوروب��ي لوظائفها مع الأخ��ذ يف
االع��ت��ب��ار الأ���س��ب��اب وم���دة متديد
حمتمل» .ومن املنتظر �أن يجتمع
املجل�س يومي اخلمي�س واجلمعة
املقبلني.
ووافق جمل�س العموم الربيطاين،
على مطالبة االحت���اد الأوروب���ي
بت�أخري بريك�ست� ،إال �أن��ه رف�ض

خطة �إج���راء ا�ستفتاء ث��ان على
خروج بريطانيا من التكتل.
و�صوت جمل�س العموم ب�أغلبية
� 412صوتا مقابل  202ل�صالح
اق�تراح ماي اخلا�ص بطلب متديد
م��ف��او���ض��ات «ب��ري��ك�����س��ت» ،ملرة
واحدة مدتها ثالثة �أ�شهر ،حتى 30
يونيو املقبل ،وفقا لوكالة الأنباء
الأملانية.
وجنت ماي بفارق �ضئيل من الهزمية
يف تعديلني على اقرتاحها ،حيث
رف�ض املجل�س ب�أغلبية � 314صوتا
مقابل  312تعديال ملنح الربملان
ال�سلطة على امل�ضي قدما يف هذه
العملية ،و�صوت ب�أغلبية 318
�صوتا مقابل � 302ضد تعديل تقدم
به حزب العمال املعار�ض يطلب
ال�سعي �إلى توافق يف الآراء ب�ش�أن
اتفاق خروج بريطانيا ،املقرر يف
 29مار�س احلايل .ورف�ض املجل�س
كذلك تعديال يدعو �إل��ى �إج��راء
ا�ستفتاء ثان على خروج بريطانيا
من االحتاد الأوروبي ب�أغلبية 334
�صوتا مقابل � 85صوتا.

