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رئيسة الوزراء تبحث مع «فيسبوك» منع البث المباشر

ال إعدام لمرتكب مذبحة المسجدين
في نيوزيلندا
مثل ال�سفاح برينتون تارنت �أم�س
�أمام املحكمة ،و�سط ت�سا�ؤالت حول
العقوبة التي �ستنزل به بعد �إزهاقه
�أرواح � 50شخ�صا بدم بارد يف مذبحة
نيوزيلندا.
ويرجح اخلرباء �أن يحكم عليه ب�أ�شد
عقوبة يف نيوزيلندا ،وهي ال�سجن
امل�ؤبد دون �إمكانية الإفراج عنه حتت
�أي ظروف.
وكتبت �صحيفة «�صن» الربيطانية� ،أن
هذا املجرم البالغ  28عاما لن يواجه
الإع��دام ،لأن هذه العقوبة ملغاة من
القانون اجلنائي يف نيوزيلندا منذ
 1961مبوجب ا�ستفتاء �شعبي.
وبعد جمزرة اجلمعة� ،أعلنت رئي�سة
وزراء نيوزيلندا جا�سيندا �أرديرن� ،أنه
�سيتم �إدخال تعديالت على ت�رشيعات
حيازة ال�سالح يف ب�لاده��ا ،تفاديا
لوقوع الأ�سلحة يف �أي��دي جمرمني
على �شاكلة تارنت وت��ك��رار م�أ�ساة
امل�سجدين.
وقالت �أرديرن �أنها �ستبحث مع كبرية
م�س�ؤويل الت�شغيل يف الفي�سبوك ،وقف
ال�رشكة خلا�صية «البث املبا�رش»
عقب الهجوم الإرهابي على م�سجدي
نيوزيلندا.
و�أ�ضافت �أردي��رن يف م�ؤمتر �صحايف

ام�س الأحد« :قدمت �شرييل �ساندبرج
كبرية م�س�ؤويل الت�شغيل يف الفي�سبوك
تعازيها العميقة ب�ضحايا الهجوم
الإرهابي يف نيوزيلندا ...و�س�أبحث
معها خا�صية البث املبا�رش».
وك���ان منفذ ه��ج��وم امل�سجدين يف
مدينة كراي�ست ت�شريي�ش قد بث مقطع
فيديو مبا�رشا عرب الفي�سبوك خالل
هجومه الإره��اب��ي على امل�صلني يف
�أح��د امل�ساجد وامل���ارة يف ال�شارع
املحاذي ،ما �أ�سفر عن مقتل وجرح
الع�رشات.
و�أكدت �رشكة في�سبوك �أنها حجبت 1.5
مليون فيديو يف �أنحاء العامل للهجوم
على م�سجدي نيوزيلندا خالل ال�ساعات
الـ 24الأولى بعد الهجوم.
وكتبت يف �ساعة مت�أخرة من الليلة
املا�ضية« :حذفنا خ�لال ال�ساعات
الأربع والع�رشين الأولى  1.5مليون
فيديو للهجوم يف �أنحاء العامل ،منها
�أك�ثر من  1.2مليون مت حجبها عند
التحميل».
وذكرت ال�رشكة �أنها تزيل �أي�ضا كل
الن�سخ املحررة من الفيديو والتي ال
تت�ضمن حمتوى م�صورا وذلك احرتاما
للذين ت�أثروا بالهجوم ولبواعث قلق
ال�سلطات املحلية.

• رئيسة وزراء نيوزيلندا

قائدة شرطة نيوزيلندا :أنا مسلمة
وفخورة بإسالمي
وا�ست نائلة ح�سن ذوي �ضحايا مذبحة امل�سجدين بكلمة م�ؤثرة،
�أعربت فيها عن عميق حزنها لهذا امل�صاب وما خلفه من م�صابني
وقتلى.
وا�ستهلت ح�سن كلمتها �أمام ح�شد من امل�سلمني يف �أوكالند ،بتحية
الإ�سالم وقالت« :احلمد لله رب العاملني وال�صالة وال�سالم على �أ�رشف
الأنبياء واملر�سلني �سيدنا حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني».
و�أكدت ح�سن ،وهي �صاحبة الرتبة الأعلى يف �رشطة بالدها �أنها م�سلمة

وفخورة ب�إ�سالمها ،الفتة �إلى �أنها ك�رشطية �صدمت بهذا االعتداء الذي
راح �ضحيته  50قتيال ،و�سقط فيه ع�رشات امل�صابني.
و�أ�ضافت �أن ال�رشطة «ال تدخر �سعيا ،و�ستقوم بكل ما يف و�سعها».
و�أعلن مفو�ض �رشطة نيوزيلندا مايك بو�ش عن ارتفاع ح�صيلة �ضحايا
الهجوم �إلى � 50شخ�صا ،م�ؤكدا اعتقال �شخ�ص واحد فقط على ذمة
التحقيق ،ومت توجيه تهمة القتل للمواطن الأ�سرتايل برينتون تارانت
املوقوف حتى الـ 5من �أبريل ،املتهم الرئي�سي يف الق�ضية.

كتبت و�سائل الإعالم عن حنكة رجل
�أفغاين متكن من �إنقاذ زهاء 100
م�صل يف الهجوم الإره��اب��ي على
م�سجد لينوود يف نيوزيلندا.
وذكرت «رويرتز» �أن الأفغاين عبد
العزيز ذا الـ 48عاما ،قد رحل عن
بالده منذ �سنوات �إلى نيوزيلندا،
وا�ستقر يف كراي�ست ت�شري�ش قبل
عامني ون�صف العام حيث فتح
متجرا للأثاث يعي�ش على �إيراده.
و�أ�ضافت �أنه ،كان داخل امل�سجد

م��ع �أطفاله الأرب��ع��ة وه��رع �إلى
اخل��ارج تاركا �إياهم يف امل�سجد
عندما �سمع �أحدهم ي�رصخ ويحذر
من �إطالق نار يف اخلارج.
ونقلت ع��ن عبد العزيز قوله:
«ع��ن��دم��ا ر�أي����ت امل��ه��اج��م بزي
ع�سكري ،مل �أك��ن �أع��ل��م �إن كان
جمرما� ،أم ع�سكريا .وبعد �أن
تداركت ما يحدث ،وقعت يدي على
�آل��ة مل�سح البطاقات االئتمانية
كانت قريبة مني ،فعاجلته بها

نيكاراغوا :تجدد االحتجاجات
المناهضة للحكومة

• الشرطة تطارد إحدى املتظاهرات

احت�شد حمتجون مناه�ضون لرئي�س
نيكاراغوا دانييل �أورت��ي��غ��ا يف
ال�شوارع ،مطالبني ب�إطالق �رساح
كافة ال�سجناء ال�سيا�سيني يف
ت�صعيد جديد للأزمة ال�سيا�سية
التي تع�صف بالبالد منذ العام
املا�ضي.
ونقلت وكالة روي�ترز عن �شهود
عيان �أن بع�ض املحتجني الذين
جتمعوا يف مناطق خمتلفة من
العا�صمة م��ان��اغ��وا ،تعر�ضوا
لل�رضب على �أيدي ال�رشطة ،التي
تفر�ض ح��ظ��را على احتجاجات
ال�شوارع منذ نوفمرب املا�ضي.
و�أظ�����ه�����رت م���ق���اط���ع م�����ص��ورة
لالحتجاجات جرى تداولها على

مواقع التوا�صل االجتماعي ،قيام
ال�رشطة ب�رضب مدنيني.
وبرر بيان �صدر عن ال�رشطة اعتقال
 107حمتجني ب�أنهم �شاركوا يف
احتجاجات «غ�ير م�رصح بها»،
و�أن��ه يجري �إط�لاق ��سراح كل من
اعتقلوا ال�سبت بعد و�ساطة ممثل
الفاتيكان يف البالد.
و�أطلق �رساح � 50سجينا اجلمعة يف
�أعقاب مطالب للمعار�ضة بالإفراج
ع��ن امل��زي��د م��ن املعتقلني قبل
موا�صلة املحادثات ال�سيا�سية،
وذلك بعد �أن �أخلت وزارة الداخلية
�سبيل م��ئ��ة �آخ��ري��ن يف فرباير
املا�ضي.
واندلعت االحتجاجات يف نيكاراغوا

يف �أب��ري��ل عندما حتركت حكومة
�أورتيغا الي�سارية للحد من الدعم
احلكومي ،لكن االحتجاجات حتولت
منذ ذلك احلني �إلى معار�ضة �أو�سع
�ضد �أورتيغا الذي يرت�أ�س البالد منذ
عام .2007
وح�سب جماعات حقوق الإن�سان،
فمنذ �أب��ري��ل قتل يف االحتجاجات
�أكرث من � 320شخ�صا وال يزال �أكرث
من  600معتقل ،فيما ت�ؤكد احلكومة
�أنها �ضحية حماولة انقالبية مولتها
الواليات املتحدة و�أوروبا.
وك��ان��ت احلكومة واملعار�ضة قد
تو�صلتا مطلع ال�شهر احلايل بو�ساطة
من الفاتيكان �إلى «خريطة طريق»
لت�سوية الأزمة ال�سيا�سية يف البالد.

اعترب نائب الرئي�س الأمريكي ال�سابق جو بايدن،
�أن االنتخابات الرئا�سية املقبلة يف نوفمرب ،2020
�ستكون الأكرث �أهمية خالل املئة عام الأخرية.
و�أ���ض��اف ب��اي��دن يف ح��دي��ث �أم���ام �أن�����ص��ار احل��زب
الدميقراطي« :انتخابات � 2020ستكون الأكرث �أهمية
بني تلك التي جرت يف بالدنا منذ �أكرث من  100عام
وهذه لي�ست مزحة».
ويعترب بايدن �أح��د �أك�ثر املر�شحني الدميقراطيني
�شعبية بني الذين قد ي�شاركون يف انتخابات 2020
ومع ذلك ،مل يعلن عن رغبته يف االن�ضمام �إلى احلملة
االنتخابية لكنه مل ي�ستبعد هذا االحتمال.
وق����ال« :ك��ث�يرا م��ا ينتقدين ال��ي�����س��اري��ون اجل��دد
لدي �أف�ضل �سجل
«الدميوقراطيون التقدميون» لكن
ّ
�إجنازات بني كل من قد يرت�شح».
ويعترب بايدن الذي بلغ  76عام ًا يف نوفمرب� ،أحد
�أكرث ال�سيا�سيني الدميقراطيني احرتاما يف الواليات
املتحدة.
وعمل يف جمل�س ال�شيوخ الأمريكي بني عامي 1973
و 2009ويف عامي  1988و ،2008ح��اول الرت�شح
للرئا�سة عن احلزب الدميقراطي ،لكنه يف كل مرة �سحب
تر�شحه يف املراحل الأولى من احلملة االنتخابية.
ويف الفرتة من � 2009إلى � 2017شغل من�صب نائب
الرئي�س الأمريكي باراك �أوباما.

• جو بايدن

روسيا تطور قطع ًا بحرية
تحمل  48صاروخ ًا مجنح ًا
تقوم رو�سيا بتحديث فرقاطات من
امل�رشوع � 22350إم ،التي �ستكون
ق���ادرة على حمل � 48صاروخا
جمنحا «كاليرب»
وب��ح�����س��ب م�����ص��در يف امل��ج��ال
ال�صناعي الع�سكري ،يقوم مكتب
الت�صميم ال�شمايل بتح�ضري وثائق
الت�صميم الالزمة.
واكتمل الت�صميم التف�صيلي لهذه
الفرقاطات ،وتفيد التقارير ب�أنه
�سيتم زيادة �سعة الفرقاطات �إلى
� 7آالف طن .وبالإ�ضافة �إلى ذلك
�سيتم ت�سليح هذه ال�سفن لي�س فقط

ب�صواريخ «كاليرب» ،ولكن �أي�ضا
بال�صواريخ الأ��سرع من ال�صوت
«ت�سريكون».
وكذلك نظام �إط�لاق النار الآيل
�سيح�سن ال���ق���درات القتالية
للفرقاطات ،والذي ميكن ا�ستخدامه
يف املدفعيات والو�سائل امل�ضادة
للطائرات والغوا�صات وال�ساحلية
والراديو �إلكرتونية.
و�ستكون ال��ف��رق��اط��ات املحدثة
�أف�ضل للقتال من فرقاطات م�رشوع
« 22350الأدم�ي�رال غور�شكوف»
و«الأدمريال كا�ساتونوف»  ،الذي

تبلغ �سعته � 4.5آالف طن ،وميكن
لهذه ال�سفن حمل � 16صاروخ
«كاليرب» فقط� ،أي �أن الفرقاطة
املحدثة �ستكون قادرة على �إطالق
�صواريخ «كاليرب» �أك�ثر بثالث
مرات.
الفرقاطات من م�رشوع 22350
متعددة الأغرا�ض يف منطقة البحر
البعيد .وتبلغ �رسعتها  29عقدة
ومدى �إبحارها  4500ميل .وميكن
لهذه ال�سفن �أن تبحر بذاتها ملدة
 30يوما ،كما �أن طاقمها مكون من
� 210أ�شخا�ص.

إيران :الصواريخ تحيط بدولة االحتالل
اإلسرائيلي

شجاعة أفغاني تنقذ  100بريء
ليلقي �سالحه ويعود على �أدراجه
�إلى �سيارته».
وتابع عبدالعزيز« :عندما ابتعد،
حملت البندقية ال��ت��ي �ألقاها
و�صوبتها عليه فيما كان عائدا
نحو امل�سجد ثانية وبيده بندقية
ثانية ،ثم خ�شي مني ظنا ب�أنني
�س�أقتله بالبندقية التي تبينّ يل
�أنها فارغة من الطلقات .وبعد
�أن ا�ستدار ليغادر بال�سيارة،
رميت البندقية باجتاهه ف�أ�صابت

مرشح رئاسي أميركي محتمل:
االنتخابات المقبلة هي األهم منذ  100عام

زج��اج ال�سيارة ال��ذي حتطم يف
وجهه ،وهو يغادر املكان ب�رسعة
جنونية».
و�أ���ض��اف« :عندما ر�آين املهاجم
حامال ال�سالح ،عاد �إلى �سيارته،
ورميت ال�سالح على زجاج �سيارته
وحطمته ،ورمب���ا اعتقد �أنني
�أ�صبته بر�صا�صة ،الأمر الذي دفعه
للفرار بال�سيارة م�رسعا» ،مما
�ساعد زهاء  100من امل�صلني على
االختباء يف امل�سجد والنجاة.

�أكد القائد العام لقوات احلر�س الثوري الإيراين
ال��ل��واء حممد جعفري� ،أن �صواريخ ح��زب الله
اللبناين �صارت تغطي جميع الأرا�ضي الفل�سطينية
املحتلة.
وقال جعفري« :لدى ال�صهاينة حلم باحتالل املنطقة
من الفرات �إلى النيل ،و�أرادوا تنفيذ هذا املخطط يف
اخلم�سني �سنة املا�ضية ،ولكن مل ي�ستطع هذا الكيان
املزيف التو�سع �أكرث ،بل هو حما�رص بالكامل كما
�أنه فقد الكثري من الأرا�ضي التي احتلها �سابقا».
و�أ�ضاف« :ميكن القول �إن العدو مل يحقق جناحا يف

املنطقة ،وقد ف�شلت جميع خمططاته التي نفذها،
وما حتقق هو انت�صار الثورة الإ�سالمية وجبهة
املقاومة فقط».
و�أكد �أن وا�شنطن �رصفت تريليونات الدوالرات من
�أجل الق�ضاء على حمور املقاومة ودوله ،لكنها مل
تنجح ،وتابع« :اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية ال
تدفع مثل هذه الأثمان على الإطالق من �أجل الوقوف
بوجه �أمريكا ،ونحن نقدم امل�ساعدات الع�سكرية
�إلى دول حمور املقاومة ،ومن واجبنا تزويد دول
املحور بالتجربة ومتكينهم يف جماالت خمتلفة».

صربيا :محاولة اقتحام مبنى التلفزيون
اقتحم ع����شرات املحتجني املناه�ضني
للحكومة يف �رصبيا مقر التلفزيون يف
العا�صمة بلغراد قبل �أن تتمكن �رشطة
مكافحة ال�شغب من طردهم من املبنى.
وبعد ف�شل حماولة االقتحام� ،أعلن �أحد
منظمي االحتجاج وزعيم حركة «دفريي»
«الأب����واب» اليمينية املتطرفة بو�شكو
�أوبرادوفيت�ش انتهاء االحتجاج ،ودعا
املتظاهرين للتجمع �أمام الق�رص الرئا�سي
الأحد ملوا�صلة التظاهر.
وقال« :الرئي�س �ألك�سندر فوت�شيت�ش القى
خطاب ام�س الأحد .وطالبنا با�ستقالته».
و�أعلنت الرئا�سة ال�رصبية �أن فوت�شين�ش
�سيتوجه يف ال�ساعة  12ظ��ه��را بكلمة
ا�ستثنائية لل�شعب على خلفية اال�ضطرابات
التي �شهدتها بلغراد .
وت�أتي هذه الأحداث ا�ستمرارا لالحتجاجات
التي بد�أ �أن�صار «التحالف من �أجل �رصبيا»
وهو جتمع معار�ض ي�ضم  30حزبا ومنظمة
�سيا�سية بتنظيمها منذ نهاية العام املا�ضي،
مطالبني بـ«رحيل النظام» و�ضمان حرية
التعبري متهيدا لإج���راء انتخابات حرة
ونزيهة يف البالد.

• الشرطة تطوق مبنى التلفزيون

نبراسكا األميركية :فيضانات تاريخية
غمرت املياه مناطق وا�سعة من والية نربا�سكا وال�سهول الو�سطى يف
الواليات املتحدة بعد عا�صفة عاتية ت�سببت يف في�ضانات تاريخية على
طول نهري ميزوري وبالت ،ت�سببت يف وفاة �شخ�صني وتدمري منازل.
وتوقعت هيئة الطق�س الوطنية ا�ستمرار الفي�ضانات اخلطرية حتى الغد يف
نربا�سكا ويف جنوب وو�سط غرب �أيوا ،ال �سيما على طول نهر ميزوري.
وقال مايك وايت املتحدث با�سم وكالة �إدارة الطوارئ يف نربا�سكا يف مقابلة
عرب الهاتف �إن الفي�ضانات منت�رشة على نطاق وا�سع يف الثلث ال�رشقي من
الوالية.
و�أ���ض��اف �أن �شخ�صني لقيا حتفهما يف ال��والي��ة ه��ذا الأ���س��ب��وع ب�سبب

الفي�ضانات.
وقالت حمطة (كيه�.إم.تي.يف) التلفزيونية �إن من�سوب مياه نهر ميزوري
كان ال يزال يف ارتفاع بحلول م�ساء ال�سبت.
وقال وايت نتوقع ارتفاع من�سوب املياه �أربع �أو خم�س �أو �ست �أو �سبع �أقدام
فوق �أعلى من�سوب بلغته على الإطالق.
جاءت الفي�ضانات عقب �إع�صار �شتوي عنيف �رضب ال�سهول الو�سطى
الأ�سبوع املا�ضي قادما من جبال روكي يف الغرب.
ودمرت الفي�ضانات متاجر وبيوتا و�أطاحت بقطاع كبري من ج�رس طريق �رسيع،
وفق ما �أظهرته �صور ن�رشها بيت ريكيت�س حاكم نربا�سكا على تويرت.

