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افتتاحيات الصحف  ...سالم

نيوزيلندا :دقيقتا صمت حداداً ورفع األذان أثناء تشييع ضحايا المسجدين
أرديرن تكسب القلوب
بتصريحاتها عكس ترامب
�أث��ارت ردود �أفعال الرئي�س الأمريكي ،دونالد ترامب ،على
الهجمات الإرهابية ،جدال خا�صة �إذا ما قُ ورنت بت�رصيحات
رئي�سة وزراء نيوزيلندا ،جا�سيندا �أرديرن.
وعلى عك�س ترامب حظيت رئي�سة الوزراء النيوزيلندية باهتمام
عاملي يف �أعقاب جمزرة كراي�ست ت�شريت�ش ،التي قام بها رجل
عن�رصي عندما اقتحم م�سجدين وفتح النار على امل�صلني فيهما
وقتل � 50شخ�صا.
واعتربت �أرديرين �أن الهجوم الإرهابي الذي ا�ستهدف م�سجدين
يف كراي�ست ت�شريت�ش ،هو عمل غري عادي من �أعمال العنف غري
امل�سبوقة ،م�ؤكدة �أنه ال مكان ملثل ذلك يف نيوزيلندا ،و�أن
املهاجرين �إلى بلدها هم يف بيتهم ووطنهم.
�أما ترامب فان�شغل بتفنيد االتهامات التي كالتها له و�سائل
الإع�لام ،التي ر�أت يف خطاباته وت�رصيحاته ما ي�شجع على
العن�رصية وفق نظرية تفوق اجلن�س الأبي�ض.
• مذيعة باحلجاب ت�ضامناً ...وكذا رئي�سة الوزراء يف اخللفية

ت�ضامن �آالف النيوزيلنديني مع �ضحايا
جمزرة امل�سجدين ،وح�رضوا �صالة اجلمعة
�أم�س ،التي �أقيمت ب�ساحة «هاغلي بارك»
�أمام م�سجد النور ،فيما رفع الأذان بجميع
�أنحاء البالد التي وقفت دقيقتي �صمت.
و�أقيمت �صالة اجلمعة الأولى بعد املجزرة
يف �أحد امل�سجدين اللذين تعر�ضا العتداء
�إرهابي الأ�سبوع املا�ضي مبدينة كراي�ست
ت�شريت�ش النيوزيلندية ،بح�ضور رئي�سة
الوزراء جا�سيندا �أردرن ،ح�سبما نقل موقع
«راديو نيوزيلندا» اخلا�ص.
و�أقيمت ال�صالة �ضمن مرا�سم ت�شييع وت�أبني
�ضحايا املجزرة الإرهابية ،التي �أ�سفرت
عن مقتل � 50شخ�صا و�إ�صابة � 50آخرين،
الأ�سبوع املا�ضي ،يف كراي�ست ت�شريت�ش.

وخالل الت�شييع مت رفع �أذان �صالة اجلمعة
يف جميع �أنحاء نيوزيلندا عرب التلفزيون
والإذاعة الوطنيني ،ت�أبينا ل�ضحايا االعتداء
الإرهابي ،ثم جرى الوقوف دقيقتي �صمت
يف جميع امل�ؤ�س�سات والتجمعات.
وخاطبت �أرديرن الآالف من امل�شيعني الذين
جتمعوا يف متنزه هاجلي �أمام م�سجد النور،
لتوديع �ضحايا الهجوم الإرهابي
وا�ست�شهدت �أثناء كلمتها بحديث للنبي حممد
«�صلى الله عليه و�سلم» يقول فيه« :مثل
امل�ؤمنني يف توادهم وتراحمهم وتعاطفهم
كمثل اجل�سد �إذا ا�شتكى منه ع�ضو تداعى له
�سائر اجل�سد بال�سهر واحلمى».كما ارتدت
رئي�سة الوزراء ثوبا �أ�سود وحجابا ،و�أبدت
تعاطفها مع اجلالية امل�سلمة قائلة «�إن

إيطاليا :منح الجنسية لصبي مصري
أنقذ  51طف ً
ال من االختطاف
ذكرت م�صادر يف وزارة اخلارجية الإيطالية �أنها على
ا�ستعداد ل�ل�إ��سراع مبنح اجلن�سية الإيطالية لل�صبي
امل�رصي رام��ي �شحاتة بعد �أن �أنقذت �رسعة بديهته
الع�رشات من زمالئه �أثناء حماولة اختطافهم.
وتوا�صل رام��ي م��ع ال�رشطة ��سرا وابلغهم بخطوات
�سائق يحاول اختطاف حافلة كان على متنها  51طفال
ومرافقيهم بالقرب من مدينة ميالنو الإيطالية ما �سمح
لل�رشطة بالتدخل و�إنقاذهم يف الوقت املنا�سب.
ودعا نائب رئي�س الوزراء الإيطايل ،زعيم حركة «الـ 5
جنوم» لويجي دي مايو �إلى منح ال�صبي امل�رصي الأ�صل
البالغ � 13سنة من العمر ،اجلن�سية الإيطالية ،و�أ�شاد
بح�سن ت�رصفه و�شجاعته .وقدم والد ال�صبي ،خالد
�شحاتة طلبا للح�صول على اجلن�سية الإيطالية .وقال:
«ابني قام بواجبه ،ومن اجليد لو ح�صل على اجلن�سية
الإيطالية» ،ح�سبما نقلت عنه �صحيفة «ال ريبوبليكا»
الإيطالية.
و�أو�ضح خالد �شحاتة �أن عائلته م�رصية وتقيم يف �إيطاليا
منذ عام  .2001وولد ابنه رامي يف عام  ،2005لكن
العائلة ال تزال بانتظار الوثائق الر�سمية ال�رضورية
للح�صول على اجلن�سية.

• افتتاحية ال�صحف باللغة العربية � ..سالم

نيوزيلندا تنعى معكم».
وتوافد �آالف النيوزيلنديني للت�ضامن مع
املواطنني امل�سلمني بعد مذبحة امل�سجدين
يف �أول جمعة بعد احل��ادث الإرهابي غري
امل�سبوق يف هذا البلد.وقال خطيب م�سجد
النور ،جمال ف��ودة ،وهو �أح��د الناجني
من جمزرة «امل�سجدين» �إن «دماء �ضحايا
االعتداء الإرهابي لن تذهب هدرا ،بل من
خاللهم �سريى العامل جمال الإ�سالم وجمال
وحدتنا».
و�أ�ضاف ،خالل خطبة اجلمعة يف «هاغلي
بارك» بكراي�ست ت�شريت�ش� ،أنه رغم الأمل
الذي ي�شعر به املواطنون يف نيوزيلندا� ،إال
�أن الأخرية «دولة ال ميكن ك�رسها».
وتابع« :جمزرة امل�سجدين نتيجة خطاب

الكراهية ال���ذي ي��ق��وده بع�ض الزعماء
ال�سيا�سيني ،وع��ل��ى ال��ع��امل و���ض��ع حد
خلطابات الكراهية تلك و�سيا�سة اخلوف من
الإ�سالم «الإ�سالموفوبيا»».
وم�ضى قائال« :الإ�سالموفوبيا تقتل ،ومت
ا�ستخدامها بوح�شية يف جميع �أنحاء العامل،
فهي حملة تهدف �إلى الت�أثري على النا�س
وجعلهم ي�شعرون باخلوف من امل�سلمني».
وبكلمة «�سالم» ..زينت جريدة «ال�صحافة»
النيوزيلندية �صفحتها الأولى ،تعبريا منها
عن م�ساندتها وتعاطفها مع �أهايل �ضحايا
جم��زرة امل�سجدين التي ه��زت البالد يف
ال�صميم يذكر ان اجلريدة اليومية ال�صادرة
مملوكة ل�رشكة «فريفاك�س ميديا».
واخ��ت��ار القائمون على اجل��ري��دة التي

ت�صدر منذ عام � ،1861أن تكون �صفحتهم
الأولى حاملة لل�سالم بكل معانيه ،فكتبوا
عليها كلمة «ال�����س�لام» باللغة العربية
والإنكليزية.
وتدافعت امل�ؤ�س�سات الإعالمية بنيوزيلندا
يف ك��ل امل��ج��االت ه��ذا الأ���س��ب��وع لتغطية
احل���دث ،وق��ام��ت ع��دة �صحف بتخ�صي�ص
�صفحاتها الأولى على مدى �أ�سبوع للتعبري
عن حزنها و�أ�سفها ملا ح��دث ،بعيدا عن
ال�سباق واملناف�سة املعتادة للح�صول على
�أكرث م�شاهدات ،فقام اجلميع بالدفع نحو
م�صلحة البالد.
ويف �أ�سرتاليا وقف امل�سافرون يف مطار
�سيدين دقيقتي �صمت ت�ضامنا مع عائالت
�ضحايا الهجوم ،وتزامن الت�ضامن مع وقفة

وزير خارجية تركيا يدعو العالم للتعاون
على مكافحة ظاهرة معاداة اإلسالم
دع��ا وزي��ر اخلارجية الرتكي
مولود جاوي�ش �أوغ��ل��و �أم�س
ال��ع��امل �إل���ى ال��ت��ع��اون معا
على مكافحة ظ��اه��رة معاداة
الإ�سالم والتع�صب والعن�رصية
والإرهاب.
و�أكد جاوي�ش �أوغلو يف م�ؤمتر
�صحايف يف خ��ت��ام االجتماع
ال���ط���ارئ ل�����وزراء خارجية
منظمة التعاون الإ�سالمي الذي
ان��ع��ق��د يف �إ���س��ط��ن��ب��ول لبحث
تداعيات الهجوم على م�سجدين
بنيوزيلندا� ،أن��ه ال ميكن حل
ظاهرة معاداة الإ�سالم التي تهدد
اال�ستقرار وال�سالم العامليني �إال
عرب التعاون واحلوار والتفاعل
بني املجتمعات.
وتطرق �إلى الهجوم الإرهابي
يف نيوزيلندا ،متمنيا الرحمة
للقتلى وال�����ص�بر وال�سلوان
ل��ذوي��ه��م وم��ق��دم��ا التعازي
لنيوزيلندا �شعبا وحكومة.
و�أ���ض��اف «ك�شف ه��ذا الهجوم
الإرهابي عن �أن معاداة الإ�سالم
هي م�س�ألة عاملية».

وح��ول االجتماع ق��ال «عربنا
ع��ن ت�ضامننا ووح��دت��ن��ا مع
جميع امل�سلمني وعلى ر�أ�سهم
النيوزيلنديون مثلما حتركنا
���س��اب��ق��ا بخ�صو�ص فل�سطني
والقد�س».
و�أ�شار �إل��ى �أن االجتماع وجه
ر�سالة تاريخية ب�ش�أن معاداة
الإ�سالم والعن�رصية وكراهية
الأجانب.
ورح��ب باملوقف ال��ذي تبنته
نيوزيلندا �شعبا وحكومة حيال
ال��ه��ج��وم الإره���اب���ي ،م�ضيفا
«ن��أم��ل �أن يكون ه��ذا املوقف
مثاال لل�سيا�سيني يف جميع دول
العامل وخا�صة يف البلدان التي
تت�صاعد فيها العن�رصية».
وتابع «نحن �سعداء للغاية
بتلبية �أ�صدقائنا النيوزيلنديني
دعوتنا (للم�شاركة يف االجتماع)
ور�ؤيتهم بيننا».
وبدوره دعا الأمني العام ملنظمة
ال��ت��ع��اون الإ���س�لام��ي يو�سف
العثيمني �إلى «�إقرار ت�رشيعات
دولية جترم الإ�سالموفوبيا».

وق���ال العثيمني يف امل�ؤمتر
ال�صحايف عقب االجتماع الطارئ
�إن البيان اخلتامي يدعو �أي�ضا
�إلى دعم مر�صد الإ�سالموفوبيا
التابع للمنظمة.
و�أ�ضاف �أن املنظمة �ستتعاون
مع مفو�ضية حقوق الإن�سان
بالأمم املتحدة لإن�شاء مر�صد
عاملي يوثق جرائم الكراهية.
ولفت �إل��ى �أن وف��دا من منظمة
التعاون الإ�سالمي �سيتوجه �إلى
نيوزيلندا نهاية مار�س احلايل
للم�شاركة يف ت�أبني �ضحايا
الهجوم الإرهابي.
وكان االجتماع الطارئ مفتوح
الع�ضوية للجنة التنفيذية
ملنظمة ال��ت��ع��اون الإ�سالمي
عقد يف �إ�سطنبول �أم�س بدعوة
من تركيا على م�ستوى وزراء
اخل��ارج��ي��ة ل��ب��ح��ث حم��ارب��ة
ال��ك��راه��ي��ة ح��ي��ال امل�سلمني
وتداعيات الهجوم الإرهابي
على م�سجدين يف نيوزيلندا
وال��ذي خلف ح��وايل  50قتيال
و 48م�صابا.

�صمت لدقيقتني جرت يف عموم نيوزيلندا
خ�ل�ال م��را���س��م ت���أب�ين ���ض��ح��اي��ا جم��زرة
امل�سجدين.
�أما يف �أريزونا الأمريكية ،فقد رفع الأذان يف
جامعة �أريزونا �إكراما ل�ضحايا امل�سجدين
يف نيوزيلندا.
ورفع الأذان �أي�ضا يف ميدان ترافالغار و�سط
لندن ،كما وقف امل�شاركون دقيقة �صمت.
و�أظهرت �صور متداولة على مواقع التوا�صل
االجتماعي مذيعات نيوزيلنديات مرتديات
احلجاب �أثناء تقدميهن ن�رشات الأخبار على
�شا�شات التلفزيون.
وتعترب هذه اخلطوة تعبريا عن التعاطف
مع امل�سلمني يف البالد بعد الهجوم الإرهابي
الدموي.

بلجيكا تحيي ذكرى ضحايا
هجمات بروكسل

�أحيت ال�سلطات البلجيكية �أم�س ذكرى �ضحايا الهجمات التي
�شهدتها بروك�سل يف الـ 22من مار�س  2016يف مرا�سم �أقيمت
مبطار بروك�سل وحمطة مرتو مالبيك.
وذك��رت بوابة «فالندرز» االخبارية انه �أقيم يف حمطة مرتو
مالبيك يف بروك�سل ن�صبا تذكاريا يحمل �أ�سماء ال�ضحايا ال32
الذين قتلوا يف التفجري الذي ا�ستهدف املحطة ،فيما و�ضعت
قائمة با�سماء �ضحايا التفجريين على مطار بروك�سل يف �صالة
املغادرة.
كما ا�شارت الى الوقوف دقيقة �صمت يف كال املوقعني حدادا على
�أرواح ال�ضحايا.
يذكر انه بعد ثالث �سنوات من الهجمات مل تبد�أ بعد حماكمة
امل�شتبهني فيها وعددهم � 12شخ�صا اذ توا�صل النيابة العامة
البلجيكية التحقيقات و�سط توقعات ببدء املحاكمة العام
املقبل.
و�شهدت العا�صمة البلجيكية �سل�سلة تفجريات وقع اثنان منها يف
مطار بروك�سل الدويل وتفجري يف حمطة مرتو مالبيك يف الـ 22
من مار�س  2016ا�سفرت عن مقتل � 32شخ�صا و 340جريح ًا.

أوكرانيا:زعيم حزب خادم الشعب يتصدر قائمة المرشحين للرئاسة
ي��ت�����ص��در زع��ي��م ح����زب «خ����ادم
ال�شعب» ،فالدميري زيلين�سكي،
ق��ائ��م��ة امل��ر���ش��ح�ين للرئا�سة
الأوكرانية ،ح�سب نتائج ا�ستطالع
للر�أي ن�رشت يف كييف ،و�أبرزت
نتائج اال�ستطالع الذي �أجراه ،يف
الفرتة ما بني  11و 18مار�س،
م��رك��ز «املتابعة االجتماعية»
واملعهد الأوك����راين للدرا�سات
االج��ت��م��اع��ي��ة� ،أن  %22,6من
امل�شاركني م�ستعدون ل�ل��إدالء
ب�أ�صواتهم ل�صالح زيلين�سكي،
وهو �إداري �إعالمي وممثل �سينمائي
كوميدي.
�أما املرتبتان الثانية والثالثة
فتقا�سمتهما رئي�سة ال���وزراء
ال�سابقة ،يوليا تيمو�شينكو
« ،»%13.3مع الرئي�س احلايل،
بيرتو بورو�شينكو «.»%11.5
وي���أت��ي رئي�س ح��زب «املوقف
الوطني»� ،أناتويل غريت�سينكو،
يف املرتبة الرابعة مع  %8.2من
الأ�صوات ،مقابل  %8لدى املر�شح
عن حزب «القاعدة املعار�ضة -
لأجل احلياة» ،يوري بويكو.
�أم����ا ن�����س��ب��ة �شعبية الأح����زاب

• زعيم حزب «برنامج احلياة»

ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ،ف��ت�����ش�ير نتائج
اال�ستطالع �إل��ى �أن ح��زب «خادم
ال�شعب» يحظى بدعم %18,6
من امل�شاركني ،مقابل %12,8
لدى �أن�صار حزب «باتكيف�شينا»
«ال��وط��ن» ال��ذي تتزعمه يوليا

تيمو�شينكو.
فيما حتظى كتلة «الت�ضامن»
التابعة للرئي�س بورو�شينكو،
ب��دع��م  %8,9م��ن امل�شاركني،
ويتبعها حزبا «القاعدة املعار�ضة
 -لأجل احلياة» « »%8,9و«املوقف

• زعيم حزب «خادم ال�شعب»

الوطني» «.»%7,8
من ناحيته �أعرب يوري بويكو،
مر�شح رئا�سي اخر يف �أوكرانيا،و
زع��ي��م ح��زب «ب��رن��ام��ج احلياة»
املعار�ض ،عن اعتقاده ب�أن يخرج
مواطنو بالده �إلى امليدان جمددا

لالحتجاج� ،إذا �شابت االنتهاكات
االنتخابات الرئا�سية.
وقال بويكو على قناة «نيوز وان»
التلفزيونية« :رمب��ا ل��ن يخرج
النا�س �إلى امليدان ب�سبب الو�ضع
االقت�صادي املتدهور ،لكن �إذا

خ��دع��وا ،و�أح�سوا �أن �أ�صواتهم
ت�رسق منهم ،و�أن االنتخابات
ت�شوبها ان��ت��ه��اك��ات ،ف����إن هذا
ممكن .النا�س لديهم مثل هذا
املزاج حاليا».
وذكّ ر بويكو بخطر االحتجاجات،

و�أ���ش��ار �إل��ى مثال امل�أ�ساة التي
حدثت يف نهاية �أغ�سط�س ،2015
عندما �ألقى �شخ�ص جمهول قنبلة
على موظفي �إنفاذ القانون �أمام
مبنى الربملان «ال���رادا العليا»
احتجاجا على اعتماد تعديالت
د���س��ت��وري��ة يف ال���ب�ل�اد تتعلق
بالالمركزية ،ما �أ�سفر عن �إ�صابة
� 141شخ�صا ،تويف �أربعة منهم،
هم من رجال ال�رشطة الذين كانوا
يحر�سون الربملان.
و�ستجرى االنتخابات الرئا�سية
يف �أوكرانيا التي يتناف�س فيها
 39م��ر���ش��ح��ا ي���وم  31م��ار���س
احل������ايل .وت�������ص���درت رئي�سة
ح��زب «باتكيفت�شينا» ،يوليا
تيمو�شينكو ،الئحة املر�شحني
الأوف���ر حظا على م��دى الأ�شهر
القليلة املا�ضية ،ولكن الفنان
اال�ستعرا�ضي الكوميدي ،فالدميري
زيلين�سكي ،ت�صدر ا�ستطالعات
ال��ر�أي يف يناير املا�ضي ،بينما
مل يحظ الرئي�س احل���ايل برتو
بورو�شينكو ،ب ��أك�ثر م��ن نحو
 %20من الأ�صوات الداعمة ،وفقا
ال�ستطالعات الر�أي.

