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اتحاد المجالس اإلسالمية األسترالية كرمها

إيران :الرئيس يؤكد

نيوزيلندا :رئيسة الوزراء تهنئ المسلمين
على ملصق بالشوارع

كرم احتاد املجال�س الإ�سالمية
ّ
الأ���س�ترال��ي��ة رئ��ي�����س��ة وزراء
نيوزيلندا ،جا�سيندا �أردي��رن،
بو�ضع �صورتها على مل�صق
تهنئة كبري بحلول �شهر رم�ضان
امل���ب���ارك ،رف��ع��ه ف���وق لوحة
�إع�ل�ان���ات �ضخمة يف مدينة
ملبورن.
و�أع� ّ�د احتاد جمال�س الإ�سالمية
الأ�سرتالية املعروف اخت�صارا
با�سم « »AFICمل�صق تهنئة
ب��ق��دوم �شهر رم�����ض��ان ،ورك��ب
يف لوحة �إع�لان��ات كبرية فوق
�سطح �أح���د امل��ب��اين ب�ضاحية
«برودميدوز» التي يقطنها عدد
كبري من امل�سلمني.
ويحمل املل�صق �صورة �أرديرن
وه��ي ترتدي احلجاب وتعانق
�سيدة للت�ضامن مع م�سلمي بالدها
بعد جمزرة امل�سجدين.
وكتب على املل�صق كلمة «�سالم»
و«RAMADAN
بالعربية
ب����أح���رف
»MUBARAK
�إنكليزية.
ويف ب���ي���ان ن����شرت��ه وك��ال��ة
الأنا�ضول ،عزا رئي�س االحتاد
راتب جنيد اختيار �صورة �أرديرن
ع��ل��ى املل�صق �إل���ى تعاطفها
وت�ضامنها م��ع امل�سلمني يف
موقفها ال�شجاع عقب جمزرة
امل�سجدين بنيوزيلندا.
وبينّ �أن �أرديرن من خالل �سلوكها
يف �أعقاب الهجومني الإرهابيني
��ضرب��ت م��ث��ا ًال ي��ح��ت��ذى ب��ه يف
العامل.
وق����د ع�����ددت جم��ل��ة ل��ون��وف��ل
�أوب�رسفاتور الفرن�سية ع�رشة
�أم���ور قالت �إن��ه��ا متيز رئي�سة
ال��وزراء النيوزيلندية جا�سيندا
�أردرن ،وذلك �إثر تعاملها املثايل

مع هجوم كراي�ست ت�شريت�ش الذي
�أبرزت فيه �أنها «دعامة حامية»
لنيوزيلندا.
وقد �أث��ارت ال�صور التي ظهرت
فيها وهي م�ستاءة ب�شكل وا�ضح
وق��د غطت �شعرها باحلجاب،
�أث��ن��اء زي��ارات��ه��ا لأع�����ض��اء من
جمتمع كراي�ست ت�شريت�ش ،موجة
م��ن التعاطف يف جميع �أنحاء
العامل.
�أم��ا داخليا ف���إن �أردرن تتمتع
ب�شعبية وا���س��ع��ة ،وثمة �أم��ور
ينبغي معرفتها عنها منها

• رئيسة وزراء نيوزيالند

بعثت بر�سالة ت�ضامن مع
انها
ْ
امل�سلمني ،ووعدتهم بعدم نطق
ا�سم �سفاح امل�سجد �أب��دا ،ذلك
«الإرهابي املجرم املت�شدد» وفقا
لو�صفها ،كي ال يحظى مبا �سعى
له من �شهرة؛ كما افتتحت خطابها
وهي متو�شحه بال�سواد -بعبارة«ال�سالم عليكم» باللغة العربية.
و�أ�صبحت زعيمة ح��زب العمال
جا�سيندا �أردرن رئي�سة لوزراء
نيوزيلندا يف �أكتوبر  2017وكان
عمرها �آن��ذاك � 37سنة ،لتكون
بذلك �أ�صغر من ي�شغل هذا املن�صب

منذ  ،1856وامل��ر�أة الثالثة يف
تاريخ نيوزيلندا.
ان �سيا�ستها ال تروق للجميع داخل
حزبها ،لأنها وع��دت بتخفي�ض
تكاليف دخول اجلامعة ،وتعزيز
�إم��ك��ان��ي��ة احل�����ص��ول ع��ل��ى �سكن
للعائالت ذات الدخل املنخف�ض،
وت��ق��ن�ين الإج��ه��ا���ض ،وخف�ض
ح�ص�ص املهاجرين؛ وغ�ير ذلك
من ال�سيا�سات التي جعلت �أحد
عنا�رص حزبها ي�صفها ب�أنها
«�أقرب ما تكون لل�شيوعية».
وب�إح�ضارها ابنتها البالغة من

استهداف الثورة اإلسالمية

العمر ثالثة �أ�شهر �إلى اجلمعية
العامة للأمم املتحدة� ،صنعت
�أردرن التاريخ� ،إذ كانت �أول
امر�أة زعيمة لدولة حت�رض هذه
التظاهرة الدولية وهي حتمل
معها ر�ضيعا.
وخالل احلملة االنتخابية ،ردت
�أردرن على مالحظات ب�ش�أن الوقت
الذي �ستنجب فيه �أطفاال قائلة:
�إن اختيار الوقت الذي �ستنجب
فيه امل��ر�أة �أطفاال خيار خا�ص
بها وال ينبغي ربطه بح�صولها
على وظيفة �أم عدمه ،وعلقت
املجلة على ذلك بقولها �إن هذه
املالحظة زادت من �شعبية �أردرن
بني الناخبني ب�شكل كبري.
وقبل �أن ت�صبح رئي�سة وزراء
كانت «دي ج��ي» « ،»DJتوزع
الأنغام يف بع�ض النوادي ،وذلك
منذ املدر�سة الثانوية ،وقد
�شاركت يف عدة منا�سبات لنوادي
الغناء ،مبا يف ذلك حفل النوي
يف �أوكالند عام  .2014و�أردرن
ابنة �رشطي ترعرعت بديانة
املورمون ،قبل التخلي عن دينها
عام  2005ب�سبب مواقف كني�سة
املورمون من ال�شذوذ اجلن�سي.
و بف�ضل عمة لها ،اهتمت �أردرن
بال�سيا�سة يف وق��ت مبكر من
حياتها ،ودخلت منظمات �شبابية
تابعة حل��زب ال��ع��م��ال ،وبعد
�إكمال درا�ستها ا�شتغلت مع رئي�سة
الوزراء هيلني كالرك ،وبعد ذلك
مع توين بلري وهو �إذاك رئي�س
وزراء بريطانيا ،وذلك قبل �أن
تُ نتَخب يف الربملان النيوزيلندي
عام  ،2008وقد �أعيد انتخابها
منذ ذل��ك احل�ين حتى �أ�صبحت
نائبة زعيم ح��زب العمال عام
.2017

• الرئيس اإليراني حسن روحاني

قال الرئي�س الإيراين ح�سن روحاين ،خالل لقاء مع ن�شطاء �سيا�سيني،
�إن بالده «تواجه �ضغوطا �سيا�سية واقت�صادية من جانب الأعداء ،متثل
حربا �سافرة ال �سابقة لها يف تاريخ الثورة الإ�سالمية».
و�شدد روحاين على �رضورة تعا�ضد جميع القوى الثورية وتوحدها
يف هذه الفرتة.
وقال« :ال ميكن القول اليوم� ،إن ظروفنا الراهنة� ،أف�ضل �أو �أ�سو�أ
من �أي��ام حرب الثماين �سنوات ،1988-1980 -يف تلك الفرتة مل
نكن نعاين من م�شاكل مع البنوك ويف جمال بيع النفط واال�سترياد
والت�صدير .فقط كان هناك حظر على ال�سالح».
و�أكد روحاين� ،أن «القيود التي فر�ضها الأعداء على القطاع امل�رصيف
يف �إيران وكذلك على التحويل املايل ،انعك�ست �سلبا على خمتلف
املجاالت ،مبا يف ذلك ،بيع النفط و�صناعة ال�صلب والزراعة».
وخالل اللقاء ،قدم روحاين تقريرا عن الو�ضع الراهن يف �إيران يف
خمتلف املجاالت االقت�صادية ،ودعا �إلى الت�شاور بهدف التو�صل �إلى
�أف�ضل احللول و�أقلها تكلفة.

بشأن إعادة انتخابات إسطنبول

تركيا :األتراك «لن يرضخوا»
لالنتقادات الدولية

خالل سنوات عمله

ألمانيا :ممرض قتل أكثر من  100مريض

• القاتل األشهر حاليا ً في أملانيا

ملرة الثالثة منذ عام  ،2006ميثل
املمر�ض الأمل���اين ال�سابق نيل�س
هوغل �أم��ام الق�ضاء ،حيث يواجه
اتهامات جديدة بقتل �أكرث من مائة
مري�ض خالل �سنوات عمله.
ويعترب املحققون �أن احل�صيلة
النهائية ل�ضحايا املمر�ض الذي
اعتقل يف عام  2005قد تتجاوز 300
�شخ�ص ،ما يجعل منه �أك�ثر قاتل
مت�سل�سل دموي يف تاريخ �أملانيا ما
بعد احلرب العاملية الثانية ورمبا
�أوروبا والعامل برمته.
واع�ترف هوغل بقتله � 43شخ�صا،
ومل ي�ستبعد قتله � 53آخرين ،ورف�ض
االت��ه��ام��ات بقتل خم�سة �أ�شخا�ص
�آخرين ،لكنه يواجه اليوم اتهامات
جديدة بقتل � 36شخ�صا يف م�شفى يف
مدينة �أولدينبورغ و� 64آخرين يف
م�ست�شفى بلدة دملنهور�ست� ،إحدى
�ضواحي برمين ،منذ �أواخر ت�سعينات
القرن املا�ضي.
و�أ�شارت �صحيفة «نيويورك تاميز»
�إل��ى �أن هذه الق�ضية املدوية تثري

ت�����س��ا�ؤالت ج��دي��ة بخ�صو�ص عمل
امل�ؤ�س�سات الطبية يف �أملانيا� ،إذ مل
يدق �أحد من زمالء هوغل ال�سابقني
ناقو�س خطر بخ�صو�ص االرتفاع احلاد
يف عدد الوفيات بني املر�ضى.
ومل يقدم هوغل ،عند توظيفه يف
ق�سم الرعاية املركزة داخل م�ست�شفى
دملنهور�ست عام � 2003إال خطاب
تو�صية واح��دا قيل فيه �إنه �شخ�ص
يتعامل بعناية ودق��ة مع احلاالت
احلرجة.
و�رسعان ما ك�سب هوغل يف امل�ست�شفى
�سمعة جيدة �إذ ك��ان ي�ضع مر�ضى
ب�شكل ا�صطناعي على و�شك املوت ثم
«ينقذ» بع�ضهم.
وحتى يف يونيو  ،2005توجهت
ممر�ضة �أخ���رى �إل���ى �أح���د �أطباء
امل�ست�شفى بعد �أن ك�شفت هوغل فور
�إعطائه حقنة فتاكة ل�شخ�ص م�صاب
مبر�ض فتاك ،لكن رد فعلهما مل
يكن فوريا ،ما �أتاح للممر�ض قتل
�شخ�ص �آخر قبل �إعفائه من العمل
واعتقاله.

وح�سب الإح�����ص��اءات� ،سجلت يف
امل�ست�شفى خالل فرتة عمل هوغل� ،أي
نحو ثالثة �أعوام 411 ،حالة وفاة،
 321منها يف نوبة املمر�ض القاتل،
ومل يت�ضح بعد كم �شخ�صا راحوا يف
الواقع �ضحية �أفعاله الإجرامية.
وكانت ال�سلطات الأملانية قد فتحت
حتقيقات جنائية مع عدد من زمالء
هوغل ال�سابقني ،و�أدين طبيب وكبريا
املمر�ضني يف م�ست�شفى دملنهور�ست،
بالإهمال الإجرامي الذي �أطلق يدي
القاتل و�ساعده يف ارتكاب جرائمه.
وقال فرانك لوخرتمان ،زميل هوغل
ال�سابق وه��و الوحيد ال��ذي �أدلى
ب�شهادته علنا يف الق�ضية �إن «ثقافة
غ�ض النظر وخف�ض الر�ؤو�س» �أ�صبحت
�أف�ضل حماية بالن�سبة للقاتل.
و�سبق �أن حكم على هوغل بال�سجن
مدى احلياة ،غري �أن التحقيق يف
جرائمه م�ستمر خالل �أكرث من ع�رش
�سنوات ،حيث انت�شل املحققون حتى
الآن �أك�ثر من  130جثة يف �أملانيا
وتركيا وبولندا.

وزير الخارجية الفرنسي :ترامب

واشنطن :قطع إمدادات المياه

يرى وزير اخلارجية الفرن�سي
ج��ان ل��ودري��ان� ،أن الدعوات
ل��ل��م��واج��ه��ة وال�������ص���دام بني
ال���دول ،ميكن �أن ت���ؤدي �إلى
فو�ضى دولية ،حممال الرئي�س
الأمريكي امل�س�ؤولية الأكرب عن
ذلك.
وقال الوزير يف مقابلة مطولة
مع �صحيفة «باريزيان»« :يدعو
البع�ض� ،إل���ى ع��دم اعتماد
وقيام العالقات بني الدول على
التعاون ،بل على املواجهة
بني الدول .جنازف بالتحول
�إلى �شكل من �أ�شكال الفو�ضى
• وزير اخلارجية جان لودريان
الدولية».
و�أ�شار الوزير الفرن�سي كذلك،
�إلى دائرتني هامتني يف العالقات بني الدول ،ميكن �أن ت�ؤثرا على
الأمن الدويل.
وقال لودريان « :حتطم يف الوقت الراهن ،املبادئ والأ�س�س الرئي�سية
للحياة الدولية ،وحت��ول �إل��ى �أج���زاء ...ومل تعد امل�ؤ�س�سات
واملعاهدات والوعود ال�سابقة واحلدود حتظى باالحرتام» .ويرى
الوزير الفرن�سي� ،أن الذنب يف ذلك ،يقع على عاتق الرئي�س الأمريكي
دونالد ترامب ،ولكن «ال�صني ورو�سيا قد تكونان �أي�ضا� ،ضالعتني
يف الإخالل بهذه التوازنات».
و�أعرب الوزير كذلك عن اعتقاده ،ب�أن الفرتة احلالية ،ت�شهد �أي�ضا
تطور �شكل «العنف املفرط ،والإرهاب امل�ستمر».
بالإ�ضافة �إلى ذلك ،يرغب لودريان ،يف �أن تلتزم كل الأطراف بخطة
العمل ال�شاملة امل�شرتكة ب�ش�أن الربنامج النووي الإيراين ،و�أكد
�أن «هذا ينطبق وي�رسي ب�شكل �أ�سا�سي على �إيران» ،لكن «الواليات
املتحدة تتحمل امل�س�ؤولية �أي�ضا».

قطعت ال�سلطات الأمريكية خطوط املياه
عن ال�سفارة الفنزويلية يف وا�شنطن،
حيث يقيم ن�شطاء �أمريكيون يدعمون
الرئي�س ال�رشعي ،نيكوال�س مادورو،
ح�سبما قالت �إح���دى ق��ادة جمموعة
املبادرة يف ال�سفارة.
وكتبت النا�شطة الأم�يرك��ي��ة ميديا
بنجامني على تويرت�« :أغلقت ال�سلطات
الأمريكية املياه يف ال�سفارة الفنزويلية
لإرغامنا على املغادرة .ال كهرباء وال
ماء وقليل من الطعام لدينا».
ووفقا لها ،ف�إن الن�شطاء «متما�سكون
بحزم» ،م�ضيفة �أن «الكهرباء مقطوعة
عن ال�سفارة منذ منت�صف الأ�سبوع،
ومع ذلك ،حتى الآن ،كان هناك نظام
�إمدادات املياه».
ومنذ �أكرث من �شهر يقيم يف مبنى ال�سفارة
ن�شطاء �أمريكيون غري حكوميني يدعمون
الرئي�س الفنزويلي نيكوال�س مادورو.
وكان الدبلوما�سيون الفنزويليون قد
غادروا الواليات املتحدة قبل �شهر بناء
على طلب وزارة اخلارجية الأمريكية،
ومنذ ذلك احلني يتواجد خارج ال�سفارة
الفنزويلية �أن�صار للمعار�ضة يعملون
�أي�ضا على مدار ال�ساعة ،وي�ستبدلون
بع�ضهم البع�ض� ،سعيا �إلى الو�صول
لإخالء املبنى من الن�شطاء.
و�شكر م��ادورو النا�شطني الأمريكيني
يف وق��ت �سابق ،معربا عن «�إعجابه
ال�شديد» بحماية ال�سفارة.

مسؤول عن الصدام بين الدول

عن سفارة فنزويال

• رجب أردوغان

�أكد الرئي�س الرتكي رجب طيب
�أردوغان �أن ال�شعب الرتكي «لن
ير�ضخ للتهديدات وال�ضغط»
فيما يت�صل باالنتقادات الدولية
لقرار �إعادة االنتخابات البلدية
يف ا�سطنبول.
وق���ال �أردوغ������ان متحدثا يف
ا�سطنبول �أك�ب�ر م���دن تركيا
ومركزها االقت�صادي« :ب���إذن
ال���ل���ه ،ل���ن ي��ر���ض��خ �شعبنا
للتهديدات وال�ضغط».
وق��د تعر�ض الرئي�س الرتكي
النتقادات الذع��ة بعدما �ألغت
�أعلى هيئة انتخابية يف البالد
الأ����س���ب���وع امل��ا���ض��ي نتائج
االنتخابات البلدية يف ا�سطنبول
التي جرت يف  31مار�س و�أمرت
ب����إع���ادة االن��ت��خ��اب��ات يف 23
يونيو.
وفاز مر�شح املعار�ضة �أكرم �إمام
اوغلو بفارق �ضئيل يف ت�صويت
م��ار���س وج��ع��ل ح��زب العدالة
والتنمية احلاكم يتلقى هزميته
الأول��ى يف املدينة التي �سيطر

عليها طوال  25عاما.
لكن �أردوغ��ان اعترب �أن «ف�سادا
خ���ط�ي�را» ���ش��اب ع��م��ل��ي��ة ف��رز
الأ�صوات ،ما دفع ال�سلطات �إلى
اتخاذ ق��رار �إع��ادة االنتخابات
بكاملها يف املدينة.
ودان احللفاء الغربيون لرتكيا
هذه اخلطوة على نطاق وا�سع،
�إذ قالت الواليات املتحدة �إن
«الدميقراطية ال�سليمة» مع
انتخابات �شفافة ت�صب يف �صالح
تركيا ،فيما ر�أت �أملانيا �أن قرار
�إلغاء االنتخابات «لي�س �شفافا
وغري مفهوم بالن�سبة �إلينا».
لكن �أردوغ����ان رد �أن «�أولئك
الذين يحاولون �إطاحة الرئي�س
الفنزويلي املنتخب ال ميكنهم
احلديث عن الدميقراطية» ،يف
�إ�شارة �إل��ى الرئي�س نيكوال�س
مادورو.
و�أ�ضاف «�أولئك الذين يتجنبون
انتقاد الإره���اب الإ�رسائيلي ال
ميكنهم قول �أي �شيء عن ن�ضالنا
من �أجل احلقوق».

المبعوث األميركي إلى الشرق األوسط:
لن نفرط في أمن إسرائيل

• مطالبة بكف أذى أميركا عن فنزويال

ك�شف جي�سون غرينبالت ،املبعوث الأمريكي �إلى ال�رشق الأو�سط� ،أن
الأمر الوحيد الذي لن تفرط به �إدارة دونالد ترامب يف خطة الت�سوية
التي تعدها «�صفقة القرن» هو �أمن �إ�رسائيل!
وقال غرينبالت لقناة «فوك�س نيوز» الإخبارية� ،إن اخلطة التي
تعدها �إدارة ب�لاده «�صفقة القرن» �ستن�رش بعد عيد الفطر عند
امل�سلمني ،وعيد نزول التوراة «�شفوعوت»عند اليهود ،وت�شكيل
احلكومة اجلديدة يف �إ�رسائيل.
و�سئل غرينبالت �أثناء املقابلة حول �إعالن ال�سلطة رف�ض خطة ال�سالم
الأمريكية حتى قبل ن�رشها ،ف�أجاب �أنه «ي�أمل �أن تتاح لل�شعب
الفل�سطيني الفر�صة للتعرف على اخلطة».
و�أعرب املبعوث الأمريكي ،عن �أمله يف �أن توافق ال�سلطة الفل�سطينية
يف نهاية املطاف على قراءة تفا�صيل اخلطة ،وقال�« :إنه �أمر حمبط
للغاية بالن�سبة للمواطنني الفل�سطينيني ،لقد التقيت بالكثري منهم،
وهذه هي الر�سالة التي ينقلونها � ّ
إيل ،وهم يدركون �أن بع�ض جوانب
اخلطة قد ال تعجبهم ،ولكنهم غا�ضبون لأن قادتهم يقولون �إنهم لن
يناق�شوها �إطالقا».
و�أ�ضاف غرينبالت �أن خطة ال�سالم �ستتناول جميع الق�ضايا الأ�سا�سية،
م�ؤك ًدا �أنها خطة �سيا�سية واقت�صادية على حد �سواء .وقال« :بعد �أن
يطلع اجلميع على م�ضمون اخلطة والأفكار املطروحة فيها� ،سيبقى
هناك طريق طويل قبل توقيع االتفاق النهائي القائم على �أ�سا�سها،
وعلى الأطراف نف�سها التفاو�ض» عليها.
و�أكد غرينبالت �أن «ال�شيء الوحيد الذي لن تفرط به �إدارة ترامب هو
�أمن �إ�رسائيل».

