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استهدف ركاب حافلة شمال البالد

تسعة جرحى بأملانيا في هجوم بسالح أبيض واعتقال املهاجم
أصيب تسعة اشخاص بجروح اجلمعة في 
هجوم عشوائي بسالح أبيض شّنه رجل أملاني 
يبلغ من العمر 34 عاما واستهدف ركاب حافلة 
في شمال البالد، بحسب ما اعلنت الشرطة التي 
اك��دت اعتقال املتهم ولكن من دون ان تعرف 

دوافعه حتى اآلن.
وأوض����ح ه��ان��س ج��واك��ي��م غ��روت��ي وزي��ر 
الداخلية في مقاطعة شلفزيك-هولشتاين حيث 
وقع االعتداء، في تصريح لوكالة االنباء االملانية 
»د ب أ«  ان االع��ت��داء حصل عصر اجلمعة في 
مدينة لوبيك واوقع تسعة جرحى »ستة منهم 

بضربات سكني، وثالثة بوسائل اخرى«.
وكانت شرطة املدينة اعلنت في وقت سابق 
ان »حادثا وقع في حافلة في لوبيك ما ادى الى 
اصابة ع��دد من االشخاص بجروح لم يعرف 
عددهم بعد. لم يقع قتلى، وهناك جريح بحالة 

خطرة«.
واك��د البيان اعتقال املعتدي، »اال ان دوافع 
اجلرمية لم تعرف بعد والتحقيقات جارية بهذا 

الصدد«.
ومساء اعلنت أولال هينغست املدعية العامة 
في مدينة كييل املجاورة انه »حتى اآلن لم يدل 
املتهم بأي تصريح بشأن االتهامات املوجهة 

اليه«.
واضافت انه رجل يبلغ من العمر 34 عاما 
يحمل اجلنسية االملانية وقد يكون ولد خارج 
املانيا. واوض��ح��ت املدعية العامة ان املتهم 
سيمثل السبت امام قاض الصدار مذكرة توقيف 
وجاهية بحقه ال سيما وان النيابة العامة تتهمه 
بجرائم ع��دة بينها افتعال حريق والتسبب 

بجروح عن عمد.
وك��ان��ت املدعية العامة صرحت قبل ذلك 
لصحيفة »لوبيكر ناخريتشن«، »ال ميكن 
اس��ت��ب��ع��اد اي ف��رض��ي��ة وم���ن ضمنها ال��داف��ع 

االرهابي«.
ونقلت الصحيفة عن شهود ان احد الركاب 
القى بحقيبة كان يحملها ارض��ا وسحب منها 
س��الح��ا اب��ي��ض، وه��اج��م ب��ه ال��رك��اب بشكل 
عشوائي. عندها اوقف السائق احلافلة، فتعرض 
بدوره للهجوم، حسب شاهد آخر. وقام عندها 
بفتح ابواب احلافلة الفساح املجال امام الركاب 

للنزول منها.
وبحسب وزير داخلية املقاطعة فان السائق 
تصرف »بسرعة وبشجاعة« مما جّنب من في 

احلافلة االسوأ.
 الركاب سيطروا على املهاجم

واوضحت املدعية العامة ان ركاب احلافلة 
متكنوا من السيطرة على املهاجم قبل ان يصل 

عناصر الشرطة الى املكان فاعتقلوه.
ونقلت الصحيفة ايضا عن الشاهد لوثار 
اتش. البالغ السابعة والثمانني من العمر قوله 
ان »الركاب سارعوا الى القفز من احلافلة وهم 
يصرخون. ك��ان االم��ر مخيفا. وك��ان املهاجم 

يحمل سكني مطبخ«.
واف��ادت شاهدة اخرى للصحيفة ان املهاجم 

»طعن راكبة في صدرها. انها مجزرة«.
ونقلت الوكالة االملانية ان خبراء متفجرات 
كشفوا على شنطة املهاجم وتاكدوا من خلوها 

من اي متفجرات.
ولم تعرف بعد دواف��ع هذا االعتداء، اال انه 
يأتي في اجواء توتر تسود املانيا بعد اعتداءات 
عدة خالل السنوات القليلة املاضية، خصوصا 

بالسالح االبيض، قام بها اسالميون متطرفون.
ففي يونيو 2018 اعلنت الشرطة احباط 
هجوم لتفجير »قنبلة بيولوجية« واعتقال 
تونسي يشتبه بانتمائه ال��ى تنظيم الدولة 
االسالمية، وصل الى املانيا عام 2015 ويشتبه 
بانه كان يسعى الع��داد قنبلة مب��ادة الريسني 

السامة.
اال ان اهم اعتداء ارهابي يبقى قيام تونسي 
ك��ان يقود شاحنة بدهس متسوقني في سوق 
امل��ي��الد ف��ي برلني ف��ي ديسمبر 2016 م��ا ادى 
ال��ى مقتل 12 شخصا.  وتبنى تنظيم ال��دول 

االسالمية مسؤولية االعتداء.
وف��ي نهاية يولني 2017 ق��ام ش��اب رفض 
طلبه للجوء، بقتل شخص بطعنات سكني داخل 
سوبرماركت وج��رح ستة اخ��ري��ن. واوض��ح 
القضاء االمل��ان��ي ان املعتدي يعتنق »االس��الم 

املتشدد«.
واض��اف��ة ال��ى االع��ت��داء بشاحنة ف��ي برلني 
تبنى تنظيم الدولة االسالمية ايضا عام 2016 

اعتداء في هامبورغ )شمال(، واعتداء بقنبلة في 
انسباخ )جنوب( اوقع 15 جريحا اضافة الى 
مقتل املعتدي، واعتداء بفأس وقع في مقاطعة 

بافاريا اوقع خمسة جرحى.
وارتكب طالبو جلوء عددا من هذه االعتداءات 

ما ع��رض املستشارة االملانية انغيال ميركل 
لهجمات شرسة باعتبارها مسؤولة عن فتح 
اب��واب املانيا امام اكثر من مليون طالب جلوء 

عامي 2015 و2016.
وقال احملققون ان ايا من املسؤولني عن هذه 

االعتداءات لم يصل الى املانيا وهو مكلف بالقيام 
باعتداء، بل اعدوا الرتكاب اعتداءاتهم مبفردهم 

بعد وصولهم.
وتبقى املانيا هدفا الع��ت��داءات مجموعات 
جهادية، خصوصا ملشاركتها في قوات التحالف 

ال��دول��ي ال��ذي ي��ح��ارب التنظيم اجل��ه��ادي في 
سوريا والعراق.

اال ان املعروف ان اجلنود االملان ال يشاركون 
اطالقا في عمليات عسكرية بل يكتفون مبهمات 

استطالع وتدريب.

رجال الشرطة االٔملانية يقفون قرب احلافلة التي تعرضت للهجوم
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في مسيرات بأبرز املدن االسترالية

اآلالف يتظاهرون ضد سياسة احتجاز الالجئني في أستراليا
شارك آالف املتظاهرين في مسيرات 
بأبرز امل��دن االسترالية السبت داعني 
إلنهاء سياسة كانبيرا في احتجاز طالبي 
اللجوء على جزيرتني صغيرتني في 

احمليط الهادئ. 
وت���رس���ل احل��ك��وم��ة االس��ت��رال��ي��ة 
املهاجرين ال��ذي��ن يحاولون الوصول 
ألراض��ي��ه��ا ع��ب��ر ال��ب��ح��ر إل���ى مخيمات 
احتجاز في ناورو او مانوس في بابوا 
غينيا اجل���دي���دة ح��ي��ث ي��ج��ري درس 

حاالتهم.
وجاءت التظاهرات ملناسبة الذكرى 
اخلامسة إلع��ادة العمل بهذه السياسة 
الصارمة، إذ ش��ددت كانبيرا سياستها 
في العام 2013 بتوقيع اتفاقيات مع 
هذه الدول الصغيرة في احمليط الهادئ 
وإعالنها أن أي شخص يصل لسواحلها 
عبر البحر ل��ن يتمتع ب����«أي فرصة« 

لالستقرار في استراليا.
وق��ال إي��ان رينتول املتحدث باسم 
ائتالف العمل من أج��ل  الالجئني الذي 
نظم املسيرة للمشاركني إن »السياسة 
التي بدأت في العام 2013 لطرد الناس، 
سياسة +استراليا احلصينة+ التي 

تبنتها احلكومة يجب أن تنتهي«.
وت��اب��ع »ل���ذا ن��ح��ن ن��ن��اض��ل إلغ��الق 
مراكز االحتجاز في مانوس ون��اورو 

وإحضارهم إلى هنا«.
وس���ار امل��ئ��ات ف��ي ش���وارع سيدني 
هاتفني »اطلقوا سراح الالجئني«، رافعني 
الفتات تقول »خمس سنوات كثير جدا، 
أخ��ل��وا م��ان��وس ون����اورو«. كما نظمت 
مسيرات أخرى مماثلة في مدن ملبورن 

واديليد وبريسبان وكانبيرا وبيرث.
وتقول كانبيرا إن سياستها تردع 
ال��ن��اس م��ن ارت��ي��اد ال��رح��الت احملفوفة 
ب��اخل��ط��ر ف��ي ال��ب��ح��ر، ل��ك��ن املنظمات 
احلقوقية واألمم املتحدة تنتقد الدولة 
الغنية ألنها تدير ظهرها للمستضعفني، 
مع ورود تقارير عن وق��وع انتهاكات 

وحوادث انتحار في هذه املخيمات.
وقال ديف سميث الذي عاد للتو من 
زيارة معسكر مانوس إن »دولة ترفض 

بشكل علني التعاطف وعوضا عن ذلك 
تعذب الناس الذين نعرف أنهم أبرياء 

)...( قد فقدت بشكل ما روحها«.
وفي يونيو الفائت، توفي رجل إيراني 

محتجز ف��ي ن���اورو ف��ي عملية انتحار 
على االرج��ح في خامس حالة وف��اة في 
اجل��زي��رة منذ يوليو 2013. وتقول 
منظمات حقوقية إن سبعة آخرين لقوا 

مصرعهم في جزيرة مانوس في نفس 
الفترة. وسعت كانبيرا في إعادة توطني 
الالجئني إلى دول ثالثة مثل الواليات 
املتحدة، وقد نقل أكثر من مئة بالفعل إلى 

هناك، على ما ذكر ائتالف العمل من أجل  
الالجئني.

إال أن نحو 1600 شخص ال يزالون 
في مانوس وناورو.

متظاهرون أستراليون يطالبون مبعاملة إنسانية لالجئني في أستراليا

مسيرة للمعارضة في نيكاراغوا 
بعد تصريحات أورتيغا

نظمت املعارضة في نيكاراغوا السبت في ماناغوا مسيرة بينما 
يبدو احل��وار مع احلكومة شبه مقطوع بعد تصريحات الرئيس 

دانيال اروتيغا الذي اتهم الكنيسة واملعارضة بتدبير »انقالب«.
ودعت املعارضة الى املسيرة في ماناغوا تضامنا مع مدينة ماسايا 
معقل املعارضة الذي استعاده املوالون الورتيغا بعد حملة عنيفة 

االربعاء.
وستنظم تظاهرة اخرى االثنني للمطالبة باطالق سراح متظاهرين 

موقوفني حاليا وإنصاف الذين قتلوا منذ بدء االزمة قبل ثالثة اشهر.
وقال ازاهاليا سوليس من التحالف املدني للعدالة والدميوقراطية 
ان »كفاح شعب نيكاراغوا سيتواصل بعصيان ضد ديكتاتورية 

اورتيغا«
وكان اورتيغا اتهم خالل احتفال بالذكرى ال39 النتصار الثورة 
الساندينية اخلميس، االساقفة باالنخراط في »مؤامرة« تهدف الى 
اقالته. وقال »يؤملني ان أساقفتي تصرفوا وكأنهم انقالبيون )...( لم 
يعودوا مؤهلني ليكونوا وسطاء او شهودا« في احلوار »الن رسالتهم 

كانت االنقالب«.
ويقوم االساقفة بوساطة بني احلكومة واملعارضة في االزمة 
السياسية التي قتل خاللها اكثر من 280 شخصا وجرح حوالى الفني 

آخرين خالل ثالثة اشهر.
وقال رئيس مجمع االساقفة في نيكاراغوا ليوبولدو برينيس 

اجلمعة »سنفكر بتصريحات الرئيس ثم نصدر قرارنا«.
وعبرت املعارضة عن دعمها لالساقفة، مؤكدة انها لن تسمح 

»بتجرمي« عملهم كوسطاء.
واشترط حتالف املواطنني من اجل الدميوقراطية الذي يضم طالبا 
ورؤساء شركات وممثلني عن املجتمع املدني »إنهاء القمع« قبل بدء 

اي حوار، واالفراج عن اثنني من اعضاء التحالف.
وب��دأ ح��وار منذ منتصف مايو بني الرئيس واملعارضة برعاية 
الكنيسة الكاثوليكية للتوصل الى مصاحلة وطنية. وعقدت آخر 

جلسة من هذه احملادثات في 15 يونيو.
وقال اخلبير السياسي خوسيه انطونيو بيرازا املدير التنفيذي 
للحركة من اجل نيكاراغوا ان »ما يفعله )اورتيغا( هو نزع املصداقية 
عن وساطة االساقفة الن��ه لم يعد يريد التفاوض« فذلك يلزمه 

»بالبحث في قضية احالل الدميوقراطية«.
وصرح سوليس لوكالة فرانس برس ان »اورتيغا شكك مبصداقية 

االساقفة ليجري احلوار الذي يريد، حوار ميكنه التحكم به«.
وكتب النائب السابق للرئيس سيرجيو راميريز في تغريدة على 
تويتر ان االساقفة هم »الضمير األخالقي للبالد وعلينا االلتحام 

معهم«.
من جهته، اكد سفير الواليات املتحدة لدى منظمة الدول االميركية 
ك��ارل��وس تروخيو اجلمعة ان »ال��والي��ات املتحدة ستفعل كل ما 

بوسعها العادة الدميوقراطية الى نيكاراغوا«.
واخيرا وجهت الكنيسة الكاثوليكية في فنزويال رسالة الى اساقفة 

وشعب نيكاراغوا عبرت فيها عن تضامنها ودانت »موت أبرياء«.

مقتل شرطيني في هجوم
مسلح بداغستان

قتلى وجرحى من طالبان باكستان
في عمليات للجيش األفغاني

قتل شرطيان روسيان بعد أن فتح 
مسلحون مجهولون النيران عليهما 
في داغستان في أخر هجوم يستهدف 
السلطات احمللية في الدولة الصغيرة 
الواقعة في منطقة القوقاز املضطربة، 

على ما أعلنت الشرطة السبت.
وفتح مسلحون على منت سيارة الدا 
روسية الصنع النيران على سيارة تنقل 
ثالثة شرطيي م��رور خ��ارج كيزيليرت 
ف��ي داغ��س��ت��ان م��س��اء اجلمعة قبل أن 
يلوذوا بالفرار، حسب ما أفاد متحدث 

باسم الشرطة وكالة فرانس برس.
وأك���د ال��ن��اط��ق مقتل شرطيني وان 
الثالث ل��م يصب ف��ي الهجوم. وأش��ار 
إل��ى أن��ه ل��م ي��ع��رف على ال��ف��ور اجلهة 
املسؤولة عن الهجوم، مشيرا إلى بدء 
عملية لتعقب اجلناة. وتكثر احلوادث 
املسلحة والهجمات على قوات االمن في 
داغستان اجلمهورية الصغيرة احملاذية 
للشيشان، حيث خاضت روسيا حربني 
داميتني ضد االنفصاليني األول��ى بني 

1994-1996 ثم بني 2000-1999.

وبعد ح��رب الشيشان االول��ى اتخذ 
التمرد تدريجا طابعا اسالميا وتخطى 
ح���دود ال��ش��ي��ش��ان ليتحول منتصف 
س��ن��وات االل��ف��ني ال��ى ح��رك��ة اسالمية 

مسلحة في مجمل القوقاز الشمالي.
وتعد داغستانوذات الغالبية املسلمة 
من املناطق االكثر اضطرابا في روسيا، 
وسبق ان شهدت هجمات تبنى تنظيم 
الدولة االسالمية بعضها بعدما بايعه 
املتمردون االسالميون املسلحون في 

القوقاز الروسي في يونيو 2015.

ُق��ت��ل أو ُج���رح م��ا ال يقل ع��ن سبعة 
مسلحني تابعني جلماعة حركة طالبان 
باكستان، أثناء عمليات للقوات املسلحة 
األف��غ��ان��ي��ة ف��ي إق��ل��ي��م ك��ون��ار شرقي 

أفغانستان.
وق���ال فيلق س��ي��الب 201 التابع 
للجيش األفغاني في الشرق، إن القوات 
املسلحة األفغانية استهدفت جتمعا 
ملسلحي طالبان في منطقة ناري خالل 

عملية أم��س اجلمعة، حسبما ذك��رت 
ال��ي��وم السبت وك��ال��ة »خ��ام��ا ب��رس« 

األفغانية.
وقال بيان إن املسلحني جتمعوا في 
قرية بازا جول وكانوا يخططون لشن 

هجمات ضد احلكومة والشعب.
وأضاف البيان، أن القوات املسلحة 
استهدفت جتمع املسلحني بناء على 
معلومات استخباراتية، مما أسفر عن 

مقتل ثالثة منهم على األق��ل وإصابة 
أربعة آخرين.

ول���م ت��ع��ل��ق اجل��م��اع��ات املسلحة 
املناهضة للحكومة على التقرير حتى 

اآلن.
بدأ الوضع األمني في والي��ة كونار 
الشرقية في التدهور بشكل حاد خالل 
األشهر األخ��ي��رة، وس��ط تزايد أنشطة 

التمرد من قبل مقاتلي طالبان وداعش.

وي���ح���اول امل��ت��ش��ددون املسلحون 
املناهضون للحكومة توسيع موطئ قدم 
لهم في هذه احملافظة وسط العمليات 

العسكرية املستمرة والغارات اجلوية.
كما تقوم القوات األمريكية املتمركزة 
في أفغانستان بهجوم جوي ضد داعش 
وامل��س��ل��ح��ني املنتمني إل���ى اجل��م��اع��ات 
األخرى في محاولة لقمع املتشددين من 
التوسع في موطئ قدم في هذه املقاطعة.


