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اح��ت��ش��د آالف ف��ي م���دن في 
ن��ي��وزي��ل��ن��دا أم����س، للتعبير 
ع��ن مناهضتهم للعنصرية 
وتكرميا ل�50 مسلما قتلهم 
إرهابي في كرايستشيرش مع 
إعالن رئيسة الوزراء جاسيندا 
أردي���رن، إقامة مراسم إحياء 
ذك���رى القتلى ع��ل��ى مستوى 

البالد هذا األسبوع.
وش���ارك نحو 15 أل��ف��ا في 
م���راس���م ت��أب��ن م��س��ائ��ي��ة في 
كرايستشيرش في متنزه قريب 
من مسجد النور الذي قتل فيه 
مسلح ي��ؤم��ن بتميز ال��ع��رق 
األبيض أكثر من 40 مصليا. 
وقتل عدد آخر في مسجد قريب 

في لينوود.
وارت��دت الكثير من النساء 
غير املسلمات غ��ط��اء ال��رأس 
خالل مراسم التأبن، بعضها 
مصنوع ب��أي��دي مسلمن من 
كرايستشيرش، إلظهار دعمهن 
للمسلمن كما فعلن في أحداث 
م��ش��اب��ه��ة األس���ب���وع امل��اض��ي. 
وقالت أرديرن أمس إن مراسم 
إلحياء ذكرى القتلى ستقام على 
مستوى البالد في 29 مارس. 
وأغلب القتلى واملصابن من 
املهاجرين والالجئن وأضافت 
في بيان، »هذه املراسم فرصة 
أخرى إلظهار أن النيوزيلندين 
يتسمون بالتعاطف واالحتواء 
وال��ت��ن��وع وأن��ن��ا سنحمي تلك 

القيم«.
وف����ي وق����ت س���اب���ق نظم 
أكثر م��ن أل��ف شخص مسيرة 
مناهضة للعنصرية في وسط 
أوك��الن��د وحملوا الفتات كتب 
عليها »حياة املهاجرين تهمنا« 

و«الالجئون مرحب بهم هنا«.
من جهة أخ��رى، وّق��ع آالف 
على عريضتن إلكترونيتن 
للمطالبة مبنح ”جائزة نوبل 
للسالم“ ل��رئ��ي��س��ة وزراء 
نيوزيلندا، جاسيندا آردرن، 
على خلفية تعاملها مع مجزرة 
املسجدين في مدينة ”كرايست 

تشيرش“.
ووق��ع ما ال يقل عن 20 ألفا 
على العريضتن، املتاحتن 
على موقعي ”تشاجن.أورج“ 
األم��ي��رك��ي، و“أف�������از.أورج“ 

الفرنسي، بحسب ما نقل موقع 
”راديو نيوزيلندا“.

وش������ارك ن��ح��و 16 أل��ف��ا 
و600 شخص بالتوقيع على 
العريضة املتاحة على املوقع 
األول، فيما حظيت العريضة 

الثانية بتوقيع نحو 3 آالف 
شخص.

يشار إلى أنه إذا مت ترشيح 
”أردرن“ جلائزة نوبل للسالم، 
ف��س��ي��ت��ع��ن ع��ل��ي��ه��ا االن��ت��ظ��ار 
ح��ت��ى ع����ام 2020، إلغ���الق 

فترة الترشيحات املخصصة 
جلوائز 2019. وعقب ”مجزرة 
املسجدين“ التي راح ضحيتها 
50 شخصا، اشتهرت ”آردرن“ 
مبواقفها اإلنسانية الداعمة 
للمسلمن، والرافضة لسيطرة 

أفكار اليمن املتطرف. وتعد 
آردرن )37 عاما( أصغر رئيسة 

حكومة في العالم.
وف���ي 15 م���ارس اجل���اري، 
استهدف هجوم دموي مسجدين 
تشيرتش“  ب�“كرايست 

النيوزيلندية، وقتل فيه 50 
شخصا أثناء تأديتهم الصالة، 

وأصيب 50 آخرون.
فيما متكنت السلطات من 
توقيف املنفذ، وه��و أسترالي 
ي��دع��ى ب��ي��رن��ت��ون ه��اري��س��ون 

ت��اران��ت، وم��ث��ل أم���ام احملكمة 
ف��ي 16مارس، ووج��ه��ت إليه 

اتهامات بالقتل العمد.
وب�����دم ب�����ارد وجت�����رد من 
اإلن��س��ان��ي��ة، سجل اإلره��اب��ي 
تارانت حلظات تنفيذه أعمال 

قتل وحشية، وب��ث مقتطفات 
منها ع��ب��ر وس��ائ��ل ال��ت��واص��ل 
االج��ت��م��اع��ي، ف��ي أع��ن��ف ي��وم 
شهده تاريخ البالد احلديث، 
ب��ح��س��ب رئ��ي��س��ة ال������وزراء 

جاسيندا آردرن.

آالف النيوزيالندين يشاركون في تأبن شهداء املسجدين

للسالمنوبلجائزةالوزراءرئيسةمبنحمطالبات

اآلالفيشاركونفيمراسمتأبنيضحاياكرايستشيرش

1500مهاجرًا منجديدةقافلة
تنطلقمنجنوباملكسيك

انطلقت قافلة تضم حوالى 1500 مهاجر 
من أميركا الوسطى وكوبا السبت من جنوب 
املكسيك على ضفاف نهر سوشياتي الذي 
يشكل حدودا مع غواتيماال، على أمل الوصول 

إلى الواليات املتحدة.
وانطلق رج��ال ونساء وأطفال يتحدرون 
من غواتيماال والسلفادور وهندوراس بعدما 
قضوا عدة ليال في مدينة تاباتشوال املكسيكية 

القريبة من حدود غواتيماال.
وأوض���ح أح��د امل��ه��اج��ري��ن ال��س��ل��ف��ادوري 
فيسنتي مارتينيز لوكالة فرانس ب��رس أن 
معظم هؤالء املهاجرين قرروا الرحيل بعدما 
رفض املركز الوطني املكسيكي للهجرة منحهم 
وثيقة جتيز لهم البقاء بصفة قانونية في 

املكسيك.

وإزاء تقاطر قوافل املهاجرين، أق��ام هذا 
املركز »برنامجا عاجال« يهدف إلى تشريع 
أوض��اع آالف األجانب في املكسيك. لكنه عاد 
وعلق هذا البرنامج في 28 يناير وأعلن أن 
على املهاجرين التوجه إلى سفارات املكسيك 

في بالدهم.
وان��ض��م إل��ى القافلة ال��ق��ادم��ة م��ن أميركا 
الوسطى مئات الكوبين الذين دخلوا بصورة 

غير قانونية إلى املكسيك قبل شهر.
ويعتزم املهاجرون اتباع مسار القوافل 
السابقة، ويواكبهم في رحلتهم عناصر من 
الشرطة وسيارة اسعاف تابعة للدفاع املدني.

ويدخل مئات آالف األشخاص كل سنة إلى 
جنوب املكسيك بهدف العبور إلى الواليات 

املتحدة شماال.

تزامنًامعزيارةبعثةمنمجلساألمن

134مدنيًاعلىاألقّلمنإتنيةالفوالنيفيهجوموسطمالي مقتل
قتل 134 شخصا على األق��ل 
في وسط مالي السبت في هجوم 
استهدف قرية لرعاة ماشية من 
قبائل الفوالني، بحسب ما أفاد 
مسؤولون محلّيون وأممّيون، في 
مجزرة تزامنت مع زي��ارة تقوم 
بها إلى البلد األفريقي املضطرب 

بعثة من مجلس األمن الدولي.
وقال الشيخ هارون سانكاري 
حاكم بلدة اوينكورو إّن »حصيلة 
الضحايا بلغت 115 قتيال« في 
ال��ه��ج��وم ال���ذي اس��ت��ه��دف قرية 

أوغوساغو.
وأض��اف أّنها »مذبحة ملدنين 
م��ن قبائل ال��ف��والن��ي على أي��دي 

صّيادين من )عرقية( الدوغون«.
وأفاد مصدر أمني أن الضحايا 
ق��ت��ل��وا ب��ال��رص��اص أو قطعت 
رؤوسهم بالسواطير. ووصلت 
ق��وات اجليش بعد ظهر السبت 

إلى موقع االعتداء الدامي.
ب���دوره أع��ل��ن ب��وب��اك��ار كاني 
ح��اك��م م��ن��ط��ق��ة ب��ان��ك��اس ال��ت��ي 
تضم أوغوساغو أّن »احلصيلة 
املبدئية« بلغت 115 قتيال، مشيرا 
إلى أن الناجن اّتهموا صيادين 

تقليدين بشّن الهجوم.
لكّن األمن العام لألمم املتحدة 
أنطونيو غوتيريش أعلن مساء 
السبت في بيان في نيويورك أّن 
حصيلة القتلى بلغت 134 قتيال 

على األقّل.
وق����ال غ��وت��ي��ري��ش ف��ي بيان 
نشرته املنظمة الدولّية إّن »134 
م��دن��ي��ا ع��ل��ى األق�����ّل، م��ن بينهم 
نساء وأط��ف��ال، ُقتلوا، وأصيب 
55 آخ��رون على األق��ل بجروح« 

ف���ي امل���ج���زرة ال��ت��ي »ص��دم��ت��ه 
وأغضبته«.

وأض���اف ال��ب��ي��ان أّن »األم��ن 
العام يدين بأشّد العبارات هذا 
العمل الشنيع ويدعو السلطات 
املالية الى التحقيق بسرعة في 

هذه املأساة وتقدمي مرتكبيها إلى 
العدالة«.

ووقعت املجزرة فجر السبت 
في القرية الواقعة على احلدود 
م��ع بوركينا ف��اس��و، بحسب ما 
أفادت مصادر عدة. وأفاد شاهدا 

عيان فرانس برس أّن املهاجمن 
أحرقوا أكواخ القرية بأسرها.

وتزامنت املذبحة مع قيام وفد 
من مجلس األمن الدولي بزيارة 
إلى منطقة الساحل لتقييم اخلطر 

اجلهادي في املنطقة.

ويشهد وسط مالي أعمال عنف 
مستمّرة بن أف��راد من الفوالني 
ال��ت��ي مي��ت��ه��ن غ��ال��ب��ي��ة أبنائها 
رعي املواشي وأف��راد من إثنيتي 
بامبارا ودوغون اللذين ميتهنون 

بغالبيتهم الزراعة.
وأس��ف��رت دوام���ة العنف عن 
مقتل 500 شخص العام الفائت، 

بحسب ما ذكرت األمم املتحدة.
وفي أولى أيام العام اجلاري، 
ُقتل 37 مدنيا من إثنية الفوالني 
في وس��ط مالي في هجوم شّنه 

على قريتهم صّيادون تقليدّيون.
وب����ع����د أن ك����ان����ت م���ث���اال 
للدميوقراطية واالس��ت��ق��رار في 
إفريقيا، شهدت مالي في السنوات 
األخ��ي��رة ان��ق��الب��ا وح��رب��ا أهلية 

وصعودا للحركات اجلهادية.
وت��ك��اف��ح احل��ك��وم��ة امل��ال��ي��ة 
الستعادة السيطرة على البلد 
بعد أن سقط شماله بن مارس 
واب��ري��ل 2012 بأيدي جماعات 
جهادية تنتمي لتنظيم القاعدة مت 
تشتيتها بتدخل عسكري غربي 
في يناير 2013 مببادرة فرنسية.

لكن مناطق بكاملها ال ت��زال 
خارج سيطرة القوات الفرنسية 
وامل��ال��ي��ة واألمم��ي��ة رغ��م توقيع 
اتفاق سالم في ربيع العام 2015 
استهدف عزل اجلهادين وتأخر 

تطبيقه.

أشيفية

تقدممؤشراتكاذبةعناملنطقةاملضطربة

الزيارات:أميركيمسؤول
بالصنياملسلمةللمناطق
»مرتبة«و»مضللة«

ق��ال م��س��ؤول أميركي إن ال��زي��ارات »ال��ت��ي يجري 
الترتيب واإلعداد لها بشكل جيد جدا« إلى شينغ يانغ 
من جانب احلكومة الصينية مضللة وتقدم مؤشرات 

كاذبة عن املنطقة املضطربة.
وصرح املسؤول بذلك بعد أن أعلنت الصن نيتها 

توجيه الدعوة ملبعوثن أوربين لزيارة املنطقة.
وتصعد بكن مساعيها ملواجهة انتقادات متزايدة 
في الغرب ومن جماعات حقوقية جراء برنامجها املثير 
للجدل للقضاء على التطرف في شينجيانغ التي تقطنها 

غالبية مسلمة.
ويقول منتقدون إن الصن تدير معسكرات اعتقال 
للويغور وغيرهم من املسلمن الذين يعيشون في 
شينجيانغ غير أن احلكومة تصفها بأنها مراكز تدريب 
وإع��ادة تأهيل وتقول إنها حتتاج بحق ملواجهة الفكر 

املتطرف والعنف.
وقالت وزارة اخلارجية الصينية األسبوع املاضي 

إنها ستدعو دبلوماسين أوروبين للزيارة قريبا.
وذكرت مصادر دبلوماسية أن الدعوة غير الرسمية 
حتى اآلن ُوجهت بشكل خاص للسفراء وهي مقررة هذا 

األسبوع.
وردا على س��ؤال من رويترز ملسؤول أميركي عما 
إذا كان مت توجيه دعوة للسفير األميركي لدى الصن 
تيري برانستاد لزيارة شينجيانغ، قال إنه ليست هناك 

زيارات أو اجتماعات لإلعالن عنها.
وأض���اف طالبا ع��دم نشر اسمه »ال��زي��ارات التي 
يتم الترتيب واإلع��داد لها بشكل كبير وتشرف عليها 
احلكومة في شينجيانغ تعطي مؤشرات كاذبة ومضللة 
بالنسبة النتهاكات ح��ق��وق اإلن��س��ان املستمرة في 

املنطقة«.
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مادورويعتزمتشكيل
حكومةجديدة

قال الرئيس الفنزويلي نيكوالس 
م����ادورو، إن��ه يعتزم اإلع���الن عن 
ال��ت��غ��ي��ي��رات ال��ت��ي سيجريها في 
تشكيلته ال���وزاري���ة، خ��الل فترة 
قريبة. وأوضح م��ادورو في خطاب 
أمام حشد من أنصاره، أنه طلب قبل 
عدة أيام من كافة ال��وزراء احلالين 
تقدمي استقاالتهم بأسرع وقت ممكن.
وشكر مادورو الوزراء احلالين، 
مبينا أن���ه سيعلن ع��ن القائمة 
الوزارية اجلديدة خالل فترة قريبة 
جدا.  وجدد تأكيده أن إعالن رئيس 
البرملان خوان غوايدو نفسه رئيسا 
مؤقتا للبالد في 23 يناير املاضي، 
يعتبر محاولة انقالبية من الرئيس 

األم��ي��رك��ي وأع���وان���ه ف��ي ال��داخ��ل 
الفنزويلي.

ومنذ 23 يناير امل��اض��ي، تشهد 
فنزويال ت��وت��را، إث��ر إع��الن رئيس 
البرملان خ��وان غ��واي��دو »أحقيته« 
بتولي الرئاسة مؤقتا إلى حن إجراء 

انتخابات جديدة. 
وس��رع��ان م��ا اع��ت��رف الرئيس 
األميركي دونالد ترامب، ب� »غوايدو« 
رئيسا انتقاليا لفنزويال، وتبعته 
ك��ن��دا ودول م��ن أم��ي��رك��ا الالتينية 

وأوروبا. 
فيما أي��دت ب��ل��دان بينها روسيا 
وتركيا واملكسيك وبوليفيا، شرعية 

الرئيس احلالي نيكوالس مادورو.

700قتياًلحصيلةضحايا نحو
إعصار»إداي«فيموزمبيق

ال تزال حصيلة إعصار »إداي« املدمر الذي 
ضرب األسبوع املاضي جنوب القارة اإلفريقية 

في ارتفاع مستمر، وجتاوزت أمس 700 قتيل.
وأعلن وزير األراضي والبيئة في موزمبيق، 
سيلسو كورييرا، ارتفاع حصيلة القتلى في 
ب��الده وح��ده��ا إل��ى 446 شخصا، م��ؤك��دا أن 
531 ألفا آخرين تأثروا بعواقب اإلعصار، 
ومت توطن 110 آالف منهم بشكل مؤقت في 

مخيمات.
واجتاح اإلعصار الذي بلغت سرعة رياحه 
170 كلم في الساعة يوم اجلمعة في األسبوع 
املاضي مناطق ساحلية وسط موزمبيق، حيث 
تسبب بفيضانات عارمة، ليضرب بعد ذلك 

زميبابوي وماالوي.
وبعد أكثر من أسبوع على الكارثة، حتذر 

األمم املتحدة م��ن أن األوض���اع ف��ي املناطق 
املنكوبة ال تزال في غاية الصعوبة، حيث يظل 
بعض املواطنن عالقن على أسقف منازلهم، 
ويعاني املتضررون من نقص الغذاء، وسط 

تصعيد لتفشي أمراض خطيرة مثل الكوليرا.
وقالت املديرة التنفيذية ملنظمة األمم املتحدة 
للطفولة »اليونيسيف«، هنرييتا ف��ور، إن 
املنظمة العاملية تواجه صعوبات حتى في 
تقييم حجم األضرار، موضحة أن بعض القرى 
غمرت بالكامل ودمرت منازل ومدارس ومراكز 
طبية. وينخفض مستوى املياه في نهر زمبيزي 
ببطء، حسب حكومة موزمبيق، إال أن مكتب 
األمم املتحدة لتنسيق ال��ش��ؤون اإلنسانية 
حذر من خطر وقوع فيضانات جديدة في حال 

هطول مزيد من األمطار في املنطقة.


