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نفذها شاب شيشاني ضد معلم عرض «رسومًا مسيئة» على تالميذه

جريمة «ذبح إرهابية» تصعق فرنسا

ماكرون من أمام املدرسة :اإلرهابيون لن يقسموا فرنسا ..والظالمية لن تنتصر
الشرطة أردت املهاجم في ضواحي باريس ..وموسكو تطلب مزيدًا من املعلومات

باريس  -الوكاالت :قتلت الشرطة الفرنسية بالرصاص رجال كان
ق��د ذب��ح قبل ذل��ك بدقائق معلما ب��اح��دى امل��دارس االع��دادي��ة في
شارع باحدى ضواحي العاصمة باريس .وقال مصدر بالشرطة
ان هذا املدرس كان قد عرض على تالميذه رسوما كاريكاتورية
للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم).
وق��د وص��ل الرئيس الفرنسي ايمانويل م��اك��رون ( 42عاما) ليل
الجمعة الى مسرح الجريمة الوحشية التي وقعت في كونفالن
سانت اونورين على بعد خمسني كيلومترا شمال غرب باريس

وذك��رت محطة «ب��ي اف ام تي ف��ي» التلفزيونية ووس��ائ��ل اعالم
اخ� ��رى ان وزي� ��ر ال�ت�ع�ل�ي��م ج ��ان م�ي�ش�ي��ل ب��الن�ك�ي��ر ون��ائ �ب��ة وزي��ر
الداخلية مارلني شيابا رافقا ماكرون خالل زيارته ملوقع الحادث
ُ
وكان ماكرون قد زار سابقًا خلية األزمة التي شكلت بعد الحادثة
في وزارة الداخلية.
وق ��ال ال��رئ �ي��س ال�ف��رن�س��ي ق ��رب امل��درس��ة ح�ي��ث ق�ت��ل امل�ع�ل��م «قتل
مواطن اليوم ألن��ه ك��ان معلما وألن��ه ك��ان ُي��درس التالميذ حرية
ال�ت�ع�ب�ي��ر .ال �ب��الد ب��أك�م�ل�ه��ا ت �ق��ف م��ع امل �ع �ل �م��ني .االره ��اب� �ي ��ون لن

يقسموا فرنسا ..الظالمية لن تنتصر» .بدوره قال رئيس الوزراء
الفرنسي ج��ان كاستكس ان ب��الده سترد بأكبر ق��در م��ن الحزم
وأض ��اف «ب��ال�ت�ض��ام��ن م��ع اس��ات��ذت �ه��ا ..ستتفاعل ال��دول��ة بأكبر
قدر من الحزم حتى تعيش الجمهورية ومواطنيها احرارا! ولن
نستسلم ابدا».
وق ��ال م �ص��در ق�ض��ائ��ي ف��رن�س��ي ،ام��س ان م�ن�ف��ذ ه �ج��وم ضاحية
باريس من اصل شيشاني ومولود في موسكو ويبلغ من العمر
 18عاما .ووف��ق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية فانه جرى

األزهر يدين الهجوم ..ويطالب بـتشريع عاملي لـتجريم اإلساءة لألديان
القاهرة « -النهار»

دان األزه��ر في مصر جريمة قطع رأس م��درس في
احدى ضواحي العاصمة الفرنسية باريس ،الجمعة
مطالبا بنبذ خطاب الكراهية تجاه األدي��ان وااللتزام
ب��أخ��اق �ه��ا .وق� ��ال األزه � ��ر ف��ي ب �ي��ان ع �ب��ر صفحته
الرسمية على موقع فيسبوك «األزهر يدين الحادث
االره� ��اب� ��ي ف ��ي ب ��اري ��س وي ��دع ��و ل� �ض ��رورة ال�ت�ح�ل��ي
ب��أخ��اق األدي � ��ان» .ودع ��ا األزه ��ر ال��ى «س��ن تشريع

ع��امل��ي ي�ج��رم االس ��اءة ل��أدي��ان ورم��وزه��ا امل�ق��دس��ة»،
وأع��رب عن ادانته ل�«الحادث االرهابي ال��ذي وقع في
العاصمة الفرنسية باريس الجمعة ،وأسفر عن قيام
شخص متطرف بقتل م��درس وقطع رأس��ه» .وتابع
«ويؤكد األزهر رفضه لهذه الجريمة النكراء ولجميع
األع�م��ال االره��اب�ي��ة ،مشددًا على ان القتل جريمة ال
يمكن تبريرها بأي حال من األح��وال» ،مطالبا بنبذ
خطاب الكراهية والعنف بجميع اشكاله ومصادره
وأسبابه .وطالب األزهر باحترام املقدسات والرموز

ال��دي�ن�ي��ة و«االب �ت �ع��اد ع��ن اث� ��ارة ال �ك��راه �ي��ة ب��االس��اءة
ل ��أدي ��ان ،داع �ي��ا ال ��ى ض� ��رورة ت�ب�ن��ي ت�ش��ري��ع ع��امل��ي
يجرم االساءة لأديان ورموزها املقدسة ،كما يدعو
الجميع ال��ى التحلي ب��أخ��اق وتعاليم األدي ��ان التي
تؤكد على احترام معتقدات االخرين».
من جهته دان مفتي الديار املصرية د .محمد شوقي
ع��ام ال �ح��ادث االره��اب��ي وأك ��د ف��ي ب �ي��ان ل��ه ان ه��ذه
الجريمة يرفضها االس��ام رفضًا قاطعًا ،وأن هذا
العمل االره��اب��ي ليس ه�ن��اك م��ا ي�ب��رره ألن االس��ام

دع��ا ال��ى حفظ األن�ف��س .وط��ال��ب الحكومة الفرنسية
بعدم تحميل االسام واملسلمني نتيجة فعل اجرامي
ل�ش�خ��ص م �ت �ط��رف ي��رف �ض��ه االس � ��ام وامل �س �ل �م��ون،
مؤكدًا ان الحكمة تقتضي ان يتم التعامل مع األمر
على انه جريمة فردية حتى ال يؤدي ذلك الى انتشار
خطاب الكراهية ضد املسلمني .وش��دد املفتي على
ض��رورة تفعيل قوانني خطابات الكراهية التي تعد
رادع��ًا لكل م��ن يفكر ف��ي االس ��اءة ال��ى غيره بسبب
الدين او العرق او الجنس.

توقيف خمسة اش�خ��اص آخ��ري��ن ليل الجمعة السبت م��ا يرفع
ال�ع��دد االج�م��ال��ي للموقوفني ف��ي اط ��ار ه��ذا االع �ت��داء ال��ى تسعة
اشخاص .وأوض��ح املصدر ان بني املوقوفني الخمسة األخيرين
وال ��دي تلميذ ف��ي م��درس��ة ك��ون�ف��الن س��ان��ت اون��وري��ن حيث كان
يعمل املدرس وأشخاص في املحيط غير العائلي للمهاجم .وقال
مصدر في الشرطة ان شهودا سمعوا املهاجم يهتف «الله اكبر»
وق��ال��ت ال�س�ف��ارة ال��روس�ي��ة ل��دى فرنسا بأنها طلبت م��ن باريس
معلومات حول هوية مرتكب الجريمة.
ُ
وق��ال��ت النيابة العامة ان التحقيق بشأن األح ��داث فتح بتهمة
ارت�ك��اب «جريمة مرتبطة بعمل اره��اب��ي» و«مجموعة اجرامية
اره��اب�ي��ة» .وتلقى رج��ال الشرطة بقسم الجنايات ف��ي كونفالن
سان اونورين على بعد خمسني كيلومترا شمال غربي باريس
نداء ملالحقة مشتبه به يتجول حول مؤسسة تعليمية ،وفق ما
ذك��رت النيابة .وف��ي امل�ك��ان عثر عناصر الشرطة على الضحية
على بعد مئتي متر ،في محلة ايرانيي ،وح��اول��وا توقيف رجل
ك ��ان ي�ح�م��ل س��الح��ا اب �ي��ض وي �ه��دده��م ،ف��أط�ل�ق��وا ال �ن��ار وأردوه
قتيال .وت��م تطويق امل�ك��ان واس�ت�ق��دام عناصر قسم ازال��ة األلغام
لالشتباه بوجود حزام ناسف ،واثر الواقعة ،قرر وزير الداخلية
جيرالد دارمانان املتواجد في املغرب ،العودة فورا الى باريس.
وأوضحت الشرطة الفرنسية ان الرجل الذي تعرض لالعتداء هو
استاذ تاريخ عرض مؤخرا رسوما كاريكاتورية للنبي محمد
في حصة دراسية حول حرية التعبير.

ردًا على دعوة زيباري إلى «تطهير» املنطقة الخضراء

موالون للحشد الشعبي يحرقون مقار «الكردستاني» في بغداد

ب �غ��داد -ال��وك��االت :ق��ام��ت مجموعات م��وال�ي��ة مليلشيات الحشد
ال �ش �ع �ب��ي ،ال �ع ��راق ��ي ب ��اح ��راق ج �م �ي��ع امل� �ق ��ار ال �ح��زب �ي��ة ال�ت��اب�ع��ة
ل�ل�ح��زب ال��دي�م�ق��راط��ي ال�ك��ردس�ت��ان��ي ،ب��زع��ام��ة م�س�ع��ود ب��ارزان��ي
في العاصمة العراقية ام��س .وق��ال مصدر امني عراقي امس ان
«مجاميع خارجة عن القانون» اقتحمت مقر الحزب الديمقراطي
ال �ك��ردس �ت��ان��ي ف��ي ال�ع��اص�م��ة وأض��رم��ت ال �ن��ار ف�ي��ه ول ��م ي��وض��ح
املصدر هوية املنفذين لالقتحام الذين يحملون اعالم ميليشيات

ال�ح�ش��د ال�ش�ع�ب��ي ب�ح�س��ب ال�ف�ي��دي��وه��ات امل �ن �ش��ورة ع�ل��ى م��واق��ع
التواصل االجتماعي عن الهجوم.
وأكدت شبكة «رووداو» الكردية ان القوات األمنية لم تتمكن من
ردع املهاجمني الذين استجابوا لدعوة اتباع الحشد الشعبي،
عبر مواقع التواصل االجتماعي ،الى التجمع امام مقر الحزب.
وج � ��اء ه� �ج ��وم امل �ج �م��وع��ات ع �ل��ى م� �ق ��ار ال� �ح ��زب ال��دي �م �ق��راط��ي
الكردستاني على خلفية تصريحات لهوشيار زيباري ،القيادي

عقوبات أوروبية على  7وزراء سوريني
بروكسل  -الوكاالت :اعلن املجلس األوروبي،
ف��رض ع�ق��وب��ات على  7وزراء ف��ي الحكومة
ال�س��وري��ة «ردًا ع�ل��ى ال�ق�م��ع العنيف للسكان
املدنيني السوريني» .وق��ال املجلس األوروب��ي
في بيان له ،ان العقوبات تتضمن «اج��راءات
تقييدية» بحق ال��وزراء السبعة بموجب قرار

العقوبات الجديد الذي يرفع عدد األشخاص
ُ
املستهدفني بحظر السفر وتجميد األصول
املالية ال��ى  .280بجانب ادراج  70كيانًا في
ق��ائ �م��ة ال �ع �ق��وب��ات ،وب��ال �ت��ال��ي ف �ه��ي تخضع
ل�ت�ج�م�ي��د األص� � ��ول ،ح �س��ب ال �ب �ي��ان .وص ��در
القرار ،على هامش انعقاد قمة رؤس��اء دول

وح �ك��وم��ات االت �ح ��اد األوروب� � ��ي ( 28دول� ��ة)،
في العاصمة البلجيكية بروكسل .وأض��اف
املجلس األوروب ��ي ،ان العقوبات «تستهدف
ال �ش��رك��ات ورج ��ال األع �م��ال ال �ب��ارزي��ن ال��ذي��ن
ي� �س� �ت� �ف� �ي ��دون م � ��ن ع ��اق ��ات� �ه ��م م � ��ع ال �ن �ظ ��ام
واقتصاد الحرب».

االبرز في الحزب وخال زعيمه مسعود بارزاني ،والتي دعا من
خاللها الى تطهير املنطقة الخضراء في بغداد من امليليشيات
على حد تعبيره .وسبق ان وجه زيباري اتهاما ضمنيا لفصائل
في الحشد الشعبي بالوقوف وراء القصف الذي طال مطار اربيل
في  30سبتمبر املاضي .وأص��درت ميليشيات الحشد الشعبي
في العراق بعد ذل��ك بيانا علقت فيه على الهجوم الصاروخي
ال��ذي اس�ت�ه��دف م�ط��ار عاصمة اقليم ك��ردس�ت��ان ال �ع��راق .وقالت
امليليشيات املنضوية تحت لواء القوات الحكومية ،انها تعرب
ع��ن «أسفها واستغرابها لبعض ردود األف�ع��ال املتسرعة» ،في
اشارة الى تحميل حكومة االقليم امليليشيات مسؤولية القصف.
وأض��اف��ت ان «امل�ن�ط�ق��ة ال�ت��ي انطلقت منها ال �ص��واري��خ باتجاه
اربيل تعتبر منطقة فراغ غير مسكونة ،وتقع بني مثلث يحيط
ب��ه ال�ج�ي��ش وق� ��وات ال�ح�ش��د ال�ش�ع�ب��ي م��ن اب �ن��اء ال�ش�ب��ك وق ��وات
البيشمركة (القوات الكردية)» .وأش��ارت الى انه تم فتح تحقيق
ف��ي ال� �ح ��ادث ،م��وض�ح��ة ان ��ه س�ي�ت��م م��راج �ع��ة س �ج��الت ك��ام�ي��رات
امل ��راق �ب ��ة ف ��ي امل� �ك ��ان مل �ع��رف��ة م ��ن اي� ��ن ج � ��اءت ال �س �ي ��ارة امل�ح�م�ل��ة
بالصواريخ.

«صوتك مسموع» ..حملة لتوعية املغتربني املصريني
بأهمية املشاركة في االنتخابات النيابية
القاهرة « -النهار»

اس�ت�ق�ب�ل��ت وزي� ��رة ال ��دول ��ة ل�ل�ه�ج��رة وش ��ؤون
امل� �ص ��ري ��ني ب ��ال � �خ ��ارج ن �ب �ي �ل��ة م � �ك� ��رم ،ع� ��ددا
م��ن م �س��ؤول��و م� �ب ��ادرات امل �ص��ري��ني املقيمني
ف ��ي ال � �خ� ��ارج ،وال� �ت ��ي ت �ه��دف ال� ��ى ت�ع��ري�ف�ه��م
ب�ح�ق��وق�ه��م ال��دس �ت��وري��ة ،وأه �م �ي��ة امل �ش��ارك��ة
ال �ف��اع �ل��ة ل�ل�ح�ف��اظ ع �ل��ى م�ك�ت�س�ب��ات امل��رح�ل��ة
ال ��راه �ن ��ة ،وذل� ��ك م ��ع اق� �ت ��راب االس �ت �ح �ق��اق��ات
االنتخابية ملجلس ال�ن��واب ،حيث من املقرر
ان تنطلق انتخابات مجلس النواب ايام 21
و 22و 23اكتوبر باملرحلة األولى ،وأيام  4و5

و 6نوفمبر بالنسبة للمرحلة الثانية.
وأشادت مكرم بجهود املصريني في الخارج
ووط �ن �ي �ت �ه��م ال� �ت ��ي ت �ت �ج �ل��ى ف ��ي ك ��ل م��وق��ف
ي �ح �ت��اج ال ��ى دع �م �ه��م وم �ش��ارك �ت �ه��م ،م��ؤك��دة
ان ال�ق�ي��ادة السياسية اول ��ت اه�ت�م��ام��ا ب��ارزا
باملصريني بالخارج ،وتم تخصيص مقاعد
لهم فى مجلس النواب ليعبروا عن صوتهم
ومطالبهم.
وف��ي ض��وء ح��رص املغتربني املصريني على
اداء الواجب الوطني ،واملشاركة الفاعلة في
االنتخابات البرملانية ،اطلق عدد من قيادات
وكوادر املصريني في الخارج حملة تطوعية

لتوعية املصريني بالخارج بأهمية املشاركة
ف��ي االس�ت�ح�ق��اق��ات االن�ت�خ��اب�ي��ة ت�ح��ت شعار
«صوتك مسموع».
ودع ��ا ع ��دد م��ن ق �ي ��ادات وك � ��وادر امل�غ�ت��رب��ني
امل � �ص � ��ري � ��ني إل� � � � ��ى ض� � � � � ��رورة امل� � �ش � ��ارك � ��ة ف��ى
االس� �ت� �ح� �ق ��اق ال� ��دس � �ت� ��ورى امل �ق �ب ��ل ال �خ ��اص
بانتخابات مجلس النواب  ،2020عن طريق
البريد الحكومى ،وإعطاء صوتهم ملن يعبر
ٔ
عنهم بكل ص��دق ،واخ�ت�ي��ار اك�ث��ر املرشحني
ق��رب��ا ل �ه��م ف ��ى ال� �ش ��ارع وم �ع��رف��ة ب�م�ش�ك��الت
م�ن�ط�ق�ت�ه��م ال �س �ك �ن �ي��ة ب��امل �ح��اف �ظ��ات ،وع ��دم
االس �ت �ج��اب��ة إل� ��ى دع � ��وات ال �ه��دم وال�ت�خ��ري��ب

وامل �ق ��اط �ع ��ة ،م ��ؤك ��دي ��ن ان امل� �ش ��ارك ��ة واج ��ب
دستورى؛ ألن االنتخابات البرملانية املقبلة
ٔ
ت �ع��د ام� ��ال ح�ق�ي�ق�ي��ا ف ��ى ت�غ�ي�ي��ر واق �ع �ن��ا إل ��ى
ٔ
االفضل.
ٔ
ٔ
واش ��ار موسسو م�ب��ادرة «ص��وت��ك مسموع»
إل ��ى ث�ق�ت�ه��م ف��ي ن��زاه��ة االن �ت �خ��اب��ات ف��ى ظل
ال � �ح ��رص ع �ل��ى ت �ك��اف��ؤ ال � �ف ��رص وال �ت �م �ث �ي��ل
العادل لكل الفئات ،مع وج��ود مرشحني من
ٔ
الشباب واملراة بنسبة كبيرة وغير مسبوقة،
م��ا يعطى ام��ال ف��ي تمكني ال �ك��وادر الوطنية
ٔ
الواعدة ،وضخ دماء جديدة وافكار متنوعة
ٔ
وبناءة تنعكس على االداء التشريعي.

«الجنائية الدولية» تبحث
مع الخرطوم عملية تسليم البشير
الخرطوم  -الوكاالت :صرح مصدر حكومي سوداني ان املدعية
العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا وصلت امس
ال��ى ال�خ��رط��وم ف��ي زي��ارة تستمر ث��الث��ة اي��ام للبحث ف��ي تسليم
الرئيس السوداني السابق عمر البشير وآخرين الى املحكمة.
وق��ال امل�ص��در ان «ف��ات��و بنسودا ستلتقي مسؤولني حكوميني
لتبحث معهم تسليم عمر البشير واخرين الى املحكمة».
وك��ان��ت امل�ح�ك�م��ة اص� ��درت م��ذك��رات اع�ت�ق��ال ب�ح��ق ع�م��ر البشير
واثنني من مساعديه بتهم ارتكاب جرائم ابادة جماعية وتطهير
عرقي وجرائم حرب ضد االنسانية اثناء النزاع في اقليم دارفور
غرب البالد ،الذي استمر بني  1989و 2004وأسفر عن  300الف
قتيل وماليني النازحني .وفي يونيو املاضي سلم علي كوشيب
احد املطلوبني للمحكمة ،نفسه لها في دول��ة افريقيا الوسطى
امل�ج��اورة القليم دارف ��ور .وف��ي فبراير املاضي اعلنت الحكومة
السودانية التي تولت السلطة بعد االطاحة بالبشير في ابريل
 2019موافقتها على «مثول «املطلوبني لدى املحكمة امامها.

البابا فرانسيس :الجوع ليس مجرد
مأساة ..لكنه عار
ق� ��ال ال �ب��اب��ا ف��ران �س �ي��س ف ��ي رس ��ال ��ة ال� ��ى امل ��دي ��ر ال� �ع ��ام ملنظمة
األغذية والزراعة لألمم املتحدة (الفاو) بمناسبة الذكرى ال� 75
لتأسيسها ان «ال�ج��وع بالنسبة للبشرية ،ليس مجرد مأساة
ولكنه ٌ
عار ايضا»
أوض��ح الحبر األعظم في الرسالة ،التي وردت في شكل فيديو
بثه الفاتيكان ،ان «ال�ج��وع يسببه ،بشكل كبير ،ال�ت��وزي��ع غير
املتكافئ لثمار األرض ،باالضافة الى قلة االستثمار في القطاع
ال��زراع��ي ،وع��واق��ب تغير امل �ن��اخ ،وزي ��ادة ال �ن��زاع��ات ف��ي مناطق
مختلفة من الكوكب» ،مشددا على ان��ه «م��ن ناحية اخ��رى ،يتم
التخلص من اطنان من الطعام» ،وبالتالي فانه «ازاء هذا الواقع،
ال يمكننا ان نقف َ
مخدرين او مشلولني .جميعنا مسؤولون».

