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الداخلية األسترالية :مستحيل
إيقاف «الهجمات الفردية» في المستقبل
منفذ اعتداء ملبورن غير مرتبط بأي تنظيم إرهابي

• وزير الداخلية االسترالي

�أعلنت احلكومة الأ�سرتالية� ،أن مواطنها �صومايل
الأ���ص��ل ال��ذي نفذ هجوم ًا بال�سكني يف ملبورن
ا�ستوحى االعتداء من تنظيم داع�ش ،لكنه مل يكن
على ارتباط باملجموعة املتطرفة .وطعن ح�سن
خليف �شري علي حتى املوت �سي�ستو ماالبينا ،وهو
�صاحب مقهى حملي �شهري ،و�أ�صاب �شخ�صني بجروح
و�سط ملبورن ،ثاين كربى املدن الأ�سرتالية ،بعد
ظهر اجلمعة قبل �أن ترديه ال�رشطة .وقاد املهاجم
البالغ من العمر  30عام ًا �سيارة ملأها با�سطوانات
الغاز يف �أنحاء املدينة قبل �إ�شعالها.

قال بيرت داتون وزير الداخلية اال�سرتايل �أم�س �إن من
ال�صعب منع حدوث «هجمات فردية» يف امل�ستقبل
رغم الإج��راءات الأمنية امل�شددة يف �أعقاب هجوم
وقع يف ملبورن الأ�سبوع املا�ضي ي�ستلهم نهج
تنظيم داع�ش الإرهابي.
وكان رجل �صومايل املولد �أ�شعل النار يف �شاحنة
�صغرية حمملة با�سطوانات غاز يف و�سط ثاين �أكرب
مدن ا�سرتاليا يوم اجلمعة قبل �أن يطعن ثالثة
�أ�شخا�ص ما �أ�سفر عن مقتل رجل يبلغ من العمر 74

و�أعلن تنظيم داع�ش �أن �شري علي «هو من مقاتلي
«التنظيم»» ،لكن من دون تقدمي �أي دليل يثبت ذلك.
ويف هذا ال�سياق ،قال وزير الداخلية بيرت داتون
لل�صحافيني يف بريزبني «فيما يتعلق بارتباطه
بتنظيم داع�ش �أو �أي جمموعة �إرهابية ال يوجد كما
�أبلغت ع�ضوية يف �أي منظمة �أو ارتباط م�ؤكد بتنظيم
داع�ش» .و�أ�ضاف� ،أن املعلوم حتى الآن هو �أن «هذا
حمل معلومات �أو ي�صيغ ر�سائل يف
ال�شخ�ص كان ُي ّ
عقله ب�ش�أن ما عليه القيام به� .إنه «اعتداء» م�ستوحى
ولي�س م�س�ألة ارتباط �أو ع�ضوية».

عاما يف هجوم و�صفته ال�رشطة ب�أنه عمل �إرهابي.
وقالت ال�رشطة �إن املهاجم يدعى ح�سن خليف
�شري علي ويبلغ من العمر  30عاما ومعروف لديها
ب�سبب �آرائه املتطرفة ولكن تقييما �سابقا �أ�شار �إلى
�أنه ال ميثل �أي تهديد للأمن القومي .وقال داتون
�إن منع حدوث هجمات م�شابهة قد يكون �صعبا رغم
الإجراءات الأمنية امل�شددة.
و�أ�ضاف لراديو هيئة الإذاعة والتلفزيون اال�سرتالية
«عندما يكون هناك هدف �سهل ،مكان يتجمع فيه

كثريون مثل مركز جتاري ويكون �أ�سلوب الهجوم
ب�سيطا مثل �شخ�ص ي�ستل �سكينا �أو يحمل زجاجتني
من البنزين ،يكون من ال�صعب جدا وقفه �إال �إذا توفر
دليل مبا�رش» .وتابع �أن من بني العراقيل �أي�ضا
اال�ستخدام املو�سع لتطبيقات الر�سائل امل�شفرة.
واقرتحت ا�سرتاليا يف وقت �سابق من هذا العام
قانونا يلزم ال�رشكات مثل في�سبوك و�أبل بتوفري
�إمكانية االطالع على البيانات اخلا�صة امل�شفرة
املرتبطة مبا ي�شتبه �أنها �أن�شطة غري قانونية.

إيران تعلن استعدادها لحماية ناقالتها
النفطية من أي تهديد خارجي
ق��ال م�س�ؤول ع�سكري �إي���راين،
ام�����س� ،إن ال��ق��وات امل�سلحة
م�ستعدة حلماية ناقالت النفط
الإيرانية يف وجه �أي تهديد.
وح����ذرت ال���والي���ات املتحدة
جميع املوانئ و�رشكات الت�أمني
العاملية من التعامل مع ال�سفن
الإيرانية التي و�صفتها ب�أنها
«م�س�ؤولية قانونية عائمة» بعد
�إع���ادة فر�ض عقوبات �أمريكية
وا�سعة �ضد �إيران.
ومنذ يوم االثنني املا�ضي ،ت�سعى
ال��والي��ات املتحدة �إل��ى �إنهاء
جميع مبيعات النفط الإيرانية
و�صادراتها احليوية يف حماولة
للحد م��ن ت���أث�ير اجلمهورية
الإ�سالمية.
وقال بريان هوك املمثل اخلا�ص
لوزارة اخلارجية الأمريكية حول
ال�سيا�سة ب�ش�أن �إيران �إن العقوبات
الأم�يرك��ي��ة ام��ت��دت �إل���ى �رشكات
الت�أمني.

• غالم حسني

م��ن ج��ه��ة �أخ����رى ق�ضت حمكمة
�إيرانية ب�سجن رج��ل يعمل لدى
وزارة اخلارجية ملدة � 10سنوات
بعد �إدانته بالتج�س�س ،ح�سبما
�أع��ل��ن املتحدث با�سم ال�سلطة
الق�ضائية الإيرانية غالم ح�سني
حم�سن �إجئي.

وق���ال امل��ت��ح��دث ب��ا���س��م وزارة
اخل��ارج��ي��ة ب��ه��رام قا�سمي� ،إن
الرجل كان قد �ألقي القب�ض عليه
منذ نحو � 3سنوات و�أدين بعد ذلك
بعام.و�أفاد املوقع الإلكرتوين
ل��ل��وزارة� ،أن حمكمة ا�ستئناف
خففت احلكم ال�صادر �ضده.
ونقل موقع «م��ي��زان» الإخباري
التابع لل�سلطة الق�ضائية عن
�إجئي قوله� ،إن الرجل املحكوم
عليه بال�سجن ،يدعى كمال �أمري
بك ،وقال �إنه مت احلكم عليه �أي�ضا
بغرامة قدرها � 270ألف دوالر.
ومل يذكر املوقع حل�ساب من كان
يتج�س�س �أمري بك ،كما مل يقدم
املزيد من التفا�صيل.
وكان وزير اال�ستخبارات حممود
علوي ،قال يف �أغ�سط�س �إن قوات
الأم��ن �ألقت القب�ض على ع�رشات
الأ���ش��خ��ا���ص ال��ذي��ن يعملون يف
م�ؤ�س�سات حكومية واملتهمني
بالتج�س�س.

مقتل عميد صهيوني واستشهاد  7فلسطينيين

اشتباكات بين جيش االحتالل اإلسرائيلي وفصائل
فلسطينية تقطع زيارة نتانياهو إلى باريس

• باقات من الورد في مكان اعتداء ملبورن

بوتين«:الجيش األوروبي» فكرة البأس بها
�أكد الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني �أنه �أجرى
«حمادثات جيدة» مع نظريه الأمريكي دونالد
ت��رام��ب �أم�����س الأول يف باري�س ،على هام�ش
االحتفاالت بالذكرى املئوية لإن��ه��اء احلرب
العاملية الأولى .و�أفادت وكالة «ريا نوفوت�سي»
الرو�سية للأنباء ،ب�أن بوتني �أجاب بـ«نعم» لدى
التحدث مع ترامب،
�س�ؤاله عما �إذا كان جنح يف
ّ
ورد بوتني بقوله �إنها «جيدة» ،عندما ُ�سئل
�أم الّ .
عن طبيعة املحادثات.
ورح��ب بوتني من جهة �أخ��رى مبقرتح نظريه
الفرن�سي �إميانويل ماكرون الداعي �إلى �إن�شاء
جي�ش �أوروب��ي .ونقلت و�سائل �إعالم رو�سية عن

بوتني قوله يف ت�رصيحات ملحطة «�آر تي فران�س»
�أم�س� ،إن هذه الفكرة لي�ست جديدة« ،لكن الرئي�س
الفرن�سي �أع��اد �إحياءها» .و�أع��رب بوتني عن
اعتقاده ب�أن �أوروبا متثل احتاد ًا اقت�صادي ًا قوي ًا
واحتاد ًا نقدي ًا قوي ًا .و�أ�ضاف �أنه لهذا ال�سبب،
ف�إن من املنطقي �أن ترغب �أوروب��ا يف �أن تكون
م�ستقلة وذات �سيادة يف الأمن والدفاع.
وعلى هام�ش زيارته العا�صمة الفرن�سية باري�س
للم�شاركة يف �إحياء ذكرى انتهاء احلرب العاملية
الأول��ى ،قال بوتني �إنه يرى �أن مقرتح فرن�سا
«عملية �إيجابية» من �أجل تعزيز العامل متعدد
الأقطاب .ويف �ضوء هذا املعنى ،تتداخل مواقفنا

الخارجية الروسية :موسكو

ستطور عالقاتها مع إيران

ق��ال��ت ال��ن��اط��ق��ة با�سم
وزارة اخلارجية الرو�سية
«م��اري��ا زاخ���اروف���ا» ان
تطوير ال��ع�لاق��ات بني
مو�سكو وط��ه��ران يخدم
م�صلحة ال�شعبني وان
بالدها عازمة على تنمية
التعاون مع ايران.
وا�ضافت زاخاروفا �أم�س
يف ح��دي��ث م��ع مرا�سل
«ارن���ا» ان التعاون مع
اي���ران ه��و قيم لنا وان
رو�سيا اعلنت وب�شكل
م�ستقل ان��ه��ا تعار�ض
• ماريا زاخاروفا
احلظر االحادي الأمريكي
املفرو�ض على ايران وان
مو�سكو تابعة لقرارات جمل�س االمن الدويل لذلك فهي تتخذ
قرارها مبا يتالءم مع م�صاحلها القومية.
وتابعت ان الدول التي متار�س احلظر االحادي هي غالبا ما
تت�شدق بحقوق االن�سان والتنمية االقت�صادية والدميقراطية
ولكنها بعيدة عن هذه الت�صورات معتربة احلظر االحادي �ضد
ايران انتهاكا �صارخا للقوانني والعالقات الدولية م�شرية الى
املوقف الرو�سي حيالها م�ضيفة ان هذا املوقف ال يقت�رص على
ايران فح�سب بل ان رو�سيا تعترب فر�ض حظر احادي على اي
دولة خمالفا للقوانني وال تلتزم به.
وا�ضافت الناطقة با�سم وزارة اخلارجية الرو�سية ان االجراء
الأم�يرك��ي ي�ستهدف اتفاقا دوليا �صادق علية جمل�س االمن
الدويل وان الواليات املتحدة وبخروجها من االتفاق النووي
تقو�ض جميع امل�ساعي التي بذلتها اطراف االتفاق وهي االحتاد
االوروبي ومو�سكو وبكني وغريهم م�ؤكدة ان تقييمنا لالجراء
الأمريكي �سلبي.

مع فرن�سا .وكان ماكرون قد اقرتح �إن�شاء جي�ش
�أوروبي حلماية القارة من رو�سيا ،م�شري ًا �إلى �أنه
يتعني على الأوروبيني عدم االعتماد على الواليات
املتحدة فقط ،فيما يتعلق ب�أمنهم ،وقد قوبل هذا
االقرتاح بانتقادات من جانب الرئي�س ترامب.
وكتب ترامب على «تويرت» عن مقرتح ماكرون
ب�أنه «مهني للغاية» ،ور�أى �أنه رمبا كان على
�أوروب��ا �أو ًال �أن تدفع ن�صيبها العادل يف حلف
�شمال الأطل�سي «الذي تدعمه الواليات املتحدة
ب�شكل كبري» .ومن جانبه� ،أع��رب ماكرون عن
ت�أييده مطلب ترامب الداعي �إلى تعزيز الإ�سهام
الأوروبي داخل حلف �شمال الأطل�سي.

ق���رر رئ��ي�����س وزراء الإح��ت�لال
ّ
الإ�رسائيلي ليل الأح��د املا�ضي
قطع زيارة ق�صرية يقوم بها �إلى
باري�س والعودة �إلى تل �أبيب،
كما �أعلن مكتبه.
وق��ط��ع نتانياهو زي��ارت��ه �إل��ى
باري�س �إثر اندالع ا�شتباكات وقعت
بني اجلي�ش الإ�رسائيلي وف�صائل
فل�سطينية يف جنوب قطاع غزة.
املتحدث
وق��ال �أوف�ير جندملان
ّ
با�سم رئي�س وزراء االحتالل �إنّ ه
«على خلفية الأحداث الأمنية التي
وق��ع��ت يف اجل��ن��وب ق��رر رئي�س
الوزراء نتانياهو تق�صري زيارته
�إلى باري�س والعودة �إلى �إ�رسائيل
هذه الليلة».
و�شارك نتانياهو مع  70رئي�س
دولة وحكومة الأحد يف باري�س يف
مرا�سم �إحياء مئوية توقيع الهدنة
ال��ت��ي �أن��ه��ت احل���رب العاملية
الأولى.
ويف �سياق مت�صل ،ا�ست�شهد م�ساء
الأحد� ،سبعة فل�سطينيني و�أ�صيب
�سبعة �آخرين يف ق�صف �إ�رسائيلي
عنيف على خ��ان يون�س جنوب
قطاع غزة ،رافق عملية �إ�رسائيلية
خا�صة.
و�أعلنت امل�صادر الفل�سطينية ،عن
هوية ال�شهداء وه��م :نور الدين
حممد �سالمة بركة « 37عاما»،
حممد م��اج��د مو�سى ال��ق��را «23
عاما» ،عالء الدين حممد قويدر
« 22عاما» م�صطفى ح�سن حممد �أبو
عودة « 21عاما» ،حممود عطا الله
م�صبح « 25عاما» ،وعالء فوزي
ف�سيف�س» 24عاما» وعمر ناجي
م�سلم �أبو خاطر « 21عاما».

علماء النفس ينتقدون تصريحات ترامب الرابطة
بين الجنود العائدين من الحروب والجرائم
�أثارت ت�رصيحات الرئي�س الأمريكي
دونالد ترامب عن دور احلرب يف
اجلرائم ردود فعل خمتلفة .فبينما
انتقدها ق���ادة منظمات اجلنود
القدماء ،ق��ال علماء نف�س �إنها
متوقعة ،كما انتقدوا ت�رصيحات
ترامب التي ربطت اجلنود العائدين
باجلرائم .وك��ان ترامب قد �آثار
ال�ضجة عندما �أجاب على �س�ؤال من
�صحايف عن مذبحة كاليفورنيا،
وعن مرتكبها� ،إيان لونغ البالغ
من العمر  .28ال��ذي �أطلق النار
على حانة رق�ص ،وقتل � 12شخ�ص ًا.
وقال ترامب« :كان «لونغ» جنديا يف
�سالح م�شاة البحرية خالل احلرب
يف �أفغان�ستان و�شاهد بع�ض الأ�شياء
ال�سيئة ج���د ًا» .و�أ���ض��اف ترامب:
«يقول كثري من النا�س �إنه م�صاب
با�ضطرابات ما بعد ال�صدمة «بي تي
�إ�س دي» .وهذا �شيء �صعب» .وقال:
«�إنه «لونغ» جرو مري�ض ،ويعاين
م�شاكل كثرية» .و�أ�ضاف« :هذا �شيء
فظيع ،لأن النا�س ي��ع��ودون «من
احل��رب» ،لكنهم لي�سوا كما كانوا
�أب��د ًا» .من بني الذين انتقدوا كالم
ت��رام��ب ،ب��ول ريكهوف ،م�ؤ�س�س
وكبري امل�س�ؤولني يف جمعية «قدامى
املحاربني يف العراق و�أفغان�ستان».
وق��ال« :مثل هذه التعليقات ،ومن
القائد الأعلى «للقوات امل�سلحة»
غري مفيدة �أبد ًا».

• إيان لونغ

و�أ���ض��اف �أن مثل ه��ذه التعليقات:
«ت���ؤك��د رواي����ة ك��اذب��ة ،ومدمرة
ب��أن املحاربني القدماء حمطمون
وخطرون .لكن� ،أكرث الذين يعانون
من ا�ضطراب ما بعد ال�صدمة ،عندما
يح�صلون على عالج فعال ،يقدرون
على �أن يعي�شوا ح��ي��اة �صحية،
و�سعيدة ،وهادفة» .وق��ال« :نحن
نفقد  20من قدامى املحاربني ب�سبب
االن��ت��ح��ار ك��ل ي���وم» .يف اجلانب
الآخر ،قال خرباء �إن تف�سري ترمب
ميكن �أن ي��ك��ون �صحيح ًا ،لكنه
لي�س تف�سري ًا كامالً .وقالت كايال
ويليامز� ،ضابط �سابقة يف القوات
الربية ،والأن خبرية ع�سكرية يف
مركز «نيو �أمريكان �سيكيوريتى»
«مركز �أمن �أمريكا اجلديد»« :لي�ست

امل�شكلة يف �صياغة ما قال الرئي�س
ترامب« :تذهب �إلى احلرب ،وتعود
�شخ�صا خمتلفا» .هذا �صحيح .لكن،
امل�شكلة هي االعتقاد ب�أنك تذهب
�إلى احل��رب ،وتعود لتطلق النار
على جمموعة كبرية من النا�س.
لي�س هذا �صحيحا».
و�أ�ضافت« :عاد كثري من املحاربني
القدماء �إل��ى �أوطانهم ،وتغريوا
ب�صور جيدة .عادوا مع رغبات يف
االنخراط يف جمتمعاتهم و�أحيائهم.
نعم ،ميكن �أن تكون هناك �صلة
ب�ين ا���ض��ط��راب م��ا بعد ال�صدمة
وزي��ادة الغ�ضب والعدوان .لكن،
�سيكون غ�ير �أخ�لاق��ي ،وخطريا،
ت�شجيع الأمريكيني ليخافوا من
قدامى املحاربني ب�سبب جتاربهم
القتالية».
وقال فرانك �أو�شبريغ� ،أ�ستاذ علم
النف�س يف جامعة والية ميت�شيغان:
«يف التقارير ،ويف الأفالم اخليالية
والتلفزيونية ،تظهر ،عادة� ،أفكار
منطية .ومن بني هذه فكرة القاتل
املجنون ال��ذي يعود من احلرب،
وقد �صار قتل النا�س هواية له».
و�أ�ضاف« :لكن ،لي�س هذا �صحيحا».
وقال�« :أعتقد �أن الرئي�س ترامب كان
ميكن �أن يقول :دعنا نح�صل على
احلقائق قبل �أن ن�ؤكد حتيزاتنا� ،أو
افرتا�ضاتنا ،ونن�رش �شائعات حول
ما يحدث».

• رئيس وزراء االحتالل االسرائيلي يقطع زيارته الى باريس

واكدت م�صادر مطلعة ان ال�شهداء
جميعهم من كتائب الق�سام ،و�أن
«ب��رك��ة» ق��ي��ادي م��ي��داين كبري يف
الكتائب.
وت�������ص���دى رج������ال امل���ق���اوم���ة
الفل�سطينية م�ساء �أم�س ،لقوة
�صهيونية اطلقت النار عليها �رشق
خان يون�س حيث تدخلت طائرات
االحتالل لتوفري احلماية للقوى.
و�أف���ادت م�صادر حملية بحدوث
ا���ش��ت��ب��اك��ات ب�ي�ن امل��ق��اوم��ة
الفل�سطينية وقوة خا�صة من جي�ش
االحتالل �رشق خانيون�س �أثناء
حماولتها االن�سحاب �إل��ى داخل
الأرا�ضي املحتلة عام .1948
و�أ�ضافت �أن املنطقة ت�شهد انت�شارا
كبريا للأجهزة الأمنية ورجال
املقاومة الفل�سطينية يف املكان.

الع�سكرية
وم��ا زال��ت ال��رق��اب��ة
ّ
«الإ�رسائيل ّية» تفرِ �ض حظر ًا �شام ً
ال
ِ
وكام ً
ال على تفا�صيل العمل ّية التي
قوة مخُ تارة ونُ
خبوية من
ّ
نفذّتها ّ
�ي يف
جي�ش االح��ت�لال الإ��سرائ��ي��ل� ّ
ال�ساعات ُ
أخرة من ليلة الأحد
املت� ّ
يف عمق الأرا�ضي الفل�سطين ّية يف
قطاع غ��زّ ة ،والتي �أ�سفرت عن
ا�ست�شهاد �سبعة فل�سطينيني ،ومقتل
إ�رسائيلي برتبة عميد.
�ضابط �
ّ
وحتى اللحظة مل ت�سمح الرقابة
الع�سكرية بن�رش تفا�صيل ال�ضابط
ّ
بجراح
القتيل والآخر الذي �أُ�صيب
ٍ
ٍ
تو�سطة خالل تبادل �إطالق النار
ُم
ُ
مع
املقاومة الفل�سطين ّية ،ومتّ
نقله �إلى م�ست�شفى «�سوروكا» يف
مدينة بئر ال�سبع بجنوب فل�سطني
املحتلة.

 257قتي ًال و مفقوداً و 7آالف منزل مدمر

في حرائق كاليفورنيا

ارتفع عدد �ضحايا حرائق الغابات الهائلة يف كاليفورنيا �إلى 29
�شخ�صا بينما �أكد �رشيف �شمال كاليفورنيا �أن � 228شخ�صا ال يزالون
يف عداد املفقودين كما �أ�سفرت عن تدمري � 7آالف منزل.
وفيما �أتى احلريق على �أكرث من  6700مبنى يف مدينة بارادي�س
بينها م�ست�شفى وحمطة بنزين وعدة مطاعم� ،صدرت �أوامر ب�إخالء
املناطق املهددة لأكرث من � 52ألف �شخ�ص.
وحتى الآن ،احرتق � 40ألفا و 500هكتار من الأرا�ضي ومتت ال�سيطرة
على %20من احلرائق ،بح�سب ما �أفادت دائرة الغابات واحلماية
من احلرائق يف كاليفورنيا .و�أ�صيب ثالثة من �أكرث من  3200عن�رص
�إطفاء ي�شاركون يف جهود مكافحة احلريق.
ويحاول عنا�رص الإطفاء �إخماد احلرائق التي اندلعت يف الوالية من
مقاطعة بيوت الواقعة عند �سفوح جبال �سيريا نيفادا ويف منطقة
لو�س �أجنلي�س.
ورغ��م �أن ح��رائ��ق الغابات �أ�صبحت م��ن الأم���ور املعتادة يف
كاليفورنيا� ،إال �أن الوالية الأكرب يف الواليات املتحدة تعاين الآن
من واحدة من �أ�سو�أ موجة حرائق يف تاريخها احلديث ت�سببت يف
نزوح مئات ال�سكان من منازلهم.

• جانب من حرائق كاليفورنيا

