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وصول فرق المتطوعين من الخارج للمساعدة في الترتيبات

نيوزيلندا تبدأ تحضيرات
دفن ضحايا مذبحة المسجدين

• فالدميري بوتني يف لقاء مع الطائفة اليهودية

بوتين ليهود القرم :ال أصدق
أن لديكم عجزاً مالي ًا
رد الرئي�س الرو�سي فالدميري
بوتني بطريقة عفوية بعد �إبالغه
بتعر�ض القائمني على ت�شييد
كني�س يهودي يف �شبه جزيرة
القرم لعجز م��ايل يحول دون
�إمتام م�رشوعهم.
وعلق بوتني مت�سائال« :اليهود
لديهم م�شاكل مالية؟ هذا ممكن
فقط يف القرم».
و�أ�ضاف« :الطائفة اليهودية يف
رو�سيا عموما ،ت�سهم ب�شكل كبري
يف تطور رو�سيا ،و�آمل �أن يلعب
يهود القرم دورا �إيجابيا م�شابها
يف �شبه اجلزيرة».
ويف اخل���ت���ام ،اق��ت�رح بوتني
دعوة رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي

بنيامني نتنياهو لزيارة القرم
وح�ضور مرا�سم تد�شني الكني�س
ال���ذي ي�شيد ه��ن��اك على �أر���ض
�شهدت مذبحة يهودية نفذها
النازيون �إبان احلرب العاملية
الثانية.
ولفت بوتني �إلى �أنه دعا الرئي�س
ال�ترك��ي رج��ب طيب �أردوغ����ان
حل�ضور مرا�سم تد�شني جامع
ال��ق��رم التاريخي الكبري بعد
االنتهاء من ترميمه ،و�أن رد
�أردوغان كان �إيجابيا.
ب���وت�ي�ن ب���دع���وت���ه نتنياهو
و�أردوغان ،يكون قد �أحرجهما،
نظرا لعدم اع�تراف �أنقرة وتل
�أبيب بالقرم �أر�ضا رو�سية حتى

الآن ،حيث انف�صلت عن �أوكرانيا
وعادت �إلى قوام رو�سيا مبوجب
ا�ستفتاء �شعبي � ّأم��ن��ه اجلي�ش
الرو�سي يف مار�س .2014
وج��اء تعليق الرئي�س الرو�سي
خالل اجتماع عقده االثنني مع
ممثلني عن الأو�ساط االجتماعية
يف ج��م��ه��وري��ة ال��ق��رم ومدينة
�سيفا�ستوبل ،مبنا�سبة الذكرى
اخلام�سة لعودة القرم �إلى قوام
رو�سيا.
يذكر �أن رو�سيا م�ستمرة يف ترميم
املباين التاريخية يف جمهورية
القرم والتي تعاين �إهماال كبريا،
وتر�صد الأموال واخلربات الالزمة
لرفد هذه امل�شاريع.

بينهم  30ال يزالون يف م�ست�شفى كراي�س
بد�أت ام�س يف نيوزيلندا التح�ضريات لدفن
ت�شري�ش ،فيما  9من امل�صابني يف حالة
ال�ضحايا اخلم�سني الذين �سقطوا بالهجوم
حرجة ،كما جرى نقل طفل يف الرابعة
الإره��اب��ي على م�سجدي مدينة كراي�س
من عمره �إل��ى م�ست�شفى يف �أوكالند يف
ت�شري�ش.
حالة حرجة.
وقالت مديرة وزارة الدفاع املدين و�إدارة
م��ن ناحيتها وع���دت رئي�سة ال���وزراء
الطوارئ �سارة �ستيوارت بالك يف م�ؤمتر
النيوزيلندية جا�سيندا �أرديرن ب�أال تلفظ
�صحايف يف كراي�س ت�شري�ش« :كنا مدركني
�أب��دا ا�سم �سفاح م�سجدي مدينة كراي�ست
متاما ��ضرورة التعامل بح�سا�سية مع
ت�شري�ش ،م�ؤكدة �أنه «�سيخ�ضع للقانون
متطلبات كل �أ�رسة».
بحذافريه».
و�أكدت �سلطات الهجرة يف نيوزيلندا �أنها
وخ�لال جل�سة ط��ارئ��ة عقدها الربملان
�أ�صدرت  65ت�أ�شرية لذوي ال�ضحايا حتى
وافتتحتها بتحية «ال�سالم عليكم» التي
يتمكنوا من ح�ضور اجلنازة.
نطقتها باللغة العربية ،قالت �أرديرن �أول
ويجري غ�سل جثامني ال�ضحايا وجتهيزها
�أم�س االثنني �إن منفذ املجزرة «�سيواجه كل
للدفن وفقا لل�رشيعة الإ�سالمية ،وجاءت
قوة القانون يف نيوزيلندا».
فرق من املتطوعني من اخلارج للم�ساعدة
و�أ�ضافت �أن املتطرف الأ�سرتايل برينتون
يف الرتتيبات.
تارنت «�سعى بعمله الإرهابي للح�صول
ومت ت��وج��ي��ه تهمة ال��ق��ت��ل للأ�سرتايل
على �أ�شياء كثرية� ،أحدها ال�شهرة ،ولهذا
برينتون تارانت « 28عاما» ،ال�سبت
ال�سبب لن ت�سمعوين �أب��دا �أذك��ر ا�سمه»،
امل��ا���ض��ي وم��ن امل��ق��رر �أن ميثل �أم��ام
و�أ�ضافت «�أنه �إرهابي جمرم متطرف ،لكن
املحكمة يف اخلام�س من �أب��ري��ل حيث
عندما �أتكلم �سيكون بال ا�سم».
رج��ح��ت ال����شرط��ة ت��وج��ي��ه امل��زي��د من
• رئي�سة وزراء نيوزيلندا
وتارنت ،مدرب اللياقة البدنية ال�سابق
االتهامات له.
ومعظم ال�ضحايا مهاجرون �أو الجئون من دول منها باك�ستان والهند البالغ  28عاما ،جاهر ب�أنه فا�شي ومن دعاة تفوق العرق الأبي�ض،
و�أطلق النار داخل م�سجدين يف مدينة كراي�ست ت�شري�ش �أثناء �صالة
وتركيا وال�صومال والكويت وبنغالد�ش.
وقالت ال�سلطات �إن الهجوم �أ�سفر �أي�ضا عن �إ�صابة � 50شخ�صا اجلمعة املا�ضي ما �أدى �إلى مقتل � 50شخ�صا وجرح � 50آخرين.

• مايك
بومبيو

روسيا وإيران :محادثات بشأن

وزير الخارجية األميركي :أنتظر
تغريدة اإلقالة من منصبي!

�رصح وزير اخلارجية الأمريكي مايك بومبيو ،ب�أنه �سيبقى
يف من�صبه على ر�أ�س خارجية بالده حتى يقرر الرئي�س
دونالد ترامب �إقالته بتغريدة على «تويرت».
وقال بومبيو يف اجتماع مع املواطنني يف والية كان�سا�س:
«�س�أبقى يف من�صبي حتى يقيلني ترامب بتغريدة على
تويرت».
كما ا�ستبعد بومبيو احتمال تنحيته عن من�صبه يف
امل�ستقبل القريب ،يف �إ�شارة �ضمنية ملا حدث مع �سلفه
ريك�س تيلر�سون ،الذي �أق�صاه ترامب بتغريدة.
جدير بالذكر �أن ترامب كثريا ما يبلغ ب�إقالة موظفيه على
ح�سابه يف موقع «تويرت».

الوضع في فنزويال
بحث وزي��ر اخلارجية الرو�سي
�سريغي الفروف مع نظريه الإيراين
حممد جواد ظريف ام�س الثالثاء
ت��ط��ورات الو�ضع يف فنزويال،
ح�سبما �أفادت اخلارجية الرو�سية
يف ب��ي��ان ن����شر ع��ل��ى موقعها
الإلكرتوين.
و�أ���ض��اف البيان�« :أك��د الطرفان
ا�ستعدادهما للإ�سهام وفق مبادئ
الأم��م املتحدة يف �إيجاد تفاهم
بني القوى امل�س�ؤولة يف فنزويال
من �أج��ل �ضمان ال�سالم الداخلي
ومعاجلة امل�شكالت االجتماعية
واالقت�صادية هناك يف �أ�رسع وقت».
كما ذكر البيان �أن الوزيرين تبادال
خالل مكاملتهما الآراء حول عدد
من امل�سائل املتعلقة بالتعاون
الرو�سي الإيراين الثنائي.

بعد تسريب أنباء اختراق هاتف غانتس

حياة نتنياهو مفضوحة لدى إيران
• حممد ظريف

• �سريغي الفروف

كندا :تمديد مهام العسكريين
في أوكرانيا والعراق
الكنديان متديد
�أعلن وزيرا الدفاع واخلارجية
ّ
م��ه��ام البعثتني الع�سكريتني التدريبيتني
الكنديتني يف العراق و�أوكرانيا.
ّ
وقال وزير الدفاع الكندي هارجيت �ساجان يف
م�ؤمتر �صحايف م�شرتك مع وزي��رة اخلارجية
كري�ستيا فريلبد «حققنا تقدما كبريا وم�ستداما
لكنّنا ندرك احلاجة ملزيد من العمل .الآن يجب
�أن ن�ضمن �أال ي�ستطيع االرهابيون �إع��ادة بناء
قدراتهم وتهديد �أمن العراق».
و�ستحتفظ كندا حتى مار�س  2021بـ 250عن�رصا

من القوات اخلا�صة يف العراق ،مهمتهم تدريب
القوات الأمنية املحلية ،كما �ستحتفظ بعدة
مروحيات هجومية ت�شارك يف االئتالف الدويل
الذي تقوده الواليات املتحدة �ضد االرهابيني.
ويف �أوكرانيا� ،سيوا�صل نحو  200جندي كندي
توفري الأ�سلحة وخدمات الهند�سة الع�سكرية
واللوج�ستية وال��ت��دري��ب��ات الطبية للجانب
الأوك����راين حتى نهاية م��ار���س  ،2022حيث
دربت كندا منذ عام  ،2015نحو � 11ألف جندي
�أوكراين.

األمطار تغرق طائرات «يوم القيامة»
األميركية في قاعدتها

• قاعدة «�أوفات» الع�سكرية الأمريكية

غمرت املياه قاعدة «�أوف��ات»
الع�سكرية الأمريكية يف والية
نربا�سكا غربي ال��ب�لاد ،حيث
يقع مقر القيادة اال�سرتاتيجية
للقوات الأمريكية ،بعد في�ضان
نهر مي�سوري.
ون�رش قائد اجلناح  55ل�سالح
اجلو الأمريكي مايكل مانون على
في�سبوك �صورة للقاعدة.
وتعترب هذه القاعدة واحدة من
�أه��م القواعد بالن�سبة للجي�ش
الأم��ي�رك����ي ،ح��ي��ث تتمركز
فيها ط��ائ��رات 4B-Boeing E
 ،Nightwatchالتي يطلق عليها
طائرات «يوم القيامة» ،ويوجد
يف القاعدة �أح��دث ملج�أ حتت
�أر�ضي فيه �أ�سلحة نووية.
جتدر الإ�شارة �إلى �أن القاعدة
اجلوية قد غمرتها املياه بنحو
الثلث ،و�أ�صيب  30من �أ�صل 200
مبنى فيها ب ��أ��ضرار ج�سيمة،
حيث ت�رضرت حظائر الطائرات،
كما غمرت املياه نحو كيلومرت
من مدرج القاعدة.

�أك��دت م�صادر �إعالمية �أن �إيران
اخرتقت هاتفي �سارة نتنياهو
عقيلة رئي�س احلكومة الإ�رسائيلية
وجن��ل��ه ي��ائ�ير للتن�صت على
بنيامني نتنياهو يف بيته.
وقالت �صحيفة «�إندبندنت عربية»
�إن االخرتاق وقع قبل عدة �أ�شهر،
وبعد ك�شفه من قبل الإ�رسائيليني
مت �سد الثغرة والتعتيم على الأمر
الذي �شكل ف�ضيحة مدوية للأمن
ال�سرباين الإ�رسائيلي.
و�أ�ضافت ال�صحيفة �أنه مل يعرف
بعد ما هي املعلومات التي ح�صل
عليها الإيرانيون من هذا التن�صت
�إن كان قد حدث فعال ،و�إذا كان
الإيرانيون �سيعرتفون به ،فيما
تلتزم �إ�رسائيل ال�صمت.
وت�أتي هذه الأنباء بعد الك�شف
عن اخ�تراق �إي��ران هاتف بيني

غانت�س رئي�س الأرك��ان ال�سابق
واملر�شح لرئا�سة احلكومة يف
�إ�رسائيل ،وقالت م�صادر �إيرانية
�إن خرق هاتف بيني غانت�س مت
قبل �سنوات لكن الك�شف عنه
الآن ج��اء ب�سبب االنتخابات
الإ�رسائيلية.
وكان رئي�س املو�ساد ال�سابق متري
باردو قد �أو�ضح �أن ق�ضية الك�شف
وال��ت����سري��ب ع��ن خ���رق �إي���راين
لهاتف غانت�س هو مبثابة عملية
تخريبية خالل االنتخابات.
و�أ���ض��اف �أن���ه يف ح��ال الك�شف
عن خرق معاد لهاتف م�س�ؤول
كبري فهناك حاجة �أمنية لكتمان
ذلك ،وامل�صلحة الأمنية تكون
بالتعتيم لأن الن�رش ق��د ي�رض
ب�إ�رسائيل �أمنيا ،كما �شدد على
�أنه من ال�صعب معرفة من يهاجم

ال��ه��وات��ف �أو احل��وا���س��ي��ب و�أن
التعقب �صعب جدا يف مثل هذه
احلاالت.
من ناحيته دعا رئي�س املو�ساد
الأ�سبق متري باردو لت�شكيل جلنة
للتحقيق يف ت�رسيب الأنباء عن
«اخ�ت�راق �إي����ران» ه��ات��ف بيني
غانت�س� ،أخطر مناف�سي رئي�س
ال���وزراء بنيامني نتنياهو يف
انتخابات الكني�ست املقبلة.
وقال باردو خالل ندوة �أمنية �إن
«ا�ستخدام معلومات ا�ستخباراتية
��سري��ة لأغ��را���ض �سيا�سية �أمر
خطري للغاية» ،و�إن «ت�رسيب
�أم���ور ك��ه��ذه ،يف ذروة احلملة
االنتخابية ،ينتهك جميع قواعد
اللعبة الدميقراطية».
وتابع�« :إذا كانت �إيران بالفعل
تقف وراء اخرتاق هاتف غانت�س،

فمن الوا�ضح متاما ملاذا الأمر
ظل �رسيا».
وات��ه��م ح���زب «�أزرق �أبي�ض»
نتنياهو بالوقوف «وراء مزاعم»
اخ�تراق �إي��ران لهاتف غانت�س،
م�شريا �إلى �أنه �إذا كان التقرير
حول هاتف غانت�س دقيقا ،ف�إنه
ال ميكن �أن تكون املعلومات قد
�رسبت �إال من وكاالت املخابرات
�أو من مديرية ال�سايرب الوطنية
املدنية ،التي تخ�ضع جميعها
ملكتب رئي�س الوزراء.
ونفى نتنياهو وحزبه الليكود
االتهامات نفيا قاطعا ،معتربين
�أن حم��اول��ة �إل��ق��اء ال��ل��وم على
رئي�س ال����وزراء يف الت�رسيب
تهدف �إلى «حتويل الأنظار عن
حقيقة �أن النظام الإيراين يدعم
ب�شكل علني» تر�شيح غانت�س.

االستيالء على مقار دبلوماسية فنزويلية
في الواليات المتحدة

• �أثناء اال�ستيالء على �أحد املقار الدبلوما�سية

ق��ال كارلو�س فيكيو مبعوث
املعار�ضة الفنزويلية �إلى
الواليات املتحدة �إن ممثلني عن
خوان غوايدو زعيم املعار�ضة،
قد ا�ستولوا على ثالثة مقرات
دب��ل��وم��ا���س��ي��ة ف��ن��زوي��ل��ي��ة يف
الواليات املتحدة.
و�أ�ضاف فيكيو �أن املعار�ضة
�سيطرت على مبنيني يتبعان
ل���وزارة ال��دف��اع الفنزويلية
يف وا�شنطن ومبنى قن�صلي
يف نيويورك و�أن املعار�ضة
تتوقع ال�سيطرة على ال�سفارة
يف وا���ش��ن��ط��ن «يف الأي�����ام
املقبلة».
و�أ�ضاف« :نتخذ تلك اخلطوات
للحفاظ على الأ�صول اململوكة
ل��ل��ف��ن��زوي��ل��ي�ين ه��ن��ا يف ه��ذا
البلد» ،وق��ال �إن  12من بني
املوظفني وعددهم  55قرروا
البقاء يف الواليات املتحدة
ودعم غوايدو.
و�أ����ش���ار �إل���ى �أن املوظفني
املن�شقني �سيعملون يف مبنى
امللحق الع�سكري الذي يقع يف
�ضاحية كالوراما يف وا�شنطن.

