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نقل سباق التسلح إلى الفضاء مرفوض

غواصة سوفييتية محملة بأسلحة نووية
غارقة على عمق  4.6آالف متر

بوتين :لدينا أفضل طائرة
حربية في العالم
اعترب الرئي�س الرو�سي ،فالدميري بوتني� ،أن مقاتلة
«�سو »57-املنتجة الرو�سية �أف�ضل طائرة حربية
يف العامل بف�ضل قدراتها التحليقية والتكتيكية
والفنية.
وقال بوتني ،خالل اجتماع عقده مع الفائزين يف
مناف�سة «زعماء رو�سيا»�« :إنها �أف�ضل طائرة حربية
يف العامل حاليا ،من حيث كل املعطيات التكتيكية
التقنية ومن حيث �أ�سلحتها».
و�أ�ضاف الرئي�س الرو�سي مو�ضحا« :ال ت�ستطيع
�أي طائرة �أخرى �أن حتلق وتقوم مبثل ما تقوم به
مقاتلتنا».
«�سو »57-مقاتلة رو�سية متعددة املهمات من اجليل
اخلام�س متخ�ص�صة يف الق�ضاء على جميع الأهداف
اجلوية والربية ،و�صممت لتحل حمل مقاتالت
«�سو »27-يف �سالح اجلوي الرو�سي ،وحلقت �أول
طائرة من هذا الطراز يوم  29يناير .2010
وك�شف النقاب عنها ب�شكل ر�سمي بعد عام خالل
معر�ض «ماك�س» الرو�سي للطريان  ،2011ومنذ
ذلك احلني ،خ�ضعت هذه املقاتالت للعديد من
التعديالت لزيادة قدراتها القتالية.
وهذه الطائرات مزودة مبحركات حديثة جتعلها
قادرة على حمل � 10أطنان من احلمولة والذخائر
املختلفة ،مل�سافات ت�صل �إل��ى � 5.5آالف كلم،
وجعلتها قادرة على حمل �صواريخ «»59mk2-kh
املجنحة فائقة الدقة ،و�صواريخ «»35ua-kh
امل�ضادة لل�سفن وحامالت الطائرات ،والتي ي�صل
مداها �إلى  400كلم.
وتتميز هذه املقاتلة مب�ستوى عال من القدرة على
االختفاء من رادارات العدو وامل��ن��اورة والقيام
برحالت �أ��سرع من ال�صوت ،وهي م��زودة مبعدات
حديثة ،الأم���ر ال���ذي ي�ضمن امل�ستوى العايل

تقبع غوا�صة �سوفييتية حمملة
ب�أ�سلحة نووية على عمق 4.6
�آالف م�تر يف خليج ب�سكاي،
وم���ن امل�ستحيل حتييد هذه
الأ�سلحة �أو رفعها من قاع البحر،
وف�� ًق��ا ملجلة The National
 .Interestوبح�سب املجلة،
يعترب خليج ب�سكاي �أح��د �أكرب
مقابر الغوا�صات يف العامل .يف
نهاية احلرب العاملية الثانية،
�أغ��رق��ت ال��ط��ائ��رات الربيطانية
والأمريكية ما يقرب من �سبعني
غوا�صة �أملانية هنا.
قبل ذلك ،خالل احلرب العاملية
الأولى ،غرقت هنا عدة غوا�صات
م��ن �أ���س��ط��ول ك��اي��زر وال��ق��وات
امل��ت��ح��ال��ف��ة م��ع��ه ال��ت��ي كانت
تعار�ض حلفاء القوات الع�سكرية
الأملانية.
ومع ذلك ،ف�إن الغوا�صة النووية
ال�سوفييتية  ،8-Kالتي غرقت
ه��ن��ا ب��ع��د احل����رب — يف 12
�أبريل � ،1970أ�صبحت «نزيل»
فظيع حت��ت امل���اء .وك��ان على
متنها مفاعالن نوويان و�أربعة
طوربيدات بر�ؤو�س نووية.
ووفقا للمجلة ف���إن مهمة 8-K
كانت م�شابهة �إلى حد ما ملهمة
ال��غ��وا���ص��ات الأمل��ان��ي��ة التي
تتقا�سم ق��اع اخلليج معها :يف
حالة احلرب ،قطع الطريق عرب
الأطل�سي ال��ذي يربط الواليات
املتحدة ب�أوروبا الغربية.

• فالدميري بوتني

لفعاليتها وتفوقها على الطائرات املناف�سة.
ومتر املقاتلة حاليا مبرحلة االختبارات احلكومية
الأخرية ،ويتوقع �أن ت�سلم الدفعة الأولى منها عام
� 2019إلى القوات اجلوية والف�ضائية الرو�سية.
من ناحيته �أعلن وزي��ر خارجية رو�سيا� ،رسغي
الف��روف� ،أن بالده تتحمل م�س�ؤولية احلفاظ على
الأمن وال�سالم الدوليني ،وقال ام�س الأربعاء :نحن
ندعو للحوار لكننا ن�سمع دعوات لنقل �سباق الت�سلح
�إلى الف�ضاء.

• غوا�صة رو�سية

�أ�صبحت الغوا�صات من فئة نوفمرب
«م�رشوع � »627أول حماولة يقوم
بها االحت��اد ال�سوفييتي �إن�شاء
غ��وا���ص��ات ن��ووي��ة خ��ا���ص��ة به
«وف ًقا للم�رشوع  ،627مت بناء
غوا�صة واحدة فقط — لينين�سكي
كوم�سومول — ومت بناء الباقي
وف ًقا للم�رشوع
املح�سن .627А
ّ
وكانت �سعة الغوا�صة  4750طن ًا،

رئيسة وزراء نيوزيلندا ترفع األذان

كان بصدد تنفيذ هجوم آخر

ضابطان متدربان أوقعا
إرهابي نيوزيلندا

 ...وأردوغان للقادة األوروبيين :تعلموا منها
�أعلنت رئي�سة وزراء نيوزيلندا
جا�سيندا �أردي��رن الوقوف دقيقتي
�صمت غ���دا اجل��م��ع��ة يف الذكرى
الأ�سبوعية ملجزرة امل�سجدين،
�إ�ضافة �إلى بث الأذان على الهواء
مبا�رشة عرب الإذاعة والتلفزيون.
وقالت �أردي��رن �أم�س الأرب��ع��اء يف
م���ؤمت��ر �صحايف مبدينة كراي�س
ت�شري�ش امل��ن��ك��وب��ة�« :أع����رف من
كثريين �أن هناك رغبة يف �إظهار
ال��دع��م للجالية امل�سلمة عند
عودتهم �إلى امل�ساجد وخا�صة يوم
اجلمعة ،كما هناك �أي�ضا رغبة
لدى النيوزيلنديني يف �إحياء مرور
الأ�سبوع ال��ذي انق�ضى منذ وقوع
الهجوم الإرهابي».
وتابعت« :متا�شيا مع هذه الرغبة،
�سنعلن الوقوف دقيقتي �صمت يوم
اجلمعة ،كما �سنبث الأذان على
نطاق البالد عرب التلفزيون والإذاعة
الوطنيني».
وح�سب الإعالم املحلي ،فقد تقرر
الوقوف دقيقتي �صمت بدال من دقيقة
واحدة ،ب�سبب ج�سامة امل�أ�ساة.
وقالت �أرديرن �إنها ت�شاطر العائالت
املنكوبة م�شاعر الإحباط نتيجة
للبطء يف ت�سليم جثث ال�ضحايا،
و�أ�شارت �إلى �أن ذلك يعود ل�رضورة
�إمتام العملية املعقدة للتعرف على
هويات ال�ضحايا.
وح�����س��ب ال����شرط��ة ،ف���إن��ه جرى
التعرف على هوية � 21ضحية حتى
ليل الثالثاء ،و�أنه �سيتم الإفراج عن
جثثهم للدفن.
من جانبه �أ�شاد الرئي�س الرتكي
رجب طيب �أردوغان برئي�سة الوزراء
النيوزيلندية ،ودع���ا الزعماء
ال��غ��رب��ي�ين ل�لاق��ت��داء مبواقفها
ال�شجاعة يف �إدانة االعتداء الإرهابي
ع��ل��ى امل�����س��ج��دي��ن يف كراي�ست

• رئي�سة وزراء نيوزيلندا
• الزهور تعبري ًا عن الت�ضامن مع ال�ضحايا

ت�شري�ش.
وقال �أردوغ��ان« :يتعني على كافة
الزعماء الغربيني �أن يحت�ضنوا
امل�سلمني ال��ذي��ن يعي�شون يف
بلدانهم ،وي�أخذوا در�سا يف الزعامة
وال�صدق وال�شجاعة ،من رئي�سة
ال���وزراء النيوزيلندية جا�سيندا
�أرديرن».
و�أ�ضاف« :مع الأ�سف خيم ال�صمت
على �أوروبا وعلى مناطق �أخرى من
العامل الغربي حيال الإ�سالموفوبيا
وكراهية الأج��ان��ب ،وغ�يره��ا من
املمار�سات التي ال تتوافق مع القيم
اللربالية».
وتابع« :على املجتمعات واحلكومات
ال��غ��رب��ي��ة �أال ت�����س��م��ح بتطبيع
�إي��دي��ول��وج��ي��ات مثل العن�رصية

ومعاداة الأجانب والإ�سالموفوبيا».
م��ن جهة �أخ���رى ق��ال��ت جا�سيندا
�أردي���رن ام�س �إن وزي��ر اخلارجية
ونائب رئي�س ال���وزراء وين�ستون
بيرتز �سي�سافران �إلى تركيا «للرد»
على ت�رصيحات �أدلى بها الرئي�س
رجب طيب �أردوغان بعد مقتل ما ال
يقل عن � 50شخ�صا يف هجوم على
م�سجدين يف كراي�ست�شري�ش.
وقال �أردوغان ،الذي ي�سعى حل�شد
الدعم حلزب العدالة والتنمية ذي
اجل��ذور الإ�سالمية يف االنتخابات
املحلية امل��ق��ررة ي��وم  31مار�س
�آذار� ،إن تركيا �ستجعل املهاجم
ي��دف��ع ثمن جرميته �إن مل تفعل
نيوزيلندا.
جاءت هذه الت�رصيحات خالل حملة

انتخابية ُعر�ض خاللها ت�سجيل
م�صور للقطات من واقعة �إطالق
النار بثها املهاجم على في�سبوك.
وقالت �أردي���رن �إن بيرتز �سيطلب
تو�ضيحا عاجال.وقالت لل�صحافيني
يف كراي�س ت�شري�ش «�سيواجه نائب
رئي�س الوزراء هذه الت�رصيحات يف
تركيا� .سيذهب �إلى هناك ال�ستجالء
احلقائق وجها لوجه».
وانتقد بيرتز يف وق��ت �سابق بث
ت�سجيل م�صور لواقعة �إطالق النار
وقال �إن هذا ميكن �أن يعر�ض حياة
النيوزيلنديني يف اخلارج للخطر.
وعلى الرغم من تدخل بيرتز ظهر
مقتطف من بيان املهاجم مرة �أخرى
على �شا�شة خالل جتمع انتخابي
لأردوغ���ان ف�ضال عن لقطات تظهر

دخ��ول املهاجم �أح��د امل�سجدين
و�إط�لاق��ه ال��ن��ار ل��دى اق�تراب��ه من
الباب.
يف الوقت نف�سه قال رئي�س الوزراء
الأ���س�ترايل �سكوت موري�سون �إنه
ا�ستدعى ال�سفري الرتكي وطالب
بحذف ت�رصيحات �أردوغ����ان من
و�سائل الإعالم الرتكية الر�سمية.
وق��ال موري�سون لل�صحافيني يف
كانبريا «�س�أنتظر لأرى رد الفعل
من احلكومة الرتكية قبل اتخاذ
املزيد من اخلطوات لكنني �أخربكم
�أن جميع اخليارات مطروحة على
الطاولة».
وق��ال �إن �أ�سرتاليا تدر�س حتذير
مواطنيها ،الذين يعتزمون زيارة
تركيا ،من ال�سفر.

بدء دفن ضحايا حادث إطالق النار بمسجدين في نيوزيلندا
ح��م��ل م�شيعون ام�����س جثماين
�ضحيتني �سقطا يف هجوم م�سلح
على م�سجدين بنيوزيلندا يف نع�شني
مفتوحني وتوجهوا �إل��ى مقربة
ميموريال بارك يف كراي�ست�شري�ش
يف �أول مرا�سم دفن � 50شخ�صا قتلوا
يف الهجوم.
وجت��م��ع امل���ئ���ات م���ن ال��رج��ال
وال��ن�����س��اء حل�ضور م��را���س��م دفن
اجلثمانني ،وهما لأب وابنه،
بعد �صالة اجلنازة عليهما .وقال
جول�شاد علي الذي جاء من �أوكالند
للم�شاركة يف اجل��ن��ازة «ر�ؤي���ة
اجلثمان وه��و ي��وارى ال�ثرى من
اللحظات امل�ؤثرة للغاية بالن�سبة
يل» .وج��رت مرا�سم الدفن و�سط
حرا�سة �أمنية م�شددة.
ومت ت��وج��ي��ه تهمة ال��ق��ت��ل �إل��ى
الأ����س�ت�رايل ب��ري��ن��ت��ون ت��اران��ت
« 28عاما» ،امل�شتبه بكونه من
املتطرفني املعتقدين بتميز العرق
الأبي�ض ،يوم ال�سبت.
و�أمرت ال�سلطات بحب�سه على ذمة
الق�ضية ومن املقرر �أن يعود للمثول
�أمام املحكمة يف اخلام�س من �أبريل

حيث قالت ال�رشطة �إنه �سيواجه
املزيد من االتهامات على الأرجح.
وقال قائد ال�رشطة النيوزيلندية
�إن �أجهزة خمابرات عاملية ،مبا
يف ذلك مكتب التحقيقات االحتادي
الأم�يرك��ي و�أج��ه��زة من �أ�سرتاليا
وكندا وبريطانيا ،تعد ملفا عن
املهاجم املزعوم.
وقال مفو�ض ال�رشطة مايك بو�ش
يف �إف���ادة �إعالمية يف العا�صمة
ولنجتون «�أ�ستطيع �أن �أ�ؤكد لكم �أن
هذا حتقيق دويل» .وذكرت رئي�سة
وزراء نيوزيلندا جا�سيندا �أرديرن
�أن مطلق الر�صا�ص �سافر �إلى مناطق
�شتى يف العامل ومل يكن مقيما منذ
فرتة طويلة يف نيوزيلندا.
وقالت �أردي��رن التي تعهدت ب�سن
قوانني �أك�ثر �رصامة ب�ش�أن حمل
ال�سالح «�ستتحقق العدالة لأ�رس
ال�ضحايا» ،م�ضيفة �أنها لن تنطق
ا�سم امل�سلح امل�شتبه به �أبدا.
و�أ�ضافت «رمب��ا كان ي�سعى وراء
ال�شهرة لكننا يف نيوزيلندا لن
نعطيه �شيئا .وال حتى ذكر ا�سمه».
وي�شعر �أقارب ال�ضحايا بالإحباط

من ت�أجيل الدفن ال��ذي ع��ادة ما
يتم خالل � 24ساعة وفقا لل�رشيعة
الإ�سالمية.
وقال بو�ش �إن ال�رشطة عليها �أن
تثبت �سبب ال��وف��اة تلبية لطلب
الطب ال�رشعي والق�ضاء.
و�أ�ضاف «ال ت�ستطيع �إدانة القاتل
دون �سبب ال��وف��اة .لذلك فهذه
عملية �شاملة للغاية يتعني �إمتامها
وف��ق �أع��ل��ى امل��ع��اي�ير».وال يزال
� 29شخ�صا �أ�صيبوا يف الهجومني
بامل�ست�شفى ،بينهم ثمانية يف
وحدة العناية املركزة.
وتعني �إجراء عدة عمليات جراحية
للبع�ض ب�سبب �إ�صاباتهم املعقدة.
ومعظم ال�ضحايا مهاجرون �أو
الجئون من دول منها باك�ستان
والهند وتركيا وال�صومال والكويت
وبنجالد�ش.
وفقدت املدر�سة الك�شمريية العليا
يف كراي�ست�شري�ش اثنني من طالبها
يف ال��ه��ج��وم ،وه��م��ا �سيد ميلن
وحمزة م�صطفى ،ف�ضال عن والد
حمزة وطالب �سابق يدعى طارق
عمر.

وال�رسعة الق�صوى —  30عقدة،
الطوربيدات — ع�رشون .وكانت
ت�شبه الغوا�صة م��ن امل�رشوع
 627Аن�سخة مو�سعة من غوا�صات
 Foxtrotالديزل الكهربائية.
وك��ان��ت غ��وا���ص��ات فئة نوفمرب
معروفة ب�صوتها العايل� :أعلى من
�أي �سفينة حديثة تعمل بالطاقة
ال��ن��ووي��ة �أو غ��وا���ص��ات تعمل

بالكهرباء والديزل مت بنا�ؤها يف
وقت �سابق.
وق���د ط���ورت ه���ذه الغوا�صات
خا�صة ،طوربيدات نووية بعيدة
املدى ملهاجمة القواعد البحرية
حللف �شمال الأطل�سي بطول نحو
 40ك��م .وم��ع ذل��ك ،ف���إن تطوير
�أنظمة الك�شف لدى التحالف قلل
من �ش�أنها.

األمير هاري وعقيلته يعزيان
بضحايا هجوم نيوزيلندا

ك�شفت ال�رشطة النيوزيلندية
عن مالب�سات توقيف الإرهابي
ب��ري��ن��ت��ون ت��اران��ت مرتكب
جمزرة امل�سجدين يف مدينة
كراي�ست ت�شريت�ش التي راح
�ضحيتها � 50شخ�صا.
وذك��رت �صحيفة «نيوزيلند
هريالد»� ،أن �ضابطي ال�رشطة
اللذين قب�ضا على تارانت
كانا وقت االعتداء يخ�ضعان
لتدريب على كيفية التعامل
مع املجرمني امل�سلحني.
وقالت« :ال�ضابطان و�صال �إلى
املدينة للم�شاركة يف دورة
تدريبية داخ���ل ط��اب��ق غري
م�ستخدم يف �أحد م�ست�شفيات
املدينة على كيفية التعامل
م��ع امل��ج��رم�ين خ�لال وق��وع
حوادث م�سلحة».
و�أث����ن����اء ال���ت���دري���ب تلقى
ال�ضابطان ال��ل��ذان يعمالن
يف بلدتني �صغريتني خارج
املدينة ،بالغا بوجود م�سلح
يطلق النار يف املدينة.
وع��ن حل��ظ��ات القب�ض على
ال�سفاح ،ق��ال م�س�ؤولهما
املبا�رش الرقيب بيت �ستيلز:
«كانت معهما �سيارات العمل،
ويحمالن �أ�سلحة نارية ،وجهزا
للمهمة وغادرا يف دورية عرب
طريق فرعي اعتقادا منهما �أن
ذل��ك ما �سيفعله الإرهابي،
عو�ضا عن املرور يف منطقة
و�سط املدينة».

ولفت �إلى �أنهما قادا �سيارتهما
ب��اجت��اه ���ش��ارع ب��روغ��ه��ام
الفرعي ،ذلك �أنهما اعتقدا
�أن��ه �إذا ما توجه الإرهابي
�إلى م�سجد لينوود فقد ي�سلك
هذا الطريق وبعد حلظات من
و�صولهما �إلى ال�شارع ،ر�صدا
ال�����س��ي��ارة امل�شبوهة التي
رجحا �أنها تقل امل�سلح.
وبعدما ت�أكدا من �أنها ال�سيارة
ال��ت��ي ي�ستقلها الإره��اب��ي،
قاما باالنعطاف ب�سيارتهما
ملالحقته ،وخالل املطاردة
كانا يناق�شان �سبل توقيف
الإره���اب���ي ق��ب��ل ت��ورط��ه يف
هجمات جديدة ،وقررا و�ضع
حد للمطاردة عرب �شل حركة
ال�سيارة ب�صدمها مبا�رشة،
وحا�رصا الإرهابي بعد ذلك.
وق��ال مفو�ض ال�رشطة مايك
بو�ش الحقا �إن «الإرهابي مل
ي�ست�سلم على الفور ومل يذعن
لأوام���ر ال�رشطيني بت�سليم
نف�سه» ،و�أ�شاد بو�ش بهدوء
ال�ضابطني �أثناء تعاملهما
م��ع الإره��اب��ي رغ��م خطورة
الو�ضع ،م�ضيفا �أن��ه «لوال
ت�رصف ال�رشطيني ال�شجاع،
لكان من املحتمل مقتل عدد
�أكرب من النا�س».
و�أع��رب بو�ش يف ت�رصيحات
�أدلى بها عن يقني ال�سلطات
ب�أن الإرهابي كان ب�صدد تنفيذ
هجوم �آخر.

الرئيس األوكراني :روسيا
تعرقل عمل مترو األنفاق

اتهم رئي�س �أوكرانيا بيرتو بورو�شينكو رو�سيا ،بعرقلة عمل
مرتو العا�صمة الأوكرانية كييف ،وذلك يف كلمة �ألقاها خالل
حملته االنتخابية ونقلتها قناة  News Oneالتلفزيونية.
وقال الرئي�س الأوكراين الذي ي�سعى لوالية رئا�سية ثانية:،
«لقد توقف مرتو كييف عن العمل مرة واحدة فقط من  18فرباير
�إلى  20منه �« 2014أيام تفاقم الو�ضع ب�سبب �أعمال ال�شغب يف
ميدان اال�ستقالل ،خالل االنقالب على الرئي�س ال�رشعي وقتذاك
فيكتور يانوكوفيت�ش» عندما «بد�أ العدوان الرو�سي» .و�أ�ضاف:
«بالطبع ،مت �إبطاء خطط تطوير مرتو كييف» ،م�شريا �إلى �أنه
يف عام  2014وحده و�صل �أكرث من  200بالغ بوجود عبوات
نا�سفة يف مرتو كييف.

ترامب :كل الخيارات مفتوحة
على فنزويال
• الأمري الربيطاين وعقيلته

عزّ ى الأمري الربيطاين هاري وعقيلته ميغان يف �ضحايا الهجوم
على م�سجدي مدينة كراي�ست ت�شريي�ش النيوزيلندية الذي �أ�سفر
عن مقتل و�إ�صابة الع�رشات .وزار الأمري وعقيلته مقر البعثة
الدبلوما�سية لنيوزيلندا يف بريطانيا حيث وقعا يف دفرت العزاء
نيابة عن الأ�رسة امللكية ،وو�ضعا باقتي زهر �أمام املبنى.
وزار هاري وميغان ،اللذان ينتظران مولودهما الأول هذا الربيع
نيوزيلندا� ،أواخر العام املا�ضي �ضمن جولتهما يف دول مطلة
على املحيط الهادئ.

�أع��ل��ن الرئي�س الأم�يرك��ي
دون���ال���د ت���رام���ب� ،أن كل
اخليارات تبقى مفتوحة لدفع
الرئي�س الفنزويلي نيكوال�س
مادورو للتخلي عن ال�سلطة.
ت�رصيحات ت��رام��ب جاءت
خالل ا�ستقباله يف املكتب
البي�ضاوي نظريه الربازيلي
جاير بول�سونارو ،الذي �أيد
حملة ال�ضغط الأمريكية على
الرئي�س مادورو.
وق��ال ت��رام��ب« :ال نريد �أن

نحدد ،لكنني �أعرف بدقة ما
�أريد �أن يحدث يف فنزويال،
ل��ك��ن��ن��ا ���س��ن��ب��ح��ث خمتلف
الأمور ،وكل اخليارات على
الطاولة ون�أ�سف ملا يحدث
يف فنزويال من موت ودمار
وجماعة».
و�أ���ض��اف« :م��ن ال�صعب �أن
ن�صدق �أن �أحد �أغنى البلدان
اليوم ،بني الأك�ثر فقرا يف
ال��ع��امل ...نحن �سنبحث
ذلك».

