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واشنطن تدرس وقف تسليم
مقاتالت «إف »35-إلى تركيا

• مقاتلة �إف 35

نقلت وك��ال��ة روي�ت�رز ع��ن م�ساعدة وزي��ر الدفاع
الأمريكي بالوكالة ،كاتي ويلبارغر� ،أن وا�شنطن
تدر�س �إمكانية تعليق الأن�شطة التح�ضريية لت�سليم
مقاتالت «�إف� »35-إلى تركيا.
وقالت ويلبارغر للوكالة «يتم اتخاذ القرارات
با�ستمرار ب�ش�أن الأ�شياء التي يتم ت�سليمها على �أمل
�أنها «تركيا» �ستت�سلم الطائرة يف النهاية» .ووفقا
لها« ،ميكن تعليق الكثري من الأ�شياء لإر�سال �إ�شارة
لهم عن امتعا�ضنا» .لكنها مل تقل ما اخلطوات التي
ميكن �أن يتخذها اجلانب الأمريكي؟
واعتربت «روي�ترز» ،ام�س اخلمي�س  21مار�س� ،أن
هذا التحرك يعد م�ؤ�رشا قويا من جانب وا�شنطن،
يقول �إن �أنقرة ال ميكن �أن متتلك الطائرة الأمريكية
املتطورة ،ونظام الدفاع ال�صاروخي الرو�سي «�إ�س-
 »400يف نف�س الوقت.وف�شلت �أمريكا ،حتى الآن ،يف
�إقناع الرئي�س الرتكي رجب طيب �أردوغان ب�أن �رشاء
تركيا ،الع�ضو يف حلف «الناتو» ،منظومة الدفاع
اجلوي الرو�سية «�إ�س ،»400-يقو�ض �أمن طائرات
«�إف ،»35-بح�سب «رويرتز».
و�أ�شارت «رويرتز» �إلى قول كاتي ويلبارغر ،القائمة
ب�أعمال م�ساعد وزير الدفاع ل�ش�ؤون الأمن الدويل،
�إن «منظومة �صواريخ «�إ�س ،»400-تت�صل بنظام
كمبيوتر ،ومقاتالت «�إف »35-بنظام �آخر ،وال ميكن
الربط بني نظامك ونظام اخل�صم على نظام كمبيوتر
واحد».

ومل تتخذ وا�شنطن قرارا يف هذا ال�صدد حتى الآن،
لكن م�س�ؤولني �أمريكيني �أك��دوا �أن وا�شنطن تدر�س
وقف اخلطوات احلالية حاليا لإعداد تركيا للح�صول
على طائرات «�إف ،»35-التي ت�صنعها �رشكة «لوكهيد
مارتن».
ووفقا مل�س�ؤول �أمريكي ،مل يك�شف عن ا�سمه ،ف�إن
�أحد الإجراءات التي تدر�سها وا�شنطن يتعلق بقاعدة
خدمة طائرات «�إف »35-يف �إ�سكي�شري الرتكية.
وتعتزم تركيا �رشاء  100مقاتلة على الأقل من طراز
« .»Lightining II 35-Fومت التعاقد بني البلدين
على هذه ال�صفقة يف عام .2002
و�أعلن الكونغر�س الأمريكي من قبل �أنه يعتزم تعليق
تزويد تركيا بهذه املقاتالت الأمريكية التي تعترب
الأك�ثر حداثة ،ب�سبب خطط �أنقرة للح�صول على
منظومات �صواريخ «�إ�س »400-الرو�سية.
وت�سبب عقد تزويد تركيا بنظام ال�صواريخ الدفاعية
الرو�سية «�إ�س »400-امل� ّ
�وق��ع يف ع��ام  2017يف
احتكاك دبلوما�سي بني �أنقرة ووا�شنطن ،التي تطلب
من حلفائها الأتراك التخلي عن املنظومة الدفاعية
الرو�سية «�إ�س »400-ل�صالح منظومة الدفاع اجلوي
الأمريكية «باتريوت».
لكن ال�سلطات الرتكية اتخذت موقفا حازما ب�ش�أن
هذه امل�س�ألة وال تخطط للتخلي عن �رشاء منظومات
«�إ�س »400-حتى عند �رشاء منظومات «باتريوت»
الأمريكية.

مراهق أسترالي يهدد بمذبحة جديدة
قالت �رشطة �أ�سرتاليا �إن مراهقا
ه��دد م�صلني يف م�سجد ،وذلك
ب��ع��د �أي����ام م��ن ه��ج��وم مدينة
كراي�ست�شري�ش الإرهابي.
و�أ�شارت ال�رشطة ام�س� ،إلى �أن
مراهقا يبلغ من العمر  14عاما
ات��ه��م ب ��إ���ص��دار ت��ه��دي��دات بقتل
م�صلني يف م�سجد مبدينة جيلوجن
جنوب غربي ملبورن.
وكتب املراهق على ح�سابه على
م��واق��ع ال��ت��وا���ص��ل االجتماعي:
«نعم �س�أفعل نف�س الأمر ،و�أزور
امل�سجد و�أقتل �أك�بر عدد ممكن
من الغزاة ،و�س�أطلق النار على
نف�سي �أمام ال�رشطة».
واتُ هم املراهق بعد �أن تردد �أنه
وجه التهديدات �إلى م�سجد حملي
يف مرتفعات مانيوفولد عرب مواقع
التوا�صل االجتماعي ،يوم الأحد
املا�ضي ،بح�سب �صحيفة «.»the Australian
ووجهت ال�رشطة خم�سة اتهامات للمراهق ،مبا
يف ذلك توجيه تهديدات بالقتل وا�ستخدام �شبكة
ات�صاالت بنية ارتكاب جرمية خطرية وا�ستخدام
خدمة النقل من �أجل تهديد.
من ناحيته �شدد جمل�س الأمن القومي الرتكي ،على
�رضورة الك�شف عن الأ�شخا�ص واملنظمات والبيئة
التي تغذي العقلية العن�رصية املعادية للإ�سالم

• ذوو الضحايا يشيعون جثامينهم

والتي تت�ضمن �أي�ضا العداء للأتراك ،ومواجهتها.
ودان املجل�س يف بيان له الهجوم الإرهابي الذي
ا�ستهدف م�سجدين يف مدينة «كراي�ست ت�شريت�ش»
النيوزيلندية ،وقتل فيه � 50شخ�صا و�أ�صيب 50
�آخرون ،وقال« :ندين ب�شدة الهجوم الذي ا�ستهدف
بوح�شية �أبرياء فقط ب�سبب معتقداتهم».
وح��ذر من �أن غ�ض الطرف عن معاداة امل�سلمني
والإ�سالم ،التي تتحول �إلى عنف و�إرهاب� ،سيمهد
لوقوع هجمات مماثلة.

المرشد األعلى يقر بأن الصعوبات االقتصادية باتت مشكلة

أميركا وإسرائيل تجتمعان على إيران
ع�ّب�رّ رئ��ي�����س وزراء �إ��سرائ��ي��ل
بنيامني نتنياهو ووزير خارجية
�أمريكا مايك بومبيو� ،أم�س الأول
يف القد�س ،ع��ن وح��دة وا�شنطن
وتل �أبيب يف مواجهة ما و�صفاه
بـ«التحركات العدوانية» لإيران يف
ال�رشق الأو�سط.
وقال نتنياهو يف بيان م�شرتك �إن
ال�ضغوط التي متار�سها الإدارة
الأمريكية على �إيران ت�ؤتي ثمارها،
م�ضيف ًا« :يجب �أن يكون هناك املزيد
منها ،كما ينبغي �أن نو�سعها.
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة و�إ��سرائ��ي��ل
تتعاونان يف �إط��ار من التن�سيق
الوثيق لدحر العدوان الإيراين يف
املنطقة والعامل».
و�أك���د نتنياهو ،ال���ذي ا�ستقبل
بومبيو يف خ�ضم احلملة االنتخابية
الإ�رسائيلية ،والذي �سيلتقي �أي�ضا
الرئي�س دونالد ترامب الأ�سبوع
املقبل� ،أكد جمدد ًا �أن بالده �ستوا�صل
التحرك �ضد �إيران ،وخ�صو�صا يف
�سورية ،حيث «ال قيود على حرية
حتركاتنا»�.أما الوزير بومبيو،
الذي ينظر �إلى زيارته على نطاق
وا�سع باعتبارها دلي ًال على دعم
الإدارة الأمريكية لنتنياهو ،فتحدث
عن «التزام ال مثيل له» من الواليات
املتحدة ل�ضمان �أم��ن حليفتها يف
مواجهة تهديد �إيران التي كما قال
�إنها «ت�سعى �إل��ى تدمري �إ�رسائيل
و�إب��ادت��ه��ا ب�شكل مطلق» .و�شدد
على �رضورة وقف «�أعمال التدمري
الإقليمي» التي ترتكبها �إيران.
لكنه لزم ال�صمت �أم��ام ال�صحافة
ح��ي��ال اع�ت�راف حمتمل م��ن �إدارة
ترامب ب�سيادة �إ�رسائيل على اجلزء
الذي حتتله من ه�ضبة اجلوالن.
وكان نتنياهو �أعلن �أن «الوقت قد

• بنيامني نتنياهو م�صافح ًا مايك بومبيو

حان كي يعرتف املجتمع الدويل
ب��وج��ود �إ��سرائ��ي��ل يف اجل���والن،
وحقيقة �أن اجل��والن �سيبقى جزء ًا
من دولة �إ�رسائيل» .وكرر لبومبيو
�أن «حزب الله» كان يحاول ت�شكيل
�شبكة ع�سكرية �رسية يف اجلوالن
ال�سوري بالقرب من الأرا�ضي التي
حتتلها �إ�رسائيل .و�أ�ضاف�« :أريد
�أن �أ�شكرك والرئي�س ترامب على
كل ما تفعله لدعم هذه ال�رشاكة.
�إن حتالفنا مل يكن يوم ًا �أقوى مما
هو يف ال�سنوات الأخرية واليزال يف
�إمكاننا تعزيزه».
من جهة �أخرى �أعلن املر�شد الأعلى
الإي��راين� ،آية الله علي خامنئي،
�أن ال�صعوبات االقت�صادية التي
يواجهها الإيرانيون متثل امل�شكلة
الأ�سا�سية الأكرث �إحلاحا يف البالد.

وقال يف ر�سالة متلفزة ُب ّثت ،ام�س
اخلمي�س مبنا�سبة بدء العام الإيراين
اجلديد� ،إن «امل�شاكل املعی�شیة
للمواطننی ت��زاي��دت ،وخا�صة يف
الأ�شهر الأخریة».
و�أو���ض��ح �أن «الأول��وی��ة العاجلة
والق�ضیة اجلادة للبالد هي ق�ضیة
االقت�صاد» ،م�شريا �إلى تراجع قیمة
العملة الوطنیة والقدرة ال�رشائیة
للمواطننی وتراجع الإنتاج.
ب��دوره ،حتدث الرئي�س الإيراين،
ح�سن روحاين� ،أي�ض ًا عن العقوبات
الأمريكية يف ر�سالته مبنا�سبة العام
اجلديد ،قائال �إن «ه��ذه امل�شاكل
ب���د�أت م��ع م��ن نكث ال��ع��ه��ود» ،يف
�إ�شارة �إلى امل�س�ؤولني الأمريكيني.
ودع���ا روح����اين الإي��ران��ي�ين �إل��ى
ال��وح��دة الوطن ّية ،قائال «كلما

تر�سخت وحدتنا� ،أدرك العدو �أن
ه��ذه العقوبات تعزز اللحمة يف
بالدنا ،و�أُ�صيب بالندم».
وحث الرئي�س الإيراين كل القطاعات
احلكومية ،وكذلك القوات امل�سلحة
وج��م��ي��ع امل��واط��ن�ين ع��ل��ى و�ضع
اخل�لاف��ات ج��ان��ب��ا للتغلب على
امل�شاكل االقت�صادية.
مل يعد امل�����س��ؤول��ون الإيرانيون
يخفون ت�أثري العقوبات الأمريكية
املفرو�ضة �ضد ط��ه��ران ،خا�صة
يف الأ�شهر الأخ�يرة ،حيث تفاقمت
ال�صعوبات االقت�صادية بعد قرار
الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب
يف مايو املا�ضي ان�سحاب الواليات
املتحدة من االتفاق النووي و�إعادة
فر�ض العقوبات الأمريكية على
االقت�صاد الإيراين.

أطنان من األدوية تصل إلينا أسبوعي ًا من روسيا

مادورو :ترامب استولى على  5مليارات دوالر من فنزويال
و�صف رئي�س فنزويال ال�رشعي،
نيكوال�س مادورو ،رئي�س �أمريكا،
دون���ال���د ت���رام���ب ،باملنافق،
واتهمه ب�رسقة  5مليارات دوالر
من فنزويال كانت خم�ص�صة لإنتاج
و�صناعة الأدوية.
وق����ال م�����ادورو خ�ل�ال �إح���دى
الفعاليات املتعلقة ب�إعادة
ت�شغيل برنامج لتطوير �صناعة
الأدوي��ة يف البالد �إن« :حكومة
دونالد ترامب �رسقت مبلغا قدره
 5م��ل��ي��ارات دوالر م��ن فنزويال
ك��ان��ت خم�ص�صة ل����شراء م��واد
�أ�سا�سية لإنتاج الأدوية» ،والتي
وفقا له «كان من املقرر �إي�صالها
�إلى �شبكة امل�ست�شفيات اخلا�صة
وال�صيدليات و�شبكة الإ�سعاف يف
البالد».و�أ�شار مادور �إلى �أن هذا
الفعل واحد من �أكرث االرتكابات
اجل��رم��ي��ة جنائية — حرمان
النا�س من الأدوية.
و�أ�ضاف الرئي�س الفنزويلي قائال:
«دونالد ترامب� ،أنت م�س�ؤول عن
واحدة من �أكرث االرتكابات اجلنائية
�ضد �أح��د �شعوب العامل ،وقولك
�إن��ك م�ستعد لتقدمي امل�ساعدات
الإن�سانية ،نفاق».
وختم م��ادورو متوجها لرتامب:
«ارتكبت كل هذا لتكون قادرا على
القول �إنك م�ستعد لتقدمي م�ساعدات

• نيكوال�س مادورو �أثناء االجتماع

�إن�سانية� .أنتم منافقون و�ساخرون
وفري�سيون .هذه مل تكن م�ساعدات
�إن�سانية».
وت�شهد فنزويال �أزم��ة اقت�صادية
و�سيا�سية خانقة تفاقمت �إثر
االنق�سام يف املجتمع بني م�ؤيدين
للرئي�س ال����شرع��ي نيكوال�س
م�����ادورو ،وم���ؤي��دي��ن لرئي�س
ال�ب�رمل���ان امل��ع��ار���ض ،خ��وان
غوايدو ،الذي ن�صب نف�سه يوم

 23يناير املا�ضي ،رئي�سا للبالد
م�سوغ
دون انتخابات وب�لا �أي
ّ
�رشعي ،وم��ع ذل��ك ح��از اعرتاف
الواليات املتحدة وعدد كبري من
الدول الغربية.
من ناحية �أخ��رى ك�شف مادورو،
�أن رو�سيا �ستبد�أ اعتبارا من مطلع
الأ���س��ب��وع املقبل وب�شكل منتظم
تزويد بالده بعدة �أطنان من الأدوية
املختلفة �أ�سبوعيا.

وق���ال خ�لال �إح���دى الفعاليات
املتعلقة ب�إعادة ت�شغيل برنامج
لتطوير �صناعة الأدوية يف البالد،
بث على ح�سابه على تويرت� :إن
«ال�سلطات الرو�سية �أعلنت انها
�ست�سلم ع��دة �أط��ن��ان من الأدوي��ة
وم���واد ال�صيدلة املختلفة �إلى
فنزويال مطلع الأ�سبوع املقبل».
و�أكد على �أن «ذلك �سيحدث ب�شكل
منتظم� ،أ�سبوعا بعد �أ�سبوع».

نيوزيلندا :ارتداء الحجاب اليوم تضامن ًا مع ضحايا الهجوم اإلرهابي
دعا ن�شطاء عرب مواقع التوا�صل
االجتماعي ن�ساء نيوزيلندا الرتداء
احلجاب ،اليوم اجلمعة ،ت�ضامنا
مع م�سلمي البالد ،مبنا�سبة مرور
�أ�سبوع على جمزرة امل�سجدين.
ولفتت �آنا توما�س� ،إحدى منظمات
فعالية «احلجاب من �أجل الت�ضامن»
ع�بر موقع «في�سبوك»� ،إل��ى �أن
«دعوتها لقيت دعما من قبل مئات
الأ�شخا�ص».
ونقل موقع «نيوز ه��اب» املحلي
عن توما�س قولها« :خطرت ببايل
فكرة وت�ساءلت :مل��اذا ال نرتدي
احلجاب جميعا اجلمعة ،لن�سري
بجانب �شقيقاتنا امل�سلمات �إبداء
لالحرتام».
وان��ط��ل��ق��ت دع�����وة مم��اث��ل��ة يف
�صفحة ت�سمى «احلجاب من �أجل
االن�سجام» ،دعا عربها ن�شطاء،
ن�ساء نيوزيلندا �إلى ارتداء احلجاب
يف العمل واملدار�س �أو النوادي،
يف «بادرة رمزية للت�ضامن».
كما انطلقت دعوة ثالثة على �صفحة
ت�سمى «احلجاب يوم اجلمعة» ،من
�أجل الغر�ض نف�سه.
ويف وق��ت �سابق� ،أعلنت رئي�سة
ال���وزراء النيوزيلندية جا�سيندا
�آردرن ،رفع الأذان والوقوف دقيقتي
�صمت ،يف ذكرى مرور �أ�سبوع على
املجزرة املروعة ببالدها.

• قبة م�سجد النور

واجلمعة املا�ضي ،ا�ستهدف هجوم
دموي م�سجدين بكراي�ست ت�شريت�ش
النيوزيلندية ،قتل فيه � 50شخ�صا،
�أثناء ت�أديتهم ال�صالة ،و�أ�صيب 50
�آخرون.
فيما متكنت ال�سلطات من توقيف
امل��ن��ف��ذ ،وه���و �أ����س�ت�رايل يدعى

برينتون هاري�سون تارانت ،ومثل
�أمام املحكمة يوم ال�سبت ،ووجهت
�إليه اتهامات بالقتل العمد.
من ناحية �أخ��رى �أعلنت ال�رشطة
النيوزيلندية على موقع تويرت،
�أنها �ستعيد اليوم اجلمعة فتح
م�سجدي مدينة كراي�ست ت�شريي�ش،

• ت�ضامن ن�سائي

اللذين �شهدا عملية �إط�ل�اق نار
ع�شوائي على امل�صلني يوم اجلمعة
املا�ضي.
وقالت ال�رشطة يف بيانها�« :سيفتح
م�سجدا مدينة كراي�ست ت�شريي�ش
جم��ددا �أبوابهما م��رة �أخ��رى �أمام
امل�صلني».

و�أ�ضافت« :كما هو متوقع� ،ستتم
�إع���ادة فتح امل�سجد ال��واق��ع يف
لينوود �أفنيو �أمام امل�صلني الليلة،
قبل وقت �صالة اجلمعة .لقد �أكملت
ال�رشطة معاينتها وحتقيقها ،لكنها
�ستحتفظ بوجودها هناك يف الأيام
املقبلة� .أما امل�سجد الثاين الواقع

يف دينز �أفنيو ف�سيفتح �أبوابه �أمام
امل�صلني اليوم اجلمعة».
ويف �سياق مت�صل �أعلن رئي�س �رشطة
نيوزيلندا ،مايك بو�ش� ،أن��ه متّ
التعرف على جميع ال�ضحايا الـ50
الذين �سقطوا بالهجوم الإرهابي
على م�سجدين يف مدينة كراي�ست

ت�شريت�ش ،ح�سبما ذك��رت �إذاع��ة
�أخبار نيوزيلندا.
ويف وقت �سابق مت الإبالغ عن هوية
 21من قتلى ذلك الهجوم الإرهابي
غري امل�سبوق يف هذا البلد .ومت
ت�سليم جثثهم لذويهم.
وقال بو�ش« :اكتملت عملية حتديد
هوية ال�ضحايا اخلم�سني ومت �إبالغ
جميع �أقاربهم املبا�رشين».
يذكر ان رئي�سة وزراء نيوزيلندا
جا�سيندا �أردرن قالت �إنه �سيجري
ح��ظ��ر ال��ب��ن��ادق ن�����ص��ف الآل��ي��ة
والهجومية مثل التي ي�ستخدمها
اجلي�ش ،وذلك مبوجب قوانني �أكرث
�رصامة ب�ش�أن حيازة الأ�سلحة.
و�أ�ضافت �أردرن ام�س اخلمي�س �أنها
تتوقع ���ص��دور ال��ق��ان��ون اجلديد
بحلول � 11أبريل املقبل ،و�إقرار
�آلية ال�ستعادة الأ�سلحة املحظورة.
وتابعت« :الآن وبعد �ستة �أيام من
الهجوم «على امل�سجدين» نعلن
حظرا يف نيوزيلندا على جميع
البنادق ن�صف الآلية والهجومية
مثل تلك التي ي�ستخدمها اجلي�ش».
وي ��أت��ي ذل��ك يف �أع��ق��اب مقتل 50
�شخ�صا و�إ�صابة � 50آخرين ب�أ�سو�أ
حادث قتل جماعي بالر�صا�ص يف
تاريخ البالد ا�ستهدف م�سجدين
للم�سلمني يف م��دي��ن��ة كراي�ست
ت�شريت�ش.

