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األمير ّعزى حاكم عام نيوزيلندا« :نرفض العمل اإلجرامي والتعدي على حرمة دور العبادة»

«المذبحة اإلرهابية» ...ه ّزت العالم

• الشرطة النيوزيلندية :الهجوم ُخطط له بشكل دقيق ...والمساجد ستظل تحت حمايتنا

هزّ ت «املذبحة الوح�شية الإرهابية»
التي ا�ستهدفت �أم�س م�سجدين يف
نيوزيلندا العامل كله� ،إذ دانت الدول
اخلليجية والعربية والغربية العمل
الوح�شي والهجوم الإرهابي.
وعزّ ى �سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح
الأحمد حاكم عام نيوزيلندا بات�سي
ري��دي معرب ًا �سموه ع��ن ا�ستنكار
الكويت و�إدانتها ال�شديدة حلادث
�إطالق النار الإرهابي ،م�ؤكدا موقف
الكويت الراف�ض لهذا العمل الإجرامي
والذي �أودى بحياة الأبرياء الآمنني
والتعدي على حرمة دور العبادة
وال��ذي يتنافى مع كافة ال�رشائع
والأعراف والقيم الإن�سانية.
وارتفع عدد �ضحايا الهجوم الوح�شي
يف مدينة «كراي�ست�شري�ش» بنيوزيلندا
�إلى � 49شخ�صا فيما �أ�صيب � 48آخرون
بجروح.
وقال مفو�ض ال�رشطة النيوزيلندية
مايك بو�ش يف م�ؤمتر �صحايف ان
�سبعة من ال�ضحايا توفوا يف م�سجد
مبنطقة «لينوود �أفينيو» و� 42آخرين
يف م�سجد مبنطقة «هاقلي بارك».
و�أ�ضاف �أن ال�رشطة عرثت على عدد
من الأ�سلحة النارية يف املنطقتني
اللتني مت �إط�لاق النار فيهما و�إن
الهجوم كان «خمططا له ب�شكل دقيق»
نافيا �أنباء عن عثور ال�رشطة على
مركبات عديدة حتمل متفجرات.
وا�ضاف« :لدينا موظفون يف جميع
�أنحاء البالد للت�أكد من �سالمة اجلميع
مبا يف ذلك امل�ساجد» مطمئنا ب�أن
امل�ساجد يف جميع �أنحاء نيوزيلندا
�ستظل حت��ت حماية ال����شرط��ة يف
الوقت احلا�رض.
وطلبت ال�رشطة النيوزيلندية يف
بيان ر�سمي من و�سائل الإعالم عدم
ن�رش الفيديو «املخيف» ال��ذي بثه
ب�شكل حي �أحد منفذي الهجوم عرب
تقنية «الي��ف في�سبوك» وث��ق فيه
عملية اطالق النار من بدايتها وحتى
نهايتها.
�ص 3و12

اعتقال ثالثة رجال وامرأة

ذكرت �شبكة «�سي ان ان» الإخبارية الأمريكية ان مفو�ض ال�رشطة يف
املدينة مايك بو�ش قال �إن �أربعة �أ�شخا�ص اعتقلوا عقب الهجومني
«ثالثة رجال وامر�أة» ،ومل يتم الت�أكد بعد من ثبوت تورطهم يف احلادث
الإرهابي.

وزير الخارجية :مستمرون
في مساعدة الشعب
السوري حتى حل األزمة

محليات 2

ال كويتيين ضمن ضحايا الهجوم

طم�أن �سفري الكويت لدى نيوزيلندا �أحمد الوهيب بعدم وجود اي طالب
او مواطن كويتي �ضمن �ضحايا الهجوم ،م�ؤكد ًا �أن جميع الطلبة واع�ضاء
ال�سلك الدبلوما�سي بخري.

اإلرهابي بث الفيديو على الهواء

�أعلن رئي�س ال���وزراء الأ���س�ترايل� ،سكوت موري�سون� ،أن منفذ �أحد
الهجومني على م�سجدين يف نيوزيلندا متطرف مييني ا�سرتايل ،وقد عرف
املنفذ نف�سه با�سم «برينتون تارانت» ،وبث فيديو على الهواء �أثناء
ارتكابه املجزرة داخل امل�سجد.

استخراج طلق ناري من عراقي

�أكدت وزارة اخلارجية العراقية� ،إ�صابة عراقي يف الهجوم ،مبينة انه
اجريت له عملية ناجحة با�ستخراج طلق نار من ج�سده.
وقال املكتب االعالمي للوزارة يف بيان ان وزير اخلارجية حممد علي
احلكيم وجه املتحدث با�سم ال��وزارة �أحمد ال�صحاف باالت�صال بعائلة
اديب �سامي الذي ا�صيب بطلق ناري يف العمود الفقري خالل ت�أديته
�صالة اجلمعة يف جامع بنيوزيلندا تعر�ض حلادث ارهابي.

• منفذ الهجوم الإرهابي �أثناء ارتكابه املجزرة على طريقة لعبة  PUBGوبث الفيديو على الهواء

أحد الناجين يروي التفاصيل :رأيت أكوام ًا من الجثث
وإطالق النار استمر  15دقيقة

قتيل أردني وثمانية جرحى

فاجعة في البرازيل :مراهقان قتال 9
وأصابا  17طف ً
ال بمدرسة ابتدائية

رئيسة الوزراء :المهاجرون اختاروا نيوزيلندا

قالت رئي�سة وزراء نيوزيلندا جا�سيندا �أرديرن« :من الوا�ضح �أن الهجوم
الإرهابي ميثل واح��د ًا من �أحلك �أي��ام نيوزيلندا» ،م�ضيفة« :رمبا كان
كثريون ممن ت�أثروا بهذا الهجوم مهاجرين لنيوزيلندا ،بل رمبا كانوا
الجئني هنا ،اختاروا �أن تكون نيوزيلندا موطنهم وهي موطنهم بالفعل».

االنتهاء من تفريغ حمولة أول سفينة «مساعدات»

عالية إبراهيم :عيادتان
بالكويت توفران آليات
اإلقالع عن التدخين

«الحديدة»
تطورات الوضع في ُ

محليات 4

المبعوث األممي بحث مع بومبيو
اجتمع املبعوث ال��دويل ال��ى اليمن
مارتن غريفيث الى وزي��ر اخلارجية
الأمريكي مايك بومبيو حيث بحث معه
تطورات االو�ضاع يف اليمن.
وق��ال نائب املتحدث با�سم وزارة
اخلارجية الأمريكية روبرت ماالدينو
ان اجلانبني بحثا تطورات الو�ضع
يف منطقة «احلديدة» اليمنية وتبادل
اال�رسى وال�سجناء بني اطراف النزاع

اليمني اخلطوات ال�سيا�سية امل�ستقبلية
حلل االزمة اليمنية.
وا�ضاف ان الوزير بومبيو �أعرب عن
�شكره لغريفيث للجهود التي يبذلها
القناع �أط��راف النزاع اليمني لتنفيذ
اتفاقات ال�سويد اخلا�صة بحل الأزمة
اليمنية.
م��ن جانبه �أع��ل��ن هريفيه فريهو�سل
 -املتحدث با�سم برنامج الغذاء

العاملي يف جنيف�« :سفينة ال�شحن «ام
يف �إلينا» والتي تعد الأولى من �سفن
احل��اوي��ات املتعاقدة مع الربنامج
الأمم���ي  -وال��ت��ي و�صلت «احلديدة»
يف مايو املا�ضي  -انتهت من تفريغ
حمولتها من احلاويات يف امليناء،
م�شريا �إلى �أن ال�سفن الأخرى التي كانت
حتمل احلبوب كانت ت�صل الى امليناء
بانتظام على مدى الأ�شهر املا�ضية.

إصابة  4فلسطينيين في غزة و 15في الضفة الغربية

عباس :اتصاالت لوقف التصعيد اإلسرائيلي

• املراهق �أثناء فتح النار على �أطفال املدر�سة

�أعلنت ال�رشطة يف مدينة �ساو باولو الربازيلية مقتل � 9أ�شخا�ص
و�إ���ص��اب��ة  17طف ًال يف مدر�سة ابتدائية على ي��د مراهق،
ومب�ساعدة �آخر ،قام با�ستخدام �آلة حادة لقتل امل�صابني.
و�أ�ضافت �أن القتلى هم  5تالميذ وموظف يف املدر�سة و�شخ�ص
كان يقف خارجها� ،إ�ضافة �إلى املهاجمني اللذين انتحرا،
مبينة �أن � 17شخ�ص ًا ،معظمهم �أطفال� ،أ�صيبوا �أي�ض ًا ب�أعرية
نارية يف املدر�سة ونقلوا �إلى م�ست�شفيات.
و�أ�شارت ال�رشطة �إلى ان مراهقني دخال املبنى �صباح ًا و�أطلقا

النار ،قبل انتحارهما.
وبثت �شبكة غلوبو «للتلفزة �صورة عدد كبري من الأهايل الذين
احت�شدوا �أم��ام املدر�سة ،وهم ينتظرون بقلق �أخبار ًا عن
�أبنائهم».
فيما حذّر خمت�صون� ،أولياء الأمور مبراقبة �أبنائهم الذين
ميار�سون �أل��ع��اب «�سفك ال��دم��اء» وذل��ك خ�شية من تطبيق
«اللعبة» على �أر�ض الواقع ،وقالوا ان ما يح�صل �أمر يثري
املخاوف.

سورية« :األوروبي» يستغل

الشأن اإلنساني لتعقيد األزمة
دان��ت �سورية ب�شدة ت�سيي�س االحتاد
الأوروب���ي املتعمد لل�ش�أن الإن�ساين
وحم���اوالت ا�ستغالله من خ�لال عقد
م�ؤمترات كم�ؤمتر بروك�سل لال�ستمرار
يف ممار�سة ال�ضغوط على �سورية
وتعقيد الأزمة فيها و�إطالة �أمدها.
وقال م�صدر ر�سمي يف وزارة اخلارجية
واملغرتبني يف ت�رصيح لـ«�سانا»:
ت�ستغرب �سورية انعقاد م�ؤمتر بروك�سل
حول �سورية وتغييب الطرف الأ�سا�سي
املعني �أوال و�أخريا بال�ش�أن ال�سوري.
و�أ���ض��اف� :إن ه��ذا ال�سلوك لالحتاد
الأوروب��ي ي�ؤكد �رشاكته وم�س�ؤوليته
الكاملة يف احلرب الظاملة على �سورية
ومعاناة ال�سوريني وخا�صة من خالل
العقوبات �أحادية اجلانب الالم�رشوعة
التي ت�ستهدف املواطن يف حياته ولقمة
عي�شه الأمر الذي يفقد االحتاد الأوروبي

�أي �صدقية عند احلديث عن م�ساعدة
ال�سوريني والتخفيف من معاناتهم.
وتابع امل�صدر :من املثري لل�سخرية
والغ�ضب ذل��ك النفاق ال��ذي ات�سمت
به خطابات م�س�ؤويل بع�ض الدول
امل�شاركة يف امل�ؤمتر وتباكيهم على
ال�سوريني وه��م �أ�سا�سا يتحملون
امل�س�ؤولية الأول���ى ع��ن �سفك دماء
ال�شعب ال�����س��وري م��ن خ�لال دعمهم
ال�لاحم��دود للمجموعات الإرهابية
واحل���رب متعددة الأ���ش��ك��ال وخا�صة
االقت�صادية منها والتي ت�ؤثر ب�شكل
كبري على معي�شة ال�سوريني.
و�أردف� :أن �سورية تدين ب�شدة هذا
الت�سيي�س املتعمد واملمنهج لل�ش�أن
الإن�ساين وحماوالت ا�ستغالله من خالل
مثل ه��ذه امل ��ؤمت��رات لال�ستمرار يف
ممار�سة ال�ضغوط.

محليات 3

�أعلن الأردن �أن �أحد مواطنيه قتل و�أ�صيب ثمانية �آخرون يف الهجومني
الإرهابيني على امل�سجدين.
وقال وزير اخلارجية الأردين امين ال�صفدي على ح�سابه بـ«تويرت» ان
«اخلارجية تتوا�صل مع ال�سلطات يف نيوزيلندا بعد ا�ست�شهاد مواطن اردين
وا�صابة ثمانية اخرين.

قبل �أن ي�ستقر عام � ،1998إنه «ذُ هل من مذبحة
و�صف �أح��د الناجني من العمل الإره��اب��ي يف
ال��ي��وم» ،وحت��دث بينما كانت مالب�سه ملطخة
«م�سجد النور» كيف رك�ض من �أجل �إنقاذ حياته
بالدماء وه��و ي�ساعد اجل��رح��ى« :ه��ذه كارثة
�أثناء �إط�لاق الر�صا�ص� ،إذ ق��ال ن��ور حمزة
لنيوزيلندا .يوم �أ�سود» ،وفق ما نقلت �صحيفة
« 54عاما»« :عندما بد�أ �إطالق النار هربت مع
«هريالد» النيوزلندية.
الع�رشات �إلى اخلارج واختب�أنا خلف ال�سيارات
�أما موهان �إبراهيم ،وهو واحد من نحو 400
يف موقف ال�سيارات اخللفي للم�سجد».
�شخ�ص ك��ان��وا ي�صلون داخ��ل م�سجد النور،
و�أ�ضاف« :ا�ستمر �إطالق النار ملدة  15دقيقة
فتحدث قائال« :عندما ب��د�أ �إط�لاق النار كنت
على الأق��ل» ،م�شريا �إل��ى �أن ال�رشطة اقتحمت
يف الغرفة املجاورة  ،وفج�أة وجدت النا�س
املبنى فيما بعد ،ور�أى حمزة اجلثث ملقاة عند
• جثة �أحد ال�ضحايا
يرك�ضون من �أجل حياتهم».
املدخل الأمامي للم�سجد .ثم نظر من نوافذ
وتابع وه��و يبكي« :الكثري من النا�س قتلوا
امل�سجد ور�أى «�أكواما من اجلثث».
وجرح كثريون .وجدت فتاة ميتة يف منت�صف الطريق».
وقال حمزة ،الذي جاء من ماليزيا يف �أوائل الثمانينيات للدرا�سة

انتحرا بعد تنفيذ الجريمة البشعة

المحسن :أقدم المفيد
في «السوشيال ميديا»
 ...وال أريد الشهرة

دان الرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س
ال��ت�����ص��ع��ي��د الإ��س�رائ���ي���ل���ي اخل��ط�ير �ضد
الفل�سطينيني يف قطاع غزة،وقال يف بيان
�إنه «يجري ات�صاالت مكثفة مع الأطراف كافة
ذات العالقة لوقف الت�صعيد الإ�رسائيلي �ضد
�أبناء �شعبنا الأعزل يف غزة».
ودعا عبا�س حركة «حما�س» �إلى «العودة
حل�ضن ال�رشعية الفل�سطينية والى االلتزام
باتفاقات عام  2017لدرء ويالت احلروب».
من جهتها اعلنت وزارة ال�صحة الفل�سطينية

�أم�س �إ�صابة اربعة فل�سطينيني نتيجة �شن
القوات اال�رسائيلية اكرث من مئة غارة جوية
على انحاء متفرقة يف قطاع غ��زة ،فيما
�أ�صيب  15فل�سطيني ًا بحاالت اختناق جراء
قمع قوات االحتالل الإ�رسائيلي مظاهرة يف
قرية بيت �سريا غرب مدينة رام الله بال�ضفة
الغربية للمطالبة ب��االف��راج عن جثماين
ال�شهيدين �أمري دراج ويو�سف عنقاوي اللذين
قتلهما االحتالل يف قرية كفر نعمة غرب رام
الله قبل ا�سبوعني.

«صندوق التنمية»
يمول مشروع ًا
في السودان بقيمة
 50مليون دينار

اقتصاد 6
• حممود عبا�س

 33ثري ًا ومشهوراً متهمون بدفع رشاوى لتأمين مواقع ألبنائهم

فضيحة تزوير تهز ...الجامعات األميركية
��ضرب��ت ف�ضيحة ك�برى اجل��ام��ع��ات الأمريكية،
متثلت بدفع ر�شاوى مبئات ماليني ال��دوالرات من
قبل الأثرياء وم�شاهري هوليوود لإحلاق �أبنائهم
باجلامعات املرموقة ،ا�ضافة الى ريا�ضيني متهمني
بتزوير وثائق تفوق ريا�ضي.
وفيما و�صفت وزارة العدل الأمريكية ما ح�صل ب�أكرب
ق�ضية تتعلق بالقبول باجلامعات على الإطالق،
وجهت ال�سلطات الفيدرالية اتهامات لـ � 50شخ�صا
بامل�شاركة يف خمطط على م�ستوى البالد للغ�ش يف
عملية القبول باجلامعات الأمريكية ذات القدرة
التناف�سية العالية مثل جامعة ييل وجامعة جنوب
كاليفورنيا.
وبح�سب �صحيفة نيويورك تاميز ،الأمريكية ،ف�إن
من بني املتهمني �أثرياء ومن ذوى املنا�صب املهمة،
وهم متهمون بدفع ماليني الدوالرات كر�شاوى ،ف�ضال

• اجلامعات الأمريكية ...حتت املجهر

عن م�س�ؤويل االمتحانات واملدربني الريا�ضيني
املتهمني بتلفيق �إجن��ازات الطالب ،وم�ست�شاري
القبول اخلا�ص املتهمني بتن�سيق كل ذلك.
وم��ن � 50شخ�صية يواجهون االت��ه��ام��ات ،هناك
 33من الآباء الآثرياء متهمون بدفع ر�شاوى لت�أمني
مواقع لأبنائهم فى اجلامعات الأمريكية املرموقة

منهم :فلي�ستتي هوفمان ،جنمة م�سل�سل «desperate
 ،»house wifeالتي دفعت � 15ألف دوالر كم�ساهمة
خريية ل�صالح ابنتها الكربى و�أنها �شاركت يف
ترتيبات اخرى ل�صالح ابنتها ال�صغرى ،ومثلت
هوفمان �أم��ام املحكمة يف لو�س �أجنلو�س و�أطلق
�رساحها بكفالة قدرها � 250ألف دوالر.
كما تواجه املمثلة ل��ورى الفني وزوجها م�صمم
الأزياء مو�سيمو جيانويل ،اتهام ًا باملوافقة على
دفع ر�شوة مببلغ � 500أل��ف دوالر ل�ضم ابنتيهما
لفريق التجديف يف جامعة �ساذرن بكاليفورنيا.
وك�شف مكتب التحقيقات الفدرالية  FBIعن حاالت
غ�ش الجتياز اختبارات القبول ودفع ر�شاوى لدخول
�أبناء العديد من امل�شاهري واملتنفذين ومدراء
ال�رشكات وغريهم من �أ�صحاب املنا�صب والنفوذ
ال�سيا�سي واالقت�صادي.

زيدان يستهل
واليته الثانية
مع الريال بمواجهة
سلتافيغو في الليغا
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