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عربي ودولي

�أردوغان يعلن امل�ضي ً
قدما فـي هجوم عفرين ووا�شنطن ت�أمل بالهدوء
 م��ق��ت��ل ال���ع�������ش���رات م���ن ال���ط���رف�ي�ن يف ال��ع��م��ل��ي��ة ال�ت�رك���ي���ة ���ض��د ال���ك���رد يف ع��ف��ري��ن

24
العالم في

سـاعة

 فرن�س��ا :حمادث��ات ال�س�لام ال�سوري��ة فـ��ي فيين��ا "الأم��ل الأخ�ير" ودي مي�ست��ورا قل��ق

مدريد

دم�شق� -أنقرة  -باري�س/
�أ.ف.ب – رويترز

�ص ��رح مل ��ك �إ�سباني ��ا املل ��ك فيليب
ال�ساد� ��س� ،أم� ��س الأربع ��اء ،ب� ��أن
املحاول ��ة الأخرية لإقلي ��م كتالونيا
اال�ستق�ل�ال ع ��ن البالد متث ��ل در�س ًا
للدميقراطي ��ات حول العامل ،ب�ش�أن
�ضرورة احلفاظ على حكم القانون
وال�سيادة الوطنية.
و�أ�ضاف امللك فيليب  -خالل حديثه
باملنت ��دى االقت�ص ��ادى العامل ��ى يف
(دافو�س) ب�سوي�سرا ،ح�سبما نقلت
�شبك ��ة (�إيه.بي�.س ��ي ).الأمريكية
 �أن م ��ا ح ��دث يف كتالوني ��ا كانحماول ��ة لتقوي� ��ض القواع ��د

�أعل��ن الرئي�س التركي رجب طيب �أردوغان� ،أم���س الأربعاء ،عزمه الم�ضي قدما في العملية الع�سكرية �ضد مقاتلي
وحدات حماية ال�شعب الكردية من �شمالي �سوريا وذلك قبل محادثات مرتقبة مع نظيره الأميركي دونالد ترامب.
و�ص��رح �أردوغ��ان في كلمة في �أنق��رة "الجي�ش الترك��ي والجي�ش ال�سوري الح��ر ي�ستعيدان لل�سيط��رة على عفرين
بالتدريج �ستتوا�صل العملية حتى طرد �آخر عن�صر من هذا التنظيم الإرهابي".

و�أدل ��ى �أردوغ ��ان بت�صريح ��ه قبل
محادث ��ة هاتفي ��ة ف ��ي الم�س ��اء مع
ترام ��ب م ��ن المفتر� ��ض �أن يعب ��ر
خاللها ه ��ذا الأخير عن القلق �إزاء
هجوم عفرين ،بح�سب م�س�ؤولين
�أميركيي ��ن رف�ض ��وا الك�ش ��ف ع ��ن
هوياتهم.
و�أ�ض ��اف الم�س�ؤولون �أن الهجوم
الج ��وي والبري الذي دخل� ،أم�س
الأربع ��اء يومه الخام� ��س مع �شن
غارات جوية تركية جديدة ،يمكن
�أن ي�ض ��ر بالحمل ��ة الت ��ي تقوده ��ا
وا�شنطن �ضد تنظيم داع�ش.
وكثف ��ت وح ��دات حماي ��ة ال�شعب
الكردي ��ة ل ��دى �شعوره ��ا بتخل ��ي
حليفه ��ا الأميركي عنه ��ا النداءات
ال ��ى وا�شنطن من �أجل �أن تمار�س
�ضغوط ًا على �أنقرة لوقف العملية
الع�سكرية ،و�ش ��ن �أردوغان �أم�س
الأربعاء مجدد ًا هجوم ًا على ه�ؤالء
المقاتلين قائ�ل ً�ا انهم "متواطئون
م ��ع الحمل ��ة ال�صليبي ��ة الحديث ��ة
التى تتعر�ض لها منطقتنا".
ودع ��ا المتح ��دث با�س ��م الرئا�س ��ة
التركية ابراهي ��م كالين فى مقابلة
م ��ع �شبكة "�س ��ي �إن �إن" وا�شنطن
�إل ��ى "�إ�ستع ��ادة كل اال�سلحة التي
قدمتها �إلى مقاتلي وحدات حماية
ال�شع ��ب الكردي ��ة ف ��ي العامي ��ن
الما�ضيين".
و�أك ��د �أردوغ ��ان ف ��ي كلمت ��ه �أن
الجي�ش الترك ��ي يعتزم الحقا �شن
عملية لط ��رد المقاتلي ��ن الكرد من
منب ��ج التي تبع ��د نح ��و  100كلم
�شرق عفرين وحيث تنت�شر قوات
�أميركي ��ة �إل ��ى جان ��ب المقاتلي ��ن
الكرد .
م ��ن جان ��ب اخ ��ر ق ��ال «المر�ص ��د
ال�س ��وري لحق ��وق الإن�س ��ان» نق ًال
ع ��ن م�صادر �أم� ��س (الأربعاء)� ،إن
ع�ش ��رات المقاتلي ��ن الق ��وا حتفهم
من ��ذ �أن ب ��د�أت تركي ��ا هجوم ًا في
منطق ��ة عفرين ف ��ي �شم ��ال غربي
�سوري ��ا ال�سب ��ت الما�ض ��ي ،ف ��ي
حين ق ��ال الرئي� ��س التركي رجب
طيب �إردوغان �إن بالده «�ستحبط
اللع ��ب» عل ��ى حدوده ��ا بداية من
منطقة منبج ال�سورية.
وي�أت ��ي ت�صري ��ح �إردوغ ��ان م ��ع
دخ ��ول العملية التركية في منطقة
عفري ��ن يومه ��ا الخام� ��س .ودع ��ا
�إردوغان ،ال ��ذي كان يتحدث �أمام
م�س�ؤولي ��ن محليي ��ن ف ��ي �أنق ��رة،
المنظمات غير الحكومية الدولية
�إلى دع ��م عملية تركيا �ضد القوات
الكردي ��ة المدعومة م ��ن الواليات
المتحدة.
و�ش ��كك بالقول" :ل ��دي �شكوك في
�إن�سانية من ي�ساندون هذا التنظيم
(وح ��دات حماية ال�شعب الكردية)
وي�صفون تركيا بالغازية" .
وق ��ال بكر ب ��وزداغ نائ ��ب رئي�س
ال ��وزراء الترك ��ي �إن ��ه ال يعتق ��د
�أن تركي ��ا �ست�ص ��ل �إل ��ى مواجه ��ة

امللك فيليب :حماولة ا�ستقالل
كتالونيا متثل در�س ًا للدميقراطيات
حول العامل

القاهرة

الأ�سا�سي ��ة للنظ ��ام الدميقراط ��ي
لإ�سبانيا.
وم ��رت �إ�سبانيا  -الع ��ام املا�ضي -
ب�إحدى �أ�صع ��ب �أزماتها ال�سيا�سية
فيم ��ا يق ��رب م ��ن ع�ش ��ر �سن ��وات
عندم ��ا �أعل ��ن الربمل ��ان الكتال ��وين
ا�ستق�ل�ال الإقلي ��م ب�ش ��كل �أح ��ادي
اجلان ��ب عق ��ب �إج ��راء ا�ستفت ��اء،
وهي الأزمة التي قامت على �إثرها
ال�سلط ��ات املركزي ��ة ب�إقال ��ة رئي�س
الإقلي ��م كارلو� ��س بوجدميون ��ت
وحل الربمل ��ان الكتالوين والدعوة
النتخابات �إقليمية.

ال�سي�سي يقدم �أوراق تر�شحه
لالنتخابات الرئا�سية

مبا�شرة مع الواليات المتحدة في
�سوريا ،لكن هناك احتما ًال �ضئي ًال
ب�أن يحدث ذلك في منطقة منبج.
م ��ن جهت ��ه ،ق ��ال «المر�ص ��د» �إن
الق�ص ��ف وال�ضرب ��ات الجوي ��ة
التركية في عفرين قتلت  28مدني ًا،
بينم ��ا لق ��ي مدني ��ان حتفهما قرب
مدين ��ة �أعزاز الخا�ضع ��ة ل�سيطرة
المعار�ضة ال�سورية نتيجة ق�صف
«وحدات حماي ��ة ال�شعب» الكردية
التي تدافع عن عفرين.
وق ��ال مدي ��ر «المر�ص ��د» رام ��ي
عب ��د الرحم ��ن �إن  48م ��ن مقاتلي
المعار�ض ��ة ال�سوري ��ة المدعومين
م ��ن �أنق ��رة قتل ��وا .و�أ�ض ��اف �أن
ع ��دد القتلى في �صف ��وف «وحدات
حماي ��ة ال�شع ��ب» ارتف ��ع �إل ��ى 42
حت ��ى الآن .وقالت تركيا �إن اثنين
من جنودها قتال.
�إل ��ى ذل ��ك ،نف ��ت «ق ��وات �سوري ��ة
الديموقراطي ��ة» ،مزاع ��م الجي�ش
الترك ��ي ال ��ذي ق ��ال �إن تنظي ��م
(داع�ش) موجود في عفرين.
وق ��ال الم�س�ؤول الكبير في «قوات
�سوري ��ة الديموقراطي ��ة» ري ��دور
خلي ��ل" :العال ��م كل ��ه يع ��رف �إن
داع�ش غير موجود في عفرين" .
وكان الجي�ش الترك ��ي �أعلن �أم�س
�أن  260عل ��ى الأق ��ل م ��ن مقاتل ��ي
«وحدات حماي ��ة ال�شعب» الكردية
ال�سوري ��ة و«داع� ��ش» قتل ��وا ف ��ي
عمليته بعفرين.
و�أ�ض ��اف خلي ��ل �أن «الجي� ��ش
التركي يبالغ كثير ًا في عدد القتلى
في �صفوف الق ��وات والوحدات»،
متابع� � ًا "نعم هن ��اك �شهداء وقتلى
في �صفوف وحدات حماية ال�شعب
وق ��وات �سوري ��ة الديموقراطي ��ة،

جنود تركيا ودباباتهم ينتظرون بالقرب من احلدود ال�سورية� ...أ.ف.ب
اال�ستعداد للرد على �أي اعتداء“.
وكان البي ��ت االبي�ض قد �أعلن � ،إن
وا�شنط ��ن ترغب �أن تخف�ض تركيا
م ��ن ت�صعيده ��ا ف ��ي �شم ��ال غربي
�سوري ��ا ف ��ي �إ�ش ��ارة �إل ��ى العملية
الع�سكرية القائمة حاليا �ضد الكرد
قال الم�س�ؤول الكبير في «قوات �سورية الديموقراطية»
فى مدينة عفرين ال�سورية .ذكرت
ريدور خليل" :العالم كله يعرف �إن داع�ش غير موجود
ذلك قن ��اة( رو�سي ��ا الي ��وم) الليلة
في عفرين"  .وكان الجي�ش التركي �أعلن �أم�س �أن  260على
دون المزيد من التفا�صيل.
وح ��ذر البي ��ت الأبي�ض ف ��ى وقت
الأقل من مقاتلي «وحدات حماية ال�شعب» الكردية ال�سورية
�ساب ��ق �أنقرة م ��ن �أن الحملة التي
و«داع�ش» قتلوا في عمليته بعفرين.
ي�شنها الجي�ش التركي على منطقة
عفري ��ن ال�سوري ��ة ق ��د ت� ��ؤدي �إلى
تفاق ��م �أزمة �إن�سانية وت� ��ؤدي �إلى
توتر في منطقة كانت م�ستقرة.
لكن �أتحفظ على الرقم" .
البرلم ��ان� ،إن المحتجزي ��ن بينهم المقاتلين انت�ش ��روا في الخطوط وم ��ن جان ��ب �آخ ��ر ق ��ال وزي ��ر
وذك ��ر �أي�ض ��ا �أن «ق ��وات �سوري ��ة �سيا�سي ��ون و�صحافيون ون�شطاء الأمامي ��ة للت�ص ��دي لهجوم هددت خارجية فرن�سا �أم�س الأربعاء �إنه
الديموقراطي ��ة» قتل ��ت الع�ش ��رات ب�سب ��ب تدويناته ��م عل ��ى و�سائ ��ل تركيا ب�شنه كما �أنهم على توا�صل ال يوجد ت�صور لح ��ل �سيا�سي في
م ��ن الجن ��ود الأت ��راك والمقاتلين التوا�صل االجتماعي.
مع التحالف الذي تقوده وا�شنطن �سوريا بخ�ل�اف محادثات ال�سالم
المتحالفي ��ن معه ��م م ��ن الجي� ��ش ونقل ��ت وكال ��ة «الأنا�ض ��ول» ب�ش�أن حماية المدينة.
الت ��ي تقوده ��ا الأم ��م المتحدة في
ال�س ��وري الحر� ،إال �أن ��ه لم يتمكن الر�سمي ��ة للأنب ��اء ع ��ن م�س�ؤولين وعل ��ى النقي� ��ض م ��ن عفري ��ن فيين ��ا والت ��ي ق ��ال �إنه ��ا ”الأم ��ل
من ذكر عدد محدد.
ف ��ي ال�شرط ��ة قوله ��م �إن ال�شرط ��ة ف� ��إن منب ��ج منطق ��ة يوج ��د فيه ��ا الأخير“.
وقال م�س� ��ؤول �أميركي من جهته� ،شن ��ت عملي ��ات ف ��ي � 31إقليم� � ًا ع�سكريون �أميركي ��ون الأمر الذي وق ��ال الوزير جان �إي ��ف لو دريان
�إنه من المتوقع �أن يجري الرئي�س وو�ضع ��ت  11م�شتبها في الحب�س يخاط ��ر باحتمال وق ��وع مواجهة �أمام الم�شرعي ��ن الفرن�سيين ”في
الأميرك ��ي دونالد ترام ��ب ات�صاال االحتي ��اط لحي ��ن محاكمته ��م وتم بي ��ن البلدي ��ن ال�شريكين في حلف وقتن ��ا الحال ��ي ،ال يوج ��د ت�صور
هاتفي ًا م ��ع الرئي�س التركي �أم�س� ،إط�ل�اق �سراح �سبع ��ة .وتابعت �أن �شم ��ال الأطل�س ��ي ف ��ي ظ ��ل غ�ضب يط ��رح نف�س ��ه بخ�ل�اف االجتم ��اع
ليعب ��ر ترامب ع ��ن قلقه ف ��ي �ش�أن ا�ستج ��واب الباقي ��ن ومجموعه ��م تركيا من دعم الوالي ��ات المتحدة الذي �سيعقد ف ��ي فيينا غدا -وهو
هجوم �أنقرة على "وحدات حماية  132ما زال م�ستمر ًا.
لوحدات حماية ال�شعب.
الأم ��ل الأخي ��ر -تح ��ت رعاي ��ة
ال�شعب" .
و�أ�ضاف ��ت" :ذك ��ر م�س�ؤول ��ون من وتتاخ ��م منبج من الغ ��رب منطقة الأم ��م المتح ��دة ،حي ��ث �سيك ��ون
وف ��ي ا�سطنب ��ول ،قال ��ت و�سائ ��ل ال�شرطة �أن الح�سابات على و�سائل ت�سيط ��ر عليه ��ا جماع ��ات الجي�ش المتحارب ��ون حا�ضري ��ن وحي ��ث
الإع�ل�ام �أم� ��س �إن ال�سلط ��ات التوا�صل االجتماع ��ي مراقبة من ال�س ��وري الح ��ر المدع ��وم م ��ن ن�أمل في ر�سم �أجندة لل�سالم“.
احتج ��زت � 150شخ�ص ًا لـ«ن�شرهم دون توق ��ف وكل الم�ستخدمي ��ن تركيا.
فيم ��ا ق ��ال �ستاف ��ان دى مي�ستورا،
دعاي ��ة �إرهابي ��ة» عل ��ى و�سائ ��ل الذين ين�شرون دعاي ��ة الجماعات وقال �شرف ��ان دروي�ش من مجل�س المبع ��وث الأمم ��ي الخا� ��ص �إل ��ى
التوا�ص ��ل االجتماع ��ي ف ��ي �ش� ��أن الإرهابية �ستجري محاكمتهم" .
منب ��ج الع�سك ��ري ”نح ��ن مجل�س �سوريا� ،إن مباحثات فيينا لل�سالم،
الحملة الع�سكرية في عفرين.
وف ��ي �سي ��اق مت�صل ق ��ال متحدث منب ��ج الع�سك ��ري بالت�أكي ��د �أخذنا و�صل ��ت �إل ��ى مرحلة حرج ��ة جدًا،
وق ��ال ح ��زب «ال�شع ��وب با�س ��م مقاتلين تدعمه ��م الواليات التدابي ��ر الالزم ��ة وقمن ��ا بن�ش ��ر جاء ه ��ذا وفق م ��ا نقلت ��ه ف�ضائية
الديموقراط ��ي» الم�ؤي ��د للك ��رد ،المتح ��دة ف ��ي منطق ��ة منب ��ج قواتنا على خطوط الجبهات“.
"�إك�ست ��را ني ��وز" ،الإخبارية في
وهو ثاني �أكبر حزب معار�ض في ب�شمال �سوريا �أم� ��س الأربعاء �إن و�أ�ض ��اف ”نح ��ن عل ��ى �أهب ��ة خبر عاجل لها منذ قليل.

اسم وقضية

م��ادورو  ..ع�ين عل��ى االنتخاب��ات الرئا�سية رغ��م الأزمات
�أعلنت اجلمعي ��ة الت�أ�سي�سية يف فنزويال �أن
االنتخاب ��ات الرئا�سي ��ة الفنزويلية �ستجري
قبل نهاية ني�سان من العام اجلاري ،يف حني
�أعل ��ن الرئي�س الفنزويلي نيكوال�س مادورو
ا�ستع ��داده خلو�ض ال�سب ��اق لوالية رئا�سية
ثانية �إذا ر�شحه احلزب اال�شرتاكي.
وق ��ال م ��ادورو يف م�ؤمتر �صح ��ايف �أجراه
قب ��ل �إلقائ ��ه كلمة �أم ��ام جتم ��ع ملنا�صريه يف
كراكا� ��س "�أن ��ا عام ��ل متوا�ض ��ع� ،أن ��ا رج ��ل
ال�شع ��ب املتوا�ض ��ع� ،إذا ارت� ��أى احل ��زب
اال�شرتاك ��ي� ...أن �أكون مر�شحه للرئا�سة...
ف�أنا يف خدمتكم".
وج ��اء ت�صريح م ��ادورو ( 55عاما) ،والذي
مل ي�س ّم ��ه احل ��زب اال�شرتاك ��ي بع ��د ر�سمي ًا
مر�شح ��ه للرئا�سة ،بع ��د �أن �صوتت اجلمعية
الت�أ�سي�سي ��ة على تقريب موع ��د االنتخابات نهاي ��ة الع ��ام اجل ��اري� ،إال �أن حمللني كانوا على خ�صوم ��ه الذين تكبدوا �سل�سلة خ�سائر
الرئا�سية �إىل الف�صل الأول من .2018
توقع ��وا �أن يعمد م ��ادورو �إىل تقريب موعد م�ؤخر ًا.
وكان م ��ن املق ��رر �أن جت ��ري االنتخاب ��ات االنتخابات من �أجل اال�ستفادة من الأف�ضلية وكان دي ��وزدادو كابي ��و ،وه ��و �أح ��د كب ��ار

م�س� ��ؤويل احل ��زب اال�شرتاك ��ي� ،أك ��د �أم ��ام
اجلمعي ��ة الت�أ�سي�سية� ،أن م ��ادورو �سيكون
املر�ش ��ح الأوح ��د للح ��زب يف االنتخاب ��ات
الرئا�سية.
وق ��ال كابيو "لن تكون لدين ��ا م�شكلة .لدينا
مر�ش ��ح واح ��د فق ��ط ملوا�صل ��ة الث ��ورة"،
فيم ��ا هت ��ف مندوب ��و احل ��زب "نيكوال� ��س
نيكوال�س".
وقال كابيو �إن املجل�س الوطني االنتخابي،
الذي تتهم ��ه املعار�ضة بالتبعي ��ة للحكومة،
�سيع�ي�ن موعد ًا حمدد ًا لإج ��راء االنتخابات،
و�أن هذا املوعد �سيكون "قبل  30ني�سان".
و�أعل ��ن كابي ��و �أن ق ��رار تقري ��ب موع ��د
االنتخاب ��ات ،الت ��ي كانت مق ��ررة يف كانون
االول  ،2018ج ��اء ردا على فر�ض الواليات
املتح ��دة واالحت ��اد الأوروب ��ي عقوبات �ضد
فنزوي�ل�ا ،ق ��ال كابي ��و �إنه ��ا ته ��دف فقط �إىل
"تغيري احلكومة".

ق ��دم الرئي�س امل�صري عبد الفتاح ال�سي�س ��ي �أم�س (االربعاء)� ،أوراق تر�شحه
لإع ��ادة انتخابه لف�ت�رة رئا�سي ��ة ثانية ،بعدما �أج ��رى �أم� ��س الفح�ص الطبي
الالزم للرت�شح .وقدم ممثل قانوين لل�سي�سي �أوراق الرت�شح للهيئة الوطنية
لالنتخاب ��ات ،لي�صبح قائد اجلي�ش ال�سابق ه ��و �أول مر�شح يقدم �أوراقه منذ
فتح باب الرت�شح ال�سبت املا�ضي ،وفق وكالة �أنباء ال�شرق الأو�سط .وتنتهي
ف�ت�رة تقدمي طلبات الرت�شح االثن�ي�ن املقبل .وكان ال�سي�س ��ي �أجرى الفح�ص
الطب ��ي ال�ل�ازم للرت�شح .و�أعلن ��ت �صفحته الر�سمية عل ��ى «فاي�سبوك» �صباح
�أم�س اختيار من�سق حلملته وممثل قانوين له .واحتجزت ال�سلطات امل�صرية
�أم� ��س رئي�س �أركان اجلي�ش الأ�سبق الفريق �سام ��ي عنان ،بعد �إعالن القيادة
العام ��ة للق ��وات امل�سلحة ا�ستدع ��اءه للتحقي ��ق يف خمالفات تتعل ��ق ب�إعالنه
الرت�ش ��ح لالنتخابات الرئا�سي ��ة .وقال بيان القيادة العام ��ة للجي�ش �أم�س �إن
عن ��ان �أعلن «الرت�ش ��ح النتخابات رئا�سة اجلمهورية م ��ن دون احل�صول على
موافق ��ة القوات امل�سلحة �أو اتخاذ ما يلزم من اجراءات لإنهاء ا�ستدعائها له»
يف �إ�شارة �إىل �أنه ما يزال منت�سب ًا �إىل اجلي�ش ك�ضابط احتياط ..و�أو�ضحت
القيادة العامة �أن عنان "ارتكب جرمية التزوير يف املحررات الر�سمية ،ومبا
يفي ��د �إنهاء خدمته يف القوات امل�سلحة على غري احلقيقة الأمر الذي �أدى �إىل
�إدراج ��ه يف قاع ��دة بيانات الناخبني من دون وجه ح ��ق" .و�أ�ضافت �أن «بيان
عنان للرت�شح ت�ضمن ما ميثل حتري�ض ًا �صريح ًا �ضد القوات امل�سلحة بغر�ض
�إح ��داث الوقيعة بينها وبني ال�شعب امل�ص ��ري» .و�أ�شار البيان �إىل �أنه "�إعالء
ملب ��د�أ �سي ��ادة القانون باعتباره �أ�سا� ��س احلكم يف الدولة ،ف�إن ��ه يتعني اتخاذ
الإجراءات القانونية كافة حيال ما ورد من خمالفات وجرائم ت�ستدعي مثوله
�أمام جهات التحقيق املخت�صة" .

واشنطن

"�سي �آي �إيه" :بيونغ يانغ تعتزم
تطوير تر�سانة نووية حقيقية
�أع �ل��ن م��دي��ر «وك ��ال ��ة اال� �س �ت �خ �ب��ارات
املركزية» الأمريكية (�سي �آي ايه) مايك
بومبيو �أم����س (ال �ث�لاث��اء)� ،أن كوريا
ال�شمالية تعتزم تطوير تر�سانة من
اال�سلحة النووية جتعلها ق��ادرة على
تهديد الواليات املتحدة ،ولي�س جمرد
«منوذج» حلماية نظام كيم جونغ اون.
ويف كلمة �ألقاها يف معهد «ام�يرك��ان
انرتبرايز» قال بومبيو� ،إن «كيم جونغ
اون لن يكتفي باجراء اختبار ناجح
وحيد» ،م�ضيف ًا �إن «اخلطوة املنطقية
التالية �ستكون تطوير تر�سانة من
اال�سلحة النووية ولي�س �سالح ًا واحد ًا،
او منوذج ًا� ،أو ما ميكن ا�ستخدامه فقط
يف ا�ستعرا�ض ع�سكري"  .و�أو�ضح �أن
كيم ي�سعى اىل "امتالك ال�ق��درة على
حتقيق �أه� ��داف ع�بر عمليات اط�لاق
عدة ومتزامنة"  .و�أ�شار بومبيو �إىل
�أن وكالة اال�ستخبارات املركزية تعتقد

بنغازي

�أن كوريا ال�شمالية تريد الذهاب �أبعد
من جمرد ت�شكيل تهديد افرتا�ضي ،كما
احلال الآن ،اىل ت�شكيل تهديد حقيقي.
و�أو��ض��ح �أن كيم جونغ اون "يريدنا
�أن نعتقد انه قادر على ايذاء الواليات
املتحدة .ومهمتنا هي جعل ذلك �أبعد
م��ا ميكن"  .و�أك ��د م��دي��ر ال �ـ «��س��ي �آي
اي��ه» �أن ه��دف كيم لي�س جم��رد حماية
نظامه اال�ستبدادي .وتابع "نعتقد انه
متى ح�صل كيم على ه��ذه االمكانات
ف�سيقوم با�ستخدامها الهداف تتخطى
حماية النظام" ،يف ا�شارة اىل الهدف
الرئي�سي للزعيم ال �ك��وري ال�شمايل
وه��و "�إعادة ت��وح�ي��د �شبه اجل��زي��رة
حتت �سلطته" .و�شدد بومبيو "نتخذ
االجراءات التي ُتظهر بو�ضوح لكيم
�إ�صرارنا على نزع ال�سالح النووي.
نحن نعول على ر�ؤي�ت��ه ذل��ك .نحن
واثقون انه �سيفعل" .

ارتفاع ح�صيلة قتلى تفجريي بنغازي
ً
قتيال
�إىل 34
ذك ��رت م�صادر طبية �أم�س (الأربع ��اء)� ،أن � 34شخ�ص ًا على الأقل قتلوا وجرح
ع�ش ��رات �آخ ��رون يف انفجار �سيارتني مفخختني �أم ��ام م�سجد يف بنغازي يف
ليبيا .ووقع االعتداء م�ساء �أم�س يف و�سط ثاين مدن ليبيا التي ت�شهد فو�ضى
وتناف�س ًا �سيا�سي ًا منذ �سقوط نظام معمر القذايف يف  .2011وانفجرت �سيارة
مفخخة عند خروج امل�صلني من م�سجد يف حي ال�سليماين بح�سب م�صدر يف
�أجه ��زة الأم ��ن .ثم انفج ��رت �سيارة ثانية بع ��د ن�صف �ساع ��ة يف املنطقة ذاتها
موقعة قتلى يف �صفوف قوات الأمن واملدنيني .وقالت الناطقة با�سم م�ست�شفى
اجل�ل�اء يف بنغازي فاديا الربغث ��ي �إن امل�ست�شفى ت�سلم  25جثة وا�ستقبل 51
جريح� � ًا بعد االعتداء .ونقل ��ت ت�سع جثث �أخرى و 36جريح� � ًا �إىل م�ست�شفى
�آخر هو «مركز بنغازي الطب ��ي» ،بح�سب الناطق با�سمه خليل قويدر .وكانت
احل�صيل ��ة ال�سابقة ت�ش�ي�ر �أىل مقتل � 22شخ�ص ًا .وميك ��ن �أن ترتفع احل�صيلة
ب�ش ��كل �إ�ض ��ايف لأن العدي ��د من اجلرحى يف ح ��ال حرجة وقد يك ��ون �ضحايا
�آخ ��رون ادخلوا اىل م�ست�شفي ��ات خا�صة .وامل�سجد الذي وق ��ع االعتداء قربه
مع ��روف ب�أنه معق ��ل للجماعات التي قاتلت املت�شددي ��ن يف بنغازي �إىل جانب
قوات الرجل القوي يف �شرق ليبيا ،الفريق خليفة حفرت.

