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ونقلت وكالة "يونه��اب" الكورية اجلنوبية الأربعاء 21 
دي�س��مرب/كانون الأول، عن ب��ان كي مون قوله "اإذا كان 
ميكن لكل من تعلمته وراأيته و�س��عرت به خالل ال�سنوات 
الع���ر خلدمتي يف من�س��ب الأمني الع��ام لالأمم املتحدة 
اأن ي�س��اعدين على تطوير جمهورية كوري��ا، فاأنا اأريد اأن 
اأتف��رغ لذلك". وق��ال الأمني الع��ام لالأمم املتح��دة الذي 
تنته��ي وليت��ه هذا العام اإنه �س��يبذل ق�س��ارى جهده اإذا 
احتاج وطنه اإىل معرفته من اأجل رفع م�س��توى املعي�س��ة 

للمواطنني وتطوير البالد.
يذك��ر اأن الأحادي��ث حول فر�ص بان كي مون للو�س��ول 
اإىل رئا�س��ة بالده تكثفت على خلفية ف�س��يحة �سيا�س��ية 

اأدت اإىل اإقالة رئي�سة البالد احلالية بارك كون هيه.
وقد اأعلن احلزب ال�س��عبي املعار���ص يف كوريا اجلنوبية 

اأن بان كي مون من املمكن اأن ين�سم اإىل هذا احلزب.
وكانت رئي�سة كوريا اجلنوبية، بارك كون هيه، قد �سلمت 
�س��الحياتها اجلمع��ة 9 دي�س��مرب/كانون الأول لرئي���ص 
وزراء الب��الد، ه��واجن كي��و اآن، وذلك بع��د عزلها من قبل 

الربملان.

واشنطن تنفي أي عالقة لها باغتيال 
السفير الروسي

اتهام اثنين من أبناء ترامب باستغالل منصب والدهما

بان كي مون طامع برئاسة 
كوريا الجنوبية

وق��ال املتح��دث با�س��م اخلارجي��ة الأمريكي��ة ج��ون كريب��ي "لق��د اأع��رب وزير 
اخلارجي��ة )الأمريك��ي( يف حديثه مع نظريه الرتكي عن قلقه ب�س��اأن اللهجة يف 
تركيا ب�س��اأن م�ساركة وا�س��نطن اأو دعمها لهذا الغتيال املثري لال�سمئزاز، ب�سبب 

وجود ال�سيد غولن هنا، يف الوليات املتحدة".
واأ�سار كريبي اإىل اأن الوزير جون كريي اأكد لنظريه مولود جاوي�ص اأوغلو اأن مثل 

هذه التهامات "باطلة على الإطالق ولي�ست لها اأي عالقة باحلقيقة".
واأ�س��اف اأنه من ال�س��ابق لأوانه احلديث عن اأ�س��باب اغتيال ال�س��فري الرو�سي يف 

اأنقرة قبل انتهاء التحقيق.
يذك��ر يف هذا ال�س��ياق اأن عمدة العا�س��مة الرتكية مليح غوك�س��يك اأعلن �س��ابقا 
اأن قاتل الدبلوما�س��ي الرو�س��ي رمبا كان ينتمي اإىل تنظيم فتح اهلل غولن، الذي 
تتهمه ال�س��لطات الرتكية بالوقوف وراء حماولة النقالب الفا�سلة يف البالد يف 

يوليو/متوز املا�سي.

اته��م مركز اأبح��اث اأمريكي، جنلي الرئي�ص املنتخب دونال��د ترامب بالتنفع ماديا 
م��ن من�س��ب والدهما عن طريق منظمة خريية جديدة �س��اركا يف تاأ�سي�س��ها جلمع 
التربع��ات. وقال مركز النزاهة العامة "�س��ي بي اآي"، املتخ�س���ص يف التحقيقات 
ال�ستق�س��ائية، يف تقرير اإن منظمة "اأوبنينغ داي فاوندي�س��ن" التي ا�ستقت ا�سمها 
من حفل تن�س��يب ترامب يف 20 يناير/كانون الثاين املقبل، تاأ�س�س��ت يف تك�سا�ص 
يف 14 دي�س��مرب/كانون الأول اجل��اري، واأن اثنني م��ن مدرائها الأربعة هما جنال 

الرئي�ص املنتخب دونالد جونيور واريك.
ون���ر املرك��ز على موقعه الإلكرتوين وثيقة تاأ�س��ي�ص املنظمة غ��ري الربحية والتي 
تن�ص على اأن الأرباح التي �س��تجنيها هذه املنظمة �س��تذهب اإىل "منظمات خريية 
متخ�س�س��ة يف املحافظة على الطبيعة الأمريكية وحمايتها"، ول �سيما املحافظة 
على التقاليد الأمريكية يف ال�سيد الربي والبحري. وتنظم هذه املنظمة حفال يقام 
م�ساء 21 يناير/كانون الثاين يف مركز للموؤمترات بوا�سنطن ي�سارك فيه متربعون 
�سيحظى الأكرث �سخاء من بينهم بالفر�سة حل�سور حفل خا�ص مع الرئي�ص اجلديد، 
م��ع اإمكاني��ة التقاط �س��ورة تذكارية معه، اإ�س��افة اإىل هدية تذكاري��ة عبارة عن 
جيتار يحمل اإهداء فنان �سهري مل يذكر ا�سمه، �سيحيي احلفل، وكذلك اأي�سا اإمكانية 

امل�ساركة يف رحلة �سيد مع اأحد ابني الرئي�ص اأو كليهما.

 

سيول - متابعة

إيران تفرج عن 4 كويتيين كانوا محتجزين لديها
اأعلنت وزارة اخلارجية الكويتية اإطالق �راح املواطنني الكويتيني الأربعة الذين 

كانوا حمتجزين يف منطقة الأهواز يف �سمال غرب اإيران.
وقال نائب وزير اخلارجية الكويتي خالد �سليمان اجلار اهلل، اإن وزارة اخلارجية 
تلق��ت اإخط��ارا يفيد باإط��الق ���راح املواطنني الأربع��ة املحتجزي��ن يف منطقة 
الأهواز، مو�س��حا اأنه مت ت�س��ليمهم اإىل ال�سفارة الكويتية يف اإيران، وهم يتمتعون 

ب�سحة جيدة، ح�سب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".
وعاد املحتجزون اإىل بالدهم م�س��اء الأربعاء على منت اخلطوط اجلوية الكويتية 
بع��د اأن اأفرجت عنهم ال�س��لطات الإيراني��ة اإثر متابعات حثيثة ع��ن كثب من قبل 

اخلارجية وال�سفارة الكويتية يف طهران.
وبح�س��ب �س��حيفة "الأنب��اء" الكويتي��ة، كان يف ا�س��تقبال املواطن��ني الأربع��ة 
اأهلهم واأقاربهم وعدد كبري من املواطنني، على راأ�س��هم النائب حمدان العازمي، 
وم�س��اعد وزي��ر اخلارجية �س��امي احلمد، ورافقهم ل��دى عودتهم القائ��م باأعمال 

ال�سفارة الكويتية يف طهران القن�سل فالح احلجرف.

ت�سدر حمكمة فيدرالية اأمريكية، حكمها على رجل 
اأبي�ص، اأدين بالتخطيط ل�س��تخدام "اأ�سعة املوت"، 

لقتل م�سلمني والرئي�ص الأمريكي باراك اأوباما.
واملته��م ُيدعى غليندون �س��كوت كروف��ورد، ويبلغ 
من العمر 52 عاما، وهو جندي �س��ابق يف البحرية 
الأمريكي��ة، ويقول اإنه ينتمي ملجموعة كو كلوك�ص 

كالن العن�رية.
اأغ�س��ط�ص/اآب  واأدي��ن كروف��ورد يف حماكم��ة يف 
2015 بالتاآمر مع �سخ�ص اآخر لت�سنيع جهاٍز لبث 

الأ�سعة، ُعرف اإعالميا با�سم "اأ�سعة املوت".
ويع��د كروف��ورد اأول �س��خ�ص يدان بتهم��ة حماولة 

حيازة اأو ا�ستخدام جهاز لبث الأ�سعة.

وكان الكونغر���ص الأمريك��ي ق��د اأق��ر قانون��ا عام 
يحاول��ون  الذي��ن  الأ�س��خا�ص  ملعاقب��ة   ،2004
ت�س��نيع اأو تفج��ري ما ي�س��مى ب� "القناب��ل القذرة"، 
الت��ي جتمع ب��ني املواد امل�س��عة وامل��واد املتفجرة 

التقليدية.
واأق��ر اإيريك فيت، �ريك كروفورد، بالتاآمر معه يف 
هذه الق�س��ية، وُحكم عليه بال�س��جن لثماين �سنوات 

و�سهر واحد.
وي�س��عى الدعاء يف حمكمة األباين بولية نيويورك 
اإىل اإ�سدار حكم بال�سجن مدى احلياة �سد كروفورد، 
لإدانت��ه يف ثالث تهم، من بينها التاآمر ل�س��تخدام 
�سالح للدمار ال�سامل.ويواجه كروفورد احلد الأدنى 
الإلزامي من العقوبة، وهو ال�سجن خلم�سة وع�رين 

عاما.

تطرق وزير الدفاع الإ�رائيلي، اأفيغدور ليربمان، ب�سكل مقت�سب 
اإىل ق�س��ية مقت��ل مهند���ص الط��ريان التون�س��ي، حممد ال��زواري، 
املح�س��وب عل��ى اجلن��اح الع�س��كري حلرك��ة حما���ص يف تون���ص 
الأ�س��بوع املا�سي، قائال اإن بالده تفعل ما يتوجب عليها للدفاع 

عن م�ساحلها، دون تو�سيح مغزى ت�ريحاته.
ونقل��ت الإذاع��ة الإ�رائيلي��ة عن ليربم��ان قول��ه يف ت�ريح له 
خ��الل موؤمتر نقاب��ة املحامني ال��ذي ُعقد يف تل اأبي��ب، ردا على 
�سوؤال حول الزواري: "اإذا ما ُقتل �سخ�ص يف تون�ص فمن املفرت�ص 
األ يكون ن�س��ريا لل�سالم" م�سيفا: "اإ�رائيل تفعل ما يجب القيام 

به للدفاع عن م�ساحلها."
وكان��ت عملي��ة قت��ل الزواري ق��د اأث��ارت ارتب��اكا يف تون�ص بعد 
اإع��الن كتائ��ب الق�س��ام، اجلن��اح الع�س��كري حلرك��ة حما���ص اأنه 

اأحد قادته��ا واتهامها جله��از املخاب��رات الإ�رائيلي بالوقوف 
وراء ذلك، وحّملت احلكومة التون�س��ية عنا�ر اأجنبية م�س��وؤولية 
اجلرمية التي مازال الراأي العام التون�س��ي يرفقها بعدة ت�ساوؤلت 

ترتبط اأغلبها بحقيقة الو�سع الأمني يف البالد.

يف الوق��ت ال��ذي كان جمل�ص الن��واب امل�ري 
"نقاب��ة  اإن�س��اء  عل��ى  موافقت��ه  في��ه  يعل��ن 
الإعالميني" يف م�ر، كانت حملة من الهجوم 
تنطل��ق يف جمل���ص النواب.ه��ذه احلمل��ة كانت 
�س��د م��ا اأُطل��ق علي��ه "النح��راف الإعالمي"، 
و"الت�س��يب"، الذي اأ�س��اب العديد م��ن القنوات 
الف�س��ائية اخلا�س��ة يف م�ر. وكان الإعالمي 
ا�س��تهدفهم  اإبراهي��م عي�س��ى يف �س��دارة م��ن 

الهجوم.

 مل��ا و�س��ف بتج��اوزات �س��ارخة ومتك��ررة، 
يق��دم عليه��ا يف برناجمه اليومي �س��د الدولة 

وموؤ�س�ساتها.
 وال��ذي يقدمه على قن��اة "القاه��رة والنا�ص". 
و يع��ود �س��بب الهج��وم عل��ى اإبراهي��م عي�س��ى 
واملطالب��ة مبحا�س��بته اإىل م��ا و�س��فه ن��واب 
الربمل��ان امل���ري "ادع��اءه �س��عي الربمل��ان 
لتعدي��ل م��ادة رئي�ص اجلمهورية يف الد�س��تور، 
ملد ف��رتات رئا�س��ته"، وهو ما مل يح��دث البتة 
م��ن قب��ل جمل�ص الن��واب، والأده��ى - والكالم 
للن��واب - هو م��ا اأطلقه عي�س��ى م��ن اتهامات 

لالأع�ساء وو�س��فهم ب� "الن�سابني والكذابني"، 
واتهام��ه املجل�ص برمت��ه ب� "برمل��ان اخليانة 
والقتل"، و "كذلك حمالته امل�ستمرة �سد رئي�ص 
جمل���ص النواب علي عبد الع��ال" واتهامه باأنه 
"�ساحب ولءات مف�سوحة"، واأنه كان ع�سوا 
يف احل��زب الوطن��ي املنح��ل، ب��ل وراح يطل��ق 
اتهام��ات مبا�رة �س��د الرئي���ص امل�ري عبد 

الفتاح ال�سي�سي.
 وا�س��فا اإي��اه باأن��ه مث��ل مب��ارك - الرئي���ص 
اخلام���ص  ث��ورة  اأطاحت��ه  ال��ذي  امل���ري 

والع�رين من يناير/كانون الثاين 2011.

حكم مرتقب بسجن أمريكي خطط لقتل مسلمين بسالح إشعاعي ليبرمان حول مقتل التونسي الزواري: إسرائيل تدافع عن مصالحها

قانون اإلعالم المصري يضع اإلعالمي إبراهيم عيسى تحت طائلة المحاسبة
القاهرة  - متابعة

نيويورك - متابعة تل ابيب - متابعة

الجيش السوري يوجه اخر انذار للمسلحين في شرقها

التليغراف: الغرب فقد السيطرة في الشرق األوسط بسقوط حلب 
ن�رت الديلي تليغراف مو�س��وعا جليم�ص �سورين 
بعن��وان "الغرب فقد ال�س��يطرة يف ال�رق الأو�س��ط 
ب�س��قوط حلب".فيم��ا ان��ذر اجلي�ص ال�س��وري بقايا 

املعا�سة باخلروج من املدينة .
ويعت��رب معار�س��ون �س��وريون  اأن �س��ماح الغ��رب 
ب�س��قوط حل��ب يف اأي��دي ق��وات اجلي���ص ال�س��وري 
والق��وات املتحالفة معه �س��يطارد الغ��رب كاأزمة 
كربى خالل العقود القادمة و�ستكون له تداعياته.
ويع��ود �س��ورين بالذاك��رة اإىل الرب��ع الأخ��ري من 
ع��ام 2012 حي��ث عق��د اجتماع رفيع امل�س��توى 
بني م�س��وؤويل احلكومة الربيطاني��ة بقيادة ديفيد 

كامريون رئي�ص الوزراء ال�سابق.
وي�س��ري �س��ورين اإىل اأن وزي��ر الدفاع ق��ام حينها 
بعر���ص كيفي��ة تاأ�س��ي�ص منطق��ة حظ��ر جوي يف 
�س��مال �س��وريا واعتبارها منطقة اآمنة للف�س��ائل 
املعار�س��ة لنظ��ام الأ�س��د وق��د كان ع��دد القتل��ى 
وقته��ا نح��و 40 األ��ف �س��خ�ص بينما ���رد مئات 

الآلف نتيجة الق�سف.
ويو�س��ح �س��ورين اأن رو�س��يا قامت بنقل الأ�سلحة 
الكيمياوي��ة اإىل ال�س��احة ب�س��كل وا�س��خ واأقدم��ت 
على ق�س��ف املدن ال�س��ورية املختلف��ة دون متييز 
للمناطق ال�س��كنية م�س��يفا اأنه يف حال ا�ستئناف 
اأي  لتوج��د  اإ�رائي��ل  م��ع  �راع��ه  اهلل  ح��زب 

�سمانات اأن هذا الأ�سلوب لن يتكرر.
ويخل�ص �س��ورين اإىل اأن الدر�ص الأكرب الذي يجب 
ان ي�ستخل�س��ه الغرب مما جرى يف �س��وريا هو اأن 
الق��ادة ال�سيا�س��يني يج��ب عليهم عدم اتب��اع مبداأ 
الت��درج يف الفعل بل يجب عليه��م ان يوازنوا بني 
خماطر الفعل وخماطر عدم الإقدام عليه والوقوف 
ب�سكل �س��لبي معتربا ان الر�س��الة التي قد يوجهها 
الغ��رب يف بع���ص الأحي��ان بع��دم اتخ��اذ موقف 

�ريح قد تكون لها اآثار مرعبة.
وي�س��تعد اجلي���ص ال�س��وري لل�س��يطرة الكاملة على 
حلب بعد عمليات الإجالء التي ا�ستمرت على مدى 
الأي��ام املا�س��ية يف ���رق املدين��ة املحا���رة.
وتاأخرت عملية اإجالء الدفعة الأخرية من مقاتلي 
املعار�س��ة واأ�ره��م م��ن ���رق حل��ب. وتبادلت 
احلكومة ال�سورية واملعار�سة امل�سلحة التهامات 

حول من يتحمل م�سوؤولية تعليق عملية الإجالء.

اأطل��ق ن��داءات ع��رب  وكان اجلي���ص ال�س��وري ق��د 
مك��ربات ال�س��وت دعا فيها من تبق��ى من مقاتلي 
املعار�س��ة ملغادرة الأحي��اء ال�رقية من املدينة 
معلن��ًا التاأهب لإقتحام الأحياء التي ل تزال حتت 

�سيطرة املعار�سة امل�سلحة.
وتت�س��ارب التقاري��ر حول اأعداد م��ن مت اإجالوؤهم 
م��ن �رق حلب على م��دار الأيام املا�س��ية، حيث 
يقول ال�س��ليب الأحمر اإن 25 األف �سخ�سا غادروا 

الأحي��اء املحا���رة، فيم��ا تقدر م�س��ادر تركية 
الأعداد بنحو 37 األف �سخ�سا.

الأحي��اء  اإج��الء املدني��ني م��ن  ويراق��ب عملي��ة 
ال�رقي��ة من حل��ب نحو 60 مراقب��ًا من العاملني 
ب��الأمم املتح��دة يتواجدون على مداخ��ل الأحياء 
ال�رقية من املدينة، ومن املنتظر اأن ين�سم اإليهم 
نح��و 60 مراقب��ًا اآخري��ن م��ن بينه��م 20 مراقبا 

دوليا.

الجورنال – خاص

اإن امل�ستبه به قد يكون اأكرث من �سخ�ص واحد، ويحتمل  وتقول 
العا�سمة  الأمنية يف  اإجراءاتها  �سددت  بينما  م�سلحا،  يكون  اأن 

الأملانية، برلني.
وقال تنظيم داع�ص اإن اأحد عنا�ره نفذ الهجوم، لكنه مل يقدم اأي 
اأدلة على ذلك.ونفى امل�ستبه به ال�سابق، وهو باك�ستاين اجلن�سية 
ويدعى نافيد بي، اأي عالقة له بالهجوم.وقالت ال�رطة اإنه لي�ص 
وال�ساحنة  بي  بني  عالقة  وجود  اإىل  ت�سري  جنائية  اأدلة  هناك 
امل�ستخدمة يف الهجوم، وذلك بعدما اأعربت يف وقت �سابق عن 

�سكوكها ب�ساأن �سلوعه فور اعتقاله.
لو�سائل  مايت�سريي،  دي  توما�ص  الأملاين،  الداخلية  وزير  وقال 
اجلاين  على  القب�ص  ُيلقى  حتى  اأحد  يرتاح  "لن  حملية:  اإعالم 
ت�سديد  جرى  اإنه  مولر،  مايكل  برلني،  عمدة  اجلناة."وقال  اأو 
الإجراءات الأمنية، اإذ ن�ر مزيد من القوات واحلواجز الأمنية يف 

الأ�سواق ملنع وقوع هجمات مماثلة.
على  ن�ره  بيان  يف  م�سوؤوليته  الإ�سالمية  الدولة  تنظيم  واأعلن 
"جنوده" نفذ  اأحد  اإن  "اأعماق"، وقال  التي يطلق عليها  وكالته 
التحالف  دول  مواطني  با�ستهداف  دع��وات  على  "ردا  الهجوم 

الدويل."
ومل  الهجوم،  تنفيذه  على  اأدل��ة  اأي  التنظيم  يقدم  مل  ذلك،  ومع 
يك�سف هوية منفذه. وقال املدعي العام الفيدرايل، بيرت فرانك، 
لل�سحفيني، اإن اأ�سلوب الهجوم واختيار الهدف ي�سري اإىل التطرف 

الإ�سالمي.
لكن توما�ص دي مايت�سريي قال يف رده احلذر على بيان التنظيم 

اإن "كثريا من اأدوات التحقيق" يجرى اتباعها.
اأعياد امليالد  ووقع الهجوم يف �سوق بري�ستبليدت�ص لبيع هدايا 
يف برلني، عندما ده�ست ال�ساحنة، ب�سورة بدت متعمدة، ح�سدا 

وعددا كبريا من املحال ال�سغرية مل�سافة 80 مرتا.

واإ�سافة اإىل 12 قتيال، اأ�سيب يف احلادث 49 �سخ�سا، منهم 12 
�سخ�سا على الأقل يف حالة حرجة.

وعرث على �سائق ال�ساحنة الأ�سلي، وهو بولندي يدعى لوكات�ص 
اأوربان، ميتا على كر�سي اإىل جانب ال�سائق، واأفيد باأن يف ج�سده 
تعرث  ومل  وطعنات،  نارية  باإطالقات  اإ�سابات  ب�سبب  جراحا 

ال�رطة على اأي م�سد�ص يف ال�ساحنة.
واأعربت امل�ست�سارة الأملانية، �ساحبة �سيا�سة "الباب املفتوح" 
اإزاء املهاجرين وطالبي اللجوء التي واجهت معار�سة �سديدة من 
منتقديها، عن خماوفها من اأن يكون املهاجم طالبا للجوء يف 

اأملانيا.

لنا  بالن�سبة  ال�سعوبة  بالغ  �سيكون  الأم��ر  اأن  "اأعرف  وقالت: 
واحدا  الفعل كان  هذا  ارتكب  الذي  ال�سخ�ص  اأن  اإذا ظهر  جميعا 
من الباحثني عن احلماية واللجوء يف اأملانيا".لكنها قد تعهدت 
التي  الق�سوة  "بكل  الهجوم  عن  امل�سوؤولني  من  بالق�سا�ص 
يتطلبها القانون". ووجه معار�سوها، وعلى راأ�سهم زعيم حزب 
املعادي  بيرتي،  فراوكه  دي(،  اإف  )اأيه  اأملانيا  اأجل  من  البديل 
اأمن  عر�ست  مريكل  اإن  وق��ال  لها،  �سديدة  انتقادات  للهجرة، 
اأملانيا للخطر ب�سماحها بدخول املهاجرين دون �سوابط كافية.

التي  ال�ساحنة  �سائق  اأن  بولندية  اإعالم  و�سائل  ذكرت  ذلك  اىل 
اُ�ستخدمت يف هجوم الده�ص الإرهابي بربلني، البولندي لوكا�ص 
من  منعه  وح��اول  لالإرهابي  �ر�سة  مقاومة  اأب��دى  اأورب���ان، 

ال�ستيالء على ال�ساحنة.
داخل  اأورب���ان  جثة  على  ع��رثت  الأملانية  ال�رطة  اأن  يذكر 
الذي  الده�ص  هجوم  بعد  حديدية،  بق�سبان  املحملة  ال�ساحنة 
ا�ستهدف م�ساء الثنني املا�سي مت�سوقني يف برلني ب�سوق اأقيم 

قرب اإحدى الكنائ�ص مبنا�سبة اعياد امليالد وراأ�ص ال�سنة .
الأول،  دي�سمرب/كانون   21 الأربعاء  البولندي،  التلفزيون  ونقل 
عن اأريال جوراف�سكي، اأحد اأقرباء اأوربان، و�ساحب ال�ركة التي 
اإر�سال �سحنات من بولندا اإىل اأملانيا، اأن  متلك ال�ساحنة وتنظم 
جثة القتيل لوكا�ص اأوربان حتمل اآثار اإ�سابات كثرية، ما يوؤكد 
اأنه قاوم املعتدي، الذي قتله يف نهاية املطاف بطلقة من �سالح 

ناري خفيف العيار و�سيطر على ال�ساحنة.
وقال جوراف�سكي تعليقا على �سور جلثة القتيل قدمتها ال�رطة 
حياته.  عن  دفاعا  املعركة  خا�ص  اأنه  الوا�سح  "من  الأملانية: 

وكان وجهه كله منتفخ ومغطى بالدماء".
وح�سب بيانات ال�رطة الأملانية، مازال منفذ الهجوم الإرهابي، 
اأوقفه  باك�ستاين  به  م�ستبه  الإفراج عن  اإذ مت  الآن،  طليقا حتى 
بعملية  عدم �سلوعه  بعد  فيما  وتبني  الهجوم  وقوع  فور  الأمن 
اأي تفا�سيل حول املهاجم احلقيقي.  ال�رطة  الده�ص. ومل تقدم 

واأ�سفر الهجوم عن مقتل 12 �سخ�سا واإ�سابة 48 اآخرين.

برلين  - متابعة 

عززت ال�شرطة الأملانية جهود 
البحث عن منفذ هجوم �شوق 

بيع هدايا اأعياد امليالد يف 
برلني، الذي اأودى بحياة 12 

�شخ�شا، الإثنني.واأطلقت 
ال�شرطة، ، �شراح امل�شتبه 

به الوحيد الذي اعتقل بعد 
احلادث، وقالت اإنه ل يوجد 

دليل على �شلته بالهجوم.

المانيا تعيش على وقع االحزان.. تعزيز جهود البحث عن منفذ هجوم برلين الدامي


