
وا�ستخدمها  ال�سني  يف  الهواتف  اللعبة  واجتاحت 
وتتيح  ف��ق��ط،  اأي���ام  ث��اث��ة  يف  الع���ب،  مليار   1.2
للم�ستخدمني الت�سفيق للرئي�س بالنقر على ال�سا�سة 
كلما كان متاحا ذلك خال 19 ثانية. واإظهار الوالء 
ب�سورة  وتريته  وت��زداد  ال�سني  يف  �سائع  للرئي�س 
وظهر  ال�سيوعي.  احلزب  موؤمتر  انعقاد  قبيل  كبرية 
بالباد  �سخمة  اإعانية  لوحات  على  الرئي�س  وجه 
ف�سا على الهدايا التذكارية التي تباع لل�سائحني. 
وخطب الرئي�س جينبينغ ملدة ثاث �ساعات ون�سف 
و�سهد  املا�سي،  الثاثاء  انتهى  الذي  املوؤمتر،  اأمام 
لتحديد  املغلقة  االأب���واب  خلف  كبرية  مناق�سات 
امل�ستقبلي.  ال�سيا�سي  والتوجه  الباد  �سيحكم  من 
وت�سب غالبية التوقعات يف �سالح اختيار جينبينغ 
ليوا�سل حكم الباد، وقال يف خطابه االفتتاحي اإن 
اأن حتتل مركز  "دخلت حقبة جديدة ويجب  ال�سني 
للم�ستخدمني  اللعبة  وتتيح  العامل".  يف  ال�سدارة 
واال�ستماع  اخلطاب  من  حمددة  مقاطع  ا�ستخراج 
تلك  املقاطع  تلك  بني  ومن  لها.  والت�سفيق  اإليها 
التي حتدث فيها الرئي�س ال�سيني عن حماية �سغار 
اأو  بال�سوق  قواعد جديدة  العقارات من خال  ماك 
الفقراء.  كما للم�ستخدمني  حت�سني حياة املزارعني 
وتبادل  للرئي�س  والت�سفيق  املوقف  مع  التفاعل 
العديد من النقاط على و�سائل التوا�سل االجتماعي 
اأك��ر ع��دد م��رات ت�سفيق  وحت��دي االأ���س��دق��اء يف 
للرئي�س. ولي�ست هذه هي املرة االأوىل التي ت�ستخدم 
فيها تطبيقات الهاتف لت�سجيع الوالء ال�سيا�سي يف 
 100 من  اأكرث  ال�سيوعي  احلزب  اأطلق  فقد  ال�سني. 
تطبيق الأع�سائه ي�ساركون يف م�سابقات وجماعات 
�سي  ال��وف��ود  متنح  و���س��وف  احل���زب.  قيم  لتعزيز 

جينبينغ، االأ�سبوع القادم، فرتة والية ثانية مدتها 
اأي�سا  املتوقع  ومن  للحزب،  كرئي�س  �سنوات  خم�س 
اأيدلوجيته  لتعزيز  احل��زب  د�ستور  �سياغة  اإع��ادة 
ال�سيا�سية وفقا الأفكار الرئي�س. ويتخذ الرئي�س منذ 
توليه احلكم يف 2012 خطوات لتعزيز �سلطاته، كما 
د�سن حملة وا�سعة ملحارية الف�ساد، اعترها البع�س 
عملية تطهري �سيا�سي. ومن �ساأن تلك االإجراءات اأن 
مكانة  اإىل  لريتقي  الباد  مكانة جينبينغ يف  تعزز 

�سياو  ودينغ  تونغ  ت�سي  ماو  التاريخيني  الزعماء 
الفتتاح  ال�سني  يف  اال�ستعدادات  وجت��ري  بينغ.  
العا�سمة بكني.   ال�سيوعي احلاكم يف  موؤمتر احلزب 
من  مندوب   2000 من  اأكرث  املوؤمتر  يف  و�سي�سارك 
هذه  وحت��دد  م�سددة.  اأمنية  اإج��راءات  و�سط  احل��زب 
�سنوات،  خم�س  كل  مرة  تقام  والتي  املغلقة،  القمة 
من �سيحكم ال�سني والنهج الذي �ست�سري عليه الباد 
خال الوالية املقبلة. ويتوىل �سي جينغبينغ رئا�سة 

ال�سني منذ عام 2012 ويتوقع على نطاق وا�سع اأن 
يظل يف من�سبه رئي�سا للحزب احلاكم. ومن املتوقع 
للجنة  اجل��دي��دة  الت�سكيلة  عن  النقاب  ُيك�سف  اأن 
ل�سنع  جهة  اأعلى  وهي  ال�سيا�سي،  للمكتب  الدائمة 
القرار يف ال�سني، باالإ�سافة اإىل الك�سف عن خريطة 
ال�سنوات  خال  ال�سني  عليها  �ست�سري  التي  الطريق 
املوؤمتر  يختتم  اأن  املتوقع  املقبلة.ومن  اخلم�س 
بكني  العا�سمة  وتزينت  املقبل.  االأ�سبوع  اأعماله 

ا�ستعدادا  االحتفالية  والعرو�س  الرتحيب  بافتات 
النطاق املوؤمتر. لكن هناك اأي�سا حالة تاأهب عالية 
يف بكني، اإذ �سوهدت �سفوف طويلة من النا�س يف 
حمطات القطارات يف وقت �سابق من هذا االأ�سبوع 
مواطنون  اإ�سافية.  تفتي�س  الإج���راءات  للخ�سوع 
اللتقاط  "تيانامنني"  �ساحة  اإىل  تدفقوا  و�سائحون 
ال�سور خال عر�س احتفايل بالزينة مبنا�سبة عقد 
املوؤمتر واأثرت اال�ستعدادات لعقد املوؤمتر على ن�ساط 
اأبواب بع�س املطاعم  اأغلقت  اإذ  ال�رشكات واالأعمال 
وحانات  الليلية  واملاهي  الريا�سية  وال�ساالت 
واألغت  االأمنية،  االإج��راءات  ت�سديد  ب�سبب  الكاروكي 
اإن بي"  "اير بي  الغرف امل�سرتكة مثل  مواقع حجز 
يقودها  التي  التق�سف  حلملة  ونظرا  احل��ج��وزات. 
يكون  اأن  املتوقع  من  فاإنه  جينبينغ،  �سي  الرئي�س 
تقارير  واأ�سارت  املوؤمتر،  نفقات  يف  تقلي�س  هناك 
�سينية هذا االأ�سبوع اإىل اأن الفنادق التي ت�ست�سيف 
ال��زخ��ارف  م��ن  قل�ست  امل��وؤمت��ر  يف  امل�����س��ارك��ني 
الفخمة.  والوجبات  الغرف  يف  املجانية  والفواكه 
ويرى العديد من املراقبني اأن جينغبينغ �سيعزز اأكرث 
من و�سعه داخل احلزب خال هذا املوؤمتر. ويتوقع 
لرت�سيخ  اخلا�س  د�ستوره  كتابة  احل��زب  يعيد  اأن 
وترقيته  احلايل  للرئي�س  ال�سيا�سية  االأيديولوجية 
اإىل مكانة الزعيمني الكبريين ال�سابقني للحزب ماو 
انتخابه رئي�سا،  ت�سي تونغ ودينغ �سياوبينغ. ومنذ 
حملة  واأطلق  احلزب  على  قب�سته  جينغبينغ  اأحكم 
على  �سيطرته  اأحكم  بينما  الف�ساد،  ملاحقة  وا�سعة 
املجتمع من خال تعزيز الرقابة واعتقال حمامني 
ت�سارعت  احل��ايل،  الرئي�س  حكم  ظل  ويف  ون�سطاء. 
ال�ساحة  على  وتاأثريها  ال�سني،  يف  التحديث  خطى 
بني  وا�سع  بدعم  جينبينغ  يتمتع  يزال  وال  الدولية. 

املواطنني العاديني يف ال�سني.
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مساعدات بريطانية للرقة بقيمة 13 مليون دوالر

الداخلية المصرية تعلق على التسجيالت 
الصوتية المسربة حول أحداث الواحات

المواطنون الساخطون" بزعامة "ترامب التشيكي" 
يحققون فوزًا كاسحًا في االنتخابات التشريعية

وك��االت � متابعة: اأفادت وكال��ة ا�سو�سيتد بر�س، اليوم االأحد، ب��اأن بريطانيا خ�س�ست 
اأك��رث من 13 مليون دوالر لتقدمي م�ساعدات اإن�سانية للمدنيني يف مدينة الرقة املحررة 
م��ن مقاتل��ي تنظي��م "داع�س".ونقلت الوكال��ة عن وزي��رة التنمية الدولي��ة الريطانية، 
بريت��ي بات��ل، اأن من املهم ج��دا اأن ي�ساعد املجتم��ع الدويل ب�سكل حي��وي يف ا�ستعادة 
احلي��اة ال�سلمية. واأ�سافت اأن "بريطانيا تقدم م�ساعدة للكثري من ال�سوريني الذي فقدوا 

كل ما كان لديهم، مبا يف ذلك امل�ساعدات الطبية واملياه والبطانيات".
وم��ن املتوقع اأن تر�سل بريطانيا اإىل الرقة و�سائل لرفع االألغام واأدوات ومعدات طبية. 
و�سي�س��ارك اخلراء الريطانيون يف اإجراء 145 األف ا�ست�سارة طبية وتقدمي امل�ساعدات 
النف�سي��ة ل��� 1.6 األ��ف �سخ���س. كم��ا �سيح�سل �سك��ان املدينة عل��ى 31 األ��ف �سلة من 

امل�ساعدات.

م���رش � وك��االت : نف��ت وزارة الداخلية امل�رشية �سح��ة الت�سجي��ات ال�سوتية امل�رشبة 
ح��ول اال�ستباك��ات التي دارت ب��ني عنا�رش من ال�رشط��ة امل�رشية وجمموع��ة اإرهابية 
يف منطق��ة الواحات باجلي��زة، اأم�س االأول. وق��ال م�سوؤول مركز االإع��ام االأمني بوزارة 
الداخلي��ة امل�رشية، يف بي��ان، اليوم االأحد، اإن ما مت تداوله م��ن ت�سجيات �سوتية على 
مواق��ع التوا�سل االجتماعي وتناولته بع�س الرامج على القنوات الف�سائية غري معلوم 
م�س��دره. واأ�سار البيان اإىل اأن "هذه الت�سجيات حتم��ل يف طياتها تفا�سيل غري واقعية 
ال مت��ت حلقيقة االأحداث التي �سهدته��ا املواجهات االأمنية بطري��ق الواحات ب�سلة..واأن 
تل��ك الت�سجيات وتداولها على ه��ذا النحو يهدف الإحداث حالة من البلبلة واالإحباط يف 
اأو�س��اط وقطاعات ال��راأي العام ويعك�س عدم م�سوؤولية مهني��ة". واأهابت وزارة الداخلية 
امل�رشي��ة بو�سائل االإع��ام واملواطنني عدم االلتفات ملثل تل��ك الت�سجيات اأو االعتماد 
عليه��ا كم�سدر للمعلومات. وكان��ت الداخلية امل�رشية اأ�سدرت، اأم�س ال�سبت، بيانا حول 
م��ا �سهدته منطق��ة الواحات من ا�ستباك��ات بني قوات االأمن وعنا���رش اإرهابية بالعمق 
ال�سح��راوي ملحافظ��ة اجليزة، اأم���س االأول اجلمعة. وقد ت�ساربت االأنب��اء حول ح�سيلة 
القتلى من ال�رشطة امل�رشية، ففي الوقت، الذي حتدثت فيه م�سادر اأمنية عن مقتل اأكرث 
من 50 �رشطيا، اأعلنت الداخلية امل�رشية يف بيان، اأم�س ال�سبت، اأن اال�ستباكات اأ�سفرت 

عن مقتل 17 �رشطيا و�سقوط 15 م�سلحا بني قتيل وجريح.

وك��االت � متابع��ة: حقق ح��زب "اآنو" بزعام��ة امللياردير اأندريه بابي���س فوزا كبريا يف 
االنتخاب��ات الرملاني��ة يف جمهورية الت�سي��ك والتي اأجريت اأم�س ال�سب��ت، حا�سدا نحو 
%30 من اأ�سوات الناخبني. واأ�سارت نتائج االنتخابات اإىل اأن الناخبني امتنعوا عن 
االإدالء باأ�سواتهم ل�سالح االأحزاب التقليدية، ليمنحوا تفوي�سا لرجل االأعمال الذي تعهد 
مبكافح��ة الف�س��اد ال�سيا�سي، وذلك بغ�س النظر عن اتهام��ات بالف�ساد يواجهها بابي�س، 
وزي��ر املالي��ة ال�سابق. وح�سل "اآنو" )"حزب املواطن��ني ال�ساخطني"( على 78 من اأ�سل 
200 مقعد يف الرملان ب� 29.7 من اأ�سوات الناخبني، ما يتجاوز ثاث مرات ما ح�سل 
علي��ه اأي من ثمانية اأحزاب اأخرى �سارك��ت يف االنتخابات. وهذه هي املرة االأوىل التي 
ي�سعد فيها حزب خمتلف عن احلزبني الرئي�سيني املنتمني اإىل ميني الو�سط وي�سار الو�سط 

على التوايل، واللذين كانا يهيمنان على احلياة ال�سيا�سية يف الباد منذ ربع قرن.
ويواج��ه بابي���س حالي��ا مهمة �سعب��ة يف اإيج��اد حلفاء لديه��م ا�ستع��داد للتغا�سي عن 

م�ساكله القانونية و�سلوكه املثري للجدل.

 اأعربت وزارة الدفاع الرو�سية عن قلقها العميق اإزاء اإعان الواليات 
املتح��دة وفرن�س��ا واأملاني��ا تخ�سي�س متوي��ل ب�سكل عاج��ل ملدينة 
الرق��ة، وذلك بعد الرف�س املتكرر الإر�سال م�ساعدات لل�سعب ال�سوري.  
وق��ال الناط��ق الر�سمي با�س��م وزارة الدف��اع الرو�سية، الل��واء اإيغور 
كونا�سينك��وف، الي��وم االأح��د: "مل تلبث الرقة اأن تلتق��ط اأنفا�سها من 
ق�س��ف التحالف الدويل، فتعال��ت الت�رشيحات يف وا�سنطن وباري�س 
وبرل��ني م��ن قب��ل ق��ادة رفيعي امل�ست��وي لتق��دمي متوي��ل م�ستعجل 
بقيم��ة ع�رشات ماي��ني الدوالرات والي��ورو، بزع��م اأن هذه املايني 
يج��ب اأن ت���رشف الإع��ادة احلي��اة ال�سلمي��ة يف املدين��ة. اإننا نرحب 

به��ذا التجاوب، لك��ن هناك اأ�سئل��ة". وذكر كونا�سينك��وف اأن رو�سيا 
نا�س��دت مرارا خال ال�سنوات املا�سي��ة الواليات املتحدة والعوا�سم 
االأوروبية الإر�س��ال م�ساعدات اإن�سانيه اإىل ال�سوريني املت�رشرين من 
احل��رب، ومت اإع��داد الئحة باأ�سم��اء التجمعات ال�سكني��ة التي حتتاج 
مل�ساع��دة قب��ل غريه��ا دون تق�سيم ال�سوري��ن اإىل "جي��د" اأو "�سيئ". 
لكنن��ا يف كل م��رة كنا نتلقى جوابا واحدا م��ن قبل وا�سنطن وبرلني 
وباري�س ولندن - نحن ال ن�ستطيع وال ميكننا القيام بذلك". وت�ساءل 
كونا�سينك��وف: م��ا الذي دفع الغ��رب االآن لتق��دمي امل�ساعدات ب�سكل 
م�ستعج��ل بالتحدي��د ملدين��ة الرق��ة؟  وعر الل��واء عن اعتق��اده باأن 
�سب��ب هذه اخلطوة يعود اإىل "الرغبة يف اإخفاء اآثار الق�سف الوح�سي 
لط��ريان التحال��ف ال��دويل واالأمريكي��ني ب�رشع��ة وال��ذي دفن حتت 

االأنقا���س يف الرق��ة اآالف املدني��ني املحررين من تنظي��م "داع�س" 
االإرهاب��ي. واأ�س��اف اأن الت�رشيح��ات االأمريكي��ة ح��ول "االنت�س��ار 
املتمي��ز" عل��ى "داع���س" يف الرق��ة تثري احل��ذر يف مو�سك��و. وتابع: 
يف البداي��ة، اأثار ممثل البنتاغون ده�س��ة لدينا بت�رشيحاته مفادها 
اأن الوالي��ات املتح��دة والتحالف الدويل "قام��ت بتحرير %87 من 
االأرا�س��ي التي كانت حتت �سيطرة "داع���س" يف �سوريا والعراق". ثم 
اأعلنت الناطقة با�سم البيت االأبي�س، �سارا �ساندر�س، اأنه ات�سح االآن، 
اأي بع��د حترير املو�س��ل يف يونيو/حزيران املا�س��ي وحترير الرقة 
حالي��ا، اأن "خاف��ة "الدولة االإ�سامية" تنه��ار يف �سوريا والعراق". 
ويف نهاي��ة االأم��ر اأكدت اخلارجي��ة االأمريكية النجاح��ات يف الرقة، 
مفيدة باأن "حترير الرقة اأ�سبح حلظة حا�سمة يف مكافحة "داع�س". 

وع��ر كونا�سينكوف عن اعتق��اده باأن وا�سنطن عل��ى ما يبدو كانت 
ت��رى اأن االإرهابيني كانوا ي�سيطرون عل��ى مدينة الرقة ال غري، وهي 
مدينة �سغرية كان يقطنها قبل احلرب نحو 200 األف �سخ�س. وقبل 
بداي��ة عملي��ة التحرير الت��ي ا�ستمرت 5 اأ�سهر، ك��ان يقطنها 45 األف 
�سخ���س". وذكر اأن مدينة دير الزور و�سواحيها الوا�سعة بالقرب من 
الف��رات كان يقطنه��ا قبل احلرب اأكرث من 500 األف �سخ�س وجنحت 
الق��وات ال�سوري��ة بدعم من الق��وات اجلوية الرو�سي��ة بتحرير املدينة 
خال 10 اأيام. واأ�سار كونا�سينكوف اإىل اأن دير الزور ت�ستقبل يوميا 
اآالف املدني��ني العائدي��ن اإىل منازله��م.   كم��ا قارن الل��واء الرو�سي 
مدينة الرقة مبدينة دري�سدن االأملانية العام 1945 التي مت تدمريها 

بالكامل تقريبا بالغارات الريطانية واالأمريكية.

ق��ال وزي��ر اخلارجي��ة واملغرتب��ني الفل�سطين��ي ريا���س 
املالك��ي، الي��وم االأح��د، اإن��ه �سيتم رف��ع ق�ساي��ا قانونية 
عل��ى بريطاني��ا، يف حال اأ���رشت على االحتف��ال مبئوية 
وع��د بلفور. واأو�س��ح املالكي يف ت�رشي��ح الإذاعة "�سوت 
فل�سط��ني" الر�سمي��ة، اأن��ه يج��ري التح�سري لرف��ع ق�سايا 
قانوني��ة عل��ى اململكة املتح��دة، وفقا لتعليم��ات الرئي�س 
ال�سع��ب  حق��وق  "باإع��ادة  ملطالبته��ا  عبا���س،  حمم��ود 
الفل�سطين��ي، وت�سحيح خطاأه��ا التاريخ��ي". واأ�سار وزير 
اخلارجي��ة الفل�سطين��ي، اإىل اأن هن��اك تط��ورا ملمو�سا يف 
املواق��ف الدولي��ة املن��ددة باال�ستيطان، خا�س��ة من قبل 

الدول االأوروبية، م�سددا على اأن املطلوب االآن هو االنتقال 
م��ن بيانات االإدانة اإىل مواق��ف اأكرث قوة، كربط اأي عاقة 

مع اإ�رشائيل مبدى التزامها بالقانون الدويل.
واأ�س��اف اأن��ه يجب اتخ��اذ اإج��راءات عقابية فيم��ا يتعلق 
باال�ستيط��ان، وو�سع قائمة �س��وداء باأ�سماء امل�ستوطنني، 
ومنعه��م م��ن دخ��ول دول عدي��دة، وكذل��ك قائم��ة �سوداء 
باأ�سم��اء امل�ستوطن��ات ومنتجاتها، يف اإط��ار خطوة اأوىل 

باجتاه خطوات اأكر.
م��ن جهتها، طالبت منظمة التحري��ر الفل�سطينية، يف وقت 
�ساب��ق م��ن االأ�سب��وع اجل��اري، بريطاني��ا باالعت��ذار عن 
وع��د بلف��ور، الذي مهد الطري��ق الإقامة دول��ة اإ�رشائيل يف 
االأرا�سي الفل�سطينية، بدال عن االحتفال بذكراه هذا و�سدد 

رئي���س دائ��رة �سوؤون الاجئ��ني يف املنظمة زكري��ا االأغا، 
يف بي��ان ل��ه، عل��ى اأن رف���س لن��دن االعت��ذار واإ�رشارها 
عل��ى تنظيم فعاليات احتفالية م��ع م�سوؤولني اإ�رشائيليني، 
�سيقاب��ل بح��راك فل�سطين��ي ر�سم��ي ملقا�ساة لن��دن اأمام 

املحاكم الدولية.
وانطلق��ت حمل��ة مبنا�سب��ة 100 ع��ام عل��ى الوع��د، الذي 
منح��ه وزير خارجي��ة بريطانيا ع��ام 1917، اللورد اأرثر 
بلف��ور لروت�سيل��د ال�سهي��وين، متج��اوزا احلق��وق الوطنية 

والتاريخية لل�سعب الفل�سطيني.
كما قررت بلدية لندن منع حملة للفل�سطينيني واأن�سارهم، 
ت�س��ف وع��د بلفور باأن��ه كان نذي��ر كارث��ة للفل�سطينيني، 

وزعمت البلدية اأن احلملة معادية الإ�رشائيل.

رئي���س  تعي��ني  اإن  االأمريكي��ة  اخلارجي��ة  قال��ت 
زميباب��وي روبرت موغابي �سف��ريا للنوايا احل�سنة 
ملنظم��ة ال�سح��ة العاملية تتناق�س م��ع قيم االأمم 
املتح��دة الت��ي تدخله��ا املنظم��ة. وج��اء يف بيان 
�س��در عن اخلارجية االأمريكي��ة: "فر�ست احلكومة 
االأمريكي��ة عقوبات �س��د الرئي�س موغاب��ي ب�سبب 
اجلرائم الت��ي ارتكبها �سد �سعب��ه وهو ميثل خطرا 
ه��ذا  ويتناق���س  واال�ستق��رار.  لل�س��ام  بالن�سب��ة 
التعيني مع مثل االأمم املتحدة وهي احرتام حقوق 

االإن�سان والكرامة االإن�سانية".
وكان تيدرو���س اأدهانوم جيري�سو���س، مدير عام 
منظم��ة ال�سح��ة العاملية، اأعلن، االأربع��اء، اختيار 
رئي���س زميباب��وي روب��رت موغاب��ي البال��غ م��ن 
العم��ر 93 عام��ا، �سفريا للنواي��ا احل�سنة يف جمال 
االأمرا���س غ��ري املعدي��ة يف اإفريقيا. وبع��د انتقاد 
هذا القرار، قال جيري�سو�س، اخلمي�س، اإنه "�سيعيد 
النظ��ر يف هذا القرار يف �سوء قي��م منظمة ال�سحة 
العاملي��ة". يذك��ر اأن الوالي��ات املتح��دة فر�س��ت 
عقوب��ات عل��ى ع��دد م��ن ال�سا�س��ة وال�رشك��ات يف 
زميباب��وي العام 2003 ب�سب��ب "تقوي�س العملية 

الدميقراطية".

روسيا: مساعدات الغرب المستعجلة للرقة تثير تساؤالت!

واشنطن تعارض الحتفالها بوعد بلفور.. فلسطين تفكر في مقاضاة بريطانيا؟
تعيين موغابي سفيرًا 

للنوايا الحسنة
وكاالت ـ متابعة

وكاالت ـ متابعة

مصر ـ وكاالت

CIA: سنبقى صامتين في حال وفاة كيم جونغ أون المفاجئة

���رشح مدير وكالة اال�ستخب��ارات املركزية االأمريكية 
ماي��ك بومبي��و اأن CIA �ستلت��زم ال�سم��ت يف ح��ال 
الوف��اة املفاجئة لزعي��م كوريا ال�سمالي��ة كيم جونغ 
اأون. واأكد بومبيو مل�سوؤول��ني اأمنيني، اأثناء م�ساركته 
يف منتدى نظمته يف وا�سنطن "املوؤ�س�سة من اأجل دعم 
الدميقراطي��ة"، اأم�س االأول اجلمع��ة، اأن اال�ستخبارات 
االأمريكية ت��رى يف زعيم كوري��ا ال�سمالية "�سخ�سية 
عقاني��ة تركز عل��ى البق��اء يف ال�سلط��ة واال�ستيقاظ 
يف �رشي��ره كل يوم"، م�سيف��ا اأنه ال فائدة من توجيه 
اأ�سئلة اإليه "اإذا مل ياأت كيم اإىل العمل يوما ما". وقال 
بومبي��و، ردا عل��ى �سوؤال عن ت�رشف��ات اال�ستخبارات 
االأمريكي��ة يف ح��ال وفاة الزعي��م الك��وري ال�سمايل: 
"اإذا اختف��ى كي��م جونغ اأون، فاإنني ل��ن اأحتدث عن 
 ،"CIA ذل��ك اإطاقا، اآخ��ذا يف عني االعتب��ار تاريخ
وذل��ك يف اإ�سارة وا�سح��ة اإىل تورط الوكالة يف خطط 
تهدف اإىل االإطاحة بالنظ��ام احلاكم يف اإيران وكوبا 
وكونغ��و وفيتنام وت�سيلي. وذك��ر بومبيو، الذي توىل 
من�س��ب مدي��ر اال�ستخب��ارات االأمريكي��ة يف يناي��ر/
كان��ون الث��اين املن���رشم، اأن��ه يعت��زم اإع��ادة تفعيل 
عمليات وكالته على االأر�س، معربا عن رغبته يف اأن 
تكون CIA "اأكرث �رشا�سة". و�سدد امل�سوؤول االأمريكي 
عل��ى �رشورة اأن يكون الرئي�س دونالد ترامب م�ستعدا 
ال�ستخ��دام القوة الع�سكرية �س��د بيونغ يانغ يف وقت 
ال تف�س��ل كوري��ا ال�سمالي��ة اإال اأ�سه��ر مع��دودة ع��ن 
النج��اح يف تطوي��ر تر�سانتها النووي��ة. واأكد بومبيو 
اأن اال�ستخب��ارات االأمريكية تتابع تطور برامج بيونغ 
يانغ الع�سكرية، غري اأن وتائره املت�سارعة يف املجال 
ال�ساروخي جتعل من امل�ستحيل التنبوؤ مبوعد حتقيق 
كوري��ا ال�سمالية هدفها. جتدر االإ�س��ارة اإىل اأن بيونغ 
يان��غ اأعلنت، قب��ل اأ�سهر، عن اإحب��اط حماولة اغتيال 
كيم جونغ اأون با�ستخدام مادة كيميائية وبيولوجية 
�سام��ة، مدعي��ة اأن ه��ذه اخلطة و�سعت حت��ت اإ�رشاف 
املخابرات االأمريكي��ة والكورية اجلنوبية، وذلك دون 

طرح اأي اأدلة تثبت �سدقية هذه االدعاءات. 

أميركا ـ وكاالت

انت�صرت يف ال�صني لعبة 
على الهواتف الذكية 

تتيح لالعبني "الت�صفيق" 
للرئي�س ال�صيني �صي 
جينبينغ، وذلك اأثناء 
خطابه الذي األقاه يف 

موؤمتر
واأطلقت �صركة تيني�صت 

تطبيق اللعبة يف 
الأ�صبوع الذي عقد فيه 

احلزب ال�صيوعي موؤمتره 
الهام للك�صف عن مالمح 

ا�صرتاتيجية ال�صني 
لل�صنوات اخلم�س املقبلة.

 روسيا ـ وكاالت


