
3عربي ودولي
 

كندا تنهي مهمة تزويد مقاتالت التحالف الدولي بالوقود 

الجزائر.. اإلنتخابات الرئاسية تسجل رقمًا 
قياسيًا بعدد المرشحين

األردن: لم نتاجر بدماء السوريين

متابع��ة- �جلورن��ال: �علن��ت �حلكوم��ة �لكندية، ع��ن �إنهاء �إح��دى مهامها يف 
�حلرب �ضد تنظيم "د�ع�ش" بتزويد طائر�ت �لتحالف �لدويل بالوقود يف �لعر�ق 
و�ضوري��ا. وقال نائ��ب قائد �لأ�ضطول رئي���ش �أركان قي��ادة �لعمليات �مل�ضرتكة 
�لكندي��ة بري��ان �ضانتاربي��ا "لن تع��ود مقات��ات �لتحالف �إىل �جلي���ش �لكندي 
للح�ضول على �لإم��د�د�ت خال رحاتها �جلوية فوق �لعر�ق و�ضوريا"، م�ضيفًا 
�أن "�لق��و�ت �لكندية �ضتعيد طائرة بولري�ش للت��زود بالوقود جو� �ليوم �ل�ضبت، 
وبذل��ك تنهي عم��ل و�حدة من �أطول �لطائر�ت �لكندي��ة �لتي �ضاهمت يف �حلرب 
�ض��د د�ع���ش". و��ض��اف �ضانتاربي��ا �ن "قر�ر �ضح��ب �لطائ��رة مت بالت�ضاور مع 
�حللفاء، حيث يقوم على جمموعة من �لعو�مل منها �لطبيعة �ملتغرية لدور كند� 
يف �لتحال��ف �ل��ذي تطور �إىل تدريب ق��و�ت �لأمن �لعر�قي��ة، وتغيري �لو�ضع يف 
�لع��ر�ق و�ضوريا"، مبينًا �ن "ذلك يتز�من �لقر�ر مع �نخفا�ش يف عدد �ل�رضبات 

�جلوية ومهام �لتحالف �لأخرى يف �ضوريا و�لعر�ق".
وت�ض��ري �لبيان��ات �ل�ض��ادرة ع��ن �جلي���ش �لأمريكي يف �لع��ام �ملا�ض��ي �إىل �أن 
�لتحال��ف قام مبهام يف �ملتو�ضط 720 رحلة للت��زود بالوقود �أثناء �لرحلة يف 

�ل�ضهر عام 2018 ، �أي �أقل بن�ضبة �لثلث مقارنة بال�ضنتني �ل�ضابقتني.

�جلز�ئر - �جلورنال: جتاوز عدد �لر�غبني يف �لرت�ضح �إىل �لنتخابات �لرئا�ضة �جلز�ئرية، 
�ملق��رر �إجر�وؤه��ا يوم 18 �أبريل ني�ض��ان �ملقبل، �ل� 100 مر�ضح، بع��د �أ�ضبوع من �فتتاح 
باب تقدمي طلبات �لرت�ضح، وفقا لبيانات ر�ضمية. ووفق ح�ضيلة ن�رضتها وز�رة �لد�خلية، 
عل��ى موقعه��ا �لإلك��رتوين، فاإنه��ا تلقت، حتى م�ض��اء �ل�ضب��ت، 101 ر�ضال��ة يرغب فيها 
�أ�ضحابه��ا �لرت�ض��ح لانتخاب��ات، وه��ي 13 لروؤ�ضاء �أح��ز�ب �ضيا�ضي��ة، و88 ملر�ضحني 
م�ضتقل��ني، ويعت��ر هذ� �لع��دد قيا�ضيا يف تاري��خ �لنتخابات �جلز�ئري��ة عموما، مبا يف 

ذلك �نتخابات 2014.
ومن بني �ل�ضخ�ضيات �لبارزة، �لتي قدمت طلب تر�ضحها، عبد �لعزيز بلعيد، رئي�ش حزب 
"جبهة �مل�ضتقبل" �لذي تر�ضح عام 2014 ، كما �أعلنت حركتا "جمتمع �ل�ضلم"، و"�لبناء 
�لوطن��ي" �لإ�ضاميت��ان تر�ضح رئي�ضيهما على �لتو�يل عبد �ل��رز�ق مقري وعبد �لقادر بن 

قرينة.
كذلك �أعلن رئي�ش �حلكومة �ل�ضابق ومر�ضح �نتخابات �لرئا�ضة يف 2004 و2014 ، علي 
بن فلي�ش، �أعلن تر�ضحه لنتخابات �أبريل �ملقبل، �إ�ضافة للجرن�ل �ملتقاعد علي غديري.

 عم��ان - وكالت: �أكد رئي�ش جمل�ش �لن��و�ب �لأردين عاطف �لطر�ونة �لأحد �أن باده 
مل تتورط يف �حلرب �ل�ضورية ومل تتاجر بدماء �ل�ضوريني.

وق��ال �لطر�ون��ة، عند ��ضتقبال��ه �ليوم وفد�ً من �ضوريا برئا�ض��ة نقيب �ملحامني ع�ضو 
جمل���ش �ل�ضعب �ل�ضوري نز�ر �ل�ضكي��ف، �إن "موقف �لأردن منذ �ندلع �لأزمة �ل�ضورية، 
كان و��ضحًا وعر عنه �مللك عبد �هلل �لثاين باكر�ً، بالدعوة �إىل �حلل �ل�ضيا�ضي خمرجًا 

لاأزمة، نحفظ به وحدة �ضوريا �أر�ضًا و�ضعبًا، وبرهن هذ� �لر�أي �ضو�به".
و�أ�ض��اف �أن "�لأردن و�ضوري��ا �أم��ام حتدي��ات كب��رية تتطل��ب �لتع��اون يف خمتل��ف 
�ملج��الت خا�ضًة �أن �ملنطقة ت�ضهد �ليوم تبدلت و�أحاف تت�ضكل و�لأردن يف �لوقت 

ذ�ته حري�ش على حتالفاته �لتاريخية و�لتقليدية يف �ملنطقة و�لإقليم".
و�أك��د �لطر�ونة عمل باده على مل �ل�ض��ف �لعربي، م�ضدد�ً على �أنهم يد�فعون بكل قوة 
وح��زم ع��ن �ملقد�ضات �لإ�ضامي��ة و�مل�ضيحية يف �لقد�ش �ل�رضي��ف، نيابًة عن �لأمتني 
�لعربي��ة و�لإ�ضامي��ة، �نطاق��ًا من �لو�ضاي��ة �لها�ضمي��ة. و�أكد رئي�ش جمل���ش �لنو�ب 
�لأردين �أنه��م يرحبون باأي خطوة تخفف �لأعباء على �لاجئني �ل�ضوريني، ويدعمون 
عودته��م �إىل دياره��م طو�عية، قائ��ًا: "تقا�ضمنا معه��م يف �لظ��روف �لأ�ضعب �أعباء 

مالية كبرية جد�ً، وتعر�ضنا �إىل �ضغوط ومن ثم خرجنا باأقل �لأ�رض�ر".

ك�ض��ف وزي��ر �خلارجي��ة �لأمريكي، ماي��ك بومبيو، 
�أن ب��اده جادة يف �ضح��ب قو�تها م��ن �أفغان�ضتان 
مبعوث��ه  �أن  �إىل  ولف��ت  هن��اك،  �ل�ض��ام  وحتقي��ق 
يح��رز تقدما يف �ملفاو�ضات م��ع طالبان، لتحقيق 

�مل�ضاحلة.
وكت��ب بومبيو عل��ى تويرت:" �إن �لولي��ات �ملتحدة 
�لوط��ن  �إىل  �مل�ضلح��ة  �لق��و�ت  �إع��ادة  يف  ج��ادة 
وملتزم��ة جدي��ا بتحقي��ق �ل�ض��ام، مما ي�ض��ع حد� 
للو�ضع �لذي تظل في��ه �أفغان�ضتان مرتعا لاإرهاب 
�ل��دويل. و�ضتعمل بجد لتحقي��ق �مل�ضاحلة و�ل�ضام 

يف �أفغان�ضتان".
ولف��ت بومبي��و، �ل��ذي �ضغ��ل �ضابق��ا من�ض��ب مدير 
وكالة �ل�ضتخبار�ت �ملركزية)CIA(، �ليوم �لأحد 

27 يناير، �إىل �أن �لأخبار ب�ضاأن �ملفاو�ضات بني �لأطر�ف 
�ملت�ضارعة يف �أفغان�ضتان م�ضجعة، م�ضري� �إىل �أن �ملبعوث 
�لأمريك��ي �إىل �أفغان�ضت��ان، زملاي خلي��ل ز�د، يحرز تقدما 

يف �ملفاو�ضات مع طالبان، لتحقيق �مل�ضاحلة.
وكت��ب بومبي��و يف تدوين��ة �أخ��رى: "�أمريكا ج��ادة ب�ضاأن 
حتقي��ق �ل�ضام يف �أفغان�ضتان، ومن��ع �لباد من �أن ت�ضبح 
�ضاح��ة لاإره��اب �لدويل، وهي ج��ادة �أي�ضا ب�ض��اأن �ضحب 

قو�تها" من هناك.
وتاب��ع: "نعمل م��ع �حلكوم��ة �لأفغانية وجمي��ع �لأطر�ف 
�ملعني��ة، لأن �لولي��ات �ملتح��دة �لأمريكي��ة تري��د تقوي��ة 

�ضيادة �أفغان�ضتان و��ضتقالها"
وقالت م�ضادر من حركة طالبان، �ل�ضبت 26 يناير، �إنه من 
�ملتوقع م�ضاركة �لقائد �ل�ضيا�ضي �جلديد حلركة "طالبان" 
قريبا يف �جتماعات مع م�ضوؤولني �أمريكيني ُتعقد يف قطر، 

لإنهاء �حلرب �مل�ضتمرة يف �أفغان�ضتان منذ 17 عاما.

وق��ال ن���رض �هلل يف مقابل��ة تلفزيوني��ة ع��ر 
�ضا�ض��ة �مليادي��ن �إن "بوت��ني �أبل��غ روح��اين 

باملطلب �لأمريكي �لذي �أبلغني بذلك و�لرو�ش 
�أبلغو� �ل�ضوريني �أي�ضا".

رف�ض��و�  �لإير�ني��ون  �أن  �هلل  ن���رض  و�أ�ض��اف 
�لطلب �لأمريكي "لأنهم موجودون يف �ضوريا 

بناء على طلب دم�ضق"، م�ضري� �إىل �أن "�لرو�ش 
�كتفو� بنقل �لر�ضالة �لإير�نية �إىل �لأمريكيني 

�لذين عادو� ليكثفو� عملياتهم".
وفقا ل��ه، رف�ش �ل�ضوري��ون �ملطلب �لأمريكي 

�ل��ذي نقله �لرو���ش بخ��روج �لإير�نيني، ور�أى 
ن���رض �هلل �أن �ضح��ب �لق��و�ت �لأمريكي��ة ه��و 
"��ضرت�تيجي��ة جديدة وه��و �لن�ضخة �لرت�مبية 
يف �مل���رضوع �لأمريك��ي"، �إل �أن �لق��ر�ر ه��و 

"بحد ذ�ته ف�ضل وهزمية".
ويف �ل�ضي��اق ذ�ته، ك�ضف ن���رض �هلل �أن ممثلي 
ق��و�ت �ضوري��ا �لدميقر�طية "ق�ض��د" بعد تخلي 
�لأمريكي��ني عنه��م طلبو� "لقاءن��ا يف بريوت 
وتوجه��و� �إىل رو�ضي��ا و�لع��ر�ق للو�ضاط��ة مع 

�لدولة �ل�ضورية".
وتط��رق �أم��ني ع��ام ح��زب �هلل �إىل �لنفت��اح 
�ضوري��ا،  باجت��اه  موؤخ��ر�ً  �حلا�ض��ل  �لعرب��ي 
معت��ر�ً �أن �ضببه "قر�ر تر�مب بالن�ضحاب من 
�ضوري��ا"، وك�ضف �أن زي��ارة �لرئي�ش �ل�ضود�ين 
عم��ر �لب�ضري �إىل دم�ضق ح�ضلت "ب�ضوء �أخ�رض 

�ضعودي".
و�أ�ض��ار �أن ق��ر�ر�ت تر�م��ب �أخاف��ت �ل�ضعودية 
و�لإم��ار�ت �للت��ني �عترت��ا "�أن تركي��ا ه��ي 
�خلطر �لأك��ر ولي�ش �إير�ن"، وعلي��ه ز�ر وزير 
�خلارجية �لأمريكي بومبيو �ملنطقة "لطماأنة 

دولها بعد �إحباطها من قر�ر�ت تر�مب".
ويف ق�ضي��ة ع��ودة �ضوريا �إىل جامع��ة �لدول 
�أن��ه ج��رى نق��ل  �لعربي��ة، ك�ض��ف ن���رض �هلل 
ر�ضال��ة لدم�ضق لتطلب بنف�ضه��ا ذلك، لكن �لرد 
�ل�ض��وري كان "ب��اأن من �أخرجه��ا من جامعة 
�ل��دول �لعربية عليه بنف�ضه �إعادتها"، و�أكد �أن 
"هن��اك م�ضوؤولني عرب كب��ار�ً بينهم �أمنيون 
ز�رو� �ضوريا ل ميكنني �لك�ضف عن هويتهم".

"ل��ن  �لأمريكي��ني  �أن  عل��ى  ن���رض�هلل  و�ض��دد 
ي�ضتطيع��و� �أن يفعل��و� �أك��ر مم��ا فعل��و�، وهم 
�ضيغادرون �ضوري��ا و�ملنطقة و�ملحبط �لأكر 
ه��و نتنياهو"، فه��م "تركو� حت��ى �أفغان�ضتان 
لطالب��ان وه��ي هزمي��ة مدوي��ة له��م يف هذ� 

�لبلد".

دمشق تهاجم تركيا مجددا وتكشف سبب إثارة أردوغان لـ"اتفاق أضنة"

نصر الله: نمتلك الصواريخ الدقيقة لمواجهة اي عدوان صهيوني

بومبيو: جادون في سحب القوات األميركية من أفغانستان 

بيروت - الجورنال

متابعة - الجورنال

ر�أى �ضف��ري �ضوريا لدى تركي��ا، و�ملقيم يف 
دم�ض��ق، ن�ض��ال قب��ان، �أن ط��رح رو�ضي��ا 
لتف��اق �أ�ضنة هو حماولة حل�رض �مل�رضوع 
�لرتك��ي �لتو�ضع��ي يف �ضوري��ا، لفت��ا �إىل 
�أن �أي تو�ج��د ع�ضك��ري ترك��ي يف �ضوري��ا 
ي�ضقط تلقائيا ل��و ��ضتطاعت رو�ضيا و�إير�ن 

و�ضوريا �ضمان �أمن �حلدود.
وق��ال قب��ان، يف ت�رضي��ح �ضحف��ي، "�إن 
�إثارة هذ� �ملو�ضوع هو حماولة فتح م�ضار 
لأردوغان كي ينزل عن �ل�ضجرة لأنه تورط 
بوع��ود كب��رية ل يق��در �أن ي��ويف بها وهو 
يعل��م ذل��ك ورو�ضيا حت��اول �أن ت�ضاعده يف 

�لنزول عن �ل�ضجرة".
وح��ول ع��دم تعلي��ق طه��ر�ن عل��ى �لأم��ر، 
�عت��ر �ل�ضفري �ل�ضوري: "هن��اك �تفاق على 
�خلط��وط �لعري�ضة ما بني طهر�ن ومو�ضكو 
ودم�ض��ق، مبقت�ض��اه تت��وىل رو�ضي��ا جل��م 
�لأطماع �لأردوغانية يف �ضوريا". وقال �إن 
1998 بني  "�تفاق �أ�ضن��ة �لذي وقع عام 
�ضوري��ا وتركيا كان ح���رض� حول مكافحة 
�لإره��اب ول عاق��ة ل��ه بل��و�ء �إ�ضكندرون 

�ل�ضليب ل من قريب ول من بعيد".
و�أ�ض��اف قب��ان، "يف كاف��ة �لجتماعات 
�لأمنية و�لع�ضكري��ة �لتي كنت �أ�ضارك فيها 
�أثناء عملي ك�ضفري �ضوريا لدى �أنقرة مل يتم 
�لرب��ط ول للحظة و�حدة ب��ني �تفاق �أ�ضنة 
�ل��ذي كان �لأتر�ك ي�ضع��ون د�ئما لإقحامه 
�أمن��ي  تفاه��م  �أو  �تف��اق  م���رضوع  �أي  يف 

جديد".
و�أو�ض��ح �ل�ضفري "ل�ضيء ين���ش على �أنه ل 
يحق ل�ضوري��ا �أن تطالب بل��و�ء �إ�ضكندرون، 
ه��ذه �أر�ش �ضوري��ة مغت�ضب��ة ومثبت ذلك 
حت��ى يف �ملحافل �لدولية، وبالتايل هذ� ل 
ميكن �أن يلغى يف �أي �تفاقية �أمنية �ضابقة 
�أو لحق��ة ول توج��د �ضلط��ة لأي حكوم��ة 
�ضورية �ضابقة، حالية �أو قادمة يف �لتخلي 

عن ج��زء من �لوطن وبالتايل هذ� مو�ضوع 
غ��ري مط��روح للبح��ث و�لنقا���ش وترف�ضه 

�لقياد�ت �ل�ضورية �ل�ضابقة و�لاحقة".
تبل��غ  �ل��ذي  �إ�ضكن��درون،  ل��و�ء  ويحت��ل 
م�ضاحت��ه 47800 كيلو م��رت مربع، �أهمية 

وكان  خا�ض��ة،  وتاريحي��ة  ��ضرت�تيجي��ة 
حم��ا د�ئما للن��ز�ع ب��ني �ضوري��ا وتركيا، 
ويخ�ضع �لإقليم �إىل �ضيطرة تركيا و�إد�رتها 
�ملبا�رضة من عام 1939، حني �ضمته �إىل 

�أر��ضيها و�أطلقت عليه ��ضم ولية هتاي.

باأحقيته��ا  للمطالب��ة  �ضوري��ا،  وع��ادت 
بع��د  �لل��و�ء  �أر��ض��ي  عل��ى  �ل�ضيط��رة  يف 
توت��ر �لعاق��ات ب��ني دم�ضق و�أنق��رة، ويف 
�أغ�ضط�ش/ �آب م��ن عام 2018 طالب وزير 
�خلارجية �ل�ض��وري وليد �ملعل��م با�ضرتد�د 

�أر��ضي ل��و�ء �إ�ضكندرون، كما �أعادت وز�رة 
�لرتبية و�لتعلم يف �ضبتمر/�أيلول �ملا�ضي 
�أر����ش ل��و�ء �إ�ضكن��درون �إىل خريطة كتاب 

علم �لأحياء و�لبيئة لل�ضف �لثانوي.
ولفت �لدبلوما�ضي �ل�ض��وري �إىل �أن "�تفاق 
�أ�ضن��ة ين�ش على �أنه لي���ش هنالك مطامع 
�لدول��ة  �أر��ض��ي  يف  �لبلدي��ن  م��ن  لأي 
�لأخ��رى"، م�ضيف��ا "تركيا لي�ض��ت بحاجة 
لتف��اق �أ�ضن��ة لك��ي حتت��ل �أو يك��ون له��ا 
ل�ضيم��ا  �جل��و�ر  ب��دول  تو�ضعي��ة  �أطم��اع 
�ضوري��ا و�لع��ر�ق وبالت��ايل كلن��ا يعل��م �أن 
لرتكي��ا �أجندته��ا �خلا�ض��ة �لت��ي �أحيان��ا 
تن�ضج��م م��ع �أجن��د�ت دول وق��وى متاآمرة 
عل��ى �ضوريا كاأمري��كا وغريها م��ن �لدول 
�لإقليمي��ة و�لدولية و�أحيان��ا تتنافر معها 
وه��ذ� يف�رض �لكثري من ح��الت �لتاأزم �لتي 
�ضابت �لعاقات بني تركيا وعدد من �لدول 
�لإقليمي��ة و�لك��رى ب�ضكل خا���ش رو�ضيا 

و�أمريكا".
و�عتر �ل�ضفري �أن "تركيا حتاول �ل�ضتفادة 
من �أي تط��ور �ض��و�ء �أكان �نت�ضار� للجي�ش 
�ل�ض��وري �أو تقدم��ا جلماع��ات �إرهابي��ة �أو 
تدخ��ل عدو�ين �ضافر من �أمريكا �أو �أي دولة 
غربي��ة �أو عربية متو�طئة وجتيري �أي تطور 
لتحقي��ق �أجندتها �خلا�ض��ة كما ح�ضل يف 
جر�بل���ش ومنب��ج و�لآن يف ���رضق �لف��ر�ت 
وبالت��ايل ل�ضن��ا بحاجة للكثري م��ن �لأدلة 
و�لتفك��ري لإثب��ات �أن ل��دى �أنق��رة �أطماع��ا 

تو�ضعية".
طي��ب  رج��ب  �لرتك��ي  �لرئي���ش  وكان 
�أردوغ��ان، �عت��ر يف ت�رضيحات ل��ه، يوم 
�جلمع��ة، �أن �أح��كام �تفاق �أ�ضن��ة "ل تز�ل 
�ضاري��ة �ملفع��ول"، فيم��ا ردت دم�ضق على 
ل�ض��ان وز�رة �خلارجي��ة �أنه��ا "م��ا ز�ل��ت 
ملتزمة بهذ� �لتفاق و�لتفاقيات �ملتعلقة 
مبكافحة �لإره��اب باأ�ضكاله كافة من قبل 
�لدولت��ني، لك��ن �لنظام �لرتك��ي، ومنذ عام 
2011، كان ول يز�ل يخرق هذ� �لتفاق.
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دحض االمين العام 
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حسن نصر اهلل، 
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تتناوله منذ مدة، 
حيث اكد أنه بصحة 

جيدة وأن انكفاءه 
عن الظهور اإلعالمي 

ال صلة له بالوضع 
الصحي وإنما بسبب 
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في الشهرين 
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الملحق العسكري الفنزويلي بأمريكا ينشق عن مادورومبعوث أميركي إلفغانستان: تقدم كبير في المفاوضات مع طالبان في قطر

�أك��د �ملبعوث �لأمريكي للتفاو���ش مع حركة طالبان �أن 
�جلانب��ني �حرز� تقدم��ا ملحوظا خال �جلول��ة �جلارية 
يف قط��ر لإنهاء �ل���رض�ع بني و��ضنط��ن وحركة طالبان 
�لأفغاني��ة و�ل��ذي ي�ضتم��ر من��ذ 17 عام��ا. ويف عدد من 
�لتدوين��ات عل��ى موقع تويرت ق��ال زملاي خلي��ل ز�د �إن 
�ملفاو�ض��ات �مل�ضتمرة على مد�ر �ضت��ة �أيام "كانت �أكر 

�إنتاجي��ة من �أي مفاو�ضات �ضابقة بني �لطرفني". و قال 
خلي��ل ز�د �إنه يف طريق��ه �إىل �لعا�ضمة �لأفغانية كابول 
للت�ضاور مع �حلكومة �لأفغانية حول نتائج �ملفاو�ضات. 
وكت��ب عل��ى توي��رت "�ضنبن��ي عل��ى �لزخ��م ون�ضتاأن��ف 
�ملحادث��ات قريبا. ل يز�ل لدينا عدد م��ن �لق�ضايا �لتي 
يج��ب �أن نعمل عليه��ا". ومل يك�ضف خلي��ل ز�د مزيد� من 
�لتفا�ضي��ل. �إل �أن م��ن بني �ملقرتح��ات �لتي مت طرحها، 
�ضح��ب �لوليات �ملتح��دة لقو�تها مقاب��ل �ضمانات من 

طالب��ان بعدم �إي��و�ء �أي متطرف��ني �أجانب، وه��و �ل�ضبب 
�لأول للغ��زو �لأمريك��ي لفغان�ضتان. م��ن جانبها قالت 
حرك��ة طالبان �إن هناك تقدم��ا يف �ملفاو�ضات بالفعل 
لك��ن لز�ل��ت هن��اك �ملزي��د م��ن �جل��ولت بخ�ضو���ش 
�ملو�ضوع��ات �ملعلق��ة وه��و �لمر �ل��ذي �أك��دة خليل ز�د 
�أي�ضا. وترف���ش طالبان �لدخول يف مفاو�ضات مبا�رضة 
م��ع �حلكوم��ة �لأفغاني��ة �لت��ي تعتره��ا "مكون��ة م��ن 

جمموعة دمى يف �أيدي و��ضنطن".

�أعل��ن �مللحق �لع�ضكري �لفنزويلي بو��ضنطن، خو�ضيه 
لوي�ش �ضيلفا،”قط��ع عاقاته” مع �لرئي�ش نيكول�ش 
م��ادورو، ودع��ا �أع�ضاء �لق��و�ت �مل�ضلح��ة يف �لباد 
لاع��رت�ف برئي���ش �لرمل��ان خ��و�ن غو�ي��دو رئي�ضا 
�رضعيا. وعلى �لفور �أ�ضاد غاريت ماركي�ش، �ملتحدث 
با�ض��م جمل���ش �لأم��ن �لقوم��ي يف �لبي��ت �لأبي���ش 

�لأمريك��ي، بق��ر�ر �مللحق �لع�ضك��ري �لفنزويلي قطع 
�لعاقات م��ع �لرئي�ش مادورو، وح��ث �لآخرين على 
�تب��اع مثاله.وكت��ب ماركي���ش عل��ى تويرت:”�مللحق 
�لع�ضك��ري لفنزوي��ا يف و��ضنط��ن قد �أك��د للتو �لولء 

�لد�ضتوري للرئي�ش �ملوؤقت خو�ن غو�يدو”.
و�أ�ضاف �ملتحدث �لأمريكي: ” هذ� مثال على حقيقة 
�أن دور �جلي���ش هو حماي��ة �لنظام �لد�ضتوري، ولي�ش 
دعم �لدكتاتوري��ني وقمع �ضعبهم”. وتوجه ماركي�ش 

للملح��ق �ملن�ضق قائ��ا: “عليكم �أن تلهم��و� �لآخرين 
ليفعلو� �ل�ضيء نف�ضه”.

�لفنزويل��ي،  �لرمل��ان  رئي���ش  �أك��د  جهت��ه،  وم��ن 
�ملعار���ش خو�ن غو�ي��دو، �لذي ن�ضب نف�ض��ه رئي�ضا 
موؤقت��ا لفنزويا، �ليوم �لأحد، عل��ى �رضورة �لتحقق 
م��ن �ملعلوم��ات ب�ض��اأن ق��ر�ر �مللح��ق �لع�ضكري يف 
�ضفارة ب��اده بو��ضنطن، قط��ع �لعاقات مع حكومة 

نيكول�ش مادورو.
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