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قتل 22 شخصا بينهم أطفال 
وأصيب العشرات حني فجر رجل 
قنبلة خللال حفل موسيقي كانت 
حتييه املغنية االميركية اريانا 
غراندي مساء أمس األول االثنني في 
شمال غرب إنكلترا، في اسوأ اعتداء 

تشهده بريطانيا منذ 12 عاما.
وفللللر احلللللاضللللرون وبلليللنللهللم 
مراهقون بذعر من قاعة “مانشستر 
ارينا” عند وقوع االنفجار في نهاية 
احلفل الغنائي، واعلنت الشرطة 
ان رجا قتل بينما كان يفجر عبوة 

ناسفة.
ونلللللللددت رئللليلللسلللة اللللللللوزراء 
البريطانية تيريزا ماي ب”اعتداء 
ارهللابللي مروع”. وعلقت احلملة 
االنتخابية التي تقوم بها استعدادا 
لانتخابات العامة في 8 يونيو. 
وكلللذللللك فللعللل زعلليللم املللعللارضللة 

جيرميي كوربن.
وتوالت ردود الفعل املنددة من 
مختلف عواصم العالم ومشاعر 

التضامن مع بريطانيا.
وقللالللت ملللاي الللتللي سللتللتللرأس 
اجتماعا وزاريا طارئا “كل أفكارنا 

تتجه الى الضحايا والعائات«.
وقال قائد شرطة مانشستر ايان 
هوبكنز ان 22 شخصا قتلوا في 
االعتداء بينهم اطفال فيما اصيب 

59 بجروح.
وقلللال غلللاري ووكلللر اللللذي كان 
وصللل الللى املللكللان قللادمللا مللن ليدز 
القريبة مللع زوجللتلله الصطحاب 
بناتهما اللللللواتللي كللن يحضرن 
احلفل “سمعنا االغنية االخيرة 
وفجأة سمعنا صللوت انفجار، ثم 
تصاعد دخان”. وقللال لل”بي بي 
سي” أنلله جللرح فللي قللدملله، بينما 

اصيبت زوجته في بطنها.
وأورد حساب صالة احلفات 
“مانشستر آرينا” فللي تغريدة 
على “تويتر” ان االنفجار دّوى 
خارج قاعة احلفات في مكان عام. 
وأوضح بيان للشرطة ان االنفجار 
وقللع فللي ممللر يللربللط بللني الصالة 

ومحطة قطارات فيكتوريا القريبة.
وأظلللهلللرت صلللور ُنللشللرت على 
وسائل التواصل االجتماعي حالة 

من الذعر داخل القاعة.
وعلللزللللت الللشللرطللة املللنللطللقللة. 
وشوهد عدد من سّيارات اإلسعاف 
وأخللرى تابعة للشرطة مركونة 
في محيط قاعة احلفات، بحسب 

مصّور لوكالة فرانس برس.
وقالت ايلينا سمينو التي كانت 
تنتظر ابنتها البالغة من العمر 17 
عاما امام مدخل القاعة “أحسست 
بللاالنللفللجللار، وحلللني نللظللرت كانت 

اجلثث منتشرة في كل مكان«.
وهو االعتداء االكثر دموية في 
بريطانيا منذ 7 متوز/يوليو 2005 
حني فجر أربعة انتحاريني انفسهم 
في مترو لندن في ساعة االزدحام 
ملللا ادى اللللى مللقللتللل 52 شخصا 

واصابة 700 بجروح.

»اجلميع كانوا يحاولون الهرب« 
وقالت الشرطة أنها هرعت إلى 
املكان إثللر معلومات عند الساعة 
21،33 ت غ عن وقوع انفجار بعد 
حفل للمغنية االميركية أريللانللا 

غراندي.
وقلللال مجيد خللان )22 عاما( 
لللوكللالللة “برس أسوسييشن” 
البريطانية “ُكنا نللهللّم مبللغللادرة 
القاعة بعد حفل أريللانللا غراندي 
عندما سمعنا دوياً شبيهاً بانفجار، 
ما أثللار الذعر لللدى الللُكللّل. اجلميع 
كانوا يحاولون الهرب من القاعة«.  

وأردف “جميع األشللخللاص 
الذين كانوا في اجلانب اآلخللر من 
القاعة حيث ُسمع دوي االنفجار 
اجتللهللوا صللوبللنللا فللجللأة راكللضللني 
ومحاولني اخلللروج، وبالتالي لم 
يعد في االمكان اخلروج، واجلميع 
هربوا بأقصى سرعة ممكنة باجتاه 

املخرج الذي استطاعوا إيجاده«.  
وقالت ايزابيل هودغكني لقناة 
“سكاي نيوز” ان “اجلميع كانوا 
فللي حللالللة مللن الللهلللللع، وقللد حصل 

كللان  “املمر  تدافع”. وأضافت 
يغّص بالناس، وكانت هناك رائحة 
حريق. كان هناك دخان كثيف عند 
خروجنا”. وتتسع القاعة لقرابة 

21 الف شخص.
وقللللال روبلللللرت متللبللكللني )22 
عاما( للبي بي سي “كان اجلميع 
يللصللرخللون ويلللركلللضلللون، كللانللت 
هناك معاطف وهواتف نقالة على 
األرض. الللنللاس تللركللوا كللل شيء 
وراءهم”. واضلللاف “كان هناك 
أشخاص يصرخون ويقولون انهم 

رأوا دمللاء«.   إلى ذلك، نددت ملكة 
بريطانيا اليزابيث الثانية أمس 
باعتداء مانشستر ووصفته بانه 
“عمل همجي”، معبرة عن تضامنها 

مع الضحايا ورجال االسعاف.
وقللالللت امللكة فللي بيان “االمة 
باسرها صدمت من جللراء سقوط 
قتلى واصللابللات فللي مانشستر”، 
مضيفة “أود ان أعبر عن اعجابي 
بالطريقة التي تصرف فيها سكان 
مانشستر بانسانية وتعاطف، في 

مواجهة هذا العمل الهمجي«.

إجراءات أمنية مشددة في بريطانيا بعد الهجوم اإلرهابي

12 عاما 22 قتيال في اعتداء خالل حفل موسيقي.. أسوأ هجوم في بريطانيا منذ 

اعتداء إرهابي يستهدف مانشستر

»داعش« يتبنى الهجوم.. ويتوعد باملزيد
اعلللللن تنظيم اللللدوللللة االسللاملليللة أمللس 
مسؤوليته عن اعتداء مانشستر في شمال غرب 
انكلترا الذي استهدف حفا غنائيا وأسفر عن 
22 قتيا بينهم »الكثير من الشباب واالطفال« 
واصابة 59 آخرين بجروح، بحسب الشرطة 

البريطانية.

وافللاد التنظيم في بيان تناقلته حسابات 
جهادية على مللواقللع الللتللواصللل االجتماعي 
“متكن أحد جنود اخلافة من وضع عبوات 
ناسفة وسط جتمعات للصليبيني في مدينة 
مانشستر البريطانية حيث مت تفجير العبوات 

في مبنى ارينا للحفات املاجنة«.

وتللوعللد التنظيم فللي بلليللانلله مبللزيللد من 
االعللتللداءات. وكانت الشرطة اعلنت في وقت 
سابق الثاثاء القبض على رجللل يبلغ من 
العمر 23 عاما يعتقد أنه على ارتباط بالهجوم 
الذي ادى الى مقتل 22 شخصا، بينهم أطفال، 

واصابة 59 آخرين بجروح.
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الرئيسة السابقة لكوريا اجلنوبية 
متثل أمام القضاء بتهمة الفساد

ترامب يصف مرتكبيه بالـ »الفاشلني األشرار«.. وماكرون يعبر عن صدمته

املجتمع الدولي يندد باعتداء مانشستر في بريطانيا
نلللددت عللدة دول أمللس الثاثاء 
باالعتداء في قاعة حفات في مدينة 
مانشستر البريطانية مساء االثنني 
واللللذي أوقللع 22 قتيا على االقللل 
بينهم عدة مراهقني في نهاية حفل 
موسيقي احيته املغنية االميركية 
اريللانللا غللرانللدي. في ما يلي بعض 

ردود الفعل:

 الواليات املتحدة
دان الرئيس االميركي دونالد 
تلللراملللب فلللي مللديللنللة بلليللت حلم 
الفلسطينية، االعلللتلللداء واصللفللا 
مرتكبيه مبجموعة من »الفاشلني 

االشرار«.
وقال ترامب في مؤمتر صحافي 
مشترك مللع الرئيس الفلسطيني 
محمود عللبللاس “يقتل الكثير من 
الشبان االبللريللاء الللذيللن يعيشون 
حياتهم ويستمتعون بها على ايدي 
مجموعة مللن الللفللاشلللللني االشلللرار 
فللي احللليللاة. لللن اقلللوم بتسميتهم 
بلللاللللوحلللوش الن هللللذا املصطلح 

سيعجبهم«.

 فرنسا
أعرب الرئيس الفرنسي اميانويل 
مللاكللرون عللن »صللدمللتلله« و«حللزنلله 
اللللشلللديلللد« مللعلللللنللا انلللله سلليللجللري 
مللحللادثللات مللع رئلليللسللة الللللوزراء 
البريطانية تيريزا مللاي. وقالت 
الرئاسة الفرنسية ان “الرئيس 
اميانويل ماكرون يعرب عن صدمته 
وحزنه الشديد لاعتداء الدامي الذي 

استهدف حفا موسيقيا امس”، 
بينما ندد رئيس الللوزراء الفرنسي 
ادوار فيليب ب”العمل االرهللابللي 
اجلبان” الذي استهدف “خصوصا 

وحتديدا” شبانا صغار.

 أملانيا
عللبللرت املللسللتللشللارة االملللانلليللة 
انغيا ميركل الثاثاء عن »حزنها« 
و«صدمتها« ازاء االعتداء الذي اوقع 
22 قتيا خللال حفل موسيقي في 
مانشستر )شمال غرب بريطانيا( 

ليل االثنني.
واضافت ميركل في بيان “املانيا 
تللقللف اللللى جانب” البريطانيني، 
مضيفة “هذا االعللتللداء االرهللابللي 
املفترض سيزيد من تصميمنا على 
العمل مع اصدقائنا البريطانيني ضد 
الذين يرتكبون مثل هذه االفعال غير 

االنسانية«.

 روسيا
أعرب الرئيس الروسي فادميير 
بللوتللني عللن االسللتللعللداد »لتعزيز 
مكافحة االرهاب« مع بريطانيا بعد 

االعتداء »غير االنساني«.
وقللللال الللكللرملللللني فلللي بلليللان ان 
بوتني “تقدم بتعازيه احلارة” الى 
رئيسة الللوزراء البريطانية تيريزا 
مللاي و”ندد بشدة بللاالعللتللداء غير 
االنساني”، وشدد على “استعداده 
لتعزيز مكافحة االرهاب مع شركائه 
البريطانيني على الصعيد الثنائي 

وايضا في اطار اجلهود الدولية«. 

 السلطة الفلسطينية
دان الرئيس الفلسطيني محمود 
عللبللاس خلللال اسللتللقللبللاللله نظيره 
االميركي دونالد ترامب في مدينة 
بيت حلم الفلسطينية، االعتداء في 

مانشستر.
وقلللال عللبللاس “اسمحوا لللي أن 
أديللن العمل اإلرهللابللي البشع في 
مدينة مانشستر البريطانية،  والذي 
راح ضحيته العشرات من القتلى 
واجلرحى. أتقدم بالتعازي احلارة 
الى رئيسة وزراء بريطانيا وأسر 

الضحايا والشعب البريطاني«.

 األردن
دان العاهل االردنلللي امللك عبد 
الله الثاني الثاثاء االعللتللداء في 
مانشستر واصللفللا ايللاه ب«العمل 
االجرامي اجلبان«، حسبما افاد بيان 
للديوان امللكي.  واعرب امللك عبد الله 
في برقية بعث بها الى رئيسة وزراء 
بريطانيا عن “استنكاره الشديد 
لللهللذا العمل اإلجللرامللي اجلبان”، 
مللؤكللداً “ وقللوف األردن وتضامنه 
مع اململكة املتحدة في هذه الظروف 
الصعبة، والتزامه في دعم اجلهود 
الللدوللليللة للحرب على اإلرهلللاب«. 
وقال وزير الدولة االردني لشؤون 
االعللام محمد املومني وهللو ايضا 
املتحدث الرسمي باسم احلكومة 
االردنية ان “هذا التفجير اإلرهابي 
غير اإلنساني واجلبان ميّثل الوجه 
احلقيقي لإلرهاب والتطرف الذي 

تنفذه أيد حاقدة على اإلنسانية«.

 العراق
دانت وزارة اخلارجية العراقية 
»االعللتللداء االرهللابللي« داخللل قاعة 
»مانشستر ارينا« في شمال غرب 

إنكلترا. 
ونقل بيان عللن املتحدث باسم 
وزارة اخلارجية العراقية احمد 
جلللملللال، ان “وزارة اخلللارجلليللة 
تدين االعتداء االرهابي في مدينة 
مانشستر وتللؤكللد وقللوف العراق 
وتللضللامللنلله مللع املللملللللكللة املللتللحللدة 
بوجه كافة املنظمات والعصابات 
االرهللابلليللة الللتللي تستهدف أمنها 

وسامة مواطنيها«.

 الصني
قللللدم الللرئلليللس الللصلليللنللي شي 
جينبينغ تعازيه للملكة اليزابيث 
الثانية معبرا عن »حزنه الشديد 

لسقوط ضحايا«.

 النمسا
وصلللف املللسللتللشللار الللنللمللسللاوي 
كريستيان كيرن اعتداء مانشستر 
بللانلله »مللللروع ومللثلليللر للصدمة«.  
مللن جهته عللبللر وزيلللر اخلللارجلليللة 
سيباستيان كورتز في تغريدة عن 
تضامنه مع الضحايا وعائاتهم 

واصدقائهم.

 اليونان
قللال رئلليللس الللللوزراء اليوناني 

الكسيس تللسلليللبللراس »نللعللبللر عن 
تضامننا مللع الشعب البريطاني 
ودعمنا لعائات الضحايا. نحن 

نقف الى جانبكم«.

 اسبانيا
نللدد رئلليللس الللللوزراء االسباني 
ماريانو راخوي بهجوم مانشستر، 
قللائللا “اقدم تلللعلللازي لللعللائللات 
الضحايا وامتنى الشفاء العاجل 

للمصابني«.

 هولندا
نللدد رئيس الللللوزراء الهولندي 
مللارك روتللي بالهجوم قائا »انباء 
رهيبة من مانشستر حيث انتهت 
امسية رائعة مبأساة. افكارنا مع 

الضحايا«.

دقيقة صمت في مهرجان كان
يقف املللشللاركللون فللي مهرجان 
كلللان الللسلليللنللمللائللي دقلليللقللة صمت 
أمس الثاثاء عند الساعة 13،00 
ت غ تضامنا مللع ضحايا اعللتللداء 

مانشستر.
وقلللللال تلليلليللري فلللرميلللو مللديللر 
املهرجان “اود ان اعبر عن تضامننا 
مع مدينة مانشستر، يجب ان نثبت 
ان احلياة تستمر”. وعند الساعة 
15،00 )بالتوقيت احمللي( سنقف 
دقيقة صمت«. ومت من جانب آخر 
الغاء عرض لالعاب النارية مساء 
الثاثاء احتفاال بالنسخة السبعني 

للمهرجان، كما اضاف.

مــيــركــل: أملــانــيــا تــقــف إلـــى جــانــب بــريــطــانــيــا.. وبـــوتـــني يــدعــو إلـــى تــعــزيــز مــكــافــحــة اإلرهــــاب

بعدما دخل املجال اجلوي

اجليش الكوري اجلنوبي يطلق عيارات 
حتذيرية على جسم طائر كوري شمالي

أعلن اجليش الكوري اجلنوبي انه أطلق 
امس عيارات حتذيرية على جسم طائر وافد 
من كوريا الشمالية دخل في املجال اجلوي 
للباد بعدما حلق فللوق املنطقة املنزوعة 
الساح التي تفصل بني الدولتني اخلصمتني.

وقال اجليش في بيان انه لم يحدد بعد 
طبيعة هذا اجلسم الذي تتم دراسته. وصرح 
مسؤول لوكالة فرانس برس انه قد يكون 

طائرة بدون طيار.

واضاف البيان ان “اجليش يتابع اخضاع 
كوريا الشمالية ملراقبة دقيقة ويبقى على 

مستوى عال من اليقظة«.
وذكرت وكالة االنباء الكورية اجلنوبية 
)يونهاب( ان العسكريني اطلقوا تسعني 
رشقا من الرشاشات الثقيلة باجتاه اجلسم 
الطائر.  يأتي ذلك بينما تشهد شبه اجلزيرة 
الكورية توترا كبيرا مع اجراء بيونغ يانغ 

جتارب اطاق صواريخ.

مثلت الرئيسة الكورية اجلنوبية 
السابقة بارك غيون-هي امس الثاثاء 
فلللي سلليللول أمللللام الللقللضللاء فلللي بللدايللة 
محاكمتها في قضية الفساد املدوية التي 

أدت الى إقالتها.
وبدت الرئيسة املقالة التي كانت تقيم 
قبل اسابيع فقط في مقر الرئاسة الكورية 
اجلنوبية “البيت االزرق”، مقطبة الوجه 
وبا تبرج بعدما كانت معروفة بعنايتها 
مبظهرها. وقللد حضرت مقيدة اليدين 

وحتمل رقمها في السجن.
وجتنبت عند دخولها الى قاعة محكمة 
منطقة سلليللول الللوسللطللى، الللنللظللر الللى 
“صديقتها طوال 40 عاما” التي تسببت 
بالفضيحة شوي سون-سيل املاحقة 

في القضية ايضا.

ويفترض ان تستمر احملاكمة أشهرا، 
وهي جزء من مسلسل طويل بدأ الصيف 
املاضي وأدى الى تسريع سقوط بارك 
التي انتخبت بطريقة دميوقراطية قبل 
إقالتها في آذار/مارس املاضي بقرار من 

أعلى هيئة قضائية في الباد.
وسللألللهللا رئلليللس احملللكللمللة “ما هي 

مهنتك؟”، فردت “ال مهنة لي«.
واقتيدت بللارك التي لطاملا اعتبرت 
“اميرة” السياسة في الباد من سجنها 
الللى احملكمة فللي حافلة تابعة الدارة 

السجون.
أقال البرملان بارك البالغة 65 عاما في 
كانون االول/ديسمبر، وثبتت احملكمة 
الدستورية هذا القرار في مطلع اذار/

مارس ما أدى الى رفع حصانتها.

القوات العراقية تستعيد السيطرة على 
بلدة القيروان القريبة من احلدود السورية

اعلنت قوات احلشد الشعبي العراقية 
أمللس األول اسللتللعللادة بلللللدة الللقلليللروان 
القريبة من احلدود السورية، من تنظيم 
الدولة االسامية في معارك متواصلة 

لطرد اجلهاديني من الباد.
وبللدأت قوات احلشد الشعبي في 12 
ايللار/مللايللو تنفيذ عملية بللاجتللاه بلدة 
القيروان الواقعة الى الغرب من مدينة 

املوصل، وتقع قرب احلدود مع سوريا.
ونللقللل بلليللان العللللام قللللوات احلشد 
الشعبي الثاثاء ان “احلشد الشعبي 

يعلن حتللريللر مللركللز ناحية الللقلليللروان 
بالكامل ويللرفللع العلم الللعللراقللي فوق 
مبانيها”. وذكر بيان اخر نقا عن النائب 
احللمللد االسلللدي املللتللحللدث بللاسللم احلشد 
الشعبي ان “االسدي يزف بشرى حترير 

القيروان« .
واستمرت معركة استعادة السيطرة 
على مركز القيروان سبع ساعات نفذتها 
قوات من فصائل احلشد الشعبي بدعم 
من مروحيات للجيش العراقي، وفقا 

للمصادر.

قراصنة معلوماتية متصلون بكوريا 
الشمالية وراء هجوم »واناكراي«

رجحت شركة سيمانتك االميركية 
لبرمجيات االمن املعلوماتي ان تكون 
مجموعة »الزاروس« للقرصنة التي 
يشتبه باتصالها بكوريا الشمالية 
مسؤولة عن الهجوم املعلوماتي العاملي 

االخير »واناكراي«.
وسللبللق ان نللفللت بلليللونللغ يللانللغ اي 
عاقة لها بهذا الهجوم الواسع النطاق 
الللذي اخللتللرق مئات االف احلواسيب 
وسيطر عليها، وأرفلللق بطلب فدية 
بعملة “بيتكوين” الرقمية إلعادتها الى 

اصحابها.
ورات سيمانتك ان “برنامج الفدية” 
)برنامج خبيث( املستخدم حمل عددا 
مللن الللسللمللات املللرصللودة فللي هجمات 
اخللرى نفذتها مجموعة “الزاروس”، 
بينها اخللتللراق انظمة شركة “سوني 

بيكتشرز” السينمائية فللي 2014، 
وسرقة عدة مايني من الللدوالرات من 

بنك بنغادش املركزي في 2016.
وأوضلللحلللت سلليللمللانللتللك، مللن دون 
التطرق الى العاقات املفترضة بني هذه 
املجموعة وكوريا الشمالية، ان نسخة 
سابقة من “واناكراي” استخدمت في 
عللدد محدود من الهجمات في االشهر 
الثاثة السابقة للهجوم العاملي الذي 
بدأ في مايو. وقالت الشركة االميركية 
االثنني في بيان ان “التحليات )...( 
كشفت نقاطا مشتركة مهمة جللدا في 
االدوات والتقنيات والبنى التحتية التي 
استخدمها القراصنة وتلك املسجلة في 
هجمات سابقة لازاروس، ما يضاعف 
ترجيحات ان تكون هللذه ااملجموعة 

وراء هجوم واناكراي«.

همجيا«حالة من الذعر أصابت املدينة.. والشرطة تعلن مقتل منفذ الهجوم »عمال  وتعتبره  باالعتداء..  تندد  الثانية  إليزابيث  امللكة 


