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خارجيات

إلهام عمر ورشيدة طليب أول مسلمتني تدخالن الكونغرس

االنتخابات النصفية األميركية« ..النواب» للدميقراطيني و«الشيوخ» للجمهوريني
حقق الدميقراطيون ان��ت��ص��ارا كبيرا مساء
الثالثاء في االنتخابات التشريعية األميركية
مبنتصف الوالية الرئاسية بانتزاعهم السيطرة
على مجلس ال��ن��واب ،غير أن «امل��وج��ة ال��زرق��اء»
املرتقبة ضد الرئيس األميركي دونالد ترامب لم
حتصل.
واحتفظ اجلمهوريون بغالبيتهم في مجلس
الشيوخ ،ما أتاح لترامب اإلعالن عن «جناح هائل»
ب��دون أن يأتي على ذك��ر خسارة حزبه مجلس
النواب.
وهذا االنتصار الدميقراطي سيكبل عمل الرئيس
اخلامس واألربعني للواليات املتحدة في النصف
الثاني من واليته حتى العام .2021
وحرص ترامب الذي اثبت حتى اآلن عن مهارة
سياسية ،في االي��ام األخيرة على اإلش��ارة إلى أن
احلملة املكثفة التي خاضها دعما حلزبه اقتصرت
على املرشحني ملجلس الشيوخ لعدم توافر الوقت
الضروري لدعم املرشحني ملجلس النواب وعددهم
كبير.
واتصل ترامب برئيس اجلمهوريني في مجلس
الشيوخ ميتش ماكونيل ليهنئه «على التقدم
التاريخي» في هذا املجلس حيث عزز اجلمهوريون
غالبيتهم ،بحسب ما أفادت املتحدثة باسمه ساره
ساندرز.
وتعهدت زعيمة الدميقراطيني في مجلس النواب
نانسي بيلوسي «بترميم الضوابط واحملاسبة
التي نص عليها الدستور على إدارة ترامب» ،واعدة
في املقابل بأن «كونغرس دميقراطيا سيعمل على
حلول جتمعنا ،ألننا سئمنا جميعا االنقسامات».
وبعد عامني على ف��وز رج��ل األع��م��ال املفاجئ
بالرئاسة من دون أن تكون له أي خبرة سياسية
أو دبلوماسية ،تهافت األميركيون بكثافة إلى
مراكز االقتراع.
واستعاد الدميقراطيون مجلس النواب ألول
مرة منذ العام  ،2010فيما احتفظ اجلمهوريون
بغالبيتهم في مجلس النواب مع احتمال زيادتها
مبقعد أو مقعدين ،بحسب شبكات التلفزيون
األميركية .وهذا ما سيضع الواليات املتحدة في
يناير  2019أم��ام كونغرس منقسم على غرار
مجتمع يشهد شقاقات عميقة حول شخص ترامب.
وغالبا ما تكون انتخابات منتصف الوالية
ال��رئ��اس��ي��ة لغير ص��ال��ح ح���زب ال��رئ��ي��س ،لكن

خسارة مجلس النواب على الرغم من املؤشرات
االقتصادية املمتازة تشكل انتكاسة شخصية
لترامب بعدما جعل م��ن ه��ذا االق��ت��راع استفتاء
حقيقيا على شخصه.
وكانت اخلارطة االنتخابية القائمة هذه السنة
لصالح اجلمهوريني ،إذ أن ثلث مقاعد مجلس
الشيوخ املطروحة للتجديد تتعلق بواليات ذات
غالبية محافظة.
وال ميكن احلصول على أرق��ام دقيقة لنسبة
اإلقبال لعدم وجود هيئة انتخابية موحدة جتمع
املعطيات بصورة مركزية ،لكن في واليات تكساس
ونيويورك وماريالند ،أبدى الناخبون واملراقبون
الذين استجوبتهم وكالة فرانس برس دهشتهم
لكثافة اإلقبال على التصويت.
وق��ال ج��ون سافاريز الطالب في علم النفس
البالغ من العمر  26عاما وال��ذي نشأ في مدينة
فولرتون احملافظة ،إنه صوت للدميقراطيني.
وأوض���ح ل��وك��ال��ة ف��ران��س ب��رس أن وال��دي��ه
جمهوريان متشددان ،لكن خطيبته فتاة من أصل
مكسيكي ولدت في الواليات املتحدة ،مضيفا «حني
أرى الصعوبات التي تعانيها عائلتها في الوقت
احلاضر ،لم يكن بإمكاني سوى أن أصوت».
أما نيكي ديفيدسون ( 20عاما) الطالبة في علم
األحياء ،فقالت إنها صوتت للجمهوريني التزاما
بـ»معتقداتها املسيحية» .وأوضحت أن دونالد
ترامب «يقوم باألمور بصورة مغايرة ،وه��ذا ما
نحتاج إليه».
وصوت جيمس غيرلوك ( 27عاما) للجمهوريني
في شيكاغو ألنه «راض للغاية على االقتصاد».
ولزم ترامب الثالثاء البيت االبيض بدون أن
ينشر أي تغريدة ألكثر من ثماني ساعات ،ما يعتبر
أمرا نادرا ،بعدما استمر في عقد جتمعات انتخابية
حتى اللحظة األخ��ي��رة م��ن احلملة حت��ت شعار
«لنجعل أميركا عظيمة من جديد».
وبعدما أطلق حملته االنتخابية قبل ست سنوات
ناعتا املهاجرين املكسيكيني بـ»املغتصبني» ،اختار
من جديد هذه السنة رسالة تقوم على التهويل
التخويف من مخاطر الهجرة.
وردد منذ أسابيع «إنه اجتياح» ،مهوال بشأن
قوافل املهاجرين الذين يعبرون املكسيك هربا من
العنف والفقر في أميركا الوسطى ،متوجهني إلى
احل��دود األميركية .وتضمنت ه��ذه االنتخابات

رشيدة طليب الفلسطينية األصل حتتفل بفوزها مبقعد في الكونغرس

سوابق كثيرة ،فأصبحت الدميقراطيتان إلهام
عمر ورشيدة طليب أول مسلمتني تدخالن مجلس
النواب عن مينيسوتا وميشيغان على التوالي.
وكتبت إلهام عمر التي دخلت الواليات املتحدة
الجئة من الصومال ،في تغريدة «انتصرنا معا.

شكرا!» ،قبل أن توجه رسالة إلى رشيدة طليب
امل��ول��ودة في ديترويت في عائلة من املهاجرين
الفلسطينيني «أهنئ شقيقتي رشيدة طليب على
انتصارها! أتطلع إلى اجللوس معك في مجلس
النواب إن شاء الله» .كما فازت الدميقراطية من

كنساس شاريس ديفيدز احملامية املولعة بالفنون
القتالية لتصبح أول أميركية من السكان األصليني
تدخل الكونغرس بفوزها في منطقة محافظة.
وفي كولورادو (غرب) ،أصبح جاريد بوليس
أول حاكم والية يجاهر مبثليته.

ستولتنبرج يؤكد التزام حلف األطلسي مبهمته في أفغانستان ..رغم الهجمات
ق��ال األم�ي�ن ال��ع��ام حللف ش��م��ال األط��ل��س��ي ينس
ستولتنبرج يوم الثالثاء إن املشكالت األمنية وموجة
الهجمات على قوات احللف في أفغانستان لن تؤثر
على التزام احللف بإعداد قوات أفغانية قادرة على أن
جتعل حركة طالبان تقبل بوضع نهاية للحرب من
خالل التفاوض .وأض��اف ستولتنبرج خالل زيارة
للعاصمة األفغانية كابول حيث التقى مع الرئيس
أش��رف غني وكبار ال��ق��ادة العسكريني باحللف إن
ال��ه��دف ه��و بناء ق��وة لها م��ا يكفي م��ن ال��ق��وة لتبني
لطالبان أن ”استمرار القتال ال جدوى منه وسيأتي

بنتائج عكسية“.
وق��ال :ثمة صلة وثيقة بني جهودنا العسكرية
وجهودنا السياسية ..صلة ب�ين ق��وة ق��وات األم��ن
األفغانية وامكانية إحراز تقدم في العملية السلمية“.
وتكثفت اجلهود الرامية لتحقيق تسوية سلمية
للحرب املستمرة منذ أكثر من  17عاما حيث مت عقد
اجتماعات بني املبعوث األميركي اخلاص زملاي خليل
زاد ومسؤولي طالبان بهدف متهيد الطريق أمام
محادثات ال��س�لام .وق��ال ستولتنبرج خ�لال مؤمتر
صحفي مع الرئيس األفغاني في القصر الرئاسي

انتكاسة في املفاوضات بني
واشنطن وبيونغ يانغ
شهدت املفاوضات الشائكة حول نزع االسلحة النووية في كوريا
الشمالية نكسة جديدة مع ارجاء وزير اخلارجية االميركي مايك بومبيو
في اللحظة االخيرة وإلى أجل غير مسمى لقاء كان مقررا اخلميس مع
مساعد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.
واللقاء الذي كان من املرتقب أن يجري في نيويورك مع كيم يونغ
شول ،أحد أقرب مساعدي الزعيم الكوري الشمالي ،سيعقد «في تاريخ
الحق ،عندما يسمح جدول أعمال كل منا بذلك» كما أعلنت املتحدثة باسم
اخلارجية االميركية هيذر ناورت مساء الثالثاء.
وكان يفترض أن يستفيد بومبيو من فرصة هذا اللقاء اجلديد حملاولة
إحراز تقدم في ملف نزع أسلحة كوريا الشمالية الشائك والتمهيد لقمة
جديدة بني الرئيس األميركي دونالد ترامب وكيم.
وأكدت ناورت ان «احملادثات اجلارية متواصلة» مضيفة أن «الواليات
املتحدة ال تزال تركز على احترام التعهدات التي قطعها الرئيس ترامب
والزعيم كيم خالل قمة سنغافورة في يونيو».
وردا على سؤال من وكالة فرانس برس حول دوافع هذا التأجيل لم
تشأ االدالء مبزيد من التعليقات.
وكيم يونغ شول جنرال تولى سابقا رئاسة االستخبارات الكورية
الشمالية ،وهو يعتبر الذراع اليمنى للزعيم الكوري الشمالي.
في سنغافورة وخالل أول قمة تاريخية بينهما ،وعد الزعيم الكوري
الشمالي الرئيس االميركي بالعمل من أجل «نزع االسلحة النووية بشكل
كامل في شبه اجلزيرة الكورية».
ثم مت تكليف مايك بومبيو بالتفاوض خصوصا مع كيم يونغ شول،
أحد أعلى مسؤولي كوريا الشمالية ،رغم أن مضمون وجدول أعمال هذا
التعهد ال يزاال مبهمني .لكن مفاوضات املتابعة تراوح مكانها وشهدت
عدة عثرات .في مطلع يوليو قام بومبيو بزيارة الى بيونغ يانغ لكنها
لم حتقق أي نتائج وفي نهاية اغسطس الغى ترامب في اللحظة االخيرة
زيارة أخرى كانت مقررة لوزير خارجيته الى كوريا الشمالية ،مقرا للمرة
االولى بعدم إحراز تقدم كاف.
ومنذ ذلك احلني ،بدا وكأن احملادثات تستأنف مع التركيز على قمة
ثانية في مستقبل قريب.
وك��ان بومبيو صرح عند اإلع�لان عن االجتماع مع شول األح��د ،إنه
يتوقع «حتقيق بعض التقدم اجل��دي» الذي يشمل وضع األسس لقمة
ثانية بني ترامب وكيم جونغ أون.
لكن النظام املعزول قام بتصعيد الوضع عبر تهديده االسبوع املاضي
باستئناف تطوير ترسانته النووية في حال لم ترفع العقوبات التي
تخنق اقتصاده.
وهذه هي نقطة التعثر الرئيسية في التقارب املفاجىء بني البلدين
العدوين اللذين كانا يتبادال الشتائم والتهديدات بحرب نووية قبل سنة
تقريبا وأصبحا االن يعبران عن توافق بينهما.
وتطالب بيونغ يانغ التي أوقفت إطالق الصواريخ والتجارب الذرية
لكن لم تتخذ حتى اآلن أي اجراء ال ميكن العودة عنه لتفكيك برنامجها
النووي ،بضمانات أميركية من أجل مواصلة التقدم في املفاوضات.
ومطلبها الرئيسي هو تخفيف العقوبات الدولية بدعم ضمني من
روسيا والصني وكذلك من كوريا اجلنوبية حليفة الواليات املتحدة،
والتي قرر رئيسها مون جاي-إن طي صفحة التوتر مع الشمال.
لكن واشنطن وعدت بابقاء الضغط االقتصادي طاملا ان عملية نزع
االسلحة النووية ال تزال «غير نهائية وال ميكن التحقق منها بالكامل».
وفي أول رد فعل على تأجيل اللقاء ،أعلنت وزارة اخلارجية الكورية
اجلنوبية ان االرجاء «مؤسف» لكنها شددت على أن «التفسير املتشائم
غير ضروري».

”ال أحد يهون من حجم التحديات .والوضع ال يزال
خطيرا“ .ورغ��م تكثيف اجلهود من أجل السالم زاد
مسلحو طالبان الضغط في أنحاء أفغانستان حيث
باتوا يسيطرون اآلن على أراض أكثر من التي كانت
خاضعة لهم في أي وقت مضى منذ احلملة التي قادتها
الواليات املتحدة لإلطاحة بهم من السلطة في .2001
ف��ي ال��وق��ت نفسه أظهر تقرير أص���دره األسبوع
املاضي مكتب املفتش العام اخل��اص بإعادة إعمار
أفغانستان وه��و هيئة مراقبة تابعة للكوجنرس
األميركي أن عدد القتلى في صفوف القوات األفغانية

بلغ أعلى معدل له على اإلطالق .وقبل ساعات من لقاء
ستولتنبرج بالرئيس األفغاني الثالثاء قتل مسلحو
طالبان ما ال يقل عن  20جنديا أفغانيا في هجوم على
موقع أمني في إقليم فراه.
وينشر احللف وشركاؤه في التحالف نحو  16ألف
جندي من  39دول��ة في أفغانستان .وتتركز املهمة
األساسية للحلف ف��ي ت��دري��ب وح���دات م��ن اجليش
والشرطة األفغانية وتقدمي النصيحة لها باإلضافة
إلى تقدمي بعض اخلدمات التي تساعد في القتال مبا
في ذلك الدعم اجلوي واالستخبارات.

رغم النجاح في مواجهة داعش

الفروف :اإلرهاب العاملي ال يزال يشكل خطرا كبيرا
أك����د وزي�����ر اخل��ارج��ي��ة
ال���روس���ي ،س��ي��رغ��ي الف���روف،
األربعاء ،أن اإلرهاب في العالم
ال يزال يشكل خطرا كبيرا ،بغض
ال��ن��ظ��ر ع��ن حت��ق��ي��ق جن��اح��ات
ملموسة ف��ي م��ج��ال مكافحة
تنظيم داع��ش اإلره��اب��ي ،طبقا
مل��ا ذك��رت��ه وك��ال��ة «سبوتنيك»
الروسية لألنباء.
وق��������ال الف���������روف خ�ل�ال
االجتماع املفتوح لقادة أجهزة
االس��ت��خ��ب��ارات واألم���ن وإنفاذ
ال��ق��ان��ون« :ب��غ��ض ال��ن��ظ��ر عن
النجاحات املهمة في مكافحة
ت��ن��ظ��ي��م داع����ش احمل���ظ���ور في
روسيا واملجموعات اإلرهابية
األخ���رى ،ال ي���زال اإلره��اب��ي��ون
كما في السابق يشكلون خطرا
كبيرا على ال��دول كافة وبدون
استثناء».
وأض����اف وزي���ر اخل��ارج��ي��ة
ال���روس���ي« :ه���م يتكيفون مع
ال��وق��ائ��ع امل��ت��غ��ي��رة ،ينوعون
امل���ص���ادر وق���ن���وات احل��ص��ول
على التمويل وال��دع��م التقني
وامل��ادي ،مبا في ذلك عن طريق
توثيق الروابط مع عالم تهريب
املخدرات واجلرمية املنظمة».

وزير اخلارجية الروسي سيرغي الفروف

ك��م��ا دع���ا الف����روف املجتمع
ال��دول��ي للتعاون ف��ي مكافحة
اإلره��������اب ق����ائ��ل�ا« :م������ازال
اإلره��اب��ي��ون يستغلون سوء
التفاهم املوجود داخل املجتمع

ال��دول��ي ،فلم تعتمد كل ال��دول
القوانني ال�لازم��ة واإلج���راءات
ال��ق��ان��ون��ي��ة ع��ل��ى امل��س��ت��وى
ال��ق��وم��ي» .وأض�����اف« :ن��دع��و
ل��ل��ت��ع��اون ال����دول����ي ال��ن��ش��ط

والنزيه ،مبا في ذلك في قضايا
ت��ب��ادل امل��س��اع��دات القانونية،
واإلب��ل�اغ ف��ي ال��وق��ت املناسب
بتحركات األشخاص الضالعني
في اإلرهاب وتسليمهم».

بعد أن وصلت إلى أدنى مستوياتها

الكرملني ال يرى أي أفق لتطبيع في العالقات مع واشنطن
أعلن الكرملني االربعاء أنه ال يرى «أي أفق
لتطبيع» ف��ي العالقات م��ع واشنطن والتي
وصلت الى أدنى مستوياتها منذ احلرب الباردة
لكنه عبر في الوقت نفسه عن «انفتاحه ازاء
احل��وار» مع الواليات املتحدة بعد انتخابات
منتصف ال��والي��ة ال��ت��ي أدت ال��ى كونغرس
منقسم.
وق���ال ال��ن��اط��ق ب��اس��م ال��ك��رم��ل�ين دمي��ت��ري
بيسكوف للصحافيني «ال ن��رى أي أف��ق واعد
لتطبيع في العالقات الروسية-االميركية .لكن
هذا ال يعني أننا ال نريد حوارا».
وأض��اف «نحن نواجه عدة مشاكل تتطلب
تواصال بني روسيا والواليات املتحدة :مشاكل

استقرار استراتيجي وضبط أسلحة .وبدون
حوار ،هذه املشاكل ال ميكن أن حتل تلقائيا».
وتأثرت العالقات بني موسكو وواشنطن
التي تشهد فترة توتر شديد بسبب خالفات
م��س��ت��م��رة ح���ول ال���ن���زاع ال���س���وري واالزم���ة
االوكرانية وحتى اتهامات بالتدخل الروسي
في االنتخابات الرئاسية االميركية في 2016
وهي اتهامات تنفيها روسيا.
وردا على س��ؤال ح��ول نتيجة انتخابات
الثالثاء والتي ف��از مبوجبها الدميقراطيون
بالغالبية في مجلس النواب لكن خسروا في
مجلس ال��ش��ي��وخ ،اعتبر بيسكوف أن��ه «من
غير املرجح أن يعقد هذا االم��ر» العالقات بني

واشنطن وموسكو.
وق����ال «ه���ل ه��و أس����وأ او أف��ض��ل ،يعود
لالميركيني أن يقرروا ذلك .ليس لدينا أي رغبة
في التدخل».
وت���اب���ع ان «ال��رئ��ي��س ب��وت�ين ل���ه نظير
هو الرئيس ت��رام��ب .ويعود اليهما مواصلة
احل��وار» .وميكن ان يلتقي الرئيسان الروسي
واالميركي على هامش قمة مجموعة العشرين
ف��ي ب��وي��ن��وس اي��ري��س ف��ي  30نوفمبر و1
ديسمبر .كما سيصادف وجودهما معا في 11
نوفمبر في باريس خ�لال احتفاالت الذكرى
املئوية النتهاء احل��رب العاملية االول��ى ،لكن
بدون ان يعقدا لقاء رسميا.

أم��ا في تكساس ،لم يتمكن الدميقراطي بيتو
أورورك من إح��داث مفاجأة كان حزبه يأمل بها،
وف��از السناتور املنتهية واليته تيد ك��روز بعد
سباق شهد منافسة محتدمة ،وقد حصل على دعم
من ترامب.

ت ��رك �ي ��ا ت �ش �ي��د ب��ال �ت �ج��اوب
األميركي مع حزب
العمال الكردستاني
قالت وزارة اخلارجية التركية األرب��ع��اء إن تركيا تنظر
بإيجابية لقرار واشنطن تقدمي مكافآت نظير معلومات عن ثالثة
من كبار أعضاء حزب العمال الكردستاني احملظور مضيفة أنها
تتوقع أن ترى خطوات ملموسة في احلرب على املتمردين.
وعرضت الواليات املتحدة يوم الثالثاء تقدمي مكافآت تصل
إلى خمسة ماليني دوالر للحصول على معلومات عن ثالثة
من كبار أعضاء حزب العمال الكردستاني الذي يخوض متردا
مسلحا ضد الدولة التركية منذ عقود.
وأض��اف��ت ال����وزارة ف��ي ب��ي��ان ”نتوقع دع��م ه��ذه اخلطوة
بإجراءات ملموسة في سورية والعراق فيما يتعلق باحلرب
ضد حزب العمال الكردستاني واألذرع التابعة له“.
وأغضب دع��م ال��والي��ات املتحدة ل��وح��دات حماية الشعب
الكردية السورية تركيا التي تعتبر الوحدات امتدادا حلزب
العمال الكردستاني .ووحدات حماية الشعب هي أبرز فصائل
قوات سورية الدميقراطية املدعومة من الواليات املتحدة والتي
تقاتل تنظيم الدولة اإلسالمية في سورية.
وتصنف تركيا والواليات املتحدة واالحتاد األوروبي حزب
العمال الكردستاني ،الذي يقاتل الدولة التركية منذ عام ،1984
تنظيما إرهابيا.
وقال إبراهيم كالني املتحدث باسم الرئاسة إن تركيا ستتعامل
مع اخلطوة األميركية بحذر وتتوقع أن تقطع الواليات املتحدة
جميع العالقات مع وحدات حماية الشعب الكردية السورية.
ويأتي العرض األميركي بتقدمي مكافآت في وقت بدأ فيه
حتسن العالقات بني أنقرة وواشنطن بعد أن أصدرت محكمة
تركية الشهر املاضي حكما باإلفراج عن القس األميركي آندرو
برونسون الذي كان موضوعا قيد اإلقامة اجلبرية.
وف��ي األس��ب��وع املاضي رف��ع البلدان عقوبات فرضت على
مسؤولني حكوميني في أغسطس بسبب قضية برونسون.
وأعلنت واشنطن األسبوع اجلاري أن تركيا ستحصل على إعفاء
مؤقت من العقوبات التي أعادت الواليات املتحدة فرضها على
إيران.
وق��ال الرئيس التركي رج��ب طيب أردوغ���ان الثالثاء إن
احملادثات مع الواليات املتحدة بشأن بنك خلق اململوك للدولة
تسير في اجتاه إيجابي .ويواجه بنك خلق احتمال فرض غرامة
أميركية بسبب مزاعم عن خرقه العقوبات املفروضة على إيران.
وبدأت القوات األميركية والتركية األسبوع املاضي دوريات
مشتركة في منبج السورية كانت الدولتان قد اتفقتا عليها لطرد
املتشددين .وكانت تركيا قد قالت من قبل إن الواليات املتحدة
تؤخر تنفيذ اخلطة.
وسيلتقي الرئيس األميركي دونالد ترامب مع نظيره التركي
خالل قمة بباريس في مطلع األسبوع.

اإلف� � � ��راج ع� ��ن  78ت �ل �م �ي��ذا
مخطوفا بالكاميرون
أعلن قس يقود مفاوضات اإلفراج عن رهائن خطفهم مسلحون
من مدرسة في مدينة باميندا غرب الكاميرون ،أنه مت اإلفراج عن
 78تلميذا وسائق ،إال أن اخلاطفني ما زالوا يحتجزون مدير مدرسة
ومعلما.
وق��ال القس صامويل فونكي بعد يومني من احتجاز الرهائن
«نشكر ال��رب ،مت اإلف��راج عن  78تلميذا والسائق ،مدير املدرسة
وأحد املعلمني ما زاال مع اخلاطفني ،فلنقيم الصالة من أجلهما».
وكان القس قد صرح من قبل بأن عدد التالميذ  ،79ولكن تبني أن
املعلم الذي ما زال محتجزا كان محسوبا ضمن هذا العدد.
ويذكر أن مسلحني خطفوا األطفال من مدرسة غرب الكاميرون
في ساعة مبكرة قبل يومني في مدينة باميندا باإلقليم الشمالي
الغربي الذي يتحدث اإلجنليزية.
ونقلت وك��ال��ة روي��ت��رز ع��ن م��ص��ادر عسكرية وحكومية أن
«األطفال ومدير مدرستهم وسائقهم اقتيدوا إلى الغابة خارج
البلدة ،وأن اجليش بدأ تفتيش املنطقة ،وأن االنفصاليني هم الذين
نفذوا عملية اخلطف على األرجح».

