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مقتل  8ع�سكريين �أوكرانيين في مواجهات جنوب �شرقي البالد

مادورو :فنزويال وال�صين تعمالن
على بناء عالم متعدد الأقطاب

الفروف :رو�سيا تعار�ض ان�ضمام �أوكرانيا لحلف الناتو
أعلن وزي��ر الخارجية الروسي
سيرغي الفروف أن روسيا تعارض
في شكل قاطع انضمام أوكرانيا
لحلف الناتو.
وفي مقابلة مع قناة «بلومبرغ»
التلفزيونية ق��ال الف����روف« :إن
محاوالت ج� ّر أوكرانيا إل��ى حلف
شمال األطلسي قد تؤثر سلبا ً في
منظومة األمن األوروب��ي برمتها».
وأشار إلى أن هذه المسألة لن تمس
األوكرانيين والناتو فحسب ،بل
روسيا أيضاً ،وتابع« :لقد اقتربت
أوكرانيا إلى ح ّد لم تشهده سابقا ً
من الحرب األهلية .يجب البحث
عن حل األزمة من طريق األخذ في
االعتبار مصالح األقاليم األوكرانية
كلها».
وأض����اف ال��وزي��ر ال��روس��ي أن
االنتخابات الرئاسية األوكرانية
المقرر إجراؤها في  25أيار ال يمكن
أن ت��ك��ون شرعية م��ا دام العنف
مستمراً .ووص���ف م��ا ي��ح��دث في
جنوب شرقي أوكرانيا بأنه حرب
حقيقية ،مشيرا ً إلى أنه «ال يجوز
الجلوس إلى طاولة المحادثات ما
دام إطالق قذائف الهاون مستمراً».
كذلك شدّد على ضرورة استيضاح
كيف ج��رى اس��ت��خ��دام السلطات
األوكرانية مروحيات تحمل عالمات
األمم المتحدة ضد المحتجين في
جنوب شرقي البالد .وقال الفروف
إن لدى موسكو شبهات جدية في
شأن معلومات تفيد بوجود مرتزقة
غربيين ،وخصوصا ً األميركيين
منهم ،في أوكرانيا .وبهذا الصدد
ذكر الفروف أن واشنطن نفت بشدة
المعلومات عن وجود مرتزقة من
ش��رك��ات أمنية أميركية خاصة
في البالد ،لكن تكرار األنباء بهذا
الخصوص تجعل روس��ي��ا ُتهتم

بتدقيق صحتها.
ور ّدا ً على س��ؤال ع ّما إذا كانت
روسيا تستطيع ضمان أنها لن تغزو
شرق أوكرانيا لضمه إلى أراضيها،
ق��ال الف���روف إن الحديث ينبغي
أال ّ يبدأ من «السؤال االفتراضي»
حول قضية الضم ،بل «من السؤال
عن كيف سيشعر الناس بحالهم
في هذا البلد» .وتساءل الف��روف:
«ه��ل ه��ن��اك م��ن يمكن أن يضمن
حقوق السكان الناطقين باللغة
الروسية في أوكرانيا ،إلى جانب
حقوق الرومانيين والبولنديين
وأبناء القوميات األخ��رى القاطنة
في ال��ب�لاد» ،م��ؤك��دا ً أن العقوبات
الغربية ضد روسيا لن تغير موقف
موسكو في الشأن األوك��ران��ي ،مع

أنه أعرب عن اعتقاده بأن الغرب
ال يفكر بجدية في فرض عقوبات
اقتصادية ضد روسيا« ،نظرا ً إلى
مسؤولية ال��غ��رب ع��ن االقتصاد
العالمي».
وف��ي ما يتعلق بتسوية األزم��ة
األوك��ران��ي��ة ،ج��دد الف��روف إص��رار
موسكو على ضرورة قيام السلطات
ف��ي كييف ب��اإلص�لاح الدستوري
قبل إج��راء االنتخابات البرلمانية
والرئاسية .وأعلن استعداد روسيا
للحوار حول األزمة األوكرانية مع
الجميع ،بمن فيهم سلطات كييف
الحالية .أما مسألة اعتراف موسكو
بشرعية االن��ت��خ��اب��ات الرئاسية
المقبلة فقال ال��وزي��ر إن موسكو
ستدلي برأيها حول هذا الموضوع

بناء على نتائج االقتراع.
وقال ألكسندر كريستيانوف نائب
مندوب روسيا الدائم لدى االتحاد
األوروبي إن المسؤولين األوروبيين
يجب أن يوجهوا مطالبهم بتخفيف
التوتر في أوكرانيا إلى كييف وليس
ال��ى موسكو .وأوض��ح في خطاب
ألقاه أمس في مؤتمر« :الحوار بين
روسيا واالتحاد األوروبي في مجال
الطاقة» وقال« :إن األزمة الداخلية
في أوكرانيا والتي عمل االتحاد
األوروب��ي والواليات المتحدة على
تأجيجها توصف على أنها مؤامرة
روسية .وهي تجد نفسها مطالبة
بتخفيف حدة التوتر .غير أنه من
ال��ض��روري توجيه ه��ذه المطالب
إل���ى كييف ال��ت��ي تقحم الجيش

والمعدات العسكرية الثقيلة لقمع
االحتجاجات الشعبية» .وأش��ار
كريستيانوف أيضا ً إل��ى ض��رورة
تخلي االتحاد األوروب��ي عن السير
بمجرى السياسة األميركية التي
تستخدم أوكرانيا كساحة أللعابها
الجيوسياسية.
على صعيد آخر ،أعلن «العمدة
ال��ش��ع��ب��ي» لمدينة سالفيانسك
(ج��ن��وب ش��رق��ي أوك��ران��ي��ا) مقتل
 8عسكريين أوكرانيين وتدمير
ع���دد م��ن اآلل���ي���ات ال��م��درع��ة في
معارك شهدتها ضواحي مدينتي
سالفيانسك وكراماتورسك.
وفي حديث لوكالة «إنترفاكس»
قال بونوماريوف الذي يعد قائدا ً
لقوات ال��دف��اع الشعبية المحلية
إن المعارك اندلعت بعد أن حاول
العسكريون األوكرانيون شن هجوم
جديد على أطراف المدينتين فجر
أمس ،مستخدمين ناقالت مدرعة
لألفراد ومدافع ه��اون .وأش��ار إلى
أن ق��وات الدفاع الشعبية تمكنت
من صد الهجوم ،ما أدى إلى وقوع
قتلى وج��رح��ى ل��م ي��ح��دد عددهم
حتى اآلن.
وأفادت وزارة الدفاع األوكرانية
بمقتل واح��د على األق��ل من أنصار
«الجمهورية الشعبية» وإصابة
أرب��ع��ة آخ��ري��ن ب��ج��روح خطيرة
ج ّراء اشتباكهم مع قوات الجيش
النظامي ،والذي حصل بالقرب من
مدينة كراماتورسك أول من أمس.
وأش��ارت ال��وزارة إلى أن قافلة من
ق���وات اإلن���زال األوك��ران��ي��ة وقعت
ف��ي كمين نصبته ق���وات ال��دف��اع
الشعبية على بعد  10كلم عن
مدينة كراماتورسك ،مشيرة إلى أن
ما بين  30و 40شخصا ً شاركوا في
الهجوم على القافلة.

قال الرئيس الفنزويلي نيكوالس مادورو إن فنزويال
والصين تعمالن معا ً من أجل بناء عالم جديد متعدد
األقطاب ذي عالقات متناظرة ومخططات جديدة لتقاسم
األرباح.
ونقلت وكالة األنباء الصينية «شينخوا» عن مادورو
قوله في برنامج تلفزيوني« :إن الصين تمارس العالقات
الدولية على أساس المساواة وذلك يظهر أنه من الممكن
بناء قوة عالمية جديدة من دون الممارسات اإلمبريالية
لالستعمار والهيمنة».
وتحدث مادورو عن إمكانات الصين الهائلة ،مشيرا ً
إلى أن كاراكاس وبكين «تعاونتا في القطاعات المالية
واالقتصادية والتجارية وم��ج��االت الطاقة والعلوم
والتكنولوجيا والمجتمع والثقافة» .وأض���اف« :هذا
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النمط الجديد من التعاون مبني بين الدول الناشئة التي
تحترم بعضها بعضا ً وال تفرض آراءها السياسية على
بعضها».
وقال م��ادورو« :إن الرئيس الفنزويلي الراحل هوغو
تشافيز كانت لديه رؤي��ة استراتيجية لبناء تحالف
مع الصين» ،مضيفا ً أنه سيستمر في تعزيز التعاون
االقتصادي والتجاري بين البلدين.
ي��ش��ار إل���ى أن ال��ذك��رى األرب��ع��ي��ن إلق��ام��ة ع�لاق��ات
دبلوماسية بين الصين وفنزويال تصادف هذا العام.
وكان وزير الخارجية الصيني وانغ يي تعهّد الشهر
الماضي خالل زيارة إلى العاصمة الفنزويلية كاراكاس
تعزيز الشراكة االستراتيجية لتحقيق التنمية المشتركة
بين الصين وفنزويال إلى مستوى جديد.

ت�أجيل الإعالن عن النتائج
في انتخابات �أفغان�ستان الرئا�سية

يحملون حكومته الم�س�ؤولية
�شرطة �أردوغان تقمع متظاهرين غا�ضبين
ّ

� 232شخ�ص ًا �ضحايا انفجار منجم للفحم في تركيا

ارتفع عدد ضحايا انفجار منجم
للفحم غ��رب تركيا إل��ى  232قتيالً
فيما ال ي��زال مئات العمال عالقين
بداخله في وقت شهدت أنقرة تظاهرة
احتجاجية غاضبة بسبب الحادث.
ففي وقت أخبر رئيس حكومة حزب
العدالة والتنمية الحاكم في تركيا
رج��ب طيب أردوغ���ان الصحافيين
خ�لال تفقده وأع��ض��اء من حكومته
موقع المنجم في مدينة مانيسا غرب
تركيا بأن حصيلة حادث المنجم في
غرب تركيا بلغت  232قتيالً ،ونقلت
وكالة الصحافة الفرنسية أن الشرطة
التركية كانت تطلق الغاز المسيل
ل��ل��دم��وع على م��ئ��ات المتظاهرين
المحتجين في أنقرة واسطنبول على
سياسات حكومته والذين يحملونها
مسؤولية حادث انفجار المنجم.
وقام المئات من طالب الجامعات
بالتوجه من حرم إحدى الجامعات
ف��ي أن��ق��رة إل��ى مبنى وزارة الطاقة
الواقع في المنطقة نفسها للتنديد
بحكومة أردوغ��ان وسياساته التي
تتصف بـ»اإلهمال والالمباالة حيال
مصير العمال والمحرومين عموماً»
في تركيا.
وك���ان���ت وس���ائ���ل إع��ل�ام تركية
أشارت إلى خروج تظاهرات تلقائية
نظمت في أنقرة واسطنبول من قبل
محتجين للتعبير عن استيائهم تجاه
ح��ادث انفجار المنجم غ��رب تركيا
فيما وجهت دعوات للتظاهر في مدن
ومناطق عدة من تركيا.

فاعليات تح ّمل
أردوغان المسؤولية

وحملت أحزاب وفاعليات نقابية
وص��ح��اف��ي��ة ت��رك��ي��ة ح��ك��وم��ة ح��زب
العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب
أردوغ���ان مسؤولية مقتل أكثر من
 230عامالً تركيا ًَ بحادث االنفجار
في منجم للفحم أعقبه حريق غرب
تركيا ،منتقدين رفض نواب الحزب
الحاكم اق��ت��راح��ات تقدمت بها في

السابق أح���زاب أخ��رى بخصوص
أح����وال ال��م��ن��اج��م وال��ع��م��ال فيها
بحجة أن «الدولة التركية قوية وال
ح��اج��ة لتشكيل لجنة تحقيق في
الموضوع».
وأثار االنفجار الذي وقع في منجم
الفحم غضب الشعب التركي الذي
خرج بتظاهرات احتجاجية تنديدا ً
بإهمال حكومة أردوغ����ان أوض��اع
عمال المناجم وظروف العمل فيها،
وعبر مستخدمو م��واق��ع التواصل

باك�ستان :مقتل  10م�سلحين
في هجوم بطائرة من دون طيار
لقي  10مسلحين على األق��ل مصرعهم وأصيب 14
آخ��رون أم��س في هجوم بواسطة طائرة من دون طيار
استهدف قاعدة لحركة طالبان األفغانية ولمجموعة
«عسكر اإلس�لام» المتطرفة على الحدود الباكستانية ـ
األفغانية.
وفيما ذكرت األنباء األولية أن الهجوم وقع في منطقة
خيبر القبلية شمال غربي باكستان ،أشارت أخرى إلى
أنه وقع في األراضي األفغانية في منطقة «نازيان» شرق
والية «ننكرهار» إذ أطلقت طائرة أميركية من دون طيار

صاروخين على مواقع لحركة طالبان األفغانية ومخبأ
لمهربين بمنطقة «ناكتار ن��او» ،وأطلقت صاروخا ً على
قاعدة لمسلحي «عسكر اإلسالم» الباكستانية قرب منطقة
«سبينازاي» السكنية.
يذكر أن آخر هجوم باستخدام طائرة من دون طيار على
منطقة الحدود األفغانية ـ الباكستانية وقع في  26كانون
األول الماضي ،جرى بعده وقف موقت لمثل هذا النوع
من الهجمات األميركية ،بهدف تسهيل المفاوضات بين
الحكومة الباكستانية وحركة طالبان باكستان.

�إدانة �أممية لمقتل �صحافية فرن�سية في �أفريقيا الو�سطى
دان مجلس األم��ن الدولي باإلجماع و»ب��ش��دة» مقتل
صحافية فرنسية بجمهورية أفريقيا الوسطى ،وطالب
بانغي بفتح تحقيق.
وذك��ر أعضاء المجلس الـ 15أن القوانين اإلنسانية
الدولية تحمي حق الصحافيين في ممارسة مهنتهم
بمناطق النزاع ،موضحا ً أنهم «يعتبرون مدنيين ويجب
حمايتهم على هذا األساس» .وأشار أعضاء المجلس إلى
أنه تجب إحالة المسؤولين عن مقتل الصحافية كميل
لوباج ( 26سنة) على القضاء.
وأعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند أن الصحافية
والمصورة لوباج ُقتلت أثناء إجرائها تحقيقا ً صحافيا ً
بالجمهورية األفريقية ،وذكرت الرئاسة الفرنسية في بيان
أن قوات «سنغاريس» عثرت على جثة الصحافية خالل
دورية لها بمنطقة بوار غرب البالد.
وقال البيان إن هوالند طلب فورا ً «إرسال فريق فرنسي
وفريق من شرطة القوة األفريقية المنتشرة بأفريقيا

الوسطى إلى مكان الحادث» ،موضحا ً أن جميع الجهود
ستبذل «لكشف ظروف هذا االغتيال ،والعثور على قتلة»
الصحافية كميل.
وتعد ه��ذه حالة القتل األول��ى لصحافي غربي منذ
أن أرسلت باريس قواتها إلى المنطقة في كانون األول
الماضي.
وكان صحافيان محليان قتال نهاية الشهر الماضي على
أيدي مسلحين ،ويتعلق األمر بكل من المحرر بصحيفة «لو
ديموكرات» دزيريه ساينغا ،ورينيه بادو الذي يتعاون مع
إذاعة «فوا دو ال غراس »،بعد إطالق النار عليهما وطعنهما
في منزليهما.
ولم تصدر األربعاء الماضي أية صحيفة في أفريقيا
الوسطى ،كما لم تبث اإلذاعات الخاصة وكذلك الرسمية
أي برامج إخبارية ،وذلك عقب إعالن الصحافيين األربعاء
«يوما ً بال صحف» إذ نظموا مسيرة سلمية في العاصمة
بانغي لالحتجاج على اغتيال الصحافي ْين.

االجتماعي ف��ي تركيا ع��ن غضبهم
واحتجاجهم الشديدين بسبب هذه
الكارثة وتعامل حكومة أردوغ��ان
المتقاعس حيالها.
ودع��ت منظمات المجتمع األهلي
والنقابات العمالية والغرف المهنية
التركية والمنظمات الطالبية لتنظيم
تظاهرات ومسيرات احتجاجية في
ال��م��دن التركية المختلفة للتنديد
بحادث انفجار منجم الفحم.
وقال اوزكور اوزل النائب عن حزب

الشعب الجمهوري التركي المعارض:
«إن حزبه قدم في وقت سابق مذكرة
برلمانية بدعم م��ن ح��زب الحركة
القومية وحزب السالم والديمقراطية
لبحث الوضع في مناجم الفحم في
منطقة سوما ومدينة مانيسا التي
وق��ع فيها ح���ادث االن��ف��ج��ار ،إال أن
حكومة أردوغان رفضت هذه المذكرة
قبل  20يوماً.
وأص���در ف��رع ال��ح��زب الشيوعي
ال��ت��رك��ي ف��ي م��دي��ن��ة م��وغ�لا بيانا ً
على خلفية ال��ح��ادث أك��د فيه أن
«الخصخصة تعني الموت» ،محمالً
حكومة أردوغ���ان مسؤولية مقتل
عمال مناجم الفحم ،مؤكدا ً أن سبب
مقتل العمال «يعود إلى طمع حكومة
حزب العدالة والتنمية بالمال».
وطالب مجلس الجبهة اليسارية
ف��ي منطقة مالتبه ف��ي اسطنبول
ف��ي ب��ي��ان ح��ك��وم��ة ح���زب ال��ع��دال��ة
والتنمية باالستقالة ،محمالً أردوغان
وحكومته ال��ت��ي منحت الشركات
ال��خ��اص��ة ال��ح��ري��ة م��ن دون فرض
ال��رق��اب��ة عليها مسؤولية الكارثة
التي شهدتها تركيا ،مشددا ً على أن
الشعب التركي سيحاسب حكومة
أردوغان على هذه الجريمة.
يذكر أن تركيا شهدت عام 1992
أس��وأ ح��ادث��ة مناجم بعد أن أسفر
انفجار غاز عن مقتل  263عامالً في
إقليم زونجولداك على البحر األسود،
وخلف انفجار غاز في اإلقليم ذاته 30
قتيالً من عمال المناجم عام .2010

ت��أج��ل اإلع��ل�ان ال��ن��ه��ائ��ي عن
نتائج الجولة األولى لالنتخابات
الرئاسية األفغانية وال��ذي كان
مقررا ً أمس ،إلى أجل غير مسمى.
ونقلت مصادر عن رئيس لجنة
االنتخابات األفغانية أن النتائج
ال��ن��ه��ائ��ي��ة ل��ج��ول��ة االن��ت��خ��اب��ات
األولى سيعلن عنها عقب استكمال
التحقيقات ف��ي جميع شبهات
التزوير والمخالفات التي صاحبت
عملية التصويت.
وك����ان����ت ال���ج���ول���ة األول�����ى
لالنتخابات أجريت في  5نيسان
وأعلنت نتائجها األولية بعد ثالثة
أسابيع ،وبحسب معلومات لجنة

االن��ت��خ��اب��ات ،ل��م يحصل أي من
المرشحين على أكثر من  50في
المئة من األصوات.
ودل����ت عملية ال��ف��رز األول��ي��ة
لعملية التصويت على تقدّم وزير
الخارجية السابق عبد الله عبد
ال��ل��ه ب��ح��ص��ول��ه ع��ل��ى  44.9في
المئة من أصوات الناخبين ،تاله
وزير المالية األسبق أشرف غنى
بحصوله على  32.5ف��ي المئة
من األصوات ،وينتظر أن يتنافس
هذان المرشحان في الدورة الثانية
لالنتخابات الرئاسية المقررة
في  14حزيران ،وال يعرف حتى
اآلن ما إذا كانت ستجرى الدورة

ال��ث��ان��ي��ة للسباق ال��رئ��اس��ي في
موعدها أم أن تعطل إعالن النتائج
النهائية للدورة األولى سيتسبب
في تأجيلها.
وال��ج��دي��ر بالذكر أن االهتمام
ال��ك��ب��ي��ر ب��ن��ت��ائ��ج االن��ت��خ��اب��ات
ال��رئ��اس��ي��ة األف��غ��ان��ي��ة الحالية
ي��ع��زى ب��ال��درج��ة األول���ى إل��ى أن
الرئيس الجديد سيدير البالد قبيل
االنسحاب النهائي لقوات التحالف
ال��دول��ي نهاية العام الحالي ،ما
يعني أنه سيتولى معالجة مسألة
حفظ األم��ن ذاتيا ً في هذه الدولة
التي تعد إحدى أكثر المناطق غير
المستقرة في العالم.

نيجيريا :نافذة الحوار ال تزال مفتوحة
مع بوكو حرام

تقرير �إخباري
الرئي�س الفنزويلي يق�سم
المعار�ضة بفتح الحوار
استطاع الرئيس الفنزويلي نيكوالس م��ادورو ،الذي يواجه ضغط
الشارع وتزايد ن��درة المواد األولية وتراجع شعبيته ،التنفس قليالً
بفتحه الحوار الوطني ،متسببا ً في انقسام المعارضة بين قانونيين
ومتشددين.
وت��ح��ت رع��اي��ة ات��ح��اد دول أم��ي��رك��ا الجنوبية (اون���اس���ور) وسفير
الفاتيكان في فنزويال تجري الحكومة االشتراكية مع الجناح المعتدل
من ائتالف «طاولة الوحدة الديمقراطية» منذ بداية نيسان اجتماعات في
محاولة لوضع ح ّد لتظاهرات متواصلة منذ ثالثة أشهر أسفرت رسميا ً
عن سقوط  42قتيالً وأكثر من  800جريح.
لكن ال��ج��ن��اح المتشدد م��ن المعارضة يطعن ف��ي ه��ذا ال��ح��وار غير
المسبوق ف��ي بلد منقسم بشكل درام��ات��ي��ك��ي بين أن��ص��ار وخصوم
ال��ن��م��وذج «ال��ت��ش��اف��ي» ال��م��وروث ع��ن ال��رئ��ي��س ال��راح��ل ه��وغ��و تشافيز
( ،)2013-1998وي��ش��ت��رط قبل ال��م��ش��ارك��ة فيه «ق��ان��ون ع��ف��و» عن
«معتقلين سياسيين» بعضهم موقوف وبعض آخ��ر م��دان منذ بداية
التظاهرات .لكن مادورو رفض بشدة هذا الشرط.
وعلى رغم أن المحادثات البطيئة لم تؤد بعد إلى اتفاقات ملموسة،
ساعد انطالقها الرئيس على «ربح الوقت ونزع فتيل حركة االحتجاج
بإضفاء شرعية على ال��ح��وار م��ع قسم م��ن المعارضة وإع���ادة إثارة
النقاش القديم داخل ائتالف «طاولة الوحدة الديمقراطية» بين متشددين
ومعتدلين ،بين متصلبين وبرغماتيين» وفق المحلل السياسي جون
مغدالينو.
وتفيد آخر استطالعات الرأي أن حوالى ستين في المئة من السكان
مستاؤون من إدارة الرئيس وثلثهم يحمله مسؤولية األزمة االقتصادية
الشديدة التي تعاني منها البالد التي تزخر بأكبر احتياطي من النفط في
العالم ،لكن يكاد التضخم يبلغ فيه  60في المئة.

ل ّمحت حكومة نيجيريا ،إلى
استعدادها للتفاوض م��ع حركة
بوكو ح��رام التي تحتجز أكثر من
مئتي تلميذة بعد اختطافهن قبل
شهر م��ن اآلن ف��ي ح��ادث��ة أث��ارت
غضبا ً عالمياً .وقال وزير المهمات
الخاصة تنيمو توراكي إن «نافذة
التفاوض ال تزال مفتوحة».
وج��اء تصريح الوزير بعد يوم
من نشر مسؤول بوكو ح��رام أبو
بكر شيكاو تسجيالً مصورا ً عرض
فيه اإلفراج عن الفتيات المختطفات
مقابل إط�لاق س��راح معتقلين من
الحركة في سجون نيجيريا.
وي���ق���ول م��س��ؤول��ون ك��ب��ار إن
ال��ح��ك��وم��ة ت��ع��ك��ف ع��ل��ى دراس���ة
خ��ي��ارات ع���دة ،ول��م ُت��ب � ِد ال��ت��زام�ا ً
ب��ال��دخ��ول ف��ي ت��ف��اوض ،ف��ي حين
امتنع الوزير توراكي عن التعليق
في شأن محادثات محتملة تتعلق
بعملية االختطاف نفسها.
لكن ت��وراك��ي أش���ار إل��ى لجنة
للعفو العام يتولى رئاستها كانت
أُنشئت العام الماضي بقرار من
الرئيس غودالك جوناثان للتفاوض
مع حركة بوكو حرام.
وان��ق��ض��ى التفويض الممنوح
للجنة ومدته ستة أشهر ،من دون
االنخراط في أي محادثات مباشرة

مع بوكو ح��رام واقتصر تفاوضها
معها عبر وكالء.
وحلت مكان لجنة العفو العام
منذ ذلك الحين لجنة تسيير ُكلِّفت
بعقد محادثات مع الحركة ،وفق ما
ذكر مسؤولون.
وجاء إبداء الحكومة النيجيرية
استعدادها للتفاوض متزامنا ً مع
إيفاد الواليات المتحدة قائد قواتها
ف��ي أفريقيا إل��ى نيجيريا إلج��راء
محادثات مع السلطات هناك من
أجل إنقاذ التلميذات المختطفات.
وك���ان���ت ج��م��اع��ة ب��وك��و ح���رام
اختطفت  276تلميذة من مدرسة
ثانوية ف��ي قرية شيبوك بوالية
بورنو يوم  14نيسان الماضي .ولم
َ
يتبق في قبضة الجماعة إال 223
تلميذة عقب ف��رار  53منهن مطلع
أيار الجاري.
وق��ال مسؤول في وزارة الدفاع
األميركية إن الجنرال ديفد رودريغيز
م��وج��ود ف��ي نيجيريا «لمناقشة
المساعدة األميركية في عمليات
البحث وكذلك أوجه التعاون كلها»
بين القوات األميركية والنيجيرية.
وستتناول محادثات رودريغيز
خصوصا ً تحديد ات��ف��اق للسماح
للواليات المتحدة بأن تتقاسم مع
نيجيريا المعلومات التي ستحصل

عليها بفضل ط��ائ��رات التجسس
ومصادر أخرى.
وي��أت��ي اإلع�ل�ان ع��ن زي���ارة قائد
القوات األميركية في أفريقيا إلى
أبوجا بعد أقل من يوم من إعالن بدء
طائرات مراقبة أميركية في التحليق
فوق شمال نيجيريا للمساعدة في
البحث عن المخطوفات.
وإلى جانب الفريق األميركي ،كان
فريق من خبراء فرنسيين وصل الى
نيجيريا للمساعدة ف��ي الجهود
المبذولة لتحرير المخطوفات.
وس��ي��ع��م��ل ه����ؤالء ع��ل��ى جمع
م��ع��ل��وم��ات م��ن ال��س��ك��ان وتحليل
صور األقمار االصطناعية ،لينضموا
بذلك إلى خبراء بريطانيين أيضاً.
وعرضت «إسرائيل» األحد الماضي
المساعدة في العثور على التلميذات
المخطوفات.
وكان الرئيس النيجيري غودالك
جوناثان استبعد عقد صفقة إلطالق
س��راح السجناء عقب اجتماع مع
قادة األمن في العاصمة أبوجا.
وط��ل��ب ج��ون��اث��ان ف��ي رس��ال��ة
م��وج��ه��ة إل����ى م��ج��ل��س ال��ش��ي��وخ
النيجيري (البرلمان) تمديد حالة
الطوارئ السارية منذ عام في شمال
نيجيريا ال���ذي تنشط فيه بقوة
جماعة بوكو حرام.

