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انقالب تايالند :الجي�ش يطلق �سراح
كثير من المعتقلين

قلق من �صعود التيارات والأحزاب المناه�ضة لالتحاد

م�شاورات �أوروبية حول �أولوياتها المقبلة
أع��ل��ن رئ��ي��س المجلس األوروب���ي
ه���رم���ان ف���ان روم���ب���وي أن ال��ق��ادة
األوروب��ي��ي��ن أطلقوا م��ش��اورات حول
«األولويات» المقبلة لالتحاد األوروبي
والتعيينات على رأس المؤسسات.
وب��ع��د ي��وم��ي��ن م��ن االن��ت��خ��اب��ات
األوروب���ي���ة ال��ت��ي أظ��ه��رت ص��ع��ودا ً
ل��ل��ت��ي��ارات واألح������زاب المناهضة
لالتحاد ،أوضح فان رومبوي أنه تلقى
تفويضا ً من رؤساء الدول والحكومات
من أجل «قيادة مشاورات مع البرلمان
األوروب��ي ومختلف الكتل البرلمانية
ما إن يتم تشكيلها ،وكذلك مع القادة
أنفسهم» .وأضاف بعد عشاء استمر
أرب���ع س��اع��ات أول م��ن أم���س ،وضم
ممثلي الدول الـ  28في بروكسل أن هذه
المشاورات ستتناول التعيينات بدءا ً
بتعيين رئيس المفوضية واألولويات
بالنسبة إلى األعوام الخمسة المقبلة.
وع��ل��ى صعيد األول���وي���ات ،أش��ار
فان رومبوي إلى «النمو والتنافسية
والوظائف وآلية عمل االتحاد النقدي
ومكافحة التغير المناخي ومشروع
اتحاد الطاقة والتصدي للهجرة الغير
الشرعية».

دعوة إلى اإلصالح

وك��ان الرئيس الفرنسي فرانسوا
هوالند دعا إلى إصالح االتحاد األوروبي
وقال إنه «بات صعب القراءة» وعليه
بالتالي أن ينسحب من «المهمات غير
ال��ض��روري��ة» وذل��ك غ��داة االنتخابات
األوروب��ي��ة التي شهدت تقدما ً كبيرا ً
لليمين في فرنسا بشكل خاص.

تقدم وتراجع

صعود األحزاب اليمينية أثار قلق االتحاد االوروبي
وق���ال ه��والن��د ف��ي كلمة متلفزة
االثنين« :إن أوروب��ا لم تعد مفهومة
حتى بالنسبة ل��ل��دول» ودع���ا إلى
انسحاب االتحاد من المهمات غير
ال��ض��روري��ة ،والتركيز ف��ي مجاالت
النمو وإيجاد فرص عمل وتشجيع
االستثمارات .وشدد على أن «أوروبا
ال يمكن أن تتقدم من دون فرنسا» وأن
مستقبل فرنسا هو في أوروب��ا ،غير
أنه استدرك بقوله «أنا أوروبي ،لكن

من واجبي العمل على إصالح فرنسا
وإعادة توجيه أوروبا».
واع ُتبر حصول الجبهة الوطنية
في بالده على نسبة فاقت الـ 25في
المئة بمثابة زل��زال سياسي ك ّرس
تنامي اليمين المتطرف ،وتزايد نفوذ
المشككين بدور االتحاد األوروبي.
ولم تبد مستشارة ألمانيا أنجيال
ميركل حماسا ً لفكرة تقوية البرلمان
والمفوضية األوروبية على حساب

ال���دول ،بينما أب��دى رئيس ال��وزراء
البريطاني ديفيد كاميرون معارضته
إلمكان أن يختار البرلمان الرئيس
المقبل للمفوضية األوروبية.
يُشار إلى أن معاهدة لشبونة التي
دخلت حيز التنفيذ في كانون الثاني
 2010توصي ال��ق��ادة األوروبيين
ب��أن «ي��أخ��ذوا ف��ي االع��ت��ب��ار نتائج
االنتخابات األوروبية» في اختيارهم
رئيس المفوضية.

كيري ل�سنودن :عليك مواجهة العدالة
قال وزير الخارجية األميركي جون كيري أمس إنه على المستشار السابق
لالستخبارات إدوارد سنودن التحلّي بالشجاعة والعودة إلى الواليات
المتحدة لمواجهة العدالة.
وصرح كيري لشبكة «سي بي إس» أن سنودن الالجئ في روسيا «خان
بالده وعليه التحلي بالشجاعة والعودة إلى الواليات المتحدة» .وأضاف:
«ف��ي الحقيقة أض � ّر سنودن ببالده بشكل كبير .وه��ذا أم��ر أعتبره محزنا ً
ومعيباً».
وجاءت تصريحات كيري ر ّدا ً على أول مقابلة تلفزيونية يجريها سنودن
لحساب شبكة «إن بي سي» وصف خاللها كيف سرق وسرب مجموعة من
للتجسس على
الوثائق السرية التي كشفت عن برنامج وكالة األمن القومي
ّ
الهواتف واإلنترنت.
وقال سنودن بحسب مقتطفات من المقابلة« :لقد تم تدريبي كجاسوس
بالمعنى التقليدي للكلمة بحيث أنني عشت وعملت بشكل سري خارج
البالد وتظاهرت بالعمل في وظيفة غير حقيقية ،حتى أنني ُمنحت اسما آخر
غير اسمي» .وأضاف أنه عمل بشكل سري في وظيفة «خبير فني» لحساب
وكالة االستخبارات المركزية األميركية (سي آي إيه) ومدربا ً لحساب وكالة
استخبارات الدفاع.
وتابع« :لم أكن أعمل مع أشخاص ،لم أج ّند عمالء .ما كنت أقوم به هو
تشغيل أنظمة لحساب الواليات المتحدة ،وقمت بذلك على جميع المستويات
من القاع إلى القمة».

وفي آب  2013منحت روسيا اللجوء لسنودن المدان بالتجسس في
الواليات المتحدة ،بعد تسببه في ه ّز المؤسسة االستخباراتية األميركية بعد
نشره سلسلة تسريبات عن عمليات تجسس واسعة أجرتها تلك المؤسسة
داخل الواليات المتحدة وخارجها.

قال رئيس ال��وزراء البريطاني السابق توني
بلير مبعوث اللجنة الرباعية إلى الشرق األوسط
إنه يمقت الفرضيات التي تناقلتها وسائل اإلعالم
أخيرا ً حول أنه هو من ّ
أخر صدور التقرير النهائي
للجنة التحقيق في ظروف اتخاذ قرار المشاركة
ف��ي ال��ح��رب على ال��ع��راق ع��ام  2003برئاسة
السير جون شيلكوت ،مؤكدا ً أنه على عكس ذلك
م��ن مصلحته الشخصية أن ي��ص��در التقرير
بسرعة.
ون��ف��ى بلير وف��ق �ا ً لصحيفة «ال��غ��اردي��ان»
معرفته بسبب تأخير صدور التقرير ،وقال« :أنا

لست المسؤول عن التحقيق ولست المسؤول
عن الحكومة .كل ما أستطيع قوله إن السبب
ليس متعلقا ً بي وأنا عمليا ً أمقت هذه الفرضية».
وأضاف« :لدي مصلحة كبيرة مثل أي شخص
آخر في نشر نتائج هذا التحقيق ألنبري وأعرض
وجهة نظري وأدافع عن موقفي».
وك��ان��ت وس��ائ��ل اإلع�ل�ام ق��د تحدثت ع��ن أن
التأخير في صدور تقرير لجنة التحقيق ،التي
تشكلت قبل خمس سنوات ،ناتج من خالف بين
رئيس اللجنة ومكتب رئيس ال��وزراء ،إذ يص ّر
السير شيلكوت على االط�لاع على المحادثات

يُذكر أن األحزاب الكبرى المؤيدة
لفكرة االتحاد األوروبي ال تزال تشكل
الغالبية ،وإن كانت فقدت بعضا ً من
قوتها ،فالحزب الشعبي األوروب��ي
ال��ذي يضم األح���زاب الديمقراطية
المسيحية ووسط اليمين نال 214
مقعداً ،أي أقل بـ 59مقعدا ً من البرلمان
المنتهية واليته .أم��ا االشتراكيون
واالشتراكيون الديمقراطيون فقد
خسروا سبعة مقاعد بسبب هزيمة
االشتراكيين الفرنسيين ،ولم يتفادوا
الفرق سوى بفضل النتائج الجيدة
ال��ت��ي حققها ال��ح��زب الديمقراطي
برئاسة ماتيو رنزي في إيطاليا.
وسجلت األحزاب األخرى المؤيدة
ألوروبا تراجعاً ،إذ خسر الليبراليون
نحو  17من ممثليهم بعدما حصلوا
على  66مقعداً ،أما الخضر فقد تمكنوا
من الحد من خسارتهم بفوزهم بـ52
مقعداً.
وحسن اليسار الراديكالي موقعه
ّ
بعد فوز الئحة سيريزا في اليونان،
وكسب سبعة نواب بحصوله على
 42مقعداً .وتحظى األحزاب المؤيدة
ألوروبا بغالبية  521مقعدا ً من أصل
.751
وف���ي ب��ري��ط��ان��ي��ا ،اك��ت��س��ح ح��زب
االستقالل ال��ذي يطالب باالنفصال
ع��ن االت��ح��اد األوروب������ي ،الساحة
السياسية بعد احتالله الصدارة في
تلك االنتخابات بحصوله على أكثر
من  27في المئة من األصوات.

ف�ضيحة مالية
تطيح برئي�س
�أكبر حزب
يميني فرن�سي

بلير ينفي منعه ن�شر نتائج التحقيق في قرار الحرب على العراق
السرية التي جرت بين بلير والرئيس األميركي
السابق ج��ورج ب��وش أث��ن��اء اإلع���داد للحرب.
وك��ان البيت األبيض قد ع��ارض كشف فحوى
المحادثات التي جرت بين بلير وبوش في هذا
الخصوص وأص ّر على إبقائها طي الكتمان.
وقال بلير إن لجنة التحقيق تسلمت الوثائق
التي تريدها منذ فترة طويلة ،لكنه أردف قائالً:
«من الواضح أن هناك مجموعة قضايا تتعلق
بالسرية التي ينبغي التفاهم حولها .وبحسب
فهمي فإن الحكومة تعمل على حلها» ،ما يمثل
اعترافا ً بأن هناك وثائق سرية مخ َتلف عليها.

أُرغم رئيس االتحاد من أجل
حركة شعبية الحزب اليميني
الفرنسي ،ال��ذي أضعفه فوز
اليمين المتطرف في االنتخابات
األوروبية ،على االستقالة بعد
كشف فضيحة فواتير م��ز ّورة
خالل االنتخابات الرئاسية عام
 2012تطال الرئيس السابق
نيكوال ساركوزي.
وع��ق��دت ق��ي��ادة االت��ح��اد من
أج��ل حركة شعبية اجتماعا ً
أول من أم��س في باريس كان
الهدف منه أساسا ً استخالص
ال��ع��ب��ر م���ن «زل������زال» نتائج
االن��ت��خ��اب��ات األوروب���ي���ة ،غير
أن��ه ت��رك��ز على مصير رئيس
الحزب جان فرنسوا كوبيه بعد
الكشف أول من أمس عن تجاوز
الحد الرسمي لنفقات الحملة
الرئاسية ع��ام  2012بمقدار
عشرة ماليين ي��ورو تقريباً،
جرى إخفاؤها في فواتير مزورة
ب��اس��م ال��ح��زب .وذه��ب��ت هذه
المبالغ لصالح شركة تدعى
«بيغماليون» أسسها اثنان
م��ن أص���دق���اء رئ��ي��س ال��ح��زب
المستقيل.
وب��ع��دم��ا أك���د ك��وب��ي��ه (50
س��ن��ة) ع��زم��ه على ال��ب��ق��اء في
منصبه حتى ال��خ��ري��ف ،عاد
ورضخ أخيرا ً لضغوط زمالئه
وأعلن استقالته اعتبارا ً من 15
حزيران المقبل.

مودي و�شريف يعيدان العالقات
بين الهند وباك�ستان �إلى الإقالع
حركت زيارة الرئيس الباكستاني
ن��واز شريف إل��ى الهند وإج���راؤه
محادثات مع رئيس وزرائها الذي
شكل حكومته أول من أمس نارندرا
مودي المياه الراكدة في العالقات
بين البلدين منذ اعتداءات بومباي
عام  ،2008إذ ستستأنف محادثات
السالم قريباً ،في وقت دعا مودي
نظيره الباكستاني إل��ى التحرك
لمنع تدبير «هجمات إرهابية» في
أراضي بالده.
وقال رئيس الوزراء الباكستاني
ن���واز ش��ري��ف إن وزي���ر خارجيته
ونظيره الهندي سيجتمعان قريبا ً
لدفع محادثات السالم التي تقدمت
بشكل متقطع بسبب ال��ت��وت��رات
السياسية بين القوتين النوويتين.
وك����ان ش��ري��ف ف��ي زي����ارة إل��ى
نيودلهي لحضور مراسم تنصيب
رئ��ي��س ال����وزراء ال��ه��ن��دي الجديد
ناريندرا م��ودي االثنين الماضي.
وق���ال ش��ري��ف إن��ه عقد م��ع م��ودي
اجتماعا ً ثنائيا ً «دافئا ً وودياً».
وق����ال ش��ري��ف للصحافيين:
«اتفقنا أن اجتماعنا في نيودلهي
فرصة تاريخية للبلدين ،هذا يقدم
لنا فرصة الوفاء بآمال وطموحات
شعوبنا وسننجح في فتح صفحة
ج��دي��دة ف��ي ع�لاق��ات��ن��ا» .وأض��اف:
«اتفقنا أيضا ً على اجتماع وزيري
الخارجية قريبا ً لمراجعة البرنامج
الثنائي ودفعه بروح اجتماعنا».
وطلب مودي من نظيره «احترام
ت��ع��ه��ده م��ن��ع اس��ت��خ��دام أراض��ي��ه
لتدبير هجمات إرهابية ضد الهند».
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وعقد الرئيسان لقاء استمر حوالى
 50دقيقة في نيودلهي في محاولة
إلحياء الحوار بين البلدين المتوقف
منذ اع��ت��داءات بومباي في 2008

ال��ت��ي نسبت ال��ه��ن��د مسؤوليتها
إلسالميين مسلحين باكستانيين.
وق����ال وزي����ر ال���دول���ة ال��ه��ن��دي
للشؤون الخارجية« :نريد عالقات

سلمية وودي��ة م��ع باكستان لكن
م��ن أج��ل ال��وص��ول إل��ى مثل هذه
ال��ع�لاق��ات ،م��ن ال���ض���روري وق��ف
ال��ع��ن��ف وال��ت��ره��ي��ب» .وأض����اف:

«أجرينا محادثات ح��ول التبادل
ال��ت��ج��اري وع��ب��رن��ا ع��ن اس��ت��ع��داد
لتطبيع ع�لاق��ات��ن��ا االق��ت��ص��ادي��ة
والتجارية».

هل يعيد الجيش االستقرار الى البالد؟
أعلن الجيش التايالندي إطالق
س����راح  124ش��خ��ص �ا ً م��ن بينهم
سياسيون ونشطاء كانوا قد اعتقلوا
عقب االنقالب .وقال متحدث باسم
الجيش إن إجمالي  253شخصا ً
اس��ت��دع��وا ول���م ي��ح��ض��ر م��ن��ه��م 53
واحتجز  76آخرون.
وق���ال م��ص��در إن ش���روط إط�لاق
سراحهم تشمل الموافقة على تجنب
ممارسة النشاط السياسي وإبالغ
الجيش بتنقالتهم .وح��ص��ل ق��ادة
االنقالب الذين تولوا زمام السلطة
األس��ب��وع الماضي على دع��م ملكي
يوم االثنين الماضي.
وأط��ل��ق س���راح رئيسة ال���وزراء
السابقة ينغلوك شيناوات ،لكنها ال
تزال تخضع لبعض القيود .واعتقل
أكاديميون إضافة إل��ى سياسيين
ونشطاء.
ونفذ الجيش هذا االنقالب في ظل
أزم��ة سياسية مستمرة منذ ستة

أشهر واستمرار االحتجاجات ضد
حكومة ينغلوك ،وقتل ما ال يقل عن
 28شخصا ً وأص��ي��ب مئات خالل
هذه االحتجاجات .لكن هذا االنقالب،
ال��ذي أط��اح بحكومة منتخبة ،أثار
ان��ت��ق��ادات دول��ي��ة واس��ع��ة النطاق،
وأطلق سراح قادة الحركة المناوئة
للحكومة من السجن ،لكن ممثلين
م��ؤي��دي��ن للحكومة ال ي��زال��ون قيد
االعتقال.
وفيما ق��ال مصدر إن هناك ق��درا ً
م��ن ال��ش��ك��وك ح���ول إج��م��ال��ي ع��دد
المحتجزين في ظل تقارير تشير
إل��ى أن هناك اعتقاالت على نطاق
أوسع .أعربت منظمات حقوقية عن
انزعاجها بشأن االعتقاالت وكذلك
القيود المشددة على وسائل اإلعالم.
وأظهرت لقطات تلفزيونية أمس
خمسة معتقلين من بينهم مسؤول
حركة «القمصان الحمر» المؤيدة
ل��ح��ك��وم��ة ش��ي��ن��اوات ج��ات��وب��ورن

برومبان في مكان غير معلوم في
خ��ط��وة على م��ا ي��ب��دو إلظ��ه��ار أنهم
يتلقون معاملة حسنة.
وأع��رب خبراء عن اعتقادهم بأن
االنقالب لن ينجح على األرج��ح في
تضييق ه��وة الخالفات السياسية
واالستقطاب الواسع في تايالند.
ويعود تاريخ األزمة الحالية لعام
 ،2006حينما أطاح الجيش برئيس
الوزراء السابق تاكسين شيناواترا
شقيق ينغلوك .ويحظى الشقيقان
شيناواترا بدعم قوي في المناطق
الريفية والشمالية ،وهو ما ساعدهما
ف��ي تحقيق ان��ت��ص��ارات انتخابية
متتالية .لكنهما يواجهان معارضة
محتدمة من جانب العديد من أبناء
الطبقة الوسطى والنخبة التي تقطن
المناطق الحضرية والذين يشكلون
ال��ع��ن��ص��ر ال��رئ��ي��س��ي ف��ي ال��ح��رك��ة
المناوئة للحكومة التي ب��دأت في
تشرين الثاني عام .2013

ف�صيل مهم ين�سحب من «طالبان باك�ستان»:
الحركة مجموعة من الل�صو�ص والمبتزين
انسحب فصيل مهم أمس من «طالبان باكستان» متهما ً
القيادة المركزية للحركة بالتصرف مثل «مجموعة من
قطاع الطرق».
وفي األسابيع األخيرة أسفرت مواجهات بين فصيل
طالبان بقيادة خان سعيد ساجنا وآخ��ر يترأسه شهر
يار محسود عن أكثر من مئة قتيل في منطقة وزيرستان
القبلية الجنوبية القريبة من الحدود األفغانية.
ويعتبر ساجنا خليفة ولي الرحمن المسؤول الثاني في
طالبان الذي قتلته العام الماضي طائرة أميركية من دون
طيار ،فيما يقول شهر يار إنه ينتمي إلى مجموعة حكيم
الله محسود مسؤول طالبان الذي قتل العام الماضي في
غارة أميركية.
وينتمي ه��ذان القائدان إلى قبيلة محسود التي تع ّد
العمود الفقري لحركة طالبان الباكستانية المؤلفة من
مجموعة من الفصائل اإلسالمية التي تقاتل الحكومة

الباكستانية منذ  ،2007لكن قبيلة محسود فقدت في
تشرين الثاني الماضي قيادة التمرد من المال فضل الله
الذي سيطر على وادي سوات من  2007إلى  2009ويعتبر
من الرافضين للتقارب مع الحكومة .وأعلن فصيل خان
سعيد ساجنا المكون األكبر لحركة طالبان الباكستانية
أمس أنه لم يعد عضوا ً في حركة طالبان الباكستانية.
وقالت المجموعة في بيان «لقد انسحبنا ...حركة طالبان
الباكستانية وقعت في أيدي المتآمرين».
وفي تصريح ،قال المتحدث باسم هذا الفريق المنشق
إن «حركة طالبان الباكستانية أصبحت مجموعة من
اللصوص والمبتزين والعصابات».
ويأتي هذا اإلعالن غداة زيارة قائد الجيش الباكستاني
الجنرال رشيد شريف إلى وزيرستان الجنوبية معقل
خان سعيد سانجا الذي يعلن تأييده عملية السالم مع
الحكومة.

�أعلن خطة لإبقاء  9800جندي

�أوباما :لي�ست م�س�ؤوليتنا جعل �أفغان�ستان مكان ًا مثالي ًا

أعلن الرئيس األميركي باراك أوباما خطة إلبقاء 9800
جندي في أفغانستان في عام  ،2015وقال إن أفغانستان
لن تكون مكانا ً مثاليا ً وإن جعلها مكانا ً مثاليا ً ليس
مسؤولية بالده.
وتوقعا ً النتقادات قرار االنسحاب شبه الكامل للقوات
األميركية بنهاية  2016اعتبر أوب��ام��ا أن ق��وات األمن
األفغانية أظهرت قدرتها على الدفاع عن بالدها .وقال في
حديقة البيت «يجب أن نسلم بأن أفغانستان لن تكون
مكانا ً مثالياً ،وإن جعلها كذلك ليست مسؤولية الواليات
المتحدة».
من جهة أخرى صرح مسؤول كبير في اإلدارة األميركية

للصحافيين «لن نبقي وجودا ً عسكريا ً بعد  2014إال إن
وقعت الحكومة األفغانية على االتفاق األمني الثنائي»،
مضيفا ً أنه «بافتراض توقيع االتفاق مع مطلع 2015
سنبقي  9800جندي في مختلف أنحاء البالد إلى جانب
حلفائنا في الحلف األطلسي وشركاء آخرين».
وأردف المسؤول األميركي أن��ه «م��ع نهاية 2015
سنقلّص هذا الوجود إلى النصف تقريبا ً ونعزز القوات
األميركية في كابول وحول قاعدة باغرام» .وتابع «بعد
عام مع نهاية  2016سنخفض الوجود إلى تمثيل سفارة
معتاد إضافة إلى مكتب للدعم األمني في كابول ،على غرار
ما فعلنا في العراق».

«ناتو» يجري �أكبر اختبار للمراقبة في النرويج
أعلن حلف شمال األطلسي (الناتو) في النرويج أكبر
اختبار في تاريخه في مجال جمع المعلومات المتعلقة
بعمليات المراقبة واالستخبارات بواسطة طائرات من
دون طيار وأق��م��ار اصطناعية ووس��ائ��ل التكنولوجيا
الحديثة .وأوض��ح «الناتو» أن��ه يشارك في تدريبات
يونيفايد فيجن  2014منذ  19من الشهر الجاري وحتى
اليوم أكثر من ألفي خبير من  18من الدول الـ 28األعضاء
في الحلف بينها الواليات المتحدة وفرنسا على قاعدة
أورالند الجوية (غرب النرويج) .بفضل أنواع الوسائل

المتوافرة كافة (االستخبارات والمراقبة واالستطالع)،
الهدف من هذه المناورات هو «اختبار قدرات الحلف في
جمع المعلومات االستخبارية وتقاسمها من مصادر
مختلفة جوية وبرية أو بحرية في مختلف مراحل أزمة
ما» كما قال الحلف في بيان .وتستند التدريبات إلى
سيناريو أزمة محلية تتفاقم تدريجيا ً لتتحول إلى نزاع
دولي .وبين الوسائل المستخدمة طائرات من دون طيار
و«غلوبال هوكس» و«رافن وبريداتور» وطائرات مجهزة
برادارات «أواكس».

الجي�ش يحدد مكان وجود التلميذات المخطوفات

 20قتي ًال في هجوم لـ«بوكو حرام» �شمال نيجيريا

خالل أداء مودي اليمين الدستورية

ُقت َل  20شخصا ً على األق��ل واعتبر آخ��رون في عداد
المفقودين بعد هجوم شنه متمردون مفترضون في حركة
«بوكو حرام» اإلسالمية المتشددة على قرية مسيحية في
شمال شرقي نيجيريا.
وق��ال الناطق الحكومي أحمد سوغي إن «أشخاصا ً
مدججين بالسالح هاجموا األحد الماضي قرية واغا في
والية اداماوا ،حيث أطلقوا النار على السكان» .وأضاف:
«إن المسلحين وهم عناصر مفترضة في (بوكو حرام)،
هاجموا القرية التي وصلوا إليها على متن شاحنات
ودراج��ات نارية وقتلوا عشرين شخصا ً وأحرقوا منازل
عدة» .وأوضح أن هجوما ً آخر شنه مسلحون على قرية

غوبالك المجاورة ،تمكن جنود في المنطقة من صده من
دون أن يدلي بمعلومات عن ضحايا محتملين.
وأع��ل��ن الجيش النيجيري أن��ه ح��دي��د م��ك��ان وج��ود
التلميذات المئتين اللواتي خطفتهن «بوكو حرام» .وقال
رئيس أركان القوات المسلحة النيجيرية المارشال الكس
بادي إن «الخبر السار بالنسبة إلى الفتيات أننا نعلم
مكان وجودهن لكننا ال نستطيع أن نكشفه لكم».
وأثار خطف  276تلميذة في نيسان الماضي من مدرسة
شيبوك في شمال شرقي نيجيريا (ال ت��زال  223منهن
محتجزات) موجة استنكار في نيجيريا ،وأدى إلى تعبئة
دولية للمساعدة في العثور عليهن.

