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موغيريني تدعو �إلى هدنة موقتة في ديبالت�سيفو �شرق �أوكرانيا

هوالند ي�شجب ب�شدة الهجوم على جنود فرن�سيين

عوا�صم �أوروبية �ضد ت�سليح �أوكرانيا

كندا تفكك خلية تجنيد مقاتلين لـ«داع�ش»
اعتقل جهاز ال���درك الملكي الكندي شخصا ً
يشتبه في ارتباطه بتنظيم «داع��ش» في إطار
تحقيق حول شبكة لتجنيد إرهابيين وإرسالهم
إلى العراق وسورية.
وقالت الشرطة إن أوسو بشداري متهم بشبهة
تنظيم وتمويل شبكة ترسل أشخاصا ً لاللتحاق
«بالجهاديين» في الشرق األوسط لتعزيز صفوف
«تنظيم الدولة اإلسالمية».
وأص��درت السلطات الكندية مذكرتي توقيف
دوليتين بحق كنديين آخرين ،يشتبه في عالقتهما
مع هذه الشبكة.
وق��ال مسؤول أمني« :تمكنا من تفكيك شبكة
منظمة مرتبطة بالدولة اإلسالمية كانت تجند
أشخاصا ً إلرسالهم إلى سورية والعراق بهدف
ارتكاب أعمال إرهابية».
وتعرضت كندا للمرة األولى لهجمات إرهابية
في تشرين األول وقام آنذاك مواطن من كيبيك بقتل
عسكري صدما ً بالسيارة في جنوب مونتريال،
كما قام بعدها بيومين شاب آخر بقتل كندي على
مشارف برلمان أوتاوا قبل أن يقتل داخل المبنى.

أع��رب��ت ال��م��ف��وض��ي��ة األوروب��ي��ة
للسياسة ال��خ��ارج��ي��ة فيديريكا
موغيريني عن تضامنها مع دعوة
رئيس منظمة األم��ن والتعاون في
أوروب���ا إل��ى إقامة هدنة موقتة في
مدينة ديبالتسيفو جنوب أوكرانيا.
وجاء في بيان صدر أمس« :يرغب
سكان منطقة دونباس األوكرانية في
مغادرتها ،مع تفاقم األزمة اإلنسانية
في أكثر فصول السنة برودة .ويجب
أن يكون لدى المدنيين إمكان مغادرة
منطقة الصراع».
ودعا رئيس منظمة األمن والتعاون
في أوروبا ،نائب رئيس وزراء صربيا
إيفيتسا داتشيتش في وقت سابق
إلى إقامة هدنة في مدينة ديبالتسيفو
بمنطقة دونباس ،مدتها  3أيام على
األقل ،من أجل إجالء السكان.
م���ن ج��ه��ة أخ�����رى ،أك���د إدوارد
ب���اس���وري���ن ن��ائ��ب رئ��ي��س أرك����ان
«جمهورية دونيتسك الشعبية»
المعلنة م��ن ط��رف واح��د أم��س ،أن
قوات الدفاع الشعبي ال تقوم بقصف
المدينة وال تعرقل لعملية انسحاب
المدنيين.
فيما أعلن رئيس الوزراء األوكراني
أرس��ي��ن��ي ياتسينيوك أن سلطات
كييف تمكنت م��ن إج�لاء  2,5ألف
مدني من مدينة ديبالتسيفو ،بمن
فيهم  680طفالً.
وف���ي وق���ت تثير م��س��أل��ة ت��زوي��د
أوكرانيا بأسلحة غربية ،على خلفية
النزاع المتواصل في جنوب شرقها،
تساؤالت حول تبعات محتملة لهذه
الخطوة ،أبدى عدد من دول أوروبا
موقفا ً سلبيا ً منها.
وال تزال برلين في طليعة العواصم
األوروب��ي��ة التي ال يتناغم صوتها
مع صوت واشنطن التي أكدت قبل
أيام أنها تدرس إمكان تزويد كييف
بالسالح األميركي لتمكين جيشها
م��ن مواجهة مقاتلي ق��وات الدفاع
الشعبي ف��ي منطقة دون��ب��اس ،أو
«االنفصاليين» ،كما يسميهم اإلعالم

الغربي.
وف��ي حديث صحافي أم��س جدد
وزي��ر الخارجية األلماني فرانسك
ف��ال��ت��ر ش��ت��اي��ن��م��اي��ر رف���ض ب�ل�اده
تسليح أوكرانيا ،قائالً« :إن اآلمال
في إمكان تسوية النزاع عبر زيادة
كميات األسلحة ال عالقة لها إطالقا ً
بواقع شرق أوكرانيا» .وأضاف أنه
موقف يتقاسمه كثيرون من الساسة
األميركيين ،مشيرا ً إل��ى أن األزم��ة
األوكرانية يمكن أن ُتح ّل بوسائل
دبلوماسية فقط.
وأكد وزير الدفاع الفرنسي جان
إي��ف ل��ودري��ان أن ب�ل�اده ال تخطط
لتزويد أوكرانيا بالسالح في هذه
المرحلة ،مضيفا ً أن باريس ال تزال
متمسكة بضرورة إيجاد حل سياسي
لألزمة األوكرانية .فيما أعلن رئيس
ال��وزراء المجري يانوش الزار عدم
نية بالده تسليح أوكرانيا ،مضيفا ً
أن ب�لاده لن تدعم س��وى الخطوات
الهادفة إلى الحل السلمي للنزاع.
أم��ا وزي��ر الخارجية الدنماركي
م��ارت��ي��ن ليديغور ف��ق��ال إن ب�لاده
تقدم ألوكرانيا دعما ً لوجستيا ً كما
أنها تساهم في تدريب العسكريين
األوكرانيين ،لكنه أعرب عن اعتقاده
بأن إرسال أسلحة إلى هذا البلد لن
يكون حالً لمشكالتها .وتابع ليديغور
ق��ائ�لاً« :أخ��ش��ى أن ي��ق��ود تصعيد
الضغط العسكري إلى خروج الوضع
عن السيطرة».
يأتي ذل��ك بعد ي��وم على إع�لان
المتحدث بالسم البيت األبيض
جوش أيرنست ،أن «تقديم مزيد من
المساعدة العسكرية لكييف قد يؤدي
إلى إراقة مزيد من الدماء» ،مشييرا ً
إلى أن «هناك خطرا ً جديا ً لحدوث
ذلك» ،داعيا ً طرفي النزاع إلى «البحث
عن حل دبلوماسي».
ك��ذل��ك أع���اد ال��م��س��ؤول األميركي
إل��ى األذه���ان أن واشنطن تقوم في
الوقت الراهن بتقديم المساعدة غير
الفتاكة للسلطات األوكرانية ،بما فيها

السيارات وأجهزة الرؤية الليلية إلى
جانب المعدات الهندسية والفنية
لضمان األمن والدفاع.
وكان عدد من الخبراء األميركيين
اقترحوا على البيت األبيض تقديم
ال��م��س��اع��دة العسكرية المباشرة
ألوكرانيا ،مشجعين على أن تشمل
األسلحة الفتاكة.
وكانت صحيفة «نيويورك تايمز»
أف��ادت في وق��ت سابق ب��أن اإلدارة
األميركية بدأت مجددا ً في بحث تزويد
أوك��ران��ي��ا باألسلحة عقب سلسلة
اإلخ��ف��اق��ات ال��ت��ي لحقت بالجيش
األوكراني أخيرا ً في شرق البالد.
إل���ى ذل���ك ،ق���ال رئ��ي��س ال����وزراء
األوكراني السابق نيكوالي آزاروف
إن واش��ن��ط��ن أص����رت ع��ل��ى إق��ال��ة
حكومته في سياق خطة وضعتها
إلس��ق��اط الرئيس السابق فيكتور
يانوكوفيتش تدريجياً .وأوضح في
تصريح أدلى به موسكو أمس على
هامش حفل توقيع كتابه« :أوكرانيا
ف��ي مفترق ال��ط��رق .إن األميركيين
طرحوا مبادرة إقامة حكومة الوحدة
الوطنية ونجحوا في إقالة حكومته
التي كانت م��ص��درا ً لالستقرار في
البالد».
وق����ال آزاروف إن���ه ال ي��ري��د أن
يقيّم تصرفات يانوكوفيتش ،لكنه
أعرب عن أسفه لنجاح واشنطن في
توريط الرئيس األوك��ران��ي السابق
في «المفاوضات العقيمة» في وقت
«دخ���ل فيه مسلحو كييف لفرض
السيطرة على السلطة».
وأكد أن يانوكوفيتش كان قادراً،
بحسب رأيه ،على الحفاظ على النظام
العام في البالد والحيلولة دون وقوع
االنقالب ،لكنه كان «مشلوال ً عملياً»
بعد أعمال القتل في الميدان وسط
العاصمة.
م��ي��دان��ي��اً ،أع��ل��ن��ت «ج��م��ه��وري��ة
دون��ي��ت��س��ك ال��ش��ع��ب��ي��ة» ف��ي ش��رق
أوكرانيا مقتل  5أشخاص في قصف
للقوات األوكرانية ط��اول مستشفى

بأحد أحياء مدينة دونيتسك.
وقالت وزارة الداخلية الجمهورية
أم��س إن شخصا ً قتل ،وه��و داخ��ل
المبنى ،فيما لقي األربعة اآلخ��رون
مصرعهم في ال��ش��ارع ،حيث طاول
القصف أيضا ً مباني مدارس ورياض
أطفال.
وفي وقت سابق أعلنت «دونيتسك
الشعبية» مقتل أرب��ع��ة مدنيين
وإصابة  19آخرين بجروح في قصف
لمدينة دونيتسك ومناطق قريبة منها
خالل الـ  24ساعة األخيرة.
وأوضح إدوارد باسورين نائب قائد
قوات «دونيتسك الشعبية» أمس ،أن
القصف أدى إل��ى تدمير  17مبنى
في دونيتسك وكذلك  22في مدينة
ماكييفكا ،مشيرا ً إلى رصد  11حالة
خرق للهدنة خالل الليلة الماضية،
مضيفا ً أن القوات األوكرانية خسرت
 21شخصا ً بين قتيل وجريح وكذلك
عددا ً من المدفعية والمدرعات.
وأشارت إدارة دونيتسك إلى مقتل
 3أشخاص وإصابة  8آخرين بجروح
نتيجة قصف المدينة خالل الساعات
الـ  24األخيرة ،مشيرة إلى أن الوضع
في دونيتسك ال يزال متوتراً .وأفادت
سلطات المدينة بأن القصف الثالثاء
ألحق أضرارا ً كثيرة بالمرافق العامة
وع���ش���رات ال��م��س��اك��ن ف��ي مختلف
األحياء السكنية.
وأكد مكتب األمم المتحدة لتنسيق
الشؤون اإلنسانية أن حصار كييف
«للدونباس» يعرقل إيصال األدوية
ويمنع مدنيين من مغادرة المناطق
الخطرة.
وم��ن بقي من السكان في مدينة
ياسينوفاتايا ي��ح��اول��ون إص�لاح
بيوتهم المنهارة بقدر استطاعتهم،
بعد أن دكتها قوات كييف بمدفعيتها
الثقيلة ومنظومات الصواريخ.
األوض��اع األمنية تتدهور يوميا ً
مع إع�لان كييف استئناف عمليتها
العسكرية ،ما يعني زي��ادة معاناة
شعب دونباس.

بوتين �إلى م�صر الأ�سبوع المقبل
أعلن المكتب اإلعالمي للكرملين
أن الرئيس فالديمير بوتين سيزور
مصر في  9و 10شباط لبحث آفاق
تطوير العالقات الروسية ـ المصرية
والوضع في المنطقة.
وجاء في بيان صادر عن المكتب
اإلع�لام��ي للرئاسة الروسية أمس،
«من المخطط أثناء محادثات القمة
ال��م��رت��ق��ب��ة م��ن��اق��ش��ة آف����اق تطوير
العالقات الروسية ـ المصرية بكامل
جوانبها ،بما في ذلك في المجاالت
التجارية واالقتصادية واإلنسانية».
كما أش���ار البيان إل��ى أن القمة
الروسية ـ المصرية ستتناول الوضع
في منطقة الشرق األوس��ط وشمال
أف��ري��ق��ي��ا ،وخ��ص��وص �ا ً ف��ي ال��ع��راق
وسوريا وليبيا ،إضافة إلى التسوية
الفلسطينية ـ «اإلسرائيلية».
وكان السفير المصري في موسكو
محمد البدري قد ذكر في وقت سابق
أن القاهرة تهتم بإقامة منطقة تجارة
حرة بين مصر واالتحاد االقتصادي
األوراس���ي .ع�لاوة على ذل��ك تدرس
موسكو والقاهرة االنتقال إلى التعامل
بالروبل الروسي.
يذكر ف��ي ه��ذا السياق أن حجم
التبادل التجاري بين روسيا ومصر
ف��ي ال��ع��ام ال��م��اض��ي ارت��ف��ع إل���ى 3
م��ل��ي��ارات دوالر ،ل��ك��ن ال��ص��ادرات
الروسية م��ن القمح وغ��ي��ره تشكل
ال��ج��زء األك��ب��ر م��ن ح��ج��م ال��ت��ب��ادل

وتشارك القوات الكندية في غ��ارات التحالف
الدولي ضد تنظيم «الدولة اإلسالمية» اإلرهابي
في العراق ،إذ خاضت القوات الخاصة إلى جانب
الجيش العراقي وعناصر كردية معارك برية ضد
عناصر من التنظيم اإلرهابي في آواخ��ر كانون
الثاني.
وفي سياق متصل ،ذكر بيان لقصر اإلليزيه
أن الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند دان بشدة
ال��ه��ج��وم على معبد ي��ه��ودي ف��ي مدينة نيس
الفرنسية ،أص��ي��ب فيه  2م��ن رج���ال الشرطة
بجروح.
ودعا هوالند إلى إج��راء تحقيق في مالبسات
الحادث ودوافع المهاجم ،مؤكدا ً استعداد بالده
لفعل كل ما يجب من أجل ضمان أمن المواطنين
الفرنسيين والدفاع عن األراضي الوطنية».
وفي وقت سابق أول من أمس تعرض ثالثة
جنود فرنسيين يتولون حراسة مركز اجتماعي
يهودي في نيس جنوب فرنسا لهجوم من شخص
يحمل سكينا ً وجرح اثنان منهم ،بحسب مصدر في
الشرطة.
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وأضاف المصدر أنه أوقف المهاجم وأن حيا َتي
الجريحين ليستا في خطر ،وأصيب أحد الجنديين
في ال��ذراع واآلخ��ر في الوجه وحالتهما ال تدعو
للقلق.
وكان الجنود يحرسون المركز اليهودي في إطار
تعزيز اإلج��راءات األمنية التي أعقبت الهجمات
في باريس الشهر الفائت التي أدت إلى مقتل 17
شخصاً.
إل��ى ذل���ك ،ذك���رت وس��ائ��ل إع�ل�ام غ��رب��ي��ة ،أن
مسلحي تنظيم «داعش» قاموا بنشر فيديو على
موقع «تويتر» دعوا فيه مسلمي فرنسا إلى تنفيذ
هجمات هناك.
كما ح��ث المتطرفون المسلمين الفرنسيين
على االلتحاق في صفوف مقاتلي تنظيم «الدولة
اإلسالمية» في العراق وسورية.
ونشر الفيديو بعد أسابيع عدة على الهجوم
على صحيفة «ش��ارل��ي إي��ب��دو» ال��س��اخ��رة في
باريس ،التي كانت قد نشرت رسوما ً كاريكاتورية
تسيء للنبي محمد ،ما أدى إلى مقتل  17شخصا ً
في أوائل كانون الثاني الماضي.

تركيا تلغي جواز �سفر غولن
وتتحرى تغلغل �أن�صاره في �صفوف الجي�ش
أبلغت الحكومة التركية ال��والي��ات المتحدة
األميركية أنها ألغت ج��واز سفر رج��ل الدين فتح
الله غولن الذي يعيش في منفى اختياري في والية
بنسلفانيا األميركية ،في مسعى لترحيله.
وقد وجهت تركيا لفتح الله غولن ،الخصم اللدود
للرئيس رجب طيب أردوغان ،تهمة تشكيل «هيكل
مواز» لتقويض وإسقاط الحكومة.
فتح الله غولن ،الذي يعيش في منفى اختياري
في والية بنسلفانيا منذ عام  ،1998يتمتع بتأييد
كبير في جميع أنحاء العالم ،كما يشغل بعض
أنصاره مناصب في الشرطة والسلطة القضائية في
تركيا.
وذكرت وسائل اإلعالم الموالية للحكومة التركية
أن األخيرة أعلنت إلغاء ج��واز سفر غولن بشأن
مخالفات في طلبه األصلي ،تاركة خيار تسليمه من
عدمه إلى الواليات المتحدة.
من جهة أخ��رى ،نفى محامي فتح الله غولن
التقارير بحسب صحيفة «نيويورك تايمز» قائالً
إن جواز سفر موكله ال يزال ساري المفعول وأنه
لو ثبتت صحة الخبر فمعناه أن السلطات التركية
تكذب على األميركية».
وكانت محكمة تركية قد أصدرت مذكرة توقيف
بحق غولن أواخ��ر كانون األول وهي خطوة رجح
خبراء أن تؤدي إلى مزيد من التوتر في العالقات
األميركية ـ التركية.
في السياق ذاته ،جددت رئاسة األركان التركية،
تأكيدها التحقيق في جميع «االدعاءات» حول تغلغل
«الكيان الموازي» في صفوف القوات المسلحة.
وقالت رئاسة األركان في بالغ «إنه في حال إدانة

أي شخص باألدلة الكافية بصورة قانونية سيجرى
فصله من القوات المسلحة ف��وراً» مؤكدة وطنية
الجيش التركي ،الذي يتابع عن كثب أي خطر ،أو
تهديد لألمن القومي.
من جهة أخرى ،تناقلت وسائل إعالم تركية خبرا ً
مفاده أن الحكومة قد وضعت يدها على بنك آسيا
اإلسالمي المعروف بقربه من قائد المعارضة فتح
الله غولن.
وأكدت المصادر أن الشرطة دخلت المقر الرئيس
للبنك في اسطنبول ،مبررة ذلك بـ «تورطه بالعمل

مع «الكيان الموازي» الذي يقوده غولن من الواليات
المتحدة».
وقالت إن السلطات التركية قد أحالت  63في
المئة من أرصدة البنك على هيئة تركية مسؤولة
عن حماية المودعات ،وأشارت إلى أن كل من يملك
حسابا ً في هذا البنك ال يزيد عن  100ألف ليرة تركية
هو «تحت الحماية».
ويعتبر البنك اإلسالمي من أبرز المصارف التي
وضع فيه السوريون ودائع مالية إلى جانب البنك
الكويتي التركي.

كوريا ال�شمالية ّ
تهدد بالرد نووي ًا على �أي عدوان �أميركي
هددت كوريا الشمالية أمس بالر ّد على أي حرب عدوانية أميركية بضربات نووية
وهجمات الكترونية.
واستبعدت كوريا الشمالية في بيان صادر عن لجنة الدفاع الوطني أي استئناف
للحوار مع الواليات المتحدة ،مشيرة إلى أن التصريحات األخيرة الصادرة عن الرئيس
األميركي باراك أوباما كشفت أن هدفهم هو «إسقاط» كوريا الشمالية.
ويأتي البيان بعد معلومات عن تحركات بين واشنطن وبيونغ يانغ من أجل استئناف
المحادثات السداسية حول نزع أسلحة كوريا الشمالية النووية والمجمدة منذ فترة
طويلة.
وقال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إن بيونغ يانغ ترفض الجلوس إلى
طاولة المفاوضات مع «كالب مسعورة» تطالب بإسقاط نظامها االشتراكي.
وكانت صحيفة «واشنطن بوست» قد أفادت االثنين أن الموفدين النوويين للواليات
المتحدة وكوريا الشمالية بحثا سريا ً في فكرة «إجراء محادثات حول المفاوضات»
لكنهما لم يتمكنا من االتفاق على ترتيبات عملية.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية األميركية جين بساكي إن موقف واشنطن لم
يتغير وإنها «ال تزال تعرض على بيونغ يانغ عالقة ثنائية أفضل» إذا قامت بتحرك ما
بخصوص نزع األسلحة النووية.
وهدف المحادثات السداسية هو إقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن أسلحتها النووية
مقابل مساعدة ومحفزات أخرى مثل ضمانات أمنية وتطبيع عالقات دبلوماسية .وكانت
كوريا الشمالية أجرت تجارب نووية في  2006و 2009و.2013

تحطم طائرة ركاب تايوانية بعد ا�صطدامها بج�سر
تحطمت طائرة تايوانية تابعة
ل��ش��رك��ة ال��ط��ي��ران TransAsia
 ،Airwaysص��ب��اح أم����س ،إث��ر
اصطدامها بجسر خ��ارج العاصمة
تايبيه.
وق��د أدى ال��ح��ادث ال��ى مقتل 21
شخصا ً على األق��ل ،وج��رح آخرين،
حيث ك��ان على متنها  58شخصا ً
التجاري بين البلدين.
يذكر ف��ي ه��ذا السياق أن اتفاق
ت��أس��ي��س االت����ح����اد االق���ت���ص���ادي
األوراسي وقع في  29أيار الماضي،
ودخ��ل االت��ف��اق حيز التنفيذ مطلع
العام الحالي .ويضم االتحاد روسيا
وكازاخستان وبيالروس وأرمينيا.

ومن المتوقع أن تنضم قرغيزيا إليه
الحقاً.
وتجدر اإلش���ارة إل��ى أن الرئيس
المصري الجديد عبد الفتاح السيسي
قام بزيارة رسمية إلى روسيا في 12
آب ع��ام  ،2014وقبل ذل��ك استقبل
الرئيس بوتين السيسي في شباط

الماضي حينما كان يشغل منصب
النائب األول لرئيس ال��وزراء ووزير
الدفاع المصري.
وكان بوتين قد قام بآخر زيارة له
إلى مصر في نيسان عام  .2005كما
زار الرئيس السابق دميتري مدفيديف
القاهرة في حزيران عام .2009

باك�ستان :احتجاجات على موا�صلة �سجن المتهم بقتل حاكم البنجاب
دعم مئات المتظاهرين الباكستانيين أمام المحكمة العليا في إسالم آباد،
ممتاز قادري الصادر في شأنه حكم باإلعدام لقتله سلمان تسيير حاكم والية
البنجاب عام .2011
واعتبر المحتجون أن ما أقدم عليه ممتاز قادري بطولي ألن حاكم والية
البنجاب الذي قتله أيد آسيا بيبي المسيحية الصادر ضدها حكم باإلعدام
بتهمة التجديف ،إضافة إلى مساندته إصالح قانون التجديف الذي يدافع عنه
اإلسالميون بضراوة.
وفي عام  2011قام ممتاز ق��ادري ،الحارس الشخصي لحاكم البنجاب،

بإطالق عشرين رصاصة أردت سالم تسيير قتيالً أم��ام مقهى بالعاصمة
الباكستانية إسالم آباد ،وقد سلم نفسه لألمن معترفا ً بأفعاله قائالً إنه يريد
الدفاع عن اإلسالم من مواقف سلمان تسيير حول قانون التجديف.
وقال محامو قادري إن المحاكمة والتحقيق يحوم حولهما العديد من نقاط
الغموض ،مؤكدين أن مهمتهم صعبة للغاية نظرا ً إلى اعتراف قادري بارتكاب
عملية القتل.
يذكر أن المحكمة العليا الباكستانية أصدرت في األول من تشرين األول عام
 2011حكما ً باإلعدام بحق ممتاز قادري بتهمة القتل العمد واإلرهاب.

بحسب ال��م��ع��ل��وم��ات ال��م��ت��واف��رة،
فيما ال ي��زال  24آخ��رون على قائمة
المفقودين.
وبحسب الحكومة التايوانية:
«إن اثنين قضوا ف��ي ال��ح��ادث ،في
حين قالت سلطات الطيران إن عدد
األش��خ��اص ال��ذي��ن ت��م إن��ق��اذه��م 16
شخصاً» ،في حين أشارت المصادر

إلى أن حصيلة قتلى الطائرة ارتفعت
وعدد الناجين الذين تم إنقاذهم قارب
 25شخصاً.
ووق��ع الحادث بعد دقائق قليلة
من إقالع الطائرة من مطار «سونغان
تايبيه» متجه ًة إلى جزيرة كينمين
في رحلة داخلية ،ليكون هذا الحادث
الثاني من نوعه ال��ذي تتعرض له

الشركة خالل بضعة أشهر.
ففي  23ت��م��وز الماضي سقطت
طائرة تابعة للشركة نفسها ،كانت
تقوم برحلة داخلية ،وتحطمت فوق
عدد من المنازل في جزيرة «بينغو»
ال��ت��اي��وان��ي��ة ،وذل����ك ب��س��ب��ب س��وء
األحوال الجوية ،ما أدى إلى مقتل 48
شخصاً.

نيجيريا :مقتل  200من«بوكو حرام»
و 9جنود ت�شاديين

مو�سكو تتثبت من هوية مواطنيها
المختطفين في ال�سودان

قتل  200مسلح ينتمون لجماعة «بوكو حرام» و 9جنود تشاديين في
نيجيريا مع بدء الهجوم البري الذي نفذه الجيش التشادي داخل أراضي
الكاميرون.
وقالت قيادة أركان الجيش التشادي أمس في بيان إن هذه الحصيلة «موقتة
حيث تتواصل عملية تمشيط المنطقة».
وأوضح البيان« :خسائرنا  9قتلى و 21جريحاً ،خسائر العدو أكثر من 200
قتيل ،والمعدات التي ُ
ضبطت أو ُد ّم��رت نحو  10سيارات مجهزة بأسلحة
ثقيلة ومئات الدراجات النارية ،وتم االستيالء على مدفع غير ارتدادي عيار
 105ملم».
وكانت القوات التشادية أعنلت أول من أمس أنها صدت هجوما ً لبوكو حرام
على مواقعها على طول الحدود بين الكاميرون ونيجيريا ،وقضت على العناصر
المهاجمة كلياً.
يذكر أن البرلمان التشادي ص��وت في منتصف كانون الثاني الماضي
لمصلحة إرسال قوات مسلحة إلى الكاميرون ونيجيريا بهدف محاربة مقاتلي
جماعة «بوكو حرام» اإلسالمية المتطرفة التي تعارض نموذج التعليم الغربي
وتسعى بالقوة إلى تطبيق ما تدعي أنها أحكام الشريعة اإلسالمية.

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها حددت هوية المواطنين الروسيين
اللذين اختطفا في السودان ،مضيفة أنهما لم يصابا بأذى وأنها تتحرى عن
مطالب مختطفيهما.
وقالت الوزارة ،إنه يجرى حاليا ً التعرف إلى مطالب الخاطفين ،مشيرة
إلى أن الخارجية الروسية تتعاون بشكل وثيق مع أمانة األمم المتحدة
والبعثة الدولية األفريقية المشتركة  UNAMIDوسلطات السودان
بهدف اإلفراج عن المواطنين الروسيين بأسرع وقت وأمان.
وكان المكتب الصحافي لشركة «يوت إير» للطيران قد أكد أن مجهولين
اختطفوا في  29كانون الثاني في بلدة زالينغي (دارف��ور) بالسودان
موظفين لها يعمالن وف��ق عقد البعثة ال��دول��ي��ة األفريقية المشتركة
.UNAMID
وأوضحت الشركة أن  6سيارات مكتظة بالمسلحين حاصرت حافلة
البعثة الصغيرة «فاضطر ركابها تحت تهديد السالح للخروج منها ،ليتم
سوقهم الحقا ً إلى جهة غير معلومة».
وأكد مصدر في وزارة الخارجية السودانية في وقت سابق أن الخاطفين
طالبوا بفدية مقابل اإلفراج عن الرهينتين الروسيتين.

