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لقاء جديد لوزراء خارجية «النورماندي» حول �أوكرانيا لم يحدد بعد

في �أول مناظرة تلفزيونية لحملة االنتخابات البريطانية

ميركل :وقف �إطالق النار في �أوكرانيا لي�س �شام ً
ال

أعلنت المستشارة األلمانية أنغيال
ميركل أم��س أن الوضع في جنوب
شرقي أوكرانيا ازداد هدوءا ً لكن وقف
إطالق النار في منطقة النزاع لم يطبق
بالكامل.
وفي مؤتمر صحافي مشترك عقدته
ميركل مع رئيس ال��وزراء األوكراني
أرسيني ياتسينيوك في برلين قالت
المستشارة إن عملية سحب األسلحة
الثقيلة من خط التماس بين طرفي
النزاع «ال تجرى بشفافية كافية».
وذكرت ميركل بهذا الصدد أنه على
رغم حصول تقدم في هذه العملية ،إال
أنه لم يتم حتى اآلن تأكيد من مراقبي
منظمة األمن والتعاون األوروبي أنها
اكتملت.
وأض��اف��ت أن���ه بحسب ات��ف��اق��ات
مينسك ب��ش��أن التسوية ف��ي شرق
أوكرانيا ،فإن سحب الطرفين المعدات
الثقيلة من جبهة القتال يشكل عنصرا ً
م��ه��م�ا ً م��ن أج���ل إع����ادة ال��س�لام إل��ى
المنطقة.
يذكر أنه في وقت سابق من يوم
أم��س ق��ال إدوارد ب��اس��وري��ن ،نائب
رئيس أرك��ان ق��وات الدفاع الشعبي
التابعة لجمهورية دونيتسك إن زيادة
كثافة القصف من طرف العسكريين
األوكرانيين يدل على احتمال تخطيط
ال��س��ل��ط��ات ف��ي كييف ل��ش��ن عملية
عسكرية استفزازية واسعة النطاق،
وذلك لتبرير نشر قوات لحفظ السالم
في المنطقة.
وتابعت ميركل قائلة إن مسألة
إجراء االنتخابات في منطقة دونباس
يجب بحثها من قبل فرق عمل تابعة
لمجموعة االت��ص��ال الخاصة حول
أوكرانيا .لكنها أشارت إلى أنه ما دامت
عملية سحب األسلحة الثقيلة غير
مكتملة ،فمن السابق ألوانه الحديث
عن إجراء انتخابات في المنطقة.

وفي موضوع التعاون االقتصادي
بين برلين وكييف أعلنت المستشارة
األلمانية أن األوس���اط االقتصادية
في بالدها ستدرس فرص االستثمار
الموجودة في أوكرانيا خالل األشهر
المقبلة.
وأض��اف��ت ميركل أنها بحثت مع
ياتسينيوك عقد االت��ح��اد األوروب��ي
مؤتمرا ً لدفع العملية السياسية في
أوكرانيا إلى األمام.
وف��ي سياق متصل ،أعلن المدير
العام للشؤون السياسية وقضايا
األم��ن بالخارجية الفرنسية نيكوال
دي ريفير أن مكان عقد اجتماع وزراء
خارجية دول «رباعية النورماندي»
حول أوكرانيا لم يحدد بعد.

وقال ريفير أمس إن مكان اجتماع
وزراء خ��ارج��ي��ة ف��رن��س��ا وروس��ي��ا
وألمانيا وأوكرانيا «لم يحدد بعد»،
مضيفاًُ أنه من المرجح أن يجرى في
منتصف نيسان ،وأوضح أن النقاش
بشأن الموعد مستمر.
وكان ممثال جمهوريتي دونيتسك
ول��وغ��ان��س��ك الشعبيتين ق��د قيّما
إيجابيا ً نتائج مؤتمر فيديو أجرته
مجموعة االتصال الخاصة بتسوية
األزمة األوكرانية.
وف��ي اختتام المؤتمر ال��ذي عقد
لبحث ت��ب��ادل األس���رى بين طرفي
النزاع وتهدئة الوضع في المنطقة قال
دينيس بوشيلين مفوض «دونيتسك
الشعبية» في مجموعة االتصال أمس

إن المؤتمر جرى «في أجواء ب ّناءة».
وذكر أن المشاركين بحثوا موضوع
عمل المجموعات الفرعية للمجموعة،
لكنه شدد على أنه «ال يمكن الحديث
عن أن هذه المجموعات ستبدأ عملها
اليوم ،وسنناقش تفاصيل مهماتها في
األيام المقبلة».
يذكر أن المحادثات األخيرة من هذا
النوع عقدت أواس��ط آذار المنصرم،
حيث تم بحث مقترحات بشأن تعداد
وع��ض��وي��ة مجموعات فرعية لحل
مسائل سياسية لتسوية النزاع في
جنوب شرقي أوكرانيا.
وأعرب مفوض جمهورية لوغانسك
الشعبية فالديسالف دينيغو عن أمله
في أن يتم تشكيل مجموعات عمل
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كاميرون يواجه �ستة مناف�سين
فرعية قريباً ،معيدا ً إلى األذه��ان أن
تشكيلها بحسب ات��ف��اق��ات مينسك
تصدر آمال مؤتمر الفيديو األخير.
ول��م يستبعد دينيغو عقد مؤتمر
مماثل ف��ي األي���ام القليلة المقبلة،
مضيفا ً أن لوغانسك تأمل بإقناع
ال��ط��رف األوك��ران��ي ب��ض��رورة تنفيذ
بنود «مجموعة اإلجراءات» الخاصة
بتطبيق اتفاقات مينسك.
وجدد المفوض انتقاده لما وصفه
ب��ان��ت��ه��اك كييف ل��ب��ن��ود «مجموعة
اإلج����راءات» م��ن خ�لال تبني وثائق
«أدت إل��ى تعطيل» ق��ان��ون الوضع
القانوني الخاص لمنطقة دونباس،
إضافة إلى عدم سن أوكرانيا قانونا ً
ع��ن ال��ع��ف��و ال��ع��ام ،ف��ي إش����ارة منه
إل��ى ق��ان��ون م��ن شأنه حماية أف��راد
ق��وات الدفاع الشعبي من المالحقة
القضائية.
ورك��ز الرئيس األوك��ران��ي األسبق
ليونيد كوتشما ال��ذي يمثل كييف
الرسمية في مجموعة االتصال ،على
ض���رورة ال��ح��ف��اظ على ال��ه��دن��ة في
منطقة النزاع وضمان سحب الطرفين
معداتهما الثقيلة من خط التماس.
وق��ال متحدث باسم كوتشما إن
ال��رئ��ي��س األس��ب��ق أش���ار إل��ى أهمية
أداء مراقبي منظمة األم��ن والتعاون
األوروب��ي مهماتهم في منطقة النزاع
بال عائق.
ودعا كوتشما ممثلي قوات الدفاع
الشعبي إل���ى اإلس����راع ف��ي ت��ب��ادل
األسرى بين الطرفين على أساس مبدأ
«الكل مقابل الكل» ،وفقا ً لبروتوكول
مينسك حول تسوية النزاع.
كما طلب ممثل كييف من سلطات
دونيتسك ولوغانسك السماح بإيصال
مساعدات إنسانية أوكرانية ودولية
إل��ى المحتاجين إليها من مواطني
جنوب شرقي أوكرانيا.

يواجه رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ستة
منافسين سياسيين في أول مناظرة تلفزيونية لحملة
االنتخابات العامة في بريطانيا.
وتأتي المناظرة قبل انتخابات السابع من أيار التي
تشهد منافسة حامية بشكل غير معتاد مع عدم إظهار
ح��زب المحافظين برئاسة كاميرون أو ح��زب العمال
بقيادة إد مليباند لتقدم واض��ح وه��و ما يترك قيادة
اقتصاد بريطانيا البالغ قيمته  2.8تريليون دوالر معلقة
في الميزان.
وسيشارك في المناظرة التي ستعقد في مصنع سابق
للفطائر قرب مدينة مانشستر بشمال إنكلترا رؤساء
أح��زاب هامشية مثل حزب استقالل المملكة المتحدة
المعارض لالتحاد األوروب��ي وحزب الخضر اليساري
على قدم المساواة مع حزبي المحافظين والعمال اللذين
هيمنا على الحياة السياسية في بريطانيا لعقود.
والمشاركون األخرون هم رئيسا الحزبين القوميين
السكتلندا وويلز ونيك كليغ رئيس حزب الديمقراطيين

األحرار الشريك األصغر في االئتالف الحاكم.
ويحمل كاميرون -ال��ذي يحظى بشعبية شخصية
أع��ل��ى م��ن م��ن��اف��س��ي��ه -ذك��ري��ات م��ري��رة للمناظرات
التلفزيونية األولى النتخابات عام  .2010وعلى مدى
ثالث من مثل تلك المناظرات ساعد أداء قوي لكليغ في
حرمان المحافظين من غالبية مطلقة.
وق��ال لورنس جانتا ليبنسكي المدير المشارك في
مؤسسة ي��وج��وف الستطالعات ال���رأي« :ذل���ك سبب
لمعارضة كاميرون القوية المشاركة في هذه المناظرات
ألنه يعتقد –من بين أسباب أخرى -أنها شوهت الحملة
االنتخابية في المرة السابقة».
ونجح كاميرون بالفعل في مقاومة ضغوط للمشاركة
في مناطرة ثنائية مع ميليباند رئيس حزب العمال لعدم
رغبته في إعطاء منافسه الرئيسي فرصة لتحسين
شعبيته المنخفضة .ولن يشارك كاميرون أيضا ً في
مناظرة تلفزيونية ثانية األسبوع المقبل بين األحزاب
الخمسة خارج االئتالف الحاكم.

االدعاء الليتواني يعيد فتح تحقيق ب�ش�أن �سجن �سري لال�ستخبارات الأميركية قتلى بتفجير انتحاري �شرق �أفغان�ستان
قال مكتب المدعي العام في ليتوانيا أمس إن البالد أعادت
فتح تحقيق جنائي في مزاعم بأن مسؤولين من جهاز أمن
الدولة ساعدوا المخابرات المركزية األميركية في إدارة سجن
سري في البالد.
وقالت المتحدثة باسم مكتب المدعي العام إن االدعاء
أغلق التحقيق قبل أربعة أعوام ،لكنه قرر إعادة فتحه بعد
أن نشر مجلس الشيوخ األميركي العام الماضي تفاصيل
عن منشأة سرية تتبع المخابرات المركزية األميركية – من
دون تحديد مكانها  -تطابقت مواصفاتها مع تقرير عن
موقع في ليتوانيا .وقالت المتحدثة إن كبير ممثلي االدعاء
إيرمانتاس ميكيليونيس «قرر أن يلغي قرارا ً صدر في 2011
من االدع��اء بوقف التحقيق بشأن انتهاكات محتملة وأعاد
فتح التحقيق».
وذكرت أن التحقيق الذي أعيد فتحه سيدمج مع تحقيق
منفصل بدأ العام الماضي في مزاعم بأن رجالً كان محتجزا ً

ت�شاد تعلن مقتل مئات
من م�سلحي «بوكو حرام» �شمال نيجيريا
أعلن الجيش التشادي أن قواته قتلت مئات من مسلحي
«بوكو حرام» في اشتباكات شهدها شمال نيجيريا.
وف��ي حديث ع��ن عملية مشتركة بين تشاد والنيجر
أسفرت عن طرد «بوكو حرام» من بلدة ماالم فاتوري ،أحد
آخر معاقلها على الحدود بين النيجر ونيجيريا ،أفاد متحدث
باسم الجيش التشادي بأن  9جنود من قواته قتلوا وأصيب
 16آخرون بجروح في المعارك.
وقال العقيد أزيم بيرماندوا إن الهجوم أسفر عن طرد
مسلحي الجماعة إلى مسافة تزيد عن  10كلم من البلدة التي
سيطر المسلحون عليها منذ أواخر العام الماضي.
وفي وقت سابق ،أف��ادت وزارة الدفاع في النيجر بأن
القوات الحكومية في النيجر وتشاد قضت على ما يزيد عن
 100مسلح من جماعة «بوكو حرام» المتطرفة ،وذلك خالل
األيام الثالثة الماضية.
وبحسب المصادر العسكرية في النيجر ،فإن عمليات
المطاردة وتصفية المتشددين نفذت شمال شرق نيجيريا
وفي والية بوسو جنوب شرقي النيجر ،إضافة إلى جزر
بحيرة تشاد .وأدت العملية المشتركة إلى تدمير قاعدة

كبيرة لـ»بوكو حرام» شمال شرقي نيجيريا ،ووسائل نقل
مجهزة بأسلحة حديثة تابعة للمسلحين ،بما في ذلك
بعض المدرعات .كما تمكن العسكريون من تشاد والنيجر
من الحصول على ترسانة المتشددين.
وكانت قوات من النيجر وتشاد حكومية طردت مسلحي
الجماعة اإلرهابية من مدينة ماالم فاتوري االستراتيجية
شمال نيجيريا.
وفي األسبوع الماضي ،تمكنت قوات حكومية نيجيرية
من تحرير مدينة غ��واز شمال شرقي والي��ة بورنو ،وهي
المدينة التي أعلنتها «بوكو حرام» ،نهاية الصيف المنصرم،
عاصمة لما سمته «الخالفة اإلسالمية».
وكان الرئيس النيجيري المنتخب حديثا ً محمد بخاري
قد أعلن في وقت سابق ،أن حكومته «لن تدخر جهداً» في
سعيها إللحاق الهزيمة بجماعة «بوكو حرام».
وقال في أول كلمة رسمية ألقاها بعد فوزه في االنتخابات،
في العاصمة النيجيرية أبوجا« ،ستعلم «بوكو حرام» قريبا ً
قوة إرادتنا الجماعية وعزيمتنا على تخليص أمتنا من
الترهيب وإنعاش السالم».

لدى الواليات المتحدة ُنقل عبر حدود ليتوانيا بما يخالف
القانون .ويقول نشطاء في مجال حقوق اإلنسان ومحامون
عن رج��ال احتجزتهم المخابرات المركزية األميركية ،إن
ليتوانيا وهي حليف وثيق لواشنطن كانت جزءا ً من شبكة
دولية من المواقع السرية التي كانت المخابرات األميركية
تستخدمها الحتجاز واستجواب المشتبه في انتمائهم لتنظيم
القاعدة بعد هجمات الحادي عشر من أيلول .2001
ولم تعترف السلطات الليتوانية قط باستضافة سجن
تابع للمخابرات األميركية .ولم تكشف حكومة واشنطن
أماكن هذه المنشآت على رغم أنها أق��رت بوجودها وبأن
محتجزين تعرضوا للتعذيب في بعض الحاالت.
وخلص تحقيق برلماني في ليتوانيا بشأن المزاعم عن
السجن إلى أن أمن الدولة عرض على المخابرات األميركية
موقعا ً كان يمكن استخدامه كسجن وأن هناك أسبابا ً لكي
يحقق االدعاء في القضية.

ال�صين تحتج لوا�شنطن على هبوط
مقاتلتين �أميركيتين في تايوان
عبرت وزارة الخارجية الصينية عن غضبها أمس بعد هبوط
طائرتين حربيتين أميركيتين في تايوان في اتصال رسمي نادر بين
جيشي الواليات المتحدة والجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي.
وقالت وكالة األنباء المركزية في تايوان إن طائرتين أميركيتين من
طراز (إف )-18هبطتا في قاعدة جوية في جنوب تايوان إثر مشاكل
فنية .وأشارت إلى أنه ليس واضحا ً من أين جاءت الطائرتان أو إلى
أين كانت وجهتهما.
من جهة أخ��رى ،قالت ه��وا تشون ينغ المتحدثة باسم وزارة
الخارجية الصينية في إف��ادة صحافية« :تقدمنا باحتجاج رسمي
للجانب األميركي» ،مضيفة أن «الصين تطالب الواليات المتحدة
بااللتزام بصرامة بسياسة «الصين الواحدة» والتعامل مع هذه
الواقعة بحذر وبالشكل المناسب».
والواليات المتحدة ملتزمة بمساعدة تايوان في الدفاع عن نفسها
بموجب قانون العالقات مع تايوان عام  1979الذي ُسنّ إثر قطع
واشنطن عالقتها الرسمية مع تايبه لتعترف بجمهورية الصين
الشعبية.
وأث��ارت مبيعات األسلحة لتايوان في السنوات األخيرة أو أي
اتصال رسمي بين القوات المسلحة التايوانية واألميركية استنكارا ً
قويا ً من جانب الصين لكنها لم تتسبّب بأي ضرر دائم في عالقات
بكين مع واشنطن أو تايبه.
وتعتبر الصين أن تايوان إقليم منشق ولم تستبعد في أي مرحلة
استخدام القوة إلعادته إلى سيطرتها.

�أف بي �آي :ت�أكدنا من مقتل �إرهابي
خطير في غارة بالفيليبين

«ال�شباب ال�صومالية» تقتحم جامعة في كينيا
قتل نحو  14شخصا ً أمس ،في هجوم مسلح على جامعة غاريسا بكينيا تبنته حركة «الشباب» الصومالية.
وقالت الحركة إن الهجوم جاء ردا ً على «التدخل الكيني» في الصومال ،وأضافت أنها أطلقت سراح المسلمين وقتلت
بعض المسيحيين فيما ما زالت تحتجز رهائن.
في المقابل ،قال مصدر أمني كيني« :نجد صعوبة في دخول الحرم ألن بعض المهاجمين يتمركزون فوق سطح مبنى
ويطلقون النار علينا كلما حاولنا الدخول» ،وأضاف أن «المسلحين قتلوا حارس بوابة الجامعة».
وقالت الشرطة إن مسلحين ملثمين اقتحموا حرم كلية في شمال شرقي كينيا ونفذوا تفجيرات وتبادلوا إطالق النار
مع قوات األمن لبضع ساعات ،في حين أكدت اللجنة الدولية للصليب األحمر أن المسلحين احتجزوا عددا ً غير محدد من
الطالب.
وشنت حركة الشباب الصومالية هجمات عدة في غاريسا وأنحاء أخرى في كينيا في الماضي بما في ذلك هجوم نفذته
في  2013واستهدف مركزا ً فاخرا ً للتسوق بالعاصمة نيروبي.

قال مكتب التحقيقات االتحادي األميركي أمس إنه جرى التأكد من
مقتل «ذو الكفل بن هير» ،أهم المطلوبين بتهمة اإلرهاب بغارة في
الفيليبين ،في كانون الثاني الماضي.
ونقلت وكالة «روي��ت��رز» عن مصدر مطلع أن مكتب التحقيقات
الفدرالي تأكد من مقتل بن هير بعد إجراء تحليل للحمض النووي
ألصبع له ،سلمت من الغارة ،ومقارنتها بالحمض النووي ألحد
أقربائه .وأعقب الغارة ،التي قتل فيها  44من أفراد قوات األمن الخاصة
الفيليبينية اشتباك مع المتمردين اإلسالميين ،أنهى هدنة استمرت 3
سنوات.
يذكر أن وزارة الخارجية األميركية عرضت مكافأة قيمتها  5ماليين
دوالر العتقال بن هير ،وهو عضو ماليزي في الجماعة اإلسالمية
المرتبطة بـ»القاعدة» والمسؤولة عن هجمات عدة في الفيليبين.
وكان الجيش الفيليبيني قد أعلن وفاة بن هير قبل  3أع��وام في
غارة جوية ،إال أنه ظهر مجددا ً العام الماضي في منداناو تحت حماية
جماعة منشقة عن الجبهة اإلسالمية لتحرير مورو.
وقال بيان باسم ديفيد بوديتش مساعد المدير المسؤول عن المكتب
الميداني لمكتب التحقيقات االتحادي في لوس أنجليس إن المكتب
رفع حاليا ً اسم بن هير من قائمته الخاصة ألكثر األشخاص مالحقة،
معبرا ً عن شكره للشرطة الفيليبينية ،مضيفاً« :مرة أخرى يتقدم رجال
ونساء مكتب التحقيقات االتحادي ،بخالص العزاء لضباط القوات
الخاصة الشجعان الذين فقدوا أرواحهم أثناء محاولتهم اعتقال هذا
الهارب الخطير».

قتل  17شخصا ً وأصيب العشرات
أم���س ف��ي ه��ج��وم ان��ت��ح��اري ق��رب
منزل محافظ إقليم خوست شرق
أفغانستان.
ووقع التفجير في مدينة خوست،
كبرى مدن الوالية التي تحمل االسم
نفسه ،خالل توجه آالف المتظاهرين
إلى منزل حاكم الوالية عبد الجبار
نعيمي الذي يتهمونه بالفساد.
وأعلنت وزارة الداخلية األفغانية
أن نحو  17شخصا ً قتلوا نتيجة هذا

الهجوم فيما لم تعلن بعد أي جهة
مسؤوليتها عن التفجير.
وق��ت��ل ح��وال��ى  50ش��خ��ص�ا ً في
تشرين الثاني ،عندما فجر انتحاري
نفسه خ�لال م��ب��اراة للكرة الطائرة
في والي��ة خوست ق��رب الحدود مع
المناطق القبلية الباكستانية ،التي
تشهد منذ ح��زي��ران عملية واسعة
للجيش الباكستاني.
وت��ع��ت��ب��ر والي�����ة خ���وس���ت أح��د
معاقل شبكة حقاني ،ف��رع طالبان

أف��غ��ان��س��ت��ان ال��ت��ي ال تعلن ع��ادة
مسؤوليتها ع��ن االع���ت���داءات التي
تستهدف مدنيين ألنها تطاول أساسا ً
قوات األمن األفغانية.
وتقاتل حركة طالبان األفغانية
ال��ت��ي أط��اح��ت ب��ه��ا ق���وات تقودها
الواليات المتحدة عام  2001إلسقاط
الحكومة األفغانية المدعومة من
واشنطن .وصعدت الحركة هجماتها
بعد انسحاب معظم القوات األجنبية
من البالد أواخر العام الماضي.

اعتقاالت في �صفوف الجبهة الثورية
بمداهمات لل�شرطة التركية

أوقفت شرطة مكافحة اإلره��اب
ال��ت��رك��ي��ة ف��ج��ر أم���س ح���وال���ى 10
أش��خ��اص خ�ل�ال حملة م��داه��م��ات
واسعة استهدفت معقالً في مدينة
اسطنبول لليسار المتطرف ،المشتبه
به في هجومين داميين.
وداهم العشرات من رجال الشرطة
مدعومين بآليات مصفحة منازل
في حي «أوك ميداني» تابعة لحزب
الجبهة الثورية لتحرير الشعب،
وه��ي منظمة سرية نفذت هجمات
مسلحة عدة منذ عام  ،1990بحسب
وكالة دوغان التركية.
وي��ع��د «أوك م��ي��دان��ي» معقالً

للناشطين األكراد ولليسار المتطرف،
وه��و حي قريب من القرن الذهبي،
الواقع في الشطر األوروبي من مدينة
اسطنبول.
وكان الشاب بيركين إيلفان أصيب
في هذا الحي في رأس��ه بقنبلة غاز
مسيل للدموع أطلقتها الشرطة خالل
التظاهرات المناهضة للحكومة في
صيف عام  ،2013وبعد دخوله في
غيبوبة ووفاته في آذار عام 2014
أص��ب��ح ال��ش��اب رم����زا ً للمعارضة
ال��م��ن��اه��ض��ة ل��ل��ن��ظ��ام اإلس�ل�ام���ي
المحافظ.
وجاءت هذه المداهمات غداة هجوم

على مقر ق��ي��ادة ش��رط��ة اسطنبول
ن��ف��ذه شخصان هما ام���رأة ورج��ل
على ارتباط بالحركة ذاتها ،وقتلت
الشرطة السيدة التي كانت تحمل
بندقية رشاشة وقنبلتين يدويتين،
فيما أصيب شريكها واعتقل.
وف���ي ال��ي��وم ال��س��اب��ق ،احتجز
م��س��ل��ح��ان م���ن ه����ذه ال��م��ج��م��وع��ة
الماركسية ل��س��اع��ات ع��دة مدعي
اسطنبول العام المكلف بالتحقيق
في مقتل بيركين ايلفان ،وأدى تدخل
ق��وات األم��ن إل��ى مقتل المحتجزين
وال��م��دع��ي ف��ي ظ����روف ل��م تتضح
مالبساتها بعد.

قتلى في غرق �سفينة �صيد رو�سية في بحر �أخوت�سك
ارتفعت حصيلة ضحايا غرق سفينة الصيد الروسية
الضخمة في بحر أخوتسك قرب شبه جزيرة كامتشاتكا
(أقصى الشرق الروسي) إلى  56قتيالً ،وذلك بعد العثور
على مزيد من جثث الضحايا في عرض البحر.
وما زال  13شخصا ً في قائمة المفقودين ،فيما تم إنقاذ
 63شخصا ً من طاقم السفينة التي غرقت قبيل منتصف ليل
أمس بتوقيت موسكو .وكانت السفينة تقل  132شخصا ً
بينهم  78من روسيا و 54أجنبيا ً من ميانمار (،)42
وأوكرانيا ( ،)4والتفيا ( ،)3وفانواتو ( )5كانوا على متن
السفينة عندما غرقت على بعد  300كيلومتر من شواطئ
مدينة ماغادان المطلة على بحر أخوتسك.
وانتشلت ف��رق ال��ط��وارئ جثث  56بحارا ً وأنقذت 63
آخرين ،فيما ال يزال البحث جاريا ً عن  13بحارا ً كانوا على
متن السفينة الروسية «دالني فوستوك» التابعة لشركة
«ماجيالن».
من جهة أخرى ،أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أن عملية
اإلنقاذ ستتواصل على رغ��م حلول الليل .وأوضحت أن
حوالى  1500رجل إنقاذ و 26سفينة يشاركون في العملية،

إضافة إلى طائرات ومروحيات.
وذكر مركز اإلنقاذ البحري الروسي التابع لمنطقة الشرق
األقصى أن العديد من البحارة الـ 63الذين أُنقذوا ،يعاني من
انخفاض شديد في درجة الحرارة.
ون��ف��ى محافظ مقاطعة ساخالين ب��ال��وك��ال��ة أوليغ
كوجيمياكو وجود أي خلل فني في السفينة ،موضحا ً أنها
كانت تقل الطاقم المتكون من  130بحارا ً وراكبين .ورجح أن
يعود سبب غرق السفينة إلى انقالبها نتيجة اختالل توازن
الحمولة .في سياق آخر ،رجحت هيئة خدمات الطوارئ
الروسية أن يكون اصطدام السفينة بالجليد العائم في
المنطقة سببا ً رئيسيا ً في الحادث.
إلى ذل��ك ،أع��رب الرئيس الروسي فالديمير بوتين عن
تعازيه لذوي ضحايا غرق سفينة الصيد في بحر أخوتسك.
وقال دميتري بيسكوف الناطق الصحافي باسم الرئيس
إن بوتين يتلقى المعلومات المتعلقة بعملية البحث
عن الناجين في بحر أخوتسك بصورة عاجلة ،ويعطي
التعليمات الضرورية بشأن تقديم المساعدة لذوي الضحايا
والمصابين.

