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بعد ت�أكيد غرق � 800شخ�ص في المتو�سط ...بكين و�إ�سالم �آباد نحو تعاون ا�ستراتيجي
�أوروبا تو�سع م�ساحة البحث

مدارات
الهجرة غير ال�شرعية
} ناديا شحادة
منذ اندالع ما يسمى بالربيع العربي ع ّمت الفوضى والتشرد
في تلك الدول ،وباتت الدول العربية من أكبر مصدري المهاجرين
غير الشرعيين عبر البحار هروبا ً من الحرب واإلره��اب الذي
أعمى تلك البلدان ،فحاول عشرات بل مئات اآلالف الهروب من
عجلة الموت التي تالحقهم في الطرقات ،نحو الخارج وال سيما
ال��دول األوروبية فلم يترك هؤالء الالجئون جهة أو وسيلة إال
وسلكوها في سبيل الوصول إلى أي مكان أمن يوفر لهم الحياة
في أبسط ص��وره��ا ،فيقوم ه��ؤالء المهاجرون بعبور مسالك
وع��رة وملتوية ف��ي دروب الهجرة غير الشرعية على أم��ل إن
يصلوا إلى بر األمان والهروب مما تشهده بلدانهم.
العنوان الذي عاد ليقتحم األخبار العالمية ومشاهدها الموت
غرقا ً بعد حادثة غرق قارب على متنه  700مهاجر غير شرعي
ف��ي  19نيسان  ،2015ت��ق��اري��ر م��ت��ع��ددة ك��ان��ت ق��د ح���ذرت من
صيف العام الحالي وتوقعت تصاعدا ً كبيرا ً في إعداد المهاجرين
غير الشرعيين نحو السواحل األوروبية مع استمرار تدهور
األوضاع األمنية واالقتصادية واإلنسانية على الطرف المقابل
لتلك السواحل ،مهاجرون غير شرعيون يهربون إل��ى دوائر
احتيال وم��ن ث��م إل��ى دائ���رة ال��م��وت ،يؤكد ال��خ��ب��راء أن الطبيعة
السرية التي تقوم بها عصابات التهريب تجعل م��ن الصعب
إج���راء مقارنة م��وث��وق بها م��ع األع���وام السابقة لكن البيانات
المتاحة تشير إلى أنه تم تسجيل رقم قياسي لعدد من وصلوا
إلى السواحل اإليطالية حيث بلغ ما يقارب  200000مهاجر مع
بداية العام الحالي مات منهم غرقا ً ما يقارب  15000شخص.
وف��ي ك��ارث��ة غ��رق تعتبر األس���وأ ف��ي م��ي��اه ال��م��ت��وس��ط قبال
الشواطئ الليبية والتي أسفرت عن غرق قارب على متنه 700
مهاجر غير شرعي قضوا جميعا ً حتفهم إال  28شخصاً ،وهذا
ما أكدته المفوضية العليا لالجئين التابعة لألمم المتحدة حيث
صرحت المتحدثة باسم المفوضية كارلوتا سامي ب��أن 28
شخصا ً فقط نجوا من ح��ادث الغرق وتشير شهاداتها إلى أن
نحو  700شخص كانوا على متن قارب الصيد البالغ طوله 20
متراً...
حادثة الغرق تلك هي كارثة جديدة في سلسلة حوادث غرق
ق��وارب المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى دول االتحاد
األوروبي على متن قوارب مكتظة غير متينة يديرها تجار بشر
ينطلقون من ليبيا أو مصر من دون أي رادع وسط الفوضى
التي تعم تلك البالد ،ورد الفعل الدولي على هذه المأساة يبدو
وكأنه األعنف فالرئيس الفرنسي س��ارع إل��ى ال��دع��وة لمؤتمر
أوروبي لتفعيل عمليات اإلنقاذ ،وزراء خارجية الدول األعضاء
باالتحاد األوروب��ي في لوكسمبورغ يبحثون اليوم في قضية
تدفق الالجئين غير الشرعيين باتجاه أوروب��ا ً يومياً ،فيدريكا
موغيريني مسؤولة السياسة الخارجية باالتحاد األوروب��ي
طالبت حكومات الدول االعضاء باالتحاد في  19نيسان 2015
بدعم التحرك لحماية المهاجرين في البحر المتوسط بعد واحدة
من أسوأ كوارث القوارب.
ويؤكد المتابعون أن تلك الكارثة ليست األولى من نوعها فقد
لقي أكثر من  360أفريقيا ً حتفهم في تشرين األول عام 2013
عندما اشتعلت النيران في قارب صيد صغير كانوا على متنه
على مقربة من شواطئ المبيدوزا ووصفت تلك الكارثة في
ذل��ك الوقت بأنها إش��ارة تنبه للعالم ولكن بعد تلك الحادثة بـ
 18شهرا ً ال يوجد مؤشر على انخفاض عدد المهاجرين الذين
يحاولون قطع ه��ذه المياه الخطرة بحثا ً ع��ن حياة أفضل في
أوروبا ،وتأتي هذه الحادثة بعد قتل  50شخصا ً على األقل في
غرق قارب تنقل مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل صلقية
بحسب حصيلة جديدة نشرتها المنظمة الدولية للهجرة في 6
آذار  ،2015اضافة الى فقدان  450مهاجرا ً آخرين في  2كانون
الثاني  2015حيث أعلنت السلطات اإليطالية ف��ي ب��ي��ان أنها
أرسلت مروحية إلنقاذ سفنية شحن هجرها طاقمها على متنها
 450مهاجرا ً غير شرعي.
تكاثر هذه الظاهرة في السنوات األخيرة يرجعها المراقبون
إل��ى ال��ح��روب المتتالية التي تشهدها بعض البلدان بسبب ما
يسمى بالربيع العربي ما جعل البحر األبيض المتوسط بحر
ال��م��وت فهم يهربون م��ن ال��ذل وال��م��آس��ي التي يواجهونها في
بلدانهم إل��ى جحيم البحر المتوسط ،وح��ادث��ة األم���س ليست
األخيرة من نوعها بعد ورود أنباء عن غرق سفنية تقل أكثر من
 300مهاجر غير شرعي في مياه المتوسط في  20نيسان
 ،2015فال أحد يعرف ماذا يحدث مع هؤالء المهاجرين إال
حين تغرق السفنية وي��م��وت ه��ؤالء وس��ط األم���واج ليخرجهم
البحر جثثا ً على شاطئه.

طوكيو ت�سعى لتح�سين
عالقاتها مع بكين
أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أمس أن طوكيو تسعى لتحسين
العالقات مع بكين ،مؤكدا على استعداده للقاء الرئيس الصيني شي جين
بينغ.
وق��ال آبي للصحفيين في مطار طوكيو قبيل توجهه إلى جاكارتا حيث
سيشارك في المؤتمر اآلسيوي األفريقي الثاني« :إنني مستعد للقاء شي إذا
حدث هذا األمر بشكل تلقائي .كما أنني أرغب في تحسين العالقات مع الصين
أكثر وفقا لمبدأ الفائدة المشتركة والعالقة االستراتيجية».
يذكر أن العالقات الصينية-اليابانية ازدادت فتورا في السنوات األخيرة جراء
الخالفات على دور اليابان في الحرب العالمية الثانية ،فضال عن الخالفات حول
تبعية بعض األراضي وانعدام الثقة المتبادلة فيما يخص المسائل األمنية.

اال�ستخبارات الكندية:
 50في المئة زيادة في عدد
الكنديين المن�ضمين لـ«داع�ش»
ازداد عدد الكنديين المنضمين لتنظيم «داعش» اإلرهابي في العراق وسورية
خالل األشهر القليلة الماضية بنسبة  50في المئة.
وقال ميشيل كولومبي رئيس جهاز استخبارات األمن الكندي إن «الخطر
اإلرهابي على مصالح األمن القومي لكندا لم يكن أبدا ً مباشرا ً أو فوريا ً على هذا
النحو».
وق��ال كولومبي ،أم��ام لجنة تابعة لمجلس الشيوخ ،إن العدد اإلجمالي
للكنديين الذين ذهبوا إلى العراق وسوريا للقتال قفز إلى  75في األشهر الثالثة
أو األربعة الماضية بعد ما كان نحو  50شخصاً.
وقد أكد في تشرين األول الماضي أن نحو  145كنديا ً سافروا إلى الخارج
للمشاركة في أنشطة تتعلق باإلرهاب خالل فترة غير محددة.
وأدلى رئيس جهاز األمن الكندي بأقواله بشأن مشروع قانون كشف النقاب
عنه في كانون الثاني يمنح جهاز استخبارات األمن الكندي مزيدا من السلطات
إلجهاض الهجمات اإلرهابية ومنع الكنديين من المغادرة لالنضمام إلى
«داعش».
يذكر أن كندا أعلنت الشهر الماضي عن إحباطها مؤامرة لتفجير القنصلية
األميركية ومبان أخرى في حي المال في تورونتو.
وتعتبر كندا جزء من التحالف الذي يوجه ضربات جوية لتنظيم «داعش»
الذي يسيطر على أجزاء من العراق وسوريا.

لقي  800مهاجر غير شرعي مصرعهم بغرق سفينتهم
قبالة السواحل الليبية يوم األحد الماضي.
وق��ال��ت المتحدثة باسم المفوضية السامية لألمم
المتحدة لشؤون الالجئين في إيطاليا كارلوتا سامي،
أم��س« ،بإمكاننا أن نقول إن  800شخص قضوا» في
الحادث ،في حصيلة سرعان ما أكدها المتحدث باسم
المنظمة الدولية للهجرة فالفيو دي جاكومو.
وأشارت األمم المتحدة إلى أن هذه الحصيلة استقتها
من  27شخصا ً نجوا من الكارثة ووصلوا إلى مرفأ كاتانيا
في صقلية ،حيث تمكن ممثلون عن المفوضية والمنظمة
من إجراء مقابالت مع غالبية الناجين الـ 27الذين وصلوا
إلى مرفأ كاتانيا.
وقالت سامي« :أجرينا مقارنات بين إفادات (الناجين)،
كان هناك أكثر بقليل من  800شخص على متن السفينة،
بينهم أطفال تتراوح أعمارهم بين  10و 12سنة ،كان
هناك سوريون ،وحوالى  150أريترياً ،وصوماليون...
لقد أبحروا من طرابلس السبت  18نيسان في الساعة
.»08:00
وقال دي جاكومو إن «الناجين هم من مالي وغامبيا
والسنغال والصومال وأريتريا وبنغالدش» ،مشيرا ً إلى أن
بين هؤالء  4قاصرين.
ويرجح أن يكون سبب غرق السفينة فقدانها التوازن
نتيجة لتحرك جموع المهاجرين الذين كانوا على متنها
لدى اقتراب سفينة شحن برتغالية أتت لنجدتهم.
وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن أكثر من 1750
مهاجرا ً قتلوا في البحر المتوسط منذ مطلع العام ،وهو
عدد قد يصل إلى  30ألفا ً خالل العام الحالي أي أكثر بـ10
مرات من حصيلة الفترة نفسها عام .2014
وص���رح المتحدث ب��اس��م المنظمة ج��وي��ل ميلمان
للصحافيين في جنيف أن «المنظمة الدولية للهجرة قدرت
حصيلة قتلى عام  2015حتى اآلن بأنها أكثر بـ 30مرة مما
كانت عليه في الفترة نفسها من العام الفائت...آنذاك قتل
 56شخصا ً فحسب في المتوسط».
على صعيد آخر ،أفاد رئيس ال��وزراء اإليطالي ماتيو
رينزي بأن  18سفينة بما فيها  7سفن تابعة للقوات
البحرية اإليطالية ،و 5ق��وارب صيد ،تشارك في عملية
البحث عن الناجين وجثث الضحايا ،باإلضافة إلى ثالث
مروحيات وطائرة خفيفة لحرس الحدود.
وأوصت المفوضية األوروبية الدول األعضاء في االتحاد
األوروبي بتوسيع عمليات البحث في مياه البحر المتوسط
إلنقاذ مهاجرين غير شرعيين يعبرونه قاصدين أوروبا.
وتبحث دول في االتحاد األوروبي خطة مكونة من 10
بنود ،وضعتها المفوضية األوروبية على عجل للتحرك
إزاء وق��وع ضحايا في ح��وادث غ��رق عديدة ل��دى عبور
المهاجرين مياه البحر المتوسط.
وذك��ر الدبلوماسي األوروب���ي أن التوصية بتوسيع
العمليات تحمل طابعا ً إنسانيا ً بحتا ً وال تقتضي منح صفة
شرعية للمهاجرين الوافدين إلى سواحل أوروبا.
وقال المفوض األوروب��ي المكلف بالهجرة والشؤون
الداخلية والمواطنة ،ديميتريس افراموبولوس إن سفن
االتحاد األوروب��ي في البحر األبيض المتوسط ستقوم
باحتجاز السفن المستخدمة في تهريب المهاجرين غير
الشرعيين وتدميرها.
وأشار افراموبولوس في نهاية لقاء مشترك حول مشاكل
الهجرة جمع وزراء داخلية وخارجية  28دولة عضوا ً في
االتحاد األوروب��ي إلى أن أسر وتدمير السفن المخالفة
سيتم بناء على الخبرة المكتسبة خالل عملية «أتالنتا»

لمكافحة القرصنة في الصومال .وأضاف« :اتخذنا اليوم
ق��رارا ً سياسياً ،يجب أن يتم التحضير لعملية مناسبة،
لقد جمعت الموارد وأعد تفويض (للقوات المشاركة في
العملية)».
وأكد أن المفوضية األوروبية ال تستطيع وحدها القيام
بهذه المهمة ألنها بحاجة لموافقة قادة جميع دول االتحاد،
وأن هذه المسألة سيتم التطرق لها خالل القمة الطارئة
حول الهجرة في بروكسيل.
وقالت المفوضة العليا للشؤون الخارجية والسياسة
األمنية في االتحاد األوروبي فيديريكا موغيريني إن إعداد
التفويض قد بدأ وإن دول االتحاد اتفقت على صرف موارد
إضافية لحرس الحدود األوروبي.
وأوصت المفوضية األوروبية الدول األعضاء في االتحاد
األوروبي بتوسيع عمليات البحث في مياه البحر المتوسط
إلنقاذ المهاجرين غير الشرعيين.
ونقل عن مصدر دبلوماسي أوروب��ي قوله إن توسيع
عمليات البحث يعتبر ج��زءا ً من الخطة المكونة من 10
بنود ،وضعتها المفوضية األوروبية على عجل للتحرك
إزاء وق��وع ضحايا في ح��وادث غ��رق عديدة ل��دى عبور
المهاجرين مياه البحر المتوسط.
وذك��ر الدبلوماسي األوروب���ي أن التوصية بتوسيع
العمليات تحمل طابعا ً إنسانيا ً بحتا ً وال تقتضي منح صفة
شرعية للمهاجرين الوافدين إلى سواحل أوروبا.
وقال المفوض األوروب��ي المكلف بالهجرة والشؤون
الداخلية والمواطنة ،ديميتريس افراموبولوس إن سفن
االتحاد األوروب��ي في البحر األبيض المتوسط ستقوم
باحتجاز السفن المستخدمة في تهريب المهاجرين غير
الشرعيين وتدميرها.
وأش��ار افراموبولوس في نهاية لقاء مشترك حول
مشاكل الهجرة جمع وزراء داخلية وخارجية  28دولة
عضوا ً في االتحاد األوروب��ي إلى أن أسر وتدمير السفن
المخالفة سيتم بناء على الخبرة المكتسبة خالل عملية
«أتالنتا» لمكافحة القرصنة في الصومال.
وأض��اف« :اتخذنا اليوم ق��رارا ً سياسياً ،يجب أن يتم
التحضير لعملية مناسبة ،لقد جمعت ال��م��وارد وأعد
تفويض (للقوات المشاركة في العملية)».
وأكد أن المفوضية األوروبية ال تستطيع وحدها القيام
بهذه المهمة ألنها بحاجة إلى موافقة ق��ادة جميع دول
االتحاد ،وأن هذه المسألة سيجرى التطرق لها خالل القمة
الطارئة حول الهجرة في بروكسيل.
ومن جهتها ،قالت موغيريني إن إعداد التفويض قد بدأ
وإن دول االتحاد اتفقت على صرف موارد إضافية لحرس
الحدود األوروبي.
وكان رئيس المجلس األوروب��ي دونالد توسك قد دعا
في وقت سابق إلى عقد قمة أوروبية استثنائية الخميس
المقبل حول الهجرة بهدف بحث ما يمكن فعله لتحسين
الحالة في هذا المجال.
وأشار إلى أنه ال ينتظر حلوال ً سريعة ألسباب الهجرة
الرئيسية لكنه ينتظر من المفوضية األوروب��ي��ة وهيئة
العمل الخارجي األوروب��ي اقتراحات فورية حول هذه
المسألة وينتظر من دول االت��ح��اد األوروب���ي مساهمة
وإجراءات فورية.
واقترح توسك لحل األزمة توقيف القائمين على تهريب
المهاجرين غير الشرعيين بشكل عاجل ،وجعل جهود
تقديم المساعدة للمحتاجين أكثر فعالية ،والتعاون مع
الدول التي يغادرها ويعبر من خاللها المهاجرون.

أك��د الرئيس الصيني شي جين
بينغ أن بكين وإسالم آباد اتفقتا على
رفع العالقات بينهما إلى مستوى
الشراكة والتعاون االستراتيجيين ما
يعني مواصلة التقدم إلى األمام معا ً
على رغم الصعوبات.
وأشار الرئيس الصيني في كلمة
أمام البرلمان في إسالم آباد أمس إلى
أن باكستان في طليعة الحرب على
اإلرهاب الدولي ،وهي تسهم بقسط
كبير في قضية الحفاظ على األمن
واالستقرار اإلقليميين ،الفتا ً إلى أن
إسالم آباد تسهم أيضا ً منذ سنوات
طويلة في ضمان أمن قسم من حدود
بالده الغربية.
وأشاد الرئيس الصيني بباكستان
لمساهتمها في تأمين أقصى غرب
الصين المضطرب حيث تعارض
أقلية مسلمة حكم بكين ف��ي حين
تعهدت باكستان تعزيز تعاونها في
التصدي لإلرهاب.
ودعا إلى تعاون اقتصادي أوثق
بين البلدين بعد يوم من االتفاق على
مشاريع للطاقة والبنية األساسية

تدريبات جوية وا�سعة النطاق
لحلف الأطل�سي في التفيا
انطلقت أمس في التفيا تدريبات جوية واسعة النطاق
لحلف شمال األطلسي ،حيث تشرف قيادة قوات سالح
الجو الموحدة «للناتو» بالتعاون مع القوات المسلحة
الالتفية على التدريبات المكثفة ،علما ً بأن دائرة التحليقات
في إطار التدريبات ستشمل المجال الجوي لدول البلطيق
كلها.
وترمي المناورات الجوية إلى تدريب طواقم المقاتالت
على تنسيق عملياتهم مع طواقم طائرات الدعم الجوي
ووحدات القوات البرية ،باإلضافة إلى التدريب على العمل
في حاالت طوارئ.
وأوضحت الدائرة الصحافية التابعة ل��وزارة الدفاع
الالتفية «يكمن الهدف الرئيسي للتحليقات في تدريب
وح��دات ال��رد السريع التابعة للناتو ،إذ ستتولى تلك

وكالة الطاقة الذرية� :إيران توا�صل التزامها االتفاق النووي
أفاد تقرير سري للوكالة الدولية
للطاقة ال��ذري��ة أن إي��ران تواصل
االمتثال اللتزاماتها بموجب االتفاق
النووي الموقت ال��ذي أبرمته مع
مجموعة خمسة زائدا ً واحداً.
وقال التقرير الشهري للوكالة إن
إي��ران ال تخصب اليورانيوم ألكثر
م��ن التركيز االن��ش��ط��اري المحدد
بنسبة خمسة في المئة ،مضيفا ً أن
طهران لم تحقق أي تقدم آخر في
أنشطتها في منشأتين للتخصيب
ومفاعل للماء الثقيل تحت اإلنشاء.
وم��ن المتوقع أن تبدأ الجولة
المقبلة من المفاوضات النووية
ه���ذا األس��ب��وع ف��ي م��دي��ن��ة فيينا
النمساوية ،حيث تجرى بمشاركة
كبير المفاوضين اإليرانيين عباس
عراقجي ونظيرته األميركية ويندي
شيرمان والمديرة السياسية لخدمة
العمل الخارجي هيلجا شميد.
وف���ي ال��س��ي��اق ،ق���ال ال��رئ��ی��س
اإلي����ران����ي ح��س��ن روح���ان���ي أن
«المفاوضات النوویة مع مجموعة
 1+5في تقدم» ،مؤكـدا ً أن االتفاق
النووي سیكون لمصلحة الجمیع.

الوحدات مهمة المناوبة في المجال الجوي فوق حوض
البلطيق ،فيما سيكتسب عسكريو دول البلطيق مهارات في
مجال الدعم الجوي القريب».
ووصفت الدائرة تلك التدريبات بأنها ستكون األوسع
نطاقا ً من المناورات الجوية المخططة هذا العام لحلف
الناتو في المجال الجوي لدول البلطيق ،إذ ستشارك في
التحليقات  10دول من دول الحلف ،هي بلجيكا وألمانيا
وإسبانيا وإستونيا وإيطاليا والتفيا وليتوانيا والنروج
وب��ول��ن��دا وال��والي��ات المتحدة ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى فنلندا
والسويد باعتبارهما مشاركتين في برنامج «الشراكة من
أجل السالم».
وستقلع غالبية الطائرات المشاركة في التدريبات التي
تستمر مدة يومين ،من قاعدة أداجي الجوية في التفيا.

هبوط ا�ضطراري لطائرة ركاب «�إ�سرائيلية»
قامت طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية للعدو «اإلسرائيلي» من طراز
«بوينغ  »800-737بهبوط اضطراري ناجح في «مطار بن غوريون» ،وذلك
بعد تفكك جهاز العربة السفلى للطائرة في أثناء عملية اإلقالع.
وهبطت الطائرة التي تقل  176شخصا ً في المطار الذي أُعلنت فيه حالة
الطوارئ ،إذ وصلت إليه عشرات سيارات اإلسعاف وفرق اإلنقاذ.
وكانت الطائرة التابعة لشركة « »Upمنخفضة التكلفة (فرع شركة «El
 »Alاإلسرائيلية) قد أقلعت من المطار المذكور في الساعة  07.20بالتوقيت
المحلي ،متوجهة إلى براغ ،وبعد فترة وجيزة عثر على قطع من جهاز العربة
السفلى للطائرة على مدرج الهبوط واإلقالع في المطار ،ولذلك تم اتخاذ القرار
بإعادة الطائرة إلى المطار.
وقبل تنفيذ الهبوط االضطراري ،حلقت الطائرة على ارتفاع منخفض ،لكي
يتفحص مهندسو المطار حالة العربة السفلى ،ومن ثم هبطت بنجاح ،ولم
يصب أحد من الركاب أو أفراد طاقمها.

قتلى في هجوم انتحاري في مقدي�شو
واض���اف روح��ان��ي أم��س قبیل
توجهه إلی إندونیسیا للمشاركـة
في مؤتمر آسیا – أفریقیا« :نحن
نتابع المفاوضات بجدیة ونأمل

ب��أن یتصف الطرف اآلخ��ر بنفس
العزیمة واإلرادة لنتوصل إلی
االت���ف���اق ف��ي غ��ض��ون الشهرین
المقبلین» ،مشيرا ً إل��ى أن «ه��ذا

االت��ف��اق سیفتح أج���واء للتعاون
بین إی��ران ودول المنطقة وال��دول
اآلسیویة وف��ي الحقیقة سیكون
االتفاق لمصلحة الجمیع».

 330قرغيزي ًا غادروا للقتال في �سورية
أعلن عبد الرحمن ماماتالييف
نائب رئيس ال���وزراء في قرغيزيا
أن نحو  330شخصا ً غادروا بالده
إلى األراض��ي السورية للمشاركة
في القتال إلى جانب المجموعات
اإلرهابية.
وأوض�����ح م��ام��ات��ال��ي��ي��ف أم���ام
البرلمان أن بين الذين غادروا إلى
منطقة النزاع نحو  30امرأة ،مضيفا ً

في باكستان قيمتها  46مليار دوالر،
ورب��ط التعاون االقتصادي باألمن
وق���ال إن البلدين «لهما مصلحة
مشتركة وهي األمن» .وتابع« :على
مدار السنوات تغلبت باكستان على
كل المصاعب وساهمت بشكل كبير
في أمن واستقرار المناطق الحدودية
الغربية الصينية وهذا أمر لن ننساه
أبداً».
وت��ش��ع��ر ال��ص��ي��ن ب��ال��ق��ل��ق من
المسلمين االنفصاليين في شينجيانغ
الذين تلقي باللوم عليهم في سلسلة
من الهجمات عبر الصين خالل العام
المنصرم أو نحو ذلك وتعتقد أنهم
يتعاونون مع متشددين متمركزين
في باكستان.
م��ن جهته ،ق��ال رئ��ي��س ال���وزراء
الباكستاني نواز شريف إن باكستان
تعتبر أمن الصين مهما ً مثل أمنها.
وأض���اف« :سنحارب معا ً من أجل
القضاء على تهديد اإلرهاب .نجحت
حتى اآلن جهودنا المشتركة ضد
اإلرهاب ولكن علينا ً أن نشدد الجهود
لتحقيق أهدافنا» .وتابع« :عالقاتنا

الدفاعية قوية وستصبح أقوى على
مدار األعوام».
وف���ي ال��س��ي��اق ،ق���ال ال��رئ��ي��س
الباكستاني ممنون حسين خالل
لقاءه بينغ إن الحكومة الباكستانية
وافقت على تشكيل وح��دة خاصة
في قوام القوات المسلحة ،ستتولى
حماية العمال الصينيين في البالد.
وأوض��ح «ستتولى الوحدة التي
يجرى تشكيلها حاليا ً ضمان أمن
المواطنين الصينيين العاملين
ف��ي ب��اك��س��ت��ان .وستضم ال��وح��دة
عسكريين م��ن ال��ق��وات الخاصة
التابعة للجيش ومن القوات التابعة
لوزارة الداخلية».
وأكدت الدائرة الصحافية التابعة
للجيش الباكستاني خبر تشكيل
الوحدة العسكرية الخاصة بحماية
المواطنين الصينيين ،إذ أوضحت أن
الوحدة ستضم قرابة  10آالف جندي
وضابط ،أما قيادتها فسترابط في
مقر القوات البرية بمدينة راولبندي
الباكستانية.

أنه «بحسب معلوماتنا ،فقد قتل 13
شخصا ً من مواطنينا خالل الصراع
المسلح الدائر في سورية».
وأش����ار ال��م��س��ؤول ال��ق��رغ��ي��زي
ف��ي وق��ت سابق إل��ى أن مبعوثي
ال��م��ن��ظ��م��ات اإلره��اب��ي��ة ال��دول��ي��ة
تستخدم اإلن��ت��رن��ت وتطبيقات
ل��ل��ه��ات��ف ال��م��ح��م��ول ب��ن��ش��اط في
تجنيد أه��ال��ي ق��رغ��ي��زي��ا ،م��ش��ددا ً

على أن العائدين إل��ى ال��ب�لاد من
سورية وال��ع��راق والذين حاربوا
في صفوف المسلحين سيواجهون
المسؤولية الجنائية بموجب مادة
«المرتزقة».
وكانت السلطات القرغيزية بدأت
في التحقق من أع��داد المتوجهين
إل��ى سورية من مواطنيها نهاية
ال���ع���ام ال���م���اض���ي ،وت����م إرس����ال

أع���وان تابعين ل���وزارة الداخلية
متخصصين في مكافحة التطرف
واإلره����اب م��ن العاصمة بشكيك
إلى األقاليم بهدف تحديد هويات
هؤالء.
وبذلك تم تحديد العدد التقريبي
ألولئك الذين يقاتلون في سوريا من
مواطني الجمهورية ،ومكان سكنهم
وقنوات نقلهم إلى مناطق القتال.

أفادت الشرطة الصومالية بأن  10أشخاص على األقل لقوا حتفهم وأصيب
نحو  12آخرين في هجوم انتحاري بسيارة ملغومة على مطعم مزدحم في
العاصمة مقديشو أمس.
وأكد العقيد عثمان إبراهيم «مقتل ما ال يقل عن عشرة أشخاص بينهم جنود
وسكان وأصيب  12آخرون» ،مضيفا «من المؤكد أن عدد القتلى سيزداد».
يأتي ذلك على خلفية سلسلة من الهجمات شنتها حركة «الشباب» الصومالية
االرهابية في األيام األخيرة ،إذ أعلنت الحركة مسؤوليتها عن الهجوم ،الذي
استهدف االثنين حافلة لموظفي األمم المتحدة في مدينة غاروي شمال شرقd
الصومال وأودى بحياة  7أشخاص بينهم  6من الموظفين األمميين.
وكان يوم األحد شهد مقتل ثالثة جنود من االتحاد األفريقي على يد أفراد من
«حركة الشباب» في كمين نصبوه لهم جنوب الصومال.

