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خفر ال�سواحل الإيطالي ينقذ  220مهاجرا
و�إيطاليا تتوقع توافد � 5000أ�سبوعي ًا

ن�ص االتفاق ال�شامل
جولة مفاو�ضات جديدة في فيينا والبدء ب�صوغ ّ

ال�صين ت�ؤيّد اتفاق ًا من�صف ًا ومتوازن ًا حول النووي الإيراني

أعلن رئيس الفريق اإليراني المفاوض حميد بعيدي نجاد البدء
بصوغ نص االتفاق الشامل مع الدول الست ،وأكد أن موضوع
رفع إجراءات الحظر عن بالده يشكل أولوية أساسية لبالده.
وقال المسؤول االيراني إن عملية صوغ نص االتفاق بدأت منذ
أول من أمس ،حيث عُ قد اجتماع بين مساعدي وزير الخارجية
اإلي��ران��ي عباس عراقجي ومجيد تخت روان��ج��ي ،ونظيرتهما
األوروبية هيلغا اشميت ،إضافة إلى اجتماع آخر حضره الخبراء
من الجانبين ،مؤكدا ً أن موضوع رفع الحظر عن إيران مدرج على
جدول أعمال االجتماعات لمعرفة تفاصيل كيفية رفعه.
وت��أت��ي ه��ذه التصريحات بعد ي��وم على ترجيح مصدر
دبلوماسي غربي ،أن تنعقد جولة مفاوضات جديدة في نيويورك
األسبوع المقبل.
وذك��ر المصدر القريب من المفاوضات النووية أن «هناك
احتماال ً كبيرا ً لعقد اجتماع خبراء في الواليات المتحدة األسبوع
المقبل لالستمرار في العمل على نص اتفاق نهائي شامل» ،مضيفا ً
أن «المديرين السياسيين قد ينضمون إليهم».
وص��رح المصدر بأن هذه المسألة س ُتد ّقق في فيينا ،حيث
بدأت ،جولة أخرى للمفاوضات النووية على مستوى الخبراء ،إذ
من المخطط أن ينضم إليهم المديرون السياسيون لكل من إيران
والسداسية (األعضاء الدائمون في مجلس األمن الدولي وهي

روسيا والصين والواليات المتحدة وفرنسا وبريطانيا  +ألمانيا)،
يوم الجمعة المقبل.
وفي سياق متصل ،ذكر المصدر الدبلوماسي الغربي أن إيران
ومجموعة ( )+1 5قد اتفقتا على بعض أحكام الوثيقة النهائية
بشأن برنامج طهران النووي .وتوقع أن تتضمن االتفاقات خطة
شاملة لألعمال المشتركة ،وكذلك ملحقاتها التي ستشمل تفاصيل
تقنية.
وأضاف أن حوالى ثلثي أحكام الخطة «قد صيغت واتفق عليها،
ولم يبق سوى مطابقتها الكاملة مع األطر السياسية لالتفاق الذي
جرى التوصل إليه في لوزان السويسرية» ،موضحا ً أن مسألة
رفع العقوبات عن طهران لم يجر العمل عليها بعد.
وأكد مصدر في الوفد اإليراني أن العمل على الملحقات للخطة
لم يبدأ بعد كما ينبغي ،الفتا ً إلى أن العمل األكثر صعوبة وأهمية،
هو صوغ الملحقات ،سيسمح بتجنب تفسير م��زدوج ألحكام
الخطة.
إلى ذلك ،عقدت اللجنة السداسية وإيران أمس اجتماعا ً على
مستوى الخبراء في اليوم الثاني من المفاوضات.
وشارك في جلسات أمس كل من الدبلوماسية األوروبية رفيعة
المستوى هلغا شميدت وعباس عراقجي نائب وزير الخارجي
اإليراني وخبراء من الدول الست.
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ونقل عن مصدر دبلوماسي في أحد الوفود الغربية المشاركة
في المفاوضات أن إيران والسداسية ال تنويان التخلي عن عملية
التفاوض ،إذ توجد لدى الجميع ثقة بأن االتفاق النهائي سيرى
النور الصيف المقبل.
وقال المصدر« :ال يستبعد أحد تمديد جولة المفاوضات التي
ستجرى في حزيران المقبل ،لكننا سنحاول التزام المواعيد
المحددة ،إذ ما زال موعد  30حزيران يمثل الخط اإلرش��ادي
بالنسبة لنا».
من جهة أخرى ،أكدت الصين أمس ،عزمها الدفع نحو التوصل
إلى اتفاق ن��ووي إيراني «منصف ومتوازن» على هامش قمة
آسيوية ـ أفريقية في إندونيسيا.
وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ لنظيره اإليراني حسن
روحاني إن بكين مستعدة لتعزيز التعاون مع طهران في مجاالت
الطاقة وقطارات السكك الحديدية الفائقة السرعة ومواد البناء
والنسيج واالتصاالت والطاقة ومعدات البناء وغيرها.
وأضاف جين بينغ أن «الصين ترغب في استمرار االتصال مع
كل األطراف المعنية ،ومن بينها إيران ،واالستمرار في القيام بدور
بناء في المفاوضات ،والسعي من أجل اتفاق منصف ومتوازن
ومفيد للجانبين وشامل يعود على جميع األطراف بالنفع وفي
أقرب وقت ممكن».
نشاطات لجمعيات أوروبية لالنقاذ

الفروف لكيري :وجود ع�سكريين �أميركيين في �أوكرانيا يدل على خرق كييف التزاماتها

الكرملين :بوتين ال يكترث لمبادرة البرلمان الأوكراني بفر�ض عقوبات �ضده
أعلن المتحدث باسم الكرملين أن
الرئيس الروسي فالديمير بوتين لم
يرد على رسالتين تبناهما البرلمان
األوك��ران��ي أول م��ن أم���س ،توصي
إح��داه��م��ا كييف ب��ف��رض عقوبات
ضده.
وفي وقت سابق توجه البرلمان
األوك���ران���ي «ال�����رادا» إل��ى الرئيس
الروسي بطلب المساهمة في اإلفراج
عن قائدة الطائرة األوكرانية ناديجدا
سافتشينكو التي احتجزتها السلطات
الروسية في حزيران الماضي بتهمة
التورط في قتل صحافيين روسيين
راحا ضحية قصف جوي في منطقة
دونباس.
وك��ان��ت كييف تصر منذئذ على
إط�ل�اق س���راح سافتشينكو التي
ان� ُت��خ��ب��ت الح��ق �ا ً ع��ض��وا ً دائ��م��ا ً في
البرلمان األوكراني وعضوا ً في وفد
بالدها بالجمعية البرلمانية لمجلس
أوروبا.
كما تبنى «ال��رادا» رسالة أخرى
إل��ى مجلس األم��ن القومي والدفاع
األوك���ران���ي ،أوص���ى فيها بفرض
ع��ق��وب��ات ض��د شخصيات روسية
مسؤولة عن احتجاز سافتشينكو
«غير الشرعي» ،بحسب السلطات
األوكرانية.
وتضم قائمة العقوبات المقترحة
 35شخصاً ،بينهم الرئيس بوتين
وال��ن��ائ��ب األول ل��رئ��ي��س ال��دي��وان
الرئاسي فياتشيسالف فولودين،
ومستشار رئيس الدولة فالديسالف
سوركوف ،ورئيس مجلس النواب
(الدوما) سيرغي ناريشكين ،ومدير
هيئة األم���ن ال��ف��درال��ي��ة ألكسندر
بورتنيكوف ،وعدد من البرلمانيين
والموظفين في أجهزة األمن والقضاء
الروسية ،كما دعا البرلمان الهيئات
ال��دول��ي��ة والجمعيات البرلمانية
وال��ح��ك��وم��ات إل��ى ف��رض عقوبات
مماثلة.
وفي السياق ،أكد وزير الخارجية
الروسي سيرغي الفروف في اتصال
هاتفي م��ع نظيره األميركي جون
كيري ض���رورة تحقيق «مجموعة
اإلج�����راءات» ال��ه��ادف��ة إل��ى تطبيق

اتفاقات مينسك بشأن تسوية األزمة
األوكرانية.
وأفادت وزارة الخارجية الروسية
بأن الفروف ذكر أن وصول عسكريين
أميركيين إل��ى م��ي��دان «يافوريف»
العسكري في غرب أوكرانيا ،إضافة
إلى ورود معلومات عن وجود عاملي
شركة «أكاديمي» العسكرية الخاصة
األميركية في منطقة النزاع جنوب
شرقي البالد ،يدالن على خرق كييف
التزاماتها «بسحب جميع التشكيالت
األج��ن��ب��ي��ة وال��م��ع��دات العسكرية
والمرتزقة من أراضي أوكرانيا».
وجاء في بيان ال��وزارة أنه أثناء
المكالمة التي ب��ادر إليها الجانب
األميركي بحث الجانبان القضايا
الملحة المتعلقة بالعالقات بين
البلدين وجدول االتصاالت الالحقة
المحتملة.
وش���دد الف���روف على أن روسيا
منفتحة ع��ل��ى «ت���ع���اون ب��ن��اء مع
ال���والي���ات ال��م��ت��ح��دة ع��ل��ى أس��اس
المساواة واحترام المصالح الروسية
والتخلي التام عن محاوالت الضغط
على بالدنا».

كما ج��اء في البيان أن الطرفين
تناوال أيضا ً موضوعات دولية أخرى
بما فيها سير ال��م��ف��اوض��ات حول
البرنامج النووي اإليراني واألزمتين
السورية واليمنية.
جاء ذلك في وقت ،أعلن الرئيس
الفرنسي فرانسوا هوالند أن مسألة
إرس����ال ق���وات لحفظ ال��س�لام إل��ى
أوكرانيا غير واردة.
وف��ي مؤتمر صحافي ع��ق��ده في
اختتام محادثاته مع نظيره األوكراني
بيترو بوروشينكو في باريس ،ذكر
هوالند أن الجانب األوكراني كانت
تطرح ه��ذه الفكرة خ�لال لقاء قمة
«رباعية النورماندي» في مينسك
(في  12شباط الماضي).
وأضاف أنه في حال صدور قرار
عن مجلس األمن الدولي بشأن هذا
الموضوع فستتخذ باريس خطوات
مناسبة «لكن ليس هناك هذا القرار
وهو ليس متوقعاً» ،أما في الوقت
ال��راه��ن ف��ـ»ه��ن��اك ات��ف��اق��ات مينسك
التي تقتضي مراقبة الوضع من قبل
منظمة األمن والتعاون في أوروبا».
وك����ان ال��ج��ان��ب األوك���ران���ي هو

ص��اح��ب ال���م���ب���ادرة ب��ن��ش��ر بعثة
لحفظ السالم في منطقة دونباس
جنوب شرقي أوكرانيا .لكن ممثلي
ال��م��ف��وض��ي��ة األوروب���ي���ة ومجلس
االت��ح��اد األوروب����ي أك���دوا م���رارا ً أن
ه��ذه العملية «غير مطروحة على
ط��اول��ة ال��م��ح��ادث��ات» ،موضحين
أن االتحاد األوروب���ي ي��درس مجرد
إمكانات لتقديم مساعدة إضافية
لبعثة «األم��ن والتعاون» العاملة
في أوكرانيا لضمان تطبيق اتفاقات
مينسك.
إل���ى ذل����ك ،أع��ل��ن��ت ال��خ��ارج��ي��ة
ال��روس��ي��ة أن إق���دام أوك��ران��ي��ا على
تصنيع «القنبلة القذرة» سيجعلها
دول��ة م��ارق��ة ينطبق عليها الفصل
السابع لميثاق األمم المتحدة.
وف��ي ب��ي��ان علقت ال����وزارة على
تصريحات ألكسندر تورتشينوف،
س��ك��رت��ي��ر م��ج��ل��س األم����ن وال��دف��اع
ال��وط��ن��ي األوك���ران���ي ،ال���ذي كشف
أخيرا ً أن كييف بصدد تنفيذ برامج
عسكرية سرية تهدف إلى تصنيع ما
يسمى بـ»القنبلة القذرة» أو السالح
النووي.

تقرير �إخباري
�أردوغان يلعب على كل الحبال
بشرى الفروي
بعد إط�ل�اق عملية «ف�ج��ر ال�ك��رام��ة» أعلنت وزارة الدفاع
ال �ع��راق �ي��ة ع��ن ت��دم �ي��ر س�ب�ع��ة أوك� ��ار إره��اب �ي��ة ،وم �ق �ت��ل 21
«إرهابياً» وضبط معملين لتفخيخ السيارات ،مملوءة بالمواد
المتفجرة ،وإبطال  82عبوة ناسفة وتفكيك عبوات مفخخة
كانت مزروعة في  16منزالً.
ً
ق��وات التحالف ال��دول��ي استهدفت رت�لا لتنظيم «داعش»
لدى دخوله األراضي العراقية قادما ً من سورية ،وأسفر هذا
القصف عن مقتل  35إرهابياً ،بينهم قياديون عرب وأجانب،
حسب ما أعلنته «خلية الصقور االستخبارية» التابعة لوزارة
الداخلية العراقية .ويذكر أن الحشد الشعبي عثر على أسلحة
«اس��رائ�ي�ل�ي��ة» المنشأ ف��ي م��وق��ع ك��ان يتحصن فيه مسلحو
«داعش» في منطقة الكرمة.
على صعيد متصل أك��د الرئيس ال�ع��راق��ي ف��ؤاد معصوم
خ�لال لقائه ف��ي ان �ق��رة رئ�ي��س ال� ��وزراء ال�ت��رك��ي أح�م��د داود
أوغلو على أهمية العمل الجاد لخلق فرص جديدة للتعاون
بين العراق وتركيا من خالل التنسيق المشترك بين البلدين
لتحقيق أمال الشعبين الجارين في التقدم والرفاه ،مشيرا ً
ال��ى ض��رورة تفعيل التعاون الثنائي في القضايا التي تهم
الطرفين مثل ملفات النفط وال�غ��از والمياه وع��دد آخ��ر من
الملفات ذات االهتمام المشترك.
وأكد أوغلو من جهته ،خالل اللقاء عزم تركيا على تقوية
روابط العالقة والتعاون مع العراق وعلى مختلف الصعد.
أردوغان الذي يلعب اآلن دور البهلوان ،ويجيد في سياسته
اللعب على الحبال ،يسعى الى الوجود بضفة الرابحين بعد
أن ترك سفينة آل سعود تغرق في حرب اليمن .وبخاصة
بعد ان أيقن أن مصلحته اآلن هي في التقرب من ايران.
فأعلن ت��أي�ي��ده لحل سياسي ف��ي اليمن ورح��ب بانتهاء

العمليات العسكرية .بعد أن رفض المشاركة فيها.
ويسعى أردوغ ��ان ال��ى تبييض صفحته وال��ى غسل يده
المتورطة في دعم تنظيم «داعش» اإلرهابي ،فأصبح يعطي
بعض النصائح عن كيفية القضاء على هذا التنظيم .بقوله:
«إنّ هزيمة «داع��ش» لن تتم بالقصف الجوي .فالحرب على
اإلرهاب ،تحتاج الى معالجات جذرية» ،وهو ال يضمر نواياه
الخبيثة لقبض ثمن إقفال حدوده بوجه االرهابيين ،والتخلي
ع��ن احتضانهم وام��داده��م ب��ال�س�لاح وال�م�ع�ل��وم��ات وحتى
دعمهم بمشاركة ميدانية لجيشه في بعض األحيان.
مصادر سياسية حضرت اجتماع (أردوغان – معصوم)
ونقلت كالما ً عن الرئيس التركي يؤكد فيه استعداد بالده
ل�ل�ت��دخ��ل ال�ع�س�ك��ري «ب �ك��ل ال��وس��ائ��ل ال�م�م�ك�ن��ة» ض��د تنظيم
«داعش» ،خصوصا ً في الموصل ،إذا طلبت الحكومة العراقية
ذلك.
بينما مستشار األمن الوطني فالح الفياض أشار إلى أن
المساعدة التركية للعراق «تقتصر على ج��وان��ب التدريب
واالستخبارات» .واعتبرت مصادر أخرى تلميحات أردوغان
إل��ى التدخل العسكري يشير ال��ى إم�ك��ان تقديم دع��م جوي
للقوات العراقية و»البيشمركة» في معركة الموصل.
وف��ي ال�ح��دي��ث ع��ن ال���دور الكبير ال ��ذي تلعبه اي���ران في
مكافحة اإلره��اب في المنطقة وخصوصا ً في العراق ،نذكر
بدور قوات القدس اإليرانية في تقديمها استشارات عسكرية
وتدريب للقوات العراقية في حربها ضد «داعش».
وجدير بالذكر تصريح ألحد قادة قوات الباسيج اإليرانية
وال�ت��ي تعتبر م��ن أكثر ال�ق��وات الموالية للقيادة الدينية في
إي��ران« ،إنّ ق��وات الباسيج مستعدة للدخول والقضاء على
«داعش» في العراق والشام بالكامل في حال طلب منها القائد
األعلى للبالد ذلك».

وأشارت الوزارة بهذا الخصوص
إلى أنه «عادة ما تكون المجموعات
اإلرهابية هي التي تعلن وجود لديها
مثل هذه الخطط».
وتابع البيان« :أملنا أن مثل هذه
البرامج ال مكان لها إال في مخيلة
السيد تورتشينوف المريضة ،فهو
على ما يبدو ال يأخذ في الحسبان
تداعيات تنفيذ هذه األفكار».
واخ��ت��ت��م��ت ال�����وزارة ب��ال��ق��ول إن
«تصنيع مثل ه��ذه األج��ه��زة كان
سيجعل أوك��ران��ي��ا دول����ة م��ارق��ة
وس��ي��ط��رح مسألة تطبيق الفصل
ال��س��اب��ع ل��م��ي��ث��اق األم���م المتحدة
ضدها».
وك��ان ألكسندر تورتشينوف قد
قال أثناء تقديمه استراتيجية األمن
القومي األوك��ران��ي ف��ي  9نيسان:
«سنستخدم جميع مواردنا ،لتصنيع
السالح الفعال».
وفي رد على سؤال صحافي عما
إذا ك��ان الحديث ي���دور ع��ن إمكان
تصنيع «القنبلة القذرة» (أي القنبلة
اإلشعاعية) ،أج��اب تورتشينوف
قائالً إن األهم بالنسبة إلى كييف هو
فعالية هذا السالح« ،أم��ا أن يكون
ق���ذرا ً أو نظيفا ً فهي مسألة تقنية
جانبية».
وأفادت وزارة الطوارئ الروسية
بأن قافلة مساعدات إنسانية روسية
جديدة لسكان شرق أوكرانيا عبرت
الحدود الروسية ـ األوكرانية.
وق���ال أول��ي��غ ف���ورون���وف ،نائب
مدير المركز الوطني إلدارة الحاالت
الطارئة أمس ،إن اإلجراءات الجمركية
الخاصة بتمرير المساعدات عبر
ال��ح��دود اكتملت ،وإن مجموعتين
من الشاحنات توجهتا إلى مدينتي
دونيتسك ولوغانسك.
ي��ذك��ر أن ه���ذه ال��ق��اف��ل��ة ،وه��ي
ال��خ��ام��س��ة وال��ع��ش��ري��ن م��ن��ذ آب
الماضي ،تضم أكثر من  120شاحنة
تنقل حوالى  1,4ألف طن من األغذية
وال��م��س��ت��ل��زم��ات األول��ي��ة واألدوي����ة
واأللبسة والمعدات الخاصة بإخماد
الحرائق وهدايا للمحاربين القدامى.

الرئي�س الرو�سي
�إلى �أرمينيا للم�شاركة
في �إحياء ذكرى
مذابح الأرمن
توجه الرئيس الروسي فالديمير بوتين
أم��س إل��ى أرمينيا للمشاركة ف��ي مراسم
إحياء ذكرى مذابح األرمن في عهد السلطنة
العثمانية والتي ستجرى (اليوم) الجمعة
في العاصمة يرفان.
وقال يوري أوشاكوف ،مساعد الرئيس
الروسي في هذا الخصوص« :روسيا تولي
اهتماما ً كبيرا ً بذكرى األحداث المأساوية في
اإلمبراطورية العثمانية ،وهي تدرك قيمة هذا
التاريخ ألرمينيا الصديقة ،وألرمن الشتات
في جميع أنحاء العالم ،بمن فيهم العدد
الكبير الذين يعيش في روسيا».
وأوضح أوشاكوف أن «ذكرى إبادة األرمن
يحيها سكان أرمينيا تقليديا ً منذ سنوات
طويلة ف��ي  24ن��ي��س��ان .ووف���ق تقديرات
مختلفة ،تم القضاء في تركيا عامي 1915
–  1916على أكثر من  1.5مليون مواطن
أرميني ،و ُرح���ل ق��س��را ً أكثر م��ن  600ألف
شخص إلى مناطق قاحلة ،فيما وجد نحو
 300ألف أرمني في روسيا ملجأ لهم».
وم��ن ال��م��ق��رر أن ي���زور ال��رئ��ي��س بوتين
النصب التذكاري إلبادة األرمن في العاصمة
يرفان ،كما سيلقي كلمة في حفل التأبين،
كما سيجري محادثات ثنائية مع الرئيس
األرميني سيرج ساركسيان تتناول قضايا
التعاون المشترك ومسائل دولية ملحة،
ويناقش م��ع الرئيس الفرنسي فرانسوا
ه��والن��د حيثيات تنفيذ طرفي ال��ن��زاع في
أوكرانيا التفاق مينسك  ،2إضافة إلى مسألة
تسليم فرنسا لروسيا حاملتي المروحيات
من ط��راز ميسترال ،والتي تأخر تسليمها
على خلفية موقف باريس من األحداث شرق
أوكرانيا.

أعلنت وزارة الداخلية اإليطالية أمس ،وصول  220من
المهاجرين غير الشرعيين إلى مرفأ كاتانيا في صقلية ،في
آخر دفعة من المهاجرين غير الشرعيين.
وق��درت ال��وزارة أن يصل عدد الوافدين أسبوعيا ً إلى
حوالى  5000مهاجر ،حتى نهاية أيلول المقبل ،وإذا ما
صحت هذه اإلحصاءات ،فذلك يعني أن حوالى  200ألف
مهاجر سيحطون على السواحل اإليطالية.
وأن��ق��ذت سفينة «دي��ن��ارو» التابعة لخفر السواحل
اإليطالي 220 ،من المهاجرين غير الشرعيين بينهم ثالث
نساء ،على بعد نحو  40كلم قبالة السواحل الليبية ،وأكدت
الشرطة أن المهاجرين كانوا تائهين في عرض البحر على
متن زورقين مطاطين.
وق��ال المسؤول المكلف ب��ش��ؤون الهجرة ف��ي وزارة
الداخلية ماريو موركوني ،إن إيطاليا تتحمل حاليا عبء
استقبال  81ألف شخص بينهم  13ألف قاصر دون مرافق،
مشيرا ً إلى إمكان توزيعهم على عدد من المناطق.
واجتمعت دول االت��ح��اد األوروب����ي أم���س ،لمناقشة
اإلجراءات الالزم اتخاذها لمكافحة تهريب المهاجرين غير
الشرعيين من ليبيا بعد حادث غرق سفينة أسفر عن مصرع
حوالى  800شخص ،ومن بين االحتماالت التي ستطرح
لحل أزمة الهجرة غير الشرعية ،هي عملية إغراق السفن،
ما جعل الكنيسة الكاثوليكية توجه انتقادات للمسؤولين
األوروبيين لتفكيرهم في هذا القرار.
ويلتقي قادة دول االتحاد ،بعد أن تضاعفت الضغوط
على حكوماتهم لمعالجة أزم��ة المهاجرين عبر البحر

المتوسط وبخاصة إثر حادثة الغرق التي وقعت األحد
وأودت بحياة حوالى  800شخص ،بينهم أطفال ونساء.
وتحدث الناجون الـ 28الذين وصلوا إلى صقلية من
حادثة الغرق األخيرة عن بعض تفاصيل الكارثة التي
عاشوها ،حيث عبر أحدهم قائالً إن البعض استطاع النجاة
من الموت نظرا ً إلى وجوده على ظهر السفينة ،مؤكدا ً أن
من يدفع أقل يقبع في األسفل حيث توجد محركات سفن
الموت.
يذكر أن قوات خفر السواحل استطاعت انتشال  24جثة،
فيما بقيت مئات الجثث ،ومن بينها لنساء وأطفال ،عالقة
في المركب ،من أصل أكثر من  850على متنه.
وبحسب أقوال المدعي العام في صقلية ،فإن المهاجرين
غير الشرعيين ،دفعوا مبالغ تتراوح بين  300و 600يورو
كثمن لتهريبهم وقد بقي بعضهم محتجزا ً لمدة شهر في
مصنع مهجور قرب طرابلس قبل أن ينقلوا عبر مجموعات
صغيرة إلى المركب.
وكانت النيابة العامة وجهت اتهامات للمهرب التونسي
الجنسية محمد علي مالك ،باإلغراق غير العمد والقتل
المتعدد غير العمد وتشجيع الهجرة غير الشرعية ،وسيمثل
المتهم أم��ام المحكمة الجمعة  24نيسان مع أحد أفراد
المركب من أصل سوري ويدعى محمود بخيت والموقوف
لدى السلطات اإليطالية بعد الكارثة البحرية.
وقال رئيس مؤسسة ميغرانتيس جيانكارلو بيريغو إن
هذه الفكرة عبثية ،مضيفا ً أن من األفضل فرض عملية مراقبة
على السواحل الليبية إلنقاذ حياة كل هؤالء األشخاص.

باري�س� :إحباط  5هجمات �إرهابية
منذ بداية العام

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس أمس أن
سلطات بالده تمكنت من إحباط  5هجمات إرهابية منذ
بداية العام الحالي.
وقال فالس على أثير محطة راديو «فرانس  -انتير»
إنه «تم إحباط  5هجمات إرهابية منذ كانون الثاني
الماضي ،بما في ذلك الهجوم الذي أُحبط منذ أيام قليلة
في فيلجويف».
و أضاف« :لم يكن التهديد مرتفعا ً إلى هذا الحد من
قبل قط» .وأشار إلى أن مئات الفرنسيين موجودون اآلن
في سورية ومعرضون «لخطر التشدد».
واعتقلت الشرطة الفرنسية أخيرا ً طالبا ً يدعى سيد
أحمد غ�لام ويبلغ م��ن العمر  24سنة ك��ان ق��د خطط
لهجمات إرهابية ض��د كنائس .والمشتبه ب��ه يحمل
الجنسية الجزائرية ،ويسكن وال��داه وع��دد من أقاربه
بالقرب من باريس في مدينة سان – ديزي.
وعثر على المعني في الـ  19نيسان مستلقيا ً قرب
مبنى السكن الداخلي وملطخا ً بالدماء ،إذ استدعى المارة

اإلسعاف السريع ،وه��ؤالء بدورهم اتصلوا بالشرطة
بعد أن الحظوا وجود آثار أعيرة نارية على قدميه مع
نزيف ح��اد .وادع��ى سيد أحمد أنه تعرض لهجوم من
قبل أفراد عصابة حاولوا انتزاع حقيبته التي يحملها،
في حين ق��ادت آث��ار دم��اء الجريح رج��ال الشرطة إلى
سيارة الجريح ،وبتفحصها عثر على حقيبتين كبيرتين
تحويان أسلحة.
وعثر أيضا ً بعد تفتيش منزله على أسلحة تتمثل في
 4بنادق كالشنكوف ومسدس يعتقد أنه سرق من رجل
شرطة ،إضافة إلى ذخائر ودروع واقية من الرصاص
ووسائل اتصال وأدبيات إسالمية.
ووجد رجال الشرطة في كمبيوتر الطالب الجزائري
الكثير من المعلومات الدالة على كنائس منطقة باريس،
ف��ي حين أف��اد ع��دد م��ن وس��ائ��ل اإلع�ل�ام بالعثور على
مخططات لهجمات إرهابية كان ينوي القيام بها على
كنيستين تقعان في مدينة «فيلجويف» جنوب شرقي
باريس.

القوات النيجيرية تت�أهب ل�شن هجوم وا�سع
على �آخر معاقل «بوكو حرام»
أع��ل��ن��ت ال���ق���وات ال��ن��ي��ج��ي��ري��ة،
أنها ستشن هجوما ً واس��ع �ا ً ضد
آخ��ر معاقل تنظيم «بوكو ح��رام»
اإلره��اب��ي ف��ي غ��اب��ات سامبيسا،
شمال شرقي نيجيريا ،ف��ي حين
رفض المتحدث العسكري كريس
أولكوالدي إعطاء أي تفاصيل عن
العملية العسكرية.
وت��أم��ل ال��ق��وات النيجيرية من
خالل هذه العملية ،أن تتمكن من
القضاء على التنظيم ،إذ تعرضت
ق��واع��د «ب��وك��و ح���رام» ف��ي غابات
سامبيسا لغارات جوية منذ شهر
ش��ب��اط ال��م��اض��ي ،ح��ي��ث يتكهن

جهاز المخابرات النيجيرية بأن
فتيات المدرسة اللواتي اختطفتهن
الجماعة م��ن شيبوك محتجزات
ه��ن��اك ،ول���م ت��ت��أك��د ال��م��ع��ل��وم��ات
ح��ول وج��وده��ن على رغ��م تحليق
الطائرات من دون طيار األميركية
فوق المنطقة المذكورة.
وتستمر القوات النيجيرية في
استعادة المناطق من سيطرة «بوكو
حرام» ،وينظر إلى غابات سامبيسا
على أنها أحد أكبر أهدافها ،حيث
تعتبر تلك الغابات أكبر المناطق
التي دارت فيها المعارك حتى اآلن.
يذكر أن تحالفا ً إقليمياً ،يضم

قوات من النيجر وتشاد والكاميرون
ونيجيريا ،يشن منذ شباط هجوما ً
على جماعة «ب��وك��و ح���رام» التي
ت��وس��ع ان��ت��ش��اره��ا م��ن نيجيريا
وعبرت حدود الدول المجاورة.
وأعلنت األمم المتحدة أن أكثر من
 7300شخص قتلوا على يد مسلحي
جماعة «بوكو حرام» المتشددة في
ثالث واليات من نيجيريا منذ مطلع
عام  ،2014وأكثر من  300مدرسة
تعرضت ألضرار جسيمة أو دمرت
بالكامل على يد نشطاء الجماعة
التي تحارب أنظمة التعليم والتربية
«الغربية» باعتبارها «حراماً».

