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روسيا حتذر من اإلضرار باملصالح املشتركة 

ترامب مستعد للتوقيع على تشريع يشدد العقوبات على روسيا
ق���ال ال��ب��ي��ت األب��ي��ض إن ال��رئ��ي��س 
األمريكي دونالد ترامب مستعد للتوقيع 
على تشريع يشدد العقوبات على روسيا 
بعد أن توصل زعماء مجلسي الشيوخ 
والنواب إلى اتفاق على مشروع قانون 

التخاذ موقف أكثر صرامة ضد موسكو.
وق������ال أع����ض����اء دمي���ق���راط���ي���ون 
بالكوجنرس يوم السبت إنهم توصلوا 
التفاق مع اجلمهوريني يسمح بفرض 
عقوبات ج��دي��دة على روس��ي��ا وإي��ران 
وك��وري��ا الشمالية في مشروع قانون 
من شأنه أن يحد من أي جهود محتملة 
قد يبذلها ترامب لرفع العقوبات على 
موسكو. وقال مسؤول بالبيت األبيض 
يوم األحد إن رأي اإلدارة األمريكية في 
التشريع تبلور بعد إج���راء تعديالت 
مبا في ذلك إضافة فرض عقوبات على 

كوريا الشمالية.
وأض���اف أن اإلدارة “تدعم توجه 

م��ش��روع القانون ولكنها ل��ن تبت في 
األمر بشكل قاطع إلى أن تصدر النسخة 
النهائية من التشريع وال جترى املزيد 

من التعديالت”
وواج���ه ت��رام��ب مقاومة م��ن ك��ل من 
أع���ض���اء ال���ك���وجن���رس اجل��م��ه��وري��ني 
وال��دمي��ق��راط��ي��ني ل��ت��ع��ه��ده بتحسني 
العالقات مع موسكو. وتلقي حتقيقات 
حول عالقات محتملة بني حملة ترامب 
االنتخابية وروسيا بظاللها على اإلدارة 
األمريكية. وق��ال ترامب إن حملته لم 

تتواطأ مع موسكو.
ويسعى اجلمهوريون والدميقراطيون 
من خالل مشروع القانون اجلديد إلى 
معاقبة روسيا لضمها شبه جزيرة القرم 
م��ن أوك��ران��ي��ا والتدخل ف��ي انتخابات 
الرئاسة األمريكية عام 2016. وينفي 
الرئيس الروسي فالدميير بوتني التدخل 

في العملية الدميقراطية األمريكية.

وقال عضوان مبجلس الشيوخ إنهما 
يتوقعان حصول التشريع على أصوات 
تكفي إلحباط أي استخدام محتمل من 

جانب ترامب حلق النقض )فيتو(.
وك���ان م��س��ؤول��ون ب����إدارة ت��رام��ب 
اجتمعوا في األسابيع األخيرة مع أعضاء 
بالكوجنرس ملناقشة أج��زاء في نسخة 
مجلس الشيوخ من مشروع القانون 
مبا في ذل��ك مطالبة ترامب باحلصول 
على موافقة الكوجنرس قبل تخفيف 

العقوبات.
وقالت سارة ساندرز املتحدثة باسم 
البيت األبيض لشبكة )إي��ه.ب��ي.س��ي( 
“ندعم التشريع احلالي وسنستمر في 
العمل م��ع مجلسي ال��ن��واب والشيوخ 
لفرض عقوبات صارمة على روسيا إلى 
أن يتم حل الوضع في أوكرانيا متاما 

وهو بالتأكيد ما لن يحدث اآلن”.
وأقر مجلس الشيوخ مشروع القانون 
قبل شهر ولكنه تعطل في مجلس النواب 
بعد أن اقترح جمهوريون ضم عقوبات 

كوريا الشمالية في مشروع القانون.
وق�������ال أع����ض����اء ب���ال���ك���وجن���رس 
بينهم ال��س��ن��ات��ور اجل��م��ه��وري ج��ون 
ث��ي��ون وال��س��ن��ات��ور ب��ن ك��اردي��ن زعيم 
ال��دمي��ق��راط��ي��ني ف��ي جل��ن��ة ال��ع��الق��ات 
اخلارجية في مجلس الشيوخ يوم األحد 
إن مشروع القانون يحظى بتأييد واسع 

من احلزبني.
وقال ثيون القيادي البارز باحلزب 
اجل��م��ه��وري لبرنامج )ف��وك��س نيوز 
ص��ن��داي( “أعتقد أن��ه سيمر بأغلبية 
كبيرة مرة أخرى في مجلس الشيوخ.. 

متنحه حصانة من حق النقض”.
وق��ال أنتوني سكاراموتشي مدير 
االتصاالت اجلديد في إدارة ترامب إن 

الرئيس لم يقرر بعد ما إذا كان سيوقع 
على مشروع قانون العقوبات.

وأض�����اف ل��ش��ب��ك��ة )س��������ي.إن.إن( 
“أعتقد... أنه سيتخذ القرار قريبا”.

وق���ال مكتب كيفن م��ك��ارث��ي زعيم 
األغلبية في مجلس النواب إن املجلس 
سيصوت على م��ش��روع القانون يوم 

الثالثاء. وسيتطلب التشريع أن يقدم 
ت��رام��ب تقريرا للكوجنرس بشأن أي 
إج�����راءات م��ق��ت��رح��ة “ستغير بشكل 
كبير” م��ن السياسة األمريكية جتاه 
روسيا مبا في ذل��ك تخفيف العقوبات 
أو إعادة موقعني دبلوماسيني روسيني 
في ماريالند ونيويورك ك��ان الرئيس 

السابق باراك أوباما أمر بإخالئهما في 
ديسمبر كانون األول.

وسيكون أم��ام الكوجنرس 30 يوما 
لعقد جلسات ثم التصويت لصالح تأييد 

أو رفض تعديالت ترامب املقترحة.
فيما حذر الكرملني االثنني من أن أي 
عقوبات أميركية جديدة على روسيا 

“تضر” مبصالح البلدين ف��ي وقت 
يستعد الكونغرس إلق���رار حزمة من 

االجراءات العقابية ضد موسكو. 
 وق����ال امل��ت��ح��دث ب��اس��م الكرملني 
دميتري بيسكوف “نعتبر استمرار نهج 
العقوبات غير مفيد ويضر مبصالح 

البلدين”. 

الرئيس األميركي دونالد ترامب

صهر ترامب التقى مسؤولني روس أربع مرات 
لكن ينفي التواطؤ معهم في االنتخابات

أقر جاريد كوشنير صهر الرئيس األميركي االثنني بأنه عقد أربع لقاءات مع 
مسؤولني روس خالل حملة االنتخابات الرئاسية لكن نفى التواطؤ بهدف ترجيح 

الكفة لصالح دونالد ترامب أمام منافسته هيالري كليننت.
وق��ال كوشنير في بيان نشرته وسائل اإلع��الم األميركية قبل ساعات من 
اإلدالء باقواله أم��ام جلنة االستخبارات في مجلس الشيوخ ان لقاءاته مع 
السفير الروسي سيرغي كيسلياك ومسؤولني روس آخرين تندرج في إطار 
مهامه االعتيادية إذ كان مكلفا العالقات مع احلكومات األجنبية في فريق ترامب 

االنتخابي

35 قتيال في هجوم حلركة 
طالبان على مستشفى

أعلن املتحدث باسم الرئاسة االفغانية االثنني ان مقاتلني من حركة 
طالبان هاجموا األحد مستشفى في منطقة معزولة في والية غور )وسط( 

مما أوقع 35 قتيال.
وصرح شاه حسني مرتضوي “عند دخولهم الستشفى، قتل مسلحو 
طالبان 35 شخصا، جميعهم من املدنيني،” دون أن يحدد إذا كان الضحايا 

من املرضى أو طواقم املستشفى، مضيفا “إنها جرمية ضد االنسانية”.
ولم يعط املصدر أي تفاصيل لكن تقارير غير مؤكدة أوردت األحد أن 

مسلحي طالبان أحرقوا مستشفى وقتلوا من بداخلها. 
اال ان احلركة نفت االتهامات فيما أقر متحدث باسمها أن أقساما من 

املستشفى تضررت بسبب املعارك في املنطقة. 
وجاءت التقارير بينما سيطر املتمردون على مدينة تايوارا في والية 
غور بعد أيام من االشتباكات، في آخر انتصار  حتققه حركة طالبان في 

البالد.
ويسيطر اجليش األفغاني على 59،7 باملئة من البالد، بحسب تقرير 
أميركي صدر في أيار/مايو بعد توقف القتل لفترة وجيرة خالل الشتاء، 

وهي نسبة أكثر بقليل من الربع األخير من العام السابق. 
لكن املتمردين كثفوا هجماتهم في أنحاء البالد منذ انطالق ما يعرف 

ب�”هجوم الربيع” في وقت سابق من هذا العام. 

الصني ستعزز نشر قواتها على 
خلفية نزاع حدودي مع الهند

أنذرت الصني االثنني بأنها ستعزز نشر قواتها وسط خالف حدودي مع 
الهند متعهدة الدفاع عن سيادتها “أيا كان الثمن”.

بدأ التوتر يتفاقم قبل أكثر من شهر عندما بدأت القوات الصينية شق 
طريق في هضبة تشومبي النائية في جبال دوكالم التي تسميها الصني 
دونغالنغ وتقع في مثلث احل��دود بني الهند والصني وبوتان وتتنازع 

السيادة عليها الدول الثالث.
وتقدمت القوات الهندية الى منطقة النزاع لوقف أعمال البناء فاتهمتها 

الصني بانتهاك سيادة أراضيها داعية إلى انسحابها الفوري.
وقال املتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية وو كيان في مؤمتر صحافي 
ان “عبور الهند احلدود الوطنية املعترف بها من الطرفني يشكل انتهاكا 

خطيرا ألراضي الصني ويخالف القانون الدولي”.
أضاف ان “تصميم الصني وإرادتها وعزمها على الدفاع عن سيادتها ال 

ميكن اضعافها، وستحمي سيادتها ومصاحلها األمنية أيا كان الثمن”.
وتابع ان القوات احلدودية الصينية “اتخذت إجراءات طارئة للرد في 
املنطقة وستعزز انتشارها وتدريباتها مبواجهة الوضع”، من دون توفير 

تفاصيل حول هذا االنتشار.
وأكدت كل من الهند والصني حيازتها على دعم خارجي ملوقفها في هذا 

اخلالف.
اما بوتان فأكدت ان بناء الطريق “انتهاك مباشر” التفاقات مع الصني 

في غياب العالقات الدبلوماسية بني البلدين.
تؤيد الهند مطلب بوتان، وخاضت في 1962 خاضت حربا مع الصني 

بشأن جزء مختلف من احلدود املتنازع عليها في سلسلة جبال هيمااليا.
تتنافس الصني والهند على النفوذ في جنوب آسيا، حيث انفقت 
بكني مبالغ طائلة على مشاريع للبنى التحتية في النيبال وسريالنكا 

وبنغالدش، فيما ظلت بوتان حليفة مقربة للهند.

ثالثة قتلى نتيجة هجوم انتحاري 
في مخيم للنازحني بنيجيريا

أفادت قوات األمن النيجيرية اإلثنني عن مقتل ثالثة أشخاص في تفجير 
انتحاري مزدوج وقع في مخيم للنازحني قرب مايدوغوري، عاصمة شمال 

شرق نيجيريا.
وصرح املسؤول في الوكالة الوطنية إلدارة الطوارئ عبد القادر ابراهيم 
أن الهجوم نفذ ليل األحد قرابة الساعة 23،20 )22،20 بتوقيت غرينتش( 
في مخيم للنازحني في دالوري 1، “حني فّجر رجل وامرأة نفسيهما، ما ادى 

الى مقتل 3 أشخاص وجرح 17 آخرين”.
وأض��اف انه مّت احباط عملية انتحارية أخرى “في دال��وري 2، حيث 

رصد انتحاري وقتل قبل أن يتمكن من تفجير نفسه”.
وتنسب السلطات النيجيرية مثل هذه الهجمات الى جماعة بوكو حرام 
اجلهادية التي انطلقت من مايدوغوري. ومنذ 2009، أدى متّرد بوكو حرام 

الى مقتل 20 ألف شخص على األقل وتهجير 2،6 مليون شخص.
ويضّم مخيم دال��وري، الذي يبعد حوالي 15 كلم عن مايدوغوري، ما 

يقارب 50 ألف نازح وغالبا ما يتعرض لهجمات انتحارية.

رئيس بولندا يستخدم حق النقض 
ضد تعديل قانون احملكمة العليا

األمم املتحدة تتهم استراليا بخرق 
اتفاق حول توطني الالجئني

استخدم رئيس بولندا اندري دودا االثنني حق 
النقض ضد تعديالت أقرها البرملان على قانون 
احملكمة العليا واملجلس الوطني للقضاء التي 

قالت املعارضة أنها تضعف استقالل القضاء.
وأعلن الرئيس قراره بعد أيام من التظاهرات، 
هتف خاللها املشاركون مساء األحد “نريد الفيتو” 

في جتمع أمام القصر الرئاسي.
وطلبت املفوضية األوروب��ي��ة ف��ي االسبوع 
ال��ف��ائ��ت م��ن احل��ك��وم��ة ال��ب��ول��ن��دي��ة “تعليق” 
التعديالت القضائية ول��وح��ت بتفعيل امل��ادة 
السابعة من اتفاقية االحتاد االوروبي”، اي فرض 
عقوبات مثل تعليق حق بولندا في التصويت 
داخ��ل االحت���اد. وأع��ل��ن الرئيس البولندي في 
تصريحات نقلها التلفزيون “قررت أن أرد إلى 
البرملان، أي أن استخدم حقي في النقض، قانون 
احملكمة العليا وك��ذل��ك ق��ان��ون مجلس القضاء 

الوطني ألنهما متصالن”.
وك���رر ت��أك��ي��د احل��اج��ة إل���ى إص���الح النظام 
القضائي معلنا أن م��ش��اورات كثيفة ب��دأت مع 

خبراء قانونيني لهذا الغرض.

وتابع “ليس من تقاليدنا أن يتدخل املدعي 
العام في عمل احملكمة العليا”، في إشارة إلى ما 

ورد في أحد التعديالت.
وينص القانون البولندي على تولي وزير 

العدل مهام النائب العام.
تابع دودا ان “هذا القانون لن يعزز الشعور 
بالعدالة” في املجتمع )...( هذه القوانني حتتاج 
إلى تصحيح”. وتظاهر اآلالف في مختلف أنحاء 
بولندا خالل األيام املاضية ضد تعديالت القوانني 
ال��ت��ي طرحتها احلكومة احمل��اف��ظ��ة، معتبرين 
انها ُتخضع القضاء لهيمنة السياسيني. وميلك 
احلزب احلاكم “القانون والعدالة” االكثرية في 
غرفتي البرملان. كما اعتبرت املعارضة ومنظمات 
وقضاة واالحتاد األوروبي واخلارجية االميركية 
بعض أوجه تعديل قانون احملكمة العليا مخالفة 
للدستور، بعد إقرارها بسرعة اخلميس واجلمعة 

في مجلسي النواب والشيوخ.
لكن احلزب احلاكم يدافع عن هذه التعديالت 
ويعتبرها محورية لتنظيم سلك القضاء ومكافحة 

الفساد.

اتهمت االمم املتحدة االثنني استراليا بالتراجع عن 
اتفاق باعتماد موقف اقل تشددا حيال طالبي اللجوء 
والسماح باعادة توطني عدد ممن ارسلتهم الى مراكز 

احتجاز خارج اراضيها.
وقال املفوض األعلى لألمم املتحدة لشؤون الالجئني 
فيليبو غراندي إن كانبيرا كانت وافقت في اتفاق موقع 
مع واشنطن في تشرين الثاني/نوفمبر املاضي على ان 
تستقبل الواليات املتحدة عددا ممن حتتجزهم أستراليا 
في مراكز الالجئني في احمليط الهادئ مقابل السماح 

بدخول قسم ممن لديهم روابط أسرية في استراليا.
وقال غراندي في بيان “لقد وافقنا على ذلك ضمن 
اتفاق واضح بالسماح بتوطني الالجئني الذين لديهم 

روابط أسرية في استراليا”.
وت��اب��ع امل��ف��وض األع��ل��ى ل��ش��ؤون ال��الج��ئ��ني ان 
“استراليا ابلغت املفوضية العليا لالجئني ان حتى 

هؤالء ترفض استقبالهم”.
واضاف غراندي ان هؤالء كما وآخرين في مخيمات 
ن��اورو وجزيرة مانوس في بابوا غينيا اجلديدة مت 
ابالغهم ان ال خيار امامهم سوى البقاء حيث هم او 

نقلهم الى كمبوديا او الواليات املتحدة.

من جهتها اعلنت وزارة الهجرة االسترالية االثنني 
ان االمور كانت دوما على هذا النحو.

واعلنت ال���وزارة ان “موقف احلكومة االئتالفية 
واضح ولم يتغير بان اولئك الذين مت نقلهم الى مراكز 

لالجئني لن يتم توطينهم في استراليا”.
بدوره أكد االحد وزير الهجرة االسترالي بيتر داتن 
هذا املوقف. وقال داتن لشبكة “سكاي نيوز” االخبارية 
“ال، لن يأتي احد )من الالجئني( الى استراليا، لقد قلت 
ذلك باستمرار، رئيس ال��وزراء قال ذلك باستمرار، 
وكذلك فعل رئيس ال��وزراء )السابق توني( ابوت”. 
وك��ان الرئيس االميركي دونالد ترامب اث��ار شكوكا 
حول ترتيبات االتفاق، بعد ان هاجم رئيس الوزراء 
االسترالي مالكولم تورنبول خالل مكاملة هاتفية مطلع 
العام اجل��اري واصفا االتفاق بانه “غبي”، قبل أن 

يوافق الحقا على املضي في تنفيذه.
وقال غراندي “من اجل تفادي إطالة هذه االزمة ال 
خيار امام املفوضية العليا لالجئني سوى دعم )خيار( 
ترحيل الالجئني املتواجدين في بابوا غينيا اجلديدة 
وناورو الى الواليات املتحدة، حتى اولئك الذين لديهم 

روابط اسرية في استراليا”.

املعارضة الفنزويلية تدعو إلى مقاطعة 
التصويت على تعديل الدستور

دعت املعارضة الفنزويلية االحد الى مقاطعة 
انتخاب أعضاء اجلمعية التأسيسية املقرر في 
30 متوز/يوليو اجل��اري في تصويت تعتبره 
مناورة من قبل الرئيس نيكوالس مادورو من اجل 

التمسك بالسلطة.
وتستعد املعارضة الضراب عام يومي االربعاء 
واخلميس، هو الثاني خالل اسابيع، ولتظاهرة 
كبيرة يوم اجلمعة قبيل التصويت املقرر االحد 
النتخاب أعضاء اجلمعية التأسيسية ال� 545 
من اجل صياغة دستور جديد، واعطاء الرئيس 

صالحيات اوسع.
وبذلك يكون االسبوع حافال للمعارضة التي 
تسعى الطاحة الرئيس االشتراكي مادورو الذي 
حتمله مسوؤلية االزمة االقتصادية اخلانقة التي 
تعيشها البالد وال سيما النقص احلاد في املواد 

الغذائية واالدوية واملواد االساسية.
وبلغت حصيلة التظاهرات شبه اليومية على 
مدى اربعة اشهر، في فنزويال الغنية بالنفط، 
103 قتلى. وق��ال نائب رئيس البرملان فريدي 
غيفارا، القيادي في املعارضة، “فليعتقلونا 

جميعا. املعركة يجب ان تستمر”.
وتابع غيفارا في مؤمتر صحافي قائال “على 
الشعب الفنزويلي املشاركة في االضراب العام. 
عليهم امل��ج��يء ال��ى ك��راك��اس ومساعدتنا في 
التحضير للمقاطعة املدنية”، مؤكدا ان مناصريه 

لن يلجأوا الى العنف.
وب���دال م��ن اع��ض��اء ُينتخبون م��ن االح���زاب 
السياسية، م��ن املفترض ان يأتي التصويت 
ب�545 عضوا في اجلمعية التأسيسية من اوساط 
القطاعات املدنية، التي تعتبرها املعارضة موالية 
ملادورو، سائق احلافالت السابق الذي مت انتقاؤه 

خليفة للرئيس االشتراكي الراحل هوغو تشافيز.
ودعا مادورو االحد املعارضة الى نبذ العنف 
واح���ت���رام ال��ت��ص��وي��ت وال��س��م��اح مل��ن يرغبون 

باملشاركة في االنتخاب بان يدلوا باصواتهم.
وقال مادورو عبر التلفزيون الرسمي “اطلب 

ذلك من جميع قادة املعارضة”.
وق��ال م���ادورو إن “اليمني االميركي يعتقد 
انه قادر على اص��دار االوام��ر في فنزويال، ولكن 
هناك جهة واحدة تصدر االوامر في فنزويال هي 

الشعب”. ووج��ه م���ادورو ليل السبت حتذيرا 
بشأن التصويت والطريقة التي ستتعامل بها 
املعارضة مع االم��ر “لن نتهاون اذا جل��أوا الى 

العنف من اجل وقف ما ال ميكن ايقافه”.

خيانة 
وقال م��ادورو االحد في برنامجه التلفزيوني 
االسبوعي انه سيتم اعتقال 33 قاضًيا سّمتهم 
املعارضة اجلمعة في اطار “محكمة الظل”. وكان 

احد هؤالء قد اعتقل السبت.
وتعتبر املعارضة ان قضاة احملكمة العليا 
احلاليني في فنزويال محسوبون على م��ادورو 

وغالبا ما يصدرون أحكاًما لصاحله.
وكان مت تعجيل تعيني عدد من قضاة احملكمة 
العليا قبيل خسارة احلزب احلاكم للغالبية التي 
كانت حتظى بها في الكونغرس في انتخابات 
2015. ودان��ت احملكمة العليا قَسم “محكمة 
الظل”، واعتبرت ان الكونغرس تخطى حدوده 

وارتكب اخليانة. ولدى تطرقه الى قضاة “محكمة 
الظل” قال م��ادورو “سيتم اعتقالهم واح��دا تلو 
اآلخ��ر. سيتم جتميد اصولهم وحساباته، كل 

شيء. ولن يكون هناك من يدافع عنهم”.
ويطالب رئيس البرملان الفنزويلي خوليو 
ب��ورغ��ي��س، ال��ق��ي��ادي ف��ي امل��ع��ارض��ة، ب��اج��راء 
محادثات مع احلكومة شرط تخلي م��ادورو عن 

اجراء التصويت على تعديل الدستور.
وق���ال م���ادورو “كن ف��ي املعسكر الصحيح 
ودعنا نتوصل الى اتفاق”، محذرا ان “اجلمعية 

التأسيسية ستحصل”.
ويرى مادورو في اجلمعية التأسيسية السبيل 
االوح��د لتحقيق السالم واالزده����ار. اال ان��ه لم 

يوضح كيف من شأن هذه اجلمعية حتقيق ذلك.
ويخشى معارضون اعتماد م��ادورو النظام 
الشيوعي في الدستور اجل��دي��د. عما ان كوبا، 
حليفة النظام الفنزويلي، هي البلد الشيوعي 

الوحيد في االميركيتني..

الفيضانات تغمر معبدا 
بوذيا في بورما

غمرت مياه الفيضانات معبدا بوذيا في وسط بورما 
ودفعت عشرات آالف السكان على مغادرة منازلهم، في حني 

حذرت احلكومة من هطول املزيد من األمطار الغزيرة.
وانتشرت على مواقع التواصل اإلجتماعي صور مأساوية 
تظهر املعبد املطّل على النهر غارقا في مياه الفيضانات في 
منطقة ماغواي، والصدمة على وجوه املارة بعد رؤية مشهد 

قمة املعبد الذهبية الغارقة حتت األمواج.
وصّرح مصّور املشاهد مونك بينيا لينكارا لوكالة فرانس 
برس أن املعبد الذي حتطم اخلميس املاضي، بني عام 2009 
وكان بعيدا عن النهر، إال أن “منسوب النهر ارتفع عام بعد 

عام حتى غمر األرض وغرق املعبد في النهر”.
وأفادت احلكومة عن مقتل شخصني على األقل ونزوح 90 
ألفا نتيجة الفيضانات في وسط وجنوب بورما في الشهر 

احلالي.
ومعظم النازحني من منطقة ماغواي حيث انهار املعبد 
وأجبر أكثر من 60 ألف شخص على النزوح نتيجة ارتفاع 

منسوب املياه.
وأص���درت مصلحة الهيدرولوجيا احلكومية بيانات 
حذرت فيها من الفيضانات في بلدات عدة في األيام القادمة 

في وقت ال تزال األمطار املوسمية القوية تهطل بكثافة.

140 مهاجرا  وصول أكثر من 
على منت قارب إلى قبرص

أفادت سلطات نيقوسيا أن خفر السواحل القبرصي رصد 
قاربا اإلثنني على متنه أكثر من 140 مهاجرا، من املرجح 

انهم سوريون، قبالة شواطئ مدينة بافوس في غرب البالد.
وأكدت الشرطة ان املهاجرين البالغ عددهما 143 شخصا 
31 امرأة و50 طفال. وقد انطلق القارب من منطقة مرسني 
التركية التي يلجأ اليها ع��دد كبير من السوريني بسبب 
حدودها املشتركة مع سوريا، التي تشهد نزاعا مدمرا منذ 

ست سنوات.
ودفع كل مهاجر حوالي ألفي دوالر أميركي للمهربني من 

أجل العبور وأوقف شخص أشتبه بانه املهّرب.
ومن املفترض أن ينقل املهاجرون الى مركز استقبال قريب 

من نيقوسيا.
تبعد قبرص العضو في اإلحت��اد األوروب���ي 100 كلم 
عن سوريا لكنها لم تسجل حتى اآلن تدفق عدد كبير من 

الالجئني.

جانب من تظاهرات املعارضة في فنزويال
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