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أردوغان: سنمنح الالجئين السوريين الجنسية التركية

غموض سياسي في استراليا بعد انتخابات تشريعية مبكرة

تعه��د �لرئي���س �لرتكي رجب طي��ب �أردوغان، 
مبنح �لالجئني �ل�سوريني "�جلن�سية �لرتكية"، 
موؤك��د�ً �أن موقف��ه من رئي�س �لنظ��ام �ل�سوري 

ب�سار �لأ�سد "مل يتغري".
وقال �أردوغان، �إن بالده تعتزم منح �جلن�سية 
�لرتكي��ة لالجئ��ني �ل�سوري��ني �ملقيم��ني على 
�أر��سيه��ا، م�س��ري�ً �إىل �أن موق��ف ب��الده م��ن 

رئي�س �لنظام �ل�سوري ب�سار �لأ�سد مل يتغري.
و��س��اف �أردوغان: "�أعتقد �أن من بني �لأخوة 
عل��ى  �حل�س��ول  يف  يرغ��ب  َم��ْن  �ل�سوري��ني 
�جلن�سي��ة �لرتكي��ة، وهناك �إج��ر�ء�ت تتخذها 

وز�رة �لد�خلية �لرتكية بهذ� �ل�ساأن".
و�أو�س��ح �لرئي�س �لرتكي �أنه �سيتم �لعمل على 
من��ح �ملو�طن��ة لالجئني �ل�سوري��ني �لر�غبني 
يف �حل�سول عليها، عرب متابعة مكتب خا�س 
�سّكلته وز�رة �لد�خلية �لرتكية يف هذ� �لإطار.
وج��اء ذل��ك يف كلمة ل��ه خالل ماأدب��ة �إفطار 
�أقيم��ت بولي��ة كلي���س �حلدودية م��ع �سوريا 
مب�سارك��ة �أ�رس قتل��ى �أتر�ك وعائ��الت �سورية 

لجئة.
وج��دد �لرئي���س �لرتك��ي تاأكي��ده عل��ى ثبات 
موقف بالده من �لأزمة �ل�سورية �لتي تع�سف 
بالبالد، منذ �أكرث من 5 �سنو�ت، خملفة مئات 

�لآلف من �لقتلى.
و�أ�س��اف �أردوغان �أنه "ل ميكن �لقبول بحكم 
ظامل )يف �إ�س��ارة لنظام ب�س��ار لأ�سد( ميار�س 
�إره��اب �لدول��ة، وت�سبب يف مقت��ل 600 �ألف 
�س��وري، وجت��اوزت ممار�سات��ه �لعدو�نية، ما 
متار�س��ه تنظيم��ات �إرهابي��ة مث��ل "ب ي د" 
)�لذر�ع �ل�سوري ملنظمة بي كا كا �لإرهابية(، 

و"ي ب ك" )�لذر�ع �مل�سلح لالأول(، ود�ع�س".
و�أو�س��ح �أن "جه��ات )مل ي�سّمه��ا( مل ترغ��ب 
يف �أن يحك��م �ل�سع��ب �ل�سوري بل��ده باإر�دته، 

ولع��ل تنظي��م د�ع���س، �أح��د �لأدو�ت �لتي يتم 
��ستخد�مها لهذ� �لغر���س، ف�ساًل عن تنظيمي 

ب ي د، وي ب ك".

و�سدد على �أن "تنظيم د�ع�س ل ميثل �مل�سلمني 
يف �سوريا، كما �أن تنظيمي ب ي د، وي ب ك، 
ل ميث��الن �لأك��ر�د"، مو�سًح��ا �أن �لتنظيمني 
�لآخري��ن "عبارة عن و�سائ��ل لتحقيق غايات 

قذرة يف �ملنطقة، حل�ساب قادتهما".
�ل�س��وري  "�ل�سع��ب  �أن  �إىل  �أردوغ��ان  و�أ�س��ار 
يخو���س ن�س��اًل تاريخي��ا م��ن �أج��ل حماية 
��ستقالل��ه وم�ستقبل��ه"، م�سيًف��ا "ل��ول تدخل 
ق��وى خارجي��ة، وتنظيم��ات �إرهابي��ة، ولول 
�لدع��م �ملق��دم للنظ��ام، لكانت �سوري��ا �ليوم، 

حرة �آمنة".
وحول �أزمة �لالجئني، لفت �لرئي�س �لرتكي �إىل 
�أن تبعات �لأزمة �لإن�سانية �لتي ت�سكلت جر�ء 
�لالجئ��ني، يتحمله��ا بل��د�ن �جل��و�ر �ل�سوري، 
مبّين��ا �أن تركيا ت�ست�سيف ح��و�يل 3 ماليني 
لج��ئ عل��ى �أر��سيه��ا، و3 مالي��ني �آخري��ن 

موجودون يف لبنان، و�لأردن، و�لعر�ق.
�ملب��ادر�ت  �أ�سب��اب  "�أح��د  �أن  عل��ى  و�س��دد 
�خلارجي��ة �لت��ي �أطلقته��ا تركي��ا يف �لآون��ة 
�لعالق��ات  �إىل تطبي��ع  �إ�س��ارة  �لأخ��رية )يف 
ب��ني �أنق��رة ومو�سك��و وت��ل �أبي��ب(، كانت من 
�أج��ل ت�سهيل �تخاذ خط��و�ت ت�سب يف �سالح 
حل �لأزم��ة �ل�سوري��ة"، موؤكًد� �مت��الك بالده 
مب��ادر�ت �أخ��رى يف هذ� �ل�س��دد، دون تقدمي 

مزيد من �لتفا�سيل.
وظه��رت خالل �لأيام �ملا�سي��ة بو�در تطبيع 
يف �لعالق��ات �لرتكية �لرو�سية، بعد �أن �سابها 
توت��ر لع��دة �سه��ور، كم��ا تو�سلت �أنق��رة وتل 
�أبي��ب �إىل �تفاق لتطبيع �لعالقات بينهما بعد 
قطيع��ة د�مت 6 �سنو�ت، عل��ى خلفية �لعتد�ء 
�لإ�رس�ئيل��ي عل��ى �سفين��ة مايف مرم��رة عام 

.2010

�أظه��رت �لنتائ��ج �لأولية لالنتخاب��ات �لربملانية يف 
�أ�سرت�لي��ا، �لأحد، �إمكانية �لو�سول �إىل حالة �لربملان 
�ملعل��ق، بع��د ف�سل �حلزب��ني �لرئي�س��ني يف �لبالد يف 
�حل�سول على ما يكفي م��ن �ملقاعد، لتاأليف حكومة 

قابلة لال�ستمر�ر.
وبع��د ف��رز %77 م��ن �لأ�س��و�ت، �أظه��رت �لنتائ��ج 
�حت��د�م �ملناف�س��ة ب��ني �لتحال��ف �للي��رب�يل �حلاكم 
بقي��ادة رئي���س �ل��وزر�ء، مالك��وم ترينب��ول، وح��زب 

�لعمال بقيادة زعيم �ملعار�سة، بيل �سورتن.
وح�سل كل منهما على 67 مقعد�ً، وهو ما يقل بت�سعة 
مقاعد ع��ن �لأغلبية �ملطلوبة يف �ملجل�س �لأدنى من 

�لربملان �ملوؤلف من 150 مقعد�ً.
ولي��ز�ل هناك11 مقع��د�ً مل حت�س��م نتيجتها بعد يف 
�نتظ��ار �نتهاء عمليات ف��رز �لأ�سو�ت. وح�سل حزب 
�خل���رس عل��ى مقع��د و�ح��د فيم��ا ح�س��ل �ملر�سحون 

�مل�ستقلون على �أربعة مقاعد.
و�أدىل �أك��رث م��ن 10 ملي��ون ناخ��ب باأ�سو�ته��م يوم 
�ل�سب��ت لختي��ار ممثل��ني له��م يف جمل�س��ي �لربملان 

)�لنو�ب و�ل�سيوخ(.
ويق��رتب ح��زب �لعمال م��ن �لف��وز ب�ست��ة مقاعد من 

�إجمايل 11 مقعد�ً مل حت�سم نتيجتها بعد.
و�أظه��رت توقع��ات �أن �أق�س��ى م��ا ميك��ن �أن ياأمل��ه 
ترينب��ول يتمث��ل يف �حل�س��ول على 74 مقع��د�ً، وهو 
م��ا �سيجربه على عقد �سفقة مع �مل�ستقلني و�لأحز�ب 

�ل�سغرية ليعود مرة �أخرى �إىل �ل�سلطة.
ومن �ملرجح �أن تعلن �لنتائج �لنهائية يف وقت لحق 

من �لأ�سبوع �حلايل.
وم��ن �ملقرر �أن تق��وم �للجنة �لنتخابي��ة �ليوم وغد�ً 
بف��رز �لأ�سو�ت �لتي مت �إر�سالها بريديًا، ثم يبد�أ �لفرز 

�لر�سمي يوم �لثالثاء.

 كان �لغمو�س ي�سود ��سرت�ليا بعد �نتخابات 
ت�رسيعية مل ت�سمح لرئي���س �لوزر�ء �ملنتهية 
وليت��ه مالكومل ترنب��ول بتعزيز موقعه كما 
كان ياأمل حني دعا �ىل هذ� �لقرت�ع �ملبكر.
وق��رر ترنب��ول، �مل���رسيف �ل�ساب��ق ورج��ل 
�لعمال �ملليون��ري، تنظيم �نتخابات مبكرة 
كان م��ن �ملفرت�س �ن تتم بالأ�سا�س بحلول 
لتثبي��ت   ،2017 �لثاين/يناي��ر  كان��ون 
غالبيت��ه يف جمل���س �ل�سي��وخ، حي��ث يق��وم 
تو�زن �ل�سلطة حاليا عل��ى �ع�ساء م�ستقلني 
�و قادم��ني م��ن �ح��ز�ب ذ�ت �قلي��ة، عرقلو� 

بع�س ��سالحاته.
ياأم��ل يف  )61 عام��ا(  ترنب��ول  كم��ا كان 
��سف��اء �رسعية عل��ى “�لنق��الب” �لد�خلي 
�لذي جرى يف حزب��ه �لليرب�يل، �أكرب �حز�ب 
�لئت��الف �ملنتهي��ة وليت��ه، و�سم��ح له يف 
�يلول/�سبتم��رب �ملا�س��ي باإ�سق��اط رئي���س 
�ل��وزر�ء ت��وين �ب��وت �ل��ذي كان وزي��ر� يف 

حكومته.
غري �نه ق��د يرتتب علي��ه �لن �لتفاو�س مع 
م�ستقل��ني �و �حز�ب �سغرية م��ن �جل �لبقاء 

يف �ل�سلطة.
�ىل  ناخ��ب  ملي��ون   15،6 ح��و�يل  ودع��ي 
�سنادي��ق �لقرت�ع لختي��ار �ع�ساء جمل�س 
�لن��و�ب �ل��� 150 و�ع�س��اء جمل���س �ل�سيوخ 

�ل��� 76. وبعدم��ا ��سيف �لي��ه �لحد عدد من 
�ل�س��و�ت �لت��ي مت �لدلء به��ا ع��رب �لربيد، 
ب��ات �ئت��الف ترنب��ول يتمتع ب��� 65 مقعد� 
مقع��د�   67 مقاب��ل  �ل�سي��وخ،  جمل���س  يف 
للعمالي��ني، ومقع��د و�ح��د للخ���رس و�ربعة 

مقاعد للم�ستقلني، بح�سب نتائج موؤقتة.
وم��ا ز�لت نتائ��ج 13 مقعد� غ��ري حم�سومة 
بع��د نظر� �ىل �لتقارب بني �ع��د�د �ل�سو�ت. 
ومن �ج��ل �لفوز بالغالبي��ة يتحتم �حل�سول 

على 76 مقعد�.
– – �لنتائج �لنهائية مل ت�سدر بعد 

ومن غ��ري �ملتوقع �سدور �لنتائ��ج �لنهائية 
قبل �لثالث��اء �ذ ل يز�ل يتحت��م فرز ماليني 
�ل�سو�ت ع��رب �لربيد و�ل�س��و�ت بالوكالة. 
وي�س��ري �خلرب�ء �ىل �ن ه��ذه �ل�سو�ت ت�سب 

عادة ل�سالح �حلكومة �ملنتهية وليتها.
وبالرغ��م من خ�سارة بع���س نو�ب �لئتالف 
مقاعده��م، �ب��دى ترنب��ول ثقت��ه يف �لف��وز، 
متوجها �ىل �ن�ساره يف �سيدين باكر� �سباح 

�لحد.
وق��ال “بو�سعنا �ن نثق مليا يف قدرتنا على 

ت�سكيل حكومة �ئتالفية حتظى بالغالبية”.
ترنب��ول  �ته��م  �لن��ربة،  ح��اد  خط��اب  ويف 
�لعمالي��ني بقي��ادة زعي��م �ملعار�س��ة بي��ل 
�سورت��ن )49 عاما( ب�سن حملة تهويل تقوم 
عل��ى �نتقاد �لنظام �ل�سح��ي، و�عد� بتوحيد 

�ل�سرت�ليني.

وق��ال “�نته��ت �لنتخاب��ات. ومل يعد هناك 
�س��وى �لف��رز. ح��ان �لوق��ت لنتحد م��ن �جل 

م�ساعدة ��سرت�ليا، وخدمة ��سرت�ليا”.
وبعد حملة �نتخابية باهت��ة، �غتنم ترنبول 
م��ن  باخل��روج  �لربيط��اين  �لق��ر�ر  �سدم��ة 

�لحت��اد �لوروب��ي، ليلعب ورق��ة �ل�ستقر�ر 
و�سائ��ل  �لي��ه  �ن�سم��ت  وق��د  �لقت�س��ادي، 

�لعالم �لأ�سرت�لية �لكربى.
و�س��دد يف �لي��ام �لخ��رية عل��ى ���رسورة 
�لثب��ات بوجه �ملخاوف م��ن تبعات خروج 

عل��ى  �لوروب��ي  �لحت��اد  م��ن  بريطاني��ا 
�لقت�س��اد �ل��دويل. وقال “علين��ا �ل�سمود، 
ت�ستجي��ب  خط��ة  لدين��ا  يك��ون  �ن  ويج��ب 
�لتحدي��ات  ع���رس  �لع���رس،  ل���رسور�ت 

و�لفر�س”.

وت�سهد ��سرت�ليا تقلبات يف �حلياة �ل�سيا�سية 
منذ تويل �لعمايل كيفن ر�د رئا�سة �حلكومة 
يف 2007 بعد بق��اء �لليرب�يل جون هاورد 

يف �ل�سلطة على مدى عقد.
و�طاحت �لعمالية جوليا غيالرد بكيفن ر�د 
ع��ام 2010 قب��ل �ن يعود ويحل حملها يف 
�ل�سلط��ة يف 2013، �من��ا لب�سعة �أ�سهر فقط 
م��ع ف��وز ت��وين �ب��وت علي��ه يف �نتخابات 
ت�رسيعي��ة، �ىل �ن �سقط ب��دوره �مام ترنبول 

يف �يلول/�سبتمرب.
وخا���س �لعمالي��ون حملة تقليدي��ة وعدو� 
خالله��ا بتوظي��ف ��ستثم��ار�ت يف قطاعي 
�لعد�ل��ة  م��ن  ومبزي��د  و�لتعلي��م  �ل�سح��ة 

�ل�رسيبية وتطوير �لطاقات �ملتجددة.
�م��ا ترنبول، فركز حملته على مهارة فريقه 
عل��ى �ل�سعيد �لقت�سادي، يف وقت تخو�س 
��سرت�لي��ا �لت��ي مل ت�سجل �نكما�س��ا منذ 25 
�لع���رس  �نته��اء  عام��ا، مفاو�س��ات ح��ول 

�لذهبي للمناجم.
ووع��د بتخفي�س��ات �رسيبي��ة ود�ف��ع ع��ن 
�سيا�سته �ملثرية للجدل على �سعيد �لهجرة.

ب�س��كل منهج��ي مر�ك��ب  ��سرت�لي��ا  وت�س��د 
�ملهاجري��ن غ��ري �ل�رسعي��ني �لت��ي تق��رتب 
م��ن �سو�حلها. وحتتجز �لذي��ن يتمكنون من 
�لنزول على �ر�سه��ا يف خميمات على جزر 
قريب��ة بدون �ي �م��ل يف �حل�سول على حق 

�للجوء. 

الصين تجري تدريبات عسكرية حول جزر متنازع عليها

أستراليا تواجه مأزق 
"البرلمان المعلق"

القادة األلمان يدعون إلى اتحاد أوروبي "أفضل"

ساركوزي يتنحى عن زعامة حزب الجمهوريين

بكني -وكالت :  جتري �ل�سني تدريبات ع�سكرية حول جزر "بار��سيل" �ملتنازع 
عليه��ا يف بحر �ل�سني �جلنوبي، وذلك ح�سبما قالت �إد�رة �ل�سالمة �لبحرية �ليوم 

�لأحد، قبل �أن ت�سدر حمكمة دولية قر�ر�ً يف نز�ع بني �ل�سني و�لفلبني.
وجت��ري �ل�سني تدريبات ب�س��كل روتيني يف بحر �ل�س��ني �جلنوبي حيث تتد�خل 
مطال��ب بال�سيادة على �أجز�ء منه مع فيتنام و�لفلبني وماليزيا و�سلطنة بروناي 
وتاي��و�ن. وتز�ي��دت حدة �لتوتر قبل حك��م ت�سدره يف 12 يولي��و )متوز( حمكمة 
حتكيم تنظر يف �لنز�ع بني �ل�سني و�لفلبني ب�ساأن بحر �ل�سني �جلنوبي يف مدينة 
له��اي بهولند�. ويف بي��ان مقت�سب على �لإنرتنت قال��ت �إد�رة �ل�سالمة �لبحرية 
�ل�سيني��ة �إن هذه �لتدريبات �ستجرى من �خلام�س من يوليو )متوز( حتى 11 من 
�ل�سه��ر نف�س��ه، و�أعطت �إحد�ثي��ات �لتدريبات �لتي �ست�سمل منطق��ة متتد من �رسق 

جزيرة "هاينان" �ل�سينية حتى "بار��سيل".
وقال��ت دون ذكر تفا�سيل �أخرى �إنه ُيحظر على �ل�سفن �لأخرى دخول تلك �ملياه 

خالل ذلك �لوقت.

برل��ني -وكالت :  دعت �مل�ست�سارة �لأملانية، �أجني��ال مريكل، �إىل �حتاد �أوروبي 
"�أف�سل" بعد ت�سويت بريطانيا على �خلروج من �لتكتل. 

ويف كلمته��ا �لأ�سبوعية �مل�سورة، قالت م��ريكل �إن �لدول �أع�ساء �لحتاد �ل� 27 
�لباقي��ة ح��ددت 3 جمالت "بحاجة �إىل �لتح�سني و�أن ت�سب��ح �أكرث فعالية وهي: 

�لتناف�سية وفر�س �لعمل و�لنمو".
وردد نائ��ب �مل�ست�سارة �لأملانية، زيغمار غابرييل، ت�رسيحات مريكل يف موؤمتر 

�حلزب، قائاًل: "نحن بحاجة جلعل �أوروبا �أف�سل".
وق��ال غابريي��ل �إن �لت�سوي��ت �لربيط��اين ملغ��ادرة �لتكت��ل يف ��ستفت��اء يوني��و 

)حزير�ن( �ملا�سي، �أعطى �لفر�سة لأوروبا للتغيري ل�سمان مزيد من �لدعم.
و�أ�ساف "نحن بحاجة للبدء يف تطهري �أوروبا"، منتقد�ً �إجر�ء�ت �لتكتل �لتق�سفية 
�لقا�سي��ة يف مو�جه��ة �لأزم��ات �ملالية. �أم��ا زعيم �حلزب �مل�سيح��ي �لجتماعي 
هور�ست زيهوفر، �ملنتمي لتيار ميني �لو�سط، فقال �إن �أوروبا بحاجة �إىل �لرتكيز 

على �لق�سايا �ملركزية و�أل تتورط يف �لبريوقر�طية.

باري���س - وكالت  :  �أعلن �لرئي�س �لفرن�سي �ل�سابق نيكول �ساركوزي، �أنه يعتزم 
�لتنح��ي ع��ن زعامة ح��زب �جلمهوريني، موؤكد�ً بذل��ك �لتوقعات باأن��ه �سيخو�س 

�نتخابات متهيدية ��ستعد�د�ً لنتخابات �لرئا�سة.
و�سي�س��وت �أن�سار ميني �لو�سط يف نوفمرب )ت�رسين �لثاين( لختيار مر�سحهم يف 
�لنتخابات �لرئا�سية �ملقررة عام 2017، يف مو�جهة مر�سحة �ليمني �ملتطرف 
ماري��ن لوبان، و�ملر�سح �ل�سرت�ك��ي �لذي �سيكون على �لأرج��ح �لرئي�س فر�ن�سو� 
هولن��د. وقال �سارك��وزي يف �جتماع للحزب "هذ� �لجتم��اع �سيكون �لأخري يل 

كرئي�س حلزب �جلمهوريني".
ول ي�ستطي��ع �سارك��وزي خو���س �لنتخابات �لتمهيدي��ة �إذ� ظل زعيم��ًا للحزب، 
ويتعني عليه �ل�ستقالة قبل �أ�سبوعني من �نتهاء موعد تقدمي �لطلبات يف �لتا�سع 

من �سبتمرب )�أيلول(.

 

انقرة - وكاالت

كانبرا -وكاالت

سيدني -أ ف ب

 ���رسح وزي��ر �لد�خلي��ة يف بنغالد���س باأن منف��ذي �حتجاز 
�لرهائ��ن يف مطع��م يف �لعا�سمة دكا و�ل��ذي خّلف ع�رسين 
قتي��اًل، ينتم��ون �إىل جماعة �ملجاهدي��ن يف بنغالد�س وهي 
جمموع��ة حمظ��ورة يف ه��ذ� �لبل��د ول يتعلق �لأم��ر بتنظيم 

د�ع�س �لذي �سبق و�أعلن �أم�س تبنيه لالعتد�ء.
وذك��رت �ل�رسط��ة �أن �لإرهاب��ني �لذين قام��و� باملجزرة هم 
مو�طن��ون من بنغالد���س حاول��ت �ل�سلطات �عتق��ال خم�سة 
منه��م. و�أعلن وزي��ر �لد�خلي��ة يف بنغالد�س �لي��وم �لأحد �أن 
�ملتطرف��ني �لثالث��ة �لذين قتل��و� ع�رسين �سخ�س��ًا يف عملية 
�حتجاز رهائن يف مطعم يف دكا كانو� ينتمون �إىل جمموعة 

حملية ولي�س �إىل تنظيم د�ع�س. 
وق��ال �أ�س��د �لزم��ان خان لوكال��ة �لأنب��اء �لفرن�سي��ة "كانو� 
�أع�س��اء يف جماع��ة �ملجاهدي��ن يف بنغالد���س" �ملجموعة 
�ملحظ��ورة يف بنغالد�س منذ �أكرث من عقد، موؤكد�ً "مل يكونو� 
عل��ى �أي �رتباط بتنظي��م د�ع�س �لذي تبن��ى �لهجوم. وقالت 
�ل�رسطة يف بنغالد�س "�إن �ملت�سددين �ل�سبعة �لذين قتلو� 20 

�سخ�س��ًا يف مطع��م بالعا�سمة دكا مو�طن��ون من بنغالد�س 
حاولت �ل�سلطات من قبل �عتقال خم�سة منهم" .

وكان ه��وؤلء �مل�سلح��ون ق��د �قتحم��و� �ملطعم �لر�ق��ي �لذي 
يرت��اده بك��رثة �أجان��ب يف �حل��ي �لدبلوما�س��ي يف �ساع��ة 
متاأخ��رة م��ن م�ساء �جلمع��ة قب��ل �أن يقتل��و� 20 �أجنبيًا يف 
عملي��ة قتل جماعي من�سقة، قال خ��رب�ء "�إنها مثلت م�ستوى 
من �حلجم و�حلنكة مل ُي�ساهد من قبل يف تلك �لدولة �لو�قعة 

يف جنوب �آ�سيا".
وق��ال قائ��د �ل�رسط��ة �لوطنية �سهي��د �حل��ق لل�سحافيني يف 
�ساع��ة متاأخرة من م�س��اء �أم�س �ل�سبت �إن "كل �مل�سلحني من 
بنغالد���س، خم�سة منهم مدرجون كمت�سددين، وقام م�سوؤولو 

�إنفاذ �لقانون بعدة حمالت لعتقالهم". 
ون�رس تنظيم د�ع�س �سور�ً خلم�سة مقاتلني قال "�إنهم �ساركو� 

يف عمليات �لقتل ولكن مل يتم �لتاأكد من هذ� �لإدعاء".
وقال��ت �ل�رسطة "�إن ت�سعة �إيطاليني و�سبعة يابانيني و�ثنني 
م��ن بنغالد���س وهنديًا و�ح��د�ً و�أمريكيًا و�ح��د�ً، ُقتلو� خالل 
�لهج��وم عل��ى �ملبن��ى �لو�ق��ع يف دكا و�ملق�س��م ب��ني هويل 

�رتي�سان بيكري ومطعم �أوكيت�سني".

�أع��رب وزي��ر �لع��دل �لأمل��اين، هايك��و ما���س، يف 
ت�رسيح��ات خا�سة ع��ن تخوفه من �إحل��اق �أ�رس�ر 
بالدميقر�طي��ة يف �أملانيا، ب�سبب تنامي قوة �لقوى 

�ليمينية �ملتطرفة.
وقال ما���س يف �لعا�سمة �لأملاني��ة برلني: "هناك 
�لكث��ري م��ن �لأ�سخا���س �لذي��ن ي�سط��رون لل�سعور 
باخل��وف م��ن ح��دوث �نته��اكات مييني��ة، ب�سب��ب 
كارثي��ًا  �أم��ر�ً  ذل��ك  ويع��ّد  بالتز�مه��م،  مت�سكه��م 

لدميقر�طيتنا".
وتاب��ع �لوزي��ر �لأمل��اين "هن��اك �أي�س��ًا حالت يف 
ولي��ة �سك�سونيا مث��اًل من �ل�سعب فيه��ا للغاية �أن 
يت��م مو��سل��ة �لعم��ل م��ن �لناحي��ة �ل�سيا�سي��ة من 
�لأ�سا���س، فلم تعد بع���س �لأحز�ب هناك جتروؤ على 

عمل �أك�ساك حلمالتها �لنتخابية يف �ل�سارع".
و�أ�س��اف �أن "�لأم��ر و�س��ل حالي��ًا للم��دى �لذي ل 
ميك��ن قبوله، وق��ال: "يف �حلقيقة �إنن��ا مل نع�س يف 

�أي وق��ت يف من��اخ مل يع��د يج��روؤ �لنا���س فيه على 
فتح �أفو�ههم، يجب �أن ل يحدث ذلك، ول ميكن لأي 

مو�طن قبول ذلك يف بلد حر".
ونا�س��د وزي��ر �لع��دل �لحت��ادي �ملو�طن��ني ع��دم 
�لتعامل مع �لعن�رسية �لتي حتدث على مد�ر �حلياة 
�ليومي��ة بالالمب��الة، وق��ال: "�إذ� و��سلت �لأغلبية 
�ل�سامتة �سمتها، �سيث��ار حينئذ �ملزيد من �ل�سغط 
يف و�سائل �لتو��س��ل �لإجتماعي، ويف �ل�سارع باأن 
هن��اك عدد�ً م��ن �ليمين��ني �ل�سعبوي��ني و�ليمينيني 

�ملتطرفني �أكرب مما هو موجود يف �لو�قع".
وحم��ل ما�س ح��زب �لبدي��ل لأجل �أملاني��ا "�يه �ف 
و�ملن��اوئ  �لأوروب��ي  لالحت��اد  �ملعار���س  دي" 
لعملي��ات �إنق��اذ �ليورو ج��زء�ً م��ن م�سوؤولية زيادة 
�لعن��ف �ليمين��ي، وق��ال: "ح��زب �لبدي��ل وبع���س 
�لأ�سخا���س �لبارزي��ن ب��ه ينتم��ون ب�س��كل و��س��ح 
متام��ًا مل�سعل��ي �حلر�ئ��ق �للفظية �لذي��ن ي�ستغلون 
�ملوج��ة  ه��ذه  �جت��اه  يف  ويبح��رون  �ملو�س��وع، 

لال�ستفادة منها من �لناحية �ل�سيا�سية". 

�أح�س��ت  �أنه��ا  �لإيطالي��ة،  �لد�خلي��ة  �أعلن��ت 
و�س��ول 70930 مهاج��ر�ً �إىل �سو�حله��ا يف 
�لأ�سهر �ل�ست��ة �لأوىل من �لعام، �أي ما يو�زي 

�لعدد نف�سه خالل �لعامني �ملا�سيني.
 71092 �إيطالي��ا  �إىل  و�س��ل   2015 ويف 
�سخ�س��ًا ب��ني يناي��ر )كانون �لث��اين( ويونيو 
)حزي��ر�ن(، و153 �ألف��ًا حت��ى نهاي��ة �لعام، 
حت��ى   66074 عدده��م  كان   2014 ويف 
نهاي��ة يوني��و )حزي��ر�ن( و170 �ألف��ًا حت��ى 

مل��ن  �لكب��ري  �لرت�ج��ع  لك��ن  �ل�سن��ة.  نهاي��ة 
يو��سل��ون طريقه��م �إىل �سم��ال �أوروب��ا �ألقى 
بثقله على نظام مر�كز �لإيو�ء �لإيطالية، 29 
�ألف طال��ب جلوء منذ 2014 و67 �ألفًا مطلع 
و132   ،2016 مطل��ع  �آلف  و106   2015

�ألفًا حتى 30 يونيو )حزير�ن(.
وكل �لو�فدي��ن �جل��دد تقريب��ًا م��ن �أفريقي��ا، 
جن��وب �ل�سحر�ء، على �لنحو �لتايل: نيجرييا 
وغامبي��ا   )13%( و�أريرتي��ا   )15%(
وغيني��ا   )7%( �لع��اج  و�ساح��ل   )8%(
)%7( و�ل�س��ود�ن )%6( و�ل�سوم��ال )6%( 

ووفق��ًا   .)5%( وم��ايل   )6%( و�ل�سنغ��ال 
لإح�س��اء�ت وز�رة �لد�خلي��ة حتى 17 يونيو 
)حزي��ر�ن( فاإن 8553 قا���رس�ً غري مر�فقني 
مقاب��ل  �لع��ام  ه��ذ�  �جل��دد  �لو�فدي��ن  ب��ني 
و13026  بكامل��ه   2015 للع��ام   12360

خالل �سنة 2014.
يف  مهاج��ر  �آلف   10 م��ن  �أك��رث  وق�س��ى 
�ملتو�سط �أثناء حماولتهم �لو�سول �إىل �أوروبا 
منذ 2014 بينهم �أكرث من 2800 منذ بد�ية 
�لع��ام �حل��ايل كم��ا �أف��ادت �ملفو�س��ة �لعليا 

لالجئني مطلع يونيو )حزير�ن(.
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