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الناخبون في المكسيك يصوتون الختيار رئيسا جديدا 
للبالد

 ميركل تعتزم نقل المهاجرين إلى "مراكز الرسو" 

اعتداءات واسعة على معتقلي سجن جو بعد مخاوف 
من تنفيذ هروب جماعي 

املك�صي��ك – وكاالت :  ادىل  الناخب��ون يف املك�صي��ك باأ�صواته��م ، االأح��د،  الختي��ار 
رئي���س جدي��د للب��اد يف انتخاب��ات يرج��ح اأن ت�صل��م ال�صلط��ة ل�صخ�صي��ة مناه�صة 
للموؤ�ص�صة �صت�صخ جرعة جديدة من ال�صعور الوطني يف احلكومة ورمبا تزيد من حدة 

اخلافات مع الواليات املتحدة يف عهد دونالد ترامب . 
وت�ص��در اأندري���س مانوي��ل لوبي��ز اأوب��رادور رئي���س بلدي��ة مك�صيك��و �صيت��ي ال�صابق 
ا�صتطاع��ات الراأي خ��ال احلملة االنتخابية و�صيك��ون اأول ي�صاري يت��وىل الرئا�صة 
من��ذ عق��ود يف املك�صيك اإذا متكن م��ن التغلب على احلزب الث��وري التاأ�صي�صي احلاكم 

املنتمي للو�صط.
وي�ص��ور لوبي��ز اأوب��رادور نف�صه على اأن��ه الرجل الوحي��د القادر على تطه��ر الطبقة 
ال�صيا�صي��ة التي انه��ارت م�صداقيتها ب�صبب ف�صاد م�صتم��ر وارتفاع معدالت اجلرمية 
وبق��اء النم��و االقت�ص��ادي منخف�صا على مدار �صن��وات. وقد احت��ل املركز الثاين يف 

انتخابات 2012 و2006.

برل��ن – وكاالت : تعت��زم امل�صت�ص��ارة االأملاني��ة اأجنيا مركل، حتدي��د اإقامة 
املهاجري��ن امل�صجل��ن يف دول اأخرى باالحتاد االأوروب��ي، يف مراكز ا�صتقبال 
متخ�ص�ص��ة تع��رف با�صم "مراكز الر�صو". جاء ذل��ك يف خطاب مكون من ثماين 
�صفح��ات، اأر�صلت��ه م��ركل، لروؤ�ص��اء �رشيكيه��ا يف االئت��اف احلاك��م، احلزب 
اال�صرتاك��ي الدميقراط��ي واحل��زب امل�صيح��ي االجتماع��ي الباف��اري، وروؤ�صاء 
الكتلتن الربملانيتن للحزبن، اليوم ال�صبت يف برلن. وت�صمن اخلطاب نتائج 
املفاو�ص��ات الت��ي اأجرتها مركل خال قم��ة االحتاد االأوروب��ي حول حت�صن 
�صب��ط الهجرة يف االحتاد. وجاء يف اخلط��اب اأن مركل، تقلت تعهدات من 14 
دول��ة باإ�رشاع ا�صتعادة الاجئ��ن. وكانت مركل اأبرمت اتفاق��ات مع اإ�صبانيا 

واليونان حول اإعادة الاجئن امل�صجلن لديهما.

البحري��ن – وكاالت : �صنت ق��وات املرتزقة يف �صجن جو املركزي يف البحرين، 
عملي��ات وا�صع��ة من الهج��وم على املعتقل��ن، واأف��ادت امل�صادر ب��اأن القوات 
اأخرج��ت قرابة 100 معتقل خ��ارج مباين ال�صجن، واأجربته��م على البقاء حتت 
اأ�صع��ة ال�صم���س لع��دة �صاع��ات متوا�صلة. وكانت ق��وات ال�صج��ن هاجمت مباين 
ال�صج��ن بحج��ة تنفيذ التفتي�س بعد خماوف من “تخطي��ط ال�صجناء للهروب من 
ال�صج��ن”. وذكرت امل�صادر ب��اأن اأعدادا من املعتقلن اأُغم��ي عليهم ب�صبب �صدة 
ح��رارة ال�صم���س، حي��ث اأٌجربوا عل��ى الوقوف يف الفن��اء اخلارجي من��ذ ال�صاعة 
الثامن��ة �صباحا وحتى الثانية ع�رش ظهرا. وبح�ص��ب املعلومات املتداولة، فاإن 
الهج��وم جاء بعد خم��اوف اأبدته��ا اإدارة �صجن جو من “تنفي��ذ هروب جماعي 
م��ن �صج��ن جو، بعد اأن فق��دت عنا�رش من قوات ال�صجن مفاتي��ح بع�س بوابات 
ال�صج��ن”، وفق املعلومات الت��ي ح�صلت عليها )البحرين الي��وم(. وقد ُنقل عدد 
كب��ر من املعتقلن اإىل احلب�س االإنفرادي، وتعر�ص��وا لل�رشب البدين والتحقيق 
بع��د فق��دان املفاتي��ح، كم��ا عم��دت اإدارة ال�صج��ن اإىل اإع��ادة توزي��ع ال�صجناء 
عل��ى املباين م��ع زيادة الت�صييق عليه��م واالإ�صاءة يف املعامل��ة. واأبدت عوائل 
املعتقل��ن “القل��ق ال�صدي��د” بع��د �صي��وع اأخب��ار الهج��وم يف �صجن ج��و، حيث 
عم��دت اإدارة ال�صج��ن اإىل منع االت�ص��االت الهاتفية، فيما حمل��ت العوائل اإدارة 
ال�صج��ن “م�صوؤولية �صامة اأبنائهم املعتقلن”، ودعوا اإىل الكف عن م�صايقتهم 

ومتكينهم من حقوقهم االأ�صا�صية.

ابو ظبي- وكاالت: اأعلن وزير الدولة لل�صوؤون اخلارجية 
االإمارات��ي، اأنور قرقا�س، اأن ب��اده قررت وقف حملتها 
عل��ى مدينة احلدي��دة غرب اليمن موؤقت��ا، الإتاحة الوقت 
ال��كايف للمبعوث االأمم��ي مارتن غريفي��ث للو�صول اإىل 
ان�صح��اب غر م�رشوط للحوثيون م��ن املدينة وامليناء. 
وكت��ب قرقا�س،االأحد، عرب ح�صابه عل��ى موقع "تويرت": 
"نرح��ب با�صتمرار اجلهود التي يبذلها املبعوث االأممي 
اخلا���س مارت��ن غريفي��ث للو�ص��ول اإىل ان�صح��اب غر 
م���رشوط للحوثي��ن من املدين��ة وامليناء، نح��ن اأوقفنا 
حملتن��ا موؤقت��ا الإتاحة الوق��ت ال��كاف ال�صتك�صاف هذا 

اخليار ب�صكل كامل، وناأمل اأن ينجح".
ي��وم  االأمم��ي،  اأبل��غ املبع��وث  اليمن��ي  الرئي���س  وكان 
االأربع��اء املن���رشم، خ��ال لقائ��ه يف ع��دن، اأن��ه عل��ى 
م�صلح��ي "اأن�ص��ار اهلل" االن�صح��اب م��ن مدين��ة احلديدة 
ولي���س م��ن ميناءها وح�ص��ب، ودخول قوات م��ن وزارة 
الداخلي��ة ل�صم��ان االأم��ن فيه��ا كمدخل لتطبي��ق القرار 

االأممي 2216 املت�صمن االن�صحاب وت�صليم ال�صاح.
يذك��ر اأن مدينة احلديدة ت�صهد مع��ارك تخو�صها القوات 
احلكوم��ة املوالي��ة للرئي���س عب��د رب��ه من�ص��ور هادي، 
بدع��م من قوات التحالف، لل�صيط��رة على امليناء، املنفذ 
الرئي�صي لواردات �صمال الباد من املواد الغذائية وال�صلع 
واالأدوي��ة؛ وت�صببت العمليات الع�صكري��ة يف تعطل �صبل 
العي�س وتوقف الن�صاط التجاري واأعمال املزارعن، كما 

اأدت اإىل موجة نزوح وا�صعة من املحافظة.

عق��دت اللجنة املعني��ة بتنفيذ خط��ة الربملان العربي 
لرف��ع ا�صم جمهورية ال�صودان من قائمة الدول الراعية 
االأح��د، بح�ص��ور وف��د رفي��ع  لاإره��اب اجتماعه��ا، 
امل�صت��وى ع��ن جمهوري��ة ال�ص��ودان برئا�ص��ة، اأ�صام��ة 
في�ص��ل، وزي��ر الدول��ة ب��وزارة اخلارجي��ة بجمهورية 
ال�صودان.وق��ال رئي�س الربملان م�صعل بن فهم ال�صلمي 
اإن لديهم خطة لرفع ا�صم ال�صودان من قائمة االإرهاب، 
واإنه��م الي��وم ب�صدد "و�ص��ع خطة تنفيذي��ة لرفع ا�صم 
ال�صودان ورفع القرار الذي ت�صبب يف ظلم كثر، وبحكم 

عاقاتنا مع اأمريكا مت رفع العقوبات التجارية".
"ال�ص��ودان بل��د حم��وري عرب��ي  اأن  ال�صلم��ي  وتاب��ع 
واأفريقي��ا واٱخ��ر تل��ك االأدوار م��ا مت م��ن مفاو�ص��ات 
ال�ص��ام يف جن��وب ال�صودان". واأ�ص��ار رئي�س الربملان 
العرب��ي اإىل اأن "اخلط��ة التنفيذي��ة ه��ي خط��ة فاعلة 
االأمريكي��ة، و�صيك��ون هن��اك  املوؤ�ص�ص��ات  ملخاطب��ة 
جل�ص��ة نقا�صي��ة يف اجلامع��ة العربي��ة، واخلطة �صوف 
يت��م عر�صها على الربملان العرب��ي للم�صادقة عليها، 
الأن ال�ص��ودان ال يتحم��ل الكثر، وم��ن واجبنا اأن نقف 
مع ال�صودان الأن ق�صيته عادلة". واأكد رئي�س الربملان 
اأن هن��اك خطط التع��اون بن الربمل��ان والربملانات 
االأخ��رى. ورغ��م اأن ال�ص��ودان ال ي��زال �صم��ن قائم��ة 
ال��دول الراعي��ة لاإرهاب وف��ق الت�صني��ف االأمركي، 
اال ان دوائ��ر القرار يف اخلرطوم تبدي تفاوؤال ملحوظا 
بقادم��ات االيام م��ع توقعات بحدوث اخ��رتاق فعلي 
يف امللف. وك�ص��ف وزير اخلارجية بروفي�صور ابراهيم 
غندورع��ن اتفاق مع وا�صنطن علي تبادل وثائق لرفع 
ا�ص��م باده م��ن قائمة الدول الراعي��ة لاإرهاب. وقال 
غن��دور ان » ال�صودان اتفق م��ع اجلانب االأمركي علي 
تب��ادل الوثائق لبناء ا�صرتاتيجية لرف��ع ا�صم ال�صودان 
م��ن قائمة ال��دول الراعي��ة لاإرهاب خ��ال اال�صابيع 

املقبل��ة لاتفاق علي م�ص��ارات اخري يف اطار اجلولة 
الثاني��ة م��ن املحادث��ات ب��ن اخلرط��وم ووا�صنط��ن    
اخلارجي��ة  ب��وزارة  االمريكي��ة  االدارة  مدي��ر  وق��ال 
ال�صف��ر �صديق حمم��د عبد اهلل يف ت�رشي��ح �صابق  ان 
ال�ص��ودان بداأت حوارا مع االدارة االمريكية ب�صاأن رفع 
ا�صم ال�ص��ودان من قائمة االإرهاب بزي��ارة نائب وزير 
اخلارجي��ة االمريك��ي يف نوفمرب املا�ص��ي .     وبداأت 
جولة جديدة من املباحثات ب��ن ال�صودان والواليات 
املتح��دة منت�صف نوفمرب املا�صي ت�صتهدف رفع ا�صم 
ال�صودان من القائمة االأمركية للدول الراعية لاإرهاب 
والتطبي��ع الكامل واأقر الطرفان خطة م�صارات جديدة 
للمرحل��ة الثاني��ة م��ن احل��وار. و يع��رتف م�صوؤول��ون 
اأمركي��ون باأن ال�صودان اأب��دي جتاوبا وتعاونا كبرا 
مع الواليات املتحدة فيم��ا يخ�س مكافحة االإرهاب، 
اال اأن ذلك مل يكن كافيا الزاحته من الائحة ال�صوداء. 
االدارة االمريكي��ة بداأت خطوات جادة ب�صاأن رفع ا�صم 
ال�ص��ودان من قائمة ال��دول الراعية لاإره��اب، افادت 
�صحيفة نيويورك تاميز باأن الواليات املتحدة تدر�س 
رفع ا�صم ال�ص��ودان من قائمة الدول الراعية لاإرهاب، 
يف خطوة توؤ�رش علي حتول يف العاقات بن البلدين. 
ونقلت ال�صحيفة عن نائ��ب وزير اخلارجية االأمركي 
ج��ون �صوليف��ان قول��ه ان الواليات املتح��دة م�صتعدة 
للنظ��ر يف ازالة ا�ص��م ال�صودان من قائم��ة االإرهاب اذا 
وا�ص��ل تقدم��ه يف عملي��ة مكافحة االإره��اب وحقوق 
االن�ص��ان وق�صايا اأخري رئي�صية. وق��ال �صوليفان انه 
اأث��ار تل��ك الق�صايا م��ع امل�صوؤولن ال�صوداني��ن اأثناء 
زيارت��ه اخلرط��وم الت��ي ا�صتغرق��ت يوم��ن. ونوه��ت 
جت��اه  االأمرك��ي  التوج��ه  اأن  ايل  تامي��ز  نيوي��ورك 
ال�ص��ودان بداأ ابان ادارة الرئي�س ال�صابق باراك اأوباما، 
يف مفارق��ة ن��ادرة تعك�س ا�صتم��رار حكوم��ة الرئي�س 
احل��ايل دونالد ترم��ب يف نهج اختطه �صلف��ه. وتخلت 
اخلرط��وم عن توج�صها جت��اه وا�صنطن، باأمل اأن ي�صهد 

العام 2018 تطبيعا كاما لعاقة العا�صمتن. ولكن 
مراقبن يرون اأن تقديرات ح�صاد احلقل، قد ال تتوافق 
مع ح�صاد البيدر، واأن الطريق ما يزال معقدا وطويا، 
رغ��م اأن »كل �ص��يء ممك��ن يف عه��د دونال��د ترم��ب«. 
ورغ��م ذلك خطت »اخلرطوم« خطوات من اجل ت�رشيع 
خطوات رف��ع ا�صم ال�صودان من ه��ذه القائمة ال�صوداء، 
اأكدت احلكومة قطع عاقاتها الدبلوما�صية مع كوريا 
ال�صمالي��ة يف ب��ادرة انه��ا اأ�صع��دت وا�صنط��ن، ح�ص��ب 

�صحيفة نيويورك تاميز.
 واك��د نائ��ب وزي��ر اخلارجي��ة االأمرك��ي �صوليف��ان 
لل�صحفي��ن ان ب��اده �صتوا�ص��ل العمل م��ع ال�صودان 
م��ن اأجل رفع ا�صم��ه نهائيا من قائمة ال��دول الراعية 
لاإره��اب ا�صتنادا ايل �صج��ل حكومة اخلرطوم يف هذا 
االجت��اه. ومع ذل��ك، فقد ذك��ر امل�ص��وؤول االأمركي اأن 
وا�صنط��ن �صتوا�ص��ل ال�صغط علي ال�ص��ودان يف ق�صايا 
تخ���س حق��وق االن�ص��ان، وقال يف ه��ذا االجتاه »ثمة 
���رشورة الح��راز تقدم ذي مغزي يف تل��ك االأمور، مبا 
يف ذل��ك احلري��ة ال�صيا�صي��ة واحلري��ة الديني��ة اللتن 

نراهما نحن االأمركين من االأهمية مبكان.
ال�صودان طالب الواليات املتحدة االمريكية بالت�رشيع 
الزالة ا�صمه من قائمة الدول الراعية لاإرهاب، وطالب 
نائب رئي�س جمل�س الوزراء ال�صوداين، وزير اال�صتثمار 
مب��ارك املهدي خال جل�ص��ات املنت��دي االقت�صادي 
بن احلكوم��ة ال�صودانية وجمل�س ال�رشكات االأمريكية 
املعني بافريقيا الذي انعقد باخلرطوم ال�صهر احلايل، 
طال��ب وا�صنطن بت�رشيع رفع ا�ص��م ال�صودان من قائمة 
ال��دول الراعي��ة لاإره��اب، موؤكدا اأن اخلرط��وم قامت 
باأك��ر مما طلب منه��ا الزالتها من الائح��ة ال�صوداء. 
كم��ا طالب امله��دي الواليات املتح��دة بال�صغط علي 
الف�صائ��ل امل�صلحة التي حتاربه��ا احلكومة ال�صودانية 
بعد ان اتهمها بتعطيل خارطة الطريق الكمال ال�صام 

بالباد. 

اأن  االأمركي��ة  اال�صتخب��ارات  اأجه��زة  تعتق��د 
كوري��ا ال�صمالية لن تتخلى متاما عن تر�صانتها 
النووي��ة وتبح��ث ع��ن ط��رق الإخف��اء ع��دد من 
االأ�صلح��ة واملن�ص��اآت، ح�صبم��ا ذك��رت �صحيفة 

"وا�صنطن بو�صت".
الق�صاء عل��ى موقع التجارب النووية يف بيونغ 
يانغ يف بيونغري يف جمهورية كوريا ال�صعبية 

الدميقراطية )كوريا ال�صمالية(
ووفقا مل�صادر ال�صحيفة يف اإ�صارة اإىل بيانات 
غ��ر  فم��ن  �صنغاف��ورة،  القم��ة يف  بع��د  واردة 
املرجح، اأن تقوم بيونغ يانغ فعليا بنزع ال�صاح 

النووي بالكامل. وخل�ص��ت اإدارة اال�صتخبارات 
يف وزارة الدف��اع االأمركي��ة اإىل اأن امل�صوؤولن 
الكورين ال�صمالين يبحث��ون عن طرق الإخفاء 
ع��دد الروؤو���س احلربي��ة النووي��ة وال�صواريخ و 
كذلك عدد املن�ص��اآت النووية واأنواعها. و ذكرت 
قن��اة "اإن بي �صي" التلفزيونية، يف وقت �صابق، 
اأن �صلط��ات كوري��ا ال�صمالي��ة، وفق��ًا الأجه��زة 
اال�صتخب��ارات االأمركي��ة، توا�ص��ل العم��ل يف 
من�ص��اآت نووي��ة �رشية، وعلى وج��ه اخل�صو�س، 
الإنت��اج الوقود لل�صواري��خ النووية. وكانت قمة 
ترام��ب وكيم جون��غ اأون التاريخي��ة، قد عقدت 
يف �صنغافورة، يوم 12 حزيران/يونيو الفائت، 
ويعترب هذا اأول لقاء يجمع بن رئي�صي الدولتن 

يف تاريخ العاقات بينهما، وذلك بعد عقود من 
التوتر بن البلدين، على خلفية عدد من امللفات 
اأبرزه��ا طموحات بيون��غ يانغ النووي��ة. وقال 
ترامب عقب االجتماع اإنه وقع وثيقة "مف�صلة" 
مع كوريا ال�صمالية، واأكد اأن عملية نزع ال�صاح 
النووي ل�صب��ه اجلزيرة الكوري��ة �صتبداأ "ب�رشعة 
كبرة". وو�صف كيم جونغ اأون بدوره، الوثيقة 
اخلتامي��ة باأنه��ا "بداية جدي��دة" يف العاقات 
يف  كب��رة"  "بتغي��رات  ووع��د  البلدي��ن  ب��ن 
امل�صتقب��ل. واأف��ادت الوثيق��ة، بالت��زام بوين��غ 
يانغ باإخاء �صبه اجلزيرة الكورية من االأ�صلحة 
النووية مقاب��ل التزام الوالي��ات املّتحدة باأمن 

كوريا ال�صمالية.
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ي�صتع��د ع�رشات الاجئن ال�صوري��ن يف لبنان للعودة اإىل 
دياره��م، يف اإط��ار عملي��ة ه��ي الثانية م��ن نوعها خال 
اأ�صب��وع واحد، ويجري تنظيمها بتن�صي��ق بن االأمن العام 

اللبناين وال�صلطات ال�صورية.
ومت ا�صتق��دام حافلتن لنقل 63 الجئ��ًا �صوريًا اإىل منطقة 
مع�صمي��ة ال�ص��ام يف دم�صق، عرب نقط��ة امل�صنع احلدودي 
ب��ن لبنان و�صوريا، فيما �صيغ��ادر 30 اآخرون ب�صياراتهم 

اخلا�صة.
وكان��ت املديري��ة العام��ة لاأم��ن الع��ام قد تول��ت، مهمة 
التن�صي��ق مع ال�صلط��ات ال�صورية لنق��ل 473 الجئًا �صوريًا 
من خميم��ات بلدة عر�ص��ال احلدودية اإىل بل��دات القلمون 

الغربي يف �صوريا.
واأعلن��ت ال�صلطات اللبنانية اأن، عودة ال�صورين تتم ب�صكل 
طوعي، وبالتن�صيق مع املفو�صية العليا ل�صوؤون الاجئن 

التابعة لاأمم املتحدة.
وتع��اين �صوري��ا، من��ذ اآذار 2011، من ن��زاع م�صلح تقوم 
خال��ه الق��وات احلكومي��ة مبواجه��ة جماع��ات م�صلح��ة 
تنتم��ي لتنظيمات م�صلحة خمتلف��ة، اأبرزها تطرفا تنظيما 
داع�س وجبه��ة الن�رشة )املحظ��وران يف رو�صيا(، واللذان 
ت�صنفهما االأمم املّتحدة �صمن قائمة احلركات االإرهابية.
وبدوره دعا الرئي�س اللبناين مي�صال عون،  يف وقت �صابق 
الوالي��ات املتحدة االأمريكية للم�صاع��دة يف عملية تاأمن 
ع��ودة النازح��ن ال�صوري��ن اإىل املناط��ق االآمن��ة داخ��ل 

�صوريا.
وق��ال عون  اإنه "دعا الواليات املتحدة اإىل امل�صاعدة على 
تاأم��ن عودة النازح��ن تدريجيا اإىل املناط��ق االآمنة يف 
�صوريا ، م�ص��را اىل اإن اإمكانات لبنان مل تعد ت�صمح ببقاء 
الاجئ��ن عل��ى اأر�ص��ه اإىل اأجل غ��ر حمدد، الفت��ا اإىل اأن 
عودة النازح��ن ال�صورين اإىل بادهم ال ينبغي اأن تنتظر 

احلل ال�صيا�صي.
ونق��ل بيان �صادر ع��ن الرئا�صة اللبناني��ة عن عون قوله، 
اأمام �صفراء دول جمموعة الدعم الدولية للبنان، اإن "عودة 
النازح��ن ال�صوري��ن اإىل بادهم ال ميك��ن اأن تنتظر احلل 
ال�صيا�صي لاأزمة ال�صورية الذي قد يتطلب وقتا، واإمكانات 
لبن��ان مل تع��د ت�صم��ح ببقائه��م عل��ى اأر�ص��ه اإىل اأجل غر 
حم��دد، نظ��راً مل��ا �صبب��ه ذلك م��ن تداعي��ات �صلبي��ة على 

خمتلف ال�صعد".

 بيروت – وكاالت 

منظمة إنقاذ مهاجرين تندد بأوروبا وبإضفاء الشرعية على طرابلس

  ن��ددت منظم��ة "اإ���س اأو اإ���س ميديرتاني��ه" الت��ي ت�ص��ارك 
يف اأعم��ال اإنق��اذ للمهاجري��ن يف البح��ر املتو�ص��ط ، االح��د،  
مب��ا اعتربت��ه "اإفا���س ال��دول االأوروبي��ة يف فر���س احرتام 
االتفاقي��ات البحرية"، وعلى اإ�صفاء ال�رشعي��ة على طرابل�س 
كمرك��ز لعملي��ات االإنق��اذ. وح�ص��ب فران���س بر���س، اأعلن��ت 
املنظم��ة اأن �صفينتها اإكواريو���س �صتمدد توقفها يف مر�صيليا 
جن��وب ���رشق فرن�صا "حلن فه��م ما يجري". وق��ال فردريك 

بين��ار مدي��ر عمليات املنظم��ة يف موؤمتر �صح��ايف عقده يف 
مر�صيلي��ا "اإن املنظم��ات غر احلكومية بات��ت �صماعة �صهلة 
الإفا���س ال��دول االأوروبي��ة يف فر���س اح��رتام االتفاقي��ات 
البحري��ة".  وغ��ر بعي��د من موق��ع املوؤمتر ال�صح��ايف تر�صو 
�صفين��ة املنظمة اإكواريو�س التي كانت و�صلت �صباح اجلمعة 
لتوق��ف تقن��ي يفرت���س الأربع��ة اأي��ام. ون��دد مدي��ر املنظمة 
خ�صو�ص��ا  ب�"اإ�صف��اء ال�رشعية على طرابل���س كمركز ر�صمي 
لتن�صي��ق عمليات االإنقاذ". وقال "اإن هذا الدعم غر امل�رشوط 
خلف��ر ال�صواح��ل الليبي��ن يب��دو لنا غ��ر متائم م��ع االإنقاذ 

يف البح��ر، الأن��ه ال ميك��ن ب��اأي ح��ال اعتب��ار موان��ىء ليبيا 
موان��ىء اآمنة". م��ن جهتها قالت �صويف ب��و مديرة املنظمة 
اإن "الغمو���س الت��ام ي�ص��ود" بعد القم��ة االأوروبي��ة االأخرة 
بربوك�ص��ل. واأ�صافت "كنا ننتظر بيان��ات ب�صاأن منط اأوروبي 
مع��ن لاإنقاذ يف البح��ر، لكن هذه البيان��ات كانت غام�صة 
متام��ا" مو�صح��ة اأن ال�صفينة اإكواريو�س لن تغ��ادر مر�صيليا 
م�صاء االثنن كما كان مقررا "فنحن جمربون على اأخذ مزيد 
م��ن الوقت لنفهم ما يجري". وكان االتفاق الذي تو�صل اإليه 
الق��ادة االأوروبي��ون يف قمته��م اق��رتح خ�صو�ص��ا "مقارب��ة 

جديدة" مثرة للجدل مع اإقامة "من�صات اإنزال" للمهاجرين 
خارج االحت��اد االأوروبي لردعهم عن عب��ور البحر املتو�صط، 
كم��ا دعا الق��ادة املنظمات غ��ر احلكومي��ة "اإىل عدم عرقلة 
عملي��ات خف��ر ال�صواحل الليبي��ن". ي�ص��ار اإىل اأن منظمة اإ�س 
اأو اإ���س ميديرتانيه اأنق��ذت خال 28 �صهرا من العمل 29 األفا 
و319 مهاجرا "بينهم �صت��ة ر�صع ولدوا يف ال�صفن"، بح�صب 
�صويف بو. وي�صكل هذا العدد ع�رش ال� 290 األف �صخ�س الذين 
مت اإنقاذه��م م��ن قبل �صف��ن اأخرى يف املنطق��ة ذاتها وخال 

الفرتة نف�صها، بح�صب فردريك برنار.

ليبيا – وكاالت 


