دوليات

السنة السادسة /الثالثاء  6 /كانون الثاني  / 2015العــدد 1677
Sixth year / Tuesday / 6 January 2015 / Issue No. 1677

الرئي�س الأفغاني ال ي�ستثني
ت�أجيل ان�سحاب القوات الأجنبية

انطالق محادثات تمهيدية حول �أوكرانيا في برلين

هوالند :بوتين ال ي�سعى �إلى �ضم �شرق �أوكرانيا
أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند أن
الرئيس الروسي فالديمير بوتين ال يسعى
إلى ضم شرق أوكرانيا بل هدفه الرئيسي
ه��و منعها م��ن االنضمام إل��ى حلف شمال
األطلسي.
وقال هوالند في حديث إلذاعة «France
 »interالفرنسية أمس إن «بوتين ال يريد
ضم شرق أوكرانيا ،وأخبرني بذلك .أستطيع
عدم تصديقه ،لكن هذا ليس القرم ،بل هو ال
يريد أن تنتقل أوكرانيا إلى معسكر الناتو».
كذلك أكد الرئيس الفرنسي في الوقت نفسه
أن على روسيا أن تحترم سالمة األراض��ي
األوك��ران��ي��ة وت��وق��ف «دع���م االنفصاليين»
شرق البالد ،ونوه إلى أن أوروبا معنية بحل
األزمة األوكرانية ألن العقوبات المفروضة
على روسيا تنعكس سلبيا ً على االقتصاد
األوروبي.
ولفت هوالند إلى أنه يجب رفع العقوبات
الغربية عن روسيا في حال حصول تقدم
للوضع حول أوكرانيا ،مصرحا ً بأنه «إذا
كانت في روسيا أزمة فهذا ليس من الضروري
أن يكون جيدا ً ألوروبا ،وأعتقد أن العقوبات
يجب أن توقف اآلن .وفي حال حصول تقدم،
فيتوجب رفعها ،واذا ل��م يحصل تقدم -
تبقى».
وت��وق��ع ف��ران��س��وا ه��والن��د ب��ه��ذا ال��ص��دد
حدوث تقدم جديد خالل المفاوضات حول
ال��وض��ع بأوكرانيا ف��ي اجتماع العاصمة
الكازاخستانية أس��ت��ان��ا ي��وم  15كانون
الثاني .وقال« :سأذهب إلى أستانا في 15
بشرط وحيد ،هو أن نستطيع التوصل إلى
تقدم جديد .وأعتقد أنه سيحصل».

وكان الرئيس األوكراني بيترو بوروشينكو
أعلن في وق��ت سابق أن اللقاء بخصوص
أوك��ران��ي��ا ع��ل��ى أع��ل��ى م��س��ت��وى «ف��ي إط��ار
النورماندي» (أوك��ران��ي��ا ،روسيا ،فرنسا،
ألمانيا) ،سيجري يوم  15كانون الثاني في
أستانا ،إذ «يجري حاليا ً تجهيز مشاريع
الحلول لهذه القمة».
تصريحات الرئيس الفرنسي جاءت في
وقت انطلق في العاصمة األلمانية برلين
أم��س لقاء لممثلي وزارات خارجية دول
ما يسمى ب��ـ»اإلط��ار النورماندي» ،روسيا
وألمانيا وفرنسا وأوكرانيا.
وأك���د غ��ري��غ��وري ك��اراس��ي��ن ن��ائ��ب وزي��ر

الخارجية الروسي أن مدير الدائرة الثانية
ل��راب��ط��ة ال���دول المستقلة ف��ي الخارجية
الروسية فيكتور سوروكين سيمثل روسيا
في اللقاء.
ولفت كاراسين إلى أن األط��راف ستبحث
في وزارة الخارجية األلمانية خلف األبواب
المغلقة ،مجمل المسائل المتعلقة باألزمة
األوك��ران��ي��ة ،ب��م��ا فيها ات��ف��اق��ات مينسك،
مشيرا ً إلى أن هذه المحادثات ستحدد زمن
لقاء وزراء الخارجية ،وذل��ك قبل لقاء قمة
«النورماندي» في أستانا.
إل��ى ذل���ك ،أع��ل��ن رئ��ي��س لجنة ال��ش��ؤون
الخارجية في الدوما ألكسي بوشكوف أن

االتحاد األوروبي يدخل مرحلة من الصعب
التكهن بها ،معتبرا ً أن عوامل الخطر الرئيسية
بالنسبة إلى االتحاد هي انخفاض معدالت
النمو والعقوبات ضد روسيا إضافة إلى
احتمال خروج اليونان من منطقة اليورو.
واعتبر بوشكوف أن المستشارة األلمانية
أنغيال ميركل «فقدت دور الشريك األساسي
لموسكو في المفاوضات حول أوكرانيا»،
ولفت إلى أن الرئيس الفرنسي« :على عكس
المستشارة األلمانية ،اختار نهج خفض
التوتر بين االتحاد األوروبي وروسيا» .وقال
إن «العقوبات الغربية بحق روسيا يجب أن
ترفع في حال تقدم الوضع حول أوكرانيا».
وفي السياق ،كلف رئيس الوزراء الروسي
دميتري مدفيديف شركة «غازبروم» بمراقبة
مسألة سحب سلطات كييف للغاز الروسي
المتدفق عبر األراضي األوكرانية إلى أوروبا
بدقة واتخاذ قرارات سريعة عند الضرورة.
ول��م يستبعد رئيس شركة «غ��ازب��روم»
ألكسي ميلر خالل لقاء عقده مع ميدفيديف،
احتمال سحب كييف بشكل غير مشروع
الغاز من خط األنابيب العابر (ترانزيت)،
معتبرا ً أن ذلك الخطر ال يزال موجوداً ،مشيرا ً
في الوقت ذاته إلى عدم ضخ أوكرانيا الغاز
كما يجب إلى خزاناتها.
وأك��د مدفيديف« :نحن بالطبع مهتمون
بأن تكون أوكرانيا شريكا ً موثوقا ً من هذه
الناحية ،إال أن ما تتحدثون عنه يجبر على
التفكير عن كيفية تطور األحداث .لذا راقبوا
بدقة كيف يحدث سحب الغاز في أوكرانيا،
وفي حال الضرورة اتخذوا قرارات سريعة
إذا تطلب األمر».

قبطان دورية بحرية يقول �إنه ربما عثر على ذيل الطائرة الإندوني�سية المفقودة
وصل عدد الجثث التي ح��ددت هوياتها
في حادثة تحطم الطائرة التابعة للخطوط
اإلندونيسية «إير اسيا» أمس إلى  13راكباً،
حيث كان قد أعلن في وقت سابق أن  9جثث
تعود لضحايا الطائرة تم تحديد هوياتهم
وسلموا إلى ذويهم في مدينة سورابايا التي
أقلعت منها الطائرة قبل تحطمها ،حيث يقوم
فريق للطب الشرعي بعمله هناك.
وذكر رئيس اإلدارة الطبية التابعة لشرطة
إندونيسيا ارتور تامبي أن «جثث المسافرين
األربعة التي جرى التعرف عليها ستسلم
إلى ذويها هذا المساء (أمس) .وأن المجموع
العام للجثث التي نقلت إلى مستشفى في
المدينة وصل إلى  34جثة».
وق��د أعلن رئيس الشرطة اإلندونيسية
ال��ج��ن��رال س��وت��رم��ان ف��ي وق��ت س��اب��ق إنه
ستحدد هوية كل الجثث التي انتشلت مهما
كانت حالتها ،مبينا ً أن  260مختصا ً يقومون
بتحديد هويات الضحايا من بينهم مبعوثون
من دول أخرى للمساعدة في إجراء التحاليل
الخاصة لتحديد هوية الجثث.
يذكر أن طائرة اإليرباص التابعة للخطوط
اإلندونيسية أقلعت من مدينة سورابايا
اإلندونيسية صباح  28كانون األول ،حيث
فقد أثرها عن شاشات الرادار من دون إصدار
أية إشارة استغاثة ،وكان على متنها 162
شخصا ً فقدت طواقم اإلنقاذ األمل في العثور
ناجين من بينهم.
وش��ارك��ت طائرة إنقاذ روسية من نوع
بي 200 -في عمليات المسح الجوي غطت
م��ا يزيد ع��ن  210ك��م مربع وذل��ك للبحث
عن حطام الطائرة اإلندونيسية المنكوبة،
حيث جاء في بيان صدر أمس عن الدائرة
الصحافية التابعة لوزارة الطوارئ الروسية
أن غواصين تابعين للوزارة يشاركون في
مناطق البحث.
ويذكر البيان أن وحدة إنقاذ روسية تضم
 70شخصا ً توجهت إلى أندونيسيا في 2
كانون الثاني ،إذ قال رئيس فريق العمل
التابع ل��وزارة الحاالت الطارئة الروسية،
إدوارد شيجيكوف إن «المنقذين ال��روس

بحكم الخبرة ق��ادري��ن على تحديد مكان
الصندوقين األسودين للطائرة وهو ما يعد
الهدف الرئيس لعملية البحث».
وفي السياق ،قال قبطان سفينة دورية
بحرية إندونيسية أمس إن سفينته عثرت
على ما يمكن أن يكون ذيل طائرة ركاب «إير
آسيا» المفقودة وهو الجزء الذي يوجد به
الصندوقان األس���ودان وبهما التسجيالت
الصوتية لقمرة القيادة وسجالت بيانات
الرحلة.
وقال يايان سفيان قبطان سفينة الدورية
للصحافيين «وجدنا ما يمكن أن يكون بنسبة
كبيرة ذيل الطائرة ».غير أن وكالة البحث
واإلنقاذ اإلندونيسية لم تؤكد هذا بعد.
وكانت السفن وال��ط��ائ��رات التي تبحث
عن حطام الطائرة قد وسعت نطاق بحثها

في المنطقة التي تجرى فيها العمليات بعد
ثمانية أيام من سقوط الطائرة في الرحلة
« »q.z 8501ف��ي بحر ج���اوا ي��وم األح��د
الماضي بعد نحو  40دقيقة من إقالعها.
وقالت هيئة األرصاد الجوية اإلندونيسية
إن العواصف االستوائية الموسمية ربما
ساهمت في تحطم الطائرة يوم  28كانون
األول ،وإن الطقس عرقل جهود انتشال
الجثث والعثور على الصندوقين اللذين قد
يسلطان الضوء على السبب وراء سقوط
الطائرة في البحر.
وينصب التركيز في البحث على منطقة
تقع على بعد نحو  90ميالً بحريا ً قبالة
ساحل جزيرة بورنيو حيث رص��دت سفن
تستخدم الموجات الصوتية خمسة أجسام
كبيرة يعتقد أنها أجزاء من الطائرة ويصل

طول أكبرها إلى نحو  18متراً.
وإل���ى أن يتمكن المحققون م��ن فحص
الصندوقين األسودين سيظل سبب تحطم
الطائرة غير معروف ولكن ه��ذه المنطقة
تشتهر بالعواصف الموسمية الشديدة.
وقالت هيئة األرصاد الجوية اإلندونيسية
إن من المرجح أن سوء األحوال الجوية كان
عامالً في سقوط الطائرة.
وتجمعت تسع سفن من أرب��ع دول في
المنطقة مع فرق من الغواصين بينهم سبعة
خبراء روس على أهبة االستعداد لكن الرياح
واألمواج العالية تجعل التقدم بطيئاً.
وانتشلت  34جثة حتى اآلن بينها جثث
كانت ال ت��زال مربوطة بالمقاعد .وربما ما
زال��ت جثث كثيرة محاصرة داخ��ل حطام
الطائرة.

توتر في بنغالد�ش و�سط ا�شتباكات بين �أن�صار الحكومة والمعار�ضة
توترت األجواء في بنغالدش أمس
ب��ع��د مقتل اث��ن��ي��ن م��ن المتظاهرين
وج��رح العشرات في اشتباكات بين
أنصار الحزب الحاكم وناشطين من
المعارضة في إحياء الذكرى األولى
النتخابات ال��ع��ام الماضي المثيرة
للجدال.
وخلت ش��وارع العاصمة داك��ا من
المارة تقريبا ً في وقت منعت السلطات
خ��دم��ات ال��ن��ق��ل ال��ع��ام وال��ق��ط��ارات
والعبارات من التوجه إل��ى المدينة
كما انتشر اآلالف من شرطة مكافحة
الشغب ترقبا لمزيد من االضطرابات.
وقال حبيب الرحمن قائد الشرطة
في مقاطعة داك��ا إن��ه «ج��رى تشديد
اإلجراءات األمنية في أنحاء البالد بما
في ذلك داك��ا إلحباط أي أح��داث غير
مرغوب فيها».
وتسود البالد حالة من الغموض
السياسي منذ كانون الثاني الماضي
ع��ن��دم��ا ف���ازت راب��ط��ة ع��وام��ي التي
تترأسها رئيسة ال����وزراء الشيخة
حسينة بالسلطة لفترة ثانية على
التوالي بعد انتخابات عامة دامية،
قاطعها حزب بنغالدش الوطني وهو
ح��زب ال��م��ع��ارض��ة الرئيسي وشكك
مراقبون دوليون في سالمتها.
ورفضت مسؤولة المعارضة خالدة
ضياء أمس إلغاء التجمعات الحاشدة
المزمعة في داكا إحياء لذكرى ما أسماه
حزبها «ي��وم اغتيال الديمقراطية»
على رغم تحذيرات الشرطة ،وطالبت
ب��إج��راء ان��ت��خ��اب��ات ج��دي��دة ف��ي ظل
حكومة محايدة واع��ت��ب��رت حكومة
حسينة «غير ديمقراطية وال شرعية».
وقالت إن الضحايا من ناشطي حزب
بنغالدش الوطني لكن الشرطة لم
تعلن بعد هوياتهم.

أشار الرئيس األفغاني أشرف غني إلى إن الواليات
المتحدة قد ترغب في «إعادة دراسة» الجدول الزمني
لسحب ما تبقى من ق��وات «إيساف» بحلول نهاية
 .2016وقال في مقابلة تلفزيونية« :المواعيد النهائية
تدفع إلى التركيز .لكن يجب أال تكون المواعيد النهائية
أمورا ً جامدة».
وأضاف« :إذا بذل الطرفان أو الشركاء المتعددون
أقصى جهدهم لتحقيق األهداف وكان التقدم حقيقيا ً
ج��داً ،فحينئذ يجب أن يكون هناك استعداد إلعادة
دراسة أي موعد نهائي».
وهناك تخوف في أفغانستان من وص��ول تنظيم
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«الدولة اإلسالمية» إلى البالد وإمكان شن عمليات
داخل أفغانستان ،األمر الذي استبعده الجنرال جون
كيمبل في المقابلة نفسها« ،ألن القوات المسلحة
األفغانية لن تسمح بذلك» ،بحسب رأيه.
وكان الرئيس األميركي باراك أوباما أعلن في شهر
أيار الماضي عزمه سحب جميع القوات األميركية من
أفغانستان حتى نهاية عام .2016
وتسلمت أفغانستان المهمات األمنية كاملة يوم
الخميس من القوات األجنبية المغادرة في اختبار
لجاهزية القوات األفغانية المؤلفة من  350ألف فرد
والتي ستتحمل مسؤولية قتال متمردي طالبان.

فنزويال قد تفرج عن م�س�ؤول المعار�ضة
�إذا �أفرجت وا�شنطن عن �شخ�ص بورتوريكي
ق��ال الرئيس الفنزويلي نيكوالس م���ادورو إن��ه لن
يسعى إلى اإلفراج عن زعيم المعارضة ليوبولدو لوبيز
إال إذا وافقت الواليات المتحدة على اإلفراج عن قومي من
بويرتوريكو محتجز حاليا ً في الواليات المتحدة.
وأش��ار م��ادورو إلى أنه قد يرسل لوبيز إلى الواليات
المتحدة إذا ضمنت واش��ن��ط��ن اإلف����راج ع��ن أوس��ك��ار
لوبيز ريفيرا ال��ذي أدي��ن ع��ام  1981بالتآمر إلح��داث
فتنة مع متشددين آخرين كانوا يسعون إلى استقالل
بويرتوريكو.
وقال مادورو« :الطريقة الوحيدة التي سأستخدم بها
السلطات ستكون هي وضع (ليوبولدو لوبيز) على متن
طائرة ومن ثم يستطيع الذهاب إلى الواليات المتحدة

واإلقامة هناك ويعطوني أوسكار لوبيز ريفيرا .رجل مقابل
رجل» .وقال متحدث باسم السفارة األميركية في كراكاس
إنه ال يوجد لديه تعليق فوري على هذه المسألة.
وكان لوبيز قد اعتقل في شهر شباط الماضي بعد أن
ساعد في شن موجة من تظاهرات المعارضة استمرت
ثالثة أشهر للمطالبة باستقالة م��ادورو وهي محاولة
وصفها منتقدو الحكومة بأنها احتجاج حر ولكن الحكومة
قالت إنها كانت تهدف إلى إثارة انقالب.
وكان مسؤولون حكوميون أميركيون من بينهم الرئيس
باراك أوباما قد دعوا إلى اإلفراج عن لوبيز ووصفوه بأنه
سجين سياسي وهي صفة يقول م��ادورو إنها تناسب
بشكل أكبر لوبيز ريفيرا.

�أق�صى درجات الت�أهب في مطارات الهند
بعد تهديدات باختطاف طائرة
وضع عدد من المطارات الهندية أمس في حالة تأهب
قصوى بعد تلقي تحذيرات استخباراتية من احتمال قيام
جماعة إرهابية بمحاولة اختطاف طائرة ،حيث جرى
تشديد اإلجراءات األمنية في مطارات البالد ،كما أجريت
عمليات تفتيش مكثفة للركاب.
وأوضحت مصادر رسمية ،في تصريحات نقلتها وسائل
إعالم محلية ،أن األجهزة األمنية حددت عددا ً من المطارات

المعرضة للخطر ،عقب تحذير من إمكان استهداف طائرة
تابعة للخطوط الجوية الهندية ،تقوم برحلة بين دلهي
وكابل.
وأشارت وسائل اإلعالم إلى أن مكتب الخطوط الجوية
الهندية في مدينة كالكوتا تلقى مكالمة من مجهول
السبت الماضي ،أكد خاللها المتصل الذي تحدث باللغة
البنغالية ،أنه سيجرى اختطاف إحدى طائرات الشركة.

�أ خبار حول العالم
مادورو يزور ال�صين ودو ً
ال في «�أوبك»
قال الرئيس الفنزويلي نيكوالس مادورو إنه سيزور الصين ودول آخرى عدة أعضاء في منظمة «أوبك» لم
يحددها خالل جولة تستغرق أسبوعا ً بهدف تحسين األوضاع المالية للبالد والتي أصابها الضعف بسبب
هبوط سعر النفط الخام .وأضاف« :سأغادر اليوم في جولة دولية .جولة مهمة للغاية إلقامة مشروعات جديدة
في ضوء أوضاع هبوط الدخل التي تواجه بلدنا»« .سأزور أيضا ً دوال ً آخرى في أوبك لمواصلة الجهود الرفيعة
المستوى (لوضع) استراتيجية إلنعاش أسعار النفط وهو تعزيز ألوبك».
وستكون أولى محطات الرئيس الفنزويلي الصين التي أصبحت المقرض الرئيسي لفنزويال من خالل اتفاقات
النفط مقابل القروض والتي تحصل بموجبها فنزويال على تمويل مقابل عمليات تسليم آجلة للنفط والوقود.
وانكمش اقتصاد فنزويال خالل الثالثة أرباع األولى من  2014وتدهورت احتياطياتها الدولية بشكل حاد
وسط تراجع أسعار النفط ،ما أثار المخاوف من احتمال تخلف فنزويال عن سداد سنداتها الخارجية وهو ما دفع
بدوره عائدات سنداتها إلى أعلى مستوى بالمقارنة مع أي دولة من دول األسواق الناشئة.
وينفي مادورو تخلف بالده عن السداد ،ولكنه يقول إن الحكومة الفنزويلية تحتاج إلى التمويل في 2015
ويقول إن االقتراض في األسواق الدولية باهظ التكاليف.

بانبيري� :إيبوال �سينتهي في 2015
توقع الرئيس السابق لفريق األمم المتحدة المكلف بمكافحة انتشار وباء إيبوال أن يقضى على المرض
عام  ،2015الذي تسبب حتى اآلن بمصرع نحو  8000شخص ،غالبيتهم في سيراليون وليبيريا وغينيا.
وأوضح انتوني بانبري أن عدد حاالت اإلصابة بالوباء سينخفض إلى صفر بحلول نهاية العام الحالي،
لكنه أقر بأن النهاية ليست قريبة ،وقال« :إننا نخوض معركة ملحمية».
وأقر بانبري بأن مهمته التي دامت  3أشهر أخفقت في تحقيق هدفها بضمان سالمة إجراءات الدفن لكل
المتوفين جراء اإلصابة بإيبوال ،وكذلك التمكن من عالج  70في المئة من المصابين ،لكنه أشاد بالجهود
الدولية ،مشددا ً على أن «رد الفعل العالمي على أزمة إيبوال كان غاية في النجاح».
وأضاف بانبيري« :مع المضي قدماً ،سيكون صعبا ً علينا للغاية تقليل (حاالت اإلصابة) إلى صفر .لكن
هذا ما سنفعله .أعتقد أننا سنقضي على إيبوال في .»2015
وفي األسبوع المنصرم ،أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد األشخاص المصابين بالفيروس في
ليبيريا وسيراليون وغينيا تجاوز  20ألفاً .وأوضحت المنظمة أن أكثر من ثلث حاالت اإلصابة بغرب
أفريقيا موجودة في سيراليون ،التي أصبحت أسوأ دولة متضررة من إيبوال.

مقتل م�ؤ�س�س �صندوق التحوط في نيويورك
قالت السلطات األميركية إن مؤسس صندوق تحوط عثر عليه مقتوال ً بالرصاص في شقته بمنطقة مانهاتن
وأن شرطة نيويورك تبحث في الوقت الراهن عن نجله الستجوابه.
وقالت الشرطة في بيان إن توماس جيلبرت مؤسس صندوق «وينسكوت كابيتال بارتنرز» قتل برصاصة
في الرأس حوالى الساعة  3:30مساء بتوقيت شرق الواليات المتحدة داخل غرفة نومه في شقته.
وقال جون جريمبل المتحدث باسم الشرطة «في الوقت الراهن نتطلع للتحدث إلى نجله الذي كان آخر
شخص يرى (جيلبرت) حياً» ،مضيفا ً أن السلطات لم تستبعد شبهة القتل لكنها ستنتظر نتائج تقرير الطب
الشرعي.
ويذكر موقع صندوق «وينسكوت» على االنترنت أن جيلبرت الذي تخرج من جامعة برنستون ودرس في
كلية االقتصاد بجامعة هارفارد أسس الصندوق في  2011وشغل منصب رئيس االستثمارات به.

ال�شرطة التركية تعتقل � 22ضابط �شرطة
ب�سبب تن�صت غير قانوني
قالت وكالة أنباء «دوغان» التركية أمس إن الشرطة اعتقلت  22ضابط شرطة لالشتباه في تورطهم في عملية
تنصت على سياسيين وموظفين عموميين ورجال أعمال من دون مسوغ قانوني.
وأضافت الوكالة الخاصة أن مكتب المدعي العام في غازي عنتاب بجنوب شرقي البالد نسق المداهمات في 13
مدينة تقع بشكل أساسي في شرق البالد وجنوب شرقها.
حيث تأتي هذه الخطوة في إطار حملة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أنصار خصمه وحليفه السابق
الداعية اإلسالمي فتح الله غولن الذي يقيم حاليا ً في الواليات المتحدة.
ويتهم أردوغان غولن بتأسيس «دولة موازية» في الجهاز اإلداري للدولة ومحاولة اإلطاحة به وأنحى بالالئمة على
مؤيدي الداعية التركي في أجهزة الشرطة والقضاء في إطالق تحقيق عن الفساد هز الحكومة في أواخر عام .2013
وفي الشهر الماضي ،أصدرت محكمة تركية مذكرة اعتقال بحق غولن لالشتباه بتزعمه منظمة إجرامية ،في حين
نفى األخير الذي يعيش في منفاه االختياري أي تورط في المخططات ضد الحكومة
ووصف أردوغ��ان التحقيق -الذي أدى إلى استقالة ثالثة وزراء -بأنه محاولة لالنقالب عليه وأمر في المقابل
باعتقال ونقل اآلالف من رجال الشرطة والقضاء والمدعين العموميين.
وفي األسبوع الماضي ،بدأت في انقرة محاكمة  13مسؤوال ً أمنيا ً بينهم رئيس الحرس الشخصي السابق ألردوغان
بتهمة دس أجهزة للتنصت عليه عام  2011عندما كان رئيسا ً للوزراء.

