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دوليات

كييف تعلن حالة الطوارئ �شرق �أوكرانيا ورفع الت�أهب في كامل البالد

بوتين :الجي�ش الأوكراني بات فيلق ًا للناتو هدفه ردع رو�سيا

أعلن الرئيس ال��روس��ي فالديمير بوتين
أمس أن سلطات كييف رفضت المضي على
طريق التسوية السلمية في منطقة دونباس
شرق أوكرانيا.
وق��ال في لقاء مع طالب إح��دى جامعات
سان بطرسبورغ إن «سلطات كييف الرسمية
لألسف ترفض المضي في طريق التسوية
السلمية وال تريد حالً سياسياً» ،مشيرا ً إلى
أن كييف استخدمت هيئات األمن واألجهزة
الخاصة ،والحقا ً الجيش ،وعندما واجهت
مقاومة أوقفت العمليات القتالية.
وأض����اف ال��رئ��ي��س ال���روس���ي« :ل�لأس��ف
استغلوا الهدنة إلعادة نشر القوات ،وبدأوا
من جديد .وقد قتل هناك آالف األشخاص ،وما
يحدث هو مأساة حقيقية» ،مؤكدا ً أن أوكرانيا
تشهد حربا ً أهلية ،وأن كثيرين باتوا يدركون
ذلك جيداً.
وف��ي ال��س��ي��اق ،ق��ال ال��رئ��ي��س بوتين إن
الجيش األوك��ران��ي ب��ات فيلقا ً لحلف شمال
األطلسي «الناتو» ال يخدم المصالح الوطنية
األوكرانية ،وإنما يهدف إلى تحقيق أهداف
جيوسياسية مثل ردع روسيا.
وتابع قائالً« :نتحدث دائما ً عن الجيش
األوكراني ،ولكن من يقاتل هناك في حقيقة
األمر؟ نعم ،هناك فصائل من القوات المسلحة
الرسمية ،ولكن هناك في الوقت ذاته ما يسمى
«كتائب المتطوعين القوميين».
وأض��اف بوتين« :م��ن حيث الجوهر هذا
ليس بجيش ،إنما فيلق أجنبي ،وتحديدا ً
تابع لحلف الناتو ،ال يخدم بالطبع مصالح
أوكرانيا الوطنية ،وإنما له مرام أخرى متعلقة
بأهداف جيوسياسية مثل ردع روسيا ،األمر
الذي ال يتجاوب إطالقا ً مع مصالح الشعب
األوكراني».
من جهة أخ��رى ،ق��ال دميتري بيسكوف
المتحدث باسم الرئاسة الروسية إن كييف
تتخذ ق��رارا ً حول استئناف القتال ب��دال ً من
إقامة الحوار من أجل حل النزاع الداخلي.
وأكد أن األهم يتمثل ليس في ما هي القوى
التي يمكن إشراكها في التسوية وإنما في
مدى استعداد كييف نفسها لتسوية األزمة في
ظروف القتال وسقوط الكثير من الضحايا في
قصف أحياء سكنية في دونيتسك.
م��ن جهة أخ���رى ،ق��ال المتحدث باسم
الرئاسة الروسية إن تهديد روسيا بفرض
عقوبات جديدة على خلفية تصعيد الوضع
في أوكرانيا خطوة مضرة وغير مبررة وغير
حكيمة.
وأض���اف« :ب��دال ً من زي��ادة الضغط على
ه��ؤالء الذين يرفضون الحوار وح��ل النزاع
سلميا ً نسمع ع��ن استئناف ه��ذا االب��ت��زاز
االقتصادي حيال روسيا» ،مؤكدا أن موسكو
لن تغير موقفها الثابت.
الى ذل��ك ،حمل وزي��ر الخارجية الروسي
سيرغي الف��روف كييف مسؤولية تصعيد
العنف في جنوب ش��رق أوك��ران��ي��ا ،محذرا ً
الغرب من دعم الحكومة األوكرانية في كل
خطواتها.

وق���ال ف��ي مؤتمر صحافي مشترك مع
نظيره «اإلسرائيلي» أفيغدور ليبرمان« :نرى
محاوالت إلجهاض العملية السلمية وكذلك
محاوالت تقوم بها كييف مرة تلو أخرى لقمع
جنوب الشرق بالقوة» ،مؤكدا ً أن ال آفاق لهذه
المحاوالت التي تسفر عن سقوط مزيد من
الضحايا بين المدنيين.
وشدد الف��روف على أن موسكو ستساهم
في إجراء اتصاالت بين ممثلي كييف وشرق
أوكرانيا خالل األيام القريبة المقبلة ،محذرا ً
فرنسا وألمانيا وخصوصا ً الواليات المتحدة

من خطوات تعطي كييف انطباعا ً بأن الغرب
يدعم كل أفعالها تلقائياً.
م��ن جهة أخ���رى ،رأى وزي���ر الخارجية
الروسي أن الغرب يستغل مأساة ماريوبل
لتشديد العقوبات المفروضة على روسيا.
وقال« :أود في هذا السياق تذكيركم بحادث
«ب��وي��ن��غ» ال��م��ال��ي��زي��ة ...فبعد يومين من
إسقاطها انطلقت تصريحات تدعو إلى ضرورة
تبني حزمة جديدة من العقوبات ،واستثمرت
تلك الكارثة فعالً إلق���رار حزمة العقوبات
الجديدة .واآلن الوضع مشابه ...مأساة

جديدة ،ومزاعم جديدة تطلق من دون انتظار
إجراء تحقيق دقيق .هناك محاوالت جديدة
لتوظيف المأساة والتحريض على تشديد
سياسة العقوبات ضد االتحاد الروسي».
وفي السياق ،أعلنت الحكومة األلمانية
أن ال��م��س��ت��ش��ارة أن��غ��ي�لا م��ي��رك��ل بحثت
األزم���ة األوك��ران��ي��ة هاتفيا ً م��ع الرئيسين
الروسي فالديمير بوتين واألوكراني بيترو
بوروشينكو.
وأف��اد المتحدث باسم الحكومة األلمانية
شتيفين زاي��ب��رت ،ب��أن ميركل حثت بوتين

بي�سكوف :ابتزاز رو�سيا اقت�صادي ًا غير مجد
اعتبر المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن ابتزاز روسيا بفرض عقوبات جديدة أمر غير بناء ،مؤكدا ً أن روسيا لن تغير موقفها
من األزمة األوكرانية.
ً
وفي ما يتعلق باحتمال فصل روسيا عن منظومة « »SWIFTالمالية العالمية ،قال بيسكوف للصحافيين أمس« :إنه بدال من الضغط على من
يرفضون الحوار لحل األزمة األوكرانية ،يتواصل ابتزاز روسيا اقتصادياً».
وأشار إلى أن روسيا لم ترضخ أبدا ً لمثل هذه التهديدات ،وهذا التهديد واالبتزاز لم ولن يجبر روسيا على تغيير موقفها الثابت والمعروف ،الفتا ً
النظر إلى أن التلويح بالتهديدات كلما احتدم الوضع في أوكرانيا ،يمثل نهجا ً هداما ً بالمطلق وغير مبرر وقصير النظر في نهاية المطاف.
وتناقلت وسائل اإلعالم أنباء تفيد بأن وزارة الخارجية األميركية ال تستبعد فرض عقوبات جديدة ضد روسيا ،وأن واشنطن ستستمر في
ممارسة الضغوط االقتصادية عليها.
وصرح غريغوري كاراسين نائب وزير الخارجية الروسي بأن محاوالت الضغط على روسيا عن طريق فرض عقوبات أحادية الجانب لن ترغمها
على العدول عن خطها المدروس والمبدئي.
وقال كاراسين في كلمة أمام مجلس االتحاد الروسي« :سنتابع عملنا في خلق مناخ مواتٍ لتسوية المشاكل الكبيرة التي تواجهها أوكرانيا،
ونؤكد بوضوح أن محاوالت الضغط على روسيا عن طريق فرض عقوبات غير مشروعة أحادية الجانب لن ترغمنا على العدول عن خطنا المبدئي
والمدروس» .وأضاف أن «روسيا لن تناقش أية معايير لرفع القيود» ،مشددا ً على أن «من فرض العقوبات ،عليه القيام بالخطوة األولى إللغائها».

على ب��ذل مزيد م��ن الجهد للحيلولة دون
تصعيد الوضع األمني والتأثير في ممثلي
شرق أوكرانيا من أجل تنفيذ اتفاقات مينسك.
من جهة أخرى ،أكد الكرملين إجراء المكالمة
الهاتفية بين رئيسي روسيا وألمانيا.
في السياق ،دعت ميركل الرئيس األوكراني،
إلى التزام اتفاقات مينسك ،معربة عن تعازيها
لسقوط الضحايا في قصف مدينة ماريوبل
جنوب شرقي أوكرانيا .وقالت« :يجب فعل
كل ما يمكن من أجل التوصل إلى حل سلمي
وتنفيذ اتفاقات مينسك» ،مشيرة إلى التزام
وقف إطالق النار وسحب األسلحة الثقيلة من
خط الفصل الذي اتفق عليه في أيلول.
وأعلن رئيس ال��وزراء األوكراني أرسيني
ياتسينيوك أن الحكومة األوكرانية قررت
ف��رض نظام حالة ال��ط��وارئ في مقاطعتي
دونيتسك ولوغانسك وحالة التأهب القصوى
في كامل أراضي البالد.
وقال ياتسينيوك أمس« :جرى للتو اجتماع
مجلس ال���وزراء األوك��ران��ي .ووف��ق�ا ً لميثاق
الدفاع المدني األوكراني اتخذ مجلس الوزراء
قرارا ً حول إقرار حالة الطوارئ على مستوى
الدولة ،وقررت الحكومة فرض نظام الحالة
الطارئة ف��ي أراض���ي مقاطعتي دونيتسك
ولوغانسك .كما ق��ررت الحكومة رفع حالة
التأهب القصوى في كامل أراض��ي الدولة.
ويهدف اتخاذ هذه القرارات إلى تنسيق كامل
نشاط أجهزة الدولة لضمان أمن المواطنين».
ويأتي قرار الحكومة األوكرانية بعد إعالن
الرئيس األوكراني عدم وجود بديل من اتفاق
مينسك في عملية تسوية الوضع في دونباس،
حيث قال خالل اجتماع طارئ لمجلس األمن
القومي والدفاع «نحن لن نسمح بتقويض
اتفاق مينسك ،كل شيء يجب أن يستند إليه»،
مؤكدا ً أن بالده لن تفرض األحكام العرفية في
مناطقها الجنوبية الشرقية ،وأنها ملتزمة
التوصل إلى حل سلمي في دونباس.
وم��ع ذل��ك أعلن وزي��ر ال��دف��اع األوك��ران��ي
ستيبان بولتوراك أن كييف تنشر وحدات
عسكرية إضافية وتعزز قواتها في جنوب
شرقي البالد ،وذل��ك خالفا ً لما تنص عليه
اتفاقات مينسك.
ويعقد وزراء خارجية االتحاد األوروب��ي
الخميس المقبل اجتماعا ً استثنائيا ً لبحث
ال��وض��ع ف��ي أوك��ران��ي��ا ،بحسب م��ا أعلنت
المفوضة العليا للسياسة الخارجية في
االتحاد فيديريكا موغيريني.
موغيريني أش��ارت إل��ى أن التصعيد في
ش��رق أوك��ران��ي��ا «س��ي��ؤدي إل��ى ت��ده��ور في
العالقات بين االتحاد االوروب��ي وروسيا»،
وأض��اف��ت أن��ه��ا وج��ه��ت رس��ال��ة إل���ى وزي��ر
الخارجية الروسي سيرغي الف��روف بشأن
ال��ت��ط��ورات ف��ي ش��رق أوك��ران��ي��ا ،كما بحثت
األوض��اع هناك مع الرئيس األوك��ران��ي ،كما
أوضح مكتبها في بيان.

الفروف :ن�أمل ب�إيجاد ّ
حل للملف النووي الإيراني ير�ضي جميع الأطراف

روحاني :االتفاق قريب ونجاح المفاو�ضات بحاجة �إلى �إرادة �سیا�سیة
أك��د الرئیس اإلی��ران��ي حسن روح��ان��ي أن
مفاوضات جیدة ج��دا ً أجریت علی م��دی عام
وأش��ه��ر ع��دة ،وأن��ه ج��رى االق��ت��راب كثیرا ً من
التوصل إلی االتفاق النووي ،مشددا ً علی أن
الوصول سریعا ً إلی نتیجة من المفاوضات
بحاجة إلی إرادة سیاسیة من الطرف اآلخر
المفاوض إلیران.
وأوض���ح ال��رئ��ی��س روح��ان��ي ،أن القضایا
المطروحة للبحث بین إی��ران وبعض ال��دول
الغربیة قابلة للحل بسهولة في ظل الحوار
والمنطق ،وأض���اف« :إن الوضع السائد في
لي األذرع وإن جمهوریة
عالم الیوم لیس وضع ّ
إيران اإلسالمیة تدعو إلى التعاطي مع اآلخرین
بالمنطق والحوار».
وت��اب��ع روح��ان��ي ق��ائ�لاً إن إی���ران تدعو في
القضیة النوویة لالستخدام السلمي للطاقة
الذریة واالستفادة من حقوقها في إطار القرارات
الدولیة ومعاهدة حظر انتشار األسلحة النوویة
« ،»NBTمؤكدا ً أن إی��ران صامدة وراسخة
بثبات إلحقاق حقوقها وترغب في أن تطمئن
اآلخرین حول أنشطتها النوویة السلمیة.
واعتبر روحاني أن االتفاق في القضیة النوویة
یخدم مصلحة الطرفین واألم���ن واالستقرار
والسالم في المنطقة والعالم كله ،وأضاف« :أن
هذا االتفاق یزید من فرص الطرفین لیتمكنا من
االهتمام بالقضایا التنمویة وتعزیز العالقات
المتبادلة خصوصا ً أننا نشهد الیوم لیس في
منطقتنا فقط بل أیضا في أوروبا ومناطق أخری
في العالم أعماال إرهابیة خطیرة».

وفي السياق ،أعرب وزير الخارجية الروسي
سيرغي الفروف عن أمله في إيجاد حل للقضية
النووية اإليرانية ،مشددا ً على ضرورة التسوية
السياسية والدبلوماسية.
وقال خالل مؤتمر صحافي مشترك مع وزير
خارجية كيان العدو «اإلسرائيلي» أفيغدور
ليبرمان في موسكو« :نحن على قناعة بأن الحل
السياسي والدبلوماسي هو الحل الوحيد الممكن
لهذه القضية» ،مشيرا ً إلى أن «العمل يستمر،

وهناك أسس لألمل في تحقيق النتيجة».
وأضاف الوزير الروسي« :أود أن أعيد تأكيد
إصرارنا على حل هذه القضية بشكل ال يعرض
أمن ال��دول في المنطقة ،بما فيها «إسرائيل»
طبعاً ،إلى أية أخطار».
من جهة أخرى ،أكد ليبرمان أن «إسرائيل»
تتابع باهتمام المفاوضات بين السداسية
الدولية وإيران ،وأشار إلى أن موقفها يتلخص
في أن ع��دم وج��ود أي اتفاق أفضل من اتفاق

سيء .وأضاف أن «إسرائيل» ال ترى حتى اآلن
ما يدل على صياغة اتفاق جيد يرضي جميع
األطراف.
فيما أعربت نائب رئیس البرلمان األلماني
كالودیا روت عن أملها بأن یتخلی المتطرفون
في الكونغرس األميركي عن وضع العراقیل،
وألاّ یحولوا دون استمرار المفاوضات النوویة.
وأك��دت روت أم��س أن الخارجیة األلمانیة
تعمل علی إنجاح المفاوضات ،موضحة أن
وزی��ر الخارجیة األلماني فرانك شتاینمایر
ی��ح��رص علی أن تتوصل ال��م��ف��اوض��ات إلی
نتیجة ،ووصفته بأنه ذو خبرة كبیرة باعتباره
ممثل ألمانیا في المفاوضات بین مجموعة 5+1
وإیران.
وأكدت روت أن اجتماع میونیخ سیعقد في
بدایة شباط المقبل ،وأضافت أن نائب الرئیس
األمیركي جو بایدن والمستشارة األلمانیة
أنعيال میركل وع���ددا ً م��ن ك��ب��ار المسؤولین
الغربیین سیشاركون فيه.
ووصفت اجتماع میونیخ بأنه فرصة أخری
تفسح المجال أمام مواصلة اللقاءات وتقارب
وجهات النظر ،كما أشارت إلی دور إیران الفاعل
في أفغانستان وباكستان ،وأضافت أن إیران
لعبت دورا ً كبیرا ً في تشكیل الحكومة العراقیة
الجدیدة وتعزیز االستقرار السیاسي هناك.
وحول تعزیز العالقات بین ألمانیا وإیران في
مختلف المجاالت ،أكدت أنه یمكن القول بأن كل
شيء رهن نتیجة المفاوضات إلی حد ما.

أعلن رئيس ال���وزراء الهندي
ن��اري��ن��درا م���ودي أن نيودلهي
وواشنطن تجاوزتا الخالفات
بشأن استخدام الهند للوقود
النووي ،في حين أشار الرئيس
األميركي باراك أوباما إلى أنه «تم
تحقيق تقدم» في مجال التعاون
النووي بين البلدين.
جاء ذلك بعد اتفاق بين الهند
وال���والي���ات ال��م��ت��ح��دة تتوقف
بموجبه األخيرة عن مساعيها
لإلشراف الكامل على استخدام
نيودلهي للوقود النووي.
وق����ال م����ودي خ�ل�ال مؤتمر
صحافي مشترك م��ع الرئيس
األم��ي��رك��ي ب�����اراك أوب���ام���ا في
العاصمة الهندية« :بعد ستة
أعوام على توقيعنا االتفاق (حول
ال��ت��ع��اون الثنائي ف��ي المجال
النووي) ،حققنا ً الخطوات األولى
على ط��ري��ق تنفيذها تجارياً،
وذلك وفقا ً لقوانيننا وااللتزامات
الدولية».
وتم توقيع اتفاق حول التعاون
ف��ي مجال ال���ذرة السلمية بين
واشنطن ونيودلهي عام ،2008
إال أن م��س��اع��ي واش��ن��ط��ن إل��ى
اإلشراف الكامل على نشاط الهند
ف��ي استعمال ال��وق��ود النووية
حالت دون تنفيذ االتفاق.

«�سيريزا» بدعم من «اليونانيين الم�ستقلين» ي�شكالن الحكومة الجديدة
ساعات قليلة وتعلن تشكيلة الحكومة اليونانية الجديدة ،برئاسة
أليكسيس تسيبراس ،بعد فوز حزبه المعارض «سيريزا» في االنتخابات
التشريعية.
وأش��ارت مصادر من األح��زاب اليمينية إلى أن الحزب الفائز سيشكل
الحكومة الجديدة بدعم من حزب «اليونانيين المستقلين» ،الذي حصل
على  13مقعداً ،ويتبنى بدوره خطابا ً مناوئا ً لسياسة التقشف واإلمالءات
األوروبية ما يجعله األقرب لالنضمام إلى حكومة «سيريزا».
وف��ي السياق ،أك��د تحالف «سيريزا» الفائز باالنتخابات اليونانية
التشريعية أن��ه سيفي بجميع وع��وده وسيتخلى عن تدابير التقشف
االقتصادي وسيقوم بتسوية أزمة الديون اليونانية.
ووعد رئيس تحالف «سيريزا» أليكسيس تسيبراس الناخبين بتغيير
سياسة البالد برمتها وإعادة النظر في العالقة مع المقرضين الدوليين،
كما أعلن رفضه شروط االتحاد األوروبي وصندوق النقد الدولي بخصوص
خروج اليونان من أزمة الديون.
وسجل سعر صرف اليورو أم��ام ال��دوالر أمس بعد إع�لان فوز ائتالف
«سيريزا» أدنى مستوياته أمام الدوالر منذ أيلول عام  2003وبلغ مستوى
 1.1098دوالر لليورو الواحد.

الوكالة الدولية تحذر
من هجمات �إرهابية
�ضد من�ش�آت نووية
حذر رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو من
أخطار إرهابية على المنشآت النووية ،داعيا ً حكومات البلدان
التي تمتلك مثل تلك المنشآت إلى توخي الحذر.
وق��ال أمانو خالل مؤتمر عقد في سنغافورة أم��س« :هي
مشكلة في غاية الجدية مطروحة اآلن على األسرة الدولية»،
مضيفاً« :ضمن هذا السياق ،أن التعاون الدولي مهم جداً ،ألن
اإلرهابيين يستهدفون دائما ً الحلقات األضعف».
وأشار أمانو إلى أن «البلد الذي ال يعترف بوجود أخطار
عمليات تخريب أو هجمات إرهابية ضد المحطات أو المنشآت
النووية ،هو البلد األكثر خطورة» من دون أن يذكر بلدانا
محددة.

كوريا الجنوبية ترف�ض طلب
بيونغ يانغ رفع العقوبات
رفضت كوريا الجنوبية أمس طلب كوريا الشمالية رفع
العقوبات التي فرضتها عليها في عام  2010مقابل استئناف
المحادثات بينهما.
وقال المتحدث باسم وزارة شؤون توحيد الكوريتين في
حكومة كوريا الجنوبية إن بالده ال تدرس إمكان االستجابة
للشروط المقدمة من جهة بيونغ يانغ إلقناعها بالجلوس إلى
طاولة المفاوضات.
وأكد المتحدث أن «هذه الشروط المسبقة تشكل مسائل
يجب أن تحلها ك��وري��ا الشمالية عبر ال��م��ف��اوض��ات مع
حكومتنا».
يذكر أن كوريا الشمالية كانت قد طلبت األسبوع الماضي
من جارتها الجنوبية إلغاء العقوبات التي فرضتها عام 2010
على بيونغ يانغ ،مع تأكيدها أن هذه الخطوات مطلوبة لعقد
محادثات بين البلدين على أعلى مستوى.
وكانت العالقات بين الكوريتين قد توترت عام  2010بعد
غرق السفينة الحربية التابعة لكوريا الجنوبية «تشيونان»
في آذار من ذلك العام نفسه في البحر األصفر ،وتؤكد سيول
أن السفينة أغرقت بطوربيد كوري شمالي ،فيما تنفي بيونغ
يانغ عالقتها في هذه الحادثة.
وفرضت سيول في أي��ار ذل��ك العام عقوبات ضد كوريا
الشمالية تمثلت ف��ي منع أي ت��ع��اون اق��ت��ص��ادي م��ا بين
الكوريتين باستثناء النشاطات المشتركة في المنطقة
الصناعية كايسونغ.
ودع��ا رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون في خطاب
لمناسبة السنة الجديدة إلى استئناف االتصاالت المقطوعة
بين الكوريتين .ول��م يستبعد إج��راء ل��ق��اءات قمة في ظل
ظ��روف مواتية .من جهة أخ��رى ،أعلنت ب��ارك غيون هيه
رئيسة كوريا الجنوبية أن بالدها لن تضع شروطا ً لعقد
محادثات على أعلى المستويات ،مؤكدة على وجه الخصوص
ض��رورة اتباع نهج ص��ادق في حل قضية النووي الكوري
الشمالي.
وق��د عقدت لقاءات قمة ما بين الكوريتين عامي 2000
و 2007في بيونغ يانغ مع رئيس كوريا الشمالية الراحل كيم
جونغ ايل.

اتفاق �أميركي
ـ هندي حول
الوقود النووي

وعود بالتخلي عن �إجراءات التق�شف وتغيير �سيا�سة البالد برمتها

وق��ال تسيبراس أم��س في كلمة أم��ام آالف من اليونانيين في وسط
أثينا «الشعب اليوناني أعطى تفويضا ً واض��ح �اً ،اليونان ألقت وراء
ظهرها التقشف والخوف ،وخمس سنوات من الحرمان ،وسنمضي قدما ً
م��ع األم��ل واالس��ت��ق��رار» ،مضيفا أن« :ترويكا المقرضين أصبحت من
الماضي».
وأعرب تسيبراس عن نية التحالف الفائز إجراء مفاوضات مع الشركاء
في إشارة منه إلى ترويكا المقرضين الدوليين (االتحاد األوروبي ،والمركزي
األوروب��ي ،وصندوق النقد الدولي) .وقال« :أوكد أن الحكومة اليونانية
الجديدة ولمصلحة الشعب مستعدة للتعاون والتفاوض مع شركائنا،
لتحقيق العدالة والمنفعة المتبادلة ،والتوصل لحلول قابلة للتطبيق،
لخروج اليونان من هذه الدوامة المفرغة من الديون المفرطة ،والعودة إلى
أوروبا ،واالستقرار ،والتنمية».
ووعد القائد اليساري بأنه سيعمل لمصلحة جميع اليونانيين ،ولن
يسمح بحصول عجز في الموازنة خالل تطبيق خطة اإلص�لاح الوطنية
الجديدة ،وأضاف« :إننا سنشكل حكومة لجميع اليونانيين ،وسنكافح من
أجل كل يوناني ،بغض النظر عما إذا كان صوت لنا أم ال» .معلنا« :اليوم
ليس هناك ال غالب وال مغلوب» ،وقال« :نحن سنخلق مستقبل نصرنا،
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وانتصار جميع الشعوب األوروبية ،التي تكافح ضد التقشف لمستقبل
مشترك».
يذكر أن ديون اليونان السيادية خالل الربع الثالث من العام الماضي
 2014وصلت إلى  315.5مليار يورو ،ما يشير إلى أن الديون المتراكمة
على عاتق اليونان ما تزال مرتفعة ،على رغم برنامج اإلصالح االقتصادي
وسياسة التقشف الصارمة التي فرضتها الحكومة السابقة بضغوط من
الترويكا الدولية والدائنين ،ما تسبب في حالة من ضيق المعيشة لدى
قطاع عريض من الشعب اليوناني.
ووفقا ً لبعض المحللين ،فإن سياسة تسيبراس يمكن أن ت��ؤدي إلى
انسحاب اليونان من االتحاد األوروبي ،الفتين إلى أن الضغط على اليورو
من المبيعات مستمر بعد أن أعلنت القيادة السياسية الجديدة في اليونان
رفضها إج��راءات التقشف الصارمة لتقليص نفقات الموازنة وتلويحها
بإمكان خروج البالد من منطقة العملة الموحدة «اليورو».
وفي المقابل ،توقع خبراء آخ��رون أن يقوم زعيم «سيريزا» بتقديم
التنازالت أيضا ً لتجنب ما يسمى « »Grexitأي انسحاب اليونان من
منطقة اليورو ،مقللين من احتمال خروج اليونان في الوقت الراهن من
منطقة اليورو ،على رغم مجيء الحكومة الجديدة.

�أنقرة ت�أمر «فاي�سبوك» بحظر
�صفحات م�سيئة للنبي ّ
وتهدد بغلقه
أم��رت محكمة بالعاصمة التركية أنقرة موقع التواصل
االجتماعي «فايسبوك» بحظر بعض الصفحات ،الحتوائها
على عبارات وصور مسيئة للنبي محمد.
وهددت المحكمة بمنع الوصول إلى موقع «فايسبوك»،
في حال رفضت إدارة الموقع غلق تلك الصفحات .وصدر قرار
المحكمة بناء على طلب ممثل لالدعاء .ولم يصدر «فايسبوك»
تعليقا ً فوريا ً على الموضوع.
وي��ع��د ّق����رار ال��م��ح��ك��م��ة أح����دث خ��ط��وة ل��م�لاح��ق��ة م��واد
تعتبر مثيرة للحساسيات الدينية في تركيا «العلمانية»،
والتي تتهم حكومتها بأنها تنفذ أجندة ذات «ميول إسالمية».

الفيليبين� :أنباء عن مقتل
� 30شخ�ص ًا في اال�شتباكات
أف��ادت مصادر أمنية ،أن  30ضابط شرطة فيليبينيا ً
قتلوا خالل اشتباكات مع مسلحين ينتمون لحركة حرية
بانجسامورو اإلسالمية وجبهة تحرير م��ورو اإلسالمية
جنوب الفيليبين .وقالت الشرطة إن االشتباكات اندلعت في
بلدة مامسابانو واستمرت نحو  12ساعة.
وكانت جبهة تحرير م��ورو اإلسالمية ،كبرى جماعات
المتمردة في البالد ،وقعت في آذار الماضي اتفاقا ً مع الحكومة
يقضي بمنح حكم ذاتي للمسلمين بهدف إنهاء صراع استمر
 45سنة وأدى إلى مقتل نحو  120ألف شخص وتشريد
مليونين آخرين.

