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�إ�صابة قائد كتيبة «دونبا�س» خالل ا�شتباكات مع الدفاع ال�شعبي ومئات الجنود يطالبون بورو�شينكو باال�ستقالة

قلق �أوروبي من �سعي اليونان �إلى التعاون مع رو�سيا
أع��رب رئيس البرلمان األوروب��ي
م��ارت��ن شولتز ع��ن قلقه م��ن سعي
حكومة اليونان الجديدة برئاسة
أليكسيس تسيبراس إلى التعاون مع
روسيا ،وقال إن «القاسم المشترك
األدن����ى ل��ه��ذا االئ���ت�ل�اف (ال��ي��س��ار
الراديكالي سيريزا و»اليونانيين
المستقلة») يعتبر رف��ض ثالثية
الدائنين (االتحاد األوروبي ومصرف
أوروب���ا ال��م��رك��زي وص��ن��دوق النقد
الدولي) وإنجازات التكامل األوروبي.
كما تقلقني جدا ً رغبة تعاون اليونان
مع روسيا».
وأضاف شولتز معلقا ً على موقف
اليونان من العقوبات ضد روسيا:
«لقد قلت لتسيبراس إنكم تطلبون
التضامن من الشركاء األوروبيين،
غير أن خطواتكم األولى شكلت خرقا ً
للتضامن في السياسة الخارجية.
ولن يسفر هذا عن شيء جيد ،وقد
فهم ذلك».
واعتبر المسؤول األوروب���ي أن
تقارب اليونان مع روسيا يعتبر
«قبل كل شيء شأنا ً سياسيا ً داخلياً،
يريد تسيبراس من خالله أن يظهر
للناخبين أن السلطة في اليونان
باتت بأيدي أناس جدد».
ك��م��ا أع�����رب ش��ول��ت��ز ع���ن ع��دم
رضاه على خطاب رئيس الحكومة
اليونانية المعادي أللمانيا ،مؤكدا ً
أن «تسيبراس حصل على نصيحة
ج��ي��دة ،ه��ي وق��ف التهجمات على
أنغيال ميركل .ففي النهاية ستقدم
الحكومة ال��ف��درال��ي��ة (األل��م��ان��ي��ة)
بالذات تأييدا ً له».
وك��ان رئيس ال���وزراء اليوناني
ال��ج��دي��د أليكسيس تسيبراس قد
أع���رب ع��ن ع��دم ارت��ي��اح��ه لموقف
االت��ح��اد األوروب����ي م��ن العقوبات
ضد روسيا ،متهما ً رؤس��اء االتحاد
األوروبي بأنهم لم يتشاوروا مع أثينا
بخصوص تصريحاتهم المتعلقة
بالعقوبات ضد موسكو ،وأعرب عن
عدم ارتياحه لعدم التزام االتحاد
األوروب��ي شرط اإلجماع في اتخاذ
قرارات مهمة.
جاء ذلك في وقت بحث الرئيس
الروسي فالديمير بوتين في اتصال
هاتفي مع نظيره الفرنسي فرانسوا
هوالند والمستشارة األلمانية أنغيال
ميركل تطورات األزم��ة األوكرانية،
وأهمها مسألة وقف إطالق النار في
دونباس.
ونشر المكتب اإلعالمي للكرملين:
«بخصوص إجراء االجتماع المقبل
لمجموعة االت��ص��ال ف��ي مينسك،
نعبر عن أملنا في أن تأخذ مسألتا
الوقف المباشر إلطالق النار وسحب
األسلحة الثقيلة مكانتين مركزيتين
في جدول المحادثات».

شولتز وتسيبراس
االتصال جاء قبيل اختتام مجموعة
االتصال في مينسك اجتماعها من
دون التوصل إلى نتائج ،حيث عقد
االجتماع م��ن دون حضور ممثلي
دونيتسك ولوغانسك وكييف ،إذ
أعلن قادة الجمهوريتين الشعبيتين
أنهم لن يحضروا المحادثات حتى
تسحب سلطات كييف القوات عن
حدود التماس الفعلية.
وك��ان��ت مجموعة االت��ص��ال قد
قالت في بيان نشرته منظمة األمن
والتعاون في أوروب��ا على موقعها
إن «أع���ض���اء م��ج��م��وع��ة االت��ص��ال
الثالثية مستعدون السبت للتوجه
إل��ى مينسك إلج���راء جولة جديدة
من االستشارات ووض��ع اللمسات
األخ��ي��رة على ب��روت��وك��ول مينسك
وب��ي��ان مينسك ،ال��ل��ذي��ن يهدفان
إلى تنفيذ خطة الرئيس األوكراني
السلمية».
بينما أخفقت المجموعة في تنظيم
اللقاء الجمعة  30كانون الثاني ،بعد
أن غادر ممثال جمهوريتي دونيتسك
ولوغانسك الشعبيتين العاصمة
البيالروسية ،بسبب ع��دم إرس��ال
كييف ممثليها إلى اللقاء.
ون��ف��ت وزارة ال��دف��اع الروسية
مجددا ً وجود أية قوات روسية في
جنوب شرقي أوكرانيا بحسب ما
أفاد المتحدث باسم ال��وزارة العميد
إيغور كوناشينكوف.
تصريحات كوناشينكوف جاءت
ردا ً على مزاعم سيرغي غالوشكو،
أحد مسؤولي هيئة األرك��ان العامة
للجيش األوك���ران���ي ،ح��ول وج��ود
ق���وات روس��ي��ة ف��ي ال��ص��ف الخلفي
لقوات الدفاع الشعبي العاملة ضد

العسكريين األوكرانيين في منطقة
دونباس جنوب شرقي البالد.
وأش���ار كوناشينكوف ف��ي بيان
إلى أن هذه المزاعم تنافي ما صرح
به رئيس هيئة األرك��ان األوكرانية
فيكتور موجينكو الذي أقر في مؤتمر
صحافي ب��أن ال��ق��وات ال��روس��ي��ة ال
تشارك في العمليات القتالية في
دونباس.
وش��دد المتحدث ال��روس��ي على
أن تصريحات موجينكو الذي يقود
العملية العسكرية األوكرانية جنوب
شرقي البالد بصورة مباشرة ،تحمل
صبغة قانونية ،وهي بالتالي تبطل
جميع االت��ه��ام��ات ال��ت��ي توجهها
العواصم الغربية ودول حلف شمال
األطلسي إلى روسيا بشأن «الغزو
الروسي» المزعوم ألوكرانيا.
ول��ف��ت ال��ع��م��ي��د ال���روس���ي بهذا
ال���ص���دد إل����ى وج����ود ت��ن��اق��ض��ات
صارخة في تصريحات تسمع من
كبار المسؤولين العسكريين في
أوكرانيا.
إل��ى ذل��ك ،اعتبر مندوب روسيا
الدائم في االتحاد األوروبي فالديمير
تشيجوف ،أن حل األزم��ة في شرق
أوكرانيا ممكن خ�لال شهر بوجود
إرادة س��ي��اس��ي��ة ل���دى السلطات
األوكرانية.
وق����ال ت��ش��ي��ج��وف« :إذا ك��ان
المسؤولون األوك��ران��ي��ون يقولون
إنهم يدعمون التسوية السياسية
وفي الوقت نفسه يصعّ دون قصف
دونيتسك ولوغانسك ،ويعلنون
حملة جديدة للتعبئة ،ويتضرعون
ف��ي ال��ع��ل��ن أو ال��س��ر ع��ل��ى األغ��ل��ب
للحصول على ال��س�لاح الغربي،

كيري يلتقي الفروف في ميونيخ
مطلع �شباط المقبل
أعلنت الخارجية األميركية أن الوزير جون كيري لن
يزور موسكو قريبا ً لكنه سيلتقي نظيره الروسي سيرغي
الفروف خالل مؤتمر األمن الدولي في ميونيخ الذي تنطلق
أعماله في  6شباط المقبل.
وأك���دت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية
األميركية جنيفر بساكي أن «كيري ال يخطط لزيارة
موسكو قريباً» ،وأضافت أنه «من الصعب إلغاء زيارة لم
يكن مخططا ً لها أصالً» .بحسب تعبيرها.
وقالت بساكي إن كيري سيجري في  5شباط المقبل
بكييف محادثات مع القيادة األوكرانية وفي الفترة ما بين

 6إلى  8شباط سيكون في ألمانيا لحضور أعمال مؤتمر
األمن الدولي.
وفي معرض إجابتها عن تساؤل حول إمكان لقاء كيري
مع ممثلي قوات الدفاع الشعبي أثناء زيارته ألوكرانيا،
قالت بساكي إنه «ليس لدى الخارجية األميركية أية
مخططات لذلك».
وكانت جريدة «كوميرسانت» الروسية قد نشرت في
عددها الصادر يوم الخميس الماضي خبرا ً مفاده أن وزير
الخارجية األميركي قد يزور روسيا في  5-4شباط ،األمر
الذي نفته الحقا ً السفارة األميركية في موسكو.

وعندما تعلن ال��رادا العليا روسيا
دول�����ة م��ع��ت��دي��ة ،وج��م��ه��وري��ت��ي
لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين
منظمتين إرهابيتين ،يُطرح تساؤل
ح���ول أي ح���وار ش��ام��ل يمكن أن
يدور الحديث؟» .وتابع مستطرداً:
«في أي إط��ار ك��ان .النورماندي أو
جنيف أو حتى المريخي ،المهم أن
يكون هناك حوار مباشر بين كييف
ودونيتسك ولوغانسك» ،مؤكدا ً أن
اإلطار الوحيد حاليا ً للمفاوضات هو
مينسك.
الدبلوماسي الروسي أش��ار إلى
أن «وجود طرف ما غير منظمة األمن
والتعاون في أوروب��ا وروسيا وراء
طاولة الحوار ،أمر ثانوي .المهم أن
يكون هناك ممثلون مخولون لكييف
ودونيتسك ولوغانسك».
وفي شأن متصل ،أكد تشيجوف
أن أوروب��ا ستعترف بالقرم أرض�ا ً
روسية عاجالً أم آجالً .وقال« :عاجالً
أم آجالً ،أنا واثق ،سيتوصل االتحاد
األوروبي إلى إدراك أن مصير القرم
متعلق ل�لأب��د وم��ن دون انفصام
ب��روس��ي��ا» .وأوض���ح أن «م��ا حدث
بالنسبة للقرم كان الحلقة األخيرة
ف��ي سلسلة أح���داث متوافقة مع
القانون ال��دول��ي ،بما في ذل��ك حق
تقرير المصير ،المسجل في ميثاق
هلسنكي الختامي لمنظمة األم��ن
والتعاون في أوروب��ا ،وبالطبع في
ميثاق األمم المتحدة».
وف����ي م���ا ي��خ��ص ال��ع��ق��وب��ات
االقتصادية األوروب��ي��ة المفروضة
على روس��ي��ا ،ي��رى الدبلوماسي
إمكان إلغائها هذا العام .وقال« :أظن
أنه من التهور التعويل على إلغاء

عقوبات االتحاد األوروبي ضد القرم
قريباً ،فاالتحاد األوروب��ي ال يعاني
كثيرا ً منها ،بل يعاني من العقوبات
االقتصادية ضد روسيا .لذلك أعتقد
أن من الواقعية أكثر الحديث عن
آفاق إلغائها».
وأش��ار تشيجوف إل��ى أن إلغاء
العقوبات ربما يجرى في الصيف،
الف��ت��ا ً إل���ى أن ال��ع��ق��وب��ات ليست
موضوع ح��وار روسيا مع االتحاد
األوروبي.
ميدانياً ،أعلن جهاز األمن القومي
والدفاع األوكراني مقتل  13عسكريا ً
وإص��اب��ة  20آخ��ري��ن ،بينهم قائد
كتيبة «دون��ب��اس» ،ف��ي الساعات
الـ 24األخيرة نتيجة األعمال القتالية
جنوب شرقي البالد.
وك��ان نائب قائد ق��وات الدفاع
ال��ش��ع��ب��ي ل��ج��م��ه��وري��ة دونيتسك
الشعبية إدوارد باسورين قد صرح
بأن القوات األوكرانية فقدت خالل
أسبوعين من المعارك في دونباس
 1500عسكري.
وبالنسبة إلى الوضع الميداني،
أك��د ب��اس��وري��ن أم��س أن المعارك
مع القوات األوكرانية تجرى عند
مشارف ديبالتسيفو ،التي يستمر
سكانها المحليون بالنزوح منها،
مضيفا ً أن قوات الدفاع ال تشكل أي
عائق أمامهم ،وتستمر بالسيطرة
على مدينة أوغليغورسك المجاورة.
في غضون ذل��ك ،أصيب النائب
ف���ي ال�����رادا ال��ع��ل��ي��ا (ال��ب��رل��م��ان)
سيميون سيمينتشينكو ،قائد كتيبة
المتطوعين «دونباس» خالل عملية
خاصة في أوغليغورسك.
وق��ال المكتب الصحافي لكتيبة
«دونباس» ،التي تقاتل في صفوف
القوات األوكرانية ،إن سيمينتشيكو
«أصيب خالل مشاركته بالعملية
وس��اءت حالته أكثر بعد تعرضه
لحادث سير خالل نقله صباح اليوم
أمس ،وقدمت له الرعاية الصحية
الالزمة».
وف����ي ال���س���ي���اق ،ط��ال��ب م��ئ��ات
الجنود من المتطوعين األوكرانيين
المشاركين في «مسيرة جماهيرية
للجنود المتطوعين» وس��ط كييف
أم���س ب��اس��ت��ق��ال��ة ال��رئ��ي��س بيترو
بوروشينكو.
وأف��ادت وكالة «ت��اس» بمشاركة
 500شخص على األقل بالتظاهرة
ف����ي س���اح���ة االس���ت���ق�ل�ال وس���ط
العاصمة األوكرانية كييف ،حيث
طالب منظموها م��ن على المنصة
بوروشينكو باالستقالة.
وق��ال العسكريون ممن شاركوا
في العملية العسكرية جنوب شرقي
البالد إن القوات األوكرانية ال تملك
تمويالً وال تسليحاً.

قانون كندي جديد لمكافحة الإرهاب
يج ّرم الدعوة �إلى �شن هجمات
قدمت الحكومة الكندية مشروع قانون جديد لمكافحة اإلره��اب يجرم
الدعوة لشن هجمات على البالد ويعطي دورا ً أكبر لجهاز االستخبارات
الكندية.
ويمنح م��ش��روع ال��ق��ان��ون ،ال��ذي طرحته الحكومة المحافظة ،جهاز
االستخبارات صالحيات لمنع الهجمات المزمعة من خالل التدخل في خطط
السفر واالتصاالت ،على سبيل المثال.
ويساعد القانون ،في حال إقراره ،الشرطة في القيام باعتقاالت وقائية،
علما ًَ بأن إق��رار مشروع القانون يع ّد مضمونا ألن المحافظين يتمتعون
بالغالبية في البرلمان.
ويسهل القانون منع المواطنين الكنديين من السفر إلى خ��ارج البالد
لالنضمام للجماعات اإلرهابية مثل تنظيم «الدولة اإلسالمية» .كما ستتمكن
الشرطة من احتجاز المشتبه بهم لمدة  7أيام من دون توجيه اتهام ،بدال ً من
المدة المسموح بها حاليا ً وهي  3أيام.

الجي�ش الت�شادي يق�ضي على �أكثر من  100م�سلح من الجماعة الإرهابية

ترحيب �أممي بت�شكيل قوة �أفريقية لمحاربة «بوكو حرام»
رحبت األمم المتحدة بقرار االتحاد
األفريقي بتشكيل قوة إقليمية قوامها
 7500جندي لمحاربة جماعة «بوكو
حرام» التي تشن هجمات عنيفة على
دول حوض بحيرة التشاد.
وواف��ق��ت ال��ق��م��ة األف��ري��ق��ي��ة التي
اختتمت أعمالها السبت ،باإلجماع
على إرس��ال ه��ذه القوات دولية إلى
نيجيريا ،بحسب ما أعلنه مفوض
م��ج��ل��س ال��س��ل��م واألم�����ن األف��ري��ق��ي
إسماعيل الشرقاوي.
وقال الشرقاوي في مؤتمر صحافي
بمقر االت��ح��اد األف��ري��ق��ي بالعاصمة
اإلثيوبية أديس أبابا إن قمة رؤساء
ال����دول وال��ح��ك��وم��ات األع���ض���اء في
االت��ح��اد األفريقي واف��ق��ت باإلجماع
على إرسال قوات دولية إلى نيجيريا
لمحاربة «بوكو حرام» ،وذلك بعد أن
استمعت إلى تقرير من مجلس السلم
واألمن األفريقي.
وأوض��ح أن��ه سيعقد اجتماع في
الكاميرون قريبا ً لالنتهاء من إجراءات
نشر ال��ق��وات قبل التوجه إل��ى األمم
المتحدة الستصدار قرار التدخل.
وشدد الشرقاوي على مسألة تمويل
القوة األفريقية قائالً إن «التحدي الذي
سيواجهنا ف��ي ه��ذه المهمة (نشر
القوات) هو التمويل ،وهناك مناقشات
ت��ج��رى اآلن للبحث ع��ن م��ص��ادره
وبالطبع سيكون في إط��ار مساعدة
األمم المتحدة باعتبار أن اإلرهاب هو
من أطول الحروب».

الجيش التشادي
وك���ان األم��ي��ن ال��ع��ام ل�لأم��م ب��ان
كي م��ون حضر القمة األفريقية إلى
جانب ال��رؤس��اء األف��ارق��ة وضيوف
ش���رف م��ن دول أخ����رى م��ن بينهم
الرئيس الفلسطيني محمود عباس،
ورئ��ي��س وزراء ال��س��وي��د ستيفان
لوفين ،وعدد كبير من وزراء خارجية
الدول اآلسيوية واألوروبية وأميركا
الالتينية.
ج���اء ذل���ك ف���ي وق���ت ق��ت��ل 123
مسلحا ً م��ن «ب��وك��و ح���رام» وثالثة
جنود تشاديين في معارك دارت بين

الطرفين شمال الكاميرون.
وأع��ل��ن��ت رئ��اس��ة أرك���ان الجيش
ال��ت��ش��ادي ف��ي ب��ي��ان أن المسلحين
شنوا هجومين على القوات التشادية
المنتشرة في منطقة فوتوكول الواقعة
شمال الكاميرون والمحاذية لنيجيريا،
فتصدى لهم ال��ج��ن��ود التشاديون
وألحقوا بهم خسائر فادحة.
وأض��اف��ت رئ��اس��ة األرك���ان أن 12
جنديا ً تشاديا ً أصيبوا في المعارك
بينما قتل ثالثة نتيجة انفجار «عبوات
ناسفة بدائية الصنع».

وأوضحت أن المسلحين المتطرفين
شنوا هجومهم األول ظهر الخميس في
منطقة فوتوكول ،لكن «قواتنا الدفاعية
واألم��ن��ي��ة ص���دت ال���ع���دو» .وب���ادر
المسلحون الجمعة إل��ى «محاولة
اقتحام جديدة» لكن القوات التشادية
«صدتها بقوة وتشتت العدو».
وراب��ط��ت ال��ق��وات التشادية التي
وص��ل��ت ال��ك��ام��ي��رون ف��ي  17كانون
الثاني في مدينة فوتوكول الحدودية
ال��ت��ي يفصلها ع��ن مدينة غمبورو
النيجيرية التي تسيطر عليها «بوكو

حرام» جسر بطول  500متر ما ع ّرضها
لهجمات متكررة من قبل الجماعة.
وف���ي ال��س��ي��اق ،ع��اش��ت مدينة
مايدوغوري النيجيرية ليلة جديدة مع
الرعب بعد مواجهات عنيفة للسيطرة
على هذه المدينة االستراتيجية بين
مقاتلي «بوكو ح��رام» والجيش في
شمال شرقي البالد.
ونقلت «فرانس بريس» عن شهود
عيان أن الهجوم الليلي ال��ذي شنه
مسلحو الجماعة اإلره��اب��ي��ة أمس
بمختلف أنواع األسلحة سبب «ذعرا ً
كبيرا ً لدى األهالي من إمكان دخول
المسلحين المدينة».
وك���ان���ت ب���وك���و ح�����رام ح��اول��ت
السيطرة على مايدوغوري ،عاصمة
والية بورنو والمهد التاريخي للتمرد،
في  25كانون الثاني قبل سبعة أيام
بالتحديد لكن الجيش صد هجومهم.
وفي اليوم نفسه ،استولت «بوكو
حرام» على مدينة مونغونو وقاعدة
عسكرية على مسافة  130كلم إلى
ال��ش��م��ال ،م��ا أدى إل��ى ت��دف��ق جديد
لالجئين إل���ى م��اي��دوغ��وري حيث
وصل االثنين إلى هذه المدينة حوالى
خمسة آالف نازح معظمهم من النساء
واألطفال.
وقال عدد من الخبراء أخيرا ً إنهم
يخشون من أن تحاول «بوكو حرام»
مجددا ً شن هجوم على مايدوغوري
قبل االنتخابات الرئاسية المرتقبة في
 14شباط.

كوريا ال�شمالية :الواليات المتحدة
رف�ضت دعوة لبيونغ يانغ
قالت ك��وري��ا الشمالية أم��س إن
ال��والي��ات المتحدة رف��ض��ت دع��وة
إلرس����ال أح���د ك��ب��ار دبلوماسييها
لبيونغ يانغ ،متهمة إياها بمحاولة
ت��وج��ي��ه ال��ل��وم عليها ف��ي وص��ول
محادثات نزع السالح النووي إلى
طريق مسدودة.
ونقلت وك��ال��ة األن��ب��اء المركزية
الكورية الشمالية عن متحدث باسم
وزارة الخارجية لم تذكر اسمه أن
كوريا الشمالية وجهت الدعوة «لكيم
سونغ لزيارة بيونغ يانغ ألنه عبر
عن استعداده لالجتماع مع نظيره
(ف��ي الشمال) خ�لال زي��ارت��ه آلسيا
هذه المرة».

وك��ان كيم قد ق��ال في بكين يوم
الجمعة إن واشنطن منفتحة على
فكرة «الحوار الموضوعي مع كوريا
الشمالية بشأن قضية نزع السالح
النووي» ،في حين لم يذكر احتمال
زي���ارة بيونغ يانغ أو تلقي دع��وة
من كوريا الشمالية للزيارة من أجل
إجراء محادثات .كما تعقب السفارة
األميركية في سيول بشكل فوري.
وفي واشنطن نفت وزارة الخارجية
أن تكون الواليات المتحدة وكوريا
الشمالية خططتا لعقد اجتماع ،في
حين كان الدبلوماسي األميركي كيم
سونغ اجتمع مع مسؤولين من دول
كانت جزءا ً من المحادثات السداسية
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خالل األسبوع المنصرم في طوكيو
وبكين ،وق��ال إن األم��ر يرجع إلى
كوريا الشمالية لتثبت أنها جادة
بشأن وضع ح ّد لبرنامجها النووي.
وف��ي ع��ام  2005اتفقت كوريا
الشمالية م��ع ال��والي��ات المتحدة
وكوريا الجنوبية والصين وروسيا
وال��ي��اب��ان على تعليق برنامجها
النووي مقابل مكاسب دبلوماسية
ومساعدات في مجال الطاقة ،حيث
انهارت ه��ذه المفاوضات بعد آخر
جولة محادثات في  ،2008عندها
أعلنت كوريا الشمالية أن االتفاق
ب��ات الغيا ً بعد أن رفضت عمليات
تفتيش للتحقق من امتثالها لالتفاق.

التظاهرات المطالبة بالديمقراطية
تعود �إلى �شوارع هونغ كونغ

من تظاهرات أمس
عاد آالف من المحتجين المطالبين
بالديمقراطية إل��ى ش���وارع هونغ
كونغ أمس في أول مسيرة كبيرة منذ
أن هزت االحتجاجات المركز المالي
العالمي أواخر العام الماضي.
وطوق نحو  2000شرطي ما يقدر
بنحو  12ألف محتج خالل مسيرة
في أحياء التسوق والمال في المدينة
في مسعى لمنع تكرار ما يطلق عليه
حملة (احتلوا وسط هونغ كونغ)
التي شهدت احتجاجات أغلقت طرقا ً
رئيسية لمدة شهرين ونصف الشهر.
وكانت احتجاجات العام الماضي

المطالبة بعملية ديمقراطية كاملة
الختيار رئيس السلطة التنفيذية
المقبل للمدينة أخطر تح ّد لسلطة
الصين منذ التظاهرات المطالبة
بالديمقراطية التي قمعتها بكين في
ميدان تيانانمين عام .1989
وبينما تمسك منظمو االحتجاجات
أمس بمطالبهم السابقة بالديمقراطية
الكاملة في المستعمرة البريطانية
السابقة أكدوا أن المسيرات ستكون
سلمية ول��ن تسعى إل��ى احتالل أي
م��واق��ع .وق��ال��ت دي��زي تشان التي
شاركت في تنظيم االحتجاج «نريد

أن نوضح للحكومة ...أننا نريد
انتخابات عامة حقيقية».
وبينما لم يصل ع��دد المحتجين
للرقم ال��ذي توقعه المنظمون وهو
 50ألفا ً إال أن بعض المشاركين أبدوا
رض��اه��م ألن روح االح��ت��ج��اج التي
كانت سائدة العام الماضي لم تضع.
وعلى رغم أن مجموعات معارضة
للديمقراطية شوهدت على أطراف
االحتجاج إال أنه لم ترد تقارير بوقوع
اشتباكات وأبعدت الشرطة مثيري
الشغب المحتملين.

�أ�سبوع حا�سم لرئي�س الوزراء الأ�سترالي
بعد ا�ستطالع ر�أي كارثي
ت��ع��رض رئ��ي��س وزراء أستراليا
توني أب��وت لضغوط جديدة أمس
بعد أكثر من عام على توليه السلطة
ف��ي أع��ق��اب الهزيمة ف��ي انتخابات
والي��ة كوينزالند وت��راج��ع معدالت
التأييد الشعبي له.
وق��ال أب��وت إنه ع��ازم على البقاء
في منصبه مضيفا ً أن الحكومة ليست
«مسابقة في حجم الشعبية» لكنه أقر
بهزيمة الحزب الليبرالي الوطني في
انتخابات الوالية وقال إنها سببت
صدمة .وأض��اف« :شعب أستراليا
انتخبني رئيسا ً ل��ل��وزراء وانتخب
حكومتي لتولي مهمة حكم بالدنا»،
وتابع« :أقر بأننا واجهنا صعوبات.
أق��ر بأننا نحتاج إل��ى التعلم من
الصعوبات التي واجهناها ،لكن في
النهاية الحكومة ليست مسابقة في
الشعبية ،إنها مسابقة في الكفاءة».
وأظهر استطالع آلراء الناخبين
نشر في صحيفة «نيوز ليمتد» أن
نسبة تأييد الناخبين ألبوت وصلت
إل��ى  27في المئة مقارنة بمسؤول
المعارضة بيل ش��ورت��ن ال��ذي بلغ
معدل التأييد له  44في المئة.
وذك��رت وسائل إع�لام محلية أن
أبوت دعا إلى اجتماع يستمر يومين
لحكومته ب���دءا ً م��ن ي��وم ال��ث�لاث��اء

للتوصل إلى جدول سياسات 2015
ومواجهة القضايا السياسية التي
تعاني منها حكومته.
وكانت النتيجة المحرجة للحزب
الوطني الليبرالي المتحالف مع
االئ��ت�لاف الوطني الليبرالي ال��ذي

يترأسه أب��وت قد خسر انتخابات
والي���ة ك��وي��ن��زالن��د بعد ف��ت��رة والي��ة
واحدة فقط ،حيث وصف أعضاء في
الحكومة النتيجة بأنها كارثية ،األمر
ال��ذي فجر تكهنات بشأن احتمال
تمرد داخل الحزب على قيادة أبوت.

ً
قتيال
الأمم المتحدة1375 :
و 2240جريح ًا في العراق
خالل ال�شهر الما�ضي

ال�شرطة الهندية تنقذ
مئات الأطفال من قب�ضة
تجار الرقيق

أعلنت األمم المتحدة أمس سقوط  1375قتيالً على
األقل بينهم  790مدنيا ً جراء أعمال العنف والمعارك في
العراق خالل شهر كانون الثاني.
وجاء في بيان لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق
«يونامي» أن في صفوف القتلى  585عنصرا ً من القوات
األمنية ،مشيرا ً إلى إصابة  2240شخصا ً على األقل بين
مدنيين وجنود خالل أول شهر من عام .2015
وكانت المفوضية العليا لحقوق اإلنسان في العراق
اعتبرت أن عام  2014أكثر األع��وام «عنفا ً ووحشية»
بسبب هجمات وج��رائ��م تنظيم «ال��دول��ة اإلسالمية»
اإلرهابي.
وال تزال مساحات شاسعة من أراضي العراق تخضع
لسيطرة التنظيم منذ العام الماضي ،على رغم المكاسب
التي حققتها ال��ق��وات األمنية العراقية والبيشمركة
مدعومة بطيران التحالف الدولي.

أنقذت الشرطة الهندية مئات األطفال من قبضة تجار
الرقيق الذين كانوا يستعبدونهم ويجبرونهم على العمل
ساعات من دون توقف ،وج��رى إيقاف  30شخصا ً من
التجار.
وانطلقت العملية األمنية منذ أيام عدة في محال بمدينة
حيدر آباد ،وقال ساتيانارايانا مساعد مفوض الشرطة
بالمنطقة« :عثرنا على أطفال بحالة صحية سيئة بسبب
سوء التغذية ،وكانوا يعانون كذلك من صدمة نفسية
بسبب سوء المعاملة من قبل تجار الرقيق».
ووجدت الشرطة الهندية قرابة  120طفالً داخل غرف
بال تهوية ،معرضين الستنشاق غازات ضارة.
وأكد األطفال الذين عثرت عليهم القوات األمنية ،أنهم
أجبروا على العمل لمدة  16ساعة يوميا ً من دون توقف،
مشيرين إلى تعرضهم لسوء المعاملة والضرب ومنع
الطعام عنهم إذا ما امتنعوا عن االمتثال لألوامر.

