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بعثة المراقبة الدولية ال ت�ستطيع متابعة حركة الأ�سلحة الثقيلة في �شرق �أوكرانيا

وا�شنطن قلقة من خف�ض بريطانيا
موازنة الإنفاق الدفاعي

الفروف :طلبت من كيري الت�أثير في كييف لتنفيذ اتفاقات مين�سك
أعلن وزي��ر الخارجية ال��روس��ي سيرغي
الف��روف أنه طلب من نظيره األميركي جون
كيري أن ت��م��ارس واشنطن ضغوطا ً على
كييف من أجل تنفيذ اتفاقات مينسك.
وأوض��ح الف��روف للصحافيين في جنيف
أمس ،أنه طلب من كيري أن تضغط اإلدارة
األميركية على الحكومة األوك��ران��ي��ة لكي
توقف إطالق النار وتسحب أسلحتها الثقيلة
في شرق أوكرانيا ،وتنفذ غيرهما من بنود
االتفاقات ،بما في ذلك إعالن عفو عام وإجراء
إص�ل�اح دس��ت��وري وم��ن��ح منطقة دون��ب��اس
وضعا ً خاصاً.
التوصل
وأك��د الوزير الروسي أنه يمكن
ّ
إل��ى تسوية مستقرة في أوكرانيا فقط في
ح��ال تنفيذ اتفاقات مينسك بشك ٍل كامل،
معربا ً عن أمله أن الواليات المتحدة ستدرك
ضرورة المساعدة على تنفيذ اإلجراءات التي
ت ّم االتفاق عليها في مينسك من أجل تسوية
النزاع األوكراني الذي أدى إلى سقوط اآلالف
من الضحايا .ووص��ف محادثاته مع كيري
بالصريحة ،مضيفا ً أنها أجريت من دون
توتر.
وقال الفروف إنه طرح أمثلة محدّدة ّ
تدل
على أن قوات «الدفاع الشعبي» تسعى إلى
تنفيذ االتفاقات الموقعة في مينسك ،مشيرا ً
إلى أن القوات األوكرانية تحاول من جانبها
إيجاد ذريعة لتأجيل تنفيذ اتفاقات مينسك،
مضيفا ً أنه لم يبحث مع كيري إمكانية فرض
عقوبات جديدة على روسيا.
من جهة أخ��رى ،أكد الف��روف أنه ال يمكن
تبرير ما يتع ّرض له صحافيون روس في
ضحوا
أوك��ران��ي��ا ،مشيرا ً إل��ى أن بعضهم
ّ
بحياتهم أث��ن��اء ال��ق��ي��ام بعملهم ف��ي شرق
أوكرانيا.
وكان الوزير الروسي عبّر عن القلق البالغ
من الوضع في أوكرانيا حيث نشطت بشك ٍل
حا ّد قوى متطرفة بعضها يعمل علنا ً تحت
شعارات نازية ودعوات التطهير العرقي.
وأوضح في كلمة ألقاها أمام الدورة الـ28
لمجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان في
جنيف أم��س ،أن جرائم عديدة ارتكبت ض ّد
المدنيين في جنوب ش��رق أوكرانيا بقيت
من دون تحقيق ،خصوصا ً في ساحة ميدان
وأوديسا ومدن أخرى.
ولفت رئيس الدبلوماسية الروسية إلى
تنظيم هجوم شامل على حرية الكلمة في
أوكرانيا وصلت إلى محاولة فرض حظر على
مهنة الصحافة هناك ،منتقدا ً في هذا السياق
منظمة األمن والتعاون في أوروب��ا الكتفائها
بوصف إجراءات حظر وسائل اإلعالم الروسية
في أوكرانيا بـ»المفرطة».
ودعا الف��روف قادة أوكرانيا إلى االبتعاد

عن «فريق الحرب» والمتط ّرفين اآلخرين،
والتوجه نحو الطريق الموصل إلى السالم
ّ
وال��وئ��ام ف��ي المجتمع األوك��ران��ي المتعدّد
القوميات على أس��س عامة مقبولة ،الفتا ً
إل��ى أن الطريق إل��ى ذل��ك تفتحه الترتيبات
المتكاملة التي ت ّم االتفاق عليها في مينسك
في  12شباط الماضي ،والتي تب ّناها مجلس
األمن.
وشدّد على ضرورة ضمان تنفيذ هذا االتفاق
بشك ٍل كامل بما في ذل��ك إج��راء إصالحات
دستورية «في إطارها يجب ضمان الحقوق
القانونية ومصالح مواطني شرق أوكرانيا».
وأك���د رئ��ي��س ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة ال��روس��ي��ة
على وج��ود تقدّم كبير في تنفيذ اإلج��راءات
المتكاملة التي تم االتفاق عليها في مينسك،
الفتا ً إلى تعزيز وقف إط�لاق النار ،وسحب
األسلحة الثقيلة تحت إش��راف منظمة األمن
والتعاون في أوروبا.
وح��ذر كل من يتعامى عن ذل��ك ويطالب
ب��زي��ادة إرس���ال األسلحة إل��ى أوك��ران��ي��ا من
المسؤولية الثقيلة عن تقويض التسوية
السلمية هناك ،مشددا ً على أن االهتمام يجب
ينصب على إع��ط��اء األول��وي��ة القصوى
أن
ّ
للوضع اإلنساني المتدهور في دونباس ،الفتا ً

إلى ضرورة أن ترفع الحكومة األوكرانية فورا ً
الحصار المفروض عمليا ً على المنطقة من أجل
تأمين الحقوق األساسية للسكان ،وأن تعاد
الصالت االقتصادية والخدمات االجتماعية
والمصرفية وحرية تنقل المواطنين بين
دونباس ومناطق البالد األخرى ،مضيفا ً أن
بنودا ً بهذا الشأن تض ّمنها اتفاق مينسك وال
يجب المماطلة في تنفيذها.
وكان الفروف ا ّتهم في وقت سابق الواليات
المتحدة بزعزعة التوازن االستراتيجي في
العالم .وقال في مؤتمر نزع السالح المنعقد
في جنيف أن «هناك اليوم عددا ً من العوامل
التي تؤثر على التوازن االستراتيجي ،ومن
بينها خطوات الواليات المتحدة وحلفائها
أحادية الجانب التي أثرت بشك ٍل هدّام على
االستقرار االستراتيجي» ،مضيفا ً أن هذه
التوصل إلى «الصفر
الخطوات تق ّوض آفاق
ّ
النووي».
وتناول وزير الخارجية الروسي موضوع
األس��ل��ح��ة عالية ال��د ّق��ة ،م��ش��ي��را ً إل��ى أنها
باتت تقترب من أسلحة الدمار الشامل من
حيث قدراتها ،وأن ال��دول الرائدة في مجال
إنتاجها ستح ّقق تفوقا ً عسكريا ً واضحاً ،مما
ينطوي على خطر اإلخالل بالتوازن وزعزعة

االستقرار.
وأعرب الفروف عن قلقه من تأجيل سريان
مفعول معاهدة الحظر الشامل للتجارب
النووية ،ودعا كل الدول النووية للتصديق
عليها ،مشيرا ً إلى أن روسيا قامت بذلك عام
.2000
وب��خ��ص��وص األس��ل��ح��ة ال��ن��ووي��ة غير
االستراتيجية ،أشار سيرغي الفروف إلى أن
روسيا قلّصت ترسانتها من هذه األسلحة
بنسبة  75في المئة ،ونقلت كلها إلى القواعد
داخ��ل أراضيها .وأض��اف أن روسيا قامت
بهذه الخطوة غير المسبوقة في الوقت الذي
ال يزال فيه السالح األميركي المماثل منتشرا ً
في أوروب��ا ،وهو قادر على إصابة األراضي
الروسية.
كذلك لفت الفروف إلى أن بعض الدول غير
النووية من أعضاء حلف األطلسي تشارك
في مناورات نووية مشتركة ،وتتدرب على
استخدام السالح ال��ن��ووي تنفيذا ً لقرارات
ق ّمة الحلف في وايلز العام الماضي ،وذلك
خرقا ً للمادتين األساسيتين من معاهدة حظر
انتشار السالح النووي.
وف���ي ال��س��ي��اق ،أع��ل��ن��ت بعثة المراقبة
الخاصة لمنظمة األمن والتعاون في أوروبا
ّ

أنها ليست قادرة على متابعة تح ّرك األسلحة
الثقيلة في شرق أوكرانيا ،وأن أطراف النزاع
ال تقدّم المعلومات الالزمة بهذا الشأن.
وقال المتحدث باسم بعثة المراقبة مايكل
بوتشوركيف« :ليست لدينا إمكانية لمتابعة
تح ّركات األسلحة الثقيلة كا ّفة بشك ٍل كامل.
في بعض األحيان لم يسمح لموظفي البعثة
ب��زي��ارة م��واق��ع تمركز اآلل��ي��ات العسكرية
والمواقع النهائية لسحبها».
وأك��د أن الموقف الرسمي لمنظمة األمن
والتعاون في أوروب��ا لم يتغيّر ،مشيرا ً إلى
أن المنظمة ال ت��زال تطالب أط��راف النزاع
بتقديم المعلومات الكاملة حول عملية سحب
األسلحة الثقيلة .وقال« :إن أيا ً من األطراف
المتنازعة ل��م ي��ق��دم ه��ذه المعلومات إلى
المنظمة الدولية ،ما يعرقل عملها في شرق
أوكرانيا».
وك��ان��ت ق���وات «ال���دف���اع ال��ش��ع��ب��ي» في
«جمهورية دونيتسك الشعبية» المعلنة من
جانب واحد في شرق أوكرانيا قد أعلنت أول
من أمس أنها أنهت سحب األسلحة الثقيلة
من ّ
خط التماس مع القوات األوكرانية في
دونباس.
إلى ذلك ،أعلنت األمم المتحدة أن عدد القتلى
منذ ان��دالع النزاع في شرق أوكرانيا تجاوز
 6آالف شخص ،حيث أشار بيان صدر أمس
عن المفوض السامي األممي لحقوق اإلنسان
زيد رعد الحسين إلى أن نحو  14800شخص
أصيبوا بجروح في هذا النزاع ،موضحا ً أن
مئات العسكريين والمدنيين لقوا مصرعهم
خالل األسابيع األخيرة ،خصوصا ً في محيط
مطار دونيتسك ومنطقة ديبالتسيفو.
من ناحية ثانية ،جاء في البيان على أن
«تقارير موثوق بها» تشير إلى استمرار تد ّفق
أسلحة ثقيلة ومسلحين من روسيا إلى شرق
أوكرانيا منذ كانون األول الماضي.
فيما نفت الحكومة ال��روس��ي��ة أك��ث��ر من
م ّرة مشاركة عسكريين روس في القتال في
أوكرانيا وكذلك تزويد قوات «الدفاع الشعبي»
باألسلحة الروسية.
وكانت مصادر األمم المتحدة قالت في وقت
سابق من الشهر الماضي إن عدد القتلى ارتفع
إلى  5809بسبب العثور على جثث أشخاص
لم تكتشف من قبل.
وتشير ال��م��ص��ادر األم��م��ي��ة إل��ى أن عدد
الضحايا قابل لالرتفاع وذلك لعدم التم ّكن
م��ن ال��ح��ص��ول ع��ل��ى م��ع��ل��وم��ات ك��اف��ي��ة في
منطقة الصراع ،وأوضحت أن االرتفاع في
عدد الضحايا يعود إلى القصف العشوائي
للمناطق المكتظة بالسكان ،باإلضافة إلى
تزايد استخدام األسلحة الثقيلة واألنظمة
الصاروخية.

كوريا ال�شمالية تتوعد الجنوبية بالرد
مع بدء المناورات في الجنوب
أطلقت كوريا الشمالية صاروخين قصيري المدى
باتجاه بحر ال��ي��اب��ان أم��س ت��زام��ن�ا ً م��ع ب��دء التمارين
العسكرية السنوية التي تجريها ال��ق��وات األميركية
والكورية الجنوبية.
وذك��رت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية
أن ال��ص��اروخ��ي��ن ،وم��داه��م��ا  490ك��ي��ل��وم��ت��راً ،أطلقا
من منطقة تقع بالقرب من مدينة نامبو ،على بعد 60
كيلومترا ً إلى الجنوب الغربي من بيونغ يانغ ،وسقطا في
البحر.
وقالت هيئة أركان القوات المسلحة الكورية الجنوبية
في بيان أصدرته أم��س إن الصاروخين كانا من طراز
«سكود سي» أو «سكود دي» .وتوعدت كوريا الشمالية
بتوجيه «ضربات ال رحمة فيها» ضد واشنطن وسيول مع
بدء مناوراتهما العسكرية البحرية المشتركة.
وصرح مسؤول كوري شمالي أن «الوسيلة الوحيدة
لمواجهة العدوان الذي يشنه اإلمبرياليون األميركيون
وحلفاؤهم ليست الحوار وال السالم .علينا أن نواجهه

اجتاهات

فقط بضربات ال رحمة فيها» .وأضاف« :قواتنا المسلحة
الثورية لن تقف أب��دا ً مكتوفة األي��دي أم��ام هذا الوضع
الخطير» .وتوعد المسؤول الكوري الشمالي بالرد على
أي عمل عسكري سواء كان تقليديا ً أو نوويا ً أو معلوماتياً،
وقال« :إذا أصابت طلقة واحدة فقط مكانا ً خاضعا ً لسيادة
جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية فاألخيرة سترد في
الميدان».
وأعلنت قيادة القوات المشتركة األسبوع الماضي
أن المناورات العسكرية السنوية المشتركة األميركية
الكورية الجنوبية تبدأ االثنين.
وإذ تصف واشنطن وكوريا الجنوبية المناورات بأنها
«ذات طبيعة دفاعية» ،تراها كوريا الشمالية بمثابة
االستعداد لغزو أراضيها.
وم��ن المقرر أن يشارك  10آالف عنصر من الجيش
الكوري الجنوبي و 8600عنصر من الجيش األميركي في
تدريبات تهدف إلى تحسين عمليات القوات المشتركة
وقدراتها القتالية.

اتفاق نهائي وتاريخي
�إيران وال�سدا�سية� ...إلى
ٍ

} رئبال مرهج
لم يعد لدى فيديريكا موغريني لمفوضة السياسة الخارجية األوربية
ما تخشاه لكي تعلن بما ال يدع مجاالً للشك أن مفاوضات الدول الغربية
مع إي��ران قد أصبحت على وش��ك االنتهاء و بالتالي ق��رب إع�لان اتفاق
نهائي وتاريخي ،مبشرة بتحول كبير في العالقات بين إيران واالتحاد
األوروبي
وتالقيا ً مع تصريح موغريني ،أعلن وزير الخارجية اإليطالي  -من
ط��ه��ران  -أم��ل��ه ف��ي أن تتبلور ال��م��ح��ادث��ات ال��ن��ووي��ة ال��ج��اري��ة بين إي��ران
و»مجموعة  »1+5لتثمر اتفاقا ً شامالً بين الطرفين.
تأتي تلك التصريحات المتفائلة ف��ي وق��ت سربت صحيفة «األنباء»
الكويتية التفاصيل الكاملة والنهائية لالتفاق المتوقع نهاية آذار الجاري.
إذ كشفت الصحيفة نقالً عن مصادر مطلعة في الخارجية األميركية
أن اختراقا ً مهما ً حدث في المفاوضات نتيجة المحادثات األخيرة بين
وزي���ري الخارجية األم��ي��رك��ي واإلي��ران��ي التي فتحت ال��ب��اب نحو اتفاق
يتجاوز عقبة ع��دد معجالت الطرد المركزي المستخدمة في تخصيب
اليورانيوم ،إذ ا ُتفق على سقف لكمية اليورانيوم المخصب التي يمكن أن
تحتفظ بها إيران بصرف النظر عن عدد المعجالت التي تدور .وقد حدد
سقف تخصيب اليورانيوم بما يتراوح بين  300و 400كيلوغرام من
اليورانيوم المخصب
وتطابقا ً مع الموقف اإليراني السابق الذي أعلنه السيد علي خامنئي
ف��إن االت��ف��اق سيجرى على مرحلة واح��دة ونهائية ،ه��ذا م��ا كشفت عنه
الصحيفة الكويتية التي سربت نقالً عن المصادر األميريكية أن فترة
االتفاق هي عشرة أع��وام قابلة للتمديد ،حيث يتوجب على إي��ران إعادة
هيكلة مفاعل آراك وإدخ��ال تعديالت على المنشأة النووية اإليرانية في
فوردو حيث اتفق على تحويله إلى موقع لألبحاث وبالتالي سيتوقف عن
إنتاج اليورانيوم المخصب.
وعلى الضفة األخ��رى يقضي االتفاق برفع العقوبات عن إي��ران عبر
عملية تبدأ فور توقيعه بحزمة من القرارات الرئاسية األميركية في مساحة
العقوبات التي أقرتها السلطة التنفيذية ،التي لم تصدر عن الكونغرس
الجمهوري ال���ذي ش��رع ل��ه مجلس الشيوخ ق��ان��ون��ا ً يسمح للكونغرس
بمراجعة اتفاق إيران النووي ويحظر على أوباما تعليق أو إلغاء عقوبات

على إيران أجازها الكونغرس لمدة ستين يوما ً بعد التوصل إلى اتفاق.
ولكن أوب��ام��ا ال��ذي تشهد إدارت���ه الديمقراطية مواجهة مع كونغرس
يسيطر عليه ال��ج��م��ه��وري��ون ،ك��ان ق��د ه��دد باستخدام ح��ق النقض ضد
المشروع الذي أقره مجلس الشيوخ .ما يؤكد عزم األدارة األميركية إنجاح
االتفاق مع إيران تحت ضغط الملفات العالقة في المنطقة بعد فشلها في
إدارة أزماتها التي أشعلتها طيلة العقود الماضية.
تتالي األحداث والتصريحات يؤكد وبشكل واضح قرب توقيع االتفاق
وم��ا سيتبعه م��ن تغيير كبير ف��ي سياسة ال��غ��رب ت��ج��اه إي���ران واعترف
بقدراتها ونفوذها في المنطقة،
نفوذ إي��ران ال��ذي يسبب القلق ل��دول الخليج و»إسرائيل» التي سارع
رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو إلع�لان زي��ارة إل��ى ال��والي��ات المتحدة
األميركية ،حيث تأتي الزيارة قبل أسبوعين من االنتخابات «اإلسرائيلية»
ومترافقة مع التوتر الذي تشهده العالقات بين اإلدارة األميركية ونتنياهو
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الطامح للتأثير في صناع القرار األميركي والحيلولة دون توقيع اتفاق
حول النووي اإليراني .وأخذ هذا التوتر منحى تصعيديا ً خالل األسابيع
الماضية ،بعدما ألمحت اإلدارة األميركية في مرات كثيرة إلى أن نتنياهو
غير مرحب به في واشنطن.
إي��ران التي تطالب بحقها في الطاقة النووية المدنية الكاملة وبرفع
العقوبات االقتصادية عليها أصبحت الالعب األق��وى في المنطقة ،هذا
ما يعترف به الغرب يومياً ،الذي لطالما حاول منذ سنوات إعاقة نجاحها
وتقدمها على المستويات كافة ولكنها اليوم تستعد إلعالن انتصارها،
االن��ت��ص��ار ال��ذي سيتردد ص��داه ف��ي ع��واص��م ال��ط��وق العربي م��ن بغداد
لدمشق فبيروت وصنعاء ،أما المترددون والخائفون في صحراء الخليج
وتل أبيب ،فلربما لم يبق لهم إال اإلذع��ان أو استمرار دعمهم للجماعات
اإلرهابية التكفيرية حتى وإن وصلت العالقة بينهم إلى حدود اإلشهار
واإلعالن.

أعرب رئيس أركان الجيش األميركي رايموند أوديرنو أمس ،عن
قلقه من خفض اإلنفاق الدفاعي في بريطانيا ،وتأثيره في جاهزية
القوات البريطانية في أية صراعات مستقبلية.
ونسبت صحيفة «ديلي تلغراف» إلى أوديرنو قوله« :لن أخفي
عليكم ...أنا قلق بشدة من استثمار الناتج المحلي اإلجمالي في
بريطانيا».
وقال رايموند أوديرنو إن قرار خفض مستوى اإلنفاق البريطاني في
مجال الدفاع أدى إلى مراجعة عاجلة لكيفية نشر القوات البريطانية
إلى جانب القوات األميركية في أية صراعات مستقبلية.
ودعا رئيس أركان الجيش األميركي ،بريطانيا إلى الحفاظ على
مستوى اإلنفاق عند مستوى اثنين في المئة من الناتج المحلي
اإلجمالي ،محذرا ً من «أن القوات البريطانية قد ينتهي بها األمر إلى أن
تحارب ضمن وحدات أميركية ال إلى جانبها».
وتراجع حجم الجيش البريطاني بواقع الخمس بسبب خفض
الموازنة في أعقاب المراجعة االستراتيجية للدفاع واألمن في .2010
يذكر أن بريطانيا قررت تقليص اإلنفاق على المجال الدفاعي بواقع
ثمانية في المئة على مدى األعوام األربعة الماضية ،لخفض العجز في
الموازنة والذي بلغ مستوى قياسياً .وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية
التزام الحكومة إنفاق اثنين في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي على
الدفاع ،مؤكدة أن القرارات بشأن مستوى اإلنفاق في أعقاب السنة
المالية  2016/2015لم تتخذ بعد.

حزب الإ�صالح الحاكم يفوز
باالنتخابات الت�شريعية في �إ�ستونيا
فاز حزب اإلصالح الحاكم في إستونيا باالنتخابات التشريعية،
حيث حصل على  27.7في المئة من األصوات.
وأعلن رئيس وزراء إستونيا المنتهية والي��ت��ه ،تافي رويفاس
خبر فوز حزب اإلص�لاح ،الذي يمثل يمين الوسط ،في االنتخابات
البرلمانية لعام  2015عبر محطة (إي تي في) التلفزيونية العامة.
وبالتالي سيكلف رئيس الجمهورية رويفاس مجددا ً بتشكيل ائتالف
حكومي جديد.
وبعد فرز كل األص��وات تقريباً ،تقدم حزب اإلص�لاح على حزب
الوسط بحصوله على  27.7في المئة من األصوات ،ما يؤهله لشغل
 30مقعداً ،مقابل  24.8في المئة لحزب الوسط أي  27مقعداً.
فيما ح��ل «االجتماعيون الديمقراطيون» ف��ي المرتبة الثالثة
بحصولهم على  15مقعداً ،ومحافظو حزب «االتحاد من أجل الوطن
والجمهورية» على  14مقعداً .جدير بالذكر أن إستونيا ،الجمهورية
السوفياتية السابقة التي يبلغ عدد سكانها  1.3مليون ربعهم من
الناطقين بالروسية ،بلد مزدهر نسبيا ً وعضو في كل من حلف الناتو
واالتحاد األوروبي ومنطقة اليورو.

اعتقال � 30شخ�ص ًا �إثر ا�شتباكات
مع ال�شرطة في هونغ كونغ
اعتقل أكثر من  30شخصا ً في احتجاجات في هونغ كونغ جرت
فيها مواجهات مع الشرطة في أحدث مؤشر على التوتر في المدينة.
وقالت متحدثة باسم الشرطة أمس إن  36شخصا ً تتراوح أعمارهم
بين  13و 74سنة اعتقلوا الرتكابهم مخالفات بينها حيازة أسلحة
واالعتداء واإلخالل بالنظام والعراك.
وطالب المحتجون بإلغاء «تصريح الدخول المتعدد» وهتفوا
بسقوط الحزب الشيوعي الصيني ،كما شكوا ممن وصفوهم بالتجار
الموازين الذين يشترون السلع في هونغ كونغ لبيعها بربح عبر
الحدود.
يذكر أن احتجاجات أخرى وقعت في األسابيع األخيرة استهدفت
الزائرين من البر الصيني ،وأسفرت عن دعوات إلقامة هونغ كونغ
كبرى واالستقالل عن الصين ،وذلك بعد نحو  3أشهر من إنهاء الشرطة
أحدث احتجاجات مطالبة بالديمقراطية في شوارع هونغ كونغ.

�أ�ستراليا تحظر �سفر رعاياها
�إلى المو�صل
ق��ررت السلطات األسترالية أم��س حظر سفر مواطنيها باتجاه
الموصل في شمال العراق سعيا ً إلى محاربة ظاهرة انضمام الشباب
األسترالي إلى صفوف «داعش» اإلرهابي.
وقالت وزي��رة الخارجية جولي بيشوب في بيان إن «الحكومة
عازمة على وقف انضمام األستراليين إلى الصراع اإلرهابي في العراق
وسورية ودعم التنظيمات اإلرهابية» .ويأتي اإلعالن قبل هجوم مزمع
تنفيذه في نيسان أو أيار الستعادة الموصل ،تشارك فيه قوة عراقية
تلقت تدريبات أميركية وقوة كردية قوامهما بين  20و 25ألف جندي.
وتسعى أستراليا إلى محاربة ما تصفه الحكومة بتطرف متنام بين
الشبان األستراليين المسلمين الذين شارك بعضهم في القتال ضمن
جماعات متشددة بالخارج.
وسبق أن لجأت أستراليا إل��ى ف��رض حظر السفر على رعاياها
المتجهين إلى محافظة الرقة في سورية وهي معقل أساسي لتنظيم
«داع��ش» .وتشهد أستراليا حالة تأهب خشية هجمات قد ينفذها
«إسالميون متطرفون» أو متشددون من أبناء أستراليا عائدون من
القتال في الشرق األوسط.

الأوروغواي :انتهاء والية
الرئي�س الأفقر في العالم
أدى رئ��ي��س األوروغ�����واي ال��ج��دي��د ت��اب��اري��ه فاسكيز اليمين
الدستورية أمام برلمان بالده خلفا ً للرئيس «األفقر في العالم»
خوسيه موخيكا.
وأك��د فاسكيز في خطابه أم��ام البرلمان أهمية الحوار حول
القضايا التي تواجهها البالد .وقال« :علينا أن نحلل ونتحاور معا ً
وباحترام حول المسارات الصعبة للتوصل إلى تأمين أفضل تعليم
ورعاية صحية جيدة للجميع وتأمين مساكن محترمة».
وحاز فاسكيز ،طبيب السرطان الذي يبلغ السبعين سنة من
العمر ،على  53,6في المئة من األصوات في االنتخابات الرئاسية
التي أجريت في تشرين الثاني الماضي ،ليعود إلى السلطة مرة
أخرى بعد أن كان رئيسا ً للبالد بين عامي  2005و.2010
وكان من بين حضور المراسم الرئاسية رئيسة البرازيل ديلما
روسيف ونظيرها الكوبي راؤول كاسترو وقادة إقليميون آخرون.
ومن الجدير بالذكر أن الرئيس موخيكا ،ويناهز الثمانين من
العمر والمعروف بتقشفه ،جعل هذا البلد الصغير الذي يضم 3,3
ماليين نسمة شهيرا ً في العالم بفضل قوانينه الرائدة.
واستطاع موخيكا أن يبهر العالم بسبب نمط عيشه المتقشف
ونفوره من البروتوكول .وك��ان موخيكا سابقا ً من الثوار حيث
أمضى نحو  15سنة في السجن حتى نهاية النظام الدكتاتوري
(.)1985-1973
وتوجه موخيكا ،الذي عاد إلى عضوية مجلس الشيوخ ،إلى
شعبه قائالً بتأثر «لن أرحل ،بل أصل ،سأرحل عندما ألفظ أنفاسي
األخيرة .فأينما كنتم سأكون معكم ...شكرا ً أيها الشعب العزيز».

