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رو�سيا :اتفاقات مين�سك مفتاح الت�سوية في �أوكرانيا وال بد من تنفيذها

مدارات

اليونان تطرح نف�سها ج�سر ًا بين رو�سيا واالتحاد الأوروبي
أعلنت األمم المتحدة أن  11شخصا ً لقوا مصرعهم وأصيب
 52بجروح في شرق أوكرانيا خالل الفترة ما بين  21و 27آذار
على رغم الهدنة المعلنة في هذه المنطقة.
وج��اء في تقرير لمكتب األم��م المتحدة لتنسيق الشؤون
اإلنسانية ،أن العدد اإلجمالي لضحايا النزاع األوكراني منذ
اندالعه في نيسان الماضي وحتى  27آذار الجاري بلغ 6083
قتيالً و 15397جريحا ً على األقل.
وأض���اف التقرير أن المكتب األم��م��ي ل��م يتلق بعد كامل
المعلومات ح��ول ضحايا التصعيد األخير للقتال في شرق
أوكرانيا في كانون الثاني وشباط الماضيين.
وأعرب مكتب األمم المتحدة في تقريره عن قلقه بشأن الخطر
الذي تمثله ألغام مزروعة وقذائف لم تنفجر ،مشيرا ً إلى أن 4
أشخاص قتلوا وأصيب  19في انفجار لغم تحت حافلة ركاب
كانت متوجهة إلى مدينة غورلوفكا في  25آذار الماضي.
من جهة أخرى أعلنت منظمة األمم المتحدة أنها بصدد وقف
توزيع حصص الغذاء لسكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك
شرق أوكرانيا وذلك بسبب نقص شديد في التمويل.
وذك�����ر ت��ق��ري��ر م��ك��ت��ب ت��ن��س��ي��ق ال����ش����ؤون اإلن��س��ان��ي��ة
ال��ت��اب��ع ل�لأم��م ال��م��ت��ح��دة أن  16%ف��ق��ط (أي م���ا ي��ع��ادل
ن��ح��و  51م��ل��ي��ون دوالر) وص��ل��ت م��ن أص���ل  316مليون
دوالر ت��م طلبها ل��ت��ق��دي��م ال��م��س��اع��دة ل��ل��س��ك��ان المحلين.
وجاء في التقرير أنه بسبب تقطع أو غياب تمويل القسم الغذائي
ينتظر أن يفقد ما يعادل  80ألف محتاج المساعدة على شكل
أموال نقدية أو قسائم الطعام وأيضا ً سيتوقف توزيع الحصص
الغذائية في المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة األوكرانية.
وح��ذر مسؤولون ف��ي مكتب التنسيق م��ن أن االستقاالت
والتنقالت التي حدثت في الفترة األخ��ي��رة داخ��ل الحكومة
األوكرانية ستشكل ضغطا ً إضافيا ً على قدرة تقديم المساعدات
اإلنسانية في الوقت المناسب والتوافق عليها.
جاء ذلك في وقت أعلن ممثل روسيا في األمم المتحدة أن
اتفاقات مينسك حول أوكرانيا تبقى أساسا ً لتسوية النزاع في
جنوب شرقي البالد.
وفي جلسة عقدها مجلس األمن الدولي لمناقشة نتائج عمله
في هذا الشهر ذكر فالديمير سافرونكوف ،نائب مندوب روسيا
الدائم لدى األم��م المتحدة ،أن المجلس لم يتجاهل «الوضع
الكارثي في أوكرانيا».
وبهذا الصدد ش��دد الدبلوماسي ال��روس��ي على أن وثيقة
مجموعة اإلج��راءات الخاصة بتطبيق اتفاقات مينسك ،والتي
تم تبنيها في العاصمة البيالروسية  12شباط الماضي ،تبقى
«حجر األس��اس لتسوية النزاع في أوكرانيا ،ويجب تنفيذها
كاملة».

ال نتفق مع العقوبات الدولية ضد روسيا
وجاء توقيع وثيقة «مجموعة اإلجراءات» نتيجة لمفاوضات
مطولة أجراها رؤس��اء دول «رباعية النورماندي» (روسيا،
أوكرانيا ،فرنسا ،ألمانيا) .وتقضي هذه الوثيقة التي دعمها
قرار  2202الصادر عن مجلس األمن الدولي في  17شباط ،على
وقف إطالق النار في مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك (جنوب
شرقي أوكرانيا) ،وسحب األسلحة الثقيلة من خط التماس بين
طرفي النزاع ،وخطوات أخرى ترمي إلى ضمان تسوية سياسية
طويلة األمد في المنطقة.
إلى ذل��ك ،قال األمين العام لمنظمة حلف شمال األطلسي
«الناتو» ينس ستولتنبرغ إن الحلف ال يعتقد أن روسيا حاليا ً
تشكل تهديدا ً مباشرا ً على أعضاء الناتو.
وأشار ستولتنبرغ خالل إجابته على أسئلة أعضاء البرلمان
األوروبي إلى أن هذا التقييم يتعلق خصوصا ً بدول البلطيق،
لكنه أكد أن الحلف يرى واقعا ً جديدا ً في مجال األمن «نحن نرى
روسيا أكثر حزما ً ونرى أنها مسؤولة عن األفعال العدوانية
ويجب علينا أن نتذكر بأن هذا يجري ليس فقط في أوكرانيا».
وأكد ستولتنبرغ أن الحلف يركز اآلن على الردع وفي الوقت

ذات��ه يعمل على تقوية الدفاع في وجه المخاطر الموجودة.
وقال« :ما نراه في أوكرانيا جزء من الصورة العامة وهذا يزيد
من أسباب القلق لدينا ولسبب هذا نقوم بتعديل قوتنا لتتالءم
مع الحقائق الجديدة في مجال األمن».
وفي السياق ،قال رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس
إن بالده ال تتفق مع العقوبات الغربية ضد روسيا ،ولفت إلى
إمكان أن تكون بالده جسرا ً بين روسيا واالتحاد األوروبي.
وذكر تسيبراس في مقابلة صحافية أنه فور توليه منصب
رئيس الوزراء في كانون الثاني الماضي ،تلقى رسالة من رئيس
المجلس األوروبي دونالد توسك الذي كان ينطلق من أن دعم
أثينا للعقوبات ضد روسيا أمر شبه مضمون.
وأردف قائالً« :اتصلت به ،كما اتصلت بفيديريكا موغيريني
(الممثلة العليا للسياسة الخارجية واألمن في االتحاد األوروبي)
وقلت لهما :عليكما أال تعتبرا موقف اليونان أم��را ً مضموناً،
إذ تغير الوضع وباتت هناك حكومة جديدة في اليونان،
وعليكما أن تسأالنا قبل اتخاذ القرارات» .وتابع« :ال نتفق مع
العقوبات ،وأظن أنها طريق ال نهاية لها ،وأنا من أنصار الحوار
والدبلوماسية ،وعلينا أن نجلس إلى طاولة المفاوضات ونجد
حلوال ً للقضايا الكبرى».
واعتبر تسيبراس أن الحرب االقتصادية ،باعتبارها امتدادا ً
للحرب الحقيقية ،تؤدي إلى طريق مسدودة ،ودعا إلى تطبيق
اتفاقات مينسك الخاصة بالتسوية في أوكرانيا ،وإلى أن يبذل
المجتمع الدولي كل ما بوسعه من أجل نزع فتيل التوتر في
أوكرانيا.
وشدد رئيس الوزراء اليوناني على استحالة بناء هيكلية أمن
جديدة في أوروبا من دون روسيا ،الفتا ً إلى أنه أكد ذلك بوضوح
للرؤساء األوروبيين خالل مشاركته في قمم االتحاد األوروبي،
معربا ً عن أمله في أن تساهم زيارته المقررة في  8نيسان
موسكو في وضع أساس جديد للعالقات الروسية-اليونانية.
وأض��اف رئيس ال��وزراء اليوناني أن البلدين بحاجة إلى
تنسيق مواقفهما على خلفية الوضع الجيوسياسي الصعب
ال��راه��ن ،وتابع أن��ه على موسكو وأثينا أن تدرسا إمكانات
التعاون الحقيقي في مجاالت عديدة ،منها االقتصاد والطاقة
والتجارة وال��زراع��ة ،وذل��ك من أجل بناء تعاون ثنائي ب ّناء،
معتبرا ً أن اليونان ،بصفتها عضوا ً في االتحاد األوروب��ي ،قد
تصبح حلقة وصل وجسرا ً يربط بين الغرب وروسيا.
ي��ذك��ر أن تسيبراس رئ��ي��س ح��زب «س��ي��ري��زا» اليساري
الراديكالي المناهض لسياسة التقشف ،ف��از باالنتخابات
البرلمانية اليونانية في كانون الثاني الماضي ،وأعلن نيته
تعديل شروط صفقة المساعدات مع ترويكا المقرضين الدوليين
وتعديل السياسة الخارجية للبالد.

تدريبات وا�سعة ومكثفة ل�سالح الجو الرو�سي
واصل الجيش الروسي تدريباته
المكثفة ف��ي مختلف أن��ح��اء البالد،
وتركزت أمس على مناورات جوية
في جنوب البالد وشرقها.
وانطلقت في مقاطعة كراسنودار
جنوب روسيا مناورة جوية بمشاركة
 10م��روح��ي��ة ض��ارب��ة حديثة من
طراز «مي -28إن» (صياد الليل)،
حيث يتعين على الطيارين خالل
المناورة ،التدرب على التحرك بشكل
خفي وتفادي وسائل الدفاع الجوي
التابعة للعدو االفتراضي .كما نفذ
الطيارون مهمات أخرى ،تشمل رصد
منشآت مختلفة على األرض وتحديد
طبيعتها ،باإلضافة إلى الكشف عن
أهداف متحركة وثابتة ،بما في ذلك
مدرعات ومروحيات وطائرات تابعة
للعدو االفتراضي.
وكانت جرت في الدائرة العسكرية
الشرقية مناورات مكثفة لسالح الجو
وق��وات الدفاع الجوي ،وقامت أكثر
من  10طائرات ومروحيات ،بما في
ذل��ك مقاتالت «سو »-30وطائرات
هجومية «سو »-25وم��روح��ي��ات
«مي »-24و»م�������ي ،»-8ت��اب��ع��ة
ل��وح��دات س�لاح الجو المرابطة في
إقليم زابايكاليه ،بمحاكاة هجوم
ص���اروخ���ي وج����وي م��ك��ث��ف للعدو
االفتراضي ،تم خالله تدمير أكثر من
 30هدفا ً جوياً.
يذكر أن موجة التدريبات المكثفة
التي انطلقت في شهر آذار الماضي
ت��ج��رى ف��ي مختلف أن��ح��اء ال��ب�لاد،
وتجرى بمشاركة صنوف مختلفة من
القوات البرية والجوية والبحرية.
وفي الفترة مابين  21-16آذار،

هل يتم توقيع االتفاق
بعد هذه المحادثات الماراثونية؟
توفيق المحمود
دخلت إيران مفاوضاتها مع السداسية الدولية
بشأن برنامجها ال�ن��ووي بغية مناقشة الوصول
إل��ى ح��ل ي�ق��ود الجميع إل��ى تسوية نهائية للملف
ال�ن��ووي اإلي��ران��ي وخ��رج��ت التسريبات تقول إن
االتفاق المبدئي قد تم ،وها هي الجولة األخيرة من
المفاوضات قد أوشكت على االنتهاء ،حيث يجتمع
وزراء خارجية ال��دول المشاركة في المفاوضات
ف��ي م��دي�ن��ة ل ��وزان ال�س��وي�س��ري��ة إلن �ه��اء مناورات
أخ��ذت شكل المفاوضات لمدة وصلت ألكثر من
 10سنوات.
وتسود حالة من التفاؤل هذه المرة بين األطراف
ك��اف��ة ول�ك��ن يظل ه��ذا على مستوى التصريحات
اإلع�لام �ي��ة ف�ق��ط ال غ�ي��ر ،وينتظر الجميع خروج
االت�ف��اق المبدئي معبرا ً ع��ن ه��ذه ال��روح المتفائلة
إعالميا ً ليترجم ذلك على أرض الواقع.
قضية رفع العقوبات عن إيران قضية حساسة
ج��دا ً داخ��ل االت�ف��اق ،فما زال االخ�ت�لاف قائما ً بين
األط ��راف المشاركة ف��ي ال�م�ف��اوض��ات ،وذل��ك من
حيث كيفية رفع العقوبات المفروضة على إيران،
ال�ت��ي ُف��رض��ت عليها ب��دع��وى سعيها إل��ى امتالك
أسلحة نووية ،حيث تشترط إيران رفع العقوبات
كاملة وع�ل��ى دف�ع��ة واح ��دة ،بينما ت��رى مجموعة
ال��دول الغربية بقيادة الواليات المتحدة ضرورة
رف ��ع ال �ع �ق��وب��ات ت��دري �ج �ي �اً ،وق ��د رف ��ض الفريق
اإليراني المفاوض في الملف النووي بمدينة لوزان
السويسرية مقترحا ً تقدمت به السداسية الدولية
إلبقاء جزء من العقوبات االقتصادية المفروضة
على طهران من أجل توقيع االتفاق النووي إذ أعلن
مصدر قريب من الفريق اإليراني أن إيران رفضت
مقترحا ً غربيا ً بالقبول بإبقاء جزء من العقوبات
المفروضة عليها.
ف��إي��ران ت��رى أن ه��ذه فرصة استثنائية للغرب
لن تتكرر مجددا ً إذا ما فوتتها الواليات المتحدة
ألن �ه��ا م��ن ي�ت��زع��م ات �ج��اه ال �م �ف��اوض��ات والرسالة
الخطية التي أرسلها الرئيس حسن روحاني إلى
نظيره األميركي ب��اراك أوباما ،وال��ذي شرح فيها

موقفه من العقوبات وضرورة التوصل إلى اتفاق
إلنهائها ،كما أجرى العديد من االتصاالت مع كل
من روسيا ،الصين ،بريطانيا ،فرنسا ،وألمانيا،
وأك� ��د خ�لال �ه��ا ض � ��رورة ع ��دم ت �ف��وي��ت «الفرصة
االستثنائية» للتوصل إل��ى اتفاق ،كما دعاهم إلى
رفع جميع العقوبات المفروضة على إيران.
وأعلنت تسريبات من مدينة لوزان أن الجانبين
ما زاال يناقشان عدد أجهزة الطرد المركزي التي
سيسمح إلي��ران باستخدامها ،وكمية اليورانيوم
ال�م�س�م��وح ب�ه��ا وأن وزي ��ري ال�خ��ارج�ي��ة اإليراني
واألم�ي��رك��ي ظريف وك�ي��ري يعمالن على صياغة
مقترحات تسوية جديدة بشأن ذلك فإيران تمتلك
 9آالف جهاز طرد مركزي حتى اآلن قيد التشغيل
وتقريبا ً العدد نفسه غير مفعل ،نجحت إيران في
ه��ذه المفاوضات في إبقاء  6آالف جهاز مركزي
ت�ح��ت ت�ص��رف�ه��ا وت�س�ع��ى ل��رف��ع س�ق��ف التفاوض
واكتساب المزيد ،بينما تصر السداسية على عدم
السماح بأي زيادة أخرى مع إمكان تدمير المتبقي
وهو م��ازال تحت التفاوض وسيؤثر بشكل كبير
في الصياغة النهائية لالتفاق ،فهل ستقبل إيران
بتدمير هذه األجهزة ومنشآتها النووية أم ستعدل
استخدامها كما يريد المفاوضون الغربيون أم
ستتمكن من الحفاظ عليها كما تريد هي بالتحديد؟
م �خ��اوف ال �س �ع��ودي��ة جعلتها تستبق بضربة
عسكرية اليمن قبيل التوصل إلى االتفاق اإليراني
الغربي لتُفسد ما قد يتم االت�ف��اق عليه وتصريح
األمير تركي الفيصل الرئيس السابق للمخابرات
ال �س �ع��ودي��ة إن ��ه م��ن ال �م��رج��ح أن ت �ت��وص��ل إي ��ران
وال ��والي ��ات ال�م�ت�ح��دة إل ��ى ات �ف��اق ف��ي المحادثات
ال�ج��اري��ة ب�ش��أن ب��رن��ام��ج ط�ه��ران ال �ن��ووي وه��و ما
ي��ؤك��د ش�ع��ور ال�س�ع��ودي��ة بحجم التهديد ف��ي هذه
اللحظات.
أخ �ي��را ً ان�ت�ه��ت منتصف ل�ي��ل أم��س المهلة التي
ح��ددت �ه��ا إي� ��ران وال � ��دول ال �س��ت ال�م�ع�ن�ي��ة بملفها
النووي ،للتوصل إلى إطا ٍر التفاق سياسي يطوي
الملف لكن هناك بعض خالفات ما زالت حتى ليل
أول م��ن أم��س تعرقل الصفقة فهل سيتم توقيع
االتفاق بعد كل هذه المحادثات الماراثونية؟

على خلفية اعتقال �صحافيين �أثناء احتجاجات فيرغ�سون

دعوى ق�ضائية �ضد ال�شرطة الأميركية

أج���رى الجيش ال��روس��ي اخ��ت��ب��ارا ً
مفاجئا ً لجاهزية ق���وات أسطولي
ال��ش��م��ال وب��ح��ر البلطيق ،وبعض
تشكيالت ق��وات المنطقة العسكرية
الغربية وق���وات اإلن����زال ال��ج��وي،
ورك��زت تلك التدريبات على منطقة
القطب الشمالي.
م��ن جهته ،أوض��ح وزي��ر الدفاع

ال��روس��ي سيرغي شويغو أن سفن
األسطول الحربي الروسي قامت ،في
إطار االختبار المفاجئ لجاهزيتها،
بتنفيذ مهمات في بحار بارينتس
والنروج والبلطيق واألسود.
وذكر الوزير أن تشكيالت السفن
التي تم تكوينها خ�لال التدريبات
ه��زم��ت س��ف��ن ال��ع��دو االف��ت��راض��ي،

وتدربت على رصد غواصات تابعة
للعدو ،وعمليات إنزال قوات البحرية
وحماية الحدود البحرية للبالد.
وت��اب��ع شويغو أن وح���دات من
قوات اإلنزال الجوي ٌنقلت خالل تلك
التدريبات إلى شبه جزيرة كولسكي
وأرخ��ب��ي��ل ن��وف��اي��ا زيمليا وج��زي��رة
أرض فرانس يوسف ومناطق أخرى

�سطوة الأموال الخليجية ...باك�ستان على خطى م�صر
يبدو أن للتوقيت أهمي ًة بالغة
في السياسة والمعارك ،بل غالبا ً
ما ي َُف ِّسر توقيت األعمال العسكرية
والسياسية مرامي تلك العمليات،
فالسيف السعودي ،والهالل التركي،
يلتقيان مع نجم ٍة وهالل باكستاني،
ف���ي ث�لاث��ي��ة ب����دأت ت��ظ��ه��ر كمثلث
استراتيجي في حرب المصالح على
عرش بلقيس.
السعودية التي ل��م تستطع أن
تقطف عنب الشام تحاول اليوم أن
تحصد بلح اليمن خصوصا ً بعد
أن بات المشهد اليمني ملبّدا ً بغيوم
الحرب التي يخوضها تحالف عشري
ب��ق��ي��ادة س��ع��ودي��ة ودع���م أميركي،
والتي أعلن بخصوصها وزير الدفاع
األميركي أشتون كارتر دع��م بالده
مقترح إنشاء قوة عربية مشتركة،
كاشفا ً استعداد البنتاغون للتعاون
معها في المجاالت التي تتوافق فيها
المصالح العربية واألميركية.
وأثناء زيارته إلى قاعدة «فورت
درم» ال��ع��س��ك��ري��ة ف��ي ن��ي��وي��ورك،
ق��ال ك��ارت��ر إن ال��ق��ادة العسكريين
األميركيين في الكويت أعربوا عن
وج���وب االض��ط�لاع ف��ي م��ا يتعلق
باليمن ،مشيرا ً إلى أن ذلك سيغدو
ج��ي��دا ً م��ن أج���ل اس��ت��ق��رار ال��ش��رق
األوسط ،وردا ً على سؤال حول تعاون
الجيش األميركي مع القوة العربية
المشتركة ،أكد كارتر أن البنتاغون
سيتعاون م��ع ال��ق��وة المشتركة،
مضيفا ً أن واشنطن لها شراكة أمنية
فعلية مع كثيرين من المشاركين
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على غرار السعودية والبحرين.
تصريحات كارتر أتت بعد يوم من
إع�لان القادة العرب في القمة التي
عقدت في مدينة شرم الشيخ بمصر
نيتهم إنشاء قوة عسكرية موحدة
للتصدي للتهديدات األمنية المتزايدة
من اليمن إلى ليبيا.
وقائع قاهرة ال يطمسها الفجور
ش � ّرع��ت األب���واب أي��ض �ا ً لباكستان
لتعلن إرسالها ق��وة عسكرية إلى
السعودية للمشاركة في عمليات

ال��ت��ح��ال��ف ال��م��وج��ه��ة ض��د اليمن،
فيما تستمر التدريبات السعودية
الباكستانية قرب الحدود اليمنية.
حرب تحالفات ومصالح تسعى
فيها كل دولة إلى حشر نفسها بهذا
الحلف ال���ذي نشأ صبيحة الـ26
من آذار بعد أن شن التحالف الذي
تقوده السعودية والمكون من عشر
دول عربية ،غارات جوية على مواقع
تابعة للحوثيين وعلي عبد الله
صالح ...فلكل دولة من دول التحالف

ال سيما باكستان ،حاجة ومصلحة
ماسة في الدخول فيه ،فباكستان
قوة نووية مرهوبة الجانب ،لكنها
تعاني من توغل هندي وإيراني في
أفغانستان القريبة ،كما أنها تعاني
من ضائقة اقتصادية تؤثر في بنيتها
العسكرية والسياسية ،األم��ر الذي
جعلها تعتبر السعودية ُمنقذا ً على
اعتبار األخيرة وباكستان يكادان
أن يكونا جسدا ً واح��دا ً في المجال
األمني.

بالقطب ال��ش��م��ال��ي ،ح��ي��ث أج��ري��ت
مناورات مكثفة بمساندة سالح الجو.
يذكر أن فعاليات االختبار المفاجئ
لجاهزية ال��ق��وات شملت  80ألف
عسكري وأكثر من  12ألف وحدة من
اآلليات الحربية و 65سفينة حربية
و 15غ��واص��ة وق��راب��ة  220طائرة
ومروحية.

اليابان تمدد
العقوبات على
كوريا ال�شمالية
عامين
ق���ال كبير المتحدثين
باسم الحكومة اليابانية
أمس إن بالده قررت تمديد
ال��ع��ق��وب��ات ع��ل��ى ك��وري��ا
الشمالية ردا ً على تقاعس
ب��ي��ون��غ ي��ان��غ ع��ن تقديم
تقرير عن تحقيقاتها بشأن
عمليات اختطاف لمواطنين
يابانيين قبل عقود.
وأبلغ يوشيهيدي سوجا
كبير أمناء مجلس ال��وزراء
مؤتمرا ً صحافيا ً أن اليابان
ستبقي حظرا ً تجاريا ً على
ك��وري��ا الشمالية وح��ظ��را ً
على دخول السفن الكورية
ال��ش��م��ال��ي��ة إل���ى ال��م��وان��ئ
اليابانية -باستثناء وجود
أس��ب��اب إن��س��ان��ي��ة -لمدة
عامين.
وقال المسؤول الياباني
ّ
حث
إن طوكيو ستواصل
بيونغ ي��ان��غ على تقديم
ت��ق��ري��ر ب��ش��أن تحقيقها
ف��ي م��س��أل��ة المختطفين
اليابانيين بسرعة وب��ذل
أقصى الجهد إلعادة جميع
المخطوفين.

أق��ام أربعة صحافيين اعتقلوا
أثناء تغطية االضطرابات العرقية
ب��ف��ي��رغ��س��ون ف��ي والي���ة م��ي��زوري
األميركية ال��ع��ام الماضي دع��وى
قضائية قالوا فيها إنهم تعرضوا
للضرب وأل��ق��ت الشرطة القبض
عليهم من دون وجه حق في محاولة
لمنعهم من تغطية االحتجاجات.
وق��ال الصحافيون في الدعوى
إن ضباط الشرطة استخدموا القوة
المفرطة وأس��ال��ي��ب ت��روي��ع منها
إط�لاق الرصاص المطاطي عليهم
في محاولة لمنع الصحافيين من
رصد نشاط الشرطة.
وتتهم الدعوى القضائية التي
قدمت للمحكمة المركزية األميركية
ال��ت��اب��ع��ة للمنطقة ال��ش��رق��ي��ة في
م��ي��زوري إدارة ش��رط��ة مقاطعة
سانت لويس و 20ضابطا ً أرسلوا
إلى فيرغسون للمساعدة على توفير
األمن كما توجه اتهامات للمقاطعة.
وق���ال اث��ن��ان م��ن الصحافيين
األربعة الذين أقاموا الدعوى إنهما
كانا يجريان مقابالت مع محتجين
ويحاوالن العودة لسيارتهما عندما
أطلقت الشرطة الرصاص المطاطي
عليهما ث��م اعتقلتهما وقيدتهما
لساعات ع��دة ،فيما ق��ال اآلخ��ران

إنهما كانا يحاوالن إجراء مقابالت
مع أشخاص والتقاط صور قبل أن
يعتقال ويقيدا.
وج����اء ف���ي ن���ص ال���دع���وى أن
التصرفات ضد الصحافيين كانت
ج���زءا ً م��ن «جهد مدبر لقمع جمع
األخبار الذي يحميه الدستور».
وخ���رج���ت اح��ت��ج��اج��ات ش��اب
بعضها العنف في فيرغسون إحدى

ضواحي مدينة سانت لويس بعد
مقتل ش��اب أس��ود أع��زل برصاص
ضابط شرطة أبيض في التاسع
م��ن آب .وت��واف��د المحتجون من
أنحاء مختلفة بالواليات المتحدة
على المنطقة وجلبت الوالية ضباط
ش��رط��ة م��ن أن��ح��اء مختلفة إل��ى
ج��ان��ب ال���ح���رس ال��وط��ن��ي لقمع
االضطرابات.

برلمان كندا ي�صادق على ان�ضمامها
�إلى التحالف �ضد «داع�ش» في �سورية
ص��ادق البرلمان الكندي على انضمام ال��ب�لاد إلى
التحالف الدولي الذي تقوده الواليات المتحدة ضد تنظيم
«داعش» في سورية ،حيث صوت لمصلحة القرار 142
برلمانيا ً مقابل  129من الحزبين الديمقراطي والليبيرالي
المعارضين ،اللذين انتقدا بشدة مشاركة البالد في هذه
العملية خشية التورط في دوامة العنف.
وكانت الحكومة الكندية برئاسة المحافظ ستيفن هاربر
طلبت األسبوع الماضي من البرلمان الموافقة على توسيع
مشاركة كندا في التحالف الدولي ضد «داعش» في العراق
لتشمل سورية أيضاً.
وشدد هاربر بهذا الصدد على أنه «يجب أال يتمتع تنظيم
الدولة االسالمية بمالذ آمن في سورية».

بينما ندد رئيس الحزب الديمقراطي الجديد (اليسار)
توماس مولكير بما وصفه «توسيع حرب متهورة في
العراق إلى مرحلة جديدة خطيرة في سورية» ،معتبرا أنه
«بكل بساطة ،هذه ليست حرب كندا حتى تقاتل فيها».
وتشارك كندا منذ  7تشرين األول في الحملة ضد التنظيم
بالعراق بست طائرات مقاتلة من طراز اف -18وطائرتي
مراقبة وطائرة للتزود بالوقود جوا وطائرتي نقل ،فضالً
عن  600عسكري يتمركزون في الكويت.
كما نشرت ف��ي أي��ل��ول نحو  70عنصرا ً م��ن القوات
الخاصة لتقديم االستشارات ومساعدة القوات الكردية
شمال العراق ،إال أنها اشتبكت مع ذلك مرات عدة على
األرض مع المسلحين.

نيجيريا :تقدم مر�شح المعار�ضة
في االنتخابات الرئا�سية
أظ����ه����رت ال���ن���ت���ائ���ج األول���ي���ة
لالنتخابات الرئاسية والبرلمانية
النيجيرية تفوق المرشح محمد
ب���خ���اري ع��ل��ى م��ن��اف��س��ه ال��رئ��ي��س
المنتهية واليته غ��ودالك جوناثان
بعد فرز أصوات  31والية من أصل
.36
وي��م��ث��ل محمد ب��خ��اري ال��ح��زب

المعارض «المؤتمر التقدمي» وكان
ق��د شغل منصب رئ��ي��س نيجيريا
سابقا ً وح��ص��ل على أك��ث��ر م��ن 13
مليون صوت في نتيجة تعد أولية.
فيما حصل غ���ودالك وال���ذي يمثل
الحزب «الديمقراطي الشعبي» على
 10.5مليون صوت .وستعلن اللجنة
الوطنية المستقلة لالنتخابات في

وقت قريب النتائج األولية.
ويعد غودالك جوناثان مسيحي
الديانة أول رئيس نيجيري ينتمي
لألقلية اإلث��ن��ي��ة إي��ج��و ف��ي منطقة
دلتا نهر النيجر ،أما محمد بخاري
المسلم فيتمتع ب��دع��م م��ن سكان
شمال نيجيريا حيث تقطن الغالبية
المسلمة.

