12

شؤون

خارجية
www.alshahedkw.com
العدد ( )3711الجمعة  19أبريل 2019
info@alshahedkw.com

بمناسبة االحتفال بيوم الجيش

اليونان :مطالبة ألمانيا بتعويضات

الرئيس اإليراني للواليات المتحدة :إهانة الحرس

 900مليار دوالر عن جرائم النازية

الثوري إهانة لكل الشعب

• الربملان اليوناين

�صوت الربملان اليوناين على قانون يطالب
احلكومة بالتحرك ر�سميا للح�صول على تعوي�ضات
مالية من �أملانيا عن اجلرائم التي وقعت خالل
االحتالل النازي ،يف ق�ضية تعرت�ض عليها برلني
منذ فرتة طويلة.
وتعتزم اليونان مطالبة �أملانيا ر�سميا بـ900
مليار دوالر كتعوي�ضات عن جرائم النازية.
ويدعو الربملان مبوجب هذا القانون احلكومة
اليونانية �إل��ى التحرك دبلوما�سيا وقانونيا
«لتلبية مطلب الدولة اليونانية ب�ش�أن احلربني
العامليتني الأولى والثانية».
و�صوت مل�صلحة ال��ق��رار غالبية ال��ن��واب ،من
احلزب الي�ساري احلاكم «�سرييزا» ،الذي يقوده
رئي�س الوزراء� ،أليك�سي�س ت�سيربا�س ،بالإ�ضافة
�إلى حزبي املعار�ضة الرئي�سيني «الدميقراطية
اجلديدة» اليميني ،و«كينال» اال�شرتاكي.
وقال ت�سيربا�س يف الربملان «�إنه واجب تاريخي
و�أخالقي ،واج��ب تخليد ذك��رى �أبطال املا�ضي
ال �سيما يف هذا الوقت ال��ذي يهدد فيه اليمني
املتطرف والتيار القومي والعن�رصية �أوروبا».
ومبوجب هذا القانون� ،ستوجه احلكومة مذكرة
�إلى �أملانيا لفتح حوار حول هذه امل�س�ألة.
والتعوي�ضات املالية التي تريدها اليونان
للجرائم التي ارتكبها ال��ن��ازي��ون خ�لال فرتة

احتالل البالد « ،»1944-1941هي م�س�ألة طالبت
بها جميع احلكومات ال�سابقة من اليمني �أو
اال�شرتاكيني.
و�أعيد طرح امل�س�ألة خالل �أزمة الديون «-2010
 ،»2018وخ�صو�صا �أن اليونانيني حملوا �أملانيا
امل�س�ؤولية عن �سيا�سات التق�شف املفرو�ضة على
البالد ،يف مقابل احل�صول على قرو�ض دولية
لتجنب الإفال�س.
ومل تتجاوب برلني مع رغبة اليونان يف �إعادة فتح
امللف ،بحجة �أن الق�ضية حلت نهائيا يف 1960
يف �إطار اتفاق مع عدد من احلكومات الأوروبية.
وقال رئي�س الربملان نيكو�س فوتي�سي�س لو�سائل
الإع�لام �إن «ه��ذه املطالب ال ت��زال حا�رضة ومل
تتخل عنها اليونان �أبدا».
و�رصح املتحدث با�سم احلكومة الأملانية �ستيفني
�شيربت الأربعاء ب�أن «عملية التعوي�ضات ت�سوى
بالطرق الق�ضائية وال�سيا�سية» .و�أ�ضاف �أن برلني
«تفعل ما بو�سعها لكي حتافظ اليونان و�أملانيا
على عالقات جيدة بينهما ك�أ�صدقاء و�رشكاء».
وقدمت جلنة برملانية يونانية العام املا�ضي
مطالب بقيمة  270مليار ي��ورو « 305مليارات
دوالر» ،ت�شمل �أ�رضارا وعمليات نهب يف احلرب
العاملية ،بالإ�ضافة �إلى �أعمال وح�شية وقرو�ض
ق�رسية خالل االحتالل النازي.

أوكرانيا % 58 :من الناخبين يؤيدون

زيلينسكي في االنتخابات الرئاسية

ت������دل ن��ت��ائ��ج
ا�ستطالع ال��ر�أي
ال��ع��ام ال��ت��ي مت
ن����شره��ا �أم�����س
على �أن املر�شح
ل���ل���رئ���ا����س���ة
الأوك���ران���ي���ة،
املمثل فالدميري
زيلين�سكي ،ال
ي�����زال يت�صدر
�سباق االنتخابات
ال��رئ��ا���س��ي��ة يف
بالده.
وت��دل معلومات
جم�����م�����وع�����ة
«ري����ت����ي����ن����غ»
االجتماعية على
زيلين�سكي
�أن
����س���ي���ح�������ص���ل
ع���ل���ى %57.9
• املر�شح فالدميري زيلين�سكي
م����ن �أ�����ص����وات
الأوك���ران���ي�ي�ن،
فيما �سيح�صل الرئي�س الأوك�����راين احل���ايل ،بيرتو
بورو�شينكو ،على  %21.7من الأ�صوات.
و�شمل ا�ستطالع الر�أي العام الذي �أجري يف الفرتة ما بني
 12و� 16أبريل احلايل عينة من الناخبني تت�ألف من � 3آالف
�شخ�ص موزعني يف جميع املناطق الأوكرانية.
وكان ا�ستطالع الر�أي العام ال�سابق الذي �أجري يف الفرتة
ما بني  5و� 10أبريل احلايل ي�شري �إلى �أن زيلين�سكي يحظى
بت�أييد  %61من الذين يحق لهم االنتخاب ،فيما �أن ت�أييد
بورو�شينكو ي�صل �إلى .%24
ويتناف�س بيرتو بورو�شينكو وفالدميري زيلين�سكي يف
اجلولة الثانية من االنتخابات الرئا�سية التي �ستجرى
يف البالد يوم الأحد املقبل وح�صل زيلين�سكي يف اجلولة
الأولى من االنتخابات التي �شهدتها �أوكرانيا يف  31مار�س
املا�ضي ،على �أ�صوات �أكرث مبقدار مرتني تقريبا من خ�صمه
الرئي�س بورو�شينكو.

وفد أميركي يزور

موسكو لتعزيز
التعاون األمني

ك�شفت �صحيفة «كومري�سانت»
الرو�سية عن قيام وفد �أمريكي
برئا�سة م�ست�شارة الرئي�س دونالد
ترامب ل�ش�ؤون رو�سيا ،ع�ضو
جمل�س الأمن القومي الأمريكي،
فيونا هيل ،بزيارة �رسية �إلى
مو�سكو.
وكتبت كومري�سانت« :و�صل �إلى
مو�سكو م ��ؤخ��را وف��د من البيت
الأبي�ض برئا�سة فيونا هيل،
م�ست�شارة دونالد ترامب ل�ش�ؤون
رو�سيا و�أورا�سيا ،ع�ضو جمل�س
الأم����ن ال��ق��وم��ي يف ال��والي��ات
امل��ت��ح��دة ..وخ�ل�ال ال��زي��ارة،
التقت فيونا هيل والوفد املرافق
لها مبمثلي جمل�س الأمن ووزارة
اخلارجية يف رو�سيا».
وذكرت اخلدمة ال�صحافية ملجل�س
الأم��ن الرو�سي� ،أن��ه مت �إج��راء
م�شاورات بناءة يف مو�سكو بني
ممثلني عن جمل�س الأمن الرو�سي
وجمل�س الأمن القومي الأمريكي.
و�أ�ضافت �أن املحادثات تركزت
على �إمكانيات زي��ادة التعاون
بني رو�سيا والواليات املتحدة
يف جمال الأمن ،وكذلك الق�ضايا
امل��درج��ة على ج���دول الأع��م��ال
ال��دويل.ووف��ق��ا لل�صحيفة ،ف�إن
هذه لي�ست الزيارة الأولى التي
تقوم بها هيل لرو�سيا كم�ست�شارة
للرئي�س الأمريكي ،لكن زياراتها
ال�سابقة ،مثل الزيارة احلالية،
مل يتم الإعالن عنها م�سبقا ،بناء
على �إ�رصار اجلانب الأمريكي.

ق��ال الرئي�س الإي���راين ،ح�سن روح��اين،
�أم�س� ،إن ما يرتكبه اجلي�ش الأمريكي يف
املنطقة من �أفغان�ستان �إلى العراق و�سورية
واليمن مل ي�سفر �إال عن القتل والدمار.
و�أ�ضاف روح��اين يف كلمة �ألقاها ،خالل
عر�ض ع�سكري مبنا�سبة يوم اجلي�ش« :مل
تتوقع الواليات املتحدة �أن تتمكن �شعوب
املنطقة من طرد الإرهاب من بالدها مب�ساعدة
ال�شعب الإيراين .الواليات املتحدة ال تريد
لنا اال�ستقالل وال ترغب يف �أن نق�ضي على
الإرهاب».
و�أ���ش��ار روح��اين �إل��ى �أن �إدراج وا�شنطن
احلر�س الثوري على قائمة الإره��اب هو
مبثابة �إه��ان��ة لإي���ران ،ق��ائ�لا« :الإع�ل�ان
القبيح م��ن قبل الإدارة الأم�يرك��ي��ة �ضد
احلر�س الثوري واج��ه وق��وف كل ال�شعب
الإي���راين دعما حلر�س ال��ث��ورة ،وتوجيه
الإهانة من قبل وا�شنطن للحر�س الثوري
ب�إدراجه على قائمة الإرهاب هو �إهانة لكل
ال�شعب الإيراين ،القوة التي �أحبطت الدور
الأمريكي امل�ش�ؤوم يف املنطقة هي القوات
امل�سلحة الإيرانية وعلى الأخ�ص حر�س
الثورة ،الواليات املتحدة تغ�ضب من كل
قوة ال تخ�ضع �أو تركع لها �أو التي متنعها
من الو�صول �إلى �أهدافها».
ودعا الرئي�س الإي��راين يف كلمته� ،شعوب

• الرئي�س ح�سن روحاين

املنطقة لتقف جنبا �إل��ى جنب مع بالده
لتطهري املنطقة من املحتلني ،على حد
تعبريه ،م�ضيفا« :اليوم ،وبهذه املنا�سبة،

�أق��ول ل�شعوب املنطقة ودول اجل��وار� ،إن
القوات امل�سلحة الإيرانية لي�ست �ضدكم بل
�ضد من يعتدي على هذه املنطقة».
وحتتفل �إيران كل عام ،يف � 18أبريل ،بیوم
اجلی�ش الإيراين با�ستعرا�ض ع�سكري ي�شمل
جميع املحافظات ،ویتم فیه عر�ض وحدات
ال��ق��وات امل�سلحة املختلفة والأ�سلحة
ومنظومات ال�صواریخ احلديثة واملتطورة،
ومت هذا العام عر�ض �صواریخ ق�صریة،
ومتو�سطة وبعیدة املدى ،وكذلك املقاتالت
و�سائر الأدوات والأ�سلحة الع�سكرية للقوات
امل�سلحة الإيرانية خالل اال�ستعرا�ض.
من ناحيته وجه قائد القوات الربية يف
اجلي�ش الإيراين �أم�س ،ر�سالة �إلى �إ�رسائيل
«ب�صعود اجل��والن قريبا و�إزال���ة الكيان
ال�صهيوين عنه».
وق���ال ك��ي��وم��رث ح��ي��دري خ�ل�ال مرا�سم
اال�ستعرا�ض الع�سكري يف يوم عيد اجلي�ش:
«طاردنا الأعداء حتى مرتفعات اجلوالن،
�سن�صعد اجل���والن قريبا ون��ن��زل الكيان
ال�صهيوين عنه».
و�أ�ضاف حيدري�« :إدراج احلر�س الثوري
على الئحة الإره��اب �سيعر�ض �أمن القوات
الأمريكية يف املنطقة للخطر ،ويجعل
اجلي�ش الأمريكي قوة �إرهابية حمتلة لن
تتمتع بالأمن يف �أي مكان بالعامل».

خبراء روس يشاركون في ترميم كاتدرائية نوتردام

موسكو 1500 :مسلح عادوا من الشرق األوسط إلى أوروبا
ك�شف مدير جهاز الأمن الفيدرايل
ال��رو���س��ي «اال���س��ت��خ��ب��ارات»،
�ألك�سندر بورتنيكوف� ،أن نحو
 1500م�سلح عادوا لدول االحتاد
الأوروب���ي من ال�رشق الأو�سط،
وه���م ع���ازم���ون ع��ل��ى موا�صلة
�أن�شطتهم الإرهابية هناك.
وقال بورتنيكوف �أم�س متحدثا
يف م ��ؤمت��ر ملكافحة الإره���اب
ال���دويل�« :إن الأداة الرئي�سية
للهياكل الإرهابية الدولية هم
امل�سلحون الإرهابيون الأجانب.
وها هم يعودون ب�أعداد كبرية
�إلى بلدانهم الأ�صلية �أو ي�ستقرون
يف دول �أخ��رى بعد تدريبهم يف
املع�سكرات الإ�سالمية واكت�سابهم
اخل�برات القتالية .على �سبيل
امل���ث���ال ،و���ص��ل ن��ح��و 1500
�إرهابي بالفعل �إلى بلدان االحتاد
الأوروب��ي من بني اخلم�سة �آالف
الذين غادروا من قبل �إلى ال�رشق
الأو�سط».
ووف��ق��ا مل��دي��ر اال�ستخبارات
الرو�سية ،مت �إر�سال جزء كبري
من الأ�صوليني املت�شددين من
قبل قادتهم �إلى �أوروبا ملوا�صلة
�أن�شطتهم الإرهابية.
واعترب مدير جهاز الأمن الفيدرايل
ال��رو���س��ي� ،أن��ه على ال��رغ��م من
اخل�سائر امللمو�سة للتنظيم
االرهابي يف �سورية والعراق،
�إال �أن هذا التنظيم الإره��اب��ي ال
يزال ي�شكل خطرا كبريا من خالل
تنظيم قواته وفقا ملبد�أ ال�شبكة.
�إذ تنت�رش اخل�لاي��ا املرتابطة
وامل�ستقلة ذاتيا خ��ارج حدود
ال�رشق الأو�سط �إلى �أوروبا وو�سط
وج��ن��وب ��شرف �آ���س��ي��ا .كما �أن
جماعات كبرية تتعمق يف القارة
الإفريقية ،وال�سيما يف ليبيا».
م��ن ن��اح��ي��ة �أخ����رى �أع��ل��ن��ت �آال
مانيلوفا ،ال�سكرترية ال�صحافية
لنائب وزير الثقافة الرو�سي،
�أن الوزارة جاهزة لإر�سال �أف�ضل
خربائها للم�شاركة يف �أعمال
ترميم كاتدرائية نوتردام حال
ح�صولها على طلب ر�سمي من
فرن�سا.
وق���ال���ت م��ان��ي��ل��وف��ا� ،أم�����س،
لل�صحافيني�« :ستبعث وزارة

• م�سلحون عائدون من ال�رشق الأو�سط

• كني�سة نوتردام

الثقافة �أف�ضل خربائها يف جمال
الرتميم و�إنقاذ الرتاث ،وذلك بعد
ح�صولها على طلب من الزمالء
الفرن�سيني».
ويف �سياق مت�صل قال وزير الثقافة
الفرن�سي ،فرانك ري�ستري� ،أن
ك��ات��درائ��ي��ة ن��وت��ردام دو باري

الرئيس الفنزويلي :عقوبات أميركا تمنحنا قوة

اعتقال مرشح

اعترب الرئي�س الفنزويلي ال�رشعي ،نيكوال�س مادورو� ،أن العقوبات
الأمريكية اجلديدة �ضد بالده ،التي و�صفها بغري الأخالقية� ،ستمنحها
قوة جديدة.
وقال م��ادورو للتلفزيون احلكومي« :عقوباتكم غري �أخالقية على
الإطالق .البنوك املركزية مقد�سة ..دعوين �أقول لكم� ،إن العقوبات
�ستمنحنا مزيدا من القوة والعزم».و�أ�شار م��ادورو �إلى �أن البنك
املركزي الفنزويلي �سيكون قادرا بنهاية املطاف على التغلب على
هذه العقوبات.وا�ستهدفت العقوبات الأمريكية اجلديدة البنك
املركزي الفنزويلي ،حيث مت فر�ض قيود على التعامالت الأمريكية
معه ملنعه من �إمكانية احل�صول على الدوالر الأمريكي.
وقال م�ست�شار الرئي�س الأمريكي للأمن القومي ،جون بولتون� ،إن
هذه العقوبات اجلديدة حتذير لـ«جميع الأطراف اخلارجية ،مبا فيها
رو�سيا» من ن�رش وحدات ومعدات ع�سكرية دعما حلكومة نيكوال�س
مادورو يف فنزويال ..واعترب وجود الع�سكريني الرو�س على �أرا�ضي
فنزويال «عمال ا�ستفزازيا».جتدر الإ�شارة �إلى �أن رو�سيا وفنزويال
�أكدتا مرارا على �أن �إر�سال خرباء ع�سكريني رو�س �إلى فنزويال ي�أتي
مبوجب االتفاقات الثنائية بني البلدين حول التعاون الع�سكري،
وهو يتوافق متاما مع القانون الدويل.
وحذرت رو�سيا مرارا الواليات املتحدة من التدخل الع�سكري يف
�ش�ؤون فنزويال .وعلى وجه اخل�صو�ص� ،أعلن نائب وزير اخلارجية
الرو�سي� ،سريغي ريابكوف� ،أن تدخال كهذا �سيكون كارثيا ،م�شريا
�إلى �أن ت�رصفات وا�شنطن �ضد كاراكا�س ت�ؤجج الأزمة يف فنزويال.

احتجزت ال�رشطة يف مدينة
ميامي الأم�يرك��ي��ة ،املر�شح
الن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��ا���س��ة يف
غواتيماال ،ماريو �أورليانا
ب��ت��ه��م��ة ال���ت����آم���ر لتهريب
املخدرات للواليات املتحدة،
وفقا ملا ذكرته وزارة العدل
الأمريكية.
وذك��رت ال���وزارة �أن املر�شح
الرئا�سي لغواتيماال متهم
بالت�آمر لتهريب الكوكايني
�إل����ى ال����والي����ات امل��ت��ح��دة
وبجرائم ذات �صلة با�ستخدام
الأ�سلحة النارية.
و�أ�ضافت الوزارة« :حاول ماريو
�أميلكار �أورليانا جمع �أموال
حلملته من ع�صابات املخدرات
مقابل دعم حكومي ل�شحنات
الكوكايني الغواتيمالية �إلى
الواليات املتحدة».

• نيكوالس مادورو

غواتيماال للرئاسة

التي وقع فيها احلريق ال�ضخم،
لن تغلق �أبوابها �أم��ام ال��زوار
يف ال�سنوات الـ 5التي �ستجرى
خاللها �أعمال الرتميم.
ويف الوقت ذاته مل يحدد الوزير
متى �ستفتح الكاتدرائية �أبوابها
للزوار من جديد.

ووق���ع يف ك��ات��درائ��ي��ة ن��وت��ردام
دو ب��اري االثنني املا�ضي �أكرب
حريق يف تاريخ املبنى� ،أ�سفر
عن تدمري م�سلته وبع�ض �أجزائه.
وقال رجال الإطفاء فيما بعد �إنهم
متكنوا من �إنقاذ هيكل الكاتدرائية
و�أهم حتفها و�آثارها.

موسكو تعارض العقوبات األميركية
الجديدة ضد كوبا وفنزويال

�أعلنت وزارة اخلارجية الرو�سية� ،أن مو�سكو تعار�ض العقوبات
الأمريكية اجلديدة �ضد كوبا وفنزويال ،معتربة �أنها غري قانونية.
وقال �سريغي ريابكوف نائب وزير اخلارجية الرو�سي� ،إن مو�سكو
�ستفعل كل ما بو�سعها مل�ساندة �رشكائها اال�سرتاتيجيني.
وي�أتي املوقف الرو�سي بعد فر�ض الواليات املتحدة حزمة عقوبات
�ضد كل من فنزويال وكوبا ،حيث �أعلن م�ست�شار الأمن القومي ،جون
بولتون الأرب��ع��اء� ،أن وا�شنطن �ستفر�ض عقوبات على � 5أ�شخا�ص
وكيانات مرتبطني باجلي�ش واال�ستخبارات الكوبية ،مبا يف ذلك �رشكة
«�أيروغافيوتا» «اخلطوط اجلوية التابعة للجي�ش الكوبي».
كما تعتزم الواليات املتحدة احلد من التحويالت املالية �إلى كوبا،
حيث لن يكون ب�إمكان املواطنني الأمريكيني حتويل �أكرث من �ألف دوالر
ل�شخ�ص واحد خالل � 3أ�شهر.و�أ�ضاف بولتون �أن وزارة اخلزانة �ستتخذ
�إجراءات ملنع كوبا من �إمكانيات االلتفاف على العقوبات واال�ستفادة
من القطاع امل�رصيف الأمريكي.
كذلك ا�ستهدفت العقوبات الأمريكية اجلديدة البنك املركزي الفنزويلي،
حيث مت فر�ض قيود على التعامالت الأمريكية معه ملنعه من �إمكانية
احل�صول على الدوالر الأمريكي.
وذكر بولتون كذلك� ،أنه مت منع �سفينة كانت تنقل النفط الفنزويلي
لكوبا من الر�سو يف ميناء �أمريكي يوم الثالثاء ،وذلك تنفيذا للعقوبات
التي فر�ضت على كوبا وفنزويال �سابقا.

