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�إيران تزود قواتها البرية ب�صواريخ بال�ستية

الرو�س يتهمون �أميركا بال�سعي لإخراجهم من �سوق الخدمات الف�ضائية الدولية

فدوي :الواليات المتحدة حذرة
من ارتكاب �أي خط�أ في الخليج

إحياء لل�ستار الحديدي
الفروف :نرف�ض العقوبات الأميركية والأوروبية ونعتبرها � ً

صواريخ فاتح االيرانية
أكد قائد القوة البحرية في الحرس
الثوري اإليراني األدميرال علي فدوي
أن الواليات المتحدة غير قادرة على
القيام بأي عمل عسكري ضد بالده،
وأنها ح��ذرة من ارتكاب أي خطأ في
الخليج الفارسي ،ألنها ستتضرر على
أصعدة واسعة جداً.
وأش���ار األدم���ي���رال ف���دوي إل��ى أن
األميركيين لم يكونوا خالل األع��وام
الماضية ف��ي ظ��روف تمكنهم حتى
من طرح تهديدات كأعمال عسكرية
ضد إيران ،وقال« :لقد طرحوا قضايا
سياسية لكنهم ال يمتلكون هذه القدرة
في المجال العسكري» ،مضيفا ً أن
أميركا ه��ي ال��دول��ة األك��ث��ر ح���ذرا ً في
ال��ع��ال��م م��ن أال ُتطلق أي رصاصة
بالخطأ في الخليج الفارسي ،معتبرا ً
أن القوات األميركية في موقف متشنج
في الخليج الفارسي ،وهي حذرة كي
ال يقع أي حادث ،ألنها في هذه الحالة
ستتضرر جداً.
ورأى قائد القوة البحرية للحرس
ال��ث��وري أن ن���زاع أميركا م��ع إي��ران
ليس بشأن العالم واالقتصاد والنفوذ
السياسي وحتى الثقافي ،بل إن طبيعة
هذا العداء هو عداء بين الحق والباطل
اللذين ال يلتقيان أبداً ،وأضاف« :لقد
أعلن األميركيون أن عديد قواتهم في

المنطقة يبلغ  550ألف عسكري ،في
حين أن وفقا ً لعمليات الرصد واستراق
السمع التي نقوم بها ،فإن العدد يبلغ
نحو مليون عسكري .وه��م يهدفون
اليوم لنشر مزيد من القوات كقوات
احتياط في مناطق قريبة مثل الكويت
والسعودية وعمان أو جزيرة دييغو
غارسيا».
وأش��ار ف��دوي إل��ى أن األميركيين
ي��وج��دون ال��ي��وم ف��ي المنطقة تحت
شعار الحفاظ على أمنها وعلى الطاقة
في الخليج الفارسي ،إال أن التاريخ
أثبت أنهم غير ق��ادري��ن على القيام
بذلك ،فضالً عن أنهم هم السبب في
زعزعة االستقرار فيها .الفتا ً إلى أهمية
الخليج الفارسي لألميركيين بالقول
إن هذه األهمية يمكن أن نلمسها جيدا ً
في العبارات التي يستخدمونها لهذه
المنطقة مثل «المصالح الحيوية لألمن
القومي» وهي العبارة التي يطلقونها
بشأن األراض��ي األميركية والخليج
الفارسي.
وتابع األدم��ي��رال« :إن األميركيين
يقولون إنهم لو انسحبوا من أوروبا
سيكون هنالك م��ت��راس للدفاع عن
أميركا ،لكنهم لو انسحبوا من الخليج
الفارسي فال يبقى هنالك متراس سوى
األراضي األميركية ،وهذا في الحقيقة

مفت�شو «الطاقة الذرية»
يزورون �إيران الأ�سبوع المقبل
أعلن مسؤول إيراني في الملف النووي أن مفتشين من الوكالة الدولية
للطاقة الذرية سيتوجهون إلى طهران األسبوع المقبل لزيارة موقعين
نوويين في إطار اتفاق الشفافية.
ونقلت وكالة األنباء اإليرانية عن المتحدث باسم المنظمة اإليرانية
للطاقة الذرية بهروز كمالوندي قوله إن «مفتشي الوكالة الدولية للطاقة
الذرية سيتوجهون إلى إيران األسبوع المقبل لزيارة منجم ساغند ومصنع
ارداكان إلنتاج اليورانيوم المركز».

بمثابة «كعب أخيل» األميركيين ونحن
نستغل ذلك جيداً» ،مؤكداً« :لو أيقن
األميركيون أنهم يستطيعون فصل
رؤوسنا عن أجسادنا غداً ،لما أرجأوا
ذلك إلى بعد غد .لكنهم يعرفون جيدا ً
أنهم غير قادرين على فعل ذل��ك ،بل
إن األضرار التي سيتكبدونها ال تمكن
مقارنتها بالمنافع التي سيحققونها
والسبب يعود إل��ى قدراتنا الرادعة
التي يدركونها جيداً».
وف��ي حديثه ع��ن أوض���اع القوات
األميركية وأدائها في المنطقة خالل
األع���وام األخ��ي��رة ق��ال« :إن أي حدث
أرادوا من خالله إضعاف إيران ،أدى
إلى نتيجة عكسية بحيث أن القوات
األميركية لم تنسحب من العراق بل
هربت منه ،واألوض��اع ستصبح لهم
أكثر سوءا ً في أفغانستان».
وف���ي ت��ط��ور م��ه��م وم��ت��زام��ن مع
التحوالت الواسعة في هيكلية وحدات
القوة البرية للجيش اإليراني في إطار
م��ش��روع «ث��ام��ن» أف��اد تقرير القسم
الدفاعي واالستراتيجي ف��ي موقع
م��ش��رق اإلع�لام��ي ،ع��ن تجهيز هذه
الوحدات بصواريخ بالستية متطورة.
وه��ذا التحول يعتبر خطوة فعالة
ومؤثرة نحو مزيد من التآزر بين قوات
ح��رس الثورة ووح���دات الجيش في
التصدي للتهديدات المعادية.
وتناول التقرير أيضا ًتعاون الحرس
ال��ث��وري ف��ي وق��ت س��اب��ق م��ع ق��وات
الجيش في مجال الصواريخ ،وذلك في
إطار تجهيزها بأنواع من الصواريخ
القصيرة المدى مثل صواريخ شاهين
وزل���زال ون��ازغ��ات ،التي تعتبر اليد
الطولى للقوة في هذا المجال ،إال أنه
لح ّد اآلن لم يجر تجهيز هذه القوات
بصواريخ باليستية موجهة ،لكن يبدو
أن االستراتيجية العسكرية اإليرانية
الجديدة تقضي بتزويد قوات الجيش
ب��أن��واع م��ن ال��ص��واري��خ الباليسيتة
الموجهة مثل صواريخ فاتح ،110
وهناك جهود ُتبذل من أج��ل تطوير
مدايات هذه الصواريخ.

�سجن �صحافي تركي لإهانته على «تويتر»

�أردوغان يعلن قرب تطبيع
العالقات مع «�إ�سرائيل»
أصدرت محكمة العقوبات األولى
في مدينة أنقرة التركية قرارا ً بسجن
الصحافي أوندر آيتاج لمدة  10أشهر
بتهمة إهانة رئيس ال���وزراء رجب
طيب أردوغ��ان على موقع التواصل
االجتماعي «تويتر» في  20أيلول
.2012
وذكر الموقع اإللكتروني لصحيفة
«حرييت» التركية أم��س أن جلسة
المحكمة حضرها محاميا الكاتب
الصحافي ك��ورج��ان قلعة ورئيس
الوزراء علي أوزكان ،ولن تن ّفذ عقوبة
السجن بحق آيتاج إال في حال تكراره
الفعل مجددا ً خالل عام.
وأضافت الصحيفة أنه لم يتمكن
محامي آي��ت��اج م��ن تحويل عقوبة
السجن إلى غرامة مالية ،إذ استطاع
سابقا ً تحويل عقوبة الجرم نفسه في
حالة سابقة إلى غرامة نقدية.
يذكر أن المنظمات الدولية الكبرى
أك���دت أن السجل السلبي لتركيا
في حرية الصحافة ما زال يتدهور
بشكل أك��ب��ر ،ووف��ق �ا ً لمؤشر 2014
العالمي لحرية الصحافة لمنظمة
«مراسلون بال ح��دود» ،فإن تركيا ال
تزال تحتل المرتبة الـ  154من بين
 180دولة ،مع إصابة  153واحتجاز
 39صحافياً.
وأشارت لجنة حماية الصحافيين
إل��ى أن تركيا «ال ت��زال من كبريات
ال��دول التي تسجن الصحافيين في
العالم» ،إذ هناك  40صحافيا ً وراء
القضبان وذلك للسنة الثانية على
التوالي.
وفي شأن آخ��ر ،أعلن رجب طيب
أردوغ����ان أن ال��ع�لاق��ات بين ب�لاده
وكيان االحتالل «اإلسرائيلي» يمكن
أن تطبع خ�لال األس��اب��ي��ع المقبلة
بعد أرب��ع سنوات من الهجوم على
األسطول الصغير ،الذي كان متجها ً

أعلن وزي��ر الخارجية الروسي
سيرغي الفروف أمس أن بالده ترفض
العقوبات األميركية واألوروب��ي��ة
المفروضة عليها على خلفية األزمة
األوكرانية ،وتعتبر فرضها يتعارض
مع التفكير السليم.
وق��ال الف��روف أثناء زيارته كوبا
التي أج��رى خاللها م��ح��ادث��ات مع
نظيره الكوبي ب��رون��و رودريغيز:
«ن��ح��ن ن��رف��ض ال��ع��ق��وب��ات بشتى
أشكالها ،بما فيها تلك التي أعلنت
عنها ال��والي��ات المتحدة واالت��ح��اد
األوروب��ي على خلفية ما يحدث في
أوكرانيا ،والتي يتعارض فرضها مع
التفكير السليم».
وأض���اف ال��وزي��ر إن «م��ح��اوالت
اتهام طرف بذنوب الطرف اآلخر ،هي
شيء من صفات الساسة الضعفاء أو
الساسة الذين يفهمون أن طموحاتهم
الجيوسياسية فشلت» ،الفتا ً إلى
أن األزمة األوكرانية نشأت بنتيجة
انقالب أيدته الدول الغربية.
وق���دم ال��وزي��ر ال��روس��ي الشكر
للجانب الكوبي ال��ذي يؤيد موقف
موسكو من األزمة األوكرانية ،وشدّد
على أن روسيا تدعو إلى تسوية هذه
األزمة عبر الحوار الوطني الشامل.
واع���ت���ب���رت وزارة ال��خ��ارج��ي��ة
الروسية أن فرض بروكسل عقوبات
جديدة على روسيا اعتقادا ً منها أنها
ستساهم في استعادة االستقرار في
يدل على أنها تجهل تماما ً
أوكرانياّ ،
الوضع في هذا البلد.
وق��ال��ت ال����وزارة ف��ي بيان أم��س،
إن الحزمة الجديدة من العقوبات
مرفوضة ،مشيرة إل��ى أن الشركاء
األوروب��ي��ي��ن ي��ن��ق��ادون لواشنطن
ويقومون بحركات غير ودية جديدة

تجاه روس��ي��ا ،ب��دال ً م��ن أن يحملوا
الزمرة الحاكمة بكييف على الجلوس
إل��ى طاولة المفاوضات مع سكان
جنوب شرقي أوكرانيا ،لتقرير شكل
نظام الحكم في البالد.
وأردف البيان« :إذا كان أحد في
ب��روك��س��ل ي��أم��ل ب��ه��ذه الطريقة أن
يستعاد استقرار الوضع في أوكرانيا،
فإنه دليل واضح على الجهل التام
ب��ال��وض��ع السياسي ال��داخ��ل��ي في
هذا البلد ،وهو يمثل دعوة مباشرة
موجهة إلى النازيين الجدد ليواصلوا
ارت��ك��اب األع��م��ال المنافية للقانون
وعمليات التنكيل م��ن دون أحكام
قضائية بحق السكان المسالمين في
جنوب شرقي البالد».
ونشر االتحاد األوروب��ي الثالثاء
أسماء  15شخصية روسية أدرجت
على القائمة الموسعة لعقوبات
االت���ح���اد األوروب������ي ع��ل��ى خلفية
ال��ت��ط��ورات األخ��ي��رة ف��ي أوك��ران��ي��ا،
وتضمنت القائمة نائب رئيس الوزراء
ال��روس��ي دم��ي��ت��ري ك����وزاك وممثل
الرئيس ال��روس��ي ال��دائ��م ف��ي القرم
أوليغ بيالفينتسيف ونائب رئيس
مجلس ال��ن��واب ال��روس��ي ليودميال
شفيتسوفا ورئيس أرك��ان الجيش
الروسي فاليري غيراسيموف ومدير
االستخبارات العسكرية الروسية
العامة إيغور سيرغون.
وص��ف سيرغي ريابكوف نائب
وزير الخارجية الروسي العقوبات
الجديدة ضد بالده بالتطور الجدي
المثير للقلق ،معتبرا ً إياها محاولة
إلح��ي��اء ال��ح��رب ال��ب��اردة و»الستار
ال��ح��دي��دي» ،وق��ال« :إن جدية هذه
اإلج����راءات واض��ح��ة لنا تماماً ،وال
سيما في ما يخص تقييد التعاون في

الفروف
مجال التقنيات العالية ،وتوريدات
المنتجات ذات االستخدام المزدوج
من ال��والي��ات المتحدة إل��ى روسيا،
والمسائل المتعلقة بإطالق المركبات
الفضائية بما فيها المركبات األميركية
الصنع أو المركبات التي تتضمن عددا ً
من القطع األميركية الصنع .هذا كله
يمثل ضربة لمؤسساتنا والقطاعات
العاملة في مجال التقنيات العالية».
واع��ت��ب��ر ال��دب��ل��وم��اس��ي ال��روس��ي
أن ه��ذا ال��ت��وج��ه يشكل ع���ودة إلى
النظام الذي أنشأته الدول الغربية
ع��ام  ،1949عندما ُش� ّك��ل��ت لجنة

�أن�صار فدرلة �أوكرانيا ي�ستولون على �إدارة مقاطعة لوغان�سك �شرق البالد

�أوكرانيا :الحزب ال�شيوعي يدعو لإقرار النظام الفيديرالي
وجعل الرو�سية لغة ثانية في الدولة
استولى أن��ص��ار ف��درل��ة أوكرانيا
أمس على مقر إدارة مقاطعة لوغانسك
شرق البالد ،مطالبين باالستفتاء على
الوضع القانوني لمقاطعتهم ،وغادر
موظفو اإلدارة المبنى.
وكان أنصار النظام الفيديرالي قد
أعطوا للسلطات في كييف مهلة حتى
الساعة  14بحسب التوقيت المحلي،
محذرين م��ن أنهم سيعتبرون هذه
السلطات بأسرها معادية للشعب
وإجرامية ،في حال عدم تنفيذ جميع
مطالب السكان المحليين المدعومة
من اتفاقيات جنيف ،وتوعدوا باتخاذ
خ��ط��وات نشطة ف��ي ال��ح��ال م��ن دون

تحديد طبيعتها.
وفي مقاطعة دونيتسك المجاورة
رفعت  5بلدات تقع على طول طريق
يربطها بمقاطعة ل��وغ��ان��س��ك علم
جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة
من جانب واحد ،ووضعت إلى جانبه
العلمين األوكراني والروسي ،وأطلقت
س��راح  5متظاهرين قوميين شاركوا
في مسيرة تنادي بالحفاظ على وحدة
أوكرانيا بعد مفاوضات أجرتها أجهزة
األمن معهم.
أوعز مجلس األمن والدفاع القومي
األوك��ران��ي لمجلس ال����وزراء بإعداد
مشروع قانون ح��ول إج��راء استفتاء

ازدياد التوتر بين مو�سكو وكييف
اعتبر وزير الموارد الطبيعية والبيئة الروسي سيرغي دونسكوي أن إقدام
سلطات كييف على تقليص ملحوظ إلم��دادات المياه إلى شبه جزيرة القرم
عبر قناة القرم الشمالية يظهر بجالء موقف كييف غير الودّي إزاء سكان شبه
الجزيرة.
وأضاف الوزير أن ذلك ال يثير عجب موسكو« ،ألن األحداث األخيرة توصم
نظام كييف بأنه «معا ٍد للشعب» .وأعلن دونسكوي «نيّة موسكو عدم الدخول
في مساومات سياسية مع كييف في حل مشكلة تزويد القرم بالمياه ،مشيرا ً إلى
أن الناس البسطاء هم أول من يعاني من إغالق القناة».
وأضاف الوزير أن «القطاع الزراعي في شبه الجزيرة هو المتضرر األول من
إجراء سلطات كييف هذا ،لكنه أكد أن روسيا ستجد سبالً لسد احتياجات القرم
من المياه العذبة».
وفي شأن آخر ،أعلنت نائبة سكرتير مجلس األمن والدفاع القومي األوكراني
فيكتوريا سيومار نية كييف عمل كل ما في وسعها ،لمنع استئناف بث عدد من
القنوات التلفزيونية الروسية في أوكرانيا.
وذكرت سيومار أن محكمة كييف اإلدارية ستواصل في  6أيار المقبل النظر
في دعوى قدمها المجلس الوطني للتلفزيون واإلذاعة تتعلق بحظر بث قناة
«روسيا –  »24وثالث قنوات روسية أخرى في البالد.
وأش��ارت المسؤولة إلى عزم السلطات منع أي محاوالت إلع��ادة بث هذه
القنوات الروسية ،بما في ذلك عن طريق تشديد حراسة مراكز البث.
كما أف��ادت المسؤولة األوكرانية بأن سلطات البالد تدرس حاليا ً مسألة
منع وصول المواطنين األوكرانيين إلى عدد من المواقع الروسية على شبكة
اإلنترنت.

وطني عام .وقال روسالن كنيازيفيتش
رئيس اللجنة الخاصة الموقتة إلعداد
ال��ت��ع��دي�لات ال��دس��ت��وري��ة أم���س ،إن
البرلمان سينظر في مشروع القانون
في هذا الشأن بعد أن تنتهي الحكومة
من إع���داده ،مشيرا ً إل��ى أن موضوع
االستفتاء ليس مطروحا ً للنقاش في
جلسة البرلمان يوم الثالثاء.
م��ن ج��ه��ة أخ���رى ص��� ّرح سيرغي
س��وب��ول��ي��ف رئ���ي���س ك��ت��ل��ة ح��زب
«باتكيفشينا» في البرلمان بأن النواب
األوكرانيين سيبحثون يوم الثالثاء
مسائل متعلقة بإعداد مشروع قانون
ح��ول تعديل دستور ال��ب�لاد .وكانت
م��ص��ادر مختلفة ق��د أش���ارت إل��ى أن
االستفتاء العام حول شكل نظام الحكم
في أوكرانيا سيجرى في  15حزيران
أو بالتزامن مع انتخابات الرئاسة في
 25أيار ،ولم يستبعد الرئيس الموقت
المعيّن م��ن قبل البرلمان ألكسندر
تورتشينوف إجراء االستفتاء بالتزامن
مع االنتخابات الرئاسية.
ودع��ا أرسيني ياتسينيوك رئيس
ال����وزراء األوك��ران��ي المعين م��ن قبل

�شعبية الرئي�س الأميركي
ت�صل �إلى �أدنى م�ستوياتها
إلى غزة لكسر الحصار عن القطاع
وال���ذي أث��ار أزم��ة دبلوماسية بين
تركيا وكيان االحتالل.
وق���ال أردوغ�����ان« :ات��ف��ق��ن��ا على
ال��ت��ع��وي��ض وإرس����ال ال��م��س��اع��دات
اإلنسانية إل��ى الفلسطينيين عبر
تركيا ،وتكون المرحلة األخ��رى من
المفاوضات .وبعد نهايتها قد نمضي
قدما ً نحو عملية تطبيع» .وأضاف:
«تحدثت بالفعل مع زمالئي الوزراء
وأعتقد أنها مسألة أي��ام أو أسابيع
وأمل أال يحدث شيء آخر يغير مجرى
األمور».
وأش���ار أردوغ����ان أي��ض �ا ً إل��ى أن
«عملية التطبيع يمكن أن تبدأ
والمرحلة األول��ى من ه��ذه العملية
ستكون بالتأكيد إرس��ال السفراء»،
بحسب وصفه.
وكان وزير الخارجية التركي قال
في نهاية آذار إن االتفاق المتعلق

بتعويض أس��ر الضحايا األت���راك
أصبح قريباً ،وهو الذي يشكل العائق
ال��رئ��ي��س��ي أم���ام تطبيع ال��ع�لاق��ات
الدبلوماسية بين تركيا والكيان
«اإلسرائيلي».
وكان الهجوم «اإلسرائيلي» على
أسطول المساعدات الذي كان يحاول
كسر الحصار عن قطاع غزة قد أسفر
ع��ن مقتل تسعة أت���راك على متن
السفينة مافي مرمرة قائدة األسطول.
وقدم رئيس وزراء كيان االحتالل
بنيامين نتنياهو اع��ت��ذاره رسميا ً
في أي��ار الماضي ،وق��ال أردوغ���ان:
«أري����د أن أش��ك��ر ال��رئ��ي��س أوب��ام��ا،
صديقي ،على جهوده ألن��ه ما كان
يمكن ال��وص��ول إل��ى ه��ذه المرحلة
لوال جهوده» .وشدد على أن «اعتذار
رئيس الوزراء «اإلسرائيلي» الهاتفي
كان نتيجة جهود الرئيس أوباما»،
على حد قوله.

للرقابة على الصادرات إلى االتحاد
السوفياتي ،وق��ام��ت بذلك بفرض
«الستار الحديدي» على توريدات
منتجات التكنولوجيا العالية إلى
االتحاد السوفياتي.
واعتبر ريابكوف أنه ال داعي في
ال��وق��ت ال��راه��ن للتسرع ف��ي فرض
ع��ق��وب��ات ض��د ال���والي���ات المتحدة
واالت����ح����اد األوروب�������ي ل��ل��رد على
اإلج��راءات الغربية ،مشدّدا ً على أن
ال��ج��ان��ب ال��روس��ي يتحلى بضبط
النفس إلى درجة كبيرة وينظر إلى
تطورات األزم��ة بهدوء .وفي الوقت

نفسه قال المسؤول الروسي إن بالده
قد أع��دت ردا ً متكافئا ً على خطوات
الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي
وستبدأ بتطبيقه قريباً.
من جهة أخرى حذرت الخارجية
ال��روس��ي��ة م��ن أن ف���رض ال��ي��اب��ان
عقوبات على مواطنين روس لن يبقى
من دون رد .وأك��د المتحدث باسم
الخارجية ألكسندر لوكاشيفيتش أنه
من الواضح أن هذه الخطوة الخاطئة
ات��خ��ذت ت��ح��ت ض��غ��وط خ��ارج��ي��ة
وتتناقض م��ع تصريحات طوكيو
في شأن أهمية تطوير العالقات مع
روسيا.
وقال لوكاشيفيتش إن استخدام
ال��ع��ق��وب��ات ض��د روس��ي��ا غير مثمر
وم��ش��ارك��ة ال��ي��اب��ان ف��ي م��ح��اوالت
الضغط على روسيا ال يساعد على
اإلطالق على تخفيف حدة التوتر في
أوكرانيا .يذكر أن الحكومة اليابانية
قررت في وقت سابق فرض عقوبات
إضافية ضد روسيا تشمل أسماء 23
مواطنا ً روسيا.
وفي السياق ،أعلن نائب رئيس
الوزراء الروسي المسؤول عن شؤون
مجمع الصناعات الحربية الروسية
دميتري روغ��وزي��ن أن األميركيين
ي��ري��دون إخ���راج روس��ي��ا م��ن سوق
الخدمات الفضائية الدولية ،وقال:
«إنهم يفرضون عقوبات علينا من
دون أن ي��درك��وا أن تلك العقوبات
سترت ّد عليهم وستضر بهم أنفسهم»،
وأوضح قائالً« :وهكذا فإن العقوبات
ال تستهدف روسيا ،بل وكالة الفضاء
األوروبية التي تصنع اليوم أقمارا ً
اصطناعية تزود بعناصر أساسية
روسية الصنع .واآلن ال يحتاج أحد
إلى هذه األقمار».

كشف استطالع للرأي العام األميركي حول
شعبية الرئيس باراك أوباما نشرته صحيفة
«واشنطن بوست» أمس ،أن شعبية الرئيس
األميركي تدنت بشكل قياسي ،في وقت يواجه
ال��ح��زب ال��دي��م��ق��راط��ي ت��ح��دي��ات ج��دي��دة في

انتخابات الكونغرس المقبلة.
وأف���اد االستطالع ال��ذي أج��رت��ه الصحيفة
األميركية بالتعاون مع شبكة «أي بي سي»
اإلخبارية أن شعبية أوباما تراجعت إلى 41
في المئة بالمقارنة مع  46في المئة في بداية
األشهر الثالثة من السنة الحالية ،وهي أدنى
نسبة سجلها الرئيس األميركي منذ توليه
رئاسة الواليات المتحدة.
وأظهرت نتائج االستطالع أن  42في المئة
م��ن األميركيين ي��ؤي��دون س��ي��اس��ات أوب��ام��ا
االقتصادية ،فيما أيد  36في المئة فقط مشروع
الرعاية الصحية المثير للجدل ال��ذي أطلقه
الرئيس األميركي.
وفي ما يخص السياسات الخارجية ألوباما
أي��د  34في المئة فقط الموقف األميركي من
األزمة األوكرانية والعالقة مع روسيا.
وأبرز االستطالع كذلك أن غالبية األميركيين
ستص ّوت للجمهوريين خالل انتخابات تجديد
أعضاء الكونغرس في تشرين الثاني المقبل،
وذلك من أجل مراقبة أفضل لقرارات الرئيس
األميركي.

البرلمان ك��ل ال��ق��وى السياسية إلى
تنسيق وتوقيع الصيغة الجديدة
للدستور األوكراني قبل  25أيار المقبل.
وق��ال في خطاب ألقاه في الجلسة
المفتوحة للبرلمان األوكراني أمس إن
«النص المنسق للدستور سيوجه إلى
لجنة فينيسيا والمحكمة الدستورية
األوكرانية لتأكيد اتفاقه مع القوانين
األوكرانية» ،مشيرا ًإلى أهمية المصادقة
على نص الدستور الجديد من قبل كل
القوى السياسية ،وأعلن أن االنتخابات
الرئاسية المبكرة في  25أيار المقبل
«يجب أن تتم وستتم بشكل الزم».
كذلك دعا رئيس الحزب الشيوعي
األوكراني بيوتر سيمونينكو إلى إقرار
م��ب��دأ ن��ظ��ام فيديرالي ف��ي الدستور
األوكراني ومنح اللغة الروسية وضعها
لغة ثانية في الدولة ،وقال سيمونينكو
في كلمة ألقاها أمام البرلمان األوكراني
في جلسته أمس« ،نؤيد التحول إلى
النظام الفيديرالي ألن ذل��ك سيحل
العديد من المسائل وسيسمح بتفعيل
نظام الحكم المحلي».
وذ ّك����ر رئ��ي��س ال��ح��زب الشيوعي

ب��أن حزبه يدعو إل��ى إل��غ��اء منصب
رئيس الجمهورية ،وكذلك اإلدارات في
المقاطعات والمراكز ،وإعالن أوكرانيا
دولة محايدة ال تنضم إلى أية أحالف
سياسيةعسكرية.ودعاسيمونينكوإلى
إقامة برلمان مكون من مجلسين .ويرى
مسؤول الحزب الشيوعي األوكراني أن
التحول إلى النظام الفيديرالي سيسمح
بحل قضية جمهورية القرم.
وفي السياق ،وصل المبيرتو زانير
األمين العام لمنظمة األمن والتعاون
في أوروب��ا إلى أوكرانيا أمس بزيارة
رسمية.
وأف���اد مدير دائ���رة اإلع�ل�ام ب��وزارة
ال��خ��ارج��ي��ة األوك���ران���ي���ة يفغيني
بيريبينيس أن زانير سيلتقي في كييف
القائم بأعمال وزير الخارجية األوكراني
أن��دري��ه ديشيتسا ،وس��ي��ش��ارك في
محادثات وزارة الخارجية األوكرانية
مع ممثلي بعثة منظمة األمن والتعاون
في أوروب��ا وال��دول األعضاء في لقاء
جنيف.

كاميرون يتعهد اال�ستقالة �إذا ف�شل
با�ستفتاء الخروج من االتحاد الأوروبي
ج��دد رئيس ال���وزراء البريطاني ديفيد
كاميرون تعهده إج��راء استفتاء عام حول
خ��روج بريطانيا من االت��ح��اد األوروب���ي أو
بقائها فيه ،في حال فوز حزبه في االنتخابات
البرلمانية المقررة عام .2015
وف��ي ت��ص��ري��ح��ات وع��د ك��ام��ي��رون بأنه
سيستقيل م��ن رئ��اس��ة الحكومة إذا فشل
بالوفاء بتعهداته ،مشددا ً على أن إج��راء
االستفتاء ع��ام  2017سيكون خطا ً أحمر
بالنسبة إلى المحافظين في أية مفاوضات
يخوضونها بعد االنتخابات لتشكيل حكومة
ائتالفية.
وفي لقاء مع أنصار حزبه أكد كاميرون
أن��ه ل��ن ي��س��اوم ف��ي ش��أن تعهده ه��ذا ولن
يتراجع عنه .وكان رئيس ال��وزراء قد أعلن
نيته سحب صالحيات إضافية عن بروكسل
وطرح الصفقة التي سيتم التوصل إليها في
هذا الشأن على الناخبين في أول استفتاء
حول عضوية بريطانيا في االتحاد األوروبي
يقام منذ  40عاماً.
ويعارض حزب العمل والحزب الليبرالي

الديمقراطي إجراء أي استفتاء بهذا الشأن،
إال في ح��ال نقل مزيد من الصالحيات من
بريطانيا إل��ى بروكسل في إط��ار التكامل
األوروبي.

