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المقاومة الفل�سطينية تختطف �ضابط ًا «�إ�سرائيلي ًا» و توا�صل ّ
دك الم�ستوطنات بال�صواريخ

مجزرة «�إ�سرائيلية» في رفح� 50 ...شهيد ًا و�أكثر من  200جريح
نجحت ال��م��ق��اوم��ة الفلسطينية
في أس��ر ضابط في جيش االحتالل
«اإلسرائيلي» يشتبه في أنه من لواء
غفعاتي واس��م��ه «ه���دار غولدين»،
وذل��ك خ�لال اشتباكات عنيفة بين
عناصر المقاومة وقوات «إسرائيلية»
حاولت التوغل صباح أم��س شرق
رفح.
وق��ال بيان لكتائب القسام« :ان
العملية استهدفت منزال ً في منطقة
أب��و ال��روس حيث ك��ان يختبئ عدد
من جنود االحتالل وباغتتهم القوة
بقذيفة ثم داهمت المكان وقامت بقتل
من فيه من جنود االحتالل وانسحبت
بسالم برفقتها األسير.
واع��ت��رف الجيش «اإلسرائيلي»
ب��أس��ر ال��ض��اب��ط ف��ي ل���واء غفعاتي
والبالغ من العمر  23سنة ،في حين
أشارت مصادر إعالمية الى أنه واثناء
األسر تم قتل جنديين ،كانوا برفقة
الضابط ،فيما ت��م التأكيد على أن
الضابط خطف وهو حي ويمشي على
قدميه.
وكانت «القسام» أعلنت في 20
تموز عن أسر الجندي «اإلسرائيلي»
آرون شاؤول من لواء غوالني ،وذلك
إث��ر اشتباكات ف��ي ح��ي الشجاعية
بقطاع غ��زة ،وبعد يومين اعترف
جيش االحتالل بأسر الجندي وأنه
موجود لدى كتائب القسام.
ي��أت��ي ذل��ك ف��ي وق��ت أع��ل��ن كيان
العدو إغالق معبر كرم أبو سالم ،كما
وأعلن عن محيط منطقة غزة منطقة
عسكرية مغلقة ،وطلب م��ن سكان
المستوطنات والكيبوتسات في تلك
المنطقة التحصن في منازلهم وعدم
مغادرتها في هذه المرحلة.
وق��د واص��ل��ت فصائل المقاومة
الفلسطينية عملياتها النوعية
وإط�لاق قذائف الهاون والصواريخ
إذ أق��رت وسائل إع�لام االحتالل بأن
المستوطناتوالمناطق«اإلسرائيلية»
تعرضت لقصف بالصواريخ ،في
حين تسببت قذيفة ه��اون باندالع
حريق في إحدى البلدات في أشكول،
كما سقطت صواريخ على منطقتي
مرحافيم وأوفيكيم القريبتين من بئر
السبع.

وأعلنت سرايا القدس استهدافها
المستوطنات في األراض��ي المحتلة
ب��رش��ق��ات ص���اروخ���ي���ة مختلفة،
فاستهدفت أس���دود و بئيري و تل
أبيب و زيكيم ،وأكدت على مواصلة
المعركة م��ع ال��ع��دو وقصف المدن
والمستوطنات والمواقع الصهيونية
بالصواريخ وال��ق��ذائ��ف ،واستمرار
التصدي لعمليات التوغل على حدود
غ��زة ،حتى االستجابة وال��رض��وخ
لمطالب ال��م��ق��اوم��ة ،م��ش��دد ًة على
اس��ت��م��راره��ا ب��ال��رد ع��ل��ى ال��ع��دوان
الصهيوني الهمجي ضد المدنيين
الع ّزل في غزة.
الى ذلك ،قصفت القسام تج ّمعات
ل��ج��ي��ش ال���ع���دو ف���ي م��ن��اط��ق قبلة
الفراحين والسريج و شرق الزيتون
و ش��رق التفاح ورف��ح بالصواريخ
وقذائف الهاون.
وفيما استمرت المواجهات لليوم
الـ 26للعدوان «اإلسرائيلي» سقط
ما يزيد عن  50شهيدا ً فلسطينيا ً و
 200جريح في مجزرة ارتكبتها قوت
االحتالل «اإلسرائيلي» بقصف أحياء
النصر والمطار والبلبيسي والبيوك
في رفح جنوب قطاع غزة ،كما دمرت
ما يزيد عن  60منزالً.
ي��أت��ي ذل��ك بعد س��ري��ان الهدنة
اإلن��س��ان��ي��ة ب��س��اع��ات وال��ت��ي أعلن
عنها ليل الخميس الجمعة ،عقب
أن��ب��اء ع��ن ف��ق��دان ج��ي��ش االح��ت�لال
االتصال مع جندي «إسرائيلي» خالل
اشتباكات جرت صباح الجمعة في
رفح ،وترجيح بأن يكون أسيرا ً لدى
المقاومة.
وف�����ي ه�����ذا ال���س���ي���اق ،أف�����ادت
المعلومات ،ب��أن مواجهات عنيفة
ج��رت بين عشرات الشبان و قوات
االحتالل «اإلسرائيلية» غرب طولكرم
ع��ق��ب م��س��ي��رة جماهيرية ح��اش��دة
انطلقت بعد صالة الجمعة تضامنا ً
مع قطاع غزة.
و ق��د ه��اج��م ال��ج��ن��ود المسيرة
ب��ال��رص��اص ال��ح��ي ،وق��ن��اب��ل الغاز
المسيل للدموع واألعيرة المطاطية
ما أسفر عن مقتل شاب إثر إصابته
برصاصة في الصدر ،وإصابة عدد
آخر من الشبان إصابات تتراوح بين

طيران العدو يتابع قصفه للمواقع المدنية

هنا كان بيتي ...هنا سيبقى بيتي
متوسطة وخطرة.
ّ
وحث منسق األمم المتحدة الخاص
ف��ي ال��ش��رق األوس���ط روب���رت سري
الفصائل الفلسطينية على إع��ادة
تأكيد االلتزام بوقف إطالق النار لمدة
 72ساعة في غزة ،والذي بدأ سريان

مفعوله صباح الجمعة  1آب.
وق�����ال س����ري ف���ي ب���ي���ان« :إن
األن��ب��اء ال���واردة ع��ن مقتل جنديين
«إسرائيليين» وعدد من الفلسطينيين
في رفح جنوب قطاع غ��زة ،تع ّد في
حال تأكدها انتهاكا خطيرا ً من جانب

الفلسطينيين لوقف إطالق النار.
وطالب سري الفصائل الفلسطينية
التي شاركت في التفاهم ال��ذي تم
التوصل إليه الليلة الماضية ،على
إع��ادة تأكيد التزامها بشكل عاجل
بالهدنة اإلنسانية.

وا�شنطن ترحب بو�صول مراقبين دوليين �إلى مكان �سقوط الطائرة الماليزية
رحبت وزارة الخارجية األميركية
بوصول مراقبين دوليين إلى مكان
س��ق��وط ط��ائ��رة الـ»بوينغ»-777
الماليزية في شرق أوكرانيا ،لكنها
اتهمت مسلحي قوات الدفاع الشعبي
المحلية بعرقلة عملية التحقيق.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية
األم��ي��رك��ي��ة م���اري ه����ارف« :رحبنا
بإعالن وقف إط�لاق النار من جانب
واح���د ،ون��دع��و االنفصاليين الذين
تدعمهم روسيا إل��ى احترامه .إننا
نالحظ بعض المواجهات المسلحة
في هذه المنطقة .شهدنا اليوم) أمس)
أن مجموعة من االنفصاليين حاولت
منع ال��دخ��ول ال��ى المنطقة بإطالق
النار على قوات األمن األوكرانية التي
كانت ترافق قافلة للخبراء».
وتجاهلت ه��ارف في الوقت ذاته
سقوط ضحايا مدنيين في جنوب
ش��رق أوك��ران��ي��ا ،مشيرة إل��ى عدم
وجود ما يؤكد ذلك ،بحجة أن «مثل
هذه التقارير تأتي من المناطق التي
يسيطر عليها االنفصاليون».

وكان مجلس مدينة لوغانسك قد
أعلن ي��وم الخميس أن ع��دد القتلى
نتيجة قصف ال��ق��وات األوك��ران��ي��ة

للمدينة بلغ  102من سكان لوغانسك
المدنيين.
و كانت منظمة األم��ن والتعاون

بيونغ يانغ تحذر �سيوول ووا�شنطن
من الم�ضي قدم ًا في المناورات الم�شتركة

في أوروب��ا أعلنت في وقت سابق أن
ممثلي مجموعة االت��ص��ال الخاصة
بأوكرانيا تدعو إلى اإلف��راج الفوري

عن جميع الرهائن كأحد شروط وقف
إطالق النار في جنوب شرق البالد.
وجاء في بيان صدر عن المنظمة
في ختام اجتماع عقدته مجموعة
االتصال في العاصمة البيالروسية
مينسك أن «اإلف����راج ع��ن الرهائن
وغيرهم من األشخاص المحتجزين
ُيعد عنصرا ً مهما ً من عناصر وقف
راس��خ متفق عليه إلط�لاق النار .أما
العناصر األخ��رى فبينها ..المراقبة
ال��ف��ع��ال��ة ل��ل��ح��دود ال��روس��ي��ة مع
أوكرانيا».
وشارك في االجتماع ممثلو كل من
كييف ومنظمة األم��ن والتعاون في
أوروب��ا وروس��ي��ا ،إل��ى جانب ممثلي
«جمهورية دونيتسك الشعبية»
المعلنة من ط��رف واح��د في جنوب
شرق أوكرانيا.
وأفاد البيان بأن األطراف اتفقت في
اجتماع مينسك على لقاء مشاورات
مقبلة لمجموعة االتصال وممثلين
عن قوات الدفاع الشعبي المعارضة
لكييف األسبوع المقبل.

جون تيفت �سفير ًا جديد ًا
للواليات المتحدة لدى رو�سيا
أقر مجلس الشيوخ األميركي الليلة الماضية تعيين جون تيفت سفيرا ً جديدا ً
للواليات المتحدة لدى روسيا االتحادية ،ليخلف السفير السابق مايكل ماكفول
الذي ترك منصبه في شباط الماضي.
وكان تيفت قال في جلسة سابقة في مجلس الشيوخ عقدت الثالثاء في29
تموز« :إن العالقات بين الواليات المتحدة وروسيا تدهورت بشكل جدي ،وأن
مستقبلها غير واضح».
تجدر اإلشارة ،إلى أن تيفت دبلوماسي أميركي ذو خبرة كبيرة ،وسبق أن
شغل منصب سفير واشنطن في كل من ليتوانيا وجورجيا وأوكرانيا.

الرئا�سة الأفغانية :نتائج االنتخابات
�ستعلن قبل � 25آب

مناورات مشتركة أميركية ـ كورية جنوبية
أطلقت كوريا الشمالية يوم أمس تحذيرا ً للواليات
المتحدة وك��وري��ا الجنوبية م��ن المضي ق��دم �ا ً في
المناورات العسكرية المشتركة المرتقبة هذا الشهر
والتي اعتبرتها تدريبا ً على حرب نووية.
وحذرت لجنة السالم القومي الكورية ،وهي هيئة
دعائية لحكومة بيونغ ي��ان��غ ،ف��ي بيان «ال��والي��ات
المتحدة ودميتها الداعية للحرب من اختبار صبر كوريا
الشمالية» ،وطالبتهما بإلغاء «المناورات االستفزازية
على حرب نووية» فوراً.
وهددت في البيان بضربات «قوية فائقة الدقة» ضد
قواعد عسكرية أميركية في كوريا الجنوبية وأماكن
أخرى.

وم��ن المقرر أن تبدأ المناورات المشتركة بهدف
اختبار الجاهزية القتالية في حال حصول اجتياح
كوري شمالي ،في  18آب.
وعلى رغم أن المناورات ستجري أساسا ً بواسطة
أجهزة الكمبيوتر،إال أنها تشمل عشرات آالف الجنود
الكوريين الجنوبيين واألميركيين.
من جانبها ،رفضت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية
الجمعة هذه االعتراضات من جارتها الشمالية ،مؤكدة
أن المناورات ستجري في موعدها ،وق��ال المتحدث
باسم ال��وزارة ويي يونغ-سوب إن «تهديدات جيش
ك��وري��ا الشمالية وخطاباتها تتجاوز ال��ح��دود هذه
األيام»

المجمدة
الإفراج عن الدفعة الأولى من �أموال �إيران
ّ
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طهران� :أولويتنا الحفاظ على حقوق �شعبنا
أك���د م��س��اع��د وزي����ر ال��خ��ارج��ي��ة
اإليراني للشؤون الدولية والقانونية
عباس عراقجي أن «الحفاظ على
حقوق الشعب اإلي��ران��ي في مجال
االستخدام السلمي للطاقة النووية،
يعتبر أولوية بالنسبة للمفاوضين
اإليرانيين مع مجموعة دول (،)1+5
مشيرا ً إلى أنه «في حال قبول الجانب
اآلخر بهذه الحقوق ،فإن التوصل إلى
ات��ف��اق شامل ونهائي ح��ول الملف
النووي اإليراني سيكون سهالً جداً».
وأش���ار عراقجي ف��ي تصريح له
أم��س ،إل��ى «وج��ود خ�لاف كبير في
وجهات النظر بين بالده والمجموعة
الدولية» ،الفتا ً إلى أن «الغرب ج ّرب
السبل كافة ،ويعرف أن��ه ال سبيل
يجدي إال المفاوضات ،لذلك فإنه
يحاول التوصل إل��ى نتيجة حيث
بات مقتنعا ً بأنه ال سبيل لتسوية
ال��م��ل��ف ال��ن��ووي اإلي���ران���ي إال عبر
المفاوضات».
وح���ول آف���اق ال��م��ف��اوض��ات التي
ستجري خالل األشهر األربعة المقبلة
أوضح عراقجي أنه «تم تحقيق تقدم
جيد خالل األشهر الستة الماضية،
وع��ل��ى ذل���ك يمكن االس��ت��م��رار في
المفاوضات وعقد األمل بالتوصل إلى
النتيجة المرجوة».
وف��ي ما يتعلق بإمكان التوصل
إلى اتفاق قبل انتهاء مهلة التمديد
المحددة بأربعة أشهر قال عراقجي:
«إنه يمكن التوصل إليه في أي وقت
شرط اعتراف الطرف اآلخر بحقوق
الشعب اإليراني النووية» ،مشيرا ً
إلى أن «فريق المفاوضين اإليرانيين
ف��ي المجال ال��ن��ووي يعرف تماما ً
أن قائد الثورة في إي��ران والشعب
اإليراني يقدمان له الدعم الكامل ،ما
يوفر رصيدا ً معنويا ً كبيرا ً له عند
طاولة المفاوضات».
وح��ول ما تنشره بعض وسائل
اإلع�ل�ام الغربية م��ن ق��ي��ام مجلس
الشورى اإليراني بممارسة الضغوط
على الفريق النووي المفاوض ،اعتبر
عراقجي أن «هذه األخبار تأتي ضمن
إثارة األجواء من قبل وسائل اإلعالم
الغربية .مؤكدا ً أن «المجلس كان
على ال��دوام سندا ً للفريق المفاوض
ويحمل هاجس الحفاظ على حقوق
الشعب في المجال النووي ،مثلما
يحمل الفريق ال��م��ف��اوض مثل هذا
الهاجس.
وكان عراقجي ،قد نفى حصول أي
اتفاق في المفاوضات النووية حول
منشأة أراك أو منشأة فوردو .وأوضح
تعليقا ً ع��ل��ى ت��ص��ري��ح��ات وي��ن��دي
ش��ي��رم��ان رئيسة ال��وف��د األميركي
ال��م��ف��اوض «مبدئيا ً ل��م يحصل أي
اتفاق في أي من القضايا التي يجري
التفاوض بشأنها».
وأك��د رئيس لجنة األم��ن القومي
والسياسة الخارجية ف��ي مجلس

مساعد وزير الخارجية االيراني
ال���ش���وري اإلي���ران���ي ع�ل�اء ال��دي��ن
بروجردي أن «برنامج إيران النووي
لم يتغير ،وأن المزاعم المطروحة
حول منشأتي أراك وف��وردو خداعا ً
صهيونيا ً لحرف الرأي العام العالمي
عن جرائم الحرب التي يرتكبها في
غزة.
ون��ف��ي ب���روج���ردي تصريحات
مساعدة وزي��ر الخارجية األميركي
ويندي شيرمان ،وقال« :ان الجميع
ي��ع��رف ه��ي��م��ن��ة ال��ص��ه��اي��ن��ة على
الكونغرس االم��ي��رك��ي ،ل��ذل��ك وفي
الوقت الذي استنكر فيه الرأي العام
العالمي جرائم الكيان «االسرائيلي»
فقد لجأ هذا الكيان الى تلفيق األخبار
حول المفاوضات النووية في مسعى
م��ن��ه ل��ح��رف األن��ظ��ارع��ن ال��ك��ارث��ة
اإلنسانية في غزة».
وأضاف« :أن إلقاء المسؤولية على
اآلخرين وطرح مزاعم مزيّفة ،سبيل
بات معروفا ً في السياسات الدعائية
للكيان «االسرائيلي» وأميركا».
وأك��د المسؤول اإلي��ران��ي أن��ه لم
يطرأ أي تغيير في المواقف النووية
لبالده ،قائال« :إن نشاط مصنع اراك
للماء الثقيل ومنشأة فوردو سيستمر
ع��ل��ى أس���اس م��س��اره��م��ا الطبيعي
والمنطقي ،لذلك ،فإن المزاعم الغربية
في هذا المجال تهدف فقط الى إلقاء
المسؤولية على اآلخرين والحصول
على تنازالت».
وف��ي ال��س��ي��اق ،ج��رى ي��وم أمس
اإلفراج عن الدفعة األولى من األموال
اإليرانية المج ّمدة والبالغة ملياران
و 800مليون دوالر ،بناء على االتفاق
األخير مع المجموعة الدولية،على أن
يتم تسديد هذه األموال بعد االفراج
عنها والمستحصلة من بيع النفط
ب���دءا ً م��ن ي��وم أم��س على  6دفعات
تفصل كل منها فترة  3اسابيع.
وكانت إيران ومجموعة ( )1+5قد
اتفقتا على تمديد فترة المفاوضات
 4أشهر أخ��رى بعد نحو  18يوما ً

من المحادثات والمشاورات المكثفة
بينهما في فيينا في إط��ار الجولة
السادسة من المفاوضات المتعلقة
بالحل النووي النهائي الشامل.
ووفقا ً لوثيقة ()Non- Paper
فقد تعهدت الحكومة األميركية وفقا ً
ل��ش��روط وض��واب��ط ات��ف��اق جنيف
نفسها والتي هي في الواقع اإلفراج
عن  4مليارات و  200مليون دوالر
إزاء خفض تخصيب المواد المخصبة
بنسبة  20في المئة ومن ثم اكسدتها،
بالعمل على االف���راج ع��ن مليارين
و  800مليون من األم��وال اإليرانية
المج ّمدة في الخارج في غضون 4
أشهر.
ووف��ق �ا ً للمعلومات ف��إن أميركا
وافقت في هذه الوثيقة التوضيحية
على تسديد المبالغ في مواعيدها
للحيلولة دون ح��دوث إشكاليات
وتأخيرات كالتي حدثت خالل االشهر
الستة الماضية.
فضالً عن ذل��ك ،فقد وافقت الدول
األوروبية وأميركا ،من أجل التنفيذ
األكثر تأثيرا ً إللغاء إج��راءات الحظر
المتعلقة بالتأمين ،في ضوء قصر
فترة التمديد البالغة  4أشهر ،بحيث
تتوفر اإلمكانية ،لو ح��دث ض��رر ما
خالل هذه الفترة ،بأن يتم التسديد
في ما بعدها أيضاً.
ه��ذا التعهد ال��ج��دي��د م��ن جانب
أميركا يوفر اطمئنانا ً أكبر لشركات
التأمين خ��ص��وص�ا ً لتأمين النقل
البحري ،ومن ضمنه حامالت النفط
لنقل النفط اإليراني ،ما يزيل بعض
هواجسها وشكوكها.
ب��ن��ا ًء عليه ،ف��إن��ه وم��ع ال��ذك��رى
السنوية لالتفاق المبدئي بين إيران
والمجموعة الدولية يتم اإلفراج خالل
عام عن  7مليارات دوالر من األموال
اإليرانية المج ّمدة ،والتي يمكنها أن
تؤ ّمن جانبا ً من حاجات البالد.

حزب ال�شعب الجمهوري يقدم
مذكرة تحقيق برلمانية �ضد �أردوغان
طالب ح��زب الشعب الجمهوري التركي المعارض
بإجراء تحقيق برلماني ضد رئيس الحكومة رجب طيب
أردوغان في إطار فضائح الفساد والرشوة التي تعصف
بحكومته.
وقال موقع «أودا تي في» التركي »:إن حزب الشعب
الجمهوري قدم مجددا ً مذكرة التحقيق البرلمانية التي
سحبها على خلفية اختطاف ما يسمى تنظيم دولة العراق
والشام اإلرهابي لمواطنين أتراك يعملون في القنصلية
التركية في الموصل بالعراق».
وأوضح الموقع التركي« :أن مذكرة التحقيق التي وقعها
نواب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب عاكف حمزة تشبي
وانكين التاي ومحرم انحا تم تقديمها لرئاسة البرلمان
حول التحقيقات الجارية حول فضائح الفساد والرشى
في حكومة أردوغان» .موضحا ً ان «القضايا التي تالحق
أردوغ���ان تتضمن استنتاجات خطيرة تتجاوز حدود
االنطباع بارتكاب الجريمة».

وقال الحزب في مذكرة التحقيق« :إن المساعي الرامية
للتغطية على تحقيقات الفساد والقضاء على النظام
القانوني تشكل جريمة بحد ذاتها» .مؤكدا ً أن «أردوغان
ارتكب جرائم لدى محاولته التأثير على العاملين في مجال
القضاء من خالل تصريحاته وتصرفاته اإلدارية ومحاباة
المجرمين من خالل حماية نجله ورجال األعمال المتهمين
بالفساد والرشى».
وأوضح« :أن جميع األدلة تقود الى نتيجة مفادها أن
أردوغان أ ّمن المبالغ النقدية التي أخفاها ولم يكشفها في
بيان ممتلكاته بطرق غير شرعية».
وأكد الحزب أن «أردوغان ارتكب جرائم إساءة استعمال
الوظيفة وعدم التبليغ عن الجريمة ومحاولة التأثير على
موظفي القضاء ومحاباة المجرمين والمتاجرة بالنفوذ
واكتساب األم��وال بطرق غير شرعية وتهريب األم��وال
وإخفائها».

تر�شيح وزيري خارجية �إيطاليا وبولندا
لخالفة كاثرين ا�شتون

أعلن ديوان الرئاسة األفغانية يوم أمس أن النتائج النهائية لالنتخابات
الرئاسية في البالد ستعلن قبل  25آب ،بعد إعادة فرز األصوات ،وأضاف أن
الرئيس الجديد سيؤدي اليمين الدستورية في نهاية الشهر الجاري.
وكانت لجنة االنتخابات المستقلة في البالد قد أعلنت يوم الخميس الماضي
أن المرشحين في انتخابات الرئاسة عبد الله عبد الله وأشرف غني ،اتفقا على
استئناف عملية التدقيق في أصوات الناخبين.
وكان المرشح عبد الله قد رفض االعتراف بتقدم غني عليه بنتيجة  56,4في
االمئة من األصوات في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة واتهمه بالتزوير،
ور ّد اآلخر بالتهم نفسها قبل أن يتفقا على إعادة فرز كل األصوات.
وتجدر اإلشارة ،إلى أن عبد الله حصل في الجولة األولى من االنتخابات على
 44,9في االمئة من أصوات الناخبين ،بينما حصل منافسه أشرف غني على
 31,5في المئة من األصوات فقط.

بانتظار نتائج االنتخابات

ّ
رش��ح رئيس ال��وزراء اإليطالي ماتيو رينتزي وزيرة
خارجية ب�لاده فيديريكا موغيريني لمنصب المفوض
األعلى للشؤون الخارجية واألمن في االتحاد األوربي.
وذكرت وسائل اإلعالم اإليطالية يوم أمس أن رينتزي
أبلغ رئيس المفوضية األوربية جان كلود يونكر رسميا
بهذا القرار الذي اتخذته الحكومة اإليطالية.
وبالتزامن مع ذل��كّ ،
رش��ح رئيس ال���وزراء البولندي
دونالد توسك وزي��ر خارجيته رادوس�لاف سيكورسكي
للمنصب نفسه  ،حيث من المقرر أن يتم النظر في التشكيلة

الجديدة للمفوضية األوروبية وفي توزيع أهم المناصب
خالل قمة االتحاد االوربي يوم  30آب الجاري .ولم يتسنّ
لقادة االتحاد في القمة السابقة التي عقدت في بروكسل
يوم  16تموز الماضي االتفاق بشأن من سيخلف كاثرين
أشتون في منصبها.
يذكر أن ترشيح االيطالية موغيريني أثار خالل القمة
السابقة لالتحاد معارضة قوية من قبل دول أوروب��ا
الشرقية ،وبخاصة بولندا ودول البلطيق التي تعتبر
موقف الوزيرة اإليطالية من روسيا ليّنا للغاية.

