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را�سمو�سن يزور كييف لبحث العالقات بين �أوكرانيا وحلف الناتو

�أوباما يهدد مو�سكو بعقوبات جديدة ويدعو لمناق�شات لحل الأزمة الأوكرانية
قال الرئيس األميركي باراك أوباما:
إن «على روسيا أن تغيّر سياستها
ت��ج��اه أوك��ران��ي��ا وإال فستواصل
مواجهة العقوبات الدولية ،مشيرا ً
ال��ى اع��ت��ق��اده أن «العقوبات التي
فرضها الغرب بسبب الخالفات حول
األزم��ة األوكرانية تؤثر بشكل كبير
وتضغط على االقتصاد الروسي ،وأن
نمو االقتصاد الروسي توقف.
ورأى أوب��ام��ا أن موسكو تواجه
حاليا ً خيارا بين الموافقة على تسوية
الوضع في أوكرانيا مع األخ��ذ في
االعتبار سيادة هذه الدولة من جهة
ومواصلة ممارسة سياستها الراهنة
التي قد ت��ؤدي إل��ى ف��رض عقوبات
جديدة عليها من جهة أخرى.
وأض����اف« :ه��ن��اك خ��ي��اران أم��ام
الرئيس بوتين ،إما محاولة حل هذه
المسائل في شرق أوكرانيا بالطرق
الدبلوماسية والوسائل السلمية،
مع مراعاة أن أوكرانيا هي دولة ذات
سيادة وسكانها هم الذين يقررون
مصيرهم ،أو م��واص��ل��ة السياسة
التي تمارس اآلن .وفي هذه الحالة
سيلحق ضررا باقتصاده وشعبه».
وعبّر أوباما عن ارتياحه من أن
شركاءه األوروبيين وبعض الدول
األخرى انضموا إلى الواليات المتحدة
ف��ي ه��ذه العملية ،داع��ي �ا ً إل��ى بدء
مناقشات جدية تهدف إلى حل األزمة
األوكرانية ،وأكد أن واشنطن ال تنوي
في المرحلة الحالية تصدير األسلحة
والمعدات العسكرية إلى كييف.
وقال« :الجيش الروسي اكبر بكثير
من الجيش األوكراني .والسؤال هنا ال
يكمن في حصول الجيش األوكراني
على أسلحة إضافية» ،مشيرا إلى
أن «القوات المسلحة األوكرانية ال
تشتبك حاليا إالّ مع ق��وات الدفاع
الشعبي في ش��رق البالد التي تعد
أعدادها أقل بكثير».
وتابع« :إذا رأينا تدخال روسيا
فسيكون هذا مسألة أخرى .لكنه لم
يحدث حتى اآلن .نقدم ك��ل الدعم
ال���ض���روري للحكومة األوك��ران��ي��ة
وجيشها» ،متعهدا ًَ بمواصلة التعاون
مع كييف فيما يخص تقويم ما تحتاج
إليه السلطات األوكرانية لحل مسألة
االنفصاليين».
واتهم الرئيس األميركي روسيا من
جديد بتسليح قوات الدفاع الشعبية،
مشيرا في الوقت ذاته إلى أن «أفضل

شيء يمكننا أن نعمله ألوكرانيا هو
محاولة ال��ع��ودة إل��ى ح��ل القضية
بالطرق الدبلوماسية».
وف���ي ال��س��ي��اق ،أج���رى الرئيس
األوكراني بيوتر بوروشينكو مكالمة
هاتفية مع نائب الرئيس األميركي جو
بايدن ،بحسب ما جاء في بيان صدر
عن المكتب الصحافي لبوروشينكو
ليل أمس.
و أكد البيان أن الرئيس األوكراني
عبّر ع��ن شكره للواليات المتحدة
لدعمها المتواصل لبالده ،في ما أكد
بايدن أن الواليات المتحدة ستكون
في أية حالة من األحوال مع الشعب
األوكراني.
وأفاد البيت األبيض أن «الرئيس
ب��وروش��ي��ن��ك��و أك���د أن���ه سيعمل ما
بوسعه لمنع وق���وع ضحايا بين
المدنيين وتخفيض الخسائر الناتجة
عن األع��م��ال الهادفة إل��ى استعادة
القانون والنظام في شرق أوكرانيا
إل��ى أدن���ى ح��د م��م��ك��ن» .كما ناقش
الطرفان «إمكانيات تسوية األزمة
األوكرانية بالطرق الدبلوماسية».
وأعلن األسطول الحربي الروسي
أن ط���راد «ف��ي�لا غ��ال��ف» األم��ي��رك��ي
الحامل للصواريخ دخ��ل من جديد
ح��وض البحر األس���ود ،حيث أش��ار
مصدر في األسطول الحربي الروسي
يوم أمس ،الى أن الطراد األميركي عبر
منطقة مضايق البحر األسود.
وكانت قيادة األسطول السادس

للقوات البحرية األميركية قد أعلنت
في بيان صادر عنها في وقت سابق
أن «وج���ود ال��ط��راد سيساعد على
السالم واالستقرار في المنطقة ،حيث
ك��ان «فيال غ��ال��ف» ق��د دخ��ل البحر
األسود في مطلع تموز وغادره في 14
من الشهر ذاته.
يأتي ذل��ك في وق��ت وص��ل األمين
العام لحلف شمال األطلسي أندرس
فوغ راسموسن يوم أمس في زيارة
رسمية ال��ى العاصمة األوك��ران��ي��ة
كييف لبحث العالقات بين هذا البلد
وحلف شمال األطلسي.
وقال القائم بأعمال رئيس دائرة
اإلعالم التابعة للخارجية األوكرانية
فاسيل زفاريتش أم��ام الصحافيين
عشية بداية الزيارة إن «هذه الزيارة
مهمة للغاية بالنسبة ألوكرانيا
وستسمح ب��ع��رض دع���م سياسي
لكييف من قبل الناتو» .مضيفا أن
«الزيارة تدل على أن الحلف يدعم
الطريقة األوروب��ي��ة لتنمية الدولة
والمجتمع األوكرانيين».
وأف����اد زف��اري��ت��ش أن الطرفين
سيناقشان أثناء الزيارة التحضير
لجلسة لجنة «أوك��ران��ي��ا  -حلف
الناتو» المقرر إج��راؤه��ا في بداية
أيلول المقبل وكذلك مسائل زي��ادة
القدرة القتالية للجيش األوكراني
لجعلها تتفق مع مقاييس الناتو ،األمر
الذي سيسمح ألوكرانيا باالنتقال إلى
التعاون الوثيق مع الحلف.

ً
عامال في المجال الإن�ساني من جنوب ال�سودان
الأمم المتحدة تجلي 220

وا�شنطن تتعهد بتعزيز
الم�ساعدة الأمنية للقارة الأفريقية

أعلن الرئيس األميركي باراك أوباما يوم أمس أن بالده
ستزيد مساعداتها للجيوش األفريقية التي تحارب التطرف
اإلسالمي أو تقوم بمهمات خطيرة لحفظ السالم.
وقال أوباما مع انتهاء القمة التي جمعته بقادة أفارقة
وممثلين عن  50دولة« :إن تعزيز أمن أفريقيا سيساهم
في تقوية إنجازاتها االقتصادية ،حيث تم في نهاية القمة
اإلعالن عن عشرات مليارات ال��دوالرات من الدعم المالي
واالستثمارات ،لكن أوباما أكد أن القارة يجب أن تضاعف
جهود اإلصالح من أجل تعزيز النمو».
واعتبر الرئيس األميركي أن «على الدول اإلفريقية أن
وتحسن حقوق اإلنسان وخصزصا ً حقوق
تكافح الفساد
ّ
النساء وتعزز حكم القانون» ،مؤكدا ً أن القمة تعكس
«ال��واق��ع على رغ��م أن ال��دول األفريقية ال ت��زال تواجه
تحديات« ،إال أننا نرى انبثاق أفريقيا جديدة أكثر ازدهارا».
وأضاف «اتفقنا على أن نمو إفريقيا يعتمد بشكل أساسي
على استمرار اإلصالحات من قبل األفارقة».
جاء ذلك في وقت أجلت بعثة األمم المتحدة في جنوب
ال��س��ودان نحو  220موظفا أجنبيا يعملون مع األمم
المتحدة ومنظمات إنسانية من مدينة بونغ شمال شرق
جنوب السودان إثر هجمات دامية وقعت يومي االثنين
والثالثاء ،حيث تم نقل هؤالء العاملين إلى العاصمة جوبا
وملكال بوالية أعالي النيل.
هذا وتتواصل عمليات اإلجالء التي يقوم بها  110من
عناصر قوة األمم المتحدة ،بحسب ما أوضح فرحان حق
مساعد المتحدث باسم األمم المتحدة .كما أحصت البعثة
موظفي المنظمات اإلنسانية المحليين «الذين يعتبرون
في خطر ويجب إجالؤهم بأسرع ما يمكن» .ولم يوضح
المتحدث مصدر التهديد ،لكن األمم المتحدة كانت أشارت
في وق��ت سابق إل��ى أن المهاجمين يستهدفون قبيلة
النوير.
وكان أكثر من  5موظفين جنوب سودانيين يعملون في
منظمات إنسانية قتلوا في منطقة بونغ على يد مليشيا
محلية كانت قتلت في وقت سابق عضوا في منظمة غير
حكومية يوم االثنين الماضي.
من ناحيته ،ندد وزير الخارجية األميركي جون كيري
بهذه الهجمات مطالبا األطراف المتنازعة بأن تتوقف فورا
عن ترهيب العاملين اإلنسانيين وعن اتخاذ المدنيين عمدا ً
هدفا ً على أساس إثني.
في حين طالب األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون
بتحقيق كامل في هذه األحداث المأساوية» ،مؤكدا في بيان

أنه «ال يوجد حل عسكري ألزمة جنوب السودان .وأصدر
مجلس األمن الدولي بعد مشاورات في جلسة مغلقة مساء
يوم األربعاء إعالنا ندد فيه بالهجمات ،مشيرا إلى أنها
يمكن أن «تشكل جرائم حرب» .وطالب أعضاء المجلس
الـ 15حكومة جنوب السودان «بمالحقة المسؤولين أمام
القضاء» واتخاذ تدابير فورية لحماية المدنيين.
وقال مساعد األمين العام لألمم المتحدة لعمليات حفظ
السالم إدمون موليه إن جنوب السودان على شفير كارثة
إنسانية ،داعيا المجتمع الدولي إلى التأكيد ألطراف النزاع
أن المواصلة في الخيار العسكري أمر عبثي ،الفتا ً إلى أن
زي��ارة وفد من مجلس األمن االسبوع المقبل إلى جنوب
السودان تأتي في الوقت المناسب.
وأوضح موليه أن تعزيز بعثة األمم المتحدة الذي قرره
المجلس يحرز تقدما حيث وصل إلى جنوب السودان
 3525عنصرا من أصل  5500نص عليهم القرار .أما الفرق
المتبقية وهي كتيبة مشاة و 6آليات بينها  3مروحيات
عسكرية لنقل الجند ،ستنتشر بحلول تشرين األول.

ال��ى ذل��ك ،أعلن المكتب اإلعالمي
للرئاسة األوكرانية قبول بوروشينكو
اس��ت��ق��ال��ة س��ك��رت��ي��ر مجلس األم��ن
والدفاع األوكراني أندريه باروبي.
وك��ان ب��اروب��ي كتب في صفحته
على م��وق��ع ال��ت��واص��ل االجتماعي
«فايسبوك» في وقت سابق أنه قدم
استقالته ،مشيرا ً إلى أنه يعتبر ذكر
أسباب االستقالة أم��را ً غير مقبول
«أث��ن��اء ال��ح��رب» ،م��ش��ي��را ً ال��ى أنه
سيواصل دعم الجبهة وقبل كل شيء
كتائب المتطوعين.
وأش��ار المتحدث باسم الرئاسة
األوكرانية سفياتوسالف تسيغولكو
إل��ى أن الرئيس بوروشينكو شكر
ب��اروب��ي على عمله ،وأض���اف« :أن
األخير سيبقى ضمن فريق الرئيس.
جاء ذلك ،في وقت استأنفت فيه
القوات األوكرانية ظهر أمس قصف
مدينة دونيتسك تمهيدا ً القتحامها،
حيث ت����واردت أن��ب��اء ع��ن تع ّرض
مختلف أنحاء المدينة إلطالق النار،
وخصوصا م��ن الشمال والجنوب
ح��ي��ث ي��ت��أه��ب ال��ج��ي��ش األوك��ران��ي
لالقتحام.
وتضررت نتيجة القصف كنيسة
ّ
وتحطمت ال��ن��واف��ذ ف��ي سكن تابع
إلحدى المدارس ،ولم يصب أي من
األط��ف��ال ب��أذى .كما تضررت أبنية
مجاورة باإلضافة الى أنبوب غاز،
وانتشرت في الشوارع حفر خلفتها
انفجارات القذائف.

هذا وتع ّرض مركز المدينة صباحا
للقصف حيث سقطت بعض القذائف
ع��ل��ى أح���د المستشفيات ومحطة
ح��اف�لات وأب��ن��ي��ة ع��ال��ي��ة م��ا أسفر
عن مقتل رج��ل في الـ 35من العمر
وإصابة  5آخرين.
في غضون ذل��ك ،وبعد انسحاب
كتائب الدفاع الذاتي من بلدة مارينكا
في ضواحي دونيتسك ،بعد تعرضها
لقصف عنيف ،واحتاللها م��ن قبل
الحرس الوطني األوكراني ،بات من
المتوقع تع ّرض المناطق المجاورة
وخ��ص��وص��ا بيتروفسكي لقصف
شديد .كما تعاني المناطق الواقعة
على خط الدفاع األمامي لدونيتسك
من انقطاع الكهرباء والماء بسبب
تدمير القصف لمحطات الكهرباء
والماء المحلية.
وق���د أخ��ل��ى الكثير م��ن السكان
دونيتسك هربا من العمليات القتالية،
إذ أعلن رئيس برلمان نوفوروسيا
أوليغ تساريوف أنه بقي في المدينة
من أص��ل مليون و 100أل��ف نسمة
حوالي  400ألف ،فيما أغلقت معظم
المتاجر والمطاعم والمكاتب وال تعمل
س��وى محال في البيت بيع المواد
الغذائية.
وت��س��ي��ر ف���ي ش�����وارع ال��م��دي��ن��ة
شاحنات ومركبات كثيرة محملة
بأفراد كتائب الدفاع الذاتي الذين
يقومون بتعزيز مواقعهم وبعمليات
مراقبة لتحركات القوات األوكرانية
التي بدورها تقوم بسحب المدفعية
الى مشارف المدينة وتعزيز صفوفها
استعدادا القتحامها.
وفي السياق ،أعربت منظمة األمن
والتعاون في أوروبا عن أملها في أنه
سيكون بإمكان  54عسكريا أوكرانيا،
يوجدون حاليا في مقاطعة روستوف
الروسية ،العودة إلى وطنهم قريبا.
وق���ال ب���ول ب��ي��ك��ار رئ��ي��س بعثة
المنظمة في مقاطعة روستوف« ،اآلن
يوجد في أراضي مقاطعة روستوف
 54عسكريا أوكرانيا .نأمل في أن
يعودوا إلى الوطن قريباً».
تجدر اإلشارة إلى أن  438عسكريا ً
أوك��ران��ي��ا ك��ان��وا ق��د ع��ب��روا الحدود
مع روسيا عبر ممر إنساني في 4
آب بسبب نفاد ذخيرتهم واستمرار
القتال ،وعاد أكثر من  180منهم إلى
وطنهم في اليوم ذاته.

جولة ثانیة من المحادثات النوویة
بین �إیران و�أمیركـا
انطلقت يوم أمس الجولة الثانیة للمحادثات النوویة الثنائیة بین مندوبي
الجمهوریة اإلسالمیة في إیران وإمیركـا فی مدینة جنیف السویسریة لحل
الخالفات والوصول الی االتفاق النووي الشامل.
وأجری مندوبو إیران وأمیركـا محادثات جادة خالل الجولة األولی التي
بدأت في الساعة العاشرة من صباح أمس واستمرت لمدة  3ساعات ،ومن ثم
توفقت لتناول الغداء واالستراحة.
وتجری هذه المحادثات الثنائیة في جنیف علی مستوی مساعدي الخارجیة،
اذ یترأس الجانب االیراني عباس عراقجي ومجید تخت روانجي ،فیما یترأس
الجانب االمیركـي كـبیر مساعدي الخارجیة ویلیام بیرنز والمدیرة العامة
للشؤون السیاسیة في الخارجیة وندي شیرمان ،كـما یشارك في المحادثات
خبراء من الجانبین.
و في السياق ،اعتبر أحد اعضاء الفریق النووي اإلیراني المفاوض في
تصریح صحافي ،أن الهدف من المفاوضات ،استمرار المشاورات حول
المواضیع المختلف علیها ودراسة كـیفیة تقریب وجهات النظر بین الجانبین،
حيث تعتبر هذه المحادثات االولی بعد المفاوضات النوویة الشاملة «فیینا –
 »6التي عقدت من  2الی  19تموز الماضي.
من ناحيتها ،قالت وزارة الخارجية األميركية إن «مسؤولين أميركيين
وإيرانيين سيعقدون محادثات نووية في جنيف اليوم الخميس  7آب.
وجاء في بيان صدر عن الوزارة في وقت متأخر من مساء يوم األربعاء أن
«ويليام بيرنز نائب وزير الخارجية األميركي سيرأس الوفد وسيتضمن أيضا ً
نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية ويندي شيرمان ومستشار الرئيس
لشؤون األمن الوطني جاكوف ساليفان.
وأضاف البيان أن «هذه المشاورات الثنائية ستجرى في إطار محادثات
السداسية الدولية حول البرنامج النووي اإليراني والتي تترأسها المفوضة
األعلى لشؤون السياسية الخارجية واألم��ن في االتحاد األوروب��ي كاثرين
آشتون.
وكان بيرنز يقود محادثات سرية بين إيران والواليات المتحدة ساعدت في
التوصل إلى اتفاق نووي موقت مع طهران في تشرين الثاني عام .2013
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مدارات
�أردوغان يفوز في االنتخابات التركية ؟ ماذا بعد...
} هدى رزق
عندما قرر أردوغ��ان الترشح للرئاسة كان
ف��ي يقينه أن��ه س��ي��ك��ون ب��م��أم��ن ع��ن المحاكمة
ل��خ��م��س س���ن���وات ع��ل��ى األق����ل ك���ون ال���رؤس���اء
حسب الدستور التركي ال يحاسبون اال في
حال الخيانة العظمى وليس في حال الفساد.
ربما يقال إن الرجل غير فاسد لكن اخصامه
ف��ي ال��داخ��ل ح��اك��وا ل��ه ه��ذه ال��م��ؤام��رة .تعتبر
شريحة اجتماعية وسياسية واسعة تنتمي
في العمق الى العدالة والتنمية ان هذه المؤامرة
هي بمثابه خنجر غرز في ظهره .وال يهمها ان
كان التغيير الذي أصاب السياسة التركية بعد
 2011على الصعيدين الخارجي والداخلي
ف��اش�لاً ف��ي نظر البعض ،فهي ال ت��رى األمور
إال بمنظار مصالحها .ربما هي تفتخر ببعض
اإلن��ج��ازات على الصعيد الداخلي .وتعتبر ان
اع���ادة مجد العثمانيين ف��ي المنطقة العربية
يحقق لها سيادة اقليمية .كان من مهام أردوغان
الطامح الى إعادة حكم المنطقة العربية ويعث
مجد أجداده ان يرى انّ األمر ليس بسيطا ً الى
هذه الدرجة ،ال سيما وان المنطقة التي انتصر
فيها المستعمر ف��رض عليها مفاهيم مختلفة
وكتب تاريخ انتصاره على الظلمة ،وعنى بها
األمبراطورية العثمانية .ربما يجدر بنا القول
إن اي قراءة لكتب التاريخ المعتمدة رسميا ً في
بالد الشام تزخر بالنقد على مسار السلطنة
العثمانية ،وتظهر حقد االق��ل��ي��ات المسيحية
واألرم���ن���ي���ة وس��خ��ط��ه��ا ع��ل��ى االت��������راك ،وان
األتاتوركية هي التي نالت حظوة في نظر هذه
االقليات ورسمت لتركيا صورة مشرقة .يبدو
انه لم يأبه لألمر كما يفعل في الداخل التركي
إذ على رغ��م قمع الصحافة وحصر وسائل
االتصال اث��ر التظاهرات البسيطة التي قامت
ض��ده يترشح لالنتخابات ويجاهر بخطاب
ف��ئ��وي وم��ذه��ب��ي ل��ك��س��ب أص����وات المتدينين
الذين يقفون في صفه .هو استنتج انه وبفضل
الحلف الجديد ال��ذي أبرمه مع الجيش -على
حساب جماعة الخدمة التي اتهمها بأنها وراء
كل الفتن بين العدالة والتنمية وبين الجيش

–يمكنه ان يكون رئيسا ً للجمهورية ورئيسا
ل��ل��وزراء ورئ��ي��س��ا لحزبه ف��ي ال��وق��ت نفسه ال
ي��ه��م��ه ان س��م��ح ل��ه ال��دس��ت��ور ب��ذل��ك .اذا ربح
االنتخابات فهو سيتمتع بحصانة.
م��ا ه��و األف��ض��ل لتركيا أن ي��رب��ح أويخسر
االن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��اس��ي��ة ؟ اس��ت��ط�لاع��ات ال��رأي
ت��ش��ي��ر أن����ه س��ي��ري��ح ع��ل��ى األق�����ل ج���زئ���ي���ا ً ألن
المعارضة الكمالية العلمانية اي حزب الشعب
الجمهوري وح��زب الحركة القومية اختاروا
إكمال الدين إحسان اوغلو وهو شخصية غير
شعبية ودي��م��رط��اش المرشح ال��ك��ردي يتمتع
بدعم محدود .سيربح أردوغان ولكن كيف؟
اذا خسر في الدورة االولى ونجح في الدورة
الثانية بهامش ضئيل سيضعف سياسيا ً من
دون ان يكون له غالبية قوية عندها سيخسر
ثقة قسم من مؤيديه من النخبة البرلمانية .اما
اذا رب��ح من ال��دورة االول��ى او الثانية بهامش
كبير س��وف يفرض سلطته على كامل حزب
العدالة والتنمية ،ويتجرأ على اهمال القوانين
الدستورية طالما أن��ه سيسعى ال��ى تغييرها.
يمكنه ان يتصرف كرئيس جمهورية ورئيس
وزراء ورئيس حزب يمكنه ان يعين انتخابات
برلمانية مبكرة واال يقترح غل كرئيس وزراء.
م��ع تغيير ال��دس��ت��ور يمكنه اع��ط��اء حكم ذاتي
ل�ل�اك���راد ب��ع��دم��ا ض��م��ن ت��أي��ي��ده��م ،ه���ل يمكنه
تح ّمل هذا األمر ؟ مع تحالفه مع العسكر؟ اذا
ربح سينفذ وعده بوضع خصومه في السجن
ويعتبر كل معارض لسياسته خائن .كل هذه
العوامل يمكنها ان تؤشر ال��ى ع��دم استقرار
وان ت��ق��ود تركيا ال��ى سيناريوهات متعددة.
هي المرة االول��ى التي سينتخب فيها االتراك
رئ��ي��س��ه��م ب��ش��ك��ل م��ب��اش��ر .رب��م��ا ه��و استفتاء
ح��ول واق��ع ال��ب�لاد واالن��ق��س��ام��ات االجتماعية
السياسية واالستقطابات.
االفضل ال��ى تركيا هو ان يقوم ه��ذا الرجل
بقراءة هادئة تقوده الى رؤية مصلحة بالده
ويبدأ بالتسويات الداخلية لدرء خطر جموحه
ونتائجه االقتصادية واألمنية والسياسية على
الداخل التركي والخارج العربي.

�شعبية بوتين ترتفع �إلى م�ستوى  87في المئة
أكد مركز «ليفادا» لدراسة الرأي العام أن أعداد الروس
الراضين عن سياسة الرئيس فالديمير بوتين عالية كما
في السابق وهي تقترب من مؤشرات عام . 2008
وأشار استطالع أجراه المركز إلى أن  87في المئة من
المشاركين أعربوا عن رضاهم عن نشاط بوتين .وعزا
الباحثون ذلك إلى تأثير عامل القرم ،في حين أبدى  13في
المئة من العينة المشاركة في االستطالع رأيا ً مناقضاً.
وك��ان معدل شعبية بوتين ومستوى رضا ال��روس،
سجل في شهر أيار الماضي نسبة  83في المئة وفي شهر
آذار  72في المئة .
وحسب نتائج استطالع ال��رأي ،فتعداد المشاركين
الذين أعربوا عن رضاهم عن األحوال في البالد ،وصل إلى

مستوى تاريخي هو  66في المئة ،بينما  19في المئة ،أي
أقل من ربع المشاركين في االستطالع فقط يعتقدون أن
البالد ال تسير في الطريق الصحيح.
من جهة أخ��رى ،ارتفع معدل الرضا عن عمل رئيس
الوزراء دميتري مدفيديف الى  71في المئة وهي نسبة
تعتبر مرتفعة ،ولم يعبر عن عدم الرضا عن عمل مدفيديف
على رأس الحكومة إال  27في المئة من المشاركين ،في
حين كانت نسبة الرضا عن عمل رئيس الحكومة الروسية
في شهر أيار 65في المئة.
وأجري هذا االستطالع في مستهل شهر آب وضم عيّنة
من  1600شخص من  134مركزا ً سكانيا في  46محافظة
روسية.

تمديد فترة �إقامة �سنودن
في رو�سيا لثالثة �أعوام

كيري ي�صل �إلى كابول في زيارة مفاجئة
وصل وزير الخارجية األميركي جون كيري يوم
أمس إلى العاصمة األفغانية كابول من أجل تسريع
التدقيق في نتائج االنتخابات الرئاسية في هذا
البلد ،أمال في انتخاب رئيس جديد.
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مسؤول أميركي
في وزارة الخارجية قوله« :إن جون كيري سيدعو
القادة األفغان إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية
قبل انعقاد قمة حلف شمال األطلسي في الشهر
المقبل».
وأض��اف المسؤول األميركي« :أن انعقاد قمة
الناتو تم ّثل فرصة مهمة لحضور وف��د منتخب
ديمقراطياً ،يمثل أفغانستان أمام المجتمع الدولي.
وكان جون كيري قد زار كابول منتصف شهر
تموز الماضي وحصل على تعهد م��ن مرشحي
الرئاسة أشرف غاني وعبد الله عبد الله بالتدقيق
الشامل لالنتخابات األفغانية التي جرت في شهر
حزيران الماضي.

أفاد اناتولي كوتشيرينا محامي
الموظف السابق في وكالة األمن
القومي األميركية إدوارد سنودن أنه
تم تمديد إقامة سنودن في األراضي
ال���روس���ي���ة ل���م���دة ث��ل�اث س��ن��وات
اضافية.
وق���ال ك��وت��ش��ي��ري��ن��ا ف��ي مؤتمر
صحافي عقده أم��س ف��ي موسكو:
«اب��ت��دا ًء من  1آب تم تمديد إقامته
في روسيا لمدة  3أع��وام» ،مشيرا ً
في الوقت نفسه إل��ى أن «سنودن
قد يطلب منحه الجنسية الروسية
في المستقبل» .مضيفا أنه «يمكن
أن يتحرك ف��ي األراض���ي الروسية
بح ّرية ،كما يحق له مغادرتها ولكن
لمدة ال تزيد على  3أشهر» .وأوضح
أن الحديث لم ي��در عن منحه حق
اللجوء السياسي تماماً.
وأض���اف المحامي ال��روس��ي أن
«س��ن��ودن يتمسك بنمط الحياة
المتواضع ويدرس اللغة الروسية،
مضيفا أن���ه يتخذ ق����رارات ح��ول
رحالته داخل روسيا بشكل مستقل.
وتابع« :إنه يتخذ قراراته بنفسه،
أي��ن يريد أن يكون وكيف يتحرك.

انه يتحرك بحرية ويزور المتاحف
والمحالت التجارية والمسارح .إنه
ليس سراً».
يذكر أن إدوارد سنودن كان قد فر
في حزيران عام  2013من الواليات
المتحدة إلى هونغ كونغ .ومن هناك
توجه ال��ى موسكو في طريقه إلى

إك���وادور .لكن السلطات األميركية
ألغت جوازه ،األمر الذي دفع سنودن
للبقاء في روسيا .وبعد شهر قضاه
سنودن في منطقة الترانزيت في
مطار شيريميتييفو في موسكو منح
في  1آب عام  2013حق اإلقامة في
روسيا لمدة عام واحد.

