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انتهاء عمليات المارينز الأميركية
والقوات القتالية البريطانية في �أفغان�ستان

واليتي � :إيران هي الرابح في المفاو�ضات النووية

عراقجي� :سنحتفظ بجميع الإمكانيات النووية الإيرانية
بحث وزي���را الخارجية ال��روس��ي سيرغي
الف��روف واألميركي ج��ون كيري ،في اتصال
هاتفي بينهما أمس ،ما توصلت اليه المفاوضات
النووية بين إيران والدول الكبرى في مجموعة
.1+5
وأطلع الوزير األميركي نظيره الروسي على
اجتماعه األخير مع وزي��رة خارجية االتحاد
األوروب���ي كاثرين آشتون ووزي��ر الخارجية
اإليراني محمد جواد ظريف.
وأوض��ح��ت الخارجية األميركية في بيان
صدر عنها بعد االتصال« :لقد اتفقا على استمرار
االتصال في ما بينهما بشأن هذا الموضوع في
األسابيع األخيرة».
وكان رئيس مركز الدراسات االستراتيجية
في مجمع تشخيص مصلحة النظام علي أكبر
واليتي أكد أن المفاوضين النوويين اإليرانيين
لن يتراجعوا عن مواقفهم ،معربا ً عن ثقته في أن
إيران ستكون الرابح في المفاوضات النووية،
حتى إن استغرقت المفاوضات مع السداسية
الدولية فترة طويلة.
وأشار واليتي الى أن إيران من دعاة المفاوضات
وتتابع هذا الموضوع وأن المفاوضات لن تتوقف
أبدا ً من جانبها .وقال« :إن المفاوضات تتابع في
إطار المبادئ التي تم تحديدها من قبل قائد الثورة
اإلسالمية والمتمثلة في الدفاع عن حقوق الشعب
اإليراني الذي يتطلع الى االستفادة من الطاقة
النووية في إطار القوانين والرقابة الدولية .هذا
في حين أن بعض الدول األعضاء في مجموعة
 1+5تريد حرمان إيران من حقها الطبيعي خالفا ً
للقوانين والمقررات الدولية ،إال أن إيران تصمد
أمام هذه القضية».
م��ن جهته ،أك��د مساعد وزي���ر الخارجية
اإليرانية عباس عراقجي أن ب�لاده لن تقبل
باستمرار حتى إجراء واحد للحظر بعد االتفاق

النووي الشامل ،مشددا ً على أال تراجع في العمل
وال وق��ف ألي من المنشآت وسيتم االحتفاظ
بجميع اإلمكانيات النووية في البالد.
وقال عراقجي ردا ً على التصريحات األخيرة
لمساعدة وزي��ر الخارجية ومندوبة أميركا
ف��ي مجموعة « ،»1+5ون���دي ش��ي��رم��ان ،إن
المفاوضات بين إيران ومجموعة « »1+5تمضي
الى األمام في طريق صعب ومليء بالمنعطفات
وليست هناك آفاق مشرقة إلنهائها في الموعد
المقرر.
وأض��اف« :ال شك أن السعي للتفاوض عبر
وسائل اإلعالم بدال ً من طاولة المفاوضات وطرح
مطالب سياسية علنياً ،خصوصا ً إذا كانت غير
منطقية ،لن يساعد في التقدم والوصول الى

االتفاق النهائي قبل الموعد المقرر ،بل سيزيد
من صعوبة الطريق الصعب الراهن أساسا ً
ويجعل سلوكه غير ممكن».
وقال مساعد الخارجية «إن جمهورية إيران
اإلسالمية وبناء على سياستها المبدئية المبنية
على رفض جميع أسلحة الدمار الشامل ومنها
األسلحة النووية وف��ق�ا ً لفتوى قائد الثورة
اإلس�لام��ي��ة ،ق��د دخلت المفاوضات النووية
بحسن نية وستواصلها حتى الوصول الى
النتيجة النهائية».
وتابع قائالً« :نحن أيضا ً نعتقد أن الفرصة
الراهنة فرصة سانحة قد ال تتوفر لكال الجانبين،
ونحن واثقون أن الجانب اآلخر إن كان صادقا ً
وملتزما ً بخصوص هدفه الرامي الى التأكد من

سلمية برنامج إيران النووي ،فإن تحقيق هذا
الهدف لن يكون صعباً».
وأضاف« :لقد قدمت إيران حتى اآلن العديد
من الطروحات والمقترحات التي تضمن سلمية
برنامجها ال��ن��ووي وإزال���ة الشكوك بشأنه،
وسنعلن عن تفاصيل هذه المقترحات للرأي
العام في الوقت المناسب ،وحينذاك سيكون
في إمكان الجميع إصدار الحكم بشأن المقصر
وال��م��س��ؤول ع��ن فشل المفاوضات إذا جرى
إهدار هذه الفرصة ،كما أن العديد من الساسة
الغربيين أعربوا عن أسفهم حيال إهدار فرص
مماثلة سابقا ً بسبب أطماع اإلدارة األميركية».
وشدد كبير المفاوضين اإليرانيين على أن
موقف ب�لاده في المفاوضات واض��ح وشفاف
ومبني على عدم التراجع عن حقوقها النووية
ولكنها ف��ي ال��وق��ت نفسه مستعدة إلضفاء
الشفافية وبناء الثقة ،وه��ذا يعني أال تراجع
في العمل وال وقف ألي من المنشآت وسيتم
االحتفاظ بجميع اإلمكانيات النووية في البالد
واالستمرار في عملية التخصيب الصناعي وفقا ً
الحتياجاتها ولن تقبل باستمرار حتى إجراء
واحد للحظر في إطار االتفاق النووي الشامل.
وكانت مساعدة وزي��ر الخارجية األميركي
وندي شيرمان قد قالت ان الواليات المتحده
تأمل ف��ي أن تتبنى إي���ران الخيار الصحيح
بشأن برنامجها النووي ،وأن توافق على اتخاذ
الخطوات الالزمه للتأكيد للعالم أن برنامجها
النووي سلمي.
وأضافت المسؤولة األميركية في كلمة ألقتها
فس مركز الدراسات االستراتيجية والدولية
ف��ي واشنطن أن ذل��ك سيضع نهاية للعزلة
االقتصادية والدبلوماسية التي تعاني منها
إي��ران ،محذرة في الوقت نفسه من أنه اذا لم
يتحقق ذلك فستقع المسؤولية على إيران.

جولة �إعادة لالنتخابات الرئا�سية البرازيلية :رو�سيف ّ
تتقدم
أدل��ى البرازيليون أم��س بأصواتهم في
االنتخابات الرئاسية ،في اقتراع تنافست
فيه الرئيسة اليسارية المنتهية واليتها ديلما
روسيف ومنافسها االجتماعي الديموقراطي
آيسيو نيفيز ،حيث منحت استطالعات الرأي
تقدما ً بسيطا ً لروسيف التي تسعى للفوز
بفترة ثانية مدتها أربع سنوات.
وق��د أدل��ى أكثر م��ن  140مليون ناخب
مسجلين في البرازيل بأصواتهم في االقتراع
اإللزامي على جميع من تراوحت أعمارهم
بين  18و 70عاماً ،حيث كانت مراكز االقتراع
قد فتحت أبوابها في المناطق الزراعية وفي
الداخل وحتى البلدات الساحلية في شمال
شرق البالد.
وتعتبر هذه االنتخابات استفتاء على 12
سنة من حكم حزب العمال الذي تنتمي اليه
ديلما روسيف وال��ذي شهدت البرازيل في
عهده تغيرات اقتصادية واجتماعية كبيرة،
و تباطأ النمو االقتصادي الذي بلغ ذروته
عام  2010محققا ً نسبة  7.5في المئة.
ووسعت روسيف ،وهي السيدة األولى
التي تتولــى منصب الرئاسة في أكبر بلــد
في أميركــا الالتينية ،البرامج االجتماعيــة
التي يستفيــد منها رب��ع سكان البرازيل
البالــغ عددهم  202مليون نسمــة ،مــا
سمح لها بالحصول على تأييد الطبقــات
الشعبيـــة والمناطق الفقيرة في شمال شرق
البالد.
كما خرج في عهد حزب العمال أربعون
مليون ب��رازي��ل��ي م��ن الفقر لينضموا الى
الطبقة الوسطى التي باتت تشكل أغلبية،

وتم القضاء على آفة الجوع .لكن روسيف
واجهت عقبات كثيرة من تباطؤ االقتصاد
ال��ى مطالب الطبقة الوسطى التي توقف
نموها االجتماعي وفضائح فساد ألحقت
ضررا ً بسمعة حزب العمال.
وتبدو حصيلة أداء روسيف االقتصادي
ضئيلة على الرغم من نسبة بطالة منخفضة
نسبيا ً ( 5ف��ي ال��م��ئ��ة) ،إذ ش��ه��دت أرب��ع
سنوات من النمو المتباطئ حتى دخول
سابع اقتصاد في العالم في حالة انكماش،
وتضخم ( 6,75في المئة) وتراجع المالية
العامة.

أما مرشح الحزب االجتماعي الديمقراطي
آيسيو نيفيز فيلقى دع��م أوس���اط رج��ال
األعمال واليمين التقليدي وجزء من الطبقة
الوسطى .وه��و يعد بإعادة تنظيم البيت
البرازيلي ،مستفيدا ً من استياء البرازيليين
ليجعل م��ن مكافحة الفساد أح��د محاور
حملته االنتخابية وإن كان حزبه الذي قاد
البرازيل من  1995الى  2002تضرر بعدد
من القضايا في هذا المجال.
وك��ش��ف اس��ت��ط�لاع ل��ل��رأي ،ن��ش��ر معهد
«دات��اف��وال» نتائجه السبت ،أن روسيف
ستفوز ف��ي ال���دورة الثانية م��ن االق��ت��راع
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الرئاسي بـ 52في المئة من األصوات مقابل
 48ف��ي المئة لنيفيز ،فيما أش��ار معهد
«إيبوبي» ال��ى أن روسيف ستفوز بـ 53
في المئة من األص��وات مقابل  47في المئة
لنيفيز ،أي بفارق ست نقاط ،وهامش خطأ
يبلغ  2في المئة.
لكن تجربة الدورة األولى تدعو الى الحذر،
إذ بالغت استطالعات الرأي حينذاك بتوقع
فوز روسيف ( 41,59في المئة) وقللت من
أهمية التأييد لنيفيس ( 33,55في المئة)،
في حين يرى كثير من الناخبين أن مرشح
المعارضة نيفيز وه��و حاكم والي��ة سابق
سيقدم تغييرا ً مطلوبا ً بشدة ألكبر اقتصاد
في أميركا الالتينية.
وأدل��ت روسيف بصوتها في وق��ت مبكر
ف��ي مدينة ب��ورت��و أليغري حيث تعيش،
واعدة بترسيخ برامج الرعاية االجتماعية
واستعادة النمو بفريق اقتصادي جديد ،في
حين وعد منافسها نيفيز بإبقاء تلك المنافع
االجتماعية مع تبني إج��راءات مالية أكثر
مرونة تجاه السوق للحد من اإلنفاق العام
واتخاذ موقف أكثر حزما ً لمحاربة التضخم
ومنح البنك المركزي المزيد من االستقالل
لتحديد السياسة النقدية.
وتجاهل البرازيليون إلى حد بعيد تبادل
االتهامات ومزاعم الفساد التي اتسمت بها
أكثر الحمالت تنافسا ً منذ عقود ،وانقسموا
ب��دال ً من ذلك بين من يشعرون أنهم أفضل
ح��اال ً عما كانوا عليه قبل أن يتولى حزب
روسيف السلطة ،وبين من يرون أن البالد
سقطت في هاوية.

أنهت آخر وح��دات مشاة البحرية األميركية والقوات
القتالية البريطانية عملياتها رسميا ً في أفغانستان أمس
من دون أن تقضي نهائيا ً على حركة طالبان التي يتحصن
مقاتلوها في الجبال.
وانتقلت ه��ذه ال��ق��وات إل��ى قاعدة «كامب ليذرنيك»
العسكرية الواقعة في إقليم هلمند االستراتيجي في جنوب
أفغانستان ،وهي أكبر قاعدة أميركية سيتسلمها األفغان
عندما ينتهي االئتالف الدولي مهمته القتالية في البالد.
وأوردت وك��ال��ة «روي���ت���رز» أن األع��ل�ام األميركية
والبريطانية أن��زل��ت وأزي��ل��ت للمرة األخ��ي��رة ف��ي المقر
اإلقليمي للقوات الدولية بعد  13عاما ً من اإلطاحة بنظام
حكم حركة طالبان في أفغانستان ،لتتحول هذه القاعدة
التي كانت تضم  40ألف جندي إلى مدينة أشباح شديدة
التحصين.

من جهته ،قال الكابتن ريان ستينبرج من قوات مشاة
البحرية األميركية« :أصبحت خاوية اآلن ..عندما وصلت
إلى هنا كانت ال تزال تعج بالحركة وكانت هناك الكثير من
الخدمات واألشخاص».
وينتمي ستينبرج الى القوة التي تشرف على المراقبة
واألم��ن بغرض االنسحاب ،وسيكون أفرادها من أواخر
من يغادرون أفغانستان ،حيث أشارت أحدث التقديرات
الرسمية إلى أن عدد القوات الدولية المشتركة في القاعدة
كان  4500وأن هذا العدد سيرحل قريباً.
وبعد االنسحاب ،ستتحول القاعدة التي تبلغ مساحتها
 6500فدان إلى مقر للقوة  215التابعة للجيش الوطني
األفغاني ،ولن يكون هناك وجود أجنبي تقريبا ً في إقليم
هلمند ،الذي ينتج ما بين  80و  90في المئة من األفيون،
ما يساعد في تمويل عمليات طالبان.

تجارب لقاحات لمكافحة «�إيبوال»
وفر�ض حجر �صحي في واليتين �أميركيتين
أعلنت منظمة الصحة العالمية
أن ت��ج��ارب للقاحات ض��د حمى
«إيبوال» ستجرى في شهر كانون
األول ،وق��ال��ت مساعدة المديرة
العامة لمنظمة الصحة العالمية
م���اري ب��ول كيني ف��ي جنيف إن
ت��ج��ارب ال��ل��ق��اح��ات ستجرى في
ال��دول األفريقية الثالث (ليبيريا
وغينيا وسيراليون) التي تشهد
أكبر انتشار للمرض.
وأوض���ح���ت ك��ي��ن��ي ف��ي مؤتمر
ص��ح��اف��ي أن���ه إذا تبين أن ه��ذه

اللقاحات مجدية ،فسيتم إرسال
مئات اآلالف منها إلى غرب أفريقيا
بحلول نهاية الفصل األول من
 ،2015وأض��اف��ت أن اختبارات
ت��ج��ري ف��ي ال���والي���ات المتحدة
وبريطانيا ومالي وستستكمل في
سويسرا وألمانيا قريباً.
وجاء ذلك في وقت أعلن حاكما
واليتيين أميركيتين ف��رض حجر
صحي بعد تأكيد إص��اب��ة طبيب
ف��ي والي��ة ن��ي��وي��ورك بالفيروس.
وأعلن رئيس بلدية نيويورك بيل

دي بالزيو عن إصابة طبيب عاد
أخيرا َ من غينيا ،حيث كان يعمل
مع منظمة أطباء بال حدود وعالج
مصابين بإيبوال ،والطبيب كريغ
سبنسر ه��و راب���ع شخص تتأكد
إص��اب��ت��ه ب��ال��م��رض ف��ي ال��والي��ات
المتحدة.
وبعد ه��ذا اإلع�ل�ان ،أم��ر حاكما
ن��ي��وي��ورك ون��ي��وج��ي��رزي الجمعة
فرض العزل على كل المسافرين
الذين كانوا على اتصال بمرضى
مصابين بإيبوال في غرب أفريقيا.

الفروف :يجب �أال تكون �شراكة �أوكرانيا واالتحاد الأوروبي على ح�ساب رو�سيا

تورت�شينوف :الغالبية البرلمانية الموالية لأوروبا �ست�شكل الحكومة ب�سرعة
أدل���ى ال��ن��اخ��ب��ون ف��ي أوك��ران��ي��ا
بأصواتهم أم��س ف��ي االنتخابات
البرلمانية المبكرة ،النتخاب 424
ممثالً عنهم في البرلمان األوكراني
«ال��رادا» لمدة خمس سنوات ،والتي
من المتوقع أن تأتي نتائجها لصالح
ح��زب الرئيس األوك��ران��ي الحالي
بيوتر بوروشينكو الموالي للغرب.
وت��ع��ت��ب��ر ه����ذه االن��ت��خ��اب��ات
ال��ع��ام��ة الثانية خ�لال  6أشهر،
حيث جرت انتخابات استثنائية
للرئيس في  25أيار ،و االنتخابات
البرلمانية األول��ى في البالد منذ
ان����دالع االح��ت��ج��اج��ات ال��دم��وي��ة
التي شهدتها ش��وارع العاصمة
كييف الشتاء الماضي وأسفرت
عن رحيل الزعيم المؤيد لموسكو
فيكتور يانوكوفتيش.
ك��م��ا ت��أت��ي ف���ي ظ����روف أزم���ة
سياسية واقتصادية حادة ،فقدت
خاللها أوكرانيا السيطرة على جزء
من أراضيها في شرق البالد ،وأدى
النزاع المسلح إلى توقف الصناعة
في منطقة دونباس ونفاد الموارد
ال��م��ال��ي��ة ،ع�ل�اوة على أن ممثلي
جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك
أعلنوا مرارا ً أن هذه االنتخابات لن
تجري في أقاليمهم.
وشارك في االنتخابات أمس 29
حزبا ً سياسياً ،بينها «كتلة بيوتر
بوروشينكو» و»الجبهة الشعبية»
بقيادة رئيس ال���وزراء أرسيني
ي��ات��س��ن��ي��وك ورئ��ي��س ال��ب��رل��م��ان
ألكسندر تورتشينوف ،و»الحزب
الراديكالي» بقيادة أوليغ لياشكو،
إضافة إل��ى ح��زب «باتكيفشينا»
بقيادة يوليا تيموشينكو ،وكذلك
الحزب الشيوعي وأحزاب أخرى.
وتولى نحو ألفي مراقب دولي
من بينهم فريق يضم  800فرد من
منظمة األمن والتعاون في أوروبا
متابعة سير العملية االنتخابية،
ال��ت��ي انطلقت ف��ي ت��م��ام الساعة
الثامنة من صباح أمس ،وأغلقت

ال��م��راك��ز االنتخابية أب��واب��ه��ا في
الساعة الثامنة مساءً.
وك���ان ال��رئ��ي��س األوك���ران���ي قد
أشار يوم السبت الماضي في كلمة
تلفزيونية إل��ى أن��ه يريد تحقيق
أغلبية تمكنه من إجازة قوانين لدعم
برنامج مؤيد ألوروب��ا واالنفصال
عن الماضي السوفيتي .وأضاف:
«ب����دون م��ث��ل ه���ذه األغ��ل��ب��ي��ة في
البرلمان سيبقى برنامج الرئيس
ببساطة على الورق فقط».
من ناحيته ،أمل رئيس البرلمان
األوك��ران��ي ألكسندر تورتشينوف
أن تتشكل في البرلمان األوكراني
الجديد أغلبية موالية ألوروبا ،وقال
للصحافيين أم���س ب��ع��د أن أدل��ى
بصوته في العاصمة كييف« :آمل أن
نحصل على أغلبية وطنية ديمقراطية
موالية ألوروبا في البرلمان الجديد،
تستطيع تشكيل حكومة جديدة
بسرعة ،لتسير أوكرانيا على الطريق
األوروب���ي ،طريق التجديد ،طريق

بناء بلد قوي مستقل».
وكانت األمم المتحدة قد أعلنت
ف��ي وق��ت س��اب��ق أن االنتخابات
البرلمانية والمحلية في أوكرانيا
يجب أن يتلوها إجراء إصالحات
شاملة وب��دء ح��وار وطني يهدف
إلى حل جميع المشكالت الحادة
التي تعاني منها البالد.
وف���ي ج��ل��س��ة ل��م��ج��ل��س األم���ن
الدولي ،قال مساعد األمين العام
لألمم المتحدة للشؤون السياسة
أوس��ك��ار ف��رن��ان��دس ت��اران��ك��و إنه
مع األخذ بعين االعتبار «الوضع
ال��م��ض��ط��رب ف��ي ب��ع��ض مناطق
أوك��ران��ي��ا» ،فمن المهم أن تجري
االنتخابات التشريعية المبكرة
المزمع إجراؤها يوم األحد المثبل،
وكذلك االنتخابات المحلية المقررة
ف��ي  7ك��ان��ون األول المقبل ،في
أجواء سلمية وأن تصبح «مرحلة
هامة في الجهود الرامية إلعادة
االستقرار في البالد».

ب��دوره ،ص � ّرح وزي��ر الخارجية
الروسي سيرغي الفروف أن روسيا
ال تعارض الشراكة بين أوكرانيا
واالتحاد األوروبي ،شريطة أال تكون
على حساب المصالح الروسية.
وف����ي م��ق��اب��ل��ة م���ع صحيفة
«فيردنس غانغ» النرويجية ،أشار
الفروف إلى اتفاق موسكو وكييف
وب��روك��س��ل أخ��ي��را ً ع��ل��ى تأجيل
تطبيق المواد االقتصادية التفاقية
الشراكة بين االتحاد األورورب��ي
وأوكرانيا ،وهذا القرار يماثل في
أغلب بنوده ال��ق��رار ال��ذي اتخذه
الرئيس األوكراني الشرعي فيكتور
يانوكوفيتش ف��ي خريف العام
الماضي ،وال��ذي اندلعت بسببه
االحتجاجات في أوكرانيا وأدت
إلى االنقالب على يانوكوفيتش.
وتابع الوزير الروسي متسائالً:
«هل كان من المجدي دعم االنقالب
على الدستور في كييف ،الذي أيده
القوميون المتطرفون والنازيون

الجدد ،وه��دم ال��ت��وازن الهش في
المجتمع األوكراني ،ودفع البالد
إلى هاوية التناحر؟»
وش��دد الف���روف على أن ب�لاده
«لم تشكك أبدا ً بحق أوكرانيا في
تطوير عالقات الشراكة مع االتحاد
األوروب��ي .كل ما في األم��ر يتعلق
ب��ض��رورة أال يلحق ذل���ك ض���ررا ً
بروسيا وشركائها ف��ي االت��ح��اد
الجمركي ،وبجميع الدول األعضاء
في منطقة التجارة الحرة لرابطة
ال����دول المستقلة ،ب��م��ا ف��ي ذل��ك
أوكرانيا ،وأال يقود ذلك إلى خلق
ممرات إلدخ��ال بضائع أوروبية
رخيصة إلى أراضينا بدون رسوم
جمركية» .و أعرب عن أمله في أن
تسفر المفاوضات المقبلة حول
ه��ذا الموضوع ع��ن إي��ج��اد حلول
مقبولة لجميع األطراف.
وقال الفروف إن األهم في الوقت
الراهن هو تجاوز األزمة الحادة في
أوكرانيا ،مشيرا ً إلى توفر المقدمات
الالزمة لذلك ،وال سيما االتفاقات
التي تم التوصل إليها في العاصمة
البيالروسية مينسك في  5و 19من
الشهر الماضي حول تأمين وقف
ثابت إلطالق النار وإبعاد األسلحة
الثقيلة عن خط التماس بين قوات
الجانبين ،وضمان مراقبة الوضع
في منطقة النزاع من قبل منظمة
األمن والتعاون في أوروبا.
وت���اب���ع ال���وزي���ر ق���ائ� ً
ل�ا« :م��ن
ال����ض����روري دع����م االت���ص���االت
ب��ي��ن م��م��ث��ل��ي ك��ي��ي��ف م���ن جهة
وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك
«الشعبيتين» م��ن جهة أخ��رى،
وذل�����ك ت��م��ه��ي��دا ً ل���ب���دء ال���ح���وار
السياسي الشامل من أجل بحث
سبل التوصل إل��ى وف��اق وطني
وإجراء إصالح دستوري بمشاركة
جميع األقاليم األوك��ران��ي��ة ،بناء
على التزامات كييف بحسب بيان
جنيف ال��ذي تم االتفاق عليه 17
نيسان الماضي.

�شعبية رئي�س الوزراء الياباني
تتراجع بعد ا�ستقالة وزيرتين
تراجعت شعبية حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي
بعد استقالة وزيرتين بارزتين في الحكومة األسبوع
الماضي وفقا ً الستطالع للرأي نشر أم��س ،وه��و ما
يضيف مزيدا ً من الضغوط على آبي بينما يناضل
إلنعاش االقتصاد الياباني.
واستطلعت صحيفة «ي��وم��ي��وري» ،وه��ي أكبر
صحيفة يومية في اليابان ،آراء  1059شخصا ً عبر
الهاتف يومي الجمعة والسبت ووج��دت أن التأييد
لحكومة آبي انخفض إلى  53في المئة من  62في
المئة في أقل من شهر.
وقال  37في المئة من الذين شملهم االستطالع إنهم
ال يتفقون مع الحكومة بارتفاع عن نسبة رفض بلغت
 30في المئة في استطالع سابق أجري في العاشر من
شهر تشرين األول.
وف��ي أكبر انتكاسة منذ توليه منصبه في شهر
كانون األول  ،2012خسر آبي اثنتين من وزرائه في
يوم واحد األسبوع الماضي ،ما يعقد من اتخاذ قرارات

صعبة بشأن سياسات رئيسية بينها ما إذا كان يمكن
المضي في زيادة ضريبة المبيعات وإع��ادة تشغيل
المفاعالت النووية التي أغلقت بعد كارثة فوكوشيما
في العام .2011
واستقالت يوكو أوبوشي ،وهي ابنة رئيس وزراء
سابق ،من منصبها كوزيرة للتجارة والصناعة يوم
اإلثنين الماضي بعد االعتراف بشكوك حول ما إذا
كانت مجموعات دعم لها أساءت استخدام تمويالت
سياسية ،حيث أظهر استطالع «يوميوري» أن 73
في المئة اتفقوا على أنه كان من الصواب أن تستقيل
أوبوشي.
كما استقالت ميدوري ماتسوشيما من منصبها
كوزيرة للعدل في اليوم نفسه بسبب مزاعم بأنها
انتهكت قوانين االنتخابات ،حيث تعتبر الوزيرتان
من بين خمس وزيرات عينهن آبي في شهر أيلول في
خطوة لكسب تأييد الناخبات من خالل تحدي الهيمنة
الذكورية على السياسة في اليابان.

