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عربية وعامليةاخلميس ٢٠ يناير ٢٠٢٢

لندن تتوقع حربًا وشيكة بني روسيا وأوكرانيا.. وواشنطن: احلّل بيد موسكو

جونسون يخفف القيود: ال كمامات وال شهادة تطعيم وقريبًا ال حجز للمصابني بـ«كورونا»

وكاالت:  ـ  عواصــم 
الغربية  تصاعدت املخاوف 
من احتمال اجتياح روســيا 
ألوكرانيا بعد نشرها عشرات 
آالف اجلنود عنــد احلدود، 
إلــى درجة دفعت مســؤوال 
بريطانيا الى توقع وقوعها 

خالل أسابيع. 
فقد رجح وزيــر القوات 
املسلحة البريطانية جيمس 
هيبي أمس وقوع «الصراع 
احملتمل» بني روسيا وأوكرانيا 

خالل بضعة أسابيع.
وقــال هيبي في تصريح 
صحافي إنه «في حال نشوب 
هذه احلرب فإنها ســتؤدي 
إلى مقتل عشــرات اآلالف»، 
مؤكدا ان «القوات املســلحة 
البريطانية لن تدخل في اي 
مواجهة عسكرية مباشرة مع 

القوات الروسية».
وأضــاف «اننا نقف على 
اعتــاب اول صراع مباشــر 
بــني جيشــني متطورين في 
حــرب لــم تشــهدها القارة 
االوروبية من عقود»، مشددا 
على ضرورة ان يدرك الروس 
«ان آالفا ســيموتون.. إذ ال 
ميكــن أن تكون هناك حرب 

دون دماء».
وأكد هيبي ان «أوكرانيا 
حليف مهم والعالم لن يقف 
مكتوف األيدي أو يستطيع 

عواصــم - وكاالت: أعلن 
رئيــس الــوزراء البريطاني 
بوريــس جونســون أمــس، 
عــن رفــع اجلــزء األكبر من 
القيــود املفروضــة ملكافحة 
«أوميكرون» النسخة املتحورة 
مــن فيــروس كورونــا، في 
إجنلترا وعزم حكومته وقف 

حجر املصابني في مارس.
واعتبــارا مــن ٢٧ يناير 
اجلــاري لــن يكــون وضــع 
إلزاميــا مبوجــب  الكمامــة 
القانون، ولن يوصى رسميا 
بالعمل عن بعد ولن يشترط 
تقدمي شهادة صحية لدخول 
التجمعات  املراقص وبعض 
الكبرى، على ما أوضح رئيس 

الوزراء احملافظ.
وأضاف جونســون «في 
حني أصبح كوفيــد متوطنا 
علينا استبدال القيود امللزمة 

قانونا بتوصيات».
وقــال إنه ال ينوي متديد 
التدابير التي تفرض احلجر 
على املصابني بكوفيد-١٩ عند 
انتهاء مدتهــا في ٢٤ مارس. 
وقــد يتم حتى تقريب موعد 

رفع هذه التدابير.

حال اختارت جتديد العدوان 
على أوكرانيا، سوف تواجه 

تداعيات خطيرة».
 وأشــار بلينكــن إلى أن 
روســيا لن تنجح في كسر 
وحدة احللفاء الغربيني، في 
الوقت الذي حتشد فيه أكثر 
من ١٠٠ ألف جندي بالقرب من 
احلدود الشرقية ألوكرانيا.

ستريت» خالل فترات اإلغالق 
السابقة. وتعقيبا على ذلك، 
قال رئيس الوزراء البريطاني 
إنه لن يستقيل، وإنه يتعني 
انتظــار نتيجة التحقيق في 
موضوع احلفالت املزعومة.

وردا على سؤال في البرملان 
من نائبة عن احلزب الليبرالي 

ويعطي ذلك الرئيس بوتني 
القــدرة، أيضا ضمــن مهلة 
قصيرة للغاية، على القيام 
بخطوات عدائية أكثر جتاه 
أوكرانيا». وأكــد في الوقت 
ذاته «آمل بشــدة أن نتمكن 
من إبقاء (الوضع) على مسار 
ديبلوماسي وسلمي، لكن في 
النهاية، سيعود القرار في ذلك 

من جهته، دعا املستشار 
األملاني أوالف شولتس لتعزيز 
اجلهود من أجل القيام بحملة 
عاملية للتطعيم ضد كورونا.
خــالل  كلمتــه  وفــي 
احلــوار االفتراضــي ملنتدى 
العاملي،  دافوس االقتصادي 
قــال السياســي االشــتراكي 

مسؤول أميركي رفيع أن إدارة 
الرئيس جو بايدن «وافقت 
الشهر املاضي على تخصيص 
٢٠٠ مليون دوالر مساعدات 
إضافيــة  أمنيــة  دفاعيــة 

لشركائنا األوكرانيني».
الذي  وأضاف املســؤول 
طلــب عــدم كشــف هويته 
«كما قلنا في السابق، نحن 
ملتزمون بســيادة أوكرانيا 
ووحدة أراضيها وسنواصل 
تقدمي الدعم الذي حتتاج إليه 

البالد».
وكان الرئيس الفرنســي 
إميانويــل ماكرون أكد امس 
أن األوروبيــني بحاجــة إلى 
تأسيس «نظام جديد لألمن 
واالستقرار» يستدعي عملية 
«إعادة تسلح استراتيجية» 
و«محادثــات صريحــة» مع 

روسيا.
البرملــان  أمــام  وقــال 
األوروبي في ستراســبورغ 
«نحتــاج إلى تأسيســه بني 
األوروبيني ومشــاركته مع 
حلفائنــا فــي حلف شــمال 
األطلســي (ناتو) واقتراحه 
للتفاوض عليه مع روسيا».
وأضــاف ماكــرون الذي 
عرض على النواب األوروبيني 
خــالل  فرنســا  أولويــات 
رئاســتها الدوريــة لالحتاد 
األوروبي خالل األشهر الستة 

مانــح حلملــة كوفاكس، في 
تقدمي إسهامها بحملة التطعيم 
العامليــة وقال: «نســعى من 
خالل دعمنــا لكوفاكس إلى 
الوصول بنسبة املطعمني إلى 
٧٠٪ من سكان العالم بحلول 

منتصف العام».
وأضاف أن حتسني البنية 
التحتيــة الصحية ســيكون 
ضمن القضايا التي ســتركز 
الرئاســة األملانيــة  عليهــا 
ملجموعــة الــدول الصناعية 
الكبــرى، وطالــب  الســبع 
مبســاعدة شــركاء آخريــن 

السيما من القطاع اخلاص.
وأعــرب شــولتس عــن 
اعتقــاده بأن متويــل حملة 
العامليــة بالكامل  التطعيــم 
ميثل «الدفعة التي حتتاجها 

اقتصاداتنا».
أما في آســيا، فقــد أعلن 
رئيس الوزراء الياباني فومي 
كيشيدا أمس فرض شبه حالة 
الطــوارئ فــي طوكيــو و١٢ 
مقاطعــة أخرى بعــد ارتفاع 
كبيــر فــي حــاالت اإلصابة 

بكورونا.
وســجلت طوكيــو ٧٣٧٧ 

وقال بلينكن «أمتنى بشدة 
أن نســتطيع احلفــاظ على 
مسار ديبلوماسي وسلمي، 
ولكن في النهايــة هذا قرار 

الرئيس الروسي بوتني». 
وأضاف وزير اخلارجية 
األميركــي «نعــرف بوجود 
خطط لزيادة هذه القوة أكثر 
ضمن مهلــة قصيرة للغاية 

الدميقراطي املعارض عما إذا 
كان الوقت قد حان الستقالته، 

قال جونسون «ال».
وأضاف «أعتذر بشدة عن 
أي سوء تقدير حدث» قبل أن 
يطلب منهــا «انتظار نتيجة 
التحقيق األسبوع املقبل» قبل 
استخالص أي استنتاجات. 

إلى الرئيس بوتني».
من جانيه، شكر الرئيس 
فولودمييــر  األوكرانــي 
زيلينسكي الواليات املتحدة 
علــى «الدعــم واملســاعدة 
العسكرية ألوكرانيا ولزيادة 
هذه املساعدة، خاصة في ظل 

هذه الفترة العصيبة».
فــي غضــون ذلــك، أكد 

أمــس: «بدون  الدميقراطــي 
حملة حتصــني عاملية بحق، 
ستنفد منا حروف األبجدية 
اليونانيــة قريبــا في إطالق 
أسماء على املتحورات اجلديدة 

للڤيروس».
ووعد شولتس بأن تواصل 
بالده، وهي اليوم ثاني أكبر 

املقبلة أن «أمن قارتنا يتطلب 
إعادة تســلح اســتراتيجية 
ألوروبا كقوة سالم وتوازن 
وخصوصا فــي احلوار مع 

روسيا».
وعن احلوار مع روسيا، 
قال ماكرون «أدافع عنه منذ 
سنوات عدة،» وذلك في أوج 
التوتر بني روسيا والغرب.

وقال ماكرون «ما نحتاج 
إلى بنائه هو نظام أوروبي 
يرتكز على املبادئ والقواعد 
التــي عمدنا اليها وطبقناها 
ليــس ضــد روســيا أو من 
دونها، ولكن مع روسيا قبل 

٣٠ عاما».
وعــدد بني هــذه املبادئ 
القــوة  «رفــض اســتخدام 
والتهديــد واإلكــراه وحرية 
اختيــار الــدول للمشــاركة 
فــي املنظمــات والتحالفات 
التي  والترتيبــات األمنيــة 
تختارها وحرمة حدود الدول 
وســالمة أراضيهــا ورفض 

دوائر النفوذ».
وتابع الرئيس الفرنسي 
«ســنواصل مــع أملانيــا في 
إطــار صيغــة نورمانــدي 
(فرنســا وأملانيا وروســيا 
وأوكرانيــا) البحث عن حل 
سياسي للنزاع في أوكرانيا 
الذي اليزال مصدر التوترات 

احلالية».

حالة إصابة جديدة أمس، في 
حني ارتفعت حاالت اإلصابة 
اجلديدة في أنحاء البالد إلى 

أكثر من ٣٨ ألف حالة.
متحــور  ويســيطر 
أوميكــرون حاليا على ثالث 
أكبــر اقتصــاد فــي العالــم، 
في الوقت الــذي يواجه فيه 
موجة تفشي سادسة لڤيروس 
كورونا. ويرتفع عدد املرضى 
في وحــدات الرعاية املركزة 
مجــددا، لكــن بوتيــرة أبطأ 

نسبيا.
ووفقا لشبه حالة الطوارئ، 
ميكن حلكام املقاطعات إصدار 
أوامــر للمطاعــم واحلانات 
باإلغــالق املبكــر، باإلضافة 
إلى وقف تقدمي الكحوليات أو 
تقييدها. ويشار إلى أن اليابان 
لم تفرض إجــراءات االغالق 

الكاملة منذ بدء اجلائحة.
وأعرب خبــراء يابانيون 
عن دعمهم إخضاع ١٣ منطقة 
لـ «تدابير شبه طارئة اعتبارا 
من الغد حتى ١٣ فبراير»، وفق 
ما أفاد الوزير املســؤول عن 
شــؤون الڤيروس دايشيرو 

ياماغيوا الصحافيني.

فرنسا تدعو إلى تأسيس «نظام جديد لألمن واالستقرار» و«إعادة تسلح إستراتيجية»

أملانيا ترّوج حلملة تطعيم «عاملية بحق» .. واليابان تعلن شبه حالة الطوارئ في طوكيو ومقاطعات أخرى

(أ.ف.پ) الرئيس األوكراني فولودميير زيلينسكي ووزير اخلارجية األميركي أنتوني بلينكن خالل اجتماعهما أمس في كييڤ 

(أ.ف.پ) رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون متحدثا امام مجلس العموم البريطاني حول االجراءات اخلاصة بكورونا 

جتاهل هذا األمر»، الفتا الى 
أن أوكرانيا مستعدة للدفاع 

عن كل شبر من أراضيها.
الدفــاع  وزيــر  وكان 
البريطانــي بــان واالس قد 
أكد في وقت سابق ان بالده 
ستواصل تزويد كييڤ مبا 
وصفهــا بـ«اســلحة مدرعة 
خفيفــة» وتدريــب قواتهــا 
في ظل التهديدات الروسية 
عبــر حدودهــا  املتزايــدة 

الشرقية.
مــن جهتــه، اعتبر وزير 
اخلارجية األميركي انتوني 
التوصــل حلل  بلينكــن أن 
ديبلوماسي لألزمة مع روسيا 
هو بني أيدي الرئيس الروسي 
فالدميير بوتــني، وذلك في 
بداية جولته األوروبية التي 
تستمر ثالثة أيام، للضغط 
الكرملــني لتخفيــف  علــى 

التوترات مع الغرب.
ونقلت وكالة بلومبيرغ 
لألنبــاء عن بلينكــن القول 
فــي مؤمتــر صحافــي مــع 
الرئيس األوكراني فولودميير 
زيلينســكي في كييڤ امس 
«لقــد أعلنا تفضيال واضحا 
للتوصل حلل ديبلوماســي 
للصراع واحلد من تصعيد 

التوترات».
وأضاف «في الوقت ذاته، 
لقد أوضحنا ملوسكو أنه في 

وبــرر ذلــك بقولــه: «ال 
جنبــر األفــراد قانونــا على 
حجر أنفسهم عند إصابتهم 

باالنفلونزا».
وتوفي أكثر من ١٥٢ ألف 
شــخص في اململكة املتحدة 
جــراء كوفيــد-١٩. وتظهــر 
البيانــات األخيــرة تراجعا 
بنســبة ٤٠٪ تقريبا في عدد 
اإلصابات األسبوعية اجلديدة، 
في حني استقر عدد املرضى 
الذين يدخلون املستشفيات.
ويتراجــع أيضــا عــدد 
املصابني في أقســام العناية 
املركــزة، الذي بقي منخفضا 

خالل موجة أوميكرون.
وأتــى تخفيف اإلجراءات 
التي يعتبر جزء من الغالبية 
احملافظــة أنهــا تقضي على 
احلريــات، في وقت أبكر من 
املتوقــع، إذ كان مــن املقــرر 
مراجعــة تدابيــر مكافحــة 
اجلائحة في ٢٦ يناير، وعلى 
وقــع أزمــة غيــر مســبوقة 
يواجهها بوريس جونسون 
الــذي يتخبط فــي فضيحة 
حفالت نظمت في مقر رئاسة 
احلكومــة فــي «١٠ داونينغ 

رئيسي يقّدم لروسيا مشروع تعاون إستراتيجي لـ ٢٠ عامًا
عواصــم - وكاالت: أعلن 
الرئيــس الروســي فالدميير 
بوتني، أثناء اجتماع مع نظيره 
اإليراني إبراهيم رئيسي، أن 
دعم موسكو وطهران أصبح 
عامال حاســما ساعد سورية 
في جتاوز التهديدات اإلرهابية 

في أراضيها.
وصرح بوتني، في مستهل 
اجتمــاع عقــده مع رئيســي 
في موســكو امس: «نتعاون 
بشكل وثيق جدا على الصعيد 
الدولي، ناهيك عن أن جهودنا 
ساعدت بدرجة كبيرة احلكومة 
السورية في جتاوز التهديدات 

املرتبطة باإلرهاب الدولي».
وأعرب الرئيس الروســي 
عن رغبته فــي االطالع على 
اإليرانــي  نظيــره  مواقــف 
بشأن مستجدات الوضع في 
أفغانســتان وحــول االتفاق 
النــووي املبــرم بــني طهران 

والقوى الكبرى.
ولفــت بوتــني إلــى أنه ال 
يزال علــى تواصل مســتمر 
مع رئيسي منذ تولي األخير 
الرئاســة اإليرانية، مقرا بأن 
االتصاالت الهاتفية أو بواسطة 
الفيديو ال تستطيع استبدال 

االجتماعات وجها لوجه.
الروسي  الرئيس  وأشــاد 
بــني  العالقــات  بتطويــر 
إيــران واالحتــاد االقتصادي 
األوروآسيوي والعمل اجلاري 
على إنشاء منطقة جتارة حرة.

العقوبات الغربية، مؤكدا في 
الوقت نفسه أن طهران تبذل 
جهودا اآلن بغية رفع العقوبات 

املفروضة عليها.
ورجح رئيسي أن موسكو 
وطهــران قــد تتعاونــان في 
مواجهة اخلطوات األميركية 
أحادية اجلانب على الصعيد 
الدولي، مضيفا: «ليس لدينا 
في جمهورية إيران اإلسالمية 
أي قيود على تطوير وتوسيع 
العالقات مع روسيا الصديقة.. 
هذه العالقات لن تكون قصيرة 
املدى وتكتيكية بل إنها ستكون 

دائمة واستراتيجية».

مغادرته طهران متوجها إلى 
موسكو في وقت سابق امس إن 
التعاون بني إيران وروسيا في 
املنطقة «سيضمن األمن فيها 
ويضع حدا لنهج األحادية»، 
بحسب وكالة أنباء اجلمهورية 

اإلسالمية اإليرانية (إرنا).
مباحثــات  أن  وأوضــح 
اجلانبــني تشــمل العديد من 
القضايا على مختلف األصعدة 
واالقتصاديــة  السياســية 
االهتمــام  ذات  والتجاريــة 
املشترك، وكذلك املوضوعات 
املتعلقــة بالطاقــة وشــؤون 

الفضاء.

وأعرب رئيسي عن تطلع 
إيران إلى تطوير عالقاتها مع 
روسيا في املجاالت االقتصادية 
والسياسية والثقافية والعلمية 
والتكنولوجيــة والدفاعيــة 
والعســكرية، باإلضافــة إلى 
األمن والفضاء ومجاالت أخرى.
نقــاوم  «إننــا  وقــال: 
األميركيني منــذ أكثر من ٤٠ 
عاما. ولن نوقف تقدم البالد 
وتنميتها أبدا بسبب العقوبات 
أو التهديدات. نحن اآلن بالطبع 
نبــذل جهــودا لضمــان رفع 

العقوبات».
وكان رئيســي قــال قبــل 

في أول قمة جتمعه مع الرئيس الروسي

الرئيس الروسي فالدميير بوتني مستقبال نظيره االيراني ابراهيم رئيسي  (رويترز)

وطلب بوتني من رئيسي 
نقل أطيب متنياته إلى املرشد 
األعلى اإليراني علي خامنئي.
بدوره، شدد رئيسي على 
أهميــة جتربة التعــاون بني 
إيران وروســيا في ســورية، 
مشيرا إلى إمكانية االستفادة 
من هذه التجربة في مجاالت 
أخرى. وأكد رئيسي أن اجلانب 
اإليرانــي ســلم إلى روســيا 
مشروعا للتعاون االستراتيجي 

ملدة ٢٠ عاما.
وتعهد الرئيــس اإليراني 
بــأن إيــران لــن تتوقف عن 
التطور بســبب التهديدات أو 

القوات الروسية تنهي االنسحاب من كازاخستان 
وإلغاء رئاسة نزارباييف لـ«مجلس األمن الوطني»

عواصم - وكاالت: وافق املجلس (الغرفة 
الســفلى) بالبرملان الكازاخســتاني على 
تعديالت دســتورية تلغي رئاسة رئيس 
الدولة األول نور سلطان نزارباييف مدى 
احليــاة لكل مــن مجلس األمــن الوطني 

وجمعية شعب كازاخستان.
وكتب نائب املجلــس، كانات نوروف 
على صفحته في «فيسبوك»: «كان البد من 
إلغاء رئاسة الرئيس األول مدى احلياة في 
كل من جمعية شعب كازاخستان ومجلس 
األمن (الوطني)، األمر الذي قد أعلن عنه 
بنفسه، والذي أجنزناه. وشارك خادمكم 
املطيع في اتخاذ املجلس قراره التاريخي 

هذا».
التعديــالت  كل  أن  النائــب  وذكــر 
الدستورية الالزمة قد مت رفعها إلى مجلس 
الشيوخ (الغرفة العليا بالبرملان الوطني)، 
ومفادها أن رئاسة كال اجلهازين تعود من 
اآلن فصاعدا إلى رئيس اجلمهورية قاسم 
جومارت توكاييف «مبوجب وظيفته وليس 

مبوجب شخصيته».
وكان نزارباييــف ســلم صالحيــات 
رئيس جمعية شــعب كازاخستان (وهو 
جهاز تشــاوري لدى رئاسة اجلمهورية) 
للرئيس احلالي توكاييف في العام املاضي، 
أما منصب رئيس مجلس األمن فتســلمه 
لتوكاييــف أثناء أعمال الشــغب األخيرة 

مطلع الشهر اجلاري.
مــن جانبــه، قــال توكاييــف، إنه من 
الضروري تعزيز االستخبارات العسكرية، 
التي ستزود قيادة البالد مبعلومات سريعة 
وعالية اجلودة حول التهديدات اخلارجية 

والداخلية.
وبحســب ما نقلته اخلدمة الصحفية 
للرئيس الكازاخســتاني، خالل اجتماعه 
مع قيادة وزارة الدفاع امس، مع األخذ في 

االعتبار الوضع اجليوسياسي والتهديدات 
احلاليــة على املســتوى اإلقليمي، طالب 
الرئيــس بزيادة القــدرة القتالية للقوات 
املسلحة الكازاخستانية بشكل جذري، التي 
يجب حل عدد من املهام من أجلها. ويجب 
تعزيز االســتخبارات العســكرية، والتي 
يجــب أن تزود قيــادة الدولة مبعلومات 
موثوقة وفي الوقت املناسب حول التهديدات 

اخلارجية والداخلية.
وأضاف توكاييف، أنه لم يكن بإمكاننا 
استخدام إمكانات اجليش في حالة حرجة 

وأجبرنا على املساعدة من اخلارج.
كما وأصدر توكاييف تعليمات لوزارة 
الدفــاع مبراجعــة خطة اقتناء األســلحة 
واملعدات العسكرية لعام ٢٠٢٢، مع مراعاة 

الدروس املستفادة من أحداث يناير.
هذا، وقدم توكاييف امس وزير الدفاع 
اجلديد رسالن زاكسيليكوف، الذي عمل 
نائبا لوزير الداخلية - القائد العام للحرس 

الوطني، إلى قيادة وزارة الدفاع.
هــذا، واســتكملت القوات العســكرية 
التي تقودها روسيا عملية انسحابها من 
كازاخســتان بعد مواجهات غير مسبوقة 
في الدولة الواقعة في آسيا الوسطى، وفق 
ما ذكرت وكاالت روســية امس، نقال عن 

قائد الكتيبة.
وقال الروسي أندريه سرديوكوف الذي 
يقود بعثة التكتل العسكري بقيادة روسيا 
والذي يضــم ٦ دول: «اســتكملت عملية 
حفظ الســالم التي نفذت مبا يتوافق مع 
قــرار منظمة معاهــدة األمن اجلماعي في 

كازاخستان».
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان 
نقلته وكاالت أنباء، إن أربع طائرات عسكرية 
حتمل بقية القوات غادرت العاصمة نور 
سلطان وكبرى املدن الكازاخستانية أملاتي.


