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«جلنة ٦ يناير»: ترامب كان يعلم بخسارته 
لكنه أصّر على إطالق االدعاءات بالتزوير

عواصــم - وكاالت: عقدت جلنة مجلس 
النواب التي حتقق في اقتحام مبنى الكونغرس 
األميركي في ٦ يناير ٢٠٢١، واملعروفة بـ «جلنة 
٦ يناير»، جلسة االســتماع العلنية الثانية 
أمس، حيث قدمت أدلة بأن الرئيس السابق 
دونالد ترامب كان يعلم انه خسر االنتخابات 
لكنه «اســتمر في إطالق االدعــاءات الكاذبة 
حول تزوير االنتخابات» بحســب تغريدات 
نشرها حساب اللجنة على «تويتر». وأضافت 
ان «ادعــاءات ترامب الكاذبــة مهدت الطريق 
لالعتداء» على الكابيتول في ٦ يناير ٢٠٢١.

وقال ايريك هيرشــمان احملامي الســابق 
في البيــت األبيض أثناء واليــة ترامب، انه 
لم يصدق مطلقا ادعاءات الرئيس بأن نظام 
«دومنيون» االنتخابــي كان يغير األصوات 
لصالح جو بايدن. وأضاف في تسجيل مصور 
عرضتــه اللجنة «لم أجد أي دليل يؤيد هذه 

االدعاءات».
وقالت ليز تشــيني النائــب اجلمهوري 
املغضــوب عليهــا مــن قبــل ترامــب، وهي 
تشغل نائب رئيس اللجنة: «إن العديد ممن 
قابلتهــم من فريق ترامب يشــاركون وجهة 
نظر هيرشمان، وأشارت الى تصريح سابق 
للمدعي العام الســابق بيل بــار قال فيه ان 
ادعــاءات تزوير نظام دومنيــون لألصوات 

«ال قيمة لها».
هذا، وشكل تخلف بيل ستيبني الذي كان 
مديــرا حلملة إعادة انتخــاب ترامب في عام 
٢٠٢٠ عــن اإلدالء بشــهادته، «إرباكا للجنة، 
لكنها كانت مستعدة ملثل هذه املفاجآت» وقد 
حصلت على تسجيالت مصورة مسبقة منه، 

بحسب ما نقلت شبكة «سي ان ان» األميركية 
عن مصــادر. إذ وقبل بدء اجللســة بدقائق 
أعلنت اللجنة ان ستيبني لن يتمكن من اإلدالء 
بشهادته نظرا لـ «ظروف عائلية طارئة» كما 
قال، وحضر عنه فريقه القانوني. ونقلت «سي 
ان ان» ان اللجنــة أعفت ســتيبني من املثول 
أمامها كون زوجته كانت في وضع الوالدة.

ونقلت شبكة «سي ان ان» األميركية عن 
مصدر مقرب أن ســتيبني الذي كان في قلب 
فريق ترامب خالل محاولته قلب النتائج، لم 
يكن متحمســا لإلدالء بشهادته لكنه لم يكن 

ليرفض االستدعاء.
وجاءت واحدة من اهم الشهادات التي تفند 
مزاعم ترامب، من صهره جاريد كوشنر الذي 
قال في تسجيل مصور إنه عارض نشاطات 
رودي جولياني احملامي السابق لترامب، بعد 
االنتخابات. وقال كوشنر ردا على سؤال انه 
أبلغ ترامب انه ما كان ليتبع مقاربة جولياني 
للموضــوع لــو كان مكانه، لكــن ترامب أكد 

لصهره انه يثق برودي. 
وقال كبير مستشاري ترامب مات مورغان 
بــدوره انه حتدث الى معظم محامي احلملة 
وكان التوجه العام ان املؤسسات القانونية لم 
تكن مرتاحة مع ادعاءات جولياني وتصريحاته 

العلنية.
وفي تفنيد الدعاءات ترامب حول تصويت 
آالف املوتى، قال مفوض فيالدلفيا السابق آل 
شميدت: «لم يكن هناك دليل على احتساب 
أصوات ٨٠٠٠ متوفى في فيالدلفيا، وال حتى 
على ٨ أصوات. لقد أخذنا على محمل اجلد 

كل القضايا التي قدمت لنا»

كوشنر لم يكن موافقًا على ادعاءات جولياني

(رويترز) جلنة التحقيق باقتحام الكونغرس تعرض تسجيال إليڤانكا ابنة دونالد ترامب ومستشارته  

كييڤ ُتعلِّق صادرات الغاز والفحم والغزو الروسي 
ُيقلِّص إنتاجها من احلبوب نحو ٥٠٪

عواصــم - وكاالت: وافقت احلكومة 
األوكرانيــة على تعليق صادرات ســلع 
أولية من بينها الغاز والفحم بسبب الغزو 
الروسي. وشمل قرار حكومي نشر أمس 
الفحم والســوالر والغــاز املنتج محليا 
في قائمة من السلع األولية التي يحظر 

تصديرها وقت احلرب.
وقال إن هذا مرتبط «بالعدوان املسلح 
لروسيا االحتادية ضد أوكرانيا وفرض 

قانون األحكام العرفية في أوكرانيا».
وفي السياق، قال تاراس فيسوتسكي 
النائب األول لوزير الزراعة األوكراني إن 
محصول احلبوب في أوكرانيا من املرجح 
أن يهبط إلى حوالي ٤٨٫٥ مليون طن هذا 
العام من ٨٦ مليون طن العام املاضي في 

أعقاب الغزو الروسي.

هذا، وأقــرت القوات األوكرانية امس 
بانسحابها من وسط سيفيرودونيتسك 
إثر هجوم روسي جديد على هذه املدينة 

اإلستراتيجية في شرق أوكرانيا.
وقالــت رئاســة األركان األوكرانيــة 
فــي إحاطتها الصباحية على فيســبوك 
«شــن العدو بدعم مدفعــي هجوما على 
سيفيرودونيتسك وحقق جناحا جزئيا 
وأخرج وحداتنا من وسط املدينة» مؤكدا 

أن املعارك «متواصلة.
مــن جانبه، أفاد الرئيــس األوكراني 
فولودميير زيلينسكي في رسالة الڤيديو 
اليومية مســاء امــس األول عن معارك 
«عنيفة جدا» في سيفيرودونيتسك، الفتا 
إلى أن موســكو تنشر قوات غير مدربة 
بشكل كاف وتستخدمها «وقودا للحرب».

اجليش األوكراني ينسحب من وسط سيفيرودونيتسك

«الداخلية السعودية»: رفع اإلجراءات االحترازية 
والوقائية املتعلقة مبكافحة «كورونا»

الريــاض - (واس): قــررت اململكة العرية الســعودية رفــع اإلجراءات 
االحترازيــة والوقائيــة املتعلقة مبكافحة جائحة كورونــا، وذلك في ضوء 

التقدم في برنامج اللقاحات الوطني وارتفاع نسب التحصني.
وصرح مصدر مســؤول بوزارة الداخليــة في بيان أوردته وكالة األنباء 
الســعودية «واس» امــس بأنه بنــاء على متابعة الوضــع الوبائي جلائحة 
فيروس كورونا وما رفعته اجلهات الصحية املختصة وللمكتسبات العديدة 
املتحققة في مكافحة اجلائحة بفضل اهللا ثم الدعم غير احملدود من القيادة 
الرشــيدة، وتضافر اجلهود الوطنية الفعالــة من اجلهات كافة، والتقدم في 
برنامج اللقاحات الوطني وارتفاع نســب التحصني واملناعة ضد الڤيروس 
في املجتمع، فقد تقرر  رفع اإلجراءات االحترازية والوقائية املتعلقة مبكافحة 
جائحــة كورونــا، وفقا ملا يلي: أوال: عدم اشــتراط لبس الكمامة في األماكن 
املغلقة، باستثناء املسجد احلرام، واملسجد النبوي الشريف، واألماكن التي 
يصدر بشأنها بروتوكوالت من قبل هيئة الصحة العامة «وقاية»، أو املنشآت 
واألنشطة واملناسبات والفعاليات ووسائل النقل العام التي ترغب في تطبيق 
مستويات حماية أعلى من خالل االستمرار باشتراط لبس الكمامة للدخول 

إليها، مع االستمرار بالتوعية واحلث على استخدامها.
ثانيا: عدم اشــتراط التحصني والتحقق من احلالة الصحية في تطبيق 
(توكلنا) للدخول إلى املنشــآت واألنشطة واملناسبات والفعاليات وركوب 
الطائرات ووســائل النقل العام، باســتثناء التي تقتضي طبيعتها اشتراط 
التحصني، أو االســتمرار في التحقق من احلالة الصحية حســب ما حتدده 
البروتوكــوالت الصادرة عــن هيئة الصحــة العامة «وقاية»، أو املنشــآت 
واألنشــطة واملناسبات والفعاليات ووســائل النقل التي ترغب في تطبيق 
مســتويات حماية أعلى من خالل االستمرار باشتراط التحصني أو التحقق 

من احلالة الصحية للدخول إليها.
ثالثــا: تكون مدة اشــتراط أخذ اجلرعة التنشــيطية (الثالثة) من لقاح 
(كوفيــد-١٩) ملغــادرة املواطنني إلى خارج اململكة (ثمانية أشــهر) بدال من 
(ثالثة أشــهر) من تلقي اجلرعة الثانية، وتستثنى من ذلك الفئات العمرية 
التي حتددها وزارة الصحة أو املســتثناة بحسب ما تظهر حالتهم الصحية 

في تطبيق (توكلنا).

استثناء احلرمني الشريفني من عدم اشتراط ارتداء الكمامة في األماكن املغلقة

استقالة نواب الكتلة الصدرية تدخل حيز التنفيذ
واحللبوسي: حّل البرملان غير مطروح حتى اآلن

عواصم - وكاالت: أضافت 
استقالة نواب الكتلة الصدرية 
من البرملان العراقي تعقيدات 
جديدة لألزمة السياسية في 
البــالد التي التــزال أطرافها 
عاجــزة عــن االتفــاق علــى 
احلكومة املقبلة بعد ٨ أشهر 
التشريعية  على االنتخابات 
التي لم تفرز أغلبية واضحة، 
لكن تراجــع فيها حجم كتلة 

النواب املوالية إليران.
وأكد رئيس مجلس النواب 
العراقــي محمد احللبوســي 
امس أن استقالة نواب الكتلة 
الصدرية التي يتزعمها رجل 
الدين الشيعي مقتدى الصدر 
نافــذة، وســيخلفهم من حل 
بعدهم في عدد األصوات في 
االنتخابــات، مؤكدا أن خيار 
حل البرملان وإجراء انتخابات 

لم يطرح حتى اآلن.
وقال احللبوسي في مؤمتر 
صحافي مشــترك مع نظيره 
األردنــي عبدالكــرمي الدغمي 
من عمــان: «تنتهي عضوية 
أي نائــب من أعضاء مجلس 
النواب بشــكل مباشــر عند 
تقدمي االستقالة أو الوفاة أو 
املشــاركة في عمل تنفيذي، 
وبالتالي فإن (استقالة أعضاء 
الكتلة الصدريــة) ال حتتاج 
إلى تصويت» مجلس النواب 

العراقي.
تصويــت  أن  وأوضــح 

باإلجراءات القانونية، وحسب 
قانــون االنتخــاب وآليــات 
العمل االنتخابي، ســيعوض 
اخلاسرون (الذين حصلوا على 
العدد) األعلى (من األصوات) 
فــي كل دائــرة انتخابية بدال 
مــن الســيدات والســادة من 
نواب الكتلة الصدرية الذين 
اســتقالوا لألســف»، وأكــد 
الكتلــة الصدريــة هــي  أن 
الكبرى «وســنبقى نتواصل 
معهــا ووجودها في العملية 

السياسية مهم».
احللبوســي:  وقــال 
قــد  القادمــة  «اخلطــوات 

العراقي». وأضاف: «لقد بذلنا 
جهــدا مخلصا وصادقا لثني 
ســماحته عن هذه اخلطوة، 
لكنــه آثر أن يكــون مضحيا 
وليس سببا معطال، من أجل 
الوطن والشعب، فرأى املضي 

بهذا القرار».
وعلى اثر انسحاب الكتلة 
الصدريــة مــن البرملان، قرر 
محمد جعفر الصدر، املرشح 
الصــدري لرئاســة احلكومة 

انسحابه من الترشيح.
وقــال فــي تغريــدة لــه 
على «تويتــر» نقلتها وكالة 
األنباء العراقية (واع): «كنت 
قبلت ترشيح سماحة السيد 
الصدر دعما ملشروعه الوطني 
اإلصالحــي، وقــد حــان اآلن 
وقت االعتذار واالنسحاب». 
وأضاف: «شــكرا لســماحته 
ولتحالف إنقــاذ الوطن على 

ثقتهم».
وفي السياق، وجه رئيس 
العراقي،  الوطنية»  «ائتالف 
إياد عالوي امــس دعوة إلى 
القيــادات الوطنية للجلوس 
إلى طاولة حوار وطني، مشيرا 
إلــى أن األوضاع وصلت إلى 

حالة من التعقيد.
بدوره، أكد فالح الفياض 
رئيس هيئة احلشد الشعبي 
في العراق أن احلشد لن يكون 
طرفا في املنازعات السياسية 

التي تشهدها البالد.

متضي ســريعا، نســعى الى 
تشــكيل حكومــة تتحمــل 
القوى السياســية مسؤولية 
مخرجاتها وإدارتها وسيبقى 

التقييم أمام الشعب».
وكان احللبوسي قد علق 
علــى تقــدمي نــواب الكتلــة 
الصدرية استقاالتهم بتوجيه 
مــن زعيــم التيــار الصدري 
مقتــدى الصدر فــي تغريدة 
على «تويتر» أنه «نزوال عند 
رغبــة مقتدى الصــدر قبلنا 
على مضض طلبات إخواننا 
وأخواتنا نواب الكتلة الصدرية 
باالستقالة من مجلس النواب 

مرشح الصدر ينسحب من الترشح لرئاسة احلكومة

رئيس البرملان العراقي محمد احللبوسي ونظيره األردني عبد الكرمي الدغمي خالل مؤمتر صحافي في عمان  (واع)

مجلس النواب على استقالة 
أعضــاء منه «يقتصر على ٣ 
حــاالت فقط: األولــى الطعن 
بصحــة العضويــة والثانية 
اإلخــالل اجلســيم بقواعــد 
الســلوك االنتخابي والثالثة 
جتاوز النائــب حد الغيابات 
املسموح به»، مشيرا الى ان 
هذه احلــاالت ال تنطبق على 
االســتقاالت، إال أن محللــني 
وسياسيني عراقيني يرون أن 
االســتقالة يجــب أن تقر في 

مجلس النواب.
وعــن اخلطــوة الالحقة، 
قال احللبوســي: «سنمضي 

«حتالف ماكرون» يحاول انتزاع أغلبية البرملان بعد نتائج «متقاربة» مع اليسار
باريــس - وكاالت: أطلق 
الفرنســي إميانويل  الرئيس 
ماكــرون وحتالفــه مجــددا 
احلملــة االنتخابيــة حملاولة 
انتــزاع األغلبيــة املطلقة في 
اجلمعية الوطنية، الضرورية 
لتطبيق سياســته بحرية في 
الســنوات الـ ٥ املقبلة، وذلك 
بعد حتقيــق نتائج «متقاربة 
جدا» مع اليســار في اجلولة 
األولــى من االنتخابــات التي 

أجريت أمس األول.

الرئيــس  ويتعــني علــى 
الفرنسي الذي أعيد انتخابه 
أواخر أبريــل املاضي لوالية 
ثانيــة فــي مواجهــة اليمني 
املتطرف، التعامل مع مشــهد 
أقل مواءمة من ذلك الذي كان 
عام ٢٠١٧، في ظل نسبة امتناع 
عن التصويت قياسية وخرق 
مــزدوج مــن جانب اليســار 
واليمــني املتطرف. فقد حقق 
حتالف اليسار بقيادة جان لوك 
ميالنشون نتيجة شبه موازية 
للنتيجة التي حققها حتالف 
الرئيس الفرنسي «معا» الذي 
حــل في املركــز األول متقدما 
بـــ ٢١ ألــف صــوت فقط من 
أصل مجموع الناخبني البالغ 
عددهــم ٢٣٫٣ ماليــني. وإذا 
كان حتالــف الرئيس اليزال 
يتصدر التوقعات التي تفيد 
بأنه سيحصل على ما بني ٢٥٥ 
و٢٩٥ مقعــدا مــن أصل ٥٧٧، 
متقدما على حتالف اليســار 
(١٥٠ إلــى ٢١٠)، إال أنــه مــن 
غير املؤكد في الوقت احلالي 
أن يحتفظ باألغلبية املطلقة 

علــى صعيــد آخــر، قال 
الرئيــس ماكــرون إن بــالده 
دخلت «اقتصاد احلرب» فيما 
دعا إلــى إعادة تقييم اإلنفاق 
العسكري وزيادته على خلفية 
املتزايدة بسبب  االحتياجات 

احلرب في أوكرانيا.
جاء ذلك فــي كلمة ألقاها 
ماكــرون فــي حفــل افتتــاح 
(يوروســاتوري)  معــرض 
الدولــي املخصص لصناعات 
الدفاع واألمن البري واجلوي 
والــذي يســتمر حتــى يــوم 

اجلمعة املقبل.
وقــال الرئيس الفرنســي 
انه طلــب مــن وزارة الدفاع 
والقــوات املســلحة «إعــادة 
تقييم خطة اإلنفاق الدفاعية 
وقانون البرمجة العســكرية 
في األسابيع املقبلة في ضوء 
الوضع اجليوسياسي اجلديد 
في املنطقــة» مؤكدا ضرورة 
تعزيــز الصناعــة الدفاعيــة 
والتكنولوجيــة األوروبيــة 
لتصبــح «أقــوى بكثير» مما 

هي عليه في الوقت احلالي.

احملــددة بـــ ٢٨٩ مقعدا. وفي 
هــذا الصــدد حذر املســؤول 
في معهد «إيبسوس فرنسا» 
لإلحصاءات بريس تينتورييه 
من أن «األغلبية بعيدة املنال.. 
إنه حتذير جدي جدا موجه إلى 

إميانويل ماكرون».
أما بالنسبة لتحالف اليسار 
بقيادة ميالنشون، فإن التحدي 
الــذي يواجه ســيكون إقناع 
الناخبــني بالذهاب إلى مراكز 
االقتراع فــي اجلولة الثانية، 
بعد تســجيل نســبة امتناع 
قياســية في اجلولــة األولى 
بلغــت ما بني ٥٢ و٥٣٪. وفي 
هذا اخلصوص، قالت النائبة 
عــن حــزب «فرنســا األبية» 
إذاعة  كليمانتني أوتــان عبر 
«فرانس انتر» أمس «إذا كنتم 
ال تريدون أن (يحكم) ماكرون 
خلمس سنوات إضافية، هناك 
مئــات الدوائر التــي يتواجد 
فيها االحتاد الشعبي البيئي 
واالجتماعي اجلديد في اجلولة 
الثانية، اليزال احتمال أن نحكم 

قائما».

الرئيس الفرنسي أكد أن بالده دخلت اقتصاد احلرب ودعا إلى صناعة دفاع أوروبية «أقوى بكثير» مما هي عليه

الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون خالل زيارته ملعرض األمن والدفاع الدولي شمال باريس أمس   (أ.ف.پ)

وقال وزير اخلدمة العامة 
الفرنسي ستانيسالس غيريني 
املرشــح في باريــس امس إن 
«هناك معركة للجولة الثانية، 
هناك جهد لإلقناع يجب علينا 
بذله». وسيستهدف ماكرون 
وحلفــاؤه، حتالــف اليســار 
البيئــي  الشــعبي  «االحتــاد 
واالجتماعــي اجلديــد» الذي 
يضم األحزاب اليسارية بدءا 
من احلزب االشتراكي وصوال 

إلى اليسار الراديكالي.


