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جونسون يرفض تأييد أي مرشح خلالفته.. و«تراس» تنضم إلى السباق
لندن - وكاالت: رفض رئيس الوزراء 
البريطاني املستقيل بوريس جونسون 
أمس تأييــد أي من املرشــحني الذين 
يتنافســون على خالفته، قائال إنه ال 

يريد اإلضرار بفرصهم.
وقال جونسون في أول ظهور إعالمي 
له منــذ أن قال األســبوع املاضي إنه 
سيتنحى عن منصبه «ال أريد أن أحلق 
الضرر بفرص أي مرشــح عبر تقدمي 

دعمي له». 
تصريحات جونسون جاءت بعدما 
انضمت وزيرة اخلارجية البريطانية 
ليز تراس إلى سباق خالفة جونسون 
ليرتفع عــدد الطامحني للمنصب، في 

منافسة تتزايد حدتها، إلى ١١.
وقالت تراس، التي شغلت في السابق 
مناصب وزارية أخرى تشمل التجارة 
والعــدل واخلزانــة، إنها ســتخفض 
الضرائب وتواصل السياسة احلازمة 
ضد الرئيس الروسي فالدميير بوتني.
وتســعى تراس خلالفة جونسون 
الذي اضطر إلعالن تنحيه يوم اخلميس 
بعد انهيار حكومته من الداخل بسبب 
سلسلة من الفضائح دفعت عدة وزراء 

الــوزراء من بني االثنــني الباقيني من 
التصفية وذلك بعد أسابيع من الدعاية 

االنتخابية في مختلف أنحاء البالد.
وكان وزير املالية الســابق ريشي 
سوناك أول متقدم بارز لشغل املنصب 
لكن هذا دفع منافســيه الــى مهاجمة 
سياسته االقتصادية والتعهد بخفض 
الضرائب رغــم أن هذا االختيار يدفع 

احلكومة إلى املزيد من االقتراض.
وأطلــق تســعة نــواب بريطانيني 
محافظــني أمــس األول حملتهــم، مع 
حــرص العديد منهم على التمايز عن 
وزير املالية السابق سوناك في القضايا 
الضريبيــة، تظهر رغبــة معلنة لدى 
املرشــحني فــي اخلروج من سلســلة 
الفضائح التي ال نهاية لها والتي شابت 

والية جونسون. 
وهذه املنافســة على رئاسة حزب 
احملافظني وبالتالي رئاســة احلكومة 
املقبلة، تنذر بصيف حار سيحمل الكثير 

من اجلدل والتجاذبات.
وأعلن الوزيران السابقان جيرميي 
هانت وساجد جاويد ترشيحهما مساء 
السبت في مقالني في صحيفة «صنداي 

تليغراف» احملافظة.
وشدد كل منهما على مشاريع خفض 
الضرائب، فيما ميثل نأيا بالنفس عن 
خط ريشي سوناك الذي يريد انتظار 
ضبط أوضاع املالية العامة قبل التفكير 
في اخلــوض في مشــروع مماثل في 
اململكة املتحدة التــي تواجه تضخما 

غير مسبوق منذ ٤٠ عاما.
ويتمتع ســوناك بشــعبية كبيرة 
بسبب تدابير الدعم االقتصادي املتعددة 
التي مت نشرها في ذروة الوباء، ولكنه 
أضعف لبعض الوقت بسبب الكشف 
عن جلــوء زوجته الثريــة إلى نظام 
ضريبي يفيدها. إال أنه يبدو أنه جنح 
في العودة، كما بات يحظى بدعم كثير 

من النواب.
املنافســون اآلخــرون الذين تبدو 
فرص جناحهم أقــل بكثير، هم وزير 
النقــل غرانت شــابس ورئيس جلنة 
الشــؤون اخلارجية توم توجندهات، 
وكذلك املدعية العامة - املسؤول عن 
تقدمي املشورة القانونية للحكومة - 
سويال برافرمان ووزيرة الدولة السابقة 

للمساواة كيمي بادنوك.

«احملافظون» يسّرعون العملية االنتخابية

ومسؤولني الى تقدمي استقاالت جماعية. 
وكتبــت تراس فــي صحيفة ديلي 
تليغراف تقول «في ظل قيادتي، سأبدأ 
في خفض الضرائــب من اليوم األول 
التخاذ إجراء فوري ملســاعدة الناس 

على مواجهة تكاليف املعيشة».
ويأتي السباق النتخاب زعيم جديد 
بعد إحدى أكثر الفترات إثارة لالهتمام 
في التاريخ السياسي احلديث لبريطانيا 
وذلك عندما اســتقال أكثر من ٥٠ من 
وزراء احلكومة موجهني انتقادات حادة 
لشخصية جونسون ونزاهته وتقاعسه 

عن قول احلقيقة.
وبسبب رفض كثير من املشرعني 
بقاء جونسون في املنصب حلني انتخاب 
خليفة له فإنه من املرجح أن يســرع 
حزب احملافظني بالعملية االنتخابية. 
ومن املمكــن أن يصر احلزب على أن 
يحظى أي مرشح بتأييد نحو ٣٠ عضوا 
في البرملان قبل بدء التصويت لتقليص 

عدد املرشحني إلى اثنني.
وبعد ذلك سيشارك نحو ٢٠٠ ألف 
من أعضاء حزب احملافظني في اختيار 
زعيمه الذي سيشــغل منصب رئيس 

موسكو تعتمد «التعبئة اخلفية» وتستعني باملساجني للقتال في أوكرانيا
عواصــــــم - وكــــــاالت: 
تعاني روسيا من مشكالت 
بـ «التجنيد والتعبئة» بعد 
تكبد قواتها خسائر بشرية 
متصاعدة خالل احلرب في 
أوكرانيا، بينما توقع وزير 
الدفاع األوكراني أوليكســي 
ريزنيكوف «انهيار االحتاد 
الروسي» بسبب غزو بالده.
وأشــارت هيئــة األركان 
العامــة األوكرانية إلى مقتل 
أكثــر مــن ٣٧ ألــف جنــدي 
روسي منذ بدء غزو موسكو 
ألوكرانيا، حسب تقرير نشرته 

على موقع «فيسبوك».
ولذلــك حتتــاج القــوات 
املزيــد مــن  إلــى  الروســية 
اجلنود، ويســتخدم الروس 
بالفعــل مــا يســميه بعــض 
احملللــني «التعبئــة اخلفية» 
جللــب مجنديــن جــدد دون 
اللجوء إلى التجنيد الوطني 
احملفوف باملخاطر سياسيا، 
وفقــا لصحيفــة «نيويورك 

تاميز».
ولتعويــض النقــص في 
اجلنود، يعتمد الكرملني على 
مزيج من األقليــات العرقية 
الفقيرة خصوصا من مناطق 
شمال القفقاس، واألوكرانيني 
املناطــق االنفصاليــة،  مــن 

كثفــت روســيا مــن قصفها 
الصاروخــي لعدة مناطق في 
شرق أوكرانيا، وفقا لـ «فرانس 

برس».
وفي ســياق متصل، قالت 

القــدرات خللــق مجموعــات 
ضربات جديدة»، حســب ما 

نقلته «فرانس برس».
وفي مقابلــة مع صحيفة 
«تاميز» البريطانية، كشــف 

فــي  متحــد  الدميوقراطــي 
رغبته في «خســارة روسيا 
للحرب»، مضيفا «ستكون هذه 
احلرب نهايــة اإلمبراطورية 
الروسية». وتوقع وزير الدفاع 
األوكرانــي «انهيــار االحتاد 
الروسي وتشــكيل عدة دول 
بدال منه»، مضيفا «سنشــهد 
فــي العامني املقبلــني دعوات 
متعددة للخروج من االحتاد 

الروسي».
من جهتها، كشفت وزارة 
التحــول الرقمــي األوكرانية 
أمس إن جيشا من تكنولوجيا 
املعلومات هاجم أكثر من ٨٠٠ 
موقع إلكتروني روســي في 
الفترة مــن ٢٧ يونيو إلى ١٠ 

يوليو اجلاري.
أنبــاء  وكالــة  ونقلــت 
األوكرانيــة  يوكرينفــورم 
عــن بيــان الــوزارة القــول 
«نشر املتسللون تهاني يوم 
الدســتور األوكرانــي علــى 
املواقع اإللكترونية للوكاالت 

احلكومية الروسية».
املوقــع  اخترقــوا  كمــا 
اإللكترونــي لوكالــة الفضاء 
الروســية روســكوزموس، 
كمــا أفــاد البيــان «كان هــذا 
ردا علــى مؤسســة الفضــاء 
احلكوميــة الروســية التــي 

العمليــات اجلنوبية  قيــادة 
األوكرانيــة أمس: «العدو في 
منطقــة عملياتنا يبقى خلف 
اخلطوط الدفاعيــة ال يتقدم 
بــرا، ليس لديــه الفرص وال 

وزيــر الدفــاع األوكراني عن 
حشــد بــالده «قــوة مقاتلة 
غربيــة  بأســلحة  مــزودة 
الستعادة أراضيها اجلنوبية 
من روســيا». وقال إن العالم 

وجهــت تهديــدات ونشــرت 
صــورا باالقمار االصطناعية 
ملراكز حلف شمال االطلسي». 
وبسبب الهجمات اإللكترونية 
لم يتمكــن الروس من العمل 
في أنظمــة CRM لعــدة أيام 
وهذه هي البرامج التي تساعد 
على تنظيم جميع العمليات 
التجارية والتحكــم فيها مع 

العمالء وداخل الشركة.
في غضــون ذلك، أظهرت 
املوقــع  نشــرها  وثيقــة 
اإللكتروني للحكومة الروسية 
أن الرئيــس فالدميير بوتني 
وقع أمس مرسوما يطرح على 
جميع مواطني أوكرانيا عملية 
مبسطة الكتســاب اجلنسية 

الروسية.
تــاس  وكالــة  وذكــرت 
الروســية الرســمية لألنباء 
أن إجــراء مبســطا ســابقا 
لنيل اجلنسية الروسية كان 
ينطبق فقط على سكان أراضي 
جمهوريتي دونيتسك الشعبية 
ولوغانسك الشعبية املعلنتني 
ذاتيــا فــي شــرق أوكرانيا، 
واللتني تســعى موسكو الى 
«حتريرهمــا» مــن ســيطرة 
كييــڤ، وكذلك على ســكان 
منطقتي خيرسون وزابوريجيا 

اللتني حتتلهما روسيا.

بوتني يوّقع مرسوماً يتيح جلميع األوكرانيني احلصول على اجلنسية الروسية

رجال إطفاء يخمدون حريقا سببه القصف الصاروخي الروسي على خاركيف أمس              (أ.ف.ب) 

واملرتزقــة ووحدات احلرس 
العســكرية خلوض  الوطني 
احلرب، ووعد بتقدمي حوافز 
نقديــة ضخمــة للمتطوعني، 

حسب الصحيفة.
وتعليقــا على ذلــك، قال 
احمللل الروسي املستقل الزميل 
الســابق في مركز ويلســون 
بواشــنطن، كامــل جاليــف، 
«روســيا لديهــا مشــكلة في 
التجنيد والتعبئة»، مضيفا أن 
موسكو تستخدم كافة السبل 

لتجنيد املزيد من الرجال.
وكشف تقرير ملوقع «نيو 
فويس أوف أوكرين»، «تكثيف 
روسيا التجنيد في الشركات 
العسكرية اخلاصة واملرافق 
اإلصالحية»، حيث يتم وعد 
السجناء بـ«العفو الكامل إذا 

أوفوا بالعقد املبرم معهم».
النقــص فــي  وملواجهــة 
عدد اجلنود، «جتند موسكو 
ســجناء روســيني فــي عدة 
منشــآت إصالحية بالبالد»، 
قبل أن يتم إرسالهم إلى مركز 
تدريب عسكري تابع ملرتزقة 
«فاغنر» لتأهيلهم للحرب في 
أوكرانيا، وفقا لـ «املخابرات 

األوكرانية».
وفي ظل «توقف عملياتي 
الروســية»،  البرية  للقــوات 

ستيف بانون يوافق على اإلدالء بشهادته 
في «اقتحام الكابيتول»

واشــنطن - وكاالت: 
وافــق ســتيف بانــون 
الرئيــــــــس  مستشــار 
الســابق دونالــد ترامب 
علــى اإلدالء بشــهادته 
أمام جلنة مجلس النواب 
التي حتقق فــي الهجوم 
على مبنى الكابيتول في 
السادس من يناير ٢٠٢١، 
وذلك قبــل أيام على بدء 
محاكمتــه بتهمة عرقلته 
التحقيق، حسبما ذكرت 

وسائل إعالم أميركية.
وقال روبرت كوستيلو 
محامي بانون، في رسالة 
نشرتها وســائل اإلعالم 

أمس «يتمنى الســيد بانــون، ويفضل في 
الواقع، أن يدلي بشهادته في جلسة االستماع 
العلنيــة». ويظهر ســتيف بانون من بني 
عشرات األشــخاص الذين مت استدعاؤهم 
لــإلدالء بشــهادتهم في الهجــوم على مقر 
الكونغرس الذي خلف خمسة قتلى وقوض 
الدميوقراطية األميركية. ورفض في البداية 
اإلدالء بشهادته واتهم في نوفمبر املاضي 

بعرقلة التحقيق.
وجتمــع آالف املناصريــن للرئيــس 
اجلمهوري في الســادس مــن يناير ٢٠٢١ 
في واشــنطن، لرفض نتائــج االنتخابات 
الرئاســية التي جرت فــي نوفمبر ٢٠٢٠، 

وفاز فيها الدميوقراطي جو بايدن.
ويعتقد احملققون أن بانون ومستشارين 
آخرين لترامب قد يحملون معلومات عن 
عالقة البيت األبيض باحلشود الذين دخلوا 
مبنى الكابيتول في ذلك اليوم، في محاولة 

ملنع املصادقة على فوز جو بايدن.
وعلى الرغم من أن بانون لم يكن موظفا 
في البيت األبيض في ذلك الوقت، ولم يعد 
مستشارا رســميا لترامب، تذرع محاموه 
بحماية حق الرؤساء في احلفاظ على سرية 
بعض الوثائق والنقاشات حتى ال ميثل أمام 

جلنة التحقيق في اكتوبر ٢٠٢١.
إال أن اللجنة اعتبرت أن هذه احلماية ال 
تنطبق في هذه احلالة، ألن ترامب لم يعد 
رئيســا كما أنه لم يلجأ إلــى هذا االمتياز 

التنفيــذي. واتهم بانون في نوفمبر ٢٠٢١ 
بـ«عرقلة» حتقيق الكونغرس ومت حتديد 

موعد بدء محاكمته في ١٨ يوليو.
ووفقا لرســالة كوستيلو، أخبر بانون 
جلنة التحقيق بأن «الظروف تغيرت اآلن».
وأضافت الرسالة «قرر الرئيس ترامب 
أنه سيكون من مصلحة الشعب األميركي 
التنــازل عــن االمتياز التنفيــذي من أجل 
تفويض ســتيف بانــون باالمتثــال ألمر 

االستدعاء الصادر عن جلنتكم».
وينظر إلى شــهادة ستيف بانون (٦٨ 
عاما)، على أنها ضرورية، على اعتبار أنها 
ستسمح بفهم ما كان يفعله دونالد ترامب 

قبل وخالل الهجوم.
وقــال بانون في بودكاســت في اليوم 
السابق إن «كل شيء يتقارب وحان وقت 
الهجــوم». ولعــب ســتيف بانــون، وهو 
مستشــار متحفظ ولكنه مؤثر جدا، دورا 
مهما في انتخــاب دونالد ترامب في العام 

٢٠١٦، قبل استبعاده في العام التالي.
وفيما أشــار التحقيق إلــى أنه لم يكن 
ميارس أي مهام رســمية في السادس من 
ينايــر، فقــد أضــاف أنــه كان يتحدث مع 
الرئيس عن التظاهرة في األيام الســابقة، 
علــى ما يبدو. كمــا كان ضمن من «خلية 
أزمة» يقودها مستشــارو ترامب من أحد 
فنادق واشنطن الفخمة، قبل وبعد الهجوم 

على مقر الكونغرس.

مستشار ترامب السابق اتهم سابقاً بعرقلة حتقيق الكونغرس في القضية

ستيف بانون

إلقاء نظرة الوداع على «آبي» وبلينكن يعزي مبقتل «صاحب الرؤية»

طوكيوـ  وكاالت: ألقى أفراد عائلة 
وأصدقــاء رئيس الــوزراء الياباني 
الســابق شــينزو آبي نظرة الوداع 
عليه امس في طوكيو، بينما أشــاد 
وزيــر اخلارجيــة األميركي أنتوني 
بلينكــن بــه، واصفا إيــاه بأنه كان 
«صاحب رؤية». فــي األثناء، أعلن 
االئتــالف احلاكم فــي اليابان فوزه 
فــي انتخابات جرت في أجواء خيم 
عليها احلزن امس االول، بعد يومني 
من مقتل آبي بإطالق النار عليه خالل 

جتمع انتخابي.
ونقل جثمان آبي امس من منزل 
عائلتــه إلى معبــد زوجوجي حيث 
سجي إللقاء نظرة الوداع عليه قبل 
جنازته اخلاصة اليوم، وســتجري 
مراسم تأبني عامة له في موعد الحق 

لم تقدم تفاصيل بشأنها بعد.
ووصل بلينكن في زيارة سريعة 
لم تكن مقــررة لليابان بينما يقوم 
بجولــة آســيوية، لنقــل تعــازي 
وانشــطن. وســّلم رئيــس الوزراء 
فوميو كيشــيدا رسائل من الرئيس 
األميركــي جو بايدن موجهة لعائلة 

آبي وقال «نحن أصدقاء. وعندما يتألم 
أحد األصدقاء، يأتي اآلخر لرؤيته».

وأضاف أن آبي «عمل أكثر من أي 
شــخص آخر لالرتقاء بالعالقة بني 
الواليات املتحدة واليابان»، واصفا 
إياه بأنه «صاحب رؤية ميلك القدرة 

على حتقيق هذه الرؤية».
وأعلنت وســائل إعالم تايوانية 
أن نائب الرئيســة التايوانية وليام 
الي قــام أيضا بزيــارة مفاجئة إلى 
اليابان لتقــدمي التعازي في اغتيال 
آبي، في خطوة من شــأنها أن تثير 

حفيظة الصني.
ويعــد الي بذلك أرفع مســؤول 
حكومــي تايواني يزور اليابان منذ 
قطعت األخيرة رسميا عالقاتها مع 
تايبيه عــام ١٩٧٢ لالعتراف ببكني، 
بحسب عدة وسائل إعالم تايوانية.
ونقلــت وكالة األنبــاء املركزية 
الرسمية في تايوان عن النائب كيو 
كيو-وين (من احلزب احلاكم) قوله 
إن الي ألغــى برامج أخــرى إلجراء 
الزيــارة التــي وصفهــا بأنها متثل 

«اختراقا ديبلوماسيا».

وحتتجز الســلطات املتهم بقتل 
آبــي، وهو تيتســويا ياماغامي (٤١ 
عاما) الذي قال للشرطة إنه استهدف 
رئيس الوزراء السابق العتقاده بأنه 
ينتمي إلــى منظمة معينة لم يعلن 

عن اسمها رسميا بعد.
وذكرت تقارير إعالمية يابانية أنه 
يحمل املجموعة التي وصفت بأنها 
منظمة دينية، مسؤولية الصعوبات 
املالية التي تواجهها عائلته نظرا إلى 
أن والدته قدمت تبرعات كبيرة لها.
مــن جهتهــا، ذكــرت «كنيســة 
التوحيد»، وهي حركة دينية عاملية 
تأسســت في كوريا في خمسينيات 
القــرن املاضي، أن والــدة ياماغامي 

عضو فيها.
وقال رئيس الكنيسة في اليابان 
توميهيرو تاناكا خالل مؤمتر صحافي 
مت تنظيمــه على عجــل في طوكيو 
«كانــت حتضر مناســباتنا مرة كل 
شهر»، رافضا التعليق على مسألة 

التبرعات.
وأشــار تاناكا إلى أن الكنيســة 
روعت إثر عملية قتل آبي «الهمجية» 

وأكــد أنها ســتتعاون مع حتقيقات 
الشرطة.

ويعتقــد أن ياماغامــي قضــى 
ثالث ســنوات في ســالح البحرية 
الياباني وشاهد مقاطع مصورة على 
«يوتيوب» تعلم من خاللها صناعة 
أســلحة ناريــة في املنــزل مثل ذاك 
الذي اســتخدم في الهجوم، وفق ما 
أفادت مصادر مطلعة على التحقيقات 

اإلعالم احمللي.
في غضــون ذلك، فــاز االئتالف 
احلاكم املؤلف من احلزب الليبرالي 
الدميوقراطــي الذي ينتمي إليه آبي 
وحليفــه «كوميتــو»، بأكثر من ٧٥ 
من أصل املقاعــد الـ ١٢٥ التي جرى 
التصويت لتجديدها امس االول، علما 
أنه كان يشغل ٦٩ مقعدا في السابق، 

وفق منصات إخبارية وطنية.
وكان الفوز متوقعا قبل االغتيال.

وينتمي احلزبان إلى ما باتت حاليا 
غالبية عظمى من الثلثني مســتعدة 
البالد الســلمي.  لتعديــل دســتور 
ولطاملا ســعى آبي لهذا التعديل من 
أجل االعتراف بجيش البالد وتعزيزه.

جنازة خاصة لرئيس الوزراء السابق اليوم

جثمان شينزو أبي خالل نقلة بسيارة إلى طوكيو حيث القى عليه نظرة الوداع أمس  (رويترز)  يابانيون يضعون الزهور في أحد معابد طوكيو قبل جنازة رئيس الوزراء السابق شينزو آبي     (رويترز)

رئيس الوزراء املستقيل بوريس جونسون يزور مختبر فرانسيس كريك في لندن    (رويترز)


