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االربعاء ١٣ يوليو ٢٠٢٢ عربية وعاملية

غضب السريالنكيني يتواصل.. منع الرئيس وأسرته من الفرار عبر مطار كولومبو
عواصم - وكاالت: منع 
الرئيس السريالنكي غوتابايا 
راجاباكسا من مغادرة البالد 
عبر مطار كولومبو الدولي 
بعــد مواجهــة مهينــة مع 
موظفي الهجرة ومسافرين، 
ما أجبره علــى البحث عن 
بدائل للهرب بحرا خوفا من 
الغاضبني  انتقام مواطنيه 
الذين مازالوا يحتلون القصر 
الرئاسي ومقرات رسمية منذ 
يوم الســبت املاضي، على 
ما أعلنت مصادر رســمية. 
فقد رفض مسؤولو الهجرة 
دخول راجاباكسا إلى صالة 
كبار الشخصيات خلتم جواز 
ســفره عندمــا أراد جتنب 
املرافــق العامة خشــية رد 

فعل السكان.
وبانتظــار تنفيذ تعهده 
اليوم للتوصل  باالستقالة 
الى «انتقال سلمي للسلطة»، 
فإن راجاباكســا كان اليزال 
يتمتع باحلصانة الرئاسية 
أمس اثناء مساعيه للبحث 

عن منفى في اخلارج.

املالديف أو الهند». وأشار إلى 
خيــار آخر يتمثل في ركوب 
طائرة من مطار ماتاال الدولي، 
الذي افتتح عام ٢٠١٣، وغالبا 

املطارات الدولية اســتخداما 
في العالم.

وعلــى غــرار الرئيــس، 
قــال مســؤولو الهجــرة في 

جتاه األسرة احلاكمة صاحبة 
النفوذ بسبب أزمة اقتصادية 
طاحنــة. وقالــت جمعيــة 
مسؤولي الهجرة في سريالنكا 
إن أعضاءهــا رفضوا تقدمي 
اخلدمة لباســيل راجاباكسا 
فــي صالــة مغــادرة كبــار 
الشخصيات مبطار كولومبو.
كاس  أوضــح  بــدوره، 
كانوجــاال رئيــس اجلمعية 
لرويترز «نظرا لالضطرابات 
فــي ســريالنكا، يتعــرض 
الهجرة لضغوط  مســؤولو 
هائلة لعدم السماح لألشخاص 

املهمني مبغادرة البالد».
وأضاف «نشــعر بالقلق 
على ســالمتنا. لذا إلى حني 
يتم حل هذه املشــكلة، قرر 
مســؤولو الهجرة العاملون 
في صالة كبار الشخصيات 

حجب خدماتهم».
ونشرت وســائل اإلعالم 
لباســيل  احملليــة صــورا 
راجاباكســا في الصالة، ومت 
تداولها على نطاق واسع على 
وسائل التواصل االجتماعي، 

ما يعــد مبنزلة خيار مكلف 
ودون جدوى. ال يخدم املطار 
الدولية  الرحــالت اجلويــة 
املنتظمة، وقد وصف بأنه أقل 

ســريالنكا أمس إنهم منعوا 
شقيقه وزير املالية السابق 
باسيل راجاباكسا من السفر 
للخارج، مع تصاعد الغضب 

حيث عبر البعض عن غضبهم 
من محاوالته مغادرة البالد. 
وقــال مســؤول كبير في 
احلزب احلاكم، طلب عدم نشر 
اسمه، إن باسيل راجاباكسا 

اليزال موجودا في البالد.
وحاول باسيل استخدام 
األجــر  مدفوعــة  خدمــة 
حلمــل احلقائــب مخصصة 
للمسافرين من رجال األعمال، 
لكن موظفي املطار والهجرة 
أعلنــوا إيقاف هــذه اخلدمة 

السريعة بأثر فوري.
وقال مســؤول في املطار 
لوكالة فرانس برس إن «بعض 
الركاب احتجوا على صعود 
باســيل على منت طائرتهم»، 
موضحا «كان الوضع متوترا، 
لذلك غادر املطار على عجل».
أن  املقــرر  مــن  وكان 
يتقدم باســيل الذي يحمل 
اجلنسية األميركية أيضا، 
بطلب للحصول على جواز 
سفر جديد بعد أن ترك جواز 
سفره في القصر الرئاسي 

عند فرار العائلة.

سريالنكيون ينتظرون لزيارة القصر الرئاسي بعد أيام من فرار الرئيس منه وسيطرة احملتجني عليه  (أ.ف.پ)

وأمضى الرئيس وزوجته 
الليلة قبل املاضية في قاعدة 
عسكرية بالقرب من املطار 
الدولي بعــد أن فاتته عدة 
رحــالت جويــة. وأجبــرت 
احلادثة مستشاري راجاباكسا 
على البحث عن ســبل فرار 
الرئيــس ومرافقيه على منت 
قارب دورية، بحسب مصدر 
رفيــع املســتوى فــي قطاع 
الدفــاع، علما انه كان اليزال 
القائد األعلى للقوات املسلحة 
حتى أمس ويتمتع بامكانية 
استخدام وسائط عسكرية.

واستخدم الرئيس بالفعل 
سفينة تابعة للبحرية لنقله 
الرئاسي  السبت من القصر 
الذي يحاصره احملتجون إلى 
قاعدة كاتوناياكي، في شمال 
شرق البالد. وتوجه بعد ذلك 
إلى مطــار كولومبو الدولي 
على منت مروحية أمس األول.
وقال املسؤول في الدفاع 
إن «اخليار األفضل اخلروج 
عن طريق البحــر»، مضيفا 
«ميكنــه الذهــاب إلــى جزر 

ضيوف الرحمن ينهون املناسك بطواف الوداع
مكة املكرمة - (وكاالت): 
أنهى حجاج بيت اهللا احلرام 
«غير املتعجلني» امس الثالث 
عشــر مــن شــهر ذي احلجة 
مناسك احلج لهذا العام ١٤٤٣ 
هجريــا، بعدما أكملــوا رمي 
اجلمرات الثالث في ثالث أيام 
التشريق، حيث غادروا مشعر 
منى وقاموا بـ «طواف الوداع»، 
ومن ثم ودعــوا مكة املكرمة 
بحفــظ اهللا تعالى وعنايته. 
وكان احلجــاج «املتعجلون» 
قد رموا أمس األول اجلمرات 
الكبرى والوسطى والصغرى، 
بينمــا بقي من غربــت عليه 
الشمس من ضيوف الرحمن 
حتى أمــس، حيــث أمت رمي 
اجلمرات في آخر أيام التشريق.
احلــج  وزارة  وأعلنــت 
والعمرة السعودية أن احلجاج 
أنهــوا رمي اجلمــرات ضمن 

خطط التفويج.
وأفادت الوزارة، في بيان 
لهــا أوردتــه وكالــة األنبــاء 
الســعودية (واس)، بنجــاح 
تفويــج احلجــاج بعــد رمي 
احلجاج للجمرات، وتوجههم 
إلــى بيت اهللا احلــرام، حيث 

أدوا طواف الوداع.
التهانــي  هــذا، وتوالــت 
للمملكة العربية الســعودية 
بقيادة خادم احلرمني الشريفني 
امللك ســلمان بن عبدالعزيز 
وولي عهده صاحب الســمو 
امللكي األمير محمد بن سلمان، 
مبناسبة جناح موسم احلج. 
ورفــع وزير احلــج والعمرة 
فــي الســعودية د.توفيق بن 

أسهمت في تسهيل أداء ضيوف 
الرحمن ملناسك احلج، مشيدا 
العاملني واملتطوعني  بجهود 
من أبناء اململكة واملقيمني فيها 
خالل موســم احلج، حتقيقا 
ملستهدفات رؤية اململكة ٢٠٣٠، 
فــي ظــل منظومــة متكاملة 
تتميز بالتشارك بني مختلف 
القطاعات احلكومية واخلاصة 

في منظومة احلج والعمرة.
وثمن األمني العام ملنظمة 
التعــاون اإلســالمي حســني 

التامــة على أعلــى معايير 
بــني  الصحيــة  الســالمة 
اململكــة  احلجــاج، مهنئــة 
مبناسبة جناح موسم احلج. 
وفي سياق متصل، هنأ مفتي 
مصر رئيس األمانة العامة 
لــدور وهيئــات اإلفتاء في 
العالم د.شوقي عالم، خادم 
احلرمني الشريفني مبناسبة 
جناح موسم احلج لهذا العام، 
وإمتــام ضيــوف الرحمــن 
ملناسك احلج بسهولة ويسر.

إبراهيم طه، ما قدمته اململكة، 
وما وفرته لكل ما يلزم خلدمة 
إقامة املشاعر املقدسة للحجاج 
مــن مختلــف أنحــاء العالم 

اإلسالمي والعالم كله.
كما أشادت رابطة العالم 
اإلسالمي باألداء املتميز خلطة 
احلج، مؤكدة أن السعودية 
تعاملــت بكفاءتها املعهودة 
مع املخاطر القائمة جلائحة 
«كوفيــد-١٩»، والتداعيات 
الناجمة عنها، مع احملافظة 

إشادات مبا قدمته السعودية وما وفرته لكل ما يلزم خلدمة إقامة املشاعر املقدسة للحجاج من مختلف أنحاء العالم

(واس) حجاج بيت اهللا احلرام اختتموا مناسكهم بطواف الوداع أمس 

فوزان الربيعة، التهنئة خلادم 
الشــريفني، وولي  احلرمــني 
عهده، مبناسبة جناح موسم 
احلج لهذا العام ١٤٤٣هـ، بفضل 
اجلهــود املتواصلة واملتابعة 
املســتمرة مــن القيــادة، وما 
وفرتــه مــن ممكنــات مادية 
وبشــرية لتســهيل تقــدمي 

اخلدمات لضيوف الرحمن.
الشــراكة  أن   وأوضــح 
الفاعلــة مــع اجلهــات كافة، 
األمنية والصحيــة واملدنية، 

اليابان توّدع شينزو آبي 
ومتنحه وسام «األقحوان الكبير»

طوكيــو ـ وكاالت: ودعــت اليابــان امس 
رئيس الوزراء الســابق شــينزو آبي، الذي 
هيمن على السياسة اليابانية لعقود، حيث 
تولى رئاسة الوزراء ألطول فترة في تاريخ 

البالد، واغتيل اجلمعة املاضية.
وذكرت صحيفة «جابان توداي» أن صفوفا 
طويلة من اليابانيني، الذين يرتدون املالبس 
الســوداء، وقد اختلطوا بآخرين في مالبس 
غير رسمية، تشكلت خارج معبد زوجوجي 
البوذي بوسط طوكيو، حيث أقيمت مراسم 
جنازة آبي التي ضمت أفراد األسرة واألصدقاء 
املقربني والقادة السياسيني وخصوصا آكي 
أرملــة آبي، ورئيس الــوزراء احلالي فوميو 
كيشيدا. وبحسب وسائل إعالم محلية، سيمنح 
آبي وســام «األقحوان الكبيــر» وهو األعلى 

في اليابان.
وكان املئات تدفقوا على املعبد مساء أول 
من أمس من أجل إلقاء النظرة األخيرة على 
آبي، الذي توفي عن عمر يناهز ٦٧ عاما. وأثار 
مقتله على يد رجل عاطل يحمل سالحا محلي 
الصنع، صدمة في اليابان، حيث تعد جرائم 
األســلحة النارية والعنف السياســي أمرين 

نادرين. وحضر آالف األشخاص مرور موكب 
جنازة آبي من أمام مقرات حتمل قيمة رمزية 
في العاصمة طوكيو بعد إقامة مراسم اجلنازة.

ويفترض أن تقام مراسم تكرمي عامة في 
تاريخ الحق في طوكيو في مقاطعة ياماغوشي 
(جنــوب غرب)، التــي كان آبي أحد ممثليها 

في البرملان.
وبعد مراسم اجلنازة، غادر املوكب املعبد 
ومر أمام املؤسســات السياســية التي تولى 
فيها آبي مناصب خالل مسيرته املهنية وهي: 
البرملان ورئاسة الوزراء ومقر احلزب الليبرالي 

الدميوقراطي احلاكم.
وأمام كل مقر انحنى وزراء ومسؤولون 
وموظفون ضامني أيديهم عند مرور املوكب.
وكانت ارملته آكي آبي جتلس في مقدمة 
السيارة السوداء وحتمل لوحة خشبية كتب 
عليها االسم الذي أعطي لزوجها بعد الوفاة، 

بحسب التقليد البوذي.
وأعلن وزير اخلارجية الياباني يوشيماسا 
هاياشي امس أن أكثر من ١٧٠٠ رسالة تعزية 
وصلت فــي املجمل مــن ٢٥٩ دولة ومنطقة 

ومنظمة دولية.

(رويترز) سياسيون يابانيون يلقون التحية أثناء مرور السيارة التي حتمل جثمان شينزو آبي 

«احملافظني» سيعلن خليفة جونسون ٥ سبتمبر
لنــدن - وكاالت: قــال رئيس جلنة ١٩٢٢ 
النافــذة في حزب احملافظني، غراهام برادي، 
إن اإلعالن عن رئيــس الوزراء اجلديد الذي 
سيخلف بوريس جونســون سيكون في ٥ 

سبتمبر املقبل.
وقــال بــرادي إن جلنة عــام ١٩٢٢، التي 
تديــر عملية اختيار زعامة احلزب وبالتالي 
خليفة جونسون: «سيحتاج كل مرشح إلى 
احلصــول على دعم ٢٠ عضــوا في البرملان 
لقبول ترشحه»، في عتبة تزيد بشكل ملحوظ 
عن األعضاء الـ٨ املنصوص عليهم في قواعد 
احلزب املعتادة. وأوضح أن اجلولة األولى من 
التصويت بني نواب حزب احملافظني ستجرى 
اليوم، مضيفا أن املرشحني سيحتاجون إلى 
احلصول على ٣٠ صوتا للدخول في اجلولة 
الثانيــة املقرر إجراؤها غدا. وأشــار الى ان 

عدد املتنافســني ســينخفض إلى اثنني قبل 
حلول العطلة الصيفية للنواب في ٢١ اجلاري. 
وسيخضع املتنافسان األخيران بعد ذلك إلى 
اقتراع عبر البريد يشارك فيه جميع األعضاء 
احملافظني، الذين يبلغ عددهم حوالي ٢٠٠ ألف، 
خالل الصيف وسيصبح الفائز زعيما جديدا 
حلزب احملافظني ورئيسا لوزراء بريطانيا.

وتابع برادي: «إنني حريص جدا على إنهاء 
هذا األمر بشكل سلس ونظيف وسريع قدر 
اإلمكان»، واصفا ذلك بأنه جدول زمني «معقول 
متاما» من شــأنه أن يسمح بإجراء االقتراع 
البريدي في جميع أنحاء البالد خالل الصيف.

في غضون ذلك، أعلن نائب رئيس الوزراء 
البريطاني دومينيك راب ووزير النقل جرانت 
شابس دعمهما حلملة ريشي سوناك ليكون 

رئيس الوزراء املقبل.

بايدن يبدأ اليوم محاوالت تعزيز انخراط واشنطن في املنطقة
عواصــم ـ وكاالت: يصــل 
الرئيــس األميركي جو بايدن 
إلى الشرق األوسط اليوم في 
إطــار جولة يتوجهــا بزيارة 
اململكة العربية السعودية غدا 
ويشارك خاللها في قمة دول 
مجلس التعاون اخلليجي زائد 
ثالثة (مصر واالردن والعراق).
ومــن املتوقــع ان يتصدر 
ملفا النفط وإيران جدول أعمال 
اجلولة، وهي األولى منذ توليه 
مهامه الرئاسية في يناير ٢٠٢١.
وقــال بايدن في مقال رأي 
نشــرته صحيفة «واشــنطن 
بوســت» مؤخرا «ســتواصل 
الضغــط  زيــادة  إدارتــي 
الديبلوماســي واالقتصــادي 
حتى تصبح إيران مســتعدة 
للعــودة إلى االمتثال لالتفاق 

النووي لعام ٢٠١٥».
الرئيــس االميركي  وأكــد 
ايضا رغبته خالل الزيارة في 
«العمل من أجل استقرار أكبر» 

في املنطقة.
واعتبــر مستشــار األمن 
القومي األميركي جيك سوليفان 
الــدور  أن اجلولــة ســتعزز 
األميركي احليوي في املنطقة 
«ذات األهمية االستراتيجية»، 
الفتا إلى أنها ستؤكد أن «دور 
واشــنطن مختلف اليوم عما 
كان عليه قبل ٢٠ عاما عشية 

احلرب في العراق».
وأوضح أن «أهداف الرئيس 
بايدن األساسية حول الشرق 
األوســط واضحة ومباشــرة 
تتمتــع  مبنطقــة  وتتمثــل 

بايدن سيسعى من أجل زيادة 
إنتــاج النفط من دول منظمة 
«أوپيــك» خلفــض األســعار 
فــي األســواق العاملية، وقال: 
«سننقل وجهة نظرنا العامة 
بأننــا نعتقــد أن هناك حاجة 
إلى معروض كاف في السوق 
العامليــة حلمايــة االقتصــاد 
العاملــي وحلماية املســتهلك 
األميركي في محطات الوقود».

وشــدد على «أننا بحاجة 
إلى االســتمرار في االنخراط 
بشــكل مكثــف فــي الشــرق 
األوسط ألن العالم على وجه 
التحديد أصبح أكثر تنافسية 
الناحية اجليو-سياسية  من 
وخاصة في منطقة احمليطني 

إن فريقه سيســعى للضغط 
على املسؤولني اإلسرائيليني 
حلضهم علــى تقدمي تنازالت 

للفلسطينيني.
في غضون ذلك، اعتبرت 
إيــران أن السياســة التــي 
تعتمدها إدارة الرئيس بايدن 
«تعارض» رغبته املعلنة في 
إحيــاء االتفــاق النووي مع 
طهران، وذلــك تعليقا على 
تصريحات له قبيل زيارته 

الى املنطقة.
ورأى املتحــدث باســم 
وزارة اخلارجيــة اإليرانية 
ناصر كنعاني امس إن «تأكيد 
بايدن على اتباع وممارسة 
سياسة الضغط االقتصادي 
إيران  والديبلوماســي ضد 
يتعــارض مــع تعبيره عن 
رغبــة هذا البلد فــي إحياء 
االتفاق النووي». واعتبر أن 
هذه التصريحات «استمرار 
لسياســة الضغط األقصى 
الفاشــلة التــي بدأتها إدارة 

ترامب ضد إيران».
ورأى كنعاني أن «احلكومة 
األميركية السابقة، بانسحابها 
األحادي من االتفاق النووي، 
تســببت بالفعل في إحلاق 
أضرار جسيمة باستراتيجية 
املتعــددة  الديبلوماســية 
الطــرف حلــل اخلالفــات»، 
وأن اإلدارة احلاليــة «تتبع 
النهج نفســه مع اســتمرار 
ممارسة الضغوط االقتصادية 
وسياسة فرض احلظر على 

إيران».

الهندي والهادئ وأوروبا».
ومن املقرر أن يزور بايدن 
اســرائيل والضفــة الغربيــة 
احملتلة من ١٣ الى ١٥ اجلاري، 
علــى أن يتوجــه بعدهــا الى 
اململكة العربية السعودية، في 
أول جولة إقليمية منذ توليه 

منصبه مطلع العام ٢٠٢١.
وتأتي زيارة بايدن في ظل 
جمود يهيمــن على مباحثات 
إحيــاء اتفاق العــام ٢٠١٥ بني 
طهران والقوى الكبرى بشأن 
النــووي اإليراني  البرنامــج 
الذي انســحبت منه الواليات 
املتحدة عام ٢٠١٨. في ســياق 
متصل، قــال تومــاس نايدز 
سفير واشنطن لدى اسرائيل 

طهران: سياسة إدارته تعارض رغبته املعلنة في إحياء االتفاق النووي

(أ.ف.پ) الرئيس األميركي جو بايدن متحدثاً من البيت األبيض أمس األول 

مبزيد من االستقرار وحروب 
أقل ميكن أن جتذب الواليات 
املتحدة إليها وهي منطقة أقل 
استعدادا لإلرهاب الذي يهدد 
األميركيني ومنطقة تساعد في 
معاجلة أمن الطاقة العاملي».

وأضــاف في هذا الســياق 
«من الواضح أن املنطقة التزال 
مليئة بالتحديات والتهديدات، 
منها إيران واجلماعات اإلرهابية 
التــي التزال تنشــط في عدد 
من الدول، وحتديات الصراع 
املستمر في سورية»، معتبرا 
أن هذا الوضع «هو السبب في 
أن الرئيس يعتقد أنه ال يوجد 

بديل لقوة الديبلوماسية».
ولفــت ســوليفان إلى أن 

«الصحة العاملية»: وباء «كورونا» 
لم يقترب حتى من نهايته

عواصم - وكاالت: قالت منظمة الصحة 
العاملية أمس إن وباء كوفيد -١٩ اليزال ميثل 
حالة طوارئ عاملية بعد نحو عامني ونصف 

العام من اإلعالن عن اكتشافه ألول مرة.
وقالت جلنة الطوارئ، املكونة من خبراء 
مســتقلني، فــي بيــان إن احلــاالت املتزايدة 
والتطور الڤيروسي املستمر والضغط على 
اخلدمات الصحية في عدد من البلدان يعني 

أن الوضع اليزال طارئا.
وجــاء في البيان أن احلاالت التي أبلغت 
بها منظمة الصحة العاملية ارتفعت ٣٠٪ في 

األسبوعني املاضيني.
وفي ذات اإلطار، حذر املدير العام ملنظمة 
الصحة العاملية تيدروس أدهانوم غيبريسوس 
في مؤمتر صحافي، من أن موجات جديدة من 
اإلصابات بكوفيد تظهر أن الوباء «لم يقترب 

حتى من نهايته».
وقال «بينما يضغط الڤيروس علينا، يتعني 

أن نتصدى له». في غضون ذلك، فرضت الصني 
إغالقا عاما ملدة ثالثة أيام على بلدة يسكنها 
٣٢٠ ألف نســمة بعد تسجيل إصابة واحدة 
بكوفيد-١٩، في وقت تواجه الدولة اآلسيوية 
العمالقة طفرة جديدة محدودة باإلصابات.

ورغم كون املوجــة الوبائية األخيرة في 
الصني أقل امتدادا، إال أن الدولة اآلسيوية التزال 
تواجه تفشي كوفيد-١٩ عمال باستراتيجية 
«صفر كوفيد»، أي من خالل إغالق عام وفرض 
قيود على السفر وعزل املصابني بكوفيد-١٩ 

في مراكز حجر صحي.
ولتجنــب أي عــدوى، أصــدرت مدينــة 
ووغانغ الواقعة في مقاطعة خنان بوســط 
البالد مرسوما يفرض حجرا صحيا ملدة ثالثة 
أيام بعد اكتشاف إصابة واحدة بكوفيد-١٩. 
وبحســب إشــعار من البلدية، مينع ســكان 
البلــدة البالغ عددهــم ٣٢٠ ألفا من اخلروج 

من منازلهم حتى اليوم األربعاء.


