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ويكرمييسينغ املرفوض من املتظاهرين  رئيسًا لسريالنكا
عواصــمـ  وكاالت: انتخــب 
البرملان السريالنكي رئيس البالد 
املؤقت رانيل ويكرمييســينغ، 
الذي تولى رئاســة الوزراء في 
ســريالنكا ســت مرات، رئيسا 
للبــالد أمــس خلفــا لغوتابايا 
اســتقال  الــذي  راجاباكســا 
األسبوع املاضي إثر فراره إلى 
اخلارج بضغط من احتجاجات 
مستمرة منذ أكثر ثالثة اشهر. 
وكان أحد مطالبها ايضا استقالة 

ويكرمييسينغ نفسه.
وأظهرت نتائج رسمية أن 
ويكرمييسينغ حصل على ١٣٤ 
صوتا في اقتراع برملاني تنافس 
فيه ثالثة مرشحني. وقد حصل 
منافسه الرئيسي وزير التربية 
الســابق ومشــرح املعارضة 
دوالس االهابيرومــا على ٨٢ 
صوتا، أما املرشح الثالث وهو 
اليميني أنورا ديساناميه فلم 
ينل ســوى ثالثة أصوات، ما 
أعطى ويكرمييسينغ الغالبية 
املطلقة من األصوات. وامتنع 
عضوان عن التصويت، بينما 

مت إبطال أربعة أصوات.
وقال ويكرمييســينغ في 
كلمة مقتضبة أمــام البرملان 
انتهــت اآلن»،  «انقســاماتنا 
داعيــا االهابيروما لالنضمام 
إليه «والعمل معا إلخراج البالد 

من األزمة التي نواجهها».
وأضــاف الزعيــم البالــغ 
من العمــر ٧٣ عاما بعد فوزه 
«تواجه بالدنا حتديات ضخمة 
ويتعني علينا العمل على وضع 
اســتراتيجية جديــدة تفــي 

بطموحات الشعب».
وبعد فوز ويكرمييسينغ 
بالرئاســة، تعتبــر احلكومة 
تلقائيــا  منحلــة  احلاليــة 
الرئيــس اجلديد  وســيختار 
رئيســا للــوزراء لتشــكيل 

إنقاذ من صندوق النقد الدولي.
كريســتالينا  وقالــت 
جورجيفا املديرة بالصندوق 
قبــل  «نيكــي»  لصحيفــة 
التصويت إن الصندوق يتطلع 
للعمل مع القيادة السريالنكية 
اجلديدة. وأضافت «فور تشكيل 
حكومــة ميكننــا اســتكمال 
مناقشــاتنا معهــا ســيحضر 

فريقنا».
وتابعــت أنهــا «متفائلــة 
للغاية» بشأن استكمال برنامج 
املفاوضات في أقرب وقت ممكن 
بعد أن مت بالفعل االنتهاء من 

بعض األمور الفنية.
ومت تشــديد اإلجــراءات 
األمنية حول مجمع البرملان، 
على الرغم من عدم تنظيم أي 

احتجاجات.
ويرث ويكرمييسينغ بلدا 
تنهشه أزمة اقتصادية كارثية 

استقالة شقيقيه في وقت سابق 
من السنة من منصبي رئيس 

الوزراء ووزير املال.
وال يزال الرئيس الســابق 
الشقيق  ماهيندا راجاباكســا 
األكبر لغوتابايا وزعيم العائلة 
في البالد، وأفادت مصادر في 
احلزب أنه مارس ضغوطا على 
النواب لدعم رئيس الوزراء في 

االقتراع الرئاسي.
الذين  وتبلغ املتظاهرون 
يحتلــون قســما مــن مكاتب 
الرئاسة أمرا باملغادرة بحلول 
مساء أمس، وإال سيتم طردهم.
وأصــدرت محكمــة أمــرا 
لهم بإخــالء املوقع والتجمع 
مخصصــة  منطقــة  فــي 
لالحتجاجات. وقال مسؤول 
رفيع في الشرطة إن أي شخص 
يلحق ضررا باألمالك العامة 

سيعاقب بشدة.

تتسبب بنقص حاد في املواد 
الغذائية واألدوية واحملروقات. 
وتفتقر اجلزيــرة البالغ عدد 
ســكانها ٢٢ مليــون نســمة 
وتخلفت في أبريل عن ســداد 
دينها اخلارجي، إلى العمالت 
األجنبيــة لتمويــل الواردات 
األساسية وتأمل التوصل إلى 
خطة انقاذ مع صندوق النقد 
الدولي، ويبلغ الدين اخلارجي 

٥١ مليار دوالر.
وكان راجاباكســا فــر من 
القصر الرئاسي بعدما اقتحمته 
حشود غاضبة في التاسع من 
يوليو وجلأ إلى املالديف ومنها 
إلى ســنغافورة حيــث أعلن 

استقالته.
ويشــكل ســقوط حكمــه 
نكسة لعائلته التي تهيمن على 
احلياة السياســية في البالد 
منذ حوالي عشرين عاما بعد 

حصل على ١٣٤ من أصوات أعضاء البرملان.. وأعلن انتهاء االنقسامات وتعهد بوضع إستراتيجية جديدة ملواجهة التحديات

(رويترز) سريالنكيون يلوحون بعلم بالدهم خالل احتجاجات في كولومبو ضد انتخاب البرملان لرانيل ويكرمييسينغ رئيساً جديداً للبالد 

حكومة جديدة. واعتبر رئيس 
البرملان ماهيندا يابا أبيواردانا 
إن انتبــاه العالم يتركز على 
الهيئة التشريعية السريالنكية 
التي انتخبت رئيســا يتولى 
قيادة البالد في الفترة املتبقية 
من والية راجاباكسا الرئاسية 
التي تنتهي في نوفمبر ٢٠٢٤.

وقال أبيواردانا «إنها جلسة 
تاريخية، ليس فقط للبرملان 
إمنا للبالد بأســرها»، مضيفا 
«عيــون العالــم موجهة إلينا 
اليــوم مــع انتخابنا رئيســا 

جديدا».
الرئيســي  وكان املرشــح 
اآلخر أالهابيروما وجها مقبوال 
أكثــر لدى املعارضــة لكنه ال 
ميلك اخلبرة في إدارة املناصب 
العليا فــي البلد الذي ال يجد 
عملة صعبة لالستيراد ويسعى 
جاهــدا للحصــول على خطة 

موسكو توّسع نطاق أهدافها إلى ما بعد شرق أوكرانيا
عواصم - وكاالت: صعدت 
القــوات الروســية قصفهــا 
شرق أوكرانيا وجنوبها في 
وقت أعلنت موسكو عزمها 
توسيع نطاق أهداف غزوها 
الى ما بعــد اقليم دونباس، 
بعدمــا قالت واشــنطن إنها 
رأت إشــارات على استعداد 
موسكو لضم أراض سيطرت 
عليهــا خالل قرابة خمســة 
أشهر من احلرب. وأكد وزير 
اخلارجية الروسية سيرغي 
الڤروڤ أمس، أن أهداف الغزو 
الروسي لم تعد تقتصر فقط 
على شرق اوكرانيا بل تشمل 
أيضا «سلسلة من األراضي 

األخرى».
ونقلــت وكالــة األنبــاء 
الرســمية «ريــا  الروســية 
نوفوســتي» عــن الڤــروڤ 
تهديده بأن أهداف موســكو 
ستتوسع أكثر إذا قدم الغرب 
أسلحة بعيدة املدى لكييڤ.
روســيا  غــزت  وحــني 
أوكرانيــا فــي ٢٤ فبرايــر 
الرئيــس  نفــى  املاضــي، 
الروسي فالدميير بوتني أي 
نية الحتالل أراض أوكرانية 
قائال إن هدفه هو نزع السالح 
والتخلص من «النازيني» في 
البالد، وهو تصريح رفضته 
كييــڤ والغــرب باعتبــاره 
ذريعة لشن حرب توسعية 

استعمارية.
وبعد دحر محاولة أولية 
للســيطرة علــى العاصمــة 

مختلفة اآلن، فلم تعد تشمل 
فقط جمهوريتي دونيتسك 
الشــعبيتني  ولوغانســك 
بــل تضــم  االنفصاليتــني، 
أيضــا منطقتي خيرســون 
وزابوريجيــا فــي اجلنوب 
األراضــي  مــن  وسلســلة 
األخرى، مؤكــدا أن العملية 

متواصلة بحزم.
وأفاد اجليش األوكراني 
وسياسيون بحدوث قصف 
روســي عنيــف ومميت في 
بعــض األحيان فــي خضم 
محــاوالت قالوا إنها إلى حد 
بعيــد غير ناجحــة للقوات 
البريــة الروســية للتقــدم. 
وقالت املخابرات العسكرية 

حتاول موسكو القيام به.
وفــي هــذه األثنــاء قال 
رئيس أركان القوات اجلوية 
األميركيــة تشــارلز براون 
لوكالة «رويترز» لألنباء إن 
الواليات املتحدة وحلفاءها 
بدأوا دراسة إمكانية تدريب 
الطيارين األوكرانيني في إطار 
جهود طويلة األمد ملساعدة 
كييــڤ في بناء قــوة جوية 

مستقبلية.
الــى ذلــك، قــال مصــدر 
مطلــع لوكالة «رويترز» إن 
ديبلوماســيني مــن االحتاد 
فــي  األوروبــي اجتمعــوا 
بروكسل امس ووافقوا على 
حزمة جديدة من العقوبات 
ضد روسيا لغزوها أوكرانيا. 
وأضاف املصدر الديبلوماسي 
الذي شــارك في املناقشات، 
وحتدث بشرط عدم الكشف 
عن هويته، أنه من املقرر أن 
تستهدف العقوبات اجلديدة 
الروســي وكذلــك  الذهــب 
املزيد من األفراد والكيانات 
وأن تدخــل حيــز التنفيــذ 
بعد االنتهــاء من اإلجراءات 

الرسمية قريبا.
هــذا، واســتمرت حالــة 
الضبابية إزاء إعادة تشغيل 
خط األنابيب الروسي العمالق 
«نورد سترمي ١» لنقل الغاز 
إلى أوروبا، بينما حذر بوتني 
من مزيد من اخلفض في قدرة 
اخلط بسبب بطء التقدم في 

صيانة معدات التشغيل.

الهجــوم  إن  البريطانيــة، 
الروسي في منطقة دونباس 
شرق أوكرانيا يحقق مكاسب 
محدودة مع متســك القوات 
األوكرانيــة - التــي تقــدم 
لهــا بريطانيا املســاعدة - 
مبواقعها على جبهة القتال. 
كيربــي  جــون  واتهــم 
املتحدث باسم مجلس األمن 
القومــي األميركي روســيا، 
مستشهدا بتقارير للمخابرات 
األميركيــة، بتمهيد الطريق 
لضــم األراضــي األوكرانية 
التــي ســيطرت عليهــا منذ 
بــدء احلــرب، وهــي مزاعم 
قالت الســفارة الروسية في 
واشنطن إنها تتنافى مع ما 

االحتاد األوروبي يوافق على فرض عقوبات جديدة تستهدف الذهب الروسي

دخان يتصاعد نتيجة إسقاط جوي لقنبلة خالل مناورات حللف «الناتو» بقيادة واشنطن في أملانيا أمس   (رويترز)

كييڤ، قالــت وزارة الدفاع 
الروسية في ٢٥ مارس املاضي 
إن املرحلة األولى من العملية 
اخلاصة اكتملت وانها تركز 
على «حتقيق الهدف الرئيسي 
وهو حترير دونباس». وبعد 
أربعة أشهر تقريبا استولت 
روسيا على لوغانسك، وهي 
واحدة من منطقتني تشكالن 
دونبــاس، لكنهــا مازالــت 
بعيــدة عن االســتيالء على 
كامــل املنطقة األخرى وهي 

دونيتسك.
وأوضح الڤــروڤ خالل 
مقابلــة مــع وكالــة «ريــا 
نوفوســتي» ومحطــة «ار 
تــي» أن «الرقعة اجلغرافية 

ماكرون يستقبل عباس ويدعو إلى استئناف مفاوضات السالم
عواصــم - وكاالت: دعــا 
الفرنســي إميانويل  الرئيس 
ماكرون خالل استقباله الرئيس 
الفلســطيني محمــود عباس 
فــي قصر اإلليزيــه أمس إلى 
اســتئناف «احلوار السياسي 
املباشــر» بني اإلســرائيليني 
والفلسطينيني، مذكرا بأن أعمال 
عنف جديدة قد تندلع «في أي 
حلظة». وأكد الرئيس ماكرون 
استعداد بالده للمساعدة في 
املفاوضات بهدف  اســتئناف 
حتقيق ســالم «عادل ودائم» 

في منطقة الشرق األوسط.
عــن  ماكــرون  وحتــدث 
«اســتئناف احلوار السياسي 
املباشــر بــني اإلســرائيليني 
والفلسطينيني»، املتعثر حاليا. 
وقال «إنه طريق صعب، مليء 
بالعثرات، لكن ليس لدينا بديل 
عــن إحياء جهودنــا من أجل 
السالم». وشدد على ضرورة 
إيجاد حل لألزمة الفلسطينية 

املبــادرات لدفــع الســالم إلى 
األمام بالتعــاون مع اجلهات 

األوروبية والعربية.
وقال الرئيس الفلسطيني: 
«إننا نعول على دوركم وعلى 
استعداد للعمل معكم لتحقيق 

ميدانيــا، ذكــرت مصادر 
فلسطينية أن جيش االحتالل 
اإلسرائيلي أصاب فلسطينيا 
بجروح خطيرة، فيما اعتقلت 
قواته ٨ آخرين بينهم قيادي في 
حركة حماس بالضفة الغربية.

وقالــت املصادر إن شــابا 
أصيب بالرصاص احلي خالل 
مواجهــات اندلعت مع جيش 
االحتالل في مخيم «الدهيشة» 
لالجئني الفلسطينيني جنوب 

مدينة بيت حلم.
وفــي الســياق ذاتــه، قال 
نادي األســير الفلسطيني إن 
اجليش اإلســرائيلي اعتقل ٨ 
فلسطينيني خالل حملة دهم 
في عدة مدن بالضفة الغربية 
تخللها اقتحــام منازل. وأفاد 
بيان لنادي األسير بأن حملة 
االعتقاالت تركزت في مدينتي 
اخلليــل وبيت حلم، الفتا إلى 
أن من بــني املعتقلني القيادي 
في «حماس» نايف الرجوب.

السالم على أساس الشرعية 
الدولية»، مشددا على وجوب 
وقــف األعمــال األحاديــة من 
اســتيطان وتهجيــر من قبل 
االحتــالل اإلســرائيلي لفتح 
املجال للمفاوضات السياسية.

الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون ونظيره الفلسطيني محمود عباس خالل مؤمتر صحافي مشترك أمس (رويترز)

وانســداد أفق السالم، مشيرا 
إلى أن لفرنسا دورا ميكنها أن 

تؤديه في هذا الصدد.
مــن جهته، رحب الرئيس 
الفرنسية،  عباس بالوساطة 
داعيــا ماكــرون إلــى إطــالق 

حتالف «الفتح» يدعو الصدر
إلى «الترفع» بشأن تسريبات املالكي

بغــداد - وكاالت: وصف رئيس حتالف 
«الفتح» في البرملان العراقي هادي العامري 
التســريبات الصوتية املنسوبة إلى رئيس 
ائتالف «دولة القانون» نوري املالكي بأنها 
منوذج إلعــالم «غارق بالدونية». ودعا إلى 

«الترفع وإدانة هذه األساليب».
وقال العامري في تصريحات أمس: «أمتنى 
على أخينا مقتدى الصدر أن يترفع ويتسامى 

عن هذه التسجيالت، وهو أهل لذلك».
وطالــب رئيس حتالــف «الفتح» كال من 
القــوى الكرديــة و«اإلطار التنســيقي» إلى 
اإلسراع بتسمية مرشحيهم لرئاسة اجلمهورية 
ورئاســة الوزراء الســتكمال االستحقاقات 
الدســتورية واإلســراع بتشــكيل احلكومة 
العراقية اجلديدة ملواجهة املخاطر الداخلية 
واخلارجية، ولتحقيق االستقالل والسيادة 

واخلدمات ومكافحة الفساد.
من جهته، دعا ائتالف «دولة القانون» كال 
من نوري املالكي وزعيم التيار الصدري مقتدى 
الصدر إلى اجللوس على طاولة واحدة حلل 
األزمة. وقال عضو االئتالف إبراهيم السكيني، 
خالل حديثه مع قناة الســومرية الفضائية 
إن «التســجيالت املسربة لم تثبت صحتها، 
ونشــرت فــي وقت تطور العالــم كثيرا من 

الناحية التكنولوجيا»، مشيرا إلى أن «املالكي 
لم يفقد شيئا بعد التسريبات الصوتية».

ودعــا الســكيني، إلى «جلــوس الصدر 
واملالكي على طاولة واحدة لتبيان احلقائق 
للشــعب العراقي وحسم اخلالفات بصورة 
نهائيــة». وأضــاف: «لســنا بصــدد هــذه 
التســريبات، نحــن نفكر مبلف تشــكيل 
احلكومة، وقريبا سنخرج مبرشح حلكومة 

وطنية اقتصادية عملية».
على صعيد آخر، أدان األمني العام ملجلس 
التعاون لــدول اخلليج العربيــة د.نايف 
احلجرف مقتل وإصابة ٨ عناصر من قوات 
الشرطة العراقية االحتادية في اشتباكات 
مع عناصر تنظيــم (داعش) اإلرهابي في 

منطقة (مطيبيجة) شمال العراق.
وأكد احلجرف فــي بيان أوردته وكالة 
األنباء السعودية «واس» امس تضامن دول 
املجلس مع العراق والوقوف معه ملواجهة 

العنف والتطرف واإلرهاب.
وشدد على «الرفض التام لهذه األعمال 
اإلرهابية التي تتنافى مع املبادئ الدينية 
واإلنسانية والقيم األخالقية»، مقدما خالص 
التعازي وصادق املواساة الى أسر املتوفني 

وإلى حكومة العراق وشعبه.

رئيس الوزراء اإليطالي يطالب األحزاب 
بـ «ميثاق ثقة» ثمنًا لبقائه في منصبه

رومــا - وكاالت: أكــد رئيــس الــوزراء 
اإليطالي ماريو دراغي، أنه مستعد لالستمرار 
في منصبه شــرط أن جتتمع أحزاب ائتالفه 
احلكومــي حــول «ميثاق ثقــة» بعدما باتت 
احلكومة مهددة جراء انسحاب حركة «خمس 

جنوم» األسبوع املاضي.
وقال دراغي في خطابه أمام مجلس الشيوخ 
أمس، إن: «احلل الوحيد، إذا كنا النزال نريد 
البقاء معا، يكمن في إعادة بناء هذا ميثاق الثقة 
من أساســاته، بشجاعة وتفان ومصداقية»، 

مضيفا: «هذا ما يطالب به اإليطاليون».
وكان خطاب دراغي مرتقبا بشدة، وسط 
تخوف من أن يصر على استقالته، لكنه أشار 
إلى أنه ســيبقى في املنصب شــرط توحيد 
صفوف ائتالفه مبــا يتيح جتنب انتخابات 

مبكرة.
وكان دراغي قد تولى رئاسة حكومة «وحدة 
وطنية» في مطلع العام ٢٠٢١ مهمتها التصدي 
جلائحــة كورونا واألزمــة االقتصادية التي 
جنمت عنها، لكنه قدم في ١٤ اجلاري استقالته 
لرئيــس اجلمهورية ســيرغو ماتاريال الذي 

سارع لرفضها.

واعتبر أن حكومة الوحدة الوطنية التي 
يقودها وتضم أطيافا تراوح من اليسار وصوال 
إلــى اليمني املتطــرف، لم تعد شــرعية بعد 
مقاطعة حركة خمس جنوم التي تشهد خالفات 
في صفوفها وتدهورا في شعبيتها، في اليوم 
نفسه تصويتا على الثقة في مجلس الشيوخ.

من جهة أخرى، أبدى دراغي انفتاحا على 
حركة «خمس جنوم» التي تدافع بشراسة عن 
مدخول احلد األدنى املعمم الذي يريد اليمني 
إلغــاءه، معتبــرا أنه «مهم للحــد من الفقر» 

و«ميكن حتسينه».
كذلك تطرق إلى تدبير آخر تعتبره احلركة 
أساسيا وهو احلد األدنى لألجور، قائال: «علينا 

املضي قدما في هذا االجتاه».
وشــدد دراغــي علــى أن «إيطاليــا قوية 
بوحدتها»، مضيفا أن التحديات احمللية من 
إنعاش اقتصادي ومكافحة التضخم وإيجاد 
وظائف، واخلارجية من حتقيق االستقاللية 
على صعيد الطاقة واحلرب في أوكرانيا، التي 
يواجهها االحتاد األوروبي وإيطاليا، «تتطلب 
حكومة تكون حقا قوية ومتضامنة وبرملانا 

يواكبها عن قناعة».

(رويترز) رئيس الوزراء اإليطالي ماريو دراغي ملقياً كلمته أمام مجلس الشيوخ أمس 

ريشي سوناك وليز تراس في السباق 
النهائي لرئاسة احلكومة البريطانية

لندن - وكاالت: أعلن حزب «احملافظني» 
احلاكم في بريطانيا، أن وزير املالية السابق 
ريشي سوناك ووزير اخلارجية ليزا تراس 
هما املرشحان خلوض السباق النهائي الذي 
سيحسم فيه اقتراع أعضاء احلزب هوية 
الزعيم اجلديد للحزب ورئيس احلكومة، 

خلفا لبوريس جونسون.
وتقدم ســوناك في آخر خمس جوالت 
من انتخابات نواب حزب احملافظني وحصل 
أمس علــى ١٣٧ صوتا، متقدما على تراس 
التي جمعت ١١٣ صوتا، في حني مت إقصاء 
وزيرة الدولة للتجارة بيني موردنت بعد 
حصولهــا على ١٠٥ أصوات، وفق النتائج 
التي أعلنها مســؤول تنظيــم االنتخابات 
الداخلية في حزب احملافظني، غراهام برادي.
وانتزعــت ليز تراس بطاقة الترشــح 
الثانية من وزيرة الدولة لشؤون التجارة 
اخلارجية بيني موردنت بعدما بدت األولى 
محســومة لوزير املالية الســابق ريشــي 

سوناك.
وتراجعت حظوظ موردنت التي كانت 
في مراحل سابقة املرشحة املفضلة، بعدما 

حظيت تراس بدعم األعضاء اليمينيني في 
احلزب على أثر اســتبعاد ممثلتهم وزيرة 
الدولة الســابقة لشــؤون املســاواة كيمي 

بادينوك من السباق.
وكانــت نتائج التصويــت أمس األول 
تشــير إلى أن بريطانيا ستحظى إما بأول 
رئيس للوزراء من أصول آســيوية، وإما 

بثالث رئيسة للحكومة في تاريخها.
وفــي معــرض إعالنــه عــن توجهاته 
السياســية اجلديدة، تعهد سوناك بوضع 
«خطة طموحة جديدة لضمان استقاللية 
اململكة املتحدة على صعيد الطاقة» بحلول 
العام ٢٠٤٥ لتجنب أي تسارع للتضخم في 
املســتقبل على صلة مبلف الطاقة، بعدما 
أدى الغزو الروســي ألوكرانيا إلى ارتفاع 

أسعار الوقود.
واتهــم الوزير الســابق ديڤيد ديفيس 
سوناك بتجيير أصوات لتراس ملواجهتها 

في التصويت النهائي.
وأوضــح في تصريــح لهيئــة اإلذاعة 
البريطانية «ال.بي.سي»، أن سوناك «يريد 
مقارعة ليز ألنها ستخسر املناظرة معه».

(ا.ف.پ) صورة مجمعة لريشي سوناك وليزا تراس 


