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تراس تخلف جونسون وتقود بريطانيا في «املهمة الصعبة»

عواصم - وكاالت: فازت وزيرة اخلارجية 
البريطانية ليز تراس في السباق إلى رئاسة 
وزراء اململكة املتحدة لتخلف بذلك بوريس 
جونسون بعد شهرين من استقالته، وسط 
حتد فوري يتمثل في معاجلة أزمة ارتفاع 
كلفة املعيشة التي باتت تؤرق البريطانيني.
وأصبحت تراس البالغة ٤٧ عاما ثالث 
امرأة تدير احلكومة البريطانية، بعد كل من 

مارغريت تاتشر وتيريزا ماي.
وكما كان متوقعا، فازت وزيرة اخلارجية 
على زميلها وزير املالية الســابق ريشــي 
ســوناك بعد تصويــت بالبريد مخصص 
ألعضاء حزب احملافظني بدأ في أوائل يوليو 
املاضي، على اثر اســتقالة جونسون الذي 

حوصر بالفضائح املتكررة.
وحصلــت تــراس علــى ٨١٣٢٦ صوتا 
(بنســبة ٥٧٪) فــي مقابــل ٦٠٣٩٩ صوتا 
ملنافسها (بنسبة ٤٣٪)، وفقا للنتائج التي 
أعلنها غراهام بايدي املســؤول عن تنظيم 

التصويت في حزب احملافظني.
ولكن تراس، تدخل «١٠ داونينغ ستريت» 
في سياق اقتصادي واجتماعي متفجر يتميز 
بتضخم يتجــاوز ١٠٪ وارتفاع في فواتير 
الطاقة يخنق العائالت والشركات واخلدمات 

العامة.
ويأتي توقيت مهمة تراس الصعبة قبل 
عامني من االنتخابات التشريعية، بينما تأمل 
املعارضة العمالية التي تتفوق بشكل واضح 
في استطالعات الرأي، في إزاحة احملافظني 

املوجودين في السلطة منذ عام ٢٠١٠.
وبعد اإلعالن عــن فوزها، قالت تراس 

«ســأقدم خطة جريئة خلفــض الضرائب 
وتنمية اقتصادنا».

وأضافت «ســأعالج أزمــة الطاقة عبر 
االهتمام بفواتير الطاقة لدى الناس، ولكن 
أيضا من خالل االهتمام بصعوبات إمدادات 
الطاقة على املدى الطويل. ووعدت بـ«فوز 
كبير» حلزبها في االنتخابات التشــريعية 

املقرر إجراؤها سنة ٢٠٢٤.
وإذا كانت تراس قد اجتذبت قاعدة احلزب 
احلاكم في اململكة املتحدة منذ اثني عشــر 
عامــا، فإن ٥٢٪ مــن البريطانيني رأوا أنها 
ستكون رئيســة وزراء بالغة السوء وفق 

استطالع اجراه مؤخرا معهد «يوغوف».
وبانتخابهــا زعيمــة للحــزب من قبل 
األعضاء الذين شاركوا في التصويت، تتولى 
تراس احلكم بســبب األغلبية التي يتمتع 
بها «احملافظون» في مجلس العموم، وفقا 

للنظام البرملاني البريطاني.
مــن جهة أخرى، ســيتعني على تراس 
التعامــل مع ظل بوريس جونســون الذي 
يفضله عدد من أعضــاء حزب احملافظني، 
خصوصــا الذكور والبيض وكبار الســن، 
وذلك بينما لم يســتبعد رئيس احلكومة 

املنتهية واليته العودة إلى السياسة.
وخالل تقدميه التهنئة إلى رئيسة الوزراء 
التي ستخلفه، دعا جونسون إلى الوحدة 
بعد حملة كشفت االنقســامات واالستياء 
بني احملافظني، معتبرا انها متتلك «اخلطة 
الصحيحــة»، وقال «تهانينــا لليز تراس 
على فوزها احلاسم.. أعلم أن لديها اخلطة 
الصحيحــة ملعاجلة أزمة تكلفة املعيشــة 

وتوحيد حزبنــا ومواصلة العمل العظيم 
لتوحيد بلدنا ورفع مستواه. اآلن هو الوقت 
املناســب جلميع احملافظني لدعمها بنسبة 

.«٪١٠٠
ورد ريشي سوناك بشكل إيجابي على 
هذه الدعوة، بينما أشــار إلى أنه سيتعني 
على رئيسة الوزراء اجلديدة «قيادة البالد 

في فترة صعبة».
ويسلم جونسون اليوم استقالته للملكة 
اليزابيــث الثانية في مقرهــا الصيفي في 
«باملورال» باسكتلندا، في سابقة بالنسبة 
إلى امللكة (٩٦ عاما) التي تتجنب التنقل ولن 
تسافر الى لندن. وتتبعه خليفته إلى هناك 
بعد ذلك، لتصبح الرئيس اخلامس عشــر 
للحكومة خالل سبعني عاما من امللكية، قبل 
أن تعود الى لندن لتلقي خطابها األول أمام 
مقر رئاسة الوزراء في «داونينغ ستريت»، 

وتؤلف حكومتها.
من جانبه، زعيم حزب العمال املعارض 
كير ستارمر «لقد ســمعنا رئيس الوزراء 
األخير يتحــدث عن تخفيضــات ضرائب 
الشــركات خالل الصيف أكثر مما سمعناه 
يتحدث عن أزمة غالء املعيشــة الذي يعد 
الشيء الوحيد األكثر أهمية الذي يؤثر على 

ماليني األسر».
وفي أول رد فعل رسمي أجنبي، أعرب 
املستشار األملاني أوالف شولتس عن حرصه 
على العمل مع رئيسة احلكومة البريطانية 
اجلديدة، بينما قال رئيس الوزراء الهندي 
ناريندرا مودي إنه واثق بتعزيز الشراكة 

االستراتيجية بني البلدين.

سلفها دعا إلى الوحدة واالصطفاف خلفها: متتلك «اخلطة الصحيحة»

من تكون ثالث امرأة ترأس «داونينغ ستريت»؟

قتلى وجرحى في تفجير انتحاري استهدف
السفارة الروسية في كابول بينهم ديبلوماسيون

تراجع «التفاؤل» األوروبي
بشأن إحياء سريع لالتفاق النووي اإليراني

إسرائيل تعترف باغتيال شيرين أبوعاقلة
ألول مرة وترفض محاكمة «اجلندي القاتل»

إســالم آبــاد - وكاالت: أعلنــت وزارة 
اخلارجيــة الروســية مقتــل موظفني في 
الســفارة الروســية في كابول في اعتداء 
بقنبلة وقع قرب مقر البعثة الديبلوماسية 

في العاصمة األفغانية.
وأفادت اخلارجية فــي بيان بأنه «قام 
مقاتــل لــم يتــم التعــرف عليــه بتفجير 
عبوة ناســفة في اجلوار املباشر للسفارة 
الروسية في كابول. قتل موظفان في البعثة 
الديبلوماســية في الهجوم»، مشــيرة إلى 

سقوط «جرحى بني املواطنني األفغان».
وأضافت أن الســفارة الروســية «على 

اتصال وثيق بأجهزة األمن األفغانية التي 
باشرت حتقيقا».

وسارع املتحدث باسم الكرملني دميتري 
بيسكوف الى التصريح في مؤمتر صحافي 
عبر الهاتف «نتحدث هنا عن اعتداء إرهابي. 

هذا مرفوض».
من جهتها، قالت وزارة الداخلية األفغانية 
لوكالة فرانس برس «كان اعتداء انتحاريا، 
ولكــن قبل أن يتمكن االنتحاري من بلوغ 
هدفه، قامت فرقنا بتحييده». وأضاف املصدر 
نفسه أن االنتحاري كان يستهدف السفارة 

الروسية.

عواصم ـ وكاالت: قال منسق السياسة 
اخلارجية في االحتــاد األوروبي جوزيب 
بوريل إنه أصبح أقل تفاؤال حيال التوصل 
إلى اتفاق سريع بشأن إحياء االتفاق النووي 
اإليراني وذلك عما كان عليه قبل وقت قصير.
تصريحــات  فــي  بوريــل  وأضــاف 
للصحافيني ببروكسل أمس «يؤسفني أن 
أقول إنني أقل ثقة االن مما كنت عليه قبل 
٢٨ ساعة إزاء احتماالت إبرام االتفاق». من 
جهتهــا، أكدت إيران أنهــا لم تتلق بعد رد 
الواليــات املتحدة علــى مالحظات تقدمت 
بها األسبوع املاضي بشأن النص املقترح 
إلحياء االتفاق النووي مع القوى الكبرى، 

واعتبــرت واشــنطن في تعليــق أولي أن 
مالحظات طهران «غير بناءة». وقال املتحدث 
باســم اخلارجية اإليرانية ناصر كنعاني 
خالل مؤمتره الصحافي األســبوعي أمس 
إن «إيــران تنتظر إجابة األطراف املقابلة، 
وعلى وجه اخلصوص احلكومة األميركية».

وشدد كنعاني على أن طهران «لم تتلق 
مطلقــا» تعليقا من الغربيــني يعتبر «أن 
موقفها غير بناء»، مؤكدا أن موقفها «بناء 

وشفاف وقانوني».
وأضاف «نسعى إللغاء العقوبات لتوفير 
الفائــدة االقتصادية لألمة اإليرانية، وهذا 

ضمن أولوياتنا».

عواصــم ـ وكاالت: قال جيــش االحتالل 
للمرة األولى إن حتقيقاته في مقتل الصحافية 
الفلسطينية شيرين أبوعاقلة في مايو املاضي 
خلصت إلى أنه من احملتمل أن يكون جندي 
إســرائيلي قد «أطلق عليهــا الرصاص دون 

قصد، لكن لم يتم استهدافها عمدا».
وجاء في بيان جليش االحتالل عن التحقيق 
نشــر امس «يوجد احتمــال كبير بأن تكون 
أبوعاقلة قد أصيبــت بطريق اخلطأ بنيران 
جيش الدفاع اإلسرائيلي التي أطلقت باجتاه 
مسلحني فلسطينيني مشتبه بهم، ولم يتعرف 

عليها كصحافية».
وقال ضابط إسرائيلي كبير، خالل البيان، 
إن اجلنــود اإلســرائيليني تعرضوا إلطالق 

نــار كثيف مــن مخيم جنني وانهــم «عندما 
أطلقوا النار في اجتــاه ابوعاقلة لم يعرفوا 
أنها صحافية، كان ذلك خطأ، ظنوا أنهم كانوا 
يطلقون النار على إرهابيني أطلقوا النار في 
اجتاههم». وتابــع «خلصنا إلى أنه من غير 
املمكن اجلزم متاما بأي نيران قتلت. لكن هناك 
احتمــال أكبر بأن تكــون أصيبت برصاصة 
عن طريق اخلطأ أطلقها جندي إسرائيلي لم 

يتعرف عليها كصحافية».
وعبر الضابط عن «أسف» اجلندي الذي 
أطلــق النار على أبوعاقلة، وقال «أنا آســف 

لذلك أيضا».
واستدرك بأن اجلندي «لم يفعل ذلك عن 
قصد، هذا واضح متاما» ولذلك لن تتم محاكمته.

لندنـ  بي.بي.سي: بعد أن انضمت إلى سباق قيادة 
حزب «احملافظني»، عقب تخلي بوريس جونســون 
عن زعامته واســتقالته من رئاســة الوزراء، ارتدت 
ليز تراس قميصا أبيض له عقدة كبيرة خالل إحدى 
املناظرات التلفزيونية، شبيه بذلك الذي كانت ترتديه 
مارغريت تاتشر رئيسة الوزراء السابقة التي كانت 

تلقب بـ «املرأة احلديدية».
وقالــت تراس آنــذاك «إنه أمر محبــط للغاية أن 
تقارن السياســيات دائما مبارغريت تاتشر بينما ال 

يقارن السياسيون الذكور بتيد هيث».
واآلن، اصبحت تراس زعيمة للمحافظني ورئيسة 
للوزراء، فمن تكون ثالث امرأة تصل إلى هذا املنصب 

في اململكة املتحدة بعد تاتشر وتيريزا ماي؟
في سن السابعة لعبت تراس دور رئيسة وزراء 
بريطانيا الســابقة مارغريت تاتشــر في مســرحية 
مدرسية، وبعد ٣٩ عاما اغتنمت تراس الفرصة لتسير 

على خطى السيدة احلديدية بشكل حقيقي.
لكن ماري إليزابيث تراس التي ابصرت النور في 
مدينة أكســفورد عام ١٩٧٥، من نواح عديدة ليست 
من احملافظني التقليديني، حيث وصفت والدها أستاذ 
الرياضيــات ووالدتها املمرضة بأنهما «يســاريان»، 
وهي متزوجة من احملاســب هيــو أوليري ولديهما 

ابنتان مراهقتان.
وبعد إنهاء دراستها في املرحلة الثانوية، التحقت 
تراس بجامعة أكســفورد، حيث درســت الفلســفة 
والسياســة واالقتصاد، وكانت تنشط في السياسة 
الطالبيــة فــي البداية في صفــوف «الدميوقراطيني 
األحرار»، وخالل فترة وجودها في جامعة أكسفورد 
تركت تراس «الدميوقراطيني األحرار» وانتقلت إلى 

صفوف حزب احملافظني.
وترشحت تراس عن حزب احملافظني في االنتخابات 
العامــة لعــام ٢٠٠١، لكنها خســرت االنتخابات كما 

تعرضت للهزمية في انتخابات ٢٠٠٥.
وفي سبتمبر ٢٠١٢ وبعد ما يزيد قليال على عامني 
من عضويتها في مجلــس العموم، دخلت احلكومة 

نائبة لوزير التعليم.
ووقفــت تراس الى جانب دعاة البقاء في االحتاد 
األوروبي ضد «بريســكت»، وفي عام ٢٠١٦ أصبحت 
وزيــرة العدل في عهد رئيســة الوزراء تيريزا ماي، 
وانتقلت في العام التالي لشغل منصب نائبة وزير 

اخلزانة.
وبعد أن أصبح بوريس جونسون رئيسا للوزراء 
في عام ٢٠١٩، انتقلت تراس إلى منصب وزيرة التجارة 
الدوليــة، وفي عام ٢٠٢١ انتقلت إلى واحدة من أرفع 
الوظائف في احلكومــة، حيث تولت منصب وزيرة 

اخلارجية.

التقدم األوكراني باجلنوب يعرقل االستفتاء الروسي على ضمه

الصدر يقاطع «احلوار الوطني» ويدعو إلى مواصلة اإلصالح
بغداد ـ وكاالت: جــدد زعيم التيار 
الصدري مقتدى الصدر تأكيده على أن 
تياره ليس «شرقيا وال غربيا»، وذلك من 
دون التطرق لألزمة السياسية الراهنة.

ونشر الصدر على حسابه في موقع 
تويتر، منشورا قال فيه: «أنا وأصحابي 
ال شرقيون وال غربيون»، وجدد موقفه 
املناهض للفساد ودعا إلى االستمرار في 
اإلصالح واحلفاظ على سيادة العراق 

من التدخالت اخلارجية.
وقال زعيم التيار الصدري: «استمروا 
على اإلصالح مهما حدث، فأنا وأصحابي 
ال شرقيون وال غربيون، ولن يحكم فينا 

ابن الدعي كائنا من كان».
في غضون ذلك، اتفقت «الرئاسات 

الثالث» في العراق، اجلمهورية والبرملان 
والوزراء، مع عدد من القوى السياسية 
على إجراء انتخابات مبكرة لتســوية 
األزمة السياســية املستمرة منذ أشهر 
وأدت مؤخرا الى صدامات مسلحة، فيما 
دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر 
الذي قاطع جلســات اجلوار الوطني، 
إلى مواصلة االصالح ومحاربة الفساد، 
مؤكدا أن تياره «ال شرقي وال غربي».

وشــارك في ثاني جلسات احلوار 
الوطني امس كل من: الرئيس العراقي 
برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمي ورئيس مجلس النواب محمد 
احللبوسي وممثلي األحزاب السياسية 
الكبــرى، فيمــا قاطعها زعيــم التيار 

الصــدري كما فعل في جلســة احلوار 
األولــى التــي عقدت في ١٧ اغســطس 
املنصرم. وقال بيان صادر عن رئاسة 
الوزراء أوردته وكالة االنباء العراقية 
«واع» إن املجتمعــني «قرروا تشــكيل 
فريق فني من مختلف القوى السياسية، 
لتنضيــج الــرؤى واألفكار املشــتركة 
حول خارطــة الطريق للحل الوطني، 
وتقريب وجهات النظر بغية الوصول 

إلى انتخابات مبكرة».
وتعــد االنتخابــات املبكــرة أحــد 
املطالب الرئيسية للتيار الصدري بينما 
يطالب خصومه السياسيني في «اإلطار 
التنسيقي» الذي يضم فصائل موالية 
إليران، بتعيني رئيس جديد للحكومة 

قبل إجراء أي انتخابات برملانية جديدة.
واضاف البيان أن املجتمعني «جددوا 
دعــوة التيار الصدري للمشــاركة في 
االجتماعات الفنية والسياسية، ومناقشة 
كل القضايا اخلالفيــة، والتوصل إلى 

حلول لها».
كما أكدوا على «تفعيل املؤسســات 
واالستحقاقات الدستورية» مشيرين إلى 
أن «تطورات األوضاع السياسية وما آلت 
إليه من خالفات حتمل اجلميع املسؤولية 
الوطنية في حفظ االستقرار، وحماية 
العراق من األزمات، ودعم جهود التهدئة، 
ومنع التصعيد والعنف، وتبني احلوار 
الوطني، للتوصل إلى حلول وضرورة 

استمرار جلسات احلوار الوطني».

عواصــم ـ وكاالت: أعلنت 
إدارة االحتالل الروسي ملنطقة 
خيرسون في جنوب أوكرانيا 
أمــس تعليــق التحضيــرات 
لتنظيــم اســتفتاء حول ضم 
روســيا لهــذه األراضــي بعد 
تعرضها لهجوم أوكراني مضاد 
واسع النطاق، تقول كييڤ انه 

يحقق تقدما.
وقال كيريل سترميوسوف، 
كبير مسؤولي إدارة االحتالل 
خيرســون  فــي  الروســية 
للتلفزيــون الروســي العــام 
(روسيا-١)، «كنا مستعدين 
للتصويت وكنا نريد تنظيم 
اســتفتاء في وقت قريب جدا 
لكــن نظــرا إلى املســتجدات 
ســنتوقف قليــال فــي الوقت 
الراهــن». وأضــاف أن «ذلك 
يفســر بطريقة عملية، األمر 
يتطلب عدم املضي قدما بسرعة 
كبيرة وإجناز املهام الرئيسية: 
تأمني الغذاء للسكان وضمان 
سالمة االحتالل». ومنذ أسابيع، 
تؤكد سلطات االحتالل الروسي 
في خيرسون وزابوريجيا أنها 
حتضر الستفتاءات حول ضم 
املنطقتني إلى روسيا اعتبارا 
من اخلريــف، وهو ما حصل 
عام ٢٠١٤ عندما ضمت موسكو 
شبه جزيرة القرم األوكرانية.
لكن خيرسون ومنطقتها 
تتعرضــان لهجــوم مضــاد 

مــن جانبه، أعلن الرئيس 
فولودميير زيلينسكي استعادة 
«بلدتني فــي اجلنوب» وبلدة 
ثالثــة في الشــرق، لــم يذكر 
أســماءها، وذلك في رســالته 
اليومية مساء أول من أمس.

وأكد مساعد رئيس اإلدارة 
الرئاسية كيريلو تيموشنكو أن 
العلم األوكراني رفع في قرية 
فيسوكوبيليا في شرق منطقة 
خيرسون التي يسيطر عليها 

الروس بصورة شبه كاملة.
ورأى «معهد دراسة احلرب» 
في تقرير أن «الهجوم املضاد 
األوكراني أحــرز تقدما ميكن 
التثبــت منــه فــي اجلنــوب 

اجلديــدة على هامش اجتماع 
ملجلس الشــراكة بني االحتاد 
فــي  وأوكرانيــا  األوروبــي 
بروكســل شــارك فيه رئيس 
الــوزراء االوكرانــي دينيس 
شــميغال ويندرج فــي إطار 
التزامــات أوروبية أعلنت في 

الربيع املنصرم.
مــن جهــة أخــرى، ألقــى 
الكرملــني مســؤولية وقــف 
إمدادات الغاز الروســي نحو 
أملانيا عبر خط «نورد سترمي» 
العقوبات  االستراتيجي على 
التــي فرضتها الدول الغربية 
على موسكو ردا على غزوها 
ألوكرانيــا، مبــررا بــأن هذه 
العقوبات حتــول دون تأمني 
صيانة البنى التحتية الغازية.
باســم  املتحــدث  وقــال 
الكرملني دميتري بيســكوف 
أمس إن «مشــاكل ضخ الغاز 
ظهرت بسبب عقوبات الدول 
الغربية. ليس هناك أي سبب 
آخر لهذه املشاكل»، وذلك بعد 
بضعة أيام من اعالن شــركة 
«غازبروم» الروسية التوقف 
الكامل خلط «نورد ســترمي» 
احليوي إلمداد أوروبا بالغاز 
وســط خشــية من أزمة على 
صعيد الطاقة هذا الشتاء، وأكد 
«رفضه القاطع» لـ «محاوالت 
الغــرب املســتمرة حتميــل 

موسكو املسؤولية».

والشرق».
القيادة اجلنوبية  وذكرت 
األوكرانيــة أن قــوات كييڤ 
تســعى بشــكل أولي إلحداث 
بلبلة في «نظام إدارة القوات 
والنظام اللوجستي» للجيش 
الروســي بواســطة ضربات 

جوية وقصف مدفعي.
في غضون ذلك، وقع االحتاد 
األوروبي وأوكرانيا أمس اتفاقا 
يشــمل تقدمي مساعدة قدرها 
٥٠٠ مليــون يورو ســتكرس 
إلســكان النازحني وتعليمهم 
فضال عن الزراعة على ما قالت 
السلطة التنفيذية األوروبية.

وأعلنــت هــذه املســاعدة 

٥٠٠ مليون يورو مساعدات إضافية أوروبية لكييڤ.. والكرملني يعزو وقف إمدادات الغاز إلى العقوبات الغربية

(رويترز) آلية عسكرية أوكرانية قرب خطوط املواجهة األمامية في دونيتسك شرقي البالد أمس 

تشنه القوات األوكرانية التي 
تقــول إنها اســتعادت بلدات 
عدة وكبدت الروس خســائر 
وأحدثت اضطرابات في خطوط 
اإلمداد الروسية من خالل جعل 
اجلسور الرئيسية في املنطقة 

غير سالكة.
القيادة اجلنوبية  وأفادت 
علــى  األوكرانــي  للجيــش 
فيسبوك أمس بأنه «مت تدمير 
مســتودع ذخائر للعدو قرب 
تومينا بالكا» البلدة الواقعة 
إلى غرب خيرســون، وجسر 
عائم قرب قرية لفوفي ومركز 
تفتيش للجيش الروسي إلى 

جنوب شرق خيرسون.


