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تراس من  «داونينغ ستريت»: سنحول بريطانيا لدولة ذات إمكانات كبيرة
عواصمـ  وكاالت: أصبحت 
ليز تراس رســميا الرئيسة 
اجلديدة للحكومة البريطانية 
عقب اجتماعها أمس مع امللكة 
إليزابيــث الثانيــة في مقر 
إقامتها في قلعة «باملورال» 
بإســكتلندا حيــث مقرهــا 

الصيفي.
ونشر مسؤولون ملكيون 
صورا تظهر امللكة إليزابيث 
الثانيــة مــع تــراس وهمــا 
تتصافحــان خــالل جلســة 
اضفت الطابع الرسمي على 
تعيني تراس رئيسة للوزراء 
خلفــا لبوريس جونســون 
الذي قدم استقالته إلى ملكة 
بريطانيا التي وافقت عليها.
امللكــة عــدم  واختــارت 
العودة من عطلتها الصيفية 
الســنوية حلضور مراســم 
تســليم الســلطة املقتضبة 
بعدما واجهت مشاكل صحية 
أثرت على قدرتها على املشي 

والوقوف.
وقال قصــر بكنغهام في 
بيان رسمي أن امللكة إليزابيث 
«اســتقبلت عضــو البرملان 
إليزابيــث تــراس وطلبــت 
منها تشكيل حكومة جديدة. 
وقبلت السيدة تراس عرض 
صاحبة اجلاللــة»، لتصبح 
بذلك رابع رئيس للحكومة 
منذ االســتفتاء على خروج 
بريطانيا من االحتاد األوروبي 
(بريكست) عام ٢٠١٦، وثالث 
ســيدة تشــغل هذا املنصب 
بعد كل من مارغريت تاتشر 

وتيريزا ماي.
وفــي اول كلمــة لها بعد 
تكليفها رسميا، رسمت تراس 

مــع الشــركاء واحللفاء في 
العالــم» ملواجهة التداعيات 
التي خلفتها األزمات العاملية 
للمملكــة املتحدة. وتشــير 
اســتطالعات للرأي أجريت 
مؤخرا إلى أن جزءا كبيرا من 
البريطانيني ال يثقون بقدرة 
رئيسة الوزراء اجلديدة على 

حل أزمة تكاليف املعيشة.
وكشف اســتطالع جديد 
أعده معهد «يوغوف» أن ١٤٪ 
فقط يتوقعون أن يكون أداء 
تراس أفضل من جونسون.

وفيما يخص التشــكيلة 
الوزاريــة حلكومــة تراس، 

وشــبه نفســه بـ «صاروخ 
داعم أمت مهمته» وسيسقط 
في «نقطة نائية وبعيدة عن 
األنظار في احمليط الهادئ».

ووجه رسالة إلى أعضاء 
حــزب احملافظــني مــن أجل 
الوحدة ودعم تــراس قائال 
«حان الوقت إلنهاء املشاحنات 
السياسية.. حان الوقت لنا 
جميعــا للوقــوف وراء ليز 
تراس وفريقها وبرنامجها».
وأضاف «إذا كان بإمكان 
ديلــني (كلبــه) والري (هر 
داونينــغ ســتريت) جتاوز 
الصعوبات التي تطغى على 

يتوقع أن يتولى وزير األعمال 
كواســي كوارتينــغ منصب 
وزيــر املاليــة، وأن تســلم 
حقيبة الداخلية إلى املدعية 
العامة سويال برافرمان، بينما 
ســيتولى جيمس كليفرلي 

وزارة اخلارجية.
تأكــدت  حــال  وفــي 
التعيينات، فســيعني األمر 
أن أيا من الوزارات الرئيسية 
األربــع لن تســلم إلى رجل 
أبيض ألول مرة في التاريخ.
وفي خطابه الوداعي من 
أمام «داونينغ ستريت»، تعهد 
جونسون دعم خليفته بثبات، 

العالقة بينهما بني حني وآخر، 
فبإمكان احلزب احملافظ أيضا 

القيام بذلك».
واستغل جونسون، الذي 
كافــح للبقــاء فــي منصبه 
حتى النهاية، خطاب رحيله 
للتفاخر بنجاحاته، ورفض 
العودة  اســتبعاد احتمالية 
لشغل املنصب في املستقبل، 
لكنه أشار أيضا إلى أنه اليزال 
يعانــي مــن صدمة بســبب 
كيفيــة رحيله، وقــال «يتم 
تسليم الشــعلة في النهاية 

لزعيم جديد للمحافظني».
إلــى ذلك، أكدت روســيا 
انها ال تتوقــع أي تغييرات 
فــي عالقاتهــا الفاتــرة مــع 
بريطانيــا في عهد رئيســة 
الوزراء اجلديدة. وقال الناطق 
باســم «الكرملني» دميتري 
بيسكوف، وفق ما نقلته عنه 
وكالة «تاس» الرسمية، انه 
«بالنظر إلى التصريحات التي 
صدرت عن الســيدة تراس 
عندما كانت التــزال وزيرة 
للخارجية.. ميكن القول بقدر 
كبير من التأكيد أنه من غير 
املتوقع حدوث أي تغييرات 

نحو األفضل».
من جهتــه، هنــأ رئيس 
الــوزراء الكنــدي، جاســنت 
ترودو، تــراس على توليها 
منصبهــا اجلديد وقال على 
تويتر «تعتبــر العالقة بني 
كنــدا واململكــة املتحدة من 
أقوى العالقات فــي العالم، 
وأتطلع إلى جعلها أقوى ألننا 
نعمل على حتســني احلياة 
لألشــخاص علــى جانبــي 

احمليط األطلسي».

امللكة إليزابيث الثانية كلّفتها رسمياً بتشكيل احلكومة اجلديدة.. وجونسون يشبّه نفسه في خطابه الوداعي بـ «صاروخ داعم أّمت مهمته»

رئيسة الوزراء البريطانية اجلديدة ليز تراس خالل استقبال امللكة اليزابيث الثانية لها وتكليفها رسمياً بتشكيل احلكومة أمس   (رويترز)

مالمــح سياســة حكومتها. 
وقالت من أمام «١٠ داونينغ 
ستريت» إنها ستواصل دعم 
أوكرانيــا، و«ســتتعامل مع 
تداعيات أزمة الطاقة بعد قطع 
الغاز الروسي». وقالت: «لدي 
٣ أولويــات هــي دفع عجلة 
االقتصاد والتعامل مع أزمة 
الطاقة التي تسبب بها بوتني 
وتعزيز اخلدمات الصحية». 
وأكــدت ان لديها «خطة 
قوية لدعم االقتصاد» واعدة 
بتحويل «بريطانيا إلى دولة 
بإمكانــات كبيــرة». وأكدت 
أن بالدها «ستواصل العمل 

تغريدات موجهة لرئيسة الوزراء البريطانية 
تصل «باخلطأ» حلساب باسم «ليز تراسل»

لندنـ  أ.ف.پ: تلقت امرأة حتمل اســما مشــابها لرئيسة 
الوزراء البريطانية اجلديدة ليز تراس، بعد فوز األخيرة بخالفة 
بوريس جونســون، سيال من الرسائل والتغريدات على موقع 
تويتر من مستخدمي إنترنت عاديني، ومن آخرين بينهم نائبة 
وحتى رئيسة الوزراء السويدية، وقد ردت «تراسل» على هذه 

الرسائل بأسلوب الدعابة.
وكتبت رئيسة وزراء الســويد ماغدالينا أندرسون على 
تويتر بعد فوز تراس برئاســة حــزب «احملافظني» احلاكم 
«تهاني لـ Liztruss@ بتوليها منصب رئيسة وزراء بريطانيا».
إال أن احلســاب الذي أوردته ال يعود في الواقع لرئيســة 
 ،(@trussliz حسابها الرسمي على تويتر هو) احلكومة البريطانية
بل هو لليز تراسل، وهي امرأة ال تتعاطى الشأن العام، وبالكاد 
يبلغ عدد متابعيها على الشبكة مائة، ولم تنشر أي شيء عليها 
منذ عام ٢٠١٨. ولم يكن من ليز تراســل إال أن اختارت الدعابة 

للرد على سيل الرسائل املوجهة إليها باخلطأ.
وردت تراسل على أندرسون التي حذفت منشورها قبل نشر 
نســخة مصححة منه موجهة إلى زعيمة «احملافظني» اجلديدة 
«أحترق شوقا لزيارتك قريبا! جهزي كرات اللحم»، في إشارة 

إلى الطبق الشهير في السويد.
ووقعت النائبة البريطانية عن حزب اخلضر كارولني لوكاس 
في االلتباس نفسه، وانتقدت رئيسة الوزراء املستقبلية، واصفة 

وصولها إلى داونينغ ستريت بأنه «كارثة».
وما لبثت لوكاس أن أدركت خطأها، فنشرت تغريدة ثانية 
اعتذرت فيها عنه، مرجحة «بصراحة أن يكون أداء (ليز تراسل) 
في هذا املنصب أفضل» من الرئيسة املنتخبة حلزب احملافظني.

وأجابت تراسل «أنا مستعدة! الس ڤيغاس للجميع».
وتسلمت تراس منصبها رسميا الثالثاء خالل اجتماع مع 
امللكة إليزابيث الثانية في اسكتلندا، لكن تراسل كتبت على تويتر 
قبل اللقاء أنها «في الطريق» ملقابلة امللكة وأنها تتطلع على أحر 
من اجلمر إلى رؤية كالب الكورجي املفضلة لدى إليزابيث الثانية.
ودعا عدد من مســتخدمي تويتر الذيــن أمتعتهم الواقعة 
الطريفة إلى تقدمي عريضة النتخاب «تراسل» رئيسة للوزراء، 
وكتب أحدهم «رجاء، هل ميكننا أن جنعلها رئيسة للوزراء؟».

واشنطن تطالب إسرائيل بتحديد املسؤولني عن اغتيال «أبو عاقلة»
عواصم - وكاالت: دعت الواليات 
املتحدة، إسرائيل إلى حتديد املسؤولني 
عــن اغتيال الصحفية الفلســطينية 
شــيرين أبو عاقلــة، وذلك بعد إقرار 
اجليش اإلسرائيلي بأن هناك «احتماال 
كبيرا» أن يكون أحد جنوده قد أطلق 
الرصاص عليها عن طريق اخلطأ في 

مايو املاضي.
وقال املتحدث باسم وزارة اخلارجية 
األميركية نيد برايس في بيان أمس «إن 
واشنطن ترحب بالتحقيق»، مشددا 
علــى أهمية «حتديد املســؤولني عن 
مقتل الصحافية الفلســطينية» التي 

حتمل اجلنسية األميركية.
فــي غضــون ذلــك، ذكر شــهود 
ومسعفون أن قوات إسرائيلية قتلت 
فلســطينيا وأصابت ١٦ آخرين على 
األقل في أثناء مداهمة بالضفة الغربية 
احملتلة فجــر جيش االحتالل خاللها 
منزل فلســطيني كان قد نفذ هجوما 

مميتا بالرصاص في تل أبيب.
وقال شــهود عيــان إن أرتاال من 
العســكرية اإلســرائيلية  العربــات 
دخلت مدينة جنني الفلسطينية وسط 
إطالق نار كثيف بينما دعت مكبرات 
الصوت السكان إلى مواجهة القوات 

اإلسرائيلية.
وزعــم اجليــش اإلســرائيلي إن 
قواتــه تعرضــت لنيــران كثيفة من 
الفلسطينيني خالل العملية التي دمر 

وقال عدي أبو ناعســة من سكان 
جنني لرويترز إنه كان واقفا في الشارع 
بالقرب من سباعنة الذي كان يصور 
القوات اإلســرائيلية بهاتفه احملمول 

عندما أصيب برصاصة.
وأضــاف لرويتــرز «كان بيصور 
وهو على (دراجــة نارية) وارمتى.. 
طخوه وارمتى وحملناه وهربنا فيه».
بدوره، قال رئيس اركان اجليش 
اإلســرائيلي أفيف كوخافي في بيان 

إن املداهمات ستستمر ورمبا تزيد.

وأضاف «جيش الدفاع اإلسرائيلي 
زاد بشدة من نشاط مكافحة اإلرهاب 
بهدف منــع الهجمات اإلرهابية. وفي 
إطار العملية، ألقي القبض على نحو 
١٥٠٠ مطلوب ومنعت مئات الهجمات».

من جهتها، أدانت وزارة اخلارجية 
الفلسطينية املداهمات، وقالت «تنظر 
الوزارة بخطورة بالغة لهذا التصعيد 
اإلســرائيلي املمنهج، وستتابع هذه 
اجلرمية مع اجلنائية الدولية ومجلس 

حقوق اإلنسان».

قوات االحتالل تقتل فلسطينياً وتصيب ١٦ خالل اقتحامها «جنني»

فلسطينيون يشيعون جثمان محمد سباعنة الذي قتل برصاص االحتالل أمس    (وكالة وفا)

فيها منزل رعد حازم الذي أطلق النار 
على حانة في تل أبيب في السابع من 
أبريل املاضي، في هجوم أدى إلى مقتل 

ثالثة إسرائيليني.
وأضاف جيش االحتالل على تويتر 
«رد اجلنود بوســائل تفريق الشغب 

وبالذخيرة احلية».
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية 
إن فلســطينيا يدعى محمد سباعنة 
(٢٩ عامــا) قتل وأصيــب ١٦ آخرون 

بنيران إسرائيلية.

طهران: لم ولن نغادر املفاوضات النووية
عواصمـ  وكاالت: أكدت طهران أنها ال تنوي 
االنسحاب من مفاوضات إحياء االتفاق النووي، 
مشددة على ضرورة «إغالق امللفات العالقة بني 
ايران ووكالــة الطاقة الذرية قبل أي اتفاق»، 
ومؤكدة انها تريــد احلصول على «ضمانات 

واقعية».
وقال املتحدث باســم احلكومــة اإليرانية 
علي بهادري جهرمي إن بالده لم تترك طاولة 
مفاوضات إعادة تفعيل االتفاق النووي سابقا، 

وال نية لديها لفعل ذلك.
واضــاف «يجب أن تكــون الضمانات في 
املفاوضات مطمئنة»، بحســب ما نقلت عنه 

وكالة «فارس» لألنباء شبه الرسمية أمس.
وشدد جهرمي على أن بالده لم ولن تغادر 
طاولة مفاوضات إحياء االتفاق النووي، مطالبا 
«اجلانب اآلخر» في املفاوضات بالتوقف عن 

«مطالبه التوسعية»، على حد وصفه.
وبني جهرمي أن «مسار إعادة تفعيل االتفاق 

النووي بناء حلد اآلن»، مؤكدا أن «الطرف اآلخر 
عليه أال يطمع في احلصول على امتيازات أكثر».

وتابع: «نســعى للحصول على ضمانات 
موثوقــة وعملية ورفع العقوبــات يجب أن 

يكون مستداما».
وجدد املتحدث باســم احلكومة اإليرانية 
مطالبة طهران باحلصول على ضمانات موثوقة 
ورفــع دائم للعقوبات، وقال «يجب أن تكون 

الضمانات في املفاوضات مطمئنة».
جاء ذلك وسط تراجع اإلشارات اإليجابية 
بشــأن إعــادة احياء االتفاق النــووي، بعدما 
أبدى املنســق األوروبي جوزيب بوريل الذي 
يرعى احملادثات منذ أشهر عدم تفاؤله الكبير 
بالتوصل قريبا إلى توافق يعيد إحياء االتفاق 

النووي املوقع عام ٢٠١٥. 
وقــال بوريل، أمــس االول إنه أصبح أقل 
تفاؤال حيال التوصل إلى اتفاق ســريع، عما 

كان عليه قبل وقت قصير.

سكان في منطقة كراماتورسك يصطفون 
في طابور للحصول على مساعدات انسانية 

من برنامج الغذاء العاملي أمس(رويترز)

قتلى بهجوم لـ «القاعدة» في اليمن
عواصمـ  وكاالت: قتل ما ال يقل عن ٢٧ من 
مقاتلي قوات مؤيدة لالنفصاليني اجلنوبيني في 
اليمن وستة من عناصر «القاعدة» في هجوم 
تبناه التنظيم املتطرف استهدف موقعا أمنيا.
وأفاد مســؤولون أمنيون مينيون وكالة 
فرانس برس أن عناصر من تنظيم «القاعدة» 
هاجموا املوقع التابع لقوات «احلزام األمني» 
النافذة في محافظة أبني اجلنوبية، ما أدى إلى 
اندالع اشتباكات استمرت نحو ثالث ساعات.
وأكــد املســؤولون األمنيــون أن القتلى 
ينتمون إلى قــوات «احلــزام األمني»، التي 

قالــت بدورها في بيان إن الهجوم وقع «في 
إطار حملة عسكرية ضخمة أطلقتها القوات 
اجلنوبية قبــل أيام ملكافحــة اإلرهاب الذي 
أنتشر في مناطق أبني ومديرياتها». وذكرت 
أن «قــوات احلزام متكنت من أســر عدد من 
عناصر القاعدة». وشــن تنظيما «القاعدة» 
و«داعش» املتطرفان هجمات في أوقات سابقة 
على القوات اليمنية أسفرت عن سقوط عشرات 
القتلى واجلرحى، خصوصا في مدينة عدن 
التي تتخذها احلكومة الشرعية املعترف بها 

دوليا عاصمة مؤقتة.

بوتني يتجه شرقًا.. يجري مناورات مع الصني بوتني يتجه شرقًا.. يجري مناورات مع الصني 
وماليني الصواريخ والقذائف من كوريا الشماليةوماليني الصواريخ والقذائف من كوريا الشمالية

عواصــم - وكاالت: بعــد تفاقــم اخلالف مع 
الغرب وارتفاع فاتورة العقوبات الغربية، واحتدام 
املعارك على االرض وسط معلومات تتحدث عن 
تقدم حترزه القوات األوكرانية في هجومها املضاد، 
يبدو ان الرئيس الروسي فالدميير بوتني قد اختار 
التوجه شــرقا أمال في دعم جيرانه اآلســيويني 
إلخراجه من العزلة التي فرضها غزوه ألوكرانيا، 
فضال عن محاوالت موسكو التقرب من دول افريقيا 

وأميركا الالتينية. 
وحضر بوتني أمس مناورات «فوستوك-٢٠٢٢» 
الواسعة النطاق التي جتري في مواقع تدريبية في 
الشرق األقصى الروسي وفي البحر قبالة ساحل 
روســيا الشــرقي، بحســب ما أفاد الناطق باسم 
الكرملني دميتري بيسكوف وكاالت إخبارية محلية.

ونقــل عن بيســكوف قولــه إن بوتــني عقد 
اجتماعا مع وزير الدفاع سيرغي شويغو ورئيس 
األركان الروسي فاليري غيراسيموف في ميدان 
سيرغيفسكي العســكري على أن يتابع املرحلة 

األخيرة من التدريبات العسكرية الحقا.
انطلقت املناورات «فوستوك-٢٠٢٢» في األول 
من ســبتمبر ومن املقرر أن تستمر حتى اليوم. 

وتشمل الدول املشاركة عددا من البلدان املجاورة 
لروسيا باإلضافة إلى سورية والهند والصني.

وستســتمر زيارة بوتني إلى الشرق األقصى 
الروسي اليوم في مدينة فالديفوستوك الساحلية، 
حيث يتوقع بأن يلقي خطابا أمام «منتدى االقتصاد 
الشرقي»، الذي انطلق أمس األول ويستمر اربعة 
ايام مبشــاركة أكثر من ٥٠٠٠ شخص، بحضور 
وفد صيني يعد أكبر وفد مشــارك في املناسبة، 

بحسب الكرملني.
ورفضــت بكــني إدانــة التدخل الروســي في 
أوكرانيــا ووفــرت غطــاء ديبلوماســيا لها عبر 
التنديــد بالعقوبات الغربية وحتــرك الغرب ملد 
كييڤ باألسلحة. بدورها، تضامنت موسكو بشكل 
كامل مع بكني خالل زيارة رئيسة مجلس النواب 
االميركي نانسي بيلوسي الى تايوان التي تعتبرها 
بكني جزءا من اراضيها، واتهم بوتني واشنطن بـ 

«زعزعة استقرار» العالم.
وفي اطار تعزيز توجهاته شرقا، ذكرت صحيفة 
نيويورك تاميز نقال عن املخابرات األميركية أن 
موســكو ستشــتري ذخيرة مدفعية مــن كوريا 
الشمالية، وذلك في أعقاب تقارير تفيد بأن اجليش 

الروسي بدأ في استخدام طائرات مسيرة إيرانية 
الصنع.

وقال مسؤولون أميركيون إن بوسعهم تأكيد 
دقــة ما نقلتــه نيويورك تاميز وإن املشــتريات 
الروسية اإلضافية من العتاد العسكري الكوري 

الشمالي متوقعة.
وفــي معــرض رده على ســؤال عــن تقرير 
الصحيفة، قال مســؤول عبر البريد اإللكتروني 
«وزارة الدفــاع الروســية بصــدد شــراء ماليني 
القذائف الصاروخية واملدفعية من كوريا الشمالية 

الستخدامها في ساحة املعركة في أوكرانيا».
ونقلــت نيويــورك تاميز عن مســؤولني في 
احلكومــة األميركيــة قولهم إن عمليات الشــراء 
أظهــرت أن العقوبات بدأت في التأثير على قدرة 

روسيا على االستمرار في غزوها ألوكرانيا.
ويأتي هذا التقرير في ضوء اخلسائر الكبيرة 
التــي تعرضت لهــا القوات الروســية فضال عن 
النقــص في االمــدادات، اذ كشــفت هيئة االركان 
العامة األوكرانية أن اجليش الروســي فقد أكثر 
مــن ٥٠ ألف جندي خــالل احلرب التي بدأت منذ 

نحو ٧ أشهر.

كييڤ تؤكد مقتل ٥٠ ألف عسكري روسي منذ بداية الغزو


