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تراس «املتفائلة» تبدي ثباتًا في أول اختبار بالبرملان 
وتتعهد بتجاوز «مأزق بريكست» بالتفاوض مع االحتاد األوروبي

عواصم - وكاالت: جمعت 
البريطانية  رئيسة احلكومة 
اجلديــدة ليــز تــراس كبــار 
وزرائها في أول اجتماع حكومي 
ترأسته امس بعد تسلم مهامها 
رسميا، واعقب ذلك مواجهتها 
وابال من األســئلة في مجلس 

العموم.
الرئيســي  الفريق  ويعــد 
لتــراس األكثــر تنوعــا على 
اإلطالق في تاريخ بريطانيا، 
ويضم: كواسي كوارتنغ وزيرا 
املال، وجيمس كليفرلي وزيرا 
للخارجية، وسويال برايفرمان 

وزيرة للداخلية.
وأبدت تــراس تفاؤال إزاء 
اآلفاق االقتصادية لدى دخولها 
«داونينــغ ســتريت» للمــرة 
األولى كرئيسة للوزراء، وقالت 
«أنا واثقة من أننا معا ميكننا 
جتاوز العاصفة»، في إشارة 
إلى املشــكالت التي تواجهها 
بريطانيــا ويتوجــب عليهــا 
التصدي لها، وفــي مقدمتها: 
تخفيــض فواتيــر الطاقة في 
املقبل، والتخفيضات  الشتاء 
الضريبيــة وحتويــل بعض 
من التمويل الصحي للرعاية 

االجتماعية.

الكهرباء والغاز.
وقالت تراس إنها ستعلن 
اليوم عن خططها حلزمة دعم 
اقتصادي ملنع تفاقم أزمة في 
األشــهر القادمة، وهي تدرس 
تدابير يعتقد أن قيمتها تتجاوز 
١٣٠ مليــار جنيه اســترليني 
لتجميد فواتير الطاقة بالنسبة 
للعائــالت واألعمال التجارية 
التــي تعانــي مــن صعوبات 
فيما يواجه العديد منها خطر 

املتحدة في وقت نحن بحاجة 
لتنمية االقتصــاد.. هذا البلد 
لن يتمكن مــن النمو بفرض 

ضرائب».
وفيمــا يخــص العالقــات 
بني لنــدن واالحتاد االوروبي 
بعد «بريكست»، أكدت تراس 
أنها مصممة على اخلروج من 
لـ  «املــأزق» وأبــدت تأييدها 
«تسوية عن طريق التفاوض» 

مع االحتاد األوروبي.

اإلفالس هذا الشتاء.
لكــن عندما ســألها زعيم 
املعــارض  العمــال  حــزب 
كير ســتارمر عما إذا ســيتم 
متويل تلك املبالغ من رسوم 
استثنائية على أرباح شركات 
الطاقة، ردت تراس بالقول «أنا 

ضد أي رسوم استثنائية».
وأضافــت «أعتقــد أنه من 
اخلطأ تثبيط عزمية الشركات 
عــن االســتثمار فــي اململكة 

استبعدت فرض رسوم استثنائية لتمويل جتميد فواتير الطاقة

(أ.ف.پ) ليز تراس وفريقها احلكومي في أول جلسة مساءلة مبجلس العموم أمس 

وبعد اجتماعها احلكومي، 
انتقلــت تــراس إلــى مجلس 
العموم في أول جلسة برملانية 
لها مبنصبهــا اجلديد، حيث 
واجهــت وابــال من األســئلة 
العدائيــة مــن جانــب زعيم 
وأعضاء حزب العمال املعارض، 
واستبعدت خاللها فرض رسوم 
استثنائية لتمويل جتميد رفع 
فواتير الطاقة للتعويض عن 
االرتفــاع الكبيــر في أســعار 

بوتني يلّوح بوقف صادرات احلبوب: تذهب إلى الدول الغنية 
وكييڤ حتّذر من انصهار مفاعل «زابوريجيا»

عواصمـ  وكاالت: استحضر 
الروســي فالدميير  الرئيــس 
بوتني سالح الغذاء مجددا بعد 
تفاقم ازمة الطاقة مع االحتاد 
األوروبــي، واتهــم خصومــه 
الغربيــني بخداعــه، ملوحــا 
بتعديل اتفاق اسطنبول الذي 
اتاح استئناف تصدير احلبوب 

األوكرانية.
ذريعة بوتني اجلديدة هي 
أن صادرات احلبوب األوكرانية 
تتجه بشكل أساسي إلى دول 
االحتــاد األوروبي وليس إلى 
الدول الفقيرة، حيث قال خالل 
املنتدى االقتصادي الشرقي في 
مدينة فالديفوستوك الروسية 
«كل احلبــوب املصــدرة مــن 
أوكرانيا تقريبا ال ترســل إلى 
الدول الناميــة والدول األكثر 
فقــرا، بــل إلــى دول االحتــاد 
الرئيس  األوروبــي». واتهــم 
الروســي تلــك الــدول بانهــا 
«تصرفت كقوى اســتعمارية 
في العقود والقرون األخيرة» 
و«التــزال تتصــرف على هذا 
النحو»، معتبرا أنها «خدعت 
ببساطة الدول النامية مجددا». 
ورأى أن هذا النهج «ســيزيد 
حجم مشاكل الغذاء في العالم 
وقد يؤدي إلى كارثة إنسانية 
غير مسبوقة». ومضى قائال «إذا 
استثنينا تركيا من كونها دولة 

ميل روسيا نحو آسيا، قال إن 
الغرب يفشــل بينما آسيا هي 

املستقبل.
الروســي  الرئيس  ونفــى 
أن تكون موســكو تســتخدم 
الطاقة «سالحا» ضد أوروبا، 
واعتبــر انه «كالم فــارغ! أي 
سالح نستخدم؟ نقوم بتوفير 
الكميــات الضروريــة وفقــا 
لطلبات» الدول املستوردة. لكن 
مجموعة «غازبروم» الروسية 
العمالقــة كانــت أعلنــت يوم 
اجلمعة املاضــي، توقف عمل 

لدى روســيا ملراجعــة اتفاق 
تصدير احلبــوب، مضيفا أن 
شروط االتفاق يجري تنفيذها 
والتقيد بها على نحو صارم.

بودوليــاك  ووصــف 
تصريحــات روســيا بأنهــا 

«مفاجئة» و«ال أساس لها».
فــي غضون ذلــك، حذرت 
الوكالة األوكرانية املســؤولة 
عن األمن النووي أمس، من أن 
وقوع كارثة نووي في محطة 
زابوريجيا للطاقة وهي األكبر 
في أوروبــا ويحتلها الروس، 

تهدد أوكرانيا وجيرانها.
وقــال رئيس هــذه الهيئة 
بالنيابة أوليغ كوريكوف خالل 
مؤمتر صحافي عبر اإلنترنت 
إنه في حال حدوث اضرار في 
قلــب املفاعل «ســتكون هناك 
عواقــب ليس علــى أوكرانيا 
وحدها بل وبوضوح، عواقب 

خارج احلدود».
وحذر املسؤول نفسه «من 
احملتمــل أن جند أنفســنا في 
مواجهة نقص فــي الديزل ما 
قد يؤدي إلى وقوع حادث يضر 
بقلب املفاعل وبالتالي إطالق 

مواد مشعة في البيئة».
ويــرى خبــراء أن فقــدان 
التغذية الكهربائية للمفاعالت 
قد يــؤدي إلى توقف تبريدها 

وانصهار قلب املفاعل.

خــط أنابيب «نورد ســترمي» 
احليوي إلمداد أوروبا بالغاز، 
«بالكامل» ألجل غير مســمى، 
بدعوى إصالح توربني. وعزز 
هــذا اإلعــالن مخــاوف الدول 
األوروبية من انقطاع تام للغاز 
الروسي في أوروبا، قبل حلول 
فصل الشــتاء وعلــى خلفية 
تضخم متســارع في أســعار 

الطاقة.
في املقابل، قــال ميخايلو 
بودولياك مستشــار الرئيس 
األوكراني إنه ال يوجد أي مبرر 

قوات اقليم دونيتسك االنفصالي تطلق مدفعية هاوتزر على املواقع االوكرانية في افديفكا     (رويترز)

وسيطة، فتقريبا كل صادرات 
أوكرانيا مــن احلبوب تذهب 
إلــى دول االحتاد األوروبي ال 
إلى الدول النامية األكثر فقرا».

وأكد أنه سينظر في «احلد 
من وجهات صادرات احلبوب 
واألغذية األخرى» وسيناقش 
الفكرة مــع الرئيــس التركي 
رجــب طيــب أردوغــان الذي 
ســاعد في التوسط في اتفاق 
رفع احلصار عن الصادرات من 
املوانئ اجلنوبية ألوكرانيا في 
يوليو. وفي مسعى للتأكيد على 

«الوكالة الدولية»: مخزون إيران من اليورانيوم جتاوز املسموح به ١٩ مرة
عواصــم ـ وكاالت: أكدت 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
أنها ال تســتطيع ضمان أن 
البرنامج النــووي اإليراني 
سلمي «حصرا»، بسبب عدم 
رد طهران على مسألة املواقع 
غيــر املعلنة املشــتبه بأنها 
شهدت أنشطة غير مصرح 

عنها.
وقال املدير العام للوكالة 
رافاييل غروســي في تقرير 
نشر امس قبل أيام من انعقاد 
الوكالة  مجلــس محافظــي 
التابعــة لــألمم املتحدة، إنه 
يشــعر «بقلــق متزايد» في 
وقت «لم يحرز أي تقدم» في 
ملف آثار اليورانيوم املخصب 
التــي عثر عليها في املاضي 

في أماكن مختلفة.
واضاف أن إيران واصلت 
في األشــهر األخيرة تخزين 
اليورانيوم املخصب، وبات 
مخزونها اآلن يتجاوز بأكثر 
من ١٩ مرة احلد املسموح به 
مبوجب االتفاق النووي املبرم 

عام ٢٠١٥.
وأشــار تقريــر الوكالــة 
الذرية إلى أن مخزون إيران 
من اليورانيوم املخصب بلغ 
حتى ٢١ أغســطس املنصرم 
ما يقدر بـ٣٩٤٠ كلغ، بزيادة 

«يشــكل النظام الصهيوني 
(إســرائيل) تهديدا رئيسيا 
ألمن إيــران.. كل احلكومات 
التي ستتعاون مع هذا النظام 
في عدوانه علــى أمن إيران 

ستدفع الثمن».
وحــذرت إســرائيل التي 
النووي  البرنامــج  تعتبــر 
اإليراني تهديــدا لوجودها، 
مؤخرا من شن عمل عسكري 

فــي آثــار اليورانيــوم التي 
مت العثــور عليها في مواقع 
إيرانية والتي تضغط طهران 
من أجل غلقها قبل التوقيع 

على االتفاق النووي.
وقال مسؤولون أميركيون 
إن بايدن أطلع إسرائيل على 
الرد األميركي بشأن االتفاق 
وتعهد بأال تكون إســرائيل 
مقيدة بضرب برنامج إيران 

النووي.
املسؤولــــون  وأشــــار 
األميركيون إلــى أن االتفاق 
اجلديد احملتمل سيلزم طهران 
بإزالة املئات من أجهزة الطرد 
املركــزي، ويحــد مــن قدرة 
إيران على تطوير برنامجها 

النووي.
وزار رئيــس جهــــــاز 
االســتخبارات اخلارجيــة 
االسرائيلي (املوساد) ديڤيد 
بارنيا واشنطن مؤخرا، حيث 
بحــث االتفاق النــووي مع 
إيــران، وهو ثالث مســؤول 
إســرائيلي يــزور الواليات 
املتحدة خالل الفترة األخيرة 
لهذا الغرض، بعد زيارة كل 
من وزير الدفاع بيني غانتس 
ومستشار األمن القومي إيال 
حوالتا، بحسب ما صحيفة 

«تاميز أوف إسرائيل».

ضد املواقع النووية اإليرانية 
إذا فشلت الديبلوماسية في 
كبح جماح أنشــطة طهران 

النووية.
 وأكد مسؤول إسرائيلي 
لصحيفــة «وول ســتريت 
جورنال» أن الرئيس األميركي 
جو بايدن أبلغ رئيس الوزراء 
اإلسرائيلي يائير البيد مؤخرا 
رفضــه إســقاط التحقيقات 

احلرس الثوري يتوعد أي دولة تتورط في عدوان إسرائيلي محتمل على طهران بـ «دفع الثمن»

رجال امن يحرسان مقر السفارة االيرانية في تيرانا بعد قطع البانيا عالقاتها الديبلوماسية مع طهران أمس  (رويترز)

قدرهــا ١٣١٫٦ كلــغ مقارنــة 
بالتقرير الفصلي السابق.

في غضــون ذلــك، حذر 
القائــد البــارز فــي احلرس 
الثوري غالم علي رشيد من 
أن أي دولة تتورط في عدوان 
إسرائيلي على إيران «ستدفع 

الثمن».
ونقلت وكالة «تســنيم» 
اإليرانية عن غالم رشيد قوله 

ألبانيا ترّد على تورط إيران في هجوم إلكتروني 
عليها بقطع العالقات الديبلوماسية بينهما

عواصم - وكاالت: قطعت ألبانيا عالقاتها 
الديبلوماسية مع إيران وأمرت الديبلوماسيني 
وموظفي سفارة طهران في تيرانا باملغادرة 
في غضون ٢٤ ساعة، قائلة إن حتقيقا خلص 
إلى أن ايران تقــف وراء هجوم إلكتروني 

استهدف البالد في يوليو املاضي.
وقال رئيس الوزراء األلباني إيدي راما 
في بيان امس «قررت احلكومة على الفور 
قطع العالقات الديبلوماسية مع اجلمهورية 

االسالمية اإليرانية».
وأضاف «رد الفعل الصارم هذا يتناسب 
متاما مع خطورة وجسامة الهجوم اإللكتروني 
الذي هدد بشل اخلدمات العامة ومحو األنظمة 
الرقمية واختراق ســجالت الدولة وسرقة 
املراسالت اإللكترونية الداخلية احلكومية، 
وإثارة الفوضى واالنفالت األمني في البالد».

وأشار راما إلى ان «التحقيق املفصل قدم 
لنا دليال دامغا على أن الهجوم اإللكتروني 
الذي تعرضت له بالدنا جرى بتدبير ورعاية 
اإليرانية، من خالل  اجلمهورية اإلسالمية 
االستعانة بأربع مجموعات هي التي نفذت 

الهجوم».
وتشهد العالقات بني طهران وتيرانا توترا 

منذ عام ٢٠١٤، عندما استقبلت ألبانيا نحو 
ثالثة آالف عضو من منظمة (مجاهدي خلق) 
اإليرانية املعارضة، والذين استقروا في مخيم 

بالقرب من ميناء دوريس.
وسبق أن أعلنت ألبانيا أنها أحبطت عددا 
من الهجمات التي خطط لها عمالء إيرانيون 

ضد املنظمة املعارضة.
من جهتها، قالت الواليات املتحدة أيضا 
إنها خلصت بعد أسابيع من التحقيق إلى أن 
إيران كانت وراء الهجوم اإللكتروني «الطائش 
وغير املسؤول» في ١٥ يوليو املاضي، مؤكدة 
أنها ستتخذ «تدابير إضافية حملاسبة إيران» 
على خلفية الهجوم ضد ألبانيا، الدولة احلليفة 
لواشنطن ضمن حلف شمال األطلسي (الناتو). 
وقال مجلس األمــن القومي األميركي في 
بيان إن «اميركا ستتخذ املزيد من اإلجراءات 
حملاســبة إيران على األفعال التي تهدد أمن 
(دولة) حليفة للواليات املتحدة وتشكل سابقة 

مثيرة للقلق للفضاء اإللكتروني».
ووصف الهجوم بأنه غير مسبوق قائال 
إنه ينتهك معايير زمن الســلم املتمثلة في 
عدم اإلضرار بالبنية التحتية احليوية التي 

يعتمد عليها اجلمهور.

احملكمة االحتادية ترد دعوى حل البرملان 
وتضع العراق عند «مفترق طرق»

بغداد - وكاالت: قررت احملكمة االحتادية 
العليا في العــراق رد الدعوى التي قدمها 
التيار الصــدري للمطالبة بحــل البرملان 
(مجلس النواب) خلرقه الدســتور وعدم 
االلتزام بالتوقيتات الدستورية النتخاب 
رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، 
مشددة على أن ذلك ليس من اختصاصها، 
ما يضع العراق عند «مفترق طرق» في ظل 
األزمة السياسية املستحكمة التي وصلت 

إلى حد املواجهة املسلحة.
وقالــت احملكمة في بيــان بعد عقدها 
جلســة نظر دعــوى حل البرملــان أمس 
وأوردته وكالة األنباء العراقية الرسمية 
«واع» إن: «اختصاصات احملكمة االحتادية 
العليــا محــددة مبوجــب املــادة ٩٣ من 
الدســتور واملادة ٤ من قانــون احملكمة 
االحتادية العليا وليست من ضمنها حل 
البرملان وإن دســتور جمهورية العراق 
لعــام ٢٠٠٥ لم يغفل عــن تنظيم أحكام 
حل البرملــان ولذلك فال مجــال لتطبيق 
نظرية االغفال الدستوري»، موضحة ان 
«الغاية من تكوين الســلطات االحتادية 
هو لغرض تطبيق ما جاء به الدســتور 
وفقا لصالحيات كل سلطة من أجل ضمان 
املبادئ األساسية التي يقوم عليها الدستور 
وحماية احلقوق واحلريات العامة وفق 
األطر الدستورية مبا يؤمن احلفاظ على 

السلم األهلي ووحدة البلد».

وأضافــت «أن أعضاء مجلــس النواب 
بعد انتخابهم ال ميثلون أنفسهم وال كتلهم 
السياسية وإمنا ميثلون الشعب ولذا كان 
من املقتضى عليهم العمل على حتقيق ما 
مت انتخابهم ألجله وهي مصلحة الشــعب 
ال أن يكونوا ســببا فــي تعطيل مصاحله 
وتهديد سالمته وسالمة الشعب بالكامل».

وأكدت «أن استقرار العملية السياسية 
فــي العراق يفرض علــى اجلميع االلتزام 
بأحكام الدستور وعدم جتاوزه وال يجوز ألي 
سلطة االستمرار في جتاوز املدد الدستورية 
إلى ما ال نهاية ألن في ذلك مخالفة للدستور 
وهدما للعملية السياسية بالكامل وتهديدا 
ألمن البلد واملواطنني». وأوضحت احملكمة 
أن «اجلزاء الذي يفرض على مجلس النواب 
لعدم قيامه بواجباته الدستورية هو حل 
املجلس عند وجود مبرراته وإن دســتور 
جمهورية العراق لعام ٢٠٠٥ قد رسم اآللية 
الدستورية حلل مجلس النواب وفقا ألحكام 

املادة ٦٤ اوال منه».
وحتدد املادة ٦٤ من الدستور العراقي 
طريقتني حلــل البرملان أولهما أن البرملان 
يحل نفسه باألغلبية املطلقة لعدد أعضائه 
بناء على طلب من ثلث أعضائه، والثانية 
طلب من رئيس الوزراء ومبوافقة رئيس 
اجلمهورية، ومبا أن رئيس الوزراء احلالي 
هو رئيس حكومة تصريف أعمال فال يحق 

له طلب حل البرملان.

هيالري كلينتون لن تترشح للرئاسة في ٢٠٢٤
واشنطنـ  وكاالت: قالت 
وزيرة اخلارجية األميركية 
السابقة هيالري كلينتون 
إنها لن تترشح للرئاسة مرة 
أخرى بعد تقارير وضعتها 
كمرشــحة  املقدمــة  فــي 
دميوقراطية محتملة لعام 

.٢٠٢٤
وقالــت كلينتــون، في 
مقابلة مع شــبكة «ســي.
بــي.إس» األميركيــة ردا 
على سؤال إذا كانت تنوي 
الترشح مرة أخرى، «ال، ال.. 

لكنني سأفعل كل ما بوسعي للتأكد من أن 
لدينا رئيسا يحترم دميوقراطيتنا وسيادة 
القانون ويدعم مؤسساتنا»، مشددة على أن 
الرئيس السابق دونالد ترامب لن يندرج 
ضمن هذه الفئة وأنه «يجب أن يهزم بشدة» 

إذا خاض االنتخابات مرة أخرى.
وأضافت «يجب أن تبدأ هزمية ترامب 
من داخل احلزب اجلمهوري والوقوف في 
وجه هذا الرجل»، مشيرة إلى أنها ستؤيد 
الرئيس احلالي جو بايدن إذا ترشح إلعادة 
انتخابه، معتبرة أنه ســيكون «الشخص 

األكثر احتماال للفوز».
من جهة اخرى، ذكرت صحيفة «واشنطن 
بوست» األميركية أن إحدى الوثائق السرية 
التي صادرها مكتب التحقيقات الفيدرالي 
(إف.بي.آي) في مقر الرئيس السابق دونالد 
ترامب في فلوريدا، تتضمن وصفا للقدرات 
النووية والدفاعات العسكرية لقوة أجنبية.

وقالت الصحيفة، نقال عن مصادر مطلعة 
على القضية لم تسمها، إن بعض الوثائق 
التــي عثر عليها في مقــر إقامة ترامب في 
ماراالغو كانت ســرية جــدا، إلى درجة أن 
الرئيس ومسؤولي احلكومة أو من مستوى 
قريب لذلك لم يسمح لهم بتفويض مسؤولني 

حكوميني آخرين لالطالع عليها.
ولــم يذكر اســم الدولة التــي تتحدث 

الوثيقة عن قدراتها الدفاعية 
إذا كانت  والنوويــة ومــا 
احلكومة األجنبية صديقة 
أو معادية للواليات املتحدة.
«واشــنطن  وذكــرت 
بوست» أن املستندات من 
هذا النوع تتطلب تصاريح 
خاصة تستند إلى ضرورة 
احلاجة إلى املعرفة بدال من 
تصريح عادي لرفع السرية.
وقالــت الصحيفــة إن 
الوثائــق مقيــدة  بعــض 
لدرجة أنه حتى بعض كبار 
مســؤولي األمن القومي في إدارة الرئيس 

جو بايدن لم يصرح لهم مبراجعتها.
علــى صعيــد آخــر، حــذر حوالــى ١٢

مسؤوال سابقا في وزارة الدفاع األميركية 
(الپنتاغون) من مخاطر تدهور العالقات بني 
السياسيني والعسكريني في الواليات املتحدة 
التي تزداد فيها االنقسامات السياسية عمقا.

ووقــع ثمانيــة وزراء دفاع وخمســة 
رؤساء أركان سابقني بيانا بعنوان «أفضل 
املمارسات في العالقات املدنيةـ  العسكرية»، 
يأتي بعد سنوات تورط فيها الپنتاغون في 
مكائد سياسية، وخصوصا في عهد ترامب.

وقال موقعــو البيان «يواجه املهنيون 
العســكريون بيئــة غيــر مواتية تتســم 
باالنقسامات بسبب مواقف االستعداء بني 
احلزبني بلغت ذروتها في أول انتخابات منذ 
أكثر من قرن عندما تعطل االنتقال السلمي 
للسلطة السياسية وأصبح موضع تشكيك».

لكنهم لم يذكروا بشكل مباشر الهجوم 
على مبنــى الكونغــرس (الكابيتول) في 
٦ ينايــر ٢٠٢١، الــذي شــارك فيه عدد من 
العســكريني احلاليــني والســابقني. وأكد 
العسكريون السابقون أن القيادة العسكرية 
يجب أن تقبل األوامر حتى عندما تخالف 
رأيها، لكنهم قالوا إن األوامر يجب أن تكون 

قانونية.

«إف.بي.آي» ضبط في منزل ترامب وثيقة تصف القدرات النووية حلكومة أجنبية

هيالري كلينتون            (رويترز)


