
15
عربية وعاملية الثالثاء ٤ يناير ٢٠٢٢

وزير اخلارجية السعودي: أيدينا ممدودة 
إليران إذا جتاوبت ملعاجلة الهموم العربية

عواصم ـ وكاالت: قال وزير اخلارجية 
السعودي األمير فيصل بن فرحان إن أيدي 
العــرب ممدودة إليران فــي حال جتاوبها 
ملعاجلــة الهمــوم العربيــة املتعلقة بأمن 

واستقرار املنطقة.
وقال االمير فيصل بن فرحان، في مؤمتر 
صحافي مشترك مع وزير اخلارجية االردني 
امين الصفدي في عمان امس، «أيدينا كعرب 
ممدودة لالخوة في إيران في حال جتاوبهم 
ملعاجلــة الهمــوم العربيــة املتعلقة بأمن 
واســتقرار املنطقة»، مضيفا انه بحث مع 
الصفدي األوضاع اإلقليمية وقضايا التعاون 
الثنائي والقضايا محل االهتمام املشترك.

وأوضح ان اجلانبني ناقشا ايضا الدور 
اإليرانــي «املزعزع لالمن واالســتقرار في 
املنطقة والعالــم، ومت التأكيد على أهمية 
تكثيف اجلهود الرامية ملنع إيران من امتالك 
الســالح النــووي وإخالء منطقة الشــرق 
األوسط من أسلحة الدمار الشامل»، الفتا 
الى مناقشة التحديات األمنية والسياسية 
التي تتعرض لها املنطقة، مؤكدا على دعم 
البلدين إلقامة الدولة الفلسطينية املستقلة 
علــى حدود عــام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس 
الشرقية وإيقاف كل االنتهاكات بحق الشعب 

الفلسطيني.
وأشاد وزير اخلارجية السعودي بدور 
األردن الرافض لكل الهجمات اإلرهابية التي 
تتعرض لها الســعودية من امليليشــيات 
احلوثيــة اإلرهابيــة املدعومة مــن ايران، 
وقــال إن البلديــن الشــقيقني جتمعهمــا 
عالقات تاريخية راسخة أساسها االحترام 

والتعاون املشترك في العديد من املجاالت، 
واصفا االجتماع مــع نظيره االردني بأنه 

كان «مثمرا وبناء».
من جهته، دان وزير اخلارجية األردني 
أمين الصفدي كل الهجمات اإلرهابية التي 
تتعرض لها السعودية، مثمنا مواقف اململكة 

املساندة لألردن.
واكــد الصفدي وقوف بالده الى جانب 
السعودية ودعم اخلطوات التي تقوم بها 
اململكة حلماية امنها واســتقرارها، مشيدا 
باجلهود واملساعي السعودية للتوصل الى 

حل ينهي االزمة اليمنية.
وقال انه اطلع نظيره الســعودي على 
نتائــج احملادثــات التــي اجراها فــي رام 
اهللا ونتائج االجتمــاع الثالثي (األردني ـ 
الفلسطينيـ  املصري) الذي عقد في القاهرة 
أخيرا اليجاد افق سياسي حقيقي واسناد 
الفلسطينيني، مؤكدا توافق موقف البلدين 

من القضية الفلسطينية.
واضــاف ان اجتماعه مع االمير فيصل 
بــن فرحان تطرق الــى القضايا اإلقليمية 
في ليبيا والعراق وسورية، مؤكدا توافق 
البلديــن على حل هذه االزمــات وتكثيف 

الدور العربي في حل أزمات املنطقة.
وأفــادت وزارة اخلارجية األردنية في 
بيان لها بأن وزيري خارجية البلدين عقدا 
مباحثات تركزت على سبل تعزيز العالقات 
التاريخيــة االســتراتيجية بــني البلديــن 
الشــقيقني في جميع املجاالت، وتنســيق 
املواقف حول املستجدات اإلقليمية والقضايا 

الدولية ذات االهتمام املشترك.

ناقش مع نظيره األردني تكثيف جهود منع طهران من امتالك السالح النووي

وزير اخلارجية الســعودي األمير فيصل بن فرحان ونظيره األردني أمين الصفدي خالل مؤمترهما الصحافي 
(ا.ف.پ) املشترك في عمان أمس        

«التحالف» يهدد احلوثيني: سنستعيد السفينة املخطوفة بالقوة
عواصــم - وكاالت: أعلن 
العميــد الركن تركــي املالكي 
املتحدث الرسمي باسم قوات 
«حتالــف دعم الشــرعية في 
اليمــن» عن تعرض ســفينة 
الشــحن ذات النداء (روابي) 
وحتمــل علم دولــة اإلمارات 
للقرصنة واالختطاف مســاء 
أمــس األول، أثنــاء إبحارها 

مقابل محافظة احلديدة.
وأوضــح العميــد املالكي 
- في بيان لقــوات التحالف 
نقلته وكالة األنباء السعودية 
«واس»، أن ســفينة الشحن 
(روابي) كانــت تقوم مبهمة 
بحرية من جزيرة ســقطرى 
إلى ميناء جازان وحتمل على 
امليدانية  متنها كامل املعدات 
اخلاصة بتشغيل املستشفى 
السعودي امليداني باجلزيرة 
بعــد انتهــاء مهمته وإنشــاء 

مستشفى باجلزيرة.
وأضاف أن حمولة السفينة 
من املستشفى امليداني تشمل 
عربات اإلســعافات، ومعدات 
طبيــة، وأجهــزة اتصــاالت، 
وخيــام، ومطبــخ ميدانــي، 
ومغســلة ميــدان، وملحقات 

اإلجرامي بقرصنة الســفينة 
وانتهاك مبادئ القانون الدولي 
اإلنســاني، ودليل سان رميو 
بشــأن القانــون الدولــي في 
النزاعات املسلحة في البحار 
املتحــدة  األمم  واتفاقيــات 

للبحار.
وطالب املالكي امليليشــيا 
احلوثيــة بـــ «إخالء ســبيل 
السفينة بصفة فورية»، مهددا 
باتخاذ «قوات التحالف كافة 
اإلجــراءات والتدابير الالزمة 

فورا الستكمال مسيرها. من 
جهتها، أعربت األمانة العامة 
ملنظمة التعاون اإلسالمي امس 
إدانتها الشديدة لعملية  عن 
التي  القرصنــة واالختطاف 
اقترفتها ميليشيا احلوثي ضد 
الســفينة، واعتبرت املنظمة 
- وفقــا ملا أوردتــه «واس» 
أن هــذا االعتــداء يعــد عمال 
إجراميا من شأنه عرقلة حرية 
املالحــة البحرية والتجارية 
القوانــني  التــي تضمنتــه 
واملعاهدات الدولية، ويؤدي 
إلى وقف إرســال املساعدات 
اإلنسانية واإلغاثية للشعب 
اليمني، مطالبة بإطالق سراح 

السفينة فورا.
في األثناء، أعلنت وزارة 
الدفــاع الســعودية امس أن 
الدفاعــات اعترضت ودمرت 
هدفا جويا معاديا أطلق نحو 

مدينة الطائف.
وقالت إن التهديد اجلوي 
أطلقته ميليشيا احلوثي من 
الداخل اليمني، مؤكدة اتخاذ 
إجــراءات عملياتيــة رادعة 
لتحييــد التهديــد وحمايــة 

املدنيني.

للتعامــل مــع هــذا االنتهاك، 
مبا فيها استخدام القوة عند 

االقتضاء».
وفي السياق، أفادت مصادر 
من محافظة احلديدة بحسب 
امــس، أن  (العربيــة نــت) 
امليليشــيات احلوثية عمدت 
إلى نقل أسلحة وعتاد إلى منت 
سفينة «روابي» التي خطفتها.
هذا وتوالــت ردود الفعل 
املنددة بالعملية، حيث دانت 
وزارة اخلارجيــة وشــؤون 
املغتربني االردنية، في بيان، 
بأشــد العبــارات، «تعــرض 
ســفينة شــحن حتمــل علم 
دولة اإلمارات العربية املتحدة 
الشقيقة للقرصنة واالختطاف 
من قبل ميليشــيا احلوثي»، 
وذلك أثنــاء إبحارهــا مقابل 

محافظة احلديدة.
وأكــد الناطــق الرســمي 
باســم الوزارة السفير هيثم 
أبــو الفول إدانة واســتنكار 
اململكة الشديدين لهذه األفعال 
اإلرهابية التي تشكل تهديدا 
البحريــة  حلريــة املالحــة 
وانتهــاكا صارخــا للقانون 
الدولي، مطالبا بإخالء السفينة 

ترفع علم اإلمارات.. وإدانات دولية لعملية القرصنة

العميد الركن تركي املالكي املتحدث الرسمي باسم قوات التحالف

مساندة فنية وأمنية.
وبــني أن عملية القرصنة 
مــن قبل امليليشــيا احلوثية 
اإلرهابية متثل تهديدا حقيقيا 
خلطــر امليليشــيا احلوثيــة 
اإلرهابيــة على حرية املالحة 
البحريــة والتجــارة العاملية 
مبضيق باب املندب وجنوب 

البحر األحمر.
وشــدد على أن امليليشيا 
احلوثيــة اإلرهابيــة تتحمل 
املسؤولية الكاملة نتيجة فعلها 

«اخلمس الكبرى» تتعهد مبنع انتشار األسلحة النووية
عواصمـ  وكاالت: تعهدت 
الكبــرى  الــدول اخلمــس 
دائمة العضوية في مجلس 
األمــن الدولــي (الواليــات 
املتحــدة والصني وروســيا 
وبريطانيا وفرنســا) مبنع 
النووية  انتشار األســلحة 
حــول العالم، وذلك وســط 
املفاوضــات اجلاريــة مــع 
طهــران بشــأن برنامجهــا 

النووي.
 وشددت الدول اخلمس 
في بيان مشترك صدر امس 
على «رغبتها في العمل مع 
كل الدول لتهيئة بيئة أمنية 
تسمح بإحراز مزيد من التقدم 
فيما يتعلق بنزع السالح، مع 
هدف نهائي متمثل في عالم 
خال من األسلحة النووية»، 
وذلك وفق ما أكدت الرئاسة 
الفرنسية التي تنسق عمل 
هذه الدول قبل انعقاد مؤمتر 
معاهدة عدم انتشار األسلحة 

النووية.
من جهتها، اعربت روسيا 
عن املهــا في أن يؤدي هذا 
التعهد الذي وقعته مع أربع 
قوى نووية عاملية أخرى ملنع 
انتشار األسلحة النووية، إلى 
تخفيــف التوتر في العالم، 
فيما أشارت إلى ضرورة عقد 
قمة لألعضــاء الدائمني في 

مجلس األمن الدولي.
وقالت اخلارجية الروسية 
فــي بيــان «نأمــل، في ظل 
الظــروف الصعبة احلالية 
لألمــن الدولي، أن تســاعد 
املوافقــة علــى هــذا البيان 
السياسي في خفض مستوى 

التوتر في العالم». 
من جانبه، أوضح الناطق 
باســم الكرملــني دميتــري 
ريــا  لوكالــة  بيســكوف 
نوفوستي لألنباء أن موسكو 

تنتج نفايات تصدر إشعاعا 
علــى مدار ماليني الســنني، 
وبالتالــي فهي تهدد احلياة 
على أرضنا، كما أن تخزينها 
النهائــي اآلمن كان واليزال 
باقيا دون حل، ومن ثم فإن 
مــن غير املمكــن على نحو 
خــاص حتمــل مســؤولية 
دعم الطاقة النووية كتقنية 

مستدامة».
وأضافــت إســكني أنه ال 
شــيء «أخضر» في الطاقة 

النووية.
وأوضحت إســكني أنها 

املســتخرجة مــن الطاقــة 
النووية هي أغلى كهرباء، 
فــإذا دعمناها كمــا يجري 
التفكيــر فــي ذلــك داخــل 
االحتاد األوروبي اآلن، فإن 
ذلك سيضر بسوق مصادر 

الطاقة املتجددة».
يذكـــــر أن املفوضيـــة 
األوروبية تعتزم تصنيف 
االســتثمارات في محطات 
النووية واحملطات  الطاقة 
التي تعمل بالغاز على أنها 
استثمارات صديقة للبيئة 

ولكن بشروط معينة.

شــاركت فــي مظاهــرات 
ضــد الطاقــة النووية في 
الثمانينيــات مــع كثيرين 
آخرين، مبينة أن اإلعانات 
املقدمة لهذه التقنية وخطر 
حوادث املفاعالت النووية 
كبيــر، وباإلضافة إلى ذلك 
التخزيــن  تأتــي مســألة 
النهائي للنفايات املشــعة 
«التي لم يتم حلها بشــكل 

جذري».
وأشارت إلى أنه لم يطرأ 
تغييــر علــى أي مــن هذه 
األمور «والتــزال الكهرباء 

روسيا تأمل أن يساعد هذا التوافق في تخفيف التوتر حول العالم

مازالــت تعتبر أن عقد قمة 
بني القوى النووية الكبرى 

في العالم «ضروري».
أعربــت  ذلــك،  الــى 
زعيمة احلزب االشــتراكي 
الدميوقراطــي احلاكــم في 
أملانيا، زاســيكا إسكني، عن 
رفضهــا ملقتــرح املفوضية 
األوروبية اخلــاص بتقدمي 
دعــم غير مباشــر حملطات 
الطاقــة النووية باعتبارها 

استثمارات مستدامة.
وكتبت إسكني على تويتر 
النووية  امس: «املفاعــالت 

رئيسي: سنثأر ملقتل سليماني 
ما لم يحاكم ترامب وبومبيو

طهران تلمس «واقعية» غربية 
مع استئناف مباحثات «ڤيينا ٨» النووية

عواصم - وكاالت: تعهد الرئيس اإليراني 
إبراهيم رئيسي بالثأر ملقتل القائد السابق 
لفيلق القدس التابع للحرس الثوري االيراني 
قاسم سليماني قبل عامني ما لم تتم محاكمة 

الرئيس األميركي السابق دونالد ترامب.
وقال رئيسي في كلمة تلفزيونية امس 
«إذا لم يحاكم ترامــب و(وزير اخلارجية 
السابق مايك) بومبيو أمام محكمة عادلة 
الرتكاب جرمية اغتيال اجلنرال سليماني، 
فإن املسلمني سيثأرون لشهيدنا». وذكرت 
وسائل إعالم إيرانية أن طهران دعت مجلس 
األمن الدولي في رســالة امــس األول إلى 
محاسبة الواليات املتحدة وإسرائيل، التي 
تقول طهران إنها متورطة أيضا في جرمية 
القتل. في غضون ذلك، تعرض مجمع في 
مطــار بغــداد يضم قوات استشــارية من 
التحالف الدولي بقيادة الواليات املتحدة، 
امس لهجوم بطائرتني مسيرتني مفخختني مت 
إحباطه، بالتزامن مع احياء ايران وحلفائها 
في العراق الذكرى الثانية الغتيال قاســم 
سليماني ونائب رئيس ميليشيات احلشد 
الشــعبي العراقي أبو مهــدي املهندس في 

ضربة أميركية في املطار ذاته.
وأفاد مسؤول في التحالف الدولي ضد 
«داعــش» في العــراق عن تعــرض قاعدة 
فيكتوريا الواقعة ضمن حدود مطار بغداد 

الدولــي إلــى هجــوم بطائرتني مســيرتني 
مفخختني. وأضاف أن «منظومة ســي. رام 
للدفاع اجلوي (األميركيــة) التابعة ملركز 
الدعم الديبلوماسي في بغداد قامت بإسقاط 
الطائرتني»، موضحا أن «الهجوم لم يسفر عن 
أضرار». وأوضح أن مركز الدعم الديبلوماسي 
في مطار بغداد التابع للســفارة األميركية، 
عبــارة عن مجمــع «يضم عــددا قليال من 
قــوات التحالف التــي ال تقوم بدور قتالي، 
مبينا أن «املركز يضم عددا قليال من القوات 
اللوجستية للتحالف وطاقما من املتعاقدين 
واملدنيني. وال أحد هناك يقوم بدور قتالي».

وفي سياق ذي صلة، تعرضت وسيلتا 
إعالم إسرائيليتني إلى قرصنة إلكترونية 
امس إذ نشــرت رسالة تهديد بدا أنها على 
صلة مبقتل سليماني. ونشرت على موقع 
«جيروزالــم بوســت» وحســاب صحيفة 
«معاريــف» علــى تويتر صــورة لقبضة 
يــد عليها خامت بحجر أحمر اللون تنطلق 
منه قذيفة باجتاه قبة متفجرة. وجاء في 
نص باالجنليزيــة والعبرية وضع حتت 
القبضة «نحن قريبون منكم حيث ال يخطر 
ببالكم». وذكرت «جيروزالم بوســت» أن 
عملية القرصنة اســتمرت عدة ســاعات. 
ومت حذف التغريدة من حساب «معاريف» 

على تويتر.

عواصم - وكاالت: أكدت إيران على لسان 
املتحدث باسم وزارة خارجيتها سعيد خطيب 
زاده أنها بدأت تلمــس «واقعية» غربية في 
املباحثات النووية بشأن إحياء االتفاق النووي 

والتي استؤنفت في ڤيينا أمس.
وقال خطيب زاده في مؤمتر صحافي أمس 
«نلحظ تراجعا، أو باألحرى واقعية من جانب 
الطرف الغربي فــي مباحثات ڤيينا، بأنه ال 
ميكن أن يتقدموا بطلبات تتجاوز إطار االتفاق 
النووي». واعتبر املتحدث باســم اخلارجية 
االيرانيــة النص املشــترك الذي مت التوصل 
اليه في ڤيينا انه جاء بناء على رؤية واقعية 
من اجلانب الغربي بعد ان تخلى عن مطالبه 
االضافية، موضحا انه سيتم في مفاوضات 
اجلولة الثامنة في ڤيينا اخلوض في نقاش 

املضامني. لكنه استدرك بالقول «اليزال الوقت 
مبكــرا للحكم ما اذا كانــت الواليات املتحدة 
والدول األوروبية الثالث، بريطانيا وفرنسا 
واملانيا، وضعت على جدول األعمال بشــكل 

جدي، االنخراط في رفع العقوبات».
واعتبر أن الوقت حان ليظهر األطراف 
اآلخــرون «التزامهم واظهار أنه ميكننا أن 
نتقدم في مسألة رفع العقوبات والضمانات 
والتحقق» من رفع هذه العقوبات بشــكل 
عملــي، الفتا الى ان «هناك مســارا محددا 
لتبادل الراي بني ايران واميركا حيث يجري 
بصورة خطية وواضحة كي ال يكون هنالك 
ســوء فهم او سوء استنباط، ويتم تبادل 
املقترحات بصورة خطية ولكن غير رسمية 

عبر منسق اللجنة املشتركة». 

إحباط هجوم على قاعدة للتحالف ببغداد وقرصنة موقعني إخباريني إسرائيليني

علماء يتوقعون موعد نهاية الوباء: مناعة السكان تتحسن
عواصم ـ وكاالت: اليزال 
العالم املنهك يكافح للقضاء 
علــى الوبــاء عقب ســنتني 
من تفشــيه، ولكن هذه املرة 
ترتفــع اإلصابــات مدفوعة 
مبتغير جديــد أطلقت عليه 
منظمة الصحة العاملية اسم 

«أوميكرون».
وبات العالم متعايشا مع 
ڤيروس ال يزول، لكن احلرب 
ضد الوباء هذه املرة جاءت في 
وقت ميلك فيه العالم لقاحات 
مضــادة لكوفيد-١٩، املرض 
الناجم عن الڤيروس التاجي.
وتوفــر اللقاحات حماية 
قوية من األعراض اخلطيرة 
ملرض كوفيد-١٩، على الرغم 
مــن أنها قد ال توفــر حماية 
كاملة مــن العدوى اخلفيفة. 
وال يبدو أن ساللة أوميكرون 
قاتلة مثل بعض املتحورات 
السابقة، وأولئك الذين بقوا 
على قيد احلياة سيحصلون 
علــى بعــض احلمايــة ضد 
األشــكال األخرى للڤيروس 
التي التزال منتشرة، ورمبا 

لكن زميله ويليام موس 
مــن كلية «جونــز هوبكنز» 
بلومبيــرغ للصحــة العامة 
يتوقــع أن «هــذا الڤيــروس 
ســوف يصــل إلــى أقصــى 
حــد» في قدرته على حتقيق 
القفزات التطورية  مثل هذه 

الكبيرة.
وأضاف: «ال أرى هذا كنوع 
مــن حلقــة ال نهايــة لها من 

املتغيرات اجلديدة».
ويتطلــع كبيــر خبــراء 
األمراض املعدية في الواليات 
املتحــدة، أنتوني فاوتشــي، 
إلى السيطرة على الڤيروس 
بطريقة «ال تعطــل املجتمع 

وال تعطل االقتصاد».
ويرى العديد من اخلبراء 
أنه في املستقبل احملتمل: في 
فترة ما بعد اجلائحة، سيكون 
الڤيروس أشبه بنزالت البرد 
بالنسبة للبعض ومرض أكثر 
خطورة لآلخرين، اعتمادا على 
صحتهم العامة وحالة اللقاح 

والعدوى السابقة.
الطفرات وقد  وستستمر 

كثيــرا لدرجة أنــه حتى مع 
اســتمرار العــدوى اخلارقة 
ســيكون  حتمــي،  بشــكل 
هناك انخفاض في األمراض 
واالستشــفاء  الشــديدة، 
والوفيات، بغض النظر عن 

املتحور التالي.
الى ذلك، قال رئيس الوزراء 
البريطاني بوريس جونسون، 
إن بالده أخذت التدابير املالئمة 
ملواجهة الزيــادة في حاالت 
اإلصابة بكوڤيد-١٩ الناجمة 
عن ظهور املتحور أوميكرون، 
وذلك بفضل ارتفاع مستويات 

التطعيم في البالد.
وقال لوسائل إعالم محلية 
أمس، «إن الســبيل للمضي 
قدما بالنسبة للبلد ككل هو 
االســتمرار في املســار الذي 

نسلكه حاليا».
وأضاف «بالطبع سنبقي 
جميع اإلجراءات قيد املراجعة، 
لكننــي أعتقــد أن مجموعة 
التدابيــر التــي نتخذهــا في 
الوقــت احلالي هــي اخليار 

الصحيح». 

تتطلب فــي النهاية جرعات 
معززة في كثير من األحيان 
يتم حتديثها لتتناسب بشكل 
أفضل مع املتحورات اجلديدة.

لكن أجهزة املناعة البشرية 
ستســتمر في التحســن في 
التعرف عليهــا ومقاومتها. 
ويجد عالــم املناعة بجامعة 
واشــنطن في سانت لويس، 
علي اليبيدي، األمل في قدرة 
اجلســم املذهلة علــى تذكر 
اجلراثيم التي شــاهدها من 
قبل وإنشاء دفاعات متعددة 

الطبقات.
وفــي دراســة جديــدة، 
وجد فريق علي اليبيدي أن 
لقاحات شــركة فايزر حتفز 
التائية املســاعدة»  «اخلاليا 
التي تعمل رقيب تدريب في 
تلك املعســكرات التدريبية، 
مما يؤدي إلى إنتاج أجســام 
مضــادة أكثر تنوعــا وقوة 
والتي قد تعمل حتى إذا تغير 

الڤيروس مرة أخرى.
وقال اليبيــدي إن مناعة 
السكان األساسية قد حتسنت 

بريطانيا «ستستمر على املسار نفسه» في مواجهة اجلائحة

الطفــرة التاليــة التي تظهر 
أيضــا، وفقا لتقريــر لوكالة 

أسوشيتد برس.
األمــراض  وقــال خبيــر 
املعدية عالــم األوبئة بكلية 
«تــي اتش تشــان» للصحة 
العامة فــي جامعة هارفارد، 
ســتيفن كيســلر، إن نهايــة 
الوباء ســتكون عندما نصل 
إلى «نوع من حالة االستقرار 
املقبولة» للتعامل مع كوفيد، 
بحسب ما نقل موقع «احلرة».
أزمــة أوميكرون  وتظهر 
أن العالم لــم يصل إلى تلك 
النقطة بعد، لكن «أعتقد أننا 
سنصل إلى نقطة يكون فيها 
ڤيروس كورونا مســتوطنا 
مثل اإلنفلونزا»، على حد قول 

اخلبير كيسلر.
بدوره، قال الباحث البارز 
في مركز «جونــز هوبكنز» 
لألمن الصحي، أميش أداجلا، 
«لن نصــل إلى نقطة ما قبل 
عام ٢٠١٩ مرة أخرى»، مردفا: 
النــاس  «يجــب أن جنعــل 
يفكرون في حتمل املخاطر».

أكدت أنه يتم تبادل الرأي مع الوفد األميركي بطريقة مكتوبة «منعاً لسوء الفهم»


