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اجلمعة ٢٤ يونيو ٢٠٢٢ عربية وعاملية

ضعف البنية التحتية ُيعرقل جهود اإلنقاذ بعد زلزال أفغانستان
عواصــم ـ وكاالت: أعلــن املركز القومي 
األفغاني لقياس الزالزل أن زلزاال جديدا ضرب 
عدة مناطق شــمال شرقي البالد امس، فيما 
تداعت دول العالم لتقدمي املساعدات االنسانية 

واملادية للسلطات في كابول.
وذكــر املركز األفغاني أن الزلزال اجلديد 
بلغت شــدته ٤٫٣ درجــات مبقياس ريختر 
ومت تسجيله على بعد ٧٦ كيلومترا جنوب 
وجنوب غرب مدينة «فيض آباد» في شمال 
شرق أفغانستان وعلى عمق ١٦٣ كيلومترا.

جاء ذلك بعد يوم واحد من الزلزال القوي 
الذي ضرب شرق أفغانستان، وأسفر عن أكثر 
من ألف قتيل، باالضافة إلى إصابة أكثر من 
١٥٠٠ شــخص آخرين، وكانت أكثر املناطق 
املتضررة في منطقة سبيرا بإقليم خوست 
ومناطق بارماال وزيروك وناكا وجايان في 

إقليم باكتيكا.
في ســياق متصــل، قال مســؤولون إن 
الســلطات األفغانيــة تكافــح للوصول إلى 
منطقــة نائية ضربها زلــزال أول من أمس، 
لكن ضعف االتصــاالت واالفتقار إلى طرق 

مالئمة يعرقل جهودها.
وقــال محمد إســماعيل معاوية املتحدث 
باسم القائد العسكري حلركة طالبان في إقليم 

بكتيكا األشد تضررا لـ«رويترز»: «ال ميكننا 
الوصول إلى املنطقة، الشــبكات (الهاتفية) 
ضعيفة للغاية ونحاول حاليا احلصول على 

آخر املستجدات».
واوضح أن الزلــزال دمر أكثر من ٣٠٠٠ 
منزل الفتا الى إنقاذ حوالي ٦٠٠ شخص من 

مختلف املناطق املتضررة.
ويبــذل رجــال اإلنقــاذ جهــودا شــاقة 
ملساعدة ضحايا الزلزال، لكن نقص املوارد 
والتضاريــس اجلبلية واألمطــار الغزيرة 

تعرقل عملهم.
وتشكل هذه املأساة اجلديدة في أفغانستان 
التي تعاني أساسا أزمة اقتصادية وإنسانية 
حتديــا كبيــرا حلركة طالبــان التي تتولى 
الســلطة في كابول منذ منتصف اغسطس 

.٢٠٢١
وال متلك أفغانستان سوى عدد محدود 

جدا من املروحيات والطائرات.
ويبــدو من الصعب حشــد املســاعدات 
الدولية إذ إن وجود املنظمات غير احلكومية 
ووكاالت األمم املتحدة تراجع عما كانت عليه 
في املاضي منذ عودة طالبان إلى السلطة.

مع ذلك، أكد األمــني العام لألمم املتحدة 
أنطونيو غوتيريش أن األمم املتحدة «في حالة 

تأهب كامل» ملســاعدة أفغانستان مع نشر 
فرق لإلسعافات األولية وإرسال أدوية ومواد 
غذائية. وأشار مكتب األمم املتحدة لتنسيق 
الشؤون اإلنســانية (أوشا) إلى أن السكان 
فــي حاجة إلى مأوى علــى رأس األولويات 
بســبب األمطار والبرد غيــر املعتاد في هذا 
املوسم، وكذلك إلى مساعدات غذائية وغير 
غذائيــة ومن حيث خدمــات املياه والنظافة 

والصرف الصحي.
وأعلنت حركة طالبان امس أنها تسلمت 
طائرتني محملتني مبساعدات من إيران وواحدة 
من قطر. كما وصلت ثماني شاحنات محملة 
باألغذية وإمدادات إسعافات أولية من باكستان 

املجاورة إلى والية بكتيكا.
وأعلن االحتاد األوروبي أنه مستعد «لتقدمي 
مساعدات طارئة»، بينما أكدت الواليات املتحدة 
«بحزن عميــق» أنها تدرس «خيارات الرد» 

اإلنساني.
كما اعلنت كل من دولة االمارات العربية 
املتحــدة وكوريــا اجلنوبيــة وســنغافورة 
عن تقدمي مســاعدات عاجلة الفغانســتان، 
وشددت روسيا والهند وباكستان على انها 
على اســتعداد لتلبية اي احتياجات طارئة 

لكابول ملساعدة ضحايا الزلزال.

السلطات تكافح ملساعدة الضحايا.. ودول العالم تتداعى لتقدمي املساعدات اإلنسانية لكابول

(رويترز) أفغان يتفحصون أنقاض منازل مهدمة بحثا عن أحياء نتيجة الزلزالني اللذين ضربا عدة مناطق 

محمد بن زايد وعبداهللا الثاني يؤكدان إدامة التنسيق 
مبا يخدم القضايا العربية ويعزز أمن املنطقة

أبو ظبي - وكاالت: أجرى 
صاحب السمو الشيخ محمد 
بــن زايد آل نهيــان، رئيس 
دولة اإلمارات العربية املتحدة 
وعاهل األردن امللك عبداهللا 
الثاني مباحثات رسمية في 

أبوظبي أمس.
األنبــاء  وقالــت وكالــة 
األردنية «بترا» في بيان أن 
العاهــل األردنــي أكد خالل 
اللقــاء الذي عقــد في قصر 
الشــاطئ، عمــق العالقــات 
التاريخية املتميزة والراسخة 
البلديــن والشــعبني  بــني 
الشــقيقني، واحلرص على 

توطيدها.
وثمن امللك عبداهللا الثاني 
جهود الشيخ محمد بن زايد 
فــي تعزيز مســيرة التقدم 
والتطوير في دولة اإلمارات، 
وحرص سموه على حتقيق 
االزدهار للشــعب اإلماراتي 
العزيز، وخدمة قضايا األمتني 

العربية واإلسالمية.
من جهته، رحب صاحب 
السمو الشيخ محمد بن زايد 
بأخيه امللك عبداهللا الثاني، 
معربا عــن متنياته لألردن 
وشعبه بدوام التقدم والرفعة 

واالزدهار.
واستعرض اجلانبان آفاق 
التعاون بني البلدين وفرص 
تنميته في مختلف املجاالت 
السياســية واالقتصاديــة 
والتنموية واالســتثمارية، 
السيما أن دولة اإلمارات من 

االهتمام املشترك، مبا يحقق 
مصاحلهما، ويخدم القضايا 
العربية، ويعزز أمن املنطقة 

واستقرارها.
وتناول اللقاء مستجدات 
األوضاع إقليميا ودوليا، وفي 
مقدمتها القضية الفلسطينية.
وعقب اختتام املباحثات 
الرسمية غادر امللك عبداهللا 
الثانــي االمــارات مختتمــا 

كمــا كان في االســتقبال 
ســمو الشــيخ منصور بن 
زايد آل نهيان، نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير شؤون 
الرئاســة، وســمو الشــيخ 
حمدان بن محمد بن زايد آل 
نهيان، والشــيخ محمد بن 
حمد بــن طحنون آل نهيان 
مستشار الشؤون اخلاصة 

في وزارة شؤون الرئاسة.

زيارته الرســمية حيث كان 
فــي وداعه صاحب الســمو 

الشيخ محمد بن زايد.
وكان عاهــل االردن قــد 
وصل إلى أبوظبي في وقت 
ســابق أمس في زيارة عمل 
لإلمارات، حيث كان في مقدمة 
مستقبليه، لدى وصوله مطار 
الدولــي، صاحب  أبوظبــي 
السمو الشيخ محمد بن زايد .

استعرضا آفاق التعاون بني البلدين وفرص تنميته في مختلف املجاالت السياسية والتنموية واالستثمارية

(أ.ف.پ) صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة اإلمارات مستقبال عاهل األردن امللك عبداهللا الثاني في أبوظبي أمس 

أكبر املستثمرين في اململكة، 
مؤكديــن أهمية العمل على 
تعزيــز هذا التعاون ودفعه 
إلــى األمــام خــالل املرحلة 
املقبلة مبا يحقق مصاحلهما 

املشتركة.
التأكيــــد، خــــالل  ومت 
التنسيق  إدامة  اللقاء، على 
البلديــن  والتشــاور بــني 
حيال مختلف القضايا ذات 

احللبوسي شاكرًا الصدر «احلاضر دائمًا بال غياب»: 
كلٌّ من موقعه سيمضي في حتقيق إصالح حقيقي

بغدادـ  وكاالت: أدى النواب 
البــدالء عــن ممثلــي الكتلة 
الصدرية اليمني الدســتورية 
في البرملان العراقي امس، بعد 
أن طلب زعيم التيار الصدري 
مقتدى الصدر من نواب كتلته 
ترك مقاعدهم وســط خالف 
طويــل األمــد علــى تشــكيل 

احلكومة اجلديدة.
ومن شــأن دخول النواب 
اجلــدد أن يعزز على األرجح 
موقف خصوم الصدر املدعومني 

من إيران في البرملان.
جــاء ذلــك خالل جلســة 
استثنائية عقد البرملان العراقي 
بحضور رئيس البرملان محمد 

احللبوسي.
وذكــرت وكالــة االنبــاء 
العراقيــة (واع) عــن الدائرة 
اإلعالمية في البرملان أن عدد 
احلضــور جللســة البرملــان 
بلــغ ٢٠٢ نائب من أصل ٣٢٩ 
نائبــا، لغــرض «أداء اليمني 
القانونيــة للنــواب اجلديــد 
وإكمال تعديالت وإقرار النظام 

الداخلي للبرملان».
وتعد هذه اجللسة األولى 
التــي يغيــب عنهــا نــواب 

إصــالح حقيقــي يتطلــع له 
العراقيون».

واضــاف «شــكرا بحجــم 
العراق للسيد مقتدى الصدر، 
املضحي بــال ثمن، واحلاضر 

دائما بال غياب».
وبعد إعالن الكتلة الصدرية 
انسحابها من البرملان أصبحت 
قوى «اإلطار التنسيقي» هي 
الكتلــة األكثر عــددا بأغلبية 
١٢٣ نائبــا فــي البرملان وهذا 

استحقاق انتخابي وصياغتها 
يتناســب  ســلس  بشــكل 
التي  واملتغيرات السياســية 
شــهدتها البالد خالل ١٩ سنة 

املاضية.
وقال زيــدان في تصريح 
لصحيفة «الصباح» العراقية 
امس «نرى أن الظروف التي 
رافقــت صياغــة نصــوص 
العراقــي لســنة  الدســتور 
٢٠٠٥ فــي حينهــا قد تغيرت 
وأصبح عدد من مواد الدستور 
عقبة أمام تشــكيل السلطات 
الدستورية عند كل استحقاق 

انتخابي».
وأضــاف أن «اخلالفــات 
السياســية بــني التحالفــات 
واألحزاب الفائزة باالنتخابات 
تســببت بحصــول خروقات 
دســتورية عديــدة مازالــت 
مســتمرة وأهمها مضي املدة 
القانونيــة لتســمية رئيــس 
جمهوريــة جديد فــي البالد 
وتبعــا لــه تســمية رئيــس 
حكومــة وهــذه بحــاج إلــى 
تعديــل دســتوري وحتديــد 
مدة معينة لتشكيل املناصب 
واالستحقاقات الدستورية».

ما ســيمكنها من الدخول في 
انتخاب  مفاوضــات حلســم 
رئيس جديد للبالد وتسمية 
مرشــح لتشــكيل احلكومــة 

العراقية اجلديدة.
من جهة اخرى، دعا رئيس 
مجلــس القضــاء األعلى في 
العراق فائق زيدان إلى تغيير 
بعض النصوص في الدستور 
العراقي التي تقف عائقا أمام 
السلطات الدستورية عند كل 

النواب البدالء عن الكتلة الصدرية أدوا اليمني الدستورية

(واع) رئيس البرملان العراقي محمد احللبوسي مترئساً اجللسة االستثنائية أمس 

الكتلــة الصدريــة بعد تقدمي 
استقاالتهم.

الشكر  وقدم احللبوســي 
الصــدري،  التيــار  لزعيــم 
مؤكدا املضــي كل من موقعه 
لتحقيق إصالح حقيقي، وقال 
احللبوســي في تغريدة على 
تويتر «لقد بدأنا الطريق من 
أجل الشعب، وسنمضي كل من 
موقعه الوطني داخل مجلس 
النــواب وخارجــه، لتحقيق 

األحزاب الفرنسية تصف مناشدات ماكرون 
لتجاوز مأزق البرملان بـ «الراتاتوي»

إيران تستبدل رئيس مخابرات احلرس الثوري

أوكرانيا تتسلم قاذفات «هيمارس» األميركية
وتتوعد احملتلني الروس بـ «صيف حار وأخير»

باريــس ـ وكاالت: جتاهلــت أحــزاب 
فرنسية من اليمني واليسار نداء الرئيس 
إميانويل ماكرون للمساعدة في اخلروج 
من مأزق البرملان املعلق الذي أسفرت عنه 
االنتخابات التشريعية االخيرة، وطالبته 
بتوضيح التنازالت التي ميكن أن يقدمها 

لكسب تأييدها.
وقبيل توجهه حلضــور قمة االحتاد 
األوروبي في بروكسل، ألقى ماكرون في 
وقت متأخر من مساء أمس األول خطابا 
تلفزيونيا أقر فيه بأن نتائج االنتخابات 
البرملانية كشفت عن «انقسامات عميقة» 

في املجتمع الفرنسي.
واستبعد ماكرون تشكيل حكومة وحدة 
وطنية، لكنه دعا زعماء األحزاب املنافسة 
إما إلى مناقشــة خيارات تشكيل ائتالف 
محتمل مع حتالفه الوسطي أو النظر في 
تقدمي الدعم إلصالحاته على أســاس كل 

مشروع قانون على حدة.
لكن هــذا قوبل بالرفــض على نطاق 
واســع باعتباره محاولة حلشد األحزاب 

خلف سياساته دون تقدمي تنازالت تذكر. 
وقالت النائبة االشــتراكية فاليري رابو 
إلذاعــة «فرانس إنتر» أمس «إذا متســك 
مبشــروعه، فهو ال ميلك أغلبية مطلقة.. 
ســيكون هو الذي يعطل فرنسا، وليس 

نحن».
كما اســتبعد برونــو ريتايلو، عضو 
مجلس الشيوخ عن حزب اجلمهوريون 
اليميني، أي شكل من أشكال التحالف مع 
ماكرون قائال إنه ليس لدى حزبه أي ثقة 

في الرئيس.
وأضاف «بالنسبة لنا سيكون (الدعم) 

على أساس كل حالة على حدة».
ورفــض لويس أليــوت، نائب زعيمة 
حزب التجمع الوطني مارين لوبن والذي 
يعد اآلن ثاني أكبر حزب في البرملان، نداء 
ماكرون. بينما وصف الزعيم اليساري جان 
لوك ميالنشون خطاب ماكرون بأنه يشبه 
«الراتاتوي»، وهو طبق جنوبي تقليدي 
يصنع من خالل املــزج بني اخلضراوات 

والكثير من زيت الزيتون.

أعلــن احلــرس  طهــران - وكاالت: 
الثــوري اإليراني امس اســتبدال رئيس 
دائرة االستخبارات فيه حسني طائب الذي 
شغل هذا املنصب ألكثر من ١٢ عاما، وذلك 
بعد أيام من اتهام وسائل إعالم إسرائيلية 
له بأنه كان وراء مؤامرة إيرانية مزعومة 
لقتل أو خطف سياح إسرائيليني في تركيا.

وقال الناطق باســم احلرس الثوري 
رمضان شريف في بيان إن «القائد األعلى 
للحرس الثوري اللواء حســني ســالمي 
عني محمد كاظمي رئيســا جديدا لدائرة 

استخبارات احلرس الثوري اإليراني».
 وقــال التلفزيون اإليراني الرســمي 
ان طائــب عني مستشــارا للقائد األعلى 
للحرس الثوري حسني سالمي، دون ذكر 

تفاصيل اخرى.
وكان طائب يعمل مبكتب املرشد األعلى 
علــي خامنئي قبل توليه منصب رئيس 

املخابرات في عام ٢٠٠٩.
أما رئيس االستخبارات اجلديد محمد 
كاظمي فقد رأس من قبل وحدة احلماية 

مبخابرات احلرس الثوري.

عواصــم ـ وكاالت: أعلــن وزيــر الدفــاع 
األوكراني أوليكسي ريزنيكوف وصول قاذفات 
الصواريخ األميركية من طراز «هيمارس» إلى 
أوكرانيا، وهي أسلحة قوية طلبتها كييڤ من 

احللفاء، في مواجهة الغزو الروسي.
وكتب ريزنيكوف في تغريدة أمس «وصلت 
الهيمارس إلى أوكرانيا. شكرا لزميلي وصديقي 
لويد اوسنت (نظيره األميركي) لهذه األدوات 
القوية»، مرفقا رسالته بصورة ملنظومة قاذفات 
الصواريخ النقالة هذه املنصوبة على مدرعات 
خفيفــة. وهدد بأن «الصيف ســيكون حارا 
للمحتلني الروس. واألخير بالنسبة لبعضهم»، 
مــن دون أن يحــدد عدد «الهيمــارس» التي 

سلمها األميركيون.
أنظمــة «هيمارس» يصل مداهــا إلى ٨٠ 
كيلومترا، وهي ليســت أنظمة بعيدة املدى، 
تصــل إلى عدة مئات من الكيلومترات كتلك 
التي ميتلكها اجليش األميركي أيضا، لكنها 
أسلحة قوية وعالية الدقة، يفوق مداها أسلحة 

اجليش الروسي.
في سياق متصل، دعا الرئيس األوكراني 
فولودميير زيلينسكي دول الغرب إلى تسريع 
إرســال املساعدات العســكرية لبالده لوقف 
القــوات الروســية وطردها، مشــيرا إلى أن 
منطقة «دونباس» تتعرض لضربات جوية 
ومدفعية ضخمــة. وقال زيلينســكي، وفقا 
لقنــاة «احلرة» األميركية، امــس ان القوات 
الروســية تريد أن جتعل من كل مدينة مثال 
ملاريوبــول، مطالبا حلفاء كييڤ باإلســراع 
في شحن األسلحة الثقيلة إليها حتى توازن 

روسيا في ساحة املعركة.
مــن جهتها، قالــت هيئــة االركان العامة 
األوكرانيــة إن القــوات تواجــه خطرا كبيرا 

يتمثل في قيام وحدات روسية بتطويق بلدة 
ليسيتشانسك ذات األهمية االستراتيجية في 

منطقة لوهانسك بشرق البالد.
وأضافــت هيئــة االركان فــي منشــور 
علــى موقع فيســبوك امس أنــه «في اجتاه 
سيفيردونتسك، استولى العدو على منطقتي 

لوسكوتيفكا وراي-اوليكساندريفكا».
وهذا يجعل أمام الوحدات األوكرانية نفقا 
بعــرض ٤ كيلومترات فقط لالنســحاب من 

مستوطنة منطقة زولوتي لعمال املناجم.
مدينتــا  تشــهد  االثنــاء  هــذه  فــي 
سيفيرودونيتسك وليسيتشانسك أسوأ ما 
في حرب االســتنزاف الشرســة الدائرة في 
دونباس. وتقول موسكو إن القوات األوكرانية 
محاصرة في سيفيرودونتســك، التي كانت 
مســرحا ألعنف املعارك في اآلونة األخيرة. 
وأمرت روسيا تلك القوات األسبوع املاضي 

باالستسالم أو مواجهة املوت.
ولكن حاكم منطقة لوغانســك ســيرهي 
جايداي قال للتلفزيون األوكراني األربعاء إن 
«املعارك مستمرة» وإن «القوات الروسية ال 

تسيطر سيطرة كاملة» على املدينة.
وفي ليسيتشانسك، نقلت وكالة «تاس» 
لألنباء عن انفصاليني تدعمهم موسكو قولهم 
إن األوكرانيني في املدينة محاصرون وأصبحوا 
معزولني عن اإلمدادات بعد االســتيالء على 

طريق يربط املدينة ببلدة سيفيرسك.
وقال أريستوفيتش مستشار زيلينسكي 
إن القوات الروســية في املدينتني تتألف من 
مجنديــن حظــوا مبســتويات متفاوتة من 
التدريب بعد أن أحلقت أوكرانيا خسائر فادحة 
بتلك القوات، ولم يتسن لـ«رويترز» التحقق 

من تصريحاته بشأن اخلسائر الروسية.

طالبته بتوضيح التنازالت التي ميكن أن يقدمها لكسب تأييدها


