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كييڤ تدعو األمم املتحدة لضمان أمن محطة «زابوريجيا» النووية

ونظيــره التركي رجب طيب 
أردوغــان وغوتيريــش قمة 

ثالثية في لفيف بأوكرانيا.
املتحــدة  األمم  وعبــرت 
وتركيا عن أملهما في أن تدفع 
القمــة اجلهود نحو التوصل 

حلل سياسي في أوكرانيا.
ومــن بــني املوضوعــات 
التي نوقشــت خــالل القمة، 
املتعلقة بتصدير  الترتيبات 
احلبوب من أوكرانيا وعرض 
إلرسال فريق دولي إلى محطة 
زابوريجيــا للطاقة النووية 

التي تسيطر عليها روسيا.

النووية التي حتتلها القوات 
الروسية.

وكتب على تطبيق تيليغرام 
«أولينا اهتماما خاصا ملوضوع 
االبتزاز النووي الروسي في 
زابوريجيا. ميكــن أن يكون 
لهذا اإلرهاب املتعمد من جانب 
املعتدي عواقب كارثية على 

العالم بأسره».
وقال زيلينسكي: «لذلك، 
يجب على األمم املتحدة ضمان 
أمن هذا الهدف االستراتيجي، 
وحتريره بالكامل من القوات 
الروسية». وعقد زيلينسكي 

األسلحة النووية والبيولوجية 
والكيميائية إن أنظمة الدعم 
االحتياطية للمحطة تضررت 

نتيجة القصف.
من جانبها، تتهم أوكرانيا 
روسيا باستغالل احملطة كدرع 
لقواتهــا، التي تهاجــم املدن 
األوكرانية من مواقعها حول 

احملطة.
و قال الرئيس األوكراني 
فولودميير زيلينســكي بعد 
محادثاته مــع غوتيريش إن 
األمم املتحدة يجب أن تضمن 
أمن محطة زابوريجيا للطاقة 

في مدينة «نيكوبول» إللقاء 
اللــوم فــي ذلك علــى عاتق 
القوات الروســية»، مشــيرا 
إلى احتمــال أن تتزامن هذه 
الضربات املتوقعة مع زيارة 
العــام لهيئــة األمم  األمــني 
املتحدة، أنطونيو غوتيريش 

إلى أوكرانيا.
الدفــاع  و حملــت وزارة 
الروســية إلــى أن احملطة قد 
تغلــق إذا واصلــت القــوات 
األوكرانيــة قصفها على حد 
قولها. وقــال كيريلوف قائد 
القوات الروسية للحماية من 

ربع مكونات مفاعل واحد فقط 
من املفاعالت الستة املوجودة 
في محطة الطاقة النووية في 
زابوروجيا»، وعرض خريطة 
بالتوزيــع املتوقــع للمــواد 
املشــعة في حال إطالقها من 
منطقة محطة الطاقة النووية، 
التي يقصفها اجلانب األوكراني 

بانتظام اآلن.
وقــال بهــذا الشــأن: «إن 
القوات املســلحة األوكرانية 
تخطط لشن ضربات باملدفعية 
على أراضي محطة زابوروجيا 
من مواقع إطالق النار املوجودة 

موسكو، محذرة من أن اإلشعاع 
ميكن أن ينتشر ليغطي دول 
البلطيق والدول االسكندنافية 
وأملانيا وپولندا وسلوڤاكيا في 
حال حصول تسرب من محطة 
الطاقة النووية في زابوريجيا.
قــوات  رئيــس  وقــال 
احلماية من األسلحة النووية 
والكيميائيــة والبيولوجية 
الدفــاع  لــوزارة  التابعــة 
الروســية، إيغور كيريلوف، 
«إن املــواد املشــعة ميكن أن 
تغطي دول البلطيق والدول 
االســكندنافية إذا مــا انطلق 

أنطونيــو غوتيريــش، التي 
بدأها أمس.

املوالــي  احلاكــم  وقــال 
لروسيا يفغيني باليتسكي، 
للتلفزيــون الروســي أمس، 
إن الهجمات األوكرانية تهدد 
بإحلاق ضرر بنظام التبريد 
في املفاعالت ووحدات تخزين 

النفايات النووية.
كما اتهمــت وزارة الدفاع 
الروســية أوكرانيا مبحاولة 
تدبيــر «حادث بســيط» في 
احملطــة الواقعــة في جنوب 
أوكرانيــا إللقاء اللــوم على 

عواصــم - وكاالت: مــع 
الروســية  اســتمرار احلرب 
على أوكرانيا وغياب أي أفق 
إليقافهــا، ومــع تراجع حدة 
األزمة الغذائية بعد استئناف 
صادرات احلبوب من أوكرانيا، 
تتصاعد املخاوف من احتمال 
حصول كارثة نووية خصوصا 
في محطة «زابوريجيا» التي 
حتتلها موســكو. فقد لوحت 
وزارة اخلارجيــة الروســية 
بأن موســكو رمبا تستخدم 
ترسانتها النووية في حالتني 
وإنها ليســت لديها مصلحة 
في مواجهة مباشرة مع حلف 
شــمال األطلســي «الناتــو» 

والواليات املتحدة.
وأكدت اخلارجية في بيان 
أن «استخدام السالح النووي 
ممكن فقط في حالة الرد وفي 

الظروف الطارئة».
وفي إفادة صحافية، ذكر 
املتحدث باسم وزارة اخلارجية 
إيفان نيتشايف أن «األسس 
العســكرية الروســية تتيح 
النــووي فقــط  االســتخدام 
لالستجابة لتهديد بدمار شامل 
أو لدى تعرض تواجد الدولة 

نفسها للتهديد».
وأضاف: «هذا هو االحتمال 
الذي قد يتيح استخدام السالح 
النووي كجزء من اســتجابة 
لهجــوم دفاعــا عــن النفس 
أو عندما يتــم تهديد تواجد 

الدولة».
الســياق، حــذرت  وفــي 
روســيا مــن مخاطــر وقوع 
كارثة نووية في زابوريجيا 
أكبر محطة نووية في أوروبا، 
واتهمت أوكرانيا بالتخطيط 
«الستفزاز» هناك خالل زيارة 
األمني العــام لــألمم املتحدة 

روسيا تلّمح إلى استخدام السالح النووي في حالتني: الطوارئ أو الرّد

(أ.ف.پ) دبابات أوكرانية تتجه الى خطوط القتال في دونيتسك 

بولتون يحّث وزارة العدل على كشف 
أدلة تبّرر تفتيش منزل ترامب

واشنطن - رويترز: قال جون بولتون 
مستشار األمن القومي األميركي في عهد 
دونالد ترامب، إن على وزارة العدل بحث 
اإلفصاح على األقل عن بعض األدلة التي 
استخدمتها لتبرير تفتيش منزل الرئيس 

السابق في فلوريدا مؤخرا.
وأوضــح بولتــون فــي مقابلــة مــع 
«رويترز»، إنه يتفــق مع مخاوف وزارة 
العدل بشأن اإلفراج عن الشهادة اخلطية 
التي اســتخدمتها إلقناع قاض بأن مكتب 
التحقيقات الفيدرالــي «إف.بي.آي» لديه 
ســبب وجيه لتفتيش منــزل ترامب في 
منتجــع ماراالغــو اخلاص بــه بحثا عن 

وثائق سرية.

أضــاف ان سياســة الــوزارة املعتادة 
املتمثلة في التزام الصمت بشأن التحقيقات 
اجلاريــة قد ال تكون مقبولة في مثل هذه 

األجواء السياسية املشحونة.
وقال إن الوزارة: «مترددة جدا في فعل 
ذلك ألسباب وجيهة، لكنني أعتقد أنه يتعني 
عليهــم أن يكونوا أكثــر إبداعا هنا نظرا 
لعاصفة النار السياسية التي يواجهونها».
واستعاد عمالء من مكتب التحقيقات 
االحتــادي في ٨ اجلــاري ١١ مجموعة من 
الوثاق السرية من منزل ترامب مبوجب 
أمر تفتيش طلب وزيــر العدل األميركي 
ميريك غارالند من احملكمة الكشــف عنه، 

في خطوة غير معتادة.

تراس تواصل التقدم في سباق خالفة 
جونسون.. وسوناك: سأقاتل حتى النهاية

لندن - وكاالت: أظهر اســتطالع للرأي 
أن وزيرة اخلارجية البريطانية، ليز تراس، 
مازالت متقدمة بفارق كبير على منافســها 
وزير اخلزانة الســابق ريشي سوناك، في 
الســباق لتولي منصب رئاســة احلكومة 
وحزب «احملافظني» خلفا لبوريس جونسون.

وأظهر االستطالع الذي أجرته مؤسسة 
«YouGov» لصالح شبكة «سكاي نيوز» أن 
تراس التي تتصدر باستمرار استطالعات 
الرأي ألعضاء حزب احملافظني، تتقدم بـ ٣٢ 
نقطة مئوية على ســوناك، حيث حصلت 
علــى تأييد ٦٦٪ من اعضــاء «احملافظني»، 

بينما حصل سوناك على ٣٤٪.
وأفاد االستطالع بأن ١٣٪ فقط من أعضاء 
احلزب لم يقرروا كيف سيصوتون، أو أنهم 

لن يصوتوا على اإلطالق.
من جهته، صرح سوناك، بأنه سيظل في 
املنافسة على منصب رئيس الوزراء املقبل 
للمملكة املتحدة، رغم أن استطالعات الرأي 

تظهر تأخره كثيرا عن منافسته تراس.
ونقلت وكالــة «بلومبيرغ» لألنباء عن 

سوناك القول في مقابلة تلفزيونية امس: 
«سأقاتل بقوة حتى اليوم األخير».

 وردا على سؤال عما إذا كان لديه فرصة 
للفوز، أجاب: «نعم بالتأكيد».

واســتغل وزير اخلزانة السابق، الذي 
ساهمت استقالته من احلكومة في التسريع 
من رحيــل رئيس الوزراء احلالي بوريس 
جونسون، املقابلة النتقاد خطة حزب العمال 
املعــارض، والتي تقدر قيمتها بـ ٢٩ مليار 
جنيه استرليني، وتهدف حلماية املستهلكني 
من تداعيات ارتفاع األسعار عن طريق جتميد 
احلد األقصى ألسعار الطاقة والغاز محليا.

وعلق سوناك على هذا املقترح بالقول: 
«إنه خطير حقا أن تقترض احلكومة أمواال 
هائلة وتضخها في االقتصاد.. هذا لن يؤدي 
لشيء إال ملفاقمة التضخم، إنه يشبه صب 

الزيت على النار».
وجدد التأكيد على جدوى خطته خلفض 
ضريبة القيمة املضافة على فواتير الطاقة، 
مــع تقــدمي مســاعدة إضافيــة تســتهدف 

املتقاعدين وذوي الدخل املنخفض.

رسم غرافيتي يعبر عن املنافسة بني تراس وسوناك على أحد اجلدران بوسط مدينة بلفاست في إيرلندا الشمالية   (رويترز)

االحتالل يقتحم «نابلس» ويداهم منظمات حقوقية بالضفة
عواصم - وكاالت: قال مســعفون 
فلسطينيون إن قوات إسرائيلية قتلت 
فلسطينيا في اشتباكات مبدينة نابلس 
في الضفة الغربية احملتلة امس، فيما 
زعم جيــش االحتــالل أن القتيل كان 
مسلحا وأطلق النار على اجلنود، وهو 

ما نفاه الفلسطينيون.
وقال شهود إن االشتباكات اندلعت 
عندمــا وصلــت القوات اإلســرائيلية 
حلمايــة مســتوطنني متطرفني كانوا 
يزورون منطقة قبر يوسف، وهو موقع 
ميثل بؤرة توتر في الصراع اإلسرائيلي 

ـ الفلسطيني.
وأعلن الهالل األحمر الفلســطيني 
إن ٣٠ فلســطينيا على األقل أصيبوا 
بالرصاص احلي، وتوفي أحدهم ويبلغ 

من العمر ١٨ عاما.

وأفاد املسعفون الفلسطينيون بأن 
الشــاب القتيل هو وســيم خليفة (١٨ 
عاما) مــن مخيم بالطــة، أكبر مخيم 

لالجئني في الضفة الغربية.
وفي وقت الحق، داهمت قوات األمن 
اإلسرائيلية ٧ منظمات حقوقية وأهلية 
فــي مدينتي رام اهللا والبيرة وســط 
الضفة، وصــادرت أجهــزة كمبيوتر 

ومعدات قبل إغالق مداخلها.
وهذه املؤسسات: (الضمير لرعاية 
األســير وحقوق اإلنســان، واحلركة 
العاملية للدفاع عن األطفال فرع فلسطني، 
واحلق، واحتاد جلان العمل الزراعي، 
واحتاد جلان املرأة الفلسطينية، ومركز 

بيسان للبحوث واإلمناء).
كما جدد اجليش اإلسرائيلي قرار 
إغالق مؤسســة جلان العمل الصحي 

التي قام بإغالقها في يونيو من العام 
املاضي. وأظهرت مقاطع ڤيديو دخول 
عدد كبيــر من اجلنود اإلســرائيليني 
للمؤسســات وتثبيت ألواح حديدية 
على أبوابها، فيما جرى إلصاق أوامر 
إغالق تام عليها كتبت باللغتني العربية 

والعبرية.
جاء ذلك في أعقاب قرار إســرائيل 
بتصنيــف هــذه املنظمات علــى أنها 
«جماعات إرهابية»، متهمة إياها بتحويل 
مســاعدات املانحــني إلى «املســلحني 
الفلســطينيني»، وهي خطــوة أثارت 
انتقــادات من األمم املتحــدة ومراقبي 

حقوق اإلنسان.
وقالت ٩ دول من االحتاد األوروبي 
إنها ستواصل العمل مع تلك املنظمات، 
فيمــا أرجعته إلى عــدم وجود أدلة 

على االتهام اإلسرائيلي. وزعم وزير 
الدفاع اإلسرائيلي، بيني غانتس، أن 
هذه املنظمات عملت بشــكل ســري 
خلدمة اجلبهــة الشــعبية لتحرير 
فلســطني، التي نفذت هجمات قاتلة 
على إسرائيليني واملدرجة على القوائم 
السوداء للواليات املتحدة واالحتاد 

األوروبي.
وقال غانتس: «إنهم يساعدون أيضا 
في جمع األموال للمنظمة اإلرهابية من 
خالل مجموعة متنوعة من األساليب 

التي تشمل التزوير واالحتيال».
الرئاســة  املقابــل، اعتبــرت  فــي 
الفلسطينية القرار اإلسرائيلي «جرمية 
واعتداء سافر» على مؤسسات املجتمع 
املدني الفلسطيني، واملنظومة احلقوقية 
الدولية جمعاء وليس فقط الفلسطينية.

الصدر ينتقد «احلوار الوطني» لعدم عالنية جلساته: 
ال ُيلبي تطلعات الشعب وطموحاته

عـــواصـــــم - وكـــاالت: 
استقبل نائب وزير اخلارجية 
بــن  م.وليــد  الســعودي 
عبدالكــرمي اخلريجي، زعيم 
«تيــار احلكمة» فــي العراق 
عمار احلكيم، في مطار امللك 

عبدالعزيز الدولي في جدة.
وذكــرت وكالــة األنبــاء 
السعودية «واس» أنه حضر 
االســتقبال، ســفير خــادم 
احلرمني الشريفني لدى بغداد 
عبدالعزيز الشــمري، ومدير 
عــام فــرع وزارة اخلارجية 
مبنطقــة مكة املكرمــة مازن 
احلملــي، والســفير العراقي 
لــدى اململكــة د.عبدالســتار 

هادي اجلناب.
جاء ذلك بعد ساعات من 
مشاركة احلكيم في اجتماع 
الــذي  الوطنــي»  «احلــوار 
أمــس االول برعايــة  عقــد 
رئيــس احلكومــة العراقية 
مصطفى الكاظمي ومشاركة 
رئيــس اجلمهوريــة برهــم 
صالح ورئيســي السلطتني 
التشــريعية والقضائيــة، 
إضافة إلى زعماء بعض الكتل 
واالئتالفات املنضوية حتت 
مظلــة «اإلطار التنســيقي» 
الشــيعي الذي يعد اخلصم 
السياســي الرئيسي للتيار 

الصدري.
فــي غضون ذلــك، انتقد 
صالح محمد العراقي املعروف 
بـ «وزير القائد» واملقرب من 
زعيم التيار الصدري مقتدى 
الصــدر، مخرجــات اجتماع 

ليطلع الشعب على ما يدور 
خلف الكواليس من مؤامرات 

ودسائس وتسريبات».
وخرج اجتماع الرئاسات 
القــوى السياســية،  وقــادة 
بخمس توصيات إزاء األزمة 
الراهنة في العراق، فيما شدد 
املجتمعون على وجوب إيقاف 
كل أشكال التصعيد امليداني أو 

اإلعالمي أو السياسي.
وقــال بيــان صــادر عن 
املكتــب اإلعالمــي لرئيــس 
الــوزراء مصطفــى الكاظمي 
نقلته وكالة األنباء الرسمية 

وحتقيق أهدافه.
البيــان علــى  اكــد  كمــا 
استمرار احلوار الوطني، من 
أجل وضــع خريطــة طريق 
قانونية ودستورية ملعاجلة 
األزمــة الراهنــة، ونــوه الى 
أن االحتــكام مرة جديدة إلى 
صناديق االقتــراع من خالل 
انتخابــات مبكرة ليس حدثا 
استثنائيا في تأريخ التجارب 
الدميوقراطيــة عندمــا تصل 
األزمات السياسية إلى طرق 
مسدودة، وأن القوى السياسية 
الوطنية حتتكم إلى املسارات 

الدستورية في االنتخابات.
متصــل،  ســياق  وفــي 
دعت قــوى التغييــر املدنية 
الدميوقراطيــة فــي العراق، 
إلى تشــكيل حكومة مقبولة 
شعبيا وحل البرملان وإجراء 
انتخابات مبكرة حرة ونزيهة 
حتقق التمثيل العادل إلرادة 

العراقيني.
وأكد بيان لقوى التغيير 
فــي ختــام اجتمــاع ضــم 
أحزابــا وتيــارات وكيانــات 
مدنيــة دميوقراطية امس أن 
األزمــة ال حتــل إال بتحديــد 
مســار دميوقراطــي يحقــق 
تطلعات الشعب العراقي إلى 
التغيير، وشدد على «أهمية 
حفــظ الســلم األهلــي وفق 
حوار وطني حقيقي، يستند 
إلــى إرادة حقيقيــة ســاعية 
للتغيير املنشود، وفق مسار 
دميوقراطــي يحقق تطلعات 

الشعب».

(واع) امس األول ان االجتماع 
أفضى إلى عدد مــن النقاط، 
اتفق عليها املجتمعون، تتمثل 
في: االلتزام بالثوابت الوطنية، 
وإيجــاد حل لكل األزمات من 
خــالل احلــوار حفاظــا على 
وحــدة العراق وأمن شــعبه 
واستقراره، ودميومة النظام 
الدميوقراطي الدستوري الذي 
يحتكم إليه اجلميع، ودعوة 
التيار الصدري إلى االنخراط 
في احلــوار الوطني، لوضع 
آليات للحل الشامل مبا يخدم 
تطلعــات الشــعب العراقــي 

زعيم «تيار احلكمة» يزور السعودية غداة مشاركته في االجتماع.. والقوى املدنية تطالب بانتخابات مبكرة نزيهة
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الوطنــي ووصفها  احلــوار 
بأنهــا «ال تســمن وال تغني 

من جوع».
وقال العراقــي، في بيان 
صحافي امس مخاطبا الذين 
شــاركوا فــي احلــوار الذي 
قاطعــه التيــار الصدري إن 
«جلســتكم السرية ال تهمنا 
بشيء»، مشيرا إلى أن «أغلب 
احلضــور حاولــوا تصغير 
الثورة واالبتعاد عن مطالبها 

املشروعة».
وتابع «كان يجب أن تكون 
جلستكم علنية وفي بث مباشر 

هل سبق وأنت تراقب شحنات احلبوب 
األوكرانية عن كثب؟ لكن روســيا وضعت 
حصارا بحريا وحرمتنا من تصدير املوارد 
الغذائية إلى العالم ملدة ٥ أشهر طويلة، وألول 
مرة منذ فبراير ٢٠٢٢، غادرت سفينة محملة 
بالذرة ميناء أوديسا اجلنوبي، ومتكنا من 
إرسال شــحنات احلبوب األوكرانية ألول 
مرة منذ بداية الغزو الروسي بفضل جهود 
أوكرانيا وتركيا واألمم املتحدة الهادفة إلى 

جتنب اجلوع العاملي.
جلبت مغادرة سفينة احلبوب األوكرانية 
يوما من الراحــة للعالم، خاصة ألصدقائنا 
في الشرق األوسط وآسيا وأفريقيا، ولكن 

الهجمات الروسية الســابقة (مبا في ذلك 
الهجوم الصاروخي الروســي على ميناء 
أوديسا في ٢٣ يوليو املاضي) تذكرنا بضرورة 
تأمني املزيد من حماية ســواحل أوكرانيا 
وموانئها واألراضي البحرية املجاورة لها.

بسبب احلرب العدوانية الروسية ضد 
أوكرانيا، واحتالل جزء من أراضينا والغارات 
اجلوية املستدامة، تتوقع أوكرانيا انخفاضا 
في الصادرات الزراعية في عام ٢٠٢٢ مقارنة 
بالعام الســابق. ومع ذلك، من املتوقع أن 
يتم حصاد ما يصل إلى ٧٠ مليون طن في 
األشهر املقبلة، ونحن في حاجة ماسة إلى 
توفير املكان للحصاد في مصاعد احلبوب 

وصوامعنا حتى نسهم بشكل أكبر في تخفيف 
أزمة الغذاء العاملية.

في غضون ذلــك، نتوقع من املجتمع 
الدولي االمتناع عن شــراء املوارد الغذائية 
التي سرقتها روسيا من املناطق احملتلة في 
أوكرانيا، وعندما يتم التعرف على السفن 
احململة بغذاء مســروق، يجب احتجازها 
واعتقالها من قبل احلكومات الوطنية املعنية.

أخيرا وليس آخرا، تناضل أوكرانيا ليس 
فقط من أجل اســتقاللها، بل أيضا لتأمني 
استقرار النظام الدولي، وفي نهاية املطاف.. 
لكل ظالم نهاية، وسينتهي االحتالل الروسي 

لبالدنا.

أوكرانيا وجهود تخفيف 
أزمة الغذاء العاملية

بقلم: د.أوليكساندر باالنوتسا
سفير أوكرانيا لدى الكويت


