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االربعاء ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢ عربية وعاملية

سلطان ُعمان ورئيس اإلمارات يبحثان تعزيز العالقات الثنائية
مســقط - وكاالت: عقــد 
الســلطان هيثم بــن طارق 
ســلطان عمــان وصاحــب 
الســمو الشــيخ محمــد بن 
زايــد آل نهيان رئيس دولة 
املتحدة  العربيــة  اإلمــارات 
جلســة مباحثــات رســمية 

بقصر العلم.
وذكرت وكالة أنباء عمان 
«أونا» في بيان أنه مت خالل 
اجللسة استعراض العالقات 
األخوية التاريخية الراسخة 
بني البلدين الشقيقني وسبل 
تعزيزها وتنميتها في كافة 
املجاالت مبــا يخدم مصالح 
الشعبني ويحقق تطلعاتهما 
املشــتركة، باإلضافــة إلــى 
تبادل وجهــات النظر حول 
مســتجدات األوضــاع التي 
تشــهدها املنطقــة ومجمــل 
التطورات اإلقليمية والدولية 
واألمور ذات االهتمام املتبادل.
وكان السلطان هيثم بن 
طارق في مقدمة مســتقبلي 
صاحب السمو الشيخ محمد 
بن زايد لدى وصوله مسقط 
في وقت سابق أمس، حيث 
يقوم سموه بزيارة دولة إلى 

السلطنة تستمر يومني.
وتبادل اجلانبان األحاديث 
األخوية الودية التي تعبر عن 
عمق العالقــات التي جتمع 
البلدين وشعبيهما الشقيقني.

قصر العلم العامر مئات من 
اخليالة السلطانية واحلرس 
العديد  الســلطاني، وقدمت 
من الفرق الشعبية العمانية 
أهازيجها الشعبية ولوحاتها 
الفنية وعروضهــا التراثية 
ابتهاجا بزيارة الشيخ محمد 
بــن زايــد، فيمــا اصطفــت 

ثــم اصطحب الســلطان 
هيثم بن طارق أخاه الشيخ 
محمــد بن زايد إلــى منصة 
الشرف، حيث عزف السالم 
الوطنــي لــكل مــن البلدين 
الشقيقني، وأطلقت املدفعية 
٢١ طلقة ترحيبا بزيارة سموه 

للسلطنة.

احلشود من أبناء عمان لتحية 
سموه والتعبير بحفاوة عن 
سعادتهم بالزيارة، ملوحني 
الشــقيقني  البلدين  بأعــالم 
ومرددين عبارات الترحيب 
األخــوي واحملبــة واملــودة 
التي يكنونها لسموه ودولة 

اإلمارات وشعبها.

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في زيارة دولة إلى مسقط تستمر يومني

السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان مستقبالً صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة في مسقط أمس             (أونا)

وجرت لصاحب الســمو 
الشيخ محمد بن زايد مراسم 
اســتقبال رســمية واحتفاء 
شــعبي لدى وصول سموه 
إلى قصر العلم العامر، يرافقه 

السلطان هيثم بن طارق.
ورافــق موكــب ســموه 
لــدى وصولــه إلــى بوابــة 

العائلة املالكة في بريطانيا تستأنف 
واجباتها بعد انتهاء احلداد

لندنـ  وكاالت: بدأ أعضاء العائلة املالكة في 
بريطانيا وأسرهم العودة إلى أداء واجباتهم 
الرسمية امس بعد انتهاء فترة احلداد امللكي 

على وفاة امللكة إليزابيث الثانية.
وذكــرت وكالة أنبــاء «بي. آيــه. ميديا» 
البريطانيــة أن األعالم كانت منكســة حتى 

الساعة ٨ صباح امس.
وبعد وفاة امللكة في ٨ سبتمبر اجلاري، لم 
يقم أفراد العائلة املالكة بالواجبات الرسمية 
إال عنــد الضرورة. ويقوم ولــي العهد أمير 
ويلز األمير ويليــام زوجته بزيارة «ويلز» 
للمرة األولى منذ توليه مهام منصبه اجلديد.

وقام امللك تشــالز الثالث مبهمة رسمية 
واحدة، خالل فترة احلداد، وهي إجراء اتصال 
هاتفي مع املستشار كواسي كوارتنغ، وزير 

املالية في احلكومة البريطانية اجلديدة، مساء 
اخلميس املاضي، أي عشية اإلعالن عن ميزانية 

جديدة تتضمن خفضا في الضرائب. 
وسافر امللك إلى اسكتلندا بعد فترة وجيزة 
من تشييع جنازة امللكة، ورمبا يبقى مبنزله 
في بيركال حتى أوائــل أكتوبر املقبل، وفقا 

للتقليد الذي وضعته امللكة الراحلة.
ومــن املرجح أن يكــون التخطيط جاريا 
لتتويج امللك تشالز، حيث استمعت محكمة 
«الفندر هيل» جنوبي لندن إلى اقتراح بتحديد 

موعد للحدث الوطني املتوقع العام املقبل.
فــي غضــون ذلــك، قــال البريــد امللكي 
البريطاني إن احملافظة على البيئة وخفض 
التكلفة سيكونان سمات عملية تغيير العملة 
والطوابع اجلديدة بصورة امللك تشالز الثالث.

(رويترز) ولي العهد البريطاني األمير وليام وزوجته يحييان اجلماهير لدى وصولهما إلى ويلز أمس 

ب غاز في «نورد سترمي» الروسي يثير هلع أوروبا  تسرُّ
عواصم - وكاالت: هرعت 
أوروبا للتحقيق في احتمالية 
حدوث عمل تخريبي أدى إلى 
تســريبات «مفاجئة» و«غير 
مبررة» للغاز في خطي أنابيب 
روسيني حتت بحر البلطيق، 
واللذين يشــكالن جــزءا من 
شــبكة للبنية التحتية باتت 
محور تركيز أزمة طاقة إقليمية 

منذ غزو روسيا ألوكرانيا.
ودعت احلكومة السويدية 
إلــى اجتماع طارئ ملناقشــة 
الغــاز،   تداعيــات تســريب 
وحــذرت منظمات إغاثية من 
أنه يشكل خطرا على احلياة 

البحرية والسفن.
هــذا  كييــڤ  واعتبــرت 
التســريب ناجتــًا عــن عمل 
ارهابي خططت له موســكو، 
فيمــا قــال رئيــس الــوزراء 
الپولندي ماتيوس مورافيسكي 
إن التسريبات جنمت عن عمل 
تخريبي، بينما قالت رئيسة 
وزراء الدمنــارك إنه ال ميكن 
استبعاد ذلك، وهو ما أشارت 
إليه أيضا روسيا التي قلصت 
إمداداتها من الغاز إلى أوروبا 
كرد فعــل للعقوبات الغربية 
على غزوها ألوكرانيا، لكن ال 
يزال من غير الواضح إلى حد 
بعيد من قد يكون وراء مثل هذا 
العمل املتعمد، إذا ثبت حدوث 

ذلك، وما دوافعه.
وأصدرت اإلدارة البحرية 
السويدية تنبيها من تسريبني 
في خط أنابيب «نورد سترمي 
١»، وذلك بعد تسرب آخر في 
خط أنابيب «نورد سترمي ٢» 
القريب، ما دفع الدمنارك إلى 
تقييد حركة الشــحن وفرض 
حظر مالحة حول خط األنابيب.
أعلــن تســجيل  والحقــًا 
املــاء قبل  انفجاريــن حتــت 
اكتشاف التســريبات الثالثة 
علــى خــط «نوردســترمي» 
بحســبما أفــاد معهــد رصــد 

باالقتصادات الغربية الكبرى 
وأدت إلى ارتفاع أسعار الغاز 
وأطلقــت جهــودا محمومــة 
للبحــث عــن إمــدادات بديلة 
للطاقة. وقال مورافيسكي خالل 
افتتاح خط أنابيب جديد بني 
النرويــج وپولندا امس «لقد 
واجهنــا عمــال تخريبيا، وال 
نعــرف كل تفاصيل ما حدث، 
لكننا نرى بوضوح أنه عمل 
تخريبــي مرتبــط باخلطوة 
التالية لتصعيــد الوضع في 

أوكرانيا».
بدورهــا، قالــت رئيســة 
وزراء الدمنــارك إنه ال ميكن 
استبعاد وقوع أعمال تخريبية 
مضيفــة «نحــن نتحدث عن 
ثالثة تســريبات مــع وجود 
بعــض املســافة بينهــا.. لذا 
يصعب تخيل أنها مصادفة». 
وردا على ســؤال عما إذا كان 
التخريب هو سبب األضرار، 
قال دميتري بيسكوف املتحدث 
باسم الكرملني في مؤمتر عبر 
الهاتــف مــع الصحافيني «ال 

مجــددا. وعلى الرغــم من أن 
أيا مــن اخلطني لــم يكن قيد 
التشــغيل، إال أن كال منهما ال 
يزاالن يحتويان على غاز حتت 

الضغط.
جاء ذلك فيما دشن ممثلو 
حكومــات پولنــدا والدمنارك 
والنرويــج خــط أنابيب غاز 
جديد أســفل بحــر البلطيق، 
الغاز الطبيعي  ســوف ينقل 
مــن النرويج عبــر الدمنارك 
إلــى پولنــدا وقــال رئيــس 
الــوزراء الپولنــدي ماتيوش 
امــس خــالل  مورافيتســكي 
مراســم تدشــني رمزيــة في 
محطة ضغط «بلطيق بايب» 
فــي غولنيــوف بالقــرب من 
مدينــة شتشــني إن «عصــر 
الهيمنة الروســية على الغاز 
انتهى، عصر يتسم باالبتزاز 
والتهديدات واإلجبار». وأضاف 
مورافيتســكي أن عهدا جديدا 
لسيادة الطاقة وحريتها يبدأ 
اآلن، مؤكدا أن التضامن ميكن 

أن يجعل القارة أكثر أمنا.

ميكن اســتبعاد أي خيار في 
الوقت احلالــي». وأضاف أن 
الكرملني قلق بشدة إزاء هذه 
الواقعــة التــي تتطلب إجراء 
حتقيق فوري في مالبســاتها 
ألنها قضية تتعلق بأمن الطاقة 
في «القارة بأكملها». ولم يكن 
أي من خطــي األنابيب يضخ 
الغاز إلى أوروبا وقت اكتشاف 
التســريبات فــي ظل اخلالف 
حول احلرب في أوكرانيا، لكن 
الواقعــة من شــأنها أن تبدد 
أي آمال متبقية في أن تتلقى 
أوروبا الغاز عبر «نورد سترمي 

١» قبل الشتاء.
وقــال الشــركة املشــغلة 
لشبكة نورد سترمي إن «الدمار 
الذي حــدث في نفــس اليوم 
وفي نفــس الوقت على ثالثة 
محاور من خطوط أنابيب الغاز 
البحرية لنظام نورد ســترمي 

غير مسبوق».
وأوضحت أنه من املستحيل 
تقدير توقيت استعادة قدرة 
نظام شبكة الغاز على العمل 

تسجيل انفجارين حتت البحر قبل التسريب.. وممثلو پولندا والدمنارك والنرويج يدشنون خط أنابيب غاز جديداً أسفل بحر البلطيق

(رويترز) عملية فرز األصوات في مركز اقتراع بعد استفتاء على انضمام اراض اوكرانية إلى روسيا 

الزالزل الســويدي. وسجلت 
الوطنية السويدية  الشــبكة 
لرصد الزالزل «إطالقني هائلني 
للطاقة» قبل وقت قصير من 
تســرب الغاز قبالة ســواحل 
جزيرة بورنهولم الدمناركية 
وبالقرب منه، حسبما صرح 
بيتر شــميت، عالــم الزالزل 
لوكالــة  أوبســاال  بجامعــة 

«فرانس برس».
وأضاف أن «إطالق الطاقة 
بهذا القدر الضخم لن يسببه 

أي شيء آخر غير انفجار».
وتبلغ الطاقة االستيعابية 
«نــورد  خلطــي  الســنوية 
ســترمي١» و«نورد سترمي ٢» 
معا ١١٠ مليــارات متر مكعب 
من الغــاز أي أكثر من نصف 
حجم صادرات روسيا من الغاز 

الطبيعي.
واخلطان حاليــا في قلب 
حرب الطاقــة املتصاعدة بني 
العواصم األوروبية من جهة 
وموســكو من جهــة األخرى 
والتي أحلقت أضرارا جسيمة 

ٍ أوكرانية  انتهاء االستفتاءات على ضم أراض
لروسيا وكييڤ ُتطالب بعقوبات جديدة عليها

عواصــم ـ وكاالت: حثــت أوكرانيــا 
االحتاد األوروبي امس على فرض عقوبات 
اقتصاديــة على روســيا ملعاقبتها على 
تنظيــم اســتفتاءات لضم أربــع مناطق 
حتتلهــا في أوكرانيا، وقالت إن ما تقوم 
به موسكو لن يغير التحركات في ساحة 

املعركة.
وقال وزير اخلارجية دميترو كوليبا، 
بعــد محادثــات فــي كييــڤ مــع وزيرة 
اخلارجية الفرنسية كاترين كولونا، إن 
فرض عقوبات على أفراد ال يكفي كعقوبة 
على االستفتاءات التي تصفها روسيا بأنها 

مقدمة لضم املناطق األربعة.
وذكر كوليبا للصحافيني «االقتصار 
على إجراءات جتميلية لن يكون كافيا.. 
فكلمــا كان رد الفعل أكثر ليونة على ما 
يســمى باالســتفتاءات، كلمــا زاد الدافع 
لروســيا للتصعيــد وضــم املزيــد مــن 

األراضي».
واستطرد «في محتوى حزمة العقوبات 
الثامنة (لالحتاد األوروبي)، سنرى مدى 
جديــة االحتاد فــي التعامل مع مشــكلة 

االستفتاءات».
وقال كوليبا في مؤمتر صحافي مشترك 
«تصرفات (الرئيس الروسي ڤالدميير) 
بوتني لن يكون لها أي تأثير على سياسة 
أوكرانيا وديبلوماسيتها وحتركاتها في 

ميدان املعركة».
من جانبه، أعلن االحتاد األوروبي عزمه 
فرض عقوبات على منظمي االستفتاءات 
الروســية «غير الشرعية» في أوكرانيا، 
ووصف مراقبة االستفتاءات في دونباس 

بشأن االنضمام إلى روسيا «انتهاك».
وقال املتحدث باسم السياسة اخلارجية 
للمفوضية األوروبية بيتر ســتانو ـ في 
تصريحات أوردتها صحيفة «التلغراف» 
البريطانيــة امــسـ  إن «أي دعــم لهــذه 
االستفتاءات يعد أمرا غير قانوني»، الفتا 

إلى أن «هذا األمر ستحدده الدول األعضاء، 
إذا ما كان هناك أفراد معينون سيخضعون 
لنظام العقوبات»، وأضاف «سياستنا دائما 
كانت وســتظل عدم التعليق على إعداد 
قوائــم العقوبات، إال أن هنــاك تداعيات 
ستطول جميع األشخاص املشاركني في 

هذه االستفتاءات غير القانونية».
في املقابل، أكدت الرئاســة الروسية 
(الكرملــني) أن وضع «املناطق احملررة» 
سوف يتغير جذريا من الناحية القانونية، 
مبا في ذلك حمايــة وأمن هذه األراضي، 
عقب نتائج االستفتاءات، التي أجريت في 
مناطق دونيتسك ولوغانسك وخيرسون 
وزابوروجيا، بشأن االنضمام إلى روسيا.

وقال املتحدث الصحافي باسم الكرملني 
دميتري بيسكوف امس إن «النظام القانوني 
الروســي على اســتعداد لقبــول مناطق 
جديدة، استنادا إلى نتائج االستفتاءات 
في دونباس.. نظامنا التشــريعي يوفر 
خيارات متعددة، وبالطبع فإن مشرعينا 
والسلطات التنفيذية واإلدارات القانونية 
جاهزة لذلك»، وشــدد على أن حتســني 
الوضــع في دونباس بعد االســتفتاءات 

سيعتمد على رد فعل أوكرانيا.
بدوره، قال الرئيس الروسي ڤالدميير 
بوتني، خالل اجتمــاع حكومي امس، إن 
«إنقاذ الســكان فــي املناطق التي جتري 
فيها االســتفتاءات، متثــل محور اهتمام 

املجتمع الروسي والدولة بأكملها».
هــذا، وأغلقــت مراكــز االقتــراع في 
االســتفتاء علــى االنضمام الى روســيا 
أبوابهــا، امس، بعد ٥ أيام من التصويت 
وأعلنت اللجان االنتخابية، في بيان أوردته 
قناة «روســيا اليوم»، أن نســبة اإلقبال 
في خيرســون جتاوزت ٦٣٪، و٦٦٪ في 
مقاطعة زابوروجيــا، في حني جتاوزت 
نسبة املشاركة ٩٠٪ في لوغانسك، وبلغت 

نحو ٨٧٪ في دونيتسك.

العراق: احملكمة االحتادية جتدد تأكيد 
عدم اختصاصها بحّل البرملان

بغدادـ  وكاالت: جددت احملكمة االحتادية 
العليــا في العراق موقفهــا من حل البرملان 
واستقالة نواب الكتلة الصدرية، مشددة على 
ضرورة تغيير بعض مواد قانون االنتخابات 

حتى ميكن إجراء االنتخابات اجلديدة.
البرملــان أعمالــه  وعشــية اســتئناف 
للتصويــت علــى اســتقالة رئيســه محمد 
احللبوســي، قال رئيس احملكمة االحتادية 
العليــا جاســم محمــد عبود، فــي تصريح 
لوكالــة االنبــاء العراقية الرســمية (واع) 
امس، ان املشكلة التي مير بها العراق ليست 
في الدســتور وال في اختصاصات احملكمة 
االحتادية وإمنا املشكلة في تطبيق الدستور 

وسوء التعامل معه.
وأوضح أن «احملكمة االحتادية هي الرقيب 
على جميع السلطات لكي ال تتجاوز الدستور 
وليس مــن اختصاصاتها حل البرملان وأن 

الدســتور رسم الطرق واجلهات التي لديها 
احلق في حله». ولفت الى أن «موضوع عودة 
النائب املســتقيل ال ميكن لرئيس احملكمة 
االحتاديــة أن يعطي رأيــه بهذا اخلصوص 
ألنه يصبح محــل نقاش بني جميع أعضاء 
احملكمة، وبالتالي يجب أن يبحث في ضوء 

دستوري».
وتابع أن «احملكمة االحتادية العليا حكمت 
بعدم دســتورية قســم من املواد في قانون 
االنتخابات، ويجب على البرملان أن يشرع 
مــواد قانونيــة ضمن القانــون لتحل محل 
هــذه املواد وال ميكن إجراء أي انتخابات إال 
إذا أكمل قانون االنتخابات بشــكل كامل مبا 

فيها املواد التي ألغيت».
في غضون ذلك، كشف مصدر أمني عراقي 
عن إسقاط طائرة مسيرة في محيط املنطقة 

اخلضراء الواقعة وسط العاصمة بغداد.

إيران: دعوات لإلضراب واشتباكات عنيفة بني األمن واحملتجني
عواصــم ـ وكاالت: اشــتبكت 
شرطة مكافحة الشغب اإليرانية 
وقــوات األمــن مــع محتجني في 
املــدن مــع اســتمرار  عشــرات 
االحتجاجــات على وفاة الشــابة 
الكردية مهسا أميني أثناء احتجاز 
الشرطة لها، بحسبما قالت وسائل 
إعالم رسمية ومستخدمون على 

مواقع التواصل االجتماعي.
وعلى الرغم من ارتفاع حصيلة 
القتلى إلى اكثر من ٧٥ شخصا، كما 
أفادت منظمة حقوقية خالل شن 
السلطات حملة قمع شرسة ضد 
االحتجاجات، أظهرت مقاطع ڤيديو 
علــى تويتر خــروج متظاهرين 
يطالبون بإسقاط املؤسسة الدينية 
أثناء اشتباكهم مع قوات األمن في 
طهران وتبريز وكرج ويزد والعديد 

من املدن اإليرانية األخرى.

وقــال التلفزيون الرســمي إن 
الشرطة اشتبكت مع من وصفتهم 
بـ «مثيري الشغب» في بعض املدن 
الغــاز املســيل للدموع  وأطلقت 

لتفريقهم.
وأظهرت مقاطع ڤيديو انتشرت 
علــى مواقع التواصل االجتماعي 
من داخل إيران محتجني يهتفون 
«امرأة.. حياة.. حرية»، بينما كانت 
هناك نساء يلوحن بحجابهن فيما 

حرقته بعضهن أيضا.
وسمعت هتافات للمحتجني في 
أحــد مقاطع الڤيديــو من طهران 

«سأقتل من قتلوا أختي».
ودعا بعض النشــطاء بجانب 
منشــورات على مواقع التواصل 
االجتماعي إلى تنظيم إضراب عام 
على مستوى البالد، واستقال عدد 
من أساتذة اجلامعات احتجاجا على 

وفاة أميني، بحســب تصريحات 
نشــروها على مواقــع التواصل 

االجتماعي.
ورفض الطالب في عدة جامعات 
االنتظام في احملاضرات احتجاجا 
على حملة اعتقاالت واسعة للطالب 
وعنف املواجهات مع قوات األمن 

في اجلامعات.
وأفادت وســائل إعالم رسمية 
بأن القضاء اإليراني أنشأ محاكم 
خاصة حملاكمة «مثيري الشغب».

وفيما تكثف دول غربية الضغط 
على ايران لوقــف العنف، أفادت 
منظمــة حقوقية بأن أكثر من ٧٥

شخصا قتلوا في احلملة األمنية 
التي تنفذها الســلطات اإليرانية 

ضد املتظاهرين.
هذا، وأعربت املتحدثة باســم 
املفوض السامي حلقوق اإلنسان 

باألمم املتحدة رافينا شامداسانى 
عن القلــق البالغ إزاء ما وصفته 
بالرد العنيف املستمر من قبل قوات 
األمن على االحتجاجات في إيران.

وأوضحــت شامداســانى، في 
مؤمتــر صحافي امس، أن القيود 
املفروضة علــى االتصاالت تؤثر 
على استخدام اخلطوط األرضية 
والهواتــف احملمولــة واإلنترنت 

ومنصات التواصل االجتماعي.
وقالت املتحدثة باسم املفوض 
السامي إن مكتب حقوق اإلنسان 
املتحــدة يكــرر دعوتــه  بــاألمم 
للسلطات اإليرانية إلى االحترام 
الكامــل للحــق في حريــة الرأي 
والتعبيــر والتجمــع الســلمي 
وتكويــن اجلمعيات وذلك كدولة 
طرف في العهــد الدولي اخلاص 

باحلقوق املدنية والسياسية.


