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االربعاء ٥ اكتوبر ٢٠٢٢ عربية وعاملية

زيلينسكي: التفاوض مع بوتني مستحيل.. والكرملني يرد: سننتظر غيرك
عواصم - وكاالت: أغلقت 
كل من أوكرانيا وروسيا باب 
احلل السياســي، حيث وقع 
الرئيس األوكراني فولودميير 
زيلينســكي أمس مرســوما 
يؤكــد رســميا «اســتحالة» 
إجراء محادثات مع الرئيس 
الروسي فالدميير بوتني، لكنه 
أبقى البــاب مفتوحا إلجراء 
محادثات مع روســيا بدون 

بوتني.
وأضفى املرســوم طابعا 
رسميا على تصريحات أدلى 
بها زيلينسكي يوم اجلمعة 
املاضي بعدما أعلن الرئيس 
الروســي ضم أربــع مناطق 
حتتلها بالده فــي أوكرانيا، 
وهو إجــراء وصفته كييڤ 
والغــرب بأنــه مهزلــة غير 

قانونية.
وقال زيلينســكي حينها 
«إنه (بوتني) ال يعرف معنى 
الكرامة والشرف، لذلك فإننا 
مستعدون للحوار مع روسيا، 
لكن مع رئيس آخر لروسيا».
على اجلانــب اآلخر، رد 
الكرملــني بالقول إن احلرب 
لن تنتهي إذا استبعدت كييڤ 
الدخــول في محادثــات مع 
بالده، ولفت إلى أن «التفاوض 

يتطلب جانبني».
وقــال املتحــدث باســم 
الكرملني دميتري بيسكوف 
للصحافيني: «إما سننتظر أن 
يغير الرئيس احلالي موقفه 
أو ســننتظر الرئيس املقبل 

مــن ٢٠٠ ألف شــخص إلى 
اجليش».

ولفــت شــويغو إلى أن 
جنود االحتياط يتم تدريبهم 
في «٨٠ ساحة تدريب وستة 

مراكز تدريب».
الكرملــني  وأدت تعبئــة 
إلى بعض التظاهرات وفرار 
عشرات آالف الرجال في سن 
التجنيــد إلــى دول مجاورة 
معظمهم كانــت في االحتاد 

السوفييتي السابق.
كازاخســتان  وأعلنــت 

إال بعــد «تنســيق التدريب 
والقتال».

مبوازاة ذلك، صوت مجلس 
االحتاد الروسي الغرفة العليا 
بالبرملــان لصالــح ضم  كل 
من لوغانســك ودونيتســك 
وزابوريجيــا وخيرســون 
األوكرانية إلى روســيا، في 
خطــوة جديــدة الســتكمال 
اتفــاق الضــم الــذي وقعــه 
بوتني وزعمــاء تلك املناطق 
املعينــون من قبل موســكو 
اجلمعة املاضي ووضعه على 

تسيطر موسكو على اي منها 
بالكامل، حيث تواصل القوات 
األوكرانية حترير مساحات 

كبيرة منها،
فقد أعلن اجليش األوكراني 
أنه حرر عدة قــرى وبلدات 
جنــوب البــالد مــن قبضة 

القوات الروسية.
املكتــب  وكتــب رئيــس 
الرئاسي، أندريه يرماك، في 
صفحته في «تلغرام»، أنه قد 

متت استعادة خمس قرى.
وانتشــرت على شبكات 

أمــس، أن أكثر من ٢٠٠ ألف 
روسي دخلوا أراضيها خالل 

أسبوعني.
وطالــب شــويغو القادة 
والبحريــة  العســكريني 
باملســاعدة «بســرعة علــى 
تكييف املجنديــن للقتال»، 
ودعاهم إلى «إجراء تدريبات 
إضافية معهم حتت إشراف 
اخلبــرة  ذوي  الضبــاط 
القتالية». وقال إنه ال ميكن 
إرســال األشخاص الذين مت 
حشــدهم إلى مناطق القتال 

طريق التنفيذ.
وصــادق مجلس االحتاد 
باإلجماع على تشريع لضم 
املناطق احملتلة بعد تصويت 
مماثل فــي مجلــس الدوما، 
مجلــس النــواب الروســي، 

أمس االول.
وعلى الرغــم من موافقة 
البرملان الروســي مبجلسيه 
فــإن  الضــم،  قــرار  علــى 
الكرملــني لــم يقــم رســميا 
حتــى اآلن بترســيم حدود 
املناطــق اجلديــدة التــي ال 

التواصل االجتماعي مقاطع 
تظهر حترير قرية «دافيدف 
عليهــا  املتنــازع  بريــد» 
منــذ فتــرة طويلــة، وقرى 
«فيليــكا أولكســاندريفكا» 
و«ستاروسيليا» الواقعة على 
نهر «إينهوليتس». كما نشرت 
الدفــاع األوكرانيــة  وزارة 
تسجيال ألحد جنودها يرفع 
العلــم فــي قريــة «زولوتا 
بالــكا» وآخــرون يدخلــون 
قرية مايروليوبيفكا مبنطقة 

خيرسون بعد حتريرهما.

ً روسيا تعلن أن أكثر من ٢٠٠ ألف شخص انضموا إلى جيشها.. وأوكرانيا حترر املزيد من املواقع جنوبا

قوات أوكرانية حتتفل برفع العلم في مدينة ليمان بإقليم دونيتسك     (رويترز)

لتغيير موقفه لصالح الشعب 
األوكراني». 

فــي غضون ذلــك، أعلن 
وزير الدفاع الروسي سيرغي 
شويغو التحاق أكثر من ٢٠٠

ألف شخص بصفوف اجليش 
الروسي منذ إعالن الرئيس 
الروســي فالدمييــر بوتــني 
عن التعبئة اجلزئية في ٢١

سبتمبر املاضي.
أنبــاء  وكاالت  ونقلــت 
روســية عن شــويغو قوله 
خالل اجتمــاع «انضم أكثر 

اقتراح إيلون ماسك التنازل عن «القرم» يوّسع 
الهوة.. موسكو ترحب وكييڤ ترّد بسخرية

موسكو ـ رويترز: أشاد الكرملني أمس 
بإيلون ماسك رئيس شركة «تسال» القتراحه 
اتفاق ســالم محتمال إلنهاء احلرب أغضب 
كييڤ بشدة عقب اقتراحه شروطا تعتبرها 
مكافأة وتنازال لروسيا. وقال املتحدث باسم 
الكرملــني دميتري بيســكوف للصحفيني 
فــي مؤمتر عبر الهاتف: «من اإليجابي جدا 
أن يبحث شــخص مثل إيلون ماســك عن 
مخرج ســلمي مــن هذا الوضــع». ومضى 
بيســكوف يقول «مقارنة بديبلوماســيني 
محترفني كثيرين، مازال ماسك يبحث عن 
سبل لتحقيق السالم. وحتقيق السالم دون 
تلبية شروط روسيا مستحيل متاما». وفي 
استطالع على تويتر نشر أمس األول، اقترح 

ماســك أن تتنازل أوكرانيا بشكل دائم عن 
شبه جزيرة القرم لروسيا وإجراء عمليات 
اســتفتاء جديدة حتت رعاية األمم املتحدة 
لتحديد مصير األراضي التي احتلتها روسيا 

وموافقة أوكرانيا على التزام احلياد.
وردت كييــڤ بأنها لن توافق أبدا على 
التنازل عن األراضي التي مت االستيالء عليها 
بالقــوة، وانــه ال ميكن إجراء اســتفتاءات 
قانونية في األراضي احملتلة التي قتل فيها 
كثير من الناس أو طردوا منها.  ورد الرئيس 
األوكراني فولودميير زيلينسكي على اقتراح 
ماســك باستطالع آخر ســاخر على تويتر 
يســأل فيه «أي إيلون ماســك حتب أكثر؟ 
الذي يدعم أوكرانيا (أم) الذي يدعم روسيا».

كوريا الشمالية تختبر «باليستيًا» فوق اليابان 
وواشنطن وطوكيو تتوعدان برّد قوي

عواصم ـ وكاالت: أجرت كوريا الشمالية 
اختبارا على صاروخها الباليستي األطول مدى 
أمس، والــذي أطلقته فوق اليابان ألول مرة 
منذ خمس سنوات، األمر الذي دفع السلطات 
اليابانيــة إلى حتذيــر الســكان ومطالبتهم 

باالحتماء بأماكن حصينة.
وردا علــى االختبــار الصاروخي، أجرت 
طائــرات حربية أميركيــة وكورية جنوبية 
تدريبــا على قصف هدف في البحر األصفر، 
كما طلبــت احلكومة اليابانية من مواطنيها 
االحتماء وعلقت بعض خدمات القطارات، إذ 
حلق الصاروخ فوق شــمال أراضيها قبل أن 

يسقط في احمليط الهادئ.
وأعلن البيت األبيض أن اإلدارة األميركية 
تشاورت مع اليابان وكوريا اجلنوبية للرد 
«بقــوة» علــى عملية االطــالق، وأوضح أن 
مستشار األمن القومي جيك سوليفان أجرى 
محادثات منفصلة مع نظيريه الكوري اجلنوبي 
والياباني لبلورة رد «دولي مناسب وقوي».

وقالت آدريني واتسون، املتحدثة باسم 
ســليفان في بيان، إنه أعــاد التأكيد على 
«االلتزام الراسخ» للواليات املتحدة بالدفاع 

عن اليابان وكوريا اجلنوبية.
وفي رد من الواليــات املتحدة وكوريا 
اجلنوبية على االختبار الصاروخي الكوري 
الشمالي امس، أسقطت طائرة «إف ١٥ كيه» 
تابعة لسالح اجلو الكوري اجلنوبي قذيفتني 
موجهتني على هدف قبالة ساحلها الغربي، 
فيما وصفه اجليش الكوري اجلنوبي بأنه 
إظهار للقدرة على شــن ضربة دقيقة ضد 

مصدر االستفزازات الكورية الشمالية.
وقالت طوكيو إنها لم تتخذ أي خطوات 
إلســقاط الصــاروخ، وقال وزيــر الدفاع 
ياســوكازو هامادا إن اليابان لن تستبعد 
أي خيــارات، مبا في ذلك قــدرات الهجوم 
املضاد، ألنها تتطلع إلى تعزيز دفاعاتها في 
مواجهة عمليات إطالق الصواريخ املتكررة 

من جانب كوريا الشمالية.

(أ.ف.پ) مقاتالت كورية جنوبية وأميركية حتلق خالل تدريب عسكري  

القضاء العراقي يطالب بهيئة انتخابية 
مستقلة عن الدولة والكتل السياسية

بغداد - وكاالت: أبدت احملكمة االحتادية 
العليا في العراق موقفا جديدا بشأن العملية 
االنتخابية، وذكرت فــي بيان أوردته وكالة 
األنبــاء العراقية «واع» أمــس أنه في ضوء 
«املبادئ اخلاصة باحلكم الصادر من احملكمة 
االحتاديــة العليــا بالعــدد (١٥٦ وموحدتها 
١٦٠/ احتاديــة/ ٢٠٢٢)، ترى احملكمة ان حق 
التصويت واالنتخاب والترشح من احلقوق 
املكفولة مبوجب الدستور وعلى السلطات كافة 
توفير الســبل الالزمة لضمان متتع املواطن 
بها وبخالفه تفقد العملية االنتخابية قيمتها 

الدميوقراطية وميثل ذلك خروجا على الدستور 
وتفقد السلطات شريعة وجودها التي تستمد 
من الشــعب اســتنادا ألحكام املــادة (٥) من 

دستور جمهورية العراق لعام ٢٠٠٥.
وأضافــت ان مــن اهــم الســبل لتحقيق 
الدميوقراطية هو ايجاد هيئة مستقلة تتولى 
ادارة العملية االنتخابية وعدم التدخل بشأنها 
من قبل ســلطات الدولة أو الكتل السياسية 
وان جعــل مرجعيــة تلــك الهيئــة للجهات 
السياسية املشــاركة في العملية السياسية 

يفقدها حياديتها واستقاللها.

ترامب يشكو «سي.ان.ان» قضائيًا 
بتهمة التشهير ويطالبها بتعويض مالي

واشنطن - وكاالت: تقدم الرئيس األميركي 
الســابق دونالد ترامب بشكوى ضد محطة 
«سي أن ان» االخبارية التلفزيونية متهما إياها 
بتشويه صورته ألنها تخشى أن يترشح في 
االنتخابات الرئاســية املقررة في عام ٢٠٢٤، 
مطالبا بتعطيل احملطة ودفعها تعويضا عن 
الضرر قدره ٤٧٥ مليون دوالر. واعتبر الرئيس 
اجلمهوري السابق الذي بات يتناول علنا فكرة 
أن يترشح للبيت األبيض مجددا أن احملطة 

اإلخبارية االميركية «ســعت إلى اســتخدام 
نفوذها الواسع للتشهير به لدى مشاهديها 
والقراء بهدف التغلب عليه سياسيا»، على ما 
جاء في نص الشكوى القضائية التي رفعت 
في والية فلوريدا. وجاء في الشكوى أيضا أن 
«حملة شبكة سي.ان.ان تأتي على شكل تشهير 
وافتراء على مقدم الشكوى تصاعدت في الشهر 
األخيرة ألن احملطة تخشى أن يترشح مقدم 
الشكوى الى االنتخابات الرئاسية في ٢٠٢٤».

سلطان عمان وملك األردن يؤكدان 
على احللول السياسية ألزمات املنطقة

مســقط - وكاالت: عقــد 
الســلطان هيثــم بــن طارق 
سلطان عمان وعاهل األردن 
امللك عبداهللا الثاني جلســة 
مباحثــات رســمية في قصر 
العلم بالعاصمة مسقط أمس. 
وقالــت وكالة انباء عمان 
الرســمية «أونا» فــي بيان، 
ان اجلانبني استعرضا خالل 
جلســة املباحثــات مســيرة 
العالقــات األخويــة الوثيقة 
التــي تربــط ســلطنة عمان 
بشــقيقتها اململكــة األردنية 
الهاشمية، ومختلف جوانب 
التعــاون الثنائــي مبا يعزز 
أواصر األخوة بني الشــعبني 
العماني واألردني الشقيقني، 
ويحقق املزيد من تطلعاتهما 
نحو التقدم والرقي والنماء.

كما بحــث ســطان عمان 
وملك األردن عددا من األمور 
في ضوء مستجدات األحداث 
والتطــورات اجلاريــة علــى 
الساحتني اإلقليمية والدولية.
وذكــرت وكالــة األنبــاء 
األردنيــة «بتــرا» فــي بيان 
منفصل، أن الســلطان هيثم 
بــن طــارق وامللــك عبداهللا 

وشددا على ضرورة رفع 
التجاري  التبــادل  مســتوى 
بني البلدين، وانعقاد اللجنة 
املشتركة األردنية العمانية في 
أقرب وقت بعد الزيارة امللكية.

كذلك جرى التأكيد خالل 
املباحثات على أهمية تعزيز 
التعاون بني القطاع اخلاص 
فــي األردن وعمــان، وإدامة 

وقــد أعرب عاهــل االردن 
عن تقديره ملواقف ســلطنة 
عمــان احلكيمــة وجهودهــا 
املتواصلــة فــي تعزيــز أمن 

املنطقة واستقرارها.
من جهته، أكد سلطان عمان 
عمق العالقات األخوية التي 
تربط األردن وسلطنة عمان 

وشعبيهما الشقيقني.

التنســيق والتشــاور حيال 
مختلف القضايا ذات االهتمام 
املشترك، خصوصا في مجالي 
األمن الغذائي والطاقة. كما مت 
التأكيد علــى ضرورة العمل 
على إيجاد حلول سياســية 
لألزمات التي تشهدها املنطقة، 
مبا يعيد األمن واالســتقرار 

لشعوبها.

السلطان هيثم بن طارق وامللك عبداهللا الثاني يبحثان التعاون الثنائي واملستجدات الدولية واإلقليمية

السلطان هيثم بن طارق وامللك عبداهللا الثاني خالل مباحثاتهما الرسمية بحضور ولي عهد األردن األمير احلسني بن عبداهللا في مسقط أمس           (بترا)

الثانــي اتفقــا خالل جلســة 
مباحثات موســعة، حضرها 
ولي عهد األردن األمير احلسني 
بــن عبداهللا الثاني وعدد من 
كبار املسؤولني في البلدين، 
على توســيع آفــاق التعاون 
البلديــن،  بــني  االقتصــادي 
السيما في املجاالت التجارية 

واالستثمارية والصناعية.

طهران تتنقد «رياء» بايدن غداة العقوبات اجلديدة عليها 
وتؤكد أن احملادثات النووية «على املسار الصحيح»

وكاالت:   - عواصــم 
اتهمــت الناشــطة اإليرانية 
األميركية مسيح علي جناد 
امس القوات اإليرانية بقتل 
الشابة، شكارامي بعد اعتقالها 
أثناء االحتجاجات الشعبية 
املتواصلة في إيران احتجاجا 
على مقتل الشابة مهسا اميني 
أثنــاء احتجازهــا مــن قبل 

شرطة األخالق.
املقيمــة  جنــاد  وقالــت 
فــي الواليــات املتحــدة وهي 
ناشطة حقوقية ترصد أخبار 
االحتجاجات اإليرانية، إن قوات 
األمن قتلــت الشــابة بعد أن 
كسرت جمجمتها عقب االعتداء 
عليها. وكتبت على تويتر: «ان 
الشابة ذات الـ١٧ عاما اختفت 
أثناء االحتجاج. بعد أسبوع 
سلمت قوات األمن جثتها وقد 
حتطم أنفها بالكامل وكسرت 
جمجمتها جراء عدة ضربات».
وذكرت النسخة الفارسية 
مــن شــبكة «بــي بي ســي» 
البريطانية أن األســرة كانت 
تخطط لدفنها امس االول لكن 
«جثمانها خطف ودفن في قرية 

على بعد ٤٠ كيلومترا».

يفكر قليال بشأن سجل بالده 
في مجال حقوق اإلنسان قبل 
القيــام مببــادرات إنســانية، 
على رغم أن الرياء ال يتطلب 
تفكيــرا»، وذلك في منشــور 
على انستغرام أوردته وكاالت 

محلية.
واعتبــر كنعانــي أن على 
بايدن «أن يقلق من العقوبات 
املتعددة، ضد األمة اإليرانية، 

ستفرض هذا األسبوع أكالفا 
إضافية علــى مرتكبي أعمال 
املتظاهريــن  ضــد  العنــف 
السلميني»، مضيفا: «سنواصل 
محاسبة املسؤولني اإليرانيني 
ودعــم حقــوق اإليرانيني في 

التظاهر بحرية».
من جهة أخرى، قال وزير 
اخلارجيــة اإليرانــي حســني 
أمير عبداللهيان مســاء أمس 
االول إن اإلجــراءات املتخــذة 
إللغــاء عقوبــات واشــنطن 
على طهران وإحيــاء االتفاق 
النووي املوقع عام ٢٠١٥ تسير 
في املسار الصحيح، حسبما 
أفادت وكالة أنباء اجلمهورية 
اإلســالمية (إيرنا). وتعقيبا 
علــى التطــورات األخيرة في 
قــال  النوويــة،  احملادثــات 
عبداللهيان إن كبير املفاوضني 
النوويني اإليرانيني علي باقري 
كاني ومسؤولني آخرين عقدوا 
سلسلة محادثات مع األطراف 
األخــرى ذات الصلــة علــى 
هامــش أعمال الــدورة الـ ٧٧

للجمعية العامة لألمم املتحدة 
فــي نيويورك، وتوصلوا إلى 

نتيجة جيدة.

العقوبات التي يعد فرضها على 
أي أمة، مثال واضح عن جرمية 
ضد اإلنسانية». وأضاف: «على 
مدى أعــوام، شــعوب العالم 
رأت وترى الوجه غير املقنع 
حلقوق اإلنسان األميركية في 
فلسطني، أفغانستان، العراق، 
اليمن، ليبيا، سورية، وحتى 
فــي أميركا». وكان بايدن قال 
في بيان إن «الواليات املتحدة 

(رويترز) متظاهرون يرتدون مالبس سوداء في ساقز بإقليم كردستان  

إلى ذلك، انتقدت إيران امس 
«رياء» الرئيس األميركي جو 
بايدن غداة اإلعالن عن عقوبات 
أميركية جديــدة ضد طهران 
بسبب قمع االحتجاجات التي 
أشــعلتها وفاة الشابة مهسا 
أميني قبل أكثر من أسبوعني.

وكتب املتحدث باسم وزارة 
اخلارجية ناصر كنعاني «كان 
أجدر بالســيد جــو بايدن أن 


