
18
االربعاء ١٢ اكتوبر ٢٠٢٢ عربية وعاملية

محمد بن زايد لبوتني: ندعم حّل األزمة األوكرانية ديبلوماسيًا

موســكو- وكاالت: عقــد صاحــب 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، 
رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة، 
محادثات رسمية مع الرئيس الروسي 
فالدميير بوتني في ســانت بطرسبرغ 
امس، مبناسبة زيارة سموه إلى موسكو.
وبحــث اجلانبــان مختلــف أوجــه 
العالقات الثنائية، كما استعرضا عددا من 
القضايا والتطورات اإلقليمية والدولية 

محل االهتمام املشترك.
وأكد بوتني خالل مباحثاته مع الشيخ 
محمد بن زايد أن: «دولة اإلمارات العربية 
املتحدة لها دور كبير ومؤثر في املنطقة»، 
مشــيرا إلى أن «العالقات اإلماراتية - 
الروسية تشــهد تطورا كبيرا وبشكل 
ناجح». وذكرت وكالــة أنباء اإلمارات 
الرســمية «وام»، ان الرئيس الروسي 
رحب في مستهل اللقاء الثنائي بنظيره 
اإلماراتي، وقال: «شكرا على أنكم وجدمت 

وقتا للقدوم إلى هنا».
وتابع: «نشكر جهود دولة اإلمارات 
الوسطية حلل املسائل العالقة»، مشددا 
علــى أن «االتصــاالت والعالقــات مع 
اإلمارات تتطور وتشكل عامال مهما في 

استقرار املنطقة والعالم».
وأشــار بوتــني إلــى أن «موســكو 
تستجيب دائما الحتياجات سوق الطاقة 

على نحو مالئم.. ونعمل بشكل مكثف 
مع أوپيك بلس وحتركاتنا هدفها حتقيق 
االستقرار»، الفتا إلى « اننا نريد حتقيق 
توازن بني العرض والطلب في أسواق 

الطاقة».
في السياق ذاته، أكد الرئيس الروسي 
أن تصرفات موسكو «غير موجهة ضد 
أحد وال نسعى خللق مشاكل أو عوائق».

من جهته، أكد صاحب السمو الشيخ 
محمــد بن زايد ســعي دولــة اإلمارات 
إلى اإلســهام في تعزيز أســس السالم 
واالستقرار في العالم والعمل على خفض 
التوترات وإيجاد احللول الديبلوماسية 
لألزمات التي يشــهدها العالم، مشــددا 
ســموه على سياســة اإلمارات الداعمة 
للســالم واالســتقرار على الســاحتني 
اإلقليمية والدولية، والداعية إلى ضرورة 
استمرار املشاورات اجلادة حلل األزمة 
األوكرانية، مهما كان مستوى صعوبتها 
وتعقيدهــا عبــر احلــوار والتفــاوض 
واآلليات الديبلوماســية للتوصل إلى 
تسوية سياسية مبا يحقق السلم واألمن 
العاملي. وأشار إلى ان اإلمارات ستعمل 
على مضاعفة التعاون مع روســيا في 
الســنوات املقبلة، موضحــا: «ضاعفنا 
حجم التبادل التجاري مع روســيا من 
٢٫٥ إلى ٥ مليــارات دوالر بعد جائحة 

كورونا»، ووجه الشكر لروسيا لدعمها 
الســياحة في دولة اإلمــارات، مضيفا: 
«لدينا ٤ آالف شــركة روسية ونحتفل 
بافتتاح أول مدرسة روسية في البالد».

من جهة أخرى، قال د.أنور قرقاش، 
املستشار الديبلوماسي لرئيس اإلمارات، 
إن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان إلى روســيا مجدولة 
مسبقا في إطار العالقات الثنائية، وضمن 

«خياراتنا السيادية املستقلة».
وأضاف قرقاش، في تغريدة بحسابه 
الرســمي عبــر «تويتر» امــس، أن «ما 
تشهده احلرب في أوكرانيا من تصعيد، 
يتطلب حال عاجال عبر الديبلوماســية 
واحلوار واحترام قواعد ومبادئ القانون 
الدولــي، وهذا موقف اإلمــارات الثابت 

والراسخ».
وفــي ســياق متصل، أكــدت وزارة 
اخلارجية والتعاون الدولي اإلماراتية في 
بيان، أن أبوظبي تسعى إلى حتقيق نتائج 
إيجابية خلفض التصعيد العسكري في 
أوكرانيا واحلد من التداعيات اإلنسانية 
والتوصل إلى تسوية سياسية لتحقيق 
الســلم واألمن العامليــني، مؤكدة على 
موقف اإلمارات املتمثل في الدعوة إلى 
الديبلوماسية واحلوار واحترام قواعد 

ومبادئ القانون الدولي.

عواصم - وكاالت: اندلعت 
اشتباكات بني احملتجني وقوات 
األمن في إيران أمس، وأظهرت 
مقاطــع ڤيديــو علــى مواقع 
التواصــل االجتماعي دبابات 
تنقل إلــى املناطــق الكردية 
التي كانت مراكز محورية في 
حملة قمع االحتجاجات على 
وفاة الشابة مهسا أميني لدى 

احتجاز الشرطة لها.
وفــــي حــني ال يعتقــــد 
املراقبــون أن االضطرابــات 
اقتربت من اإلطاحة باحلكومة، 
فــإن االحتجاجات متثل أحد 
أجرأ التحديات للسلطات في 
طهران منذ عام ١٩٧٩، السيما 
مع امتداد اإلضرابات إلى قطاع 

الطاقة احليوي.
 وفي تطور جديد امتدت 
رقعة التظاهرات إلى مصافي 
وأظهــرت  إيرانيــة،  نفــط 
تســجيالت مصــورة عمــاال 
مضربــني يحرقــون إطارات 
ويقطعون طرقا أمام منشأة 
عســلوية للبتروكيماويــات  

جنوب غرب إيران.
وحتدثت منظمــة «إيران 
هيومــن رايتــس» امس، عن 
تنفيــذ إضرابــات فــي آبدان 
غرب إيران وفي بوشهر إلى 

اجلنوب.
وأظهرت مقاطع مصورة 
التواصــل  مواقــع  علــى 
االجتماعــي شــاحنات تنقل 
دبابــات خضــراء داكنة إلى 
مناطــق كرديــة، مــا يزيــد 
الرهانات علــى حدوث مترد 
بحسب شهود من «رويترز».
وقالــت شــبكة حقــوق 
اإلنســان فــي كردســتان، إن 
االحتجاجات مستمرة لألسبوع 
الرابــع «رغم األجواء األمنية 
املتوترة وعسكرة تلك املدن».
وأضافت ان قــوات األمن 
قتلت ٣٠ محتجــا على األقل 
وأصابت أكثر من ٨٢٥ آخرين 
واعتقلــت أكثر مــن ألفني في 
املناطق ذات الغالبية الكردية.
بدورهــا، قالــت منظمــة 
«هنغــاو» حلقوق اإلنســان، 

مبتابعة على نطاق واسع، إن 
حركات إضراب نظمت مبنشآت 
الطاقة في جنوب غرب إيران 
لليــوم الثاني امس، إذ احتج 
العمال في مصفاة نفط عبادان، 
وكاجنان، ومنشــأة بوشــهر 

للبتروكيماويات.
وأظهــرت مقاطــع ڤيديو 
نشــرت علــى هذا احلســاب 
عشرات العمال وهم يهتفون: 
«املوت للديكتاتور»، في إشارة 
إلى املرشد األعلى علي خامنئي.
لكن مســؤوال رسميا في 
املنطقــة قــال إن العمــال في 
مصنع عسلوية كانوا غاضبني 
بسبب خالف يتعلق باألجور 
وليس بســبب وفاة الشــابة 

أميني.
ونقلت قنــاة وكالة نادي 
الشــباب اإليرانية  املراسلني 
لألنبــاء على تيليغــرام عن 
علي هاشــمي حاكم عسلوية 

على توسيع قدراتها النووية 
في منشــآتها املوجودة حتت 
األرض فــي نطنــز وفــوردو 
اللذين قــد يكونان مصممني 
لتحمل قصف جوي محتمل.

ويقــول تقريــر الوكالــة 
الدوليــة للطاقــة الذرية، إن 
طهران تسابق الزمن من اجل 
زيــادة قدرتها على تخصيب 
اليورانيــوم بأجهــزة طــرد 

مركزي متطورة.
وتعد األجهزة اجلديدة أكثر 
كفاءة من أجهزة الطرد املركزي 
من اجليل األول املعروف بـ «آي 
آر-٢١» وهو الوحيد املسموح 
باســتخدامه مبوجب شروط 
االتفاق النووي في عام ٢٠١٥.
طهــران  أدخلــت  وقــد 
األجهزة اجلديدة بعد تعثر 
احملادثات غير املباشرة بني 
إيران والواليات املتحدة بشأن 

إحياء االتفاق.

القــول إن بعــض اإليرانيني 
حاولوا استغالل احتجاجات 
العمال عبر ترديد شــعارات 

ضد احلكومة.
فــي املقابــل، كــرر وزير 
وحيــدي  أحمــد  الداخليــة 
بــأن اجلماعــات  االتهامــات 
الكرديــة اإليرانية املعارضة 
تدعــم االحتجاجات، وقال إن 
قــوات األمن «ســتعمل على 
اليائســة  حتييــد اجلهــود 

املناهضة للثورة».
وخالل زيارة إلى سنندج، 
أكد وحيدي موقف طهران، الذي 
تعارضــه بشــدة املجموعات 
احلقوقيــة، أن االضطرابــات 
«دعمتها وخططتها ونفذتها 

جماعات انفصالية».
على صعيد مختلف، ذكر 
تقرير جديد صادر عن الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية التابعة 
لألمم املتحدة، أن إيران تعمل 

الرئيس الروسي: لإلمارات دور كبير ومؤثر وعالقاتنا معها عامل مهم في استقرار املنطقة والعالم

(رويترز) الرئيس الروسي ڤالدميير بوتني مستقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة االمارات العربية املتحدة أمس 

(أ.ف.پ) صورة مأخوذة من ڤيديو ملوظفني يغلقون طريقاً مؤدياً إلى مصفاة «عسلوية» للبتروكيماويات 

إن قوات األمــن أطلقت النار 
على منازل في مدينة سنندج 

الكردية.
وقالــت املجموعــة غيــر 
احلكومية ومقرها أوسلو، إن 
طائرة حربية إيرانية وصلت 
ليل اإلثنني إلى مطار املدينة، 
وان حافالت تقل عناصر من 
القــوات اخلاصــة كانــت في 
طريقها إلى املدينة قادمة من 

مناطق أخرى.
ونبهــت إلــى أن األهالــي 
يواجهون صعوبة في إرسال 
أدلة بالڤيديو لألحداث بسبب 

القيود على اإلنترنت.
وأضافــت «هنغــاو» أن ٧

أشخاص على األقل تأكد مقتلهم 
علــى أيــدي قــوات األمن في 
سنندج ومدن أخرى يسكنها 
األكراد منذ الســبت املاضي. 
وقال حساب (تصوير١٥٠٠) 
على «تويتر»، والذي يحظى 

البرملان العراقي يحّدد جلسة الغد 
النتخاب رئيس جديد للجمهورية

مقتل جندي إسرائيلي في هجوم بالضفة 
واالحتالل يكّثف تواجده مبحيط «األقصى»

بغداد - وكاالت: حــدد البرملان العراقي 
جلسة الغد النتخاب رئيس جديد للجمهورية، 
في خطوة أولى باجتاه تشكيل حكومة جديدة 

ووضع حد لعام من الشلل السياسي.
وجاء في بيان صادر عن رئاسة البرملان 
اوردته وكالة األنباء الرسمية «واع» امس، أن 
«رئيس مجلس النواب محمد احللبوسي اعلن 
عن جلســة يوم اخلميس املوافق ١٣ اكتوبر 
اجلاري»، وأن جدول األعمال ســيكون «من 
فقرة واحدة وهي انتخاب رئيس اجلمهورية».
وكانت رئاســة البرملان قــد تلقت أمس 
األول طلبا من ١٧٠ نائبا لعقد جلسة النتخاب 

رئيس اجلمهورية.
واملرشحان األوفر حظا في التنافس على 
هذا املنصب هما: رئيس اجلمهورية احلالي 
املرشــح عن االحتاد الوطني الكردســتاني 
برهم صالح، وريبر أحمد وزير الداخلية في 
حكومة إقليم كردستان، وهو مرشح احلزب 

الدميوقراطي الكردستاني.
ويــرى الباحــث فــي معهد «ســانتوري 
انترناشونال» سجاد جياد، أنه «من املرجح 
أن يتحقق النصاب في البرملان لهذه اجللسة»، 

وهــو ٢٢٠ نائبــا من أصــل ٣٢٩. لكن تبقى 
التســاؤالت بشــأن مــا إذا متكــن احلزبان 
الكرديان من «االتفاق على مرشــح توافق» 
أو ان التصويت سوف ميضي بني منافسي 

احلزبني.
مــن جهة اخرى، صوت البرملان العراقي 
امس، على إنهاء تكليف إحسان عبد اجلبار 
وزيــر النفط، من مهــام إدارة منصب وزير 

املالية بالوكالة.
وقالت الدائرة اإلعالمية للبرملان في بيان 
«صوت مجلس النواب على قرار نيابي بإنهاء 
تكليف إحسان عبد اجلبار وزير النفط من 

منصبه وزيرا للمالية بالوكالة».
وأكد البيان أن القرار اتخذ في اجللســة 
التي عقدت امس بســبب تقاطــع عمل عبد 
اجلبــار مع بنــود من قانــون اإلدارة املالية 
املعــدل، مبينة أن ١٤٦ نائبــا تقدموا بطلب 
إنهــاء تكليف عبداجلبار مــن منصب وزير 

املالية بالوكالة.
وطالب القرار رئيــس الوزراء مصطفى 
الكاظمــي بتكليــف شــخص آخر بــدال من 

عبداجلبار إلدارة وزارة املالية.

عواصم - وكاالت: قتل جندي إسرائيلي 
في هجوم قرب مستوطنة بالضفة الغربية 
احملتلــة أعلنــت مجموعــة فلســطينية 

مسؤوليتها عنه.
وقــال جيش االحتالل في بيان أكد فيه 
مقتــل اجلنــدي، إن «مهاجمني وصلوا في 
سيارة قرب جتمع شفي شمرون وأطلقوا 
الرصاص احلي على جنود من جيش الدفاع 
اإلســرائيلي». ويعتبر الهجوم الثاني في 

أقل من أسبوع.
وأكــد بيــان اجليــش مالحقــة القوات 

اإلسرائيلية للمهاجمني.
وشــاهد مراســل وكالــة فرانس برس 
انتشارا مكثفا للقوات اإلسرائيلية وتدقيقها 

باملركبات املارة في املنطقة.
وأعلنت مجموعة «عرين األسود»، التي 
تأسســت حديثا على يد عدد من النشطاء 
الفلســطينيني فــي البلــدة القدمية ملدينة 
نابلس، مسؤوليتها عن الهجوم قرب نابلس 

شمال الضفة الغربية احملتلة.

وقالــت املجموعــة في بيــان مقتضب: 
«نعلــن عن تنفيذ عملية إطالق نار ثانية 
اســتهدفت جنود االحتالل في منطقة دير 

شرف غرب نابلس».
في هذه األثناء اشتكى فلسطينيون من 
تصاعد املضايقات األمنية اإلسرائيلية في 
املسجد األقصى شرق مدينة القدس احملتلة، 
بالتزامن مع األعياد اليهودية ودخول مئات 

اإلسرائيليني إلى باحات املسجد.
ودخل أكثر من ألف مســتوطن باحات 
املسجد األقصى أمس على شكل مجموعات 
متتالية من جهة باب املغاربة بحماية من 
قوات الشرطة وقاموا بأداء صلوات دينية 
في ثاني أيام «عيد العرش» اليهودي حسبما 
ذكــرت دائرة األوقاف اإلســالمية بالقدس 

في بيان.
مــن ناحية أخــرى، قال شــهود عيان 
لوكالة أنباء (شينخوا)، إن الشرطة عززت 
انتشارها داخل وخارج املسجد وعند أبوابه 
وفرضت إجراءات صارمة على الوافدين إليه.

احتجاجات إيران متتد إلى النفط ومخاوف من «عسكرة املدن»
«الوكالة الذرية»: طهران تسابق الزمن لزيادة قدرتها على تخصيب اليورانيوم

«G٧»: سنحاسب موسكو على الضربات الصاروخية 
وسندعم كييڤ «مهما استغرق ذلك من الوقت»

قــادة  عواصــم - وكاالت: تعهــد 
مجموعــة الســبع الكبــرى (G٧) بـــ 
«محاسبة» الرئيس الروسي فالدميير 
بوتني عن الضربات الصاروخية املكثفة 

التي تستهدف أوكرانيا مؤخرا.
وقــال قــادة املجموعــة فــي بيــان 
مشــترك صدر في أعقــاب اجتماع لهم 
عبــر اإلنترنت مــع الرئيس األوكراني 
فولودمييــر زيلينســكي «نديــن هذه 
الهجمات بأشــد العبــارات، ونذكر بأن 
الهجمات العشوائية على املدنيني األبرياء 
تشكل جرمية حرب». وقالت املجموعة 
في البيان إنها ملتزمة بتقدمي املساعدة 
ألوكرانيا ما دامت حتتاج اليها، مؤكدة 
«سنواصل تقدمي الدعم املالي واإلنساني 
والعسكري والديبلوماسي والقانوني 
ألوكرانيــا وســنقف بقوة معهــا مهما 
استغرق ذلك من الوقت. أكدنا للرئيس 
زيلينسكي أننا غير عابئني ومتمسكون 
بالتزامنــا بتقدمي الدعــم الذي حتتاج 
إليــه أوكرانيا للحفاظ على ســيادتها 
ووحدة أراضيها». وكان زيلينسكي قد 
دعا املجموعة فــي كلمته عبر الڤيديو 
إلى املساهمة في إنشاء درع جوية لصد 
الضربات الروســية التــي تنهال على 

أوكرانيا وتكثفت مؤخرا.
وقال زيلينسكي «أطلب منكم تعزيز 
اجلهود العامة للمساعدة ماليا في إنشاء 
درع جوية ألوكرانيا. سيكون املاليني من 
الناس ممتنني لذلك». كما دعا أيضا إلى 
زيادة العقوبات على موسكو وتكثيف 
املساعدة العسكرية ألوكرانيا، معتبرا 
أن الرئيــس الروســي فالدميير بوتني 
«الذي أصبح اآلن في املرحلة األخيرة 
مــن حكمه، مــازال يتمتع مبجال ملزيد 

من التصعيد».
وأضــاف «هــذا ميثــل تهديــدا لنا 
جميعــا». جاء ذلك بالتزامن مع إطالق 
روســيا صواريخ مجددا واستخدامها 
طائرات قتالية من دون طيار على العديد 
مــن املناطق فــي أوكرانيا، مســتهدفة 
باخلصوص منشــآت الطاقــة وهو ما 

أكدته وزارة الدفاع الروسية.

الســلطات فــي منطقــة  وأفــادت 
زابوريجيا بوقوع هجمات صاروخية، 
بينمــا وقعت انفجــارات في ضواحي 
العاصمة كييڤ لليوم الثاني على التوالي 
ومدينة خميلنيتسكي في غرب البالد.

ومت إطالق حتذيــر من وقوع غارة 
جوية في كييڤ، ما دفع املواطنني إلى 
البحث عن األمان في مالجئ الطوارئ.

كما تعرضت مناطق دنيبروبتروفسك 
وفينيتسيا وميكواليف وريفنى للقصف. 
وفي منطقة فينيتسيا الواقعة بجنوب 
غرب كييڤ، تعرضــت محطة للطاقة 
احلرارية لهجوم بطائرة من دون طيار. 
وقال وزيــر اخلارجيــة األوكراني 
دميترو كوليبا، إن القصف الصاروخي 
الروســي األخير لعدة مواقع في بالده 
يرقــى إلــى «جرائم حــرب مخطط لها 
مســبقا». وأضاف كوليبــا في تغريدة 
عبر موقع «تويتر» أن استهداف روسيا 
بشكل أساسي ملنشآت الطاقة يهدف إلى 
خلق ظروف حياتية ال ميكن للمواطنني 
احتمالهــا، وأن تلك هي اســتراتيجية 

روسيا منذ شهور.
في هذه األثنــاء، أعلنت اخلارجية 
الروسية أنها لم تتلق رسميا بعد اقتراحا 
تركيًا باســتضافة محادثات سالم بني 
موســكو ودول الغرب. ومن املقرر أن 

يلتقي الرئيسان الروسي فالدميير بوتني 
والتركي رجب طيب أردوغان غدا لبحث 
احلرب في أوكرانيا والقضايا الثنائية 

بني الدولتني.
وبالتزامــن، دعت أنقــرة إلى وقف 
إطالق النار بني روســيا وأوكرانيا في 
أقرب وقت ممكن، مشيرة إلى أن تواصل 
احلرب يبعد الطرفني أكثر عن املســار 

الديبلوماسي.
وفــي ســياق متصــل، نفــى وزير 
اخلارجية الروســي ســيرجي الڤروڤ 
أن تكون موسكو رفضت االتصاالت مع 
الواليات املتحدة بشان اوكرانيا خالل 

قمة مجموعة العشرين.
وقال الڤروڤ إن «روسيا ال ترفض 
إجــراء مفاوضات مع الواليات املتحدة 
علــى هامش قمة مجموعة العشــرين، 
فنحن لم نرفض بتاتا مثل هذه االتصاالت 
خالل هــذه القمــة». وأضــاف: «إذا مت 
تقدمي عرض بهذا الشــأن، فإن موسكو 
ســتنظر فيه».  ولفــت الڤروڤ الى أن 
بالده منفتحة على احملادثات مع الغرب 
بشأن حرب أوكرانيا لكنها لم تتلق بعد 
أي اقتراح جاد للتفاوض، موضحا ان 
روسيا على استعداد إلجراء محادثات 
مع الواليات املتحدة أو تركيا بشأن سبل 
إنهاء احلرب املستمرة منذ ثمانية أشهر.

روسيا تستهدف منشآت الطاقة األوكرانية بهجمات جديدة

اوكرانيون يحتمون من الهجمات الروسية في ملجأ داخل محطة مترو بالعاصمة كييڤ أمس  (رويترز)


