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االربعاء ١٦ نوفمبر ٢٠٢٢ عربية وعاملية

«أوكرانيا» تخّيم على «G٢٠».. وبن سلمان وسوناك: سلوك إيران يهدد املنطقة
عواصم - وكاالت: خيمت 
احلرب في أوكرانيا واملخاوف 
بشأن التضخم العاملي وأمن 
الغــذاء والطاقة، على أعمال 
القمة السابعة عشرة لرؤساء 
دول مجموعــة العشــرين 
التــي   (G٢٠) وحكوماتهــا
متثل اكبر اقتصادات العالم 
في جزيرة بالي اإلندونيسية 
أمس، برئاسة جوكو ويدودو 
رئيس إندونيسيا وحضور 
قادة دول املجموعة وعدد من 

ممثلي املنظمات الدولية.
وقد استهل صاحب السمو 
امللكي األمير محمد بن سلمان، 
ولــي العهد رئيــس مجلس 
الســعودي جولة  الــوزراء 
آسيوية متعددة احملطات من 
بالي. وقالــت وكالة األنباء 
السعودية الرسمية «واس» 
ان ولي العهد سيزور «عددا 

من الدول اآلسيوية».
وعلى هامش القمة التقى 
صاحب السمو الشيخ محمد 
بــن زايــد آل نهيــان رئيس 
اإلمارات صاحب السمو األمير 
محمــد بن ســلمان، وجرى 
خالل اللقاء تبادل األحاديث 
الودية، واستعراض العالقات 
األخوية وعدد من املوضوعات 
ذات االهتمام املشترك، بحسب 

«واس».
مــن جهته، قال الشــيخ 
محمد بن زايد في اجللســة 
الرئيســية للقمــة: «نحــن 
نؤمن في دولة اإلمارات بأن 
النهج املتــوازن هو األجنح 
لتحقيق االستدامة»، مؤكدا 
التزام الدولة بدورها املسؤول 
في أسواق الطاقة وأجندتها 
الرائــدة فــي قطــاع الطاقة 

النظيفة.
إلــى أن دولــة  وأشــار 
اإلمارات جسدت هذا االلتزام 
من خالل استثمارات بقيمة 
٥٠ مليــار دوالر فــي مجال 
بأكثــر  النظيفــة  الطاقــة 
مــن ٤٠ دولــة عبــر العالم، 
القرم  وتأسيســها «حتالف 
من أجل املناخ» بالشراكة مع 
جمهورية إندونيسيا، إضافة 
إلى إطالقها مبادرة «تسريع 
حتــول الــدول النامية نحو 
الطاقة املستدامة» بالتعاون 
مع الوكالــة الدولية للطاقة 

املتجددة.

الرئيس الفرنسي إميانويل 
ماكــرون والرئيــس التركي 

رجب طيب أردوغان.
وناقشت القمة مجموعة 
من امللفات على رأسها الغزو 
الروســي ألوكرانيــا. ورغم 
االنقسامات التي شهدها هذا 
امللف، تصاعــدت الضغوط 
علــى موســكو مــن أجــل 
إنهــاء احلرب ذات التكاليف 
املادية والبشــرية الباهظة. 
وتعتبــر أهم جتمــع للقادة 

االجتماع وكشف االنقسامات 
بني الــدول الغربية الداعمة 
لكييڤ ودول أخرى ترفض 
إدانة موســكو، على رأسها 

الصني.
مــع ذلــك، اتفــق أعضاء 
مجموعــة العشــرين، التي 
مت إنشاؤها باألساس إلدارة 
القضايــا االقتصادية، على 
مســودة بيان اطلعت عليها 
وكالــة فرانس بــرس، لكن 
احتمــال اعتمادهــا ضعيف 

احلرب األوكرانية تسببت في 
معاناة بشرية هائلة، وفاقمت 
الهشاشــة التي يعاني منها 
االقتصاد العاملي في األساس.

ولفتت املسودة إلى وجود 
«وجهــات نظر أخرى» تفيد 
بــأن «مجموعــة العشــرين 
ليست املنصة املخصصة حلل 
القضايا األمنية»، لكن الدول 
األعضاء أقرت بأن القضايا 
األمنيــة «قد حتمــل عواقب 
كبيــرة بالنســبة لالقتصاد 

العاملي».
البيــان  وأكــد مشــروع 
اخلتامــي أن «حقبــة اليوم 
يجب أال تكون حقبة حرب»، 
وقال إن اســتخدام األسلحة 
النوويــة أو التهديــد «غير 

مقبول».
فــي اإلطار نفســه، حذر 
شــي  الصينــي  الرئيــس 
جينبينــغ خــالل القمة من 
حتويل الغــذاء والطاقة إلى 
سالح، وبدا حتذيره انتقادا 
مبطنا للحرب التي تشــنها 
روســيا على أوكرانيا، وفقا 
لوكالة الصحافة الفرنسية.

إنــه يتعني  وقــال شــي 
معارضة تســييس مشاكل 
الغــذاء والطاقــة، مجــددا 
معارضــة بــالده لسياســة 
العقوبات الغربية. وأضاف 
أنــه «ال ميكــن للمواجهــة 
بــني التكتــالت والترســيم 
األيديولوجي إال أن تقوض 

التقدم العاملي».

العامليني منــذ بداية جائحة 
الرئيس  كوفيد-١٩، بغياب 
الروسي فالدميير بوتني، بعد 
٩ أشهر من بدء غزو جيشه 
ألوكرانيا والذي تسبب في 
ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء 
في العالــم وبعودة التهديد 
باستخدام السالح النووي.

ولم يرد الغزو الروســي 
ألوكرانيا على جدول األعمال 
الرســمي لقمــة مجموعــة 
العشرين، إال أنه هيمن على 

نظرا لالنقسامات التي برزت 
في األيام األخيرة وضرورة 

موافقة موسكو عليها.
وكشفت مســودة البيان 
اخلتامي للقمة، عن أن البلدان 
املشاركة ستندد بالتداعيات 
الدائرة  االقتصادية للحرب 
في أوكرانيا، والتي ستدينها 
معظم الــدول املنضوية في 

التكتل.
وأشــارت إلــى أن معظم 
البلــدان املشــاركة أكدت أن 

الرئيــس  أكــد  بــدوره، 
بايــدن،  جــو  األميركــي، 
مواصلة العمل مع الشركاء 
لدعم البلدان، األشد عرضة 
للمخاطر، في بناء القدرة على 
الصمود أمام تداعيات أزمة 
تغير املناخ ومواءمة الطموح 
العاملي، مع هــدف احلد من 
ظاهــرة االحتباس احلراري 
إلى ١٫٥ درجة مئوية، وذلك 
أثناء الشحن الفائق السرعة 
للتحول إلى الطاقة النظيفة.

وقــال بايدن فــي مؤمتر 
صحافــي على هامش القمة: 
«في هذه اللحظة التي تشهد 
حتديات عاملية كبيرة- من 
تضخم عاملــي وأزمة املناخ 
باإلضافة إلى تدخل روسيا 
العســكري فــي أوكرانيــا 
- جنتمــع معا على أوســع 
حتالف ممكن من الشــركاء 
لتحقيق نتائج في مواجهة 

هذه األزمات».
أعلــن قصر  إلــى ذلــك، 
اإلليزيه أن الرئيس الفرنسي 
إميانويــل ماكرون طلب من 
نظيــره الصينــي لعب دور 
الرئيــس  لــدى  الوســيط 

الروسي.
وقالت الرئاسة الفرنسية 
إن ماكــرون طلب من شــي 
دعــوة بوتــني للعــودة إلى 
طاولة املفاوضات، مضيفة أن 
شي جينبينغ، عارض بشدة 
الذرية،  استخدام األســلحة 
وأيد وقف التصعيد ووقف 

إطالق النار.
فــي املقابــل، دعــا وزير 
خارجية روســيا ســيرغي 
الڤــروڤ قادة املجموعة إلى 
العمل على التخلص من أي 
أعمال متييزية فبمجال الطاقة 
وعدم تسييس كل ما يتعلق 
بالطاقة والغذاء واالبتعاد عن 
اســتخدام الطاقــة لتصفية 
احلسابات، األمر الذي تتبعه 

الدول الغربية لسنوات.
وقــال وزيــر خارجيــة 
روســيا - فــي كلمته خالل 
القمــة، إن اإلجــراءات التي 
الــدول األوروبية  تتخذهــا 
لتعزيــز أمــن الطاقــة أدت 
إلى تــأزم الوضع في الدول 
النامية، الفتا إلى أن روسيا 
اقترحــت فتح حوار صريح 

بني املوردين واملستهلكني.

انقسام بني املشاركني حول الغزو الروسي.. ودعوات إلى التوازن وحتقيق االستدامة وحتذير من حتويل الغذاء والطاقة إلى سالح

.. وخالل لقائه الرئيس التركي رجب طيب اردوغان  (رويترز)صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي مجتمعاً ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك

ونقلــت وكالــة اإلنبــاء 
اإلماراتيــة «وام» تشــديد 
الرئيس سمو الشيخ محمد 
بن زايد على أن دولة اإلمارات 
ستســتمر بوصفهــا مركزا 
اقتصاديا عامليا ببذل أقصى 
اجلهــود لضمــان اســتدامة 
الغــذاء والــدواء  سالســل 
وتسخير إمكانياتها وموانئها 
وطيرانهــا لدعــم مبــادرات 

وأهداف األمن الغذائي.
وعبــر عــن تطلعــه إلى 
لقائهم فــي دولــة اإلمارات 
العربية املتحدة خالل العام 
املقبل ضمن مؤمتر األطراف 
فــي اتفاقيــة األمم املتحــدة 
اإلطارية بشأن تغير املناخ 

«كوب ٢٨».
كمــا أجــرى ولــي العهد 
مــن  سلســلة  الســعودي 
اللقاءات الثنائية، مع الزعماء 
املشــاركني شــملت رئيــس 
البريطاني ريشــي  الوزراء 
سوناك، حيث بحث الزعيمان 
العالقات الثنائية والقضايا 

ذات االهتمام املشترك.
وأعرب الطرفان عن قلقهما 
التهديــدات باملنطقة،  جتاه 
مبــا فيها ســلوك إيران، في 
حني شدد سوناك على أمله 
مبواصلة العمل مع السعودية 
مــن أجل اســتقرار أســواق 
الطاقة، بحسب ما نقلت موقع 

«العربية».
وأتى هذا االجتماع بعدما 
التقى ولي العهد السعودي 

روسيا متطر أوكرانيا بأكثر من ١٠٠ صاروخ 
وانقطاع الكهرباء ميتد إلى مولدوفا املجاورة

عواصــم ـ وكاالت: فــي نــوع من 
التحــدي للضغوط التي تعرضت لها 
موســكو في قمة مجموعة العشــرين 
في اندونيســيا، شن جيشها هجمات 
صاروخية واسعة على مختلف املناطق 
األوكرانية. وأفاد مسؤولون محليون 
بوقــوع انفجارات فــي «جميع» مدن 
أوكرانيا أمــس، فيما وصفوه مبوجة 
من الهجمات التي «استهدفت منشآت 
الطاقة في مناطــق عدة أدت النقطاع 

الكهرباء».
وأعلن رئيسا البلدية في العاصمة 
كييڤ ومدينة لفيف بغرب البالد عن 
وقوع االنفجارات. وقالت وكالة أنباء 
إنترفاكــس األوكرانيــة إن انفجارات 
سمعت كذلك في مدينة خاركيف شمال 
شرق البالد. وذكرت هيئة البث العامة 

األوكرانية أن انفجارات وقعت في مدينة 
زيتومير بشــرق البــالد، أيضا، عقب 
تقارير عــن دوي صفارات اإلنذار في 

كل مناطق أوكرانيا.
وقال رئيس بلديــة كييڤ فيتالي 
كليتشكو في بيان على وسائل التواصل 
االجتماعي «هناك هجوم على العاصمة. 
وفقا للمعلومات األولية، أصيب مبنيان 
سكنيان في منطقة بيتشيرسك. أسقطت 
املضادات اجلوية العديد من الصواريخ 
فوق كييڤ. هناك مسعفون ومنقذون 

في موقع الضربات اجلوية».
من جهته، قال نائب رئيس مكتب 
الرئيس كيريلو تيموشنكو في بيان 
علــى اإلنترنت إن الصواريخ أطلقتها 
القوات الروسية. ووزع مقاطع ڤيديو 
تظهر مشــهدا واضحــا للضربات مع 

اندالع حريق في مبنى سكني يعود إلى 
احلقبة السوفييتية مكون من خمسة 
طوابق. وأضاف «اخلطر لم ينته. ابقوا 

في املالجئ».
وقــال يــوري إيغنات فــي حديث 
مباشــر للتلفزيون األوكراني «أطلق 
نحــو مائة صاروخ مــن بحر قزوين، 
منطقة روستوف (الروسية)»، وأيضا 

«من البحر األسود».
وقالت وزارة الطاقة األوكرانية إن 
الروســية هي  «الضربة الصاروخية 
األكبر على منشــآت الطاقة منذ بداية 
احلرب» وأدت الى انقطاع الكهرباء عن 

نصف سكان كييڤ. 
وحذرت من أن الهجوم الصاروخي 
الروسي على نظام الطاقة في أوكرانيا 
سيؤثر على البلدان املجاورة. وبالفعل، 

أبلغــت مولدوفــا عــن انقطاعات في 
الكهرباء بعد الغارات الروسية، بحسب 

ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأشــار رئيــس مكتــب الرئاســة 
األوكرانية أندريه يرماك إلى أن الهجوم 
جاء ردا على خطاب الرئيس فولودميير 
زيلينســكي أمام مجموعة العشــرين 
والذي دعا فيه القادة إلى الضغط على 

الكرملني إلنهاء غزوه.
فــي غضون ذلــك، أظهــرت صور 
وتســجيالت أن اجلنــود الــروس قد 
انسحبوا فيما يبدو من بلدة أوكرانية 
عبر نهــر دنيبــرو في مقابــل مدينة 
خيرســون التي طردوا منها األسبوع 
املاضي، األمر الذي يوحي بأن واحدة 
مــن أكبر عمليــات التقهقر خالل هذه 
احلرب رمبا لم تنته عند حدود النهر.

إضراب عام في إيران إحياًء لذكرى 
القمع الدامي الحتجاجات ٢٠١٩

عواصــم ـ وكاالت: أغلقــت املتاجــر فــي 
مختلف أنحاء إيران امس بعدما دعا منظمو 
االحتجاجات على وفاة الشــابة مهسا أميني 
التي قتلت أثنــاء احتجازها بحجة ارتدائها 
مالبس غير محتشمة إلى التظاهر في مناسبة 
مرور ثالث ســنوات على حملــة قمع دامية 
خالل احتجاجات نظمت جراء ارتفاع أسعار 

الوقود في ٢٠١٩.
ودعا ناشطون شباب للنزول إلى الشوارع 
في األهواز وأصفهان ومشهد وتبريز، من بني 

مدن أخرى منها طهران.
وقالــوا في نــداء عبر اإلنترنت «ســنبدأ 
من املدارس الثانوية واجلامعات واألسواق 
وسنواصل التجمعات التي تركز على األحياء 
لالنتقال إلى الساحات الرئيسية في املدن».

وأغلقت املتاجر في البازار الكبير الشهير 
في طهــران وكذلك في مدن كرمــان ومهاباد 
ورشــت وشــيراز ويزد، وفق مقاطع ڤيديو 
نشــرتها قنــاة ١٥٠٠تصويــر على وســائل 
التواصل االجتماعي. وفي مقطع ڤيديو آخر 
على اإلنترنت، ســمع املتظاهــرون يهتفون 

ضــد النظــام في محطــة مترو فــي طهران، 
مستخدمني شــعارا يستهدف املرشد األعلى 
اإليراني علي خامنئي. وفي ڤيديو آخر شاركته 
١٥٠٠ تصوير، شوهد عمال الصلب املضربون 
يتجمعــون في موقف للســيارات في مدينة 

أصفهان التاريخية. 
وقالــت جمعية هنكاو حلقوق اإلنســان 
ومقرها أوسلو، إن اإلضراب عن العمل سجل 
في معظم أنحاء إقليم كردستان، مسقط رأس 
أمينــي، في غرب إيــران، ومن بينهــا بانيه 
وديفاندريــه وكامياران وماريفــان ومدينة 
ســنندج. ودعت مفوضية حقوق اإلنســان 
التابعة لألمم املتحدة، السلطات اإليرانية إلى 
اإلفراج الفوري عن آالف األشخاص احملتجزين 
في إيران ملشــاركتهم في تظاهرات ســلمية 
وإســقاط التهم عنهم. وأشار املتحدث باسم 
املفوضيــة جيرميــي لورنــس - في مؤمتر 
صحافــي امس إلى أن مــا مت إعالنه من قبل 
املدعــى العام اإليراني في ٨ نوفمبر اجلاري 
مــن أنه مت إصدار أكثر من ١٠٠٠ الئحة اتهام 
ضد املعتقلني فيما يتعلق باالحتجاجات في 

جانب من اجتماع الوفود املشاركة في أعمال قمة مجموعة العشرين في بالي  (رويترز)

مقتل ٣ إسرائيليني «طعنًا».. وترحيب فلسطيني 
بالتحقيق األميركي في اغتيال أبوعاقلة

عواصــم - وكاالت: قتــل ٣ إســرائيليني 
واستشــهد فلسطيني امس، في عملية طعن 
ودهس مزدوجة قرب مستوطنة «أرئيل» شمال 
غرب مدينة سلفيت في الضفة الغربية وفق 

مصادر فلسطينية وإسرائيلية.
وأعلنت وزارة الصحة الفلســطينية في 
بيان بحسب وكالة األنباء الفلسطينية «وفا»، 
عن استشهاد الشاب محمد مراد سامي صوف 
(١٨ عاما) من قرية حــارس، برصاص قوات 
االحتالل اإلسرائيلي في املنطقة الصناعية في 
مستوطنة «ارئيل» شمال غرب سلفيت، وفق 

ما وردها من هيئة الشؤون املدنية.
بدورها، باركت حركة املقاومة اإلسالمية 
(حماس) على لســان املتحدث باسمها حازم 
قاسم العملية واعتبرتها جزءا من رد الشعب 
الفلسطيني على «جرائم االحتالل وضد عدوانه 
على أرضنا». وقال قاسم في بيان إن استمرار 
«االنتهــاكات» في القدس واملســجد األقصى 
واســتفزازات املســتوطنني ملشــاعر الشعب 
الفلسطيني ســيواجه مبزيد من «العمليات 
والضربات التي يقوم به الشــباب الثائر في 

الضفة الغربية». وتعليقا على احلادث، قال 
رئيس الوزراء اإلسرائيلي يائير البيد في بيان 
إن «مواطني إسرائيل استيقظوا على صباح 
صعب ومؤلم، حيث قام فلســطيني بتنفيذ 

عملية صعبة في أرئيل». 
من جهة أخــرى، رحبت وزارة اخلارجية 
واملغتربني الفلســطينية، امس بقرار وزارة 
العدل األميركية فتح حتقيق في جرمية اغتيال 
الصحافية الشهيدة شيرين أبوعاقلة، وتولي 
زمام أمور التحقيق من قبل القضاء األميركي.

واعتبرت الــوزارة، في بيان صحافي، أن 
هذا القرار وإن جاء متأخرا إال أنه يعكس تولد 
قناعة لدى اجلانب األميركي بغياب أي حتقيقات 
إسرائيلية جدية واعتبارها شكلية وال تعدو 
كونها محاوالت لتغطية على املجرمني والقتلة.

وأضافت الوزارة: «لطاملا حذرنا من احملاوالت 
اإلسرائيلية املتواصلة لتسييس جرمية إعدام 
الشــهيدة أبوعاقلة وطمسها وتسجيلها ضد 
مجهول وتبرئة اجلناة ومن يقف خلفهم، علما 
أن مسلسل جرائم اإلعدامات امليدانية والقتل 
خارج القانون ضد أبناء شعبنا مازال مستمرا».

ترامب يتعرض النتكاسة جديدة قبل إعالن ترشحه للرئاسة
وكاالت:   - عواصــم 
تعرض الرئيــس االميركي 
الســابق دونالــد ترامــب 
النتكاسة جديدة قبل ساعات 
من اعالن ترشحه النتخابات 
الرئاســة عام ٢٠٢٤، حيث 
أفادت وسائل إعالم أميركية 
بــأن كاري ليــك املرشــحة 
اجلمهوريــة ملنصب حاكم 
والية أريزونا واملدعومة من 
ترامب، خسرت السباق أمام 
منافستها الدميوقراطية كاتي 
هوبز في انتخابات منتصف 

الوالية.
وتوقعت شبكتا «سي ان 
ان» و«أن بي سي» خسارة 
ليك التــي تعد ضمن قائمة 
املرشحني الذين كان شعارهم 
االنتخابي الرئيسي التشكيك 
بنتائج االنتخابات الرئاسية 
عام ٢٠٢٠ وبفوز جو بايدن 

حينها.
وغردت هوبز على تويتر 

لي، سأعمل بجد من أجلكم 
ألنه حتى في حلظة االنقسام 
هذه، أعتقد أن هناك الكثير 

يربطنا».
املتوقع  الفــوز  وينهــي 
لهوبــز حملــة انتخابيــة 
مريرة لكاري ليك منذ تركت 

متجاهــال نصائــح املقربني 
بتأجيل االعــالن الى ما بعد 
جولــة االعــادة علــى مقعد 
جورجيا في مجلس الشيوخ. 
وقد استدعى امللياردير البالغ 
من العمر ٧٦ عاما، الصحافيني 
إلى قصره فــي فلوريدا من 
أجــل مــا وصفه بـــ «إعالن 
مهم جــدا»، معتبرا أنه رمبا 
«ســيكون رمبا أهم خطاب 
في تاريخ الواليات املتحدة».

ووجــه النائب الســابق 
لترامب مايك بنس انتقادات 
الذعة في ساعة متأخرة أمس 
األول، وقال لشــبكة إيه بي 
ســي اإلخباريــة إن ترامب 
كان «متهورا» في السادس 
من يناير ٢٠٢١ يوم اقتحام 
انصــاره مبنــى الكابيتول 
وبأنه أبلغ الرئيس أن ليست 
لديه السلطة ملنع املصادقة 
علــى االنتخابات من جانب 

واحد، كما سعى ترامب.

الصحافة اإلذاعية احمللية في 
سعيها لشغل أعلى منصب 

في الوالية.
لكــن ليــك بــدت كأنهــا 
ترفض النتائج املتوقعة فيما 
كتبت على تويتر «ســكان 
أريزونا يعلمون الهراء عندما 

يرونه».
أمــا ترامــب فلجــأ إلــى 
منصته اخلاصة للتواصل 
االجتماعي «تروث سوشل» 
املتوقــع  بالفــوز  للتنديــد 
لهوبــز. وكتــب «رائع! لقد 
أخذوا االنتخابات من كاري 
ليــك» دون أن يوضــح من 

«هم». 
وعلـــــى الرغـــــم مــــن 
االنتكاســـــات املتالحقـــــة 
للجمهوريــني بخســارتهم 
مجلس الشــيوخ وفشــلهم 
في حتقيق «املد األحمر» في 
مجلس النــواب، بدا ترامب 
مصمما على اعالن ترشحه، 

خسارة كاري ليك مرشحته ملنصب حاكم والية أريزونا أمام الدميوقراطية كاتي هوبز

الدميوقراطية كاتي هوبز حاكمة والية أريزونا اجلديدة بحسب وسائل االعالم  (أ.ف.پ)

«الدميوقراطيــة تســتحق 
االنتظار»، مضيفة «شــكرا 
أريزونا. أنا فخورة جدا بأن 
أكون احلاكم اجلديد». وقالت 
في بيان نقلته وسائل إعالم 
أميركية «بالنسبة إلى سكان 
أريزونــا الذين لم يصوتوا 


