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تركيا :واشنطن وموسكو تتحمالن املسؤولية عن هجمات األكراد

الخميس  08ربيع األول 1443هـ
 14أكتوبر 2021م -العدد 4415

ا كد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أمس ان تركيا «ستفعل ما هو ضروري ألمنها» مضيفا أن الواليات المتحدة وروسيا تتحمالن المسؤولية عن
هجمات عبر الحدود تشنها وحدات حماية الشعب الكردي السورية.
وقال جاويش أوغلو في مؤتمر صحافي بأنقرة إن الواليات المتحدة وروسيا لم تلتزما بتعهداتهما بضمان انسحاب وحدات حماية الشعب من منطقة الحدود
السورية وإن اإلدانات األميركية للهجمات على تركيا غير صادقة ألن واشنطن تسلح وحدات حماية الشعب.

أكد أن الجميع خسر مع األزمة الخليجية و«الجميع ربح في اتفاق العال»

وزير خارجية قطر« :اتفاقية أبراهام» ال تتالءم مع سياستنا

محمد بن عبد الرحمن  :نشهد زخمًا إيجابيًا بني السعودية وإيران ..ونحن نشجع ذلك
الدوحة – الوكاالت :أوضح نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية
القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني امس أن «اتفاقية
أب��راه��ام» ال ت�ت��اءم م��ع سياسة ال��دوح��ة ألن�ه��ا ال ت�ق��دم أي أفق
إلنهاء االحتال.
وأض� ��اف ال �م �س��ؤول ال �ق �ط��ري خ ��ال ك�ل�م��ه ل��ه ف��ي ال �ي��وم ال�ث��ان��ي
ل�م�ن�ت��دى األم ��ن ال�ع��ال�م��ي  2021ال�م�ن�ع�ق��د ب��ال�ع��اص�م��ة القطرية
ال��دوح��ة أن��ه ال يمكن االع�ت�م��اد ع�ل��ى التطبيع االق �ت �ص��ادي مع
إس��رائ�ي��ل م��ا دام االح�ت��ال قائما .وق��ال «بالنسبة لسياساتنا
الخارجية فخطوات اتفاقية أبراهام ال تتاءم معنا ،حاليا لم
نشهد السلوك والموقف المناسبين من إسرائيل للتوصل لحل
سلمي مع الفلسطينيين ،وه��ذا هو جوهر المشكل بين الدول
العربية وإسرائيل ،وهو احتال األراضي الفلسطينية ،وطالما
ال يوجد أي آفاق إلنهاء االحتال والتوصل لحل عادل ال أعتقد
أن قطر ستتخذ هذه الخطوة لتطبيع العاقات».
وبخصوص األزم��ة الخليجية أك��د أن الجميع خسر بسببها،
وأوضح أن الجميع فاز مع إعان «اتفاق العا» بعد التصالح.
وق ��ال «س ��وء ال�ف�ه��م م��ع دول ال �ج��وار ك��ان��ت ل��ه أس �ب��اب ن��أم��ل أال
تطفو على السطح من جديد» .وأوضح «لقد تجاوزنا ما جرى
وأصبح ذلك من الماضي ،وقادتنا يتطلعون قدما ونريد بناء
مجلس تعاون خليجي أقوى حتى ال يتكرر ما حدث مستقبا».
وحول العاقات مع إيران ،أكد وزير خارجية قطر أن دول مجلس
ال�ت�ع��اون يجب أن ت�ت��واص��ل م��ع ط�ه��ران بعيدا ع��ن أي تدخات
وق��ال «م��ن مصلحتنا ع��ودة العمل باالتفاق ال�ن��ووي ،وسنقدم
أي دعم مطلوب لتحقيق ذلك» .وأضاف «نشهد زخما إيجابيا
بين السعودية وإيران ،ونحن نشجع ذلك» .وقال الوزير القطري
«م��ن مصلحة ق�ط��ر ودول المنطقة أن ي�ع��ود االت �ف��اق ال�ن��ووي
إل��ى ما ك��ان عليه لتجنب أي خطر سباق ن��ووي في منطقتنا،
وسنقدم بالتأكيد أي دعم مطلوب تحتاجه األطراف المعنية».
وأضاف «شجعنا إيران على العودة لاتفاق ،وفعلنا ذلك حتى
خ��ال إدارة (ال��رئ�ي��س األم�ي��رك��ي السابق دون��ال��د) ت��رام��ب حيث
حاولنا حث الطرفين على التواصل» .وبخصوص التطورات
في أفغانستان ،ذكر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أنه
ينبغي أن يتم تبني منهج التعاون الدولي في هذا الموضوع
وقال «انخرطنا مع كل األطياف األفغانية ونحافظ على عاقة
طيبة معهم» .وأكد أن باده اضطلعت بدور الوسيط المحايد
وتسعى ألن تكون أفغانستان دول��ة مستقرة وجامعة .ونقلت
رويترز عن المسؤول القطري قوله في اللقاء ذاته إنه ال يوجد
مسار واض��ح إللغاء تجميد أم��وال الحكومة األفغانية ،مشددا
على أن التواصل الدولي مع كابول هو المهم .وقال «االنخراط
مطلوب مع أي جهة تحكم أفغانستان ألن ترك أفغانستان أمر
خاطئ وسيكون بمثابة عقاب للشعب األفغاني».

أمير قطر وملك األردن
يتناوالن الطعام
في أحد مطاعم الدوحة
ال��دوح��ة – ال��وك��االت :ت ��داول ن�ش�ط��اء ع�ل��ى م��واق��ع
ال � �ت ��واص ��ل االج� �ت� �م ��اع ��ي ،م �ق �ط��ع ف �ي ��دي ��و ي�ظ�ه��ر
ف�ي��ه أم �ي��ر ق�ط��ر ال�ش�ي��خ ت�م�ي��م ب��ن ح�م��د وال�ع��اه��ل
األردن ��ي ،الملك عبدالله ال�ث��ان��ي ب��ن الحسين في
أح ��د ال�م�ط��اع��م ف��ي ال�ع��اص�م��ة ال�ق�ط��ري��ة ،ال��دوح��ة.
ويظهر في مقطع الفيديو المتداول ،لحظة دخول
أم�ي��ر ق�ط��ر وال�ع��اه��ل األردن� ��ي لمطعم ف��ي منطقة
«مشيرب» في الدوحة.
وك� ��ان أم �ي��ر ق ��د ن �ش��ر ت �غ��ري��دة ب��اس �ت �ق �ب��ال ال�م�ل��ك
ع�ب��دال�ل��ه ال �ث��ان��ي ق ��ال ف�ي�ه��ا «س �ع��دت ب�ل�ق��اء أخ��ي
ج��ال��ة ال�م�ل��ك (ع�ب��دال�ل��ه ال�ث��ان��ي) وال��وف��د ال�م��راف��ق
ف��ي ق �ط��ر ،ح �ي��ث ب�ح�ث�ن��ا أوج� ��ه ت �ع��زي��ز ال �ع��اق��ات
األخ ��وي ��ة ال��وث �ي �ق��ة ب �ي��ن ش�ع�ب�ي�ن��ا ال�ش�ق�ي�ق�ي��ن في
مختلف مجاالت التعاون المشترك ،كما ناقشنا
مستجدات اإلقليم وسبل دع��م األم��ن واالستقرار
ف��ي ال�م�ن�ط�ق��ة خ �ص��وص��ا ت� �ط ��ورات األوض � ��اع في
فلسطين».
واستقبل أمير قطر العاهل األردن��ي في الدوحة
ال� �ث ��اث ��اء ،ح �ي��ث ب�ح�ث��ا ال �ع��اق��ات ال �ث �ن��ائ �ي��ة بين
البلدين وتطورات األوضاع إقليميا ودوليا ،وفقا
لوكالتي األنباء األردنية والقطرية الرسميتين.
وأف � ��ادت وك��ال��ة األن �ب ��اء ال�ق�ط��ري��ة ب��أن�ه�م��ا أج��ري��ا
جلسة مباحثات رسمية واستعرضا «العاقات
الثنائية بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة
ب�ت�ع��زي��زه��ا وت �ط��وي��ره��ا ال س�ي�م��ا ف��ي ال �م �ج��االت
ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة واالق� � �ت� � �ص � ��ادي � ��ة واالس � �ت � �ث � �م� ��اري� ��ة
والتنموية والثقافية» .فيما أف��ادت وكالة األنباء
األردن � �ي� ��ة ب� ��أن ال �م �ب��اح �ث��ات «ت �ن��اول��ت ال �ع��اق��ات
األخ � ��وي � ��ة ال �م �ت �ي �ن��ة ب� �ي ��ن ال� �ب� �ل ��دي ��ن ال �ش �ق �ي �ق �ي��ن،
وتطورات األوضاع إقليميا ودوليا».

الصدر داعيًا الجميع إلى ضبط النفس :التأخير سيضر الشعب ال الكتل السياسية

ُ
ّ
العراق ..إعادة الفرز تغير املقاعد والنتائج بعد  20يومًا
بغداد– الوكاالت :أعلنت مفوضية االنتخابات بالعراق
أمس أن عمليات الفرز منحت «دولة القانون» و«تحالف
الفتح» مقاعد جديدة مؤكدة أن النتائج المعلنة حتى
اآلن غ�ي��ر ن�ه��ائ�ي��ة .وخ �س��رت الكتلة ال�ص��دري��ة أك�ث��ر من
مقعدين بعد عمليات الفرز الجديدة .وقالت مفوضية
االن �ت �خ��اب��ات ال �ع��راق �ي��ة إن ال�ن�ظ��ر ف��ي ال �ط �ع��ون وإع ��ان
النتائج النهائية سيكون بعد  20يوما.
من جهته حذر زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى
ال� �ص ��در م ��ن أن ال �خ��اف��ات ال �س �ي��اس �ي��ة ع �ل��ى ص�ن��ادي��ق
االق � �ت� ��راع وت ��أخ ��ر إع � ��ان ال �ن �ت��ائ��ج س �ي �ض��ر ال �ش �ع��ب ال
ال�ك �ت��ل ال �س �ي��اس �ي��ة ،داع �ي��ا ال�ج�م�ي��ع إل ��ى ض �ب��ط ال�ن�ف��س

وع� ��دم ال �ل �ج��وء إل ��ى «م ��ا ال ت�ح�م��د ع �ق �ب��اه» ف�ي�م��ا دع��ت
ميليشيات الحشد منتسبيها في العراق لالتحاق فورا
بمعسكراتهم ومهددة المتخلفين بالفصل.
وردا على تشكيك قوى سياسية بنتائج االق�ت��راع ،قال
رئ �ي��س م�ف��وض�ي��ة االن �ت �خ��اب��ات ال �ق��اض��ي ج�ل�ي��ل ع��دن��ان
خلف إن النتائج المعلنة لانتخابات أولية ،ومن حق
المرشحين واألح��زاب التقدم بطعونهم مرفقة باألدلة.
وأض � ��اف خ �ل��ف أن ن�س�ب��ة ال �م �ش��ارك��ة ف ��ي االن �ت �خ��اب��ات
التي بلغت  %41إيجابية ،وإن كانت أق��ل من الطموح،
والنسبة المعلنة هي األدنى منذ عام .2015
وص� ��رح رئ �ي��س ال�م�ف��وض�ي��ة ف��ي م��ؤت �م��ر ص �ح��اف��ي ب��أن

البيت األبيض :نأمل بحكومة «تجسد إرادة الشعب العراقي»
ّ
واش �ن �ط��ن – ال ��وك ��االت :ه��ن��أ البيت
األب �ي��ض ،الحكومة ال�ع��راق�ي��ة ،على
إج ��راء االن�ت�خ��اب��ات ،ال�ت��ي ق��ال إنها
ُ
أج��ري��ت ف��ي أج ��واء سلمية إل��ى حد
ب �ع �ي��د ،وأش � � ��ار إل � ��ى أن � ��ه ب��ان �ت �ظ��ار
ال �م �ص��ادق��ة ع �ل��ى ال �ن �ت��ائ��ج .وق��ال��ت
ال �م �ت �ح��دث��ة ب��اس��م ال �ب �ي��ت األب �ي��ض
ج�ي��ن س��اك��ي للصحافيين «نهنئ

ال�ح�ك��وم��ة ال�ع��راق�ي��ة ع�ل��ى إن�ج��ازه��ا
ل� ��وع� ��ده� ��ا ب� � ��إج� � ��راء االن � �ت � �خ� ��اب� ��ات
ال�م�ب�ك��رة .ب�م�ج��رد ال�م�ص��ادق��ة على
ال�ن�ت��ائ��ج ال�ن�ه��ائ�ي��ة ن��أم��ل أن يشكل
أع� �ض ��اء م �ج �ل��س ال � �ن� ��واب ال �ج��دي��د
ح� �ك ��وم ��ة ت� �ج � ّ�س ��د إرادة ال �ش �ع��ب
العراقي».
وف� ��ي س �ي��اق م �ت �ص��ل ،ق� ��ال م��راق �ب��و

االت� � �ح � ��اد األوروب � � � � ��ي الن �ت �خ ��اب ��ات
ال �ع��راق إن اق �ت��راع األح ��د ال�م��اض��ي
ك ��ان «س �ل �م �ي��ا وه ��ادئ ��ا وم �ن �ظ �م��ا»،
وأض��اف��ت ك�ب�ي��رة ال�م��راق�ب�ي��ن فيوال
ف��ون ك��رام��ون  -ف��ي مؤتمر صحفي
ببغداد -أن  %95من مراكز االقتراع
التي زارها مراقبو االتحاد حصلت
على تقييم إيجابي.

المفوضية ستبدأ ف��رز أص��وات أكثر من  3آالف محطة
ان �ت �خ��اب �ي��ة ي� ��دوي� ��ا ،م ��ا ي� �ع ��ادل ن �ح��و  %6م ��ن أص� ��وات
ال�ن��اخ�ب�ي��ن ،نتيجة ت�ع�ط��ل األج �ه��زة اإلل�ك�ت��رون�ي��ة فيها
خ� ��ال ع �م �ل �ي��ة االق � �ت � ��راع .وأض� � ��اف أن ه� ��ذه ال �م �ح �ط��ات
االنتخابية تمثل  60أل��ف ص��وت ،وسيتم فتحها أم��ام
وسائل اإلعام وبحضور المراقبين الدوليين.
من جانبه قال مدير دائرة اإلعام واالتصال الجماهيري
ّ
في مفوضية اإلنتخابات حسن سلمان إن  8547محطة
انتخابية فيها ب�ي��ان��ات وأص� ��وات ل��م تعلن م��ع نتائج
االن� �ت� �خ ��اب ��ات األول � �ي� ��ة ب �س �ب��ب ح��اج �ت �ه��ا إل � ��ى ت �س��وي��ة
ّ
ومطابقة جديدة إلضافتها وأضاف أن مجموعة ثانية
ف�ي�ه��ا  3681م�ح�ط��ة ان�ت�خ��اب�ي��ة ح��دث��ت ف�ي�ه��ا م�ع��رق��ات
منها في اإلرس��ال وتم فرزها وسيتم نقلها إلى بغداد
في مركز المنطقة الخضراء وسيتم إع��ادة العد والفرز
ّ
ّ
اليدوي لها وأوضح أن «مجموع المحطات يبلغ .12228
وق ��د أم ��ر رئ �ي��س ح �ك��وم��ة ت �ص��ري��ف األع� �م ��ال مصطفى
الكاظمي ق��وات الجيش بحماية صناديق االق�ت��راع في
م�خ��ازن المفوضية العليا المستقلة لانتخابات في
أرجاء الباد.
ي �ش��ار إل ��ى أن ان �ت �خ��اب��ات األح� ��د ال �م��اض��ي ان �ت �خ��اب��ات
مبكرة وه��ي األول ��ى منذ ع��ام  ،2018وق��د أج��ري��ت عقب
اح �ت �ج��اج��ات ش �ع �ب �ي��ة غ �ي��ر م �س �ب��وق��ة رف� �ض ��ا ل�ل�ف�س��اد
وال�ط�ب�ق��ة ال�ح��اك�م��ة وس ��وء اإلدارة وال �خ��دم��ات وال�ب�ن��ى
التحتية.

يحذر من فوضى وتعقيدات
عالوي
ُ
جديدة «ال تحمد ُعقباها»
ب�غ��داد – ال��وك��االت :أع�ل��ن ائ�ت��اف «ال��وط�ن�ي��ة» ب�ق�ي��ادة رئ�ي��س ال ��وزراء
األسبق إياد عاوي امس رفضه لنتائج االنتخابات البرلمانية في
الباد ،محما الحكومة ومفوضية االنتخابات ما وصفها بالنتائج
«المشوهة» محذرا من دخ��ول العراق في فوضى حال اإلص��رار على
تلك النتائج .وأوض��ح االئ�ت��اف في بيان أن��ه «بعد إج��راء ما يسمى
ً
االن �ت �خ��اب��ات ال �م �ب �ك��رة وض ��ح ج �ل �ي��ا ل ��دى ال�ج�م�ي��ع أن �ه��ا ل��م تختلف
ع��ن س��اب�ق��ات�ه��ا ،ب��ل ق��د ت �ك��ون أس ��وأ م��ن ح�ي��ث ال�ح��دي��ث ع��ن شبهات
التاعب والتزوير والتي أشرنا اليها قبل اعان نتائج االنتخابات».
وت��اب��ع ال�ب�ي��ان «نعلن رفضنا ال�ق��اط��ع لتلك النتائج المشوهة التي
أق �ص��ت ال �ع��دي��د م��ن ال�م��رش�ح�ي��ن ال��ذي��ن ن��ال��وا ال�ث�ق��ة ال�ش�ع�ب�ي��ة وم��ن
بينهم مرشحو ائتاف الوطنية ،فإننا نحمل الحكومة ومفوضية
االن�ت�خ��اب��ات المسؤولية الكاملة ف��ي ذل��ك ون��دع��وه��م لكشف ح��االت
التزوير والتاعب والجهات التي تقف خلفها».
وحذر أيضا االئتاف «من أن اإلصرار على النتائج الحالية لن يحقق
ال �غ��رض ال�م�ط�ل��وب م��ن إج��رائ�ه��ا والمتمثل ب��إص��اح م�س��ار العملية
السياسية ،وقد يدخل البلد في فوضى وتعقيدات جديدة ال تحمد
عقباها».

َّ
بيطار تبلغ «دعوى رد» جديدة  ...والليرة تعود للتراجع أمام الدوالر

لبنان ..أزمة «تحقيق املرفأ» تعطل جلسة الحكومة
بيروت – ال��وك��االت :أعلن مجلس ال��وزراء اللبناني ،عن تأجيل
جلسته ال �م �ق��ررة ي��وم أم ��س ف��ي ال�ق�ص��ر ال�ج�م�ه��وري ع�ل��ى إث��ر
ال�ت�ط��ورات الحاصلة ف��ي ال�ب��اد ،وأب��رزه��ا قضية التحقيق في
انفجار المرفأ.
وك��ان وزراء «ح��زب الله» و«حركة أم��ل» و«تيار المردة» هددوا
بتعليق مشاركتهم ف��ي الحكومة ف��ي ح��ال ل��م يتم ات�خ��اذ ق��رار
بقضية المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت ،طارق البيطار.
وك��ان ال�ق��اض��ي ط��ارق البيطار ق��د أص��در م��ذك��رة توقيف بحق
وزي��ر المالية السابق ،علي حسن خليل ،المتناعه عن المثول
أمامه للتحقيق كما كان قد استدعى من جديد رئيس الحكومة
السابق حسان دي��اب والنواب وال��وزراء السابقين ،علي حسن
خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق للتحقيق.
في حين أف��ادت الوكالة الوطنية لإلعام اللبناني بأنه «عقب
ان�ت�ه��اء ال�ج�ل�س��ة ،تبلغ ال�ق��اض��ي ب�ي�ط��ار دع ��وى ال ��رد ال�ج��دي��دة
ال �م �ق��دم��ة ض ��ده م ��ن وك� ��اء خ�ل�ي��ل وال �ن��ائ��ب غ� ��ازي زع �ي �ت��ر ما
اس�ت��دع��ى تعليق التحقيق ووق��ف ك��ل الجلسات ،إل��ى أن تبت
محكمة التمييز المدنية برئاسة القاضي ناجي عيد بقبول

ه ��ذه ال��دع��وى أو رف �ض �ه��ا» .وأف� ��اد م�ك�ت��ب اإلع� ��ام ف��ي رئ��اس��ة
الجمهورية بأنه «بعد التشاور بين رئيس الجمهورية العماد
م�ي�ش��ال ع��ون ورئ �ي��س مجلس ال � ��وزراء نجيب م�ي�ق��ات��ي ،تقرر
تأجيل جلسة مجلس ال ��وزراء» .ونقلت «روي�ت��رز» عن مصدر
م�س��ؤول إن جلسة مجلس ال� ��وزراء ك��ان م��ن ال�م�ق��رر أن تبحث
خ��اف��ا ب�ش��أن ال�ق��اض��ي ال��ذي ي�ق��ود التحقيق ف��ي ان�ف�ج��ار مرفأ
ب�ي��روت ال�ع��ام ال�م��اض��ي .ول�ف��ت المصدر إل��ى أن��ه ل��م ُيعلن بعد
موعد جديد لعقد الجلسة.

في غضون ذلك خسرت الليرة اللبنانية أمس المزيد من قيمتها
أمام الدوالر بعد تحسن محدود الشهر الماضي إثر اإلعان عن
ً
تشكيل حكومة جديدة بعد  13شهرا من الفراغ السياسي.
وق��ال صرافون ،رفضوا الكشف عن هوياتهم إن سعر الصرف
ً
ال�ل�ي��رة ب�ل��غ أم��س  20,500ل �ي��رة ل �ل��دوالر م�ق��اب��ل  17أل �ف��ا ب��داي��ة
الشهر الحاليُ .
ويعد ذلك التراجع األسوأ في قيمة الليرة منذ
ً
ً
أغسطس حين تجاوز سعر الصرف أيضا عتبة  20ألفا.
وارتفعت أسعار ال�م��واد الغذائية خ��ال عامي األزم��ة أكثر من

 %600وفق األمم المتحدة .وجراء نضوب احتياطي المصرف
المركزي ب��ال��دوالر شرعت السلطات منذ أشهر في رف��ع الدعم
ً
تدريجيا عن سلع رئيسة أبرزها الوقود واألدوية ،ما أدى إلى
ارتفاع أسعارها بشكل كبير.
ً
ويقع على عاتق الحكومة الجديدة التوصل سريعا إلى اتفاق
مع صندوق النقد الدولي كخطوة أولى إلخراج لبنان من أزمته،
فيما يشترط المجتمع الدولي تطبيق إصاحات بنيوية في
قطاعات رئيسة مقابل توفير الدعم المالي.

سقوط طائرة تدريب قبالة ساحل لبنان
ب �ي��روت  -ال ��وك ��االت :اع�ل��ن ب�ي��ان م��ن مجلس
ال ��وزراء اللبناني أن ط��ائ��رة صغيرة سقطت
ف��ي م �ي��اه ال �ب �ح��ر ال �م �ت��وس��ط ق �ب��ال��ة ال�س��اح��ل
ال �ل �ب �ن��ان��ي أم ��س وب � ��دأت ج �ه��ود ل�ل�ب�ح��ث عن

شخصين كانا على متنها.
وقال بسام مولوي وزير الداخلية في تغريدة
على تويتر إن الطائرة الصغيرة تابعة لنادي
الطيران اللبناني وإن فريق ال��دف��اع المدني

بدأ عمليات بحث وإنقاذ عقب الحادث.
من جهته دعا رئيس الوزراء اللبناني نجيب
ميقاتي ال��ى استنفار ع��ام م��ؤك��دا أن��ه يتابع
ً
شخصيا مصير المفقودين.

يشار إلى أن الحادث هو الثاني خال العام
ال �ح ��ال ��ي ،وك ��ان ��ت ط ��ائ ��رة ص �غ �ي��رة ارت �ط �م��ت
ب �ج �ب��ل وت �ح �ط �م��ت وع �ل��ى م�ت�ن�ه��ا شخصين
ً
ايضا.

