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«الخارجية اللبنانية» :حل األزمة مع الخليج يتم بطرق سرية

الخميس  20ربيع اآلخر 1443هـ
 25نوفمبر 2021م -العدد 4451

بيروت – الوكاالت :أكد وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب ان بالده ليست بحاجة لوساطة لحل أزمتها مع بعض
دول الخليج العربية ،مشيرا الى أن االزمة يتم عالجها بشكل سري وبطرق غير معلن عنها .وقال بوحبيب في مقابلة مع
«سبوتنيك» ردا على سؤال حول الخطوات التي تتخذها بيروت لحل األزمة مع بعض دول الخليج «ليس هناك خطوات
واضحة ،لكنها تعالج بطريقة سرية ،غير مكشوفة».

ولي عهد أبوظبي أجرى زيارة رسمية إلى تركيا لتعزيز «التعاون والعمل املشترك»

محمد بن زايد وأردوغان يبحثان تطورات املنطقة
أنقرة – الوكاالت :بدأ الشيخ محمد بن زايد آل
نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى
ل �ل �ق��وات ال�م�س�ل�ح��ة ،أم ��س زي� ��ارة رس�م�ي��ة إل��ى
العاصمة التركية أنقرة وذلك تلبية لدعوة من
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
واستقبل أردوغ��ان الشيخ محمد بن زايد في
قصر ال��رئ��اس��ة ب��أن�ق��رة .قبل ان يعقدا جلسة
م �ح��ادث��ات ت �ط��رق��ت ال ��ى ال �ع��اق��ات ال�ث�ن��ائ�ي��ة
وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين
ال �ب �ل��دي��ن ف��ي م�خ�ت�ل��ف ال �م �ج��االت ب �م��ا يحقق
مصالحهما المتبادلة.
وكانت وكالة األنباء اإلماراتية «وام» قالت إن
الشيخ محمد بن زاي��د سيبحث مع أردوغ��ان
م �ج �م��ل ال �ق �ض��اي��ا وال �م �س �ت �ج��دات اإلق�ل�ي�م�ي��ة
والدولية التي تهم البلدين.
ال��ى ذل��ك ق��ال وزي��ر االق�ت�ص��اد اإلم��ارات��ي ،عبد
الله بن طوق المري ،إن العاقات االقتصادية
مع تركيا «تشهد تطورا مستمرا» .ج��اء ذلك
ب�ح�س��ب م ��ا ذك� ��ره ال �م ��ري خ ��ال اج �ت �م��اع مع
م �ح �م��د م � ��وش ،وزي � ��ر ال �ت �ج��ارة ال �ت��رك��ي على
ه��ام��ش ال ��دورة ال�ع��اش��رة للجنة االقتصادية
ال �م �ش �ت��رك��ة ب �ي��ن ال �ب �ل ��دي ��ن ،وال � �ت ��ي ان�ط�ل�ق��ت
أع�م��ال�ه��ا ف��ي دب ��ي وف ��ق ن�ق�ل�ت��ه وك��ال��ة األن �ب��اء
اإلماراتية «وام».
وأك ��د ال �م��ري أن «اإلم� � ��ارات ن�ج�ح��ت ف��ي ب�ن��اء
ع��اق��ات إي�ج��اب�ي��ة م��ع ال �ع��ال��م ،وال س�ي�م��ا في
ال�ج��وان��ب االق�ت�ص��ادي��ة وال�ت�ن�م��وي��ة» .وأض��اف

أن «العاقات االقتصادية اإلماراتية التركية
ت� �ش� �ه ��د ت� � �ط � ��ورا م � �س � �ت � �م� ��را» .وأك � � � ��د أن ت �ل��ك
ال �ع��اق��ات «ق � ��ادرة ع �ل��ى ت �ق��دي��م ف ��رص ك�ب�ي��رة
ومتنوعة إلقامة شراكات جديدة في مختلف
م �ج��االت ال �ت �ج��ارة واالس �ت �ث �م��ار وال �ق �ط��اع��ات
ذات االهتمام المشترك ،بما يدعم المصالح
المتبادلة ويدفع مسيرة التنمية االقتصادية
واالجتماعية التي يقودها البلدان قدما».
ون �ق �ل��ت «وام» ع ��ن م �ح �م��د م� � ��وش ،ق ��ول ��ه إن
«تركيا واإلم ��ارات شريكان تجاريان مهمان
وحريصان على تعزيز تعاونهما في مختلف
ال �م �ج��االت» .وأك ��د أن «اإلم � ��ارات ه��ي الشريك
التجاري األكبر لتركيا في منطقة الخليج».
وأوض ��ح أن «اللجنة االق�ت�ص��ادي��ة المشتركة
ت �م �ث��ل م �ن �ص��ة م �ت �م �ي��زة ل �م �ن��اق �ش��ة ال �ق �ض��اي��ا
المتعلقة بالعاقات االقتصادية والتجارية».
ول �ف��ت أن «ج� � ��دول أع �م��ال �ه��ا ش �م��ل ع � ��ددا من
ال�ب�ن��ود المهمة ل��دف��ع ال�ت�ع��اون الثنائي نحو
آفاق أكثر تقدما».
وف ��ي  31أغ �س �ط��س ال �م��اض��ي ب �ح��ث ال��رئ�ي��س
ال �ت��رك��ي م��ع ول ��ي ع�ه��د أب ��و ظ�ب��ي ف��ي ات�ص��ال
هاتفي العاقات الثنائية والقضايا اإلقليمية.
وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش
أوغ� � �ل � ��و ،ق� � ��ال ف� ��ي ت� �ص ��ري� �ح ��ات م �ت �ل �ف��زة ف��ي
سبتمبر الماضي ،إن «أج��واء إيجابية تخيم
على ال�ع��اق��ات التركية اإلم��ارات�ي��ة ف��ي اآلون��ة
األخيرة».

الصدر يرحب :التصريحات فرصة جديدة لرافضي النتائج ملراجعة أنفسهم واإلذعان

األمم املتحدة :ال دليل على تزوير في انتخابات العراق
ب�غ��داد – ال��وك��االت :اك��دت ممثلة األم��م المتحدة ل��دى ال�ع��راق
جانين باسخارت انه ال دليل على وجود تزوير ممنهج في
االنتخابات النيابية التي شهدتها العراق وإنه يجب التعامل
مع أي من المخاوف االنتخابية التي ال تزال قائمة من خال
ً
القنوات القانونية القائمة حصرا.
ونقلت بعثة األم��م المتحدة لمساعدة العراق «يونامي» عن
باسخارت قولها خ��ال جلسة لمجلس األم��ن ح��ول العراق
إن «ن�ت��ائ��ج االن�ت�خ��اب��ات ل��ن ت�ك��ون نهائية ًإال ب�ع��د مصادقة
المحكمة االت �ح��ادي��ة العليا عليها» مضيفة أن ذل��ك سيتم
ب�م�ج��رد أن ت�ب� ّ�ت الهيئة القضائية االن�ت�خ��اب�ي��ة ف��ي الطعون
المقدمة إليها.
وحذرت من أن «أي محاوالت غير مشروعة تهدف إلى إطالة أو
نزع مصداقية عملية إعان نتائج االنتخابات أو ما هو أسوأ
كالقيام بتغيير نتائجها عبر الترهيب وممارسة الضغوط
ً
م �ث��ا ،ل��ن تسفر إال ع��ن ن�ت��ائ��ج ع�ك�س�ي��ة» .ودع ��ت ك��ل األط ��راف
ً
المعنية إلى «ع��دم الدخول في هذا المنزلق» ،مشيرة إلى أن
إجراء االنتخابات «تخللته صعوبات ،ولكن المهم أنها تمت
ً
إدارت �ه��ا فنيا بشكل ج�ي��د .وه��ي عملية تستحق المفوضية

وآخرون التقدير بشأنها» .وتابعت «في الواقع ،يمكن أن تكون
االنتخابات البرلمانية األخ�ي��رة بمثابة نقطة انطاق مهمة
على مسار أطول نحو استعادة ثقة الشعب» في العراق.
وأضافت باسخارت «ال يسعني اليوم إال أن أقول إنه يتعين
التحلي بمزيد من الصبر» .واعتبرت أنه «في حين أن خطر
اس �ت�م��رار االن �س��داد ال�س�ي��اس��ي حقيقي ،ف��إن ال �ع��راق بحاجةٍ
م��اس��ةٍ إل��ى حكومة ق��ادرة على التعامل بسرعة وفاعلية مع
الئحة طويلة م��ن المهام المحلية غير المنجزة ،وه��ذه هي

المسؤولية األساسية لكل األطراف السياسية المعنية».
ً
وتعليقا على ما قالته باسخارت ،اعتبر زعيم التيار الصدري
في العراق مقتدى الصدر أن هذه التصريحات «تبعث باألمل»
ّ
وتشكل «ف��رص��ة ج��دي��دة لرافضي النتائج لمراجعة أنفسهم
واإلذع��ان للنتائج من أج��ل الشعب المتطلع لحكومة أغلبية
وط �ن �ي��ة» .وأض � ��اف ال �ص��در ف��ي ب �ي��ان ع �ب��ر «ت��وي �ت��ر» أن على
المحكمة االت�ح��ادي��ة «العمل بجد وح�ي��ادي��ة» و«ال�ت�ع��ام��ل مع
الطعون بمهنية» ،وأن «ال ترضخ للضغوط السياسية».

العراق يفكك شبكة قرصنة «تهدد األمن الوطني»
ب�غ��داد – ال��وك��االت :فككت خلية اإلع��ام األمني
ف��ي ال �ع��راق ،ام��س م��ا وصفتها ب��«أخ�ط��ر شبكة
لقرصنة ال�م�ع�ل��وم��ات» ،وت�ت��أل��ف الشبكة م��ن 5
أشخاص في مدينة كرباء .ونقلت وكالة األنباء
ً
ال�ع��راق�ي��ة «واع» ب�ي��ان��ا ع��ن الخلية ق��ال��ت ف�ي��ه إن

«ال �م �ف��ارز تمكنت ب�ع��د م��راق�ب��ة دام ��ت ألي ��ام من
تفكيك شبكة مؤلفة من « 5متهمين» ّ
يعدون من
أخطر شبكات التجسس والقرصنة في العراق».
ً
ون� ّ�وه��ت إل��ى أن��ه «ج��رى ت��دوي��ن أق��وال�ه��م أص��وال،
واعترفوا بتلقيهم دورات تدريبية خارج الباد،

وس�ع�ي�ه��م الخ �ت��راق ق��واع��د ب�ي��ان��ات م��ؤس�س��ات
ال��دول��ة األم�ن�ي��ة وت�س��ري��ب ال�م�ع�ل��وم��ات ال�خ��اص��ة
بجهاز األم��ن الوطني لغرض بيعها» .وأش��ارت،
إل��ى أن��ه «ت�م��ت إح��ال�ت�ه��م إل��ى ال�ج�ه��ات القانونية
المختصة التخاذ اإلجراءات الازمة بحقهم».

ب��دوره��ا ،قالت المفوضية العليا المستقلة لانتخابات في
ال �ع��راق ال �ث��اث��اء ال �م��اض��ي إن ت�ص��ري�ح��ات ب��اس �خ��ارت أم��ام
مجلس األمن الدولي حول االنتخابات العراقية «تأكيد على
نزاهة» االنتخابات.
ون �ق �ل��ت وك ��ال ��ة أن� �ب ��اء ال� �ع ��راق ع ��ن ع �ض��و ال �ف��ري��ق اإلع��ام��ي
للمفوضية عماد جميل القول إن «الدعم الدولي ليس جديدا
بل تواصل منذ انتهاء العملية االنتخابية وهذا تأكيد على
ما تم التصريح به سابقا ب��أن االنتخابات كانت نموذجية
وتختلف عن سابقاتها».
وأش� ��ار إل ��ى أن ال�م�ف��وض�ي��ة س�ت�ب��دأ ف��ي ع��د وف ��رز ال�م�ح�ط��ات
المشمولة بالطعون ف��ي العاصمة ب�غ��داد والنجف األش��رف
ً
وال�م�ث�ن��ى ون�ي�ن��وى م��ؤك��دا أن «ال�خ�م�ي��س ال�م�ق�ب��ل ه��و نهاية
ع �م �ل�ي��ة ال �ع ��د وال � �ف ��رز ب �ش �ك��ل ن� �ه ��ائ ��ي» .أض � ��اف أن «م�ج�ل��س
المفوضية وبعد إنهاء عملية العد والفرز اليدوي الخميس
المقبل ،سيكمل قراراته ويقوم برفعها إلى الهيئة القضائية
للبت بها» ،مشيرا إلى أن الهيئة القضائية تستغرق  10أيام
ً
لحسم القرارات والبت فيها .لكنه قال إنها قد تستغرق وقتا
أقل لقلة الطعون.

ِّ
«الصحة العاملية» تحذر من «شتاء كارثي» في أوروبا

 2.2مليون وفاة بـ«كورونا» ...و 49بلدًا ستواجه «ضغطًا شديدًا» بوحدات العناية املركزة
ّ
ع ��واص ��م – ال � ��وك � ��االت :ح � � ��ذرت م �ن �ظ �م��ة ال �ص�ح��ة
ّ
العالمية ،من أن عدد الوفيات من جراء «كورونا»
ف��ي أوروب ��ا ق��د يرتفع م��ن  1.5مليون حاليا إلى
 2.2مليون بحلول م��ارس  ،2022إذا بقي الوضع
على حاله .وقالت إنها تتوقع «ضغطا عاليا أو
ش��دي��دا للغاية ف��ي وح ��دات ال�ع�ن��اي��ة ال�م��رك��زة في
 49من  53بلدا بين اآلن واألول من م��ارس »2022
مضيفة أن��ه «ي�ت��وق��ع ب��أن ي�ص��ل ال �ع��دد اإلج�م��ال��ي
للوفيات المسجلة إلى أكثر من  2.2مليون بحلول
ً
ربيع العام المقبل ،استنادا إلى المنحى الحالي».
ُ
وسجل حتى االن أكثر من  1.5مليون حالة وفاة
من جراء «كورونا» في المنطقة.
وت ��رى منظمة ال�ص�ح��ة العالمية أن ارت �ف��اع ع��دد

اإلصابات يعود إلى تفشي المتحورة دلتا شديدة
�اف وتخفيف
ال �ع ��دوى وع ��دم ال�ت�ط�ع�ي��م ب�ش�ك��ل ك � ٍ
تدابير الحد من الوباء .وأظهرت بيانات المنظمة
أن الوفيات المرتبطة ب�«كوفيد» تضاعفت منذ
ً
نهاية سبتمبر ،من  2100يوميا إلى نحو .4200
وق��ال المدير اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية
ف��ي أوروب � ��ا ه��ان��ز ك �ل��وغ��ه إن «ال ��وض ��ع المتعلق
ب� � ��«ك��وف �ي��د »19-ف��ي س��ائ��ر أن �ح��اء أوروب � ��ا وآس�ي��ا
ً
ً
شتاء مليئا
الوسطى خطير للغاية .إننا نواجه
ب��ال �ت �ح��دي��ات» داع� � ً�ي� ��ا إل� ��ى اع �ت �م��اد ن �ه��ج «ل �ق��اح
أك� �ث ��ر» ي �ج �م��ع ب �ي��ن ال �ت �ط �ع �ي��م ووض� � ��ع ال �ك �م��ام��ة
والتدابير الصحية والتباعد .واع�ت�ب��رت منظمة
ال �ص �ح��ة ال �ع��ال �م �ي��ة أن وض� ��ع ال �ك �م��ام��ة ي �ق �ل��ل من

اإلص � ��اب � ��ة ب ��ال� �م ��رض ب �ن �س �ب��ة  ،%53وق � ��د ي�م�ن��ع
تعميم استخدامها بنسبة تصل إلى  %95وقوع
أك �ث��ر م��ن  160أل ��ف ح��ال��ة وف ��اة ب�ح�ل��ول األول من
م��ارس .كما «يتضح أكثر فأكثر أن الحماية التي
يؤمنها التطعيم ضد العدوى واألشكال الخفيفة
تتراجع» ،بحسب منظمة الصحة العالمية .لذلك
ت��وص��ي ال��وك��ال��ة ب �ج��رع��ة م �ع��ززة ل�ل�ف�ئ��ات األك �ث��ر
ً
ض �ع��ف��ا ،ب �م��ا ف ��ي ذل ��ك ال ��ذي ��ن ي �ع��ان��ون م ��ن نقص
المناعة.
ف ��ي غ �ض��ون ذل� ��ك ي� � ��زداد االق �ت �ن ��اع ف ��ي األوس � ��اط
العلمية ب��أن��ه إذا ك��ان��ت السنة الحالية ه��ي سنة
اللقاحات في الحرب العالمية ضد «كوفيد»19-
فإن السنة المقبلة قد يرتفع الستار عن بداياتها

ت �ح��ت ش� �ع ��ار ع� ��اج ج ��دي ��د ض ��د ال� ��وب� ��اء ت�ح�م�ل��ه
ال �م �ض��ادات ال�ف�ي��روس�ي��ة ال �ت��ي ي �ج��ري ت�ط��وي��ره��ا،
ً
والتي يتوقع الخبراء أن تتحول قريبا إلى خندق
آخ��ر ف��ي ه��ذه المواجهة المفتوحة م��ع الفيروس
ال�ت��ي ال ت�ك��اد ت�ل��وح م��ؤش��رات على ق��رب نهايتها
حتى تظهر تطورات جديدة تعيدها إلى المربع
األول.
وت �س� ّ�ب��ب ف �ي��روس ك ��ورون ��ا ب��وف��اة م��ا ال ي �ق��ل عن
 5,156,563شخصا ف��ي ال�ع��ال��م م�ن��ذ أب�ل��غ مكتب
منظمة الصحة العالمية ف��ي الصين ع��ن ظهور
ال �م��رض ن�ه��اي��ة دي�س�م�ب��ر  .2019وت��أك��دت إص��اب��ة
 257,514,640شخصا على األقل بالفيروس منذ
ظهوره .وتعافت الغالبية العظمى من المصابين

رغم أن البعض استمر في الشعور باألعراض بعد
أسابيع أو حتى أشهر.
وعلى أبواب نهاية العام الثاني من الجائحة ،عاد
ً
االهتمام يتركز م�ج��ددا على العقارات العاجية
التي ،بخاف العقارات السابقة ،تتمتع بفاعلية
ع��ال �ي��ة ت �ح��ول دون ت �ط��ور ال� �م ��رض ف ��ي م��راح �ل��ه
ً
األول� ��ى ق�ب��ل ال �ع��اج ف��ي ال�م�س�ت�ش�ف��ى ،ف �ض��ا عن
ك��ون�ه��ا س�ه�ل��ة ال �ت �ن��اول ع�ب��ر ال �ف��م .وث �م��ة ع��اج��ان
ً
حاليا يخضعان للدراسة وإجراءات الموافقة من
ط��رف الوكالتين األوروب�ي��ة واألميركية لألدوية،
هما« :باكسلوفيد» ال��ذي تنتجه شركة «فايزر»،
و«مولنوبيرافير» الذي تطوره «ميرك» ،اللذان من
المتوقع أن يبدأ توزيعهما مطالع العام المقبل.

غروسي :لدينا «مسائل عالقة» واقتربنا من نقطة ال نعرف فيها ما يحدث في إيران

مفاوضات الوكالة الذرية مع طهران «لم تتمخض عن نتيجة»

مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية خالل لقائه مع وزير خارجية إيران

ف�ي�ي�ن��ا– ال ��وك ��االت :أب �ل��غ ال�م��دي��ر ال �ع��ام ل�ل��وك��ال��ة ال��دول�ي��ة
للطاقة الذرية رافاييل غروسي مجلس محافظي الوكالة
ام ��س أن ال �م �ف��اوض��ات ال �ت��ي أج ��راه ��ا ف��ي ط �ه��ران ب�ش��أن
برنامج إيران النووي «لم تتمخض عن أي نتيجة» .وقال
غ��روس��ي ،في بيان لمجلس المحافظين المؤلف من 35
دولة قبل اجتماعه الفصلي «في  23نوفمبر  ،2021عقدت
اجتماعات في طهران مع نائب الرئيس اإليراني ورئيس
منظمة ال�ط��اق��ة ال��ذري��ة اإلي��ران�ي��ة محمد إس��ام��ي ووزي��ر
خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان».
وأض� ��اف «ع �ل��ى ال��رغ��م م��ن أن �ن��ي ب��ذل��ت ق �ص��ارى ج�ه��دي،
فإن هذه المفاوضات والمداوالت المكثفة لحل المسائل
المعلقة بشأن الضمانات اإليرانية ،والواردة بالتفصيل
ف��ي ال�ت�ق��ري��ري��ن ،ل��م تتمخض ع��ن أي ن�ت�ي�ج��ة» ،وذل ��ك في
ً
إشارة إلى تقارير أصدرتها الوكالة مؤخرا حول أنشطة
إيران النووية.
وش ��دد غ��روس��ي ع�ل��ى أن م �ف��اوض��ات��ه ف��ي ط �ه��ران ك��ان��ت
«غ �ي��ر ح��اس �م��ة» ،ق��ائ��ا «أج��ري��ت م �ف��اوض��ات م�ك�ث�ف��ة مع
كبار المسؤولين اإليرانيين لمعالجة قضايا الضمانات

اإلي��ران �ي��ة ال �ع��ال �ق��ة ..أث�ب�ت��ت ه ��ذه ال �م �ف��اوض��ات أن �ه��ا غير
حاسمة» وأش��ار إلى أن أنشطة الوكالة الدولية لمراقبة
منشآت إي��ران النووية «ج��رى تقويضها بشكل خطير»
نتيجة ل�ق��رار ط�ه��ران بوقف تنفيذ التزاماتها المتعلقة
بالمجال النووي .كما أعرب غروسي عن شعوره بالقلق
من تعرض مفتشي الوكالة لعمليات تفتيش «جسدية
مفرطة» م��ن قبل مسؤولي األم��ن ف��ي المنشآت النووية
اإليرانية .وق��ال« :أك��رر الدعوة إلي��ران إلى اتخاذ خطوات
ف��وري��ة لتصحيح وض��ع اإلج � ��راءات األم�ن�ي��ة بالمنشآت
النووية بما يتفق مع حصانة الوكالة ومفتشيها».
وكرر غروسي في مؤتمر صحافي الحق في فيينا أنه لم
يتوصل إلى اتفاق مع طهران خال زيارته قائا «لدينا
ع��دد من المسائل العالقة مع إي��ران ..لكن محادثاتنا لم
ّ
تكن حاسمة» .وح��ذر غروسي قائا «اقتربنا من نقطة
ال نضمن معها استمرار معرفة ما يحدث في إيران» ،في
إش��ارة لمنع إي��ران أنشطة المراقبة الدولية لبرنامجها
ال�ن��ووي .وف��ي ه��ذا السياق أك��د األمير عبد الله بن خالد
ب��ن س �ل �ط��ان ،م�ح��اف��ظ ال �س �ع��ودي��ة ل ��دى ال��وك��ال��ة ال��دول�ي��ة

السعودية :إيران تستغل
برنامجها النووي البتزاز
املجتمع الدولي
للطاقة الذرية ،على أهمية عدم المزج بين التزامات إيران
ً
وفقا التفاق الضمانات وبين المحادثات السياسية في
إطار خطة العمل الشاملة المشتركة ،للتصدي لسياسة
إي��ران القائمة على استغال برنامجها النووي البتزاز
المجتمع ال��دول��ي المثيرة للقلق .وق��ال األم�ي��ر عبد الله
ب��ن خالد ب��ن سلطان ف��ي ت�غ��ري��دات نشرها على حسابه
ف ��ي «ت ��وي� �ت ��ر» إن ه� ��ذا «ي �س �ت��دع��ي ات� �خ ��اذ م ��وق ��ف أك �ث��ر
ص��رام��ة م��ن قبل أع�ض��اء مجلس محافظي ال��وك��ال��ة لحل
تلك القضايا واس�ت�ع��ادة ق��درة الوكالة للقيام بأعمالها
لتوفير التأكيدات الازمة حول سلمية البرنامج النووي
اإليراني».

