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االثنني ١ أغسطس ٢٠٢٢ عربية وعاملية

«الصدريون» يشترطون حّل البرملان وانتخابات جديدة لفض «اعتصام اخلضراء»
عواصــم ـ وكاالت: واصل 
التيار الصدري  أنصار زعيم 
فــي العــراق مقتــدى الصدر 
اعتصامهم املفتوح في البرملان 
لليوم الثانــي، حيث نصبت 
اخليام ومواكــب االحتفاالت 
بذكــرى عاشــوراء ووزعــت 
صنوف متنوعة من الطعام، 
في خطوة قد تطيل أمد اجلمود 
السياســي أو تدفع البالد إلى 

أعمال عنف جديدة.
وقام متطوعــون بتوزيع 
احلســاء والبيض املســلوق 
واخلبز واملياه على املعتصمني 
الذين قضوا ليلتهم األولى في 
البرملان داخل املنطقة اخلضراء 

وسط بغداد.
وفي حديقة مجلس النواب، 
جلس بعض املعتصمني على 
حصائر حتت شــجر النخيل 
بينما نــام آخرون على فرش 
وأغطية وضعــت على أرض 

املجلس.
وانتشر الباعة املتجولون 
فــي املــكان، وهــم يقدمــون 
للمعتصمني املشروبات الباردة، 

واملثلجات، والسجائر. 
ويرفض املعتصمون اسم 
محمد شــياع السوداني الذي 
رشحه اخلصوم السياسيون 
للصدر ملنصب رئيس الوزراء 
في «اإلطار التنســيقي» الذي 
يضــم كتــال شــيعية أبرزها: 
ائتالف «دولة القانون» بزعامة 
رئيس الوزراء األسبق نوري 
املالكي وكتلة «الفتح» املمثلة 

جــذري للنظــام السياســي 
والدستور واالنتخابات، فيما 
وجه دعوة للعشائر العراقية 
والقــوات األمنيــة واحلشــد 
الشعبي، داعيا الشعب العراقي 
ألن «يهبوا ملناصرة اإلصالح 

لنصرة وطنهم».
وقال الصدر فــي تغريدة 
بحسابه الرسمي عبر «تويتر» 
أمــس، إن «الثــورة العفوية 
السلمية التي حررت املنطقة 
اخلضــراء كمرحلة أولى لهي 
الفرصة الذهبية لكل من اكتوى 
بنار الظلم واإلرهاب والفساد 

واالحتالل والتبعية».
وأضاف: «كلي أمل أال تتكرر 

جهــة والدعــاوى الكيدية من 
جهة أخرى». وشــدد الصدر 
على أن الشــعب العراقي اآلن 
بني خيارين «إما عراق شامخ 
بني األمم أو عراق تبعي يتحكم 
فيه الفاسدون والتبعيون.. بل 
وحتركه أيادي اخلارج شرقا 

وغربا».
ودعــا الصــدر «اجلميــع 
الثائرين لإلصالح  ملناصــرة 
مبــن فيهــم عشــائرنا األبية 
وقواتنا األمنية البطلة واحلشد 
الشعبي»، مؤكدا ان مناصرة 
اإلصالح «ليست حتت قيادتي 
بل حتت لــواء العراق وقرار 

الشعب».

لتشكيل جلنة مخولة من جميع 
األطراف لالتفاق على خارطة 
طريق إلنهــاء األزمة احلالية 
خدمة للمصالح الوطنية العليا 

للعراق.
وقال العبادي، الذي ينتمي 
إلى قوى «اإلطار التنسيقي» 
الشــيعي في بيــان صحافي 
أمس: «جنــدد الدعوة جلميع 
الكتل السياسية اعتبار املرحلة 
انتقاليــة، تنتهــي  القادمــة 
بانتخابات جديدة، يتفق على 
مدتها وتشــكيل معادلة حكم 
وسطية متزنة، ومحل قبول 
إقليمي دولي، ومحل اطمئنان 
للقوى السياســية املشــاركة 

مأساة تفويت الفرصة الذهبية 
األولــى عــام ٢٠١٦. نعم هذه 
فرصة أخــرى لتبديد الظالم 
والظالمــة والفســاد والتفرد 
بالســلطة والــوالء للخــارج 
التي  واحملاصصة والطائفية 
جثمت على صدر العراق منذ 

احتالله وإلى يومنا هذا».
وتابع: «نعم، فرصة عظيمة 
لتغيير جذري للنظام السياسي 
والدستور واالنتخابات التي إن 
زوت لصالــح الدولة العميقة 
باتــت افضــل انتخابات حرة 
ونزيهــة، وإن كانــت نزيهــة 
وأزاحت الفاسدين باتت مزورة 
تنهشــها ايادي الفاسدين من 

وقال عضو في فريق مقتدى 
الصدر السياســي، طلب عدم 
نشر اســمه ألنه ليس مخوال 
بالتصريح لوســائل اإلعالم، 
لوكالة «رويترز» لالنباء في 
محادثة هاتفية إن االعتصام 
مفتوح حلني تلبية مطالبهم، 

وهي كثيرة.
وأوضح أن التيار الصدري 
يطالب بحــل البرملان وإجراء 
انتخابات جديدة واســتبدال 

القضاة االحتاديني.
وفي هذا اإلطار، جدد رئيس 
الوزراء السابق زعيم «حتالف 
النصر» حيدر العبادي الدعوة 
إلــى جميع الكتل السياســية 

وغيــر املشــاركة باحلكومة، 
ضمانا لوحدة الصف الوطني».
وحــذر مــن أن «الواقــع 
العراقــي اآلن معقــد وخطير 
ومفتوح النهايات، وهو غير 
ممسوك وال متماسك والفواعل 
فيــه كثــر، ومتعارضــة حلد 
التناقض، وأي فشل جديد هذه 
املرة سيقود لســيناريوهات 

غير تقليدية».
بدوره، دعــا رئيس إقليم 
كردســتان العــراق نيجرفان 
القــوى  جميــع  بارزانــي، 
السياســية إلــى بــدء حــوار 
مفتوح وجامع في أربيل، وذلك 
للتوصل إلى تفاهم قائم على 
املصالح العليا للبالد واخلروج 

من األزمة احلالية.
وقــال بارزانــي فــي بيان 
أوردته قناة (السومرية نيوز) 
العراقية أمس إن زيادة تعقيد 
األمور في ظــل هذه الظروف 
الســلم  احلساســة يعــرض 
املجتمعي واألمن واالستقرار 

في البلد للخطر.
أعــرب االحتــاد  دوليــا، 
ازاء  قلقــه  عــن  االوروبــي 
استمرار االحتجاجات املستمرة 
و«التصعيد احملتمل» في بغداد.

وقالــت املتحدثــة باســم 
االحتــاد األوروبي للشــؤون 
اخلارجية والسياسة األمنية 
نبيلة مصرالي في بيان «ندعو 
جميع األطراف إلى ممارســة 
ضبط النفــس ملنع املزيد من 

العنف».

الصدر يدعو العشائر والقوات األمنية و«احلشد الشعبي» ملناصرة «الثائرين لالصالح».. والعبادي يحذر من وضع مفتوح النهايات.. وأربيل تبدي استعدادها الستضافة «حوار جامع»

(أ.ف.پ) (رويترز)أنصار التيار الصدري متجمعون في ساحة البرملان خالل ثاني ايام اعتصامهم امس  خيم نصبها انصار الصدر في محيط مجلس النواب كمؤشر على استعدادهم العتصام طويل 

مليليشيات احلشد الشعبي.
وقال املتظاهر عبد الوهاب 
اجلعفري األب لتسعة أطفال 
والبالــغ مــن العمــر ٤٥ عاما 
لوكالة فرانس برس أمس إن 
«السياسيني املوجودين حاليا 
في البرملان لم يقدموا شيئا». 
أم حســني  كذلــك، قالــت 
(٤٢ عاما) إن «مطالب السيد 
الصــدر هي حكومــة نزيهة. 
اإلطار (التنسيقي) يرشحون 
شــخصيات معروفة بالفساد 
لم تقدم شــيئا للوطن، سواء 
السوداني أو غير السوداني».

ودعا زعيم التيار الصدري 
إلــى تغيير  مقتــدى الصدر، 

كييڤ تلزم سكان دونيتسك مبغادرتها الشتداد القصف 
وأنقرة تتوقع مغادرة أول سفينة حبوب موانئ أوكرانيا اليوم

مــع  وكاالت:  ـ  عواصــم 
القصــف  وتيــرة  تصاعــد 
الروسي للمناطق الشرقية، دعا 
الرئيس األوكراني فولودميير 
زيلينســكي، ســكان منطقــة 
دونيتسك شرق البالد والتي 
حتتل روسيا جزءا كبيرا منها، 
إلى مغادرتها بسبب «االرهاب 
الروســي». وقال في تسجيل 
ڤيديــو «اتخذ قــرار حكومي 
إلزامــي» للمنطقــة،  بإخــالء 
معتبرا أنــه «في هذه املرحلة 
من احلرب، اإلرهاب هو سالح 

روسيا الرئيسي».
مدينــة  تعرضــت  وقــد 
ميكوالييف في جنوب أوكرانيا 
لقصف روسي مكثف، أدى إلى 

مقتل واصابة عدة اشخاص.
وكتب رئيس بلدية املدينة 
أولكسندر سينكيفيتش على 
تلغرام «تعرضت ميكوالييف 
لقصف مكثف. قد يكون األقوى 
حتى اآلن»، مشــيرا إلى دوي 
«انفجارات قوية» على دفعتني.
وطالــت ضربــات أخــرى 
مناطق خاركيف في الشــرق 
وســومي فــي شــمال شــرق 

أوكرانيا.
النائبــة األولــى  وكانــت 
لرئيــس الــوزراء األوكرانــي 
إيرينــا فيريشتشــوك أعلنت 
اإلجالء اإللزامي جلميع سكان 
دونيتســك، إحدى املنطقتني 
اإلداريتني في حوض دونباس 
الذين تسعى موسكو وانصارها 
مــن االنفصاليــني للســيطرة 
عليهما. وبررت القرار بشبكات 
الغاز املدمــرة وغياب التدفئة 

حتتفل به روسيا أمس، موضحا 
أن طائرة مســيرة هبطت في 
فناء مقر قيادة األسطول. وقال 
رازفوزجاييف إن كل االحتفاالت 
بعيد األسطول الروسي «ألغيت 

ألسباب أمنية».
لكــن أوكرانيــا نفــت أن 
تكون قد هاجمت مقر أسطول 
البحر األسود بطائرة مسيرة، 
ووصفت االتهامات الروســية 

بأنها «استفزاز متعمد».
وقال ســيرغي براتشــوك 
املتحدث باسم اإلدارة اإلقليمية 
فــي أوديســا فــي بيــان، إن 
الروسية بـ«هجوم  االتهامات 
أوكرانــي على مقر األســطول 
الروسي في سيباستوبول» هي 
«استفزاز متعمد». واعتبر أن 
«حترير القرم سيحدث بطريقة 

أخرى أكثر فاعلية».

في األشــهر املقبلة». وأشــار 
بوتني إلى أن فرقاطة األدميرال 
غورشكوف ستكون أول سفينة 
روسية مزودة بهذه الصواريخ، 
بينما ســيتم اختيــار منطقة 
انتشار هذه السفينة بناء على 
«املصالح األمنية لروســيا». 
ووقع بوتني على مرسوم يقر 
عقيــدة بحرية جديدة تقضي 
املتحــدة  الواليــات  باعتبــار 
وحلف شمال االطلسي «الناتو» 
اخلصم الرئيسي للبالد وحتدد 
طموحــات روســيا البحريــة 
بالنســبة ملناطق حيوية مثل 
القطب الشــمالي ومناطق في 

البحر األسود.
إلى ذلك، مازال العالم يترقب 
التطبيق العملي التفاق تصدير 
احلبوب لالفراج عن احلبوب 
االوكرانية احملاصرة منذ الغزو 
الروســي، املوقع قبل نحو ١٠ 
ايام في اسطنبول برعاية االمم 

املتحدة. 
وقال ابراهيم قالني املتحدث 
باســم الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان إن هناك احتماال 
كبيرا ألن تغادر أول ســفينة 
محملــة باحلبــوب املوجهــة 
للتصدير املوانــئ األوكرانية 
اليوم االثنني. وأضاف انه لو 
اكتملت كل التفاصيل.. «سنرى 

سفنا تغادر املوانئ».
وأضــاف للقناة الســابعة 
التركيــة أن مركز التنســيق 
املشترك في إسطنبول سيكمل 
علــى األرجح العمــل النهائي 
بخصــوص طــرق التصديــر 

قريبا جدا.

مبوازاة ذلك، احتفل الرئيس 
الروسي فالدميير بوتني بيوم 
البحرية في مدينة بطرسبورغ، 
حيث اعلن أن األسطول الروسي 
صــاروخ  علــى  ســيحصل 
كروز فرط صوتــي من طراز 

«زيركون» اجلديد.
وقال بوتني خالل حضوره 
استعراضا بحريا إن األسطول 
الروســي «قادر علــى إحداث 
رد ســريع علــى كل من يقرر 
تقويض سيادتنا وحريتنا»، 
مؤكدا أن املعدات العســكرية 
الروســية «تخضع للتحسني 

املستمر».
وأشــار بوتــني خصوصا 
إلــى «صواريخ زيركون فرط 
صوتيــة التــي ال تعــرف أي 
عوائق». وقال «سيبدأ تسليمها 
إلى القوات املسلحة الروسية 

بوتني يعتبر واشنطن و«الناتو» أكبر تهديد للبالد ويزود بحريته بصاروخ «فرط صوتي» جديد

أقارب محاربني أوكرانيني قاتلوا في مصنع «أزوفستال» خالل تظاهرة تطالب بتصنيف روسيا دولة إرهابية (رويترز)

في الشتاء املقبل في املنطقة.
وتفيد تقديرات السلطات 
األوكرانية بأن مائتي ألف مدني 
على األقل مازالوا يعيشون في 
املناطق التي ال تخضع لالحتالل 

الروسي في دونيتسك.
فــي املقابــل، وفــي شــبه 
جزيــرة القــرم التــي ضمتها 
موســكو منــذ ســنوات، قال 
حاكم سيباستوبول ميخائيل 
رازفوزجاييــف إن هجومــا 
بطائرة مسيرة استهدف مقر 
الروســي للبحــر  األســطول 
األسود في املدينة ما أسفر عن 
جرح ســتة موظفني في هيئة 

األركان.
رازفوزجاييــف  وكتــب 
على تلغرام «قــرر القوميون 
عيــد  إفســاد  األوكرانيــون 
األسطول الروسي» الذي كانت 

رئيس سريالنكا يدعو إلى تشكيل 
«حكومة وحدة» إلنقاذ االقتصاد

اشتباكات جديدة بني عناصر «طالبان» 
وحرس احلدود اإليراني

الرئيــس  ـ وكاالت: دعــا  كولومبــو 
السريالنكي اجلديد رانيل ويكرمييسينغه 
أعضاء البرملان رسميا إلى االنضمام حلكومة 
وحدة تشارك فيها جميع األحزاب إلنعاش 
االقتصــاد املفلس عبر إجــراء إصالحات 

مؤملة، حسبما أعلن مكتبه امس.
وأوضح ويكرمييســينغه خططه في 
اجتمــاع امس االول مع الرهبان املؤثرين 

في معبد السن في كاندي.
ونقل عن الرئيس الســريالنكي قوله 
للرهبــان، «كرئيــس، أود أن أبــدأ رحلة 
جديدة»، مضيفا «أود أن أجمع كل األحزاب 
معا وأن أمضي في تلك الرحلة وأيضا في 

تشكيل حكومة من جميع األحزاب».
واضاف أن االقتصاد سيســجل مزيدا 
مــن التراجع هذا العام بانكماش بنســبة 

٧٫٠٪، لكنه توقع انتعاشا العام املقبل.
وتابــع «أعمــل علــى إعادة اســتقرار 
االقتصاد وإعادة بنائه بطريقة ميكن من 
خاللها تنمية البالد، بحلول العام ٢٠٢٣-

.«٢٠٢٤
وأشار إلى أنها «مهمة صعبة»، لكنه أكد 
في الوقت نفسه أنه «إذا لم ننجزها اآلن، 
فستصبح أكثر صعوبة». وقال «يجب أن 
نفكر في ما إذا كان ينبغي علينا محاولة 
عالج املريض من خــالل إعطاء الدواء أو 

تركه ميوت من دون دواء».

وفي الوقت ذاته، كتب ويكرمييسينغه 
إلى جميع املشرعني يطلب منهم االنضمام 

إلى حكومة وحدة.
ودعا الرئيس اجلديد إلى دورة جديدة 
للبرملان اعتبارا من بعد غد بينما يتوقع 
أن يوســع احلكومة املكونة من ١٨ وزيرا 

الستيعاب أعضاء من أحزاب املعارضة.
وكان ويكرمييسينغه قد تولى منصبه 
في وقت سابق من الشهر اجلاري، بعدما 
أجبــر الغضب الشــعبي من أســوأ أزمة 
اقتصاديــة في اجلزيرة ســلفه غوتابايا 
راجاباكسا على الفرار من البالد واالستقالة.

وتولى ويكرمييسينغه النائب املعارض 
السابق البالغ من العمر ٧٣ عاما، رئاسة 
الوزراء للمرة السادسة في مايو املاضي، 
بعد اســتقالة ماهيندا شقيق راجاباكسا 
األكبر، ولم يكن هناك مرشــحون آخرون 

لهذا املنصب.
ويعاني سكان سريالنكا البالغ عددهم 
٢٢ مليون نسمة تقريبا، منذ أشهر، نقصا 
حادا فــي الغذاء والدواء وانقطاعا للتيار 

الكهربائي وتضخما كبيرا.
ويفيد برنامج األغذية العاملي بأن نحو 
خمسة ماليني شخص أي ٢٢٪ من السكان، 
بحاجة إلى مســاعدة غذائية فيما خمس 
عائالت من كل ست ال تتناول كامل الوجبات 

اليومية أو تشتري السلع بنوعية أقل.

عواصم - وكاالت: أعلن مسؤول في 
الشرطة األفغانية عن وقوع اشتباكات 
بني قوات من حركة «طالبان» وحرس 

احلدود اإليراني.
وقــال بهرام حكمال املتحدث باســم 
شرطة والية منروز بجنوب أفغانستان 
لـ «رويترز» أمس: «لقي شــخص على 

األقل حتفه وأصيب آخر».
وقالت مصــادر محلية لـ «رويترز» 
إن األشــخاص الذين يعيشون بالقرب 
من احلدود على اجلانب األفغاني فروا 
مــن منازلهم لالحتماء عندما اشــتدت 
االشــتباكات. ونقلــت مــن جهتهـــــا، 
نقلـــت وكالة أنبـــــاء «فــارس» شبه 

الرسمية عـــن ميسم برزنـــده حاكــــم 
إقليــم هيرمند احلدودي اإليراني قوله 
إن االشتباكــــــات توقفـــت ولم تقـــع 

إصابات.
وذكرت وكالة أنباء «تسنيم» اإليرانية 
أن االشتباكات اندلعت بعد أن حاولت 
قــوات طالبان رفع علمهــا «في منطقة 

ليست ضمن األراضي األفغانية».
وتقع اشــتباكات بني احلني واآلخر 
بــني قوات «طالبان» وقــوات األمن في 
إيران املجاورة ألفغانستان من الغرب 
وباكستان املجاورة لها من الشرق منذ 
سيطرة احلركة على السلطة في كابول 

في أغسطس ٢٠٢١.

دورة جديدة للبرملان اعتباراً من بعد غد وتوقعات بتوسيع احلكومة احلالية

عربات التنقل الصغيرة «توك توك» تصطف في طابور أمام محطة للتزود بالوقود في العاصمة كولومبو امس

بيلوسي تبدأ جولة إلى آسيا وسط غموض بشأن زيارة تايوان
واشنطــــن - وكـــاالت: 
بدأت رئيسة مجلس النواب 
األميركي نانســي بيلوســي 
جولة إلى آسيا تشمل ٤ دول 
ولكنها لم تذكر أنها ســتزور 
تايوان، حيث ميكن أن يسبب 
ذلــك مزيــدا مــن التوتر في 
العالقات بني الصني والواليات 

املتحدة.
فــي  بيلوســي  وقالــت 
بيــان أمس: «أقــود وفدا من 
منطقــة  إلــى  الكونغــرس 
الهنــدي والهادئ  احمليطــني 
إلعــادة تأكيد التــزام أميركا 
حيــال حلفائهــا وأصدقائها 

في املنطقة».
املرافــق  الوفــد  ويضــم 
النــواب  لرئيســة مجلــس 
األميركي، وجميع أعضائه من 
الدميوقراطيني، رئيس جلنة 
الشؤون اخلارجية في املجلس 
غريغوري ميكس وأعضاء في 

ذلك الســالم واألمــن والنمو 
االقتصادي والتجارة، ووباء 
املنــاخ  كوفيــد-١٩ وأزمــة 
وحقــوق اإلنســان واحلكــم 
الدميوقراطي». وأبقت رئيسة 
مجلس النواب األميركي، ثالث 
أرفــع شــخصية فــي اإلدارة 
الغموض  األميركيــة، علــى 
بشــأن زيــارة محتملــة إلى 

وصف متحدث باسم اخلارجية 
الصينيــة الزيــارة التــي قد 
جتريهــا بيلوســي للجزيرة 
بأنها «خــط أحمر»، فيما أكد 
املتحدث باسم القوات اجلوية 
الصينيــة شــني جينكي في 
تصريحــات نقلتها صحيفة 
«يوميــة الشــعب» امس أن 
«ســالح اجلو ميلك تصميما 
حازمــا وثقة كاملــة وقدرات 
كافيــة للدفاع عن الســيادة 
الوطنيــة ووحــدة وســالمة 
إن  البــالد». وقــال  أراضــي 
الدفاع عن األراضي الصينية 
هو «مهمة مقدسة» للجيش.

وأضــاف أن «الطائــرات 
األنــواع  املتعــددة  املقاتلــة 
التابعة لســالح اجلو حتلق 
الوطــن األم تايــوان  حــول 
وتتدرب على تعزيز قدرتها 
علــى احلفاظ على الســيادة 
الوطنية وسالمة األراضي».

تايوان ألسباب أمنية.
وزيارة بيلوسي إلى تايوان 
في حال متت، لن تكون األولى. 
فقــد زار اجلمهــوري نيوت 
غينغريتــش الذي كان آنذاك 
رئيسا ملجلس النواب، تايوان 
في ١٩٩٧، وكان رد فعل بكني 

معتدال نسبيا.
وتوجه بيلوسي باستمرار 
انتقادات علنية للصني وأقامت 
عالقة صداقة مع الداالي الما 
وأثــارت اســتياء بكــني عام 
١٩٩١ أثناء زيارة عبر عرض 
الفتة في ســاحة «تيان مني» 
تكرميا ملتظاهرين مدافعني عن 
الدميوقراطية قتلوا هناك قبل 
عامني. ومنذ أسابيع، تصاعد 
التوتر بني الواليات املتحدة 
والصــني بســبب معلومــات 
تفيــد بأنها ســتزور تايوان 

على األرجح.
ورداً على هذه املعلومات 

نانسي بيلوسي  (أ.ف.پ)

اللجنة الدائمة لالستخبارات 
وجلنة القوات املســلحة في 

مجلس النواب أيضا.
وأضافت بيلوســي: «في 
سنغافورة وماليزيا وكوريا 
اجلنوبية واليابان، ســنعقد 
اجتماعات على مستوى عال 
ملناقشة ســبل تعزيز قيمنا 
ومصاحلنا املشتركة مبا في 


