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بيلوسي تصل اليابان.. ومناورات «حصار تايوان» الصينية تهّدد سالسل اإلمدادات
وكاالت:   - عواصــم 
وصلــت رئيســة مجلــس 
النــواب األميركــي نانســي 
بيلوســي إلــى اليابان أمس 
قادمة مــن كوريا اجلنوبية 
في ختام جولتها اآلسيوية 
التي تضمنت زيارتها املثيرة 
للجدل إلى تايبيه، فيما أطلق 
اجليش الصينــي مقذوفات 
وصواريخ باليستية للمرة 
األولى خالل أهــم مناورات 
عسكرية في تاريخه حتاكي 

«حصار تايوان».
وردا على زيارة بيلوسي 
إلــى تايوان التــي تعتبرها 
الصني جزءا مــن أراضيها، 
أطلق اجليش الصيني سلسلة 
مــن التدريبات العســكرية 
فــي ٦ مناطــق بحرية حول 
اجلزيــرة على طــول طرق 
التجارة املزدحمة وال تبعد 
في بعض أجزائها أكثر من ٢٠ 
كيلومترا عن شواطئ تايوان.

وقال شي يي أحد املتحدثني 
باســم اجليــش الصيني إن 
املقرر  التي مــن  املنــاورات 
أن تنتهي بعد غد، تضمنت 
إطالق صواريخ تقليدية و١١ 
صاروخا باليستيا من نوع 
املياه قبالة  دونغفينغ على 

الساحل الشرقي لتايوان.
وأكــد فــي بيــان أن «كل 
الصواريخ أصابت هدفها بدقة 
واختبــرت الضربة الدقيقة 

وخالل األشهر الـ ٧ األولى 
مــن العــام احلالــي، عبرت 
قرابة نصف ســفن الشحن 
فــي العالم مضيــق تايوان، 
بحسب بيانات جمعتها وكالة 

بلومبرغ األميركية.
ويقــول جيمــس شــار 
الباحث املشــارك فــي كلية 
فــي  الدوليــة  الدراســات 

الرئيسية مؤقتا  التايوانية 
خالل زيارة بيلوسي لتايبيه، 
بسبب ما يعتقد أنه هجمات 
إلكترونية مرتبطة بالصني 

وروسيا.
املواقــع  وتعرضــت 
اإللكترونية لإلدارة الرئاسية 
ووزارتي اخلارجية والدفاع 
وبوابة اإلنترنت احلكومية 

اجلوية في العاصمة طوكيو.
زيارتهــا  ختــام  وفــي 
لسيئول التي استمرت يومني، 
تعهدت بيلوســي ونظيرها 
الكــوري اجلنوبي كيم جني 
بيو بدعم اجلهــود املبذولة 
للحفــاظ على قوة ردع ضد 
كوريا الشمالية وحتقيق نزع 

سالحها النووي.
واعــرب اجلانبــان فــي 
بيان مشــترك بعــد اجتماع 
ثنائــي، عــن مخاوفهما من 
تطــور التهديــدات النووية 
لكوريــا  والصاروخيــة 
الشمالية، واتفقا «على دعم 
جهــود احلكومتني لتحقيق 
نزع السالح النووي الفعلي 
والســالم من خالل التعاون 
الدولي واحلوار الديبلوماسي 
على أســاس الــردع القوي 
واملوسع ضد الشمال» بحسب 

البيان املشترك.
املنطقة  وزارت بيلوسي 
األمنية املشتركة بالقرب من 
احلدود شديدة التحصني بني 
الكوريتني، التي تنفذ دوريات 
مشتركة بها قوة تابعة لألمم 
املتحــدة بقيــادة الواليــات 
املتحــدة وكوريا الشــمالية 

واجلنوبية.
وبذلــك تكون بيلوســي 
أعلى مسؤول أميركي يزور 
املنطقة بعد الرئيس السابق 
دونالد ترامــب، الذي التقى 

ســنغافورة: «مبــا أن جزءا 
كبيرا من أسطول احلاويات 
العاملــي مير عبر هــذا املمر 
املائــي، فــإن تغيير املســار 
املنــاورات)  (الناجــم عــن 
سيسبب حتما اضطرابات في 
سالسل اإلمدادات العاملية».

من جهة أخرى، تعطلت 
املواقع اإللكترونية احلكومية 

الرئيسية باللغة اإلجنليزية 
لهجوم عند وصول بيلوسي.
في غضــون ذلك، حطت 
النــواب  رئيســة مجلــس 
األميركي نانســي ببلوسي 
في اليابــان، آخر محطة في 
جولتهــا اآلســيوية، حيــث 
هبطت الطائــرة التي كانت 
تقلهــا فــي قاعــدة يوكوتا 

بالزعيم الكوري الشمالي كيم 
جونغ أون هناك عام ٢٠١٩.

وبحسب نائب مستشار 
الكــوري  القومــي  األمــن 
اجلنوبي كيم تاي هيو، فإن 
إن الرئيس يون ســوك يول 
لم يلتق بيلوسي «ألنه كان 
فــي إجازة مقررة مســبقا»، 
لكنه أجرى اتصــاال هاتفيا 
معهــا ملــدة ٤٠ دقيقة تعهد 
خالله بالتعاون الوثيق مع 
الكونغــرس األميركــي في 
تطوير حتالفهما االستراتيجي 

العاملي.
وتوقعت وسائل اإلعالم 
في كوريا اجلنوبية أن يون 
رمبا تهرب من لقاء بيلوسي 
لتجنب استعداء الصني بعدما 
أدت زيارتها لتايوان إلى إثارة 
غضب بكني، غير أن تشوي 
يونغ بوم مسؤول العالقات 
العامة في مكتب الرئيس في 
سيئول قال للصحافيني «كل 
قرار اتخذ بناء على مصاحلنا 
القومية» ولــن يكون هناك 
أي تغير فــي موقف الدولة 
اخلاص بوضع التحالف مع 
الواليات املتحدة على رأس 

األولويات.
التعليق  ورفض تشوي 
على سؤال حول ما إذا كانت 
القوميــة تضمنت  املصالح 
أيضا العالقات الديبلوماسية 

والوضع اإلقليمي.

رئيسة «النواب» األميركي تعهدت من سيئول بدعم نزع «نووي» كوريا الشمالية وزارت املنطقة احلدودية بني الكوريتني

(أ.ف.پ) ترحيب برئيسة مجلس النواب االميركي نانسي بيلوسي لدى وصولها طوكيو امس 

وقدرات منع الوصول» إلى 
املنطقــة، فيمــا دانت وزارة 
هــذه  التايوانيــة  الدفــاع 
«األعمال غير العقالنية التي 
الســالم اإلقليمي»،  تقوض 
ودانت املناورات التي قالت 

إنها تهدد أمن شرق آسيا.
وذكرت صحيفة «غلوبال 
تاميز» الصينيــة املعروفة 
بلهجتهــا القوميــة نقال عن 
محللــني عســكريني قولهم 
إن التدريبــات جتــري على 
نطاق «غير مســبوق» ألنها 
املرة األولى التي يطلق فيها 
اجليش الصيني ذخيرة حية 
ونيران مدفعية بعيدة املدى 

فوق مضيق تايوان.
وقالت وكالة أنباء الصني 
اجلديدة (شينخوا) الرسمية 
أن التدريبــات تهــدف إلــى 
محاكاة «حصــار» للجزيرة 
وتشمل «مهاجمة أهداف في 
البحر وضــرب أهداف على 
األرض والسيطرة على املجال 

اجلوي».
وجــرت املنــاورات على 
مســتوى الطــرق التجارية 
األكثــر ازدحاما فــي العالم 
أهميــة  تكتســي  والتــي 
كبرى إذ إنها تربط مصانع 
أشــباه املوصالت واملعدات 
اإللكترونية في شــرق آسيا 
بالعالم وتستخدم أيضا لنقل 

الغاز الطبيعي.

«طالبان» حتقق حول «صحة» مقتل الظواهري 
وتؤكد عدم علمها بوجوده في كابول

عواصم - وكــــاالت: قالت حركة «طالبان» 
إن احلكومة األفغانية لم يكن لديها معلومات 
عن دخول وإقامة زعيــم تنظيم «القاعدة» 
أمين الظواهري في كابول، وحذرت الواليات 
املتحــدة من تكرار أي هجــوم على أراضي 

أفغانستان.
وقال سهيل شاهني ممثل «طالبان» املعني 
لدى األمم املتحدة ومقره الدوحة، في بيان 
امس «لم تكن احلكومة أو القيادة على علم 

بهذه املزاعم».
وأضاف «التحقيق جار اآلن ملعرفة مدى 
صحة هذه املزاعم»، مضيفا أنه سيتم نشر 

نتائج التحقيق علنا.
وأكد شاهني ان أفغانستان ملتزمة باالتفاق 
املوقــع مع الواليات املتحدة في الدوحة قبل 
أشــهر، فيما قال وزيــر اخلارجية األميركي 
أنتوني بلينكن إن طالبان «انتهكت بشــكل 
صارخ» االتفاق باستضافة الظواهري وإيوائه.

والتزم قادة «طالبــان» الصمت إلى حد 
كبير بشأن غارة األحد املاضي ولم يؤكدوا 

وجود أو مقتل الظواهري في كابول.
وفي إشارة إلى الضربة التي متت بطائرة 
مسيرة، قالت طالبان «إذا تكررت هذه األحداث 
مجــددا وإذا انتهكــت األراضــي األفغانية، 
فلتتحمــل الواليات املتحدة مســؤولية أي 

عواقب ستحدث».
وقالت ثالثة مصادر في احلركة لوكالة 
رويترز إن كبار قادة طالبان أجروا مناقشات 
مطولــة حــول كيفية الــرد علــى الضربة 

األميركية.
وميكن أن يكون ألسلوب رد طالبان 
تداعيات كبيرة فيما تسعى إلى احلصول 
على شرعية دولية والوصول إلى مليارات 
الدوالرات من األموال املجمدة، بعد هزميتها 
للحكومة التي تدعمها الواليات املتحدة 

قبل عام.

«تطلعات متأنية» جتاه اجلولة اجلديدة
من مفاوضات «نووي إيران»

عواصمـ  وكاالت: باشر مفاوضون نوويون 
من ايران والقوى الدولية الكبرى لقاءات غير 
رســمية فــي ڤيينا امس بعد توقف اســتمر 
ألشهر في محاولة إلحياء االتفاق النوويووقف 

اإلجراءات اإليرانية املتخذة في هذا املجال.
فللمــرة األولى منذ مارس املاضي تلتقي 
فيها األطراف التــي التزال منضوية في هذا 
االتفاق وهي إيران وروسيا والصني وفرنسا 
واململكة املتحدة وأملانيا مبشاركة غير مباشرة 
للواليات املتحدة من أجل إحياء اتفاق ٢٠١٥ 
الذي من شــأنه احلؤول دون امتالك طهران 

السالح الذري.
وتشارك الواليات املتحدة بشكل غير مباشر 
في هذه املفاوضات التي بدأت في أبريل ٢٠٢١ 
فيما يؤدي االحتاد األوروبي دور الوسيط.

ويرى محللون أن هذه اجلولة اجلديدة من 
املفاوضات «قد تسمح بتصحيح املسار وإعطاء 
دفــع ضروري للوصول إلى خــط النهاية»، 
معتبرين أنه من «غير املرجح» التوصل إلى 
حل ســريع للنزاعات دون استبعاد حتقيق 
«اختراق» لوضع حد للدوامة السلبية احلالية.

في اليوم األول من استئناف املفاوضات، 
تتالت االجتماعات الثنائية في قصر كوبورغ 
وهو فندق فخم في العاصمة النمسوية جترى 
فيه احملادثات برعاية املنسق األوروبي انريكي 
مورا الذي استقبل امس كال من السفير الروسي 
ميخائيل أوليانوف ثم نظيره الصيني وانغ 
كون وأخيرا كبير املفاوضني اإليرانيني علي 

باقري كني.
كما عقــد اجتماع منفصل بــني املوفدين 

اإليراني والروســي، وهما عــادة ما يكونان 
مقربني خالل املناقشات.

ولم يعط االحتاد األوروبي أي معلومات 
حول مدة هذه االجتماعات غير الرسمية.

وفي طريقه إلى ڤيينا، كتب كبير املفاوضني 
اإليرانيــني في تغريدة امــس االول «أتوجه 
إلــى ڤيينا للتقدم في املفاوضات (...) الكرة 
في ملعــب الواليات املتحــدة لتبدي نضجا 

وتتصرف مبسؤولية».
وينزل املوفــد األميركي روبرت مالي في 
فندق آخر إذ ان طهران ال تريد اتصاال مباشرا 

مع واشنطن.
وفي تغريدة أعلن فيها أنه في طريقه إلى 
ڤيينا سعى مالي إلى التخفيف من التوقعات، 
وأوضــح «تطلعاتنا متأنيــة إال أن الواليات 
املتحدة ترحب بجهود االحتاد األوروبي وهي 
مســتعدة حملاولة التوصل إلــى اتفاق بنية 

حسنة».
وأكد «ســيتضح قريبا جدا مــا إذا كانت 

إيران مستعدة للشيء نفسه».
مــن جهــة اخــرى، أعلنــت وزارة األمن 
(االســتخبارات) اإليرانيــة توقيف عشــرة 
«إرهابيني» ينتمون الى تنظيم داعش بتهمة 

«التحضير لهجمات».
وأفادت الوزارة في بيان امس عن توقيف 
«١٠ إرهابيني من داعش مت إرســالهم لتنفيذ 

عمليات إرهابية».
واتهمت وزارة األمن االيرانية إســرائيل، 
باســتخدام هؤالء «في أعقاب الفشل الكبير 

مؤخرا في تفجير مركز حساس».

(أ.ف.پ) كبير املفاوضني النوويني اإليرانيني علي باقري كني لدى وصوله ڤيينا أمس 

انقسام داخل «التنسيقي» بشأن دعوة الصدر النتخابات مبكرة
بغدادـ  وكاالت: حظيت الدعوة التي 
اطلقها زعيم التيار الصدري في العراق 
مقتدى الصدر حلــل البرملان وإجراء 
انتخابات برملانية مبكرة، بتأييد عدد 
من القوى السياسية مبا في ذلك أطرافا 
تنتمي لـ«اإلطار التنســيقي» املناوئ 
للصدر، فيما عارضته قوى اخرى داخل 
«اإلطار» ذاته في مقدمتها ائتالف نوري 

املالكي. 
فقد قال رئيس حتالف «الفتح» هادي 
العامري في بيــان امس «نؤيد إجراء 
االنتخابات املبكرة التي دعا إليها السيد 
مقتدى الصدر السيما وأن االنتخابات 
السابقة شــابتها الكثير من الشبهات 

واالعتراضات».
وأضــاف العامري الــذي ينضوي 
حتالفه ضمن قوى «اإلطار التنسيقي» 
أن هذا يتطلب حوارا وطنيا شامال من 
أجــل حتديد موعد وآليات ومتطلبات 
إجراء هذه االنتخابات املبكرة وتوفير 
املناخــات املناســبة النتخابــات حرة 
ونزيهة وشــفافة تعيد ثقــة املواطن 

بالعملية السياسية.
وفــي ســياق متصل، أكــد حتالف 
«الفتــح» أن جلــوس رئيســه هادي 
العامري مع زعيم التيار الصدري مقتدى 

الصدر «وارد جدا وغير مستبعد».
وقال عضو التحالف فاضل الفتالوي 
«للســومرية نيوز» امس، إن «هنالك 
رسائل متبادلة بني العامري والصدر 
وإمكانية جلوسهم على طاولة واحدة 

للحوار واردة جدا».
وبشــأن االنتخابــات املبكرة، بني 
الفتالوي أنها «تتطلب نقاشات مهمة 
وحتتــاج اوال إلــى تعديــل القانــون 
االنتخابي، لكن مبدئيا فهنالك توافق 
على موضوع إجرائها ملعظم القوى».
وأوضــح أن «هنالك اطرافا ترغب 
ببقاء حكومة مصطفى الكاظمي احلالية 
مع منحها الثقة من مجلس النواب حتى 

جتري انتخابات مبكرة، وأطراف أخرى 
كاإلطار التنسيقي مثال ترغب بأن تكون 
هناك حكومة جديدة انتقالية مدتها عام 
إلجراء االنتخابات بعد تعديل قانونها».

وعــن موقف «الفتــح» من دعوات 
االنتخابات املبكــرة، أكد الفتالوي أن 
«حتالفه مــع ان تكون هنالك حكومة 
جديدة وتعديل قانون االنتخابات مع 
تكثيف احلوارات السيما وان التحالف 
أيد مبــادرة الكاظمي لتهدئة األوضاع 

وايجاد حلول ترضي اجلميع».
ورحــب رئيس «ائتــالف النصر» 
رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، 
بدعوة الصدر، وقال العبادي في تغريدة 
على حسابه بتويتر: «أرحب مبا جاء 

الدميوقراطي الكردستاني مهدي عبد 
الكرمي ان احلزب يدرك خطورة الوضع 
السياسي احلالي في العراق وهو مع 
جميع احللول التي تؤدي للخروج من 
املأزق السياسي القائم سواء كانت بحل 
البرملان واعادة االنتخابات او غيرها.

واضــاف فــي تصريحــات نقلتها 
«الســومرية نيوز» أمس ان «خيارات 
حل البرملــان واقامة انتخابات مبكرة 
رغم انها مطروحة لكنها ليست خيارات 
أنية الحتياجها ملقومات منها حكومة 
دائمة تســتمر لعام أو أكثر تستطيع 
اقرار موازنة وتخصيص مبالغ مالية 
كافية ووقت لتهيئة الظروف املناسبة 

لهذه االنتخابات».

بخطاب الســيد مقتدى الصدر، وهي 
تلتقــي من جوانب عــدة مع مبادرتنا 

حلل األزمة».
أمــا زعيم ائتالف «دولــة القانون» 
رئيس الوزراء األسبق نوري املالكي فقد 
أعرب عن رفضــا ضمنيا لدعوة زعيم 
التيار الصدري، حيث قال في تغريدة 
على حســابه بـ«تويتــر» عقب اطالق 
مقتدى الصدر لدعوته النتخابات برملانية 
مبكرة مساء امس االول، إن «احلوارات 
اجلادة التي نأمل منها حسم اخلالفات 
وإعادة االمور إلى نصابها الصحيح تبدأ 
بالعودة الى الدستور واحترام املؤسسات 

الدستورية في العراق».
بــدوره، أكــد القيادي فــي احلزب 

«الفتح» و«النصر» و«الدميوقراطي الكردستاني» يؤيدونها.. وائتالف املالكي يعارضها

(أ.ف.پ) أنصار زعيم التيار الصدري يرفعون صورة له خالل اعتصامهم املتواصل في البرملان العراقي أمس 

أوكرانيا حتّذر من هجوم روسي جديد على مسقط رأس زيلينسكي
و«الناتو» يحّذر موسكو من االعتداء على أي عضو: سنتدخل فورًا

عواصــم - وكاالت: اتهمت أوكرانيا روســيا 
بتشــكيل قوة عســكرية هجوميــة هدفها مدينة 
«كريفي ريه» مســقط رأس الرئيس فولودميير 
زيلينســكي، فيما اقترب حلف شــمال األطلسي 
«الناتو» خطوة أخرى نحو أكبر توســع له منذ 
عقود في إطار رده على الغزو الروسي ألوكرانيا.
ووافق مجلس الشــيوخ األميركــي والبرملان 
اإليطالي أمس األول على انضمام فنلندا والسويد 
إلى احللف التي يضم ٣٠ دولة. ومبوجب عضوية 
احللــف، التي يجب أن توافق عليها جميع الدول 
األعضاء، يكون الهجوم على عضو واحد هجوما 

على اجلميع.
وقال الرئيس جو بايدن في بيان «هذا التصويت 
التاريخي يبعث بإشارة مهمة على التزام الواليات 
املتحدة الثابت من كال احلزبني جتاه حلف شــمال 
األطلسي وضمان تأهب حتالفنا ملواجهة حتديات 

اليوم والغد».
وكانت روسيا حذرت فنلندا والسويد مرارا من 
مغبة االنضمام إلى الناتو. ووقع أعضاء احللف 
بروتوكول االنضمام الشــهر املاضي، مما يسمح 
للبلديــن بدخــول التحالف املســلح نوويا الذي 

تقــوده الواليات املتحدة مبجــرد تصديق الدول 
األعضاء على القرار، لكن التصديق قد يستغرق 

ما يصل إلى عام.
وفي الســياق، قال األمــني العام للحلف ينس 
ستولتنبرغ إنه ال يجب السماح لروسيا باالنتصار 
في احلرب. وأضاف في كلمة بلغته النرويجية األم 
«من مصلحتنا أن يفشل هذا النوع من السياسة 

العدوانية».
واعتبر ستولتنبرغ أن احلرب الروسية على 
أوكرانيــا هي أخطر حلظة تعيشــها أوروبا منذ 
احلرب العاملية الثانية. وحذر الرئيس فالدميير 
بوتني، من مجرد التفكير، «في فعل شــيء مماثل 
بدولة عضــو في احللف مثلما فعل في جورجيا 
ومولدوفا وأوكرانيا، فسيتدخل احللف على الفور».
وأضــاف أنه رمبا يصبــح واجبا على احللف 
ودوله االســتمرار فــي دعم أوكرانيا باألســلحة 
واملساعدات األخرى لفترة طويلة مقبلة للحيلولة 

دون جناح روسيا.
ووصف ما تقول موسكو إنه «عملية عسكرية 
خاصــة» بأنه هجوم على النظام العاملي الراهن، 
وقال إنه يتعني على التحالف منع انتشار احلرب.

ميدانيا، قالــت هيئــة األركان العامة للقوات 
املســلحة األوكرانيــة أمس إن القوات الروســية 
منخرطة في نشاط عسكري كبير، إذ تطلق النار 
من الدبابات وتشــن قصفا مدفعيا في عدة أجزاء 

من أوكرانيا.
وحذرت كييڤ من أن موســكو رمبا تســتعد 
لعمليات هجومية جديدة في جنوب البالد. وقال 
دميترو جيفيتســكي، حاكم منطقة سومي على 
احلدود مع روسيا، إن ثالث بلدات تعرضت أمس 
األول، لقصف القوات الروسية والتي أطلقت ٥٥ 
صاروخا في املجمل. ولم تقع إصابات لكن تضررت 

منازل ومبان جتارية.
وقال فهني يفتوشينكو رئيس بلدية نيكوبول، 
التــي تقع إلــى الغرب من زابوريجيا في وســط 
أوكرانيــا، عبر قناته على تيليغــرام إن مدينته 
تعرضت للقصف، فيما اعتبر مستشار الرئاسة 
األوكرانية أوليكســي أريســتوفيتش في مقابلة 
ظهــرت على موقع يوتيوب أن الهدف الرئيســي 
للهجوم الروســي في الشرق كان إجبار أوكرانيا 
على صرف انتباه القوات عن املنطقة التي تشكل 

خطرا حقيقيا وهي زابوريجيا.

السويد وفنلندا تقتربان خطوة من عضوية حلف األطلسي


