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اجلمعة ١٢ أغسطس ٢٠٢٢ عربية وعاملية

جتمعات ألنصار الصدر لـ «إغاظة الفاسدين» اليوم
و«اإلطار التنسيقي» يدعو لتظاهرة «على أسوار اخلضراء»

بغداد - وكاالت: دعا مقرب 
من زعيم التيار الصدري في 
العراق مقتدى الصدر، أنصار 
التيــار إلى تنظيــم جتمعات 
حاشدة في مختلف احملافظات 
اليوم لدعم اإلصالح ومحاربة 
الفســاد، وذلــك بالتزامن مع 
دعوات مماثلة أصدرتها قوى 
«اإلطار التنســيقي» الشيعي 
التي متثل اخلصم السياسي 
للصــدر، ملؤيديهــا للتظاهر 
فــي محيط املنطقة اخلضراء 

بوسط العاصمة بغداد.
وقال صالح محمد العراقي، 
املقرب من زعيم التيار الصدري 
واملعروف بـ «وزير الصدر»، 
في تغريدة على «تويتر» إن 
التجمعات تهدف إلى «إغاظة 
الفاســدين وملء االستمارات 
القانونيــة لتقدميها للقضاء 
من أجل حل البرملان»، داعيا 
«الثــوار إلــى االســتمرار في 
اعتصامهم أمام مقر البرملان» 
في املنطقة اخلضراء شديدة 

التحصني.
وأشــار العراقــي إلــى أن 
التجمعات ستبدأ عند الساعة 
اخلامســة من عصر اجلمعة 

«وحتى إشعار آخر».
وتأتي دعــوة الصدر هذه 
بالتزامــن مع إعــالن «اإلطار 
التنسيقي» تنظيم تظاهرات 
«على أسوار املنطقة اخلضراء 

من جانب اجلسر املعلق».
وقال بيان للجنة املنظمة 
للتظاهرات فــي «اإلطار» إن 
هذه اخلطوة تهدف «للمطالبة 

في غضون ذلك، اكد رئيس 
الــوزراء العراقــي مصطفــى 
الكاظمــي ضــرورة احلــوار 
إلخراج بالده من أزمتها احلالية 

بسبب الوضع السياسي.
الــوزراء  ونقلت رئاســة 
العراقي في بيان عن الكاظمي 
قوله أثناء اجتماع للحكومة 
امــس إن «التحديات احلالية 
انعكســت على أداء احلكومة 
وكل مؤسسات الدولة العراقية 
والتي تعمل بدون موازنة مالية 
وذلك بسبب الوضع السياسي 

احلالي».

وقــال ناظــم فــي إيجــاز 
صحافي عقب انتهاء جلســة 
مجلس الــوزراء إن «العراق 
هذه األيام يحتاج إلى احلكمة 
والتضحيــة وهذه التحديات 
تزيــد مــن مصاعــب عمــل 

احلكومة العراقية».
وأضاف: «علينا البحث عن 
حل لألزمة السياسية ونحن 
بحاجة إلى املزيد من احلوار، 
واحلكومة احلالية هي حكومة 
وسطية لم تنشــغل بالشأن 
السياسي بل انشغلت بالعمل 

على تقدمي اخلدمات».

ورأى الكاظمــي انه بدون 
احلــوار ال ميكن حــل األزمة، 
مبينا أن اللجوء إلى التصعيد 
اإلعالمي و«السوشيال ميديا» 
وإشــاعة الفوضى واإلحباط 
لدى الناس لن يساعد في بناء 
التجربة الدميوقراطية احلديثة 

في العراق.
وفي سياق متصل، صرح 
املتحــدث باســم احلكومــة 
العراقية وزير الثقافة حسن 
ناظــم بأنها ليســت طرفا في 
الصراع السياسي الدائر حاليا 

في البالد.

حكومة الكاظمي تنأى بنفسها عن اخلالفات وجتدد الدعوة للحوار بني الكتل السياسية

استنفار امني أمام أحد مداخل املنطقة اخلضراء استعداداً لتظاهرات اليوم

الدولة  باحتــرام مؤسســات 
التشــريعية  وخصوصــا 
والقضائيــة ومنــع االنفالت 
والفوضــى واإلخــالل باألمن 
والسلم املجتمعي، واملطالبة 
السلمية بتشكيل حكومة خدمة 

وطنية».
وينص الدستور العراقي 
في «املادة ٦٤» منه على أن حل 
مجلس النواب يتم «باألغلبية 
املطلقة لعــدد أعضائه، بناء 
على طلب من ثلث أعضائه، أو 
طلب من رئيس مجلس الوزراء 
ومبوافقة رئيس اجلمهورية».

أوكرانيا حتّذر من «تشيرنوبل» جديد بسبب القصف الروسي
عواصــم - وكاالت: أطلقت 
اوكرانيــا حتذيــرا جديــدا من 
حدوث «كارثة نووية» بسبب 
العمليات العسكرية الروسية 
التي تضاعفــت مقارنة باأليام 
الســابقة.  واتهــم البريغادير 
جنــرال األوكرانــي أوليكســي 
هروموف روسيا أمس، بزيادة 
عــدد الضربــات اجلويــة التي 
تســتهدف املواقع العســكرية 
والبنيــة التحتيــة املدنية في 

في تشيرنوبل عام ١٩٨٦. 
 وقــال في مقطع ڤيديو في 
بداية مؤمتر املانحني ألوكرانيا 
روســيا  إن  كوبنهاغــن  فــي 
دولــة إرهابيــة حتتجز محطة 
زابوريجيا النوويــة كرهينة، 

وتستخدمها لالبتزاز.
وأعلنت بريطانيا أنها ستزود 
أوكرانيا بنظم إطالق صواريخ 
متعددة ميكنها ضرب أهداف على 
مسافة تصل إلى ٨٠ كيلومترا. 
وقال وزير الدفــاع البريطاني 
بن واالس إن تزويــد أوكرانيا 
باألسلحة سيساعدها على الدفاع 
عن نفسها في مواجهة املدفعية 

الروسية الثقيلة.
على صعيد أزمة الغاز التي 
تتخذها روسيا ورقة للضغط 
على اوروبا، يعتزم املستشــار 
األملاني أوالف شــولتس العمل 
ألجل إنشاء خط أنابيب غاز من 
البرتغال وإسبانيا عبر فرنسا 
وصوال إلى وسط أوروبا، وذلك 
من أجل تطوير مصادر جديدة 

للطاقة.
وقال شولتس خالل مؤمتر 
صحافي بالعاصمــة برلني إنه 
كان يجب بناء مثل هذا اخلط، 

وإنه يتم افتقاده حاليا.
وتابع أنه ميكن لهذا اخلط 

حاليا القيام «بإسهام كبير من 
أجــل تخفيف العــبء وإحداث 
انفراجة في وضع اإلمداد» بالغاز، 
وأوضــح أنه لهذا الســبب دعا 
نظراءه في إسبانيا والبرتغال 
وفرنسا وكذلك رئيسة املفوضية 
األوروبية أورزوال فون دير الين 
إلى «مباشرة مثل هذا املشروع».

في غضون ذلك، اثار تصنيف 
برملان التفيا لروسيا بأنها «دولة 
داعمة لإلرهاب» استياء موسكو. 
وقــال البرملان في بيان نشــره 
علــى موقعــه االلكتروني، إنه 
«يعترف بروسيا كدولة تدعم 
اإلرهاب» ويدعو الدول األخرى 
إلى «التعبير عن الرأي نفسه».

وردا اســتنكرت املتحدثــة 
باسم وزارة اخلارجية الروسية 
ماريــا زاخاروفا، قــرار برملان 
التفيا تصنيف روســيا كدولة 
راعية لإلرهاب. وقالت زاخاروفا 
عبر تطبيق تليغرام - وفق ما 
أوردته وكالة/تاس/ الروســية 
لألنبــاء - إن هــذه اخلطــوة 
تستند إلى «كراهية األجانب». 
وأشارت زاخاروفا الى قرار التفيا 
معتبرة أنه «بالنظر إلى أنه ال 
توجد حقائق وراء هذا القرار.. 
فال ينبغي تســمية مؤلفي هذه 
الفكرة سوى بالنازيني اجلدد».

أملانيا تعّول على إنشاء أنبوب غاز جديد من إسبانيا.. وموسكو تتهم برملان التفيا بـ «النازية»

أوكرانيــا إلــى املثلــني مقارنة 
باألسبوع السابق. وأضاف في 
مؤمتر صحافي «طائرات العدو 
وطائرات الهيليكوبتر تتجنب 
التحليــق فــي مــدى دفاعاتنا 
اجلويــة وبالتالي فإن دقة هذه 

الضربات منخفضة».
من ناحيتــه، حذر الرئيس 
األوكراني فولودمير زيلينسكي 
املجتمع الدولي من وقوع كارثة 
نوويــة جديدة مماثلة ملا حدث 

زعيم كوريا الشمالية يعلن حتقيق
» على «كورونا» بعد تعافيه منه «انتصار مدوٍّ

عواصــم- وكاالت: أعلن الزعيم الكوري 
الشــمالي كيــم جونغ أون أن بــالده حققت 
«انتصارا مدويا» على وباء كوفيد-١٩ بعدما 
أصيب به، بحسب شقيقته التي اتهمت سيئول 

بأنها منشأ الوباء في بلدها.
وذكرت وكالة األنباء الكورية الشمالية أن 
كيم أعلن خالل ترؤســه اجتماعا ضم علماء 
وعاملني في مجال الصحة عن هذا «االنتصار 
(...) في احلرب على املرض الوبائي اخلبيث».

وقال كيم إن «االنتصار الذي حققه شعبنا 
هــو حدث تاريخي أظهــر للعالم مرة أخرى 
عظمة دولتنا واإلصرار الذي ال يقهر لشعبنا 
والعادات الوطنية اجلميلة التي نعتز بها»، 

حسبما نقلت الوكالة الكورية الشمالية.
وأضاف وســط تصفيق حار في القاعة، 
إن إدارة الوبــاء «معجزة غير مســبوقة في 

التاريخ العاملي للصحة العامة».
وفي سياق متصل، بثت القناة الرسمية 
للتلفزيون الكوري الشــمالي، للمرة األولى 
خطابا حادا لشقيقة الزعيم الكوري الشمالي 

كيم يو جونغ.
وقد كشفت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي 
التي تتمتع بنفوذ كبير، أن شــقيقها أصيب 
باملرض، وقالــت إن الزعيم «عانى من حمى 
شديدة خالل أيام حرب احلجر الصحي هذه، 
لكنه لم يســتطع االستلقاء للحظة ألنه كان 
يفكر في األشخاص الذين كان مسؤوال عنهم».

وهذه هــي املرة األولى التــي تعلن فيها 
بيونغ يانغ عن إصابة كيم جونغ أون، الذي 
حتظى صحته بأكبر قدر من االهتمام من قبل 

املراقبني، بڤيروس كورونا.
واتهمت كيــم يو جونغ كوريا اجلنوبية 
بأنها سبب الوباء في بلدها عبر إرسال نشرات 

دعائية بالبالونات.
وكانت بيونغ يانغ حتدثت في الســابق 
عن «أشياء أجنبية» بالقرب من احلدود مع 
اجلنوب تسببت بتفشــي كوفيد في الدولة 

املعزولة، في تلميحات رفضتها سيئول.
ورأت شقيقة كيم جونغ أون ومستشارته 
في ذلــك «جرمية ضد اإلنســانية»، وهددت 
كوريا اجلنوبية بـ «أعمال انتقامية شديدة».

ونفت وزارة التوحيد في كوريا اجلنوبية 
ذلــك معتبــرة أنهــا «مزاعم ال أســاس لها» 
و«تعليقات وقحة وتهديدية» من بيونغ يانغ.

وأعلنت بيونغ يانغ عن أول حالة إصابة 
بڤيروس كورونا في ١٢ مايو املاضي وتولى 
كيم جونغ أون شخصيا اإلشراف على مكافحة 
الوباء. ومنذ ٢٩ يوليو الفائت، لم تبلغ بيونغ 

يانغ عن أي إصابات جديدة.
وسجلت في كوريا الشــمالية قرابة ٤٫٨ 
ماليــني إصابة «باحلمى» كما تســميها، منذ 
أواخر أبريل و٧٤ وفاة فقط أي معدل وفيات 
يبلغ ٠٫٠٠٢٪ على املستوى الوطني، حسب 

وكالة األنباء الرسمية.

(رويترز) كيم جونغ اون يحيي طاقم العلماء والعاملني في مكافحة «كورونا» في بيونغ يانغ 

إسرائيل متّدد اعتقال قيادي في «اجلهاد» 
باملخالفة التفاق «هدنة غزة»

عواصم - وكاالت: مددت محكمة إسرائيلية 
اعتقال بسام السعدي القيادي في حركة اجلهاد 
اإلسالمي ٦ أيام جديدة باملخالفة التفاق «هدنة 
غزة»، وواصلت قوات االحتالل اعتقال العديد 

من الفلسطينيني في مدن الضفة الغربية.
واعتقلــت إســرائيل الســعدي في مطلع 
أغســطس اجلــاري، مــن منزله فــي مخيم 
جنــني لالجئــني بعد إصابته بجــروح، فيما 
قتل فلســطيني وأصيب آخرون بجروح في 

اشتباكات اندلعت في املخيم.
ويأتي متديد اعتقال الســعدي باملخالفة 
لصيغة االتفاق الذي مت التوصل إليه بشأن 
سريان هدنة في قطاع غزة، والذي ينص على 
العمــل على اإلفراج عن القياديني االثنني في 
«اجلهاد اإلسالمي» لدى إسرائيل وهما: بسام 

السعدي وخليل عواودة.
من جهة أخــرى، اعتقلت قوات االحتالل 
اإلسرائيلي ١٥ فلسطينيا من الضفة الغربية، 

بينهم طفالن شقيقان.
وأفادت وكالة األنباء الفلسطينية «وفا» 
بأن قوات االحتالل اعتقلت خمسة فلسطينيني 
من منطقة اجلداول في بيت جاال غرب بيت 
حلم، ومن مخيم عايدة شماال، وطفلني شقيقني 

(١٥ عاما و١٤ عاما) من قرية املغير برام اهللا 
بعد أن داهمت منزل ذويهما وفتشته وعبثت 
مبحتوياته. وأضافت ان قوات االحتالل اعتقلت 
أسيرا محررا من جنني أثناء مروره على حاجز 
عسكري مفاجئ قرب مدينة نابلس، باإلضافة 
إلى ٣ فلســطينيني من مخيم طولكرم، ومن 
بلدتي صيدا وزيتا بطولكرم، كما اعتقلت ٤ 

آخرين من اخلليل.
إلى ذلك، استشــهدت طفلة فلســطينية 
متأثرة بإصابتها التي تعرضت لها في مدينة 
(خان يونس) جنوب قطاع غزة جراء العدوان 

اإلسرائيلي األخير.
وذكرت وكالة (وفا) ان الطفلة ليان الشاعر 
(١٠ سنوات) استشهدت مبستشفى املقاصد في 
مدينة القدس «وكانت في حالة موت سريري 
منذ وصولها الثالثاء املاضي نتيجة تعرضها 
إلصابة في الرأس، حيث اخترقت الشــظايا 
الدماغ وتضررت أكثر املناطق حساسية فيه».

ويرتفع بذلك عدد الشهداء الفلسطينيني 
خالل ٣ أيام من العدوان األخير لالحتالل على 
قطــاع غزة إلى ٤٨ فلســطينيا بينهم أطفال 
ونســاء وشــيوخ فيما أصيــب ٣٦٠ آخرون 

بجروح مختلفة.

بومبيو كان «الهدف التالي» في مخطط احلرس الثوري
وكاالت:   - عواصــم 
حذرت الواليــات المتحدة 
االميركية على لسان وزير 
خارجيتها انتوني بلينكن 
إيران من عدم التسامح مع 
أي تهديدات تخص استهداف 

مسؤولين أميركيين.
علــى  بلينكــن  وقــال 
حســابه بموقــع «تويتر» 
امس إن «رســالة الواليات 
المتحــدة واضحــة إليران 
أنه لن يتم التسامح مع أي 
تهديد، والسيما المسؤولين 
الســابقين،  الحكومييــن 
وسيقابل أي هجوم بعواقب 

وخيمة».
جاء ذلك غداة اتهام وزارة 
العــدل األميركيــة عضوا 
الثوري اإليراني  بالحرس 
بمحاولــة قتــل مستشــار 
القومــي الســابق  األمــن 
جــون بولتــون، موضحة 
أن المواطن اإليراني شهرام 
بورصافي المعروف أيضا 

إن» اإلخباريــة األميركيــة 
امس عــن المصدر المقرب 
من بومبيو القول إن وزارة 
العدل أبلغته بأنه كان الهدف 
الثاني لمؤامرة اغتيال تابعة 
للحرس الثوري اإليراني.

لكــن مســؤول أميركي 
قال إن الواليــات المتحدة 
ال تعتقــد بــأن االتهامــات 
الثوري  الموجهة للحرس 
بالتخطيط لقتل مسئولين 

من دون تقديم أدلة موثقة 
ومستندات الزمة».

وأضــاف كنعاني «هذه 
المرة، تمت االســتفادة من 
فبركة سيناريوهات تتعلق 
بعناصر مفلســة سياسيا 
وعديمة القيمة مثل بولتون 

للتقدم بهذه العملية».
وأكد أن «هــذه المزاعم 
التــي ال أســاس لهــا مــن 
الصحة تأتي بأهداف ودوافع 
سياسية، وهي في الحقيقة 
هروب لالمام واثارة دعائية 
وبشــكل خاص تهرب من 
مسؤولية العديد من الجرائم 
المتورطة فيها  اإلرهابيــة 
الحكومة األميركية، بصورة 
مباشرة مثل االغتيال الجبان 

للقائد سليماني».
وأضاف أن طهران «تحذر 
بقــوة مــن أي عمــل ضــد 
الرعايا اإليرانيين بذريعة 
هــذه االتهامــات المثيــرة 

للسخرية».

سابقين يجب أن تؤثر على 
الديبلوماسية النووية مع 

إيران.
وأضاف المسؤول الذي 
طلب عدم الكشف عن هويته 
«من وجهة نظرنا، ينبغي أال 
يحدث ذلك»، مشيرا إلى أن 
وزارة العدل وجهت اتهامات 
لشــهرام بورصافي بشكل 
الديبلوماسية  مستقل عن 

األميركية مع إيران.
مــن جهتهــا، رفضــت 
طهران االتهامات االميركية، 
ووصفتها بأنها «سخيفة»، 
المتحدث باســم  وصــرح 
الخارجية اإليرانية ناصر 
كنعاني فــي بيان امس أن 
القضائيين  «المســؤولين 
االميركييــن وفــي ســياق 
اتهامات اميركا الالمتناهية 
ضد إيران واستمرار سياسة 
التخويف من ايران الفاشلة 
فبركــة قصصيــة  وفــي 
اتهامات  جديــدة، وجهــوا 

واشنطن حتّذر طهران من «عواقب وخيمة» وال تربط بني االتهامات باالغتيال واملفاوضات النووية

مايك بومبيو

باسم مهدي رضائي، حاول 
دفع ٣٠٠ ألف دوالر ألفراد 
في الواليات المتحدة لتنفيذ 
جريمة القتل في العاصمة 
واشنطن أو والية ماريالند.
لكــن المصــدر كان في 
الواقع مخبــرا لدى مكتب 
الفيدرالــي،  التحقيقــات 
بحســب رواية واشــنطن. 
العــدل  وزارة  وقالــت 
األميركية إن بورصافي لم 

يعتقل واليزال طليقا.
وكشف مصدر مطلع على 
التحقيقات في واشنطن، أن 
وزيــر الخارجية األميركي 
الســابق مايك بومبيو كان 
ايضا هدفا لمؤامرة االغتيال 
اإليرانية، وهو ما أكده مصدر 
مقرب من بومبيو الذي قال 
إن «الوظيفة الثانية» (بعد 
جون بولتون مستشار األمن 
الســابق لترامب)  القومي 

كانت تشير إلى الوزير.
ونقلت شــبكة «سي إن 


