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انفجارات في القرم.. و«تأثيرات فاعلة» للضربات األوكرانية في العمق الروسي
عواصــم - وكاالت: أحدثــت 
الضربات النوعية التي شــنتها 
القوات األوكرانيــة على القوات 
الروســية خلف خطــوط القتال 
السيما في القرم، خلال في قدرات 
اجليــش الروســي الهجومية ما 
ادخل احلرب فــي حالة «تقارب 
اجلمود في العمليات» لعدم امتالك 
أي من اجليشني «القوات القتالية 
البرية الثقيلة لشن عمليات هجوم 
فعالة من شأنها التأثير على مسار 
احلرب»، بحسب خبراء غربيني. 
و أعلن رئيس املجلس الوطني 
لتتار القرم رفعت تشــوباروف 
أمس، أنــه مت اإلبــالغ عن ثالثة 
انفجــارات ودخــان متصاعد في 
بلدة باخشيساراي في شبه جزيرة 
القــرم التي ضمتها روســيا عام 

.٢٠١٤
ونقلت وكالة األنباء األوكرانية 
عن تشوباروف قوله عبر حسابه 
الرســمي علــى موقــع التواصل 
أنبــاء  «تــرددت  االجتماعــي، 
عن ســماع ثالثة انفجــارات في 
بخشيساراي والدخان يتصاعد». 
وذكــرت مصــادر للوكالــة أن 
االنفجارات وقعت بالقرب من مقر 
«أسطول البحر األسود الروسي» 

في سيفاستوبول.
وأعرب خبراء االســتخبارات 
البريطانيــة عــن اعتقادهم بأن 
التفجيرات املتكررة خلف اخلطوط 
متثــل ضغطا على قــوات الغزو 

الروسي.
وذكرت االستخبارات البريطانية 
في التحديث اليومي الذي تصدره 
وزارة الدفــاع البريطانيــة حول 

أوكرانيــا، أن أيا مــن اجلانبني لم 
يحقق تقدمــا في اجلبهة األمامية 
«لكن التفجيــرات املتكررة خلف 
اخلطوط الروســية رمبا شــكلت 
ضغطا على اللوجستيات الروسية 

والقواعد اجلوية في اجلنوب».

وفي هذا السياق، أكد مسؤول 
التــي  غربــي، إن االنفجــارات 
وقعــت في ٩ اغســطس اجلاري 
في قاعدة ساكي اجلوية القريبة 
القرم  من «نوفوفيدوريفكا» في 
أدت إلى خــروج أكثر من نصف 

التابعــة  احلربيــة  الطائــرات 
لألســطول الروســي فــي البحر 

األسود عن اخلدمة.
وكشف املســؤول الذي طلب 
عــدم ذكــر اســمه لرويتــرز إن 
أوكرانيــا حتقق حاليا وبشــكل 

مســتمر «تأثيــرات فاعلــة» في 
العمق خلف اخلطوط الروســية 
وهــو أمــر لــه تأثيــر ملمــوس 
على الدعم اللوجســتي الروسي 
و«تأثير نفسي كبير على القيادة 

الروسية».

وأضاف املسؤول أن أسطول 
البحر األسود كان يكافح للقيام 
بأعمــال تتجــاوز كونــه مجــرد 
«أســطول دفاع ســاحلي» يقوم 
في بعض األحيان فقط بضربات 
صاروخية، وأن محاولته للتهديد 
بشن هجوم برمائي على أوديسا 

قد أحبطت.
وذكــر أن احلرب بشــكل عام 
متــر «بوقت يقــارب اجلمود في 
العمليات». وقال املسؤول «ال متلك 
القــوات البرية ألي من اجلانبني 
قوة قتالية برية ثقيلة تكفي لشن 
عمليات هجومية فعالة من شأنها 
التأثير بشكل جوهري على مسار 

احلرب».
في املقابل، قال رئيس اإلدارة 
العســكرية في دنيبــرو فالنتني 
ريزنيشــنكو، إن االنفجــارات 
التي هزت املدينــة أمس، ناجتة 
عن إسقاط أنظمة الدفاع اجلوي 
األوكرانية أربعة صواريخ كاليبر 

أطلقتها القوات الروسية.
ونقل عن فاليــري زالوغني، 
القائــد العــام للقوات املســلحة 
األوكرانيــة، قولــه إن اجليــش 
اســتخدم أربعــة صواريــخ من 
طراز «إس - ٣٠٠» فقط إلسقاط 
صواريخ كاليبر الروسية األربعة 

بالقرب من دنيبرو.
وكانت سلوڤاكيا، أعلنت في 
أبريل الفائت، أنها زودت أوكرانيا 
مبنظومــة الصواريــخ املضادة 
للطائــرات مــن طــراز «إس - 
٣٠٠» الروسية الصنع من ضمن 
األســلحة احملددة التــي طلبتها 
سلطات كييڤ من الدول الغربية.

وفي شــق آخر من الصراع، 
تواصل كل من موسكو وكييف 
االتهامــات والتحذيــرات مــن 
«هجــوم محتمل» علــى محطة 
زابوريجيــا النووية في جنوب 
شرق أوكرانيا، ما أدى إلى فرار 
بعض السكان املنطقة احمليطة 
باحملطة، وسط حتذيرات دولية 
من «كارثة نووية عاملية» على 

غرار «تشيرنوبيل.
ومتنع الســلطات األوكرانية 
الرجال الذين تتراوح أعمارهم بني 
١٨ و٦٠ عاما مــن مغادرة البالد، 
حلاجة البالد إليهم ألداء اخلدمة 
العسكرية، لذلك ساعدوا أسرهم 
علــى «مغــادرة املدينــة»، وفقا 

لـ«واشنطن بوست».
وأكد أحد سكان املدينة ويدعي، 
سيرغي أروسالنوف، ويبلغ من 
٤٦ عاما، أنه قرر إرســال عائلته 
إلى بلغاريا، مضيفا «القرار كان 
صعبــا، لكنهــم غادروا بســبب 
التهديــدات التي تواجه احملطة» 

بحسب الصحيفة.
وحتدث بعــض املوظفني عن 
الرعــب اليومــي مــن العمل في 
املنشأة النووية، مؤكدين «تدهور 
الوضــع األمني وفــرار عدد من 
العمال مــن احملطة إلى األراضي 
التي تسيطر عليها أوكرانيا في 
األســابيع األخيرة»، مما زاد من 

املخاوف بشأن عمل احملطة.
وحذرت احدى سكان املدينة، 
من وقوع كارثة نووية تشبه تلك 
التي وقعت في تشيرنوبيل عام 
١٩٨٦، مشيرة إلى «سيناريو قد 

يكون أكثر رعبا».

فرار جماعي من «زابوريجيا» خوفاً من كارثة «تشيرنوبيل» جديدة

الصدر ينتقد «سياسة التغافل» عما آلت إليه أوضاع العراق: 
لن أجالس الفاسدين وانتظروا «خطواتنا األخرى»

بغدادـ  وكاالت: أكد زعيم 
التيار الصــدري في العراق 
مقتدى الصدر أنه لن يجالس 
الفاسدين، كاشفا عن انه لم 
يلمــس جتاوبــا مــن جانب 
الفرقــاء السياســيني علــى 
مقترحه بشأن إجراء حوار 

وطني.
وأفــاد الصدر فــي بيان 
بأنــه قــدم «مقترحــا لألمم 
املتحدة جللسة حوار علنية 
مع الفرقاء السياســيني في 

العراق».
وقال الصدر في تغريدة 
على حسابه الرسمي مبوقع 
«تويتــر» امــس وجهها إلى 
العراقــي: «نــود  الشــعب 
اعالمكم بأننا قدمنا مقترحا 
الى االمم املتحدة (جللســة 
حوار) بل (مناظرة) علنية 
وببث مباشــر، مــع الفرقاء 
السياســيني أجمــع فلم نر 

جتاوبا ملموسا منهم». 
وأضــاف: «كان اجلواب 
عن طريق الوسيط جوابا ال 
يغني وال يســمن من جوع، 
ولم يتضمن جوابهم شــيئا 
عن االصالح وال عن مطالب 
الثوار وال ما يعانيه الشعب.. 
ولم يعطوا ملا يحدث اي اهمية 
على االطالق، لذا نرجو من 
انتظــار خطواتنا  اجلميــع 
االخرى ازاء سياسية التغافل 
عن ما آل اليه العراق وشعبه 

بسبب الفساد والتبعية». 
وتابع: «فال يتوقعوا منا 
حوارا سريا جديدا بعد ذلك، 
فأنا ال اخفي على شعبي شيئا 
ولن أجالس الفاسدين ومن 
يريــد الســوء او (قتلي) او 

فيهم قوى «اإلطار التنسيقي» 
اخلصم السياسي الرئيسي 

للصدر.
وارجــاء التيار الصدري 
تظاهــرات كانــت مقــررة 
ألنصاره امس «حتى إشعار 

آخر».
فــي غضون ذلــك، أكدت 
بعثة األمم املتحدة ملساعدة 
أن  (يونامــي)،  العــراق 
التضحيــات العديــدة التي 
بذلت الستعادة مكانة العراق 

وأضافــت: «لقــد واجــه 
العراق مصاعب ال حصر لها 
في الســنوات األخيرة، وما 
األزمة السياسية القائمة إال 
آخر حتــد مطول منها. ومع 
ذلك، فليس من بني اخلالفات 
الراهنــة ما هــو عصي على 
احلل، وال ميكن اعتبارها أكثر 
أهمية من املصلحة الوطنية»، 
مجددة التأكيد بالدعم لشعب 

العراق.

يجب أال تذهب سدى.
وبحســب بيــان للبعثة 
االممية في ذكرى تفجير مقر 
بعثة األمم املتحــدة ببغداد 
العــام ٢٠٠٣، وأودى بحياة 
العشــرات فإن «التضحيات 
العديدة التي بذلت الستعادة 
مكانة العراق يجب أال تذهب 
ســدى، وإمنا يتعني حشــد 
كل اجلهــود من أجل احلوار 
واحللول خدمة للصالح العام 

للشعب».

(ا.ف.پ) أنصار التيار الصدري يواصلون اعتصامهم امام مقر البرملان باملنطقة اخلضراء وسط بغداد 

النيــل ممن ينتمــي الينا آل 
الصدر». 

وأكد الصدر: «لقد تنازلت 
كثيرا من اجل الشعب والسلم 
االهلــي، وننتظــر مــاذا في 
جعبتهم من اصالح ما فسد 

إلنقاذ العراق».
التيــار الصدري  وقاطع 
الوطنــي  اجتمــاع احلــوار 
الذي دعا اليه رئيس الوزراء 
مصطفى الكاظمي وشارك فيه 
قادة الكتل السياســية مبن 

كندا.. تعيني أول قاضية من السكان األصليني 
في احملكمة العليا

واشنطن: ال تنازالت جديدة في احملادثات النووية
وطهران: «احلرس الثوري» لم يدرج كشرط لالتفاق

تايوان ترصد طائرات وسفنًا صينية: بكني 
تواصل أنشطتها العسكرية بالقرب منا

عواصــمـ  وكاالت: نفت وزارة اخلارجية 
األميركية بشــكل قاطــع التقارير التي تفيد 
بأن الواليات املتحدة قبلت أن تدرس تقدمي 
تنــازالت جديدة إلى إيران كجزء من العودة 

لاللتزام باالتفاق النووي.
وقال املتحدث باسم اخلارجية األميركية 
في تصريحات أمس إن واشــنطن تلقت من 
االحتاد األوروبي تعليقات طهران على النص 
النهائــي املقترح من قبــل االحتاد األوروبي 

وتقوم بدراسته.
وكانت املفوضية األوروبية، قد أعلنت في 
وقت سابق، أن االحتاد األوروبي يدرس الرد 
اإليراني على «النص النهائي» بشأن االتفاق 
النووي، وأن االحتاد يستشــير الشركاء في 

األمر.
في املقابــل، نقلت وكالــة أنباء «فارس» 
شبه الرسمية عن مستشار فريق التفاوض 
االيرانــي محمد مرندي إن طهران لم تطالب 
بشــطب اســم احلرس الثوري اإليراني من 
قائمة اإلرهاب األميركية كشرط اساسي خالل 

محادثات ڤيينا.
وقال مرندي: «في األشهر القليلة املاضية، 
قلت مرات عديدة إن شطب اسم احلرس الثوري 
من قوائم اإلرهاب األميركية لم يكن شرطا أبدا 

ألي اتفاق وان طهران من جانبها ســتحتفظ 
بإبقاء اسم سنتكام (القيادة املركزية االميركية 
في الشرق األوسط) ضمن قائمة االرهاب».

واستدرك: لكن إذا كانت أميركا بحاجة إلى 
اضفاء طابع املقبولية على االتفاق بقول ذلك 

فاألمر متروك لها.
في غضون ذلك، قال ميخائيل أوليانوف 
املندوب الروسي الدائم لدى املنظمات الدولية 
في ڤيينا، إن معارضة إســرائيل الســتعادة 
خطة العمل الشــاملة املشتركة فيما يتعلق 
بالبرنامج النووي اإليراني لم يكن لها تأثير 
يذكــر على العملية. وأضــاف أوليانوف في 
تصريح نقلته وكالة أنباء «تاس» الروسية 
«القول بأن العامل اإلســرائيلي ليس له أي 
تأثير على اإلطالق سيكون مبالغة ومع ذلك 

فإنه ليس مهما بهذه الدرجة».
وتابع «بصراحة ال افهم موقف إسرائيل.. 
إنها غير راضية عن الوضع اليوم، في الوقت 
الذي قطعت إيران فيه شــوطا طويال خارج 
إطــار التزاماتهــا فيما يتعلــق بخطة العمل 
الشاملة املشتركة وهي أداة تضمن سيطرة 

موثوقة على البرنامج النووي اإليراني».
وأشار أوليانوف إلى أن معارضة إسرائيل 

لهذا االتفاق النووي غير عقالنية.

عواصــم ـ وكاالت: قالــت وزارة الدفــاع 
التايوانية إنها رصدت ١٧ طائرة وخمس سفن 
صينية تعمل حول تايوان، مع مواصلة بكني 

ألنشطتها العسكرية قرب اجلزيرة.
وأضافت الوزارة أن أربع طائرات صينية 
عبرت خط الوســط في مضيق تايوان، وهو 
حاجز غير رسمي بني اجلانبني. من جهة اخرى، 
أعلنت وزارة الشؤون اخلارجية التايوانية أن 
اثنني من النواب في البرملان الياباني ســوف 

يزورون تايبيه لالجتماع مع الرئيسة تساي إنغ 
ون. وذكرت صحيفة «فوكس تايوان» احمللية 
أنه خالل زيارتهما التي تبدأ غدا وتستمر لثالثة 
أيام، من املقرر أيضا أن يلتقي كيجي فورويا، 
رئيس املجلس االستشــاري ألعضاء البرملان 
الياباني، وكيهارا مينورو، األمني العام للمجلس، 
مع نائب الرئيس في تايوان الي تشينج تي، 
ورئيس الوزراء سو تسينغ تشانغ ورئيس 

املجلس التشريعي يو سي كون.

ـ وكاالت: عــني  أوتــاوا 
رئيــس احلكومــة الكندية، 
جاســنت تــرودو، القاضية 
ميشال أوبونساوين، وهي 
من الســكان األصليني، في 
احملكمة العليا، في ســابقة 
يشهدها هذا البلد الذي أطلق 
عملية مصاحلة مع قاطنيه 

األوائل.
وتنتمي أوبونساوين إلى 
إثنية «األبناكي» من القبائل 
األولى في أوداناك مبقاطعة 
كيبيــك، وهي تتقن ببراعة 

اللغتني الفرنسية واإلجنليزية.
وقال ترودو في بيان: «يسعدني أن أعلن 
تعيني القاضية ميشــيل أوبونســاوين في 

احملكمة العليا في كندا».
وأضاف أنهــا «حتظى باحترام كبير في 
الوسط القضائي الكندي، ومسيرتها املهنية 

رائعة. ستقدم معرفة ال تقدر 
بثمن إلــى أعلى محكمة في 

بلدنا».
وكانــت أوبونســاوين 
قاضيــة في محكمــة العدل 
العليــا فــي أونتاريــو منذ 
العام ٢٠١٧، وقد تخصصت 
مبجــاالت الصحــة العقلية 

وحقوق اإلنسان.
التعيــني، تصبح  وبهذا 
ميشيل أوبونساوين خامس 
قاضيــة يختارها جاســنت 
تــرودو مــن بــني القضــاة 

التسعة في احملكمة العليا. 
ويشــكل التمييز الذي يعانيه الســكان 
األصليــون بكندا محور نقــاش كبير داخل 
املجتمع الكندي، السيما منذ اكتشاف مئات 
القبور في ربيع ٢٠٢١ في موقع مدرسة داخلية 
دينية سابقة مخصصة للسكان األصليني.

ميشال أوبونساوين

نائب ترامب السابق: لم أحتفظ مبستندات سرية
واشنطنـ  وكاالت: أكد مايك بنس، 
نائــب الرئيــس األميركي الســابق، 
دونالد ترامب، أنه لم يأخذ معه أي 
مستندات سرية عندما ترك منصبه 

في البيت األبيض.
وفي مقابلة مع وكالة «أسوشيتد 
برس»، قــال ينس ردا على ســؤال 
مباشــر عمــا إذا كان قد احتفظ بأي 
وثائق سرية عند مغادرته منصبه: 

«ال، ليس على حد علمي».
وأوضــح بنس: «صراحة ال أريد 
أن أحكم عليها (الوثائق املضبوطة 
في منزل ترامب) مسبقا حتى نعرف 

كل احلقائق».
يأتــي ذلــك بعــد قيــام مكتــب 
التحقيقات الفيدرالي بضبط وثائق 

ســرية من عقــار تابــع لترامب في 
فلوريــدا يوم ٨ أغســطس اجلاري، 
أثناء التحقيق في انتهاكاته احملتملة 
لثالثة قوانني فيدرالية مختلفة، لكن 
الرئيس السابق زعم أن الوثائق التي 
ضبطت مبنزله «كانت قد رفعت عنها 

السرية كلها».
وزار بنس، آيوا، في إطار زيارة 
تســتغرق يومني إلى الوالية، التي 
تستضيف املؤمترات احلزبية للحزب 
اجلمهــوري، إذ يأتي ذلك في الوقت 
الذي زار فيه نائب الرئيس السابق 
واليات تصويت مبكر أخرى، بينما 
يتخذ خطــوات نحو إطــالق حملة 
للترشــح لرئاســة البيــت األبيض 
في عــام ٢٠٢٤، حيث إنه دعم أيضا 

النائبة اجلمهورية، ليز تشيني، التي 
تعرضت لهزمية مؤخرا أمام منافسة 

يدعمها ترامب.
في ســياق ذي صلــة، قال وزير 
اخلارجيــة األميركي الســابق مايك 
بومبيــو إنــه «لــم يحــاول جديا» 
أن يســتخدم التعديل الـــ٢٥ إلقالة 
ترامب من منصبه بعد الهجوم على 

الكابيتول يوم ٦ يناير ٢٠٢١.
وســعى بومبيــو إلــى التقليــل 
من أهميــة - لكنه لم ينف بشــكل 
صريح ـ التقاريــر التي أفادت بأنه 
وأعضــاء آخرين في االدارة حتدثوا 
عن اإلطاحة بترامب بسبب التحريض 

على الشغب.
وقال بومبيو في مقابلة مع شبكة 

«فوكس نيوز»: «إنهم (جلنة ٦ يناير) 
كانوا يبحثون عن مناقشات بشأن 
التعديل الـ٢٥، وهي مناقشات لم أقم 

بإجرائها مع نظرائي».
وقد ظل بومبيو، الذي كان يشغل 
أيضا منصب مدير وكالة االستخبارات 
املركزيــة على صلة جيدة بالرئيس 
السابق وظل يدافع عنه بعد حصار 

مبنى الكابيتول.
وتأتي هــذه املقابلة مع بومبيو، 
الــذي يــدرس الترشــح النتخابات 
الرئاســة األميركية عــام ٢٠٢٤، في 
الوقت الذي أعلنت فيه ليز تشيني 
نائبــة رئيــس اللجنــة إن اللجنــة 
تعتزم إجــراء مقابالت مــع العديد 
من املسؤولني السابقني في احلكومة.

بومبيو: لم أشارك في التخطيط لإلطاحة بالرئيس السابق بعد اقتحام «الكابيتول»


