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األربعاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢ عربية وعاملية

التيار الصدري ينتقد ضغوط «فسطاط الفساد» على القضاء بعد تعليق عمله
بغــداد - وكاالت: أعلنــت 
السلطة القضائية في العراق، 
تعليق أعمال احملاكم بســبب 
نظمهــا  التــي  التظاهــرات 
أنصــار التيار الصــدري أمام 
مقــار املجلس األعلى للقضاء 
واحملكمة االحتادية العليا في 
العاصمــة بغــداد واالعتصام 
للمطالبة بحل البرملان وإجراء 
انتخابــات برملانيــة مبكــرة، 
قبــل أن يدعوهــم مقرب من 
مقتدى الصدر إلى االنسحاب 
مــع مواصلة االعتصــام أمام 

البرملان.
وذكر مجلس القضاء األعلى 
في بيان انه قرر تعليق عمله 
واحملاكم التابعة له واحملكمة 
وذلــك  العليــا،  االحتاديــة 
«احتجاجا على هذه التصرفات 
الدســتورية واملخالفة  غيــر 
للقانــون، وحتميل احلكومة 
واجلهة السياسية التي تقف 
خلف هذا االعتصام املسؤولية 
القانونية إزاء النتائج املترتبة 

على هذا».
وأعلن أيضا عن املباشرة 
بإجراءات جمع األدلة عن تهديد 

احملكمة االحتادية العليا.
كما أصدر مجلس القضاء 
األعلى امــس مذكرتي اعتقال 
بحق قياديني اثنني في التيار 
الصدري بتهمة تهديد القضاء 

احدهما صباح الساعدي.

واســترجاع األموال املنهوبة 
وفصــل االدعاء العــام، داعيا 
إلى مواصلة اعتصام البرملان.

وتابــع بانه «في الســلك 
الكثير  العــراق  القضائي في 
من محبي اإلصالح واملطالبني 
مبحاسبة الفاسدين وإن كان 
هناك فتور في ذلك، فهو لوجود 

واإلصالح السياسي ومحاكمة 
الفاسدين وإسقاط محمد شياع 
الســوداني مرشــح «اإلطــار 
التنسيقي» الشيعي للحكومة 
املقبلة وتشكيل حكومة أغلبية 

وطنية.
في املقابــل، ينظم أنصار 
«اإلطار» اعتصاما عند البوابة 

فيما أعلن «اإلطار التنسيقي» 
رفضه استقبال أي رسالة من 
التيار الصــدري أو أي دعوة 
للحوار املباشر، إال بعد إعالن 
تراجعه عما وصفه بـ «احتالل 
مؤسسات الدولة الدستورية»، 
داعيا العراقيني إلى «االستعداد 
العالــي واجلهوزيــة التامــة 

للخطوة املقبلة».
فــي املقابــل، أعلن«اإلطار 
التنسيقي»، الذي يعد اخلصم 
الرئيســي للتيار  السياســي 
الصــدري، إدانته ملــا وصفه 
بـــ «التجاوز اخلطيــر» على 
املؤسسة القضائية وتهديدات 
التصفية اجلسدية بحق رئيس 

احملكمة الدستورية.
وأكــد «اإلطار» فــي بيان 
رفضه اســتقبال أي رســالة 
مــن التيــار الصــدري أو أي 
دعــوة للحــوار املباشــر، إال 
بعــد أن يعلــن عــن تراجعه 
عن احتالل مؤسسات الدولة 
الدستورية والعودة إلى صف 
القــوى التي تؤمــن باحللول 
الدميوقراطية، على  السلمية 

حد تعبيره.
ودعا اإلطار املجتمع الدولي 
إلى بيان موقفه الواضح أمام 
هــذا التعــدي اخلطيــر على 
املؤسسات الدســتورية وفي 
مقدمتهــا الســلطة القضائية 
التشريعية، وفقا  واملؤسسة 

ضغوطات سياسية من فسطاط 
الفساد ضدهم».

ويأتــي هذا التطــور فيما 
ينظم أنصــار الصدر منذ ٣٠

يوليو املاضي اعتصاما مفتوحا 
مبحيط البرملــان في املنطقة 
اخلضراء للمطالبة بحل مجلس 
النواب وإجراء انتخابات مبكرة 

اجلنوبية للمنطقة اخلضراء 
منذ ١٢ أغسطس اجلاري.

مــن جانبه، انتقــد مقرب 
مــن مقتــدى الصــدر تعليق 
القضــاء واحملاكــم العمل من 
أجل إنهاء «ثورة إصالحية»، 
بينما لم تعلق أعمالها من أجل 
استنكار الفساد املستشري»، 

للبيان.
مــن جهتــه، حــث رئيس 
الكاظمي  الــوزراء مصطفــى 
جميــع األطراف علــى التزام 
الهدوء وجدد الدعوة للحوار 
الوطني، محذرا من أن «تعطيل 
عمل املؤسسة القضائية يعرض 
العراق إلى مخاطر حقيقية»، 
وطالب جميع القوى السياسية 
بـ «التهدئة واستثمار فرصة 
احلوار الوطني للخروج بالبلد 
مــن أزمتــه احلاليــة»، داعيا 
الجتمــاع «فــوري» لقيادات 
القــوى السياســية لتفعيــل 
إجراءات احلوار الوطني ونزع 

فتيل األزمة.
مــن جانبــه، أكــد رئيس 
محمــد  النــواب  مجلــس 
احللبوســي، في بيــان دعمه 
للتظاهرات «وفق الســياقات 
القانونية والدســتورية ومبا 
يحفــظ الدولة ومؤسســاتها 
ويحمــي وجودهــا، ولكن ال 
ينبغي أن تكــون خصومتنا 
مــع القضاء الذي نحتكم إليه 

جميعا إذا اختصمنا».
وأعلن احللبوسي رفضه 
تعطيل املؤسسات الدستورية، 
مؤكــدا أن ذلك ميثــل تراجعا 
كبيرا للخلف، مشــيرا إلى أن 
البالد بات فيها «مجلس نواب 
معطل، ومجلس قضاء معطل، 

وحكومة تسيير أعمال».

أنصاره رفعوا ٤ مطالب أمام مقر مجلس القضاء األعلى.. و«اإلطار التنسيقي» يدعو إلى «اجلهوزية التامة من أجل اخلطوة املقبلة»

(أ.ف.پ) أنصار التيار الصدري خالل احتشادهم أمام مقر مجلس القضاء األعلى في بغداد أمس 

وأعلنــت نقابــة احملامني 
العراقيــني، تعليــق أعمالهــا 
على خلفية قيام أنصار الصدر 
باالعتصام أمام مبنى مجلس 
القضــاء األعلــى فــي اجلهــة 
الغربية من املنطقة اخلضراء 

وسط بغداد.
التيــار  أتبــاع  واحتشــد 
الصدري أمام البوابة اخلارجية 
األعلــى،  القضــاء  ملجلــس 
ونصبــوا الســرادق واخليام 

وبدأوا اعتصاما مفتوحا.
ورفع املعتصمــون الفتة 
حتمل عــدة مطالب، هي: حل 
مجلس النواب، وحتديد الكتلة 
البرملانيــة األكبــر، ومحاربة 
الفســاد والفاســدين، وعــدم 

تسييس القضاء.
ونشرت السلطات العراقية 
قوات كثيفة في محيط السياج 
اخلارجي ملبنى مجلس القضاء 
األعلى وعند البوابة الرئيسية 

للمنطقة اخلضراء.
وفــي وقــت الحــق، دعــا 
القيادي املقرب من زعيم التيار 
الصدري، محمد صالح العراقي، 
أنصار التيار باالنسحاب من 
أمام مجلــس القضاء األعلى، 
لكنه طالبهم بإبقاء اخليام التي 

نصبوها.
القيــادي  طالــب  كمــا   
املعــروف بـ «وزيــر الصدر» 
بإقالة الفاسدين ومحاسبتهم 

انفجارات «القرم» تعرقل خطط روسيا للتوغل في أوكرانيا
وزيلينسكي يتعّهد برفع العلم فوق شبه اجلزيرة

وكاالت:   - عواصــم 
أعلنت قيادة منطقة اجلنوب 
األوكرانيــة تدميــر مخازن 
ذخيرة ومواقع لقوات الدفاع 
اجلوي الروسي في املناطق 
التي حتتلها جنوبي البالد، 
في حني أبدت واشنطن قلقها 
إزاء مــا وصفتــه بالتهديــد 
املستمر الذي تشكله الضربات 
الروسية على املدنيني والبنية 
التحتية املدنية في أوكرانيا.

ومع انتهاء الشهر السادس 
مــن احلرب علــى أوكرانيا، 
واصلت روسيا التقدم على 
جبهة باخموت في الشــرق، 
املدنيــة  اإلدارة  وأعلنــت 
والعسكرية املوالية لروسيا 
فــي خيرســون إصابــة ١٥

شخصا جراء قصف أوكراني 
استهدف جسر إنتونوفسكي 

قرب املدينة.
وفــي مقاطعــة دنيبرو، 
جــددت القــوات الروســية 
قصفهــا ملدينــة نيكوبــول 
الواقعة على ضفة نهر دنيبرو 
املقابلــة ملفاعــالت محطــة 
زابوريجيا النووية، وأعلنت 
االستخبارات البريطانية أن 
اجليش الروسي يبني جسرا 
عائما فوق النهر لربط منطقة 

خيرسون بشرق أوكرانيا.
في املقابل، أظهرت موجة 
االنفجارات والغارات بطائرات 
بــدون طيــار مؤخــرا مدى 
ضعف شــبه جزيــرة القرم 

في اســتراتيجيتها األوسع، 
بحسب ما نقل موقع «احلرة» 

عن الصحيفة.
وأفاد مســؤول غربي لم 
تكشف الصحيفة عن هويته 
الســابقة  التفجيــرات  أن 
بقاعــدة ســاكي اجلوية في 
شبه اجلزيرة قبل ايام، أدت 
إلــى توقف أكثــر من نصف 
الطائرات املقاتلة ألســطول 
البحر األسود عن العمل، فيما 
قال رئيس دراسات حرب املدن 
في منتدى سياسة ماديسون، 
جــون سبنســر، إن «قواعد 
اللعبة ستتغير إذا مت ضرب 
ســاكي وسيفاســتوبول».  

العلــم األوكراني في النصب 
التذكاري في كييڤ لالحتفال 
باليوم الوطني أمس، إن «علم 
أوكرانيــا األزرق واألصفــر 
سيرفرف مرة أخرى في املكان 
الــذي يجب أن يكــون فيه». 
وأكد أن شــبه جزيرة القرم 
جزء مــن أراضــي أوكرانيا، 
وأنه لن يقبل بغير استعادة 
السيطرة عليها كاملة. واعتبر 
أنه يجب الفوز على روسيا 
وحترير القرم منها، ألن ذلك 
ســيعزز األمن فــي أوروبا، 

حسب قوله.
إلى ذلك، دعت الســفارة 
األميركية في كييڤ املواطنني 
األميركيني مجددا إلى مغادرة 
أوكرانيــا قــدر املســتطاع، 
محــذرة من زيــادة احتمال 
أن تشــن روســيا ضربــات 
عســكرية تزامنا مع ذكرى 
اســتقالل كييڤ عن االحتاد 

السوفييتي.
وقالــت فــي حتذيــر إن 
«وزارة اخلارجيــة لديهــا 
معلومات بأن روسيا ستكثف 
اجلهود لشــن ضربات على 
بنية حتتية مدنية ومنشآت 
حكومية في أوكرانيا خالل 
األيام املقبلة». وحثت السفارة 
«األميركيــني علــى مغادرة 
أوكرانيــا اآلن باســتخدام 
خيارات وســائل املواصالت 
البرية اخلاصــة املتاحة إذا 

كان ذلك آمنا».

وأضاف سبنسر الذي خدم 
في اجليش األميركي سابقا، 
أن «هذه الضربات تستنزف 
والقيــادة  اللوجســتيات 
والسيطرة وفي النهاية قدرات 
أسطول البحر األسود نفسه».

وبحسب املسؤول الغربي 
فإن الضربات قلبت أي خطط 
روسية بشن هجوم برمائي 
على أوديسا رأسا على عقب.
من جهته، تعهد الرئيس 
فولودمييــــــر  األوكرانــي 
زيلينســكي، باستعــــــادة 
كل مدينــة وقريــة احتلتها 
روسيا مبا فيها القرم. وقال 
خــالل مشــاركته فــي رفــع 

واشنطن تدعو رعاياها إلى املغادرة باستخدام الوسائل املتاحة

(أ.ف.پ) حرس الشرف األوكراني يرفعون العلم في اليوم الوطني مبدينة لفيف 

التي ترسخ القوة العسكرية 
الروسية في البحر األسود.

وقالــت صحيفــة «وول 
القرم  ستريت جورنال» إن 
التي كانت مبنأى نسبي عن 
احلرب باتت جزءا من األهداف 

األوكرانية.
وأكد محللون ومسؤولون 
عسكريون أن الضربات في 
عمــق األراضي التي حتتلها 
روســيا، مبــا في ذلــك مقر 
أسطول البحر األسود الروسي 
في سيفاستوبول في القرم، 
عرقلت خطط موسكو للتوغل 
أكثر في جنوب أوكرانيا، مما 
يجبرها على إعادة التفكير 

أميركا: نقترب من العودة لالتفاق النووي 
بعد تخلي إيران عن بعض شروطها

الڤروڤ يدين الهجمات اإلسرائيلية على سورية 
واملقداد إلقامة عالقات مع «لوغانسك ودونيتسك»

عواصم ـ وكاالت: قال مســؤول السياسة 
اخلارجية باالحتاد األوروبي جوزيب بوريل 
إن معظم الدول املشاركة في احملادثات النووية 
مع إيران توافق على االقتراح األوروبي الذي 
يهدف إلى إنقاذ االتفاق النووي املبرم عام ٢٠١٥.
وقــال بوريل فــي مقابلة مــع التلفزيون 
اإلســباني امــس «معظمهم موافقــون، لكن 
ليس لدي رد بعد من الواليات املتحدة، التي 
أعتقد أنها البد أن تناقشه ونتوقع أن نتلقى 

ردا قريبا».
في غضون ذلك، قال مسؤول أميركي كبير 
لوكالة «رويترز» إن طهران تخلت عن بعض 
الشروط األساســية إلحياء االتفاق النووي، 

األمر الذي يزيد احتمال التوصل التفاق.
وأضاف املســؤول االميركي الذي اشترط 
عدم ذكر هويته حلساسية األمر أنه على الرغم 
من أن ايران تقول إنه يتعني على واشــنطن 
تقدمي بعض التنازالت فإنها تخلت عن بعض 

مطالبها األساسية.
ومضى قائــال «نعتقد أنهم اتخذوا أخيرا 
القرار الصعب وحتركوا نحو احتمال العودة 
إلى االتفاق بشروط ميكن للرئيس جو بايدن 
قبولهــا.. إذا كنا أقرب اليوم، فذلك ألن إيران 
حتركت. لقد تنازلوا عن القضايا التي كانوا 

يتمسكون بها منذ البداية».
وبني املسؤول االميركي إن إيران تراجعت 
بالفعل إلى حد كبير عن مطالبتها بأن ترفع 
الواليات املتحدة احلرس الثوري اإليراني من 

قائمة منظمات اإلرهاب األجنبية.
وأضاف «قلنا إننا لن نفعل ذلك في ظل أي 
ظرف. استمروا في تقدمي الطلب. ومنذ شهر 
بدأوا في تخفيف متسكهم بهذا الطلب األساسي 
وقالوا إنه ميكنكم إبقاء التصنيف لكننا نود 
رفعه عن عدد من الشركات التابعة للحرس 
الثوري اإليراني.. قلنا (ال.. لن نفعل ذلك)».

وقال املسؤول «إيران تريد ضمانات بأن 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستغلقها جميعا.. 

قلنا إننا لن نقبل ذلك أبدا»، الفتا ان «األمر قد 
يستغرق وقتا أطول قليال» للتوصل التفاق 
نهائي، في حال إمكانية ذلك، مضيفا «ندرس 

رد إيران اآلن وسنعود إليهم قريبا».
وفي ســياق متصل، قال مسؤول اميركي 
ثان لرويترز إنه بعد التنفيذ الكامل لالتفاق 
النووي، ستكون الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
قادرة على استئناف نظام تفتيش شامل ميكنها 
من الكشف عن أي مسعى إيراني حليازة سالح 
نووي سرا، وستظل كثير من آليات املراقبة 

قائمة إلى أجل غير مسمى.
ونوه إلى أن إيران ســتمنع من تخصيب 
اليورانيوم وتخزينه فوق مستويات محدودة 
للغاية، مما يحرمها من املواد الالزمة لصنع 
قنبلة، كما لن يسمح لها بحيازة أي يورانيوم 
مخصب بدرجة نقاء ٢٠ و٦٠٪ مثل الذي تخزنه 
اآلن وسيتم وقف أو إزالة أجهزة الطرد املركزي 
املتقدمة التي تشغلها طهران، مبا في ذلك جميع 
أجهزة الطرد املركزي في منشــآتها احملصنة 

حتت األرض في فوردو.
وشدد املســؤول نفســه على أن «القيود 
الصارمة على التخصيب اإليراني لليورانيون 
ســتعني أنــه حتى لو انســحبت طهران من 
االتفاق للسعي المتالك سالح نووي، فإن األمر 
سيستغرق ستة أشهر على األقل للقيام بذلك».

الى ذلك، أكد احلرس الثوري اإليراني أن 
طهران «ال متلك سالحا نوويا»، محذرا من أن 

«صواريخه تكفي حلرث اسرائيل».
وقــال قائد قــوة اجلو فضائيــة للحرس 
الثــوري، العميد حاجي زادة أمس: «ال منلك 
ســالحا نوويــا، لكن صواريخنا ورؤوســها 
احلربيــة تكفي حلرث إســرائيل». وأضاف: 
«كل توقعات قائد الثورة قد حتققت، شهدنا 
ما حصل في أفغانســتان وخروج األمريكان 
منها». وأردف حاجي زادة: «لذلك، إســرائيل 
أيضا سوف تتدمر وفق توقعاته، ومحاوالت 

الكيان الصهيوني للنجاة عبثية».

عواصمـ  وكاالت: أدان وزير اخلارجية 
الروسي سيرغي الڤروڤ أمس الهجمات 
الصاروخية اإلسرائيلية على سورية، في 
تصريحات تؤكد توتر العالقات الروسيةـ 
اإلسرائيلية التي كانت حميمة فيما مضى، 
وكانت عشرات الغارات االسرائيلية مرت 

دون اي تعليق او انتقاد من موسكو.
وخــالل مؤمتر صحافي مشــترك مع 
نظيره السوري فيصل املقداد، قال الڤروڤ 
«ندين بشدة املمارسة اخلطيرة للضربات 
اإلسرائيلية على األراضي السورية.. نطالب 
بأن حتترم إسرائيل قرارات مجلس األمن 
التابع لألمم املتحدة، وقبل كل شيء، احترام 

سيادة سورية ووحدة أراضيها».
وقالــت مخابــرات إقليميــة ومصادر 
عســكرية ســورية إن إســرائيل قصفت 
أهدافــا إيرانية في ١٤ أغســطس بالقرب 
من القواعد الرئيسية لروسيا في سورية 
في طرطوس على ساحل البحر املتوسط.

وفــي تصريحات تشــير الــى تهديد 
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بشن 

عملية عســكرية جديــدة داخل األراضي 
الســورية، قال وزير اخلارجية الروسي 
إن تصعيد العمليات العسكرية سيكون 
أمــرا «غير مقبول». وأضاف أن روســيا 
وســورية تتطلعان للتفاوض مع تركيا 

«ملنع أي عمل عسكري جديد».
وفي حديثه بنفس املؤمتر الصحافي 
في موســكو، أكــد املقداد لالڤــروڤ دعم 
بالده للغــزو الروســي ألوكرانيا. وقال 
إن بالده ســوف تعلن خالل أيام التبادل 
الديبلوماســي مع جمهوريتي دونيتسك 
ولوغانسك االنفصاليتني املدعومتني من 

موسكو.
وأضاف املقداد انه سيقوم بزيارة إلى 
أبخازيا اليوم «كدليل على دعم ســورية 
ملبدأ حقوق الشعوب في تقرير مصيرها».
وقــد أكــد الڤــروڤ أن التواصــل بني 
وزارتي خارجية روسيا وسورية الدائم 
هو تنفيذ للتعليمات من رئيسي البلدين، 
املتعلقة بترسيخ وتعزيز العالقات الثنائية 

وتسيير التسوية في سورية.

احلرس الثوري: صواريخنا ورؤوسها احلربية تكفي حلرث إسرائيل

أنباء سورية

وزير اخلارجية التركي: ال شروط مسبقة للحوار مع دمشق
أنقرة - رويترز - د.ب.أ: 
قال وزيــر اخلارجية التركي 
مولــود تشــاووش أوغلــو 
أمــس إن بالده ليســت لديها 
شــروط مسبقة إلجراء حوار 
مع احلكومة الســورية، وإن 
احملادثات مع دمشــق البد أن 
تكون لها أهداف، في إشارة إلى 
مزيد من التخفيف في موقف 
أنقرة جتاه دمشــق. ودعمت 
تركيا مقاتلي املعارضة الذين 
يســعون لإلطاحــة بالرئيس 
الســوري وقطعــت العالقات 
الديبلوماســية مع دمشق في 

بداية احلرب قبل ١١ عاما.
 وتأتي تصريحات الوزير 
التركــي تأكيــدا لتصريحات 
ســابقة لرئيســه رجب طيب 
أردوغــان الذي أشــار الى أن 
نظيــره الروســي فالدمييــر 
بوتني اقترح عليه أن تتعاون 

للحوار لكن ما الهدف من هذه 
االتصاالت؟ البالد حتتاج إلى 
التطهير من اإلرهابيني.. الناس 

بحاجة للعودة».
وتابع «ال شروط للحوار 
لكــن مــا الهــدف منــه؟ مــن 
الضروري أن تكون له أهداف». 
وكانــت تصريحــات ســابقة 

أمس نقلته وكالة «األناضول»، 
مع قناة «خبر غلوبال» التركي.

وفي الســياق، نفى وزير 
اخلارجيــة التركــي، وجــود 
ترتيبــات لعقــد اجتماع بني 
أردوغان والرئيس الســوري 
بشار األسد على هامش القمة 
القادمــة ملنظمــة شــنغهاي 

للتعاون.
ووفقا لوكالة «األناضول» 
التركية، استبعد الوزير عقد 
اللقاء على هامش القمة املقررة 
يومي ١٥ و١٦ ســبتمبر املقبل 
في أوزبكستان، وقال حملطة 
إخبارية إن األسد «ليس مدعوا» 

لالجتماع.
لكنه أكد في الوقت نفسه 
ما سبق وأعلنه اردوغان حول 
وجود تواصل بني االستخبارات 
واالســتخبارات  التركيــة 

السورية.

ألوغلو حول ضرورة التوصل 
الى «مصاحلــة بني املعارضة 
غضبــا  أثــارت  والنظــام» 
واسعا في صفوف املعارضة 
وخرجــت عــدة تظاهرات في 
الشمال السوري، حيث تسيطر 
الفصائل املدعومة من انقرة. 
واعتبر وزيــر اخلارجية 
التركي أن أنقرة اتخذت العديد 
من املبادرات إليجاد حل لألزمة 
في سورية لكن «مسار أستانة 
هو املســار السياسي الوحيد 
املتبقي في سورية والنظام ال 
يؤمن به بشكل كامل». داعيا 
«النظام السوري لعدم النظر 
للمعارضة علــى أنها تنظيم 
إرهابــي». وقــال إن «كافــة 
املبادرات السياسية حلل األزمة 
في سورية سبب فشلها النظام 

السوري».
جاء ذلك في لقاء تلفزيوني 

نفى الترتيب لعقد اجتماع بني أردوغان واألسد وأكد التواصل بني مخابرات البلدين

وزير اخلارجية التركي مولود تشاووش أوغلو

تركيا مع حكومة دمشق، بعد 
أن اطلق عدة تهديدات بشــن 
عملية عسكرية تركية وتوغل 
جديد في األراضي الســورية 
الستهداف امليليشيات الكردية 

وإقامة «منطقة آمنة».
وأضاف تشاووش أوغلو 
«ال ميكن أن يكون هناك شرط 


