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«متظاهرو تشرين» يدعون لـ «جمعة الغليان الشعبي»
والتيار الصدري يطالب بعراق بال ميليشيات وال تبعية

دعــا  وكاالت:  ـ  بغــداد 
متظاهرو «ثورة تشــرين»، 
اخلــروج  إلــى  العراقيــني 
العاصمــة  بتظاهــرات فــي 
بغداد ضد الطبقة السياسية 
الفاسدة، مشيرين إلى عنوان 
«اخلطوة القادمة» الذي تبناه 
التيــار الصــدري، باعتباره 
تأكيدا لشــعار احلل اجلذري 
للتغيير الذي لطاملا نادى به 

املتظاهرون املستقلون.
وذكــر بيــان صــادر عن 
«متظاهرو تشرين» امس أن 
يوم اجلمعة املقبل ســيكون 
موعــدا لتظاهــرات كبيــرة 
حتت عنوان «جمعة الغليان 
الشــعبي» في متام اخلامسة 
عصرا في «ســاحة النسور» 

في العاصمة بغداد.
ووفقا للبيان فإنه سيتم 
خالل هذه األيام رسم خارطة 
طريق واضحة املعالم للعبور 
بالبلد الى بر األمان، وسيتم 
طرحها من خــالل التظاهرة 

حصرا.
حشــود  البيــان  ودعــا 
االغلبية الصامتــة من ابناء 
الشــعب لكسر طوق صمتها 
واخلــروج أفواجا مــن أجل 
نصرة الوطــن ورفع صوت 

الشعب.
فــي غضــون ذلــك، دعــا 
متحدث باسم التيار الصدري 
في العراق إلى بناء عراق جديد 

فيــه «قانون وأخوة تســود 
واألقليات تكرم وقضاء نزيه 
وعالقات متوازنة مع اخلارج 
متوازنة وسالم يسود وجيش 
يحمــي وحكومــة تخــدم.. 
وفيه حتترم األديان وتسلم 

العقائد».
جــاء ذلك في الوقت الذي 

للمنطقة اخلضراء للمطالبة 
باإلسراع بعقد جلسة للبرملان 
وتشكيل حكومة خدمة بكامل 

الصالحيات.
في هذه االثناء، ابدى رئيس 
الكاظمي،  الوزراء مصطفــى 
استعداد احلكومة لتقدمي كل 

ما من شأنه دعم القضاة.

يواصل انصار التيار الصدري 
اعتصامهم أمام مقر البرملان 
لألسبوع اخلامس على التوالي 
من اجل حل البرملان وإجراء 
انتخابــات برملانيــة مبكرة، 
بينمــا يعتصــم مؤيدو قوى 
التنسيقي» الشيعي  «اإلطار 
اجلنوبيــة  البوابــة  عنــد 

(أ.ف.پ) مؤيدو مقتدى الصدر يرفعون صوره خالل اعتصامهم املتواصل أمام مقر البرملان ببغداد 

ال تبعية فيه وال ميليشيات 
وال سالح منفلت وال عنف وال 
اقتتال وال طائفية وال أحزاب 
مجربة وال محاصصة طائفية.
وطالــب صالــح محمــد 
العراقــي، املقرب مــن زعيم 
التيار الصدري مقتدى الصدر، 
في بيان صحافي أمس بعراق 

ليبيا.. قوات باشاغا تفشل في دخول طرابلس 
وتفاوض محتمل مع حكومة الدبيبة

عواصم - وكاالت: أسفر 
أسوأ قتال تشهده العاصمة 
الليبية منذ عامني عن مقتل 
مــا ال يقل عن ٣٢ شــخصا 
وإصابة أكثر من ١٥٩ آخرين 
فيما أخفقت القوات املتحالفة 
مع حكومة فتحي باشــاغا 
التي يدعمهــا برملان طبرق 
في طرد نظيرتهــا الداعمة 
الوطنية  الوحــدة  حلكومة 
برئاسة عبداحلميد الدبيبة 
التي تتخذ من طرابلس مقرا 

لها.
وهــذه هي ثاني محاولة 
من جانب حكومة باشــاغا 
للسيطرة على طرابلس منذ 

مايو املاضي.
وبعد يوم دام، ازدحمت 
طرابلــس  فــي  الطــرق 
بالسيارات، وفتحت املتاجر 
أبوابها وأزال الناس الزجاج 
احملطــم وأنقــاض أخــرى 
خلفتها أعمــال العنف التي 
وقعــت أمــس االول، فيمــا 
تناثرت سيارات محترقة في 
بعض الشــوارع في وسط 

املدينة.
وذكرت شــركات طيران 
في ساعة مبكرة من صباح 
امس أن الرحالت تعمل بشكل 
طبيعــي في مطار معيتيقة 
في طرابلس، في مؤشر على 

استقرار الوضع األمني.
وقالــت وزارة الصحــة 
الليبية في بيان عن احدث 
حصيلة لضحايا االشتباكات 
أن ٣٢ شخصا ُقتلوا، وأصيب 
١٥٩ آخرون بجروح، فيما دعا 
األمني العام لــألمم املتحدة 
أنطونيــو غوتيريــش إلى 
إنهــاء فــوري للعنف وإلى 
حوار حقيقي لتجاوز املأزق 

السياسي في ليبيا.

طرابلس، فيما سيطرت قوات 
داعمة للدبيبة على املعسكر 

واملنطقة املذكورين.
وعاود رتل عسكري كبير 
موال لباشاغا أدراجه قبل أن 
يصل إلى العاصمة، بعد أن 
انطلق من مصراتة شــرقي 
طرابلس حيث يقيم باشاغا 

منذ أسابيع.
ومــع ذلك التزال القوات 
باشــاغا  مــع  املتحالفــة 
حتتفظ مبواقع مؤثرة حول 
العاصمة، في حني تبدو قوات 
شرق ليبيا (اجليش الوطني 
الليبي) بقيادة خليفة حفتر 

متأهبة.
وقال أســامة اجلويلي، 
القائــد الكبير فــي القوات 
املتحالفــة مع باشــاغا، إن 
قتال يوم السبت اندلع بسبب 
االحتــكاك بــني اجلماعــات 

في ليبيا عن قلقها العميق 
إزاء االشــتباكات املســلحة 
املســتمرة - مبــا فــي ذلك 
القصف العشوائي باألسلحة 
املتوســطة والثقيلــة فــي 
املأهولة بالســكان  األحياء 
املدنيني في طرابلس - مما 
تســبب في وقوع إصابات 
في صفوف املدنيني وإحلاق 
أضــرار باملرافق املدنية مبا 

في ذلك املستشفيات.
البعثــة األممية،  ودعت 
في تغريــدة على «تويتر»، 
إلى الوقف الفوري لألعمال 
العدائيــة، وذكــرت جميع 
األطراف بالتزاماتها مبوجب 
القانــون الدولــي حلقــوق 
اإلنسان والقانون اإلنساني 
الدولــي حلمايــة املدنيــني 
واملنشآت املدنية، كما أكدت 
بعثة األمم املتحدة للدعم في 
ليبيا «أونســميل» ضرورة 
امتنــاع كافة األطــراف عن 
استخدام أي شكل من أشكال 
خطاب الكراهية والتحريض 

على العنف.
وفي سياق متصل، حث 
الســفير األميركي في ليبيا 
ريتشــارد نورالنــد جميع 
األطراف على تقريب وجهات 
النظــر بني مجلــس النواب 
واملجلــس األعلــى للدولــة 
حول قاعدة دستورية إلجراء 
االنتخابات، وحتديد موعد 
مبكر لها. وأعرب نورالند، 
حسبما أفادت قناة «احلرة» 
األميركيــة امس عــن إدانة 
واشــنطن النــدالع أعمــال 
العنف فــي طرابلس، داعيا 
إلى إجراء مفاوضات حتت 
إشراف األمم املتحدة وإنشاء 
ممــرات إنســانية إلجــالء 

الضحايا واحملاصرين.

املسلحة في العاصمة. لكنه 
أضاف في تصريحات لقناة 
«األحــرار» التلفزيونية أن 
محاولــة اســتقدام حكومة 
بتكليف من البرملان «ليست 

جرمية».
جاء ذلك فيما أملح رئيس 
الهيئة العليا لقوى التحالف 
الوطنية توفيق الشهيبي، 
إلى احتمال بدء تفاوض غير 
مباشــر محتمل بني باشاغا 

والدبيبة.
أن  الشــهيبي  واعتبــر 
الوضــع قــد يتجــه خــالل 
اليومني القادمني إلى مسار 
التفاوض غير املباشــر بني 
رئيسي احلكومة املتنافسني، 
إال أنه لم يكشــف املزيد من 

التفاصيل.
في هذه األثنــاء، عبرت 
بعثــة األمم املتحــدة للدعم 

ارتفاع أعداد قتلى وجرحى االشتباكات األخيرة

سيارات محترقة ومدمرة نتيجة االشتباكات املسلحة العنيفة في طرابلس  (أ.ف.پ)

ويظهــر فشــل باشــاغا 
فــي اإلطاحــة بالدبيبة أنه 
على الرغــم من فترة إعادة 
االصطفــاف بــني الفصائل 
العاصمــة  فــي  املســلحة 
وحولهــا، مــازال بإمــكان 
حكومة طرابلــس االعتماد 
على حتالف عســكري قادر 
على التصدي ألعدائها. وبدا 
أن عدة جماعات متحالفة مع 
باشــاغا في طرابلس فقدت 
السيطرة على أراض داخل 
العاصمة أمس االول في حني 
باءت محاوالت القوات غربي 
وجنوبي املدينة للتقدم إليها 

بالفشل.
ووفقا للتلفزيون الرسمي 
الليبــي انســحبت قــوات 
مسلحة تابعة لباشاغا من 
معســكر ٧ أبريــل ومنطقة 
جنــوب  جبــس،  بوابــة 

مستوطنون يقتحمون «األقصى» 
من «باب األسباط» للمرة األولى

عواصم - وكاالت: ســجلت اعتداءات 
االحتــالل اإلســرائيلي علــى املقدســات 
اإلســالمية ســابقة خطيرة امس، حيث 
سمح للمســتوطنني املتطرفني باقتحامه 

من «باب األسباط».
وقال مدير املسجد األقصى الشيخ عمر 
الكسواني أمس، إنه لم يحدث منذ عام ١٩٦٧

أن سمح االحتالل اإلسرائيلي للمستوطنني 
باخلروج من األقصى وإعادة اقتحامه عبر 
باب األســباط. وأضاف الكسواني - في 
تصريح صحافي - أن ســماح الشــرطة 
اإلســرائيلية بذلــك هدفه املس بســيادة 
األوقاف اإلسالمية واالدعاء عليها وإثارة 
الشارع الفلسطيني واملقدسي حتديدا ضد 
األوقاف اإلسالمية، بحجة أنها صمتت جتاه 
هذا السلوك االســتفزازي للمستوطنني، 
مشيرا إلى أن ما حدث هو انتهاك للوضع 
القائم. وكانت قوات االحتالل اإلسرائيلي، 
قد سمحت أمس ملئات املستوطنني باقتحام 
املسجد األقصى املبارك عبر باب املغاربة 

بحماية مشددة من الشرطة التي سمحت 
لبعضهم باقتحام ساحات احلرم واخلروج 

منها عبر باب «األسباط».
واعتبر املستوطنون املتطرفون، حسب 
صحيفة «إسرائيل بيتنا»، أن ذلك يشكل 
«سابقة إيجابية»، داعني إلى تعميمها، كونها 
تثبت أن «ال خوف من دخول اليهود عبر 
هذه البوابة» على حد زعمه. وأدانت وزارة 
اخلارجية واملغتربني الفلسطينية، اعتداءات 
دولــة االحتــالل وقواتها ومســتوطنيها 
املتواصلــة ضد املســجد األقصى املبارك 
واســتباحتها لباحاته، والتي كان آخرها 
السماح ملجموعة من املستوطنني باقتحام 
املسجد عبر باب «األسباط» في سابقة لم 
حتدث منذ النكســة عام ١٩٦٧. واعتبرت 
الوزارة - في بيان صحافي - الســابقة 
عدوانا متجددا على املسجد وصالحيات 
األوقاف اإلسالمية، وانتهاكا صارخا للوضع 
القائــم في األقصى علــى طريق تكريس 
تقسيمه الزماني وصوال لتقسيمه مكانيا.

(انترنت) باب االسباط الذي استخدمه املستوطنون القتحام االقصى للمرة االولى منذ احتالل القدس 

إيران تتوقع امتداد احملادثات النووية 
حتى بداية سبتمبر املقبل

طهران - وكاالت: قالت إيران إن عملية 
الشد واجلذب املتبادل مع الواليات املتحدة 
بشأن اقتراح االحتاد األوروبي إلحياء االتفاق 

النووي سوف متتد إلى الشهر املقبل.
وأفــاد موقع «نــور نيــوز» احلكومي 
اإليراني في تغريدة على تويتر امس بأن 
ايران سوف تســتغرق «على األقل» حتى 
الثاني من سبتمبر املقبل للرد على تعليقات 
إدارة الرئيس األميركي جو بايدن بشــأن 
وثيقة صاغها االحتاد األوروبي بهدف إنقاذ 

اتفاق عام ٢٠١٥.
وأفاد «نور نيوز»، وثيق الصلة باملجلس 
األعلى لألمن القومي اإليراني، بأن طهران 
تواصــل «مراجعــة رد الواليــات املتحدة 

بعناية» عبر االستعانة بخبراء.
فــي غضــون ذلك، أكد رئيــس حكومة 

تصريف األعمال اإلسرائيلية، يائير البيد، أن 
إسرائيل تخوض منذ أكثر من عام «كفاحا 
ديبلوماسيا» متعدد األبعاد بغية منع إعادة 

التوقيع على االتفاق النووي مع إيران.
وأشار البيد خالل مؤمتر صحافي عقده 
بحضور مراسلني إسرائيليني امس إلى أنه 
تبذل اآلن جهود منسقة «من أجل التأكد من 
أن األميركيني واألوروبيني يدركون املخاطر 

املتعلقة بهذا االتفاق».
وأكد أن قادة اجليش اإلسرائيلي وجهاز 
االســتخبارات اخلارجية (املوساد) تلقوا 
منا إيعازا بالقيام باالســتعدادات الالزمة 
ملواجهة أي ســيناريو، مضيفا: «سنكون 
جاهزيــن للتحرك من أجــل احلفاظ على 
أمن إســرائيل. الطــرف األميركي والعالم 

يدرك ذلك».

أوكرانيا على حافة الهاوية مع استمرار قصف «زابوريجيا» وبلدات مجاورة
قــال مســؤولون  عواصــم - وكاالت: 
محليون إن املدفعية الروسية قصفت مجددا 
بلدات أوكرانية ال يفصلها ســوى نهر عن 
محطة زابوريجيا للطاقة النووية، مما زاد 
من معاناة الســكان إذ أثارت التقارير عن 
القصف حول احملطــة مخاوف من حدوث 

كارثة إشعاعية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن أوكرانيا 
تعرضت ملزيد من القصف خالل الساعات 
املاضيــة، بعــد يوم واحد فقــط من تبادل 
موسكو وكييڤ االتهامات باستهداف أكبر 

محطة للطاقة النووية في أوروبا.
وقال حاكم املنطقة أولكسندر ستاروخ 
عبــر تطبيق تيليغــرام أمــس إن القوات 
الروســية قصفت مباني سكنية في مدينة 
زابوريجيا الرئيســية باملنطقة، على بعد 
حوالي ساعتني بالسيارة من احملطة، وبلدة 

أوريخيف الواقعة إلى الشرق منها.
وكان ســتاروخ قــد أبلــغ التلفزيــون 

األوكراني بأنه يجري توعية السكان بكيفية 
اســتخدام اليود في حالة حدوث تســرب 

إشعاعي.
وجاء في تقرير اجليش األوكراني اليومي 
أن تسع بلدات أخرى في املنطقة على الضفة 
األخــرى لنهر دنيبــرو تعرضت للقصف. 
ونقلت وكالة اإلعالم الروســية عن وزارة 
الدفــاع قولهــا إن القــوات اجلوية قصفت 
مصنعا يتبع شــركة موتور ســيتش يتم 

فيه صيانة الطائرات الهيليكوبتر.
وقال املتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية 
إيغور كوناشينكوف إن تسع قذائف أطلقتها 
املدفعية األوكرانية في هجومني منفصلني 

سقطت على أراضي احملطة النووية.
وأضاف في بيــان: «في الوقت احلالي، 
يراقــب الفنيون على مدار الســاعة احلالة 
الفنية للمحطة النووية ويضمنون تشغيلها. 
مازال الوضع اإلشعاعي في منطقة محطة 

الطاقة النووية طبيعيا».

قال وزير اخلارجية األوكراني دميترو 
كوليبا إن القوات الروسية حولت احملطة إلى 
قاعدة عسكرية، مما يعرض القارة بأكملها 
للخطر، وإنه ليس لديها احلق في الوجود 
هناك. وأضــاف على تويتــر: «يجب على 

اجليش الروسي أن يخرج من احملطة».
وتنتظر الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
التابعة لألمم املتحــدة املوافقة على زيارة 
مسؤوليها للمحطة والتي قال املدير العام 
للوكالة رافائيل غروسي إنها يجب أن تتم 
«قريبــا جدا»، وأكد أمس أن «أنظمة األمان 
في زابوريجيا  تعمل والنشاط اإلشعاعي 

ضمن النطاق الطبيعي».
وهــو مــا أكدته الســلطات فــي كييڤ 
وموسكو، حيث قالت وزارة الدفاع الروسية 
إن وضع اإلشعاع مازال طبيعيا، في تكرار 
لبيان مماثل صادر عن الشركة احلكومية 
األوكرانيــة القائمــة على تشــغيل الطاقة 

(رويترز)النووية «إنرغواتوم». الدخان يتصاعد نتيجة القصف املدفعي الروسي في منطقة بازينو بإقليم دونيتسك 

«جدري القرود» يبلغ ذروته في أميركا 
واإلصابات ترتفع ألكثر من ١٧ ألفًا

عواصــم- وكاالت: أعلــن مركز مكافحة 
األمراض والوقاية منها في الواليات املتحدة 
األميركية أن حصيلة عــدد حاالت اإلصابة 
بجدري القرود بلغت ١٧٤٣٢ حالة في مختلف 
الواليات حتى امس وسط توقعات اخلبراء 
بأن يكــون الڤيروس قد بلغ ذروة تفشــيه 

في اميركا.
وذكــر بيان للمركــز األميركي أن حاالت 
اإلصابة بلغت ٣٢٩١ حالة في والية كاليفورنيا 
األميركية وحدها، وتليهــا والية نيويورك 
التي ســجلت ٣١٢٤ حالة، ثم والية فلوريدا 
بعدد ١٧٣٩ حالة ووالية تكساس التي سجلت 
١٤٧٢ حالة وتلتها جورجيا بعدد ١٢٩٩ حالة.
جاء ذلك، فيما حلــت منطقة األميركتني 
موقــع أوروبــا كأكبر منطقة بهــا أكبر عدد 
- أكثــر من الثلثني - من اإلصابات املؤكدة 
حديثا بجدري القرود على مســتوى العالم 
في األسابيع االخيرة، حسبما ذكرت منظمة 

الصحة العاملية.

وقال املدير العام ملنظمة الصحة العاملية 
د.تيدروس أدهانوم غيبريسوس للصحافيني 
إنــه بينما انخفض عدد احلاالت املبلغ عنها 
عامليــا مؤخــرا بنســبة ٢١٪، زادت احلاالت 

اجلديدة في األميركتني.
وفي املراحل األولى من تفشــي املرض، 
أبلغت املنطقة األوروبية عن أكبر عدد من 
اإلصابات، لكن في األسابيع األربعة املاضية 
شكلت األميركتان حوالي ٦٠٫٣٪ من احلاالت 
اجلديدة في جميع أنحاء العالم مقابل ٣٨٫٧٪ 
في أوروبا. وقال تيدروس «هناك مؤشرات 
على تباطؤ تفشي املرض في أوروبا، حيث 
تساعد مجموعة من إجراءات الصحة العامة 
الفعالة وتغيير السلوك والتطعيم في منع 
انتقال العدوى». وأضاف «مع ذلك، في أميركا 
الالتينية علــى وجه اخلصوص، يتضافر 
عدم كفاية الوعي أو إجراءات الصحة العامة 
مع نقص الوصول إلى اللقاحات إلشــعال 

لهيب التفشي».


