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الصدر ُيسكت صوت السالح: العراق بات «أسيرًا للفساد والعنف»
عواصمـ  وكاالت: استجاب 
التيار الصدري  أنصار زعيم 
مقتدى الصدر ملهلة الـ٦٠ دقيقة 
التي أمهلهم إياها لالنسحاب 
من املنطقة اخلضراء في بغداد 
ووقف جميــع االحتجاجات، 
حيث ندد باستخدامهم العنف 
بعد مواجهات مع القوى األمنية 
وعناصر من «احلشد الشعبي» 
أسفرت عن ســقوط عشرات 
القتلــى واجلرحــى خالل ٢٤

ساعة، في أكثر أعمال العنف 
دموية في العاصمة العراقية 

منذ سنوات.
وأعلن اجليش العراقي رفع 
حظر التجول الذي فرضه امس 
االول في كل أنحاء البالد بعد 
التي  الفوضــى واملواجهــات 
تلت إعــالن الصــدر «اعتزال 

السياسة» نهائيا.
وأطلق مسلحون صواريخ 
على املنطقــة اخلضراء امس 
وجاب آخرون الشوارع على 
منت شــاحنات وهم يحملون 
أسلحة آلية ويلوحون بقنابل 
يدوية. وخالل ليل امس االول 
استمر إطالق النار والصواريخ 

في أنحاء بغداد.
واعتذر الصدر للعراقيني 
وندد باالقتتال واالشتباكات. 
وقال في مؤمتر صحافي عقده 
مبنزلــه باحلنانة في النجف 
أمس «أنا أنتقــد ثورة التيار 
الصدري.. بئس الثورة هذه... 
بغض النظر عمن هو البادئ. 
هــذه الثــورة مــا دام شــابها 
العنف، ليســت بثــورة. الدم 
العراقــي حرام»، مشــيرا إلى 
أن «هناك ميليشــيات وقحة، 
نعــم، لكــن يجــب أال يكــون 
التيار (الصدري) أيضا وقحا.. 
امليليشــيات الوقحــة هي من 
أعطت األوامر الندالع القتال».
وتابع «إذا لم ينسحب كل 
أعضاء التيار الصدري خالل 
ستني دقيقة من كل مكان، حتى 
مــن االعتصام، أنــا أبرأ منهم 
وقرار اعتزال العمل السياسي 
نهائي «... وبغض النظر من 
كان البــادئ، أمشــي مطأطــأ 
الرأس وأعتذر للشعب العراقي 
الذي هو املتضرر الوحيد مما 

يغادرون الساحة في املنطقة 
اخلضــراء شــديدة التحصني 
بوســط بغــداد حيــث توجد 
مكاتب حكومية وحيث أعلنوا 
اعتصاما اســتمر ألسابيع في 

مقر البرملان.

في بغداد واحملافظات.
وذكر الشهود أن الشارع 
الرئيسي الذي يربط املنطقة 
اخلضراء وجسر اجلمهورية 
باجتاه ساحة التحرير شهد 
تدفــق مجاميــع كبيــرة من 

إنهاء االعتصام قرب اجلسر 
املعلق وسط بغداد.

وذكــرت اللجنة في بيان 
أمــس: «جماهيــر الدفاع عن 
الدولة واملؤسســات، نحيي 
صبركم وشجاعتكم وثباتكم 

وأوضح شــهود عيان أن 
أتباع الصدر حملوا أسلحتهم 
املكان  وامتعتهــم وغــادروا 
بسالسة رغم الزحام الشديد 
في الشوارع بعد اإلعالن عن 
رفع إجراءات حظر التجوال 

أتباع الصدر املنسحبني إلى 
منازلهم.

وبالتوازي، أعلنت اللجنة 
املنظمة لتظاهــرات «اإلطار 
التنسيقي»، اخلصم السياسي 
الرئيســي للتيــار الصدري، 

في ســاحة اعتصــام الدفاع 
عن الدولة والشــرعية طيلة 
األســابيع املاضية برغم كل 
التهديدات التي تعرضتم لها.. 
فعودوا الى منازلكم ســاملني 
غامنني وكونوا دوما على أمت 
اجلهوزية لنلبي نداء الوطن 

حال استصراخه لنا».
في هــذه االثنــاء، قررت 
احملكمــة االحتاديــة العليــا 
إرجاء جلســة كانــت مقررة 
امس للنظر في دعوى تقدم 
بها التيار الصدري ومستقلون 
إلمكانية حل البرملان وإجراء 

انتخابات مبكرة.
هــذا، وتوالت اإلشــادات 
بدعوة زعيم التيار الصدري 
إلى وقــف العنف، حيث أكد 
العراقــي  الــوزراء  رئيــس 
مصطفى الكاظمي أنها «متثل 
أعلــى مســتويات الوطنيــة 
واحلــرص على حفــظ الدم 
العراقي»، الفتا الى انها «حتمل 
اجلميع مســؤولية أخالقية 
ووطنيــة بحمايــة مقــدرات 
العــراق والتوقف عــن لغة 
التصعيد السياسي واألمني 
والشروع في احلوار السريع 

املثمر حلل األزمات».

رفع حظر التجوال بعد استجابة أنصاره لندائه «فوراً» وانسحابهم من أمام البرملان واملنطقة اخلضراء.. و«اإلطار التنسيقي» ينهي االعتصام أمام أسوارها

أنصار التيار الصدري يخلون ساحة البرملان قبيل االنسحاب من املنطقة اخلضراء.. وفي اإلطار مقتدى الصدر خالل مؤمتره الصحافي أمس (رويترز- أ.ف.پ) (واع) أتباع «اإلطار التنسيقي» يفككون خيام اعتصامهم قرب اجلسر املعلق ببغداد أمس 

يحــدث»، الفتا إلى أن العراق 
بات «أسيرا للفساد والعنف».

وبانتهاء املهلة التي حددها 
الصدر في نحو الساعة الثانية 
بعد الظهر بالتوقيت احمللي، 
أمكــن رؤيــة انصــاره وهــم 

«معارك عنيفة» في خيرسون.. والقوات الروسية تعاني 
صعوبة في جتنيد متطوعني و«إخفاقات» مع «الدرونز» اإليرانية

ـ وكاالت: دارت  عواصــم 
«معــارك عنيفــة» في جنوب 
أوكرانيا أمس، في اطار الهجوم 
املضاد الذي اطلقته قوات كييڤ 
أمس األول، أمال في استعادة 
مدينة خيرســون من قبضة 
القوات الروســية التي دعاها 
الرئيس األوكراني فولودميير 
زيلينسكي الى الفرار من وجه 

قواته. 
وقالت الرئاسة األوكرانية 
انــه «ســجل دوي انفجارات 
عنيفة طــوال اليــوم وطوال 
الليل في منطقة خيرسون». 
وأنــه جرت معارك عنيفة في 

غالبية أرجاء املنطقة.
وأضافــت «شــنت القوات 
األوكرانية املسلحة هجمات في 
اجتاهات عدة»، مؤكدة تدمير 
«عــدد من مخــازن الذخيرة» 
و«كل اجلسور الكبرى» التي 
تسمح لآلليات الروسية بعبور 
نهــر دنيبرو. وحتدث النائب 
سيرغيي خالن عبر التلفزيون 
األوكراني «عن قصف مدفعي 
مركــز على مواقع العدو.. في 
كامل أراضي منطقة خيرسون 
احملتلة» الواقعــة عند أبواب 

شبه جزيرة القرم.
وقالت روســيا من جهتها 
إنها صدت «محاوالت هجوم» 

االوكرانية على شــن الهجوم 
املضاد، اخلسائر املوجعة التي 
تعرضت لها القوات الروسية 
في اآلونة األخيرة، مبوازاة ما 
أعلنه مسؤول كبير في اإلدارة 
األميركية من أن روسيا تواجه 
«إخفاقات كثيرة» مع الطائرات 
املسيرة اإليرانية الصنع التي 
حصلت عليها من طهران هذا 
الشهر. وأضاف املسؤول، الذي 
طلب عدم الكشف عن هويته، 
أن موسكو تســلمت طائرات 

مسؤولة كبيرة في وزارة الدفاع 
األميركية (الپنتاغون) طالبة 
عدم ذكر اســمها، إن من غير 
املرجح أن تنجح جهود موسكو 
في جتنيد متطوعني جدد، حيث 
أمر الرئيس الروسي فالدميير 
بوتني األسبوع املاضي بزيادة 
عدد قواته املسلحة بنسبة ١٠٪.
وحســب املســؤولة فــي 
«الپنتاغــون»، فــإن روســيا 
بــدأت بالفعل جتنيــد املزيد 
من أجل تشكيل كتيبة واحدة 
من املتطوعــني على األقل في 
كل منطقة واســتحداث فيلق 
ثالث في اجليش. وقامت بإلغاء 
احلد األقصى لســن املجندين 
اجلدد، وكذلك عن طريق جتنيد 
سجناء، واعتبرت أن «العديد 
من هؤالء املجندين اجلدد كانوا 
مسنني، وفي حالة بدنية سيئة، 
ويفتقرون إلى التدريب»، وفق 
قولهــا. الى ذلك، ومع اقتراب 
فصل اخلريف قامت روســيا 
بخطــوة انتقاميــة اخرى من 
حلفــاء كييــڤ األوروبيــني، 
واقرت تخفيضــا اضافيا في 
شــحنات الغــاز الى فرنســا. 
وأعلنت شركة الطاقة الفرنسية 
إجني عن خفــض إضافي في 
عمليات تسليم شركة غازبروم 

الروسية العمالقة.

بدون طيار من طراز مهاجر-٦
وسلسلة شاهد خالل عدة أيام. 
وقال «تقديرنا هو أن روسيا 
تعتزم استخدام هذه الطائرات 
املسيرة «الدرونز» اإليرانية، 
في شــن هجمات جو ـ أرض 
وحروب إلكترونية واستهداف 
في ساحة املعركة في أوكرانيا».

وفي السياق ذاته، كشفت 
مسؤولة أميركية أن اجليش 
الروسي يواجه صعوبة كبيرة 
في جتنيــد متطوعني. وقالت 

الرئيس األوكراني فولودميير زيلينسكي مرحبا مبدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي في كييڤ      (رويترز)

أوكرانية في منطقتي خيرسون 
وميكوالييــف. وأعلنت تكبد 
األوكرانيني «خسائر فادحة»، 

واصفة الهجوم بـ«الفاشل».
وتوعــد زيلينســكي بأن 
تالحــق القــوات األوكرانيــة 
«حتــى  الروســي  اجليــش 
احلــدود». وقــال «إذا كانــوا 
يريدون النجــاة، فإن الوقت 
قد حان لفرار اجليش الروسي. 

عودوا إلى منازلكم».
ولعــل مــا شــجع القوات 

بكني تعتبر حتليق «مسّيراتها» فوق تايوان ال يستحق جدًال 
وتايبيه تطلق أعيرة حتذيرية عليها للمرة األولى

عواصــم - وكاالت: أعلن اجليش 
التايواني انه أطلق امس أعيرة حتذيرية 
على طائرة مســيرة «درون» صينية 
حلقت فوق جزيرة صغيرة تســيطر 
عليهــا تايــوان بالقرب من الســاحل 
الصيني. وقال متحدث باسم اجليش 
التايواني إن الطائرة عادت إلى الصني 
بعد إطــالق األعيرة. وهــذه هي املرة 
األولى التي يتم فيها إطالق أعيرة نارية 

حتذيرية في واقعة من هذا النوع.
وتبادلت تايبيه وبكني تصريحات 
الذعة بشأن سلسلة طلعات املسيرات 
الصينية فوق جزر كينمن التايوانية 

وقام بعضها مبراقبة مواقع عسكرية 
متقدمة. ومت تــداول الصور ومقاطع 
الڤيديو التي التقطتها هذه الطائرات 
من دون طيــار لألرخبيل الواقع على 
بعــد بضعــة كيلومترات مــن مدينة 
شيامن الصينية، على مواقع التواصل 

االجتماعي الصينية والتايوانية.
ويظهر أحد مقاطع الڤيديو جنودا 
تايوانيني يرشقون احداها باحلجارة 
في محاولة إلبعادها. وردا على سؤال 
حول ذلك، قال املتحدث باســم وزارة 
اخلارجية الصينية تشاو ليجيان إنها 
ليست «قضية تستحق كل هذا اجلدل» 

ألن املســيرات «حتلــق فوق األراضي 
الصينية». وأثار هذا الرد غضب تايبيه 
التي شــبهت مضايقات الطائرات من 

دون طيار بسلوك «اللصوص».
وقالت اخلارجية التايوانية في بيان 
إن «الذين يأتون من دون دعوة يطلق 
عليهم اسم لصوص سواء خلعوا الباب 
أو جتسسوا من اجلو. ان شعب تايوان 

ال يرحب مبثل هؤالء اللصوص».
وأضافــت «لطاملا جعلت احلكومة 
التوسعية االستبدادية للحزب الشيوعي 
الصيني من مضايقة البلدان األخرى 
روتينا يوميا وبالتالي فإنها تستحق 

عن جدارة لقب: مثير الشغب اإلقليمي».
مــن جهــة أخــرى، قالــت وزارة 
اخلارجيــة التايوانيــة فــي بيــان إن 
حاكم والية أريزونــا األميركية دوج 
دوسي الذي يزور البالد ملدة ثالثة أيام، 
سيلتقي  الرئيســة التايوانية تساي 
إينج ون ومسؤولي شركات في قطاع 

أشباه املوصالت.
ودوسي املنتمي للحزب اجلمهوري 
هــو األحدث في سلســلة مســؤولني 
أميركيــني يــزورون تايــوان في حتد 
لضغــوط من الصــني بخصوص تلك 

الزيارات.

طهران تربط تلبية املطالب «املفرطة» 
للوكالة الذرية برفع العقوبات

«الصحة العاملية»: أوروبا تسير 
في االجتاه الصحيح الحتواء جدري القرود

عواصمـ  وكاالت: قال املتحدث باسم منظمة 
الطاقة الذرية اإليرانية بهروز كمالوندي إن 
طهران لن تقبــل املطالب «املفرطة» للوكالة 
الدولية للطاقة الذرية التابعة لألمم املتحدة.

ونقلت وكالة أنباء «تسنيم» اإليرانية شبه 
الرســمية عن كمالوندي قوله أمس «نعتبر 
مطالــب الوكالة الدولية مفرطة ألن تنفيذها 
مستحيل بسبب العقوبات. إذا رفعوا العقوبات، 

فإن إيران سترد باملثل».
وربط كمالوندي سماح ايان بعودة الوكالة 
إلى الرقابة الكاملــة على برنامجها مبوجب 
االتفــاق النووي برفع العقوبات على إيران، 
مشيرا إلى أن «ال تعهد على عاتق إيران خارج 
اتفاق الضمانات» التابع ملعاهدة حظر انتشار 
األسلحة النووية. ولفت املسؤول اإليراني إلى 
إطفاء منظمة الطاقــة الذرية اإليرانية، قبل 
شــهرين، ٢٧ كاميرا مراقبة للوكالة الدولية 
للطاقة الذرية، كانت موضوعة في املنشآت 
النووية اإليرانيــة مبوجب االتفاق النووي 
قائال إن إعادة تشغيلها رهن بعودة األطراف 

األخرى إلى تعهداتها باالتفاق النووي.
وأكــد أن «الرقابة التي متارســها الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية (حاليا) هي احلد األدنى 
من الرقابة، وفي إطار اتفاق الضمانات»، مشيرا 
إلى أنه مبوجب هذا االتفاق، إيران تبلغ الوكالة 
بنسبة موادها النووية ومواقعها وأنشطتها.

وبعد محادثات غير مباشــرة اســتمرت 
شهورا، تكافح طهران وواشنطن إلحياء االتفاق 
النــووي املبــرم عــام ٢٠١٥. ونقطة اخلالف 
الرئيسية هي إصرار طهران على إغالق وكالة 
الطاقة الذريــة حتقيقاتها فيما يتعلق بآثار 
يورانيــوم عثر عليها فــي ثالثة مواقع غير 

معلنة قبل إحياء االتفاق النووي.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 
احدث تقرير لها بشان برنامج طهران النووي 
أمس االول أن إيران متضي قدما في حتديث 
برنامجها املتقدم لتخصيب اليورانيوم، حتى 
في الوقت الذي ينتظر فيه الغرب رد طهران 
على مســاعي إنقاذ اتفاقها النووي، وســط 
مخاوف من اقترابها من درجة النقاء الالزمة 

لصنع أسلحة.
واوضح تقرير الوكالة الذرية أن «إيران 
بدأت تخصيب اليورانيوم باستخدام واحدة 
من ثالث مجموعات من أجهزة الطرد املركزي 
املتطورة (آي.آر-٦) التي ركبتها في اآلونة 
األخيرة في محطة التخصيب حتت األرض في 
نطنز». ويعد (آي.آر-٦) أكثر طراز إيراني من 
أجهزة الطرد املركزي تطورا وأكفأ كثيرا من 
اجليل األول من (آي.آر-١)، وهو الطراز الوحيد 
الذي يسمح اتفاق ٢٠١٥ إليران باستخدامه في 
التخصيــب، وفقا ملا نقلته وكالة «رويترز» 

عن ديبلوماسيني.

عواصم ـ وكاالت: قالــت منظمة الصحة 
العاملية إنها الحظت عالمات «مشجعة» على 
تباطؤ وباء جدري القرود في أوروبا تفيد بأن 
القارة العجوز تسير «في االجتاه الصحيح»، 
داعية إلــى تعزيز اجلهــود املبذولة في هذا 
الصدد. وقال املدير اإلقليمي ألوروبا في منظمة 
الصحــة العاملية هانز كلوغــه امس «هناك 
بعــض العالمات املبكرة املشــجعة مثل تلك 
التي الحظناها في فرنسا وأملانيا والبرتغال 
وإسبانيا واململكة املتحدة ودول أخرى، على 

أن الوباء يتباطأ على األرجح».
وأضاف هانز كلوغه خالل مؤمتر صحافي 
بأن «األمور تسير في االجتاه الصحيح (ولكن) 
إلحــراز تقدم نحو القضــاء على املرض في 
منطقتنا، يجب أن نضاعف جهودنا بشــكل 

عاجل».
وللقضاء على انتشار الڤيروس في أوروبا، 
توصي املنظمة العاملية باحلفاظ على تدابير 
املراقبة وتطعيم فئات مستهدفة وحتديد حاالت 
االتصــال واالهتمام مبجتمع الذكور املثليني 

الذين ينتشر الڤيروس بينهم بشكل أساسي.
واستشهد كلوغه بالبرتغال قائال انه «في 
غيــاب حملة تطعيم كاملــة، متكنا من احلد 
من الزيادة في عدد احلاالت من خالل تغيير 

السلوك ومتابعة املجتمعات احمللية».
وسجلت في ٥٣ دولة في املنطقة، مبا في 
ذلك روسيا وبعض دول آسيا الوسطى، أكثر 
من ٢٢ ألف إصابة، وهو ما ميثل أكثر من ثلث 

عدد اإلصابات املسجلة عامليا.
ومؤخرا، أبلغت منظمة الصحة العاملية 
عن انخفاض بنسبة ٢١٪ في احلاالت اجلديدة 
في جميع أنحاء العالم بعد أربعة أسابيع 
متتاليــة مــن االرتفاع. و كشــفت تقارير 
حديثة أوردتها املراكز األميركية للسيطرة 
على األمراض والوقايــة منها، أن األطباء 
يجرون حاليا جتارب أولية الستخدام عقار 
«تيكوفيرميات» في عالج اإلصابة بجدري 
القرود في اإلنسان، رغم أنه معروف لعالج 
اجلدري فقط، ويتواجد بالواليات املتحدة 

مخزون يصل ١٫٧ مليون جرعة.

دعوات دولية لتغليب املصلحة العليا وجتنيب العراق «ويالت االنقسام والصراع الداخلي»
عواصم - وكاالت: على خلفية التطورات 
امليدانية والسياسية التي شهدها العراق في 
االيام املاضية وتخللتها مواجهات دامية في 
بغــداد قبل دعوة زعيم التيار الصدري الى 
انهاء احتجاجاتهــم والغاء اعتصامهم امام 
البرملــان، دعت اململكة العربية الســعودية 
كافة األطراف والقوى السياسية، إلى الوقوف 
صفا واحدا للحفاظ على مقدرات ومكتسبات 
العــراق وشــعبه، معربة عــن دعمها لكافة 
اجلهود الرامية إلى جتنيب العراق وشعبه 

ويالت االنقسام والصراع الداخلي.
وقالت وزارة اخلارجية السعودية، في 
بيان أوردته وكالة األنباء السعودية «واس»، 
إنها تتابــع ببالغ القلق واالهتمام تطورات 
األحداث اجلارية في العراق، معربة عن أسفها 
ملا آلت إليه التطورات من ســقوط عدد من 

الضحايا وإصابة آخرين.
وحثت اململكة جميــع األطراف والقوى 
السياســية في العراق إلى اللجوء للحلول 
الســلمية ملعاجلة مطالب الشعب العراقي، 
مبا يضمن األمن واالستقرار واالزدهار للبالد 

وشعبها.
من جانبه، أكد العاهل األردني امللك عبداهللا 
الثاني دعم األردن الكامل للعراق في احلفاظ 
على أمنه واستقراره، ووحدة شعبه، وفق 

بيان للديوان امللكي األردني.
وحسب البيان شدد امللك عبداهللا الثاني، 
خالل اتصالني هاتفيني مع الرئيس العراقي 
برهم صالح، ورئيس مجلس الوزراء العراقي 
مصطفى الكاظمي أمس، على أن أمن العراق 
واســتقراره جزء أساســي من أمن املنطقة 

واستقرارها.

كما شدد، خالل االتصالني، على ضرورة 
تغليب املصلحة الوطنية للمضي قدما في 

مسيرة التقدم واالزدهار واالستقرار.
وأكدت وزارة اخلارجية األردنية أن األردن 
يتابع بقلق بالغ تطورات األحداث اجلارية 

في جمهورية العراق الشقيق.
وأعربت الوزارة في بيان أمس عن أملها 
في أن يتجاوز العراق هذه األزمة عبر احلوار 
الوطنــي، حماية ألمن العراق واســتقراره 
ومكتسباته وسالمة مواطنيه ومصاحلهم.

مــن جانبها، رحبت بعثــة األمم املتحدة 
فــي العراق (يونامي)، بقــرار الصدر إنهاء 
املظاهر املسلحة واالعتصام داخل البرملان 
وفي محيــط املنطقة اخلضــراء احلكومية 

وسط بغداد.
وقالت في تغريدة عبر موقع «تويتر»، 

«نرحب باإلعــالن املعتدل ملقتدى الصدر». 
وأوضحت: «كما قلنا باألمس أن ضبط النفس 
والتهدئة ضروريان لكي يسود صوت العقل». 
بدوره، أكد الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس دعم فلسطني ألمن واستقرار العراق 
وسالمة شعبه في ظل حالة عدم االستقرار 

الذي تشهده البالد.
ودعا إلى تغليب لغة احلوار، ومبا يحقق 
االستقرار واألمن والرخاء للعراقيني، بعيدا 
عــن االقتتال الداخلي الــذي ذهب ضحيته 

العشرات من أبناء الشعب العراقي.
إلى ذلك، ذكر اإلعالم الرســمي أن إيران 
أعادت فتح حدودها مع العراق أمام املسافرين 
أمــس، وذلك بعد يوم من اغالقها في أعقاب 
إعــالن الصدر أمــس األول اعتــزال احلياة 

السياسية.


