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التيار الصدري يهاجم «وقاحة اإلطار التنسيقي وميليشياته»: 
ال تشكيل حلكومة توافقية «بذوق خارجي»

بغدادـ  وكاالت: شن التيار 
الصدري فــي العراق هجوما 
حادا على خصومه السياسيني 
في «اإلطار التنســيقي» الذي 
يضم فصائل شيعية موالية 
إليران، داعيا اياها إلى «كبح 

جماح بعيرها هناك».
وقــال القيادي فــي التيار 
صالح محمد العراقي املقرب من 
زعيمه مقتدى الصدر وامللقب 
بـ«وزيــر القائــد»، فــي بيان 
صحافي امس: «لم أســتغرب 
وال طرفــة عــني مــن مواقف 
اإلطار التنســيقي الوقح وال 
من ميليشياته الوقحة حينما 
يعلنون وبكل وقاحة متحدين 
الشــعب برمتــه ومبرجعيته 
وطوائفه بأنهم ماضون بعقد 
البرملــان لتشــكيل حكومتهم 
الوقحة ومازال دم املعدومني 
غدرا من املتظاهرين السلميني 
وبطلقات مليشياتهم القذرة لم 
يجف، وكأن املقتول إرهابي أو 
صهيوني وال ميت إلى الوطن 
بصلة». وأضــاف: «نعم تلك 
وقاحــة ما بعدهــا وقاحة فال 
دين لهم وال أخالق وال يتحلون 
بقليل من شرف اخلصومة فيا 
له من ثالــوث وقح ال يعرف 
معنى اإلصالح وال الثورة وال 
السلمية وال معاناة الناس على 
اإلطالق، تلك ثلة عشقت الفساد 
واملال والرذيلة وتغذت عليها».
ال  «انهــم  وتابــع: 
الفســاد فحســب  يعشــقون 
بــل انهم يبغضــون اإلصالح 
واملصلحــني»، مضيفا «إذا لم 
يعلنوا احلــداد فليعتبروني 

االنباء العراقية (واع) أن «على 
القوى السياسية تصفير األزمة 
والشروع اجلاد لرسم مراحل 
حل وطني دستوري متفق عليه 
بني جميع األطراف، وبسقوف 
زمنية سريعة، بعيدا عن عقلية 
الكراهيــة  وروح  املنتصــر 
وكســر اإلرادات». وأوضــح 
«نــرى ضــرورة االتفاق على 
خارطة طريق وفق مرحلتني، 
املرحلــة األولى: حــل األزمة 
الراهنــة مبا ينهي االنســداد 
القائم، واملرحلة الثانية: االتفاق 
على خطوط عريضة إلصالح 
النظام السياسي ليتمكن من 
جتاوز مصداته الذاتية، ويكون 
كفــوءا وصاحلا وقــادرا على 
إدارة الدولــة». جاء ذلك غداة 
تهديد رئيس الوزراء مصطفى 

الى شوارع العاصمة، وفتحت 
األســواق واحملــال التجارية 
ابوابها واستؤنفت امتحانات 
املدارس. وأعلن رئيس مجلس 
النواب محمد احللبوسي، امس 
احلداد ملــدة ثالثة أيــام على 
أرواح الضحايا من املتظاهرين 
احملتجني والقوات األمنية الذين 
راحوا ضحية األحداث املؤسفة 
مؤخرا، وفقا ملا أعلنه املكتب 
اإلعالمي للحلبوسي. وفي وقت 
أرجات احملكمة االحتادية العليا 
إلى اليوم النظــر في دعاوى 
حل البرملان واجراء انتخابات 
مبكــرة، قــررت جلنة تقصي 
احلقائــق اخلاصــة بأحــداث 
املنطقــة اخلضــراء تشــكيل 
جلان فرعية، ملباشرة التحقيق 

امليداني بشكل حيادي.

الكاظمي باالســتقالة في حال 
استمرار الشلل السياسي الذي 
يضرب البــالد، حيث قال في 
خطاب مساء امس االول «أحذر 
من أنهم إذا أرادوا االســتمرار 
في إثارة الفوضى، والصراع، 
واخلــالف، والتناحــر، وعدم 
العقــل،  االســتماع لصــوت 
فســأقوم بخطوتي األخالقية 
والوطنية بإعالن خلو املنصب 
في الوقت املناسب، حسب املادة 
٨١ من الدســتور، وحتميلهم 
املسؤولية أمام العراقيني، وأمام 
التاريــخ». في غضــون ذلك، 
عادت احلياة الى طبيعتها امس 
بعد املواجهات املسلحة الدامية 
التي شهدتها املنطقة اخلضراء 
فــي وســط بغــداد، وعــادت 
االختناقات املرورية اليومية 

البرملان يعلن احلداد ثالثة أيام على أرواح ضحايا املواجهات.. والكاظمي يلّوح بإعالن «خلو منصبه»

(أ.ف.پ) احلياة عادت إلى طبيعتها في شوارع العاصمة بغداد أمس 

والتيار من اآلن عدوهم األول 
بكل السبل املتاحة وبعيدا عن 
العنف واالغتياالت التي قرر 
الفاسدون أن يصفوا خصومهم 

بها». 
وفي سياق متصل، أعلنت 
كتائب «سرايا السالم» التابعة 
للتيــار الصــدري، رفضهــا 
تشــكيل «حكومة توافقية». 
وقال املسؤول العام للسرايا 
أبو مصطفى احلميداوي، في 
منشور على فيسبوك «حكومة 
توافقية وبــذوق خارجي لن 
تتشــكل». وبالتزامــن، جدد 
«ائتالف النصر»، بزعامة رئيس 
احلكومة السابق حيدر العبادي 
الدعوة إلى إجــراء انتخابات 
برملانية مبكرة. وأكد االئتالف 
في بيان صحافي أوردته وكالة 

وزارة العدل األميركية: فريق ترامب 
تعّمد إخفاء وثائق سرية عن «إف.بي.آي»

«طالبان» حتتفل بالذكرى االنسحاب 
األميركي وتطالب باالعتراف الدولي

واشنطن - وكاالت: قالت وزارة العدل 
األميركيــة إن لديها أدلة على إخفاء وثائق 
سرية عن مكتب التحقيقات االحتادي «إف.
بي.آي» عندما حاول اســتعادتها من عقار 
للرئيس األميركي السابق دونالد ترامب في 
فلوريــدا في يونيو املاضي، ما دفع املكتب 

إلجراء تفتيش غير مسبوق ملنزله.
وفــي وثائق مقدمــة للمحكمــة من ٥٤
صفحة، قدم االدعاء أدلته على عرقلة سير 
العدالة، متهما مساعدين اثنني لترامب علنا 
للمــرة األولى بأنهما أكــدا زورا في يونيو 
املاضي إعادة الرئيس السابق جميع السجالت 
احلكوميــة التي كان قد خزنهــا في منزله 
بعد مغادرة البيت األبيض في يناير ٢٠٢١. 
كما كشفت وزارة العدل أن محاميي ترامب 
«منعــوا صراحة املوظفــني احلكوميني من 
فتح أو النظر داخل أي من الصناديق» داخل 
غرفــة التخزين عندما ســافر عمالء مكتب 
التحقيقات االحتادي ألول مرة إلى منتجع 

ماراالغــو في بالم بيتــش في يونيو ٢٠٢٢
الستعادة السجالت.

وذكــرت الوزارة في امللــف الذي قدمته 
إلى احملكمة اجلزئية األميركية في املنطقة 
اجلنوبيــة لفلوريــدا أن احلكومة توصلت 
أيضا إلى أدلة على أن «السجالت احلكومية 
رمبا أخفيت ونقلت من غرفة التخزين في 
جهــود بذلت على األرجــح لعرقلة حتقيق 

احلكومة».
ونشرت صورة لبعض السجالت التي 
عثر عليها داخل منزل ترامب وحتمل عالمات 
تصنفها على أنها سرية، وبعضها يشير إلى 
مصادر بشرية سرية. يأتي هذا قبيل جلسة 
للمحكمة اليوم في وســت بالم بيتش أمام 
القاضية إيلني كانون التي تبحث طلب ترامب 
تعيني مشرف قضائي خاص يقوم مبراجعة 
للوثائق التي متت استعادتها من ماراالغو 
في الثامن من أغســطس اجلاري، والتي مت 

تصنيف العديد منها على أنها سرية.

عواصــم ـ وكاالت: احتفلــت «طالبان» 
بالذكــرى األولى النســحاب القــوات التي 
تقودها الواليات املتحدة من أفغانســتان. 
ودعت احلركة املجتمع الدولي إلى «التعلم» 

من التجربة وقبولها حكومة شرعية.
وأضاءت األلعاب النارية سماء العاصمة 
كابــول مســاء امس االول عشــية الذكرى 
األولى النســحاب القــوات األجنبية الذي 

تصفه طالبان بأنه «يوم احلرية».
وكان امس عطلة عامة في افغانســتان 
حيث شهدت كابول احتفاالت محدودة من 

بينها مسيرات لقوات طالبان.
ورفعت الفتات حتتفل باالنتصارات على 
ثالث إمبراطوريات بعدما خسرت بريطانيا 

واالحتاد السوفييتي السابق أيضا حروبا 
في أفغانستان، في شوارع العاصمة بينما 
رفرفت أعالم طالبان البيضاء التي حتمل 
الشهادتني، على أعمدة اإلنارة في الشوارع 

واملباني احلكومية.
وقالت «طالبان» في بيان أمس «ميكن 
أن تكون خبرة العشرين عاما املاضية دليال 
استرشــاديا قيما... لقد فشــلت الضغوط 
والتهديدات للشعب األفغاني بكافة أشكالها 
على مدى عشرين عاما ماضية ولم تؤد إال 

لتفاقم األزمة».
وطالبت احلركة في بيانها املجتمع الدولي 
بالسماح لألفغان بتشكيل حكومة إسالمية 
مستقلة تتمتع «بتفاعل إيجابي مع العالم».

عواصم - وكاالت: وصلت بعثة تفتيش 
مــن الوكالــة الدولية للطاقــة الذرية إلى 
مدينــة زابوريجيا التي تضم أكبر محطة 
للطاقة النووية في اوروبا وحتتلها القوات 
الروسية، بعد قصف طال محيطها ألسابيع 
وأثار مخاوف من حدوث كارثة إشعاعية 
على غرار كارثة فوكوشيما، فيما تبادلت 
كييڤ وموسكو االتهامات باستهداف احملطة. 
وقــال مديــر الوكالة الدوليــة للطاقة 
الذرية رافاييل غروســي إن بعثة الوكالة 
تسعى الى تفادي تلك الكارثة في احملطة. 
وصرح غروســي للصحافيني من املدينة 
التي تبعد نحو ٥٠ كلم عن احملطة: «إنها 
مهمة تسعى الى تفادي حادث نووي والى 
احلفــاظ على هذه احملطة النووية املهمة، 

األكبر في أوروبا».
وبعد أن اســتقبل الرئيــس االوكراني 
فولودميير زيلينســكي بعثة الوكالة في 
كييڤ أمس األول، قال غروسي قبل مغادرة 
العاصمــة األوكرانية «لدينــا مهمة بالغة 
االهمية ننجزها هناك لتقييم الوضع الفعلي 
وللمســاعدة في ضمان اســتقرار الوضع 

قدر اإلمكان. سنمضي بضعة أيام هناك».
واوضح أنــه تلقى ضمانات أمنية من 
جانب الســلطات الروســية واألوكرانية. 
وأضــاف «هذه العمليــات بالغة التعقيد. 
نتوجه الى منطقة حرب، نتوجه الى أرض 
محتلــة». واتهمت الســلطات األوكرانية 
روسيا بقصف املدينة قبيل وصول فريق 
الوكالة. وكتب املتحدث باسم الديبلوماسية 
األوكرانية أوليغ نيكولينكو على فيسبوك 
«يجب أن تتوقف قوات االحتالل الروسية 
عن إطالق النار على املمرات التي يستخدمها 
وفــد الوكالة الدولية للطاقــة الذرية وأال 

تتدخل في أنشطته في احملطة».
وقد تصاعدت وتيرة االشتباكات، حيث 
تشير تقارير استخباراتية بريطانية إلى 
«تراجع قوات موسكو في بعض املناطق 
اجلنوبية»، بينما صعدت روسيا من قصفها 
عدة مناطق بالبالد. وكشفت وزارة الدفاع 
البريطانية عن مواصلــة القوات املدرعة 
األوكرانية الهجوم على مجموعات القوات 
الروســية على عدة محاور. وعلى صعيد 
حرب الغاز املوازية لغزو أوكراني، يعيش 

األوروبيون في حالة تأهب جديدة بعدما 
علقت موســكو أمس إمــدادات الغاز عبر 
خــط أنابيب «نورد ســترمي» الذي يصل 
حقول سيبيريا بأملانيا، متذرعة بـ«أشغال 
صيانة» يتوقع أن تستمر ثالثة أيام، فيما 
يتواصل ارتفاع أسعار الطاقة. وأوضحت 
مجموعة غازبروم الروســية العمالقة في 
بيــان على تطبيــق تليغرام أنهــا أوقفت 
«بالكامــل» إمدادات الغاز عبر خط «نورد 
سترمي ١» بســبب «بدء أشغال مقررة في 
محطة لضغط الغاز» تابعة لنورد سترمي.
وفــي اطــار توســيع العقوبــات على 
موسكو، اتفق وزراء خارجية دول االحتاد 
األوروبي أمس على تعليق اتفاقية مبرمة 
في العام ٢٠٠٧ لتســهيل إصدار تأشيرات 
إقامــة قصيرة في دول الكتلة للروس، ما 
يجعل حصول الروس على تأشيرات دخول 
االحتاد اكثر صعوبة وتعقيدا وكلفة فضال 

عن زيادة فترات االنتظار
للحصول على املوافقــة، وفقا لقواعد 
املفوضية االوروبية، بحسب ما قال وزير 

(أ.ف.پ)خارجية االحتاد جوزيب بوريل. فريق مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لدى وصولهم الى زابوريجيا 

الغرب يشيد بغورباتشوف: قراراته منحت العالم السالم واحلرية
عواصــم - وكاالت: أثــارت وفاة 
ميخائيل غورباتشــوف آخر رئيس 
لالحتاد السوفييتي السابق، عن ٩١
عاما، ســيال من اإلشادات في الغرب 
لدوره احلاسم في إنهاء احلرب الباردة 
ومعركته من أجل السالم، في ردود 
فعل ترتدي أهمية خاصة بعد ستة 
أشهر على الغزو الروسي ألوكرانيا.

ويتناقض التأثر الواضح في ردود 
الفعــل الغربية، مع النعي املقتضب 
للرئيــس الروســي فالدميير بوتني 
الذي قال إن «ميخائيل غورباتشوف 
سياســي ورجل دولة كان له تأثير 

كبير على تطور تاريخ العالم».
وأضــاف بوتني في برقية تعزية 
نشرها الكرملني أنه «قاد بالدنا خالل 
فترة من التغييرات املعقدة واملؤثرة 
وحتديات سياسية كبيرة خارجية 

واقتصادية واجتماعية».
وأشاد الرئيس األميركي جو بايدن 
في بيان بغورباتشوف، معتبرا أنه 
«قائد قــل مثيله»، وقــال إن أفعاله 
كانت تصرفات قائد لديه ما يكفي من 
«اخليال ليرى أن مستقبال آخر ممكن، 
ومن الشجاعة للمخاطرة مبسيرته 
املهنية بأكملها لتحقيق ذلك، والنتيجة 
كانــت عاملا أكثر أمانــا وحرية أكبر 

ملاليني األشخاص».
من جهته، رأى األمني العام لألمم 
املتحــدة أنطونيــو غوتيريــش أن 

«العالم فقد زعيما عامليا عمالقا ملتزما 
التعددية ومدافعا ال يكل عن السالم»، 
مؤكدا أنه «رجل دولة قل مثيله غير 
مجرى التاريخ» وفعل «أكثر من أي 
شــخص آخر لتحقيق نهاية احلرب 

الباردة سلميا».
وأشادت الصني بدور آخر رئيس 
ســوفييتي فــي التقريــب بني بكني 
وموسكو بعد ثالثة عقود من القطيعة.
باســــم  املتحـــــدث  وصــــرح 
الديبلوماسية الصينية تشاو ليجيان 
للصحافيني امس أن غورباتشــوف 
«قدم مســاهمة إيجابيــة في تطبيع 
العالقــات بــني الصــني واالحتــاد 

السوفياتي».
وقــال األمني العام حللف شــمال 
األطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ 
في تغريدة على تويتر إن «اإلصالحات 
التاريخية مليخائيل غورباتشــوف 
أدت إلى تفكك االحتاد الســوفييتي 
وســاعدت في إنهاء احلرب الباردة 
وفتحت إمكانية شــراكة بني روسيا 
والناتو» مضيفــا أن «رؤيته لعالم 

أفضل تبقى منوذجا».
وأشاد الرئيس األملاني فرانك فالتر 
شــتاينماير بآخر زعيم ســوفييتي 
وشكره «على مساهمته احلاسمة في 
إعادة توحيد أملانيا» و«شجاعته في 
االنفتاح الدميوقراطي وبناء جسور 

بني الشرق والغرب».

وأضــاف أن هــذا احللــم «دمره 
الهجــوم الروســي الوحشــي علــى 

أوكرانيا».
من جهته، صرح املستشار األملاني 
أوالف شــولتس بأن غورباتشــوف 
«توفــي فــي وقــت لــم تفشــل فيه 
الدميوقراطية فحسب في روسيا بل 
أن روسيا والرئيس الروسي بوتني 
أحدثا انقســامات جديدة في أوروبا 
وشنا حربا مروعة ضد دولة مجاورة، 

أوكرانيا».
أما املستشــارة الســابقة أنغيال 
ميركل التي نشأت في أملانيا الشرقية 
فقد رأت أنه «أظهر فعليا كيف ميكن 
لرجل دولة واحد أن يغير العالم إلى 
األفضل»، مؤكدة أن «غورباتشــوف 
أيضا غير حياتي بشكل أساسي ولن 

أنساه أبدا».
بــدوره، كتــب رئيــس الــوزراء 
البريطانــي بوريس جونســون في 
تغريدة «لطاملا أعجبت بالشــجاعة 
والنزاهة التــي أبداها إلنهاء احلرب 

الباردة».
 وأكد أنه «في زمن عدوان بوتني 
على أوكرانيا يبقى التزامه الدؤوب 
لتحقيق انفتاح املجتمع السوفييتي 

مثاال لنا جميعا».
ورأى الرئيس الفرنسي إميانويل 
ماكرون أن غورباتشوف كان «رجل 
ســالم فتحــت خياراتــه طريقا إلى 

احلرية للروس والتزامه السالم في 
أوروبا غير تاريخنا املشترك».

ووصف رئيس الوزراء اإلسباني 
بيدرو سانشيز آخر رئيس لالحتاد 
السوفييتي بأنه «الرجل الذي ساهم 
بشكل حاسم عبر قراراته، في إنهاء 
احلرب الباردة وجعل أوروبا والعالم 
مكانــا يتمتــع مبزيــد من الســالم 

واحلرية».
أما رئيس الوزراء اإليطالي ماريو 
دراغي فقد رأى أن «رغبته في السالم 
ومعارضتــه للرؤيــة اإلمبرياليــة 
لروسيا أكسبته جائزة نوبل (للسالم) 
وهذه كلها رســائل التزال مطروحة 
مبزيــد من االحلاح مع مأســاة غزو 

أوكرانيا».
املفوضيــة  رئيســة  وأشــادت 
األوروبية أورســوال فون دير اليني 
علــى تويتر بـ«زعيــم جدير بالثقة 
ومحترم (...) لعب دورا حاسما في 
إنهاء احلرب الباردة وإسقاط الستار 
احلديد ومهد الطريق ألوروبا حرة».
وأخيرا قال الصحافي الروســي 
دميتري موراتوف احلائز جائزة نوبل 
للسالم في ٢٠٢١ إن غورباتشوف الذي 
حصل هو نفســه على جائزة نوبل 
في ١٩٩٠ كان «يحب زوجته أكثر من 
عمله ويضع حقوق اإلنســان فوق 
الدولــة ويولي أهمية لنشــر أجواء 
هادئة أكثر منها نفوذه الشخصي».

بوتني: رجل دولة كان له تأثير كبير على تطور تاريخ العالم.. وبايدن: «قائد قل مثيله».. وغوتيريش: زعيم دولي عمالق

غورباتشوف مع نظيره االميركي األسبق دونالد ريغان أمام البيت االبيض عام ١٩٨٧  (أ.ف.پ)

فريق «الوكالة الدولية» يصل إلى «زابوريجيا» لتفادي وقوع «حادث نووي»
موسكو توقف إمدادات الغاز ألوروبا.. و«االحتاد» يعلّق اتفاق تسهيل حصول الروس على تأشيرات


