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«اإلطار التنسيقي» يتحدى الصدر ويتمسك بـ «السوداني» 
بغداد - وكاالت: كشــفت 
«برقيــة ســرية» ُســّربت من 
قيــادة عمليــات بغــداد، عن 
احتمال حصول اغتياالت داخل 
العاصمة العراقيــة، من قبل 
من سمتهم «مجاميع مسلحة» 
بواســطة ســيارات ال حتمل 

لوحات مرورية أو دراجات.
وبحســب الوثيقــة التــي 
أورد مضمونها موقع «أخبار 
الرافديــن» العراقي أمس فإن 
معلومات تفيد بنية مجاميع 
مسلحة وصفتها بخارجة على 
القانون بتنفيذ عمليات اغتيال 
داخل العاصمة بغداد، مبينة 
أن عمليــات االغتيال، ســتتم 
بواسطة سيارات «مظللة» من 
دون لوحات مرورية ودراجات 

نارية.
جــاء ذلك، فــي وقت جدد 
«اإلطار التنســيقي» الشيعي 
متســكه مبرشــحه لرئاســة 
احلكومة اجلديدة، محمد شياع 
السوداني، وهو الترشيح الذي 
أجج اخلالف مع زعيم التيار 
الصــدري مقتــدى الصدر، ما 
ينذر مبزيد من التصعيد لألزمة 
السياسية املستمرة منذ أشهر، 

فصائل وأحزابا موالية إليران 
بينها «ائتالف القانون» الذي 
يرأسه رئيس الوزراء األسبق 
نوري املالكي، عقدوا اجتماعا 
مطوال مساء امس االول استمر 
لعدة ساعات في منزل املالكي، 
واتفقوا في ختامه على تأجيل 
مســألة عقد جلســة للبرملان 
وتشــكيل احلكومة اجلديدة 

اجلمهورية. وشددت املصادر 
على أن «اإلطار» لن يتراجع عن 
تسمية محمد شياع السوداني 
لرئاسة الوزراء، والذي يرفضه 
التيار الصدري رفضا قاطعا.
ومتثــل شــخصية محمد 
شياع السوداني نقطة خالف 
كبيرة بــني اإلطار والتيار، إذ 
يرى أنصار األخير أن رئيس 
الــوزراء املقترح تابع لنوري 
املالكي، أبــرز خصوم مقتدى 
الصدر. وجاء موقف «اإلطار 
التنسيقي» هذا بعد أن صعد 
التيــار الصــدري سياســيا 
ضده، وطالب بحل ميليشيات 
«احلشد الشعبي»، وإخراج كل 
فصائلها من املنطقة اخلضراء 

ببغداد.
في غضون ذلك، أكد حسني 
النــوري ممثل املرجع الديني 
األعلى في العراق السيد علي 
السيســتاني خــالل زيارتــه 
ملجلــس عزاء «شــهداء ثورة 
عاشــوراء» أن السيســتاني 
«حزين جدا ومتأسف على ما 
حصل»، مشيرا إلى أنه «غير 
راض ويســتنكر هــذا الفعل 

املشني».

إلى ما بعــد «أربعينية اإلمام 
احلســني» منتصف سبتمبر 
اجلاري. وأكدوا عزمهم املجيء 
إلــى العاصمة بغــداد الحقا، 
مبرشح واحد ملنصب رئاسة 
الوزراء، مع السعي ملواصلة 
احلوار مع الكتل السياســية 
الكرديــة  املختلفــة، ومنهــا 
لإلســراع بتســمية رئيــس 

حتذيرات من تنفيذ «مجاميع مسلحة» لعمليات اغتيال في بغداد بسيارات أو دراجات «مجهولة»

تواصل التصعيد السياسي يهدد بعودة االشتباكات املسلحة من جديد في العراق   (الرافدين)

فيما تترقب األوساط العراقية 
إصدار احملكمة االحتادية العليا 

قرارها بشأن حل البرملان. 
وأفادت مصادر سياســية 
مطلعــة بشــكل منفصل لكل 
مــن قناتــي «ســكاي نيــوز 
عربيــة» و«العربية/ احلدث» 
الفضائيتــني أمــس، أن قادة 
«اإلطار التنسيقي» الذي يضم 

أردوغان يحّذر اليونان من «ثمن باهظ»
إذا واصلت انتهاك املجال اجلوي فوق «إيجه»

«حتقيقات الوكالة الذرية» عقبة جديدة 
أمام إحياء اتفاق «نووي إيران»

إسطنبولـ  وكاالت: حذر الرئيس التركي 
رجب طيب اردوغان اليونان من أنها ستدفع 
«ثمنا باهظا» في حال واصلت انتهاك املجال 
اجلوي التركي و«مضايقة» الطائرات التركية 
فوق بحر إيجه. واألحد املاضي، أعلنت تركيا 
أن طائرات تركية كانت في مهمة في بحر إيجه 
وفي شرق البحر املتوسط استهدفت من جانب 
اليونان بنظام الدفــاع اجلوي «اس-٣٠٠»، 

منددة بـ «عمل عدائي».
وقال اردوغان، أمام حشد في منطقة البحر 
األسود امس، «أيها اليونان، ألقي نظرة على 
التاريــخ. إذا مضيــت قدما، ســتدفعني ثمنا 

باهظا».
وأضاف «لدينــا كلمة واحدة لليونان: ال 
تنســوا إزمير»، في إشارة إلى املدينة املطلة 

على بحر إيجه والتي يســميها اليونانيون 
«سميرنا».

واحتلت اليونان «سميرنا» بعدما نسبت 
إليها مبوجب معاهدة في نهاية احلرب العاملية 
األولى لم تعترف بها تركيا إطالقا. واستعاد 

األتراك املدينة عام ١٩٢٢.
واضــاف «احتاللكــم جلزر (بحــر إيجه 
القريبة من تركيا) ال يلزمنا. حني تأتي اللحظة، 
سنفعل ما يلزم. قد نصل فجأة خالل الليل»، 
مكررا عبارة غالبا ما كان يستخدمها إلطالق 

عملية في سورية.
وتتهم اليونان الطائرات التركية بالتحليق 
فوق جزر يونانية قريبة من احلدود التركية 
وينعكس اخلالف بني الدولتني العدوتني من 

خالل تسيير عدد كبير من الدوريات.

عواصم - وكاالت: أكدت الواليات املتحدة 
على أنها لن تتخلى أبدا عن ضرورة مواصلة 
التحقيقات التي يجريها مفتشــو الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية بشأن اثار اليورانيوم 
التي عثر عليها في مواقع نووية لم تبلغ بها 
طهران الوكالة، وذلك بعد ساعات من تسلم 
االحتاد األوروبي املالحظات اإليرانية على 
الرد االميركي بخصوص «املقترح النهائي» 

إلحياء االتفاق النووي املبرم عام ٢٠١٥.
فقــد طالبــت طهران بوقــف حتقيقات 
الوكالة الذرية، فيما قال مصدر في وزارة 
اخلارجية األميركية لقناة «العربية/احلدث» 
الفضائية اإلخبارية أمس إن واشنطن مصرة 
على إكمال التحقيقات حول آثار اليورانيوم 
التي عثر عليها في ٣ مواقع نووية إيرانية 
غير معلن عنها سابقا، مشددا على ضرورة 
أن جتيب طهران عن األسئلة العالقة بشأن 
برنامجهــا النووي، مضيفــا «ال اتفاق مع 

إيران إال بعد بحث كافة التفاصيل».
وأرســلت طهــران اقتراحــا جديدا إلى 
االحتاد األوروبي، في ظل استمرار اجلهود 
الرامية إلحياء اتفــاق عام ٢٠١٥ من خالل 
املفاوضــات النوويــة التــي تســتضيفها 

العاصمة النمساوية ڤيينا.

وقال املتحدث باسم اخلارجية اإليرانية 
ناصــر كنعاني «لقــد درســنا بعناية رد 
الواليــات املتحــدة علــى مقتــرح االحتاد 
األوروبي للتسوية، ونقلنا موقفنا من األمر 
إلى االحتاد األوروبــي». ووصف كنعاني 
االقتراح االيراني اجلديد بأنه «بناء»، وقال 
إن «هدفه هو التوصل إلى اتفاق نهائي».

على صعيد آخر، قال نائب وزير الدفاع 
اإليرانــي اجلنرال مهدي فرحــي إن بالده 
جهزت ٥١ من مدنها وبلداتها بأنظمة دفاع 
مدني إلحباط أي هجــوم أجنبي محتمل، 
وســط تصاعــد التوتــرات مع إســرائيل 

والواليات املتحدة.
ونقلت وسائل إعالم إيرانية عن اجلنرال 
فرحي القول امس إن معدات الدفاع املدني 
متكن القوات املسلحة اإليرانية من «حتديد 
ومراقبة التهديدات باستخدام برامج تعمل 
علــى مدار الســاعة وفقــا لنــوع التهديد 
واخلطر». وأضاف فرحي «في هذه األيام، 
بناء على قوة الدول، أصبح شكل املعارك 
أكثر تعقيدا»، مضيفا أن األشكال الهجينة 
للحرب، مبا في ذلك الهجمات اإللكترونية 
والبيولوجيــة واإلشــعاعية، حلت مكان 

احلروب الكالسيكية».

واشنطن تزود تايوان بأسلحة جديدة وبكني تلّوح بـ «رد حازم»
عواصم - وكاالت: عاد التوتر من جديد 
للعالقــات بــني بكني وواشــنطن، مع إعالن 
الواليات املتحدة عن صفقة أســلحة جديدة 
قيمتهــا ١٫١ مليــار دوالر لتايــوان، في أكبر 
صفقــة من نوعهــا منذ وصول جــو بايدن 
الرئاسة إلى البيت األبيض في يناير ٢٠٢١، 
فيما طالبت الصني «فــورا» بإلغائها مهددة 

باتخاذ اجراءات مضادة.
وتأتي صفقة بيع األسلحة اجلديدة هذه 
بعد نحو شــهر على زيارة رئيســة مجلس 
النواب األميركي نانســي بيلوســي لتايبيه 
في خطوة أثــارت وقتذاك غضب بكني التي 
أطلقــت إثر الزيارة أهم مناورات عســكرية 

بتاريخها حول تايوان.
ووافقــت احلكومة األميركيــة على هذه 
الصفقة مع تايبيه التي تشمل ٦٠ صاروخا 
من طراز «هاربون» قادرة على إغراق سفن 
حربيــة (٣٥٥ مليون دوالر)، و١٠٠ صاروخ 
قصيــر املدى من طراز ســايد ويندر (٨٥٫٦

مليون دوالر) قادرة على اعتراض صواريخ أو 
طائرات بدون طيار «مسيرات»، وعقد صيانة 
لنظام الرادارات التايواني بقيمة ٦٦٥ مليونا، 
بحسب ما أوضحت وزارة اخلارجية األميركية 

في بيان في وقت متأخر مساء أمس االول.
وأكد متحدث باسم اخلارجية األميركية 
أن هذه املبيعات «تخدم املصالح االقتصادية 
واألمن القومي للواليــات املتحدة من خالل 
دعم جهود تايوان لتحديث قواتها املسلحة».
وتابــع «ندعو بكني إلــى إنهاء ضغوطها 
العسكرية والديبلوماسية واالقتصادية على 
تايــوان والدخــول في حوار بــدال من ذلك» 
مــع تايبيه. من جانبه، قال املتحدث باســم 
الرئاسة التايوانية تشانغ تون-هان في بيان 
شكر لواشــنطن إن «مبيعات األسلحة هذه 
لن تســاعد جنودنا على محاربة اإلكراه في 
املنطقة الرمادية فحســب، بل ستعزز أيضا 
قدرات اإلنذار املبكر للجزيرة ضد الصواريخ 

الباليستية الطويلة املدى».
ويأتي هذا اإلعالن عن صفقة بيع األسلحة 
لتايبيه، غداة إسقاط جنود تايوانيني منتشرين 
في جزيرة صغيرة قبالة سواحل بر الصني 
الرئيســي اخلميس الفائت «طائرة مسيرة 
مدنية مجهولة الهوية»، بعدما خرقت منطقة 

محظورة، وفق ما أفاد اجليش التايواني.
من جهتها، طالبت بكني على الفور واشنطن 
بإلغــاء هذه الصفقات، معلنــة «معارضتها 

الشــديدة» لها عبر املتحدث باســم ســفارة 
الصني في واشــنطن ليو بينغيو، الذي قال 
املتحدث فــي بيان إن بكــني تدعو الواليات 
املتحدة إلى «اإللغاء الفوري» ملبيعات األسلحة 
إلى تايوان «خشــية أن تؤثر في شكل أكبر 
على العالقات مــع الواليات املتحدة وكذلك 
على السالم واالستقرار في مضيق تايوان».
وشدد على أن «تايوان جزء ال يتجزأ من 
األراضي الصينية والواليات املتحدة تتدخل 
في الشؤون الداخلية للصني وتقوض سيادة 
بكني ومصاحلها األمنية من خالل بيع األسلحة 
ملنطقة تايوان». وتابع أن «حترك واشنطن 
يرسل إشارات خاطئة إلى القوى االنفصالية 
الستقالل تايوان»، مؤكدا أن «بكني ستتخذ 
بحزم إجراءات مضادة، مشروعة وضرورية، 

في ضوء الوضع املستجد».
الى ذلك، قالــت وزارة الدفاع التايوانية 
إن طائرتني مقاتلتني صينيتني عبرتا امس 
خط الوسط ملضيق تايوان، والذي يعد عادة 

حاجزا غير رسمي يفصل بني اجلانبني.
وأضافــت الوزارة في بيان مقتضب أنها 
رصــدت ما مجموعه أربــع طائرات وخمس 

سفن صينية تنشط حول اجلزيرة.

الصفقة تشمل ٦٠ صاروخاً من طراز «هاربون» قادرة على إغراق سفن حربية و١٠٠ صاروخ العتراض «املسّيرات»

(ا.ف.پ)  ً جنود صينيون خالل تدريبات مشتركة نظمت في روسيا مؤخرا

موسكو تصّعد حرب الطاقة على أوروبا..
أملانيا تلجأ ملخزونها وفرنسا تستعني مبفاعالتها النووية

عواصــم ـ وكاالت: انتقلت 
معركــة الغــاز بــني روســيا 
وخصومهــا األوروبيــني إلى 
مرحلة متقدمة، بعد أن أعلنت 
موسكو تعليق إمداداتها عبر 
خط «السيل الشمالي» الى اجل 
غير مســمى، في وقت تبحث 
تركيــا عــن اجنــاز جديد في 
ملف محطة زابوريجيا للطاقة 
النووية التــي حتتلها القوات 

الروسية جنوب أوكرانيا.
فقد عرض الرئيس التركي 
رجب طيب اردوغان على نظيره 
الروسي ڤالدميير بوتني وساطة 
تركية للمساعدة على تسوية 
األزمة حــول احملطة النووية 
األكبــر فــي اوروبــا. وأفادت 
الرئاسة التركية في بيان بأن 
«اردوغان أعلن أنه بإمكان تركيا 
لعب دور املسهل بشأن محطة 
زابوريجيا النووية، مثلما فعلت 
بالنسبة لالتفاق حول احلبوب» 
التي اســتؤنف تصديرها بعد 
اتفــاق اســطنبول بعد توقفه 

بسبب الغزو الروسي.
وكانت أوكرانيا أعلنت أول 
مــن أمس أنها قصفــت قاعدة 
روسية في اينرغودار الروسية 
قرب محطة زابوريجيا، متهمة 
روسيا بأنها سحبت اسلحتها 
منها قبل تفتيشها من قبل فريق 
تابع للوكالــة الدولية للطاقة 

الذرية.
وبعــد عودتــه مــن رحلة 
التفتيش هذه، قال املدير العام 
للوكالة الدولية رافائيل غروسي 
إنه سيقدم تقريرا إلى مجلس 
األمــن الدولــي بشــأن زيارة 
مفتشــي الوكالة إلــى محطة 

زابوريجيا بعد غد.
وأضــاف غروســي، خالل 

األوكرانية قوامها أكثر من ٢٥٠
فردا حاولت الرسو على ساحل 
بحيرة قريبــة من احملطة في 
جنوب أوكرانيا مساء اجلمعة.
فــي املقابل، أفــادت وزارة 
الدفاع البريطانية بأن الهجوم 
املضــاد الذي نفذتــه أوكرانيا 
في منطقة خيرسون جنوبي 
البالد حقق «مباغتة تكتيكية»، 
مشيرة إلى أن أوكرانيا استغلت 
ضعف اخلدمات اللوجستية في 

اجليش الروسي.
وفيما يتعلق مبعركة الغاز، 
أكد املفوض األوروبي لشؤون 
االقتصــاد باولــو جنتلونــي 
أمــس أن االحتــاد األوروبــي 
«على استعداد جيد» في حال 
الوقف الكامــل إلمدادات الغاز 
الروســي، بفضــل التخزيــن 
وإجراءات اقتصاد الطاقة. وقال 
للصحافيني على هامش املنتدى 
االقتصادي الذي نظمه «البيت 

يتمثل في اســتهداف مكاسب 
الطاقــة التــي حتصــل عليها 
روســيا، وذلك عبــر املوافقة 
على حتديد سقف لسعر النفط.
وأشــار جنتيلوني إلى أن 
«تخزيــن الغاز (فــي االحتاد 
األوروبي) بلــغ حاليا حوالى 
٨٠٪، بفضــل تنويــع مصادر 
اإلمدادات» حتــى وإن اختلف 

الوضع بني دولة وأخرى.
الهــدف  أن  وأوضــح 
«متابعة اســتراتيجية أوروبا 
املوحــدة التي تعمل ضد غزو 
أوكرانيا عبر استخدام السالح 
االقتصادي». وتســبب القرار 
الروســي باضطرابات شديدة 
باألســواق األوروبية، وســط 
مخاوف من حدوث أزمة طاقة 
في القارة العجوز خالل فصل 
الشتاء املقبل. وقد أعلنت برلني 
عزمهــا اســتخدام مخزونات 
الغاز والبحث عن بدائل للغاز 
الروســي، كما قــررت باريس 
تشــغيل جميــع مفاعالتهــا 
النوويــة لتأمــني احتياجــات 

الطاقة خالل الشتاء.
وحتدثــت وزارة االقتصاد 
األملاينــة عن توتر في ســوق 
الغــاز، إال أنها أكــدت أن «أمن 
اإلمداد مضمــون»، وعن تقدم 
ملموس في تأمني إمدادات بديلة 

عن الغاز الروسي. 
من جهتها، أعلنت فرنســا 
أنها ستعمد إلى تشغيل جميع 
مفاعالتها النووية الـ٥٦ خالل 
الشتاء، من أجل التغلب على أي 
أزمة متوقعة في الطاقة، ودعت 
وزيرة الطاقة الفرنسية أنييس 
بانييه روناتشــر إلى تضامن 
أوروبي لتجاوز الشتاء املقبل 
دون نقص في إمدادات الطاقة.

األوروبي ـ أمبروســيتي» في 
تشرنوبيو «نحن على استعداد 
جيد ملقاومة استخدام روسيا 
املفرط لسالح الغاز»، وأضاف 
«لسنا خائفني من قرارات بوتني، 
نطالب الروس باحترام العقود، 
ولكن إذا لم يفعلوا ذلك، نحن 

مستعدون للرد».
جــاء ذلك ردا علــى إعالن 
شــركة «غازبروم» الروســية 
العمالقة اجلمعة أن خط أنابيب 
الغــاز «نورد ســترمي١» الذي 
يربط روسيا بشمال أملانيا وكان 
من املقرر أن يستأنف اخلدمة 
أمس، سيتوقف «متاما» حتى 
يتم إصــالح التوربني، وقالت 
انها وجدت تســربا في محرك 
اثناء الصيانة، من دون حتديد 

موعد نهائي.
وبذلك تــرد روســيا على 
القرار الــذي أعلنته مجموعة 
الدول الســبع اجلمعة والذي 

غروسي ال يرى ضرورة لنزع السالح حول محطة «زابوريجيا» وتركيا تعرض الوساطة على غرار اتفاق تصدير احلبوب

رجال إطفاء أوكرانيون يخمدون النيران في مركز تسوق نتيجة القصف الروسي على كاراماتورسك أمس (رويترز)

مؤمتر صحافي مبطار ڤيينا، 
«نحــاول اآلن تقــدمي تقييــم 
متعمق للوضع، وأخطط لتقدمي 
تقرير أولي مبجرد أن نحصل 
على الصورة الكاملة»، مؤكدا 
أنه سيقدم تقريرا إلى مجلس 
األمــن الدولــي يــوم الثالثاء 
ليلخص فيه االستنتاجات وما 
يدور هناك. وشــدد في الوقت 
نفســه على عــدم احلاجة إلى 
إنشاء منطقة منزوعة السالح 
حــول زابوريجيا، وهو ما لن 
يرضــي كييڤ علــى األرجح، 
حيــث تطالب الى جانب االمم 
املتحدة وواشنطن بإقامة منطقة 
منزوعة الســالح فــي محيط 

«زابوريجيا».
ميدانيا، اتهمت وزارة الدفاع 
الروسية في إفادة دورية أمس، 
قــوات أوكرانية بشــن هجوم 
يهدف للسيطرة على احملطة. 
وقالت إن قــوات من البحرية 

روسيا توّدع غورباتشوف «صانع السالم»

موسكوـ  وكاالت: شيع آالف الروس أمس 
جثمــان ميخائيل غورباتشــوف، آخر زعيم 
لالحتــاد الســوفييتي، مســتذكرين مناقبه 
باعتباره «صانع سالم»، فكك نظاما شموليا 
ومنحهم احلرية، فيما غاب عن مراسم اجلنازة 

والدفن الرئيس فالدميير بوتني.
ووقــف بجوار نعش غورباتشــوف قبل 
تشييعه اثنان من فوج «الكرملني»، وهو من 
قوات النخبة، يحمــالن بندقيتني في القاعة 
املزينة بثريات عددها ٥٤ تنير املكان بضوء 
خافــت. وكان النعــش مفتوحا وأمكن رؤية 
وجهه واجلزء العلوي من جسده. وجلست 
ابنتــه إيرينا وحفيدتاه فــي مكان قريب مع 

أصدقاء العائلة املقربني.
وتوفــي غورباتشــوف، زعيــم االحتــاد 

الســوفييتي فــي الفترة مــن ١٩٨٥ إلى١٩٩١، 
الثالثاء املاضي عن ٩١ عاما. وظل جسده في 
«قاعة األعمدة» الشهيرة في وسط موسكو، 
وفقــا لتقليــد ســرى علــى زعمــاء االحتاد 
الســوفييتي الســابقني، مبن فيهم فالدميير 
لينني وجوزيف ستالني. وبعد امتام مراسم 
التشييع، دفن غورباتشوف، احلائز جائزة 
نوبل للسالم عام ١٩٩٠ لدوره في إنهاء احلرب 
الباردة، في مقبرة نوفوديفيتشي الشهيرة 
في موســكو إلى جانب زوجته رايســا التي 
توفيت عــام ١٩٩٩. وقدم الرئيس الروســي 
بوتني تعازيه بشكل وجيز اخلميس املاضي 
في املستشفى حيث توفي غورباتشوف، لكنه 
لم يحضر مراسم اجلنازة، وأرجع «الكرملني» 

ذلك إلى ازدحام جدول أعمال الرئيس.

إيرينا ابنة غورباتشوف وزوجها وابنتهما يلقون نظرة الوداع على جثمانه قبل تشييعه في موسكو أمس   ( ا.ف.پ)


