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االحد ٢ اكتوبر ٢٠٢٢ عربية وعاملية

العراق.. تظاهرات حاشدة ومواجهات 
في الذكرى الثالثة لـ «احتجاجات تشرين»

بغــداد - وكاالت: تظاهر آالف العراقيني 
في العاصمة بغداد وعدة مدن بينها النجف 
والناصرية، إحياء للذكرى الثالثة الحتجاجات 
أكتوبر «تشرين» عام ٢٠١٩ التي عمت جميع 
أنحــاء البالد آنــذاك ضد الســلطة والنخبة 

احلاكمة وسوء إدارة اخلدمات العامة.
وهتف املتظاهرون، ومعظمهم من الشباب: 
«الشــعب يريد إســقاط النظام» وقد رفعوا 
األعالم العراقية وصور شهداء عام ٢٠١٩، أثناء 
جتمعهم في ساحة التحرير الرمزية إلحياء 

الذكرى، وفق مراسلة وكالة فرانس برس.
واحتشــد املتظاهرون عند مدخل جســر 
اجلمهورية الذي أغلقته القوات االمنية بثالثة 
حواجز من الكتل اخلرسانية ملنع الوصول 
إلى املنطقة اخلضراء التي تضم الســفارات 

الغربية ومؤسسات الدولة.
ونشر أفراد األمن نقاطا للتفتيش في كل 
أنحاء املدينة، وأغلقوا اجلسور والساحات.

وأطلقت الشــرطة عدة رشقات من الغاز 
املسيل للدموع والدخان ملنع املتظاهرين من 
عبور هــذه التحصينات، وتبــادل الطرفان 

إلقاء احلجارة.
وقال مسؤول في وزارة الداخلية العراقية 

إن احملتجني ألقوا في النهر حواجز حديدية 
نصبت كموانع على جسر اجلمهورية. وأكد 
إصابة ١٩ على االقل من أفراد شرطة مكافحة 
الشغب بجروح طفيفة بعد رشقهم بحجارة 

وزجاجات.
وذكر أنه ســجلت ٢٨ حالة اختناق على 
األقل بني املتظاهرين، فيما أكدت قيادة عمليات 
بغــداد، أن القــوات األمنية وفــرت احلماية 

للتظاهر السلمي.
وذكــرت اخللية في بيــان أوردته وكالة 
األنباء العراقية (واع) أن هناك عناصر خارجة 
عن القانــون اســتخدمت أدوات ومواد غير 
قانونية أثناء التظاهرات، ما أدى إلى وقوع 

اصابات في صفوف قوات االمن واملدنيني.
كمــا أعلنت اخلليــة القبض على متهمني 
اثنــني بحوزتهما كرات زجاجية لرميها على 

القوات األمنية خالل التظاهرات.
وفي السياق، ذكرت قيادة عمليات بغداد 
فــي بيان منفصل أن املتظاهرين الســلميني 
أبــدوا تعاونهم التام مع اخوانهم في القوات 
األمنية وحتديد بعض «العناصر املندســة» 
التــي حتاول إثــارة املشــاكل وتعكير صفو 

املمارسة الدميوقراطية.

احملتجون يهتفون: «الشعب يريد إسقاط النظام».. واألمن يحّذر من «املندسني»

حشود املتظاهرين على جسر اجلمهورية قرب املنطقة اخلضراء وسط بغداد أمس   (أ.ف.پ)

بيونغ يانغ تطلق رابع «باليتسي» في أسبوع 
وواشنطن تلّوح بـ «الرد» على أي جتربة نووية

عواصم - وكاالت: أطلقت كوريا الشمالية 
صاروخني باليستيني قصيري املدى باجتاه 
البحر قبالة ســاحلها الشرقي امس، قبيل 
تنظيــم كوريا اجلنوبية عرضا عســكريا 
كبيرا، عرضــت فيه «الطائرات الشــبح» 

وصواريخها اخلاصة.
وقالت هيئة األركان الكورية اجلنوبية 
املشــتركة في بيــان امــس إن صاروخني 
قصيري املدى أطلقا من ســونان شــمالي 
بيونــغ يانغ. وقــدرت أن مداهما بلغ ٣٥٠

كيلومترا وعلى ارتفاع ٣٠ كيلومترا.
وتأتي عملية اإلطالق، وهي الرابعة في 
غضون أسبوع، وسط موجة من االستعراض 
مــن دول املنطقة لقواها العســكرية منها 
تدريبات مشــتركة للتصــدي للغواصات 
أجرتها القوات البحرية الكورية اجلنوبية 

واألميركية واليابانية امس األول.
كما أنها تأتي بعد زيارة قامت بها نائبة 
الرئيس األميركي كامال هاريس إلى املنطقة 
مؤخــرا اجتمعت خاللها مع رئيس كوريا 

اجلنوبية يون سوك يول في سيئول.
وخالل االحتفال بعيد القوات املسلحة 
الرابــع والســبعني في كوريــا اجلنوبية، 

أدان الرئيس يون ما وصفه باالستفزازات 
العسكرية التي قامت بها كوريا الشمالية 
في اآلونة األخيرة وتعهد بتعزيز التدريبات 
العسكرية املشتركة مع الواليات املتحدة.

في الغضون، حذر مسؤولون كبار في 
القيادة األميركية في منطقة آسيا واحمليط 
الهادئ من هونولولو من أنه في حال إقدام 
كوريا الشمالية على جتربة نووية يرجح أن 
جتريها خالل األسابيع املقبلة فإن ذلك سوف 
«يبدل الوضع» في املنطقة وسيواجه برد 
أميركي. ويتوافق هذا الرأي مع ترجيحات 
أجهــزة االســتخبارات الكورية اجلنوبية 
التي ترى أن هذه التجربة النووية األولى 
منذ ٢٠١٧ قد جتري بني ١٦ أكتوبر اجلاري 
وانتخابات منتصف الوالية الرئاسية في 

الواليات املتحدة في ٧ نوفمبر املقبل.
وإذ أشار قائد األســطول األميركي في 
املنطقــة األدميرال ســام بابارو إلى أنه لم 
يتم إثبات أي رابط بني جتارب بيونغ يانغ 
الباليستية األخيرة واحتمال قيامها بتجربة 
نووية، أقر بأن مثل هذا التطور ســيكون 
«مصدر قلق شديد». وأضاف «سيكون ذلك 

مقلقا جدا، وسيكون هناك رد».

مظاهرات طالبية حاشدة في إيران وأخرى عاملية تضامنًا معها
عواصم - وكاالت: احتشد 
طالب في جامعــات بجميع 
أنحاء إيــران امس، ووردت 
معلومــات عن إضرابات في

املنطقة الكردية في البالد مع 
دخول املظاهرات التي اندلعت 
بســبب وفاة الشــابة مهسا 
اميني أثناء احتجاز الشرطة 
لها بسبب «ارتدائها مالبس 
غير محتشــمة» أســبوعها 

الثالث.
وأظهرت منشورات على 
التواصل االجتماعي  مواقع 
جتمعــات فــي العديــد من 
اجلامعات امــس، ومنها في 
جامعات بالعاصمة طهران، 
الطلبة  حيث طالب بعــض 
باإلفراج عن زمالء لهم جرى 
احتجازهم فــي احتجاجات 

سابقة.
وقــال حســاب «تصوير 
١٥٠٠» علــى تويتــر، والذي 
يحظــى بعــدد كبيــر مــن 
الســلطات  إن  املتابعــني، 
العشــرات مــن  احتجــزت 
طالب جامعــة طهران خالل 
مظاهرة امس. وقالت وكالة 
أنباء فارس شبه الرسمية إن 
بعض احملتجني اعتقلوا في 
ساحة قرب جامعة طهران.

ونشــر احلســاب أيضا 
ما قــال إنه مقطع مصور مت 

وذكرت وكالة أنباء شبه 
رسمية أن عضوا في البرملان 
من زاهدان قال إن األمن عاد 

إلى املدينة امس.
املتاجــر  وأضربــت 
والشــركات فــي ٢٠ مدينــة 
وبلدة في شمال غرب البالد 
امس، احتجاجا على الهجمات 
التي شــنها احلرس الثوري 
اإليراني على أحزاب املعارضة 
الكردية املسلحة املتمركزة في 
العراق، حسبما أفادت منظمة 

املســيرة «نطالــب بالعدالة 
وجميــع  أمينــي  ملهســا 
ضحايــا العنــف الوحشــي 
واألعمى للســلطات، فضال 
عن حرية االختيار ألخواتنا 

اإليرانيات».
رفــع  طوكيــو،  وفــي 
املتظاهــرون صورة مهســا 
أميني والفتــات كتب عليها 
«لــن نتوقــف» إضافــة إلى 
صور لنساء يحرقن حجابهن 

ويقصصن شعرهن.

هنجاو الكردية احلقوقية.
وتضامنــا مــع حركــة 
االحتجــاج في إيــران التي 
أشعلتها وفاة أميني، انطلقت 
مسيرات امس في عدة مدن 
حــول العالــم، ففــي روما، 
سار نحو ألف شخص على 
قرع الطبول. ونقلت وكالة 
الصحافة اإليطالية (AGI) عن 
سيمونا فيوال زعيمة حزب 
الوسط الصغير «+أوروبا» 
قولهــا أثناء مشــاركتها في 

مقتل أفراد احلرس الثوري في زاهدان

(رويترز) مظاهرة احتجاجية حاشدة في بريطانيا تضامنا مع متظاهري إيران  

التقاطه عنــد أبواب جامعة 
أصفهان، سمع خالله إطالق 

نار.
الــى ذلــك، قــال احلرس 
الثــوري فــي بيــان نقلتــه 
وسائل إعالم إيرانية إن أربعة 
أفراد قواته وميليشــيا  من 
الباســيج املتطوعــة قتلوا 
أمس األول فــي هجمات في 
زاهدان، عاصمة إقليم سستان 
الواقــع فــي  وبلوخســتان 

جنوب شرق البالد.

رئيس بوركينافاسو املعزول يخطط لهجوم مضاد
عواصــم ـ وكاالت: جتــدد 
التوتر في واغادوغو، عاصمة 
بوركينافاســو، غــداة ثانــي 
انقالب عسكري تشهده البالد 
في ٨ اشهر، فيما توالت اإلدانات 
الدولية واإلقليمية لالنقالب، 
الذي سارعت فرنسا إلى نفي 
التي حتدثت عن  الشــائعات 

ضلوعها فيه.
وأغلــق جنــود محــاور 
رئيســية عدة في واغادوغو 
امس عقب سماع صوت إطالق 
نار في وســط املدينة، وذلك 
بعد ساعات من الهدوء احلذر 
الذي سادها منذ إعالن ضباط 
في اجليش مساء امس االول 
اإلطاحــة برئيــس املجلــس 
العسكري اللفتنانت كولونيل 
بولهنري ســانداوغو داميبا، 
الذي تولى السلطة عبر انقالب 

في أواخر يناير املاضي.
وقال شهود لوكالة «فرانس 
إنهــم ســمعوا دوي  بــرس» 
إطالق النــار حول دوار األمم 
املتحدة في وســط العاصمة. 
امــس االول،  وكمــا حصــل 
اتخذ جنــود مواقعهم اعلقوا 
احملاور الرئيسية وخصوصا 
حي «أواغا ٢٠٠٠» الذي يضم 
مقر الرئاســة، بينمــا حلقت 
مروحيات فوق وسط املدينة.
وأعلــن القائد العســكري 
اجلديــد إبراهيم تــراوري أن 
الرئيس املعــزول بول هنري 
داميبا جلأ إلى قاعدة للجيش 

فــي واغادوغــو إن «الوضــع 
اليزال متوترا في واغادوغو. 
يوصى باحلد من حتركاتكم»، 
ودعت مواطنيها في واغادوغو 
الذين يقدر عددهم مبا بني ٤٠٠٠

و٥٠٠٠ شخص إلى أن يلزموا 
منازلهم. ونفت الســفارة في 
بيــان امــس ضلــوع اجليش 
الفرنســي في األحــداث التي 
وقعــت فــي اآلونــة األخيرة 
في بوركينافاســو، وذلك ردا 
على تقاريــر متداولة في هذا 
الصدد علــى مواقع التواصل 

االجتماعي.

األخيرة على السلطة، واصفة 
إياهــا بأنها «غير مناســبة»، 
بينما كان يتــم حتقيق تقدم 
مــن أجل العودة إلــى النظام 

الدستوري في البالد.
وأعــرب االحتاد األوروبي 
عن قلقه من األحداث اجلارية 
في بوركينافاســو، وحذر من 
ان االنقــالب يعــرض للخطر 
اجلهــود التــي بذلــت إلعادة 
النظــام الدســتوري بحلــول 
األول من يوليــو ٢٠٢٤ ودعا 
السلطات اجلديدة الى احترام 

االتفاقات السابقة.

ودان االحتــاد االفريقــي 
غيــر  «التغييــر  امــس 
الدســتوري للحكومــة» في 
بوركينافاســو، ودعــا فــي 
بيان «اجليش لالمتناع فورا 
وبشــكل كامل عن أي أعمال 
عنــف أو تهديدات للســكان 
املدنية  املدنيني واحلريــات 
وحقوق اإلنســان»، مطالبا 
بإعــادة النظام الدســتوري 

بحلول يوليو عام ٢٠٢٤.
كمــا دانــت «املجموعــة 
االقتصادية لدول غرب أفريقيا» 
بأشد العبارات عملية االستيالء 

إدانات دولية لثاني انقالب في ٨ أشهر.. وباريس تنفي ضلوع اجليش الفرنسي في األحداث األخيرة

مدرعة عسكرية عند مدخل التلفزيون الرسمي في العاصمة واغادوغو أمس     (أ.ف.پ)

الفرنسي ويخطط لشن هجوم 
مضاد بعد االنقالب الذي أطاح 

به.
جــاء ذلــك فــي بيــان 
قــرأه ضابط فــي اجليش 
محاطا بجنود في بث على 

التلفزيون الرسمي.
الفرنسية  السفارة  ونفت 
في وقت سابق أمس أي تورط 
للجيش الفرنسي في األحداث 
األخيرة في بوركينا فاســو، 
وقالت إنه ال يحمي أي سلطات 

هناك.
وقالت السفارة الفرنسية 

القوات الروسية تنسحب من «ليمان» بعد يوم من إعالن بوتني ضمها
عواصمـ  وكاالت: أحلقت 
كييڤ هزمية كبرى مبوسكو، 
واســتعادت مدينــة ليمــان 
االســتراتيجية بعد يوم من 
إعــالن الرئيــس فالدمييــر 
بوتــني ضــم أربــع مناطق 
أوكرانية منها دونيتسك التي 
تقع بداخلهــا ليمان اضافة 
الى لوغانســك وخيرسون 

وزابوريجيا. 
الدفــاع  وأعلنــت وزارة 
االوكرانية ان جيشها «دخل» 
املدينة التــي تعتبر تقاطعا 
مهما للسكك احلديد في شرق 
أوكرانيا واستخدمته روسيا 
كمركز للوجستيات والنقل 

لعملياتها على مدى أشهر.
وكتبت الوزارة األوكرانية 
على تويتــر «قوات الهجوم 
اجلــوي األوكرانيــة تدخل 
ليمان مبنطقة دونيتسك»، 
وذلــك بعد قليــل من اعالن 
أنــه «يحاصــر»  اجليــش 
أكثــر من ٥ آالف من اجلنود 
الــروس الذين حتصنوا في 

هذه املدينة.
الدفاع  واعترفــت وزارة 
الروســية بســحب قواتهــا 
مــن ليمان إلــى مواقع اكثر 
مالئمة، معللة ذلك مبا قالت 

اإلســبانية بأن ضم املناطق 
األربع، يجعل «انتهاء احلرب 
اكثر صعوبة بكثير وشــبه 

مستحيل».
وقال الحقا خالل منتدى 
في شمال شــرق اسبانيا إن 
«روســيا في صدد خسارة» 
خســرتها  «لقــد  احلــرب، 

واضــاف بوريل «ينبغي 
القيــام بأفضــل مــن ذلــك» 
و«جعل العالم يدرك أسباب 
هذه احلرب ونتائجها»، مذكرا 
بأن البرازيل والهند امتنعتا 
عن إدانة عملية الضم الروسية 

في مجلس األمن الدولي.
في شق آخر من الصراع، 

موراشــوف اعتقــل وهو في 
طريقه من احملطة، إلى بلدة 

إنرغودار أمس األول. 
وكتب كوتني على تطبيق 
تيليغرام «أخذوه من السيارة 
واقتيــد معصــوب العينــني 
لوجهة غير معلومة»، مضيفا 
أنه لم تــرد أنباء فورية عن 

مصير موراشوف.
وقــال كوتــني إنه ناشــد 
املدير العــام للوكالة الدولية 
للطاقة الذرية رافائيل غروسي 
اتخــاذ «جميــع اإلجــراءات 
الفورية املمكنة إلطالق سراح 
موراشوف على وجه السرعة».
وردا علــى طلــب مــن 
رويترز للتعليق، قال متحدث 
باسم الوكالة «تواصلنا مع 
الروسية وطلبنا  السلطات 

توضيحات».
وقال كوتني إن موراشوف 
«يتولى املسؤولية الرئيسية 
واحلصريــة عــن الســالمة 
واإلشــعاعية»  النوويــة 
للمحطة، مضيفا أن احتجازه 
«يعرض سالمة تشغيل أكبر 
محطة للطاقــة النووية في 

أوكرانيا وأوروبا للخطر».
الوكالــة  وعليــه قالــت 
الدوليــة للطاقة الذرية إنها 

علــى الصعيديــن املعنــوي 
والسياسي»، لكن «أوكرانيا 
لم تنتصر بعد»، مدافعا عن 
التي  العقوبــات االوروبيــة 
فرضــت على موســكو وعن 
املساعدة العسكرية لكييف، 
وداعيا الى االستمرار في هذا 

املنحى.

قالت شركة الطاقة النووية 
احلكوميــة  األوكرانيــة 
إنرجواتــوم أمس، إن دورية 
روسية اعتقلت املدير العام 
النووية  حملطة زابوريجيــا 

التي حتتلها موسكو
وقال بيترو كوتني رئيس 
الشــركة في بيــان إن إيهور 

طلبت معلومات من روسيا 
عــن املديــر العــام حملطــة 
زابوريجيــا. وذكر متحدث 
باسم الوكالة: «تواصلنا مع 
الروسية ونطلب  السلطات 

توضيحات». 
من جهة اخــرى، أوقفت 
مجموعة غازبروم الروسية 
أمس بشكل تام شحنات الغاز 
إلى شــركة النفط االيطالية 
«إينــي» وعــزت األمــر إلى 
«اســتحالة نقل الغــاز عبر 
النمســا»، علــى مــا أعلنت 

األخيرة في بيان.
وذكــرت إينــي «أبلغتنا 
غازبــروم أنها ال تســتطيع 
الكميــات  تســليم  تأكيــد 
املطلوبة مشيرة إلى استحالة 

نقل الغاز عبر النمسا».
وأضافــت «بالتالــي فإن 
الروســي  الغــاز  تدفقــات 
املخصصة إليني عبر نقطة 
دخول تارفيســيو ستكون 

معدومة».
ومير معظم الغاز الروسي 
الذي يتم تسليمه إلى إيطاليا 
عبر أوكرانيا، عبر خط أنابيب 
الغــاز TAG الــذي يصل إلى 
تارفيسيو في شمال البالد، 

على احلدود مع النمسا.

موسكو توقف مدير محطة زابوريجيا النووية وتقطع الغاز عن إيطاليا.. وقديروف يدعو روسيا إلى استخدام السالح النووي

جنود اوكرانيون يسيرون في منطقة «باخموت» في إقليم دونيتسك أمس  (رويترز)

انه «تهديد باحملاصرة» ميكن 
ان تتعرض له، وذلك وفقا ملا 
نقلت وكالة اإلعالم الروسية.
وفي ظل هذه اخلســارة 
وماســبقتها من انتكاســات 
كبرى منيت بها في ســاحة 
املعركة، قال رمضان قديروف 
رئيــس الشيشــان وحليف 
بوتني املقرب إن على موسكو 
التفكير في استخدام سالح 
نــووي منخفــض القوة في 

أوكرانيا. 
وفي رسالة على تطبيق 
تيليغرام تنتقد القادة الروس 
لتخليهــم عن ليمــان، كتب 
قديروف «في رأيي الشخصي، 
ينبغــي اتخــاذ تدابير أكثر 
صرامــة، مبا يرقــى إلعالن 
األحكام العرفية في املناطق 
احلدودية واستخدام أسلحة 

نووية منخفضة القوة».
في غضون ذلــك، اعتبر 
وزيــر خارجيــة االحتــاد 
األوروبي جوزيب بوريل أن 
ضم موســكو ألربع مناطق 
أوكرانية جديدة يجعل انتهاء 
احلرب في أوكرانيا «شــبه 

مستحيل».
وصرح بوريل لقناة «آر 
تــي فــي اي» التلفزيونيــة 


