
ت��ك��ش��ف ت��س��ري��ب��ات ج��دي��دة عن 
تقاطع حاد في املواقف داخل اإلطار 
التنسيقي الشيعي بشأن التصعيد 
ضد االنتخابات التشريعية األخيرة 
ونتائجها، فيما تسود حالة من عدم 
الثقة بني أبرز قادته، الذين يخوضون 
في اجتماعات شبه يومية لبحث آلية 

»إسقاط« اقتراع 10 أكتوبر(.
وتفيد مصادر متقاطعة بأن عدداً 
من الفصائل العراقية دخلت حالة 
»النفير ال��ع��ام« حتى إل��غ��اء نتائج 
االن��ت��خ��اب��ات، وامل��ض��ي ف��ي خيارات 
بديلة منها إجراؤها في موعد الحق. 
وقال قيادي في حتالف »الفتح«، إن 
»غالبية الشركاء ال يجدون طريقاً 
ل��ت��ج��اوز أزم���ة االن��ت��خ��اب��ات، سوى 
دحضها بكل السبل )…( إن فشل 
امل��س��ار القانوني والشعبي، لدينا 

خطة طويلة األمد«.
وي��ل��وح م��ق��رب��ون م��ن الفصائل 
الشيعية بخيارات عسكرية، فيما 
حت���رض وس���ائ���ل إع����ام متطرفة 
ض��د م��وظ��ف��ني ح��ك��وم��ي��ني يعملون 
ف��ي مفوضية االن��ت��خ��اب��ات، بحجة 

مشاركتهم في »مؤامرة« النتائج.
وتكمن مخاطر التصعيد في وجود 
ج��م��اع��ات شيعية ن��اف��ذة، ت���رى أن 
فرصها محدودة في حماية وجودها، 
ستلجأ إلى خيارات ميدانية، لكن هذا 
بحد ذاته عامل كاٍف لفرط عقد اإلطار 

التنسيقي.
وي��رى سياسيون ع��راق��ي��ون، من 
معسكر الفائزين في االنتخابات، أن 
الفصائل غير قادرة على تفجير أزمة 
عنف مفتوحة في الباد، وأن ما تقوم 

به اآلن مجرد ضغط إلجن��از تسوية 
مقبولة. ويقول قيادي آخر في حتالف 
»الفتح«، إن أعضاء اإلطار التنسيقي 
ليسوا على وفاق تام بشأن التعامل 
مع األزمة، وأن حالة من الشك تسود 
اجتماعاتهم«، ويضيف: »أي طرف 
يحصل على تسوية مقبولة سيغادر 

احللبة«.
وق��ال مصدر سياسي مطلع، إن 
»ق��ادة اإلط��ار مرتابون من بعضهم 
ال��ب��ع��ض، وي���ب���دو أن��ه��م يعملون 
بشكل منفرد رغ��م تنسيقهم املوقف 
م��ن االن��ت��خ��اب��ات. ق��د يتفكك اإلط��ار 
التنسيقي ف��ي أي حل��ظ��ة«، يقول 
امل��ص��در وينقل ان��ط��ب��اع��ات سجلها 
من اجتماعات حضرها م��ؤخ��راً، أن 
رئيس »ائتاف دولة القانون« نوري 
املالكي، ال يثق بعمار احلكيم لقربه 
من مقتدى الصدر، وقيس اخلزعلي 
ال يثق بهادي العامري، ال��ذي يراه 
كثيرون مرناً أمام أي تسوية حتفظ ما 

تبقى من نفوذه«.
ويعتقد املصدر أن إي��ران لم تقدم 
ح��ت��ى اآلن أي نصيحة للفصائل 
اخل��اس��رة، وأن��ه��ا تشك ف��ي سامة 
وجناعة التصعيد احلالي، »طهران 
تراقب تسوية جديدة حتفظ عناصر 
القوة في املنظومة الشيعية«، يضيف 

املصدر.
وتفيد مؤشرات أولية بأن حيدر 
العبادي وعمار احلكيم، سيكونان 
أول املغادرين ملركب اإلطار التنسيقي، 
فيما يحاول املالكي استخدام الفوضى 
ل��ل��ح��ص��ول ع��ل��ى م��ك��اس��ب أك��ب��ر في 

عراقية تدلي بصوتهااحلكومة اجلديدة.

قادة الفصائل الشيعية على خالف حول التعامل مع نتائج االقتراع

أزمة االنتخابات العراقية »تفرط« عقد »اإلطار التنسيقي«

االحتاد األوروبي: لن منول أنشطة بناء 
جدران ووضع أسالك ضد املهاجرين

أعلن االحتاد األوروبي، أن التكتل لن ميول أي 
أنشطة لبناء جدران أو وضع أساك شائكة على 
ح��دوده، بغرض منع املهاجرين غير النظاميني 

من دخول أراضيه.
ج���اء ذل���ك ع��ل��ى ل��س��ان رئ��ي��س��ة املفوضية 
األوروبية أورسوال فون دير الين، خال مؤمتر 
صحفي عقدته في العاصمة البلجيكية بروكسل، 

مع رئيس املجلس األوروبي شارل ميشيل.
وذك��رت فون دير الين أن االحت��اد األوروب��ي 
لديه موقف واضح وثابت من عدم تقدمي التمويل 
للدول بهدف بناء »حواجز مادية« كاألسوار 

واألساك الشائكة، ملنع تدفق املهاجرين.
وقالت: »لقد مت مناقشة ما يسمى بتدابير 

البنية التحتية امل��ادي��ة« ملكافحة الهجرة غير 
النظامية، في قمة قادة االحتاد األوروبي«.

وتابعت: »املفوضية والبرملان األوروب��ي 
لديهما موقف مشترك منذ فترة طويلة، بعدم 
توفير أي مبالغ مالية لتركيب أساك شائكة أو 

بناء جدران حدودية«.
وف���ي 7 أك��ت��وب��ر اجل�����اري، ط��ال��ب وزراء 
داخلية 12 دولة هي النمسا وبلغاريا وقبرص 
والدمنارك وإستونيا واليونان واملجر وليتوانيا 
والت��ف��ي��ا وب��ول��ن��دا واجل��م��ه��وري��ة التشيكية 
وسلوفاكيا، االحت��اد األوروب���ي باإلنفاق على 
تعزيز ح��دود االحت��اد ضد املهاجرين عبر بناء 

»حواجز مادية« وتقدمي التمويل لذلك.

كان املجلس العسكري في البالد قد أفرج عنهم اإلثنني املاضي

 110 ميامنار: إعادة القبض على 
سجناء سياسيني بعد اإلفراج عنهم

صادمات سابقة قي ميامنار

كشفت منظمات حقوقية، أن املجلس 
العسكري في ميامنار أعاد إلقاء القبض 
على نحو 110 سجناء سياسيني كان قد 
أطلق سراحهم اإلثنني املاضي عما بعفو 

»مزعوم«.
ون��ق��ل��ت ص��ح��ي��ف��ة »ال���غ���اردي���ان« 
البريطانية عن منظمات حقوقية بينها 
»جمعية مساعدة السجناء السياسيني في 
ميامنار« قولها إن ما متارسه السلطات 
ب��ال��ب��اد »ت��ع��ذي��ب ن��ف��س��ي« للمعتقلني 
وع��ائ��ات��ه��م. وأض��اف��ت أن���ه ب��ع��د فترة 
وجيزة من إطاق سراح بعض السجناء 

السياسيني »أعيد اعتقالهم«.
وأوض��ح��ت أن لديها معلومات حول 

110 حاالت أعيد اعتقال أصحابها بتهم 
أخرى بعد اإلفراج املفترض عنهم.

وأش���ارت أن��ه مت إط��اق س��راح 324 
شخًصا اإلثنني، بينما ال يزال أهنا كثر من 

7031 سجيًنا سياسًيا رهن االحتجاز .
واإلث���ن���ني امل���اض���ي، وع����د امل��ج��ل��س 
العسكري في ميامنار باإلفراج عن عدد 

كبير من السجناء السياسيني.
وق��ال إن��ه سيعفو عن 1316 شخًصا 
ويسقط التهم املوجهة ضد 4320 شخصا 

ممن »شاركوا في االحتجاجات«.
غير أن ع��دد من املنظمات احلقوقية 
وصفت ه��ذه الوعود بأنها »مزعومة«، 

حسب املصدر نفسه.

وم��ط��ل��ع ف��ب��راي��ر امل��اض��ي، ن��ف��ذ ق��ادة 
باجليش ف��ي ميامنار انقابا عسكريا 
تاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم 
الرئيس وين مينت، واملستشارة أونغ 

سان سوتشي.
وشهدت الباد احتجاجات واسعة ضد 
املجلس العسكري راح ضحيتها مئات 

األشخاص واعتقل مبوجبها آخرين.
وفي أبريل  املاضي، أص��درت منظمة 
»هيومن رايتس ووتش« الدولية، تقريرا 
يفيد بأن جيش ميامنار أخفى قسرا مئات 
األشخاص، بينهم سياسيون، ومسؤولو 
ان��ت��خ��اب��ات، وص��ح��ف��ي��ون، ون��ش��ط��اء، 

ومتظاهرون.
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الواليات املتحدة..إصابة 
شرطيني ومقتل مهاجمهما 

بتبادل إلطالق النار
أعلنت الشرطة األمريكية أن اثنني من عناصرها أصيبا بإطاق 
نار استهدفهما في مدينة »دورال« بوالية فلوريدا، فيما متت تصفية 

مهاجمهما الذي بادر إلى إطاق النار.
وقال املتحدث باسم شرطة »دورال«، راي فالديس لشبكة »سي إن 

إن« اإلخبارية إن املهاجم قتل في تبادل إلطاق النار مع الشرطة.
وأض���اف فالديس ب��أن إط��اق ال��ن��ار وق��ع عند الساعة 11:00 

صباحا)بحسب التوقيت احمللي( إثر مشادة بني شخصني.
وأضاف أن اخلاف تصاعد وحاول أحد املتورطني الفرار بسيارة، 
مشيرا إلى أن ضابطا من شرطة دورال رأى املشتبه به وهو يفقد 
السيطرة على سيارته. وت��اب��ع: »املشتبه ب��ه خ��رج بعد ذل��ك من 
السيارة، وبدأ على الفور بإطاق النار على الشرطة«. وبني فالديس 
أن أحد امل��ارة أصيب بجروح مضيفا »لقد كان في املكان اخلطأ في 
الوقت اخلطأ«. كما أوضح أن الشخص اآلخر املتورط في اخلاف مع 

مطلق النار على الشرطة مت اعتقاله ويخضع لاستجواب.

العثور على طرد »مشبوه« 
أمام مقر »البيت التركي«

في نيويورك
عثرت الشرطة األمريكية في مدينة نيويورك، على طرد »مشبوه« 
أمام مقر »البيت التركي اجلديد« في منطقة مانهاتن، تبني بعد فحصه 

أنه »باقة من الورود احلمراء«.
وأغلقت الشرطة الشارع املقابل للبيت التركي أمام حركة املرور 
لفحص الطرد، كما أرسلت فرقة مكلفة بالكشف عن القنابل وإبطالها. 
وخلصت الشرطة بعد فحصه أن الطرد عبارة عن »ورود حمراء« 

تركت أمام مقر البيت التركي.
وفي سبتمبر املاضي، افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
مبنى »البيت التركي اجلديد« الذي انتهت أعمال بنائه مبا يتناسب مع 
املكانة املتزايدة لتركيا، في مدينة نيويورك التي تستضيف مقر األمم 
املتحدة ويقطن فيها أكبر عدد من املواطنني األتراك الذين يعيشون في 

الواليات املتحدة األمريكية.
وبفضل موقعه املتميز مقابل مبنى األمم املتحدة وس��ط مدينة 
نيويورك وشكله وتصميمه املستوحى من زهرة »التوليب« التركية 
واملنمق بالزخارف السلجوقية والعثمانية القدمية املستوحاة من 
التاريخ التركي الزاخر، سيكون من الرموز التي تكشف عن مكانة 
تركيا ونفوذها املتنامي على الصعيد العاملي، فضاً عن سياستها 

اخلارجية النشطة والفّعالة.
وي��ع��د مبنى »ال��ب��ي��ت ال��ت��رك��ي اجل��دي��د« أح��د أك��ب��ر استثمارات 
اجلمهورية التركية العقارية في اخلارج منذ تأسيسها، بتكلفة بلغت 

أكثر من 291 مليون دوالر أمريكي.
ونفذ املشروع الذي شارك الرئيس أردوغان بوضع حجر أساسه 
 )IC İçtaş İnşaat( عام 2017 من قبل شركة املقاوالت التركية

.)Tishman( بالتعاون مع شركة املقاوالت األمريكية

سفن حربية روسية وصينية 
جتري أول دوريات مشتركة 

باحمليط الهادي
قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن سفنا حربية روسية 
وصينية قامت ب��أول دوري��ات مشتركة لها في اجل��زء الغربي من 

احمليط الهادي يومي 17 و23 أكتوبر(، وفقاً لوكالة »رويترز«.
وأج���رت ال��دول��ت��ان ت��دري��ب��ات على ال��ت��ع��اون البحري ف��ي بحر 
اليابان في وقت سابق من هذا الشهر وعززتا عاقاتهما العسكرية 
والدبلوماسية في السنوات األخيرة، في وقت توترت فيه عاقاتهما 

مع الغرب.
وراقبت اليابان املناورات البحرية عن كثب، وقالت في األسبوع 
املاضي إن مجموعة من عشر سفن من الصني وروسيا عبرت مضيق 
تسوجارو الذي يفصل بني اجلزيرة الرئيسية في اليابان وجزيرة 

هوكايدو الشمالية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في البيان إن »مجموعة السفن عبرت 
مضيق تسوجارو للمرة األولى في إطار الدوريات«. وُيعتبر املضيق 

مياها دولية.
وأضافت الوزارة أن »مهام هذه الدوريات هو إظهار علمي دولتي 
روسيا والصني واحلفاظ على السام واالستقرار في منطقة آسيا 
واحمليط الهادي وحماية مجاالت األنشطة االقتصادية البحرية 

للبلدين«.

إيطاليا: سالفيني ميثل 
للمحاكمة بتهمة عرقلة

رسو سفينة مهاجرين
ميثل وزير الداخلية اإليطالي السابق ماتيو سالفيني للمحاكمة 
في مدينة باليرمو عاصمة صقلية لدوره في منع سفينة »أوبن أرمز« 
إلنقاذ املهاجرين من الرسو في ميناء إيطالي في عام 2019، وفقاً 

لوكالة األنباء األملانية.
ويتهم االدعاء سالفيني بإساءة استغال السلطة وسلب احلرية، 
بعد قيامه مبنع سفينة اإلغاثة اإلسبانية من دخول ميناء في أغسطس 

2019 خال فترة توليه منصب وزير الداخلية.
وقد يواجه زعيم حزب »الرابطة« اليميني السجن ملدة 15 عاما إذا 

أدين.

مسؤول أممي: لم نتلق حتذيرات مسبقة بالهجوم على »تيغراي«
أكد مسؤول أمم��ي، أن منظمة األمم 
املتحدة، لم تتلق أية حتذيرات مسبقة 
بخصوص الهجوم اإلثيوبي على إقليم 

»تيغراي«، شمالي الباد.
ج��اء ذل��ك بحسب ب��ي��ان ص���در، عن 
مارتن غريفيث، وكيل أمني عام األمم 
املتحدة للشؤون االنسانية، وصل 

األناضول نسخة منه.
وق��ال غريفيث في بيانه “لم تتلق 
األمم املتحدة أي��ة حت��ذي��رات مسبقة 
بشان الهجمات اجلوية علي ميكيلي 

عاصمة تيغراي”.
كما أع���رب ف��ي بيانه ع��ن “القلق 
البالغ على حياة املدنيني مع استمرار 
ال��ض��رب��ات اجل���وي���ة ع��ل��ى ميكيلي 

وتداعيات القتال في منطقتي أمهرة 
وعفار”.

وت��اب��ع امل��س��ؤول األمم���ي ق��ائ��ا “ ، 
أُج��ب��رت رحلة جوية إنسانية تابعة 
لألمم املتحدة في إثيوبيا متجهة إلى 
ميكيلي على العودة إل��ى أدي��س أبابا 

بسبب الضربات اجلوية هناك«.
واستطرد قائا »وه��ذا ح��ادث يثير 
مخاوف جدية على سامة العاملني 
ف��ي امل��ج��ال اإلن��س��ان��ي مم��ن يقدمون 
العون للمدنيني احملتاجني للمساعدة 

اإلنسانية”.
وقررت األمم املتحدة إثر ذلك تعليق 
جميع رحاتها اجلوية اإلنسانية، إلى 

»تيغراي« ألجل غير مسمي.

وزاد غريفيث قائا “في الوقت الذي 
تبذل فيه األمم املتحدة واملنظمات غير 
احلكومية ق��ص��ارى جهدها ملواصلة 
تقدمي املساعدة ملايني األشخاص الذين 
هم في  احلاجة إليها في تيغراي وأمهرة 
وعفار، جتعل ديناميات الصراع هذا 

األمر صعًبا بشكل متزايد”.
ودع���ا غريفيث ل��ض��رورة “توخي 
احل���رص املستمر لتجنيب املدنيني 
واألع��ي��ان املدنية األذى ، مبا في ذلك 
العاملني في املجال اإلنساني والبنية 
التحتية املدنية وذلك مبوجب القانون 

اإلنساني الدولي”.
وتأتي التطورات في »تيغراي« بعد 
نحو ع��ام من ان��دالع اشتباكات في 4 

نوفمبر 2020، بني اجليش اإلثيوبي 
و«اجلبهة الشعبية«، بعدما دخلت 
القوات احلكومية اإلقليم ردا على هجوم 

استهدف قاعدة للجيش.
وف��ي 28 م��ن الشهر نفسه، أعلنت 
إثيوبيا انتهاء عملية »إنفاذ للقانون« 
بالسيطرة على اإلقليم بالكامل، رغم 
ورود تقارير عن استمرار انتهاكات 
حقوقية في املنطقة منذ وقتها، حيث 

ُقتل آالف املدنيني.
وت��س��ب��ب ال��ص��راع بتشريد مئات 
اآلالف، وف���رار أكثر م��ن 60 ألفا إلى 
ال��س��ودان، وف��ق مراقبني، فيما تقول 
اخلرطوم إن عددهم وصل إلى 71 ألفا 

و488 شخصا.
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البيت األبيض: سنشارك مستقبال مبحادثات موسكو حول أفغانستان
أكدت املتحدثة باسم البيت األبيض جني بساكي استعداد بادها 
للمشاركة مستقبًا في احملادثات حول الوضع في أفغانستان، مشيرة 
لعدم متكنهم من املشاركة باملشاورات األخيرة التي أجريت مبوسكو 
بسبب صعوبات لوجستية. وقالت إن »الواليات املتحدة تدعم هذه 

املفاوضات.. لم نتمكن من املشاركة مؤخرا ألسباب لوجستية«. 
وأضافت: »واشنطن تنظر في إجراء مفاوضات فعالة وبناءة بصيغة 
الثاث املوسعة التي تشمل ال��والي��ات املتحدة وروس��ي��ا والصني 
وباكستان«. وتابعت: »لسنا في وضع يسمح لنا باملشاركة فيها 

هذا األسبوع، لكننا سنشارك في املستقبل«. وعقد اجتماع »منصة 
موسكو« حول أفغانستان في العاصمة الروسية، األربعاء املاضي، 
وحتدث املفاوضون لصالح بناء عاقات مع كابل، »بغض النظر عن 

االعتراف الرسمي بحكومة طالبان املؤقتة«.


