
أغلقت املتاجر والشركات والبنوك، 
أبوابها ف��ي يانغون أكبر م��دن ميامنار 
بعد أن دعت النقابات املهنية الرئيسية 
إل��ى وق��ف األنشطة االقتصادية في إطار 

انتفاضة ضد احلكام العسكريني للبالد.
وق��ال شهود إن شخصني قتال عندما 
أطلقت الشرطة ال��ن��ار على متظاهرين 
في بلدة ميتكينا الشمالية ، وأن آخرين 

أصيبوا. وق��ال شهود آخ��رون إن القوات 
أطلقت النار في الهواء في عدة أماكن في 
البلد الواقع في جنوب شرق آسيا، وفتشت 
السيارات في وسط يانغون ملنع احملتجني 
من التجمع. ومع ذلك أظهرت تسجيالت 
مصورة على فيس بوك أن حشوداً تتظاهر 
ضد االن��ق��الب العسكري، جتمعت هناك 
وفي مدينة مانداالي ثاني أكبر مدن البالد، 

وفي مدينة مونيوا إلى الغرب.
ورف���ع احمل��ت��ج��ون راي����ات ع��ل��ى شكل 
عباءات نسائية أو نشروا العباءات على 
حبال في الشوارع في اليوم العاملي للمرأة 

وشجبوا املجلس العسكري.
ودعت تسعة احتادات عمالية على األقل 
تغطي قطاعات منها البناء، وال��زراع��ة، 
والصناعة، شعب ميامنار، لإلضراب عن 

العمل إلنهاء انقالب 1 فبراير  العسكري، 
وإع�����ادة تنصيب ح��ك��وم��ة أون����غ س��ان 
س��و تشي املنتخبة. وق��ال��ت االحت���ادات 
العمالية في بيان إن السماح باستمرار 
عمل ال��ش��رك��ات وال��ن��ش��اط االق��ت��ص��ادي 
سيدعم اجليش “الذي يقمع طاقة شعب 
ميامنار”. وأض��اف البيان “وقت الدفاع 

عن دميقراطيتنا، حان”.
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كركوك في  بانفجار  شرطة  عناصر   7 إصابة  العراق: 
أصيب 7 عناصر من الشرطة االحتادية العراقية، بانفجار 
عبوة ناسفة في محافظة كركوك شمالي البالد، وفق مصدر 
أمني. وقال ضابط برتبة مالزم في شرطة كركوك، لألناضول، 
إن “عبوة ناسفة زرعت على جانب الطريق انفجرت مع مرور 
دوري��ة للشرطة االحت��ادي��ة )تابعة للداخلية( في وادي أبو 

خناجر، غربي احملافظة”.
وأضاف املصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه كونه غير مخول 

باحلديث لإلعالم، أن االنفجار تسبب بإصابة 7 عناصر من 
الشرطة االحتادية بجروح متباينة، جرى نقلهم على إثرها إلى 
املستشفى. وأشار أن تعزيزات أمنية وصلت إلى مكان احلادث 
وبدأت بحملة متشيط بحثا عن زارعي العبوة. ولم تتنب أية جهة 
مسؤوليتها عن الهجوم على الفور، إال أن املصدر األمني اتهم 

مسلحي “داعش” بالوقوف وراء احلادثة.
وخ��الل الشهور األخ��ي��رة، زادت وتيرة هجمات مسلحني 

يشتبه بأنهم من “داعش”، ال سيما في املنطقة بني كركوك 
)شمال(، وصالح الدين، وديالى )شرق(، املعروفة باسم “مثلث 
املوت”. وأعلن العراق عام 2017 حتقيق النصر على “داعش” 
باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة 
البالد اجتاحها التنظيم صيف 2014. إال أن التنظيم اإلرهابي 
ال يزال يحتفظ بخاليا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن 

هجمات بني فترات متباينة.

6
بالتزامن مع دخول املرحلة األخيرة من تخفيف قيود اإلغالق

يوم غضب في لبنان وإغالق الطرقات من الشمال إلى اجلنوب

والشركات احملال  وإغالق  ميامنار  في  االحتجاجات  تصاعد 

ال���ع���اه���ل ال���س���ع���ودي ي���راس���ل 
املستجدات  ح��ول  قطر  أمير 

اإلقليمية والدولية
تلقى أمير قطر الشيخ متيم بن حمد آل ثاني، رسالة من العاهل 
السعودي امللك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حول املستجدات 

اإلقليمية والدولية.
وذكرت وكالة األنباء القطرية )قنا(، أن الرسالة سلمها وزير 
اخلارجية السعودي فيصل بن فرحان، لدى استقباله من طرف أمير 

قطر، بالعاصمة الدوحة.
وأض��اف��ت الوكالة، أن الرسالة “تتصل بالعالقات األخوية 
الوطيدة بني البلدين الشقيقني وسبل دعمها وتعزيزها وأب��رز 

املستجدات اإلقليمية والدولية”.
ونقل الوزير السعودي، حتيات امللك سلمان إلى الشيخ متيم، 
و”متنياته لسموه بدوام التوفيق والسداد وللشعب القطري باملزيد 

من التقدم واالزدهار”.
من جانبه، حمل آل ثاني، وزي��ر اخلارجية السعودي حتياته 
للملك سلمان، و”متنياته له مبوفور الصحة والعافية وللشعب 

السعودي الشقيق بدوام التطور والنماء”.
وفي 28 فبراير املاضي، جرى أول اتصال هاتفي بني أمير قطر 
والعاهل السعودي، منذ إع��الن املصاحلة اخلليجية في 5 يناير 

املاضي، مبدينة العال السعودية.
وأنهت املصاحلة، أزمة حادة اندلعت في يونيو 2017، بني قطر 

وكل من السعودية واإلمارات والبحرين ومصر.

ليبيا: دبيبة يعرض تشكيلته 
الوزارية على البرملان

وصل رئيس احلكومة الليبية املكلف عبد احلميد دبيبة، إلى 
مدينة سرت )غرب( لعرض تشكيلته الوزارية أمام مجلس النواب.

وق��ال الناطق باسم احلكومة، محمد حمودة، لألناضول، إن 
“دبيبة وصل سرت لعرض تشكيلته الوزارية على أعضاء مجلس 

النواب في جلستهم املزمع عقدها الحقا “.
ب���دوره، ذك��ر عضو مجلس ال��ن��واب الليبي، محمد الرعيض، 
لألناضول، أن عدد النواب الواصلني إلى سرت بلغ نحو 90 نائبا من 

مجلسي طبرق وطرابلس.
وأض��اف الرعيض، أن “35 نائبا آخرين قادمني من طرابلس 
سيصلون سرت بعد قليل )..( سيبلغ عدد النواب أكثر من 125 

وسنمنح الثقة للحكومة وبقوة”.
ويبلغ إجمالي أعضاء النواب الليبيني 200، منهم 12 لم يتم 
انتخابهم مبدينة درنة )شرق( منذ 2014، فيما توفي 10 آخرين، 

خالل الفترة املاضية ألسباب مختلفة.
وسيجري خ��الل جلسة ، التصويت على منح الثقة لهيكلة 
احلكومة اجلديدة، التي أعلن دبيبة سابقا، أنها حتتوي على 27 

حقيبة وزارية.
وفي 5 فبراير املاضي، انتخب ملتقى احلوار السياسي، سلطة 
تنفيذية موحدة مهمتها األساسية هي اإلع��داد إلج��راء انتخابات 

رئاسية وبرملانية، في 24 ديسمبر املقبل.

أقفل محتجون أمس  اإلثنني، طرقاً رئيسية في 
مختلف أنحاء لبنان، بينها غالبية املداخل املؤدية 
ال��ى العاصمة، على وق��ع تدهور سعر الصرف 
مقابل ال���دوالر وغ��رق البالد في جمود سياسي 

دون أفق.
وأف���ادت وكالة فرانس ب��رس بإقفال غالبية 
مداخل بيروت حتت ش��ع��ارات ع��دة بينها “يوم 
الغضب”. وأض����رم احمل��ت��ج��ون ال��ن��ي��ران في 
مستوعبات للنفايات وأشعلوا اإلط���ارات، كما 
حتّدثت وكالة األنباء اللبنانية عن إغالق محتجني 
طرقاً عدة جنوب بيروت أبرزها طريق املطار، وفي 
الشمال خاصًة في طرابلس والبقاع شرقاً وفي 

جنوب البالد.
وسجلت الليرة في األي��ام املاضية انخفاضاً 
قياسياً غير مسبوق منذ دخ��ول لبنان دوام��ة 

االنهيار االقتصادي قبل ع��ام ونصف العام، إذ 
اقترب سعر الصرف مقابل ال��دوالر من 11 ألفاً 
في السوق السوداء، ما تسبب في ارتفاع إضافي 
لألسعار، والتهافت على احملال التجارية لشراء 

املواد الغذائية وتخزينها.
وقالت باسكال نهرا، متظاهرة شاركت في إقفال 
طريق رئيسي في منطقة جل الديب شمال بيروت، 
لوكالة فرانس برس: “أغلقنا كل الطرق في املنطقة 
اليوم لنقول للجميع انتهى األمر، لم يعد لدينا ما 

نخسره، حتى كرامتنا خسرناها”.
وأضافت الشابة التي كانت تعمل في مجال 
العقارات بحرقة “نريد من كل الناس أن تتضامن 
معنا وتنزل إلى الشوارع لتطالب بحقها، فاألزمة 

املعيشية تطال اللبنانيني والطوائف كافة”.
ويتزامن إغالق مع دخول لبنان املرحلة األخيرة 

من تخفيف قيود اإلغ��الق املشدد امل��ف��روض منذ 
منتصف الشهر امل��اض��ي ف��ي محاولة للحد من 

التفشي املتزايد لفيروس كورونا.
وناشدت شركة كبرى لألوكسيجني في لبنان 
املواطنني “تسهيل م��رور شاحناتها على جميع 
الطرقات لتلبية حاجة املستشفيات لألكسيجني 
الطبي للضرورة اإلنسانية خاصًة خالل جائحة 
كورونا”. وش��ه��دت محال بيع امل���واد الغذائية 
ح��وادث صادمة في األي��ام املاضية، مع التهافت 
على شراء سلع مدعومة، في بلد يعيش أكثر من 
نصف سكانه حتت خط الفقر، وترتفع فيه معدالت 

البطالة تدريجياً.
وق��ال مرصد األزم���ة ف��ي اجلامعة األميركية 
في بيروت، امل��ب��ادرة البحثية لدراسة تداعيات 
األزم��ات املتعددة في لبنان وطرق مقاربتها، في 

تقرير اإلثنني: “إذا ظهرت تداعيات انهيار قيمة 
الليرة جلياً في تدهور القدرة الشرائية للبنانيني 
واملقيمني في لبنان، وم��ا يرافق ذل��ك من تنافس 
محموم وأحياناً عنيف على ما يعرض من سلع 
وبضائع مدعومة في بعض احملالت، فإن االسوأ 

لم يحدث بعد”.
وفي ظل األزمة االقتصادية وشح السيولة، لم 
تثمر اجلهود السياسية رغم ضغوط دولية عن 
تشكيل حكومة، منذ استقالة حكومة حسان دياب 

بعد أيام من انفجار املرفأ املروع.
وق��ال الباحث في الشؤون املصرفية واملالية 
محمد فاعور لوكالة فرانس برس إن تدهور الليرة 
“مجرد استمرار الجتاه واضح نحو االنخفاض 
في سعر الصرف منذ بداية األزم��ة وللتقاعس 

السياسي املزمن”.

قطع الطرقي في لبنان

جانب من االحتجاجات
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  قتل 17 شخصاً على األق��ل وأص��ي��ب املئات 
في انفجارات قوية في غينيا االستوائية، بغرب 
أفريقيا، وأش��ار رئيس البالد إلى أن اإلهمال هو 

السبب.
وقالت السلطات الصحية إن 17 شخصاً على 
األقل قتلوا، بينما قال الرئيس تيودورو أوبيانغ إن 

عدد القتلى ال يقل عن 15 شخصاً.
وأعلنت السلطات الصحية في البالد عبر تويتر 

أن 420 شخصاً أص��ي��ب��وا، يعاجلون ف��ي ثالث 
مستشفيات بعد انفجارات في مجمع عسكري في 

مدينة باتا أكبر مدن البالد.
وقال أوبيانغ في وقت الحق، إن هناك أكثر من 
500 جريح، وأشار رئيس البالد في بيان نشرته 
وسائل اإلعالم إلى أن “اإلهمال وعدم االنتباه سببا 

االنفجار”.
وأضاف أن “مستودعات الديناميت واملتفجرات 

اشتعلت عندما أض��رم جيران النيران في مزارع 
مجاورة، وامتدت النيران إلى الثكنات”، موضحاً 
أن م��وج��ات الصدمة تسببت ف��ي أض���رار جلميع 
املباني واملنازل في باتا، تقريباً وأمر بتحقيقات 

حملاسبة املسؤولني.
ودعا املواطنني إلى االلتزام بالهدوء وحذر من 
تداول الكثير ما أسماه “األخبار الكاذبة”، وذكرت 
تقارير إعالمية أن من بني الضحايا جنوداً ومدنيني.

وأظ��ه��رت ص��ور وم��ق��اط��ع فيديو على موقع 
تويتر تصاعد أعمدة الدخان وأشخاصاً يفرون، 
ووف��ق��اً للتغريدة، ُطمر كثيرون حتت األنقاض 
بعد االن��ف��ج��ارات. وقالت املجلة الرقمية “ريال 
اي��ك��وات��وري��ال غينيا” إن “الهزات الناجمة عن 
االنفجارات شعر بها السكان أيضاً في مبان نائية”، 
وحت��دث موقع “أهورايج” اإلخباري احمللي عن 

ثالثة انفجارات مختلفة أحلقت أضراراً مببان.

17 بعد انفجارات في مستودعات ديناميت بغينيا بيساو مقتل 

املغرب: »تنسيقية األحزاب« تدعو 
لتمثيل املغتربني في البرملان

دع��ت “تنسيقية ممثلي األح��زاب املغربية في 
اخلارج”، امللك محمد السادس إلى التدخل لضمان 
متثيل مغاربة العالم )املغتربني( في مجلس النواب 

)الغرفة األولى من البرملان(.
ج��اء ذل��ك في بيان حمل توقيع ممثلي كل من 
أحزاب “العدالة والتنمية”، “األصالة واملعاصرة”، 
“االستقالل”، “التجمع ال��وط��ن��ي لألحرار”، 
“االحتاد االشتراكي للقوات الشعبية”، “االحتاد 

الدستوري” و”التقدم واالشتراكية”.
وأعلنت التنسيقية، في بيان، رفضها ل�”تصويت 
أغلبية أعضاء مجلس النواب، في اجللسة العامة 
ليوم اجلمعة 5 مارس اجلاري، ضد تعديل القانون 
التنظيمي رقم 04-21 املتعلق مبجلس النواب، 
ال��ذي يتضمن اقتراحا لضمان متثيلية مغاربة 

العالم”.
واع��ت��ب��رت أن ه��ذا التصويت “يتعارض مع 
التعليمات امللكية الواضحة التي تضمنها خطابي 

6 نوفمبر )تشرين الثاني( 2005، و6 نوفمبر 
2007، وفي خرق سافر للفصل 17 من الدستور، 
ال��ذي ينص على أن املغاربة املقيمني في اخلارج 
يتمتعون بحقوق املواطنة الكاملة، مبا فيها حق 

التصويت والترشيح في االنتخابات”.
وأضافت التنسيقية أن رفض مجلس النواب 
متكني مغاربة اخل��ارج من متثيلهم في املجلس 
وحق التصويت هو “تنكر تام من طرف احلكومة 
والفرق النيابية وأمناء األحزاب السياسية لاللتزام 

السياسي واألخالقي”.
وتابعت أنها “تشجب هذا التوجه اإلقصائي في 

التعاطي مع قضية ذات بعد وطني ودستوري”.
وخ��ارج اململكة، يوجد قرابة 5 ماليني مغربي 
في أكثر من 100 دولة، ويستقر 85 باملئة منهم في 
أوروب��ا، ويحولون سنويا ماليني ال��دوالرات إلى 
املغرب، وفق الوزارة املكلفة باملغاربة املقيمني في 

اخلارج وشؤون الهجرة.

ومدمرًا قويًا  سيكون  ردنا  جديد:  إيراني  تهديد 
قال قائد القوة البحرية باجليش اإليراني حسني 
خ��ان��زادي إن األم��ن وال��س��الم مستتب في منطقة 
اخلليج ومضيق ه��رم��ز، بفضل ال��وج��ود القوي 

لبحريتي اجليش واحلرس الثوري اإليراني.
وق��ال خ��ان��زادي، وفق وكالة األنباء اإليراني، 
إن ال��رد اإلي��ران��ي على أي تهديد “سيكون قوياً 
ومدمراً”. وق��ال: “على جميع ال��دول الطامعة في 
حدود إيران أن تعلم أن قواتنا املسلحة تقف أمام أي 

وقاحة وبلطجة”.

وُيذكر أن رئيس ال��وزراء اإلسرائيلي بنيامني 
نتانياهو ات��ه��م إي���ران ب��االع��ت��داء على سفينة 
شحن إسرائيلية في خليج عمان أخيراً، وقال إن 
“إسرائيل ستضرب الوجود اإليراني في كل مكان 

في املنطقة”.
كما قال وزير الدفاع اإلسرائيلي بيني غانتس 
إن جيش بالده ُيحدث خططه لضرب مواقع نووية 
إي��ران��ي��ة، وأن إس��رائ��ي��ل مستعدة للعمل بشكل 

مستقل.


