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اخلرطوم: سفارة واشنطن حتذر رعاياها من االحتجاجات
طلبت السفارة األمريكية باخلرطوم، من رعاياها جتنب 

االحتجاجات، في عدة مناطق بالسودان، خالل األسابيع املقبلة.
جاء ذلك، في بيان نشرته السفارة على موقعها اإللكتروني.

وقال البيان: “من املتوقع أن تستمر املظاهرات املتفرقة وغير 
املتوقعة، خالل األسابيع القليلة املقبلة، على طول طريق الستني 
-شرق اخلرطوم- وقد متتد إلى أجزاء أخرى من العاصمة، دون 

سابق إنذار”.

وأوض��ح��ت السفارة أن امل��ظ��اه��رات ب��دأت م��ؤخ��ًرا، بسبب 
الظروف االقتصادية. ونصحت السفارة األمريكية رعاياها 

بتجنب املظاهرات، التي انتقلت إلى عدد من واليات السودان.
ووصف البيان االحتجاجات، بأنها “تلقائية ومتقطعة”، 

مشددا على أنها “قد تصبح عنيفة”.
وانطلقت احتجاجات لليوم اخلامس على التوالي، في شوارع 
اخلرطوم، ومدن بورتسودان والقضارف )ش��رق( والضعني 

)غرب(. وردد احملتجون شعارات مناوئة للحكومة االنتقالية، 
التي يرأسها عبد الله حمدوك، معتبرين أنها “فشلت في توفير 
متطلبات احلياة الضرورية”. ويعاني السودان أزمات متجددة، 
في اخلبز والطحني والوقود وغاز الطهي، نتيجة ارتفاع سعر 
الدوالر مقابل اجلنيه في األسواق املوازية )غير الرسمية( إلى 
أرقام قياسية )الدوالر = 55 جنيها في السوق الرسمية و300 

في املوازية(.
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املدينة تشهد احتجاجات لليوم الرابع على التوالي

23 إصابة في مواجهات بطرابلس لبنان: 

نشطاء أعلنوا تشكيل تكتل سياسي باسم »حركة امتداد«

احتجاجات العراق.. حراك الشارع 
يسعى لعضوية البرملان

زورق حربي لالحتالل يخرق 
املياه اإلقليمية اللبنانية

 
خرق زورق حربي إسرائيلي، ، املياه اإلقليمية اللبنانية مقابل 
منطقة رأس الناقورة جنوب لبنان، وأقدم عناصره على إلقاء قنبلة 

مضيئة فوق البقعة البحرية املذكورة.
وق��ال بيان ص��ادر ع��ن ق��ي��ادة اجليش اللبناني إن��ه “بتاريخ 
26/1/2021 ما بني الساعة 0136 والساعة 138 خرق زورق 
حربي تابع للعدو اإلسرائيلي املياه اإلقليمية اللبنانية مقابل رأس 
الناقورة، ملسافة حوالي 75 متراً، حيث أقدم عناصره على إلقاء 

قنبلة مضيئة فوق البقعة البحرية املذكورة”.
وتتم متابعة موضوع اخلرق “بالتنسيق مع قوات األمم املتحدة 

املؤقتة في لبنان” بحسب البيان.
يذكر أن إسرائيل تخرق بشكل شبه يومي أجواء لبنان ومياهه 
اإلقليمية، ويطالب لبنان األمم املتحدة بالضغط على إسرائيل لوقف 

خروقاتها.

ال��������ب��������رمل��������ان ال������ت������ون������س������ي ي������ص������ادق 
باألغلبية على التعديل احلكومي

صادق مجلس نواب الشعب التونسي )البرملان(، على التعديل 
الوزاري في حكومة هشام املشيشي، باألغلبية املطلقة. جاء ذلك اثر 

جلسة عامة تواصلت أشغالها على امتداد أكثر من عشر ساعات.
ووف��ق ما أعلن عنه رئيس البرملان راش��د الغنوشي، في ختام 
اجللسة، إث��ر انتهاء عملية التصويت على ال���وزراء املشمولني 
بالتعديل ال��وزاري، جاءت نتائج التصويت لصالح ال��وزراء كما 
يلي: يوسف الزواغي وزيًرا للعدل: 140 صوتا وليد الذهبي وزيًرا 
للداخلية: 138 صوتا عبد اللطيف امليساوي وزيرا ألمالك الدولة 
والشؤون العقارية: 144 صوتا شهاب بن أحمد وزي��ًرا للشؤون 
احمللية والبيئة: 140 صوتا س الهادي خيري وزيرا للصحة: 137 

صوتا
أسامة اخلريجي وزي��را للفالحة )ال��زراع��ة( والصيد البحري 
وامل��وارد املائية: 128 صوتا سفيان بن تونس للطاقة واملناجم: 
131 صوتا رضا بن مصباح وزيرا للصناعة واملؤسسات الصغرى 
واملتوسطة: 136 صوتا يوسف بن إبراهيم وزي��ًرا للثقافة: 141 
صوتا يوسف فنيرة وزيرا للتكوين املهني والتشغيل: 118 صوتا 

زكرياء باخلوجة وزيرا للشباب والرياضة: 138 صوتا
ويتطلب حصول كل وزير على ثقة البرملان نيله موافقة األغلبية 

املطلقة من األصوات )109 صوتا من أصل 217(.
والكتل التي صّوتت لصالح التعديل الوزاري هي كتل النهضة 
)54 مقعدا( وقلب تونس )29 مقعدا( واإلص���الح )16 مقعدا( 

وائتالف الكرامة )18 مقعدا( والكتلة الوطنية )9 مقاعد(.
فيما صوتت ضّد التعديل احلكومي الكتلة الدميقراطية )38 
مقعدا( وكتلة الدستوري احل��ر )16 مقعدا( وع��دد من النواب 

املستقلني.
وخ��الل اجللسة العامة، أكد املشيشي أن “أولويات حكومته 
ستتركز على ترشيد منظومة الّدعم لوصوله إلى مستحّقيه، في 
إطار سياسة اجتماعية قوامها اإلنصاف وحتسني املقدرة الشرائية 

للتونسيني”.
كما ستعمل احلكومة أيضا على حتسني مناخ األعمال، وحتفيز 
املبادرات اخلاصة، وإلغاء معوقات النمو االقتصادي، واحلد من 

اإلجراءات البيروقراطية.
.وش��ّدد املشيشي على أن حكومته “متلك رؤي��ة إستراتيجية 
لإلصالح والتنمية، غير أن اضطرابات األوض��اع السياسية تلقي 
بظاللها على األوضاع االجتماعية واالقتصادية”. وفي 16 يناير 
احلالي، أعلن هشام املشيشي، إجراء تعديل وزاري شمل 11 حقيبة 

)من أصل 25(.
   ومطلع سبتمبر 2020، حازت حكومة مستقلة برئاسة املّشيشي 
ثقة البرملان باألغلبية املطلقة خلًفا حلكومة إلياس الفخفاخ، ُمشكلة 
من 25 وزي��ًرا، قبل أن تلحقها 3 إق��االت ل��وزراء الداخلية والبيئة 

والثقافة، ألسباب مختلفة

احلوار الليبي: تأجيل موعد 
الترشح للمناصب السيادية

كشف مصدر من جلنة 13+13 الليبية، عن تأجيل موعد استقبال 
طلبات الترشح للمناصب السيادية إلى ما بعد ملتقى جنيف الذي 

يعقد ما بني 1 و 5 فبراير املقبل.
وقال املصدر مفضال عدم نشر اسمه، في تصريحات لألناضول: 
“اللجنة ستنشغل هذه األيام بالتحضير مللتقى جنيف كونها جزءا 

من ملتقى احلوار السياسي”.
واتفقت اللجنة على أن تلقي الترشيحات لشغل املناصب 

السيادية سيكون بني 26 يناير )( اجلاري، و2 فبراير )( املقبل.
وأضاف املصدر: “سنفتح باب الترشح للمناصب السيادية فور 

انتهاء ملتقى جنيف في اخلامس في فبراير”.
وأش��ار املصدر ذات��ه، إلى تعديالت جرت على توزيع املناصب 
السيادية، قائال: “تنازلت املنطقة الغربية )إقليم طرابلس( على 
منصب رئيس دي��وان احملاسبة للمنطقة اجلنوبية )إقليم فزان(، 

مقابل منصب رئيس هيئة مكافحة الفساد”.
واجلمعة، عقدت جلسات اجل��ول��ة اخلامسة للحوار الليبي 
بني مجلسي النواب واألعلى للدولة )جلنة 13+13(، في مدينة 

بوزنيقة، شمالي املغرب، لبحث اختيار املناصب السيادية.
وجلنة “13+13” تضم 13 عضوا من مجلس النواب، ومثلهم 
من “األعلى للدولة”، ومهمتها العمل على املسارات املكلف بها 
املجلسان، التي تتضمن مخرجات احل���وار السياسي الليبي، 

واملناصب السيادية، واملسار الدستوري. 
وح��س��ب ات��ف��اق “الصخيرات” امل��وق��ع ع���ام 2015 مبدينة 
الصخيرات املغربية، فإن املناصب السيادية الليبية التي يجري 
التفاوض بشأنها، هي محافظ مصرف ليبيا املركزي، ورئيس ديوان 

احملاسبة.

أصيب 23 محتجا، في مواجهات مع اجليش 
اللبناني مبدينة طرابلس شمالي لبنان، رفضا 
لألوضاع االقتصادية واملعيشية واستمرار حظر 

التجوال بسبب فيروس كورونا.
وأّك��د الصليب األحمر اللبناني )منظمة طبية 
لبنانية غير حكومية( عبر تويتر، إسعاف 23 
جريحا في طرابلس “6 جرحى إلى مستشفيات 

املنطقة، و17 مت إسعافهم في املوقع”.
وجتّمع عدد من الشبان أم��ام مركز لقوى أمن 
املدينة وألقوا على الباب احلديدي ملدخل املركز مواد 

حارقة وأشعلوها، وسط هتافات ضد السياسيني.
وأفادت الوكالة الرسمّية، أّن عناصر من اجليش 

اللبناني حضرت إلى املكان وعمدت على تفريقهم.
وفي وقت سابق ، شهدت مدينة طرابلس شمالي 
لبنان، احتجاجات لليوم ال��راب��ع على التوالي، 

رفضا لألوضاع االقتصادية واملعيشية واستمرار 
احلظر بسبب فيروس كورونا.

واخلميس، أعلنت احلكومة اللبنانية متديد 
اإلغ��الق الكامل إلى 8 فبراير املقبل، ضمن تدابير 
مواجهة كورونا، التي تتضمن إغالق املؤسسات 

واحملالت التجارية.
ووفق وكالة األنباء اللبنانية الرسمية، “قطع 
محتجون على األوض��اع االقتصادية واملعيشية 
املتردية وق��رار اإلقفال العام، الطريق في ساحة 

النور )وسط مدينة طرابلس(”.
وأضرم احملتجون “النار في حاويات النفايات 
أمام مدخل سرايا املدينة )مقر حكومي( مع إلقاء 
احلجارة على قوات األمن وحرق سيارة في شارع 
فرعى هناك”، مطلقني شعارات “منددة بالسياسة 

املالية واالقتصادية للدولة”.

ولألسباب ذاتها، قطع عشرات احملتجني طريق 
بلدة القبيات )شمال لبنان( بحاويات النفايات، 
واحلجارة، وفق املصدر ذاته. وأوضحت الوكالة 
أن “قوات األمن تتعامل مع احملتجني بهدوء وضبط 

للنفس”.
أّما في مدينة صيدا اجلنوبّية، تضامن عشرات 
احملتجني مع محتجي طرابلس، مطالبني بالنزول 
الى الشارع، رفًضا لقرار متديد التعبئة العامة في 
ظّل األزم��ة االقتصادية اخلانقة، بحسب مراسل 
األناضول. ووفق مراسلنا، عمد عدد من احملتجني 

على إشعال اإلطارات لبعض من الوقت.
كما قطع محتجون ط��رق��ا ف��ي وس��ط بيروت 
وغربها، بينما ح��اول آخ��رون قطع إح��دى الطرق 
شرق العاصمة قبل أن تتدخل ق��وات من اجليش 

ومتنعهم من ذلك.

وزادت جائحة كورونا من معاناة البلد العربي 
الذي مير بأسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء احلرب 
األه��ل��ي��ة )1975 � 1990(، وه��و م��ا تسبب في 
تراجع غير مسبوق في قيمة الليرة اللبنانية مقابل 

الدوالر، وانهيار القدرة الشرائية ملعظم املواطنني.
ويشمل اإلغالق الكامل في البالد، تقليص حركة 
املسافرين في املطار إلى 20 باملئة، وفرض حظر 
جتوال ومنع سير املركبات وإغالق كافة املؤسسات 
وامل��ص��ال��ح العامة ودور ال��ع��ب��ادة واجلامعات 

واملدارس واملوانئ البحرية.
وم��ؤخ��را، فقد لبنان السيطرة على تفشي 
فيروس كورونا حيث وصلت املستشفيات إلى 
أقصى قدراتها االستيعابية للمرضى. وبلغ إجمالي 
اإلصابات أكثر من 285.754، بينهم 2.477 وفاة، 

وأكثر من 168.749 حالة تعاف.

احتجاجات في لبنان

في أكتوبر املاضي شهدت العاصمة بغداد ومحافظات 
أخرى وسط وجنوبي العراق، احتجاجات حاشدة في الذكرى 
السنوية األولى حلراك شعبي يطلق عليه املتظاهرون اسم 

“ثورة تشرين”.
وتلك االحتجاجات ه��ي آخ��ر جتمعات ح��اش��دة تخرج 
بصورة متزامنة في مدن وبلدات كثيرة وسط وجنوبي البلد 

الذي يفرض تدابير ملواجهة جائحة كورونا.
ب��دأت االحتجاجات الشعبية ف��ي أكتوبر 2019 ضد 

احلكومة والطبقة السياسية احلاكمة، منذ عام 2003.
وطالب املتظاهرون مبحاربة الفساد وحتسني أوضاع 
املعيشة واخلدمات العامة وتوفير فرص عمل وإنهاء النظام 
القائم على احملاصصة بني املكونات األساسية، الشيعة 

والُسنة واألكراد، وإنهاء تبعية قوى سياسية للخارج.
وصب احملتجون غضبهم على إيران والواليات املتحدة، 
متهمني الدولتني بدعم األح��زاب العراقية املتهمة بالفساد، 

وحتويل البلد إلى ساحة صراع بينهما.
وتخللت االحتجاجات أعمال عنف واسعة النطاق ُقتل 

أثناءها ما ال يقل عن 560 شخصا، إضافة إلى آالف اجلرحى، 
وفق أرقام احلكومة. وسقط القتلى، وغالبيتهم الساحقة من 
املتظاهرين، خالل مواجهات مع أفراد األمن ومسلحني يشتبه 
بأنهم من فصائل شيعية مقربة من إيران، تتمتع بنفوذ واسع 
في العراق. وجنح احل��راك في اإلطاحة بحكومة عادل عبد 
املهدي، املقرب من الفصائل الشيعية، أواخر 2019، وخلفتها 
حكومة برئاسة مصطفى الكاظمي، رئيس املخابرات السابق، 

نالت ثقة البرملان في مايو 2020.
في أعقاب إحياء الذكرى السنوية األولى النطالق احلراك 
الشعبي، رف��ع املتظاهرون خيام االعتصام تدريجيا من 
الساحات العامة حتى باتت شبه خالية منها، بعد أن بقيت 
فيها ملدة عام كامل، رغم تعرضها لهجمات مسلحني وإضرام 

النيران فيها بشكل متكرر.
وال يعني ذلك أن احلراك وضع أوزاره نهائيا في العراق، 
فقد اكتسب النشطاء خبرات تنظيمية على مدى عام كامل 
من االحتجاجات، وباتت لديهم كيانات متثلهم، مثل اللجان 
املنظمة لالحتجاجات، وبرز بينهم قادة يوجهون املتظاهرين.

مظاهرات في العراق

اجلزائر تطالب بإنهاء »ظلم تاريخي« 
األمن مجلس  في  إفريقيا  بحق 

دعت اجلزائر إلى إنهاء ما أسمته “ظلما تاريخيا” بحق القارة 
اإلفريقية داخل مجلس األمن الدولي، وذلك مبنحها مقعدين دائمني 

فيه.
ج��اء ذل��ك على لسان وزي��ر اخلارجية صبري ب��وق��ادوم، خالل 
مشاركته في اجتماع وزاري للجنة االحت��اد اإلفريقي املكلفة مبلف 

إصالح مجلس األمن األممي، الذي انعقد أمس .
وقال بوقادوم في الكلمة التي نشرت وزارة اخلارجية مضمونها : 
“يجب أن نحافظ على وحدتنا وانسجامنا ونتكلم بصوت واحد، حول 

املوقف اإلفريقي املشترك”.
وتابع: “مجموعتنا متثل القارة ويجب أن نعمل على تصحيح 

الظلم التاريخي بحق إفريقيا في منظمة األمم املتحدة”.
وحسب ال��وزي��ر، ف��إن مطالب القارة السمراء تتمثل في منحها 
مقعدين دائمني ورفع متثيلها في فئة املقاعد غير الدائمة مبجلس األمن 

وضرورة إصالح أساليب عمل املجلس.
وكانت قمة االحت��اد اإلفريقي املنعقدة بسرت بليبيا عام 2005 
خرجت بإعالن سمي “إعالن سرت” يدعو إلى إصالح شامل ملنظمة 
األمم املتحدة وضمان متثيل للقارة في مجلس األمن مبقعدين دائمني 

و5 مقاعد غير دائمة.
ويتألف املجلس حالًيا من 15 دولة، بينها خمس دائمة العضوية، 

هي الواليات املتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، والصني وروسيا.
ومتتلك كل من الدول دائمة العضوية حق النقض “الفيتو”، مبا 
يسمح لها مبنع صدور أي مشروع قرار، وهو ما يرى منتقدون أنه 

يخدم مصالح تلك الدول ويعيق عمل املؤسسات الدولية.

الدستورية  اللجنة  اجتماعات  جنيف: 
الثاني يومها  تختتم  السورية 

اختتمت اللجنة الدستورية السورية، أعمال اليوم الثاني من 
اجلولة اخلامسة، في مكتب األمم املتحدة بجنيف. ولم يصدر بيان عن 
األطراف عقب اجتماعات ، في جلستني، برئاسة مبعوث األمم املتحدة 

اخلاص إلى سوريا، غير بيدرسون.
وأفادت مصادر مطلعة لألناضول، بأن املعارضة تواصل “موقفها 
البناء” في االجتماعات، رغم حتركات وفد النظام باخلروج عن جدول 

األعمال.
ولفتت املصادر إلى أن املعارضة التزمت بأجندة “املبادئ األساسية 
للدستور مبا يتماشى مع اللوائح الداخلية األساسية” التي مت االتفاق 

عليها سابقا في االجتماعات.
واختتمت اللجنة الدستورية السورية، أعمال اليوم األول من 
اجلولة اخلامسة، ومتحورت حول “املبادئ األساسية للدستور”، 

بانعقاد الهيئة املصغرة املوكل إليها مهمة صياغة الدستور.
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