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اجليش ينشر قواته ويتعهد بإجراء انتخابات جديدة

إضراب عام ضد االنقالب في ميامنار
دع��ا معارضو االن��ق�لاب العسكري
في ميامنار إلى إضراب عام واملزيد من
االحتجاجات في الشوارع أمس اإلثنني،
في الوقت الذي قالت فيه السلطات ،إن
املواجهة قد ت��ودي بحياة آخرين بعد
مقتل محتجني اثنني في مطلع األسبوع.
ورغ���م نشر ع��دد أك��ب��ر م��ن ال��ق��وات
والتعهد بإجراء انتخابات جديدة ،أخفق
ق��ادة اجليش ف��ي وق��ف االحتجاجات
ال��ي��وم��ي��ة وح��رك��ة ال��ع��ص��ي��ان امل��دن��ي
املستمرة منذ أكثر من أسبوعني ،والتي
تطالب بالتراجع عن انقالب  1فبراير
اجلاري واإلفراج عن الزعيمة املنتخبة
أونغ سان سو تشي.
ول����م ي����ؤد ق��ت��ل م��ح��ت��ج�ين اث��ن�ين
ب��ال��رص��اص ف���ي م��دي��ن��ة م���ان���داالي،
ثاني كبرى مدن ميامنار ،إلى إحباط
احملتجني أم��س األح���د وخ��رج��وا مرة
أخ���رى ب��ع��ش��رات اآلالف ف��ي��ه��ا ،وف��ي
ياجنون كبرى مدن ميامنار.
وح�����ذرت م��ح��ط��ة إم.أر .ت���ي في
احلكومية املتظاهرين من االحتجاج ،
وقالت إن “احملتجني يحرضون اآلن،
ال سيما ،املراهقني والشبان املتحمسني
على طريق مواجهة سيتكبدون فيها
خسائر في األرواح”.
وقالت وزارة اخلارجية في بيا،ن إن
“السلطات متارس أقصى درجات ضبط
النفس” ،وانتقدت الوزارة بعض الدول
األجنبية بسبب تصريحات وصفتها
بتدخل صارخ في شؤونها الداخلية.
وأدان���ت ع��دة دول غربية االنقالب
وش��ج��ب��ت ال��ع��ن��ف ض���د احمل��ت��ج�ين،
ون��ددت ال��والي��ات املتحدة ،واليابان،
وس��ن��غ��اف��ورة ،وب��ري��ط��ان��ي��ا ،وأملانيا
العنف ،وقال األمني العام لألمم املتحدة

أنطونيو غوتيريش إن “استخدام القوة
املميتة غير مقبول”.
وق���ال وزي���ر اخل��ارج��ي��ة األمريكية
أن��ت��ون��ي بلينكن ع��ل��ى ت��وي��ت��ر مساء
أمس إن “الواليات املتحدة ستواصل
اتخاذ إج��راءات حازمة ضد السلطات
التي تقمع بعنف معارضي االنقالب
العسكري في ميامنار”.
وكتب بلينكن في املنشور الذي جاء
بعد  10أيام من فرض الواليات املتحدة
عقوبات على رئيس ميامنار بالنيابة
والعديد من ضباط اجليش اآلخرين ،إن
“الواليات املتحدة تقف إلى جانب شعب
بورما مع مطالبته باستعادة حكومته
املنتخبة دميقراطيا ً”.
وق��ال سكان في يانغون إن الطرق
امل��ؤدي��ة إل��ى بعض ال��س��ف��ارات بينها
ال��س��ف��ارة األم��ري��ك��ي��ة ،أغ��ل��ق��ت ال��ي��وم
وأصبحت البعثات الدبلوماسية نقاط
جتمع للمحتجني املطالبني بالتدخل
األجنبي.
وسيطر اجليش على السلطة بعد
ادع����اء ال��ت�لاع��ب ب��االن��ت��خ��اب��ات ف��ي 8
نوفمبر(تشرين الثاني) املاضي ،والتي
اكتسحها ح��زب الرابطة الوطنية من
أج��ل الدميقراطية بزعامة سو تشي،
واعتقلها وآخرين ،ورفضت مفوضية
االن��ت��خ��اب��ات ش��ك��اوى م��ن ت�لاع��ب في
االنتخابات.
وق��ال��ت جمعية مساعدة السجناء
السياسيني في ميامنار إن  640شخصا ً
اعتقلوا أو وج��ه��ت لهم ات��ه��ام��ات أو
صدرت ضدهم أحكام منذ االنقالب ،من
بينهم أع��ض��اء سابقون ف��ي احلكومة
وم��ع��ارض��ون الستيالء اجل��ي��ش على
السلطة.

متظاهرون يواجهون الشرطة في ميامنار

بروكسل :االحتاد األوروبي يناقش فرض عقوبات على روسيا
يعتزم االحت��اد األوروب��ي ،أمس اإلثنني ،بحث
ف��رض عقوبات ضد روس��ي��ا ،على خلفية قضية
اعتقال املعارض أليكسي نافالني ،وفقاً ملصادر
مطلعة.
ويعقد االحت���اد اجتماعا افتراضيا ل���وزراء
خارجيته ،في بروكسل ،برئاسة املمثل السامي
لالحتاد األوروبي للشؤون اخلارجية والسياسة
األمنية ،جوزيب بوريل.
وف��ي كلمة له قبيل االجتماع ،ق��ال بوريل إن
مشاركة الواليات املتحدة في االجتماع سيكون

فرصة مهمة لتعزيز العالقات بني دول االحت��اد
وواشنطن ،بحسب مراسل األناضول.
وأك��د ب��وري��ل ،أن ال���وزراء سيعقدون “جلسة
مهمة بشأن التجاوزات الروسية” ،مشيرا ً أنهم
سيحددون “كيفية الرد على هذا التجاوزات التي
ترفضها أوروبا بشكل جماعي”.
وال تتوفر معلومات ح��ول األس��م��اء أو عدد
األشخاص الذين ستشملهم العقوبات التي تتضمن
جتميد أصول وحظر من السفر.
وي��ش��ارك وزي��ر اخلارجية األمريكي أنتوني

تركيا :اليونان تواصل تصعيد
التوتر في بحر إيجة
أكّدت مصادر عسكرية تركية أن اليونان واصلت مارست العديد
من األنشطة لتصعيد التوتر في بحر إيجة بدءا من املناورات وحتى
مهام الغواصات ،منذ انطالق “احلادثات االستشارية” مع تركيا في
 25يناير املاضي  ،وفقا ملا نشرته وكالة االناضول .
جاء ذلك إثر تصريحات يونانية حول بدء سفينة األبحاث “TCG
 ”Çeşmeالتركية مؤخرًا بدراساتها العلمية والتقنية في املجال
الهيدروغرافي داخل املياه الدولية في شمال بحر إيجة.
وزعمت اليونان أن الدراسات التي تقوم بها السفينة تعد “تصرفًا
ال يسهل حتسني العالقات بني البلدين”.
وردًا على سؤال ملراسل األناضول في هذا الصدد ،قالت مصادر في
وزارة الدفاع التركية إن سفينة األبحاث “ ”TCG Çeşmeستقوم
بدراسات علمية وتقنية في شمال بحر إيجة لغاية  2مارس في إطار
برنامج سنوي مخطط له مسبقًا.
وأش��ارت املصادر إلى أن الدراسات املذكورة ال تشمل قاع البحر
وجتري مبا يتوافق متامًا مع “اتفاقية برن” لعام .1976
وذك��رت أن سفينة األبحاث “ ”HS Naftilosالتابعة للقوات
البحرية اليونانية قامت بدراسات مشابهة في مناطق بحرية شملت
املياه الدولية شمال وغ��رب جزيرة “ميديلّي” وشمال جزيرتي
“صاقز” و”أهيكيريا” خالل شهري نوفمبر  ،وديسمبر .2020
أيضا
وأكّدت أن سفينة األبحاث “ ”AEGAEOاليونانية قامت ً
ب��دراس��ات حتت امل��اء في مناطق بحرية شملت املياه الدولية بني
جزيرة “كريت” وشبه جزيرة “مورا” في الفترة التي أعقبت 25
يناير تاريخ انطالق “احملادثات االستشارية” بني تركيا واليونان.
ولفتت إلى أن اليونان تواصل في الوقت الراهن دراس��ات حتت
املاء أطلقتها شمالي “كريت” عبر إصدار إخطار نافتيكس (للبحارة)
بتاريخ  18فبراير اجلاري ومن غير املعروف متى ستنتهي.
وشدّدت املصادر على أن األنشطة التي تقوم بها سفينة “TCG
 ”Çeşmeهي دراسات علمية وتقنية جتري بشكل يتوافق بالكامل
مع القانون الدولي واالتفاقيات املتبادلة.
وأكّ��دت أن تصريحات اليونان بأن تركيا مت��ارس أعمالاً تصعد
التوتر في املنطقة ،ال تعكس احلقيقة وق��د ص��درت بغية تضليل
ال��رأي العام الدولي بطريقة علنية في ه��ذه الفترة التي تتواصل
فيها احملادثات االستشارية بني البلدين ،وأن تركيا تتابعها بأسف
واستغراب .واعتبرت أن هذه التصريحات دليل صريح على موقف
اليونان ال��ذي ال يتمتع برغبة حلل املشاكل عن طريق املفاوضات
واحلوار ،ويؤدي للتوتر وغير قابل للتفاهم.

بلينكن في االجتماع الذي يحضره وزراء خارجية
 27دولة أوروبية ،عبر تقنية “فيديو كونفرنس”،
ويناقش مشروع “البوصلة االستراتيجية” الذي
يهدف إلى تعزيز األمن املشترك وثقافة الدفاع في
االحتاد األوروبي.
ومن املتوقع أن يتناول االجتماع أيضاً الدور
الصيني املتنامي في املنطقة ،واالتفاق النووي
اإليراني األمريكي ،باإلضافة إلى فرض عقوبات
على قادة االنقالب العسكري في ميامنار ،وبعض
املسؤولني في فنزويال بسبب “انتهاكات حلقوق

اجليش الصومالي يعلن مقتل
 52مسلح ًا من «الشباب»

أعلن وحيد قاتلي ،حاكم إقليم هيرات في غرب أفغانستان،
مقتل شخصني في هجوم شنه مسلحون مجهولون أمس اإلثنني،
على مدينة هيرات عاصمة االقليم.
ونقلت قناة “طلوع نيوز” االخ��ب��اري��ة عنه أن مسلحني
مجهولني أطلقوا النار على سيارة نائب رئيس مديرية األمن
الوطني ،ما أدى إلى مقتل سائقه وأحد أفراد األمن.
ولم يعلق مسؤولو األم��ن احملليون بعد على احل��ادث .ولم
تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى اآلن.

الهند والصني تستكمالن
سحب قواتهما من «الداخ»
استكملت الهند والصني ،سحب قواتهما من منطقة الداخ
احلدودية املتنازع عليها .وذكرت وزارتا دفاع الهند والصني في
بيان مشترك ،أن عملية سحب قوات البلدين من محيط بحيرة
“بانغونغ” ،متت دون أية مشاكل ،بحسب ما نقلته صحيفة
“تاميز أوف إنديا”.
وأضاف البيان أن هذه العملية “خطوة هامة” حلل اخلالفات
األخ��رى بني البلدين ،مؤكدا ً أن اجلانبني سيواصالن احل��وار
والتواصل فيما بينهما .وش��دد على اتفاق البلدين على حل
املشاكل األخرى بينهما ،بشكل متبادل.
يشار إلى أن املنطقة احلدودية بني الهند والصني تشهد توترا
منذ أبريل املاضي ،ما دفع البلدين إلى تعزيز وجود قواتهما على
احلدود املمتدة  3800كلم.
ويعود التوتر بني اجلانبني ألكثر من  7عقود ،حيث تدعي
الصني أن الهند حتتل  90ألف كلم ،من األراضي الواقعة شمال
شرقي الهند ،مبا فيها والية “أروناشال براديش” الهندية ذات
األغلبية البوذية.

بنغالديش :حريق يلتهم
 150منزال في العاصمة
اشتباكات في الصومال

أعلن اجليش الصومالي ،األحد ،مقتل 52
مسلحا من حركة “الشباب” بينهم قائدين،
في عملية أمنية نفذها جنوبي البالد.
وقال رئيس األرك��ان الصومالي ،ادوى
يوسف راغ���ي ،إلذاع���ة “صوت اجليش”
(رسمية) ،إن اجليش نفذ عملية أمنية ضد
احلركة بإقليم شبيلي السفلى ،السبت.
وأضاف القائد العسكري ،أن “العملية

األمنية أسفرت عن مقتل  52من عناصر
احل��رك��ة ،بينهم معلم ب��خ��اري ،مسؤول
اجل��ب��ه��ات ،وش��ي��خ حسن غ��ن��ي ،مسؤول
األمنيات ،باإلقليم”.
وأردف“ :كما أدت العملية إلى تدمير
معاقل عسكرية للحركة في بلدات مشاني،
دنيغا ومجبتا ،في اإلقليم”.
ولم يصدر تعليق من حركة “الشباب”

واشنطن حول محتجزيها لدى إيران:
لن نقبل حلو ًال طويلة األمد
قال مستشار األمن القومي األمريكي،
جيك سوليفان ،إن بالده “بدأت اتصاالت
م���ع إي�����ران ب��خ��ص��وص األم��ري��ك��ي�ين
احملتجزين لديها ،ولن تقبل حلوال طويلة
األمد” .وفي مقابلة مع شبكة “سي بي
إس نيوز” األمريكية ،قال سوليفان :إن
“رسالة بالده القوية لإليرانيني هي :لن
نقبل حلوال طويلة امل��دى بينما تواصل
طهران احتجاز األمريكيني بشكل غير
عادل وغير قانوني”.

اإلنسان” .كما سيتطرق االجتماع إلى تطورات
املشهد السياسي في بيالروسيا وإثيوبيا وهونغ
كونغ .وفي  17يناير املاضي ،اعتقلت السلطات
الروسية نافالني ( 44عاما) فور وصوله مطار
“شيرمييتيفو” في موسكو ،قادما من أملانيا التي
قضى فيها  5أشهر لتلقي العالج.
وفي  2فبراير اجل��اري ،حكم القضاء الروسي
بسجن املعارض نافالني  3سنوات ونصف مع
النفاذ في “قضية احتيال سبق أن صدر ضده حكم
فيها مع وقف التنفيذ على خلفيتها”.

مقتل شخصني في هجوم
مسلح بأفغانستان

وأك���د أن ب�ل�اده “تعتزم مواصلة
املطالبة بإعادة أولئك األمريكيني بأمان
إلى ديارهم” ،مشيرا إلى أن “هذه الكارثة
اإلنسانية أثارت الغضب التام واملطلق
لدى األمريكيني”.
وش��دد على أن “إدارة بايدن تعتبر
ملف األمريكيني احملتجزين في إي��ران
أولوية” .وفيما لم يحدد سوليفان عدد
احملتجزين ،إال أن وسائل إعالم أمريكية
قالت إنهم ثالثة ،وهم “ساماك نيامازي”

رج��ل أعمال يحمل اجلنسية اإليرانية
واألمريكية ،احتجز مع والده الثمانيني
منذ  ،2016وح��ك��م عليهما بالسجن
 10أع��وام بعد إدانتهما بـ”التجسس”
حلساب الواليات املتحدة.
وف��ي حالة مماثلة ،يقضي اإليراني
األم��ري��ك��ي م��راد طهباز ،عضو منظمة
للدفاع عن البيئة ،حكما بالسجن 10
س��ن��وات بتهمة “التآمر م��ع ال��والي��ات
املتحدة”.

حول تصريحات رئيس األركان الصومالي،
حتى الساعة  12.00تغ.
ويخوض الصومال حربا منذ سنوات
ض��د ح��رك��ة “الشباب” ،ال��ت��ي تشكلت
مطلع  ،2004وه��ي حركة مسلحة تتبع
فكريا لتنظيم “القاعدة” ،تبنت العديد
من العمليات اإلرهابية التي أودت بحياة
املئات.

نيجيريا :مصرع  6جنود
إثر سقوط طائرة عسكرية
لقي  6ج��ن��ود مصرعهم ،نتيجة
س��ق��وط ط��ائ��رة ت��ق��ل عسكريني في
العاصمة النيجيرية أبوجا.
وح��س��ب معلومات حصل عليها
م���راس���ل األن����اض����ول ،ف���إن ط��ائ��رة
عسكرية سقطت ق��رب مطار نامدي
أزيكيوي الدولي بعد إقالعها ،لسبب
مجهول.
وأس��ف��رت احل��ادث��ة ع��ن مصرع 6
جنود كانوا على منت الطائرة.

وهرعت ف��رق اخلدمة املدنية إلى
املنطقة إلطفاء احلريق الناجم عن
سقوط الطائرة.
وفي تغريدة عبر تويتر ،قال وزير
الطيران النيجري هادي سيريكا ،إن
الطائرة العسكرية “”King Air
سقطت قرب مدرج أبوجا.
وأش��ار إلى أنه يجب على اجلميع
التزام الهدوء وانتظار نتيجة التحقيق
من قبل اجليش.

التهم حريق اندلع في العاصمة البنغالية داكا 150 ،منزال من
البيوت العشوائية.
وقال املسؤول في الشرطة ،باراالي كومار ،ملراسل األناضول،
إن “التحقيقات مستمرة ملعرفة أسباب اندالع احلريق ،مع أننا
نشتبه بأن مصدره موقد للطبخ”.
وأك��د كومار أن “املدنيني مت إجالؤهم ملناطق آمنة ،قبل أن
تتمكن طواقم اإلطفاء من السيطرة على احلريق في غضون ساعة
ونصف”
ولم يتسبب احلريق بوقوع أي خسائر في األرواح ،واقتصرت
على اخلسائر املادية.
وتشهد البالد التي يبلغ ع��دد سكانها  165مليون نسمة،
حرائق مماثلة تتسبب مبصرع عدد كبير من األشخاص.
وبحسب معطيات الدفاع املدني واإلطفاء في بنغالديش،
تسببت احلرائق عام  2019بخسائر مادية قدرت بـ 40مليون
دوالر ،ومصرع  184شخصا على األقل وإصابة  560بحروق
متفاوتة.

املكسيك :مصرع  6عسكريني
في سقوط طائرة
أعلنت السلطات املكسيكية ،مصرع  6عسكريني جراء حتطم
طائرة عسكرية من ط��راز “ ”Learjet 45 XRتابعة ل��وزارة
الدفاع.
وأوضحت وزارة الدفاع في بيان أمس اإلثنني ،أن الطائرة
العسكرية سقطت في والية فيراكروز.
وأض��اف البيان أن احلادثة أسفرت عن مصرع  6عسكريني
كانوا على منت الطائرة ،دون ذكر أسباب السقوط.
من جانب آخر أفادت وسائل إعالم محلية ،أن الطائرة انحرفت
عن مسارها أثناء الهبوط.

