
ب��ع��دم��ا أف����ادت م��ص��ادر بتجدد 
االش��ت��ب��اك��ات ب��ن ال��ق��وى األمنية 
واملتظاهرين في املنطقة احملصورة 
بن نفق التحرير وساحة اخلالني 
وس��ط بغداد لليوم ال��س��ادس على 
التوالي، أكدت وسائل إعالم محلية 
وقوع 6 حاالت اختناق وإصابة في 
صفوف احملتجن ج��راء استخدام 
القنابل املسيلة للدموع وبنادق 

الصيد.
وأس��ف��رت االش��ت��ب��اك��ات بحسب 
مصادر طبية عن إصابة 6 محتجن 
ب��ح��االت اخ��ت��ن��اق ج���راء استخدام 
القوات األمنية قنابل الغاز املسيل 
للدموع، كما أصيب أربعة آخرين 
نتيجة استخدام قوات األمن بنادق 
الصيد لتفريق احملتجن وإبعادهم 
عن ساحة اخلالني باجتاه ساحة 

التحرير.
وجت��ددت الصدامات أيضاً قرب 
نفق التحرير من جهة اخلالني وسط 
العاصمة العراقية، وأفيد عن رمي 
عناصر مكافحة الشغب “لقنابل 
املولوتوف”، واس��ت��خ��دام س��الح 
الصيد، في حن أعلنت مصادر طبية 
إصابة سبعة متظاهرين بحاالت 
اختناق بالقرب من ساحة اخلالني، 
إث��ر إط��الق ال��ق��وى األمنية لقنابل 

الغاز املسيل للدموع.
كذلك شهد وس��ط بغداد السبت 
اش��ت��ب��اك��ات ب��ن األم����ن وع����دد من 
احملتجن. وأت��ت اشتباكات اليوم 
بالتزامن مع حتذير أطلقته بعثة 
األمم املتحدة في العراق، داعية إلى 

حماية املتظاهرين.
ك��م��ا اع��ت��ب��رت أن االس��ت��خ��دام 

املفرط للقوة و”اجلماعات املسلحة 
الغامضة” يبعثان على القلق، داعية 
السلطات العراقية لوقف استخدام 

القوة ومحاسبة املسؤولن عن ذلك.
وج�������ددت دع���وت���ه���ا حل��م��اي��ة 
امل��ت��ظ��اه��ري��ن ال��س��ل��م��ي��ن، مدينة 
استهدافهم ببنادق الصيد، ومشيرة 
إل���ى تلقيها ت��ق��اري��ر م��وث��وق��ة عن 
استهداف احملتجن ببنادق الصيد 

في 14 و15 و16 فبراير اجلاري.
إلى ذل��ك، شهدت مدينة النجف، 
مسيرة حاشدة للمعتصمن الذين 
هتفوا “بالروح ب��ال��دم نفديك يا 
عراق”. وفي كربالء جنوب بغداد، 
خ��رج منتسبو العتبات مبسيرة 
م���ؤي���دة ل��ل��ت��ظ��اه��رات، ومل��ط��ال��ب 

احملتجن في املدينة.
والح��ق��اً ش��ه��دت امل��دي��ن��ة ت��واف��د 
أعداد كبيرة من املتظاهرين والطلبة 
إل��ى ساحة االعتصام، هاتفن ضد 

الوجود اإليراني واألميركي.
يذكر أن املئات من الطالب خرجوا، 
مب��س��ي��رات ح���اش���دة ف���ي ك��رب��الء 
تنديداً بحرق خيم املتظاهرين في 
ساحة الوثبة. وصدحت أص��وات 
املتظاهرين هاتفن: “فوق الغيم 
ن��ض��ع اخليمة!”. ك��م��ا ارت��ف��ع��ت 
الهتافات منادية امل���رأة العراقية 

للمشاركة في التظاهرات.
يذكر أن العراق يشهد منذ األول 
من أكتوبر تظاهرات حاشدة، خف 
زخمها في األسابيع األخيرة، مطالبة 
بتغيير سياسي في البالد، وحكومة 
مستقلة، ووق���ف احمل��اص��ص��ة بن 
األحزاب والفساد، وإجراء انتخابات 

مظاهرات في العراقنيابية مبكرة.

املئات من الطالب خرجوا مبسيرات حاشدة في كربالء

اشتباكات بني املتظاهرين واألمن وسط بغداد تخلف مصابني

الدمنارك تقرر إعادة جنودها إلى قاعدة عسكرية بالعراق
أعلنت وزي��رة الدفاع الدمناركية ترين 
برامسن، أن بالدها ستعيد ق��وات نقلتها 
الشهر املاضي من قاعدة عسكرية غربي 
العراق، بسبب مخاوف أمنية، إلى القاعدة 

ذاتها الستئناف تدريب القوات العراقية.
وقالت برامسن، في بيان، إن “القوات 
الدمناركية ستعود إلى قاعدة عن األسد )في 
محافظة األنبار( مطلع مارس ؛ الستئناف 
تدريب القوات العراقية على قتال تنظيم 

)داعش( اإلرهابي”.
وأضافت أن “الوضع األمني في القاعدة 

اآلن ال يختلف عما كان عليه قبل الهجوم 
الصاروخي اإليراني”. وأك��دت أن “عودة 

اجلنود ال حتمل مخاطر”.
وش��ددت ال��وزي��رة الدمناركية على أنه 
“من املهم أن نستأنف تدريب أف��راد األمن 
العراقين ليكون بإمكانهم على املدى الطويل 

احلفاظ على األمن في بالدهم بأنفسهم”.
كانت الدمنارك، وهي إحدى دول التحالف 
الدولي املناهض ل�”داعش”، نقلت معظم 
عسكرييها، البالغ تعدادهم 130 فردا، من 
قاعدة “عن األسد” اجلوية لفترة مؤقتة 

إلى الكويت؛ بسبب مخاوف أمنية في أعقاب 
هجوم صاروخي إيراني على القاعدة.

وأط��ل��ق��ت إي���ران ف��ي 8 يناير امل��اض��ي، 
ص��واري��خ بالستية على ق��اع��دت��ي “عن 
األسد” و”أربيل” ش��م��اال؛ حيث يتمركز 
جنود من التحالف الدولي، ردا على مقتل 
قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني 
في غارة أمريكية قرب مطار بغداد قبل ذلك 

بأيام.
وأعلنت القوات الدمناركية، عقب الهجوم 

اإليراني، عدم سقوط ضحايا بن جنودها.

تونس: سعيد يعتزم حل البرملان
إذا رفض حكومة الفخفاخ

البرملان التونسي

ق��ال الرئيس التونسي، قيس سعيد، 
إنه سيتم حل البرملان، وإجراء انتخابات 
مبكرة، إذا رفض النواب منح الثقة حلكومة 

إلياس الفخفاخ.
ج��اء ذل��ك خ��الل لقائه ك��اًل م��ن رئيس 
ال��ب��رمل��ان، رئ��ي��س ح��رك��ة “النهضة” 
)إس��الم��ي��ة(، راش��د الغنوشي، ورئيس 
حكومة تصريف األعمال، يوسف الشاهد، 

في قصر قرطاج، بحسب بيان للرئاسة.
وشدد سعيد على “الدستور هو املرجع، 
وإذا ل��م حت��ص��ل احل��ك��وم��ة ال��ت��ي سيتم 
تقدميها إلى البرملان على الثقة، فسيقع حل 
البرملان واللجوء إلى الشعب، فهو صاحب 
السيادة مينحها ملن يشاء، ويسحبها ممن 

يشاء وله الكلمة الفصل”.
وأع��ل��ن ال��ف��خ��ف��اخ، تشكيلة حكومته 
املقترحة، لكنه قرر مع سعيد إجراء مزيد 

م��ن امل��ش��اورات بشأنها، بعد أن أعلنت 
“النهضة” )54 نائًبا من 217(، انسحابها 

من هذه احلكومة.
وق��ال��ت “النهضة”، ال��ت��ي ت��ص��درت 
االنتخابات البرملانية في أكتوبر املاضي، 
إنها ل��ن متنح الثقة حلكومة الفخفاخ، 
ب��س��ب��ب إص�����راره ع��ل��ى رف���ض مطلبها 
بتشكيل “حكومة وحدة وطنية ال تقصي 
أحًدا”، في إش��ارة إلى عدم إشراكه حزب 
“قلب تونس” )ليبرالي- 38 نائًبا( في 

احلكومة.
ورأى خ��ب��راء، ف��ي أح��ادي��ث سابقة 
لألناضول، أن “النهضة” تتمسك بتوزير 
“قلب تونس”، لتفادي احتمال تعرضها 
لعزلة داخل احلكومة، ولتحقيق مزيد من 
االستقرار، ألن “قلب تونس” ميثل واجهة 
لقوى ذات نفوذ اقتصادي ومالي وإعالمي.

وتنتهي اخلميس، املهلة الدستورية، 
وهي شهر، أمام الفخفاخ لتشكيل حكومته 

ونيلها الثقة في البرملان.
وش��دد سعيد على “وجوب االحتكام 
ل��ل��دس��ت��ور وح����ده، وجت��ن��ب ال��ت��أوي��الت 
والفتاوى غير البريئة وال القائمة على 
أسس علمية”، محذًرا من “خطورة جتاوز 
الدستور باسم الدستور”، وف��ق البيان 

الرئاسي.
ودعا اجلميع إلى “حتمل املسؤولية في 
هذه املرحلة التاريخية احلاسمة املليئة 

بالتحديات”، وفق البيان.
وبإمكان “النهضة” و”قلب تونس” 
و”ائتالف الكرامة” )ث��وري- 19 نائًبا( 
مجتمعن عدم مترير احلكومة، إذ ميتلكون 
112 نائًبا، وال ميكن ل�105 نواب متريرها 

)منح الثقة يتطلب 109 نواب(.
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السودان: أضرار بـ90 مليون 
دوالر طالت مقر أممي جراء 

أعمال نهب
قالت جلنة حتقيق سودانية، إن قيمة األض��رار جراء أعمال نهب 
شهدها أحد مقار بعثة االحت��اد اإلفريقي واألمم املتحدة “يوناميد” 
في والية جنوب دارفور نهاية العام املاضي بلغت حوالي 90 مليون 

دوالر.
أفادت بذلك وكالة األنباء السودانية الرسمية )سونا( عقب تسلم 
النائب العام، تاج السر احلبر، أمس، التقرير اخلتامي للجنة التحقيق 

والتحري في أعمال النهب املذكورة.
وأوضح رئيس جلنة التحقيق، إبراهيم الهادي إبراهيم، أن اللجنة 
أجنزت عملها في فترة وجيزة وقدمت تقريرها اخلتامي للنائب العام 
الذي من املنتظر أن يرفعها ملجلس السيادة )احلاكم( خالل األيام 
القليلة املقبلة. وفي 26 ديسمبر 2019، تعرض مقر لبعثة “يوناميد” 
في مدينة نياال بوالية جنوب دارف��ور إلى “عملية سطو وتخريب 
واسعن على يد مجموعات من السكان احمللين”، وسط اتهامات 
حلكومة الوالية بالتقصير والتواطؤ في األح���داث، وه��و ما نفته 
األخيرة. وأضاف “الهادي” أن “عمل اللجنة اختص باألحداث التي 

شهدها مقر يوناميد من أحداث نهب وإتالف وتخريب”.
وتابع أن “قيمة التلف واألضرار بلغت حوالي 90 مليون دوالر”.

طالبان: سنوقع اتفاق سالم مع 
الواليات املتحدة نهاية فبراير

أعلنت حركة “طالبان” األفغانية استكمال مفاوضات السالم مع 
الواليات املتحدة، وأنه من املنتظر توقيع اتفاق سالم نهاية فبراير 

اجلاري.
وقال مولوي عبد السالم حنفي، عضو وفد طالبان التفاوضي، 
ملوقع “Nunn.asia” اإلخباري، إن “االتفاق سيوقع في الدوحة 
نهاية هذا الشهر، بحضور ممثلي األمم املتحدة ومنظمة التعاون 

االسالمي، واالحتاد األوروبي والدول املجاورة ألفغانستان”.
ولفت إلى أنه سيتم احلد من العنف خالل األي��ام املقبلة؛ لتهيئة 

األجواء من أجل التوقيع على االتفاق.
وكشف حنفي أن��ه بعد اب��رام االتفاق ستقوم ال��والي��ات املتحدة 
واحلكومة األفغانية باخالء سبيل 5 آالف من أعضاء احلركة، فيما 

ستفرج طالبان عن ألف معتقل لديها.
وأوضح أن املفاوضات بن الفرقاء األطراف في أفغانستان ستبدأ 
عقب استكمال عملية إط��الق س��راح السجناء. ولم يدل حنفي بأي 
تفاصيل حول اجلدول الزمني املتفق عليه النسحاب القوات األمريكية 

من أفغانستان.
وفي وقت سابق دعا املبعوث األمريكي اخلاص إلى أفغانستان 
زملاي خليل زاد إلى بذل جهود مشتركة من أجل جناح مسار عملية 

السالم مع طالبان.
جاء ذلك في تصريح نشره خليل زاد عبر حسابه على “تويتر”. 
وأش��ار املبعوث األمريكي إل��ى تشّكل فرصة جيدة إلنهاء احلرب 

املستمرة منذ قرابة 40 عاما في أفغانستان وحتقيق االستقرار فيها.
وأض��اف: “يجب تقييم هذه الفرصة بشكل جيد، ويجب أن نعمل 

سويا من أجل أن يتكلل مسار السالم مع طالبان بالنجاح”.
وكشف مسؤولون أمريكيون وأفغان، لصحيفة “نيويورك تاميز”، 

عن موافقة ترامب على اتفاق سالم “مشروط” مع طالبان.
وحسب الصحيفة، لن يتم التوقيع رسميا على اتفاق السالم بن 
الطرفن “إال إذا قدمت طالبان دليال على التزامها به خالل فترة مدتها 

7 أيام، سيتم اإلعالن عنها في وقت الحق من فبراير اجلاري”.

باكستان حتذر من موجة جلوء 
»محتملة« قادمة من الهند

حذر رئيس الوزراء الباكستاني األمم املتحدة من إمكانية 
مواجهة ب��الده موجة جديدة من الالجئن من الهند، مالم 
يتحرك املجتمع ال��دول��ي ل��وق��ف نيودلهي م��ن احتمالية 

جتريدها اجلنسية عن أكثر من 200 مليون مسلم.
وقال خان، خالل مؤمتر دولي في العاصمة إسالم أباد، 
إن احلكومة الهندية بقيادة حزب البهاراتيا جاناتا القومي، 
تستهدف املسلمن واألقليات األخرى من خالل أعمال تسجيل 

املواطنة، األمر الذي قد يجعلهم عدميي اجلنسية.
وأوض��ح خان أن ذلك سييجلب مشاكل مستقبلية على 
بالده ألنه قد يؤدي إلى أزمة جلوء كبيرة. مضيفا: “نشاهد 
قادة الهند عندما يخاطبون احملتجن في نيو دلهي قائلن 

لهم: اذهبوا إلى باكستان”.
وحضر املؤمتر الذي استمر يومن، أنطونيو غوتيرش 
األمن العام لألمم املتحدة، ومبعوث الواليات املتحدة للسالم 
اجلنرال زاملاي خليل زاد، ونائب الرئيس األفغاني ساروار 
دان��ش، ونائب وزير الداخلية التركي اسماعيل جاتاكلي، 
ومبعوث املفوضية العليا لالجئن في األمم املتحدة فيليبو 

جراندي، ومسئولون كبار من حوالي 20 دولة.
وحذر من أن األمم املتحدة إذا لم تتدخل فستكون بصدد 

واحدة من أكبر األزمات التي يشهدها العالم.

7 قتلى و25 مصابًا إثر 
تفجير جنوب غربي باكستان
قتل 7 وأص��ي��ب 21 آخ����رون، ج���راء تفجير ف��ي والي��ة 

بلوشستان جنوب غربي باكستان، حسب مسؤول محلي.
وأف���ادت وسائل إع��الم محلية ب��أن التفجير وق��ع أثناء 
مظاهرة أم��ام مقر جمعية “الصحفين” مبدينة كويته 

بالوالية، دون توضيح طبيعته.
وأدى التفجير إلى إحلاق أضرار مادية في محيط املكان، 
ف��ي وق��ت طوقت فيه ق��وات األم��ن املنطقة حتسبا لوجود 

متفجرات أخرى، وفق املصدر ذاته.
وأعلن املتحدث باسم حكومة الوالية لياقت شهواني، في 

بيان، أن الهجوم أسفر عن مقتل 7، حسب أرقام أولية.
من جانبه، أشار مدير األمن مبدينة كويته، عبد الرزاق 
تشيما، إلى أن التفجير أدى إلى إصابة 21 شخصا، مرجحا أن 

يكون تفجيرا انتحاريا.

جيش العراق: ال نية لفض التظاهرات بعد تشكيل احلكومة
قال املتحدث باسم القائد العام للقوات 
املسلحة العراقية عبد الكرمي خلف، إنه 
ال توجد أي نوايا ل��دى ق��وات األم��ن إلنهاء 
التظاهرات بعد تصويت مجلس النواب على 
حكومة محمد توفيق عالوي، وفق ما نقلت 
وكالة األنباء العراقية )واع(. وأضاف أن 

“التظاهر حق كفله الدستور والقانون”.
من جهته، ش��دد النائب الثاني لرئيس 
مجلس النواب العراقي، بشير احلداد، ، على 
أن حكومة محمد توفيق عالوي املقبلة يجب 
أن تكون متوازنة وممثلة جلميع مكونات 

البالد، وفقاً لقاعدة الشراكة الوطنية.
وأوض��ح احل��داد أن “عدم االلتفات إلى 
إشراك املكونات الرئيسة في البالد، يؤدي 
إلى عدم استقرار األوض��اع ويهدد النسيج 

الوطني والسلم االجتماعي”.
كما أش��ار إل��ى أن “هذه األي��ام حساسة 
وحاسمة، مع اقتراب تقدمي محمد توفيق 
ع��الوي كابينته ال��وزاري��ة، لذا على جميع 
األط���راف العراقية العمل اجل��اد للخروج 
من األزم��ة احلالية مبا يسهم في استقرار 

أوضاع البالد”.

يذكر أن رئيس ال���وزراء املكلَّف، محمد 
عالوي، أعلن، السبت، أنه اقترب من تشكيل 
فريق حكومي مستقل، م��ؤك��داً أن��ه سيتم 

طرحها األسبوع احلالي.
في حن يرفض احملتجون تكليف عالوي، 
وزير االتصاالت السابق، باعتبار أنه قريب 
من النخبة احلاكمة التي يتظاهرون ضدها 
ويطالبون برحيلها ضمن حركة احتجاجية 
غير مسبوقة تعّرضت للقمع في كثير من 

احملطات وقتل فيها نحو 550 شخصاً.
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كييف تطالب موسكو باإلفراج
4 بحارة أوكرانيني محتجزين عن 

انقسام أوروبي حول استئناف عملية 
صوفيا البحرية باملتوسط

طالبت كييف، موسكو، باإلفراج عن سفينة 
صيد أوكرانية محتجزة لديها، و4 بحارة كانوا 

على متنها.
وذكرت اخلارجية األوكرانية في بيان، أنها 
استدعت املمثل ال��روس��ي املؤقت ل��دى كييف، 
وطالبت عبره موسكو ب��اإلف��راج عن السفينة 

والبحارة.

وأردف ال��ب��ي��ان: “نريد م��ن روس��ي��ا الوفاء 
بالتزاماتها القانونية ال��دول��ي��ة، واالمتثال 
لالتفاقيات ال��ت��ي ه��ي ط��رف فيها، وتقدميها 
معلومات شاملة حول حجز 4 بحارة أوكرانين”. 
واخلميس، أعلن جهاز األمن الفيدرالي الروسي، 
احتجاز سفينة على متنها 4 مواطنن أوكرانين 

في بحر أزوف.

قال املمثل السامي لالحتاد األوروبي للشؤون 
اخلارجية والسياسة األمنية جوزيف بوريل، 
إن وزراء خارجية دول االحتاد منقسمون بشأن 
استئناف عملية “صوفيا” البحرية في البحر 

املتوسط.
وبدأت عملية “صوفيا” عام 2015 للحد من 
الهجرة غير الشرعية إلى أوروب��ا، واملساهمة 

في مراقبة تنفيذ قرار حظر توريد األسلحة إلى 
ليبيا. إال أن العملية توقفت أواخر العام املاضي 
بسبب خالفات بن الدول املشاركة بها. وأضاف 
بوريل، ملراسل األناضول، أن هناك أكثر من دولة 
عضو ترفض استئناف عملية “صوفيا”؛ لذا 
فإنه ال يتوقع الوصول إلى حل للخالف خالل 

اجتماع وزراء خارجية االحتاد اليوم.


