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تظاهر مئات ال��س��ودان��ي�ين ،بعدد م��ن أح��ي��اء العاصمة
اخلرطوم ،وبحري ،وأمدرمان ،احتجاجا على تردي األوضاع
االقتصادية ،واالقتتال القبلي بوالية غرب دارفور.
وأف���اد شهود عيان ل�لأن��اض��ول ،أن متظاهرين خرجوا
في العاصمة اخلرطوم بأحياء بري ،والصحافة ،وجبرة،
والكالكلة ،وال��ع��زوزاب ،والشجرة ،وفي مدينة أمدرمان،
بأحياء الفتيحاب ،وأمبدة ،وأبو روف ،والثورة ،وكرري ،وفي

مدينة بحري بأحياء الشعبية وشمبات.
كما رصد مراسل األناضول ،إح��راق متظاهرين إط��ارات
السيارات ،وإغالق شوارع اخلرطوم الرئيسية باملتاريس ،ما
أدى إلى تكدس السيارات.
ويعاني ال��س��ودان أزم��ات متجددة في اخلبز والطحني
والوقود وغ��از الطهي ،نتيجة ارتفاع سعر ال��دوالر مقابل
اجلنيه في األس���واق امل��وازي��ة (غير الرسمية) ،إل��ى أرق��ام

قياسية (الدوالر =  55جنيها في السوق الرسمية و 300في
املوازية).
وجتلت األزم��ة االقتصادية في اصطفاف ع��دد كبير من
املواطنني أم��ام املخابز ،ومحطات ال��وق��ود لندرتها وعدم
توفرها .اخلميس ،أعلنت حكومة والي��ة اخلرطوم ،وضع
أس��ع��ار ج��دي��دة للخبز ب��زي��ادة بلغت  100باملئة مقارنة
باألسعار القدمية ،في وقت ارتفعت فيه تكاليف اإلنتاج.
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بينهم قيادي إضافة إلى  10جرحى

العراق :ارتفاع ضحايا الهجوم على احلشد الشعبي إلى  11قتي ًال
امل � �غ� ��رب :ح ��رك ��ة امل � � ��رور م��ع
م� ��وري � �ت� ��ان � �ي� ��ا ع � �ب� ��ر إق �ل �ي ��م
الصحراء غير مضطربة

فصائل احلشد الشعبي

أف��اد مصدر أمني عراقي ،بارتفاع حصيلة
ضحايا احل��ش��د الشعبي ج���راء ه��ج��وم شنه
م��س��ل��ح��ون م��ج��ه��ول��ون ،ع��ل��ى ح��واج��ز أمنية
مبحافظة صالح الدين (شمال) ،إلى  11قتيال
و 10جرحى.
وقال املصدر ،وهو ضابط في شرطة صالح
الدين برتبة نقيب ،إن “حصيلة الهجوم على
ح��واج��ز أم��ن��ي��ة ت��اب��ع��ة للحشد الشعبي في
قضاء ال���دور ،ارتفع إل��ى  11قتيال بينهم آمر
(قائد) الفوج الثالث في احلشد ،إضافة إلى 10
جرحى”.
وأض��اف املصدر ال��ذي طلب ع��دم ذك��ر اسمه

ك��ون��ه غ��ي��ر م��خ��ول بالتصريح ل�لإع�لام ،أن
“حصيلة القتلى قد ترتفع في الساعات املقبلة،
ألن بعض اجلرحى إصاباتهم بليغة”.
وأشار إلى أن تعزيزات عسكرية ومن الشرطة
احمللية وصلت مكان الهجوم إلخ�لاء القتلى
واجل��رح��ى ومتشيط املنطقة احمليطة بحثاً
عن املهاجمني الذين يرجح أنهم من “داعش”
اإلرهابي.
وك��ان مصدر أمني في شرطة صالح الدين،
قد أفاد في وقت سابق لألناضول ،بأن الهجوم
خلف  3قتلى بينهم قائد ،و 3مصابني في حصيلة
أولية.

وي��أت��ي ال��ه��ج��وم بعد ي��وم�ين م��ن مقتل 32
وإصابة  110آخرين ،في تفجيرين انتحاريني
وس��ط ب��غ��داد ،تبنى تنظيم “داعش” الحقا
تنفيذهما.
واخلميس ،بدأت قوات األمن عملية عسكرية
وأمنية واسعة مبختلف احملافظات ،أطلق عليها
اسم “الثأر” ملالحقة مسلحي “داعش” .وتعهد
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ،بعدم السماح
بتكرار الهجمات االنتحارية ،وأكد أن خلال أمنيا
سمح بهجوم بغداد.
وأق��ال الكاظمي على خلفية الهجوم 5 ،من
كبار قادة األمن واجليش في بغداد .و”احلشد

الشعبي” تابع رسميا للقوات املسلحة ،وهو
مكون من فصائل شيعية في الغالب.
وخالل الشهور األخيرة ،زادت وتيرة هجمات
مسلحني يشتبه بأنهم من “داعش” ،ال سيما
في املنطقة بني كركوك وصالح الدين (شمال)
وديالى (شرق) ،املعروفة باسم “مثلث املوت”.
وأعلن العراق عام  ،2017حتقيق النصر على
“داعش” باستعادة كامل أراضيه ،التي كانت
تقدر بنحو ثلث مساحة البالد اجتاحها التنظيم
صيف  .2014إال أن التنظيم اإلرهابي ال يزال
يحتفظ بخاليا نائمة في مناطق واسعة بالعراق
ويشن هجمات بني فترات متباينة.

ل �ب �ن��ان :ج �ن��ود االح �ت�ل�ال تونس :مسيرة بالعاصمة تطالب بإطالق
حاولوا «خطف» مواطن
موقوفي االحتجاجات الليلية
على احلدود اجلنوبية

قالت بيروت ،إن جنودا إسرائيليني حاولوا “خطف” مواطن
لبناني ،في منطقة حدودية جنوبي البالد.
وأوض��ح��ت وكالة األن��ب��اء اللبنانية الرسمية ،أن محاولة
اخلطف كانت من جانب “قوة من العدو اإلسرائيلي ،وتستهدف
شقيق راعي املاشية ،حسن زهرة في مزرعة بشبعا”.
وحسن زهرة ،اعتقلته دورية إسرائيلية في  12يناير اجلاري
في املنطقة ذاتها ،بدعوى “عبوره عمدا” ألراضيها ثم أطلق
سراحه بعد  3أيام ،بعد انتقادات حكومية لبنانية ،وبدء حتقيق
من قيادة اليونيفيل (قوات األمم املتحدة املؤقتة في لبنان).
وذك��رت الوكالة أن “الراعي إسماعيل ،شقيق حسن زهرة
متكن من اإلفالت” ،دون تفاصيل أكثر .ولم يصدر عن تل أبيب
تعليق فوري بشأن ما أعلنته بيروت.
وحتتل إسرائيل ج��زءا من األراض��ي اللبنانية ،وهي مزارع
شبعا وتالل كفر شوبا ،وصدر قرار من مجلس األمن عام ،1978
ينص على انسحابها من جميع األراض��ي اللبنانية ،غير أنه لم
ينفذ.

 12مقاتلة صينية تخترق
األجواء الدفاعية لتايوان
أعلنت وزارة الدفاع التايوانية ،اختراق  12مقاتلة صينية
منطقة حتديد الدفاع اجلوي لها .وحسب وكالة األنباء التايوانية
الرسمية ( )CNAنقال عن بيان وزارة الدفاع ،اخترقت ،السبت،
 8ق��اذف��ات من ط��راز “ ”Xian H-6و  4مقاتالت من طراز
“ ”Shenyang J-16تتبع لسالح اجل��و الصيني ،املجال
الدفاعي لتايوان.
وأك��دت الدفاع التايوانية في بيانها ،أن مقاتالتها توجهت
للمنطقة ،وحذرت املقاتالت الصينية .ووصف البيان احلادث
بأنه “غير معتاد” نظرا لعدد الطائرات التي اخترقت املجال
الدفاعي.
وتشهد العالقات بني بكني وتايبيه توترا منذ عام ،1949
عندما سيطرت ق��وات يقودها “احلزب القومي” على تايوان
بالقوة ،عقب هزميتهم في احل��رب األهلية بالصني ،وتدشني
اجلمهورية الصينية في اجلزيرة.
وال تعترف بكني باستقالل ت��اي��وان ،وتعتبرها ج��زءا من
األراض��ي الصينية ،وترفض أية محاوالت لسلخها عن الصني،
وباملقابل ال تعترف تايوان بحكومة بكني املركزية.

إري �ت��ري��ا ت�ن�ق��ذ  12ص �ي��اد ًا
ميني ًا بعد يومني من فقدانهم
بالبحر األحمر
أنقذت ق��وات خفر السواحل اإلرتيرية 12 ،صيادا مينيا ،بعد
يومني من فقدانهم قبالة ساحل محافظة احلديدة على البحر األحمر،
غربي اليمن.
جاء ذلك في حديث أدلى به لألناضول ،خالد الزرنوقي رئيس
جمعية “شباب اخلوخة التعاونية السمكية” (مينية أهلية مهتمة
بالدفاع عن حقوق الصيادين).
وأف��اد الزرنوقي بأنه “مت فقدان االت��ص��ال بـ  12صيادا بعد
خروجهم في  21يناير () بسواحل مدينة اخلوخة ،التابعة حملافظة
احلديدة”.
وأضاف أن “القوات اإلرتيرية أنقذت الصيادين إثر العثور عليهم
مساء اليوم ،قرب املمر الدولي بعد تعطل احملرك اخلاص بالقارب
ونفاد الطعام واملياه منهم”.
وتابع“ :قامت هذه القوات بنقلهم إلى إحدى قواعدها في منطقة
ترمه اإلرتيرية ،متهيدا إلعادتهم إلى اليمن” .ولم يتسن احلصول
على إفادة فورية من السلطات اإلرتيرية وال اليمنية حول األمر.
ويعتمد العديد من اليمنيني في املدن الساحلية على مهنة الصيد،
في ظل تردي األوضاع املعيشية وغالء األسعار ،ما يضاعف املعاناة
في البلد العربي.
ويشهد اليمن منذ  6سنوات ،حربا بني القوات احلكومية املدعومة
من حتالف عربي تقوده السعودية ،وجماعة احلوثي املدعومة
إيرانيا .وأودت احلرب بحياة  233ألف شخص ،وبات  80باملئة
من السكان ،البالغ عددهم نحو  30مليون نسمة ،يعتمدون على
املساعدات للبقاء أحياء ،في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم ،وفق األمم
املتحدة.

ليبيا :دعوات لتسريع تنفيذ
ات� �ف ��اق وق� ��ف إط �ل ��اق ال �ن��ار
وإبعاد املرتزقة

جانب من التظاهرات

خ��رج مئات احملتجني مبسيرة ف��ي العاصمة ت��ون��س ،دعا
إليها نشطاء يساريون حتت شعار “ال لعودة دولة البوليس”،
للمطالبة بإطالق س��راح موقوفي االحتجاجات الليلية التي
شهدتها البالد مؤخرا.
وحاولت قوات األمن تفريق مئات احملتجني ،بعد انتهاء الوقت
املرخص به للمسيرة من الساعة  13.00حتى  +1( 15.00تغ).
وأدى ذلك إلى إصابة أحد املتظاهرين في رأس��ه ،إثر االعتداء
عليه بعصا مطاطية من قبل قوات األمن ،وفق شهود عيان .ورد
احملتجون برشق قوات األمن بالزجاجات الفارغة والهتاف ضد
ما سموه “دولة البوليس” ،بحسب ما أفاد مراسل األناضول
والشهود.
كما جتاوز املتظاهرون حواجز نصبتها قوات األمن في الطرق
املؤدية إلى ش��ارع “احلبيب بورقيبة” ،وسط العاصمة ،قبل
أن ينجحوا في الوصول إلى الشارع والتظاهر هناك ،إضافة
لالحتشاد أمام البنك املركزي بشارع “محمد اخلامس” القريب.
“الشعب يريد
ّ
وردد املشاركون في التظاهرة هتافات من قبيل
إسقاط النّظام” ،و”شغل ..حرية ..كرامة وطنية” .كما طالبوا
باإلفراج الفوري وغير املشروط عن محتجني أوقفوا في األيام
املاضية.

أعلن املغرب ،أن الوضع في معبر “الكركرات” بإقليم الصحراء
ه���ادئ وطبيعي ،وح��رك��ة امل���رور م��ع موريتانيا ال تعاني أي
اضطرابات.
جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة املغرب العربي لألنباء (رسمية)،
عن مصادر حكومية لم تسمها ،عقب إعالن جبهة “البوليساريو”
تنفيذ “عملية مسلحة” باملعبر احلدودي.
وأوضحت املصادر ،أن “حركة امل��رور بني املغرب وموريتانيا
ومنها إلى إفريقيا ،غير مضطربة بأي شكل من األشكال”.
وأضافت أنه بالرغم من “استفزازات ميليشيات البوليساريو”،
فإن الوضع في الكركرات ،كما في جميع أنحاء إقليم الصحراء،
“هادئ وطبيعي”.
وذكرت أن “دعاية البوليساريو حتاول عبثا إظهار املنطقة بأنها
في حالة حرب عبر ترويج أخبار زائفة حول اشتباكات وهمية”.
والسبت ،قالت اجلبهة ،في بيان ،إن قواتها نفذت عملية مسلحة
جديدة في “الكركرات” ،عبر توجيه أربعة صواريخ للمنطقة
ومحيطها.
ومنذ أن أعلن اجليش املغربي في  14نوفمبر املاضي ،فتح املعبر
بعد إغالقه نحو  22يوما من قبل موالني للجبهة ،أعلنت األخيرة
انسحابها من اتفاق وقف إطالق النار املوقع مع املغرب.
وبدأ النزاع بني املغرب و”البوليساريو” حول إقليم الصحراء
عام  ،1975بعد إنهاء االحتالل اإلسباني وجوده باملنطقة.
وحت��ول الصراع إل��ى مواجهة مسلحة استمرت حتى ،1991
وتوقفت بتوقيع اتفاق لوقف إطالق النار ،اعتبر “الكركرات” منطقة
منزوعة السالح.
وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء ،وتقترح حكما
ذاتيا موسعا حتت سيادتها ،فيما تطالب “البوليساريو” باستفتاء
لتقرير مصير اإلقليم ،وهو طرح تدعمه اجلزائر التي تؤوي الجئني
من اإلقليم املتنازع عليه

الشبكة
م��ن جانبه ،ق��ال الناشط ص�لاح ال����دّاودي ،عضو ّ
التّونسية للتصدي ملنظومة التّطبيع (غير حكومية) ،لألناضول،
إن “مطالبنا تتعلق بضرورة بحث منظومة جديدة تضمن الشغل
واحل��ري��ة والتنمية ومعاجلة األوض���اع املتدهورة اجتماعيا
واقتصاديا وصحيا”.
وش��دد ال���دّاودي ،على ض��رورة أن تفهم السلطات ،املطالب
املشروعة للمتظاهرين بإطالق سراح احملتجني املوقوفني.
وشهدت ع��دة محافظات ،وأحياء بالعاصمة ،احتجاجات
ليلية ،تخللتها صدامات مع رجال األمن ،تزامنا مع بدء سريان
حظر جتوال ليلي ،ضمن تدابير مكافحة فيروس كورونا.
وضمن االحتجاجات ،أعلنت وزارة الداخلية في بيان ،توقيف
 632بتهمة “الشغب” ،فيما قال وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي،
األرب��ع��اء ،إن ثمة معلومات تفيد بتحرك “عناصر إرهابية”
الستغالل االحتجاجات.
ب��دوره ،دعا رئيس احلكومة هشام املشيشي ،كافة األطراف
الشعبية واملدنية واحلزبية إلى “عدم االجن��رار وراء حمالت
التجييش والتحريض ،وعدم اللجوء إلى العنف وبث الشائعات
وإرباك مؤسسات الدولة”.

حثت الرئاسة املشتركة ملجموعة العمل األمنية املعنية بليبيا،
على تسريع تنفيذ بنود اتفاق وقف إط�لاق النار ،ال سيما إنهاء
تواجد املرتزقة الذين يعتمد عليهم اجلنرال االنقالبي خليفة حفتر
بشكل كبير .جاء ذلك خالل اجتماع عقدته البعثة األممية لدى ليبيا
مع اللجنة العسكرية املشتركة ( ،)5+5ومجموعة العمل املعنية
بالشؤون األمنية بليبيا .وتضم الرئاسة املشتركة لـ”مجموعة
العمل” كال من االحتاد اإلفريقي وفرنسا وإيطاليا وتركيا واململكة
املتحدة .ووف��ق بيان للبعثة“ ،حثت الرئاسة املشتركة القادة
السياسيني الليبيني على اتخاذ جميع التدابير الالزمة لتسريع
تنفيذ وقف إطالق النار” .وفي هذا الصدد ،طالبت الرئاسة بـ”إعطاء
األولوية لفتح الطريق الساحلي بني أبو قرين وسرت (مغلق بسبب
املواجهات املسلحة قبل عام ويلعب دورا في فتح قنوات تواصل
بني الشرق والغرب) ،واإلع��ادة الفورية جلميع املقاتلني األجانب
واملرتزقة” .وج��دد املشاركون تأكيد التزامهم الكامل واملستمر
بتنفيذ اتفاق وقف إطالق النار املوقع في جنيف .وفي وقت سابق
السبت ،دعت اللجنة العسكرية ( ،)5+5لترحيل املقاتلني األجانب
إل��ى بلدانهم .وتعنى اللجنة التي تضم  5أعضاء من احلكومة
الليبية ،املعترف بها دوليا ،و 5من طرف مليشيا حفتر ،بتنفيذ اتفاق
وقف إطالق النار.

