
ق��ال��ت م��ص��ادر أمنية وطبية إن 
قوات األمن العراقية قتلت شخصني، 
وأصابت 11 عندما فتحت النار على 

محتجني في بغداد.
وك��ان آالف املتظاهرين خرجوا 
إلى ساحة التحرير والنفق املجاور 
وس��ط هتافات ضد الطبقة احلاكمة 

واألحزاب الفاسدة.
ك��م��ا ط��ال��ب امل��ت��ظ��اه��رون رئيس 
ح��ك��وم��ة ت��ص��ري��ف األع���م���ال، ع��ادل 
ع��ب��دامل��ه��دي، مب��ن��ع ق���وات مكافحة 
الشغب من االع��ت��داء على احملتجني 

قرب ساحة اخلالني.

س��ي��اس��ي��اً أف����ادت وك��ال��ة األن��ب��اء 
العراقية بأن رئيس مجلس الوزراء 
املكلف، محمد توفيق عالوي، أكد في 
اتصال هاتفي مع وزي��ر اخلارجية 
األم���ي���رك���ي، م��اي��ك ب��وم��ب��ي��و، على 
ض����رورة ال��ت��ن��س��ي��ق امل��ش��ت��رك بني 
العراق والواليات املتحدة في مختلف 

املجاالت.
ويواجه العراق أزمة داخلية غير 
عادية، حيث ُقتل نحو 500 شخص 
أول أك��ت��وب��ر. وي��ط��ال��ب احملتجون 
ب��اإلط��اح��ة بالنخبة احلاكمة التي 
يرونها فاسدة وإنهاء التدخل األجنبي 

في البالد. وواصل عدد من احملتجني 
العراقيني اعتصامهم في الساحات، 
متمسكني برفضهم حمل��م��د توفيق 
عالوي، برئاسة احلكومة العراقية. 
ودعا احملتجون إلى مليونية الثالثاء 
املقبل، وهتفوا “وعد للتحرير هذا يوم 
25 مليونية.. وعد هذا لكل شهيد.. 

الثورة ترجع من جديد”.
وك��ان��ت املمثلة اخل��اص��ة لألمني 
العام لألمم املتحدة في العراق، جينني 
هينيس-بالسخارت، قد أدانت مطلع 
األس��ب��وع امل��اض��ي اس��ت��خ��دام بنادق 
صيد وخراطيش صيد الطيور ضد 

املتظاهرين السلميني ف��ي ب��غ��داد، 
وحثت احلكومة على حمايتهم.

وقالت بعثة األمم املتحدة، االثنني 
املاضي، إنها تلقت “مزاعم موثوقة 
ع��ن اس��ت��ه��داف متظاهرين سلميني 
ببنادق الصيد على الطريق الرابط 
ب��ني س��اح��ت��ي ال��ت��ح��ري��ر واخل��الن��ي 
ببغداد مساء 14 و15 و16 فبراير، 
ما أدى جلرح 50 شخصاً على األقل”. 
وأض��اف��ت في بيان أن 150 شخصاً 
على األق���ل أص��ي��ب��وا ف��ي ك��رب��الء في 
يناير وحده بسبب استخدام أساليب 

مشابهة.

أك��د وزي��ر اخل��ارج��ي��ة األميركي، 
مايك بومبيو، في اتصال هاتفي مع 
رئيس الوزراء العراقي املكلف، محمد 
توفيق عالوي، على التزام الواليات 
املتحدة ب��دع��م ال��ع��راق ف��ي مختلف 
املجاالت، مبا يحفظ سيادته وحتقيق 

ازدهاره.
وش����دد ب��وم��ب��ي��و ع��ل��ى ض���رورة 
االل���ت���زام ب��ح��م��اي��ة الدبلوماسيني 
والقوات واملنشآت األميركية وقوات 

التحالف في العراق.
وح���ّث بومبيو رئ��ي��س ال����وزراء 
العراقي املكلف على حل اخلالفات مع 

الزعماء السياسيني األكراد والسنة، 
لضمان جناح حكومته، داعياً بغداد 
إل���ى وض���ع ح��د لقتل املتظاهرين، 
وات��خ��اذ إج�����راءات ع��اج��ل��ة لتلبية 

مطالبهم.
ه���ذا وق���د دع���ت اللجنة املنظمة 
ل��ت��ظ��اه��رات ث���ورة ت��ش��ري��ن شيوخ 
وأم��راء العشائر والقبائل العراقية 
إلى الوقوف مع التظاهرة املليونية 

يوم الثالثاء املقبل.
وأوضحت اللجنة في بيان صادر 
عنها أن املتظاهرين مصممون على 
مواصلة تظاهراتهم ضد احملاصصة 

الطائفية واحلزبية. وكانت مصادر 
أمنية وطبية قد قالت إن قوات األمن 
ال��ع��راق��ي��ة قتلت شخصني، األح��د، 
وأصابت 11 عندما فتحت النار على 

محتجني في بغداد.
وك��ان آالف املتظاهرين خرجوا 
إلى ساحة التحرير والنفق املجاور 
وس��ط هتافات ضد الطبقة احلاكمة 
واألح������زاب ال��ف��اس��دة. ك��م��ا طالب 
املتظاهرون رئيس حكومة تصريف 
األعمال، عادل عبداملهدي، مبنع قوات 
مكافحة الشغب م��ن االع��ت��داء على 

احملتجني قرب ساحة اخلالني.

احتجاجات في العراق

بومبيو يدعو لوقف العنف وتلبية مطالب املتظاهرين

العراق: قتيالن بإطالق نار على متظاهرين في بغداد

انفجار داخل منزل في طرابلس 
5 أشقاء اللبنانية وإصابة 

أك��د جهاز ال��ط��وارئ واإلغ��اث��ة في 
لبنان، وقوع انفجار في مبنى سكني 
في مدينة طرابلس شمال البالد أوقع 

5 إصابات.
وبحسب وس��ائ��ل إع���الم لبنانية 
محلية أفاد جهاز الطوارئ واإلغاثة 
ف��ي تغريدة عبر حسابه ف��ي موقع 
“تويتر” ب��دوّي انفجار داخ��ل أحد 
املنازل في شارع الثقافة في طرابلس، 

وقد توجهت فرق اإلسعاف في جهاز 
الطوارئ واإلغاثة إلى املكان.

وق��ال امل��وق��ع إن امل��دع��و “م. ش” 
ألقى قنبلة داخل منزله إثر خالف مع 
أشقائه في شارع الثقافة بطرابلس، 
ما أدى إل��ى انفجارها وإصابته مع 

أربعة من أشقائه.
وحضر إلى املكان الصليب األحمر 
لنقل اجلرحى إلى مستشفيات املدينة.

قصف روسي في محيط نقطة مراقبة تركية في إدلب

الدفاعات السورية تتصّدى لغارات جوية من الكيان الصهيوني

غارات الكيان الصهيوني على سورية

أع��ل��ن ال��ن��ظ��ام ال��س��وري أّن 
دفاعاته اجلوّية تصّدت لغارات 
ج��وّي��ة إس��رائ��ي��ل��ي��ة استهدفت 
م��واق��ع ف��ي محيط دم��ش��ق، في 
قصف ق��ال اجليش اإلسرائيلي 
إّن����ه اس��ت��ه��دف م��واق��ع تابعة 
حلركة اجلهاد اإلسالمي جنوب 

العاصمة السورية.
وقالت وكالة األنباء الرسمية 
السورية “سانا” نقالً عن مصدر 
عسكري لم تسّمه إّنه في الساعة 
23،25 )21،25 ت غ( من ليل 
األح���د “قام ال��ط��ي��ران احلربي 
اإلسرائيلي م��ن خ��ارج مجالنا 
اجل����وي، وم���ن ف���وق اجل���والن 
ال��س��وري احمل��ت��ّل، باستهداف 
محيط دمشق بأكثر من موجة 

من الصواريخ املوجهة”.
وأضاف املصدر أّن “بعضاً” 
من هذه الصواريخ “مّت حتييده 
عن مساره”، في حني مّت تدمير 

“غالبية” ما تبّقى “قبل الوصول 
إل��ى أهدافها”، مشيراً إل��ى أّن 
“التدقيق في نتائج العدوان ما 

يزال مستمّراً”.
م���ن ج��ه��ت��ه أع���ل���ن اجل��ي��ش 
اإلسرائيلي في بيان أّن “مقاتالت 
إسرائيلية قصفت أهدافاً تابعة 
حل���رك���ة اجل����ه����اد اإلس���الم���ي 
جنوب دم��ش��ق، ب��اإلض��اف��ة إلى 
عشرات األهداف التابعة للجهاد 
اإلسالمي في جميع أنحاء قطاع 
غزة”، وذلك رّداً على أكثر من 20 
صاروخاً وقذيفة ه��اون أطلقت 
م��ن ال��ق��ط��اع الفلسطيني على 

جنوب الدولة العبرية.
وأض����اف ال��ب��ي��ان أّن����ه “في 
منطقة العادلية الواقعة خارج 
دم��ش��ق ُق��ص��ف م��ج��ّم��ع حلركة 
اجلهاد اإلسالمي كان ُيستخدم 
كمركز لنشاط اجلهاد اإلسالمي 

في سوريا”.

م���ن ج��ه��ت��ه ق����ال “املرصد 
ال��س��وري حلقوق اإلنسان” إّن 
القصف اإلسرائيلي استهدف 
“عّدة مواقع للحرس الثوري 
اإلي���ران���ي واجل��ه��اد االس��الم��ي 
ع��ل��ى بضعة ك��ي��ل��وم��ت��رات من 
مطار دمشق”. ون��ش��رت سانا 
مشاهد فيديو وص���وراً ظهرت 
فيها ص��واري��خ تنطلق لتنير 

انفجاراتها ظلمة السماء.
وحركة اجلهاد اإلسالمي التي 
تنشط في األراضي الفلسطينية 
وكذلك في سوريا أطلقت األحد 
أكثر من 20 ص��اروخ��اً وقذيفة 
هاون من قطاع غزة على جنوب 

الدولة العبرية.
وأظهرت صوٌر قتلى قيل إنهم 
م��ن اجل��ي��ش ال��ت��رك��ي ف��ي ري��ف 
إدلب، فيما قال املرصد السوري 
حلقوق اإلن��س��ان إن الطائرات 
احل��رب��ي��ة ال���روس���ي���ة قصفت 

محيط نقطٍة تتمركز فيها القوات 
التركية في بلدة “إحسم” بجبل 
ال��زاوي��ة. وعلى صعيد متصل 
قال املرصد إن هناك اشتباكاٍت 
عنيفة بني قوات النظام السوري 
واجلماعات املسلحة على محاوِر 

ريف إدلب اجلنوبي.
وكان املتحدث باسم الرئاسة 
الروسية، دميتري بيسكوف، 
ق��د أك���د األح����د، أن “تركيا لم 
تلتزم ببنود ات��ف��اق سوتشي 
بشأن سوريا”، نقاًل عن وكالة 

“إنترفاكس” الروسية.
وات���ه���م، ب��ي��س��ك��وف، أن��ق��رة 
مبد مقاتلي املعارضة في إدلب 
السورية بأنواع “خطيرة جداً 

من املعدات العسكرية”.
وق���ال املتحدث ال��روس��ي إن 
ال��رئ��ي��س ال���روس���ي ف��الدمي��ي��ر 
بوتني يؤيد “عقد قمة رباعية 

حول سوريا”.
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اعتقال شيخ عشيرة بإنزال جوي 
للقوات األميركية في األنبار

اعتقلت قوة أمريكية بعملية انزال جوي، أمس  اإلثنني، شيخ عشيرة 
العبيد في ناحية البغدادي مبحافظة األنبار، بحسب ضابط بالشرطة 

العراقية.
وقال الضابط مفضال عدم ذكر اسمه لألناضول، إن “قوة أمريكية نفذت 
عملية انزال جوي ، واعتقلت الشيخ معدي العبيدي، وهو شيخ عشيرة 

العبيد في ناحية البغدادي 90 كم غرب الرمادي”.
وأض��اف الضابط، أن “القوة نقلت الشيخ إلى قاعدة عني األس��د في 

ناحية البغدادي، دون معرفة التفاصيل أو سبب االعتقال”.
ويعد معدي العبيدي، أحد شيوخ محافظة األنبار وهو من الشخصيات 

العشائرية التي حاربت داعش خالل السنوات املاضية.
يذكر أن قوة أمريكية مدعومة باملروحيات قامت مطلع عام 2018، بقتل 
8 من القوى األمنية العراقية واحلشد العشائري بينهم مسؤولون وامرأة 
وإصابة 11 شخصا آخرين، في تبادل إلطالق النار، في ناحية البغدادي، 
فيما كانت شقيقة الشيخ معدي من بني القتلى، ال��ذي اعتقلته القوات 

األمريكية اليوم.
وينتشر نحو 5 آالف جندي أمريكي في العراق، ضمن جهود التحالف 

الدولي حملاربة “داعش”.

ترامب: سأوقع اتفاق سالم مع 
طالبان إذا أنهت املفاوضات احلرب

أعلن الرئيس األمريكي دونالد ترامب، أنه “سيوقع اتفاق سالم مع 
طالبان حال أدت املفاوضات إلى إنهاء احلرب في أفغانستان”.

جاء ذلك في تصريحات أدل��ى بها ترامب للصحفيني أم��ام البيت 
األبيض قبيل مغادرته إلى العاصمة الهندية نيودلهي، حسبما نقلت 

قناة “احلرة” األمريكية.
كان كل من وزير اخلارجية األمريكي مايك بومبيو وحركة طالبان 
أصدرا بيانني للتأكيد على توقيع االتفاق بالدوحة، في 29 فبراير/

شباط اجلاري، إثر التوصل إلى تفاهم ل�”خفض العنف”.
كان تفاهم “خفض العنف” بدأ ويستمر ألسبوع بني الواليات 

املتحدة وحركة طالبان وقوات األمن األفغانية.
وتأمل واشنطن وحركة طالبان بتوقيع اتفاق سالم نهائي مع 
طالبان حال االلتزام بتفاهم “خفض العنف؛ األمر الذي قد ُينهي أطول 

حرب في تاريخ الواليات املتحدة.
وقد ميهد االتفاق لسحب القوات األمريكية من أفغانستان بعد أكثر 

من 18 عاما على دخول البالد.
وجتري الواليات املتحدة محادثات مع طالبان منذ أكثر من عام 
للتوصل إلى اتفاق، تسحب مبوجبه آالف اجلنود من أفغانستان، 
حيث يتواجد ما بني 12 و 13 ألف جندي، مقابل ضمانات أمنية من 

طالبان، وتعّهدا بعقد محادثات سالم مع حكومة كابول.

الرئيس األميركي في زيارة
إلى الهند تستغرق يومني

وصل الرئيس األميركي دونالد ترامب أمس اإلثنني الى الهند في 
أول زيارة رسمية له الى هذا البلد الذي أعد له استقباال حافال كما أفاد 

مراسلو وكالة فرانس برس.
وهبطت طائرة الرئيس األميركي عند الساعة 6،05 ت غ في مطار 
احمد اب��اد الدولي )غ��وج��ارات، غ��رب( حيث يلتقي رئيس ال��وزراء 

الهندي ناريندرا مودي وينظم جتمع حاشد له.
ثم يتوجه الى أغرا لزيارة تاج محل عند غياب الشمس قبل التوجه 
الى نيودلهي حيث تعقد الثالثاء اجتماعات ثنائية بني مسؤولني 

أميركيني وهنود.
وستكون هذه الزيارة مناسبة الستعراض العالقة بني الرئيس 
األميركي ورئيس ال��وزراء الهندي مع تسليط الضوء على التوافق 
الشخصي بينهما في ظل التوتر بني البلدين نتيجة السياسات 

احلمائية التي يعتمدها كالهما.
وصرح ترامب هذا األسبوع قبل أول زيارة رسمية إلى الهند “ال 
نلقى معاملة جيدة من الهند، لكن من حسن الصدف أنني أكّن تقديرا 

كبيرا لرئيس الوزراء مودي”.
وخالل زيارته التي تستمر يومني وترافقه فيها االميركية األولى 
ميالنيا، يحضر ترامب ومودي االثنني جتمعا حاشدا في أحمد اباد 
مبشاركة أكثر من مئة ألف شخص في أكبر ملعب كريكت في العالم 

سيتم تدشينه بهذه املناسبة.
ويقيم مودي هذا التجمع الذي أطلق عليه اسم “ناماستي ترامب” 
)حتية لترامب( ردا على مهرجان مماثل أقامه الرئيس األميركي له 
في هيوسنت بوالية تكساس في سبتمبر املاضي وحمل اسم “هاودي 

مودي” )حتية ملودي باللهجة احمللية(.

6 قتلى حصيلة  املرصد: 
الغارات اإلسرائيلية لياًل 

قرب دمشق
تسببت الغارات التي شنتها إسرائيل لياًل على 
موقع للجهاد اإلس��الم��ي الفلسطيني ق��رب دمشق 
مبقتل 6 مقاتلني على األق��ل، وف��ق ما أف��اد املرصد 
ال��س��وري حلقوق اإلن��س��ان، أم��س االث��ن��ني، بينهم 

العنصران اللذان أعلنت سرايا القدس مقتلهما.
وقال مدير املرصد، رامي عبد الرحمن، إن القصف 
اإلسرائيلي تسبب “مبقتل 4 مقاتلني موالني إليران، 
أحدهم سوري، فيما لم يتمكن من حتديد جنسيات 
الثالثة اآلخ��ري��ن، باإلضافة إل��ى عنصري اجلهاد 
اإلسالمي”، م��وض��ح��اً أّن “قوات إي��ران��ي��ة كانت 

موجودة داخل املقر الذي جرى استهدافه”.
وف��ي وق��ت سابق، قالت سرايا القدس، اجلناح 
العسكري حلركة اجلهاد الفلسطينية، إن اثنني من 
مقاتليها قتال في غارة جوية إسرائيلية، استهدفت 
ليل األح��د إل��ى االثنني موقعاً تابعاً لها بضواحي 
دمشق. وأعلنت سرايا القدس في بيان لها مقتل كل 
من: زياد أحمد منصور )23 عاماً(، وسليم أحمد سليم 
)24 عاماً( في القصف اإلسرائيلي على العاصمة 
السورية. وكان املتحدث باسم اجليش اإلسرائيلي قد 
قال في وقت سابق إن اجليش شَنّ سلسلة غارات ضد 
أهداف تابعة حلركة اجلهاد جنوَب دمشق، باإلضافة 

إلى عشرات األهداف التابعة للحركة في قطاع غزة.
وأك��دت مصادر العربية أن ال��غ��ارات استهدفت 
موقعاً تابعاً حلركة اجلهاد في منطقة “عدلية” في 
ريف دمشق، ال��ذي يعتبر َمعقاًل مهًما للحركة في 
سوريا، حيث جتري في املوقع، وفق املصادر، عملية 
بحٍث وتطويٍر ألسلحٍة تتم مالءمتها لإلنتاج في 

قطاع غزة، ولإلنتاج احمللي داخل سوريا.
وصرح املتحدث العسكري اإلسرائيلي، أفيخاي 
أدرعي، بأن اجليش اإلسرائيلي شَنّ سلسلة غارات 
ض��د أه���داف تابعة حلركة “اجلهاد” ف��ي سوريا 
وأنحاء قطاع غ��زة، وأض��اف في تغريدات له على 
صفحته على تويتر: “شن جيش الدفاع قبل قليل 
سلسلة غ��ارات ضد أه��داف إرهابية تابعة ملنظمة 
اجلهاد الفلسطينية جنوب مدينة دمشق، باإلضافة 
إلى عشرات األهداف اإلرهابية التابعة ملنظمة اجلهاد 

في قطاع غزة”.

اشتباك في »أفران« لبنان قبل تعليق اإلضراب
قبل س��اع��ات م��ن ب��دء اإلض����راب املفتوح 
للمخابز واألفران، وقف اللبنانيون في طوابير 
لشراء اخلبز وسادت حالة من الغضب الشديد 
عدداً من املناطق، وتطور الوضع إلى مشاحنات 
وصلت فى بعض األحيان إلى اشتباك باأليدى 
بني املواطنني، بعدما عمد أشخاص إلى شراء 

كميات كبيرة.
وأق���دم ع��دد م��ن الشبان على التجمع في 
مختلف املناطق اللبنانية، احتجاجاً على 
فقدان اخلبز من السوق. ونظم محتجون وقفة 
احتجاجية حتت جسر املشرفية في الضاحية 

اجلنوبية ل��ب��ي��روت، وجسر ع��دل��ون جنوب 
لبنان وفي عكار حيث حصل إشكال أمام أحد 
األفران وتهديدات لألفران بالتكسير واحلرق، 
معتبرين أن األف��ران التي ستلتزم باإلضراب 

هي شريكة بسياسة التجويع.
وفي ساعات متأخرة من الليل نقلت قناة “إن 
بي إن” التابعة لرئيس مجلس النواب، نبيه 
بري، أنه جتاوباً مع مساعي حركة أمل ومتن 
من الرئيس ب��ري أن يعود أصحاب األف��ران 

اليوم صباحاً عن قرارهم باإلضراب املفتوح.
ونقلت القناة ع��ن رئيس رئيس االحت��اد 

ونقيب أصحاب األف��ران كاظم إبراهيم دعوته 
إلى جمعية عمومية، اليوم صباحاً، للتداول 

باحللول املطروحة ومباشرة العمل باألفران.
وكانت اجلمعية العمومية الحتاد نقابات 
املخابز واألفران قد دعت إلى اإلضراب املفتوح، 
اعتباراً من اليوم االثنني 24 فبراير/شباط، 
“إذا ل��م تتحقق م��ط��ال��ب أص��ح��اب املخابز 
واألفران، بدعم القمح واإلبقاء على وزن وسعر 

ربطة اخلبز كما هو اليوم”.
وخالل اجلمعية العمومية التي عقدت يوم 
اجلمعة 21 فبراير ، أك��د رئيس االحت���اد أن 

القطاع “يعاني الويالت، حيث نتكبد خسائر 
مالية كبيرة متنعنا من القدرة على االستمرار”.
وع��رض إبراهيم لألكالف التي تدخل في 
صناعة الرغيف، ومنها الطحني ال��ذي “كان 
سعر الطن الواحد منه 525 ألف ليرة، أما اليوم 
فقد أصبح 600 ألف ليرة )أرض املطحنة(، 
يضاف إليها كلفة نقل الطن الواحد ما يعادل 
30 ألف ليرة”. أما امل��ازوت، فقد كان “سعر 
الطن ال��واح��د 825 أل��ف ليرة، أم��ا اليوم فقد 
أصبح 975 ألف ليرة، على أن يسدد من قيمته 

15 باملئة بالدوالر”.
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