
الصدر يحل القبعات الزرق والرئيس املكلف يسعى لتأييد الكرد 
 مباحثات عراقية كويتية

حول استقرار املنطقة وخفض التصعيد
بغداد- عبداحلسني غزال 

الثالثاء  الصدر  مقتدى  الشيعي  الزعيم  حّل 
لتياره  التابعة  الزرق«  »القبعات  مجموعة 
واملّتهمة بمهاجمة خيم متظاهرين في النجف 
مقتل  عن  أسفر  ما  بغداد  جنوب  والحلة 
للحكومة  املناهضني  املحتجني  من  ثمانية 
رئيس  يواصل  فيما  املاضي.  االسبوع 
في  عالوي  توفيق  محمد  املكلف  الحكومة 
تأييد  لكسب  والسليمانية  اربيل  الى  زيارات 
القيادات الكردية ملهمته في التكليف الوزاري 
. في ضوء ذلك التقى نيجرفان بارزاني رئيس 
وسياسية  برملانية  قيادات  كردستان  اقليم 
 . عالوي  حكومة  في  التمثيل  لبحث  كردية 
فيما ايضاالتقى رئيس مجلس النواب محمد 
الكويت  دولة  أمير  الثالثاء،  الحلبوسي، 
بحضور  الصباح،  الجابر  األحمد  صباح 

رئيس مجلس األمة الكويتي مرزوق الغانم.
وناقش اللقاء العالقات الثنائية بني البلدين، 
والتأكيد على استمرار التعاون في املجاالت 
تم  كما  الشعبني،  مصلحة  يخدم  وبما  كافة، 
تشهدها  التي  األوضاع  تطورات  أبرز  بحث 
مًعا  والعمل  والدولية،  اإلقليمية  الساحتان 
على استقرار املنطقة وخفض حدة التصعيد.

من جهته أكد الصباح خالل اللقاء على دعم 
وازدهاره.  واستقراره  للعراق  الكويت  دولة 
ورجحت مصادر ان تكون الزيارة لطلب الدعم 
املالي واالئتماني للعراق . وكتب الصدر في 
تغريدة نشرها على حسابه في تويتر »أعلن 
حل القبعات الزرق وال أرضى بتواجد التيار 
وصار  اندمج  إذا  إال  املظاهرات  في  بعنوانه 
بانتمائهم«،  التصريح  بدون  وبهم  منهم 
وذلك بعد أيام من مطالبة املرجعية الشيعية 

القوات األمنية بحماية املتظاهرين.
الغالبية  ذي  الجنوب  ومدن  بغداد  وتشهد 
الشيعية منذ األول من تشرين األول/أكتوبر، 
مبكرة  انتخابات  إجراء  إلى  تدعو  تظاهرات 
الوزراء  رئيس  دفعت  الفساد،  ومحاربة 

السابق عادل عبد املهدي لالستقالة.
عنف  أعمال  في  شخًصا   550 نحو  وُقتل 
أفادت  حسبما  االحتجاج،  بحركة  مرتبطة 
مفوضية حقوق االنسان الحكومية في تقرير 
الجمعة  برس  فرانس  وكالة  عليه  اّطلعت 

املاضي، غالبيتهم العظمى من املتظاهرين.
الصدر  مناصرو  تظاهر  طويلة،  وألشهر 
ضد  الزرق«  »القبعات  باسم  املعروفون 
مؤّخرا  انتقلوا  لكنهم  العراقية،  الحكومة 
الزعيم  أعلن  بعدما  اآلخر  املعسكر  الى 
السابق  الوزير  لتكليف  تأييده  الشيعي 
وهو  جديدة،  حكومة  بتشكيل  عالوي  محمد 
ما يرفضه املتظاهرون على اعتبار أّنه قريب 
من النخبة الحاكمة. وُقتل ثمانية متظاهرين 
مجموعة  شنته  هجوم  في  املاضي  االسبوع 
في  اعتصام  موقع  ضد  الزرق«  »القبعات 
في  اعتداء  في  متظاهر  قتل  بينما  النجف، 

أعمال  ودفعت  بغداد.  جنوب  الحلة،  مدينة 
العنف هذه املرجع الديني األعلى في العراق 
قوات  مطالبة  إلى  السيستاني  علي  اهلل  آية 
في  واجباتها  من  »التنصل«  بعدم  األمن 
تغريدته  في  الصدر  وقال  املحتجني.  حماية 
»وصلني )...( أّن الصورة بدأت بالعودة إلى 
مسارها األول على الرغم من وجود خروقات 
وأملي  العنف،  ودعاة  املخّربني  بعض  من 
هؤالء  إقصاء  على  سيعملون  أّنهم  بالثوار 

»أدعو  وتابع  وسلمية«.  تدريجية  بصورة 
القوات األمنية لفرض األمن من جهة وإبعاد 
أي  من  السلميني  الثوار  ولحماية  املخّربني 
جهة تعتدي عليهم ولو كانوا ممن ينتمون لي 
في  تحقيق  وجود  إلى  مشيرا  وزورا«،  ظلما 
والذي  النجف  في  املتظاهرين  على  الهجوم 
من  أكثر  وبعد  املحتجني.  من  سبعة  فيه  قتل 
بتغيير  املطالبة  التظاهرات  من  أشهر  أربعة 
زخم  تراجع  السياسة،  والطبقة  الحكم  نظام 

املدن  من  العديد  في  االحتجاجية  الحركة 
العراقية.

سّمي  الذي  عالوي،  يقّدم  أن  املفترض  ومن 
توّصلت  صعب  توافق  بعد  للوزراء  رئيسًا 
البرملان  إلى  تشكيلته  السياسية،  الكتل  إليه 
للتصويت  املقبل  آذار/مارس  من  الثاني  قبل 

عليها، بحسب الدستور.
املستشار  العيساوي  كاظم  هّدد  واألحد، 
املكلف  الوزراء  رئيس  للصدر،  األمني 

حال  في  أيام  ثالثة  خالل  بـ«اسقاطه« 
لجهات  ينتمون  أشخاص  توزير  على  أقدم 

سياسية، خصوصا من الفصائل الشيعية.
وفي تغريدته أملح الصدر املتواجد في إيران 
حزبية  »ضغوطات  وجود  إلى  أشهر،  منذ 
معتبرا  املؤقتة«،  الحكومة  لتشكيل  وطائفية 
أن هذا األمر يعني »ازدياد عدم قناعتنا بها 
بل قد يؤدي إلى إعالن التبرؤ منها )...( بعد 

أن اضطررنا للسكوت عنها«.
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فاحت عبد السالم:

االنتخابات املبكرة 
مشكلة

االمم املتحدة )الواليات املتحدة(-)أ ف ب(  مرسي ابو طوق —
 أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس الثالثاء 
السالم  خطة  رفض  الدولي  األمن  مجلس  أمام 
األميركية للنزاع االسرائيلي-الفلسطيني معتبرا 

انها »تحول شعبنا ووطنا الى دولة ممزقة«.
لدولة  كبيرة  خريطة  يعرض  وهو  عباس  وقال 
على  »نؤكد  واشنطن  تقترحها  كما  فلسطني 
املوقف الفلسطيني الرافض للصفقة األميركية-
اإلسرائيلية ... نحن نرفض الصفقة ملا تضمنته 
من مواقف أحادية الجانب ومخالفتها للشرعية 

الدولية«.
النها  الصفقة  هذه  نرفض  أن  »يكفي  وأضاف 
تخرج القدس من السيادة الفلسطينية وتحول 

شعبنا ووطنا الى دولة ممزقة«.
وسأل الحضور »من يقبل منكم أن تكون دولته 

هكذا؟«.
فلسطيني  مليون   13 قبل  من  »جئتكم  وأضاف 

لنطالب بالسالم العادل فقط«.
وأوضح عباس ان »هذه الصفقة الغت قانونية 
املشروع.  وحقه  الفلسطيني  الشارع  مطالب 
استيطان  من  قانوني  غير  هو  ما  شرعت  كما 

ومصادرة لألراضي وضم«.
وطالب بعقد مؤتمر دولي للسالم، وقال »ادعوا 
األوروبي  واالتحاد  وأميركا  الدولية  الرباعية 

مجلس  وأعضاء  املتحدة  واألمم  وروسيا 
قرارات  لتنفيذ  للسالم  لعقد مؤتمر دولي  االمن 

الشرعية الدولية وعلى رأسها القرار 2334«.
واضاف »أتمنى على الرئيس )االميركي دونالد( 
ويدعم  واالنصاف  بالعدل  يتحلى  ان  ترامب 
سالم  لصنع  الدولية  الشرعية  قرارات  تنفيذ 

حقيقي«. 
يمكن  وال  يعيش  ال  املفروض  »السالم  ان  وأكد 
تهدم  الصفقة  »هذه  ايضا  وقال  يعيش«.  ان 
ولن  السالم  عملية  عليها  قامت  التي  األسس 

الى  واشار  للمنطقة«.  األمن  وال  السالم  تجلب 
ممكن  والفلسطينيني  إسرائيل  بني  السالم  ان 
الفلسطينيني  استعداد  مؤكدًا  للتحقيق،  وقابل 
للتفاوض »اذا وجد شريك مستعد وتحت رعاية 

الرباعية الدولية«.
وأكد »نحن ال نلجأ للعنف واإلرهاب مهما كان 
االعتداء علينا، نحن مؤمنون بالسالم ومحاربة 
باملقاومة  »سنحارب  قال  ولكنه  العنف«. 
الضفة  في  اآلالف  مئات   .. السلمية  الشعبية 
الغربية وغزة خرجوا اليوم ليقولوا ال للصفقة«.

عباس أمام مجلس األمن:
نرفض صفقة تخرج القدس من سيادتنا

اسطنبول - بيروت- الزمان 
في  لدمشق  جديدًا  إنذارًا  الثالثاء  أنقرة  وجهت 
حال شنّت هجومًا آخر ضد قواتها املنتشرة في 
قتل  إدلب في شمال غرب سوريا، حيث  محافظة 
في  مروحيتهما  إسقاط  جراء  سوريان  طياران 
اإلنسان  لحقوق  السوري  املرصد  نسبه  حادث 
الرئيس  قوات   وحققت  فيما  التركية.  للقوات 
انتظاره  الثالثاء هدفًا طال  السوري بشار االسد 
على   ،2012 العام  منذ  األولى  للمرة  بسيطرتها، 

كامل طريق حلب - دمشق الدولي.
 وُتعد موجة النزوح التي تشهدها محافظة إدلب 
حيث  األول/ديسمبر،  كانون  بداية  منذ  السورية 
فر نحو 700 ألف شخص من التصعيد العسكري 
في سوريا  النزاع  بدء  منذ  األسوأ  االسد،  لقوات 
االمم  أعلنت  ما  وفق  سنوات،  تسع  نحو  قبل 

املتحدة الثالثاء.
تنسيق  مكتب  باسم  اإلقليمي  املتحدث  وقال 
ديفيد  املتحدة  لألمم  التابع  اإلنسانية  الشؤون 
عشرة  »خالل  برس  فرانس  لوكالة  سوانسون 
األول/ كانون  من  األول  ومنذ  فقط،  أسابيع 
ديسمبر، نزح حوال 690 ألف شخص من منازلهم 

في إدلب واملناطق املحاذية لها«.
أولي،  تحليل  وبحسب  العدد،  هذا  »إن  وأضاف 
منذ  واحدة  فترة  في  )فروا(  لنازحني  األكبر  يعد 

بداية النزاع في سوريا قبل نحو تسع سنوات«.
النظام  قوات  بدأت  األول/ديسمبر،  كانون  وفي 

بدعم روسي هجومًا واسعًا في مناطق في إدلب 
الشام  تحرير  هيئة  عليها  تسيطر  وجوارها 
أقل  أخرى  معارضة  وفصائل  سابقًا(  )النصرة 
نفوذًا، وتؤوي ثالثة ماليني شخص، نحو نصفهم 

من النازحني.
قوات  تقدم  ومع  املاضية،  السنوات  وخالل 
النظام تدريجيًا ضد الفصائل املعارضة، تحولت 

محافظة إدلب إلى وجهة آلالف املدنيني واملقاتلني 
مناطق  في  البقاء  رفضوا  الذي  املعارضني 

استعادتها دمشق.
املخيمات  عشرات  اليوم  املحافظة  في  وتنتشر 

وغالبيتها يتركز قرب الحدود التركية شمااًل.
اإلنساني  الوضع  اليوم  النزوح  موجة  وتفاقم 
السيء أساسًا في إدلب منذ نزوح أكثر من 400 

ألف شخص منذ نهاية نيسان/أبريل حتى نهاية 
آب/أغسطس جراء حملة عسكرية مماثلة لدمشق 

بدعم من موسكو في تلك الفترة.
»كارثة  من  دولية  إنسانية  منظمات  وحذرت 

إنسانية« جراء موجة النزوح الضخمة.
في  حاد  انخفاض  مع  النازحني  معاناة  وتزداد 
إلى  منهم  األكبر  الجزء  ولجأ  الحرارة.  درجات 

الحدود  قرب  باملخيمات  أساسًا  مكتظة  مناطق 
التركية في شمال إدلب، لم يجد كثر خيم تؤويهم 
أو حتى منازل لإليجار، واضطروا إلى البقاء في 
العراء أو في سياراتهم أو في أبنية مهجورة قيد 
اإلنشاء وفي مدارس وحتى مساجد. وبني هؤالء 
تغلق  كما  عدة،  مرات  النزوح  رحالت  عانى  من 
تستضيف  التي  وهي  أمامهم،  حدودها  تركيا 

األمم  ووفق  سوري.  الجئ  مليون   3—5 من  أكثر 
أزمة  بأكبر  تسبب  السوري  النزاع  فإن  املتحدة، 
مع  الثانية  العاملية  الحرب  منذ  العالم  في  لجوء 
أكثر  البالد ونزوح  5—5 مليون شخص من  فرار 
من 6—6 مليون داخله. في كانون األول/ديسمبر، 
روسي  بدعم  االسد  بشار  الرئيس  قوات  بدأت 
وجوارها  إدلب  في  مناطق  في  واسعًا  هجومًا 
تسيطر عليها هيئة تحرير الشام )النصرة سابقًا( 
بنحو  دفع  نفوذًا،  أقل  معارضة  أخرى  وفصائل 
عن  أسفر  كما  عنها.  للنزوح  شخص  ألف   700

سقوط مئات القتلى، آخرهم 12 مدنيًا الثالثاء.
وبعد أسابيع من القصف واملعارك، تشهد املنطقة 
قل  ميدانيًا  توترًا  املاضي  األسبوع  بداية  منذ 
مثيله بني أنقرة ودمشق تخللته مواجهات أوقعت 
الرئيس  اإلثنني. وقال  الطرفني، آخرها  قتلى بني 
التركي رجب طيب إردوغان الثالثاء »نال النظام 
عقابه، لكن ذلك ال يكفي، ستكون هناك تتمة. كلما 
غاليًا  غاليًا،  الثمن  سيدفعون  جنودنا،  هاجموا 
بدون  إضافية  تدابير  انه سيعلن  وأضاف  جدًا«. 

أن يعطي املزيد من التفاصيل.
وفي املقابل أكدت القيادة العامة للجيش السوري 
قوات  اعتداءات  على  للرد  »استعدادها  بيان  في 
التركي  النظام  »عمد  مضيفة  التركي«،  املحتل 
الى زج حشود عسكرية جديدة وتصعيد عدوانه 
الوحدات  تمركز  »نقاط  واستهدف  مكثف«  بشكل 

العسكرية بالقذائف الصاروخية«.

 األمم املتحدة: موجة النزوح في إدلب األسوأ منذ بدء حرب سوريا 
إنذار تركي وقوات األسد تستعيد الطريق بني حلب ودمشق

لندن- الزمان 
»إمبيريال  جامعة  من  باحثون  اعلن 
أوائل  بني  من  إنهم  لندن  في  كولدج« 
على  تجارب  باشروا  الذين  املختصني 
فيروس  ضد  لقاحات  لتطوير  فئران 
بلوغ  في  آملني  املستجد،  كورونا 
العام وفق تأكيد  هدفهم بحلول نهاية 
أحد هؤالء لوكالة الصحافة الفرنسية. 
في  االصابات  من  محدود  عدد  وهناك 
العناية  في  التشديد  تلقى  بريطانيا 
ازدياد  من  تخوف  وسط  والحجر 
االعداد املصابة مع وجود اعداد كبيرة 
من الصينيني واالسيويني في العاصمة 
الخطوط  واوقفت   . البريطانية 
منذ  الصني  الى  الرحالت  البريطانية 
الوباء  أودى  وقد   . اسبوع  من  اكثر 
بر  في  شخص  ألف  من  أكثر  بحياة 
الصني الرئيسي منذ اإلعالن عن أولى 
الثاني/يناير  كانون   11 في  الوفيات 
جراء هذا الفيروس. غير  انه اعتبرت 
أن  الثالثاء  العاملية  الصحة  منظمة 

انتشار  لوقف«  حقيقية  »فرصة  هناك 
العالم.  في  املستجد  كورونا  فيروس 
تيدروس  للمنظمة  العام  املدير  وقال 
استثمرنا  »إذا  غيبريسوس  أدهانوم 
حقيقية  فرصة  أمامنا  اآلن...فسيكون 
مؤتمر  أول  في  وحذر  الوباء«.  لوقف 
الجديد  الفيروس  مكافحة  حول  دولي 
ضّم نحو 400 خبير من ان الفيروس 
»تهديدا خطيرا جدا«. واضاف  يشكل 
لها  »الفيروسات  صحافي  مؤتمر  في 
تاثير أقوى بكثير من اي عمل ارهابي«.
الى تبادل  الدول  ودعت املنظمة مرارا 
البيانات لالستفادة منها في االبحاث 
املنظمة  مدير  وقال  باملرض.  الخاصة 
خاص  بشكل  مهم  »هذا  املؤتمر  اثناء 
في ما يتعلق بتبادل العينات. ولهزيمة 
تبادل مفتوح  إلى  هذا املرض، نحتاج 
النزاهة  مبادئ  إلى  يستند  وعادل 
الفيروس  انتشار  وأودى  واملساواة«. 
الصني  بر  في  شخص  ألف  من  بأكثر 
أولى  عن  اإلعالن  منذ  الرئيسي 

الثاني/يناير  كانون   11 في  الوفيات 
جراء هذا الفيروس. وقال الباحث في 
لوكالة  ماكاي  بول  كولدج«  »إمبيريال 
للتو  قمنا  »لقد  الفرنسية   الصحافة 
الذي  باللقاح  فئران  أجسام  بحقن 

ونأمل  البكتيريا،  باستخدام  طورناه 
من  املقبلة  األسابيع  في  نتمكن  بأن 
الفئران  هذه  لدى  التفاعل  تحديد 
املضادة  األجسام  لناحية  وتجاوبها 

ملقاومة فيروس كورونا« املستجد.

الصحة العاملية تعطي أماًل
وباحثون في لندن ينتظرون نتائج جتربتهم 
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 القاهرة - مصطفى عمارة 
كثفت االجهزة الحكومية في مصر من جهودها 
عبدالفتاح  املصري  الرئيس  مبادرة  لتفعيل 
السيسي  املعروفة باسم  مراكب النجاة والتى 
للحد من  الشباب املاضي  اطلقها خالل مؤتمر 
حصدت  التى  الشرعية  غير  الهجرة  ظاهرة 
غرقا  حتفهم  القوا  الذين  الشباب  آالف  ارواح 
التى  االقتصادية  االزمة  ظل  وفى  البحر.   فى 
وزيرة  عقدت  اإلطار  هذا  وفى  بها مصر   تمر 
التضامن االجتماعي نبيلة مكرم وزيرة الهجرة 
 40 من  اكثر  لبحث مشاركة  مكثفة  اجتماعات 
من منظمات املجتمع املدني لتوفير بدائل الهجرة 
غير الشرعية .  وفى تصريحات خاصة ملراسل 
الزمان  اكدت د   نيفني التباع ان املبادرة سوف 
املناطق  فى  الخاص  القطاع  من  شركة  تشمل 
يتم  ان  املمكن  من  انه  واشارت  املستهدفة، 
تغطية القرى واملراكز االكثر تضررا من الهجرة 
الشرعية فيما اكدة نبيلة مكرم ان اطالق مبادرة 
مراكب النجاة تهدف الى دعم االنتماء والوالء بني 
الشباب النهم شريك اساسي لتنمية بلدهم واننا 
لتوفير  الخارجية  االسواق  دراسة  على  نعمل 
العمالة املصرية لها للقضاء على ظاهرة الهجرة 

غير الشرعية.
االولى  املحطة  ستكون  الفيوم  ان  واضافت    
ملبادرة مراكب النجاة باعتبارها اكثر املحافظات 
تضررا حيث سيتم العمل على توعية 150 الف 
والتعاون  الشرعية  غير  الهجرة  بمخاطر  شاب 

معهم فى ايجاد حل لها.
ان  الخبراء   من  عدد  اكد  ذاته  السياق  فى    
توفير فرص عمل للشباب هو االساس للقضاء 
الجواد  عبد  ثريا  د/  ،واوضحت  الظاهرة  على 
مباشرة  عالقة  هناك  ان  االجتماع  علم  استاذة 
غير  الهجرة  ومعدل  االجتماعي  التهميش  بني 
وضع  الحكومة  على  يجب  ولذلك  الشرعية 
املناطق  فى  املعيشة  ظروف  ملواجهة  سياسات 
الريفية والصعيد على وجه التحديد وهي املناطق 
قد  الرسمية  االحصائات  وكانت  فقرا  االكثر 
قد  الشرعية  غير  الهجرة  ظاهرة  ان  كشفتى 
 2018 عام  فى  587 شخص  ارواح  حصدت 
الجهود  نتيجة  تناقصت  االعداد  هذه  ان  غير 
االمنية  ،كما اشارت االحصائيات الى ان %58 
وان  االطفال  من  الشرعيني  غير  املهاجرين  من 
والبحيرة  ودمياط  الشيخ  وكفر  الفيوم  محافظة 

واالسكندرية تعد االكثر على مستوى مصر.

مصر: مراكب النجاة مبادرة السيسي
ملواجهة الهجرة غير الشرعية

اخلرطوم- الزمان 
أنه  الثالثاء  سوداني  مسؤول  أعلن   
عمر  السابق  الرئيس  تسليم  سيتم 
إلى  آخرين  أشخاص  وثالثة  البشير 
الدولية جراء جرائم  الجنائية  املحكمة 
ارتكبت في إقليم دارفور املضطرب منذ 
اصوات  وجود  من  بالرغم   .2003 عام 
على  واالبقاء  البشير  تسليم  ترفض 

محاكمته محليًا 
عضو  التعايشي  حسن  محمد  وقال 
جوبا  في  االنتقالي  السيادة  مجلس 
تجري  حيث  السودان  جنوب  عاصمة 
ومسلحني  الحكومة  بني  مفاوضات 
"قناعة  الحكومة  لدى  إن  االقليم  من 
صدرت  الذين  مثول  على  املوافقة  في 
املحكمة  أمام  القبض  أوامر  حقهم  في 
من  "ناتج  هذا  وأن  الدولية"  الجنائية 

مبدأ أساسي مرتبط بالعدالة".
غرب  الواقع  االقليم  في  النزاع  واندلع 
البالد عندما حملت السالح مجموعات 
تنتمي الي اقليات افريقية ضد حكومة 
االقليم  تهميش  بدعوى  الخرطوم 

سياسيا واقتصاديا.
وردا على ذلك استعانت حكومة البشير 

بمجموعات عربية مسلحة.
جراء  قتل  املتحدة  االمم  تقارير  ووفق 
من   2,5 وفر  شخص  الف   300 النزاع 
منازلهم في حني كانت حكومة البشير 
يتجاوز  لم  القتلى  عدد  أن  على  تصر 

عشرة االف.
الدولية  الجنائية  املحكمة  واصدرت 
مذكرات  و2010  و2009   2008 أعوام  في 
الرئيس  البشير  عمر  بحق  توقيف 
نيسان/أبريل  في  الجيش  أطاحه  الذي 
حسني  محمد  الرحيم  وعبد  املاضي 

محمد  واحمد  االسبق  الدفاع  وزير 
ووزير  البشير  مساعدي  احد  هارون 
الدولة بالداخلية االسبق وعلي كوشيب 
ارتكاب  بتهم  محلية،  ميليشيا  زعيم 
االنسانية  ضد  وجرائم  ابادة  جرائم 
في  البشير  ويحتجز  حرب.  وجرائم 
السودانية  بالعاصمة  كوبر  سجن 

الخرطوم.
التعاون  ترفض  البشير  وظلت حكومة 
مع املحكمة الجنائية الدولية التي أحال 
عليها مجلس االمن الدولي ملف دارفور 
حول  تحقيقًا  أممية  بعثة  اجراء  بعد 

مزاعم جرائم في االقليم.
على  "االتفاق  التعايشي  واضاف 
العدالة  تحقيق  بها  املنوط  املؤسسات 
من  يأتي  االنتقالية  الفترة  خالل 
الى  الوصول  يمكن  ال  بانه  تامة  قناعة 
هذه  على  االتفاق  بدون  شامل  سالم 
واالتفاق  املهمة  تلك  املؤسسات النجاز 

على مبادئ عدم االفالت من العقاب".
الجنائية  للمحكمة  البشير  وتسليم 

الذين  للمحتجني  مطلبا  ظل  الدولية 
ومدن  العاصمة  في  الشهر  تظاهروا 
جانب  من  به  االطاحة  حتى  اخرى 
للحركات  مطلبا  وكذلك  الجيش، 
حكومة  تقاتل  كانت  التي  املسلحة 
الحكومة  وتفاوض  دارفور  في  البشير 
اصدار  ورغم  جوبا.  في  االنتقالية 
البشير  بحق  اعتقال  مذكرات  املحكمة 
املنطقة  دول  يزور  لسنوات  أنه ظل  اال 

كما انه ذهب الى روسيا والصني.
وسافر الى دمشق حيث التقى الرئيس 
السوري بشار االسد في عام 2018 قبل 
ضده،  االحتجاجات  اندالع  من  ايام 
وكان اول رئيس عربي يزور سوريا منذ 

بدء النزاع في عام 2011.
البشير  استضاف   2018 عام  وفي 
النزاع في جنوب  محادثات بني طرفي 
السودان في محاولة لكسر الجمود بعد 
خمس سنوات من النزاع في البلد الذي 
اثر   2011 عام  في  السودان  عن  استقل 

استفتاء لتقرير املصير.

السودان سيسلم  البشير 
الى احملكمة اجلنائية الدولية

الثالثاء  اللبناني  البرملان  منح  الزمان    بيروت- 
دياب  حسان  برئاسة  الجديدة  للحكومة  الثقة 
رغم  الوزاري  البيان  مناقشة  جلسة  خالل 
عرقلة  صباحًا  حاولوا  متظاهرين  احتجاجات 

وصول النواب إلى البرملان.
ساعات  ثماني  نحو  استمرت  جلسة  وبعد 
128، أعلن رئيس  نائبًا من أصل   84 حضرها 
املجلس النيابي نبيه بري أن 63 نائبًا صوتوا 
مقابل  الجديدة،  للحكومة  الثقة  منح  لصالح 

رفض 20 منهم وإمتناع نائب واحد.
املحتجني  بني  املواجهات  ازدادات  فيما 
والشرطة ووقع عدد من الجرحى امس وفرضت 
القوى األمنية والجيش طوقًا أمنيًا في محيط 
بالحواجز  عدة  طرق  وأغلقت  البرملان،  مقر 
من  املتظاهرين  ملنع  الضخمة  االسمنتية 

الوصول إلى مبنى املجلس النيابي.
املتظاهرون  تجمع  الباكر،  الصباح  ومنذ 
النواب،  مجلس  إلى  مؤدية  عدة  شوارع  عند 
واندلعت على أحدى الطرق مواجهات وعمليات 
كر وفر بينهم وبني القوى األمنية التي رشقوها 
املياه  خراطيم  باستخدام  فردت  بالحجارة 

والغاز املسيل للدموع،.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

البرملان اللبناني
مينح الثقة حلكومة دياب 
وجرمية في مخفر شرطة


