موريتانيا :اإلعالن عن احتاد يضم جميع الوزراء السابقني
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أعلن في العاصمة املوريتانية نواكشوط،إنشاء احتاد
يضم جميع ال��وزراء منذ استقالل البالد عام  .1960جاء
ذل��ك خ�لال حفل افتتاح املؤمتر األول لـ”احتاد ال��وزراء
املوريتانيني السابقني” ،الذي يستمر يوما واحدا.
وأوض��ح قائمون على االحت��اد ،أن املؤمتر يهدف إلى
التشاور والتفاعل من خ�لال جمع واستغالل اخلبرات
الغنية واملتنوعة للوزراء السابقني خدمة ملصالح الوطن.
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وقال الوزير األول (رئيس ال��وزراء احلالي) محمد ولد
بالل ،في كلمة خالل االفتتاح ،إن االحتاد الذي يضم جميع
ال���وزراء من أول حكومة للبالد “يعتبر جتسيدا واعيا
لألهداف التي تؤسس ملوريتانيا جديدة”.
وأض���اف“ :نريد موريتانيا ج��دي��دة تعتز مباضيها،
وحتسن م��ن ح��اض��ره��ا ،وتعمل على تغيير مستقبلها
لألفضل مبشاركة اجلميع دون استثناء وال إقصاء وال

متييز”.
وأك��د أن جميع أبناء الوطن لهم احل��ق باملشاركة في
بنائه وتضميد جراحه وتعزيز حلمته ،والرقي به ملستوى
تطلعات األجيال القادمة.
وأردف ولد بالل مخاطبا أعضاء االحتاد“ :نعول عليكم
في تقدمي الرأي كلما دعت احلاجة ،بهدف تعزيز البرامج
والسياسات العمومية خدمة للوطن”.
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بعد الذكرى الثانية للحراك الشعبي

اجلزائر :جتدد مظاهرات احلراك املطالبة بالتغيير اجلذري للنظام
قبل اجراء االنتخابات رسميا

ت �ص��اع��د ع �م �ل �ي��ات امل��راق �ب��ة
االن �ت �خ��اب �ي��ة ف ��ي األراض � ��ي
الفلسطينية
عزت حامد

احتجاجات في اجلزائر

تظاهر آالف اجل��زائ��ري�ين ب��ع��دة م���دن ،في
مقدمتها العاصمة ،لتجديد مطالب التغيير،
في ثاني جمعة بعد ال��ذك��رى الثانية للحراك
الشعبي الذي أطاح بالرئيس السابق عبد العزيز
بوتفليقة في  22فبراير .2019
ورغ��م تأكيد الرئيس عبد املجيد تبون ،أن
“أغلب مطالب احل��راك قد مت تلبيتها” ،إال أن
املتظاهرين ج��ددوا خروجهم للمطالبة بتغيير
جذري للنظام.
ووفق مراسل األناضول ،خرج املتظاهرون
إل��ى ال��ش��وارع وال��س��اح��ات ف��ي ع��دة م���دن ،في
مقدمتها اجل��زائ��ر العاصمة ،وم��دن قسنطينة
وبجاية (شرق) ووهران (غرب).
وأطلق النشطاء على مظاهرات  107للحراك”
(في إشارة إلى كونها امتداد ملظاهرات احلراك
السابقة) ،وجتددت فيها الشعارات التي جرت
العادة أن يرفعها املتظاهرون سابقا ،واملطالبة

بالتغيير اجلذري للنظام.
وعلى هامش مشاركته في مسيرات العاصمة،
قال الباحث والناشط سياسي علي خلضاري،
في حديث لألناضول ،إن “اجلزائريني بخروجهم
ال��ي��وم أي��ض��ا ي��ج��ددون مطالبهم ومتشبثون
بالسلمية”.
وأضاف خلضاري“ :نحن نتحدث عن شعب
تشبث بالسلمية وينادي كل أسبوع بالتغيير”.
بحت
واستطرد قائال“ :أصوات اجلزائريني ّ
من أجل التغيير احلقيقي وخروجهم في جمعة
اليوم يعني أنّه لم يتحقق شيء بعد”.
وت��اب��ع“ :التغيير بالنسبة للجزائريني لم
يصل إلى سقف طموحاتهم وما ينشدونه من
تغيير فعلي”.
من جهته ،اعتبر الناشط السياسي سفيان
هداجي ،أحد املتظاهرين بالعاصمة ،أن “احلراك
عاد بقوته واستأنفت املسيرات الشعبية بعد

إيطاليا :ليبيا دخلت مرحلة
ح ��اس �م ��ة ف ��ي ط��ري �ق �ه��ا ن�ح��و
االستقرار

توقفها بسبب وب��اء ك��ورون��ا لفترة للمطالبة
بتغيير ج���ذري للنظام ال���ذي خ��رج م��ن أجله
الشعب في  22فبراير .”2019
وق��ال هداجي لألناضول“ :الشعب ال يزال
مُصرّا على التغيير التام للنظام وعدم الرجوع
إل��ى ال���وراء ،وع���ازم على البقاء ف��ي ال��ش��وارع
واخل����روج ف��ي ك��ل م���رّة ح��ت��ى حتقيق جميع
املطالب”.
وبعد استقالة بوتفليقة ،وانتخاب الرئيس
احلالي تبون خلفا له في  12ديسمبر ،2019
تواصلت مسيرات احلراك الشعبي ،حتى إعالن
حالة الطوارئ الصحية بسبب تفشي كورونا
في مارس .2020
واإلثنني ،قال الرئيس اجلزائري عبد املجيد
تبون ،في مقابلة مع وسائل إعالم محلية ،بثها
التلفزيون الرسمي ،إنّ “أغلب مطالب احلراك قد
ُلبّيت وعودة املسيرات ال تزعجه”.

وأضاف أن أغلب مطالب احلراك األصلي ،متت
تلبيتها على غرار إلغاء العهدة اخلامسة (والية
رئاسية خامسة كان يريدها بوتفليقة) وعدم
متديد العهدة الرابعة ،والتغيير احلكومي ،وحل
البرملان”.
و 22فبراير املاضي ،خرج آالف اجلزائريني
في مظاهرات إلحياء الذكرى الثانية للحراك
الشعبي ،بعد أي��ام من إج���راءات أعلنها تبون
“لتهدئة الشارع” ،حسب مراقبني ،بينها حل
املجلس الشعبي ال��وط��ن��ي (ال��غ��رف��ة األول��ى
للبرملان) ،وال��دع��وة إل��ى انتخابات تشريعية
مبكرة ،وعفو عن عشرات املعتقلني خالل احلراك،
وتغيير حكومي جزئي.
وب��دأ احل��راك في التاريخ نفسه من ،2019
ودفع بوتفليقة إلى االستقالة في  2أبريل  ،فيما
تولى تبون الرئاسة ،إثر فوزه في أول انتخابات
رئاسية في ديسمبر من العام ذاته.

العراق 138 :قتيال و 720مصابا
في احتجاجات ذي قار

قال وزير اخلارجية اإليطالي لويجي دي مايو ،إن “ليبيا دخلت
مرحلة حاسمة في طريقها نحو االستقرار عبر حتقيق انتقال حقيقي
في مؤسسات احلكم بالبالد”.
جاء ذلك خالل مؤمتر صحفي عقده دي مايو بالعاصمة روما،
اجلمعة ،مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان.
وأضاف دي مايو أن “ليبيا متر بفترة مهمة وحساسة في سعيها
نحو االنتقال الدميقراطي ،ويجب أن نعمل معا لضمان تضافر اجلهود
الدولية لدعم هذا االنتقال”.
وأش��ار إلى ض��رورة التنسيق املشترك بني إيطاليا وفرنسا فيما
يتعلق بالشأن الليبي ،نظرا ألهميته الكبيرة بالنسبة للبلدين ودور
سلطات طرابلس احمل��وري في احلد من الهجرة غير الشرعية إلى
أوروبا .وأكد ضرورة موافقة مجلس النواب الليبي ،على منح الثقة
للحكومة االنتقالية في  8مارس اجلاري ،مؤكدا أن “هذا هو الطريق
الرئيسي لعملية االستقرار”.
من جانبه ،أعرب لودريان ،عن أمله انسحاب القوات األجنبية من
ليبيا ونزع سالح املليشيات وتنفيذ “اتفاق برلني لوقف إطالق النار”،
املوقع في  23أكتوبر .2020
وفي إشارة إلى قضية شرق املتوسط ،أوضح لودريان ،أن “إيطاليا
تؤيد انضمام فرنسا إلى منتدى غاز شرق املتوسط”.

ارتفاع حصيلة القصف «الباليستي»
شمالي سورية إلى  3قتلى
ارتفعت حصيلة القصف الباليستي على مدينتي الباب وجرابلس،
شمالي سوريا ،إلى  3قتلى ،و 28مصابا ،وفق مصادر محلية.
وفي وقت سابق  ،أفادت املصادر ملراسل األناضول ،أن صواريخ
باليستية (لم تذكر عددها أو نوعيتها) سقطت على منطقة حمران في
جرابلس ،ومنطقة ترحني في الباب ،الواقعتني ضمن منطقة عملية
“درع الفرات” .ولفتت إلى أن الصواريخ أصابت خزانات نفط في
املنطقتني املستهدفتني اللتني تضمان مصافي بدائية ،ما أدى إلى
انفجارات هائلة فيهما.
وهرعت فرق اإلسعاف واإلطفاء إلى املنطقتني على الفور ،حيث
مت نقل املصابني إلى املشافي القريبة ،فيما لم تعرف بعد اجلهة التي
أطلقت الصواريخ.
وكانت منطقة ترحني تعرضت لقصف بصاروخ باليستي في 9
فبراير املاضي ،ما أسفر عن مقتل مدنيني اثنني وجرح  6آخرين.

قالت مصادر أمنية فلسطينية مطلعة إن التنظيم واإلشراف املالي
و والتدقيق على النفقات التي يبذلها املرشحني في االنتخابات املقبلة
مستمر ويتواصل بال اي توقف .وقالت مصادر مسؤولة في اللجنة
االنتخابيه في تقرير للتليفزيون الفرنسي أن هناك حتقيقات جترى
مع اي حالة من االشتباه في تلقياها ألي أموال مشبوهة أو أالشتباه
ايضا بارتكاب مخالفات مالية.
الالفت أن التحقيقات أسفرت  ،وبحسب ه��ذه امل��ص��ادر ،إلى
التحقيق مع عدد من القيادات املقربة من القيادي الفتحاوي املفصول
محمد دح�لان  ،الساعي األن وبقوة إلى العمل على كسب النفوذ
السياسي  ،في كل من الضفة الغربية وغزة .
وفي هذا اإلط��ار نشير بعض من منصات وحسابات التواصل
االجتماعي إلى سعي دحالن إلى حتقيق أي مكاسب سياسية وهو
ما يتضح مع ارساله لكميات كبيرة من اللقاحات الالزمة ملواجهة
مرض كوفيد  19مؤخرا إلى غزة من دولة اإلمارات وهو ما يزيد من
دقة هذه القضية.
من ناحيه اخرى كشفت مصادر فلسطينية مسؤوله وبحسب
صحيفه انديبندنت عن تفجر صراعات الداخلية في حركة حماس
بسبب وصول شحنة اللقاحات للتصدي لوباء  COVIDالثانية
م��ن دول��ة اإلم���ارات العربية املتحدة  ،وه��ي الشحنة التي قام
بإحضارها إلى قطاع غزة مؤخرا القيادي الفتحاوي املفصول من
حركة فتح محمد دحالن.
وقالت هذه املصادر إن هناك شعورًا بالقلق من النتائج السياسية
لهذه العملية  ،معربني عن قلقهم من أن يُنظر إلى دخ��ول شحنة
اللقاح للتصدي لوباء  COVIDعلى أنه “انتصار” لدحالن وتيار
اإلص�لاح السياسي ال��ذي يدعمه  ،األم��ر ال��ذي سيزيد من سلطته
السياسية على حساب حماس في االنتخابات املقبلة.
الالفت إنه وعلى العكس من ذلك  ،يعتقد قادة حماس في اخلارج
أن وصول لقاحات  COVIDسيعتبر إجنازًا حلماس  ،وهو اإلجنار
املتمثل في أثبات قدرة احلركة على توفير هذا اللقاح لشعبها.
عموما فان تداعيات املوقف السياسي االن على الساحه باتت
مهمه ودقيقه خاصه مع قرب موعد االنتخابات الفلسطينيه .

“حماس” :إسرائيل حترص
ع � �ل � ��ى ع � � � ��دم ف � � ��وزن � � ��ا ف ��ي
االنتخابات
قال قيادي في حركة املقاومة اإلسالمية “حماس” ،إن إسرائيل
حترص على عدم فوز احلركة في االنتخابات الفلسطينية املقبلة.
جاء ذلك خالل لقاء عضو املكتب السياسي للحركة حسام بدران ،مع
إعالميني عبر تطبيق “زووم” ،نظمته “مجموعة احلوار الفلسطيني”
(اجتماعية غير حكومية) ح��ول االنتخابات املقبلة ،وف��ق مراسل
األناضول .وذكر بدران ،أن إسرائيل “حذرت قيادات حماس في الضفة
الغربية من خوض االنتخابات الفلسطينية املقبلة ،واعتقلت آخرين (لم
يحدد عددهم) حرصا منها على عدم فوز احلركة”.
وأضاف“ :جرت اتصاالت من قبل املخابرات اإلسرائيلية بقيادات
ورم��وز احلركة في الضفة ،ومت تهديدهم حلثهم على عدم الترشح
باالنتخابات أو املشاركة أو دعم أي قائمة انتخابية”.
وتابع بدران :إسرائيل “حريصة جدا على عدم فوز حركة حماس
وفصائل املقاومة باالنتخابات كونها ال تعترف بها ،وال تؤمن بالتنسيق
األمني وال تقبل بالتفاوض معها”.
وأشار إلى أن “االحتالل اعتقل  1500قيادي بحماس خالل انتخابات
عام  ،2006ما يؤكد أنه ال يريد انتخابات بل يرغب في استمرار حالة
االنقسام الفلسطيني”.
ومنتصف يناير املاضي ،أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس،
مرسوما حدد مبوجبه مواعيد االنتخابات التشريعية في  22مايو ،
والرئاسية في  31يوليو  ،واملجلس الوطني في  31أغسطس.
وعُ قدت آخر انتخابات فلسطينية للمجلس التشريعي (البرملان)
مطلع العام  ،2006وأسفرت عن فوز “حماس” باألغلبية ،فيما سبقها
بعام انتخابات للرئاسة وفاز فيها الرئيس احلالي محمود عباس.

ال� �س� �ع ��ودي ��ة :م �ص ��اب ��ان إث ��ر
تناثر شظايا مسيرات حوثية
جنوب غربي البالد
احتجاجات ذي قار

أعلنت احلكومة العراقية مقتل
 138متظاهرا وإصابة  ،720جراء
االحتجاجات التي شهدتها محافظة
ذي ق��ار جنوبي ال��ب�لاد ،منذ أكتوبر
.2019
جاء ذلك على لسان مدير عام دائرة
ضحايا اإلرهاب والعمليات العسكرية
في مؤسسة الشهداء (رسمية ترتبط
باحلكومة) ،طارق املندالوي.
وأوض���ح امل��ن��دالوي ،ف��ي تصريح
لوكالة األنباء العراقية ،أنه “مت حتى
اآلن إجن��از معامالت تعويض 117
من عوائل الضحايا مببلغ  10ماليني

دينار عراقي (نحو  7آالف دوالر)،
و 300من املصابني”.
ويسود الهدوء احلذر في محافظة
ذي قار ،إثر مقتل  5محتجني وإصابة
 271آخرين ،بينهم عناصر أمن ،في
اشتباكات مع ق��وات األم��ن األسبوع
املاضي.
وخرجت االحتجاجات في ذي قار
األس��ب��وع امل��اض��ي للمطالبة بإقالة
احمل��اف��ظ ن��اظ��م ال��وائ��ل��ي ،ال���ذي قدم
استقالته الحقا ،وعُّي�نّ� ب��دالً منه عبد
الغني األسدي ،الذي يدير جهاز األمن
ال��وط��ن��ي (م��رت��ب��ط برئيس ال���وزراء

مصطفى الكاظمي).
وت���ع���د ذي ق�����ار ،ب�����ؤرة نشطة
لالحتجاجات الشعبية ،ويقطنها أكثر
من مليوني نسمة ،ويحتج الكثير من
سكانها منذ سنوات على سوء اإلدارة
واخل��دم��ات العامة األس��اس��ي��ة وقلة
فرص العمل.
ويشهد العراق احتجاجات مستمرة
م��ن��ذ أك��ت��وب��ر  ،2019ب��س��ب��ب س��وء
األوض����اع االق��ت��ص��ادي��ة ،واس��ت��م��رار
الفساد املالي والسياسي ،فيما تعهد
الكاظمي مبحاربة الفساد وحتسني
األوضاع االقتصادية.

أعلنت السلطات السعودية ،إصابة مدنيني اثنني أحدهما طفل،
إثر تناثر شظايا مسيّرات “حوثية” مفخخة استهدفت جنوب غربي
البالد .جاء ذلك في بيان للدفاع املدني السعودي ،عقب ساعات على
إعالن تدمير  6مسيّرات مفخخة أطلقها احلوثيون باجتاه مدينة
خميس مشيط .وأف��اد البيان بـ”تلقي بالغات عن سقوط وتناثر
شظايا في عدد من املناطق السكنية مبحافظتي خميس مشيط وأحد
رفيدة ،إثر اعتراض طائرات حوثية مسيرة مفخخة”.
وأوض��ح أن ذل��ك أسفر عن “إصابة طفل يبلغ من العمر عشر
س��ن��وات ،ومدني آخ��ر ،إضافة إل��ى تضرر ع��دد من امل��ن��ازل جراء
الشظايا املتطايرة”.
وفي وقت سابق  ،أعلن التحالف العربي ،في بيان ،تدمير 6
طائرات مسيرة مفخخة أطلقها احلوثيون باجتاه خميس مشيط.
والحقا ،أعلنت جماعة احلوثي ،استهداف “مواقع هامة” في
مطار أبها الدولي ،وقاعدة “امللك خالد اجلوية” بـ 8طائرات مسيرة
مفخخة.

