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الرئيس التونسي يدعو أوروبا إلى معاجلة مختلفة لقضايا مشتركة
دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، االحتاد األوروبي 
إلى مقاربة مختلفة في معاجلة قضايا الهجرة، وأموال 

بالده املنهوبة، والتعاون االقتصادي واملالي.
جاء ذلك في بيان للرئاسة عقب لقاء جمع سعيد، في 
قصر قرطاج، مع سفراء دول االحتاد األوروبي، يتقدمهم 
السفير ماركوس كورنارو، رئيس بعثة االحتاد بتونس.

وذك��رت الرئاسة أنه مت خالل اللقاء التباحث حول 

مسائل، بينها استراتيجية التعاون مع االحتاد األوروبي، 
وعالقات تونس الثنائية مع دوله األعضاء.

وقال سعيد إن “مكافحة الفساد واسترجاع األموال 
املنهوبة في اخل���ارج، وتوفير التالقيح ضد فيروس 
كورونا، وإجن��از املشاريع الكبرى، تعتبر من املسائل 
التي ال تقل أهمية عن بقية القضايا التي ميكن لبلدان 
االحت��اد األوروب��ي أن تساهم في مساعدة تونس على 

حتقيقها”.
وج��دد ت�أكيد أهمية التضامن بني ال��دول للتصدي 

جلائحة كورونا، وحل كل املشاكل املطروحة.
وشدد على ضرورة مقاربة جملة من القضايا بطريقة 
مخالفة للمقاربات السابقة التي لم متّكن من التوصل إلى 
حلول دائمة، مثل الهجرة واألم��وال املنهوبة والقضايا 

املتعلقة بالتعاون االقتصادي واملالي.
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أزمة اليمن.. حراك دولي مكثف وسط تصعيد عسكري الفت 

الناصرية باحتجاجات  وأمنيًا  متظاهرًا   15 إصابة  العراق: 

اخلرطوم: لن ننسحب
عليها  املتنازع  األراض��ي  من   

مع أديس ابابا
أعلنت احلكومة السودانية، عدم االنسحاب من األراض��ي املتنازع 
عليها مع إثيوبيا مبنطقة حدودية، شرقي البالد. جاء ذلك في تصريح 

أدلى به لألناضول، املتحدث باسم وزارة اخلارجية منصور بوالد.
وق��ال ب��والد: “موقفنا هو ع��دم االنسحاب من األراض���ي التي مت 
استردادها من القوات اإلثيوبية في منطقة )الفشقة( على احلدود 

الشرقية )..( هي أراض سودانية مبوجب اتفاقية 1902”.
وأض��اف: “انتشار اجليش السوداني على الشريط احل��دودي مع 
إثيوبيا قرار نهائي ال رجعة فيه، وهو قرار مشروع ومدعوم بالقوانني 

واألعراف الدولية”.
وأوضح: “السودان غير مطالب بالقيام بأية إجراءات إلثبات ملكيته 
لتلك األراض��ي )..( الطرف ال��ذي يدعي ملكية األراض��ي )ف��ي إش��ارة 

إلثيوبيا( عليه أن يثبت ذلك”.
وفي وقت سابق ، جددت إثيوبيا، مطالبتها السودان بسحب جيشه 
من مناطق سيطر عليها منذ 6 نوفمبر املاضي، إلنهاء النزاع احلدودي 

باحلوار دون اللجوء إلى الصراع.
وق��ال املتحدث باسم اخلارجية اإلثيوبية دينا مفتي، في مؤمتر 
صحفي، إن أدي��س أبابا “ال ترغب الدخول في ص��راع مع اخلرطوم، 
لكنها تطالب بعودة اجليش السوداني إلى اخلط الفاصل والذي يسبق 

حتركات 6 نوفمبر املاضي”.

ال���������س���������ودان ي������ج������دد ش�����ك�����واه 
األمم�����ي�����ة ض�����د م���ص���ر ب���ش���أن 

مثلث حاليب
أعلن السودان جتديد شكواه إلى مجلس األمن الدولي ضد مصر، 

بشأن مثلث “حاليب وشالتني” املتنازع عليه بني البلدين.
ونقلت وكالة األنباء السودانية عن مصدر ب��وزارة اخلارجية )لم 
تسمه(، أن “السودان جدد شكواه ضد مصر بشأن حاليب وشالتني في 

مجلس األمن بتاريخ 4 يناير املاضي”.
وأوضح املصدر أن “جتديد الشكوى يأتي كإجراء روتيني حلفظ 
احلق واإلبقاء عليها في أجندة مجلس األمن الدولي، ألنه إذا لم يتم 

جتديدها كل ثالث سنوات متواصلة يتم حذفها تلقائيا من األجندة”.
وأك��د ح��رص ال��س��ودان على القيام بتجديد الشكوى حفاظا على 

حقوقه، إذ قدمت اخلرطوم أولى شكاواها ضد القاهرة عام 1958.

دول  استقرار  ندعم  املغرب: 
اخلليج ونرفض ما يهددها

أك��د وزي��ر اخلارجية املغربي ناصر بوريطة، دع��م ب��الده ألمن 
واستقرار دول اخلليج العربي، ورفضها لكل تهديد يطولها. جاء ذلك 
في بيان لوزارة اخلارجية، عقب لقاء بوريطة، عبر اتصال مرئي، األمني 

العام ملجلس التعاون لدول اخلليج العربي، نايف احلجرف.
وأشاد بوريطة مبا يربط املغرب بدول مجلس التعاون من “قواسم 
مشتركة وتضامن موصول”. كما شملت احملادثات، وفق البيان، عددا 
من القضايا العربية واإلقليمية، أعرب فيها اجلانبان عن تطابق وجهات 

نظرهما إزاءها.
وعبر بوريطة عن استعداد بالده ملواصلة العمل مع الدول اخلليجية 

“من أجل تطوير مسار الشراكة”.
من جهته، أش��اد احلجرف، بجهود العاهل املغربي، رئيس جلنة 
القدس )تابعة ملنظمة التعاون اإلس��الم��ي(، في الدفاع عن الوضع 
اخل��اص للقدس وحماية طابعها اإلسالمي وصيانة حرمة املسجد 
األقصى والدفاع عن الهوية التاريخية لهذه املدينة كأرض للتعايش بني 

األديان السماوية، وفق البيان ذاته.
وج��دد تأكيد موقف دول املجلس الثابت في دع��م سيادة املغرب 
على صحرائه )إقليم الصحراء( ووح��دة أراضيه، معتبرا أن أي حل 
“لهذا النزاع اإلقليمي املفتعل، ال ميكن أن يتم إال في إطار سيادة اململكة 

املغربية ووحدة ترابها”.
ومنذ 1975، هناك نزاع بني املغرب و”البوليساريو” حول إقليم 
الصحراء، بدأ بعد إنهاء االحتالل اإلسباني وجوده في املنطقة. وحتول 
الصراع إلى مواجهة مسلحة استمرت حتى 1991، وتوقفت بتوقيع 

اتفاق لوقف إطالق النار برعاية األمم املتحدة.

االنتخابات  عبر  نسعى  حماس: 
ال��ن��ظ��ام  ببنية  ت��غ��ي��ي��ٍر  إلح����داث 

السياسي الفلسطيني
قال حسام بدران، عضو املكتب السياسي حلركة املقاومة اإلسالمية 
“حماس”، إن حركته تسعى من خالل االنتخابات إلحداث تغيير في 

بنية النظام السياسي الفلسطيني.
وقال بدارن، في تصريحات نشرها موقع احلركة: “إن حماس تسعى 
من االنتخابات إلحداث تغيير في بنية النظام السياسي الفلسطيني بعد 
جتربة فاشلة ملسار أوسلو لسنوات طويلة، وتريده أن يكون نظام 

سياسي يشارك فيه الكل الفلسطيني بعيدا عن التفرد”.
واتفاق “أوسلو” للسالم، جرى توقيعه عام 1993 بني منظمة 
التحرير الفلسطينية وإسرائيل، حيث نص على االعتراف املتبادل 
وإع��الن مبادئ السالم. يذكر أن حركة “حماس”، ليست من فصائل 
منظمة التحرير الفلسطينية وت��ن��ادي دائ��م��ا ب��ض��رورة إصالحها 

وتطويرها.
وأضاف بدران “أن االنتخابات الفلسطينية فرصة حقيقية لتحريك 

العجلة إلى األمام نحو الوحدة الوطنية”.

تكثف احل��راك الدبلوماسي الدولي الرامي 
إلنهاء أزمة اليمن، تزامنا مع تصعيد عسكري 
مستمر لألسبوع الثالث على التوالي. وصل 
املبعوث األممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، إلى 
العاصمة السعودية الرياض، لبحث سبل حل 

األزمة.
وقال املتحدث باسم األمم املتحدة، ستيفان 
دوجاريك، للصحفيني في مقر املنظمة الدولية 
بنيويورك، إن زي��ارة غريفيث تأتي في إطار 
“مساعيه للتوصل إلى وقف إلطالق النار على 
مستوى البالد وتخفيف معاناة الشعب اليمني 

واستئناف العملية السياسية”.
ومن املقرر أن يجتمع غريفيث في زيارته 
للرياض مع مسؤولني ودبلوماسيني مينيني 
وسعوديني. وعقد غريفيث مباحثات حول 
تطورات أزم��ة اليمن مع األم��ني العام ملجلس 

التعاون اخلليجي، نايف احلجرف.
وحسب بيان لألمانة العامة ملجلس التعاون 
اخلليجي، أكد غريفيث واحلجرف في اللقاء 

على أهمية التنسيق لدعوة املجتمع الدولي 
نحو الضغط على جماعة احل��وث��ي، لوقف 
هجومها على م���أرب، واس��ت��ه��داف املدنيني 

واملخيمات.
كما استعرض اجلانبان، جهود دعم اليمن، 
لتحقيق تطلعات شعبه في مختلف املجاالت، 
والعمل على تعزيز األمن واالستقرار. وتأتي 
حتركات املبعوث األممي بعد أن قدم إحاطته، 
اخلميس، إل��ى مجلس األم���ن ال��دول��ي، حول 

تطورات أزمة اليمن.
ودع��ا املبعوث جماعة احلوثي إل��ى وقف 
هجومها على محافظة م��أرب، محذرا من أن 
محاولة حتقيق مكاسب بالقوة يهدد آف��اق 

عملية السالم.
التحركات الدبلوماسية لغريفيث، تزامنت 
مع ب��دء مبعوث ال��والي��ات املتحدة األمريكية 
إلى اليمن، تيموثي ليندركينغ، جولة في دول 

اخلليج لبحث حل أزمة اليمن.
وقالت وزارة اخلارجية األمريكية، في بيان، 

إن مبعوثها اخلاص إلى اليمن، بدأ زيارة لدول 
اخلليج تستمر حتى 3 مارس املقبل.

وأضافت الوزارة: “سيلتقي ليندركينغ كبار 
املسؤولني في منطقة اخلليج ومبعوث األمم 

املتحدة اخلاص لليمن مارتن غريفيث”.
وذكر البيان، أن مناقشات املبعوث األمريكي 
“ستركز على نهج ال��والي��ات املتحدة إلنهاء 
الصراع في اليمن عبر حل سياسي دائم، إضافة 

إلى توفير اإلغاثة اإلنسانية للشعب اليمني”.
وت��ش��ي��ر م���دة زي����ارة امل��ب��ع��وث األم��ري��ك��ي 
املستمرة 10 أي���ام إل��ى أن��ه��ا ستكون جولة 
دبلوماسية مكثفة قد تخرج بنتائج إيجابية، 
تسهم على األقل في تخفيف التصعيد العسكري 

في اليمن، وفق مراقبني.
وضمن التحركات الدبلوماسية الرامية حلل 
أزم��ة اليمن، عقد ، أم��ني ع��ام مجلس التعاون 
اخلليجي، نايف احلجرف مباحثات مع سفراء 

االحتاد األوروبي لدى السعودية.
ودعا احلجرف في اللقاء، االحتاد األوروبي 

واملجتمع الدولي ملمارسه الضغط على جماعة 
احلوثي لالنخراط في العملية السلمية، ووقف 
الهجوم على مأرب واستهداف املدنيني، وفق 

بيان للمجلس.
وقال وزير اخلارجية اليمني أحمد عوض 
بن مبارك، إن جماعة احلوثي ال تبدي أي نوايا 

جادة نحو حتقيق السالم في بالده.
جاء ذلك خالل لقائه مع املبعوث األمريكي 
اخل��اص إل��ى اليمن تيموثي ليندر كينغ، في 
الرياض، وفق الوكالة اليمنية الرسمية )سبأ(.

وأض���اف ب��ن م��ب��ارك: “تصرفات جماعة 
احل��وث��ي تظهر بشكل واض���ح أن��ه��ا ال تبدي 
أي نوايا ج��ادة جتاه حتقيق السالم أو جتاه 

احلفاظ على أرواح اليمنيني”.
وتابع: “املليشيات احلوثية أدمنت احلرب، 
واسترخصت أرواح اليمنيني، وخاصة األطفال 
الذين تزج بهم في أت��ون معاركها اخلاسرة، 
تنفيذاً ألوامر النظام اإليراني لزعزعة األمن في 

اليمن واملنطقة”.

اشتباكات في عدة محاور

أف���اد م��ص��در طبي ع��راق��ي، ب��أن 15 متظاهرا 
وعنصر أمن أصيبوا جراء أعمال العنف التي رافقت 
االحتجاجات في مدينة الناصرية مبحافظة ذي قار 

)جنوب(.
وق��ال املصدر الطبي وهو طبيب في مستشفى 
“اإلمام احل��س��ني التعليمي”، ل��ألن��اض��ول، إن 
“املستشفى استقبل 15 مصابا باحتجاجات بينهم 

5 من عناصر األمن”.
وأوض��ح املصدر ال��ذي فضل ع��دم الكشف عن 
اسمه كونه غير مخول بالتصريح ل��إع��الم أن 
“من بني اجلرحى، 4 متظاهرين أصيبوا بطلق 
ن��اري، واآلخ��رون تعرضوا للرمي باحلجارة أو 
الضرب بالهراوات”. فرقت قوات األمن احملافظة، 
باستخدام الرصاص احل��ي، تظاهرة للمئات من 
أهالي احملافظة، املطالبني بإقالة احملافظ ناظم 

الوائلي، وفق مصدر أمني لألناضول.
وان��دل��ع��ت، وس��ط ال��ن��اص��ري��ة، االحتجاجات 
املطالبة بإقالة احملافظ، ما خلف قتيال و19 مصابا 

بينهم عناصر أمن.
وت��ع��د م��ح��اف��ظ��ة “ذي قار” ب����ؤرة نشطة 
لالحتجاجات الشعبية، ويقطنها أكثر من مليوني 
نسمة، ويحتج الكثير من سكانها منذ سنوات 
على س��وء اإلدارة واخل��دم��ات العامة األساسية 
وقلة ف��رص العمل.  ويشهد العراق احتجاجات 
مستمرة منذ أكتوبر 2019، بسبب سوء األوضاع 
االقتصادية، واستمرار الفساد املالي والسياسي، 
فيما تعهد رئ��ي��س ال����وزراء مصطفى الكاظمي 

مبحاربة الفساد وحتسني األوضاع االقتصادية.       
احتجاجات الناصرية

القبض على مسؤول التفخيخ بتنظيم »داعش« في بغداد
أعلنت وكالة االستخبارات العسكرية العراقية، القبض على 
مسؤول التفخيخ في تنظيم “داعش” ملا يعرف بوالية بغداد، فيما 

مت العثور على معسكر ملسلحي التنظيم اإلرهابي في كركوك.
وقالت الوكالة، في بيان اطلعت عليه األناضول، إن قواتها 
“متكنت من القبض على اإلرهابي املسؤول عن التفخيخ ملا يسمى 
بوالية بغداد في تنظيم داعش بعد أن كان مسؤوال عن التفخيخ ملا 

يسمى بوالية صالح الدين”.
وأوض��ح البيان أن “عملية االعتقال متت بعد تطويق منزله 
ب��إح��دى مناطق ب��غ��داد الرصافة”. فيما أعلنت وزارة الدفاع 

العراقية، العثور على معسكر للتنظيم في محافظة كركوك شمالي 
البالد، يضم أسلحة وصواريخ.

وألول مرة منذ إعالن طرد مسلحي تنظيم “داعش” من البالد 
نهاية 2017، تعلن القوات العراقية عثورها على معسكر لعناصر 
“داعش”. وعادة يستخدم عناصر “داعش” املعسكرات ألغراض 
التدريب. وقالت خلية اإلعالم األمني )تتبع الدفاع العراقية(، في 
بيان، إنه “وفقا ملعلومات استخبارية وبعملية نوعية متكنت قوة 
من قيادة الفرقة اخلامسة شرطة احتادية في كركوك، من العثور 
على معسكر إلرهابيي داع��ش وس��ط وادي الشاي غ��رب قضاء 

داقوق مبحافظة كركوك”.
وكثفت القوات العراقية حمالت مالحقة فلول “داعش”، مؤخرا، 
على خلفية انفجار انتحاري م��زدوج في ساحة الطيران وسط 

بغداد، في 21 يناير املاضي، خلف آنذاك 32 قتيال و110 جرحى.
وأع��ل��ن ال��ع��راق ع��ام 2017 حتقيق النصر على “داعش” 
باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البالد 
اجتاحها التنظيم صيف 2014. إال أن التنظيم اإلرهابي ال يزال 
يحتفظ بخاليا نائمة في مناطق واسعة بالعراق، ويشن هجمات 

بني فترات متباينة.
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