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وفد من الكيان الصهيوني برئاسة وزير املخابرات زار السودان
زار وفد رسمي إسرائيلي برئاسة وزير املخابرات إيلي كوهني 
السودان للمرة األولى لبحث املضي قدماً في اتفاق توسطت فيه 

الواليات املتحدة في أكتوبر )( لتطبيع العالقات.
وقال كوهني في بيان بعد العودة إلى إسرائيل: »لدي ثقة في 
أن هذه الزيارة تضع األسس لكثير من أوجه التعاون املهمة التي 

ستساعد كالً من إسرائيل والسودان وستدعم كذلك االستقرار 
األمني في املنطقة«، حسبما أفادت وكالة »رويترز« لألنباء.

وانضم ال��س��ودان إل��ى اإلم���ارات والبحرين واملغرب العام 
املاضي في التحرك نحو تطبيع العالقات مع إسرائيل. وقالت 

اإلدارة األميركية اجلديدة إنها تريد البناء على تلك االتفاقات.

وق��ال كوهني، أول وزي��ر إسرائيلي يقوم ب��زي��ارة من هذا 
القبيل، إنه التقى بقادة السودان، وإن وفده بحث مع مستضيفيه 
مجموعة من القضايا الدبلوماسية واألمنية وكذلك إمكان 
التعاون االقتصادي. وذكر البيان اإلسرائيلي أن اجلانبني اتفقا 

على أن يزور وفد سوداني إسرائيل.

8
في ظل تصاعد سخونتها باألراضي الفلسطينية

دوائر إعالمية ترصد أبرز األسماء املرشحة خلوض االنتخابات

»سبيطلة«:  غضب لـ »وفاة« شاب 
وانتشار للجيش التونسي

سورية: مقتل مدنيني اثنني بتفجير 
أبيض تل  في  مفخخة  دراجة 

قتل مدنيان وجرح اثنان آخران، جراء انفجار دراجة هوائية مفخخة 
في مدينة تل أبيض مبحافظة الرقة شمالي سوريا. وأف��اد مراسل 
األناضول، أن قنبلة كانت مثبتة على الدراجة انفجرت وسط املدينة، 
ما أسفر عن مقتل مدنيني اثنني. وأدى االنفجار إلى إصابة مدنيني اثنني، 
وصفت جراح أحدهما بأنها “خطيرة”، ومت نقلهما إلى مستشفيات في 
تركيا. ووجهت قوى األمن احمللية أصابع االتهام ملنظمة “ي ب ك بي كا 

كا” اإلرهابية التي سبق ونفذت عمليات مشابهة في املنطقة.
وتنفذ “ي ب ك” من نقاط متركزها في مدينتي عني عيسى وتل متر، 
عمليات ضد مدينتي تل أبيض ورأس العني اللتني حررهما اجليشان 

التركي والوطني السوري من املنظمة في أكتوبر 2019.

الكاظمي: ال مجامالت 
على حساب دماء العراقيني

  أعلن املتحدث باسم القائد العام للقوات املسلحة يحيى رسول، أن 
عملية “ثأر الشهداء” أسفرت عن العثور على وثائق مهمة لداعش في 
بغداد والرمادي. وأشار رسول إلى أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى 
الكاظمي، وجه بأن ال مجال للمجاملة على دماء العراقيني، بحسب ما 

ذكرت وكالة األنباء العراقية “واع”.
وق��ال إن “هناك توجيهاً ب��ض��رورة حماية ال��دم العراقي وأم��ن 
املواطنني”. وأك��د على التركيز على اجلهد االستخباراتي وتوحيد 

األجهزة االستخباراتية باشراف القائد العام للقوات املسلحة.
وأض����اف، أن “هنالك سلسلة م��ن اإلج������راءات الع����ادة النظر 
باالستراتيجية التي تهدف لالستمرار بدك ما تبقى من اوكار داعش”. 
وب��ني أن “هناك تعاونا كبيرا بني كافة االج��ه��زة االمنية في بغداد 
واحملافظات االخرى، والشروع بعمليات نوعية نفذها جهاز مكافحة 
االرهاب”. ولفت الى أن جهاز مكافحة االرهاب اطلق عملية ثأر الشهداء 
التي نفذت في بغداد وقضاء الفلوجة والكرمة وهيت شمال الرمادي”، 
مؤكدا التمكن من إلقاء القبض على 10 من عصابات داعش والعثور 
على وثائق مهمة”. وتابع رسول أن “قرار القائد العام بشأن التغييرات 

األمنية دقيق، لعدم السماح ألي خرق سواء في بغداد أو احملافظات”.

لبنان: احتجاجات 
في الشمال واجلنوب

  نفذ ع��دد من احملتجني وقفات احتجاجية في مدينتي طرابلس 
شمال لبنان وصيدا جنوب لبنان، وذلك احتجاجاً على تردي األوضاع 
املعيشية واستمرار اإلغ��الق العام للبالد في إطار إج��راءات التعبئة 
العامة ملواجهة انتشار ف��ي��روس ك��ورون��ا املستجد املسبب ملرض 
كوفيد19. ونفذ عدد من املواطنني اللبنانني وقفة احتجاجية أمام القصر 
البلدي في مدينة طرابلس، اعتراضاً على تردي األوض��اع املعيشية 

واستمرار اإلغالق وفقاً لقرار التعبئة العامة.
وقام عدد آخر من احملتجني بقطع مسارب ساحة مدينة طرابلس 
باإلطارات والعوائق، رفًضا لإلقفال العام وبسبب تردي األوضاع 

املعيشية في املدينة.
ونّفذ عدد آخر من احملتجني مسيرة في منطقة القبة )في طرابلس( 
ورددوا هتافات أك��دوا فيها االستمرار في حتركاتهم في حال لم يتم 

التراجع عن قرار اإلقفال. 
وفي مدينة صيدا جنوب لبنان، نّفذ عدد من املواطنني وقفة وسط 
ساحة تقاطع ايليا في املدينة احتجاجاً على تردي األوضاع املعيشية 

وعدم قدرة املواطن على تأمني حاجاته األساسية.
يذكر أنه مت إغالق البالد إغالقاً تاماً منذ 14 يناير)(احلالي، وذلك في 

إطار التعبئة العامة ملواجهة انتشار فيروس كورونا.
ومت متديد اإلغ��الق العام حتى 8 فبراير)( املقبل بعد ارتفاع عدد 
اإلصابات والوفيات اليومية بالفيروس على نحو غير مسبوق، في ظل 

عجز القطاع الصحي واالستشفائي عن استيعاب املصابني.
ويشهد لبنان أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة أدت إلى ارتفاع 
أعداد الفقراء والعاطلني عن العمل، وتدهور سعر صرف الليرة مقابل 

الدوالر الذي بلغ 8700 ليرة لبنانية.

املــــدن  شـــــــوارع  يـــغـــلـــقـــون  احلـــوثـــيـــون 
التظاهر على  السكان  إلرغام 

أغلقت امليليشيات احلوثية املدعومة م��ن إي���ران، ش���وارع امل��دن 
الرئيسية في املدن اخلاضعة لها، مبا فيها العاصمة صنعاء، سعياً إلى 
إرغام السكان على التظاهر رفضاً للقرار األميركي إدراج اجلماعة على 

قوائم اإلرهاب.
وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء أن اجلماعة »أجبرت املواطنني 
واملوظفني احلكوميني واملعلمني وطلبة املدارس وغيرهم على املشاركة 
في املظاهرات التي نظمتها في صنعاء وصعدة وحجة وذمار وعمران 
وم��دن أخ��رى«. وقالت إن »مسلحي اجلماعة الذين انتشروا برفقة 
عربات عسكرية وأمنية في شوارع وطرقات العاصمة صنعاء باشروا 
منذ صباح االثنني بإغالق جميع ال��ش��وارع وال��ط��رق��ات، خصوصاً 
الرئيسية املؤدية إلى ساحة باب اليمن، األمر الذي تسبب في ازدحام 

شديد ضاق منه آالف من السكان واملواطنني في العاصمة«.
وحتدثت امل��ص��ادر عن »حالة سخط واسعة س��ادت في أوس��اط 
األهالي في صنعاء، خصوصاً املجاورين ملنطقة باب اليمن من جهة 
شارعي الزبيري وتعز وحي نقم وغيرها، جراء التسبب في ازدحام 

كبير للسيارات واملارة«.
وشكا مالك حافالت نقل وجت��ار وباعة متجولون في باب اليمن 
من بطش وتعسف االنقالبيني، وقطع أرزاقهم، وإجبارهم على إيقاف 

حافالتهم وإغالق متاجرهم، بحجة تنظيم الفعالية احلوثية.
وانتقد بعض من حتدثت إليهم »الشرق األوس��ط« قطع األرزاق 
والشوارع والطرقات، وإعاقة السير، وتعطيل الناس عن الوصول إلى 
أعمالهم، بحجة تنظيم مظاهرات »هي بحد ذاتها ممارسات وتصرفات 
إرهابية بحتة مرفوضة ومستنكرة، وال ميكن ألي ميني القبول بها من 

قريب أو بعيد«.

عزت حامد

ما هو مصير االنتخابات الفلسطينية املقبلة؟ 
وم��ن هم أب��رز املرشحني في ه��ذه اإلنتخابات؟  
س����ؤال دق��ي��ق ط��رح��ت��ه ب��ع��ض م���ن ال���دوائ���ر 
الفلسطينية سياسيا خاصة مع حتديد موعد 
ه��ذه االن��ت��خ��اب��ات بعد ق��راب��ة الشهر ونصف 
الشهر ، فضال عن طرح بعض من الدوائر اسماء 
سياسية ميكن أن تنافس الرئيس عباس على 
منصب الرئيس أو بعض من االسماء األخرى 
التي ميكن أن تترشح بدورها في االنتخابات 

املؤهلة للمجلس التشريعي. 
ال��الف��ت أن الكثير م��ن امل��واق��ع اإلخ��ب��اري��ة 
العربية أهتمت بهذه النقطة ، سواء في مصر أو 
العراق أو لبنان والتي حتظ بتواجد الكثير من 
القيادات الفلسطينية سواء من ابناء املخيمات 

أو املواطنني. 
وب���ات م��ن ال��واض��ح أن ه��ن��اك البعض من 
املرشحني لهذه االنتخابات ، سواء محمد دحالن 
القيادي األسبق في حركة فتح ، أو غيره من 

القيادات األخرى. 
الوسط وباستطالع اآلراء الفكرية والبحثية 

لعدد من الصحف ووسائل اإلع��الم وج��دت أن 
الكثير من التقارير العربية أو الفلسطينية على 
حد سواء تناولت هذه القضية ، منبهة حتديدا 
إلى بروز أسم القيادي املفصول من حركة فتح 
محمد دحالن وفرص صعوده السياسي ليتبوأ 

األنتخابات.  
موقع بيروت أوب��زرف��ر اإلخ��ب��اري اللبناني 
أشار إلى أهمية هذه النقطة ، وينقل املوقع عن 
مصادر إخبارية قولها إن مصادر فلسطينية 
مسؤولة في وزارة العدل أشارت إلى دقة ترشح 
دح��الن حت��دي��دا ، خاصة وأن توحيد صفوف 
حركة فتح بات مطلبا عربيا وإقليميا واضحا ، 
غير أن هناك بعض من املصاعب السياسي التي 

رمبا تعترض هذا الترشح.
ونقل املوقع عن مصادر إعالمية غربية أن  
هناك بعض من القضايا اجلنائية املرفوعة سواء 
في رام الله أو القدس الشرقية بشأن عمليات 
متويل انتخابي النصار دحالن ، والذي يواصل 
إرسال األموال ألنصاره باألراضي الفلسطيني. 
وبحسب ذل��ك امل��ص��در ، واحل��دي��ث للموقع ، 
جرت حتقيقات واعتقاالت في بعض من املدن 

الفلسطينية ، وعلى راسها رام الله ، بشأن هذه 
القضية. 

وذك��ر املوقع أيًضا أنه في اآلون��ة األخيرة ، 
وبناء على حتقيقات قامت بها سلطة الضرائب 
والرقابة املالية الفلسطينية واألجهزة األمنية مت 
الكشف عن بعض من حاالت حصول بعض من 
املرشحني السياسيني على األم��وال من اخلارج 
، وهي احلاالت التي يتم التحقيق معها من أجل 

تقدميهم للعدالة والقضاء .
من جهته أش��ار موقع سكوب التونسي في 
تقرير له إلى دقة هذه التطورات ، مشيرا في ذات 
الوقت إلى تصاعد التجاذبات السياسية الناجمة 

عن نية دحالن الترشح باالنتخابات. 
املثير لالنتباه أن موقع املورد نيوز العراقي 
أهتم بدوره بهذه القضية ، وقال املوقع إن الالفت 
هو وجود الكثير من اجلدال الذي أرتبط بترشح 
محمد دح��الن “ اب��و فادي” ، وه��و اجل��دال الي 
تصاعد باآلزمة األخيرة مع القبض على بعض 
من الساسة من املقربني من أبو فادي أو حتى من 
السياسيني احملسوبني عليه ، األمر الذي يزيد من 

دقة هذه القضية. 

املثير لالنتباه أن بعض من كبار القيادات 
السياسية في حركة فتح شككت وفي تصريحات 
صحفية شكك عدد من ق��ادة فتح باالساس من 
إمكانية عقد هذه االنتخابات ، وقال حسام خضر 
عضو اللجنة املركزية حلركة فتح في تصريحات 
خاصة لصحيفة فلسطني الفلسطينية أن هناك 
فرضية واضحة تسير اآلن في أجت��اه تأجيل 
االنتخابات ، مشيرا إلى أن هذا يعود ألكثر من 

سبب.
ال��الف��ت أن ب��ع��ض م��ن ال��ص��ح��ف األخ���رى 
ذهبت إلى طرح أسم مروان البرغوثي القيادي 
الفتحاوي املعتقل في إسرائيل وال��ذي شغل 
منصب أمني سر حركة فتح في الضفة الغربية ، 
وهو الطرح الذي رصدته هذه الصحف مشيرة 
إل��ى وج��ود إج��م��اع على ط��رح أس��م البرغوثي 
كقيادي له دوره البارز في احلركة السياسية 

الفلسطينية رغم اإلعتقال. 
عموما ف��إن األوض���اع احلاصلة اآلن على 
الساحة الفلسطينية فيما يتعلق باالنتخابات 
باتت محل أهتمام الكثير من الدوائر السياسية ، 

األمر الذي يزيد من أهمية هذه القضية ودقتها.

انتخابات سابقة

انتشرت وحدات من اجليش التونسي، حلماية املنشآت 
العامة واخل��اص��ة ف��ي مدينة سبيطلة ب��والي��ة القصرين 

)غرب(، إثر اندالع احتجاجات على “وفاة” شاب .
وقال شهود عيان في املدينة ملراسل األناضول إن آليات 
عسكرية متركزت أم��ام مؤسسات إداري���ة ومنشآت عامة 

وخاصة في سبييطلة حلمايتها من أي اعتداءات محتملة.
وأضافوا أن عشرات الشباب خرجوا في املدينة، لالحتجاج 
على “وفاة” شاب يدعى هيكل الراشدي، تتهم عائلته قوات 
األمن بقتله، متأثرا بتعرضه إلصابة حادة في رأسه خالل 

احتجاجات باملدينة، األسبوع املاضي.
وأفاد الشهود بأن مواجهات عنيفة اندلعت بني محتجني 
وقوات األمن، وأضرم محتجون النيران في إطارات مطاطية 

وأغلقوا الشوارع الرئيسية في املدينة.
وحاول احملتجون اقتحام مركز األمن الوطني في سبيطلة 
ورشق عناصره باحلجارة، مما دفع عناصر األمن إلى الرد 

باستعمال الغاز املسيل للدموع، لتنطلق عمليات كر وفر في 
أزقة عديدة، ما تزال مستمرة حتى الساعة 21:30 بتوقيت 
غرينتش. وق���ال مساعد وك��ي��ل اجل���مھوري���ة ف��ي احملكمة 
االبتدائية بالقصرين، شوقي بوعزي، إن النيابة العامة 
أذنت، ، بعرض جثة الشاب ھيكل الراشدي، الذي توفي في 
مستشفى “سھلول” بوالية سوسة )ش��رق(، على الطبيب 
الشرعي في املستشفى اجلامعي بسوسة، فرحات حشاد، 

لتحديد أسباب الوفاة، وفق تصريح لوكالة األنباء الرسمية.
وأرجع تلك اخلطوة إلى وجود روايتني للوفاة، إحداهما 
تقول إن الشاب سقط من ُسلَّم )درج(، بينما تقول الثانية إنه 

أصيب بعبوة غاز مسيل للدموع.
ومنذ أي��ام، تشهد أحياء في تونس العاصمة ووالي��ات 
أخرى احتجاجات ليلية، تخللتها صدامات مع رجال األمن، 
تزامنا م��ع ب��دء س��ري��ان حظر جت��وال ليلي، ضمن تدابير 

مكافحة فيروس “كورونا”.

مظاهرات سابقة في تونس

قـــطـــر: عـــالقـــاتـــنـــا بــتــركــيــا 
مسار  نفسد  ولـــن  ممــتــازة 

املصاحلة اخلليجية

قالت قطر، إن عالقاتها مع تركيا وإيران “ممتازة”، مؤكدة أن خيارها 
االستراتيجي كان املصاحلة اخلليجية وقرارها عدم إفساد مسارها رغم 
ما يثار إعالميا. جاء ذلك في تصريحات ملتحدثة اخلارجية القطرية، 
لولوة اخلاطر، خالل حوار أج��راه معها موقع “ميدان” التابع لشبكة 
اجلزيرة. وأضافت اخلاطر: “عالقاتنا مع إيران وتركيا ممتازة، ويسعدنا 
رؤية االستقرار يعم املنطقة”. وتابعت: “نحن ُنقّدر من وقف إلى جانبنا 
أثناء األزمة اخلليجية وحصار قطر )في إشارة لتركيا وإي��ران(، وهذه 

املسألة معلومة لدى اجلميع”.
وعقب توقيع اتفاق املصاحلة اخلليجية في 5 يناير اجلاري، تكهنت 
وسائل إعالم عربية وغربية بإمكانية أن تؤثر اخلطوة على العالقات مع 
تركيا وإيران، لكن اخلارجية التركية كانت من أوائل الدول التي رحبت 
باملصاحلة اخلليجية وأكدت استعداد أنقرة لتعزيز التعاون املؤسسي 

مع مجلس التعاون اخلليجي.
وأكدت اخلاطر على “أهمية احلفاظ على املصاحلة اخلليجية كخيار 
استراتيجي”، معتبرة أن “أزمة اخلليج ليس لها أي حسنة واح��دة، 

وكانت خسارة للجميع”.
واستطردت: “األزمة اخلليجية لم تكن خيارنا وال ميكن أن تكون 
تفضيلنا، وقطر تعاملت مع احلصار كواقع وحققت عدد من املكاسب”. 
وقالت: “قرارنا االستراتيجي عدم إفساد مسار املصاحلة واعتبار ما يثار 

إعالميا مسائل هامشية”.
ورغم توقيع اتفاق املصاحلة، ال تزال تثار بني احلني واآلخر في وسائل 
اإلع��الم تكهنات باستمرار اخلالفات مع بعض دول اخلليج، وخاصة 

اإلمارات والبحرين.
وحول القضايا املرفوعة من بالدها ضد دول اخلليج على خلفية األزمة 
اخلليجية، قالت اخلاطر: “القضايا احلكومية التي رفعتها قطر باملنظمات 
الدولية والتي كانت مرتبطة بإجراءات على األرض، أصبحت بال أساس 
قانوني بعد رفع هذه اإلجراءات والنتيجة الطبيعية جتميد هذه القضايا 

ثم إلغائها، أما إذا كانت هناك قضايا لألفراد فهي خاصة”.

لولوة اخلاطر
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