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االثنني ٢٠ مارس ٢٠٢٣ عربية وعاملية

أنباء سورية

محمد بن زايد يبحث مع األسد العالقات الثنائية وتعزيز التعاون

«التقاعد» يطيح بشعبية ماكرون.. اإلضرابات تصل املطافئ 
ومتظاهرون يحرقون بطاقاتهم االنتخابية

بوتني يزور ماريوبول األوكرانية فجأة ويعقد اجتماعًا في روستوف
واشنطن:  دعاية ليظهر أنه يسيطر على ساحة املعركة

عواصم - وكاالت: استقبل 
رئيس دولة اإلمارات صاحب 
السمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيــان الرئيس الســوري 
بشار األسد في زيارة رسمية 
ترافقه خاللها قرينته أســماء 
األســد. وقالت وكالــة األنباء 
اإلماراتية «وام» إن الرئيسني 
بحثــا «العالقات األخوية بني 
البلدين وســبل دفع التعاون 
والعمل املشــترك البناء الذي 
يسهم في حتقيق مصاحلهما 
املتبادلــة بجانــب عــدد مــن 
القضايا محل االهتمام املشترك» 
والتطورات في املنطقة. ونقلت 
«وام» عــن الرئيس اإلماراتي 
قوله: أرحب بالرئيس بشــار 
األســد في اإلمــارات، أجرينا 
مباحثات إيجابية وبناءة لدعم 
العالقات األخويــة وتنميتها 
البلدين والشــعبني  ملصلحة 
الشــقيقني، وتعزيز التعاون 
والتنســيق في القضايا التي 
تخدم االستقرار والتنمية في 

سورية واملنطقة».
وأشار رئيس اإلمارات إلى 
أن الزيارة توافق الشهر ذاته 
للزيارة التي قام بها األسد إلى 
الدولة خالل شــهر مارس من 
العام املاضي. وأعرب محمد بن 
زايد بهذه املناسبة عن خالص 

باريس - وكاالت: تراجعت 
شــعبية الرئيس الفرنســي، 
إميانويــل ماكــرون إلى ادنى 
تصاعــد  مــع  مســتوياتها، 
الشــعبي واستمرار  الغضب 
االحتجاجــات الرافضة لرفع 

سن التقاعد الى ٦٤ عاما. 
وشهدت فرنسا أمس يوما 
جديدا من التظاهرات، عشية 
اقتراع حاســم فــي اجلمعية 
النواب)  الوطنيــة (مجلــس 
حلجــب الثقــة عــن حكومة 

إليزابيت بورن.
ومت استهداف بعض النواب 
ومنهم إريك ســيوتي، رئيس 
حزب اجلمهوريني احملافظ الذي 
يتوقع أال يدعم حجب الثقة، 
وأعلن في وقت مبكر امس أن 
مكتبه فــي دائرته االنتخابية 
تعرض للرشق باحلجارة ليال.
وقال ســيوتي عبر تويتر 
«القتلــة الذيــن فعلــوا ذلــك 
يريدون الضغط علي من أجل 
التصويــت»، مرفقا تغريدته 
بصور تظهــر نوافذ محطمة 
وتهديدات كتبت على اجلدران.
وبعيدا عن شــوارع املدن 
الكبرى، بعد اغالق الشــرطة 
ساحة الكونكورد في باريس 
امام احملتجني، اتخذت املعارضة 
منحــى أكثــر تطرفــا بدفــع 
من ناشــطني شــباب سئموا 

عواصم - وكاالت: أجرى 
الرئيس الروســي فالدميير 
بوتــني زيــارة مفاجئة غير 
معلنة إلى مدينة ماريوبول 
األوكرانية، علــى ما أعلنت 
وسائل إعالم رسمية أمس، 
هي األولى له إلى هذه املدينة 
منذ سيطرة القوات الروسية 
عليها في أعقاب حصار استمر 
أشهرا في بداية الهجوم الذي 
تشنه موسكو في أوكرانيا، 
فيمــا اعتبرت واشــنطن أن 
الزيارة «مجرد دعاية ليظهر 
بوتني أنه يسيطر على ساحة 
املعركة». وبعد ساعات على 
زيارتــه القــرم فــي الذكرى 
التاسعة لضم شبه اجلزيرة، 
نشر الكرملني ڤيديو لوصول 
بوتني على منت مروحية إلى 

ماريوبول.
بدوره، أوضح الكرملني 
أن بوتني قــرر في اللحظة 
إلــى  التوجــه  األخيــرة 
ماريوبــول بعــد زيارتــه 
امــس األول شــبه جزيرة 

تعزيزهــا مبــا يعكــس عمق 
الروابــط التاريخيــة، وكذلك 
التطورات اإليجابية احلاصلة 
فــي املنطقــة وأهميــة البناء 
علــى تلك التطورات لتحقيق 
االســتقرار لدولها وشعوبها 
التــي تتطلــع إلــى املزيد من 
األمــان واالزدهــار. وتطرقت 
احملادثات للتعاون االقتصادي 
بني البلدين. ونقلت عن األسد 
اإلمــارات  إشــادته مبواقــف 

ويشكل ذلك خطوة مهمة، 
إذ عطــل املضربون منذ بداية 
احلركة االحتجاجية شحنات 
الوقود، لكن لم يتوقف أي من 
املصافي الفرنسية السبع عن 

العمل بالكامل.
وهــذه العملية معقدة من 
الناحية الفنية وستســتغرق 
أيامــا عدة، لكــن ال يتوقع أن 
تسبب نقصا فوريا في الوقود 
في احملطات الفرنسية، وحذرت 
الكونفيدرالية من ان مصفاتني 
أخريــني قــد يتــم إغالقهمــا 

مؤكدا أن «تنقالته في املدينة 
لم يخطط لها أيضا».

في املقابل، نددت وزارة 
الدفاع األوكرانية بالزيارة 
وكتبــت في تغريــدة «زار 

اإلمارات والشــعب اإلماراتي 
على ما قدموه من دعم للشعب 
السوري ملواجهة كارثة الزلزال.

كما استقبلت «أم اإلمارات» 
ســمو الشــيخة فاطمــة بنت 
مبارك، رئيسة االحتاد النسائي 
العام، رئيسة املجلس األعلى 
الرئيسة  لألمومة والطفولة، 
التنميــة  األعلــى ملؤسســة 
الرئيــس  األســرية، قرينــة 

السوري أسماء األسد.

ماكرون لوكالة فرانس برس 
إن الرئيــس «يتابــع بالطبع 

التطورات».
إلى جانب رفع سن التقاعد، 
يرفــع إصالح ماكــرون أيضا 
عدد سنوات مساهمة املوظفني 
في نظام احلماية االجتماعية 
للحصــول على معاش تقاعد 
كامل. وتقول احلكومة إن هذه 
التغييــرات ضرورية لتجنب 
عجز نظام التقاعد في العقود 
املقبلــة بســبب شــيخوخة 

السكان في فرنسا.
وأظهر اســتطالع نشــرته 
صحيفــة «لــو جورنــال دو 
دميانــش»، تراجــع شــعبية 
ماكرون بشكل كبير في مارس 
إلى ٢٨٪، وهي األدنى منذ نهاية 
أزمة «السترات الصفراء» عام 
٢٠١٩. وبحسب هذه الدراسة، 
فإن ٧٠٪ من املستطلعني غير 

راضني عن أداء ماكرون.
وفي بوزانسون، أشعل ٣٠٠

متظاهر النار وأحرق بعضهم 
بطاقاتهم االنتخابية.

وقالت ناتالي البالغة ثالثني 
عاما والتي لم ترغب بكشــف 
كامل اســمها «مبــاذا أرد على 
شباب يقولون لي إن االنتخابات 
ال تفيد بشيء. أنا انتخبت نائبا 
عني ومنع من التصويت. نحن 
في ذروة إنكار الدميوقراطية».

مــا ال يريد إظهاره، ويبقي 
املدينة التي دمرها جيشه 
القالئل  بالكامل وســكانها 
الناجــني بعيدا عن األنظار 
الفضولية». واعتبر منسق 
االتصاالت االســتراتيجية 
بالبيت األبيض زيارة بوتني 
ملاريوبــول مجــرد دعاية 
ليظهــر أنه يســيطر على 

ساحة املعركة.
مــن ناحية أخــرى، عقد 
أمــس  الروســي  الرئيــس 
اجتماعــا فــي مركــز قيادة 
العملية العسكرية اخلاصة 
مبقاطعة «روستوف نا دونو» 
جنوبي روســيا، بحسب ما 
ذكرتــه اخلدمــة الصحافية 
للكرملني. وأفادت وكالة أنباء 
الروسية، بأن  «سبوتنيك» 
الكرملني أوضح أن «الرئيس 
بوتني استمع إلى تقارير من 
رئيس هيئة األركان العامة 
للقوات املســلحة الروسية، 
فاليري جيراسيموف، وعدد 

من القادة العسكريني».

واألخالقيــة»،  «العقالنيــة 
معتبرا أن دورها في الشــرق 
األوسط هو دور إيجابي وفعال 
لضمان عالقات قوية بني الدول 
العربية، مشددا على أن التنافر 
وقطع العالقات هو مبدأ غير 
صحيح فــي السياســة، وأن 
الطبيعي أن تكون العالقات بني 
الدول العربية سليمة وأخوية.
الشــيخ  األســد  وشــكر 
محمد بن زايــد وأركان دولة 

اليــوم هما بترو إينيوس في 
الفيرا و«توتــال إنرجي» في 
غونفروفيل- لورشــيه، في 
موعــد أقصــاه اليــوم، وفقا 
للكونفيدرالية العامة للعمل.

كمــا توقف جمــع القمامة 
في معظــم أنحاء باريس، مع 
تكدس نحــو ١٠ آالف طن من 
النفايات في الشــوارع بينما 
حتاول احلكومة إجبار بعض 
النظافة على استئناف  عمال 

العمل.
وقال مسؤولون مقربون من 

بوتــني مدينــة ماريوبول 
لــص  مثــل  األوكرانيــة 
حتت جنح الليل. أوال هذا 
أكثر أمانــا. كمــا أن الليل 
يســمح له بــأن يركز على 

الرئيس السوري يشيد مبوقف اإلمارات العقالني ويشكر دعمها ملواجهة تداعيات الزلزال

رئيسة الوزراء الفرنسية في مواجهة تصويت بحجب الثقة في البرملان اليوم

(أ.ف.پ) رئيس اإلمارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد مستقبال الرئيس السوري بشار األسد  

محتجون يقطعون الطريق أمام موقع تخزين بورت النوفيل جنوب فرنسا  (أ.ف.پ)

الرئيس الروسي فالدميير بوتني خالل زيارته ملدينة سيفاستوبول  (أ.ف.پ)

تعازيه في ضحايا الزلزال الذي 
شهدته سورية، مؤكدا ثقته في 
قدرتها وهمة أهلها على جتاوز 
هذه احملنة والتحدي واالنتقال 

بسورية إلى مرحلة جديدة.
من جهتهــا، قالت صفحة 
فــي  الســورية  الرئاســة 
«فيسبوك» إن املباحثات التي 
جرت في العاصمة اإلماراتية 
أبوظبــي، تناولــت العالقات 
الثنائية بني البلدين وكيفية 

التجمعات األسبوعية، ويبدو 
أنهــم مســتعدون للمواجهة، 
حيث نظمت النقابات العمالية 
تظاهرات في نهاية االسبوع، 
ودعــت إلى يــوم تاســع من 
اإلضرابــــات والتظاهـــــرات 

اخلميس املقبل.
الكونفيدراليــة  وأعلنــت 
العامة للعمل (ســي جي تي) 
أن أكبر مصفاة في البلد، والتي 
تقع في النورماندي وتديرها 
شركة «توتال إنرجي»، بدأت 

بالتوقف عن العمل.

القرم، مشددا على الطبيعة 
«العفويــة» لرحلته. وقال 
الناطــق باســم الكرملــني 
دميتري بيسكوف عن زيارة 
بوتني «كان كل ذلك عفويا، 

األمطار تغرق مخيمات النازحني ومراكز إيواء 
الناجني من الزلزال شمال غرب سورية

طهران تقترح ٣ أماكن الجتماع 
وزير خارجيتها ونظيره السعودي

اغتيال قيادي فلسطيني من «سرايا القدس» 
في دمشق.. واحلركة تتهم «املوساد»

الشرطة الباكستانية تتهم عمران خان 
وأنصاره باإلرهاب

وزراء خارجية «G٧» يدينون 
«السلوك املتهور» لكوريا الشمالية

العواصــف املطريــة  وكاالت: فاقمــت 
الشديدة التي ضربت شمال غرب سورية 
آالم النازحني والناجني من الزلزال، وأضرت 
بعشرات املخيمات وأخرجتها عن اخلدمة، 
ســواء تلك التي اقيمت منــذ زمن أو تلك 
التي خصصت إليواء الناجني من الزلزال. 
وقال فريق «منسقو استجابة سوريا» 
ان االمطار تسببت بتشريد أكثر من ٥٠٠٠
نــازح وتضرر أكثر من ٣٣ ألفا آخرين في 
مخيمات شمال غربي سورية، دون وجود 
أي حلول جذرية لقضية املخيمات واملعاناة 

املستمرة منذ أعوام.
ونشر الفريق احصائية أفادت بتضرر 
٦٣ من املخيمات املشيدة سابقا، وكذلك ٢١

من املخيمات ومراكز اإليواء املشيدة حديثا 

بعد الزلزال.
وبلغ عدد النازحني الذين فقدوا املأوى 
نتيجة الهطوالت املطرية نحو ٦٧٣٢ نسمة، 
توزعت املخيمات بني محافظة إدلب وريفها، 

وبني ريف حلب الشمالي والشرقي.
ومع اســتمرار العواصــف املطرية في 
املنطقة حذر الفريق من تشرد آالف املدنيني 
من جديد مع أزمة جديدة تضاف إلى قائمة 
طويلــة تعاني منها النازحني في املنطقة. 
ودعا السلطات احمللية في كافة مناطق ادلب 
وريف حلب إلى نقل العائالت املتضررة إلى 
أماكــن آمنة وفتح املــدارس ودور العبادة 
بشكل مؤقت إليواء املتضررين من العواصف 
املطرية، بالتزامن مع عشــرات املناشدات 
التي تصل من مختلف املناطق املتضررة.

عواصم ـ وكاالت: قــال وزير خارجية 
إيران، حســني أمير عبداللهيان، امس، إنه 
سيعقد لقاء مع وزير اخلارجية السعودي 
األمير فيصــل بن فرحان في «املســتقبل 
القريب». وتابــع: «اقترحنا ٣ أماكن لعقد 

اجتماع مع وزير اخلارجية السعودي».
وأوضح في مؤمتر صحافي أنه بناء على 
آخر الرســائل املتبادلة مع السعودية فإن 
إيران أعلنت أيضا استعدادها إلعادة فتح 
السفارتني.. «اتفقنا مع السعودية على زيارة 
وفود فنية للسفارتني حتضيرا لفتحهما».
وأضــاف أن العالقة مع الرياض عادت 
للوضع الطبيعــي بعد خمس جوالت من 

محادثات بغداد.
وفي امللف اليمني، قال الوزير اإليراني 
إن قضيــة اليمن شــأن داخلي «لكن نؤكد 
على األمن املستقر في املنطقة.. ونعمل على 
استقرار املنطقة بالتعاون مع السعودية». 

وقــال: لن نقبل أي تهديد ألمننا من الدول 
املجاورة».

وحــول امللف النــووي االيرانــي، قال 
عبداللهيان: «لن نرهن أوضاع البالد وخاصة 
االقتصادية باملفاوضات النووية». وقال: 
«نرحب بتطور العالقات مع مصر فهي بلد 

له دور مهم على املستوى العربي».
وأضاف: «أعتزم زيارة موسكو األسبوع 
املقبل ملناقشــة قضايا إقليميــة ودولية، 
وطلبنــا أدلــة موثقة مــن أوكرانيا تثبت 
استخدام «املسيرات اإليرانية» في احلرب، 
وتلقينا صورا عبــر األقمار االصطناعية 

مشوشة وغير واضحة».
وأمس االول، أكد املتحدث باسم وزارة 
اخلارجية اإليرانية، ناصر كنعاني أن اتفاق 
طهران والرياض على استئناف العالقات 
الديبلوماسية قد يشكل القوة الدافعة وراء 
حتقيق االستقرار لصالح املنطقة بأسرها.

وكاالت: أعلنــت ســرايا القــدس اجلناح 
العسكري حلركة اجلهاد اإلسالمي الفلسطينية 
عن اغتيال أحد قادتها في العاصمة السورية 
(دمشــق) أمس، متهمة املوساد اإلسرائيلي 
بالوقوف وراء احلادثة. ونعت سرايا القدس، 
في بيان مقتضب، القيادي فيها «علي رمزي 
األســود» وقالت ان العملية «حتمل بصمات 
العدو اإلســرائيلي» من دون أن يورد املزيد 
من التفاصيل. من جهته، قال املرصد السوري 

حلقوق اإلنسان إن القيادي من «سرايا القدس» 
قتل بالرصاص من قبل مسلحني في منطقة 
ضاحية قدسيا بريف دمشق، والذ املسلحون 
بالفرار. وذكر املرصد أن عملية االغتيال جاءت 
بعد تتبــع دقيق، حيث لم يكن أحد في تلك 
املنطقة يعلم أن علي األســود هو قيادي في 
حركة اجلهاد، وهي لم تكن األولى التي تطول 
حركة اجلهاد، معتبرا أنها خرق كبير من قبل 
املوساد كونها تقع في قلب العاصمة دمشق.

عواصم - وكاالت: ســجلت الشــرطة 
قضية ضد رئيس الوزراء السابق ورئيس 
حركة «اإلنصاف» الباكستانية، عمران خان 
والعديد من عمال احلزب، بســبب العنف 
خالل ظهوره في إســالم آباد اثناء توجهه 
لالمتثال للمحكمة، طبقا ملا ذكرته صحيفة 

«ذا نيشن» الباكستانية امس.
وســجلت شــرطة إســالم آبــاد قضية 
ضد رئيس احلزب وأنصاره، في اتهامات 

باإلرهاب.
وذكر تقرير، مت إعداده لتقييم األضرار أن 
احملتجني أحلقوا أضرارا بـ ١٥ سيارة شرطة، 

كما أحرقوا سيارات خبراء املفرقعات.
وكان زعيم املعارضة الباكستانية عمران 
خان، قد متكن من اخلروج من جلسة استماع 
حاسمة في احملكمة أمس األول، حيث تسبب 

املئات مــن أنصاره في حدوث اضطرابات 
خارج مبنى احملكمة في العاصمة.

من جهة اخرى، طلب نائب رئيس حركة 
اإلنصاف الباكستانية شاه محمود قريشي 
امس من وزير املالية إسحاق دار توضيح 
مــا إذا كان صندوق النقد الدولي طلب من 

باكستان التخلي عن اسلحتها النووية.
ونقلت قناة جيو الباكستانية عن قريشي 
القــول في مؤمتر صحافي إن وزير املالية 
هو ممثل احلزب احلاكم وبيانه في مجلس 

الشيوخ كان مهما.
وأضاف قريشي، الذي شغل منصب وزير 
اخلارجية في الســابق «هــذا البيان أوجد 
أزمة جديدة في البالد»، مضيفا أنه يتعني 
أن يقوم املتحدث باسم اخلارجية بتوضيح 

ذلك خالل مؤمتره الصحافي األسبوعي.

عواصم - وكاالت: أدان وزراء خارجية 
مجموعــة «G٧» (كنــدا وفرنســا وأملانيا 
وإيطاليا واليابان واململكة املتحدة والواليات 
املتحدة) واملمثل السامي لالحتاد األوروبي، 
بأشــد العبــارات إطالق كوريا الشــمالية 
صاروخا باليستيا عابرا للقارات اخلميس 
املاضي، مما يقوض السالم واألمن اإلقليميني 

والدوليني.
وقال الــوزراء - في بيانهم - إنه منذ 
العــام املاضــي، كثفــت كوريا الشــمالية 
إجراءاتها التصعيدية من خالل عدد قياسي 
من عمليات إطالق الصواريخ الباليستية 
واستمرار خطابها غير املسؤول واملزعزع 
لالستقرار فيما يتعلق باستخدام األسلحة 

النووية.
وجــدد الوزراء مطالبتهــم بأن تتخلى 
كوريــا الشــمالية عن أســلحتها النووية 
وبرامجهــا النووية احلالية وأي أســلحة 
دمار شامل وبرامج الصواريخ الباليستية 

بطريقة كاملة وقابلة للتحقق وال رجعة فيها 
واالمتثال التام جلميع االلتزامات مبوجب 
قرارات مجلس األمن ذات الصلة، بحسب 
املوقع الرسمي للحكومة البريطانية الذي 
نشــر البيان. وشــددوا على أن «السلوك 
املتهور لكوريا الشمالية يتطلب استجابة 
سريعة وموحدة من جانب املجتمع الدولي، 
مبا في ذلك املزيد من اإلجراءات املهمة من 
جانب مجلس األمن الدولي.. ندعو جميع 
الدول األعضاء في األمم املتحدة إلى التنفيذ 
الكامل والفعال جلميع قرارات مجلس األمن 
الدولــي، كما ندعو أعضــاء مجلس األمن 

الدولي إلى متابعة التزاماتهم».
فــي األثناء، أطلقــت كوريا الشــمالية 
أمس صاروخا باليستيا قصير املدى، وفقا 
للجيش الكوري اجلنوبي، في رابع عرض 
للقوة خالل أسبوع يتزامن مع إجراء سيئول 
وواشنطن أكبر مناورات عسكرية مشتركة 

بينهما منذ خمس سنوات.

«حركة اإلنصاف» تطالب بتوضيحات حول األسلحة النووية


