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أميركا تأمر دبلوماسييها في تشاد باملغادرة
أمرت الواليات املتحدة موظفيها غير الضروريني في 
تشاد باملغادرة مع اقتراب متمردين من العاصمة بعد 
أن أظهرت نتائج أولية لالنتخابات أن الرئيس إدريس 

ديبي في سبيله لتمديد حكمه املستمر منذ ثالثة عقود.
واستولي ديبي على السلطة عام 1990 بعد مترد 
مسلح وهو حليف أساسي لفرنسا والواليات املتحدة 
ف��ي احل���رب ض��د املتشددين اإلس��الم��ي��ني ف��ي منطقة 

الساحل األفريقي.
وقالت وزارة اخلارجية األمريكية في بيان: “نظراً 
القترابهم املتزايد من جنامينا واحتمال نشوب أعمال 
عنف في املدينة، صدر األمر ملوظفي احلكومة األمريكية 
غير الضروريني مب��غ��ادرة تشاد عن طريق رحالت 

جتارية”.
وحثت احلكومة البريطانية رعاياها على مغادرة 

تشاد، وقالت إن قافلتني من مسلحي جبهة التغيير 
والوفاق املتمردة تتقدمان صوب العاصمة.

وقال جيش تشاد إنه متكن من تدمير قافلة للمتمردين 
شمالي إقليم كامن بعد ظهر.

وأش����ارت النتائج اجل��زئ��ي��ة إل��ى ت��ق��دم دي��ب��ي في 
انتخابات 11 أبريل على الرغم من تزايد مؤشرات 

االستياء من إدارته لثروة البالد النفطية.

5 في هجوم صاروخي بكركوك مقتل جندي وإصابة 

العراق: إصابة عنصر »بيشمركة« بانفجار قرب احلدود التركية

اعتصام أمام خارجية لبنان للمطالبة بقطع العالقات مع إيران

سفن حربية بريطانية تبحر 
إلى البحر األسود

قالت صحيفة صنداي تاميز نقالً عن مصادر بحرية رفيعة، إن سفناً 
حربية بريطانية ستبحر إلى البحر األس��ود في مايو وسط تصاعد 

التوترات بني أوكرانيا وروسيا.
وذكرت الصحيفة أن إرسال هذه السفن يهدف إلى إظهار التضامن 

مع أوكرانيا وحلفاء بريطانيا في حلف شمال األطلسي.
وق��ال التقرير إن م��دم��رة مسلحة بصواريخ م��ض��ادة للطائرات 
وفرقاطة مضادة للغواصات ستغادران مجموعة مهام حاملة الطائرات 
البحرية امللكية في البحر األبيض املتوسط، وتتجه عبر مضيق 

البوسفور إلى البحر األسود.
وتصاعدت التوترات بني موسكو وكييف وس��ط حشد للقوات 
الروسية على طول احلدود، واندالع اشتباكات في شرق أوكرانيا بني 

اجليش واالنفصاليني املوالني لروسيا.
ولم يتسن على الفور االتصال مبسؤولني بوزارة الدفاع البريطانية 
للتعليق. وقال متحدث باسم الوزارة للصحيفة إن احلكومة البريطانية 
تعمل عن كثب مع أوكرانيا ملراقبة الوضع، وتواصل دع��وة روسيا 
إلى وقف التصعيد. ونقلت الصحيفة عن املتحدث قوله: إن “اململكة 
املتحدة وحلفاءنا الدوليني ثابتون في دعمنا لسيادة أوكرانيا ووحدة 

أراضيها”.

ب��اك��س��ت��ان ت��ط��ال��ب ح��ك��وم��ات 
ال����غ����رب مب���ع���اق���ب���ة امل��س��ي��ئ��ن 

للنبي محمد
طالب رئيس وزراء باكستان عمران خان، احلكومات الغربية 
بتجرمي اإلساءة إلى النبي محمد )ص( حتت غطاء حرية التعبير، 

ومعاقبة املسيئني لإلسالم.
وقال خان، في سلسلة تغريدات عبر تويتر: “أدعو احلكومات 
الغربية التي حظرت أي تعليق سلبي على احملرقة اليهودية 
)الهولوكوست( إلى استخدام نفس املعايير ملعاقبة من ينشرون 
عمدا رسائلهم املليئة بالكراهية للمسلمني ويسيئون إلى نبينا محمد 
)ص(”. وأضاف خان: “من الواضح أن أولئك الغربيني، مبن فيهم 
السياسيون اليمينيون املتطرفون الذين ينشرون عمدا مثل هذه 
اإلساءات حتت ستار حرية التعبير، يفتقرون إلى احلس األخالقي 

والشجاعة لالعتذار إلى 1.3 مليار مسلم عن هذا األذى”.
وأعرب عن قلقه إزاء تصاعد موجة اإلسالموفوبيا، ال سيما في 

الغرب، مشددا “نطالب باعتذار من هؤالء املتطرفني”.
ووجه رسالة إلى “املتطرفني في اخلارج” الذين يتعمدون إيذاء 
املسلمني في أنحاء العالم، قائال: “نحن املسلمني منتلك أعظم محبة 
واحترام لنبينا صلى الله عليه وسلم الذي يعيش في قلوبنا، وال 

نتسامح مع أي ازدراء أو إهانة”.
وتأتي تصريحات رئيس ال��وزراء الباكستاني بعد تغريدة من 
زعيم حزب “من أجل احلرية” في هولندا املعادي لإلسالم خيرت 

فيلدرز، هاجم فيها شهر رمضان.

أصيب عنصر من “البيشمركة” )قوات إقليم 
كردستان شمالي العراق( في انفجار عبوة 
ناسفة، مبحافظة أربيل على مقربة من احلدود 

التركية.
وف��ي تصريح ل��أن��اض��ول، ق��ال الضابط 
في قوات األمن الداخلي )األشايس( بأربيل، 
شاخوان عبد احلميد، إن “عبوة ناسفة، زرعها 
مجهولون، انفجرت بسيارة يستقلها عنصر 
في قوات البيشمركة مبنطقة )كوجي هاجري( 
القريبة من احلدود مع تركيا والتابعة لناحية 

سيدكان شمالي محافظة أربيل”.
وأض��اف عبد احلميد، أن “االنفجار تسبب 
بإصابة عنصر البيشمركة بجروح، نقل على 

إثرها للمستشفى لتلقي العالج”.
وأش��ار إلى أن مسلحي منظمة “بي كا كا” 
اإلرهابية ينتشرون في املنطقة التي وقع فيها 
احلادث، الفتاً إلى أن السلطات فتحت حتقيقاً 

للوصول إلى اجلناة واجلهة التي تقف خلفهم.
م��ن جانبه، ات��ه��م م��دي��ر ناحية سيدكان، 
إحسان جلبي، في تصريح لتلفزيون “رووداو” 
احمللي )خاص(، منظمة “بي كا كا” ب�”الوقوف 

وراء الهجوم”.
وأضاف جلبي، أن “مسلحي املنظمة قاموا 
بوضع الشحنة املتفجرة في املكان حديثا”، 
دون مزيد من التفاصيل. ول��م تصدر إف��ادة 
رسمية م��ن السلطات العراقية بخصوص 

احلادث حتى الساعة 07.50 تغ.
ويتخذ مسلحو “بي ك��ا كا” االنفصالية 
املناطق احلدودية شمالي العراق معاقل لهم، 
ويشنون هجمات بني الفترة واألخ��رى على 
القوات التابعة إلقليم كردستان. كما أن املنظمة 
اإلرهابية تتخذ من تلك املناطق منطلقا لشن 

هجمات داخل األراضي التركية.
وُقتل جندي عراقي وُج��رج 5 آخ��رون من 
أف���راد األم���ن، ف��ي هجوم ص��اروخ��ي على مقر 
أمني في محافظة كركوك شمالي البالد، شنه 

مجهولون، وفق مصدر أمني.
وق��ال ضابط برتبة م��الزم أول في شرطة 
ك��رك��وك، مل��راس��ل األن��اض��ول إن “مجهولني، 
يعتقد أنهم من تنظيم داعش اإلرهابي، أطلقوا 
6 قذائف صاروخية من نوع هاون على مقر 
للحشد العشائري )ق��وات سنية( في قرية 

البو شهاب التابعة لقضاء داق��وق مبحافظة 
كركوك”.

وأض��اف املصدر، ال��ذي طلب ع��دم اإلش��ارة 
السمه كونه غير مخول بالتصريح لإلعالم، 
أن “الهجوم أدى ملقتل جندي من اجليش، فيما 
أصيب جنديان آخ��ران و3 أف��راد من احلشد 

العشائري”، دون تفاصيل ع��ن حاالتهم 
الصحية.

وأش��ار إلى أن “قوات مشتركة من اجليش 
واحلشد شنت حملة متشيط في املنطقة بحثا 
عن مطلقي القذائف”. ول��م يصدر أي تعليق 

رسمي من السلطات العراقية حول الهجوم.

هجوم سابق على قوات عراقية

اعتصمت مجموعات من “احلراك املدني”،، أمام وزارة 
اخلارجية واملغتربني في ب��ي��روت، رافعني شعارات 
مناهضة للسياسة اإليرانية في لبنان ومطالبني بطرد 
سفيرها من بيروت واحتجاجاً على “انتهاك حدود 
لبنان البرية والبحرية”، متهمني احلكومة اللبنانية 

بالتخاذل.
وجاء في بيان باسم املجموعات “نحن املجموعات 
السيادية املنبثقة م��ن ث���ورة 17 تشرين، املؤمنني 
بالسيادة واحلرية واالستقالل، نقف هنا اليوم لنعلي 
الصوت، من أمام وزارة اخلارجية، صرح الدبلوماسية 
اللبنانية الغافلة واملتخاذلة ع��ن تطبيق القوانني 
وامل��ع��اه��دات الدولية، وقبولها دون اع��ت��راض رفض 
السفير اإلي��ران��ي تلبية استدعائه بعد التصريحات 

املسيئة للسيادة الوطنية التي أدلى بها قادته، ضارباً 
بعرض احلائط كرامة لبنان وهيبته وسيادته، أن هذا 
خير تعبير عن سياسة التفريط بحقوقنا واخلضوع 
التي متارسها السلطة، وشوهت وجه لبنان ودمرت 
مرفأه ونصف عاصمته وسخرت اقتصاده وودائ��ع 
أهله خلدمة احملور اإليراني، ولطخت سمعته وحطمت 
صداقاته، وعزلته عن جواره العربي ومحيطه اإلقليمي 

والعاملي”.
وك��ان السفير اإليراني قد رفض استدعاءه الشهر 
املاضي من قبل وزي��ر اخلارجية في حكومة تصريف 
األعمال شربل وهبة على خلفية اإلس��اءة للبطريرك 
امل��ارون��ي بشارة ال��راع��ي في قناة “العالم” التابعة 

إليران.

وتناول املعتصمون قضية احل��دود البحرية وعدم 
توقيع املرسوم ال��ذي يطالب بتوسيع املساحة التي 
يطالب بها لبنان في املفاوضات مع إسرائيل، وقال 
بيانها: “نهج التفريط باحلقوق واملساومة عليها ما زال 
مستمراً من املنظومة، حتى وصل إلى خيراتنا البحرية 
وثرواتنا النفطية والغازية، معتمدين كالعادة سياسة 
املماطلة وتقاذف املسؤوليات والصالحيات في تعديل 
املرسوم 6433، الذي حدد فيه اجليش اللبناني حدودنا 
البحرية الفعلية في اجلنوب باخلط 29 ليضمن لنا 
احلقل الرقم 9 وتقدر قيمة ثروته ب�40 مليار دوالر، 
حتى بتنا على شفير ضياع ه��ذا احل��ق، والعدو على 
وشك بدء التنقيب في عمق مياهنا، غير آبهني ملصلحة 

الوطن”.

جانب من االعتصام
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إثيوبيا: التعبئة الثانية لسد النهضة 
ستتم في يوليو وأغسطس

ج��دد رئيس وزراء إثيوبيا أب��ي أحمد، موقف 
بالده من التعبئة الثانية لسد النهضة قائال إنها 
“ستتم خالل موسم األمطار الغزيرة في شهري 
يوليو وأغسطس املقبلني”، وذلك في إصرار على 
امل��وق��ف ال���ذي يخالف رغ��ب��ات دول��ت��ي ال��س��ودان 

ومصر.
وق��ال “أبي أحمد”، على حسابه ب�”تويتر”: 
“ستتم التعبئة التالية )الثانية( لسد النهضة 
فقط خ��الل هطول األم��ط��ار ال��غ��زي��رة ف��ي شهري 
يوليو وأغسطس )املقبلني(، مما يضمن احلد من 

الفيضانات في السودان”.
وأضاف: “قبل التعبئة الثانية، ستقوم إثيوبيا 
بإطالق املزيد من املياه من تخزين العام املاضي من 

خالل املنافذ املنشأة حديًثا ومشاركة املعلومات”، 
دون تفاصيل عن تلك اجلزئية   .

وتابع: “إثيوبيا تعتزم تلبية احتياجاتها من 
بناء سد النهضة وليس لديها أي نية إلحلاق الضرر 
بدول املصب.. األمطار الغزيرة العام املاضي مكنت 

من جناح امللء األول للسد )في يوليو 2020(”.
وأشار رئيس وزراء إثيوبيا إلى أن “وجود السد 
حال دون ح��دوث فيضانات شديدة في السودان 

املجاور العام املاضي”.
وتصر أديس أبابا على ملء ثاٍن ل�”سد النهضة” 
باملياه في يوليو املقبل، حتى لو لم تتوصل إلى 
اتفاق ثالثي بشأن السّد الواقع على النيل األزرق، 

وهو الرافد الرئيس لنهر النيل.

مجلس الشعب السوري يدعو للترشح 
لالنتخابات الرئاسية ويحدد موعدها

أع��ل��ن رئ��ي��س مجلس الشعب ال��س��وري 
)ال��ب��رمل��ان( ح��م��ودة صباغ رسميا انطالق 
االنتخابات الرئاسية في البالد ودعا الراغبني 
بالترشح إلى تقدمي أوراقهم، كما حدد موعد 
االق��ت��راع. ودع��ا صباغ الراغبني بالترشح 
ملنصب رئ��ي��س اجل��م��ه��وري��ة ال��ت��ق��دم بطلب 
الترشح للمحكمة الدستوريىة العليا خالل 
عشرة أي��ام، ب��دءا من يوم غد اإلثنني في 19 
إبريل، وتنتهي يوم األربعاء في 28 إبريل 
اجل��اري. وخ��الل ترؤسه جلسة استثنائية 
عقدها املجلس دع��ا ص��ب��اغ ال��س��وري��ني في 
ال��داخ��ل واخل���ارج للمشاركة في انتخابات 
الرئاسة، وحدد موعد االقتراع في االنتخابات 

للسوريني ف��ي اخل���ارج ي��وم اخلميس في 
20 مايو القادم. بينما حدد موعد االقتراع 
للسوريني املقيمني على األراض��ي السورية 

يوم األربعاء في 26 من شهر مايو القادم.
وكان صباغ وصف اجللسة االستثنائية 
التي عقدها املجلس ف��ي ظهر ال��ي��وم بأنها 
تاريخية، وق��ال إن سوريا لم تتغاض عن 
أي استحقاق دستوري أو تؤجله، ووصف 
استحقاق االنتخابات الرئاسية بأنه األكثر 
أهمية. ودعا صباغ السوريني في اخلارج إلى 
أوسع مشاركة، وأضاف أن املجلس سيمارس 
واج��ب��ه حسب ال��دس��ت��ور، بكل ن��زاه��ة، أم��ام 

املرشحني.

144 فلسطينيًا في  إسرائيل اعتقلت 
أبريل بينهم مرشحون ل� »التشريعي«

كشف مركز فلسطيني أن اجليش اإلسرائيلي نفذ 
144 حالة اعتقال، مبناطق الضفة الغربية، مبا فيها 

القدس، خالل النصف األول من أبريل اجلاري.
وأض��اف مركز القدس للدراسات )مستقل مقره 
رام الله(، في تقرير وصل األناضول نسخة منه، أن 
ح��االت االعتقال بينها 6 سيدات من اخلليل وجنني 
والقدس، وسيدتني من نابلس، و5 أطفال، منهم 3 من 

القدس، وطفل من نابلس وآخر من اخلليل.
كما اشتملت االع��ت��ق��االت، وف��ق امل��رك��ز، على “4 
مرشحني النتخابات املجلس التشريعي، وهم حسن 

الورديان من بيت حلم )جنوب( وناجح عاصي من 
رام الله )وسط(، وهما مرشحان عن قائمة “القدس 

موعدنا” التابعة حلركة حماس”.
وأض��اف “كما اعتقل االحتالل غادة أبو ربيع من 
القدس، وهي مرشحة عن قائمة “العاصفة” التابعة 
حلركة فتح، وظاهر كميل من جنني )شمال(، مرشح 
قائمة “نبض البلد” املستقلة، وال���ذي أف��رج عنه 

الحقا”.
ولفت امل��رك��ز إل��ى أن��ه ج��رى اإلف���راج ع��ن بعض 

املعتقلني بعد أيام قليلة من االعتقال، دون ذكر العدد.


