
alwasat.com.kw

»الدفاع التركية« تعلن استشهاد أحد جنودها شمالي العراق
أعلنت وزارة الدفاع التركية، استشهاد أحد اجلنود 
في هجوم ص��اروخ��ي استهدف معسكًرا تركًيا مبدينة 
“بعشيقة” التابعة للموصل مبحافظة نينوى، شمالي 

العراق.
ج��اء ذل��ك بحسب ب��ي��ان ص���ادر ع��ن ال�����وزارة، وصل 

األناضول نسخة منه.
وأوض��ح البيان أن هجوًما بثالث صواريخ استهدف 
أحدهم معسكر “بعشيقة”، فيما سقط االثنان اآلخران على 
إحدى القرى باملنطقة، مشيًرا الستشهاد أحد اجلنود، فضاًل 

عن إصابة طفل بالقرية.

وشددت ال��وزارة في بيانها على أن الطائرات التركية 
املسيرة قامت على الفور عقب الهجوم باتخاذ التدابير 
الالزمة، مضيفة “سائلني الله تعالى الرحمة للجندي 
الشهيد، والصبر والسلوان ألق��ارب��ه وذوي��ه والقوات 

املسلحة، والشفاء العاجل للطفل املصاب”.

8 أسماء ملنصب النائب العام »األعلى للقضاء« يرشح 

ليبيا: قتيل و4 جرحى إثر اشتباكات بني مليشيات سرت

السودان يدعو إلى اتفاق »ودي
 وعاجل« حول سد النهضة

املغرب يوسع برامج احلماية 
االجتماعية لتشمل القطاع 

غير الرسمي
أطلق املغرب، مشروعا لتوسيع برامج احلماية االجتماعية لتشمل 
العاملني في القطاعات االقتصادية غير الرسمية. جاء ذلك في حفل 
حضره العاهل املغربي محمد السادس، وفق ما أوردت وكالة األنباء 
الرسمية. وقالت الوكالة أن املشروع سيشمل في املرحلة األولى، جتارا 
وفالحني وحرفيني ومقدمي اخلدمات املستقلني، على أن يشمل فئات 

أخرى في مراحله الالحقة.
ويستهدف املشروع في مرحلته النهائية شمول جميع املواطنني 

املغاربة في برامج احلماية االجتماعية.
ونسبت الوكالة لوزير االقتصاد واملالية املغربي، محمد بنشعبون، 
القول إن املرحلة األول��ى تشمل حوالي 3 ماليني من التجار ومقدمي 
اخلدمات املستقلني واحلرفيني ومهنيي الصناعة التقليدية والفالحني، 

وأسرهم.
وأوضح بنشعبون أن “دخول هذه الفئات وأسرهم، يعني أن عدد 
الذين سيستفيدون من هذا التأمني )الصحي اإلجباري( سيبلغ حوالي 
9 ماليني مواطن )في املرحلة األول��ى(، ميثلون حوالي 83 باملائة من 

الشرائح املستهدفة من هذا اإلجراء”.
وقال بنشعبون: “سيستفيد 11 مليون مواطن من العمال املستقلني 
وأسرهم من التأمني اإلجباري األساسي عن املرض )بحلول نهاية( سنة 

.”2021
وتعهد وزير املالية “باتخاذ كافة التدابير الالزمة الستفادة األسر 
الفقيرة والهشة املنخرطة حاليا في نظام املساعدة الطبية )راميد(، من 

التأمني الصحي اإلجباري ابتداء من 2022”.
ونظام املساعدة الطبية )رام��ي��د(، نظام صحي استحدث في عام 
2002، لتوفير العالج لألسر الفقيرة غير املشمولة بنظام التأمني 

الصحي اإلجباري.
وقال بنشعبون: “سيستفيد حوالي 22 مليون شخص إضافي، خالل 
سنتي 2021 و2022، من التأمني الصحي اإلجباري الذي يشمل نفس 
سلة العالجات التي يغطيها الصندوق الوطني للضمان االجتماعي 

بالنسبة ملوظفي القطاع اخلاص”.

ال���ق���دوة: ال��ب��رغ��وث��ي م��رش��ح 
ق��ائ��م��ة »احل����ري����ة« ل��ل��رئ��اس��ة 

الفلسطينية
أعلن ناصر القدوة، القيادي املفصول من حركة التحرير الوطني 
الفلسطيني )فتح(، أن القيادي باحلركة األسير مروان البرغوثي )61 
عاما( سيكون مرشح قائمة “احلرية” خلوض االنتخابات الرئاسية 

الفلسطينية القادمة.
جاء ذلك خالل مؤمتر صحفي عقده القدوة لدى وصوله قطاع غزة، 

عبر معبر رفح )جنوب( قادما من مصر، في زيارة تستمر عدة أيام.
وقال القدوة: “غدا  سيوافق الذكرى العشرين العتقال البرغوثي 
)لدى االحتالل اإلسرائيلي(”، معّبرا عن أمله بأن يكون ذلك “فأل خير 

باجتاه إطالق سراحه )البرغوثي( وانتخابه رئيسا لدولة فلسطني”.
وفي أكثر من مناسبة، أعلن مقّربون من البرغوثي اعتزامه الترشح 
لالنتخابات الرئاسية القادمة، لكن لم يصدر عنه شخصيا ما يؤكد أو 

ينفي ذلك.
ومطلع أب��ري��ل اجل���اري، أعلن ال��ق��دوة إط��الق “امللتقى الوطني 
الفلسطيني”، وحتالفه مع البرغوثي لتشكيل قائمة “احلرية” خلوض 
االنتخابات التشريعية، منفصلة عن القائمة الرسمية ل�”فتح”، التي 

يتزعمها الرئيس الفلسطيني، محمود عباس.
وعلى إثر ذل��ك، ق��ررت اللجنة املركزية ل�”فتح” فصل القدوة من 

احلركة؛ بدعوى “جتاوزه النظام الداخلي للحركة واملس بوحدتها”.
والقدوة هو دبلوماسي ووزير خارجية سابق، وابن شقيقة الرئيس 
الراحل ياسر عرفات، ويرأس إدارة مؤسسة “ياسر عرفات”، منذ عام 
2007. ودع��ا القدوة، خالل مؤمتره الصحفي، إلى التمسك بإجراء 
االنتخابات العامة “كأداة للتغيير الدميقراطي، ومبا يعكس إرادة 
الشعب في إحداث تغيير كبير في النظام السياسي الفلسطيني، الذي 

يحتاج لهذا التغيير”.
رى االنتخابات في مدينة القدس احملتلة  وشّدد على ضرورة أن جتجُ
باعتبارها “عاصمة دولة فلسطني”، داعيا إلى “اإلصرار والنضال من 

أجل ذلك”.

ج����راء  ش���خ���ًص���ا   15 إص����اب����ة 
خ���������روج ق�����ط�����ار ع������ن م����س����اره 

شمالي مصر
أصيب 15 مصريا، جراء خروج عربتي قطار عن مسارهما شمالي 
مصر. وأوضحت وزارة الصحة املصرية في بيان، أن “15 مواطنا 

أصيب وال وفيات في حادث قطار الشرقية”.
وقالت إل��ى إن اإلص��اب��ات بني بسيطة ومتوسطة، وخ��رج 6 من 

املصابني والباقي حتت الرعاية الطيبة.
فيما أفادت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في بيان بأن احلادث 
وقع “أثناء مسير قطار ركاب مبنطقة جتديدات )تتبع الهيئة( بالقرب 
من محطة منيا القمح )مدينة تابعة حملافظة الشرقية بدلتا النيل/ 

شمال(”.
وأش��ارت إلى “خروج البوجي اخللفي )وحدة ربط العجالت( من 
العربة اخلة والسادسة من على القضبان”. وأك��دت “انتظام مسير 

القطارات علي اخلط في االجتاهني بسالمة وأمان”.
وأوضحت أن��ه “مت تشكيل جلنة فنية للمعاينة وال��وق��وف علي 
أسباب خروج بوجي العربتني من على القضبان”. وفي سياق متصل، 
قالت النيابة املصرية في بيان إنها انتقلت ملعاينة احل��ادث، وبدأت 
حتقيقا. وأشارت إلى أن منطقة احلادث تبني أنها “منطقة تشهد أعمال 

إصالحات”.

رشح املجلس األعلى للقضاء في ليبيا، 8 
من أعضاء الهيئات القضائية ملنصب النائب 
ال��ع��ام، وأح��ال��ه��م إل��ى هيئة رئ��اس��ة مجلس 

النواب.
جاء ذلك في خطاب رسمي وجهه املجلس 
األع��ل��ى للقضاء إل��ى هيئة رئ��اس��ة مجلس 
النواب، برئاسة عقيلة صالح، وفق ما نقلته 

قناة “احلدث”، وهي ليبية خاصة.
ووفق اخلطاب فإن القائمة تضم كال من: 
“املستشار باحملكمة العليا فتحي عبد السالم 
سعد، والرئيس مبحكمة استئناف طرابلس 
عضو املجلس األعلى للقضاء عبد الله احلداد، 
ومحامي ع��ام طرابلس محمد عبد الوهاب 

سليم”.
كما تضم القائمة “رئيس مكتب التحقيقات 
مبكتب ال��ن��ائ��ب ال��ع��ام ال��ص��دي��ق ال��ص��ور، 
والرئيس مبحكمة استئناف غريان جمال 
ه��دي��ة، والرئيس مبحكمة استئناف سبها 
محمد احلضيري، ورئيس محكمة استئناف 
طرابلس إب��راه��ي��م ع��اش��ور علي العجيلي، 
والرئيس مبحكمة استئناف طرابلس، كمال 

العجيلي البحري”، بحسب اخلطاب.
طالبت رئ��اس��ة مجلس ال��ن��واب املجلس 
األعلى للقضاء بترشيح أسماء وإحالتهم إليه، 

وفق املصدر ذاته.
وقالت هيئة رئاسة مجلس ال��ن��واب، في 
بيان، إن هذه املطالبة تأتي في سياق توصيات 
اللجنة املشكلة من رئيس املجلس، لتولي فتح 

باب الترشح للمناصب السيادية.
وتختار هذه اللجنة البرملانية 7 مرشحني 
لكل منصب س��ي��ادي، وحتيلهم إل��ى املجلس 
األعلى للدولة )استشاري نيابي(، فيختار 3 
مرشحني ويستبعد 4، ثم يرسلهم إلى مجلس 
النواب، ليصوت على اختيار أحدهم. وعلى 
م��دار سنوات، عانت ليبيا من ص��راع مسلح، 

لكنها تشهد انفراجا سياسيا من أشهر.
فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة 
ومقاتلني أجانب، قاتلت مليشيا حفتر حكومة 
الوفاق الوطني السابقة، املعترف بها دوليا، 

في البلد الغني بالنفط.
وف��ي 16 م��ارس املاضي، تسلمت حكومة 
وح���دة وطنية ومجلس رئ��اس��ي جديدين 
مهامهما لقيادة البالد إلى انتخابات برملانية 

ورئاسية في 24 ديسمبر املقبل.
وق��ت��ل ش��خ��ص وج����رح 4 آخ�����رون، إث��ر 
اشتباكات بني عناصر الكتيبة 166 التابعة 
لقوات اجلنرال املتقاعد خليفة حفتر، من جهة، 
وأف��راد من الكانيات وورشفانة، في مدينة 

سرت )وسط(.
وقال الناطق باسم غرفة “عمليات حترير 
سرت - اجلفرة”، الهادي دراه، إن “اشتباكات 
وقعت في مدينة سرت أدت إلى مقتل شخص 

وجرح 4 آخرين”.
وأضاف، لألناضول أن “االشتباكات وقعت 
بني عنصر الكتيبة 166 وأف��راد من الكانيات 
وورشفانة) التابعة لقوات اجلنرال املتقاعد 

خليفة حفتر(، مبنطقة تقع بني احلي األول 
والثاني مبدينة سرت”.

وأكد أن “املنطقة التي وقع فيها االشتباك 
مت محاصرتها من قبل الكتيبة 166 والكتيبة 
128 وال��ش��رك��ة العسكرية)تابعة لقوات 

اجلنرال املتقاعد حفتر(”.
وف��ي وق��ت سابق ، نشر امل��رك��ز اإلعالمي 
لعملية بركان الغضب مقطع فيديو يظهر 
جانبا من االشتباكات التي وقعت باألسلحة 
اخلفيفة واملتوسطة “بني مليشيات حفتر 

داخل احلي الثاني من املدينة”.
وف���ي 23 أك��ت��وب��ر 2020، أع��ل��ن��ت األمم 
املتحدة، توصل طرفي النزاع في ليبيا إلى 

اتفاق لوقف إلط��الق النار، ضمن مباحثات 
اللجنة العسكرية املشتركة في مدينة جنيف 
السويسرية، وال��ذي نص على انسحاب كل 

املرتزقة األجانب من ليبيا خالل 3 أشهر.
ومنذ ذل��ك ال��وق��ت، تخرق مليشيا حفتر، 
اتفاق وق��ف إط��الق النار بني احل��ني واآلخ��ر، 

وتستمر في احلشد العسكري.
وبعد سنوات من الصراع املسلح، تشهد 
األزمة في البالد انفراجة، بعد متكن الفرقاء من 
املصادقة على سلطة انتقالية موحدة يرأس 
حكومتها عبد احلميد الدبيبة، ومجلسها 
الرئاسي محمد املنفي، تسلمت مهامها في 16 

مارس املاضي.

اشتباكات في ليبيا

دعا وزير الري السوداني ياسر عباس، 
إل��ى التوصل إل��ى اتفاق “ودي وعاجل” 
بشأن سد “النهضة” اإلثيوبي، خاصة وأن 

عملية بنائه بلغت مراحل متقدمة.
وقال عباس، عبر حسابه على “تويتر”: 
“لقد أصبح من املهم تقييم عملية املفاوضات 
الطويلة للتوصل إلى اتفاق ودي وعاجل، 
خاصة وأن سد النهضة وصل إلى مراحل 
متقدمة في البناء، من أجل سالمة سدودنا 

وأمننا القومي”.
وأض����اف أن دع����وة رئ��ي��س ال����وزراء 
السوداني، عبد الله حمدوك، لالجتماع هي 
“فرصة جيدة للحفاظ على السالم اإلقليمي 

والعاملي”. ودع��ا حمدوك نظيره املصري 
مصطفى مدبولي واإلثيوبي آبي أحمد، إلى 
قمة ثالثية عبر اتصال مرئي، خالل 10 أيام، 
لتقييم مفاوضات السد، بعد أن وصلت إلى 
“طريق مسدود”. وعلى مدار 10 سنوات، 
جت��ري ال��دول الثالث مفاوضات متعثرة، 

ويرعاها االحتاد اإلفريقي منذ أشهر.
وف��ي 6 أب��ري��ل اجل���اري، انتهت جولة 
م��ف��اوض��ات ف��ي ال��ع��اص��م��ة الكونغولية 
كينشاسا م��ن دون “إحراز تقدم”، ومع 
اتهامات متبادلة باملسؤولية بني اخلرطوم 
والقاهرة من جهة وأدي��س أبابا من جهة 
أخ��رى. وفي يوليو 2020، أق��رت إثيوبيا 

بأنها نفذت ملء أول أحادي للسد باملياه من 
دون التوصل إلى اتفاق مع دولتي املصب، 
مصر وال��س��ودان. وحاليا، تصر على ملء 
ث��اٍن لسد “النهضة” باملياه، ف��ي يوليو 
املقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق ثالثي 
بشأن السد الواقع على النيل األزرق، الرافد 

الرئيس لنهر النيل.
وتتمسك القاهرة واخلرطوم بالتوصل 
أوال إلى اتفاق حول امللء والتشغيل يحافظ 
على منشآتهما املائية، ويضمن استمرار 
تدفق حصتيهما السنوية من مياه النيل ، 
البالغة 55.5 مليار متر مكعب، و18.5 

مليار متر مكعب، على الترتيب.

سد النهضة

9 E 3871  اجلمعة 4 رمضان 1442 ه�/16 أبريل 2021 - السنة  الرابعة عشر - العددFriday 16th April 2021 - 14 th year  - Issue No.E 3871

رم���ض���ان ك���ورون���ا ال��ص��ع��ب 
ي������ح������ل ع������ل������ى األراض�������������ي 

الفلسطينية
عزت حامد 

أقبل شهر رمضان في األراضي الفلسطينية سواء بقطاع غزة 
أو الضفة الغربية في ظل تفاقم أزمة كورون، األمر الذي يزيد من 
دقة وحساسية املشهد الفلسطيني اآلن الذي يعاني من تداعيات 
هذه اجلائحة فضال عن الكثير من التحديات السياسية أيضا التي 

تواجهها الساحة الفلسطينية مع قرب االنتخابات. 
وف��ي ه��ذا اإلط���ار ق��ال ق��ال سالمة م��ع��روف ، رئيس املكتب 
اإلعالمي حلركة حماس ، أنه ستكون هناك قيود على الصالة 
في املساجد ، وأنه سيتم تكثيف التنفيذ خالل العيد في املساجد 

وأماكن التجمعات. 
صحيفة انديبندنت قالت أن الكثير الكثير من سكان الضفة 
الغربية وغ��زة يشعرون بالغضب من إج��راءات اتخاذ القرار 
في موضوع قيود كورونا ، وهو ما عكسته منصات وحسابات 

السوشيال ميديا املختلفة واملتعددة. 
وأنتقد الكثير من الفلسطينيني القيود التي فجُرضت خالل شهر 
رمضان ، خاصة وأن هناك توجسا من أن تؤثر هذه التطورات 
على حتركات وحياه الفلسطينتيني في االنتخابات املنتظرة 
الشهر املقبل .  وقالت مصادر سياسية للصحيفة أن هناك شعورا 
بأن األحزاب السياسية تهتم بحشد الدعم لها أكثر من أهتمامها 

بصحة الفرد واإلنسان. 
الالفت أن نفس هذه النقطة تطرق إليها أيضا التليفزيون 
البريطاني في تقرير له عن الشرق األوسط ، حيث أشار إلى أن 
الكثير من الساسة الفلسطينيني يحاولون استغالل األوضاع 
االقتصادية في األراضي الفلسطينية وتوزيع الكثير من الهبات 

لكسب التأييد والدعم. 
وأش��ار التقرير إلى أن عدد من كبار أعضاء حركة فتح من 
املتواجدين في غزة أش��اروا إلى أن قائمة القيادي الفلسطيني 
املفصول محمد دح��الن واملعروفة باسم املستقبل تعمل على 
تعزيز قوتها من خ��الل إدخ��ال مبالغ مالية كبيرة وتوزيعها 
على سكان غزة ، باإلضافة إلى أجدخال الكثير من املنتجات 

االقتصادية واالحتياجات أيضا إلى سكان القطاع . 
ونوه التقرير إلى أن هذه احلقيقة لم تغيب عن نظر حركة 
حماس أيضا ، والتي شددت رقابتها على املنتجات واألموال التي 
تدخل القطاع من قبل عناصر محمد دحالن من النشطاء بقوة 
في القطاع اآلن ، خاصة مع عودة الكثير منهم اآلن خالل الفترة 

4 مسّيرات و5 صواريخ حوثية استهدفت السعودية التحالف: تدمير 
أعلن التحالف العسكري العربي، عن تدمير 
4 طائرات مسيرة مفخخة و5 صواريخ بالستية 
أطلقها احلوثيون جت��اه مدينة جيزان جنوب 

غربي السعودية.
وقال املتحدث باسم التحالف، تركي املالكي، 
إن “قوات الدفاع اجلوي امللكي السعودي متكنت 
م��ن اع��ت��راض وتدمير 4 ط��ائ��رات ب��دون طيار 
مفخخة و5 صواريخ بالستية أطلقتها املليشيا 
احلوثية اإلرهابية املدعومة من إي��ران جتاه 

مدينة جيزان”، وفق وكالة األنباء السعودية 
الرسمية.

وف��ي وق��ت سابق ، ق��ال املتحدث العسكري 
باسم احلوثيني، يحيى سريع، إنه “مت استهداف 
شركة أرامكو )النفطية السعودية( وأهدافا 
أخرى بسبعة صواريخ نوع “سعير” و”بدر”، 

ما أشعل حرائق كبيرة في “أرامكو”.
وأض��اف: “كما مت استهداف مخازن وقواعد 
)صواريخ( الباتريوت بأربع طائرات مسيرة 

ن��وع صماد3 وق��اص��ف 2k وك��ان��ت اإلص��اب��ة 
دقيقة”.  واعتبر أن الهجوم يأتي “ردا على 
تصعيد العدوان )يقصد التحالف(، واستمرار 

احلصار وجرائمه املتواصلة”.
ومنذ 2015، يدعم التحالف، بقيادة اجلارة 
السعودية، القوات املوالية للحكومة اليمنية 
ضد احلوثيني، املدعومني من إيران، واملسيطرين 
على محافظات بينها العاصمة صنعاء )شمال( 

منذ 2014.

وأدانت اإلمارات، في بيان ، الهجوم احلوثي 
اجلديد على السعودية، داعية املجتمع الدولي 
إل��ى ات��خ��اذ موقف ف��وري وح��اس��م لوقف هذه 
األعمال املتكررة التي تستهدف املنشآت احليوية 
واملدنية وأمن اململكة وإمدادات الطاقة واستقرار 

االقتصاد العامليني.
وأع��ل��ن احل��وث��ي��ون اس��ت��ه��داف م��واق��ع في 
السعودية، بينها مصاٍف ل�”أرامكو”، ب�15 

طائرة مسيرة وصاروخني.


