ائتالف فلسطيني يتهم احلكومة بـ «احملسوبية» في توزيع لقاح كورونا
اتهم ائتالف فلسطيني ،السبت ،حكومة بالده بـ”احملسوبية”
في توزيع لقاحات ك��ورون��ا .ج��اء ذل��ك في بيان لـ”االئتالف
الفلسطيني من أجل النزاهة والشفافية (أمان)” ، ،اطلعت عليه
األناضول.
وقال االئتالف إنه يتم توزيع لقاحات كورونا “خارج إطار
خطة واضحة ومنشورة ..وفي إطار من احملسوبيات والعالقات
ال��ت��ي تسعى إل��ى املصلحة اخل��اص��ة على ح��س��اب املصلحة

alwasat.com.kw

العامة”.
وائتالف “أمان” من أبرز املنظمات األهلية العاملة في مجال
مكافحة الفساد وتعزيز منظومة النزاهة والشفافية واملساءلة
في املجتمع الفلسطيني ،وهو عضو مبنظمة الشفافية الدولية.
وأضاف“ :على الرغم من املراسالت العديدة ملجلس الوزراء
حول ضرورة إعداد ونشر خطة توزيع لقاح فيروس كورونا ،ما
زالت املعلومات الواردة الئتالف أمان ،تشير إلى استمرار وجود

ح��االت عديدة من احلصول على اللقاح ،من قبل عدة أطراف
(لم يسمها)” .وأش��ار إلى تخطي مبدأ األولوية في التوزيع
“واملرتبط بالطاقم الصحي وكبار السن واملرضى”.
وطالب “جهات االختصاص ،وفي مقدمتها مجلس الوزراء”
باتخاذ “إجراءات كفيلة بوقف عملية ت��وزي��ع اللقاح على
جهات ليست ضمن األولوية القصوى ،ومعاقبة من يسهل هذه
العملية”.
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خالل الذكرى السنوية األولى للحراك الشعبي

العراق 46 :مصاب ًا في احتجاجات بـ 5محافظات
الكاظمي يشكل
جلنة للتحقيق
في أحداث الناصرية
أعلنت وزارة الدفاع العراقية ،تشكيل جلنة بناء على أمر من
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ،للتحقيق في أعمال عنف رافقت
احتجاجات مبدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار (جنوب)،
وخلفت قتلى وجرحى.
جاء ذلك في بيان أصدرته خلية اإلعالم األمني ،التابعة لوزارة
الدفاع ،تلقت األناضول نسخة منه.
وذك��ر البيان أن “الكاظمي القائد العام للقوات املسلحة أمر
بتشكيل جلنة عليا برئاسة الفريق الركن باسم الطائي ،وعضوية
عدد من كبار ضباط وزارتي الدفاع والداخلية ،واألمن الوطني”.
شكلت “للتحقيق في األح��داث التي حصلت
وأضاف أن اللجنة ُ
في مدينة الناصرية خالل األيام الثالثة املاضية ،والتي أدت إلى
سقوط عدد من الشهداء واجلرحى في صفوف املتظاهرين والقوات
األمنية”.
وأش��ار البيان إلى أن اللجنة “ إلى محافظة ذي قار وباشرت
أعمالها فور وصولها”.
وتواصلت  ،االحتجاجات العنيفة في الناصرية لليوم السادس
على التوالي ،وأسفرت عن مقتل  5متظاهرين وإصابة  287آخرين
بينهم  147أمنيا ،وفق مصادر طبية وحقوقية لألناضول.
وكان الكاظمي استجاب ملطلب املتظاهرين بإقالة محافظ “ذي
قار” ناظم الوائلي الذي يتهمونه بـ”الفساد وسوء اإلدارة” .إال أن
املتظاهرين لم يقبلوا بتكليف الكاظمي رئيس جهاز األمن الوطني
عبد الغني األسدي ،بتولي منصب احملافظ بدال من الوائلي.

احتجاجات في العراق

شهد العراق ،احتجاجات في  5محافظات (من
أصل  )18معظمها جنوبية ،اثنان منها رافقتهما
أعمال عنف خلفت  46إصابة ،وفق مصادر أمنية
وطبية وشهود عيان.
وهذه أوسع احتجاجات بالعراق منذ أشهر،
إذ شهدت البالد آخر حركة احتجاجات منسقة
في أكتوبر املاضي ،بالذكرى السنوية األولى
للحراك الشعبي.
ورغ��م استجابة رئيس ال����وزراء مصطفى
الكاظمي ،مساء اجلمعة ،ملطالب املتظاهرين
في محافظة ذي ق��ار (جنوب) بإقالة احملافظ
ناظم الوائلي الذي يتهمونه بـ”الفساد وسوء
اإلدارة” ،بعد مظاهرات لـ 5أيام متوالية ،إال أن
املظاهرات استمرت بها السبت ،لليوم السادس.
ولم تقتصر املظاهرات على ذي قار ،وامتدت
ش��رارت��ه��ا ،ال��س��ب��ت ،إل��ى محافظات “بابل”

و”النجف” و”الديوانية” وكلها جنوبية ،إضافة
إلى العاصمة بغداد (وسط).
تردي مستوى املعيشة واألوضاع االقتصادية
وفساد املسؤولني ،كانت القاسم املشترك الذي
حت��رك املتظاهرون من أج��ل القضاء عليه في
احملافظات  ،وفق شهود عيان ومصادر محلية.
ُ���رض املتظاهرين إقالة
ِ
وف��ي ذي ق��ار ،ل��م ت
الوائلي ،وتكليف الكاظمي لرئيس جهاز األمن
الوطني (يتبع رئيس ال���وزراء مباشرة) عبد
الغني األس��دي ،بتولي منصب احملافظ بدال من
الوائلي.
وواص��ل املتظاهرون احتجاجهم أم��ام مبنى
محافظة ذي قار في مدينة الناصرية ،مطالبني
بشخصية أخرى “تتمتع بالكفاءة” ،وفق إفادات
عدد منهم ملراسل األناضول ،عبر الهاتف.
وأشار الشهود إلى أن املناطق احمليطة مببنى

امل����غ����رب :ال��ع��ث��م��ان��ي ي��ن��ف��ي
استقالة وزي���ر ج���راء زي��ارة
محتملة للكيان الصهيوني
قال رئيس ال��وزراء املغربي سعد الدين العثماني،
إنه “ال صحة لألخبار املتداولة ،التي أرجعت سبب
استقالة وزي��ر في احلكومة إلى زي��ارة وفد حكومي
إلسرائيل”.
جاء ذلك في كلمة للعثماني خالل افتتاح لقاء للجنة
الوطنية حلزبه ،بحسب ما نشرته الصفحة الرسمية
حل��زب “العدالة والتنمية” ،ال��ذي يقود االئتالف
احلكومي باملغرب .واللجنة الوطنية للعدالة والتنمية
تضم عددا من قياديي احلزب من مختلف مناطق البالد
ولها دور استشاري.
واجلمعة ،قدم وزير الدولة املكلف بحقوق اإلنسان
والعالقات مع البرملان مصطفى الرميد ،استقالته
لـ”دواع صحية” ،دون تفاصيل.
غير أن متابعني للشأن السياسي ،رأوا أن استقالة
الرميد جاءت رمبا بسبب موجة توقيفات استهدفت
حقوقيني وصحفيني ،وقضايا أخرى.
وق��ال العثماني في اللقاء احلزبي“ :ما أشيع عن
أن استقالة الرميد مرتبطة بقرار زيارة وفد حكومي
بقيادة رئيس احلكومة لدولة االحتالل (إسرائيل)
مجرد كذب وافتراء”.
وفي السياق ،قال مصدر حزبي لألناضول ،مفضال
عدم الكشف عن اسمه“ :ليس هناك أي زيارة مرتقبة
لوفد حكومي مغربي إلسرائيل ،بخالف ما قد يفهم من
كالم العثماني”.
ووفق قياديني من “العدالة والتنمية” ،فقد أجرى
ال��رم��ي��د ،السبت ،عملية جراحية كللت بالنجاح،
بحسب إعالم محلي.
ويعد الرميد ،من أبرز قيادات احلزب ،حيث شغل
منصب وزير العدل في احلكومة السابقة برئاسة عبد
اإلل��ه بن كيران .كما مت تعيينه في منصبه بحكومة
العثماني ،منذ تشكيلها في أبريل .2017
وفي  10ديسمبر املاضي ،أعلنت إسرائيل واملغرب،
استئناف العالقات الدبلوماسية بينهما ،بعد توقفها
عام .2000
وفي  22من الشهر ذات��ه ،وقع العثماني“ ،إعالنا
مشتركا” بني املغرب وإسرائيل والواليات املتحدة،
خ�لال أول زي���ارة ل��وف��د رس��م��ي إسرائيلي أمريكي
للعاصمة الرباط.

احملافظة شهدت اشتباكات ب�ين املتظاهرين
وق��وات األمن التي حاولت إبعادهم عن املبنى.
ولفتوا إلى أن قوات األمن أطلقت الرصاص احلي
في الهواء إلبعاد املتظاهرين عن محيط املبنى.
ووفق مصدر طبي يعمل في دائرة صحة “ذي
قار” (حكومية) ،حتدث لألناضول ،عبر الهاتف،
فإن “مستشفيات احملافظة سجلت اليوم إصابة
 41شخصا ،بينهم  25متظاهرين ،و 16من قوات
األمن”.
وأضاف املصدر ،الذي فضل عدم نشر اسمه
كونه غير مخول باحلديث لإلعالم ،أن “أغلب
اجلرحى إصاباتهم خفيفة ،تتمثل في رضوض
ناجمة عن الرشق باحلجارة ،وبعض حاالت
االختناق بالغاز املسيل للدموع (تستخدمه قوات
األمن)” ،دون تسجيل أي إصابات بالرصاص.
ب��دوره ،ق��ال الناشط املدني غدير الفيصل،

امل��ش��ارك ف��ي االح��ت��ج��اج��ات ،ل�لأن��اض��ول ،إن
“املتظاهرين يرفضون احملافظ اجلديد عبد
الغني األس���دي ويطالبون بتعيني شخصية
تتمتع بالكفاءة”.
واألس���دي ،ضابط في اجليش برتبة فريق
رك��ن ،م��ن مواليد  1951محافظة “ميسان”
(ج��ن��وب) ،ك��ان ق��ائ��دا ل��ق��ي��ادة ق���وات مكافحة
اإلره��اب خالل املعارك ضد “داعش” بني عامي
 2014ـ  ،2017عني مبنصب رئيس جهاز األمن
الوطني في يوليو .2020
وأسفرت االحتجاجات خالل األيام اخلمسة
املاضية في الناصرية عن مقتل  5متظاهرين
وإصابة  271آخرين ،بينهم  147أمنيا ،وفق
تصريحات أفاد بها لألناضول علي البياتي عضو
مفوضية حقوق اإلن��س��ان بالعراق (مرتبطة
بالبرملان).

الدفاع التركية« :درع الربيع» منعت
مأساة إنسانية كبيرة في إدلب

قوات تركية في سورية

قالت وزارة الدفاع التركية إن عملية
“درع الربيع” التي نفذتها ب�ين 27
فبراير و 5مارس  ،2020منعت حدوث
مأساة إنسانية كبيرة شمالي سوريا.
جاء ذلك في بيان نشرته ال��وزارة عبر
حسابها على تويتر ،السبت ،مبناسبة
ال���ذك���رى ال��س��ن��وي��ة األول����ى للعملية
العسكرية ضد ق��وات النظام السوري
في إدل��ب .واستذكرت ال��وزارة اجلنود
األب��ط��ال ال��ذي��ن استشهدوا ف��ي عملية

“درع الربيع” ،ومتنت حياة مفعمة
بالصحة وال��س��ع��ادة للذين أصيبوا
خاللها .وأوضحت أن العملية استهدفت
منع توسع النظام وضمان أمن القوات
التركية في املنطقة.
كما أنها حالت دون ح��دوث موجة
ه��ج��رة نحو احل���دود التركية بسبب
هجمات النظام .واستهدفت العملية
ضمان أمن السكان في املنطقة وعودتهم
إل��ى دي��اره��م بطريقة آم��ن��ة وطوعية

وكرمية ،بحسب البيان .وأكدت الوزارة
أن “درع الربيع” التي جرت برا وجوا
استكملت بنجاح في  5م��ارس 2020
ومنعت حدوث مأساة إنسانية كبيرة في
إدلب .ولفتت إلى أن العملية أسفرت عن
حتييد  3آالف و 473عنصرًا من قوات
النظام السوري ،فضال عن  3طائرات و8
مروحيات وطائرة مسيرة مسلحة و93
دبابة و 36عربة مدرعة و 67مدفعا
و 10أنظمة للدفاع اجلوي.

تضامن عربي ودولي
مع السعودية
ضد «مسيرات» احلوثي
أعلن التحالف العربي ،اعتراض وتدمير صاروخ باليستي و3
طائرات مسيرة مفخخة أطلقها احلوثيون باجتاه السعودية .جاء
ذلك في بيانات مقتضبة للتحالف العربي ،بثتها قناة “اإلخبارية”
السعودية الرسمية.
وأفاد التحالف بأن “قواته متكنت من اعتراض وتدمير صاروخ
باليستي أطلقته مليشيا احلوثي باجتاه الرياض” .وأض��اف أنه
مت “اعتراض وتدمير  3طائرات مسيرة أطلقها احلوثيون باجتاه
جنوبي السعودية”.
ولم يصدر على الفور تفاصيل أخرى ،فيما لم يعلق احلوثيون
على ذلك حتى الساعة  19:50ت.غ .وبشكل متكرر يطلق احلوثيون
ص��واري��خ باليستية وط��ائ��رات مسيرة ومقذوفات على مناطق
سعودية ،خلف بعضها خسائر بشرية ومادية.
وتقول اجلماعة إن هذه الهجمات تأتي ردا على غارات التحالف
املستمرة ضدها في مناطق متفرقة من اليمن.
ويشهد اليمن حربا منذ نحو  7سنوات ،أودت بحياة أكثر من
 233ألف شخص ،وبات  80باملئة من السكان ،البالغ عددهم نحو
 30مليون نسمة ،يعتمدون على الدعم واملساعدات ،في أسوأ أزمة
إنسانية بالعالم ،وفق األمم املتحدة.

تونس :سعيد يتعهد بإنشاء
مدينة طبية بالقيروان
وعد الرئيس التونسي قيس سعيد ،باملضي قدما في مشروع
إنشاء مدينة طبية مبحافظة القيروان (وس��ط) توفر  50ألف
فرصة عمل .جاء ذلك على هامش زيارة قام بها سعيد إلى منطقة
“منزل املهيري” مبحافظة القيروان؛ حيث عاين قطعة األرض
التي سيقام عليها مشروع “مدينة األغالبة الطبية” الذي ستنطلق
أعمال إنشائها قريبا (لم يتم حتديد موعد) ،حسب بيان للرئاسة
التونسية ،اطلعت عليه األناضول.
وقال سعيد ،خالل الزيارة ،إن املدينة الطبية املرتقب إنشائها
ستكون على شكل مؤسسة حكومية ،الفتا إلى أن النص القانوني
للمشروع بات جاهزا.
وأضاف أن املشروع “سيساهم في توفير نحو  50ألف وظيفة
في مختلف االختصاصات ،وسيعيد للقيروان بريقها ومكانتها
التاريخية” ،مشيرا إلى أن عددا من الدول الشقيقة والصديقة (لم
يذكرها) أعلنت استعدادها لتمويله.
وأشار إلى أن املشروع سيتم إجنازه حتت إشراف وزارة الدفاع
الوطني ،وبفريق عمل يضم ممثلني عن مختلف ال��وزارات املعنية،
مشددا على وجوب اإلسراع باستكمال اإلجراءات اإلدارية الالزمة
املتعلقة باألراضي التي سيقام عليها املشروع.
و”مدينة األغالبة الطبية” مت تخصيص أرض لها تبلغ 550
هكتارا (الهكتار الواحد يساوي ألف متر مربع) ،منها  300هكتار
للمباني واملنشآت ،وستكون األول��ى من نوعها بكلفة  3مليارات
دينار (نحو  1.1مليار دوالر).
وأك��د على أن ل��دى “تونس الكثير من اإلمكانيات ،ويكفي أن
تتوفر اإلرادة الصادقة في حتقيق حلم الشعب التونسي في الشغل
واحلرية والكرامة الوطنية”.
ويأتي اإلع�لان عن املشروع بالتزامن مع حتركات احتجاجية
تشهدها عدة مناطق في تونس ،بينها القيروان ،بني احلني واآلخر،
لدفع السلطات إلى إيجاد حلول عاجلة ملشاكل التنمية والبطالة.
ووفق أرقام “املعهد الوطني لإلحصاء” (حكومي) ارتفعت نسبة
البطالة في تونس بنهاية الربع األخير من  2020إلى  17.4باملائة،
مقابل  16.2باملائة خالل الربع الثالث من نفس السنة.
ووفق مؤشرات رسمية سابقة ،تأتي القيروان ضمن محافظات
البالد األعلى معاناة من البطالة.

