العراق ..ارتفاع ضحايا عبّارة املوصل إلى  117غريق ًا
أعلنت مديرية الدفاع املدني العراقية ،ارتفاع عدد ضحايا
العبّارة املنكوبة التي غرقت قبل أسابيع في نهر دجلة مبدينة
املوصل (شمال) ،إلى  117غريقا.
وقالت املديرية في بيان إن فرق الدفاع املدني في محافظة
نينوى انتشلت ،مساء األحد ،جثة شاب يدعى (أحمد عبد الله
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عبد الستار) من أهالي املوصل من ضحايا غرق العبارة في
احملافظة .وأضافت ،أن «فرقنا في محافظة نينوى مازالت
تواصل عمليات البحث على طول مجرى نهر دجلة وعلى
م��دار الساعة» .وفي  21م��ارس اجل��اري ،غرقت عبارة في
نهر دجلة وعلى متنها أكثر من  200شخص ،في اجلزيرة

السياحية مبنطقة الغابات في مدينة املوصل ،ما تسبب في
وفاة أكثر من  100شخص .فيما تواصل فرق غوص تابعة
لهيئة اإلغاثة اإلنسانية التركية  - IHHفي ظل ظروف
جوية قاسية  -البحث عن مفقودين في احلادثة ،ومتكنت من
انتشال عدد من اجلثث.

Tuesday 16th April 2019 - 12 th year - Issue No.3418

اعتقال  10فلسطينيني في الضفة الغربية

مسيرة في غزة دعم ًا ملعتقلني مضربني عن الطعام بسجون االحتالل

alwasat.com.kw

مجلس علماء باكستان يختار
محمد بن سلمان الشخصية
األقوى تأثير ًا في العالم

ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان

وف� ��د م ��ن ف �ت��ح إل� ��ى ال �ق ��اه ��رة ل�ب�ح��ث
م � �ل� ��ف امل � �ص � ��احل � ��ة ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي ��ة
جانب من مسيرة بغزة دعما لألسرى

شارك املئات من الفلسطينيني ،صباح أمس،
في مسيرة حاشدة ،مبدينة غزة ،تضامنا مع
املعتقلني الفلسطينيني املضربني عن الطعام ،في
سجون االحتالل.
وجابت املسيرة ،التي دعت إليها «اجلبهة
الشعبية لتحرير فلسطني» ،ش��وارع رئيسية
في مدينة غزة قبل أن يحتشد املشاركون فيها،
أمام مقر اللجنة الدولية للصليب األحمر ،غربي
املدينة.
وحمل املتظاهرون األع�ل�ام الفلسطينية،
وصور معتقلني فلسطينيني بسجون االحتالل،
والفتات كتب عليها شعارات تدعو إلى مساندة
ودعم املعتقلني املضربني عن الطعام ،وتطالب
باإلفراج الفوري عنهم.
وطالب محمود الراس ،عضو اللجنة املركزية
للجبهة الشعبية ،في كلمة له خالل املسيرة،
بـ»تسخير السالح الفلسطيني في خدمة معركة
األسرى».

ودع��ا «ال��راس» الفلسطينيني في كل أماكن
تواجدهم إل��ى «دع��م املعتقلني الفلسطينيني
في معركتهم احلالية بكل الوسائل اإلعالمية
والقانونية والشعبية املتاحة».
كما طالب املؤسسات احلقوقية بأن «تؤدي
واجبها جتاه املعتقلني وأن تكف عن الصمت
على اجلرائم اإلسرائيلية بحقهم».
ولليوم الثامن على التوالي يواصل مئات
املعتقلني الفلسطينيني في سجون االحتالل
اإلضراب املفتوح عن الطعام ،مطالبني ،بإزالة
أج��ه��زة ت��ش��وي��ش ع��ل��ى ال��ه��وات��ف احملمولة
(امل ُ��ه��رب��ة) ،وت��رك��ي��ب ه��وات��ف عمومية في
السجون ،وإلغاء منع الزيارة املفروض على
مئات املعتقلني.
كما يطالب املعتقلون برفع عقوبات جماعية،
فرضتها إدارة املعتقالت منذ ع��ام ،2014
وتوفير الشروط اإلنسانية لهم خالل تنقالتهم
بني السجون.

قوات نيوزيلندية تبحث عن الرهينة املخطوفة في سورية

مخابرات النظام تداهم
درعا ..واجليش يقصف
ريفي حلب وحماة
قال املرصد السوري حلقوق اإلنسان ،إن مخابرات النظام شنت حملة
مداهمات في ريف درعا ،فيما قصفت قوات آخرى مناطق الهدنة الروسية
التركية .وق��ال املرصد في بيان ،إن «دوري��ات تابعة لألمن اجلنائي،
من مخابرات النظام ،عمدت إلى مداهمة بلدة إبطع بالقطاع األوسط
من الريف ال��درع��اوي ،واعتقلت عدة أشخاص ممن يحملون بطاقات
«تسوية ومصاحلة» ،واقتادتهم إل��ى امل��ف��رزة ،دون معلومات حتى
اللحظة عن أسباب االعتقال» .وفي بيان منفصل ،أشار املرصد إلى قصف
صاروخي لقوات النظام« ،مستهدفا ً خان شيخون ،والتمانعة ،وتلمنس،
ومعرشمارين بالقطاع اجلنوبي من الريف اإلدلبي ،والزيارة ،وزيزون،
ومحيط قسطون بسهل الغاب ،في ريف حماة الشمالي الغربي ،وأماكن
في محور الراشدين بضواحي حلب الغربية».
من جهة أخ��رى ،أعلنت نيوزيلندا اإلثنني أن عناصر من قواتها
اخلاصة قامت بعمليات توغل في سورية بحثا عن لويزا أكافي املمرضة
النيوزيلندية التي أعلنت اللجنة الدولية للصليب األحمر األحد أنها
بني موظفيها الثالثة الذين خطفهم تنظيم الدولة اإلسالمية في سورية
عام  .2013ولم يكشف عن تفاصيل خطف أكافي والسائقني السوريني
على مدى أكثر من خمس سنوات ،إلى أن قررت اللجنة الدولية للصليب
األحمر األحد توجيه نداء إلبالغها بأي معلومات عن مصير موظفيها.
وج��اء في بيان الصليب األحمر أنّ املوظفني الثالثة خطفوا «أثناء
سفرهم مع إحدى قوافل الصليب األحمر التي كانت تنقل إم��دادات إلى
مرافق طبية في إدل��ب ،شمال غربي سورية ،عندما أوق��ف مسلحون
املركبات التي كانت تقلهم في  13أكتوبر .»2013
وأضاف البيان أنّه يومها «خطف املسلّحون سبعة أشخاص ،وأطلقوا
سراح أربعة من املختَطَ فني في اليوم التالي».
وأوضح نائب رئيسة الوزراء النيوزيلندية وينستون بيترز اإلثنني
أنه لم يتم كشف املعلومات حول عملية اخلطف حلماية الرهائن.
وأكد أنه يعتقد أن أكافي ( 52عاما) ال تزال محتجزة لدى عناصر من
تنظيم الدولة اإلسالمية ،مشيرا إلى أن عملية جتري حاليا مبشاركة
فريق متمركز في العراق لتحديد مكان وجودها.
وأض��اف أن العملية «تضم عناصر من ق��وات الدفاع النيوزيلندية
تابعني لقوات العمليات اخلاصة ،وقد توجه عناصرها بني احلني واآلخر
إلى سورية حني كان ذلك ضروريا».
وتابع أن «هذه الوحدة غير املقاتلة ركزت عملها بصورة خاصة على
حتديد موقع لويزا وفرص استعادتها».
من جهتها أوردت صحيفة نيويورك تاميز أن الصليب األحمر يعتقد
أن املمرضة ال تزال على قيد احلياة إذ أفاد شخصان على األقل عن رؤيتها
في عيادة في قرية السوسة ،أحد آخر معاقل تنظيم الدولة اإلسالمية
في شرق سورية والتي سيطرت عليها قوات سورية الدميوقراطية في
يناير .وقال شهود أنها كانت تعمل في عيادات تابعة لتنظيم الدولة
اإلسالمية ،ما يعني أنها لم تكن محتجزة في زنزانة.

ووفق إحصائيات رسمية صدرت عن «هيئة
ش���ؤون األس����رى» (ت��اب��ع��ة ملنظمة التحرير
الفلسطينية) ،ف��ق��د وص���ل ع���دد املعتقلني
الفلسطينيني إل��ى  5700معتقل بينهم 250
�ف�ًل� ،و 48معتقلة ،و 500معتقل إداري
ط� اً
(معتقلون بال تهمة) ،و 1800مريض ،بينهم
 700بحاجة لتدخل طبي عاجل.
من جهة ثانية ،اعتقل اجليش اإلسرائيلي
 10فلسطينيني في مناطق متعددة في الضفة
الغربية ،خالل ساعات الليلة املاضية.
وقال اجليش اإلسرائيلي في بيان إنه اعتقل
الفلسطينيني بشبهة «ال��ض��ل��وع بنشاطات
إرهابية شعبية ،ومتت إحالتهم للتحقيق».
وع����ادة م��ا ت��ت��م االع��ت��ق��االت م��ن امل��ن��ازل
الفلسطينية خ�لال س��اع��ات م��ا بعد منتصف
ال��ل��ي��ل .ووف���ق إح��ص��ائ��ي��ات رسمية ص��درت
ع��ن هيئة ش���ؤون األس����رى (ت��اب��ع��ة ملنظمة
التحرير الفلسطينية) فقد وصل عدد املعتقلني

الفلسطينيني إلى نحو  5700معتقل.
من جهة أخرى ،أعلن عضو اللجنة التنفيذية
ملنظمة التحرير الفلسطينية ،واصل أبو يوسف،
االثنني ،عن أن وفدا من حركة فتح سيصل إلى
القاهرة ،ملناقشة امللفات الفلسطينية وعلى
رأسها ملف املصاحلة وإنهاء االنقسام.
وق���ال أب��و ي��وس��ف ف��ي تصريح صحفيّ ،
إن��ه ”من املقرر أن يصل وف��د من حركة فتح
إلى العاصمة املصرية القاهرة ،بهدف إجراء
سبل
ح��وارات مع املسؤولني املصريني ح��ول ُ
إنهاء االنقسام الفلسطيني واستعادة الوحدة
الوطنية ضمن اتفاق .“2017
وأوض��ح أب��و يوسف ،أن ”الوفد لن يلتقي
قيادات من حركة حماس في القاهرة“ ،مؤكدا ً
على أن ”حركته تسعى إلنهاء االنقسام في ظل
حرص القاهرة على إمت��ام املصاحلة ملواجهة
التحديات واملخاطر التي تعصف بالقضية
الفلسطينية“.

إصابة رئيس جهاز مكافحة اإلرهاب
في بنغازي إثر انفجار سيارة مفخخة

عربات مدرعة من مكان احلادث

ذكرت مصادر محلية ليبية ،أن سيارة مفخخة انفجرت حتت
كوبري سيدي خليفة الواقع شرق مدينة بنغازي ،ثاني أكبر املدن
الليبية.
وأف��اد مصدر أمني في وزارة الداخلية باحلكومة الليبية
املؤقتة ،بأن «سيارة مفخخة استهدفت رئيس جهاز مكافحة
اإلرهاب في منطقة سيدي خليفة ،العقيد عادل مرفوعة ،شرقي
مدينة بنغازي الليبية.
وأضاف أن العقيد عادل مرفوعة «نقل على الفور للمستشفى
لتلقي اإلسعافات وحالته مستقرة».
يأتي ذلك بعد أيام من إعالن القيادة العامة للجيش الليبي،
بقيادة املشير خليفة حفتر ،في  4أبريل املاضي ،إطالق عملية
للقضاء على اإلرهاب في العاصمة طرابلس ،والتي تتواجد بها
حكومة الوفاق املعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج ،ودعا

األخير قواته ملواجهة حتركات قوات حفتر بالقوة ،متهما إياه
باالنقالب على االتفاق السياسي للعام .2015
وتعاني ليبيا منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي أواخر
 2011من انقسام حاد في مؤسسات الدولة ،بني الشرق الذي
يديره مجلس النواب واجليش بقيادة خليفة حفتر ،بينما يدير
املجلس الرئاسي حلكومة الوفاق برئاسة فائز السراج غربي
البالد ،وهي احلكومة املعترف بها دوليا ،إال أنها لم حتظ بثقة
البرملان .وكانت األمم املتحدة قد أش��ارت مؤخرا إلى مؤشرات
إيجابية بعد لقاء جمع السراج وحفتر ،في أبو ظبي ،حيث اتفقا
على البحث عن حلول غير عسكرية وض��رورة إنهاء املرحلة
االنتقالية .وأعلن املبعوث األممي إلى ليبيا غسان سالمة عن إقامة
مؤمتر وطني جامع في الفترة بني  14و 16أبريل اجل��اري في
مدينة غدامس ،غربي ليبيا ،إال أنه أرجئ إلى أجل غير مسمى.

مصر تتعاقد مع شركة روسية لتزويدها بالوقود النووي
وقعت هيئة الطاقة الذرية املصرية مع الشركة الروسية
”تفيل“ إلن��ت��اج ال��وق��ود ال��ن��ووي ،ع��ق��ودًا تنص على تزويد
الشركة ملفاعل البحوث ”إي تي آر آر –  “2في مصر مبكونات
اليورانيوم للوقود النووي منخفض التخصيب ،من إنتاج مصنع
”نوفوسيبيرسك“ للمركزات الكيميائية.
ويستخدم املفاعل املصري الثاني للبحوث ”إي تي آر آر
–  ،2″في املركز القومي لبحوث الذرة في مدينة إنشاص في مجال
فيزياء اجلسيمات العنصرية وعلم املواد ،وكذلك إلنتاج نظائر

مستقرة.
في هذا الصدد ،أكد نائب الرئيس األول للتجارة واألعمال
الدولية في شركة ”تفيل“  ،أوليغ غريغوريف ،على أنه ”مت
تزويد مصر في  2017و ،2018مبجموعة واسعة من مكونات
اليورانيوم واألملونيوم في الوقود النووي من إنتاج الشركة
املساهمة املفتوحة إن زي خي كا ،مخصصة للمفاعل إي تي آر
آر –  ،2في إطار تنفيذ سلسلة من الوثائق التعاقدية بني مصر
وشركة ”روس اتوم“ الروسية املالكة لشركة تفيل“.

اختار مجلس علماء باكستان ،ولي العهد نائب رئيس مجلس
ال��وزراء ،وزير الدفاع األمير محمد بن سلمان ،الشخصية األقوى
تأثيرا على مستوى العالم لعام  ،2018وسلم الرئيس الباكستاني
الدكتور عارف علوي اجلائزة لسفير اململكة لدى باكستان نواف بن
سعيد املالكي.
وذكر بيان للسفارة السعودية في القاهرة ،االثنني ،أن اجلائزة
متنح سنويا ألبرز الشخصيات املهمة واملؤثرة عامليا ،بعد دراسة
دقيقة وبحث علمي موثق تقوم به جلنة متخصصة في مؤسسة
العلم والسالم والرأي العام في باكستان.
وأوضح البيان أنه بناء على توصيات اللجنة لهذا العام ،2019
ق��رر املجلس األعلى واملجلس اإلداري املنبثق عن مجلس علماء
باكستان اختيار األمير محمد بن سلمان الشخصية األقوى تأثيرا
على مستوى العالم لعام  ،2018ومنحه شهادة التقدير ودرع
التكرمي اخل��اص باجلائزة ،تقديرا جلهوده الكبيرة واملتواصلة،
وأعماله اجلليلة خلدمة اإلس�لام واملسلمني ،والعناية باحلرمني
الشريفني واحلجاج واملعتمرين والزائري.
وأضافت السفارة أن مجلس علماء املسلمني في باكستان منح
اجلائزة لولي العهد لنشره علوم القرآن الكرمي والسنة النبوية،
والدفاع عن القضية الفلسطينية والقدس الشريف ،واملطالبة بحقوق
الشعب الفلسطيني ،والدفاع عن اليمن والوقوف مع شعبه الشقيق،
ومساندة قضية اجلوالن األرض العربية السورية احملتلة ،ودفاعه
املستمر عن األقليات املسلمة في مختلف دول العالم ،ومساعدة
حكومة وشعب باكستان والوقوف معها ملواجهة جميع الظروف
والتحديات والصعوبات والدعم الكبير منه لدفع عجلة السالم
وتعزيز مسيرة السلم والتعاون والتسامح بني الهند وباكستان.

استبعاد حزب «البشير» من احلكومة االنتقالية

ال � � � �س� � � ��ودان :ق � � � ��ادة امل �ج �ل ��س
ال�ع�س�ك��ري أم ��ام ض�غ��وط لنقل
السلطة إلى حكومة مدنية

يواجه ق��ادة املجلس العسكري في ال��س��ودان ضغوطا كثيفة من
احملتجني ومن حكومات غربية لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية فيما ال
يزال آالف املتظاهرين معتصمني أمام مقر القيادة العامة للقوات املسلحة
في اخلرطوم لليوم العاشر على التوالي.
وواصل املتظاهرون اعتصامهم ليل االحد اإلثنني بعد أن وجه قادتهم
مطالب للمجلس العسكري في أعقاب اإلطاحة بالرئيس عمر البشير.
ودعا جتمع املهنيني السودانيني الذي قاد التظاهرات ضد البشير،
املجلس العسكري االنتقالي إلى «الشروع ف��ورا ً بتسليم السلطة إلى
حكومة انتقالية مدنية».
وطالب التجمّع أيضاً «احلكومة االنتقالية املدنية املرتقبة مسبوقة
بقوات شعبنا املسلحة» إلى القبض على «البشير وق��ادة جهاز األمن
واالستخبارات» .وحضت الواليات املتحدة وبريطانيا والنروج املجلس
العسكري وأحزاب أخرى على إجراء محادثات لنقل السلطة إلى حكم
مدني .وفي بيان مشترك أصدرته سفاراتها حذرت تلك الدول من مغبة
استخدام العنف لفض التظاهرات وقالت إن «التغيير الشرعي» الذي
طالب به الشعب السوداني لم يحصل بعد.
كما التقى املجلس العسكري األحد األحزاب السياسية ودعاها إلى
التوافق على «حكومة مدنية» ترأسها شخصية «مستقلة» ،وفق مراسل
وكالة فرانس برس الذي حضر اللقاء.
وأكد الفريق ياسر العطا عضو املجلس العسكري أثناء االجتماع
في اخلرطوم «نريد إقامة دول��ة مدنية تقوم على احلرية والعدالة
والدميوقراطية» .وسلم وفد من عشرة أعضاء ميثلون احملتجني قائمة
باملطالب خالل احملادثات مع املجلس العسكري ليل السبت ،وفق بيان
لتحالف قوى إعالن احلرية والتغيير ،الذي يقود االحتجاجات.
ولكن في مؤمتر صحافي الحق لم يرد املتحدث باسم املجلس على
على املطالب األخيرة للمحتجني رغم إعالنه عن تعيني رئيس جديد
جلهاز األمن واملخابرات.
من جهة أخرى ،أعلن املجلس العسكري االنتقالي في السودان ،أن
حزب املؤمتر الوطني الذي كان ينتمي إلى الرئيس املعزول عمر البشير،
لن يشارك في احلكومة االنتقالية املقبلة ،بحسب «سكاي نيوز».
وطالب املجلس ،القوى السياسية بتقدمي رؤيتها للمرحلة االنتقالية
خ�لال أس��ب��وع ،فيما غ��اب ع��ن االج��ت��م��اع ،ممثلو ق��وى إع�لان احلرية
والتغيير .وعقب اجتماع بني املجلس العسكري وأح���زاب احل��وار
أيضا تأييده لتولي شخصية مستقلة رئاسة
الوطني ،أعلن املجلس ً
احلكومة.
وسبق االجتماع إع�لان املجلس إلغاء القوانني املقيدة للحريات،
والسماح لإلعالم مبزاولة أعماله من دون قيود.
من جانبه ،قال ”جتمع املهنيني“ – وهو جماعة االحتجاج الرئيسية
في السودان – إن هناك محاولة جتري لفض االعتصام أمام القيادة
العامة للقوات املسلحة في العاصمة اخلرطوم.
ودعا املواطنني في بيان نُشر على حساباته على مواقع التواصل
االجتماعي إلى ”التوجه فورًا إلى ساحات االعتصام حلماية ثورتكم
ومكتسباتكم“.
كما أص��در رئيس املجلس العسكري االنتقالي في ال��س��ودان ،عبد
الفتاح البرهان ،مرسوما بإعادة تشكيل رئاسة هيئة األركان املشتركة،
وترقية عدد من الضباط الكبار إلى رتبتي فريق ،وفريق أول.
وقال الناطق باسم اجليش السوداني ،اللواء أحمد خليفة الشامي ،في
بيان« :أصدر الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئيس
املجلس العسكري االنتقالي عددا من املراسيم والقرارات مت مبوجبها
ترفيع عدد من الضباط إلى رتبتي الفريق أول والفريق ،وإعادة تشكيل
رئاسة األركان املشتركة».

