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وقف إطالق النار شمالي سوريا.. رفض تركي وترحيب أمريكي إيراني

 بع��د ي��وم م��ن ورود انب��اء ح��ول امكاني��ة وقف 
اط��اق النار ب��ن تركيا واجلماع��ات الكردية يف 
�س��مايل �س��وريا, والرتكي��ز على ا�س��تهداف تنظيم 
داع�ش االرهابي, ا�ستدعت انقرة ال�سفري االمريكي 
يف باده��ا ))ج��ون با���ش(( مبدية رف�س��ها لهذا 

القرار.
 وزي��ر �س��وؤون االحت��اد االورب��ي الرتك��ي  ))عمر 
جلي��ك(( حتدث حول ا�س��باب رف�ش تركي��ا لقرار 
الهدن��ة قائ��ا "اإن تركي��ا تعت��ر ح��زب االحت��اد 
الدميقراطي الكردي ال�س��وري منظم��ة اإرهابية, و 
يف املقابل تركيا دولة ذات �سيادة مما يعني اأنها 
ال ميكن اأن تعقد مثل هذا االتفاق, باال�س��افة اىل 
ان املقاتلن ال�سورين االأكراد ما زالوا موجودين 
غ��رب نهر الف��رات رغم تعه��دات بالتح��رك �رشقا 

وهو اأمر غري مقبول".
 م��ن جان��ب اآخ��ر اأعل��ن املتح��دث با�س��م القيادة 
االأمريكية الو�س��طى الكولونيل ج��ون توما�ش اأنه 
"خ��ال ال�س��اعات املا�س��ية تلقينا تاأكي��دا باأن 
جمي��ع االأطراف املعني��ة بالهدنة  �س��تتوقف عن 

اإطاق النار و�سرتكز على تهديد داع�ش", 
كما ا�س��ار توما�ش اىل ان "االأتراك وقوات �س��وريا 
الدميوقراطية )وهي غالبا ماتتكون من حتالفات 
لف�س��ائل كردي��ة ( قام��وا بفت��ح ات�س��االت م��ع 
الوالي��ات املتح��دة وبن بع�س��هم البع�ش بهدف 

وقف االأعمال القتالية".
 مبين��ا ترحي��ب  الوالي��ات املتح��دة بق��رار وقف 
اط��اق الن��ار الذي مت التو�س��ل الي��ه حتى وان مل 
يك��ن ب�س��كل م�س��تمر, ام��ا يف منع وق��وع املزيد 
من العمليات القتالية واخل�س��ائر يف االأرواح, بن 

جميع القوات التي تعمل �سد داع�ش يف املنطقة.
ويف �س��ياق مت�س��ل طالب��ت اي��ران اي�س��ا, تركيا 
ايق��اف عملياته��ا الع�س��كرية يف �س��مال �س��وريا, 
جتنب��ا ملزي��د م��ن تعقي��د الو�س��ع يف املنطق��ة, 

ح�سبما ذكرت و�سائل االإعام االإيرانية .

كما  قال املتحدث با�سم وزارة اخلارجية االإيرانية 
بهم��ن قا�س��مي "اإن ا�س��تمرار الوج��ود الع�س��كري 
لرتكيا يف �س��وريا يزيد من تعقيد الو�سع", موؤكدا 
اأن املواجهات يف �س��مال �سوريا "توؤدي اإىل مقتل 
عدد كبري م��ن االبرياء, ومن ال�رشوري اأن يوقف 

اجلي�ش ب�رشعة حتركاته الع�سكرية".
ق��وات  يف  م�س��ادر  ان  بالذك��ر  اجلدي��ر  وم��ن   
املعار�س��ة ال�س��ورية املدعومة م��ن تركيا, كانت 
قد و�س��فت قرار وقف القتال باأن��ه "موؤقت", واإن 

العمليات الع�سكرية قد ت�ستاأنف قريبا.

 اف��اد م�س��وؤولون يف بن��ك املعلوم��ات املح��دث, ال��ذي 
اأن�س��اأته ال�س��لطات البلجيكية, ان اأ�س��ماء 614 �سخ�س��ا, 
بينه��م 104 ن�س��اء, غ��ادروا الب��اد للقت��ال اإىل جان��ب 
اجلماع��ات املتطرف��ة. واأو�س��ح امل�س��وؤولون  "اأن عم��ر 
ه��وؤالء املت�س��ددين يرتاوح ب��ن 15 و70 عام��ا, ويبلغ 
واحد من كل 6 اأ�س��خا�ش, اأدرجت اأ�سماوؤهم يف القائمة, 
قراب��ة 20 عام��ا من العمر".  وت�س��ري املعلوم��ات اإىل اأن 
266 �سخ�سا من القائمة يتواجدون حاليا يف االأرا�سي 
ال�س��ورية والعراقي��ة, وهن��اك 4 اآخري��ن يف طريقهم اإىل 
هات��ن الدولتن, بينم��ا عاد 114 متطرف��ا اإىل بلجيكا, 
وح��اول 73 اآخري��ن االن�س��مام اإىل تنظيمات مت�س��ددة, 
ح�س��ب بنك املعلومات.  كما ت�س��م القائمة اأي�س��ا اأ�سماء 
اإىل  والع��راق  الذه��اب  157 م�س��تبها به��م يف نيته��م 
خلو���ش ال�رشاع امل�س��لح.  من اجلدير بالذكر اأن ق�س��ايا 
االأمن واالإرهاب ت�سكل اأحد اأبرز التحديات التي تواجهها 
ال�س��لطات البلجيكية, بع��د تنفيذ مت�س��ددين, ينتمون اإىل 
تنظيم "داع�ش", يف �س��هر مار�ش/اآذار املا�س��ي, �سل�سلة 
تفج��ريات انتحارية يف املطار ويف اإحدى حمطات مرتو 

االأنفاق بالعا�سمة بروك�سل, اأودت باأرواح 32 �سخ�سا.

مقتل امرأة وإصابة 10 آخرين بانفجار في زحلة اللبنانية

إيران تخسر جنراال بارزا في حلب يتمتع بخبرات 
تعود إلى مرحلة الحرب اإليرانية – العراقية 

104  نساء بلجيكيات 
انضممن إلى جماعات متطرفة

حزب الله يدين قرارات محکمة الحريری ضد »األخبار« في لبنان 

 اك��دت  م�س��ادر اأمنية لبناني��ة, مقتل امراأة واإ�س��ابة 10 اأ�س��خا�ش اآخرين جراء 
انفج��ار, دوى عل��ى م�س��تديرة ك�س��ارة يف زحلة مبحافظ��ة البقاع �رشق��ي لبنان.  
كما قالت م�س��ادر يف ال�س��ليب االأحمر اللبناين اأن عددا من امل�سابن ُقدمت لهم 
امل�س��اعدة الطبية الازم��ة يف مكان احل��ادث, بينما نقل اآخرون اإىل امل�ست�س��فى.  
بدوره��ا, اأعلن��ت وكالة "الوطني��ة" اللبنانية اأن القتيلة مواطنة �س��ورية.  واأفادت 
الوكال��ة, نق��ا عن االأمن العام لل�س��ليب االأحمر اللبناين جورج كتانة, باإ�س��ابة 
11 �سخ�س��ا, مو�س��حة اأن 9 منهم نقلوا اإىل م�ست�س��فين يف املنطقة, بينما قدم 
فريق ال�س��ليب االأحمر امل�س��اعدات الطبية الازم��ة اإىل االثنن االآخرين يف مكان 
احلادث.   واأ�س��افت "الوطنية" اأن العبوة النا�س��فة, التي �سببت االنفجار, و�سعت 
يف حو���ش ورود, وال يتجاوز وزنها 5 كيلوغرامات, ح�س��ب تقديرات اأولية.  ومن 
اجلدير بالذكر ان االنفجار جاء يف وقت, يحتفل فيه اأن�سار حركة "اأمل" اللبنانية 
بذك��رى اختطاف االإمام مو�س��ى ال�س��در. وتتح��دث بع�ش و�س��ائل االإعام عن اأن 

االنفجار ا�ستهدف مركبة تابعة الأن�سار احلركة.

 قال��ت و�س��ائل اإع��ام اإيرانية, اإن ج��راال بارزا يف احلر�ش الث��وري قتل خال 
معارك يف حمافظة حلب ال�س��ورية, يف اأحدث خ�س��ارة ب�رشية متنى بها اإيران 

نتيجة م�ساركتها يف القتال اإىل جانب قوات الرئي�ش ب�سار االأ�سد.
وبح�س��ب وكاالت انب��اء ايراني��ة "فاإن اجل��رال اأحمد غام��ي, القائد باحلر�ش 
الث��وري قت��ل خال مع��ارك اندلعت يف حل��ب".  م�س��رية  اإىل اأن غامي يتمتع 
بخرات تعود اإىل مرحلة احلرب االإيرانية - العراقية التي ا�س��تمرت 8 �س��نوات 
يف ثمانينيات القرن املا�س��ي.  يذكر ان ايران كانت قد اعلنت يف وقت �س��ابق 
اي�س��ا اأن "اأحد م�ست�س��اري احلر�ش الثوري, وهو م�سطفى ر�سيدبور قتل متاأثرا 
باإ�سابته "اأثناء اأداء مهمة ا�ست�سارية يف منطقة ال�سيدة زينب يف ريف دم�سق".

 اأدان حزب اهلل القرارات ال�سادرة عن املحكمة الدولية اخلا�سة بق�سية اغتيال 
رفيق احلريرى, �س��د �سحيفة »االأخبار« اللبنانية, موؤكدا اأن هذه القرارات هى 

قرارات �سيا�سية.
 حيث ا�س��درت حمكمة احلريري حكما اأدانت فيه �س��حيفة »االأخبار« ورئي�ش 
حتريرها اإبراهيم االأمن ب�"حتقري املحكمة وعرقلة �سري العدالة عن علم وق�سد 
من خال ن�رش معلومات عن �س��هود �رشين حمتملن, و�رشية املعلومات التى 

يقدمونها." 
وغّرمت املحكمة املذكورة ال�س��حيفة مببلغ 6 اآالف يورو, وال�س��حايف االأمن 

مبلغ 20 األف يورو.
ب��دوره اأك��د رئي�ش جلنة االع��ام واالت�س��االت النيابية فى الرمل��ان اللبناين 
النائب ح�س��ن ف�س��ل اهلل )من حزب اهلل( اأن قرار ما ي�س��مى »املحكمة الدولية« 
�س��د �س��حيفة »االخبار« اللبنانية هو اعتداء على ال�س��يادة الوطنية, ويك�س��ف 
اأن ه��ذه املحكمة حتول��ت اإىل اأداة البتزاز اللبنانين وترهيبهم, وم�س��ددا على 

اأن "هذه القرارات لن متنع اللبنانين من التعبري عن اآرائهم بحرية كاملة".

 

بغداد - مريم الياس

بروكسل - متابعة

 حقق��ت موؤ�س�س��ات الدفاع ع��ن حقوق امل��راأة يف م�رش 
ملكافح��ة  "معركته��ا"  يف  املهم��ة  املكا�س��ب  بع���ش 
التحر�ش اجلن�س��ي بعد �س��نوات من ال�رشاع مع الظاهرة 
التي طاملا اأرقت املجتمع امل�رشي. فبعد اأن كان جمرد 
احلدي��ث عن الظاهرة "حمرما", ا�س��تطاعت املوؤ�س�س��ات 
احلقوقي��ة ك�رش حاجز ال�س��مت الأول مرة ع��ام 2006, 
مرورا بح�سول اأول �سيدة م�رشية على حكم ق�سائي يف 
ق�سية حتر�ش وو�س��وال اإىل اإقرار قانون يجرم الظاهرة 

عام 2014.
 بعد ثماين �س��نوات من ح�سول اأول �سيدة يف م�رش على 
حك��م ق�س��ائي يدين رج��ا يف ق�س��ية حتر�ش جن�س��ي, 
يق��ر ن�س��طاء وحمامون ب��اأن التقدم ملمو���ش يف موقف 
املجتمع من هذه امل�ساألة وكذلك يف حب�ش عدد اأكر من 

املتحر�سن.
ويف الع��ام 2008 ك�رشت نهى االأ�س��تاذ اأحد املحرمات 

يف املجتمع باإف�س��احها عن تفا�س��يل تعر�سها حلادث 
حتر�ش جن�سي واإ�رشارها على حماكمة املتحر�ش.

 ويف �س��نوات الحق��ة ادت احلمات ال�س��بابية اإىل تغيري 
املجتم��ع,  كان  ال��ذي  التحر���ش  جت��اه  الع��ام  امل��زاج 

وال�سلطات العامة التي هي جزء منه, يعتره اأمرا تافها 
ويلقي باللوم عادة على املراأة.

 وبح�سب درا�سة لاأمم املتحدة �سادرة يف العام 2013, 
تعر�ست 99,3 من امل�رشيات لنوع من اأنواع التحر�ش, 
فيم��ا قال��ت82,6 منه��ن اأنه��ن ال ي�س��عرن باالأمان يف 

ال�سارع.
 وت�س��اعد النقا�ش العام حول امل�س��كلة يف اأعقاب ثورة 
2011 التي اأطاحت بالرئي�ش االأ�س��بق ح�س��ني مبارك 

وكان ميدان التحرير بوؤرتها.
 وتق��ول م��زن ح�س��ن املدي��رة التنفيذي��ة ملرك��ز نظ��رة 

للدرا�سات الن�سوية "بالطبع هناك تقدم".
كما اكدت النا�سطة ذكرى ح�سن ان موؤ�س�ستها التي تعنى 
بالدفاع عن من تعر�س��ن ملثل هذه امل�س��ايقات ك�سبت 
50 ق�س��ية حتر�ش جن�س��ي معظمها  تت�س��من احكاما 
باحلب���ش, منذ جرمت ال�س��لطات امل�رشي��ة التحر�ش  يف 
حزيران/يوني��و 2014 قب��ل اأي��ام قليل��ة من تن�س��يب 

الرئي�ش امل�رشي عبد الفتاح ال�سي�سي رئي�سا للباد.

 ج��دد  وزي��ر اخلارجي��ة ال�س��عودي ع��ادل 
اجلب��ري يف ت�رشيحات, اتهام طهران بدعم 
احلوثين وحماولة اال�س��تياء على ال�سلطة 
يف اليمن, وتهريب املتفجرات اإىل البحرين 

والكويت وال�سعودية.
 كم��ا اأعرب ع��ن اأمل��ه اأن ت�س��هد العاقات 
بن اململكة واجلمهورية االإ�سامية حت�سنا 
وتعود اإىل م��ا كانت عليه قبل قيام الثورة 
االإ�س��امية ع��ام 1979, وق��ال اإن االأم��ر 

مرتوك لطهران من اأجل اإ�س��اح �س��لوكها, 
ح�سب تعبريه.

 م��ن جهة اأخرى اإن الك��رة كانت يف ملعب 
احلوثي��ن ح��ول ا�س��تئناف املفاو�س��ات, 
لك��ن االأمر االأكيد اأنه لن ي�س��مح لهم مطلقا 
بال�س��يطرة عل��ى اليمن و�س��يتم الدفاع عن 
احلكوم��ة اليمني��ة "ال�رشعي��ة", عل��ى ح��د 

تعبريه.
 فيما اأ�سار الوزير ال�سعودي اإىل اأن الفر�سة 
اأم��ام احلوثي��ن ه��ي  املتاح��ة  الوحي��دة 
االنخراط يف م�س��ار �سيا�سي والتو�سل اإىل 

اتفاق مل�س��لحة جميع اليمنين, مبن فيهم 
احلوثيون.

 يذكر ان االأزمة اليمنية اعادت اإىل ال�س��طح 
ال���رشاع اخلف��ي ب��ن ال�س��عودية واإي��ران, 
الت�رشيح��ات  بينهم��ا  ته��داأ  مل  اللت��ن 
والت�رشيحات امل�س��ادة منذ بدء عا�س��فة 
احل��زم, اإذ تدعو طه��ران اإىل �رشورة وقف 
ال�سيا�س��ي,  امل�س��ار  اإىل  والع��ودة  احل��رب 
يف ح��ن ترف���ش الريا�ش با�س��تمرار هذه 
الدعوات وت�رش على موا�س��لة حربها �س��د 

احلوثين.

مكافحة التحرش الجنسي في مصر.. انتصارات بعد سنوات من المقاومة

الجبير يجدد اتهام إيران بزعزعة استقرار المنطقة

القاهرة - متابعة

الرياض - وكاالت

 ن���رشت �س��حيفة التامي��ز تقري��راً تناول��ت في��ه 
املقاب��ر اجلماعي��ة يف العراق, واأف��اد التقرير اأن 
�س��ورا لاأقمار االإ�س��طناعية ك�س��فت اأنها ت�سم 
اآالف ال�س��حايا, اذ بل��غ ع��دد ال�س��حايا يف تلك 

القبور ما ي�سل اإىل 15 الف �سخ�ش.
 ال�س��حيفة نقل��ت ان��ه مت التمك��ن, م��ن و�س��ع 
اخلرائ��ط وتتبع تفا�س��يل املناطق التي ي�س��يطر 
عليه��ا تنظي��م الدولة االإ�س��امية, وتو�س��لت اإىل 
وج��ود نحو 72 مق��رة جماعية, م��ن بينها تلك 
التي ت�س��م جثث �س��حايا مذبحة �س��بايكر, التي 
قتل فيها 1700 �س��خ�ش من ال�س��يعة العراقين 

يف 2014.

 كما ا�س��افت اأن ع��ددا من املقاب��ر اجلماعية ال 
تزال موجودة يف مناطق ي�س��يطر عليها م�س��لحو 
تنظي��م ما يعرف بالدولة االإ�س��امية يف العراق, 
واأن �سهود عيان و�سحايا جنوا من تلك املذابح, 
اأدلوا مبعلومات �س��اعدت وكاالت ا�س��تخباراتية, 
ومنظم��ات حقوقي��ة على التع��رف على املناطق 

التي األقي فيها ال�سحايا.
 ومن اجلدير بالذكر اأن عددا من املقابر اجلماعية 
كان من ال�س��هل التعرف عليه, وال�س��بب يعود اإىل 
اأن مقاتل��ي التنظي��م ال يبذل��ون جه��دا كبريا يف 
اإخفائه��ا, يف ا�س��ارة اإىل اأنهم يلقون باجلثث يف 

حفر, ويغطونها بطبقة غري �سميكة من االأتربة.

 قام��ت قوات االحت��ال اال�رشائيلي��ة باغاق, حمطة 
اإذاعية فل�س��طينية يف حمافظة اخلليل جنوبي ال�سفة 
الغربية, كما اعتقل 5 من العاملن فيها, وذلك بتهمة 

اإ�رشائيل". "ن�رش مواد حتري�سية �سد 
 املتحدث با�س��م اجلي�ش االإ�رشائيل��ي اأفيخاي اردعي 
ذك��ر ع��ر "توت��ري", "اإن رادي��و ال�س��نابل يب��ث مواد 
ا�س��تهداف  تدع��م  اإ�رشائي��ل  دول��ة  �س��د  حتري�س��ية 
مواطنن اإ�رشائيلين وت�سجع الفل�سطينن على القيام 

بعمليات تخريب".
 يف املقابل, ن�رشت االإذاعة على �سفحتها على موقع 

"في�س��وك" �س��ور "اآثار الدمار ال��ذي خلفه االحتال 
يف مبن��ى االإذاع��ة بع��د اقتحامه��ا وم�س��ادرة كافة 

ممتلكاتها".
 يذك��ر اأن الق��وات االإ�رشائيلية اأغلقت  يف وقت �س��ابق 
حمطتن اإذاعيتن يف اخلليل يف نوفمر 2015, كما 
هددت باإغاق اأخرى يف مدينة جنن �س��مايل ال�سفة 
الغربية. وعادة ما توجه ال�س��لطات االإ�رشائيلية تهمة 
التحري�ش اإىل و�س��ائل االإعام الفل�سطينية التي تغلق 
مقراته��ا, لك��ن االأخرية تنف��ي هذه التهم��ة, وان قرار 

االغاق �سينتهي يف 29 من نوفمر املقبل.

انطلقت اأول رحلة جتارية بن الواليات املتحدة وكوبا, 
م��ن مدينة ف��ورت لودرديل بوالي��ة فلوري��دا اإىل مدينة 
�س��انتا كارا و�س��ط كوب��ا, وه��ي خط��وة  مته��د الطريق 
الإعادة اخلدمات اجلوي��ة العادية,التي توقفت  منذ اأكرث 

من ن�سف قرن, يف ذروة احلرب الباردة.
ومن املقرر اأن ي�ستقل الطائرة, وهي من طراز "اإيربا�ش 
فوك���ش,  اأنتون��ى  االأمريك��ي  النق��ل  وزي��ر  اإي��ه320", 
والرئي���ش التنفي��ذي ل�رشكة "جيت بل��و" روبن هايز و5 

من اأفراد الطاقم ي�سم كوبين واأمريكين.
 فيما قال ريت�س��ارد فاينبريغ, موؤل��ف كتاب "اأوبن فور 

بيزن���ش: بن��اء االقت�س��اد الكوبي جدي��د", اإن م�س��اهدة 
رحات �رشكات الطريان االأمريكية تهبط ب�سكل روتيني 
يف جمي��ع اأنح��اء اجلزي��رة يدف��ع لل�س��عور باالنفت��اح 
والتكامل واحلي��اة الطبيعية, هذا له تاأثري نف�س��ي كبري, 
وتعت��ر ا�س��تعادة الرح��ات التجارية ب��ن البلدين اأحد 
اأهم اخلطوات يف �سيا�س��ة الرئي���ش باراك اأوباما لتطبيع 

العاقات مع كوبا والتي بداأت قبل عامن.
 يذك��ر ان اآخر رحلة جتاري��ة, كانت بعد اأن حظرت كوبا 
الرح��ات القادم��ة م��ن الوالي��ات املتحدة خ��ال اأزمة 

ال�سواريخ الكوبية,اأي  يف اأكتوبر عام 1962.

 قال م�س��وؤول اأمني �س��وداين رفيع اإن باده حتارب 
الهج��رة غ��ري ال�رشعي��ة نيابة ع��ن اأوروب��ا بتكلفة 
باهظة يف الرجال والعتاد اأثناء عمليات املطاردة 

وال�سدام مع ع�سابات االجتار بالب�رش.
قائ��د ق��وات الدع��م ال�رشي��ع التابعة جله��از االأمن 
"اإن  ق��ال:  دلق��و   حم��دان  حمم��د  واملخاب��رات 
ال�س��ودان يح��ارب الهجرة غري ال�رشعي��ة نيابة عن 
اأوروب��ا, وعليه��ا اأن تق��در ه��ذه اجله��ود" ملوح��ا 
باأنه��م "�س��يرتكون حرا�س��ة ال�س��حراء ليع��ر منها 

املهاجرون غري ال�رشعين اىل مق�سدهم ".
كم��ا ان "حماربة الهجرة واالجت��ار بالب�رش كلفتنا 
خ�س��ائر كب��رية يف االأرواح, وتدمري �س��يارات اأثناء 

عملي��ات املطاردة يف �س��حراء ليبي��ا, ومع ذلك مل 
جند كلمة �سكراً".

وم��ن جانب��ه, اأعل��ن اآدم �س��الح, املتح��دث با�س��م 
قوات الدعم ال�رشيع, عن مقتل 25 جنديًا من قوات 
اجلهاز واإ�س��ابة 315 اآخرين, اإ�س��افة اإىل خ�سارة 
151 عرب��ة خ��ال عمليات املطاردة واال�س��تباك 
مع 9ع�س��ابات  لاجتار  بالب���رش. موؤكدا اأن باده 
ق��ادرة على ال�س��يطرة على حدوده��ا ومنع ظاهرة 

االجتار بالب�رش.
 يذكر باأن �سبكات االجتار بالب�رش تدخل �سحاياها 
اإىل ال�س��ودان عر طرق عدة, ولديها اأ�سعار خمتلفة 

لكل �سخ�ش ح�سب جن�سه وعمره وديانته .

 ق��ال وزي��ر االإدارة املحلي��ة اليمن��ي عب��د 
الرقيب �سيف اإن اإعادة اإعمار اليمن قد تكلف 

15 مليار دوالر.
 و���رشح �س��يف, عل��ى هام���ش ور�س��ة عمل 
ح��ول اإعادة االإعم��ار بعد انته��اء النزاع, اإن 
"البنك الدويل اأعطى )رقما( تقديريا هو 15 
مليار دوالر".  يذكر اأن النزاع يف اليمن بن 

الق��وات املوالي��ة للرئي���ش عبد ربه من�س��ور 
هادي من جهة, واحلوثين والرئي�ش ال�سابق 
علي عبد اهلل �س��الح من جهة اأخرى, قد اأدى 
اإىل مقت��ل اأكرث من 6500 �س��خ�ش ن�س��فهم 

من املدنين.
 وتقول االأمم املتحدة اإن حوايل 80 يف املئة 

من ال�سكان بحاجة اإىل م�ساعدات اإن�سانية.

 لق��ي 17 �سخ�س��ًا م�رشعه��م واأ�س��يب 51 
اآخ��رون,  يف ح��ادث ت�س��ادم بن �س��احنة 
ثقيل��ة وحافل��ة لنقل ال��ركاب ببل��دة تابعة 
لوالي��ة الق�رشين )و�س��ط غ��رب( احلدودية 
م��ع اجلزائر, وفق ح�س��يلة "اأولية" اأعلنتها 

وزارة الداخلية التون�سية.
 ال��وزارة قال��ت يف بيان اإن "ح��ادث مرور 
متثل يف ا�س��طدام �ساحنة من النوع الثقيل 
حمملة بكمية من االإ�س��منت, بحافلة تابعة 

لل�رشكة اجلهوية للنقل بالق�رشين".
 اأ�س��افت اأن احل��ادث جن��م ع��ن "عطب يف 
انحداره��ا  يف  ت�س��بب  ال�س��احنة  مكاب��ح 
وارتطامها باحلافلة املذكورة, ثم ارتطمت 
يف مرحل��ة ثانية بعمود كهربائي لل�س��غط 
العايل ما ت�س��بب يف �س��قوطه على عدد من 

ال�سيارات وا�ستعال 15 منها".

 كما ذكر م�سوؤول طبي مب�ست�سفى الق�رشين 
اإن 6 من اجلرحى "م�س��ابون بحروق بليغة 

وحالتهم حرجة".

التايمز: 72 مقبرة جماعية في العراق تضم 
رفاة نحو 15 ألف شخص

انطالق أول رحلة تجارية بين أمريكا وكوبا بعد انقطاعها نصف قرنإسرائيل تغلق إذاعة فلسطينية وتعتقل العاملين فيها

مسؤول: تكلفة إعادة إعمار اليمن 
15 مليار دوالر

في تونس... حادث تصادم كارثي 

الخرطوم: نحارب الهجرة نيابة عن 
أوروبا بتكلفة باهظة


