
Mon. 31 Oct. 2016 issue no 218العراق والعالم4
االثنين 31 تشرين االول 2016 العدد 218

رئيس فنزويال يتغيب عن القمة اإليبيرية 
األمريكية

مقتل رجل أمن سعودي وإصابة آخر في القطيف

ك�راك����س/ مت�بع��ة : اأف���دت وك�الت اأنب�ء ب�أن الرئي���س الفنزويلي نيكوال�س 
م���دورو تغي��ب عن القمة االإيبريية االأمريكي��ة يف كولومبي� على خلفية تف�قم 

االأزمة ال�سي��سية يف بالده.
واأو�سح��ت وزي��رة اخل�رجي��ة الفنزويلية ديل�س��ي رودريغ�س الت��ي �س�ركت يف 
القمة بدال من الرئي�س الفنزويلي اأن م�دورو مل يتمكن من ح�سور القمة ب�سبب 

اإجراء حوار مع املع�ر�سة يف البالد.
وانتق��دت الوزيرة الفنزويلية ت�رصيح�ت رئي�س ب��ريو ب�بلو كوت�سين�سكي الذي 
اق��رح بح��ث االأزمة ال�سي��سي��ة يف فنزوي��ال. واأعل��ن كوت�سين�سك��ي �س�بق� اأنه 
�سيطل��ب ط��رد فنزويال م��ن منظمة ال��دول االأمريكية ب�سب��ب انته�كه� للميث�ق 
الدميقراط��ي. ي�أت��ي ذل��ك عل��ى خلفية اأزم��ة �سي��سي��ة يف فنزويال. وق��د توعد 
الرئي�س م���دورو موؤخرا "مبنع االنقالب والتدخل االأمريكي" يف �سوؤون بالده، 
عق��ب تظ�ه��رات للمع�ر�سة عمت الب��الد دعت فيه� اإىل تنحيت��ه، واأ�سفرت عن 
مقت��ل �رصط��ي واإ�س�بة اآخري��ن. جتدر االإ�س���رة يف ه��ذا ال�سي���ق اإىل اأن القمة 
االإيبريي��ة االأمريكي��ة ه��ي قم��ة �سنوي��ة لزعم���ء اأكرث م��ن 20 دول��ة مرتبطة 

ب�لثق�فة االإيبريية )االإ�سب�نية والربتغ�لية(.

القطيف / مت�بعة: قتل، يوم االأحد، رجل اأمن �سعودي واأ�سيب اآخر جراء اإطالق 
ن�ر كثيف تعر�ست له دوريتهم� ب�لقرب من اإ�س�رة اخل�م�سة يف القطيف. 

وق�ل��ت م�س�در اعالمية اإن اإط��الق الن�ر ج�ء من �سي�رة جمهولة، مم� اأدى اإىل 
مقتل رجل االأمن �سلط�ن املطريي وجرح املرافق له.

والثالث���ء امل��س��ي، قت��ل رج��ال اأمن بع��د تعر�سهم� الإط��الق ن���ر �سديد على 
�سي�رتهم���. وق�ل��ت م�س���در مطلعة اإن رجل��ي االأمن تعر�س��� لالإ�س�بة نتيجة 

اإطالق الن�ر عليهم� يف حي ال�سب�ب ب�لدم�م بعد اأن اأنهي� عملهم�.
واأثن�ء التوجه ب�سي�رة اأحدهم� اخل��سة اإىل مقر اإق�متهم� بلب��س اأمن املن�س�آت، 
تعر�س��� لوابل م��ن الر�س��س من قبل جمهولني بعد منت�س��ف ليل االإثنني، م� 

اأدى اإىل اإ�س�بتهم� ب�إ�س�ب�ت �سديدة اأدت اإىل وف�تهم�.
ومن املنتظر اأن ت�سدر اجله�ت االأمنية ال�سعودية بي�نً� خالل ال�س�ع�ت الق�دمة 

لك�سف مالب�س�ت احل�دث.

اتهامات متبادلة بين األطراف السياسية.. وأبناء حلب يدفعون الثمن 

اتهم��ت رو�سي��� املع�ر�س��ة ال�سوري��ة ب�نته���ك وقف 
اإط��الق الن���ر بحل��ب، بعدم��� ب��داأت االأخ��رية بهجوم 
عل��ى اجل��زء الغربي من املدين��ة، وال��ذي ت�سيطر عليه 

احلكومة.
�س��ك�ن املدين��ة ال�سوري��ة املنق�سمة، حل��ب، ا�ستيقظوا 
على وقع وابل من ال�سواريخ وقذائف ه�ون ومدفعية 

اأطلقه� مق�تلو املع�ر�سة.
ك�ن ذل��ك جزءاً م��ن هجوم لهم عل��ى املنطقة الغربية 
للمدين��ة والت��ي ت�سيط��ر عليه��� احلكوم��ة، ه�دف��ني 
الخ��راق ح�س���ر احلكوم��ة ال�سوري��ة ح��ول املنطق��ة 
ال�رصقية من حلب التي ي�سيطرون هم عليه�. والخراق 
حت�سين���ت احلكوم��ة، فّج��ر مق�تل��و املع�ر�سة ثالث 
هزة بقوة نريان  �سي���رات مفخخة على االأقل، ك�نت جمجُ

مدمرة.
واأثن���ء هج��وم املق�تل��ني، اجتم��ع يف مو�سك��و اأك��رب 
الدبلوم��سي��ني من �سوري� واأه��م حلف�ئه� يف اخل�رج، 
رو�سي��� واإي��ران. واألقى وزير اخل�رجي��ة الرو�سي اللوم 
عل��ى مق�تل��ي املع�ر�س��ة لف�س��ل التهدئ��ة املعلنة من 
ج�ن��ب رو�سي� التي ك�نت اأكدت اأنه��� اأوقفت قبل اأي�م 

غ�رات ط�ئراته� وط�ئرات النظ�م ال�سوري.
�سريجي الف��روف )وزير اخل�رجي��ة الرو�سي(، الو�سع 
الي��وم يف منطقة حل��ب قد تدهور ب�س��كل خطري، وقف 
ه��ك م��ن قب��ل املع�ر�س��ة. اأمري��ك�  اإط��الق الن���ر انتجُ
وحلف�وؤه� يف املنطقة مل يكونوا م�ستعدين اأو ق�درين 

على احلف�ظ على وقف اإطالق الن�ر.
وق�ل��ت االأمم املتح��دة اإن غ���رات جوية عل��ى مدر�سة 
ب�لق��رب من مدينة اإدلب التي ت�سيطر عليه� املع�ر�سة 
ق��د قتلت الع���رصات، من بينهم 20 طف��اًل، بينم� يقول 
املر�سد ال�س��وري حلقوق االإن�س���ن اإن �سالح املدفعية 
ملق�تلي املع�ر�سة قد قت��ل �ستة اأطف�ل على االأقل يف 

اجلزء الذي ت�سيطر عليه احلكومة من حلب.
وم��ع الق�س��ف الع�سوائ��ي ملق�تل��ي املع�ر�س��ة عل��ى 
املنطقة الغربية بحلب، ي�ستمر اأعداد القتلى يف �سوري� 

يف التزايد.

بغداد - خاص

تدهور النظام الصحي فيها.. كابوس الكوليرا يخيم على اليمن
  ويتوىل فريق طب��ي يف اأحد االأق�س�م ب�لدور االأول 
للم�ست�سف��ى وال��ذي خ�س���س ال�ستقب���ل مث��ل هذه 
احل���الت وتق��دمي الرع�ي��ة ال�سحي��ة له��م. وتق��ول 
اأفراح �س�لح وال��دة عبد اجلب�ر واخلوف يعت�رصه� 
"اأ�سي��ب ابني بتقيوؤ ث��م تطورت ح�لته اإىل اإ�سه�ل 
لكن��ه اأ�سب��ح االآن طري��ح الفرا���س وال يق��وى على 
تن���ول الطع���م". ويزي��د خ��وف اأف��راح اأن اإح��دى 
قريب�ته��� وتبل��غ ع�رصين ع�م� توفي��ت قبل يومني 
بعد وف�ة اثن��ني اآخرين من اأبن�ء احلي الذي تقطنه 
الع�ئل��ة املقيم��ة بح��ي ال�رصقية يف بل��دة دار �سعد 

�سم�ل عدن.
اأم� من�ل حمم��د وهي ممر�سة تعم��ل ب�مل�ست�سفى، 
فتق��ول اإن ح�ل��ة عبد اجلب���ر متده��ورة، وامل�سكلة 
-وف��ق راأيه�- ه��ي اأن الكولريا ترك��ز يف من�طق 
واأحي���ء معين��ة بع��دن مث��ل دار �سع��د والقلوع��ة 
وال�سيخ عثم�ن، وهن�ك ح�الت تتكرر من نف�س تلك 

املن�طق.
وت�سي��ف اأن بع���س اأحي�ء تل��ك املن�ط��ق ال�سعبية 
تع���ين �سح��� يف مي���ه ال���رصب، وتكد���س القم�م��ة 
وطفح مي���ه ال���رصف ال�سحي وانت�س���ر احل�رصات 
"وه��ذه العوام��ل جميعه��� م��ن اأ�سب���ب االإ�س�ب��ة 

ب�لكولريا".
وم��ن داخل امل�ست�سفى، ق�ل والد طفلتني من �سك�ن 
ح��ي ال�رصقي��ة اأ�سيبت��� ب�لكول��ريا اإن الع�رصات من 
ال�سك�ن واالأحي�ء املج�ورة اأ�سيبوا ب�لكولريا اأي�س� 
"وامل�سكل��ة تتف�قم، وال�سلط�ت املحلية مل تقم بعد 

بعمل �سيء حلل م�سكلة طفح مي�ه ال�رصف ال�سحي 
وتكد�س النف�ي�ت".

ومتث��ل الكول��ريا اأزمة جديدة ت�س���ف اإىل االأزم�ت 
املتالحق��ة يف اليم��ن ال��ذي ي�سهد حرب��� منذ اأكرث 
م��ن ع�م ون�سف الع�م، ويع�ين من تردي اخلدم�ت 

الطبية ويعي�س معظم �سك�نه حتت خط الفقر.
واأعلن��ت منظم��ة ال�سح��ة الع�ملي��ة ي��وم اجلمع��ة 
امل��س��ي اأن ح���الت اال�ستب�ه ب�لكول��ريا يف اليمن 
ارتفع��ت اإىل 1410 يف غ�سون ثالث��ة اأ�س�بيع من 

اإعالن ظهور املر�س يف البالد.

وق�ل مدير الرع�ية ال�سحية االأولية يف عدن حممد 
م�سطف��ى اإن عدد احل�الت امل�سجل��ة حتى االآن بلغ 
374 ح�ل��ة بينم��� تويف ع���رص اأ�سخ����س، موؤكدا 
ا�ستم��رار العمل ب�لتع�ون مع اليوني�سيف وال�سليب 
االأحم��ر لرف��ع م�ست��وى اال�ستج�ب��ة لوق��ف تف�س��ي 

املر�س.
وح��ول حج��م التحدي�ت التي يطرحه��� املر�س يف 
ظ��ل تدهور الو�سع ال�سحي احل���يل يف اليمن، ق�ل 
م�سطفى "هن�ك موؤ���رصات اإيج�بية الحتواء تف�سي 
املر���س يف عدن، لكن حجم التحدي�ت يف املن�طق 

االأخرى ق��د تكون اأكرب، بحك��م الو�سع ال�سحي يف 
البالد".

كم��� نب��ه اإىل اأن اأو�س�ع ال�سح��ة الع�مة يف اليمن 
اأ�سبحت  "متده��ورة للغ�ي��ة ب�سبب احلرب، حي��ث 
معظ��م املراف��ق ال�سحية اإم� مدم��رة اأو ع�جزة عن 
توفري النفق�ت الت�سغيلية ف�سال عن اأجور الع�ملني 
ال�سحي��ني الذي��ن ي��زداد و�سعه��م �س��وءا يوم� بعد 

اآخر".
واأ�س���ف اأن م��� يزيد من حج��م التحدي�ت واخلطر 
ه��و وجود نحو 1.5 مليون طفل دون �سن اخل�م�سة 

م�س�ب��ني ب��سوء التغذية، وفق تقرير االأمم املتحدة، 
وه��وؤالء هم اأكرث االأ�سخ����س عر�سة للمر�س حيث 
اإن الذي��ن يع�ن��ون م��ن �س��وء التغذية اأك��رث ق�بلية 

للمر�س وعر�سة لالإ�س�بة ب�لكولريا.
وجت���وزت ح�ل��ة الو�س��ع ال�سحي الأطف���ل اليمن 
املق�يي���س الع�ملي��ة، فمع��دل �س��وء التغذي��ة بل��غ 
%30، بينم��� مع��دل الط��وارئ ل�س��وء التغذية يف 

الع�مل هو 15%.
وت�سعى منظمة االأمم املتح��دة للطفولة "يوني�سف" 
خ��الل هذا الع���م لعالج نح��و �ستني األ��ف طفل يف 
احلدي��دة، ولك��ن هن�ك مليون� ون�س��ف مليون طفل 
حت��ت �س��ن اخل�م�سة يع�ن��ون �سوء تغذي��ة ح�دا يف 

اليمن.
وم� يقرب من ع�رصة ماليني طفل يف اليمن بح�جة 
اإىل م�س�عدات اإن�س�نية، من هوؤالء مليون�ن ون�سف 
مليون طفل عر�سة الأمرا�س االإ�سه�ل، وعدد مم�ثل 
م��ن االأطف�ل معر�س��ون خلطر احل�سب��ة، واأكرث من 
مليون ورب��ع مليوِن طفل مهددون بخطر الته�ب�ت 

اجله�ز التنف�سي.
وك�نت منظمة ال�سحة الع�ملية حذرت من اأن كثريا 
م��ن املراف��ق ال�سحي��ة ب�ليمن متوقفة ع��ن العمل، 
جراء نق�س الوقود والكهرب�ء، وعدم توافر الطواقم 
وج���ء  الطبي��ة،  وامل�ستلزم���ت  واالأدوي��ة  الطبي��ة 
التحذير على ل�س�ن ممثله� يف اليمن اأحمد �س�دول.

الت��ي  الع�سكري��ة  العملي���ت  اأن  املنظم��ة  واأك��دت 
ت�سهده��� اليم��ن والق�س��ف عل��ى االأحي���ء ال�سكنية 
اإغ��الق  اأدت اإىل  والبني��ة التحتي��ة وامل�ست�سفي���ت 

%50 من املرافق ال�سحية.

الجورنال/ متابعة

يف م�صت�صفى ال�صداقة 
احلكومي يف عدن يرقد الطفل 

عبد اجلبار قائد )ثالث �صنوات( 
وثالثة اأ�صقاء من اأ�صرة واحدة 

هم مهدي )عامان( وعالء 
)�صبع �صنوات( ون�صر )اأربع 

�صنوات( و)ن�صيم 23 عاما( اإىل 
جانب ع�صرات اآخرين اأ�صابهم 

وباء الكولريا الذي حتول 
اإىل كابو�س مفزع يفتك بحياة 

اليمنيني. 

اأعل��ن حزب جبهة التحرير احل�كم يف اجلزائر ت�سمية 
جم���ل ول��د عب��س اأمين��� ع�م� للحزب خلف��� لعم�ر 

�سعداين الذي قدم ا�ستق�لته.
واأ���رص �سع��داين عل��ى اال�ستق�ل��ة من رئ��س��ة احلزب 
رغ��م رف�س املكتب التنفيذي للقرار املف�جئ؛ موؤكدا 
اأن ظروف��ه ال�سحي��ة متنعه من موا�سل��ة مه�مه يف 
احل��زب. ويق��ود عم�ر �سع��داين حزب جبه��ة التحرير 
الوطن��ي احل�ك��م من��ذ مطل��ع �سبتمرب/اأيل��ول ع���م 
2013. ويو�س��ف ب�أنه واحد من ال�سي��سيني االأكرث 

اإث�رة للجدل يف ال�س�حة ال�سي��سية اجلزائرية.
و�سككت اأو�س���ط �سي��سية جزائرية يف الظروف التي 
اأح�ط��ت ب��ستق�ل��ة �سع��داين بع��د ثالث �سن��وات من 
رئ��س��ة احلزب احل�ك��م وا�سفة م� ح��دث ب�أنه اإق�لة 
ولي���س ا�ستق�لة. ويعتقد الن�ئ��ب الربمل�ين عن حزب 
جبه��ة العدال��ة والتنمية ح�سن عريب��ي اأن �سعداين مل 
يتن��ح نتيجة ظروف��ه ال�سحية التي ت��ذرع به� واإمن� 

اأجُرغم اال�ستق�لة.
وحتدث��ت تق�رير اإعالمي��ة عن اأن الرئي���س بوتفليقه 

ه��و م��ن ق��رر اإبع���د �سع��داين بعدم��� خلق ع��داءات 
كث��رية للح��زب بت�رصيح�ته املث��رية والت��ي �سملت 
بع�س رم��وز احلزب. وق��دم عم�ر �سع��داين ا�ستق�لته 
من احل��زب خالل دورة غ��ري ع�دية عقدته��� اللجنة 
املركزي��ة للحزب. وق�ل �سعداين يف خط�ب ا�ستق�لته 
"يج��ب اأن اأ�س�رحك��م؛ غي�بي مل يك��ن بدون �سبب، 
فل��دواٍع �سحي��ة غبت، لذلك اأقدم لك��م ا�ستق�لتي الأن 
الق�ن��ون االأ�س��سي للحزب يعطي الأي ع�سو احلق يف 

اال�ستق�لة".
وب�لرغ��م م��ن اأن اأع�س���ء اللجن��ة املركزي��ة للحزب 
ع�ر�س��وا اال�ستق�ل��ة املف�جئ��ة اإال اأن �سع��داين اأ�رص 
عل��ى اال�ستق�لة؛ ق�ئ��ال: "اأ�رص عل��ى اال�ستق�لة حتى 
ول��و ك�نت مرفو�سة. من اأجل امل�سلحة العلي� للبالد 

وللحزب اأرجو اأن حترموا قراري".
ويعتق��د مراقب��ون اأن ا�ستق�ل��ة عم���ر �سع��داين ت�أتي 
يف خ�س��م تغي��ريات داخلية يجريه� احل��زب احل�كم 
ا�ستع��داد للمرحل��ة الق�دمة وخ��س��ة اال�ستحق�ق�ت 

الت�رصيعية التي �ستجرى مطلع الع�م املقبل.
وتتحدث تق�ري��ر اإعالمية عن اأن هن�ك حراك� داخل 
احل��زب احل�كم يف اجلزائ��ر ي�سعى لر�سي��ح الرئي�س 

عبد العزيز بوتفليقه لوالية رئ��سية جديدة.

وتق��ول جملة "موند اآفري��ك" الفرن�سية اإن اال�ستغن�ء 
ع��ن خدم�ت رئي�س احل��زب امل�ستقيل عم���ر �سعداين 
متثل اخلطوة االأخرية م��ن ا�سراتيجية اإع�دة تطوير 
امل�سه��د ال�سي��سي اجلزائ��ري ا�ستع��دادا لالنتخ�ب�ت 
الرئ��سية التي �ستجرى ع�م 2019. واعتربت "موند 
اآفري��ك" اأن �سعداين خ�رص ثقة ق�دة احلكم يف اجلزائر 
الذي��ن يخططون الإع���دة تر�سيح الرئي���س مل�أمورية 
خ�م�س��ة. وق��د ب��داأت اخلط�ب���ت املوؤي��دة لر�سي��ح 
بوتفليق��ة تت��واىل؛ بع��د اأن حت��دث الرئي���س اجلدي��د 
للح��زب احل�ك��م جم���ل ولد عب����س دعم��ه لر�سيح 

بوتفليقة من جديد خ��سة بعد اأن ا�ستع�د ع�فيته.
وقب��ل ت�رصيح���ت ول��د عب����س؛ اأعلن رئي���س حزب 
احلرك��ة ال�سعبي��ة اجلزائري��ة عم���رة ب��ن يون���س اأن 
حزب��ه م�ستعد لدع��م الرئي�س بوتفليق��ة يف ح�ل قرر 
الر�س��ح مل�أمورية اأخرى. وعلى نف�س املنوال �س�رت 
"املنظم��ة الوطني��ة للزواي���" وه��ي املنظم��ة التي 
تو�سف ب�أنه� اإحدى اأكرب احلرك�ت التي اعتمد عليه� 
النظ�م خالل ال�سن��وات امل��سية يف احل�سد والتعبئة 
لرباجم��ه ال�سي��سي��ة. و���رصح رئي���س املنظم��ة عبد 
الق�در ي��سني اأنه� تزكي بوتفليقة مل�أمورية خ�م�سة 

وعلى ا�ستعداد لدعمه اإذا وافق على الر�سح.

6.6 درج���ت عل��ى مقي����س  ���رصب زل��زال بق��وة 
ريختري، و�سط وجنوبي اإيط�لي�، ام�س االحد، وفق م� 
ذك��رت هيئة امل�سح اجليولوج��ي االأمريكية. ومل ترد 

تق�رير بعد عن وقوع خ�س�ئر اأو اإ�س�ب�ت.
وذك��رت الهيئ��ة اأن مركز الزل��زال ك�ن على بعد 68 

كيلومرا بني �رصقي وجنوب �رصقي بريوجي�، وعلى 
عم��ق 108 كيلومرات. و�سعر ب�له��زة �سك�ن روم�، 
حي��ث اهتزت اجلدراء لثوان، واأدت الهزة اجلديدة اإىل 
دم���ر جديد، لكنه��� مل ت�سبب �سح�ي��� على م� يبدو. 
وق��د مت اإج��الء �س��ك�ن معظ��م القرى املحيط��ة بهذه 
املنطق��ة. واأظهرت لقط�ت بثه��� التلفزيون عددا من 
�س��ك�ن نور�سي��� متجمع��ني يف واحدة م��ن �س�ح�ت 

القرية، وكذلك مب�ين منه�رة، من بينه� كني�سة �س�ن 
بينيديتو التي بنيت يف القرن الرابع ع�رص.

اأن  وه��رع ال�س��ك�ن اإىل ال�س�ح���ت وال�س��وارع بع��د 
���رصب الزلزال املنطق��ة يف ال�س�عة 07:40 �سب�ح� 
ب�لتوقي��ت املحل��ي. وال يزال ع��دة اأ�سخ��س ن�ئمني 
يف �سي�راته��م اأو مت نقله��م اإىل مالجئ اأو فن�دق يف 

من�طق اأخرى.
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