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ليبيا تحظر الطيران في المنطقة 
الجنوبية

فنزويال تنشر قواتها عند الحدود مع كولومبيا

جنرال أمريكي: سحب قواتنا من سوريا 
يحدده الوضع على األرض

طرابل�س - اجلورنال: اأعلنت غرفة عمليات القوات اجلوية الليبية، عن حظر الطريان 
م��ن واإىل مط��ارات ومهاب��ط املنطقة اجلنوبي��ة. ون�رشت �سفحة “الناط��ق الر�سمي 
با�س��م القي��ادة العامة للقوات امل�سلح��ة العربية الليبية” عرب موق��ع في�سبوك بيانا 
جاء فيه “تعلن غرفة عمليات القوات اجلوية اأن الهبوط والإقالع من واإيل مطارات 
ومهابط املنطقة اجلنوبية حمظور اإل بعد موافقة غرفة عمليات القوات اجلوية واأي 
طائ��رة يف هذا املجال بدون ت�رشيح �سيتم اإجبارها علي الهبوط”. واأ�ساف البيان 
“وعن��د ع��دم امتثالها لالأوام��ر �ستعامل كهدف معادي واأي طائ��رة اأجنبية تهبط 
حت��ي يف املهابط الرتابية �ستكون هدفا م�رشوع��ا ملقاتالت ال�سالح اجلوي العربي 
الليب��ي لأن املنطقة معلن عنها منطقة عمليات حربية وحتي اإ�سعار اآخر”. ي�سار اأن 
املجل�س الرئا�سي حلكومة الوفاق الليبية يف العا�سمة طرابل�س اأدان، يف بيان اأم�س 
ال�سب��ت، ق�سف طائ��رة مدنية تابعة للخطوط اجلوية الليبي��ة من قبل طائرة حربية 
جمهول��ة الهوي��ة يف مهبط مطار حق��ل الفيل النفطي جنوبي غرب��ي البالد، مطالبة 

وزارة اخلارجية الليبية بعر�س هذا التجاوز على جمل�س الأمن الدويل.

كاركا���س - اجلورن��ال: عمل الرئي�س الفنزويلي نيكول�س م��ادورو على ن�رش مئات 
م��ن عنا�رش القوات اخلا�سة عند احلدود مع كولومبيا، و�سط الأزمة ال�سيا�سية التي 
ت�سهدها ب��الده. واأكدت “رو�سيا اليوم” اأن “وحدات من القوات اخلا�سة يف اجلي�س 
الفنزويل��ي و�سل��ت مقاطع��ة تات�سريا احلدودي��ة تلبية لأوامر �س��ادرة من مادورو، 

م�سريا اإىل اأن عدد هوؤلء الع�سكريني يتجاوز 700 �سخ�س”.
ونقل��ت و�سائ��ل اإع��الم موؤخرا ع��ن م�س��ادر فنزويلي��ة معار�سة قوله��م اإن اجلي�س 
قط��ع ج�رشا عند احلدود م��ع كولومبيا ملنع اإدخ��ال امل�ساع��دات الإن�سانية الدولية 
اإىل فنزوي��ال. ورف���س مادورو قبول امل�ساع��دات الدولية معتربا اإياه��ا ذريعة لبدء 
تدخل ع�سكري تقوده الوليات املتحدة يف بالده، وقال: “يريدون اإر�سال �ساحنتني 
�سغريت��ني فيها اأربعة قدور. فنزويال لي�ست بحاجة اإىل �سدقة. اإذا اأرادوا امل�ساعدة، 

فلي�سعوا حدا للح�سار والعقوبات”.
وت�سهد فنزويال يف الأ�سابيع الأخرية اأزمة �سيا�سية عميقة على خلفية اإعالن رئي�س 
الربمل��ان خوان غواي��دو نف�سه يف 23 يناي��ر رئي�سا موؤقتا للبالد ب��دل من مادورو 

واعرتاف بع�س الدول بذلك، ويف مقدمتها الوليات املتحدة.

وا�سنط��ن - اجلورن��ال: قال قائ��د القيادة الع�سكري��ة املركزي��ة الأمريكية، اجلرنال 
جوزي��ف فوتي��ل، اإن الوليات املتحدة قد تبداأ �سحب قواتها الربية من �سوريا خالل 
اأ�سابي��ع، م�س��ريا اإىل اأن "هذا كل��ه يحدده الو�سع على الأر���س". وحذر فوتيل، الذي 
ي���رشف على الق��وات الأمريكية يف ال���رشق الأو�سط، من اأن توقي��ت الن�سحاب على 
وج��ه الدق��ة يتوقف على الو�سع يف �سوري��ا، حيث �سن مقاتل��ون تدعمهم الوليات 
املتحدة هجوما نهائيا �سد اجليوب التي ي�سيطر عليها تنظيم "داع�س" قرب احلدود 
العراقي��ة. وق��ال لل�سحفي��ني املرافقني له خ��الل جولته يف ال���رشق الأو�سط: "فيما 
يتعل��ق بالن�سحاب.. اأعتق��د اأننا على امل�س��ار ال�سحيح"، مو�سح��ا اأن "نقل الأفراد 
اأ�سهل من نقل العتاد، ولذا ما نحاول فعله الآن هو من جديد اإخالء هذه املواد، هذه 

املعدات التي ل نحتاجها".
واأدى اإع��الن ترام��ب املفاج��ئ يف دي�سم��رب املا�سي �سح��ب الق��وات الأمريكية من 
�سوري��ا اإىل ا�ستقال��ة وزير الدفاع جيم�س ماتي�س، ال��ذي مل يتفق مع ترامب يف هذه 

اخلطوة.

اعت��رب م�س��در مطل��ع، اأن الرئي���س عب��د العزي��ز بوتفليقة، ال��ذي اأعلن 
اول ام���س الأح��د تر�سحه لولية خام�سة، ق��رر ا�ستحداث من�سب نائب 
للرئي���س ملعاونت��ه يف الرئا�س��ة ويف حك��م البالد، لأن��ه مل يعد بنف�س 

القوة البدنية.
ويت��وىل بوتفليق��ة )81 عام��ا( الرئا�س��ة من��ذ ع��ام 1999 ومل يظهر 
علن��ا اإل ن��ادرا منذ اأ�سيب بجلطة يف ع��ام 2013 اأقعدته على كر�سي 
متحرك. ومن املرجح اأن يفوز بولية خام�سة يف النتخابات الرئا�سة 

التي �ستجري باجلزائر يوم 18 اأبريل املقبل. 
وقال��ت وكالة الأنباء اجلزائرية اإن بوتفليقة يرغب يف تعديل الد�ستور 

اإذا اأعيد انتخابه، غري اأنها مل حتدد البنود التي �سي�سعى لتعديلها.
لكن وكالة رويرتز نقلت عن م�سدر و�سفته باملطلع قوله اإن بوتفليقة 
�سيقرتح عل��ى الأرجح اإن�ساء من�سب نائب الرئي�س مل�ساعدته يف حكم 

البالد.
وق��ال الرئي�س اجلزائ��ري احلايل يف خطاب تر�سيح��ه اأم�س الأحد: "مل 
اأع��د بنف���س الق��وة البدنية الت��ي كنت عليه��ا، ومل اأخف ه��ذا يوما عن 

�سعبنا، لكن اإرادتي خلدمة الوطن را�سخة".
وم��ن ب��ني الأ�سم��اء الت��ي اأ�س��ارت اإليه��ا و�سائ��ل الإع��الم اجلزائرية 
كمر�سح��ني حمتمل��ني ملن�س��ب ن��اب الرئي���س يف ح��ال ا�ستحداث��ه، 
الدبلوما�سي اجلزائري ال�سابق يف الأمم املتحدة الأخ�رش الإبراهيمي، 

ورئي�س الوزراء اأحمد اأويحيى.
وج��اء اإع��الن بوتفليق��ة بع��د يوم م��ن اختيار ح��زب جبه��ة التحرير 
الوطن��ي احلاك��م بوتفليق��ة مر�سح��ا له. وقالت ع��دة اأح��زاب �سيا�سية 

ونقابات وموؤ�س�سات جتارية اإنها �ستدعم انتخابه.
ول ي��زال بوتفليقة يحظ��ى ب�سعبية كبرية لدى الكث��ري من اجلزائريني 
الذين ين�سبون له الف�سل يف اإنهاء اأطول حرب اأهلية بالبالد من خالل 

عر�س العفو عن م�سلحني اإ�سالميني �سابقني.

 وق��ال لوكال��ة »فران���س بر���س«: »يوج��د ا�ستباكات 
عنيفة يف هذه اللحظة، وقمنا بالقتحام« م�سرياً اإىل 

ان »املقاتلني يتقدمون«.
ع��ن  الن�س��ان  حلق��وق  ال�س��وري  املر�س��د  واأف��اد 
ا�ستب��اكات عنيفة ب��ني الطرفني �سب��اح الحد فيما 
كان التحالف الدويل ي�سن ق�سفًا جويًا ومدفعيًا على 
مواق��ع الرهابي��ني. وق��ال مدير املر�س��د رامي عبد 
الرحم��ن اإن »املعرك��ة م�ستمرة، و�سجل��ت ا�ستباكات 

عنيفة �سباح اليوم )اأم�س( وانفجار الغام«.
ومتكن��ت ه��ذه الق��وات اإث��ر هج��وم بداأت��ه يف اأيلول 
اجلي��ب  داخ��ل  التق��دم  م��ن  املا�س��ي،  )�سبتم��رب( 
اأربع��ة  للتنظي��م وبات��ت حتا���رشه �سم��ن  الأخ��ري 
كيلوم��رتات مربعة ق��رب احلدود العراقي��ة. ول يزال 
هن��اك نح��و 600 ارهاب��ي غالبيته��م م��ن الأجانب 
حما�رشي��ن فيها، بح�سب الناطق با�سم قوات �سورية 

الدميوقراطية م�سطفى بايل.
واأ�س��اف اأنه ل يعتقد اأن زعيم التنظيم الرهابي اأبو 

بكر البغدادي موجود يف اجليب املحا�رش.
وق��ال بايل: »ل نعتق��د اأنه موج��ود يف �سورية«، من 

دون اأن ي�سيف تفا�سيل ب�ساأن مكان الرجل.
وحتتج��ز الإدارة الكردية مئ��ات املواطنني الأجانب 
وعائالته��م الذي��ن تتهمه��م بالنتم��اء اىل التنظي��م 
الرهاب��ي. وتدع��و ه��ذه الإدارة من��ذ اأ�سه��ر ال��دول 
املعني��ة اإىل ا�ستع��ادة مواطنيها من ال���رشى الذين 
حتتجزه��م. وتع��رب عائ��الت الرهابي��ني الأجانب 
ومدافع��ون عن حق��وق الإن�س��ان عن قلق كب��ري اإزاء 

اإمكان اأن جتري حماكمة هوؤلء يف العراق. 
ويح��اول حلف��اء الولي��ات املتح��دة من��ذ اأ�سابي��ع 

��ل لتف��اق ب�ساأن م�س��ري املقاتل��ني الأجانب  التو�سّ
املعتقل��ني ل��دى ق��وات �سوري��ة الدميوقراطي��ة التي 
ح��ّذرت من اأنه��ا لن تتمكن من حرا�س��ة ال�رشى عند 

رحيل القوات الأمريكية من �سورية.
ويف عم��ق ال�سح��راء العراقي��ة ت�سوب ثالث��ة مدافع 
فرن�سي��ة فوهاته��ا غرب��ًا باجتاه احلدود م��ع �سوريا 
التي تبعد ثالثة كلم، وراء ذلك اجليب الخري مل�سلحي 
تنظي��م »داع�س« يف �سورية. وتخرتق طائرات حربية 
فج��اأة الجواء وبع��د حلظات ي�سم��ع دوي انفجارات 

ويرتفع غبار رمادي يف اجلانب ال�سوري.
وق��ال قائ��د الق��وة املدفعي��ة الفرن�سي��ة الكولوني��ل 
اجلي���س  تدع��م  الت��ي  ليغريي��ه  ريجي���س  فرن�س��وا 
العراق��ي وق��وات �سوري��ة الدميقراطي��ة يف حربهم��ا 
عل��ى امل�سلح��ني املتطرف��ني وه��و ي�س��ري اإىل امتداد 
�سح��راوي: »هنا نحن عل��ى اأقل من 10 كلم من خط 
اجلبهة«. و�سفت 180 قذيفة عيار 155 ملم جاهزة 

لال�ستخدام عند 3 مدافع يبلغ مداها 40 كلم.
اأعلن��ت ق��وات �سوري��ة  وبع��د توق��ف لع���رشة اي��ام 
الدميقراطي��ة �س��ّن »املعرك��ة الخرية للق�س��اء على 
تنظي��م داع���س الرهاب��ي« وا�ستع��ادة اآخ��ر معق��ل 
للتنظي��م يف بلدة الباغوز وم��ا حولها. واأكدت وزيرة 
اجليو�س الفرن�سية فلورن���س باريل التي و�سلت على 

طائرة ع�سكرية اأمريكية اأن »النهاية قريبة«.
وقال��ت خماطبة 40 ع�سكري��ًا فرن�سي��ًا يعي�سون مع 
100 جن��دي اأمريكي يف ه��ذا املوقع املتقدم قرب 
مدين��ة القائ��م احلدودي��ة العراقي��ة اإن »الرهابيني 
باتوا ب��ال قائد ول ات�س��الت ويف فو�سى واندحار. 
انه��وا ه��ذه املعرك��ة«. واأك��د ليغريي��ه ال��ذي كان��ت 
فرقت��ه �سارك��ت يف حتري��ر املو�س��ل �سم��ال العراق 
ع��ام 2017: »الي��وم مل يع��د هن��اك ال ب�س��ع مئات 

م��ن امل�سلحني لي�س اأكرث يف الباغوز«. واأ�ساف: »يف 
املو�سل ا�ستمرت املعركة 9 اأ�سهر واحتجنا 10 اآلف 
قذيفة، يف هذه اجلبه��ة ام�سينا 4 اأ�سهر وا�ستخدمنا 
3500 قذيف��ة«، م�سرياً اإىل ظ��روف مناخية �سعبة 
م��ع »عوا�سف رملية وامطار« كما اأنها جترب احيانا 
الطائ��رات على التوق��ف عن التحلي��ق لكنها ل متنع 
املداف��ع من الق�سف. وق��ال اللفتان��ت فالنتني )27 
عاما( املتخرج حديثًا من مدر�سة �سان �سري ال�سهرية 
لل�سب��اط: »يف نهاي��ة 2018 كان الن�سق مكثفًا ومل 

نكن ننام كثرياً«.
اآذان  تتعر���س  امل�ساعف��ة،  احلماي��ة  رغ��م  وعل��ى 
الع�سكري��ني لتجرب��ة قا�سي��ة. ولكن ال�ساب��ط ال�ساب 
ال��ذي يخو���س اأول مهامه ق��ال مبت�سم��ًا: »لقد خرب 
ا�سالفن��ا م��ا ه��و اأ�س��وء بكثري اب��ان ح��رب 1914« 
العاملي��ة الوىل. و�سيغ��ادر ه��و ورفاق��ه ال�سب��وع 
املقب��ل �ساحة املعرك��ة ليتم ابدالهم للم��رة الخرية 

دون �سك.
وقالت الوزي��رة الفرن�سية اإن »اخلالفة كم�ساحة على 
و�س��ك ال�سمحالل. وهي حلظة بالغة الهمية قاتلنا 
لجلها ل�سهر و�سن��وات و�ساركت فيها قواتنا ب�سكل 
كام��ل«. ومن��ذ ب��دء عمليته��م اطل��ق الفرن�سيون 18 
الف قذيفة و�سن��وا 1500 غارة جوية وعززوا قوات 

حليفة كانت م�ستبكة مع امل�سلحني املتطرفني.
لكن »القتال مل ينته متامًا« بح�سب الوزيرة، م�سيفة 
»م��ا نريد تفادي��ه متامًا هو اعادة ت�س��كل داع�س يف 
ا�س��كال �رشية ما �سيه��دد املنطقة ومي���س ال�ستقرار 
كما يه��دد بلداننا«. ويف حني اأعلن المريكيون اأكرب 
امل�ساهم��ني يف التحالف �سحب جنوده��م قريبًا من 
�سورية، لزال احللفاء الغربي��ون يقاتلون ومل يعلنوا 

اي موعد لالن�سحاب.

هل تنهي حرب النفط حروب السياسة في ليبيا؟

معارك ضارية لطرد "داعش" من آخر معاقله شرق سوريا

بوتفليقة ينوي استحداث منصب نائب رئيس لمساعدته في حكم البالد

دمشق - الجورنال

الجزائر - الجورنال

اأخ��ذت التط��ورات الع�سكري��ة اجلارية 
بع��دا  الليب��ي  اجلن��وب  منطق��ة  يف 
اإ�سافي��ا يف ال�رشاع الدائر يف البالد، 
ال��ذي ي�سهد ح��راكا ميداني��ا لل�سيطرة 
وباأه��داف  النفطي��ة،  امل��وارد  عل��ى 
واأجندات اإقليمية ودولية تتحرك وفق 
م�سلحته��ا امُلرتبطة اأ�سا�سا با�ستمرار 

حالة الفو�سى يف اجلنوب الليبي.
وجتددت، الأحد، ال�ستباكات امُل�سلحة 
بني قوات اجلي�س الليبي بقيادة امل�سري 
خليفة حف��رت، واأخرى موالية حلكومة 
الوف��اق الوطني برئا�سة فائز ال�رشاج، 
قرب حق��ل الفي��ل النفط��ي الواقع يف 
حو�س مرزق اأق�س��ى اجلنوب الليبي، 
حي��ث بثت كتيب��ة “طارق ب��ن زياد” 
التابع��ة للجي�س الليبي، مقاطع فيديو 
ُتظه��ر �رشا�س��ة تل��ك ال�ستب��اكات يف 

حميط هذا احلقل النفطي.
واأعلن��ت م�س��ادر يف حكوم��ة الوفاق 
الليبي��ة اأن قواته��ا و�سل��ت اإىل حق��ل 
يف  اأي�س��ا  الواق��ع  النفط��ي  ال���رشارة 
لق��وات  ال��ذي �سب��ق  حو���س م��رزق، 
الأربع��اء  اأعلن��ت  اأن  حف��رت  امل�س��ري 

املا�سي، �سيطرتها عليه.
ليبي��ة  م�س��ادر  اأك��دت  ذل��ك،  وقب��ل 
ُمتطابق��ة اأن طائ��رة حربي��ة من نوع 
“ميغ ″23 تابعة ل�سالح اجلو الليبي، 
ن��وع  اعرت�س��ت طائ��رة مدني��ة م��ن 
“�سي.اآر.ج��ي” يف حُميط حقل الفيل، 
“متنهن��ت”  قاع��دة  اإىل  ووجهته��ا 
الواقع��ة عل��ى بعد نح��و 30 كلم غرب 
�سبه��ا، والتي �سبق للجي���س الليبي اأن 
اأعلن �سيطرته عليها يف �سهر مايو من 

العام 2017.

واأ�سارت اإىل اأن الطائرة املذكورة هي 
التي نقلت الفريق ركن علي كنه الذي 
عين��ه رئي�س حكومة الوف��اق الوطني 
اأ�سب��وع،  نح��و  قب��ل  ال���رشاج،  فائ��ز 
م�سوؤول عن املنطقة الع�سكرية مبدينة 
�سبه��ا، الأم��ر ال��ذي رف�ست��ه القيادة 

واعتربت��ه  الليب��ي  للجي���س  العام��ة 
ا�ستفزازا خطريا.

ه��ذه  اعرتا���س  امل�س��ادر  وربط��ت 
الطائ��رة مبا���رشة بع��د اإقالعه��ا م��ن 
النفط��ي، بق��رار  الفي��ل  مهب��ط حق��ل 
اجلي���س الليبي الذي منع فيه اإقالع اأو 

هب��وط اأي طائ��رة يف منطقة اجلنوب 
اإل ب��اإذن من��ه، بالنظ��ر اإىل العمليات 
الع�سكرية الت��ي ت�سهدها هذه املنطقة 

منذ نحو ال�سهر.
وُتعيد هذه التطورات الع�سكرية �سورة 
امل�سه��د الليب��ي اإىل تل��ك الت��ي كانت 

الع�سكري��ة  العملي��ات  �سائ��دة خ��الل 
لل�سيط��رة عل��ى احلق��ول النفطي��ة يف 
منطقة اله��الل النفطي والت��ي انتهت 
يف مار�س من الع��ام 2017 ب�سيطرة 
قوات حفرت على ميناءي راأ�س لنوف 

وال�سدرة النفطيني.
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استمرت أمس 
المعارك الضارية 
التي تشنها قوات 

سورية الديمقراطية 
في اطار »المعركة 

الحاسمة« لطرد 
عناصر »داعش« من 

آخر معاقله. وذكر 
الناطق العسكري 
باسم حملة دير 

الزور أن القتال 
مستمر ،

الصحة العالمية تحذر من زيادة ظاهرة االنتحار في العالمطهران تستعد لزيادة تخصيب اليورانيوم

اأك��د م�ساع��د رئي���س منظم��ة الطاق��ة الذري��ة الإيرانية يف 
ال�سوؤوؤن الدولية بهروز كمالوندي، اإن بالده جاهزة حاليا 
لزي��ادة تخ�سي��ب اليوراني��وم اإىل 190 األ��ف �س��و. وق��ال 
م�ساعد رئي�س منظمة الطاق��ة الذرية الإيرانية يف ال�سوؤوؤن 
الدولي��ة اإن��ه ح�س��ب توجيه��ات قائ��د الث��ورة الإ�سالمي��ة 
وتاأكي��د رئي�س منظمة الطاق��ة الذرية على زيادة تخ�سيب 

اليوراني��وم اإىل 190 األ��ف �س��و، ف��اإن الب��الد حالي��ا له��ا 
اجلهوزية الالزمة والكاملة لهذا الأمر. واأ�ساف كمالوندي 
يف ت�رشيح عل��ى هام�س تد�سني املبن��ى املركزي حلديقة 
العل��وم والتقني��ة مبدين��ة قزوي��ن الواقعة عل��ى بعد 120 
ك��م غ��رب العا�سم��ة طه��ران، اأن��ه اإذا اقت�سى الأم��ر، فاإن 
الظ��روف مهي��اأة لرفع م�ستوى تخ�سي��ب اليورانيوم من 3 
باملائ��ة اإىل 20 باملائ��ة. واأف��اد باأن��ه ونظرا لع��دم اإيفاء 
ال��دول 5 + 1 بالتزاماته��ا مت اتخ��اذ اخلط��وات الالزم��ة 

لإع��ادة ت�سميم مفاعل اآراك من اأج��ل موا�سلة اأن�سطته اإذا 
اقت�س��ت ال���رشورة. واأ�سار كمالون��دي اإىل ا�ستخدام اآليات 
متطورة لتخ�سيب اليورانيوم، قائال اإنه مت و�سع ا�ستخدام 
اآلي��ات واأجهزة جديدة يف جدول الأعمال واتخذت خطوات 
لزم��ة يف هذا اخل�سو���س، موؤكدا اأنه �ستت��م اإزاحة ال�ستار 
ع��ن اأحدث الإجنازات النووية للب��الد يف 9 اأبريل 2019. 
وبني اأن من اأهم الجنازات التي �ستك�سف عنها طهران هي 

اإنتاج “اأوك�سجني – 18” ب�سكل مكثف.

اأعل��ن اأطباء منظمة ال�سح��ة العاملية اأن عدد حماولت 
النتح��ار يف الع��امل ازداد بن�سب��ة 7 % خ��الل اخلم�س 
والع�رشين �سنة املا�سية، ولكن حالت الوفاة انخف�ست 
اإىل الثل��ث تقريبا. وقال عامل الوبائيات، اإليكوت ماتي، 
م��ن حامع��ة كاليفورني��ا يف �س��ان فران�سي�سك��و معلقا 
“املث��ري يف الأم��ر   :”BMJ“ عل��ى اخل��رب يف جمل��ة 

اأن الإح�سائي��ات كان��ت خمتلف��ة جذريا م��ن دولة اإىل 
اأخ��رى. فمث��ال يف ال�س��ني، انخف���س الع��دد بن�سبة 64 
%، يف حني ت�ساعف يف زميبابوي”. واأ�سارت منظمة 
ال�سح��ة العاملية اإىل اأنه بع��د حتليل نتائج اإح�سائيات 
 ”Global Burden of Disease“ م���رشوع 
مب�ساع��دة اجله��ات الطبي��ة يف 195 دول��ة، تب��ني اأن 
حم��اولت النتحار يف الع��امل يف ازدياد م�ستمر، حيث 
قيم��ت املنظمة كيفية تغ��ري الوفيات ب�سب��ب الأمرا�س 

واحل��وادث والأ�سب��اب الأخ��رى خ��الل الع�رشي��ن �سن��ة 
املا�سية. وات�سح لفريق جنفي من حتليل هذه احلالت 
اأن ح��الت النتح��ار �سهدت ارتفاعا يف بل��دان عديدة، 
مب��ا فيها كوريا اجلنوبية وليتوانيا ورو�سيا والوليات 
املتح��دة واأوروب��ا وغريه��ا. ووف��ق التقيي��م ال�ساب��ق 
ملنظم��ة ال�سح��ة العاملية، كان النتح��ار �سمن ع�رشة 
اأ�سب��اب للم��وت املبك��ر، متقدم��ا عل��ى ح��وادث الطرق 

وبع�س اأنواع ال�رشطان والعديد من الأمرا�س اخلطرة.
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