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تضييق الخناق عليهم في عدد من الدول العربية

اإلرهابيون في ريف حماة وسيناء وطرابلس يتساقطون
مسلحون هاجموا مؤسسة نفط في ليبيا ...ومقتل  11إرهابي ًا في العريش
وحدات من الجيش السوري دكت أوكار الجماعات المسلحة وكبدتهم خسائر فادحة

بد�أت اجلماعات امل�سلحة الإرهابية
تت�ساقط يف طرابل�س وحماة و�سيناء
بعد قيام ق��وات الأم��ن مبحا�رصتهم
وت�شديد اخلناق عليهم.
ويف م�رص ،قالت وكالة �أنباء ال�رشق
الأو�سط الر�سمية �إن �« 11إرهابيا»
قُ تلوا يف تبادل لإطالق النار مع قوات
ال�رشطة يف العري�ش ,ك�برى مدن
حمافظة �شمال �سيناء ,التي ين�شط
بها �إرهابيون.
و�أ�ضافت الوكالة �أن القتلى بينهم
«اثنان من �أخطر العنا�رص الإرهابية»،
وهما حممد �شاهني وجمعة مر�شود.
ومل تذكر �أي تفا�صيل �أخ���رى عن
الرجلني �أو �إلى �أي جماعة مت�شددة،
ينتميان ,وقالت الوكالة يف تقريرها
�إن ق��ط��اع الأم����ن ال��وط��ن��ي ب���وزارة
الداخلية تلقى معلومات حول «اتخاذ
جمموعة م��ن العنا�رص الإرهابية
ملحطة وق��ود مهجورة ,وك��ر ًا لهم
ا�ستعداد ًا لتنفيذ عمليات �إرهابية �ضد
القوات».و�أ�ضافت �أن قوات ال�رشطة
تعر�ضت لإط�لاق نار من امل�سلحني
عندما حاولت ا�ستهدافهم ,وهو ما
دفعها للرد ب�إطالق النار.
�إل���ى ذل���ك ،ه��اج��م م�سلحون مقر
امل�ؤ�س�سة الوطنية للنفط يف العا�صمة
الليبية طرابل�س �أم�س و�سمع دوي عدة
انفجارات.
و�سمعت �أ�صوات �إطالق للر�صا�ص مع
و�صول قوة �أمنية موالية للحكومة
التي يقع مقرها يف طرابل�س �إلى

امل��ب��ن��ى امل��ه��م ال���واق���ع يف و�سط
العا�صمة.
وق��ال موظف يف امل�ؤ�س�سة بعد �أن
قفز من نافذة للفرار� ،إن ثالثة �أو
خم�سة م�سلحني كانوا يطلقون النار
داخل املبنى و�إن عدد ًا من الأ�شخا�ص
�أ�صيبوا بطلقات نارية.
ومل تعلن �أي جهة بعد امل�س�ؤولية
عن الهجوم .وو�صلت ف��رق �إطفاء
و�سيارات �إ�سعاف لعالج امل�صابني
املتدفقني من املبنى.
ودك��ت وح��دات من اجلي�ش ال�سوري
ب�سالحي املدفعية وال�صواريخ �أوكار
وجتمعات �إرهابيني وكبدتهم خ�سائر
بالأفراد والعتاد يف عدد من البلدات
املنت�رشة على احل���دود الإداري����ة
ملحافظة حماة.
و�أفادت وكالة الأنباء ال�سورية «�سانا»
ب�أن وحدة من اجلي�ش نفذت رمايات
مدفعية على حم��ور حت��رك جمموعة
�إره��اب��ي��ة مت ر���ص��ده��ا تتحرك على
الطريق الوا�صل بني قلعة امل�ضيق
وجبل �شح�شبو �أق�صى الريف ال�شمايل
الغربي حلماة ،ما �أ�سفر عن �إيقاع �أفراد
املجموعة قتلى وم�صابني،م�شرية �إلى
�أن رمايات مدفعية و�صليات �صاروخية
على حت�صينات الإرهابيني يف بلدتي
اللطامنة وكفرزيتا بالريف ال�شمايل
حل��م��اة� ،أ���س��ف��رت ع��ن تدمري �أوك��ار
ومن�صات �إط�لاق قذائف �صاروخية
لهم كانوا ي�ستخدمونها لالعتداء على
الأهايل يف املناطق الآمنة.

بالغ ضد رئيس
تونس السابق
لمنع دخوله مصر

• راجمة ع�سكرية تطلق �صواريخ باجتاه اجلماعات الإرهابية يف ريف حماة

واشنطن تهدد «الجنايات الدولية»
وتصفها بـ«المحكمة غير الشرعية»
ه��ددت وا�شنطن باتخاذ موقف
���ص��ارم م��ن املحكمة اجلنائية
الدولية يف اله��اي ،من خالل
فر�ض عقوبات على ق�ضاتها،
�إذا �رشعوا بالتحقيق يف تقارير
ح���ول ج��رائ��م ح���رب ارتكبها
�أمريكيون يف �أفغان�ستان.
ومن املقرر �أن يعلن جون بولتون
م�ست�شار الأمن القومي للرئي�س
الأمريكي دونالد ترامب ،عن ذلك
يف كلمة يلقيها يف منت�صف النهار
�أمام اجلمعية االحتادية ،وهي
جماعة حمافظة يف وا�شنطن،

إصابة  49فلسطيني ًا
برصاص االحتالل
شمال غزة

�أ���ص��ي��ب  49فل�سطينيا خ�لال
م�شاركتهم يف امل�سرية البحرية
املطالبة بك�رس احل�صار اال�رسائيلي
عن قطاع غزة.
وق���ال امل��ت��ح��دث ب��ا���س��م وزارة
ال�����ص��ح��ة الفل�سطينية يف غ��زة
د�.أ���ش�رف ال��ق��درة �إن اجمايل
االع���ت���داءات اال��سرائ��ي��ل��ي��ة على
امل��ت��ظ��اه��ري��ن وامل�����ش��ارك�ين
بامل�سرية البحرية ال�سابعة �شمال
قطاع غزة املطالبة بك�رس احل�صار
اال�رسائيلي و�صل الى  49فل�سطينيا
بالر�صا�ص احلي واالختناق ومت
حتويل  10ا�صابات الى امل�ست�شفى
لتلقي العالج.

و�سيكون هذا �أول خطاب رئي�سي
ل��ه منذ ان�ضمامه �إل���ى البيت
الأبي�ض يف عهد ترامب.
و�سيقول بولتون وفقا مل�سودة
خطابه ،ال��ت��ي اطلعت عليها
وك��ال��ة «روي��ت�رز»� :ست�ستخدم
ال��والي��ات املتحدة �أي و�سيلة
��ضروري��ة حل��م��اي��ة مواطنينا
ومواطني حلفائنا من املقا�ضاة
اجلائرة من هذه املحكمة غري
ال�رشعية».
ووفقا مل�سودة اخلطاب ،ف�إن
�إدارة ترامب «�سرتد» �إذا �رشعت

املحكمة اجلنائية الدولية
ر�سمي ًا يف فتح حتقيق يف تقارير
عن جرائم حرب ارتكبها �أفراد من
القوات الأمريكية �أو املخابرات
خالل احلرب يف �أفغان�ستان.
وح�سب الت�رسيبات ف ��إن �إدارة
ت��رام��ب �ستدر�س منع الق�ضاة
ومدعي العموم من دخول الواليات
املتحدة وفر�ض عقوبات على �أي
�أم��وال لديهم يف النظام املايل
الأمريكي ومالحقتهم �أمام نظام
املحاكم الأمريكي� ،إذا مت فتح
حتقيق.

«الصحة» تحقق في وفاة طفلة
بأحد مراكز «الجلدية»
كتب �صالح الدهام:

�أعلنت وزارة ال�صحة فتح حتقيق مو�سع على �أعلى م�ستوى وت�شكيل
جلنة حتقيق خمت�صة للوقوف على �أ�سباب ومالب�سات وفاة طفلة
ب�أحد مراكز الأمرا�ض اجللدية التابعة لها.
وقالت ال��وزارة «�إن��ه مت توقيف الطبيبة امل�س�ؤولة عن العمل
احرتازيا حتى انتهاء التحقيق وا�ستجالء احلقيقة ومعرفة �أ�سباب
الوفاة».
و�أ�ضافت �أنها �ستتخذ الإج��راءات القانونية املنا�سبة «�إذا تبني
وجود خط�أ طبي و�أنها لن تتهاون فيما يتعلق ب�صحة املواطنني
واملقيمني».

إجراءات احترازية لمواجهة
ص2
«الكوليرا»

شكوى للنائب العام

ضد رئيس هيئة

مكافحة الفساد

ق������دم امل����ح����ام����ي ع����ادل
العبدالهادي �شكوى للنائب
ال��ع��ام �ضد رئي�س الهيئة
ال��ع��ام��ة ملكافحة الف�ساد
ب�سبب عدم اتخاذ االجراءات
القانونية �ضد وزراء مل يقدموا
اقرارات الذمة املالية.

«الشؤون» :لم نمنع
«التعاونيات» من
تقديم مساعدات
للمدارس
نفى الوكيل امل�ساعد ل�ش�ؤون
ال��ت��ع��اون يف وزارة ال�ش�ؤون
االجتماعية والعمل عبدالعزيز
�شعيب� ،صحة ما يتم تداوله
ب�ش�أن منع اجلمعيات التعاونية
من تقدمي امل�ساعدات ملدار�س
امل��ن��اط��ق ال�سكنية التابعة
لها ،م�شدد ًا على ان ال��وزارة
مل ت�صدر اي قرار او تعليمات
للجمعيات التعاونية ب�ش�أن منع
تقدمي اي خدمات او م�ساعدات
للمدار�س التي يدر�س بها ابناء
امل�ساهمني مثل اجهزة التكييف
او برادات املياه او غريها من
اخلدمات االخرى.
�ص2

طالب حمام م�رصي يف بالغ قدمه
للمحامي ال��ع��ام الأول لنيابات
ا�ستئناف مدينة الإ�سكندرية مبنع
الرئي�س التون�سي ال�سابق من�صف
املرزوقي من دخول م�رص.
وق��ال املحامي� ،إن املرزوقي
ينتهج �سيا�سة عدائية �ضد الدولة
امل�رصية وم�ؤ�س�ساتها ،من خالل
عالقته بالتنظيم ال���دويل جلماعة
الإخ�����وان امل�����س��ل��م�ين ،و�أ���ض��اف
يف بالغه� ،أن��ه وردت��ه معلومات
م ��ؤك��دة �أن امل��رزوق��ي ات��ف��ق مع
قيادات الإخ��وان يف اخلارج على
تدبري حماولة الغتياله ،لإظهار
م�ؤ�س�سات الدولة امل�رصية بالعنف
وبعدم قدرتها على حماية وب�سط
الأمن واال�ستقرار يف البالد.
وتابع« :وج��ود املرزوقي داخل
الأرا����ض���ي امل����صري��ة ي��ع��د خطر ًا
يهدد امل�صالح العليا للبالد والأمن
القومي امل�رصي ومثري ًا للفو�ضى
واال���ض��ط��راب��ات داخ��ل الأرا�ضي
امل�رصية».

المطيري والفضلي:
«الهيكلة» و«القوى
العاملة» عبء على
العمالة الوطنية

محليات 4

محمد جمال :لم أجد
بحث ًا واحداً
لـ  85كويتي ًا يحملون
الماجستير والدكتوراه

محليات 5

 7دول تواجه خطر أزمات
في سعر الصرف
تواجه  7اقت�صادات �أ�سواق نا�شئة
من بينها �رسيالنكا وجنوب افريقيا
خطر �أزمة يف �سعر ال�رصف ،يف
ظل خماوف امل�ستثمرين من انت�شار
عدوى الرتاجع الأخري يف عمالت
تركيا والأرجنتني.
ووف ًقا مل�ؤ�رش «دموقلي�س» – الذي
و�صفته «ن��وم��ورا» ب ��أن��ه «نظام
حتذير مبكر» حيث يقيم خطر وقوع
�أزمات يف �سعر ال�رصف خالل االثنى
�شهرا املقبلة يف  30اقت�صاد ًا
ع�رش
ً
بالأ�سواق النا�شئة – ف�إن �رسيالنكا
وج��ن��وب اف��ري��ق��ي��ا والأرج��ن��ت�ين
وباك�ستان وم�رص وتركيا و�أوكرانيا
هي الأكرث عر�ضة للخطر.

و�أظ���ه���ر امل����ؤ��ش�ر �أن  8دول
«الربازيل ،بلغاريا� ،إندوني�سيا
وك��ازخ�����س��ت��ان وب�ي�رو والفلبني
ورو�سيا وتايلند» حققت قراءة
عند م�ستوى ال�صفر ،ما يعني عدم
وجود خطر يذكر النهيار العملة
يف تلك االقت�صادات.
ويقيم امل�ؤ�رش متغريات االقت�صاد
الكلي وامل��ال��ي��ة ومي��ن��ح ال��دول
درجة ترتاوح من ال�صفر �إلى ،200
وتعني القراءة �أعلى م�ستوى مئة
التعر�ض لأزم��ة يف �سعر ال�رصف
�شهرا املقبلة،
خالل االثني ع�رش
ً
بينما ت�شري القراءة فوق  150نقطة
�إلى �أن �أزمة �ستندلع يف �أي وقت.

مجلس الوزراء :تفعيل
نشاط االستزراع
السمكي والروبيان
المستدام

محليات 6

انخفاض العمالت االفتراضية
بـ  640مليار دوالر من قيمتها
السوقية

وا�صلت العمالت االفرتا�ضية تراجعها ،لتعزز خ�سائرها منذ يناير
وانخف�ضت  640مليار دوالر من قيمتها ال�سوقية الإجمالية.
دوالرا ،وهبطت الإيرثيوم %2.03
وانخف�ضت بيتكوين � %1.56إلى 6287
ً
عند  197.4دوالرا.
و�أدى هذا الرتاجع �إلى انخفا�ض القيمة ال�سوقية الإجمالية للعمالت
االفرتا�ضية �إلى  197مليار دوالر ،وف ًقا لبيانات «كوين ماركت كاب»،
منخف�ضة  640مليار دوالر من ذروتها امل�سجلة يف يناير.
وهبطت العمالت االفرتا�ضية على م��دار خم�سة من الأ�سابيع ال�ستة
املا�ضية و�سط خماوف من �أن تبني الأ�صول الرقمية على نطاق �أو�سع
�سيتخذ وقتًا �أطول من املتوقع ،وازدادت تلك املخاوف خالل عطلة
نهاية الأ�سبوع بعدما علقت جلنة الأوراق املالية والبور�صات الأمريكية
التداول ب�شكل م�ؤقت على �سهمني مرتبطني بالعمالت االفرتا�ضية.

األزرق األولمبي
تعادل إيجابي ًا
مع عمان

رياضة 19

تصاعد المطالبات بتقديم استقالته

العبادي في البصرة إلخماد «األزمة»
يف وق����ت ت��ت�����ص��اع��د امل��ط��ال��ب��ات
با�ستقالة رئي�س ال��وزراء العراقي
حيدر العبادي ،زار �أم�س الب�رصة
يف حماولة منه لإخماد «الأزمة» التي
تواجهها والتي �أدت �إل��ى ا�شتعال
التظاهرات.
وذكر املكتب االعالمي لرئا�سة الوزراء
العراقية يف بيان ان العبادي عقد
حال و�صوله �إلى املدينة اجتماع ًا مع
حمافظ الب�رصة ا�سعد العيداين ورئي�س
جمل�س املحافظة وعدد من امل�س�ؤولني
املحليني والفريق ال��وزاري املكلف
مبتابعة ملف املحافظة.
و�أو�ضح البيان ان االجتماع تطرق
لبحث تف�صيلي ل��واق��ع اخلدمات،

وخ�صو�ص ًا توفري املياه ال�صاحلة
لل�رشب يف املدينة.
ونقل عن العبادي قوله ان زيارته
للمحافظة تهدف للوقوف ميداني ًا
على الأو���ض��اع اخلدمية واالطمئنان
على ا�ستقرار الب�رصة و�سري احلياة
الطبيعية فيها وملتابعة تنفيذ
القرارات التي اتخذها جمل�س الوزراء
اخلا�صة باملحافظة.
وطالبت كتلتا «�سائرون» الربملانية
امل��دع��وم��ة م��ن رج��ل ال��دي��ن مقتدى
ال�����ص��در و«ال��ف��ت��ح» ب��زع��ام��ة ه��ادي
العامري رئي�س ال���وزراء العراقي
بتقدمي ا�ستقالته على خلفية ازمة
احتجاجات الب�رصة.

محافظ البصرة :بغداد
لم تصرف لنا دوالراً واحداً

ح ّمل حمافظ الب�رصة العراقية �أ�سعد العيداين احلكومة الفيدرالية يف
بغداد امل�س�ؤولية عن تردي اخلدمات االجتماعية يف املنطقة ،ما
�أ�سفر عن موجة غ�ضب املواطنني.
وات��ه��م ال��ع��ي��داين ،حكومة ب��غ��داد بحجب الأم����وال املخ�ص�صة
للمحافظة ،وقال« :طوال �سنة ن�سدد ديون املحافظة ومل تخ�ص�ص
�أم���وا ًال لال�ستثمار» ،وو���ص��ف املحافظ ت�رصيحات احلكومة
الفيدرالية عن تخ�صي�ص �أم��وال للب�رصة على خلفية الأزم��ة التي
اندلعت هناك يف الأ�سبوع املا�ضي ب�أنها جمرد «كالم ووعود
فارغة» ،م�شدد ًا على �أن بغداد مل ت�رصف دوالر ًا واحد ًا للب�رصة.

فرنسا تسقط
الطواحين
الهولندية بثنائية
في األمم األوروبية

رياضة 21
• حيدر العبادي لدى اجتماعه بامل�س�ؤولني يف الب�رصة

