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لوباء  الرسيع  االنتشار  يثري 
من  ُيعّد  الــذي  القاتل  ايبوال 
يف  الفتاكة  ـــراض  األم أخطر 
تاريخ البرشية مخاوف العديد 
تفيش  بسبب  العالم  دول  من 
دولة  من  أكرب  برسعة  الفريوس 
انتشاره  بدأ  والذي  اخرى  اىل 
غرب  دول  يف  مخيف    بشكل 
افريقيا  التي تعاني من عجز يف 
ملواجهة  والقدرات  اإلمكانيات 
سكان  وضع  الذي  الوباء،  هذا 
يف  والعالم  أفريقيا  غرب  دول 
حالة من الذعر والقلق و تقف  
منظمة الصحة العاملية  عاجزة 
عن توفري لقاح مضاد أو احتواء 
هذا الوباء الخطري الذي يهدد 
توسعه  بسبب  املعمورة  سكان 

وانتشاره الرسيع..
حــذرت  السياق  ــذا  ه ويف   
أمس  العاملية  الصحة  منظمة 
حيث  انتشاره  مواصلة  من 
يتوقع تسجيل آالف االصابات 
االكــرث  ليبرييا  يف  الــجــديــدة 
ترضرا..  وانه بعد ان ادى الوباء 
اكتشاف  منذ  االخطر  الحايل 
وفاة  اىل  1976م  عام  الفريوس 
اكرث من ألفي شخص منذ مطلع 
وسرياليون  ليبرييا  يف  العام 

وغينيا، قد يكون اآلتي أعظم..
الصحة  منظمة  واكـــدت 
"يتوقع  انه  جنيف  يف  العاملية 
ــات  ــاب االص آالف  تسجيل 
الــجــديــدة بــمــرض ايــبــوال يف 
يف  املقبلة  الثالثة  االسابيع 

ليبرييا..
دفــاع  وزيــر  أعلن  حــني  يف 

أن  ساموكاي  بروني  ليبرييا 
خطريا"  "تهديدا  تواجه  بالده 
انتشار  ــل  ظ يف  ــا  ــوده ــوج ل
فريوس ايبوال القاتل كـ"النار يف 

الهشيم..
الفعل  رد  ساموكاي  ووصف 
"ليس  بأنه  األزمة  عىل  الدويل 

قويا..
وحذر املسؤول الليبريي من 
أن النظام الصحي الضعيف يف 
بالده يعاني تحت وطأة حاالت 

اإلصابة بفريوس إيبوال.
أمــام مجلس  وقــال يف كلمة 
األمن الدويل:  إن ليبرييا تفتقر 
واإلمكانات  التحتية  للبنية 
املهنية  والخربة  اللوجستية 
واملوارد املالية للتعامل بفعالية 

مع هذا املرض..
نبهت  ذلـــك،  غــضــون  ويف 
مبعوثة األمم املتحدة يف ليبرييا 
كارين الندغرن بأن 160 عامال 
أصيبوا  الــصــحــة  قــطــاع  يف 
أن نصفهم  باملرض، مشرية إىل 

قىض نحبه
يف  العاملني  أن  وأوضــحــت 
لديهم  ليس  الصحة  قطاع 
ولم  املناسبة  الحماية  أجهزة 
يحصلوا عىل التدريب املطلوب 
"الليبرييني  إن  وأضــافــت: 
منذ  تهديد  ــوأ  أس يواجهون 

حربهم
الصحة  منظمة  وتوقعت  
يف  "هائال"  انتشارا  العاملية 
البالد حيث الفريوس مسترش. 
املتوافرة  األرسة  نقص  ويسهم 
ترسيع  يف  ــات  ــاب االص لعالج 

انتشار العدوى بحسبها
حصيلة  املنظمة  واعلنت 

الجاري  سبتمرب   5 يف  ــرية  أخ
شخص   4000 ــوايل  ح اصابة 
يف  ــوا  ــوف ت  2097 بينهم  ــن  م
ــرث تــرضرا.  الثالث االك ــدول  ال
يف  باملرض  وفيات  سجلت  كما 
اقتصادية  قوة  اكرب  نيجرييا، 
اصابة  تأكدت  فيما  القارة  يف 

واحدة يف السنغال.
ويف مؤرش عىل القلق العاملي 
باراك  االمريكي  الرئيس  أعلن 
اوباما االحد املايض، بعد يومني 
عن تخصيص االتحاد االوروبي 
ملكافحة  يـــورو  مليون   140
الوباء، وقال: ان بالده ستحشد 
وباء  لصد  العسكرية  مواردها 

"خارج عن السيطرة".
االمريكي  الجيش  وسريسل 
ميدانيا  مستشفى  "رسيعا" 
ليبرييا  اىل  رسيرا  لـ25  يتسع 
يف  العاملني  ملعالجة  يخصص 
اعلن  ما  عىل  الصحي  القطاع 

البنتاغون االثنني.
عن  فاعلنت  بريطانيا  اما 
بـ62  مجهز  طبي  مركز  بناء 
سرياليون  عاصمة  قرب  رسيرا 
فريتاون. وأصيب طبيب يعمل 
لصالح منظمة الصحة العاملية 
وسيتم  البلد  هذا  يف  بالعدوى 

اجالؤه قريبا بحسبها.
االفريقي   االتحاد  ــاول  وح
ـــدوره  ــني ب ــن املــســاهــمــة االث
فعقد  املــــرض  مــكــافــحــة  يف 
لوضع  ابابا  اديس  يف  اجتماعا 
لهذا  افريقية  اسرتاتيجية 

الهدف.
مفوضية  رئيسة  وقــالــت 
نكوسازانا  ــي  االوروب االتحاد 
دالمــيــنــي: زومــا ان "الــدول 

قــررت  االفريقية  ــاء  ــض االع
االعضاء  ــدول  ال كل  مطالبة 
السفر  عىل  القيود  كل  برفع 
التنقل  من  الناس  يتمكن  لكي 
أعمالهم  ومواصلة  الدول  بني 
تشجيع  اجل  ومن  التجارية 

االنشطة االقتصادية".
فعل  "ينبغي  ــت:  ــع ــاب وت
ختام  يف  ــارئ"  ط بشكل  هــذا 

االجتماع الذي استغرق يوما.
التأكيد  تم  "لقد  واضافت: 
عىل  القيود  رفع  مع  انه  ايضا 
السفر يجب فرض آليات مراقبة 
انطالق  نقاط  عند  مناسبة 
املواطنني ونقاط وصولهم سواء 
أو  الربية  أو املعابر  يف املطارات 

املرافئ البحرية".
ــن الـــدول  ــق عـــدد م ــل واغ
ترضرا  االكرث  للبلدان  املتاخمة 
من ايبوال حدودها فيما منعت 
املسافرين  دخول  اخرى  دول 
أراضيها  اىل  منها  الوافدين 
وعلقت عدد من رشكات الطريان 
التي  املناطق  إىل  الــرحــالت 

ينترش فيها املرض.
هذه  الوقاية  ــراءات  اج لكن 
البلدان  ــذه  ه خنق  اىل  ادت 
كبري  وتعقيد  اصال  الضعيفة 

للعمل االنساني.
كما دعت 11 مجموعة دولية 
من  افريقيا  غــرب  يف  ناشطة 
ارسيلور  الفوالذ  عمالقة  بينها 
عىل  حظر  "أي  رفع  اىل  ميتال 

السفر".
اعلنت  املايل  املستوى  عىل 
من  عــددا  أن  زومــا  دالميني- 
الدول وافقت عىل توفري املال او 

العمال لكنها لم تحدد ارقاما
وتقدر االمم املتحدة الحاجة 
اىل 600 مليون دوالر عىل الفور 
تأخر  ــذي  ال الــوبــاء  ملواجهة 
املجتمع الدويل يف التعاطي معه 

بجدية.
اعلنت  اغسطس  أواخر  ويف 
خطة  العاملية  الصحة  منظمة 

بقيمة 100 مليون دوالر
ــن مــفــوض االتــحــاد  ــل واع
االفريقي للشؤون االجتماعية 
إنشاء  عن  كالوكو  مصطفى 
بعثة افريقية ملكافحة الوباء يف 
غرب افريقيا ستتألف من "100 

عامل يف القطاع الطبي".
فقط  ايبوال  فريوس  وينتقل 
افرازات  مع  املبارش  باالتصال 
اغراض  او  مصاب  شخص  أي 
اىل  ويؤدي  الحقن.  مثل  ملوثة 
ارتفاع يف الحرارة وتقيؤ واسهال 
ــيل،  داخ نزيف  إىل  واحــيــانــا 
إىل  الحاالت  نصف  يف  ويــؤدي 

وفاة املصاب.
للمرض،  لقاح  أي  يوجد  وال 
العاملية  الصحة  منظمة  أن  إال 
فــورا  الــبــدء  الجمعة  قـــررت 
تزال  ال  عالجات  باستخدام 
قيد االختبار عىل أمل التوصل 
إىل لقاح بحلول نوفمرب القادم 
املجال  يف  للعاملني  وخصوصا 

الصحي..

مخاوف عاملية من توسع انتشار وباء ايبوال  

��א��' / �א�	 ��1 

تتجه األنظار اليوم إىل مدينة جدة باململكة 
تستضيف  التي  الشقيقة  السعودية  العربية 
عدد  عن  ممثلني  يضم  دوليا  اقليميا  موتمرا 
إىل  باإلضافة   ، واإلسالمية  العربية  الدول  من 
سيتمخض  ما  إىل  األمريكية  املتحدة  الواليات 
عن هذا املؤتمر من قرارات فعلية ملحاربة إرهاب 
تنظيم الدولة اإلسالمية (داعش ) حيث يأتي 
انعقاد املؤتمر وسط تنامي الجهود األمريكية 
الدولة  تنظيم  ملحاربة  دويل  تحالف  إلنشاء 

اإلسالمية "داعش".
الذي  جــدة  مؤتمر  يقف  أن  املقرر  ومــن 
يشارك فيه كل من مرص وتركيا واالردن ولبنان ، 
باإلضافة إىل عدد من الدول األعضاء يف مجلس 
الرياض  عليه  أطلقت  ما  الخليجي   التعاون 
تقف  التي  والتنظيمات  االقليم"  يف  "اإلرهاب 

وراءه ، باإلضافة اىل سبل مواجهته..
للجهود  دعمها  اعلنت  قد  الرياض  وكانت 
عىل  للقضاء  املتحدة  الواليات  تقودها  التي 
بعد  وذلك  وسوريا  العراق  يف  املتزايد  الخطر 
عدد  عىل  اإلرهابية  داعش  عصابات  سيطرة 

من املناطق يف كال البلدين .
اكــدوا  قد  العرب  الخارجية  وزراء  ــان  وك
املايض  األسبوع  عقد  ــذي  ال اجتماعهم  يف 
بالعاصمة املرصية القاهرة عىل دعمهم الكامل 

للجهود الدولية الرامية اىل مواجهة اإلرهاب .
أسابيع  قبل  دشنت  التي  واشنطن  وترغب 
حملة من الرضبات الجوية ضد مواقع داعش 
يف العراق يف ان تشارك السعودية وجريانها يف 

هذه املعركة .
عن  كشفوا  قد  سعوديون  مسؤولون  وكان 
ان هناك أكرث من 2500 شخص سافروا خارج 

البالد للعمل مع منظمات متشددة .
عشية  األمريكي  الخارجية  وزيــر  وتعهد 
جولته للمنطقة  التي تشمل خصوصا األردن 
والعراق  ثم السعودية ببناء ائتالف واسع يضم 
أجل  من  لسنوات  ويستمر  بلدا   40 من  أكرث 
القضاء عىل جهاديي تنظيم الدولة اإلسالمية 

الذين يزرعون الرعب يف العراق وسورية.
وذكرت مصادر صحافية  بأن اإلرهاب أصبح 
خطرًا يتهدد الجميع، وأن التهاون يف االستعداد 
ملواجهته وتوفري وسائل محاربته يعد تقصريًا 
وينرش  األوطــان  بمكتسبات  ــرضر  ال يلحق 

الفوىض والدمار ويدخل العالم يف مرحلة تنذر 
الخرائط  تغيري  إىل  تؤدي  قد  عميقة  بأخطار 

السياسية يف العديد من البلدان.
الجماعات  مقاتيل  من  العديد  ان  يذكر 
وداعش  سوريا  يف  النرصة  كجبهة  املتشددة 
اإلرهابية يف العراق والشام ينتمون لجنسيات 

عربية وأوروبية مختلفة .
وتشعر الرياض بالخوف من التمدد الرسيع 
لداعش خاصة بعد تمركز هذه العصابات قرب 

حدودها الشمالية الرشقية مع العراق .
عددا  اإلرهابية  داعــش  عصابات  وتضم 
يف  يقاتلون  الذين  السعوديني  املتطوعني  من 
تنفيذ  إمكانية  من  املخاوف  يعزز  ما  صفوفها 
هجمات  الظالمية  التكفريية  العصابات  هذه 

عىل اململكة .
الله  عبد  السعودي  امللك  ان  اىل  يشار 
بن عبد العزيز قد اصدر يف شهر اغسطس 
املايض مرسوما يقيض بالسجن من 3 اىل 20 
الخارج  اىل  السعوديني  عاما ملن يسافر من 
للقتال ، والسجن ملدد ترتاوح بني 5 و30 عاما 
لجماعات  معنويا  أو  ماديا  دعما  يقدم  ملن 

متشددة .

بريوت / وكاالت
 قتل 28 قياديا يف "حركة احرار 
ضد  املقاتلة  االسالمية  الشام" 
ضخم  انفجار  يف  السوري  النظام 
استهدف اجتماعا ملسؤويل الحركة 
ريف  يف  األول  أمس  االلوية  وقادة 
ــرب ســوريــا،  ادلـــب يف شــمــال غ
السوري  املرصد  ذكر  ما  بحسب 

لحقوق االنسان.
التي  االسالمية  الجبهة  ونعت 
تنتمي اليها حركة احرار الشام عىل 
حسابها عىل "تويرت" القائد العام 
للحركة حسان عبود املعروف بأبي 
آخرين،  وقادة  الحموي  عبدالله 
مشرية اىل انهم قتلوا يف "انفجار لم 

تتبني حقيقته بعد".
ــي  ــد رام ــرص ــر امل ــدي وقـــال م
انفجار  "استهدف  عبدالرحمن: 
الصف  لقياديي  اجتماعا  ضخم 
االول والصف الثاني يف حركة احرار 
الشام االسالمية يف بلدة رام حمدان 
يف ريف ادلب، ما تسبب بمقتل 28 

منهم عىل االقل".
كان  االجتماع  ان  اىل  واشـــار 
منعقدا يف قبو احد املنازل يف البلدة، 

ولم تعرف طبيعته بعد.

ان االجتماع كان يضم  واضاف: 
عسكريا  قياديا  خمسني  "نحو 
قد  "الجميع  ان  مرجحا  ورشعيا"، 
هي  املؤكدة  املعلومات  لكن  قتلوا، 

حول مقتل 28".
وجاء يف بيان للجبهة االسالمية: 
تنعي  ومحتسبة،  رضية  "بنفس 
الجبهة اإلسالمية لألمة اإلسالمية 
ابنهما  الصابر  سوريا  وشعب 
حسان  الحموي  عبدالله  أبا  البار 
عدد  الذين  إخوانه"  وبعض  عبود 

"قضوا  انهم  اىل  مشريا  اسماءهم، 
مقر  داخــل  انفجار  يف  شــهــداء 

اجتماعهم لم تتبني حقيقته بعد".
سيطرة  تحت  ادلب  ريف  ويقع 
املعارضة  مــن  ــدة  ع مجموعات 
الجبهة  راســهــا  عــىل  املسلحة 
سوريا،  ثــوار  وجبهة  االسالمية 
وكتائب اخرى مقاتلة ضمن هيئة 
السوري  للجيش  التابعة  االركان 

الحر.
وتعترب "حركة احرار الشام" من 

االسالمية،  الجبهة  مكونات  ابرز 
االلوية  من  عدد  من  تجمع  وهي 
النظام  ضد  املقاتلة  والكتائب 
اسالمي.  توجه  ذات  الــســوري 
وتقاتل "حركة احرار الشام" النظام 
يف كل انحاء سوريا وتنظيم "الدولة 

االسالمية".
ــة  ــدول "ال تنظيم  وانــســحــب 
محافظة  مجمل  من  االسالمية" 
ادلب يف مارس 2014م تحت رضبات 

مقاتيل املعارضة.

مؤتمر دويل  لتنسيق جهود املواجهة ضد داعش

تفجري يودي بقادة أبرز الحركات  املتمردة بسوريا

اليوم يف جدة 

فيما الصحة العالمية تتوقع آالف االصابات الجديدة   

تونس / وكاالت
 قدم الباجي قائد السبيس زعيم حزب نداء تونس 
االسالمية  النهضة  لحركة  منافس  وأبرز  العلماني 
أمس األول أوراق ترشحه لالنتخابات الرئاسية املقرر 

اجراؤها يوم 23 نوفمرب املقبل.
الربيع  انتفاضات  رشارة  مفجرة  تونس  وتستعد 
اكتوبر   26 يوم  ترشيعية  انتخابات  إلجراء  العربي 
املقبل تليها انتخابات رئاسية يوم 23 نوفمرب يف خطوة 
ثالث  بعد  مستقرة  ديمقراطية  ارســاء  نحو  اخــرية 
سنوات من االطاحة بحكم الرئيس زين العابدين بن 

عيل.
وذكر قائد السبيس يف ترصيح مقتضب لالعالميني 
الهيئة: إن ترشحي  عقب تقديم طلب ترشحه بمقر 
تونس  أجل  من  به  قمت  وطني  واجب  هو  للرئاسية 

وشعبها.
واضاف: "أتمنى أن أكون عند حسن ظن التونسيني 
وشهد محيط مقر الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات 
ولقياداتها  تونس  نداء  حركة  النصار  الفتا  حضورا 
املركزية واملحلية الذين رددوا شعارات مؤيدة لرتشح 

السبيس للرئاسية ورفعوا الفتات تدعمه".
الوزراء  رئيس  السبيس (87 عاما) منصب  وتوىل 
ان  قبل  شعبية  انتفاضة  اثر  عيل  بنب  اإلطاحة  بعد 
يسلم الحكم لالئتالف الثالثي بقيادة حركة النهضة 
االسالمية ومشاركة حزب املؤتمر من أجل الجمهورية 
انتخابات  عقب  والحريات  العمل  اجل  من  والتكتل 

املجلس الوطني التأسييس.
وأسس السبيس حزبه الجديد (نداء تونس) قبل 
عامني ملنافسة النهضة التي حققت فوزا كاسحا يف 
أول انتخابات حرة يف اكتوبر 2011م وساهم يف الضغط 

عىل حكومتها لالستقالة العام املايض.
االنتخابية  الحملة  مدير  مــرزوق  محسن  وقال 

لحزب نداء تونس لرويرتز: "رسالة واضحة من رجل 
أثر بشكل واضح يف الثالث سنوات املاضية يف تاريخ 

تونس".
رئاسة  تــوىل  عندما  مؤثرا  دوره  "كــان  ــاف:  وأض
الحكومة وأنجز ما وعد به الناس قبل ان يؤسس حزبا 
استطاع يف مدة وجيزة ان يحقق التوازن السيايس يف 
تونس واعطى امكانية للتداول عىل السلطة وارساء 

ديمقراطية حقيقية".
ويعترب السيايس املخرضم الذي شغل عدة مناصب 
هامة مع كل الرؤساء السابقني للبالد من بني املنافسني 
محمد  جانب  اىل  الرئاسية  االنتخابات  يف  البارزين 
املنصف املرزوقي رئيس الجمهورية الحايل ومصطفى 
التأسييس واحمد  بن جعفر رئيس املجلس الوطني 
واملعارض  الجمهوري  الحزب  زعيم  الشابي  نجيب 
البارز السابق اضافة اىل حمة الهمامي زعيم الجبهة 

الشعبية.
يوم  الرئاسية  لالنتخابات  الرتشح  باب  فتح  ومع 
تيار  زعيم  الحامدي  الهاشمي  قدم  املايض  االثنني 
املحبة املقيم يف لندن والعربي نرصة رئيس حزب صوت 

شعب تونس ترشحهما لالنتخابات الرئاسية.
ويوم االحد املايض أعلنت حركة النهضة االسالمية 
تخوض  لن  أنها  البالد  يف  السياسية  االحــزاب  أبرز 
انتخابات الرئاسية بدعوى أنها ال ترغب يف السيطرة 
عىل كل املنافسات يف خطوة قد تعزز انفتاحها عىل 

املعارضة العلمانية بعد االنتخابات املقبلة.

السبسي يرتشح رسميا لرئاسة تونس

وزير الداخليةوزير الداخلية
بجهود  الوقت  ذات  يف  مشيداً 
التي  الطرق  الدوريات وأمن  رشطة 
تعمل إىل جوار غريها من منتسبي 
األمن  تحقيق  يف  األمنية  املؤسسة 
بالعناية  موجها   ، واالســتــقــرار 
التي  والوسائل  باآللية  واالهتمام 
واجبه  أداء  من  األمن  رجل  تمكن 
 ، عالية  جاهزية  عــىل  وتجعله 
الفحص  إنشاء  مشددا عىل رسعة 
اآليل ملركبات رشطة الدوريات وأمن 

الطرق.
واستمع وزير الداخلية إىل معاناة 

منتسبي  من  واملصابني  الجرحى 
رشطة الدوريات وأمن الطرق ووجه 
واستكمال  بهم  الكاملة  بالعناية 

عالجهم بالداخل والخارج .
اليمن تشاركاليمن تشارك

مجلس  أن  إىل  الكستبان  وأشار 
املــركــزيــة  ــارف  ــص امل محافظي 
اجتماعهم  خــالل  سيطلعون 
الثالث  االجتماع  توصيات  عىل 
للرقابة  العربية  للجنة  والعرشين 
أعمال  عن  تقرير  وكــذا  املرصفية 
الشمول  لتعزيز  االقليمي  الفريق 

ــذا  وك العربية  ـــدول  ال يف  املـــايل 
للجنة  العارش  االجتماع  توصيات 

العربية لنظم الدفع والتسوية.
العالقات  ــام  ع مدير  وأضـــاف 
البنوك  محافظي  إن  الــعــامــة: 
الخربات  تبادل  إطار  ويف  املركزية 
ومؤسسات  املركزية  املصارف  بني 
خالل  سيطلعون  العربية  النقد 
اجتماعهم عىل تجربة بنك الجزائر 
املرصيف  القطاع  إصــالح  مجال  يف 
محمد  الدكتور  معايل  يستعرضها 
الجزائر  بنك  محافظ  لكصايس 

املركزي.

مصدر أمني: اعتداءاتمصدر أمني: اعتداءات
املصدر  أكــد  السياق  ذات  ويف 
املسلح  التصعيد  هذا  استمرار  أن 
مضطرة  األمنية  األجهزة  سيجعل 
للقيام بواجبها عىل الوجه األكمل 
املواطنني  ومصالح  حياة  لتأمني 
العامة  املمتلكات  عىل  والحفاظ 
الشعب  أبناء  داعياً  والخاصة.. 
إىل الوقوف صفاً واحداً يف وجه أية 
عن  خارجة  ممارسات  أو  أعمال 
النظام والقانون تسعى لجر الوطن 

إىل منزلق العنف والفوىض.

       تتمات .. تتمات .. تتمات .. تتمات .. تتمات .. تتمات .. تتمات .. تتمات .. تتمات .. تتمات .. تتمات .. تتمات ..        تتمات .. تتمات .. تتمات .. تتمات .. تتمات .. تتمات .. تتمات .. تتمات .. تتمات .. تتمات .. تتمات .. تتمات .. 


