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الرئيس العراقي: »داعش« وحّدنا.. ووفاة زعيم »التغيير« الكردي

»الكنيست«: أمام الفلسطينيني 3 خيارات

املوصل.. القوات العراقية حترر حي الورشان بالكامل

إصابة 3 فلسطينيني برصاص االحتالل بغزة

بغداد - وكاالت: أعلن قائد عمليات »قادمون 
يــا نينوى« الفريق عبداألمير رشــيد ياراهلل أن 
قوات مكافحة اإلرهاب حررت حي الورشــان في 
الساحل األمين للموصل، ورفعت العلم العراقي 
فوق مبانيه، بحسب ما أفاد بيان صادر عن خلية 
اإلعالم احلربي. وأعلنت قيادة الشرطة االحتادية 
العراقية اخلميس أنها تسيطر على ٢6١ كيلومترا 
من الساحل األمين ملدينة املوصل، مشيرة إلى أن 
داعش جلأ إلى إحراق شبكات املجاري في حي ١٧ 
متوز بالنفط األسود، وذلك ملنع الطائرات املسيرة 
من اســتهداف عناصره املنســحبني نحو املدينة 
القدمية. ووفقا لقائد الشرطة االحتادية الفريق، 
رائد شــاكر جودت، فإن وحدات الشرطة فتحت 
ممرات آمنة إلجالء العوائل من مناطق االقتصاديني 

ونقلهم إلى مخيمات النازحني.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الهجرة واملهجرين ارتفاع 
عدد نازحي غربي مدينة املوصل إلى أكثر من 5٢6 
ألف نازح منذ بدء عمليات اســتعادة الســيطرة 
عليه في ١9 فبراير املاضي توزعوا بني مخيمات 
الوزارة في جنوب وغرب مدينة املوصل وشرقها.
وأكدت أن نسبة النازحني العائدين إلى أيسر 
املوصل جتاوزت 9٠% من إجمالي نازحي جانب 

املوصل األيسر التي تعدت أعدادهم ١٧6 ألف نازح، 
مشــيرا إلى اســتقرار 6٢ ألف نازحا من قضائي 
احلويجة والشرقاط وناحية العلم خالل السبعة 
أشــهر املاضية. هذا، وقد صرح الرئيس العراقي 
فؤاد معصوم بأن تنظيم داعش وّحد العراقيني بكل 
أطيافهم، مؤكدا ضرورة التنسيق الكامل بني الدول 
العربية حملاربة اإلرهاب.وقال معصوم من األردن 
إن »داعــش ورغم الكلفة الكبيرة التي خلفها من 
شهداء وضحايا، فإنه وحد الشعب العراقي عربا 
وكردا وتركمانا، مسلمني ومسيحيني وإيزيديني، 
كلهم بسنتهم وشيعتهم، الشعب العراقي اآلن كله 
شــعب واحد«.وأضاف: »في السابق كانت هناك 
حساســيات بني السنة والشــيعة.. لكن اآلن في 
املوصل احلشد الشعبي )فصائل مسلحة شيعية( 

له دور في قتال داعش«.
من جهة أخرى، توفي صباح امس زعيم حركة 
التغييــر »كوران« باإلقليم الكــردي في العراق، 
نوشــيروان مصطفــى، عن عمر يناهــز ٧3 عاما 
إثر صراع طويل مع املرض. وقال املتحدث باسم 
احلركة، شورش حاجي، إن حركة التغيير سوف 
تســتمر على املنهج الذي وضعــه زعيم احلركة 

خلدمة اإلقليم الكردي.

غزة - وكاالت: أصيب 3 شــبان فلسطينيني 
بجروح برصاص اجليش اإلسرائيلي فيما تعرض 
عشــرات آخرون لالختناق امــس لدى تظاهرهم 
على األطراف الشــرقية لقطاع غزة قرب السياج 
الفاصل مع إسرائيل، وأضرموا النار في اإلطارات 

وهم يرفعون األعالم الفلسطينية.
وبحســب املصادر رشق الشبان املتظاهرون 
قوات اجليش اإلسرائيلي املتمركزة خلف السياج 
الفاصل باحلجارة، فيما ردت تلك القوات بإطالق 
الرصاص احلي واملطاطي وقنابل الغاز املســيل 
للدموع لتفريقهــم. وجاءت التظاهــرات بدعوة 
حركة »حماس« واألجنحة العســكرية للفصائل 
الفلسطينية في قطاع غزة لـ»النفير العام« دعما 
إلضراب األســرى لدى إسرائيل ورفضا لتشديد 
حصار القطاع. وفي السياق ذاته، أصيب عشرات 
الفلسطينيني بالرصاص املطاطي وحاالت اختناق 
فــي مواجهــات متفرقة اندلعت فــي غالبية مدن 
الضفة الغربية.كما خطفت وحدة خاصة من قوات 
االحتالل اإلسرائيلي )املستعربون( امس 6 شبان 
فلســطينيني، على املدخل الشــمالي ملدينة بيت 
حلم خالل مواجهات في محيط مســجد بالل بن 
رباح، دون معرفة هوياتهم. اما صحيفة »هآرتس« 
العبرية فكشفت تفاصيل لقاء جمع بني نائب رئيس 
الكنيست بتسلئيل ســموطريتش وشخصيات 
محسوبة على التيار الصهيوني-املتدين، حيث 

عــرض خطته السياســية والتي ســماها»خطة 
احلسم«. ووفقا للصحيفة، فإنه حسب هذه اخلطة 
وضع سموطريتش الذي ينتمي إلى حزب »البيت 
اليهودي« اليميني املتطرف أمام الفلسطينيني 3 
خيارات للوصول إلى حل سياسي في املنطقة، وهي 
إما مغادرة »البالد« او القبول بالعيش حتت حكم 
دولة إسرائيل لكن بحقوق اقل درجة من املواطنني 
اليهود، وإما مقاومة خطته وعندها »سيقوم اجليش 

مبا يلزم«، حسب تعبيره.
وكان النائــب املتطــرف - الــذي يؤيد حزبه 
االســتيطان ويرفض حل الدولتــني - أعرب في 
وقت ســابق عن تأييده فصل األمهات العربيات 
واليهوديــات في أقســام الوالدة باملستشــفيات 
اإلسرائيلية، األمر الذي أثار موجة انتقادات وجدل 
داخل الكنيست، حيث اتهمه زمالؤه بالتحريض 

العنصري وإثارة االنقسام.
وقال النائب العنصري في تغريدة على موقع 
»تويتر«: »زوجتي حقا ليســت عنصرية، ولكن 
بعــد الوالدة ترغب فــي الراحة بدال من أن تكون 
لديها حفلة، مثل التي تقيمها النساء العربيات بعد 
الوالدة«. ورغم االنتقادات السلبية التي تعرض 
لها بســبب تغريداته، متادى سموتريتش وقال: 
من الطبيعي أن زوجتي ال ترغب في أن ترقد إلى 
جانــب امرأة ولــدت للتو طفال قد يرغب في قتل 

طفلها بعد ٢٠ عاما من اآلن.

خادم الحرمين وجّه باحتواء األزمة من خالل مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية

»الصحة العاملية« تتوقع ارتفاع حاالت الكوليرا 
في اليمن إلى 300 ألف خالل ٦ أشهر

عواصم - وكاالت: وجه 
خــادم احلرمني الشــريفني 
امللك سلمان بن عبدالعزيز، 
ومن خالل مركز امللك سلمان 
لإلغاثة واألعمال اإلنسانية، 
بإجراء ما يلزم ملكافحة مرض 
الكوليرا واحتوائه في اليمن.

جاء ذلك استجابة عاجلة 
الحتواء األزمــة التي بدأت 
تأخــذ منحنى خطيــرا في 
اليمن بعد تفشيها في الفترة 

املاضية.
فريــق  تشــكيل  ومت 
استجابة عاجلة يعمل ليال 
نهــارا مــع وزارة الصحــة 
السعودية، والصحة اليمنية 
ومنظمــة الصحــة العاملية 
واليونيســيف واألوتشــا 
لتنفيذ برامــج عاجلة جدا 
الحتواء هذا الوباء اخلطير.
وعلــى رأس األولويات 
فــي هــذه احلملــة، زيــادة 
الدعم املتمثل في التجهيزات 
املخبريــة التي تســاعد في 
اكتشــاف املبكــر للحــاالت 
وتشخيصها، وتوفير العالج 
الالزم من أدوية ومضادات 

حيوية.
والقت املساعي السعودية 
في دعم الشعب اليمني في 
مواجهة هذا املرض إشــادة 

من الشرعية اليمنية.
وقــد توقعــت منظمــة 
العاملية، أن يرتفع  الصحة 
عدد املصابني مبرض الكوليرا 
في اليمن إلى 3٠٠ ألف حالة 
إصابة، خالل الســتة أشهر 

املقبلة. 
وأضافــت املنظمــة فــي 
بيان لها، امــس أن الزيادة 
املتوقعة في عدد اإلصابات 
بالكوليرا في اليمن، تتراوح 
بني ٢٠٠ ألف و٢5٠ ألف حالة، 
باإلضافــة إلى نحو 5٠ ألف 
حالــة ظهــرت بالفعــل في 

البالد.
وقالت نيفيــو زاغاريا، 
منــدوب منظمــة الصحــة 
العاملية باليمن، إن »تفشي 
الكوليرا يســير بسرعة لم 

يسبق لها مثيل«.

وأعلنت منظمة الصحة 
العامليــة، في وقت ســابق 
ارتفــاع حصيلــة  امــس، 
الوفيــات الناجمة عن وباء 
الكوليرا في اليمن إلى ٢4٢ 
شــخصا، منذ عودة املرض 

في ٢٧ أبريل املاضي.
ولفت إلى »انتشار الوباء 
في كل احملافظــات اليمنية 
)٢3 محافظــة( بعد أن كان 

متفشيا في ١8 منها«.
وقــال زاغاريــا: »شــهد 
الوباء سرعة غير مسبوقة 
الظهــور واالنتشــار،  فــي 
أودت حتى امس بحياة ٢4٢ 

شخصا«.
وأمس، أعلنت »الصحة 
العامليــة«، ارتفــاع ضحايا 
الوبــاء في اليمــن إلى ٢٢٢ 
حالة وفاة، و٢٠ ألف إصابة 
مشتبهة، منذ بدء آخر موجة 

له، في ٢٧ بريل املاضي. 
إلى  وأشــارت املنظمــة 
تســجيل أكثر مــن 6 آالف 
و٢٠٠ حالة، فــي العاصمة 

صنعاء وحدها.
وتعانــي املــدن اليمنية 

أوضاعا صحية وأمنية سيئة، 
في ظل استمرار احلرب بني 
احلكومة الشرعية املدعومة 
من التحالــف العربي الذي 
تقوده السعودية من جهة، 
وحتالف جماعة أنصار اهلل 
»احلوثي« وأنصار الرئيس 
اليمني املخلوع علي عبداهلل 
صالح، من جهة أخرى، وذلك 

منذ مارس ٢٠١5.
وأوضح زاغاريا أن عاملي 
اإلغاثــة غيــر قادرين على 
بلوغ بعــض مناطق البالد 
وهو ما يعني أن أعداد حاالت 
اإلصابة املشتبه بها قد تكون 
أكثر بكثير مما مت تسجيله 

رسميا. 
وأشــار زاغاريا إلى انه 
لم يدفع رواتــب عدد كبير 
من عمال اإلغاثة منذ سبعة 

شهور. 
وأضاف أن نقص الكهرباء 
يعني أن محطات ضخ املياه 
ال تعمــل إال بشــكل متقطع 
وأنظمــة الصــرف الصحي 
متضررة. وقال إن »السكان 
يســتخدمون مصادر مياه 

ملوثة«. 
وتابــع أن وكاالت األمم 
املتحــدة تتحضر لـ»إصدار 
خطة استجابة عاجلة خالل 
الســاعات الـــ 48 القادمة« 
تهدف إلى زيادة عدد مراكز 
العــالج ومراكــز تعويض 

السوائل.
وفي هــذه األثناء، هناك 
حاجة ملحة للحصول على 
متويل ملســاعدة السلطات 
القيــام  علــى  اليمنيــة 
باإلصالحــات الضروريــة 

للبنية التحتية.
وقال ممثــل املنظمة في 
اليمــن إن »املرض منتشــر 
بشكل كبير جدا وهم بحاجة 
إلى دعم ملموس، من ناحية 
إصالح نظام الصرف الصحي 
ومعاجلــة وتعقيم مصادر 

املياه«.
وحــذر من أنه »في حال 
لم تبذل جهود ضخمة للحد 
من انتشار املرض، فسيكون 
الثمن الذي ســندفعه فيما 
يخــص أرواح الناس عاليا 

جدا؟«.

)رويترز( ممرضة حتاول إسعاف طفل ميني مصاب بالكوليرا في مستشفى احلديدة األحد املاضي  

د.سحر نصر خالل لقائها بعدد من رجال األعمال السعوديني على هامش االجتماع السنوي الـ 42 للبنك اإلسالمي للتنمية

أنباء مصرية

هنا القاهرة

قبيل زيارة السيسي للمشاركة في قمة الرياض »العربية - اإلسالمية - األميركية«.. و»اإلسالمي للتنمية« يرفع تمويالته لـ 3 مليارات حتى 2019

مستثمرون سعوديون يعتزمون رفع استثماراتهم مبصر إلى 51 مليار دوالر

القاهرة - ناهد إمام

على هامــش االعداد لزيارة 
الرئيس عبد الفتاح السيســي 
للســعودية للمشــاركة فــي 
القمــة »العربية - اإلســالمية 
- األميركية« املقرر عقدها غدا 
األحد، التقت وزيرة االستثمار 
والتعاون الدولي د.سحر نصر 
مع وزير االقتصاد والتخطيط 
الســعودي، عادل محمد فقيه، 
حيث مت بحــث تنمية التعاون 
االقتصادي بني اجلانبني، وإقامة 
مشروعات مشتركة، واستغالل 
اتفاقيات التعاون التي مت توقيعها 
على مدار الفترة املاضية، والتي 
تعد مبنزلة داعم قوى ملستقبل 
العالقات بني البلدين واالتفاق 
على تبادل اخلبرات في مجاالت 
اإلصالح املؤسسي. وأعرب فقيه، 
عن رغبة بالده في االستفادة من 
التجربة املصريــة في التنمية 
املستدامة، والتقرير الذي قدمته 
مصر أمــام األمم املتحدة حول 
املراجعة الطوعية ألهداف التنمية 
املستدامة في حني اعربت نصر، 
عن رغبة مصر في االستفادة من 
التجربة السعودية في مؤشرات 

قياس األداء احلكومي. من جهه 
أخرى، التقت نصر على هامش 
االجتماع السنوي الـ 4٢ للبنك 
اإلسالمي للتنمية بجدة مع عدد 
من كبار املستثمرين السعوديني، 
وعلى رأسهم الشيخ صالح كامل 
وعبد الرحمن الشربتلي وعبد 

تنمية قناة السويس، والعاصمة 
اإلدارية اجلديدة، فيما أكد رجل 
األعمال السعودي الشيخ صالح 
كامــل أن معظــم املســتثمرين 
الســعوديني من عشاق مصر، 
وأن مجلس األعمال املصري - 
الســعودي سيعمل على زيادة 

اقتصادي واحد«.
كمــا أعــرب املســتثمرون 
الســعوديون عــن رغبتهم في 
زيــادة اســتثماراتهم في مصر 
خــالل الفتــرة املقبلــة، لتظل 
السعودية في صدارة قائمة الدول 
العربية املســتثمرة في مصر، 

االله كعكي ومحمد البالع وفهد 
العثيم وحسني بحري وحسني 
شبكشــي، وعماد املهيدب ود. 
عبــداهلل بــن محفــوظ، حيث 
دعت املســتثمرين السعوديني 
لالستثمار بعدد من املشروعات 
التنموية الضخمة، منها محور 

االستثمارات في مصر، وأضاف: 
»نحن كمســتثمرين سعوديني 
بيئــة  بتحســني  متفائلــون 
االستثمار في مصر، ألن مصر 
والســعودية بلد واحــدة وهذا 
ميثل مصلحة واحدة للبلدين، 
ويجب العمل على حتقيق تكامل 

حيــث يعتزم مجلــس األعمال 
املصري - السعودي رفع سقف 
االســتثمارات في مصر ليصل 
إلى 5١ مليار دوالر من القطاعني 
احلكومي واخلاص السعودي، 
وذلك مــن خالل خطة طموحة 
تعمل على القطاعات الزراعية 
والصناعية والسياحية، وضخ 
استثمارات في مشروع تنمية 
قناة الســويس، ومشــروعات 
في مجــاالت الطاقــة والتنمية 
العقاريــة. الــى ذلك، ناقشــت 
نصر، مع رئيس مجموعة البنك 
اإلسالمي للتنمية د.بندر حجار، 
دعم البنك جلهــود الوزارة في 
حتسني مناخ االستثمار في مصر، 
وحتسني بيئة األعمال مبا يساهم 
في جذب املزيد من االستثمارات 
احمللية واألجنبية وتعظيم فرص 
الشــراكة مع القطــاع اخلاص، 
اضافــة إلى بحث آخر إجراءات 
افتتاح مقــر للبنك في القاهرة 
السيما ان محفظة التعاون مع 
البنك وصلت إلى ٢ مليار دوالر.

وقد أوضح أنهم بصدد إعداد 
استراتيجية تعاون جديدة مع 
احلكومة املصرية بإجمالي متويل 
3 مليارات دوالر خالل 3 سنوات.

إلنشاء رصيف بحري ومستودعات بميناء السخنة

»سوميد« تقترض 300 مليون دوالر من »الوطني - مصر«

قرينة السيسي تتبرع لصندوق »حتيا مصر«

تبرعت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، 
لصندوق حتيا مصر. وصاحبها عــدد من زوجات الوزراء وزوجات 
احملافظني وكبار رجال الدولة ومجموعة من سيدات األعمال، باإلضافة 
إلــى زوجات كبار قادة القوات املســلحة والشــرطة، وذلك في إطار 
املبادرة التي ترعاها قرينة الرئيس لدعم التبرع لصندوق حتيا مصر.

جانب من توقيع االتفاقية بني م.محمد عبداحلافظ ود.ياسر إسماعيل حسن بحضور م.طارق املال 

القاهرة - ناهد إمام

شــهد وزير البترول والثروة املعدنية م. طــارق املال توقيع اتفاق 
لتوفير جانب من التمويل الالزم ملشروع تداول وتخزين املنتجات 
البترولية والغاز الطبيعي مبيناء العني السخنة بني الشركة العربية 
ألنابيب البترول »سوميد« وبنك الكويت الوطني - مصر بقيمة 300 
مليون دوالر. وقع العقد م. محمد عبداحلافظ رئيس شركة سوميد 
ود. ياسر إسماعيل حسن الرئيس التنفيذي للبنك، وفق بيان لوزارة 
البترول امس. وأكد املال أن هذا املشــروع يجسد التعاون والتكامل 
العربي املشترك ســواء من خالل شركة سوميد التي تشارك فيها 
عدة دول عربية )مصر والســعودية والكويت واإلمارات وقطر( أو 

من خالل توفير التمويل الالزم لتنفيذ املشروع.
اما رئيس شركة سوميد فأوضح أن املشروع يتضمن إنشاء رصيف 
بحري بطول 2.4 كيلومتر الستقبال وتداول املنتجات البترولية والغاز 
الطبيعي و3 مراس بحرية الستقبال ناقالت الغاز املسال واملنتجات 

البترولية املختلفة حتى حمولة 160 ألف طن.

قال مدير أمن محافظة شمال سيناء اللواء 
سيد احلبال ان قوات األمن قتلت 5 مسلحني 
خالل محاولتهم الهجوم على كمني الصفا 
جنوب العريــش، واضاف ان 4 مجندين 
أصيبوا خالل هــذه العملية، كما أصيب 
مسعف أثناء نقل املصابني إلى املستشفى.

>>>
نفــت وزارة اخلارجيــة توجيــه أي 
اتهامــات باالختالس لســفير مصر 
في برلني او تسجيل إحدى سيارات 
الســفارة باســم الســفير املصري، 
وذلك تعقيبا على ما تداولته بعض 
الصحف واملواقع االخبارية بشــأن 
 حــدوث جتــاوزات بســفارة مصــر 
ببرلني وخضوعها إلجراءات رقابية 

دورية.

أعلن وزير التجارة والصناعة م.طارق قابيل 
أنه يتم حاليا التنســيق مع البنك الدولي 
لتمويل برنامج »املشروعات كثيفة العمالة 
والتشغيل« بقيمة 200 مليون دوالر حيث 
يستهدف البرنامج متويل مشروعات كثيفة 
العمالة ومشروعات لتحسني فرص التشغيل 
والتدريب بكل محافظات اجلمهورية، مضيفا 
ان البرنامج اجلديد يوفر 90 ألف فرصة عمل 
مباشرة و130 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

>>>
نفى قياديــو جلان اخلطــة واملوازنة 
والقوى العاملة في مجلس النواب وجود 
أي أعباء مالية على املصريني العاملني 
في اخلارج في املوازنة العامه اجلديدة 
للدولــة، حيث اكد وكيل اللجنة محمد 
وهــب اهلل لـ »األنباء« ان الهدف األول 

للبرملان والدولة هو بناء جسور الثقة 
معهم وتقدمي كل مــا يربطهم بالوطن 
وال حصة على اإلطالق ألي شــائعات 
تتحدث عن فرض اي ضرائب عليهم.

>>>
كشف املتحدث باسم جلنة استرداد األراضي 
احمــد ايوب ان هناك توجيهات محددة من 
الرئيس عبدالفتاح السيسي مبراعاة البعد 
االجتماعي في ملف استرداد األراضي، مشيرا 
إلى أن اللجنة تعمل منذ حوالى 14 شهرا ومت 
سحب 80 ألف فدان من بينهم 70 ألف فدان 
أراض زراعية و7 آالف فــدان تابعة لهيئة 
املجتمعات العمرانيــة، مضيفا أن هناك 17 
ألف طلب تقنني أوضاع لألراضي املتعدى 
عليها وسيتم التقنني لكل من يثبت اجلدية.
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