
العراق يؤيد بقاء جنود أملان على أرضه 

ملك األردن أمام البرملان األوروبي:حرب شاملة في حال املواجهة بني واشنطن وطهران
ستراسبورغ )فرنسا(-برلني -بغداد -الزمان 

اهلل  عبد  امللك  األردني  العاهل  حذر 
األوروبي  البرملان  أمام  كلمة  في  الثاني 
الفرنسية  ستراسبورغ  مدينة  في 
و"فوضى  شاملة"  "حرب  من  األربعاء 
األوسط  الشرق  منطقة  في  توصف"  ال 
الواليات  بني  مواجهة  حصول  حال  في 

املتحدة وايران.
ننتقل  دعونا  "اآلن،  عبد اهلل  امللك  وقال 
املواجهة  وإلى  اليوم،  يحدث  ما  إلى 
وإيران،  املتحدة  الواليات  بني  األخيرة 
أي  يبتعد  لم  القادمة،  املرة  في  لو،  ماذا 
من الجانبني عن حافة الهاوية، متسببا 
بانزالقنا جميعا نحو فوضى ال توصف، 
نحو حرب شاملة تهدد استقرار املنطقة 
اضطرابات  بإحداث  وتهدد  بأسرها، 
بما  بأكمله،  العاملي  االقتصاد  في  هائلة 
في ذلك األسواق، وتهدد بعودة اإلرهاب 
العالم؟".  أنحاء  جميع  في  الظهور  إلى 

فيما 
هايكو  األملاني  الخارجية  وزير  أعلن  و 
العراقية  الحكومة  أن  األربعاء  ماس 
تؤيد بقاء جنود أملان على أرضها ضمن 

التحالف الذي يقاتل تنظيم داعش.
وقال ماس متحدثا في مجلس النواب إن 
عادل  املستقيل  العراقي  الوزراء  رئيس 

عبد املهدي أبلغ ممثلي الحكومة األملانية 
أن "بغداد مهتمة جدا باستمرار االلتزام 
الدولي" كما "أيدت كذلك خالل محادثات 
في  األملاني  الجيش  بقاء  معنا  جرت 
في  األملاني  الجيش  وأعلن  العراق". 
من  جزء  سحب  الثاني/يناير  كانون   7
ملهمات  العراق  في  املنتشرين  جنوده 
والكويت،  األردن  إلى  ونقلهم  تدريب، 
خلفية  على  املنطقة  في  التوتر  بسبب 
الحرس  في  القدس  فيلق  قائد  اغتيال 
الثوري اإليراني الجنرال قاسم سليماني 

بضربة أميركية قرب بغداد.
عسكريا   120 نحو  حاليا  برلني  وتنشر 
الدولي  التحالف  إطار  في  العراق  في 
الذي تقوده الواليات املتحدة ضد تنظيم 
الدولة اإلسالمية، يتولون بشكل أساسي 

مهام تدريب.
لكن ماس أكد مجددا أن أملانيا ستحترم 
سيما  وال  العراق"  سيادة  الدوام  "على 

إذا طلبت بغداد في نهاية املطاف رحيل 
القوات األجنبية.

لكنه تابع "نوصي بتمكيننا من مواصلة 
الدعم الذي قدمناه حتى اآلن ألننا نعتقد 
انعدام  في  سيساهم  آخر  أمر  أي  أن 

االستقرار في العراق".
كانون   8 في  العراقي  البرملان  ودعا 

الثاني/يناير الحكومة إلى "إنهاء تواجد 
القوات  فيها  بما  أجنبية"  قوات  أي 

األميركية وعديدها 5200 جندي.
أسألكم  "دعوني  اهلل  عبد  امللك  وقال 
فشل  لو  ماذا  آخر:  افتراضيا  سؤاال 
شعبه  تطلعات  تحقيق  في  العراق 
مرة  وانزلق  إمكانياته،  في  واالستثمار 
من سبعة عشر  مفرغة  حلقة  إلى  أخرى 
عاما من االنتعاش ثم االنتكاس، أو إلى 
ما هو أسوأ من ذلك، إلى حالة الصراع؟".
 12 العراق  "في  االردن  ملك  واضاف 
باملئة من احتياطي النفط العاملي. ولكن، 
واألهم من ذلك، العراق هو موطن ألكثر 

أربعة  من  عانوا  مليون شخص،   40 من 
واالحتالل  والعقوبات  الحرب  من  عقود 
داعش.  وإرهاب  الطائفي  والصراع 
اليوم، مستقبلهم يرتكز على سالم هش".
ويعيش العراق، الذي صار أشبه بساحة 
معركة بني واشنطن وطهران، حالة شلل 
عادل عبد  استقالة حكومة  منذ  سياسي 
غير  السياسية  الكتل  تزال  وال  املهدي، 
شخصية  اليجاد  التوافق  على  قادرة 
بديلة لرئاسة الوزراء رغم انقضاء املهل 
الدستورية. وتابع امللك  االردني “وماذا 
بني  للصراعات  رهينة  سوريا  بقيت  لو 
إلى  أخرى  مرة  وانزلقت  العاملية  القوى 

عودة  شهدنا  لو  ماذا  األهلي؟  الصراع 
لداعش، وأصبحت سوريا نقطة انطالق 

لهجمات ضد بقية العالم؟".
واضاف "قد تكون سوريا خارج التغطية 
البال،  عن  بعيدة  ومعاناتها  اإلعالمية، 
األشهر  خالل  بعد،  تنته  لم  األزمة  لكن 
نصف  من  أكثر  نزح  املاضية،  التسعة 
باألصل  منهم  والعديد  شخص،  مليون 
الثاني:  عبداهلل  امللك  وتساءل  الجئون". 
أن  القاعة،  هذه  في  منا،  أي  يريد  هل 
يشهد أزمة لجوء سورية جديدة، بكل ما 
فيها من رعب ومآس؟ أو رؤية طفل بريء 

آخر يقذفه البحر على شواطئكم؟".
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تيرانا-)أ ف ب( - طهران -الزمان 
أمرت ألبانيا بطرد دبلوماسيني ايرانيني 
تتعارض  ب«أنشطة  لقيامهما  اثنني 
وزارة  أفادت  ما  وفق  منصبيهما«،  مع 
تدهور  في  األربعاء،  األلبانية  الخارجية 

جديد للعالقات بني البلدين.
وكانت تيرانا قد طردت السفير االيراني 
بعد   2018 عام  آخر  ودبلوماسيا 

اتهامهما بتهديد األمن القومي.
سبب  األلبانية  الخارجية  تحدد  ولم 
عقب  جاءت  التي  األخيرة  الطرد  عملية 
الحرس  في  القدس  فيلق  قائد  مقتل 
الثوري االيراني قاسم سليماني في غارة 
بطائرة مسّيرة في وقت سابق  أميركية 

من هذا الشهر قرب بغداد.
بيان  في  البانيا  خارجية  واعتبرت 
الدبلوماسيني  املمثلني  اعتبار  »تم  انه 
لسفارة الجمهورية اإلسالمية في ايران 
محمد علي أرز بيمانيماتي وسيد أحمد 
مرغوب  غير  شخصني  آالست  حسيني 
السلطات  طلبت  وقد  ألبانيا،  في  فيهما 
على  البالد  مغادرة  منهما  األلبانية 
عدة  بعد  الخطوة  هذه  وتأتي  الفور«. 
تشرين  في  السلطات  إعالن  من  أشهر 
هجوما  احباطها   2019 األول/أكتوبر 

يديرها  إرهابية«  »خلية  له  خططت 
السلطات  قالت  وحينذاك  القدس.  فيلق 
األلبانية إن الخلية كانت تخطط ملهاجمة 
موجودين  طهران  لنظام  معارضني 
 2013 وعام  البلقان.  في  البلد  هذا  في 
ألبانيا على استقبال نحو ثالثة  وافقت 
آالف شخص من جماعة مجاهدي خلق 

بناء على  املنفى  في  املعارضة  االيرانية 
وهم  املتحدة،  واألمم  واشنطن  طلب 
يعيشون حاليا في مجمع في شمال غرب 
حسن  االيراني  الرئيس  ورفض  البالد. 
الوزراء  رئيس  فكرة  األربعاء  روحاني 
باستبدال  بوريس جونسون  البريطاني 
والدول  ايران  بني  النووي  االتفاق 

الكبرى بآخر تدعمه الواليات املتحدة.
التزام  على  الثالثاء  جونسون  وشدد 
التاريخي   2015 عام  اتفاق  حكومته 
الذي يواجه خطر السقوط منذ انسحاب 

الرئيس االميركي منه عام 2018.
ترامب«  »اتفاق  البرام  اقتراحه  وتزامن 
واملانيا  وفرنسا  بريطانيا  اطالق  مع 

لخرقها  ايران  ضد  النزاعات  فض  آلية 
العقوبات  بعض  خفف  الذي  االتفاق 
كبح  مقابل  االسالمية  الجمهورية  عن 
»ال  روحاني  وقال  النووي.  برنامجها 
الوزراء  رئيس  فيه  يفكر  كان  بما  اعرف 
العمل  قال بوضع خطة  لندن عندما  في 
الشاملة املشتركة جانبا وتنفيذ +اتفاق 
االيراني  الرئيس  وأضاف  ترامب+«. 
اجتماع  بعد  تلفزيونية  تصريحات  في 
سوى  شيئا  يفعل  لم  »ترامب  حكومي 
خرق املعاهدات والقوانني الدولية«، في 
 2017 للمناخ  باريس  اتفاق  الى  إشارة 
واتفاق في حزيران 2018 حول مجلس 

حقوق االنسان التابع لالمم املتحدة.
ومنذ انسحاب ترامب من االتفاق واعادة 
ايران،  على  املشددة  العقوبات  فرضه 
التي  التزاماتها  بخفض  طهران  ردت 

نص عليها االتفاق النووي.
على  واملانيا  وفرنسا  بريطانيا  وشددت 
انها تبقى ملتزمة باالتفاق على الرغم من 

التصرفات االيرانية.
من  الثالث  الدول  حّذرت  طهران  لكن 
»نتائج« لم تحددها ألي »استغالل« آللية 

فض النزاعات.
بقية اخلبر على موقع )الزمان( 

روحاني يرفض اقتراح رئيس الوزراء البريطاني إبرام اتفاق نووي بديل
ألبانيا تطرد دبلوماسيني ايرانيني على صلة مبخطط ضد معارضني
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موسكو- الزمان 
بوتني  فالديمير  الروسي  الرئيس  عّين 
لرئاسة  العام  للرأي  معروف  غير  مسؤواًل 
تعدياًل  اقتراحه  بعيد  الجديدة  الحكومة 
أثارتا  خطوتني  في  األربعاء،  دستوريًا 
وفي  املستقبلية.  خططه  إزاء  تكهنات 
ديمتري  الوزراء  رئيس  قال  مفاجئ،  إعالن 
مدفيديف إنه سيستقيل من رئاسة الحكومة، 
بعدما انتهز الرئيس بوتني خطاب حالة األمة 
للدعوة إلى استفتاء عام حول مجموعة من 

االصالحات الدستورية.
واختار بوتني مباشرًة ميخائيل ميشوستني، 
منذ  االتحادية  الضرائب  إدارة  ترأس  الذي 
اختصاص،  صاحب  ويعتبر   ،2010 عام 

لتشكيل حكومة جديدة.
ومن املقرر أن يجتمع النواب الخميس لبدء 

املشاورات املتعلقة بتعيني ميشوستني.
كيفية  حول  تكهنات  التغييرات  هذه  وأثارت 
تأثير هذه التعديالت على النظام السياسي 
الروسي، وإن كانت ستتيح لبوتني البقاء في 
الرئاسية  واليته  نهاية  بعد  ما  إلى  السلطة 

الرابعة في 2024.
لتولي  يستعد  ربما  بوتني  أن  البعض  ورأى 
له  قوي  دور  على  الحفاظ  أو  منصب جديد 
من خلف الكواليس. وهذه املرة األولى التي 
يقترح فيها بوتني في خطاب لألمة تغييرات 
فعلية في دستور البالد الذي اقر عام 1993.
بوتني  اقترحها  التي  التغييرات  وتنص 
السلطات  من  مزيد  نقل  على  االربعاء 
الختيار  السلطة  ذلك  في  بما  البرملان  إلى 
في  آخرين  بارزين  وأعضاء  الوزراء  رئيس 
الحكومة، بدال من أن يقوم الرئيس بذلك كما 

هي الحال في النظام الحالي.
كما تنص التغيرات على تعزيز دور مجلس 
الدولة االستشاري، وتشديد شروط االقامة 

للمرشحني للرئاسة.
مجتمعنا  في  "اليوم  كلمته  في  بوتني  وقال 

هناك مطلب واضح للتغيير".
االصالحات  مجموعة  طرح  سيتم  أنه  وأكد 
بدون  البالد،  مستوى  على  تصويت  في 

تحديد موعد التصويت.
بناء  من  نتمكن  "لن  عاما(   67( بوتني  وقال 
روسيا قوية مزدهرة إال على أساس احترام 

الرأي العام". 
كانت  إذا  ما  حول  التساؤالت  وأثيرت 
الروسي  السياسي  النظام  على  التغييرات 
ما  إلى  الرئاسة  في  البقاء  لبوتني  ستيتيح 

بعد 2024.
بوتني  ظهر  الكلمة،  هذه  من  ساعات  وبعد 

التلفزيون  على  جنب  الى  جنبا  ومدفيديف 
العام ليعلنا استقالة الحكومة. 

مطلب للتغيير
الدستورية  االقتراحات  ان  مدفيديف  وقال 
القوة  ميزان  في  كبيرة  تغيرات  ستحدث 
في شكلها  "الحكومة  فإن  ولذلك  البالد  في 

الحالي قد استقالت".
وأضاف "يجب أن نوفر لرئيس بالدنا فرصة 
لتنفيذ  الضرورية"  االجراءات  جميع  اتخاذ 
األخرى  القرارات  وجميع   .. التغييرات 
مدفيديف  بوتني  الرئيس". وشكر  سيتخذها 
ألربع  كذلك  الرئاسة  منصب  شغل  الذي   -
سنوات من 2008 -- وأعرب عن "رضاه عن 
في  تعيينه  مقترحًا  تحققت"،  التي  النتائج 
الروسي  األمن  مجلس  رئيس  نائب  منصب 
الذي يرأسه بوتني. ورأت تاتيانا ستانويافا 

للتحليل أن "روسيا  من شركة "ار بوليتيك" 
دخلت مرحلة نقل السلطة مبكرًا". واعتبرت 
أن بوتني يحّضر لتولي دور قوي في املرحلة 
التي تلي نهاية عهده كرئيس ملجلس الدولة. 
"مكروهًا"  بات  ميدفيديف  أن  وأضافت 
املجال  يفسح  أن  عليه  لزامًا  وأصبح 
البالغ  وميشوستني  جديد.  وزراء  لرئيس 
مجهولة  شبه  عامًا شخصية   53 العمر  من 
بالنسبة للرأي العام، وكرئيس سابق لشركة 
ال  محايدا"،  "شخصا  يعّد  استثمارات، 
املحللة  يمكن إعداده لخالفة بوتني، بحسب 

السياسية كاترينا شوملان.
زعيم مدى احلياة

الرئيسي  املعارض  نافالني  أليكسي  وقال 
استفتاء  أي  يكون  أن  يتوقع  إنه  للكرملني 
أن  يزال  ال  بوتني  هدف  وأن  مزورا"  "هراء 

يبقى "الزعيم الوحيد مدى الحياة".

 1993 في  روسيا  أجرته  استفتاء  وآخر 
بوريس  حكم  اثناء  الدستور  تبنت  عندما 
تمت   2018 عام  في  بوتني.  سلف  يلتسني 
اعادة انتخاب بوتني لوالية من ست سنوات. 
أدنى  إلى  له  التأييد  نسبة  وانخفضت 
مستوياتها، ولكنها ال تزال أعلى بكثير من 

مستويات تأييد معظم القادة الغربيني.
نسبة  على  االستطالعات  آخر  في  وحصل 
تأييد ما بني 68-70%، أي أعلى ببضع نقاط 
نسبة  من  بانخفاض  ولكن  مضى،  عام  من 
تزيد على 80% وصلت اليها نسبة تأييده في 

االنتخابات السابقة.
الدول  فرضتها  التي  العقوبات  وبسبب 
شبه  ضمها  بسبب  موسكو  على  الغربية 
االقتصاد  عانى   ،2014 في  القرم  جزيرة 
الروسي من الركود، كما شهد معظم الروس 

تقلص دخلهم الشخصي املتاح لإلنفاق.

بوتني يعني رئيسًا جديداً للوزراء بعيد دعوته إلصالحات دستورية في روسيا
ماذا يفعل بوتني..جتديد روسيا أم متديد واليته؟

مصر:اتفاق مع روسيا للمباشرة 
مبفاعل الضبعة النووي

القاهرة - مصطفى عمارة 
لتحويل  العملية  االجراءات  بدأت مصر 
ارض  على  النووي  الضبعة  مفاعل 

الواقع
تم  الذرية  الطاقة  بهيئة  مصادر  واكدت 
االتفاق بني الرئيس عبدالفتاح السيسي 
شركة  عام  مدير  ليخاتشوف  واليكس 
على  االخير  اجتماعهما  فى  اتوم  روس 
العملية  االجراءات  اتخاذ  فى  االسراع 
الدولة  اتخذت  والذي  املشروع  لتنفيذ 
كافة االجراءات الضرورية التجاهه على 
املشروع  لتنفيذ  امكاناتها  كافة  تسخير 

على الوجه االكمل .
وكشف املصدر انه تقرر افتتاح مدرسة 
الضبعة النووية على مساحة 8.5 فدان 

بتكلفة 70 مليون جنيه.
لتعليم  للمفاعل  املقابلة  الجهة  فى   
الخاصة  الفنية  االساسيات  الطالب 
تشغيلها  وطرق  النووية  باملفاعالت 
يتعلم  وسوف  النووي  االمان  وتقنيات 
اللغة  لتعلم  دروسا  املدرسة  طالب 

الروسية للتعامل مع الخبراء الروس.
هذا  انشاء  على  املترتبة  املخاطر  وعن   

مفاعلى  انفجار  بعد  خاصة  املفاعل 
تكرار  وامكانية  روسيا  فى  تشرنوبل 
ذلك فى مصر، اكد د/ على عبد النبي ان 
املفاعل الضبعة النووي له معايير امان 
خاصة تمنع خروج املواد املشعة خارج 
املبنىولن تسبب ضررا لالنسان والبيئة 
وان اقصى ما يمكن حدوثه فى الضبعة 

انصهار وقتها من وعاء االحتواء.
 في السياق ذاته  طالب عدد من الخبراء 
ملواجهة   خاصة   حراسات  بوضع 
رأسها  وعلى  معادية  جهات  تجسس 
من  عدد  باغتيال  املعروفة   اسرائيل 
السنوات  خالل  املصريني  الذرة  علماء 

املاضية.

واشنطن- مرسي ابو طوق 
ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  اشاد   
بني  »تاريخي«  تجاري  باتفاق  االربعاء 
الواليات املتحدة والصني وذلك قبيل توقيع 
هذه الوثيقة مع كبير املفاوضني الصينيني 
اليوم مرحلة  »نشهد  ليو هي. وقال ترامب 
مع  بلغناها  ان  يسبق  لم  مرحلة  تاريخية، 
الصني نحو اتفاق تجاري منصف ومتبادل 
واكد  والصني«.  املتحدة  الواليات  بني 
الى  قريبا  التوجه  يعتزم  انه  ايضا  ترامب 
الصيني  الرئيس  أكد  جتهه،  من  الصني. 
بني  التجاري  االتفاق  أن  جينبينغ  شي 
»للعالم  إيجابي  املتحدة  والواليات  الصني 
أجمع«، وذلك في رسالة إلى نظيره األميركي 
رفيع  تالها مسؤول صيني  ترامب،  دونالد 
من  األولى  املرحلة  توقيع  حفل  خالل 
املفاوض  وقرأ  األبيض.  البيت  في  االتفاق 
باللغة  الرسالة  هي  ليو  الرئيسي  الصيني 
الصينية أمام ترامب بحضور مجموعة من 
ورؤساء  األميركية  اإلدارة  في  املسؤولني 
أن  من  الصني  ترامب  وحذر   شركات. 
الرسوم الجمركية العقابية املفروضة عليها 
منذ عامني، ستبقى سارية إلى حني التوصل 
من  تجاري،  اتفاق  من  الثانية  املرحلة  إلى 
الصيني  واملفاوض  ترامب  يوقع  ان  املقرر 

ليو هي املرحلة األولى منه األربعاء. 
أقبل  لكن  الرسوم  »سنبقي  ترامب  وأعلن 
من  الثانية«  املرحلة  أنجزنا  إذا  إلغاءها 
لن  وإال  أبقيها  أن  »أريد  مضيفًا  االتفاق، 
وبكني  للتفاوض«.  ورقة  أي  بيدنا  يكون 
التجاري  االتفاق  بموجب  ستشتري 
منتجات أميركية إضافية بقيمة 200 مليار 
دوالر. وبرغم االتفاق، يبقى تهديد الرسوم 
الخزانة  وزير  حذر  إذ  مخيما  الجمركية 
لشبكة  متحدثا  األربعاء  منوتشني  ستيفن 

مراسم  من  ساعات  قبل  بي سي«  إن  »سي 
استعداد  على  تبقى  واشنطن  أن  التوقيع، 
التزاماتها.  بكني  تحترم  لم  إذا  لتشديدها 
الري  األبيض  البيت  مستشار  دافع  كذلك 
القصوى  الضغوط  استراتيجية  عن  كادلو 
بي  إن  »سي  لشبكة  وقال  الصني.  على 
عامال  شكلت  الجمركية  »الرسوم  إن  سي« 
جوهريا« للتوصل إلى هذا االتفاق مضيفا 

»دونالد ترامب كان على حق«.
هذا  يعزز  أن  األميركية  اإلدارة  وتتوقع 
العالم  في  األول  االقتصاد  نمو  االتفاق 
الواقع  لكن  مئوية.  نقطة  نصف  بمقدار 
على  بشدة  انعكست  التجارية  الحرب  أن 
الواليات  في  والتصنيع  الزراعة  قطاعي 
أوصال  اللذان  القطاعات  وهما  املتحدة، 
الرئيس الجمهوري إلى البيت األبيض في 
الوطني  الحس  على  ترامب  وراهن   .2016
للعاملني في الزراعة والصناعة، فطلب منهم 

أن يصبروا مبشرا بمستقبل أفضل، وقدمت 
إدارته الحرب التجارية على أنها شر ال بد 
التجارية  املبادالت  إلى  التوزان  منه إلعادة 
الذي  ترامب  وردد  الصيني.  الشريك  مع 
كان يدعي على الدوام أن الحروب التجارية 
لم  األميركي  االقتصاد  أن  كسبها،  يسهل 
سجل  حني  في  الجمركية  بالرسوم  يتأثر 
لكن  تباطؤا.  الصيني  االقتصادي  النمو 
املسبوق  غير  الخالف  هذا  أن  الواقع 
املستثمرين  كبح  ومدته  حدته  حيث  من 
كما  العاملي  النمو  على  بالتالي  وانعكس 
واألميركي.  الصيني  االقتصادين  نمو  على 
كما أثارت الحرب التجارية الغضب وصوال 

إلى اليأس بني املزارعني.
صادرات  انهارت  ذلك،  على  مثال  وفي 
 2018 عام  الصني  غلى  األميركي  الصويا 
إلى 3,1 مليار دوالر مقابل 12,3 مليارا في 
2017. وفي أقل من عامني تراجعت الصني 

الخامسة  املرتبة  إلى  الثانية  املرتبة  من 
لجهة تصدير املنتجات الزراعية األميركية. 
إدارة  اضطرت  الخسائر  وطأة  ولتخفيف 
 28 بقيمة  مساعدات  صرف  إلى  ترامب 
مليار دوالر بني عامي 2018 و2019. لكن 
الذين طالبوا بحل  املزارعني  لم يرض  ذلك 
نشاطهم  باستئناف  لهم  يسمح  تفاوضي 

بدل أن يعولوا على املساعدات.
»نصرا  االتفاق  اعتبر  منوتشني  كان  وإن 
واملزارعني  األميركية  للشركات  كبيرا« 
»انتصار  أنه  عن  فضال  األميركيني، 
سياسي« لترامب إذ يجسد وعدا انتخابيا 
التوقيع  مراسم  أن  إال   ،2016 في  قطعه 
للنواب  تحرك  حتما  عليها  سيطغى 
يسلموا  أن  يتوقع  إذ  الديموقراطيني 
االتهامي  البيان  األربعاء  الشيوخ  مجلس 
أساسه  على  النواب  مجلس  صوت  الذي 

على عزل الرئيس.

ترامب سيتوجه الى الصني واشادة متبادلة
باتفاق جتاري تاريخي بني واشنطن وبكني

بغداد -الزمان: نعى اللواء 14 بالحشد الشعبي، األربعاء، 
القيادي البارز باللواء خلف دبوس املوسوي “ابو اشتر” الذي 
لقي مصرعه اثر حادث سير مؤسف اثناء اداء الواجب.  فيما 
اعلن محمد الهاشمي نائب رئيس نادي الطلبة الرياضي نجاته 
العطيفية  منطقة  في  مللثمني  وهمية  سيطرة  في  االغتيال  من 
ابنه سجاد باطالقتني في ساقه. واشار  فيما اصابوا  ببغداد 
. وافاد مصدر امني،  الرصاص  انه هرب بصعوبة وسط  الى 
شمالي  اغتيال  محاولة  من  نجا  تخدير  طبيب  بأن  االربعاء، 
بغداد. وقال املصدر في حديث نقلته السومرية نيوز، ان »طبيب 

تخدير نجا، مساء اليوم، من محاولة اغتيال على يد مسلحني 
ما  االعظمية،  منطقة  ضمن  الصرافية  من  بالقرب  مجهولني 
اسفر عن اضرار بالعجلة التي كان يستقلها فقط«. فيما افاد 
القيارة   -والي  مصدر امني، االربعاء، بالقبض على ما يسمى 
-بداعش في سيطرة بمحافظة كركوك.   وقال املصدر إن »الفوج 
الخاص الثاني من اللواء الخاص ٦١ في كركوك تمكن من القاء 
القبض على مسؤول جنوب املوصل والية القيارة في داعش«.

واضاف »وذلك من خالل متابعة استخباراتية، حيث تم القبض 
عليه في سيطرة جيمن شمال شرقي كركوك«.

مقتل قائد في احلشد وسيطرة وهمية لالغتياالت في بغداد

إدلب- )أ ف ب( -  بيروت -الزمان 
قتل 18 مدنيًا األربعاء جراء غارات شّنتها قوات 
النظام على مدينة إدلب في شمال غرب سوريا، 
لحقوق  السوري  للمرصد  جديدة  حصيلة  وفق 
اإلنسان، رغم سريان وقف الطالق النار أعلنته 

موسكو الخميس بموجب اتفاق مع أنقرة.
وكان املرصد السوري أفاد في وقت سابق عن 
مقتل تسعة مدنيني في الغارات التي استهدفت 
املدينة الصناعية وسوق الهال املجاور في مدينة 

إدلب.
وأوضح مدير املرصد رامي عبد الرحمن لوكالة 
إلى  يعود  الحصيلة  ارتفاع  أن  برس  فرانس 
األنقاض  تحت  من  الجثث  من  مزيد  انتشال 
إلى  مشيرًا  بإصاباتهم،  متأثرين  جرحى  ووفاة 
أن بني القتلى طفلني وعنصرًا في الدفاع املدني.
الجوية  الضربات  عشرات  إلى  املرصد  وأشار 
السورية  الحربية  الطائرات  شنتها  التي 
ريفها  وتحديدًا  إدلب  محافظة  في  والروسية 
الجنوبي حيث قتل ايضا مواطن في غارة طالت 
الحاس. وشاهد مراسل فرانس برس في  بلدة 
الورش  تكثر  حيث  إدلب،  في  الصناعية  املدينة 
ومحال تصليح السيارات، جثثًا متفحمة داخل 
كان مسعفو  بينما  املحترقة،  السيارت  من  عدد 
تحت  من  الضحايا  ينتشلون  املدني  الدفاع 

األنقاض. بقية اخلبر على موقع )الزمان( 

18 قتياًل مدنيًا
في غارات لطيران األسد 

على إدلب 


