
حركة نزوح كبيرة من سراقب ورعاة هدنة أدلب صامتون
قوات األسد تستعيد 18 قرية ومعرة النعمان تعيش ساعات ما قبل احلسم 

بارزاني يبلغ الوفد األملاني احلاجة لبقاء قوات التحالف في العراق
احملتجون ينظمون صفوفهم ملواجهة احلرق

واحراج حكومي بعد قصف السفارة األمريكية ببغداد
بغداد- عبداحلسني غزال 

للحكومة  املناهضون  املتظاهرون  أعاد 
االثنني نصب خيمهم التي أحرقت في أنحاء 
بديل  ببناء  الناصرية  في  وقاموا  العراق، 
حجري بعد حرقها امس سعيًا ملواصلة زخم 
احتجاجاتهم وسط تخوف من تصعيد عقب 
هجوم صاروخي على السفارة األميركية في 
بغداد. وشكل الهجوم، الذي أدى إلى إصابة 
تحواًل  بجروح،  االقل  على  واحد  شخص 
طالت  التي  الهجمات  سلسلة  في  خطيرًا 
األخيرة.  األشهر  خالل  األميركية  املصالح 
وقال مصادر اخرى ان االصابة خطيرة للغاية 

، وان هناك عددا من املصابني االقل ضررًا .
الهجوم،  عن  مسؤوليتها  جهة  أي  تعلن  ولم 
مسلحة  فصائل  تتهم  املتحدة  الواليات  لكن 
مخاوف  يثير  ما  العراق،  في  إليران  موالية 

من أن تصبح البالد ساحة تصفية حسابات 
الناشطون  ويخشى  وواشنطن.  طهران  بني 
صراع  يؤدي  أن  من  للحكومة  املناهضون 
الذي  االحتجاجي  حراكهم  إنهاء  إلى  مماثل 
العراق  يشهده  شعبي  احتجاج  أكبر  يعد 
كردستان   اقليم  رئيس  رأى  فيما  عقود.  منذ 
ضرورة  االثنني،  بارزاني،  نيجيرفان  العراق 
بقاء قوات التحالف الدولي ملحاربة داعش في 
يورغن هارت  لقائه  ذلك خالل  العراق. وجاء 
وماركوس غروبل عضوي البرملان األملاني من 

الحزب الديمقراطي املسيحي.
كردستان،  اقليم  لرئاسة  بيان  وبحسب 
ملوقف  كردستان  تثمني  جدد  بارزاني  فان 
قوات  مساعدة  مواصلة  قررت  التي  املانيا 

البيشمركة في مجال التدريب والتمرين.
في  األملاني  العام  القنصل  حضره  لقاء  وفي 
حكومة  األملانيان  البرملانيان  شكر  أربيل، 
النازحني  إيواء  على  كردستان  وشعب 
في  منهم  املسيحيني  وخاصة  والالجئني 
أنهما  وأكدا  كردستان،  إقليم  مخيمات 
أملانيا كعهدها في  سيعمالن على أن تستمر 

مساعدة إقليم كردستان.
تشرين  من  األّول  منذ  املتظاهرون  وُيطالب 

عميقة.  سياسّية  بإصالحات  األّول/أكتوبر 
والساحات  الشوارع  مجّددًا  هؤالء  واجتاح 
في بغداد ومدن عّدة في جنوب البالد كانوا 

أخرجوا منها السبت.
انتخابات  إجراء  إلى  املتظاهرون  ويدعو 
جديد،  انتخابي  قانون  بموجب  مبكرة 
املسؤولني  ومساءلة  مستقل  وزراء  ولرئيس 
باستخدام  أمروا  الذين  وأولئك  الفاسدين 

العنف ضد املتظاهرين.
الحي  بالرصاص  قتل متظاهر  االثنني  وفجر 
العراق،  جنوب  في  الناصرية  مدينة  في 
االنباء  وكالة  أمني  مصدر  أفاد  ما  بحسب 
مجهولني  مسلحني  إقدام  خالل  الفرنسية، 
لالحتجاجات  املركزية  الساحة  اقتحام  على 
املناهضة للحكومة وإحراق خيام املتظاهرين.
وليل األحد االثنني، أقدم مسّلحون مجهولون 
يستقّلون سّيارات رباعّية الدفع على اقتحام 
وحرق خيام املعتصمني في ساحة الحبوبي 
وسط الناصرية،بحسب شهود عيان. وأطلق 
هؤالء النار على املعتصمني وأحرقوا خيمهم 

التي تحولت إلى ركام، وفقا للمراسل نفسه.
وأكد مصدر طبي في الناصرية مقتل متظاهر 
بالرصاص  بجروح  آخرين  أربعة  وإصابة 

قليلة،  ساعات  وبعد  الهجوم.  جراء  الحي، 
في  رئيسيني  بإغالق جسرين  متظاهرون  رد 
جنوب  إلى  كيلومترًا   350 تبعد  التي  املدينة 
لدى  املقدسة  النجف  مدينة  وشهدت  بغداد. 
قام خالله مسلحون  الشيعة هجومًا مماثاًل، 
مجهولون بحرق خيام متظاهرين في ساحة 

االحتجاج وسط املدينة.
ويحاول املتظاهرون الذي بدأوا منذ أسبوع 
تربط  رئيسية  إغالق شوارع وجسور وطرق 
تكثيف  املشتعلة،  باإلطارات  بعضها  املدن، 
بإصالحات  للقيام  الحكومة  على  الضغوط 
طال انتظارها، لكن ذلك قوبل برد باستخدام 

القوة من قبل قوات مكافحة الشعب.
املاضي  األسبوع  خالل  العنف  أعمال  وأدت 
إلى مقتل 21 متظاهرًا وإصابة مئات بجروج.

وقتل أكثر من 480 شخصًا خالل االحتجاجات 
األول،  أكتوبر/تشرين  بداية  انطالقها  منذ 
برس  فرانس  وكالة  أعدتها  حصيلة  بحسب 

استنادًا ملصادر طبية وأمنية.
الجمعة، عقب إعالن  وبدأت قوات األمن منذ 
تخليه  الصدر  مقتدى  الشيعي  الدين  رجل 
جيل  يمثل  التي  االحتجاجات  دعم  عن 
لفض  حملة  فيها،  الفاعل  العنصر  الشباب 

في  الساحات  من  العديد  في  االحتجاجات 
بغداد وغيرها من مدن البالد.

ساحات  في  املتواجدين  من  كبير  عدد  وقام 
بتفكيك خيمهم  الصدر،  أنصار  من  التظاهر، 
األمر  االحتجاجات،  مواقع  من  واالنسحاب 
الذي أثار مخاوف ناشطني من خسارة الغطاء 

السياسي وبالتالي التعرض لحملة قمع.
تحالف  على  ُيسيطر  الذي  الصدر  ودعم 
البرملان،  في  سياسّية  كتلة  أكبر  »سائرون«، 

بداية  انطالقها  ل  أَوّ االحتجاجات  لفترٍة 
إلى  الحكومة  ودعا  األول/أكتوبر،  تشرين 
منفصلة  تظاهرة  إلى  دعا  لكّنه  االستقالة. 
من  أميركي  جندي   5200 بمغادرة  للمطالبة 
األميركّية  الجّوية  الضربة  بعد  العراق، 
الشهر  بداية  بغداد  في  مسّيرة  بطائرة 
اإليراني  الجنرال  فيها  قِتل  التي  الحالي 
الحشد  هيئة  رئيس  ونائب  سليماني  قاسم 
اآلالف  وتدّفق  املهندس.  مهدي  أبو  الشعبي 
التظاهرة  في  للمشاركة  بغداد  إلى  الجمعة 
الرافضة للوجود األميركي في البالد، التي لم 
عليها.  باإلقبال  أشاد  لكّنه  الصدر  يحضرها 
وقال بعدها بساعات إّنه لن يتدّخل بالحراك 

املطلبي »ال بالسلب وال باإليجاب«.

london@azzaman.com (international edition)

info@azzaman.com (iraq edition)

خبراء:فرع التنظيم في الضفة وغزة يقف وراء التهديد
داعش يعلن للمرة األولى قراره في استهداف إسرائيل

بيروت-)أ ف ب( - الزمان 
 أعلن تنظيم الدولة اإلسالمية - داعش - عن 
في  إسرائيل  تستهدف  جديدة«  »مرحلة  بدء 
باسمه  للمتحدث  ُنسب  تسجيل صوتي  أول 
بكر  أبو  السابق  زعيمه  مقتل  تأكيده  منذ 

البغدادي.
حمزة  أبو  التنظيم  باسم  املتحدث  ودعا 
 37 من  أكثر  مدته  التسجيل  في  القرشي 
دقيقة، إلى إفشال خطة السالم األميركية بني 

إسرائيل والفلسطينيني.
الدولة  تنظيم  زعيم  إن  املتحدث  وقال 
الهاشمي  إبراهيم  أبا  الجديد  اإلسالمية 
القرشي »عزم على نفسه واخوانه املجاهدين 
)...( على مرحلة جديدة أال وهي قتال اليهود 

واسترداد ما سلبوه من املسلمني«.
كل  في  الخالفة  أجناد  عيون  زالت  »ال  وقال 
بهجمات  متعهدًا  املقدس«،  بيت  على  مكان 

كبيرة »في قادم األيام«.
ولم تتمكن وكالة فرانس برس من التأكد من 
أنه جرى نشره  إال  التسجيل مباشرة  صحة 
اإلثنني على حسابات تعود للتنظيم املتطرف 
على تطبيق تلغرام. وبحسب مصادر عراقية 
الجناح  فإن  االرهاب  شؤون  في  خبيرة 
الداعشي في  الضفة الغربية وغزة واملرتبط 
هذه  وراء  يقف  القطاع  في  عدة  بتنظيمات 

الدعوة .
وفي نهاية تشرين األول/اكتوبر، أعلن تنظيم 
القرشي  الهاشمي  ابراهيم  أبا  داعش تعيني 

البغدادي  بكر  أبو  السابق  زعيمه  ليخلف 
األول/ تشرين   27  -26 ليلة  في  قتل  الذي 
في  أميركية  عسكرية  عملية  في  اكتوبر 

محافظة إدلب في شمال غرب سوريا.
وقت  في  املتطرف  التنظيم  عناصر  وتحكم 
شخص  ماليني  سبعة  بمصائر  األوقات  من 
كيلومتر مربع  ألف   240 تفوق  على مساحة 

عليها  سيطروا  والعراق  سوريا  بني  تمتّد 
في العام 2014. وبث الجهاديون الرعب في 
متشددة  قواعد  وفرضوا  سيطرتهم،  مناطق 
جدًا، وقاموا بقطع الرؤوس والخطف وسبي 

النساء.
كافة  املاضي  العام  املتطرف  التنظيم  وفقد 
سوريا  في  عليها  سيطر  التي  املناطق 

والعراق. وأعلنت قوات سوريا الديموقراطية 
في  هزيمته   2019 العام  آذار/مارس  في 
الحكومية  القوات  كانت  أن  بعد  سوريا، 
وتلقى  العراق.  في  التنظيم  هزمت  العراقية 
دولي  تحالف  من  حاسما  دعما  الطرفان 

بقيادة واشنطن.
التنظيم  أن  إال  ميدانيًا،  عليه  القضاء  ورغم 

املتطرف ال يزال قادرًا على التحّرك من خالل 
خاليا نائمة في سوريا والعراق. كما تنشط 
وإفريقية  وآسيوية  عربية  دول  في  عناصره 

عدة.
ودعا التنظيم املتطرف في التسجيل الصوتي 
»املسلمني في فلسطني وكافة البلدان )إلى أن 
يكونوا( رأس حربة في قتال اليهود وإفشال 

مخططاتهم كصفقة قرنهم«. و«صفقة القرن« 
الفلسطينيون  أطلقها  التي  التسمية  هي 
يعلن  أن  املتوقع  التي من  السالم  على خطة 
عنها الرئيس األميركي دونالد ترامب قريًبا، 
أعلن  وطاملا  املقبلة.  الساعات  خالل  لربما 

الفلسطينيون رفضهم لها.
ومنذ وصوله إلى سّدة الرئاسة، اتخذ ترامب 
في  تصب  أنها  اعتبرت  قرارات  سلسلة 
بالقدس  االعتراف  أبرزها  إسرائيل  مصلحة 
االعتراف  كما  العبرية،  للدولة  عاصمة 
السورية  الجوالن  هضبة  على  بسيادتها 
التي احتّلتها في العام 1967 وضّمتها العام 
املجتمع  بها  يعترف  لم  خطوة  في   1981
تعتبر  أيضًا  واشنطن  تعد  ولم  الدولي. 
املستوطنات االسرائيلية في الضفة الغربية 

املحتلة »غير قانونية«.
أيضًا  اتهم  الذي  املتطرف،  التنظيم  ويحافظ 
على  والعمالة«،  بـ«الردة  حماس  حركة 
وعادة  املصرية  سيناء  منطقة  في  تواجده 
املصريني.  الجنود  ضد  هجمات  يتبنى  ما 
عدة  دواًل  استهدف  الذي  التنظيم  وتبنى 
خالل السنوات املاضية، مرات قليلة هجمات 
التسجيل  في  التنظيم  ودعا  إسرائيل.  في 
مكان  كل  في  الخالفة  »أجناد  الصوتي 
املباركة«  والشام  ابناء سيناء  فيهم  ونخص 
إلى استهداف املستوطنات. وقال »اجعلوها 
وصواريخكم  اسلحتكم  لتجربة  أرضًا 

الكيماوية«.

بيروت- الزمان 
قرب معرة النعمان )سوريا(-)أ ف ب( -

الرئيس السوري بشار االسد   توشك قوات 
على السيطرة على معرة النعمان ثاني أكبر 
سوريا،  غرب  شمال  في  إدلب  محافظة  مدن 
بعد  السكان  من  خالية  شبه  باتت  والتي 

أسابيع من االشتباكات والقصف العنيف.
وتشهد محافظة إدلب ومناطق محاذية لها، 
نصفهم  شخص  ماليني  ثالثة  تؤوي  والتي 
األول/ كانون  منذ  النازحني،  من  تقريبًا 
النظام  لقوات  عسكريًا  تصعيدًا  ديسمبر 
إدلب  ريف  في  يتركز  روسيا  وحليفتها 
جزء  يمر  حيث  الغربي  وحلب  الجنوبي 
حلب  مدينة  يربط  الذي  الدولي  الطريق  من 
نيتها  دمشق  وُتكرر  دمشق.  بالعاصمة 
إدلب وأجزاء محاذية  استعادة كامل منطقة 
اتفاقات  لها في حماة وحلب والالذقية رغم 
هدنة عدة تم التوصل إليها على مر السنوات 
املاضية في املحافظة الواقعة بمعظمها تحت 
النصرة  )جبهة  الشام  تحرير  هيئة  سيطرة 
سابقًا( وتنشط فيها فصائل معارضة أخرى 
الصحافة  لوكالة  مراسل  وأفاد  نفوذًا.  أقل 
القصف  أن  النعمان  معرة  قرب  الفرنسية 
شمال  الدولي  الطريق  على  يتركز  الجوي 
ريفها  على  كما  سراقب،  باتجاه  املدينة 
الغربي. وقال مدير املرصد السوري لحقوق 
اإلنسان إن قوات النظام سيطرت منذ مساء 
وشمال  شرق  وبلدة  قرية   18 على  الجمعة 

شرق معرة النعمان، و«أصبحت املدينة شبه 
محاصرة«، مشيرًا إلى أن »القصف ال يتوقف 
عن استهداف املدينة«. وتتركز قوات النظام 
النعمان،  معرة  اليوم جنوب وشمال وشرق 
وبعدما وصلت أخيرًا إلى أطرافها الشرقية، 
تسعى حاليًا وفق عبد الرحمن إلى التقدم من 

الجهة الغربية.
املدنيني  من  اثنني  مقتل  عن  املرصد  وأفاد 
اإلثنني في غارات جوية »روسية« في قرية في 
التقدم  مع  وبالتوازي  الجنوبي.  إدلب  ريف 

باتجاه معرة النعمان، تخوض قوات النظام 
تحرير  هيئة  مواجهة  في  عنيفة  اشتباكات 
مدينة حلب.  األخرى غرب  والفصائل  الشام 
وأفادت صحيفة الوطن، املقربة من الحكومة 
السورية، أن »سجل الجيش العربي السوري 
ملحمة جديدة أمس، بإحرازه تقدمًا في حلب 
مع بدء عمليته العسكرية، وواصل زحفه في 
معرة  باتجاه  الشرقي  الجنوبي  إدلب  ريف 
النعمان، التي أصبحت قاب قوسني أو أدنى 
قوات  وقطعت  قبضته«.  في  السقوط  من 

النظام، وفق الصحيفة، الطريق الدولي بني 
مدينتي معرة النعمان وسراقب شمااًل.

القصف  دفع  األول/ديسمبر،  كانون  ومنذ 
الجنوبي  إدلب  ريف  سكان  العنيف 
إلى  ومحيطها  النعمان  معرة  وخصوصًا 
الفرار، حتى أصبحت املدينة شبه حالية من 
برس  فرانس  لوكالة  مراسل  وفق  السكان، 
مهجورة  أو  بالكامل  مدمرة  أبنية  عن  أفاد 
أنه  الرحمن  عبد  وأوضح  مبعثرة.  وأسواق 
السكان  من  قلة  سوى  املدينة  في  يبق  »لم 

الذين  الشبان  أو  الخروج  رفضوا  الذي 
حملوا السالح للقتال«.

 »البقاء على قيد احلياة« 
أعربت اللجنة الدولية للصليب االحمر االحد 

عن قلقها إزاء التصعيد في حلب وإدلب.
تويتر  موقع  على  تغريدة  في  وكتبت 
صعبة  اآلالف  حياة   )...( الهجوم  »يجعل 
محفوفة  رحالت  في  للنزوح  يضطرهم  مما 
ورعاية  شحيح  طعام  مأوى،  بال  باملخاطر 
البقاء  هو  يريدونه  ما  كل  محدودة.  صحية 

على قيد الحياة«. وقالت ميستي باسويل من 
»التصعيد األخير لن  لجنة اإلاثة الدولي أن 
يؤدي سوى إلى زيادة الكارثة اإلنسانية التي 
تنتشر أساسًا في إدلب«. ودفع التصعيد منذ 
شخص  ألف  بـ358  األول/ديسمبر  كانون 
إلى النزوح من منطقة التصعيد وخصوصًا 
أمنًا  أكثر  مناطق  باتجاه  النعمان  معرة 
 38 وبني هؤالء،  املتحدة.  األمم  وفق  شمااًل، 
ألفًا فروا بني 15 و19 كانون الثاني/يناير، 
إلى  كثيرون  ولجأ  غرب حلب.  من  غالبيتهم 
مدينة  بينها  النعمان  معرة  شمال  مناطق 
مجددًا  أجبروا  أنهم  إال  ومحيطها،  سراقب 
النزوح مع اقتراب التصعيد العسكري  على 
برس  لفرانس  مصوران  وشاهد  منهم. 
باملدنيني  اإلثنني سيارات وشاحنات محملة 

وحاجياتهم تبتعد شمااًل.
املنزلية  حاجياتهم  معهم  النازحون  وينقل 
من فرش وثياب وأواني، فضاًل عن أغنامهم 
منطقة  من  فرارها  وبعد  الزراعية.  وآلياتهم 
أم  قالت  النعمان،  معرة  الزاوية شمال  جبل 
حسني »الناس كلها بدأت تنزح لياًل، خرجنا 

بأغراضنا، ال نعرف أي نذهب«.
قرب  حزانو  بلدة  إلى  حسني  أم  وصلت 
أن  قبل  تبكي  إدلب،  شمال  التركية  الحدود 
تضيف »تركت ابنتي، ال أعرف أخبارها وهي 
وال  كلهم  أقربائي  تركت  الوالدة.  وشك  على 

أعلم ما سيحصل معهم«.
بقية اخلبر على موقع الزمان

واشنطن— مرسي ابو طوق 
هونغ كونغ—-)أ ف ب( 

أعلن الرئيس األميركي دونالد ترامب اإلثنني أن 
الواليات املتحدة عرضت على الصني املساعدة 
املستجد  كورونا  فيروس  انتشار  مكافحة  في 
الذي أثار ذعرا من تفشيه على مستوى العالم. 
جدا  وثيق  تواصل  على  »نحن  ترامب  وغّرد 
وأضاف  بالفيروس«.  يتعلق  فيما  الصني  مع 
»عدد قليل جدا من الحاالت رصد في الواليات 
على  عرضنا  كثب.  عن  نراقب  لكننا  املتحدة 
الصني والرئيس شي )جينبينغ( أي مساعدة 
قال  فيما   استثنائيون«.  خبراؤنا  ضرورية. 
يجب  إنه  كونغ  هونغ  جامعة  من  باحثون 
على الحكومة اتخاذ اجراءات »صارمة« تقّيد 
تحركات الناس للسيطرة على انتشار فيروس 
على  بناء  الباحثون  وقدر  املستجد،  كورونا 
تجاوز  اإلصابات  عدد  أن  حسابية  نماذج 
العاملية  الصحة  منظمة  ألفا.وقالت  االربعني 
أصبح  املستجّد  كورونا  فيروس  تهديد  ان 
وسجلت  الدولي،  املستوى  على  »مرتفعًا« 
العاصمة  في  بكرونا  وفاة  حالة  اول  الصني 
بكني .وأصدر هؤالء العلماء من جامعة هونغ 
كونغ تحذيرهم بعد تسارع انتشار الفيروس 
الذي أدى إلى 80 حالة وفاة معلنة في الصني.

في  إصابة  حالة   2744 عن  رسميا  وأعلن 
تسعة  عمره  يبلغ  رضيع  بينها  من  الصني، 
أشهر، في حني تضاعف عدد الحاالت املشتبه 

فيها خالل 24 ساعة ليبلغ 6 آالف حالة.
ليونغ  غابريال  االبحاث  مجموعة  مدير  وقال 
هذا  تحول  الحتمال  االستعداد  علينا  »يجب 
وأضاف  عاملّي«.  وباء  إلى  االستثنائي  الوباء 
»يجب اتخاذ اجراءات مهمة وصارمة في أقرب 

وقت ممكن للحد من تحركات السكان«.
الوطنية  الصحة  لجنة  رئيس  األحد  وقال 
الصينية ما شياوي إن فترة حضانة الفيروس 
اإلصابة  وأن  أسبوعني  إلى  تصل  املستجد 

قبل  حتى  أي  الحضانة،  فترة  خالل  ممكنة 
ظهور أعراض اإلصابة.

النماذج  على  بناء  وفريقه،  ليونغ  واستنتج 
العدد  أن  الفيروس،  النتشار  الحسابية 
الحصيلة  بكثير  يتجاوز  لالصابات  الحقيقي 
سوى  تشمل  ال  التي  السلطات  أعلنتها  التي 

الحاالت املعلنة رسميا.
احصائية  معطيات  على  بناء  ليونغ،  وقّدر 
نظرّية، خالل مؤتمر صحافي في هونغ كونغ 
الحاملة  املؤكدة  الحاالت  »عدد  أن  السبت 
لألعراض يجب أن يكون في حدود 25 أو 26 
ألفا في اليوم األول للسنة الصينية الجديدة«.

علماء يتوقعون جتاوز اإلصابات بفيروس كورونا  40 ألفًا
ترامب يعرض على الصني 

املساعدة: خبراؤنا استثنائيون

فاحت عبد السالم:
ثمن القصف املؤجل

طهران- الزمان 
ولندن  برلني  قيام  أن  االثنني  إيران  اعتبرت   
النزاعات  آلية تسوية  بتفعيل  وباريس مؤخرًا 
حول  الدولي  االتفاق  في  عليها  املنصوص 
دليل  هو   ،2015 عام  املبرم  اإليراني  النووي 
"عنصرية" أوروبية تجاهها. وانتقد وزير  على 
الخارجية محمد جواد ظريف في خطاب ألقاه 
في طهران، "االوهام بأنه فقط +العيون الزرقاء+ 
وأكد  الدولي".  القانون  من  تستفيد  أن  )يمكن( 
)التي  املتكررة  االنتهاكات  "مقابل  أن  طريف 
ترتكبها( الواليات املتحدة وأوروبا، ليس إليران 
الحق في استخدام املادة 36 )من اتفاق 2015( 
ملسؤولني  مكتوبة  إشعارات  عدة  توجيه  رغم 
إيران  ُحرمت  كيف  تحديد  دون  من  أوروبيني"، 

من مثل هذا الحق. وأضاف "ال نقبل بمثل هذه 
الثالث  األوروبية  الدول  وأعلنت  العنصرية". 
)فرنسا وأملانيا وبريطانيا( األطراف في االتفاق 
تفعيل  الثاني/يناير  كانون   14 في  النووي 
في  عليها  املنصوص  الخالفات  تسوية  آلية 
فيينا. واالتفاق  املبرم في  النّص  36 من  املادة 
مهدد باالنهيار منذ أن سحب الرئيس األميركي 
 ،2018 دونالد ترامب بالده منه في أيار/مايو 
قاسية  اقتصادية  عقوبات  فرض  يعيد  أن  قبل 
ولندن  وباريس  برلني  تزال  وال  إيران.  على 
تتهمها  طهران  لكن  االتفاق  على  الحفاظ  تريد 
التزاماتها  وبانتهاك  العمل  عن  بالتقاعس 
اإلسالمية  الجمهورية  مساعدتها  عدم  بسبب 

في االلتفاف على العقوبات األميركية.

ظريف يتهم أوروبا بالعنصرية
ويقرن العيون الزرقاء باألوهام

12

Azzaman Arabic Daily Newspaper Issue 6566 Tuesday 28/1/2020  الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6566 الثالثاء 3 من جامدي ثاني 1441 هـ 28 من كانون الثاني )يناير( 2020

عنيفة  معارك  اثر  التقدم  الحوثيون  املتمردون  يواصل    : -الزمان  صنعاء 
العاصمة  وشرق  شمال  في  دوليا  بها  املعترف  للحكومة  املوالية  القوات  مع 
املصادر  وقالت  اإلثنني.  يمنية  عسكرية  مصادر  أعلنت  ما  بحسب  صنعاء، 
طرق  مفصل  على  السبت  سيطروا  املتمردين  إن  الفرنسية  الصحافة  لوكالة 
استراتيجي يربط صنعاء مع محافظتي مأرب وصنعاء. وقال مسؤول عسكري 
الحوثيون  »يسعى  الفرنسية   الصحافة  لوكالة  اسمه  الكشف عن  طلب عدم 
ملحاصرة الحزم )عاصمة الجوف( من املحورين الغربي والشمالي«. ويسيطر 
املتمردون على اجزاء واسعة من محافظة الجوف. وقال مصدر عسكري آخر 
إن املتمردين »متواجدين على بعد 5 كيلومترات من عاصمة الجوف«. ولكن 
تبقى العاصمة تحت سيطرة القوات الحكومية. واندلعت املعارك مجددا في 17 
كانون الثاني/يناير بعد أشهر من الهدوء النسبي. وأوردت املصادر العسكرية 

سقوط عشرات القتلى في املعارك خالل ال 48 ساعة األخيرة، دون الكشف 
تكتيكيا«  »انسحابا  اليمنية  الحكومة  أعلنت  والجمعة،  واضحة.  ارقام  عن 
من عدة مواقع شرق صنعاء. ويشهد اليمن منذ 2014 حربًا بني املتمّردين 
الحوثيني املقّربني من إيران، والقوات املوالية لحكومة الرئيس املعترف به عبد 
ربه منصور هادي. وتصاعدت حّدة املعارك في آذار/مارس 2015 مع تدّخل 
تقرير  وافاد  الحكومية.  للقوات  دعمًا  عسكري  تحالف  رأس  على  السعودية 
التقدم  يحققون  الحوثيني  أن  »يبدو  الجمعة  الدولية  األزمات  نشرته مجموعة 
األبرز ميدانيا« محذرة من »توسع النزاع الذي سيترك تداعيات مدمرة على 

جهود السالم املبذولة«.
من  كبير  عدد  بينهم  اآلالف،  عشرات  مقتل  الى  السلطة  على  النزاع  وادى 

املدنيني، حسب منظمات إنسانية.

احلوثيون يقتربون من السيطرة على احلزم 


