
العراق ينفي ما أعلنته ايران عن اصابات في اقليم كردستان
 خارطة الدول واملناطق املصابة بفيروس كورونا املستجد

اتفاق بني بغداد والناتو حول أسس جديدة للعالقات 

الرئيس العراقي يضع الكتل السياسية أمام املهلة األخيرة
 بغداد - عبداحلسني غزال 

صالح  برهم  العراقي  الرئيس  أمهل 
الكتل السياسية وهي شيعية حصرًا 
ذات النفوذ االكبر في البرملان العراقي 
املقبل  )شباط(  فبراير  من  األول  حتى 
الحكومة  لتشكيل  مرشح  لتكليف 
الجديدة خلقا لحكومة عادل عبداملهدي 
في  األربعاء  صالح  وقال   . املستقيلة 
»حتما  النيابية:  الكتل  إلى  رسالة 
لديه  الجمهورية  رئيس  أن  تقّدرون 
واجب وطني ودستوري للدفع باتجاه 
الكتل  تتمكن  لم  وإذا  األزمة،  حل 
في  الترشيح  أمر  حسم  من  املعنية 
موعد أقصاه السبت املقبل أرى لزامًا 
الدستورية  صالحياتي  ممارسة  علي 
األكثر  أجده  من  تكليف  خالل  من 
إطار  وفي  وشعبيًا،  نيابيًا  مقبولية 
أجريتها  التي  املشاورات  مخرجات 
القوى  مع  املاضية  الفترة  خالل 
الشعبية«،  والفعاليات  السياسية 
األملانية.  األنباء  وكالة  بحسب 
الذي سبق  العراقي  الرئيس  وأضاف 
املتظاهرين  وفود  من  عددا  التقى  ان 
واستمع الى اراء جهات عدة وتشاور 
مع املبعوثة االممية في بغداد : »أدعو 
الكتل النيابية املعنية بترشيح رئيس 
مجلس الوزراء، إلى استئناف الحوار 
أجل  من  والجاد  البّناء  السياسي 
لرئاسة  جديد  مرشح  على  االتفاق 
شعبّي  برضا  يحظى  الوزراء  مجلس 
من  الجمهورية  رئاسة  إلى  ورفعه 
وتابع:  التكليف«.  أمر  إصدار  أجل 
»لقد أخذت األحداث تتسارع واملشهد 
يزداد تعقيدًا على املستويني الرسمي 
من  متزايدة  أعداد  فهناك  والشعبي، 
املتظاهرين  من  والضحايا  الشهداء 
السلميني والقوى األمنية، ونعتقد أن 

العقدة الكبرى تكمن في الوصول إلى 
الحدود املعقولة لالتفاق على املرشح 
الوزراء،  مجلس  لرئاسة  الجديد 
بالوضع  االستمرار  إن  وبالتأكيد 
كبير  أمر محال وينذر بخطر  الحالي 

وتعقيد أكبر«. 
الحالة  في  العراقي  الدستور  وينص 
الكتلة  تسمي  أن  على  الطبيعية 
لرئاسة  مرشحًا  األكبر  البرملانية 
من  يومًا   15 غضون  في  الوزراء، 
يكلف  ثم  التشريعية.  االنتخابات 
الحكومة  رئيس  الجمهورية  رئيس 
شهر  غضون  في  حكومته  بتشكيل 

واحد.
في  يتطرق  ال  العراقي  الدستور  لكن 
بنوده إلى إلى إمكانية استقالة رئيس 
الوزراء. وبالتالي فقد تم تخطي فترة 

الـ15 يومًا منذ استقالة عبد املهدي.
مصادقة  إلى  مرشح  أي  وسيحتاج 
ومن  املنقسمة،  السياسية  الكتل  من 
األعلى،  الشيعية  الدينية  املرجعية 
ومن إيران وعدوتها الواليات املتحدة، 
إضافة إلى الشارع املنتفض منذ نحو 

أربعة أشهر.
األول/ديسمبر،  كانون  أواخر  وفي 
لتقديم  استعداده  صالح  أعلن 
مرشح  تقديم  رفضه  بعد  استقالته، 
محافظ  إليران،  املوالي  التحالف 
ملنصب  العيداني،  أسعد  البصرة 
معتبرًا  البرملان،  إلى  الوزراء  رئيس 
أنه شخصية »جدلية«. وأضاف صالح 
في رسالته األربعاء أن العراق يواجه 
داعيًا  خطيرة«،  سياسية  »منعطفات 
السياسي  الحوار  »استئناف  إلى 

البّناء« والجاد«.
العقدة األكبر تكمن  أن  »نعتقد  وتابع 
املعقولة  الحدود  إلى  الوصول  في 

لرئاسة  الجديد  املرشح  على  لالتفاق 
ان  وبالتأكيد  الوزراء،  مجلس 
االستمرار بالوضع الحالي أمر محال 

وينذر بخطر كبير وتعقيد أكبر«.
وتتواصل االحتجاجات املطلبية التي 
الفاعل  العنصر  الشباب  جيل  يمثل 
أدى  الذي  والعنف  القمع  رغم  فيها، 
شخصًا،   480 من  أكثر  مقتل  إلى 
املتظاهرين،  من  العظمى  غالبيتهم 
من  األول  في  التظاهرات  اندالع  منذ 
تشرين األول/أكتوبر، في بغداد ومدن 
املحتجون  ويطالب  البالد.   جنوب 
إلى  تستند  مبكرة  انتخابات  بإجراء 
قانون انتخابي جديد، وتسمية رئيس 

وزراء، ومحاسبة املسؤولني عن إراقة 
دماء املتظاهرين ومحاكمة الفاسدين. 
خلف  الكريم  عبد  اللواء  قال  فيما  
رئيس  باسم  العسكري  املتحدث 
»نتحاور مع دول أعضاء في  الوزراء 
املتحدة  واململكة  فرنسا  التحالف، 
وكندا، حول مجموعة سيناريوهات«.

إن  برس  فرانس  لوكالة  خلف  وقال 
وجود  عدم  هو  األساسي  »الشيء 
مجالنا  استخدام  وعدم  قتالية  قوات 

الجوي«.
رئيس  إن  غربيان  مسؤوالن  وقال 
الوزراء عادل عبد املهدي طلب منهما 
»صياغة بعض الخيارات«. وتم تقديم 

رئيس  إلى  مباشرة  الخيارات  تلك 
تشكيل  الخيارات  وتضمنت  الوزراء. 
ائتالف ال تقوده الواليات املتحدة، أو 
تفويضًا معداًل يحدد أنشطة التحالف 
أو دورًا موسعًا ملهام منفصلة للناتو 
الناتو  بعثة  وتشكلت  العراق.  في 
وتضم   ،2018 العام  في  كندا  بقيادة 
تدريب  يتولون  جندي   500 حوالى 
القوات العراقية. لكن حتى هذه القوة 
علقت مهماتها منذ الضربة األميركية.
لكن التحالف الدولي الذي تشكل عام 
2014، لديه حوالى 8000 جندي في 

العراق، غالبيتهم أميركيون.
وذكر خلف لفرانس برس بأن التوجه 

أحد  كان  االطلسي  لحلف  أكبر  لدور 
تجري  التي  املتعددة  الخيارات 

مناقشتها.
وذكر مسؤول غربي أن »خيار الناتو« 
من  مبدئية  موافقة  على  حصل  قد 
من  وحتى  والجيش  الوزراء  رئيس 

الفصائل املعادية للواليات املتحدة.
أن  »أتوقع  املسؤول  هذا  وأوضح 
التسوية،  من  بنوع  األمور  تنتهي 

تواجد أصغر بعنوان مختلف«.
قادرين  األميركيون  »سيبقى  وأضاف 
على محاربة تنظيم الدولة اإلسالمية 
طرد  ادعاء  العراقيني  وبإمكان 

)الواليات املتحدة(«.

الشابندر  عزة  السياسي  انتقد  فيما   
لرئيس  مستشارا  سابقا  عمل  الذي 
االحزاب  حكم   ، اسبق  حكومة 
قائاًل   تغريدة  في  للعراق  الشيعية 
على  انكم  ورطة  من  يالها  قال  فيما 

راس السلطة دمرتم الدولة.
على  تغريدة  في  الشابندر  وقال 
شيعة  »يا  انه  الشخصية   صفحته 
زمن  يا  الخلطة  وسماسرة  السلطة 
الغلطة يالها من ورطة انكم على راس 

السلطة«.
الغلطة  زمن  »في  انهم  الى  ولفت، 
للمذهب،  واساءوا  الدولة  دمروا 
وخدعوا امللة«، مستدركًا بالقول »بكم 

قلت كثرتكم فعادت اوهن قلة«.
أن  قال  خلف   الكريم  عبد  وكان 
بغداد  في  اليوم  عقد  الذي  االجتماع 
ومسؤولني  عراقيني  مسؤولني  بني 
)الناتو(  األطلسي  شمال  حلف  من 
تنظيم عالقة جديدة بني  ناقش بحث 
يريد  العراق  أن  إلى  الطرفني، مشيرا 
الحلف،  مع  األغراض  متعددة  عالقة 
سيكون  الجديد  التعاون  شكل  وأن 

بطريقة تتناسب مع سيادة البلد.
لوكالة  تصريحات  في  خلف  وقال 

»سبوتنيك« الروسية األربعاء:
تنظيم  من  جزء  هو  االجتماع  »هذا 
عالقة جديدة بني الطرفني مبنية على 

منظومته  لتطوير  العراق  استفادة 
مع  لدينا  نحن  والعسكرية،  األمنية 
وال   2012 منذ  قديمة  معاهدة  الناتو 
بما  ترتيبها  سنعيد  مستمرة  زالت 
يضمن فائدة القوات األمنية والقوات 

املسلحة العراقية«.
وأضاف خلف »هناك خيارات متعددة 
الناتو،  حلف  مع  للتعامل  مطروحة 
وجهة  سيوضح  العراقي  والجانب 
نظره وسيستمع لجانب حلف الناتو 
الحلف  مع  عالقة  يريد  العراق   ،
التدريب  مثل  االغراض  متعددة 
والدعم وقضايا كثيرة سيتم التباحث 

بشأنها«.
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إردوغان يتهم روسيا بخرق االتفاقات وقوات األسد
تستعيد معّرة النعمان

من  مواطنيها  ايران  حذرت  -الزمان   طهران  بكني- 
العراق بدعوى ان سجل  اقليم كردستان  الى  السفر 
سلطات  ان  غير  املستجد  كورونا  بفايروس  اصابات 
عن  العربية  االمارات  واعلنت   ، ذلكء   نفت  اربيل 
ووهان  من  رحلة  من  قادمة  واحدة  حالة  تسجيل 
الصينية . وفيما يلي الئحة بالدول التي أعلنت تسجيل 
بفيروس  الشبيه  املستجد  كورونا  بفيروس  إصابات 
الصينية  سارس، وذلك منذ ظهوره في مدينة ووهان 

)وسط-شرق( في كانون األول/ديسمبر.
الصني 

منهم  توفي  الصني  في  5974 شخصًا  إصابة  تأكدت 
132 بحسب آخر حصيلة في 29 كانون الثاني/يناير.
في  تقع  التي  ووهان  مدينة  في  الضحايا  ومعظم 
ثماني  تسجيل  وجرى  املرض.  بؤرة  هوباي،  محافظة 
حاالت في هونغ كونغ التي تتمتع بحكم ذاتي، غالبيتهم 
كانوا قد زاروا ووهان مؤخرًا. وسجلت 7 حاالت في 

الصني  من  زوار  بكثرة  عليها  يتردد  التي  ماكاو  في 
القارية. واكتشفت أول حالة في 22 كانون الثاني/يناير 
لدى امرأة تبلغ من العمر 52 عامًا وصلت هذه املنطقة 
اإلدارية الخاصة في الصني قبل ثالثة أيام عبر قطار 

من مدينة جوهاي الصينية املجاورة.
 دول آسيا واحمليط الهادئ -تايالند

أعلنت السلطات في 28 كانون الثاني/يناير وجود 14 
إصابات  فيه  بلد  أكثر  وهو  تايالند.  في  مؤكدة  حالة 
تايالندية  باستثناء  صينيون  واملصابون  الصني.  بعد 

في ال73 وصلت من ووهان هذا الشهر.
تايوان

آخرهما  اآلن  تايوان حتى  في  سجلت سبع إصابات 
الثاني/يناير  كانون   22 في  الجزيرة  وصال  لصينيني 
مع مجموعة سياح. أكدت سنغافورة حتى اآلن إصابة 
سبعة اشخاص بالفيروس وصل جميعهم من ووهان. 
 28 في  اليابانية  الصحية  السلطات  اكدت  اليابان 

كانون الثاني/يناير اكتشافها إلصابة سابعة، إحداها 
لشخص لم يسافر مؤخرا إلى الصني. وقاد املصاب 
سياحا  تحمل  مركبات  عمره  من  الستينات  في  وهو 
قدموا من ووهان في وقت سابق بكانون الثاني/يناير. 
تم تأكيد خمس إصابات، آخرها لشاب يبلغ من العمر 
21 عامًا وصل سيدني مباشرة من ووهان، واكتشفت 
حالته في 27 كانون الثاني/يناير. وأول إصابة اكتشفت 
تعود لرجل وصل من ووهان إلى ملبورن قبل أسبوع.

ماليزيا
أربع إصابات، جميعهم صينيون  ماليزيا  في  سجلت 
في اجازة من ووهان. ومن بينهم امرأة تبلغ 66 عامًا 
وصبيا في ال11 ورضيعا في الثانية. والحالة االخيرة 
حافلة ضمن  في  البالد  دخل  اربعيني  لرجل  املؤكدة 

رحلة صينية منظمة.
كوريا اجلنوبية

اربع  تسجيل  االثنني  الجنوبي  الكوري  االعالم  ذكر 

قدموا  جنوبي،  وكوري  صينيني  ثالثة  بينهم  حاالت، 
جميعًا من ووهان.

فيتنام
اكدت فيتنام إصابتني. وهي لصينيني، رجل وصل من 
ووهان في 13 كانون الثاني/يناير وابنه الذي يسكن في 

هو-شي-منه وتلقى العدوى.
كمبوديا

اعلنت وزارة الصحة الكمبودية في 27 كانون الثاني/
يناير عن اول اصابة لرجل ستيني جاء من ووهان.

النيبال
الثاني/ كانون   24 في  إصابة  أول  عن  اإلعالن  جرى 
ووهان  من  عاد  ال32  في  لرجل  النيبال،  في  يناير 
من  وخرج  العالج  تلقى  الثاني/يناير،  كانون   9 في 

املستشفى.
تم تأكيد اإلصابة األولى في هذا البلد في 27 كانون 
43 عامًا وصل  يبلغ  الثاني/يناير وهي لسائح صيني 

من محافظة هوباي.
- األميركيتان -الواليات املتحدة

الشخاص  إصابات  خمس  املتحدة  الواليات  اكدت 
"سافروا جميعًا مباشرة من ووهان بحسب السلطات.

كندا
من  عاد  لرجل  االثنني  إصابة  أول  عن  كندا  اعلنت 
زوجته  إلى  العدوى  نقل  ربما  تورونتو،  الى  ووهان 
أربع  -فرنسا  -أوروبا  بعد.  إصابتها  تتأكد  لم  التي 
إصابات مؤكدة بفيروس كورونا املستجد. وتم تأكيد 
أول ثالث إصابات، األولى في أوروبا، في 24 كانون 
الثاني/يناير، أحدهم في بوردو واآلخران في باريس. 
وكان الثالثة قد سافروا إلى الصني في املدة األخيرة. 
وأعلنت الحالة الرابعة في 28 كانون الثاني/يناير لدى 
بحال  باريس  في  املستشفى  إلى  نقل  صيني  سائح 

خطرة.
بقية اخلبر على موقع الزمان

القاهرة -مصطفى عمارة 
الرئيس  ان  فلسطيني  مسؤول  قال 
ابومازن سيلقي خطابًا في االمم املتحدة 
العام  بعد اسبوعني. فيما اعتبر االمني 
لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط 
األميركي  الرئيس  خطة  أن  األربعاء 
الشرق  في  للسالم  ترامب  دونالد 
لحقوق  كبيرا  »إهدارا  تشكل  األوسط 
خطة  وتمنح  املشروعة«.  الفلسطينيني 
في  عنها  أعلن  التي  ترامب  الرئيس 
رئيس  بحضور  الثالثاء  واشنطن 
نتانياهو،  بنيامني  اإلسرائيلي  الوزراء 
رفضها  فيما  إلسرائيل،  تنازالت 
الغيط  أبو  وقال  بشدة.  الفلسطينيون 
على  نعكف  »إننا  الخطة  على  تعليقا 
مدقق،  بشكل  األميركية  الرؤية  دراسة 
ونحن منفتحون على أي جهٍد جاد ُيبذل 

من أجل تحقيق السالم«.
وأعلن أبو الغيط، في بيان، أّن »القراءة 
االولى من خالل االعالن تشير الى إهدار 

كبير لحقوق الفلسطينيني املشروعة«. 
والقابل  العادل  »السالم  أّن  إلى  وأشار 
بتجاهل  تحقيقه  ُيمكن  ال  لالستدامة 
لألراضي  اإلسرائيلي  االحتالل  حقيقة 
الفلسطينية منذ عام 1967« ولفت أمني 
الخطة  ان  إلى  العربية  الجامعة  عام 
ملزمة«،  غير  أميركية  رؤية  »تعكس 

معتبرا أّن »املعيار األساسي في الُحكم 
انسجامها  )...( هو مدى  على أي خطة 
مصادر  وكشفت  الدولي«.  القانون  مع 
فلسطينية النقاب اّن القيادة الفلسطينية 
القادة  مع  املاضية  الساعات  فى  اجرت 
العرب اتصاالت مكثفة للخروج بموقف 
موحد وقوي فى االجتماع الطارئ الذي 
السبت  يوم  العربية  الجامعة  ستعقده 
الفلسطيني  الرئيس  بحضور  املقبل 
ابو مازن.  واضافت املصادر ان القادة 
عباس  محمود  الرئيس  العرب نصحوا 

الخيوط  كل  قطع  عدم  في  بالتروي  
عملية  فى  والبدء  االمريكية  االدارة  مع 
في  االيجابية  النقاط  حول  التفاوض 
واكدت  تطوريها  على  ولعمل  املبادرة 
من  فلسطيني  احباط  ان هناك  املصادر 
القرن  صفقة  تجاه  العربه  الفعل  ردود 
والتى جاءت دون املستوى وانه اصبح 
انه  الفلسطينية  للقيادة  قناعة  هناك 
اوال  الفلسطيني  البيت  ترتيب  من  البّد 
السبيل  هو  ذلك  الن  االنقسام  وانهاء 

الوحيد ملواجهة صفقة القرن . 

نصائح عربية لعّباس بالتفاوض على النقاط 
اإليجابية خلطة ترامب 

الرئيس الفلسطيني في اجلامعة العربية السبت وفي االمم املتحدة بعد اسبوعني
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انقرة- توركان اسماعيل 
طيب  رجب  التركي  الرئيس  اّتهم 
احترام  بعدم  األربعاء موسكو  إردوغان 
االتفاقات املبرمة مع أنقرة بشأن شمال 
الطيران  يكّثف  حيث  سوريا  غرب 

السوري والروسي قصفه.
وقال إردوغان وفق ما نقلت وكالة أنباء 
»األناضول« الرسمية »مع روسيا أبرمنا 
ال  روسيا  كانت  إذا   )...( االتفاقات  هذه 
تحترم هذه االتفاقات، إذًا سنفعل األمر 
نفسه. لألسف في الوقت الحالي، روسيا 

ال تحترمها«.
وّجهه  الذي  النادر  االنتقاد  هذا  ويأتي 
النظام  استعادة  بعد  لروسيا  إردوغان 
النعمان  معرة  على  السيطرة  السوري 
محافظة  في  استراتيجية  مدينة  وهي 
الفصائل  لسيطرة  الخاضعة  إدلب 
عمليات  بعد  والجهادية،  املعارضة 

قصف استمرت أسابيع.
األول/ كانون  منذ  التصعيد  ودفع 
ديسمبر بـ358 ألف شخص إلى النزوح 
النعمان  معرة  وخصوصًا  املنطقة  من 
وفق  شمااًل،  أمنًا  أكثر  مناطق  باتجاه 
األمم املتحدة. وبني هؤالء النازحني 38 
الثاني/ كانون  و19   15 بني  فروا  ألفًا 

يناير، غالبيتهم من غرب حلب.
املختصة  »سلطاتنا  إردوغان  وصّرح 
لهم:  نقول  الروس.  نظرائنا  مع  تلتقي 
إدلب.  على  القصف  عمليات  +أوقفوا 
وإال،  جّيد.  فهذا  بذلك،  ستقومون  إذا 

سنقوم  اآلن،  من  اعتبارًا  ينفد.  صبرنا 
بما يلزم+«.

األربعاء  السوري  الجيش  فيماأعلن 
سيطرته على معرة النعمان، ثاني أكبر 
مدن محافظة إدلب في شمال غرب البالد، 
والقصف  االشتباكات  من  أسابيع  بعد 
أكثر من تحقيق هدفه  ليقترب  العنيف، 

باستعادة طريق دولي استراتيجي.
وتشهد محافظة إدلب ومناطق محاذية 
لها، والتي تؤوي ثالثة ماليني شخص 
نصفهم تقريبًا من النازحني، منذ كانون 
لقوات  األول/ديسمبر تصعيدًا عسكريًا 
النظام وحليفتها روسيا يتركز في ريف 

إدلب الجنوبي وحلب الغربي حيث يمر 
يربط  الذي  الدولي  الطريق  من  جزء 

مدينة حلب بالعاصمة دمشق.
في  األربعاء  السوري  الجيش  وأعلن 
التلفزيون الرسمي  بيان جرى بثه على 
األيام  في  الباسلة  قواتنا  »تمكنت  أن 
في  اإلرهاب  على  القضاء  من  املاضية 
وعدّد  والبلدات«،  القرى  من  العديد 
معرة  بينها  وقريبة  بلدة  عشرين  نحو 

النعمان.
تبقى  ما  »مالحقة  نيته  الجيش  وأكد 
إلى  املسلحة  اإلرهابية  التنظيمات  من 
أن يتم تطهير كامل التراب السوري من 

رجس اإلرهاب بمختلف مسمياته«.
)جبهة  الشام  تحرير  هيئة  وتسيطر 
من  األكبر  الجزء  على  سابقًا(  النصرة 
فصائل  فيها  وتنشط  إدلب  محافظة 

معارضة أخرى أقل نفوذًا.
النعمان  معرة  السوري  الجيش  ودخل 
بالكامل،  تطويقها  بعد  الثالثاء 
مقاتلي  من  األكبر  الجزء  وانسحاب 

الفصائل منها.
األيام  خالل  والقصف  املعارك  وتركزت 
النعمان،  معرة  مدينة  على  املاضية 
وأسفرت، وفق حصيلة للمرصد السوري 
لحقوق اإلنسان، عن مقتل 147 عنصرًا 

في القوات الحكومية، و168 عنصرًا من 
الفصائل.

القوات الحكومية حاليًا، وفق  وتتمركز 
املرصد، على بعد نحو عشرة كيلومترات 
جنوب مدينة سراقب الواقع أيضًا على 

الطريق الدولي شمال معرة النعمان.
الغارات  توقف  عن  أيضًا  املرصد  وأفاد 
تزال  ال  فيما  إدلب،  منطقة  في  الجوية 
غرب  جنوب  في  مستمرة  االشتباكات 

حلب، حيث يمر أيضًا الطريق الدولي.
عام  خطيرة  دبلوماسية  أزمة  وبعد 
لفصائل  الداعمة  تركيا  بدأت   ،2015
الرئيس  حليفة  وروسيا  معارضة، 
بالتنسيق بشكل  األسد،  السوري بشار 

وثيق في امللف السوري عام 2016.
الروسي  ونظيره  إردوغان  وأبرم 
اتفاقات عدة  فالديمير بوتني خصوصًا 
العنف  أعمال  خفض  إلى  نظريًا  تهدف 
لحّل  سياسية  تسوية  ظروف  لتأمني 
النزاع السوري الذي أدى إلى مقتل أكثر 

من 380 ألف شخص منذ العام 2011.
ورعت تركيا وروسيا إلى جانب إيران، 
وسوتشي  أستانا  آليتي  خصوصًا 
»خفض  مناطق  بإقامة  سمحتا  اللتني 

تصعيد« ولجنة دستورية.
شيء  يبَق  »لم  األربعاء  إردوغان  وقال 
وسأل  وسوتشي«.  أستانا  يسّمى  مما 
وروسيا  تركيا  تفعل  أن  يمكن  »ماذا 
اآلليتني؟  هاتني  إحياء  إلعادة  وإيران 

يجب أن نرى«.

»أنصار  جماعة  اعلنت  -الزمان   صنعاء 
اهلل« الحوثية في اليمن عن شنها هجوما 
السعودية«  »عمق  في  مواقع  على  واسعا 
النفطية  »أرامكو«  لشركة  منشآت  طال 
املتحّدث  عسكرية.وقال  وقاعدة  ومطارين 
خالل  سريع  يحيى  املتمردين  قّوات  باسم 
مؤتمر صحافي في صنعاء »تم استهداف 
أبها  ومطارات  جيزان  في  أرامكو  شركة 
وأهدافا  مشيط  خميس  وقاعدة  وجيزان 
كبير  بعدد  السعودي  العمق  في  حساسة 

من الصواريخ والطائرات املسيرة«.
هذه  وقعت  متى  سريع  يوضح  ولم 
العسكري  التحالف  يقم  لم  التي  الهجمات 
بقيادة السعودية دعما للحكومة في اليمن 
فإن  سريع  وبحسب  نفيها.  أو  بتأكيدها 
التصعيد  على  »ردًا  جاءت  الهجمات  هذه 

األخيرة  املعارك  خالل  للعدوان«  الجوي 
املتمردين  بني  صنعاء  وشمال  شرق  في 

والقوات املوالية للحكومة.
وقالت القوات املسلحة التابعة للحوثيني، 
على  »ردا  األربعاء:  أصدرته  بيان  في 
القوة  نفذت  للعدوان  الجوي  التصعيد 
عمليات  املسير  الجو  الصاروخية وسالح 
استهداف  تم  أنه  البيان  نوعية«. وأوضح 
منشآت لشركة »أرامكو« في منطقة جازان 
خميس  وقاعدة  وجازان  أبها  ومطاري 
في  أخرى  حساسة«  و«أهدافا  مشيط 
»العمق السعودي بعدد كبير من الصواريخ 
القوات  وشددت  املسيرة«.  والطائرات 
»مستمرون  عناصرها  أن  على  الحوثية 
أراضي  كافة  تحرير  أجل  من  العمل  في 

الجمهورية حتى تحقيق االستقالل«.

احلوثيون يعلنون قصف أرامكو 
وقواعد في السعودية 

ديس« شرق  »أبو  بلدة  في  الفلسطينيون  يرفض   - -أ ف ب(  ديس  أبو 
بلدتهم  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  إعالن  املحتلة  الشرقية  القدس 
عاصمة للدولة الفلسطينية املنتظرة، وفي جعبتهم مجموعة من التساؤالت 
حول كيف تكون العاصمة على مشارف املدينة املتنازع عليها في الجانب 
العريضة  الخطوط  عن  ترامب  الثالثاء، كشف  الجدار. مساء  من  اآلخر 
لخطته للسالم في الشرق األوسط، والتي يطلق عليها الفلسطينيون تسمية 
القدس  ترامب  تمنح خطة  لها.   رفضهم  أعلنوا  ولطاملا  القرن«  »صفقة 

املتنازع عليها إلسرائيل لتكون عاصمتها املوحدة والغير قابلة للتجزئة.
أما عاصمة الدولة الفلسطينية فتبدو معاملها غير واضحة. 

بحسب الوثائق األميركية، ستكون عاصمة الدولة الفلسطينية في جزء من 
القدس، في إحدى الضواحي التي كانت تابعة لها قبل اندالع االنتفاضة 
الفلسطينية الثانية وبناء »الجدار األمني«. وبحسب الوثائق، فإن بلدة »أبو 
ديس« شرق القدس، هي عاصمة محتملة للدولة الفلسطينية، ويمكن أن 

يصبح اسمها الحقا »القدس« أو ربما يطلق عليها الفلسطينيون أي اسم 
آخر يختارونه. وللوصول إلى »العاصمة« املعلنة عبر القدس، ال بد من 
التوجه جنوبا نحو حي »رأس العمود« حيث تصطف عشرات الحافالت 
السياحية على جوانب الطريق املقابل ألسوار البلدة القديمة، تعمل على 
إنزال السياح الزائرين للمدينة. وما هي إال بضع دقائق في السيارة حتى 
مقطع  الرابع  االتجاه  في  ويقابلك  اتجاهات،  بثالثة  طرق  مفترق  تصل 
املنازل  أمنية. ويمكن رؤية  بنته إسرائيل ألسباب  الذي  الفاصل  الجدار 

الفلسطينية على الجانب اآلخر من الجدار حيث »أبو ديس«. 
أن  إليها  الذاهب  على  ويتوجب  البلدة،  إلى  الوصول  يمنع  الجدار  لكن 
يسلك طريقا آخر بني الحارات السكنية املكتظة في قرية جبل الزيتون، 
النهاية إلى طريق سريع على جانب أحد مقاطعه مكب  التي تقودك في 

للسيارات املستعملة وفي مقطع آخر مدخل مستوطنة »معاليه أدوميم«. 
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

)أبو ديس( العاصمة التي يرفضها الفلسطينيون


