
 اجراءات أردنية صارمة ونتانياهو: ليس بأيدينا سوى تأجيل الفيروس 
إغالق مدينة صينية بسبب كورونا املستجد وأول وفاة في اخلارج

 النجف تتصدر تظاهرات اجلنوب رفضًا للتكليف الوزاري
واألمم املتحدة تأمل بانفراج األزمة

بغداد- عبداحلسني غزال - كربالء - عامر طويريجي 
االحد  العراق  جنوب  ومدن  بغداد  شهدت 
غاضبون  شباب  فيها  شارك  احتجاجات 
وزير  لتكليف  رفضًا  للحكومة،  مناهضون 
االتصاالت األسبق محمد توفيق عالوي تشكيل 
العراقية، بعد أشهر من االحتجاجات  الحكومة 

والشلل السياسي.
للوزراء مساء  وأعلن عن تسمية عالوي رئيسًا 
السبت بعد توافق توصلت إليه الكتل السياسية 
للسلطات  تدويرا  التكليف  العراقيون  عد  فيما 
بالعراق  املتحدة  االمم  ممثلة  . ورحبت  القائمة 
، باختيار وزير االتصاالت العراقي  بالسخارت 
األسبق محمد توفيق عالوي لتشكيل الحكومة، 
إصالحات  لتحقيق  سريعا  “العمل  إلى  داعية 

جوهرية وتلبية املطالب املشروعة للشعب”.
محمد  تكليف  خالل  في  صالح  برهم  الرئيس 

توفيق عالوي امس
الخاصة  املمثلة  عن  صادر  بيان  في  ذلك  جاء 
جينني  العراق  في  املتحدة  لألمم  العام  لألمني 

هينيس-بالسخارت.
مهمة  يواجه  املكلف  الوزراء  “رئيس  إن  وقالت 
بسرعٍة  الوزراء  مجلس  بتشكيل  تتمثل  كبيرة 

إصالحات  في  قدما  للمضي  البرملان  ومصادقة 
العدالة  وتحقق  الشعبية  املطالب  تلبي  هادفة 
ال  األمام  إلى  “الطريق  أن  واملساءلة”. وأضافت 

يزال محفوفا بالصعوبات”.
وحثت بالسخارت عالوي على “أال يدخر جهدا 
“األمم  أن  مؤكدة  أزمته”،  من  العراق  إلخراج 
لبناء  الشعب وحكومته  دعم  املتحدة ستواصل 

عراق أكثر سلما وعدال وازدهارا”.
الوزراء  رئيس  عن  لبديل  الوصول  بهدف   
منذ  إستقال  الذي  املهدي  عبد  عادل  السابق 
بغداد  وتعيش  الشارع.  ضغط  تحت  شهرين 
ومدن وجنوب البالد ذو الغالبية الشيعية منذ 
احتجاجات  األول/أكتوبر،  تشرين  من  األول 
مبكرة  انتخابات  إجراء  إلى  تدعو  مطلبية 
وتسمية رئيس وزراء مستقل ومحاربة الفساد 

ومالحقة املسؤولني عن أراقة دماء املتظاهرين.
وتجري األحد تظاهرات يشكل شباب غاضبون 
مناهضون للحكومة غالبية فيها، رفضًا لتكليف 
عالوي الذي يؤكد أنه مستقل، تشكيل الحكومة 
رئيس  بتسمية  املحتجون  ويطالب  العراقية. 
الحكومة،  في  يعمل  لم  سياسيًا  مستقل  وزراء 

ويعتبرون أن ذلك ال ينطبق على عالوي.
رفع  الشيعية،  لدى  املقدسة  النجف  مدينة  ففي 
عالوي  »محمد  تقول  الفتة  االحد  متظاهرون 

مرفوض، بأمر الشعب!«.
يشعلون  وهم  الليل  مقّنعون،  شبان  وأمضى 
إطارات سيارات في الشوارع التي ما زال عدد 
منها مغلقا األحد، تعبيرًا عن غضبهم من تكليف 
عالوي هذا املنصب، وفقا ملراسل وكالة فرانس 
العراق،  جنوب  الديوانية  مدينة  وفي  برس. 

توجه متظاهرون إلى املقار الحكومية للمطالبة 
طالب  بدأ  فيما  العمل،  عن  وتوقفها  بإغالقها 

ثانويات وجامعات اعتصامات.
قام  بغداد(،  جنوب  كلم   100( الحلة  وفي 
وجسور  رئيسية  طرق  بإغالق  متظاهرون 
عالوي  تولي  على  احتجاجا  مشتعلة  بإطارات 
وهم  به  منددة  صورا  رافعني  الوزراء،  رئاسة 

يهتفون »عالوي ليس اختيار الشعب!«.

 مسيرات طالبية في بغداد 
توافد مئات الطالب إلى شوارع تؤدي الى ساحة 
التحرير الرمزية، املعقل الرئيسي لالحتجاج في 
بغداد، حاملني صورا ملحمد عالوي وقد رسمت 

إشارة الضرب باللون األحمر على وجهه.
وقالت املتظاهرة طيبة الطالبة في كلية الهندسة 
)22 عامًا( لفرانس برس »نحن هنا لرفض رئيس 

ضمن  معروف  تاريخه  ألن  الجديد  الوزراء 
الطبقة السياسة. ال غيرة لديه ونحن نريد أحدًا 

يغار على الوطن ويعمل من أجله«.
عندما   2003 في  السياسي  مشواره  عالوي  بدأ 
نظام  سقوط  بعد  ما  برملان  في  نائبًا  انتخب 
الغزو  عقب  حسني،  صدام  الراحل  الديكتاتور 

األميركي للبالد.
وقد عّين وزيرًا لالتصاالت في 2006 واستقال في 
2007، ثم عاد نائبًا في 2008 ليخلف نائبة توفيت 

وفاز بعضوية املجلس في 2010 أيضا.
لالتصاالت  وزيرًا  مجددًا  عّين  نفسه،  العام  في 
لم  الفترة  تلك  لكن  املالكي،  نوري  حكومة  في 
تكتمل، وطبعت سيرته السياسية باستقالته من 
الحكومة في آب/أغسطس في 2012. ويومها اتهم 

فساد  عمليات  عن  النظر  بغّض  املالكي  عالوي 
عالوي  تكليف  وجاء  منه.  مقربون  بها  يقوم 
حددها  التي  للمهلة  الضائع«  »بدل  الوقت  في 
رئيس الجمهورية برهم صالح للكتل السياسية 
لتسمية شخصية ترأس الحكومة، قبل أن يتخذ 

الرئيس نفسه قرارًا أحادي الجانب.
عبر  نشره  فيديو  في  عامًا(   65( عالوي  وقال 
الشعب  إلى  متوجهًا  فيسبوك  على  صفحته 
»اآلن  العراقية  باللهجة  املحتجني  واملتظاهرين 
أنا موظف عندكم، وأحمل أمانة كبيرة )...( وإذا 
لم أحقق مطالبكم، فأنا ال أستحق هذا التكليف«.
الجمهورية  رئيس  كلفني  أن  »بعد  وأضاف 
تشكيل الحكومة قبل قليل، قررت أن أتكلم معكم 

قبل أن أتكلم مع أي أحد، ألن سلطتي منكم«.
وفي وقت الحق نشرت رئاسة الجمهورية فيديو 
لرئيس الجمهورية مكلفًا عالوي، الذي تال بعد 
الشارع،  مطالب  تنفيذ  فيها  تعهد  كلمة  ذلك 
وخصوصًا االنتخابات املبكرة وحقوق ضحابا 
التظاهرات. وهنأ رئيس الوزراء املستقيل عادل 
بحسب  هاتفي،  اتصال  في  عالوي  املهدي  عبد 

بيان صادر عن مكتبه.
الصدر يسعى لتقليص االحتجاجات 

تعهد  للعراقيني،  وجهه  رسمي  خطاب  أول  في 
وخصوصًا  الشارع،  مطالب  تنفيذ  عالوي 
االنتخابات املبكرة وحقوق ضحايا التظاهرات.

شخصًا،   480 من  أكثر  مقتل  إلى  العنف  وأدى 
اندالع  منذ  املتظاهرين،  من  العظمى  غالبيتهم 
األول/أكتوبر،  تشرين  من  األول  في  التظاهرات 

في بغداد ومدن جنوب البالد.
ومقره  »بيان«  مركز  عضو  جياد  سجاد  وقال 

لتشكيل  واحدا  شهرا  عالوي  أمام  إن  العراق، 
بضمان  سيكون  التحدي  لكن  حكومته، 

استقالليتها.
تعلمنا  »إذا  برس  لفرانس  جياد  وأوضح 
أن  فهو  السابق،  الوزراء  رئيس  من  شيئًا 
الكتل  مطالب  عن  التراجع  هو  األصعب،  األمر 

السياسية«.
عبر  العراق  في  الحكومة  تشكيل  ويجري 
األحزاب  تجريها  معقدة  ماراثونية  مفاوضات 
السياسية لتوزيع املناصب الوزارية بما يضمن 
التي تشغلها  املقاعد  إلى  مصالحها، باالستناد 

في البرملان.
معارضته  في  فشل عالوي  إذا  أنه  ويرى جياد 
ملرشحي الوزارات الذين تقدمهم األحزاب، فإنه 
»سيؤكد ما يقوله املتحجون«عن والئه للفصائل.

الذي  الصدر  مقتدى  الشيعي  الدين  رجل  ويعد 
جيدة«،  »خطوة  واعتبره  عالوي  بتكليف  رحب 

أحد أقوى الالعبني السياسيني في العراق.
وأكد الصدر عندما أيد االحتجاجات في تشرين 
تنظيمًا  األكثر  هم  أتباعه  أن  األول/أكتوبر، 

وتجهيزًا بني املتظاهرين املناهضني للحكومة.
قوات  مع  بالتعاون  األحد  أنصاره  طالب  لكنه 
األمن إلعادة فتح املدارس والشوارع، وهو عكس 

ما يقوم به املحتجون في عموم العراق.
من  »الُبد  تويتر  عبر  رسالة  في  الصدر  وقال 

إرجاع الثورة إلى انضباطها وسلميتها«.
واعتبر املحتجون رسالة الصدر ودعمه لعالوي 
خيانة، وهتفوا في ساحة الطيران وسط بغداد 
بكيفك«،  إنت  تغرد  ال  الشعب  بأمر  »مرفوض 

وأخرى »ثورة شبابية ما حد قادها«.
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بكني- عمان- الزمان 
بعيدة عن  رئيسية  مدينة  األحد  الصني  أغلقت   
بؤرة فيروس كورونا املستجد، في وقت بلغ عدد 
الوفيات في البلد اآلسيوي العمالق جّراء الوباء 
304 بينما تم اإلعالن عن أول وفاة خارج البالد 
في الفيليبني. وتزيد التطورات األخيرة املخاوف 
من  مزيد  أغلقت  وقت  في  الفيروس  انتشار  من 
الوافدين  أمام  حدودها  العالم  حول  الحكومات 
من الصني.وقرر األردن منع الصينيني الذين لم 
يمض على مغادرتهم بالدهم أسبوعني من دخول 
اراضي اململكة في إطار مكافحة إنتشار فيروس 
األردنية  االنباء  وكالة  وقالت  املستجد.  كورونا 
)بترا( إن »وزير الداخلية سالمة حماد قرر عدم 
السماح لحملة جوازات السفر الصينية ممن لم 
الصينية  االراضي  مغادرتهم  تاريخ  على  يمض 

مدة ال تقل عن اسبوعني من دخول اململكة«.
وأضافت إن »هذا القرار الذي ال يشمل الصينيني 
يأتي  اسبوعني  مدة  قبل  بالدهم  غادروا  الذين 
العامة،  والسالمة  الصحة  على  الحفاظ  لغايات 
وللحيلولة دون السماح بانتقال عدوى فيروس 

كورونا إلى األراضي األردنية«. 
للصخر  منجم  في  صيني  عامل   1800 ويعمل 

جنوب  كلم   118( الكرك  محافظة  في  الزيتي 
على  الصحي  الحجر  األردن  وفرض  عمان( 
هؤالء كإجراء وقائي. وبسبب الصعوبات التي 
السلطات  قررت  الفيروس  احتواء  في  تواجهها 
الصينية إغالق مدينة ونتشو الواقعة على بعد 
800 كلم من ووهان، مقفلة الطرق وفارضة على 
السكان مالزمة منازلهم. ومنذ ظهوره في مدينة 
املاضي،  العام  أواخر  )وسط(  الصينية  ووهان 
أنحاء  في  شخص   14,500 الفيروس  أصاب 

الصني ووصل إلى 24 بلدًا.
ألشخاص  الخارج  في  اإلصابات  معظم  وكانت 
سافروا من ووهان، املدينة الصناعية التي تعد 
11 مليون نسمة، أو مناطق محيطة في مقاطعة 
التي  العاملية  الصحة  منظمة  وأفادت  هوباي. 
أعلنت أن املرض بات يشّكل حالة طوارئ صحية 
دولية أن الشخص الذي توفي في الفيليبني هو 
رجل صيني من ووهان يبلغ من العمر 44 عاًما.
واّتخذت الصني خطوات غير مسبوقة الحتواء 
البشر من  إلى  انتقل  أنه  يعتقد  الذي  الفيروس 
سوق للحيوانات في ووهان ويمكن انتقاله بني 
عدوى  خاللها  من  تتم  التي  بالطريقة  البشر 

اإلنفلونزا. 

صحي  حجر  عمليات  اإلجراءات  وشملت 
تم  إذ  املحيطة،  واملدن  ووهان  في  استثنائية 
تعليق جميع أشكال حركة النقل، ما يعني فعلًيا 

عزل أكثر من 50 مليون شخص.
أعلنت  ووهان،  عزل  على  أيام  عشرة  بعد  لكن 
حركة  على  مشددة  مشابهة  قيود  عن  السلطات 
األشخاص في ونتشو البالغ عدد سكانها تسعة 

ماليني نسمة والواقعة في مقاطعة تشيجيانغ.

صناعية  منطقة  قلب  في  املدينة  هذه  وتقع 
لالزدهار  محّرًكا  شّكلت  البالد  شرق  في  كبرى 
العقود  خالل  الصني  شهدته  الذي  االقتصادي 
يعد  لم  الجديدة،  اإلجراءات  وبموجب  األخيرة. 
أسرة  كّل  من  فقط  واحد  لفرد  سوى  مسموحًا 
يومني  كّل  واحدة  مرة  املنزل  من  يخرج  بأن 
من   46 إغالق  تّم  حني  في  الضروريات،  لشراء 
محّطات تحصيل الرسوم على الطرقات السريعة 

أغلقت  أن  وسبق  السلطات.  بحسب  املدفوعة، 
السينما  دور  غرار  على  العامة  األماكن  املدينة 

واملتاحف وعّلقت حركة النقل العام.
من  عدد  أكبر  تشيجيانغ  مقاطعة  وسّجلت 
املستجد  كورونا  بفيروس  املؤكدة  اإلصابات 
مؤكدة،  إصابة   661 عددها  بلغ  هوباي  خارج 

265 منها في ونتشو.
إغالق احلدود 

الحكومات  واصلت  الدولي،  الصعيد  وعلى 
تشديد إجراءات السفر ملواجهة الوباء.

وأستراليا  املتحدة  الواليات  من  كل  ومنعت 
ونيوزيلندا والعراق وإسرائيل الرعايا األجانب 
من الزيارة إذا كانوا في الصني مؤخرًا، وحّذرت 

مواطنيها من السفر إلى البلد اآلسيوي.
حدودها  والنيبال  وروسيا  مونغوليا  واغلقت 
أبعد  الجديدة  غينيا  بابوا  ذهبت  بينما  البرية 
من  يصل  شخص  أي  دخول  فحظرت  ذلك  من 

موانئ أو مطارات في أنحاء آسيا.
بعد  األحد  مانيال  في  شخص  وفاة  خبر  وجاء 
أي  قدوم  منع  الفيليبني  إعالن  من  قصير  وقت 

مسافرين أجانب من الصني.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

بيروت- الزمان 
من  غالبيتهم  األقل  على  مدنيًا   ١٤ قتل 
سورية  غارات  جراء  واحدة  عائلة  أفراد 
عدة  مناطق  على  األحد  روسية  وأخرى 
أحصى  ما  وفق  غرب سوريا،  في شمال 

املرصد السوري لحقوق اإلنسان.
تشهد  األول/ديسمبر،  كانون  ومنذ 
الشام  تحرير  هيئة  سيطرة  مناطق 
أخرى  وفصائل  سابقًا(  النصرة  )جبهة 
وجوارها،  إدلب  محافظة  في  نفوذًا  أقل 
تصعيدًا عسكريًا من قوات النظام، بدعم 
السيطرة  من  بموجبه  تمكنت  روسي، 
النعمان  معرة  أبرزها  عدة  مناطق  على 

األربعاء املاضي.
وأفاد املرصد عن مقتل طفل بقصف جوي 
الواقعة  سوري على أطراف مدينة بنش 
قتلت  بينما  األحد،  إدلب  مدينة  شرق 
األتارب  مدينة  على  روسية  بغارة  امرأة 

في ريف حلب الغربي.
وفي بلدة سرمني في ريف إدلب الشرقي، 
قتل سبعة آخرون من أفراد عائلة واحدة 
املرصد  وفق  يتضح  لم  ضربات،  جراء 
روسية  أم  سورية  طائرات  كانت  إذا  ما 
في  غارات  يشنان  الطرفني  كون  نفذتها، 

املنطقة.
وشاهد مراسل وكالة فرانس برس منزاًل 
القصف  جراء  بالكامل  ُدّمر  طبقتني  من 
غرفة  منه  نجت  سرمني،  أطراف  على 
واحدة كانت العائلة قد وضبت حاجيات 
الذي كان  أبو فداء  وأغراض فيها. وقال 
انتشال  بعد  عائلته  أفراد  بتأثر  يبكي 
األنقاض،  تحت  من  منهم  طفلني  جثتي 
 13( وابنه  سنوات(  )تسع  ابنته  هما 
الخميس  »نزحنا  برس  لفرانس  عامًا(، 

القصف  شدة  بسبب  إدلب  إلى  بثيابنا 
وعدنا ليل أمس لنأخذ أغراضنا«. وكانت 
جثث زوجته وزوجتي إبنيه وحفيدين ما 

زالت تحت األنقاض.
وأضاف »كنت أرغب باخراج عائلتي من 
مني  طلبت  زوجتي  لكن  صباحًا  القرية 
سائقًا  لهم  فأرسلت  بعملي،  االهتمام 
جاءت  ثم  األغراض،  لنقل  سيارة  مع 
بتأثر  متابعًا  املنزل«،  وقصفت  الطائرة 
راض  أنا  الردم.  تحت  جميعهم  »باتوا 

بما كتبه رّبي لي، لكّن املصيبة كبيرة وال 
أوالد  يستوعبها عقلي«. ونجا ثالثة من 
في  لعدم وجودهم  القصف  من  فداء  أبو 

املنزل.
إدلب  على  الجوية  الغارات  وتتزامن 
عدة  محاور  على  عنيفة  معارك  مع 
والجنوبي  الشرقي  إدلب  ريفي  في 
الجنوبي  الشرقي وكذلك في ريفي حلب 
تحرير  هيئة  بني  الغربي،  والجنوبي 
وقوات  جهة  من  مقاتلة  وفصائل  الشام 

جهة  من  لها  املوالني  واملسلحني  النظام 
اصيب  واالحد،  املرصد.  بحسب  أخرى، 
معارك  تغطيتهم  خالل  صحافيني  اربعة 
جنوب  في  السوري  الجيش  يخوضها 
السورية  االنباء  وكالة  وفق  حلب،  غرب 
الرسمية سانا.  ويعمل الصحافيون في 
تلفزيونية سورية قريبة من دمشق  قناة 
بالعربية.  ناطقتني  ايرانيتني  وقناتني 
ارهابية«  »مجموعات  ان  سانا  وقالت 
تعزيزات  األحد  ودخلت  استهدفتهم. 

عسكرية تركية ضخمة عبر الحدود، وفق 
ما شاهد مراسل فرانس برس في الجانب 

السوري.
 وأفاد املرصد عن دخول نحو مئتي آلية، 
من دبابات وناقالت جند وشاحنات منذ 
إدلب  محافظتي  في  نقاط  نحو  الصباح 

وحلب.
إدلب  ريفي  في  التصعيد  ويتركز   
جزء  يمر  حيث  الغربي  وحلب  الجنوبي 
من طريق دولي استراتيجي يربط مدينة 

فايف«  »أم  باسم  ُيعرف  بدمشق،  حلب 
حماة  من  السورية  املدن  أبرز  ويعبر 
الجنوبية  الحدود  إلى  وصواًل  وحمص 

مع األردن.
ثالث  في  الطريق  هذا  يمر  إدلب،  وفي   
مدن رئيسية، خان شيخون التي سيطرت 
عليها قوات النظام صيف 2019، ومعرة 
النعمان التي دخلتها األربعاء، ثم مدينة 
معارك  أيام  منذ  تدور  حيث  سراقب، 

قربها.
األول/ كانون  منذ  التصعيد  ودفع   
ديسمبر 388 ألف شخص إلى النزوح من 
أمنًا شمااًل،  أكثر  املنطقة باتجاه مناطق 

وفق األمم املتحدة.
لالجئني  جديدا  تدفقا  انقرة  وتخشى   
السوريني عبر حدودها بسبب التصعيد 

في ادلب.
 وتجمع بضع مئات من السوريني االحد 
مطالبني  حارم  بلدة  قرب  الحدود  على 
بحق العبور، وفق مراسل لفرانس برس.

وحقائب  اكياسا  يحملن  نساء  وسارت   
جدار  حتى  اطفالهم  يحملون  ورجال 
على  شائكة  اسالك  تزنره  اسمنت 
ورفع  االتراك.   الحدود  حرس  من  مرأى 
»من  املتظاهرون الفتة كبيرة كتب عليها 
اخرى  على  كتب  فيما  برلني«  الى  ادلب 

»من حق اطفالنا ان يعيشوا بسالم«.
 واكد محمد الذي نزح من قرية حاس انه 
مشرد مع عائلته التي تضم تسعة افراد.

في  آمن  بلد  في  نعيش  ان  »نريد  وقال 
نشعر  نعد  لم  هنا  اوروبا.  او  تركيا 
باالمان«. وتسبب النزاع في سوريا منذ 
الف   380 من  باكثر   2011 اذار/مارس 

قتيل وشرد املاليني.

مقتل 14 مدنيًا في غارات لألسد وروسيا في  سوريا

فاحت عبد السالم:  
لعبة التغطية
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لندن - الزمان 
أبدت اململكة املتحدة تشددا االحد بشأن رغبتها 
بعد  االوروبي  االتحاد  قواعد  من  التخلص  في 
بريكست، ما يشير الى مفاوضات صعبة حول 

العالقة التجارية مستقبال بني الطرفني.
االتحاد  من  الجمعة  مساء  خرجت  أن  وبعد 
الصعبة،  العضوية  47 عاما من  بعد  االوروبي 
في  اآلن  تفكر  أن  املتحدة  اململكة  على  سيكون 
املستوى  على  االتحاد  مع  الجديدة  عالقاتها 
والصيد  االمن  مجاالت  في  وكذلك  التجاري 
11 شهرا  من  فترة  وامامها  والتعليم.  البحري 
املرحلة  نهاية  مع  تنقضي  ذلك  كل  لبحث 

االنتقالية التي ترفض لندن تمديدها.
بوريس  الوزراء  رئيس  يقدم  ان  املقرر  ومن 
جونسون االثنني رؤيته ملوقع اململكة في العالم.
كما من املتوقع ان يكشف كبير مفاوضي االتحاد 
عن  ذاته  اليوم  في  بارنييه  ميشال  االوروبي 
البريطانية  الصحافة  ذكرت  االتحاد.  أولويات 
في  اللهجة  تشديد  ينوي  جونسون  ان  االحد 

خطابه االثنني الذي سيكون »بدون تنازالت«.
راب  دومنيك  البريطاني  الخارجية  وزير  وقال 
على  السيطرة  »استعدنا  نيوز  سكاي  لقناة 

قواعد  مع  نتواءم  ان  أجل  من  ليس  قوانيننا 
»أنا على يقني من  االتحاد االوروبي«. وأضاف 
التزامه  ان االتحاد االوروبي برغب في احترام 
بابرام اتفاق تبادل حر شبيه باالتفاق املبرم مع 
نوعه«  من  »االفضل  الخيار  هذا  معتبرا  كندا« 

و«فرصة للتوصل الى نتيجة مفيدة للجميع«.
التخلص  للمملكة  االتفاق  هذا  مثل  وسيتيح 
البالد  لحرية  يرمز  بما  االوروبية  القواعد  من 
جونسون  به  أشاد  الذي  االمر  املستعادة 

كان  التي  االوروبي  االتحاد  ملعايير  املناهض 
يرفضها حتى عندما صحافيا في بروكسل.

يشددون  انفكوا  ما  االوروبيني  املسؤولني  لكن 
لندن  رغبت  اذا  أنه  على  االخيرة  اآلونة  في 
السوق  يفتح  تفاضلي  جمركي  اتفاق  في 
ال  فانه  والعكس،  منتجاتها  أمام  االوروبية 
االوروبية  املعايير  من  بالكامل  التحلل  يمكنها 
وخلق منافس غير شرعي ومتفلت من القواعد 
الرئيس  وكان  االوروبي.   االتحاد  أبواب  على 

في  السبت  حذر  ماكرون  ايمانويل  الفرنسي 
االتحاد  ان  التايمز من  رسالة نشرتها صحيفة 
مع  تقوم«  ضارة  »منافسة  يترك  لن  االوروبي 
اكسبرس  صنداي  وعنونت  فيه.  سابق  عضو 
ال«  االوروبي  لالتحاد  يقول  الوزراء  »رئيس 

باللغات الثالث االنكليزية والفرنسة واالملانية.
يقدم  أن  ينوي  جونسون  ان  الصحيفة  وذكرت 
من  يترك«  أو  يؤخذ  »عرضا  االوروبي  لالتحاد 
حر  تبادل  »اتفاق  بني  االختيار  اقتراح  خالل 
شبيه  اتفاق  او  كندا  مع  املبرم  باالتفاق  شبيه 
باالتفاق مع استراليا«، ما يبدو أقرب الى عدم 
في  اثارتها  تمت  وقطيعة  اتفاق  الى  التوصل 
مفاوضات ما قبل بريكست. وقال مصدر حكومي 
لوكالة بي اي البريطانية ان جونسون سيكون 
مستعدا ملخاطر عودة املراقبة على الحدود اذا 
اعتبرت  بدورها،  اتفاق.  الى  التوصل  يتم  لم 
البريطاني  التشدد  هذا  ان  تلغراف«  »صنداي 
الهادفة  االوروبي«  االتحاد  »محاوالت  سببه 
التفاوض  تم  الذي  االتفاق  بنود«  »تغيير  الى 
بشأنه مع جونسون نهاية تشرين االول/اكتوبر 

2019، ما اثار »غضب« جونسون.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

لندن تستعد ملفاوضات صعبة
حول العالقات التجارية مع االحتاد االوروبي

لندن-  الزمان   أعلنت الشرطة البريطانية إصابة شخصني في اعتداء »ارهابي« بواسطة سكني 
في شارع للتسوق في منطقة سكنية بجنوب لندن األحد، مؤكدة مقتل املهاجم.

وأكدت شرطة لندن في تغريدة أن »الرجل الذي أصيب برصاص الشرطة قرابة الساعة الثانية 
من بعد ظهر اليوم في ستريتهام هاي رود قد توفي«. وتابعت أنها »تجري تقييما لألوضاع، 
ننتظر  جريحني.  هناك  أن  »نعتقد  الشرطة  وأضافت  لالعتداء.  إرهابية«  »دوافع  عن  متحدثة 

معرفة حالتهما«. وقال شاهد عيان أنه رأى رجال يحمل خنجرا في ستريتهام.
»برس أسوشييشن«  لوكالة  عاما   19 العمر  من  يبلغ  بولهان وهو طالب  الشاهد غولد  وقال 
البريطانية إنه رأى »رجال يحمل خنجرا... يالحقه شخص أفترض انه شرطي متخف، بما أنه 

كان بلباس مدني«. وتابع »أصيب الرجل بالرصاص. أعتقد أني سمعت ثالث طلقات«.
واوضح بولهان أنه اختبا في إحدى املكتبات فيما احتمى آخرون في محال مجاورة.

تداول  تم  االجتماع  التواصل  وسائل  وعلى  املنطقة.  إلى  التوجه  تفادي  إلى  الشرطة  ودعت 
محاصرة  تظهر  الهجوم  من  مراحل  توثق  أنها  يعتقد  صحتها  من  التأكد  يتسن  لم  مشاهد 
الرجل  عن  الشرطيني  ابتعاد  تظهر  وثم  في ستريتهام.  أرضا  ممدد  لرجل  شرطيني مسّلحني 
في  بريطانيا  املوقع. وشهدت  إلى  اإلسعاف  مع وصول سيارات  بالتراجع  املارة  ومطالبتهم 
السنوات األخيرة موجة اعتداءات إرهابية، آخرها في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 حني 
قتل عثمان خان وهو مدان باإلرهاب أفرج عنه في كانون األول/ديسمبر 2018 شخصني طعنا 

في هجوم ارهابي على جسر »لندن بريدج«.

 اصابة شخصني في الهجوم 
االرهابي في لندن

القاهرة - مصطفى عمارة
على الرغم من صدور بيان الخارجية املصرية 
مصر  بني  توافق  وجود  عن  كشف  والذى   ،
االتفاق  مسودة  حول  واثيوبيا  والسودان 
يجرى  والذى  النهضة  سد  حول  النهائى 
من  فنيني  خبراء  قبل  من  له  االعداد  االن 
بملف  مسـؤواًل  مصدرا  اّن  اال  الثالث  الدول 
على  مصر  توقيع  ان  عن  كشف   املفاوضات 
سد  وتخزين  ملء  لقواعد  الحالي  االتفاق 
النهضة ليس توقيعا نهائيا على اتفاق شامل 
ملء  بقواعد  خاصة  شواغل  لديها  مصر  ،الن 
السد واليات تطبيق السبل القانونية في فض 

املنازعات .
واضاف ان توقيع مصر على االتفاق الجزئي 
الثيوبيا  ضرورة  تمثل  ولكنها  مصر  يضر  ال 
للبدء فى تخزين املياه مع الفيضان القادم بعد 

6 شهور 
فى السياق ذاته قال وزير الري املصري االسبق 
محمد نصر عالم فى تصريحات خاصة ملراسل 
-الزمان-  ان االتفاق يعد انجاز طيب وخطوة 
من  تخوفه  ابدى  انه  ،اال  السالم  طريق  على 
على  اثيوبيا  توقيع  لعدم  السلبية  الدالالت 
التزام  الوثيقة وهو ما يثير مخاوف من عدم 
ما  وهو  الوثيقة  بنود  فى  ورد  بما  اثيوبيا 
عّبرت عنه اثيوبيا فى البيان االثيوبى االخير 
الصادر بعد جولة املفاوضات االخيرة والتي 
اكدت فيه ان الحكومة االثيوبيه ستحافظ على 
حقها من مياه النيل حاليا ومستقبال ولو على 
حساب دولتي املصب، وهو بيان خال من روح 

التعاون.            بقية اخلبر على موقع )الزمان(

مفاوض مصري: 
توقيعنا على اتفاق ملء 
سد النهضة ليس نهائيًا


