
 تقرير أمريكي:تنظيم داعش حافظ على قدراته برغم مقتل البغدادي 

أتباع الصدر يقتلون ثمانية متظاهرين
ويحرقون خيام االعتصام في النجف

بغداد- عبداحلسني غزال 
ثمانية  إن  عراقية،  طبية  مصادر  أعلنت 
التيار  أنصار  هجوم  أثر  قتلوا،  متظاهرين 
 ، النجف،  في  املتظاهرين  على  الصدري 
املدينة  الفزع  اجواء  عمت  فيما  امس،  مساء 
طوق  لعمل  النجف  شباب  ونادى  املقدسة  
السيستاني  علي  السيد  مرجعية  لحماية 
لعناصر  االمني  االنفالت  امتداد  خشية 
أنصار  وهاجم  املسلحة  الصدري  التيار 
الصدر،  مقتدى  العراقي  الشيعي  الزعيم 
العراقية،  النجف  مدينة  في  املتظاهرين 
وقام  اإلصابات،  عشرات  بهم  وأوقعوا 
»أصحاب  بـ  املعروفون  الصدر  أنصار 
خيم  في  النيران  بإضرام  الزرقاء«،  القبعات 
»الصدرين«  في ساحة  املنصوبة  املتظاهرين 
عالوي  توفيق  محمد  دعا  فيما  بالنجف. 
الحالية  الحكومة   ، املكلف  الحكومة  رئيس 
لحماية املتظاهرين،وقال في تغريدة االربعاء 

ان االحداث في النجف مؤملة .
العراقي  الوزراء  رئيس  ألتقى  اخر  صعيد  عىل 

ممثلي  من  عشرات  عالوي  محمد  املكلف 
بغداد  تشهدها  التي  املطلبية  االحتجاجات 
منذ  الشيعية،  الغالبية  ذات  جنوبية  ومدن 
أحد  نقل  حسبما  االول/أكتوبر،  تشرين 
املحتجون  ويطالب  األربعاء.  الحضور 
الطبقة  تغيير  أبرزها  سياسية  بإصالحات 
ترشيح  رفضوا  كما  الحاكمة،  السياسية 
عن  مرشحًا  كونه  الوزراء  لرئاسة  عالوي 
أشهر.  منذ  ضدها  يحتجون  التي  األحزاب 

من  األول  في  ترشيحه  عند  عالوي  وأعلن 
شباط/فبراير، عن دعمه لالحتجاجات وحث 
وقال  بمطالبهم.  التمسك  على  املتظاهرين 
حضر  الذي  الهاشمي  هشام  األمني  املحلل 
بداية  منذ  عالوي  محمد  »عقد  االجتماعات 
عشرات  مع  أجتماعات  سلسلة  األسبوع، 
املمثلني عن التظاهرات في   الثماني املشاركة 

في االحتجاجات«.
جميع  سراح  بإطالق  عالوي  وتعهد 
التظاهر،  بسبب  املحتجزين  املتظاهرين 
عنف  أعمال  خالل  القتلى  عائالت  وتعويض 
األمم  مع  والعمل  باالحتجاجات،  مرتبطة 
وفقا  املتظاهرين،  مطالب  لتنفيذ  املتحدة 
وزيرًا  عامًا(   65( عالوي  عمل  للهاشمي. 
قادته  الذي  الغزو  منذ  مرتني  لالتصاالت 
استقال  لكنه   ،2003 عام  املتحدة  الواليات 
في كلتا املرتني، متهمًا رئيس الوزراء نوري 
املالكي آنذاك بغض النظر عن عمليات فساد 
بني  ال16  باملرتبة  يأتي  الذي  العراق  في 
ملنظمة  وفقا  العالم  في  فسادًا  األكثر  الدول 
الشفافية الدولية. وذكر الهاشمي، بإن عالوي 
وعد وفود املتظاهرين بإنه سيتخذ إجراءات 
خالل  من  العام  والقطاع  الفساد  ملعالجة 
تغيير حوالى 170 مسؤواًل حكوميًا بالوكالة 

و450 مديرًا عام في مختلف الوزارات.
بمنح  املكلف  الوزراء  رئيس  تعهد  كما 
تشكيلة  في  أعلى  كحد  وزارتني  ناشطني 
حكومته، التي يتعني عليها تشكيلها بموعد 
أقصاه الثاني من آذار/مارس، وبأنه سيأخذ 

ضمن  وزارات  خمس  في  املحتجني  برأي 
مجلس الوزراء املقبل. ووفقًا للدستور، يجب 
البرملان  الثقة عبر تصويت  يمنح عالوي  أن 

لتبدأ بعدها الفترة الرسمية لواليته.
أتخاذ  لعالوي  يمكن  ال  الحني،  ذلك  وحتى 
قرارات وتنفيذ وعود اإلصالحات التي تعهد 
أميركية  هيئة  تقرير  أظهر  فيما  بها.  القيام 

مستقلة الثالثاء أن تنظيم داعش حافظ على 
بكر  أبو  زعيمه  مقتل  رغم  قدراته في سوريا 
املحتمل  االنسحاب  أن  من  وحذر  البغدادي 
»على  للقوات األميركية من العراق قد يؤدي 

االرجح« الى عودة ظهور الجهاديني.
في  العام  املفتش  مكتب  تقرير  في  وجاء 
مكلفة  مستقلة  هيئة  وهو  البنتاغون، 

أواخر  البغدادي  مقتل  أن  داخلية،  تحقيقات 
الخاصة  للقوات  عملية  في  املاضية  السنة 
قدرات  على  يؤثر  لم  سوريا،  في  االميركية 
 48( البغدادي  تزعم  الجهادي.  التنظيم 
من  اعتبارا  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  عاما( 
املطلوبني  قائمة  رأس  على  وكان   2014
على  امتدت  »خالفة«  وترأس  العالم،  في 

لكن  وسوريا،  العراق  من  شاسعة  مساحات 
العمليات  الى  التنظيم  تحول  انهيارها  بعد 
للقوات  عملية  في  البغدادي  وقتل  السرية. 
الخاصة األميركية في محافظة إدلب بشمال 
األول/أكتوبر  تشرين   27 في  سوريا  غرب 
ابراهيم  أبو  تعيني  التنظيم  وأعلن  املاضي، 

الهاشمي القرشي خلفا له. 
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اخلرطوم- الزمان 
اعلن الجيش السوداني االربعاء دعمه 
االنتقالي  السيادة  مجلس  لرئيس 
البرهان  الفتاح  عبد  اول  الفريق 
الوزراء  رئيس  املفاجىء  لقائه  بعد 
في  نتانياهو  بنيامني  االسرائيلي 
اوغندا. وال تقيم الخرطوم، على غرار 
العديد من العواصم العربية، عالقات 

مع اسرائيل.
االثنني  نتانياهو  البرهان  والتقى 
من  االوغندية  عنتيبي  مدينة  في 
السيادة  مجلس  مسبقا  يبلغ  ان  دون 
بضعة  قبل  تألف  الذي  االنتقالي 
السابق  الرئيس  اطاحة  اثر  اشهر 
 2019 نيسان/ابريل  في  البشير  عمر 
مسبوق.  غير  احتجاجي  حراك  بعد 
الخرطوم  في  وقالت مصادر سياسية 
التالية  االتصاالت  ان  املرجح  من  ان 
لتبادل  تفاهم  ستتضمن  اسرائيل  مع 
البرهان  اعلن  والثالثاء،   . زيارات  
الى  هدف  االجتماع  هذا  ان  بيان  في 
السوداني«.  الوطني  االمن  »صيانة 
العالقة  وتطوير  »بحث  أّن  وأّكد 
مسؤولّية  وإسرائيل  السودان  بني 
ما  وفق  باألمر  املعنّية  املؤّسسات 
الدستورّية«  الوثيقة  عليه  نّصت 
السودان  »موقف  أّن  على  مشددا 
الفلسطينّية  القضية  من  املبدئّي 
في  )الفلسطيني(  الشعب  وحّق 
إنشاء دولته، ظَلّ وما زال وسيستمّر 
العربي ومقّررات  ثابًتا، وفق اإلجماع 
ايد  واالربعاء،  العربّية«.  الجامعة 

املسلحة  القوات  في  الكبار  الضباط 
اجتماع  بعد  اللقاء  هذا  السودانية 
عامر  العميد  وقال  الخرطوم.  في 
القوات  باسم  املتحدث  الحسن  محمد 
برس  لفرانس  السودانية  املسلحة 
وأمن  العامة  بالقيادة  اجتماع  »عقد 
على نتائج زيارة القائد العام الوغندا 
ومخرجاته بما يحقق املصلحة العليا 
لألمن الوطني والسودان«. وفي وقت 
تحرير  رؤساء  البرهان  التقى  الحق، 
على  الطالعهم  املحلية  الصحف 
نتانياهو.  مع  اجتماعه  مالبسات 
وصرح املتحدث باسم القوات املسلحة 
مجلس  رئيس  »قال  للصحافيني 
املحرك  إن  العام  والقائد  السيادة 
رئيس  لقاء  قرار  التخاذ  االساسي 
املصلحة  هو  االسرائيلي  الوزراء 
العليا للسودان وامنه القومي«. ونقل 
»الوضع الحالي  عن البرهان قوله إن 
االقتصادية  والضغوط  للسودان 
اضافة  جريئة،  قرارات  الى  يحتاجان 
السودانية  السياسة  في  تغيير  الى 

الداخلية والخارجية«.
وقال مكتب نتانياهو اإلثنني إّنه التقى 
البرهان في عنتيبي و«اّتفقا على بدء 
التعاون للوصول إلى التطبيع الكامل 

في عالقة البلدين«.
في  يسير  السودان  ان  واضاف 
ان  الى  الفتا  جديد«،  إيجابي  »اّتجاه 
رئيس الوزراء اإلسرائيلي أطلع وزير 
الخارجّية األميركي مايك بومبيو على 

هذا املوقف.

املقاطعة  عقود  مدى  السودان  والتزم 
احتاللها  بسبب  إلسرائيل  العربّية 

األراضي الفلسطينية.
التنفيذّية  اللجنة  سّر  أمني  وقال 
صائب  الفلسطينّية  التحرير  ملنّظمة 
البرهان  )بني  »اللقاء  إّن  عريقات 
الشعب  ظهر  في  طعنٌة  ونتانياهو( 
الفلسطيني وخروج صارخ عن مبادرة 
السالم العربّية، في وقت تحاول إدارة 

ونتانياهو  ترامب  دونالد  الرئيس 
تصفية القضّية الفلسطينّية«.

ويتطّلع الفلسطينّيون إلى موقف عربي 
األميركي  الرئيس  أعلن  منذ  موّحد 
دونالد ترامب األسبوع املاضي خّطته 
ضوًءا  إسرائيل  تعطي  التي  للسالم 
أخضر لضّم أراض محتّلة في الضفة 
وهذه  األردن.  غور  فيها  بما  الغربية، 
األراضي جزء رئيسي من الدولة التي 

يسعى الفلسطينّيون الى إقامتها.
التي احتلت   1967  وعقب حرب عام 
الغربية  الضفة  إسرائيل  خاللها 
غزة،  وقطاع  الشرقية  والقدس 
اضافة الى الجوالن السوري وسيناء 
في  العرب  القادة  عقد  املصرية، 
»الالءات  باسم  عِرفت  قّمة  الخرطوم 
الثالث«، اي »ال صلح وال اعتراف وال 

تفاوض« مع إسرائيل.

اجليش السوداني يدعم البرهان بعد لقائه نتانياهو
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واشنطن- الزمان 
من  برائته  ترامب  االمريكي  الرئيس  انتزع 
حظوظه  وبات  عزله،  محاكمة  في  تهمتني 

بالنجاة  بشكل كامل عالية للغاية.
عن  يلقي خطابه  األميركي  الرئيس  كان  فيما   
حال االتحاد ليل الثالثاء كان نصف الحاضرين 
النصف  جلس  كان  فيما  له  تأييدا  يهتفون 
أحيانا  تخللته  وصمت  تجهم  في  الثاني 
إلى  املتقطعة  والهمسات  االستهجان  صيحات 
أن قامت زعيمتهم نانسي بيلوسي في النهاية 
ستة  وبعد  الرئيس.  خطاب  نص  بتمزيق 
بعزله  النواب  مجلس  تصويت  على  أسابيع 
مجلس  في  املتوقعة  تبرئته  من  يوم  وقبل   --
الشيوخ -- القى ترامب الخطاب السنوي حول 
حال االتحاد بحماس املنتصر وسط استقطاب 
صيحات  واستقبلت  مظاهره.  أشد  في  كان 
أخرى«  سنوات  أربع  أخرى!  سنوات  »أربع 
ترأسه  الذي  املجلس  دخوله  لدى  الرئيس 
خصمه السياسية في واشنطن، رئيسة مجلس 

النواب الديموقراطية.
القاعة  وسط  املمر  في  ببطء  مشى  أن  وبعد 
نواب جمهوريون، سرع  رّبت على ظهره  فيما 

خطاه نحو املنصة وسلم بيلوسي نص خطابه. 
ومدت رئيسة مجلس النواب يدها للمصافحة. 

ولم يبادلها ترامب باملثل.
على   -- بيلوسي  قامت  خطابه،  ختم  وعندما 
خطاب  من  نسختها  بتمزيق   -- متعمد  نحو 
الرئيس -- موجهة رسالة سياسية حادة بثتها 
بني  املريرة  واملشاعر  مباشرة.  التلفزيونات 
ورئيس  عاما،   73 العمر  من  البالغ  الرئيس 
لكن  جديدة.  ليست  عاما   79 البالغة  املجلس 
التوتر األخير جاء عشية تبرئته شبه املؤكدة 
أمام مجلس الشيوخ في محاكمة عزله بتهمتي 
الكونغرس.  عمل  وعرقلة  نفوذه  استغالل 
العزل، دأب ترامب على  وخالل أزمة إجراءات 
بأنها  املحاكمة  واصفا  بيلوسي  على  التهجم 
النواب  مجلس  رئيسة  وواصفا  »مطاردة« 
بيلوسي«  و«املجنونة  بيلوسي«  ب«املتوترة 
كبير  صوب  ترامب  وانحنى  تويتر.  على 
القضاة جون روبرتس، الذي يترأس املحاكمة 
الحديث  معه  وتبادل  الشيوخ،  مجلس  في 
وصوله  قبل  أبدية  وكأنها  بدت  ثوان،  لسبع 
العزل  محاكمة  خيمت  خطابه.  إللقاء  املنبر 
على أمسية الخطاب -- وبدا ذلك واضحا على 

قادوا االدعاء  الذين  النواب  نادلر، أحد  جيري 
نسخة  صفحات  يقلب  جلس  إذ  املحاكمة  في 
جيب للدستور األميركي قبيل الخطاب. غير أن 
ترامب لم يأت على ذكر محاكمة العزل وال حتى 
تبرئته املتوقعة في الخطاب الذي استمر ساعة 
التركيز على  و18 دقيقة، واختار بدال من ذلك 

سجله االقتصادي »املدهش«.
وقال ترامب »الوظائف تزدهر، املداخيل ترتفع، 
الفقر يتراجع، الجريمة تنخفض، الثقة تتعزز« 
فعلوا  كما  وقوفا  الحاضرين  تصفيق  وسط 

عشرات املرات خالل الخطاب.
ولزم الديموقراطيون الصمت إلى حد كبير فيما 
كان ترامب يتفاخر بإنجازاته. وارتدت عضوات 
للحركة  تحية  بيضاء  مالبس  املجلس  في 
للنساء.  التصويت  بحقوق  املطالبة  النسائية 
يرتقي  جامع«  »مجتمع  عن  تكلم  عندما  لكنه 
كثيرون  كان  وعقيدة«  ودين  ولون  »عرق  بكل 
يتهامسون  أو  يتغامزون  املضاد  املعسكر  في 
أو يتهكمون.   وصاحت إحدى النائبات »كال«. 

وغادر العديد من الديموقراطيني من القاعة.
على  بدت  الذين  الديموقراطيون،  وأطلق 
مزيدا  الصدمة،  عالمات  عليهم  منهم  العديد 

من صيحات االستهجان عندما اتهمهم الرئيس 
أجانب«  خطيرين  »مجرمني  تجاه  بالليونة 
على  اشتراكية  سيطرة  »لفرض  والسعي 
نظامنا الصحي«. وعلى غرار أسلوب تلفزيون 
الواقع حيا ترامب مقدم البرامج اإلذاعية املثير 
للجدل راش ليمبو، الذي كشف أخيرا إصابته 
من  وطلب  متقدمة،  مراحل  في  الرئة  بسرطان 
زوجته ميالنيا منحه وسام الحرية، أرفع وسام 
مدني في الواليات املتحدة. وذهب ترامب إلى 
حد تخصيص امرأة في الحضور في خطابه. 
وقال لها إن زوجها الذي يخدم في الجيش في 
الخارج ولم يأت منذ أشهر لديه »مفاجأة مميزة 
جدا«. وما لبث أن أطل الزوج ببزته العسكرية 
لينزل األدراج وينضم إلى أفراد أسرته في لقاء 
في  الوطني  التلفزيون  كاميرات  أمام  دامع، 
ساعة الذروة. غير أن أسلوب ترامب املسرحي 
الديموقراطيني.  على  كبيرة  بدرجة  يؤثر  لم 
وقال النائب الديموقراطي راجا كريشنامورثي 
حال  حول  خطاب  »كل  برس  فرانس  لوكالة 
االتحاد لديه مظاهر عروضه الخطابية لكن ال 
لم  تعلم  كما  فنحن  مسرحية،  تجعله  أن  نريد 

نذهب لحضور أوبرا«.

محامو ترامب ينتزعون براءته من تهمتني في محاكمة عزله

اجلزائر- الزمان 
انه تبدأ  الجزائر   قالت مصادر قضائية في 
إعادة محاكمة سعيد  9 شباط/فبراير  األحد 
بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، ومسؤولني 
سابقني في االستخبارات ورئيسة حزب، بعد 
قبول االستئناف في االحكام الصادرة بحقهم 

في ايلول/سبتمبر،
جنوب  بالبليدة  العسكرية  املحكمة  وكانت 
أيلول/سبتمبر   25 في  حكمت  الجزائر 
بالسجن 15 عاما لكل من ن سعيد بوتفليقة 
بالجنرال  املعروف  مدين  محمد  والفريق 
توفيق )املدير األسبق ألجهزة االستخبارات( 
واللواء بشير طرطاق)منسق األجهزة االمنية 
ورئيسة  سابقا(  الجمهورية  رئاسة  في 
»التآمر  بتهمتي  حنون،  لويزة  العمال  حزب 
»التآمر  و  الجيش  بسلطة  املساس  أجل  من 
خالد  املحامي  وأكد  الدولة«.  سلطة  ضد 
فرنس  لوكالة  توفيق  الجنرال  وكيل  برغل 
شباط/فبراير   9 في  ستجري  »املحاكمة  أن 
كل  استئناف  بعد  جديدة  محكمة  هيئة  أمام 
املتهمني احكام السجن ضدهم« لدى مجلس 

االستئناف العسكري.
طلبت  كانت  التي  النيابة«  ان  »اعتقد  وتابع 
املّتهمني  لكّل  سنة   20 وهي  عقوبة  أقصى 

أوضح  جهته،  من  الحكم«.  أيضا  »استأنفت 
سعيد  وكيل  يراهيمي  ميلود  املحامي 
بوتفليقة ان »املحاكمة ستجري في املقر ذاته 
للمحكمة العسكرية بالبليدة )47 كلم جنوب 

غرب الجزائر( لكن في درجة االستئناف«.
املحكمة  تقر  ان  االمل  عن  براهيمي  وعبر 
بذلك  يسمح  »كما  االعالم  وسائل  حضور 
جرت  التي  األولى  املحاكمة  عكس  القانون« 
بعيدا عن األنظار ولم يسمح القاضي سوى 

بحضور املحامني وبعض أقارب املتهمني.
سعيد  حضره  باجتماع  القضية  وتتعّلق 

بوتفليقة، الرجل القوي في القصر الرئاسي 
ومدين   ،2013 عام  في  شقيقه  مرض  منذ 
وطرطاق وحنون في 27 آذار/مارس 2019، 
املتوفي  الجيش  أركان  لرئيس  غداة تصريح 
علنًا  خالله  طالب  صالح  قايد  أحمد  الفريق 
الرئيس  الجمهورية.ووّقع  رئيس  باستقالة 
الجزائري عبد املجيد تبون الثالثاء مرسوما 
لكنه  محكوم،   3500 يقارب  ملا  العفو  يمنح 
االحتجاجية  الحركة  موقوفي  يشمل  ال 

املناهضة للنظام لعدم صدور أحكام بحقهم.
وأوردت وكالة األنباء الجزائرية بيانا لرئاسة 

»على  وّقع  تبون  أن  فيه  جاء  الجمهورية 
مرسوم رئاسي تضمن إجراءات عفو لصالح 
وغير  املحبوسني  األشخاص  من  أولى  دفعة 
املحبوسني، املحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ 
محبوسا،   3471 وعددهم  املرسوم،  إمضاء 
أو  عقوباتهم  من  تبقى  ما  يساوي  والذين 
أنه  البيان  وأوضح  أشهر«.  ستة  عن  يقل 
ستلي هذه الدفعة »دفعة ثانية من األشخاص 
الذين  نهائيا،  عليهم  املحكوم  املحبوسني 
يساوي ما تبقى من عقوباتهم أو يقل عن 12 
»الحراك«  موقوفي  العفو  يشمل  وال  شهرا«. 
الشعبي املستمر منذ نحو سنة. وقال منّسق 
اللجنة الوطنية لإلفراج عن املعتقلني قاسي 
تانساوت لوكالة فرانس برس إن هذا العفو ال 
يشمل موقوفي الحراك ألن غالبيتهم لم تصدر 

أحكام بحقهم.
للدفاع  تجّمع  في  عضو  محامية  وأوضحت 
يشمل  ال  العفو  أن  الحراك  موقوفي  عن 
موقوفي الحركة االحتجاجية ألن محاكماتهم 
اللجنة  أن  تانساوت  وأوضح  تنته.  لم 
 142 أحصت  املعتقلني  عن  لإلفراج  الوطنية 
متظاهرا موضوعني قيد التوقيف االحتياطي 
في قضايا  آخرين مالحقني قضائيا  و1300 

على صلة بحملة االنتخابات الرئاسية.

عفو رئاسي جزائري عن 3471 محكومًا ال يشمل موقوفي احلراك

 إعادة محاكمة شقيق بوتفليقة
ومسؤولني في االستخبارات 

امني  غريب  محمد  كشف  القاهرة -مصطفى عمارة  
مازن  ابو  الفلسطيني  الرئيس  ان  فتح  حركة  سر 
معها  كافة  العالقات   بقطع  رسميا  اسرائيل  ابلغ 
اسرائيل  تتحمل  ان  على  االمنية  العالقات  فيها  بما 
مسئوليها كقوة احتالل لالراضي الفلسطينية . فيما 
ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  امني سر  اكد صائب عرفات 
ملراسل  فى تصريحات خاصة   الفلسطينية  التحرير 
انه من الصعب االستمرار فى  القاهرة  -الزمان- في 
منها  واسرائيل  امريكا  انسحاب  بعد  اوسلو  اتفاقية 
سواء  معهم  املوقعة  باالتفاقيات  وحدنا  نلتزم  ولن 
كانت امنية او سياسية او اقتصادية وكل شئ اصبح 
الرقب  ايمن  املقابل شكل د/  . فى  املنتهى  فى حكم 
القيادي بالتيار االصالحي بحركة فتح فى تصريحات 
للزمان  بامكانية قيام ابو مازن بتلك الخطوة الن ذلك 
يعني عدم مقدرة ابو مازن على العودة ال مقر اقامته  
بحرية  للتنقل  مقدرته  عدم  الى  اضافة  اهلل  رام  فى 
بني املدن الفلسطينية او ترتيب ارسال وفد من الضفة 
االمني  التنسيق  وقف  ان  يدرك  وهو  غزة  قطاع  الى 
مع الجانبني االمريي و االسرائيلي قد يدفع ثمنها من 
خالل استهدافه جسديا او حصاره بمقر اقامته فى 

غطاس  سمير  حذر  اخرى  ناحية  من  غزة.    قطاع 
عضو البرملان الصري رئيس منتدى الشرق االوسط 
للدراسات االستراتيجية من تهمش الدور املصري فى 
املنطقة بعد صفقة القرن حيث ستفقد دورها االقليمي 
امام  تضعها  وسوف  الفلسطينية  القضية  تجاه 
خيارات صعبة جدا بسبب ما سوف تنتج عنه عالقات 
املصرية  العالقات  حساب  على  اسرائيلية  عربية 
العربية الن اسرائيل بعد هذه الصفقة اصبحت جزء 

اصيل من الشرق االوسط

 عريقات: اتفاق أوسلو 
في حكم املنتهي

اسطنبول- الزمان 
اردوغان  طيب  رجب  التركي  الرئيس  أمهل 
حتى  االسد  بشار  السوري  الرئيس  األربعاء 
من محيط  قواته  نهاية شباط/فبراير لسحب 
شمال  في  أنقرة  أقامتها  التي  املراقبة  نقاط 
مسبوقة  غير  مواجهات  بعد  سوريا،  غرب 

أججت التوتر مع موسكو.
ويخشى أن يؤدي التصعيد بني تركيا والنظام 
السوري بعد تبادل إلطالق النار خلف أكثر من 
للوضع  أكبر  تدهور  إلى  االثنني  قتياًل   20
املضطرب في محافظة إدلب، آخر معقل كبير 
املتطرفة  اإلسالمية  الفصائل  عليه  تهيمن 
الوضع  وحيث  معارضة  أخرى  وفصائل 
السوري  النظام  يحاول  حرج.   اإلنساني 
بإسناد من الطيران الروسي منذ كانون األول/
إلى  وذهب  إدلب  في  ميدانيًا  التقدم  ديسمبر 
أنقرة  أنشأتهما  مراقبة  نقطتي  حد محاصرة 
في إطار اتفاق أبرم في عام 2018 مع موسكو 
قصفت  عندما  االثنني  ازداد  التوتر  لكن   .
القوات السورية موقعني تركيني موقعة ثمانية 
سورية  مواقع  بقصف  أنقرة  وردت  قتلى. 

موقعة 13 قتياًل.
»تقع  أنقرة  في  خطاب  في  اردوغان  وقال 
اثنتان من نقاط املراقبة االثنتي عشرة التابعة 
لنا خلف خطوط النظام. نأمل في أن ينسحب 
نهاية  قبل  هذه  املراقبة  مراكز  عن  بعيدًا 
فان  النظام،  ينسحب  لم  وإذا  شباط/فبراير. 

تركيا ستتكفل ملزمة بذلك«.
وتقع نقطتا املراقبة هاتان في موريك وسرنام، 

الرئيس  وأعلن  إدلب.  مدينة  شرق  جنوب 
اتصال  خالل  رسالته  فحوى  نقل  أنه  التركي 
فالديمير  الروسي  نظيره  مع  الثالثاء  هاتفي 
هجوم  االربعاء  اردوغان  ووصف  بوتني. 
بانه  التركية  القوات  على  السوري  النظام 
النزاع السوري، مضيفا  »منعطفا« في  يشكل 
في  كانت  كما  تستمر  بان  لألمور  نسمح  »لن 
السابق، بعدما تمت اراقة دماء جنود أتراك«.

بدون  »سنرد  بالقول  التركي  الرئيس  وحذر 
أي انذار على أي هجوم جديد ضد عسكريينا 
نتعاون  الذين  )السوريني(  املقاتلني  ضد  أو 
رسمي  مصدر  ندد  دمشق،  وفي  معهم«. 
بتصريحات  السورية  الخارجية  وزارة  في 
اردوغان، ونقل عنه االعالم الرسمي السوري 
ان »ما يقوم به أردوغان هو حماية أدواته من 

يزال  وما  لها  قدم  التي  اإلرهابية  املجموعات 
مختلف أشكال الدعم«.

التركي  النظام  »رأس  تصريحات  أن  واعتبر 
تؤكد مجددًا نهج الكذب والتضليل واملراوغة 
الذي يحكم سياساته وعدم احترامه ألي التزام 
أو اتفاق سواء في إطار استانا أو تفاهمات 

سوتشي أو موجبات اتفاق اضنه«.
التركية، واصلت  التحذيرات  من  الرغم  وعلى 
التقدم في شمال غرب  السوري  النظام  قوات 
مدار  على  سيطرت  حيث  األربعاء،  سوريا 
قرية   20 من  أكثر  على  املاضية  24 ساعة  الـ 
وبلدة في جنوب محافظة إدلب، وفًقا للمرصد 
األنباء  ووكالة  اإلنسان  لحقوق  السوري 

السورية )سانا(.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

إردوغان ميهل دمشق أيامًا 
لالنسحاب من محيط النقاط التركية


