
أنصار الصدر يتظاهرون دعماً له
واألحزاب تتمسك مبحاصصة حقائبها الوزارية

بغداد- عبداحلسني غزال 
الشيعي  الزعيم  مؤيدي  من  آالف  تظاهر 
اخرى  ومناطق  بغداد  في  الصدر  مقتدى 
جنوب العراق الجمعة، منّددين بما اعتبروه 
االنتقادات   بعد  دينية«  »لرموز  تعرضا 
طالت  التي  االخيرة  الواسعة  الشعبية  
زعيمهم السيما في اوساط النساء  والطلبة.

بعضهم  ارتدى  الذين  الصدر  مؤيدو  وسار 
التحرير  ساحة  في  العراقي  التقليدي  الزي 
املناهضني  املتظاهرين  بني  بغداد  وسط 
واحدة  عشيرة  »كلنا  يرّددون  وهم  للحكومة 

والشيخ )هو( سيد مقتدى«.
الزعيم الشيعي سحب في وقت سابق  وكان 
في  يشاركون  الذين  للمحتجني  تأييده 
منذ  العراق  من  متفرقة  أنحاء  في  تظاهرات 
نظام  بتغيير  للمطالبة  األول/اكتوبر  تشرين 
الحكم، منّددا في سلسلة تغريدات باالختالط 
متظاهرين  ومّتهما  والرجال  النساء  بني 
الكحولية  واملشروبات  املخدرات  بادخال 
استخدمتها  اتهامات  وهي  التظاهر.  ألماكن 
املليشيات من قبل قبل ان يثبت بطالنها في 

تشرين املاضي .
غضب  األخيرة  الصدر  تغريدات  وأثارت 
املحتجني الذين سبق وأن اّتهموه باالنقالب 
الوزير  لتكليف  تأييده  إعالنه  مع  عليهم 
السابق محمد عالوي بتشكيل حكومة جديدة، 
وهو ما يرفضه هؤالء بحجة أّن عالوي مقرّب 

من الطبقة الحاكمة التي يطالبون برحيلها.
والبصرة  بغداد  في  الصدر  مؤيدو  وسار 
زعيمهم  عن  يدافعون  اّنهم  قائلني  والنجف 
الذي يواجه سيال من االنتقادات على وسائل 
تظاهرة  غداة  وذلك  االجتماعي،  التواصل 
في  العراقيات  مئات  فيها  شاركت  نسائية 

بغداد للتنديد بدعوة الفصل بني الجنسني.
وقال أحد مؤيدي الصدر في ساحة التحرير 
»نرفض املندسني الذين  لوكالة فرانس برس 
سلمية  ويشّوهون  املتظاهرين  بني  يتسّللون 
لالنبياء  باالساءات  ويتوّجهون  الحراك 

والرموز الدينية«.
أّن  من  الخميس  تغريدة  في  الصدر  وحّذر 
وساكتني  »مقيدين  يبقوا  لن  ومؤيديه  تّياره 
عن اإلساءة للدين والعقيدة والوطن«، معتبرا 
»عدم جعل العراق قندهارا للتشدد  أّنه ملزم 
واالخالقي  واالنفالت  للتحرر  شيكاغو  وال 

والشذوذ الجنسي«.
الصدر  بني  مؤّخرا  التوتر  وتصاعد 
عندما  مواجهات  إلى  وتحّول  واملتظاهرين 
أماكن  املاضي  االسبوع  مؤّيدوه  اقتحم 
اعتصام في النجف والحلة جنوب بغداد، ما 

أدى إلى مقتل ثمانية متظاهرين.
سّمي  الذي  عالوي،  يقّدم  أن  املفترض  ومن 
توّصلت  صعب  توافق  بعد  للوزراء  رئيسًا 
البرملان  إلى  تشكيلته  السياسية،  الكتل  إليه 
للتصويت  املقبل  آذار/مارس  الثاني من  قبل 

عليها، علما أّن مجلس النواب لم يعلن حتى 
فترة  خالل  استثنائية  جلسة  عقد  عن  اآلن 
العطلة النيابية التي تنتهي منتصف الشهر 
عدم حصول  وتؤّكد مصادر سياسية  املقبل. 
األطراف  بني  اآلن  املفاوضات حتى  في  تقّدم 

في  الوزارية،  بحقائبها  املتمّسكة  السياسية 
تسّببت  والتي  املستمرة  التظاهرات  خضم 
حوالى  وإصابة  شخصا   550 نحو  بمقتل 
ثالثة آالف بجروح منذ انطالقها قبل أكثر من 

أربعة أشهر.
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دمشق- اسطنبول - الزمان 
أسقطت مروحية تابعة للجيش السوري الجمعة 
في شمال غرب سوريا وقتل طاقمها، في ثاني 
حادث من نوعه هذا األسبوع على خلفية توتر 
متزايد بني أنقرة ودمشق التي تواصل تقدمها 

في مواجهة الجهاديني وفصائل املعارضة.
 وأطلقت قوات النظام السوري بدعم من حليفها 
الروسي، هجوما منذ كانون االول/ديسمبر في 
للجهاديني  معقل  آخر  ضد  سوريا  غرب  شمال 

وفصائل معارضة رغم تحذيرات أنقرة.
لحقوق  السوري  املرصد  أشار  والجمعة،   
اإلنسان إلى مقتل ثمانية مدنيني، بينهم ثالثة 
أطفال، بسبب القصف. وقتل خمسة من هؤالء 
معراتة  بلدة  على  روسية  بغارات  املدنيني 

القريبة إلى اتارب في محافظة حلب.
صار  الذي  السوري  النظام  قوات  وحققت   
يسيطر على نحو نصف مساحة إدلب، انتصارا 
كانت  عسكرية  قاعدة  استعادتها  مع  جديدا 
غرب  في  أعوام  سبعة  من  أكثر  قبل  خسرتها 

محافظة ادلب.
 غير أّن أنقرة والجماعات املوالية لها، تسعى 

إلى عرقلة هذا التقّدم.
للتحرير  الوطنية  »الجبهة  جماعة  وتبنت 
إسقاط  الجمعة  مساء  انقرة  “من  املدعومة 
املروحية التابعة لقوات النظام في بيان نشرته 
على حسابها في شبكة تلغرام. وقالت إّن »كتيبة 
باستهداف  قامت  الجبهة(  )في  الجوي  الدفاع 
طائرة مروحية لقوات النظام )...( في ريف حلب 

الغربي وتمكنت من إسقاطها«.
)سانا(  الرسمية  السورية  االنباء  وكالة  ونقلت 
إحدى  »تعرضت  قوله  عسكري  مصدر  عن 
حواماتنا العسكرية لإلصابة بصاروخ معاد في 
ريف حلب الغربي بالقرب من أورم الكبرى حيث 

املدعومة  املسلحة  اإلرهابية  التنظيمات  تنتشر 
من تركيا«.

الحوامة  سقوط  إلى  أدى  »ذلك  أن  وأضاف 
واستشهاد طاقمها« من دون تحديد عدده.

وكان املرصد السوري أشار الى مقتل »طيارين« 
مسؤول  صّرح  فيما  جثتيهما.   على  والعثور 
األميركية  الخارجية  وزارة  في  املستوى  رفيع 
وروسيا  تركيا  بني  التوتر  على  أن  الجمعة 
بشأن سوريا أن يدفع أنقرة للتقّرب من الغرب، 

خصوصا واشنطن.
في  نرغب  »بالتأكيد  األميركي  املسؤول  وقال 
األطلسي  شمال  حلف  صف  في  تركيا  نرى  أن 
أوضح  بشكل  والغرب  املتحدة  والواليات 
جدا  الهّدام  بالدور  اعتراف  في  أكثر،  ومباشر 
في  ذلك  في  بما  إقليميا  الروس  يلعبه  الذي 

سوريا حاليا«.
ورغم اتفاق خفض التصعيد الذي رعته موسكو 
بغطاء  هجوما  السوري  النظام  شّن  وأنقرة، 
جّوي روسي على محافظة إدلب في شمال غرب 
الشام  تحرير  هيئة  لسيطرة  الخاضعة  سوريا 
أقل  معارضة  أخرى  وفصائل  سابقًا(  )النصرة 

نفوذا.
اآلالف  عشرات  إلدلب  العنيف  القصف  ودفع 
إلى  وأدى  األخيرة  األسابيع  خالل  للفرار 
سجال بني أنقرة الداعمة لفصائل في املعارضة 

وموسكو حليفة دمشق.
وتهدد التطورات األخيرة بزعزعة التقارب الذي 
طيب  رجب  التركي  الرئيس  بني  العالقة  طبع 
في  بوتني  فالديمير  الروسي  ونظيره  إردوغان 
بلغت  التي  الدبلوماسية   2015 أزمة  أعقاب 
ذروتها مع تعاون الطرفني بشأن سوريا وغيرها 

من امللّفات بما في ذلك الطاقة.
وقال املسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته 

نراه  ما  أن  »أعتقد  اسطنبول  في  للصحافيني 
على  دليال  يشّكل  خصوصا  وليبيا  سوريا  في 
أوجه عدم تطابق املصالح التركية والروسية«. 
األتراك  شركاؤنا  يتلقى  أن  »آمل  وأضاف 

الرسالة نفسها من هذه التجربة«.
وكما هو الحال في سوريا، تدعم روسيا وتركيا 

طرفني متعارضني في ليبيا.
املعترف  طرابلس  حكومة  مع  أنقرة  وتتحالف 
مّتهمة  موسكو  بينما  املتحدة  األمم  من  بها 
لشركة  التابعني  املرتزقة  من  آالف  بإرسال عدة 
قوات  لدعم  الخاصة  الروسية  األمنية  »واغنر« 

املشير خليفة حفتر، وهو أمر ينفيه الكرملني.
بأنها  »واغنر«  األميركي  املسؤول  ووصف 
»أداة لسياسة الكرملني«. وأضاف أن »املتسبب 

بل  تركيا  ليس  االستقرار  بعدم  الحقيقي 
روسيا«.

حل  بوجود  »يؤمنون  الروس  أن  إلى  وأشار 
الرئيس  مصلحة  في  يصب  لسوريا«  عسكري 
يكون  »لن  ذلك  أن  لكنه شدد على  األسد،  بشار 
وفي  إدلب  في  تركيا  مصالح  مع  منسجما« 

سوريا باملجمل.
التركية  املصالح  بني  »التوافق  إن  وقال 
واألميركية أكبر بكثير«، مشددا على أن »حليف 

تركيا هو الواليات املتحدة ال روسيا«.
فيما  الفور  على  التركية  السلطات  تعلق  ولم 
أشارت وكالة أنباء االناضول الى الحادث لكن 

من دون اعطاء تفاصيل.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

إسقاط مروحية سورية
ومسؤول أميركي يدعو تركيا إلى االبتعاد عن روسيا
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ب(  ف  )أ   - الزمان  )أملانيا(-  ميونيخ 
العاملية  العسكرية  النفقات  شهدت   -
منذ  لها  ارتفاع  أكبر  املاضية  السنة 
تصاعد  خلفية  على  سنوات  عشر 
الرئيس  عليه  أطلق  وما  املنافسة 
املستوى  في  مدمرة«  »دينامية  األملاني 
العسكرية  النفقات  وازدادت  العاملي. 
التقرير  بحسب  باملئة،   4 بنسبة 
للدراسات  الدولي  للمعهد  السنوي 
الجمعة قبيل  الذي نشر  االستراتيجية 

افتتاح مؤتمر ميونيخ لألمن.
فالتر  فرانك  األملاني  الرئيس  وقام 
الحدث  هذا  افتتاح  في  شتاينماير 
لبحث  املخصص  الكبير  السنوي 
الراهن  الوضع  بتحليل  الدفاع،  قضايا 

في العالم.
»سنة بعد سنة نبتعد من  وقال بأسف 
القامة  الساعي  الدولي  التعاون  هدف 
لألنانية  نقدا  ووجه  سلمي«،  عالم 
دونالد  أميركا  أن  يرى  التي  القومية 
»فكرة  رفض  من خالل  تشيعها  ترامب 

املجتمع الدولي نفسها«.
األميركي  النواب  مجلس  رئيسة  أما 

نانسي بيلوسي فقد رأت أنه »ال يمكن 
للعالم أن يسمح بحدوث سباق تسلح«، 
ألطر  للقلق  مثير  »تآكل  عن  وتحدثت 
الرقابة التي جعلت العالم آمنا لعقود«.

شيبمان  جون  أوضح  جانبه  من 
للدراسات  الدولي  للمعهد  العام  املدير 
العسكرية  النفقات  ان  االستراتيجية 
من  االقتصادات  خروج  مع  »ازدادت 
وتحت   )2008 )لسنة  املالية  االزمة 

تأثير أفق تصاعد التهديدات«.
بمعاهدة  العمل  نهاية  وشوشت   
)من  املدى  املتوسطة  النووية  االسلحة 
500 الى 5500 كم( في 2019 واحتمال 
زوال معاهدة نيو ستارت حول االسلحة 
 ،2021 في  للقارات  العابرة  النووية 
الحرب  بعد  ما  لفترة  العاملي  النظام 
نفوذ  تصاعد  على  عالوة  الباردة، 
االقليمية  االزمات  من  وسلسلة  الصني 

على غرار ليبيا وأوكرانيا.
حجم  يتنامى  الظرف  هذا  وفي 
في  االكبر  العسكريتني  امليزانيتني 
 685 واشنطن  ميزانية  لتبلغ  العالم 

مليار دوالر والصني 181 مليار دوالر.

وارتفعت امليزانيتان بنسبة 6“6 باملئة 
في 2019 مقارنة ب 2018.

وارتفعت امليزانية العسكرية االميركية 
لوحدها ب 4“53 مليار دوالر في 2019 
الدولة  ميزانية  املبلغ  هذا  ويساوي 
بعد  املجال  هذا  في  عامليا  السابعة 
وروسيا  )الثالثة(  السعودية  ميزانية 
واململكة  )الخامسة(  والهند  )الرابعة( 
ميزانية  قبل  لكن  )السادسة(  املتحدة 
)التاسعة(  واليابان  )الثامنة(  فرنسا 

وأملانيا )العاشرة(.

 روسيا قلقة 
وقال شيبمان »في أوروبا يغذي القلق 
زيادة  مع  النفقات  بروسيا،  املرتبط 

بنسبة 2“4 باملئة مقارنة ب 2018«.
للقدرات  الكبير  التنامي  يشكل  كما 
صواريخ   -- الصينية  العسكرية 
ضرب  يمكنها  للقارات  عابرة  بالستية 
املتحدة وطائرة  الواليات  في  أي هدف 
وصواريخ  جي-20ايه  متطورة  مقاتلة 
وطائرات مسيرة -- مصدرا مهما لقلق 
آسيا  منطقة  في  وشركائها  واشنطن 

واملحيط الهادئ.
ان  لندن،  مقره  الذي  املعهد  وأوضح 
الصني بدأت على غرار روسيا، تطوير 
يمكنها  الصوت  سرعة  تفوق  أسلحة 

تخطي الدفاعات الصاروخية املضادة.
ملناسبة  العسكري  العرض  وخالل 
جمهورية  لقيام  السبعني  الذكرى 
في  الديمقراطية  الشعبية  الصني 
 ،2019 االول/اكتوبر  االول من تشرين 
استعرضت بكني منصة الصواريخ دي 
ان تحمل في  املخطط  التي من  اف-17 
املستقبل طائرة أسرع من الصوت. كما 
أعلن الجيش الروسي في كانون االول/
الصواريخ  أول  تشغيل  بدء  ديسمبر 
وهي  )افنغارد(  الصوت  من  األسرع 
بها  أشاد  التي  الجديدة  االسلحة  من 
»ال  باعتبارها  بوتني  فالديمير  الرئيس 

تهزم« و«ال ترصد«.

شكوك في اوروبا
ازاء  التساؤالت  تتزايد  اوروبا  في 
وتخليها  واشنطن  انسحاب  مخاطر 
املتعاظم  تركيزها  مع  التزاماتها  عن 

رغم  وذلك  الهادئ،  واملحيط  آسيا  على 
وجودها  عززت  املتحدة  الواليات  ان 
العسكري في شرق اوروبا في مواجهة 
في  الخليج  منطقة  في  كما  موسكو، 
مواجهة طهران. كما ان الدول االوروبية 
وأولها  االطلسي،  الحلف  في  االعضاء 
صعيد  على  نفسها  تجد  املانيا، 
دونالد  من  كبير  ضغط  تحت  امليزانية 
ترامب الذي يطالبها بجهد أكبر لبلوغ 
باملئة   2 تساوي  عسكرية  نفقات  هدف 

من ناتجها االجمالي.
ان  أيضا  بدا   2018 في  ترامب  وبعد 
ماكرون  ايمانويل  الفرنسي  الرئيس 
بالتضامن  االلتزام  في  بدوره  يشك 
حال  في  الحلف  داخل  الجماعي 
أورد  كما  اعضائه،  أحد  على  اعتداء 
الدولي. كما صدم شركاءه حني  املعهد 
اعتبر الحلف االطلسي في حالة »موت 
»اثنتني  ان  شيبمان  والحظ  دماغي«. 
الحلف  في  الثالث  النووية  القوى  من 
أشاعتا  املتحدة(  اململكة  )ثالثتها 
املحورية  القضية  هذه  بشأن  شكوكا 

على صعيد االمن الجماعي«.

ارتفاع مذهل في نفقات التسلح .. والعالم يتجه نحو التصعيد احلربي

ميونيخ )أملانيا(-الزمان 
أعلن القائد األعلى لحلف شمال األطلسي في 
»في  سيستأنف  الحلف  أن  الجمعة  أوروبا 
لتدريب  أنشطته  املقبلة  األسابيع«  أو  األيام 
القوات في العراق، التي ُأوقفت مطلع كانون 
التي  األميركية  الضربة  بعد  الثاني/يناير 
سليماني.  قاسم  اإليراني  الجنرال  فيها  ُقتل 
من  عدد  لالمن  موينخ  مؤتمر  ويحضر 
املسؤولني العراقيبني الذين التقوا قادة االمن 
في العالم منهم وزير الدفاع ورئيس حكومة 

اقليم كردستان ووزير الخارجية العراقي .
وقال الجنرال األميركي تود وولترز إن البعثة 
التي تعّد 500 عنصر بقيادة كندية، واملكّلفة 
العراقية حصلت على موافقة  القوات  تدريب 

بغداد الستئناف أنشطتها.
وقال لصحافيني على هامش مؤتمر ميونيخ 
لألمن »بعد الرّد )اإليجابي( من جانب العراق 
في الساعات الـ36 األخيرة، سنستأنف مهمة 

الحلف األطلسي في العراق«.
وردا على سؤال عن تاريخ استئناف األنشطة، 

قال »قريبًا. إنها مسألة أيام أو أسابيع«.
الثاني/ كانون  من  الرابع  في  املهمة  وُعّلقت 
من  العناصر  من  جزء  سحب  وتّم  يناير 
العراق بسبب الخشية من ردود على اغتيال 
سليماني في بغداد. وصّوت البرملان العراقي 
القوات  برحيل  يطالب  قرار  على  آنذاك 

األميركية واألجنبية. لكن بغداد سمحت مذاك 
أنها  اعتبرت  التي  الحلف  مهمة  باستئناف 
مقبولة أكثر من بعض أنشطة التدريب التي 

يقوم بها التحالف الدولي بقيادة واشنطن.
)األنشطة(  »نريد استئناف  وقال تود وولترز 
في أسرع وقت ممكن إال أن حماية القوات هي 
الخميس  الحلفاء  ووافق  أساسية«.  مسألة 
على تعزيز دور الحلف في العراق حيث يريد 
أصبح  أن  بعد  وجودهم  تقليص  األميركيون 

غير مرّحب بهم.  وقال وزير الدفاع األميركي 
الدولي  للتحالف  اجتماع  بعد  إسبر  مارك 
ميونيخ،  في  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  ضد 
البعثة  حجم  لتحديد  أسابيع«  مسألة  »إنها 
قيد  ذلك  يزال  وال  املستقبلية.  وأنشطتها 

النقاش بني الحلفاء.
وأعلنت إسبانيا التي تشارك بـ500 عسكري 
في التحالف الدولي في العراق، أنها ستضع 

قسمًا من قواتها بتصّرف حلف األطلسي.

األطلسي يعود لتدريب 
القوات في العراق 

باريس-)أ ف ب( - نجح علماء فلك في التقاط صور 
تظهر  الجوزاء  بمنكب  املعروف  العمالق  للنجم 
مجرة  في  إشعاعا  األكثر  من  وهو  الجرم  هذا  أن 
درب التبانة فقد جزءا كبيرا من ضوئه في األشهر 
االوروبي  املرصد  أصدره  بيان  وفق  األخيرة، 

الجنوبي الجمعة. 
»املقراب  طريق  عن  التقطت  التي  الصور  هذه 
أربعة  من  مؤلف  وهو  للمرصد،  التابع  العظيم« 
تلسكوبات كبيرة، تتيح رؤية سطح هذا »العمالق 
الجبار  كوكبة  في  الواقع  الضخم«  األحمر 
إشعاعه فضال  تراجع مستوى  وتظهر  )أورايون( 

عن تغير ظاهر في شكله.
العشرة  النجوم  بني  من  كان  النجم  هذا  أن  كما 
األكثر ملعانا في املجرة، لكن منذ منتصف تشرين 
بصورة  إشعاعه  تراجع   2019 الثاني/نوفمبر 
الغليان  من  حال  في  الفلك  علماء  جعل  ما  كبيرة 

واستدعى حملة مراقبة واسعة.
الجمعة عن طريق  املنشورة  الصور  الُتقطت  وقد 
في  العظيم«  »املقراب  في  املقامة  »سفير«  أداة 
عالم  وهو  مونتارجيس  ميغيل  وأوضح  تشيلي. 
لوفن  بمدينة  يو«  »كاي  جامعة  في  فلكية  فيزياء 
إشعاع  مستوى  أن  بوضوح  »نرى  البلجيكية 

النجم تراجع على نصف مساحته الظاهرة«.

منكب اجلوزاء يفقد جزءا 
كبيرا من إشعاعه

القاهرة- واشنطن -الزمان 
اكتشاف  عن  املصرية  الصحة  وزارة  أعلنت 
املستجد  كورونا  بفيروس  مؤكدة  إصابة  أول 
في  تسجيلها  يتم  التي  األولى  هي  البالد،  في 
وزارة  عن  الصادر  البيان  أكد  وبينما  إفريقيا. 
الصحة والسكان املصرية أن املصاب »أجنبي« 
تظهر  لم  أنه  مضيفا  جنسيته  يحدد  لم  أنه  إال 
إلى  نقله  تم  الذي  املصاب  على  أعراض  أي 
منظمة  السلطات  أبلغت  وقد  لعزله.  املستشفى 
مسؤولة  أعلنت  فيما  بالحالة.  العاملية  الصحة 
املتحدة  الواليات  أن  الجمعة  رفيعة  أميركية 
كورونا  فيروس  عن  للكشف  تحاليل  ستجري 
السلطات  تحدد  الذين  لألشخاص  املستجد 

أعراض  من  يعانون  أنهم  املحلية  الصحية 
تشبه اإلنفلونزا، في توسيع ملموس الستجابة 

الحكومة للوباء.
وأفادت املسؤولة الرفيعة لدى »مراكز السيطرة 
على األمراض والوقاية منها« نانسي ميسونييه 
العمل مع خمسة  »بدأت  الفدرالية  أن املؤسسة 
الواليات  أنحاء  في  عامة  صحية  مختبرات 
إجراء  على  قدرتها  من  لالستفادة  املتحدة 
املستوى  على  لإلنفلونزا  مراقبة  عمليات 
املحلي لنتمكن من البدء بإجراء تحاليل كورونا 
املستجد لألشخاص الذين تظهر عليهم أعراض 

مشابهة لإلنفلونزا«.
وسان  أنجليس  لوس  في  مختبرات  وستجري 

ونيويورك  وشيكاغو  وسياتل  فرانسيسكو 
تشمل  أن  يتوقع  لكن  البداية،  في  التحاليل 

مناطق أخرى الحقا.
اإلصابات  عدد  ارتفع  وقت  في  اإلعالن  وجاء 
ال  بينما   15 إلى  املتحدة  الواليات  في  املؤكدة 

يزال نحو 600 شخص قيد الحجر الصحي.
بالفيروس  1400 حالة وفاة  وتم تسجيل نحو 
ظهر  الصني حيث  في  ثالث  باستثناء  جميعها 

الوباء وأصاب نحو 64 ألف شخص.
وفرضت الواليات املتحدة حظر سفر مؤقت على 
مؤخرا  الصني  زاروا  الذين  األجانب  املواطنني 
واّتخذت إجراءات عزل بحق مواطنيها العائدين 

من مقاطعة هوبي حيث ظهر الفيروس.

 واشنطن تعامل االنفلونزا معاملة
فيروس كورونا وتسجيل أول إصابة في إفريقيا 

االمم املتحدة )الواليات املتحدة(-)أ ف ب( - طلبت أربع دول أوروبية أعضاء في مجلس االمن الجمعة 
وقفا فوريا لهجوم الجيش السوري في محيط مدينة ادلب شمال غرب سوريا، وذلك اثر اجتماع غير 
رسمي عاجل ملجلس االمن بطلب من هذه الدول االربع. وقالت هذه الدول في اعالن مشترك »نطالب 
اتفاقا  يبرموا  وأن  العسكري،  فورا هجومهم  السوري وحلفائه،  النظام  االطراف، وخاصة  توقف  أن 
حقيقيا ودائما الطالق النار، وأن يضمنوا حماية املدنيني وينخرطوا تماما في )االلتزام( بالقانون الدولي 
االنساني«. ووقعت االعالن استونيا وبلجيكا واملانيا االعضاء غير الدائمني في مجلس االمن وفرنسا 
العضو الدائم. كما انضمت اليه بولندا العضو غير الدائم السابق في املجلس. وقال دبلوماسيون ان 

الدول االربع لم تحاول استصدار اعالن مشترك ملجلس االمن، الدراكها ان روسيا ستعارض ذلك.
 وقالت هذه الدول في اعالنها »الحل العسكري الدائم متعذر في ما يتعلق بالنزاع السوري«.

أربع دول أوربية تطالب بوقف فوري لهجوم 
اجليش السوري في إدلب


