
حلم وحب وزواج:عالقات العراقيني تنضج في التظاهرات 
والناشطون يعلنون فشل حمالت تشويه السمعة

بغداد-)أ ف ب(  - الزمان
فجأة  أعلن صديقه  عندما  يصّدق  ال  علي  كاد 
فتاة  بغداد خطوبته على  في  أمام متظاهرين 
إن  التي،  االحتجاجات  خالل  عليها  تعّرف 
سياسي  تغيير  إحداث  عن  اآلن  حتى  عجزت 
محرمات  كسر  في  نجحت  لكّنها  كبير، 
 28( خريبيط  علي  ويرى  عدة.  اجتماعية 
العفوي،  الخطوبة  حفل  حضر  الذي  عاما( 
في  واحدا«  »هدفا  سّجلوا  املتظاهرين  أّن 
عبد  عادل  استقالة حكومة  مع  السلطة  مرمى 
النظام  من  شخصية  تكليف  تّم  لكن  املهدي. 
اجتماعيا  لكن  بتشكيل حكومة جديدة.  نفسه 
ما  املتظاهرون  انتقد  فيما  الكثير«.  »حققنا 

اعلنه تيار السيد مقتدى الصدر حول ضرورة 
ان  وقالوا  االحتجاجات  في  االختالط  منع 
سخر  كما   . والحضارة   املدنية  بلد  العراق 
بث  عدة  مليشيات  محاولة  من  املتظاهرون 
مزعومة  اخالقية  قضايا  عن  سيئة  اخبار 
املنتفضون  بها  يتجمع  التي  االماكن  في 
التي  صورتهم  وتشويه  معنوياتهم  لكسر 
وقال   . سلميتها  بعناوبن  العالم  الى  وصلت 
انهم  املدني  املجتمع  منظمات  في  ناشطون 
تسجل  لم  التي  العراق  بتظاهرات  فخورون 

على  تتفوق  وهي  باالداب  مخال  حادثا 
في   . العربي  الربيع  انتفاضات  من  سواها 
حد  الى  عليه  تسيطر  الذي  املحافظ  املجتمع 
النساء  مشاركة  أحدثت  دينية،  أحزاب  كبير 
وهتاف  التظاهرات،  في  الرجال  جانب  إلى 
دين،  رجال  بينهم  سياسيني  ضد  املحتجني 
صدمة بني العراقيني الذين لم يكن من املمكن 
تشرين  احتجاجات  قبل  ذلك  يتصّوروا  أن 
االعتصام  ساحات  وغّصت  األول/اكتوبر. 
خالل األشهر املاضية بنساء تظاهرن وأسعفن 
مصابني وكتنب على الجدران ورسمن وشوما 
على أكتاف وأذرع الشبان وشاركن في حلقات 
عبارات  وترّددت  موسيقية.  وحلقات  نقاش 
الفوارق« على ألسنة  »إلغاء الطبقية« و«إزالة 
االجتماعي،  التواصل  وسائل  وفي  املحتجني 
وانتشرت صور الشبان والشابات من مختلف 
إلى  جنبا  يسيرون  وهم  االجتماعية  الفئات 
زمالء  فقدان  بعد  معا  الدموع  ويذرفون  جنب 
ويلّخص  املئات.  فيها  قتل  مواجهات  في  لهم 
»تويتر« واقع التظاهرات في  أحد مستخدمي 
بغداد بالقول »ساحة التحرير تجعلنا نحلم«، 
عربة  سائق  وقوع صديقه،  على  تعليقا  وذلك 
التوك التوك، في حب مسعفة تنتمي الى عائلة 

مرموقة.
 غيبوبة العنف 

الفساد  على  احتجاجا  التظاهرات  واندلعت 
نحو  يعاني  بالنفط  غني  بلد  في  والبطالة 
من  عقود  بعد  الفقر  من  سكانه  من  باملئة   20

العراق  دخل  فقد  واالضطرابات.  الحروب 

عام  السلطة  الى  حسني  صدام  وصول  بعيد 
1979، نفقا طويال من النزاعات التي عزلته عن 

العالم ودفعت باآلف من جامعييه ومفّكريه الى 
بني  املمتدة  الفترة  عراقيون  ويعتبر  الهجرة. 
الدولة االسالمية  إعالن االنتصار على تنظيم 
مفصلية  التظاهرات،  وانطالق   2017 نهاية 
اختبار  فرصة  لهم  أتاحت  كونها  حياتهم  في 
االولى  للمرة  نسبي  استقرار  ظل  في  العيش 
 32( الحداد  أحمد  وبحسب  عقود.  أربعة  منذ 
عاما(، فإّن دوامة العنف أدخلت »الجيل الشاب 
االستقرار  لكن  طويلة،  لسنوات  غيبوبة  في 
من  أكثر  هناك  أن  حقيقة  على  أعينهم  فتح 
النجاة من املوت، كالعيش بكرامة في مجتمع 
ووقف  االجتماعي،  التزمت  وكسر  مدني، 

سطوة األحزاب الدينية«.
ولم يكن العراق مرادفا للتشدد دوما. غير أّن 
الثورة في الجارة إيران عام 1979، والقمع في 
حتى  للمواطنني  يحق  يكن  لم  حيث  الداخل 
امتالك جهاز بث فضائي، ثم الحروب املذهبية 
البالد  من  واسعة  شريحة  دفعت  والتطرف، 

نحو التزمت، بحسب متابعني.
وغالبا ما ينشر عراقيون على وسائل التواصل 
االجتماعي صورا للجامعات العراقية وأماكن 
تظهر  املاضي  القرن  سبعينات  خالل  العمل 
برفقة  متحّررة  مالبس  يرتدين  نساء  فيها 

رجال.
ما  أمام  الباب  األخيرة  التظاهرات  وفتحت 
في  خصوصا  االجتماعي،  االنقالب  يشبه 
الغالبية  الزراعي املحافظة ذات  الجنوب  مدن 

جنوب  كلم   200( الديوانية  في  الشيعية. 
بغداد(، لم تتخّيل املرشدة التربوية هّيام شايع 
طوال أعوامها الخمسني أن تكون قادرة يوما 
مدينة  في  رأيها  عن  والتعبير  االختالط  على 

قّلما ُتشاهد فيها املرأة خارج املنزل.
وتقول شايع وهي تقف بالقرب من متظاهرين 
»تغّير  السوداء  الجنوبية  عباءتها  مرتدية 
قضايا اجتماعية كثيرة بشكل مفاجئ وكبير«.
قتلوا  الذين  املتظاهرين  فإن  لها،  بالنسبة 
شخصا،   550 بحياة  أودت  قمع  حملة  في 
ال  ومدني،  متحضر  وطن  أجل  »من  ضّحوا 
التغييرات  هذه  تأت  ولم  ورجعي«.  متخّلف 
مواطنني  وحتى  سياسيني  من  مقاومة  دون 
هاجموا مسألة االختالط، واّتهموا املتظاهرين 
بتعاطي املخدرات وشرب الكحول. وكتب أحد 
»لم تسل دماء الشهداء من  مستخدمي تويتر 
وعي  قلة  هذه  الحشمة.  وقّلة  السفور  أجل 
االختالط،  مسألة  جانب  إلى  ثقافة«.  وليست 
التظاهرات  بداية  عند  الكبير  الزخم  منح 
الشبان الجرأة على انتقاد السلطة ورجال دين 
طويلة.  لسنوات  الرهبة  أثارت  وشخصيات 
الذي  الصدر  مقتدى  الشيعي  الزعيم  وبينها 
ُووجه بسيل من االنتقادات على خلفية موقفه 

املتقّلب من االحتجاجات.
 ماذا اآلن؟ 

على  شخصيات  كذلك  التظاهرات  وشّجعت 
الدعوة الى إنهاء نظام املحاصصة بني املذاهب 
الذي ولد بعيد سقوط نظام صدام حسني، ومن 
درجال  عدنان  السابق  القدم  كرة  العب  بينهم 

الذي طالب بعدم »اعتماد الطائفية واملناطقية« 
في اللعبة األكثر شعبية.

ووفقا لخالد حمزة، وهو مدير مركز أبحاث في 
بغداد، فإن االحتجاجات قادت أيضا إلى إنهاء 
»قطيعة كبيرة« بني جيل قديم عايش الحروب 

التغيير  يستعجل  شاب  وجيل  والحصار، 
والتقّدم في بلد تبلغ فيه نسبة الشباب الذين 
تقل أعمارهم عن 25 سنة حوالى 60 باملئة من 

40 مليون نسمة.

حراك  بصدد  »نحن  الستيني  الرجل  ويقول 
تلقائي )...( من شريحة من الشباب لم ُيتوقع 
سابقا أن تنهض بهكذا مسؤولية )...( لتنجز 
مهاما كانت أجيالنا غير قادرة على إنجازها«.
أّما هبة التي شاركت في تظاهرات البصرة في 
أقصى الجنوب، فتعتبر أّن االحتجاجات نقطة 

تحّول اجتماعي.
وتقول الشابة وقد غطت نصف وجهها بوشاح 
الحركة  إّن  ومالحقتها،  عليها  التعّرف  خشية 
نمّيز  »قّوت شخصيتنا وجعلتنا  االحتجاجية 
ومع  بحقوقنا«.  ونطالب  والخطأ  الصح  بني 
تراجع زخم التظاهرات في األسابيع األخيرة، 

يقف املحتجون عند مفترق طرق.
ويرى محمد العجيل أن الوقت اآلن هو للعمل 
على تحقيق »الوحدة تحت مظّلة رؤية جديدة 
وإن  العراقيني«،  تستجيب الحتياجات  وخطة 
يحصل  »ما  ويضيف  »سنوات«.  ذلك  تطلب 
علينا.  جديد  ذاته  الوقت  في  لكنه  جدا،  كبير 
ال يمكن أن نتوقع أن يحدث كل شيء بني ليلة 

وضحاها«.
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بيروت- انقرة - الزمان 
االسد   بشار  السوري  الرئيس  قوات  واصلت 
الثالثاء تقدمها تحت الغطاء الجوي الروسي  
موجة  مع  بالتزامن  سوريا،  غرب  شمال  في 
غير  إنسانية  بكارثة  تنذر  ضخمة  نزوح 
شخص  ألف   900 قرابة  فرار  بعد  مسبوقة 
من املنطقة بسبب التصعيد ووسط موجة برد 

قارس.
وحذرت األمم املتحدة ومنظمات إنسانية عّدة 
على  خصوصًا  الكارثي  الوضع  تداعيات  من 
األطفال في منطقة تؤوي أساسًا ثالثة ماليني 

شخص نحو نصفهم من النازحني.
وقالت رئيسة املفوضية العليا لحقوق اإلنسان 
التابعة لألمم املتحدة ميشيل باشليه الثالثاء 
تواصل  ومع  آمن.  ملالذ  وجود  هناك  يعد  »لم 
بالناس  والزّج  الحكومية  )القوات(  هجوم 
أن  أخشى  وأصغر،  أصغر  جيوب  باّتجاه 
تركيا  قالت  سيقتلون”.فيما  الناس  من  مزيدًا 
مقبوال  حال  بعد  تقدم  لم  روسيا  ان  الثالثاء 
إال  سوريا،  غرب  شمال  في  املتصاعد  للعنف 

أنها اضافت أن املحادثات مستمرة.
وتشن القوات السورية مدعومة بالقوة الجوية 
الروسية، هجوما كثيفا على ادلب، اخر معاقل 
الفصائل املعارضة والجهادية في شمال غرب 
الف   900 نحو  تشريد  الى  أدى  ما  البالد، 

شخص في اقل من ثالثة اشهر.
اللتان تدعمان طرفني  وتجري تركيا وروسيا، 
محادثات  السوري،  النزاع  في  متضادين 

من  سابقة  جولة  بعد  الثالثاء  موسكو  في 
فشلت  املاضي  االسبوع  انقرة  في  املناقشات 

في الخروج باتفاق.
الرئيس  باسم  املتحدث  كالني  ابراهيم  وصرح 
انقرة  في  للصحافيني  إردوغان  طيب  رجب 
»في الوقت الحالي لم يتم التوصل الى نتيجة 

مرضية من املفاوضات«.
ان  موسكو  اعلنته  ما  مزاعم  كالني  ورفض 
قاعدة  اي هجمات ضد  ملنع  الهجوم ضروري 

للجيش الروسي في املنطقة.
الواقع  مع  تتفق  ال  التصريحات  »هذه  وقال 
بدأت  األول/ديسمبر،  كانون  في  امليداني«. 
في  بدعم روسي هجومًا واسعًا  النظام  قوات 
مناطق في إدلب وجوارها تسيطر عليها هيئة 
تحرير الشام )النصرة سابقًا( وفصائل أخرى 
بداية  العمليات  وتركزت  نفوذًا.  أقل  معارضة 

على ريف إدلب الجنوبي ثم على ريف حلب 
ودفع التصعيد منذ ذلك الحني بنحو 900 ألف 
شخص، غالبيتهم من النساء واألطفال، للفرار، 

وفق ما أعلنت األمم املتحدة اإلثنني.
وُتعد موجة النزوح هذه األكبر منذ بدء النزاع 

في أذار/مارس العام 2011.
املتحدة  األمم  مكتب  باسم  املتحدث  وقال 
ديفيد سوانسون  اإلنسانية  الشؤون  لتنسيق 
لوكالة الصحافة الفرنسية »فّر حوالى 43 ألف 
من  فقط  األخيرة  األربعة  األيام  خالل  شخص 

غرب حلب«.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

منظمة الصحة العاملية : تدمير نصف املنشآت الطبية وعددها 550

قوات األسد تتقدم والنزوح يتعاظم
وتركيا غير راضية عن اقتراحات روسيا بشأن إدلب

اجلزائر- الزمان 
وهّم  ُيضحك  »هّم  الجزائري  الشعبي  املثل  يقول   
ُيبكي«، وهو يلخص تماما ثقافة الجزائريني الذين 
فيها  بما  فكاهة  الى  كل شيء  يحولوا  ان  يمكنهم 

املآسي التي شهدها البلد خالل تاريخه.
املسبوقة  غير  االحتجاجية  الحركة  ابصرت  منذ 
فكاهة  ظهرت   ،2019 شباط/فبراير   22 في  النور 
بالكلمات  التالعب  بني  تجمع  مبتكرة،  سياسية 
السياسية  والثقافات  التاريخية  واملراجع 
لقب  الحراك  اكتسب  والشعبية، حتى  والتاريخية 
»ثورة االبتسامة”.فيما دعت منظمة العفو الدولية 
إلى  تبون  املجيد  الجزائري عبد  الرئيس  الثالثاء، 
تلبية »مطالب« الحراك الشعبي املستمر منذ عام، 

من أجل »إعادة الثقة« للجزائريني.
العفو  منظمة  مديرة  أوصديق،  حسينة  وقالت 
الدولية في الجزائر، في مؤتمر صحافي إن الرئيس 
مطالب  إلى  يستمع  أن  »يجب  تبون  املجيد  عبد 
الحراك ألن املتظاهرين مصممون على املضي قدمًا« 

في احتجاجاتهم. واضافت »ننتظر أفعااًل ستؤدي 
تتعارض  التي  املمارسات  هذه  كل  مع  قطيعة  إلى 
مع حقوق اإلنسان والتي ستعيد الثقة للجزائريني 
وللعدالة«. وأوضحت يمينة رحو، الباحثة في مركز 
األنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية بوهران، أن 
الجزائريني يستخدمون منذ فترة طويلة »الفكاهة 
خاضع  أو  ممنوع  هو  ما  كل  عن  للتعبير  كسالح 

للرقابة وما ال يقال واملحرم«.
تاريخي  إرث  على  ابتكاراته  في  الحراك  ويعتمد 
انتقد  العشرين،  القرن  منتصف  ففي  طويل. 
رشيد  مثل  والشعراء  الجزائريون  املمثلون 
بـ«رويشيد«  املعروف  عياد  وأحمد  قسنطيني 
ومحمد التوري، االحتالل الفرنسي )1962-1830(، 
أيًضا سلوكيات بعض مواطنيهم، كما روى  ولكن 
»الجزائريون والضحك  بشير ضحاك مؤلف كتاب 
والسياسة ، من 1962 إلى يومنا هذا« والذي جمع 
يكن  لم  وإن  »حتى  وكتب  السياسية.  النكات  فيه 
جزائرية  سياسية  فكاهة  هناك  أن  القول  بإمكاننا 

كانوا  األغاني  كتاب  فإن  التحرير«،  حرب  قبل 
أو  املسرحيات  في  الشرسة  االنتقادات  ُيخفون 

»األغاني الفكاهية التي تبدو ساذجة«.
التحرير)1962-1954(،  حرب  خالل  انه  وأضاف 
لتحمل  لرفاقهم  النكات  يحكون  املعتقلون  كان 
الشعبي  املغني  يفعل  كان  كما  السجن،  ظروف 
العاصمة  الجزائر  في  ُسجن  الذي  الباجي  محمد 
املحامي  على  مزحة  لديه  أن  دائًما  معروًفا  و«كان 

أو الدركي أو عميد السجناء«.

 الفساد 
1962، أصبح حزب جبهة  بعد االستقالل في عام 
وموظفوها  وقادتها،  والدولة،  الوطني،  التحرير 
بعض  في  السخيفة  وإصالحاتها  األكفاء،  غير 
للسخرية،  هدفًا  القاهرة  وبيروقراطيتها  األحيان، 
وخصوصا لدى سكان املدن، على الرغم من الرقابة 
االسبق  الرئيس  مارسها  التي  الكبيرة  والسيطرة 
حكمه  فتره  خالل  املجتمع  على  بومدين  هواري 

)1965-1978( االستبدادي واالشتراكي.
كان  العاصمة،  وسط  في  املقاهي  بعض  وفي 
ُمزاح  مسابقات  في  الزبائن  بعض  يتنافس 
املطلعني  املسؤولني  قصص  على  تعتمد  سياسي، 
املرسوم  الشريط  كتاب  وفي  السلطة.  أسرار  على 
»زينة وبوزيد«، وتحت غطاء سرد الحياة اليومية 
للشخصيتني الجزائريتني غير املتزوجتني، يصف 
املجتمع  من  ويسخر  سليم  الكاريكاتير  رسام 
الجزائري، من خالل الحديث عن الظلم االجتماعي 
جميع  من  واملحتالني  والبيروقراطية  والفساد 

املشارب واإلسالميني ...
للحرب  املأسوية  السوداء«  »العشرية  وخالل 
ألف   200( املاضي  القرن  تسعينيات  في  األهلية 
طّور  االسالميني،  واملسلحني  الدولة  قتيل(بني 
والفكاهة  املظلمة  الكوميديا  روح  الجزائريون 
السوداء، لدرء الخوف من املذابح املرعبة، كما ذكر 

ضحاك.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

الفكاهة سالح احلراك السلمي في اجلزائر والعفو الدولية تطالب تبون باالستجابة

طرابلس- الزمان 
 أجرى رئيس املجلس الرئاسي لحكومة الوفاق 
في  محادثات  الثالثاء  السراج  فايز  الوطني 
طرابلس مع وزير الخارجية الجزائري صبري 
عسكري  حل  يوجد  ال  أنه  أكد  الذي  بوقادوم 
في ليبيا وان بالده ستبذل كل جهودها النهاء 

األزمة في هذا البلد.
»دعم  االجتماع  خالل  الجزائري  الوزير  وجدد 
ورفضها  الوطني،  الوفاق  لحكومة  بالده 
»ال  أنه  مؤكدا  طرابلس«  على  للهجوم  القاطع 
يوجد حل عسكري لألزمة، وأن الجزائر ستعمل 
بيان  الحرب«، كما جاء في  لوقف  بكل جهدها 

للمجلس الرئاسي.
بدوره، شكر السراج الجزائر »على ما تبذله من 
االستقرار  لتحقيق  ودبلوماسي  سياسي  جهد 
بني  العالقات  عمق  على  وأكد  ليبيا«،  في 

البلدين.شهود(
الشعب  ميناء  على  الثالثاء  قذائف  وسقطت 
أفاد  ما  بحسب  طرابلس،  الليبية  بالعاصمة 

شهود.
رغم  يأتي  الذي  الهجوم  جهة  أي  تتنب  ولم 
منذ  الليبي  النزاع  طرفي  بني  هدنة  سريان 

كانون الثاني/يناير املاضي.
أي  ترشح  ولم  امليناء  االمن  قوات  وأغلقت 

تفاصيل عن سقوط ضحايا محتملني.
من  كثيف  عمود  غطى  القذائف  اطالق  واثر 
البحرية  تستخدمه  الذي  امليناء  الدخان سماء 
بحسب  الليبيون،  السواحل  وحرس  التجارية 

شهود.
وقال احد سكان حي الظهرة القريب من امليناء 
»سمعنا دوي قذائف فوق رؤوسنا« مشيرا الى 

»نحو 15 قذيفة«.
بحسب  بسرعة،  امليناء  في  العاملون  وغادر 

شهود آخرين.
ليبيا بحدود  التي تشترك مع  الجزائر  وكثفت 
اآلونة  في  املشاورات  كلم  الف  طولها  يبلغ 
تسوية  أجل  من  العمل  محاولة  األخيرة 

سياسية لنزاع يهدد االستقرار اإلقليمي.
االتحاد  الجزائر خالل اجتماع لجنة  وعرضت 

كانون  نهاية  الليبي  بامللف  املكلفة  االفريقي 
للمصالحة  »منتدى  استضافة  الثاني/يناير، 

الوطنية« بني اطراف األزمة.
السراج  محادثات  تناولت  آخر  جانب  من 
اعتمد  الذي  األمن  مجلس  قرار  وبوقادوم 
إطالق  وقف  وأبرزها  برلني،  مؤتمر  مقررات 
النار ووقف التدخالت الخارجية واحترام حظر 

توريد األسلحة إلى ليبيا.
إن  إلى  الوطني  الوفاق  حكومة  بيان  وأشار 
خروقات  من  يقع  ما  ب«توضيح  قام  السراح 
املعتدي  الطرف  قبل  من  املقررات  لهذه  يومية 
عن  »الحديث  أن  مؤكدا  له«  الداعمة  والدول 
»وقف جميع  غياب  في  غير مجد«  أمر  السالم 
وضمان  النازحني،  وعودة  العدائية،  األعمال 

ألي  األخرى  واملدن  العاصمة  تعرض  عدم 
تهديد«.

االسبوع  أصدر  الدولي  االمن  مجلس  وكان 
الطالق  دائم  »وقف  الى  يدعو  قرارا  املاضي 
النار« في ليبيا. وهذا القرار كان االول للمجلس 
الرابع من  منذ أن بدأ املشير خليفة حفتر في 
للسيطرة  الهادفة  حملته   2019 نيسان/ابريل 
على طرابلس حيث مقر حكومة الوفاق املعترف 

بها من االمم املتحدة.
الداخلية  وزير  مع  الجزائري  الوزير  والتقى 
في  باشاغا  فتحي  الوطني  الوفاق  في حكومة 

اجتماع منفصل.
ونقل بيان صادر عن وزارة الداخلية الليبية عن 
تعمل  أن  الجزائر  »من  يأمل  إنه  قوله  باشاغا 

بوقادوم  قال  فيما  ليبيا«  دولة  مساعدة  على 
إنه »ليس للجزائر طموح في ليبيا وال أطماع 
ضد  الجزائر  وأن  استقرارها  هو  واملهم  لها 

التدخالت األجنبية«.
في  حفتر  خليفة  املشير  التقى  بوقادوم  وكان 
بنغازي في 5 الجاري في اطار جهود الوساطة 

التي تتوالها بني املعسكرين املتنازعني.
وغرقت ليبيا في العنف والصراع على السلطة 
منذ االطاحة بنظام معمر القذافي في 2011 اثر 
ليبيا  في  السلطة  وتتنازع  شعبية.  انتفاضة 
الوطني  الوفاق  حكومة  سلطتان،   2015 منذ 
املعترف بها من االمم املتحدة ومقرها طرابلس 
وسلطة موازية في الشرق بقيادة املشير خليفة 

حفتر.

سقوط قذائف على ميناء الشعب الليبي 

وزير اخلارجية اجلزائري يبلغ السراج 
رفضه الهجوم على طرابلس 
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ُتل عنصر في الحرس الثوري اإليراني بقصف في محافظة حلب  طهران-الزمان:ق
السورية الثالثاء، بحسب ما أعلنت وكالة »فارس« اإلخبارية. وذكرت الوكالة املقّربة 
من املحافظني املتشددين في إيران أن »حمد رضا بابل خاني )...( استشهد هذا 
كذلك  يعرف  كان  خاني  بابل  أن  الوكالة  وأضافت  صاروخية«.  بضربة  الصباح 
باسمه الحركي حاج إبراهيم، بدون أن تحدد رتبته. وأظهر التقرير املقتضب كذلك 

الثوري  الحرس  لبابل خاني وسط غابات بزي عسكري بني يحمل شعار  صورة 
وقبعة عسكرية خضراء.   ودعمت إيران إلى جانب روسيا حكومة الرئيس السوري 
بشار األسد خالل الحرب التي تشهدها سوريا. وقتل أكثر من 380 ألف شخص 
في سوريا منذ اندلع النزاع قبل نحو تسع سنوات.  وتقول إيران إن قواتها موجودة 
في سوريا بناء على طلب حكومة األسد وأن دورها يقتصر على تقديم االستشارة.

مقتل عنصر في احلرس الثوري في حلب

موسكو-  لندن -الزمان 
 أعلنت روسيا الثالثاء عزمها على منع دخول 
املواطنني الصينيني الى أراضيها اعتبارا من 
وقف  الى  يهدف  جديد  إجراء  في  الخميس، 

انتشار فيروس كورونا املستجد.
الوزراء  تاتيانا غوليكوفا نائبة رئيس  وقالت 
املكلفة الشؤون الصحية كما نقلت عنها وكاالت 

أنباء روسية إن »دخول الرعايا الصينيني عبر 
اعتبارا  سيعلق  الروسية  الحكومية  الحدود 
من 20 شباط/فبراير لرحالت العمل والرحالت 
وأوضحت  والسياحة«.  والتعليم  الخاصة 
مجموعة  أيضا  تترأس  التي  غوليكوفا 
هذا  أن  كورونا  فيروس  مكافحة  مكلفة  عمل 
الصني  في  الوباء  تفاقم  »بسبب  اتخذ  القرار 

الى  الصينيني  املواطنني  وصول  واستمرار 
األراضي الروسية«. وعدد كبير من الصينيني 
او  للسياحة  سواء  روسيا  في  موجودون 
املطارات  استخدام  ويتم  العمل،  او  الدراسة 
ترانزيت بني  الروسية في شكل كثيف كنقطة 
الروسية  السلطات  واتخذت  واوروبا.  الصني 
فيروس  انتشار  ملنع  جدا  مشددة  تدابير 

كورونا املستجد الذي أسفر حتى اآلن عن وفاة 
نحو 1900 شخص في العالم. وأمرت موسكو 
من  كلم   4250 حوالى  بإغالق  خصوصا 
حدودها مع الصني وقطع طرق السكة الحديد 
مدن  الى  الجوية  الرحالت  عدد  من  والحد 
صينية. ولم يعد لدى روسيا رسميا اصابات 
بعدما خرج مواطنان صينيان من  بالفيروس 

أطباء  وأفاد  الفائت.  االسبوع  مستشفياتها 
من  و  محدودة.  كانت  إصابتهما  ان  روس 
سان فرانسيسكو إلى ملبورن، تشهد األحياء 
بعدما  اعتيادي  غير  هدوءًا  املكتظة  الصينية 
من  للهلع  استسلموا  الذين  الزوار  هجرها 

ظهور فيروس كورونا املستجد في الصني.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

روسيا متنع دخول الصينيني والهلع من الفيروس يخلي األحياء الصينية حول العالم 

بروكسل- الزمان
في  الثالثاء  خان  صديق  لندن  بلدية  رئيس  دعا 
من  البريطانيني  من  يريد  من  تمكني  الى  بروكسل 
منها  املنبثقة  والحقوق  االوروبية  باملواطنة  االحتفاظ 
)عمالي(  لندن  بلدية  رئيس  وأوضح  بريكست.  رغم 
الذي التقى العديد من املسؤولني في االتحاد االوروبي 
بريكست،  مفاوضي  كبير  بارنييه  ميشال  بينهم 
غادرنا  منذ  قلوبهم  انفطرت  البريطانيني  من  »العديد 
االتحاد االوروبي. لكن ال يزال لدينا شعور بأننا جزء 

من العائلة االوروبية، نحن أوروبيون«.
واململكة  االوروبي  االتحاد  يبدأ  وقت  »في  وأضاف 
تكون  ان  آمل  التفاوض،  من  املقبلة  املرحلة  املتحدة 

مسألة +املواطنة التشاركية+ في قلب املباحثات«.
املواطنة  هذه  مثل  فان  لندن،  لبلدية  بيان  وبحسب 
ستمنح البريطانيني الراغبني فيها امكان »الحفاظ على 
باعتبارهم  بها حاليا  يتمتعون  التي  الحقوق  عدد من 
مواطنني في االتحاد االوروبي، وخصوصا الحق في 
االعضاء«  الدول  مختلف  في  بحرية  والعمل  التنقل 

غي  االوروبي  النائب  وعلق  االوروبي.  االتحاد  في 
االمر  صريحني.  »لنكن  خان  لقائه  بعد  فيرهوشتات 
يتطلب جهدا كبيرا القناع الدول االعضاء. فمعظمها 
ترى أن املواطنة االوروبية غير ممكنة اال اذا انبثقت 

من املواطنة القومية«.
لكن رئيس الوزراء البلجيكي السابق عبر عن تأييده 
تمنح  ان  بمعنى  باملثل«  »املعاملة  شرط  الفكرة  لهذه 
االتحاد  مواطني  من  يرغب  من  املتحدة  اململكة 
للمواطنني  تمنحها  التي  ذاتها  الحقوق  االوروبي 
مستحيال  يبدو  الشرط  هذا  قبول  لكن  البريطانيني. 
بالنسبة لسلطات اململكة املتحدة التي غادرت االتحاد 
تنقل  حرية  معارضتها  بسبب  خصوصا  االوروبي 
االشخاص. وخرجت اململكة من االتحاد بداية شباط/
فبراير 2020 لتدخل مرحلة انتقالية تستمر فيها في 
الفترة  هذه  وخالل  االوروبي.  االتحاد  قواعد  تطبيق 
االول/ديسمبر  كانون   31 في  تنتهي  التي  االنتقالية 
2020، وعد االوروبيون والبريطانيون بالتوافق بشأن 

عالقتهم املستقبلية.

رئيس بلدية لندن يطالب بإبقاء املواطنة 
األوربية للبريطانيني


