
أربع وفيات بالفيروس في إيران وإصابة امرأة في لبنان قدمت من قم

إيران:احملافظون يفيدون من ضعف املشاركة 
باالنتخابات وخذالن االصالحيني 

طهران- الزمان 
االسالمية  الجمهورية  تاريخ  في  االولى  للمرة 
هذه  الى  االنتخابات  في  املشاركة  نسبة  تهبط 
الدرجة ، حيث  مددت السلطات اإليرانية عمليات 
االقتراع في االنتخابات الجمعة حيث من املتوقع 
املشاركة  نسبة  تدني  من  املحافظون  يستفيد  أن 
اإلصالحيني  املرشحني  آالف  رفض  بسبب 
أداء  إزاء  بالخذالن  العديدين  وشعور  واملعتدلني 
قد  املشاركة  ان  الرسمي  االعالم  وقال  الحكومة. 

تصل الى ٤٠٪.
الداخلية، كانت نسبة  أرقام وزارة  وبحسب آخر 
 15,00 19% في حدود الساعة  املشاركة تدور حول 
)11,30 ت غ(. وارتفعت بعد التمديد الثالث ملوعد 

أعلنت  فيما    . املائة  في   ٢٥ الى  االقتراع  اغالق 
كورونا  بفيروس  شخصني  وفاة  الجمعة  إيران 
في  باملرض  الوفيات  حصيلة  لترتفع  املستجد 

الجمهورية اإلسالمية إلى أربع.
اصابة  حاالت  اول  عن  ايران  في  رسميا  واعلن 
بفيروس كوفيد-19، وأول حاالت وفاة في الشرق 
كيانوش  الوزارة  باسم  املتحدث  وكتب  األوسط. 
جهانبور على تويتر »تم تأكيد 13 إصابة جديدة«، 

موضحا »لألسف توفي اثنان منهم«.
أعلن  عندما  األربعاء  إيران  في  الفيروس  وظهر 
مسؤولون إنه أسفر عن وفاة شخصني مسنني في 
التي تحتضن  )150 كلم جنوب طهران(  قم  مدينة 

عددا كبيرا من الطلبة والزوار.
وأعلن لبنان الجمعة عن أول حالة اصابة مؤكدة 
وهي  أراضيها،  في  املستجد  كورونا  بفيروس 

امرأة )45 عاما( عادت من مدينة قم.
املعلنة  الحاالت  إن  تويتر  على  جهانبور  وقال 
في  وأربع  قم  في  إصابات  »سبع  تشمل  مؤخرا 
بحر  على  املطلة  جيالن«  في  واثنتني  طهران 

تزال  ال  اإلصابات  »معظم  ان  وأضاف  قزوين. 
من  قدموا  ألشخاص  أو  قم«  في  سكان  لدى  إما 
»خالل األيام واألسابيع  إلى محافظات أخرى  قم 
األخيرة«. ولم يتمكن املسؤول من تحديد مصدر 

تفشي املرض في الجمهورية اإلسالمية.
وتجذب  اإلسالمية  للدراسات  مركزا  قم  وتعد 

علماء الدين من إيران وخارجها.
لكن مسؤوال حكوميا أشار إلى أن أول شخصني 

توفيا باملرض لم يغادرا إيران.

يتوجب  كان  الذي  التوقيت   ،18,00 الساعة  وعند 
التلفزيون  أعلن  االقتراع،  مراكز  إغالق  خالله 
 20,00 الساعة  إلى  إغالقها  تأجيل  الحكومي 
الراغبني  أمام  املجال  في  إفساحًا  غ(  )16,30ت 

اية  الجمهورية  مرشد  وصفه  بما  املشاركة  في 
ب«الواجب  االستحقاق  قبيل  خامنئي  علي  اهلل 
الحكومي  التلفزيون  أعلن  ذلك،  وعقب  الديني«. 
مجددًا تأجيل اإلغالق لساعتني إضافيتني، حتى 
 18,30( املحلي  بالتوقيت  مساء  العاشرة  الساعة 
يزالون  ال  ملقترعني  صورا  القناة  وبثت  غ(.  ت 
بينها  املدن،  من  عدد  في  للتصويت  الطابور  في 
شيراز )جنوب(. وبعد إدالئه بصوته في الصباح، 
مليون  ب58  يقّدر  ما  إلى  دعوته  املرشد  جدد 
ناخب للمشاركة ب«حماسة« في االقتراع، ضمانًا 

ل«مصلحة البالد الوطنية«.

االقتراع  مكاتب  أمام  طويلة  طوابير  وتشكلت 
بقاعدة  املحافظون  يحظى  حيث  طهران  جنوبي 
أقل  الناخبني  أعداد  كانت  فيما  متينة،  انتخابية 
في شمال العاصمة الذي سبق أن صّوت بغالبية 
للرئيس حسن روحاني في االنتخابات الرئاسية 
عامي 2013 و2017. وأعلنت السلطات اإليرانية في 
سياق آخر وفاة شخصني إثر إصابتهما بفيروس 
كورونا املستجد، ما يرفع إلى أربعة عدد الوفيات 
بالفيروس. وكان قد جرى األربعاء اإلعالن رسميًا 

عن الحاالت األولى في قم )وسط(.
أّن  أكدت  »ارنا«  الرسمية  األنباء  وكالة  أّن  غير 
فيروس كورونا املستجد لم يكن له اي تأثير على 

»حماسة« الناخبني في هذه املدينة.

االنتخابات  بهذه  ال290  الفائزون  وسيتولى 
اإلسالمية  الثورة  منذ  البالد  التي تشهدها  ال11 

أعمالهم في سياق توتر متصاعد بني   ،1979 عام 
يعاني  داخلي  وفي ظل ظرف  طهران وواشنطن، 

من الركود الشديد.
ونصف  شهر  نحو  بعد  االنتخابات  هذه  وتأتي 
الشهر من إعالن القوات املسلحة اإليرانية إسقاط 
»عن  األوكرانية  الجوية  للخطوط  تابعة  طائرة 
باملسؤولية  املتأخر  اإلقرار  وأثار  الخطأ«.  طريق 
أّثرت  عن هذه املأساة تظاهرات محدودة ولكّنها 
تبّدت  التي  الوطنية  الوحدة  مظاهر  على  سلبًا 
سليماني  قاسم  اإليراني  الجنرال  تشييع  خالل 
 3 في  العراق  في  أميركية  ضربة  في  قتل  الذي 
الثاني/يناير. وكان عدد من سكان طهران  كانون 
عدم  عن  الفرنسية  الصحافة  لوكالة  أعربوا  قد 

رغبتهم في املشاركة.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

london@azzaman.com )international edition(

info@azzaman.com )iraq edition(
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فاحت عبد السالم: 

 اخلط السالك مع ايران
حوار )الزمان(

شخصية سعودية في حوار 
مع الزمان عن التطرف 

جنيف-  بغداد - بيروت-  الكويت -الزمان 
العاملية  الصحة  ملنظمة  العام  املدير  أعرب 
عن  الجمعة  غيبريسوس  أدهانوم  تيدروس 
كورونا  بفيروس  إصابات  وجود  إزاء  قلقه 
واضحة  عالقة  »ال  الصني  خارج  املستجّد 
مصدر  البلد،  هذا  في  املتفشي  بالوباء  لها« 

الفيروس.
مجموع  أن  »رغم  صحافي  مؤتمر  في  وقال 
الحاالت خارج الصني ال يزال منخفضًا  عدد 
اإلصابات  عدد  إزاء  قلقون  أننا  إال  نسبيًا، 
التي ال عالقة واضحة لها بالوباء )في الصني( 
أو  الصني(  )إلى  سابقًا  برحالت  القيام  مثل 

االحتكاك بمصاب مؤكد«.
دول  إلى  املستجد  كورونا  فيروس  وصل 
جديدة في الشرق األوسط الجمعة بعد وفاة 
أربعة أشخاص في إيران هذا االسبوع، ليثير 
مخاوف من انتشار واسع في املنطقة ويدفع 
منع  بينها  استثنائية  إجراءات  اعتماد  نحو 

السفر.
تسجيل  اللبنانية  الصحة  وزارة  وأعلنت 
وصلت  لبنانية  لدى  بالفيروس  إصابة  أول 
على منت طائرة من مدينة قم اإليرانية حيث 
أولى  األربعاء  اإليرانية  السلطات  سّجلت 
في  الفيروس  جراء  املؤكدة  الوفاة  حاالت 

الشرق األوسط.
بكورونا  إصابة  أول  إسرائيل  في  وُسجلت 
الجمعة  صباح  وصلت  امرأة  لدى  املستجد 
السياحية  الرحالت  سفينة  منت  على  وكانت 
»دايموند برينسس« التي فرض عليها حجر 

صحي في اليابان منذ مطلع شباط/فبراير.
جديدتني،  إصابتني  عن  اإلمارات  وأعلنت 
ليرتفع إلى 11 مجموع اإلصابات التي كشفت 

مصر  وكانت  األخيرة.  األسابيع  في  عنها 
تسجيل  عن  سابق  وقت  في  بدورها  أعلنت 

إصابات بالفيروس.
بينها   ،18 إيران  في  اإلصابات  عدد  وبلغ 
أربع وفيات، معظمها في مدينة قم )150 كلم 
والتي  الشيعة  لدى  املقّدسة  طهران(  جنوب 
يتابع فيها آالف دروسا دينية، بينهم الزعيم 
وتزورها  الصدر،  مقتدى  العراقي  الشيعي 
سنويا أعداد كبيرة من اللبنانيني والعراقيني 

والكويتيني الشيعة وغيرهم.
إليران  املجاورين  والكويت  العراق  وحظر 
السفر من وإلى الجمهورية اإلسالمية، ومنعا 
باملاليني  يتدّفقون  الذين  اإليرانيني  دخول 

على النجف كربالء لزيارة العتبات الشيعية 
املقدسة.

وتسّببت الوفيات بحالة من الذعر في العراق 
قطاعه  في  انهيار  شبه  من  يعاني  الذي 

الصحي، خشية انتقال الفيروس إليه.
للعراق  املصّدرين  أكبر  ثاني  هي  وإيران 
الذي يبلغ عدد سكانه نحو 40 مليون نسمة. 
ومن البضائع التي تصّدرها سيارات ومواد 
تصل  بقيمة  والخضراوات  كاأللبان  غذائية 

لنحو تسعة مليارات دوالر سنويًا.
وباالضافة للدور االقتصادي الرئيسي إليران 
االسالمية  الجمهورية  تمّثل  العراق،  في 
من  يعاني  الذي  البلد  لهذا  للطاقة  مصدرا 

نقص مزمن في الكهرباء. كما اّنها تشكل قوة 
سياسية تحظى بنفوذ واسع النطاق.

ومع ذلك، دفع »كوفيد-19« العراق إلى اتخاذ 
قرارات مهمة على صعيد العالقات مع إيران 
األميركية  بالتهديدات  سابقا  تتأثر  لم  التي 
األميركي  القصف  بتبادل  وال  بالعقوبات 

اإليراني.
من  الوافدين  منع  الخميس  العراق  قّرر  فقد 
إيران ومواطنيها من دخول أراضيه عبر كافة 
املنافذ الحدودية، بعد حاالت الوفاة واالصابة 

بهذا بالفيروس.
أعلنت  العراقية  الداخلية  وزارة  وكانت 

األربعاء، في نفس اليوم الذي توّفي فيه أول 
تأشيرة  االيرانيني  منح  إيران،  في  الضحايا 
للمنافذ  وصولهم  عند  العراق  إلى  الدخول 
عليها  االستحصال  كان  بعدما  الحدودية، 
يتطلب التوجه للسفارة العراقية في طهران.

»أغلقوا  وسم  الفور  على  ناشطون  وأطلق 
محافظات  طلبت  فيما  تويتر،  على  الحدود« 
التي  )جنوب(  وواسط  وميسان  البصرة 
من  إيران،  مع  الكيلومترات  بمئات  تتشارك 
املنافذ  إغالق  بغداد  في  املركزية  السلطات 

الحدودية.
وزارة  قّررت  القائم،  الجدل  خلفية  وعلى 
العمل  تعليق  الخميس  العراقية  الداخلية 
الحدودية  املنافذ  من  الدخول  تاشيرة  بمنح 
العراقيون  القرار  من  واستثني  لإليرانيني. 
يخضعوا  أن  على  إيران  في  املوجودون 

للحجر الصحي ملدة 14 يوما.
الطبي  الفحص  إلجراءات  وباالضافة 
للمواطنني الوافدين، أعلنت الخطوط الجوية 
العراقية ومثلها الكويتية تعليق الرحالت من 

وإلى إيران.
الواقعة  الصغيرة  الدولة  الكويت،  قامت  كما 
الخليج،  على  واملطلة  وإيران  العراق  بني 
الجمهورية  إلى  املسافرين  حركة  بتعليق 
آخر،  إشعار  حتى  املوانىء  عبر  االسالمية 

ونصحت بعدم السفر إلى قم.
للحد من  يبدو أن هذه اإلجراءات غير كافية 
انتشار  من  العراقيني  بني  املتصاعد  القلق 
فيروس كورونا املستجد الذي أسفر عن وفاة 
أكثر من 2200 شخص حتى اآلن، خصوصا 
مع تواجد العديد من شركات النفط الصينية 

بكوادرها في العراق.

 هلع جوار إيران:مرجع  يعلن انه جاء من مشهد وليس قم وعراقي يدعو للوقاية بالعرق

مدير الصحة العاملية قلق لوجود إصابات العالقة لها بالصني

القاهرة -مصطفى عمارة 
شهدت األيام املاضية ضجة واسعة في 
املجتمع املصري حول األغاني الهابطة أو 
ما يسمى بأغاني املهرجانات التي يغنيها 
األغاني  من  النوع  هذا  مطربي  من  عدد 
حسن  الشعبي  املطرب  رأسهم   ،وعلى 
التي  الشرارة  كان  ،والذي  شاكوش 
فجرت تلك األزمة بعد األغاني التي أداها 

في احد مهرجانات عيد الحب.
خارجة  ألفاظ  على  أغنياته   احتوت  و   
وايحاءات  للحياء  خادشة  الحشمة  عن 
عدد  أماكنها  ارتياد  عن  ،فضال  جنسية 
الخمور  يتناولون  الذين  الشباب  من 
اغضب  الذي  األمر  والحشيش،وهو 
طالبوا  الذين  االجتماعي  التواصل  رواد 
الثقافة  وزير  رأسهم  وعلى  املسؤولني 
املهزلة  تلك”  لوقف  املوسيقيني  ،ونقيب 
نظرا  املهرجانات  مطربي  جانب  “من 

والدينية  األخالقية  القيم  عن  لخروجها  
،مما  العام   والذوق  املصري  للمجتمع 
قرار  إصدار  إلى  املوسيقيني  نقيب  دفع 
النوادي  في  املهرجانات  أغاني  بوقف 
ما  وهو  العامة  واألماكن  واملسارح 
البرملان  إلى  امتدت  واسعة  ضجة  اثار 
مؤيدين  بني  انقسم  والذي  املصري 
عبد  النائب  تقدم  ،حيث  ومعارضني 
رئيس  إلى  إحاطة  بطلب  كمال  الحميد  
انتشار  حول  الثقافة  ووزيرة  البرملان 
الذوق  إلى  يسئ  الهابطة  الفنية  األعمال 
على  السلبي  تاثيره  عن  فضال  العام 
 . القادمة  واألجيال  املجتمع  أخالقيات 
وطالب األديب يوسف العقيد عضو لجنة 
الثقافة واإلعالم بالبرملان بتحرك برملاني 

ملحاسبة ومنع هذا النوع
 من األغاني النها قضية مجتمعية ترتبط 

بالذوق العام.

لجنة  عضو  شرشر  اسامة  اكد  فيما   
ضد  ليس  انه  النيابية  واإلعالم  الثقافة 
األصوات  ضد  أو  املهرجانات  أغاني 
وتحافظ  مقننة  تكون  ان  بشرط  الشعبية 
على الذوق العام مشيرا إلى ان املصنفات 
لها  املختصة  الجهة  باعتبارها  الفنية 
القرار النهائي في تحديد نوعية األغاني .
تلك  ،مفجر  شاكوش  قال  املقابل  في 
املوسيقيني  نقيب  يحترم  انه   ، األزمة 
بصوتي  اعجابه  قبل  من  أبدى  والذي 
يعرف  ان  املوسيقيني  نقيب  على  ولكن 
وعليهم  أسر  إعالة  عن  مسؤولون  انهم 
التزامات تجاههم .وأضاف شاكوش اّن 
اتهام مطربي املهرجانات بالبلطجة وانهم 
فهناك   ، باطل  اتهام   توكتوك  سائقو 
العديد من هؤالء املطربني حاصلني على 
شهادات عليا وان تلك النوعية من األغاني 
وقال  عليها.  يقبل  الذي  جمهورها   لها 

شاكوش  حفالت  تنظيم  مساعدي  احد 
ان  ان يقسم على املصحف  انه يستطيع 
األغاني  هذه  يسمعون  املسؤولني  بعض 
جدًا  مبسوطني  وهم  سياراتهم  في 
نحن   ، املصرية  باللهجة  وأضاف    .
هو  اللي  الخيبة  من  ينبسط  عايز  شعب 
الزواج  في  وعسر  وبطالة  غالء   ، فيها 
وخالفه .  في السياق ذاته أبدى عدد من 
بمصر  املقيمني  العربية  الجاليات  أفراد 
والذي  الغنائي  النوع   بهذا  إعجابهم 
يعبر عن الطبقات الشعبية بمصر ولكنهم 
الكلمات  يفهمون  ال  احيانا  انهم  قالوا 
الغنائي  والجو  األلحان  يحبون  لكنهم 

الشعبي  . 
النفس  علماء  حذر  أخرى  ناحية  من 
من  النوع  هذا  انتشار  من  واالجتماع 
والجريمة  العنف  ينشر  الذي  األغاني 

النها تزيد من الحالة الشعورية السلبية.

في مصر للمرة األولى:السلطة في مواجهة األغاني الهابطة و شاكوش يرد على النقيب

الرياض-  مسقط - الزمان 
 بحث وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو 
طارق  بن  هيثم  ُعمان  سلطان  مع   الجمعة 
قادما   ، املنطقة  في  مهمة  ملفات  سعيد   آل 
إفريقيا  إلى  جولة  ختام  وفي   ، الرياض  من 

والخليج، كما ذكرت وكالة األنباء العمانية
رفيع  أميركي  مسؤول  أول  هو  وبومبيو 
منذ  هيثم  الجديد   السلطان  يلتقي  املستوى 
العاشر  في  بن سعيد  قابوس  السلطان  وفاة 

من كانون الثاني/يناير.
اللقاء  خالل  تم  إنه  العمانية  الوكالة  وقالت 
»استعراض أوجه التعاون الثنائي القائم بني 
السلطنة والواليات املتحدة األميركية في إطار 
العالقات الوطيدة التي تربطهما واألمور ذات 

االهتمام املتبادل بني الجانبني«.
الجديد  السلطان  يحافظ  أن  محللون  ويرجح 
سلفه  إرث  على  عاما   65 العمر  من  البالغ 
في  ويستمر  سعيد  بن  قابوس  السلطان 
السياسي  االستقرار  جلبت  التي  سياسته 
بها  تعصف  ما  غالبا  منطقة  في  مسقط  إلى 

األزمات.
مع  الخميس  مساء  بحث  بومبيو  وكان  
بن  محمد  األمير  السعودي  العهد  ولي 
يشكله  الذي  املتواصل  »التهديد  في  سلمان 
وزارة  باسم  ناطق  ذكر  كما  اإليراني«  النظام 

الخارجية األميركية.
وأضاف الناطق مورغان أورتاغوس أن »وزير 
الخارجية أكد لولي العهد أن الواليات املتحدة 
يدل وجودها  كما  السعودية  إلى جانب  تقف 

العسكري املتزايد في اململكة«.

في  العنف  تصاعد  في  الرجالن  بحث  كما 
ضد  عسكريا  السعودية  تتدخل  حيث  اليمن 
املتمردين الحوثيني، وعبرا عن دعمهما جهود 

السالم التي تبذلها األمم املتحدة.
عن  أيضا  تحدثا  إنهما  نفسه  املصدر  وقال 
األوضاع في سوريا ولبنان والعراق وضرورة 
التعاون الخليجي موحدا«  »مجلس  أن يكون 

وكذلك قضايا متعلقة بالحقوق اإلنسانية.
 فيما أعلنت الرياض فجر الجمعة أّن قواتها 
الجوية »اعترضت ودّمرت« صواريخ بالستية 
العاصمة  من  الحوثيون  املتمّردون  أطلقها 

اليمنية صنعاء باتجاه عدد من مدن اململكة.
عن  الرسمية  السعودية  األنباء  وكالة  ونقلت 
اململكة  تقوده  الذي  العسكري  للتحالف  بيان 
ضّد املتمّردين الحوثيني في اليمن إّن »قوات 
تعترض  السعودي  امللكي  الجوي  الدفاع 
صنعاء  من  ُأطلقت  بالستية  صواريخ  وتدّمر 

باتجاه اململكة«.
العقيد  التحالف  باسم  املتحّدث  وقال 
»عند  إّنه  البيان  في  املالكي  تركي  الركن 
 00,00( اليوم  صباح  من  الثالثة  الساعة 
امللكي  الجوي  الدفاع  قوات  اعترضت  غ(  ت 

السعودي صواريخ بالستية أطلقتها املليشيا 
الحوثية اإلرهابية املدعومة من إيران باتجاه 

مدن سعودية«.
التي  الصواريخ  عدد  املالكي  يوضح  لم  وإذ 
أطلقت وال املدن التي استهدفتها، شّدد على أّن 
تم إطالقها بطريقة متعّمدة  الصواريخ  »هذه 
وممنهجة الستهداف املدن واملدنيني، مّما يعّد 

انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي اإلنساني«.
واّتهم املتحّدث املتمّردين الحوثيني باستخدام 
وإطالق  وتركيب  لتجميع  »مكانًا  صنعاء 

الصواريخ البالستية« على أراضي اململكة.

  بومبيو يلتقي سلطان ُعمان والسعودية 
تعترض حزمة صواريخ حوثية 
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الرباط- الزمان 
قررت إدارة السجون املغربية مالحقة والد 
فيها  ندد  تصريحات  إثر  الزفزافي  ناصر 
عقوبة  يقضي  الذي  ابنه  اعتقال  بظروف 
»حراك  خلفية  على  عاما   20 بالسجن 
هزت  التي  االحتجاجية  الحركة  الريف«، 

شمال املغرب بني 2016 و2017.
السجون  إدارة  باسم  متحدث  وأوضح 
اإلجراءت  ستتبع  الشكوى  أن  الجمعة 
االتهامات  طبيعة  تحديد  دون  بها،  املعمول 
الزفزافي  أحمد  وبث  ستتضمنها.  التي 
الخميس تسجيال على فيسبوك يعلن فيه أن 
ابنه ناصر وزميله نبيل أحمجيق، املدان هو 
اآلخر بالسجن 20 عاما على خلفية نفس 
القضية، بدأ إضرابا عن الطعام احتجاجا 
على »سوء املعاملة التي يتعرضان لها داخل 
عالجات  تلقي  من  و«حرمانهما  السجن« 
للسجون  العامة  املندوبية  واعتبرت  طبية«. 

و«اتهامات  »افتراءات«  التصريحات  هذه 
مجانية«، معلنة في بيان مالحقته بسببها.

 وأكد البيان أن املعتقلني في سجن بمدينة 
الحقوق  بجميع  »يتمتعان  )وسط(  فاس 
و«يستفيدان  القانون«،  لهما  يكفلها  التي 
والتحاليل  والفحوصات  االستشارات  من 
فيها  بما  ذلك«،  األمر  تطلب  كلما  الطبية 
فحوصات في مستشفيات خارج السجن.

مالحقته  قرار  إن  الزفزافي  أحمد  وقال 
موضحا  إخراسه«،  »يستهدف  قضائيا 
لوكالة فرانس برس »كيف أصمت بينما ابني 
اعتقل وعذب وحكم عليه ظلما بالسجن 20 
ومعتقلني  الزفزافي  لناصر  وسبق  عاما«. 
الطعام  عن  إضرابات  عدة  خوض  آخرين 
احتجاجا على ظروف اعتقالهم. كما سبق 
له أن أكد تعرضه للتعذيب أثناء اعتقاله في 
التي  االتهامات  وهي   .2017 أيار/مايو 

تنفيها السلطات املغربية بشدة.

املغرب: مقاضاة والد زعيم 
حراك الريف

انقرة- موسكو -الزمان 
 حّض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان 
بوتني  فالديمير  الروسي  نظيره  الجمعة 
الذي  السوري  الرئيس  جيش  "كبح"  على 
يشن هجوما بدعم من موسكو في محافظة 
مكثفة  دبلوماسية  جهود  وسط  إدلب، 
لتجنب مزيد من إراقة الدماء في آخر معقل 

لفصائل املعارضة في سوريا.
مع  هاتفية  محادثة  خالل  إردوغان  وأكد 
في  )السوري(  النظام  كبح  "ضرورة  بوتني 
إدلب وأن األزمة اإلنسانية يجب أن تنتهي"، 

وفق ما جاء في بيان للرئاسة التركية.
إن  الروسي  لنظيره  التركي  الرئيس  وقال 
الحل يكمن في العودة إلى اتفاق سوتشي 
لتركيا  أتاح  والذي   2018 العام  في  املوقع 
إدلب  في  عسكرية  مراقبة  نقاط  إقامة 
بهدف ردع أي هجوم للنظام السوري على 
املنطقة. فيما قال البيان الرئاسي الروسي 
ان  فالديمير بوتني عبر في اّتصال هاتفي 
مع  إردوغان عن "قلقه البالغ" إزاء "األعمال 
إدلب  منطقة  في  للجهاديني  العدوانية" 
السوري  النظام  يشن  حيث  السورية، 

هجوما واسع النطاق.
واكد بيان للكرملني أن الرئيسني اتفقا خالل 
املشاورات  "تعزيز  على  الهاتفية  املحادثة 
التوتر،  خفض  بهدف  إدلب  حول  الثنائية 
على  والقضاء  النار  إلطالق  وقف  وإرساء 

التهديد اإلرهابي".
محافظة  في  املعارك  وقف  مسألة  وأثارت 
إدلب السورية التي تتعرض لهجوم واسع 
دبلوماسيًا  نشاطًا  وروسيا،  النظام  من 
بني  هاتفي  باتصال  توّج  الجمعة  مكثفًا 
يعّدان  اللذين  والروسي  التركي  الرئيسني 

العبني رئيسيني في النزاع.
هاتفيًا  إردوغان  تباحث  االتصال  وقبيل 
الرئيس  مع  إدلب  في  الوضع  بشأن 
واملستشارة  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي 
إلى  ودعاهما  ميركل،  أنغيال  األملانية 
"اتخاذ خطوات ملموسة من أجل منع كارثة 

إنسانية"، بحسب الرئاسة التركية.

والخميس، أعلنت برلني في بيان أّن ميركل 
"الوضع  حيال  "القلق"  عن  أعربا  وماكرون 
اتصال  خالل  إدلب  في  الكارثي"  اإلنساني 
هاتفي مع الرئيس الروسي الذي تعّد بالده 

الداعم األبرز لنظام دمشق.
األملانية  املستشارة  أّن  البيان  واضاف 
رغبتهما  عن  "أعربا  الفرنسي  والرئيس 
التركي  والرئيس  بوتني  الرئيس  لقاء  في 
سياسي  حل  إيجاد  أجل  من  إردوغان 
باسم  املتحدث  قال  موسكو،  وفي  لألزمة". 
إّن  الجمعة  بيسكوف  ديمتري  الكرملني 
قيد  )بالخصوص(  قمة  عقد  "احتمال 
لقرار واضح  "ال وجود  أّنه  البحث"،مضيفًا 
إلى  صحافيني  أمام  إردوغان  وأشار  بعد". 
آذار/ من  الخامس  عن  الحديث  جرى  أّنه 
أّن  غير  في اسطنبول،  للقمة  مارس موعدا 

من  إيجابي  رد  بانتظار  معّلقا  يبقى  ذلك 
"نتيجة  أّن  أكد  قد  إردوغان  وكان  بوتني. 
االتصال )مع بوتني( ستحدد موقف تركيا"، 
)محافظة  هناك  من  "االنسحاب  أّن  مضيفًا 
عن  النظام  يتوقف  لم  ما  وارد  غير  إدلب( 

اضطهاد السكان".
الداعمة  أنقرة  بني  اتفاق  وبموجب 
تركيا  لدى  وموسكو،  مسلحة  لفصائل 
املحافظة،  في  عسكرية  مراقبة  نقطة   12
أّن عددًا منها بات في مناطق تخضع  غير 
في  هجومًا  شّنت  أن  منذ  دمشق  لسيطرة 
الطيران  من  بدعم  األول/ديسمبر  كانون 
الخارجة  املعاقل  آخر  الستعادة  الروسي 
عن سيطرتها. وأعلنت أنقرة الخميس مقتل 
نسبت  جوية  غارة  في  جنودها  من  اثنني 
16 عدد  إلى  النظام السوري، ما يرفع  إلى 

العسكريني األتراك الذين قتلوا في املنطقة 
إدلب  وتخضع  شباط/فبراير.  بداية  منذ 
التفاق "خفض تصعيد" جرى التوصل إليه 
أركانه  أّن  غير  وموسكو،  أنقرة  بني  سابقا 

اهتزت في األسابيع األخيرة.
وال تنفك النبرة ترتفع بني هاتني العاصمتني 
في وقت تبدو موسكو مصممة على مساعدة 
النظام السوري في استعادة إدلب بأي ثمن، 
ما يثير الخشية من اشتباكات ميدانية بني 
 2016 اللتني تتعاونان منذ  تركيا وروسيا 

في امللف السوري رغم املصالح املتباينة.
وتشير األمم املتحدة إلى اّن نحو 900 ألف 
واألطفال،  النساء  من  غالبيتهم  شخص، 
شمال-غرب  في  العنف  أعمال  من  فروا 

سوريا منذ كانون األول/ديسمبر. 
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

تفاهم هاتفي بني بوتني وإردوغان 
حول إدلب في انتظار قمة 5 آذار


