
اسطنبول- بيروت- توركان اسماعيل -الزمان 
اجرى الرئيسان الروسي فالديمير بوتني 
الجمعة  إردوغان  طيب  رجب  والتركي 
احتواء  إلى  سعيًا  هاتفية  محادثات 
التصعيد في شمال غرب سوريا بعد مقتل 
غارة جوية  في  تركيًا  30 جنديًا  من  أكثر 
نسبت إلى دمشق، وسط احتمال عقد قمة 

بينهما األسبوع املقبل في موسكو.
هجوم  في  خسائر  بأفدح  منيت  وبعدما 
في  العسكري  تدخلها  بدء  منذ  واحد 
دعم  أنقرة  طلبت   ،2016 عام  سوريا 
فتح  بتهديد  ملوحة  الدولية  املجموعة 

أبواب الهجرة مجددا الى أوروبا.
غالبيتهم  االشخاص،  عشرات  واحتشد 
في  للباصات  محطة  في  األفغان،  من 
اسطنبول حيث ركبوا حافالت وسيارات 
حيث  اليونان  مع  الحدود  باتجاه  أجرة 
في  يسيرون  الجئني  رؤية  باإلمكان  كان 

طابور طويل على جانب الطريق.

في  األقل  على  جنديا   33 قتل  والخميس 
قوات  الى  انقرة  نسبتها  جوية  ضربات 
النظام السوري في ادلب، وردت تركيا ما 
أدى الى مقتل 31 عنصرا من قوات النظام 
السوري بحسب ما أفاد املرصد السوري 
لحقوق االنسان. ومن شأن هذا التصعيد 
أن يفاقم الوضع اإلنساني الصعب أساسا 
في ادلب حيث نزح حوالى مليون شخص 
الذي  الهجوم  املاضية بسبب  في األشهر 
كانون  منذ  السوري  النظام  قوات  تشنه 

االول/ديسمبر.
األمم  دعت  الصعب،  الوضع  هذا  وأمام 
املتحدة الى وقف إطالق نار فوري، فيما 
عّبر االتحاد األوروبي عن قلقه من انزالق 
دولية  عسكرية  »مواجهة  الى  سوريا 

كبرى«.
ومن املتوقع ان يعقد مجلس األمن جلسة 
في  التطورات  آخر  حول  الجمعة  طارئة 
البيت  اعلن  ذلك،  غضون  في  سوريا. 
دونالد  االميركي  الرئيسني  ان  االبيض 
روسيا  الجمعة  طالبا  والتركي  ترامب 
العسكري.  الهجوم  ب«وقف«  وسوريا 
ترامب  ان  بيان  في  االبيض  البيت  وقال 
تعازيه  عن  هاتفي  اتصال  في  »عبر 

وادانته«.

وتابع »اتفق الزعيمان على أنه يجب على 
النظام السوري وروسيا والنظام اإليراني 
وقف هجومهم قبل قتل وتشريد املزيد من 

املدنيني األبرياء«.
وصبيحة الجمعة، أعرب بوتني وإردوغان 
الشديد«  »القلق  عن  هاتفي  اتصال  خالل 
الظهر،  وبعد  إدلب.  في  الوضع  حيال 
يلتقيان  قد  الرئيسني  أّن  الكرملني  أعلن 

األسبوع املقبل في موسكو.
ديمتري  الكرملني  باسم  املتحدث  وقال 
بيسكوف، وفق ما نقلت عنه وكاالت أنباء 
»يجري حاليًا اإلعداد على أعلى  روسية، 
مستوى للقاء محتمل في موسكو في 5 أو 

6 آذار/مارس«.
التركية  القوات  بني  املواجهات  وألقت 
الوثيق  التعاون  على  بثقلها  والسورية 
بني  املاضية  السنوات  في  تطور  الذي 
أنقرة وموسكو في عدة مجاالت مثل امللف 

السوري والدفاع والطاقة.
والجمعة أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن 
قصف  استهدفهم  الذين  األتراك  الجنود 
كانوا  الخميس  السوري  النظام  قوات 
مجموعات  من  مقاتلة  »وحدات  ضمن 
تمامًا.  أنقرة  نفته  الذي  األمر  إرهابية«، 
الروسي  الخارجية  وزير  قّدم  جانبه،  من 

سيرغي الفروف »التعازي« ألنقرة، مؤكدًا 
أّن موسكو »تبذل كل الجهود لضمان أمن 

الجنود األتراك« املنتشرين في سوريا.
حول  جديدة  مباحثات  انعقدت  أيضًا، 
في  وأتراك  روس  مسؤلني  بني  إدلب 
أنقرة الجمعة. عقد حلف شمال األطلسي 
طارئا  اجتماعا  أنقرة  اليه  تنتمي  الذي 
أّن أعضاءه اكتفوا  بطلب من تركيا، غير 
اتخاذ  دون  من  التضامن،  عن  باإلعراب 

إجراءات ملموسة.
على  الدولية  املجموعة  تركيا  وحضت 
في شمال غرب  منطقة حظر جوي  إقامة 
السوري  النظام  طائرات  ملنع  سوريا 

وحليفته روسيا من شن ضربات.

حدود مغلقة
على  للضغط  واضحة  محاولة  وفي 
املزيد  على  للحصول  األوروبي  االتحاد 
من الدعم، أعلنت أنقرة انها لن توقف بعد 
الى  التوجه  في  الراغبني  املهاجرين  اآلن 
أوروبا من تركيا، ما يثير مخاوف عودة 
القارة  هزت  التي  الخطيرة  الهجرة  أزمة 

األوروبية عام 2015.
من  طائرات  من  ملتقطة  صور  وأظهرت 
يعبرون  املهاجرين  عشرات  طيار  دون 

ظهرهم  على  حقائب  حاملني  الحقول 
متوجهني نحو الحدود اليونانية.

يدعى  أفغاني،  برس الجئ  لفرانس  وقال 
»أريد  عامًا،   20 ويبلغ  أماني  اهلل  صبغة 
قبيل  واضاف  أملانيا«.  إلى  الذهاب 
الحدود  إلى  متجهة  حافلة  يستقل  أن 
سنقوم  معي،  اصدقائي  »كل  اليونانية 

بالرحلة سويًا«.
وأغلقت اليونان وبلغاريا الجمعة الحدود 
مع تركيا. ومنع حرس الحدود اليونانيني 
نقطة حدودية  املهاجرين من عبور  مئات 
ذلك  إثر  على  وعلق  كاستانيس.  في 
العازلة بني  املنطقة  في  مئات االشخاص 
عشرات  بضعة  أّن  غير  وتركيا.  اليونان 
وصلوا إلى جزيرة ليسبوس باملركب آتني 

من تركيا.
صمت إردوغان 

حوالى  أراضيها  على  تركيا  وتستضيف 
أربعة ماليني مهاجر أو الجىء غالبيتهم 
من السوريني، وتخشى موجة جديدة من 
التركي  الرئيس  وكان  ادلب.  من  النزوح 
الذي لم يصدر تصريحا علنيا منذ مقتل 
األمن  مجلس  استدعى  األتراك،  الجنود 
ليل  أنقرة  في  طارئة  جلسة  إلى  التركي 

الخميس إلى الجمعة.

اليونان تعلن منع موجة الجئني سمحت أنقرة بعبورهم

تصعيد كبير في سوريا وترامب وبوتني يهاتفان إردوغان واألطلسي يتضامن مع تركيا
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الغوس- روما -الزمان  )أ ف ب( 
خطورة  الجمعة  العاملية  الصحة  منظمة  رفعت 
إلى  العالم  في  املستجد  كورونا  فيروس  انتشار 
الجمعة  نيجيريا  تأكيد  بعد  مستوى«  »أعلى 
تسجيل أول إصابة في إفريقيا جنوب الصحراء 
انتشار  من  املخاوف  سببت  وقت  في  الكبرى، 
األسواق  في  تراجعًا  عاملي  مستوى  على  الوباء 
تدابير  اتخاذ  على  الحكومات  وحملت  املالية 

بالغة الصرامة.
انتشار  خطورة  الجمعة  الصحة  منظمة  ورفعت 
مستوى«،ودعت  »أعلى  إلى  العالم  في  الفيروس 
بعد  إصابات  فيها  تسجل  لم  التي  الدول  جميع 
إلى االستعداد لوصول الوباء كوفيد-19، محذرة 
بأنها سترتكب »خطأ مميتا« إن ظنت أنها بمنأى 

منه.
البالد  في  يعمل  إيطاليًا  أن  تبني  نيجيريا  وفي 
إلى  نقل  شباط/فبراير،   25 في  ميالنو  من  عاد 
كشفت  بعدما  الغوس  والية  في  املستشفى 

الفحوصات إصابته بالفيروس.
حالة  في  »املريض  أن  الصحة  وزارة  وأوضحت 

مستقرة وال تظهر عليه أعراض مقلقة«.
األخيرة  األيام  في  أخريان  إصابتان  وأحصيت 
في شمال إفريقيا، وتحديدا في مصر والجزائر.
ويستغرب علماء األوبئة نسبة اإلصابات املتدنية 
تردي  رغم  اإلفريقية  الدول  في  هذه  في  جدا 
أنظمتها الصحية، في وقت تجاوز عدد اإلصابات 

83 ألف إصابة في أكثر من 50 بلدًا.
الجمعة.  ثانية  حالة  سجلت  املكسيك  وفي 

واملصابان كانا في ايطاليا.
أما في الصني التي ظهر فيها الفيروس الجديد 
الوفيات  عدد  يواصل  األول/ديسمبر،  كانون  في 
تدابير  بفضل  تدريجيًا  االنخفاض  واإلصابات 

الحجر التي شملت أكثر من 50 مليون شخص.
انتشار  مصادر  تشكل  باتت  أخرى  دواًل  لكن 
لفيروس كوفيد-19 مثل كوريا الجنوبية وإيران 

وإيطاليا بالدرجة األولى.

-فيروس عابر للحدود 
أعلن مدير عام منظمة الصحة تيدروس أدهانوم 
كورونا  فيروس  أن  الخميس  غيبريسوس 
إلى  عامليًا، مشيرًا  »نقطة حاسمة«  بلغ  املستجد 
اليومّي  العدد  فاق  السابقني  اليومني  خالل  أنه 
لإلصابات في العالم نظيره في الصني حيث ظهر 

أنه  دولة  أي  تعتقد  أال  »يجب  وحذر  الفيروس. 
ذلك  سيكون  أراضيها،  على  إصابات  تسجل  لن 
يلتزم  الفيروس ال  الحرفي.  خطأ مميتا، باملعنى 

بالحدود«.
تراجعت  اليقني،  عدم  من  السياق  هذا  ظّل  وفي 
اآلسيوية  األسواق  في  األسهم  مؤشرات 
واألوروبية، مسجلة خسائر تراوح بني 3و5% في 
حني تراجعت وول ستريت إلى 3% لدى االفتتاح.

وشهدت األسواق املالية أسوأ أسابيعها منذ أزمة 
عام 2008-2009 املالية العاملية.

وواصلت أسعار النفط االنخفاض الجمعة.
كانت  الصني حيث  في  الجوية  الرحالت  وعلقت 
في  املدارس  واغلقت  مقفرة  التجارية  املراكز 
واملعارض  الفعاليات  والغيت  شهر  ملدة  اليابان 
الدولية، وبات العالم مشلوال مع تفشي كوفيد-19 

ما أثر على استقرار االقتصاد العاملي.

وأعلنت شركة »أوريانتل الند« املشغلة ل«ديزني 
أن  الجمعة  طوكيو  في  سي«  و«ديزني  الند« 
أسبوعني  ملدة  سيغلقان  الترفيهيني  املنتزهني 
وفي  آذار/مارس.   15 إلى  29 شباط/فبراير  من 
مقررا  كان  الذي  السيارات  معرض  الغي  جنيف 
البوب  فرقة  وأعلنت  آذار/مارس.   15 إلى   5 من 
إلغاء  الجمعة  إس«  تي  »بي  الجنوبية  الكورية 
سيول  في  إقامتها  املقرر  من  كان  حفالت  أربع 
في نيسان/أبريل بسبب انتشار فيروس كورونا 

املستجد.
خطط  إعداد  يجري  الصحية،  األزمة  هذه  وأمام 
النقد  صندوق  جانب  من  خصوصًا  طوارئ 

الدولي، لتقديم املساعدة للدول.

 حتسن في الصني 
وتثير بعض البلدان املخاوف، خصوصًا إيطاليا 

 650 املستجد  كورونا  فيروس  أصاب  حيث 
شخصًا بينهم 17 وفاة. وبات البلد منذ أسبوع 
إصابة  أول  ظهرت  إذ  الفيروس،  النتشار  منصة 
بكورونا املستجّد في أميركا الجنوبية )البرازيل( 
خالل  من  )نيجيريا(  الصحراء  جنوب  وإفريقيا 

شخصني قادمني من إيطاليا حديثا.
واتخذت روما تدابير جذرية لردع تفشي الوباء 
على أراضيها، من ضمنها إغالق املدارس وإلغاء 
الحجر  وفرض  وثقافية،  رياضية  مناسبات 
يعتبر  الذي  الشمال  في  بلدة   11 على  الصحي 

الرئة االقتصادية للبلد.
الرتفاع  عديدة  أوروبية  دول  األثناء  في  تستعد 
عدد اإلصابات على أراضيها وأعلن عن اجتماع 
لوزراء الصحة األوروبيني حول كوفيد-19 في 6 
الجنوبية،  كوريا  أعلنت  والجمعة  آذار/مارس. 
 571 عن  الصني،  بعد  للوباء  الرئيسية  البؤرة 

اإلجمالي  العدد  يرفع  ما  جديدة  إصابة  حالة 
 13 منهم  توفي   ،2337 إلى  فيها  لإلصابات 

شخصًا.
أشخاص   8 وفاة  عن  الجمعة  إيران  وأفادت 
الـ24  الساعات  سجلوافي  مصابًا   143 بني  من 
 34 إلى  الوفيات  حصيلة  يرفع  ما  املاضية، 
عدد  أعلى  وهذا   .388 إلى  واإلصابات  شخصًا 

وفيات خارج الصني حيث يتحسن الوضع.
أعلنت السلطات الصينية الجمعة عن 327 حالة 
إصابة جديدة، وهو أدنى عدد إصابات يومية منذ 
24 كانون الثاني/يناير، وعن وفاة 44 شخصًا. 
وباإلجمال، أحصيت 78824 حالة إصابة و2788 
حالة وفاة في الصني القارية )بدون هونغ كونغ 

وماكاو( منذ بدء تفشي الوباء.
وفي باقي أنحاء العالم أصاب الفيروس أكثر من 

5 آالف شخص وتسبب بوفاة 80 شخصا.

منظمة الصحة ترفع خطورة الفيروس
إلى أعلى مستوى وانخفاض حاد في األسواق 

الذين  العمال  عشرات  يقوم   - ب(  ف  املكرمة-)أ  مكة 
وضعوا كمامات خضراء وحملوا مكانس ملونة بتطهير 
دون  املكرمة  مكة  في  الحرام  املسجد  أرضيات  وتعقيم 
توقف، مع تصاعد املخاوف من وصول فيروس كورونا 
املعتمرة  لكن  املسلمني.  أماكن  أقدس  الى  املستجد 
الجزائرية نادية تقول إنها ال تخشى هذا الخطر، قائلة 
إن اهلل سيحفظها منه. وعّلقت السعودية األربعاء مؤّقتًا 
دخول الراغبني بأداء العمرة إلى أراضيها وزيارة املدينة 
املنورة في إجراء احترازي غير مسبوق يرمي إلى منع 

وصول فيروس كورونا املستجّد إلى اململكة.
نفسها  األولى،  للمرة  تعتمر  التي  بيطام  نادية  وتعتبر 
»محظوظة« النها وصلت قبل صدور القرار بخمسة أيام.
وغّص املسجد الحرام الجمعة باملصّلني الذين كان يمكن 

رؤية عدد كبير منهم يضعون األقنعة.
وقالت بيطام )50 عاما( التي كانت في املكان الخميس 
وقد وضعت كّمامة بيضاء وارتدت عباءة زهرية »ال أشعر 
يشغلنا  »ما  وتابعت  أيدي اهلل«.  في  نحن  بأي خوف. 
هو العبادة. نحن نأخذ احتياطاتنا«، مشيرة إلى الكمامة 

التي وضعتها شقيقتها فاطمة أيضا.
أرضيات  غسل  يتم  أنه  السعودية  السلطات  وأعلنت 
يومًيا  مرات  أربع  السجاد  من  الخالية  الحرام  املسجد 
الصالة.  أماكن  من  سجادة  و500  ألفا   13 ورفع 
سنويا  املسلمني  ماليني  العمرة  مناسك  وتستقطب 
تطهير  إدارة  مدير  وأوضح  العالم.  بلدان  مختلف  من 
»تستخدم  السلطات  أن  ودعاني  جابر  الحرام  املسجد 
جميع  بكنس  وتقوم  والتعقيم  التنظيف  وسائل  أفضل 
أداء  بتعليق  القرار  وجاء  يومًيا«.  وتعطيره  السجاد 
املجاورة،  الدول  في  فيروس كورونا  انتشار  مع  العمرة 

تتضاعف  الذي  رمضان  شهر  حلول  من  شهرين  قبل 
في  والحجاج  واملعتمرون  املعتمرين.  أعداد  اقترابه  مع 
نتيجة  واألمراض  بالفيروسات  للعدوى  عرضة  مكة 
لالزدحام الشديد في أماكن الصالة وفي وسائل النقل. 
وقالت روبينا محمود التي كانت تقود فوجا يضم 105 
معتمرين قادمني من هولندا، إن استخدام الكمامة »مفيد 
من  وأوضحت  يسعل«.  هنا  »الجميع  مضيفة  جدا«، 
خلف نظارتها الطبية وكمامتها البيضاء أنها تتأكد طوال 
الكمامة  يضعون  فوجها  أعضاء  »جميع  أن  من  الوقت 
ويشربون املياه ويغسلون أيديهم«. وتابعت »هذا بالتاكيد 
سيحمينا، لكن الباقي في يد اهلل«. في صحن الكعبة، 
وكذلك في مسعى الصفا واملروى، تنتشر فرق التنظيف 
التي ارتدى أفرادها مالبس زرقاء، فيما تفوح في املكان 
الطعام  تناول  أماكن  في  املشهد  ويتكرر  الكلور.  رائحة 
زادت  لكن  اعتيادي  إجراء  في  الحرم،  محيط  خارج 
صحن  ازدحم  الخميس،  مساء  ومنذ  مؤخرا.  وتيرته 
ألداء  اململكة  داخل  من  القادمني  بآالف  كعادته  الكعبة 
العمرة باإلضافة الى عشرات آالف املعتمرين املتواجدين 
في املدينة. ووضع كثيرون كماكات وأقنعة، بينما ارتدت 
املتقدمات  من  خصوصا  اآلسيويات  املعتمرات  بعض 
بالسن، قفازات في أيديهن. ونفدت الكمامات في ثالث 
أحد  وقال  الخميس.  املكّي  للحرم  محاذية  صيدليات 
الصيادلة »الطلب على الكمامات في اليوميني املاضيني 
في  صندوق   200 ببيع  »قمت  مضيفا  مسبوق«،  غير 

ثالثة أيام ذلك. كان مخزوننا للشهر كله«.
 »سالمة الناس أهم« 

ولم تسجل حاالت بفيروس كورونا املستجّد، لكّن اململكة 
املجاورة،  الدول  في  حاالت  ظهور  من  قلقها  عن  عبرت 

إغالق  تقّرر  حيث  والكويت  البحرين  في  وخصوصا 
املدارس والجامعات بعد تسجيل عشرات اإلصابات بني 
أشخاص عادوا من إيران. وقال مسؤول سعودي مطلع 
على امللف فضل عدم ذكر اسمه »نحن لم نوقف العمرة 
للعمرة  سواء  اململكة  الى  القادمني  دخول  أوقفنا  فقط. 
تعليق  السعودية  قررت  الجمعة،  وفجر   .« للسياحة  او 
إصدار تأشيرات السياحية مؤقتا لسياح سبع دول قالت 
الصني  بينها  فيها،  ينتشر  املستجد  كورونا  فيروس  إّن 
وإيطاليا وكوريا الجنوبية. كما قررت منع الحاصلني على 
تأشيرة سياحية من أداء العمرة أو زيارة املدينة املنورة.

شهريا  املعتمرين  آالف  مئات  »عندنا  املسؤول  وقال 
وصل  لو  األرض.  بقاع  كل  من  مختلفة  جنسيات  من 
)الفيروس( هنا وانتشر من هنا، سيصبح وباء عامليا. إذ 

سيصاب الناس ويعودون الى بلدانهم«.
وأّكد أّن »سالمة الناس أهم من أداء العمرة« التي يمكن 
تأديتها في أي وقت بالعام. لكّن الطالب التركي حسام 
في  الشريعة  يدرس  والذي  عاما   21 البالغ  علي  الدين 
جامعة األزهر، قال لفرانس برس »نخاف ونحن في بيت 

اهلل؟«.
»أحصي خسائري« 

بينهم  العمرة،  مناسك  شخص  مليون   18%3 وأّدى 
76%6 مليون أجنبي، في العام 2018، بحسب األرقام 
 2003 عام  في  اململكة  وحظرت  اململكة.  في  الرسمية 
انتشار  لدى  معينة  آسيوية  دول  من  معتمرين  دخول 
لوكالة  سعوديان  مسؤوالن  وأوضح  سارس.  فيروس 
فرانس برس أن إجراءات اليوم ال تنطبق بعد على الحج 

املتوقع هذه السنة في تموز/يوليو.
بقية التقرير على موقع )الزمان(

في مواجهة شبح فيروس كورونا املعتمرون في مكة يتكلون على اهلل

القاهرة -مصطفى عمارة 
املصيلحة  كفر  أهالي  فيه  يقيم  الذي  الوقت  في 
حسني  الراحل   املصري  الرئيس  رأس  مسقط 
في  التعازي  لتلقي  بالقرية  شعبيًا  عزاًء  مبارك 
وفاته  بعد  ملبارك  األخير  التقرير  كشف   ، وفاته 
بالكلى  مزمن  قصور  إلى  راجعة  الوفاة  سبب  أن 

ورفرفة أذنية بالقلب أدت إلى وفاته .
لفحوصات  خضع  مبارك  أن  إلى  التقرير  وأشار 
طبية وإجراء أشعة مقطعية على البطن والحوض 
وإشاعة عادية على الصدر وموجات صوتية على 
واعطاؤه  األمعاء  من  جزء  استئصال  وتم  القلب 
املضادات الحيوية والعالج الالزم ، كما تم وضعه 
على جهاز تنفس صناعي واعطاؤه محفزات للقلب 

والدورة الدموية، فيما كشف مصدر مقرب بالعائلة 
بالصوت  مذكراته  بتسجيل  بنفسه  قام  مبارك  أن 
والصورة بالتسلسل التاريخي واحتفظ باالشرطة 
 وكشف مبارك في مذكراته إنه فكر في االستقالة 
وفاة  بعد  خاصة  يناير  ثورة  قبل  مرة  من  أكثر 
أكده  ما  وهو  باالكتئاب،  أصابه  الذي  حفيده 
في  عهده  في  الياوران  كبير  اللواء ساجي الشني 
مبارك  الرئيس  أن  قال  والذي  خاصة  تصريحات 
، ففي عام  أكثر من مرة  السلطة  التخلي عن  أراد 
2000 كان يريد تركها نهائيا وظل في منزله فترة 
ثم عاد مرة أخرى ،وتكرر األمر عام 2005 بعد ان 
شعر بالضيق من مسؤوليات الرئاسة وكان آخرها 

عام 2009 بعد وفاة حفيده .

مقرب من األسرة يكشف عن تسجيل 
مبارك ملذكراته بصوته

 القاهرة - الزمان 
عبداهلل  اإلسالمي  الداعية  قضية  تداعيات  استمرت 
جراحي  اعظم  مباشر  غير  بشكل  هاجم  والذي  رشدي 
في  موثقة  عاملية  بشهادة  الحديث  العصر  في  القلب 
عاد  الذي  يعقوب  مجدي  املصري   الجراح  بريطانيا  
العمل  أن  والتأكيد   ، قبل سنوات  القاهرة  الى  لندن  من 
عند  يجزي  لن  إنه  إال  للبشر  مفيدا  كان  مهما  الدنياوي 
وهو   باهلل  اإليمان  عن  ليس صادرا  دام  ما  شيئا  اهلل 
، فيما  إيقافه والتحقيق معه  ما دعا وزارة االوقاف إلى 
تقدم املحامي سمير صبري ببالغ للنائب العام ملحاكمة 
الحميد  عبد  سامح  السلفي  والداعية  رشدي  عبداهلل 
وهو  يعقوب  مجدي  د.  الجليل  العالم  على  لتطاولهما 
األمر الذي يؤدي إلى إثارة الفتنة داخل املجتمع ، فيما 
نشرت الصفحة الرسمية   لألزهر على موقع التواصل 
اإلجتماعي فيلما تسجيليا عن مجدي يعقوب ودوره في 
خدمة املجتمع ، فيما أكد عبداهلل النجار عضو هيئة كبار 
العلماء باألزهر في تصريحات خاصة أن عبداهلل رشدي 
اإلخوان  أفكار  تدوير  يحاول  وهو  بالفقه  عالقة  له  ليس 
ال  املنحرفة  والفتاوي  الشاذة  اآلراء  وأن هذه  والسلفيني 
تمثل األزهر وأضاف أن السلفيني ال يملكون مفاتيح الجنة 

حتى يحددون من سيدخل الجنة ام النار . 
بقية اخلبر علي موقع )الزمان(

 حملة الستئصال 
اإلخوان من املنابر بعد 
الهجوم على يعقوب 
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بيروت-)أ ف ب( - بغداد -الزمان 
العراق  في  انطلقت  التي  االحتجاجات  أثارت   
في تشرين األول/أكتوبر 2019 للمطالبة بتغيير 
الطبقة السياسية، موجة من األخبار الكاذبة على 
تقّصي  فريق  عمل  االجتماعي،  التواصل  مواقع 
صّحة األخبار في وكالة فرانس برس على التدقيق 
صفحات  وشهدت  اآلن.  حتى  منها  عدد  في 
وهمية كثيرة تلفيق اخبار ضد الطرفني الحكومة 
واملتظاهرين ، ويقول ناشطون ان اجهزة الحكومة 
اكثر امكانية من سواهم في محاولة تشويه سمعة 

الثوار في بغداد وجنوب البالد .
من  األول  في  العراق  في  االحتجاجات  انطلقت 
ومدن  بغداد  في   2019 األول/أكتوبر  تشرين 
واسعة  إصالحات  بإجراء  للمطالبة  جنوبية 
التي  السياسية  الطبقة  وتغيير  النظام«  و«إسقاط 
بـ«الفساد«  التهامها  عاما،   17 منذ  البالد  تحكم 
دولة  ثروات  وإهدار  البالد  إدارة  في  و«الفشل« 
تعّد من أغنى دول العالم بالنفط. تنديد بالسلطات 
وفي هذا السياق من االحتجاجات املطلبية، تداول 
مئات من مستخدمي موقع فيسبوك صورة طفل 
يمشي على أنبوب عريض ممدود أرضًا في منطقة 
الطعام،  عن  يبحث  عراقي  طفل  أنه  على  بائسة 

في  لكن  املعيشية،  األوضاع  تدهور  على  للداللة 
ُنّدد املتظاهرون  الحقيقة ملتقطة في الهند. وفيما ي
بالتدّخل اإليراني في بلدهم، انتشرت على مواقع 
ُظهر مسؤواًل عسكريًا  التواصل صورة على أنها ت
في  لكن  إيراني،  يد مسؤول  يقّبل  املستوى  رفيع 
ُظهر املسؤول العراقي يقّبل يّد جريح في  الحقيقة ت
الحشد الشعبي. ويتألف الحشد الشعبي املندمج 
في القوات األمنية العراقية من مجموعات مسّلحة 
 2014 العام  في  تأسيسه  منذ  لطهران  موالية 

ملواجهة تنظيم الدولة االسالمية.
اتهام احملتجني بالعمالة 

املحتجني  تّتهم  من جهة أخرى ظهرت منشورات 
يقول  فيديو  مقطع  منها  اإلعالمي،  بالتضليل 
ناشروه إنه ملتظاهرين يصبغون وجوههم لالّدعاء 
ملتقط  الحقيقة  في  لكن  للضرب،  تعّرضوا  بأنهم 
النجف  في  مستشفى  في  ميداني  تدريب  أثناء 
وانتشرت  حدود.  بال  أطباء  منظمة  مع  بالتعاون 
يلّونون  محتّجني  ُظهر  ت أنها  على  أيضًا  صور 
هذه  لكن  بضربهم،  األمن  قوات  التهام  وجوههم 
ملتقطة من مسرحية عرضت في ساحة التحرير 
بالعمالة  املحتّجني  اّتهام  سياق  وفي  بغداد.  في 
لجهات أجنبية، تداول آالف من مستخدمي مواقع 

على  القبض  ُظهر  ت أنها  على  صورًا  التواصل 
عمالء إلسرائيل أو لدولة اإلمارات أو األردن كانوا 
لكن  الطرقات،  ويقطعون  املحتجني  يحّرضون 
لها  عالقة  وال  سابقة  ألحداث  تعود  الحقيقة  في 
انتشرت  نفسه،  السياق  وفي  العراق.  بتظاهرات 
بثياب  سعوديًا«  »مندّسًا  ُظهر  ت أنها  على  صورة 
الحقيقة  في  لكن  املتظاهرين،  صفوف  في  امرأة 
والشاب   ،2017 العام  في  مصر  في  ملتقطة 
في  أطفال  خطف  بتهمة  أوقف  فيها  الظاهر 
 550 قرابة  االحتجاجات  في  وسقط  القاهرة. 

قتياًل وثالثون ألف جريح معظمهم من املتظاهرين. 
األمن  لقوات  االتهام  أصابع  املتظاهرون  ويوّجه 
والعناصر  املختلفة  املسلحة  الجماعات  ومقاتلي 
إن  السلطات  تقول  فما  التابعة ألحزاب سياسية، 
إطالق  عمليات  وراء  يقفون  مجهولني  مسّلحني 
مواقع  على  انتشرت  السياق،  هذا  وفي  النار. 
»شبكة  توقيف  ُظهر  ت أنها  على  صور  التواصل 
املتظاهرين  بني  الفتنة«  »إشعال  هدفها  إرهابية« 
وال  السابق  في  ملتقطة  هذه  لكن  األمن،  وقوات 

عالقة لها باالحتجاجات.

االحتجاجات في العراق
ُتشعل مواقع التواصل باألخبار الكاذبة

فاحت عبد السالم: 
 حساب وكتاب

واشنطن- طهران -الزمان 
بومبيو  مايك  األميركي  الخارجية  وزير  حذر 
لحرف  محاولة  بأي  القيام  من  الجمعة  إيران 
مسار االتفاق التاريخي املتوقع التوصل إليه مع 
حركة طالبان. فيما حض الرئيس االميركي دونالد 
اغتنام  على  الجمعة  األفغاني  الشعب  ترامب 
الفرصة ملستقبل جديد، معلنا أن وزير الخارجية 
مع  السالم  اتفاق  توقيع  سيحضر  بومبيو 
طالبان في الدوحة. وقال ترامب في بيان »قريبا، 
مايك  الخارجية  وزير  مني، سيحضر  بتوجيهات 
طالبان،  حركة  ممثلي  مع  اتفاق  توقيع  بومبيو 
في حني سيصدر وزير الدفاع مارك اسبر إعالنا 
»في  وتابع  أفغانستان«.  حكومة  مع  مشتركا 
النهاية سيتوقف األمر على شعب أفغانستان كي 
يحدد مستقبله. لذا، نحض الشعب األفغاني على 
ومستقبل  السالم  أجل  من  الفرصة  هذه  اغتنام 

جديد لبلده«.
االسبوع  هدنة  تحترم  طالبان  إّن  بومبيو  وقال 
املرتقب  من  فيما  التصعيد«،  »لخفض  الواحد 
التوقيع في الدوحة السبت على اتفاق من شأنه أن 

يفتح الطريق أمام انسحاب القوات األميركية من 
أفغانستان. وأعلن وزير الخارجية األميركي خالل 
جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في 
مجلس النواب، »درجت العادة على انخراط إيران 
بنشاطات في أفغانستان من أجل دور تخريبي«. 
وأضاف »نراقب من كثب ما اذا كانت الجمهورية 
ملموسة  إجراءات  تتخذ  إيران  في  اإلسالمية 

تقّوض مساعينا للسالم واملصالحة«.
متزايدًا  خطرًا  تشّكل  قد  إيران  فإّن  له،  ووفقًا 
أن ينخفض  التي يتوجب  األميركية  القوات  على 

عديدها تدريجًا بعد التوقيع على اتفاق الدوحة.
مع  كلم   900 عن  تزيد  بحدود  إيران  وتتشارك 
سعيد  اإليراني  الصحة  وزير  اعلن  أفغانستان. 
في  املدارس  كافة  اغالق  الجمعة،  اليوم  نمكي، 
البالد ملدة ثالثة ايام اخرى. وأفادت وكالة تسنيم 
االيرانية لألنباء بأن وزير الصحة االيراني أشار 
االجتماع  نتائج  الى  له  تصريح  في  الجمعة 
معلنًا  كورونا،  فيروس  مكافحة  للجنة  الخامس 
ايام  ثالثة  ملدة  البالد  في  املدارس  كافة  اغالق 

اخرى.

تعطيل املدارس االيرانية ثالثة أيام بسبب كورونا
بومبيو يحّذر إيران من تخريب
االتفاق األمريكي مع طالبان 


