
بغداد- عبداحلسني غزال 
الى  يسير  وكأنه  االثنني  العراق  بدا 
الوزراء  رئيس  اعتذار  بعد  املجهول 
حكومة  تشكيل  عن  عالوي  محّمد  املكّلف 
املطالبة  االحتجاجات  استمرار  مع 
وتغيير  شاملة  سياسية  بإصالحات 

للطبقة السياسية املمسكة بالسلطة.
ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة 
تراجعت وتيرتها خالل األسابيع األخيرة، 
تسببت  مواجهات  تخللتها  كانت  لكن 
بمقتل نحو 550 شخصًا وإصابة ما ال يقل 
املتظاهرين.  من  أغلبهم  ألفا  ثالثني  عن 
عبد  عادل  الحكومة  رئيس  واستقال 
املهدي تحت ضغط الشارع. وكلف عالوي 
اعترضوا  املحتجني  لكن  تشكيل حكومة، 
الطبقة  من  إياه  معتبرين  تسميته،  على 
أن  علما  يرفضونها.  التي  السياسية 
تسميته تسببت بانقسام بني املتظاهرين، 
إذ انسحب من الحراك في الشارع انصار 
أوقف  الذي  الصدر  مقتدى  الدين  رجل 

دعمه للحراك بعد تسمية عالوي.
وصول  واألزمة  التوتر  أجواء  من  ويزيد 
فيروس كورونا املستجد الى العراق وقد 
أصاب أكثر من عشرين شخصا حتى اآلن، 
باإلضافة الى انخفاض أسعار النفط الذي 

يمثل املورد الرئيسي مليزانية البالد.
عن  الكشف  رفض  كبير  سياسي  وقال 
"املسؤولون  برس  فرانس  لوكالة  اسمه 
ما  كل  عن  بعيدا  فقاعة"،  داخل  يعيشون 
يحدث. وأضاف أن عبد املهدي وحكومته 

"مستمرون كأن شيئا لم يحدث".
وأعلن عبد املهدي الذي استقال في كانون 
الى  وجهها  رسالة  في  األول/ديسمبر 
أنه سيلجأ  والبرملان  الجمهورية  رئيسي 
الى "الغياب الطوعي" وطلب تكليف أحد 
الوزراء إدارة جلسات مجلس الوزراء بدال 
املهدي  أن عبد  الى  البيان أشار  عنه.لكن 
العاجلة  الحصرية  األمور  مع  سيتعامل 

صالحيات  مع  يتوافق  بما  والضرورية 
وذلك  اليومية،  األعمال  تصريف  حكومة 
السلطة  في  فراغ  أي  حصول  من  منعا 
تحديد  املهدي  عبد  واقترح  التنفيذية. 
موعدا  األول/ديسمبر  كانون  من  الرابع 
ودعا  مبكرة،  نيابية  انتخابات  إلجراء 
تاريخ  من  يوما   60 قبل  البرملان  حل  الى 

إجرائها.
أنه  وأعلن عالوي في كلمة متلفزة األحد 
"لألسف  وقال  الحكومة.  عدل عن تشكيل 
تتفاوض  الجهات  بعض  كانت  الشديد، 
فقط من أجل الحصول على مصالح ضّيقة 

دون إحساس بالقضّية الوطنّية".
مقتدى  البارز  الشيعي  الزعيم  وعّلق 
يبقى  متى  "إلى  قائال  بيان  في  الصدر 
املحاصصة،  يحبون  ممن  الغافلون 
يتالعبون  الوطن  مصالح  يراعون  وال 
بمصائر الشعب؟ وإلى متى يبقى العراق 

مطلع  عالوي  وكلف  فاسدة؟".  ثّلة  أسير 
وأعّد  حكومة،  بتشكيل  شباط/فبراير 
الوزارية  املناصب  الى  باملرشحني  قائمة 
أحد  تكنوقراط، وهو  إنهم مستقلون  قال 

مطالب املحتجني.
تاريخ  في  انقساما  األكثر  البرملان  لكن 
في  مرات  ثالث  فشل  الحديث،  العراق 
املاضيني  األسبوعني  خالل  االلتئام 
للتشكيلة  الثقة  منح  على  للتصويت 
النصاب  اكتمال  عدم  بسبب  الحكومية 

القانوني.

مصالح خاصة
ال  السياسية،  الفوضى  هذه  ظل  وفي 
بوضوح  ينص  الدستور  في  نص  يوجد 

على كيفية التعامل مع مثل هذه األزمة.
وأصبحت الكرة اليوم في ملعب الرئيس 
أن  يفترض  الذي  صالح  برهم  العراقي 

في  حكومة  لتشكيل  جديدا  مرشحا  يقدم 
مهلة 15 يومًا. وسيبدأ رئيس الجمهورية 
بحسب  بديل،  مرّشح  الختيار  مشاورات 
وبني  مكتبه.  عن  بيان صادر  في  جاء  ما 
بأسمائهم  التداول  يتم  الذين  املرشحني 
مصطفى  املخابرات  جهاز  رئيس 
لكن  سياسية.  ملصادر  وفقا  الكاظمي، 
الكاظمي تلقى رفضًا من االحتجاجات في 

ساحة التحرير في وسط بغداد.
محمد  باسم  نفسه  يعرف  متظاهر  وقال 
"الشعب  برس  فرانس  لوكالة  عاما(   21(
على  منصبًا  يشغل  لم  شخصا  يريد 
اإلطالق". ودعا عدد كبير من املتظاهرين 
وهو  الركابي،  عالء  الناشط  ترشيح  الى 
الناصرية  مدينة  من  متدرب  صيدلي  
بالتيار  صلته  كشفوا  املتظاهرين  لكن 
جعلهم  ما  الوامره  وامتثاله  الصدري 
رقية  املتظاهرة  وقالت  فورًا.  يرفضونه 

)20 عاما( "األحزاب السياسية تبحث عن 
مصالحها الخاصة، وال تستمع لرأينا أو 
فيه  يعاني  الذي  البلد"  هذا  في  مشاكلنا 
شباب،  أربعة  كل  من  واحد  البطالة  من 
ويعيش فيه على خط الفقر واحد بني كل 
خمسة اشخاص رغم كونه من أبرز الدول 
حميد  السياسي  املحلل  ويقول  النفطية. 
عالوي  "حاول  برس  لفرانس  نور  أبو 
ومصالح  األحزاب  مصالح  بني  التوفيق 
في  فشل  لكنه  الشارع  لكسب  الناس 
األمرين".  ويرى املحلل أن كل من سيأتي 

بعده، ستكون مهمته صعبة.
رئيس  يعمل  أن  الى  كثيرون  ويسعى   
نحو  بالبالد  السير  على  القادم  الوزراء 
النظام  لتغيير  مبكرة  انتخابات  إجراء 
القدرة  وعدم  بالفساد  املتهم  السياسي 

على تلبية مطالب العراقيني.
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أول  تسجيل  االثنني  األردنية  الحكومة  أعلنت 
عاد  ألردني  املستجد  كورونا  بفيروس  إصابة 
الصحة  وزارة  إيطاليا.وأعلنت  من  مؤخرا 
إصابة  حالة  أول  تسجيل  اإلثنني  السعودية 
وصل  ملواطن  وهي  الجديد،  كورونا  بفيروس 
من إيران عبر البحرين، بحسب ما ذكرت وكالة 

األنباء السعودية الرسمية.
اول  ظهرت  انه  املغرب  في  السلطات  وقالت 

اصابة بالفيروس لديها.
في  جابر  سعد  االردني  الصحة  وزير  وقال 
تأكدت  الذي  "الشخص  ان  صحافي  مؤتمر 
الثالثينات  بداية  في  كورونا  بفيروس  إصابته 
قبل نحو اسبوعني  إيطاليا  العمر عاد من  من 
وحضر مساء أمس للمستشفى بعد ان ظهرت 
"تم  واضاف  الفيروس".  هذا  اعراض  عليه 
تأكدت  التي  املختبرية  للفحوصات  اخضاعه 
قبل ساعتني بأنها إيجابية حيث قمنا بالتحفظ 
طبي".  فريق  بإشراف  الصحي  بالحجر  عليه 
طبي  فريق  بإرسال  كذلك  "قمنا  جابر  وتابع 
سيبقون  حيث  منزله،  وتعقيم  عائلته  لفحص 
أمنية،  بمراقبة  وربما   14 ملدة  املنزلي  بالحجر 
نقلهم  فسيتم  إصابتهم  من  تأكدنا  وإذا 
االستقصاء  "سيتم  إنه  وتابع  للمستشفى". 
عن كل من قابل وتعامل مع الشخص املصاب 

الوزير  وبحسب  الصحية".  حالتهم  ومتابعة 
ايطاليا  من  قدم  قد  كان  آخر  "أردنيا  فان 
وأجريت  الشخص  هذا  مع  املستشفى  حضر 
مصاب  غير  وهو  عليه  املخبرية  الفحوصات 
ولكنه بقى في الحجر الصحي وسيتم اطالق 
مصاب  غير  إنه  تبني  اذا  اسبوع  بعد  سبيله 
امللكية  الجوية  الخطوط  واعلنت  بالفيروس". 
رحالتها  تعليق  املاضي  االربعاء  األردنية 
الجوية بني عمان وروما بسبب ظهور فيروس 
انها  قالت  بينما  إيطاليا،  في  املستجد  كورونا 
تعمل على الغاء رحالت الى الشرق األقصى. 
منع  املاضي  األحد  األردنية  الحكومة  وقررت 
وإيران  الصني  من  القادمني  املواطنني  دخول 
وكوريا الجنوبية إلى أراضي اململكة في إطار 
جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا املستجد 

و"كإجراء احترازي مؤقت".
الشهر  مطلع  األردنية  السلطات  قامت  كما 
املطارات  املاضي بوضع كواشف حرارية في 
غير  الحرارة  من  "للتأكد  الحدودية  واملعابر 
كانوا  إذا  ما  والتأكد  املسافرين  الطبيعية عند 
من  قادمني  أشخاص  أي  مع  اتصال  على 

الصني".
في  بالفيروس  تأّثرا  األكثر  إيطاليا  وكانت 

اوروبا حيث تأكدت إصابة 1694 شخصا.
من  أكثر  في  شخص  ألف   90 نحو  وأصيب 

 3000 بينما توفي أكثر من  بالفيروس  بلدا   60
الحكومات  تعمل  وقت  في  باملرض  شخص 

جاهدة ملنع تحّوله إلى وباء عاملي.
اإلثنني  العاملية  الصحة  منظمة  أعلنت  فيما  
كورونا  بفيروس  الجديدة  اإلصابات  عدد  أن 
بكثير  أدنى  كانت  الصني  في  االحد  املستجد 
مقارنة بسائر أنحاء العالم. وقال مدير املنظمة 
تيدروس أدهانوم غيبيريسوس للصحافيني في 
ُسجلت  املاضية  ال24  الساعات  "في  جنيف 
بتسع  أكثر  الصني  خارج  بكوفيد19  إصابات 

مرات تقريبا عنها داخل الصني".
 3000 من  أكثر  أن  إلى  حصيلة  آخر  وتشير 
شخص توفوا بالوباء فيما أصيب قرابة 90 ألفا 
في أنحاء العالم، بحسب تعداد لوكالة فرانس 

برس وفقا ملصادر رسمية.
في الصني، حيث ظهر الفيروس للمرة األولى 
في كانون األول/ديسمبر، يواصل عدد الحاالت 
الجديدة املسجلة يوميا في االنخفاض، مع 206 
الصحة  منظمة  بها  ُأبلغت  فقط  جديدة  حالة 
لإلصابات  يومية  حصيلة  أدنى  وهذه  األحد. 
منذ 22 كانون الثاني/يناير، وفق تادروس الذي 
منها  ثمان  باستثناء  الحاالت  كل  أن  أضاف 

رصدت في مقاطعة هوباي، بؤرة الوباء.
في  حالة   8739 عن  أفيد  الصني  خارج  لكن 
أرقام  أحدث  وفق  وفاة،   127 بينها  دولة،   61

منظمة الصحة. وقال تيدروس إنه ال تزال هناك 
"أكثر  أن  إلى  مشيرا  الوباء  الحتواء  "فرصة" 

من 130 دولة لم تسجل أي إصابة بعد".
إن  قال  فيها رصد حاالت  يستمر  دول  وفي   
وإيطاليا  وإيران  الجنوبية  كوريا  في  الوضع 

واليابان هو حاليا "أكثر ما يقلقنا".
12 وفاة جديدة اإلثنني، ما  إيران عن  وأفادت 
يرفع عدد الوفيات إلى 66، في ثاني أكبر عدد 

بعد الصني.
العاملية  الصحة  منظمة  من  فريق  ووصل 
قطاع  في  العاملني  لدعم  اإلثنني  إيران  إلى 
الفريق معه  الوباء. وحمل  الصحة في احتواء 
15 ألف من  أ:ثر من  "مستلزمات حماية لدعم 

العاملني في قطاع الصحة".
تكفي  اختبار  "معدات  معه  الفريق  وحمل 

لفحص وتشخيص قرابة 100 ألف شخص".
للوباء  بؤرة  أكبر  ثاني  الجنوبية،  كوريا  وفي 
حالة   500 نحو  تسجيل  تم  الصني،  خارج 
الحصيلة  يرفع  ما  اإلثنني  جديدة  إصابة 
ونصف  آالف.   4000 من  أكثر  إلى  اإلجمالية 
بطائفة  مرتبطة  الجنوبية  كوريا  في  الحاالت 
اعتذر زعيمها اإلثنني عن انتشار املرض. وعبر 
تيدروس عن االرتياح ألن غالبية اإلصابات في 
كوريا الجنوبية مرتبطة ب "خمس بؤر معروفة" 

مشيرا إلى أن "تدابير املراقبة تنجح".

اإلصابات بكورونا خارج الصني جتاوزت بتسع مرات احلاالت املسجلة داخلها 
 أول إصابة بالفيروس في السعودية واألردن واملغرب واملصدر إيطاليا وإيران

 

 القاهرة -مصطفى عمارة 
املصرية  املخابرات  بمقر  امس  مساء  بدات 
شملت  و  حماس  حركة  وفد  مع  املباحثات 
التهدئة  استمرار  ابرزها  امللفات  من  عددا 
استمرار  ظل  فى  عليها  املحافظة  وكيفية 
غزة  قطاع  على  االسرائيلية  االعتداءات 
وملف املصالحة اال ان امللف االنساني  طغى 
على اجواء املباحثات في ظل معاناة اهالى 
ودور  الحصار  استمرار  بسبب  غزة  قطاع 
واضاف  املعاناه.  تلك  تخفيف  فى  مصر 
املصدر ان  القاهرة افصحت عن التخوفات 
العائدين  عبر  العدوى  انتقال  من  املصرية 

الى قطاع غزة .
تجنب  حماس  حركة  من  مصر  وطلبت   
من  حركتها  واعضاء  املواطنني   سفر 
فيها  يتفشى  والتى  طهران  الى  غزة  قطاع 
التي  السياسية  الطبقة  بني  السيما  الوباء 
مع  لقاءات  لها  تحصل  ان  املحتمل  من 

فلسطينيني من الحركة .
 فيما اكد حازم قاسم املتحدث باسم حركة 
حماس ان زيارة وفد حماس تاتي ردا على 

زيارة الوفد األمني املصري قطاع غزة منذ 
لم  الفترة  تلك  وخالل  اسبوعني  حوالى 
تنقطع االتصاالت اليومية لبحث دور مصر 
االسرائيلية  العسكرية  العمليات  وقف  فى 
االزمة  تخفيف  على  والعمل  القطاع  على 
فضال  غزة  ابناء  يواجهها  التى  االنسانية 
عن ترتيب البيت الفلسطيني ملواجهة صفقة 
صاحبة  تعتبر  مصر  ان  واضافت   ، القرن 
لذلك  الفلسطينية  القضية  فى  األكبر  الدور 
تامني  حول  وتفاهمات  مناقشات  هناك 
واتخاذ  غزة  وقطاع  مصر  بني  الحدود 
املصري  الشعبني  ابناء  لتامني  يلزم  ما 

والفلسطيني  .
يذكر ان العالقات بني مصر وحركة حماس 
مؤخرا بفعل تقارب حماس مع كل من تركيا 
بنوع  بمصر  عالقاتهم  تمر  والذي  وايران 
االمن  تهديد  في  لدورهما  نظرا  التوتر  من 
القومي املصري والعربي، وابدت تحفظهما 
فى  للمشاركة  لطهران  هنية  زيارة  على 

تشييع جثمان قاسم سليماني
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

القاهرة تبلغ حماس مخاوفها
من سفر أعضاء احلركة إلى إيران بسبب كورونا

جدل حول استخدام امللعقة في الكنيسة املصرية

اسالم اباد-)أ ف ب( - بدأ شكيل أفريدي، الطبيب 
الدن  بن  أسامة  موقع  تحديد  في  ساعد  الذي 
إضرابا  سنوات،  سبع  من  أكثر  منذ  واملسجون 
محاميه  أفاد  ما  وفق  زنزانته،  داخل  الطعام  عن 

وعائلته االثنني.
برس  فرانس  لوكالة  أفريدي  جميل  شقيقه  وقال 
بعدما التقى الطبيب داخل سجن في والية البنجاب 
وسط باكستان إن هذا اإلضراب »يأتي احتجاجا 
اإلنسانية تجاهه وإزاء  املظالم واملواقف غير  على 

عائلته«.
أن  برس  فرانس  لوكالة  نديم  قمر  محاميه  وأكد 

موكله بدأ فعال إضرابا عن الطعام.
وكان أفريدي قد نّظم حملة تلقيح زائفة ضد التهاب 
لتأكيد  كغطاء  ُخدمت  است »سي«  الوبائي  الكبد 
وجود بن الدن زعيم القاعدة الذي قتل في الثاني 
الخاصة  للقوات  2011 في عملية  أيار/مايو  من 

األميركية في منطقة أبوت آباد الباكستانية.
الباكستانية  السلطات  أوقفت  العملية،  بعيد  لكن 
بمجموعات  االرتباط  بتهمة  وحاكمته  الطبيب 
ُكم  وح بصحته.  كثر  يطعن  اتهام  وهو  متطرفة، 
ُفضت الحقا  عليه بالسجن 33 عاما في عقوبة خ

إلى 23 عاما.

كبير  بإحراج  تسبب  قد  الدن  بن  اغتيال  وكان 
أوساط  في  خصوصا  الباكستانية  للحكومة 
الجيش إذ لم يجر إخطارهم بالعملية التي نفذتها 
قوات أميركية خاصة واستهدفت مقر زعيم تنظيم 
من  كيلومترا  خمسني  حوالى  بعد  على  القاعدة 

العاصمة إسالم آباد.
في  الحق  أفريدي  ُرم  ح سنوات،  مدى  وعلى 
التواصل مع محاميه. كما أرجئ البت في الطعن 
حقه  في  الصادر  اإلدانة  حكم  في  به  تقدم  الذي 

مرات عدة.
من  الباكستاني  الطبيب  عائلة  اشتكت  كذلك 
تجديد  رفض  يشمل  بما  ملضايقات  تعرضها 
وابنيهما،  وبزوجته  به  الخاصة  الهوية  بطاقات 

بحسب ما أفاد املحامي نديم عام 2017.
السابقة، أعلن  الرئاسية األميركية  الحملة  وخالل 
دونالد ترامب أنه سيرغم إسالم آباد على إطالق 
أكثر  موقفا  الحقا  اعتمد  لكنه  أفريدي.  سراح 
باكستان في  القضية بموازاة جهود  تكتما حيال 
بالتفاوض  األفغانية  إقناع متمردي حركة طالبان 

مع واشنطن.
وجرى التوقيع السبت في الدوحة على اتفاق بني 
انسحاب  على  ينص  وطالبان  املتحدة  الواليات 

القوات األجنبية من أفغانستان في مقابل ضمانات 
أمنية يقدمها املتمردون.

وقد كان لقضية أفريدي أثر سلبي على املساعدات 
ثالثون  اضطرت  بعدما  باكستان  إلى  اإلنسانية 
منظمة أجنبية غير حكومية إلى مغادرة البالد عام 
2018 إثر تنديد السلطات بـ«أنشطتها السياسية« 

في البالد.

طبيب باكستاني ساعد في حتديد مكان 
بن الدن يضرب عن الطعام

فاحت عبد السالم: 
استثمار الهّزات 

املفاجئة

بروكسل— لندن- الزمان 
واألوروبيون  البريطانيون  التجارة  مفاوضو  بدأ 
اإلثنني محادثات مهمة تهدف إلى التأسيس ملرحلة 
ضيقة  زمنية  مهلة  ضمن  وذلك  بريكست  بعد  ما 
ملفات  حيال  الجانبني  بني  املواقف  في  وتباعد 

رئيسية.
ميشال  األوروبي  االتحاد  مفاوضي  كبير  والتقى 
في  فروست  ديفيد  البريطاني  ونظيره  بارنييه 
عدة  تستمر  مكثفة  محادثات  لتنطلق  بروكسل 
كل  من  مسؤول  مئة  نحو  فيها  سيشارك  أشهر 
االيام  في  البريطانية  الصحف  واجمعت  طرف. 
االخيرة على صعوبة التفاوض مع اوروبا من دون 

تقديم تنازالت قد تصيب االقتصاد بالركود .
خروج  من  شهر  حوالى  بعد  املفاوضات  وبدأت 
املتوقع  ومن  األوروبي،  االتحاد  من  بريطانيا 
ضيقة  زمنية  فترة  وهي  العام.  بنهاية  تختتم  أن 
يرى البعض إنها بالكاد تكفي إلبرام اتفاق بالحد 

األدنى.
وهو موعد انتهاء الفترة االنتقالية للملكة املتحدة 
االتحاد  مع  تجارتها  في  خاللها  تستمر  والتي 
االوروبي كأي دولة اخرى في االتحاد دون رسوم 
او عراقيل. وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس 
االنتقالية،  الفترة  تمديد  استبعد  قد  جونسون 
حزيران/ في  بينهما  قمة  لعقد  الجانبان  ويسعى 

املجدي  من  كان  إذا  ما  حول  قرار  التخاذ  يونيو 
مواصلة املفاوضات.

من  وأسابيع  الثقة  انعدام  املفاوضات  على  وخيم 
الطموحة  األهداف  عن  بالتراجع  االتهامات  تبادل 
العام  سياسي  إعالن  في  عليها  االتفاق  تم  التي 

املاضي.
والتفويضات التي نشرت األسبوع املاضي تسلط 
الضوء على هدف االتحاد األوروبي ضمان »فرص 
باملعايير  االخالل  من  بريطانيا  ملنع  متكافئة« 

العمل والضرائب والبيئة والدعم  األوروبية حول 
املتحدة على  اململكة  الحكومي. من ناحيتها تصر 
وضع نظمها وقواعدها الخاصة باسم »االستقالل 

االقتصادي والسياسي«.
الجنيه  تراجع  إلى  الحادة  املواقف  تلك  وأدت 
اليورو  مقابل  باملئة   1—3 بنسبة  االسترليني 
البريطاني  التشدد  أن  من  مخاوف  وسط  اإلثنني، 

قد يلق اضرارا باالقتصاد.
مسارا  يسلكان  الجانبني  أن  من  الخبراء  وحذر 

دون  من  التفاق  التوصل  مستبعدين  تصادميا، 
تنازالت كبيرة.

وعبر فابيان زوليغ، مدير مركز السياسة األوروبية 
عن »تشاؤمه« إزاء النتائج، نظرا لرغبة بريطانيا 
االتحاد  وقواعد  نظم  عن  االبتعاد  في  الشديدة 

األوروبي.
وقال »من الصعب جدا معرفة أين يمكنهما التوافق 
الحكومة  »أصرت  إذا  مضيفا  األمر«  ينجح  كي 

البريطانية على موقفها لن يكون هناك اتفاق«.
أن  من  بريطانيا  بارنييه  حذر  للتوتر  تأكيد  وفي 
أي تراجع عن شروط اتفاق االنفصال عن االتحاد 
ويقضي  التجارة.  محادثات  سينسف  األوروبي 
البضائع  بمعاينة  خاص  بشكل  بريكست  اتفاق 
لدخول  اإليرلندي  البحر  تعبر  التي  البريطانية 
أراضي اململكة املتحدة في إيرلندا الشمالية، والتي 

يقول جونسون اآلن إنها غير ضرورية.
أي  بداية  في  أنه  الواضح  »من  زوليغ  وقال 
ُتتخذ بعض املواقف. الجانبان يريدان  مفاوضات 
تخرج  أن  الخبراء  يتوقع  قوي«.  موقف  إبراز 
املفاوضات على األرجح باتفاق ينحصر بالبضائع، 
للسلع  جمركية  معاينة  يتطلب  بدوره  هذا  ولكن 
التي تعبر بحر املانش ويفتقر للطموح الضروري 

لألعمال التجارية.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

إنطالق احملادثات الشاقة بني االحتاد األوروبي 
وبريطانيا بشأن ما بعد بريكست
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بيروت- اسطنبول - الزمان 
بدعم  السوري  النظام  قوات  دخلت   
املوقع  ذات  سراقب  مدينة  مجددًا  روسي 
بعد  غرب سوريا،  في شمال  االستراتيجي 
وفق  املقاتلة،  الفصائل  ضد  عنيفة  معارك 
اإلنسان  لحقوق  السوري  املرصد  أفاد  ما 
وقال  اإلثنني.  السوري  الرسمي  واالعالم 
مصدر مطلع في سوريا  ان قوات في حزب 
اهلل اللبناني كانت في مقدمة القوات التي 
اقتحمت مدينة سراقب مع الجيش الرسمي 
رجب  التركي  الرئيس  .ويتوّجه  السوري 
طيب إردوغان الخميس إلى روسيا إلجراء 
فالديمير  الروسي  نظيره  مع  محادثات 

بوتني تتناول التصعيد في إدلب.
وكانت الفصائل وعلى رأسها هيئة تحرير 
الخميس  )النصرة سابقًا(، استولت  الشام 
التقاء  نقطة  تشكل  التي  املدينة  على 
لطريقني دوليني استراتيجيني بالنسبة إلى 
من  أسابيع  ثالثة  نحو  بعد  وذلك  دمشق، 

سيطرة قوات النظام عليها.
وقال مدير املرصد رامي عبد الرحمن لوكالة 
تمكنت  النظام  »قوات  إن  برس  فرانس 
وبدعم جوي روسي من استعادة السيطرة 
على سراقب بشكل كامل، وتعمل حاليًا على 

تمشيط أحيائها«.
الرسمية  السورية  األنباء  وكالة  وأوردت 
الجيش  وحدات  أّن  جهتها  من  »سانا« 
ضد  عنيفة  معارك  »بعد  املدينة  دخلت 
النظام  من  املدعومة  اإلرهابية  التنظيمات 

التركي وتعمل على تمشيط« أحيائها.
وحدات  أن  الروسي  الجيش  أعلن  والحقا، 
الشرطة العسكرية التابعة له دخلت سراقب 
في وقت متأخر بعد ظهر االثنني »نظرا إلى 
النقل  حركة  وحرية  األمن  ضمان  أهمية 
واملدنيني على الطرق السريعة ام4 وام 5«.

الناطق  مصطفى،  ناجي  النقيب  وأقر 
للتحرير،  الوطنية  الجبهة  باسم  الرسمي 
تركيا،  تدعمه  معارضة  فصائل  ائتالف 
)الرئيس  »قوات  بأن  برس  فرانس  لوكالة 
بشار( األسد قامت بشّن هجوم عنيف على 

سراقب« متحدثًا عن »اشتباكات عنيفة جدًا 
داخل املدينة«.

املرصد،  بحسب  النظام،  قوات  تقّدم  وجاء 
غداة استقدامها وحلفائها خصوصًا حزب 
اهلل اللبناني تعزيزات عسكرية إلى املدينة 
بني  عنيفة  معارك  محيطها  في  تدور  التي 
بدعم  مقاتلة  وفصائل  الشام  تحرير  هيئة 
من املدفعية التركية من جهة، وقوات النظام 
واملسلحني املوالني لها من جهة أخرى بدعم 

من غارات تشنها روسيا.
من  عنصرًا   23 مقتل  املرصد  وأحصى 

الفصائل املقاتلة على محاور سراقب لياًل.
إيرانية ومجموعات موالية  وتشارك قوات 
إلى جانب  القتال  بينها حزب اهلل في  لها 
وتسّبب  إدلب ومحيطها.  في  النظام  قوات 
بمقتل  الجمعة  وللفصائل  تركي  قصف 
عشرة عناصر من حزب اهلل قرب سراقب، 
إدلب على  املعارك في  وفق املرصد. وتدور 

وقع تصعيد كبير بني تركيا وقوات النظام، 
مقتل  بعد  املاضي  األسبوع  حّدته  ازدادت 
33 جنديًا تركيًا الخميس في ضربات جوية 

نسبتها أنقرة إلى دمشق.
ورّدت أنقرة باستهداف مواقع قوات النظام 
القصف  أو  طيار  دون  من  طائرات  عبر 
 93 بمقتل  الجمعة  ما تسّبب منذ  املدفعي، 
املرصد.  وفق  النظام،  قوات  من  عنصرًا 
طائرتني  األحد  التركية  القوات  وأسقطت 
بدأت  حيث  إدلب،  في  سوريتني  حربيتني 
الربيع«،  »درع  اسم  عليه  أطلقت  هجومًا 
الجوي  مجالها  إغالق  دمشق  أعلنت  فيما 
أي  بإسقاط  البالد وهددت  في شمال غرب 

طائرة تخرق أجواء إدلب.
تحرير  هيئة  سيطرة  مناطق  وتتعرض 
إدلب  في  أخرى  معارضة  وفصائل  الشام 
ومحيطها منذ كانون األول/ديسمبر لهجوم 
روسي،  بدعم  النظام  قوات  تشّنه  واسع 

البلدات  عشرات  على  السيطرة  من  مّكنها 
مليون  نحو  بنزوح  تسّبب  كما  والقرى. 
شخص وفق األمم املتحدة ومقتل أكثر من 
400 مدني وفق املرصد.جنيف, 2020-3-2 
املتحدة  األمم  من  محققون  قال   - )أ ف ب( 
ارتكاب  في  شاركت  موسكو  ان  االثنني 
في  الجوية  بالغارات  تتعلق  حرب  جرائم 
سوريا، وحذروا من ان انقرة قد تكون كذلك 
مسؤولة عن جرائم مماثلة ضد االكراد في 

هذا البلد.
وتأتي هذه االتهامات وسط توتر بني تركيا 
والقوات السورية املدعومة من روسيا عقب 
تصاعد االشتباكات في محافظة ادلب، اخر 
يتحدث  التقرير  ولكن  املسلحني.  معاقل 
بني  االخيرة  االضطرابات  تسبق  فترة  عن 
الثاني/ كانون  و10   2019 تموز/يوليو 

يناير املاضي.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

حزب اهلل اللبناني في مقدمة القوات التي تستعيد سراقب 

إردوغان يتوجه اخلميس للقاء 
بوتني حول وضع إدلب

طرابلس- الزمان 
غسان  ليبيا  إلى  املتحدة  األمم  مبعوث  أعلن   
»ألسباب  استقالته  االثنني،  تويتر  على  سالمة، 
صحية« بعد قرابة ثالث سنوات في هذا املنصب.

وكتب »يجب أن أعترف بأن صحتي لم تعد تسمح 
من  طلبت  لذا،  االجهاد.  من  للكثير  بالتعرض  لي 
األمني العام )لألمم املتحدة( إعفائي من مهمتي«.

دون  االستقالة  سالمة  من  مقرب  مصدر  واكد 
إعطاء مزيد من التفاصيل. وأضاف سالمة الذي 
تمنى »السلم واالستقرار« في ليبيا »سعيت لعامني 
ونيف للم شمل الليبيني وكبح تدخل الخارج« في 
هذا البلد. تم اختيار سالمة في 22 حزيران/يونيو 
2017 من قبل األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو 
األمم  دعم  بعثة  ورئيس  خاص  كممثل  غوتيريش 

املتحدة في ليبيا خلفا لألملاني مارتن كوبلر.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

 استقالة مبعوث األمم 
املتحدة الى ليبيا 


