
السليمانية )- بغداد -(-)أ ف ب( - عبداحلسني غزال 
الصحة الحقا  وزارة  اعلنت  بغداد،  في   
بعدوى  اصيب  شخص  وفاة  بيان  في 
الفتة  العراقية،  العاصمة  في  الفيروس 

الى انه كان يعاني »نقصا في املناعة«.
وتتخذ السلطات إجراءات صحية مشددة 
بهدف منع انتشار الوباء خصوصا في 
التي يقصدها  املقدسة  الشيعية  األماكن 

خصوصًا زوار إيرانيون.
صحة  دائرة  باسم  املتحدث  وأعلن 
وفاة  االربعاء  السليمانية  محافظة 
بفيروس  العمر  من  السبعني  في  رجل 
كورونا املستجد، فيما تواصل السلطات 
انتشار  ملنع  التدابير  اتخاذ  العراقية 

املرض.
لوكالة  النقشبندي  أياد  الطبيب  وقال 
فرانس برس »توفي رجل )70 عاما( بعد 
بفيروس  إصابته  اثر  صحته  تدهور 

كورونا«.
مدينة  في  إمام جامع  الرجل وهو  وكان 
قبل  صحي  لحجر  يخضع  السليمانية، 

وفاته وفقا للمتحدث.
وتتخذ السلطات إجراءات صحية مشددة 
بهدف منع انتشار الوباء خصوصا في 
التي يقصدها  املقدسة  الشيعية  األماكن 

خصوصًا زوار إيرانيون.
اصدر محافظ السليمانية هفال أبو بكر 
خالل مؤتمر صحافي األربعاء أمرًا بمنع 
القدم  كرة  مباريات  وإقامة  تجمعات  أي 

على مالعب املحافظة بدون جمهور«.
محافظة  في  األفتاء  دار  أعلنت  كما 
صالة  أداء  وقف  عن  السليمانية 
إشعار  حتى  الجمعة  وصالة  الجماعة 
 30 من  أكثر  السلطات  وسجلت  أخر. 
حالة إصابة بمرض كوفيد-19، بينهم 30 

عراقيا عائدين من إيران، وفقا للمتحدث 
باسم وزارة الصحة الطبيب سيف البدر.
 31 اكتشاف  عن  الثالثاء  البدر  واعلن 
حالة إصابة بهذا املرض، أحدها لطالب 
املجاور  البلد  العراق،  غادر  إيراني 
إليران التي تعد بني أكثر البلدان تضررًا 

بالوباء.
حالة   2336 أكتشاف  عن  إيران  وأعلنت 

إصابة مؤكدة بالفيروس و77 وفاة.
أصدرت  البالد  في  القلق  تزايد  ووسط 
بإغالق  أمرًا  املاضي،  االربعاء  الحكومة 
واملدارس  السينما  ودور  املقاهي 
األخرى  العامة  واألماكن  والجامعات 
حتى السابع من اذار/مارس في محاولة 

الحتواء املرض. 
سفر  منع  الحكومية  اللجنة  قررت  كما 

واليابان  وإيران  الصني  الى  املواطنني 
وسنغافورة  وتايالند  الجنوبية  وكوريا 
بينما  والبحرين،  والكويت  وإيطاليا 
املسافرين  العراقيني  غير  دخول  تحظر 

من البحرين والكويت.
األجانب  دخول  منع  أن  للعراق  وسبق 
اإلسالمية  الجمهورية  من  املسافرين 
الصحة  وزارة  ونصحت  والصني. 

التجمعات  من  االقتراب  بعدم  املواطنني 
الكبيرة، وحظرت التجمعات في االماكن 
الجهات  من  وطلبت  سبب  الي  العامة 
الالزمة  االجراءات  اتخاذ  املعنية 
ضربة  الخطوة  تشكل  وقد  ذلك.  لتنفيذ 
الذين  للحكومة  املناهضني  للمتظاهرين 
يحتشدون في بغداد وجنوب العراق منذ 

تشرين األول/أكتوبر.

أول حالتي وفاة بالفيروس في العراق
ومنع السفر الى تسع دول 

london@azzaman.com )international edition(

info@azzaman.com )iraq edition(

كابول- )أ ف ب( - شن الجيش األميركي 
غارة ضد مقاتلي حركة طالبان األربعاء 
املتمردون  نفذها  هجمات  سلسلة  بعد 
شرطيا  أو  جنديا   20 مقتل  عن  أسفرت 
مصير  حول  بالشكوك  ألقى  ما  أفغانيا، 

عملية السالم الناشئة في البالد.
ويأتي إعالن الجيش األميركي عن الغارة 
ساعات  بعد  الجنوبية  هلمند  والية  في 
على قول الرئيس األميركي دونالد ترامب 
إنه أجرى محادثة "جيدة جدا" مع زعيم 
الحركة املتمردة. وكثف املتمردون أعمال 
في  األفغانية  األمن  قوات  ضد  العنف 
األيام املاضية ليضعوا بذلك حدا لهدنة 
جزئية كانت سارية في األيام التي سبقت 
الدوحة  في  التاريخي  االتفاق  توقيع 
وحركة  املتحدة  الواليات  بني  السبت 

طالبان حول االنسحاب من افغانستان.
الجيش  نفذها  التي  الجوية  والغارة 
طالبان  مقاتلي  واستهدفت  األميركي 
هي األولى منذ 11 يوما ردا على هجوم 
األفغانية  القوات  على  املتمردة  للحركة 
في والية هلمند الواقعة جنوبا األربعاء.

األميركية  القوات  باسم  املتحدث  وكتب 
في أفغانستان سوني ليغيت على تويتر 
"شنت الواليات املتحدة ضربة جوية في 
في  طالبان  مقاتلي  ضد  آذار/مارس   4
نهري سراج بوالية هلمند، والذين كانوا 

يهاجمون قوات األمن األفغانية".
وأضاف "نحن ملتزمون في سبيل السالم 
لكن لدينا مسؤولية الدفاع عن شركائنا 
آذار/مارس   3 يوم  "في  وتابع  األفغان". 
ضد  هجوما   43 طالبان  أطلقت  لوحده، 
نقاط تفتيش تابعة للقوات األفغانية في 
تعتبر  التي  الجنوبية  املحافظة  هلمند" 

احد أبرز معاقلها.
يقولون  املتمردون  كان  اذا  بانه  وذكر 
"إنهم يقاتلون من أجل تحرير أفغانستان 
من القوات الدولية، فان اتفاق 29 شباط/
على  يستند  انسحابا  يحدد  فبراير 
أساس عدة شروط" يجب ان يلتزموا بها.
طالبان  وحركة  األميركيون  وقع  وقد 
تاريخيا  اتفاقا  الدوحة  في  السبت 
بانسحاب  واشنطن  بموجبه  تعهدت 
في  طالبان  من  األجنبية  للقوات  كامل 
من  ضمانات  مقابل  شهرا   14 غضون 
ليغيت  الكولونيل  وتابع  طالبان.  حركة 
وعدوا  طالبان  "قادة  أن  تويتر  على 
من  سيحدون  بانهم  الدولية  املجموعة 

العنف وليس بزيادة الهجمات".
أفغانيا  وشرطيا  جنديا   20 قتل  ليال، 
لطالبان  هجمات  سلسلة  في  األقل  على 
وفق ما أكد مسؤولون حكوميون لوكالة 

فرانس برس األربعاء.
مجلس  عضو  أميري  اهلل  صفي  وقال 

والية قندوز إن "مقاتلي طالبان هاجموا 
ثالثة مواقع للجيش على األقل في منطقة 
املاضية  الليلة  قندوز  في  صاحب  إمام 
على  وأربعة شرطيني  جنود   10 وقتلوا 

األقل".
رفض  الدفاع  وزارة  في  مسؤول  وأكد 
فيما  الجيش  الكشف عن اسمه حصيلة 
املحلية  الشرطة  باسم  املتحدث  أكد 

حصيلة قتلى الشرطة.
والية  في  الشرطة  املتمردون  هاجم  كما 
وأكد  الثالثاء  ليل  )وسط(  أوروزغان 
عبادي  زرقاي  الحاكم  باسم  املتحدث 
"قتل ستة شرطيني  فرانس برس  لوكالة 

وأصيب سبعة بجروح".
عملية  على  بثقلها  العنف  أعمال  وتلقي 
هناك  حيث  الهشة  األفغانية  السالم 
كابول  وحكومة  املتمردين  بني  خالف 
حول صفقة تبادل أسرى قبل املحادثات 
التي يرتقب ان تبدأ في 10 آذار/مارس.

ترامب  بني  هاتفي  اتصال  غداة  وتأتي 
وزعيم طالبان املال برادار.

االبيض  البيت  في  الثالثاء  ترامب  وقال 
"في الحقيقة أجريت حديثا جيدا جدا مع 
زعيم طالبان" بدون ان يذكر اسم برادار 
للحركة  السياسي  التيار  يتزعم  الذي 
على  التوقيع  قبل  املحادثات  قاد  الذي 

االتفاق التاريخي.

 بعد ساعات من مكاملة ترامب الشهيرة..غارة أميركية على طالبان دفاعا عن القوات األفغانية 

باريس- بروكسل - انفرة - الزمان
املدعوم  الحر  السوري  الجيش  مصادر  قالت 
للجيش  مسيرة  حربية  طائرة  ان  تركيا  من 
قائد  يوسف  رمضان  العميد  قتلت  التركي 
في  السوري  الجيش  في  التاسعة  الفرقة 

محيط سراقب.
أن  األربعاء  التركية  الدفاع  وزارة  وأعلنت 
الرئيس  لقوات  بقصف  قتال  تركيني  جنديني 
السوري  بشار االسد في شمال غرب سوريا 

حيث تشن أنقرة هجوما واسع النطاق.
جنود  ستة  أن  الوزارة  باسم  متحدث  وقال 
التركية  القوات  أن  مضيفا  بجروح  اصيبوا 
 39 الى  ترتفع  وبذلك  فورا".  بالرد  "قامت 
في  قتلوا  الذين  األتراك  الجنود  حصيلة 

سوريا منذ األسبوع املاضي.
إيف  جان  الفرنسية  الخارجية  وزير  أكد 
»ترضخ  لن  أوروبا  أن  األربعاء  لودريان 
قضية  في  تركيا  تمارسه  الذي  لالبتزاز« 
أمام  »مغلقة«  حدودها  وستظل  الهجرة 

املهاجرين الذين ترسلهم أنقرة.
التركية  الدفاع  وزارة  أعلنت  اخرى  جهة  من 
بقصف  قتال  تركيني  جنديني  أن  األربعاء 
في  االسد  بشار  السوري   الرئيس  لقوات 
أنقرة هجوما  شمال غرب سوريا حيث تشن 

واسع النطاق.
جنود  ستة  أن  الوزارة  باسم  متحدث  وقال 
التركية  القوات  أن  مضيفا  بجروح  اصيبوا 
 39 الى  ترتفع  وبذلك  فورا".  بالرد  "قامت 
في  قتلوا  الذين  األتراك  الجنود  حصيلة 

سوريا منذ األسبوع املاضي.
وقال أمام اعضاء الجمعية الوطنية »لن يرضخ 

حدود   )...( االبتزاز  لهذا  األوروبي  االتحاد 
وسنضمن  مغلقة  شنغن  ومنطقة  اليونان 
وعبر  واضحة!«.  األمور  لتكن  مغلقة،  بقاءها 
لليونان  األوروبي  االتحاد  ملسؤولي  زيارة 
بروكسل،  في  عاجل  وزاري  واجتماع  وتركيا 
تركيا  ابتزاز  ملواجهة  االتحاد  دول  تتحرك 
إلى  بالتوجه  لالجئني  السماح  قررت  التي 

حدوده، ما يحيي شبح أزمة عام 2015.
وبعد مرور خمسة أعوام على التدفق القياسي 
على  الرقابة  األوروبي  االتحاد  عزز  لالجئني، 
حدوده لكنه ال يزال يفتقر إلى سياسة لجوء 

فعالة.
- على ماذا ينص اتفاق 2016 املثير للجدل؟ -
إلى  وأدى  قانونيا،  ملزم  غير  االتفاق  هذا 
بشكل  اليونان  إلى  الواصلني  عدد  خّفض 
كبير. مقابل دعم مالي من االتحاد األوروبي، 
وصلوا  مهاجرين  اعادة  على  االتفاق  ينص 
على  عالوة  تركيا،  من  اليونانية  الجزر  الى 
في  االتحاد  مع  حدودها  تأمني  أنقرة  التزام 
شكل اكبر.تراجع الرئيس رجب طيب اردوغان 
عن ذلك عبر قراره السماح بمرور املهاجرين 
أراضي بالده، ما  املوجودين على  والالجئني 
الحدود  إلى  األشخاص  آالف  تدفق  إلى  أدى 

اليونانية التركية.
االتفاق  ملتزم  أنه  األوروبي  االتحاد  ويكرر 

وينتظر األمر نفسه من تركيا.
االتحاد  بها  تعهد  يورو  مليارات   6 بني  من 
الحكومية  غير  للمنظمات  موجهة  األوروبي، 
تركيا،  في  لالجئني  دعم  برامج  عن  املسؤولة 
تم تأمني 4,7 مليارات ُحّول منها بالفعل 3,2 

مليارات، وفق املفوضية.

ينص االتفاق أيضا أنه مقابل كّل مهاجر تتم 
األوروبي  االتحاد  تركيا، يستقبل  إلى  إعادته 
ادماج  تم  اإلجمال،  وفي  سوريا.  الجئا 
26,576 الجئا في أوروبا في حني لم يتجاوز 
عدد االشخاص الذين رحلوا الى تركيا 2084، 

وفق املصدر.
عن  تركيا  تتوقف  لم  االتفاق،  توقيع  منذ 

مطالبة  احترامه،  مواصلة  بعدم  التهديد 
ماليني   5 تركيا  وتستقبل  املساعدة.  بزيادة 

الجئ بينهم 3,7 ماليني سوري.
نفذ الرئيس التركي تهديده هذه املرة، مؤكدا 
إلى  قريبا  سيصلون  املهاجرين  »ماليني«  أن 
مساعدة  على  للحصول  محاولة  في  أوروبا، 
من الغرب في سوريا في مواجهة نظام دمشق 

وحليفه الروسي. اعتبر العديد من املسؤولني 
االوروبيني أن هذا االبتزاز »مرفوض«.

ريس  جمعية  في  أوروبا  برامج  مدير  ويرى 
تركيا  مع  االتفاق  أن  باسكو  ايف  بابليكا 
»يمثل نوعا ما قبلة مع الشيطان )...( وجدنا 

انفسنا عالقني«.
2015 عام 2015، فوجئ األوروبيون بالتدفق 

طالبو  أغلبهم  مهاجر  ملليون  املسبوق  غير 
ذلك  منذ  الحرب.  من  فروا  سوريون  لجوء 
املكلفة  فرونتكس  وكالة  االتحاد  عزز  الحني، 
الخارجية، بحيث يصبح عدد  مراقبة حدوده 
حرس الحدود الدائمني العاملني فيها 10 آالف 
بحلول عام 2027، وذلك بهدف مساعدة الدول 

األعضاء املعنية.

تصعيد املوقف بني أوربا وتركيا حول عبور الالجئني

مقتل قائد الفرقة التاسعة في اجليش السوري 

الرياض- الزمان. 
قررت السلطات السعودية األربعاء تعليق 
العمرة »موقًتا للمواطنني واملقيمني« في 
كورونا  فيروس  وصول  خشية  اململكة، 
املستجد للمسجد الحرام في مكة املكرمة 
واملسجد النبوي في املدينة املنورة، بعد 
للمعتمرين  تعليقها  من  أسبوع  نحو 

الوافدين.
ويأتي القرار بعد يومني من إعالن اململكة 
أول حالة إصابة بفيروس كورونا، وهي 
البحرين.  عبر  إيران  من  وصل  ملواطن 
ألفي  من  أكثر  لوفاة  الفيروس  وأدى 
شخص حول العالم حتى اآلن بينهم 92 

شخصا في إيران املجاورة.
ونقلت وكالة األنباء السعودية عن مصدر 
اململكة  اّن  الداخلية  وزارة  في  مسؤول 
للمواطنني  موقًتا  العمرة  »إيقاف  قّررت 
واملقيمني في اململكة )...( للحد من انتشار 
)...( ومنع وصوله  فيروس كورونا  وباء 

إلى الحرمني الشريفني«.
»يشهدان  الحرمني  أن  إلى  القرار  وعزت 
البشرية،  للحشود  وكثيًفا  دائًما  تدفًقا 
مما يجعل من مسألة تأمني تلك الحشود 

أهمية قصوى«.
أيام  قبل  أيضا  أعلنت  اململكة  وكانت 
الى  السياحية  الدخول  تأشيرات  وقف 
العمرة  مناسك  وتستقطب  أراضيها. 
ماليني املسلمني سنويا من مختلف بلدان 
قبل  أدائها  بتعليق  القرار  العالم. ويأتي 
نحو شهرين من حلول شهر رمضان حني 

تتضاعف أعداد املعتمرين.
مناسك  شخص  مليون   18,3 وأّدى 
سعودي  مليون   11,54 بينهم  العمرة 
األرقام  بحسب   ،2018 العام  في  ومقيم 

إذا  ما  يّتضح  ولم  اململكة.  في  الرسمية 
كان القرار غير املسبوق على هذا النطاق، 
سيؤّثر على موسم الحج املقرر في تموز/
استقطب  الفائت،  والعام  املقبل.  يوليو 
فيما  شخص  مليون   2,5 حوالى  الحج 
كانت السلطات املختصة قد توقعت قبل 
الحجاج  أن يصل عدد  الفيروس  انتشار 

إلى2,7 مليون في عام 2020.
عبد  والعمرة  الحج  وزير  نائب  وقال 
الفتاح مشاط لقناة »العربية« السعودية 
اململكة  »لحرص حكومة  القرار يرجع  إّن 

الرحمن  ضيوف  وسالمة  أمن  على 
خصوصا األمن الصحي«.

سواء  للمعتمرين  »اإليقاف  أن  وأّكد 
 ... مكة  خارج  من  املقيمني  أو  املواطنني 
انحاء  جميع  من  للزائرين  مفتوحة  مكة 
اململكة« لزيارة الحرم وأداء الصالة فقط.

وزير  أعلن  االربعاء،  سابق  وقت  وفي 
في  الربيعة  توفيق  السعودي  الصحة 
الصحية  الحالة  أن  صحافي  مؤتمر 
في  ومعزول  »مستقرة  املصاب  للمواطن 

أحد املستشفيات«.

ل51  الطبية  الفحوصات  أّن  إلى  وأشار 
مخالطا  شخصا   70 أصل  من  شخصا 

للمواطن املصاب جاءت »سلبية«.
أّن  املحلي  اإلعالم  في  تقارير  وذكرت 
في  القطيف  مدينة  إلى  ينتمي  املصاب 

شرق البالد.
ويعّد املعتمرون والحجاج في مكة عرضة 
واألمراض  الفيروسات  من  للعدوى 
نتيجة ظروف االزدحام الشديد في أماكن 
وفي  الطعام  تناول  ومناطق  الصالة 

وسائل النقل.

ق العمرة خشية السعودية تعلَّ
وصول كورونا ملكة واملدينة
ماكرون وترامب يعربان عن االستعداد للتعاون ملواجهة الفيروس
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القصف  طرابلس- باريس - الزمان   تسبب 
الدولي،  معيتيقة  مطار  له  تعرض  الذي 
بإغالقه  ليبيا،  غرب  العامل  الوحيد 
على  الرحالت  جميع  وتحويل  مجددا 
شرق  كلم   200( الدولي  مصراتة  مطار 

العاصمة(.
باسم  املتحدث  قنيوه  محمد  وقال 
فرانس  لوكالة  الليبية  الجوية  الخطوط 
برس األربعاء ان »جميع رحالت الشركة 
مطار  إلى  تشغيلها  عمليات  نقل  تم 
األخير  القصف  بعد  الدولي،  مصراتة 

الذي طال مطار معيتيقة«.
في  إصابات  أي  تسجل  »لم  وأضاف 

طائرات الشركة نتيجة القصف«.
بتسيير  الليبية  الجوية  الخطوط  وتقوم 

رحالت إلى تونس وتركيا واألردن.
قذائف  سلسلة  لسقوط  املطار  وتعرض 

صاروخية ليل الثالثاء.
شركة  باسم  املتحدث  أبوسن  أمير  وأكد 
إحدى طائراتها  »البراق« إصابة  خطوط 

بشظايا جراء القصف.
»إلى  برس  لفرانس  أبوسن  وأوضح 
جانب إصابة الطائرة هناك طائرة ثانية 

أوقفت  وبالتالي  املبرمجة،  الصيانة  قيد 
مشيرا  موقتا«،  رحالتها  جميع  الشركة 
إلى تنسيق مع الشركات الطيران األخرى 
منت  على  ليبيا  خارج  املسافرين  إلعادة 
األربعاء  فرنسا  أعربت  فيما   رحالتها. 
عن األسف الستقالة مبعوث االمم املتحدة 
ليبيا غسان سالمة وجددت دعوتها  إلى 
ل«وقف دائم الطالق النار« في هذا البلد 
طرابلس  سلطات  بني  نزاعا  يشهد  الذي 
املشير  ليبيا  شرق  في  القوي  والرجل 
باسم  املتحدث  حفتر.وأعلن  خليفة 
فرنسا  »تبلغت  الفرنسية  الخارجية 
بأسف نبأ استقالة مبعوث االمم املتحدة 
إلى ليبيا« مشيدة ب«كفاءة« سالمة أثناء 

تأدية مهمته منذ حزيران/يونيو 2017.
ايف  جان  الخارجية  وزير  قال  بدوره، 
»ثمة  الوطنية  الجمعية  في  لودريان 
صعوبة جديدة ظهرت لتّوها )...( يتوجب 
يتم  أن  األفضل  ومن  )سالمة(  استبدال 
ذلك سريعًا منعًا لفقدان الروح التي تبّدت 
في  برلني«  بمدينة(  الدولي  )املؤتمر  في 
مطار  إدارة  وكانت  الثاني/يناير.  كانون 
معيتيقة الدولي قامت بإخالئه من جميع 

املوظفني ليل الثالثاء. وأكدت إدارة املطار 
جميع  نقل  فيسبوك  على  صفحتها  على 
الدولي  مصراتة  مطار  إلى  الرحالت 

ابتداء من االربعاء.
قوات  الوطني  الوفاق  حكومة  واتهمت 
املطار  باستهداف  حفتر  خليفة  املشير 
فيما لم يصدر من قوات حفتر اي تعليق.

وعلى الرغم من استمرار وقف إطالق النار 
وأنقرة  موسكو  رعته  الذي  طرابلس  في 
ودخل حيز التنفيذ في 12 كانون الثاني/
يناير املاضي، يتبادل الطرفان االتهامات 
بخرقه عبر شن هجمات محدودة. ومطار 
األكثر  هو  طرابلس  في  الدولي  معيتيقة 
قوات  وتتهم  القصف،  لعمليات  عرضة 
هجمات  لشن  باستخدامه  تركيا  حفتر 
جنوب  قواتها  على  املسيرة  بطائرتها 

العاصمة.
وتشن قوات حفتر هجوما منذ نحو عام 

في محاولة للسيطرة على طرابلس.
وقتل جراء املعارك في ليبيا أكثر من 280 
تشير  التي  املتحدة  األمم  مدنًيا، بحسب 
مقاتل  ألفي  من  أكثر  مقتل  إلى  أيضا 

ونزوح 146 ألًفا منذ اندالع املعارك.

جتدد القصف يغلق مطار العاصمة 
الدولي وباريس تأسف الستقالة 

املبعوث االممي الى ليبيا

القاهرة - مصطفى عمارة 
املصري  الكره  العب  املسلمني  االخوان  جماعة  هاجمت 
الشهير  محمد ابو تريكه رغم انه كان اكثر املقربني فى 
املرحله املاضيه بعد قيامه بنعي الرئيس املصري الراحل 
التواصل  بموقع  الرسمية  على صفحته  مبارك  حسني  
الجماعة  قيادات  ابرز  يعقوب  محمد  وابدى  االجتماعى. 
ابو تريكه مستنكرا ترحمه على مبارك فى الوقت الذى لم 
يترحم على مرسى من جانبه راى منتصر عمران الباحث 
فى شئون االسالم السياسى ان الجماعه تحاول اجتذاب 
ابو تريكه الى صفوفها اال ان الالعب رفض ذلك تماما فى 
اطار محاوالته للعودة الى مصر بعد انتهاء القضايا التى 
وتمويله  باالخوان  عالقته  حول  املحكمه  فى  ضده  تنظر 
لهم . فى السياق ذاته اقام املحامى حسني عبداهلل دعوى 
قضائيه امام محكمة االمور املستعجله ضد رئيس الوزراء 
العادة اسم مبارك الى محطة املترو وامليادين العامه التى 
قام  بينما  يناير،  ثورة  بعد  منها  مبارك  اسم  حذف  تم 
املحامى ايمن محفوظ بتوجيه انذار عاجل لوزير التنمية 
مدينة  على  االسبق  الرئيس  اسم  باطالق  يطالبه  املحلية 
طابا خاصة بعد تكريمه من قبل الرئيس السيسى باقامة 
جنازة عسكريه له خاصة انه بطل من ابطال حرب اكتوبر. 
وبقي مبارك حتى الساعات االخيرة من ثورة املصريني 
رافضا التنحي او اجراء اصالحات سياسية اضطر الى 
وقت  في  له  نائبا  سليمان  عمر  مخابراته  رئيس  تعيني 

ضائع قبل خلعه .

االخوان ينقلبون
على أبي تريكة بسبب مبارك 

لندن- الزمان 
الذي كان  الشهير   الكتاب  ألغي معرض   
مقررا أن تستضيفه لندن األسبوع املقبل، 
بسبب مخاوف من تفشي فيروس كورونا 

املستجد، بحسب  املنظمون األربعاء.
إكزيبيشنز«  »ريد  هيئة  وأوضحت 
للحدث،  املنظمة  الجهة  للمعارض، 
اتبعنا  »لقد  تويتر  على  حسابها  عبر 
وعملنا  البريطانية  الحكومة  إرشادات 
بموجب توصيات سلطات الصحة العامة 
ومنظمات أخرى، وبكل أسف اتخذنا قرار 

عدم تنظيم الحدث هذه السنة«.
من  كبيرا  عددا  أن  إلى  املنظمون  وأشار 
يجمع سنويا  الذي  الحدث  في  املشاركني 
مجال  في  متخصص  ألف   25 حوالى 
على  قيودا  »سيعانون  والنشر،  الطباعة 

السفر« بسبب الوباء.
العاشر  بني  املعرض  تنظيم  مقررا  وكان 
من آذار/مارس والثاني عشر منه. وستقام 
سنة  في  الحدث  هذا  من  املقبلة  النسخة 
2021. وكانت فرنسا قد ألغت أيضا معرض 
باريس للكتب الذي كان مقررا تنظيمه بني 

20 آذار/مارس و23 منه، للسبب عينه.

إلغاء معرض لندن 
للكتاب بسبب 

مخاوف من كورونا


