
بغداد - عبداحلسني غزال
رأى امني املجلس االعلى لألمن القومي 
اإليراني علي شمخاني، االحد، ان العد 
العكسي بدأ  الخراج القوات االميركية 
برئيس جهاز  لقائه  املنطقة خالل  من 
العراقية مصطفى  املخابرات الوطنية 
لرئاسة  املرشحني  واحد  الكاظمي 
الوزراء. فيما اجتمع الرئيس العراقي 
قصر  في  شمخاني  مع  صالح  برهم 
العالقات  معه  وبحث  ببغداد  السالم 
الجمهورية  رئاسة  .وقالت  الثنائية 
في بيان امس، إن »رئيس الجمهورية 
في قصر  األحد  استقبل،  برهم صالح 
األعلى  املجلس  أمني  ببغداد،  السالم 
لألمن القومي االيراني علي شمخاني«. 
ونقل البيان عن صالح تأكيده، »أهمية 
وتطوير  الثنائية،  العالقات  تعزيز 
املختلفة  املجاالت  في  التعاون  سبل 
الجارين،  الشعبني  ملصالح  خدمة 
املشترك  والعمل  التنسيق  وضرورة 
اإلرهاب والتطرف،  في مجال محاربة 
على  الحفاظ  في  العراق  جهود  ودعم 
شمخاني،  وأعلن  وأمنه«.  سيادته 
ملساعدة  ايران  استعداد  االحد، 
كورونا،  فيروس  مكافحة  في  العراق 
ايران  فيه  سجلت  الذي  الوقت  في 
جديدة  إصابة  و743  وفاة  حالة   49
الـ24  خالل  املستجد  بالفايروس 
االنباء  وكالة  ونقلت  األخيرة.  ساعة 
لقائه  خالل  شمخاني،  عن  االيرانية، 
الوطني  االمن  مستشار  بغداد  في 
ان  قوله  الفياض،  فالح  العراقي 
“ايران على استعداد ملساعدة العراق 
في مكافحة فيروس كورونا“. وتحدث 
في  للبلدين  الناجحة  “التجربة  عن 

مضيفًا  التكفيري“،  االرهاب  مكافحة 
أبعاد  كأحد  االدراكية  “الحرب  ان 
مكان  اليوم  حلت  قد  املركبة  الحرب 
وداعمي  مؤسسي  وان  االرهاب،  فتنة 
عبر  ليحققوا  اليوم  يسعون  داعش 
املتحققة  غير  اهدافهم  الطريق  هذا 
املجلس  امني  واعتبر  اقل“.  وبأثمان 
االيراني  القومي  لالمن  االعلى 
التهديدات الوهمية  “تهويل  ماوصفه 
االجتماعي  التحمل  مستوى  وخفض 
من  الحقائق،  وقلب  املشاكل  امام 

الفتًا  االدراكية“،  الحرب  اساليب 
مصالح  على  الحفاظ  “بغية  انه  الى 
االرهاب  هجمة  امام  والعراق  ايران 
تاتي  ان  ينبغي  اللئيمة،  االدراكي 
واالجتماعية  الثقافية  الطاقات  جميع 
كاملة  بمعرفة  الساحة  الى  والشعبية 
الهداف العدو“. وقال شمخاني خالل 
لقائه رئيس جهاز املخابرات العراقي 
االحد،  بغداد  في  الكاظمي  مصطفى 
السياسية  الظروف  ضوء  في  انه 
واالمنية في العراق فان دور االجهزة 

االمنية واالستخبارية مهم ومعقد جدا 
واضاف،  الجديدة.  الظروف  الدارة 
في  واالمنية  السياسية  التطورات  ان 
امن  في  جدية  بصورة  مؤثرة  العراق 
واستقرار املنطقة. واكد امني املجلس 
بان  االيراني  القومي  لالمن  االعلى 
في  وفاعلة  مقتدرة  حكومة  تشكيل 
وارادة  اصوات  على  مبنية  العراق 
دائمة  رغبة  يمثل  العراقي،  الشعب 

للجمهورية االسالمية االيرانية.
الغادرة  االغتيال  عملية  ان  واوضح 

املقاومة  جبهة  لقادة  واللئيمة 
سليماني  قاسم  الحاج  الشهيدين 
نتيجة  جاءت  املهندس،  وابومهدي 
ترامب  قبل  من  استراتيجي  لخطأ 
البيت  في  الحاكم  الشرير  والفريق 
مساء  بغداد  الى  ووصل  االبيض. 
املستوى  رفيع  ايراني  وفد  اليوم 
االعلى  للمجلس  العام  برئاسة االمني 
لالمن القومي االيراني علي شمخاني 
الى بغداد مساء امس لبحث العالقات 

الثنائية بني البلدين.

 شمخاني يبحث في بغداد التعاون
حول كورونا وملف القوات األمريكية 

london@azzaman.com (international edition)

info@azzaman.com (iraq edition)
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ابو ظبي -  مصطفى عمارة 
تهاني التري سيدة اماراتية  لفتت األنظار ليس فقط 
على مستوى نساء العالم العربي بل على مستوى 
نساء العالم كله من خالل هذا النموذج الفريد الذي 

قدمته عبر نشاطاتها االجتماعية
أبرزها  كان  و  املجاالت  شتى  في  واإلنسانية    
اإليجابية  السعادة  تحقيق  مجال  في  مبادرتها 
فضال  والروح  القلب  جميالت  ومبادرة  للمجتمع 
من  العديد  في  والدولية  املحلية  مشاركتها  عن 
والتنمية  والشباب  باملرأة  الخاصة  املؤتمرات 

واملسئولية املجتمعية والتطوع
 100 أفضل  ضمن  اختيارها  وتم   ، والقيادة   
العربي  الوطن  في  مؤثرة  إنسانية  شخصية 
القاسمي ضمن  لبنى  الشيخة  قبل  من  وتكريمها 
املجتمع  أعمال  من سيدات  50 شخصية  أفضل 
واختيارها وتكريمها بعد حصولها على لقب أوبرا 

العرب لعام 2017
 و 2018 وهي جائزة مخصصة للمرأة العربية 
فيما  العربي  الوطن  مستوى  على  مرة  أول  تمنح 

أطلق عليها الخبراء نجمة املجتمع العربي .

الزمان حاورت هذه السيدة  تعرض هنا اراءها في 
املجتمع والتحوالت والسعادة واالحوال النسوية 

تعتقدين  هل  العاملي  املرأة  بيوم  نحتفل  ونحن   
بصفة  واإلماراتية  عامة  بصفة  العربية  املرأة  أن 

خاصة قد حصلت على الكثير من حقوقها؟
الناحية  من  املجتمع  نصف  فقط  ليست  املرأة  إن 
في  مشاركتها  حيث  من  كذلك  هي  بل  العددية 
تربية  وتربيتها  الصاعدة  األجيال  تهيئة  مسؤولية 

سليمة متكاملة .«
اهلل  )طيب  نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  قال  وكما 

ثراه(
حصول املرأة على حقوقها اصبح من الضروريات 
العربية  املجتمعات  في  عظمى  قوة  تشكل  كونها 
وخاصة في دولة االمارات العربية املتحدة كونها 
تحصل على كل الدعم املطلوب من الدولة وتسهيل 
في  تساعدها  التي  واالمكانيات  االجراءات  كافة 
في  مكانتها  وتعزيز  واحالمها  طموحاتها  تحقيق 

العديد من املناصب القيادية والوزارية .. 
به  يحتذى  نموذجا  االماراتية  املرأة  اصبحت  كما 
لبقية النساء العربيات حيث ان النجاح الذي حققته 

اصبح محط انظار النساء العربيات التي قد تعاني 
املوارد  قلة  من  العربية  الدول  في  منهن  البعض 
وبني  بينها  املساواة  تحقيق  وعدم  واالمكانيات 
الرجل في العديد من املناصب وان يكون لها كلمة 
مسموعة وصاحبة قرار نافذ باإلضافة الى تهميش 
الكثير منهن في بعض املجاالت خوفا من ان يكون 
لهن القرار والكلمة املسموعة في تلك املجتمعات ..
 ما هي املجاالت التي يجب على املرأة تقلدها في 

املرحلة القادمة؟
تواجه  وصعبة  كثيرة  تحديات  امام  اليوم  نحن 
بذاتها  تهتم  ان  مطالبة  فهي   ، معا  والرجل  املرأة 
وتطورها وتتبوأ ارقى املناصب باإلضافة الى ان 
تكون زوجة مثالية رائعة مع زوجها وام عظيمة مع 
أوالدها واسرتها وان ال يصدر منها اي قصور في 
اي مجال وهذا يشكل عبءا اضافية عليها نفسيا 
دوما  هي  لذلك  واقتصاديا  واجتماعيا  وجسديا 
صعوبات  تخطي  على  يعينها  شريك  الى  بحاجة 
الحياة وتقديم بعض التنازالت من الطرفني لتحقيق 

التكامل في الحياة بشكل عام ..
وفي  املجتمعات  في  بقوة  تواجدها  خالل  ومن 

قوة  تشكل  اصبحت  االجتماعي  التواصل  مواقع 
وتحريك  القضايا  لبعض  العام  الراي  تغيير  في 
ما  بعض  عند  طويال  الوقوف  تستدعي  مؤشرات 
يحدث من تجاوزات بحق املرأة او اساءة باي شكل 

من االشكال باإلضافة الى
أبناءهم  مع  يحدث  ملا  االهل  مراقبة  ضرورة   
وممارسة كل من املرأة والرجل لدورهم االساسي 
او  انحراف  اي  من  وحمايتهم  االبناء  حياة  في 

أضرار قد تلحق بهم .
ومع التطور واالنفتاح اصبحت قابلية املرأة بتقلد 
تحقيق  تستطيع  او  ذاتها  فيه  تحقق  منصب  اي 
املعادلة الصعبة في النجاح وتحقيق االهداف فهي 
مؤهلة لإلدارة والقيادة وممارسة الذكاء العاطفي 
من  العديد  في  املستقبل  واستشراف  واالنفعالي 

املجاالت
املجتمعات  في  دورها  إبراز  وفي  املؤسسة  في   

املحلية والدولية وعلى كافة االصعدة وامليادين ..
هل يتطلب األمر إصدار تشريعات معينة لحصول 

املرأة على املزيد من الحقوق؟
واضحة  قوانني  اصدار  هو  فعال  به  نطالب  ما 

أيا  للمرأة  يسيء  من  ضد  وصارمة  وصريحة 
كان نوع اإلساءة ويحفظ حقوقها ويعزز مكانتها 
ويحميها ويحقق لها االستقرار األسري والعملي 
ويحفظ كرامتها من ان تهان ، ففي اآلونة االخيرة 
نفجع كل صباح مع أسوأ  ما يمكن ان يحصل 
المرأة من زوجها او اسرتها بسبب او بدون سبب 
وهذا ما تجرمه االنسانية وهو التعدي على االنسان 
فما بالك بامرأة ضعيفة ال هم لها سوا ان تحقق 
او عنف  أذى  اي  بعيدا عن  أحالمها وطموحاتها 
املجتمعات  في  االفراد  بعض  من  تنمر  او  اسري 
التي قد ترفض املرأة لشكلها او لونها او طولها او 
او. او ودفعها بشتى الوسائل والطرق الى التغيير 
ان  التغيير  احداث  وبعد  يعجبهم  ما  مع  لتتطابق 
حصل لن يعجبهم ايضا ،لذلك اهمس في اذن كل 
امرأة ال تتغيري الجل احدهم فمن يرغب بك يقبل 
بك كما انتي فتقبلي ذاتك وتصالحي معها واهديها 

الكثير من الحب وال تبحثي عنه هنا وهناك ..
هناك من يرى أن خروج املرأة لفترات طويلة بحكم 
عملها خارج املنزل اثر بشكل كبير على استقرار 
األسرة ومستقبل أطفالها. فما هي رؤيتك لذلك؟ 

وكيف يمكن التوفيق بني األمرين ؟
مراعاة  هو  بها  نطالب  التي  القوانني  ضمن  من 
عمل املرأة وايجاد الية لتحقيق التوازن بني العمل 
نبحث عن  كنا  ان  االسرية  مهامها  وبني  بالخارج 
فايجاد  لها  والعاطفي  األسري  االستقرار  تحقيق 
ولكن  العمل  املرأة حقها في  تعطي  التي  القوانني 
بتخفيف  ساعات العمل فال يعقل ان تبقى املرأة 
بكامل  السرتها  تعود  ثم  طويلة  لفترات  تعمل 
ولكن  بالخارج  الطاقة  هذه  استنفذت  فقد  طاقتها 
كاهل  عن  االعباء  لتخفيف  الجهود  تضافرت  ان 
العمل  في  حقها  تحفظ  قوانني  وتشريع  املرأة 
وأثبات وجودها وتحقيق طموحها واحالمها وبني 

تواجدها مع أسرتها
 واالهتمام بعاءلتها لياخذ كل ذي حق حقه.. 

منع  يتم  ان  من  اكثر  منطقيا  االمر  هذا  يعتبر 
العمل  ميدان  في  تواجدها  الن  العمل  من  املرأة 
بالكثير  الجميع  على  بالنفع  يعود  واملجتمعات 
تتكامل  وان  االهداف  وتحقيق  األيجابيات  من 
الجهود مع الرجل وليس تتنافس فكل منهم لديهم 

مسؤوليات وواجبات

د. تهاني التري سفيرة السالم العاملي والنيات احلسنة  لـ )الزمان(:
نساء اإلمارات قدوة عربية..و البد من قوانني صارمة ضد َمن يسيء للمرأة

دبي -الرياض - الكويت - موسكو - الزمان 
 -سجلت بورصات دول الخليج األحد أدنى 
مستوى لها منذ سنوات، بعد فشل تحالف 
»أوبك بالس« في االتفاق على خطوات لرفع 
كورونا  فيروس  بانتشار  املتأثرة  األسعار 

املستجد.
للنفط  املصدرة  الدول  منظمة  وأخفقت 
ضمن  الرئيسية  شريكتها  وروسيا،  )اوبك( 
تحالف »اوبك بالس«، في التوصل الجمعة 
انتاج  في  إضافي  خفض  بشأن  تفاهم  إلى 
الخام بغية وضع حد لتراجع أسعار النفط 

إلى أدنى مستوياتها منذ أربعة أعوام.
وشركائها  موسكو  على  أوبك  واقترحت 
إضافيًا  جماعيًا  خفضًا  اآلخرين  التسعة 
يؤدي  ال  حتى  يوميا  برميل  مليون  بـ5“1 
تّم  ما  تقويض  إلى  الفيروس  انتشار 
على  للحفاظ   2017 العام  إليه  التوصل 
أسعار مستقّرة في سوق تشهد فائضا في 

االنتاج، لكن روسيا رفضت ذلك.
وأطلقت السعودية رّدا على املوقف الروسي 
وكالة  بحسب  السبت،  نفطية«  »حربا 
املطروح  النفط  أسعار  فخّفضت  بلومبرغ، 
 20 أدنى مستوياته خالل  إلى  لديها  للبيع 
في  كبيرة  حّصة  لتأمني  محاولة  في  عاما، 

السوق.
الخام  النفط  بيع  سعر  اململكة  وخّفضت 
 6 بنحو  آسيا  لزبائن  نيسان/ابريل  لشهر 
و7  بآذار/مارس،  مقارنة  للبرميل  دوالرات 

 8 إلى   6 وبني  املتحدة،  للواليات  دوالرات 
البحر  ومنطقة  الغربية  الوروبا  دوالرات 
املتوسط حيث تبيع روسيا جزءا كبيرا من 

انتاجها النفطي.
شؤون  في  الخبير  فارين-برايس  بيل  وقال 
إّن  برس  فرانس  لوكالة  املنطقة  في  النفط 
السعودية »ترّد على خروج روسيا من اتفاق 

خفض االنتاج عبر إشعال حرب أسعار«.
االنتاج  مستويات  »سيزيدون  وتابع 
السوق  في  حصتهم  لتعزيز  ويسعون 

االنتاج  »رفع  أن  الى  مشيرا  ثمن«،  بأي 
كورونا  فيروس  بسبب  طلب ضعيف  وسط 
النفط مع  »بانهيار« أسعار  يهدد  املستجد« 

بداية التعامالت االثنني.
بحمام  أشبه  سيكون  »األمر  ان  من  وحّذر 
»اوبك  دول  تعّهدت   2017 مطلع  منذ  دم«. 
السوق  في  االمدادات  تخّفض  بأن  بالس« 
بمعّدل 2“1 مليون برميل يوميا بهدف رفع 
زاد  األول/ديسمبر،  كانون  وفي  االسعار. 

الكارتل العدد 500 ألف برميل يوميا.

باتت  صرامة  أكثر  جديدة  تدابير  لكن 
النفطية  اإليرادات  تعاني  إذ  ضرورية 
وباء  فرضه  سريع  تباطؤ  من  خصوصا 
أول  الصيني،  االقتصاد  على  كوفيد-19 

مستورد عاملي للنفط.
نوفاك  الكسندر  الروسي  الطاقة  وزير  وقال 
مفاوضات  عقب  الجمعة  الصحافيني  أمام 
طويلة في فيينا »بدءًا من األول من نيسان/
ابريل، وبالنظر إلى قرار اليوم، فإّن ال أحد 
-- ال دول املنظمة وال دول تحالف اوبك بالس 

-- سيكون مضطرا إلى خفض االنتاج«.
وأغلق سعر برميل برنت على 27“45 دوالرا 
الجمعة، وهو األدنى منذ نحو أربع سنوات.
انهيار كبير في أسعار  ووسط مخاوف من 
النفط مع بداية التعامالت االثنني، تراجعت 
األسواق املالية في الدول الخليجية الغنية 
تعامالت  أيام  أول  في  الطاقة  بموارد 
»تداول«  سوق  مؤشر  وانخفض  االسبوع. 
بنسبة  املنطقة،  في  األكبر  السعودية،  في 
منذ  مستوى  أدنى  على  ليغلق  باملئة،   8“3

تشرين الثاني/نوفمبر 2017.
وهبط سهم شركة أرامكو إلى ما دون سعر 
الطرح الرئيسي وهو 32 رياال )5“8 دوالر(، 
ألول مرة منذ إدراج عمالق النفط السعودي 
في البورصة في 11 كانون األول/ديسمبر، 
ليتراجع  قيمته  من  باملئة   9 نحو  فخسر 
تعامالت  نهاية  في  رياال   30 إلى  سعره 

األحد.

هبوط حاد في بورصات اخلليج بعد اخفاق أوبك 
وحلفائها وروسيا تصر على موقفها

روما- القاهرة -الزمان 
االوروبي  البلد  ايطاليا،  احصت 
كورونا  فيروس  من  تضررا  االكثر 
املستجد، 133 وفاة جديدة في 24 
ساعة ما يرفع الى 366 الحصيلة 
االجمالية للوفيات منذ بدء انتشار 
الوباء، بحسب ارقام رسمية االحد.
بزيادة   7375 املصابني  عدد  وبلغ 
وتبقى  السبت.  عن  اصابة   1492
منطقة لومبارديا الخاضعة لحجر 
سجلت  اذ  تضررا  االكثر  صحي 
وفاة.  و267  اصابة   4189 فيها 
املرتبة  الى  ايران  وصلت  فيما 
عن  اعلنت  بالوفيات حيث  الثالثة 
وكذلك  شخص  مائتي  زهاء  وفاة 
كوريا الجنوبية .فيما أعلنت وزارة 
تم  أنه  األحد  املصرية  الصحة 
تسجيل اول وفاة بفيروس كورونا 
أن  موضحة  البالد  في  املستجد 
املصاب الذي فارق الحياة مواطن 
قبل سبعة  الى مصر  أملاني وصل 

أيام.
الوزارة خالد  وقال املتحدث باسم 
»املواطن  إن  بيان  في  مجاهد 
عاما   60 العمر  من  يبلغ  األملاني 
وتوفي األحد في مستشفى الغردقة 

العام« الذي نقل اليه الجمعة.
كورونا  بفيروس  وفاة  اول  وهذه 

املستجد في افريقيا.
وزارة  باسم  املتحدث  وأوضح 
الصحة أن املواطن األملاني ظهرت 
فى  تتمثل  مرضية  أعراض  عليه 
ارتفاع بدرجة الحرارة عند وصوله 
الغردقة،  إلى  األقصر  محافظة  من 
حيث توجه إلى مستشفى الغردقة 
الجمعة  وصوله  يوم  مساء  العام 
الرعاية  لتلقي  )آذار(  مارس   6

الطبية«.
الفحوصات  إجراء  »تم  وأضاف 

التي  العينة  وسحب  له  الالزمة 
كورونا  لفيروس  إيجابية  جاءت 
الرعاية  فى  وضعه  وتم  املستجد 
فشل  من  ملعاناته  نظرا  املركزة 
رئوي  إلتهاب  من  ناتج  تنفسي 
وحدث  حالته  ساءت  ثم  حاد 
وتوفي  وعيه،  درجة  فى  اضطراب 
اليوم األحد«. وأشار املتحدث الى 
في  يمكث  »لم  األملاني  املواطن  أن 

مصر سوى سبعة ايام فقط«.
+ايه  السياحية  الباخرة  ورست 
وتم  األحد  االقصر  في  سارة+ 
اكتشاف  بعد  ركابها  كل  اجالء 
بفيروس  املصابني  من  حالة   45
بحسب  بينهم،  املستجد  كورونا 

مراسل لفرانس برس.
زايد  هالة  الصحة  وزيرة  وأعلنت 
الى  بها  قامت  زيارة  خالل  األحد 
السياحة  وزيري  برفقة  األقصر 
والطيران  العناني  خالد  واآلثار 

من   33 أن  منار  محمد  املدني 
أفراد  من  و12  االجانب  السياح 
الطاقم املصريني الذين كانوا على 

منت الباخرة أصيبوا بالفيروس.
في  جميعهم  املصابون  ووضع 

مستشفى مخصص للعزل.
للصحفيني  تصريحات  وفي 
زايد  أكدت  لألقصر  زيارتها  أثناء 
أصل  من  أميركية  »مواطنة  أن 
تايواني هي سبب االصابات« على 

منت الباخرة.
»االجراءات  أن  وأضافت 
مصر  تتخذها  التي  االحترازية 
أكثر  بمسح  نقوم  ألننا  مشددة 
من مرة ونكتشف الحاالت قبل أن 
ما  وهو  اعراض  اي  عليها  تظهر 
مشددة  الباخرة«،  منت  على  حدث 
على أن كل االصابات تم اكتشافها 
من دون أن تظهر عليها اي اعراض 
»وهو ما يثبت قوة نظام التقصي 

رئيس  وقال  املصري«.  والترصد 
السبت  مدبولي  مصطفى  الوزراء 
 171 ل  أجريت  اختبارات  إّن 
شخصا، هم جميع من كانوا على 
منت الباخرة، اي 101 أجنبي و70 

من افراد الطاقم املصريني.
أعلنت  املصرية  السلطات  وكانت 
ثالث  رصد  سابق  وقت  في 
اصابات بالفيروس، األولى ملواطن 
الوزيرة،  »تعافى«، بحسب  صيني 
كندي  بترول  ملهندس  والثانية 
مصري  لرجل  والثالثة  الجنسية، 
عبر  صربيا  من  عاد  عاما(   44(
فرنسا التي امضى فيها 12 ساعة.

أول وفاة بكورونا في افريقيا لسائح أملاني مبصر
ايطاليا األكثر تضرراً بالفيروس

بعد الصني وايران في املرتبة الثالثة 

انقرة- بيروت- الزمان 
التزال هدنة االتفاق التركي الروسي في سوريا 
أعلن  فيما  وصامدة   سارية  ادلب  وخاصة 
األحد  إردوغان  طيب  رجب  التركي  الرئيس 
مسألة  ملناقشة  االثنني  بلجيكا  سيزور  أنه 
األوروبي،  االتحاد  في  مسؤولني  مع  الهجرة 
أمام  األبواب«  »فتح  إلى  اليونان  داعيًا 
أوروبا.  إلى  الوصول  في  الراغبني  املهاجرين 
اردوغان في خطاب في اسطنبول األحد  وقال 
غدًا  األوروبي  االتحاد  في  مسؤولني  »سألتقي 
)اإلثنني( في بلجيكا« مشيرًا إلى أنه سيناقش 
تركيا  فتحت  أن  بعد  الهجرة  مسألة  معهم 
أعود  أن  »آمل  وتابع  للمهاجرين.  حدودها 
إردوغان  ودعا  مختلفة«.  بنتائج  بلجيكا  من 
املهاجرين  أمام  األبواب«  »فتح  إلى  اليونان 
للوصول الى سائر دول االتحاد األوروبي. وفي 
الساعة  عند  اإلثنني  إردوغان  يلتقي  بروكسل 
00“18 )00“17 ت غ( رئيس املجلس األوروبي 
األوروبية  املفوضية  ورئيسة  ميشال  شارل 
تغريدة  في  وجاء  اليني.  دير  فون  أورسوال 
للمتحدث باسم رئيس املجلس األوروبي بارند 
املشتركة  »القضايا  اللقاء سيتناول  أن  اليتس 
الهجرة  فيها  بما  وتركيا  األوروبي  لالتحاد 
في  واألزمة  املنطقة  في  واالستقرار  واألمن 
سوريا«. واحتشد آالف املهاجرين على الحدود 
البرية مع اليونان بعد أن أعلنت تركيا أواخر 
مغادرة  من  تمنعهم  لن  أنها  املاضي  الشهر 
آالف  ويحاول  أوروبا.  إلى  للتوجه  أراضيها 

املهاجرين عبور الحدود من تركيا الى اليونان 
منذ أعلن الرئيس التركي في 29 شباط/فبراير 
آذار/مارس  اتفاق  احترام  عن  سيتوقف  أنه 
2016 املبرم مع االتحاد األوروبي والذي ينّص 
على أن يبقى املهاجرون في تركيا مقابل تقديم 

مساعدة مالية أوروبية ألنقرة.
على  تركيا  وافقت  االتفاق،  هذا  وبموجب 
احتواء تدفق املهاجرين مقابل مليارات اليورو. 
حصلت  التي  املساعدة  أن  تعتبر  أنقرة  لكن 
أربعة  إقامة  اكالف  ملواجهة  كافية  غير  عليها 

منذ  مهاجر والجئ معظمهم سوريون،  ماليني 
سنوات على أراضيها.

دعم  على  الحصول  في  أيضًا  تركيا  وترغب 
في  العسكرية  لعملياتها  األوروبي  االتحاد 
يشّنه  الذي  الهجوم  ويهدد  سوريا.  شمال 
على  موسكو  من  بدعم  السوري  النظام 
املسلحة  للفصائل  معقل  آخر  ادلب،  محافظة 
بكارثة  سوريا،  في  الجهادية  واملجموعات 
شخص.  مليون  نحو  نزوح  مع  إنسانية 
وتخشى أنقرة تدّفق هؤالء إلى أراضيها. وكان 

وزير خارجية االتحاد األوروبي جوزيب بوريل 
في  إردوغان  التقيا  األوروبي  املجلس  ورئيس 

أنقرة األربعاء.
باملستشارة  هاتفية  مكاملة  األخير  وأجرى 
املفاوضات  قادت  التي  ميركل  أنغيال  األملانية 
التي أفضت إلى اتفاق العام 2016. والجمعة، 
عن  الهجرة  ضغوط  التركي  الرئيس  خفف 
إعطاء  عبر  الشيء  بعض  األوروبي  االتحاد 
األمر لخفر السواحل بمنع املهاجرين من عبور 

بحر إيجه، وهو مسار آخر لهم نحو اليونان.

هدنة سوريا التزال صامدة وإردوغان
يناقش مع االحتاد األوربي أزمة املهاجرين 

برملانية  لجنة  فتحت  الزمان   لندن- 
بريطانية تحقيقا حول إجازة  وصفت 
باملترفة أمضاها رئيس الوزراء بوريس 
ملعرفة  الكاريبي  منطقة  في  جونسون 
أوردت  ما  بحسب  تكاليفها،  سدد  من 
وأوردت  بريطانية.  صحيفة  األحد 
صحيفة »ذي أوبزيرفر« األسبوعية أن 
العموم  مجلس  في  البرملانية  اللجنة 
بقواعد  التقّيد  على  السهر  املكلفة 
الحياة البرملانية فتحت تحقيقها مطلع 
األسبوع. وأمضى جونسون وخطيبته 
ليلة رأس السنة في  كاري سيمنودس 
في  الواقعة  الخاصة  موستيك  جزيرة 
أرخبيل غرونادين في منطقة الكاريبي.
مفضل  مقصد  موستيك  وجزيرة 
عقود،  منذ  واملشاهير  لألغنياء 
وخصوصا العائلة امللكية البريطانية. 

وثائق  في  أورد  قد  جونسون  وكان 
عينية  فوائد  من  تلقاه  عما  التصريح 
كلفة  أن  البرملان  في  نائبا  بصفته 
جنيه  ألف   15 بلغت  التي  اإلجازة 
استرليني )570“19 دوالرا، 300“17 
ديفيد  األعمال  رجل  سّددها  يورو( 

روس، أحد ممّولي حزب املحافظني.
لكن روس أثار جدال بنفيه بادئ األمر 
أن يكون قد سدد لجونسون هذا املبلغ، 
املتحّدث  عبر  أقواله  ويغّير  ليعود 
بمثابة  كان  األمر  أن  أكد  الذي  باسمه 
العمال  حزب  وحّض  عينية«.  »فائدة 

املعارض اللجنة على فتح تحقيق.
أنها  أكّدت  قد  الحكومة  رئاسة  وكانت 
يجب  ما  بكل  السجالت  في  صّرحت 
على  التعليق  تشأ  ولم  به،  التصريح 

فتح التحقيق.

حتقيق برملاني عن اجازة جلونسون 
كلفت 15 ألف إسترليني 
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األحد،  الجزائري،  القضاء  استأنف  الزمان   اجلزائر- 
بينهم رئيسا وزراء  محاكمة مسؤولني سابقني رفيعني 
بمرافعة  فساد،  قضية  في  أعمال  ورجال  سابقان 
بحسب  موكليه،  تورط  من  التقليل  حاول  الذي  الدفاع 
النيابة  طالبت  والخميس  برس.  فرنس  وكالة  مراسل 
بإنزال عقوبة السجن 20 عامًا بحق املداَنني الرئيسَيني، 
أويحيى وعبد  بوتفليقة أحمد  الوزراء في عهد  رئيسي 
املالك سالل. كما طالبت بالسجن 15 عاما بحق وزيري 
يوسفي.  ويوسف  بدة  محجوب  هما  سابقني،  صناعة 
آذار/ من  األول  منذ  االستئناف  محكمة  امام  ويمثل 
مارس عشرون متهما في فضيحة كبرى طاولت قطاع 
تجميع السيارات، وأيضًا مسألة التمويل غير الشرعي 
العزيز  عبد  األسبق  الرئيس  لترشح  االنتخابية  للحملة 
بوتفليقة لوالية خامسة. واضطر بوتفليقة إلى االستقالة 
في نيسان/ابريل 2019 تحت ضغط الحراك الشعبي 
محاكمة  الجزائر  تشهد  مرة  أول  وهذه  املسبوق.  غير 
 .1962 عام  االستقالل  منذ  املستوى  بهذا  مسؤولني 
كما أّنها القضية األولى في إطار التحقيقات التي تتوالى 
في أعقاب استقالة بوتفليقة. وبحسب النيابة فإن رجال 
اعمال مقربني من بوتفليقة استفادوا من املحسوبية في 
أجنبية  تجارية  عالمات  من  شركاء  جمعت  مشاريع 
قطاع  فضيحة  وأدت  كبرى.  جزائرية  ومجموعات 
السيارات إلى خسارة الخزينة العامة مبلغا يقّدر بنحو 
975 مليون يورو، بحسب أرقام رسمية. وفي املحاكمة 
االبتدائية في كانون األول/ديسمبر صدر بحق أويحيى 
)67 عاما( حكما بالسجن 15 عاما، مقابل 12 عاما 
واستغالل  العام  املال  »تبديد  بتهم  عاما(   71( لسالل 

الوظيفة وتقديم مزايا غير مستحقة«.

استئناف محاكمة 
مسؤولني في قضايا 

فساد باجلزائر
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