
بغداد -كربالء - عبداحلسني غزال 
الثالثاء، شفاء  العراقية  الصحة  اعلنت وزارة 
فيما  املستجد.  كورونا  بفيروس  مصابًا   15
سجلت حالة جديدة لفتاة - ١٩ سنة-  صاحبت 

والدها املصاب باملنزل في السليمانية 
سيف  الصحة  ل وزارة  الرسمي  املتحدث  وقال 
البدر، إن املؤسسات الصحية العراقية، أكدت 
إصابتهم  ثبت  ألشخاص  حالة   15 شفاء 
ب فيروس كورونا املستجد قبل دخولهم الحجر 
األشخاص  جميع  أن  الى  مشيرا  الصحي، 
الذين تماثلوا للشفاء بداللة النتائج املختبرية 
الى  باإلضافة  بغداد  العاصمة  من  غالبيتهم 
أربعة من كركوك. وافادت دائرة صحة محافظة 
الثالثاء، بتسجيل إصابتني جديدتني  النجف، 

بفيروس »كورونا« املستجد.
في  الكندي  رضوان  للدائرة  العام  املدير  وقال 
والبيئة  الصحة  وزارة  »مختبرات  إن  تصريح 
كورونا  بفيروس  جديدتني  حالتني  شّخصت 
أن  وأضاف  النجف«.  محافظة  في  املستجد 
بالغة  األولى  المرأتني،  تعودان  »اإلصابتني 
العسكري،  حي  سكنة  من  عامًا   36 العمر  من 
من سكنة  عامًا   55 عمرها  من  بالغة  والثانية 
في  كانتا  »الحالتني  أن  مبينًا  السالم«،  حي 
وافدتني  ألنهما  الخاص  الجناح  الحجر  ردهة 

من إيران«.
 واشتكى اهالي كربالء بحسب تقرير صحفي  
الزائرين  من  أخرى  مجموعة  تجوال  من 
 10 نحو  قبل  املدينة  إلى  وصلت  اإليرانيني 
أيام، كما أن هناك عماال إيرانيني يعملون في 
والعودة  لبالدهم  بالذهاب  مستمرون  كربالء، 

للعراق أمام أنظار السلطات.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

إستياء في كربالء من جتوال االيرانيني في األسواق
 العراق:شفاء 15 من مصابي 
الفيروس بينهم حاالت كركوك

london@azzaman.com (international edition)

info@azzaman.com (iraq edition)
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موسكو- الزمان 
 أقر النواب الروس بأكثرية ساحقة الثالثاء في قراءة 
بوتني  فالديمير  أرادها  دستورية  تعديالت  ثانية 
وشملت بندا مفاجئا أدرج في اللحظة األخيرة ويفتح 

الباب أمام للرئيس الروسي للترشح لوالية جديدة.
بوتني  لفالديمير  يحق  ال  الحالي،  الدستور  وبحسب 
الترشح لوالية رئاسية ثالثة على التوالي بعد انتهاء 
حزب  من  نائبة  أن  غير   ،2024 في  الحالية  واليته 
»روسيا املوحدة« الحاكم أضافت في الصباح تعديال 
يتحدث عن »تصفير العّداد« في حال إقرار التعديالت.
الرئيس الروسي  ألقى  وفي خطوات مضبوطة بدقة، 
كلمة مفاجئة لم يتطرق فيها إلى جوهر املوضوع لكنه 
أشار إلى أنه »من املمكن تصفير العّداد« شرط موافقة 

املجلس الدستوري على ذلك.
املبدأ  في  ممكنا  يكون  قد  الخيار  »هذا  بوتني  وقال 
لكن بشرط أن يخلص املجلس الدستوري رسميا إلى 
األساسي،  القانون  مع  يتعارض  ال  كهذا  تعديال  أن 
التعديل خالل  مثل هذا  املواطنون  دعم  ما  إذا  وفقط 

التصويت الوطني في 22 نيسان/أبريل«.
مطلقة  ضرورة  قوية  رئاسية  »سلطة  أن  بوتني  أكد 
يحظى  ان  يجب  »االستقرار  أن  معتبرا  لروسيا« 

باألولوية«.
عاما(   67( لبوتني  يمكن  التعديل،  هذا  إدخال  ومع 
في  ليبقى  أخريني  لواليتني  يترشح  أن  نظريا 

أعضاء مجلس  أقر  وقد   .2036 العام  الكرملني ختى 
في  نائبا   382 بأكثرية  اإلصالحات  الروسي  الدوما 
مقابل امتناع 44 عن التصويت ومن دون أي صوت 

معارض.
إحالة  قبل  أهمية  أقل  ثالثة  قراءة  األربعاء  وتقام 
هذه التعديالت في اليوم نفسه إلى مجلس الشيوخ 

للموافقة، في خطوة ترتدي طابعا شكليا.
بوتني  عنها  اعلن  التي  الدستورية  املراجعة  هذه 
بصورة مفاجئة في كانون الثاني/يناير، هي األولى 
منذ إقرار الدستور سنة 1993 كما أنها تصنف على 
نطاق واسع على أنها مسعى لتحضير فترة ما بعد 

2024 موعد انتهاء آخر والياته الرئاسية.
ويرى البعض أن الرجل القوي في روسيا يسعى إلى 
يعتبر  فيما  الكرملني،  مغادرة  بعد  بنفوذه  االحتفاظ 

آخرون أنه يعمل على إرساء خالفة منظمة.
وكان بوتني نفى قبل أيام أن تكون هذه اإلصالحات 
لتعزيز موقعه بعد نهاية واليته، قائال إن »ال عالقة لي 
لخمس  ليس  تعديالت  »نقترح  وأضاف  األمر«.  بهذا 
على  عاما  أو خمسني  لثالثني  لكن  أو عشر،  سنوات 
الرئاسية  الصالحيات  لتعزيز  مسعى  في  األقل«. 
مهامه  تقتصر  الذي  الدولة  مجلس  دور  وتدعيم 
هذه  النواب  أقر  االستشاري،  الجانب  على  حاليا 
في  أولى  قراءة  في  باإلجماع  الدستورية  التعديالت 
مذاك  بوتني  فالديمير  وأرسل  الثاني/يناير.  كانون 

وقال  الثالثاء.  النواب  ناقشها  إضافية  صفحة   24
رئيس مجلس الدوما فياتشيسالف فولودين إن هذه 

التعديالت »هي ما نحتاج إليه اليوم«.
وسيخضع هذا النص بمجمله إلى »تصويت شعبي« 
من الروس في 22 نيسان/أبريل. ويرى محللون كثر 
أن هذا اإلصالح يترك لبوتني حدا أقصى من املجاالت 
بناه  الذي  النظام  على  واإلبقاء  نفوذه  على  للحفاظ 
في خالل عشرين عاما في السلطة. وقد ُأشبع إصالح 
مجلس الدولة نقاشا في هذا املجال، إذ يرى البعض 
أن هذه املؤسسة هي التي ستتيح لبوتني الحفاظ على 

حضوره النافذ بعد مغادرة الكرملني.
الرئيس  صالحيات  بعض  أيضا  اإلصالحات  وتعزز 
الذي سيتمكن على سبيل املثال من رفض تمرير قانون 

أقره ثلثا النواب، أو تعيني عدد كبير من القضاة.
في  الحق  البرملان  الدستوري  اإلصالح  يعطي  وفيما 
بالحق  الرئيس  سيحتفظ  الوزراء،  رئيس  اختيار 
في إقالة رئيس الحكومة أو أي من أعضائها حينما 
الثالثاء  كثر  نواب  طالب  اإلطار،  هذا  وفي  يشاء. 
إقرار  فور  مبكرة  تشريعية  انتخابات  إلى  بالدعوة 
سُيمنع  األخرى،  الالفتة  التعديالت  ومن  اإلصالح. 
على  السياسيني  واملسؤولني  والنواب  القضاة  على 
إقامة  أو  أجنبية  جنسية  حيازة  الفدرالي  املستوى 

في بلد آخر.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

تعديل دستوري في روسيا يتيح بقاء بوتني في الكرملني

بكني,روما - واشنطن - عمان -الزمان  
أعلن الرئيس الصيني شي جينبيغ الثالثاء 
تفشي  على  عمليا"  السيطرة  "تمت  أنه 
فيروس كورونا املستجد في مقاطعة هوباي 

بؤرة انتشاره وعاصمتها ووهان.
نحو  أولي  نجاح  تحقيق  "تم  شي  وقال 
هوباي  في  وتحسنه  الوضع  استقرار 
أنباء  وكالة  نقلت  ما  بحسب  وووهان" 
الصني الجديدة الرسمية عقب قيام الرئيس 
له إلى املدينة منذ بدء  الصيني بأول زيارة 

األزمة في كانون الثاني/يناير.
البقاء  ايطالي  مليون   60 حوالى  من  طلب   
اجراءات  تطبيق  روما  بدء  مع  منازلهم  في 
انتشار  لوقف  العالم  في  مسبوقة  غير 
فيروس كورونا املستجد فيما أعلنت الصني 
"السيطرة  لكوفيد-19  بؤرة  أول  كانت  التي 
قيودها.واألردن  وخففت  الوباء  على  عمليا" 
القادمني من فرنسا واملانيا واسبانيا  يمنع 
بحسب  كورونا  بسبب  أراضيه  دخول  من 
فيروس  خطر  يقترب  فيما   الصحة.  وزير 
ومن  األبيض  البيت  من  املستجد  كورونا 

الذي  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس 
تواصل شخصيا مع أعضاء في الكونغرس 
لم  أنه  يخضعون اآلن للحجر الصحي، ولو 

يخضع هو نفسه ألي فحص.
األبيض  البيت  باسم  املتحدثة  وأعلنت 
يخضع  "لم  اإلثنني  غريشام  ستيفاني 
بـ)  (إصابة  لكشف  فحص  ألي  الرئيس 
كوفيد-19 ولم يكن على تواصل مطول وعن 
قرب مع مريض تأكدت إصابته بكوفيد-19 وال 

ُيظهر أي أعراض".
الكونغرس  في  أعضاء  خمسة  ويخضع 
عن  تواصلوا  األقل  على  جمهوريان  بينهم 
لحجر  األخيرة،  األيام  في  ترامب  مع  كثب 
تعرضوا  بعدما  اإلثنني  طوعي  صحي 

للفيروس بدون أن تظهر عليهم أعراض.
وواحد من هذين الجمهوريني سافر اإلثنني 
الثاني  أن  حني  في  الرئاسية،  الطائرة  في 

رافق ترامب في زيارة رسمية الجمعة.
لم  أنه  بنس  مايك  الرئيس  نائب  وأعلن 
خالل  فحوصات،  ألي  أيضا  هو  يخضع 
مؤتمر صحافي عقده فريق تنسيق الجهود 

األميركية ملكافحة الوباء في البيت األبيض.
العاملية  املالية  األسواق  تسجيل  وغداة 
بعض  استعادت  اإلثنني،  كبيرة  خسائر 

االنتعاش الثالثاء.
ومنذ ظهور الفيروس للمرة األولى في كانون 
اإلجمالية  الحصيلة  بلغت  األول/ديسمبر 
الدول  من   105 في  حالة   114,151 لإلصابات 
وفق  4012 شخصا،  بوفاة  وتسبب  املناطق، 
الساعة  حتى  برس  فرانس  لوكالة  حصيلة 
العاملية  الصحة  منظمة  وأقرت  غ.  ت   09,00

أن املرض يقترب من أن يصبح وباء عامليا.
الثالثاء  االيطالية  الصحافة  وعنونت 
مغلق"  شيء  و"كل  املنزل"  في  "الجميع 
الحكومة  رئيس  وقعه  مرسوم  صدور  بعد 
كل  الى  يوسع  كونتي  جوزيبي  االيطالية 
بعد  الكبرى  اإلغالق  اجراءات  البالد  انحاء 
شمال  سكان  ربع  على  االحد  اقتصرت  أن 

ايطاليا.
بمؤتمر  املرسوم  لهذا  مّهد  كونتي  وكان 
صحافي عقده في مقّر الحكومة مساء اإلثنني 

ودعا خالله مواطنيه إلى "مالزمة منازلهم".

وبلهجة حازمة قال كونتي "سأوّقع مرسومًا 
منزلي+"  +أالزم  باآلتي:  تلخيصه  يمكن 
منطقة  ستصبح  "بأسرها  إيطاليا  مضيفا 

محمّية".
ويطلب املرسوم من جميع اإليطاليني "تجنب 
أو  العمل  إلى  التوجه  باستثناء  التنقل" 

السباب متعلقة بالصحة. وتم إغالق ساحة 
الفاتيكان  في  بطرس  القديس  وكاتدرائية 

أمام السياح حتى الثالث من نيسان/أبريل.
ومنذ مساء اإلثنني، في روما أو في نابولي 
شهدت املتاجر تهافتا وخصوصا على السلع 
أحد  بحسب  الحروب"  أيام  "مثل  األساسية 

البائعني. وقال أحد البائعني ويدعى ميشال 
في متجر في روما "املعكرونة وعلب صلصة 
في  الحمام  وورق  التونة  وسمك  البندورة 

املقدمة ... وطبعا سائل التعقيم".
خطوط  ألغت  اإلجراءات  تلك  خضم  وفي 
إيطاليا.  إلى  الرحالت  كافة  ايرويز  بريتش 

الجوية  الرحالت  جميع  إسبانيا  علقت  كما 
25 آذار/مارس فيما قررت  إلى إيطاليا حتى 
من  القادمني  املسافرين  دخول  منع  النمسا 
بحوزتهم  تكن  لم  "ما  اإليطالية  األراضي 

شهادة من طبيب".
"التحلي  الكهنة  من  فرنسيس  البابا  وطلب 
املرضى  وزيارة"  للخروج  بالشجاعة 

املصابني بفيروس كورونا.
مجموعة  في  العضو  ايطاليا،  باتت  وبذلك 
السبع، أول دولة في العالم تعمم االجراءات 
انتشار  لوقف  محاولة  في  جدا  املشددة 
بعد  العالم  في  دولة  ثاني  وهي  الفيروس. 
والوفيات  اإلصابات  عدد  حيث  من  الصني 
بكورونا املستجّد، إذ سّجلت البالد أكثر من 
جّراء  توفوا   463 بينهم  مصاب  آالف  تسعة 
به  قامت  ما  اإلجراء  هذا  ويشبه  الفيروس. 
الصني في مقاطعة هوباي التي بدأ انتشار 
االول/ديسمبر  كانون  في  فيها  الفيروس 
 56 على  صحي  طوق  فرض  وجرى  املاضي 

مليونًا.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

 األردن مينع القادمني من فرنسا واملانيا واسبانيا وإغالق تام في ايطاليا والصني تخفف اإلجراءات
 خطر كورونا يقترب من ترامب والرئيس الصيني

يعلن السيطرة على الوباء في منبعه

انقرة - الزمان 
أردوغان  طيب  رجب  التركي  الرئيس  أكد 
خفض  منطقة  في  النار  إطالق  وقف  أّن 
التصعيد بإدلب السورية يسير بشكل جيد 

على الرغم أنه مؤقت.
على  للصحفيني  حديثه  في  ذلك  جاء 
العاصمة  من  عودته  أثناء  الطائرة،  منت 
البلجيكية بروكسل. وأعلن الرئيس التركي 
إردوغان أن املستشارة األملانية  رجب طيب 
إيمانويل  الفرنسي  والرئيس  ميركل  أنغيال 
ماكرون سيزوران اسطنبول األسبوع املقبل 
ملناقشة أزمة الهجرة، وفق ما ذكرت وسائل 

إعالم محلية الثالثاء.
وقال إردوغان للصحافيني على منت طائرته 
في  »سنجتمع  بروكسل  من  عودته  أثناء 
اسطنبول الثالثاء املقبل«، بحسب ما نقلت 

عنه وكالة أنباء األناضول الرسمية.
وقال أردوغان:«وقف إطالق النار في سوريا 
وأتمنى  مؤقتا،  كان  ولو  جيد  بشكل  يسير 
أن يدوم كذلك ويتحول إلى وقف إطالق نار 
بتناول  يتعلق  سؤال  على  رده  وفي  دائم«. 
بروتوكولية  ملشاهد  روسية  إعالم  وسائل 
الروسي  نظيره  مع  اللقاء  قبيل  روتينية 
يمكن  »ال  أردوغان:  قال  بوتني  فالديمير 
الروسية  التركية  بالعالقات  التضحية 

بسبب محاوالت التضليل اإلعالمي«.
بالده  إمكانية شراء  على سؤال حول  وردا 
املتحدة  الواليات  من  باتريوت  منظومة 
عرضت  بالده  إن  أردوغان،  قال  األمريكية، 
أنقرة  وأن  املنظومة،  شراء  واشنطن  على 
مساعي  وعن  االمريكيني.  من  ردا  تنتظر 
السوريني في  للنازحني  لتأمني مأوى  بالده 

إدلب، قال أردوغان نعمل على إنشاء منازل 
صغيرة في إدلب، وأصبح عدد هذه املنازل 
إطالق  وقف  وعقب  منزال،  و500  ألف  حاليا 

النار بدأ عودة النازحني إلى ديارهم«.
سوريا  إعمار  إعادة  إمكانية  إلى  وأشار 
النفط  من  سُتجنى  التي  األموال  خالل  من 

املتوفر في االجزاء الشمالية لسوريا.
فكرة  »عرضت  السياق:  هذا  في  وتابع 
تسخير أموال النفط السوري إلعادة إعمار 
البالد، للسيد بوتني، وقال لي هذا أمر ممكن 
للسيد  العرض  هذا  طرح  بإمكاننا  وكذلك 
ترامب«. وقال وزير الخارجية التركي مولود 
نظام  حذرت  روسيا  إن  أوغلو،  تشاووش 
وقف  انتهاك  بشأن  بصرامة،  بشاراالسد 
إطالق النار في محافظة إدلب شمال غربي 
سوريا. جاء ذلك في كلمة له خالل مشاركته 

بالعاصمة  األناضول  محرري  اجتماع  في 
في  أوغلو  تشاووش  وقال  الثالثاء.  أنقرة، 
خرق  حدث  (اإلثنني)  »أمس  السياق:  هذا 
بصرامة«.  حذرته  وروسيا  النظام  قبل  من 
بما  سيقومون  األتراك  الجنود  أن  وأضاف 
النظام  حاول  حال  في  سابقا،  به  قاموا 

التقدم رغم وقف إطالق النار في إدلب.
وتابع الوزير التركي قائال: »جنوب الطريق 
الروسية  للرقابة  سيخضع   »M4« الدولي 
وأكد  رقابتنا«.  تحت  سيكون  وشماله 
تشاووش أوغلو أن بالده تواصل العمل من 

أجل وقف إطالق نار دائم في إدلب.
إدلب،  في  النار  إطالق  وقف  أن  إلى  وأشار 
مبينا  هناك.  القاطنني  مصلحة  في  يصب 
التهديدات  على  للقضاء  تسعى  تركيا  أن 
 1.5 لنحو  الفرصة  وإتاحة  ضدها  املوجهة 

نازح سوري للعودة إلى ديارهم. 
شرطا  يعد  االقتتال،  وقف  أن  على  وشدد 
أن  مشيرا  السورية،  األزمة  لحل  أساسيا 
وقف إطالق النار يمهد لفتح الطريق الدولي 
دوريات  »سنسير  قائال:  وأردف   .»M4«

مشتركة مع روسيا في هذا الطريق الدولي، 
ولن يحدث أي هجوم يستهدف »M4« من ِقبل 

النظام السوري أو املتطرفني«.
وصرح بأن وفدا روسيا يزور تركيا حاليا، 
على  اتخاذها  سيتم  التي  التدابير  لبحث 
تعامل  ضرورة  على  وشدد   .»M4« طرفي 
الواليات املتحدة األمريكية والدول األوروبية 
كحليف صادق ودائم مع تركيا، الفتا في هذا 
الدفاع  ملنظومة  تركيا  حاجة  إلى  السياق 

الجوي »باتريوت«.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

إردوغان يعلن عن زيارة مرتقبة مليركل وماكرون إلى إسطنبول
تركيا:روسيا حّذرت األسد 

بصرامة بشـأن انتهاك هدنة ادلب 

واشنطن- مرسي ابو طوق 
"أسواق  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  ناقش   
األمير  السعودي  العهد  ولي  مع  العاملية"  الطاقة 
األبيض  البيت  أعلن  ما  وفق  سلمان،  بن  محمد 
الثالثاء، بعدما هّز الهبوط الكبير في أسعار النفط 

األسواق عامليا. 
مع  تحّدث  ترامب  أن  األبيض  البيت  بيان  وأفاد 
وولي  الرئيس  "ناقش  قائال  االثنني  محمد  األمير 
املسائل  العاملية وغيرها من  الطاقة  العهد أسواق 

اإلقليمية والثنائية املهمة".
لكنه لم يقّدم تفاصيل إضافية بشأن املسائل التي 
النفط  أسعار  تراجعت  واالثنني،  مناقشتها.  تّمت 
بأكثر من 30 باملئة في األسواق الدولية مع اندالع 

حرب أسعار بني السعودية وروسيا، ليتسبب األمر 
بعملية بيع واسعة في أسواق األسهم العاملية.

عشرة  بنسبة  األسعار  تحّسنت  الثالثاء،  وبحلول 
سجلت  األسهم.  أسواق  تعافت  بينما  باملئة 
افتتاح  مع  قويا  انتعاشا  الخليج  دول  بورصات 
كبرى  لخسائر  تعّرضها  بعد  الثالثاء  التعامالت 
في األيام املاضية، مستفيدة من ارتفاع في أسعار 

النفط في األسواق العاملية.
وارتفع مؤشر سوق "تداول" في السعودية، األكبر 
سهم  سجل  بينما  باملئة،   7,1 بنسبة  املنطقة،  في 
باملئة   9,9 قدره  ارتفاعا  النفطية  أرامكو  شركة 

محققا أول مكسب له منذ عدة جلسات.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

ترامب يناقش
أزمة النفط مع ولي 

العهد السعودي 
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القاهرة ــ  مصطفى عمارة 
بدأت نذر املواجهة العسكرية بني مصر 
،وكشف  االفق   فى  تلوح  واثيوبيا 
القيام  احتماالت  ان  دبلوماسي  مصدر 
ازمة  مع  التعامل  فى  عسكري  بعمل 
سد النهضة لم يعد مستبعدا فى حالة 
واصرار  االثيوبي  التعنت  استمرار 
التوصل  دون  السد  ملء  على  اثيوبيا 
الى اتفاق مع مصر، اال ان مصر تحاول 
قبل  الدبلوماسية  الطرق  كل  استنفاد 

اللجوء الى هذا الخيار .
هو  االمن  مجلس  الى  اللجوء  وان 
وزير  القادم ملصر حيث يحاول  الخيار 
حشد  الحالية  جوالته  خالل  الخارجية 
للموقف  والدولي  العربي  التاييد 
عقد  ان  مصادر  واعتبرت  املصري 
بحضور  النيل  حوض  للجنة  اجتماع 

ممثلي املخابرات والدفاع فضال عن عقد  
الجتماع  السيسي  عبدالفتاح  الرئيس 
ايام   عدة  منذ  املسلحة  القوات  لقادة 
،فضال عن االنباء التى ترددت عن قيام 
الى  عسكرية  تعزيزات  بارسال  مصر 
حدود  على  الواقعة  باريتريا  قاعدتها 
الجانب  الى  رسالة  تكون  ربما  اثيوبيا 
يعد  لم  العسكري  الخيار  بان  االثيوبي 
املوقف  استمرار  حالة  فى  مستبعدا 

االثيوبي .
 فى السياق ذاته اكد وزير الري السابق 
اثيوبيا  ان  خاصة  تصريحات  فى 
تستخدم السودان لتهديد االمن املصري 
القومي وان املوقف السوداني ال يضر 
حيث  السودان  يضر  ال  فقط  مصر 
الري  طبيعة  تغيير  على  السد  سيؤثر 
الوضع  ان  خاصة  بالسودان  والزراعة 

ازمة  يمثل  السودان  فى  االقتصادي 
وقفت  مصر  ان  من  الرغم  على  كبيرة 
عهد  منذ  املواقف  كل  فى  السودان  مع 
د  ان  ،غير  االن   وحتى  مبارك  حسنى 
السوداني  املوقف  ان  اكد  فهمي  طارق 
سيمثل مشكلة ملصر فى املرحلة املقبلة 
اجراءات  اية  تتخذ  لم  مصر  ان  رغم 
تصعيدية ضدها خالل املرحلة املاضية.
االسبق  الخارجية  وزير  دعا  فيما   
خالل  صعوبة  اكثر  مصر  موقف  الى 
بازمة  تمر  ان مصر  واضاف  التفاوض 
حقيقية وتوقع فهمي عدمنغيير املوقف 
التى  القادمة  االشهر  خالل  االثيوبي 
ستشهد انتخابات لديها مشير الى ان 
النيه  يعكس حسن  ال  االثيوبي  املوقف 
فى  يدخلنا  الخزان  ملء  فى  البدء  وان 

موقف خطر.

خيارا اللجوء جمللس األمن واملواجهة العسكرية 
يلوحان بأفق األزمة بني مصر وأثيوبيا 

اجلزائر-الزمان 
بوزيد  بن  الرحمن  عبد  الجزائري  الصحة  وزير  أعلن 
الثالثاء منع كل التجمعات للحؤول دون انتشار فيروس 
اصابة   20 الذي سجل  البلد  هذا  في  املستجد  كورونا 
الشعب  صحيفة  في  مؤتمر  في  الوزير  وقال  مؤكدة. 
رئيس  من  واضحة  تعليمات  تلقينا  »لقد  الحكومية 
املعارض  كل  بوقف  تبون(  املجيد  )عبد  الجمهورية 
قال  الرئيس   )...( املالعب  ومنها  التجمعات  كل  ومنع 
ال نريد أي مخاطرة. كل التجمعات الرياضية والثقافية 
الحراك  قادة  التصريح  استفز  والسياسية”.فيما 
الشعبي املاضون الى اسبوعهم الخامس والخمسني . 
الجزائري حبس ناشطني  القضاء  وكان اول امس مّدد 
توقيفهم  بعد  أخرى  24 ساعة  ملدة  الحراك  من  بارزين 
السبت من قبل الشرطة أثناء مشاركتهم في مسيرة ضد 

النظام، بحسب منظمة حقوقية للدفاع عن املعتقلني.
عن  لالفراج  الوطنية  اللجنة  باسم  املتحدث  وأكد 
أن  برس  فرنس  لوكالة  تانساوت  قاسي  املعتقلني 
التوقيف للنظر تم تمديده 24 ساعة إضافية »الستكمال 
درارني  وخالد  بلعربي  لسمير  بالنسبة  التحقيق 

وسليمان حميطوش وتوفيق حساني«.

اجلزائر:احلراك 
يرفض قرار منع 
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