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الجمعة  العراقية  الخارجية  وزارة  أعلنت   
األميركي  السفيرين  استدعت  أنها 
والبريطاني في أعقاب  الرد  االمريكي على 
وواحد  االمريكي  الجيش  من  اثنني  مقتل 
وشنت   . التاجي  قاعدة  في  بريطاني  
دامية  جوية  غارات  االمريكية  الطائرات 
ليال استهدفت منشآت  عسكرية للمليشيات 
ان  بغداد  وقالت  البالد.  في  والجيش  
ان  تقارير  قالت  فيما  جنود  القتلى خمسة 
قتلى املليشيات اكثر من عشرة .والضربات 
التي نفذتها طائرات حربية أميركية جاءت 
ردا على هجوم صاروخي األربعاء أدى إلى 
ني أميركيني. مقتل مجندة بريطانية وجندَيّ

الضربات  أن  العراقي  الجيش  أعلن 
البنتاغون  وفق  استهدفت  التي  األميركية 
العراق  في  إليران  موالية  عسكرية  فصائل 
مقتل  إلى  أدت  الجمعة  مبكرة  ساعة  في 
يزيد  الذي  االمر  ومدني،  جنود  خمسة 
على  الضربات  فيه  تتكثف  بلد  في  التوتر 
الخارجية  ونددت  االميركية.  املصالح 
واستدعت  اميركي«  ب«عدوان  العراقية 
وبريطانيا.  املتحدة  الواليات  سفيري 
ضرباته  االميركي  الجيش  وصف   ، فيما 
معلنا  »ناجحة«،  بانها  العراق  في  الجوية 
املنطقة  في  طائرات  حاملتي  سيبقي  انه 
وزير  االيراني.واعتبر  التهديد  على  للرد 
الخارجية البريطاني دومينيك راب الجمعة 
استهدفت  التي  األميركية  الضربات  أن 

جماعة موالية إليران في العراق كانت ردًا 
وبريطانية  أميركَيّني  مقتل  على  »متكافئًا« 
البنتاغون  وأفاد  صاروخي.  هجوم  في 
اهلل  حزب  كتائب  استهدفت  الضربات  أن 
الجنود  مقتل  على  ردا  إليران،  املوالية 
الثالثة في قاعدة التاجي الجوية األربعاء. 
الهجوم  على  »الرّد  إن  بيان  في  راب  وقال 
الجبان ضد قوات التحالف في العراق كان 

سريعًا وحاسمًا ومتكافئًا«.
شركائنا  مع  العمل  »سنواصل  وأضاف 
لضمان محاسبة املسؤولني عن هذه األعمال 
البريطانية  »القوات  وتابع  املؤسفة«. 
ملتزمة في العراق مع شركائها في التحالف 
االنشطة  مواجهة  في  البالد  ملساعدة 
اإلرهابية وأي طرف يسعى إليذائه يمكن أن 
الدفاع  وزارة  وأوضحت  قويًا«.  ردًا  يتوقع 
هي  قتلت  التي  البريطانية  املجّندة  أن 
وتبلغ  عريفة  رتبة  وتحمل  غيلون  برودي 
26 عاما. وقال الضابط املسؤول  من العمر 
عنها اللفتنانت كولونل وليام ليك في بيان 
املشاركة  على  عازمة  جندية  »كانت  إنها 
وتطوير  اآلخرين  ومساعدة  العمليات  في 

نفسها والحصول على خبرة عملية«.
الفترة  خالل  الكثير  »حققت  وأضاف 
وكان  معنا  قضتها  التي  نسبيا  القصيرة 
أمورا  لتحقق  كانت  أنها  للغاية  واضحا 
كمدنية  املهنيني  مساريها  في  عظيمة 
في  العراقي   الجيش  وقال  وعسكرية«. 
واثنني  جنود  ثالثة  القتلى  بني  أن  بيان 
أن  مضيفا  الطوارئ،  فوج  منتسبي  من 

إصابة  بجروح،  أصيبوا  عراقيا  مقاتال   11
بعضهم خطيرة. والقتيل املدني طاه يعمل 
في مطار قرب كربالء ال يزال قيد اإلنشاء، 

فيما أصيب مدني آخر بجروح. 
غزوان  املطار  في  اإلعالم  مسؤول  وأكد 
العيساوي في تصريحات لوكالة الصحافة 
املطار  أن  مضيفا  الطاهي،  وفاة  الفرنسية 
العيساوي  وقال  مادية.  ألضرار  تعرض 
صواريخ  »خمسة  إن  برس  فرانس  لوكالة 

سقطت على املبنى اإلداري في املطار نجمت 
سيارة«.   18 وتدمير  مادية  اضرار  عنها 
األجهزة  وصول  بانتظار  »نحن  وأضاف 
األمنية للتحقيق«. وبدأت الضربات حوالى 
ت   22,00( الجمعة  صباح  الواحدة  الساعة 
البنتاغون،  وفق  مستهدفة،  الخميس(  غ 
لقوات  تابعة  خمسة مواقع تخزين أسلحة 
الحشد الشعبي. وجاءت الضربات ردًا على 
هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية مساء 

األربعاء أدت إلى ثالثة قتلى هم عسكريان 
أميركيان ومجندة بريطانية.

الهجوم  هو  األربعاء  وقع  الذي  والهجوم 
الثاني والعشرون على منشآت أميركية في 

العراق لكن األكثر دموية.
أميركية  دبلوماسية  مكاتب  وتعرضت 
فيها  ينتشر  التي  القواعد  وكذلك  لهجمات 

5200 جندي أميركي في العراق.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

العراق يستدعي السفيرين األمريكي والبريطاني
ويعلن مقتل 5 من جنوده في الضربات اجلوية 

london@azzaman.com )international edition(
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القاهرة -مصطفى عمارة 
فى  املستوى  رفيع  امنى  مصدر  كشف 
-الزمان  ملراسل  خاصة  تصريحات 
كامل  عباس  زيارة  ان  القاهرة  -فغي 
للسودان  املصرى  املخابرات  رئيس 
النظام  دعم  اظهار  تستهدف  كانت 
االرهاب  مواجهة  فى  السياسى 
والتنسيق بني البلدين فى مواجهة فى 
املنتمية  االرهابية  العناصر  مواجهة 

لجماعات االسالم
والتى  املسلمني  واالخوان  السياسى   
تستهدف امن البلدين وانه تم االتفاق 
املعلومات  تبادل  على  البلدين  بني 
ملواجهة تلك العناصر واضاف املصدر 
سد  ملف  الى  تتطرق  لم  الزيارة  ان 

النهضة .
محمد  د/  اثنى  ذاته  السياق  فى 
دولة  لحزب  العام  االمني  الجزولى 
تصريحات  فى  السودانى  القانون 
معه  اجريناه  حوار  اطار  فى  للزمان 
السودان  من  املصرى  املوقف  على 
مؤكدا ان املوقف املصرى تجاه النظام 
تعقال  اكثر  كان  السودان  فى  الحالى 
وحكمة من موقف بعض الدول العربية 

االخرى فمصر
الى  تفتيته  السودان وعدم   مع وحدة 
يضر  سوف  ذلك  الن  اجزاء  خمسة 
مصر  ان  كما  املصرى  القومى  االمن 
السودانى  الجيش  تفتيت  مع  ليست 
الى ميليشيات طبقا لنظام املحاصصة 
محط  املصرى  املوقف  ان  شك  وال 
السودانية  الوطنية  القوى  تقدير 

ونفى الجزولى ان تكون ثورة الشعب 
السودانى ضد االسالم

 السياسى ال الشعب السودانى شعب 
متدين ويرفض فصل الدين عن الدولة 
كانت  السودانى  الشعب  ثورة  ان  كما 
ضد فساد النظام السابق  وليست ضد 

تيار االسالم السياسى.
رئيس  ابراهيم  حيدر  د/  اكد  فيما 
مركز دراسات السودان فى تصريحات 
خاصة فى اطار حوار اجريناه معه ان 
جماعة  مع  السودانى  النظام  تجاهل 
شجع  واالسالميني  املسلمني  االخوان 
النظام  على  التامر  على  العناصر  تلك 
صحفيني  يزال  ال  حيث  السودانى 
الصحف  فى  يعملون  االخوان 

السودانية ويهاجمون

 النظام السودانى كما لم تتم محاكمات 
حقيقية لرموز النظام السابق باالضافة 
الى نجاح االسالميني فى خلق وتاجيج 
كل  ان  واضاف  االقتصادية  االزمات 
القيام  على  االسالميني  شجع  هذا 
بمحاولة اغتيال رئيس وزراء الحكومة 
االنتقالية ومن املحتمل ان االسالميني 
قاموا بهذه العملية  ونسبوها للشباب 
املسلمني والدليل على ذلك تهديد على 
والذى  املؤتمر  بحزب  القيادى  عثمان 
يسيطر عليه االخوان املسلمني بوجود 
الى ان السودان ال  قوات الظل مشيرا 
عددا  البشير  عهد  منذ  يحتضن  يزال 
السودانيني  غير  االرهابيني  من  كبيرا 
سفر  جوازات  بحيازة  يتمتعون 

سودانية

مصدر أمني يكشف لـ )الزمان( أسباب
زيارة رئيس اخملابرات املصرية الى السودان

بكني-واشنطن - جنييف -الزمان 
حالة  ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيس  أعلن 
فيروس  بسبب   الجمعة،  الوطنية،  الطوارئ 
كورونا سريع االنتشار ليفتح املجال أمام توفير 
 50 نحو  تبلغ  قد  إنها  قال  اتحادية  مساعدات 
مليار دوالر للمساعدة في احتواء املرض. وقال 
األبيض  بالبيت  صحافي  مؤتمر  في  ترامب، 
“للقوة  العنان  إلطالق  الطوارئ  أعلن  إنه 
الواليات  كما حث  االتحادية“  للحكومة  الكاملة 
للمساعدة  طوارئ  مراكز  إقامة  على  األمريكية 
املدير  أعلن  جنيف-  الفيروس.  مكافحة  في 
العاملية الجمعة أن أوروبا  العام ملنظمة الصحة 
املستجد،  كورونا  لوباء  الجديدة  »البؤرة«  باتت 
داعيًا الدول إلى »التحقق من كل حالة وعزلها 
وإخضاعها لفحص ومعالجتها«. وقال تيدروس 
أدهانوم غيبرييسوس لوسائل إعالم إن »أوروبا 
حاليًا هي بؤرة وباء كوفيد 19 العاملي«، مشيرًا 
يفوق  يوميًا  تسجل  التي  الحاالت  عدد  أن  إلى 
الصني  في  سجلت  التي  اليومية  الحاالت  عدد 
عدد  املرض.وارتفع  انتشار  ذروة  خالل 
التي  إسبانيا  في  كورونا  بفيروس  اإلصابات 
اعلنت الطوارئ العامة الشاملة ، إلى أكثر من 
الوفيات  عدد  تضاعف  وقت  في  الجمعة،   4200
فيما  الصحة،  وزارة  بحسب   ،120 إلى  ليصل 
ستعلن الحكومة حال التأهب على خلفية تفشي 
اعتبارا  أنه  الصحة  وزارة  وأفادت  الفيروس. 
إصابة   4209 سّجلت  غ،  ت   12,00 الساعة  من 
الخميس  مساء  بـ3004  مقارنة  إسبانيا،  في 
عندما كان عدد الوفيات 84. وفي كلمة مقتضبة 

بيدرو  اإلسباني  الوزراء  رئيس  أعلن  الجمعة، 
سانشيز حال التأهب في كل أنحاء البالد، للحد 

بشكل أفضل من تفشي الفيروس.
وقال سانشيز في كلمة مقتضبة عبر التلفزيون 
في جلسة  السبت  الوزراء سيصدر  إن مجلس 
طارئة مرسوما يعلن »حال التأهب )في اسبانيا( 
ال  »لألسف  وأضاف  يوما«.  عشر  لخمسة 
يمكننا أن نستبعد بلوغ عدد اإلصابات بحلول 

وقالت  حالة«.   آالف  عشرة  املقبل  األسبوع 
مديرة قطاع الصحة في أوهايو إيمي أكتون أن 
قد  املتحدة  الواليات  شمال  في  الواقعة  الوالية 
إصابة  ألف   100 من  أكثر  بالفعل  لديها  يكون 
بفيروس كورونا املستجد. وقالت املسؤولة خالل 
الحاكم  جانب  إلى  الخميس  صحافي  مؤتمر 
انتقال  الوالية تسجل عمليات  مايك ديواين، إن 
السكان،  بني  محلًيا  أي  للفيروس،  »مجتمعية« 

وليس عن طريق أشخاص سافروا إلى املناطق 
املصابة.

نعرفه عن كيفية  ما  »بناًء على  أكتون  وأضافت 
من  األقل  على   %1 فإن  املجتمعي،  االنتقال 

السكان مصابون بالفيروس في أوهايو اليوم«.
وبعملية  نسمة،  مليون   11,7 »لدينا  وأفادت 
ألف.   100 النتيجة  تكون  بسيطة،  حسابية 
وهذا يعطيكم فكرة عن كيفية انتشار الفيروس 

وانتشاره بسرعة«. وقالت »هذا من نوع األوبئة 
ونحن  عامًا،   50 كل  مرة  تحدث  التي  العاملية 
أوهايو حالًيا خمس حاالت  نتوقعه«.ويوجد في 
عدد  لكن  منها.  التحقق  يجري  و52  مؤكدة 
هي  كما  الوالية،  في  أجريت  التي  االختبارات 
الحال في سائر الواليات املتحدة، محدود للغاية 

في الوقت الحالي.
سجلت الواليات املتحدة حوالي 1700 حالة و40 

وفاة، وفقا لجامعة جونز هوبكنز.
»أزمة«  ديواين متحدثًا عن وضع  الحاكم  وقال 
»نعرف أن هذه األرقام ستستمر في االرتفاع«. 
شخص   100 من  ألكثر  التجمعات  بحظر  وأمر 

وإغالق املدارس ملدة ثالثة أسابيع في الوالية.
في  للتشكيك  الصينية  للحكومة  حملة  وتثير 
أصل ظهور فيروس كورونا املستجد خالفا مع 
الواليات املتحدة وسط ترويج مسؤول في بكني 
املؤامرة«  »نظريات  إطار  في  تدخل  فرضيات 

ووصف واشنطن الوباء بأنه »فيروس ووهان«.
اخالء  الصني  تحاول  فيما  الخالف  ويأتي 
صورتها  وترسيخ  العدوى  عن  مسؤوليتها 
كدولة اتخذت خطوات حاسمة لتتيح للعالم وقتا 
اعدادًا  وضعها  خالل  من  املرض  مع  للتعامل 

كبيرة من سكانها في الحجر الصحي.
بالفيروس  االصابة  حاالت  عدد  تناقص  ومع 
بكني  ترفض  خارجها،  وارتفاعها  الصني،  في 
مهد  ووهان هي  مدينة  بأن  العام  املفهوم  حاليا 
الفيروس. وذهب املتحدث باسم وزارة الخارجية 
تشاو ليجيان إلى أبعد من ذلك الخميس، وكتب 
على تويتر »قد يكون الجيش األميركي هو الذي 
أي  يقدم  أن  دون  ووهان«،  إلى  الوباء  جلب 
دليل. وزاد على ذلك بنشر رابط ملقال من موقع 
حول  املؤامرة  نظريات  بنشر  معروف  الكتروني 
هجمات 11 أيلول/سبتمبر ضد الواليات املتحدة. 
كما سمحت الرقابة التي عادة ما تكون شديدة 
التواصل  وسائل  ملستخدمي  الشائعات  على 
االجتماعي الصينيني بنشر ادعاءات مماثلة بأن 

الواليات املتحدة وراء الفيروس.

ترامب يعلن الطوارئ لتوفير 50 ملياراً ملكافحة كورونا 
توقع 100 ألف إصابة في والية أمريكية

والصحة العاملية:أوروبا بؤرة جديدة للفيروس 

فاحت عبد السالم:
اللعب بني القاصف 

واملقصوف

الرباط,عبداحلق بن رحمون
 اخلرطوم - عمان - الزمان 

 قرر املغرب الجمعة تعليق جميع الرحالت 
وإلى  من  للمسافرين  والبحرية  الجوية 
النتشار  للتصدي  آخر  إشعار  حتى  فرنسا 
قرار  غداة  وذلك  املستجد،  كورونا  فيروس 
وإلى  من  املسافرين  تنقالت  يهم  مماثل 
وكالة  وأفادت  والجزائر.  اسبانيا  جارتيه 
إطار  »في  يأتي  القرار  أن  املغربية  األنباء 
وخاصة  كورونا  فيروس  وباء  تطور  تتبع 
تواصل  إلى  مشيرة  األوروبية«،  القارة  في 
التنسيق بني السلطات الحكومية املختصة 
وأن  الصحية  األزمة  هذه  حول  البلدين  في 
املغرب،  وكان  بخصوصه.  تشارا  قائديهما 
بينها  بالفيروس  إصابات   7 سجلت  حيث 
الخميس  ليل  أعلن  اآلن،  واحدة حتى  وفاة 
وإلى  من  املسافرين  تنقالت  تعليق 
أعلنت وزارة الصحة  اسبانيا والجزائر. و 
تسجيل  عن  الجمعة  بيان  في  السودانية 
في  املستجد  كورونا  بفيروس  إصابة  أول 
البالد ووفاة صاحبها الخميس. وقال بيان 
الوزارة إن »املصاب رجل في الخمسينيات 
وقد  الخرطوم  والية  في  يسكن  العمر  من 
الخميس  أمس  يوم  مواله  رحمة  إلى  توفي 
قد  »كان  أنه  إلى  )آذار(«، مشيرا  12 مارس 
األول«  االسبوع  خالل  اإلمارات  دولة  زار 
السودانية  السلطات  قررت  الشهر.  من 
مصر  مع  البرية  حدودها  إغالق  الخميس 
سّت  ومع  معها  الجوية  الرحالت  وتعليق 

كورونا  فيروس  فيها  ينتشر  أخرى  دول 
من  الدول  هذه  مواطني  ومنع  املستجّد 
دخول أراضي السودان في مسعى الحتواء 
الوباء العاملي. وقالت الحكومة في بيان إّن 
البرية  املعابر  »إغالق  قّرر  الوزراء  مجلس 
و«منع  العربية«  مصر  لجمهورية  املتاخمة 
دخول  تأشيرات  إصدار  وإيقاف  دخول 
التي  املوبوءة  الدول  مواطني  من  لألجانب 
املجتمع  وسط  املحّلي  االنتقال  فيها  ثبت 
وإيطاليا  والصني  الجنوبية  كوريا  وهي 
وإيران وإسبانيا واليابان وجمهورية مصر 
أيضًا  قّرر  املجلس  أّن  وأضاف  العربية«. 
الدول،  هذه  مع  الجوية  الرحالت  تعليق 
إليها.  السفر  تجّنب  إلى  السودانيني  داعيًا 
أنحاء  سائر  في  املواطنني  البيان  دعا  كما 

كما  الكبيرة.  التجمعات  تجّنب  إلى  البالد 
املغربية  البحرية   املالحة  مديرية  قررت 
»مؤقتا« في  اململكة  إغالق موانئ  الخميس 
البواخر  أو  املسافرين  نقل  كافة سفن  وجه 
التجارية،  السفن  استثناء  مع  الترفيهية، 
»تعزيزا إلجراءات التصدي النتشار فيروس 
كورونا«، بحسب وثيقة داخلية تأكدت وكالة 

فرانس برس من صحتها. 
من  املسافرين  تنقالت  تعليق  ويشمل 
بني  الوحيدة  البرية  الحدود  اسبانيا  وإلى 
ومليلية  سبتة  جيبي  عبر  وأوروبا  إفريقيا 
االسبانيني شمال املغرب، وأغلقت ابتداء من 
ما  الجمعة بحسب  )ت غ( صباح  السادسة 

أوضحت السلطات املحلية في املدينتني.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

 كورونا عند العرب:وفاة أول سوداني وشفاء 
أردني واملغرب يعّلق الرحالت مع فرنسا 

واسبانيا واجلزائر وإلغاء فورموال البحرين
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انقرة- الزمان 
اتراك وروس الجمعة على  اتفق مسؤولون 
البدء بتسيير دوريات مشتركة في محافظة 
االسبوع،  نهاية  عطلة  في  السورية  ادلب 
بحسب ما افاد وزير الدفاع التركي خلوصي 
اكار، عقب وقف هش الطالق النار في اخر 
وكالة  ونقلت  السوريني.  للمقاتلني  معقل 
"وقع  قوله  اكار  عن  لالنباء  االناضول 
ودخل  مسبقا  املعد  النص  على  الجانبان 
لهذا  تطبيق  أول  سنرى  التنفيذ.  حيز 
بتسيير دوريات مشتركة في 15 آذار/مارس 
على طول الطريق السريع ام4". ويزور وفد 
لتحديد  الثالثاء  منذ  انقرة  روسي  عسكري 
تفاصيل وقف اطالق النار الذي تم االتفاق 
في  اذار/مارس  من  الخامس  في  عليه 
طيب  رجب  التركي  الرئيس  بني  موسكو 
بوتني.  فالديمير  الروسي  ونظيره  اردوغان 
وجاء في االتفاق انه سيقام ممر أمني عبر 
طول  على  روسية  تركية  دوريات  تسيير 
محافظة  في  ام4  الرئيسي  السريع  الطريق 
الوزير  واضاف  سوريا.  غرب  شمال  ادلب 
مشتركة  تنسيق  مراكز  "إنشاء  سيتم  انه 

مع روسيا حيث سيتم ادارة الجهود بشكل 
مشترك". واكد اكار رغبة تركيا في ان يكون 
ادلب  وتتعرض  "دائما".  النار  اطالق  وقف 
لقصف شديد من القوات السورية والطائرات 
الروسية منذ كانون األول/ديسمبر أدى الى 
مقتل مئات املدنيني واجبر نحو مليون على 
ووصفت  التركية.  الحدود  باتجاه  الفرار 
سنوات،  مدى  على  املنسية"  "املدينة  بأنها 
إلى  يشيرون  الذين  سكانها  تعبير  بحسب 
األسبق  الرئيس  تعّرض  على  كرد  إهمالها 
زيارة  بالطماطم خالل  للرشق  األسد  حافظ 
ال  واليوم  املاضي.  القرن  سبعينات  في 
الثورة"  "قلعة  إلى  تحّولت  التي  إدلب  تزال 
آخر  تشهد  إذ  نجله  عهد  في  الثمن  تدفع 
في  اإلنسانية  األزمات  سلسلة  ضمن  حلقة 
لقصف  ومحيطها  املدينة  تعّرضت  سوريا. 
قبل  من  األول/ديسمبر  كانون  منذ  عنيف 
قوات النظام السوري والطائرات الروسية، 
للفرار  كثيرين  ودفع  القتلى  مئات  خّلف  ما 
عن  اإلعالن  ومع  التركية.  الحدود  باّتجاه 
آذار/ من  السادس  في  النار  إلطالق  وقف 
إلى منزله في  مارس، عاد مالك حاج خليل 

استعادة  أمل  على  إدلب،  شرق  سرمني، 
منزله.  أنقاض  تحت  من  مقتنياته  بعض 
أوان  وبضع  مكّيف  غير  يجد  لم  لكنه 
امللتوية  الحديدة  القضبان  وسط  مكسورة 
التي كانت في املاضي منزله. وقال لفرانس 
برس "كنا نأمل بأن نعثر على بضعة أشياء، 
ال  لكن  البطانيات،  أو  املفروشات  بعض 
يوجد شيء". كان بعض جيرانه أكثر حظًا 
واألرائك  والفرشات  الغاز  مواقد  حّملوا  إذ 

على منت شاحنات. وقال خليل "عندما دخل 
علينا  والحقد  االنتقام  كل  صب  الجيش 
فاستهدف   )...( والسنة  الشعب  كل  وعلى 
املدنيني ومنازلهم". اعُتبرت إدلب بني أولى 
االنتفاضة  إلى  انضمت  التي  املحافظات 
وهي  األسد،  بشار  للرئيس  املناهضة 
وكذلك  املعارضة  لفصائل  معقل  آخر  حاليا 

للتنظيمات الجهادية املتطرفة. 
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

إدلب من املدينة املنسية
بسبب رشق الطماطم الى دوريات روسية تركية 

طهران,- الزمان 
إلخالء  اإليرانية  األمن  قوات  تّتجه 
الشوارع في أنحاء البالد خالل 24 ساعة 
في مسعى للسيطرة على انتشار فيروس 
رئيس  أفاد  ما  وفق  املستجد،  كورونا 
املسلحة  للقوات  العامة  األركان  هيئة 

اإليرانية محمد باقري الجمعة.
نقلتها  تصريحات  في  باقري  وقال 
تم تشكيلها  لجنة  إن  التلفزيون  محطات 
على  اإلشراف  مهمة  ستتولى  حديثا 
الناس  من  والشوارع«  املتاجر  »إخالء 

خالل الساعات الـ24 املقبلة.
القادمة،  العشرة  األيام  »خالل  أنه  وأفاد 
عبر  اإليرانيني  جميع  مراقبة  ستتم 
لزم  وإذا  والهواتف  اإللكتروني  الفضاء 
جميع  تحديد  وسيتم  شخصيا.  األمر، 

األشخاص الذين يشتبه بأنهم مرضى«.
ودخلت اإلجراءات حّيز التنفيذ بعدما أمر 
آية  اإلسالمية  للجمهورية  األعلى  املرشد 
اهلل علي خامنئي القوات املسلحة بقيادة 
عمليات مكافحة فيروس كورونا املستجد.

ايران:زيادة سريعة 
بالوفيات وقوات 

األمن تخلي الشوارع 
اثينا-الزمان

تسلمت إيكاتيريني ساكيالروبولو الجمعة 
الرئاسة  تتولى  امرأة  كأول  الحكم  زمام 
حدود  بحماية  متعهدة  اليونان  تاريخ  في 
مع  اإلنسان  حقوق  عن  والدفاع  البالد 
دعوة اليونانيني إلى توخي الحذر واتباع 
فيروس  الحتواء  الصحية  التعليمات 
كورونا املستجد مع تسجيلها أكثر من 100 

إصابة.
ساكيالروبولو  إيكاتيريني  وستتولى 
عاما،   63 البالغة  السابقة  القاضية 
سنوات.  خمس  من  لوالية  البالد  رئاسة 
الدستورية  اليمني  ساكيالروبولو  وأدت 
ايرونيموس،  االسقف  امام  البرملان  في 
اليونان.  في  االرثوذكسية  الكنيسة  رئيس 
قبر  على  الزهور  من  إكليال  ووضعت 
الجندي املجهول -- أهم نصب عسكري في 
اليونان -- ثم توجهت إلى القصر الرئاسي 
الرئيس املنتهية  ملراسم تسلم وتسليم مع 
انتخبت  بافلوبولوس.  بروكوبيس  واليته 
كانون  في  البرملان  في  ساكيالروبولو 
بني  من  نائبا   261 باصوات  الثاني/يناير 
ساكيالروبولو  كانت  ذلك  وقبل  نائب.   300
رئيسة املحكمة االدارية أي مجلس الدولة. 
األزمة  معالجة  وهي  أولوياتها  وحددت 
وموجة  املناخي  والتغير  االقتصادية 

مع  بمواجهة  واليتها  وستبدأ  الهجرة. 
تركيا املجاورة التي سمحت لعشرات االف 
الالجئني باالحتشاد عند الحدود. وقالت ان 
على اليونانيني »صد عدوان من يخططون 
األلم  باستغالل  الوطنية  سيادتنا  ضد 

اإلنساني«.
انساني«  »واجب  اليونان  على  أن  وأكدت 
ورغم  واليائسني«.  »العاجزين  عن  بالدفاع 
العام  والقائد  الدولة  رأس  الرئيس هو  أن 
يعتبر  املنصب  أن  إال  املسلحة  للقوات 
الرؤساء  كبير.   ويصادق  إلى حد  فخريًا 
والقوانني  الحكومات  على  اليونانيون 

إعالن  سلطة  الفعلية  الناحية  من  ولديهم 
الحرب، لكن فقط بالتوافق مع الحكومة.

اآلن  اليونان حتى  أعلنت  فيما  ذلك  ويأتي 
كورونا  بفيروس  إصابة  حالة   117 عن 
املستجد، توفي أحدهم الخميس بعد عشرة 
اللجنة  أعلنت  فيما   املستشفى.  في  أيام 
ألغت  انها  الجمعة  اليونانية  األوملبية 
األوملبية  األلعاب  دورة  شعلة  مسيرة  بقية 
- طوكيو 2020، على االراضي اليونانية بعد 
من  التحذيرات  رغم  غفيرة  حشود  خروج 

تفشي فيروس كورونا.
للسكان  املفرط  التدفق  »بعد  اللجنة  وقالت 

وعلى  اسبرطة،  في  الشعلة  مرور  خالل 
للجمهور  املتكررة  التوصيات  من  الرغم 
بعدم التجمع، )...( اتخذت اللجنة األوملبية 
برنامج  بوقف  صعبا  قرارا  اليونانية 
اليونانية«.  االراضي  على  الشعلة  مسيرة 
األوملبية  اللجنة  أن  إلى  البيان  واشار 
اليونانية ستسلم اللجنة املنظمة ألوملبياد 
طوكيو الشعلة في 19 اذار/مارس كما كان 
ملعب  على  جمهور،  دون  من  لكن  مقررا 

باناثينايكوس في أثينا.
حالة   117 عن  االن  حتى  اليونان  واعلنت 
الخميس  احدها  توفي  بالفيروس،  اصابة 
بعد 10 ايام فى املستشفى. وتم اتخاذ قرار 
حصل  الذي  الكبير  االحتشاد  بعد  اإللغاء 
إثر مشاركة املمثل األميركي جيرارد باتلر 
بينما كان يشعل مرجله في مدينة اسبرطة.
ويعد باتلر أحد أبرز املمثلني الذي جسدوا 
شخصية امللك اإلسبارطي القديم ليونيداس 
 ،2007 عام  انتاجه  تم  الذي   »300« فيلم  في 
اسبرطة«.  هي  »هذه  بعبارة  واملشهور 
وأقيم حفل إيقاد الشعلة األوملبية الخميس 
في مدينة أوملبيا اليونانية القديمة، وسط 
فيها  منع  شملت  مسبوقة  غير  اجراءات 
حضور الجمهور، بعدما سجلت البالد أول 

حالة وفاة بفيروس »كوفيد-19«.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

َمن هي املرأة التي حتكم اليونان للمّرة األولى في تاريخها ؟


