
 واشنطن - مرسي أبو طوق   
مصطفى  العراقي  الوزراء  رئيس  التقى 
النواب  مجلس  رئيسة  األربعاء،  الكاظمي، 
زيارته  إطار  في  بيلوسي،  نانسي  األمريكي 
احلالية إلى واشنطن و  أكدت بيلوسي »دعم 
الكونغرس األميركي جهود احلكومة العراقية 
األول  تشرين  انتخابات  إجناح  إلى  الساعية 

املقبلة«.   
وشددت بيلوسي أيضًا على »أهمية استمرار 
جائحة  مكافحة  مجال  في  الثنائي  التعاون 
كورونا، واستمرار الواليات املتحدة في تقدمي 
الدعم للشعب العراقي من خالل املساهمة في 

توفير اللقاحات«.   
مجموعة  رئيِس  مع  الكاظمي  بحث  فيما 
إسناد  سبل  مالباس  ديفيد  الدولي  البنك 
جهود احلكومة العراقية في اإلصالح اإلداري 

ومكافحة الفساد. 
مقر  في  مالباس  لقائِه  خالل  الكاظمي  وأكد 
إقامتِه بواشنطن ضرورة اإلسراع في صرف 
للبنِك  املتوفرة كقروض  أكثر من مليار دوالر 
لدعم احلكومة في مشروعات جاهزٍة  الدولي 

للتنفيذ داخل العراق. 

يخص  فيما  التعاون  اجلانبان  بحث  كما 
متويل مشروعات البنى التحتية في العراق، 
والغاز  واملطارات،  املياه،  مجاالت  في 
املتعلقة  املشروعات  جانب  الى  الطبيعي، 

بالطاقة النظيفة. 
وشهد اللقاء بني الكاظمي وبيلوسي  بحسب 
الوزراء«بحث  لرئيس  االعالمي  للمكتب  بيان 
والواليات  العراق  بني  التعاون  تعزيز  سبل 
االقتصادية  الصعد  مختلف  على  املتحدة 
فضاًل  املشترك،  السياسي  التنسيق  وأفق 
والثقافة،  التعليم،  مجاالت  في  التعاون  عن 

واالستثمار، وغيرها«.   
للواليات  الكاظمي  »بزيارة  بيلوسي  ورحبت 
مؤكدة  األمريكي،  الكونغرس  وملبنى  املتحدة 
دعم أعضاء اجمللس خطوات حكومة الكاظمي 
ومبادراتها ودورها املتنامي في تعزيز األمن 

واالستقرار اإلقليميني«، وفق البيان.   
وأكد الكاظمي أن »العراق ساٍع إلى انتهاج كل 
ما يعزز سياسة التهدئة في املنطقة، فضاًل عن 
مضيه قدمًا في تعزيز اإلصالحات، ومحاربة 
بيئة  وتهيئة  الداخلي،  أمنه  وتعزيز  الفساد، 

مناسبة جاذبة لالستثمار

الكاظمي يبحث مع رئيس البنك الدولي إطالق مليار دوالر لتمويل مشاريع جاهزة في العراق 

بيلوسي تعلن عن دعم أمريكي
إلجراء االنتخابات العراقية في موعدها  

طبعة لندنطبعة لندن

القدس-)أ ف ب( - قال رئيس جلنة اخلبراء الوطنية اإلسرائيلية ران باليسر إن عودة ارتفاع 
السكان جرعتني من  تلقى معظم  العبرية حيث  الدولة  بفيروس كورونا في  أعداد اإلصابات 
لقاح فايزر، يعطي »إشارة أولية« الى احتمال أن يكون اللقاح أقل فعالية ضد املتحورة »دلتا«. 
باليسر وهو كبير مسؤولي االبتكار في صندوق املرضى كالليت - أكبر صندوق  وبحسب 
صحي في إسرائيل- فإن ظهور املتحورة دلتا وكونها متثل »الساللة املهيمنة« في البالد، أدى 

إلى »حتول هائل في ديناميكية االنتشار«.  
اللقاح  لفعالية  دقيق  تقييم  إجراء  ألوانه  السابق  »من  أنه  اإلسرائيلي  الصحة  خبير  ورأى 
ضد املتحورة« التي اكتشفت ألول مرة في الهند في نيسان/أبريل املاضي، وذلك ألن العدد 

اإلجمالي للحاالت بني اإلسرائيليني الذين حصلوا على التطعيم منخفض.  
موزعني  ليسا  اإلصابة  اختبار  وإجراء  للفيروس  التعرض  بأن  أيضا  ذلك  باليسر  وعلل 
بالتساوي بني السكان، األمر الذي يحتاج إلى جهد أكبر في التوصل إلى االستنتاجات بناء 

على البيانات املعطاة.  

 بغداد - عبداحلسني غزال 
أعلنت السلطات العراقية، اجلمعة، 
بالصواريخ  »كبير«  هجوم  احباط 
الدولي  بغداد  مطار  الستهداف 
كان  الذي  االمر  العاصمة.  غربي 
ويغلق  كبيرة  كارثة   سيحدث 
الدولي عن  للطيران  اجملال اجلوي 

العراق . 
وقالت قيادة عمليات بغداد في بيان 
أوردته وكالة األنباء الرسمية إن قوة 
الثانية  الفرقة  اللواء السادس  »من 
عملية  أحبطت  احتادية،  شرطة 
الدولي  بغداد  مطار  الستهداف 
بـ10 صواريخ من نوع غراد«.  في 

ذي  محافظة  تستعد  الذي  الوقت 
رحلة  »أكبر  الستقبال  العراقية  قار 
مسقط  لزيارة  املسيحي«،  للحج 
رأس النبي إبراهيم وتالوة الصالة 
اإلبراهيمية، كما ستستقبل بعثات 
اآلثار، مما قد تعيدها  للتنقيب عن 
الدينية  السياحة  خريطة  إلى 
بسبب  تراجعت  التي  واألثرية 
األمنية  واالضطرابات  احلروب 
التسعينيات.  منذ  والسياسية 
مسيحي،  ألف   13 الرحلة  وتضم 
مسيحي  حجيج  لرحالت  وستمهد 
صرح  ما  بحسب  شهريا،  منتظمة 
ذي  وتراث  آثار  مفتشية  مدير  به 

ويضيف  الرزاق.  عبد  عامر  قار 
عبد الرازق فى تصريحات لصحف 
اتفق  الرحالت  هذه  أن  حكومية، 
عليها وزير اخلارجية العراقي فؤاد 
مع  للفاتيكان  زيارته  خالل  حسني 
واحلج  السياحة  مؤسسة  رئيس 
كبافاريني،  رميو  هناك  املسيحي 
واصفا رحلة احلج املنتظرة إلى ذي 
قار بأنها »أكبر رحلة حج مسيحي 
األثرية  أور  ملنطقة  التاريخ  في 

مسقط رأس النبي إبراهيم«.
بها  مير  التي  الظروف  ظل  وفي 
لها  الرحالت  »هذه  فإن  العراق، 
واقع  إنعاش  في  كبيرة  أهمية 

تضم  التي  احملافظة  في  السياحة 
العالم«،  في  األثرية  املواقع  أكبر 

بحسب عبد الرازق.
اجلةنوبية  احملافظة   تستعد  كما 
تنقيب  بعثات   10 الستقبال  أيضا 
أميركية وفرنسية وأملانية وروسية 
البعثة  جانب  إلى  وسلوفاكية، 
اإليطالية العاملة اآلن، وتنقب بشكل 
خاص في مدينتي تل زرغل والرسا 
ذاته.    املتحدث  وفق  األثريتني، 
فيما تكون احلكومة مطالبة بتوفير 
االختطافات  خشية  عالية  حماية 
منمتشرة  مليشيا  من  واالبتزاز 
بعثة  مع  حصل  كما  اجلنوب   في 

الصيد القطرية قبل سنوات . 
اإلعالم  خلية  ذكرت  املقابل،  في   
األمني احلكومية أن إحباط الهجوم 
جاء بناء على »معلومات دقيقة من 
والتحقيقات  االستخبارات  وكالة 
االحتادية في وزارة الداخلية وقسم 
استخبارات قيادة عمليات بغداد«. 

قوات  إن  بيان  في  اخللية  وقالت 
»ضبط  من  متكنت  العراقية  األمن 
10 صواريخ غراد في حي اجلهاد 
غرب بغداد«، واعتقلت مشتبها به. 

الهجوم  إن  بالقول  اخللية  واكتفت 
الثكنات  »إحدى  يستهدف  كان 
العسكرية غربي العاصمة بغداد«. 

 

 

 

القاهرة - مصطفى عمارة  
بيروت- الزمان 

كشف مصدر دبلوماسي رفيع املستوى 
في تصريحات خاصة للزمان أن مصر 
أي  تعليق  التركي  اجلانب  أبلغت 
بني  العالقات  إلعادة  معها  مباحثات 
اجلانبني وتطبيعها إال بعد تعهد تركيا 
سحب  مكتوب  التفاق  ووفقا  رسميا 
قبل  لها  التابعة  املرتزقة  و  قواتها 
نهاية هذا العام، وقال املصدر ان القرار 
املصري يعتمد على حقيقة ان الوجود 
العسكري في ليبيا غير شرعي واستند 
املنتهية  الوفاق  حكومة  موافقة  إلى 
تركيا  مصر  أبلغت  كما  واليتها. 
الشئون  في  تدخلها  على  احتجاجها 
التركية  التصريحات  بعد  الداخلية 
قضية  في  املصري  للقضاء  املناهضة 
مباحثات  أي  مصر  وربطت  اإلخوان 
مع تركيا حول غاز املتوسط معه قضية 

التواجد العسكري التركي في ليبيا. 
تركي  دبلوماسي  قال  مقابلة  جهة  من 
القاهرة  ان  اسمه  ذكر  عدم  طلب 
والطلبات  الشروط  امالء  في  استمرت 
ورغبتها  مرونتها  تركيا  أبدت  ان  منذ 

وتطبيع  معها  املشاكل  انهاء  في 
العالقات 

اعالء  في  مصرية  مبالغة  هناك  وان 
امللف  في  باالعتراضات  الصوت 
الوضع  الليبي في جتاوز على حقيقة 

السياسي هناك  ولفت املصدر التركي 
عليها  ليس  ان  تعتقد  مصر  ان  الى 
عندما  ودولية  إقليمية  التزامات 
مع  ينسجم  ال  وهذا  شروطها  متلي 
تسريع اخلطوات للتطبيع ، لكن تركيا 

اجل  من  وحرص  مبسؤولية  تتعامل 
ليس  انقرة  العالقات ألن  إجناح عودة 
بعض  يحاول  كما  سرية  ملفات  لها 
للعالم  القاهرة تصويرها  في  األطراف 
.  فيما أوضح السفير رخا أحمد حسن 

في  املصري  اخلارجية  وزير  مساعد 
العالقات  عودة  أن  خاصة  تصريحات 
املصرية التركية يحتاج إلى وقت نظرا 
مناقشتها،  يتم  التي  امللفات  لصعوبة 
اإلخوان  جماعة  ملف  رأسها  وعلى 
اإلخوان  ملف  أن  مؤكدا  ليبيا.  في 
من   . البلدين  في  الزاوية  حجر  هو 
احمللل  الترهوني  محمد  د.  قال  جانبه 
العسكري الليبي للزمان أن اإلخوان لن 
يذهبوا إلى صناديق اإلنتخابات ألنهم 
متأكدون من خسارتهم لذا فأنهم سوف 
يسعون إلى إطالق عملية فجر ليبيا2 
السلطة  على  واالستيالء  ليبيا  لتدمير 
عام  في  فعلوه سابقا  الذي  األمر  وهو 
مجلس  الشعب  انتخب  عندما   2014
الفيتوري  رضوان  وأضاف   . النواب 
هناك  أن  الليبي  السياسي  احمللل 
لتعطيل  لإلخوان  مستميتة  محاوالت 

االنتخابات. 
اإلنتخابات  إجراء  الفيتوري  واستبعد 
خالد  عبر  اإلخوان  تهديدات  وسط 
املوالي  األعلى  اجمللس  رئيس  املشري 
والقوات  املسلحني  وتواجد  لهم 

األجنبية في غرب ليبيا .

واشنطن- مرسي أبو طوق - موسكو -الزمان  
بأرقام  بايدن  جو  األمريكي  الرئيس  أشاد 
الوظائف القوية بوصفها دليال على انتعاش 
بعد  املتحدة  الواليات  القتصاد  »تاريخي« 

جائحة كوفيد-19. 
وقال خالل مؤمتر صحافي في البيت األبيض 
»إنه تقدم تاريخي، إخراج اقتصادنا من أسوأ 
أزمة له في 100 عام«. فيما استبعد الكرملني 
متاما اجلمعة فكرة فرض حجر ملكافحة موجة 
روسيا  تضرب  كوفيد-19  وباء  من  جديدة 
الوفيات  من  قياسية  بأعداد  متسببة  بشدة 

بسبب تفشي املتحّورة دلتا. 
ويأتي هذا املوقف في وقت تضاعف السلطات 
تلقي  على  املشككني  السكان  حلض  اجلهود 
سجلت  فيما  كورونا،  فيروس  ضد  اللقاح 
روسيا اجلمعة 679 وفاة، في أعلى حصيلة 

لليوم الرابع على التوالي. 
دميتري  الكرملني  باسم  املتحدث  وقال 
تدابير  يريد  أحد  »ال  للصحافيني  بيسكوف 
إغالق، املسألة غير مطروحة للنقاش. وحتى 
ال يتم طرحها، يجب أن نتلقى جميعا اللقاح 

في أقرب وقت«. 
على  حظرا   2020 ربيع  في  روسيا  وفرضت 
من  األولى  املوجة  ملكافحة  الوطني  املستوى 
العودة  مذاك  ترفض  السلطات  لكن  الوباء. 

إلى هذا اإلجراء حفاظا على اقتصادها الذي 
يواجه أزمة. 

إصابة   23218 اجلمعة  السلطات  وأحصت 
أعلى عدد يسجل منذ منتصف  جديدة، وهو 
روسيا  كانت  حني  الثاني/يناير،  كانون 
تخرج من ثاني موجة وبائية شديدة.  وقال 
عدة  في  بالطبع  متوتر  »الوضع  بيسكوف 
»بشكل  تعمل  السلطات  أن  مؤكدا  مناطق« 
مكثف« ملكافحة »عدو خبيث، فيروس كورونا 

والنسخ اجلديدة املتحورة منه«.  وسجلت كل 
من العاصمة موسكو، البؤرة األولى للوباء في 
روسيا، وسان بطرسبرغ )شمال غرب(، ثاني 
التوالي  على  وفاة  و101   112 البالد،  مدن 
في الساعات الـ24 األخيرة، وهما حصيلتان 
مطلع  في  سجلت  أعداد  أعلى  من  قريبتان 
األسبوع.  غير أن السلطات أبقت مباراة ربع 
النهائي لكأس أوروبا لكرة القدم بني إسبانيا 
وسويسرا املقررة اجلمعة في سان بطرسبرغ 

أجانب.   بينهم  املشجعني  آالف  بحضور 
حزيران/يونيو  منتصف  منذ  روسيا  وتشهد 
حني  في  اإلصابات  عدد  في  جديدا  ارتفاعا 
منذ  تشمل  لم  إذ  متعثرة،  التلقيح  حملة  أن 
بدئها في كانون األول/ديسمبر سوى 23,6 
نسمة،  مليون   146 أصل  من  شخص  مليون 
أي ما يوازي 16, من السكان الذين ما زالوا 
مشككني بصورة عامة في اللقاحات الوطنية. 
واتخذت السلطات في عدد من املناطق تدابير 
مثل  اللقاح،  تلقي  على  املواطنني  حلض 
مطعم  لدخول  شهادة صحية  بإبراز  إلزامهم 

في موسكو. 
برس صباح  فرانس  وكالة  وشاهد صحافيو 
نقطة  عند  طويلة  انتظار  صفوف  اجلمعة 
وقالت  في موسكو.   مركز جتاري  في  تلقيح 
 21 البالغة  الطالبة  ستيبيريفا  سفيتالنا 
تلقيح في  عاما وهي تنتظر دورها في مركز 
أكثر من  منذ  الصف  في  »أقف  شرق موسكو 
ساعتني« مضيفة »نظرا إلى أن القيود ستكون 
أكثر شدة، أريد تلقي احلقنة والشعور بأنني 
إيفغيني  أوضح  جهته  من  بحماية«.  أحظى 
كوتشيريك املهندس البالغ 49 عاما »إن كانت 
هناك إمكانية لتفادي عواقب املرض اخلطيرة، 

لم ال؟«. 
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

الداخلية  وزارة  أفادت   - ب(  ف  لندن-)أ 
أنها وافقت على 5,1  البريطانية اجلمعة 
طلب  ماليني  ستة  من  أكثر  بني  من  ماليني 

إقامة قدمها أوروبيون إثر بريكست.  
وعدت  قد  البريطانية  احلكومة  وكانت 
مواطني االحتاد األوروبي بأنهم سيحتفظون 
وتلقي  والعمل  العيش  في  نفسها  باحلقوق 
بعد  املتحدة  اململكة  في  االجتماعية  املزايا 
 31 قبل  مقيمني  يكونوا  أن  بريكست، شرط 
كانون األول/ديسمبر 2020 والتسجيل عبر 
األوروبي«  االحتاد  تسوية  »مخطط  برنامج 
قبل 30 حزيران/يونيو 2021.  وُقدم إجماال 
 - النهائي  املوعد  قبل  طلب  ماليني   6,02
الغالبية العظمى منها في إنكلترا - مبا في 
حزيران/يونيو  في  ألف   400 من  أكثر  ذلك 
متت  الداخلية،  وزارة  بيان  ووفق  وحده. 
املوافقة على نحو 5,1 ماليني طلب.  ُمنح 
أقل من خمس سنوات وضعا  املقيمون منذ 

احلصول  يطلبوا  بأن  لهم  يسمح  موقتا 
عتبة  إلى  الوصول  دائم مبجرد  وضع  على 
وزيرة  وعلقت  سنوات.   خمس  ملدة  اإلقامة 
العدل بريتي باتيل في بيان أن »تقدمي أكثر 
البرنامج  هذا  إطار  في  طلب  ماليني   6 من 
أننا  ويسعدني  مسبوق،  غير  جناحا  ميثل 
كفلنا حقوق هذا العدد الكبير من املواطنني 
األوروبيني - أصدقاؤنا وجيراننا وأقاربنا«.  
وأكدت وزارة الداخلية أن حقوق األشخاص 
الذين ما زالوا ينتظرون القرار - حوالى 570 
ألفا - ستبقى محمية إلى حني بت الطلبات، 
وأنه سيتم االنتهاء من درس احلاالت األقل 

تعقيدا في األيام املقبلة. 
االحتاد  من  املتحدة  اململكة  وخرجت   
انسحبت  ثم   ،2020 عام  مطلع  األوروبي 
واالحتاد  املوحدة  األوروبية  السوق  من 
عاما  استمرت  انتقالية  فترة  بعد  اجلمركي 
واحدا، ما وضع حدا حلرية تنقل األشخاص.  

باريس- الزمان  
في خطوة جديدة وصفها املراقبون بالتغير 
األوروبي  السياسي  املزاج  في  اجلوهري 

وميله الى مزيد من االنغالق والتشدد،  
الفرنسي  املتطرف  اليمني  زعيمة  أصدرت 
أوروبا  في  حلفائها  من  و15  لوبن  مارين 
فيكتور  اجملري  الوزراء  رئيس  بينهم 
وصفوه  اجلمعة  مشتركا«  »إعالنا  أوربان، 
بأنه »احلجر األساس« لتحالف في البرملان 

األوروبي يهدف إلى »إصالح أوروبا«. 
في  املنشور  اإلعالن  على  املوقعون  وكتب 
الوطني  التجمع  حلزب  اإللكتروني  املوقع 
فيه  »في وقت يطلق  أنه  لوبن  تقوده  الذي 
الرئيسي  وممثلهم  واألوربة،  العوملة  دعاة 
مؤمتر  ماكرون،  إميانويل  فرنسا  في 
زيادة  إلى  يهدف  الذي  أوروبا  مستقبل 
سلطة الهيئات األوروبية، فإن اتفاق اليوم 
حتالف  تشكيل  نحو  األساس  احلجر  هو 

واسع في البرملان األوروبي«.  

لوبن وزعيم حزب  مارين  املوقعني  من بني 
ورئيس  سالفيني  ماتيو  اإليطالي  الرابطة 
اجملري  فيدس  حزب  ورئيس  الوزراء 
القانون  حزب  وزعيم  أوربان  فيكتور 
والعدالة البولندي ياروسالف كاتشينسكي 
ورئيس حزب فوكس في إسبانيا سانتياغو 
ديتاليا  فراتيلي  حزب  وزعيمة  أباسكال 

جورجيا ميلوني.  واألحزاب املوقعة ليست 
البرملان  في  نفسها  اجملموعات  من  جزءا 
التجمع  من حزب  كل  ينتمي  اذ  األوروبي. 
الهوية  مجموعة  إلى  والرابطة  الوطني 
والدميوقراطية، في حني أن أحزاب القانون 
والعدالة وفوكس وفراتيلي ديتاليا تنتمي 
إلى مجموعة احملافظني واإلصالحيني. أما 

آذار/مارس  في  انفصل  الذي  فيدس  حزب 
األوروبي،  الشعب  حزب  مجموعة  عن 

فيبحث عن شركاء جدد. 
لوبن  مارين  قالت  منفصل،  إعالن  وفي 
السبت  يومي  مؤمتره  حزبها  يعقد  التي 
واألحد إن الوثيقة هي »أساس عمل ثقافي 
اجملموعات  دور  يحترم  مشترك  وسياسي 
السياسات احلالية«. وشددت على احلاجة 
األوروبي  لالحتاد  عميق«  »إصالح  إلى 

خشية »إنشاء دولة أوروبية كبرى«. 
االحتاد  أن  عشر  الستة  املوقعون  واعتبر 
املسار  في  السير  »يواصل  األوروبي 
محتوم  بشكل  يبعده  الذي  الفدرالي 
النابض  القلب  هي  التي  الشعوب  عن 

حلضارتنا«.  
ادركت  ذلك،  ضوء  »في  أنه  وأضافوا 
القارة  في  تأثيرا  األكثر  الوطنية  األحزاب 
أهمية توحيد اجلهود لتعزيز أهميتها في 

املناقشات وإصالح االحتاد األوروبي«.  

طراز  شحن  طائرة  أجبرت   - ب(  ف  نيويورك-)أ 
على  شخصني،  من  طاقم  يستقلها   737 بوينغ 
هونولولو  قبالة  البحر  في  بهبوط اضطراري  القيام 
عن  الطياران  أفاد  بعدم  اجلمعة،  مبكرة  ساعة  في 
مشكالت في احملرك، حسبما أعلنت إدارة الطيران 
الفدرالي.  وقالت متحدثة باسم الهيئة في بيان إن 
الرحلة 810 لشركة ترانسير كانت »حتاول العودة 
بالطائرة  الهبوط  على  أجبرت  عندما  هونولولو  إلى 
في املياه« قرابة الساعة 2,30 بالتوقيت احمللي.  

فإن  األولية،  املعلومات  »بحسب  البيان  وأضاف 
خفر السواحل األميركيني أنقذوا الطاقم املؤلف من 
شخصني. ستقوم إدارة الطيران الفدرالي واجمللس 

الوطني لسالمة النقل بالتحقيق« في احلادث. 
ويست  ماثيو  السواحل  خفر  باسم  املتحدث  وقال 
السواحل  خلفر  مروحية  إن  ان،  ان  سي  لشبكة 
مروحية خلدمة  »أنقذت  فيما  الطيارين  أحد  أنقذت 
اإلطفاء الطيار اآلخر«. وأرسلت سفينة تابعة خلفر 
إلى  الطياران  ونقل  احلادث.  مكان  إلى  السواحل 
مستشفى في هونولولو للعالج، بحسب ويست الذي 

قال إن ليس لديه معلومات إضافية عن وضعهما. 

احباط هجوم استهدف غلق اجملال اجلوي ملطار بغداد 
واالستعداد الستقبال أكبر رحلة للحج املسيحي 

مصدر تركي:حريصون على عودة العالقات وليست لدينا ملفات سرية 

القاهرة تبلغ أنقرة تعليق مباحثات التطبيع
حتى حسم ملف ليبيا 

بايدن يشيد بانتعاش تاريخي لالقتصاد األمريكي 
وروسيا ترفض احلجر مجدداً برغم االصابات 

الناصرية - احللة --  الزمان
في  االحتجاجات  الثالثاء،  جتددت 
محافظة ذي قار جنوبي العراق، على 

خلفية مقتل متظاهر أمس االثنني.
»العشرات  خروج  مراسلنا   وشاهد 
تظاهرات  في  اليوم  املتظاهرين  من 
جديدة للمطالبة بإقالة احملافظ ناظم 
األمن  عناصر  ومحاسبة  الوائلي 
أمس«.  املتظاهرين  أحد  قتلوا  الذين 
جسر  قطعوا  املتظاهرون  وقطع 
وحاولوا  احملافظة  وسط  النصر 
احمللية،  احلكومة  مقر  إلى  الوصول 
منعتهم«.  األمنية  القوات  لكن 
عراقي،  أمني  مصدر  أفاد  قد  وكان 
 31 وإصابة  مبقتل  االثنني،  أمس 
صدامات  خالل  أمن  ورجل  متظاهرا 
البالد.  جنوبي  قار  ذي  محافظة  في 
مدينة  في  غاضبون  عراقيون  ظاهر 
على  احتجاجًا  الثالثاء،  احللة، 
تطال  إنها  قالوا  اعتقاالت«  »حملة 
الذي  الشعبي  احلراك  في  ناشطني 
وقال  احملافظات.  من  عدد  شهدته 
عدد من احملتجني إن ما يجري على 
متظاهري الناصرية ميثل تأكيدا على 
االستمرار في »نهج القمع املتواصل 
جهات  قبل  من  التظاهرات«،  بحق 
قياداتها  أن  الناشطون  يعتقد  أمنية 
 . متنفذة  سياسية  ألحزاب  تابعة 
الطرق  من  عددا  احملتجون  وقطع 
بحرق  احللة  مدينة  وسط  الرئيسية 
مناهضة  ورددوا شعارات  اإلطارات، 
على  وهيمنتها  األحزاب  لـ«سلطة 
العراقية«.  الدولة  في  أمنية  مفاصل 
وقتل متظاهر وجرح أربعة أشخاص 
مبحافظة  احتجاجات  في  آخرين، 
العراق،  جنوبي  االثنني،  قار،  ذي 
 12 التظاهرات  خالل  جرح  فيما 
األمنية  القوات  من  وعدد  شخصا 
محيط  في  وقعت  اشتباكات  خالل 
األجهزة  ونشرت  الناصرية.  جسر 
األمنية، عناصر لها في محيط ساحة 
احلبوبي، والتقاطعات الرئيسية في 
اشتباكات  لنشوب  منعا  الناصرية، 

أخرى.

طهران- لندن -فيينا -سيول -ا ف ب - - الزمان 
عمل  تقليص  الثالثاء  طهران  بدأت 
الذرية،  للطاقة  الدولية  الوكالة  مفتشي 
بعد انقضاء املهلة التي حددها مجلس 
فرضتها  التي  العقوبات  لرفع  الشورى 
من  األحادي  انسحابها  بعد  واشنطن 
االتفاق حول البرنامج النووي اإليراني. 
وأملانيا   وفرنسا  بريطانيا  اعلنت  فيما 
لقرار  »تأسف«  انها   مشترك  بيان  في 
إيران احلد من عمليات التفتيش الدولية 
الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  وقالت   .
فرانس  وكالة  عليه  اطلعت  تقرير  في 
اليورانيوم  مخزون  إن  الثالثاء  برس 
أكثر  إيران  لدى  التخصيب  الضعيف 
في  به  املسموح  احلّد  من  مرة  بـ14 

االتفاق املبرم العام 2015.
هذا  من  األميركي  االنسحاب  على  وردا 
اإليراني،  النووي  امللف  حول  االتفاق 
تخلت طهران تدريجا اعتبارا من العام 
في  قطعتها  كثيرة  التزامات  عن   2019
العقوبات  تخفيف  مقابل  في  إطاره 
حكام  مجلس  ويدرس  عليها.  املفروضة 
آذار/ مطلع  في  التقرير  هذا  الوكالة 

مارس.
مجلس  أقر  األول/ديسمبر،  كانون  وفي 
احملافظون،  عليه  يهمني  الذي  الشورى 
الرئيس  حكومة  من  يطلب  قانونا 
العمل  تعليق  روحاني  حسن  املعتدل 
امللحق مبعاهدة  بالبروتوكول االضافي 
حظر انتشار األسلحة النووية، في حال 
دون  شباط/فبراير   21 تاريخ  انقضى 
رفع العقوبات التي أعادت إدارة الرئيس 
األميركي السابق دونالد ترامب فرضها 
على طهران اعتبارا من العام 2018، بعد 
االتفاق  من  األحادي  واشنطن  انسحاب 
الكبرى  الست  والقوى  إيران  بني  املبرم 
عام 2015. واخلطوة اإليرانية اجلديدة 
بدأت  إجراءات  في سلسلة  األحدث  هي 
األميركي،  االنسحاب  من  عام  نحو  بعد 
العديد  عن  تدريجيا  التراجع  وشملت 
من االلتزامات األساسية مبوجب اتفاق 
للعودة  االستعداد  تأكيد  مع  فيينا، 
العقوبات  رفع  حال  في  تطبيقها  إلى 

واحترام اآلخرين اللتزاماتهم.
التنفيذ،  حيز  اإلجراء  دخول  وسبق 
والوكالة  إيران  بني  موقت  تقني  اتفاق 

لألمم  التابعة  الذرية  للطاقة  الدولية 
نشاطات  مواصلة  لها  يتيح  املتحدة، 

تفتيش كان ليتم وقفها بالكامل.
رافايل  الدولية  الوكالة  مدير  وأمل   
نهاية  في  طهران  زار  الذي  غروسي 
أمام  اجملال  ذلك  يفسح  أن  األسبوع، 
سبل  لبحث  جارية  دبلوماسية  مساع 
تصطدم  لكنها  النووي،  االتفاق  احياء 
بإصرار إدارة الرئيس األميركي اجلديد 
جو بايدن على أن تبادر طهران بالعودة 
اجلمهورية  تشدد  بينما  اللتزاماتها، 

اإلسالمية على أولوية رفع العقوبات.
محمد  اإليراني  اخلارجية  وزير  وقال 
الوكالة  رسميا  »أبلغنا  ظريف  جواد 
شباط/  15 في  الذرية  للطاقة  الدولية 

حيز  سيدخل  اجمللس  قانون  أن  فبراير 
التنفيذ اعتبارا من 23 شباط/فبراير«.

وأضاف خالل مؤمتر في طهران »لذلك، 
صباح  التنفيذ  حيز  القرار  هذا  دخل 
أبادي، سفير  كاظم غريب  اليوم«. وكان 
ومقرها  الدولية،  الوكالة  لدى  إيران 
فيينا، أكد أن تطبيق القرار سيبدأ عند 
 20:30( الثالثاء  اإلثنني  ليل  منتصف 
الطوعي  تطبيقها  إيران  غ(.وعّلقت  ت 
عمليات  وأبقت  اإلضافي،  للبروتوكول 
الضمانات  باتفاق  املرتبطة  التفتيش 
املرتبط مبعاهدة حظر األسلحة النووية.

لم  عدة  إجراءات  الى  ذلك  وسيؤدي 
عدم  منها  كاملة،  تفاصيلها  تتضح 
منشآت  بزيارة  للمفتشني  إيران  سماح 
غير نووية وال سيما عسكرية، في حال 
غير  نووية  بنشاطات  شبهات  وجود 

قانونية. كما أكد املسؤولون اإليرانيون 
أنه لن يكون في مقدور الوكالة احلصول 

على تسجيالت الكاميرات في املنشآت.
وبعد لقائه مسؤولني في طهران األحد، 
»اتفاق  الى  التوصل  غروسي  أعلن 
ثالثة  الى  تصل  لفترة  ميتد  مؤقت« 

أشهر.
الذرية  للطاقة  وأفادت املنظمة اإليرانية 
أنه في حال مت رفع العقوبات األميركية 
خالل األشهر الثالثة، ستسّلم تسجيالت 
لكنها  الدولية،  الوكالة  الى  الكاميرات 
مفروضة  العقوبات  بقيت  اذا  ستتلف 

بانتهاء املهلة.
أساس  أن  الثالثاء  ظريف  وأوضح 
االتفاق »يقوم على أن التسجيالت بشأن 
االحتفاظ  سيتم   )...( النووي  برنامجنا 

بها وعدم تسليمها الى الوكالة«.
تسلم  تكن  »لم  األشرطة  أن  الى  وأشار 
للطاقة  الدولية  الوكالة  الى  مباشرة 

الذرية، لكن بشكل يومي أو أسبوعي«.
ظريف  اعتبر  منفصلة،  تغريدة  وفي 
لدى  احلسنة«  »النية  يظهر  االتفاق  أن 
احلكومة  باسم  املتحدث  ورأى  إيران. 
علي ربيعي أن االتفاق مع غروسي يتيح 
احلفاظ على التعاون بني إيران والوكالة، 

قائال إنه »اتفاق فّعال ومطمئن«.
هذا  ان  صحافي  مؤمتر  في  وأضاف 
الى  اإلساءة  »تفادي  يتيح  االتفاق 
املتبادلة  الثقة  و)يعزز(  العالقات، 
والوكالة  إيران  بني  اإليجابي  والتعاون 

الدولية للطاقة الذرية«.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

تسوية متنح طهران 7 مليارات دوالر مجمدة لدى سيول 

  ايران تضاعف مخزون اليورانيوم 
14 مرة  وتقّلص عمل املفتشني 

والدول الكبرى تكتفي باألسف

الناصرية ترفع سقف املطالب بإقالة احملافظ
 والشرارة متتد الى احللة

بروكسل- لندن -الزمان 
 قال متحدث باسم احلكومة البريطانية الثالثاء 
طلب  على  بناء  وافقت  املتحدة  اململكة  إن 
التطبيق  فترة  متديد  على  األوروبي  االحتاد 
املؤقت التفاقية التجارة ملا بعد بريكست حتى 
30 نيسان/أبريل، إلتاحة الوقت الكافي للبرملان 

األوروبي للتصديق عليها.
وأفاد »اتفقنا اليوم على متديد املوعد النهائي 
االحتاد  ملصادقة  نيسان/أبريل   30 حتى 

األوروبي على االتفاقية«.
 28 في  ينتهي  أن  البداية  في  املقرر  من  كان 
التي  للمعاهدة  املؤقت  التطبيق  شباط/فبراير 
دخلت حيز التنفيذ في األول من كانون الثاني/
يناير، لكن البرملان قال إنه سيحتاج إلى مزيد 

من الوقت.
أن  املؤسف  ملن  »إنه  البريطاني  املتحدث  وقال 
الداخلية  إجراءاته  يكمل  لم  األوروبي  االحتاد 
إلى  بالنظر  عليه،  املتفق  الزمني  اإلطار  ضمن 
للشركات  ذلك  يخلقها  التي  اليقني  عدم  حالة 
يحترم  أن  نتوقع  اجلانبني.  على  واملواطنني 

االحتاد األوروبي املوعد اجلديد«.

البنتاغون:14 صاروخًا من صنع إيراني قصفتنا قرب أربيل

 القاهرة -مصطفى عمارة 
د.  اليمني  اخلارجية  وزير  أكد 
تصريحات  في  مبارك  بن  أحمد 
خاصة ملراسل ) الزمان( في القاهرة 
برفع  األمريكية  اإلدارة  قرار  أّن 
قائمة  من  احلوثيني  جماعة  اسم 
اجلماعات اإلرهابية لم يتم اعتماده 
بعد وال يزال قيد املراجعة، واضاف 
زيارته  انتهاء  عقب  مبارك  ابن 
فإّن  ذلك  رغم  انه  امس  للقاهرة 
هذا القرار باإلضافة إلى قرار وقف 
باليمن  العسكرية  العمليات  دعم 
للحوثيني  خاطئة  رسالة  يرسل  قد 
لالستمرار  اإلرهابية  واجلماعات 
اليمني  الشعب  ضد  جرائمها  في 
،ومع ذلك فإننا نقدر حرص اإلدارة 
إنهاء  على  اجلديدة  األمريكية 
املعاناة اإلنسانية في اليمن وإرساء 

تعيني  في  جتلى  ما  وهو  السالم 
مبعوث أمريكي خاص في اليمن .

 وفي السياق ذاته قال د. حسن أبو 
االستشارية  اللجنة  عضو  طالب 
اإلستر  للدراسات  املصري  للمركز 
جتاه  األمريكي  املوقف  أن  اتيجية 
والغموض  بالضبابية  يتسم  اليمن 
وقف  قرار  في  جتلى  ما  وهو 
اخملابراتي  والتعامل  التسليح 
العمليات  وقف  عن  يتحدث  فهو 
يرتبط  وما  القتالية  الهجومية 
دون  السالح  وقف صفقات  من  بها 
أي  من  العمليات  وقف  يحدد  أن 
أو  احلوثيني  جانب  من  هل  جانب 
التصريحات  أن  كما  التحالف  دول 
األمريكية لم حتدد َمن املتسبب في 
فإن  املقابل  وفي   ، احلرب  استمرار 
التزامها  أعلنت  األمريكية  اإلدارة 

بحماية السعودية وحماية أمنها.
رضوان  فؤاد  محمد  د.  وقال   
أن  السياسية  العلوم  أستاذ 
إهتمام  تولي  األمريكية  اإلدارة 
والوضع  اإلنسان  بحقوق  خاص 
ويهدد  مأساويا  صار  اليمن  في 
بكارثة إنسانية لذلك تسعى اإلدارة 
تهدئة  إلى  اجلديدة  األمريكية 
إمدادات  وقف  خالل  من  األوضاع 
السالح وهو ما سوف يشكل نوعا 
ضغط  وورقة  للحرب  التهدئة  من 
على النظام السعودي للخروج منها 
وفي ظل التقارب اإليراني األمريكي 
وسوف  السعودي  الدور  سيقل 
السعودية  على  ضغطا  هذا  يشكل 
واخلليج بأكمله ومع وقف التعاون 
خسارة  هناك  سيكون  االستخباري 

معلوماتية للجانب السعودي .

 بغداد - واشنطن - الزمان
احلكومة  مجلس  رئيس  أكد 
أن  الكاظمي  مصطفى  العراقية 
لتصفية  ساحة  تكون  لن  بالده 
مطلقي  متوعدا  احلسابات، 
الكاتيوشا باالعتقال. وهو تصريح 
كل هجوم  اعقاب  وفي  مرارًا  كرره 
من دون اي نتيجة. وقال الكاظمي 
في تصريح الثالثاء، إن الصواريخ 
األميركية  السفارة  تستهدف  التي 
»هي  ببغداد  اخلضراء  باملنطقة 

خارجة  جهات  من  عبثي  إجراء 
تقّدم  إعاقة  حملاولة  القانون  على 
متوعدا  وإحراجها«،  احلكومة 
من  اجلناة  على  القبض  »إلقاء  بـ 
وعرضهم  األمنية  األجهزة  خالل 
ان  وسبق  العام«.  الرأي  أمام 
على  االمنية  االجهزة  القت 
شهور  قبل  الصواريخ  مطلقي 
سراحهمويأتي  اطالق  وجرى 
على  ساعات  بعد  الكاظمي  تهديد 
كاتيوشا  صواريخ  ثالثة  إطالق 

في  األميركية  السفارة  باجتاه 
وتسببت  بغداد  العراقية  العاصمة 
املباني  من  عدد  في  مادية  بأضرار 
العراقية.  املدنية  والسيارات 
باسم  الرسمي  املتحدث  قال  فيما 
ايجاز  في  كيربي  جون  البنتاغون 
صاروخا   ١١ ان  امس  صحفي 
في  استخدمت  الصنع  ايراني 
قصفت القوات االمريكية قرب اربيل 
، ولفت الى واشنطن ال تتهرب من 
االستحقاقات االمنية لها مع ايران .

london@azzaman.com (international edition)

info@azzaman.com (iraq edition)

الرياض -بغداد -الزمان 
سلمان،  بن  محمد  السعودي  العهد  ولي  بحث 
صالح  برهم  العراقي  الرئيس  مع  الثالثاء، 

العالقات بني الرياض وبغداد.
الرسمية  السعودية  األنباء  وكالة  وبحسب 
)واس(، فإن بن سلمان تلقى اتصااًل هاتفيا من 

صالح بحثا خالله العالقات بني البلدين.
واستعرضا خالل االتصال العالقات »األخوية« 
بحث  إلى  باإلضافة  والعراق،  السعودية  بني 
يخدم  مبا  وتعزيزه  الثنائي  التعاون  آفاق 
مصاحلهما في اجملاالت اخملتلفة وذلك في إطار 

أعمال مجلس التنسيق السعودي العراقي.
االقتصاد  في  عصيبة  بفترة  العراق  ومير 
والديون اخلارجية ويسعى الى قروض عربية 
معلومات واضحة عن موقف  تتوافر  ال  فيما   .
التعويضات  بقية  دفع  تأجيل  من  الكويت 
صلب  في  كانت  التي  الغزو  حلرب  املالية 
محادثات رئيس مجلس النواب العراقي محمد 

احللبوسي امس .
 في الداخل ، ال تزال مشكلة املوازنة بني بغداد 
فيها  االنفراجة  برغم  قائمة  الكردي  واالقليم 
النواب  مجلس  في  كرديان  مصدران  كشف  ،و 
تفاصيل  عن  الثالثاء،  العراقي،  )البرملان( 
إقليم  حكومة  وفد  بني  الدائرة  املباحثات 
البرملان  في  النيابية  املالية  واللجنة  كردستان 

العراقي.
حكومة  وفد  أجرى  املاضي،  ساعة   24 وخالل 
اإلقليم جولتني من املباحثات مع أعضاء اللجنة 
املالية النيابية بشأن حصة اإلقليم في املوازنة 

املالية االحتادية للعام اجلاري.
وقال جمال كوجر عضو اللجنة املالية النيابية 
في تصريح نقلته شفق نيوز الكردية، إن اللجنة 
طاولة  على  خيارين  وضعت  النيابية  املالية 
اإلقليم وهما: تسليم 250  أمام وفد  املباحثات 
ألف برميل يوميًا أو كامل ملف النفط للحكومة 

االحتادية. وحدث خالف حول سجالت املوظفني 
االالف  بعشرات  اسماء  ووجود  االقليم  في 
وهمية بحسب نواب عرب في البرملان العراقي .
وأضاف أن الوفد الكردي عبر عن موافقته على 
النفط  يوميًا من  برميل  الف  تسليم كمية 250 
الداخلية واملعابر  اإليرادات  إلى نصف  إضافة 
البرملان  في  النيابية  الكتل  أن  إال  لبغداد، 
العراقي لم حتسم أمرها بشأن تضمني أي من 

اخليارين في مشروع املوازنة.
وأشار كوجر إلى أن الطرفني اتفقا على تكليف 
الكتل  مبخاطبة  النيابية  املالية  اللجنة  رئيس 

في  يرغبون  من اخليارين  أي  ملعرفة  البرملانية 
إدراجه في قانون املوازنة بداًل من الصيغة التي 

وردت من قبل احلكومة االحتادية. 
ووفق االتفاق املبرم بني حكومتي بغداد وأربيل 
والوارد في مشروع قانون املوازنة، فإن حصة 
اإلقليم تبلغ نحو 12.6 في املئة من املوازنة إلى 
مقابل تسليم  البيشمركة،  رواتب  جانب صرف 
اإلقليم إيرادات بيع 250 ألف برميل يوميًا من 

النفط املستخرج من حقول اإلقليم. 
احلزب  كتلة  رئيسة  قالت  جانبها،  من 
العراقي  البرملان  في  الكردستاني  الدميقراطي 

املالية  اللجنة  مع  »املباحثات  إن  فيان صبري، 
النيابية تسير بشكل جيد«. وتابعت في حديثها 
للوكالة ذاتها، »لكن الكتل البرملانية تقول إنها 
لن تصوت على حصة اإلقليم، ما لم يسلم كامل 

امللف النفطي للحكومة االحتادية«.
وأضافت صبري، »نحن بانتظار ما ستؤول إليه 
املباحثات«. وكان وفد حكومة اإلقليم قد وصل 
االثنني إلى بغداد ويضم وزير املالية آوات شيخ 
ووزير  رشيد،  دارا  التخطيط  ووزير  جناب، 
مجلس  ديوان  ورئيس  شواني،  خالد  اإلقليم 

وزراء اإلقليم أوميد صباح. 

لندن- برلني -الزمان 
بوريس  البريطاني  الوزراء  رئيس  اعلن 
»املسؤولية  يتحمل  أنه  الثالثاء  جونسون 
كاملة« عما قامت به حكومته بعدما جتاوزت 
اململكة املتحدة عتبة مئة ألف وفاة بفيروس 
األكبر  احلصيلة  يشكل  ما  املستجد،  كورونا 

في اوروبا.
»إنني  صحافي  مؤمتر  في  جونسون  وقال 
وبالتأكيد  تزهق،  روح  لكل  بشدة  آسف 
املسؤولية  أحتمل  للوزراء،  رئيسا  بصفتي 

كاملة عن كل ما قامت به احلكومة«.
بلد  أول  الثالثاء  املتحدة  اململكة  أصبحت 
بوباء  وفاة  ألف   100 عتبة  يتجاوز  أوروبي 
كوفيد-19، فيما تعول احلكومة على حمالت 
التي  الصحية  األزمة  من  للخروج  التطعيم 
من  متحورة  نسخة  ظهور  بسبب  تفاقمت 

فيروس كورونا املستجد على أراضيها.
البريطاني  الوزراء  رئيس  تباهى  أن  ومنذ 
في  مرضى  مبصافحة  جونسون  بوريس 
تواجه  آذار/مارس،  أوائل  في  املستشفى 
البالد التي أعيدت فرض تدابير اإلغالق فيها، 
الوباء، وهي أكثر ضراوة  الثالثة من  املوجة 
التي  الفيروس  من  اجلديدة  النسخة  بسبب 

تعتبر أشد عدوى وقد تكون أكثر فتكا.
الصحة،  لوزارة  اليومية  احلصيلة  ووفق 
بعد  حصلت  إضافية  وفاة   1631 سجلت 
العدد  ليصل  إيجابي،  اختبار  من  يوما   28

اإلجمالي للوفيات إلى 100162.
من  األخرى  املناطق  في  احلال  هي  وكما 
العالم، من احملتمل أن تكون هذه األرقام أقل 
من األعداد الفعلية. فقد جتاوز عدد الوفيات 
بسبب كوفيد-19 وفق شهادات الوفاة والتي 

 104 الرسمية،  اإلحصائية  الهيئات  سجلتها 
آالف وفاة في منتصف كانون الثاني/يناير.

مؤمتر  خالل  الثالثاء  جونسون  وأعلن 
عما  كاملة«  »املسؤولية  يتحمل  أنه  صحافي 
الصعب  »من  وأضاف  حكومته.  به  قامت 
هذه  حتمله  الذي  احلزن  عن  التعبير 
اإلحصاءات القامتة وسنوات العمر الضائعة 
وعدم متكن العائالت من االجتماع، وبالنسبة 
أفراد  أحد  لوداع  الضائعة  الفرص  كثر،  إلى 
روح  لكل  بشدة  آسف  »إنني  وقال  أسرتهم«. 
للوزراء،  رئيسا  بصفتي  وبالتأكيد  تزهق، 
به  قامت  ما  كل  عن  كاملة  املسؤولية  أحتمل 
الذي  اإلصابات  عدد  كان  وإذا  احلكومة«. 

 20089 زيادة   ( ماليني   3,7 من  يقترب 
إصابة في 24 ساعة( بدأ باالنخفاض بفضل 
لم  الوفيات«  »ذروة  فإن  اجلديدة،  التدابير 
الطبي  املسؤول  قال  ما  وفق  بعد،  تسجل 

البارز في إنكلترا كريس ويتي اجلمعة.
آذار/  5 في  بكوفيد-19  وفاة  أول  إعالن  مت 

مارس 2020. ولم يتوقف عداد الوفيات منذ 
في  قياسية  تسجيل حصيلة  مع  احلني،  ذلك 

20 كانون الثاني/يناير بلغت 1820 وفاة.
أن  الثالثاء  األملاني  الداخلية  وزير  أعلن  و 
أملانيا تعتزم تقليص احلركة اجلوية الدولية 
إلى أراضيها إلى »الصفر تقريًبا« في مواجهة 
كوفيد-19، حاذية  املستمر جلائحة  االنتشار 

سيهوفر  هورست  وقال  إسرائيل.  حذو  بذلك 
لصحيفة بيلد اليومية »إن اخلطر الذي متثله 
منا  يتطلب  اخملتلفة  الفيروسية  املتحورات 
احلكومية  اإلجراءات  ومناقشة  مراجعة 
اجلوية  احلركة  »خفض  بينها  من  الصارمة« 

إلى أملانيا إلى الصفر تقريًبا«.
من  جديدة  متحورة  نسخ  ظهور  وأثار 
إفريقيا،  وجنوب  بريطانيا  في  الفيروس 
تعتبر أشدى عدوى، القلق في وقت تكافح فيه 

العديد من الدول للسيطرة على الوباء.
وقد أدى طرح اللقاحات بشكل أبطأ مما كان 

متوقًعا إلى زيادة اخملاوف.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

مباحثات سعودية عراقية
لتفعيل مجلس التنسيق املشترك 

أملانيا تدرس خفض حركة الطيران التجاري إلى الصفر

مائة ألف وفاة بالفيروس
وجونسون:أحتمل مسؤولياتي كاملة 
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دان زعيم ائتالف الوطنية اياد عالوي، الثالثاء، اغتيال 
مدير مكتب النائب رعد الدهلكي مع شقيقه في محافظة 
ديالى، فيما دعا احلكومة الى كشف اجلناة ومن يقف 
خلفهم.  ملمحا الى ان العملية على صلة باالنتخابات 

وهو االمر الذي نفته املصادر االمنية .  
عصابات  تعاود  اخرى  بيان،مرًة  في  عالوي  وذكر 
التطرف واالرهاب اساليبها االجرامية اجلبانة، لتطال 
هذه املرة السيد عبد القادر جسام الدليمي مدير مكتب 
محافظة  في  فالح  شقيقه  برفقة  الدهلگي  رعد  النائب 
االرهابية  »هذه اجلرمية  ان  ديالى«.   واضاف عالوي 
الدهلگي  النائب  اختطه  الذي  الوطني  النهج  ان  ُتثبت 

كما   ، ذلك  لهم  يرق  لم  الذين  البعض  حفيظة  اثار  قد 
كلما  نراه  الذي  الدنيء  االسلوب  الذاكرة  الى  تعيد 
االستعداد  او  االنتخابات  عن  للحديث  االصوات  علت 
الوطنية  الشخصيات  استهداف  خالل  من  وذلك  لها، 
يثبت  خطير  مؤشر  الوقت  ذات  في  وهو  اخمللصة، 
ماحذرنا منه مرارًا وتكرارًا بضرورة تهيئة بيئة مناسبة 
الجراء االنتخابات وحسم ملف السالح املنفلت وهو ما 
على احلكومة واجهزتها ان تعيه وتدركه جيدًا«.    و 
سارع قائد شرطة ديالى حامد خليل الشمري، الثالثاء،  
سعد  بني  طريق  على  القتل   حادث  مالبسات  لكشف 

جنوبي بعقوبة.  
جنائي  »احلادث  أن  بيان،امس  في  الشمري  وقال 

قبل  قائمة  ودعاوى  عشائرية  خالفات  وجود  وسببه 
»فور وقوع حادث االغتيال،  أنه  وقوع احلادث«، مبينا 
مختص  امني  عمل  فريق  بتشكيل  االوامر  اصدار  مت 
واتخاذ  اجلرمية  املبرزات  جمع  ومت  اجلناة  لكشف 
التحقيق  قيد  والقضية  احلادث  في  الكاملة  االجراءات 

حتى الوصول الى مرتكبي اجلرمية«.     
ومنصات  الفضائية  القنوات  من  عددا  الشمري  ودعا 
النشر  في  الدقة  »توخي  الى  االجتماعي  التواصل 
االختصاص«،  ذات  الرسمية  املصادر  على  واالعتماد 
مضيفا أن »بعض الفضائيات كانت قد ذكرت أن احلادث 
ارهابي وحاولت ان جتير احلادث الغراض سياسية . 
وقال النائب الدهلكي ان اشباه داعش قاموا باالغتيال.

واشنطن- الزمان 
أظهر مزيج من نوعني من االجسام املضادة لكوفيد-19 من تصنيع شركة األدوية األميركية إيلي ليلي، قدرته على خفض 
مؤخرا  ثبتت إصابتهم  والذين  عالية  املعرضني خملاطر  املرضى  لدى  باملئة  بنسبة 70  والوفيات  املستشفى  إدخال  حاالت 

بالفيروس، حسبما أعلنت الشركة الثالثاء.
وأعلن كبير املسؤولني العلميني لدى الشركة دانيال سكوفرونسكي أن »مبالنيفيماب وإتيسيفيماب مجتمعني لديهما القدرة 

ليكونا عالجا مهما يخفض بشكل كبير عدد حاالت االستشفاء والوفيات لدى مرضى كوفيد-19 املعرضني خملاطر عالية«.
وتعني النتائج أن املرحلة الثالثة من التجارب التي شملت 1035 شخصا حققت هدفها الرئيسي وأن الدراسة حققت ايضا 
أهدافها الثانوية املتمثلة بخفض احِلمل الفيروسي، أي كمية الفيروس املوجودة في جسم املريض، وفترة التعافي من املرض. 

وأعطي املرضى عالجا وهميا أو مزيجا من مبالنيفيمام وإتيسيفيماب مبقدار 2,8 غرام لكل منهما.
وسجلت 11 حالة وفاة أو إدخال إلى املستشفى ملرضى تلقوا العالج، أي ما ميثل 2,1 باملئة من اجملموعة. وفي اجملموعة 

التي أعطيت عالجا وهميا، ُسجلت 36 حالة وفاة أو إدخال املستشفى، أي ما ميثل 7,0 باملئة من اجملموعة.

وميثل العالج بالتالي خفضا للمخاطر بنسبة 70 باملئة، وللنتيجة دالالت إحصائية أي أنه من غير املرجح أن تكون جاءت 
في  مريض  أي  يتوف  ولم  الوهمي،  العالج  تلقوا  الذين  املرضى  لدى  جميعها  اجملموع،  في  وفيات   10 وسجلت  صدفة. 

اجملموعة التي تلقت العالج.
وقالت الشركة إنها ستواصل إجراء دراسات على العقار في اختبار ثان ملعرفة ما إذا كان خفض اجلرعات سيأتي بالنتيجة 

نفسها. واالجسام املضادة أحادية املنشأ، هي نسخ مصنعة في اخملتبر لدفاعات اجلسم الطبيعية ضد االلتهابات.
وأشاد العديد من العلماء بقدرتها على محاربة كوفيد، وحصلت كل من شركة ليلي وشركة ريجينيرون للتكنولوجيا احليوية 

على ترخيص لالستخدام الطارئ لعالجيهما.
والقدرة  املوظفني  أعداد  ونقص  املرضى  اهتمام  عدم  منها  ألسباب  املتحدة  الواليات  في  محدودا  كان  استخدامها  لكن 
اللوجستية لدى املستشفيات لتقدمي العالج. وفي بيانها الصحافي أقرت ليلي ببعض تلك املصاعب. وقالت في البيان »تلقت 
ليلي من طواقم املمرضني واألطباء العاملني في اخلط األمامي الذين قدموا هذه اجلرعات، تعليقات بشأن التعقيدات ومتطلبات 

الوقت لتحضيرها وحقنها«.

فاحت عبد السالم:
مقارنة ليست

في محلها 
رباح آل جعفر

ثم اختفى حتت
الرماد

 ظريف:لدينا موقف مشترك مع موسكو في سوريا وميكن العودة الى التزاماتنا 
فرنسا بعد احملادثات الروسية االيرانية:احترام االتفاق

النووي يعيد الواليات املتحدة اليه  القدس- الرباط - الزمان -)أ ف ب(
غوفرين  دافيد  اإلسرائيلي  السفير  وصل   
البعثة  سيترأس  حيث  الرباط،  إلى  الثالثاء 
اإلسرائيلية في املغرب على ما أعلنت وزارة 

اخلارجية في بيان.
»يوم  اخلطوة  هذه  الوزارة  بيان  واعتبر 
احتفال إلسرائيل«، وخصوصا أن املغرب كان 
قد أغلق في العام 2000 مكتب اتصال في تل 
أبيب مع بدء االنتفاضة الفلسطينية الثانية.

وطاقمه،  غوفرين  أن  إلى  البيان  وأشار 
سيعملون »من أجل التقدم املستمر للعالقات 
ذلك  في  مبا  اجملاالت،  جميع  في  الثنائية 
والسياحة  السياسي  باحلوار  يتعلق  ما  كل 

واالقتصاد والعالقات الثقافية«.
السفير  منصب  شغل  أن  لغوفرين  وسبق 

اإلسرائيلي في مصر بني 2016 و2020.
وّقع  الذي  الرابع  العربي  البلد  هو  واملغرب 
العبرية  الدولة  مع  تطبيع  اتفاق  مؤخرا 
والبحرين  اإلمارات  بعد  أميركية،  برعاية 

والسودان.
البلدان  وّقع  األول/ديسمبر،  كانون  وفي 
الرحالت  على  رّكزت  ثنائية  اتفاقات  أربعة 
وإعفاء  املياه  وإدارة  املباشرة  اجلوية 
وتشجيع  التأشيرات  من  البلدين  مواطني 

االستثمار والتجارة بني البلدين.
على  األحد  اإلسرائيلية  احلكومة  ووافقت 
بانتظار  لكنها  البلدين،  بني  التطبيع  اتفاق 

التصويت عليه من قبل البرملان.
وتضم اململكة املغربية أكبر جالية يهودية في 
آالف  ثالثة  نحو  عددها  يبلغ  إفريقيا  شمال 
شخص، فيما يعيش نحو 700 ألف يهودي 

وفد  وزار  إسرائيل.  في  مغربي  أصل  من 
إلعادة  متهيدا  أسبوعني  قبل  املكان  مغربي 

فتح املكتب.
الوزراء  رئيس  مكتب  ذكر  أسبوعني،  وقبل 
اإلسرائيلي بنيامني نتانياهو أّن األخير دعا 
لزيارة  السادس  امللك محمد  املغربي  العاهل 

إسرائيل خالل محادثات هاتفية.
اخلارجية  وزارة  بيان  أكد  ثانية،  جهة  من 
القنصلية  افتتاح  الثالثاء  اإلسرائيلية 
ووصول  دبي،  في  العبرية  للدولة  العامة 

اإلمارات.  إلى  إيالن شتوملان  العام  القنصل 
غابي  اإلسرائيلي  اخلارجية  وزير  ورحب 
أشكينازي الثالثاء باخلطوات وقال »إنه يوم 
مهم للسالم ويوم مبهج لتنفيذ اتفاقياتنا مع 

اإلمارات واملغرب«.
بعثات  أربع  افتتاح  ان  الوزير  واعتبر 
األوسط  الشرق  في  جديدة  دبلوماسية 
»شهادة حية على التغيرات التي حتدث في 
املنطقة وعلى السالم الدافئ بيننا وبني دول 

املنطقة«.

وسيتركز عمل القنصلية العامة وفق البيان 
بني  االقتصادية  العالقات  تطوير  على 
تعزيز  على  والعمل  واإلمارات،  إسرائيل 
البلدين،  بني  والطيران  السياحية  العالقات 
كما ستحتل التكنولوجيا الفائقة ومجاالتها 

اخملتلفة مكانة مركزية.
سفارة  »افتتاح«  األحد  إسرائيل  وأعلنت   
لها في اإلمارات العربّية املّتحدة، في خطوة 
من  أشهر  أربعة  نحو  بعد  تأتي  تاريخّية 

توقيع اّتفاق لتطبيع العالقات بني البلدين.

باريس- موسكو - الزمان 
على  إن  الثالثاء  الفرنسية  الرئاسة  قالت 
إيران التوقف عن »أي »استفزاز« والعودة إلى 
»احترام« التزاماتها في إطار االتفاق النووي 
الواليات  عودة  أرادت  إن   2015 في  املبرم 
أن  الثالثاء  روسيا  إليه.واعتبرت  املتحدة 
النووي  االتفاق  إلى  املتحدة  الواليات  عودة 
ضرورية الحترام أيران التزاماتها في إطاره 
االتفاق  هذا  »انقاذ«  إلى  طهران  مع  داعية 

املهم.
وشدد مستشار في قصر اإلليزيه خالل تبادل 
الفرنسية  الدبلوماسية  مع جمعية الصحافة 
وإن  املفاوضات  بشأن  جديني  كانوا  »إن 
أرادوا التزام جميع األطراف املعنية باالتفاق 
يجب أن ميتنعوا أوال عن استفزازات أخرى 
عن  )إيران(  توقفت  ما  ثانيا  يحترموا  وأن 

احترامه، أي التزاماتها«.
توصلت ايران والدول الست الكبرى )الصني 
وبريطانيا  وفرنسا  املتحدة  والواليات 
الى  فيينا  في   2015 في  واملانيا(  وروسيا 
اتفاق حول برنامج طهران النووي بعد توتر 

استمر اثني عشر عاما.
الواليات  انسحاب  منذ  مهدد  االتفاق  لكن 
الرئيس  عهد  في   2018 العام  منه  املتحدة 
ايران  ان  ترامب، وخصوصا  دونالد  السابق 
التزاماتها  غالبية  تنفيذ  عدم  الى  بادرت 

الواردة فيه.
وحمل وصول الرئيس جو بايدن الى البيت 

ودعت  تغيير.  احداث  بامكان  آماال  االبيض 
روسيا وايران الثالثاء الى »انقاذ« االتفاق مع 
تشديد موسكو على وجوب ان تعود االدارة 

االميركية اجلديدة اليه.
واضاف املستشار في االليزيه »سيكون هناك 
اقتران  كيفية  )يتناول(  االميركيني  مع  نقاش 
ميكن  بخطوات  املتحدة  الواليات  عودة 

التحقق منها من جانب االيرانيني«.
بينها  املواقف  تقاطع  على  باريس  وشددت 
مضيفة  اجلديدة،  االميركية  االدارة  وبني 
وكيفية  به  القيام  يجب  ما  بوضوح  »نعلم 
اخلارجية  وزير  وأوضح  بذلك«.  القيام 
استقباله  لدى  الفروف  سيرغي  الروسي 
»نأمل  ظريف  جواد  محمد  اإليراني  نظيره 

احترام  إلى  املتحدة  الواليات  تعود  أن   )..(
كامل وشامل لقرار مجلس األمن الدولي ذات 
الصلة لتوفير ظروف عودة إيران إلى احترام 

كل التزاماتها في إطار االتفاق النووي«.
املطروحة  »القضية  أن  الروسي  الوزير  وأكد 
مثل  ونحن،  )االتفاق(  إنقاذ  هي  راهنا  جدا 
التام  تنفيذه  إلى  العودة  نتمنى  إيران، 

والكامل«. من جانبه شكر ظريف موسكو على 
جهودها إلنقاذ االتفاق بعد انسحاب الواليات 
»البناء  موسكو  مبوقف  وأشاد  منه  املتحدة 

وامللتزم مببادئ« حيال االتفاق.
املوقف  وحدة  على  احلفاظ  إلى  ودعا ظريف 
خطة  إنقاذ  أجل  »من  وطهران  موسكو  بني 
اخملاطر  من  املشتركة  الشاملة  التحرك 
انسحاب  أعقاب  في  جنمت  التي  واخملاوف 
وأكد  اخلطة«.  هذه  من  املتحدة  الواليات 
وزير اخلارجية االيراني محمد جواد ظريف، 
التزاماتها  إلى  ستعود  ايران  ان  الثالثاء، 
عادت  إذا  النووي  االتفاق  في  السابقة 

األطراف االخرى لتعهداتها.
وقال ظريف  إن التعاون بني ايران وروسيا 
يرمي الى استتاب السالم في منطقة اخلليج 
العالقات  أن  مضيفا  العالم  وكل  الفارسي 
بشكل  تتطور  وروسيا  ايران  بني  الثنائية 
التعاون  يتواصل  ان  نأمل  واضاف،  جيد. 
اليمن،  معاناة  النهاء  وروسيا  ايران  بني 
مشيرا الى انه اليوم بحث مع نظيره الروسي 
افغانستان  وموضوع  النووي  االتفاق 

ومنطقة اخلليج.
وتابع، لدينا موقف مشترك مع روسيا بشأن 
اذا  السابقة  التزاماتنا  الى  سورية.. سنعود 
عادت االطراف االخرى لتعهداتها، مشيرا الى 
لالسف  التزاماتنا  لتقليص  اضطررنا  أننا 
االخرى  االطراف  التزام  عدم  ظل  في  الشديد 

بتعهداتها.

إسرائيل تعيد افتتاح بعثتها الدبلوماسية
وسفيرها يصل الى  املغرب

london@azzaman.com (international edition)

info@azzaman.com (iraq edition)

بغداد -الزمان 
بغداد  في  االمنية  االجهزة  شهدت 
استنفارا كبيرا السيما في عقد الطرق 
ملطار  املؤدي  والطريق  اخلارجية 
عمليات  جرت  حيث  الدولي  بغداد 
في  املركبات  لبعض  دقيقة  تفتيش 
محيط  في  الدوريات  نشر  ازداد  حني 
كشف  جهته  من   . اخلضراء  املنطقة 
للقوات  العام  القائد  باسم  الناطق 
األحد،  رسول،  يحيى  اللواء  املسلحة 
نفسيهما  فجرا  اللذين  االنتحاريني  أن 
في ساحة الطيران وسط بغداد صباح 
اجلنسية  يحمالن  املاضي  اخلميس 

العراقية.
في  مشاركته  خالل  رسول  وقال 
برنامج  تبثه قناة العراقية، إن »صورة 
متداولة لالنتحاري هي غير صحيحة، 
واالنتحاريني اللذين فجرا نفسيهما في 

ساحة الطيران محليني«.
وأضاف، »كانت لدينا معلومات عن نية 
بينما  بغداد،  مناطق  ضرب  اإلرهاب 
أجهض اجلهد االستخباري العديد من 
أن  إلى  مشيرًا  االنتحارية«،  الهجمات 
املناطق  بعض  يستغل  داعش  »تنظيم 

التي عليها نزاع سياسي«.
باتخاذ  عراقى،  أمني  أفاد مصدر  فيما 
أمنية مشددة  إجراءات  األمنية  القوات 
عند نقاط التفتيش العادية والـ املؤدية 
بعد  وذلك  الدولى،  بغداد  مطار  إلى 
استهداف  نية  حول  معلومات  ورود 
اإلجراءات حتى  العاصمة، ومت تشديد 

إشعار آخر.
 ، محلي  تصريح  فى  ـ  املصدر  وقال 
اتخذت  األمنية  »القوات  أن  األحد، 
نقاط  عند  مشددة  أمنية  إجراءات 
إلى  املؤدية   VIP والـ  العادية  التفتيش 
مطار بغداد الدولى، حتسبا لوقوع أى 

حشد  في  القيادي  اعلن  فيما  طارئ«. 
محافظة االنبار قطري العبيدي ، االحد، 
عمليات  لقيادة  جديد  قائد  تكليف  عن 
اجلزيرة املتمركزة في املناطق الغربية .
ان  محلي  تصريح   في  العبيدي  وقال 
” القيادات االمنية في قيادة عمليات 
شيوخ  من  عدد  وبحضور  اجلزيرة 
ووجهاء االنبار حضرت مراسيم توديع 

الركن  اللواء  اجلزيرة  عمليات  قائد 
تكليفه  مت  الذي  العتبي  سليم  احمد 
املسلحة  للقوات  العام  القائد  قبل  من 
لعمليات  قائدا  الكاظمي  مصطفى 
التي  االمنية  التغيرات  ضمن  بغداد 
اجراها الكاظمي عقب تفجيرات بغداد 

االجرامية 
للقوات  العام  ان”القائد  واضاف 

املسلحة مصطفى الكاظمي كلف رئيس 
الركن  الفريق  العسكرية  االكادميية 
عمليات  قائد  ملنصب  الزوبعي  نومان 
ان”  مبينا   ، للعتبي  خلفا  اجلزيرة 
غربي  القيادة  مقر  الى  الزوبعي وصل 
قائد  توديع  من  ساعات  بعد  االنبار 
الركن  اللواء  السابق  اجلزيرة  عمليات 

احمد سليم العتبي ”.

الرياض- الزمان
تطور  بحسب  لالوضاع  استثنائية  معاجلة  في 

ازمات  االقتصاد العاملي وجائحة كورونا
 أعلن ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان 
األحد أن صندوق االستثمارات العامة الذي يرأسه 
سيضخ 40 مليار دوالر سنويا في االقتصاد احمللي 
تواجه  وقت  في  املقبلة،  اخلمسة  األعوام  خالل 
العهد في  اقتصادية. وقال ولي  اململكة صعوبات 
الصندوق  »سيعمل  حكومية  قنوات  بثتها  كلمة 
خالل السنوات القادمة على مستهدفات عديدة من 
أهمها ضخ 150 مليار ريال )نحو 40 مليار دوالر( 
االقتصاد احمللي على نحو  في  األقل  سنويًا على 
أكبر  اململكة،  وحتاول   .»2025 عام  حتى  متزايد 
مصّدر للنفط في العالم، تنويع اقتصادها املتضرر 
يؤمن  الذي  اخلام  أسعار  انخفاض  من  بشدة 
واخملاوف  واإلغالقات  االيرادات،  ثلثي  من  أكثر 
وتسعى  املستجد.  كورونا  بفيروس  املرتبطة 

على  تركز  العهد  لولي  خطط  لتمويل  الرياض 
التكنولوجيا  في  واالستثمار  والترفيه  السياحة 
والذكاء االصطناعي. وقد ارتفع العجز في املوازنة 
السعودية في العام 2020 من 50 مليار دوالر كما 
 79 من  أكثر  إلى  عام،  قبل  اململكة  توّقعت  كانت 
مليار دوالر بنهاية السنة حسبما أعلنت احلكومة 
في كانون األول/ديسمبر املاضي، وذلك على خلفية 
أزمة فيروس كورونا املستجد وتراجع سعر اخلام. 
كبرى  مشاريع  االستثمارات  صندوق  ويتولى 
طموحة في اململكة مبئات مليارات الدوالرات، وقد 
سبق وأكد املضي بها رغم املصاعب االقتصادية. 
وقال األمير محمد األحد إن الصندوق سيساهم من 
خالل شركات تابعة له »في الناجت احمللي اإلجمالي 
ريال سعودي  تريليون  بقيمة 2”1  النفطي  غير 
بنهاية  الصندوق  ويستهدف  كما  تراكمي.  بشكل 
تريليونات   4 األصول  حجـم  يتجاوز  بأن   2025
بشكل  وظيفة  مليون   1”8 واستحداث  ريال، 

العامة  الهيئة  وبحسب  مباشر«.  وغير  مباشر 
لإلحصاء السعودية احلكومية، فإن معدل البطالة 
الربع  في  باملئة  إلى 9”14  انخفض  اململكة  في 
الثالث من 2020، مقارنة بـ 4”15 باملئة في الربع 
الثاني. وخسرت السعودية هذا العام مئات ماليني 
وتقليص  ألشهر  العمرة  تعليق  جراء  الدوالرات 
املشاركني في موسم احلج إلى بضعة آالف بعدما 
كانت املناسك تستقطب ماليني املسلمني من أنحاء 
أن  الدولي  النقد  صندوق  وتوّقع  سنويا.  العالم 
في  باملئة   5”4 بنحو  اململكة  اقتصاد  ينكمش 
2020، بينما تقول السعودية إّن نسبة االنكماش 
حتقق  أن  على  املاضي  العام  باملئة   3”7 بلغت 

منوا بنسبة 2”3 باملئة هذا العام.
واألحد، قرر العاهل السعودي امللك سلمان بن عبد 
العزيز إعفاء محافظ البنك املركزي أحمد اخلليفي 
من منصبه وتعيني فهد املبارك في مكانه مبرتبة 

وزير.

الرياض- الزمان
العاملي  االقتصاد  ازمات   تطور  بحسب  لالوضاع  استثنائية  معاجلة  في 
األحد  بن سلمان  محمد  األمير  السعودي  العهد  ولي  أعلن  كورونا   وجائحة 
أن صندوق االستثمارات العامة الذي يرأسه سيضخ 40 مليار دوالر سنويا 
اململكة  تواجه  وقت  في  املقبلة،  اخلمسة  األعوام  خالل  احمللي  االقتصاد  في 
صعوبات اقتصادية. وقال ولي العهد في كلمة بثتها قنوات حكومية »سيعمل 
الصندوق خالل السنوات القادمة على مستهدفات عديدة من أهمها ضخ 150 
مليار ريال )نحو 40 مليار دوالر( سنويًا على األقل في االقتصاد احمللي على 

نحو متزايد حتى عام 2025«.
وحتاول اململكة، أكبر مصّدر للنفط في العالم، تنويع اقتصادها املتضرر بشدة 
واإلغالقات  االيرادات،  ثلثي  من  أكثر  يؤمن  الذي  اخلام  أسعار  انخفاض  من 

واخملاوف املرتبطة بفيروس كورونا املستجد.
والترفيه  السياحة  على  تركز  العهد  لولي  خطط  لتمويل  الرياض  وتسعى 
في  العجز  ارتفع  وقد  االصطناعي.  والذكاء  التكنولوجيا  في  واالستثمار 
املوازنة السعودية في العام 2020 من 50 مليار دوالر كما كانت توّقعت اململكة 
قبل عام، إلى أكثر من 79 مليار دوالر بنهاية السنة حسبما أعلنت احلكومة في 

كانون األول/ديسمبر املاضي، وذلك على خلفية أزمة فيروس كورونا املستجد 
وتراجع سعر اخلام. ويتولى صندوق االستثمارات مشاريع كبرى طموحة في 
املصاعب  رغم  بها  املضي  وأكد  وقد سبق  الدوالرات،  مليارات  اململكة مبئات 
االقتصادية. وقال األمير محمد األحد إن الصندوق سيساهم من خالل شركات 
تابعة له »في الناجت احمللي اإلجمالي غير النفطي بقيمة 2”1 تريليون ريال 
سعودي بشكل تراكمي. كما ويستهدف الصندوق بنهاية 2025 بأن يتجاوز 
بشكل  وظيفة  مليون   1”8 واستحداث  ريال،  تريليونات   4 األصول  حجـم 
مباشر وغير مباشر«. وبحسب الهيئة العامة لإلحصاء السعودية احلكومية، 
فإن معدل البطالة في اململكة انخفض إلى 9”14 باملئة في الربع الثالث من 

2020، مقارنة بـ 4”15 باملئة في الربع الثاني.
العمرة  تعليق  جراء  الدوالرات  ماليني  مئات  العام  هذا  السعودية  وخسرت 
كانت  بعدما  آالف  بضعة  إلى  احلج  موسم  في  املشاركني  وتقليص  ألشهر 

املناسك تستقطب ماليني املسلمني من أنحاء العالم سنويا.
باملئة  بنحو 4”5  اململكة  اقتصاد  ينكمش  أن  الدولي  النقد  وتوّقع صندوق 
في 2020، بينما تقول السعودية إّن نسبة االنكماش بلغت 7”3 باملئة العام 

املاضي على أن حتقق منوا بنسبة 2”3 باملئة هذا العام.

اجلزائر-الرباط -الزمان 
تدهور الوضع االمني في املنطقة التي تلقى اهتمام 
الصحراويون  االنفصاليون  هدد  حيث   ، املتنازعني 
أن قصفت  بعد  بـ«تصعيد« عسكري  األحد  املغرب 
مع  احلدودية  الكركرات  منطقة  بوليساريو  جبهة 

موريتانيا في الصحراء الغربية املتنازع عليها.
باسم  الرسمي  الناطق  أوكال  ولد  سيدي  وقال 
الصحراوية  العربية  »اجلمهورية  دفاع  وزارة 
جبهة  انفصاليي  جانب  من  املعلنة  الدميوقراطية« 
الفرنسية  الصحافة  لوكالة   1976 عام  بوليساريو 
مواقع  كل  ستتصاعد.  احلرب  مستمرة.  »احلرب 
اجليش املغربي عرضة لهذه احلرب«. وتؤكد جبهة 
النفس«  عن  مشروع  دفاع  »في  أنها  بوليساريو 
الثاني/نوفمبر  تشرين   13 في  املغرب  أرسل  منذ 
قواته إلى أقصى جنوب املنطقة لطرد مجموعة من 
إلى  املؤدية  الطريق  أغلقوا  الصحراويني  الناشطني 
تلك  في  متمركزة  مذاك  املغربية  القوات  موريتانيا. 
قوة  عليها  تشرف  والتي  السالح  املنزوعة  املنطقة 
بـ«التأمني  اخلطوة  اململكة  وبررت  املتحدة،  األمم 
طريق  في  والتجارة  املدنيني  مرور  حلركة  النهائي 
الدين  سعد  الوزراء  رئيس  وفق  الكركرات«، 
طريق  شرعية  في  االنفصاليون  ويطعن  العثماني. 
تنتهك  قانونية«  غير  »ثغرة  ويعتبرونها  الكركرات 
برعاية   1991 عام  املوقع  النار  إطالق  وقف  اتفاق 
قد  بوليساريو  جبهة  قوات  وكانت  املتحدة.  األمم 
الكركرات، كما  منطقة  السبت قصف  أعلنت مساء 
تبنت هجمات على طول اجلدار الترابي الذي أنشأه 
املغرب ويفصل بني قواته واملقاتلني الصحراويني في 
منذ  عليها  املتنازع  الشاسعة  الصحراوية  املنطقة 
انتهاء االستعمار اإلسباني لها. وبحسب ولد أوكال، 
فإن الطريق »غلق« و«احلالة كارثية« في املنطقة. ولم 
مصدر  من  املعلومات  تلك  من  التأكد  ممكنًا  يكن 
سوى  ليست  هذه  أن  من  املتحدث  وحذر  مستقل. 
وهذه  الطريق  هذه  ملستخدمي  إنذار  هذا  »البداية. 
األرض. هذه األرض )الصحراء الغربية( كلها ساحة 
قتال وكلها غير مأمونة«، مضيفًا »ال الكركرات وال 
أي نقطة من التراب الصحراوي في منأى من قذائف 

وصواريخ املقاتلني الصحراويني«.

قائد جديد لعمليات اجلزيرة في االنبار 

تشديد الرقابة على طريق مطار بغداد.. 
وكشف جنسية إرهابيي ساحة الطيران 
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 واشنطن -الزمان 
املدبر  بالعقل  واملوصوف  اجلنرال   أصبح 
للهجوم على بغداد، في االعالم او جنراالت 
وزير  اول  أوسنت،  لويد  االميركي،  اجليش 

دفاع أسمر في التاريخ األميركي. 
 ،2003 العام  العراق  حرب  عشية  كان  و 
الثالثة  الفرقة  قائد  نائب  قد أصبح  اوسنت 
خالل احلرب، وهي القوة التي ينسب إليها 
جناح الهجوم البري على بغداد في نيسان/

وقال  الثاني.  اللواء  قبل  من   2003 أبريل 
املدبر  العقل  كان  »اوسنت  ان  عسكري  قائد 
يضغط  كان  بغداد..  على  الهجوم  وراء 

ويضغط ويضغط«.
وبسبب جناح هذه العملية، فقد لفت أنظار 
القيادة العسكرية العليا. وقدم جنرال بارز 
تقريرا في اوسنت، فتح له االبواب لالرتقاء 
للقوات  قائدا  بعدها  فأصبح  عسكريا، 

لرئيس  نائبا  ثم  العراق،  في  االميركية 
األركان، ثم قائدا للقيادة املركزية.

سنة(   67( أوسنت  اجلنرال  سيرة  وحتمل 
لكن  واخليبة،  الصعود  محطات  من  الكثير 
اسمه برغم ذلك ظل يشق طريقه صعودًا في 
التراتبيات العسكرية واألدوار الدقيقة برغم 
اصطداماته احيانًا مع سياسيي احلرب في 
استراتيجياتهم  مع  وخالفاته  واشنطن، 
العسكرية في مناطق احلروب، مبا في ذلك 
أوباما،  باراك  االسبق  االميركي  الرئيس 
والسيناتور السابق جون ماكني. ومع ذلك 
فقد أيد تثبيت أوسنت في املنصب 93 عضوًا 

في مجلس الشيوخ، بينما رفضه اثنان.
الظهور  يحب  رجاًل  يكن  لم  أوسنت  وألن 
منذ  يتردد  ظل  اسمه  أن  إال  اعالميًا، 
سنوات عديدة في رئاس القيادة العسكرية 
االميركية، على الرغم من أن اسمه برز بداية 

مبسيرته  تؤدي  أن  ميكن  كان  كارثة  في 
العسكرية في اجليش.

بوليسي«  »فورين  جمللة  رواية  وبحسب 
االميركية، فان أوسنت كان في العام 1994 
قائدا لكتيبة متمركزة في قاعدة عسكرية في 
طائرتان  وقتها  كاروالينا، اصطدمت  نورث 
عسكريتان في اجلو وحتطمتا فوق القاعدة 
اثناء  جنوده  من  العشرات  وأصيب  فقتل 

التدريب في الكارثة.
ستانلي  والضابط  اوسنت  جناح  لكن 
القاعدة  في  اخرى  كتيبة  قائد  ماكريستال، 
مدير  بعد  فيما  أصبح  والذي  املنكوبة، 
للقوات  وقائدا  املشتركة  األركان  هيئة 
االميركية في افغانستان، في معاجلة ذيول 
نورث  قاعدة  في  اجلنود  على  الكارثة  آثار 
تولي  الى  الطريق  لهما  فتح  كاروالينا، 

مناصب اعلى.

موسكو- باريس -الزمان 
بـ  املتحدة  الواليات  األحد  الكرملني  اتهم 
مقلال  الروسية،  الداخلية  الشؤون  في  »التدخل« 
عشرات  فيها  شارك  التي  التظاهرات  حجم  من 
البالد  من  مختلفة  انحاء  في  السبت  اآلالف 
فيما  نافالني.  أليكسي  املوقوف  للمعارض  دعما 
االجراءات  فرنسا ضد  من  فعل غاضب  رد  صدر 

الروسية ، وكذلك من االحتاد االوروبي .
وقالت املنظمة غير احلكومية »او في دي-اينفو« 
االحتجاجية  التظاهرات  مراقبة  في  املتخصصة 
أنه مت توقيف نحو 3500 متظاهر خالل املسيرات 
الروسية،  املدن  عشرات  في  السبت  نظمت  التي 
شرق  أقصى  في  فالديفوستوك  إلى  موسكو  من 
السنوات  في  مسبوق  غير  عدد  وهو   - روسيا 

األخيرة. وهتف عشرات اآلالف من احملتجني في 
معك«  نحن  »نافالني  روسيا  من  مختلفة  أنحاء 
إلى  نزلوا  وقد  السياسيني«.  للسجناء  و«احلرية 
اللدود  العدو  نافالني  هذا  من  بدعوة  الشوارع 
للكرملني الذي يفضح الفساد، للمطالبة باإلفراج 

عنه.
الى  لها  يرخص  لم  التي  التظاهرات  هذه  وأدت 
 ، األحيان  بعض  في  عنيفة  توقيف  عمليات 

واشتباكات بني املتظاهرين والشرطة.
و قلل املتحدث باسم الكرملني دميتري بيسكوف 
الناس  من  »قلة  وقال  االحتجاجات.  حجم  من 
لـ)الرئيس  يصوتون  الناس  من  والكثير  خرجوا 
انتخابه  أعيد  الذي  بوتني«  فالدميير(  الروسي 
مدينا   ،2018 في  األصوات  من  من 76”  بأكثر 

محاولة »لزعزعة الوضع« في البالد.
وانتقد السفارة األميركية في موسكو التي دعت 
إلى  األميركيني  الرعايا  االلكتروني  موقعها  على 
مع  السبت  التجمعات  هذه  إلى  الذهاب  عدم 

حتديد أماكن تنظيمها.
وفسرت الدبلوماسية الروسية هذه اخلطوة على 
الكرملني«  »مسيرة ضد  لـ  للترويج  محاولة  أنها 
ووصفها بيسكوف األحد بأنها »تدخل مطلق في 

شؤوننا الداخلية«.
في  األميركية  السفارة  باسم  متحدثة  وأوضحت 
موسكو إن مثل هذه التحذيرات توجه إلى الرعايا 
لوكالة  وقالت  العالم.  دول  جميع  في  األميركيني 

فرانس برس »انه إجراء روتيني«.
استخدام  بشدة  »دانت  املتحدة  الواليات  وكانت 

والصحافيني«  املتظاهرين  ضد  وحشية  أساليب 
خالل احتجاجات السبت. دان االحتاد األوروبي 
اتهمت  بينما  روسيا  في  املتظاهرين  قمع  أيضا 
بـ«الضرب  الشرطة  الدولية  العفو  منظمة 

العشوائي واالعتقال التعسفي« للمتظاهرين.
وقال وزير اخلارجية الفرنسي جان إيف لودريان 
األحد إن موجة االعتقاالت في اليوم السابق في 
»ال  ومساسا  استبداديا«  »انحرافا  تشكل  روسيا 

يحتمل« بسيادة القانون.
الروسية  التحقيق  جلنة  أعلنت  جهتها،  من 
البالد  الرئيسية في  التحقيقات اجلنائية  املكلفة 
العنف  استخدام  في  حتقيق  فتح  السبت  مساء 
املؤيدة  التظاهرات  خالل  والشغب  الشرطة  ضد 

لنافالني.

لشبونة- ستوكهولم - واشنطن - الزمان 
بفيروس  اإلصابات  عدد  في  الكبير  االرتفاع  رغم 
أدلى  البالد،  في  جديد  إغالق  وفرض  املستجد  كورونا 
رئاسية  انتخابات  في  األحد  بأصواتهم  البرتغاليون 
ريبيلو  مارسيلو  الرئيس احملافظ  فيها  يفوز  أن  ُيرجح 
اإلدالء  بعد  سوزا  دي  وقال  جديدة.  بوالية  سوزا  دي 
منطقة  في  باستو  دي  سيلوريكو  معقله  في  بصوته 
ويريدون  ميكنهم  الذين  »لألشخاص  )شمال(  مينهو 
»التصويت  أن  وأكد  مخاوفكم«.  جتاوزوا  التصويت، 
تباعد  مع  البالد،  أنحاء  كافة  في  جّيد  بشكل  يجري 
جانب  من  وصبر  الصحية  للقواعد  واحترام  اجتماعي 
البرتغاليني )...( الناس بامكانهم التصويت من دون أي 
مشكلة«. وبلغت نسبة املشاركة 4”35” عند الساعة 
سّجل  معّدل  في  وغرينتش،  احمللي  بالتوقيتني  الرابعة 
الرئاسية األخيرة  باالنتخابات  انخفاضًا طفيفًا مقارنًة 
عم 2016 )7”37” في التوقيت نفسه(، في حني كان 
تقارب  قياسية  مقاطعة  يخشون  واملراقبون  املرشحون 
70”. وفي كافة أنحاء البالد، كان ينبغي على الناخبني 
مع  التصويت،  مراكز  مداخل  عند  طوابير  في  الوقوف 
وقال  واآلخر.  الشخص  بني  آمنة  مبسافة  االلتزام 
إلى  توجهه  أثناء  برس  فرانس  لوكالة  أروجو  لويس 
لو  »حتى  لشبونة،  في  مدرسة  في  ُأقيم  لالقتراع  مركز 
أنه من املهّم التصويت في ظل اإلغالق، إال أن ال معنى 
في  األشخاص«.  آالف  مع  والتجمع  املنزل  من  للخروج 
كان  في وقت  الساللم  الطابور ميتّد حتى  كان  الداخل، 
عمال يرتدون بزات واقية يعّقمون املكان. وفي محاولة 
للحّد من تفشي الفيروس، يخضع سكان البرتغال البالغ 
عددهم 10 ماليني نسمة إلى إغالق عام ثان ملدة تفوق 
عشرة  قبل  واملطاعم  املتاجر  إغالق  بعد  أيام.  العشرة 
ملدة 15  للمدارس اجلمعة  إقفااًل  أيام، فرضت احلكومة 
الوفيات  من  قياسيًا  عددًا  األحد  البالد  وسجلت  يومًا. 
الوفيات  حصيلة  رفع  املستجد،  كورونا  فيروس  جراء 
قرابة  إلى  الوباء  تفشي  بدء  منذ  البالد  في  اإلجمالية 
األحد  رسميا  املتحدة  الواليات  جتاوزت  و   .10500
منذ  املستجد  كورونا  بفيروس  إصابة  مليون   25 عتبة 
تسلم  من  أيام  بضعة  بعد  وذلك  الوباء،  انتشار  بدء 
جونز  جامعة  واحصت  منصبه.  بايدن  جو  الرئيس 
هوبكنز املرجعية إصابة 25 مليونا وثالثة آالف و695 
شخصا، الفتة الى أن أكثر من 417 الف شخص قضوا 
بكوفيد-19 في البالد. وتعّد الواليات املتحدة أكثر دول 
العالم تضررا من جراء الوباء.  وتشير بيانات مشروع 

»كوفيد تراكينغ« إلى أن املتوسط األسبوعي لإلصابات 
 12 في  ذروته  بلوغه  بعد  انخفاضا  يسجل  اجلديدة 
كانون الثاني/يناير. إال أن مسار الوفيات لم تطرأ عليه 
تغيرات. وتتوقع مراكز الوقاية من األمراض ومكافحتها 
الفدرالية  العامة  الصحة  وكالة  مجتمعًة  تكّون  التي 
الوفيات  عدد  بلوغ  املتحدة،  الواليات  في  الرئيسية 
آالف  و508  ألفا   465 بني  ما  الوبائية  اإلصابات  جّراء 

بحلول منتصف شباط/فبراير. وأدرج الرئيس األميركي 
جو بايدن مكافحة الوباء في مقدم أولويات واليته التي 
اخلميس  إدارته  وكشفت  أسبوع.  من  أقّل  قبل  بدأت 
تقوم  كوفيد-19،  تفشي  ملكافحة  مفّصلة  طريق  خارطة 
زيادة  موازاة  في  التلقيح  عمليات  زيادة  على  أساسًا 
موافقة  إلى  أيضًا  اإلدارة  هذه  وتتطلع  الفحوص.  عدد 
الكونغرس على صرف ما يقّدر ب900”1 مليار دوالر، 

وخمسون  للقاحات  منها  مليارا  عشرون  تخصص 
مئة  تعهد حقن  الدميوقراطي  الرئيس  وكان  للفحوص. 
في  املستجد  لكورونا  املضاد  اللقاح  من  جرعة  مليون 
األيام املئة االولى من واليته. وتأمل السلطات الترخيص 
لقاح  وخصوصا  املقبلة،  األسابيع  في  جديدة  للقاحات 
واحدة  بجرعة  مينح  الذي  جونسون«  اند  »جونسون 
بعد  النروج  من  الزوار  دخول  السويد  وحظرت  فقط. 
البريطانية  املتحورة  بالنسخة  إصابات  بؤرة  ظهور 
من فيروس كورونا قرب أوسلو، وكانت ستوكهولم قد 
والدمنارك.  املتحدة  اململكة  على  نفسه  اإلجراء  فرضت 
الزوار  نقل  خطر  إلى  السويدية  السلطات  وأشارت 
احلكومة  فرضت  بعدما  املتحورة  النسخة  النروجيني 

النروجية إغالقا جزئيا في أوسلو ومحيطها.
خالل  دامبيرغ  ميكائيل  السويدي  الداخلية  وزير  وقال 
في  اخلمور  ومحال  املتاجر  غلق  »مع  صحافي  مؤمتر 
السويد  إلى  النروجيون  يأتي  أن  خطر  ثمة  النروج، 
إقرار  املنتظر  ومن  اإلصابات«.  تزايد  في  ويساهموا 
في  والعاملني  املقيمني  خصوصا  تشمل  استثناءات 
السويد. ويبدأ سريان احلظر اعتبارا من منتصف ليل 
دخول  منع  مدد  وقد  شباط/فبراير،   14 حتى  االثنني 
الزوار من اململكة املتحدة والدمنارك إلى التاريخ نفسه 
األربعاء  السويد  وسجلت  املاضي.  الشهر  فرضه  بعد 
التي  خمسني إصابة بالنسخة املتحورة من كوفيد-19 
رصدت للمرة األولى في بريطانيا، فيما أحصت النروج 

حتى األحد 70 إصابة بالنسخة نفسها.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

البرتغاليون يتحدون اإلغالق النتخاب رئيسهم والسويد حتظر املسافرين من النروج 
25 مليون إصابة في الواليات املتحدة 

فاحت عبد السالم:
الصياغة اجلديدة 

لالتفاق النووي  

رأس الهجوم االمريكي البري
الحتالل بغداد 2003..وزيراً للدفاع

 مطالبات أوربية بإطالق سراح املعارض نافالني 
الكرملني يفتتح عهده مع بايدن بتهمة التدخل في الشؤون الروسية

بوليساريو:كل مواقع 
اجليش املغربي عرضة 

للقصف

احتجاج كردي عند القنصل االيراني
على فيلم سينمائي 

أول اتصال بني ماكرون وبايدن.. تفاهمات على املناخ والناتو واللقاحات 
موسكو- باريس -الزمان 

اتهم الكرملني األحد الواليات املتحدة بـ »التدخل« في 
الشؤون الداخلية الروسية، مقلال من حجم التظاهرات 
انحاء  في  السبت  اآلالف  عشرات  فيها  شارك  التي 
أليكسي  املوقوف  للمعارض  البالد دعما  مختلفة من 
نافالني. فيما صدر رد فعل غاضب من فرنسا ضد 

االجراءات الروسية ، وكذلك من االحتاد االوروبي .
دي-اينفو«  في  »او  احلكومية  غير  املنظمة  وقالت 
أنه  االحتجاجية  التظاهرات  مراقبة  في  املتخصصة 
مت توقيف نحو 3500 متظاهر خالل املسيرات التي 

نظمت السبت في عشرات املدن الروسية، من موسكو 
وهو   - روسيا  شرق  أقصى  في  فالديفوستوك  إلى 
وهتف  األخيرة.  السنوات  في  مسبوق  غير  عدد 
مختلفة  أنحاء  في  احملتجني  من  اآلالف  عشرات 
للسجناء  و«احلرية  معك«  نحن  »نافالني  روسيا  من 
السياسيني«. وقد نزلوا إلى الشوارع بدعوة من هذا 
نافالني العدو اللدود للكرملني الذي يفضح الفساد، 

للمطالبة باإلفراج عنه.
وأدت هذه التظاهرات التي لم يرخص لها الى عمليات 
بني  واشتباكات   ، األحيان  بعض  في  عنيفة  توقيف 

املتظاهرين والشرطة. و قلل املتحدث باسم الكرملني 
وقال  االحتجاجات.  حجم  من  بيسكوف  دميتري 
الناس يصوتون  الناس خرجوا والكثير من  »قلة من 
أعيد  الذي  بوتني«  فالدميير(  الروسي  لـ)الرئيس 
 ،2018 في  األصوات  من  من %76  بأكثر  انتخابه 

مدينا محاولة »لزعزعة الوضع« في البالد.
دعت  التي  موسكو  في  األميركية  السفارة  وانتقد 
على موقعها االلكتروني الرعايا األميركيني إلى عدم 
الذهاب إلى هذه التجمعات السبت مع حتديد أماكن 

تنظيمها.
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الدهلكي:أشباه داعش وراء االغتيال
دواء يخفض حاالت إدخال املستشفى والوفيات بنسبة 70 باملئة الشرطة تنفي الصفة االرهابية الغتيال مدير مكتب نائب عراقي

12
لندن متنح األوربي 

مهلة للمصادقة على 
اتفاق ما بعد بريكست

وزير اخلارجية اليمني لـ )الزمان(:
رسالة أمريكية خاطئة وصلت إلى احلوثيني

فاحت عبد السالم:
األحزاب التشرينية.. 

الفخ احملبب
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محاكمة  الثالثاء  برلني  في  بدأت 
املكتب  في  مصري-أملاني  موّظف 
ميركل  أنغيال  للمستشارة  اإلعالمي 
منذ  يتجّسس  بأّنه  لالشتباه  وذلك 
االستخبارات  حلساب  عديدة  سنوات 

املصرية.
وُيشتبه في أن أمني ك. نقل معلومات 
املصرية  العامة  اخملابرات  جهاز  إلى 
مستفيًدا  و2019،   2010 عامي  بني 
املكتب  هذا  في  املتميز  منصبه  من 
وعمل   .1999 منذ  فيه  يعمل  الذي 
الرجل البالغ من العمر 66 عاًما بشكل 
اخلاص  الزيارات  قسم  في  أساسي 
األملاني،  الفدرالي  اإلعالمي  باملكتب 
عن  خاص  بشكل  مسؤول  قسم  وهو 

التواصل بشأن أنشطة املستشارية.
وبحسب الئحة االتهام، قدم مالحظات 
عامة حول كيفية تعامل وسائل اإلعالم 
والدولية  الداخلية  السياسة  مع 
املتعلقة مبصر، ومتابعة طلبات عمالء 
جتنيد  ومحاولة  املصرية  اخملابرات 

جاسوس آخر.
اخملابرات  زود  أنه  في  يشتبه  كما 

بأسماء خمسة زمالء  املصرية  العامة 
في  ولدوا  اإلعالمي  املكتب  في  له 

سوريا.
يأمل  كان  املقدمة،  املعلومات  ولقاء 
تفضيلية  معاملة  من  االستفادة 
ومساعدة  املصرية  السلطات  من 
في  حقها  على  احلصول  في  والدته 
ومتت  املصري.  التقاعدي  املعاش 
االستقبال  حفالت  إلى  أحياًنا  دعوته 
مبناسبة  املثال  سبيل  على  الرسمية، 
أملانيا  لدى  املصري  السفير  وداع 
النيابة  أوضحت  حسبما   ،2019 عام 
الثاني/ تشرين  منتصف  األملانية 

نوفمبر في الئحة االتهام.
استماع  جلسة  عقد  املقرر  ومن 
احلكم  يصدر  أن  على  آخرين  ليومني 
تقرير  آذار/مارس.ويشير  أوائل  في 
أن  إلى  األملاني  الداخلية  اخملابرات 
املصري  اخلارجية  اخملابرات  جهاز 
ناشطان  الداخلية  اخملابرات  وجهاز 

في أملانيا.
إلى  اخلصوص  وجه  على  ويهدفان 
نظام  معارضي  عن  املعلومات  جمع 

الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي 
املقيمني في البالد، وخاصة املتعاطفني 
مع جماعة اإلخوان املسلمني احملظورة 

منذ 2013 في مصر.
ويحكم اجليش مصر منذ عام 1952، 
باستثناء الفترة القصيرة التي أعقبت 
بني  الشعبية  االحتجاجات  حركة 
وشباط/فبراير  الثاني/يناير  كانون 
بالرئيس حسني  أطاحت  التي   2011

مبارك.

جاسوس مصري في مكتب ميركل 

london@azzaman.com (international edition)

info@azzaman.com (iraq edition)

الرياض -بغداد -الزمان 
سلمان،  بن  محمد  السعودي  العهد  ولي  بحث 
صالح  برهم  العراقي  الرئيس  مع  الثالثاء، 

العالقات بني الرياض وبغداد.
الرسمية  السعودية  األنباء  وكالة  وبحسب 
)واس(، فإن بن سلمان تلقى اتصااًل هاتفيا من 

صالح بحثا خالله العالقات بني البلدين.
واستعرضا خالل االتصال العالقات »األخوية« 
بحث  إلى  باإلضافة  والعراق،  السعودية  بني 
يخدم  مبا  وتعزيزه  الثنائي  التعاون  آفاق 
مصاحلهما في اجملاالت اخملتلفة وذلك في إطار 

أعمال مجلس التنسيق السعودي العراقي.
االقتصاد  في  عصيبة  بفترة  العراق  ومير 
والديون اخلارجية ويسعى الى قروض عربية 
معلومات واضحة عن موقف  تتوافر  ال  فيما   .
التعويضات  بقية  دفع  تأجيل  من  الكويت 
صلب  في  كانت  التي  الغزو  حلرب  املالية 
محادثات رئيس مجلس النواب العراقي محمد 

احللبوسي امس .
 في الداخل ، ال تزال مشكلة املوازنة بني بغداد 
فيها  االنفراجة  برغم  قائمة  الكردي  واالقليم 
النواب  مجلس  في  كرديان  مصدران  كشف  ،و 
تفاصيل  عن  الثالثاء،  العراقي،  )البرملان( 
إقليم  حكومة  وفد  بني  الدائرة  املباحثات 
البرملان  في  النيابية  املالية  واللجنة  كردستان 

العراقي.
حكومة  وفد  أجرى  املاضي،  ساعة   24 وخالل 
اإلقليم جولتني من املباحثات مع أعضاء اللجنة 
املالية النيابية بشأن حصة اإلقليم في املوازنة 

املالية االحتادية للعام اجلاري.
وقال جمال كوجر عضو اللجنة املالية النيابية 
في تصريح نقلته شفق نيوز الكردية، إن اللجنة 
طاولة  على  خيارين  وضعت  النيابية  املالية 
اإلقليم وهما: تسليم 250  أمام وفد  املباحثات 
ألف برميل يوميًا أو كامل ملف النفط للحكومة 

االحتادية. وحدث خالف حول سجالت املوظفني 
االالف  بعشرات  اسماء  ووجود  االقليم  في 
وهمية بحسب نواب عرب في البرملان العراقي .
وأضاف أن الوفد الكردي عبر عن موافقته على 
النفط  يوميًا من  برميل  الف  تسليم كمية 250 
الداخلية واملعابر  اإليرادات  إلى نصف  إضافة 
البرملان  في  النيابية  الكتل  أن  إال  لبغداد، 
العراقي لم حتسم أمرها بشأن تضمني أي من 

اخليارين في مشروع املوازنة.
وأشار كوجر إلى أن الطرفني اتفقا على تكليف 
الكتل  مبخاطبة  النيابية  املالية  اللجنة  رئيس 

في  يرغبون  من اخليارين  أي  ملعرفة  البرملانية 
إدراجه في قانون املوازنة بداًل من الصيغة التي 

وردت من قبل احلكومة االحتادية. 
ووفق االتفاق املبرم بني حكومتي بغداد وأربيل 
والوارد في مشروع قانون املوازنة، فإن حصة 
اإلقليم تبلغ نحو 12.6 في املئة من املوازنة إلى 
مقابل تسليم  البيشمركة،  رواتب  جانب صرف 
اإلقليم إيرادات بيع 250 ألف برميل يوميًا من 

النفط املستخرج من حقول اإلقليم. 
احلزب  كتلة  رئيسة  قالت  جانبها،  من 
العراقي  البرملان  في  الكردستاني  الدميقراطي 

املالية  اللجنة  مع  »املباحثات  إن  فيان صبري، 
النيابية تسير بشكل جيد«. وتابعت في حديثها 
للوكالة ذاتها، »لكن الكتل البرملانية تقول إنها 
لن تصوت على حصة اإلقليم، ما لم يسلم كامل 

امللف النفطي للحكومة االحتادية«.
وأضافت صبري، »نحن بانتظار ما ستؤول إليه 
املباحثات«. وكان وفد حكومة اإلقليم قد وصل 
االثنني إلى بغداد ويضم وزير املالية آوات شيخ 
ووزير  رشيد،  دارا  التخطيط  ووزير  جناب، 
مجلس  ديوان  ورئيس  شواني،  خالد  اإلقليم 

وزراء اإلقليم أوميد صباح. 

لندن- برلني -الزمان 
بوريس  البريطاني  الوزراء  رئيس  اعلن 
»املسؤولية  يتحمل  أنه  الثالثاء  جونسون 
كاملة« عما قامت به حكومته بعدما جتاوزت 
اململكة املتحدة عتبة مئة ألف وفاة بفيروس 
األكبر  احلصيلة  يشكل  ما  املستجد،  كورونا 

في اوروبا.
»إنني  صحافي  مؤمتر  في  جونسون  وقال 
وبالتأكيد  تزهق،  روح  لكل  بشدة  آسف 
املسؤولية  أحتمل  للوزراء،  رئيسا  بصفتي 

كاملة عن كل ما قامت به احلكومة«.
بلد  أول  الثالثاء  املتحدة  اململكة  أصبحت 
بوباء  وفاة  ألف   100 عتبة  يتجاوز  أوروبي 
كوفيد-19، فيما تعول احلكومة على حمالت 
التي  الصحية  األزمة  من  للخروج  التطعيم 
من  متحورة  نسخة  ظهور  بسبب  تفاقمت 

فيروس كورونا املستجد على أراضيها.
البريطاني  الوزراء  رئيس  تباهى  أن  ومنذ 
في  مرضى  مبصافحة  جونسون  بوريس 
تواجه  آذار/مارس،  أوائل  في  املستشفى 
البالد التي أعيدت فرض تدابير اإلغالق فيها، 
الوباء، وهي أكثر ضراوة  الثالثة من  املوجة 
التي  الفيروس  من  اجلديدة  النسخة  بسبب 

تعتبر أشد عدوى وقد تكون أكثر فتكا.
الصحة،  لوزارة  اليومية  احلصيلة  ووفق 
بعد  حصلت  إضافية  وفاة   1631 سجلت 
العدد  ليصل  إيجابي،  اختبار  من  يوما   28

اإلجمالي للوفيات إلى 100162.
من  األخرى  املناطق  في  احلال  هي  وكما 
العالم، من احملتمل أن تكون هذه األرقام أقل 
من األعداد الفعلية. فقد جتاوز عدد الوفيات 
بسبب كوفيد-19 وفق شهادات الوفاة والتي 

 104 الرسمية،  اإلحصائية  الهيئات  سجلتها 
آالف وفاة في منتصف كانون الثاني/يناير.

مؤمتر  خالل  الثالثاء  جونسون  وأعلن 
عما  كاملة«  »املسؤولية  يتحمل  أنه  صحافي 
الصعب  »من  وأضاف  حكومته.  به  قامت 
هذه  حتمله  الذي  احلزن  عن  التعبير 
اإلحصاءات القامتة وسنوات العمر الضائعة 
وعدم متكن العائالت من االجتماع، وبالنسبة 
أفراد  أحد  لوداع  الضائعة  الفرص  كثر،  إلى 
روح  لكل  بشدة  آسف  »إنني  وقال  أسرتهم«. 
للوزراء،  رئيسا  بصفتي  وبالتأكيد  تزهق، 
به  قامت  ما  كل  عن  كاملة  املسؤولية  أحتمل 
الذي  اإلصابات  عدد  كان  وإذا  احلكومة«. 

 20089 زيادة   ( ماليني   3,7 من  يقترب 
إصابة في 24 ساعة( بدأ باالنخفاض بفضل 
لم  الوفيات«  »ذروة  فإن  اجلديدة،  التدابير 
الطبي  املسؤول  قال  ما  وفق  بعد،  تسجل 

البارز في إنكلترا كريس ويتي اجلمعة.
آذار/  5 في  بكوفيد-19  وفاة  أول  إعالن  مت 
مارس 2020. ولم يتوقف عداد الوفيات منذ 
في  قياسية  تسجيل حصيلة  مع  احلني،  ذلك 

20 كانون الثاني/يناير بلغت 1820 وفاة.
أن  الثالثاء  األملاني  الداخلية  وزير  أعلن  و 
أملانيا تعتزم تقليص احلركة اجلوية الدولية 
إلى أراضيها إلى »الصفر تقريًبا« في مواجهة 
كوفيد-19، حاذية  املستمر جلائحة  االنتشار 

سيهوفر  هورست  وقال  إسرائيل.  حذو  بذلك 
لصحيفة بيلد اليومية »إن اخلطر الذي متثله 
منا  يتطلب  اخملتلفة  الفيروسية  املتحورات 
احلكومية  اإلجراءات  ومناقشة  مراجعة 
اجلوية  احلركة  »خفض  بينها  من  الصارمة« 

إلى أملانيا إلى الصفر تقريًبا«.
من  جديدة  متحورة  نسخ  ظهور  وأثار 
إفريقيا،  وجنوب  بريطانيا  في  الفيروس 
تعتبر أشدى عدوى، القلق في وقت تكافح فيه 

العديد من الدول للسيطرة على الوباء.
وقد أدى طرح اللقاحات بشكل أبطأ مما كان 

متوقًعا إلى زيادة اخملاوف.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

مباحثات سعودية عراقية
لتفعيل مجلس التنسيق املشترك 

أملانيا تدرس خفض حركة الطيران التجاري إلى الصفر

مائة ألف وفاة بالفيروس
وجونسون:أحتمل مسؤولياتي كاملة 
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بغداد -الزمان

دان زعيم ائتالف الوطنية اياد عالوي، الثالثاء، اغتيال 
مدير مكتب النائب رعد الدهلكي مع شقيقه في محافظة 
ديالى، فيما دعا احلكومة الى كشف اجلناة ومن يقف 
خلفهم.  ملمحا الى ان العملية على صلة باالنتخابات 

وهو االمر الذي نفته املصادر االمنية .  
عصابات  تعاود  اخرى  بيان،مرًة  في  عالوي  وذكر 
التطرف واالرهاب اساليبها االجرامية اجلبانة، لتطال 
هذه املرة السيد عبد القادر جسام الدليمي مدير مكتب 
محافظة  في  فالح  شقيقه  برفقة  الدهلگي  رعد  النائب 
االرهابية  »هذه اجلرمية  ان  ديالى«.   واضاف عالوي 
الدهلگي  النائب  اختطه  الذي  الوطني  النهج  ان  ُتثبت 

كما   ، ذلك  لهم  يرق  لم  الذين  البعض  حفيظة  اثار  قد 
كلما  نراه  الذي  الدنيء  االسلوب  الذاكرة  الى  تعيد 
االستعداد  او  االنتخابات  عن  للحديث  االصوات  علت 
الوطنية  الشخصيات  استهداف  خالل  من  وذلك  لها، 
يثبت  خطير  مؤشر  الوقت  ذات  في  وهو  اخمللصة، 
ماحذرنا منه مرارًا وتكرارًا بضرورة تهيئة بيئة مناسبة 
الجراء االنتخابات وحسم ملف السالح املنفلت وهو ما 
على احلكومة واجهزتها ان تعيه وتدركه جيدًا«.    و 
سارع قائد شرطة ديالى حامد خليل الشمري، الثالثاء،  
سعد  بني  طريق  على  القتل   حادث  مالبسات  لكشف 

جنوبي بعقوبة.  
جنائي  »احلادث  أن  بيان،امس  في  الشمري  وقال 

قبل  قائمة  ودعاوى  عشائرية  خالفات  وجود  وسببه 
»فور وقوع حادث االغتيال،  أنه  وقوع احلادث«، مبينا 
مختص  امني  عمل  فريق  بتشكيل  االوامر  اصدار  مت 
واتخاذ  اجلرمية  املبرزات  جمع  ومت  اجلناة  لكشف 
التحقيق  قيد  والقضية  احلادث  في  الكاملة  االجراءات 

حتى الوصول الى مرتكبي اجلرمية«.     
ومنصات  الفضائية  القنوات  من  عددا  الشمري  ودعا 
النشر  في  الدقة  »توخي  الى  االجتماعي  التواصل 
االختصاص«،  ذات  الرسمية  املصادر  على  واالعتماد 
مضيفا أن »بعض الفضائيات كانت قد ذكرت أن احلادث 
ارهابي وحاولت ان جتير احلادث الغراض سياسية . 
وقال النائب الدهلكي ان اشباه داعش قاموا باالغتيال.

واشنطن- الزمان 
أظهر مزيج من نوعني من االجسام املضادة لكوفيد-19 من تصنيع شركة األدوية األميركية إيلي ليلي، قدرته على خفض 
مؤخرا  ثبتت إصابتهم  والذين  عالية  املعرضني خملاطر  املرضى  لدى  باملئة  بنسبة 70  والوفيات  املستشفى  إدخال  حاالت 

بالفيروس، حسبما أعلنت الشركة الثالثاء.
وأعلن كبير املسؤولني العلميني لدى الشركة دانيال سكوفرونسكي أن »مبالنيفيماب وإتيسيفيماب مجتمعني لديهما القدرة 

ليكونا عالجا مهما يخفض بشكل كبير عدد حاالت االستشفاء والوفيات لدى مرضى كوفيد-19 املعرضني خملاطر عالية«.
وتعني النتائج أن املرحلة الثالثة من التجارب التي شملت 1035 شخصا حققت هدفها الرئيسي وأن الدراسة حققت ايضا 
أهدافها الثانوية املتمثلة بخفض احِلمل الفيروسي، أي كمية الفيروس املوجودة في جسم املريض، وفترة التعافي من املرض. 

وأعطي املرضى عالجا وهميا أو مزيجا من مبالنيفيمام وإتيسيفيماب مبقدار 2,8 غرام لكل منهما.
وسجلت 11 حالة وفاة أو إدخال إلى املستشفى ملرضى تلقوا العالج، أي ما ميثل 2,1 باملئة من اجملموعة. وفي اجملموعة 

التي أعطيت عالجا وهميا، ُسجلت 36 حالة وفاة أو إدخال املستشفى، أي ما ميثل 7,0 باملئة من اجملموعة.

وميثل العالج بالتالي خفضا للمخاطر بنسبة 70 باملئة، وللنتيجة دالالت إحصائية أي أنه من غير املرجح أن تكون جاءت 
في  مريض  أي  يتوف  ولم  الوهمي،  العالج  تلقوا  الذين  املرضى  لدى  جميعها  اجملموع،  في  وفيات   10 وسجلت  صدفة. 

اجملموعة التي تلقت العالج.
وقالت الشركة إنها ستواصل إجراء دراسات على العقار في اختبار ثان ملعرفة ما إذا كان خفض اجلرعات سيأتي بالنتيجة 

نفسها. واالجسام املضادة أحادية املنشأ، هي نسخ مصنعة في اخملتبر لدفاعات اجلسم الطبيعية ضد االلتهابات.
وأشاد العديد من العلماء بقدرتها على محاربة كوفيد، وحصلت كل من شركة ليلي وشركة ريجينيرون للتكنولوجيا احليوية 

على ترخيص لالستخدام الطارئ لعالجيهما.
والقدرة  املوظفني  أعداد  ونقص  املرضى  اهتمام  عدم  منها  ألسباب  املتحدة  الواليات  في  محدودا  كان  استخدامها  لكن 
اللوجستية لدى املستشفيات لتقدمي العالج. وفي بيانها الصحافي أقرت ليلي ببعض تلك املصاعب. وقالت في البيان »تلقت 
ليلي من طواقم املمرضني واألطباء العاملني في اخلط األمامي الذين قدموا هذه اجلرعات، تعليقات بشأن التعقيدات ومتطلبات 

الوقت لتحضيرها وحقنها«.

فاحت عبد السالم:
مقارنة ليست

في محلها 
رباح آل جعفر

ثم اختفى حتت
الرماد

 ظريف:لدينا موقف مشترك مع موسكو في سوريا وميكن العودة الى التزاماتنا 
فرنسا بعد احملادثات الروسية االيرانية:احترام االتفاق

النووي يعيد الواليات املتحدة اليه  القدس- الرباط - الزمان -)أ ف ب(
غوفرين  دافيد  اإلسرائيلي  السفير  وصل   
البعثة  سيترأس  حيث  الرباط،  إلى  الثالثاء 
اإلسرائيلية في املغرب على ما أعلنت وزارة 

اخلارجية في بيان.
»يوم  اخلطوة  هذه  الوزارة  بيان  واعتبر 
احتفال إلسرائيل«، وخصوصا أن املغرب كان 
قد أغلق في العام 2000 مكتب اتصال في تل 
أبيب مع بدء االنتفاضة الفلسطينية الثانية.

وطاقمه،  غوفرين  أن  إلى  البيان  وأشار 
سيعملون »من أجل التقدم املستمر للعالقات 
ذلك  في  مبا  اجملاالت،  جميع  في  الثنائية 
والسياحة  السياسي  باحلوار  يتعلق  ما  كل 

واالقتصاد والعالقات الثقافية«.
السفير  منصب  شغل  أن  لغوفرين  وسبق 

اإلسرائيلي في مصر بني 2016 و2020.
وّقع  الذي  الرابع  العربي  البلد  هو  واملغرب 
العبرية  الدولة  مع  تطبيع  اتفاق  مؤخرا 
والبحرين  اإلمارات  بعد  أميركية،  برعاية 

والسودان.
البلدان  وّقع  األول/ديسمبر،  كانون  وفي 
الرحالت  على  رّكزت  ثنائية  اتفاقات  أربعة 
وإعفاء  املياه  وإدارة  املباشرة  اجلوية 
وتشجيع  التأشيرات  من  البلدين  مواطني 

االستثمار والتجارة بني البلدين.
على  األحد  اإلسرائيلية  احلكومة  ووافقت 
بانتظار  لكنها  البلدين،  بني  التطبيع  اتفاق 

التصويت عليه من قبل البرملان.
وتضم اململكة املغربية أكبر جالية يهودية في 
آالف  ثالثة  نحو  عددها  يبلغ  إفريقيا  شمال 
شخص، فيما يعيش نحو 700 ألف يهودي 

وفد  وزار  إسرائيل.  في  مغربي  أصل  من 
إلعادة  متهيدا  أسبوعني  قبل  املكان  مغربي 

فتح املكتب.
الوزراء  رئيس  مكتب  ذكر  أسبوعني،  وقبل 
اإلسرائيلي بنيامني نتانياهو أّن األخير دعا 
لزيارة  السادس  امللك محمد  املغربي  العاهل 

إسرائيل خالل محادثات هاتفية.
اخلارجية  وزارة  بيان  أكد  ثانية،  جهة  من 
القنصلية  افتتاح  الثالثاء  اإلسرائيلية 
ووصول  دبي،  في  العبرية  للدولة  العامة 

اإلمارات.  إلى  إيالن شتوملان  العام  القنصل 
غابي  اإلسرائيلي  اخلارجية  وزير  ورحب 
أشكينازي الثالثاء باخلطوات وقال »إنه يوم 
مهم للسالم ويوم مبهج لتنفيذ اتفاقياتنا مع 

اإلمارات واملغرب«.
بعثات  أربع  افتتاح  ان  الوزير  واعتبر 
األوسط  الشرق  في  جديدة  دبلوماسية 
»شهادة حية على التغيرات التي حتدث في 
املنطقة وعلى السالم الدافئ بيننا وبني دول 

املنطقة«.

وسيتركز عمل القنصلية العامة وفق البيان 
بني  االقتصادية  العالقات  تطوير  على 
تعزيز  على  والعمل  واإلمارات،  إسرائيل 
البلدين،  بني  والطيران  السياحية  العالقات 
كما ستحتل التكنولوجيا الفائقة ومجاالتها 

اخملتلفة مكانة مركزية.
سفارة  »افتتاح«  األحد  إسرائيل  وأعلنت   
لها في اإلمارات العربّية املّتحدة، في خطوة 
من  أشهر  أربعة  نحو  بعد  تأتي  تاريخّية 

توقيع اّتفاق لتطبيع العالقات بني البلدين.

باريس- موسكو - الزمان 
على  إن  الثالثاء  الفرنسية  الرئاسة  قالت 
إيران التوقف عن »أي »استفزاز« والعودة إلى 
»احترام« التزاماتها في إطار االتفاق النووي 
الواليات  عودة  أرادت  إن   2015 في  املبرم 
أن  الثالثاء  روسيا  إليه.واعتبرت  املتحدة 
النووي  االتفاق  إلى  املتحدة  الواليات  عودة 
ضرورية الحترام أيران التزاماتها في إطاره 
االتفاق  هذا  »انقاذ«  إلى  طهران  مع  داعية 

املهم.
وشدد مستشار في قصر اإلليزيه خالل تبادل 
الفرنسية  الدبلوماسية  مع جمعية الصحافة 
وإن  املفاوضات  بشأن  جديني  كانوا  »إن 
أرادوا التزام جميع األطراف املعنية باالتفاق 
يجب أن ميتنعوا أوال عن استفزازات أخرى 
عن  )إيران(  توقفت  ما  ثانيا  يحترموا  وأن 

احترامه، أي التزاماتها«.
توصلت ايران والدول الست الكبرى )الصني 
وبريطانيا  وفرنسا  املتحدة  والواليات 
الى  فيينا  في   2015 في  واملانيا(  وروسيا 
اتفاق حول برنامج طهران النووي بعد توتر 

استمر اثني عشر عاما.
الواليات  انسحاب  منذ  مهدد  االتفاق  لكن 
الرئيس  عهد  في   2018 العام  منه  املتحدة 
ايران  ان  ترامب، وخصوصا  دونالد  السابق 
التزاماتها  غالبية  تنفيذ  عدم  الى  بادرت 

الواردة فيه.
وحمل وصول الرئيس جو بايدن الى البيت 

ودعت  تغيير.  احداث  بامكان  آماال  االبيض 
روسيا وايران الثالثاء الى »انقاذ« االتفاق مع 
تشديد موسكو على وجوب ان تعود االدارة 

االميركية اجلديدة اليه.
واضاف املستشار في االليزيه »سيكون هناك 
اقتران  كيفية  )يتناول(  االميركيني  مع  نقاش 
ميكن  بخطوات  املتحدة  الواليات  عودة 

التحقق منها من جانب االيرانيني«.
بينها  املواقف  تقاطع  على  باريس  وشددت 
مضيفة  اجلديدة،  االميركية  االدارة  وبني 
وكيفية  به  القيام  يجب  ما  بوضوح  »نعلم 
اخلارجية  وزير  وأوضح  بذلك«.  القيام 
استقباله  لدى  الفروف  سيرغي  الروسي 
»نأمل  ظريف  جواد  محمد  اإليراني  نظيره 

احترام  إلى  املتحدة  الواليات  تعود  أن   )..(
كامل وشامل لقرار مجلس األمن الدولي ذات 
الصلة لتوفير ظروف عودة إيران إلى احترام 

كل التزاماتها في إطار االتفاق النووي«.
املطروحة  »القضية  أن  الروسي  الوزير  وأكد 
مثل  ونحن،  )االتفاق(  إنقاذ  هي  راهنا  جدا 
التام  تنفيذه  إلى  العودة  نتمنى  إيران، 

والكامل«. من جانبه شكر ظريف موسكو على 
جهودها إلنقاذ االتفاق بعد انسحاب الواليات 
»البناء  موسكو  مبوقف  وأشاد  منه  املتحدة 

وامللتزم مببادئ« حيال االتفاق.
املوقف  وحدة  على  احلفاظ  إلى  ودعا ظريف 
خطة  إنقاذ  أجل  »من  وطهران  موسكو  بني 
اخملاطر  من  املشتركة  الشاملة  التحرك 
انسحاب  أعقاب  في  جنمت  التي  واخملاوف 
وأكد  اخلطة«.  هذه  من  املتحدة  الواليات 
وزير اخلارجية االيراني محمد جواد ظريف، 
التزاماتها  إلى  ستعود  ايران  ان  الثالثاء، 
عادت  إذا  النووي  االتفاق  في  السابقة 

األطراف االخرى لتعهداتها.
وقال ظريف  إن التعاون بني ايران وروسيا 
يرمي الى استتاب السالم في منطقة اخلليج 
العالقات  أن  مضيفا  العالم  وكل  الفارسي 
بشكل  تتطور  وروسيا  ايران  بني  الثنائية 
التعاون  يتواصل  ان  نأمل  واضاف،  جيد. 
اليمن،  معاناة  النهاء  وروسيا  ايران  بني 
مشيرا الى انه اليوم بحث مع نظيره الروسي 
افغانستان  وموضوع  النووي  االتفاق 

ومنطقة اخلليج.
وتابع، لدينا موقف مشترك مع روسيا بشأن 
اذا  السابقة  التزاماتنا  الى  سورية.. سنعود 
عادت االطراف االخرى لتعهداتها، مشيرا الى 
لالسف  التزاماتنا  لتقليص  اضطررنا  أننا 
االخرى  االطراف  التزام  عدم  ظل  في  الشديد 

بتعهداتها.

إسرائيل تعيد افتتاح بعثتها الدبلوماسية
وسفيرها يصل الى  املغرب

london@azzaman.com (international edition)

info@azzaman.com (iraq edition)

بغداد -الزمان 
بغداد  في  االمنية  االجهزة  شهدت 
استنفارا كبيرا السيما في عقد الطرق 
ملطار  املؤدي  والطريق  اخلارجية 
عمليات  جرت  حيث  الدولي  بغداد 
في  املركبات  لبعض  دقيقة  تفتيش 
محيط  في  الدوريات  نشر  ازداد  حني 
كشف  جهته  من   . اخلضراء  املنطقة 
للقوات  العام  القائد  باسم  الناطق 
األحد،  رسول،  يحيى  اللواء  املسلحة 
نفسيهما  فجرا  اللذين  االنتحاريني  أن 
في ساحة الطيران وسط بغداد صباح 
اجلنسية  يحمالن  املاضي  اخلميس 

العراقية.
في  مشاركته  خالل  رسول  وقال 
برنامج  تبثه قناة العراقية، إن »صورة 
متداولة لالنتحاري هي غير صحيحة، 
واالنتحاريني اللذين فجرا نفسيهما في 

ساحة الطيران محليني«.
وأضاف، »كانت لدينا معلومات عن نية 
بينما  بغداد،  مناطق  ضرب  اإلرهاب 
أجهض اجلهد االستخباري العديد من 
أن  إلى  مشيرًا  االنتحارية«،  الهجمات 
املناطق  بعض  يستغل  داعش  »تنظيم 

التي عليها نزاع سياسي«.
باتخاذ  عراقى،  أمني  أفاد مصدر  فيما 
أمنية مشددة  إجراءات  األمنية  القوات 
عند نقاط التفتيش العادية والـ املؤدية 
بعد  وذلك  الدولى،  بغداد  مطار  إلى 
استهداف  نية  حول  معلومات  ورود 
اإلجراءات حتى  العاصمة، ومت تشديد 

إشعار آخر.
 ، محلي  تصريح  فى  ـ  املصدر  وقال 
اتخذت  األمنية  »القوات  أن  األحد، 
نقاط  عند  مشددة  أمنية  إجراءات 
إلى  املؤدية   VIP والـ  العادية  التفتيش 
مطار بغداد الدولى، حتسبا لوقوع أى 

حشد  في  القيادي  اعلن  فيما  طارئ«. 
محافظة االنبار قطري العبيدي ، االحد، 
عمليات  لقيادة  جديد  قائد  تكليف  عن 
اجلزيرة املتمركزة في املناطق الغربية .
ان  محلي  تصريح   في  العبيدي  وقال 
” القيادات االمنية في قيادة عمليات 
شيوخ  من  عدد  وبحضور  اجلزيرة 
ووجهاء االنبار حضرت مراسيم توديع 

الركن  اللواء  اجلزيرة  عمليات  قائد 
تكليفه  مت  الذي  العتبي  سليم  احمد 
املسلحة  للقوات  العام  القائد  قبل  من 
لعمليات  قائدا  الكاظمي  مصطفى 
التي  االمنية  التغيرات  ضمن  بغداد 
اجراها الكاظمي عقب تفجيرات بغداد 

االجرامية 
للقوات  العام  ان”القائد  واضاف 

املسلحة مصطفى الكاظمي كلف رئيس 
الركن  الفريق  العسكرية  االكادميية 
عمليات  قائد  ملنصب  الزوبعي  نومان 
ان”  مبينا   ، للعتبي  خلفا  اجلزيرة 
غربي  القيادة  مقر  الى  الزوبعي وصل 
قائد  توديع  من  ساعات  بعد  االنبار 
الركن  اللواء  السابق  اجلزيرة  عمليات 

احمد سليم العتبي ”.

الرياض- الزمان
تطور  بحسب  لالوضاع  استثنائية  معاجلة  في 

ازمات  االقتصاد العاملي وجائحة كورونا
 أعلن ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان 
األحد أن صندوق االستثمارات العامة الذي يرأسه 
سيضخ 40 مليار دوالر سنويا في االقتصاد احمللي 
تواجه  وقت  في  املقبلة،  اخلمسة  األعوام  خالل 
العهد في  اقتصادية. وقال ولي  اململكة صعوبات 
الصندوق  »سيعمل  حكومية  قنوات  بثتها  كلمة 
خالل السنوات القادمة على مستهدفات عديدة من 
أهمها ضخ 150 مليار ريال )نحو 40 مليار دوالر( 
االقتصاد احمللي على نحو  في  األقل  سنويًا على 
أكبر  اململكة،  وحتاول   .»2025 عام  حتى  متزايد 
مصّدر للنفط في العالم، تنويع اقتصادها املتضرر 
يؤمن  الذي  اخلام  أسعار  انخفاض  من  بشدة 
واخملاوف  واإلغالقات  االيرادات،  ثلثي  من  أكثر 
وتسعى  املستجد.  كورونا  بفيروس  املرتبطة 

على  تركز  العهد  لولي  خطط  لتمويل  الرياض 
التكنولوجيا  في  واالستثمار  والترفيه  السياحة 
والذكاء االصطناعي. وقد ارتفع العجز في املوازنة 
السعودية في العام 2020 من 50 مليار دوالر كما 
 79 من  أكثر  إلى  عام،  قبل  اململكة  توّقعت  كانت 
مليار دوالر بنهاية السنة حسبما أعلنت احلكومة 
في كانون األول/ديسمبر املاضي، وذلك على خلفية 
أزمة فيروس كورونا املستجد وتراجع سعر اخلام. 
كبرى  مشاريع  االستثمارات  صندوق  ويتولى 
طموحة في اململكة مبئات مليارات الدوالرات، وقد 
سبق وأكد املضي بها رغم املصاعب االقتصادية. 
وقال األمير محمد األحد إن الصندوق سيساهم من 
خالل شركات تابعة له »في الناجت احمللي اإلجمالي 
ريال سعودي  تريليون  بقيمة 2”1  النفطي  غير 
بنهاية  الصندوق  ويستهدف  كما  تراكمي.  بشكل 
تريليونات   4 األصول  حجـم  يتجاوز  بأن   2025
بشكل  وظيفة  مليون   1”8 واستحداث  ريال، 

العامة  الهيئة  وبحسب  مباشر«.  وغير  مباشر 
لإلحصاء السعودية احلكومية، فإن معدل البطالة 
الربع  في  باملئة  إلى 9”14  انخفض  اململكة  في 
الثالث من 2020، مقارنة بـ 4”15 باملئة في الربع 
الثاني. وخسرت السعودية هذا العام مئات ماليني 
وتقليص  ألشهر  العمرة  تعليق  جراء  الدوالرات 
املشاركني في موسم احلج إلى بضعة آالف بعدما 
كانت املناسك تستقطب ماليني املسلمني من أنحاء 
أن  الدولي  النقد  صندوق  وتوّقع  سنويا.  العالم 
في  باملئة   5”4 بنحو  اململكة  اقتصاد  ينكمش 
2020، بينما تقول السعودية إّن نسبة االنكماش 
حتقق  أن  على  املاضي  العام  باملئة   3”7 بلغت 

منوا بنسبة 2”3 باملئة هذا العام.
واألحد، قرر العاهل السعودي امللك سلمان بن عبد 
العزيز إعفاء محافظ البنك املركزي أحمد اخلليفي 
من منصبه وتعيني فهد املبارك في مكانه مبرتبة 

وزير.

الرياض- الزمان
العاملي  االقتصاد  ازمات   تطور  بحسب  لالوضاع  استثنائية  معاجلة  في 
األحد  بن سلمان  محمد  األمير  السعودي  العهد  ولي  أعلن  كورونا   وجائحة 
أن صندوق االستثمارات العامة الذي يرأسه سيضخ 40 مليار دوالر سنويا 
اململكة  تواجه  وقت  في  املقبلة،  اخلمسة  األعوام  خالل  احمللي  االقتصاد  في 
صعوبات اقتصادية. وقال ولي العهد في كلمة بثتها قنوات حكومية »سيعمل 
الصندوق خالل السنوات القادمة على مستهدفات عديدة من أهمها ضخ 150 
مليار ريال )نحو 40 مليار دوالر( سنويًا على األقل في االقتصاد احمللي على 

نحو متزايد حتى عام 2025«.
وحتاول اململكة، أكبر مصّدر للنفط في العالم، تنويع اقتصادها املتضرر بشدة 
واإلغالقات  االيرادات،  ثلثي  من  أكثر  يؤمن  الذي  اخلام  أسعار  انخفاض  من 

واخملاوف املرتبطة بفيروس كورونا املستجد.
والترفيه  السياحة  على  تركز  العهد  لولي  خطط  لتمويل  الرياض  وتسعى 
في  العجز  ارتفع  وقد  االصطناعي.  والذكاء  التكنولوجيا  في  واالستثمار 
املوازنة السعودية في العام 2020 من 50 مليار دوالر كما كانت توّقعت اململكة 
قبل عام، إلى أكثر من 79 مليار دوالر بنهاية السنة حسبما أعلنت احلكومة في 

كانون األول/ديسمبر املاضي، وذلك على خلفية أزمة فيروس كورونا املستجد 
وتراجع سعر اخلام. ويتولى صندوق االستثمارات مشاريع كبرى طموحة في 
املصاعب  رغم  بها  املضي  وأكد  وقد سبق  الدوالرات،  مليارات  اململكة مبئات 
االقتصادية. وقال األمير محمد األحد إن الصندوق سيساهم من خالل شركات 
تابعة له »في الناجت احمللي اإلجمالي غير النفطي بقيمة 2”1 تريليون ريال 
سعودي بشكل تراكمي. كما ويستهدف الصندوق بنهاية 2025 بأن يتجاوز 
بشكل  وظيفة  مليون   1”8 واستحداث  ريال،  تريليونات   4 األصول  حجـم 
مباشر وغير مباشر«. وبحسب الهيئة العامة لإلحصاء السعودية احلكومية، 
فإن معدل البطالة في اململكة انخفض إلى 9”14 باملئة في الربع الثالث من 

2020، مقارنة بـ 4”15 باملئة في الربع الثاني.
العمرة  تعليق  جراء  الدوالرات  ماليني  مئات  العام  هذا  السعودية  وخسرت 
كانت  بعدما  آالف  بضعة  إلى  احلج  موسم  في  املشاركني  وتقليص  ألشهر 

املناسك تستقطب ماليني املسلمني من أنحاء العالم سنويا.
باملئة  بنحو 4”5  اململكة  اقتصاد  ينكمش  أن  الدولي  النقد  وتوّقع صندوق 
في 2020، بينما تقول السعودية إّن نسبة االنكماش بلغت 7”3 باملئة العام 

املاضي على أن حتقق منوا بنسبة 2”3 باملئة هذا العام.

اجلزائر-الرباط -الزمان 
تدهور الوضع االمني في املنطقة التي تلقى اهتمام 
الصحراويون  االنفصاليون  هدد  حيث   ، املتنازعني 
أن قصفت  بعد  بـ«تصعيد« عسكري  األحد  املغرب 
مع  احلدودية  الكركرات  منطقة  بوليساريو  جبهة 

موريتانيا في الصحراء الغربية املتنازع عليها.
باسم  الرسمي  الناطق  أوكال  ولد  سيدي  وقال 
الصحراوية  العربية  »اجلمهورية  دفاع  وزارة 
جبهة  انفصاليي  جانب  من  املعلنة  الدميوقراطية« 
الفرنسية  الصحافة  لوكالة   1976 عام  بوليساريو 
مواقع  كل  ستتصاعد.  احلرب  مستمرة.  »احلرب 
اجليش املغربي عرضة لهذه احلرب«. وتؤكد جبهة 
النفس«  عن  مشروع  دفاع  »في  أنها  بوليساريو 
الثاني/نوفمبر  تشرين   13 في  املغرب  أرسل  منذ 
قواته إلى أقصى جنوب املنطقة لطرد مجموعة من 
إلى  املؤدية  الطريق  أغلقوا  الصحراويني  الناشطني 
تلك  في  متمركزة  مذاك  املغربية  القوات  موريتانيا. 
قوة  عليها  تشرف  والتي  السالح  املنزوعة  املنطقة 
بـ«التأمني  اخلطوة  اململكة  وبررت  املتحدة،  األمم 
طريق  في  والتجارة  املدنيني  مرور  حلركة  النهائي 
الدين  سعد  الوزراء  رئيس  وفق  الكركرات«، 
طريق  شرعية  في  االنفصاليون  ويطعن  العثماني. 
تنتهك  قانونية«  غير  »ثغرة  ويعتبرونها  الكركرات 
برعاية   1991 عام  املوقع  النار  إطالق  وقف  اتفاق 
قد  بوليساريو  جبهة  قوات  وكانت  املتحدة.  األمم 
الكركرات، كما  منطقة  السبت قصف  أعلنت مساء 
تبنت هجمات على طول اجلدار الترابي الذي أنشأه 
املغرب ويفصل بني قواته واملقاتلني الصحراويني في 
منذ  عليها  املتنازع  الشاسعة  الصحراوية  املنطقة 
انتهاء االستعمار اإلسباني لها. وبحسب ولد أوكال، 
فإن الطريق »غلق« و«احلالة كارثية« في املنطقة. ولم 
مصدر  من  املعلومات  تلك  من  التأكد  ممكنًا  يكن 
سوى  ليست  هذه  أن  من  املتحدث  وحذر  مستقل. 
وهذه  الطريق  هذه  ملستخدمي  إنذار  هذا  »البداية. 
األرض. هذه األرض )الصحراء الغربية( كلها ساحة 
قتال وكلها غير مأمونة«، مضيفًا »ال الكركرات وال 
أي نقطة من التراب الصحراوي في منأى من قذائف 

وصواريخ املقاتلني الصحراويني«.

قائد جديد لعمليات اجلزيرة في االنبار 

تشديد الرقابة على طريق مطار بغداد.. 
وكشف جنسية إرهابيي ساحة الطيران 

ولي العهد السعودي:خطة لضخ 
املليارات في االقتصاد
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 واشنطن -الزمان 
املدبر  بالعقل  واملوصوف  اجلنرال   أصبح 
للهجوم على بغداد، في االعالم او جنراالت 
وزير  اول  أوسنت،  لويد  االميركي،  اجليش 

دفاع أسمر في التاريخ األميركي. 
 ،2003 العام  العراق  حرب  عشية  كان  و 
الثالثة  الفرقة  قائد  نائب  قد أصبح  اوسنت 
خالل احلرب، وهي القوة التي ينسب إليها 
جناح الهجوم البري على بغداد في نيسان/

وقال  الثاني.  اللواء  قبل  من   2003 أبريل 
املدبر  العقل  كان  »اوسنت  ان  عسكري  قائد 
يضغط  كان  بغداد..  على  الهجوم  وراء 

ويضغط ويضغط«.
وبسبب جناح هذه العملية، فقد لفت أنظار 
القيادة العسكرية العليا. وقدم جنرال بارز 
تقريرا في اوسنت، فتح له االبواب لالرتقاء 
للقوات  قائدا  بعدها  فأصبح  عسكريا، 

لرئيس  نائبا  ثم  العراق،  في  االميركية 
األركان، ثم قائدا للقيادة املركزية.

سنة(   67( أوسنت  اجلنرال  سيرة  وحتمل 
لكن  واخليبة،  الصعود  محطات  من  الكثير 
اسمه برغم ذلك ظل يشق طريقه صعودًا في 
التراتبيات العسكرية واألدوار الدقيقة برغم 
اصطداماته احيانًا مع سياسيي احلرب في 
استراتيجياتهم  مع  وخالفاته  واشنطن، 
العسكرية في مناطق احلروب، مبا في ذلك 
أوباما،  باراك  االسبق  االميركي  الرئيس 
والسيناتور السابق جون ماكني. ومع ذلك 
فقد أيد تثبيت أوسنت في املنصب 93 عضوًا 

في مجلس الشيوخ، بينما رفضه اثنان.
الظهور  يحب  رجاًل  يكن  لم  أوسنت  وألن 
منذ  يتردد  ظل  اسمه  أن  إال  اعالميًا، 
سنوات عديدة في رئاس القيادة العسكرية 
االميركية، على الرغم من أن اسمه برز بداية 

مبسيرته  تؤدي  أن  ميكن  كان  كارثة  في 
العسكرية في اجليش.

بوليسي«  »فورين  جمللة  رواية  وبحسب 
االميركية، فان أوسنت كان في العام 1994 
قائدا لكتيبة متمركزة في قاعدة عسكرية في 
طائرتان  وقتها  كاروالينا، اصطدمت  نورث 
عسكريتان في اجلو وحتطمتا فوق القاعدة 
اثناء  جنوده  من  العشرات  وأصيب  فقتل 

التدريب في الكارثة.
ستانلي  والضابط  اوسنت  جناح  لكن 
القاعدة  في  اخرى  كتيبة  قائد  ماكريستال، 
مدير  بعد  فيما  أصبح  والذي  املنكوبة، 
للقوات  وقائدا  املشتركة  األركان  هيئة 
االميركية في افغانستان، في معاجلة ذيول 
نورث  قاعدة  في  اجلنود  على  الكارثة  آثار 
تولي  الى  الطريق  لهما  فتح  كاروالينا، 

مناصب اعلى.

موسكو- باريس -الزمان 
بـ  املتحدة  الواليات  األحد  الكرملني  اتهم 
مقلال  الروسية،  الداخلية  الشؤون  في  »التدخل« 
عشرات  فيها  شارك  التي  التظاهرات  حجم  من 
البالد  من  مختلفة  انحاء  في  السبت  اآلالف 
فيما  نافالني.  أليكسي  املوقوف  للمعارض  دعما 
االجراءات  فرنسا ضد  من  فعل غاضب  رد  صدر 

الروسية ، وكذلك من االحتاد االوروبي .
وقالت املنظمة غير احلكومية »او في دي-اينفو« 
االحتجاجية  التظاهرات  مراقبة  في  املتخصصة 
أنه مت توقيف نحو 3500 متظاهر خالل املسيرات 
الروسية،  املدن  عشرات  في  السبت  نظمت  التي 
شرق  أقصى  في  فالديفوستوك  إلى  موسكو  من 
السنوات  في  مسبوق  غير  عدد  وهو   - روسيا 

األخيرة. وهتف عشرات اآلالف من احملتجني في 
معك«  نحن  »نافالني  روسيا  من  مختلفة  أنحاء 
إلى  نزلوا  وقد  السياسيني«.  للسجناء  و«احلرية 
اللدود  العدو  نافالني  هذا  من  بدعوة  الشوارع 
للكرملني الذي يفضح الفساد، للمطالبة باإلفراج 

عنه.
الى  لها  يرخص  لم  التي  التظاهرات  هذه  وأدت 
 ، األحيان  بعض  في  عنيفة  توقيف  عمليات 

واشتباكات بني املتظاهرين والشرطة.
و قلل املتحدث باسم الكرملني دميتري بيسكوف 
الناس  من  »قلة  وقال  االحتجاجات.  حجم  من 
لـ)الرئيس  يصوتون  الناس  من  والكثير  خرجوا 
انتخابه  أعيد  الذي  بوتني«  فالدميير(  الروسي 
مدينا   ،2018 في  األصوات  من  من 76”  بأكثر 

محاولة »لزعزعة الوضع« في البالد.
وانتقد السفارة األميركية في موسكو التي دعت 
إلى  األميركيني  الرعايا  االلكتروني  موقعها  على 
مع  السبت  التجمعات  هذه  إلى  الذهاب  عدم 

حتديد أماكن تنظيمها.
وفسرت الدبلوماسية الروسية هذه اخلطوة على 
الكرملني«  »مسيرة ضد  لـ  للترويج  محاولة  أنها 
ووصفها بيسكوف األحد بأنها »تدخل مطلق في 

شؤوننا الداخلية«.
في  األميركية  السفارة  باسم  متحدثة  وأوضحت 
موسكو إن مثل هذه التحذيرات توجه إلى الرعايا 
لوكالة  وقالت  العالم.  دول  جميع  في  األميركيني 

فرانس برس »انه إجراء روتيني«.
استخدام  بشدة  »دانت  املتحدة  الواليات  وكانت 

والصحافيني«  املتظاهرين  ضد  وحشية  أساليب 
خالل احتجاجات السبت. دان االحتاد األوروبي 
اتهمت  بينما  روسيا  في  املتظاهرين  قمع  أيضا 
بـ«الضرب  الشرطة  الدولية  العفو  منظمة 

العشوائي واالعتقال التعسفي« للمتظاهرين.
وقال وزير اخلارجية الفرنسي جان إيف لودريان 
األحد إن موجة االعتقاالت في اليوم السابق في 
»ال  ومساسا  استبداديا«  »انحرافا  تشكل  روسيا 

يحتمل« بسيادة القانون.
الروسية  التحقيق  جلنة  أعلنت  جهتها،  من 
البالد  الرئيسية في  التحقيقات اجلنائية  املكلفة 
العنف  استخدام  في  حتقيق  فتح  السبت  مساء 
املؤيدة  التظاهرات  خالل  والشغب  الشرطة  ضد 

لنافالني.

لشبونة- ستوكهولم - واشنطن - الزمان 
بفيروس  اإلصابات  عدد  في  الكبير  االرتفاع  رغم 
أدلى  البالد،  في  جديد  إغالق  وفرض  املستجد  كورونا 
رئاسية  انتخابات  في  األحد  بأصواتهم  البرتغاليون 
ريبيلو  مارسيلو  الرئيس احملافظ  فيها  يفوز  أن  ُيرجح 
اإلدالء  بعد  سوزا  دي  وقال  جديدة.  بوالية  سوزا  دي 
منطقة  في  باستو  دي  سيلوريكو  معقله  في  بصوته 
ويريدون  ميكنهم  الذين  »لألشخاص  )شمال(  مينهو 
»التصويت  أن  وأكد  مخاوفكم«.  جتاوزوا  التصويت، 
تباعد  مع  البالد،  أنحاء  كافة  في  جّيد  بشكل  يجري 
جانب  من  وصبر  الصحية  للقواعد  واحترام  اجتماعي 
البرتغاليني )...( الناس بامكانهم التصويت من دون أي 
مشكلة«. وبلغت نسبة املشاركة 4”35” عند الساعة 
سّجل  معّدل  في  وغرينتش،  احمللي  بالتوقيتني  الرابعة 
الرئاسية األخيرة  باالنتخابات  انخفاضًا طفيفًا مقارنًة 
عم 2016 )7”37” في التوقيت نفسه(، في حني كان 
تقارب  قياسية  مقاطعة  يخشون  واملراقبون  املرشحون 
70”. وفي كافة أنحاء البالد، كان ينبغي على الناخبني 
مع  التصويت،  مراكز  مداخل  عند  طوابير  في  الوقوف 
وقال  واآلخر.  الشخص  بني  آمنة  مبسافة  االلتزام 
إلى  توجهه  أثناء  برس  فرانس  لوكالة  أروجو  لويس 
لو  »حتى  لشبونة،  في  مدرسة  في  ُأقيم  لالقتراع  مركز 
أنه من املهّم التصويت في ظل اإلغالق، إال أن ال معنى 
في  األشخاص«.  آالف  مع  والتجمع  املنزل  من  للخروج 
كان  في وقت  الساللم  الطابور ميتّد حتى  كان  الداخل، 
عمال يرتدون بزات واقية يعّقمون املكان. وفي محاولة 
للحّد من تفشي الفيروس، يخضع سكان البرتغال البالغ 
عددهم 10 ماليني نسمة إلى إغالق عام ثان ملدة تفوق 
عشرة  قبل  واملطاعم  املتاجر  إغالق  بعد  أيام.  العشرة 
ملدة 15  للمدارس اجلمعة  إقفااًل  أيام، فرضت احلكومة 
الوفيات  من  قياسيًا  عددًا  األحد  البالد  وسجلت  يومًا. 
الوفيات  حصيلة  رفع  املستجد،  كورونا  فيروس  جراء 
قرابة  إلى  الوباء  تفشي  بدء  منذ  البالد  في  اإلجمالية 
األحد  رسميا  املتحدة  الواليات  جتاوزت  و   .10500
منذ  املستجد  كورونا  بفيروس  إصابة  مليون   25 عتبة 
تسلم  من  أيام  بضعة  بعد  وذلك  الوباء،  انتشار  بدء 
جونز  جامعة  واحصت  منصبه.  بايدن  جو  الرئيس 
هوبكنز املرجعية إصابة 25 مليونا وثالثة آالف و695 
شخصا، الفتة الى أن أكثر من 417 الف شخص قضوا 
بكوفيد-19 في البالد. وتعّد الواليات املتحدة أكثر دول 
العالم تضررا من جراء الوباء.  وتشير بيانات مشروع 

»كوفيد تراكينغ« إلى أن املتوسط األسبوعي لإلصابات 
 12 في  ذروته  بلوغه  بعد  انخفاضا  يسجل  اجلديدة 
كانون الثاني/يناير. إال أن مسار الوفيات لم تطرأ عليه 
تغيرات. وتتوقع مراكز الوقاية من األمراض ومكافحتها 
الفدرالية  العامة  الصحة  وكالة  مجتمعًة  تكّون  التي 
الوفيات  عدد  بلوغ  املتحدة،  الواليات  في  الرئيسية 
آالف  و508  ألفا   465 بني  ما  الوبائية  اإلصابات  جّراء 

بحلول منتصف شباط/فبراير. وأدرج الرئيس األميركي 
جو بايدن مكافحة الوباء في مقدم أولويات واليته التي 
اخلميس  إدارته  وكشفت  أسبوع.  من  أقّل  قبل  بدأت 
تقوم  كوفيد-19،  تفشي  ملكافحة  مفّصلة  طريق  خارطة 
زيادة  موازاة  في  التلقيح  عمليات  زيادة  على  أساسًا 
موافقة  إلى  أيضًا  اإلدارة  هذه  وتتطلع  الفحوص.  عدد 
الكونغرس على صرف ما يقّدر ب900”1 مليار دوالر، 

وخمسون  للقاحات  منها  مليارا  عشرون  تخصص 
مئة  تعهد حقن  الدميوقراطي  الرئيس  وكان  للفحوص. 
في  املستجد  لكورونا  املضاد  اللقاح  من  جرعة  مليون 
األيام املئة االولى من واليته. وتأمل السلطات الترخيص 
لقاح  وخصوصا  املقبلة،  األسابيع  في  جديدة  للقاحات 
واحدة  بجرعة  مينح  الذي  جونسون«  اند  »جونسون 
بعد  النروج  من  الزوار  دخول  السويد  وحظرت  فقط. 
البريطانية  املتحورة  بالنسخة  إصابات  بؤرة  ظهور 
من فيروس كورونا قرب أوسلو، وكانت ستوكهولم قد 
والدمنارك.  املتحدة  اململكة  على  نفسه  اإلجراء  فرضت 
الزوار  نقل  خطر  إلى  السويدية  السلطات  وأشارت 
احلكومة  فرضت  بعدما  املتحورة  النسخة  النروجيني 

النروجية إغالقا جزئيا في أوسلو ومحيطها.
خالل  دامبيرغ  ميكائيل  السويدي  الداخلية  وزير  وقال 
في  اخلمور  ومحال  املتاجر  غلق  »مع  صحافي  مؤمتر 
السويد  إلى  النروجيون  يأتي  أن  خطر  ثمة  النروج، 
إقرار  املنتظر  ومن  اإلصابات«.  تزايد  في  ويساهموا 
في  والعاملني  املقيمني  خصوصا  تشمل  استثناءات 
السويد. ويبدأ سريان احلظر اعتبارا من منتصف ليل 
دخول  منع  مدد  وقد  شباط/فبراير،   14 حتى  االثنني 
الزوار من اململكة املتحدة والدمنارك إلى التاريخ نفسه 
األربعاء  السويد  وسجلت  املاضي.  الشهر  فرضه  بعد 
التي  خمسني إصابة بالنسخة املتحورة من كوفيد-19 
رصدت للمرة األولى في بريطانيا، فيما أحصت النروج 

حتى األحد 70 إصابة بالنسخة نفسها.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

البرتغاليون يتحدون اإلغالق النتخاب رئيسهم والسويد حتظر املسافرين من النروج 
25 مليون إصابة في الواليات املتحدة 

فاحت عبد السالم:
الصياغة اجلديدة 

لالتفاق النووي  

رأس الهجوم االمريكي البري
الحتالل بغداد 2003..وزيراً للدفاع

 مطالبات أوربية بإطالق سراح املعارض نافالني 
الكرملني يفتتح عهده مع بايدن بتهمة التدخل في الشؤون الروسية

بوليساريو:كل مواقع 
اجليش املغربي عرضة 

للقصف

احتجاج كردي عند القنصل االيراني
على فيلم سينمائي 

أول اتصال بني ماكرون وبايدن.. تفاهمات على املناخ والناتو واللقاحات 
موسكو- باريس -الزمان 

اتهم الكرملني األحد الواليات املتحدة بـ »التدخل« في 
الشؤون الداخلية الروسية، مقلال من حجم التظاهرات 
انحاء  في  السبت  اآلالف  عشرات  فيها  شارك  التي 
أليكسي  املوقوف  للمعارض  البالد دعما  مختلفة من 
نافالني. فيما صدر رد فعل غاضب من فرنسا ضد 

االجراءات الروسية ، وكذلك من االحتاد االوروبي .
دي-اينفو«  في  »او  احلكومية  غير  املنظمة  وقالت 
أنه  االحتجاجية  التظاهرات  مراقبة  في  املتخصصة 
مت توقيف نحو 3500 متظاهر خالل املسيرات التي 

نظمت السبت في عشرات املدن الروسية، من موسكو 
وهو   - روسيا  شرق  أقصى  في  فالديفوستوك  إلى 
وهتف  األخيرة.  السنوات  في  مسبوق  غير  عدد 
مختلفة  أنحاء  في  احملتجني  من  اآلالف  عشرات 
للسجناء  و«احلرية  معك«  نحن  »نافالني  روسيا  من 
السياسيني«. وقد نزلوا إلى الشوارع بدعوة من هذا 
نافالني العدو اللدود للكرملني الذي يفضح الفساد، 

للمطالبة باإلفراج عنه.
وأدت هذه التظاهرات التي لم يرخص لها الى عمليات 
بني  واشتباكات   ، األحيان  بعض  في  عنيفة  توقيف 

املتظاهرين والشرطة. و قلل املتحدث باسم الكرملني 
وقال  االحتجاجات.  حجم  من  بيسكوف  دميتري 
الناس يصوتون  الناس خرجوا والكثير من  »قلة من 
أعيد  الذي  بوتني«  فالدميير(  الروسي  لـ)الرئيس 
 ،2018 في  األصوات  من  من %76  بأكثر  انتخابه 

مدينا محاولة »لزعزعة الوضع« في البالد.
دعت  التي  موسكو  في  األميركية  السفارة  وانتقد 
على موقعها االلكتروني الرعايا األميركيني إلى عدم 
الذهاب إلى هذه التجمعات السبت مع حتديد أماكن 

تنظيمها.
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الرياض -بغداد -الزمان 
سلمان،  بن  محمد  السعودي  العهد  ولي  بحث 
صالح  برهم  العراقي  الرئيس  مع  الثالثاء، 

العالقات بني الرياض وبغداد.
الرسمية  السعودية  األنباء  وكالة  وبحسب 
)واس(، فإن بن سلمان تلقى اتصااًل هاتفيا من 

صالح بحثا خالله العالقات بني البلدين.
واستعرضا خالل االتصال العالقات »األخوية« 
بحث  إلى  باإلضافة  والعراق،  السعودية  بني 
يخدم  مبا  وتعزيزه  الثنائي  التعاون  آفاق 
مصاحلهما في اجملاالت اخملتلفة وذلك في إطار 

أعمال مجلس التنسيق السعودي العراقي.
االقتصاد  في  عصيبة  بفترة  العراق  ومير 
والديون اخلارجية ويسعى الى قروض عربية 
معلومات واضحة عن موقف  تتوافر  ال  فيما   .
التعويضات  بقية  دفع  تأجيل  من  الكويت 
صلب  في  كانت  التي  الغزو  حلرب  املالية 
محادثات رئيس مجلس النواب العراقي محمد 

احللبوسي امس .
 في الداخل ، ال تزال مشكلة املوازنة بني بغداد 
فيها  االنفراجة  برغم  قائمة  الكردي  واالقليم 
النواب  مجلس  في  كرديان  مصدران  كشف  ،و 
تفاصيل  عن  الثالثاء،  العراقي،  )البرملان( 
إقليم  حكومة  وفد  بني  الدائرة  املباحثات 
البرملان  في  النيابية  املالية  واللجنة  كردستان 

العراقي.
حكومة  وفد  أجرى  املاضي،  ساعة   24 وخالل 
اإلقليم جولتني من املباحثات مع أعضاء اللجنة 
املالية النيابية بشأن حصة اإلقليم في املوازنة 

املالية االحتادية للعام اجلاري.
وقال جمال كوجر عضو اللجنة املالية النيابية 
في تصريح نقلته شفق نيوز الكردية، إن اللجنة 
طاولة  على  خيارين  وضعت  النيابية  املالية 
اإلقليم وهما: تسليم 250  أمام وفد  املباحثات 
ألف برميل يوميًا أو كامل ملف النفط للحكومة 

االحتادية. وحدث خالف حول سجالت املوظفني 
االالف  بعشرات  اسماء  ووجود  االقليم  في 
وهمية بحسب نواب عرب في البرملان العراقي .
وأضاف أن الوفد الكردي عبر عن موافقته على 
النفط  يوميًا من  برميل  الف  تسليم كمية 250 
الداخلية واملعابر  اإليرادات  إلى نصف  إضافة 
البرملان  في  النيابية  الكتل  أن  إال  لبغداد، 
العراقي لم حتسم أمرها بشأن تضمني أي من 

اخليارين في مشروع املوازنة.
وأشار كوجر إلى أن الطرفني اتفقا على تكليف 
الكتل  مبخاطبة  النيابية  املالية  اللجنة  رئيس 

في  يرغبون  من اخليارين  أي  ملعرفة  البرملانية 
إدراجه في قانون املوازنة بداًل من الصيغة التي 

وردت من قبل احلكومة االحتادية. 
ووفق االتفاق املبرم بني حكومتي بغداد وأربيل 
والوارد في مشروع قانون املوازنة، فإن حصة 
اإلقليم تبلغ نحو 12.6 في املئة من املوازنة إلى 
مقابل تسليم  البيشمركة،  رواتب  جانب صرف 
اإلقليم إيرادات بيع 250 ألف برميل يوميًا من 

النفط املستخرج من حقول اإلقليم. 
احلزب  كتلة  رئيسة  قالت  جانبها،  من 
العراقي  البرملان  في  الكردستاني  الدميقراطي 

املالية  اللجنة  مع  »املباحثات  إن  فيان صبري، 
النيابية تسير بشكل جيد«. وتابعت في حديثها 
للوكالة ذاتها، »لكن الكتل البرملانية تقول إنها 
لن تصوت على حصة اإلقليم، ما لم يسلم كامل 

امللف النفطي للحكومة االحتادية«.
وأضافت صبري، »نحن بانتظار ما ستؤول إليه 
املباحثات«. وكان وفد حكومة اإلقليم قد وصل 
االثنني إلى بغداد ويضم وزير املالية آوات شيخ 
ووزير  رشيد،  دارا  التخطيط  ووزير  جناب، 
مجلس  ديوان  ورئيس  شواني،  خالد  اإلقليم 

وزراء اإلقليم أوميد صباح. 

لندن- برلني -الزمان 
بوريس  البريطاني  الوزراء  رئيس  اعلن 
»املسؤولية  يتحمل  أنه  الثالثاء  جونسون 
كاملة« عما قامت به حكومته بعدما جتاوزت 
اململكة املتحدة عتبة مئة ألف وفاة بفيروس 
األكبر  احلصيلة  يشكل  ما  املستجد،  كورونا 

في اوروبا.
»إنني  صحافي  مؤمتر  في  جونسون  وقال 
وبالتأكيد  تزهق،  روح  لكل  بشدة  آسف 
املسؤولية  أحتمل  للوزراء،  رئيسا  بصفتي 

كاملة عن كل ما قامت به احلكومة«.
بلد  أول  الثالثاء  املتحدة  اململكة  أصبحت 
بوباء  وفاة  ألف   100 عتبة  يتجاوز  أوروبي 
كوفيد-19، فيما تعول احلكومة على حمالت 
التي  الصحية  األزمة  من  للخروج  التطعيم 
من  متحورة  نسخة  ظهور  بسبب  تفاقمت 

فيروس كورونا املستجد على أراضيها.
البريطاني  الوزراء  رئيس  تباهى  أن  ومنذ 
في  مرضى  مبصافحة  جونسون  بوريس 
تواجه  آذار/مارس،  أوائل  في  املستشفى 
البالد التي أعيدت فرض تدابير اإلغالق فيها، 
الوباء، وهي أكثر ضراوة  الثالثة من  املوجة 
التي  الفيروس  من  اجلديدة  النسخة  بسبب 

تعتبر أشد عدوى وقد تكون أكثر فتكا.
الصحة،  لوزارة  اليومية  احلصيلة  ووفق 
بعد  حصلت  إضافية  وفاة   1631 سجلت 
العدد  ليصل  إيجابي،  اختبار  من  يوما   28

اإلجمالي للوفيات إلى 100162.
من  األخرى  املناطق  في  احلال  هي  وكما 
العالم، من احملتمل أن تكون هذه األرقام أقل 
من األعداد الفعلية. فقد جتاوز عدد الوفيات 
بسبب كوفيد-19 وفق شهادات الوفاة والتي 

 104 الرسمية،  اإلحصائية  الهيئات  سجلتها 
آالف وفاة في منتصف كانون الثاني/يناير.

مؤمتر  خالل  الثالثاء  جونسون  وأعلن 
عما  كاملة«  »املسؤولية  يتحمل  أنه  صحافي 
الصعب  »من  وأضاف  حكومته.  به  قامت 
هذه  حتمله  الذي  احلزن  عن  التعبير 
اإلحصاءات القامتة وسنوات العمر الضائعة 
وعدم متكن العائالت من االجتماع، وبالنسبة 
أفراد  أحد  لوداع  الضائعة  الفرص  كثر،  إلى 
روح  لكل  بشدة  آسف  »إنني  وقال  أسرتهم«. 
للوزراء،  رئيسا  بصفتي  وبالتأكيد  تزهق، 
به  قامت  ما  كل  عن  كاملة  املسؤولية  أحتمل 
الذي  اإلصابات  عدد  كان  وإذا  احلكومة«. 

 20089 زيادة   ( ماليني   3,7 من  يقترب 
إصابة في 24 ساعة( بدأ باالنخفاض بفضل 
لم  الوفيات«  »ذروة  فإن  اجلديدة،  التدابير 
الطبي  املسؤول  قال  ما  وفق  بعد،  تسجل 

البارز في إنكلترا كريس ويتي اجلمعة.
آذار/  5 في  بكوفيد-19  وفاة  أول  إعالن  مت 
مارس 2020. ولم يتوقف عداد الوفيات منذ 
في  قياسية  تسجيل حصيلة  مع  احلني،  ذلك 

20 كانون الثاني/يناير بلغت 1820 وفاة.
أن  الثالثاء  األملاني  الداخلية  وزير  أعلن  و 
أملانيا تعتزم تقليص احلركة اجلوية الدولية 
إلى أراضيها إلى »الصفر تقريًبا« في مواجهة 
كوفيد-19، حاذية  املستمر جلائحة  االنتشار 

سيهوفر  هورست  وقال  إسرائيل.  حذو  بذلك 
لصحيفة بيلد اليومية »إن اخلطر الذي متثله 
منا  يتطلب  اخملتلفة  الفيروسية  املتحورات 
احلكومية  اإلجراءات  ومناقشة  مراجعة 
اجلوية  احلركة  »خفض  بينها  من  الصارمة« 

إلى أملانيا إلى الصفر تقريًبا«.
من  جديدة  متحورة  نسخ  ظهور  وأثار 
إفريقيا،  وجنوب  بريطانيا  في  الفيروس 
تعتبر أشدى عدوى، القلق في وقت تكافح فيه 

العديد من الدول للسيطرة على الوباء.
وقد أدى طرح اللقاحات بشكل أبطأ مما كان 

متوقًعا إلى زيادة اخملاوف.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

مباحثات سعودية عراقية
لتفعيل مجلس التنسيق املشترك 

أملانيا تدرس خفض حركة الطيران التجاري إلى الصفر

مائة ألف وفاة بالفيروس
وجونسون:أحتمل مسؤولياتي كاملة 
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دان زعيم ائتالف الوطنية اياد عالوي، الثالثاء، اغتيال 
مدير مكتب النائب رعد الدهلكي مع شقيقه في محافظة 
ديالى، فيما دعا احلكومة الى كشف اجلناة ومن يقف 
خلفهم.  ملمحا الى ان العملية على صلة باالنتخابات 

وهو االمر الذي نفته املصادر االمنية .  
عصابات  تعاود  اخرى  بيان،مرًة  في  عالوي  وذكر 
التطرف واالرهاب اساليبها االجرامية اجلبانة، لتطال 
هذه املرة السيد عبد القادر جسام الدليمي مدير مكتب 
محافظة  في  فالح  شقيقه  برفقة  الدهلگي  رعد  النائب 
االرهابية  »هذه اجلرمية  ان  ديالى«.   واضاف عالوي 
الدهلگي  النائب  اختطه  الذي  الوطني  النهج  ان  ُتثبت 

كما   ، ذلك  لهم  يرق  لم  الذين  البعض  حفيظة  اثار  قد 
كلما  نراه  الذي  الدنيء  االسلوب  الذاكرة  الى  تعيد 
االستعداد  او  االنتخابات  عن  للحديث  االصوات  علت 
الوطنية  الشخصيات  استهداف  خالل  من  وذلك  لها، 
يثبت  خطير  مؤشر  الوقت  ذات  في  وهو  اخمللصة، 
ماحذرنا منه مرارًا وتكرارًا بضرورة تهيئة بيئة مناسبة 
الجراء االنتخابات وحسم ملف السالح املنفلت وهو ما 
على احلكومة واجهزتها ان تعيه وتدركه جيدًا«.    و 
سارع قائد شرطة ديالى حامد خليل الشمري، الثالثاء،  
سعد  بني  طريق  على  القتل   حادث  مالبسات  لكشف 

جنوبي بعقوبة.  
جنائي  »احلادث  أن  بيان،امس  في  الشمري  وقال 

قبل  قائمة  ودعاوى  عشائرية  خالفات  وجود  وسببه 
»فور وقوع حادث االغتيال،  أنه  وقوع احلادث«، مبينا 
مختص  امني  عمل  فريق  بتشكيل  االوامر  اصدار  مت 
واتخاذ  اجلرمية  املبرزات  جمع  ومت  اجلناة  لكشف 
التحقيق  قيد  والقضية  احلادث  في  الكاملة  االجراءات 

حتى الوصول الى مرتكبي اجلرمية«.     
ومنصات  الفضائية  القنوات  من  عددا  الشمري  ودعا 
النشر  في  الدقة  »توخي  الى  االجتماعي  التواصل 
االختصاص«،  ذات  الرسمية  املصادر  على  واالعتماد 
مضيفا أن »بعض الفضائيات كانت قد ذكرت أن احلادث 
ارهابي وحاولت ان جتير احلادث الغراض سياسية . 
وقال النائب الدهلكي ان اشباه داعش قاموا باالغتيال.

واشنطن- الزمان 
أظهر مزيج من نوعني من االجسام املضادة لكوفيد-19 من تصنيع شركة األدوية األميركية إيلي ليلي، قدرته على خفض 
مؤخرا  ثبتت إصابتهم  والذين  عالية  املعرضني خملاطر  املرضى  لدى  باملئة  بنسبة 70  والوفيات  املستشفى  إدخال  حاالت 

بالفيروس، حسبما أعلنت الشركة الثالثاء.
وأعلن كبير املسؤولني العلميني لدى الشركة دانيال سكوفرونسكي أن »مبالنيفيماب وإتيسيفيماب مجتمعني لديهما القدرة 

ليكونا عالجا مهما يخفض بشكل كبير عدد حاالت االستشفاء والوفيات لدى مرضى كوفيد-19 املعرضني خملاطر عالية«.
وتعني النتائج أن املرحلة الثالثة من التجارب التي شملت 1035 شخصا حققت هدفها الرئيسي وأن الدراسة حققت ايضا 
أهدافها الثانوية املتمثلة بخفض احِلمل الفيروسي، أي كمية الفيروس املوجودة في جسم املريض، وفترة التعافي من املرض. 

وأعطي املرضى عالجا وهميا أو مزيجا من مبالنيفيمام وإتيسيفيماب مبقدار 2,8 غرام لكل منهما.
وسجلت 11 حالة وفاة أو إدخال إلى املستشفى ملرضى تلقوا العالج، أي ما ميثل 2,1 باملئة من اجملموعة. وفي اجملموعة 

التي أعطيت عالجا وهميا، ُسجلت 36 حالة وفاة أو إدخال املستشفى، أي ما ميثل 7,0 باملئة من اجملموعة.

وميثل العالج بالتالي خفضا للمخاطر بنسبة 70 باملئة، وللنتيجة دالالت إحصائية أي أنه من غير املرجح أن تكون جاءت 
في  مريض  أي  يتوف  ولم  الوهمي،  العالج  تلقوا  الذين  املرضى  لدى  جميعها  اجملموع،  في  وفيات   10 وسجلت  صدفة. 

اجملموعة التي تلقت العالج.
وقالت الشركة إنها ستواصل إجراء دراسات على العقار في اختبار ثان ملعرفة ما إذا كان خفض اجلرعات سيأتي بالنتيجة 

نفسها. واالجسام املضادة أحادية املنشأ، هي نسخ مصنعة في اخملتبر لدفاعات اجلسم الطبيعية ضد االلتهابات.
وأشاد العديد من العلماء بقدرتها على محاربة كوفيد، وحصلت كل من شركة ليلي وشركة ريجينيرون للتكنولوجيا احليوية 

على ترخيص لالستخدام الطارئ لعالجيهما.
والقدرة  املوظفني  أعداد  ونقص  املرضى  اهتمام  عدم  منها  ألسباب  املتحدة  الواليات  في  محدودا  كان  استخدامها  لكن 
اللوجستية لدى املستشفيات لتقدمي العالج. وفي بيانها الصحافي أقرت ليلي ببعض تلك املصاعب. وقالت في البيان »تلقت 
ليلي من طواقم املمرضني واألطباء العاملني في اخلط األمامي الذين قدموا هذه اجلرعات، تعليقات بشأن التعقيدات ومتطلبات 

الوقت لتحضيرها وحقنها«.

فاحت عبد السالم:
مقارنة ليست

في محلها 
رباح آل جعفر

ثم اختفى حتت
الرماد

 ظريف:لدينا موقف مشترك مع موسكو في سوريا وميكن العودة الى التزاماتنا 
فرنسا بعد احملادثات الروسية االيرانية:احترام االتفاق

النووي يعيد الواليات املتحدة اليه  القدس- الرباط - الزمان -)أ ف ب(
غوفرين  دافيد  اإلسرائيلي  السفير  وصل   
البعثة  سيترأس  حيث  الرباط،  إلى  الثالثاء 
اإلسرائيلية في املغرب على ما أعلنت وزارة 

اخلارجية في بيان.
»يوم  اخلطوة  هذه  الوزارة  بيان  واعتبر 
احتفال إلسرائيل«، وخصوصا أن املغرب كان 
قد أغلق في العام 2000 مكتب اتصال في تل 
أبيب مع بدء االنتفاضة الفلسطينية الثانية.

وطاقمه،  غوفرين  أن  إلى  البيان  وأشار 
سيعملون »من أجل التقدم املستمر للعالقات 
ذلك  في  مبا  اجملاالت،  جميع  في  الثنائية 
والسياحة  السياسي  باحلوار  يتعلق  ما  كل 

واالقتصاد والعالقات الثقافية«.
السفير  منصب  شغل  أن  لغوفرين  وسبق 

اإلسرائيلي في مصر بني 2016 و2020.
وّقع  الذي  الرابع  العربي  البلد  هو  واملغرب 
العبرية  الدولة  مع  تطبيع  اتفاق  مؤخرا 
والبحرين  اإلمارات  بعد  أميركية،  برعاية 

والسودان.
البلدان  وّقع  األول/ديسمبر،  كانون  وفي 
الرحالت  على  رّكزت  ثنائية  اتفاقات  أربعة 
وإعفاء  املياه  وإدارة  املباشرة  اجلوية 
وتشجيع  التأشيرات  من  البلدين  مواطني 

االستثمار والتجارة بني البلدين.
على  األحد  اإلسرائيلية  احلكومة  ووافقت 
بانتظار  لكنها  البلدين،  بني  التطبيع  اتفاق 

التصويت عليه من قبل البرملان.
وتضم اململكة املغربية أكبر جالية يهودية في 
آالف  ثالثة  نحو  عددها  يبلغ  إفريقيا  شمال 
شخص، فيما يعيش نحو 700 ألف يهودي 

وفد  وزار  إسرائيل.  في  مغربي  أصل  من 
إلعادة  متهيدا  أسبوعني  قبل  املكان  مغربي 

فتح املكتب.
الوزراء  رئيس  مكتب  ذكر  أسبوعني،  وقبل 
اإلسرائيلي بنيامني نتانياهو أّن األخير دعا 
لزيارة  السادس  امللك محمد  املغربي  العاهل 

إسرائيل خالل محادثات هاتفية.
اخلارجية  وزارة  بيان  أكد  ثانية،  جهة  من 
القنصلية  افتتاح  الثالثاء  اإلسرائيلية 
ووصول  دبي،  في  العبرية  للدولة  العامة 

اإلمارات.  إلى  إيالن شتوملان  العام  القنصل 
غابي  اإلسرائيلي  اخلارجية  وزير  ورحب 
أشكينازي الثالثاء باخلطوات وقال »إنه يوم 
مهم للسالم ويوم مبهج لتنفيذ اتفاقياتنا مع 

اإلمارات واملغرب«.
بعثات  أربع  افتتاح  ان  الوزير  واعتبر 
األوسط  الشرق  في  جديدة  دبلوماسية 
»شهادة حية على التغيرات التي حتدث في 
املنطقة وعلى السالم الدافئ بيننا وبني دول 

املنطقة«.

وسيتركز عمل القنصلية العامة وفق البيان 
بني  االقتصادية  العالقات  تطوير  على 
تعزيز  على  والعمل  واإلمارات،  إسرائيل 
البلدين،  بني  والطيران  السياحية  العالقات 
كما ستحتل التكنولوجيا الفائقة ومجاالتها 

اخملتلفة مكانة مركزية.
سفارة  »افتتاح«  األحد  إسرائيل  وأعلنت   
لها في اإلمارات العربّية املّتحدة، في خطوة 
من  أشهر  أربعة  نحو  بعد  تأتي  تاريخّية 

توقيع اّتفاق لتطبيع العالقات بني البلدين.

باريس- موسكو - الزمان 
على  إن  الثالثاء  الفرنسية  الرئاسة  قالت 
إيران التوقف عن »أي »استفزاز« والعودة إلى 
»احترام« التزاماتها في إطار االتفاق النووي 
الواليات  عودة  أرادت  إن   2015 في  املبرم 
أن  الثالثاء  روسيا  إليه.واعتبرت  املتحدة 
النووي  االتفاق  إلى  املتحدة  الواليات  عودة 
ضرورية الحترام أيران التزاماتها في إطاره 
االتفاق  هذا  »انقاذ«  إلى  طهران  مع  داعية 

املهم.
وشدد مستشار في قصر اإلليزيه خالل تبادل 
الفرنسية  الدبلوماسية  مع جمعية الصحافة 
وإن  املفاوضات  بشأن  جديني  كانوا  »إن 
أرادوا التزام جميع األطراف املعنية باالتفاق 
يجب أن ميتنعوا أوال عن استفزازات أخرى 
عن  )إيران(  توقفت  ما  ثانيا  يحترموا  وأن 

احترامه، أي التزاماتها«.
توصلت ايران والدول الست الكبرى )الصني 
وبريطانيا  وفرنسا  املتحدة  والواليات 
الى  فيينا  في   2015 في  واملانيا(  وروسيا 
اتفاق حول برنامج طهران النووي بعد توتر 

استمر اثني عشر عاما.
الواليات  انسحاب  منذ  مهدد  االتفاق  لكن 
الرئيس  عهد  في   2018 العام  منه  املتحدة 
ايران  ان  ترامب، وخصوصا  دونالد  السابق 
التزاماتها  غالبية  تنفيذ  عدم  الى  بادرت 

الواردة فيه.
وحمل وصول الرئيس جو بايدن الى البيت 

ودعت  تغيير.  احداث  بامكان  آماال  االبيض 
روسيا وايران الثالثاء الى »انقاذ« االتفاق مع 
تشديد موسكو على وجوب ان تعود االدارة 

االميركية اجلديدة اليه.
واضاف املستشار في االليزيه »سيكون هناك 
اقتران  كيفية  )يتناول(  االميركيني  مع  نقاش 
ميكن  بخطوات  املتحدة  الواليات  عودة 

التحقق منها من جانب االيرانيني«.
بينها  املواقف  تقاطع  على  باريس  وشددت 
مضيفة  اجلديدة،  االميركية  االدارة  وبني 
وكيفية  به  القيام  يجب  ما  بوضوح  »نعلم 
اخلارجية  وزير  وأوضح  بذلك«.  القيام 
استقباله  لدى  الفروف  سيرغي  الروسي 
»نأمل  ظريف  جواد  محمد  اإليراني  نظيره 

احترام  إلى  املتحدة  الواليات  تعود  أن   )..(
كامل وشامل لقرار مجلس األمن الدولي ذات 
الصلة لتوفير ظروف عودة إيران إلى احترام 

كل التزاماتها في إطار االتفاق النووي«.
املطروحة  »القضية  أن  الروسي  الوزير  وأكد 
مثل  ونحن،  )االتفاق(  إنقاذ  هي  راهنا  جدا 
التام  تنفيذه  إلى  العودة  نتمنى  إيران، 

والكامل«. من جانبه شكر ظريف موسكو على 
جهودها إلنقاذ االتفاق بعد انسحاب الواليات 
»البناء  موسكو  مبوقف  وأشاد  منه  املتحدة 

وامللتزم مببادئ« حيال االتفاق.
املوقف  وحدة  على  احلفاظ  إلى  ودعا ظريف 
خطة  إنقاذ  أجل  »من  وطهران  موسكو  بني 
اخملاطر  من  املشتركة  الشاملة  التحرك 
انسحاب  أعقاب  في  جنمت  التي  واخملاوف 
وأكد  اخلطة«.  هذه  من  املتحدة  الواليات 
وزير اخلارجية االيراني محمد جواد ظريف، 
التزاماتها  إلى  ستعود  ايران  ان  الثالثاء، 
عادت  إذا  النووي  االتفاق  في  السابقة 

األطراف االخرى لتعهداتها.
وقال ظريف  إن التعاون بني ايران وروسيا 
يرمي الى استتاب السالم في منطقة اخلليج 
العالقات  أن  مضيفا  العالم  وكل  الفارسي 
بشكل  تتطور  وروسيا  ايران  بني  الثنائية 
التعاون  يتواصل  ان  نأمل  واضاف،  جيد. 
اليمن،  معاناة  النهاء  وروسيا  ايران  بني 
مشيرا الى انه اليوم بحث مع نظيره الروسي 
افغانستان  وموضوع  النووي  االتفاق 

ومنطقة اخلليج.
وتابع، لدينا موقف مشترك مع روسيا بشأن 
اذا  السابقة  التزاماتنا  الى  سورية.. سنعود 
عادت االطراف االخرى لتعهداتها، مشيرا الى 
لالسف  التزاماتنا  لتقليص  اضطررنا  أننا 
االخرى  االطراف  التزام  عدم  ظل  في  الشديد 

بتعهداتها.

إسرائيل تعيد افتتاح بعثتها الدبلوماسية
وسفيرها يصل الى  املغرب

london@azzaman.com (international edition)

info@azzaman.com (iraq edition)

بغداد -الزمان 
بغداد  في  االمنية  االجهزة  شهدت 
استنفارا كبيرا السيما في عقد الطرق 
ملطار  املؤدي  والطريق  اخلارجية 
عمليات  جرت  حيث  الدولي  بغداد 
في  املركبات  لبعض  دقيقة  تفتيش 
محيط  في  الدوريات  نشر  ازداد  حني 
كشف  جهته  من   . اخلضراء  املنطقة 
للقوات  العام  القائد  باسم  الناطق 
األحد،  رسول،  يحيى  اللواء  املسلحة 
نفسيهما  فجرا  اللذين  االنتحاريني  أن 
في ساحة الطيران وسط بغداد صباح 
اجلنسية  يحمالن  املاضي  اخلميس 

العراقية.
في  مشاركته  خالل  رسول  وقال 
برنامج  تبثه قناة العراقية، إن »صورة 
متداولة لالنتحاري هي غير صحيحة، 
واالنتحاريني اللذين فجرا نفسيهما في 

ساحة الطيران محليني«.
وأضاف، »كانت لدينا معلومات عن نية 
بينما  بغداد،  مناطق  ضرب  اإلرهاب 
أجهض اجلهد االستخباري العديد من 
أن  إلى  مشيرًا  االنتحارية«،  الهجمات 
املناطق  بعض  يستغل  داعش  »تنظيم 

التي عليها نزاع سياسي«.
باتخاذ  عراقى،  أمني  أفاد مصدر  فيما 
أمنية مشددة  إجراءات  األمنية  القوات 
عند نقاط التفتيش العادية والـ املؤدية 
بعد  وذلك  الدولى،  بغداد  مطار  إلى 
استهداف  نية  حول  معلومات  ورود 
اإلجراءات حتى  العاصمة، ومت تشديد 

إشعار آخر.
 ، محلي  تصريح  فى  ـ  املصدر  وقال 
اتخذت  األمنية  »القوات  أن  األحد، 
نقاط  عند  مشددة  أمنية  إجراءات 
إلى  املؤدية   VIP والـ  العادية  التفتيش 
مطار بغداد الدولى، حتسبا لوقوع أى 

حشد  في  القيادي  اعلن  فيما  طارئ«. 
محافظة االنبار قطري العبيدي ، االحد، 
عمليات  لقيادة  جديد  قائد  تكليف  عن 
اجلزيرة املتمركزة في املناطق الغربية .
ان  محلي  تصريح   في  العبيدي  وقال 
” القيادات االمنية في قيادة عمليات 
شيوخ  من  عدد  وبحضور  اجلزيرة 
ووجهاء االنبار حضرت مراسيم توديع 

الركن  اللواء  اجلزيرة  عمليات  قائد 
تكليفه  مت  الذي  العتبي  سليم  احمد 
املسلحة  للقوات  العام  القائد  قبل  من 
لعمليات  قائدا  الكاظمي  مصطفى 
التي  االمنية  التغيرات  ضمن  بغداد 
اجراها الكاظمي عقب تفجيرات بغداد 

االجرامية 
للقوات  العام  ان”القائد  واضاف 

املسلحة مصطفى الكاظمي كلف رئيس 
الركن  الفريق  العسكرية  االكادميية 
عمليات  قائد  ملنصب  الزوبعي  نومان 
ان”  مبينا   ، للعتبي  خلفا  اجلزيرة 
غربي  القيادة  مقر  الى  الزوبعي وصل 
قائد  توديع  من  ساعات  بعد  االنبار 
الركن  اللواء  السابق  اجلزيرة  عمليات 

احمد سليم العتبي ”.

الرياض- الزمان
تطور  بحسب  لالوضاع  استثنائية  معاجلة  في 

ازمات  االقتصاد العاملي وجائحة كورونا
 أعلن ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان 
األحد أن صندوق االستثمارات العامة الذي يرأسه 
سيضخ 40 مليار دوالر سنويا في االقتصاد احمللي 
تواجه  وقت  في  املقبلة،  اخلمسة  األعوام  خالل 
العهد في  اقتصادية. وقال ولي  اململكة صعوبات 
الصندوق  »سيعمل  حكومية  قنوات  بثتها  كلمة 
خالل السنوات القادمة على مستهدفات عديدة من 
أهمها ضخ 150 مليار ريال )نحو 40 مليار دوالر( 
االقتصاد احمللي على نحو  في  األقل  سنويًا على 
أكبر  اململكة،  وحتاول   .»2025 عام  حتى  متزايد 
مصّدر للنفط في العالم، تنويع اقتصادها املتضرر 
يؤمن  الذي  اخلام  أسعار  انخفاض  من  بشدة 
واخملاوف  واإلغالقات  االيرادات،  ثلثي  من  أكثر 
وتسعى  املستجد.  كورونا  بفيروس  املرتبطة 

على  تركز  العهد  لولي  خطط  لتمويل  الرياض 
التكنولوجيا  في  واالستثمار  والترفيه  السياحة 
والذكاء االصطناعي. وقد ارتفع العجز في املوازنة 
السعودية في العام 2020 من 50 مليار دوالر كما 
 79 من  أكثر  إلى  عام،  قبل  اململكة  توّقعت  كانت 
مليار دوالر بنهاية السنة حسبما أعلنت احلكومة 
في كانون األول/ديسمبر املاضي، وذلك على خلفية 
أزمة فيروس كورونا املستجد وتراجع سعر اخلام. 
كبرى  مشاريع  االستثمارات  صندوق  ويتولى 
طموحة في اململكة مبئات مليارات الدوالرات، وقد 
سبق وأكد املضي بها رغم املصاعب االقتصادية. 
وقال األمير محمد األحد إن الصندوق سيساهم من 
خالل شركات تابعة له »في الناجت احمللي اإلجمالي 
ريال سعودي  تريليون  بقيمة 2”1  النفطي  غير 
بنهاية  الصندوق  ويستهدف  كما  تراكمي.  بشكل 
تريليونات   4 األصول  حجـم  يتجاوز  بأن   2025
بشكل  وظيفة  مليون   1”8 واستحداث  ريال، 

العامة  الهيئة  وبحسب  مباشر«.  وغير  مباشر 
لإلحصاء السعودية احلكومية، فإن معدل البطالة 
الربع  في  باملئة  إلى 9”14  انخفض  اململكة  في 
الثالث من 2020، مقارنة بـ 4”15 باملئة في الربع 
الثاني. وخسرت السعودية هذا العام مئات ماليني 
وتقليص  ألشهر  العمرة  تعليق  جراء  الدوالرات 
املشاركني في موسم احلج إلى بضعة آالف بعدما 
كانت املناسك تستقطب ماليني املسلمني من أنحاء 
أن  الدولي  النقد  صندوق  وتوّقع  سنويا.  العالم 
في  باملئة   5”4 بنحو  اململكة  اقتصاد  ينكمش 
2020، بينما تقول السعودية إّن نسبة االنكماش 
حتقق  أن  على  املاضي  العام  باملئة   3”7 بلغت 

منوا بنسبة 2”3 باملئة هذا العام.
واألحد، قرر العاهل السعودي امللك سلمان بن عبد 
العزيز إعفاء محافظ البنك املركزي أحمد اخلليفي 
من منصبه وتعيني فهد املبارك في مكانه مبرتبة 

وزير.

الرياض- الزمان
العاملي  االقتصاد  ازمات   تطور  بحسب  لالوضاع  استثنائية  معاجلة  في 
األحد  بن سلمان  محمد  األمير  السعودي  العهد  ولي  أعلن  كورونا   وجائحة 
أن صندوق االستثمارات العامة الذي يرأسه سيضخ 40 مليار دوالر سنويا 
اململكة  تواجه  وقت  في  املقبلة،  اخلمسة  األعوام  خالل  احمللي  االقتصاد  في 
صعوبات اقتصادية. وقال ولي العهد في كلمة بثتها قنوات حكومية »سيعمل 
الصندوق خالل السنوات القادمة على مستهدفات عديدة من أهمها ضخ 150 
مليار ريال )نحو 40 مليار دوالر( سنويًا على األقل في االقتصاد احمللي على 

نحو متزايد حتى عام 2025«.
وحتاول اململكة، أكبر مصّدر للنفط في العالم، تنويع اقتصادها املتضرر بشدة 
واإلغالقات  االيرادات،  ثلثي  من  أكثر  يؤمن  الذي  اخلام  أسعار  انخفاض  من 

واخملاوف املرتبطة بفيروس كورونا املستجد.
والترفيه  السياحة  على  تركز  العهد  لولي  خطط  لتمويل  الرياض  وتسعى 
في  العجز  ارتفع  وقد  االصطناعي.  والذكاء  التكنولوجيا  في  واالستثمار 
املوازنة السعودية في العام 2020 من 50 مليار دوالر كما كانت توّقعت اململكة 
قبل عام، إلى أكثر من 79 مليار دوالر بنهاية السنة حسبما أعلنت احلكومة في 

كانون األول/ديسمبر املاضي، وذلك على خلفية أزمة فيروس كورونا املستجد 
وتراجع سعر اخلام. ويتولى صندوق االستثمارات مشاريع كبرى طموحة في 
املصاعب  رغم  بها  املضي  وأكد  وقد سبق  الدوالرات،  مليارات  اململكة مبئات 
االقتصادية. وقال األمير محمد األحد إن الصندوق سيساهم من خالل شركات 
تابعة له »في الناجت احمللي اإلجمالي غير النفطي بقيمة 2”1 تريليون ريال 
سعودي بشكل تراكمي. كما ويستهدف الصندوق بنهاية 2025 بأن يتجاوز 
بشكل  وظيفة  مليون   1”8 واستحداث  ريال،  تريليونات   4 األصول  حجـم 
مباشر وغير مباشر«. وبحسب الهيئة العامة لإلحصاء السعودية احلكومية، 
فإن معدل البطالة في اململكة انخفض إلى 9”14 باملئة في الربع الثالث من 

2020، مقارنة بـ 4”15 باملئة في الربع الثاني.
العمرة  تعليق  جراء  الدوالرات  ماليني  مئات  العام  هذا  السعودية  وخسرت 
كانت  بعدما  آالف  بضعة  إلى  احلج  موسم  في  املشاركني  وتقليص  ألشهر 

املناسك تستقطب ماليني املسلمني من أنحاء العالم سنويا.
باملئة  بنحو 4”5  اململكة  اقتصاد  ينكمش  أن  الدولي  النقد  وتوّقع صندوق 
في 2020، بينما تقول السعودية إّن نسبة االنكماش بلغت 7”3 باملئة العام 

املاضي على أن حتقق منوا بنسبة 2”3 باملئة هذا العام.

اجلزائر-الرباط -الزمان 
تدهور الوضع االمني في املنطقة التي تلقى اهتمام 
الصحراويون  االنفصاليون  هدد  حيث   ، املتنازعني 
أن قصفت  بعد  بـ«تصعيد« عسكري  األحد  املغرب 
مع  احلدودية  الكركرات  منطقة  بوليساريو  جبهة 

موريتانيا في الصحراء الغربية املتنازع عليها.
باسم  الرسمي  الناطق  أوكال  ولد  سيدي  وقال 
الصحراوية  العربية  »اجلمهورية  دفاع  وزارة 
جبهة  انفصاليي  جانب  من  املعلنة  الدميوقراطية« 
الفرنسية  الصحافة  لوكالة   1976 عام  بوليساريو 
مواقع  كل  ستتصاعد.  احلرب  مستمرة.  »احلرب 
اجليش املغربي عرضة لهذه احلرب«. وتؤكد جبهة 
النفس«  عن  مشروع  دفاع  »في  أنها  بوليساريو 
الثاني/نوفمبر  تشرين   13 في  املغرب  أرسل  منذ 
قواته إلى أقصى جنوب املنطقة لطرد مجموعة من 
إلى  املؤدية  الطريق  أغلقوا  الصحراويني  الناشطني 
تلك  في  متمركزة  مذاك  املغربية  القوات  موريتانيا. 
قوة  عليها  تشرف  والتي  السالح  املنزوعة  املنطقة 
بـ«التأمني  اخلطوة  اململكة  وبررت  املتحدة،  األمم 
طريق  في  والتجارة  املدنيني  مرور  حلركة  النهائي 
الدين  سعد  الوزراء  رئيس  وفق  الكركرات«، 
طريق  شرعية  في  االنفصاليون  ويطعن  العثماني. 
تنتهك  قانونية«  غير  »ثغرة  ويعتبرونها  الكركرات 
برعاية   1991 عام  املوقع  النار  إطالق  وقف  اتفاق 
قد  بوليساريو  جبهة  قوات  وكانت  املتحدة.  األمم 
الكركرات، كما  منطقة  السبت قصف  أعلنت مساء 
تبنت هجمات على طول اجلدار الترابي الذي أنشأه 
املغرب ويفصل بني قواته واملقاتلني الصحراويني في 
منذ  عليها  املتنازع  الشاسعة  الصحراوية  املنطقة 
انتهاء االستعمار اإلسباني لها. وبحسب ولد أوكال، 
فإن الطريق »غلق« و«احلالة كارثية« في املنطقة. ولم 
مصدر  من  املعلومات  تلك  من  التأكد  ممكنًا  يكن 
سوى  ليست  هذه  أن  من  املتحدث  وحذر  مستقل. 
وهذه  الطريق  هذه  ملستخدمي  إنذار  هذا  »البداية. 
األرض. هذه األرض )الصحراء الغربية( كلها ساحة 
قتال وكلها غير مأمونة«، مضيفًا »ال الكركرات وال 
أي نقطة من التراب الصحراوي في منأى من قذائف 

وصواريخ املقاتلني الصحراويني«.

قائد جديد لعمليات اجلزيرة في االنبار 

تشديد الرقابة على طريق مطار بغداد.. 
وكشف جنسية إرهابيي ساحة الطيران 
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 واشنطن -الزمان 
املدبر  بالعقل  واملوصوف  اجلنرال   أصبح 
للهجوم على بغداد، في االعالم او جنراالت 
وزير  اول  أوسنت،  لويد  االميركي،  اجليش 

دفاع أسمر في التاريخ األميركي. 
 ،2003 العام  العراق  حرب  عشية  كان  و 
الثالثة  الفرقة  قائد  نائب  قد أصبح  اوسنت 
خالل احلرب، وهي القوة التي ينسب إليها 
جناح الهجوم البري على بغداد في نيسان/

وقال  الثاني.  اللواء  قبل  من   2003 أبريل 
املدبر  العقل  كان  »اوسنت  ان  عسكري  قائد 
يضغط  كان  بغداد..  على  الهجوم  وراء 

ويضغط ويضغط«.
وبسبب جناح هذه العملية، فقد لفت أنظار 
القيادة العسكرية العليا. وقدم جنرال بارز 
تقريرا في اوسنت، فتح له االبواب لالرتقاء 
للقوات  قائدا  بعدها  فأصبح  عسكريا، 

لرئيس  نائبا  ثم  العراق،  في  االميركية 
األركان، ثم قائدا للقيادة املركزية.

سنة(   67( أوسنت  اجلنرال  سيرة  وحتمل 
لكن  واخليبة،  الصعود  محطات  من  الكثير 
اسمه برغم ذلك ظل يشق طريقه صعودًا في 
التراتبيات العسكرية واألدوار الدقيقة برغم 
اصطداماته احيانًا مع سياسيي احلرب في 
استراتيجياتهم  مع  وخالفاته  واشنطن، 
العسكرية في مناطق احلروب، مبا في ذلك 
أوباما،  باراك  االسبق  االميركي  الرئيس 
والسيناتور السابق جون ماكني. ومع ذلك 
فقد أيد تثبيت أوسنت في املنصب 93 عضوًا 

في مجلس الشيوخ، بينما رفضه اثنان.
الظهور  يحب  رجاًل  يكن  لم  أوسنت  وألن 
منذ  يتردد  ظل  اسمه  أن  إال  اعالميًا، 
سنوات عديدة في رئاس القيادة العسكرية 
االميركية، على الرغم من أن اسمه برز بداية 

مبسيرته  تؤدي  أن  ميكن  كان  كارثة  في 
العسكرية في اجليش.

بوليسي«  »فورين  جمللة  رواية  وبحسب 
االميركية، فان أوسنت كان في العام 1994 
قائدا لكتيبة متمركزة في قاعدة عسكرية في 
طائرتان  وقتها  كاروالينا، اصطدمت  نورث 
عسكريتان في اجلو وحتطمتا فوق القاعدة 
اثناء  جنوده  من  العشرات  وأصيب  فقتل 

التدريب في الكارثة.
ستانلي  والضابط  اوسنت  جناح  لكن 
القاعدة  في  اخرى  كتيبة  قائد  ماكريستال، 
مدير  بعد  فيما  أصبح  والذي  املنكوبة، 
للقوات  وقائدا  املشتركة  األركان  هيئة 
االميركية في افغانستان، في معاجلة ذيول 
نورث  قاعدة  في  اجلنود  على  الكارثة  آثار 
تولي  الى  الطريق  لهما  فتح  كاروالينا، 

مناصب اعلى.

موسكو- باريس -الزمان 
بـ  املتحدة  الواليات  األحد  الكرملني  اتهم 
مقلال  الروسية،  الداخلية  الشؤون  في  »التدخل« 
عشرات  فيها  شارك  التي  التظاهرات  حجم  من 
البالد  من  مختلفة  انحاء  في  السبت  اآلالف 
فيما  نافالني.  أليكسي  املوقوف  للمعارض  دعما 
االجراءات  فرنسا ضد  من  فعل غاضب  رد  صدر 

الروسية ، وكذلك من االحتاد االوروبي .
وقالت املنظمة غير احلكومية »او في دي-اينفو« 
االحتجاجية  التظاهرات  مراقبة  في  املتخصصة 
أنه مت توقيف نحو 3500 متظاهر خالل املسيرات 
الروسية،  املدن  عشرات  في  السبت  نظمت  التي 
شرق  أقصى  في  فالديفوستوك  إلى  موسكو  من 
السنوات  في  مسبوق  غير  عدد  وهو   - روسيا 

األخيرة. وهتف عشرات اآلالف من احملتجني في 
معك«  نحن  »نافالني  روسيا  من  مختلفة  أنحاء 
إلى  نزلوا  وقد  السياسيني«.  للسجناء  و«احلرية 
اللدود  العدو  نافالني  هذا  من  بدعوة  الشوارع 
للكرملني الذي يفضح الفساد، للمطالبة باإلفراج 

عنه.
الى  لها  يرخص  لم  التي  التظاهرات  هذه  وأدت 
 ، األحيان  بعض  في  عنيفة  توقيف  عمليات 

واشتباكات بني املتظاهرين والشرطة.
و قلل املتحدث باسم الكرملني دميتري بيسكوف 
الناس  من  »قلة  وقال  االحتجاجات.  حجم  من 
لـ)الرئيس  يصوتون  الناس  من  والكثير  خرجوا 
انتخابه  أعيد  الذي  بوتني«  فالدميير(  الروسي 
مدينا   ،2018 في  األصوات  من  من 76”  بأكثر 

محاولة »لزعزعة الوضع« في البالد.
وانتقد السفارة األميركية في موسكو التي دعت 
إلى  األميركيني  الرعايا  االلكتروني  موقعها  على 
مع  السبت  التجمعات  هذه  إلى  الذهاب  عدم 

حتديد أماكن تنظيمها.
وفسرت الدبلوماسية الروسية هذه اخلطوة على 
الكرملني«  »مسيرة ضد  لـ  للترويج  محاولة  أنها 
ووصفها بيسكوف األحد بأنها »تدخل مطلق في 

شؤوننا الداخلية«.
في  األميركية  السفارة  باسم  متحدثة  وأوضحت 
موسكو إن مثل هذه التحذيرات توجه إلى الرعايا 
لوكالة  وقالت  العالم.  دول  جميع  في  األميركيني 

فرانس برس »انه إجراء روتيني«.
استخدام  بشدة  »دانت  املتحدة  الواليات  وكانت 

والصحافيني«  املتظاهرين  ضد  وحشية  أساليب 
خالل احتجاجات السبت. دان االحتاد األوروبي 
اتهمت  بينما  روسيا  في  املتظاهرين  قمع  أيضا 
بـ«الضرب  الشرطة  الدولية  العفو  منظمة 

العشوائي واالعتقال التعسفي« للمتظاهرين.
وقال وزير اخلارجية الفرنسي جان إيف لودريان 
األحد إن موجة االعتقاالت في اليوم السابق في 
»ال  ومساسا  استبداديا«  »انحرافا  تشكل  روسيا 

يحتمل« بسيادة القانون.
الروسية  التحقيق  جلنة  أعلنت  جهتها،  من 
البالد  الرئيسية في  التحقيقات اجلنائية  املكلفة 
العنف  استخدام  في  حتقيق  فتح  السبت  مساء 
املؤيدة  التظاهرات  خالل  والشغب  الشرطة  ضد 

لنافالني.

لشبونة- ستوكهولم - واشنطن - الزمان 
بفيروس  اإلصابات  عدد  في  الكبير  االرتفاع  رغم 
أدلى  البالد،  في  جديد  إغالق  وفرض  املستجد  كورونا 
رئاسية  انتخابات  في  األحد  بأصواتهم  البرتغاليون 
ريبيلو  مارسيلو  الرئيس احملافظ  فيها  يفوز  أن  ُيرجح 
اإلدالء  بعد  سوزا  دي  وقال  جديدة.  بوالية  سوزا  دي 
منطقة  في  باستو  دي  سيلوريكو  معقله  في  بصوته 
ويريدون  ميكنهم  الذين  »لألشخاص  )شمال(  مينهو 
»التصويت  أن  وأكد  مخاوفكم«.  جتاوزوا  التصويت، 
تباعد  مع  البالد،  أنحاء  كافة  في  جّيد  بشكل  يجري 
جانب  من  وصبر  الصحية  للقواعد  واحترام  اجتماعي 
البرتغاليني )...( الناس بامكانهم التصويت من دون أي 
مشكلة«. وبلغت نسبة املشاركة 4”35” عند الساعة 
سّجل  معّدل  في  وغرينتش،  احمللي  بالتوقيتني  الرابعة 
الرئاسية األخيرة  باالنتخابات  انخفاضًا طفيفًا مقارنًة 
عم 2016 )7”37” في التوقيت نفسه(، في حني كان 
تقارب  قياسية  مقاطعة  يخشون  واملراقبون  املرشحون 
70”. وفي كافة أنحاء البالد، كان ينبغي على الناخبني 
مع  التصويت،  مراكز  مداخل  عند  طوابير  في  الوقوف 
وقال  واآلخر.  الشخص  بني  آمنة  مبسافة  االلتزام 
إلى  توجهه  أثناء  برس  فرانس  لوكالة  أروجو  لويس 
لو  »حتى  لشبونة،  في  مدرسة  في  ُأقيم  لالقتراع  مركز 
أنه من املهّم التصويت في ظل اإلغالق، إال أن ال معنى 
في  األشخاص«.  آالف  مع  والتجمع  املنزل  من  للخروج 
كان  في وقت  الساللم  الطابور ميتّد حتى  كان  الداخل، 
عمال يرتدون بزات واقية يعّقمون املكان. وفي محاولة 
للحّد من تفشي الفيروس، يخضع سكان البرتغال البالغ 
عددهم 10 ماليني نسمة إلى إغالق عام ثان ملدة تفوق 
عشرة  قبل  واملطاعم  املتاجر  إغالق  بعد  أيام.  العشرة 
ملدة 15  للمدارس اجلمعة  إقفااًل  أيام، فرضت احلكومة 
الوفيات  من  قياسيًا  عددًا  األحد  البالد  وسجلت  يومًا. 
الوفيات  حصيلة  رفع  املستجد،  كورونا  فيروس  جراء 
قرابة  إلى  الوباء  تفشي  بدء  منذ  البالد  في  اإلجمالية 
األحد  رسميا  املتحدة  الواليات  جتاوزت  و   .10500
منذ  املستجد  كورونا  بفيروس  إصابة  مليون   25 عتبة 
تسلم  من  أيام  بضعة  بعد  وذلك  الوباء،  انتشار  بدء 
جونز  جامعة  واحصت  منصبه.  بايدن  جو  الرئيس 
هوبكنز املرجعية إصابة 25 مليونا وثالثة آالف و695 
شخصا، الفتة الى أن أكثر من 417 الف شخص قضوا 
بكوفيد-19 في البالد. وتعّد الواليات املتحدة أكثر دول 
العالم تضررا من جراء الوباء.  وتشير بيانات مشروع 

»كوفيد تراكينغ« إلى أن املتوسط األسبوعي لإلصابات 
 12 في  ذروته  بلوغه  بعد  انخفاضا  يسجل  اجلديدة 
كانون الثاني/يناير. إال أن مسار الوفيات لم تطرأ عليه 
تغيرات. وتتوقع مراكز الوقاية من األمراض ومكافحتها 
الفدرالية  العامة  الصحة  وكالة  مجتمعًة  تكّون  التي 
الوفيات  عدد  بلوغ  املتحدة،  الواليات  في  الرئيسية 
آالف  و508  ألفا   465 بني  ما  الوبائية  اإلصابات  جّراء 

بحلول منتصف شباط/فبراير. وأدرج الرئيس األميركي 
جو بايدن مكافحة الوباء في مقدم أولويات واليته التي 
اخلميس  إدارته  وكشفت  أسبوع.  من  أقّل  قبل  بدأت 
تقوم  كوفيد-19،  تفشي  ملكافحة  مفّصلة  طريق  خارطة 
زيادة  موازاة  في  التلقيح  عمليات  زيادة  على  أساسًا 
موافقة  إلى  أيضًا  اإلدارة  هذه  وتتطلع  الفحوص.  عدد 
الكونغرس على صرف ما يقّدر ب900”1 مليار دوالر، 

وخمسون  للقاحات  منها  مليارا  عشرون  تخصص 
مئة  تعهد حقن  الدميوقراطي  الرئيس  وكان  للفحوص. 
في  املستجد  لكورونا  املضاد  اللقاح  من  جرعة  مليون 
األيام املئة االولى من واليته. وتأمل السلطات الترخيص 
لقاح  وخصوصا  املقبلة،  األسابيع  في  جديدة  للقاحات 
واحدة  بجرعة  مينح  الذي  جونسون«  اند  »جونسون 
بعد  النروج  من  الزوار  دخول  السويد  وحظرت  فقط. 
البريطانية  املتحورة  بالنسخة  إصابات  بؤرة  ظهور 
من فيروس كورونا قرب أوسلو، وكانت ستوكهولم قد 
والدمنارك.  املتحدة  اململكة  على  نفسه  اإلجراء  فرضت 
الزوار  نقل  خطر  إلى  السويدية  السلطات  وأشارت 
احلكومة  فرضت  بعدما  املتحورة  النسخة  النروجيني 

النروجية إغالقا جزئيا في أوسلو ومحيطها.
خالل  دامبيرغ  ميكائيل  السويدي  الداخلية  وزير  وقال 
في  اخلمور  ومحال  املتاجر  غلق  »مع  صحافي  مؤمتر 
السويد  إلى  النروجيون  يأتي  أن  خطر  ثمة  النروج، 
إقرار  املنتظر  ومن  اإلصابات«.  تزايد  في  ويساهموا 
في  والعاملني  املقيمني  خصوصا  تشمل  استثناءات 
السويد. ويبدأ سريان احلظر اعتبارا من منتصف ليل 
دخول  منع  مدد  وقد  شباط/فبراير،   14 حتى  االثنني 
الزوار من اململكة املتحدة والدمنارك إلى التاريخ نفسه 
األربعاء  السويد  وسجلت  املاضي.  الشهر  فرضه  بعد 
التي  خمسني إصابة بالنسخة املتحورة من كوفيد-19 
رصدت للمرة األولى في بريطانيا، فيما أحصت النروج 

حتى األحد 70 إصابة بالنسخة نفسها.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

البرتغاليون يتحدون اإلغالق النتخاب رئيسهم والسويد حتظر املسافرين من النروج 
25 مليون إصابة في الواليات املتحدة 

فاحت عبد السالم:
الصياغة اجلديدة 

لالتفاق النووي  

رأس الهجوم االمريكي البري
الحتالل بغداد 2003..وزيراً للدفاع

 مطالبات أوربية بإطالق سراح املعارض نافالني 
الكرملني يفتتح عهده مع بايدن بتهمة التدخل في الشؤون الروسية

بوليساريو:كل مواقع 
اجليش املغربي عرضة 

للقصف

احتجاج كردي عند القنصل االيراني
على فيلم سينمائي 

أول اتصال بني ماكرون وبايدن.. تفاهمات على املناخ والناتو واللقاحات 
موسكو- باريس -الزمان 

اتهم الكرملني األحد الواليات املتحدة بـ »التدخل« في 
الشؤون الداخلية الروسية، مقلال من حجم التظاهرات 
انحاء  في  السبت  اآلالف  عشرات  فيها  شارك  التي 
أليكسي  املوقوف  للمعارض  البالد دعما  مختلفة من 
نافالني. فيما صدر رد فعل غاضب من فرنسا ضد 

االجراءات الروسية ، وكذلك من االحتاد االوروبي .
دي-اينفو«  في  »او  احلكومية  غير  املنظمة  وقالت 
أنه  االحتجاجية  التظاهرات  مراقبة  في  املتخصصة 
مت توقيف نحو 3500 متظاهر خالل املسيرات التي 

نظمت السبت في عشرات املدن الروسية، من موسكو 
وهو   - روسيا  شرق  أقصى  في  فالديفوستوك  إلى 
وهتف  األخيرة.  السنوات  في  مسبوق  غير  عدد 
مختلفة  أنحاء  في  احملتجني  من  اآلالف  عشرات 
للسجناء  و«احلرية  معك«  نحن  »نافالني  روسيا  من 
السياسيني«. وقد نزلوا إلى الشوارع بدعوة من هذا 
نافالني العدو اللدود للكرملني الذي يفضح الفساد، 

للمطالبة باإلفراج عنه.
وأدت هذه التظاهرات التي لم يرخص لها الى عمليات 
بني  واشتباكات   ، األحيان  بعض  في  عنيفة  توقيف 

املتظاهرين والشرطة. و قلل املتحدث باسم الكرملني 
وقال  االحتجاجات.  حجم  من  بيسكوف  دميتري 
الناس يصوتون  الناس خرجوا والكثير من  »قلة من 
أعيد  الذي  بوتني«  فالدميير(  الروسي  لـ)الرئيس 
 ،2018 في  األصوات  من  من %76  بأكثر  انتخابه 

مدينا محاولة »لزعزعة الوضع« في البالد.
دعت  التي  موسكو  في  األميركية  السفارة  وانتقد 
على موقعها االلكتروني الرعايا األميركيني إلى عدم 
الذهاب إلى هذه التجمعات السبت مع حتديد أماكن 

تنظيمها.
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الرياض -بغداد -الزمان 
سلمان،  بن  محمد  السعودي  العهد  ولي  بحث 
صالح  برهم  العراقي  الرئيس  مع  الثالثاء، 

العالقات بني الرياض وبغداد.
الرسمية  السعودية  األنباء  وكالة  وبحسب 
)واس(، فإن بن سلمان تلقى اتصااًل هاتفيا من 

صالح بحثا خالله العالقات بني البلدين.
واستعرضا خالل االتصال العالقات »األخوية« 
بحث  إلى  باإلضافة  والعراق،  السعودية  بني 
يخدم  مبا  وتعزيزه  الثنائي  التعاون  آفاق 
مصاحلهما في اجملاالت اخملتلفة وذلك في إطار 

أعمال مجلس التنسيق السعودي العراقي.
االقتصاد  في  عصيبة  بفترة  العراق  ومير 
والديون اخلارجية ويسعى الى قروض عربية 
معلومات واضحة عن موقف  تتوافر  ال  فيما   .
التعويضات  بقية  دفع  تأجيل  من  الكويت 
صلب  في  كانت  التي  الغزو  حلرب  املالية 
محادثات رئيس مجلس النواب العراقي محمد 

احللبوسي امس .
 في الداخل ، ال تزال مشكلة املوازنة بني بغداد 
فيها  االنفراجة  برغم  قائمة  الكردي  واالقليم 
النواب  مجلس  في  كرديان  مصدران  كشف  ،و 
تفاصيل  عن  الثالثاء،  العراقي،  )البرملان( 
إقليم  حكومة  وفد  بني  الدائرة  املباحثات 
البرملان  في  النيابية  املالية  واللجنة  كردستان 

العراقي.
حكومة  وفد  أجرى  املاضي،  ساعة   24 وخالل 
اإلقليم جولتني من املباحثات مع أعضاء اللجنة 
املالية النيابية بشأن حصة اإلقليم في املوازنة 

املالية االحتادية للعام اجلاري.
وقال جمال كوجر عضو اللجنة املالية النيابية 
في تصريح نقلته شفق نيوز الكردية، إن اللجنة 
طاولة  على  خيارين  وضعت  النيابية  املالية 
اإلقليم وهما: تسليم 250  أمام وفد  املباحثات 
ألف برميل يوميًا أو كامل ملف النفط للحكومة 

االحتادية. وحدث خالف حول سجالت املوظفني 
االالف  بعشرات  اسماء  ووجود  االقليم  في 
وهمية بحسب نواب عرب في البرملان العراقي .
وأضاف أن الوفد الكردي عبر عن موافقته على 
النفط  يوميًا من  برميل  الف  تسليم كمية 250 
الداخلية واملعابر  اإليرادات  إلى نصف  إضافة 
البرملان  في  النيابية  الكتل  أن  إال  لبغداد، 
العراقي لم حتسم أمرها بشأن تضمني أي من 

اخليارين في مشروع املوازنة.
وأشار كوجر إلى أن الطرفني اتفقا على تكليف 
الكتل  مبخاطبة  النيابية  املالية  اللجنة  رئيس 

في  يرغبون  من اخليارين  أي  ملعرفة  البرملانية 
إدراجه في قانون املوازنة بداًل من الصيغة التي 

وردت من قبل احلكومة االحتادية. 
ووفق االتفاق املبرم بني حكومتي بغداد وأربيل 
والوارد في مشروع قانون املوازنة، فإن حصة 
اإلقليم تبلغ نحو 12.6 في املئة من املوازنة إلى 
مقابل تسليم  البيشمركة،  رواتب  جانب صرف 
اإلقليم إيرادات بيع 250 ألف برميل يوميًا من 

النفط املستخرج من حقول اإلقليم. 
احلزب  كتلة  رئيسة  قالت  جانبها،  من 
العراقي  البرملان  في  الكردستاني  الدميقراطي 

املالية  اللجنة  مع  »املباحثات  إن  فيان صبري، 
النيابية تسير بشكل جيد«. وتابعت في حديثها 
للوكالة ذاتها، »لكن الكتل البرملانية تقول إنها 
لن تصوت على حصة اإلقليم، ما لم يسلم كامل 

امللف النفطي للحكومة االحتادية«.
وأضافت صبري، »نحن بانتظار ما ستؤول إليه 
املباحثات«. وكان وفد حكومة اإلقليم قد وصل 
االثنني إلى بغداد ويضم وزير املالية آوات شيخ 
ووزير  رشيد،  دارا  التخطيط  ووزير  جناب، 
مجلس  ديوان  ورئيس  شواني،  خالد  اإلقليم 

وزراء اإلقليم أوميد صباح. 

لندن- برلني -الزمان 
بوريس  البريطاني  الوزراء  رئيس  اعلن 
»املسؤولية  يتحمل  أنه  الثالثاء  جونسون 
كاملة« عما قامت به حكومته بعدما جتاوزت 
اململكة املتحدة عتبة مئة ألف وفاة بفيروس 
األكبر  احلصيلة  يشكل  ما  املستجد،  كورونا 

في اوروبا.
»إنني  صحافي  مؤمتر  في  جونسون  وقال 
وبالتأكيد  تزهق،  روح  لكل  بشدة  آسف 
املسؤولية  أحتمل  للوزراء،  رئيسا  بصفتي 

كاملة عن كل ما قامت به احلكومة«.
بلد  أول  الثالثاء  املتحدة  اململكة  أصبحت 
بوباء  وفاة  ألف   100 عتبة  يتجاوز  أوروبي 
كوفيد-19، فيما تعول احلكومة على حمالت 
التي  الصحية  األزمة  من  للخروج  التطعيم 
من  متحورة  نسخة  ظهور  بسبب  تفاقمت 

فيروس كورونا املستجد على أراضيها.
البريطاني  الوزراء  رئيس  تباهى  أن  ومنذ 
في  مرضى  مبصافحة  جونسون  بوريس 
تواجه  آذار/مارس،  أوائل  في  املستشفى 
البالد التي أعيدت فرض تدابير اإلغالق فيها، 
الوباء، وهي أكثر ضراوة  الثالثة من  املوجة 
التي  الفيروس  من  اجلديدة  النسخة  بسبب 

تعتبر أشد عدوى وقد تكون أكثر فتكا.
الصحة،  لوزارة  اليومية  احلصيلة  ووفق 
بعد  حصلت  إضافية  وفاة   1631 سجلت 
العدد  ليصل  إيجابي،  اختبار  من  يوما   28

اإلجمالي للوفيات إلى 100162.
من  األخرى  املناطق  في  احلال  هي  وكما 
العالم، من احملتمل أن تكون هذه األرقام أقل 
من األعداد الفعلية. فقد جتاوز عدد الوفيات 
بسبب كوفيد-19 وفق شهادات الوفاة والتي 

 104 الرسمية،  اإلحصائية  الهيئات  سجلتها 
آالف وفاة في منتصف كانون الثاني/يناير.

مؤمتر  خالل  الثالثاء  جونسون  وأعلن 
عما  كاملة«  »املسؤولية  يتحمل  أنه  صحافي 
الصعب  »من  وأضاف  حكومته.  به  قامت 
هذه  حتمله  الذي  احلزن  عن  التعبير 
اإلحصاءات القامتة وسنوات العمر الضائعة 
وعدم متكن العائالت من االجتماع، وبالنسبة 
أفراد  أحد  لوداع  الضائعة  الفرص  كثر،  إلى 
روح  لكل  بشدة  آسف  »إنني  وقال  أسرتهم«. 
للوزراء،  رئيسا  بصفتي  وبالتأكيد  تزهق، 
به  قامت  ما  كل  عن  كاملة  املسؤولية  أحتمل 
الذي  اإلصابات  عدد  كان  وإذا  احلكومة«. 

 20089 زيادة   ( ماليني   3,7 من  يقترب 
إصابة في 24 ساعة( بدأ باالنخفاض بفضل 
لم  الوفيات«  »ذروة  فإن  اجلديدة،  التدابير 
الطبي  املسؤول  قال  ما  وفق  بعد،  تسجل 

البارز في إنكلترا كريس ويتي اجلمعة.
آذار/  5 في  بكوفيد-19  وفاة  أول  إعالن  مت 
مارس 2020. ولم يتوقف عداد الوفيات منذ 
في  قياسية  تسجيل حصيلة  مع  احلني،  ذلك 

20 كانون الثاني/يناير بلغت 1820 وفاة.
أن  الثالثاء  األملاني  الداخلية  وزير  أعلن  و 
أملانيا تعتزم تقليص احلركة اجلوية الدولية 
إلى أراضيها إلى »الصفر تقريًبا« في مواجهة 
كوفيد-19، حاذية  املستمر جلائحة  االنتشار 

سيهوفر  هورست  وقال  إسرائيل.  حذو  بذلك 
لصحيفة بيلد اليومية »إن اخلطر الذي متثله 
منا  يتطلب  اخملتلفة  الفيروسية  املتحورات 
احلكومية  اإلجراءات  ومناقشة  مراجعة 
اجلوية  احلركة  »خفض  بينها  من  الصارمة« 

إلى أملانيا إلى الصفر تقريًبا«.
من  جديدة  متحورة  نسخ  ظهور  وأثار 
إفريقيا،  وجنوب  بريطانيا  في  الفيروس 
تعتبر أشدى عدوى، القلق في وقت تكافح فيه 

العديد من الدول للسيطرة على الوباء.
وقد أدى طرح اللقاحات بشكل أبطأ مما كان 

متوقًعا إلى زيادة اخملاوف.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

مباحثات سعودية عراقية
لتفعيل مجلس التنسيق املشترك 

أملانيا تدرس خفض حركة الطيران التجاري إلى الصفر

مائة ألف وفاة بالفيروس
وجونسون:أحتمل مسؤولياتي كاملة 
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دان زعيم ائتالف الوطنية اياد عالوي، الثالثاء، اغتيال 
مدير مكتب النائب رعد الدهلكي مع شقيقه في محافظة 
ديالى، فيما دعا احلكومة الى كشف اجلناة ومن يقف 
خلفهم.  ملمحا الى ان العملية على صلة باالنتخابات 

وهو االمر الذي نفته املصادر االمنية .  
عصابات  تعاود  اخرى  بيان،مرًة  في  عالوي  وذكر 
التطرف واالرهاب اساليبها االجرامية اجلبانة، لتطال 
هذه املرة السيد عبد القادر جسام الدليمي مدير مكتب 
محافظة  في  فالح  شقيقه  برفقة  الدهلگي  رعد  النائب 
االرهابية  »هذه اجلرمية  ان  ديالى«.   واضاف عالوي 
الدهلگي  النائب  اختطه  الذي  الوطني  النهج  ان  ُتثبت 

كما   ، ذلك  لهم  يرق  لم  الذين  البعض  حفيظة  اثار  قد 
كلما  نراه  الذي  الدنيء  االسلوب  الذاكرة  الى  تعيد 
االستعداد  او  االنتخابات  عن  للحديث  االصوات  علت 
الوطنية  الشخصيات  استهداف  خالل  من  وذلك  لها، 
يثبت  خطير  مؤشر  الوقت  ذات  في  وهو  اخمللصة، 
ماحذرنا منه مرارًا وتكرارًا بضرورة تهيئة بيئة مناسبة 
الجراء االنتخابات وحسم ملف السالح املنفلت وهو ما 
على احلكومة واجهزتها ان تعيه وتدركه جيدًا«.    و 
سارع قائد شرطة ديالى حامد خليل الشمري، الثالثاء،  
سعد  بني  طريق  على  القتل   حادث  مالبسات  لكشف 

جنوبي بعقوبة.  
جنائي  »احلادث  أن  بيان،امس  في  الشمري  وقال 

قبل  قائمة  ودعاوى  عشائرية  خالفات  وجود  وسببه 
»فور وقوع حادث االغتيال،  أنه  وقوع احلادث«، مبينا 
مختص  امني  عمل  فريق  بتشكيل  االوامر  اصدار  مت 
واتخاذ  اجلرمية  املبرزات  جمع  ومت  اجلناة  لكشف 
التحقيق  قيد  والقضية  احلادث  في  الكاملة  االجراءات 

حتى الوصول الى مرتكبي اجلرمية«.     
ومنصات  الفضائية  القنوات  من  عددا  الشمري  ودعا 
النشر  في  الدقة  »توخي  الى  االجتماعي  التواصل 
االختصاص«،  ذات  الرسمية  املصادر  على  واالعتماد 
مضيفا أن »بعض الفضائيات كانت قد ذكرت أن احلادث 
ارهابي وحاولت ان جتير احلادث الغراض سياسية . 
وقال النائب الدهلكي ان اشباه داعش قاموا باالغتيال.

واشنطن- الزمان 
أظهر مزيج من نوعني من االجسام املضادة لكوفيد-19 من تصنيع شركة األدوية األميركية إيلي ليلي، قدرته على خفض 
مؤخرا  ثبتت إصابتهم  والذين  عالية  املعرضني خملاطر  املرضى  لدى  باملئة  بنسبة 70  والوفيات  املستشفى  إدخال  حاالت 

بالفيروس، حسبما أعلنت الشركة الثالثاء.
وأعلن كبير املسؤولني العلميني لدى الشركة دانيال سكوفرونسكي أن »مبالنيفيماب وإتيسيفيماب مجتمعني لديهما القدرة 

ليكونا عالجا مهما يخفض بشكل كبير عدد حاالت االستشفاء والوفيات لدى مرضى كوفيد-19 املعرضني خملاطر عالية«.
وتعني النتائج أن املرحلة الثالثة من التجارب التي شملت 1035 شخصا حققت هدفها الرئيسي وأن الدراسة حققت ايضا 
أهدافها الثانوية املتمثلة بخفض احِلمل الفيروسي، أي كمية الفيروس املوجودة في جسم املريض، وفترة التعافي من املرض. 

وأعطي املرضى عالجا وهميا أو مزيجا من مبالنيفيمام وإتيسيفيماب مبقدار 2,8 غرام لكل منهما.
وسجلت 11 حالة وفاة أو إدخال إلى املستشفى ملرضى تلقوا العالج، أي ما ميثل 2,1 باملئة من اجملموعة. وفي اجملموعة 

التي أعطيت عالجا وهميا، ُسجلت 36 حالة وفاة أو إدخال املستشفى، أي ما ميثل 7,0 باملئة من اجملموعة.

وميثل العالج بالتالي خفضا للمخاطر بنسبة 70 باملئة، وللنتيجة دالالت إحصائية أي أنه من غير املرجح أن تكون جاءت 
في  مريض  أي  يتوف  ولم  الوهمي،  العالج  تلقوا  الذين  املرضى  لدى  جميعها  اجملموع،  في  وفيات   10 وسجلت  صدفة. 

اجملموعة التي تلقت العالج.
وقالت الشركة إنها ستواصل إجراء دراسات على العقار في اختبار ثان ملعرفة ما إذا كان خفض اجلرعات سيأتي بالنتيجة 

نفسها. واالجسام املضادة أحادية املنشأ، هي نسخ مصنعة في اخملتبر لدفاعات اجلسم الطبيعية ضد االلتهابات.
وأشاد العديد من العلماء بقدرتها على محاربة كوفيد، وحصلت كل من شركة ليلي وشركة ريجينيرون للتكنولوجيا احليوية 

على ترخيص لالستخدام الطارئ لعالجيهما.
والقدرة  املوظفني  أعداد  ونقص  املرضى  اهتمام  عدم  منها  ألسباب  املتحدة  الواليات  في  محدودا  كان  استخدامها  لكن 
اللوجستية لدى املستشفيات لتقدمي العالج. وفي بيانها الصحافي أقرت ليلي ببعض تلك املصاعب. وقالت في البيان »تلقت 
ليلي من طواقم املمرضني واألطباء العاملني في اخلط األمامي الذين قدموا هذه اجلرعات، تعليقات بشأن التعقيدات ومتطلبات 

الوقت لتحضيرها وحقنها«.

فاحت عبد السالم:
مقارنة ليست

في محلها 
رباح آل جعفر

ثم اختفى حتت
الرماد

 ظريف:لدينا موقف مشترك مع موسكو في سوريا وميكن العودة الى التزاماتنا 
فرنسا بعد احملادثات الروسية االيرانية:احترام االتفاق

النووي يعيد الواليات املتحدة اليه  القدس- الرباط - الزمان -)أ ف ب(
غوفرين  دافيد  اإلسرائيلي  السفير  وصل   
البعثة  سيترأس  حيث  الرباط،  إلى  الثالثاء 
اإلسرائيلية في املغرب على ما أعلنت وزارة 

اخلارجية في بيان.
»يوم  اخلطوة  هذه  الوزارة  بيان  واعتبر 
احتفال إلسرائيل«، وخصوصا أن املغرب كان 
قد أغلق في العام 2000 مكتب اتصال في تل 
أبيب مع بدء االنتفاضة الفلسطينية الثانية.

وطاقمه،  غوفرين  أن  إلى  البيان  وأشار 
سيعملون »من أجل التقدم املستمر للعالقات 
ذلك  في  مبا  اجملاالت،  جميع  في  الثنائية 
والسياحة  السياسي  باحلوار  يتعلق  ما  كل 

واالقتصاد والعالقات الثقافية«.
السفير  منصب  شغل  أن  لغوفرين  وسبق 

اإلسرائيلي في مصر بني 2016 و2020.
وّقع  الذي  الرابع  العربي  البلد  هو  واملغرب 
العبرية  الدولة  مع  تطبيع  اتفاق  مؤخرا 
والبحرين  اإلمارات  بعد  أميركية،  برعاية 

والسودان.
البلدان  وّقع  األول/ديسمبر،  كانون  وفي 
الرحالت  على  رّكزت  ثنائية  اتفاقات  أربعة 
وإعفاء  املياه  وإدارة  املباشرة  اجلوية 
وتشجيع  التأشيرات  من  البلدين  مواطني 

االستثمار والتجارة بني البلدين.
على  األحد  اإلسرائيلية  احلكومة  ووافقت 
بانتظار  لكنها  البلدين،  بني  التطبيع  اتفاق 

التصويت عليه من قبل البرملان.
وتضم اململكة املغربية أكبر جالية يهودية في 
آالف  ثالثة  نحو  عددها  يبلغ  إفريقيا  شمال 
شخص، فيما يعيش نحو 700 ألف يهودي 

وفد  وزار  إسرائيل.  في  مغربي  أصل  من 
إلعادة  متهيدا  أسبوعني  قبل  املكان  مغربي 

فتح املكتب.
الوزراء  رئيس  مكتب  ذكر  أسبوعني،  وقبل 
اإلسرائيلي بنيامني نتانياهو أّن األخير دعا 
لزيارة  السادس  امللك محمد  املغربي  العاهل 

إسرائيل خالل محادثات هاتفية.
اخلارجية  وزارة  بيان  أكد  ثانية،  جهة  من 
القنصلية  افتتاح  الثالثاء  اإلسرائيلية 
ووصول  دبي،  في  العبرية  للدولة  العامة 

اإلمارات.  إلى  إيالن شتوملان  العام  القنصل 
غابي  اإلسرائيلي  اخلارجية  وزير  ورحب 
أشكينازي الثالثاء باخلطوات وقال »إنه يوم 
مهم للسالم ويوم مبهج لتنفيذ اتفاقياتنا مع 

اإلمارات واملغرب«.
بعثات  أربع  افتتاح  ان  الوزير  واعتبر 
األوسط  الشرق  في  جديدة  دبلوماسية 
»شهادة حية على التغيرات التي حتدث في 
املنطقة وعلى السالم الدافئ بيننا وبني دول 

املنطقة«.

وسيتركز عمل القنصلية العامة وفق البيان 
بني  االقتصادية  العالقات  تطوير  على 
تعزيز  على  والعمل  واإلمارات،  إسرائيل 
البلدين،  بني  والطيران  السياحية  العالقات 
كما ستحتل التكنولوجيا الفائقة ومجاالتها 

اخملتلفة مكانة مركزية.
سفارة  »افتتاح«  األحد  إسرائيل  وأعلنت   
لها في اإلمارات العربّية املّتحدة، في خطوة 
من  أشهر  أربعة  نحو  بعد  تأتي  تاريخّية 

توقيع اّتفاق لتطبيع العالقات بني البلدين.

باريس- موسكو - الزمان 
على  إن  الثالثاء  الفرنسية  الرئاسة  قالت 
إيران التوقف عن »أي »استفزاز« والعودة إلى 
»احترام« التزاماتها في إطار االتفاق النووي 
الواليات  عودة  أرادت  إن   2015 في  املبرم 
أن  الثالثاء  روسيا  إليه.واعتبرت  املتحدة 
النووي  االتفاق  إلى  املتحدة  الواليات  عودة 
ضرورية الحترام أيران التزاماتها في إطاره 
االتفاق  هذا  »انقاذ«  إلى  طهران  مع  داعية 

املهم.
وشدد مستشار في قصر اإلليزيه خالل تبادل 
الفرنسية  الدبلوماسية  مع جمعية الصحافة 
وإن  املفاوضات  بشأن  جديني  كانوا  »إن 
أرادوا التزام جميع األطراف املعنية باالتفاق 
يجب أن ميتنعوا أوال عن استفزازات أخرى 
عن  )إيران(  توقفت  ما  ثانيا  يحترموا  وأن 

احترامه، أي التزاماتها«.
توصلت ايران والدول الست الكبرى )الصني 
وبريطانيا  وفرنسا  املتحدة  والواليات 
الى  فيينا  في   2015 في  واملانيا(  وروسيا 
اتفاق حول برنامج طهران النووي بعد توتر 

استمر اثني عشر عاما.
الواليات  انسحاب  منذ  مهدد  االتفاق  لكن 
الرئيس  عهد  في   2018 العام  منه  املتحدة 
ايران  ان  ترامب، وخصوصا  دونالد  السابق 
التزاماتها  غالبية  تنفيذ  عدم  الى  بادرت 

الواردة فيه.
وحمل وصول الرئيس جو بايدن الى البيت 

ودعت  تغيير.  احداث  بامكان  آماال  االبيض 
روسيا وايران الثالثاء الى »انقاذ« االتفاق مع 
تشديد موسكو على وجوب ان تعود االدارة 

االميركية اجلديدة اليه.
واضاف املستشار في االليزيه »سيكون هناك 
اقتران  كيفية  )يتناول(  االميركيني  مع  نقاش 
ميكن  بخطوات  املتحدة  الواليات  عودة 

التحقق منها من جانب االيرانيني«.
بينها  املواقف  تقاطع  على  باريس  وشددت 
مضيفة  اجلديدة،  االميركية  االدارة  وبني 
وكيفية  به  القيام  يجب  ما  بوضوح  »نعلم 
اخلارجية  وزير  وأوضح  بذلك«.  القيام 
استقباله  لدى  الفروف  سيرغي  الروسي 
»نأمل  ظريف  جواد  محمد  اإليراني  نظيره 

احترام  إلى  املتحدة  الواليات  تعود  أن   )..(
كامل وشامل لقرار مجلس األمن الدولي ذات 
الصلة لتوفير ظروف عودة إيران إلى احترام 

كل التزاماتها في إطار االتفاق النووي«.
املطروحة  »القضية  أن  الروسي  الوزير  وأكد 
مثل  ونحن،  )االتفاق(  إنقاذ  هي  راهنا  جدا 
التام  تنفيذه  إلى  العودة  نتمنى  إيران، 

والكامل«. من جانبه شكر ظريف موسكو على 
جهودها إلنقاذ االتفاق بعد انسحاب الواليات 
»البناء  موسكو  مبوقف  وأشاد  منه  املتحدة 

وامللتزم مببادئ« حيال االتفاق.
املوقف  وحدة  على  احلفاظ  إلى  ودعا ظريف 
خطة  إنقاذ  أجل  »من  وطهران  موسكو  بني 
اخملاطر  من  املشتركة  الشاملة  التحرك 
انسحاب  أعقاب  في  جنمت  التي  واخملاوف 
وأكد  اخلطة«.  هذه  من  املتحدة  الواليات 
وزير اخلارجية االيراني محمد جواد ظريف، 
التزاماتها  إلى  ستعود  ايران  ان  الثالثاء، 
عادت  إذا  النووي  االتفاق  في  السابقة 

األطراف االخرى لتعهداتها.
وقال ظريف  إن التعاون بني ايران وروسيا 
يرمي الى استتاب السالم في منطقة اخلليج 
العالقات  أن  مضيفا  العالم  وكل  الفارسي 
بشكل  تتطور  وروسيا  ايران  بني  الثنائية 
التعاون  يتواصل  ان  نأمل  واضاف،  جيد. 
اليمن،  معاناة  النهاء  وروسيا  ايران  بني 
مشيرا الى انه اليوم بحث مع نظيره الروسي 
افغانستان  وموضوع  النووي  االتفاق 

ومنطقة اخلليج.
وتابع، لدينا موقف مشترك مع روسيا بشأن 
اذا  السابقة  التزاماتنا  الى  سورية.. سنعود 
عادت االطراف االخرى لتعهداتها، مشيرا الى 
لالسف  التزاماتنا  لتقليص  اضطررنا  أننا 
االخرى  االطراف  التزام  عدم  ظل  في  الشديد 

بتعهداتها.

إسرائيل تعيد افتتاح بعثتها الدبلوماسية
وسفيرها يصل الى  املغرب

london@azzaman.com (international edition)

info@azzaman.com (iraq edition)

بغداد -الزمان 
بغداد  في  االمنية  االجهزة  شهدت 
استنفارا كبيرا السيما في عقد الطرق 
ملطار  املؤدي  والطريق  اخلارجية 
عمليات  جرت  حيث  الدولي  بغداد 
في  املركبات  لبعض  دقيقة  تفتيش 
محيط  في  الدوريات  نشر  ازداد  حني 
كشف  جهته  من   . اخلضراء  املنطقة 
للقوات  العام  القائد  باسم  الناطق 
األحد،  رسول،  يحيى  اللواء  املسلحة 
نفسيهما  فجرا  اللذين  االنتحاريني  أن 
في ساحة الطيران وسط بغداد صباح 
اجلنسية  يحمالن  املاضي  اخلميس 

العراقية.
في  مشاركته  خالل  رسول  وقال 
برنامج  تبثه قناة العراقية، إن »صورة 
متداولة لالنتحاري هي غير صحيحة، 
واالنتحاريني اللذين فجرا نفسيهما في 

ساحة الطيران محليني«.
وأضاف، »كانت لدينا معلومات عن نية 
بينما  بغداد،  مناطق  ضرب  اإلرهاب 
أجهض اجلهد االستخباري العديد من 
أن  إلى  مشيرًا  االنتحارية«،  الهجمات 
املناطق  بعض  يستغل  داعش  »تنظيم 

التي عليها نزاع سياسي«.
باتخاذ  عراقى،  أمني  أفاد مصدر  فيما 
أمنية مشددة  إجراءات  األمنية  القوات 
عند نقاط التفتيش العادية والـ املؤدية 
بعد  وذلك  الدولى،  بغداد  مطار  إلى 
استهداف  نية  حول  معلومات  ورود 
اإلجراءات حتى  العاصمة، ومت تشديد 

إشعار آخر.
 ، محلي  تصريح  فى  ـ  املصدر  وقال 
اتخذت  األمنية  »القوات  أن  األحد، 
نقاط  عند  مشددة  أمنية  إجراءات 
إلى  املؤدية   VIP والـ  العادية  التفتيش 
مطار بغداد الدولى، حتسبا لوقوع أى 

حشد  في  القيادي  اعلن  فيما  طارئ«. 
محافظة االنبار قطري العبيدي ، االحد، 
عمليات  لقيادة  جديد  قائد  تكليف  عن 
اجلزيرة املتمركزة في املناطق الغربية .
ان  محلي  تصريح   في  العبيدي  وقال 
” القيادات االمنية في قيادة عمليات 
شيوخ  من  عدد  وبحضور  اجلزيرة 
ووجهاء االنبار حضرت مراسيم توديع 

الركن  اللواء  اجلزيرة  عمليات  قائد 
تكليفه  مت  الذي  العتبي  سليم  احمد 
املسلحة  للقوات  العام  القائد  قبل  من 
لعمليات  قائدا  الكاظمي  مصطفى 
التي  االمنية  التغيرات  ضمن  بغداد 
اجراها الكاظمي عقب تفجيرات بغداد 

االجرامية 
للقوات  العام  ان”القائد  واضاف 

املسلحة مصطفى الكاظمي كلف رئيس 
الركن  الفريق  العسكرية  االكادميية 
عمليات  قائد  ملنصب  الزوبعي  نومان 
ان”  مبينا   ، للعتبي  خلفا  اجلزيرة 
غربي  القيادة  مقر  الى  الزوبعي وصل 
قائد  توديع  من  ساعات  بعد  االنبار 
الركن  اللواء  السابق  اجلزيرة  عمليات 

احمد سليم العتبي ”.

الرياض- الزمان
تطور  بحسب  لالوضاع  استثنائية  معاجلة  في 

ازمات  االقتصاد العاملي وجائحة كورونا
 أعلن ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان 
األحد أن صندوق االستثمارات العامة الذي يرأسه 
سيضخ 40 مليار دوالر سنويا في االقتصاد احمللي 
تواجه  وقت  في  املقبلة،  اخلمسة  األعوام  خالل 
العهد في  اقتصادية. وقال ولي  اململكة صعوبات 
الصندوق  »سيعمل  حكومية  قنوات  بثتها  كلمة 
خالل السنوات القادمة على مستهدفات عديدة من 
أهمها ضخ 150 مليار ريال )نحو 40 مليار دوالر( 
االقتصاد احمللي على نحو  في  األقل  سنويًا على 
أكبر  اململكة،  وحتاول   .»2025 عام  حتى  متزايد 
مصّدر للنفط في العالم، تنويع اقتصادها املتضرر 
يؤمن  الذي  اخلام  أسعار  انخفاض  من  بشدة 
واخملاوف  واإلغالقات  االيرادات،  ثلثي  من  أكثر 
وتسعى  املستجد.  كورونا  بفيروس  املرتبطة 

على  تركز  العهد  لولي  خطط  لتمويل  الرياض 
التكنولوجيا  في  واالستثمار  والترفيه  السياحة 
والذكاء االصطناعي. وقد ارتفع العجز في املوازنة 
السعودية في العام 2020 من 50 مليار دوالر كما 
 79 من  أكثر  إلى  عام،  قبل  اململكة  توّقعت  كانت 
مليار دوالر بنهاية السنة حسبما أعلنت احلكومة 
في كانون األول/ديسمبر املاضي، وذلك على خلفية 
أزمة فيروس كورونا املستجد وتراجع سعر اخلام. 
كبرى  مشاريع  االستثمارات  صندوق  ويتولى 
طموحة في اململكة مبئات مليارات الدوالرات، وقد 
سبق وأكد املضي بها رغم املصاعب االقتصادية. 
وقال األمير محمد األحد إن الصندوق سيساهم من 
خالل شركات تابعة له »في الناجت احمللي اإلجمالي 
ريال سعودي  تريليون  بقيمة 2”1  النفطي  غير 
بنهاية  الصندوق  ويستهدف  كما  تراكمي.  بشكل 
تريليونات   4 األصول  حجـم  يتجاوز  بأن   2025
بشكل  وظيفة  مليون   1”8 واستحداث  ريال، 

العامة  الهيئة  وبحسب  مباشر«.  وغير  مباشر 
لإلحصاء السعودية احلكومية، فإن معدل البطالة 
الربع  في  باملئة  إلى 9”14  انخفض  اململكة  في 
الثالث من 2020، مقارنة بـ 4”15 باملئة في الربع 
الثاني. وخسرت السعودية هذا العام مئات ماليني 
وتقليص  ألشهر  العمرة  تعليق  جراء  الدوالرات 
املشاركني في موسم احلج إلى بضعة آالف بعدما 
كانت املناسك تستقطب ماليني املسلمني من أنحاء 
أن  الدولي  النقد  صندوق  وتوّقع  سنويا.  العالم 
في  باملئة   5”4 بنحو  اململكة  اقتصاد  ينكمش 
2020، بينما تقول السعودية إّن نسبة االنكماش 
حتقق  أن  على  املاضي  العام  باملئة   3”7 بلغت 

منوا بنسبة 2”3 باملئة هذا العام.
واألحد، قرر العاهل السعودي امللك سلمان بن عبد 
العزيز إعفاء محافظ البنك املركزي أحمد اخلليفي 
من منصبه وتعيني فهد املبارك في مكانه مبرتبة 

وزير.

الرياض- الزمان
العاملي  االقتصاد  ازمات   تطور  بحسب  لالوضاع  استثنائية  معاجلة  في 
األحد  بن سلمان  محمد  األمير  السعودي  العهد  ولي  أعلن  كورونا   وجائحة 
أن صندوق االستثمارات العامة الذي يرأسه سيضخ 40 مليار دوالر سنويا 
اململكة  تواجه  وقت  في  املقبلة،  اخلمسة  األعوام  خالل  احمللي  االقتصاد  في 
صعوبات اقتصادية. وقال ولي العهد في كلمة بثتها قنوات حكومية »سيعمل 
الصندوق خالل السنوات القادمة على مستهدفات عديدة من أهمها ضخ 150 
مليار ريال )نحو 40 مليار دوالر( سنويًا على األقل في االقتصاد احمللي على 

نحو متزايد حتى عام 2025«.
وحتاول اململكة، أكبر مصّدر للنفط في العالم، تنويع اقتصادها املتضرر بشدة 
واإلغالقات  االيرادات،  ثلثي  من  أكثر  يؤمن  الذي  اخلام  أسعار  انخفاض  من 

واخملاوف املرتبطة بفيروس كورونا املستجد.
والترفيه  السياحة  على  تركز  العهد  لولي  خطط  لتمويل  الرياض  وتسعى 
في  العجز  ارتفع  وقد  االصطناعي.  والذكاء  التكنولوجيا  في  واالستثمار 
املوازنة السعودية في العام 2020 من 50 مليار دوالر كما كانت توّقعت اململكة 
قبل عام، إلى أكثر من 79 مليار دوالر بنهاية السنة حسبما أعلنت احلكومة في 

كانون األول/ديسمبر املاضي، وذلك على خلفية أزمة فيروس كورونا املستجد 
وتراجع سعر اخلام. ويتولى صندوق االستثمارات مشاريع كبرى طموحة في 
املصاعب  رغم  بها  املضي  وأكد  وقد سبق  الدوالرات،  مليارات  اململكة مبئات 
االقتصادية. وقال األمير محمد األحد إن الصندوق سيساهم من خالل شركات 
تابعة له »في الناجت احمللي اإلجمالي غير النفطي بقيمة 2”1 تريليون ريال 
سعودي بشكل تراكمي. كما ويستهدف الصندوق بنهاية 2025 بأن يتجاوز 
بشكل  وظيفة  مليون   1”8 واستحداث  ريال،  تريليونات   4 األصول  حجـم 
مباشر وغير مباشر«. وبحسب الهيئة العامة لإلحصاء السعودية احلكومية، 
فإن معدل البطالة في اململكة انخفض إلى 9”14 باملئة في الربع الثالث من 

2020، مقارنة بـ 4”15 باملئة في الربع الثاني.
العمرة  تعليق  جراء  الدوالرات  ماليني  مئات  العام  هذا  السعودية  وخسرت 
كانت  بعدما  آالف  بضعة  إلى  احلج  موسم  في  املشاركني  وتقليص  ألشهر 

املناسك تستقطب ماليني املسلمني من أنحاء العالم سنويا.
باملئة  بنحو 4”5  اململكة  اقتصاد  ينكمش  أن  الدولي  النقد  وتوّقع صندوق 
في 2020، بينما تقول السعودية إّن نسبة االنكماش بلغت 7”3 باملئة العام 

املاضي على أن حتقق منوا بنسبة 2”3 باملئة هذا العام.

اجلزائر-الرباط -الزمان 
تدهور الوضع االمني في املنطقة التي تلقى اهتمام 
الصحراويون  االنفصاليون  هدد  حيث   ، املتنازعني 
أن قصفت  بعد  بـ«تصعيد« عسكري  األحد  املغرب 
مع  احلدودية  الكركرات  منطقة  بوليساريو  جبهة 

موريتانيا في الصحراء الغربية املتنازع عليها.
باسم  الرسمي  الناطق  أوكال  ولد  سيدي  وقال 
الصحراوية  العربية  »اجلمهورية  دفاع  وزارة 
جبهة  انفصاليي  جانب  من  املعلنة  الدميوقراطية« 
الفرنسية  الصحافة  لوكالة   1976 عام  بوليساريو 
مواقع  كل  ستتصاعد.  احلرب  مستمرة.  »احلرب 
اجليش املغربي عرضة لهذه احلرب«. وتؤكد جبهة 
النفس«  عن  مشروع  دفاع  »في  أنها  بوليساريو 
الثاني/نوفمبر  تشرين   13 في  املغرب  أرسل  منذ 
قواته إلى أقصى جنوب املنطقة لطرد مجموعة من 
إلى  املؤدية  الطريق  أغلقوا  الصحراويني  الناشطني 
تلك  في  متمركزة  مذاك  املغربية  القوات  موريتانيا. 
قوة  عليها  تشرف  والتي  السالح  املنزوعة  املنطقة 
بـ«التأمني  اخلطوة  اململكة  وبررت  املتحدة،  األمم 
طريق  في  والتجارة  املدنيني  مرور  حلركة  النهائي 
الدين  سعد  الوزراء  رئيس  وفق  الكركرات«، 
طريق  شرعية  في  االنفصاليون  ويطعن  العثماني. 
تنتهك  قانونية«  غير  »ثغرة  ويعتبرونها  الكركرات 
برعاية   1991 عام  املوقع  النار  إطالق  وقف  اتفاق 
قد  بوليساريو  جبهة  قوات  وكانت  املتحدة.  األمم 
الكركرات، كما  منطقة  السبت قصف  أعلنت مساء 
تبنت هجمات على طول اجلدار الترابي الذي أنشأه 
املغرب ويفصل بني قواته واملقاتلني الصحراويني في 
منذ  عليها  املتنازع  الشاسعة  الصحراوية  املنطقة 
انتهاء االستعمار اإلسباني لها. وبحسب ولد أوكال، 
فإن الطريق »غلق« و«احلالة كارثية« في املنطقة. ولم 
مصدر  من  املعلومات  تلك  من  التأكد  ممكنًا  يكن 
سوى  ليست  هذه  أن  من  املتحدث  وحذر  مستقل. 
وهذه  الطريق  هذه  ملستخدمي  إنذار  هذا  »البداية. 
األرض. هذه األرض )الصحراء الغربية( كلها ساحة 
قتال وكلها غير مأمونة«، مضيفًا »ال الكركرات وال 
أي نقطة من التراب الصحراوي في منأى من قذائف 

وصواريخ املقاتلني الصحراويني«.

قائد جديد لعمليات اجلزيرة في االنبار 

تشديد الرقابة على طريق مطار بغداد.. 
وكشف جنسية إرهابيي ساحة الطيران 
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 واشنطن -الزمان 
املدبر  بالعقل  واملوصوف  اجلنرال   أصبح 
للهجوم على بغداد، في االعالم او جنراالت 
وزير  اول  أوسنت،  لويد  االميركي،  اجليش 

دفاع أسمر في التاريخ األميركي. 
 ،2003 العام  العراق  حرب  عشية  كان  و 
الثالثة  الفرقة  قائد  نائب  قد أصبح  اوسنت 
خالل احلرب، وهي القوة التي ينسب إليها 
جناح الهجوم البري على بغداد في نيسان/

وقال  الثاني.  اللواء  قبل  من   2003 أبريل 
املدبر  العقل  كان  »اوسنت  ان  عسكري  قائد 
يضغط  كان  بغداد..  على  الهجوم  وراء 

ويضغط ويضغط«.
وبسبب جناح هذه العملية، فقد لفت أنظار 
القيادة العسكرية العليا. وقدم جنرال بارز 
تقريرا في اوسنت، فتح له االبواب لالرتقاء 
للقوات  قائدا  بعدها  فأصبح  عسكريا، 

لرئيس  نائبا  ثم  العراق،  في  االميركية 
األركان، ثم قائدا للقيادة املركزية.

سنة(   67( أوسنت  اجلنرال  سيرة  وحتمل 
لكن  واخليبة،  الصعود  محطات  من  الكثير 
اسمه برغم ذلك ظل يشق طريقه صعودًا في 
التراتبيات العسكرية واألدوار الدقيقة برغم 
اصطداماته احيانًا مع سياسيي احلرب في 
استراتيجياتهم  مع  وخالفاته  واشنطن، 
العسكرية في مناطق احلروب، مبا في ذلك 
أوباما،  باراك  االسبق  االميركي  الرئيس 
والسيناتور السابق جون ماكني. ومع ذلك 
فقد أيد تثبيت أوسنت في املنصب 93 عضوًا 

في مجلس الشيوخ، بينما رفضه اثنان.
الظهور  يحب  رجاًل  يكن  لم  أوسنت  وألن 
منذ  يتردد  ظل  اسمه  أن  إال  اعالميًا، 
سنوات عديدة في رئاس القيادة العسكرية 
االميركية، على الرغم من أن اسمه برز بداية 

مبسيرته  تؤدي  أن  ميكن  كان  كارثة  في 
العسكرية في اجليش.

بوليسي«  »فورين  جمللة  رواية  وبحسب 
االميركية، فان أوسنت كان في العام 1994 
قائدا لكتيبة متمركزة في قاعدة عسكرية في 
طائرتان  وقتها  كاروالينا، اصطدمت  نورث 
عسكريتان في اجلو وحتطمتا فوق القاعدة 
اثناء  جنوده  من  العشرات  وأصيب  فقتل 

التدريب في الكارثة.
ستانلي  والضابط  اوسنت  جناح  لكن 
القاعدة  في  اخرى  كتيبة  قائد  ماكريستال، 
مدير  بعد  فيما  أصبح  والذي  املنكوبة، 
للقوات  وقائدا  املشتركة  األركان  هيئة 
االميركية في افغانستان، في معاجلة ذيول 
نورث  قاعدة  في  اجلنود  على  الكارثة  آثار 
تولي  الى  الطريق  لهما  فتح  كاروالينا، 

مناصب اعلى.

موسكو- باريس -الزمان 
بـ  املتحدة  الواليات  األحد  الكرملني  اتهم 
مقلال  الروسية،  الداخلية  الشؤون  في  »التدخل« 
عشرات  فيها  شارك  التي  التظاهرات  حجم  من 
البالد  من  مختلفة  انحاء  في  السبت  اآلالف 
فيما  نافالني.  أليكسي  املوقوف  للمعارض  دعما 
االجراءات  فرنسا ضد  من  فعل غاضب  رد  صدر 

الروسية ، وكذلك من االحتاد االوروبي .
وقالت املنظمة غير احلكومية »او في دي-اينفو« 
االحتجاجية  التظاهرات  مراقبة  في  املتخصصة 
أنه مت توقيف نحو 3500 متظاهر خالل املسيرات 
الروسية،  املدن  عشرات  في  السبت  نظمت  التي 
شرق  أقصى  في  فالديفوستوك  إلى  موسكو  من 
السنوات  في  مسبوق  غير  عدد  وهو   - روسيا 

األخيرة. وهتف عشرات اآلالف من احملتجني في 
معك«  نحن  »نافالني  روسيا  من  مختلفة  أنحاء 
إلى  نزلوا  وقد  السياسيني«.  للسجناء  و«احلرية 
اللدود  العدو  نافالني  هذا  من  بدعوة  الشوارع 
للكرملني الذي يفضح الفساد، للمطالبة باإلفراج 

عنه.
الى  لها  يرخص  لم  التي  التظاهرات  هذه  وأدت 
 ، األحيان  بعض  في  عنيفة  توقيف  عمليات 

واشتباكات بني املتظاهرين والشرطة.
و قلل املتحدث باسم الكرملني دميتري بيسكوف 
الناس  من  »قلة  وقال  االحتجاجات.  حجم  من 
لـ)الرئيس  يصوتون  الناس  من  والكثير  خرجوا 
انتخابه  أعيد  الذي  بوتني«  فالدميير(  الروسي 
مدينا   ،2018 في  األصوات  من  من 76”  بأكثر 

محاولة »لزعزعة الوضع« في البالد.
وانتقد السفارة األميركية في موسكو التي دعت 
إلى  األميركيني  الرعايا  االلكتروني  موقعها  على 
مع  السبت  التجمعات  هذه  إلى  الذهاب  عدم 

حتديد أماكن تنظيمها.
وفسرت الدبلوماسية الروسية هذه اخلطوة على 
الكرملني«  »مسيرة ضد  لـ  للترويج  محاولة  أنها 
ووصفها بيسكوف األحد بأنها »تدخل مطلق في 

شؤوننا الداخلية«.
في  األميركية  السفارة  باسم  متحدثة  وأوضحت 
موسكو إن مثل هذه التحذيرات توجه إلى الرعايا 
لوكالة  وقالت  العالم.  دول  جميع  في  األميركيني 

فرانس برس »انه إجراء روتيني«.
استخدام  بشدة  »دانت  املتحدة  الواليات  وكانت 

والصحافيني«  املتظاهرين  ضد  وحشية  أساليب 
خالل احتجاجات السبت. دان االحتاد األوروبي 
اتهمت  بينما  روسيا  في  املتظاهرين  قمع  أيضا 
بـ«الضرب  الشرطة  الدولية  العفو  منظمة 

العشوائي واالعتقال التعسفي« للمتظاهرين.
وقال وزير اخلارجية الفرنسي جان إيف لودريان 
األحد إن موجة االعتقاالت في اليوم السابق في 
»ال  ومساسا  استبداديا«  »انحرافا  تشكل  روسيا 

يحتمل« بسيادة القانون.
الروسية  التحقيق  جلنة  أعلنت  جهتها،  من 
البالد  الرئيسية في  التحقيقات اجلنائية  املكلفة 
العنف  استخدام  في  حتقيق  فتح  السبت  مساء 
املؤيدة  التظاهرات  خالل  والشغب  الشرطة  ضد 

لنافالني.

لشبونة- ستوكهولم - واشنطن - الزمان 
بفيروس  اإلصابات  عدد  في  الكبير  االرتفاع  رغم 
أدلى  البالد،  في  جديد  إغالق  وفرض  املستجد  كورونا 
رئاسية  انتخابات  في  األحد  بأصواتهم  البرتغاليون 
ريبيلو  مارسيلو  الرئيس احملافظ  فيها  يفوز  أن  ُيرجح 
اإلدالء  بعد  سوزا  دي  وقال  جديدة.  بوالية  سوزا  دي 
منطقة  في  باستو  دي  سيلوريكو  معقله  في  بصوته 
ويريدون  ميكنهم  الذين  »لألشخاص  )شمال(  مينهو 
»التصويت  أن  وأكد  مخاوفكم«.  جتاوزوا  التصويت، 
تباعد  مع  البالد،  أنحاء  كافة  في  جّيد  بشكل  يجري 
جانب  من  وصبر  الصحية  للقواعد  واحترام  اجتماعي 
البرتغاليني )...( الناس بامكانهم التصويت من دون أي 
مشكلة«. وبلغت نسبة املشاركة 4”35” عند الساعة 
سّجل  معّدل  في  وغرينتش،  احمللي  بالتوقيتني  الرابعة 
الرئاسية األخيرة  باالنتخابات  انخفاضًا طفيفًا مقارنًة 
عم 2016 )7”37” في التوقيت نفسه(، في حني كان 
تقارب  قياسية  مقاطعة  يخشون  واملراقبون  املرشحون 
70”. وفي كافة أنحاء البالد، كان ينبغي على الناخبني 
مع  التصويت،  مراكز  مداخل  عند  طوابير  في  الوقوف 
وقال  واآلخر.  الشخص  بني  آمنة  مبسافة  االلتزام 
إلى  توجهه  أثناء  برس  فرانس  لوكالة  أروجو  لويس 
لو  »حتى  لشبونة،  في  مدرسة  في  ُأقيم  لالقتراع  مركز 
أنه من املهّم التصويت في ظل اإلغالق، إال أن ال معنى 
في  األشخاص«.  آالف  مع  والتجمع  املنزل  من  للخروج 
كان  في وقت  الساللم  الطابور ميتّد حتى  كان  الداخل، 
عمال يرتدون بزات واقية يعّقمون املكان. وفي محاولة 
للحّد من تفشي الفيروس، يخضع سكان البرتغال البالغ 
عددهم 10 ماليني نسمة إلى إغالق عام ثان ملدة تفوق 
عشرة  قبل  واملطاعم  املتاجر  إغالق  بعد  أيام.  العشرة 
ملدة 15  للمدارس اجلمعة  إقفااًل  أيام، فرضت احلكومة 
الوفيات  من  قياسيًا  عددًا  األحد  البالد  وسجلت  يومًا. 
الوفيات  حصيلة  رفع  املستجد،  كورونا  فيروس  جراء 
قرابة  إلى  الوباء  تفشي  بدء  منذ  البالد  في  اإلجمالية 
األحد  رسميا  املتحدة  الواليات  جتاوزت  و   .10500
منذ  املستجد  كورونا  بفيروس  إصابة  مليون   25 عتبة 
تسلم  من  أيام  بضعة  بعد  وذلك  الوباء،  انتشار  بدء 
جونز  جامعة  واحصت  منصبه.  بايدن  جو  الرئيس 
هوبكنز املرجعية إصابة 25 مليونا وثالثة آالف و695 
شخصا، الفتة الى أن أكثر من 417 الف شخص قضوا 
بكوفيد-19 في البالد. وتعّد الواليات املتحدة أكثر دول 
العالم تضررا من جراء الوباء.  وتشير بيانات مشروع 

»كوفيد تراكينغ« إلى أن املتوسط األسبوعي لإلصابات 
 12 في  ذروته  بلوغه  بعد  انخفاضا  يسجل  اجلديدة 
كانون الثاني/يناير. إال أن مسار الوفيات لم تطرأ عليه 
تغيرات. وتتوقع مراكز الوقاية من األمراض ومكافحتها 
الفدرالية  العامة  الصحة  وكالة  مجتمعًة  تكّون  التي 
الوفيات  عدد  بلوغ  املتحدة،  الواليات  في  الرئيسية 
آالف  و508  ألفا   465 بني  ما  الوبائية  اإلصابات  جّراء 

بحلول منتصف شباط/فبراير. وأدرج الرئيس األميركي 
جو بايدن مكافحة الوباء في مقدم أولويات واليته التي 
اخلميس  إدارته  وكشفت  أسبوع.  من  أقّل  قبل  بدأت 
تقوم  كوفيد-19،  تفشي  ملكافحة  مفّصلة  طريق  خارطة 
زيادة  موازاة  في  التلقيح  عمليات  زيادة  على  أساسًا 
موافقة  إلى  أيضًا  اإلدارة  هذه  وتتطلع  الفحوص.  عدد 
الكونغرس على صرف ما يقّدر ب900”1 مليار دوالر، 

وخمسون  للقاحات  منها  مليارا  عشرون  تخصص 
مئة  تعهد حقن  الدميوقراطي  الرئيس  وكان  للفحوص. 
في  املستجد  لكورونا  املضاد  اللقاح  من  جرعة  مليون 
األيام املئة االولى من واليته. وتأمل السلطات الترخيص 
لقاح  وخصوصا  املقبلة،  األسابيع  في  جديدة  للقاحات 
واحدة  بجرعة  مينح  الذي  جونسون«  اند  »جونسون 
بعد  النروج  من  الزوار  دخول  السويد  وحظرت  فقط. 
البريطانية  املتحورة  بالنسخة  إصابات  بؤرة  ظهور 
من فيروس كورونا قرب أوسلو، وكانت ستوكهولم قد 
والدمنارك.  املتحدة  اململكة  على  نفسه  اإلجراء  فرضت 
الزوار  نقل  خطر  إلى  السويدية  السلطات  وأشارت 
احلكومة  فرضت  بعدما  املتحورة  النسخة  النروجيني 

النروجية إغالقا جزئيا في أوسلو ومحيطها.
خالل  دامبيرغ  ميكائيل  السويدي  الداخلية  وزير  وقال 
في  اخلمور  ومحال  املتاجر  غلق  »مع  صحافي  مؤمتر 
السويد  إلى  النروجيون  يأتي  أن  خطر  ثمة  النروج، 
إقرار  املنتظر  ومن  اإلصابات«.  تزايد  في  ويساهموا 
في  والعاملني  املقيمني  خصوصا  تشمل  استثناءات 
السويد. ويبدأ سريان احلظر اعتبارا من منتصف ليل 
دخول  منع  مدد  وقد  شباط/فبراير،   14 حتى  االثنني 
الزوار من اململكة املتحدة والدمنارك إلى التاريخ نفسه 
األربعاء  السويد  وسجلت  املاضي.  الشهر  فرضه  بعد 
التي  خمسني إصابة بالنسخة املتحورة من كوفيد-19 
رصدت للمرة األولى في بريطانيا، فيما أحصت النروج 

حتى األحد 70 إصابة بالنسخة نفسها.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

البرتغاليون يتحدون اإلغالق النتخاب رئيسهم والسويد حتظر املسافرين من النروج 
25 مليون إصابة في الواليات املتحدة 

فاحت عبد السالم:
الصياغة اجلديدة 

لالتفاق النووي  

رأس الهجوم االمريكي البري
الحتالل بغداد 2003..وزيراً للدفاع

 مطالبات أوربية بإطالق سراح املعارض نافالني 
الكرملني يفتتح عهده مع بايدن بتهمة التدخل في الشؤون الروسية

بوليساريو:كل مواقع 
اجليش املغربي عرضة 

للقصف

احتجاج كردي عند القنصل االيراني
على فيلم سينمائي 

أول اتصال بني ماكرون وبايدن.. تفاهمات على املناخ والناتو واللقاحات 
موسكو- باريس -الزمان 

اتهم الكرملني األحد الواليات املتحدة بـ »التدخل« في 
الشؤون الداخلية الروسية، مقلال من حجم التظاهرات 
انحاء  في  السبت  اآلالف  عشرات  فيها  شارك  التي 
أليكسي  املوقوف  للمعارض  البالد دعما  مختلفة من 
نافالني. فيما صدر رد فعل غاضب من فرنسا ضد 

االجراءات الروسية ، وكذلك من االحتاد االوروبي .
دي-اينفو«  في  »او  احلكومية  غير  املنظمة  وقالت 
أنه  االحتجاجية  التظاهرات  مراقبة  في  املتخصصة 
مت توقيف نحو 3500 متظاهر خالل املسيرات التي 

نظمت السبت في عشرات املدن الروسية، من موسكو 
وهو   - روسيا  شرق  أقصى  في  فالديفوستوك  إلى 
وهتف  األخيرة.  السنوات  في  مسبوق  غير  عدد 
مختلفة  أنحاء  في  احملتجني  من  اآلالف  عشرات 
للسجناء  و«احلرية  معك«  نحن  »نافالني  روسيا  من 
السياسيني«. وقد نزلوا إلى الشوارع بدعوة من هذا 
نافالني العدو اللدود للكرملني الذي يفضح الفساد، 

للمطالبة باإلفراج عنه.
وأدت هذه التظاهرات التي لم يرخص لها الى عمليات 
بني  واشتباكات   ، األحيان  بعض  في  عنيفة  توقيف 

املتظاهرين والشرطة. و قلل املتحدث باسم الكرملني 
وقال  االحتجاجات.  حجم  من  بيسكوف  دميتري 
الناس يصوتون  الناس خرجوا والكثير من  »قلة من 
أعيد  الذي  بوتني«  فالدميير(  الروسي  لـ)الرئيس 
 ،2018 في  األصوات  من  من %76  بأكثر  انتخابه 

مدينا محاولة »لزعزعة الوضع« في البالد.
دعت  التي  موسكو  في  األميركية  السفارة  وانتقد 
على موقعها االلكتروني الرعايا األميركيني إلى عدم 
الذهاب إلى هذه التجمعات السبت مع حتديد أماكن 

تنظيمها.
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الدهلكي:أشباه داعش وراء االغتيال
دواء يخفض حاالت إدخال املستشفى والوفيات بنسبة 70 باملئة الشرطة تنفي الصفة االرهابية الغتيال مدير مكتب نائب عراقي

جانب من أسرار 
سقوط دولة اإلخوان

حوار مع عضو جائزة 
البوكر العربية

فاحت عبدالسالم
أحالم االستثمار

والعوامل الثالثة 

طبعة لندن

12

أكثر من 5 ماليني أوروبي حصلوا
على اإلقامة في بريطانيا  

16 حزبًا ميينيًا يتحالفون  حتت شعار..
من أجل اصالح أوربا 

طائرة
بوينغ  737 تهبط 

في البحر بسالم 
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النزاهة  هيئة  استدعت   - ب(  ف  بغداد-)أ 
العراقية ثالثة مسؤولني بتهمة اختالس 19 
كانت  دوالر(  مليون   13( عراقي  دينار  مليار 
مخصصة الغاثة وايواء النازحني الذين فروا 
ثلث  على  اجلهاديني  اثر سيطرة  ديارهم  من 
مساحة العراق عام 2014.  واوضحت الهيئة 
في  الفساد  مالحقة  عن  املسؤولة  احلكومية 
االستقدام  »أمر  أن  االثنني  بيان  في  البالد 
صدر بحق رئيس اللجنة العليا إلغاثة وإيواء 
في  املسؤولني  من  وأثنني  االسبق  النازحني 

وزارة الهجرة واملهجرين«. 
سابق  نائب  وهو  املطلك،  صالح  وتولى 
رئاسة  اخلدمات،  لشؤون  الوزراء  لرئيس 
النازحني في فترة حكومة حيدر  إغاثة  جلنة 

العبادي )2018-2014(.  
ة  »األمر جاء على خلفيَّ أن  الهيئة  واوضحت 
بصورٍة  ديناٍر  مليار   19 مبلغ  ة حتويل  قضيَّ

ُمخالفٍة للصالحيات«. 
واضافت أن املطلك كان قد وافق على حتويل 
النازحة  العائالت  إلى  دينار  مليار   19
بدون  ة  األهليَّ الشركات  إحدى  طريق  من 
وإيواء  إلغاثة  العليا  اللجنة  من  قرار  صدور 

النازحني. 
وبحسب مسؤول في هيئة النزاهة فإن املبلغ 

اختفى بعد عملية التحويل 

 – املتحدة  -االمم  عمارة  مصطفى  القاهرة- 
مرسي أبو طوق  

يعقد مجلس األمن الدولي اخلميس 
املثير  النهضة  سد  حول  جلسة 
للجدل الذي تبنيه إثيوبيا على نهر 
بنائه  مشروع  يثير  والذي  النيل 
نزاعا مع القاهرة واخلرطوم اللتني 
مواردهما  على  تأثيره  تخشيان 

املائية، بحسب دبلوماسيني. 
اجلامعة  عن  ممثلون  يحضر  فيما 
في  اجمللس  أروقة  في  العربية 
سياق اتصاالت تصب لصالح مصر 

والسودان. 
طلب  على  بناء  اجللسة  وتعقد 
غير  العضو  تونس،  به  تقّدمت 
الدائم في مجلس األمن، باسم مصر 
لهما  ممثلني  وبحضور  والسودان 
على املستوى الوزاري، وفق املصدر 

الدبلوماسي. 
وستشارك إثيوبيا في اجللسة على 

الرغم من معارضتها انعقادها. 
وفي نهاية األسبوع املاضي اعتبرت 
فرنسا التي تتولى الرئاسة الدورية 

أن  متوز/يوليو،  طوال  للمجلس 
حل  إيجاد  على  الهيئة  هذه  قدرات 
لهذا النزاع محدودة مبا أن القضية 

في عهدة االحتاد اإلفريقي. 
لدى  الفرنسي  السفير  وصّرح 
ريفيار  دو  نيكوال  املتحدة  األمم 
مجلس  أن  أعتقد  »ال  للصحافيني 
حل  إيجاد  على  بنفسه  قادر  األمن 
أن  »ميكننا  وتابع  السد«،  لقضية 
البلدان  ندعو  وأن  الباب،  نفتح 
عن  للتعبير  الطاولة  إلى  الثالثة 
العودة  على  وتشجيعهم  مخاوفهم 
إلى املفاوضات من أجل إيجاد حل«. 
طالبت  األخيرة  األسابيع  وفي 
مصر والسودان بعقد جلسة طارئة 

جمللس األمن لبحث قضية السد. 
وزير  وّجهها  رسالة  في  وجاء 
شكري  سامح  املصري  اخلارجية 
متعّثرة  املفاوضات  أن  إلى اجمللس 
إثيوبيا  مّتهما  نيسان/أبريل،  منذ 
املبذول من  بنسف اجلهد اجلماعي 

أجل التوصل التفاق. 
مصر  تتفاوض   ،2011 العام  ومنذ 

للوصول  وإثيوبيا  والسودان 
سّد  وتشغيل  ملء  حول  اّتفاق  إلى 
أبابا  أديس  تبنيه  الذي  النهضة 
للطاقة  لتوليد  مصدر  أكبر  ليصبح 
بقدرة  إفريقيا  في  الكهرومائية 
متوقعة تصل إلى 6500 ميغاوات. 

ورغم حّض مصر والسودان إثيوبيا 
على تأجيل خططها مللء خزان السد 
شامل،  اتفاق  الى  التوصل  حتى 
متوز/  21 في  أبابا  أديس  أعلنت 
املرحلة  أجنزت  أنها   2020 يوليو 
البالغة  اخلزان  ملء  من  األولى 
مكعب  متر  مليارات   4,9 سعته 
والتي تسمح باختبار أول مضختني 

في السد. 
عزمها  باستمرار  إثيوبيا  وتؤكد 
ملء  من  الثانية  املرحلة  تنفيذ  على 

بحيرة السد.  
النيل  التي ميثل نهر  وتعتبر مصر 
97, من مصادرها في املياه، السد 
تخشى  فيما  لها،  وجوديا  تهديدا 
اإلثيوبي  السد  يؤثر  أن  اخلرطوم 

على عمل سدودها. 

 

لندن- الزمان  
البريطاني  الوزراء  رئيس  اعلن 
بوريس جونسون االثنني أن وضع 
الكمامة للوقاية من فيروس كورونا 
لن يكون الزاميا في االماكن العامة 
 19 من  اعتبارا  انكلترا  في  املغلقة 

متوز/يوليو. 
وقال جونسون في مؤمتر صحافي 
لاللزامية   )...( حدا  »سنضع 
معلنا  الكمامة«،  لوضع  القانونية 
التباعد  الزامية  انهاء  أيضا 
تثير  اجراءات  في  االجتماعي 

اجلدل مع تفش جديد للوباء بسبب 
املتحورة دلتا الشديدة العدوى. 

البريطانية  احلكومة  أعلنت  فيما 
ستمنح  إليزابيث  امللكة  أن  االثنني 
)ان  العامة  الوطنية  الصحة  هيئة 
في  مدني  وسام  أعلى  اس(  اتش 
العاملني  خلدمة  تقديرا  البالد 
الصحيني خالل جائحة كوفيد-19. 
كروس،  جورج  جائزة  وُتمنح 
لصليب  مدنيًا  بأهميتها  املوازية 
عسكري  وسام  أعلى  فيكتوريا، 
من  احتجاج  وسط  بريطاني، 

على  الصحي  القطاع  في  العاملني 
األجور وظروف العمل في هيئة »ان 
اتش اس« التي وصلت إلى أقصى 

قدراتها أثناء الوباء. 
 95 العمر  من  البالغة  امللكة  وقالت 
عاما في رسالة أرفقتها باجلائزة إن 
بجميع  »اعترافا  ميثل  التقدير  هذا 
موظفي +ان اتش اس+، في املاضي 
االختصاصات  كل  في  واحلاضر، 
وفي األمم األربع« التي تتشكل منها 

اململكة املتحدة. 
بلدنا  شعب  دعموا  »لقد  وأضافت 

أكثر  مدى  على  جماعية  بصورة 
من سبعة عقود، بشجاعة وتعاطف 
معايير  أعلى  على  يدل  ما  وتفان، 

اخلدمة العامة«. 
الشكر  خالص  »لكم  قائلة  وتابعت 

والتقدير الصادق منا جميعًا«. 
بوريس  الوزراء  رئيس  قال  كذلك 
ُنقل إلى املستشفى  جونسون الذي 
إثر إصابته بكوفيد-19 في نيسان/
إنه »شهد  املاضي،  العام  ابريل من 
الهيئة  شجاعة«  على  شخصيا 
أن  موضحا   ، الوطنية  الصحية 

بريطانيا »لن تكون حيث نحن اليوم 
لوال خدماتنا الصحية«. 

املتحدة  اململكة  أن  »أعلم  وأضاف 
اإلشادة  في  معي  تقف  بأكملها 
هيئة  فعلته  ما  كل  على  والشكر 
ليس  أجلنا،  من  الوطنية  الصحة 
منذ  ولكن  املاضي،  العام  في  فقط 

إنشائها«. 
جونسون  حكومة  أشادت  وفيما 
»ان  في  العاملني  بجهود  باستمرار 
اتش اس«، تعرضت النتقادات ألنها 
عرضت زيادة في األجور بنسبة 1 

, فقط للموظفني. 
مع  التعامل  إلى  الهيئة  واضطرت 
إحدى أسوأ موجات تفشي فيروس 
أكثر  إلى  أدت  أوروبا،  في  كورونا 
من 128 ألف وفاة في بريطانيا وما 

يقرب من خمسة ماليني إصابة. 
للتمريض  امللكية  الكلية  وتطالب 
 12,5 بنسبة  األجور  في  بزيادة 
من  محذرة  للموظفني،  املئة  في 
الطاقم  أفراد  من  كبيرة  أعدادًا  أن 
بعد  املهنة  يتركون  قد  التمريضي 

انتهاء اجلائحة. 

 

 

النزاهة العراقية تستدعي ثالثة 
مسؤولني بتهمة اختالس أموال نازحني 

جلسة قريبة جمللس األمن حول سد النهضة
واملندوب الفرنسي:احلل في عودة الدول الثالث الى املفاوضات  

الكمامة لن تكون إلزامية في انكلترا من 19 متوز وامللكة متنح هيئة الصحة أعلى وسام 

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol:24 Issue 7010 Tuesday 6/7/2021 الزمان - السنة الرابعة والعرشون العدد 7010 الثالثاء 26 ذي القعدة  1442 هـ  6 متوز )يوليو( 2021

روما- القاهرة - الزمان  
البابا فرنسيس بوضع  أن  الفاتيكان  أعلن 
جلراحة  خضع  بعدما  اإلثنني  جيد  صحي 
من  أنه  إال  القولون،  في  التهاب  بسبب 
األعظم  احلبر  تعافي  يستغرق  أن  املتوّقع 

سبعة أيام في املستشفى. 
إلى  األحد  أدِخل  قد  فرنسيس  البابا  وكان 
»للخضوع  اجلامعي  غاميلي  مستشفى 
جلراحة مقّررة مسبقًا« ملعاجلة تضّيق في 

القولون، أخضع خاللها للتخدير العام. 
وجاء في بيان للمتحدث باسم البابا ماتيو 
صحي  »بوضع  األعظم  احلبر  إن  بروني 
جيد عموما، وواع ويتنفس بشكل طبيعي«، 
موضحا أن اجلراحة »استغرقت نحو ثالث 

ساعات«. 
البابا  ميضي  أن  املتوقع  من  أنه  وتابع 
حتصل  لم  »إن  املستشفى  في  أيام  سبعة 

مضاعفات«. 
وكان البابا قد أملح قبل أسبوع عشية عيد 
اجلراحة  إلى  وبولس  بطرس  القديسني 
املقررة بقوله »أطلب منكم أن تصلوا للبابا، 
إلى  يحتاج  البابا  خاص.  بشكل  صلوا 

صلواتكم«. 
اإليطالي  الوزراء  رئيس  وّجه  واإلثنني 

»متّنيات  فرنسيس  للبابا  دراغي  ماريو 
حارة بالتعافي السريع«، كذلك أطلق شيخ 
فيها  جاء  تغريدة  الطّيب  أحمد  األزهر 
الشفاء  فرنسيس  العزيز  ألخي  »أمتنى 
عطاءه  ليواصل  عافيته  واسترداد  العاجل 

من أجل اإلنسانية«. 
وكان البابا الراحل قد خضع في ذلك اجلناح 
محاولة  إثر  فيها  مبا  مرات  سبع  جلراحة 
العام 1981، والستئصال ورم  في  اغتياله 

في القولون في العام 1992. 

بابا الفاتيكان بوضع صحي جيد بعد جراحة 
وشيخ االزهر يدعو له بالشفاء 

خبير إسرائيلي يحذر
من ضعف لقاح فايزر ضد دلتا 

بغداد- الزمان  
قاعدة  اإلثنني  صواريخ  بثالثة  هجوم  استهدف 
في  أميركيني  عسكريني  تضم  التي  األسد  عني 
متحدث  بحسب  العراق،  غرب  األنبار  محافظة 
ويبدو  الدولي.  التحالف  قوات  باسم  رسمي 
وال  املهاجمة  للصواريخ  التصدي  يتم  لم  انه 
. وجاء في تغريدة  توجد تصريحات بشأن ذلك 
العراق  في  الدولي  التحالف  باسم  للمتحدث 
عني  قاعدة  »تعرضت  ماروتو  واين  الكولونيل 
تسجيل  بدون  صواريخ  بثالثة  لهجوم  األسد 
وأصدرت  االضرار.  تقييم  ويتم  ضحايا  سقوط 

خلية اإلعالم األمني، االثنني، بيانًا  
األمنية فتحت حتقيقا في  »القوات  أن  فيه  قالت 
عني  قاعدة  على  صواريخ  ثالثة  سقوط  حادثة 
األنبار، دون خسائر  األسد اجلوية في محافظة 

تذكر«. 
وأضافت أن »القوات األمنية ضبطت عجلة نوع 
القاعدة  هيت حتمل  بقضاء  متروكة  حمل  )كيا( 

التي مت إطالق الصواريخ منها«. 
من  افضل  التحقيق  عدم  ان  االعتقاد  ويسود 
التحقيق الن النتائج ليست لها قيمة في ظل قوة 

املليشيات الوالئية. 
و قاعدة  عني األسد سبق ان قصفتها ايران بعدد 
قاسم  اجلنرال  اغتيال   على  ردا  الصواريخ  من 

سليماني. 
في  األميركية  املصالح  هجومًا   45 واستهدف 
السفارة  سيما  ال  العام،  بداية  منذ  العراق 
عراقية  عسكرية  وقواعد  بغداد  في  األميركية 
فضال  وأربيل،  بغداد  ومطاري  أميركيني،  تضّم 

عن مواكب لوجستية للتحالف، في هجمات غالبًا 
إليران.  موالية  عراقية  فصائل  الى  تنسب  ما 
ويناهض احلشد الشعبي الذي يضم بني صفوفه 
مليشيات موالية إليران وتدفع احلكومة العراقية 
رواتبهم ، الوجود األميركي في العراق، ويرحب 
مؤخرًا  تطاول  التي  بالهجمات  مرارًا  قادته 
لكنهم  أميركيني،  تضّم  عراقية  عسكرية  قواعد 

ال يتبنونها.  
احملافظ  فوز  بعيد  األخيرة  الهجمات  وتأتي 
املتشدد إبراهيم رئيسي في االنتخابات الرئاسية 
في  القيادي  الوالئي  آالء  أبو  ورّحب  اإليرانية. 
احلشد الشعبي بفوز رئيسي بوصفه »فشل درب 

بيادق أميركا«. 
العسكريني  قلق املسؤولني  الهجمات  تلك  وتثير 
بقيادة  اجلهاديني  ملكافحة  الدولي  التحالف  في 
الواليات املتحدة، عدو اجلمهورية اإلسالمية في 
عسكري   2500 املتحدة  الواليات  وتنشر  إيران. 
في العراق من 3500 عنصر من قوات التحالف. 

ودبلوماسيون  عسكريون  مسؤولون  ويرى 
تشكل  ال  الهجمات  تلك  أن  العراق  في  غربيون 
خطرًا على القوات املنتشرة فقط بل تهدد أيضا 
اإلسالمية  الدولة  تنظيم  مكافحة  على  قدرتها 
مناطق  في  نائمة  بخاليا  يحتفظ  يزال  ال  الذي 

صحراوية وجبلية في البالد. 
ردع  سنوات  منذ  العراقية  السلطات  وحتاول 
منفذي تلك الهجمات، علما بأن بعض الفصائل 
املوالية اليران بات منضويًا في القوات العراقية 

الرسمية، أو لديه عالقات وتواصل معها.  
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

التحقيق في هجوم صاروخي
من هيت على قاعدة عني األسد  
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القاهرة- مصطفى عمارة 
املشير طنطاوي وزير  كشف مصدر مقرب من 
اسمه  ذكر  عدم  طلب  السابق  املصري  الدفاع 
الصحية  احلالة  أن  خاصة  تصريحات  في 
األيام  في  بشدة  تدهورت  طنطاوي  للمشير 
األخيرة  األيام  خالل  نقله  مت  أن  بعد  األخيرة 
وأضاف  الكبرى.    املستشفيات  أحد  إلى 
األب  يعد  والذي  طنطاوي  املشير  أن  املصدر 
أسس  والذي  السيسي  للرئيس  الروحي 
يعد  باسمه  سماه  اجلديدة  بالقاهرة  مسجدا 
هو املهندس األول لثورة 30 يونيو واخملطط 
كان  طنطاوي  املشير  أن  املصدر  وأكد   ، لها 
يحذر دائما الرئيس مبارك من مخطط توريث 
املشير  يراه  كان  والذي  مبارك  جلمال  احلكم 
يقبل  لن  اجليش  أن  كما  للرئاسة  مؤهل  غير 
تنفيذ هذا السيناريو والذي كانت خلف فكرته 
زوجته واحلرس اجلديد له.   وعندما اندلعت 
ثورة يناير عقد مبارك اجتماعا ضم القيادات 
وأثناء  املوقف  لتدارس  والعسكرية  األمنية 
اإلجتماع دخل إلى القاعة جمال مبارك عندئذ 
ان  مبارك  فاضطر  بشدة،  الطنطاوي  غضب 
يأمر بخروجه من القاعة عندئذ أدرك مبارك أن 

اجليش حسم أمره وقرر االنحياز إلى الشعب 
ولم يكن أمامه في نهاية األمر إال التنازل عن 
السلطة .   ومع بدء معركة الرئاسة انحصرت 
املنافسة في النهاية بني محمد مرسي مرشح 
السابق  الطيران  اإلخوان وأحمد شفيق وزير 
والذي كان أحد املقربني من مبارك ، ورغم أن 
املشير كان معاديا لإلخوان إال أن خياره وقع 
أحمد  مع  خلالفه  نظرا  السلطة  لتولي  عليهم 

شفيق والذي ينتمي إلى املؤسسة العسكرية، 
وهو األمر الذي كان ال يفضله طنطاوي لعدم 
أما  العسكرية،  املؤسسة  داخل  نزاع  حدوث 
العسكرية  القوة  ميتلك  ال  تيار  فهم  اإلخوان 
توليهم  حال  في  وميكن  احلكم  خبرة  ويفتقد 
تيار  بأنهم  الشعب  أمام  كشفهم  السلطة 
من  يقيد  وحتى  البالد  إدارة  خبرة  ميلك  ال 
وتولى  األمة  مجلس  اجليش  حل  حركتهم 

دستوريا  إعالنا  ووضع  التشريعية  السلطة 
السلطة  اإلخوان  تولى  بينما  حركتهم،  يقيد 
القيد  بهذا  مرسي  ضاق  وعندما  التنفيذية 
ألغى اإلعالن الدستوري وقرر إقالة الطنطاوي 
الدفاع وسامي عنان رئيس األركان بعد  وزير 
أن حملهم مرسي مسئولية مذبحة رفح والتي 
 ، الرجلني  من  للتخلص  اإلخوان  لها  خطط 
أدرك  فلقد  وفطنته  الطنطاوي  ذكاء  وبحكم 
دائما  وكان  منه  التخلص  في  اإلخوان  نوايا 
اإلخوان  من  قريب  السيسي  أن  ملرسي  يوعز 
واستطاع الطنطاوي بدهائه أن يخدع مرسي 
للدفاع رغم  السيسي وزيرا  قرر تعيني  والذي 
حتذير عصام حداد مستشاره اخلاص من هذا 

اإلختيار وأنه فخ اعده اجليش لإلطاحة به . 
الدفاع  وزير  منصب  السيسي  تولي  وعقب   
لإلطاحة  واحلاسمة  الثانية  املرحلة  بدأت 
بحكم اإلخوان حيث مت تأليب كافة املؤسسات 
مخطط  وضع  مع  اإلخوان  مع  التعاون  لعدم 
لنشر الفوضى وهو األمر الذي أدى في النهاية 
ودعمها  باإلخوان  أطاحت  شعبية  ثورة  إلى 

اجليش. 
بقية اخلبر على املوقع
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جنيف- موسكو -الزمان  
أجرتا  أنهما  وروسيا  املتحدة  الواليات  أعلنت 
دقيقة«،  و«واقعية  وموضوعية«  »مهنية  محادثات 
خالل  وذلك  التسّلح،  من  احلد  حول  متحورت 
جنيف  استضافته  العظميني  القوتني  بني  لقاء 
يندرج في إطار مساع تبذل من أجل التوصل إلى 

استقرار في العالقات املتوترة بني البلدين. 
جمعت  لقمة  استكمااًل  املغلق  اللقاء  ويعد 
الرئيسني األميركي جو بايدن والروسي فالدميير 
بوتني الشهر املاضي في املدينة السويسرية، وقد 
صريحة  بأنها  حينها  احملادثات  الرجالن  وصف 
ومباشرة.  وترأست ويندي شيرمان، نائبة وزير 
ترأس  بينما  بالدها،  وفد  األميركي،  اخلارجّية 
سيرغي ريابكوف، نائب وزير اخلارجية الروسي، 
وفد روسيا.  ونشرت البعثة األميركية في جنيف 
الوفدين وهما  رئيسا  األولى  صورتني، يظهر في 

أميركي  علم  املرفق وخلفها  التحية عبر  يتبادالن 
وآخر روسي. ويجلسان في الصورة الثانية وجهًا 

لوجه بينما يضعان الكمامة. 
مجريات  عن  جدا«  »راض  أنه  ريابكوف  وأعلن 
ومهنية  »واقعية  بأنها  احملادثات  ووصف  اللقاء 
في  سيعقد  املقبل  االجتماع  إن  وقال  ودقيقة«، 
وكاالت  عنه  نقلت  ما  وفق  أيلول/سبتمبر،  نهاية 
وزارة  باسم  املتحدث  وقال  روسية.   أنباء 
اخلارجية األميركية نيد برايس إن »احملادثات في 

جنيف كانت مهنية وموضوعية«،  
وتابع برايس في بيان »نحن ملتزمون، حتى في 
أوقات التوتر، ضمان االستشرافية )في العالقات( 
وحرب  مسّلح  نزاع  اندالع  مخاطر  وتقليص 
على  اّتفقا  اجلانبني  أن  برايس  وأعلن  نووية«.  
املواضيع  لتحديد  رسمي  غير  بشكل  التواصل 
التي تتطلب متابعة بانتظار عقد االجتماع املقبل 

مسؤولني  إن  برايس  وقال  أيلول/سبتمبر.   في 
بروكسل  في  اخلميس  سيقّدمون  أميركيني 
حول  إحاطة  األطلسي  شمال  حلف  في  للشركاء 

احملادثات. 
بيان  في  الروسية  اخلارجية  وزارة  وأعلنت 
االستقرار  على  »احلفاظ  تناولت  احملادثات  أن 
وتقليص  التسّلح  من  احلد  وآفاق  االستراتيجي 

اخملاطر«. 
وتابعت اخلارجية الروسية أن اجلانبني يتطّلعان 

إلى »تعزيز التعاون«. 
وموسكو  واشنطن  أن  على  شدد  ريابكوف  لكن 
األزمة  تخطي  كيفية  اتفاق حول  إلى  تتوصال  لم 

املرتبطة باحلد من التسلح. 
ونقلت عنه وسائل إعالم روسية قوله »األمر معقد 
للغاية. هذه املشكلة مهملة منذ زمن طويل وال زلنا 

في بداية مسار تبادل وجهات النظر«. 

التسّلح،  من  احلد  حول  احملادثات  متحورت 
القضية الشائكة التي أبدت إدارة بايدن استعدادا 

للتعاون فيها مع روسيا. 
مّت  التي  جينكينس  بوني  األميركي  الوفد  وضم 
مؤخرا تعيينها في منصب نائبة وزير اخلارجّية 

لشؤون الرقابة على األسلحة. 
بيان  في  األميركية  اخلارجية  وزارة  وأوضحت 
اجلمعة »نسعى من خالل هذا احلوار إلى إرساء 
التسلح  من  للحّد  مستقبلية  إلجراءات  أسس 

وخفض اخملاطر«. 
إثر  نفهم«  أن  »علينا  الثالثاء  ريابكوف  وقال 
في  األميركيني  زمالئنا  »جدّية  مدى  احملادثات 
بشأن  وحيوي  مغزى  ذات  حوار  بإقامة  رغبتهم 
سقفًا  أضع  لن   ... االستراتيجي.  االستقرار 

للتوقعات أعلى مما ينبغي«.  
بقية اخلبر على املوقع

نيويورك- الزمان  
تزداد مبيعات فايزر بشكل متسارع شهرا بعد شهر 
ما  السنة  هذه  توزع  أن  األميركية  اخملتبرات  وتتوقع 
املضادة  اللقاحات  من  دوالر  مليار   33,5 يوازي 
بايونتيك  مختبرات  مع  طورتها  التي  لكوفيد-19 
عن  كبير  بفارق  التوقعات  هذه  وتزيد  األملانية.  
التوقعات السابقة التي أعلنتها اجملموعة في أيار/مايو 
مليار   15 عن  أكبر  وبفارق  دوالر،  مليار   26 وقدرها 
دوالر توقعتها في شباط/فبراير.  وعلى سبيل املقارنة، 
توقعت مختبرات موديرنا التي أنتجت هي أيضا لقاحا 
مبيعاتها  تصل  أن  أيار/مايو  في  كوفيد-19،  ضد 
توقعت  كما  دوالر.   مليار   19,2 إلى  السنوية 
لألدوية  األميركية  جونسون  أند  جونسون  مجموعة 
أن يدر عليها لقاحها 2,5 مليار دوالر هذه السنة.  
للدول  سوى  الكلفة  بسعر  لقاحها  فايزر  تبيع  وال 
الفقيرة، خالفا ملنافساتها مثل جونسون أند جونسون 
وأسترازينيكا التي تعهدت ببيع لقاحاتها بسعر التكلفة 
جلميع الدول طوال فترة تفشي الوباء.  وأعلن رئيس 
مجلس إدارة اجملموعة ألبيرت بورال بحسب ما ورد في 
البيان حول نتائج الربع الثاني من السنة أن »سرعة 

تلقيح  على  للمساعدة  بايونتيك  مع  جهودنا  وفاعلية 
العالم ضد كوفيد-19 غير مسبوقتني، مع تسليم أكثر 

من مليار جرعة حتى اآلن على مستوى العالم«. 
أنحاء  جميع  في  اجلارية  التلقيح  حمالت  ظل  وفي 
مليار   2,1 لتسليم  بعقود  اجملموعة  فازت  العالم، 

جرعة بشكل إجمالي. 
املتحدة  الواليات  مع  عقدا  اجلمعة  اخملتبرات  ووقعت 
لتسليم 200 مليون جرعة إضافية، ما يرفع املشتريات 

للسوق الداخلية األميركية إلى 500 مليون جرعة. 
فايزر/ توصي  إذ  للتزايد  مرشحة  املبيعات  وهذه 
بايونتيك بتلقي جرعة ثالثة من اللقاح لتعزيز فاعليته، 
كورونا  فيروس  عن  دلتا  املتحورة  تتسبب  وقت  في 
بطفرات وبائية في آسيا وإفريقيا وبارتفاع جديد في 

عدد اإلصابات في أوروبا والواليات املتحدة. 
هي  الهند  في  باألساس  ظهرت  التي  املتحورة  وهذه 
األشّد عدوى منذ ظهور الوباء الذي تسبب بأكثر من 
4,17 ماليني وفاة في العالم منذ أواخر 2019، وفق 

حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس األربعاء. 
بقية اخلبر على املوقع

رضا أمريكي روسي مشترك..محادثات مهنية وموضوعية وواقعية 

واشنطن- بيروت - الزمان 
على  عقوبات  األربعاء  املتحدة  الواليات  فرضت 
خالل  كردية  سياسية  قتلت  سورية  مسلحة  جماعة 
التوغل التركي في العام 2019، متعهدة استمرارها 
مزقته  الذي  البلد  هذا  في  املساءلة  إلى  السعي  في 
احلرب.  كذلك، اتخذت الواليات املتحدة إجراءات ضد 
رجلني متهمني بتمويل متطرفني في سوريا، أحدهما 
في  مسؤولني  إلى خمسة  باإلضافة  تركيا،  في  مقيم 
بسبب  األسد  بشار  الرئيس  لنظام  تابعة  سجون 
أنها  اخلزانة  وزارة  وأوضحت  محتجزين.   تعذيب 
مع  األميركية  التعامالت  وحتظر  األصول  ستجمد 
الضوء  سلط  مسلحة  جماعة  وهي  الشرقية،  أحرار 
في  إلى شمال سوريا  قوات  تركيا  إرسال  مع  عليها 
تشرين األول/أكتوبر 2019 بعد محادثات مع الرئيس 
املتحدة  األمم  مكتب  وقال  ترامب.   دونالد  السابق 
حلقوق اإلنسان إن مقاتلني من هذه اجلماعة أخرجوا 
السياسية الكردية السورية هفرين خلف البالغة 35 
ما  في  الرصاص  عليها  وأطلقوا  سيارتها  من  عاما 

ميكن أن يعد جرمية حرب. 
مئات  قتلت  اجلماعة  أن  اخلزانة  وزارة  وأضافت 
آخرين منذ العام 2018 في سجن خاضع لسيطرتها 
قرب حلب، ودمجت أعضاء سابقني في تنظيم الدولة 
اإلسالمية.  وقالت إميي كترونا وهي مسؤولة رفيعة 

املستوى في وزارة اخلارجية مكلفة الشؤون السورية 
»يجب أن تكون هذه العقوبات اليوم مبثابة تذكير بأن 
الواليات املتحدة ستستخدم كل أدواتها الدبلوماسية 
انتهاكات  ارتكبوا  الذين  األشخاص  مساءلة  لتعزيز 
»هذه  للصحافيني  وأضافت  السوري«.   الشعب  ضد 

العقوبات تأتي فيما تتصاعد أعمال العنف في شمال 
إلى  دعوتها  املتحدة  الواليات  تواصل  سوريا.  غرب 
النار على مستوى البالد ووقف  وقف فوري إلطالق 
تصعيد العنف في سوريا«.  واتخذت وزارة اخلزانة 
وثمانية  سجون  مسؤولي  خمسة  طالت  إجراءات 

تعرضوا  قد  شخص  ألف   14 أن  قدرت  سجون 
للتعذيب حتى املوت فيها. 

كما فرضت عقوبات على حسن الشعبان، وهو جامع 
تركيا،  في  مستقر  القاعدة  لتنظيم  مزعوم  أموال 
بتمويل  املتهم  فايزمياتوف  فوركاتوفيتش  وفاروق 

حتالف هيئة حترير الشام. 
النظام  قوات  األقل من  قتل سبعة عناصر على  فيما 
الدولة  تنظيم  عناصر  شنه  هجوم  في  األربعاء 
املرصد  أفاد  ما  وفق  سوريا،  شرق  في  اإلسالمية 

السوري حلقوق اإلنسان. 
آذار/مارس  في  خالفته  على  القضاء  اعالن  ومنذ 
تنظيم  انكفأ  سيطرته،  مناطق  كل  وخسارته   2019
بني محافظتي  املمتدة  البادية  الى  اإلسالمية  الدولة 
مع  احلدود  عند  )شرق(  الزور  ودير  )وسط(  حمص 

العراق حيث يتحصن مقاتلوه في مناطق جبلية. 
اإلسالمية  الدولة  تنظيم  »عناصر  أن  املرصد  وأفاد 
على  واسعًا  هجومًا  املاضية  الساعات  خالل  شنوا 
قوات النظام واجملموعات املوالية لها في بادية دير 
الزور وصواًل إلى احلدود اإلدارية مع محافظة الرقة« 

احملاذية. 
الهجوم،  إثر  الطرفني  بني  عنيفة  اشتباكات  ودارت 
النظام  قوات  من  عناصر  سبعة  مقتل  عن  أسفر  ما 

وخمسة مقاتلني من التنظيم املتطرف.  

 باريس- الزمان -  الرباط , عبدا حلق بن رحمون  
لشؤون  األميركية  اخلارجية  وزيرة  مساعد  قال 
زيارة  خالل  األربعاء  هود  جوي  األدنى  الشرق 
للمغرب إن اعتراف الواليات املتحدة بسيادة اململكة 
على الصحراء الغربية املتنازع عليها ما زال »دون 

تغيير«. 
دونالد  السابق  االميركي  الرئيس  إدارة  ظل  في 
ترامب، اعترفت الواليات املتحدة في كانون األول/
املستعمرة  على  املغرب  بسيادة   2020 ديسمبر 
اململكة  عالقات  تطبيع  مقابل  السابقة  اإلسبانية 

مع إسرائيل. 
وردا على سؤال من الصحافة بشأن احتمال تغيير 
هناك  يكون  »لن  إنه  هود  قال  األميركي،  املوقف 
ناصر  املغربي  اخلارجية  وزير  لقائه  بعد  تغيير« 

بوريطة في الرباط. 
وأضاف أن »التغييرات التي كان ميكن تصورها هي 
في الطاقة املبذولة حتى تسفر عملية األمم املتحدة 
عن نتائج« داعيا إلى أن يتم »في أقرب وقت ممكن« 
على حل  »احلصول  أجل  من  مبعوث خاص  تعيني 
إحالل  في  سيساهم  ما  األطراف  جلميع  مقبول 

السالم« في املنطقة. 
لألمم  خاص  مبعوث  آخر  اآلن  حتى  يستبدل  لم 
كوهلر  األملاني هورست  الغربية  للصحراء  املتحدة 
بعد استقالته في أيار/مايو 2019 ألسباب صحية. 
اإلسرائيلي  »بيغاسوس«  برنامج  ملف  وفي 
للتجسس، يضاعف املغرب الشكاوى القضائية في 
القضية  فضحت  التي  اإلعالم  وسائل  ضد  فرنسا 
بتهمة  دعاوى  خالل  من  سيما  وال  تناولتها،  أو 

التشهير، من غير املؤكد أن يقبلها القضاء. 
دعوى  متوز/يوليو   22 في  املغرب  رفع  أن  وسبق 

ضد  باريس  في  اجلنايات  محكمة  أمام  قضائية 
منظمتي العفو الدولية و«فوربيدن ستوريز« بتهمة 
التشهير، بعدما حصلتا على قائمة أرقام الهواتف 
»بيغاسوس«  برنامج  مستخدمو  استهدفها  التي 

الذي طورته مجموعة »إن إس أو« اإلسرائيلية. 
لوكالة  باراتيلي  أوليفييه  اململكة  محامي  وأعلن 
قضائية  دعاوى  »أربع  رفع  الفرنسية  الصحافة 
خاصة بتهمة التشهير«، وفق إجراء يسمح بإحالة 

مرتكب جرم على وجه السرعة على القضاء. 
رفعتا  الدعاوى  من  اثنني  أن  احملامي  وأوضح 
اجملموعة  ضمن  من  وهي  »لوموند«،  صحيفة  ضّد 
املؤلفة من 17 وسيلة إعالم دولية كشفت الفضيحة، 
ومديرها جيروم فينوليو، ودعوى ثالثة بحق موقع 
ورئيسه  واالستقصائي  اإلخباري  »ميديابارت« 
إدوي بلينيل، والرابعة بحق إذاعة »راديو فرانس«. 

ومن املقرر عقد جلسة إجرائية أولى في 15 تشرين 
بقانون  املتخصصة  الغرفة  أمام  األول/أكتوبر 
الصحافة، لكن في حال جرت دعوى، فهي لن حتصل 
قبل حوالى سنتني.  ومن املتوقع أن تصطدم هذه 
التمييز  محكمة  عن  مؤخرا  صدر  بحكم  الشكاوى 
اعتبرت  إذ  املغرب،  قدمها  شكاوى  عدة  رد  بعد 
مباشرة  لدولة  ميكن  ال  أنه   2019 في  احملكمة 
ليست  لكونها  العلني  التشهير  بتهمة  مالحقات 
حرية  حول  القانون  تعريف  بحسب  خاصة«  »جهة 
الصحافة.  لكن باراتيلي ينوي محاربة هذه السابقة 
القضائية غير املؤاتية، مؤكدا أنه »ميكن متاما قبول 
شكاوى« الدولة املغربية إذا أنها تتصرف »نيابة عن 

إداراتها وأجهزتها«. 
في املقابل، أفادت صحيفة لوموند ردا على أسئلة 
هذه  حقيقة  من  للتثبت  »تنتظر  أنها  برس  فرانس 

املالحقات وفحواها«. 
راديو  أعلنت  برس،  فرانس  تلقته  تصريح  وفي 
وسائل  مع  التام  تضامنها  »تؤكد  أنها  فرانس 
وتذكر  القضية  كشفت  التي  الـ17  الدولية  اإلعالم 
بأن ال شيء ميكن أن يثني الضرورة الدميوقراطية 

لألخبار«. 
وإذ اعتبرت اجملموعة اإلذاعية العامة أن االستقصاء 
سير  حلسن  منها  بّد  ال  صحافية  »ممارسة  هو 
املهنية  »األخالقيات  على  شددت  الدميوقراطية«، 

املتينة« خلليتها االستقصائية واستقالليتها. 
الوافي  املغربي عبد  الداخلية  وزير  قدم  من جهته، 
موقع  ضد  باريس  في  شكوى  األربعاء  لفتيت 
ميديابارت ومديره بتهمة »التشهير واالفتراء«، على 

ما أعلن محاميه رودولف بوسولو في بيان. 
بقية اخلبر على املوقع

سبعة قتلى من قوات األسد بنيران داعش في سوريا  
عقوبات أمريكية على جماعة سورية قتلت 

سياسية كردية مناوئة لتركيا 

املغرب يقاضي وسائل إعالم في فرنسا حول قضية بيغاسوس 
واشنطن تبلغ الرباط:

موقفنا من الصحراء الغربية لم يتغير 
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فاحت عبدالسالم:
حزن أوملبي عراقي مزمن 

مهندس ثورة 30 يونيو رفض مبكراً خطة التوريث في احلكم 
طنطاوي في حالة حرجة ومقرب منه يروي لـ )الزمان(

جانبًا من أسراره مع السيسي واالخوان ومبارك  

ابوظبي - الزمان  
»اإلقامة  ستمنح  أنها  األربعاء  اإلمارات  أعلنت 

الذهبية« لألطباء وعائالتهم ملدة عشر سنوات. 
احلكومة  إن  اإلمارات  أنباء  وكالة  وقالت 
في  املقيمني  األطباء  »جميع  دعت  اإلماراتية 
الدولة إلى التقدم للحصول على اإلقامة الذهبية، 
 10 لـمدة  طويلة  إقامة  وعائالتهم  التي متنحهم 

سنوات«. 
سيسهم  القرار  هذا  فإن  الوكالة  وبحسب 
الصحية  واملهارات  اخلبرات  أفضل  »باستقطاب 
من مختلف دول العالم، وينعكس بشكل إيجابي 
الرعاية  وجودة  اخلدمات  كفاءة  تعزيز  على 

الطبية في الدولة لتكون األفضل عامليًا«. 
وأوضحت الوكالة أن القرار يأتي »تقديرًا جلهود 
وتضحياتهم  وعطائهم  األول  الدفاع  خط  أبطال 
في  أظهروها  التي  العالية  املسؤولية  وروح 
مواجهة جائحة كوفيد-19، ومشاركتهم الكبيرة 

في مواجهتها«. 

اإلمارات:منح 
اإلقامة الذهبية 

لألطباء 

ماذا جنت فايزر من لقاحها؟ 

ارشيفية


