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اخلميس ١٣ فبراير ٢٠٢٠ عربية وعاملية

أنباء سورية

أردوغان يفتح النار على موسكو.. ومواجهة سورية ـ أميركية في القامشلي
التي يسيطر  القامشلي  مدينة 
عليها مقاتلو قوات ســورية 

الدميوقراطية (قسد).
وقتل فيها مســلح موال 
لدمشــق، «أثناء مرور دورية 
أميركية خطأ» في القرية لكنها 
الطيران  انتهت بعد استهداف 
األميركي للمنطقة بغارة جوية ما 
أتاح خروج اآلليتني األميركيتني 
اللتــني احتجزتا فــي القرية، 
بحسب املرصد السوري حلقوق 
اإلنسان ووكالة «فرانس برس».

وقال التحالف الدولي بقيادة 
أميركا ان قواته قرب القامشلي 
ردت على إطالق نار بعدما فتح 
«مجهولون» النار على دوريتهم. 
وفي الرواية السورية، ذكرت 
وكالة األنباء الرســمية (سانا) 
الســوري  أن حاجزا للجيش 
أوقف أربع عربات تابعة للقوات 
األميركية كانت تسير على طريق 
إلى الشرق من مدينة القامشلي، 
وعندها جتمع مئات االشخاص 
عند احلاجز من قريتي خربة 
عمو وحامو ملنع مرور العربات 
األميركية وإجبارهم على العودة 
من حيث أتوا. واتهمت الوكالة 
اجلنــود األميركيــني بإطالق 
الرصاص احلي والقنابل الدخانية 
على األهالي ما تسبب مبقتل 
شــخص من قرية خربة عمو 

وإصابة آخر من قرية حامو.

القوات السورية وتقوم بأعمال 
عدوانية ضد املنشآت العسكرية 

الروسية».
وأضاف «ذلك غير مقبول 
ويناقض اتفاقات سوتشــي»، 
الوقت نفســه أن  معتبرا في 
الســورية تضرب  القــوات 

«إرهابيني وليس مدنيني».
وأفاد مراسل لوكالة «فرانس 
برس» في إدلــب عن وصول 
موكب جديد من مدرعات تركية 
الواقعة  إلى بلدة بنــش  أمس 

شمال شرق مدينة إدلب.
في األثناء، واصلت القوات 
السورية التوسع في عدد من 
البلدات، بعد سيطرتها على كامل 
الطريق الدولي حلب ـ دمشق 
املعروف بـ «ام ٥» للمرة األولى 

منذ عام ٢٠١٢.
وفي موازاة التوتر الثالثي 
االضالع في ادلب، حتولت مدينة 
التي يسيطر عليها  القامشلي 
األكراد إلى بؤرة جديدة للتوتر. 
وفي واحدة من املرات النادرة 
املتحدة  الواليــات  منذ تدخل 
علــى رأس التحالــف الدولي 
ضد داعش، اندلعت مواجهات 
أميركيــة ومقاتلني  بني قوات 
للنظام في قرية خربة  موالني 
عمو اخلاضعة لسيطرة قوات 
ما يعرف بـــ «الدفاع الوطني 
للنظام»، جنوب شرق  املوالية 

اإلرهابيني» في إدلب، على حد 
وصفه.

اتفاقات  ومتحدثــا عــن 
سوتشي التي مت التوصل إليها 
أكتوبر، أوضح بيسكوف  في 
أن تركيــا «ملزمــة بتحييــد 
املجموعــات اإلرهابية»، لكن 
«كل تلك املجموعــات تهاجم 

تلقى  أن  السوري بعد  العربي 
ضربات موجعة جليشه من جهة 

وإلرهابييه من جهة أخرى».
من جهته، اتهم املتحدث باسم 
الكرملني دميتري بيســكوف 
أنقرة بعــدم احترام االتفاقات 
الروســية ـ التركية، وبأنها ال 
تفعل شــيئا من أجل «حتييد 

عن الواقع». وقال املصدر وفق 
ما نقلت وكالة األنباء الرسمية 
(سانا) «يخرج علينا رأس النظام 
التركي بتصريحــات جوفاء 
فارغة وممجوجــة ال تصدر 
إال عن شــخص منفصل عن 
الواقع (..) وال تنم إال عن جهل 
ليهدد بضــرب جنود اجليش 

الروسي ڤالدميير بوتني، عبر 
خالله عن الرغبــة «بالتطبيق 
الكامــل» التفاقــات خفــض 

التصعيد، بحسب الكرملني.
التهديدات،  وردا على هذه 
وصف مصــدر فــي وزارة 
الرئيس  الســورية  اخلارجية 
التركي بأنه شخص «منفصل 

سوتشي، في حال إحلاق أدنى 
أذى بجنودنــا ونقاط املراقبة 
التابعة لنا أو في أي مكان آخر».
وفــي موقف قــل مثيله، 
انتقد الرئيس التركي روســيا 
الشــريك الضامــن مع بالده 
التفاقات سوتشــي بشــكل 
مباشر، متهما اياها بالقول ان 
«النظام والقوات الروسية التي 
تدعمه تهاجم املدنيني باستمرار 
وترتكب مجازر وتريق الدماء، 
والذين يدعون الدفاع عن حقوق 
اإلنسان يتجاهلون هذه املجازر» 
التصعيد  في منطقة خفــض 

بإدلب ومحيطها.
وجدد إصرار بالده «على 
رد قوات النظام وراء احلدود 
اتفاق سوتشي  التي رســمها 
بنهاية فبراير.. سنفعل كل ما 
هو ضروري على األرض وفي 
اجلو دون أي تردد ودون أي 

تأخير».
وربط أردوغان بني الوضع 
في سورية وتركيا، وقال: النظام 
الســوري وحلفاؤه يحاولون 
السيطرة على املنطقة وتفريغ 
املبادرة  ســكانها، وإذا تركنا 
للنظام السوري، فإننا لن نرتاح، 
وإذا لم تكن سورية مرتاحة لن 

نكون مرتاحني.
التوتر،  وفي خضم هــذا 
أجرى اردوغان اتصاال بنظيره 

أميركي ـ  وكاالت: توتــر 
سوري مستجد، وتوتر تركيـ  
روسيـ  سوري متفاقم، سلسلة 
من التوترات السوريالية فرضت 
نفســها على املشهد السوري 
سياسيا وميدانيا، فيما يبقى 
اخلاســر األكبر مــن كل ذلك 
مئــات آالف املدنيني الهائمني 
علــى وجوههم فــي أحوال 
جوية شديدة البرودة، هربا من 
العمليات العسكرية املشتدة في 

ادلب وما حولها.
الرئيــس  فقــد كشــف 
التركي رجــب طيب اردوغان 
عن االجــراءات اجلديدة التي 
سيتخذها ردا على قتل اجليش 
السوري قواته في ادلب، ووجه 
تهديدا غير مســبوق بضرب 
القــوات الســورية وداعميها 
الــروس وااليرانيني «في كل 
مكان»، مشــددا أيضا على ان 
الطائرات التي تضرب جتمعات 
إدلب «لن تتحرك  املدنيني في 
بحرية بعد اآلن»، في اشارة إلى 
اسقاط مروحية عسكرية سورية 

ومقتل طاقمها اول من امس.
وقال، فــي كلمة أمام كتلة 
العدالة والتنمية  حزبه احلاكم 
في البرملــان في انقرة، «أعلن 
اننا سنضرب قوات النظام في 
كل مكان اعتبارا من اآلن بغض 
النظر عن حدود ادلب واتفاقية 

الرئيس التركي يُهدد بضرب القوات السورية في كل مكان واحلد من الطيران.. ودمشق: منفصل عن الواقع

(أ.ف.پ) صورة جوية تظهر اعمدة الدخان املتصاعدة نتيجة القصف على معرة النعسان بريف ادلب 

«مجموعات عنقودية» من «كورونا» خارج الصني.. وحتذيرات لشرق آسيا
عواصــم - وكاالت: مــع 
عــدم التوصل إلى عالج فعال 
واستمرار ارتفاع عدد الوفيات 
التــي يســببها  واالصابــات 
ڤيروس كورونا املستجد الذي 
اصبح اسمه العلمي «كوفيد - 
١٩» أطلت نســخة جديدة من 
الڤيروس لتزيد األزمة تعقيدا، 
حيث حذر تاكيشي كاساي مدير 
منظمة الصحة العاملية ملنطقة 
آسيا وغرب احمليط الهادي من 
وجــود «مجموعات عنقودية 
من ڤيــروس كورونا اجلديد، 
ال صلة واضحة لها بالصني».

وأشــار كاســاي بصــورة 
خاصة إلــى حــاالت العدوى 
احمللية، وقال إنه على جميع 
الدول في املنطقة «االستعداد 
الحتماالت وقوع حاالت عدوى 
أوسع نطاقا». وحذر على وجه 
اخلصوص احلكومة املاليزية.
وأضــاف في بيــان نقلته 
صحيفة «ماالي ميل» املاليزية 
- إن املعلومات األخيرة أظهرت 
أن الڤيروس ميكن أن يكون له 
قابلية أكثر على االنتقال مقارنة 
مبا كشفته البيانات األولية.. 
مشيرا إلى أن هذا ال يعني أن 
الڤيروس ســيبدأ في التفشي 
بســهولة داخل ماليزيا أو أي 

مكان آخر.
يأتــي ذلــك، فيمــا أعلنت 
اللجنــة الوطنية للصحة في 

الروبوتات التــي تتحقق من 
درجــة احلرارة ميكن أن حتل 
محل املفتشــني البشريني في 
البنوك واملدارس والشــركات 
ودورات امليــاه العامة، حيث 
ميكــن لها التحــرك من خالل 
احلشود لتحديد من يعانون 

إنهما تعافيا بشكل كامل. 
وأعلن فرع وزارة الصحة 
في منطقة زابايكالسكي، التي 
تتاخم الصــني، أنه مت إطالق 
سراح مريضهم، لكن زوجته 
وابنته مازاال حتت املالحظة.

وقالــت الوزارة فــي بيان 

منطقة «تيومني» التي تتاخم 
كازاخستان، تردد أنه مت إطالق 
سراحها بعد حوالي أسبوعني 
مــن العالج. مــن جهة اخرى، 
قالت صحيفة (إيران) اليومية 
الرسمية امس، إن امرأة إيرانية 
توفيت بسبب ما يشتبه بأنه 
عدوى ڤيــروس كورونا. ولم 
تذكر الصحيفة مصادر للنبأ.
أن  الصحيفــة  وذكــرت 
املــرأة البالغة مــن العمر ٦٣ 
عامــا توفيت في مستشــفى 
بطهران يوم االثنني املاضي وأن 
السلطات أمرت بفتح حتقيق 
في سبب الوفاة. ونفى كيانوش 
جهانبور املتحدث باسم وزارة 
الصحة اإليرانية التقرير. وقال 
«ال توجــد أي حــاالت إصابة 

بڤيروس كورونا في إيران».
مــن جانبه، اعتبــر وزير 
اخلارجيــة األميركــي مايــك 
بومبيــو ڤيــروس (كورونــا 
عامليــا  حتديــا  املســتجد) 
خطيرا«داعيا جميع قادة دول 
العالم الى بذل وتوحيد اجلهود 
ملكافحته. وشــدد بومبيو في 
مقابلــة مع شــبكة (فوكس) 
مساء امس االول، على ضرورة 
«حتليل املعلومات واحلقائق 
املتوافرة عن الڤيروس وتكثيف 
البحــث العلمي للوصول الى 

عالج يكافح هذا الوباء».
وأشــاد باإلجــراءات التي 

من احلمى أو بدون أقنعة.
وفي سياق متصل، أطلقت 
الســلطات الصحية الروسية 
سراح مريضني فقط في البالد، 
تــردد إصابتهمــا بڤيــروس 
كورونا اجلديد- وهما مواطنان 
صينيان في سيبيريا- قائلة 

إن الرجــل الــذي بــدأ عالجــا 
قبل أسبوعني «بصحة جيدة 
بشــكل كامل وال ميثل خطرا 

على الشعب».
إعــالم  ونقلــت وســائل 
رســمية عــن إدارة الصحــة 
اإلقليميــة قولها إن طالبة في 

اتخذهــا الرئيــس األميركــي 
دونالد ترامب في اطار وقاية 
الشعب األميركي من الڤيروس 
موضحا انه مت احضار املواطنني 
األميركيني في الصني الى البالد 

بأمان.
وســلط الوزيــر األميركي 
الضوء على املســاعدة املالية 
األميركية بقيمــة ١٠٠ مليون 
دوالر التي قدمتها واشــنطن 
الى الصــني والــدول املتأثرة 
بالڤيروس وذلك من اجل دعم 
مراكز السيطرة على االمراض 

والوقاية منها.
وأعلنت السلطات الصحية 
األميركية امس االول، تسجيل 
حالة جديدة مصابة بڤيروس 
(كورونــا املســتجد) ليرتفع 
اإلصابــات  عــدد  إجمالــي 

بالڤيروس إلى ١٣ حالة.

ارتفاع الوفيات في الصني إلى ١١١٤ واإلصابات تصل إلى أكثر من ٤٤ ألفاً.. وازدياد عدد اإلصابات في أميركا وبومبيو: وباء خطير

(أ.ف.پ)       فريق طبي اندونيسي يشارك في تدريب على معاجلة مريض بڤيروس كورونا 

الصني ارتفاع الوفيات الى ١١١٤ 
حالــة، و٤٤٧٣٠ حالــة إصابة 
الرئــوي  مؤكــدة بااللتهــاب 

املرتبط بالڤيروس.
وذكرت اللجنة في تقريرها 
اليومي أنها تلقت تقارير عن 
٢٠١٥ حالة إصابة مؤكدة جديدة 
بالڤيــروس و٩٧ حالــة وفاة 
جديدة امس االول، بواقع ٩٤ 
حالة في مقاطعة هوبي (مركز 
انتشــار الڤيــروس) وحالــة 
واحدة في كل من خنان وهونان 

وتشونغتشينغ.
ولفتــت اللجنــة إلــى أنه 
ولليوم الثامن علــى التوالي 
مت تسجيل تراجع في حاالت 
اإلصابــة املؤكــدة بالڤيروس 
خارج مقاطعــة هوبي (مركز 
تفشــي الوباء)، حيث أظهرت 
البيانات أن ٣٧٧ حالة مؤكدة 
جديدة مت اإلبالغ عنها خارج 

مقاطعة هوبي.
وفــي الســياق، أطلقــت 
شــركة نيوســوفت الصينية 
خلدمات تكنولوجيا املعلومات 
أنواعا جديدة من الروبوتات 
للمســاعدة في جهود مكافحة 
تفشي الڤيروس، حيث ميكن 
ألحــد الروبوتات من التحقق 
من درجة حرارة املارة وما إذا 

كانوا يرتدون األقنعة أم ال.
وقال «تسوى هاو» املسؤول 
فــي شــركة نيوســوفت إن 

ملشاهدة الڤيديو

ساندرز يفوز بـ «متهيدية نيوهامبشر».. 
ويسدد ضربة قوية لبايدن

واشــنطن - وكاالت: فاز بيرني ساندرز 
في االنتخابات التمهيدية للدميوقراطيني في 
والية نيوهامبشر، وفق نتائج نشرتها وسائل 
إعالم أميركية، متقدما على منافسيه وبينهم 
جو بايدن ليرسخ موقعه في املعركة ملنافسة 
الرئيس دونالد ترامب في االنتخابات الرئاسية 

في نوفمبر املقبل.
وحصل ساندرز الذي يقود اجلناح التقدمي 
للحزب الدميوقراطي، على ٢٦٪ من األصوات 
بعــد فرز جميع األصوات تقريبا في الوالية 
الواقعة في شــمال شــرق الواليات املتحدة، 

حيث هزم هيالري كلينتون في ٢٠١٦.
وقال ساندرز أمام حشد من أنصاره بعدما 
أعلنت قناتا «ان بي ســي» و«إيه بي ســي» 
فوزه: «دعوني اغتنم هذه الفرصة كي أشكر 
أهالي نيوهامبشر على هذا الفوز العظيم».

وأضاف الســيناتور عــن والية فرمونت 
املجــاورة «النصــر هنا هــو بدايــة النهاية 
لترامب»، رافعا سقف مطالبه املتعلقة بضرائب 
أكثر عدال وإصالحا لقطاع الرعاية الصحية. 
وحصل رئيس البلدية الســابق لساوث بند 
بواليــة إنديانا بيــت بوتيدجيدج على ٢٤٪ 
من األصوات ليباشر االستعداد ملعارك قادمة 
أصعب، فيما حافظت اميي كلوبوشــار على 
تقدمها لتحل في املركز الثالث مع قرابة ٢٠٪ 

من األصوات وحلت الليبرالية اليزابيث وارن 
في املركز الرابع مع نحو ٩٪ من األصوات.

وبعد أشهر من تربعه في مقدمة املرشحني، 
مني بايدن بأسوأ نتيجة بعد أن حل في املركز 
اخلامس مع أكثر بقليل من ٨٪ من األصوات.

وستسدد هذه النتيجة ضربة لبايدن (٧٧ 
عاما) الذي فشــل في جمــع التمويل الالزم 
للحملة وفي حتقيق مســتويات احلماســة 
مقارنة مبنافسيه في السباق. وبايدن الذي 
كان يتوقع النتيجة على ما يبدو، ألغى أمسية 
حزبية وكان عنــد صدور النتائج في والية 

كاروالينا اجلنوبية.
وقال ألنصاره: «سمعنا من أول واليتني من 
٥٠ والية. اثنتان منها. ليس األمة كلها، وليس 
نصفها، وليس ربعها»، مضيفا: «بالنسبة لي 

هذا جرس االفتتاح، ليس جرس اإلغالق».
وأقر املرشحان رجل األعمال أندرو يانغ 
والســيناتور عــن كولورادو مايــكل بينيت 
مبواجهة احلقيقة وأعلنا االنسحاب من السباق 
بعد نتائج مخيبة.  وقال يانغ: «تعلمون أنا 
رجل حســابات، والواضح مــن األرقام اننا 
لن نفوز بهذا الســباق». وأضاف: «انا لست 
شــخصا يريد قبــول التبرعــات والدعم في 
ســباق ال مكان للفــوز فيه. ولهــذا أنا أعلن 

الليلة تعليق حملتي للرئاسة».

واشنطن: نؤيد حكومة الوفاق الليبية وال نعترف بحفتر

أنصار الصدر يعتدون بالسكاكني على املتظاهرين في بغداد

عواصم - وكاالت: قال مســاعد وزير اخلارجية 
األميركــي إن الواليات املتحدة تؤيد حكومة الوفاق 
الوطني الليبية املعترف بها دوليا وال تعترف باملشير 
خليفة حفتــر، قائد اجليش الوطني الليبي، املعلن 

ذاتيا من جانب حفتر. 
وأكد املسؤول االميركي رفض احلملة العسكرية 
التي يشــنها حفتر على طرابلس ودعاه لالنخراط 

في مساعي حل األزمة. 
وكانــت األمم املتحــدة أعربت أمس عن أســفها 
لـ«منــع» طائراتها من الهبــوط في ليبيا من جانب 
القوات املوالية للمشير خليفة حفتر التي تستهدف 
مرارا املطار الوحيد الفاعل في طرابلس، مشيرة إلى 

أن ذلك سيعرقل جهودها اإلنسانية في هذا البلد.

وأعلنــت بعثة األمم املتحدة للدعم في ليبيا في 
بيان «تأســف األمم املتحدة في ليبيا لعدم حصول 
رحالتهــا اجلوية الدورية التــي تنقل موظفيها من 
وإلى ليبيا على إذن من اجليش الوطني للهبوط في 
ليبيا». وذكرت أن هذا األمر قد تكرر في عدة مناسبات 
خالل األسابيع املاضية. وأكد املتحدث باسم البعثة 
جــان العلم لفرانس برس أن األمم املتحدة لم تتلق 
أي ضمانات أمنية من القوات املوالية حلفتر لتتمكن 
طائراتها مــن الهبوط في غرب ليبيــا. وكان مطار 
معيتيقة، قد أغلق مرارا بســبب تهديدات وضربات 
تنســبها حكومة الوفاق الوطنــي التي تعترف بها 

األمم املتحدة للقوات املوالية حلفتر.
يأتي ذلك قبل ساعات من تصويت مجلس االمن 

الدولي على مشروع قرار يدعم وقف اطالق النار في 
ليبيا، ليصبح أول نــص ملزم يتبناه املجلس منذ 
انــدالع املعارك بداية ابريــل، وفق ما أفادت مصادر 
ديبلوماسية. وقال ديبلوماسي إن بريطانيا طلبت 
التصويت بعدما أعدت النص الذي جتري مشاورات 
في شأنه منذ أكثر من ثالثة أسابيع.  ويؤكد املشروع 
ضرورة وقــف دائم إلطالق النار في ليبيا، في أول 
فرصة ومن دون شروط مسبقة. واختارت لندن في 
النص ان تبقي االشارة الى «قلق» مجلس االمن من 

الضلوع املتزايد للمرتزقة في ليبيا.
وكانت هذه االشارة سبب املوقف الروسي االسبوع 
الفائت اذ طالبت موســكو بشــطب كلمة «مرتزقة» 

واستبدالها بـ «مقاتلني إرهابيني أجانب».

بغــداد - وكاالت: هاجمت 
مجموعــة مــن أنصــار زعيم 
التيــار الصدري فــي العراق 
مقتدى الصدر املتظاهرين في 
وسط ســاحة التحرير مركز 
االحتجاجات بالعاصمة بغداد، 
وقاموا بطعن عدد منهم بينهم 
فتــاة، وحطموا خيمة لطالب 

معتصمني.

وقــال مصدر فــي اللجنة 
إن  للمظاهــرات  املنظمــة 
املهاجمــني هم عناصر تنتمي 
إلى ميليشيا «سرايا السالم» 
التابعة للصدر، وقد هربوا بعد 
ارتكاب جرميتهم، إثر خروج 
تظاهرة ضخمة في الســاحة 
تعلــن اإلصرار علــى احلراك 
وتهتف ضد الصدر، بحســب 

ما أوردت صحيفــة «إيالف» 
اإلخبارية اإللكترونية.

وأكــد املصــدر انــه متــت 
السيطرة على الوضع، مشيرا 
إلى أن الطلبة تلقوا تهديدات 
منــذ أســبوع «ألن تواجدهم 
بالنســبة الى التيار الصدري 
ميثل خطــرا عليــه، لكونهم 
منظمــني ومســتقلني». فــي 

غضون ذلك، أعــادت القوات 
األمنية في العراق فتح جسر 
الســنك في بغداد والساحات 
القريبة منه، كما حصرت مكان 
التظاهرات في ساحة التحرير 
وسط العاصمة. ويربط جسر 
«الســنك» بــني جانبي الكرخ 
والرصافة، وقد شهد صدامات 
كبيرة بني احملتجني والقوات 

األمنية خالل األشهر املاضية، 
ورفعت أمانة بلدية بغداد الكتل 
اخلرسانية التي كانت تفصل 
بني احملتجني والقوات األمنية 
على اجلسر، وباشرت القوات 
األمنية فتح ســاحة اخلالني 
وشارع الرشيد وساحة الوثبة 
وجسر الســنك، وشرعت في 
رفع النفايات وتنظيف املناطق.

ملشاهدة الڤيديو

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
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