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زيلينسكي يحّذر من «أسبوع وحشي آخر» للقصف الروسي..
و«الپنتاغون» تدرس تزويد أوكرانيا بـ «أسلحة دقيقة»

«احتجاجات كوفيد» تتواصل.. والصني تخفف قيود اإلغالق
عواصــمـ  وكاالت: خففــت 
منطقــة شــينجيانغ في غرب 
الصني بعض قيود «كوفيد-١٩» 
فــي عاصمتهــا أورومتشــي، 
بعدما اشــتعلت االحتجاجات 
بعــد حريــق أودى بحيــاة ١٠

أشخاص ومت حتميل املسؤولية 
فيه للقيود املرتبطة مبكافحة 
الوباء، فيما استمرت التظاهرات 
ضد قيود بكني الصارمة الحتواء 
ڤيروس كورونا في عدة مدن.

وشنت الشــرطة الصينية 
حملة قمع ضد مئات املتظاهرين 
بالقرب من احلي الديبلوماسي 
في بكني، ومت اعتقال العديد من 
املتظاهريــن منذ يوم الســبت 
املاضي، بينما دعت األمم املتحدة 
السلطات في بكني إلى احترام 

حق التظاهر السلمي.
وأفاد مســؤولون محليون 
فــي مؤمتر صحافي امس، بأن 
أشخاصا في مدينة شينجيانغ، 
التي تعد أربعة ماليني نسمة، 

خضع بعضهم إلى إجراءات عزل 
في منازلهم ألسابيع، سيكون 
التنقــل بواســطة  بإمكانهــم 
حافــالت لشــراء احتياجاتهم 
ضمن مناطق ســكنهم اعتبارا 

من اليوم.
وفــي شــنغهاي، وضعــت 
السلطات حواجز معدنية زرقاء 
اللون حول منطقة وسط املدينة 
فيما بدا أنه محاولة ملنع جتمع 
احلشود غداة احتجاجات مماثلة 
علــى تدابير مشــددة ملكافحة 
«كوفيــد-١٩»، فــي واحدة من 
عــدة مظاهــرات اندلعت على 
مســتوى الصني. وقــام رجال 
شرطة يرتدون سترات باأللوان 
املضيئــة بدوريــات وجابــت 
ســيارات الشــرطة ودراجاتها 

النارية بالقرب منهم.
وقال موظف في أحد املتاجر 
لوكالة «رويترز» إنه طلب من 
املتاجــر واملقاهي فــي املنطقة 

إغالق أبوابها.

ومن الشعارات التي هتف 
بها احملتجون: «ال لفحوصات 
كوفيــد، نحن جياع» و«شــي 
جينبينغ اســتقل!» و«احلزب 
الشــيوعي الصيني انسحب!» 

و«ال للحجر، نريد احلرية!».
اعتبــاره  وفيمــا ميكــن 
احتجاجا علــى الرقابة، حمل 
العديد مــن املتظاهرين امس 
أوراقا بيضاء، ورددوا شعارات 
مثــل «ارفعوا اإلغــالق» و«ال 
نريد اختبار بي سي آر، نريد 
احلريــة». كما خــرج الناس 
إلــى الشــوارع في شــنغهاي 
وتشــنغدو وتشوجنتشينغ 
ووهان وناجنينغ، وســرعان 
مــا اختفــت مشــاهد الڤيديو 
لالحتجاجات التي مت تداولها 
التواصــل  وســائل  عبــر 
االجتماعي وسط قواعد الرقابة 

الصينية.
في املقابل، أكدت السلطات 
أن معركتها ضد «كوفيد-١٩» 

ســتتكلل بالنجــاح، فيمــا لم 
تشر وسائل اإلعالم احلكومية 
الصينية إلى االحتجاجات، بل 
حثت املواطنني في االفتتاحيات 
على االلتــزام بقواعد مكافحة 

كورونا.
واتهمت اخلارجية الصينية 
امس «قوى ذات دوافع مبيتة» 
بــني احلريــق  بإقامــة رابــط 
املميــت فــي احــدى مناطــق 
شنغهاي اجلمعة املاضية وبني 
«االستجابة احمللية لكوفيد-١٩» 
على ما أكد الناطق باسم الوازرة 

جاو ليجيان.
وكان محتجون قد اشتبكوا 
في وقت متأخر أمس االول مع 
الشــرطة في املركــز التجاري 
بشــنغهاي، التي أبقت سكانها 
البالــغ عددهــم ٢٥ مليونا في 
منازلهــم خالل أبريــل ومايو 
املاضيني، واقتادت قوات األمن 

ملء حافلة من الناس.
اإلذاعــة  هيئــة  وقالــت 

(بي.بي.ســي)  البريطانيــة 
إن الشــرطة تعــدت على أحد 
صحافييهــا واحتجزتــه أثناء 
تغطيته احتجاجا في شنغهاي 
قبــل أن تفــرج عنــه بعد عدة 
ساعات، كما مت احتجاز صحافي 
من وكالة «رويترز» لنحو ٩٠

دقيقة قبل اإلفراج عنه.
من جهتها، قالت اخلارجية 
الصينية بهــذا اخلصوص إن 
مراســل هيئــة «بي بي ســي» 
إد لورنــس «لــم يعــرف عــن 
نفســه على أنــه صحافي ولم 
يظهــر طوعا بطاقــة االعتماد 

الصحافية».
إلى ذلك، شكك اثنان من كبار 
مســؤولي الصحة األميركيني 
مــن سياســة «صفــر كوفيد» 
التــي تنتهجها الصــني، وقاال 
إنــه من املســتبعد أن حتد من 
تفشــي الڤيروس من جانبها، 
وال معنى لها، من دون حتسني 
حملة التطعيم لتعزيز املناعة.

ـ وكاالت: نفــت  عواصــم 
اإلدارة التي عينتها روسيا في 
إنرهــودار األوكرانية  مدينــة 
احملتلة، امس، انســحابها من 
محطــة زابوريجيــا للطاقــة 
النووية، مؤكدة انها التزال حتت 
الســيطرة الروسية، في وقت 
ذكرت مصادر اعالمية أن وزارة 
الدفاع االميركية «الپنتاغون» 
تدرس اقتراحا لتزويد أوكرانيا 
بأسلحة جديدة متكنها من ضرب 

أهداف حيوية.
وأضافــت اإلدارة املدعومة 
من روســيا على «تلغرام» أن 
«وســائل اإلعالم تواصل نشر 
األكاذيــب بــأن روســيا تنوي 
االنسحاب من إنرهودار وتغادر 
احملطة النووية، هذه املعلومات 
غير صحيحة». ويأتي ذلك غداة 
تصريح رئيس شــركة الطاقة 
النووية األوكرانية التي تديرها 
الدولــة، والــذي قــال فيــه إن 
هناك مؤشرات على أن القوات 
الروســية رمبا تستعد إلخالء 
احملطة املترامية األطراف والتي 
سيطرت عليها في مارس املاضي 

بعد وقت قصير من غزوها.
وقالت هيئة األركان العامة 
للقــوات املســلحة األوكرانية، 
امس إن القوات األوكرانية دمرت 
٦ وحدات من املعدات العسكرية 
الروســية وان نحو ٣٠ جنديا 
روسيا أصيبوا بجروح في قتال 

قرب إنرهودار.
مــن جهــة اخرى، كشــفت 
الدفــاع  «رويتــرز» ان وزارة 
األميركية (الپنتاغون) تدرس 
اقتراحا من شركة بوينغ لتزويد 
أوكرانيا بقنابل دقيقة صغيرة 
ورخيصــة يتــم تثبيتها على 

صواريخ متوافرة بكثرة.
 وقالت مصادر في الصناعة 
إن املنظومــة التــي اقترحتها 

العسكريني بإنتاجها.
الى ذلــك، نصــح الرئيس 
األوكراني فولودميير زيلينسكي 
بــأن ينتظــروا  األوكرانيــني 
أسبوعا وحشيا آخر من البرد 
والظــالم، متوقعــا املزيــد من 
الهجمات الروسية على البنية 
التحتية، قائال إن الهجمات لن 
تتوقف حتى تنفد الصواريخ 

من موسكو.
وقال زيلينســكي في كلمة 
ألقاهــا امــس االول إنه يتوقع 
هجمات جديدة هذا األســبوع 
قد تكون بنفس قسوة هجمات 
األسبوع املاضي، وهي األقسى 
حتى اآلن، التي تركت املاليني 
بدون تدفئة أو مياه أو كهرباء.
واضاف الرئيس االوكراني 
فــي كلمتــه املصــورة «نفهــم 
أن اإلرهابيــني يخططون اآلن 
لهجمات جديدة. نعرف هذا على 

نتيجة للهجمات الروسية.
وعلى جهة الوســاطة حلل 
الروســية -االوكرانية  االزمة 
قال الكرملني إنه يرحب بعرض 
الڤاتيكان التوسط في التفاوض 
حلل الصراع لكن موقف كييڤ 

يجعل ذلك األمر مستحيال.
ورحب دميتري بيسكوف 
املتحــدث باســم الكرملني في 
تصريحات للصحافيني بذلك، 
لكنه قال إنه بالنظر إلى األمر 
الواقع واملوقف القانوني الذي 
يبديــه اجلانــب األوكراني من 

الصعب حتقيق ذلك.
وأعاد البابا فرنسيس بابا 
الڤاتيكان التأكيد قبل عشرة أيام 
على استعداد الڤاتيكان لفعل أي 
شيء ممكن للتوسط ووضع حد 
للصراع بني روسيا وأوكرانيا، 
وذلك في مقابلة مع صحيفة ال 

ستامبا اإليطالية اليومية.

وجه اليقني... لألسف لن يهدأوا 
مادام لديهم صواريخ».

من جهته، قال القائد العام 
للقوات املسلحة األوكرانية في 
تقرير املستجدات اليومي امس 
إن القــوات األوكرانيــة صدت 
هجمات روســية في باخموت 

وأفديفكا بتلك املنطقة.
 مــن ناحيته، أعلن رئيس 
اإلدارة العســكرية فــي إقليم 
خاركيــف بشــرق أوكرانيــا 
أوليه سينيهوبوف، امس، أن 
هناك ثالث مناطق في اإلقليم 
تتعرض باســتمرار لضربات 
صاروخيــة ومدفعيــة مــن 
جانب القوات الروسية. وذكر 
ســينيهوبوف (فــي تصريح 
نقلتــه وكالة أنبــاء/ يوكرين 
الرســمية)  فورم/ األوكرانية 
أنــه في يوم واحــد، تضررت 
منشأة تعليمية وعدد من األسر 

«الكرملني» يرحب بوساطة الڤاتيكان في الصراع

جنود أوكرانيون يطلقون طلقات مدفع هوارتز على املواقع الروسية في منطقة دونيتسك    (رويترز)

بوينغ والتي يطلق عليها اسم 
(قنبلة ذات قطر صغير تطلق 
من األرض)، يبلــغ مداها ١٥٠

كيلومتــرا مما يتيح ألوكرانيا 
ضرب أهداف عسكرية حيوية 
في العمق الروسي، فضال عن 
مساعدتها في مواصلة هجماتها 
املضادة. وجتمع املنظومة بني 
قنبلة جي.بي.يو-٣٩ ذات القطر 
الصغير ومحرك الصواريخ إم٢٦
وكالهما متوافر في مخزونات 

الواليات املتحدة.
وقــال دوج بــوش كبيــر 
مشــتري األســلحة باجليــش 
األميركــي للصحافيــني فــي 
الپنتاغــون إن اجليش يبحث 
أيضــا التعجيل بإنتاج قذائف 
مدفعيــة من عيار ١٥٥ مليمترا 
والتــي ال تصنــع ســوى فــي 
املنشــآت احلكومية وذلك من 
خــالل الســماح للمتعاقديــن 

طهران ترفض التحقيق األممي في قمع 
املظاهرات واحتجاج صامت لعدد من املمثالت

عواصــم - وكاالت: أعلنــت إيران رفضها 
التعاون مع جلنة تقصي احلقائق التي شكلتها 
األمم املتحدة في اآلونة األخيرة للتحقيق في 
اإلجــراءات التــي اتخذتهــا طهــران للتصدي 
لالحتجاجــات املناهضة للحكومــة في وقت 
لــم يظهر فيــه أي مؤشــر علــى تراجع حدة 

االحتجاجات.
وقــال املتحــدث باســم وزارة اخلارجيــة 
اإليرانيــة ناصر كنعاني أمــس: «لن تتعاون 
إيران مع اللجنة السياسية التي شكلها مجلس 

حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة».
وقال كنعاني إن لدى إيران أدلة على تورط 
دول غربية في االحتجاجات التي تعم البالد.

وأضاف دون اخلوض في تفاصيل: «لدينا 
معلومات محددة تثبــت أن الواليات املتحدة 
ودوال غربية كان لها دور في االحتجاجات».

ووافق مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم 
املتحــدة اخلميس املاضي علــى تعيني جلنة 
للتحقيق في قمع إيران لالحتجاجات، وطالب 
مفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان 
فولكــر تورك مــن قبل بأن توقف الســلطات 
اإليرانية استخدامها «املفرط» للقوة في سحق 
االحتجاجــات التي اندلعت بعد وفاة الشــابة 
الكردية مهســا أميني في ١٦ سبتمبر املاضي 

أثناء احتجازها لدى شرطة األخالق.
في غضون ذلك، أكد متحدث باسم اخلارجية 
األملانية أن إيران اســتدعت الســفير األملاني، 
وســط خالف ديبلوماسي بني البلدين بسبب 
إدانة برلني حلملة قمع االحتجاجات في إيران.

وفي ســياق متصل، نظمــت مجموعة من 
املمثلني اإليرانيني احتجاجا صامتا شاركت فيه 
ممثالت من دون حجاب، في مبادرة تضامن مع 
االحتجاجات املتواصلة منذ اكثر من شهرين، 
حسبما أظهر مقطع ڤيديو نشر على شبكات 

التواصل االجتماعي.
وتظهر في الڤيديو، املمثلة واملخرجة سهيلة 
غولستاني وهي ترتدي األسود، ومتشي باجتاه 
الكاميرا ثم تســتدير لتكشــف أنها ال ترتدي 
احلجاب، وحتدق في الكاميرا، ثم تنضم تسع 

نساء إلى غولستاني للقيام باألمر ذاته.
ونشــرت غولســتاني مقطع الڤيديو على 
حسابها على إنستغرام، حيث كتبت: «انتهى 
العرض وكشفت احلقيقة»، مضيفة: «أبطالنا 

احلقيقيون هم األشخاص املجهولون».
وشارك املخرج اإليراني حميد بورارازي في 
الڤيديو الذي نشره عبر حسابه على إنستغرام.

وأوقفــت الســلطات في طهــران ممثلتني 
معروفتني هما: هنغامــه قاضياني وكاتايون 
رياحي، اللتني عبرتا عن تضامنهما مع احلركة 
االحتجاجيــة وخلعتا حجابهما علنا في حتد 
واضح. وأفرج عن قاضياني بكفالة، حســبما 
أفادت وكالة األنباء اإليرانية الرسمية «إيرنا» 

مساء امس االول.
كما أعلنت وكالة «إيرنا» اإلفراج عن مقدم 
البرامج السابق في التلفزيون احلكومي محمود 

شهرياري بعد شهرين من االعتقال.
إلى ذلك، قتــل عنصر في احلرس الثوري 

اإليراني بالرصاص في مدينة أصفهان.

السجن املؤبد لرئيس جزر القمر السابق 
بتهمة «اخليانة العظمى»

مورونــي - وكاالت: حكــم علــى رئيــس 
جمهوريــة جزر القمر الســابق أحمد عبداهللا 
سامبي الذي كان يحاكم بتهمة اخليانة العظمى 
أمام محكمة أمن الدولة بالسجن مدى احلياة، 
على ما أعلن رئيس احملكمة التي تعد قراراتها 

غير قابلة للطعن.
وقــال رئيس احملكمة عمــر بن علي خالل 
تالوة احلكم: «حكم عليه (ســامبي) بالسجن 
مدى احلياة وبتجريده من حقوقه السياسية 
واملدنية»، أي حقه في التصويت وتقلد مناصب 
عامة، مضيفا: «تأمر احملكمة مبصادرة ممتلكاته 

وأصوله لصالح اخلزينة العامة».
وظهر سامبي البالغ ٦٤ عاما لفترة وجيزة 
في اليوم األول من محاكمته األسبوع املاضي 
للتنديــد باإلجــراء، وصرح وقتها «تشــكيل 
احملكمة غيــر قانوني، وال أريد أن أحاكم أمام 

هذه احملكمة».
وكان املدعي العام علي محمد جنيد قال خالل 
احملاكمة اخلميس املاضي: «لقد خان املهمة التي 
كلفه بها مواطنو جزر القمر»، مطالبا بعقوبة 

السجن مدى احلياة للرئيس السابق.
وسامبي، املعارض األبرز للرئيس احلالي 
غزالــي عثماني، متهم بالتــورط في فضيحة 

برنامج «املواطنة االقتصادية». 
وكان الرئيس السابق (٢٠٠٦-٢٠١١) أصدر 
قانونــا فــي العــام ٢٠٠٨ يتيح بيــع جوازات 
الســفر بسعر مرتفع ملن يســعون للحصول 

على اجلنسية.
واتهــم ســامبي باختالس ثــروة في إطار 
هــذا البرنامج، وبلغت اخلســائر التي حلقت 
باحلكومة جراء ذلك أكثر من ١٫٨ مليار يورو، 
وفقا للمدعي العام، أي أكثر من الناجت احمللي 
اإلجمالي لألرخبيل الصغير الفقير الواقع في 

احمليط الهندي.
وقالت تيسالم سامبي ابنة الرئيس السابق 
فــي اتصال مع وكالــة فرانس برس إن: «هذه 
العقوبة تتماشى متاما مع ما رأيناه حتى اآلن، 
مســرحية قانونية قادها أعضاء في احلكومة 
انتهت بالســجن مدى احليــاة ألكبر معارض 

سياسي للنظام احلالي».

رئيس جزر القمر السابق أحمد عبداهللا سامبي خالل اقتياده مؤخرا إلى مقر احملاكمة في العاصمة موروني (أ.ف.پ)

أردوغان يدعو الدول اإلسالمية إلنهاء الصراع في سورية واألزمة اإلنسانية
وكاالت: دعا الرئيس التركي 
رجــب طيب أردوغــان، الدول 
اإلســالمية إلى بــذل مزيد من 
اجلهــد لتخليص ســورية من 

دوامة الصراع.
وقالت وكالة االناضول إن 
دعوة أردوغان جاءت في كلمة 
ألقاها خالل مشاركته في افتتاح 
االجتمــاع ٣٨ للجنة الوزارية 
االقتصادية التجارية في منظمة 
التعاون اإلسالمي املنعقدة في 
إسطنبول. وأضاف: «يجب على 
الدول اإلسالمية أن تبدي إرادة 
أقــوى وأن تدعــم جهود احلل 
السياسي في سورية ليتخلص 
البلد من دوامة الصراع واألزمة 

اإلنسانية واإلرهاب».
وشــدد على ضرورة إنهاء 
لعبة دعم تنظيم حزب العمال 
الكردســتاني «بــي كــي كــي» 
الــذي تصنفه تركيــا والغرب 
كـ «إرهابي» و«امتداداتها التي 
تتخفــى حتت ســتار مكافحة 
تنظيم داعش» في اشــارة الى 
قــوات ســوريا الدميوقراطية 
«قسد» وعمودها الفقري وحدات 

حماية الشعب الكردية.
إلــى أن  أردوغــان  ولفــت 

ســورية أصبح أكثر مأساوية 
مع تفشي وباء كورونا، وجدد 
التذكير بأن تركيا حتتضن أكثر 
مــن ٣٫٥ ماليني ســوريا داخل 
أراضيهــا. كما شــدد الرئيس 
التركي علــى ضرورة أال يظل 
العالم اإلســالمي متفرجا على 
محنة املسلمني الذين يتعرضون 

لالضطهاد في اليونان.
فــي غضــون ذلــك، جتدد 
قصف القوات التركية ملواقع 

بالتــوازي مع غــارات جوية، 
ضمــن اطــار عمليــة املخلب 
السيف التي اطلقتها انقرة ردا 
على تفجير اســطنبول الذي 
تتهم حزب العمال الكردستاني 
يالوقوف وراءه وهو ما ينفيه 
االخيــر. ونقلــت رويترز عن 
مسؤول كبير قوله إن «القوات 
املســلحة التركية بحاجة إلى 
بضعة أيام فقط لتصبح جاهزة 
بشــكل كامل تقريبا»، مضيفا 
أن املعارضة السورية املسلحة 
املتحالفة مع تركيا اســتعدت 
ملثل هــذه العملية بعد بضعة 
أيام من تفجير إســطنبول في 

١٣ نوفمبر اجلاري.
و أضــاف «لــن تســتغرق 
العملية وقتا طويال حتى تبدأ.. 
األمر يتوقف فحسب على إصدار 
الرئيــس لألمر»، مشــيرا الى 
تهديد الرئيــس التركي رجب 
طيب اردوغان بالهجوم البري.
وقــال مســؤول تركي آخر 
لـ«رويتــرز»، طلب أيضا عدم 
نشر اسمه، «كل االستعدادات 
كاملة.. اآلن ينتظر األمر القرار 

السياسي».
وكشــف املســؤول التركي 

األول إن العمليــة البرية التي 
ستستهدف مناطق منبج وعني 
العرب «كوبانــي» وتل رفعت 
باتــت حتميــة لربــط املناطق 
التي دخلت حتت سيطرة تركيا 
وحلفائها الســوريني باملناطق 
التي مت االستيالء عليها خالل 
توغالت ٢٠١٦. وأضاف املسؤول 
أن أنقــرة أجــرت اتصاالت مع 
موســكو وواشــنطن بشــأن 

أنشطتها العسكرية.
وأبلغت الواليــات املتحدة 
تركيــا، العضو بحلف شــمال 
األطلســي «الناتو»، بأن لديها 
مخــاوف بالغــة مــن أن يؤثر 
التصعيــد العســكري على ما 
تقــول انها حرب ضــد تنظيم 
«داعش». وطلبت روســيا من 
تركيا االمتناع عن شن هجوم 

بري شامل. 
وذكرت وزارة الدفاع التركية 
امس ان اجليش التركي جنح في 
«حتييد» ١٤ مقاتال من الوحدات 
الكردية كانوا يستعدون لشن 
هجمات فــي مناطق ســورية 
واقعة حتت السيطرة التركية. 
وعادة ما تستخدم الوزارة هذا 
املصطلح للتعبير عن القتلى.

امليليشــيات الكرديــة لليوم 
التاسع، أكد مسؤولون أتراك 
إن اجليش ال يحتاج إال أليام 
قليلة ليكــون جاهزا لعملية 
توغل بري في شمال سورية، 
تســعى واشــنطن وموسكو 
الــى منعــه. وقصفــت مدافع 
هاوتزر تركية بشــكل يومي 
أهدافا لوحدات حماية الشعب 
الكردية التي تهيمن على قوات 
سوريا الدميوقراطية «قسد»، 

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

«التنظيمات اإلرهابية تستهدف 
اإلسالم واملسلمني، رغم اختالف 
أســمائهم وأهدافهــم والبقــاع 
اجلغرافية التي ينشطون فيها».

وشدد على ان بالده «عازمة 
على استئصال جذور التنظيمات 
اإلرهابية التي تشــكل تهديدا 
لوحدة أراضي سورية والعراق 

وتركيا أيضا».
وأكد أن الوضع االجتماعي 
واالقتصــادي واإلنســاني في 

أنباء سورية

الكوليرا يواصل االنتشار 
واإلصابات إلى ارتفاع

وكاالت: تشهد مناطق عدة في سورية استمرارا في ارتفاع 
عدد االصابات بوباء الكوليرا. وقال فريق «منسقو استجابة 
ســورية» االغاثي ان منطقة حارم تشهد ازديادا ملحوظا في 

أعداد اإلصابات املسجلة مبرض الكوليرا.
وأوضــح أن عدد اإلصابات املســجلة بالكوليرا في حارم 
وحدها بلغ ١٠٩ إصابات توزع ٤٢٪ منها بني النازحني، إضافة 
وجــود إصابــات كثيرة في مدينة حارم نتيجــة تلوث املياه 
وســط تقارير تؤكد التلوث اجلرثومي لينابيع املياه نتيجة 
الصــرف الصحي. وقال الفريــق ان ذلك ترافق مع ازدياد في 
عدد اإلصابات املسجلة بفيروس كورونا الى ١٢٨ إصابة توزع 
٣٧٪ منها في مخيمات النازحني. وأطلق «منســقو اســتجابة 
سورية» نداء عاجال إلى املنظمات اإلنسانية إلصالح األضرار 
فــي الصرف الصحي في مدينة حــارم ملنع اختالط املياه مع 

مياه الشرب، وتوريد املياه الصاحلة للشرب.
مبوازاة ذلك قالت وزارة الصحة في مناطق سيطرة حكومة 
دمشق ان عدد اإلصابات املثبتة، بالكوليرا في سورية ارتفع 

إلى ١٥٢٩ إصابة.
وأوضحــت «الصحة» أن اإلصابات توزعت على الشــكل 
التالي: «حلب ٩٣٣، ودير الزور ٢٢٨، واحلسكة ٨٨، والالذقية 
٨٩ والرقة ٥٤ وحماة ٣٣ والسويداء ٢٦، وحمص ٢٥ ودمشق 

٢٠ وريف دمشق ١٥ وطرطوس ١٠ ودرعا ٥ والقنيطرة ٣».
وبلغ العدد اإلجمالي للوفيات مبرض الكوليرا ٤٩ توزعت 
في حلب ٤٠ واحلســكة ٤ ودير الــزور ٢ وحمص ١ وحماة ١

ودمشق ١.
وشــددت الصحة على ضــرورة اتباع إجــراءات الصحة 
العامة، املتمثلة بغســل اليدين باملــاء والصابون ملدة ال تقل 
عن ٣٠ ثانية قبل سحب املياه من املصدر، واستخدام أوعية 
مغطاة ونظيفة لنقلها ولتخزينها، وإذا كانت املياه غير آمنة، 

فيجب جعلها آمنة من خالل غليها ملدة دقيقتني على األقل.

القوات التركية جاهزة للعملية البرية شمال سورية وتنتظر األوامر


