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فيروس كورونا «يحتجز» نحو ربع سكان العالم في منازلهم
بعد تفشي فيروس كورونا اجلديد
وزي��ادة أع��داد اإلص��اب��ات والوفيات
به في جميع أنحاء العالم ،سارعت
احلكومات إلى تبني إج��راءات بهدف
منع كبح انتشار الفيروس الفتاك
قدر اإلمكان .ومن بني اإلجراءات التي
اتخذتها احلكومات في العديد من
دول العالم ،أوام��ر مبنع التجول أو
البقاء في املنازل وع��دم اخل��روج إال
للضرورة القصوى أو الستثناءات
أخرى ،وألزمت التالميذ والعديد من
املوظفني بالدراسة والعمل عن بعد.
وفي الوقت احلالي ،دخلت أوامر
م��ن��ع ال��ت��ج��ول واحل���ج���ر الصحي
العاملي أسبوعا كنوع من االستجابة
لتفشي وباء فيروس كورونا اجلديد
املتسارع ،بحيث ب��ات واح��د من كل
 5أشخاص في جميع أنحاء العالم
محصورون في منازلهم.
وأش��ار مدير ع��ام منظمة الصحة
ال���ع���امل���ي���ة ،ت����ي����دروس أده���ان���وم
غيبريسوس ،إل��ى أن أول  100ألف
حالة استغرقت  67يوما للظهور ،في
حني أن آخ��ر  100أل��ف حالة حدثت
خالل  4أيام فقط ،غير أنه أضاف قائال
«لسنا متفرجني عاجزين».

حظر التجول والتنقل

وف��ي األث��ن��اء ،وجهت احلكومات
في دول العالم املختلفة أوام��ر ببقاء
م��ا ي��ق��در بنحو  1.7مليار شخص
في منازلهم ،باعتبار ذلك ج��زءا من
ال��ت��داب��ي��ر ال��ص��ارم��ة ال��ت��ي تتخذها
احلكومات حلماية سكانها.
وم���ن ب�ين ال����دول ال��ت��ي ات��خ��ذت
إجراءات صارمة بشأن اإلغالق وحظر
التجول ،العديد من ال��دول العربية،
منها على سبيل املثال األردن والكويت
واملغرب وتونس وغيرها.
وأصبحت بريطانيا أح��دث دولة
تدخل في نظام اإلغ�لاق ،بعد دخول
حظر احلركة حيز التنفيذ في منتصف

ليل االثنني ،وتشمل اإلجراءات قيودا
ص��ارم��ة ع��ل��ى ال��ت��ج��م��ع��ات وحتى
ممارسة التمارين الرياضية.
وقال رئيس ال��وزراء البريطاني،
ب���وري���س ج��ون��س��ون ،ف���ي خ��ط��اب
تلفزيوني ،إن املتاجر غير األساسية
وامل�لاع��ب واملكتبات وأم��اك��ن أخرى
مت إغالقها ،وح��ذر من أنه لن يُسمح
ل�لأش��خ��اص ب���اخل���روج إال ل��ش��راء

الطعام أو الدواء ،أو ممارسة الرياضة
بشكل ان��ف��رادي م��رة واح��دة يوميا،
أو التنقل للعمل إذا لزم األمر ،وحذر
قائال «يجب أن تبقوا في منازلكم».
بعد ساعات من ب��دء اإلغ�لاق في
بريطانيا ،أعلنت السلطات الصينية
أن قيود السفر في مقاطعة هوبي،
مركز تفشي الوباء ،سيتم رفعها يوم
األرب��ع��اء ،باستثناء مدينة ووه��ان،

 582حالة وف��اة وأكثر من  46ألف
حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا
اجلديد ،لكن الرئيس األميركي دونالد
ترامب ق��ال ،في مؤمتر صحفي ،إنه
ليس منفتحا على فكرة تدابير الصحة
العامة التقييدية املستمرة.
وأض���اف ت��رام��ب أن��ه يريد إع��ادة
فتح االقتصاد األميركي في غضون
أسابيع ،ورف��ض ال��ق��ول م��ا إذا كان

التي بقيت حتت اإلغ�لاق التام منذ
 23يناير املاضي ،حيث سيتم رفعها
في  8أبريل ،وفقا لصحيفة الغارديان
البريطانية.
وف���ي ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ،حيث
يخضع حوالي  40في املئة من السكان
للقيود ،ومت سن قوانني جتعل من
تخزين اإلمدادات الطبية جرمية.
وسجلت ف��ي ال��والي��ات املتحدة

اليوم ..قمة العشرين االفتراضية تناقش مكافحة كورونا

خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز

العمل ال��دول��ي��ة ،ومنظمة التعاون
االقتصادي والتنمية ،ومنظمة التجارة
العاملية.
وس��ت��م��ث��ل امل��ن��ظ��م��ات اإلق��ل��ي��م��ي��ة

تشيكيا تسحب قواتها من العراق
بسبب «التهديدات وكورونا»
أعلنت وزارة الدفاع التشيكية،
سحب قواتها العسكرية العاملة
ف��ي ال��ع��راق ،نتيجة التهديدات
األمنية ،وانتشار فيروس كورونا.
وقالت الوزارة في بيان نشرته
على موقعها ،إن طائرة إيرباص
 A-319عسكرية ،حتمل ثالثني
م��ن أع��ض��اء فرقة العمل الرابعة
جل��ي��ش ج��م��ه��وري��ة تشيكيا في
العراق ،هبطت في مدينة براغ.
وأضافت أن «الفرقة تتكون من
جنود يشغلون مناصب مختلفة
في هيئة األركان الدولية مع بعثة
الناتو في العراق ،وأعضاء وحدات
تدريب الشرطة الكيمياوية».
وق����ال ق��ائ��د م��ق��ر ال��ع��م��ل��ي��ات
امليجر ج��ن��رال ج��وزي��ف كوبيكو
وفقا للبيان «نسحب قواتنا مؤقتاً
بسبب انخفاض كبير في مهامها
العملياتية ( )..ذل��ك يرجع إلى
التهديدات األمنية ووباء فيروس
كورونا ،وإعادة الهيكلة».
وتتولى القوات التشيكية العمل
ضمن بعثة الناتو في العراق منذ
عام .2017

وأع��ل��ن التحالف ال��دول��ي ضد
تنظيم «داع�����ش» ال����ذي ت��ق��وده
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة األم��ري��ك��ي��ة،
اجل��م��ع��ة ،سحب وإع����ادة متركز
قواته في العراق ،خوفاً من تفشي
فيروس كورونا.
وأك����د ال��ت��ح��ال��ف ال���دول���ي أن
حت��رك��ات ق��وات��ه العسكرية تتم
بالتنسيق مع احلكومة العراقية،
م��ض��ي��ف��اً «ن��ت��وق��ع ب���أن يستمر
التحالف الدولي بدعم قوات األمن
العراقية من خ�لال ع��دد قليل من
القواعد مع عدد أقل من املنتسبني».
وأصدرت احلكومة البريطانية
اخلميس ق���رارا ً ،بسحب قسم من
قواتها العاملة ضمن بعثة تدريب
ف��ي ال��ع��راق على خلفية انتشار
كورونا.
واألرب����ع����اء امل���اض���ي ،أع��ل��ن
املتحدث باسم التحالف الدولي
اجلنرال األمريكي مايلز كاغنز ،أن
انسحاب التحالف من قاعدة القائم
العسكرية (غ���رب) ،ضمن خطة
«إع��ادة متركز قوات من عدد قليل
من القواعد الصغيرة».

تطورات كورونا

وك��ان حاكم نيويورك ،أن��درو

وزير اخلارجية األميركي:

برئاسة العاهل السعودي

تعقد في السعودية اليوم اخلميس،
قمة افتراضية لقادة مجموعة ال��ـ 20
برئاسة خادم احلرمني الشريفني امللك
سلمان بن عبد العزيز ،ملناقشة جهود
مكافحة فيروس كورونا.
وأع��ل��ن��ت رئ��اس��ة اململكة العربية
السعودية ملجموعة العشرين عقد قمة
القادة االستثنائية االفتراضية في 02
شعبان  1441ه امل��واف��ق  26م��ارس
 2020برئاسة خادم احلرمني الشريفني
امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وستناقش القمة سبل املضي قدما في
تنسيق اجلهود العاملية ملكافحة جائحة
كورونا واحل��د من تأثيرها اإلنساني
واالقتصادي.
وس���ي���ش���ارك أع���ض���اء م��ج��م��وع��ة
العشرين ق��ادة ال��دول امل��دع��وة والتي
تضم إسبانيا واألردن وسنغافورة
وسويسرا االحت��ادي��ة ،كما سيشارك
من املنظمات الدولية منظمة الصحة
ال��ع��امل��ي��ة ،وص��ن��دوق النقد ال��دول��ي،
وم��ج��م��وع��ة ال��ب��ن��ك ال���دول���ي ،واألمم
املتحدة ،ومنظمة األغذية وال��زراع��ة،
ومجلس االس��ت��ق��رار امل��ال��ي ،ومنظمة

سيتبع نصيحة سلطات الصحة
العامة ف��ي ب�لاده إذا طالبت ببقاء
ال��ق��ي��ود امل��ف��روض��ة س����واء أض��رت
باالقتصاد أم ال ،حيث ق��ال« :لم يتم
بناء بلدنا ليتم إغالقه ..هذه ليست
دولة بنيت لهذا الغرض».

كومو ،أعلن عن أكثر من 6000
حالة إصابة جديدة بالفيروس
في الوالية الثالثاء ،ليصل العدد
اإلج��م��ال��ي إل��ى أك��ث��ر م��ن  23ألف
حالة ،وأصبحت مدينة نيويورك،
التي يقطنها  8.4مليون شخص،
واحدة من أكبر النقاط الساخنة في
العالم مع وجود أكثر من 12000
شخص لديهم نتائج إيجابية ،فيما
توفي ما يقرب من  180شخصا.
وف����ي أس���ت���رال���ي���ا ،اس��ت��م��رت
التداعيات بعد أن سمحت السلطات
يوم اخلميس لسفينة سياحية مع
ركاب مرضى بالفيروس بالرسو
ون��زول  2700راك��ب منها ،ومنذ
ذلك احلني ،مت تشخيص أكثر من
 130شخصا بفيروس كورونا،
مبا في ذلك شخص توفي.
أما في نيوزيلندا ،التي سجلت
 40حالة جديدة الثالثاء ،فتستعد
إلغالق وطني شامل يوم األربعاء
وحذرت مواطنيها في اخلارج من
أنه من احملتمل أن يتم إيجاد مأوى
لهم في أمكان تواجدهم.
ومن األخبار السارة على صعيد
امل��رض الفتاك ،أف��ادت السلطات
اإلي��ط��ال��ي��ة ع��ن ان��خ��ف��اض لليوم
الثاني على التوالي في الوفيات
واإلص��اب��ات اليومية م��ن مرض
كوفيد ،-19حيث سجلت يوم
االث��ن�ين 601 ،حالة وف��اة ،مقابل
 651ي���وم األح����د وم��ث��ل��ه��ا ي��وم
السبت.
واحل��االت اجلديدة يوم االثنني
بلغت  4789شخصا ،وه��و رقم
أقل من عدد اإلصابات يوم السبت
والتي بلغت  6557شخصا.
ومع ذلك ،قال كبير األطباء في
منطقة لومباردي ،شمالي إيطاليا،
جوليو جاليرا «ال ميكننا اإلعالن
عن النصر حتى اآلن ..ولكن هناك
ضوء في نهاية النفق».

جمهورية فيتنام االشتراكية بصفتها
رئيسا لرابطة دول جنوب شرق آسيا،
وجمهورية جنوب أفريقيا بصفتها
رئ��ي��س��ا ل�لاحت��اد األف��ري��ق��ي ،ودول���ة

اإلم����ارات العربية امل��ت��ح��دة بصفتها
رئيسا ملجلس التعاون ل��دول اخلليج
العربية ،وجمهورية روان��دا بصفتها
رئيسا للشراكة اجلديدة لتنمية أفريقيا.

الصني حترم العالم من املعلومات
التي يحتاجها عن كورونا
هاجم وزير اخلارجية األميركي
مايك بومبيو تعامل الصني مع
تفشي فيروس كورونا ،قائال إن
احل��زب الصيني احلاكم ال يزال
يحرم العالم من املعلومات التي
يحتاجها للحيلولة دون حدوث
إصابات أخرى.
وجدد بومبيو ،اتهامات سابقة
ب���أن ت��أخ��ر ب��ك�ين ف��ي م��ش��ارك��ة
املعلومات حول الفيروس سبّب
مخاطر للناس في أنحاء العالم،
وق��ال إن ه��ذا «ع��رّض حقا حياة
اآلالف للخطر».
وتابع قائال« :ما يقلقني هو أن
هذا التعتيم وهذا التضليل الذي
ي��ش��ارك فيه احل���زب الشيوعي
الصيني ال ي���زال ي��ح��رم العالم
من املعلومات التي يحتاجها كي
يتسنى لنا منع ح��دوث إصابات
جديدة أو تكرار ش��يء كهذا مرة
أخرى» .واتهم بومبيو كذلك إيران
وروس��ي��ا بشن ح��م�لات تضليل

بخصوص الفيروس ،قائال« :ال
ت��زال حمالت التضليل مستمرة
م��ن قبل روس��ي��ا وإي���ران إضافة
إلى الصني» .وأض��اف« :يقولون
إن��ه ج��اء م��ن اجليش األميركي،
ويقولون إنه رمبا بدأ في إيطاليا،
كل شيء للتنصل من املسؤولية».
ورغ��م انتقاده القوي للصني،
أح��ج��م ب��وم��ب��ي��و ع���ن اإلش����ارة
ل��ل��ف��ي��روس ب��اس��م «ال��ف��ي��روس
الصيني» أو «فيروس ووه��ان»،
وهو ما حدث مرارا من قبل ،وأثار
غضب الصني.
واسترسل بومبيو قائال« :هذه
أزمة عاملية مستمرة نحتاج للتأكد
م��ن أن ك��ل دول���ة تتعامل اليوم
بشفافية وت��ت��ش��ارك املعلومات
عما يحدث بالفعل ك��ي يتسنى
للمجتمع ال��ع��امل��ي ول��ل��رع��اي��ة
الصحية العاملية وللعاملني في
مجال األمراض املعدية أن يبدأوا
معاجلة هذا بشكل شامل».

وأض����اف ب��وم��ب��ي��و أن���ه ال بد
م��ن ات��خ��اذ «ق�����رارات ف��ي غاية
األهمية»مستقبال ح��ول هيكل
العالقات األميركية الصينية.
وبينّ أن حتديات سالسل اإلمداد
التي تواجهها ال��والي��ات املتحدة
ك��ان��ت ب��س��ب��ب ش���رك���ات «ت��دي��ر
سالسلها ل�لإم��داد م��ن ال��ص�ين،
وليس هنا في الواليات املتحدة».
ل����م ي���خ���ض ب���وم���ب���ي���و ف��ي
التفاصيل ،لكن م��س��ؤول�ين في
اإلدارة األميركية قالوا األسبوع
امل��اض��ي ،إن البيت األبيض يعد
أم��را تنفيذيا يساعده على نقل
ش��رك��ات اإلم�����دادات الطبية من
الصني وأماكن أخ��رى في العالم
إلى الواليات املتحدة وسط تفشي
فيروس كورونا.
وأثار املسعى األميركي املقترح
قلقا في الصني وأماكن أخرى ،رغم
أنه من غير الواضح متى قد يبدأ
ترامب في تنفيذ هذا.

تركيا تُبدي استعدادها الستضافة محادثات سالم أفغانية
قال السفير التركي في أفغانستان،
أوغ���وزخ���ان أرط���غ���رل ،إن تركيا
مستعدة الستضافة محادثات سالم
بني األطراف األفغانية ،في حال طلب
منها ذلك.
أوضح أرطغرل أن اتفاقية السالم
املوقعة بني الواليات املتحدة األمريكية
وحركة «طالبان» االفغانية ،بدولة
قطر ف��ي  29فبراير امل��اض��ي ،كانت
خطوة مهمة نحو السالم.
وأشار أرطغرل إلى أن هذه اخلطوة
جاءت بعد طريق مليء بالتحديات،
إال أن ترسيخ حالة السالم واالستقرار
ف��ي أفغانستان بحاجة إل��ى املزيد
من اجلهود .وتابع« :في هذا اإلطار،
ينبغي ب��دء مفاوضات بني األفغان،
كما أن الوفد احلكومي الذي سيجري
محادثات مع طالبان يجب أن يتكون
من سياسيني ،وق��ادة رأي ،ونساء،
وشباب».
وأع�����رب ع���ن اس���ت���ع���داد ت��رك��ي��ا
الستضافة مثل هذه املفاوضات فيما
لو طلب منها ذلك .كما عبّر أرطغرل
عن استعداد تركيا للعب دور بناء
وتسهيل امل��ف��اوض��ات ب�ين احلكومة
األفغانية و»ط��ال��ب��ان» ،معتبرا أن

دعم دول املنطقة بشكل خاص يعتبر
أساسيًا لتحقيق سالم دائم ومستدام
في أفغانستان.
وقال« :تركيا كما عهدمتوها ،على
استعداد لدعم أي لقاءات أو مفاوضات
بني الطرفني األفغانيني ،وتوفير الدعم
اإلقليمي والدولي لتلك املفاوضات».
ووفق السفير التركي ،فإنّ االتفاقية
املوقعة ب�ين واشنطن و»ط��ال��ب��ان»
ب��خ��ص��وص ب���دء امل���ف���اوض���ات بني
األطراف األفغانية ،مشوبة بالغموض
حيال الوضع في أفغانستان في حال
فشل املفاوضات بني األطراف.
ولفت أرط��غ��رل إل��ى أن��ه ال يوجد
أي وض���وح فيما إذا ك��ان��ت ال��ق��وات
األمريكية واألجنبية ستنسحب من
أفغانستان في حال فشلت احملادثات
الداخلية األفغانية ،وأن نص اتفاق
السالم يحتوي على نقاط حتتاج إلى
متابعة مستمرة.
وذكّ���ر أرط��غ��رل ب��ال��ت��زام طالبان
جتاه املجتمع الدولي بوقف أنشطة
املنظمات اإلرهابية في أفغانستان
بعد إحالل السالم ،مستدركا« :ومع
ذلك ،أعتقد شخصيًا أن عملية مكافحة
اجلماعات اإلرهابية األخرى لن تكون

سهلة ،رغم حسن نوايا طالبان».
ونوه أرطغرل إلى إمكانية حتقيق
السالم والقضاء على أنشطة املنظمات
اإلره��اب��ي��ة ف��ي أفغانستان ف��ي حال
وج��ود إرادة دول��ي��ة تدفع نحو هذا
االجتاه ،رغم وجود حوالي  20منظمة
إرهابية تتخذ من أفغانستان قاعدة
أيضا إلى ضرورة
ألنشطتها .كما أشار ً
ب��ذل اجلهود بشأن تبادل األس��رى،
الفتا إلى أن احلكومة األفغانية مخولة
ب��اإلف��راج عن بعض سجناء طالبان
في سجونها ،وفق ما ذك��ره الرئيس
األفغاني أشرف غني.
وذك���ر أرط��غ��رل أن أفغانستان
تعيش صراعات مسلحة منذ  40عاما،
وأن الشعب األفغاني عانى كثيرًا من
أوار احلرب وعذاباتها ،وأن اجلميع
مسؤولون عن تخفيف معاناة الشعب
األفغاني.
وبالنسة للسفير التركي ،فإن بالده
«أجرت جميع املشاورات الالزمة مع
ال��والي��ات املتحدة وجميع حلفائها
ف��ي بروكسل (االحت���اد األوروب���ي)
وفي العواصم املعنية حول االتفاق
األمريكي مع طالبان».
ول��ف��ت إل���ى أن ت��رك��ي��ا ستجري

السفير التركي في أفغانستان

مشاورات أخرى مع حلفائها في حلف
شمال األطلسي (الناتو) ،إلعادة النظر
في عدد قواتها العاملة في أفغانستان،
وذلك بحسب الظروف امليدانية.
وش���دد أرط��غ��رل ع��ل��ى أن تركيا
متتلك مكانة مميزة في أفغانستان،
كما أنها مستعدة للمساهمة في دعم
املفاوضات بني األط���راف األفغانية
واإلب��ق��اء على قواتها العسكرية في
أفغانستان في حال تقدمت اجلهات
الرسمية بطلب حول ذلك.
وف��ي م��ع��رض حديثه ع��ن جهود
تركيا في تنمية أفغانستان ،حتدث

أرطغرل عن املساهمات املهمة التي
قدمتها في أفغانستان خالل السنوات
الـ  19املاضية ،مشيرا إلى أن الوكالة
التركية للتعاون والتنسيق (تيكا)،
بذلت جهودًا مهمة في هذا السياق.
وت��اب��ع« :كما افتتحت تركيا من
خ�لال مؤسسة امل��ع��ارف الوقفية،
 17مدرسة و 3مراكز تعليمية في 6
والي��ات أفغانية ،وتعتزم أنقرة فتح
مدارس جديدة في بقية الواليات ،فيما
تعمل وزارة اخلارجية التركية على
افتتاح قنصلية ثانية في إقليم هيرات
األفغاني خالل األسابيع املقبلة».

