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حتسبًا النتشار كورونا.. اليمن يدعو 
لتحرك أممي لتبادل األسرى

دعــت احلكومة اليمنية الشرعية، إلــى تبادل 
شامل لألسرى واملختطفني بني اجلانب احلكومي 
وميليشيا احلوثي تنفيذاً التفاق السويد، وحتسباً 

النتشار فيروس كورونا.
ــر اإلعــام اليمني، معمر اإلريــانــي،  ــال وزي وق
في بيان أصــدره، »ندعو األمم املتحدة واملبعوث 
اخلــاص لليمن، مــارتــن غريفثس، إلــى التحرك 
العاجل والضغط على امليليشيا احلوثية لتحقيق 
ــاق جميع  انفراجة في هــذا امللف اإلنساني وإط
األســـرى واملختطفني على قــاعــدة )الــكــل مقابل 

الكل(«.
ـــدد الــتــأكــيــد عــلــى اســتــعــداد احلكومة   وج
للتنفيذ الــفــوري لتفاهمات األردن األخيرة 
بشأن األسرى واملختطفني املتفق عليهم والتي 
تشمل إطاق قائمة مشتركة من )1100( اسم 
مــن أصل)1420( مت تــبــادل أسمائهم، وعقد 
اجتماع ملعاجلة وضع بقية األسرى، وفقاً ملبدأ 
اتفاق السويد )الكل مقابل الكل( باعتباره ملفاً 

إنسانياً.
وأكد اإلرياني أن األمم املتحدة مطالبة بتحرك 

في هذا اجلانب خصوصاً والعالم يعيش جائحة 
فيروس كورونا، الفتاً إلى أن موقف احلكومة 
منذ مشاورات الكويت واضح باملطالبة بإجناز 

تقدم في هذا امللف اإلنساني.
واتهم وزير اإلعام اليمني ميليشيا احلوثي 
باالستمرار في تعطيل االتفاقيات والتفاهمات 
التي رعتها األمم املتحدة واملــراوغــة ووضع 
ــم األوضـــاع االستثنائية التي  العراقيل رغ

فرضتها جائحة فيروس  كورونا.
وتتهم احلكومة الشرعية، ميليشيا احلوثي، 
بعرقلة اتفاق تبادل األســرى، املوقع عليه في 
فبراير املــاضــي، بالعاصمة األردنــيــة، عمان، 

برعاية األمم املتحدة.
وكان مكتب املبعوث األممي إلى اليمن واللجنة 
الدولية للصليب األحــمــر، أعلن أن االجتماع 
الثالث للجنة تبادل األســرى واحملتجزين في 
العاصمة األردنية عمان، خرج باملوافقة على 
خطة مفصلة إلمتــام أول عملية تبادل رسمية 
واسعة النطاق لألسرى واحملتجزين منذ بداية 

النزاع في اليمن، لكن لم يتم التنفيذ حتى اآلن.

مجهولون يغتالون أحد قادة حزب 
الله في جنوب لبنان

اغتيل محمد علي يونس، أحد قادة حزب الله في 
جنوب لبنان من قبل مجهولني.وأفادمتعلومات بأنه 
ليست هنالك معلومات إضافية حول كيفية مقتله، إال 
أنه وفقا ملصادر غير رسمية فقد كان هذا القيادي في 
حزب الله وهو من بلدة جبشيت مسؤوال عن ماحقة 

»العماء واجلواسيس«.
وُعِثر على القيادي يونس بعد ظهر أمس السبت، 
جثة هامدًة داخــل سيارته على الطريق التي تصل 
بني بلدتي قاقعية اجلسر وزوطــر الغربية، مصابًة 

بطلقات نارية عدة وطعنات سكني.
وحضرت إلى املكان دوريات من مختلف األجهزة 
األمنية للتحقيق باحلادث، وأفيد عن توقيف »ع. ف 

.ا«، كمشتبه به بعملية القتل.
والحًقا، نعى حزب الله يونس كأحد شهدائه في 

داللــة على أن خلفيات جرمية القتل تتعلق بعمله 
د أنه »ناشط في امللف الذي  األمني في احلزب، ويترَدّ
يرتبط بـ »العماء«، وهذه واحدة من جملة روايات 

جرى تناقلها على مواقع التواصل االجتماعي«.
وبحسب املعلومات األولية، كان يونس بسيارة 
وبرفقته شخص آخــر. ووجــد جثة في سيارته في 
ــه عاقة  منطقة قعقعية اجلــســر فــي اجلــنــوب، ول
مبطاردة اجلواسيس. وحتدثت معلومات عن أنه هو 
من قام بقتل أنطوان احلايك قبل أيام املتهم بالعمالة 

إلسرائيل، في منطقة املية ومية.
ــه، فــإن  ــل ــن حـــزب ال ــادر مــقــربــة م ــص وبــحــســب م
الشخص اآلخـــر لــم ميــت ومت اســتــجــوابــه، وخــال 
االستجواب قال إنه متت مطاردتهم في السيارة قبل 

قتله.

استمرار عمل األنشطة املستثناة من حظر التجول في السعودية

أعلنت وزارة الداخلية السعودية استمرار 
االســتــثــنــاءات للنشاطات املــصــرح لها فــي أوقــات 
احلــظــر، احملـــددة فــي سياق إجـــراءات الوقاية من 

فيروس كورونا املستجد »كوفيد19-«.
وتشمل قائمة األنشطة االستثنائية، من حظر 
التجول احملدد بساعات معينة على مدار اليوم وفق 

اآلليات املعلنة في مختلف مناطق اململكة:
األنشطة احليوية املستثناة 

يأتي قطاع األغذية )نقاط البيع( كالتموينات 
والسوبر ماركت ومحات بيع اخلضار والدواجن 
واللحوم واملخابز واملصانع واملعامل الغذائية في 

مقدمة األنشطة احليوية املستثناة، يليه القطاع 
الصحي كالصيدليات ومــا في حكمها والعيادات 
الطبية )املستوصفات( واملستشفيات واملختبرات 

ومصانع ومعامل املواد واألجهزة الطبية.
ــــام مبختلف وســائــلــه  ــاع اإلع ــط بــعــد ذلــــك، ق
على رأسها قطاع النقل كنقل البضائع والطرود 
والتخليص اجلــمــركــي واملــســتــودعــات واملــخــازن 
واخلــدمــات اللوجستية وساسل اإلمـــداد للقطاع 

الصحي والقطاع الغذائي وتشغيل املوانئ.
باإلضافة إلى ذلك، أنشطة التجارة اإللكترونية 
كالعاملني في تطبيقات املشتريات اإللكترونية 

لألنشطة املستثناة والعاملني في تطبيقات التوصيل 
لألنشطة املستثناة، وأنشطة خدمات اإلقامة مثل 
الفنادق والشقق املفروشة، و قطاع الطاقة كمحطات 
الوقود وخدمات الطوارئ لشركة الكهرباء، و قطاع 
اخلدمات املالية والتأمني كمباشرة احلوادث )جنم( 
واخلدمات التأمينية الصحية العاجلة )املوافقات( 
وباقي خدمات التأمني، وقطاع االتصاالت كمشغلي 

اإلنترنت وشبكات االتصال.
كما أن قطاع املياه مثل خدمات الطوارئ لشركة 
املياه وخدمة توصيل املياه الصاحلة للشرب للمنازل 

)الشيب( لم يكن مبعزل عن تلك األنشطة.
كما يسمح  بالتنقل وقت منع التجول للسيارات 
األمنية والعسكرية والصحية وسيارات اخلدمات 
احلكومية الرقابية، وسيارات األنشطة املستثناة 
في البند )أواًل(، وكذلك إتاحة استخدام التوصيل 
ــزة الــذكــيــة )خــدمــات  ــه عــن طــريــق تطبيقات األج
التوصيل السريعة( خال منع التجول، وذلك لطلب 
االحتياجات الغذائية والدوائية وغيرها من السلع 
واخلــدمــات الضرورية املستثناة وتوصيلها إلى 

املنازل.
وميــكــن معرفة األنــشــطــة املستثناة مــن خال 
االتصال على الرقم املجاني في جميع مناطق اململكة 
999، عدا منطقة مكة املكرمة والتي يتم االتصال فيها 

على رقم 911.
عاوة على ذلك، السماح للمؤذنني بالوصول إلى 
املساجد لرفع األذان وقت منع التجول، والسماح 
للعاملني فــي البعثات الدبلوماسية واملنظمات 
الدولية وما في حكمها املقيمني في احلي الدبلوماسي 
باالنتقال أثناء فترة املنع من وإلى مقرات أعمالهم في 

احلي.

الصحي القطاع  احتياجات  لتلبية  الدولة  مصانع  وجهت 

اإلمارات تعفي أصحاب اإلقامات من الغرامات حتى نهاية العام
ــد آل مكتوم، نــاءب  أعلن الشيخ محمد بــن راش
رئيس دولة اإلمــارات، رئيس مجلس الــوزراء حاكم 
دبــي، إعفاء أصحاب اإلقــامــات من الغرامات حتى 

نهاية العام.
وقال في حسابه الرسمي علي تويتر »عقدنا أمس 
اجتماعنا الثاني ملجلس الوزراء عن بعد أقررنا خاله 
مجموعة من القرارات والتسهيات باإلضافة لتوجيه 
اجلهات باعفاء أصحاب اإلقامات من الغرامات حتى 
نهاية العام وتعزيز املخزون االستراتيجي للدولة 
وتوجيه املصانع بدعم احتياجات القطاع الصحي 

في الدولة«.
وأضـــاف الشيخ محمد بــن راشـــد »كــمــا تابعنا 
خال االجتماع اآلليات االحترازية اجلديدة وآليات 
استمرار األعمال احلكومية واعتمدنا مشروع القانون 
االحتـــادي للصحة النفسية والائحة التنفيذية 
ملنشآت القطاع اخلاص الصحية بهدف رفع مستوى 
جودة خدماتها، والئحة أخرى بشأن استخدام تقنية 

املعلومات في املجاالت الصحية«.
وأكد أن دولة االمارات تتحرك أمس كفريق واحد 
وتتعاون كأسرة واحــدة ويساند اجلميع أعمال 
اجلميع لعبور هذا الفترة االستثنائية التي مير فيها 

العالم.
حزمة حتفيز جديدة

كان مصرف اإلمــارات املركزي أعلن صباح أمس 
األحــد، إنــه خفض متطلبات االحتياطي اإللزامي 
للودائع حتت الطلب بنسبة %50، وأعلن مزيدا من 
التدابير لدعم االقتصاد الوطني في مواجهة تداعيات 

وباء فيروس كورونا املستجد كوفيد19-.
وأضـــاف فــي بــيــان، أن القيمة اإلجمالية لكافة 
ــال والسيولة التي  ــرأس امل اإلجــــراءات املتعلقة ب
اعتمدها املصرف املركزي منذ 14 مارس 2020 بلغت 

256 مليار درهم، )مبا يعادل 69.7 مليار دوالر(، 
تتألف من 50 مليار درهم في هيئة تخفيضات في 
رؤوس األموال الوقائية، و50 مليار درهم في هيئة 
دعم متويلي بتكلفة صفرية، و95 مليار درهــم في 
هيئة تخفيضات في السيولة االحتياطية، و61 مليار 
درهم عبارة عن تخفيض في متطلبات االحتياطيات 

النقدية اإللزامية.
وأوضـــح أنــه ميكن للبنوك وشــركــات التمويل 
املشاركة في خطة الدعم االقتصادي الشاملة املوجهة 
متديد فترة تأجيل الديون والفائدة على الدفعات 

املستحقة حتى 31 ديسمبر 2020.
وأوضح أنه ميكن للبنوك متديد التخفيضات في 
رؤوس األمــوال الوقائية حتى 31 ديسمبر 2021، 
وتبلغ قيمة التخفيضات في رؤوس األموال الوقائية 

احملررة 50 مليار درهم.
ــر املصرف متديد التسهيات التمويل ذات  وأق
التكلفة الصفرية املعطاة بضمان للبنوك وشركات 
التمويل املــشــاركــة فــي اخلطة حتى 31 ديسمبر 
2020. وتبلغ قيمة التسهيات الصفرية املتاحة 50 

مليار درهم.

دعت أطراف النزاع إلى قبول اتفاق وقف إطالق النار املقترح

في ذكرى عدوان حفتر.. األمم 
املتحدة جتدد مناشدتها تفعيل الهدنة

جددت بعثة األمم املتحدة في ليبيا، مناشدتها 
جميع األطــــراف وقــف العمليات العسكرية، 
وتفعيل الهدنة اإلنسانية على الفور، بغية إتاحة 
املجال للسلطات من أجل التصدي خلطر فيروس 

كورونا.
ــك فــي بــيــان للبعثة مبناسبة ذكــرى  ــاء ذل ج
مرور عام على هجوم خليفة حفتر على العاصمة 
طرابلس، الــذي قالت إنــه تسبب في مقتل 356 

مدنيا وإصابة 329 آخرين حتى مارس املاضي.
وقالت البعثة في البيان: »مع تفشي جائحة 
كورونا، التي متثل أكبر تهديد قريب املدى لسامة 
الشعب الليبي، ينبغي ألطــراف النزاع الليبية 
ــراف اخلارجية الداعمة، لها أن تستجيب  واألط

لدعوات وقف هذه احلرب على الفور«.
وأشارت إلى أنها وفرق األمم املتحدة في ليبيا 
تعمل على مدار الساعة مع السلطات املعنية في 

جميع أنحاء الباد، للتصدي جلائحة كورونا.
ودعت البعثة أطراف النزاع ومن يقف وراءهم 
من جهات خارجية، إلى قبول اتفاق وقف إطاق 
النار املقترح في جنيف، وتبني مخرجات مؤمتر 

برلني، وتنفيذ قرار مجلس األمن رقم 2510.
وأوضحت أن هجوم حفتر على طرابلس، الذي 
بــدأ في 4 أبريل 2019، »تسبب بنزاع ال طائل 
من ورائه، وبدد آمال الكثير من الليبيني بتحقيق 

انتقال سياسي سلمي من خال امللتقى الوطني«.
ووثقت البعثة منذ أبريل 2019 وحتى نهاية 
مــارس الفائت، وقــوع ما ال يقل عن 685 ضحية 
بني املدنيني، بينهم 356 قتيا و329 جريحاً، 
فيما اضطر حوالي 149 ألفا داخل طرابلس وما 
حولها، إلى الفرار من منازلهم منذ بداية الهجوم. 
وتشير تقديرات األمم املتحدة إلى أن حوالي 893 

ألفا في حاجة إلى املساعدة اإلنسانية.

»نادي احملامني« يتقدم بشكوى أمام القضاء الفرنسي

غضب مغربي إزاء تصريح فرنسي اعتبر األفارقة »حقل جتارب«

وجهت أوســـاط إعامية وحقوقية مغربية، 
انتقادات إلى طبيب فرنسي اعتبر القارة اإلفريقية 
ــارب« الكتشاف لقاحات ضد فيروس  »حقل جت

كورونا.
واألربــعــاء، اعتبر الطبيب جــون بــول ميرا، ، 
القارة اإلفريقية حقل جتارب الكتشاف لقاحات 
لكورونا، في إجابته على ســؤال عن »إمكانية 
جتريب اللقاح فــي إفريقيا على غــرار جتــارب 

سابقة«.
ــك، بثت وكالة األنــبــاء املغربية  وردا على ذل
الرسمية، مقاال بعنوان »احتقار إفريقيا لم يعد 

بالشيء املقيت في فرنسا«.

وجــاء في املــقــال: »3 أيــام بعد اإلهــانــات التي 
وجهت لألفارقة بشكل مباشر على إحدى قنواتها 
التلفزيونية، ال يبدو أن فرنسا، وباستثناءات 
قليلة، مهتمة لألمر، ولــو من بــاب التعاطف مع 

مواطنيها الذين هم من أصول إفريقية«.
وتابع املقال: »منذ بث هذا احلوار املستفز، لم 
يصدر أي رد فعل رسمي أيا كان نوعه، ويبدو أنه 
في فرنسا يتم اخللط بني حرية التعبير وحرية 

السب والقذف«.
مــن جانبه، أعلن »نـــادي احملــامــني باملغرب« 
)جتمع للمحامني( اعتزامه التقدم بشكوى أمام 

القضاء الفرنسي ضد الطبيب املذكور.

وقال النادي، عبر صفحته على فيسبوك، إنه 
»قــرر املتابعة القضائية ضد الطبيب الفرنسي، 
وهو رئيس قسم الطوارئ في مستشفى )كوشان( 
بباريس، بسبب تصريحاته حول جتريب لقاح 

كورونا بإفريقيا«.
وتفاعا مع القضية ذاتها، أعرب نشطاء مغاربة 
على مواقع التواصل االجتماعي، عن غضبهم 
العارم ورفضهم لتصريحات الطبيب الفرنسي 
»الــعــنــصــريــة«. واعــتــبــروا أنــهــا تعكس الفكر 

االستعماري القائم لدى بعض األوروبيني.
وفي هذا الصدد، أبدا اإلعامي املغربي، نعمان 
الــيــعــاوي، اســتــغــرابــه ممــا صــدر عــن الطبيب 

الفرنسي.
وقـــال الــيــعــاوي، عبر فيسبوك، »أستغرب 
ــذي اعتبر القارة  تصريح الطبيب الفرنسي ال
اإلفــريــقــيــة حــقــل جتــــارب الكــتــشــاف لــقــاحــات 

لكورونا«.
ـــف، هــــذه حــقــيــقــة الــفــكــر  ـــألس ــــــاف: »ل وأض
االســتــعــمــاري الـــذي مــا زال يعشش فــي عقول 
بعض األوروبيني، وأكثرهم من النخبة الفكرية 

والسياسية الفرنسية«.
يذكر أن تصريحات الطبيب الفرنسي أثارت 
انتقادات عربية وعاملية واســعــة، خاصة على 
مواقع التواصل االجتماعي، حيث اعتبرها العديد 

من النشطاء »عنصرية ومقززة«.
ومن أبرز من انتقد تلك التصريحات، العب كرة 
القدم اإليفواري السابق ديدييه دروغبا، حيث قال 
اخلميس، عبر حسابه على تويتر: »إفريقيا ليست 
مختبر جتــارب، إنني أديــن بشدة هذه العبارات 

املهينة والعنصرية«.
وأضــاف دروغــبــا، أن اعتبار األفــارقــة فئران 
جتارب أمر »مثير لاشمئزاز«، مشددا على ضرورة 

حماية القادة في القارة السمراء ملواطنيهم.


