فرنسا تسحب قواتها من العراق بسبب كورونا
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أعلنت رئاسة األركان الفرنسية ،أن باريس قررت سحب
جنودها من العراق حيث يشاركون في عمليات تدريب ،وذلك
«خصوصا ً» بسبب تفشّ ي وباء كوفيد -19في هذا البلد.
وذك���رت رئ��اس��ة األرك���ان ف��ي بيان أنّ��ه «بالتنسيق مع
احلكومة العراقية ،قرر التحالف الدولي ،الذي تقوده واشنطن
ملكافحة املتشددين ،تعديل حجم انتشاره في العراق وتعليق
أنشطة تدريب قوات األمن العراقية مؤقتا ً وال سيّما بالنظر إلى
اجلمعة  3من شعبان  1441هـ 27/مارس  - 2020السنة الثالثة عشرة

قادة قمة الـ  20يؤكدون
مواجهة كورونا جماعي ًا

تتطلع شعوب العالم لقمة ال��ـ  20للخروج
ب��ق��رارات ت��ع��زز م��واج��ه��ة خطر ك��ورون��ا ،ومن
جانبهم أك��د ع��دد كبير من ق��ادة قمة ال��ـ  20على
مواجهة فيروس كورونا جماعيا َ.
ولي عهد أبوظبي ،الشيخ محمد بن زايد ،أمس
اخلميس ،ق��ال ف��ي تغريدة نشرها على موقع
«تويتر»« ،ب��روح التضامن والتكاتف العاملي،
تشارك اإلم��ارات في القمة االستثنائية ملجموعة
العشرين  G20برئاسة خادم احلرمني الشريفني.
وأك��د ع��دد م��ن ال��ق��ادة أنهم يواجهون حتديًا
مشتركً ا غير مسبوق في ظل انتشار فيروس
كورونا املستجد ..وشعوب العالم تتطلع إلى هذه
القمة للخروج مبواقف وق��رارات تعزز املواجهة
اجلماعية لهذا اخلطر.
هذا وانطلقت قمة العشرين ،أمس اخلميس،
بشكل استثنائي في الزمان والطريقة ،إذ سيلتقي
قادة أقوى عشرين دولة اقتصاديا ومعهم دول
أخرى ومنظمات عدة ،في مقدمتها منظمة الصحة
العاملية ،للحديث حول ما ميكن فعله ملواجهة أزمة
كورونا العاملية.
وت���رأس امللك سلمان ،اجتماع القمة أم��س،
بعدما شدد ،مساء األربعاء ،على أن العالم يعيش
وقتا حرجا في مواجهته جلائحة كورونا التي
تؤثر على اإلنسان واألنظمة الصحية واالقتصاد
العاملي.
كما أكد خادم احلرمني الشريفني أن االجتماع

خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان

ك��ان��ت مثمرة وخرجنا مب��ب��ادرات حتقق آم��ال
ش��ع��وب ال��ع��ال��م ،وت��ع��زز دور حكومات ال��دول
األعضاء ،وتوحد جهودهم ملواجهة الوباء.
وأت��ى حديث امللك سلمان معبرا عن تطلعات
املجموعة التي أخذت على عاتقها معاجلة أزمات
عاملية سابقة ،بالتعاون مع املنظمات الدولية.

دبي تطبق العمل احلكومي
عن بعد بنسبة %100

ق��ررت حكومة دب��ي ،تطبيق نظام العمل
احلكومي  100%عن بعد اعتبارا ً من األحد
املقبل ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا
املستجد .كما قررت بلدية دبي ،إغالق مراكز
التجميل والصالونات الرجالية ملدة أسبوعني.
وكانت وزارة الداخلية اإلماراتية قد أحالت
 64شخصاً من املخالطني ألشخاص ثبتت
إصابتهم بفيروس كورونا إلى النيابة العامة
للطوارئ واألزمات بالنيابة العامة االحتادية،
وذلك ملخالفتهم أحكام القانون االحتادي رقم
 14لسنة  2014في شأن مكافحة األمراض
السارية ،وعدم اتباعهم اإلجراءات والتعليمات
الصادرة من اجلهات الصحية إليهم ،وعدم
التزامهم باحلجر املنزلي املطبق ملدة  14يوما ً.
يذكر أن مخالفة تلك القوانني واألحكام
املتعلقة مبكافحة األم���راض السارية تصل
عقوبتها إلى احلبس أو الغرامة.
وفي وقت سابق األربعاء ،أعلنت املتحدثة
الرسمية عن القطاع الصحي في اإلم��ارات،
فريدة احلوسني ،أنه مت رصد  85حالة جديدة
مصابة بفيروس «كوفيد  ،»19منها  7من
مواطني اإلمارات ،باإلضافة جلنسيات أخرى
مختلفة ،فيما تخضع كافة احل��االت للرعاية
الصحية الالزمة في املستشفيات ،الفتة إلى أن
العدد اإلجمالي لإلصابات املسجلة في البالد
حتى اآلن بلغ  333حالة.

إل��ى ذل��ك تعود ح��االت اإلص��اب��ة اجلديدة
جلنسيات مختلفة ،وشملت شخصاً من كل
من جيبوتي ،كندا ،هنغاريا ،روسيا ،بلجيكا،
م��وري��ش��ي��وس ،ت��ون��س ،ص��رب��ي��ا ،فنزويال،
السويد ،البرازيل ،رومانيا وسلطنة عمان،
وشخصني من كل من فلسطني ،إندونيسيا،
كولومبيا ،ال��ي��اب��ان ،أملانيا ،مصر ،املغرب
وإسبانيا ،وثالثة أشخاص من كل من هولندا،
أستراليا ،جنوب إفريقيا ،الفلبني ،فرنسا،
الهند ،أميركا والصني ،وأربعة أشخاص من
السعودية وإيطاليا ،وخمسة أشخاص من
إيران وباكستان ،وسبعة أشخاص من كل من
اإلمارات وبريطانيا.
كما أعلنت احلوسني عن شفاء  7حاالت
ج��دي��دة ،غ���ادرت جميعها املستشفى بعد
تعافيها ال��ت��ام م��ن امل���رض ،وحصولها على
الرعاية الصحية الالزمة ،وشملت احلاالت
التي مت شفاؤها  5أشخاص من بنغالديش،
وشخصني من باكستان ،فيما وصل مجموع
حاالت الشفاء املسجلة في دولة اإلمارات 52
حالة حتى اآلن.
وأكدت على أهمية االستمرار في بقاء كافة
مواطني البالد ومقيميها في امل��ن��ازل وعدم
اخلروج إال للضرورة القصوى ،مع ضرورة
االل��ت��زام ب��اإلرش��ادات الصحية والوقائية
املعلنة.

العراق ..متديد حظر التجول
حتى  11إبريل

أعلنت السلطات العراقية ،أم��س اخلميس،
متديد حظر التجول في عموم محافظات البالد
حتى احلادي عشر من إبريل املقبل ،بعد وفاة 29
شخصاً جراء وباء كوفيد ،-19وتواصل ارتفاع
أعداد املصابني به.
إلى ذلك ذكرت احلكومة العراقية في بيان أنها
مددت حظر السفر داخل البالد ومن وإلى مطاراته
حتى احلادي عشر من إبريل املقبل.
وكانت السلطات العراقية قد أعلنت األحد فرض
حظر للتجول في عموم محافظات البالد التي متتلك
نظاما ً صحيا ً متهالكا ً.
كما أعلنت وزارة الصحة أن ع��دد املصابني
بالفيروس بلغ حتى اآلن نحو  350شخصاً .لكن
هذه األرق��ام قد تكون أقل من اإلصابات املوجودة

الفعلية إذ إن أق��ل من ألفي شخص من أص��ل 40
مليونا ً خضعوا للفحص في أنحاء العراق ،املجاور
إلي��ران التي حصد فيها الفيروس أرواح أكثر من
ألفي شخص.
إل��ى ذل��ك تتخذ السلطات العراقية إج���راءات
مشددة بهدف منع انتشار الوباء ،ال سيما في ظل
امل��خ��اوف من النقص املزمن في امل��ع��دات الطبية
واألدوية واملستشفيات.
وسعياً لتجنّب تفشي امل��رض ،سيّرت القوات
األمنية العراقية دوري��ات على طول احل��دود مع
إيران ملنع العبور غير الشرعي بني البلدين اللذين
أغلقا احلدود بينهما رسميا ً منذ شهر.
وال ت��زال امل��دارس واجلامعات وكافة مطارات
البالد مغلقة.

األزمة الصحي».
وأضافت أنه بناء عليه «قررت فرنسا أن تعيد إلى الوطن،
حتى إشعار آخ��ر ،جنودها املنتشرين في العراق» والبالغ
عددهم تقريباً  200عسكري ،بعضهم يشارك في تدريب
ال��ق��وات العراقية والبعض اآلخ��ر في رئاسة أرك��ان قوات
التحالف في بغداد.
وق��ال املتحدّث باسم هيئة األرك���ان العامة الفرنسية،

الكولونيل فريديريك باربري ،إنّه اعتبارا ً من هذا اخلميس،
املوعد املقرّر لبدء االنسحاب« ،لم يعد هناك جنود يعملون في
إطار عملية شامال في العراق».
وكان اجليش األميركي ،الذي يشكل الغالبية العظمى من
القوات األجنبية املنتشرة في العراق ،أعلن األسبوع املاضي
سحب قواته من قواعد صغيرة أبعد ميكن أن تتعرض فيها
لهجمات مجموعات مسلحة موالية إليران.
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غرامة مالية على املخالفني  500ألف تومان

بدء فرض القيود على التنقّل بني املدن اإليرانية
أعلن نائب وزي��ر الداخلية اإليراني ،حسني ذو
الفقار ،بدء سريان فرص القيود على السفر والتنقّل
بني املدن في عموم البالد ،وذلك ضمن إطار تدابير
مكافحة انتشار فيروس «كورونا» املستجد.
وأش��ار في تصريحات صحفية أدل��ى بها ،أمس
اخلميس ،في العاصمة طهران ،إلى حظر اخلروج
والدخول من وإل��ى محافظات البالد ،مع السماح
لسكانها في اخلارج ،بالعودة إليها.
وأضاف أن من ينتهكون القيود املذكورة ،ستتم
مصادرة مركبتهم ملدة شهر ،وفرض غرامة مالية
على السائقني ،قدرها  500ألف تومان.
وأوض���ح أن م��ن ب�ين القيود أي��ض�اً إغ�لاق كافة
احملالت التجارية ،باستثناء الصيدليات واألسواق
التجارية ،ومحالت بيع اخلضر.
وفيما يخص وسائط النقل العام ،قال املسؤول
اإلي��ران��ي ،إن القيود املفروضة على خطوط سكك
احلديدية ،واخلطوط اجلوية واحلافالت ،ستستمر.
واألرب��ع��اء ،أعلنت احلكومة اإلي��ران��ي��ة ،حظر
التنقّل والسفر بني امل��دن ،في ظل تدابير مكافحة
انتشار «كورونا» ،فيما صرّح رئيس البالد حسن
روح��ان��ي ،ب��أن إي��ران جت��اوزت املوجة األول��ى من
تفشي الفيروس محذرا ً من قدوم موجة ثانية مع
عودة مواطني بالده من عطلة عيد النوروز.
وحتى األربعاء ارتفع إجمالي الوفيات في إيران

جراء كورونا إلى  ،2077وإجمالي اإلصابات إلى
 27ألف و 17حالة.
وحتى صباح أمس اخلميس ،أصاب كورونا أكثر
من  471ألف شخص في العالم ،توفي منهم ما يزيد
على  21ألفا ،فيما تعافى أكثر من  114ألفا.

وأجبر انتشار الفيروس دوال عديدة على إغالق
ح��دوده��ا ،وتعليق ال��رح�لات اجل��وي��ة ،وف��رض
حظر جت��ول ،وتعطيل ال��دراس��ة ،وإلغاء فعاليات
ع��دة ،ومنع التجمعات العامة ،وإغ�لاق املساجد
والكنائس.

على احتجاز سفينتها

اليمن ..احلكومة اليمنية تستنكر صمت األمم املتحدة
وصفت احلكومة اليمنية ،احتجاز جماعة احلوثيني
لسفينة تابعة ل�لأمم امل��ت��ح��دة ،على متنها ضباط
حكوميون مي��ن��ي��ون ،ب��أن��ه ي��ن��درج ضمن «أساليب
البلطجة» ،معربة عن استغرابها من «الصمت األممي».
وقال املتحدث باسم احلكومة اليمنية ،راجح بادي،
إن احلوثيني احتجزوا السفينة في محافظة احلُ ديدة
(غ���رب) ،وعلى متنها ضباط االرت��ب��اط ف��ي الفريق
احلكومي بلجنة التنسيق وإعادة االنتشار ،ومنعوها
من املغادرة إلى ميناء املخا (غ��رب) ،إليصال الضباط
إلى مدينة املخا ،بحسب االتفاق مع البعثة األممية.
ودع��ا األمم املتحدة إل��ى القيام بدورها في حماية
ضباط االرت��ب��اط ،وضمان عودتهم إل��ى املخا بشكل
عاجل.
وأوضح أن السفينة يُفترض أنها في منطقة محايدة،
وتخضع إلدارة وإشراف األمم املتحدة ،لتسهيل الرقابة
واإلشراف على تنفيذ اتفاق إعادة االنتشار في احلُديدة
على البحر األحمر.
ول��م يتسنت على الفور احلصول على تعقيب من
احلوثيني بشأن السفينة ،ولم تصدر اجلماعة أي تعقيب
على اتهامات متكررة لها منذ الثالثاء باحتجازها.
واتهم «ب��ادي» احلوثيني مبنع انعقاد االجتماعات
املشتركة ،وإغالق منافذ العبور ،ومنع دخول البعثة
األممية إلى مناطق سيطرة القوات احلكومية.
وشدد «ب��ادي» على أن جماعة احلوثي قيدت متامًا
حركة البعثة األممية ،وعطلت مسار اتفاق استكهولم
(املوقع بني احلكومة واجلماعة ع��ام  )2019بشكل
كامل.
وحذر من أن احتجاز السفينة من شأنه نسف ما تبقى
من آمال في تنفيذ اتفاق ستوكهولم.
وأع���رب ع��ن أسفه لعجز رئيس البعثة األممية،
اجل��ن��رال أبهجيت غ��وه��ا ،ع��ن إج��ب��ار احلوثيني على

التحالف العربي
يؤيد وقف إطالق
النار باليمن
أكد املتحدث الرسمي باسم ق��وات التحالف العربي
لدعم الشرعية في اليمن ،العقيد الركن تركي املالكي،
أن قيادة القوات املشتركة للتحالف تؤيد وتدعم قرار
احلكومة اليمنية في قبول دع��وة األم�ين العام لألمم
املتحدة لوقف إطالق النار في اليمن ومواجهة تبعات
انتشار فيروس كورونا «كوفيد.»-19
وأض��اف العقيد املالكي أن قيادة القوات املشتركة
للتحالف تدعم جهود املبعوث اخلاص لألمني العام لألمم
املتحدة إلى اليمن لوقف إطالق النار وخفض التصعيد
وات��خ��اذ خ��ط��وات عملية لبناء الثقة ب�ين الطرفني في
اجلانب اإلنساني واالقتصادي ،وتخفيف معاناة الشعب
اليمني والعمل بشكل ج��اد ملواجهة مخاطر جائحة
فيروس (كورونا) ومنعه من االنتشار.
وف��ي وق��ت سابق ،رحبت احلكومة اليمنية بدعوة
األمني العام لألمم املتحدة لوقف إطالق النار ومواجهة
تبعات انتشار فيروس كورونا.
وذك���رت احلكومة الشرعية ف��ي بيان أن «الوضع
في اليمن سياسيا واقتصاديا وصحيا يستلزم إيقاف
كافة أشكال التصعيد ،والوقوف ضمن اجلهد العاملي
واإلنساني للحفاظ على حياة املواطنني والتعامل بكل
مسؤولية مع هذا الوباء».
وأكد بيان احلكومة أنها ستتعامل بكل إيجابية مع
جهودها الرامية الستعادة الدولة وإيقاف نزيف الدم
اليمني ،وأب��دت استعدادها لالنخراط من أج��ل العمل
وبشكل ج��اد ملواجهة مخاطر ه��ذا ال��وب��اء ومنعه من
االنتشار داخل األراضي اليمنية.
وجاء موقف احلكومة عقب ساعات من دعوة أطلقها
األمني العام لألمم املتحدة ،أنطونيو غوتيريش ،وبعد
أي��ام من دع��وة مماثلة وجهها املبعوث الدولي مارتن
غريفيث.

السماح للسفينة باملغادرة.
وتابع أن «مليشيا احلوثي» جلأت إلى املغالطات
واألكاذيب للتغطية على جرمية احتجاز السفينة.
وأرجع «بادي» قبول احلكومة عمل الفريق املشترك
على منت السفينة في البحر األحمر إلى مساعي احلكومة
إلجناح اتفاق ستوكهولم ،ولتجنيب محافظة احلُديدة
ويالت احلرب والدمار.
وتابع :مليشيا احلوثي االنقالبية استمرأت أساليب
البلطجة وال��غ��در ،وسعت بكل طاقتها إل��ى إفشال
االتفاق.
وفي  11مارس اجلاري ،سحب الفريق احلكومة في
جلنة إعادة االنتشار جميع أعضائه ،إثر عملية قنص

تعرض لها أح��د الضباط في مدينة احلُ ��دي��دة ،مركز
احملافظة.
وتتبادل احلكومة واحلوثيون اتهامات بخرق اتفاق
وقف إط�لاق النار في الساحل الغربي ،ال��ذي تشرف
عليه جلنة أممية أ ُنشئت لتنسيق إع��ادة االنتشار في
احلُديدة ،مبوجب اتفاق ستوكهولم.
ويعاني اليمن ،للعام السادس ،من حرب مستمرة
ب�ين ال��ق��وات امل��وال��ي��ة للحكومة ،م��دع��وم��ة بتحالف
عسكري عربي تقوده اجل��ارة السعودية ،من جهة،
وبني احلوثيني ،املدعومني من إي��ران ،من جهة أخرى،
واملسيطرين على محافظات ،بينها العاصمة صنعاء
منذ عام .2014

في إطار مكافحة كورونا

السودان يفرج عن آالف السجناء

ق��ررت السلطات السودانية ،اإلف��راج عن أكثر
من أربعة آالف سجني في إطار جهودها للحد من
انتشار فيروس ك��ورون��ا املستجد ،وف��ق وكالة
األنباء السودانية الرسمية «سونا».
وشهدت عضو مجلس السيادة ،عائشة موسى،
إطالق سراح الدفعة األولى من  4217سجيناً من
سجن الهدى بأم درمان غرب نهر النيل.
يذكر أن ال��س��ودان أعلن ف��ي الثالث عشر من
مارس رصد أول إصابة بالفيروس ووفاة املصاب.
وف��ي  20م��ارس أعلن رص��د حالة ثانية ألجنبي
يعمل في منظمة دولية.
وك��ان مجلس األم��ن وال��دف��اع في ال��س��ودان قد
فرض في السادس عشر من مارس حالة الطوارئ
الصحية ملواجهة كورونا.
 3فرق

إلى ذل��ك ،قال مشرف عمليات غرفة الطوارئ
املركزية ،محمد عبد الرحمن نقدالله ،للوكالة
الرسمية ،إنه «مت تشكيل ثالثة فرق بعدد يفوق 60
كادرا ً مصنفة إلى فريق لإلرشاد والتوعية ،وفريق
طبي للفحص واحلجر في حال ظهور أي أعراض،
بجانب فريق إحصائي جلمع وتوثيق املعلومات
والبيانات».
كما أعلن مجلس األمن والدفاع السوداني ،أعلى
سلطة أمنية بالبالد ،االثنني ،فرض حظر التجول
في جميع امل��دن اعتبارا ً من الثالثاء  24مارس
ملكافحة انتشار كورونا .وأغلقت السلطات جميع
املطارات واملعابر البرية والبحرية.
إل��ى ذل��ك علقت احلكومة في ال��راب��ع عشر من
ال��ش��ه��ر احل��ال��ي ،ال���دراس���ة ف��ي جميع امل���دارس
واجلامعات والكليات واملعاهد في أنحاء البالد.

