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سفير السعودية باليمن: 

واحلوثيني الرياض  بني  يومية  محادثات 

قال مسؤول سعودي رفيع املستوى، إن بالده 
جتري محادثات يومية مع احلوثيني في اليمن، 
ودعت ممثلني عنهم وعن احلكومة الشرعية إلى 

محادثات سالم على أراضيها.
وقال السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر 
إن اقتراح إجراء محادثات إلنهاء احلرب في اليمن 
ما زال مطروحا، على الرغم من تصاعد العنف في 
مطلع األسبوع، غير أن احلوثيني لم يستجيبوا بعد 

للعرض، بحسب السفير السعودي.
وقال آل جابر إن املسؤولني السعوديني حتدثوا 
مع نظرائهم احلوثيني أمس االثنني، للتأكيد على 
أن ضربات التحالف على صنعاء كانت ردا على 
الهجمات الصاروخية يوم السبت، وليس املقصود 

بها تصعيد النزاع.
وقال إن مسؤولي التحالف يتواصلون هاتفيا 
بشكل يومي -منذ العام املاضي- مع احلوثيني، 
وقال إن االتصاالت اليومية بدأت في أعقاب هجوم 

احلوثيني على منشآت أرامكو النفطية.
وشّن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية 
في اليمن أمس االثنني غارات جوية على صنعاء، 
وقــال في بيان نشرته وكالة األنباء السعودية 
إن العملية تهدف إلــى »تدمير أهــداف عسكرية 
مشروعة« تابعة للمتمردين احلوثيني، و«لتحييد 
وتدمير التهديد الباليستي والقدرات النوعية التي 

تهدد حياة املدنيني«.
وأفــادت قناة »املسيرة« التابعة للحوثيني بأن 
ــل فــي صنعاء،  ــارة على األق التحالف شــن 19 غ
واســتــهــدف الكلية احلربية وقــواعــد عسكرية. 
وتأتي العملية التي شنها التحالف بعد اعتراض 
السعودية -يوم السبت- صاروخني باليستيني 
أطلقهما احلوثيون باجتاه العاصمة السعودية 
ــازان في اجلــنــوب. وبحسب  الــريــاض ومدينة ج
وســائــل إعــالم ســعــوديــة، تسبب الهجومان في 

إصابة مدنيني اثنني في الرياض.

لبنان في  كورونا  إلنتشار  السياسية  التداعيات  ترصد  غربية  صحف 
عزت حامد 

هل ميكن أن يكون لوباء كورونا اية تداعيات على 
الصعيد السياسي؟  سؤال أهتمت به بعض من وسائل 
اإلعالم الغربية ، والتي رصدت خالل اآلونة األخيرة 
تصاعد معدالت اإلصابة بهذا الوباء الفيروسي في 

املنطقة والعالم . 
واشارت هذه الوسائل إلى أن تصاعد نسب اإلصابة 
بهذا الوباء فرضت تسليم اجليش اللبناني للكثير من 
املسؤوليات في لبنان ، األمر الذي سيؤثر على حتركات 
حزب الله حتديدا ، وهو من أهم الفصائل السياسية 

قوية في لبنان االن. 
باالضافة ايضا إلى توقعات بتأثير ذلك على الكثير 
من الفصائل األخــرى مثل حركة حماس التي تتمتع 

بتواجد ملحوظ ونفوذ الفت في لبنان.
ــدرز الشعبية  ــان ــت وتــشــيــر صحيفة إيــفــنــنــج س
البريطانية إلى دقة هذه النقطة مشيرة إلى أن ارتفاع 
نسب وأعــــداد املــصــابــني بــهــذا الــفــيــروس فــي لبنان 
سيكون له الكثير من التداعيات ســواء السياسية أو 
االستراتيجية التي ستغير من شكل أسلوب وتعاطي 
ما يجري في هذه املخيمات بصورة تضر سلبا بعدد 
من احلركة أو املنظمات سواء اللبنانية أو الفلسطينية 
وعلى رأسها حركة حماس.  وتضيف الصحيفة أن 
تصاعد نسب اإلصابة بهذا الوباء الفيروسي سيؤدي 
إلــى االستعانة باجليش كمؤسسة رسمية ، وهي 
اخلطوة التي باتت لبنان على قيد خطوة منها االن 
وقريبة منها منها مع تصاعد أعداد املصابني بالبالد.  
وتتهيئ الظروف لهذه اخلطوة االن مع دقة الوضع في 
لبنان ومعرفة الكثير من األجهزة األمنية احلساسة 
بالبالد أن حزب الله وعناصره املؤثرى تواصل السفر 
إلى إيران ، في خطوة أدت الرتفاع نسب املصابني بهذا 
الوباء الفيروسي بني عناصر احلزب ، ممن نقلوا هذه 

العدوى بعد ذلك إلى املواطنني اللبنانيني. 
الالفت أن القيادي في حركة حماس أحمد عبد الهادي 
اشار بدروه إلى دقة هذه القضية ، مشيرا إلى دقة هذه 

اخلطوة وتاثيرها على الكثير من املرافق أو املؤسسات 
التابعة للحركة في لبنان. 

وقــال عبد الهادي إن سيطرة اجليش حتديدا على 
مخميات الالجئني الفلسطينيني في لبنان سينعكس 
سلبا ســـواء على حــركــة حــمــاس أو على حلفائها 

االستراتيجيني أو السياسيني األبرز في لبنان. 
ويفسر هذا التعاطي السريع  لـ«عبد الهادي« أو 
غيره من مسؤولي حماس مع تأكيدات أنتشار هذا 

الوباء الفيروسي باملخيمات . 
من ناحية أخرى أشارت مصادر سياسية لصحيفة 
فورين بوليسي الدولية إلى أن حركة حماس بالفعل 
حتــاول لعب دورا فاعال  في منع انتشار الكورونا 
في املخيمات الفلسطينية ، وعلى رأسها مخيم عني 
احللوة، مشيرة إلى أن  رئيس مكتب احلركة السياسي  
اسماعيل هنية ارسل نصف مليون دوالر إلى الدولة 

اللبنانية ملساعدة الشعب الفلسطيني في هذه املعركة، 
فيما يتولى ممثل حماس في لبنان احمد عبد الهادي 

إدارة خلية االزمة بالتنسيق مع الدولة اللبنانية .
باالضافة إلــى عقد ممثل حماس في لبنان ايضا 
الجتماع موسع مع وزير الصحة اللبناني حمد حسن 
، وهو االجتماع الذي شارك فيه مع أحمد عبد الهادي 
أيضا بعض من القيادات الفلسطينية األخرى ، مثل أمني 
سر منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح في لبنان 
فتحي أبو العردات، ومدير جمعية الشفاء للخدمات 

الطبية واإلنسانية الدكتور مجدي كرّي.
عموما فــإن تداعيات هــذه القضية باتت واضحة 
وتتواصل على الساحة السياسية في لبنان ، األمر 
الــذي سيكون له الكثير من التداعيات على مختلف 
األوجه واألنشطة السياسية واالستراتيجية في البالد 

االن.

»الصحة العاملية« تدعو مصر للتأهب
دعـــت مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــاملــيــة 
السلطات املصرية إلى توفير مزيد من 
أماكن الرعاية الصحية، وقــال مدير 
إدارة األمراض املعدية باملكتب اإلقليمي 
لشرق املتوسط في املنظمة إيفان هوتني 
»لألسف هناك سيناريو الحتمال انتقال 
املرض على نطاق أوسع، مما قد يؤدي 

إلى أعداد كبيرة من احلاالت في مصر«.
وأضاف البيان »بينما نبذل قصارى 
جهدنا لتفادي هــذا السيناريو يجب 
علينا التأهب لهذه االحتمالية، مما يعني 
ضرورة التخطيط لتخصيص مزيد من 
مرافق العزل حلاالت اإلصابة اخلفيفة، 
ومــزيــد مــن األســـّرة فــي املستشفيات 
حلــاالت اإلصابة الوخيمة، ومزيد من 
ـــّرة فــي وحـــدات العناية املركزة  األس

للحاالت احلرجة«.
ــه تـــرأس وفـــدا من  وذكـــر هــوتــني أن
خبراء منظمة الصحة العاملية، وقاموا 
-بــنــاء على طلب مــن وزارة الصحة 
املــصــريــة- »بـــإجـــراء تقييم مستقل 
للوضع، وتقدي مقترحات لتحسني 
االستجابة« ملواجهة الفيروس. وقال 
إن »هناك عدة نقاط قوة نهنئ وزارة 
الصحة املصرية عليها«، مشيرا إلى أن 
انتقال املرض حتى الساعة يقتصر على 

سالسل انتقال العدوى.
وأعــلــنــت وزارة الصحة املصرية 
االثنني ارتفاع عدد اإلصابات املؤكدة 
بفيروس كورونا في البالد إلى 656، 

والوفيات إلى 41.
وأعلنت نقابة األطباء وفاة أول طبيب 
مصري إثر إصابته بفيروس كورونا 
املستجد. وكتبت النقابة على صفحتها 
الرسمية على موقع فيسبوك »أول 
شهيد للواجب من األطــبــاء في مصر، 
أحــمــد الــلــواح مــن بورسعيد فــي ذمة 
الله مبستشفى العزل في اإلسماعيلية 
بعد إصابته بفيروس كورونا«. وكان 
اللواح أستاذا ورئيس قسم التحاليل 

الطبية بجامعة األزهر، وتوفي عن 57 
عاما.

ــي الــســودان، أعلنت السلطات  وف
ــادة التعليم  ــه تــأجــيــل امــتــحــانــات ش
الثانوي إلى أجل ُيحدد الحقا، في إطار 
إجــراءاتــهــا للحد من انتشار فيروس 
كورونا. وكــان من املقرر أن تبدأ هذه 
االمتحانات -التي يتقدم لها نحو مليون 

طالب- في 12 أبريل
وفـــي املـــغـــرب، ُســجــلــت 6 وفــيــات 
جــديــدة، ليرتفع العدد اإلجمالي إلى 
33، وزادت اإلصابات 71 حالة، ليصل 

العدد اإلجمالي إلى 534.
وفـــي ســـوريـــا، سجلت السلطات 
الصحية التابعة للنظام ثاني حالة 
وفــاة بفيروس كــورونــا، وفقا لوكالة 

األنباء الرسمية.
وفـــي الــســعــوديــة، أعــلــنــت وزارة 
ـــس تــطــبــيــق إجـــــراءات  ــة أم ــي ــل ــداخ ال
احــتــرازيــة إضافية بعدد مــن األحياء 

السكنية في مكة املكرمة ومنع التجول 
فيها بداية من اليوم.

ونقلت وكالة األنباء الرسمية عن 
مصدر مسؤول بــوزارة الداخلية قوله 
إنه مت عزل أحياء: أجياد، واملصافي، 
واملــســفــلــة، واحلـــجـــون، والــنــكــاســة، 

وحوش بكر في مكة املكرمة.
ــذه األحــيــاء  ـــح املــصــدر أن ه وأوض
سيتم »منع الدخول إليها أو اخلروج 
منها، ومنع التجول فيها على مــدار 
اليوم، وذلك اعتبارا من الساعة الثالثة 

من ظهر اليوم وحتى إشعار آخر«.
وفــي الــوقــت نفسه، أعلنت وزارة 
الصحة السعودية تسجيل 154 إصابة 
جــديــدة بفيروس كــورونــا املستجد، 
ليرتفع إجمالي اإلصابات في البالد إلى 

1453 حالة.
وقــال املتحدث باسم الــــوزارة في 
مؤمتر صحفي إنه لم يتم تسجيل أي 
وفيات اليوم، كما تعافى 49 مصابا، 

ليصل إجمالي حاالت الشفاء إلى 115.
وفــي فلسطني، أكــد الناطق باسم 
وزارة الداخلية أنه لن يتم إحياء يوم 
ــك ألول مرة  األرض باملسيرات، وذل

بسبب تفشي الفيروس.
وفــي األردن، بــدأ اجلــيــش صباح 
اليوم إخراج نحو خمسة آالف شخص 
خضعوا للحجر الصحي اإللزامي في 
فنادق في عمان والبحر امليت، وذلك 
بعد إمتامهم 14 يوما كإجراء احترازي 
والتأكد من عــدم إصابتهم بفيروس 

كورونا.
وتدرس جلنة تسيير معرض إكسبو 
لعام 2020 املقرر إقامته في إمارة دبي 
تأجيل املعرض العاملي ملدة عام بسبب 
وباء فيروس كورونا العاملي. وكانت 
تقديرات املنظمني العام املاضي تفيد 
بــأن 11 مليون زائــر من خــارج البالد 
سيحضرون احلدث، الذي يضم أجنحة 

من 192 دولة.

واشنطن متدد القيود املفروضة 
60 يومًا على النووي اإليراني 

أعلنت اخلــارجــيــة األمريكية متــديــد القيود 
املفروضة على البرنامج النووي اإليراني ملدة 60 
يوما. وأكدت املتحدثة باسم اخلارجية األمريكية، 
مورغان أورتاغوس، متديد القيود التي فرضتها 
بالدها على البرنامج النووي اإليراني ملدة 60 

يوما.
واتهمت أورتاغوس إيران مبواصلة األنشطة 
الــنــوويــة وتوسيعها، ووصــفــت ذلــك بـــ »غير 
املقبول«. وأكدت أن بالدها ستواصل اتباع السبل 
الدبلوماسية واالقــتــصــاديــة لعرقلة األنشطة 

اإليرانية »املخلة باالستقرار« حسب وصفها.
وأشــارت إلى أّن بالدها ستواصل املراقبة عن 
قرب، كافة األنشطة النووية اإليرانية، وأّن القيود 

املفروضة قابلة للتغيير في أي وقت.
ومن جانب آخر أعفى الرئيس األمريكي إيران 
فــي وقــت ســابــق، مــن بعض العقوبات، ليسمح 
للشركات األوروبية والروسية والصينية العمل 
في املنشآت النووية اإليرانية ذات األغراض املدنية
وذكرت وسائل إعالم أمريكية أّن وزير خارجية 
البالد مايك بومبيو عــارض إعفاءات ترامب، إال 

أنه مت إقرارها، بعد توصيات من وزير اخلزانة 
ستيفن منوشني بأنها ستخفف من حدة االنتقادات 
املوجهة لواشنطن واملتعلقة بفرض عقوبات على 

إيران التي تشهد انتشارا لفيروس كورونا.
جتدر اإلشارة إلى أّن وزارة اخلزانة األمريكية، 
أعلنت اخلميس املاضي، فرض عقوبات على 15 
فــردا و5 شركات مرتبطني بـــ«احلــرس الثوري 
ــوزارة في بيان نشرته على  اإليــرانــي«. وقالت ال
موقعها اإللكتروني، إن مكتب مراقبة األصــول 
األجنبية التابع لها، فــرض العقوبات على تلك 

الشركات مشيًرا أن مقرها العراق وإيران.
وفي 8 مايو 2018، انسحبت الواليات املتحدة 
من االتفاق النووي املبرم مع طهران، وبــدأت في 

فرض عقوبات اقتصادية ضد األخيرة.
ورغم أّن العقوبات ال تستهدف القطاع الصحي 
بشكل مباشر في إيران؛ إال أن العقوبات املصرفية 
األحادية، وتهّرب الشركات األجنبية من مزاولة 
التجارة مع إيران خشية إدراج اسمها على الئحة 
العقوبات األمريكية، يعرقالن استيراد املستلزمات 

الصحية واألدوية في اجلمهورية اإلسالمية.

االحتاد األوروبي يجدد مناشدته 
وقف القتال باليمن والتفرغ لكورونا

جدد االحتاد األوروبي، مناشدته إلى األطراف اليمنية، 
بوقف تصعيد األعمال العدائية من أجــل التركيز على 
مواجهة جائحة »كــورونــا«، معبرا عن قلقه البالغ من 

التطورات العسكرية األخيرة.
جــاء ذلــك في بيان صــادر، صباح أمــس الثالثاء ، عن 
متحدث الشؤون اخلارجية والسياسة األمنية باالحتاد 

األوروبي بيتر ستانو.
وقال ستانو، في البيان: »رغم مناشدات متكررة من قبل 
املجتمع الدولي ألطراف النزاع في اليمن االمتثال لدعوة 
األمني العام لألمم املتحدة )أنطونيو غوتيريش( إلى وقف 

إطالق النار، إال أن املواجهات العسكرية مستمرة«.
وأضــاف: »الهجوم الصاروخي من قبل حركة أنصار 
الله )احلوثيني( على السعودية )مساء السبت(، هو 
مصدر قلق بالغ لالحتاد األوروبي، كما هو احلال بالنسبة 
للنشاط العسكري اجلــاري في محافظة مــأرب )شرق( 
وحولها، وكذا الغارات اجلوية األخيرة )للتحالف العربي( 

على العاصمة صنعاء«.

وشدد على أن ذلك »يتعارض بشكل كامل مع دعوات 
األمم املتحدة لوقف إطالق النار، ومع أغلب بيانات االحتاد 
ــراف  األوروبـــي األخــيــرة، في وقــت يتعني فيه على األط
وقف األعمال العدائية والتعاضد من أجل مكافحة جائحة 

فيروس كورونا«.
وأكــد على »احلاجة إلــى الوقف الفوري للمواجهات 
العسكرية«، داعيا األطــراف إلى »اغتنام اإلمكانية التي 
تتيحها هذه اللحظة من أجل خفض التصعيد وحتقيق 

وقف رسمي إلطالق النار«.
واستطرد: »سيواصل االحتاد األوروبي بكل الوسائل 
املتاحة لــه الــدعــم الكامل للعملية التي تقودها األمم 

املتحدة«.
واألحــد، أعلن التحالف العربي اعتراضه صاروخني 
باليستيني أطلقهما احلوثيون مساء السبت على مدينتي 
الرياض وجازان السعوديتني، فيما أعلن احلوثيون أنهم 
نفذوا أكبر عملية عسكرية في العمق السعودي خالل 
العام 2020 بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة في 

الرياض وجازان وجنران وعسير.
واإلثنني، شن التحالف العربي سلسلة غــارات جوية 

على عدة مواقع عسكرية للحوثيني في صنعاء.
وفي 23 مارس اجلاري، دعا غوتيريش، إلى ضرورة 
وقــف إطــالق النار في مختلف جبهات العالم، والتفرغ 
ملواجهة كورونا كعدو عاملي مشترك؛ وهو األمر الذي قوبل 
بترحيب من قبل احلكومة اليمنية وجماعة احلوثي، دون 

إجراءات فعلية على األرض.
ومنذ مارس 2015، يدعم حتالف عسكري عربي تقوده 
السعودية، القوات احلكومية في مواجهة احلوثيني، في 
حرب خلفت »أزمة إنسانية حادة هي األسوأ في العالم«، 

وفقا لألمم املتحدة.
ولم يعلن اليمن سواء في مناطق احلكومة أو اخلاضعة 
لسيطرة احلوثيني، تسجيل أي إصابة بالفيروس حتى 
الثالثاء، في ظل مخاوف من انتشاره بالبلد الذي يشهد 
تدهورا حادا في اخلدمات الصحية، بسبب احلرب التي 

دخلت عامها السادس..

أعلن الرئيس اإليراني حسن 
روحــانــي، أمــس الثالثاء، متديد 
الــقــيــود والــتــدابــيــر املــتــخــذة في 
بالده ضمن إطار مكافحة انتشار 
فيروس كــورونــا، حتى 8 أبريل 
ـــال روحـــانـــي، خــالل  املــقــبــل. وق

اجتماع املجلس الوطني ملكافحة 
كـــورونـــا، بالعاصمة طــهــران، 
إن التدابير والقيود املفروضة 
حتى 3 أبريل املقبل، مت متديدها 
ـــه. وحــذر  إلــى 8 مــن الشهر ذات
روحــانــي، اإليرانيني من انتهاك 

التدابير والقيود املفروضة في 
هــذا اإلطـــار، مبينا أن السلطات 
ستفرض العقوبات الالزمة ملن 
ينتهكها. وفي 19 فبراير املاضي، 
ظهر الفيروس في إيران أول مرة 
مبدينة قــم، لينتشر بعدها في 
عموم البالد. وارتفع عدد الوفيات 
جــراء فيروس كورونا في إيران 
إلــى 2757 ،و إجمالي األصبات 
إلى 41 ألفا و495 بحسب وزارة 

الصحة اإليرانية االثنني.
وحتى صباح أمــس الثالثاء، 
أصاب الفيروس قرابة 790 ألفا 
في العالم، توفي منهم نحو 38 
ألــفــا، فيما تعافى حــوالــي 166 
ألفا. وتتصدر إيطاليا دول العالم 
في وفيات كــورونــا، لكنها حتل 
ثــانــيــة بــعــد الـــواليـــات املتحدة 
بإجمالي عدد اإلصابات. وأجبر 
انتشار الــفــيــروس دوال عديدة 
ــا، وتعليق  ــدوده على إغـــالق ح
الرحالت اجلوية، وفــرض حظر 
الــتــجــول، وتعطيل الــدراســة، 
ـــدة، ومنع  وإلــغــاء فــعــالــيــات ع
ـــالق  ــة، وإغ ــام ــع الــتــجــمــعــات ال

املساجد والكنائس.

8 أبريل إيران متدد التدابير حتى 

حسن روحاني


