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كورونا يحصد أرواًحا عربية.. وفاة أول طبيب وفنان ومذيعة
يواصل فيروس كورونا حصد األرواح في البلدان العربية، 
بعد أن جتاوز إجمالي اإلصابات به حول العالم أكثر من 723 

ألفا، توفي منهم 34 ألفا.
وأص��اب الفيروس غالبية ال��دول العربية، التي توفي فيها 
العشرات متأثرين بإصابتهم، منهم أول طبيب، وأول فنان، 
وأول مذيعة. وأعلنت وزارة الصحة املصرية، أمس اإلثنني، 
وفاة أول طبيب عربي متأثرا بإصابته بالفيروس بحسب إعالم 

محلي. وقالت وزارة الصحة املصرية إن »الدكتور أحمد اللواح، 
أستاذ ورئيس قسم التحاليل الطبية بجامعة األزه��ر، توفي 
متأثرا بكورونا في مستشفى أبو خليفة باإلسماعيلية )أحد 
مستشفيات العزل(. في سياق متصل، توفي الفنان اجلزائري 
نور الدين زيدوني، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، ليكون 

أول فنان عربي يتوفى بهذا الفيروس.
ونعى »املسرح اجلهوي كاتب ياسني« بوالية تيزي وزو، 

صباح اإلث��ن��ني، الفنان اجل��زائ��ري، عبر صفحته الرسمية 
ب�«فيسبوك«.

من جهتهم، نعى إعالميون مغاربة، مساء اجلمعة، زميلتهم 
املذيعة ليلى طرزامي، إثر وفاتها بفيروس كورونا.

ومت إي��داع الراحلة في املستشفى العسكري بالرباط، بعد 
تدهور حالتها الصحية، إذ كانت تعاني من م��رض القصور 

الكلوي، لتؤكد التحليالت إصابتها أيضا بكورونا.
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األردن يخلي املسافرين 
املعزولني.. وحجر ثان ينتظرهم

بدأت السلطات األردنية أمس االثنني إخالء نحو 
خمسة آالف شخص من فنادق عدة بعدما خضعوا 
ل��دى دخولهم اململكة حلجر صحي إل��زام��ي مدة 
أسبوعني للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا 

املستجد.
وشرعت السلطات منذ ساعات الصباح الباكر 
بإخالء احملجور عليهم من فنادق في عمان ومنطقة 
البحر امليت، خضعوا فيها حلجر صحي إجباري 
لدى وصولهم األردن قبل أسبوعني، وسط إجراءات 

مشددة.

حجر وأرشادات
وسيتم نقل هؤالء على مراحل بواسطة سيارات 
تتبع التطبيقات الذكية وعلى نفقة احلكومة إلى 
منازلهم على أن يخضعوا حلجر منزلي آخر وقائي 

ميتد ألسبوعني.
ووزع اجليش الورود على من كانوا في احلجر 
الصحي ل��دى مغادرتهم الفنادق، وف��ق ما أفاد 

مصورو فرانس برس.
إرشادات للمحجورين في املنازل

من جهته، أوضح الناطق باسم اللجنة الوطنية 
لألوبئة نذير عبيدات في تصريحات للتلفزيون 
الرسمي أن »احلجر املنزلي يتطلب التباعد وعدم 
التالمس م��ع اآلخ��ري��ن وغسل اليدين والتقيد 

بالتعليمات عبر توقيعهم تعهدا شخصيا«.
وبحسب عبيدات أعطي »األش��خ��اص نشرات 
وإرش����ادات واض��ح��ة فيما يتعلق بتصرفاتهم 
وسلوكهم وما يطلب منهم أثناء احلجر املنزلي«، 

وستتم متابعتهم من قبل السلطات.
يذكر أن احلكومة األردنية أعلنت في 17 مارس 
احلالي تفعيل »قانون الدفاع« حلاالت الطوارئ 

ضمن إجراءات احلّد من انتشار الفيروس.
كما ق��ررت تعطيل القطاعني العام واخل��اص 
ب��اس��ت��ث��ن��اء اخل��دم��ات الصحية ألس��ب��وع��ني مت 
متديدهما، بينما انتشر اجليش ملكافحة الفيروس 
في بلد سجلت فيه إل��ى اآلن ث��الث ح��االت وفاة 

و259 إصابة شفيت 18 منها.
إلى ذل��ك، فرضت السلطات حظر التجول في 
21 من الشهر احلالي وحتى إشعار آخر في إطار 

إجراءات اتخذتها ملواجهة كورونا.
كما دعت احلكومة املواطنني إلى عدم اخلروج 
من املنازل إال للضرورة القصوى، ومنعت التجمع 
ألكثر م��ن 10 أش��خ��اص. كما منعت التنقل بني 

احملافظات.
إل��ى ذل��ك، أوقفت عمان ال��رح��الت اجلوية من 
وإل��ى اململكة وعلقت دوام امل��دارس والفعاليات 
ال��ري��اض��ي��ة وال��ص��الة ف��ي امل��س��اج��د والكنائس 
والتجمعات ومجالس ال��ع��زاء وأغلقت صاالت 

السينما واملطاعم.

رحبت دولة قطر بقرار مملكة البحرين 
إجالء املواطنني البحرينيني الذين توقفوا 
في العاصمة القطرية الدوحة قادمني من 
إي���ران، في ظل انتشار فيروس كورونا 

املستجد.
وقال مكتب االتصال احلكومي القطري 
في بيان »كنا نتمنى لو أن مملكة البحرين 
قبلت عرض دولة قطر بنقل مواطنيها إلى 
مملكة البحرين على منت الطائرة اخلاصة 
التي كانت مجهزة لنقلهم بدل إطالة أمد 

انتظار األشقاء البحرينيني«.
وكانت شبكات التواصل االجتماعي 
شهدت حملة حلث السلطات البحرينية 
على التحرك العاجل إلع��ادة مواطنيها 

العالقني.
رفض العرض القطري

وكان املسؤولون القطريون تواصلوا 
مع نظرائهم البحرينيني وعرضوا إعادة 

31 مواطنا بحرينيا عالقني ف��ي مطار 
ال��دوح��ة على م��نت ط��ائ��رة خ��اص��ة دون 
أن تتحمل البحرين أو األف��راد املعنيون 
تكاليف الرحلة، لكن اجلانب البحريني 
رف��ض ه��ذا اخليار، وفقا لبيان من مكتب 

االتصال احلكومي القطري .
وقال املكتب أمس إن دولة قطر إذ تؤكد 
»استعدادها الدائم للقيام بدورها اإلنساني 
في ظل هذه األزم��ة العاملية، فإنها تأسف 
من كيل مملكة البحرين االتهامات الباطلة 

وتسييس الوضع اإلنساني ملواطنيها«.
وأض��اف البيان »وتبقى ه��ذه اخلطوة 
خطوة ف��ي االجت���اه الصحيح، إذ إن هذا 
ما طالبت به دول��ة قطر خ��الل تواصلها 
مع اجلهات املعنية في مملكة البحرين«.

فحوصات كورونا
وأشار مكتب االتصال القطري إلى أنه 
»حرصا على سالمة األشقاء البحرينيني، 

فإن وزارة الصحة العامة في دول��ة قطر 
ستتواصل مع نظيرتها في مملكة البحرين، 
إلبالغهم بنتائج الفحوصات التي أجريت، 
مع متنياتنا لهم بدوام الصحة والسالمة«.

وكان اجلانب القطري قد تواصل بادئ 
األمر مع البحرين لالستفسار عن الطريقة 
املثلى لعودة املواطنني البحرينيني إلى 
بالدهم، في ظل عدم سماح البحرين بعبور 

الطائرات التجارية القطرية.
وقال مدير املكتب اإلعالمي في وزارة 
اخل��ارج��ي��ة القطرية أح��م��د ب��ن سعيد 
الرميحي ف��ي تغريدة على تويتر، إن 
املواطنني البحرينيني تتقاذفهم املطارات 
منذ شهر، واآلن فقط تسأل السلطات 

البحرينية عن سالمتهم.
م���ن ج��ان��ب��ه، ق���ال م��رك��ز االت��ص��ال 
الوطني ف��ي البحرين إن اململكة، منذ 
ان��ت��ش��ار ف��ي��روس ك���ورون���ا، ب���دأت في 

إجالء مواطنيها الراغبني بالعودة إلى 
بلدهم، وخاصة املواطنني البحرينيني 
املوجودين في إي��ران، من خالل رحالت 
جوية مباشرة تتوافق مع اإلج���راءات 

االحترازية.

وأضاف مركز االتصال البحريني أن 
على السلطات القطرية التوقف عما سماه 
التدخل مبا يؤثر على هذه الترتيبات من 
خالل رحالت جوية جتارية تعّرض كافة 
املسافرين ملخاطر تفشي كورونا وكذلك 

طواقم الطائرات وموظفي املطارات التي 
تعبر من خاللها ال��رح��الت التي تفتقر 
للقواعد الصحية. وأكد املركز أنه قد مت 
ترتيب رحلة طيران  إلج��الء املواطنني 

العالقني في الدوحة.

لآلمال« »مخيب  باليمن  العسكري  التصعيد  غريفيث: 
وص��ف املبعوث األمم��ي إل��ى اليمن م��ارت��ن غريفيث، 
تصعيد األنشطة العسكرية في اليمن، وهجمات جماعة 
احلوثي ضد السعودية، باألمر ال�«مثير للجزع ومخيب 
ل��آم��ال«. وق��ال غريفيث، في بيان: »تصاعد األنشطة 
العسكرية في اليمن خاصة مبحافظة مأرب )شرق(، مثير 
للجزع ومخيب لآمال، خاصة في الوقت الذي تتصاعد فيه 

مطالب اليمنيني بالسالم«.
وج���دد دع���وة األم���ني ال��ع��ام ل��ألمم املتحدة أنطونيو 
غوتيريش، إلى الوقف الفوري لألعمال العدائية لتهيئة 
بيئة مواتية لتحقيق وق��ف إلط��الق النار على مستوى 
البالد. وأضاف: »يحتاج اليمن إلى أن يركز قادته كل دقيقة 
من وقتهم على جتنب وتخفيف العواقب الوخيمة احملتملة 
لتفشي فيروس ك��ورون��ا«. وتابع غريفيث: »التصعيد 
األخير في القتال يتعارض مع ما أعلنه أطراف النزاع من 
التزام بالعمل على وقف إطالق النار، كما يتعارض مع 
استجابتهم اإليجابية لدعوة األمني العام لألمم املتحدة 

إلنهاء القتال«.
وأك��د أن��ه »على اتصال دائ��م مع األط���راف في اليمن 
ويحثهم على أن يكونوا أكثر انتباًها ملا حتمله اللحظة 
الراهنة من إمكانيات وفرص هائلة لتحقيق السالم من 

جهة، ومن مخاطر جسيمة من جهة أخرى«.
كما حث غريفيث، األط���راف اليمنية على »مناقشة 
اخلطوات املقبلة في أقرب وقت، حتت رعاية األمم املتحدة«. 
وفي أول تعليق للحوثيني على بيان غريفيث، اتهم مسؤول 
في اجلماعة، املبعوث األممي ب�«املماطلة ومتييع املواقف«. 
ونقل موقع »املسيرة« الناطق باسم »احلوثيني«، عن سفير 
اجلماعة لدى إي��ران ابراهيم الديلمي، قوله إن املبعوث 

األممي »يدين الضحية ويبرئ اجلالد«.
وتعد إيران الدولة الثانية، إلى جانب نظام بشار األسد 
في سوريا، التي سلمت »احلوثيني« سفارة اليمن لديها، 
منتصف أغسطس 2019. وقال الديلمي، »إذا كان املبعوث 

األممي حريصا على إجناح دعوة األمني العام لألمم املتحدة 
لوقف القتال، فليطلب من مجلس األمن الدولي إصدار قرار 

بوقف إطالق النار ورفع احلصار عن اليمن«.
ومنذ أي��ام ت��دور معارك متواصلة بني »احلوثيني« 
والقوات احلكومية في أجزاء من محافظتي مأرب )شرق( 
واجل��وف )شمال(، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات 
م��ن ال��ط��رف��ني. واألح���د، أعلن التحالف العربي بقيادة 
السعودية ف��ي ب��ي��ان، أن »ق���وات ال��دف��اع اجل��وي امللكي 
السعودي اعترضت ودم��رت مساء السبت، صاروخني 
بالستيني أطلقتهما املليشيا احلوثية اإلرهابية من صنعاء 
وصعدة باجتاه مدينة الرياض ومدينة جازان )جنوب(« 

دون تسجيل خسائر باألرواح. من جانبها، تبنت جماعة 
احلوثي، الهجوم، وقالت في بيان، إنها نفذت »أكبر عملية 
في العمق السعودي« بصواريخ باليستية وطائرات 

مسيرة، واستهدفت أهدافاً حساسة في العاصمة الرياض.
وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بني 
القوات املوالية للحكومة، ومسلحي احلوثي املتهمني بتلقي 
دعم إيراني، واملسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ 
سبتمبر/ أيلول 2014. 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.

فلسطني تطالب الصليب األحمر 
بحماية املعتقلني في سجون إسرائيل

طالبت احلكومة الفلسطينية، الصليب األحمر 
الدولي، بالتدخل حلماية املعتقلني الفلسطينيني 
بسجون إسرائيل، في ظل تفشي فيروس كورونا.

ج��اء ذل��ك في رسالة مناشدة، وجهها وزير 
اخلارجية واملغتربني الفلسطيني، رياض املالكي، 
إلى رئيس اللجنة الدولية للصليب االحمر، بيتر 

ماورير.
وح��ث املالكي، م��اوري��ر، على »ب��ذل مساعيه 
الدبلوماسية والقانونية، للضغط على سلطة 
االحتالل حلماية األسرى في ظل تفشي فيروس 

كورونا«.

كما دع��اه إل��ى »العمل م��ن أج��ل اإلف���راج عن 
األسرى، وخاصة ذوي احلاالت الصحية الصعبة 
وامل��زم��ن��ة، ب��اإلض��اف��ة إل��ى األط��ف��ال وال��ن��س��اء، 
واألس��رى املعتقلني إداري���ا«. وتعتقل إسرائيل 
في سجونها 5000 فلسطيني، منهم 43 امرأة، 
و180 طفالً، و700 مريض.  وارتفع عدد املصابني 
بكورونا في األراض��ي الفلسطينية، إل��ى 108، 

بينهم حالة وفاة.
وإج��م��ااًل أص��اب الفيروس ق��راب��ة 717 ألف 
شخص في 199 دول��ة وأقاليم، توفي منهم ما 

يزيد عن 33 ألًفا، بينما تعافى أكثر من 150 ألًفا.

31 مواطنًا بحرينيًا عبر رحلة شملت 

قطر ترحب بقرار البحرين إجالء رعاياها العالقني بالدوحة

مارتن غريفيث

النار إطالق  لوقف  املتحدة  األمم  بدعوة  ترحب  اليمنية  احلكومة 
أعلنت احلكومة اليمنية، ترحيبها بدعوة املبعوث 
األممي مارتن غريفيث إلى عقد اجتماع عاجل يبحث 
وقف إطالق النار في اليمن، ملواجهة مخاطر انتشار 

فيروس كورونا.
و قالت وزارة اخلارجية في بيان إن »هذا املوقف 
يأتي حرصا من احلكومة على التخفيف من معاناة 
اليمنيني وم��ن أج��ل جتنيب اليمن تبعات االنتشار 
احملتمل لكورونا«. ودعت احلكومة، املجتمع الدولي 
ومجلس األم��ن إلى »الضغط على مليشيات احلوثي 
لالستجابة لهذه الدعوة دون شروط مسبقة وإيقاف 

خروقاتها وتصعيدها املستمرة«.
وفي وقت سابق األحد، جدد غريفيث دعوة األمني 
العام لألمم املتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى الوقف 
الفوري لألعمال العدائية؛ لتهيئة بيئة مواتية لتحقيق 

وقف إلطالق النار على مستوى البالد.
كما حث غريفيث، األط��راف اليمنية على »مناقشة 
اخل��ط��وات املقبلة في أق��رب وق��ت، حتت رعاية األمم 
املتحدة«. ول��م يسجل اليمن أي إص��اب��ات بفيروس 
ك��ورون��ا، حتى مساء األح��د، بحسب منظمة الصحة 
ال��ع��امل��ي��ة. وم��ن��ذ أي���ام ت���دور م��ع��ارك متواصلة بني 
»احلوثيني« والقوات احلكومية في أجزاء من محافظتي 

م��أرب )ش��رق( واجل��وف )ش��م��ال(، أسفرت عن مقتل 
وإص��اب��ة العشرات م��ن الطرفني. وللعام السادس 
على التوالي، يشهد اليمن حربا بني القوات املوالية 
للحكومة، ومسلحي احل��وث��ي املتهمني بتلقي دعم 
إيراني، واملسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ 

سبتمبر/ أيلول 2014.
ومنذ م��ارس 2015، يدعم حتالف عسكري عربي 
ت��ق��وده السعودية، ال��ق��وات احلكومية ف��ي مواجهة 
احلوثيني، في حرب خلفت »أزم��ة إنسانية حادة هي 

األسوأ في العالم«، وفقا لألمم املتحدة.

اتهم وزير اخلارجية اإليراني، محمد جواد 
ظريف، الواليات املتحدة مبمارسة »اإلرهاب 
ال��ص��ح��ي« ض��د ب���الده ف��ي ظ��ل تفشي وب��اء 

كورونا.
وق���ال ظ��ري��ف ف��ي ت��غ��ري��دة ع��ل��ى تويتر: 
»جت���اوزت أم���ريکا التخريب والقتل وب��دأت 
باحلرب االقتصادية واإلره���اب االقتصادي 
وال��ص��ح��ي ض���د اإلي���ران���ي���ني وس���ط تفشي 

كورونا«.
وأض����اف: »ه���ذه األع��م��ال تتخطى حتى 
اإلج���راءات املسموح بها في ساحة احل��رب. 
توقفوا عن املشارکة في جرائم احلرب. توقفوا 
عن متابعة العقوبات األمريكية غير األخالقية 

وغير القانونية«.
وف��ي 19 فبراير امل��اض��ي، ظهر الفيروس 
للمرة األولى في إيران، مبدينة قم، لينتشر منها 

إلى سائر البالد.
وفي وقت سابق األح��د، ارتفعت الوفيات 
جراء كورونا في إيران إلى 2640، إثر تسجيل 
123 حالة وفاة جديدة خالل الساعات ال� 24 

املاضية.
وإجمااًل أصاب الفيروس أكثر من 707 آالف 
شخص في 199 دولة وأقاليم، توفي منهم ما 
يزيد عن 33 ألًفا، بينما تعافى أكثر من 150 
ألًفا. وتتصدر إيطاليا دول العالم في وفيات 
كورونا تليها إسبانيا، لكنها حتل ثانيا بعد 

الواليات املتحدة في إجمالي عدد اإلصابات.
وأج��ب��ر ال��ف��ي��روس دواًل كثيرة على غلق 
ح��دوده��ا، تعليق رح���الت ال��ط��ي��ران، فرض 
حظر جتول، تعطيل الدراسة، إلغاء فعاليات 
عديدة، منع التجمعات العامة وإغالق املساجد 

والكنائس.

ظريف يتهم واشنطن مبمارسة »اإلرهاب الصحي« ضد طهران

محمد جواد ظريف


