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الثالثاء ٩ مارس ٢٠٢١ عربية وعاملية

بريطانيا وأملانيا تخّففان قيود «كورونا» ..واملجر وفنلندا تعززانها
عودة ماليني التالميذ البريطانيني إلى املدارس.. والسماح بفتح بعض احملالت واملكتبات األملانية

الرئاسة السورية تؤكد إصابة األسد 
وعقيلته بـ«كورونا»

عواصمـ  وكاالت: أعلنت الرئاسة السورية 
على حساباتها على مواقع التواصل االجتماعي 
اصابة الرئيس بشــار األســد وعقيلته أسماء 
بڤيروس كورونا املســتجد، فــي وقت حتذر 
وزارة الصحة مؤخرا من ارتفاع أعداد اإلصابات 
في البالد وتفشي املوجة الثالثة من الڤيروس 

ووصول النسخ املتحورة من الوباء.
وأوردت الرئاســة أن األســد (٥٥ عامــا) 
وزوجته (٤٥ عاما) خضعا الختبار الكشــف 
عن الڤيروس «بعد شعورهما بأعراض خفيفة»، 
وتبينــت إصابتهما «علما أنهما بصحة جيدة 

وحالتهما مستقرة».
وقالــت إنهمــا «ســيتابعان عملهما خالل 
قضائهمــا فترة احلجر الصحــي املنزلي التي 

ستستمر إلى أسبوعني أو ثالثة أسابيع».
وأضافت الرئاسة السورية عبر صفحتها 
على فيسبوك أن األسد وقرينته وجها «التحية 
لكل الكوادر الطبية العاملة على اخلطوط األولى 
ملواجهة الڤيــروس والتخفيف من آثاره على 
املصابني به»، وأنهما متنيا السالمة والعافية 
لكل السوريني وجلميع شعوب العالم من هذا 
الڤيروس، ودعوا جميع السوريني لالستمرار 
باتباع إجراءات احلذر والوقاية قدر اإلمكان.

وكررت وزارة الصحــة في األيام املاضية 
حتذيرها من موجة إصابات جديدة في البالد، 
داعية املواطنني الى التقيد باالرشادات الوقائية 
الالزمة. وأوردت الوزارة مطلع الشهر اجلاري 
أنها «رصدت ارتفاعا في منحى إصابات كورونا 

في الفترة األخيرة وازدياد احلاالت املشتبهة 
التي تراجع املشافي، ما يستدعي التشدد باتباع 
االجراءات الوقائية وعدم التهاون بها مطلقا».

وبدأت حكومة دمشق نهاية الشهر املاضي 
تطعيم الطواقم الطبية العاملة على اخلطوط 
األمامية مبواجهة الوباء، بعد تلقيها نحو خمسة 
آالف جرعــة كهبة من «دولة صديقة» وفق ما 
أعلن وزير الصحة حسن الغباش، دون أن يعلن 
عن نوع اللقاح أو الدولة الصديقة التي وفرته، 
وذلــك بعد جدل حول ما كشــفته مصادر عن 
دفع اسرائيل مليون و٢٠٠ الف دوالر لروسيا 
لتأمني آالف اجلرعات من اللقاح لسورية ضمن 
صفقة تبــادل املعتقلني التــي اجريت بينهما 
بوساطة روسية. ووقعت احلكومة السورية 
في يناير اتفاقا لالنضمام ملبادرة «كوفاكس» 
عبر منظمــة الصحة العامليــة. كذلك، أعلنت 
السفارة السورية في موسكو الشهر املاضي أن 
سورية أجازت استخدام لقاح سبوتنيك-في 

الروسي على أراضيها. 
وكانت وزارة الصحة توقعت وصول أولى 
شحنات من اللقاح منتصف مارس اجلاري. 

ومنذ بدء تفشــي الوباء، أحصت احلكومة 
في مناطق سيطرتها ١٥٫٩٨١ إصابة، بينها ١٠٦٣ 
وفاة، فيما رصدت اإلدارة الذاتية الكردية في 
شمال شرق البالد قرابة ٨٦٨٩ إصابة بينها ٣٦٨ 
وفاة. وســجلت مناطق سيطرة املعارضة في 
إدلب ومحيطها، حيث تنتشر مئات املخيمات 

املكتظة، ٢١،٢٠٩ إصابات بينها ٦٢٣ وفاة.

(أ.ف.پ) صورة أرشيفية للرئيس بشار األسد وعقيلته أسماء خالل زيارة معرض املشاريع الصغيرة 

عواصمـ  وكاالت: يسود التخبط في أوروبا، 
القارة األكثر تأثرا بجائحة ڤيروس كورونا واملتهمة 
دولها ببطء عملية التطعيم، فبينما رفعت بعضها 
كبريطانيــا وأملانيا القيود جزئيا، عززت أخرى 
اإلجراءات الحتواء الوباء كما في املجر وفنلندا.

ويعود األمل مجددا في اململكة املتحدة، حيث 
عاد ماليني التالميذ إلى املدارس أمس، للمرة األولى 
منذ شهرين بعد أن تلقوا التعليم عن بعد للمرة 

الثانية ولفترة طويلة.
وشملت العودة التالميذ الذين تتراوح أعمارهم 
بني ٥ و١١ عاما، مع عودة تدريجية خالل األسبوع 
املقبل لتالميذ املدارس الثانوية والذين تتراوح 

أعمارهم بني ١١ و١٨ عاما.
وتعتبر هذه اخلطوة األولى في خارطة طريق 
احلكومة، املكونة من أربع مراحل لتخفيف إجراءات 
العزل العام، وهي تعتمد على حملة التطعيم الشاملة 
لتخفيف القيود التي وعدت بإمكانية رفعها كليا 

في وقت مبكر من يونيو.
لكن ورغم حملة التلقيح الضخمة والسريعة إذ 
مت إعطاء أكثر من ٢٣ مليون جرعة، بقيت إجراءات 
العزل العام سارية على البالغني في إجنلترا، إذ ال 
زالت هناك قيود مشددة على التجمعات، كما يقبع 
الناس في منازلهم بناء على أمر بعدم اخلروج إال 

ألسباب ضرورية كما ظلت أغلب املتاجر مغلقة 
وال يسمح للمقاهي واملطاعم إال ببيع املشروبات 

والوجبات اجلاهزة أو توصيلها للمنازل. 
 وأشارت احلكومة إلى أنه سيكون من املمكن 
بدءا من ٢٩ مارس اجتماع ســتة أشخاص في 
االمكان اخلارجية، ومن املقرر إعادة فتح احلانات 

واملطاعم واملتاجر غير األساسية في ١٢ أبريل.
وســيخضع التالميذ العائدون إلى املدارس 
الختبارات منتظمة للحد من انتشار العدوى، فيما 
سيتعني على التالميذ االكبر سنا وضع الكمامات 

داخل الصفوف حتى أبريل.
وقد أظهرت بيانات احلكومة البريطانية تراجع 
حاالت اإلصابة اجلديدة إلــى أقل عدد لها منذ 
أواخر سبتمبر. وسجلت أمس ٤٧١٢ إصابة جديدة 
انخفاضا عن ٥١٧٧ أول من أمس، ورصدت ٦٥ وفاة 
جديدة، وهي أيضا أقل حصيلة منذ ١٢ أكتوبر.

وقال وزير التعليم غافني وليامسون ان العودة 
إلى املدرسة «ستكون مبنزلة حلظة فرح للماليني» 
ومن املهــم أن يكون التالميذ في الفصل «ليس 
فقط من أجل دراستهم بل أيضا من أجل صحتهم 

العقلية ورفاههم».
وفي أملانيا، رفعت احلكومة أيضا بعض القيود 
اعتبارا من األمس، ومتكنت املكتبات ومحالت بيع 

الزهور ومدارس تعليم القيادة التي أعيد فتحها 
في بعض املقاطعات، من الترحيب بالزبائن مجددا 
في كل أنحاء البالد. ويعتبر الرأي العام األملاني 
أن حملة التطعيم بطيئة جدا إذ لم تشمل إال ٥٪ 
من السكان حتى اآلن، بينما يزداد السخط حيال 
القيود، على الرغم من أن برلني بدأت تخفيفها.

على الطرف املقابل من األزمة، دخلت قيود 
جديدة في فنلندا حيز التنفيذ اعتبارا من أمس، 
من بينها إغــالق احلانات واملطاعم. كذلك االمر 
في املجر التي تواجه عودة انتشار الوباء وقررت 
إغالق املدارس ومعظم املتاجر والشركات اعتبارا 

من أمس أيضا.
على صعيد اللقاحات، حثت مسؤولة كبيرة 
في وكالة األدوية األوروبية دول االحتاد األوروبي 
على االمتناع عن منح املوافقة للقاح «سبوتنيك 
ڤي» الروســي املضاد لـ «كوڤيد ـ ١٩» الروسي 

بينما تراجع الوكالة سالمته وفعاليته.
وقالت كريستا ويرثومر هوش رئيسة مجلس 
إدارة الوكالة في محطة «أو.آر.إف» النمســاوية 
«نحتاج إلى مســتندات ميكننا مراجعتها. ليس 
لدينا حاليا بيانات.. بشأن من مت تطعيمهم. إنه 
غير معروف. وهذا هو سبب نصحي بشكل سريع 

(أ.ف.پ)عدم إعطاء الدول تصريح طوارئ». طالب الصف الثاني يلعبون خالل االستراحة في مدرسة هالي هاوس بلندن بعد عودة التالميذ البريطانيني للمدارس  

األمير محمد بن سلمان  يبحث مع ملك األردن
وولي عهد البحرين العالقات املشتركة وتنسيق اجلهود

التحالف العربي: صواريخ ومسّيرات احلوثيني إيرانية
وكاالت: قــال العميد تركي 
املالكي املتحدث باســم وزارة 
الدفاع السعودية وحتالف دعم 
الشــرعية في اليمــن ان بالده 
متتلــك القدرة علــى اعتراض 
التهديدات اجلوية والصاروخية، 
وحماية املنشــآت االقتصادية 
الســعودية، مضيفــا ان إيران 
تهرب الصواريــخ والطائرات 

املسيرة للحوثيني.
وشدد املالكي ـ في تصريح 
«العربيــة»  لقنــاة  خــاص 
اإلخبارية ـ على أن السعودية 

متتلــك قــوة ردع كبيرة ضد 
أي تهديــد مهمــا كان مصدره، 
مضيفا أنــه ال توجد دولة في 
العالم استطاعت مواجهة هذه 

املسيرات مثل السعودية.
واتهم امليليشيات احلوثية 
بتهديد املالحة في البحر األحمر، 
موضحا أن امليليشيات تسير 
علــى نهــج تنظيــم القاعــدة 

اإلرهابي في هذا االجتاه.
وحــول هجــوم احلوثيني 
على مأرب، حذر املالكي من أن 
هجمات احلوثيني تهدد املدنيني، 

حيث أن التصعيد احلوثي في 
مأرب يحاول تقويض املساعي 
األممية للحل في اليمن. وأكد أن 
«صواريخ ومسيرات ميليشيا 
احلوثــي هي إيرانية الصنع»، 
مضيفــا ان «لدينا القدرة على 
حمايــة املنشــآت االقتصادية 
السعودية»، مشيرا إلى أنه مت 
تدمير ٣٥٣ صاروخا باليستيا 

و٥٥٠ مسيرة و٦٢ زورقا.
فــي هــذه األثنــاء، قالــت 
املتحدثة باسم البيت األبيض 
جني ساكي، إن إدارة الرئيس جو 

بايدن مازالت قلقة من الهجمات 
املتزايدة على السعودية، وان 
اململكة تواجه «تهديدات أمنية 
حقيقية» مــن جماعة احلوثي 
املتحالفة مع إيران وأماكن أخرى 

في املنطقة.
وأضافت ســاكي، في إفادة 
صحفيــة يوميــة، «نواصــل 
بالطبع العمل في إطار تعاون 
عن كثب مع السعوديني، نظرا 

لهذا التهديد».
وقالت الســفارة األميركية 
في السعودية، في تدوينة على 

تويتر باللغة العربية، «تدين 
الســفارة األميركيــة الهجمات 
احلوثية األخيرة على اململكة 
الســعودية. تظهــر  العربيــة 
اعتداءات احلوثيني الشــنيعة 
على املدنيني والبنية التحتية 
احليوية عدم احترامهم للحياة 
البشرية وعدم اهتمامهم بالسعي 
الســالم». وأضافت  لتحقيــق 
«تقــف الواليات املتحــدة إلى 
جانب اململكة العربية السعودية 
وشــعبها. ان التزامنا بالدفاع 
عن اململكة وأمنها أمر ثابت».

عواصــم -(قنــا)-(واس): تلقــى 
صاحب السمو الشــيخ متيم بن حمد

آل ثاني أمير قطر رسالة شفوية من أخيه 
خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان 
بن عبدالعزيــز ملك اململكــة العربية 
الســعودية تتصل بالعالقات األخوية 
الوطيدة بني البلدين الشقيقني وسبل 
دعمهــا وتعزيزها وأبرز املســتجدات 

اإلقليمية والدولية.
وقال الديوان األميري القطري، إن 
صاحب السمو األمير فيصل بن فرحان 
وزير اخلارجية الســعودي قام بنقل 
الرسالة أمس خالل استقبال سمو األمير 
متيم له في مكتبه بالديوان األميري.

وفــي بدايــة املقابلــة نقــل وزيــر 
اخلارجيــة الســعودي حتيــات خادم 
احلرمني الشريفني إلى أخيه أمير قطر 
ومتنياته لسموه بدوام التوفيق والسداد 
وللشــعب القطري باملزيد من التقدم 

واالزدهار.
من جانبه، حمل أمير قطر صاحب 
السمو األمير فيصل بن فرحان حتياته 
ألخيه خادم احلرمني الشــريفني امللك 
ســلمان بــن عبدالعزيــز ومتنياته له 

مبوفــور الصحة والعافية وللشــعب 
الســعودي الشــقيق بــدوام التطــور 

والنماء.
وجرى خالل االستقبال استعراض 
العالقات الثنائية بني البلدين الشقيقني 
وسبل تعزيزها في املجاالت كافة مبا 
يخدم تطلعاتهما، باإلضافة إلى بحث 
مستجدات األحداث اإلقليمية والدولية 
واملوضوعات ذات االهتمام املشــترك. 
كما عقد صاحب الســمو األمير فيصل 
بن فرحان وزير اخلارجية السعودي 
مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
خارجية دولة قطر الشــيخ محمد بن 
عبدالرحمن آل ثاني جلســة مباحثات 
رسمية. وجرى خالل جلسة املباحثات 
استعراض العالقات الثنائية بني البلدين 
الشقيقني وسبل تعزيزها وتطويرها في 
مختلف املجاالت، وأهمية تعزيز العمل 
العربي واخلليجي املشترك، ورفض كل 
ما يهدد أمن واستقرار املنطقة والعالم، 
باإلضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال 
القضايا اإلقليمية والدولية ذات االهتمام 
املشترك، ومناقشة مستجداتها.  حضر 
جلسة املباحثات القائم بأعمال سفارة 

اململكة فــي دولة قطر علي بن ســعد 
القحطانــي، ومدير عــام مكتب وزير 
اخلارجية عبدالرحمن بن أركان الداود. 
وكان األمير فيصل بن فرحان بن عبداهللا 
قد وصــل أمس إلى العاصمة القطرية 

الدوحة في زيارة رسمية.
وبحســب ما جــاء بوكالــة األنباء 
الســعودية «واس»، كان في استقبال 
الوزير والوفد املرافق له مبطار الدوحة 
الدولــي نائب رئيــس مجلس الوزراء 
وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد 
بن عبدالرحمن آل ثاني والقائم بأعمال 
سفارة اململكة لدى دولة قطر علي بن 
ســعد القحطاني وعدد من منســوبي 

السفارة.
إلى ذلك، عقد صاحب السمو امللكي 
األميــر محمد بن ســلمان في الرياض 
امس اجتماعا مع صاحب السمو امللكي 
األمير ســلمان بن حمد آل خليفة ولي 
العهد نائب القائد األعلى رئيس مجلس 

الوزراء في مملكة البحرين.
وجرى خالل االجتماع استعراض 
العالقات الوثيقة بني البلدين ومجاالت 
التعاون السعوديـ  البحريني في شتى 

اجلوانب لتحقيق مزيد من اإلجنازات 
الثنائية للبلدين الشقيقني.

كمــا تطرق االجتمــاع إلى عدد من 
املواضيع اخلليجية والعربية وتنسيق 

اجلهود املشتركة جتاهها.
وكذلك عقد األمير محمد بن سلمان 
في الريــاض أمس اجتماعــا مع امللك 
عبداهللا الثاني بن احلسني ملك اململكة 

األردنية الهاشمية.
وجرى خالل االجتماع استعراض 
العالقات األخوية بني البلدين وأوجه 
التعاون املشترك في مختلف املجاالت 
والفــرص الواعدة ملواصلــة تطويره 
مبا يخدم املصالح املشــتركة للبلدين 
والشــعبني الشــقيقني، كمــا مت خالل 
االجتماع بحث عدد من القضايا العربية 
واإلقليمية واجلهود املبذولة بشأنها.

حضــر االجتمــاع صاحب الســمو 
األميــر فيصل بن فرحــان بن عبداهللا 
وزير اخلارجية، ووزير الدولة عضو 
مجلــس الوزراء خالد العيســى، فيما 
حضــر االجتماع مــن اجلانب األردني 
صاحب الســمو امللكي األمير احلسني 

بن عبداهللا الثاني ولي العهد.

أنباء سوريةرسالة شفوية من خادم احلرمني إلى أمير قطر

وزارة الدفاع السورية تقدم تسهيالت
 للخدمة اإللزامية لألطباء

وكاالت: أعلنت «إدارة اخلدمات الطبية» 
التابعــة لــوزارة الدفــاع الســورية، عن 
تسهيالت الســتقطاب األطباء إلى اخلدمة 

العسكرية اإللزامية.
وبحسب القرار الصادر أمس عن مدير 
«إدارة اخلدمات الطبيــة»، اللواء الطبيب 
عمار منير سليمان، وموقع من نقابة أطباء 
دمشق، أن السنة األولى في اخلدمة اإللزامية 

معادلة لسنة االمتياز.
جاء في القرار أن الطبيب امللتحق يسلم 
شهادة االختصاص مباشرة، وتتعهد «إدارة 
اخلدمــات الطبية» بالتحــاق الطبيب في 
املشــفى أو املركــز الطبي الــذي يرغب به 

فور التحاقه.
ومن التسهيالت التي حملها القرار، إنهاء 
اخلدمة اإللزامية ومدتها سنة ونصف دون 
االحتفاظ بالطبيب امللتحق من اآلن فصاعدا.

وأفادت مصادر صحية سورية عن وجود 

نقص في الكوادر الطبية بشكل عام والقرار 
هدفه تغطية هذا النقص.

ومنذ عام توفي عشرات األطباء السوريني 
خالل عملهم في املشافي التي تستقبل مرضى 
ڤيروس «كورونا املستجد» وكان مؤسس 
موقع «سماعة حكيم» الطبيب محمد أكرم 
الشــرع، حتدث لصحيفة «البعث»، في ٢١ 
فبراير املاضي، عن دوافع الهجرة لألطباء 
الســوريني، وأبرزها الضغــوط الداخلية، 
وضغــط العمــل الكبير مقابــل أجر متدن 
وهو ٥٠ ألف ليرة للطبيب املقيم، ما يجعله 
عرضة الستغالل املشــافي اخلاصة، التي 
بدورها تستغل حاجته املادية، وتستنزف 
طاقاته اجلســدية والنفســية مقابل مبلغ 
زهيد. إضافة إلى ذلك ساعات العمل الطويلة، 
مــع عدد مناوبــات قد يصل إلى ســبع أو 
عشــرة مناوبات، في الشهر، غير معترف 

بها وغير مأجورة.

البيت األبيض يعبر عن قلقه من وتيرة الهجمات على السعودية

(واس) صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي مستقبالً  صاحب السمو امللكي األمير سلمان بن حمد ولي عهد البحرين 


