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االحد ٤ ابريل ٢٠٢١ عربية وعاملية

أنباء سورية

سورية: إنهاء العام الدراسي وتعليق الدوام 
لبعض املراحل بسبب تفشي كورونا

عواصم - وكاالت: في ظل تزايد اإلصابات 
بڤيــروس كورونا املســتجد أعلنــت وزارتا 
التربية والتعليم العالي، إنهاء العام الدراسي 
لبعض املراحل وتعليقه ملراحل أخرى، تزامنا 
مع قرب وصول شــحنات مــن اللقاحات في 

غضون أيام.
وأعلنت وزارة التربية السورية في بيان 
إنهاء «دوام مرحلة رياض األطفال وصفوف 
مرحلة التعليم األساســي مــن الصف األول 
حتى الرابع األساســي» اعتبارا من يوم غد، 
على ان «تعتمد نتائج الفصل الدراسي األول 
مع أعمال الفصل الدراســي الثاني (مذاكرات 

+ الشفهي) معيارا للنجاح أو الرسوب».
وأعلنت أيضا تعليق «دوام صفوف مرحلة 
التعليم األساســي من الصف اخلامس حتى 
الثامن األساســي اعتبارا مــن يوم غد» على 
أن «جتــرى امتحاناتهم خالل الفترة من ٢٥ 

حتى ٢٩ اجلاري.
ويســتمر دوام طــالب الصــف التاســع 
األساسي واملرحلة الثانوية بصفوفها كاملة 
في جميع فروعها وفق اخلطة الدراسية على 
أن جترى االمتحانات االنتقالية للصفني األول 
والثاني الثانوي مبختلف الفروع خالل الفترة 

من ٢٥ حتى ٢٩ اجلاري.
وأبقــت الــوزارة امتحانات «الشــهادات 
العامة للتعليم األساسي واإلعدادية الشرعية 
والثانــوي مبختلف فروعها فــي مواعيدها 

املقررة وفق البرامج املعتمدة».
وقال وزيــر التربية دارم الطباع إن هذه 
القرارات هي نتيجة دراســة ظروف انتشار 
جائحة كورونا في سورية، وتأثير ذلك على 
الكثيــر من املعلمني في العديد من الصفوف 
مــن ناحية تكرار غياب هــؤالء املعلمني إثر 

إصابتهم بالڤيروس.
وأكد أن العملية التعليمية ملرحلة التعليم 
األساسي واملراحل االنتقالية قد شارفت على 
االنتهاء وبالتالي ال يوجد ما مينع من إنهاء 

الدوام لهذه الشريحة.
أبقينا الدوام مستمرا في مرحلة التعليم 
الثانــوي والشــهادتني ألن هــذه املراحل من 
الضــروري اكتمال العمليــة التعليمية فيها 

بكل أبعادها.
بدورهــا، أعلنــت وزارة التعليــم العالي 
والبحــث العلمي الســورية «تعليق الدوام 
في اجلامعات احلكومية واخلاصة واملعاهد 

ملدة أسبوعني» اعتبارا من يوم غد.
من جهتها، قالت مديرة الصحة املدرسية 
د.هتون الطواشــي إن الوضــع في املدارس 
بالنسبة النتشار ڤيروس كورونا ليس مخيفا 
ولكن هناك انتشار للحاالت ونخشى في حال 

االستمرار بالدوام أن يكون االنتشار أكبر.
وأضافت ان االمتحان لـ ٥ أيام فترة كافية 
وهناك ٣ أســابيع لتحضير املنهاج ولكســر 
حلقة العدوى باملدارس إضافة لتقليل فترة 

التماس بني الطالب.
وأعلنت وفاة أحد أطباء الصحة املدرسية 
مبنطقة الدريكيش في طرطوس دون تسجيل 

أي وفاة بني الطالب واملدرسني.
ونفــت وجود قرار بنجاح جميع الطالب 
وإمنا سيكون النجاح بناء على عالمات الفصل 

األول من الصف األول للرابع.
وبالتزامن نقلت وكالة األنباء الرســمية 
«ســانا» عن رئيس الوزراء حسني عرنوس 
قولــه إن لقاحات «كوفيد-١٩» ســتصل إلى 
سورية من الصني وروسيا ومنظمة الصحة 

العاملية «خالل أيام».

رئيس احلكومة يعلن تسلم ٣ لقاحات خالل أيام

انهاء العام الدراسي من الصف االول الى الرابع

«الدفاع» توضح التسهيالت املقدمة 
خلدمة األطباء والصيادلة اإللزامية

وكاالت: عممت وزارة الدفاع في حكومة 
دمشق، التعليمات التنفيذية لقرار الرئيس 
بشــار األسد، املتعلق بتســهيالت اخلدمة 

العسكرية لألطباء والصيادلة.
ونشــرت الوزارة علــى صفحتها على 
فيســبوك بيانــا بعنوان «تكــرمي األطباء 
والصيادلــة» لتوضيــح القــرار املتعلــق 
بخدمة هذه الفئة من السوريني بعد شكوى 
العديد من االطبــاء من االحتفاظ بهم ملدد 
طويلة رغم انتهاء خدمتهم في وقت تشير 
تقارير الى نزوح جماعي لألطباء والعاملني 
الصحيني خالل فترة احلرب. وعليه حتدد 
اخلدمة العسكرية لألطباء وأطباء األسنان 
والصيادلة بســنة ونصف، يسرحون في 

نهايتها مباشــرة دون احتفاظ، بحسب ما 
نشرته الوزارة أمس.

وأكدت أن األطباء والصيادلة يفرزون 
أقــرب مؤسســة  إلــى  حســب رغباتهــم 
صحية عســكرية للمكان املطلوب، ويفرز 
األخصائيون من األطباء وأطباء األســنان 
والصيادلــة إلى املشــافي واملراكز الطبية 
التخصصية، بينما يفرز العامون منهم إلى 
مستوصفات التشكيالت والوحدات األقرب 
ملــكان رغباتهم. وتعتبر الســنة امليالدية 
األولى باخلدمة معادلة لسنة االمتياز وتسلم 
شهادة االختصاص للطبيب الناجح بفحص 
«البورد» السوري مبجرد التحاقه باخلدمة، 

بالنسبة لألخصائيني.

اجلوالني يخطب ود الغرب من بوابة منع 
تدفق الالجئني:  لست قائدًا وال نهدد أحدًا

وكاالت:   - عواصــم 
تداولت وسائل اعالم سورية 
وعاملية ما قالت انه أول لقاء 
صحافــي مع القائــد العام 
لـــ «هيئة حترير الشــام» 
العاملة في إدلب، أبو محمد 
اجلوالني أجراه الصحافي 
األميركي «مارتن سميث»، 
قبل اسابيع، وكانت سخرت 
اخلارجيــة  وزارة  منــه 
األميركية ومن املظهر الذي 
ظهر بــه اجلوالني مرتديا 
«البدلة» الغربية، فيما روج 
له «سميث» من قبل بصورة 

«مميزة» تشبه صورة «جنم فني».
وقد نشرت منصة «فرونتالين» أمس، 
ما قالت إنــه أول لقاء للجوالني بصحافي 
أميركي، وضمنته في تقرير مطول، عنونته 
بـ «متطرف سوري وزعيم سابق في القاعدة 

يسعى إلى نيل قبول أوسع». 
وفيه طالب اجلوالنــي املجتمع الدولي 
بقبول «الهيئــة»، ونفى أن تكون جماعته 
اعتقلت مدنيني أو عناصر من فصائل سورية 

أخرى.
وقال إن «هيئة حترير الشام»، ال تشكل 
أي تهديد أمني او اقتصادي، للواليات املتحدة 
والــدول الغربية، ويجب علــى هذه الدول 

مراجعة سياستها حولها.
وتابع، بحســب ما ترجم موقعا «عنب 
بلــدي» و«زمان الوصل» قائال: «كنا ننتقد 
بعض السياســات الغربية في املنطقة، أما 

أن نشن هجمات ضد الدول 
الغربية، فال نريد ذلك».

وأضاف اجلوالني، ردا 
على سؤال الصحافي ملاذا 
يجــب أن يعتبــره الناس 
قائــدا رغم أنــه مصنف بـ 
«إرهابــي» مــن الواليــات 
املتحدة واألمم املتحدة ودول 
أخرى، أن التصنيف جائر 
ومسيس، وأنه ال يتصرف 
كقائد بل كجزء من «الثورة 

السورية».
وقال إن ملخص ما يحدث 
في سورية، أن الشعب أراد 
تغيير احلاكــم، لكن احلاكم يريد أن يغير 

الشعب ردا على ذلك.
وأوضح اجلوالني أن دخول الهيئة في 
«تنظيم القاعدة» انتهى، وحتى عند الدخول 

فيها لم تكن تؤيد الهجمات ضد الغرب.
وجرت املقابلة في إدلب في أثناء زيارة 
الصحافي األميركي إدلب مرتني، عبر تركيا، 
في فبراير املاضي، بحسب ما قاله الصحافي 
لعنــب بلــدي، موضحا أنه أقــام في إدلب 

سبعة أيام.
ونقل «سميث» عن «اجلوالني» أن األخير 
أخبره بأن دوره في محاربة األسد وتنظيم 
«داعش»، ودوره أيضا في الســيطرة على 
منطقة بها ماليني النازحني السوريني الذين 
من احملتمــل أن يصبحوا الجئني. هو دور 
يعكس املصالح املشتركة مع الواليات املتحدة 

وعموم الغرب.

الصورة التي نشرها الصحافي مارتن 
سميث للجوالني مرتديا «البدلة»

السعودية تستعد ملوسم العمرة في رمضان:
 تطعيم جميع العاملني في احلرم املكي

جهود غربية حثيثة لتذليل العقبات أمام اجتماع ڤيينا «النووي» 
وطهران: نرفض رفع العقوبات «خطوة بخطوة»

أميركا طّعمت نصف سكانها.. وحاالت جتلط «نادرة» 
لبعض متلقي «استرازينيكا» ببريطانيا

وكاالت:   - عواصــم 
أعلن نائــب وزير احلج في 
السعودية عبدالفتاح مشاط 
بدء االستعداد ملرحلة استقبال 
املعتمرين في شهر رمضان.

وأضاف فــي مداخلة مع 
قناة «العربية»، أن السلطات 
وضعت االشتراطات الصحية 
األساسية ملوسم العمرة هذا 

العام.
كما كشف أنه مت تطعيم 
جميــع العاملني فــي احلرم 
املكي ضد ڤيــروس كورونا 
املستجد، كاشفا عن إجراءات 
استباقية سيتم العمل بها من 
شأنها زيادة عدد املعتمرين.
إلى ذلك، شــدد املسؤول 
الســعودي على أن الهيئات 
املختصــة ستشــرف علــى 
تطبيق االشتراطات الصحية 
احلرمــني  فــي  بصرامــة 

الشريفني.
اجلدير بالذكر أن وزارة 
الشــؤون البلدية والقروية 
واإلســكان في الســعودية، 
كانت اشــترطت، األســبوع 
التحصــني بلقاح  املاضــي، 
كورونــا علــى العاملني في 
أنشــطة احلــج والعمــرة 
التجاريــة فــي  واحملــالت 
مدينتي مكة املكرمة واملدينة 
املنورة، بدءا من غرة شــهر 
رمضان للعام اجلاري، وذلك 

عواصمـ  وكاالت: ما بني شد 
وجذب أصبح االجتماع «ولو 
كان غير مباشــر»، بني فرقاء 
االتفــاق النووي االيراني قاب 
قوســني، ما لــم تظهر من اآلن 
وحتى الثالثاء عقبات جديدة، 
حيث تبذل الــدول االوروبية 
املوقعــة على االتفــاق جهودا 

حثيثة لتذليل الصعوبات. 
وقالــت وزارة اخلارجيــة 
الفرنسية أمس إنها دعت إيران 
للتعامل البناء خالل احملادثات 
غير املباشرة في إطار مسعى 
أوســع نطاقا إلحيــاء االتفاق 

النووي املبرم عام ٢٠١٥.
وقــال وزيــر اخلارجيــة 
الفرنســي جان إيف لو دريان 
في بيــان بعد اتصــال هاتفي 
مــع نظيــره اإليرانــي محمد 
جــواد ظريــف إنه طلــب من 
إيــران الكــف عــن أي انتهاك 
اللتزاماتهــا النوويــة احلالية 

لدعم املناقشات.
وأضاف «حثثت إيران على 
التعامل البناء في املناقشــات 
املقررة.. وهي تهدف للمساعدة 
خــالل األســابيع املقبلــة في 
حتديد اخلطــوات الالزمة من 
أجل العودة إلى االلتزام الكامل 

عن إلزامية حتصني العاملني 
في عدة مجاالت ضد ڤيروس 
 PCR كورونا أو إجراء فحص
بشــكل أسبوعي، وذلك بدءا 

من ١ شوال.
املجــاالت  وتشــمل 
التي يلــزم فيهــا بتحصني 
العمــال: املطاعــم ومحالت 
بيــع األغذيــة، وصالونات 
احلالقة الرجالية، وصالونات 

اخلارجية اإليرانية، إن طهران 
تعــارض أي تخفيف تدريجي 
للعقوبات. وأضاف «ال يجري 
بحث خطة (للتخفيف) خطوة 
بخطوة»، وأضاف «السياسة 
القاطعة للجمهورية اإلسالمية 
اإليرانية هي رفع كل العقوبات 

األميركية».
وكانت إيران اتفقت والقوى 
الكبرى في ختام مباحثات عبر 
االتصال املرئي أمس األول، على 
عقــد اجتماع جديــد في ڤيينا 
الثالثاء تنضم إليه واشــنطن 
دون إجراء مباحثات مباشرة 

عواصم - وكاالت: فيما تتوالى األخبار املبشرة 
من الواليات املتحدة األكثر تضررا بجائحة ڤيروس 
كورونا املستجد «كوفيد -١٩»، بإعالن امتام أكثر من 
١٠٠ مليون عملية تطعيم، يعود لقاح «استرازينيكا» 
إلى الواجهة بعد اعالن بريطانيا رصد حاالت جتلط 

لبضعة اشخاص تلقوه. 
وباتت الواليات املتحدة، أول بلد في العالم يعطي 
جرعــة أولى من اللقــاح على األقل ألكثر من نصف 
سكانها البالغني. وتعهد الرئيس جو بايدن بأن يتم 
تطعيم غالبية الســكان في غضون أسابيع. ورغم 
جناح توسيع عملية التطعيم، حض بايدن األميركيني 
على مواصلة اتباع تدابير واقية مبا يشــمل وضع 
الكمامات. وقال في خطاب مقتضب «أناشــدكم بأال 
تضيعوا التقدم الذي أحرز بجهد هائل يذهب سدى».

وحدثت مراكز السيطرة على األمراض والوقاية 
منها في الواليات املتحدة إرشاداتها للقول إنه سيكون 
بإمكان األشخاص الذين تلقوا جرعتي اللقاح السفر 
من دون احلاجة للخضوع إلى حجر صحي، رغم أنه 

سيتعني عليهم مع ذلك وضع الكمامات.
إلى ذلك، اعلنت وكالة األدوية البريطانية أمس 
أن سبعة أشخاص تلقوا لقاح «استرازينيكا» الذي 
تنتجه الشــركة بالتعاون مع جامعة أوكســفورد، 
توفــوا بســبب جلطات دموية، مــن إجمالي ثالثني 

حالة جتلط دموي نادر مت تسجيلها.
وقالت الوكالة إنها تلقت حتى ٢٤ مارس املاضي 
تقارير عن ٢٢ حالة تخثر دموي وريدي دماغي وثماني 
حاالت أخــرى جللطات مرتبطة بنقــص الصفائح 
الدموية من إجمالي ١٨،١ مليون جرعة مت إعطاؤها.

وتزامنا مع بدء القيود اجلديدة أمس، أعلنت وكالة 
األدوية الفرنسية أنها رصدت ثالث حاالت جللطات 
دموية في أعقاب التطعيم بلقاح «استرازينيكا»، في 

الفترة بني ١٩ و٢٥ مارس املاضي.
ومنذ بدء حملة التلقيح، حدثت ١٢ حالة إصابة، 
مبا فيها أربع حاالت وفاة في فرنسا. وفي احلاالت 
الواردة، كانت حاالت جتلط الدم باالساس في املخ، 

في غضون تسعة أيام من التطعيم.
وفي تسع حاالت، كان األشخاص الذين مت تطعيمهم 
حتت ٥٥ عاما، وفي ثالث حاالت أكبر من ٥٥ عاما.

وبحلول أمس األول، حصل أكثر من تسعة ماليني 
شخص في فرنسا على جرعة واحدة على األقل من 
التطعيــم باجلرعتني. وهذا ميثل حوالي ١٣٫٦٪ من 

إجمالي السكان. 
وكانت هولندا علقت امس األول التطعيم بجرعات 
أسترازينيكا للذين تقل أعمارهم عن ستني عاما بعد 

خمس حاالت جديدة بني النساء، توفيت إحداهن.
فــي هذه األثناء، يقضي املاليني في العالم عطلة 
عيد الفصح في ظل قيود أكثر تشــددا ملنع تفشــي 
الفيروس السيما في أوروبا، التي تثير القيود حفيظة 

شرائح واسعة من سكانها.
وبــدأت إيطاليا فرض إغالق متشــدد تزامنا مع 
عيد الفصح أمس، حيث اعتبر البلد بأكمله «منطقة 
حمــراء» عالية املخاطر جلهة تفشــي الڤيروس في 

فترة تطبعها التجمعات العائلية.
كما مت تشــديد القيود فــي بلجيكا بينما حضت 
املستشارة األملانية أجنيال ميركل السكان في أملانيا، 
على احلد من أنشــطتهم االجتماعية قبيل العطلة، 

بعد ان ألغت احلكومة خططها لفرض إغالق مشدد 
خالل عيد الفصح حتت ضغط الشارع.

في الضفة األخرى لألطلسي، فرضت قيود مشابهة 
قبيل عيــد الفصح في مقاطعتــي أونتاريو وكيبك 

الكنديتني األكثر اكتظاظا في البالد.
فــي املقابل، بــدا الوضع أقرب إلــى طبيعته في 
مدينــة القــدس القدمية، حيث فــرض إغالق خالل 
الفصح العالــم املاضي. وجتمع حشــد صغير هذا 

العام بينما أعيد فتح معظم املواقع.
وأودى الوباء بأكثر من ٢٫٨ مليون شــخص في 
العالــم فيما ال يبدو أن نهايته في األفق، خصوصا 
في البرازيل التي يتفشى فيها الوباء بدرجة تعد بني 
األســوأ في العالم، إذ سجلت أعلى عدد وفيات بعد 
الواليــات املتحدة. وبفعل اســتفحالها في البرازيل 
ارتفع عــدد اإلصابات في أميركا الالتينية إلى أكثر 
من ٢٥ مليونا، جراء ما يبدو أنه تفشــي النســخة 
املتحورة شديدة عدوى التي اكتشفت في البرازيل.

وفرضت البيرو إغالقا تزامنا مع عيد الفصح بينما 
أغلقت تشيلي كامل حدودها وأعلنت اإلكوادور قيودا 
جديدة في حني أغلقت بوليڤيا حدودها مع البرازيل.

وأعلن الرئيس األرجنتيني ألبيرتو فرنانديز أنه 
مت تأكيــد إصابته بكوفيد-١٩. ويذكر أنه كان تلقى 
جرعتي لقاح «سبوتنيك-في» الروسي قبل شهرين.

وعــزل الرئيس الذي احتفــل بعيد ميالده الـ٦٢ 
اجلمعة نفسه كإجراء احترازي لكنه أكد أنه بحالة 

«جسدية جيدة».
وتابع «على الرغم من أنني كنت أفضل أال أختتم 
يوم عيد ميالدي بنبأ كهذا، إال أن معنوياتي عالية».

وأكدت واشنطن حضورها 
ولكــن من دون املشــاركة في 
املباحثات مباشــرة، بينما أكد 
االحتاد األوروبــي أن اجلهات 
املنســقة ســتجري «اتصاالت 
منفصلــة» بني أطراف االتفاق 

من جهة، والواليات املتحدة.
بــني  املواقــف  وتتبايــن 
واشــنطن وطهران بشأن من 
يجدر به اتخاذ اخلطوة األولى، 
اذ تطالــب الواليــات املتحدة 
باحترام إيران لكامل تعهداتها 
أوال، في حني تشدد األخيرة على 
أولوية رفع كل العقوبات أوال.

وجاء في بيان صادر إثر لقاء 
اللجنة املشتركة لالتفاق أمس 
األول، ان املشاركني سيجتمعون 
في ڤيينا «لكي يحددوا بشكل 
واضح إجراءات رفع العقوبات 
وتطبيق (االتفاق) النووي، مبا 
فــي ذلك عبر عقــد اجتماعات 

ملجموعات اخلبراء املعنية».
وأكــد البيــان أن اجلهــات 
املنســقة «ســتكثف اتصاالت 
منفصلة فــي ڤيينا مع جميع 
املنضويــن فــي خطــة العمل 
الشاملة املشــتركة (التسمية 
النووي)  الرســمية لالتفــاق 

والواليات املتحدة».

التجميل النسائية، والصاالت 
الرياضية، وجميع  واملراكز 
العاملــني في وســائل النقل 
العــام املختلفــة، والعاملني 
في منشآت اإليواء السياحي.
بدورها، وســعت وزارة 
الصحــة الســعودية عملية 
التطعيــم بلقــاح كورونــا، 
ودشــنت املزيد مــن مراكز 
اللقاحــات لتشــمل مناطق 

بينهما.
وعقد ممثلون إليران والدول 
اخلمــس التي مازالــت ضمن 
افتراضيا  االتفــاق، اجتماعــا 
لبحث السبل اآليلة الى عودة 
واشــنطن الى االتفــاق املبرم 
عام ٢٠١٥ بعد ان انسحبت منه 
أحاديــا ادارة الرئيس دونالد 
ترامب عام ٢٠١٨، وردت طهران 
بالتخلي عن التزاماتها النووية. 
واتفــق املجتمعــون على عقد 
اجتمــاع الثالثاء في العاصمة 
النمســاوية، وفــق االحتــاد 

األوروبي.

املاليني ميضون «الفصح» ضمن قيود مشددة.. إيطاليا كلها «منطقة حمراء»

صورة ارشيفية الداء العمرة ضمن االشتراطات االحترازية

(أ.ف.پ) نائب وزير اخلارجية االيراني عباس عراقجي مشاركا في االجتماع االفتراضي أمس األول  

حماية للصحة العامة.
وأكدت الوزارة أنه في حال 
عدم حتصني أي عامل في هذه 
األنشطة، يجب عليه إجراء 
فحص PCR كل ٧ أيام، على 
نفقة املنشأة التي يعمل بها، 
للتأكد من عدم حمله لڤيروس 

كورونا.
وكانت اجلهات املعنية في 
السعودية قد أعلنت مسبقا 

باالتفاق النووي».
ومــن تلــك العقبــات التي 
حتاول الــدول اخلمــس التي 
مازالــت موقعة علــى االتفاق 
(فرنســا وبريطانيــا وأملانيا 
وروسيا والصني) تذليلها متسك 
ايران بشــروطها، حيث قالت 
قناة «برس تي.في» إن احلكومة 
اإليرانيــة تريد مــن الواليات 
املتحدة رفع كل العقوبات على 
إيران وترفض تخفيف القيود 

«خطوة بخطوة».
ونقلــت القناة عن ســعيد 
خطيــب زاده املتحدث باســم 

السعودية كافة، وذلك تواصال 
جلهودها فــي احلفاظ على 
صحــة وســالمة املواطنني 
واملقيمني، واحلد من انتشار 

الڤيروس.
الــوزارة  أهابــت  كمــا 
باجلميع الى التسجيل عبر 
تطبيق «صحتي» للحصول 
على التطعيم، مجددة التذكير 

مبجانية اللقاح.


