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والكشف عن حصيلة قصف جديد استهدف مقر ًا يضم قوات أمريكية

سقوط صواريخ داخل قاعدة التاجي
العسكرية شمالي العاصمة بغداد
قيادة العمليات المشتركة تطالب بتطبيق قرار البرلمان العراقي بانسحاب القوات األمريكية
بينهما إعادة رئيس سابق ..حالن الختيار مرشح رئاسة الحكومة العراقية
العراق يمدد إغالق التبادل التجاري مع الكويت وإيران إلى إشعار آخر
بغداد ـ وكاالت :أعلن الناطق باسم قيادة
العمليات املشرتكة العراقية ،اللواء حتسني
اخل��ف��اج��ي ،يف ت��ص��ري��ح ال��س��ب��ت 14 ،آذار/

والحكومات تتخذ إجراءات احترازية عاجلة

فيروس «كورونا»
يواصل اجتياحه
للعالم العربي
وك���االت :ازدادت وت�يرة انتشار فريوس
«ك���ورون���ا» املستجد يف ع���دد م��ن ال���دول
ال��ع��رب��ي��ة ،ال�ت�ي اخت����ذت بعضها خ��ط��وات
جديدة يف سبيل احلد من انتشار املرض،
ف��ي��م��ا اخت�����ذ ب��ع��ض��ه��ا اآلخ������ر إج�������راءات
احرتازية ،يوم اجلمعة.
يف العراق أعلنت مديرية صحة حمافظة
واسط جنوبي العراق ،السبت ،تسجيل أول
حالة وفاة بفريوس “كورونا” ،لريتفع عدد
الوفيات إىل  10يف عموم البالد.
وق��ال��ت م��دي��ري��ة ص��ح��ة واس���ط (تابعة
ل��وزارة الصحة) ،يف بيان ،إن “حالة الوفاة
بالفريوس ه��ي ملريض مسن (مل تذكره
ع��م��ره) م��ن أه��ال��ي ناحية شيخ س��ع��د ،مت
كشف إصابته إىل جانب زوجته اجلمعة،
بعد أن عادا مؤخراً من إيران”.
وبذلك ،يرتفع عدد الوفيات بالفريوس
إىل  10يف ع����م����وم ال�����ع�����راق م����ن أص���ل
 102إص���اب���ة ،مت��اث��ل  24م��ن��ه��ا للشفاء
ح��ت��ى اآلن ،وف����ق إح��ص��ائ��ي��ة ال��س��ل��ط��ات
الصحية.
يف ال��س��ي��اق  ،أوض���ح���ت وزارة الصحة
اللبنانية أ ّن جمموع احل��االت ال�تي أثبت
اص��اب��ت��ه��ا ب���ف�ي�روس ك���ورون���ا ب��ل��غ حتى
تارخيه  93حالة مبا فيها احلاالت اليت مت
تشخيصها يف مستشفى احلريري وتلك
املبلغة من املستشفيات اجلامعية األخرى.
وه��ذا يعين أ ّن��ه مت تسجيل  15إصابة
جديدة بالفريوس .ويأتي هذا التقرير يف
ظل توقعات طبيبة بارتفاع عدد اإلصابات
يف لبنان.
وك����ان����ت م����ص����ادر يف وزارة ال��ص��ح��ة
أوض��ح��ت يف حديث لصحيفة «األخ��ب��ار»
أ ّن نسب انتشار الوباء «ال تزال غري ُمقلقة
كثرياً حتى اآلن».
ه�����ذا وق�������ررت احل���ك���وم���ة ال���س���ودان���ي���ة
إي��ق��اف مجيع امل��ؤمت��رات والفعاليات غري
الضرورية ،وإقامة املباريات الرياضية دون
مجهور ملواجهة فريوس كورونا ،بعد إعالن
أول حالة وفاة يف البالد.
وج���اء ذل���ك يف م��ؤمت��ر ص��ح��ايف ل��وزي��ر
ال��ص��ح��ة ال���س���ودان���ي أك����رم ع��ل��ي ال��ت��وم،
اجلمعة ،بالعاصمة السودانية اخلرطوم.
وأش��ار التوم ،إىل أن «احلكومة السودانية
اختذت قرارا مبنع سفر الوفود إىل الدول
املوبوءة بفريوس كورونا».
كما أعلن كل من املغرب واجل��زائ��ر،
اجل���م���ع���ة ،ع����ن ارت�����ف�����اع ع�����دد امل��ص��اب�ين
ب�����ف��ي��روس «ك��������ورون��������ا» ،إىل  8و27
على التوالي.
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مارس ،إصابة منتسبني عراقيني اثنني ،إثر
قصف صاروخي استهدف معسكر التاجي،
مشالي العاصمة بغداد.
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وأوض����ح اخل��ف��اج��ي ،أن معسكر التاجي
«ال���واق���ع مش��ال��ي ب���غ���داد» ،ت��ع��رض لقصف
ص����اروخ����ي ،أس���ف���ر ع���ن إص���اب���ة أث���ن�ي�ن من

ورعب لدى معتقلي الرأي جراء إصابة سجني بكورونا في سجن جو

ً
معتقل من دون
الداخلية البحرينية تفرج عن 1486
تفاصيل واضحة
ً
معتقل تنف ًيذا
املنامة ـ وكاالت :أعلنت وزارة الداخلية البحرينية اإلفراج عن 1486
«مرسوما ملك ًيا» بالعفو وتنفيذ العقوبات البديلة.
ملا أمسته
ً
��دواع إنسانية ،ويف ظل
ل
عليهم
احملكوم
بعض
سيشمل
القرار
هذا
إن
قالت
��وزارة
ال
ٍ
الظروف الراهنة ،حيث بلغ عدد املشمولني « ،»901وهي تقوم حال ًيا بدراسة أوضاع
املعتقلني وظروفهم ،بغرض حتديد من تنطبق عليه ما أمسته الشروط املوضوعية
والقانونية لتحديد املستحقني.
ولفتت الداخلية إىل أنها انتهت من تطبيق أحكام العقوبات البديلة على املعتقلني،
وذل��ك بعد دراس��ة أوضاعهم ،يف ض��وء الشروط والضوابط املقررة بقانون العقوبات
ً
معتقل.
والتدابري البديلة ،واليت ستطبق على 585
ويف ه���ذا ال��س��ي��اق  ،أع��ل��ن معتقل ال����رأي يف س��ج��ن ج��و امل��رك��زي «حم��م��د جاسم
العرييب» يوم اخلميس  12م��ارس /آذار  2020دخوله يف إض��راب مفتوح عن الطعام،
احتجاجا على التمييز وعدم مشوله ضمن املفرج عنهم ،بالرغم من تطابق الشروط
ً
القانونية عليه ،حيث إنه حمكوم عليه بالسجن على خلفية سياسية ملدة  7سنوات
قضى منها  6سنوات و 5شهور ،وهو ما يؤكد عدم مصداقية هذه الوزارة ،حيث إن حنو
 5000معتقل سياسي قابعون يف السجون اخلليفية ومنهم كبار السن واملرضى قد
ال يشملهم القرار.
يف السياق  ،ذكر حقوقيون أن أجواء من الرعب والقلق تهيمن على املعتقلني داخل
سجن جو املركزي ،بعد توارد أنباء تفيد بوجود حالة مشتبه بإصابتها بفريوس كورونا
املستجد «كوفيد  »19لسجني من اجلنسية الباكستانية.
وت���داول رئيس معهد اخلليج (ال��ف��ارس��ي) للدميقراطية وح��ق��وق اإلن��س��ان «حييي
ً
تسجيل صوت ًيا ألحد املعتقلني داخل سجن جو وهو يتحدث عن «االشتباه
احلديد»
بإصابة أحد السجناء اجلدد يف املبنى  2بفريوس «كورونا» ،ما تسبب بإشاعة الرعب
عند املعتقلني والشرطة يف املبنى املذكور».

ويحشد قواته بمطار عدن رفض ًا لتسليمه إلى قوات موالية للسعودية

قتلى في صفوف «اجمللس اإلنتقالي» ومواجهات
في عدد من احملافظات اليمنية
ً
خرقا للعدوان التفاق وقف إطالق النار في الحديدة
رصد 155
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منتسيب قيادة الدفاع اجلوي ،جبروح خطرية
جداً ،وحالتهم الصحية حرجة اآلن.
وأض���اف ،أن األج��ه��زة األمنية العراقية،
عثرت على منصات انطالق الصواريخ اليت
أستهدفت معسكر ال��ت��اج��ي ،يف مبنى قيد
اإلن��ش��اء داخ���ل ق��ري��ة «أم ال��ع��ظ��ام» املقابلة
للمعسكر ،مشالي بغداد.
وع����ن اجل���ه���ة امل���ن���ف���ذة ل��ل��ق��ص��ف ،ي��ق��ول
اخل��ف��اج��ي« :ح��ت��ى اآلن مل تعلن أي��ة جهة
مسؤوليتها م��ن ه��ذا اهل��ج��وم ،وحقيقة أنه
ي���ؤدي إىل اس��ت��م��رار التحقيق ،وي��ؤث��ر على
عمليات التحقيق وإن��ه��اءه ،ل��ذل��ك هناك
تصعيد ،وجي���ب أن ت��ك��ون ق��ي��ادة العمليات
املشرتكة يف عمل مستمر س��واء مع قوات
التحالف ال��دول��ي ضد اإلره���اب ،أو القيادة
السياسية م��ن أج��ل إن��ه��اء ،أو إي��ق��اف هذه
احلالة».
وكشف الناطق باسم ق��ي��ادة العمليات
املشرتكة العراقية ،يف الوقت نفسه ،الزالت
عمليات حب��ث جت���ري ،يف امل��ق��ار العسكرية
ال��ع��راق��ي��ة ال�ت�ي ت��ع��رض��ت ل��ق��ص��ف أم��ري��ك��ي
اجلمعة.
وأع����ل����ن����ت وزارة ال�����دف�����اع األم���ري���ك���ي���ة
(البنتاغون) ،اجلمعة 13 ،م����ارس/آذار ،أن
الواليات املتحدة نفذت ضربات دقيقة ضد
مواقع تابعة لـ»كتائب حزب اهلل» العراقي،
مشلت مخ��س منشآت لتخزين األسلحة،
وذل��ك ردا على هجوم ص��اروخ��ي استهدف
معسكر التاجي وأودى حبياة أمريكيني اثنني
وبريطاني.
وأف��������ادت ق����ي����ادة ال��ع��م��ل��ي��ات امل��ش�ترك��ة
ال��ع��راق��ي��ة ،ي��وم أم��س اجل��م��ع��ة 13 ،م��ارس/
آذار ،مبقتل  6أغلبهم م��ن ق���وات اجليش
والشرطة ،وإصابة  12آخرين جبروح بينهم
إصاباتهم خطرة ج��داً ،إث��ر قصف أمريكي
استهدف مواقع عسكرية يف مناطق متفرقة
من العراق.
إىل ذل�����ك ط���ال���ب���ت ق����ي����ادة ال��ع��م��ل��ي��ات
املشرتكة يف العراق ،السبت ،بتطبيق قرار
الربملان القاضي بانسحاب القوات األمريكية
من البالد.
وذك���رت ق��ي��ادة العمليات امل��ش�ترك��ة يف
بيان صحفي« :يف متام الساعة  11من صباح
السبت تعرض معسكر التاجي إىل
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الدفاع الروسية :املباحثات بني موسكو وأنقرة
تسمح بتنفيذ جميع االتفاقات حول إدلب

اخبا

ر
قصيرة

دمشق ـ وكاالت :أعلنت وزارة الدفاع الروسية ،السبت ،أن احملادثات الروسية الرتكية
يف أنقرة كانت بناءة ،والنتائج ستجعل من املمكن تنفيذ مجيع االتفاقات بشأن إدلب
السورية.
وقال البيان إن «احملادثات اليت أجريت يف أنقرة مع الزمالء األت��راك جرت بطريقة
بناءة ،ونتائجها ستسمح بتنفيذ مجيع االتفاقات بشأن منطقة ختفيض التصعيد اليت
مت التوصل إليها بني رئيسي روسيا وتركيا يف  5مارس من هذا العام يف موسكو».
وأضافت وزارة الدفاع أن أول دورية روسية تركية مشرتكة على الطريق السريع 4-M
ستجري يف  15مارس/آذار.
وجرت مفاوضات بني الرئيس الروسي ،فالدميري بوتني والرئيس الرتكي ،رجب طيب
أردوغان يف أنقرة يف  5مارس وتوصال إىل وثيقة مشرتكة حول التسوية يف سوريا.
وقال وزير اخلارجية الروسي ،سريغي الفروف ،إن روسيا وتركيا ستنشئان ممرا آمنا
بطول  6كم إىل مشال وجنوب الطريق « »M4يف سوريا ،الفتا إىل أنه مت التوصل إىل
اتفاق لوقف مجيع األعمال القتالية على طول خط التماس إبتداء من منتصف ليلة
 5مارس/آذار.

سلطنة عمان تتخذ قرارا عاجال بشأن الدراسة
مسقط ـ وك��االت :قررت سلطنة عمان تعليق الدراسة ملدة شهر ،وذلك ختوفا من
إنتشار فريوس كورونا اجلديد.
وأف����ادت صحيفة «ال���رؤي���ة» ،ظهر ال��س��ب��ت ،أن اللجنة العليا للتعامل م��ع ف�يروس
«كورونا» ،برئاسة محود بن فيصل البوسعيدي ،وزير الداخلية ،قررت تعليق الدراسة يف
كافة املؤسسات التعليمية بالسلطنة ،اعتبارا من غد األحد وملدة شهر كامل.
وحثت اللجنة العليا للتعامل مع فريوس كورونا «كوفيد ،»19األسر على إبقاء
الطلبة يف منازهلم طوال فرتة تعليق الدراسة.
ويف السياق نفسه ،أعلنت وزارة اخلارجية العمانية ،اجلمعة ،أن السلطنة ستعلق إصدار
التأشريات السياحية ملدة  30يوما اعتبارا من  15مارس/آذار.
ونقل بيان ال���وزارة مبوقع «تويرت» عن جلنة معنية أن السلطنة لن تسمح للسفن
السياحية بالرسو يف موانئها أثناء تلك الفرتة ،كما سيجري تعليق األنشطة الرياضية
خالهلا .وصنفت منظمة الصحة العاملية ،يوم  11مارس /آذار ،مرض فريوس كورونا
«جائحة» أو «وباء عامليا» ،مؤكدة أن أرقام اإلصابات ترتفع بسرعة كبرية ،معربة عن
قلقها من احتمال تزايد املصابني بشكل كبري.

أبو ظبي تقرر إغالقا مؤقتا للمواقع الثقافية والسياحية الكبرى

األسرى الفلسطينيون بخير ...
وال إصابات «كورونا» بينهم

قوات االحتالل تقتحم بلدة
العيساوية وتعتقل والدة
أسير و 3آخرين
القدس احملتلة ـ وك��االت :اقتحمت
ق����وات االح���ت�ل�ال ب��ل��دة ال��ع��ي��س��اوي��ة يف
ال����ق����دس احمل���ت���ل���ة وت����ص����دى ال���ش���ب���ان
الفلسطينيون العتداءاتها.
وسائل إعالم حمل ّية أفادت بأن شرطة
االح��ت�لال اعتقلت ليل اجلمعة وال��دة
أس�ير بعد حم��اص��رة مركبة تق ّلها يف
شارع صالح الدين.
كما اعتقلت ثالثة مواطنني تصدَّوا
هلا ملنعها من تنفيذ االعتقال.
وك���ان���ت ان��دل��ع��ت م��س��اء اخل��م��ي��س،
م��واج��ه��ات عنيفة ب�ين ال��ش��ب��ان وق���وات
االح��ت�لال اإلس��رائ��ي��ل��ي ،بعد اقتحامها
لبلدة العيساوية قرب مدينة القدس.
وأف�����اد ش��ه��ود ع��ي��ان ب���أن امل��واج��ه��ات
ان��دل��ع��ت ف���ور اق��ت��ح��ام ق���وات االح��ت�لال
ل��ل��ب��ل��دة ،ح��ي��ث س����ارع ع���ش���رات ال��ش��ب��ان
إلل��ق��اء احل��ج��ارة وال��زج��اج��ات احل��ارق��ة
صوب اجليبات والدوريات االحتاللية.
من جانب آخ��ر  ،أك��د مركز أسرى
تسجل
فلسطني ل��ل��دراس��ات ب��أن��ه «مل ّ
ح��ت��ى ا َ
الن أي ح���ال���ة إص���اب���ة مب��رض
ك��ورون��ا بني األس��رى يف كافة سجون
االح��ت�لال  ،وه��م مجيعاً خب�ير واحلمد
هلل» .
وطمأن الباحث رياض األشقر الناطق
اإلع�ل�ام���ي ل��ل��م��رك��ز ،أه���ال���ي األس���رى
الذين عاشوا األي��ام املاضية حالة قلق
ش��دي��دة على أبنائهم بعد نشر أخبار
ح��ول وص��ول امل��رض إ ىل السجون عرب
أطباء أو سجانني بأن هذه املعلومات غري
صحيحة ،وأن ما جرى من حاالت عزل
وحجر هي يف اقسام املعتقلني اجلنائيني
سواء يف سجين عسقالن او املسكوبية.
وأض������اف األش���ق���ر  :ب����أن االح���ت�ل�ال
خيشى م��ن وص���ول امل���رض إىل األس��رى
ليس حرصاً على سالمتهم وصحتهم،
وإمن�����ا خ���وف���اً م���ن ان��ت��ق��ال��ه إىل م��ئ��ات
السجانني وعناصر الشرطة ومسؤولي
ادارة ال���س���ج���ون ال����ذي����ن ي��ت��واص��ل��ون
م���ع األس������رى ع���ن ق����رب  ،ل���ذل���ك هم
غ�ير معنيني ب��إص��اب��ة أيّ����اً م��ن األس���رى
مبرض كورونا.
واستطرد بأنه على الرغم من ذلك
إال أن ادارة السجون تتالعب باجلانب
ال��ن��ف��س��ي ل�ل�أس���رى وذوي���ه���م ،وال ت���زال
مت��اط��ل يف ت��وف�ير إج�������راءات ال��س�لام��ة
واحلماية و توفري مواد التنظيف
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أبو ظيب ـ وك��االت :قالت حكومة أبو ظيب السبت إنها قررت إغالقا مؤقتا للمواقع
الثقافية والسياحية الكربى من  15م��ارس /آذار إىل  31من الشهر يف إط��ار إج��راءات
إحتواء تفشي فريوس كورونا املستجد (كوفيد.)19-
وحبسب وكالة األن��ب��اء اإلم��ارات��ي��ة «وام» فقد تقرر «اإلغ�ل�اق املؤقت قصر الوطن
ومتحف اللوفر أبو ظيب وعامل وارنر براذرز أبو ظيب وياس ووتروورلد وعامل فرياري أبو
واجملمع الثقايف ،ومتحف قصر العني ،وواحة
ظيب ،ومنارة السعديات ،وقصر احلصن،
ّ
العني ،وقلعة اجلاهلي ،وقصر املوجيعي».
وأبو ظيب عاصمة احتاد اإلمارات العربية املتحدة وأكرب إماراتها.
وكانت وزارة الصحة و وقاية اجملتمع يف اإلمارات قد حثت «كبار السن من املواطنني
واملقيمني على ال��ت��زام منازهلم وجتنب التجمعات واألم��اك��ن امل��زدمح��ة حرصا على
سالمتهم ،وذل��ك ضمن اإلج���راءات اإلح�ترازي��ة و الوقائية والنصائح ملواجهة فريوس
كورونا املستجد «كوفيد  »19 -لكافة فئات اجملتمع».

السعودية تقرر تعليق الرحالت الجوية الدولية ملدة أسبوعني
الرياض ـ وكاالت :قال مصدر مسؤول يف وزارة الداخلية السعودية إن حكومة اململكة
قررت تعليق الرحالت اجلوية الدولية ملدة أسبوعني اعتبارا من يوم األحد  15مارس يف
إطار جهودها للسيطرة على انتشار فريوس كورونا.
ونقلت وكالة األنباء السعودية ،السبت ،عن املصدر قوله إنه سيتم اعتبار تلك الفرتة
إجازة رمسية استثنائية للمواطنني واملقيمني الذين مل يتمكنوا من العودة بسبب تعليق
الرحالت ،أو مت تطبيق احلجر الصحي عليهم بعد عودتهم إىل اململكة.
وأوضح املصدر أنه سيتم وضع الرتتيبات الالزمة بشأن اإلجراءات الصحية للفحص
والعزل وفقا لإلجراءات الوقائية املعتمدة جلميع القادمني.
وأشار املصدر إىل أن وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الداخلية وهيئة الطريان املدني
واجل��ه��ات األخ��رى ذوات العالقة ستقوم برتتيب إج���راءات ق��دوم من يرغب ال��ع��ودة من
املواطنني ،حيث ستعلن اإلجراءات املتعلقة بذلك خالل أسبوع من تارخيه.

الكويت تنفي مزاعم وفاة سجني بسبب كورونا
الكويت ـ وك��االت :نفت وزارة الداخلية الكويتية ما تداولته بعض مواقع التواصل
االجتماعي بشأن وفاة أحد السجناء متأثرا بإصابته بفريوس كورونا املستجد داخل
السجن املركزي.
وقالت اإلدارة العامة للعالقات واإلع�لام األم�ني ب��ال��وزارة يف بيان نشر عرب «تويرت»
السبت إن «ما مت تداوله غري صحيح» .وأعلنت وزارة الصحة الكويتية السبت تسجيل
أربع حاالت ثبتت إصابتها بفريوس كورونا املستجد (كوفيد )19-خالل الـ 24ساعة
املاضية لريتفع إمجالي عدد احلاالت املسجلة يف البالد إىل  104حاالت.
ويف وقت سابق السبت أعلنت الكويت تعايف حالتني من املصابني بفريوس كورونا،
ليصل عدد من أعلن شفاؤهم منه يف الكويت إىل سبع حاالت.

