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الصحة العاملية حتث الدول املتضررة من اجلائحة على »االستفاقة«

11 مليونًا كورونا.. حصيلة قياسية في أميركا وإصابات العالم تتجاوز 
حثت منظمة الصحة العاملية الدول 
املتضررة من أزم��ة جائحة فيروس 
كورونا على »االستفاقة« ألن »األرقام 
ال تكذب«، في وق��ت جت��اوز فيه عدد 
املصابني في أنحاء العالم 11 مليون 
شخص، ل��م يسلم منه مسؤولون، 
آخرهم وزير خارجية باكستان، في 
حني سجلت الواليات املتحدة حصيلة 

إصابات يومية قياسية.
فقد ق��ال امل��س��ؤول ع��ن ال��ط��وارئ 
الصحية في منظمة الصحة العاملية 
مايكل ري��ان -خ��ال مؤمتر صحفي 
أمس اجلمعة- إن »الوقت حان فعا 
ألن تنظر الدول إلى األرقام، أرجوكم 

ال تتجاهلوا ما تقوله لكم األرقام«.
وتابع أن منظمة الصحة العاملية 
تدرك متاما وجود أسباب وجيهة لدى 
ال��دول التي تريد إع��ادة اقتصاداتها 
للمسار الصحيح، غير أنه استدرك 
»لكن ال ميكن جتاهل املشكل أيضا، 
إذ إنه لن يختفي بطريقة سحرية«، 
م��ش��ددا على االن��خ��راط جميعا اآلن 

إليقاف هذا الفيروس.
واعتبر ري��ان أن »ال���دول تواجه 
خيارات صعبة«، لكن »يتعني عليها 
ك��س��ر س��اس��ل ال���ع���دوى«، ويشمل 
ذلك إق��رار تدابير حجر »إن لم توجد 

بدائل«.
حصيلة قياسية

وسجلت ال��والي��ات امل��ت��ح��دة 57 
ألف إصابة جديدة، وهو رقم قياسي 
عاملي جديد للحاالت املسجلة في يوم 
واح��د، مما يرفع العدد اإلجمالي إلى 

أكثر من مليونني و890 ألفا بينهم 
132 ألف حالة وفاة. وكان عضو في 
جلنة مكافحة كورونا بالبيت األبيض 
قد عبر عن خشيته من أن يقفز عدد 
اإلص��اب��ات في الباد إل��ى 100 ألف 

إصابة يوميا.
ارتفاع عاملي

ووف���ق أح���دث إح���ص���اءات موقع 
»وول��رد ميتر«، ف��إن ع��دد اإلصابات 
بلغ 11 مليونا و193 ألفا، في حني 
ارتفعت الوفيات إلى 529 ألفا، مقابل 

6 مايني و343 ألف حالة شفاء.
وألول مرة منذ ظهور الفيروس في 
الصني في ديسمبر املاضي، جتاوزت 
أميركا الاتينية أم��س أوروب���ا في 
عدد اإلصابات بتسجيلها 2.7 مليون 
ح��ال��ة، لكن ال ت��زال أوروب���ا املنطقة 
األكثر تضررا في العالم بتسجيلها 
نحو 200 أل��ف وف��اة قبل ال��والي��ات 
امل��ت��ح��دة وك��ن��دا )137 أل��ف��ا و421 
وف��اة( وأميركا الاتينية )121 ألفا 
و662 وف���اة(. ووس��ط م��خ��اوف من 
موجة ثانية بأوروبا، قررت حكومة 
إقليم كتالونيا عزل منطقة إلسيغري 
الواقعة في احلدود مع إقليم اراغون 
في شمال إسبانيا، والتي تضم 200 
أل��ف ساكن، بداية من اليوم وألجل 
غير مسمى، بعد تسجيل ارتفاع في 
ع��دد اإلص��اب��ات بفيروس ك��ورون��ا|، 

وفق ما نقل مراسل اجلزيرة.
أما إجنلترا فدخلت مرحلة جديدة 
من تخفيف قيود اإلغ��اق العام التي 
استمرت ثاثة أشهر، والتي فرضت 

ملواجهة تفشي فيروس كورونا، ضمن 
ما وصفها رئيس ال���وزراء بوريس 
ج��ون��س��ون ب��اخل��ط��وة األك��ب��ر نحو 

تعافي الباد من تداعيات اجلائحة.
وفي البرازيل، قالت وزارة الصحة 
أمس إنه مت تسجيل 48 ألف إصابة 
جديدة ونحو 1300 حالة وفاة خال 
الساعات األربع والعشرين املاضية 
ليرتفع إجمالي اإلصابات في الباد 

إلى مليون و543 ألفا.
وفي الصني، سجلت اليوم السبت 
3 حاالت جديدة بينها اثنتان وافدتان، 
في حني تشهد كوريا اجلنوبية زيادة 
في اإلصابات، خاصة في العاصمة 
سول التي تضم نحو نصف السكان 

البالغ عددهم 51 مليونا.
وت��ع��م��ل كثير م��ن ال����دول األش��د 
تضررا على تخفيف إج��راءات العزل 
العام الرامية إلبطاء انتشار الفيروس 
مع إج��راء تعديات واسعة النطاق 
على أمن��اط العمل واحلياة ميكن أن 
تستمر لعام أو أكثر إلى حني توافر 
اللقاح. وتعاني بعض البلدان من 
ع��ودة ال��زي��ادة في ح��االت اإلصابة، 
األمر الذي يدفع السلطات إلى معاودة 
فرض إجراءات العزل جزئيا، في حني 
يقول خبراء إنه ميكن أن يكون منطا 

متكرر احلدوث حتى عام 2021.
باكستان

وفي باكستان، أكد وزير اخلارجية 
شاه محمود قرشي إصابته بكورونا 
ب��ع��د أي���ام م��ن ع��ق��د اج��ت��م��اع رفيع 
امل��س��ت��وى م��ع امل��ب��ع��وث األم��ي��رك��ي 

اخلاص ألفغانستان زملاي خليل زاد 
في إس��ام آب��اد. وف��ي األي��ام القليلة 
املاضية، خالط قرشي رئيس الوزراء 
الباكستاني عمران خان في البرملان 
وخال اجتماع حكومي يوم األربعاء.

وع��رب��ي��ا، أعلنت وزارة الصحة 
والسكان ف��ي مصر تسجيل 1412 
إصابة جديدة بفيروس كورونا نزوال 

من 1485 حالة اليوم الذي قبله و81 
وفاة نزوال من 86 اخلميس.

وفي البحرين قالت وزارة الصحة 
اجلمعة إن��ه��ا سجلت وف���اة واح��دة 
و573 إصابة بفيروس كورونا خال 
آخ��ر 24 ساعة. وأوضحت ال��وزارة 
أن حصيلة اإلصابات بلغت 28 ألفا 
و410، منها 95 وف���اة، و23 ألفا 

و318 حالة تعاف.
لقاح

من جهة أخ��رى، ق��ال املدير العام 
ملنظمة الصحة العاملية تيدروس 
أده��ان��وم غيبريسوس ف��ي مؤمتر 
صحفي، إن املنظمة تتوقع ظهور 
نتائج أولية في غضون أسبوعني من 

التجارب السريرية التي جتريها على 
األدوية التي قد تكون فعالة في عاج 
مرضى كوفيد19-. م��ن جهته قال 
رئيس برنامج الطوارئ في منظمة 
الصحة العاملية مايك رايان إنه ليس 
من احلكمة التكهن مبوعد يصبح فيه 
لقاح ك��ورون��ا جاهزا للتوزيع على 

نطاق جماهيري.
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عقب جناح أولى اخلطوات مؤخرا

هل سيتواصل تنسيق العمل الوطني الفلسطيني املشترك؟
عزت حامد

جاء التقارب الفلسطيني األخير خاصة 
عقب املؤمتر الصحفي الذي عقده القيادي 
في حركة فتح ال��ل��واء جبريل الرجوب 
م��ع نائب رئيس حركة حماس صالح 
ال��ع��اروري ليكشف من جديد عن أهمية 
ال��ت��ق��ارب الفلسطيني امل��ش��ت��رك ، وهو 
التقارب الذي بات مهما ومصيريا االن في 

ذروة التطورات السياسية احلالية. 
وتشير الكثير من التقارير الغربية إلى 
أن هذا التقارب يثير ومن جديد تساؤالت 
عدة عن مصداقية حماس في هذا التقارب 
وإمكانية تطبيقه على أرض ال��واق��ع.، 
خاصة في ظل وجود تهديدات مشتركة 
يتعرض لها النشطاء الفلسطينيني سواء 
من حركة فتح أو من حركة حماس على 

حد سواء.  
وقدأعربت مصادر سياسية فلسطينية 
في هذا الصدد عن قلق النشطاء في حركة 
فتح من استهداف بعض من كبار النشطاء 
باحلركة على يد اجليش اإلسرائيلي ، 

خاصة مع تهديد القيادات اإلسرائيلية 
باستهداف هؤالء النشطاء الذي بات عدد 

منهم هدفاً جليش االحتال. 
وقالت هذه املصادر في حديث لصحيفة 
تاميز البريطانية أو الوضع دقيق للغاية 
، وبات مفتوحا على الكثير من التطورات. 
وتشير مصادر سياسية فلسطينية ، 
لم تكشف عنها الصحيفة، إلى أنه ونتيجة 
لذلك أم��ر مسؤولو األم��ن قواتهم بعدم 
التورط في اي أعمال عنف التي تطالب 
ح��م��اس أع��ض��اءه��ا م��ن خ���ال ال��ق��ن��وات 

اإلعامية الرسمية. 
الافت أن السياسات التي تنتهجها 
حركة حماس باتت تثير انتقادات أمنية 
واض��ح��ة ، ح��ي��ث اش���ار أح���د ال��ق��ي��ادات 
األمنية الفلسطينية العليا لصحيفة 
تاميز البريطانية أن التعاون بني حركة 
حماس من جهة والقيادات األمنية من 
شأنه أن يعرض سيطرة القوات األمنية 

الفلسطينية عموما للخطر. 
ون��ب��ه ه���ذا امل��ص��در ، ال���ذي ل��م تذكر 

الصحيفة أس��م��ه، إن فتح تتعاون مع 
ح��م��اس ، وه��و ال��ت��ع��اون ال���ذي ب��ات له 
تبعات أو ما ميكن وصفه بالتداعيات 
السياسية املهمة ، األم��ر ال��ذي أنعكس 
بدوره على املكون اجليوسياسي للعمل 

الفلسطيني. 

غير أن امل��ص��در نبه ب���دوره إل��ى أن 
تعاون فتح مع حماس يختلف كلية عن 
تعاون القوى األمنية الفلسطينية مع 
حركة حماس ، خاصة وأن للقوى األمنية 
أساليب وط��رق تعرف منها وبسهولة 
التداعيات السلبية ألي توجه فصائلي 

داخلي على استقرار الوضع األمني.  
بدوره كشف مصدر سياسية إن القيادة 
الفلسطينية تتفهم ه��ذا التهديد ، األمر 
الذي يفرض عليها العمل جديا باملستقبل 
على احلد من نشاط حركة حماس حتى ال 
يتم تعريض مستقبل األوضاع في الضفة 

للخطر.
ب��دوره��ا أع��رب��ت م��ص��ادر سياسية 
فلسطينية في رام الله عن قلق النشطاء 
في حركة فتح من استهداف بعض من 
كبار النشطاء على يد اجليش اإلسرائيلي 
، خاصة مع تهديد القيادات اإلسرائيلية 
باستهداف هؤالء النشطاء الذي بات عدد 

منهم هدفاً جليش االحتال. 
وقالت هذه املصادر في حديث لصحيفة 
تاميز البريطانية أو الوضع دقيق للغاية 
، وبات مفتوحا على الكثير من التطورات. 
وتشير مصادر سياسية فلسطينية 
، ل��م تكشف عنها الصحيفة، إل��ى أنه 
ونتيجة لذلك أمر مسؤولو األمن قواتهم 
ب��ع��دم ال��ت��ورط ف��ي أع��م��ال العنف التي 

تطالب حماس أعضاءها من خال القنوات 
اإلعامية الرسمية. 

الافت أن أحد املصادر السياسية أشار 
إل��ى ض��رورة احل��ذر من ه��ذه التطورات 
، موضحا أن بعض من وسائل االع��ام 
التابعة حلركة حماس بداية من صحيفة 
ال��رس��ال��ة وص��ح��ي��ف��ة فلسطني وحتى 
وكالة شهاب التابعة حلماس جميعها 
تطالب اآلن بالتصعيد السياسي ردا 
على املخططات اإلسرائيلية ، األمر الذي 
سيزيد ب��دوره من دقة املشهد السياسي 
ويزيد من تعقيدات املشهد االستراتيجي 

االن على الساحة السياسية الفلسطينية.
ال��اف��ت أن م��ا ي��ج��ري دف���ع ببعض 
م��ن األوس���اط السياسية الفلسطينية 
إلى الزعم بأن حركة حماس ترغب في 
السيطرة على الضفة الغربية باملستقبل ، 
حيث ترغب في الظهور في صورة احلزب 
البراغماتي املنفتح على اجلميع بالضفة 
اآلن ، األم��ر ال��ذي ب��ات واضحا مع هذه 

التحركات السياسية األخيرة للحركة. 

تونس.. إضراب عام في تطاوين 
واحلكومة تفاوض احملتجني

دخ��ل��ت م��ؤس��س��ات ال��ق��ط��اع ال��ع��ام 
مبحافظة َتطاوين جنوبي شرقي تونس 
في إضراب عام، في حني ينتظر احملتجون 
لقاء تفاوضيا مع مبعوثي احلكومة بهدف 
حل األزمة. وشمل اإلضراب كل املؤسسات 
احلكومية باملنطقة -باستثناء بعض 
املؤسسات التعليمية واملستشفيات- 

وعددا من املؤسسات اخلاصة.
وي��أت��ي ه��ذا التحرك ال���ذي دع��ا إليه 
االحت��اد العام التونسي للشغل )أكبر 
منظمة نقابية ف��ي ال��ب��اد( وتنسيقيُة 
»اعتصام الكامور« )منطقة نفطية في 
احملافظة(، احتجاجا على قرارات أعلنتها 
احلكومة لتحسني األوض��اع االقتصادية 
واالجتماعية باملنطقة، لكنها لم تنل رضا 

احملتجني.
ووصف احملتجون هذه القرارات بأنها 
غير كافية، وطالبوا باستكمال تنفيذ 
ات��ف��اق سابق م��ع احلكومة مت التوصل 
إليه عام 2017، تضّمن قرارات بتشغيل 
آالف الشباب في شركات النفط وشركات 

حكومية.
تعليق اإلنتاج النفطي

وق���ال ع��ض��و امل��ك��ت��ب احمل��ل��ي الحت��اد 
الشغل في تطاوين سالم بونحاس إنه 
»من املنتظر اليوم وقف العمل في منشآت 

الطاقة املنتشرة في الصحراء وتعليق 
اإلنتاج فيها«.

وفي تصريح صحفي، حمل بونحاس 
احلكومة مسؤولية اإلض���راب بعد أن 
تنّكرت حلق شباب احملافظة ول��م تنفذ 

اتفاق الكامور كاما.
وفي يونيو 2017، أبرمت احلكومة مع 
ممثلني عن محتجني مبنطقة »الكامور« 
في تطاوين اتفاقا لفض اعتصام دام أكثر 

من شهرين، مقابل االستجابة ملطالب 
احملتجني بتوفير ف��رص عمل وتنمية 

احملافظة.
وكانت احلكومة أقرت الثاثاء املاضي 
جملة من اإلج��راءات اخلاصة مبحافظة 
تطاوين، من بينها انتداب 500 شخص 
في عدد من القطاعات حتى نهاية السنة 
احلالية، األم��ر ال��ذي قوبل بالرفض في 

تطاوين.

وسط حالة من االرتباك املمزوجة باملخاوف

ذكرى استقالل أميركا.. ترامب يحتفل 
مع آالف من أنصاره دون إجراءات سالمة

تتأهب ال��والي��ات املتحدة لاحتفال بعيد 
استقالها، وال��ذي يأتي هذا العام وسط حالة 
وباء نتيجة تفشي فيروس كورونا املستجد في 

الواليات املتحدة ومختلف أنحاء العالم.
وتتقدم الواليات املتحدة على غيرها من دول 
العالم في نسب اإلص��اب��ات والوفيات بسبب 
الفيروس، ووصل إجمالي اإلصابات بفيروس 
كورونا إلى أكثر من 2.7 مليون، إضافة لوفاة ما 

يقرب من 129 ألف شخص.
وُتنظم االحتفاالت في  يوليو من كل عام، ألن 
الكونغرس اعتمد إع��ان االستقال رسميا عن 
اإلمبراطورية البريطانية في ذلك اليوم من عام 
1776. ويتم عادة تخليد هذه الذكرى بجملة من 
الطقوس من بينها إط��اق األلعاب النارية في 
الليل، إضافة إلى مسيرات يشارك فيها عناصر 
من اجليش األميركي وط��اب امل��دارس واملراكز 
الشبابية ورج��ال الشرطة واإلط��ف��اء، وتنظيم 
حفات موسيقية حية في الهواء الطلق؛ بيد أن 
أغلب ال��والي��ات ق��ررت تقليل مظاهر االحتفال 
قدر املستطاع. وأدى تصادف ذكرى االستقال 
مع عطلة نهاية األسبوع الرتباك في حكومات 
الواليات، حول كيفية مواجهة زيادة متوقعة في 
أعداد اإلصابة بفيروس كورونا، بسبب اللقاءات 

العائلية واالجتماعية املصاحبة لاحتفاالت 
والتي تضاعفها عطلة نهاية األسبوع.

ترامب يتحدى
وت��وج��ه ت��رام��ب إل��ى منتزه جبل راش��م��ور 
التاريخي ب��والي��ة داك��وت��ا اجلنوبية ملشاهدة 
األلعاب النارية واالحتفال مع أكثر من 7 آالف 
شخص بعيد االستقال األميركي، دون أن يتم 
ف��رض ارت��داء كمامة الوجه أو احترام تعاليم 

التباعد االجتماعي.
وقال ترامب قبل مغادرته واشنطن »ستكون 
أمسية رائعة بألعاب نارية لم ير كثيرون مثلها«، 

وأضاف »سيكون األمر رائعا«.
ويحاول ترامب -ال��ذي تظهره استطاعات 
ال��رأي في موقف صعب ومتخلفا عن املرشح 
الدميقراطي جو بايدن بعدة درج��ات- حتسني 
موقفه قبل 120 يوما م��ن إج���راء االنتخابات 

الرئاسية في 3 نوفمبر/تشرين الثاني القادم.
وعلى الرغم من تسجيل معدالت غير مسبوقة 
ف��ي اإلص��اب��ة ب��ف��ي��روس ك��ورون��ا املستجد في 
ال��والي��ات الغربية واجلنوبية بصفة خاصة، 
وفقدان 45 مليون أميركي وظائفهم؛ ال يتوقف 
ترامب عن تكرار مقولة »إن أزم��ة كورونا تتم 

السيطرة عليها«، وإن »االق��ت��ص��اد األميركي 
ينتعش بشكل قوى وأسرع مما كان متوقعا«.

واخ��ت��ار ترامب االحتفال في والي��ة داكوتا 
اجلنوبية، وه��ي م��ن أق��ل ال��والي��ات األميركية 
سكانا، إذ يسكنها أق��ل من 850 أل��ف شخص، 

ويحظى ترامب بشعبية مرتفعة فيها.
وقالت حاكمة الوالية اجلمهورية كريستي 
نومي -في حديث مع شبكة فوكس اإلخبارية- 
»قلنا للذين يشعرون بالقلق بسبب فيروس 
ك��ورون��ا املستجد إنهم يستطيعون البقاء في 
بيوتهم«، وأضافت »سنوزع كمامات مجانية 
للذين يريدون االنضمام إلينا إذا ق��رروا وضع 

واحدة.. لكن لن يكون هناك تباعد اجتماعي«.
حظر اخلروج من املنازل

وترتفع نسب اإلصابات بالفيروس في 40 
والية من واليات أميركا ال�50، ودفع ذلك الكثير 
من الواليات لفرض قيود على االحتفال، كما حذر 
مدير وحدة األم��راض املعدية في مركز بوسطن 
الطبي الدكتور جاشوا باروكاس -في حديث مع 
شبكة سي إن إن- من أخطار »ذهاب األشخاص 
إلى مناطق التجمعات التقليدية لاحتفال مع 

العائلة واألصدقاء وملشاهدة األلعاب النارية«.

جبريل الرجوبصالح العاروري


