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بعد تسجيل رقم قياسي بأميركا

»كورونا« وبايدن يجبران ترامب على ارتداء كمامة.. ومساع إلطالق سراح آالف السجناء
سجلت ال��والي��ات امل��ت��ح��دة رقما 
قياسيا ج��دي��دا ف��ي ع��دد اإلص��اب��ات 
بفيروس كورونا املستجد )كوفيد-
19(، في الوقت الذي وصل فيه فريق 
منظمة الصحة العاملية إلى العاصمة 
الصينية بكني للتحقيق ف��ي نشأة 
الفيروس ال��ذي ب��دأ انتشاره حول 

العالم من مدينة ووهان.
وسّجلت ال��والي��ات املّتحدة حتي 
ظهر أم��س 66 أل��ف��ا و528 إصابة 
جديدة بفيروس ك��ورون��ا خ��ال 24 
س��اع��ة، وه��و م��ا ميثل رقما قياسيا 
جديدا، بحسب بيانات نشرتها جامعة 
جونز هوبكنز التي تعتبر مرجعا في 
تتبع اإلصابات والوفيات الناجمة عن 

كوفيد19-.
وأظهرت بيانات جونز هوبكنز أن 
إجمالي عدد املصابني بكوفيد19- في 
الدولة األكثر تضررا بالوباء، ارتفع 
إلى 3 مايني و242 ألفا و73 شخصا، 
بينما ارتفع عدد الوفيات به إلى 134 
ألفا و729. وجت��اوز العدد اليومي 
لإلصابات اجل��دي��دة 60 ألفا لليوم 
اخلامس على التوالي في الواليات 
املتحدة، حيث أصبح الوباء خارج 

السيطرة في العديد من الواليات.
ووضع الرئيس األميركي دونالد 
ترامب كمامة للمرة األول��ى في مكان 
عام السبت أثناء زيارته مركزا طبيا، 
مع اشتداد وتيرة اإلصابات بفيروس 

كورونا في أنحاء الواليات املتحدة.
وكان ترامب قد صّرح قبل الزيارة 
عند مغادرته البيت األبيض »أعتقد 
أن وضع كمامة أمر عظيم، أنا لم أكن 

يوما أبدا ضد الكمامات، لكني أعتقد أن 
لها مكانا وزمانا مناسبني«.
فريق للتحقيق

ع��ل��ى صعيد آخ���ر، وص���ل فريق 
حتضيري من منظمة الصحة العاملية 
إلى العاصمة الصينية بكني للتحقيق 
ف��ي نشأة ف��ي��روس ك��ورون��ا، ويضم 
ال��وف��د خبيرين ف��ي صحة احليوان 
وع��ل��م األوب��ئ��ة. وأف����ادت املتحدثة 
باسم منظمة الصحة العاملية بأن 
اخلبراء سيبحثون عن إجابات بشأن 
احتمال انتقال الفيروس أول األمر 
من كائنات أخرى إلى اإلنسان، وعن 
األنواع احليوانية التي ميكن أن يكون 
الفيروس قد انتقل منها. وقد وصف 
املتحدث باسم اخلارجية الصينية 
الزيارة بأنها تثبت موقف احلكومة 

املنفتح والشفاف.
وف��ي آخ��ر مستجدات اإلص��اب��ات 
عربيا، أعلنت وزارة الصحة املصرية 
تسجيل 67 وف���اة، و923 إصابة 
بفيروس كورونا، كما ذكرت في بيان 
لها أنها رص��دت تعافي 602 مصاب 
بالفيروس، وأش��ارت إلى أن إجمالي 
اإلصابات ارتفع إلى 81 ألفا و158، 
منها 3769 وفاة، وقد تعافى منها 23 
ألفا و876 حالة. وقالت وزارة الصحة 
الفلسطينية في بيان إنها سجلت 5 
وفيات و463 إصابة بكورونا، خال 
ال�24  ساعة األخيرة. وأفادت وزارة 
الصحة املغربية بتسجيل حالتي 
وفاة و214 إصابة بكورونا، إضافة 

إلى تعافي 238 مريضا.

وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة 
تسجيل 67 إص��اب��ة ب��ال��ف��ي��روس، 
إضافة إلى تعافي 39 حالة. وأضافت 
-ف��ي بيان الح��ق- أنها سجلت 19 
إصابة ملواطنني وافدين من اخلارج، 
لترتفع احلصيلة اليومية لإلصابات 
بالفيروس إلى 86، وهي األعلى التي 
يسجلها لبنان منذ اكتشاف أول حالة 
في الباد يوم 21 فبراير ، وأوضحت 
ال��وزارة أن إجمالي اإلصابات ارتفع 
إلى 1526، منها 36 وف��اة، و1402 

حالة تعاف.
حصيلة العالم

وأشار إحصاء رسمي إلى أن أكثر 
من 12.75 مليون شخصا أصيبوا 
ب��ف��ي��روس ك���ورون���ا امل��س��ت��ج��د على 
مستوى ال��ع��ال��م، كما أن 563 ألفا 
و869 إن��س��ان��ا ت��وف��وا ج���راء مرض 
كوفيد19- الناجم ع��ن الفيروس. 
وسجلت إصابات بالفيروس في أكثر 
من 210 دول ومناطق منذ بدء ظهوره 

في الصني في ديسمبر 2019.
وتصدرت الواليات املتحدة قائمة 
الوفيات واإلصابات مسجلة 134 ألفا 
و659 وفاة، من بني 3 مايني و262 
ألفا و964 إصابة. وجاءت البرازيل 
في املركز الثاني في القائمتني بواقع 
71 ألفا و469 حالة وف��اة، من بني 

مليون و839 ألفا و850 إصابة.
وف���ي امل���رك���ز ال��ث��ال��ث م���ن حيث 
اإلصابات جاءت الهند بعد تسجيلها 
820 ألفا و916 إصابة، لكنها احتلت 
املرتبة السادسة من حيث الوفيات 

بواقع 22 ألفا و123 وف��اة. وجاءت 
روسيا في املركز ال��راب��ع في قائمة 
اإلصابات إذ سجلت 720 ألفا و547 
إصابة، وإن لم تتجاوز وفياتها 11 

ألفا و205 وفيات.

واحتلت بريطانيا املرتبة الثالثة 
ف��ي قائمة ال��وف��ي��ات ب��واق��ع 44 ألفا 
و798 وف��اة، لكنها ج��اءت في املركز 
ال��س��ادس ف��ي قائمة اإلص��اب��ات بعد 
تسجيلها 320 ألفا و407 إصابة. 

وجاءت إيطاليا في املركز الرابع في 
قائمة الوفيات بعد إعانها عن 34 ألفا 
و945 حالة، لكنها حلت في املركز 13 
في قائمة اإلصابات بواقع 242 ألفا 

و827 إصابة.

أما فرنسا فكانت خامس أكبر دولة 
على قائمة الوفيات، إذ سجلت 30 ألفا 
و4 حاالت، بيد أن ترتيبها جاء 16 من 
حيث اإلصابات، وذلك بواقع 205 ألفا 

و898 حالة.
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أردوغان عن آيا صوفيا: ال نكترث
ملا يقوله اآلخرون وهذا حق سيادي

استمرت التفاعات بشأن ق��رار تركيا 
إع���ادة آي��ا صوفيا م��س��ج��دا، ف��ي ح��ني قال 
الرئيس التركي رج��ب طيب أردوغ���ان إنه 
حق سيادي لباده، يأتي تلبية لتطلعات 
الشعب التركي. وانتقد أردوغ��ان -في كلمة 
عبر دائ��رة تلفزيونية خ��ال افتتاح جسر 
بوالية سيرت - الدول الغربية لعدم اتخاذها 
خطوات ملجابهة تنامي اإلساموفوبيا لديها.

وقال »الذين لم يتخذوا أي خطوة للحد 

من معاداة اإلس��ام في بلدانهم، يهاجمون 
إرادة تركيا في استخدام حقوقها السيادية«. 
وأض��اف »باتخاذنا ق��رار إع��ادة آيا صوفيا 
مسجدا، لم نكترث ملا يقوله اآلخ���رون، بل 
ركزنا على ما هو حق لنا وما يريده شعبنا، 
كما فعلنا ذلك في سوريا وليبيا وفي مواقف 
عدة. سنواصل املسير في طريقنا لبناء تركيا 

القوية والكبيرة«.
من جهته، ق��ال رئيس الشؤون الدينية 

التركي الشيخ علي أرب��اش إن آي��ا صوفيا 
ك��ان مسجدا على م��دى 481 عاما، وحتول 
إلى متحف لفترة مؤقتة مدة 86 عاما، وهو 

يستعيد هويته احلقيقية مسجدا من جديد.
وانتقد ق��ال��ن تعليقا ص��در ع��ن منظمة 
األمم املتحدة للتربية والعلوم والثقافة 
)اليونسكو(، متسائا »مل���اذا سيفقد آيا 
صوفيا صفة التراث العاملي عند افتتاحه 
م��س��ج��دا؟«. وأض���اف »ه��ل ه��ذا متييز ضد 

أوروبا تتحد ضد خطة الضم اإلسرائيلية
أعلنت دول أوروب��ي��ة رفضها الصريح 
ملساعي إسرائيل من أج��ل بسط سيادتها 
على غور األردن وكافة الكتل االستيطانية 
في الضفة الغربية احملتلة مدفوعة بخطة 
السام األميركية. وفي تصريحه لراديو 
جيش االحتال، قال وزير التعاون اإلقليمي 
اإلسرائيل أوفير أكونيس إن الضم سيحدث 
بالتأكيد في يوليو اجل��اري، لكن يجب أن 
يتم ذل��ك بالشراكة مع ال��والي��ات املتحدة. 
وأضاف أكونيس أن اخلطوة لن تتم إال بعد 
إعانها من قبل الرئيس األميركي دونالد 
ترامب. كما ه��دد مسؤولون فلسطينيون 
بإلغاء االتفاقات الثنائية مع إسرائيل في 
حال مضت قدما في عملية الضم، األمر الذي 

سيقوض بشكل كبير حل الدولتني.
أملانيا حتذر

وقد اعتبر وزير اخلارجية األملاني هايكو 
ماس أن اخلطوة اإلسرائيلية تهدد استقرار 
الشرق األوسط بأكمله، فيما أعرب البرملان 
األملاني عن معارضته القوية للخطوة. وأكد 
الوزير األملاني خال كلمة في برملان باده 
أن ال��س��ام ال ميكن حتقيقه عبر خطوات 
أح��ادي��ة اجل��ان��ب. وت��ع��ه��د م���اس بوضع 
القضية على رأس ج��دول أعماله، خاصة 
مع تولي برلني رئاسة االحت��اد األوروب��ي 
الدورية ملدة 6 أشهر، وكذلك رئاسة مجلس 

األمن خال يوليو  احلالي.
بريطانيا: الضم خطوة للوراء

ب��دوره، قال رئيس ال��وزراء البريطاني 
ب��وري��س جونسون إن ب��اده ل��ن تعترف 
بأي تغييرات على حدود عام 1967 ما لم 
يوافق الفلسطينيون أيضا على ذلك. ورأى 
جونسون أن خطة الضم املقترحة ستعيد 
إسرائيل خطوات إلى ال��وراء، وستعّرض 

التقدم الذي أحرزته في حتسني العاقات 
مع العاملني العربي واإلس��ام��ي للخطر. 
وش��دد رئيس ال��وزراء البريطاني على أن 
املصالح اإلسرائيلية تتداخل مع مصالح 

الشركاء العرب.
فرنسا: مخالفة للقانون الدولي

وف���ي ف��رن��س��ا، دع���ا ال��رئ��ي��س الرئيس 
إمي���ان���وي���ل م���اك���رون رئ��ي��س ال�����وزراء 
اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو إلى التوقف 
عن تنفيذ اخلطة. وقال ماكرون في اتصال 
مع نتنياهو -بحسب بيان لإلليزيه- إن 
ضم أي أراٍض فلسطينية يعد أمرا مخالفا 
للقانون ال��دول��ي، وي��ه��دد ح��ل الدولتني 
وحتقيق سام دائم وعادل بني الفلسطينيني 

واإلسرائيليني.
بروكسل تهدد بعقوبات

وف��ي بلجيكا، تبنى البرملان بتاريخ 

26 يونيو املاضي ق��رارا يحث احلكومة 
على إع��داد قائمة تدابير ميكن اتخاذها 
ضد إسرائيل في ح��ال أقدمت على ضم 
أراٍض فلسطينية. وج��رى مترير القرار 
املقترح من طرف حزب اخلضر بأغلبية 
101 ص��وت، في حني امتنع 39 عضوا 
بالبرملان عن التصويت. ويحث القرار 
احل��ك��وم��ة البلجيكية ع��ل��ى ل��ع��ب دور 
قيادي على املستوى األوروب��ي واملتعدد 
األط��راف من أجل وضع قائمة بالتدابير 
املضادة الفعالة، للرد بطريقة تتناسب 
مع أي خطوة ضم إسرائيلية لألراضي 
الفلسطينية احملتلة. م��ن جهة أخ��رى، 
أدان أكثر من أل��ف برملاني أوروب���ي في 
رسالة مشتركة خطة الضم اإلسرائيلية 
ألج���زاء م��ن الضفة الغربية احملتلة. 
وحثت الرسالة الزعماء األوروبيني على 
وق��ف اخلطة املقترحة وحفظ آف��اق حل 

الدولتني.

ليبيا.. تواصل إغالق املوانئ النفطية 
واملجلس األعلى للدولة ينتخب رئيسًا جديدًا

عقد املجلس األعلى للدولة في ليبيا 
امس األحد جلسة النتخاب هيئة رئاسة 
جديدة تتكون من رئيس ونائبني ميثلون 
مناطق ليبيا الثاث، الغربية والشرقية 
واجلنوبية، يأتي ذلك فيما تشهد مدينة 
هون عصيانا مدنيا كاما احتجاجا على 
عمليات قتل واخ��ت��ط��اف نفذتها ق��وات 
اللواء املتقاعد خليفة حفتر. وجتري هذه 
االنتخابات سنويا، وك��ان من املفترض 
أن تتم في أبريل املاضي، لكن الهجوم 
ال��ذي تشنه ق��وات حفتر على العاصمة 
وتفشي وباء كورونا املستجد )كوفيد-
19( حاال دون ذلك. ويعد املجلس األعلى 
ل��ل��دول��ة إح���دى امل��ؤس��س��ات السياسية 
ال��ث��اث املنبثقة ع��ن االت��ف��اق السياسي 
الليبي املوقع في الصخيرات املغربية 
في 17 ديسمبر 2015. ويتنافس عددا 
من األشخاص يتنافسون على املناصب 

الثاثة لرئاسة املجلس املكون من 140 
عضوا.

عصيان مدني
يأتي ذل��ك فيما أك��دت مصادر محلية 
م��ن مدينة ه��ون مبنطقة اجل��ف��رة وسط 
اجلنوب الليبي أن املدينة تشهد عصيانا 
مدنيا وتعطيا للحركة بالكامل. وجاء 
هذا التحرك على خلفية احتجاج األهالي 
على عمليات قتل واختطاف نفذتها قوات 
تابعة للواء املتقاعد خليفة حفتر وطالت 3 
من أبناء هون، لقي اثنان منهم مصرعهما 
حتت التعذيب داخ��ل مقر للكتيبة 128 
التابعة حلفتر. وقالت املصادر إن أهالي 
مدينة هون يرفضون ما يصفونه باحتال 
مرتزقة اجلنجويد ومسلحي شركة فاغنر 
الروسية ملدينتهم التي يتجول فيها هؤالء 
املرتزقة بأسلحتهم اخلفيفة وسياراتهم 

العسكرية، حسب تعبيرهم.
وف����ي وق����ت س���اب���ق، ش���ه���دت ه��ون 
اضطرابات وإغاقا لشوارعها أدت إلى 
مواجهات مسلحة محدودة بني عدد من 
أبناء املدينة وقوات حفتر ومسلحني من 
فصائل اجلنجويد السودانية الداعمة 

حلفتر، حسبما قالت املصادر.
وارتكبت قوات حفتر -بحسب مصادر 
ليبية رسمية- ج��رائ��م ح��رب وجرائم 
ضد اإلنسانية وإب��ادة جماعية منذ بدء 
عدوانها على طرابلس في 4 أبريل 2019.

إغاق املوانئ
وف���ي س��ي��اق متصل ب��أزم��ة امل��وان��ئ 
النفطية، ت��واص��ل ق���وات حفتر إغ��اق 
املوانئ واحلقول النفطية إلى حني تنفيذ 
ما سمتها مطالب وأوام��ر الشعب الليبي 

بشأنها.


