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200 ألف إصابة جديدة بـ »كورونا« العالم يحصي 

منظمة الصحة توقف جتارب عقارين.. 
وترامب يرجح التوصل لعالج قبل نهاية العام

ق��ال��ت منظمة الصحة العاملية إنها 
أوقفت جتاربها لعالج مرضى كورونا 
بعقار امل��الري��ا هيدروكسي كلوروكني 
وعقار اإلي��دز )لوبينافير/ريتونافير( 
بعد أن فشال في احلد من الوفيات، وبينما 
الرئيس األميركي دونالد ترامب يرجح 
أن تتوصل بالده إلى عالج للمرض قبل 
نهاية العام احلالي، ُسجلت عامليا أكثر من 

مئتي ألف إصابة في يوم واحد.
ف��ق��د ق��ال��ت امل��ن��ظ��م��ة ال��ت��اب��ع��ة ل��أمم 
املتحدة في بيان لها إن النتائج املبدئية 
للتجارب تفيد بأن هيدروكسي كلوروكني 
ولوبينافير/ريتونافير ال يسهمان 
بشيء ُيذكر في احلد من وفيات املصابني 
بفيروس ك��ورون��ا اخلاضعني للعالج 
ف��ي املستشفيات، وأك���دت أن الباحثني 

سيوقفون التجارب على الفور.
وأشارت كذلك إلى أن القرار، الذي اتخذ 
بناء على توصية جلنة دولية، ال يسري 
على دراسات أخرى ترتبط باستخدامهما 
للمرضى خارج املستشفيات أو كوقاية. 
ويبحث جانب آخ��ر م��ن التجارب التي 
تقودها منظمة الصحة العاملية األث��ر 
احملتمل لعقار رميديسيفير الذي تنتجه 
شركة جيلياد ساينسيز في عالج مرضى 

كوفيد- 19.
وبدأت التجارب التي تقودها املنظمة، 
وتسمى جتارب التضامن، بخمسة أنواع 

بحثا عن مكونات عالج محتمل لفيروس 
ك��ورون��ا املستجد وه��ي: ستاندارد كير 
ورميديسيفير وهيدروكسي كلوروكني 
ولوبينافير-ريتونافير مضافا إليها 

إنترفيرون.
وك���ان امل��دي��ر ال��ع��ام ملنظمة الصحة 
ت��ي��دروس أده��ان��وم غيبريسوس قال 
اجلمعة إن قرابة 5500 مريض في 39 
دولة حتى اآلن تطوعوا إلجراء التجارب 
السريرية عليهم، وإن النتائج املبدئية 

متوقعة في غضون أسبوعني.
كما أن هناك نحو 18 لقاحا جتريبيا 
ض��د ال��ف��ي��روس ج���ار اخ��ت��ب��اره��ا على 
البشر من بني قرابة 150 عالجا يجري 

تطويرها.
لقاح محتمل

م��ن ج��ه��ت��ه، ق���ال ال��رئ��ي��س األم��ي��رك��ي 
دونالد ترامب إن جهود البحث في بالده 
ستتوصل إلى إنتاج لقاح ضد الفيروس 

قبل نهاية العام احلالي.
وفي خطاب ألقاه أمس مبناسبة عيد 
االستقالل، اتهم ترامب مجددا الصني بأنها 
تسترت على تفشي فيروس كورونا داخل 
أراضيها أواخر العام املاضي، ودعا إلى 
محاسبتها، معتبرا أنها تتحمل مسؤولية 

انتشاره في 180 دولة.
وفي السياق، قال املستشار التجاري 

للبيت األبيض بيتر نافارو إن ما سماه 
كذب الصني بشأن فيروس كورونا تسبب 
في وفاة أكثر من 130 ألف أميركي وفقدان 
أك��ث��ر م��ن 30 مليون شخص وظائفهم 
بالواليات املتحدة، مضيفا أن على البيت 
األب��ي��ض وال��ك��ون��غ��رس التنسيق معا 

ملعاقبة بكني.
ووفقا ملوقع »ورلد ميتر« املتخصص 
في رص��د ضحايا كورونا ح��ول العالم، 
فقد ارتفع عدد اإلصابات إلى 11 مليونا 
و386 ألفا، والوفيات إلى 533 ألفا، مقابل 

6 ماليني و445 ألف حالة شفاء.
والواليات املتحدة، التي سجلت أول 
وفاة بكورونا مطلع فبراير املاضي، هي 
البلد األكثر تضررا من حيث عدد الوفيات 
واإلصابات مع تسجيلها 129 ألفا و584 
وفاة من أصل مليوني إصابة و818 ألفا 
و588. وقد شفي ما ال يقل عن 790 ألفا 

و404 أشخاص.
وفي حصيلة جديدة مرتفعة ولكنها 
أق��ل من األي��ام الثالثة املاضية، أحصت 
ال��والي��ات املتحدة نحو 44 أل��ف إصابة 
باإلضافة إلى 252 حالة وف��اة، وهو ما 
يرفع إجمالي اإلص��اب��ات إل��ى مليونني 

و823 ألفا، والوفيات إلى نحو 130 ألفا.
من جهة أخرى، سجلت البرازيل خالل 
الساعات ال��� 24 األخ��ي��رة نحو 38 ألف 
إصابة جديدة وما يقرب من 1100 حالة 

وف��اة إضافية بفيروس ك��ورون��ا، وقد 
جتاوز العدد اإلجمالي لإلصابات في هذا 
البلد 1.5 مليون إصابة، باإلضافة إلى 64 

ألف وفاة.
وهي تأتي بعد الواليات املتحدة من 
حيث ال��دول األكثر تضررا بالوباء، فقد 
سجلت البرازيل نحو 64 ألف وف��اة من 
أص��ل مليون و539 أل��ف إص��اب��ة، تليها 
اململكة املتحدة بتسجيلها 44 ألف وفاة من 
أصل 285 ألف إصابة، ثم إيطاليا 35 ألف 
وفاة، و241 ألف إصابة، وفرنسا بنحو 

30 ألف وفاة مقابل 203 آالف إصابة.
أم��ا املكسيك، التي يبلغ ع��دد سكانها 
127 مليونا، والتي تشهد بدورها تفشيا 
سريعا للوباء، فقد باتت اخلامسة عامليا 
م��ن حيث ع��دد ال��وف��ي��ات التي جت��اوزت 
30 ألفا، وقد أحصت في الساعات األربع 
والعشرين املاضية ع���ددا قياسيا من 
اإلص���اب���ات ن��اه��ز سبعة آالف إص��اب��ة 

ليتجاوز اإلجمالي 252 ألفا.
انتشار الوباء

أوروبيا، أعادت إسبانيا فرض العزل 
على أكثر من 200 أل��ف من سكانها في 
إقليم كتالونيا مع مراقبة عشرات من 
بؤر فيروس كورونا املستجد في مناطق 
أخرى، في موازاة فتح أكبر حلدودها أمام 

الزوار األجانب.

في عيد االستقالل

ترامب: سأهزم اليسار الراديكالي ولن 
أسمح لـ»العصابات« بتحطيم متاثيلنا

قال الرئيس األميركي دونالد ترامب 
إن��ه ب��ص��دد ه��زمي��ة م��ا وص��ف��ه باليسار 
ال���رادي���ك���ال���ي ف���ي ال����والي����ات امل��ت��ح��دة 
والفوضويني والقائمني بأعمال النهب، 
وإنه لن يسمح لعصابات غاضبة بتحطيم 

متاثيل عظماء التاريخ األميركي.
وأض��اف ترامب خالل كلمته مبناسبة 
ذكرى االستقالل، أنه لن يسمح لعصابات 
غاضبة بتحطيم متاثيل عظماء التاريخ 
األميركي ومحو تاريخ البالد، أو تلقني 
أطفالنا أو سحق حرياتنا. وأكد الرئيس 
األميركي أنه لن يسمح بتقسيم األميركيني 
على أساس عرقي، كما أنه لن يسمح ألي 
ك��ان ب��أن ي��زرع االنقسام وان��ع��دام الثقة 

وسط املواطنني.
وشدد على أنه سيقاتل من أجل حماية 
»منط احلياة« األميركية الذي بدأ عندما 
اكتشف املستكشف اإليطالي كريستوفر 
كولومبوس أميركا. وأدان ت��رام��ب في 
األسابيع األخيرة مرارا وتكراًرا تدنيس 
وإس��ق��اط التماثيل التاريخية م��ن قبل 
املتظاهرين خالل االحتجاجات على الظلم 
العنصري ووحشية الشرطة بعد وفاة 

جورج فلويد في مينيابوليس خنقا.
ودع��ا محتجون سلميون للمساواة 
العرقية، على بعد خ��ط��وات م��ن املكان 
الذي كان يتحدث فيه ترامب في واشنطن 
العاصمة، وساروا في شوارع مغلقة حول 
البيت األبيض وساحة بالك اليفز ماتر 

ونصب لنكولن التذكاري.
كما نظم محتجون مسلحون -أغلبهم من 
السود- مسيرة في متنزه ستون ماوننت 
قرب مدينة أتالنتا بوالية جورجيا أمس، 
مطالبني ب��إزال��ة منحوتة الكونفدرالية 
الضخمة التي توجد باملوقع، ويعتبرها 
نشطاء احلقوق املدنية نصبا تذكاريا 
للعنصرية. ويتظاهر ماليني األميركيني 
ضد وحشية الشرطة والتفاوت العرقي 
منذ مقتل ج��ورج فلويد، الرجل األس��ود 
البالغ من العمر 46 عاما والذي توفي بعد 
أن جثم شرطي أبيض في منيابوليس على 
عنقه ملا يقرب من تسع دقائق. وباإلضافة 
إل��ى حتقيق إص��الح الشرطة ف��ي بعض 
املدن أزال بعض احملتجني متاثيل لزعماء 
الكونفدرالية ورموز أخرى لتراث أميركا 

من العبودية.
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استهدف منظومة دفاع جوي

قصف مواقع بقاعدة الوطية وتركيا 
تتعهد بدعم الوفاق لبناء جيش محترف

أبلغت مصادر أن طائرة حربية استهدفت 
مواقع داخل قاعدة الوطية العسكرية التابعة 
حلكومة الوفاق الوطني غربي البالد، في حني 
تعهدت تركيا مبساعدة ق��وات الوفاق في بناء 

جيش »محترف«.
وقالت املصادرإن القصف أسفر عن إعطاب 
منظومة للدفاع اجلوي لكن دون وقوع خسائر 
بشرية. ولم تعلق حكومة الوفاق على الهجوم 
الذي يعد األول من نوعه منذ سيطرة قواتها على 

املنطقة الغربية.
بناء جيش محترف

من جهة أخرى، اتفقت وزارة الدفاع التركية 
مع نظيرتها بحكومة الوفاق على توسيع نطاق 
ال��ت��ع��اون العسكري عبر بناء م��راك��ز تدريب 
لتأسيس »جيش ليبي محترف« وذل��ك خالل 
زيارة لليبيا قام بها وزير الدفاع التركي خلوصي 

أكار ورئيس هيئة أركانه ياشار غولر.
وقال الوزير التركي »نقف مع إخواننا الليبيني 
وف��ق ما ينص عليه القانون ال��دول��ي والعدل، 
ول��ن نتراجع عن ه��ذا امل��وق��ف«. وبشأن املقابر 
اجلماعية التي عثرت عليها قوات الوفاق حديثا 
جنوبي طرابلس وفي مدينة ترهونة ومحيطها، 

وصفها أكار بأنها تعد جرائم ضد اإلنسانية.
وأع���رب وزي��ر ال��دف��اع التركي ع��ن افتخاره 
بجنود ب��الده ف��ي ليببا ج��راء أدائ��ه��م مهامهم 
»ب��ش��ك��ل م��ش��رف«. وت��وج��ه ال��وزي��ر الضيف 
بعدها برفقة رئيس أركانه لزيارة مستشفى 
معيتيقة العسكري، حيث اطلع على األوضاع من 
املسؤولني ومن الفريق الطبي التركي العامل في 

املستشفى.
وبشأن ادعاءات حترش سفينة تركية بأخرى 
فرنسية قبالة شواطئ ليبيا في املتوسط، جدد 
أكار تأكيده أن بالده قدمت للشركاء بحلف شمال 
األطلسي )الناتو( كافة الوثائق والصور التي 
تفند ادعاءات باريس التي لم تقدم أي دليل على 

مزاعمها.
وق��ال أك��ار إن هذه »مكيدة ي��راد منها حتقيق 
غ��اي��ات سياسية ال عسكرية، وع��ل��ى فرنسا 

االعتذار لتركيا« وأك��د أن حلف الناتو يواصل 
احلفاظ على كونه أكثر حلف رادع وموثوق 
ف��ي ال��ع��ال��م. على صعيد آخ���ر، أع��ل��ن اجليش 
الليبي التابع لقوات الوفاق السبت أن »190 
من طالب الكلية العسكرية بطرابلس، والذين 
كانوا يدرسون بها أثناء قصف مليشيا اجلنرال 
االنقالبي خليفة حفتر لها أوائل العام اجلاري، 

غادروا إلى تركيا الستكمال دراستهم«.
ج��اء ذل��ك على ل��س��ان العميد ط��ي��ار سعيد 
املالطي، املتحدث باسم الكلية العسكرية، بحسب 
ما نقلته صفحة عملية »بركان الغضب« التابعة 

جليش حكومة الوفاق على فيسبوك.
وقال املالطي »إن دفعتي املستجد )في بداية 
دراستهم( واملتقدم )بسنوات الدراسة( -اللتني 
استهدفهما طيران حفتر أثناء تدريباتهم في 
الكلية مطلع العام اجل��اري- غ��ادروا اجلمعة 
إلى تركيا إلكمال دراستهم في إح��دى الكليات 

العسكرية هناك )لم يذكرها(«.
وأوض��ح أيضا أن »دفعة املستجد تضم 25 
طالبا وستستغرق دراستهم 22 شهرا، في حني 
تضم دفعة املتقدم 165 طالبا وستستغرق 

دراستهم خمسة أشهر«.
ألغام حفتر 

ورغم إبعاد قوات حفتر منذ عدة أسابيع عن 
ضواحي طرابلس ومنطقة الغرب عموما، فما 
زال��ت األلغام التي زرعتها باألحياء السكنية 
تفتك بالعديد من املدنيني، حيث أصيب مدنيان 
بجروح متفاوتة جراء انفجار لغم أرضي داخل 
حي سكني مبنطقة عني زارة جنوب العاصمة 
والتي ك��ان يتمركز فيها مسلحون من شركة 
فاغنر الروسية، خالل هجوم قوات حفتر على 

املدينة والذي استمر أكثر من عام.
وشهدت األحياء واملناطق السكنية جنوب 
طرابلس العديد من حوادث انفجار األلغام التي 
أودت ب��أرواح عسكريني مختصني في عمليات 
تفكيك االلغام، إضافة لعدد من املدنيني الذي 
نزحوا من بيوتهم ثم عادوا إليها عقب سيطرة 

حكومة الوفاق على تلك املناطق.

4 حاالت انتحار بلبنان في 
24 ساعة.. أحدهم أردى 

نفسه قتياًل في قلب بيروت
ارتفعت إلى أرب��ع ح��االت االنتحار في لبنان خالل ال�24 ساعة 
املاضية بعد أن أقدم شخصان على االنتحار بسبب »ضائقة مالية« 

ناجتة عن تدهور الوضع املعيشي في البالد، نقال عن نشطاء.
وحسب مصادر إعالمية محلية، أطلق املواطن اللبناني خالد 
يوسف النار على نفسه جنوبي البالد بسبب ما يوصف بتردي 

األوضاع االقتصادية والغالء.
وجتمع عشرات احملتجني املناهضني للحكومة حدادا على الضحية 
املنتحر، وأشعلوا الشموع ووضعوا الزهور على املكان الذي أطلق فيه 

الرجل النار على نفسه، مرددين شعارات مناهضة للحكومة.
وصاح أحد املتظاهرين باكيا »كم من الناس يجب أن ميوتوا لكي 
يفهم قادتنا أن الناس جائعون؟«، في وقت قالت فيه الناشطة لينا 
بوبس »لقد أطلق النار على نفسه ألنه لم يعد بإمكانه إطعام أسرته«. 
من جانب آخ��ر، ذك��رت مصادر إعالمية محلية أيضا أن رجال مسنا 
يدعى توفيق أقدم على االنتحار بإلقاء نفسه من شرفة منزله ألنه 

يعاني من مرض مزمٍن.
حادثتا اجلمعة

واستفاق اللبنانّيون يوم اجلمعة على حادثتي انتحار ملواطنني 
آخ��ري��ن، والسبب أيضا، حسب نشطاء االحتجاج على األوض��اع 

االقتصادية املتدهورة.
ووفقا لشهود عيان، فإن علي محمد الهق انتحر بعد أن أطلق النار 
على نفسه في شارع احلمراء وسط العاصمة بيروت، بسبب معاناته 
من أعباء مالية. كما عثرت الشرطة اللبنانية اجلمعة على جثة مواطن 
آخر مشنوق في منزله قرب مدينة صيدا )جنوب( بعد أن كان يعاني 

في الفترة األخيرة من ضائقة مالية، وفق اإلعالم احمللي.
وميّر لبنان بأسوأ أزمة مالية واقتصادية منذ انتهاء احلرب األهلية 
)1975-1990( أسفرت عن خروج احتجاجات شعبّية يومية في 
مختلف املناطق اللبنانية، رفًضا لتردي األوضاع املعيشية. وتشهد 
الليرة اللبنانّية تراجعات حادة أمام الدوالر األميركي مع عدم توّفر 
العملة الصعبة في األس��واق احمللية. وأعلنت السلطات الثالثاء 
املاضي رف��ع سعر اخلبز امل��دع��وم جزئيا بنسبة %33، كما ألغى 
اجليش اللحوم كليا من الوجبات التي تقدم للعسكريني في اخلدمة، 

في محاولة خلفض النفقات.

إلنهاء األزمة بني البلدين

رئيس اجلزائر يحذر من حتول ليبيا 
إلى »صومال جديد«

ق���ال ال��رئ��ي��س اجل��زائ��ري 
عبد املجيد تبون إن الوضع 
في ليبيا شبيه مبا يجري في 
سوريا بسبب تعدد التدخالت 
األجنبية، م��ح��ذرا م��ن حتول 
ليبيا إلى »صومال جديد« كما 
أكد أن اجلزائر سترحب بأي 
م��ب��ادرة م��ن األخ���وة املغاربة 

لتجاوز التوتر بني الطرفني.
وق��ال تبون إن األم���ور في 
ليبيا قد تنزلق إلى ما هو أسوأ 
من النموذج السوري »إن لم 
نصل« إلى وقف إلطالق النار 
في ليبيا إلعادة بناء دولة على 
أس��س »الشرعية الشعبية« 
حيث إن هناك ما هو أخطر من 
النموذج ال��س��وري في ليبيا، 
وه��و م��ا ي��ح��دث اآلن، حسب 

تعبيره.
وأض���اف »ن��ف��س الالعبني 
الفاعلني ونفس النهج يحدث 
اآلن ف��ي ليبيا، وم��ا أخشاه 
هو أن تدفع الظروف القبائل 
الليبية ك��ي تسلح نفسها، 
وآن����ذاك ل��ن ي��ك��ون ال��ن��م��وذج 
السوري في ليبيا بل النموذج 

الصومالي«.
ترحيب مببادرة مغربية

وف���ي م���وض���وع آخ���ر ق��ال 
الرئيس اجلزائري عبد املجيد 
تبون  إذا كانت هناك مبادرة 
من األخ��وة املغاربة لتجاوز 
التوتر سنرحب بها بالتأكيد، 

وأظن أنهم ميكنهم إطالق هذه 
املبادرة إلنهاء هذه املشاكل.

وأش���ار إل��ى أن التوتر بني 
البلدين ما زال لفظيا حلد اآلن، 
وأع��رب عن أمله ب��أن تتوقف 
األمور عند هذا احلد، وأضاف 
»صوت العقل كان دائما األعلى 

في عالقات البلدين«.
وفي ديسمبر 2019 أرسل 
امللك املغربي محمد السادس 
برقية تهنئة إلى تبون بتوليه 
منصبه رئيسا للجزائر، ودعاه 
فيها إل��ى فتح صفحة جديدة 
في عالقات البلدين على أساس 
الثقة املتبادلة واحلوار البناء. 
وخ���الل األس��اب��ي��ع امل��اض��ي��ة، 
جت����ددت ت���وت���رات سياسية 

ودب��ل��وم��اس��ي��ة ب��ني اجل��زائ��ر 
واملغرب على خلفية تصريح 
ل��دب��ل��وم��اس��ي م��غ��رب��ي ضد 

اجلزائر.
ولدى سؤاله عن معلومات 
م��ت��داول��ة ب��ش��أن ق����رار بلده 
إن��ش��اء ق��اع��دت��ني عسكريتني 
ع��ل��ى احل������دود م���ع امل��غ��رب 
ردا على م��ش��روع مم��اث��ل من 
الرباط، رد تبون »ال أؤكد وال 
أنفي ذلك«. ومنذ عقود، تشهد 
العالقات اجلزائرية املغربية 
ان���س���دادا ع��ل��ى خلفية ملفي 
احل���دود ال��ب��ري��ة املغلقة منذ 
1994 وقضية إقليم الصحراء 
امل��ت��ن��ازع عليه ب��ني ال��رب��اط 

وجبهة البوليساريو.

عبد املجيد تبون


