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وفيات البرازيل تتجاوز فرنسا

كورونا.. تسارع وتيرة الشفاء عامليًا 
وترقب لقاح صيني نهاية العام

أصبحت البرازيل الرابعة بني الدول التي سّجلت 
أعلى م��ع��دالت الوفيات ج��راء ف��ي��روس كورونا 
املستجد. يأتي ذلك بينما تسارعت وتيرة الشفاء 
من الفيروس عامليا، وسط ترقب لقاح صيني قبل 

نهاية العام.
وقد أحصت البرازيل 28834 وفاة، بحسب ما 
أفادت به وزارة الصحة، لتتقدم بذلك على فرنسا 
التي أحصت حتى احل��ني 28771 وف��اة. وُتوّفي 
956 شخصاً بفيروس كورونا خالل 24 ساعة 
ا من  في البرازيل التي شهدت أيضا ع��دًدا قياسًيّ
اإلصابات بلغ 26928 خالل يوم واح��د، ليرتفع 

اإلجمالي منذ بدء الوباء إلى 465،166 إصابة.
وبعد تسجيل هذه األرقام باتت الدول اخلمس 
األكثر تضررا من الفيروس هي: الواليات املتحدة 
وبريطانيا وإيطاليا والبرازيل وفرنسا. وتفيد 
آخر األرقام بأن إصابات فيروس كورونا املستجد 
جت��اوزت حاجز الستة ماليني، توفي منهم نحو 

368 ألفا.
ف��ي امل��ق��اب��ل، تسارعت وت��ي��رة الشفاء عامليا. 
وحسب موقع »وورلد ميتر« املتخصص في رصد 
ضحايا فيروس كورونا، جتاوز عدد املتعافني من 

الفيروس حول العالم 2.7 مليون شخص.
وسجلت الواليات املتحدة أكبر عدد من املتعافني، 
حيث بلغ 523 ألفا و62، ثم إسبانيا 196 ألفا 
و958، ثم البرازيل 193 ألفا و181، ثم روسيا 

167 ألفا و469، ثم أملانيا 164 ألفا و900.
وجاءت إيطاليا في املركز السادس ب�155 ألفا 
و633، ثم تركيا 126 ألفا و984، ثم إي��ران 116 
ألفا و827، ثم الهند 86 ألفا و896، ثم الصني 78 

ألفا و302.
وحسب املوقع نفسه، بلغ إجمالي عدد اإلصابات 
حول العالم 6 ماليني و65 ألفا و779، في حني بلغ 

عدد الوفيات 367 ألفا و528.
م��ن جهته، دع��ا بابا الفاتيكان فرانشيسكو 
الساسة في العالم إلى توجيه األم��وال التي يتم 
إنفاقها على األسلحة إل��ى مجاالت البحوث ملنع 

حدوث جائحة أخرى.
وجاء ذلك خالل قيادته ألكبر جتمع في الفاتيكان 
منذ ما يقرب من ثالثة أشهر، إذ ترأس قداسا في 
الهواء الطلق حضره حوالي 130 شخصا، منهم 
العديد ممن تضرروا مباشرة من وب��اء فيروس 

كورونا.
لقاح وعالج

في الصني، ذكرت جلنة مراقبة وإدارة األصول 
اململوكة للدولة أن لقاحا صينيا للوقاية من 
ف��ي��روس ك��ورون��ا سيكون ج��اه��زا نهاية العام 

اجلاري.
وأشارت اللجنة على مواقع التواصل االجتماعي 
إلى أن أكثر من ألفي شخص يشاركون في جتارب 
ل��ق��اح��ات ط��وره��ا معهد ووه����ان وم��ع��ه��د بكني 
للمنتجات البيولوجية، موضحة أنه ميكن أن يكون 
هناك لقاح جاهز للسوق في نهاية العام اجلاري أو 

أوائل العام القادم.
في هذا السياق، أعطى عقار »أناكينرا« املخصص 
ألمراض الروماتيزم، نتائج »مشجعة« في معاجلة 
األشكال احل��ادة من كوفيد19-، من خالل خفض 
خطر الوفاة واحلاجة إلى جهاز تنفس اصطناعي 

في العناية املركزة، وفقا لدراسة فرنسية.

تنّبه وبريطانيا  للتنفس  يتجه  العالم  اإلغالق..  من  أشهر  بعد 
بينما أعلنت دول كثيرة في العالم، تخفيف إجراءات 
اإلغالق التي فرضها انتشار فيروس كورونا املستجد، 
وإع���ادة فتح البلدان تدريجيا، ح��ذر 3 مستشارين 
علميني للحكومة البريطانية من أن مرض كوفيد19- 
ال يزال ينتشر بسرعة شديدة في البالد، مبا ال يسمح 
برفع قيود العزل العام، ووصف أحدهم القرار بأنه 

سياسي.
وتبدأ إجنلترا في تخفيف إجراءات العزل تدريجيا 
من ي��وم االثنني، إذ ستسمح بتجمع ع��دد ال يتجاوز 
6 أشخاص في أماكن مفتوحة، كما ستفتح املدارس 

االبتدائية أبوابها لبعض الصفوف.
بدورها، قالت احلكومة إنها تأمل أن يساهم تطبيق 
نظام جديد، تطلب من خالله من مخالطي احل��االت 

املؤكدة عزل أنفسهم، في احتواء الفيروس.
ومساعدة البالد في العودة ألنشطتها، لكن جيرميي 
فيرار مدير مؤسسة ولكام تراست لألبحاث وعضو 
املجموعة االستشارية العلمية للطوارئ قال إنه يتفق 
مع زميله جون إدموندز على أن »كوفيد19- ينتشر 
على نحو شديد السرعة مبا ال يسمح برفع العزل العام 

في إجنلترا«.
وكتب على تويتر »تطبيق )افحص.. تتّبع.. اعزل( 
يجب أن يكون قائما وفعاال متاما وقادرا على التعامل 
مع أي زيادة فورا وسريع النتائج، كما يتعني أن تكون 

معدالت العدوى أقل. ويجب أن يكون موثوقا به«.
قرار سياسي

ويشار إل��ى أن إدم��ون��دز ال��ذي يعمل بكلية لندن 
للصحة العامة وط��ب املناطق االستوائية وعضو 
املجموعة االستشارية كان قال: »نقدم على مخاطرة 

هنا« باستخدام نظام فحص وتتبع لم يسبق اختباره، 
ووصف القرار بأنه سياسي.

كما حذر البروفسور بيتر هوربي رئيس املجموعة 
االستشارية ملخاطر الفيروسات التنفسية اجلديدة 
والناشئة من أن من السابق ألوانه رفع إجراءات العزل 
العام في إجنلترا نظرا ألن نظام الفحص والتتبع غير 

مفعل على نحو كامل حتى اآلن.

وق��ال »ال ميكننا العودة لوضع نشهد فيه أع��داد 
ح��االت اإلصابة والوفيات التي شهدناها من قبل«، 
مضيفا: »كما تعرفون هذا النظام غير مفعل على نحو 

كامل حتى اآلن وهنا تكمن املخاطرة«.
وال��دول األرب��ع األكثر تضّرًرا من ج��ّراء الفيروس 
حول العالم هي الواليات املتحدة وبريطانيا وإيطاليا 

وفرنسا.

اخلاصة كونغ  هونغ  معاملة  ويلغي  صينيني  دخول  يعلق  ترامب 
على خلفية توتر أميركي صيني حول ملفات عدة، بينها 
مشروع قانون صيني مثير للجدل حول األمن القومي في 
هونغ كونغ، أعلن الرئيس األميركي، دونالد ترامب، أن 
واشنطن ستنهي املعاملة اخلاصة لهونغ كونغ بسبب 

الصني.
وق��ال ترامب، خالل مؤمتر صحافي في واشنطن، إن 
»هناك خطوات نتخذها لها عالقة بالوضع املقلق في هونغ 
كونغ«. كما تابع: »سنفرض عقوبات على مسؤولني في 
هونغ كونغ، وسنبدأ إلغاء اإلع��ف��اءات املمنوحة لهونغ 
كونغ«، معلناً »تعليق دخ��ول صينيني يشكلون خطراً 

محتمالً على األمن إلى الواليات املتحدة«.
إلى ذلك أضاف أن »الصني تنتهك االتفاقية مع بريطانيا 
حول هونغ كونغ«، الفتاً إلى أن »تدخل الصني في هونغ 

كونغ يظهر أن األخيرة لم تعد مستقلة«.
وتابع: »الصني حولت نظام هونغ كونغ إلى نظام واحد 
في بلدين، ولم تلتزم بكلمتها حول احلكم الذاتي في هونغ 

كونغ«.
أما فيما يخص كورونا، فقال ترمب إن »تغطية الصني 
على فيروس ووهان تسببت بجائحة عاملية«. وشدد على 
أن »بكني تتحكم مبنظمة الصحة العاملية«، مؤكداً: »قررنا 

وقف العالقات مع منظمة الصحة العاملية«.
كما أض���اف: »ألن��ه��م فشلوا ف��ي القيام باإلصالحات 
ال��الزم��ة واملطلوبة، نحن ننهي اليوم عالقتنا مبنظمة 
الصحة العاملية، ونعيد توجيه هذه األموال إلى احتياجات 

أخرى ملحة في مجال الصحة العامة في العالم«. 
إلى ذلك قال ترمب إن »الصني انتهكت حقوق امللكية 
الفكرية واتفاقية التجارة«. وأض��اف: »الصني جتسست 
طوال سنوات لسرقة اختراعاتنا، واليوم أحترك حلماية 

أسواقنا املالية من الصني«.

الصني حتذر
وحذر السفير الصيني لدى األمم املتحدة، جانغ 
جون، خالل جلسة افتراضية غير رسمية ملجلس 
األمن الدولي، من أن أي »محاولة الستخدام هونغ 
كونغ من أجل التدخل في الشؤون الداخلية للصني 

مصيرها الفشل«.
وحض الدبلوماسي خالل هذه اجللسة املنعقدة 
بطلب من واشنطن ولندن بشأن القانون حول 

األمن القومي املثير للجدل الذي تريد بكني تطبيقه 
في هونغ كونغ »الواليات املتحدة وبريطانيا على 
وقف توجيه اتهامات ال أساس لها ضد الصني«، 
وفق ما جاء في بيان للبعثة الدبلوماسية الصينية.
يشار إل��ى أن العالقة ب��ني الصني وال��والي��ات 
املتحدة، التي تشهد أصالً تأزماً منذ أشهر على عدة 
صعد، ب��دءاً بفيروس كورونا، م��روراً باالقتصاد 
وت��اي��وان، ال ت��زال مستمرة بالتوتر بعد انضمام 

ملف هونغ كونغ مؤخراً إلى قائمة اخلالفات.

على خلفية أحداث مينيابوليس

توسع االحتجاجات بواليات أميركية 
وترامب يلّوح بتدخل اجليش

ت��وّس��ع��ت االح��ت��ج��اج��ات ف��ي ع��دد م��ن ال��والي��ات 
األميركية تنديدا مبمارسات الشرطة عقب مقتل 
جورج فلوريد على يد شرطي في مدينة مينيابوليس، 
في وقت أعلنت فيه والية مينيسوتا التعبئة العامة 
حلرسها الوطني ملواجهة أع��م��ال العنف، ول��ّوح 
الرئيس دونالد ترامب بنشر اجليش سريعا ملواجهة 
االحتجاجات. وإض��اف��ة إل��ى مينيابوليس عاصمة 
مينيسوتا، خرجت مظاهرات ف��ي م��دن نيويورك 
وأتالنتا وب��ورت��الن��د وواشنطن ول��وس أجنلوس 
وأوك��الن��د ودي��ت��روي��ت، ووق��ع��ت ف��ي بعض امل��دن 
مواجهات دامية بني الشرطة واحملتجني على تعامل 
سلطات األم���ن م��ع األق��ل��ي��ات وال سيما م��ن أص��ول 

أفريقية.
وأف��ادت وسائل إع��الم أميركية مبقتل شخصني، 
أحدهما عنصر ف��ي ال��ش��رط��ة، أث��ن��اء االحتجاجات 
مبدينة أوكالند بوالية كاليفورنيا، في حني أصيب 
آخ��ر في إط��الق ن��ار استهدف مبنى تابعا للحكومة 
الفدرالية. وفي مدينة ديترويت بوالية ميشيغن، 
قتل شاب برصاص مجهول املصدر أثناء مشاركته 
في امل��ظ��اه��رات، حيث أطلق أحدهم النار عليه من 
سيارة ثم الذ بالفرار. وفي أتالنتا بوالية جورجيا، 
هاجم احملتجون املقر الرئيسي حملطة »سي أن أن« 
اإلخبارية، كما هوجمت سيارات الشرطة، مما أثار 
غضب عمدة املدينة كايشا الن��س بوتوم ال��ذي قال 
»أنتم تسيؤون لهذه املدينة وحلياة ج��ورج فلويد 

ولكل شخص ُقتل ظلما في هذا البلد«.
وفي لوس أجنلوس غربي أميركا، ردد احملتجون 
كلمات ج��ورج فلويد األخيرة وهو يناشد الشرطي 
لكي يتنفس، ف��ي ح��ني خ��رج آالف املتظاهرين في 
ش��وارع منطقة بروكلني في نيويورك، واستعملت 
الشرطة الهراوات ورذاذ الفلفل للقبض على عشرات 

املتظاهرين أثناء اشتباكات بني الطرفني.
وفي العاصمة واشنطن، انتشرت الشرطة وضباط 

اخلدمة السرية بكثافة حول البيت األبيض قبل جتمع 
عشرات املتظاهرين في اجلهة املقابلة من الشارع في 

ساحة الفاييت.
وفي والية مينيسوتا التي فرضت سلطاتها أمس 
حظرا للتجوال، أمر حاكمها تيم واليز بالتعبئة العامة 
للحرس الوطني، وذلك ألول مرة منذ احلرب العاملية 
الثانية للمساعدة في استعادة األم��ن والسيطرة 
بعد أرب��ع ليال من املواجهات في مينيابوليس بني 
الشرطة واحملتجني. فقد انتشر نحو 1700 من أفراد 
احلرس الوطني في مينيابوليس، وقال حاكم الوالية 
إن املظاهرات وأعمال العنف لم تعد مرتبطة مبقتل 

فلويد، واصفا إياها بالفوضى العارمة.
واندلعت املظاهرات في املدينة أمس لليلة الرابعة 
على التوالي، على الرغم من إعالن مسؤولي االدعاء 
اجلمعة إلقاء القبض على الشرطي ديريك تشوفني، 
ال��ذي ظهر في تسجيل مصور وهو يضغط بركبته 
على عنق فلويد، بتهمة القتل من ال��درج��ة الثالثة 
والقتل غير العمد. وأقالت السلطات الشرطي وثالثة 
من زمالئه الذين شاركوا في الواقعة، ويتم التحقيق 
معهم حاليا فيما يتعلق باحلادث الذي أشعل فتيل 
غضب يقول ناشطون في مجال احلقوق املدنية إنه 
يستعر منذ وقت طويل في مينيابوليس وع��دد من 
املدن في أنحاء البالد بسبب التحيز العنصري املستمر 

في نظام العدالة اجلنائية األميركي.
وأم��رت وزارة الدفاع )بنتاغون( أم��رت اجليش 
بوضع وح���دات م��ن الشرطة العسكرية ف��ي حالة 
استنفار قصوى للتدخل في أسرع وقت ممكن، وذلك 

بطلب من الرئيس ترامب.
وقال الرئيس األميركي صباح أمس إنه قد يأمر 
اجليش بقمع املظاهرات املناوئة للشرطة، داعيا 
سلطات الواليات واملدن ملواجهة أشد لالحتجاجات، 
أو إفساح املجال للسلطات الفدرالية للتدخل، مبا في 

ذلك استعمال اجليش.
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الرئيس األميركي دونالد ترمب

الصني ألميركا: نرفض االبتزاز ولن نتنازل
لم يتأخر الرد الصيني على إعالن الرئيس األميركي 
دونالد ترامب، إنهاء املعاملة اخلاصة واالمتيازات التي 
كانت تتمتع بها هونغ كونغ، مشددا على أن بكني لن 

تتنازل أو تخضع لالبتزاز.
فعلى الرغم من دعوات بكني السابقة إلى التهدئة، رد 
الناطق باسم احلزب الشيوعي الصيني احلاكم بحدة 
على واشنطن، معتبراً أن حتركاتها هذه إلنهاء بعض 
االمتيازات التجارية لهونغ كونغ »تدخل ف��ادح« في 

الشؤون الداخلية للصني »ومحكوم عليها بالفشل«.
كما اعتبر احلزب أن تبني قانون األمن القومي حول 
هونغ كونغ من قبل البرملان قبل يومني ألسطع دليل 
على »تصميم الشعب الصيني الثابت على معارضة 

تدخل أي قوى خارجية في شؤون هونغ كونغ«.
إل��ى ذل��ك، انتقد اخلطوة األميركية، معتبراً أنها 
محاولة ضغط على بكني م��ن أج��ل تقدمي ت��ن��ازالت. 
وأضاف »هذا العمل الذي يهدف للهيمنة واملتمثل في 
محاولة التدخل في ش��ؤون هونغ كونغ، والتدخل 
الصارخ في الشؤون الداخلية للصني لن يخيف الشعب 
الصيني ومحكوم عليه بالفشل. محاوالت إجبار الصني 
على تقدمي تنازالت بشأن املصالح األساسية - مبا في 
ذلك السيادة واألمن - من خالل االبتزاز أو اإلكراه ميكن 

أن يكون مجرد أمنية وحلم«.
وكانت الصني هددت سابقا برد انتقامي بسبب حترك 
الواليات املتحدة نحو إلغاء مزايا جتارية ممنوحة 

لهونغ كونغ بعد تسليمها من احلكم البريطاني إلى 
احلكم الصيني عام 1997.

يذكر أن التوترات املتعلقة بهونغ كونغ ازدادت 
خالل العام املاضي، حيث قامت الصني بقمع متظاهرين 
هناك، وعززت سيطرتها على املركز املالي اآلسيوي. 
وأتى التصويت على قانون األمن القومي قبل يومني 
ليزيد الطني بلة، وي��ؤزم العالقة املتدهورة أصال مع 

اإلدارة األميركية.
في حني يعتبر منتقدون أن التصويت الذي أجري 
ي��وم اخلميس ف��ي امل��ؤمت��ر الشعبي الوطني لوضع 
تشريع أمني خ��اص بهونغ كونغ ألغى فعلًيا تعهد 
بكني احل��ف��اظ على امل��ؤس��س��ات املدنية والقانونية 
واالقتصادية املنفصلة في املدينة ضمن إطار »دولة 

واحدة ونظامان«.

الصني ألميركا: نرفض االبتزاز ولن نتنازل

أملانيا: قطع عالقة أميركا مع منظمة الصحة انتكاسة خطيرة
اعتبر وزير الصحة األملاني ينس 
س��ب��ان، أن قطع ال��والي��ات املتحدة 
عالقتها مع منظمة الصحة العاملية 
يشكل »انتكاسة خطيرة للصحة 

العاملية«.
وأك��د الوزير األملاني في تغريدة 
ع��ل��ى »ت��وي��ت��ر«، أن ع��ل��ى االحت���اد 
األوروبي »االلتزام بشكل أكبر« ماليا 
بعد إع��الن الرئيس دونالد ترامب 
قطع كل اجلسور مع منظمة الصحة 

العاملية التي يتهمها مبحاباة بكني.
كما اعتبر ينس أنه »حتى يكون 
لها مستقبل، حتتاج منظمة الصحة 
العاملية إلى إصالحات«. وشدد على 
أن تعزيز دور االحتاد األوروبي في 
املنظمة هو إح��دى أول��وي��ات أملانيا 
التي تتسلم الرئاسة الدورية للتكّتل 
في األول من يوليو. هذا وكان ترامب 
أعلن في وقت متأخر، مساء اجلمعة، 
إن��ه��اء عالقة ال��والي��ات املتحدة مع 

م��ن��ظ��م��ة ال��ص��ح��ة ب��س��ب��ب طريقة 
تعاملها مع أزم��ة فيروس كورونا، 
مضيفا أن املنظمة ص��ارت دمية في 
يد الصني، وأن املسؤولني الصينيني 
»جتاهلوا التزاماتهم بإبالغ« املنظمة 
بشأن الفيروس وضغطوا عليها 
»لتضلل العالم«. وخالل حديثه في 
البيت األبيض مضى ترمب في تنفيذ 
تهديداته املتكررة بوقف التمويل 
األميركي للمنظمة والذي يصل إلى 

مئات املاليني من ال��دوالرات سنويا. 
وقال إن املنظمة العاملية فشلت في 
إجراء اإلصالحات التي طالب بها في 

وقت سابق من الشهر اجلاري. 
كما أضاف أن املسؤولني الصينيني 
»جتاهلوا التزاماتهم بإبالغ« املنظمة 
بشأن الفيروس وضغطوا عليها 
»لتضلل ال��ع��ال��م« عندما اكتشفت 
السلطات الصينية الفيروس للمرة 

األولى.


