
اعتقلت الشرطة في هونغ كونغ مئات 
احملتجني عقب جتدد املظاهرات املناهضة 
ملشروع قانون األمن القومي الصيني الذي 
تسعى بكني لفرضه في اإلقليم الذي يتمتع 
بنوع من احلكم الذاتي، في حني لوح الرئيس 
األم��ي��رك��ي دون��ال��د ت��رام��ب ب��إج��راءات ضد 

الصني.
وتظاهر ع��دة آالف أم��س األرب��ع��اء قبيل 
انطالق جلسة للمجلس التشريعي احمللي 
ملناقشة م��ش��روع ال��ق��ان��ون ال���ذي يحظر 
»االنفصال والتخريب واإلره��اب والتدخل 
األجنبي في اإلقليم«، ويجرم »إهانة« النشيد 

الوطني الصيني.
وردد املتظاهرون الذين خرجوا في عدة 
أحياء هتافات مؤيدة للدميقراطية ووجهوا 
شتائم للشرطة التي طوقت مبنى املجلس 
التشريعي حتسبا حملاولة االقتراب منه أو 

اقتحامه.
وطالبت الشرطة احملتجني باملغادرة قبل 
أن تتدخل لتفريقهم ومطاردتهم، مشيرة 
إلى اعتقال العديد منهم بتهمة حيازة مواد 

حارقة وآالت حارقة.
والحقا اعتقلت الشرطة أنها 300 متظاهر 
في ثالثة أحياء بسبب التجمهر، ونشرت 
الوكالة ص��ورا تظهر جالسني على األرض 

في حالة توقيف.
وي��ق��ول امل��ع��ارض��ون ف��ي ه��ون��غ كونغ 
ملشروع قانون األمن الصيني إن من شأنه 
أن يقوض احلريات اإلقليم الذي استعادته 

بكني من بريطانيا عام 1997.
وك����ان اإلق��ل��ي��م ش��ه��د ال���ع���ام امل��اض��ي 
احتجاجات واسعة استمرت سبعة أشهر 
عقب محاولة بكني مترير مشروع قانون 

يسمح مبحاكمة متهمني بجرائم في البر 
ال��ص��ي��ن��ي، واض��ط��رت ال��س��ل��ط��ات احمللية 

لسحب املشروع.

إجراءات أميركية
وق��ال وع��د الرئيس األميركي أم��س أنه 
سيعلن بحلول نهاية األسبوع اجل��اري ما 
وصفها بإجراءات مثيرة لالهتمام ردا على 
مشروع القانون الصيني، في إش��ارة إلى 

عقوبات محتملة سبق أن لوحت بها إدارته.
وك��ان البيت األبيض قال أمس إن هونغ 
كونغ قد تخسر موقعها بوصفها مركزاً ماليا 

دوليا في حال فرضت الصني مشروعها.
وق���ال مستشار األم���ن القومي روب��رت 
أوبراين األحد املاضي إن بالده ستفرض -
على األرجح- عقوبات على الصني إذا طبقت 
قانون األمن القومي الذي يتوقع أن يصوت 
عليه ب��رمل��ان هونغ كونغ خ��الل األسبوع 

اجلاري.
وفي بكني، قالت اخلارجية الصينية أمس 
إن الصني ستتخذ اإلجراءات املضادة الالزمة 
ملواجهة التدخل األجنبي بشأن مشروع 

القانون األمني في هونغ كونغ.
وكانت الصني نددت مبا اعتبرته تدخال 
غير مقبول من الواليات املتحدة في شؤونها 
الداخلية، وردت على تصريحات أوبراين 
بتحذير واشنطن م��ن تقويض املصالح 
الصينية ف��ي اإلق��ل��ي��م. وف��ي وق��ت سابق، 
تعهدت الرئيسة التنفيذية لإلقليم كاري الم 
بدعم مشروع قانون األمن القومي الصيني، 
ونفت أن يكون تهديدا للحريات في هذه 

املنطقة اإلدارية اخلاصة التابعة لبكني.

اتسع نطاق تخفيف القيود التي اتخذت الحتواء وباء 
ك��ورون��ا في دول عاملية ع��دي��دة، واستأنف املوظفون في 
اإلدارات العامة ببعض ال��دول أعمالهم اليوم الثالثاء بعد 
توقفها حلوالي شهرين، ضمن إج��راءات مكافحة فيروس 

كورونا املستجد املسبب ملرض كوفيد19-.
وفي إيطاليا التي ظلت لفترة أكبر بؤرة للوباء في أوروبا، 
اتخذت احلكومة أمس مزيدا من إج��راءات تخفيف القيود 
املفروضة بسبب فيروس كورونا، حيث أعادت فتح أحواض 

السباحة وقاعات الرياضة.
ومع َسير السلطات اإليطالية في طريق تخفيف إجراءات 
اإلغالق تدريجيا، توفي 72 شخصا بالفيروس في الساعات 
األربع والعشرين املاضية، مقارنة بخمسني في اليوم الذي 
سبقه، بينما بلغ عدد اإلصابات اليومية ثالثمئة فقط مقابل 

أكثر من 530 يوم األحد.
كما أعلن رئيس وزراء لوكسمبورغ أّن الدولة األوروبية 
الصغيرة تخفيف -اع��ت��ب��ارا م��ن أم��س األرب��ع��اء- القيود 
املفروضة منذ أكثر من شهرين للحد من تفشي فيروس 
كورونا املستجد، بحيث ستسمح للمقاهي واملطاعم بإعادة 
فتح أبوابها، وستجيز أيضا إقامة االحتفاالت الدينية 

واملدنية ولكن في ظل شروط صارمة.

حداد في إسبانيا
وفي إسبانيا، أعلنت احلكومة احلداد الرسمي ملدة عشرة 

أيام على أرواح ما يقرب من ثالثني ألف شخص راحوا ضحية 
جائحة كورونا، وذلك اعتبارا من أمس األربعاء.

وأض��اف��ت املتحدثة ب��اس��م احل��ك��وم��ة م��اري��ا خيسوس 
مونتيرو في إفادة صحفية بعد اجتماع ملجلس الوزراء أنه 
سيتم تنكيس األع��الم على كل املؤسسات العامة في البالد 
وعلى منت السفن احلربية طوال مدة احلداد. وستنتهي فترة 
احلداد مبراسم رسمية يقودها رئيس الدولة لتأبني من توفوا 

جراء املرض.
في غضون ذلك، تواصل البالد إجراءاتها الستعادة احلياة 
الطبيعية، وتعتزم رفع إج��راءات احلجر الصحي اإللزامي 
على السائحني القادمني إلى إسبانيا في األول من يوليو 
املقبل. وفي السياق نفسه، دعا رئيس البرملان الفرنسي 
ونظيره األملاني إلى فتح احل��دود بني ال��دول األوروبية في 
أسرع وقت ممكن، بعد أسابيع من اإلغالق الهادف للحد من 

تفشي فيروس كورونا املستجد.
واعتبر الفرنسي ري��ش��ار ف��ي��ران واألمل��ان��ي وولفغانغ 
شوبليه -في إعالن مشترك- أن »على فرنسا وأملانيا العمل 
لصالح إعادة فورية حلرية احلركة داخل فضاء شنغن، حني 

تتوفر الظروف املناسبة لذلك«.
وفي بريطانيا، أعلن رئيس ال��وزراء بوريس جونسون 
عزمه السماح بفتح احملال ومتاجر التجزئة ومراكز التسوق 
الشهر املقبل، في خطوة لرفع بعض إجراءات اإلغالق املطبقة 

بسبب فيروس كورونا.
وقال جونسون في مؤمتر صحفي إن هذا اإلجراء قد يشمل 

أيضا األسواق اخلارجية وصاالت عرض السيارات مبجرد 
قدرتها على تلبية اإلرش���ادات اخلاصة باحلد من تفشي 
الفيروس، مرجحا أن يتم ذلك في 15 من الشهر املقبل. وأكد 
جونسون أن حكومته تتجه التخاذ خطوات حذرة ومدروسة 

إلعادة بناء البالد، بحسب تعبيره.
وفي تركيا، تشرف السلطات على استعدادات لفتح بعض 
املساجد الكبرى ذات الساحات املفتوحة لصالة اجلمعة يوم 

29 مايو ، بعدما ظلت مغلقة حلوالي شهرين.

اليابانيون يعودون للعمل
وف���ي ش���رق آس��ي��ا، اس��ت��أن��ف ال��ي��اب��ان��ي��ون نشاطاتهم 
االجتماعية واالقتصادية والدراسية غ��داة إع��الن رئيس 
ال��وزراء شينزو آبي رفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء 

البالد.
وق��د أعلنت احلكومة أنها متكنت م��ن اح��ت��واء انتشار 
الفيروس خالل وقت قياسي لم يتجاوز شهرين، بعد أن 
سجلت 16 ألف إصابة ونحو 800 وفاة بفيروس كورونا، 

لكنها حذرت من إمكانية حدوث انتشار جديد للفيروس.
ودعت احلكومة إلى استمرار إلغاء املناسبات الرياضية 
واالحتفاالت املوسيقية، وطالبت العاملني في قطاع اخلدمات 
بارتداء الكمامات بشكل دائم، كما دعت املواطنني إلى االمتناع 

عن السفر للسياحة في اخلارج.
وفي هونغ كونغ، أعلنت رئيسة سلطات املدينة الثالثاء 
عن استئناف جزئي األسبوع املقبل لعمليات العبور في 
مطار هونغ كونغ الدولي، وهو واحد من أكثر مطارات العالم 
ازدحاما، لكن توقفت حركة الطيران فيه مع بدء تفشي وباء 

كوفيد19-.
ويتزامن ذلك مع إطالق هونغ كونغ تدريجيا أنشطتها 
االقتصادية بعد اإلغالق الناجم عن تفشي فيروس كورونا 

املستجد.

آخر األرقام
وأودى فيروس كورونا حتى اآلن بحياة أكثر من 349 
ألفا حول العالم منذ ظهوره في الصني في ديسمبر املاضي، 
ووصل عدد املصابني به إلى 5 ماليني وأزي��د من 637 ألفا، 
تعافى منهم مليونان وأكثر من 405 آالف، وفقا ملنصة 

»وورلد ميتر« لإلحصاءات العاملية.
وبحسب املنصة نفسها، جتاوز عدد الوفيات بالفيروس 
في الواليات املتحدة أشد دول العالم تضررا بالوباء مئة ألف 

وفاة، من مجموع إصابات مؤكدة يفوق 1.7 مليون مصاب.
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فيما يبدو أن ال��وض��ع يستقر ف��ي أوروب���ا، 
ي��واص��ل ال��وب��اء ان��ت��ش��اره السريع ف��ي أميركا 
اجلنوبية. وقالت منظمة الصحة العاملية في 
إيجاز صحفي إن األميركتني أصبحتا البؤرة 
اجلديدة للجائحة، في الوقت الذي تكهنت فيه 
دراس��ة أميركية بارتفاع الوفيات الناجمة عن 
الفيروس في البرازيل ودول أخرى بهذه القارة 

خالل أغسطس.
وق��ال��ت ك��اري��س��ا إت��ي��ان امل��دي��رة اإلقليمية 
لألميركتني مبنظمة الصحة العاملية ورئيسة 
منظمة الصحة للبلدان األميركية في لقاء عبر 
الفيديو »ل��م يحن ال��وق��ت حتى تخفف ال��دول 

القيود«.
وسجلت األميركتان أكثر م��ن 2.4 مليون 
إصابة بكورونا املستجد وأكثر من 143 ألف 
وف��اة ج��راء مرض كوفيد19- ال��ذي يتسبب به 
الفيروس ويصيب اجلهاز التنفسي. وقالت إتيان 
إن أميركا الالتينية جتاوزت أوروبا والواليات 

املتحدة في العدد اليومي حلاالت اإلصابة.
وقالت إتيان »منطقتنا أصبحت بؤرة انتشار 
جائحة كوفيد19-« ف��ي وق��ت ح��ذر مديرون 
آخ��رون مبنظمة الصحة للبلدان األميركية من 
أن أسابيع »قاسية للغاية« ستحل على املنطقة، 
وأن البرازيل أمامها طريق طويل قبل أن تشهد 

نهاية اجلائحة.
وم��ن بني ما يقلق مسؤولي منظمة الصحة 
العاملية أيضا تسارع وتيرة التفشي في بيرو 

وتشيلي والسلفادور وغواتيماال ونيكاراغوا.
عقار كلوروكني

من جهة أخ��رى، ألغت احلكومة الفرنسية 
التدابير االستثنائية التي كانت جتيز استخدام 

عقار هيدروكسي كلوروكني في عالج املصابني 
بوباء كوفيد19- في املستشفى خ��ارج إطار 
ال��ت��ج��ارب ال��س��ري��ري��ة، بحسب م��رس��وم نشر 

األربعاء في اجلريدة الرسمية.
ومنذ نهاية م��ارس ، ك��ان ميكن وص��ف هذا 
العقار بشكل استثنائي في املستشفى للمرضى 
الذين يعانون حالة حرجة، بناء على قرار طبي 

مشترك.
وعقار هيدروكسي كلوروكني -الذي اعتمده 
في فرنسا البروفسور ديدييه راؤول ودافع عنه 
الرئيسان األميركي دونالد ترامب والبرازيلي 
ج��اي��ي��ر ب��ول��س��ون��ارو- ه��و دواء مشتق من 

كلوروكني الذي يستخدم لعالج املالريا.
لكن دراسة نشرت األسبوع الفائت في مجلة 
»ذي النسيت« الطبية أشارت إلى عدم فاعليته، 
وإلى أخطار هذا العقار على املصابني بكوفيد-

.19
ويأتي قرار احلكومة الفرنسية بعد توصية 
أصدرها املجلس األعلى للصحة العامة الثالثاء، 
وقضت ب�«عدم استخدام هيدروكسي كلوروكني 
ف��ي ع��الج كوفيد″19- خ��ارج إط��ار التجارب 
السريرية. كما يأتي هذا القرار بعد يومني من 
إعالن منظمة الصحة العاملية أنها علقت جتربة 
كبيرة على هيدروكسي ك��ل��وروك��ني ملخاوف 

تتعلق بالسالمة.
وذكرت »النسيت« أن املرضى الذين حصلوا 
على هيدروكسي كلوروكني زادت بينهم معدالت 
الوفاة وعانوا من اضطراب في ضربات القلب، 
مما أضاف إخفاقا إلى سلسلة من النتائج املخيبة 
لآلمال األخرى املتعلقة باستخدام العقار لعالج 

كوفيد19-.

املالريا..  دواء  استخدام  عن  تتوقف  فرنسا 
الالتينية بأميركا  يتفشى  والوباء 

حداد في إسبانيا و اليابانيون يعودون للعمل

كورونا.. قرارات جماعية لعودة احلياة حول العالم

ترامب يلوح بإجراءات ضد بكني

هوجن كوجن.. الشرطة تعتقل مئات 
املتظاهرين ضد قانون األمن الصيني

تشكل  الهند  سياسات  أب��اد:  إس��الم 
تهديدا على املنطقة بأسرها

قال رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، إن سياسات الهند تشكل 
تهديدا على املنطقة بأسرها. وأف��اد خان في تغريدة عبر تويتر، أمس 
األرب��ع��اء، أن الهند تشهد خالفات مع كافة دول اجل��وار، حيث تعيش 
خالفات على احلدود مع كل من نيبال والصني، وخالفات حول قوانني 

املواطنة مع بنغالديش، فضال عن خالف مع باكستان حول إقليم كشمير.
وأشارإلى أن مواقف الهند من هذه األزمات أشبه بسياسة )ليبنسراوم( 

التوسعية التي اتبعتها أملانيا في عهد النازية.
وأضاف أن »السياسات التوسعية حلكومة مودي )رئيس الوزراء 
الهندي ناريندا مودي( الهندوسية، تشبه سياسة »مساحات العيش« 
النازية، وتشكل تهديدا على دول اجل���وار«. وتابع قائال أن »ك��ال من 
بنغالدش، والصني، ونيبال، وباكستان، تواجه خطر االتهامات الهندية 

الزائفة«. 
وأكد على أن الهند ارتكبت جرمية حرب من خالل إزالة الوضع اخلاص 
في إقليم جامو وكشمير. وأوضح أن »حكومة مودي الفاشية ال تشكل 
تهديدا على األقليات في البالد التي بات مواطنوها مبثابة مواطنني من 

الدرجة الثانية فحسب، إمنا على سالم املنطقة بأسرها«.
وفي 5 أغسطس املاضي، ألغت الهند، بشكل ف��وري، احلكم الذاتي 
لوالية »جامو وكشمير«، واملادة 370 من الدستور امللزمة بذلك، وسط 

رفض باكستاني وعربي وإسالمي الفت.
وواجه القرار الهندي، عقب يومني من إعالنه، رفضا من اجتماع عاجل 
لفريق االتصال التابع للمنظمة بشأن كشمير، مبشاركة ممثلني لتركيا 

وباكستان، والسعودية، وأذربيجان، والنيجر.

أكدت إيطاليا أنها تسعى لقرار مشترك بفتح احلدود 
داخل أوروب��ا في 15 يونيو إلنقاذ املوسم السياحي، بعد 
أن كانت من أوائل الدول األوروبية التي قررت فتح احلدود 

للسياح في نفس التاريخ.
ودع��ا رئيس البرملان الفرنسي ونظيره األملاني، إلى 
فتح احل��دود بني ال��دول األوروب��ي��ة بأسرع وق��ت ممكن، 
بعد أسابيع من اإلغ��الق الهادف للحد من تفشي فيروس 
كورونا املستجد. واعتبر الفرنسي ريشار فيران واألملاني 
وولفغانغ شوبل في إعالن مشترك حصلت عليه فرانس 
برس أنه »على فرنسا وأملانيا العمل لصالح إعادة فورية 
حلرية احلركة داخل فضاء شينغن حني تتوفر الظروف 

املناسبة لذلك«.
وفيران عضو في ح��زب الرئيس الفرنسي إميانويل 
ماكرون الوسطي »اجلمهورية إلى األمام«، أما شوبل فهو 
من الشخصيات النافذة في حزب املستشارة أنغيال ميركل 

احملافظ االحتاد املسيحي الدميقراطي.
وأك��دا في الوثيقة »ك��ان إلغ��الق احل��دود الفرنسية - 
األملانية أصالً نتائج قوية، تتعدى املنطقة احلدودية وتلقي 
بثقلها خصوصاً على تصور العالقة الفرنسية-األملانية«، 

داعيان إلى »حترك سريع«.
ونشر النص بعد يومني من اجتماع للجنة الفرنسية-

األملانية البرملانية، وهي منصة جديدة جتمع بني البرملانيني 
أنشئت لتعزيز العالقات بني البلدين، ومخصصة لدراسة 

تداعيات وباء كوفيد19- في أوروبا.
ويفترض، كما هو مقرر حتى اآلن، أن تفتح احل��دود 
األوروبية الداخلية اعتباراً من منتصف يونيو، لكن حتى 

اآلن تتخذ الدول األوروبية قرارات منفصلة بهذا الصدد، 
رغم دعوات املفوضية األوروبية إلى مزيد من احلوار.

ورحب رئيسا البرملانيني الفرنسي واألملاني في بيانهما 
أيضاً باملقترح األخير للرئيس الفرنسي واملستشارة 
األملانية بشأن خطة إنعاش أوروبية بقيمة 500 مليار 
ي��ورو ملرحلة ما بعد الوباء، متول من الديون املستحقة 

لالحتاد األوروبي، معربني عن »دعمهما« له.
لكن ه��ذا امل��ش��روع يثير اجل���دل ألن��ه يكسر ح��اج��زاً 

بالنسبة لالحتاد األوروبي من حيث تبادل الديون. وذهب 
املسؤوالن في إعالنهما أبعد من ذلك بالدعوة إلى »إطالق 
عقد استثمارات« عامة في أوروب��ا، في مجاالت الصحة 

وحماية املناخ واألمن.
وأض��اف��ا »يجب أن تكون م��ب��ادرة حكومتينا انطالقة 
لنسخة جديدة من خطة شومان«، في إش��ارة إلى النص 
املؤسس لالحتاد األوروب��ي الذي نشر في أيار 1950، أي 

قبل 70 عاماً.

القرار يأتي بهدف إلى إنقاذ املوسم السياحي

إيطاليا تسعى لقرار مشترك بفتح احلدود داخل أوروبا
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ترامب يهدد بإغالق مواقع التواصل 
االجتماعي إثر خالفه مع تويتر

ه��دد الرئيس األمريكي، دون��ال��د ت��رام��ب، أمس 
األربعاء، بإغالق مواقع التواصل االجتماعي إثر 
خالفه مع موقع »تويتر«. ودعاها عبر تويتر حلذف 
وسم حتذيري وضعته أسفل تغريدتني له وصفها 

املوقع ب� »املضللتني«.
وقال ترامب، عبر تويتر: اجلمهوريون يشعرون 
أن منصات ال��ت��واص��ل االجتماعي ُتسكت متاما 
أص��وات احملافظني. وأض��اف: سنقوم بتنظيمها أو 

إغالقها بقوة ، قبل أن نسمح بحدوث ذلك.
وتابع الرئيس األمريكي هجومه على منصات 
التواصل االجتماعي: لقد رأينا ما حاولوا فعله 
وفشلوا، ع��ام 2016، ول��ن نسمح بتكرار حدوث 

نسخة أكثر تعقيدا من ذلك.
وأكد أنه أيضا لن يسمح بإجراء عمليات تصويت 
واسعة النطاق عبر البريد في البالد، عازيا ذلك 
إلى إمكانية وق��وع عمليات غش وتزوير وسرقة 

لألصوات. فمن يخدع أكثر سيفوز. واختتم قوله 
مخاطبا منصات التواصل االجتماعي: طهروا 

فعلتكم على احلال.
ويعود أص��ل اخل��الف إل��ى قيام منصة تويتر، 
بوسم تغريدتني لترامب على أنهما »مضللتني«، ما 

دفع الرئيس بشن هجوم على املوقع.
وقال الرئيس األميركي في إحدى تغريدتيه، إن 
بطاقات االقتراع بالبريد ستكون »احتيالية إلى حد 

كبير« وستؤدي إلى »انتخابات مزورة«.
ليقدم املوقع على وسم تغريدتي ترامب بعبارة 
»حتققوا من الوقائع«، وحتذير متابعي الرئيس 
األمريكي، في سابقة هي األولى من نوعها، من أن 
هاتني التغريدتني تتضمنان معلومات قد تكون 
مضللة بشأن عملية التصويت. وردا على ذلك، كتب 
ترامب في سلسلة تغريدات، بأن »تويتر يتدخل 

باالنتخابات الرئاسية األمريكية لعام 2020«.


