
سجلت ال��والي��ات املتحدة أعلى 
نسبة وفيات جراء فيروس كورونا 
املستجد، وتتخوف دول أفريقية 
عديدة من انتشار سريع للفيروس 
بها بعد تسجيل ح���االت متتالية، 
ف��ي وق��ت ب���ادرت الصني لوضع من 
أصيبوا بالفيروس ولم تظهر عليهم 
األع���راض باحلجر الصحي في ظل 

مخاوف من نقلهم العدوى.
وأعلنت جامعة جونز هوبكنز 
األميركية مساء الثالثاء أن 865 
ش��خ��ص��اً ف��ي ال��ب��الد ت��وف��وا ج���ّراء 
ال���ف���ي���روس، م��وض��ح��ة أن ال��ع��دد 
اإلجمالي للمصابني بالوباء الذين 
ت���وّف���وا ب��ل��غ ح��ت��ى ال���ي���وم 3873 
شخصاً، في حني وصل إجمالي عدد 
اإلص��اب��ات في البالد إل��ى 188 ألفاً 
و172 إص��اب��ة، بعدما ت��أّك��دت في 
الساعات 24 املاضية إصابة 24 ألفاً 
و743 شخصاً إضافيا. وم��ا ت��زال 
إيطاليا حتتفظ بالرقم القياسي 
ألعلى حصيلة وفيات يومية ناجمة 
ع��ن كوفيد- 19، وه��و 969 وف��اة 

سّجلت في 27 مارس.
وأت���ت ه���ذه احلصيلة اجل��دي��دة 
بأميركا بعيد ساعات على حتذير 
الرئيس دونالد ترامب مواطنيه من 
أّنهم سيواجهون أسبوعني »مؤملني 
ج���داً ج����داً« ع��ل��ى صعيد مكافحة 
فيروس كورونا )كوفيد19-( الذي 
ال ينفّك يحصد أع���داداً متزايدة من 
الضحايا، وال سّيما في نيويويورك 

بؤرة الوباء في البالد.
وبحسب تقديرات البيت األبيض 
فإّن كوفيد19- سيفتك في الواليات 
املتحدة مب��ا ب��ني مئة أل��ف إل��ى 240 
أل���ف ش��خ��ص إذا م��ا ت��ق��ّي��د اجلميع 
بالقيود املفروضة حالياً الحتواء 
الوباء، مقارنة مبا بني مليون ونصف 
مليون إلى 2،2 مليون شخص كانوا 
سيلقون حتفهم لو لم يتّم فرض أّي 

قيود.
وقال وزير الدفاع مارك إسبر إن 
الوقت ليس مناسبا إلخ��الء حاملة 
ط��ائ��رات أميركية تفشى فيروس 

كورونا بني طاقمها، مضيفا أنه لم 
يقرأ بالتفصيل رس��ال��ة م��ن قبطان 

احلاملة يناشد فيها طلب املساعدة.
أفريقيا

ي��واص��ل الفيروس االنتشار في 
ال��ق��ارة ب��وت��ي��رة م��ت��س��ارع��ة، حيث 
سجلت ب��ورون��دي، ال��ث��الث��اء، أول 
خمسة إص��اب��ات بفيروس كورونا 

املستجد )كوفيد19-(.
وذك����ر ب��ي��ان ص����ادر ع��ن وزارة 
الصحة بهذا البلد أن التحليالت -
التي أجريت خلمسة أشخاص قدموا 

عن طريق تنزانيا- أثبتت إصابتهم 
بالفيروس جميًعا.

وأش���ار البيان إل��ى أن��ه مت وضع 
املصابني في احلجر الصحي بأحد 
املستشفيات، مشدًدا على استكمال 
ك��اف��ة االس��ت��ع��دادات ألي��ة إص��اب��ات 

أخرى محتملة.
جت��در اإلش����ارة إل��ى أن��ه م��ن بني 
54 دول��ة في أفريقيا، لم تسجل أية 
إص��اب��ات ف��ي ك��ل م��ن م��الوي وج��زر 
القمر وليسوتو، وكذلك ساو تومي 

وبرينسيبي وجنوب السودان.
وح��ت��ى م��س��اء ال��ث��الث��اء، أص��اب 

كورونا أكثر من 854 أل��ف شخص 
في 199 دول��ة وإقليما، توفي منهم 
ما يزيد عن 42 ألًفا، وتعافى أكثر من 

176 ألًفا. 
كما أعلنت جمهورية الكونغو 
ال��دمي��ق��راط��ي��ة، ال��ث��الث��اء، ع��ن أول 
حالتي وفاة جّراء اإلصابة بفيروس 

كورونا.
قالت وزي���رة الصحة ف��ي البالد 
جاكلني ليديا ميكولو إن شخصني 
فقدا حياتهما في مدينة النفط بوينت 

نوار جّراء اإلصابة بالفيروس.
ول��ف��ت��ت إل���ى أن ع���دد اإلص��اب��ات 

اإلجمالي وصل 22 حالة، مشيرة إلى 
أن البالد ستبدأ تطبيق حظر جتوال 
جزئي ملدة ثالثني يوما للحيلولة دون 

تفشي الفيروس.
وف��ي اجل��زائ��ر، حث الرئيس عبد 
املجيد ت��ب��ون أم��س امل��واط��ن��ني على 
التحلي »باالنضباط« للمساعدة في 
التغلب على انتشار فيروس كورونا، 
في الوقت الذي ارتفع فيه عدد حاالت 

اإلصابة والوفيات جراء الفيروس.
وق��ال تبون -ف��ي حديث لبعض 
وسائل اإلعالم احمللية- إن احلكومة 
ال تزال قادرة على التعامل مع املوقف 

رغ��م ال��ت��راج��ع ف��ي ع��ائ��دات الطاقة 
التي تعد املصدر الرئيسي إليرادات 

الدولة. 
وق���ال أي��ض��ا »م���ا ينقصنا أكثر 
هو التحلي باالنضباط في تطبيق 
ال��ن��ص��ائ��ح ال��ت��ي ي��ق��دم��ه��ا األط��ب��اء 

وااللتزام باحلجر الصحي«.
وجت���اه���ل ب��ع��ض اجل��زائ��ري��ني 
اخل��ط��وات التي اتخذتها احلكومة 
للحد من انتشار الفيروس مبا في 
ذل��ك حظر ليلي للتجول ف��ي عشر 
م��ح��اف��ظ��ات وع���زل ت���ام ف��ي منطقة 

البليدة جنوبي العاصمة اجلزائر.

الصني واليابان
وبدأت السلطات الصحية الصينية 
أم���س األرب���ع���اء تسجيل احل���االت 
املصابة بفيروس كورونا والتي لم 
تظهر عليها أع��راض، وذلك في إطار 
جهود لتهدئة مخاوف املواطنني من 
أن يتسبب هؤالء في انتشار الفيروس 

دون علمهم بأنهم مصابون به.
ومت��ك��ن��ت ال��ص��ني -ال��ت��ي كانت 
ب��ؤرة ظهور الفيروس أواخ��ر العام 
املاضي- من السيطرة عليه وبدأت 
في تخفيف القيود على التنقل في 

أكثر املناطق تضررا بالوباء. 
لكن ثمة مخاوف من ع��ودة آالف 
األش��خ��اص إل���ى مم��ارس��ة حياتهم 
اليومية بعد انتهاء العزل دون معرفة 
أنهم يحملون الفيروس ألنه لم تظهر 
عليهم أي أع���راض ول��م يخضعوا 
للفحص ال��ط��ب��ي.  وسجلت الصني 
أكثر من 81 ألف حالة إصابة مؤكدة 
بفيروس ك��ورون��ا و3305 ح��االت 
وف����اة. وف���ي ال��ي��اب��ان، ق���ال وزي��ر 
االق��ت��ص��اد ياسوتوشي نيشيمورا 
اليوم إن احلكومة ستعقد اجتماعا 
اع��ت��ي��ادي��ا للخبراء ب��ش��أن جائحة 
فيروس كورونا، وذلك لالطالع على 

أحدث التطورات اخلاصة بالعدوى.
وقال أيضا إن بالده لم تصل بعد 
إل��ى مرحلة إع��الن حالة ال��ط��وارئ، 
نافيا تكهنات بأن العزل التام على 

طوكيو بات وشيكا.
من جانبه قال يوشيهيدي سوجا 
كبير أمناء مجلس ال��وزراء إن بالده 
ال ت���زال على شفا ح��ال��ة ال��ط��وارئ 
مع تزايد ح��االت اإلصابة بفيروس 

كورونا في البالد.
وأض��اف للصحفيني أن السيطرة 
على الفيروس حتتل األولوية لدى 
احلكومة التي ستفعل »ك��ل م��ا هو 
ض����روري« للحد م��ن التأثير على 
االق��ت��ص��اد بعد أن أظ��ه��ر استطالع 
ل��ل��رأي ال��ع��ام ح��ال��ة م��ن ال��ت��ش��اؤم 
ب��ني امل��ؤس��س��ات الصناعية بسبب 

الفيروس.

188 ألفًا أميركا تسجل أعلى اإلصابات.. تخطت 

كورونا يزحف إلى أفريقيا.. واليابان على شفا طوارئ

 تتضمن معدات وأقنعة طبية 

روسيا ترسل طائرة مساعدات طبية 
إلى الواليات املتحدة

أعلنت روسيا أمس األربعاء، 
إرسال معدات طبية إلى الواليات 
املتحدة األمريكية ملساعدتها في 

مكافحة فيروس كورونا.
وأف��اد بيان صادر عن وزارة 
الدفاع الروسية، أن طائرة حتمل 
معدات وأقنعة طبية، أقلعت من 
مطار »تشكالوفسك« العسكري 
في العاصمة موسكو متجهة إلى 

الواليات املتحدة.
بدوره، أوضح املتحدث باسم 
الكرملني، دميتري بيسكوف، في 
تصريح، أن بالده عرضت على 
واشنطن تقدمي املساعدة الطبية 
وال��وق��ائ��ي��ة ملكافحة ك��ورون��ا 
بسبب احلالة الوبائية السيئة 

التي تشهدها الواليات املتحدة.
وأض�����اف أن���ه ج���رى بحث 

مسألة املساعدات بني الرئيسني 
فالدميير بوتني ودونالد ترامب، 
خ���الل ات��ص��ال ه��ات��ف��ي بينهما 
الثالثاء، مشيرا أن ترامب أعرب 

عن امتنانه إزاء ذلك.

وحتى صباح أمس األربعاء، 
أص��اب الفيروس أكثر من 860 
أل��ف شخص في العالم، توفي 
منهم ما يزيد على 42 ألفا، فيما 

تعافى أكثر من 178 ألفا.
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غوتيريش: فيروس كورونا أسوأ أزمة 
دولية منذ احلرب العاملية الثانية

اعتبر األم���ني ال��ع��ام ل��أمم امل��ت��ح��دة أنطونيو 
غوتيريش، أن جائحة كوفيد19- أسوأ أزمة عاملية 
منذ نهاية احل��رب الكونية الثانية قبل 75 عاما، 
معربا عن قلقه من أن تتسبب تداعياتها بتأجيج 

النزاعات واحلروب في العالم.
وقال غوتيريش -في لقاء مع عدد من الوسائل 
اإلعالمية- إن فيروس كورونا املستجد الذي ظهر 
في الصني نهاية العام املاضي وص��ار وب��اء عامليا 
هو »أس��وأ أزمة عاملية منذ تأسيس األمم املتحدة« 
ع��ام 1945. وأوض���ح أن السبب ف��ي ذل��ك أن هذه 
اجلائحة »يجتمع فيها عنصران: األول أّنها مرض 
ميّثل تهديداً للجميع في العالم، والثاني تأثيرها 
االقتصادي الذي سيؤدي إلى ركود لعلنا لم نر مثيال 

له في املاضي القريب«.
وأض��اف أن »اجتماع هذين العنصرين وخطر 
حصول اضطرابات عميقة وأعمال عنف متزايدة 
ونزاعات متصاعدة هي أمور جتعلنا نعتقد أن هذه 
هي بالفعل األزمة األكثر صعوبة التي نواجهها منذ 

احلرب العاملية الثانية«.
وشدد األمني العام على أن هذه األزمة تستدعي 

من البشرية جمعاء التضامن ووض��ع اخلالفات 
جانبا. وق��ال »نحتاج إل��ى استجابة أق��وى وأكثر 
فعالية ال ميكن أن تتحقق إال إذا تضامنا جميعا 
ونسينا األالعيب السياسية ووعينا أن البشرية 

بأسرها على احملك«.
وال تزال األسرة الدولية -بالنسبة لغوتيريش- 
بعيدة كل البعد عن حتقيق التضامن املطلوب، 
ألن كل التدابير التي اتخذت حتى اليوم ملواجهة 
الوباء قامت بها دول متطورة حلماية مواطنيها 
واقتصاداتها. وق��ال »نحن بعيدون ع��ن وج��ود 
حزمة عاملية ملساعدة ال��دول النامية على القضاء 
على امل���رض، وف��ي نفس ال��وق��ت معاجلة عواقبه 
الوخيمة على سكانها، وعلى األشخاص الذين فقدوا 
وظائفهم، وعلى الشركات الصغيرة التي تواجه 
خطر االندثار، وعلى أولئك الذين يعيشون خارج 
االقتصاد الرسمي والذين لم تعد لديهم أي فرصة 
للبقاء«. وتابع »نحن نتحرك ببطء في االجت��اه 
الصحيح، لكننا بحاجة ألن نحث اخلطى، وبحاجة 
ألن نقوم باملزيد إذا أردنا هزمية الفيروس وإذا أردنا 

دعم األشخاص احملتاجني«.
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نفى وزي���ر ال��ش��ؤون األوروب��ي��ة 
باحلكومة اإليطالية فينتشينسو 
أميندوال أن يكون لدى بالده سيناريو 
للخروج من االحت��اد األوروب��ي على 
خلفية االنتقادات الواسعة ملوقف 
ال��دول األوروب��ي��ة من انتشار وباء 

كورونا في إيطاليا.
وق����ال ال���وزي���ر اإلي���ط���ال���ي، إن 
مؤسسات االحت��اد األوروب��ي تواجه 
أكبر حتد لها منذ نشأة االحتاد، داعيا 
التكتل األوروبي إلى حماية مواطنيه 

ودعم قوته االقتصادية.
أض���اف ق���ائ���اًل: ت��ت��زام��ن )ه���ذه( 
الذكرى مع يوم والدة مشروع احتاد 
قارتنا. ومع تفشي جائحة كوفيد-
19، حيث تواجه أوروب��ا أح��د أكبر 
التحديات على م��دى 63 ع��ام��ا من 
التكامل املستمر. ومؤسسات االحتاد 
في حتد حي اليوم للحفاظ على قوتها 
في املستقبل القريب، بعد أن أحدث 
ه��ذا ال��وب��اء العاملي جلبة في حياة 
شعبنا، فحمل معه امل��وت وانعدام 

األمن.
أوض��ح أزم��ة س��ت��ؤدي إل��ى رك��ود 
ع��امل��ي وتباطؤ ق��وي ف��ي العالقات 
االقتصادية واإلنتاجية العاملية، 
وال����رك����ود ل���ن ي���ؤث���ر ف��ق��ط على 
ال��ب��ورص��ات، ولكن على االقتصاد 
األوروب��ي والعرض والطلب، ويهز 
ق��ط��اع األع��م��ال. ول��ه��ذا السبب فإن 
االحتاد األوروبي مدعو إلى مواجهة 

التحدي األكبر منذ نشأته. يجب على 
االحتاد حماية مواطنيه، ودعم قوته 

االقتصادية دون إضاعة الوقت.
كما اش��ار إل��ي ان إيطاليا سجلت 
أكثر من مئة ألف حالة إصابة، وأكثر 
من 11 ألف حالة وف��اة. وهي أعداد 
عالية جدا، واجهتها احلكومة بتدابير 
قوية ج��دا تقدرها منظمة الصحة 

العاملية. 
واك��ت��ش��اف ال��ع��دوى ف��ي إيطاليا 
ح��دث قبل أسبوعني على األق��ل من 
انتشار الفيروس في بلدان أوروبية 
أخ��رى، ولسوء احل��ظ، تتزايد أعداد 
العدوى بشكل كبير في دول أخرى 

في القارة، مع منحنى مساو لنا. 
ومع تفشي الوباء، مت سن تدابير 
ف��ي جميع امل��ؤس��س��ات األوروب��ي��ة، 
وات���خ���اذ ت��داب��ي��ر لتنسيق امل���واد 
الصحية والطبية، ومنح األم��وال 
ملختلف ال����دول، ك��م��ا ات��خ��ذ البنك 
املركزي األوروب��ي خيارات مهمة مع 
برنامج »بيب« حلماية االقتصادات 
ف��ي األس�����واق، إل���ى ج��ان��ب ق��واع��د 
ج��دي��دة وسياسة نقدية مدعومة. 
ونناقش املزيد من تدابير السياسة 
امل��ال��ي��ة مل��واج��ه��ة ال��رك��ود وإع��ط��اء 
القوة الستعادة قدراتنا اإلنتاجية، 
واألدوات التي متت مناقشتها كثيرة 
ومن بينها »سندات كورونا« التي ال 

تقدرها بعض دول اإلحتاد.
ويتم اتخاذ القرارات في املجلس 

األوروب�����ي ب��اإلج��م��اع ف��ي املسائل 
الضريبية، وه��ذا يعقد اإلج���راءات. 
ولكن بالنظر إلى الضرورات امللحة 
وعمق الصعوبات االقتصادية، فإن 
إيطاليا، مع دول أخ��رى، تضغط من 
أجل اتخاذ خيارات جديدة على الفور، 
تتناسب والطبيعة غير العادية 

لأزمة.
وق���ال، بالنسبة لبلدنا، االحت��اد 
األوروبي هو قدرنا وهو حتالف يعزز 

مصلحتنا الوطنية، ول��ن تكون أي 
دولة من أصل 27 دولة خارج االحتاد 
ق��وي��ة ف��ي االض��ط��راب��ات واألزم���ات 

العاملية.
 وكوفيد19- أوض��ح مثال على 
ذل��ك، وال ميكن للفرد وح��ده أن يدبر 
األمر، لكن التحالف يساعد في التغلب 
على الصعوبات الفردية لكل دولة. 
لهذا، هناك حاجة إلى سياسة مالية 
منسقة على امل��س��ت��وى األوروب����ي، 

مثل تلك التي قدمها مفوض الشؤون 
االق���ت���ص���ادي���ة، اإلي���ط���ال���ي ب��اول��و 
جنتيلوني، خلطة »النهضة« لالحتاد 
األوروب���ي ومرونتها االقتصادية. 
وس��ت��ك��ون ه��ن��اك ح��اج��ة أي��ًض��ا إلى 
التعاون على مستوى مجموعة السبع 

دول ومجموعة العشرين الكبار.
 هناك شعور متنام بالغضب لدى 
ال��رأي العام اإليطالي جتاه االحتاد 
األوروب��ي، هل ترونه مبررا، السيما 

وأن جائحة كورونا جتتاح مختلف 
دول القارة، وليس فقط إيطاليا وإن 

كانت األكثر تضررا؟ 
وقال: ال أعتقد أنه غضب بل رغبة 
ف��ي رؤي���ة امل��ؤس��س��ات أك��ث��ر نشاًطا 
وأس��رع في إيجاد حلول للمشكالت. 
واالنتقاد العام لالحتاد األوروب��ي 
نتاج األزم���ات املالية عامي 2008 
و2012، ع��ن��دم��ا ك��ان��ت استجابة 
اجلمهور األوروب���ي ل��أزم��ة املالية 
بالتقشف والصرامة في امليزانية، 
مما تسبب بصدع كبير في املشاعر 
الشعبية، ول��ه��ذا السبب، يجب أن 
ن��ق��اوم كوفيد19- دون أن ننسى 
أخطاء املاضي، أو نكررها ألن األزمة 
أكبر بكثير من املاضي. نحن بحاجة 
إل��ى التعاون والدعم إلع��ادة إطالق 

اإلنتاج الصناعي.
أوض���ح أن ال��س��ي��اس��ة الصحية 
ُتترك في املعاهدات ل��ل��دول، ويوفر 
االحت����اد األوروب�����ي التنسيق بني 
مختلف ال��س��ي��ادات الوطنية، وه��ذا 
مثال يتخلف عنه التكامل األوروبي، 
بسبب األنانية الوطنية، ونحن ندرك، 
مع ذل��ك، مدى فائدة النظر بدقة في 
التأخيرات املتراكمة في التدخالت 

الصحية األسابيع املاضية. 
وف��ي األي���ام األخ��ي��رة، أنشأت 
امل��ف��وض��ي��ة األوروب����ي����ة غ��رف��ة 
مشتركة للطوارئ، والتي توزع 
مساعدات تأتي م��ن دول أخ��رى 

خارج االحتاد األوروبي.
أضاف أن إيطاليا، مثل كل أوروبا، 
لديها قيمها األس��اس��ي��ة التعددية 
والتعاون والتضامن مع جميع دول 
العالم، وأوروبا لم تضع سيادتها في 
صراع مع أي شخص، وحتاول دائما 
التعاون مع اجلميع بسالم. ولهذا 
السبب، ال يوجد تناقض بني املساعدة 
املقدمة في األزمة بسبب هذا الوباء، 
واحلكومة اإليطالية متحدة في هذا 
النضال الصعب، وجتسد سياسة 
أوروبية وعابرة لأطلسي منفتحة 

على قيم التعاون الدولي.
وق��ال ال يوجد سيناريو خلروج 
إي��ط��ال��ي��ا م��ن االحت����اد األوروب�����ي، 
وتبني ه��ذه األزم���ة أن��ه سيكون من 
اجلنون ملصاحلنا الوطنية، ويجب 
تغيير االحت��اد األوروب���ي وتعزيزه 
وجتهيزه ب��أدوات جديدة في الواقع 
العاملي اليوم، حيث تشكل الروابط 
االقتصادية والتكنولوجية فرصا 

جديدة.
أعتقد أن هذه الرغبة حتفز أيضا 
انتقاد التحالف األوروبي الذي غالبا 
م��ا يكون خجوال أو بطيئا ج��دا في 
اتخاذ القرارات، ويطالب العديد من 
املواطنني اإليطاليني واألوروبيني ب� 
»املزيد من أوروب��ا«. وأنا مقتنع بأنه 
ال توجد أغلبية من اإليطاليني على 
استعداد لترك االحتاد ملغامرة قومية 

بدون مستقبل. 

وزير الشؤون األوروبية اإليطالي:

كورونا لن يخرجنا من االحتاد األوروبي

وزير الشؤون األوروبية باحلكومة اإليطالية

مساعدات تركيا إليطاليا 
وإسبانيا مؤشر على تضامن 

حلف الناتو
ق���ال أم���ني ع���ام ح��ل��ف ش��م��ال األط��ل��س��ي »ن��ات��و« ينس 
ستولتنبرغ إن إرسال القوات املسلحة التركية مساعدات 
طبية إلى إيطاليا وإسبانيا، يعتبر مؤشراً واضحاً على 
تضامن احللف. جاء ذلك في تغريدة له على حسابه في 

موقع التواصل االجتماعي »تويتر« األربعاء.
وأضاف ستولتنبرغ »الناتو في حالة تضامن، أنا فخور 
ملساعدة حلفائنا في الناتو بعضهم بعضاَ من خالل مركز 

مساعدة الكوارث، نحن أقوياء معاً«.
وصباح أم��س األرب��ع��اء أقلعت طائرة شحن عسكرية 
تركية محملة مبساعدات طبية من مطار »أتيمسكوت« 
العسكري في العاصمة التركية أنقرة متجة نحو إسبانيا 

وإيطاليا األكثر تضررا بفيروس كورونا.
وتضمنت املساعدات آالف املستلزمات الطبية مثل أقنعة، 
ومالبس واقعية، وم��واد تعقيم سائلة مضادة للجراثيم 
إنتجت باإلمكانات الوطنية التركية في مصانع وزارة 

الدفاع، ومؤسسة تصنيع اآلالت واملواد الكيمياوية.
وحتى ظهر أمس األربعاء، أصاب كورونا أكثر من 872 
ألف شخص في العالم، توفي منهم ما يزيد على 43 ألفا، فيما 

تعافى أكثر من 184 ألفا.


