
ق����درت األمم امل��ت��ح��دة، ح��ج��م امل��خ��اط��ر 
املتوقعة من جراء انتشار فيروس كورونا 
املستجد)كوفيد- 19(، في ال��دول النامية 
فضلاً عن فقدان نصف الوظائف في بلدان 
القارة األفريقية. جاء ذلك في بيان اصدره 

برنامج األمم املتحدة االمنائي.
وحذر البيان من أن »أزمة انتشار فيروس 
كورونا تهدد بضرب البلدان النامية بشكل 
غير متناسب، ليس فقط ك��أزم��ة صحية 
على املدى القصير؛ ولكن كأزمة اجتماعية 
واق��ت��ص��ادي��ة م��دم��رة ع��ل��ى م���دى األش��ه��ر 

والسنوات القادمة«.
��ا أن��ه »م��ن امل��ت��وق��ع أن  وأض���اف م��وض��حاً
تتجاوز خسائر الدخل 220 مليار دوالر في 
البلدان النامية ، مع فقدان ما يقرب من نصف 

جميع الوظائف في إفريقيا«.
وأوضح البيان أن »ما يقدر بنحو 55 في 
املائة من سكان العالم محرومون من خدمات 
احلماية االجتماعية، مما سيؤثر على خدمات 
التعليم وحقوق اإلنسان ، وفي أشد احلاالت ، 

األمن الغذائي األساسي«.
وتابع البيان »كما من املرجح أن تتوقف 
املستشفيات التي تفتقر إلى املوارد واألنظمة 
الصحية الهشة، وقد يتفاقم هذا األمر بسبب 
ارتفاع أع��داد احل��االت املصابة خاصة وأن 
اً  75 في املائة من املواطنني في أقل البلدان منوا
يفتقدون الوصول إلى إمكانية احلصول على 

الصابون واملياه«.
وأردف »وم���ع ال���ظ���روف االجتماعية 
اإلضافية ، مثل س��وء التخطيط احلضري 
واالكتظاظ السكاني في بعض املدن ، وضعف 
خ��دم��ات التخلص م��ن ال��ن��ف��اي��ات ، وحتى 

االزدح��ام املروري الذي يعوق الوصول إلى 
مرافق الرعاية الصحية ، قد تؤدي جميعها 

إلى زيادة عدد احلاالت«.
وأك��د البيان ان »برنامج األمم املتحدة 
اإلمنائي يعمل بالفعل حاليا على دعم األنظمة 
الصحية في دول مثل البوسنة والهرسك 
والصني وجيبوتي والسلفادور وإريتريا 
وإيران وقيرغيزستان ومدغشقر ونيجيريا 
وب���اراغ���واي وبنما وص��رب��ي��ا وأوك��ران��ي��ا 

وفيتنام«.
ووجه برنامج األمم املتحدة اإلمنائي نداءاً 
إل��ى املجتمع الدولي للتفكير فيما يتجاوز 

األثر املباشر ل�فيروس كورونا .
وشدد البرنامج األممي على أهمية ثلثة 
إجراءات ذات أولوية: توفير املوارد للمساعدة 

في وقف انتشار الفيروس ، ودعم االستجابة 
أث��ن��اء تفشي امل��رض نفسه ، وامل���وارد ملنع 

االنهيار االقتصادي للبلدان النامية«.
وإجماالاً أصاب الفيروس قرابة 718 ألف 
شخص في 199 دولة وأقاليم، توفي منهم 
ما يزيد عن 33 ألفاًا، بينما تعافى أكثر من 

150 ألفاًا.
وتتصدر إيطاليا دول العالم في وفيات 
كورونا تليها إسبانيا، لكنها حتل ثانيا بعد 

الواليات املتحدة في إجمالي عدد اإلصابات.
وأجبر الفيروس دوالاً كثيرة على غلق 
ح��دوده��ا، تعليق رح��لت ال��ط��ي��ران، فرض 
حظر جتول، تعطيل الدراسة، إلغاء فعاليات 
ع��دي��دة، منع التجمعات ال��ع��ام��ة وإغ��لق 

املساجد والكنائس.

مع تزايد أعداد املصابني بفيروس 
كورونا املستجد، رخصت السلطات 
األميركية للمستشفيات باستخدام 
كلوروكوين وهيدروكسيكلوروكوين 
ع��لج��ا ل��ل��ف��ي��روس، ك��م��ا ت��ص��ارع 
دول العالم ال��زم��ن الح��ت��واء الوباء 

وتداعياته.
وجت��اوز ع��دد املصابني بفيروس 
كورونا في أرج��اء العالم 721 ألفا، 
كما متاثل للشفاء أكثر من 158 ألفا، 

في حني توفي نحو 34 ألفا.
وق��د ج��اءت ال��والي��ات املتحدة في 
امل��رك��ز األول بأكثر م��ن 142 ألف 

مصاب.
ورج��ح الرئيس األميركي دونالد 
ت��رام��ب أن تشهد ال��والي��ات املتحدة 
ذروة معدل الوفيات بفيروس كورونا 
خ��لل األس��ب��وع��ني املقبلني، وأعلن 
متديد إرش��ادات التباعد االجتماعي 

حتى نهاية أبريل املقبل.
كما أك��د خ��لل مؤمتر صحفي مع 
أع��ض��اء جلنة األزم���ة ملواجهة وب��اء 
ك��ورون��ا، أن��ه سيجري العمل على 
ض��م��ان تسريع ال��ف��ح��وص م��ن أجل 
ت��ط��وي��ق م���دى ان��ت��ش��ار ال��ف��ي��روس 
وتقويضه، وأك��د أن ل��واء الهندسة 
باجليش األميركي ووكالة الطوارئ 
الوطنية يعملن على م��دار الساعة 
لبناء مستشفيات باملناطق املتضررة.

وأض���اف ت��رام��ب أن احل��دي��ث كان 
ي��ج��ري ع��ن ع���دد وف��ي��ات ي��ت��ج��اوز 
املليونني، لكن رصد أكثر من ترليوني 

دوالر حال دون ذلك.   
وك��ان��ت رئيسة مجلس ال��ن��واب 
األم��ي��رك��ي نانسي بيلوسي اتهمت 
الرئيس ترامب بإنكار املدى احلقيقي 
النتشار وباء كورونا وشّدته، وقالت 
إن ه��ذا التصرف يتسبب في إزه��اق 

أرواح.   
وأضافت بيلوسي أن ترمب بذل 
جهودا ضئيلة للغاية في األسابيع 
األولى، وانتقدت رفضه حتى األسبوع 

املاضي إصدار أوامر بإنتاج املعدات 
الطبية األساسية.

العلج بالكلوروكوين
واعترضت بيلوسي على اقتراح 
ت��رام��ب إع���ادة النشاط االقتصادي 
الشهر املقبل، ونبهت إلى أن فيروس 
ك��ورون��ا م��ا زال ينتشر، وأن نقص 
وسائل الفحص للكشف عن اإلصابة 
به تعني أن نقاط التفشي اجلديدة قد 

ُتفلت من املراقبة.   
وسمحت إدارة ال��غ��ذاء وال���دواء 
األميركية باستخدام كلوروكوين 
وه��ي��دروك��س��ي��ك��ل��وروك��وي��ن علجا 
لفيروس كورونا املستجد، لكن في 
املستشفيات ف��ق��ط، وه��م��ا ع��ق��اران 
م��ض��ادان ل��ل��م��لري��ا يعلق عليهما 
الرئيس األميركي دونالد ترامب آماالاً 

كبيرة.

وأك��دت وزارة الصحة األميركية 
ف��ي بيان أن إدارة ال��غ��ذاء وال���دواء 
أع��ط��ت ال��ض��وء األخ��ض��ر م��ن أج��ل 
»أن يقوم األط��ب��اء بتوزيع ووصف 
)هذه العلجات( للمرضى املراهقني 
وال��راش��دي��ن املصابني بكوفيد19- 
والذين يعاجلون في املستشفيات، 
بشكل مناسب، عندما تكون التجارب 

السريرية غير متوفرة أو ممكنة«.

وأش��اد الرئيس األميركي يوم 24 
مارس اجلاري بهذا العقار، قائل إن 
»هناك فرصة حقيقية ألن يكون له 
أثر هائل. سيكون مبثابة هبة من الله 

إذا جنح«.
ويدافع الطبيب الفرنسي ديدييه 
راوولت املثير للجدل عن هذا الدواء، 
وق���ّدم دراس���ات عنه ل��م تقنع متاما 

املجتمع العلمي.

وح�����ذرت ال��س��ل��ط��ات الصحية 
األميركية السكان من معاجلة أنفسهم 
منزليا. وت��وف��ي أح��د س��ك��ان والي��ة 
أريزونا )جنوب غ��رب( بعد تناوله 
فوسفات الكلوروكوين املخصص 

لتنظيف أحواض السمك.
وفي بريطانيا، قالت جيني هاريس 
نائبة املستشار الطبي للحكومة، إن 
إج���راءات العزل واإلغ���لق في البلد 

بسبب جائحة كورونا قد تطول مدتها 
إلى ستة أشهر أو أكثر.

ونبهت إلى احتمال ان��دالع موجة 
تفش ج��دي��دة للفيروس إذا ُرفعت 

اإلجراءات بسرعة.
وسجلت بريطانيا 209 وفيات 
جديدة، ليرتفع اإلجمالي إلى 1228، 

واإلصابات إلى 19،500.
وف��ي فرنسا، ُسجلت 292 وف��اة 
ج��دي��دة، ليصل ع��دد ال��وف��ي��ات إلى 
2606. كما ُسجلت 2599 إصابة 
ج��دي��دة بفيروس ك��ورون��ا، ليرتفع 

اإلجمالي إلى 40،174.
وف��ي إيطاليا، ُسجلت 756 وفاة 
ج��دي��دة، ليرتفع ع��دد ال��وف��ي��ات إلى 
10،779. أما عدد اإلصابات فوصل 

إلى 97،400.
وفي تركيا، أعلن تسجيل 1815 
إصابة جديدة، ليرتفع العدد اإلجمالي 
إلى 9217. أما في فنلندا فارتفع العدد 
اإلجمالي للمصابني بفيروس كورونا 
إلى 1240. وفي السويد، ُسجلت 253 
إصابة جديدة بكورونا، ليصل العدد 

إلى 3700.
وف��ي موريتانيا، صنفت وزارة 
ال��داخ��ل��ي��ة امل��وري��ت��ان��ي��ة العاصمة 
نواكشوط ومدينة كيهيدي بؤرتنينْ 
لفيروس كورونا. وكانت السلطات 
امل��وري��ت��ان��ي��ة أعلنت إغ���لق مدينة 
كيهيدي جنوبي البلد بعد اكتشاف 

إصابة بكورونا فيها.
وق��د ات��خ��ذت السلطات إج���راءات 
عدة ملواجهة الفيروس، شملت حظر 
ال��ت��ج��وال م��ن ال��س��ادس��ة م��س��اء إلى 
السادسة صباحا، ووق��ف الدراسة 
وال��رح��لت اجلوية وإغ��لق احل��دود 

البرية.
وق���د وزع���ت وزارة ال��ص��ح��ة في 
حكومة الوفاق الوطني بالتعاون مع 
جهاز الطب العسكري في طرابلس 
ُمعدات طبية استوردتها احلكومة 

حديثا ملواجهة جائحة كورونا.

أميركا ترخص للمستشفيات باستخدام كلوروكوين

طوارئ الحتواء كورونا في العالم

كورونا يواصل تراجعه في الصني
ت���واص���ل ال���ص���ني، م��وط��ئ 
فيروس كورونا، مقارعة الوباء، 
مقتربة بشكل يومي من حصر 
تفشيه، ول��رمب��ا اخل��لص منه 
بعد أشهر م��ن احلجر الصحي 

اإللزامي الذي فرض في البلد.
فقد أعلنت الصني أمس االثنني 
انخفاض عدد اإلصابات اجلديدة 
بالفيروس لليوم ال��راب��ع على 
التوالي مع تراجع عدد احلاالت 
القادمة من اخل��ارج بينما أغلقت 
السلطات احل��دود أم��ام الوافدين 
األج���ان���ب وق��ل��ص��ت ب��ش��دة ع��دد 

الرحلت احلوية الدولية.
وقالت جلنة الصحة الوطنية 
ال��ي��وم إن ال��ص��ني سجلت 31 
إصابة جديدة بالفيروس في البر 
الرئيسي أمس األحد، بينها حالة 
عدوى محلية واح��دة، انخفاضا 

من 45 في اليوم السابق.
كما ذك��رت اللجنة ف��ي بيان 
أن���ه مت تسجيل أرب���ع ح��االت 
وف���اة ج��دي��دة ليرتفع إجمالي 
ع��دد الوفيات بسبب الفيروس 
في البر الرئيسي الصيني إلى 

3304 في 29 من مارس آذار. في 
حني زاد عدد اإلصابات اإلجمالي 

إلى 81470.
االقتصاد الذي أرهقه الوباء

وم��ع ت��راج��ع ع��دد اإلص��اب��ات 
ي��س��ارع ص��ن��اع ال��س��ي��اس��ة إل��ى 
إنعاش االقتصاد الذي كاد يصيبه 
ال��ش��ل��ل بسبب ق��ي��ود مفروضة 
منذ شهور بهدف السيطرة على 

انتشار الفيروس.
وخفض البنك املركزي على 
نحو مفاجئ أمس االثنني سعر 
ال��ف��ائ��دة ع��ل��ى ات��ف��اق��ات إع���ادة 
ال���ش���راء ال��ع��ك��س��ي 20 نقطة 
أساس هي األكبر منذ نحو خمس 

سنوات.
وتطالب احلكومة الشركات 
واملصانع باستئناف العمل في 
الوقت الذي تطرح فيه إجراءات 
حتفيز م��ال��ي ون��ق��دي م��ن أجل 
التعافي مم��ا يخشى أن يكون 
انكماشا اقتصاديا في الربع الذي 

ينتهي بنهاية مارس آذار.
إلى ذل��ك، ذك��رت وسائل إعلم 

رسمية أن الرئيس شي جني بينغ 
ح��ث ال��ش��رك��ات ع��ل��ى استئناف 
العمل حتى مع استمرار املعركة 
م��ع ك��ورون��ا. وخفضت الصني 
الرحلت اجلوية الدولية بدرجة 
كبيرة بدءا من أمس األحد وحتى 
إشعار آخر بعد أن بدأت منع كل 
األجانب تقريبا من الدخول في 

اليوم السابق.
إال أن العودة إلى العمل أثارت 
أيضا م��خ��اوف بشأن العدوى 
احمللية احملتملة مع تخفيف قيود 
السفر املفروضة على املناطق، 
والسيما بشأن حاملي الفيروس 
الذين ال تظهر عليهم األعراض أو 

تظهر عليهم أعراض طفيفة.
تأتي تلك املخاوف في وقت لم 
يسجل إقليم هوبي بوسط البلد، 
ال��ذي ظهر فيه الفيروس ألول 
م��رة ف��ي أواخ���ر ال��ع��ام املاضي، 
أي إص��اب��ات جديدة ي��وم األحد 
لليوم ال��س��ادس على التوالي، 
بعدما رفع القيود على احلركة 
واس���ت���أن���ف ب��ع��ض ال��رح��لت 

الداخلية.

في بيان أصدره البرنامج االمنائي

األمم املتحدة: تزايد مخاطر 
أزمة كورونا على البلدان النامية
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نتنياهو يخضع للحجر 
الصحي ملدة أسبوع

قال تقرير صحفي إسرائيلي، إن رئيس ال��وزراء بنيامني 
نتنياهو، سيخضع للحجر الصحي ملدة أسبوع، بعد ثبوت 

إصابة مستشارة له بفيروس كورونا.
وقالت وسائل اع��لم عاملية  ، أم��س اإلثنني، إن »رئيس 
ال��وزراء بنيامني نتنياهو سيدخل إلى احلجر الصحي ملدة 
أسبوع«. ولم وسائل االع��لم موعد بدء دخول نتنياهو إلى 

احلجر، كما لم يصدر تأكيد عن مكتبه.
وكانت وسائل اعلم قد أشارت إلى تأكيد إصابة مستشارة 
نتنياهو لشؤون املتدينني ربيبكا بالوش بالفيروس، بعد 
ثبوت إصابة زوجها بها. ولفتت القناة إل��ى أن نتنياهو 
سيخضع في وقت الحق لفحص الفيروس. وأش��ارت القناة 
اإلسرائيلية إل��ى أن بالوش التقت مع نتنياهو، وع��دد من 

الوزراء في األيام األخيرة.
ولكنها نقلت عن مسؤولني في مكتب رئاسة احلكومة، إن 
نتنياهو »حافظ على مسافة« أثناء اللقاءات، في إشارة إلى 
تعليمات وزارة الصحة اإلسرائيلية باحلفاظ على مسافة 
مترين بني األشخاص. وكان نتنياهو قد أجرى قبل أسبوعني 

فحص فيروس كورونا، وكانت نتيجته سلبية.
وارت��ف��ع ع��دد املصابني بفيروس ك��ورون��ا في إسرائيل، 
أمس اإلثنني، إلى 4347 إصابة، بعد اإلعلن عن إصابة 100 
إسرائيلي. ونقلت هيئة البث اإلسرائيلية عن وزارة الصحة 
اإلسرائيلية، اخلميس، قولها إن حالة 80 من مجمل املصابني 
الذين يتلقون العلج »حرجة«. وأضافت إن 81 من مجمل 
املصابني في حالة متوسطة، وإن باقي املصابني في حالة 

طفيفة.
وأشارت وزارة الصحة اإلسرائيلية إلى شفاء 134 مصابا 
من الفيروس، فيما كانت أعلنت، األحد، ارتفاع الوفيات إلى 15 
حالة. وشددت إسرائيل في األسابيع األخيرة من القيود على 
حركة املواطنني اإلسرائيليني، في محاولة للحد من انتشار 

فيروس كورونا اجلديد.
، أصاب الفيروس قرابة 718 ألف شخص في 199  وإجماالاً
دولة وأقاليم، توفي منهم ما يزيد عن 33 ألفاًا، بينما تعافى 

أكثر من 150 ألفاًا.
وتتصدر إيطاليا دول العالم في وفيات كورونا تليها 
إسبانيا، لكنها حتل ثانيا بعد الواليات املتحدة في إجمالي عدد 

اإلصابات.

مسؤولة بريطانية: احلياة لن 
6 أشهر تعود لطبيعتها قبل 

قالت نائبة منسق الصحة الوطنية البريطانية، جيني هاريس، 
إن عودة احلياة إلى طبيعتها بعد فيروس كورونا، ستستغرق 6 

أشهر.
وأض��اف��ت ف��ي تصريحات أدل��ت بها خ��لل امل��ؤمت��ر الصحفي 
الرسمي أن »انخفاض معدالت الوفيات واإلص��اب��ات بكورونا، 

مرتبط بنجاح التدابير املتخذة ملكافحته«.
وش��ددت هاريس على استحالة العودة إلى احلياة الطبيعية 

فورااً، في بلد يشهد حجرااً صحيااً جزئيااً.
وتابعت: »إن تراجعنا عن التدابير املتخذة، ف��إن جهودنا 
ستذهب سدى، وقد نشهد موجة ثانية من الذروة )في اإلصابات 

والوفيات(«.
وزادت: »من احملتمل أن تعود احلياة إلى طبيعتها خلل 6 أشهر، 

وسنعيد تقييم الوضع كل 3 أسابيع«.
وفي معرض ردها على سؤال حول توقعهم أع��دادااً كبيرة من 

الوفيات بسبب »كورونا«، أجابت هاريس: »نعم لألسف«.
وأوضحت أن الوفيات ستزداد خلل األسبوعني املقبلني بشكل 

خاص، ومن ثم ستتقلص في حال استمر العمل بالتدابير.

اتخاذ قرارات جديدة مشددة

»كورونا« يحبس سكان موسكو 
لعدم التزامهم بالتدابير السابقة

أعلنت السلطات الروسية، تشديد القيود على حركة سكان 
العاصمة موسكو، في إطار تدابير منع تفشي وباء كورونا.

واتخذت بلدية موسكو قرارا بزيادة تدابيرها ملواجهة كورونا؛ 
بسبب عدم تطبيق السكان للتدابير السابقة.

ويشمل القرار اجلديد حظر مغادرة السكان ملنازلهم إال في 
حاالت اإلسعاف، وشراء السلع األساسية من أقرب متجر والتوجه 

إلى الصيدليات ورمي النفايات.
إلى جانب حظر التوجه إلى مكان العمل ومرافقة احليوانات 

املنزلية في نزهة على مسافة ال تبعد 100 متر عن املنزل.

توقع أن تصل نسبة الوفيات بالوباء إلى ذروتها خالل أسبوعني

30 أبريل ترامب يعلن متديد تدابير كورونا حتى 
أعلن الرئيس األمريكي دونالد ترامب، متديد 
التدابير ض��د ف��ي��روس ك��ورون��ا حتى 30 أبريل 
املقبل. جاء ذلك في مؤمتر صحفي عقده ترامب في 

البيت األبيض بالعاصمة واشنطن.
وأض���اف أن ب���لده أح���رزت تقدما ب���ارزا في 
مكافحة الفيروس، قائل »نتوقع أن تصل نسبة 
الوفيات بالوباء إل��ى ذروت��ه��ا خ��لل أسبوعني، 
ونأمل أن ندخل مرحلة التحسن بحلول األول من 

يونيو
وش��دد أن األسبوعني املقبلني يحملن أهمية 

كبيرة، داعيا إلى مراعاة مبدأ التباعد االجتماعي.
وقال »ال بد وأن هذا الكابوس سينتهي يوما ما، 
وقد اتخذنا قرار متديد تدابير كورونا حتى 30 

أبريل«.
ووف��ق آخ��ر محصلة وص��ل ع��دد املصابني من 
فيروس كورونا إلى 124 ألفا و686، والوفيات 
إلى ألفني و 191 ، بحسب بيانات جامعة جونز 

هوبكينز.
وحتى صباح أمس اإلثنني، جتاوز عدد مصابي 
كورونا حول العالم 723 ألفا، توفي منهم أكثر من 
33 ألفا، في حني تعافى من املرض ما يزيد على 

151 ألفا.
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