
تخطت اإلصابات بفيروس كورونا 
املستجد حاجز العشرين مليونا بعد 
أزيد من سبعة أشهر على تسجيل أول 
حالة في الصني في ديسمبر املاضي، 
في حني جتاوز عدد الوفيات 734 ألفا 
وفقا ملوقع ورلد ميتر املتخصص في 
رصد اإلحصاءات املتعلقة بالفيروس.

وتتصدر ال��والي��ات املتحدة دول 
العالم من حيث عدد حاالت اإلصابة، 
تليها كل من البرازيل والهند وروسيا 
وج��ن��وب أفريقيا واملكسيك وبيرو 
وكولومبيا وتشيلي وإيران وإسبانيا 
وامل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة وال��س��ع��ودي��ة 
وب��اك��س��ت��ان. وب��ال��ن��س��ب��ة حل���االت 
ال��وف��ي��ات ت��ت��ص��در أي��ض��ا ال��والي��ات 
املتحدة دول ال��ع��ال��م، تليها ك��ل من 
البرازيل واملكسيك واململكة املتحدة 

والهند وإيطاليا وفرنسا.
5 ماليني في الواليات املتحدة

وجت������اوزت ح��ص��ي��ل��ة إص��اب��ات 
فيروس كورونا املستجد بالواليات 
املتحدة عتبة 5 ماليني، لتبقى بذلك 
أك��ث��ر دول ال��ع��ال��م ت���ض���ررا، تليها 
البرازيل التي أحصت أكثر من 100 

ألف وفاة جراء الوباء.
وأودت اجل��ائ��ح��ة ب��ح��ي��اة 162 
أل��ف شخص في األراض��ي األميركية 
حيث يشهد منحنى العدوى ارتفاعا 
كبيرا منذ نهاية يونيو ، وبلغ عدد 
اإلصابات اليومية بالفيروس 70 ألفا 
منتصف يوليو. وقد يواجه الرئيس 
األم��ي��رك��ي دون��ال��د ت��رام��ب اّتهامات 
بخرق الدستور بتمديده أحاديا العمل 
بحزمة املساعدات املخصصة الحتواء 

تداعيات فيروس كورونا.
واعتبرت رئيسة مجلس النواب 
الدميقراطية نانسي بيلوسي عدم 
دستورية حزمة املساعدات اجلديدة 
ال��ت��ي أع��ل��ن��ه��ا ت��رام��ب ال��س��ب��ت بعد 
وص��ول املفاوضات بني اجلمهوريني 
والدميقراطيني إل��ى حائط مسدود. 
بدوره اعتبر زعيم األقلية الدميقراطية 
في مجلس الشيوخ تشاك شومر أن 
التدابير التي أعلنها ترامب أحاديا 
»غ��ي��ر ق��اب��ل��ة ل��ل��ت��ن��ف��ي��ذ، وضعيفة 

وضيقة األف����ق«. لكن م��ع استمرار 
معاناة االقتصاد األميركي للخروج 
م��ن ت��داع��ي��ات ال��ف��ي��روس، ي��ب��دو أن 
الدميقراطيني غير مصرين على الطعن 
قضائيا بقرار الرئيس الذي يعتبرونه 
غير مناسب. أما البرازيل، ثاني أكثر 
دول العالم تضررا من ال��وب��اء، فقد 
سجلت رسميا ثالثة ماليني إصابة. 
وي��ش��ك��ك اخل��ب��راء ف��ي ص��ح��ة أرق���ام 
اإلص��اب��ات والوفيات بسبب ضعف 

عدد الفحوص.
كمامات في احلر

ومل���واج���ه���ة م���وج���ة أخ�����رى من 
ال���ف���ي���روس، ف���رض���ت ال��ع��دي��د من 
احلكومات األوروبية وضع الكمامة 
الوقائية واحلفاظ على مسافة أمان 
بني املصطافني الذين تقاطروا على 
الشواطئ، في وقت جتاوزت احلرارة 
في مناطق بأوروبا 35 درجة مئوية 
أم��س االث��ن��ني، وه��ي مرتفعة نسبيا 
ف��ي ال��ق��ارة ال��ع��ج��وز. وف��ي فرنسا، 
أصبح وضع الكمامة إلزامياً اعتباراً 
م��ن أم��س االث��ن��ني ف��ي بعض املناطق 
املكتظة في باريس. ومنذ 25 يوليو 
، فرضت بلجيكا -إح��دى ال��دول التي 
تسّجل أكبر عدد وفيات بالنسبة لعدد 
سكانها- وضع الكمامة في »كل مكان 
يسّجل نسبة زوار عالية« من األسواق 
على أنواعها وال��ش��وارع التجارية. 
وأعلنت عدة مدن ومنتجعات باإلقليم 
الفالمندي البلجيكي األحد منع قدوم 
السياح ليوم، خالل موجة احلر، بعد 
تسجيل حوادث ناجتة من عدم احترام 

التدابير الصحّية.
100 يوم دون إصابات

وف���ي اململكة امل��ت��ح��دة وه��ول��ن��دا 
وأملانيا أيضاً، جتّمعت حشود على 
الشواطئ وجتاهل معظمها التباعد 
اجلسدي. وح��ّذرت السلطات احمللية 
من أن بعض الشواطئ شمال أملانيا، 
وكذلك بحيرات ع��دة، يجب أن ُتغلق 
بسبب اس��ت��ح��ال��ة اح��ت��رام املسافة 
اآلم��ن��ة املتمثلة مبتر ون��ص��ف املتر 
بني األش��خ��اص. وخالفا لبقية دول 

العالم، تشهد نيوزيلندا االثنني يومها 
املئة على التوالي من دون تسجيل 
أي إصابة جديدة. ولم تسّجل الدولة 
التي يقطنها نحو 5 ماليني نسمة، 
وتعتبرها منظمة الصحة العاملية 
منوذجاً جلهة احتواء الوباء، سوى 

1219 إصابة و22 وفاة.
باكستان ترفع القيود

من جهتها، رفعت باكستان امس 
االث��ن��ني القيود امل��ف��روض��ة الح��ت��واء 
تفشي فيروس ك��ورون��ا، وذل��ك رغم 
حتذيرات األطقم الطبية من إمكانية 
ارت��ف��اع ح���االت ال��ع��دوى ف��ي البالد 
م��ج��ددا. وق��ال األم��ني ال��ع��ام لرابطة 
األطباء قصير سجاد »الرابطة الطبية 
تشعر باالندهاش إزاء قرار فتح جميع 

القطاعات في وقت واحد«.
وك��ان قد ج��رى اتخاذ ق��رار إنهاء 
جميع ال��ق��ي��ود وإج�����راءات اإلغ���الق 
األس���ب���وع امل���اض���ي ب��ع��د ان��خ��ف��اض 
ملحوظ في حاالت اإلصابة. وأعلنت 
وزارة الصحة أم��س تسجيل 539 
حالة إصابة جديدة بالفيروس و15 
حالة وفاة خالل 24 ساعة املاضية. 
وقد سجلت باكستان 284 ألفا و660 
حالة إصابة بفيروس كورونا و6097 
حالة وفاة، وقد تعافى حتى اآلن أكثر 

من %80 من املصابني بالفيروس.
عربياً

قالت وزارة الصحة املصرية، إنها 
سجلت 17 وف���اة ب��ك��ورون��ا، و178 
إص���اب���ة. وأوض���ح���ت أن إج��م��ال��ي 
اإلصابات بلغ 95 ألفا و492، بينها 
5 آالف وتسع وفيات، و52 ألفا و678 
حالة تعاف.  وف��ي اجل��زائ��ر، سجلت 
وزارة الصحة تسع وفيات، و521 
إصابة، إضافة لتعافي 423 مريضا. 
وذك��رت أيضا أن حصيلة اإلصابات 
بلغت 34 ألفا و214. في حني بلغت 
ح��االت الوفاة 1302، وق��د شفي 24 
أل��ف��ا و506 شخصا. وف��ي تونس، 
أفادت وزارة الصحة برصد 19 إصابة 
جديدة بكورونا، مما يرفع إجمالي 

اإلصابات إلى 1697.

احلكومات األوروبية تفرض وضع الكمامة الوقائية 

20 مليونًا.. و100 يوم دون إصابات في نيوزيلندا كورونا.. اإلصابات تتجاوز 

وفق تصريحات الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن

تركيا: اليونان تزعزع األمن في شرق 
املتوسط وتخل باالتفاقيات

أك��دت الرئاسة التركية، أن اليونان هي التي 
تزعزع األمن في شرق املتوسط، وتخل باالتفاقيات 
املبرمة. ج��اء ذل��ك في تصريحات للناطق باسم 
الرئاسة إبراهيم قالن، أمس اإلثنني، وقال قالن: 
»أعتقد أن األوروبيني باتوا يرون بوضوح الوجه 
احلقيقي للفعاليات اللوبية التي تقوم بها اليونان 
ضد تركيا، باالعتماد على دعم االحتاد األوروبي 

لها«.
وأوض���ح أن ب��الده ل��ن تسمح ألي م��ب��ادرة من 
ش��أن��ه��ا ح��ب��س ت��رك��ي��ا ف��ي منطقة ضيقة ش��رق 
املتوسط. وتابع: »نقوم بالتفاوض مع اليونان 
ح��ول مستجدات األوض���اع بشرق املتوسط منذ 
شهرين، وجلأنا إلى أملانيا بسبب حياديتها في هذه 
املسألة، وحني توصلنا إلى اتفاق، قامت اليونان 
بتوقيع اتفاقية ترسيم احلدود البحرية مع مصر«.

وأردف: »الرئيس أردوغ���ان أص��در تعليمات 
صارمة حول وقف احملادثات مع اليونان بعد يوم 
واح��د من توقيع أثينا والقاهرة اتفاقية ترسيم 
احلدود البحرية، وأكد أن هذه االتفاقية بحكم العدم 
بالنسبة لتركيا، ألننا نعتبر هذه االتفاقية مبادرة 
ج��دي��دة حلبس تركيا ف��ي منطقة ضيقة بشرق 
املتوسط«. وأكد أن تركيا رغم كافة املبادرات التي 
حتاك ضدها، ترغب في حل اخلالفات عن طريق 

احلوار.
واخلميس الفائت، أعلنت وزارة اخلارجية 
التركية، رفضها ما يسمى »اتفاقية ترسيم مناطق 
الصالحية البحرية« بني مصر واليونان، مؤكدة 

أنها باطلة بالنسبة إلى أنقرة.
وقالت ال���وزارة في بيان إن��ه »ال توجد حدود 
بحرية بني اليونان ومصر، وم��ا تسمى اتفاقية 
ترسيم مناطق الصالحية البحرية املوقعة اليوم 
بني مصر واليونان، باطلة بالنسبة إلى تركيا«. 
وأش��ار البيان إلى أن املنطقة املزعومة تقع ضمن 
اجلرف القاري التركي الذي مت إبالغ األمم املتحدة 

به من قبل أنقرة.
وشدد على أن مصر التي تخلت عن 11.500 كم 
مربع مبوجب االتفاقية املوقعة مع قبرص الرومية 
في 2013، تفقد مرة أخرى من صالحية حدودها 

البحرية عبر هذه االتفاقية املزعومة مع اليونان.
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8 أشهر نظرة متشائمة من برلني: املوجة الثانية ستقيد احلياة العامة 
أظهر مسح أج��راه معهد إيفو االقتصادي، 
امس االثنني، أن الشركات األملانية تتوقع قيودا 
على احلياة العامة لثمانية أشهر ونصف أخرى 
بسبب فيروس كورونا، إذ يكابد أكبر اقتصادات 
أوروب��ا صعوبات للتعافي من التباطؤ الناجم 

عن اجلائحة.
واتسمت نظرة شركات الترفيه، األشد تضررا 
من أزمة الفيروس، بالتشاؤم على نحو خاص، 
متوقعة استمرار القيود 13 شهرا أخرى على 
األقل. في حني كان قطاع املشروبات أكثر تفاؤال، 

حيث توقع انتهاء القيود في غضون 6.4 شهر.

وك��ان تظاهر آالف احملتجني في العاصمة 
األمل��ان��ي��ة ب��رل��ني، السبت امل��اض��ي، ض��د إع��ادة 
فرض قيود فيروس كورونا مطالبني السلطات 
بإعالن »نهاية الوباء«، في الوقت الذي أعربت 
فيه السلطات عن قلقها بشأن زيادة اإلصابات 

اجلديدة.
وج��اب املتظاهرون الذين ارت��دى بعضهم 
ال��ك��م��ام��ات وس���ط م��دي��ن��ة ب��رل��ني م��ن ب��واب��ة 
براندنبورغ قبل التجمع في شارع واسع مير 

عبر حديقة تيرغارتن. 
ورفع املتظاهرون الفتات حتمل شعارات، مثل 

»كورونا، إنذار كاذب«، »نحن مضطرون الرتداء 
كمامة«، »مناعة طبيعية ب��دالً من التطعيم«، 
و«أوق���ف���وا ذع���ر ك���ورون���ا- إع����ادة احل��ق��وق 
األس��اس��ي��ة«. وه��ت��ف��وا: »ن��ح��ن هنا وسنهتف 

بصوت عال، ألننا محرومون من حريتنا«.
وجرى اإلع��داد للمظاهرة التي حتمل عنوان 
»نهاية ال��وب��اء - ي��وم احل��ري��ة« منذ أسابيع، 
ولقيت م��ش��ارك��ة م��ن مختلف أن��ح��اء أملانيا. 
واستخدمت الشرطة األب��واق حلث املشاركني 
على احلفاظ على قواعد التباعد االجتماعي 

وارتداء الكمامات.

300 مليون دوالر مؤمتر املانحني يتعهد  مبساعدات عاجلة للبنان تقارب 

سفينة مساعدات فرنسية.. وترامب
يدعو لتحقيق شفاف بانفجار امليناء

 حث الرئيس األميركي دونالد ترامب 
احلكومة اللبنانية على إج��راء حتقيق 
»كامل وشفاف« في انفجار مرفأ بيروت، 
وقال البيت األبيض في بيان إن ترامب 
أع��اد تأكيد استعداد ورغبة الواليات 
املتحدة في مواصلة توفير املساعدة 

لشعب لبنان.
وأش��ار البيان إل��ى اتفاق ترامب مع 
ال��ق��ادة اآلخ��ري��ن على ض��رورة تنسيق 
االستجابة الدولية بشكل وثيق، كما 
دعا بيان البيت األبيض إلى الهدوء في 
لبنان مع إق��راره مبشروعية الدعوات 
ال��ت��ي أطلقها امل��ت��ظ��اه��رون السلميون 
إل��ى الشفافية واإلص��الح��ات وحتمل 

املسؤوليات، بحسب البيان.
مؤمتر املانحني

وتعهد مؤمتر املانحني الذي عقد األحد 
مبساعدات عاجلة للبنان تقارب 300 
مليون دوالر كي يتجاوز تداعيات انفجار 
مرفأ ب��ي��روت، لكنه أك��د أن املساعدات 
ستمر عبر األمم املتحدة، كما أنه ربط أي 
دعم مالي في املستقبل باإلصالحات التي 

يطالب بها اللبنانيون.

وأعلنت الرئاسة الفرنسية -التي 
نظمت املؤمتر- في بيان أن املشاركني 
تعهدوا بتقدمي 252 مليون يورو )298 
مليون دوالر( تشمل 30 مليون يورو 
مقدمة من فرنسا، ويستهدف هذا الدعم 
املالي اإلغ��اث��ة املستعجلة التي تشمل 
توفير ال��دواء وال��غ��ذاء، باإلضافة إلى 

السكن واملدارس.
وف��ي السياق ذات���ه، أب��ح��رت حاملة 
املروحيات »تونير« التابعة للبحرية 

الفرنسية أمس األح��د من مرفأ طولون 
ج��ن��وب��ي ش���رق ف��رن��س��ا م��ت��ج��ه��ة إل��ى 
لبنان محملة مب��وارد مادية وبشرية، 
للمساعدة في رفع األنقاض الناجمة عن 
االنفجار الضخم الذي دمر أجزاء كبيرة 

من العاصمة اللبنانية بيروت.
وانطلقت السفينة وعلى متنها نحو 
700 عسكري وعدة أطنان من التجهيزات 
من مرفأ طولون، وقالت املتحدثة باسم 
القاعدة البحرية في طولون كريستني 

ريب »تلقينا طلبا من اللبنانيني للحصول 
على جتهيزات هندسة برية وبحرية، لذا 
على منت السفينة ف��رق متخصصة في 
رف��ع األن��ق��اض وم��ا يحتاجون إليه من 

جتهيزات«.
كما تنقل السفينة مجموعة هندسة 
ت��اب��ع��ة ل��س��الح ال��ب��ر ت��ض��م ن��ح��و 350 
شخصا وفرقة غطاسني تابعة للبحرية 
الوطنية متخصصة في تفكيك القنابل 
ولديها القدرة على العمل حتت سطح 
البحر والتحقيق في املناطق املرفئية، 
وذلك للمساعدة في األعمال اجلارية في 

مرفأ بيروت الذي حتّول إلى ركام.
وقد قال محافظ بيروت مروان عبود 
إن العديد من العمال وسائقي الشاحنات 
األجانب ما زال��وا مفقودين بعد انفجار 
املرفأ األسبوع املاضي وُيعتبرون في 
ع��داد القتلى، األم��ر ال��ذي يعقد جهود 

حتديد هويات الضحايا.
وقال عبود إن هناك كثيرين ال ميكن 
للسلطات حتديد هوياتهم وهم سائقو 
شاحنات وعمال أجانب. وأض��اف أنه 
ال يوجد من يتعرف عليهم وه��ذه مهمة 

صعبة حتتاج إلى وقت.
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الرئيس الفرنسي ماكرون

الناطق باسم الرئاسة التركية

بعد بيان املخابرات األميركية

اتهام أميركي صريح للصني باستهداف 
انتخابات الرئاسة إلكترونيًا

ق���ال م��س��ت��ش��ار األم����ن ال��ق��وم��ي 
األم��ي��رك��ي روب����رت أوب���راي���ن إن 
ق��راص��ن��ة ع��ل��ى ص��ل��ة باحلكومة 
ال��ص��ي��ن��ي��ة ي��س��ت��ه��دف��ون البنية 
األس��اس��ي��ة الن��ت��خ��اب��ات الرئاسة 
األم��ي��رك��ي��ة امل��ق��رر إج���راؤه���ا في 

نوفمبراملقبل.
وص���رح أوب��راي��ن ب��أن »الصني 
-مثل روس��ي��ا وإي���ران- انخرطت 
في هجمات إلكترونية وعمليات 
احتيال وغيرها من األمور املتعلقة 
بالبنية األساسية النتخاباتنا، مثل 
املواقع اإللكترونية وما إلى ذلك«، 
ورأى أن تلك ال��ق��وى اخلارجية 
»ترغب في خسارة الرئيس )دونالد 

ترامب(«.
وتأتي تصريحات أوبراين في 
أعقاب بيان مشابه أصدره اجلمعة 
مكتب م��دي��ر امل��خ��اب��رات الوطنية 
األميركية لكنه ل��م يصل إل��ى حد 

اتهام بكني حتديدا بقرصنة منظومة 
االنتخابات. وقال بيان املخابرات 
إن الصني »تعمل على توسيع نطاق 
جهودها« للتأثير على االنتخابات 
األميركية عبر احلمالت اإللكترونية 

واملعلومات املضللة، وإن روسيا 
حتاول تقويض املرشح الدميقراطي 

للرئاسة جو بايدن منافس ترامب.
أم���ا م��س��ت��ش��ار األم����ن ال��ق��وم��ي 
فقال إن ال��والي��ات املتحدة شهدت 

م��ح��اوالت قرصنة مل��واق��ع تابعة 
ملكاتب وزارة اخلارجية في أنحاء 
ال��ب��الد، تقوم ب���إدارة االنتخابات 
على املستوى احمللي وجمع بيانات 

الشعب األميركي.
ورأى أوب��راي��ن أن ذل��ك »مبعث 
قلق حقيقي. األمر ليس قاصرا على 
روس��ي��ا«. وأض���اف أن��ه »ستكون 
هناك عواقب وخيمة تتحملها أي 
دولة تسعى للتدخل في انتخاباتنا 

احلرة النزيهة«.
وتنفي ال��ص��ني دائ��م��ا ادع���اءات 
احل��ك��وم��ة األميركية بأنها تقوم 
بعمليات ق��رص��ن��ة للتسلل إل��ى 
الشركات األميركية والسياسيني 
والوكاالت احلكومية. وقال املتحدث 
باسم اخلارجية الصينية في أبريل 
املاضي إن »االنتخابات الرئاسية 
األميركية شأن داخلي، وال نسعى 

للتدخل فيها«.

املسلحون ذبحوا امرأة حاولت الفرار

6 عمال إغاثة فرنسيني في النيجر مقتل 
قتل مسلحون يستقلون دراجات 
ن���اري���ة س��ت��ة م���ن ع��م��ال اإلغ��اث��ة 
الفرنسيني ومرشدهم وسائقهم في 
متنزه للحياة البرية ف��ي النيجر، 
وقد دان الرئيس الفرنسي إميانويل 
م��اك��رون الهجوم وتعهد مبواصلة 
احلرب على اجلماعات املتطرفة في 

منطقة الساحل األفريقية.
وق���ال وزي���ر ال��دف��اع ف��ي النيجر 
إيسوفو كاتامبي إن الفرنسيني الذين 
قتلهم املسلحون كانوا موظفي إغاثة. 
وأفاد متحدث باسم مجموعة »أكتد« 
الفرنسية لإلغاثة اإلنسانية بأن 
موظفني ل��دى املجموعة تعرضوا 

لهجوم في النيجر.
ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها 
ب��ع��د. وك��ان��ت احلكومة الفرنسية 
قد ح��ذرت من السفر إلى الكثير من 
مناطق النيجر حيث تنشط جماعات 
م��س��ل��ح��ة م���ن ب��ي��ن��ه��ا ب��وك��و ح���رام 
وج��م��اع��ات تابعة لتنظيم ال��دول��ة 

اإلسالمية.
ومن جانبه أفاد تيجاني إبراهيم 
كاتشيال ح��اك��م منطقة تيالبيري 
ب��ت��ع��رض امل��ج��م��وع��ة ل��ل��ه��ج��وم في 

محمية للزرافات تقع على بعد نحو 
65 كيلومترا إلى الغرب من العاصمة 
نيامي، وق��ال »اع��ت��رض��وا طريقهم 

وقتلوهم«.
وأض���اف »ن��ح��ن ب��ص��دد معاجلة 
الوضع، سنقدم مزيدا من املعلومات 
الحقا« بدون أن يوضح الظروف التي 

جرى فيها الهجوم أو هوية منفذيه.
وأصدرت رابطة مرشدي احملمية 
بيانا يصف املهاجمني بأنهم »فرقة 
م��ن اإلره��اب��ي��ني« وق��ال��ت إن رئيس 

املرشدين قدري عبده من بني القتلى.
وأوض��ح مصدر قريب من أجهزة 
حماية البيئة أن »معظم الضحايا 
قتلوا بالرصاص وج��رى اإلمساك 
بامرأة فرت ومت ذبحها. وجدنا في 
املوقع )مشطا( مخزن بندقية خاليا 
م��ن ال��رص��اص«. وق��ال امل��ص��در إنه 
مت ص��ف جثث الضحايا جنبا إلى 
جنب بالقرب من سيارة مت إحراقها، 
وتظهر على زجاجها اخللفي آث��ار 

إطالق نار.


