
كشفت دراس��ة حديثة أن عقارا 
روج له الرئيس األميركي دونالد 
ت��رام��ب ي��زي��د خ��ط��ر وف���اة مرضى 
فيروس ك��ورون��ا. وبينما أص��درت 
فرنسا مرسوما يقضي بفتح دور 
العبادة من جديد أعلنت الصني أنها 
ل��م تسجل أي إص��اب��ة بالفيروس 

خالل ال�24 ساعة األخيرة.
وت��ف��ي��د أح���دث اإلح���ص���اءات ب��أن 
ف��ي��روس ك��ورون��ا أص���اب نحو 5.3 
ماليني حول العالم، توفي منهم أزيد 
من 336 ألفا، في حني متاثل للشفاء 
ق��راب��ة مليوني م��ري��ض. وال ت��زال 
الواليات املتحدة الدولة األكثر تضررا 
بالفيروس من حيث عدد اإلصابات 

والوفيات.
وحتى احلني توفي 95 ألفا و921 
شخصا بسبب الفيروس في الواليات 
املتحدة م��ن أص��ل نحو 1،6 مليون 
إصابة مت تشخيصها في البالد منذ 
بدء تفشي الوباء. وسجلت الواليات 
املتحدة 1260 وفاة إضافية بفيروس 
كورونا املستجد خالل ال�24 ساعة 
املاضية حسب إحصاء جلامعة جونز 

هوبكنز.
وف����ي س���ي���اق م��ت��ص��ل، أش����ارت 
دراس��ة كبيرة إل��ى أن عقار املالريا 
»ه��ي��دروك��س��ي ك��ل��وروك��ني« يزيد 
خ��ط��ر وف����اة م��رض��ى كوفيد19- 
الذين تستدعي حالتهم العالج في 
املستشفيات. وكان الرئيس األميركي 
قد قال إنه يتناول هذا العقار حلماية 
نفسه من الفيروس، وحث اآلخرين 
على استخدامه، وطالب أكثر من مرة 

باعتماده لعالج مرضى كوفيد19-.
املركز الثاني

من جانبها، قفزت البرازيل إلى 
املركز الثاني عامليا بعد الواليات 
امل��ت��ح��دة م��ن حيث ع��دد اإلص��اب��ات 
بفيروس كورونا املستجد، وأكدت 

وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 
330 ألفا و890 إصابة بالفيروس، 

متجاوزة بذلك روسيا.
وأض��اف��ت ال���وزارة أن البرازيل 
سجلت 1001 وف���اة يومية أمس 
اجلمعة ليصل مجمل عدد الوفيات 
إل��ى 21 ألفا و48. وم��ن املرجح أن 
يكون العدد احلقيقي للوفيات أكبر 
مم��ا تشير إليه اإلح��ص��اءات نظرا 
لبطء ال��ب��رازي��ل ف��ي تعزيز عملية 

االخ���ت���ب���ارات. وي���واج���ه ال��رئ��ي��س 
ال��ب��رازي��ل��ي ج��اي��ي��ر ب��ول��س��ون��ارو 
انتقادات على نطاق واس��ع بسبب 
أسلوب معاجلته التفشي، حيث إنه 
يعارض إجراءات احلجر واإلغالق، 
ويقول إن أولويته هي احملافظة على 

االقتصاد والوظائف.
وأش�����ارت اس��ت��ط��الع��ات ال���رأي 
إل��ى ت��راج��ع شعبية بولسونارو 
بسبب معارضته إج��راءات التباعد 

االجتماعي، ودعمه استخدام عقار 
الكلوروكني الذي ال يحظى مبوافقة 
ل��ع��الج ك���ورون���ا، وخ��الف��ات��ه مع 

مسؤولي الصحة العامة في البالد.
ومنذ بدء تفشي الفيروس استقال 
وزيران للصحة بعد أن ضغط عليهما 
بولسونارو للترويج لالستخدام 
املبكر ألدوي���ة م��ض��ادة للمالريا، 
مثل ال��ك��ل��وروك��ني والهيدروكسي 
كلوروكني، واستقال أيضا العديد 

من خبراء الصحة العامة البارزين، 
وحل محلهم عسكريون.

صفر إصابة
أم��ا ف��ي الصني فقد أعلنت جلنة 
الصحة الوطنية ع��دم تسجيل أي 
إصابة جديدة مؤكدة مبرض كوفيد-

19 في البر الرئيسي اجلمعة.
وهذه أول مرة ال يتم فيها تسجيل 
زي���ادة يومية ف��ي ع��دد اإلص��اب��ات 

منذ بدء اجلائحة في مدينة ووهان 
بوسط الصني أواخر العام املاضي. 
وأض��اف��ت اللجنة أن ع��دد احل��االت 
اجلديدة التي لم تظهر عليها أعراض 
ت��راج��ع م��ن 35 ق��ب��ل ي���وم إل���ى 28 

حالة.
وشهدت الصني تراجعا كبيرا في 
عدد اإلصابات املنقولة محليا منذ 
مارس/آذار املاضي بعد أن ساعدتها 
القيود الصارمة على تنقل الناس في 

السيطرة على الوباء مبناطق كثيرة 
م��ن ال��ب��الد. وبلغ ال��ع��دد اإلجمالي 
لإلصابات املؤكدة بكورونا في البر 
الرئيسي الصيني 82 ألفا و971 
حالة، في حني ظل عدد الوفيات عند 
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فرنسا تعود للصالة

إل��ى ذل��ك، قالت وزارة الداخلية 
الفرنسية إن السلطات ستسمح 
باستئناف التجمعات الدينية بعد 
تعليق استمر شهرين نتيجة تفشي 
م��رض كوفيد19-، مشيرة إل��ى أن 

على املصلني وضع كمامات.
وأص�����درت ال������وزارة م��رس��وم��ا 
املس السبت يحدد القواعد اجلديدة 
للتجمعات ال��دي��ن��ي��ة. ومب��وج��ب 
املرسوم سيتم إلغاء حظر مت فرضه 
على تلك التجمعات في مارس/آذار 
املاضي، في إطار محاوالت احلكومة 

الحتواء انتشار فيروس كورونا.
وشددت الوزارة على أنه ال بد من 
التزام الصلوات اجلماعية بشروط، 
من بينها وض��ع كمامات، ووج��ود 
مسافة ال تقل عن متر بني املصلني، 

وغسل اليدين.
وك���ان���ت احل��ك��وم��ة الفرنسية 
خففت بعض ق��ي��ود ال��ع��زل العام 
في وقت سابق من الشهر اجل��اري، 
لكنها لم تخفف احلظر على العبادة 
اجل��م��اع��ي��ة، مم��ا أث���ار ش��ك��اوى من 
اجلماعات الدينية التي قالت إنها 

تتعرض ملعاملة غير منصفة.
وي��أت��ي ق����رار إع����ادة ف��ت��ح دور 
ال��ع��ب��ادة ب��ال��ت��زام��ن م��ع اس��ت��ع��داد 
املسلمني الفرنسيني لالحتفال بعيد 
الفطر غ��دا األح��د على غ��رار أغلبية 
العالم اإلسالمي. ويشكل املسلمون 
نحو 9 باملئة من سكان فرنسا وفقا 
لتقرير نشره مركز بيو لألبحاث في 
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عقار ترامب يزيد خطر الوفاة

يوم دون إصابات بـ »كورونا« في الصني.. وفرنسا تعيد فتح أماكن العبادة

حثت بكني على إعادة النظر في مشروع القانون

واشنطن تدين مشروع قرار صيني 
لفرض األمن القومي في هونغ كونغ

أدان����ت ال���والي���ات املتحدة 
م��ش��روع ق��ان��ون ف��ي البرملان 
الصيني يهدف لفرض قيود 
أمنية جديدة على هونغ كونغ، 
وحثت بكني على إع��ادة النظر 
في مشروع القانون، وااللتزام 
بتعهداتها الدولية واحترام 
احلكم الذاتي في هونغ كونغ 
وم��ؤس��س��ات��ه��ا الدميقراطية 

وحرياتها املدنية.
وق����ال وزي����ر اخل��ارج��ي��ة 
األميريكي مايك بومبيو في 
بيان إن ق��رار الصني بتجاوز 
السلطة التشريعية في هونغ 
كونغ، وجتاهل إرادة الشعب 
ه��ن��اك، سيمثل نهايًة للحكم 
ال��ذات��ي ال��ذي وع��دت ب��ه بكني 
هونغ كونغ، في إطار اإلعالن 

الصيني البريطاني املشترك.
وأض�������اف أن أي ق����رار 
يقّوض حريات هونغ كونغ 
سيؤثر على تقييم واشنطن 
ل��ت��ل��ك األراض�������ي وال��ص��ني 
ككل »بصفتها دول��ة واح��دة 
بنظامني«. وص��ع��دت الصني 
لهجتها حيال التيار املناهض 
لها ف��ي هونغ كونغ ورفعت 
إل��ى البرملان اجلمعة قانونا 
ب��ش��أن »األم����ن ال��ق��وم��ي« في 
املدينة التي تتمّتع بحكم شبه 

ذات��ي وشهدت العام املاضي 
احتجاجات ضخمة.

وط����رح ال��ق��ان��ون للبحث 
خ����الل اجل��ل��س��ة ال��س��ن��وي��ة 
للجمعية الوطنية الشعبية 
التي بدأت أعمالها اجلمعة في 
بكني. ويهدف مشروع القانون 
إلى منع »اخليانة واالنفصال 
والتمرد والتخريب« في هونغ 
ك��ون��غ، ردا على التظاهرات 
احل����اش����دة ال���ت���ي ن��ظ��م��ت��ه��ا 

املعارضة العام املاضي.
وق��د أك��دت رئيسة السلطة 
التنفيذية لهونغ كونغ كاري 
الم اجل��م��ع��ة أن��ه��ا مستعدة 
»لتعاون كامل« مع بكني من 
أج���ل تطبيق ال��ق��ان��ون ال��ذي 
تعتزم السلطات الصينية 
تطبيقه. وأش���ارت ك��اري الم 

في بيان أن اقتراح القانون »لن 
يؤثر على احلقوق واحلريات 
امل��ش��روع��ة ال��ت��ي يتمتع بها 
سكان هونغ كونغ«، وبررت 
ت��دخ��ل ال��ب��رمل��ان الصيني في 
ال��ش��ؤون الدستورية لهونغ 
ك��ون��غ ب��أع��م��ال ال��ع��ن��ف التي 
ح��دث��ت ال��ع��ام امل��اض��ي خالل 

التظاهرات.
وه��ذه ليست امل��رة األول��ى 
ال��ت��ي تسعى فيها السلطات 
امل��رك��زي��ة ل��ف��رض م��ث��ل ه��ذا 
ال���ق���ان���ون ب��ه��ون��غ ك��ون��غ، 
وتنص املادة 23 في »القانون 
األس���اس���ي« امل��س��ت��خ��دم منذ 
ع��ق��دي��ن ك��دس��ت��ور ع��ل��ى أن 
يكون للمنطقة قانون يحظر 
»اخليانة واالنفصال والتمرد 

والتخريب«. 
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عقوبات أميركية على تسع مؤسسات 
مشاركة باالنتهاكات ضد اإليغور

أدرج��ت وزارة التجارة األميركية تسع 
مؤسسات صينية على قائمة العقوبات 
بسبب ضلوعها في ممارسات القمع ضد أقلية 
اإليغور واألقليات املسلمة األخرى في إقليم 

شينجيانغ الذي يتمتع بحكم ذاتي.
وأوض��ح��ت ال����وزارة ف��ي ب��ي��ان أن مكتب 
الصناعة واألمن التابع لها أدرج معهد الطب 
الشرعي التابع ل��وزارة أمن الدولة الصيني 
وثماني شركات صينية في قائمة العقوبات. 
وأض���اف���ت أن ه���ذه امل��ؤس��س��ات ستخضع 
لقيود جديدة في الوصول إلى التكنولوجيا 
األميركية، وستطبق عليها قواعد صارمة عند 

استيرادها املنتجات األميركية.
وأشارت إلى أن هذه املؤسسات الصينية 
شاركت في ممارسات قمع وانتهاك حقوق 
اإلنسان واعتقاالت غير عادلة ضد اإليغور 

واألقليات املسلمة األخرى في اإلقليم.
تشريع للعقوبات

وقالت اخلارجية األميركية في بيانها إن 
الواليات املتحدة سبق أن ادرجت في أكتوبر 
املاضي 28 منظمة حكومية وجتارية صينية 
في الئحة العقوبات بسبب ضلوعها في حملة 
قمع مارستها السلطات واستهدفت خصوصا 
أقلية اإليغور املسلمة. وكان مجلس الشيوخ 

األميركي قد وافق في 15 مايواجلاري على 
تشريع يدعو إدارة الرئيس دونالد ترامب 
إلى تشديد ردها على حملة الصني ضد أقلية 
اإليغور املسلمة، وفرض عقوبات على كبار 
امل��س��ؤول��ني ه��ن��اك. وي��ط��ال��ب ه��ذا امل��ش��روع 
-الذي وافق باإلجماع عليه مجلس الشيوخ 
ال��ذي يهيمن عليه اجلمهوريون وتقدم به 
السيناتور اجلمهوري ماركو روبيو- أيضا 
اخلارجية األميركية بتقدمي تقرير يوثق 

االنتهاكات بحق األقلية املسلمة في الصني.
معسكرات سرية

وفي أغسطس املاضي أفادت جلنة حقوقية 
تابعة لألمم املتحدة بأن الصني حتتجز نحو 
مليون مسلم من اإليغور في معسكرات سرية 
بإقليم شينجيانغ. لكن بكني تنفي هذا العدد، 
وتتحدث عن مراكز تدريب مهني، ملساعدة 
السكان على إيجاد وظائف والنأي بهم عن 

»التطرف اإلسالمي واإلرهاب«.
وي��أت��ي ف��رض ه��ذه العقوبات م��ع جتدد 
التوتر الدبلوماسي بني بكني وواشنطن على 
خلفية وباء كوفيد19-. وتسيطر بكني على 
اإلقليم -ال��ذي يعد موقع األت���راك اإليغور 
املسلمني- منذ 1949، وتطلق عليه اسم 

شينجيانغ، أي احلدود اجلديدة.

5.3 ماليني حالة  اإلصابات املؤكدة عامليا جتاوزت 

الصحة العاملية تعلن أميركا اجلنوبية بؤرة جديدة للوباء
جتاوز عدد اإلصابات املؤكدة بفيروس 
كورونا املستجد عامليا 5.3 ماليني حالة، 
ف��ي وق���ت أع��ل��ن��ت ف��ي��ه منظمة الصحة 
العاملية أن أميركا اجلنوبية باتت تشكل 
بؤرة جديدة للوباء، منوهة إلى الوضع 

احلرج في البرازيل خاصة.
وق��ال م��س��ؤول احل���االت الطارئة في 
منظمة الصحة العاملية مايكل راين -في 
م��ؤمت��ر عبر اإلن��ت��رن��ت م��ن جنيف- إن 
»أميركا اجلنوبية باتت ب��ؤرة جديدة 
للمرض«. وأضاف »نرى عدد اإلصابات 
يزداد في العديد من دول أميركا اجلنوبية. 
القلق يشمل العديد من هذه الدول، ولكن 
من الواضح أن البرازيل هي األكثر تضررا 

حتى اآلن«.
ويأتي هذا االنتشار الوبائي في أميركا 
اجلنوبية منذرا بتداعيات وخيمة على 
االقتصاد والوظائف، في مفارقة مع حالة 
أوروب��ا التي بدأت تستعيد إيقاع احلياة 

الطبيعية تدريجيا.
وأوض��ح��ت منظمة الصحة العاملية 
أن البرازيل سجلت أكثر من 300 ألف 
إصابة مؤكدة، و19 ألف وف��اة. علما أن 
ع��دد سكانها يناهز 210 ماليني نسمة؛ 
مما يجعلها ثالث أشد بلدان العالم تضررا 

بالوباء بعد الواليات املتحدة وروسيا.
احلالة البرازيلية

وق��ال مسؤول منظمة الصحة مايكل 
راي���ن إن »أغ��ل��ب احل���االت أُحصيت في 
منطقة س��او باولولكن نسبة اإلصابة 
وفق عدد السكان في أعلى مستوياتها في 
)والية( األمازون، حيث أصيب نحو 490 
شخصا من كل مئة أل��ف شخص، وهي 
نسبة عالية«. وفي مقابر امل��دن الكبرى 
مثل س��او ب��اول��و يعمل ح��ف��ارو القبور 

بوتيرة سريعة.
وف��ي ب��ي��رو امل���ج���اورة، ب��ات��ت معظم 
املستشفيات على وشك االنهيار، حسب 
ما أعلنته جهات رسمية. وروى املمرض 
في مستشفى »إيبوليتو أون��ان��وي« في 
ليما ميغيل أرم���اس لوكالة الصحافة 
الفرنسية أن الوضع »يشبه فيلم رعب. 

داخ��ل املستشفى يشبه مقبرة للجثث، 
امل��رض��ى مي��وت��ون على الكراسي وعلى 

الكراسي املتحركة«.
وف��ي األرج��ن��ت��ني، جت���اوزت احل��االت 
املؤكدة 10 آالف إصابة، بعد تسجيل أكبر 

حصيلة يومية منذ بدء اجلائحة.
وأظهرت بيانات حكومية وج��ود 10 
آالف و649 إصابة، بزيادة 718 حالة 
عن اليوم السابق، ومعظمها في العاصمة 
بوينس أيرس، وبلغ عدد الوفيات 433 

حالة.
ورس���م ت��ق��ري��ر للجنة االق��ت��ص��ادي��ة 
ألميركا الالتينية والكاريبي ومنظمة 
العمل الدولية صورة قامتة جدا لعواقب 

األزمة الصحية في تلك املنطقة.
وق��ال التقرير إن ع��دد العاطلني عن 
العمل سيرتفع إلى 11.5 مليون شخص 

بسبب ال��وب��اء ف��ي أم��ي��رك��ا الالتينية، 
وسيبلغ االنكماش في اقتصاد املنطقة 
هذه السنة %5.3، وهو األس��وأ منذ عام 
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ع��امل��ي��ا، جت���اوز م��ج��م��وع اإلص��اب��ات 
بالفيروس ال��ت��ي مت رص��ده��ا 5 ماليني 
و304 آالف حالة، توفي منهم أكثر من 
340 ألفا، في حني تعافى أكثر من مليونني 
و158 ألفا، وفقا ملنصة »وورل��د ميتر« 

لإلحصاءات العاملية.
ترامب يدعو لفتح دور العبادة

وف��ي ال��والي��ات املتحدة، البلد األش��د 
ت��ض��ررا ب��ال��وب��اء، دع��ا الرئيس دونالد 
ترامب حكام الواليات إلى السماح بإعادة 
فتح أماكن العبادة »ف��ورا« رغم فيروس 

كورونا املستجد.

وق���ال ت��رام��ب -ف���ي م��ؤمت��ر صحفي 
بالبيت األبيض » أرى أن أماكن العبادة 
مثل الكنائس وامل��ع��اب��د وامل��س��اج��د هي 
أماكن أساسية تقدم خدمات ال غنى عنها«، 
مضيفا »أح���ض احل��ك��ام على السماح 
ب��إع��ادة فتح كنائسنا وأم��اك��ن العبادة 

لدينا«.
وت��اب��ع »إذا ل��م ميتثلوا، سأتخطى 
سلطتهم«. من دون أن يوضح كيف ينوي 
القيام بذلك، علما أن قرار إعادة فتح أماكن 
العبادة يتوقف على سلطات كل والية. 
وأض���اف ت��رام��ب »ف��ي أم��ي��رك��ا، نحتاج 

اإلكثار من الصالة وليس اإلقالل منها«.
وك��ان ترامب أعلن اخلميس أن��ه أمر 
بتنكيس األع��الم فوق املباني الفدرالية 
في أنحاء البالد ثالثة أيام؛ تكرميا لذكرى 

ضحايا فيروس كورونا املستجد.
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وسط تبادل االتهامات بني موسكو وواشنطن

أوروبا تتحرك إلنقاذ اتفاقية »األجواء املفتوحة«
حتركت القوى الغربية اجلمعة في 
محاولة إلنقاذ معاهدة األجواء املفتوحة 
ال��ت��ي تسمح بالتحقق م��ن التحركات 
العسكرية وتدابير احلد من التسلّح لدى 
ال��دول املوقعة عليها، وبينها الواليات 

املتحدة التي تنوي االنسحاب منها.
وأعلن الرئيس دونالد ترامب رغبته 
في االنسحاب من املعاهدة، متهما روسيا 
بانتهاكها، وقال »ما داموا ال يحترمونها، 
سننسحب«. وعقد سفراء الدول األعضاء 
في حلف شمال األطلسي )ناتو( اجتماعا 
طارئا اجلمعة، ق��ال عقبه األم��ني العام 
للحلف ينس ستولتنبرغ إن »ع��ودة 
روس��ي��ا الح��ت��رام امل��ع��اه��دة ه��ي أفضل 

طريقة« للحفاظ عليها.
وأضاف في بروكسل أن »وفاء روسيا 

االنتقائي احل��ال��ي بالتزاماتها ق��ّوض 
مساهمة ه��ذه امل��ع��اه��دة املهمة ف��ي أمن 
واستقرار املنطقة اليورو-أطلسية«. 
كما أش���ار إل��ى أن احل��ل��ف��اء »منفتحون 
على احل��وار في إط��ار مجلس األطلسي 
وروسيا«. لكن ستولتنبرغ لم يكشف إن 

كان ينوي دعوة هذا املجلس لالجتماع.
وعّبرت عشر دول من االحتاد )فرنسا 
وأمل��ان��ي��ا وبلجيكا وه��ول��ن��دا وفنلندا 
وإي��ط��ال��ي��ا ولوكسمبورغ وجمهورية 
التشيك وال��س��وي��د( ع��ن أسفها ملوقف 
واشنطن، رغم أنها »تتقاسم قلق الواليات 
املتحدة بشأن تطبيق بنود املعاهدة من 

قبل روسيا االحتادية«.
وش���دد امل��وق��ع��ون على أن »معاهدة 
األج��واء املفتوحة عنصر حاسم في إطار 

تعزيز الثقة منذ ع��ق��ود، بهدف تنمية 
الشفافية واألم��ن عبر املنطقة اليورو-
أطلسية«، وذّكروا بأن االنسحاب ال يصير 

نهائيا إالّ بعد ستة أشهر.
وم��ن ب��ني االن��ت��ه��اك��ات املنسوبة إلى 
روسيا منع طائرات احللفاء من االقتراب 
أك��ث��ر م��ن خمسمئة كيلومتر م��ن جيب 
كالينينغراد الروسي الواقع بني ليتوانيا 
وبولندا، أو جت��اوز احل��دود بني روسيا 

وجورجيا أكثر من عشرة كيلومترات.
روسيا تدين

وأدانت موسكو الشروط »غير املقبولة 
على اإلط���الق« على لسان نائب وزي��ر 
خارجيتها سيرغي ريابكوف، الذي أشار 
أيضا إلى »االستعداد للبحث عن اتفاق«. 
وق��ال ريابكوف إن »ال��والي��ات املتحدة 

ت���زرع ال��ش��ق��اق وال��ش��ك��وك ف��ي صفوف 
حلفائها أنفسهم عبر ات��خ��اذ ق���رارات 
مماثلة. إنها تتجاهل رأي كثير من أعضاء 
حلف شمال األطلسي ودول أخرى موقعة 
على املعاهدة«. ووقعت معاهدة األجواء 
املفتوحة ع��ام 1992 م��ن أج��ل »تعزيز 
الثقة ومعرفة« األنشطة العسكرية للدول 
املوقعة. ودخلت حيز التنفيذ عام 2002، 
وه��ي تضم 35 دول���ة، بينها ال��والي��ات 

املتحدة وروسيا.
وتسمح امل��ع��اه��دة بالقيام بطلعات 
مراقبة جوية مشتركة غير مسلحة فوق 
أراضي الدول، والتقاط صور باستعمال 
أجهزة دقيقة محددة مسبقا، كما تخول 
الدول املوقعة طلب صور التقطتها دول 

أخرى.


