
ال ي��زال فيروس كورونا آخ��ذا في 
االنتشار في البرازيل بشكل كبير، 
لتصبح بذلك الدولة الرابعة من حيث 
عدد الوفيات، في حني سجلت دول 
مثل الصني وأملانيا ارتفاعا في عدد 

اإلصابات لم تعرفه منذ أسابيع.
وأودى فيروس كورونا املستجد 
بحياة ما ال يقل عن 370 ألفا و261 
حول العالم منذ ظهوره في الصني 
في ديسمبر، وباتت أميركا الالتينية 

البؤرة الرئيسية لتفشي الفيروس.
وف��ي��م��ا ي��ل��ي آخ���ر اإلح���ص���اءات 
اخلاصة بانتشار الوباء عامليا: رقم 
قياسي جديد في الهند مع تسجيل 
8392 إصابة جديدة في يوم واحد، 
ل��ي��رت��ف��ع إج��م��ال��ي اإلص���اب���ات إل��ى 
190535 إصابة، مقابل 5394 حالة 

وفاة في املجمل.
وف��ي أمل��ان��ي��ا سجلت 333 حالة 
جديدة ليرتفع ع��دد اإلص��اب��ات إلى 
181815، م��ع 11 وف���اة ج��دي��دة 
ب��ال��ف��ي��روس مم���ا ي��رف��ع م��ج��م��وع 
ال��وف��ي��ات إل��ى 8511، فيما أعلنت 
الصني تسجيل أكبر زيادة يومية في 
اإلص��اب��ات بفيروس ك��ورون��ا خالل 
3 أسابيع تقريبا، برصد 16 حالة 

جديدة.
وسجلت ال��والي��ات املتحدة 598 
وفاة إضافية خالل 24 ساعة، وبذلك 
يرتفع ال��ع��دد اإلج��م��ال��ي للوفيات 
ف��ي ال��ب��الد م��ن ج��راء الفيروس إلى 
104356، وأع��ل��ن وزي���ر الصحة 
املكسيكي تسجيل 3152 إصابة 
جديدة بفيروس كورونا و151 وفاة، 
ليصل مجمل اإلص��اب��ات والوفيات 
في البالد إلى 90664  و9930 على 

الترتيب.
وفي البرازيل، مت تسجيل 16409 
إصابات جديدة بفيروس كورونا، 

ليصل مجمل اإلصابات بالبالد إلى 
514849 ح��ال��ة، وه��ي ثاني أكبر 
حصيلة ف��ي العالم بعد ال��والي��ات 
املتحدة، فيما أودى الفيروس بحياة 
480 ضحية ج��دي��دة ف��ي البرازيل 
خ��الل 24 ساعة، مما يرفع إجمالي 
ال��وف��ي��ات إل���ى 29314، ف��ي راب��ع 
أكبر عدد لضحايا الوباء في العالم 
بعد ال��والي��ات املتحدة وبريطانيا 

وإيطاليا. أم��ا إصابات كورونا في 
أميركا الالتينية ومنطقة الكاريبي 
فقد قفزت إل��ى 1016828، نصفها 

تقريبا في البرازيل.
اليابان تدرس فتح حدودها

تدرس اليابان إعادة فتح حدودها 
أمام الوافدين من دول محددة تسجل 
مستويات منخفضة ف��ي اإلص��اب��ة 

بفيروس كورونا، وذلك مع شروعها 
في تخفيف القيود التي فرضتها في 
وقت سابق من العام الحتواء انتشار 
الوباء. ومع إعادة فتح املدارس ودور 
السينما واألندية الرياضية واملراكز 
التجارية في طوكيو، االثنني، ذكرت 
وس��ائ��ل إع��الم أن احلكومة تخطط 
أيضا للسماح باستقبال مسافرين من 
تايالند وفيتنام وأستراليا ونيوزيلندا 

في الشهور املقبلة. وسجلت اليابان 
نحو 17 ألف إصابة بالفيروس حتى 

االثنني، وحوالي 900 حالة وفاة.
وحتظر السلطات اليابانية دخول 
األجانب منذ فبراير املاضي، في إطار 

جهود للحد من انتشار الفيروس.
اختفاء الوباء في ايطاليا

على اجلانب اآلخ��ر، ق��ال الطبيب 

اإليطالي البارز ألبرتو زاجنريلو إن 
فيروس ك��ورون��ا املستجد ب��دأ يفقد 
قوته وأص��ب��ح أق��ل فتكا، وإن��ه »في 
احلقيقة لم يعد موجوًدا إكلينيكّيًا في 

إيطاليا«.
وأض��اف زاجنريلو أن »املسحات 
التي أخذت على مدى األي��ام العشرة 
املاضية أظ��ه��رت حمولة فيروسية 
متناهية الصغر م��ن حيث الكمية، 

مقارنة باملسحات التي أخ��ذت قبل 
شهر أو اثنني«.

ويرأس زاجنريلو مستشفى »سان 
رفاييل« في ميالنو مبنطقة لومبارديا 
ف��ي ال��ش��م��ال اإلي��ط��ال��ي ال���ذي حتمل 
العبء األكبر لعدوى فيروس كورونا 

في البالد.
وس��ج��ل��ت إي��ط��ال��ي��ا ث��ال��ث أعلى 
حصيلة وفيات مب��رض كوفيد19- 
على مستوى العالم، بلغت 33415 
شخصا م��ن��ذ ظ��ه��ور ال��ت��ف��ش��ي ي��وم 
21 فبراير امل��اض��ي. كما تأتي في 
املركز السادس عامليا من حيث عدد 

اإلصابات بحصيلة بلغت 233019.
لكن اإلصابات والوفيات انخفضت 
بشكل مستمر في األسابيع األخيرة. 
وتخفف ال��ب��الد حاليا بعض قيود 
ال��ع��زل التي تعد األش��د ص��رام��ة في 

أنحاء العالم.
وقال زاجنريلو إن بعض اخلبراء 
يبالغون ف��ي التوجس م��ن احتمال 
وقوع موجة ثانية للعدوى، لذا يتعني 
على الساسة وضع الواقع اجلديد في 
احلسبان. وأض��اف »علينا أن نعود 
كبلد طبيعي.. على أح��ده��م حتمل 

مسؤولية ترهيب البلد«.
ل��ك��ن احل��ك��وم��ة م��ا ت���زال تطالب 
بتوخي احلذر قائلة إن إعالن النصر 
ما زال بعيدا. وقالت ساندرا زامبا 
مساعدة وزير الصحة »بينما ننتظر 
األدلة العلمية الداعمة لفرضية اختفاء 
الفيروس، أدعو الذين يّدعون تأكدهم 

من ذلك إلى عدم إرباك اإليطاليني«.
وأض��اف��ت زام��ب��ا »ب���دال م��ن ذل��ك، 
علينا أن ندعو اإليطاليني إلى احلفاظ 
على أقصى درج��ات احل��ذر، واإلبقاء 
على التباعد بني األشخاص، وجتنب 
التجمعات الكبيرة، وامل��داوم��ة على 

غسل اليدين واستخدام الكمامات«.

ا من إيطاليا الوباء فقد قوته واختفى إكلينيكّيً

تراجع وفيات كورونا في أميركا.. وإصابات الصني ترتفع

75 مدينة واألصداء تتردد في أوروبا امتدت إلى 

استمرار االحتجاجات بواشنطن على مقتل 
فلويد.. صدامات واعتقاالت مع بدء حظر التجول

شهدت العاصمة األميركية واشنطن صدامات 
بني الشرطة ومتظاهرين مع بدء حظر التجول 
ال��ذي فرضته السلطات األميركية للسيطرة 
على املظاهرات التي اندلعت منذ أيام في واليات 
عدة احتجاجا على مقتل شاب أميركي من أصل 
أفريقي على يد أف��راد الشرطة. وت��رددت أنباء 
عن اصابة أكثر من خمسني عنصرا في جهاز 
اخلدمة السرية في الشرطة أصيبوا بجروح في 
واشنطن. وتشهد العاصمة واشنطن وعشرات 
املدن األميركية األخ��رى احتجاجات على مقتل 
الشاب األميركي األسود جورج فلويد منذ أيام 
في مدينة مينيابوليس بوالية مينيسوتا شمالي 
البالد، في أحداث وصفتها صحيفة وول ستريت 
جورنال بأنها أسوأ اضطرابات مدنية منذ عقود 

في الواليات املتحدة.
حرائق قرب البيت األبيض

عالوة على ذلك، مت استدعاء جميع عناصر 
احلرس الوطني اخلاص بالعاصمة واشنطن، 
وامل��ق��در ع��دده��م بنحو 1200 ج��ن��دي. كما مت 
إح��راق ع��دد من السيارات في مناطق محيطة 
بالبيت األب��ي��ض، وقالت إن��ه مت إخماد حريق 
ف��ي الطابق السفلي م��ن كنيسة سانت جون 
املوجودة باملنطقة نفسها. وفرضت السلطات 
حظرا للتجول في واشنطن بعد خروج مظاهرات 
جديدة قرب البيت األبيض، حسب ما أعلن رئيس 
بلدية العاصمة موريل باوزر. وكتب باوزر على 
تويتر أنه أمر بنشر احلرس الوطني في املدينة 
لدعم الشرطة، كما مت تشديد احل��راس��ة على 

البيت األبيض.
توسع االحتجاجات

وقد اتسع نطاق االحتجاجات منذ أي��ام في 

والي��ات أميركية ع��دة، وشهدت م��دن أميركية 
ح��ظ��را ل��ل��ت��ج��ول، م��ن بينها ل���وس أجن��ل��وس 
وفيالدلفيا وأت��الن��ت��ا، ف��ي ح��ني نشر احل��رس 
الوطني األميركي خمسة آالف عنصر من قواته 
ومن القوات اجلوية في 15 والي��ة، إضافة إلى 

العاصمة واشنطن. 
 واتهم الرئيس األميركي دونالد ترامب حركة 
»أنتيفا« اليسارية املناهضة للفاشية بالوقوف 
خلف االحتجاجات، مؤكدا أنه سيصنفها »منظمة 
إرهابية«. وترتبط عودة نشاط حركة »أنتيفا« 
في الواليات املتحدة بأحداث وقعت إثر وصول 
ترامب إلى الرئاسة، بعدما كانت خامدة لسنوات 

طويلة.
من جانبه، أفاد وزير العدل األميركي وليام 
بار بأن العنف ال��ذي حرضت عليه وقامت به 
جماعة »أنتيفا« وجماعات أخ��رى مماثلة يعد 
»إرهابا داخليا، وسيتم التعامل معه بناء على 
هذا األساس«. وقال بار إن »العناصر الراديكالية 
العنيفة اختطفت أصوات االحتجاجات السلمية 
امل��ش��روع��ة«، وإن »مجموعات م��ن املتطرفني 
واحملرضني اخلارجيني تستغل الوضع للعمل 

على أجندتها املنفصلة والعنيفة واملتطرفة«.
قتلى وجرحى

وأسفرت املواجهات بني الشرطة واملتظاهرين 
عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة آخرين، أربعة 
منهم في مدينة مينيابوليس، والقتيل اخلامس 

مبدينة إنديانابوليس.
ك��م��ا أص��ي��ب اث���ن���ان م���ن ف��ري��ق ال��ت��ص��وي��ر 
التلفزيوني التابع لوكالة رويترز بالرصاص 
املطاطي، وذلك عندما دخلت الشرطة منطقة كان 
فيها حوالي 500 محتج عقب بدء حظر التجول 

في مينيابوليس.
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متظاهرون يتضامنون بشوارع لندن وبرلني
احتج مئات األشخاص في لندن وبرلني، 
تضامنا مع املتظاهرين في الواليات املتحدة 
ع��ل��ى م��ق��ت��ل رج���ل أس����ود ظ��ه��ر ف��ي تسجيل 
مصور وهو يحاول التنفس بصعوبة بينما 
يضغط شرطي أبيض بركبته على عنقه في 
مينابوليس. وجثا احملتجون على ركبهم في 
ميدان الطرف األغ��ر بوسط لندن مرددين »ال 
عدالة .. ال سالم« ثم مروا بجوار مقر البرملان 

حتى وصلوا إلى السفارة األمريكية.
ك��م��ا ش���ارك ع���دة م��ئ��ات م��ن احمل��ت��ج��ني في 
مسيرة خ��ارج السفارة األمريكية في برلني 

رافعني الفتات تقرأ »القصاص جلورج فلويد« 
و«اوقفوا قتلنا« و« من التالي الذي سيحطم 
ع��ن��ق��ه«. وتسبب مقتل ج���ورج فلويد أثناء 
اعتقاله ف��ي إش��ع��ال احتجاجات بالواليات 
املتحدة أججها الغضب الكامن م��ن التحيز 
العنصري في نظام العدالة اجلنائية األمريكية.
وحتولت بعض املظاهرات إلى العنف مع 
إغالق متظاهرين حلركة املرور، وإضرام النار، 
واالشتباك مع الشرطة، التي أطلق أفراد منها 
الغاز املسيل للدموع والرصاص البالستيكي 

من أجل اعادة فرض النظام.

علماء صينيون: نتائج مبشرة  بفعالية لقاح كورونا اجلديد
أعلنت شركة تكنولوجيا حيوية صينية 
ثقتها بنجاح لقاحها ملرض كوفيد19-، 
مشيرة إلى أنها شرعت حاليا ببناء مصنع 

بهدف إنتاج 100 مليون جرعة.
وأكد العلماء الصينيون الذين يعملون 
على لقاح لكوفيد19-، ، أنهم متأكدون 
»بنسبة 99 في املئة« من أن اللقاح سيكون 
ف��ع��اال. ودخ���ل اللقاح امل��ض��اد لفيروس 
ك��ورون��ا اجل��دي��د، ال��ذي تقوم بتطويره 
شركة »سينوفاك«، التي تعمل في مجال 
التكنولوجيا احليوية، املرحلة الثانية 
من التجارب السريرية مبشاركة أكثر من 

1000 متطوع.
وق��ال��ت ال��ش��رك��ة، ال��ت��ي ي��ق��ع مقرها 
الرئيسي في شمال غربي بكني، كذلك إنها 
جتري محادثات متهيدية إلجراء جتارب 
املرحلة الثالثة على اللقاح، وهي اجلزء 

األخير من عملية التجارب، في بريطانيا.
وأكد الباحث في شركة سينوفاك، لوه 
بايشان، فاعلية اللقاح، وق��ال ردا على 
سؤال حول ما إذا كان يعتقد أنه سيكون 
ناجحا بفاعلية »نعم، نعم، يجب أن يكون 

ناجحا... بنسبة 99 في املئة بالتأكيد«.
وكانت »سينوفاك« نشرت، في الشهر 
امل��اض��ي، نتائج ف��ي املجلة األك��ادمي��ي��ة 
»س��اي��ن��س« أظ��ه��رت أن ال��ل��ق��اح املسمى 
»كورونافاك« يحمي القرود من اإلصابة 

ب�فيروس كورونا اجلديد.
ول��ع��ل أك��ب��ر مشكلة تواجهها شركة 
التكنولوجيا احل��ي��وي��ة الصينية هي 
انخفاض ع��دد ح��االت اإلص��اب��ة مبرض 
كوفيد19- في الصني، مما يجعل اختبار 
ال��ل��ق��اح ف��ي م��وق��ف وب��ائ��ي أم���را صعبا، 
ونتيجة ل��ذل��ك، تتطلع الشركة إلج��راء 

جتارب املرحلة الثالثة في دول أخرى.
وحول هذه النقطة قالت كبيرة مديري 

عالقات املستثمرين في الشركة، هيلني 
ي��ان��غ، لشبكة »س��ك��اي ن��ي��وز«: »نحن 
نتحدث إلى العديد من ال��دول األوروبية 
وأعتقد أننا ناقشنا األم��ر مع بريطانيا 
أي��ض��ا«، مضيفة »إن��ه��ا ح��ال��ي��ا مرحلة 

متهيدية للغاية من النقاش«.
ورغ���م اس��ت��م��رار ال��ش��رك��ة ف��ي إج��راء 
البحوث والتجارب، متضي »سينوفاك« 
ق��دم��ا ف��ي اإلن��ت��اج، وأصبحت العبوات 
البرتقالية والبيضاء ال��ل��ون، جاهزة 
بالفعل. والهدف من املسارات املتوازية هو 
أن اإلنتاج الضخم للقاح ميكن أن يبدأ على 

الفور، إذا جنحت التجارب وحصل اللقاح 
على موافقة اجلهات التنظيمية.

وت��ق��وم الشركة حاليا ببناء مصنع 
جتاري في جزء آخر من بكني بهدف تقدمي 
100 مليون جرعة، وه��و ع��دد، مقصود 
على ما يبدو، ويعني حتديد من سيحصل 

على اللقاح.
وأشارت يانغ: »نوصي بعدم حصول 
جميع السكان على اللقاح. نستهدف أوال 
املجموعات املعرضة للخطر، على سبيل 
املثال، العاملني في القطاع الصحي، أو 
كبار السن الذين قد يكونون معرضني 

للوفاة من جّراء الوباء بشكل أكبر مقارنة 
بغيرهم. أعتقد أن ه��ذه ستكون نقطة 
البداية. لكن نكون صريحني، يجب إنتاج 

اللقاح بكميات كبيرة«.
ووفق يانغ فإن جتارب املرحلة الثانية 
للقاح أمامها عدة أشهر قبل أن تبدأ املرحلة 
الثالثة، وم��ن ثم يتطلب اللقاح موافقة 
اجلهات التنظيمية. وردا على سؤال عما 
إذا كانت متأكدة من النجاح، قالت يانغ: » 
البيانات التي لدينا حتى اآلن جيدة جدا«، 
مشيرة إلى أن الشركة ال تفكر في الصني 

فحسب، بل في العالم كله.
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بعد طرد دبلوماسيْيها

باكستان تستدعي القائم باألعمال الهندي
اس����ت����دع����ت اخل���ارج���ي���ة 
ال��ب��اك��س��ت��ان��ي��ة أم���س االث��ن��ني 
القائم ب��األع��م��ال ف��ي السفارة 
الهندية ف��ي إس��الم آب��اد وذل��ك 
لالحتجاج على القرار الهندي 
ب��ط��رد م��وظ��ف��نْي باكستانيني 
ف��ي السفارة الباكستانية في 
نيودلهي واعتبارهما شخصني 

غير مرغوب بهما.
وذك�����ر ب���ي���ان ل��ل��خ��ارج��ي��ة 
الباكستانية أن��ه مت استدعاء 
القائم ب��األع��م��ال ف��ي السفارة 
ال���ه���ن���دي���ة ف����ي إس������الم آب����اد 
لالحتجاج بشدة على القرار 
الهندي، و نقل إدانته باكستان 
لقرار نيودلهي اعتبار موظفنْي 
يعمالن في السفارة الباكستانية 
ف��ي ن��ي��ودل��ه��ي ش��خ��ص��ني غير 
م��رغ��وب ب��ه��م��ا، ورف���ض كافة 
املزاعم الهندية التي ال أساس 
لها من الصحة ضد دبلوماسيْيها 
وفق ما جاء في بيان اخلارجية 

الباكستانية.
وأض����اف ب��ي��ان اخل��ارج��ي��ة 
الباكستانية أن��ه نقل للجانب 

الهندي التأكيد على أن اإلجراء 
الهندي ينتهك بوضوح اتفاقية 
ف��ي��ي��ن��ا ل��ل��ع��الق��ات وامل��ع��اي��ي��ر 
الدبلوماسية. وكانت اخلارجية 
الباكستانية نددت في بيان لها 
ليل األحد باإلجراء الهندي طرد 
اثنني من دبلوماسيها العاملني 
ف��ي نيودلهي وال��ط��ل��ب منهما 
مغادرة الهند خالل 24 ساعة، 

وأشارت إلى أن اإلجراء الهندي 
راف��ق��ه حملة إع��الم��ي��ة سلبية 
وممنهجة يأتي ضمن الدعاية 

املستمرة املعادية لباكستان.
وات���ه���م ب���ي���ان اخل��ارج��ي��ة 
الباكستانية السلطات الهندية 
بتعذيب دبلوماسييها والضغط 
عليهما لقبول االتهامات التي 
وصفت بالكاذبة والتي ال أساس 

لها، مشيرة إلى أنه مت اإلف��راج 
عن موظفيها بعد اعتقالهم من 
قبل السلطات الهندية بعد تدخل 
م��ن السفارة الباكستانية في 

نيودلهي.
وأك������د ب���ي���ان اخل���ارج���ي���ة 
الباكستانية على أن سفارتها في 
الهند تعمل ضمن معايير القانون 
الدولي واملعايير الدبلوماسية، 

وأن ما قامت به الهند يعد انتهاكا 
واضحا التفاقية فيينا للعالقات 
الدبلوماسية ال سيما وأنه يأتي 

في ظل األجواء املشحونة.
واع��ت��ب��ر ب��ي��ان اخل��ارج��ي��ة 
الباكستانية أن اإلجراء الهندي 
ي��ه��دف إل���ى تقليص املساحة 
الدبلوماسية لعمل السفارة 

الباكستانية في نيودلهي.
وأض����اف ب��ي��ان اخل��ارج��ي��ة 
الباكستانية بأن محاوالت الهند 
تصعيد التوتر من أجل حتويل 
االنتباه عن القضايا الداخلية 
واخل��ارج��ي��ة ال��ت��ي تواجهها 
حكومة بهارتيا جاناتا، أو جراء 
الوضع املتدهور واالنتهاكات 
اجلسيمة ضد حقوق اإلنسان 
التي ترتكبها »ق��وات االحتالل 
الهندية« في جامو وكشمير لن 

تنجح.
وح�����ث ب���ي���ان اخل���ارج���ي���ة 
الباكستانية املجتمع الدولي 
على مالحظة ما وصفها باملآرب 
الهندية والقيام بدوره في ضمان 

السالم واألمن في جنوب آسيا.


