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عربية وعامليةاالربعاء ١٢ فبراير ٢٠٢٠

«كورونا» يطيح مبسؤولني في الصني.. و«الصحة العاملية» تدق ناقوس اخلطر
عواصم - وكاالت: دقت 
منظمــة الصحــة العامليــة 
ناقوس اخلطر بسبب سرعة 
تفشي ڤيروس كورونا بعد 
أن جتاوزت حصيلة وفياته 
أمس، عتبة األلف شخص في 
الصني ما أدى الى اإلطاحة 
مبســؤولني كبيرين للمرة 
األولى منذ الكشف عنه قبل 

نحو شهرين.
وأعلــن رئيــس منظمة 
الصحــة العاملية تيدروس 
أدهانوم جبريسوس امس، 
أن تفشي ڤيروس كورونا 
املتحــور اجلديــد يشــكل 
«تهديدا خطيرا للغاية لباقي 

العالم».
وأشــار تيدروس خالل 
مؤمتر علمي لتسريع عملية 
تطوير األدوية واللقاحات 
لفيروس كورونا إلى أن ٩٩٪ 
من حاالت الوفاة بالڤيروس 
قد وقعت داخل الصني وأنه 
لــم يتم اإلبالغ إال عن وفاة 

شخصني في اخلارج.
إنــه «مــن  قــال  لكنــه 
املثيــر للقلــق» أن هنــاك 
انتقال للعدوى من  حاالت 
شخص آلخر بني أشخاص 
لم يســافروا إلى الصني قد 
ظهــرت حديثا في فرنســا 

وبريطانيا.
الوبــاء أرواح  وحصــد 
١٠١٦ شــخصا فــي الصــني 
القاريــة (مــن دون هونغ 
كونغ وماكاو)، وفق حصيلة 

رسمية نشرت امس.
الســلطات  وحتدثــت 
الصحيــة الصينيــة عــن 
١٠٨ وفيــات جديــدة خالل 
الساعات الـ ٢٤ األخيرة، في 
أكبر حصيلة وفيات يومية 
مسجلة، بينما جتاوز عدد 
اإلصابات املؤكدة الـ ٤٢ ألفا.
الكبير في  هذا االرتفاع 
أعــداد الوفيات واإلصابات 
إقالــة  الــى  اليوميــة أدى 
اثنني من كبار املســؤولني 
في اقليم هوباي وعاصمته 

(٣٤ عاما) أحد أوائل األطباء 
الذيــن حتدثوا عــن ظهور 
املرض. واتهمته الشــرطة 
بنشــر «شــائعات». وقــد 
أصيب بهذا الڤيروس الذي 

أودى بحياته.
التلفزيــون  وأوضــح 
احلكومي «سي سي تي في» 
أن تشانغ جني املسؤول في 
جلنة الصحة في املقاطعة، 
واملديرة ليو ينغزي أقيال من 
منصبيهما بقرار من اللجنة 
الدائمة للحزب الشــيوعي 

الصيني لهوباي.
ويبــدو أن هــذا القــرار 

خارج هذه املناطق، تشهد 
الصني شلال رغم استئناف 
خجــول لألعمــال. والتزال 
الدروس متوقفة والشركات 
مدعوة إلى تــرك موظفيها 

يعملون من املنزل.
إلى ذلــك، قــال اخلبير 
الصينــي البــارز تشــونغ 
نانشان إن انتشار ڤيروس 
كورونا اجلديد في الصني قد 
يبلغ ذروته قريبا، وبشأن 
التفشي قال إنه يأمل أن يبلغ 
الوباء ذروته في فبراير ثم 
يســتقر قبــل أن يأخذ في 

التراجع.

خصوصا بوضع األشخاص 
املصابني في احلجر الصحي 

رغما عنهم.
وســيعقد وزراء الصحة 
في االحتاد األوروبي اجتماعا 
طارئا اخلميس في بروكسل 
ملناقشة تدابير منسقة ضد 

الوباء.
في غضون ذلك، رفضت 
تايلنــد اســتقبال ســفينة 
ســياحية فاخــرة، تديرهــا 
أميريــكا  شــركة «هوالنــد 
الســياحية،  الين» للســفن 
لتصبــح بذلك أحــدث دولة 
متنع دخولها بسبب مخاوف 

يهدف إلى تهدئة الرأي العام 
الغاضب منــذ وفاة طبيب 
العيون الذي حتول إلى بطل 
وطني في مواجهة مسؤولني 
متهمني بالسعي إلى التعتيم 

على انتشار املرض.
وشــددت الصني القيود 
في املنطقة املعزولة فمنعت 
سكان ووهان الذين يظهرون 
أعراض حرارة مرتفعة من 
تلقي العالج في مستشفيات 
واقعة خارج املنطقة حيث 
يقطنــون، وفق مــا أعلنت 
جلنــة الصحة فــي املدينة 

امس.

وقــال تشــونغ، خبيــر 
األوبئــة الذي ســطع جنمه 
بســبب دوره فــي مكافحــة 
وباء التهاب اجلهاز التنفسي 
احلاد (سارس) في ٢٠٠٣، في 
مقابلة مع «رويترز»: «وقت 
الذروة قد يأتي، في منتصف 
أو أواخر هذا الشهر». وأضاف 
أن عــدد حــاالت اإلصابــة 
اجلديدة يتراجع بالفعل في 

بعض األقاليم.
وصنفت لنــدن ڤيروس 
بأنــه  املســتجد  كورونــا 
«تهديــد خطيــر ووشــيك 
للصحة العامة» ما يسمح لها 

من انتشار ڤيروس كورونا 
اجلديد.

وقالــت وزارة الصحــة 
العامة فــي تايلند، في بيان 
لهــا امس، إنها ســتنظر في 
طلب من سفينة «فيستردام» 
السياحية بالرسو في تايلند.
ونشــر وزيــر الصحــة 
العامة، أنوتني شارنفيراكول، 
التواصــل  موقــع  علــى 
أنه  االجتماعي «فيسبوك»، 
أصدر أوامر مبنع السفينة من 
الرسو، على الرغم من عدم 
وجود حاالت إصابة مؤكدة 

على متنها.

عدد الوفيات يتجاوز األلف وبريطانيا تتخذ إجراءات لوضع املصابني في احلجر الصحي بالقوة

(رويترز) طفلة تلوح بيدها في سيارة خالل عملية اجالء ملصابني من مبنى سكني في هونغ كونغ 

ووهان بؤرة تفشي الوباء، 
بحسب ما أعلن التلفزيون 
الصيني امس وذلك بعد ان 
وجه الرأي العام انتقادات 
للســلطات تتعلــق بإدارة 

األزمة.
واتهــم عــدد كبيــر من 
الذين يشعرون  الصينيني 
بالغضــب منــذ أســابيع، 
السلطات بالتأخر في التحرك 
في مواجهة اإلصابات األولى 
التي ســجلت فــي ووهان 

كبرى مدن اإلقليم.
وتصاعــد هــذا الغضب 
بعد وفــاة لــي وينغليانغ 

كورونا أصبح «كوفيد ١٩»
وأول لقاح بعد عام ونصف

وكاالت: كشفت منظمة الصحة العاملية 
أن ڤيروس «كورونا» اجلديد، الذي تسبب 
بتفشــي املرض القاتل في الصني وبلدان 
حول العالم، حصل على اســم رسمي هو 

.«COVID-19» كوفيد 19 أو
وأعلن رئيس منظمــة الصحة العاملية 
تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عن االسم 

اجلديد في مؤمتر عقد في جنيڤ أمس.
وقال إن أول لقاح ضد ڤيروس كورونا 
اجلديد لن يكون متاحا إال بعد 18 شــهرا 
«لذا فإنه يتعني علينا عمل كل شــيء اآلن 

باستخدام األسلحة املتاحة».
ويأتي اإلعالن بعد 6 أسابيع تقريبا من 
اكتشاف الڤيروس في مدينة ووهان الصينية، 

في أواخر ديسمبر.
وقدم العلماء في اللجنة الدولية لتصنيف 
الڤيروســات (ICTV)، االسم للموافقة عليه 
من قبل السلطات العاملية األسبوع املاضي.

ويوجــد لدى منظمة الصحــة العاملية 
مجموعة دولية من القواعد، التي يجب على 
العلماء اتباعها عند اقتراح أســماء جديدة 
للڤيروس. ويجب أال حتتوي على إشارات 
إلى أماكن معينة فــي العالم أو املجتمعات 
أو األسماء البشرية أو احليوانات ألنها قد 

تسبب رد فعل عنيف.

ملشاهدة الڤيديو

هزمية انتخابية ساحقة حلزب «مودي» 
الهندوسي احلاكم في نيودلهي

نيودلهيـ  وكاالت: أظهرت بيانات رسمية 
شبه نهائية صادرة عن مفوضية االنتخابات 
الهنديــة تصدر حزب «آم آدمــي» الليبرالي 
بزعامة رئيس وزراء املدينة آرفيند كيجريوال 
االنتخابات احمللية فــي العاصمة نيودلهي، 
متفوقا على حزب «بهاراتيا جاناتا» الهندوسي 
احلاكم، وذلك في أول اختبار انتخابي له منذ 
اندالع احتجاجات دامية مناهضة للحكومة 
قبل نحو شهرين على خلفية قانون اجلنسية 
العنصري ضد املســلمني. وبعد اكتمال فرز 
معظم األصــوات في نيودلهي، قالت اللجنة 
االنتخابية إن حزب آم آدامي (املواطن العادي) 

فاز بـ ٦٣ مقعدا من بني الـ ٧٠ مقعدا مبجلس 
املدينة. وجاء حزب بهاراتيا جاناتا في املرتبة 
الثانية، حيث فاز بنحو ســبعة مقاعد فقط، 
في حني أخفق حزب املؤمتر الوطني الهندي 
في الفوز بأي مقاعد. وتقترب هذه النتائج من 
تكرار نتائج انتخابات ٢٠١٥، عندما فاز حزب 
آم آدامي بـ ٦٧ مقعدا وحزب بهاراتيا جاناتا 
بثالثة مقاعد. وعرضــت قنوات تلفزيونية 
لقطات ألنصار حزب «آم آدمي» وهم يرقصون 
أمــام مقر احلزب في العاصمــة بعد اتضاح 
النتائج، بينما اتهمت حملة «بهاراتيا جاناتا» 

احملتجني بدعم باكستان.

جولة حاسمة لـ «متهيدية الدميوقراطيني» في نيوهامبشر.. 
املنافسة بني ساندرز وبوتيدجيدج.. وبايدن خارج التوقعات

واشنطن: صواريخ باليستية إيرانية «حتت ستار» أقمار صناعية
عواصــم - وكاالت: اتهــم وزيــر 
اخلارجية األميركي مايك بومبيو إيران 
بتطوير قدراتها املتعلقة بالصواريخ 
الباليســتية مــن خــالل إطــالق قمر 
اتصاالت، متوعدا مبمارســة مزيد من 

الضغوط على طهران.
وقــال بومبيــو في بيــان أمس ان 
«الواليات املتحدة ســتواصل حشــد 
الدعم في أنحاء العالم ملواجهة أنشطة 
النظام اإليراني الصاروخية الباليستية 
املتهورة، وســنواصل فرض ضغوط 

كبيرة على النظام لتغيير سلوكه».
النظــام اإليرانــي  وأضــاف: «إن 
األقمــار  يســتخدم عمليــات إطــالق 
االصطناعية لتعزيز قدراته في مجال 
الصواريخ الباليستية التي تسمح له 

بتهديــد خصومه وتهديد االســتقرار 
اإلقليمي، وال ينبغي الســماح لراعي 
اإلرهــاب الرائد فــي العالــم بتطوير 

واختبار الصواريخ الباليستية».
من جانبه، قــال الرئيس االيراني 
حسن روحاني إن «األميركيني يحلمون 
بالعودة إلى إيران رغم أنهم يعلمون 
أنها أكبر قوة في املنطقة»، فيما خرجت 
مسيرات حاشدة في مناطق متفرقة من 
البالد احياء للذكرى ٤١ للثورة اإليرانية.

وأشــار روحانــي في كلمتــه أمام 
احلشود بوسط طهران، إلى أن «مشكلة 
أميركا مع شــعبنا هي أنها تريدنا أن 
نعــود إلى ما قبل ٤١ عامــا»، مضيفا: 
«إنهم يعلمون مدى أهمية إيران ودورها 
وقوتها في املنطقــة باعتبارها القوة 

األكبر في منطقة الشرق األوسط».
وأشــاد مبا وصلت إليــه القدرات 
العسكرية اإليرانية، وقال إن «قدراتنا 
العسكرية أقوى مقارنة بالعام املاضي»، 
الفتــا إلــى أن إيــران ما قبــل الثورة 
اإلســالمية كانــت تســتورد ٩٥٪ من 
احتياجاتها العسكرية بينما تنتج اآلن 
كل ما حتتاجه، مضيفا «رغم الضغوط 
األميركيــة، فإننــا ال نــزال نقف على 

أقدامنا».
مــن جهــة أخــرى، أعلنــت وزارة 
الدفاع االميركية (الپنتاغون) أن عدد 
العسكريني األميركيني الذين أصيبوا 
بارجتاج فــي الدماغ جراء الصواريخ 
الباليســتية التي أطلقتها إيران على 
قاعدة عني األسد في غرب العراق مطلع 

يناير املاضي ارتفع إلى ١٠٩ جنود، أي 
بزيادة ٤٥ عسكريا عن احلصيلة التي 

أعلنها في نهاية الشهر الفائت.
وقالت «الپنتاغون» في بيان إنه من 
أصل العسكريني الـ١٠٩ الذين يعانون 
جميعا من «ارجتاج خفيف»، عاد ٧٦ 
(حوالى ٧٠٪) إلى اخلدمة في وحداتهم، 
بينهم واحد فقط يعالج في مستشفى 
عســكري أميركي في أملانيــا والبقية 

تلقوا العالج في العراق.
أما بالنسبة إلى العسكريني املتبقني، 
فقد نقل ٢٧ منهم إلى مستشفى عسكري 
أميركــي في أملانيا للعــالج أو إلجراء 
مزيد من الفحوصات الطبية، في حني 
أن الســبعة اآلخرين هــم «في طريق 

نقلهم من العراق إلى أملانيا».

واشنطن - وكاالت: حتتدم املنافسة 
بــني املرشــحني الدميوقراطيــني فــي 
االنتخابات التمهيدية بوالية نيوهامبشر 
األميركية سعيا للفوز بتمثيل احلزب 
ضد الرئيس اجلمهوري دونالد ترامب 
في السباق الرئاسي املقرر نوفمبر املقبل، 
وحتصر استطالعات الرأي التنافس في 
هذا املضمار بني السيناتور االشتراكي 
بيرني ساندرز ورئيس البلدية السابق 

بيت بوتيدجيدج.
ويليهما مرشــحون بارزون للفوز 
بترشــيح الدميوقراطيني لالنتخابات 
الرئاسية تتقارب نتائجهم، لكن يأملون 
حتقيق مفاجأة في نيوهامبشر واستعادة 

زخم حملتهم تفاديا النهيارها.
ويسلط الضوء في هذا االستحقاق 
خصوصا على جو بايدن الذي كان يعد 
األوفر حظا في استطالعات الرأي للفوز 
بترشيح الدميوقراطيني، لكن نتائجه 
كانت مخيبة لآلمال في انتخابات والية 

أيوا األسبوع املاضي.
وال يحــل إال رابعــا فــي معــدالت 
استطالعات الرأي في والية نيوهامبشر 
جنبا إلى جنب مع السيناتورة التقدمية 
إليزابيث وارن، وخلف السيناتورة إميي 
كلوبوشار التي تشاركه أفكاره الوسطية.

وعلى عكس طريقة التصويت في أيوا 
عبر مجالس انتخابية سادتها الفوضى 
في ٣ اجلاري، يدلي ناخبو نيوهامبشر 
بأصواتهم بشكل تقليدي عبر االقتراع 
السري في االنتخابات التي تستمر حتى 

مساء اليوم.

وتبــدو املعركــة بــني املتصدرين 
لالستطالعات محتدمة وهي جتري حتت 
عني الرئيس األميركي الذي ال يتوانى 
في الســخرية من منافسيه احملتملني، 
فيمــا ال يواجه هو عمليا أي منافســة 

داخل احلزب اجلمهوري.
ويتفق املرشحون الدميوقراطيون 
العشرة الذين كثفوا لقاءاتهم االنتخابية 
فــي األيام األخيرة، كما مؤيدوهم على 
نقطة واحدة هي وجوب هزمية دونالد 

ترامب لكن مواقفهم متباعدة.

ويهيمن السيناتور املستقل بيرني 
ســاندرز (٧٨ عاما) من يســار احلزب 
الدميوقراطي والــذي يدعو لـ «ثورة» 
سياســية من أجل حتقيق عدالة أكثر 
فــي املجتمع، على اســتطالعات الرأي 
في نيوهامبشر املجاورة ملعقله والية 

فيرمونت.
يليه رئيس بلدية مدينة ساوث بند 
السابق بيت بوتيدجيدج (٣٨ عاما) الذي 
شكل تقدمه بفارق طفيف على ساندرز 

في والية أيوا مفاجأة.

وقال ساندرز في األيام األخيرة أمام 
حشود من مؤيديه في نيوهامبشر «ما 
سيجري هنا ستكون له نتائج هائلة».

مــن جهتــه، ينــادي بوتيدجيدج، 
العسكري السابق وأول مرشح مثلي علنا 
للبيت األبيض، بسياسة «واقعية» ومبد 
اليد للناخبني املستقلني واجلمهوريني 
املعتدلــني، منتقــدا في الوقت نفســه 
التمويل غير الواضح كما يقول حلملة 

ساندرز.
فــي املقابــل، يجد جو بايــدن منذ 
حلوله رابعا في أيوا، نفسه حتت ضغط 
كبير. ومنذ دخوله السباق االنتخابي 
وقدم نفســه على أنه األكثر قدرة على 
اإلطاحــة بدونالد ترامــب لكن موقفه 
قد تضعضع. وتخطاه ساندرز للمرة 
األولى في استطالع وطني أجرته جامعة 

«كينيبياك».
ورغم تشديد بايدن على انه لن يترك 
السباق «مهما حصل»، يبدو أن فريقه 

االنتخابي يستعد النتكاسة جديدة.
وتشير االستطالعات إلى أن إليزابيث 
وارن وإميي كلوبوشار تنافسان بايدن 
على املركــز الثالث في نيوهامبشــر، 
ويسمح لهما ذلك مبواصلة السباق بشكل 
أسهل في والية نيفادا التي تنتخب في 
٢٢ اجلاري. ورغم تخطيه االستحقاقات 
األربعة األولى في االنتخابات التمهيدية 
الدميوقراطية، إال أن امللياردير مايكل 
بلومبرغ حاضر كذلك في املنافسة مع 
حلوله رابعــا في اســتطالعات الرأي 

الوطنية.

السودان يوافق على تسليم البشير«الپنتاغون» يرفع إلى ١٠٩ عدد اجلنود املصابني في القصف اإليراني بالعراق
إلى «اجلنائية الدولية» بسبب جرائم دارفور

اخلرطومـ  وكاالت: أعلن عضو مجلس السيادة االنتقالي 
في السودان حمد حسن التعايشي أنه سيتم تسليم الرئيس 
املخلوع عمر البشــير وثالثة أشخاص آخرين إلى احملكمة 
اجلنائيــة الدولية جــراء جرائم ارتكبت فــي اقليم دارفور 

املضطرب منذ عام ٢٠٠٣.
وقال التعايشــي في تصريح صحافي من جوبا عاصمة 
جنوب السودان حيث جتري مفاوضات بني احلكومة ومسلحني 
من االقليم إن لدى حكومة اخلرطوم «قناعة باملوافقة على 
مثول الذين صدرت بحقهم أوامر القبض أمام احملكمة اجلنائية 
الدولية» وأن هذا «ناجت من مبدأ أساسي مرتبط بالعدالة».

مــن جهته، قال وزيــر اإلعالم الســوداني فيصل محمد 
صالــح لرويترز إن احلكومة اتفقت مع جماعات التمرد في 
إقليــم دارفور خالل محادثات الســالم في جوبا على مثول 
 الرئيس السابق عمر البشير (ا.ف.پ) املطلوبني في جرائم حرب امام احملكمة اجلنائية الدولية.

عباس أمام مجلس األمن: نرفض اعتماد
«خطة ترامب» كمرجعية ألي مفاوضات

عواصمـ  وكاالت: جدد الرئيس الفلسطيني 
محمود عبــاس خالل جلســة ملجلس األمن 
الدولي، امس رفضه خلطة الرئيس األميركي 
دونالد ترمب للســالم في الشــرق األوسط 

املعروفة اعالميا بـ«صفقة القرن».
وقال الرئيس عباس في مســتهل كلمته: 
«جئت باســم الفلسطينيني للمطالبة بسالم 
عادل» مؤكدا أن «اخلطــة األميركية تخالف 
مبــادرة الســالم العربية ومطالب الشــعب 
الفلســطيني»، رافضا اعتمادهــا كمرجعية 

ألي مفاوضات مستقبلية.
وأضاف: «نتمسك بحل الدولتني وحدود 
١٩٦٧ وبالقدس عاصمة لفلســطني»، معتبرا 
أن اخلطة األميركية «تؤســس لنظام فصل 

عنصري».
ومع ذلك اعتبر الرئيس الفلســطيني ان 
«حتقيق الســالم بني الشــعبني الفلسطيني 

واإلسرائيلي مازال ممكنا»، إال أنه اتهم واشنطن 
«بالتفرد في وضع خطة السالم دون اللجوء 

إلى احلوار املشترك».
وقبل ساعات من خطاب الرئيس عباس 
امام مجلس األمن، تظاهر آالف الفلسطينيني 
فــي الضفة الغربية وقطاع غزة ضد اخلطة 

األميركية للسالم في الشرق األوسط.
وشهدت مدينة رام اهللا تظاهرة مركزية 
شارك فيها رئيس الوزراء الفلسطيني محمد 
اشتية إلى جانب ما بني خمسة آالف وسبعة 
آالف متظاهــر.  وحمــل املتظاهــرون علمــا 
فلســطينيا بطول ٢٠ متــرا، ومثله بأحجام 
صغيرة، كمــا رفعوا الفتات مؤيدة للرئيس 
عباس، وهتفوا ضد اخلطة األميركية ومن بني 
الهتافات التي أطلقوها «لن متر هذه الصفقة 
لن متــر». كما أطلقوا هتافــات دعم لعباس 
«أبو مازن سير سير ونحن معك للتحرير».


