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«ووهان» تتنفس.. و«كورونا» يوشك على التحول إلى أزمة سياسية عاملية
وكاالت:   - عواصــم 
احتفلت الصني بـ«حذر» أمس 
برفع احلجر عن مدينة ووهان 
بؤرة انتشار ڤيروس كورونا 
إلى باقي ارجاء األرض، في 
الوقــت الــذي حتــول فيــه 
الوباء الذي يسببه «كوفيد 
- ١٩» إلــى أزمــة سياســية 
بني الشــركاء ضمن االحتاد 
األوروبي، واستفحل اخلالف 
بني الواليات املتحدة والصني 
وبينهمــا منظمــة الصحــة 
العامليــة. واثــر االنتقادات 
الواســعة التــي طالت بكني 
أزمــة  لطريقــة معاجلتهــا 
الڤيــروس اجلديد، وذهبت 
بالرئيــس األميركي دونالد 
ترامب الى حد التهديد بتجميد 
دفع حصة بالده من متويل 
املنظمة لـ «انحيازها» للصني، 
ودعا مديرها العام تيدروس 
أدهانوم غيبريسوس لعدم 
تســييس اجلائحة، وطالب 
واشــنطن وبكــني بتوحيد 

اجلهود في مواجهتها. 
ودافع عن الطريقة التي 
تتعاطــى بهــا املنظمــة مع 
الوباء، وذلك ردا على سؤال 
بشــأن انتقــاد وتلميحــات 

واشنطن.
وقــال في إفادة صحافية 
«نصيحتــي تتلخــص فــي 
ثالثــة أشــياء.. أرجــو أن 
تتمســكوا بالوحــدة علــى 
وال  الوطنــي  املســتوى 
تســتغلوا (مــرض) كوفيد 
من أجــل أهداف سياســية، 
ثانيا التضامن الصادق على 
املستوى العاملي. وأن تتحلى 
الواليــات املتحــدة والصني 

بالقيادة النزيهة».
 ووهان بدون حجر ألول مرة 

وألول مــرة منذ أكثر من 
شــهرين ونصف الشهر من 
احلجر، خرج آالف السكان إلى 
شوارع ووهان، بعدما رفعت 

وقالــت هــاو مــي (٣٩ 
عامــا) وهي تســتعد لرؤية 
أطفالهــا للمــرة األولى منذ 
شــهرين «ال ميكنكم تصور 
حالتي! يراودني شعور جيد 
للغاية. وأطفالي متحمسون 
إذ ستعود والدتهم أخيرا».

فــي محطــة القطــارات، 
صرخ رجل كان ينتظر قطارا 
للعودة إلى مقاطعته هونان 

«مر ٧٧ يوما وأنا عالق».
وفي هذه األثناء، مر رجل 
آلي بني احلشود في احملطة 
ورش على أقدام املوجودين 

أو أكثــر مــن ٧٠٪ من مجمل 
وفيــات العالــم التــي قدرت 
بـــ ٨٤٤٣٥ وفــاة، اضافة الى 
٧٦٢٦٢٥ إصابة، وفقا لتقرير 
وكالة فرانس برس اســتنادا 

إلى مصادر رسمية.
وفــي الواليــات املتحــدة 
وحدها أعلنت جامعة «جونز 
هوبكنز» التي حتصي الضحايا 
يوميا، عن جتاوز عدد احلاالت 
املصابــة عتبــة الـــ ٤٠٠١٦٦، 
و١٢٩١٢ حالة وفاة، منها ١٩٣٩ 
حالة وفاة مرتبطة بالڤيروس 
خالل ٢٤ ساعة وهو ما يعتبر 

املسؤول الصحي الكبير، عن 
اعتقاده بوجود دالئل تظهر أن 
جهود احلد من تفشي كورونا 
في بالده، مبا في ذلك التباعد 
التأثير  االجتماعــي، حققــت 

املطلوب.
وقال في مقابلة مع شبكة 
فوكــس نيــوز: «بدأنــا نرى 
بصيص أمل»، لكنه حذر من 
أن عدد الوفيات سيستمر في 
االرتفاع، ألن الرقم املعلن يقل 

عن معدل العدوى كثيرا.
وحذر فاوتشي، مدير املعهد 
الوطني للحساسية واألمراض 
املعديــة، من أنــه ال يزال من 
الســابق ألوانه رفــع القيود، 
وســط تزايــد الضغوط على 
االقتصاد، مبا في ذلك البطالة 

املتصاعدة.
وأضــاف «ليس هــذا هو 
الوقت املناسب لالنسحاب على 
اإلطالق، إنه وقت التكثيف». 
بصيــص أمــل آخــر، قدم 
من ايطاليا األكثر تضررا في 
اوروبا، حيث أعلنت تسجيل 
٥٤٢ وفاة جديدة مع استمرار 
حتســن مؤشــرات االصابات 
اليومية. وقــال رئيس هيئة 
احلماية املدنية أجنيلو بوريللي 
أمس انه مت تسجيل ١١٩٥ اصابة 
جديدة خالل ٢٤ ساعة ليرتفع 
اجمالي احلــاالت الى ٩٥٢٦٢ 
مصابا. واشــار بوريللي الى 
اســتمرار انخفــاض احلاالت 

احلرجة لليوم اخلامس. 
أما في فرنسا، فقد شددت 
الســلطات إجراءات اإلغالق، 
فحظرت الرياضة الصباحية 
في الهــواء الطلق ملنع الناس 
من التحايل على القواعد التي 
فرضتهــا، بينما جتــاوز عدد 

الوفيات العشرة آالف.
وأحصت إسبانيا وفاة ٧٥٧ 
مصابا خالل ٢٤ ساعة، في ثاني 
يوم يشهد ارتفاعا في الوفيات، 
ما يرفــع احلصيلة اإلجمالية 
إلى ١٤٥٥٥ وفــاة بينما كانت 

مواد معقمة، مكررا تسجيال 
صوتيــا يذكرهــم بوضــع 

األقنعة الواقية.
بصيص أمل 

وبينما كانت الصني حتتفل 
باالفراج عن ووهان، كان الوباء 
يحصــد املزيد مــن الضحايا 
بأعداد قياسية، قاربت املليون 
ونصــف اصابة نحــو ثالثة 
أرباعها في أوروبا والواليات 

املتحدة. 
فقد خلف املســتجد أكثر 
مــن ٦٠ ألف وفاة في أوروبا، 

أكبــر عدد مــن الوفيات على 
االطالق خارج الصني.

وأشارت الى ان نيويورك 
مازالــت حتتفظ بأعلى معدل 
لإلصابــات بـــ ١٤٠٣٨٦ حالة 
و٥٤٨٩ وفاة تليها نيوجيرسي 
بـ ٤٤٤١٦ اصابة و١٢٣٢ حالة 

وفاة.
وقد أكد حاكــم نيويورك 
أندرو كومو أن الوالية تقترب 
علــى ما يبدو من بلوغ ذروة 
الوباء، لكنه حض السكان على 

التزام منازلهم.
كما اعرب أنتوني فاوتشي، 

البالد شهدت مؤشرات انخفاض 
األسبوع املاضي، وفق وزارة 

الصحة.
وارتفــع عــدد اإلصابــات 

املثبتة ليبلغ ١٤٦٦٩٠.
ال للتسرع

بدوره، وصف هانز كلوج 
املدير اإلقليمي ملنظمة الصحة 
العامليــة فــي أوروبا تفشــي 
الڤيروس في القارة بأنه «مقلق 
للغاية»، وحث احلكومات على 
«توخــي احلذر البالــغ» قبل 

تخفيف اإلجراءات.
وقال بروس أيلوارد، كبير 
مستشــاري رئيــس منظمــة 
الصحة العاملية، إن من السابق 
ألوانه احلديث عن أي تفاؤل، 
وإن كان انتشار الڤيروس هناك 

«يتباطأ بكل تأكيد».
في هذه األثناء، يســتأنف 
منطقــة  دول  ماليــة  وزراء 
اليــورو اليــوم اجتماعاتهــم 
بحثا عن اتفاق بشــأن حزمة 
انقــاذ مشــتركة مــن األزمــة 
االقتصادية واالجتماعية التي 
سببها الڤيروس بعد فشلهم 

عدة مرات.
ويعود اخلالف إلى إصرار 
هولندا وعدد من دول الشمال 
علــى فرض شــروط صارمة 
على منح قروض ميسرة لدول 
اجلنوب األكثر األكثر تضررا، 
ضمن متويــل اإلنقاذ في آلية 

االستقرار األوروبية.
وفي املقابل، تصمم إيطاليا 
وإسبانيا على تخفيف أو حتى 
إلغاء شــروط االئتمــان وفقا 
ملــا نقلتــه هيئــة (بوليتكو) 
االخبارية في بروكســل على 

موقعها االلكتروني.
كمــا أخفــق وزراء ماليــة 
اليــورو فــي االتفاق بشــان 
إصدار ســندات دين تعرف بـ 
«كورونا بوند» للتغلب على 
الركود الشــديد الذي تسبب 

فيه وباء كورونا.

حتذيرات من التسرع في تخفيف اإلجراءات.. و«الصحة العاملية» تدعو إلى هدم «تسييس» اجلائحة.. و٧٠٪ من الوفيات في أوروبا وأميركا تسجل أكثر من ٤٠٠ ألف إصابة

(رويترز) رجل شرطة يرتدي خوذة على شكل ڤيروس كورونا خالل حملة للتشجيع على ارتداء االقنعة في اندونيسيا 

السلطات الصينية اإلغالق 
التام، ما مينح العالم بعض 

األمل. 
لكن املســؤول في مكتب 
األمن العــام في ووهان يان 
كيان شنغ قال للصحافيني 
أمــس إن «إنهــاء اإلغالق ال 
يعني وقــف تدابير مكافحة 

الڤيروس التي فرضناها».
واكتظت محطات القطارات 
واحلافالت في ووهان بالركاب 
الساعني للخروج من املدينة 
بينما ارتدى البعض البزات 

الواقية.

إغالق مسقط اعتبارًا من الغد

مؤسس «تويتر» يتبرع
مبليار دوالر ملكافحة الوباء

البابا فرنسيس يشّبه «بعض» 
الساسة األوروبيني بهتلر

عواصــم - وكاالت: أعلنت الســلطات العمانية امس 
إغالق العاصمة مسقط بداية من غد حتى الـ ٢٢ من أبريل 
اجلاري، وذلك ضمن اجلهود املبذولة للحد من انتشــار 

ڤيروس كورونا.
وقالــت اللجنة العليا املكلفة ببحث آلية التعامل مع 
التطورات الناجتة عن انتشار الڤيروس، في بيان نقلته 
وكالــة األنباء العمانية، «قــررت اللجنة إغالق محافظة 
مســقط من خالل تفعيل نقاط التحكم والسيطرة». كما 
قررت اللجنة استمرار تعليق الدراسة في جميع املؤسسات 

التعليمية في السلطنة حتى إشعار آخر.
وفي الســياق، أعلنت وزارة الصحة العمانية امس، 
تسجيل ٤٨ حالة جديدة مصابة بالڤيروس ليرتفع االجمالي 

الى ٤١٩ حالة.
ونقلت الوكالة عن وزارة الصحة ان ٧٢ حالة من ٤١٩ 

حالة قد متاثلت للشفاء ووفاة حالتني.

سان فرانسيسكو - أ.ف.پ: أعلن مؤسس موقع «تويتر» 
جاك دورســي أمس أنه سيتبرع مببلغ مليار دوالر لدعم 
جهود مكافحة وباء كوفيد-١٩، مشيرا إلى أن املبلغ املتبرع 
به ســيكون على شكل أسهم ميلكها في شركة «سكوير» 

وسيحول إلى مؤسسة خيرية تابعة له.
وقال دورسي في سلسلة تغريدات إنه سيحول رأس ماله 
من األسهم في شركة «سكوير» املتخصصة في املدفوعات 
الرقمية إلى مؤسسته اخليرية «ستارت سمول»، مشيرا 
إلى أن قيمة هذه األسهم تبلغ مليار دوالر وتناهز ٢٨٪ من 
إجمالي ثروته. ودورسي الذي قدرت مجلة فوربس ثروته 
بنحو ٣٫٣ مليارات دوالر، أشار إلى أنه بعد انتهاء الوباء، 
ســيتم حتويل األموال املتبقية لتعزيــز الصحة وتعليم 
الفتيات واملداخيل. وهذا على األرجح أضخم تبرع من فرد 
واحد للجهود الرامية ملكافحة وباء كوفيد-١٩ وتداعياته 

املدمرة سواء في الواليات املتحدة أو العالم بأسره.

روما - د.ب.أ: وكاالت: اتهم بابا الڤاتيكان فرنسيس 
بعض الساسة األوروبيني بالترويج ألفكار شبيهة بتلك 

التي تبناها الديكتاتور األملاني النازي أدولف هتلر.
وانتقد فرنسيس، في تصريحات مكتوبة لصحيفة «ذا 
تابلت» الكاثوليكية األسبوعية، «اخلطابات الشعبوية» 
والقــرارات السياســية «االنتقائية» التي يــرى أنه يتم 

اتخاذها في أوروبا.
وقــال البابا األرجنتيني األصل: «من الســهل للغاية 
تذكــر خطابــات هتلر عام ١٩٣٣، التي لــم تختلف كثيرا 
عن بعض خطابات قلة من السياسيني األوروبيني اآلن».
ولم يتطرق فرنســيس إلى التفاصيــل. وجدد البابا 
االنتقادات في املقابلة ملا يســميه «الثقافة االستهالكية» 

احلديثة التي تقدم أولوية املال على البشر.
وقال البابا: «في عالم املال يبدو من الطبيعي التضحية 
(بالبشــر)، وممارسة سياســة الثقافة االستهالكية منذ 

بداية احلياة إلى نهايتها».

جونسون حالته «مستقرة» ويتجاوب مع العالج

علماء يطورون عقارًا يوقف 
تكاثر «كورونا» لدى احليوانات

عواصم - وكاالت: أعلن 
متحدث باسم رئيس الوزراء 
البريطاني امس، ان بوريس 
جونسون في وضع صحي 
«مســتقر» في يومه الثالث 
املركــزة، حيــث  بالعنايــة 
يعالج مــن ڤيروس كورونا 
املســتجد الذي أودى بحياة 
نحو ٦٢٠٠ شخص في البالد، 
وقال «إن رئيس الوزراء في 
وضع مستقر ويتجاوب مع 

العالج».
وأوضح املصدر نفسه أن 
جونسون «معنوياته جيدة» 
ولــم يخضع جلهــاز تنفس 
اصطناعي بعدما تلقى دعما 
التعليق  باألكسحني رافضا 
علــى معلومــات صحيفــة 
«ذي تاميــز» التــي ذكــرت 
أن احلرارة املســتمرة التي 
اســتدعت دخوله مستشفى 
سانت توماس في لندن، بعد 
عشرة أيام من إعالن اصابته 
بڤيروس كورونا املستجد في 

٢٧ مارس، انخفضت.
وأثــار إدخــال رئيــس 

املركزة صدمة في بريطانيا.
واعترف وزير اخلارجية 
البريطانــي دومينيك راب، 
الذي كّلفه جونســون مساء 

املركــزة. وقــال فــي مؤمتر 
صحافــي «إنــه ليــس فقط 
رئيس حكومتنــا، بل زميل 
وصديق كذلك»، مشيرا إلى 

«أنه مقاتل» و«سينجو».
وسجلت بريطانيا امس 
عددا غير مسبوق للوفيات 
حيث حصد الوباء ٩٣٨ وفاة 
امــس، بزيادة ١٥٢ حالة عن 
أول من أمس، لتتخطى بذلك 
احلصيلة اإلجمالية لوفيات 
الڤيــروس علــى األراضــي 
البريطانية سبعة آالف وفاة.

وأعلــن وزيــر الصحــة 
البريطاني فــي تغريدة أنه 
«بلغــت حصيلــة وفيــات 
ڤيــروس كورونا املســتجد 
اململكــة  فــي مستشــفيات 
املتحــدة ٧٠٩٧ حالة»، علما 
أن احلصيلة اإلجمالية التي 
ســجلت أول من أمس كانت 

.٦١٥٩
وذكرت وزارة الصحة في 
بيان صحافي أنها ســجلت 
٥٤٩١ إصابة جديدة بالعدوى 
األمــر الــذي رفــع إجمالــي 
اإلصابات الى ٦٠٧٣٣ حالة، 
مضيفة أنها أجرت امس اكثر 
من ٢٨٢ ألف كشف ألشخاص 
اشتبه بإصابتهم بالڤيروس.

االثنني أن يحل محله ريثما 
يتحسن وضعه الصحي، بأنه 
صدم عند سماعه نبأ دخول 
رئيس احلكومة قسم العناية 

بريطانيا تسجل ٩٣٨ وفاة أمس واإلصابات تصل إلى ٦٠٧٣٣

البريطاني احملافظ  الوزراء 
البالــغ مــن العمــر ٥٥ عاما 
الى املستشــفى ثم نقله في 
اليوم التالي الى قسم العناية 

وكاالت: أظهر دواء جديد في شــكل حبوب تعطى عبر 
الفم، نتائج جيدة فــي احليوانات ضد «كوفيد-١٩»، ويتجه 
القائمــون على تطويره لتجريبه على البشــر ما قد يجعله 

األول من نوعه ملكافحة الوباء.
وقال باحثون أميركيون إن الدواء أوقف تكاثر الڤيروس 
املسبب للمرض في رئتي فئران مصابة لعدة أيام وحسن من 
أداء الرئتني. والنتائج ذاتها مت رصدها في خاليا رئة بشرية 

لكن في أنبوب اختبار.
والدواء يسمى EIDD-٢٨٠١ حسب الدراسة التي نشرت 
في دورية Science Translational Medicine وهو يعرقل آلية 
رئيســية تسمح لڤيروس سارس ـ كوف ٢ بالتكاثر بأعداد 

كبيرة والتسبب بالعدوى.
وإذا أثبت جناحه لدى البشر، فسيكون أول دواء متاحا 
في شــكل حبة للحد من الوباء الذي تســبب حتى اآلن في 
وفاة عشــرات آالف األشخاص، وإصابة مئات آالف آخرين 

حول العالم.
وإعطاء الدواء عبر الفم، سيوفر وصوله لقاعدة واسعة 

من الناس إذا ما قورن باحلقن في الوريد.
وقد تلقت شــركة Ridgeback Biotherapeutics لألدوية 
ترخيصا من إدارة الدواء والغذاء األميركية لتجريب الدواء على 
البشر في غضون األشهر القادمة، حسب ما أفاد الباحثون.
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