
عربية وعاملية
اجلمعة ٢٢ مايو ٢٠٢٠

25

ترامب يتحدى «كورونا».. وعالم أميركي: حتى من دون لقاح 
أو عالج فعال ميكن السيطرة عليه

واشــنطن - رويتــرز - 
أ.ف.پ: يصر الرئيس األميركي 
دونالــد ترامــب علــى حتدي 
اجلائحة التي سببها ڤيروس 
كورونا املستجد، في وقت أكد 
عالم أميركي كبير على إمكانية 
الســيطرة عليه، داعيا الدول 
التي تخطط لتخفيف إجراءات 
العزل الى التعايش مع فكرة 
عدم التوصل الى لقاح أو عالج 

قريبا. 
وفي محاولة إلى العودة إلى 
احلياة الطبيعية وإعادة إطالق 
حركة االقتصاد بأي ثمن قبل 
أشهر من االنتخابات الرئاسية، 
اقترح امللياردير األميركي عقد 
قمــة لقــادة مجموعــة الدول 
الصناعيــة الســبع الكبــرى 
«G٧» في كامب ديڤيد بشمال 
واشنطن في يونيو املقبل، بدال 
من االجتماع املقرر بالڤيديو.
وكتب في تغريدة أن ذلك 
سيكون «رمزا رائعا للجميع. 
تطبيع الوضــع!». وأثار هذا 
التصريح ردود فعل حذرة من 
العديد من قادة مجموعة السبع 
الذين ربطوا مواقفهم املقبلة 
بالوضع الصحي وتوصيات 

اخلبراء.
الرئيــس األميركي  ولعل 
يعــول فــي توجهاتــه، على 
نظريات مثل تلك التي أطلقها 
العالــم  وليــام هيســلتاين 
األميركي الكبير الذي قال إن 
على احلكومات أال تعول على 
ظهور لقاح ناجع للوباء الذي 
يسببه ڤيروس «كوفيد-١٩» 
قريبا، حــني تتخــذ قراراتها 
بشأن تخفيف القيود املفروضة 

ملكافحة اجلائحة.
وقال الباحث الرائد مبجال 
الســرطان واإليدز واجلينات 
البشــرية إن أفضــل طريقــة 
اآلن للتعامــل مع املرض هي 
الســيطرة عليــه مــن خــالل 
التعقب الدقيق للعدوى واتباع 
إجراءات العزل الصارمة كلما 

بدأ في االنتشار.
ورغم إمكانية تصنيع لقاح 
لكوفيد-١٩، قال هاسلتني «لن 

أعول على ذلك».
وأشــار إلــى لقاحــات مت 
تصنيعها سابقا ألنواع أخرى 
من ڤيروسات كورونا فشلت 
في حماية األغشية املخاطية في 
األنف، حيث يدخل الڤيروس 

للجسم.
وأضــاف أنه حتــى بدون 

اتهم الصني بنشر الوباء عمداً.. وبشّن حملة تضليل لتمكني بايدن من الفوز بالرئاسة

(ا.ف.پ) ناشط يضع أكياس جثث  مفترضة خالل احتجاج على تعامل االدارة االميركية مع «كورونا» امام البيت االبيض  

٦ لقاحات تظهر فاعليتها على القرود.. وتنعش األمل بالتصدي للوباء
وكاالت: أظهرت دراستان جديدتان أجراها باحثون من املركز 
الطبي بيث إســرائيل ديكونيس بجامعة هارفارد في بوسطن 
األميركية، فاعليــة ٦ لقاحات ضد ڤيروس كورونا في جتارب 

على قرود الريسوس املكاك، بحسب موقع «احلرة».
كما أظهرت الدراسات أن احليوانات جنحت في تكوين حصانة 
ضد الڤيروس، وتعتبر هذه النتائج مبشرة ومتنح أمال جديدا 
الحتمالية التوصل إلى لقاح فعال يحمي البشرية من الڤيروس، 
وفقا لصحيفة نيويورك تاميز. فقد أجرى د.دان باروش وزمالؤه 
سلسلة من التجارب على القرود لتكوين نظرة أوسع على كيفية 
تأثير الڤيروسات التاجية على القرود - وما إذا كانت اللقاحات 
قد حتارب مسببات األمراض. ويعمل د.باروش في شراكة مع 
جونسون آند جونسون، التي تقوم بتطوير لقاح ڤيروس كورونا 

.«Adيستخدم ڤيروسا معدال خصيصا يسمى «٢٦
في الدراســة األولى، بدأ العلماء بدراسة ما إذا كانت القرود 

تشــكل حصانة ضد الڤيروس بعد إصابتها به، لذلك أصابوا ٩ 
قرود ريسوس غير ملقحة بالڤيروس التاجي اجلديد.

وظهرت على القرود أعراض التهاب في الرئة وبعد أيام قليلة 
وجد باروش وزمالؤه أن احليوانات بدأت في صنع األجســام 
املضادة للڤيروس. وحتول بعضها إلى ما يســمى األجســام 
املضادة احملايدة، مما يعنــي أنها أوقفت الڤيروس من دخول 

اخلاليا والتكاثر.
وبعد ٣٥ يوما من تلقيح القــرود، أجرى الباحثون «إعادة 
حتدي»، حيث قاموا برش جرعة ثانية من الڤيروس التاجي في 
أنوف احليوانات، ووجد الباحثون أن القرود أنتجت طفرة في 
األجسام املضادة املعادلة الواقية، تستطيع القضاء على الڤيروس 
التاجي. وفي التجربة الثانية، اختبر باروش وزمالؤه مجموعة 
من اللقاحات على ٢٥ قــردا، وقد حققت ٦ نتائج إيجابية عند 

جتريبها على احليوانات.

حترك عربي ودولي ملواجهة خطط االحتالل لـ«ضم الضفة»
السعودية تندد باإلجراءات أحادية اجلانب.. واجلامعة العربية تؤكد دعم حتركات عباس.. والڤاتيكان يعرب عن القلق من مساعي إسرائيل

(رويترز) عمال فلسطينيون يقومون بتطهير مسجد ضمن اجراءات منع تفشي ڤيروس كورونا 

عواصم ـ وكاالت: تصاعد 
الرفض العربي والدولي خلطط 
وإجراءات إسرائيل لضم أراض 
فــي الضفة الغربيــة وفرض 
السيادة اإلســرائيلية عليها. 
وقد أعربــت وزارة اخلارجية 
الســعودية في بيان صحافي 
نقلته وكالة األنباء السعودية 
(واس) عن تنديد اململكة بأي 
إجراءات أحادية اجلانب وأي 
انتهــاكات لقرارات الشــرعية 
الدوليــة وكل مــا قــد يقوض 
فرص استئناف عملية السالم 
لتحقيق األمن واالستقرار في 
املنطقة. وجددت تأكيد موقف 
اململكة الثابت جتاه الشــعب 
الفلسطيني ووقوفها الدائم إلى 
جانبــه ودعم خياراته وإقامة 
الفلسطينية املستقلة  الدولة 
وعاصمتها (القدس الشرقية).
كمــا أكــدت دعــم اململكــة 
للجهــود الداعيــة إلــى دفــع 
عجلة التفاوض وفق مقررات 
الشرعية الدولية للتوصل إلى 
حل عادل وشامل يلبي تطلعات 

الشعب الفلسطيني.
بدوره، جــدد األمني العام 
املســاعد لشــؤون فلســطني 
العربيــة احملتلة  واألراضــي 
العربيــة  الــدول  بجامعــة 
د.ســعيد أبوعلــي أمس دعم 
ملواقــف  اجلامعــة  وتأييــد 
الرئيس الفلســطيني محمود 
عبــاس في التصــدي ملخطط 
الضــم اإلســرائيلي ألراضــي 
الضفة الغربية. وقال أبوعلي 
فــي تصريح صحافي انه «آن 
األوان أن يتخذ املجتمع الدولي 
خطوات عملية على طريق إنهاء 
االحتالل واالعتــراف بالدولة 
الفلســطينية املســتقلة على 
حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧ 
وعاصمتها القدس الشريف».

وشدد على ضرورة متكني 
فلسطني من ممارسة سيادتها 
واستقاللها على أرضها وذلك 
من خالل تنظيم آلية للتحرك 
عبر اللجنة الرباعية الدولية 
وعقد مؤمتر دولي للسالم في 

الواقع الذي حتاول إســرائيل 
فرضــه مــن خــالل االعتراف 
بدولة فلســطني، وقيادة جهد 
دولي لعقد مؤمتــر دولي من 
أجل فلسطني، ومنع إسرائيل 
من تنفيذ تهديدها بضم أجزاء 

من الضفة الغربية.
وذكــرت وكالــة األنبــاء 
الفلســطينية أن ذلــك جــاء 
خالل لقــاء عقده اشــتية مع 
قناصــل وســفراء وممثلــي 
االحتــاد األوروبــي، بحضور 
وزير اخلارجية الفلســطيني 
رياض املالكي، حيث أطلعهم 
على آخر التطورات السياسية 
ومــا يترتب على قرار القيادة 
وقف العمل باالتفاقيات املوقعة 

مع إسرائيل.
وأضــاف: «ضم إســرائيل 
أجزاء من الضفة تهديد وجودي 
للقضية الفلسطينية وحقوقنا 
الوطنيــة وأرضنــا ودولتنــا 
املســتقبلية، ويجب أن يكون 
هنــاك رد فعل على مســتوى 
احلدث من مختلف األطراف».
الرئاســة  أعلنــت  كمــا 
الفلسطينية أن األمم املتحدة 
تبحث عقــد اجتمــاع وزاري 
للجنة الرباعية لبحث القضية 
الفلسطينية ومواجهة قرارات 
االحتالل االسرائيلي ضم اراض 

من الضفة وغور االردن.
وذكرت الرئاسة في بيان اول 
من امس أن األمني العام لألمم 
املتحــدة أنطونيو غوتيريس 
أبلغ الرئيس محمود عباس بهذا 
املسعى وذلك بعد يوم من إعالن 
التحلل  الفلســطينية  القيادة 
من االتفاقيات والتفاهمات مع 

إسرائيل.
وأفاد البيان بأن غوتيريس 
جدد لعباس التأكيد على املوقف 
الثابت لألمم املتحدة من القضية 
الفلسطينية «املستند للقانون 
الدولــي وقــرارات الشــرعية 

الدولية».
وأضاف أن األمني العام لألمم 
املتحدة أكــد دعوته الجتماع 
للرباعية على مستوى املندوبني 

ملناقشــة ســبل عقــد اجتماع 
وزاري ناجح لها لبحث القضية 

الفلسطينية.
وكشفت وزارة اخلارجية 
الروسية أنه من احملتمل انعقاد 
لقاء ممثلي اللجنــة الرباعية 

بتقنية الڤيديو.
ونقلت وكالة «سبوتنيك» 
الروسية امس، عن مصدر رفيع 
املستوى في اخلارجية القول 
«سيكون هناك اتصال في إطار 
رباعي على مستوى املبعوثني 
اخلاصني، ومن جانبنا سيشارك 
(نائب وزير اخلارجية) سيرغي 
فرشــينني»، وأضاف املصدر 
«نتمنــى أن يتم هذا اللقاء في 

األيام القليلة املقبلة».
في السياق، أعلنت فرنسا 
أنهــا تعــد مــع دول أوروبية 
أخــرى، من بينهــا خصوصا 
أملانيــا وإيطاليــا وإســبانيا، 
«حتركا مشتركا» حملاولة إحياء 
مفاوضات السالم بني إسرائيل 
والفلسطينيني، محذرة دولة 
االحتــالل من أنها قــد تواجه 
«ردا» أوروبيــا إذا مــا نفــذت 
خطتها بضم أجزاء من الضفة 

الغربية احملتلة.
وقــال وزيــر اخلارجيــة 
الفرنسي جان ـ إيف لودريان 
خالل جلسة استماع أمام جلنة 
الشؤون اخلارجية في اجلمعية 
الوطنية «نحن نعمل مع إيطاليا 
وأملانيــا وإســبانيا باإلضافة 
إلــى بعــض الــدول األعضاء، 
لوكسمبورغ وإيرلندا، لبلورة 
حترك مشــترك»، وأضاف أن 
الهــدف مــن هذا التحــرك هو 
إعــادة «اجلميــع إلــى طاولة 
املفاوضات»، مشــيرا إلى أنه 
ســيجتمع «في غضــون أيام 
قليلة» مع نظيره اإلسرائيلي 

اجلديد.
الفرنسي  الوزير  وأوضح 
«سنعمل بهذا االّجتاه مع بعضنا 
البعض بتكتم، وبطريقة أكثر 
علنية إذا ما أتيحت لنا الفرصة 

في األيام املقبلة».
كما لفت لودريــان إلى أن 

الدولــة العبريــة قــد تواجه 
إجراءات أوروبية انتقامية إذا 
مــا مضت قدمــا بخطتها ضم 

أجزاء من الضفة الغربية.
وقال الوزير الفرنسي نحن 
نعمل معا على حتّرك مشترك 
للــدرء، ورمبــا للــرد، إذا مــا 
نفذت احلكومة اإلســرائيلية 
اجلديدة مخططها بضم أراض 

فلسطينية محتلة.
الى ذلك، أعلن الڤاتيكان أن 
أحد كبار مسؤوليه أعرب خالل 
اتصال هاتفي تلقاه من كبير 
املفاوضني الفلسطينيني صائب 
عريقات عن «قلق» الكرســي 
الرسولي على السالم في الشرق 
األوسط بسبب عزم إسرائيل 

على تنفيذ خطة الضم.
وقــال الڤاتيــكان في بيان 
إن «الكرســي الرسولي يتابع 
الوضع من كثب، ويعرب عن 
قلقه إزاء أي إجراءات مستقبلية 
ميكن أن تعّرض احلوار ملزيد 

من اخلطر».
ســر  أمــني  أن  وأضــاف 
الڤاتيكان لشؤون العالقات مع 
الدول األســقف بول ريتشارد 
غاالغــر، أعرب خــالل املكاملة 
الهاتفية التي تلقاها من عريقات 
عن «أمل الكرســي الرســولي 
في أن يتمكن اإلســرائيليون 
والفلســطينيون قريبــا مــن 
التوصــل مجددا إلــى إمكانية 
التفاوض مباشرة على اتفاق، 
مبساعدة من املجتمع الدولي، 
لكي يســود أخيراً السالم في 
األرض املقّدســة العزيزة جداً 
على قلوب اليهود واملسيحيني 

واملسلمني».
ونقل البيان عن عريقات 
قولــه إنــه اتصــل بغاالغر 
«إلبالغ الكرســي الرســولي 
بالتطــورات األخيــرة فــي 
الفلسطـــينية،  األراضــــي 
واحتمــال فــرض إســرائيل 
سيادتها بشكل أحاّدي اجلانب 
على جزء من تلك األراضي، 
مما يزيد من تعريض عملية 

السالم للخطر».

الشرق األوســط على أساس 
الدوليــة  الشــرعية  قــرارات 
ومبادرة السالم العربية لعام 

.٢٠٠٢
وأشــار الى قــرار مجلس 
اجلامعة على املستوى الوزاري 
رقــم (٨٥٢٢) فــي دورته غير 
العاديــة (االفتراضيــة) التي 
عقــدت في ٣٠ أبريــل املاضي 
والذي عبر عن املوقف العربي 

تلقى رسالة من املمثل األعلى 
للسياسة اخلارجية واألمنية 
بوريــل  جوزيــب  لالحتــاد 
األوروبي تناول خاللها املوقف 
األوروبي الرافض خلطط الضم 
اإلسرائيلية ألراض فلسطينية 

محتلة.
وأوضح البيان أن الرسالة 
أكدت أن املوقف األوروبي من 
وضعية األراضي التي احتلتها 

الرافض للمخططات العدوانية 
اإلســرائيلية لضم أجزاء من 
الفلســطينية احملتلة  األرض 
عام ١٩٦٧ وأكد ترحيب وتقدير 
اجلامعة وتثمينهــا للمواقف 
الدوليــة الرافضة للسياســة 
الضم واالستيطان اإلسرائيلية.
وفي السياق نفسه، قالت 
اجلامعة العربية في بيان لها 
ان أمينها العام أحمد أبوالغيط 

إسرائيل في عام ١٩٦٧ لم يتغير 
وأن االحتاد األوروبي ال يعترف 
بالســيادة اإلســرائيلية على 
الضفة الغربية احملتلة، معتبرا 
أن الضم يشكل خرقا خطيرا 

للقانون الدولي.
مــن جهتــه، جــدد رئيس 
الفلســطيني محمد  الــوزراء 
اشــتية دعوته لــدول االحتاد 
األوروبي والعالم لكسر األمر 

إيران تفتح «سفارة افتراضية» في القدس
وكاالت: احتفى مســؤولون إيرانيون بتشريع قانون يلزم 
حكومتهم بافتتاح «سفارة افتراضية» لبالدهم في القدس احملتلة.
واعتبر مســؤولون إيرانيون أن اإلعالن عن خطوة افتتاح 
«السفارة االفتراضية» هو رد على «التعنت األميركي» باالعتراف 

بالقدس عاصمة إلسرائيل.
وقبل أيام صدق البرملان اإليراني باإلجماع على مشروع قرار 
«مواجهة اإلجراءات العدائية للكيان الصهيوني»، وألزم طهران 
بفتح سفارة أو قنصلية افتراضية خالل ستة أشهر في القدس 

الشريف باعتبارها عاصمة أبدية لفلسطني.

والسفارة االفتراضية هي عبارة عن موقع إلكتروني على 
الشبكة العنكبوتية سيكون مدعوما بطاقم إداري وديبلوماسي 
يعمل عبر حســابات عدة على صفحات التواصل االجتماعي، 
ويأخذ مهمة تقدمي اخلدمات القنصلية للفلسطينيني على عاتقه، 
وفق اإلعالم اإليراني الرســمي. ويتضمن مشروع القرار ١٦ 
مادة تؤكد جميعها على مواجهة اإلجراءات اإلســرائيلية التي 
تعتبرها طهران عدائية وتشكل تهديدا ألمنها القومي وللشعب 
الفلســطيني وللدول اإلسالمية األخرى، وتزعزع السالم على 

املستويني اإلقليمي والدولي.

طهران: عقوبات واشنطن اجلديدة
«دليل عجز وارتباك»

الكونغرس يطلب شهادة بومبيو 
«حتت القسم» في إقالة «مفتش اخلارجية»

عواصــم - وكاالت: اعتبــرت طهران أن 
العقوبات األميركية اجلديدة بحق شخصيات 
وكيانات إيرانيــة «دليل عجز وارتباك» من 

جانب الواليات املتحدة.
ونقلت وكالة األنباء الرسمية (إرنا) عن 
املتحدث باســم اخلارجيــة اإليرانية عباس 
موسوي قوله امس إن هذه العقوبات، التي 
تشمل وزير الداخلية اإليراني وقائد الشرطة 
«دليل على ضعف اإلدارة األميركية ويأسها 
وارتباكهــا»، مشــيرا الى أنهــا تعتبر عالمة 
على افتقار عقوبات واشــنطن السابقة على 

اجلمهورية اإلسالمية للفاعلية.
وأكد موسوي أن العقوبات األخيرة «تعد 
انتهاكا صارخا للقرار الدولي ١٣٣١، وبالتالي 
فإن على املجتمــع الدولي أن يخضع أميركا 

للمساءلة على هذه اخلروقات الكبيرة».
وأشار إلى أن الواليات املتحدة «تتجاهل 
العرف والقانون الدولي»، معتبرا أن مثل هذه 
العقوبات «تنعكس سلبا على أمن املنطقة».

جاء ذلك ردا على ما أعلنته وزارة اخلزانة 
األميركيــة أمس األول عــن عقوبات جديدة 
فرضتها بحق أشــخاص وكيانــات إيرانية، 

التهامهم بانتهاكات حلقوق اإلنسان.
على صعيد غير بعيد، أعلن وزير الدفاع 
الڤنزويلي فالدميير بادرينو لوبيز أن ناقالت 

نفط إيرانية محملة باخلام ستصل قريبا إلى 
بالده التي تعاني من شح في الوقود.

وقــال بادرينــو للتلفزيــون الڤنزويلي 
إن «هــذه الســفن، عندما ســتدخل منطقتنا 
االقتصادية اخلالصة، ستواكبها سفن وطائرات 
تابعة للقوات املسلحة الوطنية البوليفارية 

الستقبالها».
وبحســب تقارير صحافيــة، فإن خمس 
ناقالت نفطية غادرت إيران في األيام األخيرة 
متجهة إلى جزر الكاريبي الڤنزويلية، حيث 
أعلنت الواليات املتحدة في مطلع أبريل املاضي 
تعزيــز مراقبتها للجرميــة املنظمة في هذه 
املنطقة ونشــر ســفن حربيــة وقطع أخرى 

لهذه الغاية.
من جهته، قال الرئيس الڤنزويلي نيكوالس 
مادورو في خطاب عبر التلفزيون احلكومي 
«نحن مســتعدون ألي شيء وفي أي وقت»، 
مبديا شكره حلليفته طهران على دعمها بالده 

في خالفها مع الواليات املتحدة.
ولــم يعلن مادورو، وال وزير دفاعه، عن 
املوعد املرتقب لوصول حامالت النفط اإليرانية 
إلى ميــاه املنطقة، لكن من املتوقع أن تصل 
إلى ڤنزويال بني أواخر الشهر اجلاري وأوائل 
يونيو املقبل محملة بحوالي ١٫٥ مليون برميل 

من الوقود. 

واشــنطن ـ وكاالت: دعــا أعضــاء فــي 
الكونغرس األميركي وزير اخلارجية مايك 
بومبيو لإلدالء بـ «شهادة حتت القسم» يشرح 
فيها األسباب التي دفعته لطلب إقالة املفتش 
العام لوزارته ســتيف لينيك والتي ما زال 
يرفض الكشف عنها، في حني سّخف بومبيو 

الشبهات التي بدأت تستهدفه شخصيا.
وقالت رئيســة مجلس النواب نانســي 
بيلوسي، خالل مؤمتر صحافي، ان بومبيو 
«يجب أن يأتي ليدلي بشهادته» في جلسة 

استماع حتت القسم.
وأضافت الزعيمــة الدميوقراطية: «هذه 
فضيحة»، في إشــارة إلى العدد الكبير من 
املفتشني العامني واملسؤولني اآلخرين الذين 
يفتــرض بهم أن يراقبوا، بشــكل مســتقل، 
ممارســة الســلطة التنفيذية لصالحياتها 
والذين أقالهم الرئيــس اجلمهوري دونالد 
ترامب. وشددت رئيسة مجلس النواب على 
أن «مــا يفعله الرئيس، بتقويضه احلقيقة 
ونظاما قائما لتعزيز احلقيقة (..) يقوض 

دميوقراطيتنا».
ومنــذ إقالــة لينيــك كشــفت املعارضة 
الدميوقراطية أنه كان قد فتح لتوه حتقيقا 
يطال عددا من القضايا التي قد تكون محرجة 

لبومبيو.
مــن جهته، ســّخف بومبيــو االتهامات 
املوجهة إليه في قضية إقالة املفتش العام، 
وقال «لقد رأيت الروايات املختلفة ومفادها 
أن شــخصا ما كان ينزه كلبي لبيع أسلحة 

ملصبغتي».
وأضاف «فــي النهاية، هــذا كله محض 
جنــون»، مجــددا التأكيد علــى أنه ال ميكن 

اعتبار إقالة املفتش العام عمال انتقاميا.
لكن الوزير رفض توضيح السبب املباشر 
إلقالة لينيك، وقال «ال ميكنني التحدث عن 
ذلــك. ال ميكننــي اخلوض فــي التفاصيل. 

سأشرح األسباب لألشخاص املناسبني».
على صعيد آخر، أظهر اســتطالع للرأي 
تقــدم الرئيس دونالد ترامب على مرشــح 
احلزب الدميوقراطي في الســباق الرئاسي 
جــو بايدن في واليــات ســاحة املعركة أو 
املتأرجحة وهي الواليات التي عادة ما ترجح 

فوز الرؤساء في االنتخابات الرئاسية.
وكشــف االســتطالع الذي أجرته شبكة 
«سي.ان.بي.ســي» أن ترامــب يتفوق على 
بايدن، في الواليات الرئيســية املتأرجحة، 
ويتصدر أيضا الدعم بني الناخبني املستقلني 

في تلك الواليات.

ڤنزويال: اجليش سيرافق ناقالت الوقود اإليرانية عند وصولها

استطالع: ترامب يتقدم على بايدن في الواليات املتأرجحة

عــالج فعــال أو لقــاح ميكن 
الســيطرة على الڤيروس من 
خالل حتديد العدوى، والعثور 
على األشخاص الذين تعرضوا 
لها وعزلهم. وحث الناس على 
الكمامات وغســل  اســتخدام 
اليديــن وتطهيــر األســطح 
واحلفاظ على مسافات فاصلة.
وقــال إن الصــني وبعض 
الدول اآلسيوية األخرى اتبعت 
هــذه االســتراتيجية بنجاح 
فيما لم تقم الواليات املتحدة 
ودول أخرى مبا عليها «للعزل 
اإلجبــاري» للذيــن تعرضوا 

للڤيروس.
وأضاف أن الصني وكوريا 
اجلنوبية وتايوان بذلت أفضل 
ما ميكن لكبح العدوى بينما 

قدمت الواليات املتحدة وروسيا 
والبرازيل األسوأ.

من جهــة أخــرى، واصل 
ترامــب هجومه علــى الصني 
متهمــا إياهــا بنشــر الوبــاء 
واأللم حول العالم، كما ربطها 
باملرشــح الدميوقراطــي جو 
بايدن وقال إنها تفضل فوزه 
ملواصلة سرقة الواليات املتحدة 
األميركية، متهما إياها بشــن 

حملة تضليل واسعة.
وقــال فــي تغريــدة عبر 
حسابه تويتر: «تقوم الصني 
بحملــة تضليل ضخمة ألنهم 
يرغبون بشدة في فوز النائم 
جو بايدن في السباق الرئاسي 
حتــى يتمكنوا مــن مواصلة 
ســرقة الواليات املتحدة، كما 

فعلوا منذ عقود، حتى جئت!».
وتابــع: «يتكلــم املتحدث 
باســم الصني بغباء، محاوال 
يائسا أن يزيل األلم واملذابح 
التي نشرتها بالدهم في جميع 
أنحــاء العالــم. إن هجومهــا 
املضلل والدعاية على الواليات 
املتحدة وأوروبا ميثل وصمة 
عار..»، مضيفا: «كل ذلك يأتي 
من القمة، لقــد كان بإمكانهم 
إيقاف الوباء بسهولة، لكنهم 

لم يفعلوا!».
في غضــون ذلك، تواصل 
الواليــات املتحــدة تســجيل 
أرقام قياســية من اإلصابات 
والوفيات، حيث أعلنت جامعة 
جونــز هوبكينز عن أكثر من 
١٥٠٠ وفــاة إضافية أمس، ما 

يرفع العدد اإلجمالي إلى أكثر 
من ٩٣ ألفا و٤٠٠ حوالي ثلثهم 
في والية نيويــورك وحدها. 
وبعدما جتاوزت عتبة األلفي 
وفاة يوميا في ابريل املاضي، 
لم تسجل الواليات املتحدة هذا 
العدد منذ أكثر من عشرة أيام 
حتى أن احلصيلة انخفضت 
إلى أقل من ألف في اليوم في 
بعض األحيان. وبذلك تسجل 
الواليات املتحدة واحدة من كل 
أربع وفيات في العالم نتيجة 
الڤيروس الــذي أودى بحياة 
أكثر من ٣٢٦ ألف شخص في 
العالم، حسب حصيلة أعدتها 
وكالة فرانس برس اســتنادا 
إلى مصادر رســمية. أما عدد 
املصابــني فيهــا فقــد جتاوز 
١٫٥٥ مليون من أصل خمســة 
ماليني إصابة مت تأكيدها على 
مستوى العالم.  بدورها، تشهد 
أميــركا الالتينية، ارتفاعا في 
حصيلــة الوفيــات بڤيروس 
«كوفيــد -١٩» وخصوصــا 
في البيــرو والبرازيل. وبعد 
إعالن منظمة الصحة العاملية 
أن «احتواء الوباء مازال بعيدا» 
اثر تسجيل ١٠٦ آالف إصابة في 
العالم في أعلى حصيلة يوميا 
أمس األول، أصبحت البرازيل 
في الصــف األول بــني الدول 
املوبوءة، إذ تشــهد تســارعا 
في االنتشار بحصيلة يوميا 
ارتفعت إلــى ١١٧٩ وفاة. لكن 
الرئيس اليميني املتطرف جاير 
بولســونارو يواصل التقليل 
من خطورة الڤيروس وانتقاد 

إجراءات العزل.


