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الثالثاء ٧ يوليو ٢٠٢٠ عربية وعاملية

مستشفيات أميركا شبه ممتلئة مبرضى »كورونا« والصني تستنفر بوجه »الطاعون الدملي«
بكــن - وكاالت: قبــل أن 
يعثــر العالم علــى اللقاح أو 
العقار، الــذي يوقف ڤيروس 
كورونــا املســتجد املتفشــي 
بسرعة الضوء، شددت سلطات 
منطقــة منغوليا الداخلية في 
شمال الصن التدابير الوقائية، 
بعد تســجيل إصابــة مؤكدة 
بـ»الطاعون الدملي« لدى راعي 
ماشية خالل نهاية األسبوع.

وأصدرت اللجنة الصحية 
في مدينة بايانور حتذيرا من 
املستوى الثالث وهو ثاني أقل 
حتذير في نظام يتضمن أربعة 
مستويات، رغم اعالنها في بيان 
أن املصاب حالته مستقرة وهو 

في مستشفى في املدينة.
ويحظر هذا التحذير صيد 
أو أكل احليوانات التي قد حتمل 
الطاعون ويطلــب من الناس 
اإلبالغ عن أي حاالت يشــتبه 
بأنهــا طاعــون أو ارتفاع في 
درجات احلرارة دون أســباب 
واضحــة. ويأتي هذا التحذير 
بعــد اإلبالغ عــن أربع حاالت 
إصابة بالطاعون في منغوليا 
الداخلية في نوفمبر املاضي، 
من بينها حالتا إصابة باملرض 
املعــروف ايضــا بـ»الطاعون 
الرئــوي« وهو ســاللة قاتلة 

من الطاعون.
اللجنــة صيــد  ومنعــت 
وتناول السيما حيوان املرموط 
وهو نوع من القوارض، حتى 
نهاية العام، وحضت السكان 
على اإلبالغ بوجود أي قوارض 
أو ميتــة. وميكــن  مريضــة 
لبكتيريا يرسينيا الطاعونية 
املســببة للطاعــون االنتقــال 
لإلنسان من اجلرذان املصابة 

عبر البراغيث.
كما أفيد عن إصابة مشبوهة 
بالطاعون لــدى فتى يبلغ 15 
عاما في منغوليا املجاورة، وفق 
وكالــة أنباء الصــن اجلديدة 
الرســمية. وذكــرت الوكالــة 
أن الفتــى عانــى ارتفاعــا في 
احلرارة بعــد تناوله ملرموط 

مبــوازاة ذلــك، اليظهــر 
ڤيروس كورونا بعد أي عالمة 
للتباطؤ في الواليات املتحدة 

وأميركا الالتينية.
املستشــفيات  وباتــت 
األميركية على وشك االمتالء، 
بينما يدق مسؤولون ناقوس 
اخلطر في حن تعيش املكسيك 
وتشيلي والهند أجواء مشابهة.
ومنــذ أســبوع، تســجل 
الواليات املتحدة شــهد احياء 
عيدها الوطني، أعداد إصابات 
قياسية، فيما يواصل الرئيس 
دونالد ترامب التقليل من شأن 
األزمة التي أكد أنها »على وشك« 
االنتهاء. وأحصت البالد أكثر 
من 13٠ الــف وفاة ونحو 9.٢ 
مليون اصابة وفق احصائيات 

من جديدة على السكان.
في االثناء، قفزت الهند الى 
املركــز الثالث مــن حيث عدد 
اإلصابات متجاوزة روســيا. 
وشــهد عدد اإلصابات ارتفاعا 
هائال حيــث اعلنت أمس أنها 
أحصت قرابة ٧٠٠ ألف إصابة، 
لتصبح ثالث دولة أكثر تضررا 
بالوباء بعد الواليات املتحدة 
والبرازيــل. إال أن حصيلــة 
الوفيــات ضئيلــة فــي ثاني 
دولة أكثر اكتظاظا بالســكان 

في العالم مع 19693 وفاة.
الڤيروس بشكل  وينتشر 
كبير في املدن الهندية الكبرى 

بومباي ودلهي وشيناي.
وملواجهة تدفق املصابن، 
فتحت العاصمة الهندية مركزا 

يركــو نونيز إلى املستشــفى 
إثــر إصابته باحلمــى »جراء 
عــن  ناجمــة  مضاعفــات 
كوفيــد-19«. وأما املكســيك، 
التي أصبحت خامس دولة أكثر 
تضررا بالوباء من حيث عدد 
الوفيات، فسجلت 3٠366 وفاة.
وستعزل أســتراليا والية 
فكتوريا عــن باقي البالد بعد 
ارتفاع عدد اإلصابات في مدينة 
ملبورن خصوصا في عدد من 

املباني املكتظة.
ويبدو الوضــع أقل توترا 
فــي أوروبا، فقــد فتح متحف 
اللوفــر الشــهير فــي باريس 
أبوابه مجددا أمس بعد إغالق 
استمر أشــهرا، وبات املتحف 
األكبر واألكثر ارتيادا في العالم، 

جامعة جونز هوبكنز املرجعية.
ولــم يخف رئيــس بلدية 
أوســن فــي والية تكســاس 
ستيف أدلر انزعاجه وسبق أن 
وصف نبرة الرئيس األميركي 
بـ»اخلطيرة« بالنسبة لسكان 
املدينة، حيث توشــك أقســام 
اإلنعــاش على االمتــالء »في 
غضون عشــرة أيــام«. وقال 
لشــبكة »ســي ان ان«، »إذا 
لــم نغير املســار، قــد تكون 
مستشفياتنا مكتظة في غضون 

أسبوعن«.
وتتفــق رئيســة بلديــة 
فينكس كايت غاليغو مع أدلر. 
وصرحت »لقد أعدنا الفتح في 
وقت مبكر جــدا في أريزونا« 
داعية إلــى فرض تدابير عزل 

هائال للعزل تصل سعته إلى 
عشرة آالف سرير، بعضها من 
كرتــون، في قاعــة مخصصة 
في األيــام العادية للتجمعات 
الدينية. وفرضت مدن أخرى 

تدابير عزل من جديد.
واليــزال الوضع مقلقا في 
بعــض دول أميركا الالتينية. 
وأعلنت تشــيلي أنها تخطت 
وفــاة  آالف  عشــرة  عتبــة 
وكولومبيــا عتبة أربعة آالف 
وفاة. وفي البيرو، يتجاوز عدد 
املصابن 3٠٠ ألف بينهم أكثر 
من 36٠٠ إصابة جديدة أمس.

وتأكــدت إصابــة وزيــرة 
الصحة البوليفية إيدي روكا 
بالڤيــروس فيمــا نقــل وزير 
شــؤون الرئاســة البوليڤــي 

والذي يحتوي على كنوز فنية 
مثل لوحــة املوناليزا، متاحا 
بناء على حجز مسبق لتجنب 
احلشــود التي كانت تتهافت 
إليــه قبل األزمة الصحية، مع 
حتديد فترات لزيارات تشمل 
5٠٠ شخص كل نصف ساعة.
أعــداد  وصلــت  عربيــا، 
اإلصابــات بڤيــروس كورونا 
املستجد في قطر إلى أكثر من 
مائة ألف، بحســب ما أعلنت 
وزارة الصحــة، بينمــا بدأت 
تخفيف القيود. وأكدت وزارة 
الصحــة العامــة القطرية في 
بيان »جنحت إجراءات مواجهة 
كوفيد 19 املطبقة في قطر في 
تســطيح املنحنــى واحلد من 

انتشار الڤيروس«.

متحف اللوڤر يفتح أبوابه والهند ثالث بلد من حيث اإلصابات وأَسّرتها من »كرتون«

)رويترز( طوابير من الزوار تنتظر لدخول متحف اللوڤر بعد فتح أبوابه مجددا  

اصطاده كلب. وقالت الوكالة 
إن حالتــن مؤكدتن ســجلتا 
األسبوع املاضي في محافظة 
خوفد في منغوليا، لدى شقيقن 
تنــاوال حلم املرموط. وفرض 
احلجر على 146 شخصا خالطوا 
الشــقيقن. والطاعون الدبلي 
أو الدملي اشتهر في العصور 
الوســطى »باملوت األســود«، 
وهو شــديد العــدوى وغالبا 
مــا يكون مميتا وينتشــر في 
الغالــب عن طريق القوارض. 
وحــاالت الطاعون مألوفة في 
الصن ولكن تفشي هذا املرض 
أصبح نادرا بشكل متزايد وهو 
قابل للعالج. وسجلت الصن 
٢6 حالة إصابة و11 حالة وفاة 

منذ ٢٠٠9. 

الالمركزية األميركية وسياسة البيت 
األبيض أعاقتا مكافحة »كورونا«

ملاذا تتصدر الواليات املتحدة دول العالم من حيث أعداد 
اإلصابات بڤيروس كوفيد-19؟ وكيف ميكن لدولة عظمى 
متتلك أفضل الوسائل واإلمكانات ان تكون متأخرة الى 

هذا احلد في السيطرة على الوباء؟
الكاتب إد بلكنغتون في صحيفة »الغارديان« أشــار 
إلى ان العاملني الرئيســيني وراء هــذه الظاهرة يكمنان 
في طبيعة النظام نفســه وفي طبيعة اإلدارة احلالية في 

البيت األبيض.
ويقول الكاتب ان الصورة األولية عن الوباء كانت ترى 
فيه أول األمر مشــكلة متعلقة بنيويورك. ولكن عندما 
أخذت نيويورك تسيطر على الوباء بدأت الواليات األخرى 
تتصرف بتراخ نتيجة تصريحات متكررة من البيت األبيض 
كانت تهون من خطر الڤيروس. وبدأت بقية الواليات بفتح 
اقتصاداتها بسرعة غير عادية. وفي والية مثل فلوريدا 
رفع احلظر عن ارتياد الشواطئ وكانت النتيجة ان الناس 
تدافعوا إليها من دون حتى وضع كمامات. ومع االرتفاع 
احلاد في أعداد املصابني وجدت فلوريدا نفسها مجبرة 
على العودة الى إجراءات اإلغالق. العامل األكبر في هذه 
الفوضــى هو الطبيعة االحتادية للواليات املتحدة. وهذا 
ما اتضح بجالء في اجلدل الذي رافق انتشار الوباء في 
نيويورك بني البيت األبيض وحاكم الوالية حول من ميتلك 

الصالحيات التخاذ هذا اإلجراء أو غيره.

قمر جتسس إسرائيلي ملراقبة »نووي إيران« .. ونواب يطالبون باستجواب روحاني
عواصم- وكاالت: أعلنت 
الدفاع اإلســرائيلية  وزارة 
إطالق قمر جتســس جديد 
الهدف منه مراقبة أنشــطة 

إيران النووية.
وقالــت الوزارة في بيان 
امس »أطلقت إدارة الفضاء 
في مديرية البحث والتطوير 
الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع 
وصناعــات  اإلســرائيلية 
اإلســرائيلية  الفضــاء 
بنجــاح القمــر االصطناعي 
االســتطالعي )أوفيك 16(« 
مشــيرة إلــى »خضوع قمر 
االستطالع الكهروضوئي ذي 
القدرات املتقدمة إلى سلسلة 

من االختبارات«.
ولم يتطرق بيان الوزارة 
إلــى مزيــد مــن التفاصيل 
حول املهمة الرئيسية للقمر 
االصطناعــي، لكــن اإلذاعة 
اإلسرائيلية العامة قالت إنه 
سيســتخدم ملراقبة أنشطة 

إيران النووية.
في غضون ذلــك، نقلت 
صحيفة »نيويورك تاميز« 
عن مســؤول اســتخباراتي 

بدأت فيها أم ال.
املــدى  وأضــاف: علــى 

وإنتاج )أجهزة طرد مركزي( 
متطــورة، مشــددا على أن 

تتأثر من جراء احلادث.
من جهــة أخــرى، أعلن 
احلرس الثوري اإليراني انه 
يبني ما يطلق عليها »مدن 
صواريــخ« في مواقع حتت 

األرض في اخلليج.
ونقلــت وســائل إعــالم 
إيرانيــة عــن قائــد القوات 
البحرية باحلــرس الثوري 
رضــا  علــي  األدميــرال 
تنجســيري قوله إن »فيلق 
احلرس الثوري لديه مواقع 
صواريخ برية وبحرية على 
السواحل اجلنوبية للبالد«.
تنجســيري  وأوضــح 
ان احلــرس الثــوري علــى 
اســتعداد إلظهار هذه القوة 
عند الضرورة، وهدد بإطالق 
العنــان لـ »كابــوس« على 
منافســن يظهــرون نوايــا 
عدوانية عســكرية، وفقا ملا 
أوردته وكالة أنباء »تسنيم« 

اإليرانية شبه الرسمية.
الى ذلك، ذكرت وســائل 
إعالم إيرانية امس أن نوابا 
متشددين بالبرملان اإليراني 
يعتزمون استدعاء الرئيس 

املتوســط ميكــن أن يبطئ 
هــذا احلادث خطــة تطوير 

األنشــطة الراهنة في نطنز 
لتخصيــب اليورانيــوم لم 

حسن روحاني الستجوابه، 
في خطوة قد تؤدي في نهاية 
األمر إلى توجيه اتهام رسمي 
إليه، وســط تصاعد موجة 
االســتياء مــن السياســات 
التــي تنتهجها  االقتصادية 

احلكومة.
أنبــاء  وذكــرت وكالــة 
نائبــا   1٢٠ أن  »تســنيم« 
بالبرملــان مــن أصــل ٢9٠ 
وقعوا على مذكرة ملســاءلة 
روحانــي وجرى تســليمها 
ملجلس رئاسة البرملان. ولكي 
تصبح املذكــرة نافذة، فإنه 
يتعــن متريرها إلى رئيس 
البرملــان من خــالل مجلس 

رئاسته.
ونقلت الوكالة عن إقبال 
شــاكري النائب عن طهران 
قولــه »املشــرعون لديهــم 
أســئلة متنوعــة لتوجيهها 
الرئيــس، مبــا فيهــا  إلــى 
األســباب وراء أزمة ســوق 
النقد األجنبي وما تشــهده 
أسعار السلع والضروريات 
مــن  للشــعب  األساســية 

ارتفاع«.

»احلرس الثوري« يبني »مدن صواريخ« حتت األرض

)رويترز(  ً جانب من االضرار التي حلقت باحد املباني في موقع »نطنز« النووي االيراني مؤخرا

شــرق أوســطي مطلــع أن 
إســرائيل هي املسؤولة عن 
احلادثة التي وقع مبنشــأة 
نطنز النووية اإليرانية قبل 
أيام. كما نقلت الصحيفة عن 
مسؤول باحلرس الثوري أن 
احلادثة جرت باستخدام مواد 

متفجرة.
وقال املســؤول الشــرق 
أوسطي إن إسرائيل زرعت 
قنبلــة فــي مبنى يتــم فيه 
تطوير أجهزة طرد مركزي 

حديثة.
وأقرت السلطات اإليرانية 
بأن احلريق الــذي وقع في 
نطنز اخلميس املاضي تسبب 
في »أضــرار جســيمة«، ما 
العــودة بالبرنامج  يعنــي 
النووي للبالد شهورا للوراء.
وأعلــن املتحدث باســم 
النوويــة  الطاقــة  منظمــة 
اإليرانيــة بهروز كمالوندي 
انــه »كان مقــررا« أن تنتج 
هذه املنشأة »املزيد من أجهزة 
الطرد املركزي املتطورة«، من 
دون أن يوضح ما إذا كانت 
عملية جتميع هذه اآلالت قد 

ترامب يصّعد ضد احملتجني: عصابات إجرامية
ونيويورك وشيكاغو تقدمان لها احلماية

عواصــم - وكاالت: يلتقي الرئيس األميركي 
دونالــد ترامب أنصاره في جتمع انتخابي جديد 
ينظمه األسبوع املقبل في والية نيو هامشير، لكن 
هذه املرة في الهواء الطلق بعد الفشل الذريع الذي 
مني به جتمعه األخير في مدينة تولسا بسبب وباء 
»كورونا« واالحتجاجات ضد العنصرية والتمييز 
وسياساته جتاه احملتجن الذين يتظاهرون منذ 
مقتــل جورج فلويد األميركي من أصول أفريقية 
على يد شرطي ابيض. ويبدو أن ترامب جعل من 
الهجوم العنيف واملســتمر على هؤالء احملتجن 
احدى ركائز حملته االنتخابية، وسط انقسامات 

غير معهودة تشهدها اميركا.
ومخاطرا بخسارة قسم كبير من األصوات، قال 
الرئيس اجلمهوري أمس إنها »لم تعد تظاهرات 
سلمية على اإلطالق، انها أصبحت غضبا وعنفا، 
وسيطرة من قبل العصابات االجرامية على مدن 
محددة يديرها الدميوقراطيون«. واعتبر في تغريدة 

على تويتر امس ان ذلك مرده الى »نقص القيادة 
في تلك املدن«.

وأضــاف في تغريــدة أخرى: »لقــد أصبحت 
نيويورك وشــيكاغو مالذين آمنن يحظى فيهما 

املجرمون باحلماية«.
وكانت احلملة االنتخابية للرئيس اجلمهوري 
أعلنت في بيان أن جتمع »فلنعد ألميركا عظمتها« 

سيجري السبت املقبل في بورتسموث.
وأضافت انه: »سيتم توزيع كمامات على جميع 
املشاركن وسيتم تشجيعهم بشدة على وضعها« 
خالفا للتجمع السابق في تولسا، حيث لم يرتد احد 
الكمامات وسط أرقام قياسية لإلصابات بـ»كورونا« 

التي طالت حتى الفريق املنظم.
وكان امللياردير اجلمهوري الساعي للفوز بوالية 
ثانية مدتها 4 ســنوات فــي انتخابات الثالث من 
نوفمبر استأنف جتمعاته االنتخابية في ٢٠ يونيو 

في مدينة تولسا بوالية أوكالهوما.

لكــن عــدد املقاعد الكبير الذي ظــل فارغا في 
القاعــة املغلقة، حيث أقيم التجمع أعطى صورة 
معاكسة لتلك التي أرادها مرشح عرف على الدوام 

كيف يؤمن زخما حلملته.
ويبدو ترامب مهووســا باحلشود الكبيرة، إذ 
إنــه يتباهى على الدوام بحجــم التجمعات التي 
ينظمها باملقارنة مع تلك التي ينظمها جو بايدن، 
منافسه الدميوقراطي الذي تؤكد كل استطالعات 
الرأي أنه يتقدم في نوايا التصويت على املستوى 

الوطني على الرئيس اجلمهوري.
وإذا كان املراقبون جميعا يدعون إلى احلذر من 
هذه االستطالعات، السيما ألن االنتخابات التزال 
علــى بعد 4 أشــهر، إال أنه ال يســعهم في الوقت 
نفســهم إال أن يشــيروا إلى أن بايدن متقدم على 
ترامب في نوايا التصويت بعدد نقاط أكبر بكثير 
مما كانت عليه حال هيالري كلينتون مع خصمها 

اجلمهوري في مثل هذا الوقت قبل 4 سنوات.

يستأنف جتمعاته االنتخابية في نيوهامشير بالهواء الطلق وبالكمامات

االحتالل يتوسع في سياسة هدم املنازل
عواصــم - وكاالت: أخطــرت ســلطات 
االحتالل اإلســرائيلي امس، بهدم 3٠ منزال 
ومنشأة في بلدة العيسوية بالقدس احملتلة.

وقال عضو جلنة متابعة العيسوية محمد 
أبو احلمص في تصريح أوردته وكالة األنباء 
الفلسطينية »وفا«، إن طواقم تابعة لبلدية 
االحتالل بالقدس، وزعت عشرات االخطارات 
بالهدم على منشآت ومنازل للمقدسين في 
مختلــف احيــاء البلدة، مضيفــا أن طواقم 
البلدية صورت عددا من املنشــآت واملنازل 
بعد اقتحامها، منها ما هو قيد اإلنشاء واآلخر 

مأهول.
وفي سياق متصل من ممارسات االحتالل 
أعاقت قوات االحتالل حركة املواطنن جنوب 
غرب جنن، وكثفت من تواجدها العسكري، 
حيث نصبت حاجزا عسكريا على مفترق بلدة 
عرابة وأوقفت املركبات املارة على شارع جنن 
- نابلس وقرى منطقة يعبد وعرابة، وأعاقت 
حتركات املواطنن بعد أن استجوبتهم، كما 
كثفــت من تواجدها العســكري على حاجز 

»دوتان« املقام فوق أراضي بلدة يعبد.
إلى ذلك، قال نادي االســير الفلسطيني 
امس، ان قوات االحتالل اعتقلت 13 فلسطينيا 

من الضفة الغربية غالبيتهم من محافظة رام 
اهلل والبيرة. واضاف النادي في بيان ان 1٠ 
مواطنــن اعتقلتهم قوات االحتالل من عدة 

بلدات في محافظة رام اهلل والبيرة.
وتابع البيان ان قوات االحتالل اعتقلت 
كذلك مواطنا من اخلليل واخر من محافظة 
جنن وهو اســير ســابق ومواطن اخر من 

بلدة )كفر عقب( قرب القدس.
مــن جهة اخــرى، قال وزيــر اخلارجية 
واملغتربن الفلســطيني رياض املالكي، إن 
املجتمع الدولي مطالب بانتهاج آلية عقوبات 
ومقاطعة وعزل لالحتالل اإلسرائيلي، بهدف 
حماية السالم واألمن واالستقرار، لتحقيق 
احلرية والعدالة والتنمية وحقوق اإلنسان 
ومنع التمييز والفصل العنصري، الذي بات 
نهجا متارســه وتطبقه حكومة وكنيســت 
االحتالل اإلسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

وأضــاف املالكــي خــالل أعمــال الدورة 
التاسعة لالجتماع الوزاري ملنتدى التعاون 
العربي الصيني االفتراضي امس، حســبما 
أفادت »وفا«، يجب على إســرائيل أن تدرك 
أن متردها على القانون الدولي لن يســتمر 

بال ردود عملية.

املالكي يدعو املجتمع الدولي إلى انتهاج آلية عقوبات ومقاطعة وعزل إلسرائيل

ملشاهدة الڤيديو


