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»كورونا«: ترامب يضع الكمامة.. و الدميوقراطيون: أهدر 4 أشهر حتى »اعترف«
عواصم - وكاالت: يشهد 
تفشي وباء ڤيروس كورونا 
املســتجد ارتفاعــا حادا منذ 
بداية شــهر يوليو اجلاري، 
حيث جتاوز عدد اإلصابات 
الـ ١٢ مليونا و75٠ ألف حالة، 
بارتفــاع نحــو ٢.7 مليــون 
منذ بدايته. كما جتاوز عدد 
الوفيات الـ 565 ألفا. وبعد أن 
أضاف الڤيروس مليونا في 
كل أسبوع على مدى األسابيع 
الـ ٣ املاضية، يبدو أن املليون 
اجلديدة لن تستغرق كل ذلك 

الوقت.
وتضاعف عدد اإلصابات 
املعلن عنها في أنحاء العالم 
خالل شــهر ونصف الشهر. 
لكن منظمة الصحة العاملية 
سبق أن أعلنت أنه »اليزال« 
من املمكــن الســيطرة على 
الوضع إذا مت اتخاذ »إجراءات 
سريعة« للتعامل مع تفشي 

املرض.
وتشــكل الــدول اخلمس 
األعلى من حيــث اإلصابات 
وهي: الواليــات املتحدة مع 
)٣ ماليني و٢5٠ ألف إصابة( 
والبرازيل بـ ١ مليون و84٠ 
ألــف إصابة. والهند بـ )85٠ 
ألفا(  ألفــا( وروســيا )7٢7 
والبيرو )٣٢٢ ألفا( أكثر من 
نصــف عــدد اإلصابات على 

مستوى العالم.
وســجلت أميركا في يوم 

األميركي دونالد ترامب أخيرا 
للرضوخ للنصائح الطبية، 
ووضــع كمامة للمرة األولى 

خالل زيارته مركزا طبيا.
ولهذا الظهور األول لترامب 
واضعــا كمامة خــالل زيارة 
مستشفى والتر ريد العسكري 
في ضواحي واشنطن، طابع 
رمــزي كبيــر فــي الواليات 
املتحدة بعد كان رفضه حتى 

للصحافيني قبــل الزيارة: 
»عندمــا تتحدث مع جنود 
خرجــوا لتوهــم من أرض 
املعركة، أعتقد أن وضع قناع 
أمر عظيم. أنا لم أكن يوما 
ضد األقنعة، لكني أعتقد أن 
لها مكانا وزمانا مناسبني«.
ولــم يفــوت خصومــه 
الفرصــة  الدميوقراطيــون 
للهجوم عليه حيث اعتبرت 

توصيات اخلبراء ملنع انتشار 
الڤيروس.

ترامــب  جتمــع  وكان 
االنتخابي األول الذي نظم في 
يونيو في تولسا بأوكالهوما 
مثيرا للجدل إذ خرق معظم 
احلاضرين املبادئ التوجيهية 
مــن خــالل رفــض وضــع 
الكمامــات أو احلفــاظ على 
التباعد اجلســدي علما أنهم 

كانوا في مكان مغلق.
والحظت السلطات احمللية 
منذ ذلك احلني زيادة في عدد 

اإلصابات بـ»كوفيد-١9«.
الرئيــس  ســخر  كمــا 
األميركي مرارا من منافسه في 
االنتخابات الرئاسية املقررة 
في ٣ نوفمبر الدميوقراطي جو 
بايدن الــذي يلتزم بنصائح 
الســلطات الصحيــة، ويحد 
من حتركاته ويظهر بشــكل 

منهجي مع تغطية وجهه.
وبدت الضغوط كثيفة جدا 
على الرئيس اجلمهوري ليقوم 
ببــادرة تشــجع على وضع 
الكمامات، حيث تفقد الواليات 
املتحدة السيطرة على الوباء. 
ورغم هذا التطور املقلق، أعيد 
افتتاح جزء من متنزه ديزني 
وورلد الترفيهي في أورالندو 
في والية فلوريدا، بعد أربعة 

أشهر من اإلغالق.
أمــا فــي منطقة الشــرق 
الڤيروس  األوسط، فتسبب 

اآلن موضع خالف سياسي، 
ألن رفض وضع الكمامة ينظر 
إليه فــي جزء مــن املجتمع 
األميركــي علــى أنــه تأكيد 

للحرية الفردية للمواطن.
وارتــدى ترامــب قناعا 
داكنا لزيارة مقاتلني جرحى 
في مستشفى والتر ريد في 
بيثيسدا في والية ماريالند 
وقــال  واشــنطن.  قــرب 

رئيسة مجلس النواب نانسي 
بيلوســي أن هذا »اعتراف« 
مــن ترامــب بأهميــة ارتداء 
الكمامــة. وقالت انــه أخيرا 
»عبر اجلسر«. وقال املتحدث 
باســم جــو بايدن املرشــح 
للرئاســة:  الدميوقراطــي 
لقد أضاع الرئيس 4 أشــهر 
وهــو يثبط عزميــة الناس 
ويتجاهــل واحــدة مــن أهم 

بوفاة أكثر من ٢٠ ألف شخص 
فيها نصفهم تقريبا في إيران، 
بحسب حصيلة أعدتها وكالة 

فرانس برس.
وإيران التي تعد أكثر من 
8٠ مليون نسمة هي الدولة 
األكثر تضررا في املنطقة مع 
١٢ ألفا و8٢9 وفاة. وهي تعد 
أيضا أعلى عدد وفيات بالوباء 
باملنطقة، وتاســع دولة في 

العالم.
ومــع احتســاب عــدد 
الوفيــات بالنســبة لعــدد 
السكان، تكون إيران تسجل 
١5٣ وفاة ملليون نسمة، اي 
في املرتبة ٢5 عامليا، ووصف 
املرشد األعلى اإليراني علي 
خامنئي تفشــي الوباء في 
البــالد بـ»املأســاوي جدا«، 
داعيا اإليرانيني إلى احترام 

التوصيات الصحية.
وقــال خامنئــي في كلمة 
ألقاهــا عبــر الڤيديــو أمــام 
مجلس الشورى »يجب على 
كل األجهزة والفرق اخلدمية 
وجميــع األفــراد أن يــؤدوا 
دورهم على أكمل وجه لنقطع 
سلسلة تفشي مرض كورونا 
في املدى القريب ونعبر بالبلد 
نحو شاطئ النجاة«، وانتقد 
»البعــض الذين ال يلتزمون 
بأمر بسيط كوضع الكمامة«، 
الفتا إلى أنه يشعر »باخلجل« 

إزاء ممارسات مماثلة.

أكثر من 20 ألف وفاة في املنطقة.. وخامنئي يصف تفشي الوباء في إيران بـ »املأساوي جداً«

الرئيس األميركي دونالد ترامب يضع كمامة للمرة األولى خالل زيارته مستشفى والتر ريد في بيثيسدا بوالية ماريالند قرب واشنطن        )أ.ف.پ(

واحد أكثر من 66 ألف إصابة 
جديدة في رقم قياسي جديد، 
بحسب بيانات نشرتها جامعة 
جونز هوبكنــز التي تعتبر 
مرجعا في تتبــع اإلصابات 
والوفيات، وهو اليوم اخلامس 
على التوالي الذي تسجل فيه 
أميركا إصابات فوق 6٠ ألفا.

ولعل هذه األرقام الصادمة 
هــي التــي دفعــت الرئيس 

»صافر« ناقلة نفط مهجورة قبالة اليمن تواجه خطر االنفجار
عواصــم - وكاالت: قــال 
بــاألمم  مصــدران مطلعــان 
املتحــدة إن احلوثيني وافقوا 
على الســماح لــأمم املتحدة 
بالصعــود إلــى ناقلــة نفط 
مهجورة يخشــى أن تتسبب 
في كارثة بيئية قبالة الساحل 
اليمني. وأعربت األمم املتحدة 
مؤخرا عن »قلــق بالغ« بعد 
أن تســربت امليــاه إلى غرفة 
بالناقلــة »صافر«  احملركات 
التي حتمل ١.١ مليون برميل 
من النفط اخلام والعالقة في 
مرفــأ رأس عيســى النفطي 
بالبحــر األحمر منذ أكثر من 
5 ســنوات. وقــال املصدران 
إن احلوثيني بعثوا برســالة 
تتضمن املوافقة على صعود 
فريق تقني من األمم املتحدة 

إلى الناقلة.
جــاء ذلــك فيما يســتعد 
مجلــس األمن الدولــي لعقد 
اجتماع بعد غد لبحث مشكلة 
الناقلة »صافر«، التي تواجه 
خطــر االنفجار في أي وقت، 
مهددة بتفاقم األزمة اإلنسانية 
وبكارثــة بالنســبة للحيــاة 
البحرية فــي البحر األحمر، 

كما ذكر خبراء دوليون.
وقال املتحدث باسم األمم 
املتحدة ستيفان دوجاريك إن 
مجلس األمن سيعقد اجتماعا 
خاصا في ١5 اجلاري ملناقشة 
األزمة بعد دخــول املياه إلى 
غرفة محرك السفينة »األمر 

في »أكبر كارثــة بيئية على 
املستويني اإلقليمي والعاملي«.
الــوزراء  ودعــا رئيــس 
اليمني معني عبدامللك سعيد 
املجتمــع الدولي إلى التحرك 
ضــد احلوثيني علــى خلفية 
عرقلتهــم لعمليــة تفتيش، 
معتبرا ان قيمة النفط يجب أن 
تنفق على املشاريع الصحية 

واإلنسانية.
وزيــر  حــذر  بــدوره، 
اخلارجيــة األميركــي مايــك 

كارثــة لتأمني احلصول على 
قيمة النفط في النقالة.

وباإلضافة إلى التآكل في 
الســفينة، مت إهمــال أعمــال 
الصيانة الرئيسية للحد من 
الغازات فــي اخلزانات طيلة 
سنوات، لكن املشكلة تفاقمت 
في مايــو املاضي مع حدوث 
تســرب في أنبــوب التبريد، 

بحسب خبراء.
وقال إيان رالبي الرئيس 
آر  التنفيــذي لشــركة »آي 
كونســيليوم« لالستشارات 
البحريــة التــي تتابع وضع 
الســفينة عن كثــب »انفجر 
األنبوب وتسبب بتدفق املياه 
إلى غرفة احملرك ما ولد وضعا 

خطيرا للغاية«.
وحــذرت ليــز غرانــدي 
منسقة األمم املتحدة للشؤون 
اإلنسانية في اليمن في مقابلة 
مــع وكالة فرانــس برس من 
أن انفجار السفينة سيتسبب 
بكارثة وكارثة إنسانية »ألن 
النفط سيجعل ميناء احلديدة 

غير صالح لالستخدام«.
وقالت بدورها املجموعة 
البيئية املستقلة اليمنية إن 
تســرب النفط قــد ميتد من 
البحر األحمر إلى خليج عدن 
وبحر العرب، وإن بيئة املنطقة 
ستحتاج إلى أكثر من ٣٠ عاما 
للتعافي بينما ستفقد حوالي 
١١5 مــن جزر البحــر األحمر 

تنوعها البيولوجي.

بومبيــو مؤخرا مــن أنه إذا 
انفجــرت الناقلة »فســتدمر 
النظام البيئي للبحر األحمر« 
وتعطل ممرات شحن رئيسية، 
مضيفا: »يجب على احلوثيني 
السماح بالوصول قبل انفجار 

هذه القنبلة املوقوتة«.
وعلى غرار قضايا االقتصاد 
واملساعدات في اليمن، أصبحت 
أزمة الناقلة ورقة مســاومة، 
إذ تتهــم احلكومة احلوثيني 
بالسماح بتزايد خطر وقوع 

حتمل 1.1 مليون برميل خام وتهدد بكارثة بيئية.. واحلوثيون يوافقون أخيراً على تفقدها

)وكالة سبأ( ناقلة النفط املهجورة »صافر« قبالة سواحل اليمن 

الذي كان من املمكن أن يؤدي 
إلى كارثة«.

وتبلغ حمولة الناقلة التي 
تســتخدم كمنصــة تخزين 
عائمة نحو ١.١ مليون برميل 
مــن النفــط اخلــام. وهي لم 
تخضع للصيانــة منذ أوائل 
عــام ٢٠١5، مــا أدى الى تآكل 

هيكلها وتردي حالتها.
وحذرت احلكومة اليمنية 
املعتــرف بهــا دوليــا من أن 
»صافر« قد تنفجر وتتسبب 

بابا الڤاتيكان: »متألم« لتحويل آيا صوفيا ملسجد

سجال بني كابول وطالبان بسبب أعمال العنف

عواصــم - وكاالت: قال بابا الڤاتيكان 
فرنسيس امس، إنه يشعر باأللم لقرار تركيا 
حتويل متحف آيا صوفيا في اســطنبول 
إلى مسجد ليصبح بذلك أحدث زعيم ديني 

يندد بهذه اخلطوة.
وقال خالل عظته األسبوعية في ساحة 
القديس بطرس »فكري مشغول باسطنبول. 
أفكر في القديسة صوفيا واأللم يعتصرني«.
وكان الرئيــس التركــي رجــب طيــب 
أردوغان قال إن الصالة ستقام في آيا صوفيا 
اعتبارا من ٢4 يوليو اجلاري بعد اإلعالن 

عن أن هذا األثر القدمي صار مســجدا مرة 
أخــرى عقب صدور حكــم محكمة بإبطال 

حتويله إلى متحف.
وقال أردوغان إن مبنى آيا صوفيا الذي 
أقيم قبل نحو ١5٠٠ عام والذي كان في وقت 
من األوقات كاتدرائية سيظل مفتوحا أمام 

املسلمني واملسيحيني واألجانب.
وأضاف أردوغان أن تركيا مارست حقها 
الســيادي عندما حولت املبنى إلى مسجد 
وأنها ســتعتبر انتقاد هذه اخلطوة تعديا 

على استقاللها.

عواصم - وكاالت: دعا متحدث باســم 
احلكومة األفغانية امس، حركة طالبان إلى 
نبذ العنف والعودة إلى عملية السالم املعلقة 
بني الطرفني، وذلك في أعقاب أســابيع من 
إراقة الدماء في أنحاء مختلفة من البالد.

وكتب املتحــدث، صديق صديقي، عبر 
تويتر امس يقول: »لقد حان الوقت لطالبان 
لتنبذ العنف والدخول في عملية الســالم 

بطريقة واقعية«.
في غضــون ذلك، تصاعــد خالف عبر 
اإلنترنت امس بعد أن انتقد املتحدث باسم 
مجلس األمن األفغاني، جاويد فيصل، حركة 
طالبان بسبب أعمال العنف األخيرة التي 
أســفرت عن مقتل ٢٣ مدنيا في األســبوع 
املاضي. ورد املتحدث باسم طالبان، ذبيح 
اهلل مجاهد، أنه من غير املنطقي أن توافق 
اجلماعة على وقف إطالق النار قبل أن تبدأ 

احملادثات بني األفغان.
وقــال مجاهد إن طالبان: »تركت بدون 
خيار سوى مواصلة احلرب«، وأشار بإصبع 

االتهام إلى احلكومة األفغانية في تأجيل بدء 
احملادثات. وأشار مجاهد إلى أن احملادثات 
ستبدأ بعد أن تطلق احلكومة سراح جميع 
سجناء طالبان املتفق بشأنهم مع احلكومة 

وعددهم 5 آالف.
إلى ذلك، لقي 4 على األقل من أفراد قوات 
األمن مصرعهم وأصيب ١٠ آخرون في إقليم 
باغالن شمال أفغانستان، بحسب مصادر 
أمنية وطبقا ملا ذكرته قناة »طلوع نيوز« 

التلفزيونية األفغانية امس.
وقالت املصادر ان االشــتباكات وقعت 
على طريق - باغالن - ساماجنان السريع، 

بعد أن هاجمت طالبان قوات األمن.
وأضافت املصادر انه »مت إغالق الطريق 
الســريع أمام حركة املرور لعدة ســاعات 
وتعرضت 4 ســيارات طراز هامفي تابعة 

للقوات األفغانية ألضرار في االشتباك«.
وقال نبي اهلل نبي، وهو قائد عسكري 
بإقليم باغالن إن طالبان تكبدت أيضا خسائر 

بشرية في االشتباكات.

قتلى وجرحى من قوات األمن األفغانية في اشتباكات مع احلركة

أنباء سورية

ر: آالف السوريني يواجهون املوت بعد قرار مجلس األمن وكاالت إغاثة حُتذِّ
عواصــم - وكاالت: بعــد 
جنــاح روســيا فــي خفــض 
املنافــذ احلدودية التي تدخل 
عبرها مساعدات األمم املتحدة 
للنازحني الســوريني، حذرت 
وكاالت إغاثــة مــن ان قــرار 
مجلس األمن الذي توصل اليه 
األعضاء الـ ١5، ســيؤدي إلى 
فقدان أرواح ويزيد من معاناة 
١.٣ مليون سوري يعيشون في 

شمال غرب سورية.
وقالــت وكاالت اإلغاثــة 
العاملة في ســورية في بيان 
مشترك »ســتزداد في شمال 
غرب سورية، حيث مت إغالق 
شــريان حيوي عبر احلدود، 
صعوبة الوصول إلى ما يقدر 
بنحــو ١.٣ مليــون شــخص 
يعتمدون على الغذاء والدواء 
الذي تقدمه األمم املتحدة عبر 

احلدود«.
وأضاف البيان »لن يتلقى 
كثيرون اآلن املســاعدة التي 
يحتاجون إليها. ستهدر أرواح. 
وســتزداد املعاناة«. وأضاف 
البيــان »هذه ضربــة مدمرة 

سابقة، على مبدأ املثل القائل 
»الرمد افضل من العمى«

وبعــد 5 محــاوالت وافق 

بعــد ان كانــت 4، وذلك غداة 
انقضاء أجل عملية إنسانية 
استمرت ستة أعوام بتفويض 

املساعدات املنقولة من تركيا 
بأنها »شريان حياة« للسوريني 

في شمال غرب البالد.
وضغطت روسيا والصني 
لتقليص عدد املعابر إلى معبر 
واحد، بحجة أنه ميكن وصول 
املساعدات اإلنسانية إلى شمال 
غرب ســورية عبــر حكومة 
دمشق التي فر النازحون من 
هجومهــا األخيــر على ريف 

ادلب. 
وطلــب الســفير األملانــي 
في األمم املتحدة كريســتوف 
هيوسجن من نظيريه الروسي 
والصيني أن ينقال حلكومتي 
بلديهمــا ســؤاله وهو »كيف 
الذين أعطوا  النــاس  ألولئك 
تعليمات بتقليص املساعدات 
عن 5٠٠ ألف طفل.. النظر في 

املرآة غدا؟«.
وضغطــت روســيا أيضا 
لتقصير جتديد مدة التفويض 
لستة أشهر فقط. وأجاز القرار، 
الذي أعدتــه أملانيا وبلجيكا، 
استخدام معبر واحد ملدة عام 

كحل وسط.

مجلــس األمــن الدولــي على 
دخول املساعدات اإلنسانية إلى 
سورية عبر معبر تركي واحد، 

من األمم املتحدة ما ســيؤثر 
على ماليني املدنيني السوريني.
وتصف املنظمــة الدولية 

وصــوت ١٢ بلــدا بتأييــد 
القــرار وامتنعــت  مشــروع 
الدومينيــكان  جمهوريــة 
عن التصويــت أيضا. وجاء 
بعــد  الناجــح  التصويــت 
محاولتي تصويت فاشــلتني 
روســيني  مقترحــني  علــى 
وتصويتني آخريــن أعدتهما 
أملانيا وبلجيكا واســتخدمت 
روســيا والصني حق النقض 

ضدهما.
وقالت أملانيا وبلجيكا في 
بيان مشترك عقب التصويت 
»معبر حــدودي واحــد غير 
كاف لكن عدم وجود أي معبر 
ســيثير القلق بشــأن مصير 
املنطقة برمتها« ويقطنها نحو 

4 ماليني مدني.
وعندمــا أقر مجلس األمن 
عمليــة نقل املســاعدات عبر 
احلدود ألول مرة في عام ٢٠١4 
كانت تتضمن أيضا الدخول 
من األردن والعراق. وتوقف 
نقل املســاعدات عبــر األردن 
والعــراق فــي يناير بســبب 

الفيتو الروسي والصيني.

مع تأكيــد أول حالــة إصابة 
بكوفيد-١9 في إدلب املنطقة 
التي ضعفت بنيتها التحتية 
في مجال الصحة بشكل كبير«.
وفي بيــان منفصل، قالت 
منظمة أطباء حلقوق اإلنسان 
إن قــرار مجلــس األمن أغلق 
»الطرق املباشــرة أمام مئات 
اآلالف من النازحني السوريني 
الذيــن هم في أمــس احلاجة 

للغذاء والدواء«.
وقــال لويــس شــاربونو 
مديــر شــؤون األمم املتحدة 
فــي منظمة هيومــن رايتس 
ووتش »أذعن أعضاء املجلس 
ومنحوا موســكو مــا تريده 
أي تخفيــض آخــر كبير في 
املساعدات املوجهة عبر احلدود 
إلى السوريني البائسني الذين 
يعتمدون عليها من أجل البقاء 

على قيد احلياة«.
يأتي ذلك بعــد ان انتهت 
املعركة املستمرة منذ أسابيع 
برضوخ أعضاء مجلس األمن 
التــي  الروســية  للضغــوط 
عرقلــت بالفيتو عدة قرارات 

اعتقال 15 ضابطًا وعسكريًا سوريًا 
بتهم »التعامل مع جهات خارجية واختالس أموال«

عواصم - وكاالت: أفاد املرصد السوري 
حلقوق االنسان بأن املخابرات السورية 
اعتقلت نحو 15 ضابطا وعســكريا، بعد 
ايام من اعالن ابن خال الرئيس السوري 
امللياردير رامي مخلوف أن الســلطات 
تعتقل املوظفني العاملني في الشركات التي 
ميلكها منذ 6 اشهر.  وقال املرصد »تواصل 
استخبارات النظام السوري حملتها األمنية 
اجلديدة التي تستهدف عناصر وضباط 
امن، حيث ان األجهــزة األمنية اعتقلت 
خالل االيام الفائتة، أكثر من 15 من عناصر 
وضباط قوات النظام برتب متفاوتة في 
العاصمة دمشــق وريفهــا، وذلك بتهم 
التعامل مع جهات خارجية واختالس أموال 

من خزائن الدولة«. وكان املرصد أشــار 
بوقت سابق، إلى أن أجهزة االستخبارات، 
تواصل حملتها األمنية مستهدفة منشآت 
ومؤسسات تعود ملكيتها لرامي مخلوف 
ابن خال الرئيس بشار األسد، حيث جرى 
اعتقال نحو 12 شخصا جديدا من املسلحني 
التابعني لـ »جمعية البستان« التي جتند 
املسلحني وتعود ملكيتها ملخلوف، عقب 
النظام برفقة  مداهمات نفذتها مخابرات 
الشرطة الروســية، وتركزت االعتقاالت 
بشكل رئيسي في محافظة الالذقية، فيما 
قالت مصادر املرصد السوري ان املعتقلني 
اجلدد، هددوا بـ »حرق األرض في حال 
حدوث أي مكروه لرامي مخلوف«. وبذلك، 

يرتفع إلى نحو 71 تعداد العاملني كمديرين 
وموظفني وتقنيني ومقاتلني ضمن منشآت 
ومؤسســات ميتلكها مخلوف منذ بداية 
احلملة األمنية في أواخر شهر أبريل الفائت، 
في كل من دمشق وحلب وحمص والالذقية 
وطرطوس، وهم 40 من شركة سيرياتيل 
و31 من جمعية البستان، ووفقا ملصادر 
املرصد السوري، فإنه قد جرى اإلفراج عن 
عدد من الذين جرى اعتقالهم عقب التحقيق 
معهم. وكان مخلوف اصدر اخيرا منشورا 
على صفحته على فيسبوك اشار فيه الى 
االعتقاالت التي تطول املوظفني التابعني 
له والى االغالق الذي وصفه بالتعســفي 

وتسريج مئات العمال من شركاته.

ملشاهدة الڤيديو


