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13 مليونًا  كورونا عامليًا.. اإلصابات تتجاوز 
واملكسيك حتل محل إيطاليا بقائمة الوفيات

جتاوز عدد حاالت اإلصابة املؤكدة 
بفيروس كورونا املستجد في أنحاء 
العالم 13 مليون ح��ال��ة، إذ ال ت��زال 
ال��ع��دوى تنتشر بوتيرة متسارعة، 
بالرغم من إعالن دول عديدة تخطيها 

مرحلة الذروة.
ووف���ق���ا مل��ن��ص��ة »ورل������د م��ي��ت��ر« 
اإلحصائية -التي تتابع انتشار وباء 
كوفيد19- ال���ذي يسببه ف��ي��روس 
ك��ورون��ا- فقد مت رص��د أكثر م��ن 13 
مليونا و40 أل��ف حالة إص��اب��ة، منذ 
ظهور الفيروس في الصني أواخر العام 
املاضي. وتخطى عدد الوفيات باملرض 
بحسب املصدر نفسه 570 ألفا، في 

حني تعافى نحو 7.6 ماليني مصاب.
م��ن جهتها، قالت منظمة الصحة 
العاملية إنها سجلت أكبر زيادة يومية 
ل��إص��اب��ات ب��ف��ي��روس ك��ورون��ا على 
مستوى العالم، فقد أصيب 230 ألفا 
و370 شخصا في 24 ساعة. وكانت 
أكبر ال��زي��ادات املسجلة في الواليات 
املتحدة وال��ب��رازي��ل والهند وجنوب 

أفريقيا، حسب منظمة الصحة.
وأعلنت السلطات الصحية في الهند 
امس االثنني تسجيل رقم قياسي جديد 
في عدد اإلصابات اليومية بفيروس 
ك��ورون��ا، إذ رص���دت 28 أل��ف��ا و701 
حالة جديدة خالل 24 ساعة. وبدأت 
السلطات في العديد من املدن عمليات 

إغالق صارمة الحتواء العدوى.
املكسيك تتقدم

وال ي��زال الوضع الوبائي يتفاقم 
في أميركا الالتينية خصوصا، حيث 
أصبحت املكسيك، أم��س األح��د، البلد 
الرابع في العالم من حيث عدد الوفيات 
بكوفيد19-، متجاوزة بذلك إيطاليا. 
والدول الثالث األولى في عدد الوفيات 
ه��ي ال���والي���ات امل��ت��ح��دة وال��ب��رازي��ل 

وبريطانيا.
وقالت السلطات الصحية املكسيكية 
عبر تويتر إن »في املكسيك 299 ألفا 
و750 إص��اب��ة م��ؤك��دة و35 ألفا و6 

وفيات«.
مخاطر بأميركا

ف��ي ال���والي���ات امل��ت��ح��دة، تستمر 

العدوى بوتيرة سريعة، وال سيما في 
الواليات الكبرى جنوبي البالد. وقال 
بريت غيروير مساعد وزي��ر الصحة 
أمس، في تصريح لشبكة تلفزيونية، 
إنه ال ميكن استبعاد إعادة فرض حجر 

في املناطق األكثر تضررا.
وأض���اف امل��س��ؤول األم��ي��رك��ي أنه 
يجب وض��ع »جميع االحتماالت على 
الطاولة« معربا عن »شعور اجلميع 

بالقلق« بشأن هذه التطورات.
وسجلت الواليات املتحدة 59 ألفا 
و747 إص��اب��ة ج��دي��دة بكوفيد19- 
في غضون 24 ساعة، وفقا للتقرير 
اليومي جلامعة جونز هوبكنز التي 
تراقب انتشار الوباء. وبلغ إجمالي 
الوفيات نحو 135 ألفا من أصل أكثر 
من 3.2 ماليني إصابة مؤكدة في البالد.

م��ن جهتها، علقت رئيسة مجلس 
النواب الدميقراطية نانسي بيلوسي 
ع��ل��ى ه���ذه ال���دع���وات ق��ائ��ل��ة »إن��ه��م 
يتالعبون بصحة أطفالنا«. وأضافت 
»نرغب جميعا في أن يعود أطفالنا إلى 
املدرسة.. لكن يجب أن يعودوا بشكل 

آمن«.
انتكاسات 

ف��ي إسبانيا، وللمرة األول���ى منذ 
انتهاء احلجر العام، أعادت السلطات 
فرض حجر منزلي على أكثر من 200 
ألف شخص في إقليم كتالونيا )شمال 
شرق( بهدف وقف االرتفاع الكبير في 
عدد اإلصابات. وتقع املنطقة املعنية 
في محيط مدينة الردة الواقعة على 
بعد 100 كلم من الشواطئ السياحية 

في كتالونيا.
وفي جنوب أفريقيا، قرر الرئيس 
سيريل رامافوسا األح��د إع��ادة فرض 
حظر التجول ملواجهة ارت��ف��اع عدد 
ح��االت اإلص��اب��ة بفيروس ك��ورون��ا. 
وأش��ار رامافوسا إلى أنه مت تسجيل 
12 ألف إصابة كل يوم خالل األسابيع 
األخيرة. كما أعلن إع��ادة فرض حظر 
التجول اعتبارا من أم��س االثنني من 
التاسعة مساء إل��ى الرابعة صباحا 
بالتوقيت احمل��ل��ي، وحظر ال��زي��ارات 
العائلية، كما قرر تعليق بيع اخلمور 

أو توزيعها.
وفي منطقة الشرق األوسط، تسببت 
اجلائحة حتى اآلن في وفاة أكثر من 20 
ألف شخص، نصفهم تقريبا في إيران، 
حسب حصيلة أعدتها وكالة الصحافة 

الفرنسية استنادا إلى مصادر رسمية 
حتى العاشرة من صباح اليوم بتوقيت 

غرينتش.
وقضى امل��رض املستجد في إي��ران 
على 12 ألفا و829 من أصل 257 ألفا 
و303 حاالت إصابة وفق أرقام رسمية 
نشرت اليوم، وتوفى جراء الفيروس 
بالعراق 3055 شخصا من بني 75 ألفا 
و194 حالة إصابة، وفي السعودية 
توفي بسبب املرض 2181 من إجمالي 

229 ألفا و480 حالة.
وبلغ متوسط معدل الوفيات في 
منطقة الشرق األوس��ط 43 وف��اة لكل 
مليون نسمة بحسب ت��ع��داد وكالة 
الصحافة الفرنسية، وعلى مستوى 
العالم ناهز ع��دد الضحايا 70 حالة 

وفاة لكل مليون نسمة.

جيش الوفاق يعزز دفاعاته استعدادًا ملعركة 
سرت ويشكل قوة لتأمني املنطقة الغربية

أعلن اجليش الليبي التابع حلكومة 
الوفاق الوطني أنه سيعزز منظومته 
الدفاعية استعدادا ملعركة محتملة في 
مدينة سرت، وسيشكل قوة مشتركة 
لتأمني املنطقة الغربية عقب طرد قوات 

اللواء املتقاعد خليفة حفتر منها.
فقد ق��ال آم��ر غرفة عمليات سرت 
واجل��ف��رة، التابعة حلكومة الوفاق، 
العميد إبراهيم بيت امل��ال أمس األحد 
إن رئيس املجلس الرئاسي حلكومة 
الوفاق فايز السراج وق��ادة عسكريني 
اتفقوا خالل اجتماع في طرابلس على 
زيادة الدعم الفني حملاور القتال غرب 
س��رت، وحتسني املنظومة الدفاعية 

بشكل أكبر وأوسع.
وأض���اف بيت امل��ال -على صفحة 
غرفة عمليات س��رت اجل��ف��رة مبوقع 
ف��ي��س��ب��وك- أن ذل���ك ج���اء ب��ع��د رص��د 
ت��ع��زي��زات ل��ق��وات حفتر ف��ي املنطقة 
الواقعة ب��ني س��رت )450 كيلومترا 

شرق طرابلس( واجلفرة.
وبحث االجتماع تنظيم املؤسسة 
العسكرية، وآليات تنفيذ برنامج دمج 
واستيعاب التشكيالت العسكرية 
امل��س��ان��دة، وب��رام��ج تطوير ال��ق��درات 
العسكرية الدفاعية لقوات الوفاق، في 
إطار برامج الشراكة مع عدد من الدول 

الصديقة.
وع��ق��د اج��ت��م��اع ال��س��راج وال��ق��ادة 

العسكريني في وقت تواصل فيه قوات 
حكومة ال��وف��اق تعزيز قواتها غرب 
م��دي��ن��ة س���رت حتسبا مل��ع��رك��ة يقول 
ناشطون ليبيون في مواقع التواصل 
إنها على األب���واب. كما يأتي ذل��ك في 
مقابل استمرار قوات حفتر في تعزيز 
مواقعها باملدينة، مدعومة مبجموعات 
مسلحة سودانية وتشادية، باإلضافة 
إل���ى امل��رت��زق��ة ال�����روس م���ن ش��رك��ة 

»فاغنر«.
حشد عسكري

وأضافت عملية »بركان الغضب« 
-على صفحتها في فيسبوك- أن هذه 
التعزيزات العسكرية لقوات حفتر 
متجهة إلى مدينة سرت، التي تسيطر 
عليها ق��وات حفتر املدعومة مبرتزقة 
شركة »فاغنر« الروسية، واجلنجويد 

وسوريني.
وفي هذا السياق، قال الناطق باسم 
غرفة عمليات سرت واجلفرة التابعة 
حلكومة الوفاق الوطني العميد عبد 
الهادي دراه أمس إن بعض الدول التي 
تّدعي أنها تريد استقرار ليبيا وأمنها ما 

تزال مستمرة في دعمها حلفتر.
وأضاف دراه أن منظومتي بانتسير 
روسية الصنع وصلت إلى مدينة سرت 
)وس��ط ليبيا(، ب��اإلض��اف��ة إل��ى عتاد 
ومعدات عسكرية محملة على شاحنات 

دخ��ل��ت ق��اع��دة القرضابية )جنوبي 
سرت(.

م��ن جهته، ج��دد وزي���ر اخلارجية 
التركي مولود جاويش أوغلو موقف 
بالده الداعم حلكومة الوفاق، وقال إن 
احلكومة الليبية ال تقبل وقف إطالق 
النار في البالد إال في ح��ال انسحاب 
مليشيا حفتر م��ن س��رت واجل��ف��رة، 

والعودة إلى خط اتفاق الصخيرات.
وحذر أوغلو -في مقابلة مع صحيفة 
فايننشال تاميز البريطانية أمس- من 
أن تصعيد التوتر قد يؤدي إلى نشوب 
ص��راع مباشر ب��ني ال��ق��وات األجنبية 

الداعمة ملختلف األطراف في لبيبا.
قوة أمنية

من جهة أخرى، أصدر اللواء أسامة 
جويلي، آمر غرفة العمليات املشتركة 
باملنطقة الغربية التابعة حلكومة 
ال��وف��اق الوطني؛ ق��رارا بتشكيل قوة 
مشتركة م��ن ال��وح��دات املشاركة في 
ص��د الهجوم على طرابلس، قوامها 

500 فرد.
وت��ت��ول��ى ال��ق��وة امل��ش��ت��رك��ة تأمني 
م��داخ��ل وم��خ��ارج املنطقة الغربية، 
وض��ب��ط ح��رك��ة اآلل��ي��ات واألس��ل��ح��ة، 
وإخ����الء امل��ق��رات ال��ع��ام��ة واخل��اص��ة 
من املجموعات املتمركزة فيها خالفا 

للقانون، وتسليمها للجهات الرسمية.

تونس.. النهضة تطلق 
»رصاصة الرحمة« على 
الفخفاخ وتبدأ مشاورات 

حكومة جديدة
حسم مجلس شورى حركة النهضة التونسية 
موقفه من احلكومة احلالية، التي يقودها إلياس 
الفخفاخ، بتكليف رئيس احلركة راشد الغنوشي 
بإجراء مفاوضات مع رئيس اجلمهورية والقوى 
السياسية واالجتماعية لبدء مشاورات تشكيل 

حكومي جديد.
وات��خ��ذ ال��ق��رار بأغلبية األص���وات ف��ي مجلس 
ال��ش��ورى، حيث واف��ق 54 عضوا لصالح املضي 
ف��ي تشكيل حكومة ج��دي��دة، ف��ي ح��ني ص��ّوت 38 
ضده والستمرار احلكومة احلالية، وذلك بحجة 

االستقرار احلكومي.
وقال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد 
اخلميري إن املضي في تشكيل حكومي جديد من 
شأنه إنهاء األزم��ة السياسية احلالية في البالد، 
في ظل األوضاع السياسية واالقتصادية احلالية، 

وملف تضارب املصالح املتهم فيه رئيس احلكومة.
ويأتي ق��رار ش��ورى النهضة احلاسم بسحب 
البساط من حتت أقدام حكومة الفخفاخ، املتكونة 
أساسا من أح��زاب النهضة والتيار الدميقراطي 
وحركة الشعب وحتيا تونس، بعد بيان صدر منذ 
أي��ام من إع��الن احلركة عبر مكتبها التنفيذي عن 
»إعادة تقدير موقفها من احلكومة واالئتالف املكون 
لها«، وإحالة األمر على مجلس شوراها باعتباره 

أعلى هيكل في احلركة.
وف��ي ال��ب��ي��ان نفسه، ش���ددت النهضة )وه��ي 
أكبر أح��زاب االئتالف احلاكم، ولها 54 مقعدا في 
البرملان( على أن شبهة تضارب املصالح التي 
تالحق رئيس احلكومة أضرت بصورة االئتالف، 
مما يستوجب إع��ادة تقدير موقفها من احلكومة 

برمتها.
وعبرت احلركة عن قلقها »جت��اه حالة التفكك 
التي يعيشها االئتالف احلكومي وغياب التضامن 
املطلوب«، كما أدانت محاولة شركائها في احلكومة 
استهدافها املتكرر واالصطفاف مع قوى »التطرف 

السياسي« لتمرير »خيارات برملانية مشبوهة«.
وضعية صعبة

وق��ال القيادي في النهضة محمد القوماني إن 
قرار شورى النهضة البحث عن بديل للفخفاخ يأتي 
بعد يقينها بأن وضعية رئيس احلكومة أصبحت 
عبئا عليه وعلى احلكم، إثر شبهات الفساد التي 
تالحقه في عالقته مبلف تضارب املصالح، الذي 

أكدته هيئة مكافحة الفساد.
وش��دد على أن الفخفاخ فقد مصداقيته وثقة 
التونسيني فيه للمضي في إص��الح��ات حكومية 
عميقة تتعلق مبحاربة الفساد وإدارة ملفات 
اقتصادية واجتماعية ح��ارق��ة تتطلب تضامنا 

حكوميا وبرملانيا غير موجود حاليا.

اإلمارات.. عودة التأشيرات السياحية 
تدريجيًا في القريب العاجل

أع��ل��ن��ت ال��ه��ي��ئ��ة االحت���ادي���ة للهوية 
واجلنسية في اإلم���ارات، أنه سيتم عودة 
التأشيرات السياحية بشكل تدريجي في 
القريب العاجل، كما أعلنت منح املواطنني 
واملقيمني وأب��ن��اء دول مجلس التعاون 
امل��وج��ودي��ن داخ��ل ال��دول��ة، ال��ذي��ن انتهت 
إقاماتهم وهوياتهم بعد 1 م��ارس 2020، 
م��ه��ل��ة 3 أش��ه��ر اع��ت��ب��اراً م��ن 12 يوليو 
للتجديد، كما أعلنت منح املوجودين خارج 
الدولة، الذين انتهت إقاماتهم وهوياتهم 
بعد األول م��ن م���ارس 2020، مهلة ملدة 
شهر واحد من تاريخ وصولهم إلى الدولة 

لتجديد إقاماتهم.
وأع���ل���ن ال��ع��م��ي��د خ��م��ي��س ال��ك��ع��ب��ي، 
املتحدث الرسمي م��ن الهيئة االحت��ادي��ة 
للهوية واجلنسية ع��ن تعديالت جديدة 
تتضمن حتديثاً للقرارات التي أعلن عنها 
مجلس ال���وزراء في فترة سابقة في شهر 
م���ارس، وال��ت��ي ص���درت ضمن إج���راءات 
ملواجهة فيروس »كوفيد 19«، وأوض��ح 
أن القرار السابق وال��ذي يقضي باعتبار 
اإلقامة وأذونات الدخول وبطاقات الهوية 
للوافدين، س��واء كانوا متواجدين داخل 
ال��دول��ة أو خارجها سارية املفعول حتى 
نهاية ديسمبر من هذا العام، متى صادف 
تاريخ انتهائها بعد أول من مارس 2020 مت 

التحديث عليه.
وق��ال: اآلن الظروف تغيرت، والتوجه 
ال��ع��ام نحو ال��ع��ودة التدريجية للحياة 
االقتصادية واالجتماعية تتطلب حتديثاً 
لتلك ال��ق��رارات، بحيث نبدأ ف��ي منظومة 

احلياة الطبيعية التي كانت قبل صدور 
التدابير املتخذة.

وأشار إلى أنه التزاماً من حكومة دولة 
اإلم��ارات العربية املتحدة باعتبار املقيمني 
شركاء في املجتمع مت منحهم مهلة كافية 
هي 3 أشهر لتسوية أوضاعهم، للمبادرة 
إل��ى جتديد إقاماتهم متى ص��ادف تاريخ 
انتهائها بعد أول من مارس 2020، مشيراً 
إلى أنه لن يتم احتساب أي غرامات على 
املراجعني إال بعد انتهاء املهل احمل��ددة في 

القرار احملدث.
وأضاف أن الفحص الطبي شرط أساسي 
لتجديد اإلقامات والهويات، مشيراً إلى أن 
مراكز الفحص الطبي أمت��ت استعداداتها 

الستقبال املراجعني.
وأك����د امل��ت��ح��دث ال��رس��م��ي م��ن الهيئة 
االحت��ادي��ة للهوية واجلنسية، أن��ه سيتم 
عودة التأشيرات السياحية بشكل تدريجي، 
متاشياً مع درج��ة االنفتاح، وف��ي القريب 
ال��ع��اج��ل س���وف ن��ش��ه��د إص�����داراً ج��دي��داً 
للتأشيرات، بالتزامن م��ع التحسن في 

مواجهة الفيروس.
وف��ي��م��ا يتعلق ب��ال��زائ��ري��ن وال��س��ي��اح 
املتواجدين في الدولة بعد األول من مارس 
وشملهم قرار مجلس ال��وزراء املشار إليه، 
أك��د الكعبي أن��ه مت منحهم مهلة مل��دة شهر 
مل��غ��ادرة ال��دول��ة وتسوية أوضاعهم دون 
غرامات، باعتبار أن املجال اجلوي اآلن بدأ 
في االنفتاح وتوجد رحالت جوية وسوف 
تعود احلياة كسابق عهدها قبل اجلائحة، 

ومرحباً بهم في أي وقت في دولة اإلمارات.
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ما بعد بريكست.. لندن 
وبروكسل على طاولة 

املفاوضات مجددًا

انطلقت في بروكسل، امس االثنني، جولة مفاوضات جديدة بني 
االحتاد األوروبي وبريطانيا، بشأن العالقة املستقبلية بني اجلانبني 
عقب خروج لندن من عضوية االحتاد )بريكست(، وستكون جولة 
املفاوضات القادمة في لندن األسبوع القادم، في محاولة للتوصل إلى 

اتفاق، قبل انتهاء الفترة االنتقالية مع نهاية العام احلالي.
وعلق دانييل فيري املتحدث باسم املفوضية األوروب��ي��ة، على 
املفاوضات التي ج��رت األسبوع املاضي، في لندن بني اجلانبني، 
بالقول: »نحن نعمل على حل اخلالفات ونسير على طريق الوصول 
إلى اتفاق، وه��ذا ما أستطيع أن أقوله اآلن«، واستدل بتصريحات 
صدرت عن كبير املفاوضني األوروبيني ميشال بارنييه، وصف فيها 
احملادثات بالبناءة، وأن العمل مستمر على طريق إنهاء اخلالفات. 
وذلك بعد سلسلة مفاوضات قال عنها بارنييه من قبل إنها لم حترز 

أي تقدم، وفقا ملا نقلته »الشرق األوسط«.
وعشية االجتماعات التي تنطلق اليوم، تبنت املفوضية األوروبية 
ف��ي ب��روك��س��ل، وثيقة مل��س��اع��دة السلطات الوطنية وال��ش��رك��ات 
واملواطنني، في االستعداد للتغييرات احلتمية التي ستطرأ في نهاية 
الفترة االنتقالية. وحسبما صدر عن مفوضية بروكسل، ستحدث 
تغييرات في التبادل عبر احل��دود بني اجلانبني، اعتباراً من مطلع 
يناير املقبل، بغض النظر عما إذا كان قد مت إبرام اتفاق حول الشراكة 
املستقبلية أم ال. وقالت أورس��وال فون دير الين رئيسة املفوضية 
األوروبية، من خالل البيان، إن الشعب البريطاني قرر في استفتاء 
دميقراطي مغادرة االحتاد األوروبي، وهذا يعني أنه، وبغض النظر 
عن م��دى صعوبة العمل اآلن من أج��ل اتفاقية شراكة وثيقة، فإن 
العالقات بني اجلانبني ستتغير حتماً، واألولوية هي ضمان استعداد 
مواطني االحت��اد األوروب��ي والشركات بشكل جيد قدر اإلمكان، في 

مطلع يناير القادم.
من جانبه، قال كبير الفريق التفاوضي األوروبي ميشال بارنييه: 
»ستتأثر اإلدارات العامة والشركات واملواطنني وأصحاب املصلحة، 
جراء قرار بريطانيا مغادرة االحتاد األوروبي، وبعد قرار لندن عدم 
متديد الفترة االنتقالية، نعلم اآلن أن هذه التغييرات سوف حتدث في 
مطلع العام القادم سواء كانت هناك صفقة أم ال«. وحتدد الوثيقة التي 
تبنتها املفوضية االستعداد للتغييرات ونظرة عامة على كل قطاع 
على حدة في املجاالت الرئيسية، كما تهدد اإلجراءات التي يجب على 
السلطات الوطنية والشركات واملواطنني القيام بها استعداداً لهذه 
التغييرات، وهذه الوثيقة ال تسعى بأي حال إلى احلكم املسبق على 
نتيجة املفاوضات، ولكن هدفها هو التأكد من أن جميع اإلدارات العامة 
وأصحاب املصلحة جاهزون بشكل جيد لالضطرابات التي ميكن 

جتنبها، التي سببها قرار لندن مغادرة االحتاد.


