
حسب آخر األرقام، أصاب فيروس 
كورونا املستجد 12 مليونا و387 
ألفا ح��ول العالم، توفي منهم 555 
ألفا و563، في حني متاثل للشفاء 6 

ماليني و563 ألفا.
وخ���الل أخ��ر ٢٤ س��اع��ة، شهدت 
ال��والي��ات املتحدة أع���دادا هائلة من 
اإلص���اب���ات، بينما س��ج��ل ال��ع��راق 
رقما قياسيا. وف��ي حني أك��د رئيس 
وزراء بريطانيا احل��اج��ة لقوانني 
صارمة ملواجهة كورونا، استبعدت 
منظمة الصحة العاملية القضاء على 

الفيروس وأشادت بأداء ٤ دول.
وق��د أعلن موقع جامعة »جونز 
هوبكنز« أن عدد اإلصابات بفيروس 
كورونا في الواليات املتحدة بلغ ٦٣ 
ألفا خالل الساعات ال� ٢٤ املاضية، 
وهو رقم قياسي ثان يتم تسجيله، 
وأشار إلى أنه مت تسجيل أعلى نسبة 
للوفيات ف��ي والي���ات كاليفورنيا 
وتكساس وفلوريدا، مضيفا أن هناك 
أدل��ة على أن تلك األع��داد لها عالقة 

بإعادة فتح االقتصاد.
وتزامن نشر األرق��ام مع استعداد 
ش��رك��ة وال���ت دي��زن��ي لفتح أب��واب 
منتجعها للجمهور في فلوريدا أمس 
السبت. والواليات املتحدة هي الدولة 
األكثر تضررا من فيروس كورونا 
املستجد على صعيدي اإلص��اب��ات 
والوفيات، حيث سجلت حتى اآلن 3 
ماليني و134 ألف إصابة، وأزيد من 

141 ألف حالة وفاة.
وفي املرتبة الثانية، تأتي البرازيل 
التي جتاوزت وفياتها جراء الفيروس 

ح��اج��ز ال���� 70 أل��ف��ا، بينما أعلنت 
حتى احلني عن 1.8 مليون إصابة. 
وشهدت البرازيل خالل الساعات ال� 
٢٤ املاضية تسجيل 45 ألف إصابة 

بالفيروس و1214 حالة وفاة.
القوانني الصارمة

إل���ى ذل���ك، ق���ال رئ��ي��س ال����وزراء 
البريطاني بوريس جونسون إنه 
قد تكون هناك حاجة لتطبيق قواعد 
أشد صرامة بشأن وضع الكمامات، 
مشيرا إلى أنه يرغب في رؤية مزيد 
من االلتزام باستخدامها في املتاجر 
في إجنلترا، خاصة أنها اختيارية 

على عكس إسكتلندا.
وأض����اف ج��ون��س��ون ف��ي جلسة 
تلقى فيها أسئلة اجلمهور »أعتقد أننا 
بحاجة إلى أن نكون أكثر صرامة في 
التشديد على استخدام الناس كمامات 
ف��ي األم��اك��ن الضيقة حيث يلتقون 

بأشخاص ال يقابلونهم عادًة«.
رقم قياسي بالعراق

ع��رب��ي��ا، أع��ل��ن��ت وزارة الصحة 
العراقية اجلمعة تسجيل 78 وفاة، 
و2848 إصابة بفيروس كورونا 
خالل آخر ٢٤ ساعة املاضية. وتعتبر 
اإلص��اب��ات املسجلة هي األعلى منذ 
ظهور الفيروس في البالد منتصف 
فبراير املاضي. وقالت ال��وزارة في 
بيان، إن إجمالي اإلص��اب��ات ارتفع 
إلى 72 ألفا و460، منها ألفان و960 
وفاة، فيما متاثل للشفاء أزيد من 41 
ألفا. وأعلن في بغداد اجلمعة عن 
وفاة رئيسة جلنة التربية والتعليم 

في البرملان غيداء كمبش، إثر إصابتها 
بكورونا.

وت��س��ود م��خ��اوف ف��ي ال��ع��راق من 
انهيار النظام الصحي، جراء املعدل 
امل��ت��س��ارع م��ن إص���اب���ات ك��ورون��ا، 
كما تفرض السلطات حظرا جزئيا 
للتجول إلى أجل غير مسمى، حيث 
يتاح للسكان التجول خالل ساعات 
النهار مع مراعاة إج��راءات الوقاية 
م��ن ال��ف��ي��روس، مب��ا ف��ي ذل��ك ارت��داء 

الكمامات ومنع التجمعات.
لبنان يدق ناقوس اخلطر

وف��ي لبنان، أعلن وزي��ر الصحة 
حمد حسن تسجيل 71 حالة إصابة 
بفيروس كورونا املستجد خالل 24 
ساعة، وهو أعلى معدل يومي حتى 
اآلن. ووصف حسن الرقم بأنه مخيف 
وحث الناس على استخدام الكمامات 
في األماكن املزدحمة. وسجل لبنان 
م��ا ي��زي��د على 2000 ح��ال��ة إصابة 
بفيروس كورونا املستجد و36 حالة 

وفاة منذ فبراير املاضي..
وقال وزير الصحة »ندق ناقوس 
اخلطر على عدم التزام املجتمع. كل 
دول العالم فتحت وب���دأت ترتفع 
األرق����ام، ولكن ال��رق��م عندنا الرقم 

مخيف«.
الصحة العاملية

من جانبها، أعلنت منظمة الصحة 
العاملية أنه ال يزال باإلمكان السيطرة 
على تفشي فيروس ك��ورون��ا، رغم 
ازدي���اد أع���داد اإلص��اب��ات بأكثر من 

الضعف في األسابيع املاضية.
واعتبر رئيس املنظمة تيدروس 
أده��ان��وم غيبريسوس أن جت��ارب 
إيطاليا وإسبانيا وكوريا اجلنوبية 
وال��ه��ن��د ف��ي مكافحة ال��وب��اء تثبت 
أن��ه مهما ك��ان ان��ت��ش��اره ح��ادا فإنه 

يظل قابال إلعادته حتت السيطرة. 
وكشف غيبريسوس خ��الل مؤمتر 
صحفي عبر الفيديو أن »اإلصابات 
في األسابيع الستة األخيرة ازدادت 

أكثر من الضعف«.
وف��ي املقابل، ق��ال الدكتور مايك 

ري���ان امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي لبرنامج 
ال��ط��وارئ مبنظمة الصحة العاملية 
إنه من غير املرجح القضاء متاما على 
فيروس كورونا املستجد. وأضاف 
في إف��ادة عبر اإلنترنت »في الوضع 
الراهن، من غير املرجح أن نتمكن من 

محو هذا الفيروس«.
وقال إن القضاء على بؤر التفشي 
قد ميكن العالم »م��ن جتنب األس��وأ 
وهو وجود ذروة ثانية واالضطرار 
ل��ل��ع��ودة إل���ى ال����وراء فيما يتعلق 

بإجراءات العزل العام«.
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أرقام قياسية بالعراق ومحنة أميركا تتفاقم

4 دول وتستبعد اختفاء كورونا الصحة العاملية تشيد بـ 

4 أيام ثاني مرة خالل 

روسيا والصني تعرقالن قرارًا مبجلس 
األمن إلدخال املساعدات إلى سوريا
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ájOÉ©dG á«eƒª©dG á«©ª÷G Qƒ°†◊ IƒYO                                                       مواطنون يواجهون خطر املوت

األمم املتحدة: الوضع في لبنان يخرج بسرعة عن السيطرة
حذرت مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق 
اإلنسان ميشيل باشليه اجلمعة من أن الوضع 
في لبنان الذي يواجه أسوأ أزمة اقتصادية في 

تاريخه، »يخرج بسرعة عن السيطرة«.
وجاء في بيان لباشليه أن بعض اللبنانيني 
األكثر ضعفا يواجهون خطر املوت بسبب هذه 
األزم��ة، مضيفة أن على اجلميع التحرك فورا 

قبل فوات األوان.

ودعت املسؤولة األممية احلكومة واألحزاب 
السياسية اللبنانية إلى الشروع في إصالحات 
عاجلة واالستجابة إل��ى احتياجات الشعب 
األساسية، مثل ال��غ��ذاء والكهرباء والصحة 

والتعليم.
وذّك��رت بأن من بني األكثر ضعفا في لبنان 
نحو 1.7 مليون الجئ غالبيتهم من السوريني، 
و250 أل��ف ع��ام��ل م��ن امل��ه��اج��ري��ن، خسروا 

وظائفهم وباتوا بال مأوى.
ويشهد لبنان أس���وأ أزم���ة اقتصادية في 
تاريخه وقد فاقمتها جائحة كوفيد19- وأجواء 
سياسية بالغة احلساسية زادت من تعقيداتها 
التوترات القائمة بني الواليات املتحدة وحزب 
الله، حليف إيران املهيمن على احلياة السياسية 

اللبنانية.
وف��ي األش��ه��ر األخ��ي��رة فقد ع��ش��رات آالف 

اللبنانيني أعمالهم أو ج��رى اقتطاع نسب 
م��ن أج��وره��م، ف��ي ح��ني تشهد قيمة العملة 
الوطنية تدهورا حادا مصحوبا بتراجع القدرة 

الشرائية.
وف���رض���ت ق��ي��ود ص���ارم���ة ع��ل��ى ال���ودائ���ع 
املصرفية حتد بشكل كبير من عمليات السحب 
والتحويالت إلى اخلارج، بسبب النقص احلاد 

في الدوالر.

استخدمت روس��ي��ا وال��ص��ني ح��ق النقض ضد 
م��ش��روع ق��رار بتمديد التفويض ال��دول��ي لألمم 
املتحدة بإدخال املساعدات إلى سوريا دون إذن 
النظام عبر منفذين حدوديني مع تركيا، وذلك للمرة 

الثانية خالل ٤ أيام.
وحصل مشروع القرار الذي تقدمت به بلجيكا 
وأملانيا على موافقة 13 دولة من إجمالي أعضاء 
امل��ج��ل��س ال�15، وع��ارض��ت��ه روس��ي��ا وال��ص��ني 
باستخدام حق النقض )الفيتو(. وقدمت روسيا في 
املقابل مشروع قرار معدل يسمح بدخول املساعدات 
عبر منفذ واحد فقط وميدد العمل باآللية ملدة عام 
ب��دال من ٦ أشهر، كما يتضمن انتقادا للعقوبات 

االقتصادية املفروضة على النظام السوري.
من جهته، قال نائب املنسق اإلقليمي للشؤون 
اإلنسانية ب��س��وري��ا م���ارك كتس إن الكثير من 
السوريني يعتمدون على املعابر لبقائهم على قيد 
احلياة. وفي تصريحات صحفية من غازي عنتاب، 
ناشد املسؤول األمم��ي مجلس األم��ن أخذ حاجات 
السوريني اإلنسانية بعني االعتبار عند مناقشتهم 

متديد التفويض بإدخال املساعدات للسوريني.
تشويه للحقائق

م��ن ج��ان��ب��ه��ا، اع��ت��ب��رت اخل��ارج��ي��ة ال��روس��ي��ة 
تصريحات وزير اخلارجية األميركي مايك بومبيو 
ب��ش��أن تصويت روس��ي��ا ف��ي مجلس األم���ن على 
املساعدات اإلنسانية إلى سوريا، محاولة لتشويه 

احلقائق من أجل حتقيق مصالح سياسية ضيقة.
وعبر بيان اخلارجية الروسية عن خيبة أمل 
موسكو إزاء الطريقة التي حتدث بها بومبيو عن 
روسيا، وق��ال إن موسكو ال تعارض متديد آلية 
عبور احل���دود، لكنها تعتبر أن��ه م��ن ال��ض��روري 
جعلها تتماشى مع الوضع على األرض وخاصة 
في إدلب لتفادي وقوع حوادث حتول دون إيصال 

املساعدات اإلنسانية عبر خط التماس.
ويعني إخفاق أعضاء مجلس األم��ن في متديد 
آلية املساعدات تلك، إغ��الق البوابات احلدودية 
ملعبري ب��اب ال��ه��وى وب��اب ال��س��الم على احل��دود 

التركية أمام تدفق ملساعدات اإلنسانية إلى سوريا.
وتقول األمم املتحدة إن ماليني املدنيني السوريني 
في شمال غربي البالد يعتمدون على املساعدات 
اإلنسانية التي تدخل عبر تركيا والتي وصفتها 

املنظمة الدولية بأنها »شريان حياة«. 
يذكر أن مجلس األم��ن ك��ان قد أج��از ألول مرة 
عملية دخول املساعدات إلى سوريا عبر احلدود 
قبل ٦ سنوات والتي تضمنت أيضا إمكانية وصول 
املساعدات من األردن والعراق، ومت تقليص تلك 

املعابر في يناير بسبب اعتراض روسيا والصني.
ويتطلب ص��دور ق��رارات مجلس األم��ن الدولي 
موافقة 9 دول على األقل من أعضاء املجلس شريطة 
أال تعترض عليه أي من ال��دول اخلمس الدائمة 
العضوية، وهي روسيا والصني والواليات املتحدة 

وفرنسا وبريطانيا.

املسجد سيبقى تراثا لإلنسانية

إلغاء حتويل »آيا صوفيا« إلى متحف يثير جداًل عامليًا واسعًا
تباينت ردود الفعل بخصوص إلغاء 
احملكمة اإلداري��ة العليا التركية قرار 
مجلس ال���وزراء ع��ام 1934 القاضي 
بتحويل آي��ا صوفيا م��ن مسجد إلى 
متحف، بني مرحب باخلطوة ومعارض 
لها. وهنأ الرئيس التركي السابق عبد 
الله ُغل وزعماء أح��زاب سياسية في 
البالد بإعادة فتح مسجد آيا صوفيا 
للعبادة. وفي تغريدة على حسابه هنأ 
ُغ��ل بإعادة فتح آي��ا صوفيا للعبادة، 
ق��ائ��ال »ه���ذا ال��ق��رار التاريخي أسعد 
شعبنا العزيز، وأهنئ كل من ساهم 

فيه«.
ب��دوره ق��ال رئيس ح��زب املستقبل 
أحمد داود أوغلو عبر حسابه في تويتر 
إن »فتح آيا صوفيا للعبادة هو حتول 
الشوق الذي دام عشرات األع��وام إلى 

حقيقة«.
وأضاف أن »املوقف املسؤول الذي 
أب��دت��ه احل��ك��وم��ة وامل��ع��ارض��ة جدير 
بالتقدير. أطيب التمنيات لرمز الفتح 
وأمانة الفاحت جامع آيا صوفيا الذي 
ي��ح��وي ت��راك��م ح��ض��ارة إسطنبول 
ب��أس��ره��ا«. م��ن جانبها قالت رئيسة 
حزب »إيي« املعارض مرال أقشنر عبر 
حسابها في تويتر »مبارك لكم مسجد 

آيا صوفيا«.
وه��ن��أ رئ��ي��س ح��زب الدميقراطية 
والتقدم علي باباجان، عبر حسابه في 
تويتر، إعادة فتح آيا صوفيا للعبادة. 
وأض����اف »س��ن��ب��ذل ق��ص��ارى جهدنا 
حلماية هذا الصرح املعماري الفريد 
ال���ذي ميثل ت��راث��ا تاريخيا مشتركا 

للبشرية ونقله إلى املستقبل«.
واجلمعة، ألغت احملكمة اإلداري��ة 
العليا التركية ق��رار مجلس ال��وزراء 
ال��ص��ادر بتاريخ 24 نوفمبر  الثاني 
1934 القاضي بتحويل آيا صوفيا من 
مسجد إل��ى متحف. ويقع آي��ا صوفيا 
ف��ي منطقة السلطان أح��م��د مبدينة 
إسطنبول، واستخدم مسجدا ملدة 481 
عاما، وُح��ّول إلى متحف عام 1934، 
وهو من أهم املعالم املعمارية في تاريخ 

الشرق األوسط.

حماس وعلماء املسلمني
وأش��ادت حركة املقاومة اإلسالمية 
)ح��م��اس( الفلسطينية بقرار القضاء 
التركي إعادة افتتاح مسجد آيا صوفيا 
للصالة. وقال رئيس الدائرة اإلعالمية 
للحركة في اخلارج رأفت مرة في بيان 
»إن هذه اخلطوة قراٌر يعتز به املسلمون 
في العالم«، مضيفا »لألسف الشديد، 

هناك حالة م��ن العويل واحل���زن عند 
بعض األوساط الرسمية العربية بسبب 
إع��الن السلطات التركية آي��ا صوفيا 
م��س��ج��دا«. وت��اب��ع »ل��م نشاهد ه��ؤالء 
يبكون على املسجد األقصى املبارك الذي 
تعرض النتهاكات االحتالل اإلسرائيلي، 
ولم نشاهدهم يحزنون عند االعتداءات 
الصهيونية على مسجد قبة الصخرة في 

القدس الشريف«.

من جهته ق��ال األم��ني العام لالحتاد 
العاملي لعلماء املسلمني علي محيي الدين 
القره داغي إن قرار إعادة آيا صوفيا إلى 
مسجد »أخ��رج أضغان وأحقاد مرضى 

القلوب من الشرق والغرب«.
تراث لإلنسانية

وقال الرئيس رجب طيب أردوغان إن 
آيا صوفيا سيبقى تراثا إنسانيا، يفتح 
أبوابه أمام اجلميع من مواطنني وأجانب 
وغير مسلمني. وأضاف في كلمة له عقب 
ق��رار احملكمة »مثل جميع مساجدنا، 
ستفتح أبواب آيا صوفيا أمام اجلميع من 

مواطنني وأجانب وغير مسلمني«.
وشدد على أن آيا صوفيا سيبقى تراثا 
مشتركا لإلنسانية، وسيواصل احتضان 
اجلميع بشكل أكثر صدقا وأصالة. ودعا 
أردوغان اجلميع إلى احترام القرار الذي 
اتخذته الهيئات القضائية والتنفيذية 
في تركيا بخصوص آيا صوفيا، واصفا 
أي موقف يتجاوز التعبير عن اآلراء بأنه 

»انتهاك للسيادة«.
وأشار إلى أنه من املخطط افتتاح آيا 
صوفيا للعبادة يوم 24 يوليو  اجلاري 
بإقامة صالة اجلمعة. وذكر أنه سيتم 
إل��غ��اء رس���وم ال��دخ��ول إل��ى مسجد آيا 

صوفيا عقب رفع وضعية املتحف عنه.
اليونسكو

وآيا صوفيا مدرجة على الئحة التراث 
العاملي ملنظمة األمم املتحدة للتربية 
والثقافة والعلوم )يونسكو(، وتعّد 
واح��دة من أهم الوجهات السياحية في 

إسطنبول.
ترحيب في ماليزيا

ورح��ب��ت منظمات مدنية ماليزية 
ب��ق��رار القضاء ال��ت��رك��ي، وق���دم رئيس 
حركة الشباب اإلس��الم��ي ف��ي ماليزيا 
محمد فيصل عبد ال��ع��زي��ز، ف��ي بيان، 
تهئاته لتركيا ج��راء ال��ق��رار، قائال إن 
آي��ا صوفيا يعود إل��ى وظيفته األولية 
بوصفه مسجدا، يتبع لوقف السلطان 

محمد الفاحت.

أردوغان: لن أقبل بالتدخل اخلارجي بالشأن التركي
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن طبيعة استخدام »آيا صوفيا« 
تتعلق بسيادة تركيا، مشيرا إلى أن حتويل الكنيسة إلى مسجد مرة أخرى 

خطوة سيسجلها التاريخ في صفحاته.
وقال أردوغان عقب توقيعه مرسوما يعيد كنيسة آيا صوفيا إلى مسجد بناء 
على قرار احملكمة العليا في تركيا، إنه يدعو اجلميع الحترام قرار احملكمة العليا 
بشأن آيا صوفيا، وأضاف أنه ال يتدخل في شؤون الدول األخرى، ال سيما في 

قضية أماكن العبادة، و«لن أقبل بالتدخل اخلارجي بالشأن الداخلي لتركيا«.
وأشار إلى أن حق الشعب التركي في »آيا صوفيا« ال يقل عن حق من أنشأه 
قبل 1500 عام. وأكد أردوغان أن آيا صوفيا سيكون مفتوحا أمام كل من يقصده 
من املسلمني واملسيحيني وكل األجانب، مشيرا إلى أن أول صالة في املسجد 

ستقام في 24 يوليو اجلاري.


