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أعلنت كوريا اجلنوبية، أمس اخلميس، عن 
انتشار جماعي لعدوى فيروس كورونا على 
صلة باملركز اللوجستي مبدينة بوتشون، غرب 
العاصمة سيول؛ أثار املخاوف من الكشف عن 

مزيد من احلاالت الحًقا.
وأوض��ح��ت السلطات أن ه��ن��اك 82 حالة 
مرتبطة بالعدوى اجلماعية في املركز التابع 
لشركة التجارة اإللكترونية الرائدة »كوبانغ« 
حتى صباح اليوم، حسبما نقلت وكالة األنباء 

الرسمية في كوريا اجلنوبية »يونهاب«وأشارت 
أّن من ال�82 حالة، هناك 63 من العاملني في 

املنشأة، والبقية من املخالطني لهم.
وتعتقد السلطات الصحية أن اإلصابة األولى 
التي مت تأكيدها في املركز األسبوع املاضي كانت 
مرتبطة مبدّرس، أصيب بالعدوى بعد زيارته 
للمالهي الليلية في حي إيتايون، ال��ذي يعد 
موقع أول تفٍش لكورونا في البالد، بعد اإلعالن 

عن السيطرة عليه.

كما يصنف حي إيتايون بأنه بؤرة للعدوى 
بكورونا في سيول، حيث بلغ عدد اإلصابات 
التي تفشت فيه 142.وذكرت السلطات الصحية 
أنها ال تزال تكافح من أجل تتبع حوالي 2500 
شخص على صلة بالعدوى اجلماعية في حي 

إيتايون.
وتزداد املخاوف حاليا من انتشار الفيروس 
في املجتمع، حيث إن سيول واملناطق احمليطة 
بها هي موطن لنحو نصف املواطنني في كوريا 

اجلنوبية الذين يزيد عددهم عن 50 مليون 
نسمة، حسب املصدر ذاته.

أبرز االحصائيات
وعلى الصعيد الدولي، تخطى عدد الوفيات 
ج��راء اإلصابة بفيروس كورونا املستجد في 
ال��والي��ات املتحدة -البلد األك��ث��ر ت��ض��ررا من 
الوباء- عتبة 100 ألف وف��اة، في حني جتاوز 
عدد اإلصابات بالفيروس في العالم 5.7 ماليني 
إصابة، وف��ق معطيات نشرها موقع »وورل��د 

ميتر« املتخصص.
وتتزامن احلصيلة اجل��دي��دة في الواليات 
املتحدة مع انخفاض متوسط العدد اليومي 
حلاالت الوفاة وعودة املتاجر إلى العمل وخروج 

بعض األميركيني من العزل العام.
فقد أعلنت رئيسة بلدية واشنطن موريل 
ب���اوزر أن العاصمة األميركية ستبدأ أول��ى 
مراحل رفع احلجر العام الذي فرض الحتواء 

وباء كورونا اجلمعة املقبل.
وقالت باوزر -التي أصدرت يوم 30 مارس 
املاضي أم��را للسكان بالبقاء في منازلهم- إن 
املنطقة شهدت »تراجعا م��ط��ردا« ف��ي ح��االت 
اإلصابة بفيروس كورونا املستجد على مدى 14 

يوما، مما سمح ببدء رفع القيود.

أميركا ثم البرازيل
من ناحية أخ��رى، أش��ارت معطيات موقع 
»وورل���د ميتر« أن ال��والي��ات املتحدة تتصدر 
قائمة البلدان األكثر تسجيال إلصابات كورونا، 
بأكثر م��ن 1.74 مليون، تليها ال��ب��رازي��ل في 

املرتبة الثانية بأكثر من 396 أل��ف حالة، ثم 
روسيا في املرتبة الثالثة بأكثر من 370 ألفا، ثم 

إسبانيا بأكثر من 283 ألف حالة إصابة.
وقد جتاوز عدد الوفيات في البرازيل -البلد 
األكثر تضررا من الفيروس بأميركا الالتينية- 
أمس األربعاء حاجز 25 ألف وفاة، بعد تسجيل 

1086 حالة جديدة خالل 24 ساعة.
وأودى ف��ي��روس ك��ورون��ا املستجد بحياة 
أكثر من 355 ألف شخص في أنحاء العالم منذ 
ظهوره في مدينة ووهان الصينية أواخر العام 
املاضي، بينما يقترب عدد اإلصابات في العالم 

تدريجيا من بلوغ حاجز 6 ماليني مصاب.

5.7 ماليني عبر العالم اإلصابات تتجاوز 

100 ألف وفاة بأميركا وكوريا اجلنوبية تعلن تفٍش جديد للوباء كورونا.. أكثر من 

املواجهة بني الرئيس ومواقع التواصل

ترامب يهدد بإغالقها وزوكربيرغ ودورسي يردان
قال متحدث باسم البيت األبيض إن 
الرئيس دونالد ترامب يعتزم التوقيع 
في وقت الحق اأمس اخلميس على أمر 
تنفيذي يستهدف شركات التواصل 
االجتماعي بعدما اتهمه موقع تويتر 
أول أم��س الثالثاء بنشر معلومات 

كاذبة.
وه��دد ت��رام��ب عبر تويتر بإغالق 
وسائل التواصل االجتماعي، وقال 
ف��ي تغريدة أخ���رى إن اجلمهوريني 
ي��ش��ع��رون أن م��ن��ص��ات ال��ت��واص��ل 
االجتماعي تسكت أص��وات احملافظني 
متاما، وإنه سيعمل على تنظيمها أو 

إغالقها.
وأض��اف أن��ه سيتخذ ق��رارا وصفه 
بالكبير ضد موقع تويتر، قائال في 
تغريدة له على حسابه في تويتر إن 
إدارة املوقع أظهرت أن كل ما كان يقال 
عنه صحيح.وقال ترامب إن شركات 
التكنولوجيا تبذل كل ما في وسعها 
لفرض رقابة مسبقة على انتخابات 

.2020

قيد اإلعداد
وقال اثنني من املسؤولني في إدارة 
ترامب قولهما إن ال��ق��رار التنفيذي 
املتوقع توقيعه يهدف إلى احلد من 
احلماية القانونية التي تتمتع بها 
شبكات التواصل االجتماعي إزاء ما 
يتم نشره على منصاتها.وأضاف 
املسؤوالن أن القرار التنفيذي ما زال 

قيد اإلعداد وقد يتغير.
وك��ان��ت وس��ائ��ل اع���الم ق��د أف��ادت 
ان م��س��ودة ال��ق��رار التنفيذي تطلب 
من املفوضية الفدرالية لالتصاالت 
تقدمي مقترحات وتوضيح قواعد 
تنظيمية م��ن ال��ق��ان��ون ال���ذي يعفي 
املنصات االلكترونية من املسؤولية 
القضائية للمواد التي ُتنشر من قبل 

مستخدميها.

وك��ان موقع تويتر اتهم الثالثاء 
للمرة األولى ترامب بطرح معلومات 
كاذبة، وقال إن اثنتني من تغريدات 
الرئيس »ال أساس لهما من الصحة«، 
بعد أن كتب ترامب وب��دون أن يقدم 
أدلة أن التصويت عبر البريد سيؤدي 
بالضرورة إلى احتيال و«انتخابات 
م���زورة« في االستحقاق االنتخابي 
امل��ق��رر ف��ي نوفمبر/تشرين الثاني 

املقبل.
وأض���اف تويتر -ال���ذي يتهم في 
أغلب األحيان بالتساهل في التعامل 
مع التصريحات التي يدلي بها القادة- 
أول أمس الثالثاء عبارة »حتققوا من 

الوقائع« إلى التغريدتني.

الرقابة ليست الرد الصائب
وفي تعليق على تهديدات ترامب، 
قال الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك 
مارك زوكربيرغ »ال بد أن أفهم أوال ما 
يعتزمون عمله بالفعل، لكنني بوجه 
عام أعتقد أن إقدام حكومة على فرض 
رقابة على منصة ألنها قلقة من الرقابة 
التي قد تفرضها هذه املنصة ليس برد 

الفعل الصائب«.
أما الرئيس التنفيذي لشركة تويتر 
ج��اك دورس��ي فدافع عن ق��رار تويتر 
بوضع راب��ط حتقق على تغريدتني 
لترامب بتغريدتني، حيث قال إن هذه 
اخل��ط��وة ال جتعل م��ن تويتر مبثابة 

حكم على احلقيقة. معتبرا أن دور 
تويتر هو رب��ط خيوط التصريحات 
املتضاربة وإظ��ه��ار املعلومات مثار 

اجلدل كي يحكم الناس بأنفسهم.
وش��دد على أن املزيد من الشفافية 
م��ن قبل تويتر ض���روري ك��ي يتمكن 
الناس من الرؤية وبوضوح األسباب 
وراء اخلطوات التي مت اتخاذها.كما 
أش��ار دورس��ي إلى أنه هو من يتحمل 
أفعال شركته، داعيا إلى ترك موظفيه 

وحدهم.
وأضاف أنهم سيواصلون اإلشارة 
إلى أي معلومات خاطئة أو مثار جدل 
حول االنتخابات عامليا واالعتراف بأي 

خطأ يرتكبونه.

وافق البرملان الصيني بأغلبية 
ساحقة على فرض قانون لألمن 
القومي في هونغ كونغ، وصوت 
املجلس الوطني لنواب الشعب 
الصيني بأغلبية 2878 صوتا 
على قرار ميكن جلنته الدائمة من 

صياغة التشريع اجلديد.
وك�����ان م���ش���روع ال��ق��ان��ون 
املثير للجدل قد مت إع��داده عقب 
امل���ظ���اه���رات امل��ع��ارض��ة ال��ت��ي 
ش��ه��دت��ه��ا ه��ون��غ ك��ون��غ ال��ع��ام 
املاضي، وتقول بكني إنه يهدف 
إلى التصدي للميول االنفصالية 
وال��ت��آم��ر واإلره����اب والتدخل 
األجنبي في هونغ كونغ التي 

تتمتع بحكم شبه ذاتي.
وف��ي رد ق��وي على مشروع 
ال��ق��ان��ون، اع��ت��ب��رت ال��والي��ات 
املتحدة أن هونغ كونغ لم تعد 
تتمتع باحلكم الذاتي، مما ميهد 
الطريق أم��ام إع���ادة النظر في 
االمتيازات التجارية املمنوحة 
للمستعمرة البريطانية السابقة.

وق������ال وزي������ر اخل���ارج���ي���ة 
األميركي مايك بومبيو إنه أبلغ 
ال��ك��ون��غ��رس أن ه��ون��غ كونغ 
ل��م ت��ع��د مستقلة ع��ن ال��ن��ظ��ام 
ف��ي ال��ص��ني، وذل��ك استنادا إلى 
احل��ق��ائ��ق ع��ل��ى األرض.وأك������د 

بومبيو في تغريدة على تويتر 
أن ال��والي��ات املتحدة تقف إلى 

جانب شعب هونغ كونغ.
وقالت البعثة األميركية لدى 
األمم املتحدة إن خطة الصني 
ل��ف��رض ت��ش��ري��ع ج��دي��د لألمن 
القومي في هونغ كونغ تبعث 
قلقا عامليا مي��س ضمنا السلم 
واألمن الدوليني.وانتقدت البعثة 
في بيان معارضة الصني طلب 
واشنطن عقد اجتماع ملجلس 

األمن الدولي بشأن هونغ كونغ.
وق��ال��ت إن ه���ذه امل��ع��ارض��ة 
إض��اف��ة إل��ى س��وء إدارة الصني 
ألزم���ة ك���ورون���ا وانتهاكاتها 
املستمرة اللتزاماتها الدولية 
بحقوق اإلنسان وسلوكها غير 
املشروع في بحر جنوب الصني 
يجب أن تظهر للجميع أن بكني 
ال تتصرف كعضو مسؤول في 

األمم املتحدة، وفق نص البيان.
من جهته، ق��ال سفير الصني 
ل���دى األمم امل��ت��ح��دة إن طلب 
واشنطن عقد اجتماع في مجلس 
األم����ن ب��ش��أن ه��ون��غ ك��ون��غ ال 
يستند إل��ى أس��اس، مشيرا إلى 
أن تشريع األمن القومي اخلاص 
بهونغ كونغ مسألة داخلية ال 
شأن ملجلس األمن بها، على حد 

تعبيره.
احتجاجات غاضبة

وف����ي م���ؤش���ر ع��ل��ى ع���ودة 
ال���ت���وت���رات ف���ي امل��س��ت��ع��م��رة 
البريطانية السابقة خرجت 
م���ظ���اه���رات ف���ي ه��ون��غ ك��ون��غ 
اح��ت��ج��اج��ا ع��ل��ى ه���ذا م��ش��روع 
القانون، كما سجل انتشار أمني 
كثيف ف��ي محيط البرملان ومت 
توقيف م��ئ��ات األش��خ��اص، في 
محاولة ملنع النشطاء املطالبني 
بتعزيز الدميقراطية من التظاهر 
ض��د ال��ت��ص��وي��ت ع��ل��ى م��ش��روع 
قانون آخ��ر يجرم اإلس���اءة إلى 

النشيد الوطني الصيني.
وق����د أُخ������رج ث���الث���ة ن���واب 
م��ن��اص��ري��ن ل��ل��دمي��ق��راط��ي��ة من 
املجلس النيابي إلقليم هونغ 
ك���ون���غ خ����الل اجل��ل��س��ة ال��ت��ي 
خصصت ملناقشة مشروع قرار 
ينص على جترمي ازدراء النشيد 
الوطني الصيني، وألقى أحدهم 
ك��ي��س��ا غ��ام��ض احمل��ت��وى ق��رب 
منصة الرئيس، قبل أن يتدخل 

رجال األمن.
وف��ي ت��اي��وان -ال��ت��ي تتمتع 
بحكم ذات��ي- تعهدت رئيستها 
تساي إن��غ ون ب��إط��الق »خطة 
عمل« إنسانية ملساعدة الناشطني 
امل��ؤي��دي��ن للدميقراطية في 
هونغ كونغ، مع تدفق العديد 
منهم إلى تلك اجلزيرة بحثا 
عن مالذ آمن.وقالت الرئيسة 
للصحفيني إن »تصميمنا على 
رعاية مواطني هونغ كونغ 

لم يتغير«.
وتابعت »سيضع مجلس 
الوزراء خطة عمل للمساعدة 
اإلنسانية ف��ي هونغ كونغ 
الكامل  التخطيط  لتوفير 
لإلقامة والسكن والرعاية 

لسكان هونغ كونغ«.
ومبوجب مبدأ بلد واحد 
ونظامني تتمتع هونغ كونغ 
منذ إعادتها إل��ى الصني في 
1997 وحتى 2047 ببعض 
احل��ق��وق ال��ت��ي ال تشهدها 
م��ن��اط��ق أخ���رى ف��ي ال��ص��ني، 
خصوصا ما يتعلق بحرية 
التعبير والنظام القضائي 

املستقل.
وس���اه���م ذل����ك ال��وض��ع 
اخلاص في جعل املستعمرة 
البريطانية السابقة موقعا 
ماليا دوليا مهما يؤمن للصني 

مدخال اقتصاديا إلى العالم.

واشنطن تعتبر أن املنطقة لم تعد تتمتع بحكم ذاتي

الصني جتيز قانونًا لألمن القومي 
في هونغ كونغ

ف��ي وق��ت يترقب فيه العالم أجمع 
م��وج��ة ث��ان��ي��ة م��ن ف��ي��روس ك��ورون��ا 
املستجد، أك��د خبير املناعة واألم��راض 
املعدية، الدكتور أنتوني فوشي، بالفعل 

ما نتخوف وقوعه.
وبتحذير لألميركني، قال فوشي، إنه 
من الضروري االستعداد للجولة الثانية 
من تفشي الوباء فيروس كورونا، إال أنه 
طمأن في الوقت نفسه من أن باإلمكان 

التغلب عليها.
فقد أعلن أنه مما ال شك فيه أن إصابات 
أخ��رى ستهم في الظهور خ��الل الفترة 
القادمة، لكن مع ذلك لم يفت األوان بعد 
على أميركا، فهي قادرة على منع موجة 

ثانية من املرض.
وأضاف فوشي، مدير املعهد الوطني 
للحساسية واألم��راض املعدية، وعضو 
ف��ي فريق عمل البيت األب��ي��ض املعني 
بجائحة ف��ي��روس ك��ورون��ا، ف��ي حديث 
إعالمي له: »إنها في أيدينا، ميكننا منع 
حدوث موجة ثانية إذا استجبنا للعدوى 
املؤكدة التي سنراها في اخلريف والشتاء 

القادمني.

تفاؤل وتشاؤم!
وبعد ه��ذا التفاؤل، ع��اد اخلبير وعتم 
الصورة قائال: »ليس هناك شك في أن هذا 
الفيروس لن يختفي من الكوكب بحلول 

اخل��ري��ف وال��ش��ت��اء«، مضيفاً أن كورونا 
مازال نشطا جدا في الواليات املتحدة على 
ال��رغ��م م��ن ت��راج��ع اإلص��اب��ات ف��ي بعض 

املناطق«.
كما أش��ار إل��ى ع��دم اعتقاده أن العالم 
سيملك فرصة لتجنب مزيد من اإلصابات، 
منوها إلى أنه من الصعب جدا السيطرة 
على الفيروس والقضاء عليه متاما، كما 
أن اح��ت��م��ال ال��ع��دوى سيبقى مطروحا، 

خصوصا مع عودة السفر.
وكشف فوتشي أن مسؤولني الحظوا أن 
كورونا كان قد تفشى في الشتاء، وخّلف 
وراءه إصابات كثيرة، مشددا على ضرورة 
أن يستعد العالم للموجة الثانية. ونوه 
اخلبير إلى أن بالده بحاجة ملحة ملواصلة 

األب��ح��اث وال��وص��ول إل��ى تطوير سريع 
للقاح فعال ينهي األزمة، وذلك في حال عاد 
املرض مرة أخرى قريباً، أو بشكل موسمي 
في املستقبل. كما أضاف قائال: »أنا متأكد 
من أننا سننجح في وقف تفشي الفيروس 
في الوقت الراهن، لكننا نحتاج حقاً إلى 

االستعداد للتعامل مع اجلولة القادمة«.
ف��ي السياق أي��ض��ا، أوض��ح أن العديد 
م��ن والي���ات أميركية، أصبحت تتعامل 
مع إجمالي اإلصابات وليست مع األرقام 
اليومية، فإذا استمر هذا األمر على أميركا 
أن تستعد ملوجة ثانية م��ن اآلن وحتى 
»يونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر، 
مضيفا: »لدينا أربعة أشهر للتأكد من أننا 
منلك نظاما قويا وق��درة أق��وى، من خالل 

عمليات الكشف والعزل، وذلك استعدادا 
إلصابات أخرى ستعاود الظهور«.

إلى ذلك ختم فوتشي ببصيص أمل في 
اخلالص من الوباء، قائال: »من املمكن أن 
نقضي عليه لو حصلنا على مناعة كافية، 

مع اللقاح طبعا«.
وأض����اف: »ل��دي��ن��ا ح���االت قليلة جدا 
بالعودة إل��ى النسب، وبالتأكيد ميكننا 
السيطرة على ال��وب��اء، وق��د مت السيطرة 

عليه في بعض احلاالت املناطق فعال«.

الصني خائفة
في السياق، كشف أن خبراء صينيني 
يعملون م��ع منظمة الصحة العاملية 
كانوا قد عّبروا عن مخاوفهم من موجة 
ثانية للوباء، بعد أن تغلبوا عليه تقريبا، 
مضيفاً أن لدى الصني اليوم حاالت قليلة، 
وبناء على ذلك بدأوا بتخفيف القيود، إال 
أنهم الحظوا زياة في اإلصابات بسبب 

القادمني من اخلارج.
كما حذر الدكتور فوشي من أنه على 
الرغم من أن منحنى التفشي بلغ ذروته، 
أخيراً، فإن هذا ال يعني انتهاء القتال مع 
هذا الفيروس اجلديد، الذي ضرب العالم 
بشكل واسع وسريع للغاية، حيث قال: 
»إن هذا ال يعني أننا سنعلن النصر عند 
إيقاف تفشيه، لكننا سنكون قد وصلنا 

إلى ما نريده على األقل«.

خبير البيت األبيض: كورونا عائد ثانية.. لكن ميكن تفاديه!

الدكتور أنتوني فوشي
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5 دول أوروبية تفتح أبوابها للسياح 
خالل الشهرين املقبلني

ب��دأت ال��دول األوروب��ي��ة في اإلع��الن 
عن عودة النشاط السياحي خاصة مع 
اقتراب فصل الصيف الذي يتطوق إليه 
سكان القارة العجوز، إذ إن من عادات 
ش��ع��وب ش��م��ال أوروب����ا السفر ب��را أو 
جوا إلى دول جنوب أوروب��ا، كاليونان 
وإيطاليا، فرنسا وإسبانيا وكرواتيا 

لقضاء الصيف على البحر.
وأظهر رصد لدويتش فيلة أن 5 دول 
أوروب��ي��ة ستبدأ في استقبال السياح 
خالل الشهرين املقبلني.وقال التقرير 
إن أملانيا قررت فتح احلدود مع النمسا 
وسويسرا وفرنسا يوم السبت القادم 
)16 م��اي��و 2020(، م��ع اإلب��ق��اء على 

إجراءات املراقبة املشددة. 
ك��م��ا ح���ددت منتصف ش��ه��ر يونيو 

القادم موعداً لفتح احل��دود كاملة مع 
دول االحتاد األوروبي والدول املجاورة 

األخرى.
وقررت النمسا فتح احلدود كاملة مع 
دول االحتاد األوروب��ي منتصف الشهر 
املقبل.وفي إيطاليا، ستفتح الفنادق في 
منطقة جنوب تيرول اجلبلية أبوابها 

للسياح مع نهاية شهر مايو اجلاري.
وف��ي إسبانيا، ق��ررت شركة طيران 
لوفتهانزا األملانية وشركة يورو ونغز 
التابعة لها البدء برحالت جوية إلى 
جزيرة مايوركا في اإلسبانية واجلزر 
امل��ج��اورة لها، م��ع نهاية شهر يونيو 
املقبل.وسمحت اليونان بعودة القطاع 
السياحي للعمل ف��ي األول م��ن شهر 

يوليو املقبل.


