
تظهر األرق��ام أن فيروس كورونا 
املستجد أصاب حتى احلني 17 مليونا 
و924 ألفا حول العالم، توفي منهم 
أزي��د م��ن 684 أل��ف��ا، ف��ي ح��ني متاثل 

للشفاء 10 ماليني و384 ألف مصاب.
وبينما تتصدر الواليات املتحدة 
دول العالم م��ن حيث التضرر من 
فيروس كورونا، تشير اإلحصاءات 
إل��ى أن وف��ي��ات ك��ورون��ا ف��ي أميركا 
الالتينية جت���اوزت 200 أل��ف، في 
ح��ني ي��ع��ود ال��ف��ي��روس إل���ى تونس 
وتشهد جنوب أفريقيا قفزة هائلة 
في اإلص��اب��ات، وسط حتذير منظمة 
الصحة العاملية من أن اخلطر ال يزال 
مرتفعا. وحتى اآلن، سجلت الواليات 
املتحدة األميركية 4.6 ماليني إصابة 
بفيروس ك��ورون��ا ونحو 155 ألف 

وفاة.
وأظ��ه��ر إح��ص��اء رس��م��ي أن ع��دد 
الوفيات في أميركا الالتينية نتيجة 
اإلصابة بفيروس كورونا املستِجد 
جتاوز 200 ألف، وسجل العدد األكبر 
من الوفيات في البرازيل واملكسيك، 
اللتني مت��ث��الن معا نحو %70 من 

حصيلة الوفيات في القارة.
وكانت منظمة الصحة العاملية قد 
صنفت أميركا الالتينية بأنها واحدة 
من البؤر العاملية لفيروس كورونا. 
وحتتل البرازيل املرتبة الثانية عامليا، 
حيث سجلت أزيد 2.7 مليون إصابة 

وأزيد من 93 ألف وفاة.
وف��ي املرتبة الثالثة تأتي الهند 
بأزيد من 1.7 مليون إصابة، و37 ألفا 

و364 وف��اة، في حني حتتل روسيا 
املرتبة الرابعة ب�854 أل��ف إصابة 

وأزيد من 14 ألف وفاة.
قفزة بجنوب أفريقيا

وب��ات��ت ج��ن��وب إف��ري��ق��ي��ا ال��ب��ل��َد 
األكثر تضررا بفيروس كورونا في 
القارة األفريقية، في وقت حّلت فيه 
باملرتبة اخلامسة عامليا م��ن حيث 
عدد اإلصابات بعد الواليات املتحدة 

والبرازيل وروسيا والهند. 
وقال وزير الصحة بجنوب أفريقيا 
زوليني ماكيزي إّنه تأكد إصابة أكثر 
من نصف مليون شخص بفيروس 
ك��ورون��ا في ال��ب��الد. وأض��اف أن��ه مت 
تسجيل أك��ث��ر م��ن 10 آالف و100 
إصابة يوم السبت، بينما وصل عدد 

الوفيات إلى 8160.
وحّذرت السلطات الصحية من أن 
معّدل اإلصابة يرتفع بشكل سريع 
في البالد، وتتركز أغلب احلاالت في 

املناطق حول العاصمة بريتوريا.
م��ن ج��ان��ب��ه��ا، أع��ل��ن��ت أس��ت��رال��ي��ا 
ف���رض ح��ظ��ر جت���ول ف��ي م��ل��ب��ورن، 
ث��ان��ي م��دن ال��ب��الد، مل��واج��ه��ة تفشي 
فيروس ك��ورون��ا، وسيتاح للسكان 
ممارسة الرياضة لساعة واح��دة في 
اليوم ضمن مسافة ال تتجاوز خمسة 

كيلومترات من منازلهم.
ورغ���م إع����ادة ف���رض ال��ق��ي��ود في 
أوائل يوليو املاضي، واصلت ملبورن 
تسجيل مئات اإلص��اب��ات اجلديدة 
اليومية، لذلك قررت السلطات احمللية 

فرض حظر جتول من الساعة الثامنة 
مساء حتى الساعة اخلامسة صباحا 

خالل األسابيع الستة املقبلة.
وفي إسرائيل، طلبت وزارة الصحة 
من أربعة وزراء اخلضوع للحجر 
الصحي بعد مخالطتهم وزي��را أعلن 

السبت إصابته بفيروس كورونا.
العودة القوية

ع��رب��ي��ا، تضاعف ع��دد املصابني 
بفيروس كورونا املستجد في تونس 
عشر مرات بعد شهر من فتح احلدود. 
وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 17 
إصابة بالفيروس وحالة وف��اة هي 
األول��ى منذ عدة أسابيع، إضافة إلى 
تعافي 23 مريضا. وأوضحت الوزارة 
في بيان أن إجمالي اإلصابات ارتفع 
إلى 1552، منها 51 وف��اة، و1217 

حالة تعاف.
من جانبها قالت منظمة الصحة 
العاملية إن جائحة كورونا ستكون 
على األرج���ح طويلة األم���د. ونبهت 
املنظمة خ��الل اجتماع عقدته جلنة 
الطوارئ لتقييم األوض��اع الصحية، 
إلى مخاطر التراخي في االستجابة 
في سياق من الضغوط االجتماعية 
واالقتصادية. وأش��ارت اللجنة إلى 
أنها ال تزال ترى أن مستوى املخاطر 
العاملية للجائحة مرتفع للغاية. 
ودع��ت اللجنة املنظمًة الدولية إلى 
دعم الدول في االستعداد ملرحلة طرح 

عالجات ولقاحات للفيروس.
على اجلانب اآلخ��ر، أعلن رئيس 

وزراء ك��وس��وف��و عبد ال��ل��ه هوتي، 
إصابته بفيروس كورونا، وقال إنه 
سيعزل نفسه منزليا ملدة أسبوعني. 
وأض��اف هوتي على فيسبوك »ليس 
لدي أعراض باستثناء سعال خفيف«.

وتواجه حكومة هوتي انتقادات 
لعدم اتخاذها إج��راءات كافية لكبح 
تفشي وب���اء ك��ورون��ا، م��ع تسجيل 
زي���ادة كبيرة ف��ي ال��ب��الد ف��ي ح��االت 
اإلصابة في األي��ام القليلة املاضية، 

بينها 13 وفاة اليوم األحد.
وف���ي منتصف إب��ري��ل امل��اض��ي، 
وضعت سلطات كوسوفو العاصمة 
بريشتينا قيد ال��ع��زل، بعد زي��ادة 
قياسية في عدد اإلصابات بفيروس 

كورونا. وقرر البرملان في كوسوفو 
تعيني ح��ك��وم��ة ج��دي��دة ف��ي ال��ب��الد 
برئاسة »عبد الله هوتي« في يونيو 
املاضي، وذل��ك بعد أشهر من التوتر 

السياسي.

الفيروس يعود لتونس.. وجنوب إفريقيا تقفز للمرتبة اخلامسة 

18 مليونًا حول العالم وتيرة »كورونا« تتسارع.. وحصيلة اإلصابات تقارب 

البيت األبيض: انتخابات الرئاسة 
ستجري في موعدها وسيفوز ترامب

قال كبير موظفي البيت األبيض مارك ميدوز 
إن االنتخابات الرئاسية األميركية ستجرى 
في موعدها يوم الثالث من نوفمبر املقبل، وإن 
الرئيس دونالد ترامب سيكون الفائز فيها. يأتي 
ذلك بعد مواجهة ترامب معارضة شديدة من 
قبل عدد من الدميقراطيني واجلمهوريني بسبب 
دعوته لتأجيل االنتخابات على خلفية مخاوف 

التصويت عبر البريد.
وف��ي معرض تبريره لتصريحات الرئيس 
األميركي، أوض��ح ميدوز أن ترامب كان يبدي 
مخاوفه بشأن التصويت بالبريد عندما طرح 

فكرة تأجيل التصويت.
وف��ي السياق أيضا أك��د جيسون ميلر كبير 
مستشاري احلملة االنتخابية للرئيس ترامب 
لشبكة فوكس نيوز إن »االنتخابات ستجرى 
يوم الثالث من نوفمبر والرئيس يريدها يوم 

الثالث من نوفمبر«.
وط��رح ت��رام��ب ي��وم اخلميس امل��اض��ي فكرة 
تأجيل االنتخابات الرئاسية، وهو اقتراح سارع 
الدميقراطيون وأيضا أعضاء جمهوريون في 
الكونغرس برفضه، حيث إن للكونغرس وحده 

فقط سلطة إجراء مثل هذا التغيير.
ورفض املنتقدون وحلفاء ترامب أيضا الفكرة 
باعتبارها محاولة ال تتسم باجلدية للفت 
االنتباه بعيدا عن التطورات االقتصادية املدمرة، 
لكن بعض خبراء القانون حذروا من أن انتقاداته 
املتكررة للتصويت بالبريد ميكن أن تقوض ثقة 

مؤيديه بالعملية االنتخابية.
وي��ح��اول الرئيس ت��رام��ب املنتمي للحزب 

اجلمهوري تقويض الثقة باالقتراع بالبريد، 
زاعما مرارا ودون دليل أن هذا االقتراع ميكن أن 
يكون سببا في تزوير واس��ع النطاق ألصوات 

الناخبني.
وأيد كبير موظفي البيت األبيض وجهة نظر 
ترامب اليوم، محذرا من أنه يتعني إجراء االقتراع 
البريدي بالشكل امل��الئ��م، وذل��ك دون أن يقدم 
دليال على أن هذا االقتراع مت بشكل غير مالئم 

في السابق.
وقال اجلمهوري إيسا هاتشينسون وحاكم 
والية أركنسو إن االنتخابات يجب أن جترى في 
موعدها، وإن األم��ر يرجع للواليات في ضمان 
إج��راء االق��ت��راع بالشكل املالئم. وأض��اف »من 
غير املفيد أن يفكر الرئيس بصوت عال على املأل 

ويظهر إحباطاته«.
ومن املتوقع أن يزيد تفشي جائحة فيروس 
كورونا من االعتماد على االقتراع بالبريد في 

نوفمبر/تشرين الثاني املقبل.
وينص ال��ق��ان��ون االحت���ادي األم��ي��رك��ي على 
انتخاب الرئيس ملدة أربع سنوات، وحدد املوعد 

بيوم الثالثاء بعد االثنني األول من نوفمبر.
ويتطلب تغيير امل��وع��د أن يتغير القانون 
االحت�����ادي، وه���ذا يعني إص����دار ت��ش��ري��ع في 
الكونغرس توافق عليه غرفتا الكونغرس، وذاك 

أمر في حكم الصعب إن لم يكن مستبعدا.
وال ميلك الرئيس األميركي صالحية إلغاء أو 
تأجيل االنتخابات الرئاسية العامة بأمر تنفيذي 
مبوجب معايير إع��الن ال��ط��وارئ أو الكوارث 

الوطنية، أو حتى إذا أعلن األحكام العرفية.
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15 سفيرًا أوروبيًا تقدموا باحتجاج إلى احلكومة اإلسرائيلية 

احتجاجات أوروبية على خطط لالستيطان اإلسرائيلي
ق���دم 15 س��ف��ي��را أوروب���ي���ا 
رسالة احتجاج إل��ى احلكومة 
اإلسرائيلية ضد خطط للبناء 
االس��ت��ي��ط��ان��ي ف���ي األراض����ي 
الفلسطينية احملتلة منذ عام 
1967. وأع����رب س��ف��راء 15 
دول��ة أوروبية وسفير االحتاد 
األوروب������ي ف���ي ت���ل أب��ي��ب عن 
قلقهم من إمكانية دفع احلكومة 
اإلسرائيلية قدما مشاريع بناء 
في منطقة »إيE1( »1( الفاصلة 

بني القدس والضفة الغربية.
وم���ن ب��ني احمل��ت��ج��ني س��ف��راء 
فرنسا وأملانيا وبريطانيا، حيث 
ح���ذروا م��ن تقويض إمكانية 
التفاوض على ح��ل الدولتني، 
وإع���اق���ة ال��ت��وص��ل إل���ى دول��ة 

فلسطينية.
م��ن جهتها، رح��ب��ت منظمة 
التحرير الفلسطينية بالرسالة، 
ودعت الدول األوروبية املوقعة 
على الرسالة إلى تبني قرارات 
وخ��ط��وات فاعلة وج���ادة على 
أرض ال��واق��ع ض��د االستيطان 
اإلس��رائ��ي��ل��ي. وأك����دت عضوة 
اللجنة التنفيذية للمنظمة حنان 
عشراوي في بيان صحفي على 
أهمية العمل على ردع دول��ة 
االح��ت��الل ورف��ع الغطاء عنها، 

ووق���ف ان��ت��ه��اك��ات��ه��ا املتعمدة 
ل��ل��ق��ان��ون ال���دول���ي وق�����رارات 

الشرعية الدولية.
واع���ت���ب���رت ع����ش����راوي أن 
إس��رائ��ي��ل ت��س��ت��ن��د إل���ى فشل 
املجتمع ال��دول��ي في مساءلتها 
ومحاسبتها ع��ل��ى جرائمها، 
وضمانها عدم خروج حكومات 
العالم من إطار اإلدانات اللفظية 

إلى العمل الفعلي واجلاد.

وش������ددت ع��ل��ى أن تنفيذ 
ه��ذه املخططات االستيطانية 
اخل��ط��ي��رة س��ي��ؤدي إل���ى فصل 
القدس عن محيطها الفلسطيني، 
وفصل وس��ط الضفة الغربية 
وشمالها عن جنوبها، وفرض 
م���ش���روع ال���ق���دس ال��ك��ب��رى، 
وتقويض أي فرصة إلقامة دولة 
فلسطينية متواصلة جغرافيا 

وقابلة للحياة.

مشروع استيطاني
ع��ل��ى ص��ع��ي��د آخ����ر، أدان���ت 
وزارة اخل��ارج��ي��ة واملغتربني 
الفلسطينية الليلة املاضية إقرار 
البلدية اإلسرائيلية في القدس 
إقامة مجمع تشغيل استيطاني 

إضافي في شرق املدينة.
واعتبرت الوزارة أن اخلطوة 
اإلسرائيلية تندرج ضمن خطط 

تهويد القدس، وتشكل حلقة في 
سلسلة االنتهاكات اإلسرائيلية 
امل���س���ت���م���رة »ب���ح���ق امل��دي��ن��ة 
املقدسة«. وطالبت اخلارجية 
الفلسطينية احملكمة اجلنائية 
الدولية بسرعة فتح حتقيق في 
»جرائم االحتالل وفي مقدمتها 
االستيطان، وص��وال حملاسبة 
امل���س���ؤول���ني اإلس��رائ��ي��ل��ي��ني 

املتورطني فيها«.
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بومبيو: إجراء قريب ضد شركات 
البرمجة الصينية

وس���ط ت��ص��اع��د ال��ت��وت��ر بني 
ال��ص��ني وال���والي���ات امل��ت��ح��دة، 
ال���ذي ات��خ��ذ ه���ذه امل���رة وجهة 
التطبيقات وشركات البرمجة، 
أك��د وزي��ر اخلارجية األميركي 
مايك بومبيو، أن الرئيس دونالد 
ترمب، سيأخذ قريبا إج��راءات 
ض��د ش��رك��ات برمجة صينية 

تشكل خطرا على األمن القومي.
ك��م��ا ش���دد ف���ي ت��ص��ري��ح��ات 
لشبكة فوكس نيوز، األحد، على 
أن ترمب سيتخذ إج��راءات ضد 
شركات برمجة صينية تشكل 

خطرا على األمن القومي.
يأتي هذا بعد إعالن الرئيس 
األميركي أنه سيحظر استخدام 
تطبيق »تيك توك« في الواليات 
امل��ت��ح��دة، وه��و تطبيق تشتبه 
واش��ن��ط��ن ف��ي إم��ك��ان حصول 
عمليات جتّسس عبره حلساب 
االستخبارات الصينية، مشيراً 
إل��ى أن��ه يعتزم التوقيع اليوم 
على أمر تنفيذي يحظر التطبيق 
في أميركا، مما يعني أن احلظر 
قد يتم تنفيذه في غضون 24 

ساعة.
وك���ان املستشار التجاري 
ل��ل��ب��ي��ت األب���ي���ض ق���ال الشهر 
امل��اض��ي، إن��ه يتوقع أن يّتخذ 
الرئيس األميركي »إجراًء قوًيا« 
ضد تطبيقي »تيك توك« و«وي 
، في ظل عودة  تشات« الصينَيّنينْ
ال��ت��وّت��ر ب��ني ال��والي��ات املتحدة 

والصني.
عمليات جتسس

وت��ت��ه��م اإلدارة األميركية 

الصني بشن عمليات جتسس 
عبر عدد من البرامج والشركات، 
باإلضافة إلى استخدام بعض 
القنصليات الصينية ألغراض 
استخباراتية. وك��ان بومبيو 
وص��ف قبل أي��ام قنصلية بكني 
في مدينة هيوسنت التي أغلقتها 
مؤخرا إدارة ترمب بأنها »وكر 

للجواسيس«.
كما ش��دد ال��وزي��ر األميركي 
ف��ي إف���ادة قدمها ي��وم اخلميس 
أم��ام جلنة الشؤون اخلارجية 
التابعة ملجلس الشيوخ، على 
حدوث تغير في املواقف الدولية 
جت��اه الصني، مستشهدا بدعم 
دول أخرى للمبادرات األميركية 
امل��وج��ه��ة ض��د ب��ك��ني، مب��ا فيها 
ت��ع��زي��ز واش��ن��ط��ن وشركائها 
وتيرة املناورات في بحر الصني 
اجلنوبي املتنازع عليه واحلراك 
الرامي إلى منع استخدام معدات 
ش��رك��ة »ه������واوي« الصينية 

العمالقة ف��ي تطوير شبكات 
اجل���ي���ل اخل���ام���س ب��ال��ب��ل��دان 

األخرى.
إل��ى ذل���ك، اعتبر أن النهج 
ال���ص���ارم جت���اه ال��ص��ني ال��ذي 
تتبعه إدارة ترمب دفع العالم 
إلى االستيقاظ إزاء خطر احلزب 
الشيوعي الصيني، واصفا إياه 

ب�«اخلطر املركزي ألوقاتنا«.
يذكر أن اخلالفات تصاعدت 
بشكل كبير وح��اد بني البلدين 
ال���ل���ذي���ن ي���ش���ك���الن ق��وت��ني 
اق��ت��ص��ادي��ت��ني ضخمتني على 
الصعيد العاملي، ال سيما بعد 
أن أمهلت واشنطن، األسبوع 
امل��اض��ي، القنصلية الصينية 
في هيوسنت 72 ساعة من أجل 
إقفالها، إثر اتهامها بالتجسس 
وس���رق���ة م��ل��ك��ي��ات ف��ك��ري��ة. 
واستكملت ج��والت التصعيد 
هذا خالل الساعات املاضية، بعد 

تلويح ترمب بحظر تيك توك.

قال: نحن هنا لنبقى

»تيك توك« يتحدى ترامب.. وغموض
 حول مصير التطبيق الرائج عامليًا

في فيديو ال يتجاوز الدقيقة رد تطبيق 
تيك ت��وك ال���ذي شغلت قضيته خالل 
الساعات املاضية الساحة األميركية، 
على ما أشيع حول نيته مغادرة الواليات 
املتحدة، ال سيما بعد تلويح الرئيس 

األميركي دونالد ترمب بحظره.
وفي تصريح فهم كأنه رد على ترمب 
أيضاً، قالت مسؤولة الفرع األميركي 
للتطبيق فينيسا باباس نشرته مساء 
السبت على املنصة »نحن هنا لنبقى«. 
وأض��اف��ت ف��ي ال��ف��ي��دي��و ال���ذي وجهته 
للمستخدمني األم��ي��رك��ي��ني على وجه 
اخلصوص »استمعنا إلى موجة الدعم 
التي أطلقتموها ون��ري��د أن نقول لكم 

شكرا. ال نية لنا للرحيل«.
ك��م��ا أع��رب��ت ع��ن ش��ك��ره��ا »مل��الي��ني 
األميركيني الذين يستعملون تيك توك 
يوميا ويضيفون إب��داع��ا وف��رح��ا على 

حياتنا اليومية«.
إل��ى ذل���ك، ع��ّب��رت ع��ن »اع��ت��زازه��ا« 
باملوظفني األميركيني ال�1500 وكذلك 
»ال��ع��ش��رة آالف وظيفة إضافية التي 
سنؤمنها في هذا البلد على امتداد األعوام 

الثالثة املقبلة«.
أتى ذلك، بعد أن وصلت املفاوضات 
بني »مايكروسوفت« و«تيك توك« إلى 
طريق مسدود، بسبب معارضة ترمب 
شراء مجموعة أميركية للتطبيق الذي 

يهدد بحظره في البالد.
أذن بكني

وتشتبه واشنطن في أن املنصة التي 

متلكها شركة »بايت دان��س« الصينية 
تشكل ما يشبه األذن لبكني، بحيث تقدم 
معطيات استخباراتية إل��ى السلطات 
الصينية، وه��و م��ا تنفيه »تيك ت��وك« 

بشكل مطلق.
وع��ق��ب أس��اب��ي��ع م���ن ال��ش��ائ��ع��ات 
وال��ض��غ��وط، أعلن البيت األب��ي��ض، أن 
ال��رئ��ي��س يستعد لتوقيع أم��ر رسمي 
يجبر »بايت دانس« على االنفصال عن 

التطبيق، بحجة حماية األمن القومي.
لكن ترمب ال��ذي أعلن أنه »سيحظر 
تيك توك في الواليات املتحدة«، موضحا 
للصحافة أنه ال يدعم شراء الفرع احمللي 
للشركة من طرف مجموعة أميركية، لم 

يقم بأي خطوة حتى اآلن في هذا الصدد.
غموض حول التطبيق

ل����ذا ال ي�����زال ال���غ���م���وض يلف 

مصير التطبيق ال���ذي يدمنه آالف 
امل��راه��ق��ني وال��ش��ب��اب ح��ول العالم. 
ك���ان مي��ك��ن أن تنتهي امل��ف��اوض��ات 
بني »مايكروسوفت« و«تيك توك« 
منذ االثنني املاضي. لكن الشركتني 
ت��ن��ت��ظ��ران ت��وض��ي��ح م��وق��ف البيت 
األب��ي��ض، ال���ذي ميكنه أن مينع أي 

معاملة في هذا الصدد.
رواج كبير

يذكر أن »تيك ت��وك« يلقى رواج��ا 
كبيرا لدى الشباب خصوصا بفضل 
تسجيالت مقاطع الفيديو التي تتمحور 
بشكل كبير حول املوسيقى والرقص، 
ويبلغ عدد مستخدميه حوالي مليار 
شخص في العالم. وتعهدت الشركة 
خ���الل األس���ب���وع اجل����اري ب��ال��ت��زام 
مستوى عال من الشفافية، مبا في ذلك 

السماح باالطالع على خوارزمياتها 
لطمأنة املستخدمني واملنظمني. وعني 
كيفن م��اي��ر امل��دي��ر السابق ملنصات 
دي��زن��ي )دي��زن��ي بلس وه��ول��و وإي 
آس ب��ي إن ب��ل��س( على رأس »تيك 
ت��وك«. وكلف الرجل باإلشراف على 
املبيعات والتسويق والعالقات العامة 
والسالمة واإلش���راف على احملتوى 
وال��ش��ؤون القانونية للشركة، على 
أن يكون رئيسه املباشر زانغ ميينغ، 

املدير العام ل�«بايت دانس«.
غير كاٍف

يشار إلى أنه بداية يوليو ، علقت 
املنصة نشاطها في هونغ كونغ بسبب 
ق��ان��ون األم��ن القومي اجل��دي��د ال��ذي 
وسع صالحيات للشرطة، خاصة في 

ما يتعلق بالرقابة.
ج��اء ذل��ك ضمن التوجه ذات��ه الذي 
اتبعته الشبكات االجتماعية العاملة 
ان��ط��الق��ا م��ن كاليفورنيا، إذ أعلنت 
فيسبوك ويوتيوب )غوغل( وتويتر 
إيقاف تلقي طلبات لتوفير معلومات 
ح��ول مستخدمني م��ن ه��ون��غ كونغ، 
وذلك احتراما حلرية التعبير. لكن ذلك 

لم يكن كافيا إلقناع اإلدارة األميركية.
وأج������رت جل��ن��ة االس���ت���ث���م���ارات 
اخل��ارج��ي��ة ف��ي ال���والي���ات امل��ت��ح��دة، 
املكلفة بضمان عدم تهديد االستثمارات 
اخل��ارج��ي��ة لألمن ال��ق��وم��ي، مراجعة 
ح��ول »تيك ت��وك«، لكن نتيجتها أتت 

سلبية على ما يبدو.


