
رف��ع احملامي األمريكي الري 
كالميان، دعوى قضائية لتغرمي 
الصني 20 تريليون دوالر أمريكي 
� أعلى من ناجتها احمللي اإلجمالي 
املقدر ب�12 تريليون دوالر � متهما 
بكني بتطوير ون��ش��ر فيروس 
كورونا، الذي بات يهدد البشرية.

وت��ق��دم ك��المي��ان ب��ال��دع��وى 
أمام محكمة منطقة شمال والية 
ت��ك��س��اس، ق��ائ��ال إّن ك��ورون��ا 
»فيروس صنعته الصني ليكون 
سالح حرب بيولوجي«، حسبما 
نشر موقع مجموعة »ف��ري��دوم 
ووت��ش« احلقوقية التي يرأسها 

كالميان.
وأضاف أن صناعة الصني ملثل 
هذه األسلحة البيولوجية مبثابة 
»ان��ت��ه��اك« للقوانني األمريكية 
والدولية وغيرها من املعاهدات 

واملبادئ العاملية.
ول���م ي��ح��س��م اخل���ب���راء حتى 
اآلن، اجل���دل، ف��ي حقيقة كون 
كورونا تطور طبيعي لفيروس 
كان يهاجم احليوانات فقط في 
البداية، أم تدخل عنصر بشري 

في حتوره.
ومساء األرب��ع��اء، ق��ال األمني 

ال��ع��ام ل��أمم املتحدة، أنطونيو 
غوتيريش، إن فيروس كورونا 
»يهدد البشرية جمعاء«، وذلك 
خ��الل إط��الق��ه »خطة استجابة 
انسانية عاملية« تستمر حتى 
ديسمبر/ كانون األول املقبل، مع 
دعوة إلى تلقي مساعدات بقيمة 

ملياري دوالر.

وكانت منظمة الصحة العاملية 
صنفت ك��ورون��ا بال�«جائحة« 
وهو تصنيف طبي أكثر انتشارا 

وخطورة من الوباء.
وحتى صباح أمس اخلميس، 
أص��اب الفيروس أكثر من 471 
أل��ف شخص ف��ي العالم، توفى 
منهم ما يزيد على 21 ألًفا، فيما 

تعافى أكثر من 114 ألًفا.
وأج��ب��ر ان��ت��ش��ار ال��ف��ي��روس 
دواًل عديدة على إغالق حدودها، 
وت��ع��ل��ي��ق ال���رح���الت اجل��وي��ة، 
وف��رض حظر جت��ول، وتعطيل 
الدراسة، وإلغاء فعاليات عدة، 
ومنع التجمعات العامة، وإغالق 

املساجد والكنائس.

ق��ال الرئيس األم��ري��ك��ي، دونالد 
ت���رام���ب، »ن��ت��اب��ع ال���ت���ط���ورات في 
نيويورك باعتبارها البؤرة الرئيسية 
ل��وب��اء ك���ورون���ا«، م��ش��دًدا ع��ل��ى أن 
»ن��ي��وي��ورك ه��ي مشكلتنا الكبرى، 

وتنتظرها أسابيع صعبة«
ج���اء ذل���ك ف��ي ت��ص��ري��ح��ات أدل��ى 
بها الرئيس األمريكي، خالل مؤمتر 
صحفي عقده من البيت األبيض، مع 
خلية األزمة ملواجهة تفشي فيروس 

كورونا املستجد)كوفيد19-(.
ولفت ت��رام��ب إل��ى أنهم يقومون 
ببناء مستشفيات وم��راك��ز طبية 
جديدة في نيويورك، مشدًدا على أن 
إدارته »تقوم بكل ما ميكنها ملساعدة 
ن��ي��وي��ورك التي تعاني ظ��روًف��ا هي 

األصعب اآلن«.
وأك����د أن���ه س��ي��وق��ع ع��ل��ى حزمة 
تشريعية بقيمة تريليوني دوالر 
مل��ع��اجل��ة ال��ت��أث��ي��ر االق��ت��ص��ادي من 
جائحة فيروس كورونا فور وصولها 

إلى مكتبه.
وأض���اف ت��رام��ب »أش��ج��ع مجلس 
ال��ن��واب على مت��ري��ر ه��ذا التشريع 
احليوي وإرسال الفاتورة إلى مكتبي 
للتوقيع عليها دون تأخير. وسأوقعه 

على الفور«.
وم���ن امل��ق��رر أن ي��ص��وت أع��ض��اء 
م��ج��ل��س ال��ش��ي��وخ األم��ري��ك��ي على 
احلزمة في وقت الحق قبل إرسالها 

إلى مجلس النواب.
وش��دد ترامب على أن إدارت���ه لن 
تتردد في ال��ع��ودة للكونغرس مرة 

أخ��رى لطلب مساعدات إضافية في 
حال الضرورة.

وأكد الرئيس األمريكي تخصيص 
300 مليون دوالر لأسر املتضررة 
من انتشار فيروس كورونا في بالده.

فيما قال وزي��ر اخلزانة األمريكى 
س��ت��ي��ف��ن م��ن��وش��ن، خ���الل امل��ؤمت��ر 
الصحفى، إن قروًضا صغيرة تغطى 
رواتب ملدة شهرين جاهزة ألصحاب 
املشاريع الصغيرة واملتوسطة كى 

يبقون موظفيهم فى عملهم،
وت��اب��ع ق��ائ��ال »ن��رك��ز حالًيا على 
دعم الشركات األمريكية«. فيما حذر 
ال��دك��ت��ور أنتوني ف��اوت��ش��ي، رئيس 
الفريق الطبي، م��ن إمكانية حتول 
فيروس كورونا إلى وب��اء موسمي، 
ملمحا إلى ض��رورة االستعداد لتلك 

االحتمالية.
ووف��ق أرق��ام ص��ادرة عن جامعة 
جونز هوبكنز، األمريكية، وصل عدد 
اإلص��اب��ات بالفيروس في الواليات 
املتحدة إلى 55 ألف و238 حالة، في 

سجلت الوفيات 802.
وح��ت��ى م��س��اء األرب���ع���اء، أص��اب 
الفيروس أكثر من 466 ألف شخص 
في العالم، توفى منهم ما يزيد على 
21 ألًفا، فيما تعافى أكثر من 113 ألًفا.
وأج��ب��ر ان��ت��ش��ار ال��ف��ي��روس دواًل 
عديدة على إغالق حدودها، وتعليق 
ال���رح���الت اجل���وي���ة، وف���رض حظر 
جت��ول، وتعطيل ال��دراس��ة، وإلغاء 
ف��ع��ال��ي��ات ع���دة، وم��ن��ع التجمعات 

الرئيس األمريكي دونالد ترامبالعامة، وإغالق املساجد والكنائس.

أعلن استعداده لتوقيع التشريعات املتعلقة بالفيروس فورًا

ترامب: أسابيع صعبة تنتظر نيويورك بسبب كورونا

7 من العاملني في القصر امللكي بـ كورونا بعد إصابة 

وضع ملك ماليزيا وزوجته
14 يومًا في احلجر الصحي 

أعلن القصر امللكي امل��ال��ي��زي، أمس 
اخلميس، ف��رض حجر صحي على ملك 
ال��ب��الد سلطان عبدالله ري���اض الدين 
وزوجته ملدة 14 يوما، بعد ثبوت إصابة 
7 من العاملني بالقصر بفيروس كورونا.

ج��اء ق��رار احلجر الصحي، رغ��م أن 
نتائج حتليل اإلصابة بالفيروس، الذي 
أجري للملك وزوجته، »جاءت سلبية«، 
وقال شمس الدين مسؤول شؤون األسرة 
املالكة إّن حالة املصابني بكورونا من 

طاقم عمل القصر »مستقرة«.
ب����دوره، أش���ار امل��دي��ر ال��ع��ام ل���وزارة 
الصحة املاليزية، ن��ور هشام عبدالله، 
إلى بدء الوزارة حتقيقا في كيفية وصول 
ال��ع��دوى ب��ك��ورون��ا إل��ى ط��اق��م القصر، 

حسبما نقلت صحيفة »ماليزيا كيني«. 
وتسجل ماليزيا أك��ب��ر ع��دد إص��اب��ات 

بفيروس كورونا في جنوب شرقي آسيا.
وحتى مساء األربعاء، بلغت اإلصابات 
بكورونا في ماليزيا 1796، والوفيات 
21. وأصاب الفيروس، حتى صباح أمس 
اخلميس، أكثر من 471 ألف شخص في 
العالم، توفى منهم ما يزيد على 21 ألًفا، 

فيما تعافى أكثر من 114 ألًفا.
وأجبر انتشار الفيروس دواًل عديدة 
على إغ��الق حدودها، وتعليق الرحالت 
اجلوية، وف��رض حظر جت��ول، وتعطيل 
ال��دراس��ة، وإلغاء فعاليات ع��دة، ومنع 
التجمعات ال��ع��ام��ة، وإغ���الق املساجد 

والكنائس.

20 تريليون دوالر أكثر من 

دعوى قضائية لتغرمي الصني أكثر من ناجتها احمللي
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بعد ارتفاع نسبة الوفيات الناجمة عنه

ماكرون يعلن عن إطالق 
عملية عسكرية ملجابهة 

فيروس كورونا
أعلن الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون، عن إطالق عملية 
عسكرية لكبح انتشار فيروس كورونا املستجد)كوفيد19-( في 

فرنسا بعد ارتفاع نسبة الوفيات الناجمة عنه.
جاء ذلك في تصريحات أدل��ى بها الرئيس الفرنسي، عقب 
زيارته ملستشفى ميداني عسكري في مدينة مولوز، شمال شرقي 

البالد، والتي تعتبر إحدى بؤر تفشي الفيروس في البالد.
ماكرون في تصريحاته أعلن عن إطالق عملية عسكرية بهدف 
مساعدة املصابني بالوباء، مشيًرا إلى أنها »تعتبر منفصلة متاما 

عن جميع العمليات العسكرية الرامية حملاربة اإلرهاب«.
وتابع قائال »هذه العملية ستكرس بالكامل ملساعدة ودعم 
السكان، وكذلك إلعطاء دفعة للخدمات العامة ملجابهة الوباء، في 

العاصمة وخارجها«.
وأك��د الرئيس أن »م��ن أوائ���ل ال��ق��رارات التابعة للعملية 
العسكرية، سيكون ذلك اخلاص بوضع حاملة طائرات هليكوبتر 

بجنوب احمليط الهندي«.
وأردف قائاًل »بداية من شهر أبريل سيتم وضع حاملة طائرات 
هليكوبتر في جزر األنتيل مبنطقة غيانا لدعم أقاليم ما وراء 

البحار الفرنسية«.
وكرر الرئيس الفرنسي عبارة »نحن في حالة حرب« مؤكدا 
أنه »باالحتاد والشجاعة، سننتصر، فما نحن إال في البداية 

ولكننا سنصمد«.
وأشاد الرئيس الفرنسي بالتضامن بني املستشفيات والقطاع 
اخل��اص واحلكومة اإلقليمية وكذلك اجليش. كما أع��رب عن 
امتنانه ألملانيا وسويسرا ولوكسمبورغ الذين أخذوا ما يقرب 
من ثالثني مريًضا في حاالت حرجة، ُمضيفا: »«هذه هي أوروبا، 

أوروبا احلقيقية هي التضامن«.
وجاءت تصريحات ماكرون عقب زيارته ملستشفى ميداني 
عسكري أقامه اجليش، بناء على طلبه، منذ أيام في مدينة مولوز 
املنكوبة بهدف تخفيف احلمل على مستشفيات املنطقة املكتظة 

مبرضى )كوفيد19-(.
ي��أت��ي ه��ذا ف��ي وق��ت أع��ل��ن اجل��ي��ش الفرنسي سحب قواته 
املتمركزة في العراق ضمن »عملية الشمال«، كجزء من قوات 
التحالف الدولي ملكافحة تنظيم »داعش« اإلرهابي، وذلك »حتى 

إشعار آخر«.
وفي الوقت نفسه، أعلن مدير عام قطاع الصحة الفرنسي 
جيروم سالومون أن عدد حاالت الوفاة جراء فيروس كورونا في 
فرنسا وصل، األربعاء، إلى 1331 حالة بعد تسجيل 231 وفاة 

إضافية مقارنة بالثالثاء.
وحتى مساء األربعاء، أص��اب الفيروس أكثر من 466 ألف 
شخص في العالم، توفى منهم ما يزيد على 21 ألًفا، فيما تعافى 

أكثر من 113 ألًفا.
وأجبر انتشار الفيروس دواًل عديدة على إغ��الق حدودها، 
وتعليق ال��رح��الت اجل��وي��ة، وف���رض حظر جت���ول، وتعطيل 
الدراسة، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات العامة، وإغالق 

املساجد والكنائس.

برملان كوسوفو يطيح 
باحلكومة االئتالفية

أطاح برملان كوسوفو، باحلكومة االئتالفية عبر تصويت 
بحجب الثقة، على مذكرة احلجب التي طرحها حزب صغير 
في االئتالف احلكومي ال��ذي يقوده رئيس ال���وزراء، ألبني 

كورتي.
وحصلت مذكرة حجب الثقة على 82 صوتا في البرملان 
املؤلف من 120 نائبا، مقابل 32 نائباً صوتوا ضدها في حني 

امتنع نائب واحد عن التصويت.
وقالت رئيسة البرملان فيوسا عثماني إثر التصويت الذي 
جرى بعد مناقشات ماراثونية استغرقت حوالى 12 ساعة: 

.ìبهذا أؤكد أن البرملان وافق على املذكرة”
وف��ي كلمة ألقاها قبل التصويت سلط رئيس ال��وزراء، 
ك��ورت��ي، الضوء على ال��ق��رارات واألع��م��ال التي قامت بها 
حكومته طيلة 50 يوًما، مشيًرا إلى أن هدف مذكرة حجب 

الثقة هو ترك املواطنني بال حكومة
وأش��ار إل��ى أن سبب إسقاط احلكومة ليس ع��زل وزير 
الداخلية أجيم فيليو، وهو شخصية بارزة في حزب الرابطة 
الدميقراطية لكوسوفو، وليس فرض ضرائب بنسبة 100% 

على املنتجات املستوردة من صربيا والبوسنة والهرسك.
وتابع قائال »سبب هذا هو متهيد الطريق أمام اتفاق مت 
التوصل إليه في واشنطن، بني رئيس كوسوفو هاشم ثاتشي 
والرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش بوساطة ريتشارد 
جرينيل ، املمثل األم��ري��ك��ي اخل��اص للحوار ب��ني صربيا 

وكوسوفو«.
ك��ورت��ي تطرق كذلك إل��ى طلب رئيس ال��ب��الد تاتشي، 
إع��الن حالة الطوارئ في إط��ار التدابير املتعلقة بفيروس 
كورونا، وقال في هذا الصدد »اليوم أنا سعيد لعدم إعالن 
حالة الطوارئ، فقبل أسبوع كانت هناك محاولة انقالب في 

كوسوفو، وسيتم اإلفراج عن املكاملات املتعلقة بهذا«.
وكان من امللفت لالنتباه في جلسة التصويت أن النواب 
جلسوا على مسافاة مبتعدة عن بعضهم البعض قدرت مبتر 
ونصف املتر، وارت��دوا القفازات، والكمامات عماًل بالتدابير 

املتخذة لوقف تفشي فيروس كورونا املستجد)كوفيد19-(.
وتتكون احلكومة من حتالف بني حزب فيتيفيندوسي 
î تقرير املصير( اليساري، بزعامة كورتي، وشريكه حزب(
إل دي كيì )رابطة كوسوفو الدميوقراطية( احملسوب على 

تيار ميني الوسط، بقيادة، عيسى مصطفى .
وتولى كورتي، منصبه قبل سبعة أسابيع فقط، واستغرق 
األمر منه ومن مصطفى أربعة أشهر بعد انتخابات أكتوبر 

لتشكيل االئتالف.
واألس��ب��وع املاضي أق��ال كورتي وزي��ر الداخلية بحجة 
معارضته ملوقفه الرافض إلعالن حالة الطوارئ في البالد، 

متهًما إياه مبحاولة بث الذعر في نفوس املواطنني.
 ،ìإل دي كيî في املقابل قال عيسى مصطفى، زعيم حزب
إن رئيس الوزراء كورتي لم يستشيره في هذا القرار، فقدم 
على إثر ذلك مذكرة للتصويت على حجب الثقة عن احلكومة 

بالبرملان.
كما أن مصطفى ذكر أن إبقاء كورتي على الضرائب التي 
تصل ل�%100 على املنتجات املستوردة من صربيا والبوسنة 
والهرسك، عرض العالقات بني كوسوفو والواليات املتحدة 

للخطر.

روسيا تقرر إغالق مجالها اجلوي.. وتعلق طائراتها 
أع��ل��ن��ت روس��ي��ا أن��ه��ا ستعلق 
كافة الرحالت الدولية اعتباراً من 
منتصف ليل اخلميس اجلمعة، 
وذل���ك مب��وج��ب م��رس��وم حكومي 
يتضمن سلسلة تدابير جديدة 
ملكافحة تفشي فيروس كورونا 

املستجد.
وفرض املرسوم الذي نشر إمس 
اخلميس، على سلطات الطيران 
في البالد تعليق كافة الرحالت 
العادية والتجارية، يستثنى منها 
ال��رح��الت اخلاصة التي ستجلي 

املواطنني الروس من اخلارج.
وكان الرئيس الروسي فالدميير 
بوتني كشف األربعاء عن إجراءات 
جديدة للحد من تفشي الفيروس، 
معلناً توقف العمل األسبوع القادم 
لكثير من املوظفني والعاملني في 
العديد من القطاعات باستثناء 

الصحة والغذاء، كما حث الناس 
على البقاء في منازلهم.

ب�����دوره ج���دد رئ��ي��س بلدية 
م��وس��ك��و س��ي��رج��ي س��وب��ي��ان��ني 

مطالبته بضرورة أن تظل جميع 
أماكن الترفيه في العاصمة مغلقة 
األسبوع القادم الحتواء انتشار 
ف��ي��روس ك��ورون��ا لكنه ق���ال إن 

اإلج��راءات احمل��ددة سيتم اإلعالن 
عنها اخلميس.

ون��س��ب��ت وك������االت األن���ب���اء 
الروسية إلى رئيس البلدية قوله 

إن��ه ي��رى ض��رورة أن تظل جميع 
املطاعم واملقاهي مغلقة وأن يتم 
فرض قيود على املراكز التجارية 

واملنتزهات.
يذكر أن روس��ي��ا أعلنت أمس 
وفاة شخصني مسنني في موسكو 
أثبتت الفحوص أنهما يحمالن 
فيروس كورونا. وقالت مديرية 
الصحة في مدينة موسكو في بيان 
إن »م��ري��ض��ني مسنني توفيا في 
موسكو بعد أن تأكدت إصابتهما 
بفيروس كورونا« مضيفة أنهما 
كانا يعانيان م��ن التهاب الرئة 

ومضاعفات أخرى.
واألس���ب���وع امل���اض���ي أعلنت 
سلطات موسكو الصحية وف��اة 
امرأة ثبتت إصابتها بالفيروس، إال 
أنها ذكرت الحقا أن التشريح أظهر 

أنها توفيت بسبب جلطة دماغية.
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11 أبريل إسبانيا متدد حالة الطوارئ حتى 
صادق مجلس النواب اإلسباني في ساعة 
مبكرة من صباح أمس اخلميس، على متديد 
حالة الطوارئ في البالد ملدة 15 يوما إضافيا 
لتستمر حتى 11 أب��ري��ل امل��ق��ب��ل؛ ملواجهة 

فيروس كورونا املستجد)كوفيد19-(.
حالة الطوارئ التي أعلنت في 14 مارس 
اجل���اري، ملواجهة تفشي الفيروس القاتل، 
وافق البرملان على متديدها ألسبوعني، خالل 
جلسة لم تشهد سوى حضور 44 نائًبا من 
أصل 350 ملقر البرملان، فيما صوت الباقون 
من املنازل. الفترة األولى من الطوارئ كان قد 
أقرها مجلس الوزراء، ومن املفترض أن تنتهي 
يوم 29 مارس، لكن بعد موافقة البرملان على 
متديدها لفترة ثانية مدتها أسبوعان، فإنها 

ستستمر حتى 11 أبريل.
وواف��ق على التمديد في جلسة البرملان، 
321 نائًبا، وامتنع عن التصويت 28، فيما لم 

يشارك سوى نائب واحد في التصويت.
وفي حالة ال��ط��وارئ، تبقى املستشفيات، 
والصيدليات، واحمل���الت مفتوحة، مقابل 
تخفيف عدد رحالت مترو األنفاق، واحلافالت، 

والقطارات، والطائرات.
وق��ال��ت السلطات الصحية اإلسبانية 
األربعاء إنها سجلت 738 حالة وفاة جديدة 
بالفيروس في غضون 24 ساعة ليرتفع العدد 
اإلجمالي إلى 3434 وفاة لتتجاوز إسبانيا 

بذلك الصني على صعيد عدد الوفيات.
وق���ال م��دي��ر امل��رك��ز ال��وط��ن��ي للتنسيق 

وال��ط��وارئ الصحية باسبانيا فيرناندو 
سيمون في مؤمتر صحفي إن البالد سجلت 
أيضا 7937 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع 
العدد اإلجمالي لإلصابات إلى 47610 حاالت 

بنمو قدره %20 مقارنة بالثالثاء.
وأوضح ان 5367 شخصا متاثلوا للشفاء 
ما يجعل عدد احلاالت الفعلية في جميع أنحاء 

البالد يبلغ 38809 حاالت.
ودخلت إسبانيا يومها ال11 من »حالة 
الطوارئ« مع منع التجوال في جميع أنحاء 
البالد بعدما أغلقت حدودها البرية وأقامت 
احلواجز ملنع دخول األراضي اإلسبانية لغير 
اإلس��ب��ان واملقيمني وشاحنات البضائع أو 

للظروف القاهرة.


