
ظ��ه��رت إح���ص���اءات م��وق��ع ورل��د 
ميتر -املتخصص في رص��د األرق��ام 
املتعلقة بتفشي وباء كورونا املستجد 
)كوفيد19-( في أنحاء العالم- أن 
أع��داد اإلصابات في العالم جتاوزت 
31 م��ل��ي��ون��ا، ي��أت��ي ذل���ك ف��ي وق��ت 
تتسارع فيه حاالت الشفاء في الهند، 
لتتجاوز ع��دد اإلص��اب��ات، ف��ي حني 
سّجلت ت��ون��س أع��ل��ى حصيلة منذ 

تفشي الوباء في مارس املاضي.
بلغت أع��داد اإلص��اب��ات بفيروس 
ك��ورون��ا املستجد ح��ول العالم 31 
مليونا و8 آالف و616 إص��اب��ة، في 
حني بلغت أع��داد الوفيات 961 ألفا 
و734 وف���اة. وحسب أرق���ام املوقع 
ذات��ه، فقد بلغت أع��داد املتعافني 22 

مليونا و614 ألفا و829 حالة.
وتصدرت الواليات املتحدة أعداد 
اإلص��اب��ات ب�6 ماليني و967 ألفا و 
420 إصابة، تليها الهند ب� 5 ماليني 
و400 ألف و619 إصابة، فالبرازيل 

ب�4 ماليني و528 ألفا و347 إصابة.
وقال وزير الصحة البريطاني مات 
هانكوك إن ب��الده وصلت إل��ى نقطة 
حاسمة ف��ي مواجهتها م��ع فيروس 
كورونا املستجد، محذرا من أنه إذا 
لم يتبع الناس القواعد احلكومية 
فسينتشر الفيروس، وستكون هناك 
حاجة للمزيد من القيود. وأض��اف 
»تواجه البالد نقطة حاسمة وأمامنا 
خ��ي��ار واح���د: إم��ا أن يتبع اجلميع 
القواعد، أو سنضطر التخاذ مزيد من 

اإلجراءات«.

إصابات روسيا تتزايد
أع��ل��ن��ت ال��س��ل��ط��ات ال��ص��ح��ي��ة 
ال��روس��ي��ة تسجيل 6148 إص��اب��ة 
جديدة بكورونا خالل الساعات 24 
املاضية، وهي ثاني حصيلة يومية 
على التوالي تتجاوز مستوى 6 آالف 
إصابة منذ نحو شهرين. وأفاد مركز 
العمليات الروسي اخلاص مبكافحة 
تفشي ف��ي��روس ك��ورون��ا أن��ه ُسجل 
79 وفاة جديدة بالفيروس. وبلغت 
حصيلة الوفيات في روسيا منذ بدء 
تفشي الوباء 19 ألفا و41 حالة، في 
حني جتاوز إجمالي املصابني مليونا 

و103 آالف.
أفريقيا تتخطى مليونا و400 ألف

بلغ عدد املصابني بفيروس كورونا 
في ق��ارة أفريقيا مليونا و405 آالف 
و973 شخصا. وحسب موقع ورلد 
ميتر، فقد سجلت ال��ق��ارة السمراء 
8 آالف و727 إصابة في 24 ساعة 
األخ��ي��رة. ف��ي ح��ني ارت��ف��ع إجمالي 
الوفيات بسبب ك��ورون��ا في القارة 
إلى 33 ألفا و879، بعد تسجيل 202 

وفاة جديدة.
وتأتي جنوب أفريقيا في مقدمة 
دول ال��ق��ارة من حيث ع��دد الوفيات 
ب�15 ألفا و940، تليها مصر ب�5 آالف 
و750، ث��م اجل��زائ��ر ب�1795. كما 
تصدرت جنوب أفريقيا دول القارة 
في عدد اإلصابات ب�659 ألفا و656 
إصابة، تلتها مصر ب�101 ألف و900، 

واملغرب ب�99 ألفا و816.

من جانبها، أعلنت الوكالة الكورية 
للسيطرة على األم���راض والوقاية 
منها أن كوريا اجلنوبية سجلت 82 
إص��اب��ة ج��دي��دة بفيروس ك��ورون��ا. 
ون��ق��ل��ت وك��ال��ة ي��ون��ه��اب ال��ك��وري��ة 
اجلنوبية لألنباء عن الوكالة الكورية 
للسيطرة على األم���راض ال��ق��ول إن 
من بني احل��االت اجل��دي��دة 72 حالة 
ع��دوى محلية، ليبلغ بذلك إجمالي 

عدد احلاالت 22 ألفا و975 حالة.
وأف���ادت جلنة الصحة الوطنية 
ب��ال��ص��ني ب��أن��ه��ا تلقت ت��ق��اري��ر عن 
تسجيل 10 إصابات مؤكدة جديدة 
بكورونا في البر الرئيسي الصيني 
أمس. وقالت اللجنة أن جميع احلاالت 

اجلديدة قادمة من اخلارج.
أكبر حصيلة في تونس

أحصت وزارة الصحة التونسية 
625 إصابة بفيروس كورونا املستجد 
و17 حالة وفاة في يوم واحد، بحسب 
آخ��ر حت��دي��ث. وألول م��رة يتخطى 
عدد االصابات بالفيروس عتبة 600 
في يوم واحد، في وقت يتسارع فيه 
تفشي ال��ف��ي��روس ف��ي أغ��ل��ب أنحاء 

البالد.
ويتعلق هذا التحديث بالتحاليل 
ال��ت��ي أج��ري��ت ي���وم 17 م��ن الشهر 
اجل������اري، ل��ي��ص��ب��ح إج��م��ال��ي ع��دد 
املصابني منذ بداية تفشي الوباء في 
م��ارس املاضي 9736 باإلضافة إلى 

155حالة وفاة.
ف��ي أمل��ان��ي��ا، أف���اد معهد روب���رت 

كوتش األملاني بأن عدد اإلصابات في 
البالد جتاوز 271 ألفا، بعدما أصيب 
1345 شخصا، كما توفي مريضان 
ليصل ع��دد الوفيات اإلجمالي إلى 

9386 حالة.
وتستعد إجنلترا لفرض غرامات 
مالية ص��ارم��ة على انتهاك قواعد 
ال��ع��زل ال��ذات��ي امل��رت��ب��ط��ة بجائحة 

فيروس كورونا.
وأفادت مصادر بأن األشخاص في 
إجنلترا الذين يرفضون أمرا بالعزل 
الذاتي قد يواجهون غرامات تصل إلى 

10 آالف جنيه إسترليني )12.9 ألف 
دوالر أميركي( وسط القلق املتزايد 
من االرتفاع احلاد في عدد اإلصابات 

بفيروس كورونا.

بريطانيا تصل نقطة حاسمة في مواجهة اجلائحة

31 مليون إصابة عامليًا وتونس تسجل أعلى حصيلة يومية كورونا.. أكثر من 

إعادة فرض العقوبات على إيران.. شك 
أممي وتنديد روسي ورفض أوروبي

ن����ددت روس���ي���ا األح����د ب��ق��رار 
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة إع����ادة ف��رض 
ال��ع��ق��وب��ات ال��دول��ي��ة على إي���ران. 
وبينما رف��ض��ت أوروب���ا اخلطوة 
واعتبرتها باطلة قانونيا، أعلن أمني 
عام األمم املتحدة أن في املسألة شكا 

مينعه من اتخاذ موقف محدد.
وأدان������ت وزارة اخل��ارج��ي��ة 
الروسية أمس األحد إعالن الواليات 
املتحدة -أح���ادي اجل��ان��ب- إع��ادة 
تفعيل ال��ع��ق��وب��ات األمم��ي��ة على 
إيران، مشيرة إلى أن التصريحات 
األميركية تفتقد األساس القانوني. 
وقالت الوزارة -في بيان- »بحكم 
ط��ب��ي��ع��ت��ه��ا، ال مي��ك��ن مل���ب���ادرات 
وحت��ّرك��ات ال��والي��ات املتحدة غير 
الشرعية أن حتمل عواقب قانونية 

دولية بالنسبة للبلدان األخرى«.
بدوره، قال دميتري بوليانسكي 
نائب امل��ن��دوب ال��روس��ي ف��ي األمم 
املتحدة إن��ه من املؤلم رؤي��ة دولة 
عظيمة »تهني نفسها على هذا النحو 
وتعارض بعناد« أعضاء آخرين في 

مجلس األمن.
واع��ت��ب��ر أن ال��والي��ات املتحدة 
مصرة على تقويض القانون الدولي 
من خالل فرض إرادتها األنانية على 
اآلخرين، مضيفا »لقد قلنا بوضوح 
ف��ي أغ��س��ط��س امل��اض��ي إن م��زاع��م 
واشنطن بشأن تفعيل آلية العودة 
إلى احلالة األصلية غير شرعية، 

هل هي صماء؟«
قرار وتهديد

وكان وزير اخلارجية األميركي 
مايك بومبيو أعلن فجر األح��د أن 
عقوبات األمم املتحدة على إي��ران 
»دخلت مجددا حيز التنفيذ«، محذرا 
م��ن »ع���واق���ب« إذا فشلت ال���دول 

األخرى في تنفيذ هذه العقوبات.
ي��ش��ار إل��ى أن ه��ذه العقوبات 
ُرف��ع��ت مب��وج��ب االت��ف��اق ال��ن��ووي 
ال��ذي أبرمته ال��ق��وى الدولية مع 
إي���ران ع��ام 2015، لكن الرئيس 
األميركي دون��ال��د ترامب انسحب 
م��ن االت��ف��اق ال��ع��ام امل��اض��ي، ودع��ا 
إلعادة فرض العقوبات على إيران. 
وق��ال بومبيو »إذا أخفقت ال��دول 
األعضاء في األمم املتحدة في القيام 
بواجباتها بتنفيذ هذه العقوبات، 

ف��إن ال��والي��ات امل��ت��ح��دة مستعدة 
الستخدام سلطاتها الداخلية لفرض 

عواقب على هذه اإلخفاقات«.
وأوض��ح بومبيو أن تفعيل بند 
العودة إلى احلالة األصلية يعيد 
فرض جميع العقوبات تقريبا على 
إي��ران، مبا فيها تلك التي سبق أن 
أبطلتها األمم املتحدة وضمنها حظر 

األسلحة.
وأضاف بومبيو أنه بفضل إعادة 
فرض العقوبات فإن إي��ران ملزمة 
اآلن بوقف تخصيب اليورانيوم 
واألنشطة املتعلقة باملاء الثقيل، 
مؤكدا أن ب��الده ستعلن إج��راءات 
جديدة خالل األي��ام املقبلة لتعزيز 
ف����رض ال��ع��ق��وب��ات وم��ح��اس��ب��ة 

منتهكيها.
إلى جانب طهران

وف��ي املقابل، رفضت 13 دولة 
-من أصل 15 األعضاء في مجلس 
األمن- القرار األميركي، واعتبرته 
بال أساس قانوني، ألن واشنطن لم 
تعد طرفا في االتفاق مع إيران بعد 

انسحابها منه العام املاضي.
وردا على القرار األميركي، قال 
م��ن��دوب فرنسا ف��ي األمم املتحدة 
ن��ي��ك��والس دو ريفيير إن فرنسا 
وأملانيا وبريطانيا ستبقى ملتزمة 
بتنفيذ ك��ام��ل االت��ف��اق ال��ن��ووي، 
باعتباره السبيل الوحيد للمضي 
ق��دم��ا الح���ت���واء ب��رن��ام��ج إي���ران 
النووي، مؤكدا أن رفع العقوبات 
األممية عن إي��ران سيستمر، وأن 
إي��ران ستبقى خاضعة للمحاسبة 

حتى تفي بالتزاماتها.
دعاية انتخابية

أم��ا وزي���ر اخل��ارج��ي��ة اإلي��ران��ي 
محمد جواد ظريف فقال إن التحرك 
األميركي إلعادة العقوبات الدولية 
على إيران مجرد دعاية ضمن حملة 
الرئيس دونالد ترامب االنتخابية، 
وال تأثير حقيقيا ل��ه��ا. وأض��اف 
ظريف أن واشنطن فشلت في إعادة 
فرض العقوبات األممية، واستبعد 
أن تؤثر العقوبات »الثانوية« على 
ش���راء ط��ه��ران أسلحة م��ن الصني 

وروسيا.
وقال إن »األميركيني يتصرفون 
كبلطجيني ويفرضون العقوبات. 
يجب على املجتمع الدولي أن يقرر 

كيف يواجه هذه البلطجة«.
شك غوتيريش

م��ن جانبه، أب��ل��غ األم���ني العام 
لألمم املتحدة أنطونيو غوتيريش 
مجلس األمن الدولي أنه ال يستطيع 
اتخاذ أي إج��راء إزاء إعالن أميركا 
إع����ادة ف���رض ك��ل ع��ق��وب��ات األمم 
املتحدة على إي��ران، نظرا لوجود 

»شك« في املسألة.
وق���ال غوتيريش -ف��ي رسالة 
للمجلس- »يوجد شك على ما يبدو 
بشأن إذا كانت العملية قد بدأت 
بالفعل، وشك في الوقت ذاته بشأن 
إذا كان إنهاء )العقوبات(… ال يزال 
ساري املفعول«. وأضاف »ال ميكن 
لألمني العام أن ميضي قدما وكأن 

مثل هذا الشك غير موجود«.
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أردوغان: اتفاق مصر مع اليونان »أحزننا« 
وروابطنا بالقاهرة تختلف عن روابطها بأثينا

أع��ل��ن ال��رئ��ي��س ال��ت��رك��ي رج��ب 
طيب أردوغ��ان إمكانية إج��راء بالده 
محادثات استخباراتية مع مصر في 
أي وق��ت، موضحا أن ال��رواب��ط بني 
أنقرة والقاهرة تختلف عن الروابط 

بني أثينا والقاهرة.
وفي رده على سؤال بشأن وجود 
ات��ص��االت م��ع م��ص��ر ف��ي م��ا يتعلق 
بتحديد مناطق الصالحية البحرية 
بني البلدين، قال أردوغ��ان إن »هناك 
العديد من التطورات املختلفة هنا، 
على سبيل امل��ث��ال إج���راء محادثات 
استخباراتية مع مصر أم��ر مختلف 
وممكن، وليس هناك ما مينع ذلك، لكن 

اتفاقها مع اليونان أحزننا«.
وت��اب��ع »ه��ن��اك اخ��ت��الف كبير بني 
الروابط القائمة بني اليونان ومصر 
وبني روابطنا مع مصر، وميكن إجراء 
محادثات استخباراتية مع مصر في 

أي وقت«.
وفي ما يتعلق بالعالقات املتوترة 
مع اليونان، قال الرئيس التركي إن 
تركيا ليست لديها مشكلة في لقاء 
رئيس ال��وزراء اليوناني كيرياكوس 

ميتسوتاكيس، وتابع »لكن السؤال 
اجل��وه��ري: م��اذا سنبحث؟ وف��ي أي 
إط���ار س��ن��ل��ت��ق��ي؟«. وأك���د أن تركيا 
مستعدة دائما للمفاوضات بحسن 
نية، س��واء مبشاركة ط��رف ثالث أو 

عبر لقاءات بالفيديو.

استعراض القوة
وأش���ار أردوغ����ان إل��ى أن سحب 
سفينة التنقيب »ع��روج ري��س« إلى 
ميناء أنطاليا يعتبر »خ��ط��وة لها 
مغزاها«، كاشفا أن السفينة ستعود 

لعملها في شرق املتوسط بعد انتهاء 
أع��م��ال الصيانة. وأض���اف »دع��ون��ا 
مننح الدبلوماسية فرصة أخ��رى، 
ونطرح نهجا إيجابيا، وندع اليونان 
تلبي نهجنا في اجتاه إيجابي لنتخذ 

خطوات وفق ذلك«.
وأشار أردوغ��ان إلى أن العديد من 
رؤس��اء ال��دول واحلكومات أصبحوا 
وس��ط��اء مل��واص��ل��ة امل��ف��اوض��ات مع 
اليونان، خاصة املستشارة األملانية 
أجن��ي��ال م��ي��رك��ل، ورئ��ي��س املجلس 
األوروب����ي ش���ارل ميشال، ورئيس 
ال���وزراء اإلسباني بيدرو سانشيز، 

واإليطالي جوزيبي كونتي.
ولفت الرئيس التركي إلى أنه في 
حال حاولت اليونان جعل أعمالها في 
جزيرة ميس إجراء لفرض األمر الواقع 
فإن اللقاء مع رئيس الوزراء اليوناني 
لن يكون له معنى. وتطرق أردوغان 
إلى زيارة رئيسة اليونان إيكاتيريني 
س��اك��ي��الروب��ول��و إل��ى ج��زي��رة ميس 
مؤخرا، مشيرا إلى أنه »إذا كان الهدف 
م��ن ذل��ك استعراض ق��وة ف��إن تركيا 

قادرة على القيام باستعراض أكبر«.
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رجب طيب أردوغان

األمني العام لألمم املتحدة

بايدن وأوباما يحذران

ترامب يتجه لترشيح خليفة لـ »غينسبورغ«
رغم معارضة سيناتورة جمهورية

ق��ال ال��رئ��ي��س األم��ي��رك��ي دون��ال��د 
ت���رام���ب إن ل��دي��ه ق��ائ��م��ة مصغرة 
ملرشحيه ملنصب القاضي في احملكمة 
العليا خلفا للقاضية روث بيدر 
غينسبورغ، وإن��ه يفضل أن تكون 

سيدة.
وأض���اف ت��رام��ب أن��ه سيعلن عن 
مرشحه أو مرشحته األسبوع املقبل، 
مشيرا إلى أنه يفضل أن تتم عملية 
التصويت على التعيني في مجلس 
الشيوخ قبل انتخابات الثالث من 

نوفمبر املقبل.
ف��ي امل��ق��اب��ل، ق��ال��ت السيناتورة 
اجلمهورية س��وزان كولينز إن على 
مجلس الشيوخ أال ميأل املقعد الشاغر 
باحملكمة العليا إال بعد االنتخابات 
ال��رئ��اس��ي��ة، مشيرة إل��ى أن الفائز 
بالرئاسة ه��و م��ن يحق ل��ه اختيار 

املرشح لهذا املقعد.
وأض��اف��ت كولينز، ال��ت��ي تواجه 
معركة شرسة في والية مني لالحتفاظ 
مبقعدها في مجلس الشيوخ، في بيان 
»لصالح الشعب األم��ي��رك��ي، ال��ذي 
سيختار إما إع��ادة انتخاب الرئيس 
أو انتخاب رئيس جديد، ينبغي أن 
يكون قرار تعيني شخص في منصب 
م��دى احل��ي��اة ف��ي ي��د ال��رئ��ي��س ال��ذي 

سُينتخب«.
لكن زعيم الغالبية اجلمهورية في 
مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل أعلن 
أنه سيجري عملية تصويت، بالرغم 
من أنه رفض عام 2016 تنظيم جلسة 
اس��ت��م��اع إل��ى ق��اض اخ��ت��اره ب��اراك 
أوباما لهذا املنصب بحجة أن��ه كان 

عاما انتخابيا.

بايدن وأوباما
وقبل 45 يوما من موعد االنتخابات 
ال��رئ��اس��ي��ة املقبلة، وّج���ه الرئيس 
ال��س��اب��ق ب����اراك أوب���ام���ا وامل��رش��ح 
ال��دمي��ق��راط��ي ج��و ب��اي��دن حت��ذي��را 
ل��ت��رام��ب. وق���ال ب��اي��دن ف��ي تصريح 
صحافي »يجب على الناخبني اختيار 
الرئيس، وعلى الرئيس اختيار قاض 

لينظر فيه مجلس الشيوخ«.
ب����دوره، دع���ا اوب��ام��ا خلفه إل��ى 
االمتناع عن ذلك في الوقت الذي بدأت 
فيه »عمليات اقتراع« باالنتخابات 

ال��رئ��اس��ي��ة امل��رت��ق��ب��ة. وت��وف��ي��ت 
غينسبورغ، القاضية التقدمية التي 
تعد أيقونة لليسار محاطة بعائلتها، 

بعد معركة مع سرطان البنكرياس.
وأثارت وفاتها موجة من احلزن في 
البالد وقلقا في صفوف الدميقراطيني، 
إذ إن وص���ول ق��اض يعينه ترامب 
سيجعل احملكمة في قبضة احملافظني 
ملدة طويلة. ويشكل شغور منصبها 
فرصة للرئيس لقلب األرجحية في 
احملكمة، املؤلفة من 9 أعضاء، والتي 
متيل تاريخيا إلى اليمني، نحو غالبية 

محافظة بواقع 6 إلى 3.

ويعنّي القضاة التسعة في هذه 
احملكمة مدى احلياة، وسبق لترامب 
أن ع��نّي اثنني هما نيل غورسوتش 
وب��ري��ت ك��اف��ان��و، وي��ح��وز فريقه 
السياسي على 5 مقاعد داخل احملكمة 

حاليا.
ومتلك احملكمة العليا كلمة الفصل 
في كل القضايا االجتماعية الكبرى 
التي ينقسم عليها األميركيون مثل 
اإلج��ه��اض وح��ق األقليات وحيازة 
ال��س��الح وعقوبة اإلع���دام وغيرها، 
ولهذه احملكمة أيضا الكلمة الفصل في 

النزاعات االنتخابية.

مظاهرات تايلند تتحدى امللكية.. عشرات 
اآلالف يطالبون بالتغيير واإلصالح

خرج آالف التايلنديني صباح امس األحد في مسيرة 
بالعاصمة بانكوك، في جتاوز صريح »للمحرمات«، حيث 
رفعوا مطالب منها الدعوة إلى إصالحات تكبح سلطات 
ملك البالد ماها فاجيرالونكورن. وزادت جرأة احملتجني 
بعد شهرين من االحتجاجات ضد القصر واحلكومة التي 

يهيمن عليها اجليش.
وفي أكبر حشد خالل سنوات، شارك عشرات اآلالف 
في مظاهرة ببانكوك أم��س السبت للمطالبة بإصالح 
امللكية، وإقالة قائد انقالب 2014 ورئيس الوزراء احلالي 
برايوت تشان أوتشا، وصياغة دستور جديد وإج��راء 
انتخابات. وطالب متظاهرون بإصالح النظام امللكي 
الثري والقوي، وهو موضوع كان من احملرمات في تايلند 
بسبب صرامة القوانني إزاء املساس بامللكية.  وكان من 
امللفت أن عطلة نهاية األسبوع نظمها طالب من جامعة 
ثاماسات في بانكوك، وهي مجموعة كانت من بني أكثر 
الفرق التي عبرت صراحًة عن رأيها حيال دور العائلة 

املالكة في تايلند. وق��ال م��درس التاريخ باتيبات )29 
عاًما( إن احلكومة لن تكون ق��ادرة على جتاهل احلدث، 
وأض���اف »االم���س ه��و إح��دى نقاط التحول ف��ي تاريخ 
تايلند«. وأفاد مكتب شرطة العاصمة في بانكوك بأن أكثر 
من 15 ألف متظاهر جتمعوا حول حرم اجلامعة وسط 
املدينة واملنطقة احمليطة مع حلول الليل، رغم أن منظمي 

االحتجاج قالوا إن نسبة املشاركة أكبر بكثير.
ونقلت مصادر أن حجم احلشد يقترب من 30 ألف 
شخص؛ مما يعني أنه أحد أكبر التجمعات التي شهدتها 
اململكة منذ انقالب 2014. وشهدت تايلند في تاريخها 
احلديث موجات من االحتجاجات واالنقالبات العنيفة، 
ونفذ اجليش املوالي للملكية أكثر من 12 انقالًبا منذ نهاية 
احلكم امللكي املطلق عام 1932. وكانت املوجة األخيرة من 
املظاهرات الطالبية سلمية إلى حد كبير، لكن الدعوات غير 
املسبوقة من بعض املتظاهرين إلجراء نقاشات صريحة 

بشأن النظام امللكي هزت أنحاء اململكة.


