
أيقظ فيروس كورونا فيلسوف 
ال��س��ي��اس��ة األم��ي��رك��ي��ة ه��ي��ن��ري 
كيسنجر، وزير اخلارجية األميركي 
األسبق في إدارتي الرئيس نيكسون 
وف��ورد، والذي دق ناقوس اخلطر 
محذرا من أن العالم ما قبل كورونا 
ليس كما ب��ع��ده، متوقعا ح��دوث 
اضطرابات سياسية واقتصادية 
قد تستمر ألجيال بسبب الوباء، 
ملمًحا إلى تفكك العقد االجتماعي 

محليا ودوليا.
وام��ت��دح جهود إدارة الرئيس 
دونالد ترمب في مواجهة األزمة، 
قائال إن نظاما دوليا جديدا يتشكل، 
مطالًبا الواليات املتحدة باالستعداد 
لهذا العالم اجلديد مبوازاة مواجهة 

الفيروس.
معركة الثغرة

ونوه قائال، إن اجلو السريالي 
لوباء Covid-19 يشير إل��ى ما 
شعرت ب��ه عندما كنت ش��اًب��ا في 
فرقة املشاة 84 خالل معركة الثغرة 

.)Battle of the Bulge(
وأض��اف: »اآلن، كما في أواخر 
عام 1944، هناك إحساس بخطر 
ن��اش��ئ ال ي��س��ت��ه��دف أي شخص 
بعينه، بل يضرب بشكل عشوائي 
مخلفا الدمار، ولكن هناك فرق مهم 

بني تلك الفترة البعيدة وزمننا«.
وتابع: »حاليا، في بلد منقسم، 
تعد احل��ك��وم��ة الفعالة وبعيدة 
ال��ن��ظ��ر ض���روري���ة للتغلب على 
العقبات غير املسبوقة في احلجم 
والنطاق العاملي. وإن احلفاظ على 
ثقة اجلمهور أمر حاسم للتضامن 
االجتماعي، وع��الق��ة املجتمعات 
ب��ب��ع��ض��ه��ا ب���ع���ض���ا، ول��ل��س��الم 

واالستقرار الدوليني«.
وقال كيسنجر: »تتماسك األمم 
وت��زده��ر ع��ن��دم��ا مي��ك��ن أن تتنبأ 
مؤسساتها ب��ال��ك��ارث��ة، وتوقف 

تأثيرها وتستعيد االس��ت��ق��رار. 
Covid- وعندما تنتهي جائحة
19، سيتم النظر إل��ى مؤسسات 
العديد م��ن ال��ب��ل��دان على أن��ه��ا قد 
فشلت. ال يهم ما إذا كان هذا احلكم 
ع��ادالً بشكل موضوعي. احلقيقة 
هي أن العالم لن يكون كما كان بعد 
الفيروس التاجي. إن اجل��دال اآلن 
ح��ول امل��اض��ي يجعل م��ن الصعب 

القيام مبا يجب القيام به«.
وك��ت��ب: »ل��ق��د بلغت إص��اب��ات 
ال��ف��ي��روس التاجي مستوى غير 

مسبوق م��ن ال��ش��راس��ة واحلجم. 
انتشاره هائل.. تتضاعف احلاالت 
األميركية كل خمسة أي��ام، وحتى 
ك��ت��اب��ة ه���ذه ال��س��ط��ور، ال يوجد 
عالج. اإلمدادات الطبية غير كافية 
ملواجهة موجات احلاالت املتزايدة، 
ووح����دات العناية امل��رك��زة على 
وشك اإلغ��الق. الفحص غير كاٍف 
ملهمة حتديد مدى العدوى، ناهيك 
ع��ن ان��ت��ش��اره��ا. ومي��ك��ن أن يكون 
اللقاح الناجح جاهًزا بني 12 إلى 

18 شهًرا«.

نظام عاملي ملا بعد كورونا
وأوض��ح كيسنجر في مقاله أن 
»اإلدارة األميركية ق��ام��ت بعمل 
ق��وي في جتنب الكارثة الفورية. 
وسيكون االختبار النهائي هو ما 
إذا ك��ان من املمكن إيقاف انتشار 
الفيروس ثم عكسه بطريقة وعلى 
نطاق يحافظ على ثقة اجلمهور 
ف��ي ق���درة األم��ي��رك��ي��ني على إدارة 
أنفسهم«. وش���دد ق��ائ��ال على »أال 
تضعف جهود األزم��ة، مهما كانت 

ضخمة وضرورية، املهمة العاجلة 
املتمثلة في إط��الق مشروع م��واٍز 
لالنتقال إلى نظام ما بعد الفيروس 
ال��ت��اج��ي«. وأش���ار إل��ى أن ال��ق��ادة 
يتعاملون م��ع األزم���ة على أس��اس 
وطني إل��ى حد كبير، لكن تأثيرات 
الفيروس التي ت��ذوب في املجتمع 
ال تعترف ب��احل��دود. ف��ي ح��ني أن 
االعتداء على صحة اإلنسان - على 
أمل - سيكون مؤقًتا ، إال أنه سينتج 
اض��ط��راب��ات سياسية واقتصادية 
ق��د تستمر ألج��ي��ال. ال مي��ك��ن ألي 
دولة، وال حتى الواليات املتحدة، أن 
تتغلب على الفيروس في جهد وطني 
م��ح��ض. يجب أن تقترن معاجلة 
ض��رورات اللحظة في نهاية املطاف 
برؤية وبرنامج تعاونني عامليني. 
وإذا لم نتمكن من القيام باألمرين 
معا، فسوف نواجه أسوأ ما في كل 

منهما«.
مرحلة تاريخية

وأوضح أنه من خالل استخالص 
ال��دروس من تطوير خطة مارشال 
ومشروع مانهاتن، تلتزم الواليات 
املتحدة ببذل جهد كبير في ثالثة 
مجاالت.. دعم املرونة العاملية جتاه 
األم���راض املعدية، السعي لشفاء 
ج��راح االقتصاد العاملي، وحماية 

مبادئ النظام العاملي الليبرالي.
ورأى أن ضبط النفس ضروري 
م��ن جميع اجل��وان��ب.. ف��ي ك��ل من 
السياسة الداخلية والدبلوماسية 

الدولية، ويجب حتديد األولويات.
وختم ق��ائ��ال: »لقد انتقلنا من 
معركة الثغرة في احلرب العاملية 
إل���ى ع��ال��م م��ن االزده�����ار امل��ت��زاي��د 
وتعزيز الكرامة اإلنسانية. اآلن، 
نحن نعيش فترة تاريخية. التحدي 
التاريخي للقادة هو إدارة األزمة 
وبناء املستقبل، الفشل ميكن أن 

يحرق العالم«.

وص���ف وزي����ر اخل��ارج��ي��ة 
التركي مولود تشاووش أوغلو 
مزاعم أوردت��ه��ا وسائل إعالم 
إسبانية حول »استيالء أنقرة 
على أج��ه��زة تنفس اشترتها 
م���دري���د م���ن ش��رك��ة ت��رك��ي��ة« 

ب�«القبيحة«.
وقال الوزير التركي: »أجهزة 
ال��ت��ن��ف��س امل���ذك���ورة ستذهب 
ب��األس��اس إل��ى إسبانيا، حيث 
سمحت وزارة الصحة التركية 

بإرسال 116 جهاز«.
وأضاف تشاووش أوغلو أن 
»94 دولة من كل أنحاء العالم 
طلبت م��ن تركيا مستلزمات 
ط��ب��ي��ة ل��غ��اي��ة ال���ي���وم إال أن 
تلبية ك��ل ه��ذه الطلبات غير 
ممكنة«.وأكد أن تركيا أرسلت 
م��س��ت��ل��زم��ات ط��ب��ي��ة مختلفة 
وم��ازال��ت ترسل إل��ى 23 دولة 

حول العالم«.
وق����ال ت���ش���اووش أوغ��ل��و: 
»وزي�����رة خ��ارج��ي��ة إسبانيا 
ماريا غونثاليث اليا صرحت 
على الهواء مباشرة على قناة 
إسبانية رفضها القاطع لتلك 
االت��ه��ام��ات ال��ت��ي وج��ه��ت إلى 
تركيا في بعض مناطق البالد«. 
مضيفا: »وأعربت عن شكرها 
لتركيا التي قدمت الدعم القوي 
لبالدها لغاية اليوم«. في إطار 

مكافحة كورونا.
وأش��ار إل��ى أن املعيار املهم 
في إرس��ال املستلزمات الطبية 
إلى اخلارج، »هو ضمان تلبية 
االح��ت��ي��اج��ات احمل��ل��ي��ة أوال 

وفقا ملا حت��دده وزارة الصحة 
التركية«.

ول��ف��ت إل��ى أن تركيا تلقت 
قائمة طويلة من االحتياجات من 
جانب إسبانيا، ووقعت األخيرة 
عقداً مع بعض الشركات التركية 
اخل��اص��ة، مبيناً أن تلبية تلك 
االحتياجات بالكامل أم��ر غير 
ممكن، وخصوصاً أن تصدير 
أجهزة التنفس مرتبط بإذن من 

وزارة الصحة التركية«.
وأردف أنه »وفقاً لتوجيهات 
الرئيس رجب طيب أردوغ��ان، 
أرس���ل���ت ت��رك��ي��ا م��س��اع��دات 
مبستلزمات طبية إل��ى ك��ل من 
إس��ب��ان��ي��ا وإي��ط��ال��ي��ا، ول���م يتم 
إرس����ال أج��ه��زة تنفس لغاية 
اليوم. لذلك بدأت وسائل اإلعالم 
في بعض املناطق اإلسبانية، 
حملة تشويه ضد تركيا، وعلى 
احلكومة اإلسبانية تصحيح 

ذلك«.
وأش��ار إل��ى أن��ه »يتعني على 
الشركات التركية أال توقع عقودا 
م��ع ال���دول األخ���رى بخصوص 
بيع أجهزة قبل احلصول على 

التصاريح الالزمة«.
ولفت ال��وزي��ر التركي إلى 
وق��وع ج��دل في إسبانيا جراء 
أخ��ب��ار ال أص��ل لها ع��ن أجهزة 

التنفس التركية.
وأك����د أن وزارة الصحة 
التركية منحت اإلذن لتصدير 
116 ج��ه��از ت��ن��ف��س ستصل 

إسبانيا خالل األيام املقبلة.
وب����نينّ أن وزارة الصحة 

التركية ه��ي اجل��ه��ة املخولة 
في منح تصاريح إذن تصدير 
ن��وع��ي��ات وك��م��ي��ات أج��ه��زة 

التنفس.
وش�����دد ال���وزي���ر ال��ت��رك��ي 
على متانة العالقات التركية 
اإلسبانية، مشيرا إلى مواصلة 
إسبانيا نشر وس��ائ��ط دف��اع 
جوية في األراض���ي التركية، 
بسبب توتر األوض��اع األمنية 
ف��ي املنطقة، رغ��م سحب دول 

أخرى أنظمتها الدفاعية.
وقال تشاووش أوغلو »وهذا 
يدل على أن إسبانيا هي أكبر 
ال��داع��م��ني لتركيا داخ��ل حلف 

شمال األطلسي«.
وك���ان���ت إدارة منطقتي 
كاستيا وليون، ونبرة، ذاتيتي 
احل��ك��م ف��ي إس��ب��ان��ي��ا، اشترتا 
150 جهاز تنفس في األسابيع 
السابقة من شركة تركية مقابل 
3 ماليني يورو، وبسبب القيود 
التي فرضتها تركيا جراء وباء 
كورونا، كما البلدان األخ��رى، 
على تصدير املعدات الطبية، 
تأخر تسليم تلك األجهزة إلى 

إسبانيا.
وحت���ل إس��ب��ان��ي��ا ث��ان��ي��ا في 
قائمة وفيات ك��ورون��ا عامليا، 
بعد إيطاليا املتصدرة، تليهما 

الواليات املتحدة وفرنسا.
وحتى مساء السبت، جتاوز 
ع���دد م��ص��اب��ي ك��ورون��ا ح��ول 
العالم مليونا و196 ألفا، توفي 
منهم أكثر م��ن 64 أل��ف��ا، فيما 

تعافى ما يزيد على 246 ألفا.

وزير اخلارجية التركي مولود تشاووش أوغلو

وزير اخلارجية التركي يصف مزاعم االستيالء على أجهزة تنفس بـ»القبيحة«

كيسنجر يدق ناقوس اخلطر:
العالم ما بعد كورونا ليس كما قبله

هينري كيسنجر
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فرنسا تلجأ للقطار فائق 
السرعة ملطاردة كورونا
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حمل القطار فائق السرعة الذي عبر 
مواقع املعارك في احلرب العاملية األولى 
التاريخية وخ��الل وادي ل��وار املغطى 
بالقصور شحنة دقيقة: 20 من مرضى 
كوفيد19- الناجم عن فيروس كورونا 
املستجد وأجهزة تنفس للمساعدة في 

إبقائهم على قيد احلياة.
القطار فائق السرعة الذي حتول إلى 
وح��دة عناية مركزة متنقلة هو مجرد 
ج��زء واح��د من حشد فرنسا للقطارات 
واملروحيات والطائرات وحتى السفن 
احل��رب��ي��ة، ال��ت��ي مت ن��ش��ره��ا لتخفيف 
االكتظاظ في املستشفيات ونقل مئات 
املرضى والعاملني الطبيني داخل وخارج 

النقاط الساخنة للفيروس التاجي.
»نحن في حالة ح��رب«، هكذا أخبر 
الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون 
مواطنيه مراراً. لكن بينما يعتبر الزعيم 
البالغ من العمر 42 عاًما نفسه محارًبا 
وي��س��ت��غ��ل ال���ق���وات امل��س��ل��ح��ة، يتهمه 
منتقدون بأنه انتظر طوياًل جًدا للتحرك 
ملواجهة هذا العدو. ويقولون إن فرنسا، 
وهي واحدة من أغنى دول العالم والتي 
حتظى بواحدة من أفضل أنظمة الرعاية 
الصحية، لم تكن تتعامل بفعالية مع 

هذه األزمة.
عندما ض��رب ال��وب��اء ف��رن��س��ا، كان 
م��اك��رون ق��د خ���رج ل��ت��وه م��ن أسابيع 
من اإلض��راب��ات املدمرة احتجاجا على 
إص��الح��ات ن��ظ��ام ال��ت��ق��اع��د وس��ن��ة من 
االحتجاجات العنيفة حلركة »السترات 
الصفراء« الرافضة للظلم االقتصادي. 
واآلن يكافح من أج��ل أن تسير األم��ور 
في واح��دة من أكثر البلدان تضرراً في 

العالم.
وحتول سوق روجني لألغذية جنوب 
ب��اري��س، أكبر س��وق ف��ي أوروب����ا، إلى 
مشرحة حيث يتجاوز ع��دد الوفيات 
في فرنسا 7500. وهناك ما يقرب من 
7000 م��ري��ض ف��ي العناية امل��رك��زة، 
ما وص��ل باملستشفيات الفرنسية إلى 
طاقتها القصوى. ل��درج��ة أن األطباء 
ي��ق��وم��ون بتقنني امل��س��ك��ن��ات وإع���ادة 

استخدام األقنعة.
تسهل ال��دول��ة امل��رك��زي��ة ف��ي فرنسا 

وال��رئ��اس��ة ال��ق��وي��ة تنسيق اجل��ه��ود 
االستثنائية لعملية نقل املرضى واحتواء 
املرض، والتي اجتازت البالد بل امتدت 

إلى مناطق خارجية.
لكن ال��وب��اء كشف عن نقاط ضعف 
في نظام املستشفيات احلكومي الشهير 
عاملياً بعد عقود م��ن التخفيضات في 
التكاليف. عندما زار الرئيس مستشفى 
ف��ي ب��اري��س ف��ي اخل��ط��وط األم��ام��ي��ة 
للمعركة ضد الفيروس، طالبه طبيب 
أعصاب غاضب بإعادة االستثمار بشكل 
كلي، في إش��ارة إلى كاتدرائية باريس 
التي تضررت بشدة من حريق قبل عام، 
ما دفع تعهدات فورية ضخمة بتقدمي 
األموال العامة واخلاصة إلعادة اإلعمار، 
قال الدكتور فرانسوا ساالشاس »عندما 
كان األمر يتعلق بإنقاذ نوتردام، مت نقل 
الكثير.. هذه امل��رة يتعلق األم��ر بإنقاذ 
املستشفيات العامة، التي يتصاعد منها 
الدخان بنفس السرعة التي كانت بها 

نوتردام تقريًبا«.
يعتقد الكثيرون أن ماكرون لم يتوقع 
الشدة التي ميكن أن يصل بها الفيروس 
وي��ض��رب م��ث��ااًل شخصًيا س��ي��ًئ��ا. وقد 
وجهت انتقادات مماثلة لقادة العالم 
اآلخ��ري��ن، مبا في ذل��ك رؤس��اء املكسيك 

والبرازيل والواليات املتحدة.
في فبراير قابل ماكرون بشكل متكرر 
رئيس ال��وزراء اإليطالي في زي��ارة إلى 
نابولي إلظ��ه��ار أن��ه ال يوجد م��ا يدعو 

للخوف.
في ذلك الوقت كان الفيروس ينتشر 
ب��ال��ف��ع��ل ب��س��رع��ة ع��ب��ر ف��رن��س��ا، لكن 
الفحوص احمل��دودة تعني أن السلطات 
ال��ص��ح��ي��ة ل��م ت��ك��ن ت��ع��رف ب��ع��د حجم 

الكارثة.
في أوائل مارس ، قام بجولة في دار 
للمسنني حتى عندما أعلن أنه ال يجب 
على العائالت زيارة األقارب املسنني. في 
نفس اليوم ذهب مع زوجته إلى مسرح 
في باريس حيث غرد مالك املسرح بقوله 
إن الرئيس يريد أن يثبت أن »احلياة 
مستمرة«. في ذلك الوقت، كانت أعداد 
اإلصابة بالفيروس تتضاعف في فرنسا 

كل يومني.

السفارة التركية في مدريد أكدت عزم تركيا على مساعدة الشعب اإلسباني 

أنقرة: أظهرنا تضامنًا قويًا مع مدريد في أزمة كورونا
أعلنت السفارة النركية في 
إسبانيا، أن أنقرة أظهرت أقوى 
أش��ك��ال التضامن م��ع احلليفة 
والصديقة مدريد، منذ بداية أزمة 

فيروس كورونا.
وذك���رت ال��س��ف��ارة ف��ي بيان، 
أن »تركيا مقتنعة ب��أن مكافحة 
فيروس كورونا تقتضي التضامن 

والتعاون الدوليني«.
وأردف: »أفضل مثال على ذلك 
هو التعاون بني تركيا وإسبانيا 
طوال هذا األسبوع )حول مكافحة 

كورونا(«.
وأوضح أن تركيا تفاعلت مع 
طلب إسبانيا، األكثر تضررا من 
ال��ف��ي��روس، ضمن حلف شمال 
األطلسي »ن��ات��و«، وأرس��ل��ت لها 
معدات طبية في 1 أبريل  احلالي.

وتابع: »تركيا أظهرت أقوى 
أش��ك��ال التضامن م��ع احلليفة 

والصديقة إسبانيا، منذ بداية 
أزمة فيروس كورونا«.

واس��ت��ط��رد: »ق��ري��ب��ا سيصل 
116 جهازا للتنفس إلى إسبانيا، 
ون��ش��ك��ر رئ��ي��س جمهوريتنا، 
ووزي���ري اخل��ارج��ي��ة والصحة 
على دعمهم في تسريع وإمت��ام 
ه��ذه العملية«. وأك��د أن تركيا 
ع��ازم��ة ع��ل��ى م��س��اع��دة الشعب 
اإلس��ب��ان��ي ال��ص��دي��ق، ال���ذي مير 

بأيام صعبة.
وكانت إدارة منطقتي كاستيا 
ول��ي��ون، ون��ب��رة، ذاتيتي احلكم 
في إسبانيا، اشترتا 150 جهاز 
تنفس من شركة تركية مقابل 3 
ماليني يورو، وبسبب القيود التي 
فرضتها تركيا ج��راء ك��ورون��ا، 
كما البلدان األخرى، على تصدير 
امل��ع��دات الطبية، ت��أخ��رت فترة 

تسليم تلك األجهزة إلى إسبانيا.

إسبانيا تشكر تركيا على تضامنها
وتعاونها في مكافحة كورونا

أع��ل��ن��ت وزي������رة اخل��ارج��ي��ة 
اإلس��ب��ان��ي��ة م���اري���ا غ��ون��ث��ال��ي��ث 
الي���ا، أن أج��ه��زة تنفس اشترتها 
إدارت��ان ذاتيتا احلكم في إسبانيا 
من شركة تركية، ستصل البالد 
بفضل تضامن من تركيا، معربة 

عن شكرها ألنقرة.
وقالت الي��ا، »تركيا الصديقة 
واحلليفة أظهرت كرما من خالل 
ات��خ��اذه��ا ق���رارا ب��إرس��ال أجهزة 
تنفس إل��ى إس��ب��ان��ي��ا«. وانتقدت 
بشدة، اتهامات وجهتها أح��زاب 
املعارضة في إسبانيا ضد تركيا، 
ب��س��ب��ب ت��أخ��ر وص����ول األج��ه��زة 

املذكورة إلى بالدها.
وأردفت »أود أن أعبر عن رفضي 
الشديد والواضح حيال االتهامات 
اجلائرة التي وجهت ضد تركيا، 
حيث وجهت إليها اتهامات غير 
صحيحة )ص����ادرت أو سرقت( 

أجهزة التنفس«.
وت���اب���ع���ت الي�����ا، »ي���ج���ب أن 
ُي��درك اجلميع أن ت��داول مثل هذه 
االت��ه��ام��ات ف��ي الصحافة ول��دى 
األحزاب السياسية، والرأي العام، 
تلحق الضرر بعالقاتنا الثنائية 

مع تركيا«.

وب��ينّ��ن��ت أن امل��س��أل��ة مت حلها 
بالطرق الدبلوماسية، موضحة 
»م��ا ح��دث ه��و أن تسليم أجهزة 
التنفس التي اشترتها إدارت���ان 
ذاتيتا احلكم قد تأخر، تركيا أرادت 
س��اب��ق��ا اس��ت��خ��دام ت��ل��ك األج��ه��زة 
ملرضاها، ولكن عندما رأت الوضع 
العاجل لدينا قررت تقاسمها معنا، 

وأبلغتنا بذلك هذه الليلة«.

وأش��ارت الي��ا، إلى أن إج��راءات 
الترخيص ألجهزة التنفس املذكورة 
جرى العمل عليها، وستصل إلى 

إسبانيا خالل الساعات املقبلة.
وأردف�����ت »مت ال��ق��ي��ام مبهمة 
رئ��ي��س��ي��ة م���ن ق��ب��ل احل��ك��وم��ة 
اإلسبانية، وهي حتمل املسؤولية 
والتركيز على العمل، واحلكومة 
التركية استجابت حلالة الطوارئ 
ف��ي إس��ب��ان��ي��ا، ه��ذه ه��ي الرسالة 

الوحيدة التي يجب أن تعطى«.
من جهة أخرى، أعربت اليا عبر 
حسابها على تويتر، عن شكرها 
جلمهورية تركيا ووزير خارجيتها 
م��ول��ود ت��ش��اووش أوغ��ل��و، حيث 
ق��ال��ت »ن��ش��ك��ر ت��رك��ي��ا صديقتنا 

وحليفتنا«.
وكانت إدارة منطقتي كاستيا 
ول��ي��ون، ون��ب��رة، الذاتيتي احلكم 
في إسبانيا، اشترتا 150 جهاز 
تنفس في األسابيع السابقة من 
شركة تركية مقابل 3 ماليني يورو، 
وبسبب القيود التي فرضتها تركيا 
ج��راء وب��اء ك��ورون��ا، كما البلدان 
األخ����رى، ع��ل��ى ت��ص��دي��ر امل��ع��دات 
الطبية، تأخرت فترة تسليم تلك 

األجهزة إلى إسبانيا.

قال: نواجه أكبر أزمة في حياتنا

رئيس الوزراء اإلسباني يدعو 
لتمديد »طوارئ كورونا«

دعا رئيس ال��وزراء اإلسباني بيدرو سانشيز 
إلى متديد حالة الطوارئ املطبقة في عموم البالد 

منذ 14 مارس املاضي، في إطار مكافحة كورونا.
جاء ذلك في مؤمتر صحفي عقده عبر الدائرة 
التلفزيونية املغلقة في مبنى رئاسة ال��وزراء في 

العاصمة مدريد.
وأض���اف سانشير إل��ى أن��ه سيقدم طلباً إلى 
البرملان األسبوع املقبل لتمديد حالة الطوارئ 
الوطنية إل��ى منتصف ليلة 25 أبريل اجل��اري، 
للموافقة عليه. وأوضح »نحن بحاجة إلى تقليل 
انتشار الفيروس، ولذلك نحتاج إل��ى مزيد من 
الوقت«. وبنينّ أنهم بدأوا بجني ثمار فرض حظر 

التجوال املطبق في البالد.
وأردف »سنهزم الفيروس وال شك في ذلك، 
إن فرض حظر التجوال أظهر فائدته، ومع ذلك، 
ينبغي أن ندرك أن حالة الطوارئ لن تنتهي في 
غضون 15 يوًما، وسوف تستغرق وقًتا أطول، 

لكنها ستكون مختلفة«.
مضيفا: »سنبدأ في استعادة بعض األشياء 
في حياتنا شيئاً فشيئاً، ووفقا للدستور، ميكن 

للحكومة أن تطلب حالة الطوارئ كل 15 يوما«.
وأردف »نحن نواجه أكبر أزمة في حياتنا. يقف 
االحت��اد األوروب��ي اآلن عند نقطة حتول، لكننا ال 

نعرف في أي اجتاه سيذهب«.
وارتفعت حصيلة الوفيات بسبب كورونا في 
إسبانيا إلى 11 ألفا و744، واإلصابات إلى 124 

ألفا و736.

وزيرة اخلارجية اإلسبانية


