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بعدما استطاعت الصني السيطرة على الفيروس

كورونا يغزو أوروبا ..القارة العجوز أصبحت بؤرة عاملية للوباء
يواص��ل ف�يروس كورون��ا مت�دّده يف دول أوروب��ا
�جلت زي��ادة غ�ير مس��بوقة يف
وس� ّ
أم��س الس��بتُ ،
أع��داد املتوف�ين واملصاب�ين بالوب��اء ،وال س��يما يف
إيطالي��ا وفرنس��ا ،وق��ررت دول أوروبي��ة عدي��دة
مساع لتطويق العدوى ،وقالت
إغالق حدودها يف ٍ
منظم��ة الصح��ة العاملي��ة إن الق��ارة األوروبي��ة
باتت اآلن بؤرة لتفشي كورونا بعدما استطاعت
الص�ين الس��يطرة عل��ى الف�يروس.
وواصل��ت دول الع��امل ،أم��س الس��بت ،إغ�لاق
احل��دود وف��رض قي��ود صارم��ة عل��ى الدخ��ول
وإج��راءات احلج��ر الصح��ي ،وتقيي��د التجمع��ات
الك�برى يف إط��ار جه��ود احت��واء تفش��ي ف�يروس
كورونا املس��تجد.
*النرويج تفقد السيطرة على الفريوس
قالت السلطات الصحية إنها فقدت السيطرة
عل��ى تفش��ي ف�يروس كورون��ا ،إذ ارتف��ع ع��دد
اإلصاب��ات إىل أكث��ر م��ن  .800وطل��ب اجلي��ش
النروجي��ي م��ن اجلن��ود الس��ابقني واملتطوع�ين
االس��تعداد للمس��اهمة يف مواجه��ة كورون��ا.
ونصح��ت وزارة اخلارجي��ة النروجيي��ة مجي��ع
املواطن�ين أم��س الس��بت بع��دم الس��فر إىل أي
بل��د خ�لال الش��هر املقب��ل وحث��ت يف الوق��ت نفس��ه
رعاياه��ا يف اخل��ارج عل��ى الع��ودة إىل الوط��ن يف
أقرب وقت ممكن بس��بب تفش��ي فريوس كورونا.
وأضاف��ت ال��وزارة أن ه��ذه التوصي��ة ضروري��ة يف
ظل انتشار الفريوس وقيود السفر اليت فرضتها
بل��دان أخرى.
*إيطاليا ..عدد الوفيات يقفز إىل  250حالة
يف الب��ؤرة األوروبي��ة ايطالي��ا قف��ز ع��دد الوفي��ات
بالوب��اء إىل  250حال��ة يف ي��وم واح��د ،وارتف��ع عدد
املصاب�ين يف الش��مال اإليطال��ي فق��ط إىل 890
حال��ة بع��د تس��جيل  143حال��ة يف ي��وم واح��د.
وأفاد مراس��ل فرانس 24يف إيطاليا ،الس��بت :إن
الب�لاد تش��دد إج��راءات احلج��ر والع��زل الصح��ي
وس��ط توقع��ات بارتفاع عدد اإلصاب��ات والوفيات.
ووص��ف القريوت��ي الوضع مس��تخدما تصرحيات
الربوفس��ور ماس��ي موغال��ي ال��ذي ي��دور كل
العمليات الطبية من مستشفى ساكو يف ميالنو
«حن��ن كم��ن خي��وض معرك��ة يف املي��دان» و»ال
بد من التكاتف» لكس��ر حلقة انتش��ار الفريوس.
وكان��ت إدارة احلماي��ة املدني��ة اإليطالي��ة ق��د
أعلنت اجلمعة أن عدد الوفيات يف البلد األكثر
تض��ررا بس��بب الوب��اء يف أوروب��ا بل��غ  ،1266فيم��ا
ارتف��ع ع��دد املصاب�ين أيض��ا إىل .17660
*فرنسا :ارتفاع عدد الوفيات إىل  79وتسجيل
حنو  800إصابة
أما يف فرنسا فقد أعلنت السلطات ارتفاع عدد
الوفيات بسبب كورونا إىل  ،79مع تسجيل 800
إصاب��ة جدي��دة يف الس��اعات ال�ـ 24األخ�يرة ليبل��غ
العدد الكلي  3661مصابا ،ونتيجة لتفشي الوباء
أغلقت برج إيفل.
وأعل��ن وزي��ر الصح��ة الفرنس��ي أوليفيي��ه
ف�يران اجلمع��ة ارتف��اع الع��دد اإلمجال��ي للوفي��ات
النامج��ة ع��ن ف�يروس كورون��ا «كوفي��د»19-
يف فرنس��ا إىل  ،79بع��د وف��اة  18مصاب��ا خ�لال
الس��اعات ال�ـ 24األخ�يرة.
وأضاف أن هناك  154شخصا يف حالة حرجة،
كما ارتفع عدد املصابني إىل  3661بعدما كان
 2876مساء اخلميس.
*إسبانيا ..وفاة أكثر من  120شخصاً
س��جلت الس��لطات أكث��ر م��ن أربع��ة آالف
مص��اب بالف�يروس ووف��اة أكث��ر م��ن  ،120وأعل��ن
رئيس الوزراء بيدرو سانشيز حالة الطوارئ بدءا
م��ن غ��د الس��بت ومل��دة  15يوم��ا ملواجه��ة كورون��ا،
وقال إنه ال يس��تبعد أن تس��جل بالده عش��رة آالف
مص��اب يف األس��ابيع املقبل��ة.
*الدامن��ارك والس��ويد وأملاني��ا ..ارتف��اع هائ��ل
بع��دد اإلصاب��ات
أعلن��ت س��لطات الدمن��ارك أن ع��دد املصاب�ين
بالوب��اء زاد إىل  ،801وق��ررت الس��لطات إغ�لاق
حدوده��ا الدولي��ة ب��دءا م��ن منتص��ف الليل��ة.
أم��ا يف الس��ويد فق��د أعلن��ت الس��لطات ارتف��اع
ع��دد اإلصاب��ات بف�يروس كورون��ا إىل .755
ويف أملاني��ا جت��اوز ع��دد املصاب�ين ثالث��ة آالف
شخص يف حني أُعلن عن وفاة مثانية أشخاص.
وق��ال معه��د روب��رت ك��وخ لألم��راض املعدي��ة،
اجلمع��ة :إن ع��دد ح��االت اإلصاب��ة املؤك��دة
بف�يروس كورون��ا ف��ى أملاني��ا ارتف��ع بواق��ع 671
ليص��ل إىل .3062
*سويسرا 11 :حالة وفاة و 1189إصابة
بينما اكتس��ح الفريوس مدن سويس��را بش��كل
متسارع وأعلنت وزارة الصحة السويسرية ،أمس
الس��بت ،أن ع��دد اإلصاب��ات بف�يروس كورون��ا
املس��تجد بل��غ  1189حال��ة ،ف��ى الوق��ت ال��ذى بل��غ
ع��دد الوفي��ات  11حال��ة أغلبه��م ألش��خاص كبار
يف الس��ن تزي��د أعماره��م عل��ى س��بعني عام��ا،
وذك��رت وس��ائل إع�لام سويس��رية أم��س الس��بت
أن احلكوم��ة تبح��ث ف��رض املزي��د م��ن اإلج��راءات
والقيود مبا يف ذلك تشديد اإلجراءات الرقابية
عل��ى ح��دود سويس��را م��ع بع��ض ال��دول األوروبي��ة
مع إمكانية تعليق العمل باتفاقية شنجن حبسب
كل حال��ة عل��ى ح��دة.
كانت احلكومة السويسرية ،قد قررت اجلمعة
(أم��س األول) إغ�لاق امل��دارس ف��ى مجي��ع أحن��اء
الب�لاد حت��ى  4أبري��ل املقب��ل ،ومن��ع التجمع��ات
ألكث��ر م��ن  100ش��خص حت��ى نهاي��ة أبري��ل.
م��ن ناحي��ة أخ��رى ..طاب��ت إدارة املق��ر األوروب��ي
لألم��م املتح��دة يف جني��ف ،املوظفني العاملني يف
اإلدارات غري احليوية بالبحث مع املديرين فكرة

العم��ل م��ن املن��ازل ،كلم��ا أمك��ن ذل��ك ،وق��ررت
إغ�لاق كاف��ة أماك��ن التجم��ع يف املق��ر مب��ا يف
ذل��ك املطاع��م واملقاه��ي املخصص��ة للموظف�ين
واس��تبداهلا مب��ا يس��مح هل��م باحلص��ول عل��ى
احتياجاته��م بعي��دا ع��ن أي جتم��ع.
�جل «أصغ��ر» إصاب��ة ..وتضع 4
*بريطاني��ا تس� ّ
مراحل ملواجه��ة الوباء
س��جلت اململك��ة املتحدة أصغ��ر إصابة بفريوس
كورونا املستجد ،اليت تعود لطفل حديث الوالدة،
اتضح أن والدته أصيبت أيضا بالفريوس.
وذك��رت صحيف��ة «ذي ص��ن» الربيطاني��ة
أن��ه مت نق��ل األم إىل املستش��فى قب��ل أي��ام م��ن
الوالدة ،لالشتباه بإصابتها بالتهاب رئوي ،إال أن
الفحوصات ،اليت ظهرت نتيجتها عقب الوالدة،
أثبت��ت إصابته��ا بـ��فريوس كورون��ا املس��تجد.
وف��ور اإلع�لان ع��ن أول إصاب��ة يف بريطاني��ا
بف�يروس كورون��ا تداع��ت احلكوم��ة الربيطاني��ة
لعق��د اجتماع��ات طارئ��ة ملواجه��ة انتش��ار
الفريوس.
خط��ة اململك��ة املتح��دة يف مواجهة املرض أعلن
عنه��ا مبك��راً وقس��مت إىل أرب��ع مراح��ل بش��كل
اختلفت فيه اجلزيرة الربيطانية عن باقي الدول
األوروبي��ة يف التعام��ل م��ع ف�يروس كورون��ا واليت
بن��ت قراراته��ا بن��اء عل��ى حجم انتش��ار الفريوس.
املرحل��ة األوىل :احت��واء الف�يروس حبي��ث
ته��دف ه��ذه اخلط��ة إىل الس��يطرة عل��ى أع��داد
املصابني والعمل على منع تفش��ي املرض وازدياد
ح��االت اإلصاب��ة ب��ه .فبع��د م��ا يق��رب م��ن ش��هر
عل��ى اكتش��اف الف�يروس يف اململك��ة املتح��دة
يبدو أن هذه املرحلة فش��لت يف حتقيق األهداف
األمر الذي فرض على احلكومة االنتقال حاليا
للمرحل��ة الثانية وهي:
مرحل��ة تأخ�ير انتش��ار الف�يروس وترك��ز ه��ذه
املرحل��ة وال�تي ب��دأت يف تطبيقه��ا بريطاني��ا عل��ى
اإلع�لان ع��ن إغ�لاق امل��دارس واجلامع��ات وري��اض
األطف��ال والتجمع��ات الكب�يرة ع�لاوة عل��ى عم��ل
املوظف�ين م��ن منازهل��م .ن
أم��ا املرحل��ة الثالث��ة وال�تي س��تدخل حي��ز
التنفيذ يف حال فشلت املرحلة الثانية يف مواجهة
الف�يروس وتأخ�ير انتش��اره فإنه��ا تعتم��د عل��ى
إجي��اد حل��ول طبي��ة والبح��ث عن ع�لاج لتخفيف
آث��ار الف�يروس عل��ى املواطن�ين واالقتص��اد.
وأخ�يرا ترك��ز املرحل��ة الرابع��ة عل��ى ختفي��ف
خماط��ر الف�يروس ع�بر تقدي��م اخلدم��ات باحلد
األدن��ى وال��ذي يع�ني إغ�لاق حم�لات جتاري��ة
وم��والت ومط��ارات وع��زل م��دن م��ع احلف��اظ عل��ى
تقديم وزارة الصحة خدماتها للمواطنني بشكل
ال يع��رض املواطن�ين والعامل�ين يف املراك��ز
الطبي��ة للخط��ر.
*بولن��دا والتش��يك ..إج��راءات عاجل��ة
لتج ّن��ب الف�يروس
بع��د ثان��ي وف��اة بف�يروس كورون��ا ،أعل��ن رئي��س
وزراء بولن��دا مات��وش مورافيتس��كي ،إغ�لاق حدود
ب�لاده أم��ام املس��افرين األجان��ب ،ملن��ع تفش��ي
الف�يروس .وس��جلت بولن��دا حت��ى اآلن  68حال��ة
إصابة وحاليت وفاة ،تعود أحدثها ملريض بلغ من
العمر  73عاما ،كان قد نقل إىل العناية الفائقة،
اجلمع��ة ،وه��و يعان��ي م��ن أم��راض أخ��رى.
وق��ال رئي��س ال��وزراء البولن��دي إن «معظ��م
احل��االت ال�تي ت��ؤدي إىل تفش��ي ف�يروس كورون��ا
ه��ي ح��االت مس��توردة .ال نري��د أن يدخ��ل إلين��ا
فريوس كورونا من جديد بأعداد كبرية» ،وفق
م��ا ذك��رت وكال��و فران��س برس.
وس��تفرض بولن��دا ال�تي أعلن��ت «حال��ة تهدي��د
وبائ��ي» حج��را ألس��بوعني عل��ى املواطن�ين
البولندي�ين القادم�ين م��ن اخل��ارج.
وميكن كذلك لألجانب املقيمني أو العاملني
يف بولندا العودة لكن عليهم أن خيضعوا للحجر
أيض��ا ،إم��ا يف بيوته��م أو يف مرك��ز ع��زل حت��دده
السلطات.
وأك��د وزي��ر الداخلي��ة ماري��وش كامينس��كي،
أن التدابري س��تدخل حيز التنفيذ منتصف ليل
السبت ،الفتا إىل أن احلدود ستغلق ملرحلة أوىل
مل��دة عش��رة أي��ام ،م��ع احتم��ال متديده��ا لعش��رين
يوم��ا إضافيا ،ثم لش��هر.
م��ن جانبه��ا قال��ت حكوم��ة التش��يك يف بي��ان
مس��اء اجلمع��ة إنه��ا س��تغلق املطاع��م ومعظ��م
املتاجر بدءا من السادس��ة من صباح يوم الس��بت
وملدة عشرة أيام يف إطار اجلهود الرامية الحتواء
تفش��ي ف�يروس كورون��ا اجلدي��د .وأضاف��ت أن��ه
يُستثنى من ذلك متاجر األغذية والصيدليات
وحمط��ات الوق��ود.
*اليون��ان ..دع��وة أممي��ة إلخ�لاء خميم��ات
املهاجر ي��ن
اىل ذل��ك ح ّث��ت منظم��ة أطب��اء ب�لا ح��دود
اخلريية املعنية باملساعدات الطبية اليونان على
القي��ام بإج�لاء ف��وري للمهاجري��ن م��ن املخيم��ات
املكدس��ة عل��ى جزره��ا ،نتيجة تصاع��د خطر وباء
فريوس كورونا املستجد الذي ينتشر بسرعة بني
أن��اس يعيش��ون أوضاع��ا مزري��ة.
وأعلن��ت اليون��ان رمسي��ا أول حال��ة وف��اة
بالف�يروس ي��وم اخلمي��س ،وكان��ت يف مدين��ة
بات��راس غ��رب اليون��ان .وأك��دت الس��لطات 117
حال��ة إصاب��ة بالف�يروس حت��ى اآلن ،وم��ن بينه��م
حال��ة واح��دة يف جزي��رة ليس��بوس ال�تي يقع فيها
خمي��م موري��ا لالجئ�ين.
وقالت املنظمة جيب أن نكون واقعيني ،سيكون
م��ن املس��تحيل احت��واء تفش��ي الف�يروس يف
خميمات تشهد أوضاعا كهذه ،مضيفة أنها مل

ترص��د حت��ى اآلن وج��ود أي خط��ة للط��وارئ ح��ال
تفش��ي الف�يروس.
ويعيش أكثر من  40ألفا من طاليب اللجوء يف
تل��ك املخيم��ات اليت تس��تضيف عل��ى مخس جزر
يونانية أعدادا تفوق بكثري طاقاتها االستيعابية.
ومل حت��دد املنظم��ة األماك��ن البديل��ة ال�تي
تق�ترح عل��ى الس��لطات اليوناني��ة نق��ل املهاجري��ن
إليه��ا ،لكنه��ا أك��دت عل��ى أن اليون��ان واالحت��اد

ومتنع دخول الوافدين الذين زاروا أوروبا أو آسيا
مؤخ��را م��ع س��عي الب�لاد الحت��واء انتش��ار فريوس
كورون��ا .يذك��ر أن منظم��ة الصح��ة العاملي��ة
أعلن��ت ف�يروس كورون��ا وب��اء عامليا ،حيث أصيب
به��ذا الف�يروس حن��و  135أل��ف ش��خص يف أكث��ر
م��ن  120دول��ة يف الع��امل.
وبل��غ ع��دد ضحاي��ا الف�يروس حن��و  5آالف
ش��خص ،فيم��ا تعاف��ى من��ه أكث��ر م��ن  70ألف��ا.

ً
قيودا صارمة على الدخول
دول العالم تُغلق حدودها وتفرض
وإجراءات الحجر

األوروب��ي جي��ب أن يتخ��ذا خط��وات س��ريعة
لتفادي وقوع كارثة .ويسعى عشرات اآلالف من
املهاجري��ن لعب��ور احل��دود الربي��ة والبحري��ة م��ن
تركيا إىل داخل األراضي اليونانية ،بعد أسبوعني
من إعالن أنقرة أنها لن متنعهم من عبور احلدود
حس��ب اتفاق أبرم عام  2016بني تركيا واالحتاد
األوروبي ينص على تلقي أنقرة مساعدات مقابل
إبقائه��ا عل��ى املهاجري��ن داخ��ل أراضيه��ا.
*كورون��ا يف أمري��كا الالتيني��ة 4 ..وفي��ات
وأكث��ر م��ن  300إصاب��ة
م تب��ق أمري��كا الالتيني��ة يف من��أى ع��ن ف�يروس
كورونا ،رغم أن وتائر انتشار الفريوس فيها ال تزال
أدن��ى مم��ا ه��و يف أوروب��ا وآس��يا والوالي��ات املتح��دة.

*افريقي��ا ..كيني��ا وإثيوبي��ا تنضم��ان إىل
قائمة كورونا
يف افريقي��ا أك��دت كيني��ا وإثيوبي��ا والس��ودان
وغيني��ا وموريتاني��ا وإي س��واتيين (س��وازيالند
س��ابقا) أول ح��االت إصاب��ة بف�يروس كورون��ا
اجلدي��د ليص��ل بذل��ك ع��دد ال��دول األفريقي��ة
ال�تي ظه��ر به��ا امل��رض إىل .20
وتف��ادت أفريقي��ا حت��ى اآلن االنتش��ار الس��ريع
للمرض ،وترتبط معظم احلاالت املرصودة بأجانب
أو بأف��راد س��افروا إىل اخل��ارج لك��ن يتزاي��د القل��ق
بش��أن ق��درة الق��ارة عل��ى التعام��ل م��ع الف�يروس.
و ُرص��دت ح��االت اإلصاب��ة يف املغ��رب وتون��س
ومص��ر واجلزائ��ر والس��نغال وتوج��و والكام�يرون

وتش�ير بيان��ات وزارات الصح��ة ل��دول املنطق��ة إىل
أن ع��دد الوفي��ات بل��غ فيه��ا  4ح��االت ،فيم��ا أصي��ب
بف�يروس كورون��ا أكث��ر م��ن  300ش��خص.
وم��ن الوفي��ات األرب��ع مت تس��جيل  2منه��ا يف
األرجنت�ين كم��ا مت تس��جيل أول حال��ة وف��اة يف
اإلك��وادور ي��وم اجلمع��ة ،فيم��ا الوف��اة الرابع��ة مت
تس��جيلها قب��ل ع��دة أي��ام يف بنم��ا.
وتتص��در الربازي��ل قائم��ة ال��دول األكث��ر انتش��ارا
للف�يروس يف املنطق��ة ،حي��ث مت تس��جيل  98إصاب��ة
فيه��ا ،تليه��ا تش��يلي ( 43إصاب��ة) واألرجنت�ين
( )31وب�يرو ( )28وبنم��ا ( )27وكوس��تاريكا ()26
واإلكوادور ( )23واملكسيك ( )17وكولومبيا (.)13
والع��دد األق��ل م��ن اإلصاب��ات س��جل يف

وبوركين��ا فاس��و ومجهوري��ة الكوجن��و
الدميقراطية وجنوب أفريقيا ونيجرييا وساحل
العاج واجلابون وغانا وغينيا والس��ودان وكينيا
وإثيوبي��ا وموريتاني��ا وإي س��واتيين.
وال ي��زال ع��دد اإلصاب��ات يف معظ��م البل��دان
املذكورة حمدودا .وقالت وزارة الصحة املوريتانية
يف بي��ان مس��اء اجلمع��ة :إن أول حال��ة إصاب��ة
بف�يروس كورون��ا يف الب�لاد ه��ي لرج��ل أوروب��ي
يعيش يف موريتانيا وعاد إىل العاصمة نواكشوط
يف التاس��ع م��ن م��ارس آذار وخيض��ع للحج��ر
الصح��ي من��ذ ذل��ك احل�ين .ومل حت��دد جنس��يته.
ويف إي س��واتيين ،وه��ي دول��ة صغ�يرة يف جن��وب
أفريقيا ال تطل على س��واحل حبرية ،قالت وزارة

مجهوري��ة الدوميني��كان ( ،)5وبوليفي��ا وكوب��ا
( 3حاالت يف كل منهما) وهندوراس (حالتان).
وي��وم اجلمع��ة مت تس��جيل أوىل احل��االت يف كل
م��ن األوروغ��واي ( 4ح��االت) وفنزوي�لا (حالت��ان)
وغواتيم��اال (حال��ة واح��دة).
وق��ال الرئي��س الكولوم�بي إيف��ان دوك��ي مس��اء
اجلمع��ة إن ب�لاده س��تغلق احل��دود م��ع فنزوي�لا

الصح��ة أم��س الس��بت إنه��ا س��جلت أول إصاب��ة
بالف�يروس ،وه��ي الم��رأة تبلغ م��ن العمر  33عاما
ع��ادت م��ن الوالي��ات املتح��دة يف أواخ��ر فرباي��ر
ش��باط ث��م س��افرت إىل ليس��وتو قب��ل أن تع��ود
لبلده��ا إي س��واتيين .وأضاف��ت أنه��ا ره��ن الع��زل
الصح��ي حالي��ا.
وأعلنت السنغال رصد  11حالة إصابة جديدة

ي��وم اجلمع��ة لريتف��ع إمجال��ي ع��دد اإلصاب��ات
بالبل��د الواق��ع يف غ��رب أفريقي��ا إىل .21
* تراجع أعداد اإلصابات بالصني
يف الص�ين يس��تمر تراج��ع أع��داد اإلصاب��ات
والوفيات املسجلة يوميا بكورونا ،إذ أعلنت جلنة
الصحة الوطنية تسجيل مثاني إصابات جديدة
فق��ط ،وه��و أدن��ى رق��م يس��جل يف الب�لاد من��ذ ب��دء
نش��ر اإلحص��اءات املتعلق��ة بالف�يروس قب��ل حن��و
ش��هرين .ويرتف��ع بذلك إمجال��ي عدد اإلصابات
يف الص�ين إىل  ،80,813كم��ا أعلن��ت اللجن��ة ع��ن
سبع وفيات جديدة ليصل جمموع عدد الوفيات
إىل  .3176وأعلنت ست مقاطعات ومناطق حكم
ذات��ي يف الص�ين اس��تئناف الدراس��ة يف امل��دارس
الثانوية واملتوسطة ،مع التزام التدابري الوقائية
وإج��راءات التعقي��م اليومي��ة ،وأعل��ن مستش��فى
«لي يوان» مبدينة ووهان -اليت ظهر فيها املرض
أول مرة -عن الشفاء التام ملس ّنة تبلغ من العمر
 103أع��وام.
*كوري��ا اجلنوبي��ة تس��جل  107إصاب��ات
جد ي��دة
اىل ذل��ك قال��ت املراك��ز الكوري��ة ملكافح��ة
األم��راض والوقاي��ة منه��ا إن كوري��ا اجلنوبي��ة
س��جلت  107ح��االت إصاب��ة جدي��دة بف�يروس
كورون��ا ي��وم الس��بت ،لريتف��ع الع��دد اإلمجال��ي
لإلصاب��ات يف الب�لاد إىل  8086حال��ة.
وتتس��ق أح��دث األرق��ام مع اجت��اه نزولي يف عدد
احل��االت اجلدي��دة ،وه��ي أق��ل بقلي��ل م��ن الع��دد
املس��جل أم��س اجلمع��ة والبال��غ  110ح��االت.
وارتفع��ت حصيل��ة اإلصاب��ات املؤكدة بفريوس
كورون��ا اجلدي��د (كوفي��د )19-ف��ى كوري��ا
اجلنوبي��ة إىل  7979حال��ة ،حت��ى صب��اح ي��وم
اجلمعة .وأوضح مركز تدابري احلجر الصحي،
ي��وم اجلمع��ة ،حس��بما ذك��رت وكال��ة أنب��اء /
يونه��اب /الكوري��ة اجلنوبي��ة ،أن��ه مت تأكي��د 110
ح��االت جدي��دة مصاب��ة ،مم��ا رف��ع ع��دد احل��االت
إىل  .7979ومت اكتش��اف  65حال��ة م��ن ح��االت
اإلصاب��ة اجلدي��دة يف مدين��ة داجي��و ،فيم��ا مت
اكتش��اف  61حال��ة يف إقلي��م كيون��ج س��انج
الش��مالي ،وس��جلت مدين��ة س��يجونج  17حال��ة
جديدة ،وأكدت العاصمة سول  13حالة جديدة
متأثرة بالعدوى اجلماعية يف مركز االتصاالت
يف سول .وشكلت نسبة النساء من إمجالي حاالت
اإلصاب��ة  %61.9مقاب��ل  %38.1للرج��ال.
وبل��غ إمجال��ي ع��دد ح��االت الوف��اة  68حال��ة،
بعد تسجيل حالة وفاة جديدة يف مدينة سيونج
ن��ام صب��اح الس��بت .ووص��ل ع��دد الذي��ن خضع��وا
�خصا
الختب��ارات الف�يروس إىل  248647ش� ً
مب��ن فيه��م املصاب��ون املؤك��دون ،وج��اءت النتائج
شخصا
لـ 222728شخصا سلبية ،وينتظر 17940
ً
آخرين نتائجهم.
* ماليزي��ا :بص��دد إج�لاء مواطنين��ا م��ن إيران
وإيطاليا
اىل ذل��ك ق��ال رئي��س ال��وزراء املالي��زي حم��ي
الدي��ن ياس�ين« ،إن حكوم��ة ب�لاده بص��دد إج�لاء
رعاياه��ا م��ن إي��ران ،ال�تي يتفش��ى به��ا ف�يروس
كورون��ا املس��تجد (كوفي��د ،)19-وإيطالي��ا
ال�تي تع��د الدول��ة األكث��ر تض��ررا يف أوروب��ا بع��د
تس��جيلها ارتفاع��ا ح��ادا يف ع��دد ح��االت اإلصاب��ة
بالوب��اء».
وأض��اف ياس�ين ،حبس��ب وكالة أنب��اء (برناما)
املاليزي��ة ،أم��س الس��بت ،أن��ه س��يتم إج�لاء
املواطن�ين املاليزي�ين يف إي��ران ،والبال��غ عدده��م
 65موطن��ا ،كم��ا س��يتم إج�لاء مواطنيه��ا م��ن
إيطالي��ا ،والبال��غ عدده��م  323مواطنا ،وإعادتهم
إىل أرض الوط��ن ،وأوض��ح رئي��س ال��وزراء املاليزي
حمي��ى الدي��ن ياس�ين ،أن صح��ة وس�لامة
املواطنني املاليزيني املتواجدين خارج البالد يعد
م��ن أولوي��ات سياس��ة ب�لاده اخلارجي��ة.
وشدد ،على أن احلكومة املاليزية تهتم مبصري
مواطنيه��ا املتواجدي��ن يف ال��دول ال�تي تش��هد
تفشيا حادا لفريوس كورونا (كوفيد ،)19-مثل
الص�ين وإي��ران وإيطالي��ا وكوري��ا اجلنوبي��ة.
وتتتب��ع الس��لطات ف��ى ماليزي��ا ذات األغلبي��ة
املس��لمة ،الت��ى أبلغ��ت ع��ن  149إصابة بالفريوس،
حوال��ي  5000مواط��ن ش��اركوا يف جتم��ع الدع��اة
املس��لمني م��ن  28فرباي��رإىل أول م��ارس يف
مس��جد عل��ى مش��ارف كواالملب��ور.
*اليابان مس��تمرة باألوملبياد ..وسط إجراءات
وقايةمنكورونا
يف الياب��ان تعه��دت يوريك��و كويك��ي ،حاكم��ة
طوكي��و ،بتطبي��ق إج��راءات وقائي��ة فعال��ة
للحماية من عدوى كورونا خالل مسرية الشعلة
األوملبي��ة يف بالده��ا .وأك��دت أيض�اً ،ي��وم الس��بت،
اس��تمرار االس��تعدادات لتنظي��م دورة أوملبي��ة
«يتوف��ر فيه��ا األم��ن والس�لامة».
وج��اءت تصرحي��ات كويك��ي بع��د أن ألغ��ت
اليون��ان ،اجلمع��ة ،مس�يرة الش��علة األوملبي��ة يف
أراضيه��ا بع��د املرحل��ة األوىل خوف�اً عل��ى س�لامة
اجلمه��ور .ب��دوره ،ق��ال ش��ينزو آب��ي رئي��س وزراء
الياب��ان أم��س الس��بت ،إن ب�لاده مس��تمرة يف
االع��داد الس��تضافة دورة األلع��اب األوملبي��ة يف
موعده��ا وحس��ب اخلط��ط.
*اهلن��د تعل��ن التعام��ل م��ع كورون��ا باعتب��اره
«كارث��ة»
يف ح�ين ق��ررت احلكوم��ة اهلندي��ة معاجل��ة
ف�يروس كورون��ا املس��تجد يف الب�لاد باعتب��اره
كارثة .وناشدت السكان بضرورة اإلبالغ عن أي
ح��االت لتقدي��م املس��اعدة هل��ا يف إط��ار صن��دوق
مواجه��ة الك��وارث.

وحبس��ب بي��ان للحكوم��ة نش��رته عل��ى حس��ابها
عل��ى «توي�تر» فق��د ق��ررت احلكوم��ة معامل��ة
فريوس كورونا املستجد (كوفيد )19-على أنه
كارثة ويتم اإلبالغ عنها بغرض تقديم املساعدة
يف إط��ار صن��دوق الدول��ة لالس��تجابة للك��وارث
( .)SDRFوقالت وكالة الصحافة الفرنسية (أ
ف ب) أم��س الس��بت إن��ه «عل��ى الرغم من كونها
أفق��ر وأكث��ر كثافة س��كانية م��ن الصني ولديها
نظام رعاية صحية أكثر هشاشة ،سجلت اهلند
رمس ًي��ا  81حال��ة فق��ط م��ن الفريوس��ات التاجي��ة
ووف��اة واح��دة فق��ط».
وقال��ت الوكال��ة إن ذل��ك األم��ر «أث��ار اآلم��ال
يف أن الف�يروس ال��ذي أص��اب أكث��ر م��ن  130ألف
ش��خص وقت��ل  5000ش��خص يف مجي��ع أحن��اء
الع��امل ق��د مي��ر بس�لام إىل ح��د كب�ير ع�بر ثان��ي
أك�بر دول��ة يف الع��امل م��ن حي��ث ع��دد الس��كان».
ولك��ن م��ع اختب��ار حوال��ي  5000هن��دي فق��ط،
يش��ك بع��ض اخل�براء يف األرق��ام الرمسي��ة
وحيذرون من أنه إذا كان هناك تفش كبري ،فإن
الب�لاد ال�تي يبل��غ ع��دد س��كانها  1.3ملي��ار نس��مة
«غ�ير مس��تعدة عل��ى اإلط�لاق».
*العامل يغلق احلدود ويقيد السفر
وأغلق��ت بل��دان املتاح��ف واملع��امل الس��ياحية،
وعلق��ت األح��داث الرياضي��ة لتقلي��ل خماط��ر
انتق��ال الف�يروس بع��د إصاب��ة أكث��ر م��ن 138
أل��ف ش��خص ووف��اة م��ا يرب��و عل��ى مخس��ة آالف
يف خمتل��ف أحن��اء الع��امل .وقال��ت كولومبي��ا،
إنها ستغلق حدودها مع فنزويال وستمنع دخول
ال��زوار الذي��ن كان��وا يف أوروب��ا أو آس��يا ،يف ح�ين
ب��دأ تطبي��ق احلظر األمريكي على دخول معظم
الن��اس م��ن أوروب��ا منتص��ف ليل��ة اجلمع��ة.
وتقول منظمة الصحة العاملية ،إن أوروبا باتت بؤرة
الوب��اء يف الوق��ت الراه��ن ،بعد تس��جيل ح��االت إصابة
ووفي��ات أكث��ر م��ن بقي��ة الع��امل بأس��ره ،باس��تثناء
الصني حيث بدأ الفريوس يف ديسمرب كانون األول.
وقال��ت وكال��ة األنب��اء الس��عودية ،إن اململك��ة س��تعلق
مجي��ع الرح�لات الدولي��ة مل��دة أس��بوعني ابت��داء م��ن
اليوم األحد ،وقالت تايوان إنها ستطلب من املسافرين
م��ن ال�بر الرئيس��ي ألوروب��ا وبريطاني��ا وأيرلن��دا ع��زل
أنفس��هم مل��دة  14يوم��ا ،بينما طبق��ت نيوزيلندا إجراء
مماث�لا عل��ى مجي��ع الوافدين.
ودع��ت أيض��ا رئيس��ة وزراء نيوزيلن��دا جاس��يندا
أردي��رن الس��فن الس��ياحية ،وه��ي مص��در رئيس��ي
للع��دوى يف بع��ض البل��دان ،إىل ع��دم الق��دوم
لنيوزيلن��دا حت��ى  30يوني��و حزي��ران.
وقال��ت «إىل جان��ب إس��رائيل وع��دد قلي��ل م��ن
جزر احمليط اهلادي اليت أغلقت حدودها فعليا،
ه��ذا الق��رار س��يعين أن نيوزيلن��دا س��تطبق قي��ودا
على احلدود أوسع وأشد مما فرضته أي دولة يف
العامل» .وأعلن رئيس تشيلي سيباستيان بينريا،
اجلمع��ة من��ع إقام��ة الفعاليات العامة اليت تضم
أكث��ر م��ن  500ش��خص ،لينض��م به��ذا إىل دول
مث��ل أس�تراليا ال�تي س��يدخل فيه��ا احلظ��ر حي��ز
التنفي��ذ ي��وم االثنني.
وق��ال مص��در باحلكوم��ة الربيطاني��ة ،إنه��ا
تعت��زم س��ن قوان�ين ط��وارئ ه��ذا األس��بوع حلظ��ر
التجمعات العامة ،يف تصعيد خلطة األزمة اليت
ق��ال منتقدوه��ا إنه��ا ش��ديدة الرتاخ��ي.
وأعلن��ت العاصم��ة الفلبيني��ة ماني�لا ،ال�تي
يقطنه��ا  12ملي��ون نس��مة ،حظ��ر التج��ول لي�لا
أم��س الس��بت وحث��ت مراك��ز التس��وق عل��ى
اإلغ�لاق مل��دة ش��هر .وأعلن��ت منظم��ة الس��ياحة
العاملية صباح أمس السبت تعليق مجيع أحداث
املنظم��ة ،واملخط��ط هل��ا حت��ى  30أبري��ل ،بس��بب
تفش��ى ف�يروس كورون��ا يف مجي��ع أحن��اء العامل،
الفت��ة إىل أن��ه س��يتم تقيي��م إع��ادة اجلدول��ة إىل
تواري��خ الحق��ة ،اعتم��ادًا عل��ى مزي��د م��ن التط��ور
للوضع احلالي .وقالت املنظمة يف بيان مقتضب
أن الق��رار ج��اء بع��د تفش��ي  19-COVIDيف
مجي��ع أحن��اء الع��امل ،حي��ث تق��وم منظم��ة
السياحة العاملية بتطبيق بروتوكوالت الصحة
العام��ة بن��ا ًء عل��ى توصي��ات منظم��ة الصح��ة
العاملي��ة والس��لطات اإلس��بانية ،باعتباره��ا البل��د
املضي��ف ملنظم��ة الس��ياحة العاملي��ة.
*إس��رائيل ..ع��دد املصاب�ين يبل��غ  154ش��خصا
واآلالف قي��د احلجر
يف كي��ان االحت�لال أعلن��ت الس��لطات أم��س
الس��بت ع��ن ارتف��اع حصيل��ة املصاب�ين بف�يروس
كورونا املس��تجد «كوفيد »19-إىل  154ش��خصا.
وأك��دت وزارة الصح��ة اإلس��رائيلية تس��جيلها 11
حال��ة إصاب��ة جدي��دة بالوب��اء خ�لال الس��اعات الـ24
املاضي��ة ،مش�يرة إىل أن ثالث��ة م��ن جمم��ل ع��دد
املصاب�ين يف الب�لاد ال يزال��ون يف وض��ع خط��ر ،فيم��ا
كان أربع��ة آخ��رون ق��د تعاف��وا .وأش��ارت ال��وزارة إىل
أن حن��و  38أل��ف ش��خص ال يزال��ون قي��د احلج��ر
الصح��ي املنزل��ي ،مب��ن فيهم حن��و ألف طبيب و600
ممرض و 170من أفراد فرق اإلسعاف و 80صيدليا.
وحسب بيانات الوزارة ،مت إخضاع أكثر من 6.8
أل��ف ش��خص يف خمتل��ف أحن��اء الب�لاد لفح��ص
كورونا .من جانبها كشفت قناة عربية النقاب
ع��ن تق��دم إس��رائيل بطل��ب عاج��ل واس��تثنائي
للهن��د ،مس��اء اجلمع��ة .وذك��رت القن��اة العربي��ة
الـ» ،»13مساء اجلمعة ،أن بنيامني نتنياهو ،رئيس
حكومة تسيري األعمال اإلسرائيلي ،هاتف نظريه
اهلن��دي ،نارين��درا م��ودي ،بطل��ب اس��تغاثة عاجلة
لتوري��د م��واد طبي��ة وأقنعة واقية ،ملواجهة انتش��ار
ف�يروس كورون��ا اجلدي��د يف إس��رائيل .وأف��ادت
القن��اة ب��أن نتنياه��و يعل��م أن اهلن��د ق��ررت من��ع
تصدي��ر األقنع��ة الواقي��ة وامل��واد الطبي��ة للخ��ارج.

