
أع��ل��ن ال��رئ��ي��س األم��ري��ك��ي دون��ال��د 
ت��رام��ب، »إن��ه��اء ع��اق��ة« واشنطن مع 
منظمة الصحة العاملية، على خلفية 
»فشلها« بتنفيذ إصاحات في إدارتها 

ألزمة كورونا.
وكانت الواليات املتحدة قد أعربت 
أكثر من مرة عن مخاوفها جتاه طريقة 
إدارة منظمة الصحة العاملية ألزم��ة 
كورونا وتقاعسها عن التحذير املبكر 

من املرض، وانحيازها للصني.
وق��ال ترامب، خ��ال مؤمتر صحفي 
في واشنطن: »ألنهم )منظمة الصحة 
العاملية( فشلوا في تنفيذ اإلصاحات 
املطلوبة بشدة، سننهي اليوم عاقتنا 

باملنظمة«.
وت���اب���ع: »وس��ن��ع��ي��د ت��وج��ي��ه ه��ذه 
األم���وال إل��ى دول أخ��رى ح��ول العالم 
واالحتياجات الصحية العاملية األخرى 
التي حتتاجها«، بحسب موقع شبكة 

»فوكس نيوز« األمريكية.
وأض��اف أن »هناك خطوات نتخذها 
لها عاقة بالوضع املقلق ف��ي هونغ 
ك��ون��غ، وف��ي مقدمتها إن��ه��اء املعاملة 

اخلاصة لهونغ كونغ بسبب الصني«.
واعتبر ت��رام��ب أن »ال��ص��ني تنتهك 
االتفاقية م��ع بريطانيا ح��ول هونغ 
كونغ، وبالتالي فإن تدخل الصني في 
هونغ كونغ يظهر أن األخيرة لم تعد 

مستقلة«.
وقال الرئيس األمريكي إننا »سنقوم 
مبراجعة نصائح السفر الصادرة عن 

وزارة اخل��ارج��ي��ة إل��ى ه��ون��غ كونغ، 
لتعكس تزايد خطر املراقبة والعقاب من 

قبل أجهزة أمن الدولة الصينية«.
واخلميس، واف��ق البرملان الصيني 
بأغلبية، ع��ل��ى ف���رض ق��ان��ون لألمن 
ال��ق��وم��ي ف��ي ه��وجن ك��وجن ي��ه��دف إلى 
التصدي مل��ا تصفه ال��ص��ني ب�«امليول 
االنفصالية والتآمر واإلرهاب والتدخل 
األجنبي«. وذهب إلى أن »تستر الصني 
على فيروس ووه��ان تسبب بجائحة 

ع��امل��ي��ة«، م��ؤك��داً أن »ال��ص��ني تتحكم 
مبنظمة الصحة العاملية«.

واختتم ت��رام��ب حديثه بالقول إن 
»بكني جتسست ط��وال سنوات لسرقة 
اختراعاتنا.. وال��ي��وم أحت��رك حلماية 
أسواقنا املالية من الصني«. وفي وقت 
سابق، أعلن ترامب عن جتميد متويل 
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ملنظمة الصحة 
العاملية، فيما تعتبر املساهم الرئيسي 

للتبرعات في املنظمة.
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القارة األميركية تشهد تفشيًا سريعًا مع تسجيل أكثر من ألف وفاة

6 ماليني إصابة بكورونا عامليًا.. وإفريقيا تسجل أعلى حصيلة يومية 
بعد نحو خمسة أشهر على ظهوره 
للمرة األولى في الصني، جتاوزت عدد 
اإلصابات مبرض كوفيد19- الناجم 
عن فيروس كورونا املستجد اليوم 
السبت ستة م��اي��ني، حسب موقع 

اإلحصاءات »وورلد ميتر«.
وذك��ر املوقع أن حصيلة الوفيات 
بالوباء العاملي بلغت 366 ألفا و365 
ح��ال��ة، ف��ي ح��ني شفي أكثر م��ن 2.6 

مليون مصاب من املرض.
وال تعكس األرق���ام إال ج���زءا من 
العدد احلقيقي لإلصابات، إذ إن دوال 
ع��دة ال جت��ري فحوصا إال للحاالت 
األكثر خطورة، في حني تعطي دول 
أخرى أولوية إجراء الفحوص لتتبع 
مخالطي املصابني. ورغم هذه األعداد، 
فا تزال كثير من ال��دول تعلن تباعا 
تخفيف إجراءاتها، ورفع القيود التي 
فرضتها خ��ال األس��اب��ي��ع املاضية 

ملواجهة الوباء.
أما في افريقيا، فقد أعلنت احلكومة 
السودنية أمس تسجيل أعلى حصيلة 
يومية منذ اكتشاف الفيروس، بواقع 
38 وفاة جديدة بكورونا، باإلضافة 
إلى 175 إصابة. وقال بيان لوزارة 
الصحة إن إجمالي اإلصابات ارتفع 
إلى 4 آالف و521، في حني ارتفع عدد 

الوفيات إلى 233، ومع شفاء 816.
وف���ي م��ص��ر، أع��ل��ن��ت احل��ك��وم��ة 
تسجيل 34 وفاة بكورونا خال 24 
ساعة املاضية، إض��اف��ة إل��ى 1289 
إص��اب��ة، وه��ي أعلى حصيلة يومية 
منذ اكتشاف الفيروس ف��ي الباد. 
وأوضحت وزارة الصحة املصرية -
في بيان- أن إجمالي اإلصابات ارتفع 

إلى 22 ألفا و82، منها 879 وفاة، و5 
آالف و511 حالة تعاف.
آسيويا

أُط��ل��ق اجلمعة ف��ي آسيا إن���ذاران 
ب��ش��أن م��وج��ة إص��اب��ات ث��ان��ي��ة، فقد 
أعادت كوريا اجلنوبية -الدولة التي 
تعطى غالبا منوذجا إلدارتها الوباء- 
فرض قيود اخلميس، في وقت كانت 
تستعيد فيه احلياة الطبيعية بعدما 
كانت في فبراير املاضي الدولة األكثر 

تضررا بالوباء بعد الصني.
وب��ع��د ارت���ف���اع ع���دد اإلص��اب��ات 
اخلميس، أُغلقت احلدائق واملتاحف 
أسبوعني، ومت تقليص عدد التاميذ 
ف��ي الصفوف ف��ي منطقة العاصمة 

سول.
كما ستعيد سريانكا األحد فرض 
ت��داب��ي��ر ع���زل، بعد تسجيلها أكبر 
حصيلة إصابات يومية، ومعظمها 
في صفوف املواطنني الوافدين من 

اخلارج.
القارة األميركية

وتشهد ال��ق��ارة األميركية تفشيا 
سريعا لفيروس كورونا، مع تسجيل 
أكثر من ألف وفاة في 24 ساعة في كل 

من الواليات املتحدة والبرازيل.
وجت�����اوزت ال���والي���ات امل��ت��ح��دة 
عتبة 100 ألف وف��اة، لتبقى الدولة 
األكثر تضررا في العالم جراء الوباء 
م��ن حيث اإلص��اب��ات )أك��ث��ر م��ن 1.7 
مليون إصابة( والوفيات )101 ألف 
و621، بينها 1297 اخلميس(، وعاد 
منحنى احل���االت ليسجل ارتفاعا 

األربعاء واخلميس. وتعّد نيويورك 
املدينة األكثر تضررا في العالم، لكن 
العاصمة األميركية واشنطن تبدو 
مب��ن��أى نسبيا ع��ن انتشار ال��وب��اء، 

وبدأت اجلمعة رفع القيود.
وسّجلت البرازيل أيضا أكثر من 
أل��ف وف���اة خ��ال 24 س��اع��ة، لليوم 
ال��س��ادس على ال��ت��وال��ي، مم��ا يرفع 
احلصيلة اإلج��م��ال��ي��ة إل��ى 26 ألفا 

و754.
وأحصت الباد أيضا عددا قياسيا 
من اإلص��اب��ات خ��ال 24 ساعة، بلغ 
26 ألفا و417، ليبلغ العدد اإلجمالي 
لإلصابات نحو 440 ألفا. وف��ي بلد 
يشهد نقصا في أع��داد الفحوص، قد 
تكون األرق��ام احلقيقية أكبر 15 مرة 
من األع��داد الرسمية، وفق ما يقوله 

علماء.
رفع القيود

في املقابل، يتواصل رف��ع العزل 
بشكل متقدم ف��ي دول أخ���رى، مثل 
ال��ن��م��س��ا، م��ع إع����ادة ف��ت��ح ال��ف��ن��ادق 
واملواقع السياحية. وفي تركيا أعيد 
ف��ت��ح امل��س��اج��د بشكل ج��زئ��ي، رغ��م 
إع��ان وزارة الداخلية ف��رض حظر 
جتول السبت واألحد، في 14 محافظة 
ك��ب��رى. كما أعلنت ال��دامن��ارك أنها 
ستعيد فتح ح��دوده��ا أم��ام الرعايا 
األملان والنرويجيني واأليسلنديني في 

15 يونيو القادم.
وف��ي ف��رن��س��ا، سمحت احلكومة 
ب��إع��ادة ف��ت��ح احل��دائ��ق واحل��ان��ات 
وامل��ط��اع��م، ال��ت��ي ك��ان��ت مغلقة منذ 
منتصف م��ارس  املاضي، مع اإلبقاء 

على بعض القيود، خاصة في باريس 
ومحيطها. وف��ي العاصمة باريس، 
سيصبح باإلمكان احتساء القهوة في 
الباحات اخلارجية للمقاهي، وقال 

رئيس ال��وزراء إدوار فيليب »نهاية 
امل��ط��اف، احل��ري��ة س��ت��ع��ود لتشكل 

القاعدة، وسيمثل احلظر االستثناء«.
وأم��ا في بريطانيا، فاعتبارا من 

االث��ن��ني، ستعيد امل���دارس واملتاجر 
فتح أب��واب��ه��ا، وسُيسمح بالتجمع 
لستة أشخاص كحد أقصى في مكان 
مفتوح، شرط احترام مسافة مترين 

ب��ني ك��ل شخصني. وتبقى احل��دود 
اخلارجية لاحتاد األوروبي مغلقة، 
لكن سُيعاد فتح ح���دوده الداخلية 

بشكل غير منّظم.

نائب أردوغان يؤيد إعادة هيكلة املنظمة
شدد فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس 
التركي، على وج��وب إع��ادة هيكلة 
منظمة الصحة العاملية، لتصبح أقل 
بيروقراطية وأكثر مرونة وشفافية. 
جاء ذلك خال مشاركته في ندوة عبر 
اإلنترنت، نظمها »املجلس األطلسي« 
و«منظمة ال��ت��راث ال��ت��رك��ي«، حول 

مكافحة فيروس كورونا.
وق���ال أوق��ط��اي: »ينبغي إع��ادة 
هيكلة منظمة ال��ص��ح��ة العاملية، 
لتصبح أق��ل ب��ي��روق��راط��ي��ة وأكثر 
مرونة وشفافية«. وأض��اف أنه في 
الوقت الذي فشل العالم في اختبار 
مكافحة كورونا، حققت تركيا جناحا 

كبيرا.
وأش��ار أن الوباء أدى إلى تعليق 
ظاهرة العوملة إلى حد كبير، وأن كل 
دول��ة باتت منشغلة في مشكلتها. 
ولفت إلى زي��ادة التقارب اإليجابي 
بني تركيا وال��والي��ات املتحدة خال 
ال��وب��اء، مشيرا إل��ى ظ��ه��ور فرص 

جديدة بني البلدين.
وأوضح أوقطاي، أن تركيا بقيادة 
الرئيس رجب طيب أردوغان، أنفقت 
منذ عام 2002 وحتى اليوم مليارات 
ال�����دوالرات على نظامها الصحي 
امل��ج��ان��ي، إض��اف��ة إل��ى دع��م القطاع 
الصناعي واإلنتاجي، واالنتقال إلى 
النظام الرئاسي الذي يسمح بتطبيق 

االستراتيجية الوطنية للباد.
ول��ف��ت أن وب���اء ك���ورون���ا أظهر 

للدول ضرورة التركيز على قطاعها 
اإلنتاجي واالك��ت��ف��اء ذات��ي��ا، بسبب 
توقف التوريد من اخل��ارج وخاصة 
ال��ص��ني، البلد األك��ث��ر ت��ص��دي��را في 

العالم.
وبخصوص ليبيا، أك��د أوقطاي 
أن تركيا ق��دم��ت ال��دع��م للحكومة 
الشرعية هناك، مشيرا إلى ضرورة 
أن يقبل اجل��ن��رال االنقابي خليفة 
حفتر وداع���م���وه، وج���ود حكومة 
واحدة في الباد معترف بها من قبل 
األمم املتحدة. وش��دد أوقطاي على 
أن تركيا تقف إل��ى جانب الشعب 
الليبي وحكومته الشرعية، مبينا في 

الوقت نفسه وجود عاقات تاريخية 
مشتركة بني شعبي البلدين.

وأكد أن تركيا لن تسمح بغموض 
جديد ف��ي احل��وض الشرقي للبحر 
املتوسط، وأنها تقوم بدورها بناء 

على طلب من احلكومة الليبية.
ول��ف��ت أن ال��ت��زام الصمت حيال 
املذابح في سوريا، يشجع املجرمني 
وال��ق��وى غير الشرعية ف��ي بلدان 
أخرى، معتبرا أن »تصاعد العنف في 
ليبيا سببه محاولة حفتر وداعميه 
مثل اإلمارات ومصر وفرنسا اإلطاحة 
باحلكومة الشرعية املعترف بها من 

األمم املتحدة«.

على خلفية »فشلها« بتنفيذ إصالحات في إدارتها ألزمة كورونا

ترامب »ينهي عالقة« واشنطن 
مبنظمة الصحة العاملية

الرئيس األمريكي دونالد ترامب
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قالت املندوبة األمريكية الدائمة 
لدى األمم املتحدة كيلي كرافت، إن 
الصني »دمرت احلكم الذاتي الذي 
ك��ان��ت تتمتع ب��ه ه��ون��غ ك��ون��غ«. 
ج��اء ذل��ك ف��ي بيان لكرافت عقب 
انتهاء جلسة مغلقة ملجلس األمن 
الدولي، جرى خالها مناقشة ملف 
هونغ كونغ )منطقة إدارية خاصة 

جنوب الصني(.
وأض��اف البيان أن »واشنطن 
حت��ث مجلس األم��ن ال��دول��ي على 
مطالبة جمهورية الصني الشعبية، 
بعكس مسارها على الفور والوفاء 
بالتزاماتها القانونية جتاه شعب 

هونغ كونغ«.
ول��ف��ت��ت ال��س��ف��ي��رة ك��راف��ت في 
ال��ب��ي��ان إل���ى أن��ه��ا ح��ث��ت أع��ض��اء 
مجلس األمن خال اجللسة املغلقة 
»على مواجهة احلقيقة املخزية 
- وهي أن وعد الصني كان فارًغا 
منذ البداية، وأن احلرية واالزدهار 
في هونغ كونغ سيتم احترامها 

وصونها«.
وت��اب��ع��ت: »م��واف��ق��ة احل��زب 

الشعبي الوطني جلمهورية الصني 
على ق��رار يفرض تشريعا أمنيا 
قوميا م��ن ج��ان��ب واح���د وبشكل 
تعسفي على هونغ كونغ، يدمر 
الدرجة العالية من احلكم الذاتي 
لإلقليم«. واتهمت كرافت الصني، 
بأنها »متقت الشفافية وال تفي 
بالتزاماتها الدولية إال عندما تكون 

تلك االلتزامات مناسبة لها«.
واخل��م��ي��س، واف����ق ال��ب��رمل��ان 
الصيني بأغلبية، ع��ل��ى ف��رض 
ق��ان��ون لألمن القومي ف��ي هوجن 
ك���وجن ي��ه��دف إل���ى ال��ت��ص��دي ملا 
تصفه الصني ب�«امليول االنفصالية 
وال��ت��آم��ر واإلره������اب وال��ت��دخ��ل 
األجنبي«. ويأتي القانون اجلديد 

عقب مظاهرات شهدها اإلقليم منذ 
مارس 2019، ضد مشروع قانون 
تسليم امل��ط��ل��وب��ني، ال���ذي يخول 
سلطات اإلقليم تسليمهم للصني 

حملاكمتهم فيها.
من جهتها، تعهدت رئيسة هونغ 
كونغ التنفيذية كاري الم، اجلمعة، 
بالتعاون بشكل كامل مع القانون 
األمني اجلديد الذي مت الكشف عنه 

خال جلسة البرملان الصيني.
وم���ن ش���أن ال���ق���ان���ون، ف��رض 
عقوبات على أي »تخريب« أو غير 
ذلك من األعمال التي تعد تهديدا 
للنظام الشيوعي، وهي خطوة يرى 
قادة احلراك املؤيد للدميقراطية في 
هونغ كونغ، أنها ستقضي على 
ال��وض��ع اخل��اص ال��ذي تتمتع به 

املدينة.
وت��دي��ر ه��ون��غ ك��ون��غ شؤونها 
الداخلية باستقالية، إال أنها تتبع 
بكني ف��ي السياسات اخلارجية 
وال��دف��اع��ي��ة، وي���رى م��راق��ب��ون أن 
تأثير احلكومة الصينية على هونغ 

كونغ يزداد باضطراد.

في بيان للمندوبة األميركية الدائمة لدى األمم املتحدة

واشنطن: الصني دمرت احلكم الذاتي في هونغ كونغ

كيلي كرافت

أض����رم م��ح��ت��ج��ون ف��ي مدينة 
مينيابوليس ب��والي��ة مينيسوتا 
األميركية، النار في مبنى للشرطة، 
اح��ت��ج��اج��ا ع��ل��ى وف�����اة ال��ش��اب 
األميركي ذي األص���ول األفريقية 
ج��ورج فلويد خ��ال اعتقاله على 
بأيدي رجال شرطة، في ثالث يوم 
م��ن االح��ت��ج��اج��ات ال��ع��ارم��ة التي 

تشهدها املنطقة.
وإضافة إلى منيابوليس، شهدت 
ك��ل م��ن كنتاكي ول���وس أجنليس 
وم���دن أخ���رى، احتجاجات خرج 
خالها مئات املتظاهرين ليعبروا 

عن غضبهم ملقتل الرجل.
ففي لوس أجنلوس، التي تشهد 
باستمرار توترا بني ق��وات إنفاذ 
القانون والسكان ال��س��ود، أغلق 
متظاهرون لفترة قصيرة طريقا 
سريعا، وق���ام بعضهم بتحطيم 
نوافذ سيارات الشرطة والصعود 
ع��ل��ى س��ط��ح��ه��ا. وج���رح متظاهر 
األرب���ع���اء ع��ن��دم��ا س��ق��ط م��ن على 
سطح واحدة من هذه السيارات عند 

انطاقها.
وفي مينيابوليس أخلت شرطة 
جميع املوظفني في مبنى املنطقة 
الثالثة بعد الساعة العاشرة مساء 
بقليل بالتوقيت احمللي »لضمان 
سامة موظفينا« بعد أن اشتعلت 
ال��ن��ي��ران ف��ي امل��ب��ن��ى، وف��ًق��ا لبيان 
مدير مكتب اإلعام التابع لشرطة 
مينيابوليس، جون إلدر . وقال إلدر 
إن »متظاهرين دخلوا بالقوة إلى 

املبنى وأشعلوا عدة حرائق«.
ويبدو أن حريًقا التهم حوالي 
نصف املبنى، بينما ك��ان ع��دد من 
املتظاهرين ف��ي اخل���ارج يهتفون 
ويفجرون األلعاب النارية جللب 

االنتباه إلى حركتهم االحتجاجية.
لكنه اس��ت��درك قائا »الشرطة 

ال تتواجد في عني املكان لعلمها أن 
وجودها قد يصاعد املوقف ويزيد 
من التوتر«. وه��ذه االحتجاجات 
املتواصلة منذ يومني ف��ي سانت 
بول ومينيابوليس ومدن أميركية 
أخ����رى، وال��ت��ي تخللتها أع��م��ال 
عنف ونهب، انطلقت بعد ت��داول 
مقطع فيديو لشرطي م��ن والي��ة 
مينيسوتا يضع ساقه ف��وق عنق 
مواطن أميركي أسود يدعى جورج 
فلويد، والذي كان مطروحا أرضا، 
والشرطي يرد طالبا منه الهدوء، 
بينما ي��ق��وم ش��رط��ي آخ��ر بإبعاد 
املارة الذين بدأوا يتململون ولم يعد 
الرجل املوقوف يتحرك وبدا فاقدا 
ال��وع��ي. وكانت الضحية تترجى 
ال��ش��رط��ي ب��ال��ق��ول »ال أستطيع 
التنفس ال أستطيع التنفس.. ال 
تقتلني«. واخلميس، أعلن احلرس 
ال��وط��ن��ي ف��ي مينيسوتا أن���ه مت 
نشر 500 جندي ف��ي سانت بول 

ومينيابوليس واألحياء احمليطة«.

وج��اء في تغريدة »مهمتنا هي 
ح��م��اي��ة األرواح واحل��ف��اظ على 
امل��م��ت��ل��ك��ات واحل���ق ف��ي التظاهر 
السلمي، الهدف الرئيسي هو ضمان 
قدرة إدارات اإلطفاء على الرد على 
املكاملات«.  وصباح اخلميس، كان 
رج���ال اإلط��ف��اء منهمكني بإخماد 
احلرائق املشتعلة في حوالي 20 
محا ف��ي منطقة »ل��ي��ك ستريت« 

احليوية في املدينة.
وارت��ف��ع��ت أص���وات ف��ي جميع 
أنحاء الباد تطالب بإحقاق العدل. 
وط��ال��ب��ت ع��ائ��ل��ة ج����ورج فلويد 
مبحاكمة رج���ال ال��ش��رط��ة بقتل 
فلويد. وق��ال��ت بريدجيت فلويد 
شقيقة ج���ورج »ه���ذا م��ا فعلوه 
بالضبط، ارتكبوا جرمية قتل بحق 
أخ��ي. ... ل��دي إمي��ان وأعتقد أنه 
سيتم إحقاق العدالة«، مؤكدة أن 

طرد الشرطيني »ليس كافيا«.
وق��ال فيلونيز شقيق الضحية 
إّنه »يجب توقيف هؤالء االشخاص 

ومحاسبتهم على ك��ل ش��يء ألن 
الناس تريد العدالة اآلن«. وتابع 
أن »ال���ع���دل ه���و ت��وق��ي��ف ه���ؤالء 
االشخاص وإدانتهم بالقتل واحلكم 

عليهم باإلعدام«.
ومت تسريح الشرطيني األربعة 
امل��ت��ورط��ني ف���ي ت��وق��ي��ف فلويد 
الثاثاء، لكن لم يتم توقيفهم بينما 
فتح حتقيق في احل��ادث. وتساءل 
رئيس بلدية مينيابوليس جاكوب 
فراي »ملاذا الرجل الذي قتل جورج 
فلويد ليس في السجن؟«. وأضاف 
»لو كنتم أنتم أو أنا الذين فعلوا ذلك 

لكنا اآلن وراء القضبان«.
وكتب الرئيس األميركي دونالد 
ترامب في تغريدة على تويتر أنه 
طلب من مكتب التحقيقات الفدرالي 
)أف بي آي( ووزارة العدل كشف 
م��اب��س��ات ه���ذا امل����وت »احل��زي��ن 
وامل��ف��ج��ع«.  وق��ال واع��دا »أفكاري 
مع عائلة جورج وأصدقائه. سيتم 

إحقاق العدل«.

حاكم مينيسوتا يستدعي احلرس الوطني

احتجاجات في عدة مدن أميركية على مقتل شاب أسود

فؤاد أوقطاي


