
قال مجلس التمريض الدولي 
أم���س إن أك��ث��ر م��ن ستمئة من 
فرق التمريض في أنحاء العالم 
توفوا مبرض كوفيد- 19، الذي 
أص��اب ما يقدر بنحو 450 ألفا 
من العاملني في مجال الرعاية 

الصحية.
ووف��ق��ا ل��أرق��ام املبنية على 
ب��ي��ان��ات م��ن أك��ث��ر م��ن ثالثني 
دولة، زاد عدد الوفيات بني فرق 
التمريض ألكثر من املثلني على 
م��دى شهر، مقارنة بنحو 260 

في 6 مايو املاضي.
وق��ال ه��وارد كاتون الرئيس 
التنفيذي للمجلس -ال��ذي يقع 
مقره في جنيف- »شاهدنا في 
الشهرين املاضيني ارتفاع عدد 
الوفيات بني فرق التمريض في 
أنحاء العالم من مئة شخص إلى 

ما يتجاوز ستمئة اآلن«.
وأض����اف »ون��ع��ت��ق��د أن ع��دد 
ال��ع��ام��ل��ني ف��ي م��ج��ال ال��رع��اي��ة 
الصحية حول العالم الذين ميكن 
أن يصابوا بالفيروس يصل إلى 

نحو 450 ألفا«.
وكشف املجلس عن أن ما يقدر 
بنسبة 7 باملئة في املتوسط من 
جميع ح��االت اإلص��اب��ة مبرض 
كوفيد19- سجلت بني العاملني 
ف��ي م��ج��ال ال��رع��اي��ة الصحية، 
مب��ا يعني أن أط��ق��م التمريض 
وعاملني آخرين يواجهون خطرا 
كبيرا، »وك��ذل��ك املرضى الذين 

يعتنون بهم«.
أرقام وإحصاءات

وحسب آخر اإلحصاءات، فقد 
أودى وب��اء كوفيد19- بحياة 
م��ا ال يقل ع��ن 380 ألفا و428 
شخصا حول العالم، منذ ظهوره 
ف���ي دي��س��م��ب��ر/ك��ان��ون األول 
امل��اض��ي ف��ي ال��ص��ني، وال ت��زال 
ال��والي��ات املتحدة البلد األكثر 
تضررا، سواء من حيث الوفيات 
أو اإلص��اب��ات، وبلغت حصيلة 

الوفيات 106 آالف و181.
وبعد الواليات املتحدة، تأتي 
اململكة املتحدة مع 39 ألفا و369 
وفاة، وإيطاليا مع 33 ألفا و530 
وف���اة، وال��ب��رازي��ل م��ع 31 ألفا 
و199 وفاة، وفرنسا مع 28 ألفا 
و940 وف��اة، وسجلت البرازيل 
الثالثاء حصيلة وفيات يومية 
بلغت 1262 في 24 ساعة، وفق 

وزارة الصحة.
ف��ي ح��ني ي��واص��ل الفيروس 
تفشيه ب��وت��ي��رة س��ري��ع��ة في 
أميركا الالتينية، فقد جتاوزت 
كولومبيا ألف وفاة بعد أقل من 
ث��الث��ة أش��ه��ر م��ن تسجيل أول 
إصابة، وأحصت املكسيك أكثر 
م��ن عشرة آالف وف���اة، م��ع بدء 

استئناف النشاط االقتصادي.
العودة للحياة الطبيعية

وف����ي أوروب��������ا، ت��ت��واص��ل 
إج����راءات ال��ع��ودة إل��ى احلياة 
الطبيعية، إذ متكن الفرنسيون 
م��ن ش��رب القهوة على أرصفة 
املقاهي أم��س ال��ث��الث��اء، وأعيد 
فتح مواقع سياحية مهمة بحذر، 
مثل متحف غوغنهامي في بيلباو 
بإسبانيا، والكولوسيوم في 

إيطاليا.
وع��ل��ى أم��ل إن��ق��اذ صناعتها 
السياحية التي قوضتها األزمة 
الصحية، تعيد إيطاليا -حيث 
كانت منطقة لومبارديا الشمالية 

مركز الوباء في القارة العجوز- 
ف��ت��ح ح���دوده���ا أم����ام ال��س��ي��اح 

األوروبيني.
وأص��ب��ح بإمكان اإليطاليني 
التنقل ب��ح��ري��ة ب��ني امل��ن��اط��ق، 
لكن حظر التجمعات الكبيرة 
وفرض وضع الكمامات الواقية 
في األماكن املغلقة وفي وسائل 
النقل العام ما زاال مطبقني، وحذر 
رئ��ي��س اجل��م��ه��وري��ة سيرجيو 
ماتاريال من أن األزم��ة الوبائية 

»لم تنته«.
وتنوي احلكومة البريطانية 
إقامة جسور جوية مع بعض 
ال���دول األق��ل ت��ض��ررا، لتجنيب 
ال��ع��دي��د م��ن امل��س��اف��ري��ن ال��ذي��ن 
يدخلون اململكة املتحدة احلجر 
الصحي الذي يخشاه العديد من 

العاملني في قطاع السياحة.
من جهتها، رفعت التفيا أمس 
ف��رض احل��ج��ر على املسافرين 
القادمني م��ن أكثر م��ن عشرين 
دول���ة أوروب���ي���ة، ب��ع��د خطوة 
مم��اث��ل��ة ق��ام��ت ب��ه��ا إس��ت��ون��ي��ا 

وليتوانيا املجاورتان.
أما أملانيا -وهي أكبر اقتصاد 
أوروبي- فيفترض أن تبت أيضا 
في مسألة إلغاء التحذيرات من 
السفر السياحي داخ��ل االحت��اد 
األوروبي، والتي صدرت ملكافحة 

الوباء.
سنغافورة والصني

آسيويا، اتفقت سنغافورة 
وال��ص��ني ع��ل��ى تخفيف قيود 
ال��س��ف��ر مل��م��ث��ل��ي ال��ش��رك��ات 
واملسؤولني في اجلانبني، في 
ظ��ل تطلعهما إل���ى اس��ت��ع��ادة 
األنشطة االقتصادية األساسية 
ال��ت��ي تعطلت بسبب جائحة 
ك��ورون��ا. وف��ي ب��ي��ان مشترك 
ص���در ع��ن وزارات ال��ت��ج��ارة 
والصناعة والشؤون اخلارجية 
ف��ي اجلانبني أن��ه فيما يتعلق 
بالسفر إلى سنغافورة سيقدم 
املسافرون عن جهات حكومية 
طلبات من خالل جهاتهم بداية 

من 8 يونيو اجلاري.

كورونا والالجئون
على صعيد آخ��ر، دع��ا األم��ني 
ال��ع��ام ل��أمم امل��ت��ح��دة أنطونيو 
غوتيريش ال��ي��وم األرب��ع��اء إلى 
ح��م��اي��ة ال��الج��ئ��ني وال��ن��ازح��ني 
داخليا، الذين قال إنهم تضرروا 
بشدة م��ن تفشي وب��اء فيروس 
ك��ورون��ا املستجد. وف��ي رسالة 
ب��ال��ف��ي��دي��و، ق���ال غ��وت��ي��ري��ش إن 
األشخاص املهاجرين يواجهون 
أزم��ة إنسانية، حيث يعيشون 
غ��ال��ب��ا ف���ي أم���اك���ن م��زدح��م��ة، 
ويفتقرون إلى األدوات الالزمة 

حلماية أنفسهم من الفيروس.
وفي الوقت نفسه، فإن األزمة 
االجتماعية االقتصادية تؤثر على 
أولئك الذين ليست لديهم مصادر 

رزق مستقرة.
وتابع أن األشخاص املهاجرين 
يواجهون أزمة حماية أيضا، حيث 
تغلق العديد من ال��دول حدودها 
أمام طالبي اللجوء، في ظل تزايد 

كراهية األجانب والعنصرية.

بسبب فيروس كورونا خالل شهر واحد

وفيات املمرضني تتضاعف عامليًا.. وأميركا األكثر تضررًا

أوباما يعلق: االحتجاجات ال تكفي

أميركا.. ترامب يستبعد االستعانة باجليش
وماتيس يتهمه بالسعي لتقسيم البالد
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برملان هونغ كونغ 
يصّدق على

 قانون »النشيد 
الوطني الصيني«

صّدق املجلس التشريعي ملنطقة 
هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة، أمس 
اخلميس، على قانون مينع إهانة 

النشيد الوطني الصيني.
ووفقا لتقارير اعالمية محلية، 
صّدق املجلس على قانون يقر بفرض 
عقوبة السجن على من يهني النشيد 
الوطني الصيني. وشارك 43 نائبا 
في جلسة التصويت، التي أجريت 
عقب نقاشات دام��ت حوالي 4 أيام 

داخل املجلس التشريعي.
ومت التصديق على القانون بعد 
تصويت 41 نائبا من املوالني للصني 
ملصلحة إقراره. وفي وقت سابق من 
أم��س اخلميس، مت تعليق اجللسة 
بسبب توتر حصل أث��ن��اء مناقشة 

مشروع القانون.
حيث احتج نائبان من املعارضة 
على مشروع القانون، فقام أحدهما 
بسكب سائل ذي رائحة كريهة داخل 

املجلس، ما أدى إلى تعليق اجللسة.
وف��ي 2017، ص��دق��ت احلكومة 
الصينية على ق��ان��ون يقر بفرض 
عقوبة السجن ملدة تصل 3 سنوات، 
على من يهني النشيد الوطني، إضافة 
إل��ى حرمانه من ممارسة األنشطة 
السياسية. والح��ق��ا، ق���ررت بكني 
تطبيق القانون ذاته في هونغ كونغ، 

وماكاو.
ومنذ يونيو 2019، تشهد هونغ 
كونغ، املستعمرة البريطانية سابقا، 
أسوأ أزمة سياسية منذ إعادتها إلى 

الصني عام 1997.
ومتثلت األزم��ة في ان��دالع حركة 
احتجاجية ض��د محاولة حكومة 
الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ 
ك���اري الم، مت��ري��ر م��ش��روع قانون 
مثير للجدل، يقر تسليم مطلوبني إلى 
الصني، وهو املشروع الذي مت سحبه 

رسميا في أكتوبر 2019.
غير أن االحتجاجات استمرت 
ونادت مبطالب جديدة، بينها مزيد 
من اإلص��الح الدميقراطي، وإج��راء 
حتقيق مستقل ف��ي م��زاع��م جل��وء 
الشرطة إل��ى العنف امل��ف��رط خالل 
االح���ت���ج���اج���ات، وإط�����الق س���راح 
احمل��ت��ج��زي��ن دون ش����روط، وع��دم 
وص��ف االحتجاجات بأنها أعمال 
شغب، فضال عن إج��راء انتخابات 
م��ب��اش��رة ع��ل��ى م��ن��ص��ب ال��رئ��ي��س 

التنفيذي.
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6.5 ماليني مصاب حول العالم.. 
وحاالت وفاة قياسية بالبرازيل

جت���اوز ع��دد امل��ص��اب��ني ب��ف��ي��روس ك��ورون��ا 
املستجد )كوفيد19-( حول العالم حاجز 6.5 
ماليني شخص، في حني وصلت الوفيات إلى 
387 ألفا و933 حالة، بينما بلغ عدد املتعافني 
من اإلصابة 3 ماليني و169 ألفا و34 متعافيا، 

وفقا إلحصاءات موقع ورلد ميترز.
وم��ا زال��ت ال��والي��ات املتحدة تتصدر قائمة 
اإلص��اب��ات وال��وف��ي��ات على مستوى العالم 
مبليون و901 أل��ف و783 إص��اب��ة، و109 
آالف و127 وف���اة. وف��ي املرتبة الثانية من 
حيث اإلص��اب��ات ت��أت��ي ال��ب��رازي��ل )584 ألفا 
و562 إصابة(، ثم روسيا )432 ألفا و277(، 
وإسبانيا )287 ألفا و406(، وبريطانيا )279 
ألفا و856(، وإيطاليا )233 ألفا و836(، والهند 
)216 ألفا و824(، وأملانيا )184 ألفا و425(، 

وبيرو )178 ألفا و914(.
وفي املرتبة الثانية من حيث الوفيات تأتي 
بريطانيا )39 ألفا و728(، تليها إيطاليا )33 
ألفا و601(، وال��ب��رازي��ل )32 ألفا و117(، 
وفرنسا )29 ألفا و21(، وإسبانيا )27 ألفا 

و128(، واملكسيك )10 آالف و637(.
بؤرة جديدة

وتشهد أميركا الالتينية زي��ادة متسارعة 
في أعداد اإلصابات والوفيات، وقد حتولت في 
الفترة األخيرة إلى أهم بؤر للوباء على مستوى 
العالم. وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية 
تسجيل 1349 وفاة بفيروس كورونا املستجد 

خالل الساعات األربع والعشرين األخيرة، في 
حصيلة يومية قياسية في هذا البلد األميركي 
الالتيني ال��ذي أصبح البؤرة اجلديدة لوباء 
كوفيد- 19. كما سجلت السلطات الصحية في 
املكسيك 1092 وفاة جديدة بالفيروس، وهي 
أعلى حصيلة يومية حتى اآلن، في حني جتاوز 
إجمالي اإلصابات 100 ألف، في حني قفز عدد 

الوفيات إلى 11 ألفا و729.
وفي الصني منطلق الفيروس األول، قالت 
جلنة الصحة الوطنية اليوم اخلميس إن البالد 
سجلت إصابة واحدة مؤكدة جديدة بالفيروس 
في 3 يونيو ، وأرب��ع ح��االت لم تظهر عليها 
أع��راض امل��رض، وأضافت أن احل��االت اخلمس 

كلها وافدة من اخلارج.
ال متديد بتركيا

وف��ي تركيا، ق��ال وزي��ر الصحة التركي إن 
فريقه لن يوصي بتمديد أوامر البقاء في املنزل 
خالل العطالت األسبوعية املفروضة منذ نحو 
شهرين، وذل��ك مع مواصلة احلكومة تخفيف 
اإلج���راءات الرامية الحتواء جائحة فيروس 

كورونا.
وق��ال وزي��ر الصحة فخر الدين قوجه بعد 
اجتماع لفريقه املختص مبكافحة فيروس 
كورونا إن قواعد العزل العام التي من املقرر 
أن تنتهي في 6 يونيو ، ميكن فرضها مجددا في 
أقاليم محددة، بناء على معدل العدوى الذي 

تراجع كثيرا في األسابيع األخيرة.

أغلقت ق���وات أم��ن ف��درال��ي��ة ومحلية 
شارعا موازيا للبيت األبيض كان قد شهد 
مظاهرات على مدار أسبوع، وسط تواصل 
لالحتجاجات في عموم الواليات املتحدة 
وتصاعد لالنتقادات املوجهة للرئيس 

دونالد ترامب.
ودف��ع��ت السلطات بتعزيزات أمنية 
إضافية م��ن وح���دات ال��ق��وى االحت��ادي��ة 
وقوات احلرس الوطني والشرطة احمللية 
بواشنطن، لتعزيز ال��درع األمني حول 

البيت األبيض.
وفي نيويورك، احتشد محتجون أمام 
برج ترامب الذي ميلكه الرئيس األميركي 
دونالد ترامب، تنديدا مبقتل فلويد. وسار 
احملتجون ف��ي وق��ت الح��ق بعد ذل��ك في 

معظم أنحاء مانهاتن ملواصلة االحتجاج.
وف��ي غضون ذل��ك، ج��ه امل��دع��ي العام 
لوالية مينيسوتا كيث إليسون االتهام 
لثالثة من عناصر الشرطة من املشاركني 
ب��ت��وق��ي��ف ج����ورج ف��ل��وي��د، ب��امل��س��اع��دة 
والتحريض على جرمية قتل من الدرجة 
الثانية، واملساعدة والتحريض على القتل 

غير العمد.
اجليش في خضم األزمة

وقال الرئيس ترامب إنه ال يعتقد أنه 
سيحتاج إلى االستعانة بقوات اجليش 
للتصدي لالحتجاجات التي دخلت يومها 
التاسع، والتي أشعلها مقتل فلويد على 

يد شرطي.
وق��ال ترامب ردا على س��ؤال عما إذا 
كان سيرسل اجليش إلى أي مدينة بعد 
االح��ت��ج��اج��ات ال��ت��ي شابها العنف في 
بعض األحيان بسبب مقتل جورج فلويد، 

»ال أعتقد أننا سنضطر لذلك«.
وكان ترامب قد قال في السابق إنه قد 
يستعني بقوات اجليش في الواليات التي 

تخفق في كبح االحتجاجات العنيفة.
وج��اءت تصريحات ترامب اجلديدة 
بعد أن نأى وزير الدفاع األميركي مارك 
إس��ب��ر بنفسه ع��ن ص���ورة ت��رام��ب أم��ام 
الكنيسة، وق��ال إن حتقيقا فتح في قمع 
احملتجني، نافيا عالقة احل��رس الوطني 

بذلك.
وأعلن رفضه نشر اجليش، وق��ال إن 
البنتاغون يواجه حتديا كبيرا في محاولة 

احلفاظ على وضعه بعيدا عن السياسة 
ف��ي ظ��ل اق��ت��راب االنتخابات الرئاسية 

األميركية.
وُب��ع��ي��د ت��ص��ري��ح��ات إس���ب���ر، ق��ال��ت 
املتحدثة ب��اس��م البيت األب��ي��ض كايلي 
ماكيناني إن وزي��ر الدفاع م��ارك إسبر ال 
ي��زال في منصبه، بعدما أثيرت تكهنات 
بأن الرئيس دونالد ترامب يريد إبعاده 
بسبب تصريحات له بشأن االحتجاجات 

التي تشهدها البالد.
وقالت ماكيناني في إيجاز صحفي 
»ح��ت��ى اآلن، ال��وزي��ر إس��ب��ر ال ي���زال في 
منصبه، وإذا فقد ال��رئ��ي��س ثقته فيه 

فسنعلم جميعا بهذا في املستقبل«.
االحتجاجات ال تكفي

وفي تعليق جديد له على التطورات 
اجل��اري��ة، شكر الرئيس السابق ب��اراك 
أوباما احملتجني في جميع أنحاء البالد، 
إث��ر وف��اة ج��ورج فلويد على ي��د شرطة 

مينيابوليس.
غير أن أوب��ام��ا ق��ال ف��ي كلمة خالل 
ندوة عبر اإلنترنت حول عنف الشرطة: 
إن االحتجاجات غير كافية، داعيا إلى 
التصويت بكثافة خ��الل االنتخابات 

القادمة.
وق��ال »لقد سمعت بعض األح��ادي��ث 
ت��ذك��ر ال��ت��ص��وي��ت م��ق��اب��ل االح��ت��ج��اج. 
السياسة وامل��ش��ارك��ة مقابل العصيان 

املدني. األمور ال تسير بهذه الطريقة إما 
هذا أو ذاك، األمر هنا يجب أن يجمع بني 

االثنني«.
وأضاف »من أجل إحداث تغيير حقيقي، 
يجب تسليط الضوء على املشكلة وجعل 
األش��خ��اص ف��ي السلطة غير مرتاحني، 
ولكن يجب علينا أيضا ترجمة ذلك إلى 
ح��ل��ول وق��وان��ني عملية ميكن تنفيذها 

ومراقبة تطبيقها«.
تقسيم البالد

من جهته، ش��ّن وزي��ر الدفاع السابق 
جيم ماتيس -ال��ذي استقال من منصبه 
احتجاجا على ان��س��ح��اب ق���وات ب��الده 
من س��وري��ا- هجوما غير مسبوق على 
الرئيس دونالد ترامب األربعاء، متهما 
امل��ل��ي��اردي��ر اجل��م��ه��وري بالسعي إل��ى 

»تقسيم« الواليات املتحدة.
وقال ماتيس في تصريح إن »دونالد 
ترامب هو أول رئيس في حياتي ال يحاول 
توحيد األميركيني، بل إنه حتى ال يدعي 
بأنه يحاول فعل ذلك«، مضيفا »بدال من 

ذلك، هو يحاول تقسيمنا«.
وه���ذا أول ان��ت��ق��اد م��ن ن��وع��ه يصدر 
عن ماتيس، اجلنرال السابق في سالح 
املارينز والذي يحظى باحترام كبير في 
بالده، وسبق له أن رفض مرارا توجيه أي 
انتقاد لترامب ألنه كان يعتبر أن من غير 
املناسب انتقاد رئيس أثناء توليه منصبه.

تشهد الواليات األمريكية مظاهرات واسعة 
على خلفية مقتل مواطن أمريكي من أصول 

إفريقية على يد الشرطة
وام��ت��در األم���ر إل���ى دول أوروب���ي���ة وم��دن 
بريطانية عدة تشهد احتجاجات موسعه هي 
االخ��ري تضامنا مع املتظاهرين األمريكيني، 
ففي العاصمة اليونانية أثينا، حدثت اشتباكات 
بني الشرطة ومتظاهرين خرجوا لالحتجاج 
على مقتل املواطن األمريكي من أصول إفريقية 

جورج فلويد على يد الشرطة.
اليونان

وُنظمت املظاهرات بدعوة من عّدة مجموعات 
يسارية، حيث جتمع املتظاهرون أم��ام مبنى 
البرملان اليوناني. وردد املتظاهرون البالغ 
عددهم نحو 3 آالف شخص، هتافات مناهضة 
للواليات املتحدة األمريكية وم��ن��ددة بعنف 

الشرطة.
وس���ار امل��ت��ظ��اه��رون ن��ح��و م��ق��ر ال��س��ف��ارة 
األمريكي بالعاصمة أثينا، رافعني الفتات ُكننب 
عليها عبارات »فلُتقهر أمريكا«، »ال نريد أمريكا 
في اليونان«. ولدى اقترابهم من مقر السفارة 
األمريكية، قامت مجموعة م��ن املتظاهرين 
امللثمني ب��رش��ق أف����راد ال��ش��رط��ة ب��احل��ج��ارة 

والزجاجات احلارقة.
وإث��ر ذل��ك اندلعت اشتباكات بني الشرطة 
واملتظاهرين، حيث قامت الشرطة بإطالق 
غازات مسيلة للدموع وقنابل صوتية. وأوقفت 
شرطة أثينا خالل االشتباكات 7 من املتظاهرين.

السويد
وشهدت العاصمة السويدية ستوكهولم 
مسيرة تأييدا للمظاهرات التي تشهدها الواليات 
املتحدة على خلفية مقتل امل��واط��ن األمريكي 

»جورج فلويد« على يد الشرطة. وجتمع املئات 
من املشاركني في ميدان »سيجيل تورج« وسط 
ستوكهولم تلبية لدعوة وجهها ناشطون في 

مجال حقوق اإلنسان.
وردد املتظاهرون ش��ع��ارات مثل »ال نريد 
عنصرية في شوارعنا« و«ال أستطيع التنفس« 
وهي آخر عبارة لفلويد قبل أن يفارق احلياة في 

25 مايو املاضي.
وتخللت املسيرة مناوشات بني املشاركني 
وعناصر الشرطة بسبب انتهاك قواعد التباعد 
االجتماعي م��ن قبل امل��ش��ارك��ني، واستخدمت 
الشرطة بني فينة وأخرى غاز الفلفل ضد بعض 

املتظاهرين.
بريطانيا

شهدت العاصمة البريطانية لندن، مظاهرة 
احتجاجا على مقتل امل��واط��ن األم��ري��ك��ي من 
أصول إفريقية جورج فلويد على يد الشرطة. 
وجتمع آالف املتظاهرين في ساعات الظهيرة 
بحديقة »هايد بارك«، وألقوا كلمات للتعبير عن 

احتجاجهم على عنف الشرطة األمريكية.
وعقب إلقاء الكلمات، توجه املتظاهرون نحو 
مبنى البرملان البريطاني، مرددين هتافات تدين 
العنف. وعبر املتظاهرون من أمام مبنى رئاسة 
ال��وزراء البريطانية ومقر قيادة شرطة لندن، 
رافعني الفتات كتبت عليها عبارة »حياة ذوي 

البشرة السوداء ليست رخيصة«.
وخ��الل امل��ظ��اه��رة، أع��اق احملتجون عبور 
سيارة للشرطة من أحد الشوارع، فيما تعرض 
شرطي للضرب. ومنذ الثالثاء املاضي، تشهد 
الواليات املتحدة، احتجاجات على مقتل جورج 
فلويد األمريكي من أصل إفريقي على يد شرطي، 
حتولت الحقا إل��ى أح��داث عنف بني احملتجني 

والشرطة.

مسيرات مؤيدة ملتظاهري الواليات املتحدة

االحتجاجات متتد إلى أوروبا وبريطانيا 
وسط اشتباكات بني الشرطة ومتظاهرين


