
قال وزير الداخلية األملاني هورست 
زيهوفر إن دول االحت��اد األوروب��ي 
تريد رفع جميع قيود السفر التي كان 
قد مت فرضها بسبب أزم��ة فيروس 
كورونا املستجد، الفتا الى أن الرفع 

سيتم بحلول نهاية يونيو احلالي.
وق��ال زيهوفر -بعد مؤمتر عبر 
الفيديو مع زمالئه بدول االحتاد- إنه 
سيتم بعد ذلك استعادة حرية احلركة 

الكاملة في منطقة شنغن.
م��ن ج��ه��ت��ه��ا، أع��ل��ن��ت السلطات 
الفرنسية صباح أمس عن السيطرة 
على جائحة كورونا، حسبما نقلت 
وس��ائ��ل إع���الم محلية. وق���ال جان 
فرنسوا ديلفريسي رئيس املجلس 
االس��ت��ش��اري العلمي للحكومة إن 
فيروس كورونا بات حتت السيطرة 

حالًيا في البالد.
كما أعلنت كل من التشيك واملجر 
وسلوفاكيا وسلوفينيا فتح حدودها 
مع النمسا ألول مرة وبعد إغالق ثالثة 
أشهر بسبب جائحة كورونا، حيث مت 
تعليق العمل باالختبارات الطبية 

واحلجر الصحي على املسافرين.
وق���ال���ت م���ص���ادر ب��اخل��ارج��ي��ة 
النمساوية إن قرار الدول األربع جاء 
ردا على قرار فيينا أمس فتح احلدود 

مع دول اجلوار باستثناء إيطاليا.

تخفيض االستجابة
في الصني، أعلنت حكومة بلدية 

ال��ع��اص��م��ة ب��ك��ني أم����س تخفيض 
استجابتها الطارئة لوباء »كورونا« 
املستجد م��ن امل��س��ت��وى ال��ث��ان��ى إلى 

املستوى الثالث، وذل��ك اعتبارا من 
اليوم األحد.

وق��ال تشن بيتي نائب السكرتير 

العام حلكومة بلدية العاصمة -في 
م��ؤمت��ر صحفي ال��ي��وم- إن��ه سيتم 
تعديل إستراتيجيات الوقاية من 

األوبئة ومكافحتها وفقا لذلك، مشيرا 
إلى أن املسافرين القادمني إلى بكني 
من مقاطعة هوبي وسط البالد )املركز 

السابق لتفشي الفيروس( لن يطلب 
منهم بعد اآلن اخلضوع للمالحظة 
الطبية ملدة 14 يوما. وجاء تخفيف 
القيود بعد عدم تسجيل العاصمة أي 
حاالت جديدة مؤكدة بالفيروس ملدة 

50 يوما متتاليا.
إحصاءات      

أودى ف��ي��روس ك��ورون��ا املستجد 
بحياة 390.868 شخصا على األقل 
منذ ظهر بالصني في ديسمبر، بحسب 
ت��ع��داد أع��ّدت��ه م��ص��ادر رسمية. ومت 
تسجيل أكثر من 6.640.290 إصابة 
مثبتة ف��ي 196 بلدا ومنطقة. ومت 
إع��الن تعافي 2.867.400 من هذه 

احلاالت على األقل.
وسّجلت ال��والي��ات املتحدة أعلى 
حصيلة للوفيات بلغت 108.211 
من بني 1.872.660 إصابة. وأعلن 
تعافي 485 ألفا وشخصني على األقل.

وال تعكس اإلح��ص��اءات -املبنية 
على بيانات جمعتها مكاتب الوكالة 
الفرنسية من السلطات احمللية بدول 
العالم ومن منظمة الصحة العاملية- 
إال جزءا من العدد احلقيقي لإلصابات 
على األرج��ح. وال جتري دول عديدة 
اختبارات للكشف عن الفيروس إال 

للحاالت األخطر.

6.6 مليون حول العالم 390 ألف شخص أصاب أكثر من  الفيروس أودى بحياة 

فرنسا تعلن السيطرة على كورونا.. أوروبا ترفع قيود السفر

ترامب حلكام الواليات: احلرس الوطني 
سيحكم السيطرة على الشوارع

حث الرئيس األمريكي دونالد ترامب، حكام 
الواليات على استدعاء احلرس الوطني ملواجهة 
املظاهرات التي جتتاح البالد منذ مقتل جورج 

فلويد.
وق��ال ترامب، في تصريح بالبيت األبيض: 
»أقترح على بعض هؤالء احلكام الذين يبالغون 
في الفخر، ال تغتروا، أجن��زوا املهمة، سيكون 
عملكم أفضل كثيرا في النهاية باستدعاء احلرس 
ال��وط��ن��ي«، بحسب موقع »إن ب��ي س��ي نيوز« 
احمللي. وأض��اف قائال: »عليكم أن تسيطروا 
على الشوارع.. ما كان ينبغي لكم أن تدعوا هذا 

يحدث«.
أعلن وزي��ر الدفاع م��ارك إسبر، عدم تأييده 
ملقترح الرئيس ترامب، استخدام قانون التمرد، 
ملواجهة االحتجاجات ضد مقتل فلويد، املواطن 
األمريكي ذي األصول اإلفريقية على يد شرطي، 

قبل أيام.
وقال إسبر، في مؤمتر صحفي، إنه »ال يؤيد 
استخدام قانون التمرد«، الذي يسمح للرئيس 
بنشر القوات املسلحة وقوات احلرس الوطني 
الفيدرالية في ظروف معينة. وفي السياق، شدد 
إسبر على ض��رورة معاقبة الضباط املتورطني 

في مقتل فلويد.
وحول فض الشرطة األمريكية لالحتجاجات 
ف��ي س��اح��ة »الف��اي��ي��ت« ق��رب البيت األب��ي��ض، 

اإلثنني، قال إسبر إن القرار »ليس عسكريا، بل 
مسألة إنفاذ للقانون«.

وتابع قائالً: »املؤسسة العسكرية أدت اليمني 
حلماية حقوق املواطنني، وهو األمر الذي مييز 

بلدنا وألجله نقاتل ومنوت«.
واخلميس، أعلن الناشط من أج��ل احلقوق 
املدنية القس آل شاربتون، في حفل تأبني فلويد، 
الذي تسبب شرطي بوفاته خالل اعتقاله ما أثار 
احتجاجات هائلة، أن الوقت قد حان حملاسبة 

الشرطة، قائال: »ارفعوا ركبكم عن أعناقنا«.
ومنذ 26 مايو املاضي، تشهد الواليات املتحدة 
احتجاجات على مقتل فلويد، حتولت الحقا إلى 

أحداث عنف بني احملتجني والشرطة.
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على خلفية تظاهرات بسبب مقتل فلويد ذو األصول اإلفريقية

احتجاجات أميركا.. اجليش ينسحب
من واشنطن وتوقعات مبظاهرات حاشدة 

أم����رت وزارة ال���دف���اع األم��ي��رك��ي��ة 
)بنتاغون( بسحب ق��وات اجليش التي 
مت نشرها من قبل في محيط العاصمة 
واشنطن، ملواجهة االحتجاجات التي 
تشهدها املدينة وم��دن أميركية أخ��رى 
بسبب مقتل املواطن األميركي من أصل 
أفريقي جورج فلويد منذ نحو أسبوع في 

مدينة مينيابوليس بوالية مينيسوتا.
ومن املتوقع أن تشهد العديد من املدن 
األميركية اليوم األحد مظاهرات حاشدة 
نصرة لفلويد الذي قتل على أيدي رجال 
شرطة بيض، واحتجاجا على العنصرية 

وعنف الشرطة في الواليات املتحدة.
انسحاب فوري

وأص��در وزي��ر الدفاع األميركي مارك 
إسبر أوامر بإعادة القوات النظامية التي 
مت نقلها إلى العاصمة واشنطن ملواجهة 

االحتجاجات، إلى قواعدها فورا.
وأوضح وزير اجليش األميركي رايان 
مكارثي أن ق��وات م��ن احل��رس الوطني 
ستبقى على أهبة االس��ت��ع��داد م��ن أجل 

تقدمي املساعدة.
وأش���ار م��ك��ارث��ي إل��ى أن البنتاغون 
تلقى معلومات م��ن السلطات تتوقع 
فيها م��ش��ارك��ة ح��وال��ي 100 إل��ى 200 
أل��ف شخص ف��ي مسيرة ال��ي��وم السبت 

بالعاصمة واشنطن.
كما أكد أن طاقم املروحية العسكرية 
التي كانت حتوم على علو منخفض فوق 
احملتجني في العاصمة يوم االثنني املاضي 
مت إيقافه ع��ن العمل، بانتظار نتائج 

التحقيق اجلاري حول الواقعة.
بدوره، قال مسؤول أميركي إن وزارة 
الدفاع ستعيد ما تبقى من جنودها في 
محيط واشنطن -وعددهم 900 فرد- إلى 

قواعدهم.
وأضاف املسؤول الذي طلب عدم نشر 
اسمه أن إسبر اتخذ قرارا مساء اجلمعة، 
وأن اجلنود سيعودون إلى »فورت براج« 
في والي��ة كارولينا الشمالية و«ف��ورت 

درام« في نيويورك.
وك��ان البنتاغون أم��ر اخلميس زهاء 
700 ج��ن��دي م��ن ال��ف��رق��ة 82 احملمولة 
جوا بالعودة إلى »ف��ورت ب��راج«، وقال 
امل��س��ؤول إن ق��رار إعادتهم اتخذ بسبب 
وص���ول ع���دد ك���اف م��ن ق���وات احل��رس 

الوطني إلى املدينة.
انتقادات للمسؤولني احملليني

م���ن ج��ه��ة أخ�����رى، وص���ف ال��رئ��ي��س 
األميركي دونالد ترامب في تغريدة على 
تويتر عمدة واشنطن موريل باوزر بأنها 

غير كفأة، وليست مؤهلة إلدارة مدينة 
مهمة مثل العاصمة.

وقال إنه لو ال تدخل احلرس الوطني 
ملا كانت ستبدو أفضل من نظيرها عمدة 
مينيابوليس. وك��ان��ت ب���اوزر ق��د أك��دت 
أن احملتجني سلميون وال مبرر ملظاهر 
الوجود العسكري في املدينة، وأن ملكية 

الشارع تعود لهم وحدهم.
حياة السود مهمة

وف��ي ه��ذا ال��س��ي��اق، أك��د مسؤولون 
ف��ي مجلس مدينة مينيابوليس أنهم 
توصلوا مع والية مينيسوتا إلى اتفاق 
مينع الشرطة من استعمال تقنية اخلنق 

أثناء عمليات التوقيف، وقالوا إن هذا 
االتفاق ينتظر موافقة القضاء في الوالية 

ليصبح نافذا.
وفي أحد الشوارع قرب البيت األبيض، 
كتب متظاهرون -بدهان أصفر وحروف 
عمالقة- عبارة »حياة السود مهمة«. 
وقالت عمدة واشنطن إن اجل��زء الواقع 
أمام البيت األبيض من شارع 16 أصبح 
اآلن اسمه رسميا »ساحة حياة السود 

مهمة«.
وأزاح��ت ب��اوزر الستار عن اجلدارية 
العمالقة بعد أن غ��ردت برسالة دعت 
فيها ترامب إلى »سحب كل قوات الشرطة 
والقوات العسكرية التي نشرت بشكل 

استثنائي من مدينتنا«.
وتشهد واشنطن ومدن أميركية أخرى 
احتجاجات منذ أكثر من أسبوع، بعد مقتل 
األميركي من أصل أفريقي جورج فلويد 
على أيدي الشرطة في مدينة مينيابوليس 
بوالية مينيسوتا بعدما ضغط ضابط 

شرطة بركبته على رقبته.
حوادث أخرى

وفي مدينة بافالو بوالية نيويورك، 
أوق���ف شرطيان ع��ن العمل ب���دون أجر 
بعدما أظهرهما مقطع فيديو يدفعان 
محتجا عمره 75 عاما فسقط وأصيب 

بجرح في رأسه.
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مسيرات تضامنية حول العالم
خ��رج متظاهرون ح��ول العالم إلى 
ال��ش��وارع في موجة من الغضب على 
وفاة فلويد واحتجاجا على العنصرية 

ضد األقليات في بلدانهم.
وكانت أكبر املظاهرات في أملانيا، 
ح��ي��ث جت��م��ع أك��ث��ر م��ن ع��ش��رة آالف 
شخص في فرانكفورت وهامبورغ، 
ورفع كثيرون أيديهم في الهواء وحملوا 
الف��ت��ات كتبت عليها ش��ع��ارات مثل 
»مصابكم مصابنا، معركتكم معركتنا«.

وح��م��ل أح���د امل��ل��ص��ق��ات ف��ي جتمع 
فرانكفورت س��ؤال »ك��م ع��دد الذين لم 

يتم تصويرهم؟«، في إش��ارة إل��ى أن 
واقعة فلويد صورت بالفيديو، لكن قد 
تكون هناك حاالت أخرى كثيرة مماثلة 

لم توثق.
وفي ساحة الطرف األغر بالعاصمة 
البريطانية لندن، جثا العشرات على 
ركبة واحدة تضامنا مع فلويد وحركة 
االح��ت��ج��اج ال��ت��ي ف��ج��ره��ا مقتله في 

عشرات املدن األميركية.
وفي أستراليا، أظهرت صور نشرت 
ع��ل��ى م��واق��ع ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي 
مسيرة ملتظاهرين إلى مبنى البرملان 

في كانبيرا، على الرغم من محاوالت 
ال��س��ل��ط��ات وق���ف التجمعات بسبب 
فيروس كورونا. ولفت األستراليون 
االنتباه إل��ى س��وء معاملة املواطنني 

األصليني.
وجت��م��ع م��ت��ظ��اه��رون من��س��اوي��ون 
قرب السفارة األميركية حاملني الفتات 
وشعارات مثل »ال توجد أعراق.. هناك 
فقط جنس بشري واحد«، بينما سمحت 
الشرطة في النرويج آلالف األشخاص 
باالحتجاج على الرغم من أن السلطات 

قالت إن 50 فقط سيسمح لهم بذلك.

واشنطن تسمح برحالت صينية 
»محدودة« إلى الواليات املتحدة

أعلنت السلطات األمريكية، أنها ستسمح 
بشكل م��ح��دود، للرحالت املجدولة لشركات 

اخلطوط اجلوية الصينية إلى الواليات املتحدة.
وقالت وزارة النقل في بيان، إنه مت إجراء 
تعديل على ق��رار تعليق ال��رح��الت املجدولة 
ل��ش��رك��ات اخل��ط��وط الصينية إل��ى ال��والي��ات 
املتحدة. واستذكر البيان أن قرار تعليق الرحالت 
الصينية جاء على خلفية عدم سماح سلطات 

بكني، لشركات خطوط جوية أمريكية بتسيير 
رحالتها إلى الصني. وأوضح أنه سيتم السماح 
للشركات الصينية بتنظيم رحالت إلى الواليات 

املتحدة يومني أسبوعيا.
وفي 3 يونيو اجل��اري، أعلنت وزارة النقل 
األمريكية أن شركات الطيران الصينية ستعلق 
الرحالت املجدولة من وإل��ى الواليات املتحدة 

اعتبارا من 16 يونيو.

أملانيا مخاطبة لندن: كونوا واقعيني 
بشأن ما بعد بريكست

دعت برلني اخلميس لندن 
إلى اعتماد »نهج أكثر واقعية« 
في مفاوضات ما بعد خروج 
بريطانيا من االحتاد األوروبي 
وال��ت��ي مت��ر حاليا ف��ي طريق 
مسدود. ق��ال السفير األملاني 
لدى االحت��اد األوروب��ي مايكل 
كالوس في مداخلة أمام مركز 
دراس��ات السياسة األوروبية 
إنه ليس بإمكان البريطانيني 
احلفاظ على »السيادة الكاملة 
والوصول الكامل إلى السوق 

املوحدة األوروبية«.
واس��ت��ؤن��ف��ت امل��ف��اوض��ات 
بني البريطانيني واألوروبيني 
ال��ث��الث��اء مل���دة أس���ب���وع عبر 
ال��ف��ي��دي��و ح���ول ال��ع��الق��ة في 
مرحلة ما بعد بريكست، بعد 

انفصالهما في 31 يناير.
ودخلت اململكة املتحدة منذ 
ذلك احلني في فترة انتقالية، 
ال ت��زال تطبق خاللها القواعد 
األوروبية عل أن تنتهي في 31 
ديسمبر، وت��رف��ض احلكومة 
البريطانية حتى اآلن تقدمي 
طلب بحلول نهاية حزيران/

يونيو للتمديد لعام أو عامني.
وس���ت���ؤدي ق��م��ة مصغرة 
جت��م��ع ب��ني رئ��ي��س ال����وزراء 

البريطاني بوريس جونسون 
ورئيسة املفوضية األوروبية 
أورس�������وال ف����ون دي����ر الي��ن 
وامل��ج��ل��س األوروب�������ي إل��ى 
تقييم املناقشات خالل الشهر 

اجلاري.
وق�����ال ك��ب��ي��ر م��ف��اوض��ي 
االحت������اد األوروب��������ي ح��ول 
ب��ري��ك��س��ت م��ي��ش��ال بارنييه 
الثالثاء إن األس��ب��وع اجلديد 
من احملادثات »حاسم لتحقيق 
ت��ق��دم م��ل��م��وس«. وسيتعني 
عليه عرض تقييم لهذه اجلولة 

اجلمعة في مؤمتر صحافي.
وي���رغ���ب ال��ب��ري��ط��ان��ي��ون 
بالتوصل إلى اتفاقية جتارية 

م����ع األوروب�����ي�����ني »ح��ص��ة 
ص��ف��ري��ة، ت��ع��رف��ة ص��ف��ري��ة«، 
والتي اشترطت بروكسل أن 
يحصلوا عليها ش��رط تقدمي 
ع��دد م��ن الضمانات، ال سيما 
املتعلقة باملنافسة، حتى ال 
جتد على حدودها اقتصاًدا غير 
منظم. ويحول بطء النقاشات 
ال��ت��ي تتعطل بسبب قضية 
الصيد البحري أي��ض��ا، دون 

التوصل إلى اتفاق.
وح������ذر ق���ط���اع ص��ن��اع��ة 
األغذية األوروبية في بيان من 
»العواقب الوخيمة« احملتملة 
ل�«عدم االتفاق«، خاصة فيما 

يتعلق بفرص العمل.

يجريها املنسق األممي لعملية السالم باملنطقة

األمم املتحدة: مشاورات مكثفة
لعقد اجتماع لـ»الرباعية الدولية«

أعلنت األمم املتحدة، أن منسقها لعملية 
ال��س��الم ف��ي ال��ش��رق األوس����ط، نيكوالي 
ميالدينوف، يجري مشاورات لعقد اجتماع 
مع أطراف اللجنة الرباعية الدولية، لبحث 

عملية السالم بني فلسطني وإسرائيل.
ج��اء ذل��ك خ��الل م��ؤمت��ر صحفي عقده 
ستيفان دوج��اري��ك، املتحدث باسم األمني 
ال��ع��ام ل��أمم امل��ت��ح��دة، مبقر املنظمة في 
نيويورك، تطرق خالله لعملية السالم بني 

الفلسطينيني واإلسرائيليني.
وتشّكلت اللجنة ال��رب��اع��ي��ة الدولية 
ع���ام 2002، وت��ض��م ال���والي���ات املتحدة 

األم��ري��ك��ي��ة، واالحت���اد األوروب����ي، واألمم 
امل��ت��ح��دة، وروس��ي��ا. وق���ال دوج��اري��ك إن 
»امل��ن��س��ق م��ي��الدي��ن��وف ي��ج��ري م��ش��اورات 
لعقد اجتماع مع أطراف الرباعية الدولية، 
لبحث التطورات املتعلقة بعملية السالم 
بني فلسطني وإسرائيل، وذل��ك قبل يوليو 

)متوز( املقبل«.
ومؤخرا، أعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
بنيامني نتنياهو، في أكثر من مناسبة، أن 
حكومته تريد الشروع في عملية ضم 30 
باملئة من مساحة الضفة الغربية، في يوليو 

املقبل.

بهدف تعزيز السياحة 

أوكرانيا بصدد منح مواطني 
الدول العربية دخواًل دون تأشيرة 

قال الرئيس األوكراني فولودميير 
زيلينسكي إن البالد ت��درس إلغاء 
متطلباتها ملنح التأشيرات للسائحني 
من الصني وأستراليا ونيوزيلندا 
وال���دول العربية ف��ي سبيل جذب 
امل��زي��د م��ن ال��زائ��ري��ن ف��ور تخفيف 
إج��راءات العزل العام وجلب املزيد 

من األموال لالقتصاد.
وت��ت��وق��ع احل��ك��وم��ة ان��ك��م��اش 
االق��ت��ص��اد بنسبة 12 ب��امل��ئ��ة في 
الربع الثاني من العام بعد تراجع 
1.5 باملئة في الربع األول. وقال 

زيلينسكي »من الضروري حترير 
سياسة التأشيرات إذا ألغت دول 
متطلبات التأشيرات لأوكرانيني 
الذين يفدون إليها، فسنلغيها لهم 
أي��ض��ا. ن��ح��ت��اج ألن ن��ن��اف��س على 

السائحني«.
وبحسب قسم االتصاالت التابع 
للرئيس، ينفق السائح األجنبي عادة 
ما بني 120 و150 دوالرا في اليوم 
ويقضي في أوكرانيا ثالثة أو أربعة 
أي��ام ف��ي املتوسط. وق��د زار البالد 

حوالي 14 مليون سائح عام 2018.


