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االحد ١٧ مايو ٢٠٢٠ عربية وعاملية

املاليني يتنفسون الصعداء.. وبكني تعترف: دمرنا عينات مبكرة لـ «كورونا»
عواصم - وكاالت: تنفس 
املاليني من سكان أوروبا وعدد 
من الــدول الغربية، الصعداء 
بعد ازديــاد وتيــرة تخفيف 
إجراءات العــزل التي فرضها 
ڤيروس «كورونا» املستجد، 
في وقت يشهد التوتر االميركي 
- الصينــي جولة جديدة من 
االتهامات على خلفية اجلائحة.
ومن مجلس األمن، انتقل 
اخلالف االميركي - الصيني 
الى االمم املتحدة حيث رفضت 
البعثة األميركية الدعوة التي 
أطلقتهــا الصــني إلــى الدول 
بالتزاماتها  األعضاء لإليفــاء 
املالية للمنظمة الدولية بشكل 
كامل، معتبرة أنها محاولة من 
بكــني لـ «صرف االنتباه» عن 
«سوء إدارتها» ألزمة كورونا. 
وكانت البعثة الصينية أشارت 
فــي بيان اســتند إلــى تقرير 
للمنظمــة إلــى أن «الواليات 
املتحدة هي أكبر مدين ويتوجب 
عليها دفع ١٫٣٣٢ مليار دوالر» 
لعمليات السالم. لكن البعثة 
األميركيــة فــي األمم املتحدة 
اعتبرت أنــه «مثال آخر على 
سعي الصني لصرف االنتباه 
عن التستر وسوء اإلدارة ألزمة 

كوفيد-١٩».
وأضافــت ان «الواليــات 
املتحدة قامت مؤخرا بدفع ٧٢٦ 
مليون دوالر في إطار التزامها 
بعمليات حفظ السالم وستدفع 
اجلزء األكبر من نصيبها في 
نهاية السنة». علما أن الواليات 
املتحدة هي أول مساهم مالي 
في املنظمــة إذ تدفع ٢٢٪ من 
ميزانيتها التشغيلية السنوية 
التــي تبلغ حوالي ٣ مليارات 
دوالر، و٢٥٪ مــن ميزانيتهــا 

السنوية لعمليات السالم.
متويل منظمة الصحة

وفي الســياق، نقلت قناة 
فوكس نيوز عن إدارة البيت 
األبيض، أن أميركا قد تستأنف 
متويل منظمة الصحة العاملية، 
لكن بنفس املقدار الذي تدفعه 
الصني، بعد أن أعلن الرئيس 
األميركي دونالد ترامب الشهر 

ڤيروس كورونــا في املرحلة 
املبكرة من تفشي الفيروس، 
بدعوى احلفاظ على السالمة 
ليــو  وقــال  البيولوجيــة. 
دنغفن، املسؤول بقسم العلوم 
والتعليم في اللجنة الوطنية 
للصحــة، في مؤمتر صحافي 
في بكني، أنه «عندما مت اإلبالغ 
عن املرض الشبيه بااللتهاب 
الرئــوي ألول مرة في ووهان 
(مركز تفشــي الوباء)، كانت 
املعاهد واملختبرات تعمل على 
حتديد العامل املسبب للمرض، 
وأن هــذا العامــل مــن (الفئة 
الثانية - شــديدة اإلمراض) 
فإنه مت فرض متطلبات السالمة 
البيولوجية على جمع العينات 
واألنشطة التجريبية، وأخيرا 
تدمير العينات». وتشير إحدى 
االتهامــات إلــى أن الفيروس 
انتشــر مــن أحــد مختبرات 

الصني قبل ٥ شهور. وجتاوزت 
النمســا، الرائدة في تخفيف 
إجراءات العزل، مرحلة رمزية 
مهمة أمــس األول، عبر إعادة 
فتــح كل املطاعــم ومقاهــي 

العاصمة ڤيينا.
وأعلــن الڤاتيــكان إعــادة 
القديــس  كاتدرائيــة  فتــح 
بطــرس للــزوار اعتبــارا من 
يوم غد اإلثنني، بعد تعقيمها 
بالكامــل وتطبيــق القواعــد 
الصحية نفســها املطبقة في 
إيطاليا. وفي التاريخ نفســه 
تبدأ ايرلندا تخفيف العزل مع 
فتح بعض املتاجر والشواطئ 
واحتمــال التالقي في اخلارج 
فــي مجموعــات ال تتعدى ٤ 
أشخاص. وأعلنت اليونان فتح 
أكثر من ٤٠٠ شاطئ خاص مع 

ارتفاع درجات احلرارة.
وميضي مواطنو فرنســا، 

والشــواطئ واحتمال التالقي 
في اخلــارج في مجموعات ال 

تتعدى ٤ أشخاص.
سيناريو أسود في أفريقيا

لكن ليس األمــر كله بهذا 
االشراق كذلك ففي إفريقيا، قد 
تكــون التداعيات مدمرة أكثر 
من االرقام املعلنة وفق دراسة 
أعدتها منظمة الصحة العاملية. 
وبحسب الدراسة، فإن القارة 
السمراء التي جنت نسبيا من 
الوباء مع أقل من ٢٥٠٠ وفاة 
مسجلة رسميا، قد تسجل حتى 

١٩٠ ألف وفاة جراء املرض.
أمــا فــي البرازيــل، حيث 
يتفشى الوباء العاملي خصوصا 
بني السكان األشــد فقرا، قدم 
وزير الصحة نلســون تيش 
استقالته بسبب «خالفات في 
وجهات النظــر» مع الرئيس 

ووهــان، وأن التخلــص مــن 
العينــات يتم بطــرق بدائية 
مثل القائها في مجاري الصرف 

الصحي.
٤ ماليني ونصف مليون إصابة

إلــى ذلــك، ورغــم ارتفاع 
إجمالي حاالت اإلصابة املؤكدة 
عامليا إلى أكثــر من ٤ ماليني 
و٥٤٣ ألفا، والوفيات زادت إلى 
٣٠٧ آالف و٧٠٥ حاالت حسب 
بيانات جامعة جونز هوبكنز 
األميركيــة. بــدأ العالم يعتاد 
فكرة العيش بشــكل مستدام 
مع هذه اآلفة التي قد ال تختفي 
أبدا وفق قول منظمة الصحة 

العاملية.
وتنفــس ماليني الســكان 
الصعــداء في أوروبــا القارة 
االكثــر تضــررا فــي العالم، 
ألول مرة منذ ظهر الوباء في 

إحدى الدول األكثر تضررا جراء 
الوبــاء في العالم مع أكثر من 
٢٧ ألف وفاة، أول عطلة نهاية 
أسبوع في اخلارج بدون قيود 
العزل، إذ سمح بارتياد الكثير 
من الشواطئ فيما دعا رئيس 
الوزراء إدوار فيليب السكان 
إلى البدء بالتفكير في عطلهم 
الصيفيــة. ووافقت احلكومة 
اإليطالية التــي فرضت أكثر 
القيود صرامة في أوروبا أمس، 
على السماح بالسفر من وإلى 
البالد اعتبــارا من الثالث من 
يونيــو املقبل، مــا يعد حدثا 
رئيســيا علــى الطريق نحو 
التعافي، إلنقاذ موسم العطالت 
القــادم. وستســمح احلكومة 
بالسفر دون عوائق عبر البالد 
اعتبارا من نفس اليوم.  وفي 
ايرلندا، يبــدأ تخفيف العزل 
غدا مــع فتح بعــض املتاجر 

جاير بولسونارو حول تدابير 
مكافحــة الفيــروس، بعد أقل 
من شهر على توليه املنصب.

اذ تواصل البالد تســجيل 
أرقام مخيفة جتاوزت ١٥٣٠٥ 
حاالت إصابة جديدة وهو أكبر 
عدد إصابات في يوم واحد منذ 
بدء تفشي اجلائحة، الى جانب 
٨٢٤ وفاة جديدة. وحتى اآلن 

بلغت اإلصابات ٢١٨٢٢٣.
وفــي الواليــات املتحــدة 
البلد األكثر تضررا، بنحو ٨٨ 
ألف وفاة، ومليون و٤٤٣ ألف 
إصابة، بدأ رفع العزل في قسم 
من فيرجينيا وميريالند أمس 
األول، وأعيد فتح الشــواطئ 
احمليطة بلوس أجنيليس في 
والية كاليفورنيا. لكن تبقى 
الرئــة االقتصادية  نيويورك 
للبــالد، معزولــة حتــى ٢٨ 

اجلاري على األقل.

واشنطن تتهم بكني مبحاولة «صرف األنظار» عن دورها في اجلائحة.. ومستعدة إلعادة متويل «الصحة العاملية».. بشروط

(أ.ف.پ) متسوقون بعضهم يرتدون كمامات خرجوا الى شوارع باريس بعد بدء تخفيف اجراءات العزل 

املاضــي، وقف متويل منظمة 
الصحة، متهما اياها مبحاباة 

الصني.
وجاء في نص رسالة إلى 
املديــر العــام ملنظمة الصحة 
العامليــة، تيــدروس أدهانوم 
اإلدارة  إن  غيبريســوس، 
«ســتوافق علــى دفــع نفس 
املبلغ الذي تدفعه الصني من 
االشــتراكات املقــررة ملنظمة 

الصحة العاملية».
كما أضافت الرســالة: «إذا 
قامــت الصني بزيادة متويلها 
ملنظمة الصحة العاملية فإننا 
سننظر في إمكانية زيادتها».

ووســط تزايــد االتهامات 
االميركية بالتسبب باجلائحة 
أكــدت  واخفــاء املعلومــات، 
اللجنــة الوطنية الصحية أن 
السلطات أمرت مختبرات غير 
مرخصة بتدميــر عينات من 

شركة أميركية ُتعلن اكتشاف عالج 
يوقف «كورونا» في ٤ أيام.. ولكن!

عواصمـ  وكاالت: قال الرئيس األميركي دونالد ترامب 
إنه يبحث إمكانية إتاحة عقار ضد ڤيروس كورونا مجانا، 
وأعرب عن أمله «في احلصول (على لقاح) بحلول نهاية 
السنة، ورمبا في وقت أقرب. نحن نحرز تقدما مذهال». 
لكنه خفف في وقت الحق خالل مؤمتره الصحافي اول 
من امس من التفاؤل، فقال «ال أريد أن يعتقد الناس أن كل 
شيء يتوقف على لقاح. لكن لقاحا سيكون أمرا رائعا».

وردا على سؤال ألحد الصحافيني عما إذا كان العقار 
سيكون باملجان، قال ترامب «نبحث ذلك.. بالفعل».

ويتزامن حديث ترامب، مع اعالن شركة أدوية بيولوجية، 
مقرها في والية كاليفورنيا، أنها اكتشفت جسما مضادا 
ميكن أن يحمي جسم اإلنسان من ڤيروس كورونا ويقضي 
عليه فــي غضون أربعة أيام، لكن لــم تتم جترته على 
البشر بعد. وبدأ فريق سورينتو منذ شهرين في حتليل 
مئات األجســام املضادة ووجدوا حوالي ١٢ متكنت من 
منــع الڤيروس الذي يؤدي إلى مرض «كوفيدـ  ١٩»، من 
إصابة اخلاليا البشرية، ويقولون اآلن إن واحدا بني هذه 
األجسام املضادة املكتشفة، فعال بنسبة ١٠٠٪ بعد فترة 
أربعة أيام من احلضانة، بحسبما نقلته «فوكس نيوز».

وقــال الطبيب مارك برونزويك «بالنظر إلى البيانات 
الفعالة للغاية التي رأيناها، ومدى قوة هذا اجلسم املضاد، 
نحن واثقون جدا من أن هذا (العالج) ميكن أن ينجح بالفعل».

شبكة قرصنة تبتز ترامب وتهدد بفضح ملفاته «القذرة»!
حملــة  تراهــن  وكاالت: 
املرشــح الدميوقراطــي جــو 
بايدن على انتزاع ما يصل إلى 
١٦ واليــة من اجلمهوريني في 
الرئاسة األميركية  انتخابات 
التي جترى في نوفمبر في ظل 
تعامل الرئيس دونالد ترامب 
مع ڤيروس كورونا الذي ساهم 
في احتدام املنافسة في واليات 
مثل أريزونا. وقالت جني أومالي 
ديلون مديرة حملة بايدن في 
إفادة للصحافيني امس األول، 
بشأن استراتيجية احلملة إن 
بعض الواليات ستصبح أرضا 
للمنافسة بشكل لم تشهده من 
قبل. وخصــت ديلون بالذكر 
أريزونا وتكســاس  واليــات 
وجورجيا التي لم تكن مؤيدة 
للدميقراطيني، مشيرة إلى أنها 
قد حتقق النجاح لبايدن الذي 
شــغل منصب نائب الرئيس 
في عهد الرئيس السابق باراك 

أوباما.
إلى ذلك، أصدرت مؤسسة 
إجراميــة معروفــة مجموعة 
كبيرة من امللفات املســروقة، 
وهددت بنشر ملفات «سيئة» 
عــن الرئيس األميركي إن هو 
لم يدفع فدية مالية قدرها ٤٢ 

مليون دوالر.
وادعت العصابة اإلجرامية 
اإللكترونيــة أنهــا اخترقــت 
شركة محاماة كبرى وستنشر 
معلومات سيئة عن الرئيس، 

إذا لم حتصل على الفدية.
ولم تقدم املجموعة، وهي 
مؤسسة إجرامية معروفة، أي 
دليل على أن لديها معلومات 
تعرض ترامــب للخطر. ومع 
ذلــك، فقد أصــدرت مجموعة 
كبيرة من امللفات املسروقة من 
 Grubman Shire شركة احملاماة
Meiselas & Sacks. استعرضت 
NBC News بعض الوثائق منها، 

وقالت إنها شرعية.
بدورهــا، قالــت شــركة 
احملاماة إن ترامب ليس زبونا 
من زبائنها ولم يكن كذلك أبدا. 
وأكد متحدث باســم الشــركة 
إنه لم يتضح أي من عمالئها 

تعرض للخطر.
املجموعــة  وتســتخدم 
برنامــج الفدية وهو نوع من 
البرامــج الضــارة، القتحــام 
شبكات الضحية وتشفيرها، 
مطالبــة بدفع نقــود لفتحها. 

ملفاته هو دونالد ترامب».
وتابعــت: «وجدنا الكثير 
من الغســيل القذر في الوقت 
احملدد. هناك سباق انتخابي». 
«وبالنسبة لكم أيها الناخبون، 
ميكننا أن نعلمكم أنه بعد مثل 
هذا املنشور، فأنتم بالتأكيد ال 

تريدون رؤيته كرئيس».
العصابة لم تترك أي فكرة 

احتماال فــي أن تكون القصة 
جدية. شــركة احملامــاة التي 
تعرضــت للقرصنــة قالت لـ 
NBC News: «علــى الرغم من 
استثماراتنا الكبيرة في األمن 
التكنولوجي املتطور، اخترق 
االفتراضيــون  اإلرهابيــون 
األجانب شــبكتنا ويطالبون 

بـ ٤٢ مليون دوالر كفدية».

إذا كان األمــر جديــا أم مجرد 
تهديد وحيلــة للضغط على 

مكتب احملاماة لدفع املزيد.
بريت كالــو، املختص في 
دراسة عصابات برامج الفدية 
في شركة مكافحة الڤيروسات 
Emsisoft، قال لشبكة «أن بي 
سي» إنه يعتقد أن هذا «مجرد 
تهديــد»، لكنه قــال إن هناك 

بايدن يطمع في انتزاع ١٦ والية من اجلمهوريني

(أ.ف.پ) بائع متجول يبيع الفتات حتمل شعارات مؤيدة للرئيس االميركي دونالد ترامب خالل مظاهرات ضد اجراءات االغالق في بنسلفانيا 

وإذا لم تدفع الضحية، تسرب 
املجموعة ببطء النســخ غير 
املشفرة من امللفات املسروقة 
مــن تلك الشــبكات للمطالبة 

بالدفع.
ونشرت اجلماعة اإلجرامية 
علــى مدونتها تهديدا بنشــر 
بترامــب..  تتعلــق  ملفــات 
«الشخص التالي الذي سننشر 

واشنطن تهاجم «اجلنائية الدولية» 
لدعمها حق فلسطني مبقاضاة إسرائيل 

حتذير إيراني من قرصنة أميركية
لشحنة وقود إلى ڤنزويال

عواصمـ  وكاالت: هاجم وزير اخلارجية 
األميركــي مايــك بومبيو املدعيــة العامة 
للمحكمة اجلنائية الدولية فاتو بنســودا 
بســبب إقرارها حــق فلســطني بالتوجه 
للمحكمة ملقاضاة إسرائيل في جرائم حرب 

ارتكبتها في االراضي احملتلة.
وقال بومبيــو «ان احملكمــة اجلنائية 
الدولية حتولت إلى هيئة سياسية ولم تعد 
مؤسسة قضائية، هذه احلقيقة املؤسفة مت 
تأكيدها من جديد عبر محاولة مدعية احملكمة 
فرض واليتها القضائية على إسرائيل، التي 
ال تعد، إلى جانب الواليات املتحدة، طرفا 
فــي اتفاق روما، الذي مت مبوجبه إنشــاء 

هذه احملكمة».
وأضاف الوزير االميركي في بيان رسمي 
«مثلمــا أكدنا عندما نوى الفلســطينيون 
االنضمام إلــى اتفاق رومــا، ال نعتقد أنه 
ميكن اعتبارهم دولة ذات سيادة، وبالتالي 
ال يحق لهم احلصول على عضوية كاملة أو 
املشاركة بصفة دولة في املنظمات الدولية 
والكيانات واملؤمترات، مبا في ذلك احملكمة 

اجلنائية الدولية».
في غضون ذلــك، حذر العاهل األردني 
امللــك عبداهللا الثاني من أنه في حال قيام 
إسرائيل بضم أجزاء من الضفة الغربية في 
يوليو املقبل، فإن ذلك سيؤدي إلى صدام 

كبير في املنطقة.
وقال امللك عبداهللا الثاني في مقابلة مع 
مجلة «دير شبيغل» األملانية بثتها وكالة 
األنباء األردنية الرسمية (بترا) اول من امس 

أنه ال يريد إطالق التهديدات بشأن تعليق 
العمل باتفاقية السالم مع إسرائيل، أو تهيئة 
جو للخالف واملشــاحنات، مؤكدا دراسته 
جلميع اخليارات، مضيفا «نحن نتفق مع 
بلدان كثيــرة في أوروبا واملجتمع الدولي 
على أن قانون القوة ال يجب أن يطبق في 
الشرق األوسط»، متسائال «ماذا سيحصل 
إذا انهارت السلطة الوطنية الفلسطينية؟ 
سنشــهد مزيدا من الفوضى والتطرف في 

املنطقة».
واكد امللك عبداهللا الثاني موقف االردن 
بأن «حل الدولتني هو السبيل الوحيد الذي 

سيمكننا من املضي قدما».
فــي هذه االثنــاء، اعلن رئيــس املكتب 
اإلعالمي فــي مفوضية التعبئة والتنظيم 
حلركة «فتح» منير اجلاغوب على حسابه 
على موقع فيسبوك تأجيل اجتماع القيادة 
الفلسطينية الذي كان مقررا امس لبحث الرد 
على مخطط إسرائيل ضم أراض فلسطينية.

وكان االجتماع معلنا عنه منذ أيام التخاذ 
قرارات بشــأن مخطــط احلكومة اجلديدة 
املرتقب تشــكيلها في إسرائيل ضم أجزاء 

واسعة من الضفة الغربية.
فــي الوقت ذاته، أشــاد عضــو اللجنة 
املركزية لفتح حسني الشيخ في بيان على 
تويتر مبوقف العاهل األردني حول مخطط 
الضم اإلسرائيلي، واعتبره «تعبيرا حقيقيا 
عــن التــزام األردن الثابت جتــاه احلقوق 
الفلســطينية وجتســيدا للموقف العربي 

األصيل».

عواصــم- وكاالت: قالــت وكالة أنباء 
إيرانيــة مقربة من احلرس الثوري إن أي 
حترك من الواليات املتحدة مثل القراصنة 
ضد شحنة وقود إيرانية متجهة إلى ڤنزويال 

سيكون له تداعيات.
وذكــرت وكالة «نور» لألنباء امس ردا 
على تقارير عن إبحار سفن حربية أميركية 
باجتاه منطقــة الكاريبي «إذا كانت تنوي 
الواليات املتحدة، خلق حالة من انعدام األمن 
فــي املمرات املائية الدولية مثل القرصنة، 
فإنها ســتقوم مبجازفــة خطيرة ولن متر 

بالتأكيد دون تداعيات».
وأضافت الوكالة «تشير األنباء الواردة 
من مصادر مطلعة إلى أن البحرية األميركية 
أرسلت أربع سفن حربية وطائرة بوينج 

بي-٨ بوسيدون إلى منطقة الكاريبي».
وكان مسؤول كبير في اإلدارة األميركية 
قال لرويترز مؤخرا إن واشــنطن تدرس 
اإلجــراءات التي ميكــن اتخاذها ضد قيام 
إيران بإرســال شــحنة وقود إلى ڤنزويال 

التي تعاني من أزمة.
وتشــير بيانــات تتبــع الســفن مــن 
«ريفينتيف أيكون» إلــى أن ناقلة واحدة 
على األقل جرى حتميلها بالوقود من ميناء 
إيراني أبحرت صوب ڤنزويال، األمر الذي 
قد يساعد البلد على تخفيف نقص الوقود.

وعبرت الناقلة «كالفيل» التي ترفع علم 
إيران، يوم األربعاء املاضي قناة السويس 
محملــة بالوقود مــن ميناء بنــدر عباس 

اإليراني، وفقا للبيانات املتاحة.

ملك األردن: تعليق اتفاق السالم مع إسرائيل أحد اخليارات إذا ضمت أراضي الضفة

ترامب يقيل مفتشًا كان يجري حتقيقًا بشأن بومبيو
عواصــم ـ وكاالت: أقــال الرئيس 
األميركي دونالد ترامــب اول من امس 
املفتش العام لوزارة اخلارجية ســتيف 
لينيــك، الذي فتح حتقيقــا حول وزير 
اخلارجيــة مايك بومبيــو، وهي اإلقالة 
األحدث في سلسلة عمليات الفصل التي 
جــاءت في أعقاب تبرئة ترامب من تهمة 
الضغط على الرئيس األوكراني ڤولودميير 
زيلينسكي من أجل تشويه سمعة منافسه 
في االنتخابات الرئاسية، جو بايدن، فيما 

عرف مبحاكمة العزل.
وقال ترامب في رسالة وجهها لرئيسة 
مجلس النواب نانســي بيلوســي «من 
الضروري أن أكــون واثقا متاما فيمن 
أعني كمفتشــني عامني، ولم يعد هذا هو 

احلال فيما يتعلــق باملفتش العام»، في 
إشارة إلى ستيف لينيك. متحدث باسم 
وزارة اخلارجية األميركية أكد في وقت 
الحق إقالة لينيك، وقال ان السفير ستيفن 
أكارد، حليــف نائب الرئيس مايك بنس، 

سيتولى املهمة خلفا لستيف لينيك.
وأوضح املتحدث أنه «في ١١ سبتمبر 
٢٠١٩، مت تأكيد الســفير أكارد من قبل 
مجلس الشــيوخ لقيادة مكتب البعثات 
اخلارجية في الــوزارة، ونتطلع إلى أن 

يقود مكتب املفتش العام».
الدميوقراطي  النائب  من جانبه، قال 
إليوت إجنيل أنه علم أن لينيك أطلق حتقيقا 
حول بومبيو، وأضاف أن «إقالة لينيك في 
أوج حتقيق من هذا النوع يوحي بشدة بأن 

األمر يتعلق بعمل انتقامي غير قانوني».
وأوضح مســاعد أحــد النواب في 
الكونغرس طالبا عدم كشف هويته، أن 
لينيك كان يحقق في شــكاوى تفيد أن 
بومبيو استغل شــخصا عينته السلطة 
السياســية، ليقوم مبهام شــخصية له 
بالعديد من  ولزوجته. ويقوم بومبيــو 
الرحالت قي العالم في طائرة احلكومة، 
برفقة زوجته ســوزان بومبيو، ما يثير 
استياء ألنها ال تتمتع بأي دور سياسي.

ولم تفوت رئيسة مجلس النواب نانسي 
بيلوسي الفرصة لتوجه سهامها نحو ترامب 
العدو اللدود لها، وقالت ان لينيك «عوقب 
ألنه قام بواجبه بنزاهة في حماية الدستور 

وأمننا القومي».


