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الثالثاء ١٩ مايو ٢٠٢٠ عربية وعاملية

«الصحة العاملية» تبحث «افتراضيًا» املواجهة املستقبلية لـ «كورونا»
عواصم - وكاالت: تواصل 
الغربية،  الــدول  العديد مــن 
مرحلــة التعافــي مــن الوباء 
الذي ســببه ڤيروس كورونا 
املستجد، في حني التزال دول 
أخرى في خضم املعركة، ضد 
اجلائحة التي أجبرت منظمة 
الصحــة العامليــة علــى عقد 
اجتماعها الـــ ٧٣ «افتراضيا» 
عبر اإلنترنت للمرة األولى منذ 
تأسيسها، للبحث عن طريقة 
إدارة الوباء في املستقبل، بعد 
أن قالت انه قد يستوطن معنا 

إلى األبد. 
وحتدث العديد من زعماء 
ورؤســاء الدول الـــ ١٩٤ أمام 
املؤمتــر، لكــن املنظمــة لــم 
تسلم من اخلالفات السياسية 
املغلفة بغــالف صحي، حيث 
ألقى تصعيد فــي التوتر بني 
واشــنطن وبكــني، واخلالف 
حول عضوية تايوان وحتى 
الدولي إليجاد لقاح،  السباق 
بظالله على االجتماع املفترض 
ان ميتد لليوم وينتهي باعتماد 
مشــروع قــرار طويــل قدمه 
االحتاد األوروبي يطلب «إطالق 
عملية تقييم في أســرع وقت 
ممكن» للنظر في الرد الصحي 

العاملي في مواجهة الوباء.
ويدعو النص أيضا منظمة 
الصحة العاملية إلى «التعاون 
الوثيــق مع املنظمــة العاملية 
لصحــة احليــوان ومنظمــة 
األغذية والزراعة لألمم املتحدة 
والــدول... لتحديــد املصــدر 
احليواني للڤيروس وحتديد 
بأي طريقة انتقل الى البشر».
ويطلــب أيضــا «إمكانية 
الوصول الشــامل والســريع 
لــكل املنتجــات  واملنصــف 
الالزمــة لالســتجابة للوباء» 

«الصعبة» مبا يشــمل منشأ 
الڤيــروس وإصــالح منظمة 
الصحة العاملية، الذي طالبت 
به الواليات املتحدة بإحلاح. 

وأكــد املصــدر األوروبــي 
لوكالــة فرانس برس أنه «لم 
يتم جتنــب أي موضوع» في 
مشــروع القــرار ســواء كان 
بالنســبة «ملواصلــة إصالح 
العامليــة  الصحــة  منظمــة 
وخصوصا قدراتها التي ثبت 
أنهــا غير كافيــة ملنع حدوث 

أزمة بهذا احلجم».
واشــنطن،  وتخــوض 
مواجهــة مزدوجــة مــع بكني 

بالسفر إلى أنحاء العالم، على 
الرغم من علمها بوباء الڤيروس 

التاجي.
ونقلت قناة تلفزيون «إي 
بي سي نيوز» عن املستشار 
الرئاسي األميركي قوله: «ظهر 
املريــض صفر في ووهان في 
نوفمبــر. والصينيون أخفوا 
الڤيروس عن منظمة الصحة 
العاملية ملدة شهرين، ثم أرسلوا 
مئــات اآلالف مــن الصينيني 
علــى منت طائرات إلى ميالنو 
العالــم  ونيويــورك وحــول 

لنشره».
وتطالب الواليات املتحدة 

ما تنفيه وكالة األمم املتحدة. 
الواليــات املتحــدة،  ودعــت 
بدعم من بعض الدول منظمة 
الصحــة العامليــة إلى «دعوة 
تايــوان» إلــى هــذا االجتماع 
رغم معارضة الصني. وتؤكد 
املنظمة أن الدول األعضاء فقط 
يعود إليها قرار قبول تايوان 
أم ال. وقال مصدر ديبلوماسي 
إنه في حال حصول تصويت 
فســيؤدي ذلك إلى «نســف» 
عمل اجلمعية بسبب املشاكل 
اللوجستية التي قد يطرحها.

في األثنــاء، انضمت دول 
أوروبية جديدة أمس إلى قائمة 
البلدان التي تعود «إلى الوضع 
الطبيعي»مع رفــع املزيد من 
القيــود املفروضــة للحد من 
تفشي ڤيروس «كوفيد - ١٩»، 

خوفا من «املوجة الثانية». 
ودخلت إيطاليا، أكثر دولة 
متضررة في أوروبا «املرحلة 
الثانية» من إجراءات رفع العزل 
مع إعادة فتح املتاجر واملقاهي، 

أمس.
وفــي إشــارة قويــة على 
حتسن الوضع في هذه الدولة 
الكاثوليكية، أعادت كاتدرائية 
القديس بطرس في الڤاتيكان 
فتح أبوابها أمس أمام الزوار 
لكن ســيكون على املتعبدين 
االنتظــار بعض الشــيء قبل 
التمكن من حضور القداديس. 
ورفــع قــداس فــي دومــور، 
الكاتدرائية الكبرى في ميالنو 
بوسط لومبارديا، املنطقة التي 
كانت األكثر تضررا من الوباء.

صرح كبير آخر فتح أبوابه 
أمام الزوار، وهو األكروبوليس 
فــي أثينا وكذلــك كل املواقع 
األثرية فــي اليونان قبل بدء 
الســياح، الضرورية  عــودة 

التي تتهمها بأنها أخفت حجم 
الوباء وتســببت بانتشــاره، 
ومع منظمــة الصحة العاملية 
التي شكك الرئيس األميركي 
دونالد ترامب بإدارتها للوباء 
واتهمهــا باالنحيــاز للصني. 
وعلق املساهمة األميركية فيها.
الڤيروس  واليزال منشــأ 
النقطة األساســية في احلرب 
الكالمية بني الواليات املتحدة 
والصني. حيث جدد مستشار 
ترامــب لشــؤون السياســة 
التجارية بيتر نافارو، اتهامها 
بالتسبب بتفشي الوباء عبر 
سماحها للســياح الصينيني 

بإجراء حتقيق في هذا املوضوع 
على غرار استراليا وتشتبهان 
فــي ان بكــني أخلفــت حادثا 
مخبريــا في ووهان قد يكون 
وراء انتشــار الڤيروس. لكن 
وزارة اخلارجيــة الصينيــة، 
عــادت وأكــدت أمــس أنه من 
السابق ألوانه بدء التحقيق في 
أسباب انتشار الوباء ومصدره.

فــي مــوازاة ذلــك، تعتبر 
أن  األميركيــة  احلكومــة 
منظمــة الصحــة العاملية قد 
أهملــت حتذيرا مبكــرا صدر 
مــن تايــوان حــول خطورة 
ڤيروس كورونا املستجد وهو 

القتصــاد البالد. كمــا أعادت 
اليونانية  الثانويــة  املدارس 
فتح أبوابها. وكذلك فعلت كل 

من فرنسا وبلجيكا.
وفي البرتغال وأذربيجان 
مــرورا بالدمنــارك وايرلنــدا 
أعــادت عــدة دول  وأملانيــا، 
أوروبية فتح املطاعم واملقاهي 
بينها البييرغارتن الشــهيرة 
في الهواء الطلق في بافاريا.

أما في أميركا الالتينية، فقد 
أعلن وزير الصحة اإلكوادوري 
عن اكتشــاف أول إصابة لدى 
قبيلة واورانــي إحدى قبائل 
األمــازون األصلية في البالد. 
وحــذرت منظمــات شــعوب 
واوراني من أن انتشار كوفيد 
١٩ قد يكــون «كارثيا وقاتال» 
إلــى مجتمعاتهــا  بالنســبة 
املعرضة بشكل كبير لألمراض.

وأضافــت البرازيل ١٤ ألفا 
و٩١٩ حالــة إصابــة جديــدة 
بالڤيــروس، ليصل اإلجمالي 
ألفــا و١٤٢ حالــة،  إلــى ٢٣٣ 
متجاوزة بذلك إسبانيا كرابع 
أعلى دولة في العالم من حيث 
عدد اإلصابات. كما سجلت ٨١٦ 
وفاة خالل ٢٤ ســاعة، ليصل 
إجمالــي الوفيات إلــى ١٥ ألفا 

و٦٣٣ شخصا. 
 ويــزداد الوضــع ســوءا 
فــي الهند كذلك، حيث أعلنت 
ارتفاع  الســلطات الصحيــة 
عــدد الوفيات إلى ٣٠٢٩ حالة 
بعد تســجيل ١٥٧ حالة وفاة 
جديدة أمس، وعدد اإلصابات 
الى ٩٦١٦٩ إصابة بعد تسجيل 
٥٢٤٢ إصابــة جديدة وهو ما 
دفع احلكومة لتمديد اإلغالق 
الكامــل للمــرة الرابعــة ملدة 
أســبوعني إضافيني للحد من 

تفشي الڤيروس.

اخلالف األميركي ـ الصيني يهيمن على االجتماع..أوروبا تعود حلياتها الطبيعية «جزئياً»..وإحصاءات مخيبة في أميركا الالتينية والهند

موقع االكروبوليس األثري الشهير يفتح ابوابه للزوار في أثينا بعد تخفيف اجراءات العزل    (رويترز)

ويشــدد علــى دور «اللقــاح 
الواسع النطاق ضد كوفيد-١٩ 
العامة في  باعتباره للمنفعة 
العالــم وملنع انتقال انتشــار 
الڤيــروس والقضاء عليه من 

أجل وقف الوباء».
وكشف مصدر ديبلوماسي 
أوروبــي أنه «مت التوصل إلى 
اتفــاق غيــر رســمي العتماد 
القرار بتوافق اآلراء. وستكون 
هذه نتيجة مهمة ألن منظمة 
الصحة العاملية ستكون أول 
منتدى عاملي يتفق على نص 
باإلجماع»، مؤكدا أنه ســيتم 
التطرق حتى إلــى املواضيع 

تضاعف عدد الوفيات في جنوب اليمن
 مؤشر على احتمال تفشي «كورونا»

البيت األبيض يتهم السلطات الصحية األميركية
بالتأخر في مواجهة «كورونا»

عدن - أ.ف.پ: يثير ازدياد حاالت 
الوفاة جراء األمراض في مدينة عدن 
جنوب اليمن منذ بداية مايو اجلاري، قلق 
خبراء الصحة واملنظمات اإلنسانية من 
احتمال تفشي ڤيروس كورونا املستجد 
في ظل عجز السلطات عن التعرف على 

اإلصابات بشكل دقيق.
وكانــت اللجنــة الوطنيــة العليا 
للطوارئ ملواجهة وباء كورونا، وهي 
اجلهــة احلكومية املخولة اإلعالن عن 
اإلصابات ومالحقتها، أفادت الشــهر 
املاضي بوجود أولى احلاالت في البالد 
الفقيرة الغارقة في احلرب والتي تواجه 
الكوليرا واملالريا وحمى الضنك بقطاع 
صحي مدمر بفعل سنوات النزاع الست.

وأعلنت مصلحة األحوال املدنية في 
عدن السبت وفاة عشرات األشخاص 
بأمراض لم يعرف بعــد ما إذا كانت 

مرتبطة بڤيروس كورونا املستجد.
وقال رئيس املصلحة التي تصدر 
شهادات الوفاة اللواء سند جميل لوكالة 
فرانس برس «توفي خالل الساعات ٢٤ 
املاضية في مدينــة عدن أكثر من ٨٠ 
حالة نتيجة األوبئة واحلميات املنتشرة 

في عدن».
وأكد أن مصلحته تصدر في العادة 
اليوم  سبع شــهادات وفاة فقط في 
الواحد، لكن عدد الوفيات منذ ٧ مايو 

بلغ ٦٠٧ حالة وفاة.
وبحسب صدام احليدري الطبيب في 

احد مستشفيات املدينة التي يسكنها 
٥٥٠ ألف شــخص، فإن عدد الوفيات 
تضاعف بنحو سبع مرات في األسابيع 
األخيرة. وتعاني السلطات احمللية في 

حتديد أسباب الوفيات.
إال أن محمد الشــماع مدير برامج 
«سيف ذي تشــلدرن» في اليمن قال 
إن «فرقنا علــى األرض ترى الناس 
يتنفســون بصعوبة وينهارون حتى 
(...) هؤالء النــاس ميوتون ألنهم ال 
يستطيعون تلقي العالج الذي من شأنه 

أن ينقذهم».
الطبيب  بامعلم  إلى ياسر  بالنسبة 
في مستشفى اجلمهورية في عدن، فإن 

سكان املدينة الساحلية «أمام كارثة».

عواصم - وكاالت: اشتد اجلدل بني 
إعادة فتح سريعة لالقتصاد  مناصري 
األميركي وأولئك الداعني للتحرك ببطء 
وتعقل فــي محاولة لتجنب موجة ثانية 
من اإلصابات بڤيروس كورونا املستجد. 
ورجح رئيــس االحتياطــي الفيدرالي 
األميركي جيــروم باول، أن يبلغ معدل 
البطالة ذروة تصل إلى ٢٠ أو ٢٥٪ وأن 
يبلغ تراجــع إجمالي الناجت الداخلي في 
الواليات املتحدة في الفصل الثاني «٢٠ 
أو ٣٠٪».  ودعــا الرئيس األميركي إلى 
عودة «احلياة إلى طبيعتها» مبا يشمل 
الغولف الرياضــة املفضلة لديه. وفتح 
املستشار االقتصادي للبيت األبيض بيتر 
نافارو، النار بشدة على «مراكز الوقاية 

من األمراض والســيطرة عليها»، ملقيا 
عليها باللوم في التأخر األولي في مجال 

إجراء فحوص ڤيروس كورونا. 
وقال نافارو لقناة «إن بي سي» أنه «في 
مطلع األزمة هي أهملت إجراء الفحوص 
وأبقتها ضمــن اإلدارة، لكن ليس فقط 
ذلك، بل أنتجت نوعا سيئا من الفحوص. 

وأدى هذا إلى تأخرنا».
والفحص الوحيد الذي استخدم بداية 
تفشــي الوباء هو فحص طورته مراكز 
الوقاية من األمراض والســيطرة عليها 
بناء على تقنية أجازتها منظمة الصحة 
العاملية وتستخدم في كل أنحاء العالم. 
ولم تكــن املختبرات العامة وال اخلاصة 
في الواليات األميركية، متلك التصريح 

في تطوير وتوزيع فحوصها اخلاصة. 
ولم يصرح لهــا ذلك إال اعتبارا من ٢٩ 
فبراير، بعد اإلعالن عن أول وفاة ناجمة 
عن ڤيروس كورونا املستجد في الواليات 
املتحدة، التي يقارب فيها عدد الوفيات 

حاليا ٩٠ ألف وفاة.
ويخشى منتقدو الرئيس ترامب من 
أال تكون قدرات الفحص كافية ملنع ظهور 
موجة ثانية من اإلصابات، في وقت تعمل 

فيه واليات عدة على رفع قيود العزل.
وقد سجلت الواليات املتحدة ٨٢٠ وفاة 
جديدة خالل الساعات األربع والعشرين 
املاضية، ليصــل إجمالي الوفيات لديها 
إلى نحو ٩٠ ألفا. وقارب عدد اإلصابات 

املليون ونصف املليون.

الصني ُترسل فريقًا للتحقيق بوفاة سفيرها في إسرائيل
بكني - وكاالت: قالت مصادر إســرائيلية 
لصحيفة «هآرتس» إن الصني سترسل فريقا 
خاصا للتحقيق في وفاة سفيرها لدى إسرائيل 
دو وي، والذي عثر على جثته داخل شــقته 

في تل أبيب.
وقالت املصادر إن الفريق الصيني سيجري 
حتقيقا داخليا في السفارة وسيتولى ترتيبات 
نقل اجلثة إلى بكني، فضال عن تنسيق أنشطة 

السفارة.

وأشارت إلى أن الفريق سيضم ممثال لعائلة 
السفير الصيني، وأنه لن يخضع للحجر الصحي 
املعمــول به حاليا في إســرائيل عند وصول 
األجانب. وأكــدت التقارير األولية أن دو (٥٨ 
عاما) عثر عليه في فراشــه من قبل املوظفني 
في مقر إقامته، ولم يتم العثور على أي عالمات 
عنف على جسده، وقالت خدمة «ماجن ديڤيد 
أدوم» لإلسعافات األولية إن سبب الوفاة يبدو 

أنه نوبة قلبية.

تهديد فلسطيني باالنسحاب من االتفاقيات ردًا على نتنياهو
عواصــم - وكاالت: أدان 
الفلسطينيون خطاب رئيس 
الوزراء اإلســرائيلي بنيامني 
نتنياهــو خــالل منــح الثقة 
أمــام  اجلديــدة  حلكومتــه 
الكنيست (البرملان) وتأكيده 
على املضي في ضم أجزاء من 
الضفة الغربية إلى الســيادة 

اإلسرائيلية.
اللجنــة  عضــو  وقــال 
التنفيذيــة ملنظمــة التحرير 
الفلســطينية أحمد مجدالني 
في بيــان إن خطاب نتنياهو 
«دعاية سياســية مكشــوفة 
ال تخدم أي ســالم بــل تزيد 
اخلطر على األمن واالستقرار 

في املنطقة».
واعتبر مجدالني أن إعالن 
نتنياهــو الضــم كسياســة 
حلكومتــه هــو «نهاية حلل 
الدولتني، وتقويض ألســس 
عمليــة الســالم، ولــن تبقى 
الفلسطينية ملتزمة  القيادة 
باالتفاقيات وسنكون في حل 

منها».
مــن جهتــه، حــث عضو 
اللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة 
التحرير صالح رأفت تعقيبا 
على خطاب نتنياهو، الدول 
العربية على االلتزام مببادرة 
السالم العربية وعدم التطبيع 

مع إسرائيل.
فيما قالت وزارة اخلارجية 
الفلســطينية إن  واملغتربني 
«مواقف نتنياهو االستعمارية 
تأكيــد جديــد علــى معاداته 
للســالم،  االيديولوجيــة 

علــى مواصلــة تغولها على 
الفلسطيني وأرضه  الشعب 

وحقوقه».

عنصرية في هجوم عام ٢٠١٥ 
أسفر عن استشــهاد زوجني 
فلســطينيني وطفلهما حرقا 

في الضفة الغربية احملتلة.
وينطــوي حكــم محكمة 
اللد املركزيــة بإدانة عميرام 
بــن أوليئيل (٢٥ عاما) بقتل 
الثالثة على عقوبة قد تصل 

إلى السجن مدى احلياة.
ودفــع املتهم بأن محققني 
إسرائيليني أجبروه على اإلدالء 
باعتراف كاذب بالهجوم على 
منزل أسرة الدوابشة في قرية 

دوما.
أنــه  وأوضــح محاميــه 
ســيطعن علــى احلكــم أمام 
احملكمة العليا اإلســرائيلية، 
وقال في بيان باللغة العبرية 
«هــذا يــوم أســود لدولــة 

إسرائيل».
مــن جهتــه، اعتبر ناصر 
دوابشة، عم الطفل علي، قرار 
احملكمة «عدالــة منقوصة»، 
مضيفــا «نتمنــى أن تتخــذ 
احملكمة قرارا قاســيا وجديا 
في احلكم بعدمــا متت إدانة 

هذا املتهم».
وأحــرق الرضيــع علــي 
دوابشــة في ٢١ يوليو ٢٠١٥، 
الــذي كان يبلغ من العمر ١٨ 
شهرا حيا أثناء نومه في منزل 
العائلة في قرية دوما. وتوفي 
والداه ســعد ورهام دوابشة 
متأثرين بحروقهما بعد عدة 
أسابيع، في حني جنا شقيقه 
أحمد الذي كان يبلغ من العمر 
حينها ٤ سنوات من املأساة.

مــن جهــة أخــرى، أدانت 
محكمة إسرائيلية مستوطنا 
يهوديا بالقتل العمد لدوافع 

إدانة املستوطن املتطرف املعتدي بالقتل العمد على أسرة الرضيع الدوابشة

صورة أرشيفية لفتاة تنظر بحزن إلى بقايا منزل أسرة الدوابشة احملترق بقرية دوما بالضفة  (رويترز)

األميركــي  االنحيــاز  وأن 
الكامل لالحتالل وسياســته 
االستعمارية يشجع إسرائيل 

ترحيب عربي ودولي باتفاق
تقاسم السلطة في أفغانستان

قانون إيراني ملواجهة عدائية إسرائيل

عواصــم ـ وكاالت: أعربت كل من اململكة 
العربية السعودية والواليات املتحدة االميركية 
وباكستان عن ترحيبهم باتفاق تقاسم السلطة 
في أفغانســتان والذي مت التوقيع عليه بني 
الرئيس أشــرف غني ومنافســه السياســي 
عبداهللا عبداهللا. وعبــرت وزارة اخلارجية 
الســعودية، في بيان صحافي أوردته وكالة 
االنباء الســعودية (واس)، عــن التطلع أن 
تؤدي هذه اخلطــوة املهمة إلى تعزيز األمن 
واالستقرار والسالم في أنحاء أفغانستان كافة 

ومبا يلبي آمال وتطلعات شعبها الشقيق.
وجددت الوزارة التأكيد على وقوف اململكة 
إلى جانب أفغانستان ودعمها احلكومة اجلديدة 
في كل ما يعينها على حتقيق تطلعات الشعب 

األفغاني في الرخاء واالزدهار والتنمية.
من جهته، رحب وزير اخلارجية األميركي 
مايك بومبيو باالتفاق ودعا إلى إيجاد تسوية 
سياسية تضع حدا لتزايد عنف املتمردين.

وجــاء في بيــان للمتحدثة باســم وزير 

اخلارجيــة األميركيــة مورغــان أورتيغاس 
أن «الوزير بومبيو هنأ الزعيمني بالتوصل 
إلــى اتفاق على تشــكيل حكومة جامعة في 
أفغانستان»، مضيفة أن بومبيو «أبدى أسفه 
إلضاعة الوقت» على مدى أشــهر في خالف 

أغرق البالد في أزمة سياسية.
كما رحبت وزارة اخلارجية الباكستانية 
باالتفاق واعتبرته محاولة لوضع نهاية لألزمة 

السياسية التي تخوض الدولة غمارها.
وذكرت اخلارجية الباكستانيةـ  في بيان 
نقلته وكالة أنباء «خامة برس» األفغانيةـ  أن 
باكستان ترحب بتوقيع االتفاق بني الزعماء 
السياســيني في كابول بخصوص تشــكيل 
حكومة شــاملة ومجلس أعلــى للمصاحلة 
الوطنيــة. الى ذلــك، قتل ٧ أشــخاص على 
األقل وأصيب العشرات بجروح امس بتفجير 
سيارة مفخخة استهدفت منشأة تابعة لوكالة 
مخابرات أفغانية في والية غزني في شــرق 

أفغانستان، وفق ما أعلن مسؤول.

عواصم - وكاالت: صدق البرملان اإليراني 
امس، على املادتني ١ و٢ من مشروع قانون 
«مواجهة اإلجراءات اإلســرائيلية العدائية 

ضد األمن اإلقليمي والدولي».
وتنــص املــادة ١ من هــذا القانون، على 
«التــزام جميــع أجهــزة الدولة، فــي إطار 
السياســات العامة للنظام واالســتفادة من 
القدرات اإلقليمية والدولية، مبواجهة األعمال 
العدائية التي يقــوم بها الكيان الصهيوني 
ضد الشعب الفلسطيني املضطهد والبلدان 
اإلســالمية وجمهورية إيران، ودوره املدمر 

في زعزعة الســالم واألمن على الصعيدين 
اإلقليمــي والدولي، واالنتهاكات الواســعة 
النطــاق واملمنهجــة حلقوق اإلنســان، مبا 
في ذلك جرائم احلرب، واألعمال اإلرهابية، 
واحلرب اإللكترونية، واســتخدام األسلحة 
الثقيلــة واحملظورة ضــد املدنيني، وفرض 
احلصــار البشــري، وإقامة املســتوطنات، 
وتشريد الشــعب الفلسطيني، ومخططات 
ضم أجزاء أخرى من األراضي الفلسطينية، 
واستمرار احتالل فلسطني وأجزاء من سورية 

(اجلوالن) ولبنان واألراضي احملتلة».

عشرات القتلى واجلرحى بتفجير سيارة مفخخة في غزني


