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االربعاء ٢٠ مايو ٢٠٢٠ عربية وعاملية

أوروبا تدعم «الصحة العاملية».. وترامب ميهلها شهرًا «لالستقالل» عن الصني
عواصم - وكاالت: كرس 
االجتمــاع األخير للجمعية 
العامة ملنظمة الصحة العاملية 
الذي عقــد افتراضيــا على 
مدى يومني حدة االستقطاب 
الدولي على خلفية مواجهة 
اجلائحة العاملية التي سببها 
ڤيروس كورونا املســتجد، 
وحتول الى ساحة مواجهة 
بني الصني والواليات املتحدة.
وبــدت الواليات املتحدة 
شبه وحيدة في الهجوم الذي 
تشنه على املنظمة الدولية 
منذ أســابيع، علــى خلفية 
اتهامها مبحاباة الصني، حيث 
أعلنت املفوضية األوروبية 

دعمها للمنظمة. 
وقالــت املتحدثة باســم 
املفوضية األوروبية فيرجيني 
باتو في مؤمتر صحافي «هذا 
وقت إظهار التضامن وليس 
(وقت) توجيه أصابع االتهام 
أو تقويض التعاون املتعدد 
األطــراف»، وذلــك ردا على 
سؤال حول تصريحات تهديد 
الرئيــس األميركــي دونالد 
ترامب بقطع متويلها نهائيا. 
وقد أمهل ترامب منظمة 
الصحــة، ٣٠ يومــا إلجــراء 
مــا وصفه بـ «حتســينات» 
على أدائها أو يوقف متويل 
الواليات املتحدة عنها لألبد 
ويعيد النظر في عضويتها 
باملنظمة. وزاد هذا التهديد من 
صعوبة اجتماعات اجلمعية 
العاملية للمنظمة التي عقدت 
افتراضيا على مدى اليومني 
املاضيني، للبحث عن ســبل 
العامليــة  توحيــد اجلهــود 
ملكافحــة تفشــي ڤيــروس 

كورونا في املستقبل.
وكتب ترامب رسالة على 
تويتر للمدير العام ملنظمة 
أدهانوم  الصحة تيــدروس 
جيبريســوس أول من أمس 
االثنــني جــاء فيهــا «إذا لم 
تتعهد منظمة الصحة العاملية 
بإجراء حتسينات جوهرية 
خالل الثالثني يوما القادمة، 
فســأجعل جتميدي املؤقت 
للتمويل األميركي للمنظمة 
دائمــا وســأعيد النظــر في 

عضويتنا».
«الســبيل  أن  وشــرح 
الوحيد» أمام املنظمة هو أن 
تبدي اســتقالال عن الصني، 
مضيفا أن إدارته بدأت بالفعل 

«عادال» و«ميسور التكلفة».
جاء ذلك في اليوم الثاني 
واألخير من أعمال اجلمعية 

وينص القرار على ضرورة 
العمل بشــكل تعاوني على 
جميع املســتويات لتطوير 

وامليسورة التكلفة لالستجابة 
الــى اجلائحــة مبا فــي ذلك 
اآلليات القائمة على «التجميع 
الطوعي» وترخيص براءات 
االختراع لتسهيل احلصول 
على تلك األدوات في الوقت 

املناسب.
ويحث القرار احلكومات 
واملجتمع الدولي على وضع 
خطط عمل وطنية شــاملة 
ملكافحــة اجلائحــة تتضمن 
إجــراءات فوريــة وأخــرى 
بعيدة األجل لتعزيز النظام 
الصحي ونظم الرعاية والدعم 
االجتماعيني وقدرات التأهب 
والترصد واالســتجابة على 
نحو مستدام مع أخذ إرشادات 
املنظمــة في االعتبــار وفقا 
للسياق الوطني واملشاركة مع 
املجتمعات احمللية والتعاون 
مع أصحاب املصلحة املعنيني.

إصابات جديدة في ووهان 

قالــت  ذلــك،  مبــوازاة 
السلطات الصحية الصينية 
أمس، إنها سجلت ست حاالت 
إصابة جديــدة مبا في ذلك 

حالة جديدة في ووهان.
وأضافــت جلنة الصحة 
الوطنية في تقريرها اليومي 
أن ثالث من احلاالت الســت 
اجلديــدة وافدة من اخلارج 
ومت رصدها جميعا في منطقة 
منغوليــا الداخلية بشــمال 

الصني.
وكانت حالتان من احلاالت 
الثــالث احملليــة فــي إقليم 

العامة للمنظمة والتي عقدت 
عبر االتصــال املرئي للمرة 

األولى في تاريخ املنظمة.

واختبار وزيادة إنتاج وسائل 
التشخيص والعالج واألدوية 
واللقاحات املأمونة والفعالة 

جيلــني احلــدودي بشــمال 
شــرق البالد والذي يخضع 
حاليا لشبه عزل تام للتصدي 
ملوجة جديــدة من العدوى. 
وعلــى هذا الصعيــد، قالت 
السلطات الصحية في جيلني 
إنها تأكدت من خمس حاالت 
إصابة جديــدة أمس األول. 
ولم يرد أي تفسير للتباين 
مع العدد الذي أوردته جلنة 

الصحة الوطنية.
مليونا متعاٍف 

وفيما يستفحل اخلالف 
بني الــدول الكبرى، يواصل 
الڤيــروس تفشــيه، حيــث 
جتاوز عدد مصابي كورونا 
فــي العالم أمــس ٤ ماليني 
و٩٠٥ آالف، توفي منهم أكثر 
من ٣٢٠ ألفا، بحسب موقع 
«وورلد ميتر» املتخصص في 
رصد اإلحصاءات. لكن بيانات 
املوقــع أظهــرت أن إجمالي 
املتعافني حول العالم، جتاوز 
مليونا و٩٠٨ آالف ما يشكل 

اكثر من ثلث اإلصابات.
التوصــل  وبانتظــار 
إلــى لقاح، ورغم اســتمرار 
تراجع اجلائحــة في القارة 
األوروبية، فإنها تســتفحل 
في دول أخرى، كالهند التي 
تعد ١٫٣ مليار نسمة والتي 
مددت إجراءات العزل حتى 
نهايــة مايو، بعد أن جتاوز 
عدد اإلصابات فيهــا الـ ١٠١ 
ألف، مع عدم ظهور أي داللة 
تذكر على تراجع الزيادة في 
اإلصابات اجلديدة رغم العزل 
العام الصارم املســتمر منذ 
أسابيع. وقالت وزارة الصحة 
الهندية إن إجمالي الوفيات 

ارتفع إلى ٣١٦٣.
وأصبحت البرازيل ثالث 
دولة في العالم من حيث عدد 
اإلصابات (٢٥٤٢٢٠) وحلت 
في املرتبة السادسة من حيث 
عدد الوفيات مسجلة ١٦٧٩٢ 
وفاة. ويبدو أن هذه األعداد 
أقل بكثير مــن الواقع وفق 

قول خبراء.
أما الواليات املتحدة فقد 
ســجلت ٧٥٩ وفاة في أدنى 
حصيلة يومية على اإلطالق 
منذ أسابيع، ليتجاوز العدد 
اإلجمالي ٩٠٣١٢ وفاة، واكثر 
من ١٥٠٠٧٥٣ إصابة في أكثر 

بلد في العالم تضررا.

اتفاق أعضاء املنظمة على إتاحة لقاح كورونا بشكل «ميّسر» إن وجد.. ونحو مليوني متعاٍف من الڤيروس

مناقشات مع تيدروس بشأن 
اإلصالح. وكان ترامب اتهم 
املنظمــة بأنهــا «دميــة في 
يــد الصــني» وعلــل تعليق 
متويل املنظمة بسوء ادارتها 
ومحاباتها للصني خصوصا 
في أزمة تفشي الوباء الذي 
يسببه ڤيروس «كوفيد -١٩». 
وفي استجابة غير مباشرة، 
أعلنت املنظمة عزمها إجراء 
حتقيق مستقل حول أسلوب 
التعامل العاملي مع الڤيروس، 
وإنها تلقت دعما وتعهدا قويا 

بالتمويل من الصني.
تهرب من املسؤوليات

في املقابل، اتهمت الصني 
الرئيــس األميركي بالتهرب 
من مسؤولياته جتاه منظمة 

الصحة العاملية.
وقــال املتحــدث باســم 
اخلارجية الصينية تشــاو 
ليجيــان إن ترامــب، يهدف 
إلى «تشويه صورة الصني» 
و«التهرب من مسؤولياته» 
املرتبطــة بالتزاماتــه حيال 
املنظمة. واعتبر ان االتهامات 
ال طائل منها. ونقلت وكالة 
«بلومبرغ» عن ليان قوله في 
بيان صحافــي إنها اعتمدت 
على «دسائس وكلمات غير 

مؤكدة».
وبالعودة الى اجتماعات 
منظمة الصحة، وافقت الدول 
األعضاء على مشــروع قرار 
يحث على أن يكون احلصول 
على اللقاح املستقبلي إن وجد 

بيلوسي بعد إعالن الرئيس تناوله «هيدروكسي كلوروكني»: خطر ملن في سنك ووزنك
واشــنطن - أ.ف.پ: أثار الرئيس األميركي 
دونالد ترامب جــدال جديدا بإعالن أنه يتناول 
منذ نحو عشرة أيام، وعلى سبيل الوقاية من 
اإلصابة بڤيروس كورونا، عقار هيدروكســي 
كلوروكني، متجاهال توصيات السلطات الصحية 

األميركية بشأنه.
وأكد ترامب للصحافيني في البيت األبيض 
«أتناوله منذ نحو أسبوع ونصف.. أتناول حبة 
يوميا»، مثيرا ردود افعال قوية في األوســاط 
العلمية والسياسية، كون العقار الذي يستخدم 
منــذ وقت طويل ضد املالريــا، لم تثبت مدى 
جناعته ضد ڤيروس «كوفيد -١٩» من خالل أي 

دراسة دقيقة.

وردا على ســؤال عن ســبب تناوله عقار 
هيدروكسي كلوروكني، قال ترامب «أعتقد أنه 
جيد. لقد ســمعت أمورا جيــدة جدا عنه. أنتم 

تعرفون عبارة: ما الذي ستخسره؟».
وكانت السلطات الصحية األميركية والكندية 
حذرت في نهاية أبريل من خطورة اســتخدام 
هيدروكســي كلوروكني للوقايــة من اإلصابة 
بڤيروس كورونا املســتجد أو عالج املصابني 
بهذا الڤيروس، إذا لم يكن استخدام هذا العقار 
يتم في إطار جتارب سريرية تخضع للمراقبة.

وحذرت خصوصا مــن «مخاطر التعرض 
الضطرابات في ضربات القلب»، بسبب تناوله.

وتعليقا على إعالن ترامب، قالت رئيسة مجلس 

النواب الدميوقراطية نانسي بيلوسي في حديث 
مع قناة «ســي إن إن»، «ال أعتقد أن هذه فكرة 
جيدة»، مضيفة «إنه رئيســنا ومن األفضل أال 
يتناول شيئا لم يوافق عليه العلماء، خصوصا 
في مثــل فئته العمرية، ولنقل مبثل فئة وزنه، 

املسماة السمنة املرضية».
من جهته، ندد زعيم الدميوقراطيني في مجلس 
الشيوخ تشاك شومر بالتصريحات «اخلطيرة»، 
موضحا لقناة «ام اس ان بي سي» أن «ذلك يعطي 
الناس آماال خاطئة... وقد يضعهم بخطر أيضا».

وشدد ترامب من جهته على أنه ليست لديه «أي 
أعراض» للمرض، مشيرا إلى أنه يخضع بصورة 
منتظمة لفحوص مخبرية وقد أتت نتائجها سلبية. 

وأشار إلى أن خياره تناول العقار يأتي مببادرة 
شخصية لكنه تلقى الضوء األخضر من طبيب 
البيت األبيض. وأضــاف ترامب «قلت له: ماذا 
تعتقد؟، وأجاب: إذا شئت ذلك. وأجبته: نعم أود 
ذلك». وبدا ترامب مسرورا باألثر الفجائي الذي 
خلفه هذا اإلعالن، حيث قال للصحافيني «كنت 
أنتظر أن أرى عيونكم تلمع عندما أقول هذا... 
نعم، أتناوله منذ أسبوع ونصف وما زلت هنا!».

والكلوروكني والهيدروكسي كلوروكني عقاران 
يستخدمان منذ ســنوات عديدة لعالج املالريا 
وبعض أمراض املناعة الذاتية، مثل الذئبة، والتهاب 
املفاصل الروماتويدي. وسبق ان وصفهما الرئيس 

بأنهما هبة من السماء.

رئيس احلكومة العراقية ينفي 
إصدار أوامر باستهداف املتظاهرين

حزب ماكرون يخسر غالبيته البرملانية 
«مؤقتًا» بعد تشكيل كتلة جديدة

عواصم - وكاالت: قال رئيس احلكومة 
العراقيــة مصطفى الكاظمــي، إنه لم ولن 
يصدر أي أمر بإطــالق الرصاص على أي 

متظاهر.
وأضاف الكاظمي في مقال نشر بصحيفة 
«الصباح» الرسمية الصادرة امس: «أعلن 
بوضوح كقائد عام للقوات املسلحة بأنني 
لم ولن أصدر أي أمر بإطالق الرصاص على 
أي متظاهر سلمي ومن يقوم بذلك سيقدم 

الى العدالة».
وتابــع: «مــن واجــب وزارة الداخلية 
وأجهزة االمن منع اي طرف ثان أو ثالث من 
التداخل مع املتظاهرين وأن األوامر صدرت 
إلى كل األجهزة األمنية بإطالق سراح جميع 
املعتقلني من املتظاهرين والبحث والتحقيق 
والتقصي إليجاد املختطفني وتشــخيص 
الذين قامــوا باالغتيــاالت ووضعهم أمام 

القانون».
وأضاف أن احلكومة اجلديدة عازمة على 
«اتخــاذ كل االجراءات والتدابير بالتعاون 
بني وزارة الداخلية وجميع األجهزة األمنية 
حلماية املتظاهرين واحلرص على سالمة 
ساحاتهم والتعبير عن إرادتهم بكل حرية 

وبشكل سلمي».
وقال الكاظمي، إنه ماض بإجناز قانون 

االنتخابات مع ما يتطلبه من تدقيقات أو 
تعديالت واالنتهاء مــن الصيغة النهائية 
لقانون املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات 
وتأمــني كل ما يلزم إلجراء االنتخابات في 

أقرب وقت ممكن.
ودعا الكتل السياسية إلى دعم «جهودنا 
وما نقوم به من لقاءات وحوارات الستكمال 
التشكيلة الوزارية وتسهيل مهامها في إطار 

مهام املرحلة االنتقالية».
من جهة اخرى، ســقط صــاروخ امس 
االول في محيط السفارة األميركية باملنطقة 
اخلضراء الشديدة التحصني وسط بغداد، 
بحســب ما أفــادت مصادر أمنيــة لوكالة 

فرانس برس.
وهــذا الهجــوم اجلديــد ضــد املصالح 
األميركية هو الثامن والعشرون من نوعه 
خالل سبعة أشهر. وأوضح مسؤول أمني 
عراقي لفرانس برس أن «الصاروخ أسفر 
عن أضرار مادية من دون وقوع ضحايا».

وعلى غرار الهجمات السابقة ضد املصالح 
األميركيــة في العراق، لــم تعلن أي جهة 
مســؤوليتها عن هذا القصف الصاروخي، 
لكن الواليات املتحدة تتهم عادة الفصائل 
العراقيــة املوالية إليــران بالوقوف وراء 

هذه الهجمات.

باريــس- أ.ف.پ: فقد حــزب الرئيس 
الفرنســي إميانويل ماكرون «اجلمهورية 
إلى األمام» بفارق ضئيل الغالبية البرملانية 
املطلقة، على األقل مؤقتا، بعد تشكيل كتلة 
سياســية تاســعة في اجلمعيــة الوطنية 

(البرملان) رسميا.
وكتب النواب في إعالن تشكيل تكتلهم 
املسمى «بيئة دميوقراطية تضامن» واملؤلف 
من ١٧ نائبا «مستقال»، أنهم «ال ينتمون ال 
للغالبيــة وال للمعارضة»، وينبثق هؤالء 

من حزب «اجلمهورية إلى األمام».
ومع الكتلة اجلديدة، يتراجع عدد نواب 
حــزب ماكرون إلــى ٢٨٨ نائبا، دون عتبة 
الغالبيــة املطلقــة (٢٨٩ نائبــا) التي كان 

يحظى بها لوحده.

وهذا مؤشــر قوي حتــى لو أن احلزب 
الرئاســي بإمكانه أن يعتمــد على حوالي 
خمسني نائبا آخرين من أحزاب وسطية. 
وســيتمكن حزب «اجلمهورية إلى األمام» 
من اســتعادة الغالبية املطلقة بسرعة مع 
انضمام نائب إلى صفوفه يحل محل نائب 

مستقيل.
ويعتزم التكتل اجلديد، وفق أعضائه، 
املســاهمة فــي «طمــوح كبيــر بالتغيير 

االجتماعي والبيئي».
وتتمتــع اجلمعية الوطنيــة التي يتم 
انتخابهــا عبر االقتراع العام املباشــر من 
الشــعب، بصالحيات أكبر من صالحيات 
مجلس الشيوخ الذي ينتخب أعضاؤه من 

خالل االقتراع غير املباشر.

سقوط صاروخ في محيط السفارة األميركية في بغداد

وزير العدل ُيثير سخط الرئيس لعدم مالحقته أوباما وبايدن 
قضائياً على خلفية اتهام حملته بالتواطؤ مع موسكو

واشــنطن ـ وكاالت: قلــل 
الرئيــس األميركــي دونالــد 
ترامب من أهمية حتقيق بشأن 
وزير خارجيته مايك بومبيو، 
الذي يشتبه بأنه جعل موظفا 
حكوميا يقــوم بتنزيه كلبه، 
ودافع ترامب في الوقت نفسه 
عن إقالة املفتــش العام الذي 
كان يجري حتقيقا في مسألة 
مرتبطة ببومبيو، مؤكدا ان له 
«احلق كامال كرئيس أن أضع 

حدا ملهام» املفتش.
الرئيــس األميركي  وأكــد 
للصحافيني أنه ال يعرف ستيف 
التابع  العــام  لينيك، املفتش 
لــوزارة اخلارجية الذي أقاله 
مؤخرا بطلب من بومبيو، وقال 
«لم أســمع عنه أبدا»، كاشفا 
فقط بأن ســلفه باراك أوباما 
قام بتعيينه، موضحا «الكثير 
من هؤالء الناس عينهم أوباما 
وأنا ببساطة أتخلص منهم».
نـــــــواب  وبحــســــــب 
دميوقراطيــني، كان لينيــك 
املكلف مراقبة تدخل السلطة 
التنفيذية في وزارة اخلارجية 
وبشكل مســتقل، على وشك 
البدء بتحقيق حول شــكاوى 
تشير إلى أن بومبيو طلب من 
موظف حكومي تنزيه كلبه أو 
إحضــار ثيابه مــن املصبغة، 
وحتى القيام بحجز في املطاعم 

نيابة عنه.
ووصــف ترامــب وزيــر 
خارجيتــه بأنه «رجل المع»، 
مضيفا «انه رجل مكلف مناقشة 
احلرب والسالم مع دول مهمة 
جدا جدا، متلك أسلحة ال مثيل 
لها في العالم. والدميوقراطيون 
ووســائل اإلعالم التي تنشر 
األخبار الكاذبة تهتم بالرجل 

الذي ينزه كلبه».
واضاف «رمبا كان منشغال. 
رمبا كان يفاوض كيم جونغ 
أون حــول مســألة األســلحة 

عمال انتقاميــا» متهما لينيك 
بأنــه «يقــوض» مهمة وزارة 

اخلارجية.
من جهة أخرى، أعلن وزير 
العدل األميركي بيل بار أنه ال 
يعتزم في الوقت الراهن إطالق 
أي مالحقــات بحــق الرئيس 
السابق باراك أوباما أو نائبه 
جو بايدن بسبب دورهما في 
فتــح حتقيق بقضية احتمال 
حصــول تواطؤ بني روســيا 
واحلملــة االنتخابية لترامب 
في ٢٠١٦، مثيرا بذلك ســخط 
الرئيس االميركــي الذي قال 
تنه «فوجئ» مبوقف وزيره.
وقــال بــار خــالل مؤمتر 
صحافــي إن التحقيــق الذي 
فتــح فــي آخــر أيــام اإلدارة 
السابقة بشأن احتمال حصول 

أعــرب عــن أســفه لواقع أن 
النظام القضائي في الواليات 
املتحــدة اســتخدم «كســالح 
سياسي» في السنوات األخيرة، 
متعهدا وضع حد لهذه «احللقة 

املفرغة».
وقال بار، الذي يعتبر أحد 
أشــد مؤيدي ترامب، ان «أي 
حتقيق قد يفتح في املستقبل 
بحق أي مرشح رئاسي يجب 

أن يحظى مبوافقتي».
من جانبه، ابدى الرئيس 
األميركــي أســفه ألن يكــون 
القضاء «يكيل مبكيالني» وقال 
«ســواء أكان ذلك جرما أم ال، 
فهو كان بكل األحوال خطيرا 
وهناك أناس كثر متورطون 
فيه كان يجب أن يدفعوا ثمنا 

غاليا».

تواطؤ بني موســكو واحلملة 
االنتخابيــة لترامــب شــكل 
«ظلما خطيرا» و«لم يكن له 

أي أساس».
لكن الوزيــر لفت إلى أنه 
«مهما كان مســتوى تورط» 
أوبامــا وبايدن فــي فتح هذا 
التحقيق «فأنا ال أعتقد، بناء 
على املعلومات املتوفرة لدي» 
أنهما معرضان خلطر مواجهة 

مالحقات جنائية.
ويطالــب ترامــب مبثول 
اوباما أمام مجلس الشــيوخ 
ملســاءلته في هــذه القضية، 
كما طالــب مبحاســبة نائب 
الرئيس الســابق جو بايدن، 
الذي ســيخوض االنتخابات 
الرئاسية في نوفمبر املقبل.

لكن وزير العدل األميركي 

ترامب مدافعًا عن بومبيو وإقالة «مفتش اخلارجية»:  مهامه أكبر من أن ينشغل بـ «تنزيه كلبه» 

صورة أرشيفية للرئيس دونالد ترامب وسلفه باراك أوباما ونائبه السابق جو بايدن  (ا.ف.پ)

النووية، لذا قال: لو سمحت، 
هــل ميكن أن تنزه كلبي؟ هل 

يزعجك ذلك؟».
وتابع ترامب «مايك رجل 
رفيع املستوى جدا، وتتحدثون 
عــن تنزيــه الكلب، وغســل 
األطباق؟ أتعرفون! أفضل أن 
يكــون على الهاتــف مع قادة 
العام بدل أن يضيع وقته في 
غســل الصحون ألن زوجته 

رمبا ليست موجودة».
من جهته، قال بومبيو في 
مقابلة مع صحيفة «واشنطن 
بوست»: «لن أرد على أي من 
هذه االدعاءات التي ال أساس 
لها» مؤكدا أنه لم يكن على علم 
بأن لينيك كان يجري حتقيقا 
يستهدفه وقال «بكل بساطة 
مــن غير املمكن أن يكون هذا 


