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اجلمعة ١٠ يوليو ٢٠٢٠ عربية وعاملية

١٢ مليون إصابة بكورونا.. و«الصحة العاملية»: الوضع يزداد سوءًا
عواصم - وكاالت: ١٢ مليون إصابة بڤيروس 
كورونا املســتجد، و«الوضع يزداد ســوءا»، وال 
عزاء للعلماء الذين يحاولون اللحاق بالڤيروس 
املتوحش إليجاد لقاح يقي البشرية منه او عقار 

يعالج املصابني.
فبحســب إحصائيات متطابقة جلامعة جونز 
هوبكنز األميركية ووكالة األنباء الفرنسية، أضاف 
الڤيروس التاجي مليون إصابة جديدة خالل أقل 
من ٧ أيام لألسبوع الثالث على التوالي، وتخطى 
حاجز الـ ١٢ مليون ونحو ١٠٠ ألف إصابة، ناهيك 

عن ٥٥٠ ألف حالة وفاة.
في هذه األثناء، أعلنت منظمة الصحة العاملية 
أمس أنها تعمل على تشكيل جلنة مستقلة ملراجعة 
تعاملهــا مع جائحــة مرض كوفيــد-١٩، وكذلك 
استجابة احلكومات لها، بعد االنتقادات الشديدة 
التي تعرضت لها لبطء استجابتها للوباء، ما أدى 
الى انسحاب اميركا التي تتهمها مبحاباة الصني، 

منشأ املرض.

وقال املدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم 
غيبريسوس في اجتماع عبر اإلنترنت مع ممثلي 
الدول أعضاء املنظمة البالغ عددها ١٩٤ إن هيلني 
كالرك رئيســة وزراء نيوزيلندا الســابقة وإلني 
جونسون سيرليف رئيسة ليبيريا السابقة وافقتا 

على قيادة اللجنة واختيار أعضائها.
وأضاف تيدروس «هذا وقت مراجعة النفس»، 
مشيرا إلى أن أعضاء املنظمة كانوا قد دعوا في مايو 
باإلجماع إلى تقييم االستجابة العاملية للجائحة.

وأملح إلى االنسحاب األميركي قائال: «لن نتمكن 
من التغلب على اجلائحة إن كنا منقسمني»، محذرا 
بــأن «التهديــد األكبر الذي نواجهــه اليوم ليس 
الڤيروس نفسه، بل نقص الزعامة والتضامن».

وشدد املدير العام على أن الڤيروس ليس حتت 
السيطرة في معظم أنحاء العالم، بل يزداد سوءا.
في هذه األثناء، دعت مراكز مكافحة األمراض 
والوقاية منها، الدول األفريقية الى زيادة فحوص 
الڤيروس وإلزام الناس باســتخدام الكمامات مع 

جتــاوز حاالت العدوى فــي القارة نصف مليون 
إصابة مؤكدة.

وقال جون نكينجاسونغ رئيس املراكز األفريقية 
ملكافحة األمراض إن حاالت اإلصابة اجلديدة زادت 

بنسبة ٢٤٪ في القارة في األسبوع املاضي.
وســجلت أفريقيا ٥١٢٤٩٩ حالة إصابة مؤكدة 
و١١٩٣٠ حالة وفاة حتى أمس وفقا لبيانات حكومية 

وبيانات منظمة الصحة العاملية.
وأضاف في مؤمتر صحافي عبر اإلنترنت من 

أديس أبابا «اجلائحة تكتسب قوة دفع كاملة».
وقال إن ٥ دول أفريقية سجلت ٧١٪ من حاالت 
اإلصابــة، هي نيجيريا وجنــوب أفريقيا ومصر 

وغانا واجلزائر.
وفي إيران، قالت وزارة الصحة أمس إن إجمالي 
عدد حاالت اإلصابــة بڤيروس كورونا في البالد 
بلــغ ٢٥٠٤٥٨ إصابــة، وأضافت أن ٢٢١ شــخصا 
توفوا بالڤيروس خالل ٢٤ ساعة، ليصل إجمالي 

الوفيات إلى ١٢٣٠٥ حاالت.

منظمة الصحة تشّكل جلنة ملراجعة االستجابة للجائحة

«رهان» فلسطيني على تراجع بايدن عن خطوات ترامب بشأن «الضم»

«فريدريكس» نسخة مصغرة عن فلويد جتدد غضب األميركيني

وكاالت:  عواصــم- 
قالــت مصــادر مطلعــة إن 
الفلسطينية تأمل  القيادات 
أن يعمل جو بايدن املرشح 
الدميوقراطــي في انتخابات 
الرئاســة األميركيــة علــى 
تخفيف سياسات واشنطن 
املؤيدة إلسرائيل إذا ما أصبح 

رئيسا للواليات املتحدة.
وقالــت املصــادر لوكالة 
«رويتــرز» إن أميركيني من 
أصــل فلســطيني يطالبون 
بايــدن االنتخابيــة  حملــة 
بالتغيير غيــر أنها أضافت 
أن هذه املساعي لم يكن لها 

أثر يذكر.
ووقعــت أكثــر مــن ١٢٠ 
شــخصية مــن األميركيــني 
البارزين من أصل فلسطيني 
«بيان مبــادئ» يقولون إنه 
يحدد دعم جاليتهم للمرشحني 

للمناصب االحتادية.
ومن هذه املبــادئ جعل 
إلســرائيل  املقــدم  الدعــم 
مشروطا بإنهاء «املمارسات 
احلقــوق  تنتهــك  التــي 
الفلسطينية وتتعارض مع 
القانــون الدولي» وســحب 
أي اعتــراف أميركي محتمل 
بالســيادة اإلسرائيلية على 

األراضي احملتلة.
وقالــت زينة عشــراوي 
هتشيســون التــي تشــارك 
كمندوبة في املؤمتر الوطني 
الدميوقراطــي في  للحــزب 
أغســطس املقبــل «نريــد 
أن نشــهد احتضــان بايدن 
للتقدميني في احلزب الذين 
اعترفوا بالكفاح املشترك بني 
الفلسطينيني ممن يعيشون 
حتــت االحتالل العســكري 
واألميركيني السود وامللونني 

واشــنطن - أ.ف.پ - 
رويترز: أثار نشــر تسجيل 
ڤيديو جديد، يظهر فيه فتى 
من أصول أفريقية وهو يفقد 
وعيه وميوت اختناقا بأيدي 
موظفــني في مركز إصالحي 
غضبا في الواليات املتحدة، 
في تكرار حلادثة وفاة جورج 
فلويــد األميركي من أصول 
أفريقيــة اختناقــا علــى يد 
شرطي أبيض أثناء اعتقاله 
في منيابوليس في ٢٥ مايو 
وآثــار تســجيل احلادثــة 
ونشرها على اإلنترنت موجة 
احتجاجــات تاريخيــة ضد 

العنصرية لم تتوقف بعد.
لكن يبدو ان حادثة الفتى 
كورنيليــوس فريدريكــس 
البالغ ١٦ عاما، سابقة ملقتل 
فلويد، حيث توفي في األول 
من مايو، بعد يومني من طرحه 
على األرض من جانب عاملني 
في أكادميية «اليك سايد» في 
كاالمازو في والية ميشيغن 
إللقائه شــطيرة على شاب 
آخر في كافتيريا املركز. ومت 
تســجيل احلادثة بكاميرات 
املراقبة املوجودة في املركز. 
ويظهر مقطع الڤيديو الشاب 
يرمي الشــطيرة على زميل 
له ليثبته بعدها رجال على 
األرض. وبعد ١٠ دقائق، يبدو 
املراهق فاقدا الوعي ثم يحاول 
موظفــون إغاثته قبل طلب 

املساعدة.
وقال جيفري فيغر محامي 
عائلة الضحية إن «هذا الڤيديو 

الفلسطيني  الوزراء  رئيس 
محمد اشــتيه خالل مؤمتر 
مؤسســة  مــع  افتراضــي 
كارنيغــي للســالم الدولــي 
إن الفلسطينيني يأملون إذا 
فاز بايدن في االنتخابات في 
نوفمبر املقبل أن يتيح ذلك 

قوة تغيير شامل.
جويــن  مايــكل  وقــال 
املتحدث باســم حملة بايدن 
فــي بيــان لرويتــرز امــس 
«بايــدن يعــارض أي عمــل 
من جانــب واحد من أي من 
الطرفني من شأنه أن يضعف 
فرص تطبيق حل الدولتني 
مبا فــي ذلك ضــم األراضي 

إصالحه». واتهــم اثنان من 
موظفــي التأهيــل وممرضة 
بالقتــل غير العمد واالعتداء 

على قاصر.
وأطلق احملامي مالحقات 
ضد أفراد طاقم املركز املعنيني 
التــي  والشــركة اخلاصــة 
تدير املركــز بعقد مع والية 

ميشيغن.
وقــال في الدعــوى: «مع 
أن كورنيليوس فريدريكس 

استولت عليها إسرائيل في 
حرب ١٩٦٧.

في غضون ذلك، قال نادي 
األسير الفلسطيني إن القوات 
اإلسرائيلية اعتقلت امس ١٨ 
فلسطينيا بينهم قيادات في 
حركة حمــاس مــن الضفة 

الغربية.
وأضاف النادي في بيان 
«اعتقلــت قوات االحتالل ١٨ 
مواطنا بينهم أسرى سابقون، 
وطالبة في جامعة بيرزيت».
وقالت حركة حماس في 
بيــان منفصــل «إن عمليــة 
اعتقال القياديني في احلركة 
جمال الطويل وحســني أبو 

جثــم بركبته علــى صدره، 
بحسب تسجيل جديد حول 
الواقعة، ظهر فيه وهو يردد 
أسماء أطفاله وأمه مستنجدا 
الشــرطيني  إن  بهــم وقــال 
«سيقتلونه»، قبل أن يفارق 

احلياة.
وتوفــي جــورج فلويــد 
األميركي األســود البالغ من 
العمر ٤٦ عاما أثناء توقيفه من 
قبل الشرطة في منيابوليس 

كويــك مــن رام اهللا، هــي 
محاولة من االحتالل للتأثير 
على مســار العمــل الوطني 
املشــترك، الذي يهــدف إلى 
مواجهة االحتالل ومشروعه 

في الضم والتوسع».
وقالت حماس «الرد على 
عمليات االعتقال التي تقوم 
بهــا قــوات االحتــالل بحق 
الشــخصيات املؤثــرة فــي 
شعبنا، هي مزيد من العمل 
الوطني املشترك القائم على 
الوحدة ومواجهة االحتالل، 
واالنخراط في حالة وطنية 
شعبية ترفع شعار احلرية 

والوطن املستقل».
فــي هــذه األثنــاء، عــني 
الروســي  وزيــر اخلارجية 
نائــب املنــدوب الدائم لدى 
األمم املتحــدة في نيويورك 
مبعوثا خاصا للتسوية في 

الشرق األوسط.
أنبــاء  وكالــة  ونقلــت 
سبوتنيك عن بيان للخارجية 
الروســية قوله: «عني وزير 
اخلارجية سيرغي الڤروڤ 
نائب املندوب الدائم لروسيا 
لدى األمم املتحدة في نيويورك 
ســافرونكوف  فالدمييــر 
مبعوثا خاصا للتسوية في 

الشرق األوسط».
أن  الــوزارة  وذكــرت 
الديبلوماسي سيمثل اجلانب 
الروســي فــي االتصــاالت 
الثنائية واملتعددة األطراف 
«مبــا في ذلــك فــي صيغة 
«اللجنة الرباعية» للشــرق 
األوسط التي تضم وسطاء 
دوليني بهدف حتقيق تسوية 
ئيلية  ا ســر إ - فلسطينية
وعربية-إسرائيلية مستدامة 

وعادلة».

في ٢٥ مايو. وأظهر تشريح 
اجلثة أن الضغط الذي مارسه 
الشرطيون على صدر فلويد 

تسبب بوفاته.
لكن التسجيالت اخلاصة 
بالشرطة التي قدمها توماس 
لــني وهــو أحــد العناصــر 
املتورطني فــي وفاة فلويد، 
حملكمــة واليــة مينيســوتا 
كشفت تفاصيل جديدة عن 

حلظاته األخيرة.
ألقى الشرطيون  فعندما 
القبض عليه أوال، توسلهم 
فلويد أال يضعوه في سيارة 
الشرطة وأخبرهم بأنه يعاني 
من خوف من األماكن املغلقة 

ومن حال جسدية سيئة.
وبينما كانــوا يحاولون 
إجباره على ركوب السيارة 
قــال فلويد إنه ال يســتطيع 
التنفس وانه «سيموت هنا». 
والحقا ووفقا للتسجيل قال: 
«أمي أنا أحبك. أخبري أطفالي 

بأنني أحبهم. أنا مت».
ســماع  ميكــن  وكان 
الشــرطيني وهــم يطلبــون 
منه «يدخر أنفاســه». وفي 
حلظــات معنية عندما أصر 
فلويد على أنهم سيقتلونه 
صاح الشرطي ديريك شوفني 
«توقف عن الكالم توقف عن 
الصراخ، يتطلب األمر الكثير 
مــن األكســجني للتحدث». 
وكانت كلمات فلويد األخيرة 
«ســوف يقتلونني. ســوف 
يقتلوننــي. ال أســتطيع أن 

أتنفس».

وهو ما يعارضه بايدن اآلن 
وسيواصل معارضته وهو 
رئيس» إذا فاز في االنتخابات.
ولم يتطــرق جوين إلى 
اخلطــوات التي قــد يأخذها 
إذا أصبــح رئيســا  بايــدن 
للواليــات املتحــدة وضمت 
إسرائيل أراضي في الضفة 

الغربية.
وسبق أن عارض بايدن 
الــوزراء  رئيــس  خطــط 
بنيامــني  اإلســرائيلي 
نتنياهــو لبســط الســيادة 
على املستوطنات في الضفة 
الغربية احملتلة وهي خطوة 
تعتبــر ضمــا فعليا ألراض 

صرخ «ال أستطيع أن أتنفس» 
واصل املتهمون السيطرة عليه 
بشكل غير مناسب وقتلوه».
وكانت حاكمة ميشيغن 
دانت في يونيو موت الفتى 
وأعلنت إنهاء عقود الشركة 

اخلاصة مع واليتها.
«ال أستطيع أن أتنفس» 
هي نفس العبارة التي رددها 
فلويد أكثر من ٢٠ مرة دون 
ان يستجيب له الشرطي الذي 

االحتالل يعتقل ١٨ فلسطينياً بينهم قيادات من «حماس» في الضفة

تسجيالت جديدة تكشف عن أن فلويد صرخ ٢٠ مرة «ال أستطيع التنفس»

فلسطينيون يحرقون صور الرئيس االميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء االسرائيلي بنيامني نتنياهو خالل احتجاجات مناهضة للضم في غزة امس   (رويترز)

(ا.ف.ب) صورة عن فيديوهات مراقبة تظهر حلظة القاء طاقم أكادميية «اليك سايد» في ميشيغن بالفتى فريدريكس ارضا للسيطرة عليه 

الذيــن يواجهون وحشــية 
الشرطة والعنصرية املمنهجة 

والظلم».
وقال ثالثة أفراد مطلعني 
على اجتاهــات حملة بايدن 
االنتخابية إن هذه املواقف لم 
تكتسب قوة دفع في صفوف 

فريق بايدن.
املصــادر  أحــد  وقــال 
«التقدميون يريدون تغييرا 
شامال في البرنامج االنتخابي، 
جناح مؤيد للفلســطينيني 
وجناح معارض للضم، لكن ال 
توجد رغبة لذلك في صفوف 

احلملة حتى اآلن».
وفي األسبوع املاضي، قال 

الرهيــب» يكشــف «ثقافــة 
اخلوف وإساءة املعاملة» في 
هذا املركز حيث متثل املمارسة 
«العادية» للخنق «شكال من 

أشكال العقاب».
وأضاف ان الشاب «أعدم 
فــي ٢٩ أبريــل بتهمــة إلقاء 
شــطيرة». وقــد «حرمــه» 
املوظفــون الســبعة الذيــن 
جمدوه «من األكسجني وعانى 
دماغــه مــن ضــرر ال ميكن 

«التحالف» يدمر زورقني 
مفخخني للحوثيني

حمدوك يقبل استقالة
٦ وزراء ويقيل وزير الصحة

عواصم - وكاالت: أعلنت قيادة القوات املشتركة لـ«حتالف 
دعم الشرعية في اليمن» بقيادة اململكة العربية السعودية 
استهداف وتدمير زورقني مفخخني مسيرين عن بعد شكال 
تهديدا وشــيكا علــى املالحة الدولية يتبعان «للميليشــيا 
احلوثية اإلرهابية املدعومة من إيران». ونقلت وكالة االنباء 
السعودية (واس) عن املتحدث الرسمي باسم قوات التحالف 
العقيد الركن تركي املالكي قوله إن قيادة القوات املشتركة 
للتحالــف نفذت امــس، عملية نوعية الســتهداف وتدمير 
هدفني عســكريني مشــروعني يتبعان للميليشيا احلوثية 
اإلرهابية املدعومة من إيران على مسافة ٦ كلم جنوب ميناء 
(الصليف) شكال تهديدا وشيكا على خطوط املالحة البحرية 
والتجارة العاملية وتهديدا لألمن اإلقليمي والدولي. وأوضح 
العقيــد املالكي، أن الهدفني املدمرين عبارة عن (٢) زورقني 
مفخخني مسيرين عن بعد على مسافة ٦ كلم جنوب ميناء 
(الصليف) وعلى مسافة ٢١٥ مترا من الساحل مت جتهيزهما 
لتنفيذ أعمال عدائية وعمليات إرهابية وشيكة مبضيق باب 
املندب وجنوب البحر األحمر، مبينا أن عملية االســتهداف 
تتوافق مع القانون الدولي اإلنساني وقواعده العرفية ومت 

اتخاذ اإلجراءات الوقائية حلماية املدنيني بالعملية.

عواصم - وكاالت: أعلن مجلس الوزراء الســوداني أن 
رئيــس احلكومة د.عبداهللا حمدوك، أجرى تعديال وزاريا، 
التزاما مبا جاء في خطاب رئيس الوزراء في ٢٩ يونيو املاضي.

وأضاف البيان أن حمدوك قبل استقالة ستة وزراء بينهم 
وزراء املاليــة واخلارجية والطاقة، كما أصدر قرارا بإعفاء 
وزير الصحة د.أكرم علــي التوم، وكلف آخرين بتصريف 

أعمال هذه الوزارات حلني تعيني وزراء جدد.
وكان مجلس الوزراء االنتقالي قام باجتماع طارئ صباح 
امــس بدعــوة من حمدوك، الذي أشــاد بالــوزراء وقبولهم 

للتكليف في هذه الظروف الصعبة.
والوزراء الذين تقدموا باســتقالتهم هم: أســماء محمد 
عبداهللا، وزيرة اخلارجية ود.إبراهيم البدوي، وزير املالية 
والتخطيط االقتصادي، وم.عادل علي إبراهيم، وزير الطاقة 
والتعدين، واملهندس عيســى عثمان شريف، وزير الزراعة 
واملوارد الطبيعية، وم.هاشــم طاهر شيخ طه، وزير النقل 
والبنى التحتية، ود.علم الدين عبداهللا آبشر، وزير الثروة 

احليوانية.

مسؤوالن تركيان يتوقعان 
صدور حكم إعادة «آيا صوفيا» 

إلى مسجد اليوم

أنقرة - رويترز: قال مسؤوالن تركيان إن من املرجح أن 
تعلن احملكمة اإلدارية العليا، اليوم اجلمعة أن قرار حتويل 
األثر التاريخي آيا صوفيا في اسطنبول إلى متحف في عام 
١٩٣٤ كان غير قانوني مما ميهد الطريق أمام إعادته إلى مسجد 
كما كان، رغم املخاوف الدولية. واقترح الرئيس رجب طيب 
أردوغان إعادة املبنى األثري املدرج على قائمة التراث العاملي 
ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) إلى 
مسجد مرة أخرى. وآليا صوفيا شأن كبير في اإلمبراطوريتني 
البيزنطية املســيحية والعثمانية اإلســالمية وهو أحد أهم 
املقاصد السياحية في تركيا في الوقت الراهن. وأثار احتمال 
تنفيذ هذه اخلطة القلق بني مسؤولني من الواليات املتحدة 
وروسيا واليونان وزعماء الكنائس املسيحية قبيل صدور 
حكم مجلس الدولة، أعلى محكمــة إدارية في تركيا، والذي 
عقد جلســة يوم اخلميس قبل املاضي. ويتعلق األمر مبدى 
مشــروعية قرار اتخذ في عام ١٩٣٤، بعد مرور عشرة أعوام 
على تأسيس مصطفى كمال أتاتورك اجلمهورية العلمانية 
احلديثة، بتحويل املسجد األثري إلى متحف. وقال مسؤول 
تركي بــارز لـ «رويترز»: «نتوقع أن يأتــي القرار باإللغاء» 
وأن يصدر احلكم اليوم. وأضاف مسؤول من حزب العدالة 
والتنمية ذي اجلذور اإلسالمية الذي يتزعمه أردوغان أيضا، 

إن «قرارا لصالح اإللغاء» متوقع اليوم.

(رويترز) متحف ايا صوفيا املتوقع إعادته مسجدا اليوم 

(أ.ف.ب) عمال يوزعون بضائع على احملجورين في احد االبراج في ملبورن باستراليا 


