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جاويش أوغلو يتهم دواًل أوروبية بدعم حفتر
قال وزي��ر اخلارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن 
بعض دول االحتاد األوروب��ي تساند اللواء املتقاعد خليفة 
حفتر، في حني أكد مسؤول باالحتاد األوروبي ضرورة دعم 

جهود مؤمتر برلني لتسوية األزمة الليبية.
وأضاف جاويش أوغلو في مؤمتر صحفي مشترك بأنقرة 
مع مسؤول السياسة اخلارجية واألمن في االحتاد األوروبي 
جوزيب بوريل، أن فرنسا تساند حفتر وتقدم له كافة أنواع 
الدعم. وطالب جاويش أوغلو فرنسا باالعتذار لالحتاد 

األوروب��ي وحلف شمال األطلسي )الناتو( وتركيا، بشأن 
االحتكاكات البحرية األخيرة مع أنقرة في البحر املتوسط.

كما أش��ار الوزير التركي إل��ى ما وصفه باالنسداد في 
شرق البحر األبيض املتوسط، قائال إن بالده ليست السبب 
في ذلك، مرحبا في الوقت ذاته بأي وساطة ميكن أن يقوم 
بها االحتاد، على أن تكون وساطة صادقة، محذرا من أن أي 
تصعيد من اجلانب األوروبي جتاه أنقرة سيقابله تصعيد 

تركي.

من جهته، طالب بوريل الدول املشاركة في مؤمتر برلني 
بدعم جهود إنهاء الصراع في ليبيا، ودعم تسوية سلمية 
إلنهاء األزمة الليبية، وأكد على أهمية التعاون بني االحتاد 

األوروبي وتركيا في القضايا املشتركة.
وتتالحق مظاهر التصعيد الكالمي بني فرنسا وتركيا، 
في أزمة تبدو األوضاع الليبية في قلبها، بعد أن حّملت تركيا 
فرنسا مسؤولية فشل حظر السالح على ليبيا، بينما دعت 

باريس االحتاد األوروبي إلى عقوبات إضافية على تركيا.
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كورونا يفرض قواعد جديدة للحج هذا العام
أع��ل��ن��ت ال��س��ع��ودي��ة ق��واع��د 
صحية ملنع ان��ت��ش��ار فيروس 
ك��ورون��ا املستجد خ��الل موسم 
حج 2020، وحظرت التجمعات 
واالج��ت��م��اع��ات ب��ني احلجيج، 

ومنعت ملس الكعبة.
وذك��ر بيان للمركز الوطني 
للوقاية من األمراض ومكافحتها 
»وق��اي��ة«، أن��ه سيتم حظر ملس 
الكعبة أثناء احل��ج ه��ذا العام، 
وفرض مسافة تباعد اجتماعي ال 
تقل عن 1.5 متر بني كل شخص 
وآخر أثناء أداء املناسك، مبا في 
ذل��ك ص��الة اجل��م��اع��ة ومنطقة 

الطواف حول الكعبة.
وقررت السعودية في يونيو 
قصر عدد احلجيج احملليني على 
نحو ألف شخص، ملنع انتشار 
فيروس كورونا، بعد حظر أداء 
املسلمني من خارج اململكة للحج 
ه��ذا العام، وذل��ك ألول م��رة في 

الوقت املعاصر.
وقالت وزارة احلج والعمرة 
ف��ي بيان إن األول��وي��ة ستكون 

للحجاج غير السعوديني الذين 
سيخصص لهم %70 من األماكن 

املتاحة.

ويجب أن تثبت االختبارات 
عدم إصابة أي من الذين اختيروا 
ألداء املناسك بفيروس كورونا 

املستجد، وأن يكونوا مم��ن لم 
يسبق لهم احل��ج، وأن تتراوح 
أعمارهم بني 20 و50 عاما، وأال 

يعانوا من أمراض مزمنة.
وأض��اف��ت ال���وزارة »يقتصر 
حج املواطنني السعوديني على 
امل��م��ارس��ني الصحيني ورج��ال 
األم���ن امل��ت��ع��اف��ني م��ن ف��ي��روس 
ك��ورون��ا املستجد كوفيد19-، 
تقديرا لدورهم في رعاية شرائح 
املجتمع في كل مراحل مواجهة 

اجلائحة«.
وف��ي م��ارس امل��اض��ي، علقت 
ال��س��ع��ودي��ة ال��ع��م��رة بسبب 
ال��ف��ي��روس، بينما طلبت من 
املسلمني التريث قبل إبرام عقود 
احل��ج. وحتى ظهر األم��س، بلغ 
إج��م��ال��ي وف��ي��ات ك��ورون��ا في 
السعودية 1968 وفاة، ووصل 
إجمالي اإلصابات إلى 213 ألفا 

و716 حالة.

إصابات قياسية بالواليات املتحدة 
والهند وعدة دول تفرض قيودًا جديدة

بلغت أع��داد اإلصابات بفيروس كورونا 
املستجد »كوفيد19-« 11 مليونا وأكثر من 
591 ألف إصابة في العالم، وقد أظهرت آخر 
األرق��ام تسارعا في تفشي الوباء في كل من 

الواليات املتحدة األميركية والهند.
وتشير آخر األرقام -بحسب موقع »ورلد 
ميتر« املختص برصد كل األرق���ام املتعلقة 
ب��ال��ف��ي��روس- إل��ى أن أع���داد اإلص��اب��ات في 
الواليات املتحدة قد بلغت أكثر من مليونني 
و985 ألف إصابة، وجتاوزت أعداد املتوفني 

بهذا الفيروس عتبة 132 ألف متوفى.
ويسود قلق في ه��ذا البلد إذ سجلت منذ 
سبعة أي��ام أع���داد إص��اب��ات قياسية بلغت 
أربعني ألفا خالل 24 ساعة نهاية األسبوع 
الفائت، وفي والية أريزونا امتألت أكثر من 

%90 من أسّرة اإلنعاش.
وأقّرت كايت غاليغو رئيسة بلدية فينكس 
ب��أن السلطات رفعت القيود املفروضة في 
وقت مبكر جداً في أريزونا، داعية إلى فرض 
تدابير عزل من جديد على السكان. في املقابل، 
ال يزال الرئيس دونالد ترامب يقلل من شأن 
األزم��ة التي أكد أنها »على وش��ك« االنتهاء، 
مم��ا أث��ار غضب كثيرين م��ن بينهم رئيس 
بلدية أوس��ن بوالية تكساس الدميقراطي 
ستيف أدلر الذي وصف تصريحات الرئيس 
بأنها »خطيرة« بالنسبة لسكان املدينة حيث 
توشك أقسام اإلنعاش على استنفاد طاقاتها 

»في غضون عشرة أيام.
أرقام وتدابير

وال ت��زال البرازيل حتتل املرتبة الثانية 
عامليا من حيث أع��داد اإلص��اب��ات، وبحسب 
موقع ورل��د ميتر فقد سّجلت مليونا و604 

آالف إصابة، باإلضافة إل��ى 64 ألفا و900 
وفاة.

وف��ي الهند شهد ع��دد اإلص��اب��ات ارتفاعا 
هائال، وتشير آخر األرق��ام إلى تسجيل أكثر 
من 700 ألف إصابة، مع إحصاء نحو 20 ألف 
وفاة. وينتشر الفيروس بشكل كبير في املدن 

الكبرى بومباي ودلهي وشيناي.
وملواجهة تدفق املصابني، فتحت العاصمة 
الهندية مركزاً هائالً للعزل تصل سعته إلى 
10 آالف سرير، بعضها مصنوع من كرتون، 
في قاعة مخصصة األيام العادية للتجمعات 
الدينية. وفرضت م��دن أخ��رى تدابير عزل 
من جديد. وأودى فيروس كورونا املستجد 
بحياة ما ال يقل عن 537 ألفا و442 شخصا 
في العالم منذ أعلنت الصني رسمياً ظهوره في 

ديسمبر املاضي.
وضع مقلق

وال ي��زال ال��وض��ع مقلقاً ف��ي بعض دول 
أميركا الالتينية، حيث أعلنت تشيلي أنها 
تخطت عتبة 6000 وفاة وكولومبيا 4000 
آالف وفاة. وفي بيرو، يتجاوز عدد املصابني 
300 ألف بينهم أكثر من 3600 إصابة جديدة 

خالل الساعات ال� 24 األخيرة.
وف��ي ه��ذه األث��ن��اء ت��أك��دت إص��اب��ة وزي��رة 
الصحة البوليفية إي��دي روك��ا بالفيروس، 
كما نقل وزي��ر ش��ؤون الرئاسة يركو نونيز 
إل��ى املستشفى إث��ر إصابته باحلمى »ج��ّراء 
مضاعفات ناجمة ع��ن كوفيد19-«. وأم��ا 
املكسيك، التي أصبحت باملركز اخلامس في 
قائمة أكثر ال��دول تضرراً بالوباء من حيث 
ع��دد الوفيات، فقد سّجلت أكثر من 30 ألفا 

و600 وفاة.
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اغتيال الهاشمي.. إقالة قائد بشرطة بغداد ودعوات عراقية ودولية حملاسبة القتلة
أعلنت وزارة الداخلية العراقية إقالة 
م��س��ؤول رف��ي��ع ف��ي ش��رط��ة ب��غ��داد على 
خلفية اغتيال مسلحني مجهولني احمللل 
السياسي واألمني البارز هشام الهاشمي 
أمام منزله ببغداد مساء االثنني، في حني 
دع��ت األمم املتحدة وأميركا وبريطانيا 
السلطات العراقية حملاسبة املسؤولني 

عن االغتيال.
وقالت الداخلية العراقية إن رئيس 
ال���وزراء مصطفى الكاظمي أم��ر بإعفاء 
قائد الفرقة األولى في الشرطة االحتادية 
العميد الركن محمد قاسم من منصبه، 
وأوضح مصدر أمني أن اإلقالة تأتي على 

خلفية اغتيال الهاشمي )47 عاما(.

وق����ال ض��اب��ط ال��ت��ح��ق��ي��ق ف��ي مكان 
االغتيال إن 3 مسلحني يستقلون دراجتني 
ناريتني أطلقوا النار من مسافة أمتار 
على الهاشمي، أمام منزله ببغداد، وفارق 
احلياة بعد نقله إلى املستشفى. ونشرت 
حسابات على منصات التواصل مقاطع 
فيديو قالوا إنها تظهر عملية االغتيال. 
ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها 

عن اغتيال الهاشمي.
وال��ه��اش��م��ي ه��و أح���د أب���رز احملللني 
السياسيني واألمنيني العراقيني، ولديه 
العديد م��ن امل��ق��االت ف��ي م��راك��ز أبحاث 
ع��راق��ي��ة، وه��و أح��د أب���رز الشخصيات 
العراقية حضورا في منصات التواصل، 

ول��دي��ه العديد م��ن املتابعني، ويعد من 
املؤثرين في مسار الرأي العام العراقي.

آخر تغريدة
وك��ان ق��د نشر تغريدة على حسابه 
في تويتر قبل دقائق من اغتياله يتحدث 
فيها عن أسباب االنقسامات السياسية في 
البالد، منتقدا احملاصصة الطائفية. وردا 
على اغتيال الهاشمي، أطلق الكاظمي، في 
بيان، 3 وعود مبالحقة ومحاسبة القتلة، 
وبعدم السماح بعودة االغتياالت البالد، 

وبحصر السالح بيد الدولة.
وقال رئيس اجلمهورية برهم صالح إن 
حادثة اغتيال الهاشمي »جرمية خسيسة، 

ومت��ت على يد خارجني على القانون«، 
وأضاف صالح في تغريدة إن أقل الواجب 
هو الكشف عن املجرمني وإحالتهم إلى 

العدالة لضمان األمن والسالم لبلدنا«.
دعوات دولية

ونددت كل من األمم املتحدة والواليات 
امل��ت��ح��دة وب��ري��ط��ان��ي��ا ب��اغ��ت��ي��ال هشام 
الهاشمي، ودعت ممثلة بعثة األمم املتحدة 
في العراق هينس بالسخارت في تغريدة 
احلكومة العراقية لتحديد اجلناة بسرعة 

وتقدميهم للعدالة.
ووصفت السفارة األميركية ببغداد في 

بيان اغتيال الهاشمي بالعمل اجلبان.


