
حث عضو الكونغرس األميركي دين فيليبس 
إدارة الرئيس دونالد ترمب على التحرك والعمل 

دولياً محذراً من خطورة الغياب الدولي.
وق���ال عضو الكونغرس ال��دمي��وق��راط��ي في 
رسالة إلى نائب الرئيس مايك بنس إنه ال ميكن 
االنتظار حتى موعد انعقاد قمة الدول السبع في 
يونيو. وأثنى عضو الكونغرس فيليبس على 
السعودية التي دع��ت وأدارت قمة العشرين 
في الشهر امل��اض��ي، ق��ائ��اً، »ج��اءت أق��وى دعوة 
للتنسيق العاملي من اململكة العربية السعودية 
وليس من ال��والي��ات املتحدة.. يجب أن نتحرك 
بشكل مناسب وبصوت موحد«، للتعاون الدولي 

ملواجهة فيروس كورونا.
وحذر النائب الدميوقراطي اإلدارة األميركية، 
في رسالته إلى بنس، ووزعها على بقية أعضاء 
الكونغرس، قائاً، »إن��ه ب��دون تنسيق ملكافحة 
الفيروس ف��ي جميع البلدان ف��ي نفس الوقت، 
ستظل كل دولة معرضة لعودته، مما سيؤدي إلى 
ارتفاع التكاليف االقتصادية واالجتماعية لفترة 

طويلة من الزمن«.
وق��ال فيليبس في هذا العالم املترابط بشكل 
م��ت��زاي��د، س��وف يتطلب األم���ر ش��راك��ات دولية 

ملكافحة هذا الوباء.
وأض���اف أن »اخل��ب��راء ال��ب��ارزون ف��ي العالم 
ف��ي مكافحة األوب��ئ��ة يتفقون ع��ل��ى ض���رورة 

اتخاذ خطوات حملاصرة امل��رض على الفور، من 
ضمن ه��ؤالء اخلبراء علماء وأخصائيو األوبئة 

ومسؤولو الصحة العامة الدوليني الذين حاربوا 
اإلي��دز وامل��اري��ا واإلنفلونزا واإليبوال«.وتابع 

»لقد حان الوقت جلمع القادة ذوي اخلبرة، وليس 
إسكاتهم«.

سيناتور يدعو ترامب للتحرك:

 السعودية قدمت أقوى دعوة للتعاون الدولي

ترامب يهدد بتعليق متويل »الصحة 
العاملية« بسبب إدارتها ألزمة كورونا

هدد رئيس الواليات املتحدة دونالد ترامب 
بتعليق دف��ع املساهمة املالية األميركية في 
منظمة الصحة العاملية، منددا بطريقة إدارة 
املنظمة األممية للتصدي لوباء كورونا املستجد.

وقال ترامب خال مؤمتره الصحافي اليومي 
في البيت األبيض بشأن تطورات الوباء في 
ال��والي��ات امل��ت��ح��دة »سنعلق )دف���ع( األم���وال 
املخصصة ملنظمة الصحة العاملية«، من دون 

مزيد من التفاصيل.
وذكر ترامب أن املنظمة رمبا كانت تعلم أكثر 
مما كشفت عنه في البداية، قائا إنها »تبدو 
منحازة للغاية نحو ال��ص��ني.. ه��ذا أم��ر غير 

صائب«.
كما أضاف ترامب أن املنظمة الدولية تأخرت 
ف��ي إط��اق التحذير بشأن ف��ي��روس ك��ورون��ا، 

وانتقدت إجراء حظر السفر الذي فرضه.
غير أن الرئيس األميركي ما لبث بعد دقائق 

من ذلك أن تراجع عن هذا اإلعان بقوله إنه لم 
يقرر تعليق الدفع، بل يعتزم فقط دراسة هذه 
اإلمكانية. وأوض��ح »أن��ا ال أق��ول إنني سأفعل 
ذل���ك، ب��ل س��ن��درس ه��ذه اإلمكانية«.وتعتبر 
الواليات املتحدة أكبر مساهم في متويل منظمة 

الصحة العاملية.
وكان ترامب شّن هجوما حادا على املنظمة 
األممية صباح أمس الثاثاء، إذ كتب في تغريدة 
على تويتر أن »منظمة الصحة العاملية أخفقت 
ح��ق��ا.. ال��غ��ري��ب أن��ه��ا مم��ول��ة بشكل كبير من 
ال��والي��ات املتحدة لكن تركيزها منصب على 

الصني«.
وأتى هجوم الرئيس األميركي على املنظمة 
األممية في الوقت ال��ذي تخطت فيه حصيلة 
وفيات كوفيد19- في الواليات املتحدة 11 ألفا، 
في حني بلغ عدد املصابني بالوباء في هذا البلد 

أكثر من 385 ألف مصاب.
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بحسب تصريحات وزير الصحة غريج هونت

أستراليا.. السجن 
املؤبد ملن يتسببون 

بنشر »كورونا« عمدًا
أعلن وزير الصحة األسترالي، غريج هونت، 
ف��رض عقوبة السجن م��دى احل��ي��اة على من 
يتعّمدون نشر فيروس كورونا، ومن يتسببون 

بوفاة موظفي قطاع الصحة.
وأش����ار ال���وزي���ر األس���ت���رال���ي، إل���ى زي���ادة 
االعتداءات على موظفي الصحة مؤخراً، مبيناً 
أنه استشار وزير العدل في باده، واتفقا على 

فرض عقوبات على املعتدين.
وأضاف: »في حال قام أحدهم بنقل الفيروس 
إلى موظف الصحة، وأدى ذلك إلى وفاته، فإننا 
سنفرض عليه أقسى العقوبات، وهي السجن 

مدى احلياة.«
وفي سياق آخر، أوضح »هونت« أنه سيتم 
ت��وزي��ع 11 مليون كمامة طبية على موظفي 
الصحة في أستراليا، ملنع إصابتهم بفيروس 
ك��ورون��ا.ه��ذا وسجلت أستراليا حتى اآلن، 
أكثر من 6 آالف إصابة و50 حالة وفاة بسبب 

كورونا.

جائحة كورونا تطيح مبسؤولني بأميركا
 .. وإصابات جديدة بالصني

أقال الرئيس األميركي دونالد 
ت��رام��ب املفتش ال��ع��ام ل���وزارة 
ال��دف��اع ب��ال��وك��ال��ة غ��ل��ني فاين 
الذي كان يترأس جلنة فدرالية 
ل��إش��راف على خطة مواجهة 
جائحة ك��ورون��ا، فيما استقال 
ق��ائ��د س��اح البحرية توماس 
مودلي الذي انتقد بشدة بسبب 
ط��ري��ق��ة إدارت����ه ألزم���ة تفشي 
كورونا على منت حاملة طائرات.

وأعلنت متحدثة باسم البيت 
األبيض أن الرئيس ترامب أقال 
املفتش ال��ع��ام ل���وزارة ال��دف��اع 
بالوكالة غلني فاين والذي كان 
ي��ت��رأس جلنة فدرالية تشرف 
على تنفيذ ح��زم��ة املساعدات 
ال��ط��ارئ��ة املخصصة ملواجهة 
جائحة ك��ورون��ا، والتي أقرها 
الكونغرس قبل أيام بقيمة 2.3 

تريليون دوالر.
وأوضحت املتحدثة أن ترامب 
رأى أن املفتش العام بالوكالة 
ل��وزارة الدفاع ليس أها للقيام 
ب�����دور امل���ش���رف ع��ل��ى ح��زم��ة 
إج����راءات احلكومة الفدرالية 
مل��واج��ه��ة ك��ورون��ا وامل��ع��روف 

باسم »كيرز أكت«.
وقال دميقراطيون في مجلس 
الشيوخ إن إقالة ترامب لفاين 
بعد أقل من أسبوع على تعيينه 
يعزز ضرورة مراقبة املشرعني 
ع���ن ق����رب الس���ت���خ���دام ح��زم��ة 
املساعدات الضخمة التي مررها 
الكونغرس األس��ب��وع املاضي 
لتحفيز االق��ت��ص��اد مبواجهة 
ال��ت��داع��ي��ات السلبية جلائحة 

كورونا.
وزارة الصحة

ك��م��ا ات��ه��م ت��رام��ب ال��ث��اث��اء 
املفتشة العامة ل��وزارة الصحة 
كريستي غ��رمي ب��إع��داد »ملف 
زائف« عن نقص موارد مكافحة 
فيروس كورونا باملستشفيات 
األم���ي���رك���ي���ة، وق�����ال إن ل��دى 
امل��س��ؤول��ة دواف����ع سياسية، 
متسائا ع��ن السبب ف��ي عدم 
تواصلها مع جنراالت اجليش 
أو مع مايك بنس نائب الرئيس 
أو غيره من املسؤولني قبل إعداد 

التقرير. م��ن جانب آخ��ر، قال 
وزي��ر الدفاع األميركي إن قائد 
ساح البحرية توماس مودلي 
قدم استقالته من منصبه، مشيرا 
إل��ى أن��ه قبل االستقالة وعني 

بديا عنه بالوكالة.
وك��ان مودلي أق��ال اخلميس 
قائد حاملة الطائرات »ثيودور 
روزفلت« الكابنت بريت كروجر 
بعدما طلب في رسالة استغاثة 
وجهها إل��ى رؤس��ائ��ه، وسربت 
إلى اإلعام، السماح له بالرسو 
إلخ���اء احل��ام��ل��ة م��ن البحارة 
امل��ص��اب��ني ب��ف��ي��روس ك��ورون��ا 
بعدما تفشى ال��ف��ي��روس على 

متنها.
ولقيت إقالة الكابنت كروجر 
اس��ت��ن��ك��ارا واس��ع��ا، واع��ُت��ب��رت 
عقوبة قاسية وغ��ي��ر منصفة 
بحّق ضابط محترم أراد حماية 
ط���اق���م س��ف��ي��ن��ت��ه مب��ن��اش��دت��ه 
رؤس��اءه أن يسمحوا له بإخاء 
السفينة بعد رسوها في جزيرة 

غوام في احمليط الهادئ.
وك��ان أع��ض��اء دميقراطيون 

في الكونغرس قد طالبوا بإقالة 
م��ودل��ي، مشيرين إل��ى فقدانهم 

الثقة في أدائه.
وعلى صعيد الوضع الوبائي، 
توفي حوالي ألفي شخص جراء 
ف��ي��روس ك��ورون��ا ف��ي أميركا ، 
ف��ي أعلى حصيلة يومية على 
اإلط��اق يسجلها بلد في العالم 

منذ ظهور الوباء.
وأظ��ه��رت ب��ي��ان��ات نشرتها 
جامعة جونز هوبكنز األميركية، 
التي ُتعتبر مرجعا ف��ي تتبع 
اإلص��اب��ات والوفيات الناجمة 
ع��ن كوفيد19-، أن اجلائحة 
ح��ص��دت ب��ال��والي��ات املتحدة 
أرواح 1939 مصابا بالفيروس، 
ليصل ب��ذل��ك ال��ع��دد اإلجمالي 
للوفيات الناجمة عن اجلائحة 
في هذا البلد إلى 12722 حالة 

من أصل 396233 إصابة.
الصني

وف���ي ال��ص��ني، ق��ال��ت جلنة 
ال��ص��ح��ة ال��وط��ن��ي��ة إن ال��ب��ر 
ال��رئ��ي��س��ي س��ّج��ل 62 إص��اب��ة 

جديدة بفيروس كورونا املستجد 
أمس األرب��ع��اء، ارتفاعا من 32 
ح��ال��ة ف��ي ال��ي��وم ال��س��اب��ق، كما 
ارتفع عدد املصابني الوافدين من 
اخلارج. وأضافت اللجنة أن عدد 
احل��االت الوافدة إلى بّر الصني 
الرئيسي بلغ 1042 حالة حتى 
يوم الثاثاء، بزيادة قدرها 59 
حالة عن اليوم السابق. وذكرت 
أن عدد اإلصابات اجلديدة التي 
لم تظهر أعراض على أصحابها 
ارتفع بأكثر من أربعة أمثاله 

إلى 137.
أميركا الاتينية

ال��ب��ي��رو: ق��ال مستشفى في 
ليما عاصمة بيرو أمس الثاثاء 
إن امرأتني مصابتني بفيروس 
كورونا املستجد وضعتا طفلني 
وإن الفحوص أثبتت عدم انتقال 
امل���رض للرضيعني. وأض���اف 
م��س��ت��ش��ف��ى ري��ب��اج��ل��ي��ات��ي أن 
والدة الطفلني يومي 27 و31 
م���ارس ك��ان��ت ق��ي��ص��ري��ة بناء 
على تعليمات األط��ب��اء لتجنب 

أي مضاعفات. وق��ال الطبيب 
كارلوس ألبريتك »حلسن احلظ 
لم يحدث انتقال مما يعني أن 
العدوى لم تنتقل من الوالدتني 

إلى الرضيعني«.
وأث���ار مسعفون ف��ي مدينة 
ووهان الصينية التي نشأ فيها 
ال��ف��ي��روس م��خ��اوف ف��ي أوائ��ل 
ف��ب��راي��ر امل��اض��ي م��ن االن��ت��ق��ال 
احملتمل للفيروس من األم إلى 
اجلنني، وذل��ك بعد والدة طفل 
واحد على األقل وعليه أعراض 

املرض.
البرازيل: ارتفع عدد الوفيات 
جراء اإلصابة بفيروس كورونا 
إلى 686 بعد تسجيل 122 حالة 
جديدة في ال�24 ساعة املاضية، 
فيما ارتفعت اإلصابات إلى 14 

ألفا و18 إصابة.
املكسيك: قالت وزارة الصحة 
أمس الثاثاء إن الباد سجلت 
346 إصابة جديدة بفيروس 
ك��ورون��ا ليرتفع ب��ذل��ك العدد 
اإلجمالي لإصابات إلى 2785، 

فيما قفز عدد الوفيات إلى 141.
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»الصحة العاملية« حتذر مجددًا: 
الفيروس ال يترك مجااًل للخطأ

كررت منظمة الصحة العاملية أمس األربعاء حتذيراً سابقاً من 
احتمال رفع القيود على احلركة والتنقل أو غيرها من اإلجراءات التي 
فرضت في عدة بلدان حول العالم من أجل كبح فيروس كورونا الذي 
حصد حياة أكثر من 80 ألف شخص، وال يزال مستمرا في نشاطه 

التوسعي.
كما شددت على أن طريق مكافحة الوباء طويلة وال مجال للتراخي، 

ال سيما أن الفيروس ال يترك مجاالً للخطأ.
ونبه رئيس مكتب املنظمة في أوروب��ا، هانز كلوغ، من أن اجتاه 
االنخفاض في معدل الزيادة في حاالت اإلصابة بالفيروس املستجد ال 
يعني أن الوقت قد حان لتخفيف اإلجراءات الهادفة إلى وقف انتشاره.

»طفرة جديدة«
وأض��اف أن بعض البلدان »تشهد زي��ادة سريعة في احل��االت أو 
طفرة جديدة«.كما دعا إلى اليقظة املستمرة، مضيفاً »ما زال أمامنا 
طريق طويل لنقطعه في املاراثون والتقدم الذي أحرزناه حتى اآلن 
في مكافحة الفيروس هش للغاية. االعتقاد بأننا اقتربنا من نقطة 
النهاية سيكون أمرا خطيرا. الفيروس ال يترك مجاال للخطأ أو الرضا 

عن النفس. »
إلى ذلك، قال في مؤمتر صحفي بالفيديو من كوبنهاغن إن »أي 
إمكانية لتخفيف عمليات اإلغاق أو إجراءات التباعد اجلسدي تتطلب 
من حكومات الدول دراسة دقيقة للغاية، مثل النظر في ما إذا كانت 

النظم الصحية مستعدة«.
وختم مشيراً إلى أن العديد من الناس حول العالم يتطلعون إلى 
االحتفال »مع طقس أفضل ولكن هذا ليس الوقت املناسب لتخفيض 

حذرنا«.
يأتي هذا في وقت ال يزال الفيروس يتوسع حول العالم، ففي أحدث 
إحصاء سجل الفيروس املستجد ال��ذي ظهر ألول مرة في ديسمبر 
املاضي في الصني قبل أن ميتد إلى أكثر من 190 دولة ومنطقة في 

العالم، وفاة ما ال يقّل عن 80142 شخصا بالعالم.

كورونا يفتح فرصًا للمهاجرين

إسبانيا تعلن حاجتها آلالف العمال 
لضمان إمدادات الغذاء

أعلنت احلكومة اإلسبانية عن حاجة الباد 
لنحو ثمانني أل��ف عامل في األسابيع القليلة 
القادمة، للمشاركة في موسم جني احملاصيل 
ال��زراع��ي��ة؛ لضمان إم����دادات ال��س��وق باملؤن 

الغذائية، وعدم تعرض احملاصيل للتلف.
وقال وزير الزراعة اإلسباني لويس باناس 
إن األولوية ستكون دائما للعمال القريبني من 
أماكن احلصاد، بسبب القيود املفروضة على 
حركة التنقل؛ نظرا حلالة ال��ط��وارئ الصحية 

املعلنة بالباد.
وأضاف أن الدعوة موجهة إلى العاطلني عن 
العمل اإلسبان من دون دخل، والعاطلني الذين 
يحصلون على إعانات بطالة، مؤكدا أنها لن 

تنقطع إذا شاركوا في العمل باحلقول.
أم��ا املهاجرون احلاصلون على عقود عمل 
مؤقتة، فقال إنها ستمدد، باإلضافة إلى املهاجرين 
الشباب الذين تتراوح أعمارهم بني 18 و21 

ع��ام��ا، وال��ذي��ن سيتم ترتيب ع��ق��ود عمل لهم 
للمشاركة في موسم جني احملاصيل، الذي سيبدأ 

اعتبارا من منتصف أبريل اجلاري.
وسبق أن ح��ذرت منظمات دولية من خطر 
حصول نقص في امل��واد الغذائية في السوق 
العاملية بسبب االضطرابات في التجارة الدولية 
واإلم�����دادات ال��غ��ذائ��ي��ة ج���راء تفشي فيروس 
كورونا. وقال بيان مشترك ملنظمة األمم املتحدة 
لألغذية وال��زراع��ة، ومنظمة الصحة العاملية، 
ومنظمة التجارة العاملية؛ إن »الغموض حول 
توفر الغذاء ميكن أن يتسبب في موجة قيود على 
التصدير«، التي قد تسبب بدورها »نقصا في 

السوق العاملية«.
وأع��رب��ت املنظمات الثاث عن خشيتها من 
»تباطؤ حركة العاملني ف��ي قطاعي ال��زراع��ة 
وال��غ��ذاء«؛ مم��ا يتسبب ف��ي عرقلة الكثير من 

الزراعات الغربية.

رئيس بلدية لندن: بعيدون متامًا 
عن رفع إجراءات العزل

أعلن رئيس بلدية لندن، صادق خان، أمس 
األربعاء، أن بريطانيا ما زالت بعيدة متاماً عن 
رفع إجراءات العزل العام التي اتخذتها ملواجهة 
تفشي فيروس كورونا املستجد إذ أنها لن تصل 

إلى ذروة التفشي قبل أكثر من أسبوع.
ورداً على س���ؤال م��ن رادي���و هيئة اإلذاع���ة 
البريطانية )بي.بي.سي( عما إذا كانت اإلجراءات 
سترفع االثنني، أجاب خان: »أعتقد أننا بعيدون 

متاماً عن رفع إجراءات العزل العام«.
إلى ذلك أضاف: »نعتقد أن الذروة، وهي أسوأ 
مراحل تفشي الفيروس، لن تأتي على األرجح 

قبل أسبوع ونصف«.
وكان رئيس ال��وزراء، بوريس جونسون، قد 

قال عندما أعلن اإلج��راءات على مستوى الباد 
ي��وم 23 م��ارس إنها ستخضع للمراجعة بعد 

ثاثة أسابيع.
ت��أت��ي ت��ص��ري��ح��ات خ���ان ف��ي وق���ت سجلت 
بريطانيا 786 وفاة إضافية بالفيروس في 24 
ساعة، لتصل احلصيلة اإلجمالية إلى ستة آالف 

وفاة في الباد، وفق ما أعلنت احلكومة الثاثاء.
وتوفي 6159 مريضاً في املستشفى بعدما 
شخصت إص��اب��ت��ه��م بكوفيد19- كحصيلة 

إجمالية، وفق وزارة الصحة.
ك��م��ا ه��ن��اك 213،181 ش��خ��ص��اً خضعوا 
لفحوص الكشف ع��ن امل���رض، بينهم 55 ألفاً 

و242 جاءت نتائجهم إيجابية.

وزير الدفاع شارك في استقبالها

طائرة عسكرية تركية محملة 
مبساعدات طبية تصل صربيا

وص��ل��ت إل���ى ص��رب��ي��ا ظ��ه��ر أم��س 
األرب��ع��اء، ط��ائ��رة عسكرية تركية 
محملة مبستلزمات طبية، للمساعدة 
في مكافحة فيروس كورونا.جاء ذلك 
بحسب بيان نشرته وزارة الدفاع 

التركية، عبر حسابها على »تويتر«.
وقالت الوزارة إن الطائرة التابعة 
للقوات املسلحة التركية، وصلت 
صربيا التي تعد أولى محطاتها لنقل 

املساعدات الطبية.
وأوضحت أن وزير الدفاع الصربي 
الكسندر فولني، ش��ارك في استقبال 
ال��ط��ائ��رة ال��ت��رك��ي��ة.وأرس��ل��ت تركيا 
مساعدات طبية إل��ى خمس دول في 
منطقة البلقان، كانت قد طلبت دعم 

أنقرة ملواجهة جائحة كورونا.
وص��ب��اح أم��س األرب��ع��اء، أقلعت 
طائرة الشحن من مطار »أتيمسكوت« 
العسكري بالعاصمة أنقرة، حتمل 
مساعدات طبية إلى شمال مقدونيا، 

واجلبل األسود، وصربيا، والبوسنة 
والهرسك، وكوسوفو، بتوجيهات من 

الرئيس رجب طيب أردوغان.
وكانت املساعدات قد أعدتها وزارة 
الصحة التركية، وتضمنت كمامات، 
وم��اب��س واق���ي���ة، وأدوات فحص 

سريعة.

وأش��ارت املصادر إلى أن الطائرة 
ستهبط بدايًة في جمهورية صربيا، 
حيث كتب على طرود املساعدات بلغة 
البلدان املذكورة، مقولة جال الدين 
الرومي: »هناك الكثير من اآلمال وراء 
اليأس، وهناك العديد من الشموس 

وراء الظلمة«.


