
ب��ع��د ن��ش��ر ت��ق��ري��ر اس��ت��ن��د إل���ى مستندات 
وت��ص��ري��ح��ات م��ن قبل م��س��ؤول��ن ف��ي منظمة 
الصحة العاملية، أظهرت تأخر الصن في الكشف 
عن معلومات تتعلق بفيروس ك��ورون��ا بعيد 
ظهوره وانتشاره على الرغم من إصرار وانتظار 

املنظمة العاملية، نفت بكن األمر جملة.
وقال املتحدث باسم وزارة اخلارجية تشاو 
لي جيان خ��ال مؤمتره الصحافي اليومي إن 
ات��ه��ام ب��اده بالتأخر ف��ي مشاركة املعلومات 
COVID-19 حول مع منظمة الصحة العاملية 

غير صحيح على اإلطاق.
وكان تقرير، أفاد الثاثاء بأن املنظمة األممية 
عانت مع بكن من أجل الكشف عن حقائق حول 
الفيروس، وأنها شعرت باإلحباط من التأخير 
الكبير في تبادل املعلومات من قبل بكن مع 

تفشي الفيروس التاجي في يناير.
كما كشفت عشرات املقابات التي أجرتها 
الوكالة ووثائق داخلية حصلت عليها أن اللوم 
يلقى على ال��رق��اب��ة احملكمة على املعلومات 

واملنافسة داخل النظام الصحي الصيني.
وأشار إلى أن املختبرات احلكومية الصينية 
لم تنشر شيئا حول جينوم الفيروس املستجد 

إال بعد إق��دام مختبر آخر على نشره على موقع 
إلكتروني متخصص في الفيروسات في 11 

يناير.
وعلى الرغم من ذل��ك، عطلت الصن تقدمي 
بيانات مفصلة عن املرضى واحلاالت ألسبوعن 
آخرين على األقل، بحسب ما أظهرت تسجيات 
اجتماعات داخلية عقدتها املنظمة العاملية في 

يناير.
إل��ى ذل��ك كشفت التسجيات أن مسؤولي 
منظمة الصحة كانوا يثنون على الصن علناً 
ألنهم كانوا يسعون للحصول على معلومات 
من حكومة بكن، إال أنهم كانوا يشتكون خال 
اجتماعات عقدت خ��ال أس��ب��وع ال��س��ادس من 
يناير، من أن بكن ال تقدم معلومات وبيانات 
كافية لتقييم كيفية انتشار الفيروس بن األفراد 
أو اخلطر الذي يشكله على بقية العالم، ما كلف 

الكثير من الوقت، واألرواح.
وخال أحد االجتماعات الداخلية، قالت ماريا 
فان كيرخوف، وهي عاملة أوبئة أميركية والقائدة 
الفنية الستجابة منظمة الصحة لكوفيد19-: 
»نعمل وفق معلومات شحيحة جداً«، مضيفة أن 

ذلك يعيق اجلهود الرامية ملكافحة الفيروس.

جت����اوز ع���دد امل��ت��ع��اف��ن م��ن اإلص��اب��ة 
بفيروس كورونا املستجد)كوفيد19-( 
ح��ول العالم، حاجز ال�3 ماين شخص. 
ج��اء ذل��ك بحسب آخ��ر إحصائية ص��ادرة، 
أمس األربعاء، عن موقع »وورلدميترز« 

املعني برصد ضحايا الوباء حوال العالم.
ووف����ق اإلح��ص��ائ��ي��ة ف��ق��د س��ج��ل ع��دد 
املتعافن من اإلصابة بالوباء 3 ماين و6 
آالف و728 متعاٍف. وأشارت اإلحصائيات 
ذات��ه��ا إل���ى أن إج��م��ال��ي ع���دد امل��ص��اب��ن 
بالفيروس وصل إلى 6 ماين و473 ألًفا 
و690 مصاًبا، فيما بلغ إجمالي الوفيات 

381 ألًفا و709 حاالت.
وال زال��ت ال��والي��ات املتحدة متصدرة 
قائمة اإلصابات والوفيات على مستوى 
العالم مبليون و880 ألًفا و957 إصابة، 

و108 آالف و59 وفاة.
وفي املرتبة الثانية من حيث اإلصابات 
تأتي ال��ب��رازي��ل ب�556،668 إص��اب��ة، ثم 
روسيا ب�423،741، وإسبانيا ب�287،012، 
وب��ري��ط��ان��ي��ا ب���������277،985، وإي��ط��ال��ي��ا 
ب�233،515، والهند ب�207،191، وفرنسا 

ب�189،220.
وفي املرتبة الثانية من حيث الوفيات 
تأتي بريطانيا ب�39،369، تليها إيطاليا 
ب�33،530، والبرازيل ب�31،278، وفرنسا 
ب�28،940، وإسبانيا ب�27،127، واملكسيك 

ب�10،167.
أودى فيروس كورونا املستجّد ب�377 
ألفاً و213 شخصاً على األقل حول العالم 
منذ ظهوره في الصن في ديسمبر، وفق 
تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً 
إلى مصادر رسمّية الساعة 19،00 ت.غ 

الثاثاء.
وُس��ّج��ل رسمّياً أكثر م��ن ستة ماين 
و320 ألفا و480 إص��اب��ة ف��ي 196 بلداً 
وم��ن��ط��ق��ة م��ن��ذ ب���دء ت��ف��ش��ي ال���وب���اء. وال 
تعكس األرقام إاّل جزءاً من العدد احلقيقي 
لإلصابات، إذ إّن دوالً عّدة ال جتري فحوصا 
لكشف اإلص��اب��ة إال ملن يستدعي وضعه 
دخول املستشفى. وبن هذه احلاالت، أُعلن 
تعافي مليونن و662 ألفا و300 شخص 

على األقّل.
وم��ن��ذ ال��ت��ع��داد ال���ذي أج���ري االث��ن��ن، 
أحصيت 3774 وف��اة و101 أل��ف و145 
إصابة إضافية في العالم. وال��دول التي 
سجلت أكبر عدد من الوفيات اإلضافية هي 
الواليات املتحدة )986( والبرازيل )623( 

واململكة املتحدة )324(.
والواليات املتحدة التي سجلت أول وفاة 
بكوفيد19- مطلع فبراير، هي البلد األكثر 
تضرراً من حيث عدد الوفيات واإلصابات 
مع 105 آالف و644 وفاة من أصل مليون 
و820 ألفا و523 إصابة. وتعافى ما ال يقل 

عن 458 ألفا و231 شخصا.
وبعد ال��والي��ات املتحدة، ال��دول األكثر 
تضرراً من الوباء هي بريطانيا بتسجيلها 
39 ألفا و369 وف��اة من أص��ل 277 ألفا 
و985 إصابة، تليها إيطاليا مع 33 ألفا 
و530 وف���اة م��ن أص��ل 233 أل��ف��ا و515 
إصابة والبرازيل مع 29 ألفا و937 وفاة 
من أصل 526 ألفا و447 إصابة وفرنسا 
مع 28 ألفا و940 وفاة من أصل 188 ألفا 
و322 إصابة )خّفضت السلطات احلصيلة 

بعدما أجرت الثاثاء مراجعة لألرقام(.
وبلجيكا هي البلد الذي سجل أكبر عدد 
من الوفيات قياسا بعدد السكان عبر 82 
وف��اة لكل مئة ألف شخص تليها إسبانيا 
ب�58 وف��اة واململكة املتحدة ب�58 وف��اة 

أيضا، وإيطاليا ب�55 وفاة وفرنسا ب�44.
وح��ّت��ى أم��س االرب��ع��اء، أعلنت الصن 
)بدون ماكاو وهونغ كونغ( 83 ألفا و22 
إصابة )خمس إصابات جديدة بن االثنن 
والثاثاء(، بينها 4634 وف��اة )ال وفيات 
إض��اف��ي��ة( بينما تعافى 78 أل��ف��ا و315 
شخصا. والثاثاء، أحصت أوروب��ا 179 
ألفا و939 وف��اة من أصل مليونن و182 
ألفا و292 إصابة فيما بلغ عدد الوفيات 
املعلنة في الواليات املتحدة وكندا معاً 113 
ألفا و91 من بن مليون و912 ألفا و916 

إصابة.

وف��ي أميركا الاتينية والكاريبي 52 
ألفا و889 وف��اة )مليون و57 ألفا و145 
إصابة(، وآسيا 16 ألفا و986 وفاة )578 
أل��ف��ا و716 إص��اب��ة(، وال��ش��رق األوس��ط 

9763 وفاة )423 ألفا و904 إصابات(، 
وإفريقيا 4414 وف��اة )156 ألفا و916 
إص��اب��ة(، وأوقيانيا 131 وف��اة )8591 
إصابة(. وبسبب عمليات تصحيح األرقام 

التي جتريها السلطات الوطنية أو النشر 
املتأخر للبيانات، قد تتباين الزيادات في 
الساعات األرب��ع والعشرين املاضية مع 

أرقام اليوم السابق.

381 ألف وفاة حصيلة جديدة.. أكثر من 

ماليني شخص عامليًا عدد املتعافني من كورونا يتجاوز حاجز الـ3 

ردًا على تسريبات الصحة 
العاملية.. الصني تنفي: لم نتأخر

لن تتحقق أي نتائج بغياب تركيا

تشاووش أوغلو: أي اتفاق يستثني تركيا بشرق املتوسط باطل
أك��د وزي��ر اخلارجية التركي مولود 
تشاووش أوغلو، أن تركيا ال تعترف بأي 
اتفاق شرقي البحر املتوسط، طاملا لم تكن 

طرفا فيه.
وقال تشاووش أوغلو أمس األربعاء 
»أي اتفاق في شرق املتوسط، تركيا ليست 
طرًفا فيه يعد باطًا، وفي نهاية املطاف لن 

تتحقق أي نتائج بغياب تركيا«.
وأض��اف أن ه��دف تركيا هو التعاون 
مع اجلميع في ش��رق املتوسط، مشيرا 
إلى قيام دول املنطقة مثل إسرائيل ومصر 
واليونان استبعاد تركيا والتعاون فيما 

بينهم.
وشدد قائا »تركيا لن تسمح بفرض 
أم��ر ال��واق��ع، وب��ّي��ن��ا ذل��ك عبر اتخاذنا 
خطواتنا، إذا رغبتم بالتعاون في شرق 

املتوسط فعليكم التواصل معنا«.
وح���ول مقتل األم��ري��ك��ي م��ن أص��ول 
إفريقية »جورج فلويد« على يد الشرطة 
قال تشاووش أوغلو »من غير املقبول أن 

تقتل الشرطة أي شخص بهذه الطريقة 
مهما كان عرقه أو دينه أو معتقده«. وأكد 
على ض��رورة حتقيق العدالة ومحاسبة 

القاتل، من اجل إرتياح الضمائر.
من جهة أخرى، أشار تشاووش أوغلو، 

أن حتويل القتل إلى الفوضى والتخريب 
ليس صحيحا وأنه خطير للغاية، مضيفا 
»نحن ال ندعم التحول إلى التخريب بهذه 
الطريقة، ليس فقط في الواليات املتحدة 
بل في كل مكان«. وأكد تشاووش أوغلو 

على ض���رورة ضبط النفس والتحلي 
باإلعتدال في مثل هذه الظروف.

وأش���ار ت��ش��اووش أوغ��ل��و إل��ى اتهام 
الرئيس األمريكي دونالد ترامب حلركة 
أنتيفا بإثارة االحتجاجات التي اندلعت 
ف��ي ال��ب��اد بعد مقتل فلويد، وإعانها 

منظمة إرهابية.
وأض��اف:« هذا قرار دول��ة، ولكن على 
ترامب أن يظهر املوقف ذاته عندما متارس 
منظمة بي كا كا اإلرهابية أفعاال مماثلة ملا 

تفعله أنتيفا«.
وأك����د أن ه���ذه ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات حتمل 
اإلي��دول��وج��ي��ة ذات��ه��ا، الف��ًت��ا إل��ى وج��ود 
أح���زاب ي��س��اري��ة متطرفة حتمل نفس 
األي��دي��ول��وج��ي��ة حت��ت س��ق��ف ال��ب��رمل��ان 
األوروب���ي واجلمعية البرملانية ملجلس 
أوروب��ا والبرملانات احمللية، تقدم الدعم 
ملنظمة »بي كا كا« اإلرهابية. وشدد على 
ض��رورة وض��ع حد فاصل بن املنصات 

السياسية واإلرهاب.

في وقت لم تهدأ فيه التوترات على خلفية ملف 
هونغ كونغ، أعلن رئيس ال���وزراء البريطاني، 
ب��وري��س ج��ون��س��ون، أم��س األرب��ع��اء، أن اململكة 
املتحدة مستعدة الستقبال ما يقرب من 3 ماين 
شخص من هونغ كونغ، وذلك تزامناً مع وصول 
زعيمة املدينة، كاري الم، إلى بكن لعقد اجتماعات 
حول قانون مزمع لألمن القومي، والذي أثار قلق 

كثيرين في املدينة على مستقبلهم.
وق��ال ج��ون��س��ون، إن ه��ذا ال��ق��ان��ون سيحد من 
احل��ري��ات ف��ي املدينة، ويتعارض م��ع التزامات 
الصن مبوجب اتفاقها مع اململكة املتحدة الستعادة 

املستعمرة البريطانية السابقة عام 1997.
كما أض��اف: »يخشى كثيرون في هونغ كونغ 
من تعرض أسلوب حياتهم - الذي تعهدت الصن 
بدعمه - للتهديد. إذا شرعت الصن في تبرير 
مخاوفها، فلن تستطيع بريطانيا - بضمير حي 

- التجاهل واالبتعاد«.
إل��ى ذل��ك وصلت ك��اري الم، امل��ؤي��دة للقانون 
الصيني، إل��ى بكن صباح أم��س األرب��ع��اء لعقد 
اجتماعات مع مسؤولي احلكومة املركزية بشأن 
القانون. وقال محللون إن الصن قد تسن القانون 
في وقت الحق هذا الشهر أو في نهاية أغسطس/

آب.
كما ذك��ر جونسون - في عموده - أن حوالي 
350 ألف مواطن من هونغ كونغ يحملون جوازات 
سفر بريطانية في اخل��ارج، وهي إرث من احلقبة 
االستعمارية، و2.5 مليون آخرين مؤهلون للتقدم 

للحصول عليها.

وتشكلت طوابير طويلة ف��ي مكاتب البريد 
السريع بهونغ كونغ منذ اإلعان عن قرار الصن، 
حيث يسارع البعض للتقدم بطلبات للحصول على 
جوازات السفر البريطانية اخلاصة »بي إن أو« أو 

جتديدها.
وق��ال جونسون، م���ردداً تصريحات لرؤساء 
وزراء سابقن، إنه إذا فرضت الصن قانوناً لألمن 
القومي، فإن بريطانيا ستسمح حلاملي جوازات 
السفر هذه بالبقاء ملدة 12 شهراً قابلة للتجديد، 
ومنحهم احلق في العمل، ما يضعهم على مسار 

محتمل للحصول على جنسية اململكة املتحدة.
إل���ى ذل���ك أض����اف: »ه���ذا سيشكل أح���د أكبر 
التغييرات في نظام التأشيرات لدينا في التاريخ 
البريطاني. آمل أال نصل إلى ذلك«. وميكن حلاملي 
جواز السفر »بي إن أو« حالياً البقاء في الباد ملدة 

تصل إلى ستة أشهر فقط.

لندن تغيظ التنني.. جونسون 
يقدم اجلنسية ألهل هونغ كونغ

ت���ت���واص���ل االح���ت���ج���اج���ات 
املناهضة للعنصرية ب��ع��دد من 
املدن األمريكية، والتي اندلعت قبل 
أكثر من أسبوع على خلفية مقتل 
املواطن املنحدر من أصل إفريقي، 
جورج فلويد على يد رجل شرطة 

أبيض.
تلك االحتجاجات التي انطلقت 
شرارتها م��ن مدينة منيابوليس 
بوالية مينيسوتا)شمال(، وتفشت 
في عدد من الواليات، دخلت أمس 
االربعاء يومها الثامن حيث نزل 
آالف احملتجن للشوارع بعدد من 
امل��دن، للمطالبة بالعدالة من أجل 

فلويد.
وفي مدينة نيويورك قام آالف 
احمل��ت��ج��ن بغلق ال���ش���وارع أم��ام 
حركة املرور، وكانوا يقدمون كذلك 
الدعم للطواقم الطبية عند ميدان 
»التاميز« باملدينة، بحسب مراسل 

األناضول.
ووفق املصدر قامت العديد من 
البنوك واملتاجر وأم��اك��ن العمل 
بغلق أبوابها ونوافذها باألخشاب 
للحيلولة دون تعرضها للسلب 
والسرقة كما حدث في االحتجاجات 

التي شهدتها املدينة، اإلثنن.
وف��ي مدينة تكساس خ��رج 25 
ألف متظاهر، يرافقون عائلة جورج 
فلويد في مسيرة بالشوارع، كما 
تواصلت االحتجاجات التي شارك 
فيها آالف احمل��ت��ج��ن ف��ي مدينة 
هوليود بكاليفورنيا. ومرت أغلب 
تلك االحتجاجات بشكل سلمي دون 

أي أحداث تذكر.
وف��ي 25 مايو املاضي، أوقفت 
شرطة مدينة منيابوليس، فلويد 
بشبهة االحتيال، وأثناء توقيفه 
أقدم شرطي على وضع ركبته على 
عنقه وه��و ره��ن االع��ت��ق��ال. وإث��ر 
ذلك ناشد فلويد الشرطي بإزاحة 
ركبته عن عنقه، قائا: »ال أستطيع 
التنفس«، إال أن مناشداته لم تلق 
استجابة، ليلقى حتفه. ونشرت 
عائلة فلويد معلومات للصحافة عن 
تقرير تشريح اجلثة والذي خلص 
إل��ى أن��ه م��ات نتيجة لاختناق. 
وأشار التقرير إلى أن فلويد توفي 
في مكان احل��ادث نتيجة لتوقف 
الدورة الدموية في دماغه النقطاع 
األكسجن عنه بسبب الضغط على 

عنقه وظهره. 

على خلفية مقتل رجل ينحدر من أصل إفريقي على يد رجل شرطة

املتحدة بالواليات  تتواصل  للعنصرية  املناهضة  االحتجاجات  التوالي  على  الثامن  لليوم 

رئيس الوزراء البريطاني
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في تغريدة نشرها مبوقع التواصل االجتماعي »تويتر«

النفس وضبط  املتظاهرين  ملطالب  لالستماع  األميركية  السلطات  يدعو  غوتيريش 
دع���ا أم���ن ع���ام األمم امل��ت��ح��دة، أنطونيو 
غوتيريش، السلطات االمريكية إلى »اإلصغاء 
ملطالب املتظاهرين وضبط النفس في التعامل 
مع االحتجاجات«جاء ذلك في تغريدة نشرها 
املسؤول األممي على حسابه الشخصي مبوقع 

التواصل االجتماعي »تويتر«.
وق��ال غوتيريش في تغريدته »أن��ا حزين 

لرؤية العنف في الشوارع في بلدنا املضيف 
)يقصد الواليات املتحدة التي تستضيف املقر 
الدائم لألمم املتحدة( ورؤية العنف في مدينتا 
املضيفة ن��ي��وي��ورك«. وأض���اف ق��ائ��ا »يجب 
االستماع إلى املظالم ، ولكن يجب التعبير عنها 
بشكل سلمي - ويتعن على السلطات ضبط 

أمن عام األمم املتحدةالنفس في الرد على املظاهرات«.

2016 وسط مطالب بحق »آداما تراوري« الذي قتل عام 

الشرطة عنف  على  لالحتجاج  باريس  في  املتظاهرين  آالف 
تظاهر اآلالف في العاصمة الفرنسية لاحتجاج على عنف 
الشرطة وللمطالبة مبحاسبة قتلة آداما تراوري، الشاب ذي البشرة 

السوداء الذي لقي حتفه عام 2016 أثناء استجوابه من قبل الشرطة.
وتأثرت هذه املظاهرة بشكل واض��ح باملظاهرات في الواليات 
املتحدة احتجاجا على مقتل ج��ورج فلويد، املنحدر م��ن أص��ول 
إفريقية على يد الشرطة أثناء عملية توقيفه، قبل نحو أسبوع. 
ورف��ع املتظاهرون في العاصمة الفرنسية شعارات »ب��اك اليفز 
ماتر« )باإلنكليزية: حياة السود ذات قيمة( و«آي كانت بريث« 
)باإلنكليزية: ال أستطيع التنفس( و«العدالة آلدام��ا«. وحصلت 

بعض املواجهات والتراشق باحلجارة خ��ال املظاهرة، وأشعل 
بعض احملتجن النار في حاويات للقمامة قبل أن تفرقهم الشرطة 
إل��ى ال��ش��وارع اجلانبية لساحة »ب��اس دو كليشي« حيث يقع 
قصر العدالة. وتأتي هذه املظاهرة التي وقعت أمام قصر العدالة 
أكبر محاكم العاصمة ضمن موجة احتجاجات عاملية ضد ظواهر 
العنصرية وعنف الشرطة املفرط بحق األقليات، بعد مقتل األمريكي 
فلويد. وجاء مقتل فلويد يوم 25 مايو املاضي أثناء توقيفه مبدينة 
مينيابوليس بالواليات املتحدة، عندما ضغط أحد رجال الشرطة 

بركبته على عنق فلويد إلى أن فارق احلياة مختنقا.
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