
ق��ال��ت منظمة ال��ص��ح��ة العاملية 
إنها تتطلع إل��ى مراجعة التجارب 
اإلكلينيكية للقاح الروسي احملتمل 
ض��د ك��ورون��ا، ف��ي ح��ن ع��م��دت دول 
عدة إلى العودة لسياسة القيود، مثل 

األردن وتركيا وسويسرا.
وقالت املنظمة الدولية إنها على 
اتصال بالعلماء ال��روس والسلطات 
ال��روس��ي��ة وت��ت��ط��ل��ع إل���ى مراجعة 
تفاصيل التجارب، مؤكدة ترحيبها 
بجميع ال��ت��ط��ورات ف��ي األب��ح��اث 
اجل��اري��ة ع��ل��ى ال��ل��ق��اح��ات امل��ض��ادة 
ل��ك��وف��ي��د- 19 وف���ي م��ج��ال تطوير 
اللقاحات. وأضافت أن أي لقاح آمن 
وفعال ضد اجلائحة سيمثل منفعة 
عاملية عامة، وحتث منظمة الصحة 
العاملية على إتاحة الوصول السريع 
وال��ع��ادل واملنصف إل��ى أي لقاحات 
من هذا القبيل في جميع أنحاء العالم. 
وك���ان ال��رئ��ي��س ال��روس��ي فالدميير 
ب��وت��ن أع��ل��ن ال��ث��الث��اء أن ب���الده هي 
أول دول��ة تصادق على لقاح مضاد 
لكوفيد19- رغم أن اختبارات املرحلة 
النهائية التي تشمل أكثر من ألفي 

شخص كان مقرراً أن تبدأ األربعاء.
وأعلنت روسيا أمس أن أول دفعة 
من اللقاح “سبوتنيك في” ستقدم 
خالل أسبوعن إلى العاملن بالرعاية 
ال��ط��ب��ي��ة، راف��ض��ة م��خ��اوف بعض 
اخلبراء بخصوص السالمة لتسرع 

موسكو في إق��رار العقار ووصفتها 
بأنها “بال أساس”.

إحصاءات
وأظ���ه���ر إح���ص���اء رس��م��ي أم��س 
اخلميس أن أكثر من 20،44 مليون 
شخص أصيبوا بفيروس كورونا 
املستجد على مستوى العالم، كما أن 
742 ألفا و880 شخصا توفوا جراء 
ال��ف��ي��روس. ومت تسجيل إص��اب��ات 
بالفيروس ف��ي أكثر م��ن 210 دول 
ومناطق منذ اكتشاف أول��ى حاالت 
اإلص��اب��ة ف��ي ال��ص��ن ف��ي ديسمبر/

كانون األول عام 2019. 
وتصدرت الواليات املتحدة القائمة 
مسجلة ٥ مالين و163 ألفا و765 
حالة إصابة و164 ألفا و598 حالة 
وف���اة. وج���اءت ال��ب��رازي��ل ف��ي املركز 
الثاني مسجلة ٣ مالين و109 آالف 
و630 حالة إصابة، و103 آالف و26 
حالة وف��اة. وج��اءت الهند في املركز 
الثالث من حيث عدد املصابن مسجلة 
مليونن و329 ألفا و638 إصابة 
و46 ألفا و91 حالة وف���اة. وحلت 
روسيا في املركز الرابع مسجلة 902 

ألفا و701 حالة وفاة.
أم��ا ف��ي بريطانيا، فقد خفضت 
السلطات حصيلة الوفيات الناجمة 
ع��ن ك��ورون��ا بنحو ٥ آالف ليصبح 
العدد اإلجمالي 41 ألفا و329، بعد 

إج���راء م��راج��ع��ة لطريقة احتساب 
الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا. 
فقد كان كل شخص يتوفى في أي وقت 
بعد إج��راء فحص لفيروس كورونا 
تأتي نتيجته إيجابية يضاف إلى 
حصيلة وفيات كورونا، بغض النظر 

عن سبب الوفاة.
تشديد القيود

في سويسرا مددت السلطات حظر 
التجمعات ألك��ث��ر م��ن أل��ف شخص 
حتى األول من أكتوبر، على أن يسمح 
بها اعتبارا من ذل��ك التاريخ ضمن 
شروط مشددة، مثل القدرة على تتبع 
املشاركن في التجمع، وذلك لضمان 

“عدم تدهور الوضع الوبائي”.
وك���ان يفترض أن ينتهي حظر 
التجمعات نهاية الشهر اجل��اري، 
لكن جرى متديده لشهر إضافي، كما 
سيصبح وض��ع الكمامة إلزاميا في 
الطائرات على كافة الرحالت اعتبارا 
من السبت، وفق ما ق��ررت احلكومة 
الفدرالية. وفي تركيا، أجلت السلطات 
فتح مؤسسات التعليم نحو شهر، في 
وقت تسجل فيه البالد أكثر من ألف 
إصابة يوميا. وق��ال وزي��ر التعليم 
ضياء سلجوق في تصريح صحفي 
إن “املدارس ستستأنف نشاطها عبر 
التعليم عن بعد في 31 أغسطس”، 
معربا عن أمله في استئناف الدروس 

في امل��دارس تدريجيا اعتبارا من 21 
سبتمبر. وأغلقت املدارس واجلامعات 
ف��ي م���ارس، قبل أن مت��دد السلطات 

إغالقها حتى نهاية العام الدراسي.
وسجلت تركيا في اإلجمال 243 
ألفا و180 إص��اب��ة و٥ آالف و873 
حالة وفاة، وفق أرقام رسمية نشرت 
ال��ث��الث��اء. وف���ي األردن ق���رر وزي��ر 
الداخلية سالمة حماد إغ��الق معبر 
جابر احلدودي مع سوريا ملدة أسبوع 
اعتبارا من اخلميس، بعد تسجيل 

إص��اب��ات ف��ي ص��ف��وف العاملن في 
املركز احل��دودي، حسبما أفاد مصدر 

رسمي أردني.
وس��ج��ل األردن خ���الل ال��ي��وم��ن 
املاضين 25 إصابة بفيروس كورونا 
املستجد، كان أغلبها على معبر جابر 
احل���دودي مع سوريا بعد أن كانت 
تقتصر اإلص��اب��ات على األردن��ي��ن 
العائدين من اخل��ارج واملقيمن في 
أماكن احلجر الصحي. ووص��ل عدد 
املصابن بالفيروس في األردن حتى 

مساء االث��ن��ن إل��ى و1283 إصابة، 
شفي منهم 1189، في حن ال يزال 66 
مصابا يتلقون العالج في مستشفين 
متخصصن، بينما وصل عدد الوفيات 

إلى 11.
وف��ي مصر أعلنت وزارة الصحة 
والسكان تسجيل 129 حالة إصابة 
جديدة بفيروس كورونا و26 حالة 
وف���اة، ن��زوال م��ن 168 إص��اب��ة و24 
وف��اة الثالثاء. وفي لبنان، ارتفعت 
اإلصابات بن الجئي فلسطن، حيث 

أعلنت وكالة غوث وتشغيل الالجئن 
الفلسطينين )أون��روا(، ارتفاع عدد 
املصابن إلى 148، إثر تسجيل 15 
حالة. أم��ا في إسرائيل، فقد أعلنت 
وزارة الصحة، تسجيل 13 وف��اة 
و1003 إصابات بفيروس كورونا. 
وأوض���ح���ت ال������وزارة أن إج��م��ال��ي 
الوفيات بالفيروس ارتفع إلى 639، 
في حن بلغت حصيلة اإلصابات 87 
ألفا و878، وف��ق صحيفة يديعوت 

أحرونوت.

كورونا.. »الصحة العاملية« تراجع التجارب 
20 مليونًا الروسية واإلصابات العاملية تتجاوز 

فيتو روسي صيني في األفق

ترقب لتصويت مجلس األمن على مشروع القرار 
األميركي بتمديد حظر السالح على إيران 

يستعد مجلس األمن الدولي للتصويت على 
مشروع قرار أميركي معدل لتمديد حظر السالح 
على إي��ران إل��ى ما ال نهاية، وف��ي وق��ت يواجه 
املشروع معارضة قوية من قبل روسيا والصن، 
حذرت طهران من أن متديد احلظر يعني نقض 

االتفاق النووي.
وق��ال��ت م��ص��ادر مقربة إن مجلس األم��ن قد 
يصوت اليوم اجلمعة على مشروع القرار املعدل 

الذي وزعته واشنطن الثالثاء في مجلس األمن.
ورجحت الوكالة أن تستخدم روسيا والصن 
حق النقض )فيتو( إلسقاط مشروع القرار الذي 
اضطرت الواليات املتحدة لتعديله للتخفيف 
من حدته، وذلك سعيا حلشد تأييد أكبر عدد من 

الدول 15 األعضاء في مجلس األمن.
كما رجحت أال ينال هذا املشروع دعم تسع من 
الدول األعضاء، وهو النصاب الالزم الستصدار 
ق��رار في ح��ال لم تستخدم أي دول��ة عضو حق 

النقض.
وكانت مصادر دبلوماسية قالت إن الواليات 
املتحدة وزع��ت مشروع ق��رار معدال في مجلس 
األمن الدولي، لتمديد حظر األسلحة على إيران، 
وذل��ك قبل بضعة أسابيع م��ن انتهاء احلظر 
احل��ال��ي ف��ي 18 أكتوبر/تشرين األول املقبل 
مبوجب االتفاق النووي املوقع بن إيران وست 

قوى عاملية عام 2015.
وذك���رت امل��ص��ادر أن امل��ش��روع امل��ع��دل أزال 
فقرات من الصيغة األولى التي ُطرح بها، ومنها 
ف��رض التزامات قانونية على ال��دول ملنع بيع 
أسلحة إلى إيران، وتفتيش سفن إيرانية. وقالت 
واشنطن إنها ستعيد فرض كل العقوبات األممية 
على إيران في حال فشلت في إقناع مجلس األمن 

الدولي بتمديد حظر السالح.
وفي املقابل، أكدت طهران أنها ستمضي في 
تطوير ترسانتها العسكرية حتى لو مت متديد 

احلظر املفروض عليها.
حتذير إيراني

وخ��الل اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي 
إميانويل ماكرون، دعا الرئيس حسن روحاني 
إلى رفع العقوبات اخلاصة بالتسلح على بالده، 
وقال إن أي إجراء أميركي لتمديد العقوبات نقض 

لالتفاق النووي.
وقالت الرئاسة اإليرانية إن روحاني أبلغ 
ماكرون بأن على الدول األوربية منَع معارضي 
االتفاق النووي من حتقيق أهدافهم. كما قال 
الرئيس اإليراني إن ب��الده تعتقد أن واشنطن 
ستفشل مرة أخ��رى في مترير مشروع القرار، 

محذرا من تداعياته إذا مر.
أم��ا وزي��ر اخلارجية اإلي��ران��ي محمد ج��واد 
ظ��ري��ف ف��وص��ف النسخة األم��ي��رك��ي��ة املعدلة 
ملسودة القرار بأنها غير قانونية متاما، وعبر عن 

ثقته بأن مجلس األمن سيرفضها.
م��ن جهتها، ق��ال��ت ال��رئ��اس��ة الفرنسية إن 
ماكرون طلب من إيران القيام ببعض اإلشارات 
لتجنب زي���ادة ال��ت��وت��ر، وع��ب��ر ع��ن رغبته في 
احلفاظ على االتفاق النووي مع إيران والتحرك 

من أجل التهدئة في املنطقة.
وكان دبلوماسيون ومحللون وصفوا املسودة 
األميركية السابقة ملشروع القرار بأنها مشددة، 
حيث إنها تلزم الدول بتفتيش الشحنات القادمة 
من إي��ران واملتجهة إليها، كما تضمنت ملحقا 

بعقوبات تستهدف أفرادا وكيانات.
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أردوغان: ال نبحث عن »مغامرة« وسنواصل التنقيب شرق املتوسط
ق��ال الرئيس ال��ت��رك��ي، رج��ب طيب 
أردوغ���ان، أم��س اخلميس، إن “تركيا 
ال تلهث وراء مغامرة”. وتعقيباً على 
ال��ت��ط��ورات ف��ي ش��رق امل��ت��وس��ط، قال 
أردوغ��ان إن سفينة التنقيب ستواصل 
أع��م��ال��ه��ا ش���رق امل��ت��وس��ط ح��ت��ى 23 

أغسطس.
وفي حديثه إلى أعضاء حزبه احلاكم 
ال��ع��دال��ة والتنمية، ق��ال أردوغ����ان إن 
اليونان هي سبب تصعيد التوتر في 
املنطقة، وحث أثينا على احترام حقوق 
تركيا. وق���ال: “الطريق إل��ى ح��ل في 
شرق البحر املتوسط هو عبر احلوار 
وامل��ف��اوض��ات. نحن ال نلهث وراء أي 
م��غ��ام��رات غ��ي��ر ض��روري��ة أو نسعى 

للتوتر”.
ون��ش��رت وزارة ال��دف��اع الفرنسية 
طائرتن م��ن ط��راز “رافال”، وتعزز 
وجودها في شرق املتوسط بالفرقاطة 
“الفايت”، وذل��ك في إط��ار خطة لدعم 
وج��وده��ا العسكري ف��ي تلك املنطقة 

التركية.  التنقيب  عمليات  بسبب 
وكشفت ال��وزارة أن تدريبات فرنسية 

يونانية مشتركة بدأت الليلة املاضية 
في البحر املتوسط.

كما أشارت إلى أن حاملة املروحيات 
“تونير” ال��ت��ي ت��وج��ه��ت مل��س��اع��دة 
اللبنانين ستكون جزءاً من التعزيزات 
العسكرية الفرنسية في شرق املتوسط.

م��ن ج��ه��ت��ه، ش��ك��ر رئ��ي��س ال����وزراء 
اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، 
فرنسا ب��ح��رارة على تعهدها بتعزيز 
وج��وده��ا العسكري ف��ي ش��رق البحر 
املتوسط، حيث تتعقب السفن احلربية 
اليونانية والتركية بعضها البعض عن 
قرب على خلفية محاولة تركية للتنقيب 
عن الطاقة في املياه التي تؤكد أثينا أنها 

ملك لها.
ويأتي التوتر املتصاعد في أعقاب 
حترك تركيا يوم االثنن بإرسال سفينة 
أبحاث زلزالية، ترافقها سفن حربية، 
إلى املياه بن جزيرة كريت اليونانية 
وق��ب��رص للتنقيب ع��ن احتياطيات 
الغاز والنفط البحرية احملتملة، بعد 
اكتشافات مماثلة في أج��زاء أخرى من 

املنطقة.

مع تأجج التوتر في شرق املتوسط

باريس تقرر تعزيز وجودها العسكري..
وأثينا وأنقرة تؤكدان مبدأ احلوار

أعلنت فرنسا عزمها تعزيز 
وج��وده��ا العسكري ف��ي شرق 
امل��ت��وس��ط ف��ي ظ��ل ال��ت��وت��ر بن 
أن��ق��رة وأثينا ب��ش��أن التنقيب 
التركي عن النفط وال��غ��از، في 
حن يبحث االحت��اد األوروب��ي 
املسألة اجلمعة بناء على طلب 

أثينا.
وق����ال ال��رئ��ي��س الفرنسي 
إميانويل ماكرون -عقب اتصال 
م��ع رئيس ال����وزراء اليوناني 
كيرياكوس ميتسوتاكيس- 
إن����ه ق����رر ت��ع��زي��ز احل��ض��ور 
الفرنسي بشكل مؤقت شرق 
املتوسط خ��الل األي��ام املقبلة. 
وأوض��ح ماكرون -في تغريدة 
على تويتر- أن ه��ذا التعزيز 
سيكون بالتعاون مع الشركاء 

األوروبين ومن بينهم اليونان.
وق���ال م��اك��رون إن الوضع 
ش��رق��ي امل��ت��وس��ط يبعث على 
االنشغال، وإن أعمال التنقيب 
التركية األحادية تثير توترات 
ويجب وقفها لفسح املجال أمام 
احل��وار بن البلدان املتجاورة 

واحللفاء في احللف األطلسي.
وتختلف تركيا واليونان، 
ال��ع��ض��وان ف���ي ح��ل��ف ش��م��ال 
األطلسي، بشدة بشأن تداخل 
مطالباتهما بالسيادة على موارد 
هيدروكربونات ف��ي املنطقة، 
وتصاعد التوتر منذ بدء أنقرة 
ع��م��ل��ي��ات تنقيب ف��ي منطقة 
متنازع عليها بالبحر املتوسط 

يوم االثنن.
وت��ق��ول اليونان إن سفينة 
ال��ت��ن��ق��ي��ب ال��ت��رك��ي��ة “عروج 
رئيس” تعمل على نحو غير 
قانوني في مياه مقابلة للجرف 
ال��ق��اري اليوناني، وه��و اتهام 
تنفيه أن��ق��رة. وق���د صاحبت 
السفينة سفن حربية تركية 

عندما غ���ادرت امل��ي��ن��اء. وك��ان 
وزي��ر الدفاع التركي خلوصي 
أك���ار ق��ال إن تركيا ت��رغ��ب في 
ح��ل األزم���ة ال��ت��ي تعيشها في 
شرق املتوسط مع اليونان عبر 
احلوار. وأضاف أن بالده تدعم 
مفهوم حسن اجل��وار والقانون 
ال���دول���ي، ع��ل��ى ال��ط��اول��ة وف��ي 

امليدان.
واع��ت��ب��ر أك���ار أن االتفاقية 
امل��وق��ع��ة ب��ن مصر وال��ي��ون��ان 
ال أس��اس قانونيا لها، وتفرط 
ف��ي ح��ق��وق ال��ش��ع��ب امل��ص��ري، 
ح��س��ب ق���ول���ه. وك�����ان وزي���ر 
ال��ط��اق��ة وامل�����وارد الطبيعية 
التركي ف��احت دومن���از ق��د نشر 

فيديو على صفحته بتويتر 
للسفينة “عروج رئيس” شرقي 
امل��ت��وس��ط، وق���ال إن السفينة 
م��س��ت��م��رة ف���ي إج�����راء امل��س��ح 
البحري في املناطق البحرية 

التابعة لتركيا.
وأض��اف أن السفينة ستقوم 
مبسح في شرق املتوسط ضمن 
مساحة تبلغ ١٧٥٠ كيلومترا 
م��رب��ع��اً ح��ت��ى ٢٣ م��ن الشهر 

اجلاري.
لكن رئيس الوزراء اليوناني 
كيرياكوس ميتسوتاكيس حذر 
م��ن إمكانية ان���زالق األوض��اع 
ش��رق��ي امل��ت��وس��ط ن��ح��و وق��وع 
ح��ادث عسكري بسبب وج��ود 

قوات عسكرية كبيرة في مكان 
محدود.

وأض��اف أن اليونان ليست 
وح��ده��ا ف��ي ه��ذه امل��واج��ه��ة مع 
تركيا مشيرا إلى أن األمر يعني 
عالقة تركيا مع كل دول االحتاد 

األوروبي.
م��ن ج��ان��ب��ه، ق���ال م��س��ؤول 
السياسة اخلارجية في االحتاد 
األوروب���ي جوزيب بوريل إنه 
سيدعو الى اجتماع عبر الفيديو 
ل��وزراء اخلارجية األوروبين 
اليوم اجلمعة، ملناقشة مسائل 
طارئة، مثل الوضع في شرق 

املتوسط.
ويناقش االج��ت��م��اع -ال��ذي 

ج���اء ب��ن��اء ع��ل��ى ط��ل��ب أثينا- 
أي��ض��ا ال��وض��ع ف��ي لبنان بعد 
ان��ف��ج��ارات ب��ي��روت األس��ب��وع 
امل��اض��ي، ونتائج االنتخابات 
ف��ي بيالروسيا. وف��ي السياق 
ذاته، قالت اخلارجية اليونانية 
إن ال��وزي��ر نيكوس ديندياس 
سيجتمع مع نظيره األميركي 
مايك بومبيو في فيينا اجلمعة 
لبحث ال��ت��وت��رات ش��رق البحر 

املتوسط.
وحث ديندياس تركيا الثالثاء 
املاضي على “مغادرة اجلرف 
القاري اليوناني على الفور”، 
قائال إن أثينا عازمة على الدفاع 

عن حقوقها السيادية.
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صراع مستمر.. بكني تؤكد:
أشهر حاسمة لعالقتنا مع أميركا

في وطأة التصعيد األميركي الصيني، الذي 
لم يترك باباً إال وطرقه، من التطبيقات الذكية 
ووس��ائ��ل ال��ت��واص��ل، إل��ى امللفات االقتصادية 
األكبر، ومسألة هونغ كونغ، وحقوق األقليات، 
والتعامل مع اجلائحة، أكدت، الصن األربعاء، 
أن األش��ه��ر ال��ق��ادم��ة ستكون حاسمة ملصير 

العالقات بن البلدين.
وق��ال نائب وزي��ر اخل��ارج��ي��ة الصيني، له 
يو تشنغ، إنه ينبغي لبالده إبقاء عالقتها مع 
الواليات املتحدة على املسار الصحيح وضمان 

عدم خروجها عنه.
إل���ى ذل���ك، أك���د: “األشهر املقبلة حاسمة 
للعالقات الصينية األميركية. يجب أن نحافظ 
على تركيزنا وأال نتأثر بالعديد م��ن القوى 

املتطرفة”.
انتقادات الذعة

وك��ان الرئيس األميركي دونالد ترمب، قال 
الثالثاء، إن عالقته مع نظيره الصيني شي جن 

بينغ توترت في أعقاب جائحة فيروس كورونا. 
كما وجه انتقادات الذعة إلى الصن، متهما إياها 

بعدم اتخاذ إجراءات كافية الحتواء الفيروس.
يشار إلى أن األشهر املاضية، شهدت ارتفاعاً 
ملحوظا في التوتر بن أضخم قوتن اقتصاديتن 

في العالم، في ملفات عدة.
وفرض الطرفان عقوبات متبادلة في حمأة 
الصراع السياسي واالقتصادي بينهما. وفي 
آخر جوالت الصراع هذا، فرضت الصن عقوبات 
على 11 مواطنا أميركيا من بينهم أعضاء في 
الكونغرس من احلزب اجلمهوري الذي ينتمي 
إليه ترامب يوم االثنن ردا على فرض واشنطن 
عقوبات على مسؤولن من هونغ كونغ والصن 
متهمن بتقليص احلريات السياسية في تلك 

املستعمرة البريطانية السابقة.
كما أب��دت بكن معارضتها الشديدة خلطوة 
اتخذتها واشنطن بحجب التطبيقات اإللكترونية 
الصينية، مضيفة أن ذلك يتعارض مع مبادئ 

السوق وال يستند إلى أساس واقعي.

رجب طيب أردوغان


