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الصني :لقاح ًا سيصبح متوافر ًا للمواطنني اعتبار ًا من نوفمبر

كورونا ..العالم يشدد قيوده الصحية جتنب ًا إلغالق االقتصاد
م���ن ف��رن��س��ا إل���ى ك��ن��دا م����رورا ً
ببريطانيا ،يشدد العالم القيود
ال��ص��ح��ي��ة ف��ي م��واج��ه��ة التفشي
املتسارع لفيروس كورونا املسبب
ملرض كوفيد -19إذ تسعى غالبية
احل��ك��وم��ات ب���أي ث��م��ن إل���ى جتنّب
إع���ادة ف��رض ع��زل ت��ام ستكون له
تداعيات اقتصادية كارثية.
ولم تتردد السلطات الصينية في
اعتماد نهج متشدد بإغالقها مدينة
روي��ل��ي ال��واق��ع��ة عند احل���دود مع
بورما بعد تسجيل ثالث إصابة فيها
مع الطلب من سكانها البالغ عددهم
 210آالف نسمة مالزمة منازلهم
واخلضوع لفحص كوفيد.-19
وأودت اجلائحة بحياة أكثر من
 929أل��ف شخص ف��ي العالم منذ
أبلغ مكتب منظمة الصحة العاملية
في الصني عن ظهور امل��رض نهاية
ديسمبر ،م��ن بينهم  4430وف��اة
و 296350إص��اب��ة ن��ه��ار االثنني
حسب ت��ع��داد أع��دت��ه ف��ران��س برس
استنادا ً ملصادر رسميّة.
وقالت رئيسة الوزراء الدمناركية
ميتي فريدريكسن إن بالدها «على
مشارف وضع قد يتحول إلى موجة
ثانية» .و ُف��رض��ت في البالد قيود
ج��دي��دة ال سيما إغ�ل�اق احل��ان��ات
واملطاعم ،اعتبارا من الساعة 22,00
في كوبنهاغن.
وأوضح وزير الصحة ماغنوس
هونيكه «مريض جديد من كل خمسة
مرضى يبلغ بني العشرين والتاسعة
والعشرين ل��ذا ف��إن القيود تطال
حياة الليل والسهر» .وحذّر رئيس
ال��وزراء الكندي جاسنت ت��رودو من
أن «ما نشهده من حيث األع��داد في
ه��ذه األي��ام يجب أن يقلق العالم».
وسجّ لت ب�لاده في نهاية األسبوع
الفائت أكثر من  1300إصابة ،في
ع��دد غير مسبوق منذ بداية فصل
الصيف.
وق��ال ت���رودو «آخ��ر م��ا نريد أن
نعيشه هذا اخلريف ،هو عزل مثلما
حصل في الربيع» ،مذكرا ً بأهمية
التزام توصيات الصحة العامة.

وم��ع أن اح��ت��م��ال ف��رض العزل
التام مجددا ،كما حصل في إسرائيل
مل��دة ثالثة أسابيع على األق��ل ،غير
مطروح بالنسبة ملعظم الدول ،فإن
بعض املسؤولني باتوا ال يترددون
بالتهديد به .وأكد دوغ فورد رئيس
وزراء أون��ت��اري��و ،املقاطعة األكثر
اكتظاظا في كندا« ،أح��رص على أن
أك��ون واضحاً متاماً :كل اخليارات
مطروحة».
والوضع مقلق أيضاً في فرنسا،
سجلت االثنني أكثر من ستة
حيث ُ
آالف إصابة باملرض ،بعد تسجيل
ع��دد قياسي السبت بلغ 10561
إصابة.
وأ ُع��ل��ن��ت االث��ن�ين مجموعة من
القيود بينها منع حفالت الطالب
وال��ن��زه��ات املدرسية والتجمعات
ألكثر من عشرة أشخاص في عدة
مدن كبيرة خصوصاً في مرسيليا
وب���وردو (ج��ن��وب��ا) .واع��ت��ب��ارا ً من
الثالثاء ،منعت برمنغهام ،ثاني مدن
بريطانيا من حيث عدد السكان ،كل
اللقاءات بني العائالت واألصدقاء.
وفي أنحاء إجنلترا ،مُينع منذ االثنني
أن يجتمع أكثر من ستة أشخاص من
عائالت مختلفة.
وب��دأت آث��ار اجلائحة تظهر على
الصعيد االقتصادي في بريطانيا
حيث ارتفعت نسبة البطالة 4,1
باملئة في األشهر الثالثة املنتهية
حتى آخر يوليو في مقابل  3,9باملئة
ف��ي األش��ه��ر الثالثة املنتهية حتى
يونيو بسبب اإلغ�ل�اق امل��ف��روض
منذ الربيع ملكافحة وب��اء كوفيد-
 ،19على ما أفادت الهيئة الوطنية
لإلحصاءات .وتوقع خبراء اقتصاد
أن يتفاقم الوضع في اخلريف.
في أيرلندا أعلن الثالثاء إرجاء
إعادة فتح احلانات في دبلن وفرض
قيود ج��دي��دة على التجمعات بني
العائالت.

لقاح صيني

وسجّ لت منظمة الصحة العاملية
ع���ددا ً يومياً قياسياً ي��ق��ارب 308

آالف إصابة في أنحاء العالم .وقال
م��دي��ر املنظمة ت��ي��دروس أده��ان��وم
غيبريسوس «ن��ح��ن بعيدون عن
اخلروج» من األزمة.
ف��ي امل��ق��اب��ل ،ي��ب��دو أن ال��وض��ع
يتحسن ف��ي ال��ب��ي��رو ،إح���دى دول
ّ
أميركا الالتينية األكثر تضررا ً من
ال��وب��اء ال��ذي أودى بحياة  31ألف
شخص على أراضيه .وسجّ لت 102
وفاة جديدة في البيرو االثنني ،وهو
أدنى عدد مسجّ ل منذ  24مايو.
تسجل أستراليا
ّ
من جهتها ،لم
أي وفاة جراء الوباء للمرة األولى
منذ شهرين .ويأتي ذلك بالتزامن
م��ع تخفيف القيود املفروضة في
ملبورن.
في لبنان ،حذّر نقيب احملامني في
بيروت ملحم خلف من تفشي املرض
في سجن رومية ،ق��رب العاصمة،
الذي يؤوي نحو أربعة آالف سجني،
أي أك��ث��ر ب��ن��ح��و ث�ل�اث م����رات من
قدرته االستيعابية .وقال خلف إن
«الفيروس داخل سجن رومية أشبه
بقنبلة إنسانية ال أحد يستطيع أن
يحملها».
ويجرب راهنا أكثر من  30لقاحا
على البشر في العالم أم�لا بوضع
ح��د ل��ل��وب��اء .وأع��ل��ن��ت ال��ص�ين أن
لقاحا سيصبح متوافرا للمواطنني
اعتبارا من نوفمبر .وأوضحت عاملة
األوبئة وو غيجن املسؤولة في مركز
السيطرة على األم��راض والوقاية
م��ن��ه��ا ال��ت��اب��ع��ة ل�����وزارة الصحة
الصينية «ال��ت��ق��دم ال��راه��ن مرض
جدا».
وأعلنت اإلم����ارات أن��ه��ا أج��ازت
االس��ت��خ��دام ال���ط���ارئ ل��ل��ق��اح ضد
ف��ي��روس ك��ورون��ا املستجد ال ي��زال
في املرحلة الثالثة من االختبارات
الس��ت��خ��دام��ه للعاملني ف��ي املجال
الصحي .وب��دأت شركة سينوفارم
الصينية العمالقة لألدوية املرحلة
الثالثة من التجارب على اللقاح في
اإلم���ارات في يوليو املاضي ،بينما
قال مسؤولون إماراتيون إن النتائج
إيجابية حتى اآلن.

ترامب :لقاح كورونا قد يتوفر خالل  4أسابيع
أعلن الرئيس األميركي دونالد
ترمب ،أن لقاحا لفيروس كورونا
املستجد سيكون متوفرا خالل شهر،
في توقعات أكثر تفاؤال من تكهناته
السابقة ،لكنه أض��اف أن الوباء قد
يختفي من تلقاء نفسه .وقال خالل
لقاء حضره ع��دد من الناخبني في
بنسلفانيا« :نحن قريبون جدا من
التوصل للقاح» .وأضاف «نحن على
مسافة أسابيع من احلصول عليه،
رمبا ثالثة أو أربعة أسابيع».
وقبل ساعات قليلة صرح ترمب أن
لقاحا بات ممكنا في غضون «أربعة
أسابيع ،رمبا ثمانية أسابيع» .وعبر
الدميقراطيون عن القلق من أن يكون

ترمب ميارس ضغوطا على الهيئات
الصحية الناظمة والعلماء للموافقة
على لقاح متسرع يساعده في تعزيز
حظوظه للفوز بوالية رئاسية ثانية
أمام منافسه الدميقراطي جو بايدن
في انتخابات  3نوفمبر.
ويقول علماء من بينهم اخلبير
الكبير في األمراض املعدية الطبيب
أنطوني فاوتشي ،إن املوافقة على
اللقاح ستصدر على األرج��ح قرابة
نهاية العام.
وفي اللقاء االنتخابي الذي بثته
إيه.بي.سي سأل أحد الناخبني ترمب
عن سبب تقليله من خطورة كوفيد-
 19الذي أودى حتى اآلن مبا يقرب

توترات منطقة شرق البحر املتوسط

رئيسة املفوضية األوروبية تدعو إلى خفض التصعيد
وجتنب التصرفات األحادية لعودة االستقرار
حذرت رئيسة املفوضية األوروبية
أورس����وال ف���ون دي��رالي��ن ت��رك��ي��ا مما
أسمتها محاوالت «ترهيب» جيرانها
في منطقة شرق البحر املتوسط .ودعت
دي��رالي��ن -ف��ي خ��ط��اب ح��ال��ة االحت��اد
أمام البرملان األوروب��ي في بروكسل-
أن��ق��رة إل��ى خفض التصعيد وجتنب
التصرفات األح��ادي��ة ،من أج��ل عودة
االستقرار للمنطقة.
وق��ال��ت «تركيا ج��ار مهم وستظل
كذلك ،لكن رغم قرب املسافة فإن الهوة
تبدو واسعة ،وميكن لليونان وقبرص
أن تعوّال على تضامن أوروبا الكامل من
أجل حماية حقوقهما السيادية».
وش��ددت املسؤولة األوروبية على
أن خفض ح��دة التصعيد ف��ي شرق
املتوسط مصلحة متبادلة ،والطريق
ال��ذي ينبغي سلوكه واح��د ويقضي
باإلحجام عن التصرف بطريقة أحادية
ومعاودة احملادثات بنية حسنة ،ألن
هذه هي السبيل املؤدية إلى االستقرار
واحللول الدائمة.
وستكون األزمة في شرق املتوسط
م��درج��ة ع��ل��ى ج����دول أع��م��ال القمة
األوروبية في  24و 25سبتمر اجلاري
في بروكسل ،وسط تهديدات أوروبية
باحتمال فرض عقوبات على تركيا.

اجتماع عسكري

وأج����رى م��س��ؤول��ون عسكريون
يونانيون وأت��راك محادثات منفصلة
«خلفض التصعيد» في مقر حلف شمال

أورسوال فون ديرالين

األطلسي ال��ث�لاث��اء .وك���ان االجتماع
واحدا من سلسلة اتصاالت تهدف إلى
منع حت��ول أي واق��ع��ة ف��ي البحر إلى
صراع مفتوح ،لكن لم يكن من املتوقع
أن يعالج النزاعات الفعلية.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية في
بيان مقتضب أن االجتماع الفني بني
الوفدين العسكريني التركي واليوناني
قد انتهى ،مضيفة أن من املزمع عقد
االج��ت��م��اع ال��ق��ادم ب�ين ال��وف��دي��ن بعد

يومني .وذكرت الوزارة في بيان سابق
أن ه��ذا االجتماع سيناقش «أساليب
فض النزاع» بني العناصر العسكرية
في ظل األزمة القائمة مع اليونان شرق
املتوسط .وتتنازع اليونان وقبرص
وت��رك��ي��ا ال��س��ي��ادة ع��ل��ى م��ن��اط��ق في
شرق املتوسط قد تكون غنية بالغاز
الطبيعي ،وك��ان البلدان على وشك
استئناف احمل��ادث��ات الشهر املاضي
بعد وساطة أملانيا ،لكن تركيا قطعت
االتصال بعد أن وقّعت اليونان ومصر
اتفاقا قالت أنقرة إنه ينتهك مطالبها
املتعلقة بحقوق السيادة.
وأرس��ل��ت تركيا السفينة «ع��روج
ري��س» للقيام بعملية مسح للمياه
التي تقول اليونان إنها تابعة لها.
ووق��ع تصادم بني سفينتني حربيتني
يونانية وتركية كانتا تتابعان سفينة
املسح ،مما يسلط الضوء على احتمال
حدوث تصعيد عسكري .وقال االحتاد
األوروبي إن أنقرة قد تواجه عقوبات.
وع��ادت السفينة ع��روج ري��س يوم
األح��د إل��ى أنطاكيا التركية ،وقالت
تركيا إن السفينة ستستأنف العمل
بعد صيانة دوري���ة ،ول��ك��ن مسؤوال
تركيا كبيرا قال إنها قد تبقى فترة أطول
إلعطاء فرصة للجهود الدبلوماسية.
وف��ي س��ي��اق متصل ،م���ددت أنقرة
ال��ث�لاث��اء عمليات سفينة التنقيب
«ي���اووز» في مياه متنازع عليها في
البحر املتوسط قبالة سواحل قبرص
حتى  12أكتوبر.

البرملان الياباني ينتخب يوشيهيدي سوجا رئيس ًا للوزراء
انتخب البرملان الياباني ،أم��س األرب��ع��اء،
يوشيهيدي سوجا رئيسا للوزراء خلفا لشينزو
آبي الذي استقال ألسباب صحية.
ويرتقب أن تعلن تشكيلة حكومة سوغا (71
عاما) املقرب من آبي ،في وقت الحق .وكان فاز،
االثنني ،باالنتخابات الداخلية للحزب الليبرالي
الدميقراطي لكي يصبح رئيسا جديدا للحزب
ووعد مبواصلة سياسة سلفه الذي كان يتولى
السلطة منذ نهاية .2012
وفاز سوغا خالل التصويت بثقة  314نائبا
من أصل  462نائبا في مجلس النواب .كما حصل
على أغلبية األصوات في مجلس الشيوخ.
ومن املتوقع أن يحتفظ معظم أعضاء حكومة
شينزو آبي األخيرة ،مبناصبهم الوزارية .على
سبيل املثال ،سيحتفظ مبنصبه وزير اخلارجية
توشيميتسو موتيجي ،ووزير املالية تارو آسو،
ووزير أراضي الدولة والبنية التحتية والنقل
والسياحة ك��ازوي��وش��ي أك��اب��ا ،وك��ذل��ك سيكو

هاشيموتو الوزير املسؤول عن األلعاب األوملبية
وأوملبياد املعاقني في طوكيو ،ووزير اإلنعاش
االقتصادي ياسوتوشي نيشيمورا.
ولد يوشيهيدي سوغا عام  1948لعائلة من
مزارعي الفراولة ،ويضعه صعوده املطرد في
مكانة متفردة عن النخبة التي سيطرت على
احلياة السياسية اليابانية لفترات طويلة.
بدأت رحلته السياسية باشتغاله في حملة
انتخابية برملانية ف��ور تخرجه م��ن جامعة
هوسي بطوكيو ،ثم عمل بعدها سكرتيرا ً لنائب
في احلزب الليبرالي الدميقراطي قبل أن ينطلق
في مسيرته السياسية اخلاصة.
انتخب عام  1987عضوا في مجلس مدينة
يوكوهاما ،وفي عام  1996انتخب للمرة األولى
عضوا ً في املجلس التشريعي (الدايت) .وفي عام
 ،2005عينه رئيس الوزراء آنذاك جونيتشيرو
كويزومي نائباً أول لوزير الشؤون الداخلية
واالتصاالت.

يوشيهيدي سوجا

من  200أل��ف شخص في الواليات
املتحدة ،أج��اب ترمب «ل��م أقلل من
خطورته ،إنني في ال��واق��ع وبعدة
طرق ضخّ مته فيما يتعلق بالتدابير»
ملواجهته .لكن ترمب نفسه كان قد
قال للصحافي بوب وودورد خالل
مقابالت لكتابه «ري��ج» (الغضب)
ال��ذي نشر ال��ث�لاث��اء ،إن��ه ق��رر عمدا
«التقليل من شأنه» لتجنب إث��ارة
خوف األميركيني.
وك��رر رأي��ه األكثر إث��ارة للجدل
حول الفيروس الذي أنهك االقتصاد
ويقول اخلبراء احلكوميون إن خطره
سيبقى لفترة من الزمن ،مشددا على
أن ال��ف��ي��روس «سيختفي» .وق��ال

«سينحسر م��ن دون ل��ق��اح ،لكنه
سينحسر بسرعة أكبر معه».
وردا ع��ل��ى س����ؤال ح���ول كيف
سيختفي الفيروس من تلقاء نفسه،
أش��ار ترمب ال��ى املناعة اجلماعية
ال��ت��ي تتطور ل��دى ال��ن��اس وتتيح
مقاومة امل��رض واحل��د من تفشيه.
وتظهر استطالعات الرأي أن غالبية
األميركيني ال يوافقون على تعاطي
ترمب مع األزمة الصحية.
وأظهر استطالع مركز سورفي
مونكي ،أن  52باملئة من االشخاص
ال يثقون بتصريحات ترمب بشأن
لقاح مرتقب ل��ك��ورون��ا ،مقابل 26
باملئة يثقون بها.

احتجاجات في واشنطن ولندن وتونس ضد
تطبيع اإلمارات والبحرين مع إسرائيل

خرجت مظاهرات في واشنطن
ولندن وتونس للتنديد بتوقيع كل
من اإلم��ارات والبحرين اتفاقيتي
تطبيع م��ع إس��رائ��ي��ل ف��ي البيت
األب���ي���ض .وق���ال���ت م���ص���ادر في
واش��ن��ط��ن بيسان أب��و ك��وي��ك إن
مظاهرة خرجت في محيط البيت
األب��ي��ض ب��دع��وة م��ن مجموعات
فلسطينية وأميركية فلسطينية
ف��ي ال���والي���ات امل��ت��ح��دة للتنديد
باتفاقيتي التطبيع .وأضافت أن
املتظاهرين رفعوا الفتات ورددوا
شعارات تنادي باستقالل فلسطني
وحرية شعبها.
وت��اب��ع��ت امل���ص���ادر أن ه��ذه
املظاهرة كانت واح��دة من ثالث
م��ظ��اه��رات خ��رج��ت ق��رب البيت
األبيض الذي شهد مراسم توقيع
االتفاقيتني ب�ين رئيس ال���وزراء

اإلس��رائ��ي��ل��ي بنيامني نتنياهو
ووزي�����ري خ��ارج��ي��ة اإلم�����ارات
والبحرين.
وأوض�����ح�����ت امل�����ص�����ادرأن
إسرائيليني تظاهروا في املنطقة
نفسها ضد نتنياهو بسبب قضايا
الفساد التي يتهم بالضلوع فيها،
مشيرة إلى أن ه��ؤالء يقولون إن
األولوية هي لتحقيق السالم مع
الفلسطينيني .وهتف املتظاهرون
«بيبي سيستقيل -فاسد» ،وحملوا
الفتات كتب عليها «التظاهر من
أج��ل ب��ل��دن��ا ..ال للفساد وبيبي
فاسد ..رشوة وخيانة األمانة».
وأفادت بخروج مظاهرة أخرى
ضمت أعضاء في منظمات يهودية
أميركية مؤيدة للرئيس األميركي
دون��ال��د ت��رام��ب وللتطبيع بني
إسرائيل واإلمارات والبحرين.

وف��ي ل��ن��دن ،تظاهر محتجون
اليوم أم��ام السفارة البحرينية
للتعبير عن رفضهم لقرار التطبيع
مع إسرائيل .ونشر بحرينيون
على منصات ال��ت��واص��ل مقاطع
فيديو وصورا للوقفة االحتجاجية
التي هتف فيها النشطاء ضد كلّ
من العاهل البحريني ،وولي عهد
أبو ظبي.
ف���ي ال��س��ي��اق ،ن��ش��ر ح��س��اب
بوابة تونس مقطع فيديو لوقفة
احتجاجية شارك فيها العشرات
ب��ال��ع��اص��م��ة ال��ت��ون��س��ي��ة ضد
التطبيع اإلماراتي البحريني مع
إسرائيل .وهتف احملتجون «يا
بن زايد ياغدار فلسطني لألحرار»،
و»فلسطني م��ش للبيع ي��ا حكام
التطبيع» ،وغيرها من الهتافات
املنددة بالتطبيع مع إسرائيل.

أميركا تتجه لتفعيل «آلية الزناد»..
وروحاني يعد اإليرانيني بإفشالها
ب��ي��ن��م��ا ي���ق���ول امل���س���ؤول���ون
األميركيون إن العقوبات الدولية
ضد إي��ران ستُن َفّذ في إطار «آلية
الزناد» األسبوع القادم ،وحتديدا ً
ف��ي  20سبتمبر احل��ال��ي ،ق��ال
الرئيس اإليراني ،حسن روحاني،
إن الواليات املتحدة ستفشل في
تفعيل هذه اآللية .قال روحاني
خ�لال اج��ت��م��اع ملجلس ال���وزراء
امس األربعاء ،في إشارة القتراب
امل��وع��د النهائي لتفعيل «آلية
الزناد» ،إن يومي السبت واألحد
ال��ق��ادم�ين سيكونان «ان��ت��ص��ارا
للشعب اإليراني» ،حسب وصفه.
وتفرض «آلية ال��زن��اد» ،التي
قامت بتفعيلها الواليات املتحدة

الشهر املاضي ،إعادة فرض جميع
عقوبات األمم املتحدة ضد إيران
املنصوص عليها في القرار 2231
ال��ص��ادر ع��ن مجلس األم��ن عقب
االتفاق النووي عام .2015
وأع���ل���ن وزي�����ر اخل��ارج��ي��ة
األميركي ،مايك بومبيو ،الشهر
املاضي أن الواليات املتحدة ستبدأ
عملية مدتها  30ي��وم �اً إلع��ادة
جميع عقوبات األمم املتحدة ضد
إي���ران بعد  20سبتمبر  ،وذل��ك
بعدما أفشل مجلس األمن الدولي
قرارا مماثالً.
وق���ال بومبيو إن ال��والي��ات
املتحدة طلبت من مجلس األمن
تفعيل «آلية الزناد» ،بسبب خرق

إيران اللتزاماتها النووية مبوجب
القرار  .2231لكن إيران وروسيا
والصني تقول إن واشنطن ليس
ل��ه��ا احل���ق ف��ي اس��ت��خ��دام «آل��ي��ة
الزناد» إلع��ادة فرض العقوبات
على إي��ران ،بسبب انسحابها من
االتفاق النووي عام .2018
ول��م يعلق سفير النيجر لدى
األمم املتحدة ،الذي يرأس مجلس
األم���ن ل��ه��ذه ال����دورة ،على طلب
ال��والي��ات املتحدة لتفعيل آلية
ال��زن��اد .من جهتها ،تريد ال��دول
األوروب��ي��ة احلفاظ على االتفاق
ال��ن��ووي وح��ل املشاكل القائمة
مع إي��ران في إط��ار آلية تسوية
املنازعات.

