
قالت وزارة الصحة العراقية 
ام���س إن ال���ب���اد س��ت��ش��ارك في 
التجارب السريرية للقاح صيني 
م��رت��ق��ب ض��د ف��ي��روس ك��ورون��ا 
املستجد، وذل��ك م��ن أج��ل تطوير 
م���راك���ز ال��ب��ح��وث ف���ي ال���ع���راق، 
واحلصول على اللقاح في أقرب 
وق��ت ممكن، فيما أب���رزت دراس��ة 
جديدة أجراها املجلس النروجي 
ل��اج��ئ��ن أن ج��ائ��ح��ة ف��ي��روس 
كورونا أفرزت تداعيات »مدمرة« 
على النازحن واملتضررين من 
الصراعات، ما يدفع الكثير منهم 

نحو حافة اجلوع والتشرد.
العراق يشارك في التجارب

قالت وزارة الصحة العراقية 
إن الباد ستشارك في التجارب 
السريرية للقاح صيني مرتقب ضد 
فيروس كورونا املستجد، وذلك 
إلى جانب دول أخرى مثل اإلمارات. 
وذكر الوكيل الفني لوزارة الصحة 
العراقية ح��ازم اجلميلي أن هذه 
املشاركة ستسهم في تطوير مراكز 

البحوث في الباد. 
وأوضح أنه سيتم الحقا اختيار 
مركزين أو ثاثة للبحوث ملتابعة 
املوضوع، وضمان حصول العراق 
على حاجته م��ن اللقاح. وأش��ار 
اجلميلي إلى أن العراق شأنه شأن 
بقية دول العالم يسعى للحصول 
على ل��ق��اح آم��ن وف��ع��ال ف��ي وقت 
مبكر، دون أن يكشف ع��ن اسم 

الشركة املنتجة للقاح.
وب��ل��غ��ت اإلص���اب���ات امل��ؤك��دة 
بفيروس كورونا في العراق 319 
ألفا و35 إص��اب��ة، بينها 8 آالف 
و555 وف���اة، و253 ألفا و591 

حالة شفاء.
أظهرت دراس��ة جديدة أجراها 
املجلس النروجي لاجئن أن لوباء 
»كوفيد19-« تداعيات »مدمرة« 
على النازحن واملتضررين من 
الصراعات، ما يدفع الكثير منهم 
ن��ح��و ح��اف��ة اجل����وع وال��ت��ش��رد. 
ويستند التقرير على استطاع 
رأي شمل 14 دول���ة، م��ن بينها 
أفغانستان والعراق وليبيا ومالي 

والصومال واليمن.
ويقول املجلس إن قرابة ثاثة 
أرب���اع األش��خ��اص ال��ذي��ن شملهم 
االستطاع )نحو 1400(، إنهم 
واج���ه���وا ت���ده���ورا واض���ح���ا في 

ظروفهم منذ بدء تفشي اجلائحة.
وع��ل��ى سبيل امل���ث���ال، اضطر 
70 باملئة خلفض ع��دد وجبات 
الطعام ألسرهم، وفَقد 77 باملئة 
وظيفة أو دخ��ا من العمل، وقال 

73 باملئة إنهم على األرج��ح لن 
يرسلوا أطفالهم إلى املدرسة بسبب 

الصعوبات االقتصادية.
وجهت أكبر منظمة دينية في 
إندونيسيا وشخصيات ب��ارزة -
مبا فيها نائب رئيس سابق- دعوة 
إلى الرئيس جوكو ويدودو لتأجيل 
االنتخابات اإلقليمية املقررة في 
ديسمبراملقبل، وذلك جراء ارتفاع 
عدد املصابن بفيروس كورونا في 

رابع أكبر دول العالم سكانا.
وقال يوسف كاال نائب الرئيس 
اإلن��دون��ي��س��ي ال��س��اب��ق الرئيس 
احلالي ملنظمة الهال األحمر في 
مقال صحفي نشر أمس إن تنظيم 
انتخابات ديسمبر املقبل »سيكون 
أمرا خطيرا«، موضحا أن »فرض 
شيء يعرض للخطر بشكل واضح 
وعقاني صحة الناس ليس فقط 

إجراء متهورا، بل قاتل«.
وبلغ ع��دد اإلص��اب��ات املسجلة 
بفيروس كورونا حلد الساعة 245 
ألفا، والوفيات 9553 حالة، لتكون 
إندونيسيا بذلك ثاني أكبر بؤرة 

في آسيا بعد الهند.
وضع حرج

ي���ب���ح���ث رئ����ي����س ال��������وزراء 
البريطاني بوريس جونسون امس 
فرض إج��راءات العزل العام مرة 
أخرى، ملواجهة تسارع اإلصابات 
وال���وف���ي���ات ب��ج��ائ��ح��ة ف��ي��روس 
كورونا. وتشهد بريطانيا ارتفاعا 
ف��ي م��ع��دالت اإلص��اب��ات اجلديدة 
باملرض إلى ما ال يقل عن 6 آالف 
حالة يوميا حسبما أظهرت بيانات 
منشورة قبل أسبوع، ويتزايد عدد 
املصابن الذين يخضعون للعاج 
في املستشفيات إلى الضعف كل 8 
أيام، في حن تشهد عمليات إجراء 

الفحوص تخبطا.
ويبلغ إجمالي الوفيات الناجمة 
عن الفيروس في بريطانيا 41 ألفا 
و777 حالة، وهي احلصيلة األعلى 

في أوروبا واخلامسة عامليا.
أعلى إصابات في روسيا

أعلنت روس��ي��ا ام��س تسجيل 
6196 إصابة جديدة بالفيروس 
امل��س��ت��ج��د، ف��ي أع��ل��ى ع���دد يومي 
لإلصابات منذ 18 يوليو املاضي. 
وهذا هو اليوم الثالث على التوالي 
ال���ذي ي��زي��د فيها ال��ع��دد اليومي 
للمصابن على 6 آالف، مما يرفع 
إجمالي اإلص��اب��ات إل��ى أكثر من 
مليون و109 آالف، لتكون روسيا 

رابع أكبر بؤرة للوباء في العالم.

دعوات لتأجيل االنتخابات اإلقليمية في إندونيسيا.. ووضع حرج في بريطانيا

كورونا.. العراق يشارك بتجارب لقاح صيني.. ودراسة
تكشف أضرارًا كارثية للجائحة على النازحني

األزمة الليبية وتطورات شرق 
املتوسط على طاولة بحث وزارء 

خارجية أوروبا في بروكسل

عقد وزراء خارجية االحت���اد األوروب���ي 
اجتماعا في بروكسل، أمس االثنن، ملناقشة 
عدد من القضايا، في مقدمتها األزمة الليبية 
والتطورات مبنطقة شرق املتوسط. واطلع 
املفوض األوروبي املكلف باألمن والسياسات 
اخلارجية جوزيب بوريل وزراء اخلارجية 
على ت��ط��ورات األوض���اع ف��ي ك��ل م��ن لبنان 

وبياروسيا.
وقال دبلوماسيون من االحت��اد األوروب��ي 
إن قبرص تطالب بفرض عقوبات ضد تركيا 
بسبب أنشطة التنقيب عن الغاز البحري في 
ش��رق البحر املتوسط، والتي تعتبرها هي 
واليونان غير قانونية. كما ناقش االجتماع 
مستجدات امللف الليبي واإلجراءات األوروبية 
املمكن اتخاذها حلل األزمة، ودعم جهود األمم 

املتحدة في هذا السياق.
وأف��ادت مصادر دبلوماسية أوروبية أن 

وزراء خارجية ال��دول األعضاء في االحتاد 
األوروب��ي البالغ عددها 27 دولة اتفقوا على 
ف��رض عقوبات على كيانات خ��رق��ت حظر 

توريد األسلحة إلى ليبيا خال االجتماع.
واتفقت دول االحتاد األوروبي على قائمة 
مؤقتة تضم الكيانات واألف��راد الذين قدموا 
السفن وال��ط��ائ��رات وغيرها م��ن اخل��دم��ات 
اللوجستية لنقل امل��ع��دات القتالية إل��ى 
ليبيا، وفقا ملصادر دبلوماسية في االحتاد 
األوروبي. وذكر الدبلوماسيون أن 3 شركات 
من تركيا واألردن وكازاخستان وشخصن 

ليبين مدرجون في القائمة.
وف��ي سياق آخ��ر، ناقش وزراء االحت��اد 
األوروب����ي ام��س االث��ن��ن إج����راءات عقابية 
ضد أف��راد من بياروسا ُيزعم تورطهم في 
انتهاكات حقوق اإلنسان وتزوير االنتخابات 

بالباد.
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أزمة جديدة تواجه لقاح »كورونا« قد تعرقل وصوله للناس!
تظهر يوماً بعد آخ��ر العوائق والتحديات 
املتوقع أن تواجه لقاح »كورونا« الذي ينتظره 
العالم بأسره من أجل التخلص من هذا الوباء 
والتغلب على الفيروس ووق��ف انتشاره بن 
الناس. حيث يتبن تدريجياً بأن ثمة العديد 
من العوائق التي قد حتول دون وصول اللقاح 
سريعاً إلى الناس الذين يحتاجونه وذلك بعد أن 

يتم التوصل إليه.
أما أحدث األزم��ات املتوقعة التي مت الكشف 
عنها فتتعلق بعملية التوصيل والتوزيع حيث 
تبن بأنه يتوجب حفظ اللقاح عند درجة حرارة 
80 حتت الصفر، وهو ما يعني أن عملية حفظه 
خ��ال نقله س��وف تكون مهمة صعبة خاصة 
بالنسبة للناس في األماكن البعيدة أو املناطق 

النائية.
ويأتي الكشف عن ه��ذه املعضلة بعد وقت 
قصير من إع��ان احت��اد النقل اجل��وي الدولي 
)أياتا( أن توفير جرعة واحدة فقط لكل شخص 
في العالم يعني نقل 7.8 مليار جرعة من مكان 

إنتاجها الى مختلف أنحاء العالم.
وهذا يحتاج إلى أكثر من 8 آالف طائرة نفاثة 
عماقة، وهو األمر الذي لن يتمكن قطاع الطيران 
العاملي من توفيره وال ال��وف��اء به ف��ور إنتاج 

اللقاح، وهو ما يعني أن وصول اللقاح سوف 
يتأخر عن العديد من دول العالم.

وكشف تقرير حديث أن لقاحات »كوفيد 19« 
التي يجري تطويرها حالياً يتوجب االحتفاظ 
بها في درج��ات ح��رارة منخفضة تصل إلى 80 
درج��ة مئوية حت��ت الصفر، وذل��ك منذ حلظة 

تعبئتها إلى الوقت الذي تكون فيه جاهزة للحقن 
في أذرع املرضى.

ويؤكد التقرير أن »هذا لن يكون سها، بسبب 
أنه على األغلب سيتم تصنيع اللقاحات في قارة 
ما وشحنها إلى أخرى، سوف ينتقلون من مركز 
لوجستي إلى مركز لوجستي آخر قبل أن ينتهي 

بهم األم��ر ف��ي املستشفيات وامل��راف��ق األخ��رى 
التي ستديرهم«، وهو ما يعني أن كميات كبيرة 
من اللقاحات قد تكون مهددة بالتلف، كما أنها 
حتتاج الى رعاية خاصة وظ��روف استثنائية 
خ��ال النقل. وف��ي ح��ن ل��م يتم امل��واف��ق��ة على 
لقاح حتى اآلن من قبل مسؤولي الصحة في 
الواليات املتحدة، جتري االستعدادات حلملة 
التطعيم الشاملة. ومن املتوقع أن يلعب اجليش 
األميركي دوراً في تنسيق التوزيع، لكن الكثير 
من الشركات تتدافع ملعرفة كيفية احلفاظ على 
مئات املاين من جرعات اللقاح شديدة البرودة.

وس��ت��ح��ت��اج ال���ط���ائ���رات وال��ش��اح��ن��ات 
واملستودعات إلى جتهيزها بثاجات خاصة، 
كما حتتاج القوارير الزجاجية لتحمل املناخ 
اجل��ل��ي��دي، بحسب املعلومات ال��ت��ي نشرتها 

»نيويورك تاميز«.
وفي هذا السياق، قال جيه ستيفن موريسون، 
ن��ائ��ب ال��رئ��ي��س األول ف��ي م��رك��ز ال��دراس��ات 
االستراتيجية والدولية، وهي شركة أبحاث 
متخصصة: »لقد بدأنا اآلن فقط في فهم تعقيدات 
جانب التسليم لكل ه��ذا.. وال مجال لالتفاف 
حوله. ه��ذه لها متطلبات شديدة في درج��ات 

احلرارة من شأنها تقييد الوصول والتسليم«.

االحتفال عن بعد

»كورونا« مينع قادة 
العالم من تخليد ذكرى 

تأسيس األمم املتحدة
احتفلت األمم املتحدة ام��س االث��ن��ن ب��ال��ذك��رى ال�75 
لتأسيسها بعد احل��رب العاملية الثانية، وذل��ك من خال 
فعالية عبر اإلنترنت »بسبب األزم��ة الصحية العاملية 

الراهنة«.
وألقى األم��ن العام لألمم املتحدة أنطونيو غوتيريش 
كلمته من قاعة اجلمعية العامة في نيويورك، فيما ألقى 
ق��ادة العالم -مبن فيهم الرئيس األميركي دونالد ترامب 
واملستشارة األملانية أجنيا ميركل- كلماتهم بفيديوهات 
مسجلة مسبقا. وق��ال اخلبير ف��ي ش��ؤون األمم املتحدة 
ريتشارد جوان »إنه أمر مؤسف للغاية، سيكون احتفاال 

كئيبا بعيد مياد األمم املتحدة«.
وستنطلق اليوم الثاثاء املناقشات العامة لاجتماعات 
السنوية لألمم املتحدة، حيث أرسل القادة أيضا خطابات 
بالفيديو بسبب جائحة كورونا. وبعدما أبدى رغبته في 
أن يكون قائد الدولة الوحيد الذي يلقي كلمته باحلضور 
الشخصي للجمعية العامة، أف��ادت تقارير ب��أن الرئيس 
األميركي دونالد ترامب لن يتوجه إلى مقر األمم املتحدة 
في نيويورك. وإذا كان كورونا منع قادة العالم من اللقاء 
املباشر في نيويورك فإن الكلمات التي سيلقونها عن بعد 

ستركز على مواجهة الفيروس.
وفي وقت سابق، حذر األمن العام لألمم املتحدة أنطونيو 
غوتيريش م��ن أن ف��ي��روس ك��ورون��ا »خ���ارج السيطرة، 
وال يوجد دواء سحري للقضاء عليه«. وق��ال غوتيريش 
»أصبحنا على أعتاب مليون شخص فقدوا حياتهم جراء 

انتشار الوباء في العالم«.
التهديد األول

وأض��اف األم��ن العام ل��ألمم املتحدة أن »الفيروس هو 
التهديد األمني األول في عاملنا اليوم، ولهذا دعوت في مارس 
املاضي إلى وقف عاملي إلطاق النار، وكان لندائي صدى 
لدى الدول األعضاء واملجتمع املدني وجماعات مسلحة في 

جميع أنحاء العالم«.
وأشار غوتيريش إلى أنه »من أفغانستان إلى السودان 
نرى خطوات جديدة واعدة نحو السام، وفي سوريا وليبيا 
وأوكرانيا وأماكن أخ��رى«. وق��ال إن »الكثيرين يعلقون 
آمالهم على لقاح لكورونا، ولكن لنكن واضحن، ال يوجد 

دواء سحري للقضاء على الوباء«.
وأوضح أنه »ال ميكن للقاح وحده أن يحل هذه األزمة، 
بالتأكيد ليس في املدى القريب، خاصة أن أي لقاح ناجع 
ينبغي أن يكون متاحا وف��ي متناول اجلميع في أنحاء 

العالم«. 

24 شخصًا وكيانًا مرتبطني بإيران
على رادار العقوبات األميركية
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قال مسؤول أميركي إن الواليات 
امل��ت��ح��دة ف��رض��ت أم����س االث��ن��ن 
عقوبات على أكثر من 24 شخصا 
وكيانا شاركوا في البرامج النووية 
والصاروخية واألسلحة التقليدية 
اإليرانية؛ األمر الذي يعزز عقوبات 
األمم املتحدة على طهران، والتي 
تقول واشنطن إنها استأنفتها رغم 

اعتراض احللفاء واخلصوم.
وق��ال امل��س��ؤول -ال���ذي حتدث 
ش��ري��ط��ة ع���دم ن��ش��ر اس��م��ه- إن 
إي��ران قد متلك ما يكفي من املواد 
االنشطارية لصنع قنبلة نووية 
بحلول نهاية العام، وإنها استأنفت 
ال��ت��ع��اون ف��ي م��ج��ال ال��ص��واري��خ 
طويلة املدى مع كوريا الشمالية، 

التي متلك أسلحة نووية.
وتتفق العقوبات اجل��دي��دة مع 
محاولة الرئيس دون��ال��د ترامب 
للحد مما يسميه النفوذ اإلقليمي 
إلي��ران، كما أنها تأتي بعد أسبوع 
م��ن االت��ف��اق��ن ال��ل��ذي��ن توسطت 
فيهما ال��والي��ات املتحدة لتطبيع 
عاقات دولتي اإلمارات والبحرين 
مع إسرائيل، وهما اتفاقان يأمل 
ترامب أن يؤديا إلى جتميع ائتاف 
أوس���ع ض��د إي�����ران، وف���ي ال��وق��ت 
نفسه يجذبان الناخبن األميركين 

املؤيدين إلسرائيل.
وت��خ��ط��ر ال��ع��ق��وب��ات اجل��دي��دة 
احل��ل��ف��اء األوروب����ي����ن وال��ص��ن 
وروسيا أنه على الرغم من توجههم 

نحو جتاهل احلملة األميركية إلبقاء 
عقوبات األمم املتحدة على إي��ران 
فإن الشركات املوجودة في دولهم 

ستشعر بأضرار خرق العقوبات.
وقال املسؤول إن جزءا رئيسيا 
من احلملة األميركية اجلديدة يتمثل 
في أمر تنفيذي يستهدف الكيانات 
ال��ت��ي تبيع أو تشتري األسلحة 
التقليدية اإليرانية، وستكشف عنها 

أيضا إدارة ترامب اليوم.
ومتثل اخلطوات العقابية التي 
ستتخذ اليوم األح��دث في سلسلة 
من العقوبات التي تسعى إلى وقف 
البرنامج النووي اإلي��ران��ي، الذي 
تعتبره إسرائيل -حليفة الواليات 

املتحدة- تهديدا لوجودها.

روحاني: ضغط أميركا علينا عزلها دوليًا 
وسنرد على »بلطجتها«

اعتبر الرئيس اإلي��ران��ي حسن 
روح���ان���ي أن س��ي��اس��ة »ال��ض��غ��ط 
األق��ص��ى« ال��ت��ي اعتمدتها اإلدارة 
األميركية ضد ب��اده باتت »عزلة 
ق��ص��وى« ل��واش��ن��ط��ن، ب��ع��د إع��ان 
األخيرة بشكل أح��ادي إع��ادة فرض 
العقوبات األممية على طهران، في 
خطوة القت انتقادات دولية واسعة.

وق��ال روحاني -ف��ي كلمة خال 
اج��ت��م��اع حكومي ُب��ث عبر قنوات 
التلفزة- »ميكننا القول إن سياسة 
الضغط األقصى للواليات املتحدة 
ض��د إي���ران، ف��ي شكلها السياسي 
وال��ق��ان��ون��ي، حت��ول��ت إل��ى سياسة 

عزلة قصوى للواليات املتحدة«.
وأشار إلى أن واشنطن تلقت في 
الفترة املاضية »3 هزائم متتالية في 
مجلس األمن الدولي، أي في املكان 
ال��ذي طاملا اعتقد األميركيون أنه 

نقطة قوتهم«.
وأضاف روحاني »أميركا تقترب 
م���ن ه��زمي��ة م���ؤك���دة ف���ي حتركها 
إلع���ادة ف��رض العقوبات.. أميركا 
واج��ه��ت هزمية وقوبلت ب��رد فعل 
سلبي من املجتمع الدولي وحلفائها 
التقليدين. الشعب اإلي��ران��ي لن 
ي��رض��خ أب���دا للضغط األم��ي��رك��ي«، 
متابعا إن »إي��ران سترد ردا ساحقا 

على البلطجة األميركية«.
رفض أوروبي

وُرفعت العقوبات مبوجب االتفاق 
النووي الذي أبرمته القوى الدولية 
مع إي��ران عام 2015، لكن الرئيس 
األميركي دونالد ترامب انسحب من 
االتفاق العام املاضي، ودعا إلعادة 
فرض العقوبات على إي��ران. وقال 
بومبيو »إذا أخفقت الدول األعضاء 

في األمم املتحدة في القيام بواجباتها 
ف��ي تنفيذ ه���ذه ال��ع��ق��وب��ات، ف��إن 
الواليات املتحدة مستعدة الستخدام 
سلطاتها الداخلية لفرض عواقب 

على هذه اإلخفاقات«.
وأوضح أن تفعيل بند العودة إلى 
احلالة األصلية يعيد فرض جميع 
العقوبات تقريبا على إي���ران، مبا 
فيها تلك التي سبق أن أبطلتها األمم 
املتحدة، وضمنها حظر األسلحة. من 
جهتها، جددت الترويكا األوروبية 
رفضها قرارات واشنطن، واعتبرتها 

»با تأثير قانوني«.
وف���ي ب��ي��ان م��ش��ت��رك ل����وزارات 
خارجية أملانيا وبريطانيا وفرنسا، 
نّبهت هذه ال��دول إلى »أن الواليات 
املتحدة لم تعد مشاركة في االتفاقية 
النووية الشاملة بعد انسحابها منها 

في الثامن من مايو 2018.


