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الثالثاء ١٤ يوليو ٢٠٢٠ عربية وعاملية

«التحالف» يدمر «باليستيات» و«درونز» حوثية استهدفت السعودية
عواصــم ـ وكاالت: صرح 
املتحدث الرسمي باسم قوات 
«حتالــف دعم الشــرعية في 
اليمــن» العقيــد الركن تركي 
املالكي بــأن قــوات التحالف 
املشتركة متكنت من اعتراض 
وتدمير طائرة من دون طيار 
أطلقتهــا  مفخخــة  (درون) 
امليليشيا احلوثية اإلرهابية، 
املدعومة من إيران، من صنعاء 

باجتاه اململكة.
املالكي  العقيــد  وأوضــح 
في بيان اوردته وكالة االنباء 
الســعودية الرسمية (واس) 
امس أن «امليليشــيا احلوثية 
التصعيد  اإلرهابيــة تتعمــد 
العدائي واإلرهابي باستهداف 
املدنيــة  املدنيــني واألعيــان 
بالداخــل املدنــي ودول جوار 
اليمن باســتخدام الصواريخ 
الباليستية والطائرات بدون 
طيــار، حيث متكنــت القوات 
املشــتركة للتحالف امس من 
اعتراض وتدمير ٧ طائرات من 
دون طيــار وعدد ٤ صواريخ 
باليستية في محاوالت فاشلة 
الســتهداف املدنيني واألعيان 
املدنية»، مبينا كفاءة القوات 
املشتركة للتحالف في التصدي 
الهجمــات اإلرهابيــة  لهــذه 
والوحشــية ضــد املدنيــني 

واألعيان املدنية.
القــوات  وأكــد أن قيــادة 
املشــتركة للتحالــف تطبــق 
اإلجــراءات  كل  وتتخــذ 

تصريح أوردته وكالة األنباء 
اليمنية (ســبأ) امس أن هذه 
الهجمات اإلرهابية تؤكد مضي 
امليليشيا احلوثية في التصعيد 
تنفيذا لإلمالءات اإليرانية وأنها 
آلة قتل وتدمير وال تفقه لغة 
الســالم ، محذرا من استمرار 
تقاعس املجتمع الدولي والدول 
دائمة العضوية مبجلس األمن 
جتــاه األنشــطة التخريبيــة 
لنظــام إيــران وعــدم اتخــاذ 
خطوات حاسمة لقطع ذراعها 
في اليمن «ميليشيا احلوثي» 
ودعم احلكومة الشــرعية في 

معركة استعادة الدولة.
ودان األمــني العام ملجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية 
د.نايــف احلجــرف الهجمات 

في كل ما تتخذه من إجراءات 
ملواجهة هذا اإلرهاب اخلطير.
وحمل ميليشــيا احلوثي 
اإلرهابيــة ومن يقف وراءها 
باملال والســالح املســؤولية 
الكاملــة عــن هــذه األعمــال 
اإلرهابيــة التــي تســتهدف 
املدنيني واألعيان املدنية داخل 

اليمن ودول اجلوار.
أكــدت مصــر  بدورهــا، 
في بيــان صادر عــن وزارة 
الكامل  اخلارجيــة تضامنها 
ووقوفها مع الســعودية في 
مواجهــة هــذه االعتــداءات 
التــي تســتهدف  الغاشــمة 
املدنيــني واملنشــآت املدنية، 
مشــددة علــى دعــم القاهرة 
للمملكة في كل ما تتخذه من 
إجراءات للدفاع عن أراضيها 

وحماية أمنها القومي.
وأكــدت مصر مجــددا أن 
مثل هذه الهجمات لن تؤدي 
إال إلــى مزيد مــن التصعيد 
وعدم االســتقرار في اليمن، 
مــع أهميــة االســتجابة لكل 
دعــاوى وقــف إطــالق النار 
حتى يتسنى تهيئة الظروف 
املالئمة الســتئناف العملية 
السياسية بهدف التوصل إلى 
حل سياسي لألزمة اليمنية، 
وذلك استنادا إلى املرجعيات 
املتفق عليها، السيما مبادرة 
مجلــس التعــاون اخلليجي 
وآلياتها التنفيذية ومخرجات 

احلوار الوطني الشامل.

احلوثيــة، وأكد فــي تصريح 
صحافــي أن «هــذه األعمــال 
العدائية املتعمــدة واملتكررة 
من قبل احلوثيني ضد األهداف 
املدنية في الداخل اليمني ودول 
اجلــوار متثل انتهاكا صارخا 
للقوانني واألعراف الدولية».

كمــا دان «تزويــد إيــران 
للحوثيني بهذه األســلحة في 
انتهاك للحظــر املفروض في 
قرار مجلس األمــن ٢٢١٦ مما 
يشــكل تهديدا ألمــن املنطقة 
واستقرارها ويعيق التوصل 
إلــى حل سياســي لألزمة في 

اليمن».
وجدد احلجــرف تضامن 
مجلس التعاون ووقوفه إلى 
الســعودية واليمــن  جانــب 
الشقيق، داعيا املجتمع الدولي 
لتحمل مسؤولياته والوقوف 
بحزم في وجه هذه احملاوالت 
املستمرة للحوثيني ومن يقف 
وراءهم لزعزعة األمن والسلم 

في املنطقة.
وفي ســياق متصل، دانت 
األمانة العامة ملنظمة التعاون 
اإلســالمي، هجمات امليليشيا 
احلوثيــة، وأكد األمــني العام 
للمنظمة د.يوســف بن أحمد 
العثيمني، في تصريح أوردته 
وكالــة «واس» دعــم املنظمة 
جلهــود قــوات حتالــف دعم 
الشــرعية في اليمن، ووقوف 
وتضامــن املنظمــة التام مع 
العربية الســعودية  اململكــة 

تضامن خليجي وعربي وإسالمي مع اململكة للحفاظ على أمنها واستقرارها

الضروريــة حلمايــة املدنيني 
املدنيــة، وتتخــذ  واألعيــان 
اإلجراءات العملياتية الالزمة 
لوقــف هذه األعمال اإلرهابية 
واحملاوالت الفاشلة مبا يتوافق 
مع القانون الدولي اإلنساني 

وقواعده العرفية.
وقــد أدان وزيــر اإلعــالم 
اليمني معمر االرياني بشــدة 
التــي  الهجمــات اإلرهابيــة 
تنفذهــا ميليشــيا احلوثــي 
وتســتهدف بشــكل متعمــد 
املدنيــني واألعيان املدنية في 
العربية الســعودية  اململكــة 
باستخدام الصواريخ البالستية 
والطائرات املســيرة «إيرانية 

الصنع».
وأوضــح االريانــي فــي 

تنفيذ أحكام «اإلعدام» ملف جديد يثير اجلدل حول ترامب
وكاالت: ملف جديد تســتعد إدارة 
الرئيس األميركي دونالد ترامب لفتحه 
علــى مصراعيــه الســتمالة القاعــدة 
اجلمهورية التي تؤيد بنســبة كبيرة 
أحكام اإلعدام. وبعد نحو عقدين على 
تنفيــذ آخر حكــم باإلعدام تســتأنف 
الواليــات املتحــدة أحــكام اإلعــدام 
الفدراليــة، رغم معارضة كبيرة حتى 
من أهالي الضحايا أنفسهم واألوساط 

الدينية واالحتاد األوروبي.
ومــا لم يقرر القضــاء في اللحظة 
األخيرة تعليق احلكم، سيتلقى دانيال 
لــي (٤٧ عاما) حقنة قاتلــة من مادة 
بنتوباربيتال في غرفة املوت في سجن 
تير هوت بوالية إنديانا (شمال الواليات 

املتحدة).
وحكم على دانيال لي باإلعدام سنة 
١٩٩٩ إلدانته بتهمة قتل زوجني وطفلة 
فــي الثامنــة من العمر، علمــا أنه من 

مؤيدي نظرية تفوق األبيض.
ووضعت اإلدارة اجلمهورية على 
جــدول التنفيذ إعدامــني آخرين على 
الصعيد الفيدرالي هذا االسبوع، وإعداما 
رابعا في ٢٨ أغســطس، مشــددة على 
أنها تفعل ذلك «باسم العامة وعائالت» 

الضحايــا. وهذه اإلعدامــات كلها هي 
لرجال صدرت في حقهم أحكام باإلعدام 

من محاكم فيدرالية لقتلهم أطفاال.
الواليــات املتحــدة، تصدر  وفــي 
أكثرية األحــكام في القضايا اجلرمية 
علــى مســتوى الواليــات، لكن ميكن 
االحتكام إلــى القضــاء الفيدرالي في 
امللفات األكثر خطــورة (اعتداءات أو 
جرائم عنصرية على ســبيل املثال)، 
أو فــي اجلرائم املرتكبة فــي القواعد 
العســكرية أو بني واليات عدة أو في 

محميات السكان األصليني.
وفي السنوات الـ ٤٥ املنصرمة، نفذ 
حكم اإلعدام بـ ٣ أشــخاص فقط على 
املســتوى الفيدرالــي، بينهم تيموتي 
ماكفاي املسؤول عن هجوم أوكالهوما 
سيتي الذي أوقع ١٦٨ قتيال في ١٩٩٥. 
وآخر مــرة نفــذ فيها حكــم فيدرالي 

باإلعدام كانت في ٢٠٠٣.
غير ان وزيــر العدل بيل بار فاجأ 
اجلميــع بإعالنه قبل عــام عزمه على 
استئناف تنفيذ أحكام اإلعدام مجددا 
على املستوى الفيدرالي. وبعد سلسلة 
من التقلبــات القضائية، حدد بار في 
يونيو الفائت جــدول اإلعدامات فيما 

كانت أعداد اإلصابات بڤيروس كورونا 
املستجد تتزايد مجددا في مناطق عدة 

من الواليات املتحدة.
إال أن تنفيذ عملية إعدام يســتلزم 
مشاركة عدد كبير من األشخاص، منهم 
«موظفو الســجن واحملامون وأقارب 
الضحايا أو احملكوم عليه والصحافيون 
والكاهن...»، على ما شرح مدير مركز 
املعلومــات عن عقوبة اإلعدام روبرت 
دانهام. ووصف دانهام بـ «غير املسؤول» 
قرار «تنفيــذ هذا العدد مــن عمليات 
اإلعدام في وقت قصير إلى هذا احلد» 
في ظل أزمة ڤيروس كورونا املستجد، 
مستنكرا «تسخير عقوبة اإلعدام ألهداف 

سياسية».
وتشير اســتطالعات الرأي إلى أن 
تأييد األميركيني لعقوبة اإلعدام تراجع، 
لكنه ال يزال قويا في صفوف الناخبني 
اجلمهوريني الذين يؤيدون بنسبة ٧٧٪ 
إنــزال هذه العقوبــة مبرتكبي جرائم 
القتل. وبالتالي، فإن ترامب، الساعي 
إلــى الفوز بوالية رئاســية ثانية في 
االنتخابات التي جترى في ٣ نوفمبر 
املقبل، يطالب باستمرار أمام مناصريه 
بتعزيز استخدام العقوبة القصوى في 

حقق قاتلي عناصر الشــرطة، أو في 
جتار املخدرات.

ومع اقتراب موعد تنفيذ حكم اإلعدام 
بدانيال لي، صدرت مواقف عدة تناشد 

ترامب الرأفة بدانيال لي.
وفي رســالة مفتوحة إلى ترامب، 
قالت إيرلني بترســون، والدة نانسي 
مولر التي قتلت في العام ١٩٩٦ «بصفتي 
من مناصــري الرئيس ترامب، أصلي 
لكي يسمع رسالتي: إن إعدام داني لي 
لقتله ابنتي وحفيدتي، ليس ما أريده، 

وسيسبب لعائلتي املزيد من األلم».
وإذ الحظت السيدة البالغة الـ ٨١ أن 
رجال آخر أدى دورا رئيسيا في جرائم 
القتل لم ينل ســوى عقوبة بالسجن 
مدى احليــاة، أضافت: «نعتقد أن هذا 

ما يستحقه السيد لي».
وفي موازاة ذلك، تقدمت بترسون مع 
أفراد آخرين من عائلة الضحايا، بطلب 
قضائــي إلرجاء تنفيــذ احلكم بحجة 
املخاوف من اإلصابة بڤيروس كورونا 
املســتجد، معتبرين ان من املستحيل 
عليهم االختيار بــني ضرورة احترام 
صحتهم، ورغبتهم في ممارسة حقهم 
في متابعة اللحظات األخيرة للمحكوم.

بكني ترد على أميركا وتعاقب ديبلوماسيًا 
وثالثة نواب بسبب األويغور

تصاعد حدة االشتباكات بني أرمينيا وأذربيجان

بكني - أ.ف.پ: أعلنت الصني امس فرض 
عقوبات على ثالثة من كبار النواب اجلمهوريني 
األميركيني وديبلوماســي، فــي إطار خالف 
متصاعد بني البلدين بشــأن تعامل بكني مع 

أقلية األويغور في منطقة شينجيانغ.
واستهدفت اخلطوة بعض أبرز الشخصيات 
املعارضة للصني على غرار السناتورين ماركو 
روبيو وتيد كروز وعضو الكونغرس كريس 
ســميث، إضافة إلى سفير احلريات الدينية 
بوزارة اخلارجية األميركية سام براونباك.

وأعلن عن «العقوبات املماثلة» التي لم يتم 
حتديدها بعد أيام على قرار الواليات املتحدة 
حظر منح التأشــيرات لعدد من املســؤولني 
الصينيــني وجتميد أصول تابعــة لهم على 
خلفية االنتهاكات في منطقة شينجيانغ في 

غرب البالد.

وتشــمل العقوبــات األميركية ســكرتير 
احلزب الشــيوعي فــي منطقة شــينجيانغ 

تشني كوانغيو.
وأفادت املتحدثة باسم اخلارجية الصينية 
هوا شــونينغ بأن خطــوة بالدها تأتي «ردا 
على التصرفات األميركية اخلاطئة». وقالت 
«نحض الواليات املتحدة على التراجع فورا 
عن قرارها اخلاطئ والتوقف عن التصريحات 
واخلطوات التي تعد تدخال في شؤون الصني 
الداخلية وتضر باملصالح الصينية». وتابعت 
«سترد الصني بشكل إضافي بناء على تطور 

الوضع».
وتســتهدف عقوبات بكــني كذلك اللجنة 
التنفيذية التابعة للكونغرس بشأن الصني 
والتي تتولى مهمة مراقبة وضع حقوق اإلنسان 

في البلد اآلسيوي.

عواصــم - وكاالت: تبادلــت أذربيجــان 
وأرمينيا امس قصفا مدفعيا لليوم الثاني ما 
أدى إلى ارتفاع حصيلة الضحايا في صفوف 

القوات األذربيجانية إلى ٤ قتلى.
واعتبرت وزارة اخلارجية الروسية، القوة 
الرئيســية في املنطقة، أنه «من غير املقبول 
أي تصعيد إضافي من شــأنه أن يهدد األمن 
اإلقليمي» في منطقــة القوقاز ودعت طرفي 

النزاع إلى «ضبط النفس».
وذكــرت وزارة الدفاع األذربيجانية أن ٣ 
جنود قتلوا امس األول وقتل رابع امس في 
منطقة تافوش احلدودية في شــمال شــرق 
أرمينيا، قائلة ان قواتها شنت هجوما مضادا 
أدى إلى تدمير موقع عسكري أرمني متقدم.

من جهتها، أشارت وزارة الدفاع األرمنية 
إلــى أن اجلانب األذربيجاني اســتأنف امس 
قصفه للمواقع األرمنية، بعد قصف مدفعي 
متقطــع خــالل ليلة امــس االول. ولم تعلن 

وقوع إصابات لديها.
وقال الرئيس األذربيجاني الهام علييف 
إن «السلطات السياسية والعسكرية األرمنية 
تتحمل كامل املسؤولية عن هذه االستفزازات».

وأعلــن رئيــس الوزراء األرمنــي نيكول 
باشــينيان أن «االســتفزازات لن متر بدون 
رد»، فيما حذر وزير الدفاع ديڤيد تونويان 
من أن قواته مستعدة للسيطرة على مواقع 

في أراضي العدو إذا دعت الضرورة.
وأعــرب وزير اخلارجيــة التركي مولود 
تشــاوش أوغلو عن دعمه ألذربيجان، وهي 
دولة حليفة وتتحدث اللغة التركية. واعتبر 
أن «مــا فعلته أرمينيا غيــر مقبول»، مؤكدا 
أن «أذربيجان ليســت وحدها» وتركيا تقف 

إلى جانبها.
وأي حــرب بني البلديــن ميكن ان تغرق 
كل منطقة القوقاز وتقحم روســيا، احلليفة 
العســكرية ألرمينيا، وتركيا الداعمة لباكو 
واللتني تتنافسان على النفوذ اجليوسياسي 

في هذه املنطقة االستراتيجية.
من جهته، حث االحتاد األوروبي البلدين 
على وقف االشتباكات املسلحة عند احلدود 
مطالبا اجلارين باالمتناع عن اخلطابات املثيرة 

للتوتر ومنع التصعيد.
وقال املتحدث باسم منسق االحتاد األوروبي 
األعلى للشؤون األمنية والسياسة اخلارجية 
بيتر ستانو في بيان ان على البلدين بدال من 
الدخول مبواجهة مســلحة تكريس اجلهود 
والطاقات الحتواء جائحة (كورونا املستجد).

ودعا ستانو أرمينيا وأذربيجان الى االلتزام 
بوقف إطالق النار واالنخراط في املفاوضات 
حتت رعاية منظمة األمن والتعاون في أوروبا، 
معتبرا االشــتباكات احلدوديــة بني البلدين 

تصعيدا عسكريا خطيرا.

االحتاد األوروبي يحث البلدين على وقف القتال

١٣ مليون إصابة بـ«كورونا».. و«الصحة العاملية»: ال عودة للحياة الطبيعية قريبًا
عواصــم - وكاالت: ١٣ 
مليون إصابة ونحو ٦٠٠ ألف 
وفاة، ومازال العالم عاجزا عن 
كبح جماح ڤيروس كورونا 
الــذي يتســارع  املســتجد، 
انتشاره بشكل غير مسبوق، 
أثار «قلــق» منظمة الصحة 
العامليــة التــي حــذرت من 
«تدهور الوضع الصحي حول 
العالم». وأكدت أنه «ال عودة 
للحياة الطبيعية في املستقبل 

املنظور بسبب كورونا».
العــام  املديــر  وقــال 
للمنظمة تيدروس أدهانوم 
إفادة  غيبريســوس خــالل 
افتراضية مــن مقر املنظمة 
في جنيڤ «اســمحوا لي أن 
أكون فجا في صراحتي.. عدد 
أكثر مما ينبغــي من الدول 
يسير على الطريق اخلاطئ 
والڤيروس اليزال العدو العام 

رقم واحد».
وأضاف «إذا لم يتم اتباع 
فــإن  التدابيــر األساســية، 
الســبيل الوحيد لهذا الوباء 
هو التحول لألسوأ واألسوأ. 
لكــن ال ينبغي أن يكون هذا 

هو احلال».
وبعــد تســجيله زيــادة 
مبقدار مليون أسبوعيا، على 
مدى ٣ أسابيع متتالية، أظهر 
إحصــاء لرويترز أن حاالت 
اإلصابة حول العالم جتاوزت 
١٣ مليونا، لتبلغ بذلك عالمة 
فارقــة جديــدة في انتشــار 
املرض بعــد ٥ أيام فقط من 
بلوغ عدد احلاالت ١٢ مليونا 
في الثامن من يوليو اجلاري، 

الكبرى جنوب البالد. واعتبر 
مساعد وزير الصحة بريت 
غيروير في تصريح لشبكة 
«ايه بي سي» أنه ال يستبعد 
إعادة فرض حجر في املناطق 
األكثر تضــررا. وقال يجب 
وضــع «جميــع االحتماالت 
على الطاولة». وقد سجلت 
الواليــات املتحــدة نحــو ٣ 
ماليــني و٣١٠ آالف إصابــة، 
وتخطى عــدد الوفيــات الـ 

١٣٥ ألفا.
وباتت أميــركا الالتينية 
ثاني املناطق األكثر تضررا في 
العالم من حيث عدد الوفيات 

أندريــس مانويــل لوبيــز 
أوبرادور قال أمس إن الوباء 
«يفقــد قوته» في املكســيك 
وألقى باللوم على ما وصفها 
بوسائل إعالم «محافظة» في 

بث القلق.
وتزيد هذه األرقام من حال 
التخبط التي يعشيها العالم. 
ودفعت املخاوف من املوجة 
الثانيــة بعد ارتفاع نســبة 
احلاالت اجلديــدة، عددا من 
السلطات والسيما في إسبانيا 
واملغــرب والفلبني وجنوب 
افريقيا الى إعادة فرض العزل 
واحلجر املنزلي في مناطق 

العــام فــي املدينــة وإغالق 
املقاهــي واملراكــز التجارية 
واألسواق واملساحات العامة 
وتعزيز تدابير املراقبة ملنع 
السكان من مغادرة منازلهم 
«إال للضــرورة القصــوى»، 
وفــق مــا أوضحــت وزارة 

الداخلية.
كما قررت الفلبني فرض 
احلجر مجددا على حوالى ٢٥٠ 
ألف نسمة من سكان مانيال 
بعد تسجيل زيادة حادة في 

اإلصابات.
وفي جنوب أفريقيا، قرر 
الرئيس سيريل رامافوزا إعادة 

ومع تسجيل أكثر من ١٤٤ ألف 
وفاة رسميا، وأصبحت خلف 
أوروبا التي سجلت ٢٠٢٫٥٠٥ 
وفيات، وسجل اجلزء األكبر 
من وفيات أميركا الالتينية 

في البرازيل.
وبعــد أن جتــاوز عــدد 
الوفيــات فيهــا الـــ ٣٥ ألفا، 
إيطاليا،  تخطــت املكســيك 
لتصبح رابع أكبر بلد في عدد 
ضحايا الوباء في العالم بعد 
الواليات املتحدة والبرازيل 
وبريطانيا. إضافة إلى نحو 

٣٠٠ ألف إصابة. 
لكــن الرئيس اليســاري 

محــددة. ففي أملانيــا، حذر 
وزير الصحة ينس شــبان 
من «خطــر فعلي» بحصول 
موجــة ثانية من اإلصابات، 
داعيا مواطنيه الذين يقضون 
عطلة في الباليار إلى االلتزام 

بتدابير احليطة.
وفــي املغــرب، قــررت 
السلطات إعادة فرض تدابير 
العــزل الصحي فــي مدينة 
طنجة (شــمال) البالغ عدد 
سكانها حوالي مليون نسمة 
اعتبارا من بعد ظهر أمس إثر 
ظهور بؤر جديدة من الوباء.

وسيتم وقف وسائل النقل 

فــرض حظر جتول بســبب 
زيــادة اإلصابــات اليوميــة 
بالڤيروس، كما سيتم حظر 
الزيــارات العائلية. وأشــار 
إلى أنه مت تســجيل ١٢ ألف 
إصابة بڤيروس كورونا كل 
يوم خالل األسابيع األخيرة.
واليزال الشرق األوسط 
مبنأى نسبيا عن الوباء في 
الوقــت الراهن. وتعد إيران 
الدولــة األكثــر تضــررا في 
املنطقة، حيث أعلنت وزارة 
الصحة اإليرانية أن الوفيات 
تخطت عتبة ١٣ ألفا، داعية 
إلى احترام القواعد الصحية.

عدد احلاالت ارتفع مليونا في ٥ أيام.. وتزايد عدد الدول التي تعيد فرض إجراءات العزل اجلزئي

(أ.ف.پ) اعضاء فريق طبي خالل دفن جثمان اول طبيب كيني ضحية لكورونا 

فيما اســتغرق وصول عدد 
حــاالت اإلصابة إلى املليون 
األولى ثالثة أشــهر. وهناك 
أكثر من ٥٧٠ ألف حالة وفاة 
ناجمة عن الڤيروس كورونا.
ويظهــر إحصاء رويترز 
أن املرض يتسارع في أميركا 
الالتينيــة أكثر مــن غيرها. 
وســجلت األميركتــان أكثر 
من نصــف عــدد اإلصابات 
في العالم ونصف الوفيات.

وتبقى الواليات املتحدة، 
البلد األكثــر تضررا، حيث 
تسجل ارتفاعا متسارعا في 
اإلصابات، السيما في الواليات 

املتعافون من الڤيروس قد يفقدون 
مناعتهم خالل أشهر

باريس - أ.ف.پ: كشفت دراسة ان املتعافني 
من ڤيروس كورونا، قد يخسرون املناعة التي 
كونوها ضده خالل أشــهر قليلة، مع إشارة 
خبراء إلى أن هذه املعطيات قد يكون لها أثر 
«كبير» على كيفية تعامل احلكومات مع الوباء.
وفي دراسة هي األولى من نوعها، فحص 
باحثون من «كينغز كولدج» في لندن مستويات 
األجســام املضادة لدى أكثر من ٩٠ مصابا 
بڤيروس كورونا املستجد، وراقبوا كيف تبدلت 
مع الوقت. وأظهرت فحوص الدم أن االستجابة 
املناعية ضد الڤيروس ظهرت حتى لدى األفراد 
الذين أصيبوا بعوارض طفيفة. وأبدى ٦٠٪ من 
املجموعة استجابة مناعية «قوية» خالل األسابيع 

األولى عقب إصابتهم بالعدوى.

لكن، وبعد ثالثة أشهر، حافظ ١٦٫٧٪ فقط 
منهم على مستويات عالية من األجسام املضادة، 
فيما خســر عدد منهم أي جسم مضاد قابل 
للرصد في دمهم. ما يعني بحسب الدراسة التي 
نشرت أمس أن املناعة ضد الڤيروس التاجي 
قد ال تستمر أكثر من أشهر، وهي احلال أيضا 
بالنســبة للمناعة ضد ڤيروسات أخرى مثل 
االنفلونــزا. وقال اخلبراء إن هذه النتائج قد 
تغير كيفية تخطيط احلكومات للمرحلة الوبائية 
املقبلة. وأكد لورنس يونغ أستاذ علم األورام 
اجلزيئي في جامعة وورويك أن «هذه دراسة 
مهمة، فهي تبدأ بتحديد اآلليات الطويلة األمد 
الستجابة األجسام املضادة لسارس-كوف-٢» 

أو ڤيروس كورونا املستجد.

العقيد الركن تركي املالكي


