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عربية وعامليةاجلمعة ٤ سبتمبر ٢٠٢٠

بومبيو: دول املنطقة تتطلع لالعتراف بإسرائيل 
والتعامل التقليدي مع القضية الفلسطينية  «لن يجلب خيرًا»

إصابات «كورونا» تتجاوز ٢٦ مليون شخص حول العالم 
والهند تقود االرتفاعات اليومية منذ شهر وتسجل ٨٤ ألفًا أمس

عواصــم - وكاالت: أظهرت إحصــاءات املراكز 
املتخصصة أن أكثــر من ٢٦ مليونا ونحو ٦٠ الف 
شــخص أصيبوا بڤيروس كورونا املســتجد على 
مستوى العالم فضال عن وفاة أكثر من ٨٦٣ ألفا جراء 

الڤيروس، بحسب جامعة جونز هوبكنز.
وتصدرت الواليات املتحدة القائمة مسجلة ستة 

ماليني و١٥٥ ألفا، و١٨٥٧٥٤ حالة وفاة.
وجاءت البرازيل في املركز الثاني مســجلة أقل 

من ٤ ماليني اصابة بقليل الى جانب ١٢٣٧٨٠ وفاة.
والتزال الهند تقود االرتفاعات العاملية في االصابات 
بحسب منظمة الصحة العاملية منذ نحو شهر، حيث 
سجلت أمس رقما قياســيا جديدا وأحصت قرابة 
٨٣٨٨٣ إصابة في يوم واحد. وهو اعلى معدل اصابة 
يومي يســجل في العالم حتى اآلن، ليرتفع إجمالي 

اإلصابات في البالد إلى ٣٫٨٥ ماليني.

ومع االرتفاع الصاروخي بعدد املصابني يستمر 
السباق للبحث عن لقاح، حيث أعلن املكتب الصحافي 
للهيئة الروسية حلقوق املستهلك، أن جميع املتطوعني، 
الذين شاركوا في جتربة اللقاح الروسي ضد كورونا 
«سبوتنيك V»، الذي طوره مركز «فيكتور» تكونت 

لديهم أجسام مضادة للڤيروس التاجي.
وذكر بيان لهيئة حماية املســتهلك في روسيا 
أمس أن جميع املتطوعني التسعة، الذين خرجوا من 
املستشفى وجربوا لقاح مركز «فيكتور» الروسي، 
تكونت لديهم أجسام مضادة، مشيرة إلى جناح اللقاح.

يذكر أن وزارة الصحة الروسية كانت قد أعلنت في 
وقت سابق أن جميع املشاركني في املرحلة األولى من 
التجارب السريرية للقاح، الذي طوره مركز «فيكتور» 
ضد عدوى «كورونا» املستجد، جرى تطعيمهم مرتني 
وخرجوا من املستشفى، حيث يتمتعون بصحة جيدة.

من جهتها، بدأت شركة سانوفي الفرنسية لألدوية 
ونظيرتها البريطانية غالكســو سميثكالين جتربة 
سريرية الختبار لقاح بروتيني ملرض كوفيد-١٩ في 
إطار سعي شركات املســتحضرات الطبية لتطوير 

عالجات للجائحة.
وقالت الشــركتان في بيان مشترك أمس إنهما 
بدأتا املرحلة األولى من اختبار على مرحلتني للقاح   

  الذي تأمالن طرحه في جميع أنحاء العالم.
ويســتخدم اللقاح التكنولوجيا التي تستعملها 
سانوفي في إنتاج لقاح االنفلونزا املوسمي وتكنولوجيا 

خاصة بشركة جالكسو سميثكالين.
وقالت سانوفي وغالكسو إنهما تتوقعان النتائج 
األولى للقاح بحلول ديسمبر ٢٠٢٠ وإذا كانت النتائج 
إيجابية فستخططان لطلب موافقة السلطات املعنية 

على اللقاح في النصف األول من ٢٠٢١.

عواصــم - وكاالت: قــال 
وزيــر اخلارجيــة األمريكي 
مايك بومبيو إن اتفاق السالم 
املبــرم مؤخرا بني إســرائيل 
واإلمــارات يثبت أن املنطقة 
تتغير بسرعة، مشيرا إلى دور 
إدارة الرئيس دونالد ترامب 

في هذا األمر. 
ونقلت شــبكة «ســي إن 
إن» االخبارية االميركية عن 
بومبيو قوله خالل رحلته في 
وسط أوروبا، ان قيادة ترامب 
أتاحت إقامة الروابط بني تل 
أبيب وأبوظبــي، مضيفا أن 
إبرام «اتفاقية ابراهيم» ميثل 

دليال على ذلك.
وشــدد بومبيو على أنه 
يحــث جميــع زمالئه في كل 
محطة له على «االحتاد ضد 

تهديدات إيران للمنطقة».
وفي بيان صحافي منفصل 
نشــرته وزارة اخلارجيــة 
األميركية، أعرب بومبيو عن 
أمله في أن حتــذو مزيد من 
الدول حذو اإلمارات في تطبيع 
العالقات مع إسرائيل، مشددا 
على أن النمــوذج التقليدي 
الــذي يقضي بضــرورة حل 
الفلســطينية قبل  القضيــة 

أن هذه اخلطوة ستصب في 
مصلحتها».

ونوه بومبيو إلى أن ترامب 
لدى توليه مقاليد احلكم بادر 
إلــى إجراء مراجعــة جذرية 
لنهــج البيــت األبيض جتاه 
إيران، وتابع: «شــرعنا فورا 

«التحالــف الذي مت إنشــاؤه 
إلى مســتويات مريحة  أدى 
وضعتنــا فــي موقــع قالت 
الــدول العربية. نعرف  فيه 
أن إسرائيل باقية هنا، ومن 
الطبيعي أننا نتعامل معها»، 

حسب قوله.

في بناء حتالف بني حلفائنا 
طويلي املدى الذين يواجهون 
خطرا مشتركا من قبل ايران، 
وهي أكبر دولة ممولة لإلرهاب 

في العالم».
وشدد بومبيو على أن هذه 
املســاعي جنحــت، موضحا: 

روسيا تعلن جناح لقاح «سبوتنيك v» في تشكيل أجسام مضادة لدى جميع املتطوعني

(أ.ف.پ) وزير اخلارجية االميركي مايك بومبيو يدلي بإيجاز صحافي في واشنطن 

إقامة العالقات مع إســرائيل 
«لن يجلب أي خير».

وتابع «الدول في مختلف 
أنحاء املنطقة، مبا فيها بلدان 
عربية، منها السودان، تتطلع 
اليوم إلى االعتراف بإسرائيل 
كموطن لليهود، بسبب إدراكها 

موسكو تنفي مزاعم برلني بشأن 
تسميم املعارض نافالني

كابول ُتنهي حالة اجلمود في احملادثات
وتفرج عن كل سجناء طالبان

عواصم - وكاالت: رفض 
الكرملني امس، اتهامات بأن 
روسيا مسؤولة عن تسميم 
السياسي املعارض أليكسي 
نافالني، وقــال إنه ال يرى 
مــا يدعو لفــرض عقوبات 
على موســكو بســبب هذه 

االتهامات.
جاء هــذا التصريح بعد 
يوم من إعالن املستشــارة 
األملانية أجنيــال ميركل أن 
نافالني تعرض للتســميم 
بغاز األعصاب نوفيتشوك 

بطريقة ترجع إلى العهد السوفييتي وذلك 
في محاولة لقتله. وقال دميتري بيسكوف 
املتحدث باســم الكرملني «نحن بالتأكيد ال 
نرغب في أن يتســرع الشــركاء فــي أملانيا 
والدول األوروبيــة في تقييماتهم، ونفضل 
احلوار»، مؤكــدا أن بالده ال تقبل أن توجه 
لها أي اتهامات بشأن الوضع حول املعارض 

الروسي أليكسي نافالني.
وقال «ال داعي التهام الدولة الروسية. وال 
منيل إلى قبول أي اتهامات في هذا الصدد». 
وأضاف بيسكوف أنه ال يوجد ما يدعو لبحث 

فرض عقوبات على موسكو.
وتابع: «مــن األفضل التزام احلذر أثناء 
احلديث عن اتهام الدولة الروســية، وعلى 
أية حال ال يوجد ســبب لتوجيه االتهام لنا 
«للدولة الروســية»، الفتا إلى أن موســكو 
ال متيل لتقبل أي اتهامات في هذا الشأن».

من جهتــه، أعلن الرئيس البيالروســي 

ألكســندر لوكاشــينكو أن 
االستخبارات العسكرية في 
بالده اعترضت محادثة بني 
برلني ووارســو، يظهر من 
خاللهــا أن حادث املعارض 
أليكســي نافالني  الروسي 
عبارة عن لعبة وتزييف ضد 
روسيا قبل االنتخابات في 

األقاليم الروسية.
وقال لوكاشينكو، خالل 
لقائــه امــس، مــع رئيــس 
الوزراء الروســي ميخائيل 
مسشوســتني في العاصمة 
مينســك: لقد الحظــت وأنا أتابــع األحداث 
الروســية، أن لدى الغــرب موضة جديدة، 

وهي «نوفيتشوك». 
في املقابل، أكدت ميركل امس، أن أي رد 
فعــل أملاني أو أوروبي على احلادثة يعتمد 
على ما إذا كانت روسيا ستساعد في إيضاح 
القضية. وأضافت في مؤمتر صحافي وإلى 
جانبها رئيس الوزراء الســويدي إنه ليس 
لديها ما تضيفه إلى بيانها الذي صدر أمس 

األول.
من جانب آخر قالت بريطانيا امس، إنه 
يتعني على روســيا اإلجابة على تساؤالت 

خطيرة فيما يتعلق بنافالني.
وصرح متحدث باســم رئيــس الوزراء 
البريطاني بوريس جونسون قائال «ما يتضح 
لنــا هو أن هناك تســاؤالت خطيرة حتتاج 
احلكومة الروسية لتقدمي إجابة عليها، ويجب 
عليها اآلن أن توضح ما حدث للسيد نافالني.

عواصم - وكاالت: أفرجت كابول عن كل 
سجناء حركة طالبان الـ ٤٠٠ املتبقني تقريبا 
باستثناء قلة رفضت فرنسا وأستراليا إطالق 
سراحهم، وفق ما أعلنت احلكومة امس، في 
خطــوة مهمة إلنهاء حالة اجلمود في عملية 
الســالم في أفغانستان. وكتب الناطق باسم 
مجلس األمن القومي جاويد فيصل على تويتر 
«أطلقت احلكومة ســراح آخر ٤٠٠ ســجني، 

باستثناء عدد قليل يثير قلق شركائنا».
وأوضــح أن «جمهوريــة أفغانســتان 
اإلســالمية اســتقبلت أفراد قواتنا اخلاصة 
الذيــن كانوا محتجزين لــدى طالبان، وبعد 
ذلك أفرجت احلكومة عن سجناء طالبان الـ 
٤٠٠ املتبقني، باســتثناء عــدد قليل يتحفظ 

عليهم شركاؤنا».
وأضاف أن «اجلهود الديبلوماسية مستمرة 
ونتوقع أن تبدأ احملادثات املباشرة على الفور».

وأكد مســؤوالن في طالبان إطالق سراح 

الســجناء، مشــيرين إلى أن السجناء الذين 
اعترضت عليهم فرنســا وأستراليا اليزالوا 
محتجزين لدى احلكومة. وقال احدهم لوكالة 
فرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته إن 
«استراليا وفرنسا لديهما بعض التحفظات 
بشانهم». وأضاف أن «إدارة كابول ستحتجزهم 

في قطر خالل احملادثات األفغانية».
وعارضت باريس وكانبيرا إطالق سراح 
مسلحني على الالئحة مرتبطني بقتل مدنيني 
وجنود فرنسيني وأستراليني في أفغانستان.

وإثــر اكتمــال صفقــة التبــادل، طالــب 
مســؤولون أفغان ببدء املباحثات املباشــرة 

مع طالبان على الفور.
وقالــت املتحدثــة باســم وزارة الدولــة 
لشؤون السالم ناجية أنواري إن «احلكومة 
األفغانية أزالت كل العقبات أمام بدء املباحثات 
املباشــرة». وأضافت أن «الفريق التفاوضي 
في كل االستعداد اآلن حلضور املباحثات».

لوكاشينكو يحّذر روسيا من أنها لعبة قبل االنتخابات

أليكسي نافالني

ترامب يرّوج لنظرية املؤامرة ضده وبايدن يحاول إنعاش «حملته الباهتة»
عواصــم - وكاالت: قبل 
شــهرين مــن االنتخابــات 
الرئاســية األميركيــة، يركز 
الرئيــس دونالد ترامب على 
الترويج لنظريــات املؤامرة 
ضده على اختالفها، وســط 
اتهامــات لــه بالضغط على 
الســلطات الصحيــة العالن 
لقاح قبل نوفمبر املقبل، فيما 
يحاول خصمه الدميوقراطي 
جو بايدن العودة الى األضواء 
والقيام بجوالت ميدانية بعد 
اشهر من حملة باهتة اقتصرت 
على الظهــور عبر االنترنت 
بالقواعــد الصحية  التزامــا 
التي يفرضها انتشار ڤيروس 

كورونا. 
الرئيــس  ينفــك  وال 
اجلمهــوري عــن ترديد عدة 
نظريــات للمؤامــرة ضــده، 
ومنهــا حديثــه عــن طائرة 
مكتظة مبثيري االضطرابات 
أرسلت لبلبلة املؤمتر الوطني 
اجلمهوري الذي عقد قبل ايام 
لتسميته رسميا مرشحا عن 

احلزب.
وروى متحدثــا لشــبكة 
فوكس نيوز «صعد أحد في 
طائــرة أقلعت من مدينة في 
نهاية األسبوع املاضي، وكانت 
الطائرة مكتظة وجميع ركابها 
تقريبا أوغاد يرتدون بدالت 
قامتة اللون، بدالت ســوداء 
مع جتهيزات وكل ما هنالك».
املؤامرة  ومــن نظريــات 
اتهامــه بايــدن، بأنــه دمية 
يحركها «أشخاص مجهولون 
يعملون في الظالم». وأضاف 
رئيس أكبر قــوة في العالم 
«إنهم أشــخاص لم تسمعوا 

عنهم أبدا».
وهذه الروايات عن رجال 
يرتدون مالبس سوداء وقوى 
غامضة تعمل في الظل وعلى 
استعداد للقيام بأي شيء ملنع 
إعادة انتخابه، هي من األدوات 
التي يستخدمها ترامب لتأكيد 

قائال خــالل مؤمتر صحافي 
سابق «ال أعرف الكثير عنهم. 
ما علمته أنهم يحبونني كثيرا، 

وهو أمر أقدره».
ورأى ريتش هانلي الذي 
يدرس اإلعالم واالتصاالت في 
جامعة كوينيبياك أن ترامب 
يستخدم وسائل تأثير تثبت 
فاعليتها بشكل متزايد. وقال 
«إنه معــزول بني الرؤســاء 
األميركيــني، إمنــا ليس بني 
العدد املتزايد من األميركيني 
الذيــن تســتهويهم نظريات 

املؤامرة».
وفضال عن نظرية املؤامرة، 
يبــدو أن ترامــب مصر على 
االستفادة من جائحة كورونا، 

فــي إجنلتــرا والثانيــة هي 
موديرنــا التي تتعــاون مع 
الوطنيــة األميركية  املعاهد 
للصحة، أما الثالثة في بفايزر 

املتحالفة مع بايونتيك.
اإلجــراءات  ظــل  وفــي 
العادية، ينبغي للقائمني على 
االختبار االنتظار، رمبا ألشهر، 
ملعرفــة النتائج. لكن اإلدارة 
األميركية لألغذية والعقاقير 
(إف دي إيــه) أثارت احتمال 
منح اللقاح موافقة مستعجلة 

قبل نهاية التجارب.
وقد واجهت إدارة األغذية 
والعقاقير انتقادات متزايدة 
مــن املجتمــع الطبــي بأنها 
تخضــع لضغوط سياســية 

خصمه النشــيط جدا، الذي 
يضاعف رحالته قبل شهرين 
من االنتخابات ويســخر من 
غيــاب بايــدن عن الســاحة 
ويقول انه يختبئ في القبو. 
وقــال بايــدن «أرغب في 
اخلــروج أكثر مما أفعل اآلن 
لكــن أعتقــد أن اي رئيــس 
يتحمل مســؤولية أن يكون 
منوذجا يحتذى» عبر احترامه 
إجــراءات الوقايــة للحد من 
انتشــار ڤيــروس كورونــا 

املستجد.
وبعد مشاورات مع خبرائه 
الطبيني، قرر نائب الرئيس 
السابق التوجه إلى كينوشا 
أمس. وقال بايدن في مؤمتر 
صحافي نــادر أمــام بضعة 
صحافيني فقط وقفوا بعيدا 
علــى دوائر كبيرة رســمت 
على األرض «يجب أن نبلسم 

اجلروح».
وفي هــذه األثناء، أعلنت 
حملــة بايــدن أن املرشــح 
الدميوقراطــي جمع تبرعات 
حلملته بقيمة ٣٦٤٫٥ مليون 
دوالر في أغسطس، محطما 
بذلك الرقم القياسي الشهري 
الســابق، علــى الرغم من أن 
اجلزء األكبر من حملته جرى 

عبر االنترنت.
وعبــر بايدن عن شــكره 
لفريق حملتــه، موضحا أن 
«٥٧٪ مــن هــذه األموال جاء 
مــن تبرعات عبــر االنترنت 
من اشــخاص مثلكــم دفعوا 
خمســة أو عشــرة دوالرات 
أو عشــرين دوالرا». ورأى 
أن ذلك يجعل من أغســطس 
«أفضل شهر جلمع التبرعات 
عبــر االنترنت فــي التاريخ 

السياسي» األميركي.
القياســي  الرقــم  وكان 
السابق ســجله باراك أوباما 
واحلزب الدميوقراطي عندما 
جمعــا فــي ســبتمبر ٢٠٠٨ 
حوالي مائتي مليون دوالر.

من الرئيس.
وكتبت الكاتبة املتخصصة 
في علم األوبئة احلائزة جوائز 
لــوري غاريت علــى تويتر، 
وأضافــت «على حــد علمي، 
لــم ينتــه أي مــن اللقاحات 
األميركيــة ضــد كوفيد-١٩ 
حتى مــن تســجيل مواضع 
االختبــار لتجــارب املرحلة 
الثالثة. اإلسراع بهذا اإلجراء 
لالنتهاء في غضون ٥٩ يوما 

أمر خطير».
في املقابل، وبعد يومني من 
زيــارة ترامب املثيرة للجدل 
ملدينة لكينوشا التي تعصف 
بهــا االضرابــات، ســيحاول 
بايــدن  الدميوقراطــي جــو 

إبــراز التناقــض بينه وبني 
خصمه اجلمهوري في السباق 
الرئاســي، عبر اجتماعه مع 
عائلــة جايكــوب بليك الذي 
أصيب بالشلل نتيجة اطالق 
شرطي ابيض النار عليه ما 
أدى إلى موجة غضب جديدة 

ضد العنصرية في املدينة.
وفي العلن، يبدو أن بايدن 
يســعى من زيارته للمدينة 
الواقعة في والية ويسكونسن 
األساســية فــي االنتخابــات 
«لبلســمة جروحهــا»، لكن 
اإلشــارة الواضحــة هي أنه 
بعد أشهر من أقصى درجات 
احلذر بسبب وباء كوفيد-١٩ 
سيعود إلى امليدان في وجه 

حيث دعت إدارته، الواليات 
األميركية، لالستعداد لتوزيع 
لقــاح محتمل للوباء بحلول 
األول من نوفمبر، قبل يومني 

من االنتخابات الرئاسية.
وعقدت شركة «ماكسون 
كورب» في داالس اتفاقا مع 
احلكومة الفيدرالية وستطلب 
تصاريح إلنشاء مراكز توزيع 
عندما يصبح اللقاح متوافرا.
وهنــاك ثــالث شــركات 
لصناعــة األدويــة متقدمــة 
في التجارب الســريرية من 
املرحلــة الثالثة والتي تضم 
عشرات اآلالف من املشاركني: 
األولى هي أسترازينيكا التي 
تشارك مع جامعة أكسفورد 

اإلدارة األميركية تطلب من الواليات االستعداد لتوزيع اللقاح بداية نوفمبر

التهديــدات التي يقــول إنها 
تتربص برئاسته.

وهــي ذات األفــكار التي 
يــروج لها أنصــار «كيو إيه 
اليمينيــة املتطرفة  نــون»، 
وحذر منها مكتب التحقيقات 

الفيدرالي (إف بي آي).
والواليات املتحدة بحسب 
هــذه املجموعــة تديرها منذ 
عقود منظمة إجرامية تضم 
عائــالت كلينتــون وأوبامــا 
وروتشــيلد وآخريــن مــن 
العامليــة، وهــي  «النخبــة» 
منظمة تشن حملة استهداف 

ضد ترامب.
وامتنع ترامب عن التنديد 
باملجموعة، بل نوه بدعمها له 

بيلوسي تدافع عن ذهابها لصالون التجميل: 
لقد وقعت في الفخ وأحتمل املسؤولية

واشنطن - أ.ف.پ: دافعت رئيسة مجلس 
النواب الدميوقراطية نانسي بيلوسي عن اتهام 
الرئيس األميركــي دونالد ترامب لها بخرق 
القيود التي تفرضها السلطات بسبب تفشي 
ڤيروس كورونــا، بزيارتها ألحد صالونات 
التجميل في سان فرانسيسكو حيث ال يزال 
محظورا فتحها. وأكدت بيلوسي أنها اتبعت 
إرشادات مصفف الشعر ورأت أنها تعرضت 

لـ «مكيدة».
وقالــت بيلوســي للصحافيني «أحتمل 
مسؤولية الوثوق مبا كان يخبرني به صالون 
تصفيف الشعر في احلي الذي ترددت إليه مرات 
عدة لسنوات. اتضح أن األمر كان في الواقع 

مكيدة. أحتمل مسؤولية الوقوع في الفخ».
وأوضح نائبها درو هاميل لوكالة فرانس 
برس «هذا الصالون اقترح على بيلوسي أن 
تأتي االثنني وأخبرها بأن املدينة سمحت له 
بأن يفتح شــرط أن يستقبل زبونة واحدة 

في كل مرة».
وتابع «تضع نانسي بيلوسي دائما الكمامة 
وحتترم اإلرشادات احمللية اخلاصة بكوفيد-١٩». 

وكان ترامب نشر تسجيال مصورا سجلته 
لبيلوسي،  التجميل  كاميرات احد صالونات 
وهي تنتقل من غرفة إلــى أخرى من دون 
كمامة، علما أن هذه األعمال ما زالت ممنوعة 

في األماكن املغلقة سان فرانسيسكو.
لكن ترامب استغل الڤيديو للهجوم على 
بيلوسي ونشره في تغريدة على تويتر وعلق 
قائال «املجنونة نانسي بيلوسي تخاطر بسمعتها 
من أجل جعل أحد صالونات تصفيف الشعر 
يفتح فيما الصالونات األخرى مغلقة، وعدم 
وضع كمامة بينما هي تعطي اجلميع دروسا 

بهذا األمر طوال الوقت».
وقالت مالكة الصالون إنها تقاتل منذ «ستة 
أشــهر» للحصول علــى إذن إلعادة فتحه. 
وأوضحت لشــبكة «فوكس نيوز» أن أحد 
مصففي الشعر لديها فتح الصالون خصيصا 

لبيلوسي.
(بيلوسي)  «إنها  إيريكا كيوس  وأضافت 
تعتبر أنها تستطيع االســتمرار في القيام 
بعملها بينما ال ميكن أي شخص آخر املجيء 

(إلى الصالون) وال ميكنني العمل».


