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عواصــم ـ وكاالت: ســجي فــي 
احملكمة العليا األميركية أمس جثمان 
القاضية روث بادر غينسبورغ التي 
شغر بوفاتها مقعد مهم في احملكمة 
العليا وأصبح نقطة خالف رئيسية 
في املعركة االنتخابية بني الرئيس 
دونالــد ترامــب الذي وعــد مبلئه 
بسرعة متحديا رغبة الدميوقراطيني 
ومرشــحهم جو بايدن. وسيكون 
املوضوع أحد امللفات الســتة التي 
ستتمحور عليها مناظرة املرشحني 

األولى األسبوع املقبل. 
انتخابــي فــي  وخــالل جتمــع 
مون تاونشــيب بوالية بنسلڤانيا، 
قال ترامب إنه سيكشــف عن اســم 
الشــخصية التي يرشحها بعد ظهر 
السبت بتوقيت واشنطن.  ووسط 
هتافات طالبت بـ«ملء املعقد» أعلن 
انه سيرشح سيدة، وقال «سنختار 
امــرأة رائعة»، مضيفــا «لدينا دعم 
كبير من احلزب اجلمهوري». وأشار 
ترامب إلى أنه سينتظر ريثما تنتهي 
مراسم تأبني غينسبورغ التي سينقل 
جثمانها غدا لتصبح أول امرأة يسجى 

جثمانها في مبنى الكابيتول.
ويؤكد قادة األغلبية اجلمهورية 
في مجلس الشيوخ، إن لديهم الدعم 
الكافي للتصويت على الترشيح إما 

قبل االنتخابات أو في أسوأ األحوال 
فــي اجللســة األخيرة مــن والية 
الرئيس املعروفة بجلســة «البطة 
العرجــاء» وتأتي بــني االنتخابات 
وتنصيب الرئيس املقبل في يناير.  
وأعلن زعيم اجلمهوريني في مجلس 
الشيوخ ميتش ماكونيل «بالتأكيد 

سنبت األمر هذه السنة».
عضويــن  معارضــة  ورغــم 
جمهوريني في مجلس الشيوخ حتى 
اآلن، إال أن الغالبية التي يتمتع بها 
احلزب والبالغة ٥٣ مقابل ٤٧ تكفي 
للمضي في ذلك. وأعلن السيناتور 
اجلمهوري ميت رومني، الذي يعد 
من أبــرز منتقدي ترامــب، أنه لن 

يعارض التصويت.
أن  الدميوقراطيــون  ويــرى 
التصويت يجب إرجاؤه إلى ما بعد 
اتضــاح نتيجــة االنتخابات في ٣ 
نوفمبر ومن سيقود البالد بعدها. 
ومع احتــدام املعركة، أصبحت 
ســيندي ماكني أرملة الســيناتور 
اجلمهوري جون مكني أحدث صوت 

جمهوري بارز يؤيد بايدن.
وكتبت على تويتر «عاش زوجي 
جون مببــدأ: البلد أوال». وأضافت 
«نحــن جمهوريــون نعــم لكننــا 
أميركيون أوال. هناك مرشح واحد 

فقــط في هذا الســباق ميثل قيمنا 
كأمة، إنه جو بايدن». وعاد بايدن 
للحملة االنتخابية أمس بأول زيارة 
له كمرشح دميوقراطي لوالية نورث 
كاروالينا وهي والية رئيسية أخرى. 
وأظهر اســتطالع أجرته رويترز/

إبسوس ونشر أمس األول تساوي 
ترامب وبايدن في الوالية التي فاز 

بها ترامب في انتخابات ٢٠١٦.
فــي هذه األثناء، دفع امللياردير 
مايكل بلومبرغ واملغني جون ليجند 
وجنم كرة الســلة ليبرون جيمس 
وواهبون آخرون ٢٠ مليون دوالر 
لتســديد ديون سجناء سابقني في 
فلوريدا كي يتمكنوا من التصويت 
فــي االنتخابات. وشــارك أكثر من 
٤٤ ألف شخص في أنحاء الواليات 
املتحــدة في احلملــة، بينهم العب 
كرة السلة السابق مايكل جوردان 
واملغنية الكوبية األميركية كاميال 
كابيو واملخرج ســتيفن سبيلبرغ 
وزوجتــه كايــت كابشــو. وقالت 
منظمة حتمل اسم «فلوريدا رايتس 
ريستوريشــن كوميشــن» (جلنة 
إعــادة احلقوق فــي فلوريدا) إنها 
جمعت هذه األموال لتسديد ديون 
سجناء سابقني أمضوا محكوميتهم 
بالسجن في فلوريدا. حيث يعلق 

قانون جديد، حق التصويت للمدانني 
الذيــن أمضــوا عقوبــة بالســجن 
الصــادرة فــي حقهم لكــن اليزال 
يتعني عليهم دفع غرامات أو نفقات 
قضائية. وميكــن للقانون اجلديد 
أن مينع تصويت ما يصل إلى ٧٥٠ 
ألف شخص، غالبيتهم من السود 
أو املتحدرين مــن أصول أميركية 
التينية وهي شريحة مهمة يعتمد 

عليها الدميوقراطيون.
إلــى ذلك، أعلــن كريس واالس 
املذيع في شــبكة «فوكس نيوز»، 
ومدير املناظرة األولى املقررة في ٢٩ 
اجلاري، أنها ستتمحور حول ستة 
ملفات من بينها جائحة كوفيد-١٩ 
واالقتصــاد  العليــا  واحملكمــة 
و«القضايا العرقية والعنف». وقال 
إن امللفني الباقيني اللذين ستشتمل 
عليهما هذه املناظرة ومدتها ٩٠ دقيقة 
همــا «حصيلــة أداء كل من ترامب 
وبايــدن» و«نزاهــة االنتخابات». 
وســتجري مبدينــة كليفالنــد في 
أوهايو، الوالية املتأرجحة. وستبدأ 
في الساعة األولى من فجر األربعاء 
املقبل بتوقيت غرينتش، في جامعة 
«كيس ويســترن ريزيرف» وهي 
األولى من بني ثالث مناظرات مقررة 

بني ترامب وبايدن.

٦ ملفات في املناظرة األولى بني ترامب وبايدن

«كورونا».. أول لقاح من جرعة واحدة في االختبار النهائي بأميركا
عواصــمـ  وكاالت: دخــل 
أول لقاح يهدف إلى احلماية 
من ڤيروس كورونا املستجد 
بجرعة واحدة مراحل االختبار 
النهائية في الواليات املتحدة 
أمس، في جتربة دولية يشارك 
فيهــا مــا يصل إلــى ٦٠ ألف 

متطوع.
ـ  التجريبــي  واللقــاح 
الذي تطوره شــركة األدوية 
األميركية العمالقة «جونسون 
آند جونسون»ـ  هو رابع لقاح 
يدخل جتارب املرحلة الثالثة 
الكبيرة في الواليات املتحدة، 
والتي ســتحدد مــا إذا كانت 
اللقاحات فعالة وآمنة، بحسب 
ما ذكرته صحيفة «واشنطن 
بوست» األميركية في نسختها 

حني أن اللقاحات األخرى التي 
يتم اختبارها فــي الواليات 
املتحدة تتطلب جرعة ثانية 

ميكــن أيضــا تخزيــن لقاح 
«جونســون آند جونسون» 
في شكل ســائل في درجات 
حــرارة الثالجة ملــدة ثالثة 
أشــهر، بينما يجــب جتميد 
اثنني من اللقاحات املرشحة 
األخرى أو االحتفاظ بهما في 
درجات حرارة شديدة البرودة 

للتخزين طويل األجل.
خبر ســار آخر يأتي من 
اليابان هذه املرة، حول عقار 
الــذي  اليابانــي  «أفيغــان» 
يساهم في سرعة الشفاء من 
الڤيروس. فقد أعلنت مجموعة 
«فوجيفيلم» اليابانية أمس أن 
العقار املرخص أصال ملعاجلة 
أشــكال حادة من اإلنفلونزا، 
سمح بخفض ملحوظ لوقت 

بينها ٢٢٧٫١٣٠ وفاة، أكثر من 
نصفها في روسيا وإسبانيا 
وفرنســا وبريطانيــا، فيما 
ســجلت أكثر مــن ٣٨٠ ألف 
إصابــة فــي األيام الســبعة 
املاضية، وهي أعلى حصيلة 
أسبوعية في أوروبا منذ بدء 

تفشي الوباء.
أما فــي الواليات املتحدة 
فســيضطر األميركيون هذه 
السنة إلى إبقاء أزياء األميرات 
أو بزات «الرجل الوطواط» أو 
األقنعة التــي متثل الرئيس 
دونالد ترامب في خزائنهم، إذ 
إن السلطات الصحية دعتهم 
إلى االمتناع عن االحتفال بعيد 
«هالويــن» الــذي يعتبر من 
أبرز التقاليد، وإلى البقاء في 

بعد ثالثة إلى أربعة أسابيع 
مــن اجلرعة األولى، لتحفيز 
استجابة مناعية واقية، كما 

شــفاء املصابــني بڤيــروس 
كورونا املستجد.

وركزت التجربة السريرية 
على مرضى االلتهاب الرئوي 
غيــر احلــاد املرتبــط بوباء 
«كوفيــد ـ ١٩» الناجــم عــن 

الڤيروس التاجي.
وعلى صعيد االحصاءات، 
يواصل «كوفيد ـ ١٩» تفشيه 
الســريع متجاوزا ٣١ مليونا 
و٦٠٠ الف اصابة، ومقتربا من 
كسر حاجز املليون من حيث 
الوفيــات مســجال نحو ٩٧٥ 
الفا حول العالم. وفي عموم 
اوروبا، ارتفع عدد املصابني 
إلى أكثر من خمســة ماليني 
شــخص وفق تعــداد أعدته 
وكالــة «فرانــس برس»، من 

منازلهم جتنبا لشبح اإلصابة.
الى ذلك، دافعت احلكومة 
البريطانية أمس عن إجراءاتها 
اجلديدة األشد صرامة للتصدي 
للوباء في مواجهة انتقادات 
ترى أنها غير كافية، وقالت 
إنهــا حتاول حتقيــق توازن 
بني دعــم االقتصاد واحلفاظ 
على الصحــة، وذلك بعد أن 
طلب رئيس الوزراء بوريس 
البريطانيني  جونســون من 
بالعمــل مــن املنــازل، وأمر 
بإغــالق احلانــات واملطاعم 
مبكرا في إطار قيود تستمر 
ستة أشــهر الحتواء املوجة 
الثانية سريعة االنتشار التي 
تضــرب بريطانيــا واجــزاء 

واسعة من اوروبا.

أوروبا تسجل أكثر من ٥ ماليني إصابة.. ونتائج إيجابية لعقار «أفيغان» الياباني

(رويترز) احد شوارع بريطانيا شبه خاٍل من املارة مع تفشي ڤيروس كورونا 

اإللكترونية.
وتقــوم الشــركة مبدئيا 
باختبار جرعــة واحدة، في 

خادم احلرمني: البد من موقف عاملي حازم ضد إيران
أكــد  ـ وكاالت:  عواصــم 
خادم احلرمني الشريفني امللك 
سلمان بن عبدالعزيز أنه ال 
بد مــن موقف دولــي حازم 
ملنع إيران من احلصول على 

أسلحة دمار شامل.
وقال خــادم احلرمني في 
كلمة اململكة أمام أعمال الدورة 
٧٥ النعقاد اجلمعية العامة 
لــألمم املتحدة في نيويورك 
عبر االتصــال املرئي امس، 
إن النظــام اإليراني ال يعبأ 
العاملي،  الستقرار االقتصاد 
مشــيرا إلى أن الســعودية 
مدت يدها للسالم مع إيران 
وتعاملت معها طوال عقود 
بإيجابيــة، علمتنا التجارب 
مع النظام اإليراني أن احللول 
اجلزئية ال توقف تهديداته، 
حسبما اوردت وكالة االنباء 
السعودية الرسمية «واس».

وأضاف: «العالم يرى مرة 
بعد أخرى زيادة أنشطة نظام 
إيران التوســعية وأنشطته 
اإلرهابية»، مبينا أن النظام 
اإليراني اســتهدف املنشآت 
النفطيــة الســعودية العام 
املاضــي، مؤكــدا أن اململكة 
انطالقا من موقعها في العالم 
اإلسالمي تضطلع مبسؤولية 
خاصة وتاريخية تتمثل في 
حماية عقيدتها اإلســالمية 
محــاوالت  مــن  الســمحة 
التشــويه مــن التنظيمــات 
واملجموعــات  اإلرهابيــة 

املتطرفة.
واستهل امللك سلمان كلمته 
بالقول: «أحتــدث إليكم من 
أرض الرسالة، مهبط الوحي، 
وقبلة املسلمني، موجها إليكم 
رسالة نستند فيها إلى تعاليم 
ديننــا اإلســالمي احلنيف، 
العربيــة، وقيمنا  وثقافتنا 
اإلنســانية املشتركة، ندعو 
فيها إلى التعايش والســالم 
واالعتــدال، والتكاتــف بني 
دول العالــم وشــعوبها في 
مواجهة التحديات اإلنسانية 
املشــتركة،  االســتثنائية 
التي تواجــه عاملنا. فالعالم 
اليوم يواجــه حتديا كبيرا، 

أحــدا في هــذه اجلهود على 
أسس سياسية أو عرقية أو 
دينية، حيــث قدمت اململكة 
خالل العقود الثالثة املاضية 
أكثــر مــن ســتة وثمانــني 
مليار دوالر من املســاعدات 
اإلنســانية، اســتفادت منها 

إحدى وثمانون دولة.
واشــار الــى ان اململكــة 
تنتهج في محيطها اإلقليمي 
والدولي سياسة تستند إلى 
القوانــني واألعراف  احترام 
الدولية، والســعي املستمر 
لتحقيق األمن واالســتقرار 
واالزدهار في محيطها، ودعم 
احللول السياسية للنزاعات، 
ومكافحة التطرف بأشــكاله 

وصوره كافة».
واوضح خادم احلرمني ان 
«اململكة مدت أياديها للســالم 
مع إيران وتعاملت معها خالل 
املاضيــة بإيجابيــة  العقــود 
وانفتاح، واستقبلت رؤساءها 
عدة مرات لبحث السبل الكفيلة 
لبنــاء عالقات حســن اجلوار 
واالحترام املتبــادل، ورحبت 
الدوليــة ملعاجلــة  باجلهــود 

الشــقيق حتى يستعيد كامل 
سيادته واستقالله من الهيمنة 
اإليرانية، وستستمر في تقدمي 
الدعم اإلنساني للشعب اليمني 
الشقيق، كما سنواصل دعمنا 
جلهود املبعوث اخلاص لألمني 
العام لألمم املتحدة إلى اليمن، 
وفقــا للمبــادرة اخلليجيــة، 
ومخرجــات احلــوار اليمنــي 
الوطني الشامل، وقرار مجلس 

األمن ٢٢١٦».
وتابــع: «إننا فــي اململكة 
انطالقا من موقعنا في العالم 
اإلسالمي نضطلع مبسؤولية 
خاصة وتاريخية، تتمثل في 
حمايــة عقيدتنــا اإلســالمية 
السمحة من محاوالت التشويه 
التنظيمــات اإلرهابيــة  مــن 
واملجموعات املتطرفة، فالدين 
اإلسالمي الذي جعل جرمية قتل 
نفس بشــرية واحدة مساويا 
النــاس جميعا،  جلرمية قتل 
هو بال شك براء من كل اجلرائم 
النكراء والفظائع التي ارتكبتها 
باسمه قوى اإلرهاب والتطرف.
وشدد على «أن السالم في 
الشــرق األوســط هو خيارنا 
أال  االســتراتيجي، وواجبنــا 
ندخر جهــدا للعمل معا نحو 
حتقيق مستقبل مشرق يسوده 
السالم واالستقرار واالزدهار 
شــعوب  بــني  والتعايــش 
املنطقة كافــة، وتدعم اململكة 
جميع اجلهــود الرامية للدفع 
بعملية الســالم، وقد طرحت 
اململكة مبادرات للســالم منذ 
عام ١٩٨١، وتضمنــت مبادرة 
السالم العربية مرتكزات حلل 
شامل وعادل للصراع العربي 
اإلســرائيلي يكفــل حصــول 
الشــعب الفلسطيني الشقيق 
على حقوقه املشــروعة وفي 
مقدمتها قيام دولته املستقلة 
وعاصمتها القدس الشرقية، كما 
نساند ما تبذله اإلدارة األميركية 
احلاليــة مــن جهــود إلحالل 
الســالم في الشــرق األوسط 
مــن خــالل جلــوس الطرفني 
الفلسطيني واإلسرائيلي على 
طاولة املفاوضات للوصول إلى 

اتفاق عادل وشامل».

برنامــج إيران النووي، ولكن 
مرة بعــد أخــرى رأى العالم 
أجمع استغالل النظام اإليراني 
لهذه اجلهود في زيادة نشاطه 
التوســعي، وبنــاء شــبكاته 
اإلرهابية، واستخدام اإلرهاب، 
وإهدار مقدرات وثروات الشعب 
اإليرانــي لتحقيــق مشــاريع 
توســعية لــم ينتــج عنها إال 
الفوضى والتطرف والطائفية».
وأضــاف: «لقــد علمتنــا 
التجارب مــع النظام اإليراني 
أن احللول اجلزئية ومحاوالت 
االسترضاء لم توقف تهديداته 
لألمن والسلم الدوليني، والبد 
من حل شــامل وموقف دولي 
حازم يضمن معاجلة جذرية 
اإليرانــي  النظــام  لســعي 
للحصول على أسلحة الدمار 
الشــامل وتطويــر برنامجــه 
للصواريخ البالستية وتدخالته 
في الشــؤون الداخلية للدول 

األخرى ورعايته لإلرهاب».
وشــدد امللك ســلمان على 
«أن اململكــة لــن تتهــاون في 
الدفاع عن أمنها الوطني، ولن 
تتخلى عــن الشــعب اليمني 

شدد في كلمة اململكة أمام أعمال الدورة ٧٥ النعقاد اجلمعية العامة لألمم املتحدة على أن السالم هو خيار اململكة اإلستراتيجي

(واس) خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز ملقيا كلمته 

يتمثل في جائحــة كورونا 
وآثارها الصحية واإلنسانية 
واالقتصاديــة، التي أظهرت 
احلاجة امللحــة إلى تكاتفنا 
التحديات  جميعا ملواجهــة 
املشــتركة لإلنســانية، وقد 
قامت اململكة بوصفها رئيسا 
ملجموعــة دول العشــرين 
بتنســيق اجلهــود الدولية 
من خالل عقد قمة في شــهر 
مارس املاضي على مستوى 
القــادة لتنســيق اجلهــود 
العاملية ملكافحة هذه اجلائحة 
واحلد من تأثيرها اإلنساني 
واالقتصادي، وأعلنت اململكة 
خالل القمة تقدمي مبلغ ٥٠٠ 
مليــون دوالر لدعــم جهود 
مكافحــة اجلائحة، وتعزيز 
التأهب واالستجابة للحاالت 
الطارئة، واململكة مســتمرة 
في الدفع بجهود االستجابة 
الدولية للتعامل مع اجلائحة 

ومعاجلة آثارها».
وأضاف: «كما أن اململكة 
مــن أكبر الــدول املانحة في 
مجال املساعدات اإلنسانية 
والتنموية، ولم متيز اململكة 

شي جني بينغ: الصني لن تخوض «حربًا باردة 
أو ساخنة» وتعارض «تسييس ڤيروس كورونا»

قال الرئيس الصيني شي جني بينغ، إن الصني 
ال تعتزم خوض حرب باردة أو حرب ســاخنة 
مع أي دولة، مؤكدا في الوقت نفســه أن بالده 
ترفض بحزم «اتهامات ال أساس لها» من الرئيس 
األميركي دونالد ترمب بشأن استجابتها لوباء 
ڤيروس كورونا وتعارض «تسييس الڤيروس».
وأضاف بينغ ـ في كلمة عبر الفيديو خالل 
افتتاح الدورة العامة للــدورة الـ ٧٥ للجمعية 
العامة لألمم املتحدةـ  أن الصني ملتزمة بالتنمية 
السلمية واملفتوحة والتعاونية واملشتركة، قائال 
«لن نسعى أبدا لهيمنة أو توسع أو مجال للنفوذ»، 
وأن الصني ستواصل تضييق اخلالفات وحلها 

مع اآلخرين من خالل احلوار واملفاوضات.
وتابع انه ال ميكن ألي دولة أن تكسب من 
صعوبات اآلخرين أو حتافظ على االســتقرار 
باستغالل مشكالت اآلخرين، معربا عن رفضه 
أي محاولة لتســييس مرض ڤيروس كورونا 

اجلديد (كوفيد ـ ١٩) أو وصم الصني به.
وأشــار إلى أن الصني «تشارك بنشاط في 
املكافحة الدولية ضد املرض، وتسهم بنصيبها في 
دعم أمن الصحة العامة العاملي، وأنها ستواصل 
مشــاركة خبراتها في مكافحة املرض وطرق 
تشخيصه وعالجه مع الدول األخرى، وتقدمي 
الدعم واملساعدة للدول احملتاجة، وضمان توافر 
سالســل إمداد عاملية مستقرة للوازم مكافحة 
املرض، إلى جانب املشاركة بنشاط في األبحاث 
العامليــة اخلاصة بتتبع منشــأ وطرق انتقال 
الڤيــروس، الفتا إلى وجود العديد من لقاحات 
«كوفيد ـ ١٩» التي تطورها الصني في املرحلة 
الثالثة من التجارب السريرية، وأنه عند اكتمال 
تطوير اللقاحات وإتاحتها لالســتخدام سيتم 
توفيرهــا للدول النامية األخرى على أســاس 
األولوية. ولفت إلى أن الصني ستفي بااللتزام 
الذي تعهدت به في مايو املاضي بتقدمي ملياري 
دوالر على مدار عامني للمساعدة في االستجابة 
للمرض وفي التنمية االقتصادية واالجتماعية 
في البلدان املتضررة، خاصة البلدان النامية، مع 
تعزيز التعاون الدولي في مجاالت الزراعة واحلد 
من الفقر والتعليم والنســاء واألطفال وتغير 
املناخ، وســتدعم الدول األخرى في استعادة 
التنمية االقتصادية واالجتماعية، داعيا دول العالم 
إلى التعاون معا واالستعداد ملواجهة املزيد من 
التحديات، خاصة أن «مرض كوفيدـ  ١٩ يذكرنا 
بأننا نعيش في قريــة عاملية مترابطة جتمعها 
املصلحة املشتركة»، وأنه ال دولة تستطيع أن 
جتني املكاســب من مصاعب الدول األخرى، 
أو تســتطيع احلفاظ على االستقرار من خالل 

استغالل مشكالت الدول األخرى.
وشــدد بينغ على أن «اتباع سياسة إفقار 
اجلار أو االكتفاء مبجرد املشــاهدة من مسافة 
آمنة بينما اآلخرون غارقون في اخلطر، سيصل 
باملرء في النهاية إلى ذات املشكلة التي يواجهها 
اآلخرون»، قائال ان العوملة االقتصادية حقيقة ال 
تقبل اجلدل واجتاه تاريخي عام، وانه يتعني على 
بلدان العالم رفض األحادية واحلمائية والعمل من 
أجل ضمان التشغيل املستقر والسلس لسالسل 
الصناعة والتوريد العاملية، مع إطالق ثورة خضراء 
والتحرك على نحو أسرع من أجل خلق طريق 
خضراء للتنمية واحلياة، واحلفاظ على البيئة 

وجعل «األرض» موطنا أفضل للجميع.
ودعا جميع الدول إلى حتقيق انتعاش أخضر 
لالقتصاد العاملي في حقبــة ما بعد «كوفيد ـ 
١٩»، معتبرا أنه «لم يعد بإمكان اإلنسان جتاهل 
التحذيرات املتكررة للطبيعة والسير في املسار 
املألوف الستخراج املوارد دون االستثمار في 
احلفاظ عليها، وحتقيق التنمية على حســاب 
حماية البيئة، واستغالل املوارد دون جتديدها».

وأشار إلى أن اتفاقية باريس بشأن تغير املناخ 
ترسم مسار العالم لالنتقال إلى التنمية اخلضراء 
ومنخفضة الكربون، مطالبا جميع الدول باتباع 
التنمية املبتكرة واملنسقة واخلضراء واملفتوحة 
للجميع، واغتنام الفرص التاريخية التي توفرها 
اجلولة اجلديدة من الثورة العلمية والتكنولوجية 
والتحول الصناعي، وحتقيق االنتعاش األخضر 
لالقتصاد العاملي في حقبة ما بعد «كوفيدـ  ١٩».
وأكد أن الصني، أكبر دولة نامية في العالم، 
ملتزمة بتنمية ســلمية ومفتوحــة وتعاونية 
ومشتركة، وأن بكني «لن تسعى أبدا إلى هيمنة 
أو توســع أو مجال للنفوذ»، كما أنها ال تسعى 
إلى تطوير نفســها فقط أو االنخراط في لعبة 
صفرية، أو حتقيق التنمية خلف أبواب مغلقة.

وشــدد على أنه يتعني على الدول أن ترى 
بعضها البعض كأعضاء في نفس األسرة الكبيرة، 
وأن تســعى إلى التعاون املربح للجميع، وأن 
تتجاوز اخلالفات االيديولوجية، وأال تقع في فخ 
«صراع احلضارات»، مع ضرورة عدم انتهاك 
املعايير األخالقيــة، واالمتثال للقواعد الدولية 
في املنافسة، حيث «من الطبيعي أن تكون هناك 
خالفات بني الدول، ولكن املهم هو معاجلتها من 
خالل احلوار والتشاور، موضحا أن الدول قد 
تنخرط في منافسة، لكن مثل هذه املنافسة يجب 

أن تكون إيجابية وصحية بطبيعتها».
وقدم بينغ مقترحات بشأن مكافحة مرض 
ڤيروس كورونا اجلديد، منها: وضع الشــعب 
وحياته في املقام األول وتعزيز التضامن والتغلب 
على املرض معا، مشددا على الدور القيادي ملنظمة 
الصحة العاملية في االستجابة العاملية، مضيفا 
أنه ينبغي اتخاذ تدابير مكافحة شاملة وطويلة 
األجل استجابة للمرض، واالهتمام باحتياجات 
الدول النامية واستيعابها، خاصة تلك املوجودة 
في أفريقيا، مثل تخفيف عبء الديون واملساعدة 
الدولية، وضمان تنفيــذ أجندة ٢٠٣٠ للتنمية 
املستدامة، ومساعدة هذه الدول في التغلب على 

الصعوبات التي تواجهها.
وقال الرئيس الصيني ان العالم لن يعود أبدا 
إلى العزلة، وال أحد يستطيع قطع العالقات بني 
الدول، وان الصني تعتزم خلق فضاء أكبر للتنمية 
االقتصادية الصينيــة، وإضافة زخم للتعافي 
والنمو على الصعيد االقتصادي العاملي، موضحا 
أن الصني تعتزم متديد الصندوق االستئماني 
للسالم والتنمية بني الصني واألمم املتحدة ملدة 
خمسة أعوام إضافية بعد انتهاء مدته في عام 
٢٠٢٥، كما تعتزم توفير ٥٠ مليون دوالر إضافية 
خلطة األمم املتحدة لالستجابة اإلنسانية العاملية 
ملرض ڤيروس كورونا اجلديد، وتقدمي ٥٠ مليون 
دوالر إضافية للصندوق االستئماني للتعاون 
اجلنوبــيـ  اجلنوبي بني الصني ومنظمة الفاو 

(املرحلة الثالثة).

الرئيس الصيني شي جني بينغ متحدثا عبر الفيديو مع األمني العام لالمم املتحدة 


