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أنباء سورية

أنباء لبنانية

عون استبق االستشارات بتحذير النواب من تسمية احلريري: حكموا ضميركم
بيروت ـ عمر حبنجر

خالصة رســالة رئيس اجلمهورية 
ميشال عون الى اللبنانيني خالل املؤمتر 
الصحافــي الذي عقده في بعبدا أمس، 
حتذير النواب من مغبة تســمية سعد 
احلريــري لتشــكيل احلكومــة اليوم، 
قائال «هذه مســؤوليتكم أيها النواب، 
أنتم مدعون لتحكيم ضميركم الوطني، 
وأملــي ان تفكروا جيدا بآثار التكليف 

على التأليف».
انهــا دعوة صريحة لعدم تســمية 
النواب لسعد احلريري، «الذي أضعت 
ســنة و١٤ يوما من عمر عهدي بسبب 
حكوماتــه...» مقدمة الكلمة عبارة عن 
مطالعة تبريريــة إلخفاقات العهد في 
مختلف املجاالت، مــن خالل ردها الى 
من سبق في السلطة عبر قاعدة توجيه 
تســاؤالت الغير الى الغير، بينما كان 
عليه اإلجابة ال التساؤل كونه صاحب 
الســلطة، كمثل أين مشاريع اإلصالح 
وايــن الكهرباء؟ وملاذا ينــاورون ملنع 
التدقيــق اجلنائي حلســابات مصرف 
لبنان؟ واعترف الرئيس عون بأن الفساد 
في لبنان متجذر، «لكن املتضررين من 
اإلصالح وضعوا املتاريس في وجهي 
حمايــة لصناديــق الهــدر مــن اإلمناء 
واإلعمار الى اجلنوب فاملهجرين والبنك 

املركزي».
الرئيــس عون بــرر إطاللتــه هذه 
باحلاجة الى مصارحة املواطنني ليعرفوا 
حقيقة ما يجري، ثم خلص في رسالته 
املكتوبة الى القــول: «مطلوب مني أن 
أكلف ثم أشــارك في التأليف مبوجب 
الدستور، فهل سيلتزم من سيقع عليه 

وزر التكليف والتأليف مبعاجلة مكامن 
الفســاد وإطالق ورشة اإلصالح؟ انها 
مسؤوليتكم ايها النواب، أنتم املسؤولون 
عن املراقبة واحملاســبة، ان ١٧ أكتوبر 
يحمل دالالت غضــب املواطنني الذين 
رفعوا شــعار «كلن يعنــي كلن» الذي 

يشمل الصالح والطالع منا.
وختم رســالته بالقول ملن توقعوا 
منه اعالن اســتقالته: لقد قلت كلمتي 

ولن أمشي بل سأظل على العهد والوعد. 
والراهن ان بعض األوساط ذهبت في 
تقديراتها الى توقع اســتقالة الرئيس 
عون، بعد تشــكيل حكومة عســكرية 
انتقالية، كما فعل الرئيس أمني اجلميل، 
فــي نهاية واليته حيث شــكل حكومة 
عســكرية سداســية الضباط برئاسة 
العمالد ميشال عون عام ١٩٨٨، حكمت 
بثالثــة ضبــاط هــم املســيحيون من 

أعضائها، فيما تولت حكومة الرئيس 
سليم احلص إدارة معظم مرافق الدولة.

وأبلغ تغريدة صدرت بعد اإلعالن عن 
املؤمتر الصحافي للرئيس عون ورسالته 
الى اللبنانيني من وليد جنبالط، رئيس 
احلزب التقدمي االشــتراكي الذي نشر 
صورة ملركب هائم في بحر هائج، يرمز 
الى لبنان وكتب: ماذا ســيقول قبطان 
السفينة وسط العواصف؟ هذا اذا كان 

موجودا». املصادر املتابعة، استنتجت 
مــن كالم الرئيس عون، انه لم يجد ما 
يبرر له تأجيل االستشارات مرة ثانية، 
فقرر أن يعلن موقفه الرافض لتكليف 
احلريــري عبر هــذا املؤمتر الصحافي 
املتسم بقلة األســئلة، على اعتبار أنه 
ال رأي له يبديه في أثناء االستشارات، 
وكأنــه يقول للحريري، انك ســتكلف 

ولكن هيهات أن تؤلف.

ولكن هل وصلت العداوة السياسية 
بني طرفي التسوية الرئاسية الشهيرة 
إلــى هذا احلــد؟ املصــادر املتابعة ال 
تستغرب ذلك في ظل بعض املعطيات 
املوضوعية، وخالصتها أن الرئيس 
عون سلم، كما يبدو، بفشل مشروع 
صهره جبران باسيل السياسي، وقد 
دخلــت واليته الرئاســية فــي ثلثها 
االخير، وطموحه الباقي أن تتشــكل 
حكومــة مطواعة، تنهــي معه عهده 
بأقل خســارة ممكنــة. واذا بحكومة 
االختصاصيني التي يطرحها ســعد 
احلريري بدعم فرنسي ورضا اميركي 
وتغطية مســيحية نســبية، تسقط 
التيار احلر ورئيسه من اعتبارها، رغم 
التصعيد امليثاقي الذي اعتمده التيار، 
بداعي ضعف التغطية املسيحية (٢٢ 
نائبا من اصل ٦٤). وردا على اسئلة 
الصحافيني، أشار الرئيس عون الى 
محــاوالت كثيرة جرت مــن اصدقاء 
مشــتركني للتوفيــق بــني احلريري 
وباسيل لكنها باءت بالفشل، وانا من 
ناحيتي ال اسعى ألي مبادرة بينهما، 

ألنكم ستعتبرونني طرفا.
وعن سالح حزب اهللا ومشاريعه في 
املنطقة وتغطيته للطبقة السياسية في 
لبنان قال: ليــس املهم من يغطي من، 
رافضا احلديث عن ســالح احلزب وال 
عن مفاوضات ترسيم احلدود. الرئيس 
عون وردا على ســؤال «هل أنت تقول 
ان احلريري عاجز عن تشكيل حكومة 
إصالحية بامتياز؟» قال: «أنا قلت اللي 
قلتو وكل واحد عندو تاريخ سياســي 
وانتو بتعرفوا كتيــر منيح كمراقبني 

وهيدا تهذيبا أنا عم قول هيك».

«لن أمشي بل سأظل على العهد والوعد»

(محمود الطويل) الرئيس العماد ميشال عون خالل كلمته إلى اللبنانيني من بعبدا أمس 

زيادة أسعار احملروقات ترفع أسعار السلع 
ومنحة مالية للموظفني مبقدار ٢١ دوالرًا

قصف إسرائيلي جديد جنوب سورية ومناشير تتوعد ضباطا

عواصــم ـ وكاالت: رفعت 
احلكومــة الســورية أســعار 
البنزيــن املدعــوم واملــازوت 
املشــغل للمصانــع واملعامل، 
أزمــة شــح  تفاقــم  وســط 
احملروقات وانهيار اقتصادي 
متسارع يضرب البالد، ما اثار 
اســتياء واسعا خصوصا أنه 
يأتي في ظــل ارتفاع حاد في 
االسعار. وتزامن رفع األسعار 
مــع مرســومني تشــريعيني، 
يتضمــن األول منحــة مالية 
للموظفني املدنيني والعسكريني، 
ويعدل الثاني احلد األدنى من 
الرواتب املعفى من الضريبة، 
فيما يــرزح أكثر من ٨٠٪ من 
السوريني حتت خط الفقر وفق 
األمم املتحدة. وارتفع سعر ليتر 

عواصــم ـ وكاالت: شــن اجليــش 
االسرائيلي هجوما صاروخيا على موقع 
للميليشيات االيرانية في القنيطرة في 
جنوب ســورية. وقالت وكالة األنباء 
الرسمية «سانا» إن «العدو اإلسرائيلي 
شن عند منتصف الليلة عدوانا بصاروخ 
على مدرسة بريف القنيطرة الشمالي».

وأضافــت أن الصاروخ اســتهدفت 
«مدرســة فــي قريــة احلريــة بريــف 
القنيطرة الشمالي واقتصرت األضرار 

على املاديات».
مــن جهته أفــاد املرصد الســوري 
حلقوق اإلنســان أن القصف استهدف 
«مقــرا للميليشــيات اإليرانية». وقال 

«دوى انفجار عنيف في قرية احلرية 
بريف محافظة القنيطرة الشمالي، نتيجة 
قصف يرجح أنه إسرائيلي، استهدف 
مقرا للميليشيات اإليرانية في املنطقة». 
وأضاف فصائل تسمى «املقاومة السورية 
لتحرير اجلوالن» املدربة واملمولة من 
«حــزب اهللا» اللبناني هي التي كانت 
تتخذ تلك املدرسة موقعا لها في شمال 
القنيطــرة على احلدود مــع اجلوالن 
السوري احملتل، وهناك معلومات عن 
خسائر بشرية ومادية نتيجة االستهداف 
الصاروخي اإلسرائيلي لهذه املدرسة.

مــن جهتــه، قــال وزيــر الدفــاع 
اإلسرائيلي بيني غانتس ردا على سؤال 

حول القصف، إن إســرائيل لن تسمح 
إليــران أو «حــزب اهللا» بالتمركز في 

مرتفعات اجلوالن.
ورفض غانتس في تصريحات إلذاعة 
اجليش، تأكيد أو نفي مسؤولية إسرائيل 
عن القصف، وقال: «لن أتطرق إلى من 
أطلق النار، نحن ببســاطة لن نسمح 
ملنظمات إرهابية مثل حزب اهللا أو أي 
جهة أخرى متولها إيران، بتثبيت نفسها 

على حدودنا في مرتفعات اجلوالن».
وأضاف: «سنفعل كل ما هو ضروري 
إلبعادهم عن هناك، ونحن نعمل بالفعل 
وبحــزم لتحقيق هــذه الغاية»، ولدى 
سؤاله عما إذا كان هذا ما فعلته إسرائيل، 

أجاب غانتس «األمور حتدث».
وتداول ناشطون صورا قالوا إنها 
ملناشــير ألقاها طيران االحتالل. وقال 
«جتمع أحرار حوران» الذي ينشط في 
اجلنوب السوري، إن املناشير تضمنت 
«رسالة إنذار» موجهة لعناصر وقادة 
قوات النظــام، اعتبر فيها أن مصلحة 
«حزب اهللا» وإيران «ليست هي مصلحة 
الفيلــق األول أو الدولــة الســورية». 
وعددت املناشير أسماء خمسة ضباط 
في اجليش، منهم اللواء علي اسعد قائد 
الفرقة األولى، واللواء أكرم حويجة قائد 
الفرقة الســابعة، مهددة كل من يعمل 

ويتعامل مع «حزب اهللا».

وبعــد قــرار رفع أســعار 
احملروقــات، أصــدر الرئيس 
بشار األســد، مرسوما ينص 
على صرف منحة ملرة واحدة 
مببلغ مقطــوع قدره ٥٠ ألف 
ليرة سورية للعاملني املدنيني 
والعسكريني (وتقدر بنحو ٢١ 
دوالرا بحسب السوق املوازي)، 
علــى أن تعفــى مــن ضريبة 
الدخل أو أي اقتطاع، وفق ما 
أوردت رئاسة اجلمهورية على 
منصاتها الرسمية. ومبوجب 
أمــس،  الصــادر  املرســوم 
صار احلــد األدنى املعفى من 
الضريبــة على دخل الرواتب 
واألجــور ٥٠ ألفــا بدال من ١٥ 
ألف ليــرة ســورية، وفقا ملا 
نقلته وكالة األنباء الرسمية 

سعره متأثرا بارتفاع احملروقات 
(..) أنا لست موظفة حكومية.. 
كيف سأستفيد من املنحة؟ وهل 
هناك من سيلزم شركات القطاع 

اخلاص بها؟».
وهاجمت غرفة صناعة حلب 
قرار رفع ســعر ليتر املازوت 
الصناعي إلى ٦٥٠ ليرة سورية، 
مؤكدة أن ذلك سيكون له أثر 
سلبي على الصناعة وسيجبر 
الكثيــر مــن املصانــع علــى 
التوقف. وشددت في منشور 
على صفحتها «فيسبوك» أن 
رفع سعر املازوت الصناعي له 
تأثير «سلبي كبير»، و«سيؤدي 
إلــى ارتفاع تكاليــف اإلنتاج 
والشحن وإلى ارتفاع األسعار 

في األسواق».

(ســانا). ويتوقــع محللــون 
اقتصاديــون «زيادة حتمية» 
في األســعار واملــواد األولية 
املرتبطة باملشتقات النفطية. 
وقال جتار ان ارتفاع اســعار 
احملروقــات ســيؤدي حتمــا 
الرتفاع اجــور نقل البضائع 
وبالتالــي زيــادة اســعارها، 
بحســب موقــع االقتصادي. 
ويفاقم رفع األســعار معاناة 
الســوريني الذيــن ينتظرون 
في طوابير طويلة للحصول 
على البنزين املدعوم وطوابير 
اخرى للحصول على اخلبز، 
ويشكون من الغالء وارتفاع 

األسعار املتواصل.
وكتبت غيــداء على موقع 
فيســبوك «كل شيء سيرتفع 

البنزين املدعوم بنحو ٨٠٪ من 
٢٥٠ إلــى ٤٥٠ ليرة، واملازوت 
الصناعــي حوالــي ١١٦٪، من 
٢٩٦ إلــى ٦٥٠ ليــرة، وفق ما 
أفادت وكالة األنباء الرســمية 
«ســانا». وهو األمر الذي من 
شــأنه زيادة حدة األزمة بعد 
تخفيض املخصصات ما أدى 
إلى حدوث شح ونقص كبير 
للمواد التي انعكست سلبا على 
احلياة اليومية. وبررت وزارة 
التجــارة وحماية املســتهلك، 
قرار رفع األسعار مبا وصفته 
التكاليــف الكبيــرة لتأمــني 
املشــتقات النفطيــة وارتفاع 
أجور الشــحن والنقل في ظل 
احلصار الذي تفرضه اإلدارة 

األميركية.

«معركة الرئاسة اللبنانية».. بدأت اآلن
منذ أن مت اإلعالن عن الرســالة التي وجهها 
الرئيس ميشال عون امس إلى اللبنانيني، حتولت 
األنظار إلى قصر بعبدا وســاد ترقب سياسي، 

وسط استغراب وتساؤالت. 
االســتغراب مرده الى التوقيت املفاجئ غير 
املرتبط بأي مناسبة، خصوصا أن أسبوعا يفصل 
عن «املوعد الطبيعي» لرسالة رئاسية درج الرئيس 
عون على توجيهها نهاية أكتوبر في الذكرى السنوية 
النتخابه، أما التســاؤالت فإنها متحورت حول 
السبب والدافع إلى هذه «الرسالة» واجلهة املعنية 

بها وماذا بعدها.
من الطبيعي أن تكــون إطاللة الرئيس عون 
على صلة مباشرة بامللف احلكومي واالستشارات 
النيابية التي ســتجري اليوم. وكما كان متوقعا، 
لم تعلن أو تبرر تأجيال ثانيا لهذه االستشارات، 
بعدما ضاق هامش املناورة كثيرا في هذا املجال، 
في ضوء الضغوط الدولية الداعية إلى حكومة في 
أسرع وقت ممكن، وفي ضوء الضغوط الداخلية 
الناجمة عن تسارع وتيرة االنهيار واحلاجة الى 
حكومة، وفي ضوء التوجهات التي آلت الى الفصل 
بني عمليتي التكليــف والتأليف والى نزع فتيل 

أو لغــم امليثاقية مــن درب احلكومة في مرحلة 
التكليف على األقل.

لم يكن الرئيس عون ليخرج بهذه «الرسالة ـ 
املوقف» وبهذا «السقف» السياسي والدستوري 
املرتفع لو لم يستشــعر عمليــة جارية لتطويق 
رئاســة اجلمهورية ومحاصرتها وشل قدراتها 
والتعاطي معها من خلفية أن «العهد بات في حكم 

املنتهي عمليا».
هذه العملية كانت قد بدأت منذ عام عندما كان 
«العهد» الهدف الرئيسي النتفاضة ١٧ أكتوبر التي 
طالت بشــظاياها مجمل الطبقة السياسية، لكنها 
خصت بالذكر رئيس التيار الوطني احلر جبران 
باسيل رجل العهد ورمزه الرئيسي. الحقا، ومع 
االنهيار االقتصــادي ومع انفجار مرفأ بيروت، 
ارتفعت وتيرة إلقاء املسؤولية والتبعات على رئيس 
اجلمهورية املتحالف مع حزب اهللا، ووصلت الى 
حد املطالبة باستقالته في موازاة مطلبي إسقاط 
احلكومة واالنتخابات النيابية املبكرة، وهذا الشهر 
أثيرت على نطاق واسع مسألة صالحيات ودور 
رئيس اجلمهورية على هامش انطالق مفاوضات 
ترسيم احلدود بني لبنان وإسرائيل، وإعالن «اتفاق 

اإلطار» من عني التينة وتشــكيل الوفد اللبناني 
املفاوض من دون تنسيق مع الثنائي الشيعي ومن 

دون علم رئاسة احلكومة.
ولكن األمور تأخذ منحى آخر مع ملف «األزمة 
احلكومية» التي بدأت مع اعتذار الرئيس املكلف 
مصطفى أديب وتعذر إكمال مهمته، وترسخت مع 
التأخر في الدعوة الى استشارات تكليف جديدة، 
ومن ثم حتديدها ثم تأجيلها ألسبوع، وانكشاف 
األمر عن مواجهة مباشرة بني عون والرئيس سعد 
احلريري وعن تبدل في طبيعة املشكلة والعقدة 
التي كانت مع مصطفى أديب مع الثنائي «حركة 
أملـ  حزب اهللا» وأصبحت مع سعد احلريري مع 

الثنائي «عون ـ باسيل».
ما حصل أن احلريري حسم أمره وقرر العودة 
الى رئاسة احلكومة حتت سقف املبادرة الفرنسية، 
وحســم أمر تكليفه قبل االستشارات ومن دون 
احلاجة الى انتظار نتائجها واالحتكام إليها، ومن 
دون احلاجة الى رئيس اجلمهورية والتفاهم املسبق 
معه، معتبرا أن التفاهم مع الثنائي الشيعي يكفيه 
لتجاوز عتبة التكليف وال مشكلة لديه في «إعطائه» 
وزارة املال وحق تسمية الوزراء، وأن أصوات النواب 

املســيحيني املوزعني على كتل بري واحلريري 
وجنبالط وفرجنية كافية لتأمني حد أدنى من تغطية 
«مسيحية»، مع العلم أن «امليثاقية» مطروحة في 
مرحلة التأليف وال يعتد بها في مرحلة التكليف.

الطريقــة التــي تصرف بهــا احلريري في 
األسبوعني املاضيني جلهة حصر اتصاالته وتفاهماته 
بالثالثي بري وجنبالط وفرجنية، وتفادي التفاهم 
املسبق مع رئيس اجلمهورية ورفض أي تواصل 
مع باسيل، أحدثت «نقزة سياسية» لدى الرئيس 
عون الذي بدا متوجســا مــن قيام حلف رباعي 
ينطلق من معركة احلكومة ليؤسس ملعركة رئاسة 

اجلمهورية وميهد لها.
فاحلكومة اجلديدة من حيث املبدأ هي حكومة 
العهد األخيرة (إذا جنحت ميدد لها حتى آخر العهد، 
وإذا فشلت وســقطت يسقط العهد معها)، وهي 
احلكومة التي ستعد الظروف واملعادالت الداخلية 
لالنتخابات النيابية والرئاسية، وهي احلكومة التي 
ستتولى احلكم وإدارة البالد في حال نشأ فراغ 
رئاســي على غرار حكومة متام سالم في نهاية 

عهد الرئيس ميشال سليمان.
ويبــدو أن الرئيس عون ارتاب أوال من رغبة 

احلريري وتلهفه للعودة الى رئاسة احلكومة بعدما 
كان أكــد مرارا أنه لن يعود ولن يكون رئيســا 
للحكومة مرة أخرى في عهده، وارتاب ثانيا من 
احللف الرباعي اجلديد وخطته حملاصرة باسيل 
وعزله، ومبا يؤدي الى إضعاف وتهميش املكون 
املسيحي في احلكم الذي بات مقتصرا على جبران 
باسيل بشكل أساســي وعلى سليمان فرجنية 

بشكل ثانوي. 
لذلك، فإن الرئيس عون يتصرف من خلفية 
أنه يخوض آخر معاركه السياسية الفاصلة، وأن 
من يربح معركة احلكومة احلالية يربح في معركة 
الرئاسة ومن يخسر اآلن يخسر فيما بعد. ولكن 
عون يعتبر أيضا أنه لم يصل بعد الى خط النهاية، 
ومازالت هناك مســافة زمنية وسياسية طويلة 
فاصلة عن انتهاء واليته بعد سنتني.. عون الذي 
انتخب رئيسا في آخر أيام الرئيس األميركي باراك 
أوباما وفي ظل تقاطع أميركي- إيراني في املنطقة، 
ميرر على مضض تكليف احلريري وينقل املعركة 
معه الى حلبة التأليف وينتظر مثل حزب اهللا الذي 
يدعمه بقوة في هذه املعركة من سيكون الرئيس 

األميركي اجلديد.
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معركة حماية لقاحات كورونا تبدأ باكرًا
و١١ دولة أوروبية تسجل ارتفاعًا قياسيًا

عواصــم ـ وكاالت: في الوقت الذي 
يواصل فيه ڤيروس كورونا املســتجد 
التفشــي في معظم دول العالم، يبدو أن 
معركة مــن نوع آخر بــدأت حتى قبل 
التوصل الى لقــاح ضد «كوفيد-١٩». اذ 
السلطات الصحية واملستشفيات  تقوم 
وشــركات األدوية في الواليات املتحدة 
بتخزين جرعات لقاحات ڤيروس كورونا 

في مواقع آمنة وغير معلنة.
ووفق تقرير صحيفة «وول ستريت 
جورنال»، فإن هذه اجلهات تتخذ خطوات 
إضافية حلماية اجلرعات من السطو عليها، 
في الوقت الذي تقترب فيه هذه اللقاحات 

من االستخدام.
قلق من املجرمني

ويشعر مسؤولو الصناعة واخلبراء، 
بالقلق من احتمــال اعتراضهم من قبل 
مجرمني متطوريــن أو حكومات أجنبية 
أو أفراد يتوقون للحصول على اللقاحات 
قبل الشرائح ذات األولوية، مثل العاملني 

في مجال الرعاية الصحية.
يقول مســؤولو الصناعة والصحة، 
إن الهدف هــو حماية هذه اللقاحات من 
تاريخ  الذين لديهم  اللصوص احملترفني 
طويل في استهداف األدوية القيمة، وهم 
أنفسهم الذين سرقوا اختبارات «كوفيد-١٩» 
واألقنعة الواقية، إضافة إلى معدات احلماية 
الشخصية أثناء جائحة ڤيروس كورونا.

شحنات وهمية

وذهبت شركات أميركية متخصصة 
في صناعة األدوية، أبعد من احلماية اذ 
انها تخطط إلنتاج شــحنات وهمية من 
اللقاحات إلرباك اللصوص، في ظل ارتفاع 
معدالت سرقة املنتجات الطبية وتزييفها 
بنسبة تصل إلى ٧٠٪ خالل اخلمس سنوات 

املاضية، وفقا ملعهد األمن الصيدالني.
على الرغم من هذه اإلجراءات الصارمة، 

يشعر مسؤولو الصناعة واملتخصصون 
في اخلدمات اللوجســتية بالقلق من أن 
اللقاحات قد تكون عرضة للسرقة في نقاط 
معينة أثناء التوريد، مثل مراكز التوزيع 
ومحطات الشاحنات واملستشفيات ذات 

اإلجراءات األمنية املتراخية.
ارتفاعات قياسية

في غضون ذلك، سجلت ١١ دول أوروبية 
أمس ارتفاعا قياســيا في أعداد حاالت 

اإلصابة اليومية.
ففي أملانيا، سجلت السلطات الصحية 
٧ آالف و٥٩٥ إصابــة جديدة بڤيروس 
(كورونا) خالل ٢٤ ســاعة في ثاني أكبر 

حصيلة تسجل منذ بدء تفشي الوباء.
وأوضحت قناة (سكاي نيوز) البريطانية 
الناطقة باإلجنليزية أن هولندا سجلت ٨٥٠٠ 
حالة إصابة جديدة وذلك بعد أسبوع من 
إعالن احلكومة هناك حالة اإلغالق اجلزئي.
أرمينيا ١٨٣٦ إصابة،  فيما ســجلت 
وسجلت ليتوانيا ٣١١ إصابة فيما سجلت 
أوكرانيا ٦٧١٩ حالة وسجلت پولندا ١٠٠٤٠ 

إصابة.
وتابعت الشبكة أنه مت أيضا تسجيل 
١٤٢٤ إصابــة في كرواتيــا، و١٥٠٣ في 
ســلوڤينيا و٢٢٠٢ في سلوڤاكيا و١٣٣٦ 

في بلغاريا و١١٩٨٤ إصابة في التشيك.
وفي آســيا سجلت إيران ايضا رقما 
قياسيا جديدا بأكثر من ٥٦١٦ إصابة، في 
أعلى معدل يومي يسجل منذ بداية تفشي 
الڤيروس في البالد في فبراير املاضي. 
ليرتفع إجمالي عدد املصابني بالڤيروس 
في البالد إلى ٥٤٥ ألفا و٢٨٦ حالة بينهم 
٤٨٦١ في وضع حرج، وفقا ملا نقلته وكالة 

«ارنا» اإليرانية لألنباء.
لكن مسؤوال في وزارة الصحة اإليرانية 
طمأن الى توافر قدرة اســتيعابية كافية 
في املستشفيات الستقبال املصابني، مع 

تواصل ارتفاع عدد احلاالت اليومية.

مستشفيات وشركات االدوية في أميركا تخزن اللقاح في مواقع غير معلنة


