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أوروبا تستعجل قرارها حول لقاح «فايزر» واملزيد من الدول تعتمده رسميًا
وكاالت:   - عواصــم 
مع جتــاوز عــدد اإلصابات 
بڤيروس كورونا املســتجد 
الـ ٧٣ مليون إصابة، تتسع 
اجلبهــة العامليــة ملواجهــة 
الوباء يوميا بانضمام املزيد 
الى قائمة البلدان التي بدأت 
حمــالت التطعيم اجلماعية 
أو تــكاد متشــجعة بإطالق 
الواليــات املتحــدة احلملــة 
األكبر فــي تاريخها لتوزيع 
شركتي «فايزر- بيونتيك» 
مع وجــود لقاحــات أخرى 

تنتظر الضوء األخضر.
فقد زادت برلني ضغوطها 
على بروكســل لكي تســرع 
الهيئات املختصة في االحتاد 
األوروبي إصدار التراخيص 
الالزمة للبدء باستخدام لقاح 
فايزر املضاد لكوفيد-١٩ قبل 

عيد امليالد.
ونقلــت صحيفة «بيلد» 
األملانية فــي عددها الصادر 
أمس عن مصادر قريبة من 
احلكومــة األملانية قولها إن 
مكتــب املستشــارة أجنيال 
الصحــة  ووزارة  ميــركل 
األملانيــة يضغطان على كل 
من الوكالة األوروبية لألدوية 
واالحتــاد األوروبــي لكــي 
تتم املوافقة على اســتخدام 
اللقاح بحلول ٢٣ ديســمبر 
وليس ٢٩ ديسمبر، كما كان 
مقررا، وسبق لوزير الصحة 
األملاني ينس سبان أبدى فيه 
امتعاضه مــن تأخر عملية 

الترخيص لهذا اللقاح.
الضغــوط  أن  ويبــدو 
األملانية أثمرت، حيث أعلنت 

وأعلنــت وزارة الصحة 
بــدء التســجيل للحصــول 
علــى اللقاح ابتداء من أمس 
للسعوديني واملقيمني، وذلك 
عبر تطبيق هاتفي، على أن 

يكون اللقاح مجانيا.
بــدوره، قــال التلفزيون 
الرســمي في ســلطنة ُعمان 
أمــس، إن وزارة الصحــة 
أصدرت ترخيصا الستيراد 

لقاح «فايزر- بيونتيك».
كذلك، منحت املؤسســة 

إجــازة اســتخدام لقاحــني 
آخرين لشــركتني تختصان 
باللقاحات». ويتوقع وصول 
جرعات لقاح فايزر إلى األردن 

بحلول شهر فبراير.
من جهته، أعلن رئيس 
الوزراء السوداني عبداهللا 
حمدوك أن بالده حصلت على 
٨٫٤ ماليني جرعة لقاح مضاد 
لوباء كوفيد-١٩ ستخصص 
لتحصني «القطاعات األكثر 
تعرضــا للمرض، الســيما 

أيضــا املرحلــة األولــى من 
التلقيح.

وفي أميركا يشتد السباق 
بــني توزيــع اللقــاح وبــني 
الڤيــروس، وبعد ان جتاوز 
عــدد الوفيات الـــ ٣٠٠ ألف 
واإلصابــات الـــ ١٦ مليونــا 
ونصف املليون، تلقى وزير 
الدفــاع األميركــي باإلنابــة 
كريســتوفر ميلــر جرعــة 
لقاح مضاد لكوفيد-١٩، في 
خطوة قام بها أمام عدسات 
املصورين لتشجيع مواطنيه 
على أن يحذوا حذوه. وحقنت 
املمرضــة ميلــر فــي أعلــى 
ذراعه اليسرى بينما جلس 
أمام عدســات املصورين في 
مستشفى والتر ريد العسكري 

بضواحي واشنطن.
الوزيــر باإلنابة  وعلــق 
ممازحا «هل هذا كل شــيء؟ 
باهللا عليك! هذا لم يكن مؤملا 

على اإلطالق».
وبذلــك أصبــح ميلر من 
الذيــن  أوائــل األميركيــني 
يتلقون لقاحا بعد املمرضة 
ســاندرا ليندزي التي تلقت 
اول لقاحــات. وكانت وزارة 
الدفاع «الپنتاغون» أعلنت أنه 
حتى وإن كانت الدفعة األولى 
مــن جرعات اللقــاح املضاد 
لكوفيد-١٩ ســتخصص في 
املقام األول لطواقم الطبابة 
العسكرية، فإن الوزير وكبار 
ضبــاط اجليش ســيتلقون 
«اللقاح طوعا، بطريقة علنية 
جدا، للتوعية بشأن فعالية 

اللقاح وسالمته».
وباإلضافة إلى ميلر يتلقى 

العامــة للغذاء والــدواء في 
األردن إجازة طارئة الستعمال 
لقــاح فايــزر، على مــا أفاد 

مصدر رسمي.
وأعلن مدير عام املؤسسة 
نزار مهيدات مساء أمس األول 
أن «املؤسسة قامت بإعطاء 
إجازة طارئة الستعمال لقاح 
فايــزر املضــاد لكورونا في 

األردن».
وأشــار مهيــدات إلى أنه 
«يجــري اآلن أيضا دراســة 

القطاع الطبي». ولم يوضح 
حمدوك أي لقــاح بالتحديد 
بــالده وال  حصلــت عليــه 
الطريقة التي متت مبوجبها 
عملية االستحواذ على هذه 
اللقاحــات، كمــا لــم يعلــن 
موعد انطالق أولى عمليات 

التحصني.
أضيفــت  آســيا،  وفــي 
سنغافورة إلى قائمة الدول 
التــي وافقــت علــى اللقاح 
وباشــرت كندا أمــس األول 

اللقاح كل مــن نائبه ديفيد 
نوركويست، ورئيس األركان 
اجلنرال مارك ميلي، وسائر 
اجلنــراالت أعضــاء هيئــة 

رئاسة األركان املشتركة.
مــن ناحيته، قــال كبير 
اخلبــراء األميركيــني فــي 
مكافحــة األمــراض املعدية، 
أنتوني فاوتشي، أن حوالي 
٧٥٪ إلــى ٨٠٪ من الســكان 
في أميركا ســيحتاجون إلى 
التطعيم للوصول إلى مناعة 

القطيع.
ونقل موقــع «نيويورك 
بوســت» عن فاوتشي قوله 
إنــه وبعــد تطعيــم معظم 
سكان أميركا بلقاح كورونا 
ســتحصل الواليات املتحدة 
على مناعــة القطيع بنهاية 
الربع الثاني من العام املقبل 
أي في أواخــر فصل الربيع 
أوفي بدايات فصل الصيف، 
ولكن بشــرط إقناع الناس 

باحلصول على اللقاح.
وحــذر الطبيب أنطوني 
فاوتشــي من أنه يجب على 
املواطنني أن يتحضروا لوضع 
التباعد  الكمامات واحتــرام 

االجتماعي ألشهر إضافية.
وأضاف حملطة «إم إس إن 
بي سي»: «إذا أقنعنا الناس 
بتلقي اللقاح (...) وحصلنا 
علــى مناعــة جماعيــة في 
نهاية الربيع بداية الصيف، 
فعندهــا، بحلــول اخلريف، 
ميكننا االقتــراب من درجة 
معينة من الراحة واحلصول 
على شكل من أشكال احلياة 

الطبيعية».

السعودية تفتح باب التسجيل للراغبني في تلقيه من املواطنني واملقيمني.. وُعمان تصدر ترخيصاً الستيراده

الهيئة األوروبية للرقابة على 
األدويــة في أمســتردام أنها 
سبقت موعد إصدار قرارها 
وقالت إنها ستطرح تقريرها 
بشأن التصريح باللقاح، في 
احلادي والعشرين من الشهر 
اجلــاري أي قبــل ٨ أيام من 
املوعد الذي كان مقررا سلفا.

وباتت موافقة الهيئة على 
اللقاح مؤكدة، وهو ما ميكن 
معه أن يتم السماح بتداوله 

قبل عيد امليالد.
وفي حني ال يزال االحتاد 
األوروبي يجري عملية تقييم 
للقــاح فايــزر- بيونتيــك، 
أعلنــت املزيــد مــن الــدول 
املباشــرة بعملية التطعيم، 
فقــد أعلنت الســعودية عن 
حملة تطعيم للقاح ڤيروس 
كورنا املستجد على ٣ مراحل، 
مشرعة األبواب أمام املواطنني 
واملقيمني للتسجيل للحصول 
على لقــاح فايزر/ بيونتيك 
بعدمــا أجــازت اســتخدامه 

اخلميس املاضي.
وتستهدف املرحلة األولى 
املواطنني واملقيمني ممن هم 
فوق ٦٥ عاما وكذلك أصحاب 
املهن األكثر عرضة للعدوى 
بأمــراض مزمنــة، بينمــا 
ستشمل املرحلة الثانية فئة 

من جتاوزوا ٥٠ عاما.
أمــا املرحلــة الثالثة في 
اململكــة، التــي يبلــغ عــدد 
سكانها ٣٤ مليونا، فستفتح 
الباب أمــام جميع املواطنني 
واملقيمــني الراغبني في أخذ 
اللقاح، حسبما أفادت وكالة 

األنباء الرسمية (واس).

اجلمهوريون يقفزون من سفينة ترامب ويعترفون ببايدن
عواصــم ـ وكاالت: تلقــى 
الرئيــس األميركــي املنتخب 
جو بايدن جرعات دعم كبيرة، 
بعد أن ثبته املجمع االنتخابي 
ليصبــح رســميا الرئيس ٤٦ 
للواليات املتحدة، ما يعني ان 
آمال الرئيس األميركي املنتهية 
واليته دونالد ترامب في تغيير 
نتائــج انتخابــات الثالث من 

نوفمبر قد تبخرت.
وكشف بايدن ان هذا الدعم 
لم يأته فقط من اعضاء حزبه 
الدميوقراطــي، بــل أيضا من 

خصومه اجلمهوريني.
وقالــت مراســلة شــبكة 
أخبــار «ســي أن أن» ســارة 
موتشــا في تغريــدة لها على 
تويتر، أن سبعة من أعضاء من 
احلزب اجلمهوري عبروا عن 
استعدادهم للعمل مع الرئيس 

اجلديد.
ونقلت موتشــا عن بايدن 
قولــه فــي مكاملــة شــكر مع 
مؤيديــه، إن ســبعة أعضــاء 
جمهوريني «معظمهم من كبار 
احلزب» اتصلوا به «قائلني إنهم 

يريدون العمل معه».
وكانــت شــبكة «إن بــي 
ســي» قالــت قبــل ذلــك، بأن 
عــددا كبيرا مــن اجلمهوريني 
البارزين «اعترفوا ألول مرة، 
أن املرشــح الدميوقراطي جو 
بايدن هو الفائز في االنتخابات 
الرئاسية». وقالت القناة على 
موقعها الرسمي إن هذا املوقف 
يعــد تخليا عن املســار الذي 
اتبعــه ترامــب، بالطعــن في 
نتيجة االنتخابات، والذي قرر 
معاقبة وزير العدل وليام بار 
على فشله في الطعون فأقاله.
ولفتــت الــى أنهــم فعلوا 
ذلــك بعد أن صادقــت الهيئة 
االنتخابيــة علــى التصويت 

بشكل رسمي ونهائي.
وبالفعــل، أعلــن زعيــم 
االغلبية اجلمهورية في مجلس 
الشيوخ اعترافه بفوز بايدن 
وهنــأه ويعنــي ذلــك املزيــد 
مــن االعترافات فــي صفوف 

اجلمهوريني الحقًا.
وقد أكدت الكلية االنتخابية 
فوز بايدن بالرئاسة بأغلبية 
٣٠٢ صوتا وهو اقل بـ٤ اصوات 
من االرقام التي اوردتها وسائل 
اإلعالم فيما استقرت حصيلة 
ترامب عند ٢٣٢ صوتا. وكانت 
والية كاليفورنيا، التي تتمتع 
بـ٥٥ صوتا في املجمع، الوالية 
التي رجحت كفة بايدن بعد أن 
صوت مندوبوها له ليتجاوز 
بذلــك ٢٧٠ صوتــا ضرورية 
ليكون املرشح الفائز في الكلية 

االنتخابية.
كاليفورنيــا،  وســبقت 
واليات أخرى حاسمة صوتت 
أيضا لصاحله، وهي أريزونا 

الوطنية للحــزب اجلمهوري 
رونا مكدانييل وزعيم األقلية 
اجلمهورية في مجلس النواب 
كيفن مكارثي تتضمن أسباب 
قــراره. قبل ذلك، شــن بايدن 
هجومه األعنف حتى اآلن على 
خصمه ترامب بسبب رفضه 
اإلقرار بالهزميــة، متهما إياه 
بـ«عدم احترام إرادة الشعب» 
وال سيادة القانون والدستور.
وفــي خطــاب ألقــاه في 
معقله مبدينــة ويلمنغتون 
في والية ديالوير في أعقاب 
عملية التصويت، قال بايدن 
«هذا موقف متطرف للغاية لم 
نشهده من قبل. موقف رفض 
احترام إرادة الشعب، ورفض 
القانــون،  احتــرام ســيادة 

صدر عن الكرملني. وفي رسالة 
التهنئة التي وجهها إلى بايدن، 
قال بوتني إن بلديهما «يتحمالن 
مسؤولية خاصة حيال األمن 

واالستقرار العامليني».
وأعــرب عــن ثقتــه بأنه 
بإمكان موســكو وواشــنطن 
«رغم خالفاتهما، املساهمة حقا 
في حل العديد من املشــكالت 
التــي يشــهدها  والتحديــات 
العالــم حاليا». مــن جانبه، 
قــال املتحدث باســم وزارة 
اخلارجية الصينية وانغ وين 
بني، إنــه يتعني على الصني 
والواليات املتحدة األميركية 
تعزيز احلوار واالتصال لدفع 
التنمية الصحية واملستقرة 

للعالقات الثنائية.

ورفض احترام دستورنا».
وقــال الرئيــس املنتخــب 
«نحن نعلم اآلن أن ما من شيء 
ـ  وال حتى جائحة أو إســاءة 
استخدام للسلطةـ  بإمكانه أن 
يطفئ شعلة الدميوقراطية».

وقال «لقد حان الوقت لطي 
الصفحة. أنا مقتنع بأنه ميكننا 
العمل معا ملا فيه خير األمة».

عامليا، هنأ الرئيس الروسي 
فالدمييــر بوتني بايــدن على 
فوزه، معربا عن أمله بأن ينحي 
البلدان خالفاتهما جانبا لتعزيز 

األمن العاملي. 
ومتنــى بوتــني للرئيــس 
األميركي املنتخب النجاح وقال 
«من طرفي، أنا مستعد للتعاون 
والتواصــل معك»، وفق بيان 

بوتني يهنئ الرئيس املنتخب ويؤكد استعداده لـ  «التعاون».. وبكني تدعوه إلى تعزيز احلوار

وجورجيا وميتشيغان ونيفادا 
وبنسلفانيا وويسكونسن.

وقال السيناتور جون ثون 
من ساوث داكوتا، وهو من كبار 
احلزب اجلمهوري: «في مرحلة 
ما عليك أن تواجه املوسيقى».

ثم تابع «مبجرد أن حتسم 
الهيئة االنتخابية القضية، فقد 
حان الوقــت للجميع للمضي 

قدما». 
كما أعلن النائب اجلمهوري 
عــن واليــة ميتشــيغان بول 
ميتشل انســحابه من احلزب 
اجلمهــوري، احتجاجــا على 
اســتمرار التشكيك في نتائج 
االنتخابات. وأرفق ميتشل في 
تغريدة على تويتر نص رسالة 
بعث بها إلى رئيســة اللجنة 

إسرائيل وأميركا تنهيان أول جتربة
لنظام الدفاع اجلوي «مقالع داود»

الصدر يدعو إلخالء االنتخابات املقبلة
من الوجوه القدمية: «شلع قلع»

عواصــم - وكاالت: أعلنت وزارة الدفاع 
اإلســرائيلية أمس، أن إســرائيل والواليات 
املتحــدة أكملتا بنجاح سلســلة من جتارب 
االعتراض بالذخيرة احلية لنســخة متقدمة 
مــن نظام الدفاع اجلوي «ديفيدز ســلينج» 
(مقالع داود) مع نسخ أخرى من نظام الدفاع 

الصاروخي.
وقال وزيــر الدفــاع اإلســرائيلي، بيني 
غانتس، في بيان: «أثني على التجربة الناجحة 
التي قيمت ألول مرة قدرات االعتراض املشتركة 
لنظام الدفاع اجلوي متعدد املستويات لدولة 
إسرائيل». وأضاف: «هذه من أكثر آليات الدفاع 
اجلوي تطورا في العالم، وهي حتمي الدولة 

ضد التهديدات القريبة والبعيدة».
وقد مت إجراء التجارب بالتعاون مع وكالة 

الدفاع الصاروخي األميركية. وتتصدى آلية 
إسرائيل متعددة املستويات للصواريخ قصيرة 
ومتوسطة وطويلة املدى، وباإلضافة إلى نظام 
«مقالع داود» تشــمل اآللية نظــم «أرو٢-» 
و«أرو٣-» و«القبة احلديدية»، وهي جميعا 

ضمن سالح اجلو اإلسرائيلي.
وقال رئيس منظمــة الدفاع الصاروخي 
بالــوزارة، موشــيه باتيــل،  اإلســرائيلية 
إن التجــارب أظهــرت أنه باســتخدام النهج 
متعدد املســتويات ميكن إلسرائيل مواجهة 
صواريخ كــروز والطائرات املســيرة بدون 

طيار والتهديدات الباليستية.
وأضاف: «ميكن حتديد مجموعة متنوعة 
من التهديدات واعتراضها من خالل التنسيق 
الكامل وقابلية التشغيل التوافقي بني األنظمة».

بغدادـ  وكاالت: دعا زعيم التيار الصدري 
فــي العــراق مقتدى الصــدر الــى أن تكون 
االنتخابات املقبلة خالية من الوجوه القدمية، 
في إشارة إلى عدم انتخاب النواب السابقني.

وقــال مســؤول املكتب اإلعالمــي للتيار 
الصدري حيدر اجلابري، في مؤمتر صحافي 
عقــده امــس، ان «الصدر دعا الــى ان تكون 
االنتخابات املقبلة خالية من الوجوه القدمية، 
شلع قلع (مصطلح يستخدمه الصدر مبعنى 
التغيير اجلــذري)، كما أن امليثاق الذي دعا 

إليه ال يشمل الفاسدين».
وأضاف اجلابري أن «الصدر طالب بإكمال 
التحقيقــات ضد ضــرب املتظاهرين وكذلك 
التحقيــق باالعتــداءات التي طالــت القوات 
األمنيــة، كما يدعــو العراقيــني إلى حتديث 
سجالتهم االنتخابية إليجاد انتخابات نزيهة 

وعادلة».
ومن املقرر أن جتري االنتخابات املبكرة 
في العراق في يونيو ٢٠٢١، وهو املوعد الذي 
حدده وتعهد بــه رئيس احلكومة العراقية، 
مصطفى الكاظمي. ميدانيا، أعلنت خلية اإلعالم 
األمني العراقي امس استهداف عبوات ناسفة 

مناطق متفرقة من العاصمة بغداد.

وذكرت اخللية في بيان لها، حسبما نقلة 
قناة «السومرية نيوز» العراقية، أن مديرية 
مكافحة املتفجرات متكنت من معاجلة عبوة 
ناسفة محلية الصنع في منطقة نفق الشرطة 
ـ شارع األطباء، كما انفجرت عبوة اخرى في 
املنطقة ذاتها. وأضافت أن عبوة ناسفة محلية 
الصنع انفجرت في منطقة الدورة شارع ٦٠ 
أمام أحــد احملال التجاريــة وخلفت أضرارا 
مادية، كما انفجرت عبوة الصقة في منطقة 

حي العدل أسفل عجلة مدنية.
من جهة أخرى، ألقت وكالة االستخبارات 
والتحقيقات العراقية القبض على مســؤول 

خلية إرهابية في محافظة كركوك.
وذكرت الوكالة في بيان امس أن «وحدات 
وكالة االستخبارات املتمثلة مبديرية كركوك 
في وزارة الداخلية، متكنت من إلقاء القبض 
على اإلرهابــي املكني أبو طلحة، املســؤول 
عن خلية إرهابية نشط عملها بني محافظتي 

كركوك ونينوى».
وأوضحت أن اإلرهابي مطلوب وفق أحكام 
املــادة ٤ إرهــاب النتمائــه لعصابات داعش 
االرهابية، مشيرة إلى أنه مت اتخاذ اإلجراءات 

القانونية بحقه.

انفجار عبوات ناسفة في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد

طالب مرتديا كمامة واقية من «كورونا» وإلى جواره صورة لعلم العراق على حائط مدرسة ببغداد أول من أمس    (رويترز)

بومبيو يتهم روسيا بنشر الفوضى في منطقة البحر املتوسط
عواصمـ  وكاالت: قال وزير اخلارجية 
األميركي مايك بومبيو امس، إن روسيا 
«تهدد استقرار منطقة البحر املتوسط من 
خالل نشر معلومات مضللة وتقويض 

السيادة وإشاعة الفوضى».
ونقلت وكالة «رويترز» عن بومبيو 
زعمه أن موسكو «تواصل انتهاك حظر 
األسلحة الذي تفرضه األمم املتحدة على 

ليبيا»، الفتا إلــى أن «هدف الواليات 
املتحدة ال يزال إقناع األطراف الليبية 
بالتوصل إلى حل سياســي من خالل 

مفاوضات برعاية األمم املتحدة».
وانتقد بومبيو نظيره الروسي بسبب 
تصريحاته التي ذكر فيها أن الواليات 
املتحدة متارس ألعابا سياسية في منطقة 
البحر املتوسط، ورد عليه قائال إن روسيا 

هي من يقوض االستقرار في سورية 
وليبيا ودول أخرى.

وقــال بومبيو في بيــان «كل هذه 
األفعال تظهر بوضوح أنه إذا كان هناك 
من ميارس ألعابا سياسية ويحاول تعطيل 
التقدم في صراعات املنطقة فهي روسيا، 
التي تعمل لتعزيز مصلحتها اخلاصة فقط 

على حساب املنطقة بأسرها».

حاكم لوس اجنيليس غافني نيوسوم يحيي املمرضة هيلني كوردوفا لدى تلقيها لقاح فايزر ضد «كورونا»  (أ.ف.پ)


