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اخلميس ٤ فبراير ٢٠٢١ عربية وعاملية

رسميًا.. متديد معاهدة «ستارت ٣» 
بني موسكو وواشنطن يدخل حيز التنفيذ

متهمون باقتحام الكونغرس
 يحّملون ترامب املسؤولية

أعلنت روسيا والواليات املتحدة امس عن 
بدء ســريان قرار متديد معاهدة «ســتارت ٣» 
املبرمة بينهما بشأن احلد من األسلحة الهجومية 

االستراتيجية ملدة خمس سنوات.
وأكدت اخلارجية الروســية، في بيان لها، 
أنها تبادلت مذكرات مع سفارة الواليات املتحدة 
في موسكو بشأن استكمال اإلجراءات الداخلية 
الالزمة لدخول االتفاق املبرم بني الطرفني بشأن 

متديد املعاهدة حيز التنفيذ.
وأشــار البيان إلى أن قرار متديد املعاهدة 
دخل حيز التنفيذ، ليســتمر سريان «ستارت 
٣» حتــى اخلامس من فبراير ٢٠٢٦ بصيغتها 

األصلية دون إدخال أي تغييرات.
ولفتت الوزارة إلى أن املكاملة الهاتفية التي 
جرت بني الرئيســني الروسي ڤالدميير بوتني 
واألميركي جو بايدن في ٢٦ يناير لعبت دورا 
رئيسيا في التوصل إلى هذا االتفاق، مشددة على 
أن متديد هذه املعاهدة يتيح «ضمان احلفاظ 
على آلية محورية لدعم االستقرار االستراتيجي 
واستمرارية سريانها على أساس التكافؤ للحد 
من الترسانة الصاروخية النووية لكال الطرفني». 
وأكد البيان أن روسيا والواليات املتحدة كأكبر 

دولتني نوويتني على مستوى العالم تتحمالن 
مســؤولية خاصة في هــذا الصدد، مضيفا أن 
متديد «ســتارت ٣» ميثل قــرارا مهما يضمن 
احلفاظ على املستوى الالزم من الشفافية في 
هذا املجال مع االلتزام الصارم بتوازن املصالح.
وأشــارت الوزارة الى أن جهودا ملموســة 
ســتتطلب إلعادة احلوار الروسي ـ  األميركي 
في هذا املجال إلى مسار مستدام وحتقيق ثمار 
ملموسة جديدة تعزز األمن القومي للدولتني 
واالســتقرار االســتراتيجي في العالم، مبدية 
استعداد موسكو للمضي قدما في هذا السبيل.
من جانبه، كتب وزير اخلارجية األميركي 
أنتوني بلينكن على حسابه الرسمي في تويتر 
أن متديد «ستارت ٣» يجعل العالم أكثر أمنا، 
مشــيرا إلى أن هذا القــرار ميثل بداية جلهود 
اإلدارة األميركيــة اجلديدة الرامية إلى ضمان 
الرقابة الفعالة على التسلح مما يخفض مخاطر 
احلرب ويتيح منع سباق التسلح. وأصبحت 
معاهدة «ستارت ٣» على وشك االنهيار في عهد 
الرئيس األميركي السابق دونالد ترامب، رغم 
طرح اجلانب الروسي اقتراحات متكررة لتمديد 

املعاهدة التي دخلت حيز التنفيذ عام ٢٠١١.

عواصم - وكاالت: حمل املتهمون باالعتداء 
علــى الكونغرس األميركي خــالل اقتحامهم 
مبنى الكابيتول في السادس من يناير املاضي 

الرئيس السابق دونالد ترامب املسؤولية.
وفي تســجيل لكاميــرات املراقبة يظهر 
أحد هؤالء، يدعى إميانويل جاكســون، وهو 
يضرب دروع أفراد الشــرطة بجسم معدني 
أثنــاء محاولتهــم منع احملتجــني من دخول 
الكونغرس. وينتظر جاكسون، وهو شاب من 
منطقة واشــنطن عمره ٢٠ عاما، املثول أمام 
محكمة احتادية بتهمة االعتداء، لكنه يعتمد 
اآلن على دفاع قانوني جديد حيث يسعى إللقاء 
اللوم على ترامب، مشــيرا إلى خطابه خالل 
جتمع ألنصاره حتت عنوان «أوقفوا السرقة» 
قبل أن يدعوهم للتوجه إلى الكابيتول، حيث 
قاموا مبحاصرته. ودعا ترامب أنصاره إلى 

«القتــال بضراوة»، وقال «لن نقبل ذلك بعد 
اآلن» وكرر مزاعم بال أساس عن أن االنتخابات 
ســلبت منه من خالل تزوير واسع النطاق. 
وكتب براندي هاردن، محامي جاكسون، في 
دعوى قضائية بتاريخ ٢٢ يناير، أنه «يتعني 
النظر إلى طبيعة ومالبســات هذا اجلرم في 
ضوء أنه حدث مستلهم من رئيس الواليات 
املتحدة». وأضاف أن حصار الكابيتول «كان 
على ما يبدو عفويا أشعلته التصريحات خالل 
جتمع أوقفوا الســرقة». ودفــع بأنه يتعني 
إطالق سراح جاكسون حلني محاكمته، لكن 

قاضيا رفض هذا الطلب.
وحاول ما ال يقل عن ستة من ١٧٠ يواجهون 
اتهامــات مرتبطة بحصار الكابيتول حتميل 
ترامب ولو جانبا من املسؤولية أثناء الدفاع 

عن أنفسهم باحملكمة أو أمام الرأي العام.

«كورونا»: حتالف جديد لتطوير لقاحات ضد «الطفرات» و«أكسفورد» يخفف تفشيه بـ ٦٧٪
أعلــن  ـ وكاالت:  عواصــم 
مختبــر األدويــة البريطانــي 
«غالكســو ســميث كاليــن» 
ومنافســه األملاني «كيورفاك» 
أمس، أنهما سيعمالن معا على 
تطوير لقــاح بتقنية احلمض 
النــووي الريبي املرســال ضد 
النســخ اجلديدة مــن ڤيروس 
كورونا املســتجد على أمل أن 

يكون جاهزا العام ٢٠٢٢.
وجاء في بيان أن الهدف هو 
تطوير «لقاح محتمل يستجيب 
للنسخ املتحورة التي ظهرت» 
خــالل الوبــاء. وسيســتهدف 
اللقاح، الطفــرات التي ظهرت 
وتلــك التي قد تســتجد الحقا 
بحسب ما أعلنت املجموعتان 
املرتبطتان أساسا ألن «غالكسو 
سميث» اشترت ١٠٪ من أسهم 
هذا املختبر األملاني في يوليو 
املاضي. وقالت إميا واملســلي 
املديرة العامة لغالكسو سميث 
«نعتبــر أن اجليل اجلديد من 
اللقاحات سيكون مهما جدا في 
املكافحة املستمرة لكوفيد-١٩».

وأضافت غالكسو سميث في 
البيان أنها ستساعد في بادىء 
األمر هذه السنة في انتاج لقاح 
أول سبق أن طورته كيورفاك 

موقعها اإللكتروني - إن لقاح 
جامعة أكسفورد الذي طورته 
بالتعاون مع شركة أسترازينيكا 
لألدويــة ميكن أن يــؤدي إلى 
انخفــاض كبيــر في انتشــار 
ڤيروس كورونا بنسبة ٦٧٪.

وأضاف علماء أكسفورد أن 
النتائج والتــي تخضع حاليا 
للمراجعة من جانب مجلة «ذي 

كبير الباحثني في جتربة لقاح 
أكسفورد، قوله إن «هذه البيانات 
اجلديدة متثل حتققا مهما من 
البيانات املؤقتة التي استخدمها 
أكثر من ٢٥ جهة تنظيمية، مبا 
في ذلــك وكالة تنظيم األدوية 
ومنتجــات الرعايــة الصحية 
ووكالة األدوية األوروبية ملنح 
تصريح اســتخدام اللقاح في 

أكسفورد.
في غضون ذلك، زار خبراء 
من منظمة الصحة العاملية أمس 
معهد ووهان لعلوم الڤيروسات، 
في إطار حتقيق يجرونه لتحديد 
منشأ ڤيروس كورونا في هذه 
املدينة الواقعة في وسط الصني.
ويحتوي هــذا املعهد على 
محاطــة  عديــدة  مختبــرات 

النســيت» الطبية، تدعم قرار 
حكومة اململكة املتحدة بتمديد 
الفترة الفاصلة بني اجلرعتني 
األولى والثانية ملدة تصل إلى 
١٢ أســبوعا، بعــد أن واجهــت 
انتقادات واسعة النطاق بشأن 
سياستها في مكافحة كورونا.

ونقلت الصحيفة البريطانية 
عن البروفيسور أندرو بوالرد 

حاالت الطوارئ».
وتشير حتليالت مسحات 
ڤيروس كورونا لسكان اململكة 
املتحدة إلى أن اللقاح قد يكون 
لــه تأثير كبيــر علــى انتقال 
الڤيروس، مع انخفاض بنسبة 
٦٧٪ في النتائج اإليجابية بني 
الذيــن مت تطعيمهــم  أولئــك 
فــي بريطانيــا لتجربــة لقاح 

بإجراءات أمنية مشددة ويجري 
فيها الباحثون اختبارات على 
فيروسات من ساللة كورونا.

الرئيــس األميركــي  وكان 
الســابق دونالــد ترامــب اتهم 
هذا املعهد بأنه مصدر ڤيروس 
كورونا، مؤكدا أن الصني تسببت 
بانتشار الڤيروس، إما عمدا أو 
خطأ، وأغرقت العالم تاليا في 
جائحــة كوفيــد-١٩، في اتهام 

نفته بكني نفيا قاطعا.
وقــال العضــو فــي بعثة 
اخلبراء بيتر داشاك للصحافيني 
لدى وصوله بالسيارة إلى مدخل 
املعهــد إن البعثــة املكونة من 
أن  عشــرة باحثــني «تتوقــع 
تطرح كل األســئلة التي يجب 
أن تطرح». وكتب على تويتر 
الحقا بأنه كان «اجتماعا مهما 
للغاية مع املوظفني» و«مناقشة 

صريحة ومفتوحة».
وتكتســب زيــارة بعثــة 
اخلبراء أهمية بالغة لبكني التي 
تســعى لتخلية أي مسؤولية 
لها عن تفشي الوباء في العالم 
وتقــول إن الڤيروس ميكن أن 
يكون قد أتى إلى الصني من دولة 
أخرى، في فرضية لم تعززها 

بأي سند علمي.

وبات حاليا في املرحلة الثالثة 
من التجارب السريرية.

وعلى هذا الصعيد، كشفت 
دراسة جديدة أن لقاح أكسفورد 
يوفر حماية بنســبة ٧٦٪ ملدة 
تصل إلى ١٢ أسبوعا بعد إعطاء 
اجلرعــة األولى. وقــال علماء 
- وفــق مــا أوردتــه صحيفة 
«اإلندبندنت» البريطانية على 

تصاعد الدعوات للعصيان املدني في ميامنار
وتوجيه اتهامات لـ «سو تشي» بخرق قانون جتاري

عواصــم - وكاالت: وجــه القضــاء 
البورمي أمس االتهام إلى زعيمة احلزب 
احلاكم أونغ ســان ســو تشــي بخرقها 
القانون التجاري، بعد يومني على االنقالب 
الذي أطــاح بها، فيمــا تتزايد الدعوات 

لعصيان مدني في البالد.
وكان اجليش أنهى فجر االثنني بشكل 
مفاجئ االنتقال الدميوقراطي الهش في 
البــالد عبر فرض حالــة الطوارئ ملدة 
سنة واعتقل رئيســة احلكومة املدنية 
بحكم األمر الواقع سو تشي ومسؤولني 
من حــزب «الرابطة الوطنيــة من أجل 
الدميوقراطية». وأفاد كي تو وهو ناطق 
باســم «الرابطة الوطنيــة» بأن محكمة 
بورمية وجهت الى أونغ سان سو تشي 
تهمــة «انتهاك قانون حول االســتيراد 
والتصدير» وأمرت بتوقيفها على سبيل 

االحتياط «حتى ١٥ فبراير اجلاري.
أمــا الرئيس الســابق ويــن ميينت 
املوقوف أيضا فهو مالحق بتهمة انتهاك 
قانون حــول إدارة الكوارث الطبيعية، 

بحســب ما قال كي تو. وجرت مداهمة 
مختلف مكاتب الرابطة الوطنية ومتت 

مصادرة وثائق كما قال احلزب.
وبعد يومني على هذا االنقالب الذي 
نددت به عــدة عواصم أجنبية، ظهرت 
أولى إشارات رفضه على شبكات التواصل 
االجتماعي. ويرفض األطباء والعاملون 
في القطاع الصحي وهم يضعون شارات 
حمــراء، العمل إال في احلــاالت الطبية 

الطارئة.
وقال أونغ ســان مني، وهو مسؤول 
في مستشــفى ماغــواي لوكالة فرانس 
برس «لن نطيع سوى احلكومة املنتخبة 
دميوقراطيا»، فيما يحتج اجليش على 
نتائج االنتخابات التشريعية التي جرت 

فــي نوفمبــر وحققت فيها 
الرابطة الوطنية فوزا كبيرا. 
وأنشأ ناشــطون مجموعة 
تدعــى «حركــة العصيان 
املدنــي» علــى فيســبوك 
وجتاوز عدد متابعيها أمس 

الـ ١٥٠ ألف مشــترك. وأوردت الصفحة 
شــعارات من مثل «عــار على اجليش» 
و«العســكريون لصوص». ولم يتردد 
أطبــاء وممرضــون في إعــالن رغبتهم 
فــي االحتجاج. لكن اخلــوف من أعمال 
انتقاميــة ال يزال كبيــرا في البالد التي 
عاشت منذ استقاللها العام ١٩٤٨ حتت 
حكــم ديكتاتورية عســكرية على مدى 

٥٠ عاما.
واعتبر فرنســيس وايد وهو مؤلف 
كتب عن البالد أن «الشعب يدرك إلى أي 
حد ميكن أن يســتخدم اجليش العنف 
وعدم اكتراثه بالســمعة الدولية، وهذا 

ميكن أن يكبح الرغبة في التعبئة».
ونشرت صحيفة «غلوبال نيو اليت 
أوف ميامنــار» اخلاضعة 
لسيطرة الدولة، حتذيرا من 
وزارة اإلعالم يقول: «بعض 
املنظمات ووسائل اإلعالم 
ينشر شائعات على شبكات 
االجتماعــي».  التواصــل 

وحذرت من القيــام مبثل هذه األعمال، 
داعية السكان الى «التعاون».

مــن جانب آخــر، وفي إطــار ردود 
الفعل الدولية أيضا عبر وزراء خارجية 
مجموعة السبع عن «قلقهم الشديد» إزاء 

االنقالب في بورما.
ودعــوا في بيان مشــترك «اجليش 
الى إنهاء حالــة الطوارئ فورا، وإعادة 
السلطة الى احلكومة املنتخبة دميوقراطيا 
واإلفراج عن كل املعتقلني بشــكل ظالم 
واحترام حقوق اإلنسان وسلطة القانون».

مــن جهتــه، دعــا وزيــر اخلارجية 
الفرنسي جان-إيف لودريان أمس االحتاد 
األوروبي الى «التفكير» في فرض عقوبات 
جديدة على العســكريني البورميني في 
حال لم يرفعوا حالــة الطوارئ. وقال: 
«إذا استمر الوضع فيجب التفكير على 
مستوى أوروبي، بإجراءات إضافية إلبداء 
دعمنا للمسار الدميوقراطي وفي الوقت 
نفسه رغبتنا في عدم السماح لهذا البلد 
في االنحراف الى ديكتاتورية عسكرية».

 بريطانيا تودع الكابنت مور.. جمع ماليني 
الدوالرات ملواجهة الوباء

موســنت مورتني ـ رويترز: ودعت بريطانيا 
بالزهور واألضواء أمس الكابنت توم مور (١٠٠ عام) 
الذي ملس قلوب املاليني برسالة أمل وتضحية في 
ســبيل اآلخرين خالل فترة العزل العام ملكافحة 
مرض «كوفيدـ  ١٩». ومتكن مور، وهو من قدامى 
احملاربــني في احلرب العامليــة الثانية، من جمع 
أكثر من ٣٣ مليون جنيه إسترليني لهيئة الصحة 
العامة باستكماله، بعد عناء شديد، مئة لفة حول 
حديقته مبساعدة مشاية في أبريل. وتوفي مور 
أول من أمس في أحد مستشفيات بيدفورد بعد 
إصابته بڤيروس كورونا والتهاب رئوي. وظل مور 

يصارع السرطان خلمس سنوات. ووضع األطفال 
الزهور أمام منزله في مدينة موسنت مورتني على 
بعد ٨٠ كيلو مترا شمالي لندن. وورد في واحدة 
من الرسائل «ارقد بسالم يا كابنت توم، نحبك». 
ووضعت صورته في ميدان بيكاديلي في وسط 
لندن فيما أضيئت عجلة لندن الدوارة (لندن آي) 
وملعب وميبلي وبرج بالكبول تكرميا له. وتدفقت 
عبارات الرثاء من امللكة إليزابيث الثانية ورئيس 
الوزراء بوريس جونسون وحتى البيت األبيض، 
وبكى العبو كرة القدم وتالميذ املدارس وأسرته 
صورة الكابنت مور مرفوعة في ساحة البيكاديلي عرفانا مبساهماته في جمع ٣٣ مليوناحزنا على رجل اعتبره املاليني بطل فترة العزل العام.

إيران تعتبر قرار «العدل الدولية» البّت في العقوبات «انتصارًا قانونيًا»
قــرر  ـ وكاالت:  عواصــم 
قضاة محكمة العــدل الدولية 
أعلى محاكم األمم املتحدة امس 
قبول نظر قضية أقامتها إيران 
ضد الواليات املتحدة تطلب فيها 
رفع العقوبات املفروضة عليها.

واعلنت احملكمة انها مخولة 
ببــت الطلــب اإليرانــي إللغاء 
العقوبــات التي أعادت فرضها 
إدارة الرئيس الســابق دونالد 
ترامب على طهران، واستقر رأي 
أغلبية هيئــة احملكمة املكونة 
من ١٦ قاضيا على أنها مختصة 

بنظر النزاع.
وفــي إحباطهــا ملســاعي 
الواليات املتحدة إبطال القضية، 
قال رئيس محكمة العدل الدولية 
عبــد القوي أحمد يوســف إن 
احملكمــة «لديهــا االختصاص 
القضائــي، للنظر فــي الطلب 

املقدم من إيران».
وجــاء اول رد فعل إيراني 
مــن وزيــر خارجيتهــا محمد 
جواد ظريف الذي اعتبر قرار 
محكمة العدل الدولية «انتصارا 

الــذي أبــرم فــي العــام ٢٠١٥، 
بتقليص برنامج طهران النووي 
الدوليني بدخول  وللمراقبــني 
أراضيها، مقابل إنهاء ســنوات 
مــن العقوبات التــي فرضتها 

الدول الغربية.
وبعــد انســحاب دونالــد 

الصداقــة رســميا نهاية العام 
٢٠١٨، بعدما أمرتها محكمة العدل 
الدولية بتخفيف العقوبات على 
املنتجــات التي حتمــل طابعا 

إنسانيا.
وبقي االتفاق النووي معلًقا 
بخيط واه بعد انسحاب الواليات 

خامنئي، امس على أن «األعداء 
ال يستطيعون ارتكاب أي حماقة 

ضد إيران». 
وقال خامنئي بحسب وكالة 
أنباء فــارس: «على األعداء أن 
يدركــوا أنهم ال يســتطيعون 
ضــد  حماقــة  أي  ارتــكاب 
اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية»، 
مؤكدا أن «قوة واقتدار اإلسالم 
واجلمهورية اإلسالمية ستزداد 

يوما بعد يوم».
وأشار املرشد اإليراني إلى 
أن «طهران ســتواصل املضي 
قدما إلى األمام، رغم املشــاكل 
والعقبات التي يضعها األعداء».
فــي غضــون ذلــك، ردت 
الواليات املتحــدة بفتور على 
اقتراح إيرانــي يتضمن اتخاذ 
واشــنطن وطهــران خطــوات 
متزامنــة للعودة إلــى االتفاق 
النــووي، وقالــت إنــه التزال 
هنــاك خطوات يتعني اتخاذها 
قبل أن تبــدأ الواليات املتحدة 
فــي التحدث مــع اإليرانيني أو 

قبول مقترحاتهم.

ترامب من االتفاق، اســتعانت 
إيران «مبعاهدة الصداقة» للعام 
١٩٥٥ وبحســب طهــران، فــإن 
االنسحاب من االتفاق النووي 
يسبب «صعوبات ومعاناة» في 

البالد و«يدمر حياة املاليني».
وأنهــت واشــنطن معاهدة 

املتحدة مع متسك الدول األخرى 
املوقعة عليه في ٢٠١٥ به، وهي 
بريطانيــا والصــني وفرنســا 
وروســيا والواليــات املتحدة 

باإلضافة إلى أملانيا.
يأتي هذا فــي الوقت الذي 
شدد فيه، املرشد اإليراني علي 

اخلارجيــة  وزيــر  وكان 
اإليراني محمد جواد ظريف قد 
اقترح االثنــني طريقا للتغلب 
علــى اجلمــود بــني الواليــات 
املتحدة وإيران بشأن من يبدأ 
أوال فــي العــودة إلــى االتفاق 
النووي اإليراني املوقع عام ٢٠١٥ 
والذي انســحب منــه الرئيس 

األميركي السابق في ٢٠١٨.
وقال املتحدث باسم وزارة 
اخلارجية األميركية نيد برايس 
«لــم جنــر أي مناقشــات مــع 
اإليرانيني وال أتوقع أن نشرع 
فــي ذلك قبل املضــي قدما في 
تلك اخلطــوات األوليــة»، في 
إشــارة إلــى مشــاورات إدارة 
الرئيس األميركي جو بايدن مع 
احللفاء والشركاء والكونغرس 

األميركي.
وأضاف «هناك (الكثير) من 
اخلطوات في تلك العملية، قبل 
أن نصل إلى النقطة التي ننخرط 
فيهــا مباشــرة مــع اإليرانيني 
ونكون على اســتعداد لقبول 

أي نوع من املقترحات».

الواليات املتحدة ترّد بفتور على اقتراح إيراني بشأن العودة لالتفاق النووي

وزير اخلارجية اإليراني محمد جواد ظريف مستقبال نظيره العراقي فؤاد حسني في طهران  (أ.ف.پ)

قانونيا» إليران.
وكتب الوزير عبر حسابه 
على تويتر إن احملكمة «رفضت 
املبدئيــة  االعتراضــات  كل 
للواليــات املتحدة في القضية 
التي رفعتها إيران» التي حققت 
برأيه «انتصــارا قانونيا» من 

خالل هذه اخلطوة.
الواليات  وجــّرت طهــران 
إلــى محكمــة العدل  املتحــدة 
الدوليــة في العام ٢٠١٨ مدعية 
أن واشــنطن انتهكت معاهدة 
الصداقة للعام ١٩٥٥ بني البلدين.
الرئيــس األميركــي  وكان 
آنذاك دونالــد ترامب، قد أعاد 
فرض العقوبات بعد قرار سحب 
الواليــات املتحــدة من االتفاق 
النووي املبــرم في العام ٢٠١٥ 
مع إيران، وهو أمر أثار استياء 

احللفاء األوروبيني.
وبعد إجازة احملكمة لنفسها 
مواصلــة العمل على القضية، 
فإن القرار النهائي قد يستغرق 

أشهرا، إن لم يكن سنوات.
وســمح االتفــاق النــووي 

ملشاهدة الڤيديو


