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العالم يواجه ٤٠٠٠ ساللة من «كورونا».. و سباق لتحسني اللقاحات
عواصم ـ وكاالت: حذرت 
بريطانيا أمس من أن العالم 
يواجه نحو ٤٠٠٠ ساللة من 
الڤيروس الذي يسبب مرض 
«كوفيــد-١٩»، مــا أدى إلى 
سباق على حتسني اللقاحات، 
إذ بدأ باحثون اختبار اجلمع 
بني جرعتني إحداهما من لقاح 
«فايــزر» واألخرى من لقاح 
«أسترازينيكا». ومت توثيق 
آالف الســالالت مــع حتــور 
ڤيروس كورونا املســتجد، 
ومنها السالالت التي يطلق 
عليها البريطانية واجلنوب 
أفريقيــة والبرازيلية والتي 
يبدو أنها تنتشر أسرع من 
غيرها. وقال ناظم الزهاوي، 
البريطانــي  الوزيــر  وهــو 
املسؤول عن تطوير اللقاحات 
حملطة سكاي اإلخبارية «من 
املســتبعد بشــدة أال يكون 
اللقــاح احلالــي فعــاال مــع 
السالالت املتحورة سواء في 
مقاطعة كنت أو مع سالالت 
أخرى السيما عندما يتعلق 
الشــديدة  األمــر باألعراض 

والعالج في املستشفيات».
وأضــاف «تبحث جميع 
الشركات املصنعة، «فايزر- 
و«موديرنــا»  بيونتيــك» 
و«أكسفورد-أسترازينيكا» 
وغيرهــا كيفيــة حتســني 
لقاحاتهــا للتأكــد مــن أننا 
جاهزون ألي ساللة.. هناك 
حوالي ٤٠٠٠ نوع مختلف من 

كوفيد حول العالم حاليا».
ومع ظهور آالف السالالت 
الناجمة عن حتور الڤيروس 
مع استنساخه، يرجح أن تكون 
ألقلية صغيرة جدا منها فقط 
أهميــة وأن تغيــر الڤيروس 
بطريقة ملحوظة، وذلك وفقا 
للدورية الطبية البريطانية.

وقال الزهاوي «لدينا أكبر 
صناعة لتسلسل اجلينوم ـ 
لدينا نحو ٥٠٪ من صناعة 
تسلسل اجلينوم في العالمـ  

رئيس صندوق االستثمار 
املباشــر الروســي إن مــن 
املتوقع صدور أولى نتائج 
هذه التجــارب في مارس. 
الصنــدوق  أن  وأضــاف 
ســيعلن أيضا عن جتارب 
مشتركة بني اللقاح الروسي 
ولقاح شركة صينية كبيرة.

في هــذه األثناء، أعلنت 
السعودية تعليق األنشطة 
الترفيهيــة وإغــالق دور 
الســينما ووقــف تقــدمي 
اخلدمــات داخــل املطاعــم 
واملقاهي ملدة ١٠ أيام قابلة 
للتجديد، ضمن سلسلة من 

السينما واملراكز الترفيهية 
الداخلية والصاالت واملراكز 
الرياضيــة وتعليق تقدمي 
خدمــات الطلبات الداخلية 
في املطاعم واملقاهي وذلك 

ملدة عشرة أيام.
بإيقــاف  أمــرت  كمــا 
املناسبات واحلفالت وبينها 
حفالت الزواج واجتماعات 

الشركات ملدة ٣٠ يوما.
الصحــة  وزيــر  وكان 
الربيعة  السعودي توفيق 
حذر من احتمال فرض قيود 
جديــدة الحتــواء ڤيروس 
كورونا في ظل جتدد ارتفاع 

الوباء ومنع انتشار الساللة 
اجلديدة في البالد».

في غضون ذلــك، أبدى 
وزير الصحة األملاني ينس 
شبان تأييده لبدء تخفيف 
االجراءات املعتمدة ملواجهة 
كوفيد-١٩ قبل نهاية فصل 

الشتاء.
شــبان  ينــس  وقــال 
ملجموعة الصحافة احمللية 
فونك «ال ميكننا البقاء في 
هــذا اإلغالق الصارم طوال 
فصل الشتاء، مجتمعنا لن 
يتحمله» فــي وقت يتزايد 
نفاد صبر األملان من القيود 

املفروضة ملكافحة الوباء.
وأكد الوزير إن «األرقام 
مشــجعة ونشــهد تراجعا 
كبيرا في اإلصابات اجلديدة». 
وقد انخفض معدل اإلصابات 
اليوميــة اجلديدة لكل مئة 
ألــف نســمة، من مئــة الى 
٨٧ أمس وبــات يقترب من 
عتبة اخلمسني التي تسعى 
السلطات إليها والتي ميكن 
عند بلوغها البدء بتخفيف 

االجراءات في أملانيا.
مــن جهــة أخــرى، قال 
كبير خبراء منظمة الصحة 
العامليــة الــذي يحقــق في 
أصل الڤيروس، في مدينة 
ووهان الصينية إن الفريق 
أجرى مناقشات «صريحة 
جدا» مع العلماء الصينيني 
حول منشــأه، مبا في ذلك 
فرضية تسربه من مختبر 

للڤيروسات.
وقال بيتر بن امبارك إن 
احملادثات تناولت حتليالت 
تناقلتهــا وســائل اإلعالم 
العاملية على نطاق واسع، 
بعد يوم من زيارته وفريقه 
مختبر ووهان للفيروسات.

ومن دون أن يتطرق إلى 
فرضيات محددة، وصف بن 
امبارك بعضها بأنه بعيد عن 
كل تصــور عقالني، مؤكدا 

اإلجراءات الوقائية في ظل 
ازدياد اإلصابات بڤيروس 

كورونا.
وقالت وزارة الداخلية في 
بيان إن اإلجراءات تأتي «مع 
ظهور مؤشرات الرتفاع في 
املنحنى الوبائي في بعض 
مناطق اململكة والتراخي في 
تطبيق اإلجراءات الوقائية 
واالحترازية والبروتوكوالت 
املعتمــدة ولضرورة اتخاذ 

إجراءات وقائية».
وقررت الــوزارة إيقاف 
كافة األنشــطة والفعاليات 
الترفيهيــة وإغــالق دور 

عدد اإلصابات.
كمــا أعلنت قطــر إعادة 
فرض مجموعة من القيود 
علــى األنشــطة التعليمية 
والترفيهيــة والتجاريــة، 
منها إغالق املسابح املغطاة 
واملالهــي واحلــد من طاقة 

االستيعاب باملطاعم.
وقــال املكتــب اإلعالمي 
احلكومي «أقرت دولة قطر 
خطــة إلعادة فرض القيود 
جراء جائحة كورونا تتكون 
من أربعة مستويات، والتي 
تعد خطوة استباقية ملنع 
حــدوث موجــة ثانيــة من 

أن احملققــني لــن يضيعوا 
الوقــت فــي مطــاردة أكثر 

املزاعم غرابة.
وقال اختصاصي سالمة 
األغذية في منظمة الصحة 
العاملية التابعة لألمم املتحدة 
عبر الهاتف لفرانس برس، 
املناقشات صريحة  «كانت 
للغاية». وأضاف «ناقشنا 
النظريــات  مــن  الكثيــر 
الشــهيرة وما إلى ذلك وما 
جرى لشــرحها». وأوضح 
بن امبارك إن املناقشات مع 
علماء املختبر كانت مفيدة 
لفهم موقــف العاملني فيه 
«بالنســبة للعديد من هذه 
التصريحات واالدعاءات التي 
شاهدها اجلميع وقرأ عنها 

في األخبار».
وبدا أنــه يرفض بعض 
الفرضيــات بوصفه  هــذه 
الكثير مــن التكهنات بأنها 
تنفع أن تكون «سيناريوهات 
ممتازة ألفالم ومسلسالت 

جيدة للسنوات املقبلة».
كما أكد أن محققي منظمة 
الصحــة العاملية «يتبعون 
العلــم ونتبــع احلقائــق» 
للوصول إلى استنتاجاتهم.

وقال لوكالة فرانس برس 
«اذا بدأنا في مالحقة سراب 
واجلــري خلفه هنا وهناك 
فلــن نحقــق أي تقدم على 
اإلطــالق». وأكد بن امبارك 
إلــى ووهــان  الرحلــة  إن 
التــي من املقــرر أن تنتهي 
األســبوع املقبل، لن تؤدي 
إلى اســتنتاج نهائي بشأن 
كيفية انتقال الڤيروس من 

احليوانات إلى البشر.
وقال «لــن نتوصل إلى 
فهم كامل نهائي ملنشــأ هذا 
الڤيروس، لكنها ســتكون 
خطوة أولى جيدة.. ستكون 
أفضل طريقة قوية وواضحة 
جدا لشرح كيف ميكن املضي 

قدما».

السعودية وقطر تعيدان فرض مجموعة من القيود.. و«الصحة العاملية»: لن نتوصل قريباً ملعرفة منشأ الڤيروس

ونحتفظ مبكتبة تضم جميع 
السالالت لنكون مستعدين 
للتعامل، سواء في اخلريف 
أو ما بعــد ذلك، مع أي حتد 
قد ميثلــه الڤيروس وإنتاج 

اللقاح التالي».
وفي السياق، قال مسؤول 
روســي أمــس، إن جتــارب 
بشرية لتطعيم يجمع جرعة 
مــن لقــاح «أســترازينيكا» 
وجرعة من لقاح «سبوتنيك 
v» الروسي ستبدأ األسبوع 
املقبل في بعض دول الشرق 

األوسط وفي أذربيجان.
وقال كيريل دميترييف 

في سابقة بأوروبا.. احلكم بسجن ديبلوماسي إيراني ٢٠ سنة
وطهران: احلكم غير قانوني.. وانتهاك للقانون الدولي

أول عبور لـ «مدمرة» أميركية في مضيق تايوان منذ تولي بايدن
عواصم - وكاالت: عبرت 
سفينة حربية أميركية مضيق 
تايوان أمس، للمرة األولى منذ 
تولي الرئيس جو بايدن مهامه 
رسميا، على ما أعلن اجليش 

األميركي.
وأجــرت املدمرة وهي من 
طراز أرليه بورك، واملسلحة 
بصواريــخ موجهــة عبــورا 
روتينيــا في املضيــق الذي 
يفصــل البــر الصينــي عن 
تايوان، حسبما أعلن األسطول 

السابع األميركي في بيان.
وتقــوم ســفن حربيــة 
أميركيــة بشــكل روتينــي 
بتمارين مالحية في املضيق، 

مثيــرة في كثير من األحيان 
ردوداً غاضبــة مــن الصــني 
التي تعتبر تايوان جزءا من 

أراضيها.
هــذا  علــى  وتعليقــا 
التطور، قال املتحدث باســم 
الديبلوماسية الصينية وانغ 
ون بني إن «الصني تبقى يقظة 
وسترد في جميع األوقات على 
التهديدات واالســتفزازات». 
وصــرح وانــغ للصحافيني 
بأن بالده «تتابع الوضع عن 

كثب».
وتعتبر بكني عبور سفن 
املضيــق انتهاكا لســيادتها، 
فيما تعتبره الواليات املتحدة 

ودول أخرى ممرا مائيا دوليا 
مفتوحا للجميع.

وقال األســطول الســابع 
فــي بيــان إن رحلــة املدمرة 
األميركيــة جــون إس ماكني 
الواليــات  التــزام  «تظهــر 
املتحــدة ببقــاء احمليطــني 
الهادئ والهندي منطقة حرة 

ومفتوحة».
وأضاف البيان «سيواصل 
التحليق  اجليش األميركــي 
واملالحــة والعمليات في أي 
مــكان يســمح بــه القانــون 

الدولي».
الدفــاع  وزارة  وأكــدت 
الرحلة  التايوانية حصــول 

من دون حتديد السفينة.
مــن جهة أخــرى، أعلنت 
واشــنطن جتميــد خططهــا 
لسحب ١٢ ألف عسكري أميركي 
مــن أملانيا، مع وصول إدارة 

جديدة إلى البيت األبيض.
وقال تــود وولترز، قائد 
القيادة العسكرية األميركية 
في أوروبا لصحافيني إن إدارة 
الرئيــس األميركــي ووزير 
الدفــاع لويــد أوســتني قررا 
جتميد تلك اخلطط، وسيتم 
اتخاذ قرار بهذا الشــأن بعد 

مراجعة شاملة.
وأضاف وولترز: «ال أعرف 

ماذا سيكون ذلك».

الســابق  الرئيــس  وكان 
دونالد ترامب أعلن االنسحاب 
اجلزئــي للجنود األميركيني 
من أملانيا في يونيو املاضي 
وسط خالف طويل األمد مع 
برلني بشأن إنفاقها الدفاعي، 
والذي يقــل كثيرا عن هدف 
حلف شمال األطلسي (ناتو) 
البالــغ ٢٪ من الناجت احمللي 

اإلجمالي.
ووفقا لذلك القرار، كان من 
املقــرر أن يعود ثلث القوات 
البالغ قوامها ٣٦ ألفا في أملانيا 
في ذلك الوقت إلى الواليات 
املتحدة أو االنتقال إلى دول 

أوروبية أخرى في الناتو.

عواصم - رويترز: أصدرت 
محكمــة بلجيكية امس حكما 
بالســجن ٢٠ عاما على أســد 
الديبلوماســي  أســدي  اهللا 
اإليرانــي املتهــم بالتخطيــط 
لتفجيــر اجتمــاع جلماعــة 
إيرانية معارضــة في املنفى، 
في أول محاكمة ملسؤول إيراني 
يشتبه في تورطه بعمل إرهابي 
باالحتاد األوروبي منذ الثورة 
اإليرانيــة عــام ١٩٧٩. وذكــر 
البلجيكــي واألطراف  االدعاء 
املدنية في املالحقة القضائية 
أن أسد اهللا أدين بالشروع في 
ارتكاب عمل إرهابي بعد مؤامرة 
فاشلة لتفجير جتمع للمجلس 
الوطني للمقاومة اإليرانية قرب 

باريس في يونيو ٢٠١٨.
واعتقل املستشار الثالث في 
سفارة إيران بڤيينا في أملانيا 
قبل نقله إلى بلجيكا حملاكمته. 
وقال مسؤولون فرنسيون إنه 
كان يدير شبكة مخابرات تابعة 
للحكومة اإليرانية وكان يتحرك 

بناء على أوامر من طهران.
ولم يحضر أسدي اجللسات 
التــي كانــت مغلقــة وســط 
إجراءات أمنية مشــددة، ولم 
تصــدر عنه وال عــن محاميه 

أي تعليقات.

حتلق في السماء. وقال متحدث 
باسم وزارة اخلارجية اإليرانية 
لوكالــة أنبــاء الطلبــة شــبه 
الرســمية يــوم ٢٤ ينايــر إن 
التي  الديبلوماسية  احلصانة 
يتمتع بها أسدي من املالحقة 
القضائية انتهكت وإن أسدي 
ضحية لفخ غربي. وقال ممثل 
البلجيكــي جــورج  االدعــاء 
أونــري للصحافيــني خــارج 

منت رحلة جتارية من إيران إلى 
النمسا. وألقى رودي جولياني 
الرئيــس األميركــي  محامــي 
السابق دونالد ترامب الكلمة 
الرئيســية فــي التجمع الذي 
حضــره ديبلوماســيون مــن 

دول كثيرة.
وخارج قاعة احملكمة، قال 
شــاهني قبادي املتحدث باسم 
منظمة مجاهدي خلق اإليرانية 
املعارضة واملقيم في باريس: 
النظــام اإليرانــي  أن  «ثبــت 
يستخدم اإلرهاب كأداة للحكم، 
وأن أعلــى مســتويات النظام 
اإليراني متورطة». ومجاهدي 
خلق جزء من املجلس الوطني 

للمقاومة اإليرانية.
وفي أول تعليق إيراني على 
القرار، قال املتحدث باسم وزارة 
اخلارجيــة اإليرانية في بيان 
إن إيران تدين «بشــدة» قرار 

احملكمة البلجيكية.
ونقل التلفزيون الرســمي 
عن سعيد خطيب زاده قوله: 
«كما سبق وذكرنا مرات عديدة، 
فإن اعتقال أســد اهللا أســدي 
القضائية واحلكم  والعمليــة 
األخير غير قانونيني وانتهاك 
واضح للقانون الدولي وخاصة 

اتفاقية ڤيينا لعام ١٩٦١».

احملكمة فــي أنتويرب: «يؤكد 
احلكم على أمرين: ال يتمتع أي 
ديبلوماسي بحصانة الرتكاب 
أعمال إجرامية.. ومســؤولية 
الدولة اإليرانية عما كان ميكن 

أن يكون مذبحة».
املدعــي االحتــادي  وقــال 
البلجيكي إن تقديرات احملققني 
تشــير إلى أن أســدي أحضر 
متفجرات لتنفيذ املؤامرة على 

أُدين بالتخطيط لتفجير اجتماع جلماعة إيرانية معارضة في املنفى

واشنطن جتّمد خطط سحب آالف القوات األميركية من أملانيا

(أ.ف.پ) إجراءات أمنية خالل محاكمة الديبلوماسي اإليراني مبحكمة أنتويرب اجلنائية في بلجيكا أمس  

وفــي مارس، حذر أســدي 
الســلطات من عمــل انتقامي 
يحتمــل أن تنفــذه جماعــات 
مجهولة في حالة إدانته، حسبما 
يتبــني فــي وثيقة للشــرطة 
اطلعــت عليهــا «رويتــرز». 
وفرضــت على قاعــة احملكمة 
حراســة مشــددة، وانتشرت 
العربــات املدرعــة باخلــارج 
فيما كانت طائرات هيليكوبتر 

انقالبيو ميامنار يبّررون حجب «فيسبوك» 
مبنع «نشر األكاذيب».. وتصاعد املعارضة

مجلس األمن الدولي يطلب نشر مراقبني 
لوقف إطالق النار في ليبيا بالسرعة القصوى

ـ وكاالت: حجــب احلــكام  عواصــم 
العسكريون في ميامنار موقع فيسبوك 
أمــس، بدعوى ضمان االســتقرار، وقال 
نشــطاء إن عدة أشخاص اعُتقلوا خالل 
احتجاج على االنقالب الذي أطاح بزعيمة 

احلزب احلاكم أونغ سان سو تشي.
وُوجهت اتهامات إلى سو تشي احلائزة 
جائزة نوبل للســالم باســتيراد معدات 

اتصال ومخالفة القانون التجاري. 
وجاء احلجــب بعدما بدأت تتشــكل 
جبهات معارضة قوية للحكام العسكريني 
على فيسبوك، وهو املنصة اإللكترونية 
الرئيسية في البالد وتصاعدت الدعوات 
للعصيان املدني. وُحجب أيضا تطبيق 

واتساب للرسائل.
واليزال فيســبوك متاحا لكن بشكل 
متقطــع، واســتخدمه املتظاهــرون في 
مانــداالي ثاني أكبر مــدن ميامنار لبّث 
أول احتجاج يخرج منذ االنقالب في بلد 
لديه تاريخ من قمع احتجاجات الشوارع.

وُكتب على إحدى الالفتات التي رفعها 
املتظاهرون «الشعب يحتج على االنقالب 
العسكري». وهتف احملتجون الذين بلغ 
عددهم نحو ٢٠ «أطلقوا سراح زعمائنا 

املعتقلني اآلن».
وقالت ثــالث مجموعــات طالبية إن 

ثالثة أشــخاص اعُتقلوا بعد 
االحتجاج. 

واسُتخدمت شبكة التواصل 
االجتماعــي أيضــا في تداول 
صور حلملة عصيان نظمها 
العاملــون في املستشــفيات 

احلكومية في أرجاء البالد، حيث توقف 
األطباء عــن العمل أو وضعوا أشــرطة 
باللون األحمر املميز حلزب ســو تشي، 
الرابطة الوطنية من أجل الدميوقراطية.

وأظهرت صــور ُنشــرت أمس األول 
انضمــام عاملني بــوزارة الزراعة أيضا 

للحملة.
وقال مني كو ناين، وهو ممن شاركوا 
في حمالت سابقة ضد احلكم العسكري، 
«األضواء تسطع وســط الظالم.. علينا 
إظهــار كــم من النــاس يعارضــون هذا 

االنقالب اجلائر».
وأعلنت وزارة االتصاالت أن فيسبوك، 
الذي يســتخدمه نصف ســكان ميامنار 
الذين يزيد عددهم على ٥٣ مليون نسمة، 
سيظل محجوبا حتى السابع من فبراير 
ألن مستخدميه «ينشــرون أنباء كاذبة 
ومعلومات مضللة ويتســببون في فهم 

خاطئ».
وقد اســتمرت حملة االدانة الدولية، 
حيــث تعهد االمني العام لــألمم املتحدة 
أنطونيو غوتيريس، بحشد ما يلزم من 
ضغط دولي على جيش ميامنار «لضمان 

فشل هذا االنقالب» 
قــال وزيــر اخلارجيــة البريطانــي 
دومينيــك راب «يتعــني اإلفــراج عنهم 
فورا وإلغاء االتهامات املوجهة 
إليهم. يتعني عدم الرجوع عن 
الدميوقراطية. ُجتري اململكة 
املتحدة مشاورات مع الشركاء 
الدوليــني بشــأن اخلطــوات 

التالية».

عواصــم ـ وكاالت: طلــب مجلــس األمن 
الدولي من األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو 
غوتيريش نشر مراقبني لإلشراف على وقف 

إطالق النار في ليبيا. 
وقالت رسالة، كشــفت مضمونها وكالة 
فرانس برس وجرى التفاوض بشأنها ألكثر 
من أسبوع، «في وقت يدرس أعضاء مجلس 
األمن توصيتكم لتعديل تفويض بعثة األمم 
املتحدة للدعم في ليبيا، يطلب األعضاء منكم 
أن تشكلوا وتنشروا على وجه السرعة طليعة» 

من مراقبي وقف إطالق النار.
وتزامن ذلك مع انطالق اجلولة السابعة 
من محادثــــات اللجنـة العسكرية املشتركة 

(٥+٥) في مقرها مبدينة سرت الليبية.
 وتســتمر اجلولــة مــن أجــل مواصلــة 
التخطيــط لتنفيذ اتفاق وقــف إطالق النار 

املوقع في ٢٣ أكتوبر املاضي في جنيڤ.
 مــن جانبها، رحبت بعثــة األمم املتحدة 

للدعم في ليبيا باجتماع اللجنة، وأفادت في 
بيان لها أمس بأن «اجلولة ستتمحور حول 
اإلسراع في فتح الطريق الساحلي (بني مدينتي 
ســرت ومصراتة) بغية متكــني املرور اآلمن 
للمواطنني والبضائع واملساعدات اإلنسانية، 
بناء على التقدم احملرز في اجلوالت السابقة 

من محادثات اللجنة».
وأشــارت إلــى أنــه لهذا الغــرض حضر 
االجتماع خبراء إزالة األلغام من كال اجلانبني 
باإلضافة إلى خبراء من البعثة لتقدمي الدعم 
الفني ومناقشة سبل املضي في عملية إزالة 
األلغام ومخلفات احلرب في املناطق الواقعة 

حتت سيطرة كل طرف.
وبحســب البيــان «ستســتكمل اللجنــة 
العســكرية مناقشــاتها مــع البعثة بشــأن 
املتطلبــات الالزمــة إلرســال مراقبــي األمم 
املتحــدة لدعم آلية مراقبة وقف إطالق النار 

والتحقق منها».

ملشاهدة الڤيديو

طواقم طبية يباشرون حملة تطعيم جماعية ضد ڤيروس كورونا في ستاد سينايان بجاكرتا أمس    (أ.ف.پ)


