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يوم واحد يفصل العرب عن الوصول إلى املريخ بقيادة اإلمارات
دبــي ـ وكاالت: بات العرب 
على بعد يوم واحد من الوصول 
إلى املريخ ألول مرة في التاريخ، 
وذلك بعد اقتراب «مسبار األمل» 
من الدخول إلــى مدار االلتقاط 
حــول الكوكــب األحمــر ضمن 
أول مهمــة عربية الستكشــاف 
الكواكب تقودها دولة اإلمارات 
العربية املتحدة. ومن املفترض 
أن يصل «مســبار األمــل» غدا 
إلى مــدار االلتقاط حول كوكب 
املريخ، بعدما سافر في الفضاء 
العميق، طوال نحو ٧ أشهر، منذ 
انطالقه من قاعدة تاناغاشــيما 
الفضائية في اليابان في يوليو 
٢٠٢٠، قاطعا نحو ٤٩٣ مليون 
كيلومتر، وســيكون هناك بث 
حــي للحــدث تنقلــه محطات 
التلفزيــون ومواقــع اإلنترنت 
التواصل االجتماعي  ومنصات 

في الساعة السابعة غدا.
التحدي األصعب

وينتظــر «مســبار األمل»، 
عند دخوله إلــى مدار االلتقاط 
حــول املريــخ غدا، واحــدا من 
أصعب التحديــات التي مر بها 
منذ والدتــه كفكرة في اخللوة 
الوزارية حلكومة دولة اإلمارات 
عــام ٢٠١٤، قبل أن يتحول إلى 
مشروع علمي عمالق ذي أهداف 
غير مسبوقة في تاريخ البشرية، 

املشــروع، حتى يكــون جاهزا 
ملجابهة هــذا التحدي وتخطي 
هــذه الدقائق العميــاء، وتزداد 
صعوبة هــذه املرحلة في كون 
االتصــال ســيكون متأخرا بني 
مركــز التحكم واملســبار، ومن 
هنا جاءت تسمية هذه الدقائق 
بـ«العمياء»، حيث إن املســبار 
وبال تدخل بشري سيعالج كل 
حتدياته في هذه الفترة بطريقة 
ذاتية، وفي حال وجود أي أعطال 
فنيــة في أكثــر مــن اثنني من 
محركات الدفع العكســية التي 
يستخدمها املســبار في عملية 
إبطاء ســرعته، سيتسبب ذلك 
في أن يتيه املسبار في الفضاء 
العميــق أو يتحطــم وفي كلتا 

احلالتني ال ميكن استرجاعه.
وستكون اللحظة احلاسمة 
غدا عندما يتمكن فريق احملطة 
األرضية في اخلوانيج من تسّلم 
اإلشارة من املسبار فور تخطيه 
الدقائــق الـ ٢٧ العميــاء إيذانا 
بإعالن جنــاح املهمــة في هذه 
املرحلــة. ويعد فبراير اجلاري 
شهرا مريخيا بامتياز، إذ أن هناك 
٣ دول، هــي الواليــات املتحدة 
األميركية والصني باإلضافة إلى 
دولــة اإلمارات، تتســابق على 
الوصــول إلــى الكوكب األحمر 
خالل هذا الشهر، وفي حال جناح 
«مسبار األمل»، ستكون اإلمارات 

استكشــاف الكواكــب، ترجمة 
لرؤيــة وتوجيهات وطموحات 

قيادة الدولة.
وقالت ان مشروع اإلمارات 
الستكشاف املريخ «مسبار األمل» 
جنح بامتياز في نشر ثقافة األمل 
والالمستحيل بني أبناء وبنات 
دولة اإلمــارات، حتى أصبحت 

فكرا وعمال ومسيرة.
وأوضحت أنه رغم الرحالت 
الفضائية األربع التي متكنت من 
الوصول إلى الكوكب األحمر، قبل 
مسبار األمل، وكذلك الدارسات 
التي مت إجراؤهــا حول املريخ 
إال أن البشرية ما زلت ال تعرف 
إال القليــل عنــه، وخصوصــا 
فيما يتعلــق مبناخه ومن هنا 
تبرز األهمية العلمية ملشــروع 
اإلمــارات الستكشــاف املريخ. 
وأضافــت «مهما كانــت نتيجة 
التحدي الصعب الذي سيواجهه 
مســبار األمل غــدا عند دخوله 
إلى مدار االلتقاط حول املريخ، 
فنحن فخــورون بفريق العمل 
مــن الكوادر الوطنية الشــابة، 
ومبــا أجنزته ســواعد وعقول 
أبناء وبنات الوطن حتت مظلة 
مشــروع اإلمارات الستكشاف 

املريخ».
برنامج علمي نوعي

إلــى أن مشــروع  يشــار 

في مقدمة هذا السباق، وستصبح 
خامــس دولة فــي العالم تصل 
إلــى مدار املريخ، كما ســتكون 
ثالث دولة في العالم تصل إلى 
مدار الكوكب األحمر من احملاولة 
األولى. وتتجه أنظار املاليني في 
دولة اإلمارات والوطن العربي 
والعالــم اإلســالمي واملجتمــع 
العلمي حول العالم إلى «مسبار 
األمل»، وسط حالة من الترقب 

واالنتظار.
وفور دخول مســبار األمل 
إلى مدار االلتقاط، وجناح فريق 
مشــروع اإلمارات الستكشاف 
املريــخ فــي االتصــال بــه عن 
طريــق مركز التحكــم األرضي 
فــي اخلوانيــج، ســتكون دبي 
نقطــة اتصــال بــني كوكبــي 
األرض واملريخ على مدار سنة 
مريخيــة كاملة متتــد إلى ٦٨٧ 

يوما بحسابات األرض.
وأكدت سارة األميري، وزيرة 
املتقدمة  الدولة للتكنولوجيــا 
إدارة وكالــة  رئيــس مجلــس 
اإلمارات للفضاء، أن جناح مسبار 
األمل في الوصول إلى مدار املريخ 
سيكون إجنازا عربيا وإماراتيا 
غير مسبوق، حيث إنه محط آمال 
مئات املاليني من ٥٦ دولة (عربية 
وإسالمية)، وهو مشروع طموح 
لتسجيل حضور علمي وبحثي 
عربي وعاملي مشرف في مجال 

اإلمــارات الستكشــاف املريخ 
مبــادرة  األمــل»  «مســبار 
استراتيجية وطنية أعلن عنها 
صاحب السمو الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان رئيس دولة 
اإلمارات وصاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
رئيــس الدولة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي في ١٦ يوليو 
٢٠١٤، لتكــون دولة اإلماراتـ  
عند جناح مهمة مسبار األمل 
ـ خامس دولة في العالم تصل 
إلــى املريخ تنفيــذا للبرنامج 
العلمــي النوعي الــذي متلكه 

الستكشاف الكوكب األحمر.
وتتضمن أهداف «مســبار 
األمــل» تقدمي صورة متكاملة 
للغالف اجلوي للمريخ للمرة 
األولــى في تاريخ البشــرية، 
األمر الذي سيســاعد العلماء 
علــى التوصــل لفهــم أعمــق 
ألســباب حتول كوكب املريخ 
من كوكب مشابه لوكب األرض 
إلى كوكب ذي تضاريس قاسية. 
ومن شأن فهم الغالف اجلوي 
لكوكب املريخ أن يساعد على 
فهــم كوكب األرض والكواكب 
األخرى بشكل أفضل، وبالتالي 
اســتقصاء فرص العيش في 
وبنــاء  اخلارجــي  الفضــاء 
مســتوطنات بشــرية علــى 

الكواكب األخرى.
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الدولة  ســارة األميــري وزيــرة 
للتكنولوجيا املتقدمة

حتــت اســم مشــروع اإلمارات 
الستكشاف املريخ.

التحــدي  ويتلخــص هــذا 
األصعب في أن املسبار املنطلق 
فــي الفضــاء بســرعة ١٢١ ألف 
كيلومتــر في الســاعة عليه أن 
يقوم ذاتيا بإبطاء سرعته إلى ١٨ 
ألف كيلومتر في الساعة فقط، 
وذلك في خالل ٢٧ دقيقة تعرف 
باســم «الـ ٢٧ دقيقة العمياء»، 
وذلك باستخدام محركات الدفع 
العكسي الستة «دلتا في» املزود 
بها املســبار. وعليــه أن يقوم 
بهذه العملية ذاتيــا، كما عليه 
أن يقــوم وحده أيضا بالتغلب 
على ما قد يواجهه من حتديات 
أثناء هذه الدقائق التي ستحدد 
مصير ٧ سنوات قضاها فريق 

بايدن: لن نرفع العقوبات على إيران إال إذا أوقفت التخصيب
وخامنئي: نحن الوحيدين من يحق لنا وضع الشروط

عواصــــم ـ وكاالت: أكـــــد 
الرئيس األميركي جو بايدن أن 
اخلصومة بني الواليات املتحدة 
والصني ستتخذ شكل «منافسة 
قصوى»، مــع تأكيده أنه يريد 
جتنب أي «نزاع» بني أكبر قوتني 

اقتصاديتني.
وأوضح بايــدن، في مقابلة 
مع شبكة «ســي بي إس» بثت 
امــس، أنه لم يتحــدث بعد الى 
نظيره الصيني شي جينبينغ، 
مالحظا أن ليس هناك «أي سبب 
لعدم االتصال به»، لكنه أضاف 
ـ بحسب مقتطفات من املقابلة 
عرضتها شبكة «سي بي إس» ـ 
«إنه (شيء) قاس جدا. ليست 
هناك ذرة من الدميوقراطية في 
شخصه، وال أقول ذلك من باب 
االنتقاد، إنها احلقيقة فقط». الى 
ذلك، أعلن الرئيس األميركي أنه 
لن يرفع العقوبات املفروضة على 
ايران مادامت ال حتترم التزاماتها 
في امللف النووي. وأجاب بايدن، 
ردا على ســؤال عن إمكان رفع 
العقوبات إلقناع طهران بالعودة 
الى طاولة املفاوضات بهدف إنقاذ 
االتفاق النووي، «كال»، وعندما 
ســألته الصحافية عما إذا كان 
على اإليرانيني أن «يوقفوا أوال 
تخصيب اليورانيوم» هز برأسه 

إيجابا.
فــي املقابــل، أكــد املرشــد 
األعلــى للثــورة االيرانيــة آية 

على الورق».
أنــه بعــد ذلــك  وأضــاف 
«سنتحقق لنشعر بأن العقوبات 
رفعت فعال، وبعدها سنعود الى 
التزاماتنــا مبوجــب االتفــاق» 
املعروف باســم «خطــة العمل 

الشاملة املشتركة».
وشدد خامنئي على أن إيران 
هي الطرف الوحيد «الذي يحق 
لــه أن يضع شــروطا معينة» 
النــووي  باالتفــاق  متعلقــة 
ألنهــا احترمت التزاماتها، على 
عكس الواليات املتحدة والدول 

من جانبه، حذر ممثل ايران 
الدائم لدى األمم املتحدة مجيد 
تخت رواجني، من أي استفزازات 
تقــوم بها إســرائيل، مؤكدا أن 
إيران سترد بحزم على أي تهديد 

أو خطأ.
ونقلت وكالــة أنباء «مهر» 
اإليرانيــة، امس عــن رواجني 
قوله في رسالة بعثها الى األمني 
العــام لألمم املتحــدة أنطونيو 
الدوري  غوتيريــس والرئيس 
ملجلس األمن، أن إسرائيل مؤخرا 
لم تكتف بتصعيد التصريحات 
االستفزازية والتلويح باحلرب 
ضــد طهــران، بل نشــطت في 
التخطيــط لتنفيــذ تهديداتــه 

املعادية إليران.
واســتعرض رواجنــي في 
رســالته جانبا مــن التهديدات 
بينهــا  ومــن  اإلســرائيلية 
التصريحــات األخيرة لرئيس 
فــي ٢٦  اإلســرائيلي  األركان 
الشــهر املاضــي، والتــي كــرر 
فيهــا «املزاعم الواهية» بشــأن 
برنامج إيران النووي، مضيفا 
أن القوات اإلسرائيلية وإضافة 
إلى املخططات التي متتلكها جتاه 
إيران فإنها تعد خططا عملياتية 
لوضعها على الطاولة، مشيرا إلى 
أن هــذه التهديدات تعد انتهاكا 
صارخا للفقرة الثانية من ميثاق 
األمم املتحدة، وهذا ما يستدعي 
ردا مناسبا من املجتمع الدولي.

األوروبية الثالث التي «لم تنفذ 
أيا من هذه التعهدات» التي وردت 

في االتفاق.
وأكــد املرشــد األعلــى أن 
اشتراط عودة الواليات املتحدة 
الــى التزاماتها هو «السياســة 
القطعية للجمهورية اإلسالمية»، 
والتــي «لن يتم العدول عنها». 
وتوصلت إيران والقوى الست 
املتحــدة،  الكبــرى (الواليــات 
فرنسا، بريطانيا، أملانيا، روسيا، 
والصــني) الــى االتفــاق حول 
برنامجها النووي في العام ٢٠١٥.

اهللا علــي خامنئــي امــس أن 
إيــران لن تســتأنف التزاماتها 
مبوجب االتفــاق النووي، قبل 
رفع العقوبات االقتصادية التي 
أعادت الواليات املتحدة فرضها 
على طهران بعد قرار واشنطن 
االنسحاب منه. وقال خامنئي، 
في كلمة متلفزة أثناء استقباله 
قادة القوة اجلوية للجيش، «اذا 
أرادوا عودة إيران الى التزامات 
االتفاق النووي، على الواليات 
املتحدة أن ترفع العقوبات بشكل 
كامــل، وليس فقــط بالكالم أو 

ترامب يطّل مجددًا عبر منصة «غاب» 
قبل محاكمته الثانية غدًا

عواصمـ  وكاالت: قبل يومني من محاكمته 
الثانيــة في مجلس الشــيوخ، عــاد الرئيس 
األميركي السابق دونالد ترامب، إلى شبكات 
التواصــل االجتماعي مجــددا، بعد أن علقت 
مواقع بارزة مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب 
حساباته الرسمية، في أواخر أيام حكمه، بسبب 
تصريحات اعتبرت محرضة على العنف، على 

خلفية أحداث الكونغرس الدامية.
ووصفت وسائل اإلعالم األميركية، رسالة 
 (Gab) ترامب التي نشــرها على منصة غاب
أمــس بـ«احلــدث املهم»، والتي قــال فيها إن 
«املزاعم التي تالحقه بشأن التورط في أحداث 

الكونغرس ال ميكن إثباتها».
وبعد عام على قرار عزله األول، يجد ترامب 
نفسه محور محاكمة ثانية غير مسبوقة تبدأ 
غدا في مجلس الشــيوخ الذي سيتعني على 
أعضائه حتديد إن كان قد حرض بالفعل على 

الهجوم الدامي على الكابيتول.
وسيختبر أعضاء مجلس الشيوخ سابقة 
مثيرة للجــدل عندما يجتمعون التخاذ قرار 
بشــأن عزل رئيس لم يعد فــي منصبه، وال 
يزال يشكل مركز ثقل في حزبه ولو من دون 
السلطة التي كان مينحه إياها البيت األبيض.
وأصرت رئيســة مجلس النواب نانســي 
بيلوســي التــي شــكلت فريقــا من تســعة 
دميوقراطيني إلدارة إجراءات العزل وتوجيه 
التهم لترامب، على ضرورة إجراء احملاكمة، 
إدانتــه ســيضر  الفشــل فــي  أن  معتبــرة 

بالدميوقراطية األميركية.
وستحتاج إدانة ترامب إلى أصوات أكثر 
من ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، ما يعني أنه 
سيتعني على ١٧ جمهوريا االنشقاق عن صفوف 

باقــي أعضاء احلزب واالنضمــام إلى جميع 
الدميوقراطيني البالغ عددهم ٥٠ ســيناتورا، 
في سيناريو يبدو مستبعدا في الوقت الراهن.

وال ينوي الدميوقراطيون الذين يديرون 
إجــراءات عملية العزل االلتــزام بالنظريات 
القانونية فحســب خالل اجللســة. وتكشف 
مذكــرة تلخــص مرافعاتهــم النبــرة التــي 
سيلجؤون إليها، إذ اتهموا ترامب بـ «حتضير 
برميل متفجرات وإشعال عود ثقاب ومن ثم 
البحث عن الفائدة الشــخصية من الفوضى 

التي أعقبت ذلك».
كما أشــاروا إلى نيتهم اســتخدام العديد 
من تصريحات ترامب العلنية ضده، مبا فيها 
اخلطاب الذي أدلى به في السادس من يناير 
قبيل االعتداء أمام حشــد مــن أنصاره قرب 
البيت األبيض حيث دعاهم إلى «إظهار قوتهم».

وأما محامو الدفاع عنه فركزوا في بيانهم 
على نقطتني هما أن احملاكمة «صورية» إذ ال 
ميكن إزاحــة ترامب من منصب لم يعد فيه، 
وأن الهدف من خطابه كان التشكيك في نتائج 
االنتخابــات بينما ال تنــدرج تصريحاته في 
السادس من يناير إال في إطار حرية التعبير 

التي يحميها الدستور.
وبينما لم يشر الدميوقراطيون إلى ماهية 
األدلة التي سيستخدمونها أو الشهود الذين 
سيســتدعونهم، علــى غرار ضباط شــرطة 
الكابيتول، رفض فريق الرئيس السابق دعوة 

ترامب لإلدالء بشهادته.
ويستبعد أن يدين مجلس الشيوخ ترامب 
بتهمة التحريض على التمرد، لكن انتهاء ثاني 
محاكمة يخضع لها، لن يعني إسدال الستار 

على نزاعاته القانونية.

ً اجلمهوريون والدميوقراطيون يحضّرون للمعركة القانونية غدا

«كورونا»: تطعيم ١٢٨ مليون حول العالم وانخفاض اإلصابات في أميركا
عواصم ـ وكاالت: سجلت 
كل من الواليات املتحدة واملانيا 
انخفاضا فــي االصابات التي 
يســببها ڤيــروس كورونــا 
املستجد، في حني أن ١٢٨ مليون 
جرعة، من مختلــف لقاحات 
ڤيروس «كورونا» املستجد، 
مت حقنهــا بالفعل لعشــرات 
املاليني من األشخاص في ٧٣ 
بلدا حول العالم، بحسب وكالة 

«بلومبيرغ» لألنباء.
وقالت «بلومبيرغ» أمس 
ان الواليات املتحدة ســجلت 
نحــو ١٠٦ آالف حالــة اصابة 
جديدة بانخفاض ٨ آالف عن 
ادنى مستوى االسبوع سجل 
املاضي، ما يعني أن االنخفاض 
في عدد االصابات اجلديدة في 
أميركا وحتى فــي نيويورك 

مستمر، بحسب الوكالة. 
وفي أملانيا، أشارت الوكالة 
أيضــا الــى انخفــاض معدل 
انتشــار االصابــات اجلديدة، 
رغــم ان وزير االقتصاد بيتر 
التمايــر اســتبعد تخفيــف 
اجراءات احلظر قريبا في اكبر 

اقتصادات أوروبا.
وعلى صعيد املعركة ضد 
«كوفيــد»، أظهــر إحصــاء لـ 
«بلومبيــرغ» أن التطعيــم بـ 

«أسترازينيكا» بالتعاون مع 
«أوكسفورد» ليس فعاال ضد 
النســخة املتحــّورة اجلنوب 
أفريقية من ڤيروس كورونا، 
لكن قد يكون كذلك ضد األشكال 

أن اللقاح «يوفر احلد األدنى من 
احلماية ضد اإلصابة اخلفيفة 

واملتوسطة بكوفيد ـ ١٩».
إال أنه قد يكون فعاال ضد 
األشكال اخلطيرة من املرض، 

البيانات التي لم تخضع بعد 
للمراجعة «تؤكد على ما يبدو 
املالحظة النظرية أن التحورات 
في الڤيروس التي رصدت في 
جنوب افريقيا ستتيح االنتقال 
املستمر للڤيروس في صفوف 

املجموعات امللقحة».
التــي  وأكــدت غيلبــرت، 
تديــر تطويــر اللقــاح، عبر 
شبكة «بي بي سي»، أن لقاح 
«أسترازينيكا/ أكسفورد» في 
مواجهــة النســخة اجلنــوب 
افريقيــة مــن الڤيــروس «قد 
العــدد اإلجمالــي  ال يقلــص 
لإلصابــات، لكنــه يحمي من 
الوفاة والدخول إلى املستشفى 
واألشكال اخلطيرة من املرض».
وأضافــت أن األمــر قــد 
يستغرق «بعض الوقت» قبل 
التمكن من حتديد فعاليته ضد 
الساللة اجلديدة التي تنتشر 
أكثر فأكثر في بريطانيا، لدى 
املســنني. إلى ذلك، عاد مئات 
والطالبــات  الطــالب  آالف 
األردنيني الى مدارســهم أمس 
بعد عام تقريبا على إغالقها، 
في إطار خطة إلعادة أكثر من 
مليوني طالب تدريجيا كانت 
وزارة التربيــة قــد وضعتها 
بعد انخفــاض عدد اإلصابات 

اخلطيرة من املرض.
جامعــة  وأوضحــت 
فــي  ويتواترســراند 
التــي أجرت  جوهانســبيرغ 
دراسة في هذا الصدد في بيان 

رغــم أنه ليس هنــاك بعد ما 
يكفي من املعطيــات في هذه 
الدراسة التي ستنشر االثنني، 

لتأكيد ذلك بشكل نهائي.
ان  وقالت «أسترازينيكا» 

بڤيروس كورونا.
التدريــس فــي  وتوقــف 
املدارس واجلامعات في األردن 
منذ منتصف مارس ٢٠٢٠ مع 
بدء تفشــي كورونــا، كإجراء 

احترازي.
وتراجــع عــدد اإلصابات 
بكورونــا خــالل األســابيع 
األربعــة املاضية فــي اململكة 
بحيث تسجل حاليا نحو ألف 
إصابة يومية انخفاضا من ٨ 

آالف في نوفمبر.
وتشــمل املرحلــة االولى 
طلبة رياض االطفال والصفوف 
الثالثــة االولــى والتوجيهي، 
وقــدرت وزارة التربيــة عدد 
الطلبة ضمن هذه املرحلة بنحو 
٧٧٣ الفــا و٨١٢ طالبا وطالبة 
في مدارس خاصة وحكومية.

وبدا اجلميع في هذا النهار 
املشمس سعداء بعودة املدارس 
من طالب ومعلمــني وأولياء 
أمور. وتقضي هذه اإلجراءات 
الصحيــة بوضــع كمامــات 
اليديــن والتباعــد  وتعقيــم 
اجلسدي في الفصول وتوفر 
مســاحة مترين مربعني لكل 
طالــب باالضافة الــى تعيني 
مراقــب صحــي للتأكــد مــن 

إجراءات السالمة العامة.

«أسترازينيكا» تقول إن لقاحها ال يوفر سوى حماية محدودة من النسخة اجلنوب أفريقية لـ «كوفيد ـ ١٩».. وعودة الطالب إلى املدارس في األردن بعد عام من اإلغالق

تالميذ أردنيون يعودون الى مقاعد الدراسة بعد نحو عام من اغالق املدارس             (أ.ف.پ)

الرئيس األميركي جو بايدن يغادر كنيسة برانديواين الكاثوليكية مع حفيدته ناتالي بعد القداس في ويلمنغتون امس (رويترز)

١٢٨ مليون جرعة حول العالم، 
التي مت تقدميها بالفعل لألفراد، 
يعني وصول معدل التطعيم 
العاملي إلى نحو ٤٫٦٩ ماليني 

جرعة يوميا.
وحلت الواليات املتحدة في 
صــدارة دول العالم من حيث 
عدد اجلرعات التي مت تقدميها 
لألفراد، إذ حقنت ٤٠٫٥ مليون 
جرعة مــن اللقاحات املضادة 
لـ «كورونا» حتى أمس، وهو 
ما يعــادل ١٫٤٣ مليون جرعة 
يوميا، ويعــادل أيضا و١٢٫٣ 
جرعــة لكل ١٠٠ شــخص في 
مختلف أنحاء الواليات املتحدة.
ـ  اليــوم األخيــر  وشــهد 
بحسب «بلومبيرغ»ـ  تسجيل 
رقم قياســي لعــدد اجلرعات 
املقدمة لألفراد، بواقع أكثر من 
مليوني جرعة في يوم واحد، 
وهو ما يعد خطوة جيدة نحو 
حتقيق ما تعهــد به الرئيس 
األميركي جو بايدن بهذا الصدد، 
إذ وعد بتقدمي ١٠٠ مليون جرعة 

خالل ١٠٠ يوم.
في املقابــل، وفي تصريح 
مخيب لآلمال، أكدت الباحثة 
أوكســفورد  جامعــة  فــي 
اللقــاح  أن  ســارة غيلبــرت 
البريطاني الذي طوره مختبر 


