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اخلميس ١٥ ابريل ٢٠٢١ عربية وعاملية

طهران أمتت استعدادها لزيادة التخصيب.. والرياض: ال ميكن اعتباره سلميًا
عواصم ـ وكاالت: دعت اململكة 
العربية السعودية إيران إلى تفادي 
التصعيد وعدم تعريض أمن املنطقة 
التوتر  واســتقرارها للمزيد مــن 
إلى جانــب االنخــراط بجدية في 
املفاوضات اجلارية حاليا في ڤيينا.
اخلارجيــة  وزارة  وقالــت 
السعودية، في بيان أوردته وكالة 
األنبــاء الســعودية (واس) أمس، 
ان اململكة «تتابع بقلق التطورات 
الراهنــة لبرنامج إيــران النووي 
والتــي متثلت آخرها باإلعالن عن 
رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 
٦٠٪، األمــر الذي ال ميكن اعتباره 
برنامجا مخصصا لالســتخدامات 

السلمية».
وأشــارت إلــى أن اململكة تؤكد 
أهمية توصل املجتمع الدولي التفاق 
مبحددات «أقوى وأطول» ومبا يعزز 
إجراءات الرصد واملراقبة ويضمن 
منع إيران من احلصول على السالح 
النووي أو تطوير القدرات الالزمة 
لذلــك، ويأخذ بعني االعتبار «قلق 
دول املنطقة العميق من اخلطوات 
التصعيديــة التــي تتخذها إيران 
لزعزعة األمن واالستقرار اإلقليمي 

ومن ضمنها برنامجها النووي».
وقال السفير رائد قرملي مدير 

إدارة تخطيط السياســات بوزارة 
اخلارجية السعودية، في تصريح 
لـ «رويترز»، إن أي إحياء لالتفاق 
النــووي املبرم في ٢٠١٥ بني إيران 
والقــوى العاملية يجــب أن يكون 
نقطة انطالق ملزيد من املناقشات 
التي تشارك فيها دول املنطقة بهدف 
توسيع بنود االتفاق، وأكد أن أي 
اتفاق ال يبدد بفعالية املخاوف ذات 
الصلة ببرنامج إيران الصاروخي 
ودعمهــا لوكالء إقليميني لن يكلل 

بالنجاح.
وأضاف: «نــود التأكد على األقل 
من أن أي موارد مالية يتيحها االتفاق 
النووي إليران ال تستخدم لزعزعة 

استقرار املنطقة».
في الســياق ذاته، طالب مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية، الدول 
املجتمعــة في ڤيينا بشــأن حملاولة 
إحياء االتفاق مبراعاة منابع قلق دول 
املنطقة. وأكد بحسب ما نقلت وسائل 
اإلعالم السعودية ضرورة مشاركة 
أعضائه في املفاوضات، والتي يجب 
أن متتد إلى ســلوك إيــران املزعزع 
لالستقرار وبرنامج تسليحها، الفتا 
إلى أن رفع نســبة التخصيب خطر 

على املنطقة والعالم.
إلــى ذلك، قالــت الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية إن إيران «أمتت تقريبا 
االستعدادات» لبدء التخصيب حتى 
٦٠٪ في منشأة فوق األرض في نطنز، 
وانها تعتزم إضافة ١٠٢٤ من أجهزة 
اجليل األول (آي.آر-١) حتت األرض 

هناك.
وقالــت الوكالــة التابعــة لألمم 
املتحدة إنهــا «حتققت من أن إيران 
أمتت تقريبا االستعدادات لبدء إنتاج 
سادس فلوريد اليورانيوم املخصب 
إلى ٦٠٪ من اليورانيوم ٢٣٥ في محطة 

نطنز التجريبية».
مــن جهتهــا، اعتبــرت الترويكا 
األوروبية (فرنسا وأملانيا وبريطانيا) 
التي تقود مســاعي إحيــاء االتفاق 
النووي، أن إعالن إيران يشكل «تطورا 
خطيرا» وحذرت من أي تصعيد «من 
جانب أي طرف كان» بعد احلادث في 

املوقع النووي اإليراني.
وقــال الناطقون باســم وزارات 
خارجية الدول الثالث املوقعة على 
االتفاق، في بيان مشترك، إن باريس 
وبرلــني ولندن «أخــذت علما بقلق 
بالغ بإعالن إيران»، وأضاف البيان 
«هذا يشكل تطورا خطيرا ألن إنتاج 
اليورانيوم العالي التخصيب يشكل 
خطوة مهمة لصنع سالح نووي».

واعتبر البيان انه «ليس لدى إيران 

أي حاجة مدنية تبرر مثل هذه النسبة 
من التخصيب»، مشيرا بشكل خاص 
إلى مشــروع نصب ألف جهاز طرد 
مركزي في موقع نطنز للتخصيب.

ورغم هذا التصعيد، أكدت املتحدثة 
باسم البيت األبيض جني ساكي، أن 
الواليات املتحدة وإيران ستستأنفان 
احملادثــات غير املباشــرة في ڤيينا 

اليوم.
في املقابل، أعلنت إيران أن قرارها 
برفع التخصيب هو «رد على اإلرهاب 
النووي» اإلســرائيلي بعــد انفجار 

نطنز.
وفــي تصريحات أشــبه بزيادة 
الضغوط، حذر املرشد األعلى إليران 
علي خامنئــي أمس من أن «تطول» 
املفاوضات، فتصبح «مضرة» إليران، 
وقــال «علينا التنبــه إلى عدم تآكل 
املفاوضــات. يجــب أال تتحول إلى 
وســيلة لبعض األطــراف لتجعلها 
تطــول، األمر الذي ســيكون مضرا 

للبالد».
وأعلن وزير اخلارجية اإليراني 
محمد جواد ظريف، أن السبيل الوحيد 
للخروج من «الدوامة اخلطيرة» هو 
الرضــوخ ملطالــب إيــران ورفع كل 
العقوبــات التي تفرضهــا الواليات 
املتحدة منذ أن انسحبت من االتفاق.

مفاوضات ڤيينا تستأنف اليوم وإيران حتّذر من إطالة أمدها: احلل الوحيد الرضوخ ملطالبنا

الرئيس األميركي جو بايدن ينزع الكمام للحديث حول سحب القوات من افغانستان  (أ.ف.پ)

إصابات «كورونا» في املنطقة ارتفعت ٢٢٪ وحتذير من زيادتها في رمضان
عواصــم ـ وكاالت: قالت 
منظمة الصحة العاملية إنها 
تشعر بـ «القلق» من احتمال 
تزايد حــاالت كورونا خالل 
شــهر رمضــان فــي شــمال 

أفريقيا وشرق املتوسط.
وأكد املدير اإلقليمي ملنظمة 
الصحــة العاملية في شــرق 
املتوسط أحمد املنظري في 
مؤمتر صحافي عبر الڤيديو 
ازدادت  إن «عــدد احلــاالت 
بنسبة ٢٢٪ والوفيات زادت 
بنســبة ١٧٪ خالل األسبوع 
املاضــي مقارنة باألســبوع 

السابق عليه».
وقال «تعكس هذه الزيادة 
في احلاالت اجتاها يبعث على 
القلق» في املنطقة التي متتد 
من املغرب حتى باكســتان، 
مضيفا «يساورنا القلق على 
وجه اخلصوص من أن الوضع 
احلالي قد يتفاقم خالل شهر 
رمضان إذا لم يلتزم الناس 
التي  بالتدابيــر االحترازية 

أثبتت جدواها».
وأوضح أن الناس ميكن 
أن تشعر بأن وضع الكمامات 
التباعــد  علــى  واحلفــاظ 
االجتماعي ضــروري خالل 

من الشــهر اجلاري بدال من 
الربع األخير.

وباشر االحتاد األوروبي 
مــع  رســمية  مفاوضــات 
التحالف ليزوده بـ ١٫٨ مليار 
جرعة من اجليل الثاني من 

اللقاح.

أثبتت فاعليتها.
في الوقــت ذاته، تدرس 
وكالــة األدويــة األوروبيــة 
راهنا حاالت التجلط الدموي 
الناجمــة عــن هــذا اللقــاح 
األحادي اجلرعة ومن املتوقع 
أن تصــدر رأيهــا األســبوع 

ينتجه املختبر اإلجنليزي- 
ويســتخدم  الســويدي. 
اللقاحان التقنية نفسها وهي 

الڤيروس الغداني.
بدوره، أكــد كبير خبراء 
األمراض املعدية واملستشار 
األبيــض  للبيــت  الطبــي 
أن  فاوتشــي  د.أنتونــي 
التوصية بتعليق استخدام 
آنــد  «جونســون  لقــاح 
جونسون» ال يعني اخلوف 
من أخذ اللقاحات عموما ودعا 
األميركيني إلى االستمرار في 

املشاركة بحملة التطعيم.
وأوضــح فاوتشــي، في 
مقطع ڤيديو نشــره البيت 
األبيــض، إنــه رغــم نــدرة 
احلــاالت فإنــه تقــرر وقف 
اللقاح لسببني، هما التحقق 
أكبــر ممــا حــدث،  بشــكل 
ولتنبيه األطباء إلى ســؤال 
املرضى الذين لديهم مثل هذه 
األعــراض عمــا إذا كانوا قد 

تلقوا تطعيما مؤخرا.
ودعــا األشــخاص الذين 
تلقوا تطعيم «جونسون آند 
جونسون» إلى عدم اخلوف، 
ألن احلاالت التي مت رصدها 

«نادرة للغاية».

وقالت رئيسة املفوضية 
األوروبية اورسوال فون دير 
اليــني «قد نحتــاج في وقت 
ما إلــى جرعات معــززة أو 
تطويــر لقاحات تتكيف مع 
املتحورات اجلديدة»، مشيرة 
إلى أن تقنية «الرنا املرسال» 

املقبل بشأنه.
وجــددت فرنســا، التــي 
ستخصص لقاح «جونسون 
آند جونسون» ملن هم فوق 
ســن اخلامســة واخلمسني 
على غرار «أســترازينيكا»، 
«ثقتها» باللقاح األخير الذي 

قــررت  فرنســا،  وفــي 
اتخــاذ إجراءات  الســلطات 
أكثــر صرامــة تبــدأ االثنني 
املقبل فيما يتعلق بالسفر من 
وإلى الدول األسوأ تضررا من 
جائحة ڤيروس كورونا، طبقا 
ملا ذكره املتحــدث، جابريل 
أتال للصحافيني في مؤمتر 
صحافي أمس، حسب وكالة 

«بلومبيرغ» لألنباء.
وأضاف أتال أن الرئيس 
إميانويــل ماكرون طلب من 
احلكومة اتخاذ إجراء حول 
فرض قيود أكثر صرامة على 

احلدود.
وفي أملانيا، أظهرت بيانات 
جلامعــة جونــز هوبكنــز 
األميركية ووكالة «بلومبيرغ» 
لألنباء امــس، أنه مت إعطاء 
١٨٫٧ مليــون جرعــة مــن 
اللقاحات املضادة لكورونا.

وبحسب البيانات املعلنة 
أمس، يقدر متوســط معدل 
التطعيــم فــي أملانيا بـ ٦٢٤ 
ألفــا و٦٣٨ جرعة في اليوم 
الواحد. وبهذا املعدل، يتوقع 
أن يســتغرق األمر ٥ أشهر 
لتطعيم ٧٥٪ من سكان البالد 

بلقاح من جرعتني.

ً االحتاد األوروبي يُسّرع التطعيم بلقاح «فايزر- بيونتيك» والدمنارك تتخلى عن «أسترازينيكا» نهائيا

فريق التطعيم في املنازل يقدم اللقاح ألحد البريطانيني في تشيسترفيلد وسط بريطانيا    (أ.ف.پ)

شهر رمضان «للمساعدة على 
احتواء» الوباء.

وبعــد التعثــرات التــي 
تعرضت لها حمالت التطعيم 
العاملية ضد ڤيروس كورونا، 
بسبب شبهات بارتباط لقاحي 
«أسترازينيكا» و«جونسون 
آند جونســون» بحاالت من 
جتلط الدم، يســعى االحتاد 
األوروبي إلى تسريع حملته 
مبســاعدة لقاحــات أخــرى 
خصوصا مختبرات «فايزر 
ـ بيونتيــك» التــي ســتقدم 
جرعات أكثر من املتوقع في 
الربع الثاني من العام احلالي.
الدمنــارك  وأصبحــت 
أمــس أول دولــة أوروبيــة 
تتخلــى نهائيــا عــن لقــاح 
«أسترازينيكا» الذي يخضع 
استخدامه لقيود في غالبية 
دول االحتاد األوروبي بسبب 
احتمــال اإلصابــة بتجلــط 

دموي.
ب حتالف  فــي املقابل، قرَّ
بايونتيــك»  «فايــزر- 
األملانــي موعد  األميركــي- 
تســليم االحتــاد ٥٠ مليون 
جرعــة إلى الربع الثاني من 
العام احلالي، لتسلمها بدءا 

بايدن يعلن سحب كامل قواته من أفغانستان بحلول سبتمبر
وغني: قواتنا قادرة على الدفاع عن شعبها وبالدها

عواصــم ـ وكاالت: أعلــن 
الرئيس األميركي جو بايدن انه 
سيبدأ سحب القوات االميركية 
من افغانســتان في االول من 
مايو تدريجيا وبتنســيق مع 
الشركاء «لنصل الى االنسحاب 

الكامل بحدود سبتمبر».
واضاف في خطاب خصصه 
للموضــوع: انــا رابع رئيس 
اميركي يشــهد وجود قواتنا 
في افغانستان ولن انقل هذه 

املسؤولية الى رئيس آخر.
وتابع: هجمات ١١ سبتمبر 
ال ميكن ان تفســر سبب بقاء 
قواتنا في افغانستان الى اآلن.
وفـــــق  أيضــــا،  وقــال 
مقتطفات مــن خطابه وزعت 
على الصحافيني، «سنواصل 
دعم احلكومة األفغانية، لكننا 
لن نبقي التزامنا العسكري في 

أفغانستان».
وتعليقا علــى هذا القرار، 
قال الرئيس األفغاني أشــرف 
غنــي انــه بحــث امــس مــع 
نظيره األميركي االنســحاب 
الكامــل للقــوات األميركيــة 
من أفغانســتان بحلول بداية 
سبتمبر، مؤكدا أنه «يحترم» 

هذا القرار.
وكتب غني على «تويتر»، 
بعــد احملادثــة الهاتفيــة، أن 
قوات األمن األفغانية «قادرة 
متاما على الدفاع عن شــعبها 
وبالدهــا، األمر الذي تقوم به 

وقال أحد ممثلــي احلكومة 
األفغانيــة فــي مفاوضــات 
السالم بالعاصمة القطرية، 
الدوحــة، الــذي طلــب عدم 
الكشــف عن هويته لوكالة 
األنباء األملانية (د.ب.أ) «إنه 
أكثر تصرف غير مســؤول 
وأمر أنانــي، ميكن أن تقوم 
به أميركا لشركائها األفغان».

وأضاف املفاوض األفغاني 
أنه رمبا تكون نهاية احلرب 
لواشــنطن، لكــن الشــركاء 

وقال بلينكن قبل محادثات 
مع شــركاء فــي احللــف في 
بروكسل «حققنا معا األهداف 
التــي وضعناهــا، واآلن حان 
الوقــت إلعــادة قواتنــا إلــى 

الوطن».
وفــي مؤمتــر صحافــي 
مشترك مع األمني العام حللف 
شــمال األطلسي، قال بلينكن 
«حققنا أهدافنا من التدخل في 
أفغانستان وحان وقت سحب 
القوات»، وأضاف «سننسق مع 
الناتو النسحاب كامل ومنسق 

من أفغانستان».
الدفــاع  وذكــرت وزيــرة 
أنيغريــت كرامــب  األملانيــة 
كارنباور أمس أن قوات حلف 
شــمال األطلســي ستنسحب 
في ســبتمبر على األرجح من 
أفغانستان، على غرار القوات 
األميركية، وقالت «قلنا دائما: 
ندخــل معا (مــع األميركيني) 

ونخرج معا».
في املقابل، أعربت روسيا 
أمــس عن قلقها إلعالن بايدن 
االنســحاب، وقالت املتحدثة 
الروســية،  باســم اخلارجية 
ماريا زاخاروفا، في بيان «هذا 
األمــر يثير القلق من تصعيد 
محتمل مقبل للنزاع املســلح 
في أفغانستان والذي قد يؤدي 
بدوره إلــى تقويض اجلهود 
إلطالق مفاوضات بني األطراف 

األفغان».

األفغــان ســيدفعون الثمن، 
وتابــع «كان بإمكانهم إنهاء 
ذلك بطريقة مسؤولة وبقليل 

من الصبر».
من جهتــه، أعلــن وزير 
اخلارجية األميركي أنتوني 
بلينكن أمس أن الوقت حان 
املنتشــرة  القوات  لســحب 
في أفغانســتان، مضيفا أن 
واشنطن ستعمل مع حلفائها 
في حلف شــمال األطلســي 

لتأمني انسحاب «منسق».

اإلدارة األميركية تؤكد على االنسحاب املنسق مع احللفاء 

منذ البداية»، مضيفا «سنعمل 
مع شــركائنا األميركيني على 

ضمان انتقال سلس».
جاء ذلك فيمــا قال البيت 
األبيض انه ليس من مصلحة 
حركــة طالبــان األفغانية أن 
تكون أفغانســتان منبوذة أو 

مالذا لتنظيم «القاعدة».
إلى ذلك، أعرب مسؤولون 
أفغان أمس عن خيبة أملهم 
إزاء االنسحاب غير املشروط 
للقوات األميركية من بالدهم، 

محكمة أمن الدولة األردنية تباشر 
التحقيق مع متآمرين في ملف «الفتنة»

عمان ـ أ.ف.پ: قال مصدر أردني رسمي 
أمــس، إن مدعــي محكمة أمن الدولة باشــر 
التحقيــق مع املوقوفني في ما عرف بقضية 
«الفتنة» األخيرة واملتعلقة مبخططات تعرض 

النظام امللكي «للخطر».
ونقل تلفزيون «اململكة» عن مصدر رسمي 
قوله إن «مدعي عام محكمة أمن الدولة باشر 
امــس، التحقيق في قضية (ملــف الفتنة)، 
جلميــع املتورطــني فيها». ومنــذ عام ٢٠١٣ 
انحصر اختصاص محكمــة أمن الدولة في 
النظر في قضايا االرهاب والتجسس واخليانة 

واملخدرات وتزييف العملة.

واعتقلت الســلطات االردنية في الرابع 
مــن ابريل اجلاري نحو ٢٠ شــخصا بينهم 
رئيس الديوان امللكي االســبق باسم عوض 
اهللا والشــريف حسن بن زيد، املقربون من 
ولي العهد السابق األمير حمزة بن احلسني 
االخ غير الشقيق للعاهل االردني امللك عبداهللا 

الثاني بن احلسني.
وقال رئيس الوزراء بشر اخلصاونة االثنني 
املاضي ألعضاء مجلسي النواب واألعيان إن 
األزمة األخيرة التي شــهدها االردن ليســت 
محاولة انقالب، مؤكــدا أن األمير حمزة لن 

يحاكم.

فلسطني حتّذر من حتويل إسرائيل 
الصراع إلى حرب دينية مفتوحة

عواصمـ  وكاالت: اقتحم ٥٨ مستوطنا، 
امس، باحات املسجد األقصى املبارك، حتت 

حماية شرطة االحتالل اإلسرائيلي.
وأفادت دائرة األوقاف اإلسالمية، في بيان 
أوردته وكالة األنباء الفلسطينية «وفا»، بأن 
االقتحامات جرت بحماية جيش االحتالل 
بعد ساعات من اقتحام مآذن املسجد األربع 
وقطع أسالك السماعات اخلاصة بالصالة 

وتعطيلها.
وفــي ســياق متصــل، اعتقلــت قوات 
االحتالل اإلسرائيلي امس، شابا فلسطينيا 
من بلدة الطور بالقدس احملتلة بعد اقتحام 
منزله، كما مدت محاكــم االحتالل اعتقال 
٤ شــبان من بلدة ســلوان جنوب القدس 

احملتلة لعدة أيام.
الى ذلك، حذرت الرئاســة الفلسطينية 

من تداعيات سياســات إسرائيل وحتويل 
الصراع إلى حرب دينية مفتوحة «تقوض 

أركان السلم واألمن الدوليني».
ودعا الناطق باســم الرئاسة نبيل أبو 
ردينــة في بيان نشــرته «وفــا»، املجتمع 
الدولي إلى «التحرك اجلدي من أجل وقف 
العدوان اإلسرائيلي املتواصل على املقدسات 
اإلســالمية واملســيحية في مدينة القدس 
احملتلــة، وبالــذات العدوان على املســجد 

األقصى املبارك».
وبحســب مصادر فلســطينية، قطعت 
الشــرطة اإلســرائيلية امس االول، أسالك 
الصوت عن مآذن املسجد األقصى في شرق 
القدس ما حال دون رفع أذان صالة العشاء 
عبر مكبرات الصــوت في اليوم األول من 

شهر رمضان.

٥٨ مستوطناً يقتحمون باحات املسجد األقصى حتت حماية االحتالل


