
ي��س��اب��ق ال��ب��اح��ث��ون ف���ي جامعة 
أك��س��ف��ورد ال��زم��ن م��ن أج���ل تطوير 
لقاح ضد فيروس ك��ورون��ا املستجد، 
خصوصا بعد ظهور نتائج اختبار 
اللقاح في مرحلتيه األول��ى والثانية، 
وجناحه في تطوير مضادات في جسم 
اإلنسان لصد الفيروس، دون أن تظهر 
أي أع���راض جانبية على املتطوعني 

الذين مت حقنهم به.
وح��س��ب امل��ع��ط��ي��ات م��ن اجلامعة 
والفريق العلمي القائم على اللقاح، 
فإن األنظار حاليا تتجه نحو املرحلة 
الثالثة، وم��ا س��وف تكشف عنه من 

نتائج.
وع���ن ت��ف��اص��ي��ل امل��رح��ل��ة الثالثة 
م��ن اخ��ت��ب��ار ال��ل��ق��اح، ف���إن اجلامعة 
ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة ال��ع��ري��ق��ة ت��ت��ع��اون مع 
عمالق صناعة األودية »أسترازينيكا« 
)AstraZeneca(، وبشراكة مع عدد 
من املستشفيات عبر العالم من أجل 
اختبار اللقاح على الصعيد العاملي، 
وتتضمن ه��ذه املرحلة حقن 30 ألف 

متطوع باللقاح في الواليات املتحدة.
وال تتوقف اختبارات املرحلة الثالثة 
عند ه��ذا ال��ع��دد، فحسب م��ا توصلت 
إليه جامعة أكسفورد تتم في الوقت 

اجلاري عمليات اختبار للقاح في دول 
العالم الثالث أو دول نامية، خصوصا 
ف��ي ال��ب��رازي��ل ال��ت��ي تعتبر م��ن البؤر 
العاملية الثانية للوباء، وك��ذل��ك في 
جنوب أفريقيا، وذل��ك بهدف معرفة 

سلوك اللقاح في بيئات مختلفة.
وب����ات ال��ف��ري��ق ال��ع��ل��م��ي جلامعة 
أكسفورد واثقا من نتائج االختبار في 
املرحلتني األولى والثانية، حيث متكن 
اللقاح من تطوير مضادات للفيروس 

في اجلسم في ظرف 14 يوما.
وت��ؤك��د اجل��ام��ع��ة أن امل��خ��اوف من 
مضاعفات خطيرة للقاح ق��د تبددت 
خ��الل املرحلة األول��ى، حيث لم تظهر 
أي أعراض غير طبيعية على املتطوعني 

خالل املرحلتني األولى والثانية.
وت�����زداد م��ن��اع��ة اجل��س��م ف��ي ح��ال 
مت حقن اجلسم بجرعتني، ففي هذه 
احلالة يطور اجلسم مناعة أقوى وفي 
م��دة أق��ص��ر، وم��ع ذل��ك ف��إن الباحثني 
سيعكفون خالل املرحلة الثالثة على 
دراسة إن كان اللقاح سيمكن من حماية 
اجلسم من اإلصابة بالفيروس، وليس 

فقط تطوير أجسام مضادة له.
ورغم النتائج املبشرة التي أظهرتها 
امل��راح��ل األول���ى الختبار اللقاح فإن 

البروفيسور أن��دي��ري��و ب��والر -وه��و 
رئيس وح��دة البحث ع��ن اللقاح في 
جامعة أك��س��ف��ورد- يؤكد أن��ه العمل 
سينصب خ��الل ال��ف��ت��رة املقبلة على 
التأكد أكثر من قدرة اللقاح على تطوير 
مناعة تامة ضد الفيروس في جسم 

اإلنسان.
ويقترح البروفيسور البريطاني 
أن تكون اإلستراتيجية املعتمدة على 
الصعيد العاملي في حال مت الترخيص 
للقاح هي تلقيح أي شخص بجرعتني 
من اللقاح، ويبرر هذه اإلستراتيجية 
ب��ك��ون األش��خ��اص ال��ذي��ن مت حقنهم 
بجرعتني -وع���دده���م -10 أظ��ه��رت 
أجسامهم رد فعل مناعي أسرع وأقوى 

في مواجهة الفيروس.
وي��ؤك��د أع��ض��اء ال��ف��ري��ق البحثي 
جلامعة أكسفورد أنهم باشروا العمل 
بداية العام احلالي، وأنهم أعلنوا حالة 
طوارئ غير مسبوقة في العالم »للفوز 

في هذا السباق ضد فيروس كورونا«.
وي��ب��دو ه��ذا التصريح مبثابة رد 
على االن��ت��ق��ادات التي توجه لعملية 
تصنيع ال��ل��ق��اح م��ن ب��ع��ض اخل��ب��راء 
وحتى شركات األدوي��ة، والتي حتذر 
من التسرع في ع��رض نتائج اللقاح 

واالنطالق في تصنيعه على اعتبار أن 
أي لقاح يحتاج 4 سنوات على األقل 

ليصبح جاهزا.
من جهتها، أكدت عضوة فريق تطوير 
اللقاح البروفيسورة س��ارة جيلبرت 
أن النتائج املشجعة التي أظهرتها 
امل��راح��ل األول��ى لالختبار حتتاج ألن 
يتم تعضيدها مبا ستسفر عنه املرحلة 
الثالثة، وه��ي املرحلة التي يتم فيها 
اختبار اللقاح على عدد أكبر في العالم، 

وال يقتصر األمر على بريطانيا فقط.
وتعتبر جامعة أكسفورد وشركة 
»أسترازينيكا« من أهم أعمدة تطوير 
اللقاح احملتمل ملواجهة كورونا، ومع 
النتائج اإليجابية التي أظهرتها مراحل 
االختبار األولى بات السؤال املطروح 
ه��و: م��ن سيستفيد م��ن اللقاح أوال؟ 
وس���ط م��خ��اوف م��ن أن ت��ن��دل��ع ح��رب 
اللقاح على غرار حرب الكمامات التي 

نشبت مع بداية الوباء.
وقد قدمت احلكومة البريطانية دعما 
بقيمة 84 مليون جنيه إسترليني )أكثر 
من 100 مليون دوالر( للتطوير اللقاح.

لكن جامعة أكسفورد أكدت أن شركة 
»أسترازينيكا« ملتزمة بحق اجلميع 
في اللقاح وبشكل متساو، مضيفة أن 
النتائج املبشرة لالختبارات -والتي 
تتقدم بشكل جيد- دفعت الشركة إلى 
التخطيط إلنتاج ملياري جرعة من 
اللقاح، وذلك بالتعاون مع بريطانيا 
وال����والي����ات امل��ت��ح��دة و«ال��ت��ح��ال��ف 
األوروب��������ي« ل��ل��ق��اح��ات ال��ش��ام��ل��ة، 
والتحالف الدولي ملواجهة اجلائحة، 
إضافة إلى الشركة الهندية »سيروم« 
)Serum( التي تعتبر أكبر مصنع 

للقاحات في العالم.
وب��ع��ث��ت ش��رك��ة »أس��ت��رازي��ن��ي��ك��ا« 
رسائل طمأنة مفادها أنها تسعى ألن 
توفر اللقاح على الصعيد العاملي، دون 
أن يكون حكرا على دول دون غيرها، 
وهو ما يفسر أن شركة »سيروم« بدأت 
بالفعل في تصنيع اللقاح، في انتظار أن 

يتم اعتماده رسميا.
وت���درك اجلامعة أنها تستغل في 
ظ���روف استثنائية وب��س��رع��ة غير 
مسبوقة، ومع ذلك فهي ال تقدم سقفا 
ل��ت��اري��خ إن��ت��اج ال��ل��ق��اح، إال أن شهر 
سبتمبر املقبل سيكون حاسما بعد 
جتميع عشرات اآلالف من املتطوعني، 

ثم إعالن نتائج هذه املرحلة.
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17 مليون مصاب عبر العالم نحو 

وفيات قياسية في أميركا وارتفاع 
مفاجئ لإلصابات بالصني

سبتمبر في  حاسم  موعد  عن  يعلن  أكسفورد  جامعة  فريق  كورونا..  لقاح 

سجلت أم��ي��رك��ا ارت��ف��اع��ا قياسيا ف��ي ع��دد 
الوفيات اليومية بسبب فيروس كورونا املستجد 
)كوفيد19-(، في حني عادت وتيرة اإلصابات 
لالرتفاع في الصني، واقترب عدد املصابني عبر 

العالم من 17 مليونا.
وأظهر إحصاء رسمي أن الوفيات اليومية 
الناجمة عن الفيروس في الواليات املتحدة زادت 
بنحو 1300 حالة أمس، في أكبر زيادة يومية 

منذ مايو املاضي.
وسجلت كاليفورنيا وف��ل��وري��دا وتكساس 
-وهي أكبر الواليات في عدد السكان- 584 وفاة 
من أصل 1292 وفاة جديدة، كما شهدت واليات 
أركنساس ومونتانا وأوريغون زيادة قياسية 

يومية في الوفيات.
وبلغ ع��دد الضحايا ف��ي ال��والي��ات املتحدة 
ما يقارب 150 أل��ف شخص إجماال منذ رصد 
الفيروس ألول مرة في البالد في يناير املاضي، 

وهو أعلى رقم للوفيات في العالم.
وزادت اإلص��اب��ات في ال��والي��ات املتحدة 64 
ألفا أمس، ليصل العدد اإلجمالي للمصابني إلى 
4.38 ماليني. وفي الصني، قالت اللجنة الوطنية 
للصحة اليوم إن البالد سجلت 101 إصابة 
جديدة بالفيروس أمس الثالثاء، وذلك أعلى عدد 

إصابات منذ أكثر من 3 أشهر ونصف الشهر.
وذكرت اللجنة في بيان أن 89 إصابة سجلت 
في إقليم شينجيانغ أقصى غرب البالد، وإصابة 
واحدة في بكني و3 حاالت لقادمني من اخلارج، 
وحتى أم��س بلغ ع��دد ح��االت اإلصابة املؤكدة 
في الصني 840 ألفا و60 حالة، فيما استقر عدد 

الوفيات عند 4634.
وحتى ظهر أمس األربعاء ارتفع عدد املصابني 
بفيروس كورونا عبر العالم إلى أكثر من 16 
مليونا و883 ألف شخص، توفي منهم ما يزيد 
على 662 أل��ف��ا، وتعافى أكثر م��ن 10 ماليني 
و450 ألفا، بحسب موقع »ورلد ميتر« املختص 

بإحصاء ضحايا الفيروس.
وف��ي املكسيك -التي لديها راب��ع أعلى عدد 
وفيات في العالم جراء الفيروس- أعلنت وزارة 
الصحة أم��س تسجيل 7208 إصابات جديدة 
و854 وف���اة، ليصل إجمالي اإلص��اب��ات إلى 
402 ألفا و697، وإجمالي الوفيات إلى 44 ألفا 

و876.
وف��ي البرازيل، أعلنت وزارة الصحة أمس 
الثالثاء تسجيل 40 ألفا و816 إصابة جديدة 
و921 وف��اة، ليرتفع عدد اإلصابات اإلجمالي 
إلى 2.5 مليون حالة، وعدد الوفيات إلى 88 ألفا 

و539.
وفي أفريقيا، ارتفع عدد اإلصابات في غانا إلى 
أكثر من 34 ألفا بعد تسجيل 782 إصابة جديدة، 
فيما ظلت الوفيات عند 168 حالة، وجتاوز عدد 
املصابني بالفيروس في عموم القارة 877 ألفا، 

توفي منهم 18 ألفا و540.
عربيا، أعلنت وزارة الصحة والسكان في 
مصر أم��س تسجيل 465 إصابة جديدة و39 
وفاة، ليرتفع العدد اإلجمالي إلى 92 ألفا و947 
حالة، ضمنهم 35 ألفا و959 حالة مت شفاؤها 

و4691 وفاة.
من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية 
تسجيل وفاتني جديدتني و481 إصابة، ليرتفع 
إجمالي اإلصابات إلى 13 ألفا و938، بينها 82 
وف��اة، و6033 حالة تعاف، مبا يشمل الضفة 

الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.
وفي اليمن، أوضحت اللجنة الوطنية العليا 
ملكافحة كورونا )حكومية( تسجيل وفاة واحدة 
و12 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي اإلصابات 

إلى 1703، بينها 484 وفاة، و840 متعافيا.
وف��ي ال��س��ودان، أعلنت السلطات الصحية 
عدم تسجيل 14 والية من 18 بالبالد أي إصابة 
جديدة منذ أسبوعني، كما تدنت نسبة اإلصابة 

بالفيروس في العاصمة اخلرطوم.

في خطوة من شأنها تنظيم ممارسة 
أوس��ع لوسائل التواصل االجتماعي في 
ت��رك��ي��ا، ص��وت ال��ب��رمل��ان ال��ت��رك��ي، أمس 
األرب���ع���اء، ع��ل��ى ق��ان��ون ح���ول شبكات 

التواصل االجتماعي.
وك���ان ن���واب ال��ب��رمل��ان التركي أل��ق��وا، 
آخر كلماتهم قبل التصويت على مشروع 
ال���ق���ان���ون ه����ذا ال����ذي مي��ن��ح احل��ك��وم��ة 
سلطات أوس��ع لتنظيم وسائل التواصل 

االجتماعي.
في املقابل، ن��ددت املعارضة التركية 
باإلضافة إلى عدة منظمات حقوقية بهذا 
القانون ال��ذي اعتبرته انتهاكا حلرية 
ال��ت��ع��ب��ي��ر ع��ب��ر اإلن���ت���رن���ت. ك��م��ا اعتبر 

معارضو امل��ش��روع أن م��ن شأنه زي��ادة 
الرقابة في تركيا، في حني تعتبر احلكومة 
أن اإلج���راءات ض��روري��ة ملكافحة جرائم 

اإلنترنت، وحماية الناس من التشهير.
يذكر أن التشريع اجلديد يتطلب من 
كبرى شركات وسائل التواصل االجتماعي 
كفيسبوك وتويتر االحتفاظ مبكاتب متثيل 
في تركيا للتعامل مع شكاوى من احملتوى 
على منصاتهم. وسيؤدي عدم وجود مكتب 
متثيل إلى فرض غرامات كبيرة، وحظر 
اإلع��الن��ات وتقليص ال��س��ع��ة، م��ا يبطئ 

شبكات التواصل االجتماعي.
إلى ذل��ك، يتطلب التشريع اجلديد من 
مقدمي اخلدمة اإلبقاء على البيانات في 

تركيا، وهو ما قال مكتب املفوض السامي 
األممي حلقوق اإلنسان أمس الثالثاء إنه 
»يقوض حق املواطنني في التواصل بدون 

كشف هوياتهم«.
وكان مشروع القانون نوقش ألول مرة 
في أبريل املاضي ثم ألغي حتت ضغط 
األص���وات امل��ع��ارض��ة والشاجبة. إال أن 
الرئيس التركي رج��ب طيب أردوغ���ان 
جدد دعوته ملزيد من التنظيم عقب تداول 
تعليقات مسيئة عبر وسائل التواصل 

االجتماعي بعد والدة حفيده.
فقد تعرضت ابنته إسراء وزوجها وزير 
اخلزانة واملالية ب��راءت البيرق، أواخ��ر 
يونيو املاضي لهجوم غير مسبوق عبر 

تويتر مع إعالن قدوم مولودهما الرابع، ما 
أربك الرئيس التركي في حينه، حيث أعاد 
نشر تغريدة تضمنت خطاباً أشار فيه إلى 
»حظر وسائل التواصل االجتماعي« في 

البالد بعد ساعات من حذفها.
وتضمنت التغريدة خطاباً أش��ار فيه 
أردوغ����ان إل��ى »حظر وس��ائ��ل التواصل 
االجتماعي« في البالد، مؤكداً عزم حكومته 
فرض رقابة قانونية شاملة على تطبيقات 
اإلنترنت. كما شدد أردوغان على »ضرورة 
تنظيم وسائل التواصل االجتماعي حلماية 
احلقوق الشخصية«، بحسب قوله، معتبرا 
أن »هذا النوع من قنوات اإلعالم ال يناسب 

أمتنا وبلدنا«.

برملان تركيا يقر قانونًا لتنظيم أوسع لوسائل التواصل االجتماعي

في جديد »حرب القنصليات« بني بكني وواشنطن، 
ندد وزير اخلارجية الصيني، وانغ يي، الثالثاء، بتسبب 
الواليات املتحدة »في مواجهة بشكل متهور« بعدما 

أمر الطرفان بإغالق قنصليتي بلديهما، لكنه دعا إلى 
»تواصل عقالني« بني القوتني.

وحذر وانغ في اتصال أجراه بنظيره الفرنسي، جان 

ايف ل��ودري��ان، من أن العالقات بني الواليات املتحدة 
والصني »قد تسقط في هاوية املواجهة«، داعياً املجتمع 
ال��دول��ي إل��ى مقاومة »أي خطوة أح��ادي��ة أو محاولة 
للهيمنة«، بحسب مضمون املكاملة الذي نشرته وزارة 

اخلارجية.
يذكر أن العالقات ب��ني بكني وواشنطن تدهورت 
في األسابيع األخيرة إذ أمرت الصني بإغالق قنصلية 
الواليات املتحدة في شينغدو االثنني رداً على إغالق 

البعثة الصينية في هيوسنت بوالية تكساس.
كما اعتبر وانغ أن »استفزاز الواليات املتحدة املتهور 
ال��ذي م��ن شأنه التسبب ف��ي مواجهة وان��ق��س��ام يعد 
انفصاالً تاماً عن الواقع الذي يشير إلى أن مصالح الصني 

والواليات املتحدة متكاملة إلى حد بعيد«، وفق تعبيره.
إل��ى ذل��ك أض��اف أن على الطرفني »التواصل بشكل 
ع��ق��الن��ي.. وع���دم ال��س��م��اح إط��الق��اً لبعض العناصر 
املناهضني للصني بإلغاء عقود من التواصل والتعاون 

الناجح«.
يشار إلى أن الرئيس األميركي، دونالد ترمب، كان 
أكد عدم استبعاده إغالق قنصليات صينية أخرى على 

أراضي الواليات املتحدة.
تأتي تلك التصريحات في ظل اتهامات من مسؤولني 
أميركيني للصني باستخدام قنصليتها في هيوسنت 
لسرقة أبحاث طبية قيمة، ومحاولة اختراق قطاعات 

الغاز والنفط.

خالف القنصليات مستمر.. بكني حتذر من »مواجهة« مع واشنطن

أكدت الواليات املتحدة أن أعمال إيران املدمرة 
وعبثها في املنطقة سيزداد إذا ما رفع قرار حظر 

األسلحة املفروض عليها مستقبال. 
وأعربت مندوبة واشنطن لدى األمم املتحدة 
كيلي كرافت مجددا عن قلقها من إمكانية رفع 
حظر األسلحة املفروض على إيران خالل األشهر 
القليلة املقبلة، مؤكدة أنه في حال مت ذلك فإن 

إجراءات إيران التدميرية ستزداد.
وفي تغريدة على حسابها على تويتر، أرفقت 
كيلي صورة خلطابها أمام مجلس األمن الدولي، 
مذكرة بأن الواليات املتحدة وحلفاءها اكتشفوا 
قبل شهر، سفينة في املياه اليمنية، حتمل أسلحة 
إيرانية متجهة إلى احلوثيني. كما أكدت أن جهود 
إيران لتسليح احلوثيني لن تؤدي إال إلى إطالة 

أمد الصراع.

وف��ي معرض تأكيدها أن ال��والي��ات املتحدة 
تشعر بقلق عميق إزاء اح��ت��م��ال رف��ع حظر 
األسلحة املفروض على إيران في األشهر املقبلة، 
قالت: »إي��ران تثير صراعات اآلن وهي تخضع 
لعقوبات؛ من اجلنون اعتقاد أن ه��ذه األعمال 

املدمرة لن تزيد عندما يتم رفع العقوبات«.
ي��ش��ار إل��ى أن وزي���ر اخل��ارج��ي��ة األميركي، 
مايك بومبيو، كان أعلن قبل نحو ثالثة أسابيع، 
اكتشاف سفينة حتمل أسلحة إيرانية متجهة إلى 
احلوثيني. كما كشف في حينه أن الشحنة كانت 
تضم 200 قذيفة آر بي جي، وأكثر من 1700 
بندقية كالشينكوف، و21 صاروخ أرض-جو، 
وع��دة ص��واري��خ م��ض��ادة للدبابات، وأسلحة 
وصواريخ أخ��رى. في املقابل، تعارض كل من 

روسيا والصني متديد احلظر.

واشنطن: عبث إيران سيزداد إذا 
رفع حظر األسلحة عنها

إنذار جديد أطلقته منظمة الصحة العاملية فيما 
يخص الفيروس املستجد ال��ذي أص��اب أكثر من 
16 مليون شخص، وحصد أرواح أكثر من 650 
ألف حول العالم منذ ظهوره بالصني في ديسمبر 

املاضي.
فقد حذرت املنظمة العاملية، من االستكانة في 
مواجهة انتقال عدوى كورونا بالصيف في نصف 
الكرة الشمالي، وقالت إن هذا الفيروس ليس مثل 

اإلنفلونزا التي تتبع عادة أمناطاً موسمية.
ووص��ف��ت املتحدثة باسم املنظمة مارغريت 
هاريس الثالثاء جائحة كوفيد19- بأنها »موجة 
كبيرة واح��دة« ويحرص مسؤولو املنظمة على 
جتنب وصف عودة ظهور حاالت كوفيد19- مثل 
تلك املوجودة في هونغ كونغ على أنها »موجات« 
ألن ه��ذا يشير إل��ى أن الفيروس يتصرف بطرق 
خارجة عن سيطرة اإلن��س��ان، في حني أن العمل 

املنسق ميكن أن يبطئ انتشاره.
كما كررت هاريس تلك الرسالة في إف��ادة عبر 
اإلنترنت في جنيف. وق��ال��ت: »نحن في املوجة 
األول����ى. ستكون م��وج��ة كبيرة واح����دة. سوف 
تتفاوت علواً وانخفاضاً بعض الشيء، وأفضل ما 
ميكن فعله هو تسطيح املوجة وحتويلها إلى شيء 

ضعيف يالمس قدميك«.
وفي إش��ارة إلى ارتفاع عدد احل��االت في ذروة 
الصيف ب��ال��والي��ات امل��ت��ح��دة، دع��ت إل��ى اليقظة 
ف��ي تطبيق اإلج����راءات االح��ت��رازي��ة وح���ذرت من 

التجمعات الكبيرة.
إلى ذلك أضافت: »الناس ال تزال تفكر في مسألة 
املواسم. ما ينبغي أن نفهمه جميعاً أن هذا فيروس 
جديد... وسلوك هذا الفيروس مختلف. الصيف 
مشكلة. وهذا الفيروس ينشط في جميع األحوال 

اجلوية«.

موسميًا ليس  كورونا  حتذر:  العاملية  الصحة 
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