
م��ع تسجيل ال���والي���ات املتحدة 
وال��ب��رازي��ل والهند أكثر م��ن نصف 
احل�����االت امل���ع���روف���ة، جت����اوز ع��دد 
اإلصابات بفيروس كورونا املستجد 
ح��ول ال��ع��ال��م ح��اج��ز ال��� 20 مليون 
ح��ال��ة، وذل��ك وف��ق��اً إلح��ص��اء رسمي 
أم���س ال��ث��اث��اء، فيما ت��خ��ّط��ى ع��دد 
الوفيات احلد األعلى لعدد الوفيات 
جراء اإلنفلونزا سنويا مسجا أكثر 

من 728 ألف حالة وفاة.
وب��ه��ذه األرق���ام الكبيرة، خرجت 
منظمة الصحة العاملية عن صمتها، 
وقالت إن هذا املرض التنفسي أصاب 
ما ال يقل عن 4 أضعاف متوسط عدد 
األشخاص الذين يصابون بأمراض 
اإلن��ف��ل��ون��زا احل���ادة سنويا، معلنة 
تأكيدها بتصريح صادم وبعد أشهر 
طويلة، أن السيطرة على كورونا أمر 

صعب.
ف��ق��د أك���د م��اي��ك��ل راي�����ان، امل��دي��ر 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ب��رن��ام��ج ال���ط���وارئ 
ال��ص��ح��ي��ة ب��امل��ن��ظ��م��ة، أن ك��ورون��ا 
ب��ح��س��ب امل���ع���ط���ي���ات، ال يخضع 
لألمناط املوسمية املرتبطة ببعض 
الفيروسات، ما يجعل السيطرة عليه 

أمراً صعباً.
وع��ل��ى عكس ف��ي��روس��ات اجلهاز 
التنفسي األخ��رى كاإلنفلونزا التي 
تنتشر بشكل رئيسي في الشتاء، فإن 
جائحة فيروس كورونا تتسارع في 
الصيف، وهو ما غالط توقعات سابقة 
من بعض العلماء والسياسيني بأن 
الوباء سيتاشى مع ارتفاع درجات 

احلرارة.
وق��ال ال��دك��ت��ور مايكل راي���ان في 
م��ؤمت��ر صحفي »ه���ذا ال��ف��ي��روس لم 
يظهر منطا موسميا على هذا النحو. ما 
أظهره بوضوح أنه إذا أزلنا الضغط 

عن الفيروس، فإنه يرتد«.
ك��م��ا أض���اف أن منظمة الصحة 

ت��واص��ل ت��ق��دمي امل���ش���ورة للبلدان 
حتى التي يبدو أن الفيروس فيها 
حتت السيطرة، مثل تلك املوجودة 
ف��ي أوروب���ا، لاستمرار ف��ي تدابير 
إبطاء انتشار الفيروس، داعياً الدول 
األخ��رى لتنفيذ استراتيجيات مثل 
التباعد االجتماعي، وارت���داء أقنعة 
ال��وج��ه، وال��ع��زل ال��ذات��ي إذا ظهرت 

األعراض.
اللقاحات

وأم�����ام ه���ذه ال��ص��ع��وب��ات ال��ت��ي 
يفرضها ال��ف��ي��روس على اخل��ب��راء، 
م��ا ي��ن��ذر ب��ف��ق��دان األم���ل ب��أن تنتهي 
األزم��ة قريباً، ي��زداد خ��وف العلماء 
من حتديات تشكل خطرا على اآلمال 
باالنتهاء م��ن اجلائحة التي شلت 
حركة العالم كلما اقترب موعد إنتاج 

اللقاح املضاد لها.
خ��وف يتمّثل بضغط ال��وق��ت من 
ج��ه��ة، وض��غ��ط السياسة م��ن جهة 
أخ��رى، وهو ما يدفع شركات إنتاج 
اللقاحات إل��ى اإلس���راع ف��ي العمل، 
م��ا ق��د ي��ؤدي إل��ى فشل املطعوم في 
بناء مناعة لدى البشر. وهذه األمور 
تقلق العلماء م��ن تقبل ال��ن��اس أخذ 
اللقاح بعد معرفتهم بإنتاجه في 
أوقات قياسية، ووفق معايير وقواعد 
طارئة تختلف عن إنتاج اللقاحات في 

الوضع الطبيعي.
ففي الواليات املتحدة، على سبيل 
املثال، قال أكثر من ثلث األميركيني 
إنهم ال يريدون احلصول على لقاح 
ك��ورون��ا ف��ي ال��وق��ت احل��ال��ي، حتى 
لو كان مجانيا ومتت املوافقة عليه 
من قبل إدارة الغذاء وال���دواء، وفق 

استطاع رأي ملؤسسة غالوب.
وأف�����اد االس��ت��ط��اع أن م��واق��ف 
األميركيني م��ن مسألة أخ��ذ اللقاح 
ترتبط بعاقة إحصائية مع االنتماء 

احل��زب��ي السياس��ي، فأكث���ر من 
81 % من الدميقراطيني، قالو إنهم 
سيأخذون اللقاح، بينما قال أقل من 
نصف اجلمهوريني، 47 % إنهم لن 

يأخذوا اللقاح.
وينقل تقرير أميركي عن مسؤولي 
صحة قولهم إنه إذا مت إعطاء الضوء 
األخضر للقاح تكون فاعليته قليلة، 
فقد ي���ؤدي ذل��ك إل��ى انتشار أوس��ع 
للفيروس. وأض��اف املسؤولون أن 
هناك احتماال في أن يتسبب أي لقاح 
دون املستوى في آثار جانبية خطيرة 
غير متوقعة، أو مناعة تستمر لوقت 

قصير جدا.
وأمام هذه التطورات، لم يبق أمام 
العالم الذي سجل أكثر من 20 مليون 
إصابة بفيروس ك��ورون��ا املستجد، 
بينها نحو 728 ألف حالة وفاة، إال أن 
ينتظر إعاناً رسمياً ونتائج مؤكدة 
عن لقاح ينقذ البشرية من هذا املرض 
ال��ذي أّرق نومها منذ أشهر وم��ازال 

مستمراً بفعله.

4 أضعاف األشخاص الذين يصابون بأمراض اإلنفلونزا احلادة سنويًا أصاب 

20 مليون إصابة بالعالم.. والصحة العاملية حتذر: السيطرة على كورونا أمر صعب

األسطول اليوناني يتأهب

تركيا ترسل السفينة »عروج« للتنقيب
في املتوسط مبرافقة سفن حربية

أرسلت تركيا السفينة »عروج ريس« 
إلجراء مسح زلزالي من أجل التنقيب عن 
النفط والغاز في شرق البحر املتوسط، 
وقالت إن قواتها البحرية ترافق السفينة 
لتوفير احلماية الازمة لها، وذل��ك في 

ظل توتر متصاعد باملنطقة.
وانطلقت السفينة في مهمتها مساء 
االثنني بعدما وقعت مصر واليونان يوم 
اخلميس املاضي اتفاقا لتعيني املنطقة 
االقتصادية اخلالصة بني البلدين في 
شرق املتوسط، وهو ما اعتبره الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان نكوصا من 
جانب اليونان عن وعودها في هذا امللف، 
ووصفته اخلارجية التركية بأنه »اتفاق 

قرصنة«.
وك��ان م��ن امل��ق��رر أن تقوم السفينة 
مبهمتها الشهر املاضي، غير أن أردوغان 
قرر تعليق املهمة وفتح الباب للتفاوض 
مع أثينا بناء على وساطة املستشارة 
األمل��ان��ي��ة أجن��ي��ا م��ي��رك��ل. وق���ال وزي��ر 
الطاقة التركي فاحت دومناز عبر تويتر 
إن السفينة »ع���روج ري���س« وصلت 
بالفعل إل��ى امل��ك��ان ال���ذي ستقوم فيه 
بعملها في البحر املتوسط، قادمة من 

مرساها قبالة أنطاليا.
ووف��ق��ا إلخ��ط��ار ب��ح��ري أص��درت��ه 
البحرية التركية على نظام »نافتكس«، 
فإن السفينة ستقوم بالبحث في الفترة 
م��ن 10 إل��ى 23 أغسطس اجل���اري في 
منطقة تقع ج��ن��وب أنطاليا التركية 
وغ��رب��ي قبرص وق��رب ج��زي��رة كريت 

جنوبي اليونان.
مرافقة عسكرية

وق��ال��ت وزارة ال��دف��اع التركية في 
تغريدة على تويتر إن »القوات البحرية 
التركية ترافق سفينة األب��ح��اث خال 

قيامها باملسح ال��زل��زال��ي، وت��وف��ر لها 
احلماية الازمة«. وأضافت ال��وزارة أن 
القوات التركية اتخذت جميع التدابير 
الازمة، وهي مصممة على حماية حقوق 
تركيا ومصاحلها في مناطق نفوذها 

البحري.
من جهتها، نشرت وزارة اخلارجية 
التركية خريطة املنطقة ال��ت��ي تقوم 
السفينة فيها بأعمال املسح الزلزالي. 
وق��ال املدير العام للشؤون السياسية 
الثنائية والبحرية اجلوية واحلدودية 
باخلارجية التركية السفير تشغطاي 
أرجيس عبر تويتر إن السفينة تقوم 
بعملها »ضمن حدود الصاحية البحري 
التركية التي أعلمت بها أن��ق��رة األمم 

املتحدة مسبقا«.

اليونان تتأهب
م��ن جهتها، اتهمت ال��ي��ون��ان أنقرة 
ب��ت��ه��دي��د ال��س��ام ف��ي ش���رق املتوسط 
بعد إعانها إرس���ال سفينة التنقيب. 
وقالت وزارة اخلارجية اليونانية في 
ختام اجتماع ط��ارئ ملجلس الشؤون 
الدفاعية ترأسه رئيس الوزراء اليوناني 
كيرياكوس ميتسوتاكيس إن قرار أنقرة 
إرس��ال السفينة »ع��روج ري��س« يشكل 
»تصعيدا جديدا خطيرا«، و«يثبت دور 

تركيا املزعزع لاستقرار«.
وأع��ل��ن��ت احل��ك��وم��ة ال��ي��ون��ان��ي��ة أن 
»القسم األكبر من أسطولها على أهبة 
االستعداد لانتشار عندما يكون األمر 
ض��روري��ا«. وردت اخلارجية التركية 

بالقول »لن نسمح بأي تدخل عسكري 
ضد أي من سفننا املدنية«. وأك��دت أن 
الوجود العسكري التركي في املنطقة 
ال يهدف إلى تصعيد التوتر، وإمن��ا هو 
فقط ألغ��راض دفاعية. وق��ال املتحدث 
باسم الوزارة حامي أقصوي إن السفينة 
»تعمل داخل منطقة اجلرف القاري التي 
أعلمت بها أنقرة األمم املتحدة وضمن 
مجاالت الترخيص الذي منحته احلكومة 

لشركة البترول التركية عام 2012«.
وأشار أقصوي إلى أن »ب��ادرة حسن 
النية« التي قامت بها تركيا بتعليقها 
مهمة السفينة سابقا بطلب من أملانيا 
واالحتاد األوروبي من أجل إعطاء فرصة 
للدبلوماسية وإع����ادة إح��ي��اء قنوات 

احلوار »لم تلق مجيبا«.

حرب العقوبات املتبادلة

واشنطن تصعد لهجتها جتاه بكني 
وتتوعدها برد حاسم

قال وزير اخلارجية األميركي 
مايك بومبيو إن العقوبات التي 
فرضتها الصني على مسؤولني 
أم��ي��رك��ي��ني ك��ب��ار وأع��ض��اء في 
ال��ك��ون��غ��رس س��ي��ج��ري وزن��ه��ا 

والرد عليها.
وب��نّي بومبيو أن العقوبات 
األميركية هدفها أن يدرك احلزب 
الشيوعي الصيني أنه ال ميكن 
ات��خ��اذ إج����راء ض��د ال��والي��ات 
املتحدة أو األميركيني من دون 
أن يرد الرئيس األميركي دونالد 

ترامب على ذلك، وفق تعبيره.
وأضاف أن باده ترد بطريقة 
ح��ق��ي��ق��ي��ة م���ن ش��أن��ه��ا حماية 
الشعب األميركي، ويتجلى ذلك 
ف��ي اخل��ط��وات ال��ت��ي مّت��ت إزاء 
برمجيات صينية ودبلوماسيني 
صينيني كانوا منخرطني فيما 
أس��م��اه أن��ش��ط��ة جتسسية من 

القنصلية في هيوسنت.
وأشار إلى أن الرئيس ترامب 
أعطى الضوء األخضر إلدارت��ه 
للرد باملثل بطريقة جدية وعادلة 
ف��ي جميع امل��ج��االت كالتجارة 

واحلمات اإلعامية املضللة.
م��ن جهة أخ���رى، ق��ال وزي��ر 
اخل���زان���ة األم��ي��رك��ي ستيفن 
منوشني إنه بدءا من العام املقبل، 
يتعني ع��ل��ى جميع ال��ش��رك��ات 
الصينية وغ��ي��ره��ا االم��ت��ث��ال 
ملتطلبات التدقيق األميركية، 
وإال ستشطب م��ن ال��ب��ورص��ة 

األميركية.
ويأتي القرار بعد أن أوصت 
مجموعة عمل الرئيس بشأن 
األس���واق املالية ف��ي ال��س��ادس 
م��ن أغسطس احل��ال��ي، باتخاذ 
خطوات لتعزيز معايير اإلدراج 
في البورصة األميركية، بهدف 
حماية املستثمرين األميركيني 

من منافسة الشركات الصينية.
رمزية وفاعلية

م��ن جهتها، قالت املتحدثة 
ب��اس��م ال��ب��ي��ت األب��ي��ض كايلي 
ماكناني إن العقوبات الصينية 
»رم��زي��ة وغير فعالة« ولكنها 
امتنعت عن توضيح ما إذا كانت 

احلكومة األميركية سترد.
وقالت للصحفيني إن »عددا 
متزايدا من ال��دول حول العالم 
ي��ط��ال��ب ب��ق��ي��ام ال��ص��ني بعمل 
حقيقي«، مشيرة إل��ى مخاوف 
واس��ع��ة النطاق بشأن قانون 
األم��ن الوطني ال��ذي مت فرضه 

على هونغ كونغ.
وت����أت����ي ال���ت���ص���ري���ح���ات 
األميركية عقب ف��رض الصني 
ع��ق��وب��ات ع��ل��ى 11 أم��ي��رك��ي��ا، 
بينهم النائبان ماركو روبيو 
وتيد ك��روز، ردا على خطوات 
مشابهة اتخذتها واشنطن بحق 
مسؤولني صينيني على خلفية 
حملة بكني األمنية ف��ي هونغ 

كونغ.
وات�����ه�����م�����ت واش����ن����ط����ن 
األس��ب��وع املاضي 11 مسؤوال 
بقمع »احل��ري��ات والعمليات 
الدميقراطية« في هونغ كونغ، 
مبن فيهم زعيمة املدينة كاري 
الم، وأعلنت أنها ستجمد أي 
أصول لهم في الواليات املتحدة. 
واع��ُت��ب��رت اخل��ط��وة أق���وى رد 
لواشنطن حتى اآلن على فرض 
بكني قانونا جديدا مثيرا للجدل 
ع��ل��ى امل��دي��ن��ة يتعلق ب��األم��ن 

القومي.
تدخل ورفض

م��ن ج��ه��ت��ه، أش���ار املتحدث 
ب��اس��م اخل��ارج��ي��ة الصينية 
تشاو ليجيان إل��ى أن اخلطوة 
األميركية تعد »تدخا صارخا 
ف��ي ش���ؤون ال��ص��ني الداخلية 
وانتهاكا جديا للقانون الدولي«. 
وقال أيضا »قررت الصني فرض 
عقوبات على بعض األشخاص 
الذين تصرفوا بشكل سيئ في 
م��ا يتعلق مبسائل على صلة 

بهونغ كونغ«.
وت��ش��م��ل ال��ع��ق��وب��ات مدير 
منظمة »هيومن رايتس ووتش« 
كينيث روث، ورئيس الصندوق 
ال��وط��ن��ي للدميقراطية ك��ارل 
غيرشمان. ولم يحدد املتحدث 
ب��اس��م اخل���ارج���ي���ة الصيني 

تفاصيل العقوبات.

ويعد اجلمهوريان روبيو 
وكروز من أبرز داعمي احلراك 
امل��داف��ع ع��ن ال��دمي��ق��راط��ي��ة في 
ه��ون��غ ك��ون��غ م��ن��ذ أن خرجت 
اح��ت��ج��اج��ات ضخمة تخللها 

العنف أحيانا العام املاضي.
واتهمت بكني »قوى أجنبية« 
بإثارة االضطرابات التي ردت 
عليها ب��ف��رض ق��ان��ون أمني 
أواخر يونيو ، مما أثار مخاوف 
سياسية باملدينة التي تتمتع 

بحكم شبه ذاتي.
 اتهامات متبادلة

وتأتي اإلج��راءات األميركية 
األخ��ي��رة قبيل ٣ أش��ه��ر على 
االنتخابات الرئاسية املقررة 
ف��ي نوفمبر/تشرين الثاني، 
إذ بات امللف الصيني جزءا من 
احلملة االنتخابية للرئيس 
دون���ال���د ت��رام��ب ال����ذي تشير 
االستطاعات إلى تقدم خصمه 

جو بايدن عليه.
وم��ع ارت��ف��اع منسوب عدم 
الرضا عن طريقة تعاطيه مع 
تفشي وب���اء ك���ورون���ا، انتقل 
ترامب من التركيز على مسألة 
إب��رام اتفاق جت��اري مع الصني 
إل��ى حتميلها مسؤولية أزم��ة 

تفشي كورونا عبر العالم.
وانخرطت واشنطن وبكني 
ف��ي س��ج��ال على ع��دة جبهات 
األش��ه��ر األخ���ي���رة، إذ ت��ب��ادل 
الطرفان ف��رض عقوبات على 
خ��ل��ف��ي��ة ع��م��ل��ي��ات االح��ت��ج��از 
اجلماعي التي تقوم بها الصني 
ب��ح��ق أف����راد أق��ل��ي��ات معظمها 

مسلمة في إقليم شينجيانغ.
كما أمر ترامب يوم اخلميس 
األميركيني بالتوقف عن التعامل 
جت���اري���ا م���ع ت��ط��ب��ي��ق��ي »وي 
تشات« و«تيك توك« الصينيني 
الرائجني، في غضون 45 يوما. 
وج��اء في ال��ق��رار أن الصني قد 
تستخدم »تيك ت��وك« لتعقب 
موظفني فدراليني، وإعداد ملفات 
ع���ن األش���خ���اص الب��ت��زازه��م 
والقيام بعمليات جتسس على 

الشركات.
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فرنسا: لبنان سيتجه إلى االنهيار من دون إصالحات
ح��ّذرت فرنسا، من أن لبنان سيتجه 
ن��ح��و االن��ه��ي��ار ف��ي ح���ال ع���دم تبنيه 
اإلص��اح��ات ال��ازم��ة. وعّلقت وزارة 
اخل��ارج��ي��ة الفرنسية على استقالة 
احلكومة اللبنانية برئاسة حسان دياب، 
قائلة إن »األولوية هي لتشكيل حكومة 
جديدة بسرعة«. وأك��دت أنه »في هذه 
اللحظات الصعبة تقف فرنسا إلى جانب 

لبنان كما فعلت دائماً«.
واعتبرت اخلارجية الفرنسية أن 
»اإلصاحات وإعادة إعمار بيروت أبرز 
حت��دي��ات احلكومة ال��ت��ي سُتشكل في 
لبنان«، مشددة على ض��رورة »سماع 
مطالب الشعب اللبناني حول اإلصاح«.

م��ن جانبه، ق��ال األم��ني ال��ع��ام لألمم 
املتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن املنظمة 
تعمل على مساعدة لبنان طبيا وإنسانيا. 

وأض��اف أن برنامج الغذاء العاملي ميد 
لبنان باملواد األساسية.

وقدر نقيب املقاولني في لبنان، مارون 

احللو، اخلسائر الفادحة جراء انفجار 
مرفأ بيروت، بحوالي 1.5 مليار دوالر 
للمرفأ نفسه، و2 مليار دوالر أضرار 40 

أل��ف بناية، و200 أل��ف مسكن محيطة 
مبوقع احلادث األليم.

وقال احللو إن التقديرات التأمينية 
وغيرها من األض��رار سترفع الرقم إلى 
أكبر من ذل��ك. وكانت تقديرات سابقة 
تشير إل��ى أن اخلسائر ت��ت��راوح بني 5 

مليارات دوالر إلى 15 مليار دوالر.
ب��دوره��ا، قالت وزي��رة العدل ماري 
كلود جنم إن »مضمون التحقيق بانفجار 
مرفأ بيروت قضائي بحت«، وتابعت: 
»ال أح���د يتمنى أن ي��ك��ون ف��ي كرسي 

املسؤولية في هذه الكارثة«. 
وأض��اف��ت جن��م: »ل��م يكن ه��ن��اك أي 
ت��ردد في مجلس ال���وزراء في موضوع 
إحالة امللف«. وأك��دت أنها أص��رت على 
استقالتها ول��م تتراجع عنها، و«ه��ي 

ليست هروباً من املسؤولية«.

»بوتني«: روسيا طورت أول لقاح
مضاد لفيروس »كورونا« في العالم

وسط حماس العالم برمته إلى مسألة 
ال��ل��ق��اح ال���ذي سيضع ح���داً للفيروس 
املستجد، املستمر في حصد األرواح، أعلن 
الرئيس الروسي، فادميير بوتني، أمس 
رت أول لقاح يوفر  الثاثاء، أن باده ط��وّ

»مناعة مستدامة« ضد كورونا.
وقال بوتني خال اتصال عبر الفيديو 
مع وزراء حكومته صباح أمس: »ألول مرة 

في العالم، مت تسجيل لقاح ضد فيروس 
كورونا املستجد« في روسيا، مؤكداً أن 
اللقاح خضع للفحوصات ال��ازم��ة. كما 
أض��اف أن إح��دى بناته تلقت جرعة من 

اللقاح وهي بصحة جيدة.
وكانت السلطات الروسية قد أعلنت في 
وقت سابق أن العاملني في املجال الطبي 
واملعلمني وغيرهم من الفئات املعرضة 

للخطر سيكونون أول من يحصلون على 
اللقاح. يشار إلى أن روسيا تعد أول دولة 
تسجل لقاحاً لفيروس كورونا. وقد أبدى 
كثير من العلماء من روسيا وخارجها 
شكوكاً جتاه اللقاح، وتساءلوا عن قرار 
تسجيله قبل جتارب املرحلة الثالثة التي 
تستمر ع���ادة ل��ع��دة أش��ه��ر وت��ض��م آالف 
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