
أعلنت منظمة الصحة العاملية أن عدد 
الوفيات األسبوعية الناجمة عن فيروس 
كورونا )كوفيد19-( والبالغة حوالي 50 
أل��ف شخص مرتفعة بشكل غير مقبول، 
وذلك مع اقتراب تسجيل مليون حالة وفاة 

في العالم.
وق��ال��ت املنظمة ف��ي بيان أم��س السبت، 
إن��ه على ال��رغ��م م��ن أن م��ع��دالت الوفيات 
واإلص��اب��ات بفيروس كورونا املستجد في 
العالم تعد في حالة استقرار ب��دالً من أن 
ترتفع بشكل كبير، ف��إن األرق���ام العاملية 
تنطوي على زيادات مفاجئة على املستويات 

اإلقليمية، وفقاً لوكالة أنباء الشرق األوسط.
من جانبه، قال املدير التنفيذي لبرنامج 
الطوارئ الصحية في منظمة الصحة العاملية 
مايكل راي��ن: »نضيف أسبوعياً ما بني 1،8 
مليون ومليوني إصابة بفيروس كورونا 
ووف��ي��ات مبعدل ما بني 40 إل��ى 50 ألفا«. 
وأض��اف، أنه على الرغم من أن هذه األرقام 
ثابتة على املستوى العاملي، فإن ذلك يغطي 
حقيقة أن��ه على املستوى اإلقليمي ودون 
اإلقليمي في بعض البلدان، نشهد ارتفاعات 

كبيرة في حاالت اإلصابة.
ويأتي ذلك في ظل اجتاه أجزاء كبيرة من 
أوروب��ا استعدت أمس لفرض قيود جديدة 
واسعة النطاق لوقف تفشي فيروس كورونا 

املستجد.
ع��ل��ى صعيد اإلص���اب���ات، جت���اوز ع��دد 
املصابني بفيروس ك��ورون��ا املستجد في 
العالم حاجز 30 مليونا و700 ألف إصابة، 
وقد تصدرت الواليات املتحدة عدد املصابني 
بنحو 7 ماليني مصاب، تليها الهند بأكثر من 

5 ماليني مصاب.
بلغ ع��دد امل��ص��اب��ني ب��ف��ي��روس ك��ورون��ا 
املستجد في العالم  30 مليونا و719 ألفا 
و365  بحسب آخر إحصاءات نشرها موقع 
ورل��د ميتر املتخصص برصد ك��ل األرق��ام 
املتعلقة بتفشي الوباء حول العالم. وتشير 
األرق��ام إل��ى أن ع��دد املتوفني بلغ 956 ألفا 
و881 ح��ال��ة، وع��دد املتعافني 22 مليونا 

و353 ألفا و 357 حالة.
وتصدرت الواليات املتحدة عدد املصابني 
ب�6 ماليني و925 ألفا و941 حالة، تليها 
الهند ب�5 ماليني و308 آالف و14 حالة، 
فالبرازيل ب�4 ماليني و497 ألفا و434 حالة.

وفي املانيا، ألغي موسم 2021/2020 من 
الكرنفاالت في والية شمال الراين وستفاليا 

-أكثر مناطق أملانيا تعدادا للسكان- بسبب 
وب��اء كوفيد19-. وألغيت هذه الكرنفاالت 
التي جتمع سنويا عشرات آالف األشخاص 
في فبراير أو مارس في الوالية الواقعة في 

غرب أملانيا والتي تعد 18 مليون نسمة.
وقال كريستوف كوليلهورن رئيس جلنة 
الكرنفاالت في منطقة كولونيا إن »الصحة 
لها أولوية مطلقة، ال ميكن إقامة احتفاالت 

مهما كان الثمن«.
وأعلنت روسيا تسجيل 6065 إصابة 
جديدة بفيروس كورونا املستجد، في أول 
م��رة تزيد فيها األع���داد اليومية املسجلة 
على 6 آالف منذ شهرين، مما يرفع إجمالي 
اإلصابات إلى مليون و97 ألفا و251 حالة. 
وقال املركز املعني مبكافحة كورونا إن 144 
مريضا توفوا جراء الفيروس خالل الساعات 

ال�24 املاضية ليصل اإلج��م��ال��ي الرسمي 
للوفيات إلى 19 ألفا و339 حالة.

كما أظهرت بيانات معهد روب��رت كوخ 
لألمراض املعدية أن عدد اإلصابات املؤكدة 
بفيروس كورونا في أملانيا زاد بواقع 2297 
حالة مقابل 1916 في اليوم السابق ليصل 
اإلجمالي إلى 270 ألفا و70 حالة. وأظهرت 
البيانات ارتفاع عدد الوفيات إلى 9384 بعد 

تسجيل 6 وفيات جديدة.
من جانبها، قالت وزارة الصحة املكسيكية 
إنها سجلت 4841 إصابة جديدة مؤكدة 
بفيروس كورونا و624 وف��اة، مشيرة إلى 
أن العدد اإلجمالي بالبالد وصل إلى 688 
ألفا و954 إصابة و72 ألفا و803 وفيات. 
وقال هوغو لوبيز-جاتل نائب وزير الصحة 
إن العدد الفعلي لإلصابات في البالد أعلى 

بكثير من العدد املعلن.
أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصني 
أم��س تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس 
كورونا يوم 18 سبتمبر نزوال من 32 حالة 
في اليوم السابق. وذك��رت اللجنة في بيان 
أن كل احل��االت اجلديدة واف��دة من اخلارج، 
مضيفة أنها رصدت أيضا 24 حالة جديدة 
خالية م��ن األع����راض ارت��ف��اع��ا م��ن 20 في 
ال��ي��وم ال��س��اب��ق. وال تعتبر الصني ح��االت 
ال��ع��دوى اخل��ال��ي��ة م��ن األع����راض إص��اب��ات 

مؤكدة بالفيروس.
م��ن ج��ان��ب��ه��ا، أع��ل��ن��ت وزارة الصحة 
البرازيلية تسجيل 39 ألفا و797 إصابة 
جديدة بفيروس كورونا، و858 وفاة خالل 
اليوم األخير. وأشارت بيانات ال��وزارة إلى 
أن إجمالي عدد اإلصابات بلغ 4 ماليني و495 
ألفا و183 إصابة، ووصلت حصيلة ضحايا 
ال��ف��ي��روس إل��ى 135 أل��ف��ا و793 شخص، 
وذلك بعد تسجيل 858 حالة جديدة خالل 
24 ساعة، مسجلة بذلك ثاني أكبر حصيلة 
وفيات في العالم بعد ال��والي��ات املتحدة، 
وثالث أكبر حصيلة إصابات بعد الواليات 

املتحدة والهند.
أعلن وزي��ر االق��ت��ص��اد وامل���ال الفرنسي 
برونو لومير إصابته بفيروس كورونا، 
م��ؤك��دا أن��ه دخ��ل ف��ي حجر ص��ح��ي. وق��ال 
لومير -في تغريدة عبر تويتر- »لقد ثبتت 
إصابتي بكوفيد19- الليلة، دخلت على 
الفور في عزلة مبنزلي وفق اللوائح الصحية 
احلكومية«، مضيفا أنه ليست لديه أعراض 
وسيبقى في العزل 7 أيام مع استمراره في 

أداء واجباته.

30 مليونًا و700 ألف إصابة وتسارع الوفيات حصيلة املصابني تتجاوز 

مقبول« غير  بشكل  »مرتفعة  األسبوعية  كورونا  وفيات  العاملية:  الصحة  منظمة 

بومبيو: سنمنع إيران من احلصول على أسلحة صينية وروسية

وأوروبا  هرمز..  تعبر  أميركية  طائرات  حامالت 
إيران على  عقوبات  فرض  إلعادة  مساعي  ترفض 

أبلغت بريطانيا وفرنسا وأملانيا مجلس األمن الدولي 
أن إعفاء إيران من عقوبات األمم املتحدة سيستمر بعد 
20 سبتمبر اجلاري، وهو املوعد الذي تؤكد الواليات 
املتحدة أنه ينبغي إعادة فرض كل العقوبات فيه. وفي 
رسالة ملجلس األمن الدولي قالت األط��راف األوروبية 
املوقعة على االتفاق النووي مع إي��ران إن أي ق��رار أو 
إجراء إلعادة فرض عقوبات األمم املتحدة »سيكون بال 

أي أثر قانوني«.
ورفعت العقوبات األممية عن إيران مبوجب االتفاق 
النووي الذي وقعته مع القوى الدولية عام 2015، لكن 

الواليات املتحدة انسحبت من االتفاق في عام 2018.
وقال مبعوثو بريطانيا وفرنسا وأملانيا لدى األمم 
املتحدة »عملنا بال كلل من أج��ل احلفاظ على االتفاق 
ال��ن��ووي، وم��ا زلنا ملتزمني بذلك«. وأض��اف��وا أنهم ال 
يزالون ملتزمني ب�«التنفيذ الكامل« لقرار مجلس األمن 
عام 2015 الذي دعم االتفاق، والذي يضم أيضا روسيا 

والصني.
وك��ان وزي��ر اخلارجية األميركي مايك بومبيو قال 
الشهر املاضي إن��ه ق��ام بتفعيل إج��راء مدته 30 يوما 
في مجلس األمن يؤدي إلى إعادة فرض عقوبات األمم 

املتحدة على إيران ابتداء من السبت املقبل.
ومبوجب ه��ذا اإلج���راء يستمر أيضا حظر تصدير 
األسلحة التقليدية لطهران والذي كان مقررا رفعه في 
18 أكتوبر املقبل. لكن 13 من أعضاء مجلس األمن ال�15 
يقولون إن إجراء واشنطن باطل، ألنها لم تعد طرفا في 

االتفاق النووي.
وتقول ال��والي��ات املتحدة إن��ه يحق لها اتخاذ ذلك 
اإلجراء، ألن قرار مجلس األمن عام 2015 ال يزال يشملها 

كطرف مشارك.
والثالثاء املاضي، تعهد بومبيو بأن متنع واشنطن 
إيران من شراء معدات عسكرية صينية وروسية، حتى 

مع اختالف احللفاء األوروبيني مع موقف واشنطن.
وق��ال بومبيو »سنتصرف على هذا النحو، سنمنع 
إي��ران من حيازة دبابات صينية ومنظومات دفاعية 
جوية روس��ي��ة، وبعد ذل��ك بيع أسلحة حل��زب الله«، 
مضيفا »سنبذل كل ما هو ضروري لضمان تطبيق هذه 

العقوبات واحترامها«.
وبالتزامن مع مساعيها إلعادة فرض العقوبات على 
إيران، أعلنت الواليات املتحدة أن حاملة طائرات تابعة 
لها وبوارج بحرية مرت عبر مضيق هرمز ووصلت إلى 

مياه اخلليج أمس اجلمعة.
وترسل واشنطن بانتظام مجموعات حامالت طائرات 
إلى اخلليج إلج��راء تدريبات ودع��م عمليات الواليات 
املتحدة والتحالف املناهض لتنظيم الدولة اإلسالمية 
في سوريا والعراق، لكن إدارة ترامب سعت إلى تصعيد 

الضغط على طهران.
ووفقا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن إيران 
كثفت أنشطتها في مجال التطوير النووي منذ انسحاب 
الواليات املتحدة من جانب واح��د من هذا االتفاق في 

.2018
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ترامب: سنصنع جرعات للقاح تكفي كل األمريكيني بحلول أبريل

روسيا توفر عالج لكورونا بالصيدليات االثنني 
164 دوالر املقبل بـ 

ك��ش��ف��ت ال��ش��رك��ة امل���ط���ورة لعقار 
»أربليفير« املستخدم لعالج كورونا 
عن سعر، مشيرة إلى أنه سيتوفر في 

الصيدليات خالل األسبوع املقبل.
وق���ال ال��رئ��ي��س التنفيذي لشركة 
تطوير األدوية »بروموميد« الروسية، 
أندري مالدينتسيف، إن التكلفة املوصى 
بها للدواء لعالج عدوى فيروس كورونا 
اجلديد »أربليفير« هي 12320 روبل 

) نحو 164 دوالر(. وأك��د، أنه ال توجد 
ع��وام��ل حتى اآلن ميكن أن تؤثر على 

تكلفة الدواء.
وأمل���ح رئ��ي��س مجلس إدارة شركة 
تطوير األدوي����ة »ب��روم��وم��ي��د«، بيتر 
بيلي، إن العقار املخصص لعالج عدوى 
فيروس كورونا املستجد »أربليفير«، 
سيظهر في الصيدليات الروسية يوم 
االثنني، وأنه أثبت فعالية عالج تقترب 

من 100 باملائة.
وح��ص��ل ع��ق��ار »أريبليفير« لعالج 
فيروس كورونا املستجد، على أساس 
العقار »فافيبيرافير« من شركة األدوية 
ب��روم��وم��ي��د، على م��واف��ق��ة م��ن وزارة 
الصحة الروسية، ومت استخدام الدواء 
فقط في املستشفيات.                            وذكر 
الرئيس الروسي فالدميير بوتني، في 
أغسطس املاضي، أن بالده طورت أول 

لقاح ضد فيروس كورونا، مع اإلشارة 
إلى أن جنلته تناولت هذا اللقاح.

وأعلنت وزارة الصحة الروسية 
السبت املاضي، بدء توزيع أول دفعة 
م��ن اللقاح ال��روس��ي »سبوتنيك« ضد 
فيروس كورونا املستجد )كوفيد19-( 

على األقاليم الروسية.          
م��ن ج��ان��ب��ه، أك���د رئ��ي��س ال��والي��ات 
امل��ت��ح��دة، دون���ال���د ت���رام���ب، أن ب��الده 
ستصنع جرعات من لقاح كورونا تكفي 
لكل أمريكي بحول أبريل املقبل. وقال 
دون��ال��د ت��رام��ب، خ��الل مؤمتر صحفي 
في البيت األبيض، أن الواليات املتحدة 
ستصنع ما ال يقل عن 100 مليون جرعة 

لقاح لفيروس كورونا قبل نهاية العام.
وص���رح ت��رام��ب: »س��ت��ت��وف��ر مئات 
املاليني من اجلرعات كل شهر، ونتوقع 
أن يكون لدينا لقاحات كافية لكل أمريكي 

بحلول أبريل«.
وتتعارض توقعات ترامب، مع رئيس 
مراكز السيطرة والوقاية من األمراض 
والوقاية في الواليات املتحدة، روبرت 
ريدفيلد، الذي قال في وقت سابق من هذا 
األسبوع إن الواليات املتحدة لن تبدأ في 
تطعيم الناس حتى نوفمبر أو ديسمبر 

على أقرب تقدير.
وأك��د روب��رت ريدفيلد، أن اجلرعات 
ستكون محدودة في البداية، وأن اللقاح 
لن يكون متاًحا على نطاق واسع حتى 
الصيف أو أوائ���ل اخل��ري��ف م��ن العام 

املقبل.

سباق االنتخابات األميركية.. انطالق 
4 واليات التصويت املبكر في 

بدأت عملية التصويت املبكر باحلضور شخصيا 
إلى جلان االقتراع في 4 واليات أميركية منذ  اجلمعة 
النتخابات الرئاسة املقررة في الثالث من نوفمبر 
املقبل، إذ يستطيع الناخبون اآلن اإلدالء بأصواتهم 
في والي��ات مينيسوتا وداكوتا اجلنوبية ووايومنغ 

وفرجينيا.
واص��ط��ف م��ئ��ات األش��خ��اص ف��ي ط��اب��ور بلجنة 
انتخابية في مدينة فيرفاكس بوالية فرجينيا صباح 
أمس. وتسمح معظم الواليات األميركية والعاصمة 
واشنطن بالتصويت املبكر ب��دون إب��داء األسباب، 
ويستطيع املواطنون إرسال بطاقات اقتراعهم مبكرا 

عبر البريد في الكثير من الواليات.
وتزايد التصويت املبكر في ال��دورات االنتخابية 
األخيرة، في إطار جهود تبسيط العملية االنتخابية، 
واكتسب زخما في خضم املخاوف من تفشي فيروس 
ك��ورون��ا املستجد أث��ن��اء جتمع امل��واط��ن��ني ف��ي جلان 

االقتراع خالل اجلائحة.
وب���دأت عمليات التصويت املبكر قبيل زيارتني 
انتخابيتني يقوم بهما الرئيس دونالد ترامب ومنافسه 
الدميقراطي جو بايدن لوالية مينيسوتا التي تعد 
ساحة معركة انتخابية محتدمة، مما أدى إلى تزايد 
ال��زخ��م واللهجة القاسية قبل مناظرتهما األول��ى 
املرتقبة. ورغ��م أن احل��زب اجلمهوري ق��ام بحملته 
بشكل مكثف أكثر من بايدن فإنه يعمل أيضا على زيادة 
وتيرة وحجم مسيراته املميزة، بعد أن أجبر على تركها 

جانبا خالل أسوأ شهور الوباء.
وت��ص��وت والي���ة مينيسوتا ت��اري��خ��ي��ا ملصلحة 
الدميقراطيني، وقد خسرترامب فيها بفارق ضئيل في 
انتخابات العام 2016 ضد هيالري كلينتون. ورغم 
أن استطالعات الرأي تظهر تقدم بايدن اآلن فإن قطب 
العقارات الثري يعتقد أنه يستطيع قلب تأخره هذه 

املرة.

باريس ترد على واشنطن: ال دليل على وجود 
مخازن متفجرات حلزب الله في فرنسا

قالت وزارة اخلارجية الفرنسية إنه 
ال يوجد دليل يشير إل��ى أن ح��زب الله 
اللبناني يخزن م��واد كيميائية لصنع 
متفجرات ف��ي فرنسا، وذل��ك ردا على 
تصريحات مسؤول أميركي كبير قال 
فيها إن احل��زب أق��ام مخابئ في أوروب��ا 

منذ عام 2012.
وك����ان م��ن��س��ق وزارة اخل��ارج��ي��ة 
األميركية ملكافحة اإلره��اب ناثان سيلز 
ق��ال إن احل��زب املدعوم من إي��ران هرب 
وخ��زن م��واد كيميائية -ومنها نترات 
األم��ون��ي��وم- م��ن بلجيكا إل���ى فرنسا 
واليونان وإيطاليا وإسبانيا وسويسرا. 
وأضاف سيلز في إفادة أن احلزب يخزن 
هذه األسلحة في أماكن »حتى يتسنى له 
تنفيذ هجمات إرهابية كبيرة عندما يرى 
سادته في طهران ض��رورة لذلك«، ولم 
يقدم تفاصيل أخرى أو أدلة على وجود 
تلك األنشطة. بدورها، قالت املتحدثة 
باسم وزارة اخلارجية الفرنسية أنييس 
فون دير مول للصحفيني ردا على مزاعم 

سيلز »على ح��د علمنا، ال يوجد شيء 
ملموس يؤكد مثل هذا الزعم في فرنسا 
». وأض��اف��ت أن السلطات الفرنسية 
ستفرض أشد العقوبات على أي أنشطة 
غير قانونية متارسها أي جماعة أجنبية 

على أراضيها.
وعلى عكس ال��والي��ات املتحدة التي 
ت��ص��ن��ف ج��م��اع��ة ح���زب ال��ل��ه منظمة 
إره��اب��ي��ة منذ ع��ام 1997، ف��إن فرنسا 
تقول إن جناحها املنتخب له دور سياسي 
مشروع. كما تصنف أملانيا وبريطانيا 
-وهما حليفتا باريس- اجلماعة منظمة 
إرهابية أيضا، لكن مسؤولني فرنسيني 
يقولون إن نبذ اجلماعة سيجعل حل 

األزمة مستحيال.
ون��ت��رات األمونيوم م��ادة كيميائية 
صناعية يشيع استخدامها ف��ي صنع 
األس��م��دة وك��م��ادة متفجرة في احملاجر 
والتعدين، وتعتبر آمنة نسبيا في حال 
خلوها من امللوثات وتخزينها بشكل 

مالئم.

E 3766  األحد 3 صفر 1442 ه�/20 سبتمبر 2020 - السنة  الرابعة عشر - العددSunday 20th September 2020 - 14 th year - Issue No.E 3766


