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�إيران ت�ؤكد �سعيها �إلى �إنجاز اتفاق عادل في المفاو�ضات النووية

الفروف ي�أ�سف لقلة اهتمام الإعالم الأجنبي بو�ضع الالجئين الأوكرانيين

ریابكـوف :المفاو�ضات النوویة بلغت مرحلة جیدة

كييف م�ستعدة لم�شاورات
في �ش�أن الت�سوية «في �أي مكان مقبول»

استؤنفت أمس الجولة الجديدة
من المفاوضات النووية بين إيران
وال���دول الست ف��ي فيينا للتوصل
إلى اتفاق نهائي بين الجانبين ،إذ
أكد عضو الفريق اإليراني المفاوض
عباس عراقجي أنّ ب�لاده تسعى
إل��ى التوصل لحل ع��ادل وعقالني
وترسيخ حقوق شعبها باعتبارها
أولوية أساسية.
وأوض���ح ع��راق��ج��ي أنّ الجولة
ال��س��ادس��ة م��ن المحادثات ستبدأ
بلقاء بين وزير الخارجية اإليراني
م��ح��م��د ج����واد ظ��ري��ف ون��ظ��ي��رت��ه
األوروبية كاترين آشتون ،مضيفا ً
أنه سي ّتخذ خالل اللقاء القرار حول
كيفية استمرار صوغ النص ،مشيرا ً
إلى أنّ نسبة ومستوى التخصيب
والجدول الزمني إللغاء الحظر من
القضايا محل الخالف.
وف���ي وق���ت س��اب��ق ،أع��ل��ن وزي��ر
الخارجية اإلي��ران��ي محمد ج��واد
ظريف أن ب�لاده مستعدة لتحقيق
تقدم في المفاوضات ح��ول ملفها
ال���ن���ووي ،ف��ي ح���ال س��ع��ى ال��غ��رب
إلى إيجاد حل وسط يرضي جميع
األطراف.
وج������اء ت���ص���ري���ح ظ���ري���ف ف��ي
مقالة نشرتها صحيفة «اللموند»
الفرنسية قبيل الجولة النهائية
للمفاوضات بين طهران والسداسية
الدولية حول ملف إيران النووي ،إذ
أشار الوزير اإليراني إلى أن بالده
«تمتلك إرادة سياسية للوصول إلى
حل مقبول وق��رار طويل األم��د ،لكن
المفاوضات ال تستطيع التوصل إلى
حل إيجابي في حال لم يـقدِم الغرب
على البحث عن حل يضمن الطابع
السلمي للبرنامج النووي اإليراني».
وأض���اف ظ��ري��ف« :إي����ران ليس
لديها ما تخفيه ،البرنامج النووي

ظريف يطالب الغرب بحل وسط
يحمل طابعا ً سلمياً ،ويلبي متطلبات
المواطنين اإلي��ران��ي��ي��ن ف��ي مجال
الصحة والطاقة ومجاالت أخرى».
وأش��ار وزي��ر الخارجية اإليراني
إل��ى أن «ال��غ��رب أخ��ط��أ ف��ي تقييم
الحالة التي نحن بها اآلن» ،وأضاف:
«الرئيس روح��ان��ي وأن��ا من جديد
عدنا إلى طاولة المفاوضات وموقفنا
لم يتغير ،ولكن مع األس��ف موقف
المعسكر المقابل لم يتغير أيضاً».
م��ن ناحية أخ���رى ،ق��ال مساعد
وزیر الخارجیة الروسي ،المفاوض
ال��ن��ووي ف��ي مجموعة دول 1+5
س��ي��رغ��ي ري��اب��ك��وف ،خ�ل�ال لقائه
ف��ي وق��ت س��اب��ق ،السفیر اإلی��ران��ي
ف��ي م��وس��ك��ـ��و م��ه��دي س��ن��ائ��ي ،إن
ال��م��ف��اوض��ات ال��ن��ووی��ة بین إي��ران
ومجموعة  1+5بلغت مرحلة جیدة.
وتبادل سنائي وریابكـوف خالل

اللقاء وجهات النظر حول التعاون
بین البلدین في المجاالت الثنائیة
واإلقليمية وال��دول��ی��ة ،حيث أشاد
السفیر سنائي ب��ال��دور اإلیجابي
لروسیا في المفاوضات النوویة
بین ب�ل�اده والمجموعة الدولية
وهنأه بوسام الدولة ال��ذي حصل
علیه وال��ف��ری��ق ال��ن��ووي ال��روس��ي
المفاوض من قبل الرئیس الروسي
ودعا إلی استمرار دور روسیا الفاعل
حتى التوصل إل��ی اتفاق نهائي.
وأش��ار إلی مكـانة روسیا الخاصة
في سیاسة إيران الخارجیة ،وأكـد
ضرورة تعزیز التعاون بین البلدین
في المجاالت الثنائیة واإلقليمية
والدولیة ،وأعلن استعداد الحكـومة
اإلیرانیة الجدیدة الرتقاء العالقات
مع روسیا في مختلف المجاالت.
كذلك عبر مساعد وزیر الخارجیة

الروسية عن عدم ارتیاحه إلجراءات
اإلدارة األميركـیة األخیرة بفرض
عقوبات جدیدة ،وأع��رب عن أمله
في الحفاظ علی إن��ج��ازات جنیف
األخیرة في ضوء التحلي بالمزید
من الصبر .ولفت إلى أن المفاوضات
النوویة بلغت مرحلة جدیدة وهذا
مدین لنیات إیران الحسنة والجهود
المضنیة للمفاوضین اإلیرانیین
ال سیما ال��س��ی��د ظ��ری��ف ،ووص��ف
المفاوض النووي الروسي العالقات
بین إیران وروسیا باالستراتیجیة،
مؤكدا ً ان تناغم سیاسات البلدین
ف��ي المنطقة یساعد ف��ي تسویة
المشاكـل القائمة وكـذلك تعزیز
التعاون علی الصعید الثنائي .كـما
دعا إلی استمرار وتعزیز المشاورات
بین وزارتي خارجیة إیران روسیا.

كيري يجدد دعم بالده النتخابات �أفغان�ستان
ويدعو �إلى الت�أكد من �شفافيتها
جدد وزي��ر الخارجية األميركي
جون كيري في حديث مع الرئيس
األفغاني حامد كرزاي دعم واشنطن
للعملية االنتخابية في أفغانستان
وتشجيع لجنة االنتخابات على
التأكد من شفافية االنتخابات.
وذك������رت وزارة ال��خ��ارج��ي��ة
األمريكية في بيان أن كيري شدد
خالل اتصال هاتفي مع كرزاي على
«أهمية الوحدة الوطنية والعملية
ال��س��ي��اس��ي��ة ال��س��ل��م��ي��ة» ،مضيفا ً
أن ال��وزي��ر األميركي «أش��اد بقرار
اللجنة االنتخابية الوطنية البدء
بالتحقق من األص��وات عبر البالد
وشجعها على القيام بمراجعة
كاملة ودقيقة (لالنتخابات) ،كي
تتأكد من أن الشعب األفغاني يثق
بنزاهة العملية االنتخابية».
وأشار البيان إلى أن كيري قال
أيضا ً لكرزاي إن «الواليات المتحدة
وإن كانت لم تدعم أي مرشح فهي
منذ زمن طويل أكدت دعمها لعملية
شفافة ومفتوحة وذات صدقية
ومدعومة بشكل كبير من الشعب
األف��غ��ان��ي وتفضي إل��ى انتخاب
رئيس قادر على أن يحكم البالد».
ودع��ا كيري جميع األط���راف إلى
العمل من أجل تحقيق هذا الهدف.
وقتل  8أشخاص من بينهم 5

ضباط في س�لاح الجو األفغاني
أمس بتفجير نفذه انتحاري قرب
ح��اف��ل��ة تقلهم وس���ط العاصمة
كابول.
ون��ق��ل��ت وك��ال��ة «روي���ت���رز» عن
ال��م��ت��ح��دث ب��اس��م رئ��ي��س شرطة
كابول حشمت إستانيكزاي قوله:

«إن مفجرا ً انتحاريا ً قتل ثمانية
أش���خ���اص وأص�����اب  13آخ��ري��ن
بجروح يوم األربعاء (أم��س) في
هجوم على حافلة تقل عسكريين
ف��ي العاصمة األفغانية كابول»
وأضاف إن « 5على األقل من القتلى
من أفراد القوات الجوية».

ووقع االنفجار في منطقة وسط
المدينة التي تخضع إلج���راءات
أمنية مشددة بالقرب من جامعة
ك���اب���ول ف���ي وق����ت ت��ح��ت��دم فيه
التوترات السياسية بشأن جولة
ثانية متنازع عليها من االنتخابات
الرئاسية.

كيري يشدد على العملية السياسية السلمية

اال�ستخبارات النروجية
ت�سعى �إلى اعتقال �إرهابي
قاتل في �سورية
يتواصل تنامي مخاوف الدول الغربية من مخاطر
المجموعات اإلرهابية المتطرفة في سورية والعراق
التي رعتها وعمدت إلى دعمها وتدريبها وتسليحها
وتمويلها ،ما يكشف عمق األزمة التي تتخبط بها هذه
الدول .وفي هذا السياق كشفت االستخبارات النروجية
محاولتها إلقاء القبض على شخص نروجي المولد متهم
بانضمامه إلى ما يسمى تنظيم دولة اإلسالم في العراق
والشام اإلرهابي التابع لتنظيم القاعدة في سورية.
ونقلت وك��ال��ة «اسوشيتيد ب��رس» ع��ن المتحدث
باسم االستخبارات النروجية مارتن بيرنسين قوله إن
«الوكالة ترغب باستجواب باستيان فاسكويز الذي
يشتبه بأنه قام في وقت سابق بتهديد حياة رئيس
الوزراء النروجي وأعضاء من العائلة المالكة قبل هروبه
من ال��ن��روج» .وتابع أن «فاسكويز مشتبه بانتمائه
أو دعمه التنظيم الذي تصنفه النروج على أنه تنظيم
إرهابي» .وقال بيرنسين« :إن مسؤولين تعرفوا على
فاسكويز على أنه شخص ظهر في مقطع فيديو يبدو
أن المجموعة هي من نشرته والذي صور بهدف عرض
تفجير مركز للشرطة في سورية».
وفي سياق متصل وجهت المحكمة القضائية بويست
مينستر البريطانية اتهامات إلى عادل الحق بتوفير
التمويل للمجموعات اإلرهابية المسلحة في سورية.
واعتقلت السلطات البريطانية امرأة في الـ  43من
العمر خالل عملية تفتيش نفذتها لمنزل في ساتون أن
اشفيلد في نتونغهام هامبشير في الخامس من حزيران
الماضي.
ومن المزمع أن تمثل أمام محكمة أولد بايلي وهي
المحكمة الجنائية المركزية في  18تموز الجاري.
وك��ان��ت دول غربية ع��دة ح���ذرت م��ن خطر ع��ودة
اإلرهابيين إلى موطنهم بعد أن أرسلتهم إلى سورية.
فحذر جهاز االستخبارات الهولندي في وقت سابق من
أن الجماعات المتطرفة في هولندا أصبحت «سرباً»
مراوغا ً ال يحتاج إلى سلطة مركزية ويحتمل أن يمتد
تركيزه في العمليات اإلرهابية ليشمل بلدانا ً أخرى في
الشرق األوسط.

مولدوفيا :تظاهرات �أمام البرلمان
�ضد اتفاقية ال�شراكة مع �أوروبا
خرج محتجون على عملية التصديق على اتفاقية الشراكة بين جمهورية مولدوفيا واالتحاد
األوروبي وموالون لها ،وتجمعوا أمام مبنى البرلمان.
وكان البرلمان المولدوفي صدق أمس في جلسة خاصة على اتفاقية الشراكة ،وذلك على رغم
انسحاب نواب كتلة الحزب الشيوعي احتجاجا ً على االتفاقية .وكان التصديق يتطلب موافقة 53
صوتاً ،بينما يمتلك االئتالف الحاكم المؤيد للتكامل مع االتحاد األوروبي  54مقعدا ً في البرلمان.
وكانت مولدوفا وجورجيا وقعتا في نهاية حزيران في بروكسيل اتفاقية الشراكة مع االتحاد
األوروبي والتي تسمح بدخول منطقة التجارة الحرة مع دول االتحاد.
وبحسب معطيات الشرطة فإن قرابة األلف شخص شاركوا في مسيرة التأييد لهذا االتفاق ،وتشهد
العاصمة كيشيناو منذ شهر تقريبا ً تظاهرات مناهضة للتوقيع ،حيث يطالب المتظاهرون بإجراء
استفتاء الختيار التوجه الجيوسياسي لتطوير الدولة.

أعلن م��س��ؤول أوك��ران��ي رفيع أن
كييف مستعدة لمواصلة المشاورات
حول تسوية النزاع المسلح في جنوب
شرقي ال��ب�لاد .وف��ي لقاء مع السلك
الدبلوماسي ف��ي كييف ي��وم أمس
ق��ال نائب رئيس ال��دي��وان الرئاسي
األوك��ران��ي فاليري تشالي« :نحن
على استعداد لمواصلة المشاورات
بمشاركة مجموعة االتصال في أي
مكان مقبول ،للبحث عن سبل الحل
السلمي».
وأك����د ت��ش��ال��ي ت��م��س��ك ال��رئ��ي��س
األوكرانيبيوتربوروشينكوبالتسوية
السلميةلألزمةفيمقاطعتيدونيتسك
ولوغانسك .وق��ال إن رئيس الدولة
يمكن أن يعود إلى عدم استخدام القوة
في المنطقة ما إن يتم تنفيذ الشروط
الرئيسية ال��ت��ي أعلنها المجلس
األوروبي  27حزيران الماضي ،وهي:
وقف إط�لاق النار من كال الجانبين،
بسط السيطرة على ح��دود أوكرانيا
مع روسيا تحت مراقبة منظمة األمن
وال��ت��ع��اون ف��ي أوروب����ا ،اإلف���راج عن
جميع الرهائن وإجراء مشاورات ذات
مضمون من دون شروط مسبقة .جاء
ذلك في وقت طالبت موسكو السلطات
األوكرانية الكف عن قصف المدن اآلمنة
جنوب شرقي البالد والعودة إلى وقف
إطالق النار.
وق��ال بيان ص��ادر عن الخارجية
الروسية يوم أمس« :نطالب بإصرار
السلطات األوكرانية ،إذا ما كانت ال
ت��زال ق���ادرة على التقييم العقالني
لنتائج السياسة اإلج��رام��ي��ة التي
تقوم بها ،بالكف ع��ن ض��رب المدن
والقرى اآلمنة في دولتها والعودة إلى
وقف إطالق النار للحفاظ على حياة
الناس» .وأش��ار البيان إلى أن «حل
المشاكل السياسية في أوكرانيا عبر
إب��ادة مواطني البالد ال يتطابق مع
أع��راف المجتمع األوروب��ي المتحضر
الذي تسعى إليه كييف».
وفي سياق متصل ،ذكرت حكومة
مقاطعة روستوف الروسية أن وزير
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تشالي :مستعدون للتشاور لتسوية النزاع المسلح
الخارجية سيرغي الفروف ينوي لفت
انتباه وسائل اإلع�لام األجنبية إلى
قضية الالجئين من أوكرانيا ،كما أشار
بيان صادر عن حكومة المقاطعة بعد
لقاء الفروف أمس مع محافظ المقاطعة
فاسيلي غولوبيف.
وأعرب الوزير الروسي خالل اللقاء
عن أسفه لقلة اهتمام وسائل اإلعالم
األجنبية بوضع الالجئين من أوكرانيا
ف��ي روس��ي��ا ،ف��ي حين ق��ال محافظ
المقاطعة إن السلطات المحلية تدرس
حاليا ً إمكان استمرار إقامة الالجئين
األوكرانيين في فصل الشتاء بهذه
المقاطعة.
يذكر أن نحو  21ألف الجئ ،بينهم
 8آالف طفل ،يقيمون حاليا ًفي مقاطعة
روستوف بجنوب روسيا ،في وقت
أكد رئيس المجلس األعلى في القرم
فالديمير كونستانتينوف أن قرابة
 500الجئ أوكراني يصلون إلى القرم
يوميا ً آتين من جنوب شرقي أوكرانيا.
وأضاف كونستانتينوف يوم أمس
أن ال��وض��ع بسبب الالجئين م��ازال
صعباً ،موضحا ً أن الالجئين ينقلون
إلى مدن عدة في روسيا .مؤكداً« :طبعا ً

نحن سنستقبل الالجئين .ويجب
مساعدتهم».
من جانبه أوضح الناطق الرسمي
باسم وزارة الطوارئ الروسية ألكسندر
دروبيشيفسكي أن قرابة  18ألف الجئ
يعيشون في أماكن اإلقامة الموقتة
في األقاليم الروسية ،وأضاف أن عدد
«مراكز اإلقامة الموقتة اليوم وصل إلى
 252حيث يسكن  17.8ألف إنسان».
جاء ذلك في وقت أصدرت محكمة في
موسكو يوم أمس مذكرة اعتقال غيابية
بحق حاكم مقاطعة دنيبروبيتروفسك
ف��ي أوك��ران��ي��ا ال��م��ل��ي��اردي��ر إي��غ��ور
كولومويسكي ،حيث فتحت قضية
جنائية بحق وزير الداخلية األوكراني
أرسين أفاكوف وكولومويسكي في
روسيا بتهمة القتل واستعمال أساليب
ممنوعة في ال��ح��روب ووضعا على
الئحة المطلوبين دولياً.
وق���ال م��ص��در ف��ي مجلس األم��ن
الوطني األوكراني إن كولومويسكي
بالذات كان المعارض الرئيسي لوقف
إطالق النار وإج��راء أي اتصاالت مع
قوات الدفاع الشعبي شرق أوكرانيا.
وقد أعلن كولومويسكي بشكل علني

أن��ه ل��ن ينصاع ل�لأوام��ر وأن قواته
ستقضي على «االنفصاليين» ،بحسب
تعبيره.
ويعتبر كولومويسكي من أغنى
األشخاص في أوكرانيا إذ تقدر ثروته
بـ 1.8مليار دوالر ،وه��و يمول ع��ددا ً
من التشكيالت المسلحة المشاركة
في العملية العسكرية جنوب شرقي
أوكرانيا.
واع��ت��ب��ر رئ��ي��س لجنة التحقيق
التابعة للنيابة العامة الروسية
ف�لادي��م��ي��ر م��ارك��ي��ن أن الملياردير
كولومويسكي وراء مقتل المصور
الصحافي للقناة األول���ى الروسية
أناتولي كليان ،وقال« :اليوم شيعنا
المصور أن��ات��ول��ي كليان ال��ذي قتل
برصاص العسكريين األوكرانيين.
الجميع ي���درك أن كولومويسكي
شخصيا ً وراء مقتله» ،م��ؤك��دا ً أنه
سيُحاسب على جميع الجرائم التي
اقترفها بحق الصحافيين الروسيين
والمواطنين في أوديسا ودونباس،
مشيرا ً إلى «أن أي��دي كولومويسكي
ملطخة بالدماء على رغم أنه شخصيا ً
لم يضغط على الزناد».

توجيه تهم بالف�ساد للرئي�س الفرن�سي ال�سابق �ساركوزي
أوق��ف الرئيس الفرنسي السابق
ن��ي��ك��وال س���ارك���وزي رس��م��ي �ا ً بتهمة
الفساد واستغالل النفوذ بعد مثوله
أم��ام قاضي التحقيق أول من أمس،
حيث تعتبر هذه المرة الثانية التي
يخضع فيها الرئيس السابق لمثل هذا
التحقيق القضائي ،منذ فقد حصانته
القانونية بعدما ترك منصبه.
ويتحرى المحققون في ما إذا كان
ساركوزي البلغ من العمر  59سنة،
ح���اول بمساعدة محاميه تييري
ه��ي��رزوغ الحصول على معلومات
م��ن القاضي جيلبير إزيبير ،ال��ذي
كان يحقق في قضية تمويل الحملة
االنتخابية لساركوزي  ،2007مقابل
وعد بمنحه منصبا ً بارزا ً في موناكو.
وكانت المحكمة قد وجهت االتهام
أي��ض�ا ً إل��ى تييري ه��ي��رزوغ محامي
ساركوزي وإل��ى المحامي العام في
محكمة النقض جيلبير إزيبير.
ويتقصى المحققون في إطار تحقيق
قضائي فتحته النيابة العامة الوطنية
المالية ف��ي  26ش��ب��اط ،لمعرفة ما
إذا كان ساركوزي أبلغ بصورة غير
قانونية بخضوعه للتنصت.

ساركوزي ...فضائح بالجملة

اليابان ت�سمح لجي�شها بالم�شاركة في حروب خارج الحدود
توصلت الحكومة اليابانية إل��ى اتفاق
تاريخي أنهت بموجبه حظرا ً فرض منذ عام
 1945يمنع جيشها من المشاركة في أي حرب
خارج حدود البالد.
وب��م��وج��ب ه���ذا ال���ق���رار ستصبح ال��ق��وات
المسلحة اليابانية أكثر اقترابا ً من جيوش
ال��دول المتقدمة األخ��رى من حيث خياراتها
العسكرية ،حيث ستسمح الخيارات العسكرية
المتاحة أمام اليابان بإنهاء الحظر المفروض
على «الدفاع الذاتي الجماعي» أو مساعدة دولة
صديقة تتعرض للهجوم.
وق��ال وزي��ر ال��دف��اع ات��س��ون��وري اون��ودي��را
للصحافيين إن حكومة شينزو آبي وافقت على
قرار يحدد التحول الذي يخفف القيود المفروضة
على األنشطة التي يسمح لليابانيين بالقيام
بها في عمليات حفظ السالم التي تقودها األمم
المتحدة وفي «المناطق الرمادية» التي لم تصل

األوضاع فيها إلى ح ّد اندالع حرب شاملة.
ولكن الحكومة ستظل على رغم ذلك متحفظة
في إرسال قوات في عمليات مستقبلية متعددة
الجنسيات مثل الغزو األميركي للعراق عام
 ،2003فقد قال رئيس الوزراء الياباني شينزو
آب��ي« :لن يكون هناك تغيير في المبدأ العام
ب��ش��أن ع��دم استطاعتنا إرس���ال ج��ن��ود إل��ى
الخارج».
وبينما توقع محللون أن يلقى ه��ذا القرار
ترحيبا ً أميركيا ً فقد أث���ارت ه��ذه السياسة
الجديدة غضب الصين التي توترت عالقتها مع
اليابان بسبب خالف بحري تفاقم في السنوات
األخيرة.
وأع��رب��ت ك��وري��ا الجنوبية ع��ن اعتراضها
انطالقا ً من تضررها من االستعمار الياباني
لشبه الجزيرة الكورية في القرن العشرين
على رغ��م تحالفها ،كما اليابان مع الواليات

المتحدة.
من جهة أخ��رى ،أع��رب ناخبون عن قلقهم
بشأن التورط في الحروب الخارجية وعبروا
عن غضبهم مما اعتبروه خرقا ً للمادة التاسعة
بتجاهل إج��راءات التعديل الرسمية حيث لم
يعدل دستور اليابان منذ اعتماده بعد هزيمة
اليابان في الحرب العالمية الثانية عام .1945
وقد أثار االتفاق الجديد بعض االحتجاجات
حيث أق��دم رج��ل على إشعال النار في نفسه
بالقرب من تقاطع مروري مزدحم في طوكيو،
في أسلوب احتجاجي ن��ادر ،بعد أن عبر عن
رف��ض��ه إلع���ادة تفسير ال��م��ادة التاسعة من
الدستور المتعلقة بسلمية اليابان.
ويجب أن يوافق البرلمان على التعديالت
القانونية الضرورية لتنفيذ هذا التغيير وهو ما
قد يفرض قيودا ً على العملية.

منظمة ال�صحة العالمية تدعو �إلى اجتماع طارئ ب�سبب فيرو�س �إيبوال

عقبات مولدوفية أمام الشراكة مع أوروبا

أعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع حصيلة
الوفيات نتيجة اإلصابة بفيروس اإليبوال الفتاك
في غ��رب أفريقيا إل��ى  468حالة ،ودع��ت إلى
اجتماع طارئ لمناقشة الوضع.
وقالت المنظمة التابعة لألمم المتحدة إن
 68من بين تلك الوفيات سجلت في الثالث
والعشرين من ح��زي��ران الماضي ،مضيفة أن
عدد حاالت اإلصابة قد ارتفع من  635حالة في
الثالث والعشرين من حزيران ليصل إلى 763
حالة ،وكانت معظم الحاالت في غينيا حيث بدأ
انتشار الفيروس ،ليمتد فيما بعد إلى ليبيريا
وسيراليون ،وليصبح ال��وب��اء اآلن أكبر وباء
لفيروس إيبوال عرفه العالم حتى اآلن.
وسوف يحضر المؤتمر الذي دعت إليه منظمة

الصحة الدولية مسؤولون في قطاع الصحة
من ال��دول المذكورة إضافة إلى ساحل العاج
وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغينيا بيساو
ومالي وغانا وغامبيا والسنغال وأوغندا.
وت��ق��ول المنظمة إن ه��ن��اك ح��اج��ة «الت��خ��اذ
إج����راءات س��ري��ع��ة» للحيلولة دون انتشار
الفيروس إلى بلدان أخرى ،ولكن من غير المحتمل
أن تتضمن تلك اإلجراءات قيودا ً على السفر.
ويعتبر االنتشار األخير لهذا الفيروس األعلى
م��ن حيث ع��دد ال��وف��ي��ات وال��ن��ط��اق الجغرافي
الذي بلغه ،في وقت لم يجر التوصل فيه بعد
إلى عالج أو مصل للوقاية منه ،كما أنه ينتقل
عن طريق االتصال الوثيق مع المصابين به،
ويقتل الفيروس  90في المئة من المصابين

به .والطريقة المثلى للحد من انتشاره هي عزل
المصابين ،وتتركز أغلب الوفيات من الفيروس
في غينيا في منطقة غويكيدو جنوب البالد ،التي
كانت أول منطقة يسجل فيها ظهور المرض في
شباط الماضي.
وك��ان��ت رئيسة ليبيريا إيلين جونسون
سيرليف قد حذرت االثنين الماضي من مقاضاة
أي أح��د يقوم بإخفاء أي شخص يحتمل أنه
مصاب بالفيروس ،وقالت في تصريح لإلذاعة
الرسمية إن بعض المصابين بالفيروس أبقيوا
في المنازل والكنائس بدال ً من أن يحصلوا على
الرعاية الصحية ال�لازم��ة ،ف��ي حين أص��درت
حكومة سيراليون األسبوع الماضي تحذيرا ً
مماثالً.

