دوليات

السنة السادسة  /االثنني  29 /أيلول  / 2014العــدد 1597
Sixth year / Monday / 29 September 2014 / Issue No. 1597

طهران ...الظروف �ستتغير �إذا لم نتو�صل �إلى اتفاق نووي

الفروف :تم االتفاق على  95في المئة من الق�ضايا النووية مع �إيران
أكد وزير الخارجية اإليراني محمد
ج���واد ظ��ري��ف ون��ظ��ي��ره وال��روس��ي
سيرغي الف��روف ض��رورة مواصلة
المفاوضات مع مجموعة دول خمسة
زائ���د واح���د ب��ش��أن ب��رن��ام��ج إي���ران
النووي.
ج��اء ذل��ك خ�لال اجتماع ظريف
مع الف��روف على هامش اجتماعات
الجمعية العامة لألمم المتحدة ،حيث
بحث الجانبان مسيرة المفاوضات
ال��ن��ووي��ة بين إي���ران والسداسية
والمشاورات بشأن أعمال قمة الدول
المطلة على بحر قزوين التي انطلقت
أعمالها أمس في مدينة آستاراخان
الروسية.
وان��ت��ه��ت ال��ج��ول��ة ال��س��اب��ع��ة من
ال��م��ف��اوض��ات ال��ن��ووي��ة بين إي��ران
والدول الست في نيويورك ،فيما قال
مسؤول إيراني إن المفاوضات لم
تتح إح��راز أي تقدم ملموس بشأن
المواضيع الخالفية ،وإن الجانبين
قررا ً استئنافها قريباً.
وك���ان ال��وزي��ر ال��روس��ي ق��ال إن
المحادثات النووية مع إيران تسير
باتجاه صحيح ،وحصل اتفاق على
 95في المئة من القضايا النووية،
مشيرا ً إلى أن القضايا الـ  5في المئة
المتبقية تشمل اثنتين أو ث�لاث
قضايا شائكة.
وأض��اف الف��روف أن��ه يشعر بأن
جميع األطراف حريصة على التوصل
إلى اتفاق ،وأن هناك مزيدا ً من الوقت
حتى  24تشرين ال��ث��ان��ي المقبل
لتحقيق مثل هذا االتفاق على رغم أن
الجوانب الصعبة للمفاوضات ال تزال
متبقية.
م��ن ن��اح��ي��ة أخ����رى ،ق���ال وزي��ر
الخارجية اإلي��ران��ي« :أمامنا وقت
قليل للمحادثات ال��ن��ووي��ة ،إال أن
تسوية القضايا المتبقية ليس أمرا ً
ب��ال��غ ال��ص��ع��وب��ة» ،م��ش��ي��را ً إل��ى أن
محادثات يوم السبت الماضي كانت
«ج��ادة ومكثفة وصريحة للغاية»،

وأن ال��ج��ان��ب��ي��ن ي��ب��ذالن ال��ج��ه��ود
للتغلب على الخالفات خ�لال فترة
الشهرين المتبقية على موعد انتهاء
المفاوضات.
وأضاف ظريف« :بقي أمامنا وقت
قليل ،إال أن تسوية القضايا المتبقية
ليس أم���را ً ب��ال��غ ال��ص��ع��وب��ة ،ومن
الممكن أن يكون كل شيء بعيد جدا ً
وقريب ج��دا ً أيضاً ،ألن ذلك يتوقف
على طريقة التعاطي معها وما هي
الفترة الزمنية المرادة لها .ما زالت
الخالفات موجودة .وما زال هناك قدر
من االختالف بوجهات النظر حول
جميع القضايا».
وف��ي السياق ،أك��د مساعد وزير
الخارجية اإليرانية كبير المفاوضين
اإلي��ران��ي��ي��ن ع��ب��اس ع��راق��ج��ي أن
ال��ظ��روف ستتغير ف��ي ح���ال ع��دم
التوصل إلى اتفاق لغاية  24تشرين
الثاني ،وحينها يجب اتخاذ القرار
حول كيفية المضي بهذا المسار.
وقال عراقجي ،انه يجرى التركيز

اآلن على استثمار الفرصة المتبقية،
ألن تفاهما ً تمهيديا ً متوافر اآلن ،إذ
ينبغي على أساس المبادئ الموجودة
فيه الوصول إلى تفاهم آخر.
وحول نتائج المفاوضات المكثفة
الجارية على مستوى الخبراء وحتى
ال���وزراء في نيويورك منذ نحو 10
أيام ،قال مساعد الخارجية اإليرانية
إن المفاوضات كانت مكثفة ج��دا ً
خ�لال األي���ام العشرة ،ف��ي مختلف
ال��م��س��ت��وي��ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة وم��ت��ع��ددة
األطراف والجماعية .وأضاف أن هذه
المفاوضات كانت دقيقة ومكثفة جداً،
واستغرقت ساعات طويلة وكانت
هناك جلسات على مستوى الوزراء
أيضاً.
وأوض������ح ك��ب��ي��ر ال��م��ف��اوض��ي��ن
اإلي��ران��ي��ي��ن أن���ه ت��م تحقيق تقدم
جيد حول تفاصيل القضايا الفنية
و»توصلنا إلى استنتاجات وهناك
سبل حلول أيضا ً لكننا لم نصل حتى
اآلن إلى تفاهم يمكنه أن يشكل أساس

اشتون ،بأنه كان جيدا ً وب ّناء نسبياً.
وأشار إلى أنهم مستعدون تماما ً
إليصال هذه المفاوضات إلى نتيجة،
كما يرى هذا األمر عند الطرف اآلخر،
معتبرا ً أن لكل منهم مواقفه وتقريب
وج��ه��ات ال��ن��ظ��ر ي��ح��ت��اج إل���ى وق��ت
وجهد.
وفي الوقت عينه ،قال إن «إيران
لن تتراجع عن حقوقها النووية قيد
أنملة وأن التعليمات واضحة تماماً،
لكنني أعتقد أنه يمكن عبر سلسلة من
األفكار المبدعة الوصول إلى صيغ
تضمن حقوق إي���ران وت��زي��ل كذلك
الهواجس».
وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق
حتى  24تشرين الثاني المقبل،
أوض��ح أن ليست هناك خطة حتى
اآلن ولكن بطبيعة الحال ستتغير
الظروف وحينها يجب اتخاذ القرار
ح���ول كيفية االس��ت��م��رار ف��ي ه��ذا
المسار.
من ناحية ثانية ،أكد مساعد رئيس
الجمهورية رئيس منظمة الطاقة
الذرية اإليرانية علي أكبر صالحي أن
ال سبيل أمام الغرب سوى التعاطي
مع طهران ،معتبرا ً أن كل ما فعله قد
أفضى إلى مزيد من اقتدار الجمهورية
اإلسالمية اإليرانية يوما ً بعد يوم.
وق���ال ص��ال��ح��ي ف��ي كلمة خ�لال
مراسم إزاحة الستار عن كتاب «أزمة
مصطنعة» ،ال بد للطرف اآلخ��ر أن
ي��ك��ون استنتج ان ال ي��ت��واج��ه مع
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية أكثر
من هذا .وأضاف أنه وفقا ً للمعلومات
ال��ت��ي ب��ح��وزت��ن��ا ،ف��إن��ن��ا ن��ع��ل��م أن
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية هي
في موقع ال سبيل للطرف اآلخر سوى
التعاطي معها ،معتبرا ً أن زمالءه في
المفاوضات يعلنون أنهم يعملون
على أساس قاعدة «الربح – ربح»،
ألنهم يمتلكون العقالنية والحكمة
السياسية.

االت��ف��اق ح��ول القضايا األساسية.
وأكد« :أننا لسنا يائسين وسنواصل
الجهود» واعتبر أن «آراء وخيارات
مختلفة تطرح من جانبنا والطرف
اآلخ��ر وحتى من قبل جهات خارج
إط���ار ال��م��ف��اوض��ات وه��ي مساعدة
بطبيعة ال��ح��ال ،ون��ح��ن ن��أخ��ذ في
االعتبار جميع هذه الخيارات ونبحث
بشأنها في المفاوضات ،ولكن لم
يستطع أي م��ن ه��ذه ال��خ��ي��ارات أن
يشكل أس��اس �ا ً الت��ف��اق ف��ي القضايا
األساسية ،وبناء عليه فإن األع��داد
التي ترد في وسائل اإلعالم ال تحظى
بتأكيدنا علما ً ب��أن البعض يطرح
قضايا ألغراض سياسية خاصة.
واعتبر عراقجي أن قضية الحظر
ال��م��ف��روض على إي���ران م��ن جانب
أميركا وأوروبا تشكل إحدى القضايا
األساسية في المفاوضات ،ووصف
االجتماع الثالثي الذي جمع وزيري
الخارجية اإليراني واألميركي محمد
جواد ظريف وجون كيري وكاثرين

انفجار عبوة و�سط كابول قبل يوم من تن�صيب عبد الغني
أص��اب��ت قنبلة مركبة عسكرية
في الحي الدبلوماسي بالعاصمة
األفغانية كابول صباح أمس قبل يوم
واح��د من تنصيب الرئيس الجديد
للبالد أشرف عبد الغني.
وقالت الشرطة إن شخصا ً أصيب
ول��م يقتل أح��د ف��ي انفجار القنبلة
المغناطيسية التي ألصقت بشاحنة
ع��س��ك��ري��ة ف��ي م��ي��دان زن��ب��ق ق��رب
مجمع الرئاسة الضخم والعديد من
السفارات.
وقال نجيب دانيش نائب المتحدث
ب��اس��م وزارة الداخلية األفغانية
«ع��ن��د الساعة  09:15م��ن صباح
اليوم انفجرت قنبلة الصقة بمركبة
للجيش األفغاني في ميدان زنبق.
ولم تصب سوى السائق».
وشددت إجراءات األمن في كابول
قبل تنصيب عبد الغني ال��ذي يح ّل
محل ال��رئ��ي��س ح��ام��د ك���رازي قبيل
انسحاب معظم القوات األجنبية من
أفغانستان.
ووجهت دعوات لقادة وشخصيات
دول��ي��ة لحضور حفل تنصيب عبد
الغني (اليوم) االثنين في وقت تسعى
طالبان والمتمردون المتحالفون
معها إلى شن هجمات إلثناء الزائرين

عن الحضور وخلق حالة من انعدام
األمن.
وسيشهد أي��ض�ا ً حفل التنصيب
تعيين المرشح الرئاسي عبد الله عبد

الله كبير المسؤولين التنفيذيين وهو
منصب يماثل منصب رئيس الوزراء.
واتفق عبد الغني وعبد الله على
اقتسام السلطة في حكومة وحدة

األسبوع الماضي بعد مأزق صعب
استمر أش��ه��را ً بسبب االنتخابات
الرئاسية التي اتهم فيها كل طرف
اآلخر بتزويرها.

�إلغاء رحالت جوية بعد حريق في مركز مراقبة الحركة الجوية ب�شيكاغو

�إطالق نار على �شرطي في مدينة فيرغ�سون الأميركية
قالت السلطات في والية ميزوري األميركية إن شرطيا ً بمدينة فيرغسون
تعرض إلطالق الرصاص مساء السبت وإن الجهود جارية لضبط الجاني.
وقال جون بلمار قائد شرطة مقاطعة سانت لويس للصحافيين إن إطالق
الرصاص غير مرتبط على ما يبدو باالحتجاجات السلمية في أماكن أخرى
في فيرغسون .وأضاف« :ليس هناك ما يدفعني لالعتقاد في الوقت الحالي
أن هناك صلة بأي شكل من األشكال بين هذه الواقعة واالحتجاجات».
من جهة أخرى ،قال الشرطي بريان شيلمان من سانت لويس إن الشرطي
المصاب كان يطارد المشتبه به مساء السبت الماضي ،عندما استدار الرجل
وأطلق الرصاص على ذراع الشرطي ،مشيرا ً إلى أن زميله المصاب الذي
عولج في مستشفى محلي ر ّد بإطالق النار ولكنه لم يصب المشتبه به،
واختفى الجاني في منطقة غابات قريبة.
وبعد ساعات من هذه الواقعة أصيب شرطي آخر في سانت لويس كان
خارج الخدمة بالرصاص وأصيب بجرح بسيط في الذراع من زجاج تهشم
أثناء قيادته سيارته قرب طريق سريع .ولم يتضح على الفور ما إذا كانت
هناك صلة بين الواقعتين.
وتشهد سانت لويس في فيرغسون تظاهرات منذ أسابيع أحيانا ً تشوبها
أعمال العنف بعد مقتل الشاب األميركي من أصول أفريقية مايكل براون
بالرصاص على يد الشرطي مايكل براون في التاسع من شهر آب الماضي.
وأبلغت المطارات األميركية عن إلغاء مئات الرحالت الجوية يوم السبت
وذلك بعد يوم واحد من اندالع حريق في مركز لمراقبة الحركة الجوية في
منطقة شيكاغو قالت السلطات إن موظفا ً أشعله ثم حاول االنتحار بعد ذلك.
وأدى الحادث إلى إخالء مركز المراقبة إلدارة الطيران االتحادية في أورورا
بوالية الينوي وإرباك الحركة الجوية بشكل كبير عندما ألغي ما يقدر بنحو
 2100رحلة جوية في مطارات رئيسية عبر الواليات المتحدة.
وامتد التأثير بعد إلغاء  1100رحلة جوية أخرى في شتى أنحاء الواليات
المتحدة ،وهو ما يزيد مرتين على عدد اإللغاءات خالل اليوم بكامله قبل
الحريق وذلك وفقا ً لما ذكره موقع «فاليت أوير» على اإلنترنت.
وقال مطار فينكس سكاي هاربور الدولي إن عاصفة تحمل رياحا ً قوية
عطلت السفر في المطار ،ما أدى إلى عشرين حالة إلغاء للرحالت ووقف
عمليات اإلقالع والهبوط بشكل موقت.
وحدث نحو  60في المئة من عمليات إلغاء الرحالت في مطار أوهارا
الدولي وهو أكبر مركز لشركة طيران يوناتيد إيرالينز ،كما أنه مركز رئيسي
لشركة أميركان إيرالينز.
وقال ممثلون لالدعاء ،إنه وجهت لبريان هاوارد الذي يعيش في ضاحية
نابيرفيل في شيكاغو اتهامات في المحكمة الجزئية األميركية في الوالية،
إحداها تتعلق بتدمير طائرات أو منشآت طيران.
وذكرت إفادة ملحقة بالشكوى إنه يشتبه بأن هاوارد الذي كان يعمل في

مركز المراقبة منذ ثماني سنوات أشعل الحريق في المبنى في الساعة 540
صباحا ً بالتوقيت المحلي ،وأضافت إنه جرى إبالغ هاوارد في اآلونة األخيرة
بأنه سينقل إلى هاواي.
وقبيل الحريق بثت رسالة خاصة على حساب هاوارد على فايسبوك قالت
إنه «على وشك تدمير مركز المراقبة واالنتحار» ،وقدم أحد أقاربه الرسالة
للشرطة.
وقالت اإلفادة إن المسعفين الذين وصولوا إلى مكان الحريق الذي أخمد
بسرعة ولكن بعد التسبب في أضرار تتبعوا آثار دماء وواجهوا هاوارد الذي
كان بال قميص ومصابا ً بجروح في ذراعيه وشاهدوه يحاول شق رقبته.
وقال المدعون إن ه��اوارد ما زال في المستشفى ولم يتم تحديد موعد
لمحاكمته ،وقد يواجه السجن  20سنة وغرامة  250ألف دوالر في حالة
إدانته.
وقال مسؤولون إن إدارة الطيران االتحادية تقيم األض��رار التي سببها
الحريق والتي ربما تكون كبيرة ولكن اإلدارة تأمل بإعادة الحركة الجوية
لمستوياتها الطبيعية نسبيا ً خالل األيام القليلة المقبلة.

وف���ي ال��س��ي��اق ،أع��ل��ن��ت وزارة
الداخلية األفغانية مقتل أكثر من
 120مسلحا ً من حركة طالبان خالل
الساعات الـ 24الماضية في عمليات
عسكرية شملت أق��ال��ي��م مختلفة
بأفغانستان.
وق���ال���ت ال������وزارة ف���ي ب��ي��ان إن
«الجيش الوطني ق��ام خ�لال الـ24 
ساعة الماضية بالعديد من العمليات
المشتركة لمكافحة اإلرهاب بالتعاون
مع االستخبارات األفغانية لتطهير
ب��ع��ض ال��م��ن��اط��ق م��ن المسلحين
ولضمان االستقرار في أفغانستان».
وأضافت أنه «تم تنفيذ العمليات في
 11إقليما ً ونتيجة لهذه العمليات قتل
ما ال يقل عن  123مسلحا ً من حركة
طالبان وأصيب  46آخرون واعتقل
مسلح واح���د م��ن قبل ق���وات األم��ن
الوطني األفغاني».
وأشار البيان إلى أن ثالثة من قادة
طالبان بين القتلى ،موضحا ً أن قوات
الشرطة األفغانية صادرت وأبطلت
مفعول قذائف خفيفة وثقيلة ،إضافة
إل��ى ال��ذخ��ي��رة وع��ش��رات العبوات
الناسفة أثناء هذه العمليات.

كاميرون :ان�شقاق
نائب من حزب
المحافظين محبط
ه�� ّون ح��زب المحافظين البريطاني
ال��ذي ينتمي إليه رئيس ال���وزراء ديفيد
كاميرون أم��س من انضمام مشرع منه
إلى حزب االستقالل المناهض لالتحاد
األوروبي ،وفضيحة جنسية أرغمت وزيرا ً
على االستقالة ،وح��ث الناخبين على
التركيز على خطته االقتصادية بدال ً من
الفضيحتين.
وف���ي اج��ت��م��اع ب��م��دي��ن��ة برمنغهام
اإلنكليزية قبل االنتخابات التي ستجرى
في شهر أي��ار  2015ح��اول المحافظون
بقوة الحد من أث��ر الفضيحتين اللتين
هددتا بإلقاء الظالل على مسعاهم إلعادة
انتخابهم.
وقال رئيس الحزب جرانت شابس إن
هذين الموقفين الصعبين موقتان وشأنان
غير مهمين ،وإن الناخبين يجب أن يركزوا
بدال ً من ذلك على الكيفية التي يعمل بها
الحزب لمواصلة ضبط االقتصاد الذي
يزداد توسعاً.
وق��ال شابس لتلفزيون هيئة اإلذاع��ة
البريطانية (« )BBCفي السياسة تقلب
الطقس يأتي ويذهب وتصادف أوق��ات
مائجة ،لكن الشيء المهم فعالً لهذا البلد
أن نؤمن مستقبله».
وبانضمام ال��ن��ائ��ب المحافظ م��ارك
ريكليس إلى حزب االستقالل الذي يطالب
بانسحاب بريطانيا من االتحاد األوروبي
يكون اثنان من المشرعين المحافظين تركا
الحزب .وقال شابس إنه ال يتوقع مزيدا ً
من الحاالت المماثلة قبل االنتخابات.
من ناحية أخرى ،قال كاميرون في وقت
الحق من يوم أمس أن انشقاق أحد أعضاء
البرلمان من ح��زب المحافظين الحاكم
وانضمامه إلى حزب االستقالل المناهض
لالتحاد األوروب��ي محبط ويأتي بنتائج
عكسية.

مو�سكو :العالقات مع �أميركا تحتاج
«�إلى �إعادة �ضبط من جديد»

ق���ال وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة ال��روس��ي
سيرغي الفروف ،إن روسيا لن تغير
موقفها من األزمة األوكرانية ،بهدف
إلغاء العقوبات المفروضة ضدها.
ورد الف���روف أم��س على اق��ت��راح
عرض على روسيا بوضع معايير من
أجل رفع العقوبات المفروضة ضدها،
قائالً« :نحن ال ننوي عمل ذلك» ،مؤكدا ً
أن الموقف الروسي هو موقف نزيه
وعادل وداعم للشعب األوكراني.
وفي ما يخص الصعوبات التي يمر
بها االقتصاد الروسي ،قال الفروف إن
«أم��ورا ً كهذه تحدث ،وليس فقط في
روسيا ،ولكن في دول أخرى أيضاً»،
مؤكدا ً متانة االقتصاد الروسي.
ودع��ت موسكو أم��س إل��ى إع��ادة
ض��ب��ط ال���ع�ل�اق���ات م���ن ج��دي��د مع
الواليات المتحدة ،وقالت إن الوضع
ف��ي أوك��ران��ي��ا ال��ذي أدى إل��ى فرض
العقوبات الغربية عليها ،يتحسن
اآلن بفضل م��ب��ادرات ال��س�لام التي
يطرحها الكرملين.
وتتهم الواليات المتحدة واالتحاد
األوروب���ي روسيا بدعم حركة تمرد
موالية لها في شرق أوكرانيا وفرضا
عقوبات مالية على روسيا منذ أن
ضمت شبه جزيرة القرم األوكرانية
في شهر آذار الماضي.
ودف���ع ال���ص���راع ال��ع�لاق��ات بين
موسكو والغرب ألدنى مستوى منذ
نهاية الحرب الباردة .وقال الرئيس

األم��ي��رك��ي ب���اراك أوب��ام��ا األس��ب��وع
الماضي إنه من الممكن رفع العقوبات
إذا ما سلكت روسيا طريق السالم
والدبلوماسية.
وفي مقابلة تلفزيونية قال وزير
الخارجية الروسي إنه حان الوقت
لتكرار «ضبط العالقات» في إشارة
إل��ى وص��ف أطلقته واشنطن على
محاولة سابقة إلص�لاح العالقات
الثنائية في مستهل رئاسة أوباما.
وأض��اف في نسخة من المقابلة
منشورة على موقع وزارة الخارجية
ال��روس��ي��ة« :نحن مهتمون للغاية
ب���إع���ادة ال��ع�لاق��ات إل���ى طبيعتها
لكن لسنا نحن من قوضناها .اآلن
ه��ي بحاجة إل��ى م��ا ق��د يطلق عليه
األميركيون إعادة ضبط» ،مضيفا ً أن
«اإلدارة األميركية الحالية تق ّوض
ال��ي��وم معظم هيكل التعاون ال��ذي
شيدته بنفسها معنا .على األرجح
سيحدث شيء ما ...إعادة ضبط من
جديد».
وبعد تولي أوب��ام��ا منصبه عام
 2009بفترة قصيرة قدمت وزيرة
الخارجية األميركية حينها هيالري
كلينتون إلى الفروف زرا ً أحمر كتب
عليه باالنجليزية كلمة إعادة الضبط
في إشارة إلى بداية جديدة للعالقات
ال��ت��ي ت��وت��رت خ�لال حكم الرئيس
السابق جورج بوش االبن الذي سبق
أوباما في المنصب.
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وقال الفروف إنه بفضل مبادرات
الرئيس ال��روس��ي يتحسن الوضع
على األرض في أوكرانيا حيث بدأ
وقف إطالق النار منذ أسابيع عدة.
وأض��اف« :وقف إطالق النار يتبلور
لكن بالتأكيد هناك مشاكل .وضعت
آليات للمراقبة وبدأت المحادثات بين
روسيا واالتحاد األوروبي وأوكرانيا
كما استؤنفت محادثات الغاز».
وكرر الفروف انتقاد موسكو للحملة
الجوية التي تقودها الواليات المتحدة
ضد تنظيم «داعش» في سورية ،وقال
إن واشنطن تكيل بمكيالين لرفضها
التعاون مع الرئيس السوري بشار
األسد حليف روسيا.
وذك����ر الف�����روف أن���ه ع��ل��ى رغ��م
العقوبات الغربية فإن روسيا ال تشعر
بأنها معزولة على الساحة الدولية.
وردت موسكو على العقوبات بمنع
استيراد معظم السلع الغذائية من
الدول الغربية.
وق���ال الف����روف« :ال نشعر بأية
عزلة .لكن طالما طرحنا ه��ذا األمر
أري���د التأكيد بشكل خ��اص أن��ن��ا ال
ن��رغ��ب ف��ي ال��ذه��اب إل��ى أق��ص��ى حد
ونتخلى عن التعاون االقتصادي مع
أوروبا والواليات المتحدة» .وتابع:
«ال نرغب في مواصلة حرب عقوبات
وفي تبادل الضربات ...قبل كل شيء
م��ن المهم أن يفهم ش��رك��اؤن��ا عدم
جدوى اإلنذارات والتهديدات».

ال�صحة العالمية�« :إيبوال» م�ستمر في االنت�شار
على رغم الإجراءات المتخذة

يستمر انتشار فيروس «إيبوال»في
ب��ل��دان غ���رب أف��ري��ق��ي��ا ،ع��ل��ى رغ��م
اإلج���راءات المشددة التي تتخذها
ال��س��ل��ط��ات المحلية والمنظمات
ال��دول��ي��ة ،إذ سجلت رسميا ً 6263
إصابة توفي منها .2917
وق��ال��ت م��دي��رة منظمة الصحة
ال��ع��ال��م��ي��ة م���ارغ���ري���ت ت��ش��ان إن
«الفيروس مستمر في توسعه ويجتاز
جميع اإلجراءات المتخذة لوقفه».
وفي السياق ،أعلن في الواليات
المتحدة األميركية شفاء الطبيب
ريتشارد ساكر ،الذي أصيب بحمى
«إيبوال»خالل عمله في ليبيريا ،ونقل
إلى مستشفى المركز الطبي بمدينة
أوم��اه��ا بوالية نبراسكا ف���وراً ،وقد
غادر المستشفى الخميس  25أيلول
الجاري.
وقد استخدم األطباء الذين أشرفوا
على عالجه ،بالزما الدم المأخوذة من
الطبيب كينت برينتلي ،الذي سبق أن
أصيب بهذه الحمى وشفي منها أيضاً،
إذ يعتقد العلماء أن األجسام المضادة
الموجودة في دم الشخص الذي شفي

من المرض ،يمكن أن تساعد في شفاء
المصابين .إضافة إلى هذا استخدمت
ف��ي ال��ع�لاج أدوي���ة تجريبية ،لذلك
لم يعرف أي منهما ساعد في شفاء
المريض.
م���ن ج���ان���ب آخ�����ر ،أع��ل��ن��ت في
إسبانيا وفاة الكاهن الطبيب مانويل
غارسيا فيخو ،ال��ذي أصيب بحمى
«إيبوال»أثناء عمله في سيراليون
ونقل إلى إسبانيا قبل أربعة أيام،
وأدخ��ل مستشفى «ك��ارل الثالث».
وبحسب قول األطباء الذين أشرفوا
على عالجه «لقد عملنا ك��ل م��ا في
وس��ع��ن��ا واس��ت��خ��دم��ن��ا اإلم��ك��ان��ات
ال��م��ت��واف��رة ك��اف��ة ،ول��ك��ن م��ن دون
جدوى».
وت��ج��در اإلش���ارة إل��ى أن مانويل
غارسيا هو الكاهن اإلسباني الثاني
ال��ذي يتوفى نتيجة إصابته بهذه
الحمى القاتلة.
وأع��ل��ن البنك ال��دول��ي تخصيص
مبلغ  400مليون دوالر كمساهمة منه
في مكافحة فيروس «إيبوال»في بلدان
غرب أفريقيا ،إذ خصص مبلغ 170

مليون دوالر لتنفيذ مشاريع خاصة.
وكان البنك الدولي قد خصص مبلغ
 230مليون دوالر في وق��ت سابق
لمكافحة هذا الوباء في أفريقيا.
وب��ح��س��ب معطيات هيئة األم��م
المتحدة ومنظمة الصحة العالمية،
فإن وباء «إيبوال»يقضي يوميا ً على
حياة أكثر من  200شخص ،إذ بلغ
عدد اإلصابات المسجلة رسميا ً أكثر
من  6250وع��دد الوفيات أكثر من
.2900
أما الرئيس األميركي باراك أوباما
ّ
ح��ث م��ن على منبر الجمعية
فقد
العامة لهيئة األمم المتحدة ،رؤساء
العالم على تكثيف الجهود لوقف
انتشار فيروس «إيبوال» ،مشيرا ً إلى
أن هذا الفيروس يهدّد أمن واستقرار
الدول كافة وليس بلدان أفريقيا فقط.
وكان العاملون في مجال الطب في
الواليات المتحدة األميركية قد حذروا
من أن هذا الفيروس قد يصيب أكثر
من مليون شخص بحلول بداية العام
المقبل.

حاكم هونغ كونغ يدعو �إلى عدم الم�شاركة
في احتجاجات منادية بالديمقراطية
ح� ّ
�ث ليونغ تشون ينغ الرئيس التنفيذي إلقليم
هونغ كونغ أم��س مواطنيه على ع��دم المشاركة في
االحتجاجات «غير المشروعة» ،في وقت أغلقت الشرطة
ش��وارع المدينة بالمتاريس لتمنع آالف المحتجين
المطالبين بالديمقراطية الذين يطوقون مقر الحكومة من
المضي في خطة إلغالق قلب هونغ كونغ المركز المالي
العالمي.
وقال ليونج إن الحكومة ستطلق جولة جديدة من

المشاورات بشأن إصالح النظام االنتخابي قريباً ،من
دون تحديد إطار زمني واضح للمشاورات ،في أعقاب
اشتباكات عنيفة خالل اليومين الماضيين بين الشرطة
والنشطاء المنادين بالديمقراطية.
وتعتبر كلمة ليونج تشون األول��ى التي يوجهها
للمحتجين منذ ب��دأ ط�لاب احتجاجات ي��وم االثنين
الماضي من أجل مزيد من الديمقراطية ،وطالبوه بلقائهم
لمناقشة إصالح النظام االنتخابي.

