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Friday & Saturday

يثير قلقًا كبيرًا بني العلماء لقدرته على خداع الجهاز املناعي لدى اإلنسان

«بوتسوانا» ..متحور مرعب لـ«كورونا» متخم بالطفرات
ع��واص��م  -ال��وك��االت :ح��ذر ع��دد م��ن العلماء
والباحثني من ان ساللة جديدة من فيروس
ك� ��ورون� ��ا ت �ح �م��ل «ع� � � ��ددًا ك �ب �ي �رًا ج� � ��دا» م��ن
الطفرات قد تؤدي الى مزيد انتشار موجات
ج��دي��دة م��ن وب� ��اء «ك ��وف� �ي ��د »-19ع��ن ط��ري��ق
التهرب من دفاعات الجسم ،وفقا ملا ذكرت
صحيفة «الغارديان».
وبحسب الصحيفة البريطانية فقد جرى
توثيق  10حاالت في ثالثة بلدان عن طريق
التسلسل الجيني ،حيث اث��ار ه��ذا املتحور
الجديد قلقًا كبيرا بني بعض الباحثني ألن
ب�ع��ض ط �ف��رات��ه ق��د ت�س��اع��د ال �ف �ي��روس على
خداع الجهاز املناعي لدى االنسان.
وي� � �ح� � �ت � ��وي امل� � �ت� � �ح � ��ور امل � � � �ع� � � ��روف ب ��اس ��م
« »B.1.1.529ع�ل��ى  32ط �ف��رة ف��ي «ب��روت��ني
سبايك»  ،spikeه��و ال�ب��روت��ني امل�س��ؤول عن
تشكيل النتوءات الشوكية امل��وج��ودة على
سطح فيروس كورونا والتي تمنحه الشكل
ال �ت��اج��ي امل �ع��روف ع �ن��ه ،وال� ��ذي تستخدمه
م �ع �ظ��م ال� �ل� �ق ��اح ��ات ل �ت �ق��وي��ة امل� �ن ��اع ��ة ض��د
وب��اء «ك��وف�ي��د .»19 -وأش ��ار ال�ب��اح�ث��ون الى
ان ال �ط �ف��رات ف��ي ب��روت��ني س�ب��اي��ك ق��د ت��ؤث��ر
ع�ل��ى ق ��درة ال�ف�ي��روس ع�ل��ى اص��اب��ة الخاليا
وانتشارها ،ولكنها في الوقت نفسه تجعل
من الصعب على الخاليا املناعية مهاجمة
ال �ع��ام��ل امل �ت �س �ب��ب ب ��امل ��رض ف ��ي ال �ف �ي��روس
التاجي .وقد جرى اكتشاف املتحور الجديد
ألول م��رة ف��ي دول ��ة ب��وت�س��وان��ا ف��ي افريقيا
حيث تم توثيق  3حاالت هناك ،قبل ان يتم
تأكيد  6اصابات اخرى في جنوب افريقيا،
وواح ��دة ف��ي ه��ون��غ ك��ون��غ ملسافر ع��ائ��د من
جنوب افريقيا.
وق ��د ن �ش��ر ع��ال��م ال �ف �ي��روس��ات ف��ي ام �ب��ري��ال

كوليدج لندن ،توم بيكوك ،تفاصيل املتغير
ال �ج ��دي ��د ع �ل��ى م ��وق ��ع ال �ك �ت��رون��ي مل �ش��ارك��ة
الجينوم ،مشيرًا ال��ى ان «أن��ه يحتوي على
كميات كبيرة من الطفرات بشكل ال يصدق،
وب ��ال� �ت ��ال ��ي ف��ان �ه��ا ق ��د ت� �ك ��ون م� �ص ��در ق�ل��ق
حقيقي».
وق� � ��ال� � ��ت م� � ��دي� � ��رة ق � �س� ��م م � �ت ��اب � �ع ��ة ح� � ��االت
«ك��وف �ي��د »-19ف��ي وك��ال��ة األم��ن الصحي في
امل�م�ل�ك��ة امل �ت �ح��دة ،م �ي��را ت �ش��ان��د ،ان ��ه «ن�ظ�رًا
لطبيعة الفيروسات للتحور كثيرًا وبشكل
ع �ش��وائ��ي ،ف�ل�ي��س م ��ن غ �ي��ر امل �ع �ت��اد ظ�ه��ور
اع��داد صغيرة من الحاالت مصابة بساللة
تحتوي مجموعات ج��دي��دة م��ن ال�ط�ف��رات».
ً
وأك ��دت تشاند ان اي س��الالت تظهر دليال
على االنتشار سوف يتم تقييمها بسرعة.
وك � ��ان ق ��د ج� ��رى ت��وث �ي��ق ال� �ح ��االت ال �ث��الث��ة
األول��ى بوتسوانا ف��ي  11نوفمبر الحالي،
ق �ب��ل ت��أك �ي��د ال� �ح ��االت األخ� � ��رى ف ��ي ج�ن��وب
اف��ري �ق �ي��ا ب �ع��د ث��الث��ة اي � ��ام ،ف ��ي ح ��ني ك��ان��ت
ال �ح��ال��ة ال �ت��ي ع�ث��ر ع�ل�ي�ه��ا ف��ي ه��ون��غ ك��ون��غ
تعود لرجل يبلغ من العمر 36 ،عامًا ،وكان
اخ �ت �ب��ار ف �ح��ص ال � ��«ك� ��ورون� ��ا» ال� �خ ��اص به
سليبا قبل ان يسافر سلبيًا قبل السفر من
هونغ كونغ الى جنوب افريقيا ،حيث مكث
من  22اكتوبر الى  11نوفمبر.
ولفت مدير معهد علم الوراثة بجامعة لندن
كوليدج ( ،)UCLفرانسوا بالوكس ،الى ان
ال�ع��دد الكبير م��ن ال�ط�ف��رات ف��ي امل�ت�ح��ور قد
ت��راك�م��ت «دف�ع��ة واح ��دة» ،م��ا يشير ال��ى انه
ق��د ي �ك��ون ت �ط��ور اث �ن��اء ع ��دوى م��زم�ن��ة ل��دى
شخص يعاني من ضعف في جهاز املناعة،
وق��د ي�ك��ون ذل��ك امل��ري��ض م�ص��اب��ا بفيروس
نقص املناعة البشرية «االيدز».

توصية أوروبية :صالحية لقاح «كورونا» للمسافرين  9أشهر فقط
بروكسل  -الوكاالت :كشفت ماصدر اوروبية ان االتحاد األوروبي سيقترح
مهلة تسعة اشهر لصالحية لقاحات «كوفيد »-19للراغبني في السفر الى
ال��دول األع�ض��اء مع غ��رق ع��دة دول اوروب�ي��ة مجددا في موجة خامسة من
وباء «كورونا».
ف�ق��د كشفت وث�ي�ق��ة ،بحسب م��ا اف ��ادت وك��ال��ة «ب�ل��وم�ب�ي��رغ» ان املفوضية

األوروب �ي��ة ستوصي ف��ي ال��وق��ت عينه ال��دول األع�ض��اء بمواصلة الترحيب
باملسافرين الذين حصول على التطعيمات التي وافق عليها االتحاد ،وأن
تفتح ابوابها اعتبارا من  10يناير املقبل ( )2022ملن تلقوا لقاحات وافقت
عليها منظمة الصحة العاملية.
ج��اءت ه��ذه املعلومات فيما يقترح امل��رك��ز األوروب ��ي للوقاية م��ن األم��راض

والوقاية منها ،دراس��ة منح جرعات معززة من لقاحات «ك��ورون��ا» لجميع
البالغني .واق�ت��رح رئيس ال ��وزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس ،ان
يجعل التكتل الحصول على الجرعة املعززة شرطا للسفر عبر التكتل.
يذكر ان املدير العام ملنظمة الصحة العاملية تيدروس ادهانوم غيبريسوس،
كان حذر من ان اوروبا عادت لتكون بؤرة تفشي جائحة «كوفيد »-19وسط

«احساس زائف باألمان» بشأن الحماية التي تقدمها اللقاحات .وأشار الى
ان اكثر من  60%من كل الحاالت املسجلة عامليا للوفيات من «كوفيد»-19
في األسبوع املاضي كانت في اوروب��ا .كما نبه مسؤولون في املنظمة من
ان الفيروس ق��د ي��واص��ل االنتشار م��ع ع��ودة املجتمعات قبيل نهاية العام
لالختالط االجتماعي والتنقل الذي كان معتادا قبل الجائحة.

صندوق استثمار إماراتي بعشرة مليارات دوالر لدعم االقتصاد التركي

محمد بن زايد في أنقرة ..استقبال رئاسي واتفاقيات استراتيجية

نائب وزير الخارجية اإليراني :اتفقنا مع اإلمارات على فتح فصل جديد في العالقات
أنقرة  -أبوظبي  -الوكاالت :اثار االستقبال
ال �ح��اف��ل للشيخ م�ح�م��د ب��ن زاي ��د ول ��ي عهد
اب ��وظ� �ب ��ي ون ��ائ ��ب ال� �ق ��ائ ��د األع� �ل ��ى ل �ل �ق��وات
املسلحة االماراتية لدى وصوله للعاصمة
التركية ،ان�ق��رة ،تفاعال واس�ع��ا ب��ني نشطاء
على مواقع التواصل االجتماعي.
ون �ش��رت ال��رئ��اس��ة ال�ت��رك�ي��ة ع�ل��ى صفحتها
ال��رس �م �ي��ة ب �ت��وي �ت��ر ،م �ق �ط��ع ف �ي��دي��و مل��راس��م
اس �ت �ق �ب��ال ال �ش �ي��خ م�ح�م��د ب��ن زاي� ��د ،ق �ب��ل ان
يتداوله نشطاء بتعليقات وتفاعل واسع.
وعلق االعالمي املختص بالشؤون التركية،
يوسف الشريف بتغريدة على مقطع فيديو
م��ن استقبال الشيخ محمد ب��ن زاي��د ،حيث
ق��ال «احتفال رسمي وبروتوكول استقبال
الرؤساء تم ترتيبه في انقرة تركيا من قبل
الرئيس اردوغان لولي عهد ابوظبي الشيخ
محمد بن زايد في سابقة من نوعها! حفاوة
غ�ي��ر م�س�ب��وق��ة مل��ن ي ��درك وي �ت��اب��ع م��وض��وع

البروتوكول بني الدول».
واستقبل املسؤولون األت��راك ولي عهد ابو
ظ �ب��ي ب �ح �ف��اوة األرب � �ع� ��اء ،ف ��ي زي � ��ارة تفتح
ّ
صفحة جديدة بني البلدين تكللت باعالن
ام � ��ارات � ��ي ع� ��ن ان � �ش� ��اء ص � �ن� ��دوق اس �ت �ث �م��ار
ب �ع �ش��رة م� �ل� �ي ��ارات دوالر ل ��دع ��م االق �ت �ص��اد
ال� �ت ��رك ��ي .وه� ��ي ال� ��زي� ��ارة األول� � ��ى ع �ل��ى ه��ذا
املستوى ملسؤول اماراتي منذ العام .2012
ّ
ويشكل االع��الن االماراتي نبأ سارا لتركيا
حيث سجلت الليرة الثالثاء انخفاضا غير
م �س �ب��وق ،اذ خ �س��رت  13%م��ن قيمتها في
غ�ض��ون س��اع��ات قليلة ام��ام ال ��دوالر ليصل
س �ع��ره��ا ال� ��ى ح ��وال ��ى  13ل �ي ��رة ف ��ي م�ق��اب��ل
الدوالر ،وهو ادنى مستوى لها.
وبعد االعالن االماراتي تحسن سعر صرف
الليرة التركية بنسبة  % 5ليصل الى 12,2
في مقابل الدوالر .وخسرت العملة الوطنية
التركية اكثر من اربعني في املئة من قيمتها

منذ بداية السنة ،وتسجل تضخما يقارب
العشرين في املئة.
وك��دل�ي��ل ع�ل��ى األه�م�ي��ة ال �ت��ي ك��ان��ت توليها
تركيا لزيارة بن زايد ،بثت محطات التلفزة
ال� �ت ��رك� �ي ��ة م� �ب ��اش ��رة وص� ��ول� ��ه ال � ��ى ال �ق �ص��ر
الرئاسي في انقرة حيث استقبله الرئيس
التركي رجب طيب اردوغان.
وف� � ��ي االم� � � � � � ��ارات ،اوردت وك � ��ال � ��ة األن � �ب� ��اء
الرسمية ان دولة االمارات اعلنت «تأسيس
صندوق بقيمة عشرة مليارات دوالر لدعم
االستثمارات في تركيا» .وأش��ارت الوكالة
ال��ى ان االع��الن يأتي عقب امل�ح��ادث��ات التي
ج��رت األرب �ع��اء ب��ني ال�ش�ي��خ محمد ب��ن زاي��د
واردوغ ��ان «لتعزيز دع��م االقتصاد التركي
وتوثيق التعاون بني البلدين» .وأضافت انه
«سيركز على االستثمارات االستراتيجية،
وعلى رأسها القطاعات اللوجستية ومنها
الطاقة والصحة والغذاء».

وق � � ��ال وزي � � ��ر ال� �ص� �ن ��اع ��ة وال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا
املتقدمة االم��ارات��ي سلطان ال�ج��اب��ر ملحطة
�ي آر ت ��ي» ان زي ��ارة
ال�ت�ل�ف��زي��ون ال�ت��رك�ي��ة «ت � ّ
ول��ي عهد اب��و ظبي «تبشر بحقبة جديدة
في العالقات بني البلدين» مضيفا «لدينا
ارض�ي��ة مشتركة ،ونستطيع ويجب البناء
ع �ل �ي �ه��ا».وت��اب��ع «ت��رك �ي��ا ب��اع �ت �ب��اره��ا ج��ارة
اقليمية ق��ري�ب��ة ،ه��ي اف�ض��ل ش��ري��ك طبيعي
لنا».
ع�ل��ى ص�ع�ي��د م�ت�ص��ل ق��ال ع�ل��ي ب��اق��ري كني
ن��ائ��ب وزي ��ر ال �خ��ارج �ي��ة االي ��ران ��ي ل�ل�ش��ؤون
السياسية ،كبير املفاوضني النوويني على
تويتر ان الجمهورية االسالمية واالم��ارات
اتفقتا على فتح فصل جديد في العالقات.
وال � �ت � �ق� ��ى ب � ��اق � ��ري ك � �ن� ��ي ب � ��أن � ��ور ق � ��رق � ��اش،
املستشار الدبلوماسي للرئيس االم��ارات��ي
بحضور خليفة ش��اه��ني امل��رر وزي��ر ال��دول��ة
للشؤون الخارجية خالل زيارة الى دبي.

البنك الدولي يحذر :العراق يواجه أزمة مياه
ن �ي��وي��ورك  -ال ��وك ��االت :ح��ذر ال�ب�ن��ك ال��دول��ي م��ن ان ال �ع��راق قد
يشهد ان�خ�ف��اض��ا بنسبة  20%ف��ي م ��وارد امل �ي��اه ب�ح�ل��ول ع��ام
 2050بسبب تغير املناخ ،محذرا من تداعيات ذلك على النمو
وال�ت��وظ�ي��ف .وم�ل��ف امل�ي��اه قضية رئيسة ف��ي ه��ذا ال�ب�ل��د ،ال��ذي
يبلغ عدد سكانه  40مليون نسمة ،والغني باملوارد النفطية
لكنه يواجه ازمة كهرباء حادة تفاقمت بسبب موجات الجفاف
الشديدة بشكل متزايد وانخفاض معدالت املتساقطات .وفي
ه��ذا االط ��ار ،ق��ال س ��اروج ك��وم��ار جها امل��دي��ر االقليمي ل��دائ��رة
امل�ش��رق ف��ي ال�ب�ن��ك ال��دول��ي ،ف��ي ب�ي��ان م�ص��اح��ب لتقرير جديد
«بدون اتخاذ اج��راءات ملموسة ،ستؤدي القيود التي يعاني
منها ق�ط��اع امل�ي��اه ال��ى خ�س��ائ��ر ك�ب�ي��رة ع�ب��ر ق�ط��اع��ات متعددة
من االقتصاد ،وستؤثر على املزيد واملزيد من الفئات األكثر
احتياجا من العراقيني» .وحذر التقرير من انه «بحلول العام
 ،2050سيؤدي ارتفاع درجة الحرارة درجة مئوية وانخفاض
معدل املتساقطات بنسبة  10%الى انخفاض بنسبة  20%في
امل�ي��اه العذبة امل�ت��اح��ة» ف��ي ال �ع��راق .وأض��اف ان��ه «ف��ي ظ��ل هذه
الظروف ،لن تصل املياه الى قرابة ثلث األراضي املروية» .وقد
ينخفض الناتج املحلي االجمالي الحقيقي بنسبة تصل الى
 4%اي ما يعادل  6.6مليارات دوالر ،مقارنة بالعام .2016
وأض��اف التقرير ان «ن��درة امل�ي��اه» ب��دأت تتسبب ف��ي «تهجير
قسري محدود النطاق» خصوصا في جنوب البالد.

اإلماراتي أحمد الريسي ..أول
عربي يتولى رئاسة اإلنتربول
إس�ط�ن�ب��ول  -ال ��وك ��االت :أع�ل�ن��ت م�ن�ظ�م��ة ال �ش��رط��ة ال�ج�ن��ائ�ي��ة ال��دول�ي��ة
«االن�ت��رب��ول» ،ام��س انتخاب ال�ل��واء االم��ارات��ي احمد الريسي ،رئيسا
جديدا لها ،وبذلك يصبح اول عربي يتولى هذا املنصب الدولي الرفيع.
وج��اء انتخاب احمد الريسي خالل اجتماع الجمعية العامة ملنظمة
«االنتربول» في مدينة اسطنبول التركية.
وك�ت��ب ال�ح�س��اب ال��رس�م��ي ملنظمة «االن �ت��رب��ول» ع�ل��ى ت��وي�ت��ر «ج��رى
انتخاب احمد الريسي مرشح دولة االمارات العربية املتحدة ملنصب
الرئيس لوالية تستمر  4سنوات».
ويملك اح�م��د ال��ري�س��ي خ�ب��رة ت�ق��ارب ارب�ع��ة ع�ق��ود ف��ي م�ج��ال انفاذ
ال �ق��ان��ون ،ويعتبر خ�ب�ي��را ف��ي امل�ج��ال��ني األم �ن��ي وال�ش��رط��ي وال�ت�ح��ول
الرقمي .والريسي حاصل على درجة الدكتوراه في العلوم الشرطية
واألمن وسالمة املجتمع من جامعة لندن متروبوليتان البريطانية.

ماكرون يحذر جونسون
من استغالل غرق
املهاجرين سياسيًا

ّ
ب��اري��س -ال��وك��االت :ح��ذر ال��رئ�ي��س الفرنسي ايمانويل
ماكرون رئيس ال��وزراء البريطاني بوريس جونسون
من استغالل ازمة املهاجرين سياسيا ،وذلك بعد غرق
 27شخصا في بحر املانش خالل محاولتهم الوصول
الى انكلترا ،وفق ما اعلنت الرئاسة امس.
وقال قصر االليزيه في بيان بعد محادثة هاتفية بني
ال��رج �ل��ني ان م��اك��رون اب �ل��غ ج��ون �س��ون ان ل ��دى ف��رن�س��ا
واململكة املتحدة «مسؤولية مشتركة» .وأض��اف بأنه
«يتوقع من البريطانيني التعاون التام واالمتناع عن
استغالل وضع مأساوي ألهداف سياسية».وسيترأس
رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس اجتماع ازمة
مع وزراء ملناقشة تدابير جديدة ،حسبما اعلن مكتبه.
وقضى  17رجال وسبع نساء وثالثة قاصرين بعدما
غرق زورقهم قبالة كاليه من حيث انطلقوا في شمال
ف ��رن �س ��ا ،خ� ��الل م �ح��اول �ت �ه��م ل �ل �ع �ب��ور ن �ح��و ال �س��واح��ل
البريطانية.
ّ
وأعلنت رئاسة ال��وزراء البريطانية ان لندن وباريس
ّ
ات �ف �ق �ت��ا ع �ل��ى ال � �ض� ��رورة «امل� �ل � ّ�ح ��ة» ل �ت �ع��زي��ز ال �ت �ع��اون
بينهما مل�ك��اف�ح��ة «ع�م�ل�ي��ات ال�ع�ب��ور امل�م�ي�ت��ة» ف��ي بحر
املانش.

