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ارسائيل تص ّنع كامماتها بنفسها وتخىش
موجة ثانية من كوفيد91-
تخرج كاممة تلو أخرى من اآلالت يف مصنع سيون الطبي
عند مشارف قطاع غزة حيث يتم انتاج ماليني األقنعة
الواقية تحسبا «للموجة الثانية» من تفيش وباء كوفيد91-
يف إرسائيل .ويف الحديقة الصناعية يف سديروت املتاخمة
لقطاع غزة  ،حقق موظفو املصنع هذا األسبوع باكورة
انتاجهم ملاليني من كاممات «إن  »59العالية املواصفات.
تنتج رشكة سيون الطبية عادة الضامدات وووسائل طبية
أخرى ،لكنها ركزت فقط عىل الكاممات عندما طلبت
الحكومة اإلرسائيلية صنع ماليني منها.
وقال مالك الرشكة دانيال ليف «بدون هذا األمر ما كنت
ألجرؤ عىل املحاولة ،لكننا نجحنا يف إنتاج أقنعة محلية
ونحن فخورون للغاية».
وطلبت إرسائيل  04مليون كاممة عادية ،باإلضافة إىل 11
مليون كاممة «إن  »59توفر مستوى أعىل من الحامية.
نحو  51باملئة من موظفي سيون ينرصفون اىل صنع
الكاممات مع خط إنتاج متواصل قبل تراكمه يف الصناديق.
واورد ليــف عــى وقع ضجيــج االالت «ارتقينا إىل
مســتوى التحــدي الــذي طرحته دولة إرسائيــل لصنع
كاممــات كافيــة يف أرسع وقــت ممكن حتــى ال تحتاج
إرسائيــل إىل االســترياد بعد اآلن».
واوضح ان الرشكة ميكن أن تنتج كل شهر أربعة ماليني
قناع عادي ومليوين كاممة» إن « »59نصنعها باستخدام
آالت مستوردة من الصني من قبل وزارة الدفاع».
افتتح مصنع الكاممات الواقية ذو املواصفات العالية االحد.
وتستخدم فيه آالت استوردتها وزارة الدفاع من الصني.
وحتى االن ،أحصت إرسائيل التي فرضت قيودا صارمة
للحد من انتشار فريوس كورونا املستجد أكرث من  91الف
اصابة واكرث من  003وفاة من عدد سكان يناهز تسعة
ماليني نسمة .وعاودت أعداد اإلصابات االرتفاع بعد
تخفيف اإلجراءات والقيود عىل السكان ،وابدت الحكومة
عدم رضاها عن قلة االلتزام باإلجراءات الوقائية.
وأعلن وزير الدفاع بيني غانتس أول خط إلنتاج كاممات
«إن  »59التي توفر مستوى حامية أعىل من الكاممات
الطبية البسيطة التي يضعها العديد من اإلرسائيليني.
وقال غانتس «نستعد ملوجة ثانية من الفريوس».
وأشار إىل أن اإلنتاج املحيل من الكاممات «يلغي اعتامدنا
عىل الخارج ويساهم يف االقتصاد اإلرسائييل خالل هذه
الفرتة الصعبة».
وارتداء الكاممة إلزامي يف األماكن العامة .ويف األيام األخرية
حث رئيس الوزراء بنيامني نتانياهو اإلرسائيليني عىل التزام
قواعد الحامية إلبقاء معدالت اإلصابة منخفضة.
وأعادت إرسائيل إغالق أكرث من  021مدرسة كانت قد
استأنفت نشاطها مع انخفاض أعداد اإلصابات.
ووفقا لوزارة الرتبية والتعليم ،تم تسجيل إصابة مئات التالميذ
بالفريوس املستجد ،فيام يخضع نحو  005,71تلميذ وموظف يف
قطاع التعليم للحجر الصحي بسبب اختالطهم مبصابني.
كذلك ،طُلب الخميس من عدد من موظفي الربملان
اإلرسائييل (الكنيست) البقاء يف منازلهم بعد إصابة أحد
النواب بالفريوس .وخضع أربعة من النواب للحجر الصحي
بعدما جاءت نتيجة فحص النائب العريب يف الكنيست
سامي أبو شحادة إيجابية.
وتم خفض األنشطة الربملانية إىل الحد األدىن.
وقال ليف الذي اتصل به عمالء يف أمريكا الالتينية حيث
ينترش فريوس كورونا برسعة أكرب« ،ال يريدون أن يعتمدوا
فقط عىل املنتجني الصينيني».
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دويل

فجرت كوريا الشاملية الثالثاء مكتب االرتباط مع كوريا
الجنوبية يف مدينة كايسونغ عىل جانبها من الحدود ،بعد
أيام من تصعيد بيونغ يانغ لهجتها حيال سيول .ويأيت تفجري
املكتب بعد إعالن كيم يو جونغ شقيقة الزعيم الكوري
2
الشاميل كيم جون اون يف نهاية...

متويل

أفادت وكالة الطاقة الدولية الثالثاء أن الطلب عىل النفط
سيسجل ارتفاعا تاريخيا العام املقبل بعد تراجعه تحت
تأثري انتشار فريوس كورونا املستجد ،لكن هذا االنتعاش
ستحدّه األزمة الحادة التي تشهدها حركة املالحة الجوية.
3
وترتقب الوكالة يف توقعاتها األوىل...

الرياضة

حسم بايرن ميونيخ األملاين الثالثاء لقب الدوري األملاين
لكرة القدم للموسم الثامن تواليا والثالثني يف تاريخه ،ليضع
مدربه الحديث العهد هانزي فليك اللبِنة األوىل يف ثالثية
مل يعرفها العمالق البافاري منذ العام  .3102كان فليك هذا
4
املوسم الخيار «االضطراري»...

وستعلن وزارة الداخلية بحكومة الوفاق عن املناطق الخالية من األلغام ومخلفات الحرب تباعا لتسهيل عودة آمنة للمدنيني بشكل تدريجي

«حقول املوت» تنغض عىل النازحني فرحتهم بنهاية الحرب غرب ليبيا
ال يشء يثري االنتباه سوى الهدوء املمزوج برائحة البارود
يف منطقة الخلة جنوب طرابلس ،حيث وضعت حرب
استمرت عاماً ونيف أوزارها يف غرب ليبيا بني قوات
حكومة الوفاق الوطني املدعومة أمميا والقوات املوالية
للمشري خليفة حفرت.
دخل هشام سليامن بسيارته إىل الشارع املؤدي إىل منزله،
واضطر إىل تركها عىل بعد  004مرت وأكمل سريا وبحذر
شديد ،خوفا من التعرض النفجار مفاجئ ،بعدما فقد أحد
جريانه حياته جراء انفجار لغم بالقرب من منزله ،ما جعله
متوجساً ويعرتيه الخوف.
ال حاجة لفتح بوابة املنزل التي اقتلعتها قذيفة هاون
تركت آثارها بوضوح أمام مدخل البيت .وبكل حذر دخل
املد ِّرس الخمسيني ما تبقى من منزله متخطيا الركام الذي
تسبب يف انهيار نصفه تقريبا.
وتعد منطقة الخلة جنوب طرابلس من أكرث املناطق التي
شهدت مواجهات عنيفة بني قوات حكومة الوفاق وقوات
حفرت ،وأكرثها ترضرا ً نظرا ً ملوقعها االسرتاتيجي إذ تشكل
حلقة وصل مبناطق مهمة تجاورها مثل طريق املطار
وصالح الدين والسدرة.
ويقول هشام الذي يعمل معلام منذ أكرث من  52عاما ،إن
فرحته بالعودة إىل منزله «رسعان ما تالشت ،وشعر بانقباض
يف قلبه» أمام حجم الدمار الذي خلفته آلة الحرب.
وقال ملراسل فرانس برس وهو يتجول يف منزله بحذر،
«أصبت بخيبة أمل ليس جراء خساريت املنزل وتعرضه للدمار
فقط ،بل للحالة التي خلفتها الحرب يف منطقتي ،وكأن نيزكا
عمالقاً رضبها وترك فيها هذا الدمار غري املسبوق».
وأضاف أثناء تفقده زاوية للكتب يف غرفة االستقبال متصفحا
بعض ما نجا من الحرق ،والحرسة تعلو وجهه املرهق« ،يعلم
الله وحده وعائلتي كيف بنيت هذا املنزل ( )...استغرق مني
كامل مدخرات عمري وأكرث من  01أعوام ،واليوم صار خرابا
بفعل الحرب التي ال شأن يل وعائلتي بها».
وختم رافعا رأسه للسامء« ،لله املشتىك وحده .دُمر منزيل
وزرعت ألغام حوله  ...سأتحمل املخاطر وأجهز نصف
منزيل السليم ،ألن ال طاقة يل لالستمرار يف دفع إيجار منزل
مع غالء املعيشة الذي ضيق حايل».

لقــي املئــات حتفهم ورشد حوايل  002ألف شــخص
منــذ أن شــنت قــوات حفرت ،رجــل رشق ليبيا القوي،
هجومهــا للســيطرة عــى طرابلس يف نيســان/أبريل
 9102والــذي انتهــى باالنســحاب منها ومن غــرب ليبيا
بالكامــل مطلــع حزيران/يونيو.
وفيام لقي حفرت الدعم من اإلمارات العربية املتحدة ومرص
وقوات روسية مرتزقة ،تلقت حكومة الوفاق الوطني الدعم
من تركيا مام مكنها من شن هجوم مضاد واستعادة كامل
مناطق شامل غرب ليبيا.
وعربت األمم املتحدة األسبوع املايض عن قلقها إزاء تقارير
«مروعة» عن اكتشاف مثاين مقابر جامعية يف مدينة ترهونة
عىل بعد  09كلم جنوب-رشق العاصمة طرابلس ،والتي
شكلت املعقل األخري للقوات املوالية لحفرت يف غرب البالد.

مطهر ألغام تريك يدخل منزالً يف منطقة صالح الدين

(أ ف ب)

حقول ألغام
وقد اتهمت حكومة الوفاق الوطني قوات املشري حفرت
بزراعة ألغام يف كافة املواقع التي دخلتها ،وطلبت مساعدة
دولية يف عمليات نزع األلغام.
ومل تصدر قوات حفرت تعليقا ردا ً عىل االتهامات ،لكن
مقاطع فيديو انترشت عىل نطاق واسع عرب مواقع التواصل
االجتامعي ،مل يتسن التأكد من صحتها ،أظهرت عنارص ،قيل
إنهم تابعون لقوات حفرت ،أثناء تجهيزهم عبوات ناسفة
داخل منزل يف منطقة صالح الدين جنوب طرابلس.
وقال العميد أحمد بعيو ،رئيس فريق تفكيك املتفجرات

بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق« ،يف هذه املنطقة بني
صالح الدين والسدرة ،قمنا بتفكيك ألغام ورفع مخلفات
الحرب يف مساحة  5هكتارات ( 05ألف مرت مربع) وما زلنا
نقوم بعمليات التنظيف والتأمني للمناطق تباعا».
وقــال إنه يصعــب حرص منطقــة األلغام إذ إن «معظم
املناطــق جنــوب طرابلــس وضعت فيهــا ألغام ضد األفراد
أو عبــوات محليــة الصنع ،واســتخدم العدو جميع
الطــرق يف وضع ألغام شــديدة الخطــورة وحديثة غري
موجــودة يف ليبيــا من قبل».
ودعا املسؤول الليبي سكان املناطق التي شهدت اشتباكات،
إىل عدم الترسع بالعودة حفاظا عىل سالمتهم ،فيام
وضعت الفرق األمنية عالمات إرشادية وملصقات حديثة
تنبه السكان إىل مواقع األلغام.
وقد شهد جنوب طرابلس العرشات من حوادث انفجار
األلغام .وقتل خالل األسبوعني املاضيني أكرث من  03شخصا
وجرح أكرث من  06بينهم حاالت حرجة ،وجلهم من
املدنيني جنوب العاصمة ،بحسب وزارة الصحة.
هذا وقد وصل فريق عسكري تريك متخصص يف نزع
األلغام إىل ليبيا األسبوع املايض ،ونرشت صور للفريق وهو
يقوم بنزع األلغام يف عدد من املناطق جنوب طرابلس.
وعــرت بعثــة األمــم املتحــدة للدعــم يف ليبيا عن
قلقهــا مــن اســتخدام عبــوات ناســفة «تتعمد»
اســتهداف املدنيــن يف طرابلس.
وأكدت األمم املتحدة يف بيان صحايف ،بأنها «قلقة للغاية
حيال تقارير تفيد مبقتل أو إصابة ساكني منطقتي عني
زارة وصالح الدين يف طرابلس جراء انفجار عبوات ناسفة
مبتكرة وضعت يف منازلهم أو بالقرب منها».
ودعت جميع األفراد إىل التامس املعلومات واالستامع إىل
إرشادات الجهات األمنية باالبتعاد عن املناطق التي مل تعلن
السلطات بأنها آمنة وعدم االقرتاب من أية أجسام مجهولة.
وأوقفت حاليا عودة سكان املناطق املترضرة حيث تقوم
الفرق األمنية مبنع أي شخص يحاول الدخول إىل منزله.
وستعلن وزارة الداخلية بحكومة الوفاق عن املناطق
الخالية من األلغام ومخلفات الحرب تباعا لتسهيل عودة
آمنة للمدنيني بشكل تدريجي.

وخاطب الحكومة اللبنانية بالقول «ما أطالب به ( )...أال يكون القرار الرسمي والشعبي هو الخضوع لقانون قيرص»

نرصالله يعترب أن قانون قيرص األمرييك يهدف اىل «تجويع» سوريا ولبنان

اعتــر األمــن العام لحزب الله حســن نرصاللــه الثالثاء
أن العقوبــات األمريكيــة الجديــدة التــي يفرضها قانون
قيــر تهــدف اىل «تجويــع» ســوريا ولبنان املجاور،
واصفـاً إياهــا بأنهــا «آخر األســلحة» التي تســتخدمها
واشــنطن ضد حليفته دمشــق.
ويدخــل القانــون الذي وقعــه الرئيس األمرييك دونالد
ترامــب يف كانون األول/ديســمرب حيــز التنفيذ األربعاء.
ـص خصوصـاً عىل تجميد مســاعدات إعادة اإلعامر
وينـ ّ
وفــرض عقوبات عــى النظام الســوري ورشكات متعاونة
معــه مــا مل يحاكم مرتكبــو االنتهاكات .ويســتهدف كذلك
كيانــات روســية وإيرانية تعمل مع دمشــق.
وقــال نرصاللــه يف كلمــة متلفــزة بثّتها قناة املنــار التابعة
لحزبــه «قانــون قيرص يريد تجويــع لبنان كام يريد
تجويــع ســوريا» ،الفتـاً إىل أن القانون الذي يفرض
«الحصار الشــديد عىل الدولة وعىل الشــعب يف ســوريا
هو آخر األســلحة األمريكية».

وأضاف «هذا آخر األسلحة ،أن نحارص سوريا ونضغط عليها
وممنوع عىل أحد التعامل معها والبيع والرشاء ...ونج ّوع
الشعب السوري ونرضب اللرية».
وأكد نرصالله الذي يقاتل حزبه منذ العام  3102بشكل
علني يف سوريا دعامً لقوات النظام أن «حلفاء سوريا الذين
وقفوا معها يف الحرب العسكرية واألمنية والسياسية ،حتى
لو كانت ظروفهم صعبة ،لن يتخلّوا عن سوريا يف مواجهة
الحرب االقتصادية ولن يسمحوا بسقوطها».
و»قيرص» اسم مستعار ملص ّور سابق يف الرشطة العسكرية
انشق عن النظام عام  3102حامالً معه  55ألف
السورية ّ
صورة تظهر التعذيب واالنتهاكات يف السجون السورية.
وك ّرر نرصالله اإلشارة إىل أ ّن سوريا «انترصت» يف الحرب
التي تشهدها منذ أكرث من تسع سنوات ،وتسبّبت مبقتل
أكرث من  083ألف شخص ودمار البنى التحتية واستنزاف
ّ
أستدل عىل أ ّن
االقتصاد .وقال «إذا كنت أريد اليوم أن
سوريا انترصت يف الحرب العسكرية والسياسية واألمنية

ّ
أستدل بلجوء أمريكا إىل قانون قيرص» ،مضيفاً
واملعنوية،
«لو كانت مهزومة ال يحتاجون إىل قانون قيرص».
وجاءت مواقف نرصالله بعد ساعات من اعالن السفرية
األمريكية لدى األمم املتحدة كييل كرافت يف مجلس األمن
أ ّن بالدها ستتّخذ األربعاء «تدابري حاسمة ملنع نظام األسد
من الحصول عىل انتصار عسكري».
يف سياق متصل ،حذّر نرصالله يف كلمته من أ ّن القانون
األمرييك «يُلحق األذى بلبنان» انطالقاً من أ ّن «سوريا هي
املنفذ ال ّربي الوحيد للبنان بات ّجاه العامل».
وخاطب الحكومة اللبنانية بالقول «ما أطالب به ( )...أال
يكون القرار الرسمي والشعبي هو الخضوع لقانون قيرص».
وشكّلت الحكومة لجنة وزارية لدرس تداعيات العقوبات
األمريكية عىل االقتصاد الذي يشهد انهيارا ً متسارعاً منذ
أشهر وش ّحاً يف الدوالر وهبوطاً حادا ً يف قيمة اللرية،
تسبّب منذ الخميس حتى السبت بتحركات شعبية غاضبة
تخللّها أعامل شغب ومواجهات مع القوى األمنية.

دويل

 ٢٠٢٠ﻳﻮﻧﻴﻮ ١٧

وبعد اجتامع طارئ أعلن مجلس األمن القومي الكوري الجنويب أنه «سريد بقوة» إذا «واصلت بيونغ يانغ القيام بخطوات تفاقم الوضع»

كوريا الشاملية تف ّجر مكتب االرتباط مع الجنوب
فجرت كوريا الشاملية الثالثاء مكتب االرتباط مع كوريا
الجنوبية يف مدينة كايسونغ عىل جانبها من الحدود ،بعد
أيام من تصعيد بيونغ يانغ لهجتها حيال سيول.
ويأيت تفجري املكتب بعد إعالن كيم يو جونغ شقيقة الزعيم
الكوري الشاميل كيم جون اون يف نهاية األسبوع «قريبا،
سيظهر املشهد املأساوي ملكتب التنسيق املشرتك بني
الشامل والجنوب وهو منهار متاما».
وأظهــرت املشــاهد التــي نرشها القــر الرئايس الكوري
الجنــويب انفجــارا ميتــد اىل عدة مبــان عرب الحدود
يف كايســونغ ،مــع انهيار بــرج قريب جزئيــا وتصاعد
ســحب الدخان يف السامء.
ويــرى محللــون أن بيونــغ يانغ تســعى اىل خلق أزمة
مــع ســيول يف وقــت ال تزال املفاوضات بشــأن امللف
النــووي مع واشــنطن متوقفة.
وبعــد اجتــاع طــارئ أعلن مجلس األمــن القومي
الكــوري الجنــويب أنه «ســرد بقوة» إذا «واصلت
بيونــغ يانــغ القيــام بخطــوات تفاقم الوضع».
وأضــاف «كل مســؤولية التداعيــات الناجمــة عن هذا
العمــل تقع عىل عاتق الشــال».
ودعــت العواصــم الكــرى إىل الهدوء ،فحضت واشــنطن
كوريــا الشــالية عــى «االمتناع عــن أي عمل جديد
يــأيت بنتائــج عكســية» فيــا دعا الكرملــن «جميع
األطــراف إىل ضبــط النفــس» معتربا الوضع يف شــبه
الجزيــرة الكوريــة «مقلقا».
من جهته ،اعترب وزير خارجية االتحاد األورويب جوزيب
بوريل سلوك بيونغ يانغ «غري مقبول» ،طالبا منها تفادي
رضة».
«أي خطوة جديدة استفزازية وم ّ
ويقع مكتب االرتباط يف منطقة صناعية حيث كانت
رشكات من الجنوب توظف عامال من الشامل وتدفع
رواتبهم لبيونغ يانغ ،وافتتح يف أيلول/سبتمرب  8102وكان
رمزا لالنفراج الذي ساد املنطقة يف تلك السنة.
وكان مكتــب االرتبــاط نتيجــة اتفــاق بني كيــم والرئيس
الكــوري الجنــويب مــون جاي-إن اللذيــن عقدا ثالثة
اجتامعــات قمــة خالل بضعة أشــهر.
وكان حواىل عرشين مسؤوال من كل جانب يعملون يف
املكتب عىل مدى أشهر ،لكن العالقات بني الكوريتني
توترت اثر انهيار قمة هانوي بني كيم والرئيس األمرييك
دونالد ترامب يف شباط/فرباير .9102

كيم يو جونغ  ،أخت زعيم كوريا الشاملية

(أ ف ب)

وعلقــت مهامــه يف كانــون الثاين/يناير بســبب انتشــار
فريوس كورونا املســتجد.
ومنــذ مطلع الشــهر ،كثفت بيونــغ يانغ اإلدانات الالذعة
إزاء جارتها وخصوصا ضد املنشــقني الكوريني الشــاليني
الذين يرســلون من الجنوب منشــورات دعائية عرب
املنطقة املنزوعة الســاح اىل الشامل.
واألســبوع املايض ،أعلــن النظام الكوري الشــايل عن
قطــع قنــوات االتصال السياســية والعســكرية مع
«العدو» الكــوري الجنويب.
وقال ليف اريك ايزيل االستاذ يف جامعة اوها يف سيول
إن «كوريا الشاملية بدأت دوامة استفزاز مع مراحل من
التصعيد» واصفا تفجري مكتب االرتباط بانه «رضبة رمزية
للمصالحة بني الكوريتني والتعاون».
وأضاف أن «نظام كيم يوجه أيضا رسالة مفادها أن
الواليات املتحدة لن تحظى بامتياز تأجيل التعامل مع
ملف كوريا الشاملية خالل ما تبقى من السنة».

لكن إعراب إميانويل ماكرون األحد عن ارتياحه لطريقة معالجة األزمة أثار استنكار املعارضة

بدء اعامل لجنة التحقيق حول كيفية معالجة فريوس كورونا املستجد يف فرنسا

مــاذا حــدث مــع الكاممات؟ هل كان يف اإلمــكان أنقاذ
اشــخاص يف دور رعايــة املســنني؟ هل تأخــرت الحكومة
يف فــرض العــزل؟ .تبــدأ لجنــة تحقيق الثالثــاء أعاملها
امــام الجمعيــة الوطنية الفرنســية وتنوي كشــف
«الخلــل» يف إدارة أزمــة كوفيد.91-
وعىل غرار دول أوروبية أخرى ال سيام إيطاليا ،تتساءل
فرنسا عن إدارة األزمة الصحية التي تسببت بوفاة  03ألف
شخص منذ آذار/مارس.
واعتبــارا مــن بعــد الظهر يتعاقب وزراء ومســؤولون
يف وكاالت صحيــة وإدارات أمــام النــواب «لتحديد
التسلســل الزمنــي لهــذه األزمة» كام أعلنــت لفرانس
بــرس رئيســة لجنة الشــؤون االجتامعيــة بريجيت
بورغينيــون التــي تــرأس لجنــة التحقيق.
ويتفق السياسيون من رئيس الجمهورية إىل املعارضة
عىل أنه «يجب استخالص الدروس» من هذه األزمة غري
املسبوقة التي أدت إىل تدابري عزل معممة لثامنية أسابيع
وأغرقت البالد يف أزمة اقتصادية واجتامعية خطرية.
لكن إعراب إميانويل ماكرون األحد عن ارتياحه لطريقة
معالجة األزمة أثار استنكار املعارضة.
وأعلن نائب رئيس اللجنة االشرتايك بوريس فالو أن
«الجميع يتحمل املسؤولية».

وسيتطرق نواب اللجنة ال 23إىل «إدارة مخزون الكاممات»
واسرتاتيجية «فحوص كشف اإلصابة» و»العناية باملقيمني
يف دور العناية باملسنني» حيث سجلت أكرث من ثلث
وفيات كوفيد .91-وسيكون املدير العام للصحة جريوم
سالومون يف الخط األول الثالثاء عىل أن يتم االستامع إىل
إفادات مسؤولني صحيني يف اليومني املقبلني.
وسيتم االستامع إىل علامء بينهم الربوفسور ديدييه راوول
وشخصيات سياسية يف نهاية الشهر الحايل.
وللجنة التحقيق صالحيات موسعة واملثول أمامها إلزامي
تحت طائلة عقوبات جزائية وجلسات االستامع ستتم
تحت القسم وميكن ألعضائها مثال زيارة مستشفى أو أحد
دور رعاية املسنني .ويشكل مجلس الشيوخ لجنة تحقيق
خاصة به يف نهاية الشهر.
وهذه التحقيقات السياسية سترتافق مع السعي اىل تحديد
مسؤوليات قضائية محتملة مبا أن نيابة باريس فتحت
الثالثاء تحقيقا أوليا واسعا حول إدارة األزمة مع تهم
«القتل غري العمد» و»تهديد حياة اآلخرين للخطر».
وعىل األرض نزل آالف العاملني يف املجال الصحي الثالثاء
إىل الشارع يف عدة مدن فرنسية للمطالبة بامكانات اضافية
للمستشفيات العامة ومجمل النظام الصحي ولتذكري
الحكومة بوعودها يف اوج أزمة كوفيد.91-

توتر العالقات
ومنذ أن نددت بيونغ يانغ بإرسال منشورات من الجنوب،
أطلقت سيول مالحقات قضائية بحق مجموعتني من
املنشقني الكوريني الشامليني بتهمة إرسال هذه البيانات
الدعائية من الجانب اآلخر من الحدود.
وتتضمن املنشورات ،التي غالبا ما تعلق عىل بالونات تصل
اىل األرايض الكورية الشاملية أو توضع يف زجاجات يف النهر
الحدودي ،عادة انتقادات ألداء الزعيم كيم جون اون يف
مجال حقوق االنسان أو طموحاته النووية .ويف وقت سابق
الثالثاء ،أفادت وسائل إعالم كورية شاملية رسمية أن جيش
البالد «يف جهوزية كاملة» للتحرك ضد كوريا الجنوبية.
وقالت هيئة أركان الجيش الشعبي الكوري الثالثاء إنها
«تعمل عىل خطة تحرك لتحويل خط الجبهة اىل قلعة»،
كام نقلت وكالة االنباء الكورية الشاملية الرسمية.
واالثنني ،حث الرئيس الكوري الجنويب مون جاي-ان
مهندس التقارب عام  ،8102الشامل عىل عدم «ترك نافذة
الحوار مغلقة» .وانتهت الحرب الكورية ()3591-0591
بهدنة وليس اتفاق سالم ما يعني ان البلدين الجارين ال
يزاالن عمليا يف حالة حرب.
واألسبوع املايض انتقد الشامل ترامب يف معرض تنديد
واسع بالواليات املتحدة يف الذكرى الثانية لقمة سنغافورة
حيث اتهم وزير الخارجية الكوري الشاميل ري سون غوون
واشنطن بالسعي اىل تغيري النظام يف بالده.
ويشدد دبلوماسيون عىل القول انهم يعتقدون بأن كيم
وعد يف سنغافورة بالتخيل عن ترسانته النووية ،وهو ما مل
تقم بيونغ يانغ بأي خطوة يف اتجاهه.
ويخضــع الشــال لعقوبــات دولية بســبب برنامجه
لالســلحة النوويــة املحظورة.
ويعتقد الشامل انه يستحق الحصول عىل امتيازات بسبب
تجميده التجارب النووية والبالستية وتفكيك موقع
للتجارب النووية اىل جانب إعادة مواطنني أمريكيني كانوا
مسجونني لديه ورفات جنود قتلوا يف الحرب الكورية.
وقال شيونغ سونغ-شانغ مدير معهد سيجونغ للدراسات
الكورية الشاملية إن «كوريا الشاملية غاضبة لفشل
الجنوب يف عرض خطة بديلة الحياء املحادثات بني
الواليات املتحدة وبيونغ يانغ ،أو حتى خلق ظروف مؤاتية
لتحريكها» .وأضاف «لقد خلصت اىل أن الجنوب فشل
كوسيط يف العملية».

الواليات املتحدة

بنس :البيت االبيض يدرس موقعا بديال
لتجمع ترامب االنتخايب

يدرس البيت األبيض اختيار موقع بديل يضم مساحة
«خارجية» الستضافة التجمع املقبل لحملة الرئيس دونالد
ترامب يف تلسا يف والية أوكالهوما ،وسط تزايد املخاوف
بشأن مخاطر انتشار فريوس كورونا ،بحسب ما أعلن
الثالثاء نائب الرئيس مايك بنس.
وقال بنس إن العمل عىل برنامج التجمع ،املقرر حاليا
يف ساحة داخلية تستوعب حواىل  02ألف شخص ،ال
يزال «جاريا» .وسيكون حدث السبت أول تجمع لرتامب
منذ اإلغالق املرتبط بجائحة كوفيد 91-وقال بنس إن
ترامب حريص عىل العودة إىل مسار الحملة واملشاركة يف
تجمعات صاخبة.
وأفاد بنس شبكة فوكس نيوز «تلقينا استجابة هائلة لدرجة
أننا ندرس أيضا موقعا آخر» ،مش ًريا إىل أن أكرث من مليون
شخص تقدموا بطلبات للحصول عىل تذاكر.
وتابــع «نحــن أيضــا ننظــر يف األنشــطة الخارجيــة،
وأعلــم أن فريــق الحملــة ســيبقي الجمهــور عــى
إطــاع مــع تطور األمور».
ورغم اتخاذ املنظمني احتياطاتهم ،سيتعني عىل مؤيدي
ترامب ان يتعهدوا عدم اتخاذ أي إجراءات قضائية ضد
الحملة إذا اصيبوا بكوفيد 91-اثناء مشاركتهم يف التجمع.
وقال بنس «سنقوم بفحص درجة الحرارة وسنوفر مطهرات
اليد وكاممات للحضور».
وسيكون تجمع السبت األول لرتامب منذ آذار/مارس ،حني
أدى االنتشار الرسيع لفريوس كورونا املستجد إىل عمليات
إغالق عىل الصعيد الوطني.
وقال بنس إن أحد أسباب اختيار الرئيس لتلسا ،حيث
يحظى ترامب بدعم قوي ،هو أن «أوكالهوما قامت بعمل
رائع يف إعادة فتح واليتها».
لكن هناك رفض للتجمع الحاشد.
وقالت صحيفة تلسا وورلد االثنني إ ّن «هذا هو التوقيت
الخطأ وتلسا هي املكان الخطأ لتجمع ترامب».
وأرجأ ترامب تجمعه االنتخايب يوما واحدا ،بعدما كان من
املقرر أن يقام بالتزامن مع عطلة  91حزيران/يونيو ذكرى
انهاء العبودية يف الواليات املتحدة.

 2صفحة

نزاع

الهند تعلن مقتل  02من جنودها يف أعنف
اشتباك مع الصني منذ عقود

قتل  02جنديا هنديا عىل األقل يف مواجهة عنيفة مع
القوات الصينية عند الحدود يف منطقة الهيماليا املتنازع
عليها ،وفق ما أعلن الجيش الهندي الثالثاء ،يف أعنف
اشتباك بني القوتني النوويتني منذ  54عاما.
وح ّمل كل طرف مسؤولية االشتباك الذي وقع اإلثنني عىل
الحدود يف الهيماليا بني التيبيت الصينية ومنطقة لداخ
الهندية ،للطرف اآلخر ،وسط تحذير محلّلني من أوضاع
«مقلقة».
وكثريا ما تقع مواجهات بني الدولتني النوويتني عرب
حدودهام املتنازع عليها واملمتدة  0053كلم ،بدون أن
ينجم عن ذلك سقوط قتىل يف عقود.
لكن الجيش الهندي أعلن الثالثاء مقتل عرشين من جنوده
يف املواجهة .وكانت الهند أعلنت يف وقت سابق مقتل ثالثة
من جنودها ،لكنها افادت يف بيان مساء الثالثاء أن 71
آخرين «اصيبوا بجروح بالغة ( )...قضوا متأثرين بإصابتهم،
ما يرفع حصيلة القتىل اىل عرشين».
وكان الجيش الهندي قد أعلن يف وقت سابق سقوط ضحايا
«من الجانبني» يف الحادثة التي وقعت اإلثنني  ،علام بأن
بكني مل ترش إىل أي قتىل أو جرحى وسارعت إىل توجيه
أصابع االتهام لنيودلهي يف الحادثة.
وجاء يف بيان ملتحدث عسكري هندي أن «مسؤولني
عسكريني كبارا من الجانبني يعقدون اجتامعا اآلن يف املوقع
لتهدئة الوضع».
ونفى ضابط يف الجيش الهندي يتمركز يف املنطقة يف
ترصيحات لوكالة فرانس برس وقوع أي إطالق نار يف
املنطقة الجبلية الوعرة يف وادي غالوان ذي األهمية
االسرتاتيجية .وقال الضابط طالبا عدم ذكره اسمه «حصل
عراك عنيف باأليدي».
أكدت بكني الثالثاء وقوع الحادثة بدون أن تشري إىل سقوط
قتىل أو جرحى .واتهمت الهند بتجاوز الحدود «ومهاجمة
عنارص صينيني».
وقال املتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تجاو ليجيان
إن جنودا هنودا «عربوا خط الحدود مرتني  ...واستفزوا
وهاجموا عنارص صينيني ما أدى إىل مواجهة جسدية خطرية
بني قوات الحدود عىل الجانبني».
وقال «مجددا نطلب بشكل رسمي أن تتخذ الهند املوقف
املناسب وتقوم بضبط جنودها عىل الحدود».
ورد عليه املتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية أنوراغ
رسيفاستافا بالقول إن االشتباك نجم عن «محاولة الجانب
الصيني إحداث تغيري أحادي يف الوضع القائم» عىل
الحدود.
يف  9أيار/مايو ،أصيب العديد من الجنود الهنود والصينيني
بجروح يف اشتباكات بااليدي ورشق الحجارة يف ناكوال بوالية
سيكيم الهندية املحاذية لبوتان ونيبال والصني.
لكن وزارة الخارجية الصينية أعلنت األسبوع املايض إن
«إجامعا إيجابيا» بشأن تسوية املسألة الحدودية األخرية،
تم التوصل إليه يف أعقاب «اتصاالت فاعلة» من خالل
القنوات الدبلوماسية والعسكرية.
ويف بيان الحق ،قالت وزارة الخارجية الهندية إن الجانبني
«سيواصالن الحوار العسكري والدبلومايس لتسوية الوضع
وضامن السالم والهدوء يف املناطق الحدودية».
لكــن مصــادر وتقاريــر أخبار هندية أشــارت إىل أن
القــوات الصينيــة ال تــزال يف أجــزاء من وادي غالوان
ويف الضفــة الشــالية مــن بحــرة بانغونغ تســو التي
احتلتهــا يف األســابيع األخرية.
مل تتوصل الهند والصني التفاق إطالقا بشأن طول «خط
السيطرة الفعلية» الحدودي ،وتلجأ كل منهام اىل مقرتحات
مختلفة عرضتها بريطانيا عىل الصني يف القرن التاسع عرش
لدعم مطالبهام.
وتقول الهند إن طول الحدود يبلغ  005,3كلم .وال تعلن
الصني أي أرقام لكن وسائل اإلعالم الرسمية تقول إن
الحدود يجب أن تكون  000,2كلم عند احتساب مطالب
الصني يف جامو وكشمري ولداخ ومناطق أخرى.
وكثريا ما كانت العالقات بني الصني والهند شائكة.
فقد خاضتا حربا قصرية يف  2691استولت فيها الصني عىل
أراض من الهند .وأعقب ذلك اشتباكات أوقعت قتىل يف
 ،7691لكن آخر حادثة إطالق نار كانت عام .5791
يف  7102وقعت مواجهة استمرت  27يوما بعد أن دخلت
قوات صينية هضبة دوكالم املتنازع عليها والواقعة عىل
الحدود بني الصني والهند وبوتان.
بعد ذلك سعى رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي والرئيس
الصيني يش جينبيغ إىل تهدئة التوتر خالل اجتامعات قمة.
وقالت املسؤولة الكبرية يف وزارة الخارجية األمريكية لشؤون
جنوب آسيا ،أليس ويلز ،الشهر املايض إن الصني تسعى إىل
زعزعة التوازن اإلقليمي ويتعني «مقاومتها».
كام عرض الرئيس األمرييك دونالد ترامب الوساطة لكن
الجانبني تجاهال العرض.
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واشارت إىل انتعاش رسيع يف الطلب الصيني يف أذار/مارس ونيسان/أبريل والطلب الهندي يف أيار/مايو

وكالة الطاقة تتوقع انتعاشا تاريخيا يف الطلب عىل النفط عام  1202تحدّ ه أزمة الطريان
أفادت وكالة الطاقة الدولية الثالثاء أن الطلب عىل النفط
سيسجل ارتفاعا تاريخيا العام املقبل بعد تراجعه تحت
تأثري انتشار فريوس كورونا املستجد ،لكن هذا االنتعاش
ستحدّه األزمة الحادة التي تشهدها حركة املالحة الجوية.
وترتقب الوكالة يف توقعاتها األوىل للعام  1202انتعاشا غري
مسبوق يف الطلب العاملي عىل النفط بقدر  7,5ماليني
برميل يف اليوم باملقارنة مع مستوى الطلب عام  0202يف
ظل تفيش وباء كوفيد.91-
وقال املدير التنفيذي للوكالة فاتح بريول خالل مؤمتر
عرب الفيديو «قد نشهد العام املقبل أكرب ارتفاع يف
تاريخ النفط» ،لكنه حذر بأن األمر يتوقف عىل النهوض
االقتصادي وكذلك عىل عدم تسجيل موجة ثانية من
اإلصابات بالفريوس.
لكــن حتــى يف حال وصل الطلب عام  1202إىل مســتوى
 4,79مليــون برميــل يف اليوم ،فســيبقى أدىن بـ4,2
مليــون برميــل يف اليوم من مســتوى عام  ،9102وهو
مــا بررته الوكالة «بشــكل أســايس بالضعف الحايل يف
الطلــب عىل وقــود املحركات النفاثة والكريوســن» ،يف
تقريرهــا الشــهري حول النفط.
وصــدرت هــذه التوقعات غداة إعالن رشكة «يب يب»
النفطيــة الربيطانيــة عــن خســائر فادحة يف قيمة
أصولهــا ،معتــرة أن األزمة الصحية ســتكون لها
انعكاســات بعيدة األمــد عىل الطلب.
الطريان أمام «أزمة وجود»
من جهة أخرى ،رأت وكالة الطاقة الدولية أن «قطاع
الطريان يواجه أزمة وجود» وطلبه عىل املنتجات النفطية
«سيبقى تحت الضغط إىل ما بعد السنة الجارية حتى إذا
استعادت املحروقات األخرى مستويات ما قبل كوفيد.»91-

تنوي الحكومة األملانية رفع االقرتاض إىل  5,812مليار يورو
( 642مليار دوالر) هذا العام لتمويل خطة تحفيز ضخمة
ملساعدة البالد عىل التعايف من تداعيات فريوس كورونا،
وفق ما كشفت اإلثنني مصادر يف وزارة املالية.
وتشكل خطة االقرتاض الجديدة تح ّوال جذريا يف تو ّجهات
حكومة املستشارة أنغيال مريكل التي لطاملا شكّلت مثاال
لالنضباط املايل واملوازنات املتوازنة.
لكن فريوس كورونا دفع أكرب قوة اقتصادية يف أوروبا إىل
التخيل عن اسرتاتيجيتها السابقة ،وقد وافقت الحكومة
األملانية يف آذار/مارس عىل رفع «فرملة الدين» املنصوص
عليها يف الدستور ملساعدة البالد يف التصدي ألسوأ ركود
تشهده منذ انتهاء الحرب العاملية الثانية.
وقال مسؤولون يف وزارة املالية إن الوزير أوالف شولتس
سيكشف األربعاء املوازنة االتحادية التكميلية الثانية.
وســتض ّمن املوازنة قروضا بقيمة  5,26مليار يورو تضاف
إىل  651مليار يورو ســبق أن أقرتها حكومة مريكل يف

بني اإلنتاج والطلب ،مع ما يرتتب عىل ذلك من خطر يف
التسبّب بقفزة يف األسعار .وقال املزروعي «نحن بحاجة إىل
أحد ما إلغالق هذه الفجوة وإال فإنّنا سنواجه صدمة يف
األسعار» ،مؤكّدا ً أ ّن «هذا آخر يشء نريده».
وأضاف «نحن بحاجة إىل استقرار وإىل أن تكون األسعار
معقولة وعادلة» .وكانت الدول األعضاء يف منظمة البلدان
املصدّرة للنفط (أوبك) ورشكاؤها ضمن تحالف «أوبك
بالس» ات ّفقت يف مطلع حزيران/يونيو عىل أن متدّد لغاية
نهاية متوز/يوليو العمل بقرار خفض اإلنتاج التاريخي الذي
اتّخذته يف أول أيار/مايو.
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آذار/مارس .وبالتايل ســتصبح القيمة اإلجاملية للقروض
الجديدة املقرة هذا العام  5,812مليار يورو ،ما ســرفع
نســبة الدين العام األملاين إىل نحو  77باملئة من إجاميل
الناتج املحيل للبالد ،أي أعىل بنحو  71باملئة من الســقف
املحــدد بـ 06باملئة يف االتحاد األورويب.
وسيســتخدم التمويــل اإلضــايف لتغطيــة خطة اإلنفاق
التحفيزيــة للحكومــة يف مواجهــة فــروس كورونا،
ولســد التخفيضــات الرضيبيــة التي أُقرت ملســاعدة
الــركات واملوظفــن املترضرين مــن تدابري اإلغالق
التي شـلّت األنشــطة االقتصادية.
وقال مصدر يف وزارة املالية لوكالة فرانس برس إن القرض
الجديد «يندرج يف إطار سياسة مالية تهدف إىل تخطي
األزمة» ،وتابع «إنه إنفاق يف محله» ،موضحا أن «قروض
اليوم هي عائدات الغد الرضيبية».
والحكومــة األملانيــة التي حققــت منذ العام 4102
فائضــا يف املوازنــة الفدراليــة وتجاهلت عىل مدى

ســنوات الدعوات لزيادة اإلنفاق واالســتثامر ،ف ّجرت
مفاجــأة يف آذار/مــارس عندما كشــفت خطة إنقاذية يف
مواجهــة فــروس كورونا تبلــغ  1,1تريليون يورو.
وتهدف الحزمة التي تشمل ضخ السيولة النقدية وتقديم
ضامنات للقروض وخطة لخفض ساعات العمل ،إىل حامية
الرشكات والوظائف من تداعيات األزمة.
وبعد رفع اإلغالق والسيطرة عىل ما يبدو عىل تفيش الوباء،
أعلنت الحكومة هذا الشهر حزمة تحفيزية إضافية تبلغ
 031مليار يورو إلنعاش االقتصاد املترضر بشدة.
وشملت الخطة خفض الرضيبة عىل املبيعات ،وتقديم
إعانة مالية إضافية للعائالت تبلغ  003يورو عن كل ولد
كام زيادة اإلعانات لرشاء سيارات كهربائية ،وذلك يف إطار
تشجيع األملان عىل اإلنفاق.
وتتوقّع الحكومة انكامشا اقتصاديا قياسيا بنسبة  3,6باملئة
يف العام  ،0202تعود بعده أكرب قوة اقتصادية يف أوروبا
لتحقيق النمو يف العام .1202

غري أن املفوضية قالت إنها ستتابع املسألة «بوصفها أولوية»
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وقــال فاتــح بريول إنه «إذا ما وضعنــا جانبا وقود
الطــران ،ســنعود يف منتصــف العام املقبل إىل مســتويات
ســابقة لألزمــة ،لكن املســألة األساســية تتعلق مبعرفة
متى ســيعاود الناس الســفر جوا».
وأضاف «هذا سيتوقف عىل وضع فريوس كورونا املستجد».
وشلت األزمة  08إىل  %09من مجموع الطائرات يف العامل

أملانيا ستقرتض  5,812مليار يورو لتمويل خطة تحفيز اقتصادها

وأضاف «نحن بحاجة إىل استقرار وإىل أن تكون األسعار معقولة وعادلة»
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(امللفات) محطة مليتة للنفط والغاز الليبية

(أ ف ب)

واستئناف حركة املالحة الجوية يتم بشكل تدريجي وبطيء
يف وقت ال تزال حدود كثرية مغلقة يف العامل.
وال يتوقــع االتحــاد الــدويل للنقــل الجــوي (إياتا)
عــودة حركــة املالحــة الجوية إىل مســتواها الســابق
لألزمــة قبــل العــام  ،3202مع إعــادة تســيري الرحالت
الداخليــة هــذا الصيــف ،تليــه عــودة الرحالت
الجويــة بشــكل بطــيء جدا.
«مزيد من التفاؤل»
وأبدت وكالة الطاقة الدولية يف توقعاتها للعام 0202
الثالثاء قدرا أكرب بقليل من التفاؤل يف تقديراتها لعواقب
الوباء ،إذ توقعت تراجعا تاريخيا يف الطلب إىل  1,8ماليني
برميل لليوم ،بزيادة حواىل  005ألف برميل عن توقعاتها
السابقة يف أيار/مايو.
واشارت إىل انتعاش رسيع يف الطلب الصيني يف أذار/مارس
ونيسان/أبريل والطلب الهندي يف أيار/مايو.
أمــا من ناحيــة العرض ،فخفضــت منظمة الدول
املصــدرة للنفــط (أوبك) ورشكاؤها من خــارج التكتل
إنتاجهــا لدعم األســعار ،واتفقت هــذه البلدان مؤخرا
عــى متديد الخفــض التاريخي لالنتاج الســاري منذ
األول مــن أيار/مايو حتــى متوز/يوليو.
وكتبــت وكالــة الطاقــة الدوليــة «حتى لــو بقيت
ســوق النفط هشــة ،فــإن االنتعاش األخــر واملتواضع
لألســعار يوحــي بــأن النصف األول مــن العام 0202
ينتهــي مبزيــد مــن التفاؤل».
وختمت «إذا استمرت التوجهات املسجلة مؤخرا يف اإلنتاج
وانتعش الطلب فعليا ،فإن السوق ستكون أكرث استقرارا
بحلول نهاية الفصل الثاين .لكن يجب أال نقلل من أهمية
الغموض الكبري املخيم عىل املستقبل».

وستض ّمن املوازنة قروضا بقيمة  5,26مليار يورو تضاف إىل  651مليار يورو سبق أن أقرتها حكومة مريكل يف آذار/مارس

اإلمارات تح ّذر من صدمات نفطية محتملة بسبب انخفاض األسعار

حذّر وزير الطاقة اإلمارايت سهيل املزروعي اإلثنني من
أ ّن أسعار النفط والغاز املتهاوية حالياً ال ميكن أن تستم ّر
طويالً من دون أن تتسبّب بصدمات محتملة يف قطاع
الطاقة .وقال الوزير خالل مؤمتر عرب الفيديو يف إطار
فعالية نظّمها «مجلس األعامل األمرييك-اإلمارايت» إ ّن «هذا
السياق الحايل النخفاض أسعار الغاز والنفط ال ميكن أن
يستم ّر باعتقادي» .وأوضح أنّه إذا استم ّرت أسعار الذهب
األسود تراوح هذا املستوى املنخفض لفرتة طويلة فإ ّن
بعض املنتجني الذين يتك ّبدون تكاليف مرتفعة لن يجدوا
ب ّدا ً من االنسحاب من السوق ،األمر الذي سيُحدث فجوة
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االتحاد االورويب يالحق آبل مبوجب قوانني مكافحة االحتكار

بارشت سلطة مكافحة االحتكار يف االتحاد األورويب
مالحقات بحق مجموعة آبل الثالثاء ،يف مؤرش اىل عدم
تراجع بروكسل يف جهودها لكبح عاملقة تكنولوجيا مقرهم
الواليات املتحدة.
ويأيت ذلك بعد أربع سنوات عىل قرار لربوكسل يأمر
رشكة التكنولوجيا ومقرها كاليفورنيا ،بدفع  31مليار يورو
( 6,41مليار دوالر بحسب سعر الرصف الحايل) عىل شكل
رضائب متأخرة.
وتأيت االتهامات التي ترفضها أبل ،يف وقت تستعد بروكسل
إلدخال تعديالت تاريخية عىل قانون لالتحاد األورويب يعزز
قدرة أوروبا عىل فرض قيود عىل حجم وقوة رشكات رقمية
بينها أمازون وغوغل وفيسبوك.
يف القضية األوىل تابعت املفوضية األوروبية شكوى رفعتها
سبوتيفاي ومقرها السويد وغريها ،تتهم أبل باالستخدام غري
العادل ملتجر تطبيقاتها للرتويج ملوسيقاها آبل ميوزيك.
كام بارشت املفوضية بإجراء تحقيق معمق يطال خدمة
الدفع آبل باي ،وسط قلق من أن نظام الدفع الرسيع النمو
والسهل االستخدام ،يقيض عىل منافسني.
وكانت سبوتيفاي قد رفعت شكوى رسمية يف 9102
احتجت فيها عىل القيود التي تفرضها آبل عىل تطبيقات ال
تستخدم نظام دفعها يف متجر آبل (آبل ستور).
وتتقاىض آبل  03باملئة من االعامل التي تستخدم متجرها،
والتي تقول سبوتيفاي إنها ترقى إىل انتهاك قواعد التنافس
النزيه.

وقالت نائبة رئيسة املفوضية األوروبية مارغريت فيستاغر
يف بيان «يبدو أن آبل حصلت عىل دور +بواب +عندما
يتعلق األمر بتوزيع تطبيقات ومحتويات ملستخدمي أجهزة
رائجة آلبل».
وأضافت «علينا أن نحرص عىل أال تشوه قوانني آبل
املنافسة يف أسواق تتنافس فيها آبل مع مط ّوري تطبيقات
آخرين ،مثال مع خدمتها للموسيقى التدفقية آبل ميوزيك
أو مع آبل بوكس» للكتب.
وتحقيقات االتحاد االورويب املعمقة ال تعني بالرضورة
رصد مخالفة ،كام ليس هناك مهلة زمنية للمفوضية إلغالق
القضية.
غري أن املفوضية قالت إنها ستتابع املسألة «بوصفها
أولوية».
وفتحت فيستاغر أيضا تحقيقا شامال يف خدمة الدفع آبل
باي حيث تشعر السلطات بالقلق من حصول الرشكة عىل
حصة كبرية من هذا القطاع املزدهر.
وأي رشكة تريد استخدام تكنولوجيا خدمة الدفع عىل
هاتف آيفون ،إن كان مرصفا أو حتى خدمة مرتو لندن،
يتعني عليها املرور خالل آبل باي ودفع رسم.
ورفضت آبل قانونية الدعاوى وهاجمت منافسيها.
وقالت «من املخيب أن املفوضية األوروبية تنظر يف
شكاوى ال أساس لها من جانب حفنة من الرشكات التي
بكل بساطة تريد حصة بدون مقابل ،وال تريد أن متارس
نشاطها بحسب القوانني نفسها كالجميع».

الرياضة

أما اللقب األغىل فسيكون دوري أبطال أوروبا الذي يعمل االتحاد القاري (ويفا) عىل إعداد صيغة استكامله

فليك يضع اللبِنة األوىل لبايرن ميونيخ عىل درب ثالثية مرتقبة
حسم بايرن ميونيخ األملاين الثالثاء لقب الدوري األملاين
لكرة القدم للموسم الثامن تواليا والثالثني يف تاريخه ،ليضع
مدربه الحديث العهد هانزي فليك اللبِنة األوىل يف ثالثية مل
يعرفها العمالق البافاري منذ العام .3102
كان فليك هذا املوسم الخيار «االضطراري» لبايرن يف
ترشين الثاين/نوفمرب ،بعد إبعاد الكروايت نيكو كوفاتش
يف ظل بداية متعرثة للموسم ،السيام يف أعقاب الخسارة
األسوأ للنادي يف البوندسليغا منذ العام  ،9002والتي كانت
بنتيجة  5-1أمام أينرتاخت فرانكفورت.
وعىل رغم ان املسؤولية عهدت بداية اىل فليك ( 55عاما)
بشكل موقت ،ثبّتت إدارة النادي ثقتها به مع مرور
الوقت ،مع عودة الفريق اىل االمساك بزمام املبادرة يف
الدوري الذي علقت منافساته يف آذار/مارس املايض بسبب
فريوس كورونا املستجد.
حسم بايرن لقب الدوري ،وسيكون أمام فرصة إضافة لقب
محيل ثانٍ عندما يالقي باير ليفركوزن يف نهايئ الكأس املقرر
يف الرابع من متوز/يوليو.
أما اللقب األغىل فسيكون دوري أبطال أوروبا الذي يعمل
االتحاد القاري (ويفا) عىل إعداد صيغة استكامله.
وقطع بايرن شوطا كبريا لبلوغ الدور ربع النهايئ للمسابقة،
بفوزه الكبري عىل مضيفه تشليس اإلنكليزي بثالثية نظيفة
يف ذهاب الدور مثن النهايئ.
ليست املراحل التي بلغها الفريق وحدها ما يحدد معامل
مسار بايرن يف ما تبقى من املوسم .ففي املباريات السبع
التي خاضها يف البوندسليغا منذ عودة املنافسات ،حقق
النادي الفوز فيها جميعها وسجل  02هدفا ،أهمها هدف
الفوز اليتيم يف مرمى دورمتوند ،والذي منح بايرن أفضلية
اللقب ملوسم .0202-9102
هــذا األداء املدفــوع بقوة هجومية ضاربة هذا املوســم
للمهاجــم البولنــدي روبرت ليفاندوفســي ،يجعل
مشــجعي النــادي البافــاري يأملــون يف ان يكرر فليك
إنجــاز املخــرم يوب هاينكس عــام  ،3102بثالثية
الــدوري والكأس املحليــن ،ولقب دوري األبطال.
وبحســب التقاريــر ،كانــت توصيــة هاينكس حاســمة يف
«تثبيــت» فليــك يف منصبــه ،يف خضــم تعليــق الدوري
يف نيســان/أبريل.

الدوري األمرييك للمحرتفني

سيلفر يرتك لالعبني هامشا يف خيار العودة

ترك مفوض رابطة دوري كرة السلة األمرييك للمحرتفني آدم
سيلفر لالعبني هامشا يف قرار العودة من عدمها للمشاركة مع
فرقهم يف استئناف املنافسات يف نهاية متوز/يوليو املقبل ،بعد
توقف منذ آذار/مارس بسبب فريوس كورونا املستجد.
وعلقت منافسات الدوري قبل نحو ثالثة أشهر بعد ثبوت
إصابة أول العب بـ»كوفيد ،»91-وهو الفرنيس رودي غوبري
العب يوتا جاز .ومن املقرر ان تستأنف املنافسات اعتبارا
من  13متوز/يوليو ،عىل ان تكون مبشاركة  22فريقا فقط
من الفرق الـ ،03وتقام املباريات يف مكان واحد هو مجمع
ديزين يف أورالندو بوالية فلوريدا.
وأبدى عدد من الالعبني يف اآلونة األخرية قلقهم من العودة
للمشاركة يف املباريات ،السيام لجهة تدابري السالمة التي
ستعتمد للوقاية من احتامل التقاط عدوى فريوس كورونا.
ويف حوار مع برنامج تبثه قناة «اي أس يب أن» األمريكية،
قال سيلفر ليل اإلثنني «هذا ليس وضعا مثاليا».
وتابع «نحن نحاول إيجاد طريقة الستعادة وضع طبيعي
خاص بنا يف ظل جائحة ،يف ظل ركود اقتصادي ( )...واآلن
يف ظل احتجاجات اجتامعية هائلة يف البالد» ،يف إشارة اىل
التظاهرات التي تلت مقتل املواطن األمرييك األسود جورج
فلويد بعد توقيفه من قبل رشطي أبيض يف  52أيار/مايو.
وأضاف «بينام نعمل يف ظل هذه املسائل ،ميكنني أن أتفهم
شعور بعض الالعبني ،واألسباب (للرغبة يف عدم العودة) قد ال
تكون مرتبطة بهم ...قد تكون بسبب العائلة ،بسبب الصحة،
أو رمبا ألنهم يشعرون ،كام قالها عدد من الالعبني مؤخرا ،بأنه
من األفضل لهم ان ميضوا وقتهم يف مكان آخر».
ورأى مفوض رابطة دوري «ان يب ايه» ان «األمور تتغري من
حولنا» ،معتربا انه يف خضم ذلك «نحن نبحث عن فرصة
إلعادة إطالق هذا الدوري ،ملحاولة امليض قدما وتتويج
بطل ...هذا ال يتصدر أولويات الكثريين حاليا».
وشدد سيلفر عىل انه «اذا اختار العب عدم الحضور ،لن
يشكل ذلك مخالفة لعقده .نحن نتقبل هذا األمر».
رضرا ً من «كوفيد»91-
والواليات املتّحدة هي البلد األكرث ت ّ
إن عىل صعيد اإلصابات التي تخطّى عددها ليل اإلثنني 1,2
مليون إصابة أو عىل صعيد الوفيات ( 411.611وفاة)،
لكن سيلفر رأى ان هذه العودة قد تشكل فرصة لالعبي
الدوري ،وغالبيتهم العظمى من األمريكيني السود ،للتعبري
عن موقفهم مام يجري يف بالدهم.

وقال الرئيس التنفيذي لبايرن كارل-هاينتس رومينيغه يف
حينه ،إن النادي «سعيد جدا بالعمل الذي قام به هانزي
فليك .تطور الفريق بشكل جيد بإرشافه ويقدم عروضا
جذابة انعكست عىل النتائج التي يحققها».
وأضــاف «نحــن الفريق األملــاين الوحيد الذي ال يزال
يحــارب عىل ثــاث جبهات» ،معتــرا ان فليك الذي بات
مرتبطــا بالنــادي حتى « 3202أعاد األســلوب الذي أتاج
لنــا تحقيــق الثالثية يف .»3102

مدرب بايرن ميونيخ األملاين هانيس فليك

(أ ف ب)

«أهداف كبرية»
عىل رغم انه أمىض فرتات طويلة يف الكواليس ،لكن فليك
ليس اسام مغمورا يف كرة القدم األملانية.
فهــو كان مســاعد املدرب يواكيم لــوف يف املنتخب
األملــاين لنحــو مثانية أعوام توجــت بلقب مونديال
الربازيــل  ،4102قبــل ان ينضــم اىل الجهــاز الفني لبايرن
ميونيــخ بصفة مســاعد مدرب.
ومنذ تعيينه مديرا فنيا بعد إبعاد كوفاتش ،حقق فليك
أفضل بداية ملن يتوىل هذا املنصب مع بايرن.
الفوز الساحق بخامسية نظيفة عىل فورتونا دوسلدورف يف
 03أيار/مايو  ،رفع رصيده من االنتصارات اىل  22يف أول
 52مباراة ،متفوقا عىل اإلسباين جوسيب غوارديوال ( 12من
 52مع بايرن يف موسم .)4102-3102
يف البوندســليغا هــذا املوســم ،مل يكن مســار البداية
ثابتــا .فعــى رغــم انه حقــق فوزين كبرييــن يف مباراتيه
األوليــن (الســيام عىل دورمتونــد برباعيــة نظيفة يف
مباراتــه األوىل) ،تلقــى الفريــق خســارتني متتاليتني
أمــام ليفركوزن وبوروســيا مونشــنغالدباخ.

لكن منذ ذلك الحني ،حقق بايرن  71انتصارا يف  81مباراة
يف البوندسليغا ،علام بأنه كان قد فاز يف أول خمس
مباريات من  01يف الدوري هذا املوسم بقيادة كوفاتش ،يف
أسوأ بداية للنادي منذ موسم .1102-0102
أفاد فليك من ظرفني أساسيني :عودة توماس مولر اىل سابق
عهده ،والغزارة التهديفية لليفاندوفسيك.
بشــأن األول ،أعاده املدرب اىل التشــكيلة األساســية،
مخالفــا بذلــك مســارا اعتمــده كوفاتش ومل يكــن يحظى
برىض الدويل األملاين الســابق.
فــرض مولــر نفســه بقوة يف تشــكيلة الفريق ،وأدى دورا
أساســيا يف تزويــد ليفاندوفســي بالتمريرات الحاســمة،
بشــكل أنهــى عمليــا أي مســتقبل محتمل للربازييل
فيليبــي كوتينيــو مــع بايــرن ،بنهاية عقد اســتعارته من
برشــلونة اإلســباين يف نهاية املوسم الحايل.
أمــا البولنــدي فيختــر إحدى أفضل املراحل يف مســرته،
وبــات قاب قوســن أو أدىن من التتويــج هدافا للدوري
األملاين للمرة الخامســة يف مســرته.
تعامــل فليــك بحنكة أيضا مع املشــكلة الدفاعية التي
واجههــا بعد تعرض نيكالس زولــه والفرنيس لوكاس
هرنانديز إلصابتــن أبعدتهام طويال.
دفع بالنمســوي دافيد أالبــا اىل محور الدفاع ،وأعاد
الكنــدي ألفونســو ديفيس اىل مركــز الظهري ،محققا
مكســبا دفاعيا وهجوميــا يف الوقت عينه.
ظهر إبن الـ 91عاما كأحد أبرز اكتشافات بايرن هذا
املوسم ،ويرجح ان يشكل مع لوروا سانيه املتوقع انضاممه
من مانشسرت سيتي اإلنكليزي ،ثنائيا عىل األطراف مينح
النادي البافاري انفتاحا هجوميا رسيعا.
وعىل رغم ان النادي األحمر ال يفتقر اىل الخيارات عىل
األطراف ،مثل الفرنيس كينغليس كومان وسريج غنابري
والكروايت إيفان برييشيتش ،اال ان فليك يبدو مصمام عىل
تعزيز هذا الجانب من األداء ،ما يعيد اىل األذهان ثنائية
الهولندي أريني روبن والفرنيس فرانك ريبريي.
وقال املدرب «الرسعة ستكون جيدة جدا بالنسبة إلينا»،
مضيفا ردا عىل سؤال عن توافر عدد ال بأس به من العبي
الجناح يف صفوف الفريق «عندما تضع لنفسك أهدافا
كبرية ،قد ال يكون ذلك (هذا العدد من الالعبني) كافيا».

يف املقابل ،ت ّوج نابويل خمس مرات ،آخرها يف 4102

كأس إيطاليا :سا ّري يبحث عن لقبه األول مع يوفنتوس أمام فريقه السابق نابويل

يبحث املدرب ماوريتسيو سا ّري عن لقبه األول مع
يوفنتوس عندما يالقي فريقه السابق نابويل األربعاء يف
نهايئ كأس إيطاليا لكرة القدم عىل امللعب األوملبي يف روما،
وذلك قبل أيام من استئناف الدوري املحيل املعلّق منذ
ثالثة أشهر بسبب فريوس كورونا املستجد.
وسيكون يوفنتوس مرشحا قويا لتعزيز رقمه القيايس يف
املسابقة وإحراز لقبه الرابع عرش ،بعدما تنازل املوسم
املايض عن سلسلة من أربعة ألقاب متتالية لسقوطه يف
ربع النهايئ أمام أتاالنتا صفر.3-
يف املقابل ،ت ّوج نابويل خمس مرات ،آخرها يف .4102
وتسلم سا ّري مهامه عىل رأس االدارة الفنية يف «السيدة
العجوز» مطلع هذا املوسم ،بعد سنة جدلية يتيمة أمضاها
مع تشليس االنكليزي أحرز خاللها لقب الدوري االورويب
«يوروبا ليغ» .لكن قبل ذلك ،أمىض ابن الحادية والستني
ثالثة مواسم مع نابويل ،حيث صارع بشدة عىل لقب
الدوري املحيل مع يوفنتوس املت ّوج يف آخر مثانية مواسم،
قبل ان يرحل عن النادي الجنويب لخالفه مع مالك النادي
الجديل أيضا أوريليو دي لورنتيس.
وادعى املدرب انه عرف بقرار إقالته من نابويل وتعيني
كارلو أنشيلويت بدال منه ،من خالل مشاهدته التلفزيون.
لكن دي لورنتيس ر ّد عليه بقسوة االثنني وقال لصحيفة
«كوريريي ديال سريا»« :لقد خانني (سا ّري) ،غادر بحجة املال
املبتذلة ،أجربين عىل التغيري وال يزال لديه عقد لسنتني».
وكانت العودة األوىل لسا ّري إىل ملعب «سان باولو» قد
انتهت بالخسارة  2-1يف كانون الثاين/يناير املايض ،لكن
فريقه يتصدر الدوري راهنا بفارق  42نقطة عن نابويل
السادس ،وسيفتتح معركة نهاية الدوري مطلع األسبوع
املقبل مع التسيو وصيفه بفارق نقطة .ويبحث سا ّري عن
لقبه الثاين فقط يف مسرية تدريبية عىل مدى ثالثني سنة،
عندما يخوض مواجهة نابويل الخميس يف روما ،وذلك بعد
تنقله مع عدة اندية متواضعة يف إيطاليا منذ عام .0991
ويحوم الشك حول مشاركة األرجنتيني غونزالو هيغواين
مهاجم يوفنتوس ملعاناته من إصابة عضلية بفخذه ،علام
بأنه ساهم بشكل كبري يف إحراز نابويل لقبه االخري يف الكأس
عام  ،4102وكان هداف الدوري «سريي أ» يف موسم -5102
 6102مع  63هدفا .وترتكز األنظار عىل مهاجم يوفنتوس
اآلخر نجمه الربتغايل كريستيانو رونالدو ،بعد إهداره ركلة

جزاء ضد ميالن يف اياب نصف النهايئ الجمعة املايض،
والذي انتهى بالتعادل السلبي ،ليتأهل «بيانكونريي» بفضل
هدف الذهاب يف ملعب سان سريو (.)1-1
يف املقابل ،يع ّول نابويل عىل قائده لورنتسو انسينيي
وجناحه البلجييك دريس مرتنز صاحب هدف التأهل
السبت ضد إنرت ( 1-1وذهابا -1صفر) ،والذي جعل منه
أفضل يف تاريخ النادي الذي حمل ألوانه يف الثامنينيات
األسطورة االرجنتيني دييغو مارادونا.
ورفــع البلجيــي الدويل رصيده اىل  221هدفــا ،متخطيا
رقم القائد الســابق الســلوفايك ماريك هامشــيك ،فيام
يبلــغ رصيد مارادونا  511هدفا .وأشــارت تقارير اىل ان
مرتنــز ( 33عاما) ،القادم مــن ايندهوفن يف  ،3102اقرتب
مــن متديــد عقده مع «بارتينويب» ،بعــد تكهنات حول
رحيله يف نهاية املوســم اىل تشــليس أو انرت.
وقال مدير نابويل كريستيانو جونتويل لقناة «راي»« :أعرف
ان املحامني يعملون عىل هذا األمر ،يريد البقاء وننوي
الحفاظ عليه ،لذا هناك نتيجة واحدة ستصدر بناء عىل
ذلك» .وعىل الطرف اآلخر ،يأمل رونالدو يف حصد اللقب
الثالثني يف مسريته الزاخرة.
وقال سا ّري عن الالعب البالغ  53عاما واملتوج خمس
مرات بلقب أفضل العب يف لعامل «مل يكن محظوظا الهدار
ركلة الجزاء» ،والتي كانت الثانية فقط يهدرها رونالدو مع
يوفنتوس من أصل  ،61منذ انضاممه قبل موسمني قادما
من ريال مدريد االسباين .وتحدّث ساري عن تغيري موقع
أفضل العب يف العامل خمس مرات «طلبت من رونالدو
لعب دور أكرث مركزية .كان سعيدا من تأديته ،وخاض
مباراة كان يحتاجها يف هذا التوقيت».
وعن جهوزية العبيه بعد توقف طويل ،أضاف «نحن
بحاجة للوقت لنستعيد فورمتنا الجسدية والذهنية بنسبة
 .%001اذا قارنّا مع املباريات االعدادية للموسم ،فهي أسوأ
ألن فرتة التوقف كانت اطول».
وعن السامح بإجراء خمسة تبديالت لتخفيف الضغوط
الجسدية عىل الالعبني بعد العودة ،قال ساري «ارتكبت
خطأ سخيفا .انغمست يف حامسة الحصول عىل خمسة
تبديالت ،لكن القيام بثالثة يف وقت واحد كان مخاطرة
كبرية وأفقدنا سيطرتنا عىل املباراة .من الواضح انه كان
يجب توزيع التبديالت أكرث».
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تنس

فالشينغ ميدوز يف موعدها من دون
جمهور...ورمبا يف غياب أبرز النجوم

ستقام بطولة الواليات املتحدة لكرة املرضب يف موعدها
املقرر لكن من دون جمهور بسبب فريوس كورونا
املستجد ،ورمبا يف غياب ابرز نجوم الكرة الصفراء الذين
انتقدوا االجراءات الصحية الصارمة التي ستُعتمد عىل
هامشها.
ومنح حاكم والية نيويورك آندرو كومو الثالثاء الضوء
االخرض لالتحاد االمرييك لكرة املرضب إلقامة رابعة
البطوالت االربع الكربى ضمن الغراند سالم يف موعدها
االصيل أواخر آب/اغسطس.
وكتب عىل حسابه عىل تويرت «ستقام بطولة الواليات
املتحدة املفتوحة يف كوينز (نيويورك) من دون جمهور
من  13آب/أغسطس اىل  31أيلول/سبتمرب» ،مؤكدا ان
االتحاد األمرييك للعبة سيتخذ «إجراءات استثنائية لضامن
سالمة الالعبني والعاملني ،تتضمن فحوص صارمة ،املزيد من
التعقيم ،مساحات إضافية يف غرف املالبس وأماكن إقامة
ومواصالت مخصصة».
يف املقابــل اعلــن املديــر التنفيــذي التحاد االمرييك مايك
داوز «نحــن مغتبطــون جدا من اعــان الحاكم كوكو
وواليــة نيويورك بالســاح باقامــة بطولة الواليات
املتحــدة ودورة سينســينايت للامســرز الف نقطة يف
مجمــع بيــي جني كينــغ الوطني .انها مســؤولية كبرية
اقامــة مثــل هــذا الحدث يف هذه املرحلة وســنقوم بذلك
مــع اتخاذ اقــى االحتياطات الالزمة».
واضاف «إقامة هذه البطولة هو امر ايجايب ملدينة نيويورك
ولكرة املرضب عىل العموم».
ونجــح االتحــاد االمــريك للعبة ،يف نقل دورة
سينســينايت لاللــف نقطــة املقــررة من  61اىل  32آب/
اغســطس املقبــل اىل مالعــب فالشــينغ ميدوز يف خطوة
تهــدف اىل تجميــع الالعبــن يف مكان واحــد ،ويبقى
معرفــة مصــر الدورات االخــرى االســتعدادية للبطولة
الكربى وهي واشــنطن وونســتون ســامل (كالهام
للرجال) وســان جوزيه (للســيدات) ،علام أن نشــاط
كــرة املــرب متوقــف منذ منتصــف آذار/مارس وحتى
 13متوز/يوليــو عىل أقــرب تقدير.
وكان مصــر البطولــة االمريكية موضع شــك يف الفرتة
املاضيــة ،الســيام وأن نيويورك هي أكــر مناطق الواليات
املتحدة تأثــرا بـ»كوفيد.»91-
معارضة النجوم
وتبقى املهمة االصعب إقناع أبرز نجوم اللعبة يف املشاركة
ال سيام أن عددا من هؤالء انتقد الصيغة املقرتحة إلقامتها
والقيود الصحية املرافقة لها ،عىل رأسهم الرصيب نوفاك
ديوكوفيتش املصنف أول عامليا واالسباين رافايل نادال الثاين
وحامل اللقب.
وتطرق النجم الرصيب الفائز ببطولة فالشينغ ميدوز ثالث
مرات ( 1102و 5102و )8102اىل االجراءات الصحية
الصارمة التي ستعتمدها البطولة ،لجهة خضوع أي العب
للحجر الصحي ملدة  41يوما لدى وصوله اىل األرايض
االمريكية باالضافة اىل استحالة جلب معه أكرث من فرد
واحد من جهازه الفني اىل أرض امللعب.
وقال يف هذا الصدد «هذا يعني بأنك ال تستطيع الذهاب
اىل املالعب وبالتايل ال ميكنك ان تتدرب».
وتابــع «انهــا اجــراءات مفرطــة وال ادري ما اذا
كان ميكــن تحملهــا مشــرا اىل انــه تشــاور مــع العبني
آخريــن ،وملــس لديهــم «ســلبية» معينــة تجاه
الصيغــة املقرتحــة للبطولــة األمريكيــة التــي عــادة مــا
تكــون األخــرة يف جدول الغراند ســام.
موقف ديوكوفيتش القاه أيضا نادال ،حامل اللقب والباحث
عن لقب إضايف يعادل به الرقم القيايس للغراند سالم الذي
يحمله السويرسي روجيه فيدرر ( 02لقبا).
ورأى «املاتادور» ان كرة املرضب ال يجب ان تعود اىل
املالعب ،قبل ان يصبح ذلك آمنا بشكل كامل.
وأوضــح «موقفــي مل يتغري :يجــب أن نظهر حس
املســؤولية ،يجــب أن نتأكد أوال بــأن الوضع آمن مبا
فيــه الكفايــة ،وبعد ذلك بالطبع ،ســنحاول اســتئناف
الــدورات حني تصبــح الرؤية واضحة».
أما األسرتايل نيك كرييوس ،فاتهم رابطة املحرتفني
بـ»األنانية» لعزمها عىل إقامة البطولة يف موعدها.
يف املقابــل ،ســيغيب فيــدرر عن البطولــة االمريكية لكن
بداعــي االصابــة بعد خضوعــه لعملية جراحية ســتبعده
حتــى العام املقبل.
وفــرض «كوفيــد »91-تأثــره بقوة عىل عــامل الكرة
الصفــراء ،اذ أدى اىل تعليــق املنافســات منــذ آذار/
مــارس املــايض حتى أواخــر متوز/يوليــو عىل األقل.
وانعكــس ذلك ســلبا عــى بطوالت الغراند ســام ،اذ
تــم إلغــاء وميبلــدون اإلنكليزيــة للمــرة األوىل منذ
الحــرب العامليــة الثانيــة ،وأرجئــت روالن غاروس
الفرنســية اىل موعــد أويل هــو  02أيلول/ســبتمرب.
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والهدف من ذلك هو ملء  9x9شبكة من الخاليا ( 18يف املجموع) الذي ينقسم إىل شبكات ( 3X3وتسمى أيضا مربعات أو مناطق) مع األرقام  9-1من تلك التي سبق
تقدميها يف بعض الخاليا.
القاعدة األساسية هي عدم تكرار أي رقم يف نفس الصف ،أو العمود الشبكة .انها حقا ليس من الصعب ،عىل الرغم من أنه أوضح أن القرار يتطلب الصرب.
وعالوة عىل ذلك ،ال القدرة العددية الخاصة الالزمة ،ولكن الحس السليم.

مامرسة عقلك واملتعة!
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مصدر املعلومات:
وكالة فرانس برس (أ ف ب)
تطبع وتوزع محليا يف كل فندق.
جميع الحقوق محفوظة.
االستنساخ كليا أو جزئيا من قبل أي مطبوعة أو إلكرتونية،
دون الحصول عىل إذن من النارش.
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