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أعلن وزير اخلارجية البيالروسي ،فالدميري ماكي،
أن بالده يف ضوء التحديات اليت تواججها واملتعلقة
ب��ال��درج��ة األوىل ب��احل��رب اهلجينة ق��د تعتمد على
شريكيها االسرتاتيجيني روسيا والصني.
وأش��ار ماكي يف كلمة ألقاها يف ن��دوة لرؤساء
املمثليات الدبلوماسية واملؤسسات القنصلية ،يوم
االث�ن�ين ،إىل أن أي حتديات تأتي ب�ق��درات جديدة
دائما جيب حتديدها واستخدامها بشكل فعال ويف
ه��ذا العمل ي��وج��د ل�ب�ي�لاروس م��ن ميكن االعتماد
عليه» .وأض��اف« :أقصد قبل كل ش��يء شريكينا
االس�ترات �ي �ج �ي�ين ه �م��ا روس �ي ��ا وال �ص�ي�ن وك��ذل��ك
ال���دول األخ���رى واجن��ازات �ن��ا امل ��وج ��ودة يف األس ��واق
التقليدية واالس�ترات�ي�ج�ي��ات اجل��اه��زة وال�ت�ي يتم
حتضريها لزيادة تواجدنا وغزو األسواق واجملاالت
اجلديدة».
وت ��اب ��ع« :خ �ل��ف ال��وض��ع اخل ��ارج ��ي واالق �ت �ص��ادي
املتغري بشكل كبري خالل السنة املاضية حتديات
ج ��دي ��دة ل�ب�ل��دن��ا ت�ت�ع�ل��ق ب��ال��دج��ة األوىل ب��احل��رب
اهلجينة .جت��ري احل��رب املالية االق�ت�ص��ادي��ة اليت
شنها الغرب ضد بيالروس وتتطلب ليس استجابة
سريعة فحسب ب��ل واس�ت�ج��اب��ة م��دروس��ة ومتعددة
األوجه للمستقبل».

برلماني أوكراني يعلن بداية «عهد
الجوع والفقر» في بالده
قال عضو برملان أوكرانيا إيليا كيفا ،معلقا على
تقرير منظمة األمم املتحدة للطفولة (اليونيسف)
ح ��ول ع ��دد األوك ��ران �ي�ي�ن ال��ذي��ن ي �ع��ان��ون م��ن س��وء
التغذية ،إن»عهد اجلوع والفقر» بدأ يف بالده.
وأضاف كيفا يف تعليقه على تيليغرام« :لقد انتهى
عصر احلاجة والعوز ،وبدأ عصر اجلوع والفقر .فوفقا
لليونيسيف ،يعاني  1.1مليون شخص من اجلوع يف
أوكرانيا ،حنن أكثر البلدان اليت تعاني من سوء
التغذية يف أوروبا».
وأكد الربملاني أيضا ،أنه وفقا لبيانات اليونيسف،
حتتل أوكرانيا املرتبة األوىل بني الدول األوروبية من
حيث العدد اإلمجالي لألشخاص الذين يعانون من
نقص املواد الغذائية.
ووفقا لتقرير نشرته اليونيسف مؤخرا ،يعاني حوالي
 9.8مليون م��واط��ن أوك��ران��ي م��ن نقص يف ال�غ��ذاء،
وي�ض�ط��ر أك �ث��ر م��ن م�ل�ي��ون ش�خ��ص يف ال �ب�لاد إىل
ختطي وجبات الطعام ،وهو ما يزيد مبقدار 200000
عن الدراسات السابقة اليت أجرتها املنظمة.
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بعد يوم من اختتام محادثات بالدوحة..

بيالروس تنوي االستعانة بروسيا
والصين لمواجهة التحديات

طالبان تواصل تصعيدها ..ودعوات
أممية لوقف إطالق النار
روسيا وأوزبكستان وطاجيكستان
تجري تدريبات قرب حدود أفغانستان
الحركة تسيطر على ناحية بمقاطعة
أوروزجان جنوبي أفغانستان
أص ��درت  15بعثة دبلوماسية ومم�ث��ل حلف
مشال األطلسي يف العاصمة األفغانية ،االثنني،
بيانا مشرتكا حل��ث حركة «ط��ال�ب��ان» على
وقف اهلجمات العسكرية ،بعد ساعات فحسب
من فشل اجتماع الدوحة.
وق��ال��ت البعثات الدبلوماسية وممثل حلف
مش��ال األطلسي «يف عيد األض�ح��ى ..جيب أن
تضع طالبان أسلحتها لألبد وتظهر للعامل
التزامها بعملية السالم».
وص � � ��در ال � �ب � �ي� ��ان امل� � �ش �ت��رك ع � ��ن ال �ب �ع �ث��ات
ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة ألس�ترال �ي��ا وك �ن��دا والتشيك
وال��دمن��رك واالحت��اد األوروب ��ي وفنلندا وفرنسا
وأمل��ان�ي��ا وإي�ط��ال�ي��ا وال �ي��اب��ان وك��وري��ا وهولندا
وإسبانيا والسويد وبريطانيا والواليات املتحدة
إضافة للمثل املدني حللف مشال األطلسي.
وكانت «طالبان» تعلن يف عطالت األعياد
السابقة وقفا مؤقتا إلطالق النار ،لكن احلركة
مل تصدر مثل هذا اإلعالن حتى اآلن هذه املرة
مع حتقيقها مكاسب كاسحة مبستويات غري
مسبوقة خالل معارك يف أحناء البالد.
وك��ان وف��د من كبار القادة األفغان التقى
م��ع القيادة السياسية حلركة «ط��ال�ب��ان» يف
العاصمة القطرية على مدى اليومني املاضيني
لكن بيانا أصدرته احلركة يف وقت متأخر من
مساء أمس األح��د مل يأت على ذكر أي وقف
ألعمال العنف احملتدمة يف أفغانستان.
من جانبها ،ذكرت وكالة تاس لألنباء نقال
عن مسؤول كبري يف القوات املسلحة الروسية
يوم االثنني  19يوليو  2021أن روسيا وأوزبكستان
وطاجيكستان ستجري ت��دري�ب��ات عسكرية يف
طاجيكستان على بعد  20كيلومرتا من احلدود
األفغانية يف الفرتة من اخلامس إىل العاشر من
أغسطس آب .2021
وح�ق�ق��ت ح��رك��ة ط��ال�ب��ان ت�ق��دم��ا واس �ع��ا يف
أفغانستان مع انسحاب القوات األمريكية بعد
احل ��رب امل�س�ت�م��رة م�ن��ذ  20ع��ام��ا ،فيما يشكل
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صداعا أمنيا ملوسكو اليت ختشى احتمال تدفق
الالجئني إىل فنائها اخللفي يف آسيا الوسطى
وزعزعة استقرار منطقة نفوذها اجلنوبية.
اىل ذل��ك ،ق��ال م�س��ؤول حمليليوم اإلثنني،
إن مسلحني تابعني حلركة طالبان األفغانية
اجتاحوا ناحية ده��راود يف مقاطعة أوروزج��ان
جنوبي أفغانستان.
أكد املسؤول ،شريطة عدم نشر امسه ،سقوط
دهراود يف قبضة املسلحني اليوم.
ويف ال��وق��ت نفسه ،ق��ال حممد عمر ش�يرزاد،
ح��اك��م م�ق��اط�ع��ة أوروزج� � � ��ان ،يف ح��دي��ث إىل
وكالة أنباء ((شينخوا)) ،إن «أفراد األمن نفذوا
انسحابا تكتيكيا ووص �ل��وا إىل مدينة تريين
كوت الليلة املاضية» وستحصن ق��وات األمن
مدينة تريين كوت حاضرة املقاطعة.
وأك � ��د م�س�ل�ح��و ح ��رك ��ة ط ��ال �ب ��ان س�ق��وط
ده��راود .وقال ذبيح اهلل جماهد املتحدث باسم
اجلماعة ،لوسائل إعالم ،إن املسلحني سيطروا
على دهراود.
وأض��اف جماهد أن طالبان سيطرت بالفعل
على مخ��س ن ��واح يف أوروزج � ��ان ،الف�ت��ا إىل أنه
بسقوط ده ��راود ،أصبحت مجيع النواحي يف
مقاطعة أوروزج� ��ان يف قبضة حركة طالبان

وستواصل احلركة تضييق اخلناق حول مدينة
تريين كوت حاضرة املقاطعة.
م��ن ج��ان�ب��ه أع �ل��ن ح��اك��م والي���ة غ ��ور وس��ط
أفغانستان أن طالبان قطعت املياه منذ  12يومًا
عن سكان مقاطعة «دول��ت ي��ار» وذل��ك بسبب
اهل��زائ��م ال�تي منيت بها اجلماعة املسلحة يف
الوالية.
وق��ال حاكم والي��ة غ��ور ،عبد الظاهر فيض
زاده ،ي��وم االث�ن�ين إن ط��ال�ب��ان قطعت منذ 12
يومًا املياه عن سكان مقاطعة دول��ت يار بهدف
ت�ه��دي��ده��م ألن اجل �م��اع��ة م�ن�ي��ت ب��اهل��زائ��م يف
االش�ت�ب��اك��ات ال�ت�ي خاضتها للسيطرة على
الوالية.
وس�ب��ق أن ق��ال��ت السلطات احمللية يف والي��ة
غور قبل أسبوعني أن املئات من سكان املقاطعة
تطوعوا حملاربة طالبان وأعلنوا دعمهم لقوات
األمن احلكومية.
وت��اب��ع ح��اك��م غ ��ور :إن ال�ق�ن��اة امل��ائ�ي��ة ال�تي
أغلقتها ط��ال�ب��ان ،يبلغ طوهلا  25كيلوم ً
رتا
وكانت ت��روي حنو  2أل��ف هكتار من األراض��ي
اليت ميتلكها املزارعون.
وتابع :إن القناة املائية توفر مياه الشرب أللف
أسرة وتروي أل ًفا و 200حديقة.

احتجاج اآلالف يف جزيرة بابييت قبل
أسبوع من زيارة ماكرون
ش�ه��دت بابييت ،أك�بر ج��زر بولينيزيا الفرنسية ،نهاية األس �ب��وع امل��اض��ي ،مظاهرات
واحتجاجات اآلالف ،مطالبة باريس باالعرتاف بـ»خطئها» بإجراء جتارب نووية يف املنطقة
على امتداد ثالثني عاما.
وه��ذه االحتجاجات تأتي قبل أسبوع من زي��ارة للرئيس ،إميانويل م��اك��رون ،إىل هذه
املنطقة الفرنسية.
وأش� � ��ارت ال �ش��رط��ة إىل أن
حن ��و أل �ف ��ي ش �خ��ص ن�ظ�م��وا
م �س�يرة تلبية ل��دع��وة زعيم
االس �ت �ق�لال أوس� �ك ��ار ت�ي�م��ار،
ودع � � ��ي إىل ال� �ت� �ظ ��اه ��رة يف
تاهييت قبل اإلعالن عن زيارة
ماكرون اليت ستمتد بني 24
و 28يوليو.
م� ��ن ج ��ان �ب �ه ��ا ،اس �ت �ب �ع��دت
الوزيرة املسؤولة عن الذاكرة
وش ��ؤون احمل��ارب�ين القدامى،
جينيفيف داري��وس �ي��ك ،يف
ب��داي��ة ي��ول�ي��و ،فرضية طلب
العفو من فرنسا اليت يتوقعها االنفصاليون واجلمعيات املناهضة للطاقة النووية والكنيسة
الربوتستانتية املاوية.
كما مت اإلع�لان يف ختام طاولة مستديرة استمرت يومني يف باريس تناولت آثار 193
جتربة نووية يف املنطقة بني  1966و ،1996أن «بولينيزيا الفرنسية ساهمت بشكل كبري
يف بناء قوتنا الرادعة ومن الضروري حتمل كل العواقب البشرية واجملتمعية والصحية
والبيئية واالقتصادية».
وحبسب « ،»tv5mondeأجرت فرنسا جتارب نووية يف جزر موروروا وفانغاتوفا املرجانية،
يف البداية يف الغالف اجل��وي ثم حتت األرض ،يف حني تعهدت باريس مؤخرا بتسهيل
الوصول إىل األرشيف وتعويض ضحايا التجارب بشكل أفضل.

قتيل وجرحى بإطالق نار في أريزونا األمريكية

مظاهر العنف تتواصل يف أمريكا
قالت شرطة مدينة توكسون إن رجال
نفذ سلسلة هجمات بعد ظهر األح��د يف
والية أريزونا األمريكية ،انتهت بإطالق نار
على  5أشخاص ،قتل أحدهم ،فيما أصيب
املهاجم جبروح خطرية على يد ضابط.
وق ��ال ق��ائ��د ش��رط��ة ت��وك �س��ون ،كريس
ماغنوس إن رجال يبلغ من العمر  35عاما
فتح ال �ن��ار على ط��اق��م س �ي��ارة إس �ع��اف ،ما
أدى إىل إص��اب��ة سائق السيارة ( 20عاما)
ب��رص��اص��ة يف رأس ��ه وح��ال�ت��ه ح��رج��ة ،كما
أصيبت مسعفة وه��ي تبلغ م��ن العمر 21
عاما ،برصاصة يف صدرها وذراعها وحالتها
مستقرة.
بعد ذل ��ك ،ت��وج��ه املشتبه ب��ه إىل موقع

حريق منزل قريب من موقع إط�لاق النار
األول ،وأط �ل��ق ال �ن��ار ع�ل��ى رج ��ال اإلط�ف��اء
واجل �ي�ران ال��ذي��ن ك��ان��وا حي��اول��ون إمخ��اد
النريان ،وأصاب أحد اجلريان برصاصة يف
رأسه ما أدى إىل مقتله علىى الفور ،كما
أصاب رجل إطفاء وأحد اجلريان.
وأضاف قائد الشرطة ،أن ضابطا استجاب
للحادث وواجه املشتبه به على بعد بنايتني،
حيث صدم املشتبه به سيارة الضابط وفتح
النار علبه ،فرد الضابط بإطالق النار ما
أدى إىل إصابته جبروح خطرية.
وق ��ال م��اغ�ن��وس «ه ��ذه ح��ادث��ة مأساوية
للغاية ومروعة حقا ..التحقيق ج��ار .ومل
يتضح حتى اآلن سبب اهلجمات».

رقم قيايس جديد بتايالند

كورونا ..أكثر من  190مليون اصابة
أظهر إحصاء لـ»رويرتز» أن أكثر من
 190.45مليون نسمة أصيبوا بفريوس
كورونا املستجد على مستوى العامل،
يف حني وصل إمجالي عدد الوفيات إىل
أربعة ماليني و.254285
ومت ت �س �ج �ي��ل إص� ��اب� ��ات ب ��ال��ف�ي�روس
يف أك �ث��ر م��ن  210دول وم �ن��اط��ق منذ
اكتشاف أوىل حاالت اإلصابة بالصني
يف ديسمرب/كانون األول .2019
ذك��رت وزارة الصحة باملكسيك أنها
سجلت  91وف��اة و 4438إص��اب��ة جديدة
مؤكدة بفريوس كورونا األحد.
ووص � ��ل ال� �ع ��دد اإلمج� ��ال� ��ي ل �ل��وف �ي��ات
ب��ال �ف�يروس يف املكسيك إىل ،236331

بينما سجلت البالد مليونني و659137
إصابة يف اجململ منذ ظهور الوباء.
وأشارت بيانات حكومية منفصلة إىل
أن العدد الفعلي للوفيات بالفريوس قد
ي�ك��ون أك�بر م��ن األرق ��ام املعلنة بواقع
 %60على األقل.
وس �ج �ل��ت ت��اي�لان��د زي � ��ادة ق �ي��اس �ي��ة يف
اإلص��اب��ات ال�ي��وم�ي��ة ب �ف�يروس ك��ورون��ا،
اإلثنني ،لليوم الرابع على التوالي بلغت
 11784حالة ،وذلك يف وقت يكافح فيه
البلد اآلس�ي��وي أس��وأ انتشار للجائحة
منذ ظهورها.
وذك ��رت ق��وة امل�ه��ام املعنية مبكافحة

ال��وب��اء يف تايالند أنها سجلت  81وفاة
ج��دي��دة ،م��ا يرفع ال�ع��دد اإلمج��ال��ي إىل
 3422وف� ��اة .وس �ج �ل��ت ال �ب�لاد 415170
إصابة يف اجململ.
وق��ال��ت اللجنة ال��وط�ن�ي��ة للصحة يف
الصني ،اإلثنني ،إن بر الصني الرئيسي
س� �ج ��ل  31إص� ��اب� ��ة ج� ��دي� ��دة م ��ؤك ��دة
بفريوس كورونا ،األح��د ،ن��زو ًال من 33
إصابة يف اليوم السابق.
وذك ��رت اللجنة يف نشرتها اليومية
أن  26من احل��االت اجلديدة واف��دة من
اخل��ارج بينما ُسجلت مخس ح��االت يف
الداخل.
وأض��اف��ت ال�ل�ج�ن��ة أن ع ��دد اإلص��اب��ات

اجل��دي��دة ال�تي ال تظهر عليها أع��راض
ب� �ل ��غ  ،17وال ت �ص �ن ��ف ال � �ص �ي�ن ت�ل��ك
اإلص ��اب ��ات ع �ل��ى أن �ه��ا ح� ��االت إص��اب��ات
مؤكدة.
وبهذا يكون إمجالي عدد اإلصابات
ا مل � ��ؤ ك � ��دة ب � �ـ» ك� ��و ف � �ي� ��د »19-يف ب��ر
الصني الرئيسي قد بلغ  92277حالة،
يف ح�ين ال ي ��زال ع��دد ا ل��و ف�ي��ات ث��ا ب�ت�اً
عند .4636
وسجلت تونس خ�لال الساعات ال�ـ24
امل��اض�ي��ة  5435إص��اب��ة ج��دي��دة بفريوس
كورونا املستجد و 173وفاة.
وأوض��ح ��ت وزارة ال �ص �ح��ة ال�ت��ون�س�ي��ة
يف ب �ي��ان هل��ا أم ��س أن إمج��ال��ي ح��االت

اإلصابة بفريوس كورونا يف البالد قد
بلغ  546ألفا و  ،233فيما بلغ إمجالي
حاالت الوفيات  17ألفا و .527
وداف� ��ع اجل� ��راح األم��ري �ك��ي «فيفيك
م ��ورث ��ي» ع ��ن ق� ��رار إل � ��زام س �ك��ان ل��وس
أجن �ل ��وس ب��ال �ك �م��ام��ات ،داع �ي ��ا م�ن��اط��ق
البالد األخرى التباع اخلطوة ذاتها.
وق� ��ال م ��ورث ��ي ل �ق �ن��اة «أي� ��ه ب ��ي س��ي»
ال�ت�ل�ف��زي��ون�ي��ة« :يف امل�ن��اط��ق ال�ت�ي فيها
ع��دد قليل من األش�خ��اص الذين تلقوا
ال�ل�ق��اح ،أو حيث ت ��زداد اإلص��اب��ات ،من
املنطقي جدا أن تقوم املقاطعات باختاذ
تدابري للحد من اإلصابات ،مثل قواعد
ف��رض ال�ك�م��ام��ات ال�تي وض�ع��ت يف لوس

أجن �ل��وس ،وأت��وق��ع أن حي�ص��ل ذل ��ك يف
أحناء أخرى من البالد».
وأضاف« :ما يقلقين أنه ال يزال لدينا
م�لاي�ين األش� �خ ��اص يف ب�ل�ادن ��ا مل يتم
تلقيحهم ..يتعني علينا محاية أطفالنا
دون سن  12عاما غري احملصنني».
وان� �ت� �ق ��د م� ��ورث� ��ي وس� ��ائ� ��ل ال �ت ��واص ��ل
لسماحها بنشر معلومات مضللة حول
ال �ف�يروس ،م��ؤك��دا أن��ه «ع�ل��ى منصات
ال �ت��واص��ل االج �ت �م��اع��ي أن ت� ��درك أن�ه��ا
ل�ع�ب��ت دورا رئ�ي�س�ي��ا يف زي� ��ادة ال�س��رع��ة
واحل �ج��م ال ��ذي تنتشر ف�ي��ه امل�ع�ل��وم��ات
املضللة».
م��ن جهتها ،ق��ال��ت العضو يف جملس

امل� �ش ��رف�ي�ن يف ل � ��وس أجن � �ل� ��وس ه �ي �ل��دا
س��ول�ي��س« :يف األي� ��ام القليلة امل��اض�ي��ة
وصلنا إىل حنو  1900إصابة ،وأكثر من
 460مريضا اآلن يف العناية املركزة».
وأض ��اف ��ت« :ه ��ذا أم ��ر م�ق�ل��ق ل�ل�غ��اي��ة،
وبالطبع كمسؤولني منتخبني علينا
أن نفعل شيئا ما».
ب � ��دوره � ��ا ،ش� � ��ددت م� ��دي� ��رة امل ��راك ��ز
األم��ري �ك �ي��ة ل�ل�س�ي�ط��رة ع �ل��ى األم� ��راض
والوقاية منها روشيل فالينسكي على أن
« %97من الذين نقلوا إىل املستشفيات
ال �ش�ه��ر امل��اض��ي ك��ان��وا غ�ير حمصنني
ض��د ال��ف�ي�روس ،وت�ل�ق��ى  %48ف�ق��ط من
األمريكيني اللقاح بشكل كامل».

صـــــورة و خبـــــر

فرنسا ال تستبعد إعادة فرض حظر التجول

مصرع  27باكستانيا إثر حادث مروع

كوستاريكا حتبط أكرب عملية
تهريب للمخدرات بتارخيها

علماء صينيون :كورونا طبيعي
املنشأ وليس اصطناعيا

ق��ال وزي��ر ال��دول��ة الفرنسي للشؤون األوروب �ي��ة كليمان ب��ون يف
تصريح صحفي يوم االثنني إنه ال ميكن استبعاد إعادة فرض حظر
التجول للحد م��ن انتشار ك��وف�ي��د 19-إذا استمرت اإلص��اب��ات يف
االرتفاع.
وسجلت فرنسا أكثر من  12500إصابة بفريوس كورونا أمس
األح��د ،وهو اليوم الثالث الذي تتجاوز فيه اإلصابات عشرة آالف
حالة ،إذ أدى االنتشار السريع لساللة «دلتا» األكثر ع��دوى من
الفريوس إىل قفزة يف اإلصابات اجلديدة.

أف��ادت وسائل إع�لام حملية باكستانية مبصرع ما ال يقل عن 27
شخصا ،وإصابة أكثر من  30آخرين ،جراء حادث اصطدام بني حافلة
ركاب وعربة مقطورة يف مقاطعة البنجاب بشرق باكستان .ويف شهر
يونيو املاضي ،أكدت السلطات الباكستانية أن  20شخصا على األقل
لقوا مصرعهم وأصيب  50آخ��رون ج��راء انقالب حافلة تقل وافدين
على طريق سريع وسقوطها يف واد ضيق جبنوب غرب البالد .وتتكرر
احل��وادث املميتة يف باكستان بسبب البنية التحتية السيئة للطرق
وجتاهل قوانني املرور ومعايري السالمة.

ذك ��رت ال�س�ل�ط��ات يف ك��وس�ت��اري�ك��ا أن ال�ش��رط��ة ضبطت  4.3طن
ك��وك��اي�ين ك��ول��وم�بي املنشأ يف ث��ان��ي أك�بر ضبطية خم ��درات يف
ت��اري��خ البلد ال��واق��ع بأمريكا الوسطى واألك�ب�ر على اإلط�ل�اق هذا
العام .وقالت وزارة األمن يف كوستاريكا إن شحنة الكوكايني نقلت يف
حاوية كانت معبأة بقرميد أرضيات على منت سفينة جتارية وصلت
إىل ميناء موين قادمة من ميناء توربو الكولوميب .ولفت مايكل سوتو
وزير األمن يف بيان إىل أن البالد «تقرتب كثريا من تسجيل مصادرة
 40طن مارجيوانا وكوكايني حتى اآلن خالل .»2021

قالت جملة  ،Science China Life Sciencesإن جمموعة علماء من
الصني ،أثبتت أن أصل فريوس كورونا ،ال ميكن إال أن يكون طبيعي املنشأ،
وال ميكن هلذا الفريوس الظهور يف املخترب .وذكرت املقالة ،أن أكثر من
 20عاملا صينيا وكذلك باحثة بريطانية تعمل يف الصني ،نفذوا دراسة
علمية واستنتجوا أن الفريوس التاجي من أصل طبيعي .وكدليل إلثبات
ذلك ،استخدم هؤالء الباحثون ،نظرية التطور واألفكار ذات الصلة بها.
وأشار العلماء إىل أن فريوس  SARS-CoV-2قد تكيف بشكل جيد للغاية
مع البشر.

