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كورونا.. كاليفورنيا تعيد اإلغالق وبريطانيا تخشى موجة ثانية
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املدير العام ل�شركة مطعم الف
واملزمع  العادية  العمومية  اجلمعية  اجتماع  حل�شور  ال�شركاء  يدعو 
انعقادها 26/7/2020 يف متام ال�شاعة الثانية ع�شر ظهرًا مبنطقة �شرق 
19 وذلك للنظر يف البنود  14 )برج احلمراء( الدور  – مبنى  8 قطعة 

املدرجة يف جدول االأعمال كاالتي:- 
2019-1-1 حتى  الفرتة من  املالية عن  القوائم  واعتماد  تقرير مراقب احل�سابات  �سماع 

وامل�سادقة عليها . 31-12-2019
التو�سعية. للأغرا�ض  وترحيلها  ال�سركاء  على  الأرباح  توزيع  عدم 

اختياري.  احتياطي  ا�ستقطاع  عدم 
وجد. اإن  القانون  الحتياطي  ا�ستقطاع 

.2020 للعام  للح�سابات  التدقيق  مكتب  اختيار 

دعوة حل�شور اجتماع اجلمعية العمومية العادية

قال مدير املعهد الوطني لألمراض 
املــعــديــة واحلــســاســيــة فــي الــواليــات 
املتحدة أنتوني فاوتشي إن واحــدا 
على األقل من لقاحات فيروس كورونا 
)كوفيد19-( سيتوفر مع نهاية العام، 
فيما تخطى عدد وفيات الفيروس في 
أميركا الالتينية نظيره فــي أميركا 
ــــى مــنــذ بــدء  الــشــمــالــيــة لــلــمــرة األول

اجلائحة.
وأوضح فاوتشي أن تطوير لقاحات 
لفيروس كورونا قطع أشواطا متقدمة 
من مراحل التجارب السريرية، مشيرا 
ــدا من تلك اللقاحات على  إلــى أن واح
األقــل سيكون متوفرا بنهاية العام 
ــاري. وعلى صعيد األرقـــام، أظهر  اجل
إحصاء رسمي -استنادا إلى البيانات 
الرسمية- أن أميركا الالتينية سجلت 
بحلول أمــس االثنني 144 ألفا و680 
وفاة مبرض كورونا مقارنة بتسجيل 
143 ألفا و847 في أميركا الشمالية 

التي تضم كندا والواليات املتحدة.
وفـــي الـــواليـــات املــتــحــدة، أظــهــرت 
بيانات جونز هوبكنز حتى ساعات 
ــس الــثــالثــاء أن  مبكرة مــن صــبــاح ام
ــدد املصابني بكوفيد19-  إجمالي ع
ارتفع إلى 3.36 ماليني شخص، توفي 
منهم 135 ألــفــا و582، بينهم 411 
فارقوا احلياة في غضون الـ24 ساعة 

املاضية.

أرقام دون احلقيقة
غير أن هذه األرقــام -على الرغم من 
ضخامتها- تبقى في نظر خبراء األوبئة 
دون األعداد احلقيقية، والسبب في ذلك 
هو الصعوبات التي اعترضت عمليات 
اخلضوع للفحوصات املخبرية خالل 

مارس/آذار وأبريل املاضيني.

ــم واليــــة كــالــيــفــورنــيــا  ــاك وأمــــر ح
األميركية جافني نيوسوم بالتراجع عن 
إعادة فتح األعمال واألنشطة في الوالية 
ــاع حــاد فــي عــدد اإلصــابــات  ــف إثــر ارت
بفيروس كورونا املستجد. كما أعلنت 
أكبر منطقتني فيهما مــدارس بالوالية 
-وهما لوس أجنلوس وسان دييغو- 
أن كل العمليات التعليمية ستكون عبر 

اإلنترنت عند استئناف الدراسة بعد 
أسابيع قليلة. ووفقا لتحليالت رسمية، 
فقد زادت اإلصــابــات بوتيرة سريعة 
في 40 والية أميركية من 50 على مدى 

األسبوعني املاضيني.
ترامب وفاوتشي

وعلى مدى أيام وجه ترامب انتقادات 

حادة إلى فاوتشي الذي حذر -أحيانا 
ــن أن املــســؤولــني  ــارات فــظــة- م ــب ــع ب
واملواطنني األميركيني لم يبذلوا اجلهد 
الكافي فــي التصدي للجائحة. لكن 
ــاد االثــنــني وقـــال إن عالقته  تــرامــب ع
»جيدة جــدا« مع فاوتشي، وهو عضو 
ــا في  ــورون خلية مكافحة فــيــروس ك

الواليات املتحدة.
وفي بريطانيا، قال خبراء في مجال 
الصحة إن بريطانيا قد تواجه في الشتاء 
املقبل موجة ثانية من مرض كوفيد19- 
ستكون أشــد فتكا، وقــد حتصد أرواح 
ــف شخص على  ــى 120 أل مــا يصل إل
ــدى 9 أشــهــر فــي أســـوأ الــتــصــورات.  م
جــاء ذلــك في تقرير ألكادميية العلوم 
الطبية البريطانية نشر أمس الثالثاء، 
ــو أستاذ  ــال ستيفن هوجليت -وه وق
جامعي شارك في إعداد التقرير- إنه مع 
احتمال انتشار كوفيد19- في الشتاء 
حيث يقضي الــنــاس وقتا أطــول معا 
في أماكن مغلقة فإن موجة ثانية من 
اجلائحة »قــد تكون أشــد خطورة من 
املوجة التي نشهدها حاليا«. وأضاف 
في مؤمتر صحفي عبر اإلنترنت »هذا 
ليس تنبؤا ولكنه احتمال، الوفيات قد 
تكون أعلى مع ظهور موجة جديدة من 
كوفيد19- هذا الشتاء، لكن ميكن احلد 
من خطر حدوث ذلك إذا اتخذنا إجراء 

على الفور«.

وسط التقارب بني فتح وحماس
ردود أفعال متباينة بالشارع 

الفلسطيني جراء جائحة كورونا
عزت حامد 

جــاءت املظاهرات التي أندلعت اليوم في مناطق بالضفة 
الغربية لتثير من جديد قضية االزمات االقتصادية التي يعاني 
منها الشارع الفلسطيني ، وهي األزمات التي تتواصل االن بال 
توقف خاصة مع قرار احلكومة الفلسطينية األخير بإغالق عدد 

من املدن خوفا من نفشي وباء كورونا باملناطق الفلسطينية. 
غير أن البارز أن بعض من املعاهد السياسية الدزلية نبهت 
إلى ان تصاعد الغضب الشعبي الفلسطيني االن يأتي تزامنا مع 
عمليات التقارب السياسي بني فتح حماس ، وهو التقارب الذي 

لم يتوقف منذ فترة. 
ويشير معهد دراسات الشرق األدني للدراسات في الواليات 
املتحدة إلــى أهمية ودقــة هــذه احملـــاوالت ، والتي تتزامن مع 
حتركات سياسية بالشارع الفلسطيني نتيجة جلائحة كورونا 

وتداعيتها، األمر الذي يزيد من أهميتها االن.  
ولقد كشفت مــصــادر عربية فــي هــذا الــصــدد أن بعض من 
مسؤولي السلطة الفلسطينية قابلت بارتياح واضح ما أسفر عنه 
املؤمتر الصحفي الذي عقده أخيرا نائب رئيس حركة فتح جبريل 

الرجوب مع نائب رئيس حركة حماس صالح العاروري. 
ــارت صحيفة jns الدولية في تقرير لها إلى أن هؤالء  وأش
املسؤولني يشعرون باالرتياح البارز األن عقب هذا املؤمتر ، 
خاصة وأنه جنح في احتواء حركة حماس واألهم وضع لبنة في 

طريق املصاحلة الوطنية الفلسطينية. 
ــال مصدر فلسطيني للصحيفة إن هــذه اخلطوة باتت   وق
ضرورية ، خاصة وإنها ستجنب السلطة محاوالت حماس إثارة 
الفنت السياسية ضد السلطة في الضفة الغربية ، خاصة وأن أن 
حماس ، واحلديث للمصدر الذي لم تكشف الصحيفة عن أسمه، 
تسع إلى إثارة الفنت بصورة متكرر في كثير من وسائل اإلعالم 
، سواء التابعة لها في األراضي الفلسطينية أو حتى الداعمة لها 

خارجها. 
 theunionjournal ــدوره قــال تقرير نشرته صحيفة ب
الدولية إلى أن التصريحات الصادرة من حركة حماس تدعم هذا 
التوجه االستراتيجي في بعض من أركانها ، مبعنى أن جزء من 

القيادات العليا في احلركة تؤيد االن التصالح مع حركة فتح. 
واستشهدت الصحيفة بالتصريحات التي أعلن عنها أخيرا 
ــرزوق ،  عضو املكتب السياسي حلركة حماس، موسى أبــو م
والذي شدد خالل لقاء تليفزيوني معه أخيرا على ضرورة إعادة 
االعتبار لبرنامج املقاومة، وحتقيق وحــدة وطنية حقيقية، 
تضمن مشاركة الكل في القرار السياسي، وصــوالاً إلــى خطة 

وطنية جامعة ملواجهة االحتالل.
وأشــاد أبو مــرزوق خالل هذه املقابلة باملؤمتر املشترك بني 
حركتي »حماس« و«فتح« الذي جمع بني العاروري والرجوب، 
مؤكداًا أن ما قاله الشيخ صالح العاروري في املؤمتر املشترك 

يعّبر عن موقف احلركة وبرنامجها.

واشنطن تتهم بكني بسياسة الترهيب من أجل السيطرة
قــال وزيــر اخلارجية األميركي مايك 
بومبيو إن العالم لن يسمح لبكني بالتعامل 
مع بحر جنوب الصني على أنه إمبراطورية 
بحرية تابعة لها. في املقابل، رفضت الصني 
هذه االتهامات معتبرة أنها غير مبررة على 
اإلطــالق. وتعارض الواليات املتحدة منذ 
وقــت طويل مطالبات بكني بالسيادة في 

بحر جنوب الصني حتى أنها ترسل سفنا 
حربية من حني إلــى آخــر عبر املمر املائي 
اإلستراتيجي إلثبات حرية املالحة هناك، 

وتبرز تصريحات اليوم نبرة أكثر حدة.
وشدد بومبيو على أن الواليات املتحدة 
ــى جــانــب حلفائها وشركائها  ستقف إل
فــي جنوب شــرق آسيا حلماية حقوقهم 

السيادية في املوارد البحرية مبا يتفق مع 
القانون الدولي. واتهم بومبيو في بيان له 
الصني باستخدام الترهيب لتقويض حقوق 

دول جنوب شرق آسيا.
واعتبر وزيــر اخلارجية األميركي أن 
مطالب الصني في املناطق املتنازع عليها في 

املنطقة ليست لها أي أسس قانونية.


