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أنباء سورية

أنباء مصريةأنباء لبنانية

مدبولي يطلق اإلستراتيجية
 الوطنية للملكية الفكرية رسميًا

«الكوليرا» يتفشى بسرعة.. ودعوات لالستعداد 
لألسوأ وحتذيرات من خروجها عن السيطرة

القاهرة - هالة عمران

وّقــع د.مصطفى مدبولــي، رئيس مجلس 
الوزراء املصري، على االستراتيجية الوطنية 
للملكية الفكرية، حتت رعاية الرئيس عبدالفتاح 
السيسي، رئيس اجلمهورية، إيذانا باإلعالن عن 
إطالقها رسميا، كما ألقى كلمة أعرب فيها عن 
تقدمي حتية إعزاز وتقدير للرئيس السيسي، 
على رعايته الكرمية لهذه االحتفالية، من منطلق 
حرصــه البالــغ على توطيد دعائــم منظومة 

امللكية الفكرية في جمهورية مصر العربية.
ورحــب د.مصطفــى مدبولي باملشــاركني 
فــي فاعليات هــذه االحتفالية، التــي تنظمها 
الدولة املصرية من أجل إطالق االستراتيجية 
الوطنية للملكية الفكرية، مؤكدا أن إطالق هذه 
االستراتيجية يعد اخلطوة األولى من نوعها 
في مصر، وتعد انعكاسا حقيقيا الهتمام الدولة 
املصرية البالغ بهذا امللف، إميانا بأهميته، وإدراكا 
ملا تلعبه منظومة امللكية الفكرية من أدوار في 
دفع عجلة االقتصاد املصري، وحتقيق أهداف 
التنمية املستدامة في إطار «رؤية مصر ٢٠٣٠»، 
مبختلف أبعادها االجتماعية واالقتصادية، وفي 
ظل حرص الدولة على مواكبة التطور العاملي 
في هذا املجال، وإملامها بالدور املتعاظم القتصاد 

املعرفة والتطور التكنولوجي.
وقال رئيس الوزراء «لقد صدرت توجيهات 
السيد رئيس اجلمهورية بتشكيل جلنة تتولى 
صياغة استراتيجية وطنية متكاملة للملكية 
الفكرية، ومن ثم أصدرت قرارا بتشكيل جلنة 
برئاســة هيئة مستشــاري مجلــس الوزراء، 
وبعضوية ممثلني عن كافة الوزارات واجلهات 
املعنية لصياغة االستراتيجية، معربا عن ثقته 
الكاملة في أن جميع اجلهات واملؤسسات املعنية 
في الدولة لن تدخر جهدا في االضطالع بأدوارها، 
وتنفيذ املهام املطلوبة منها، ســواء من خالل 
اتخاذ سياسات قطاعية مالئمة تتسق وأهداف 
ومحاور االستراتيجية، أو من خالل مباشرة 
خطط العمل واملشروعات املستهدفة، من أجل 
حتقيق تلك األهداف». وكرر مدبولي الشــكر 
والتقدير للسيد رئيس اجلمهورية على فائق 
رعايتــه واهتمامه بهذا امللف املهم، كما توجه 
بالشــكر والتقدير جلميع القائمني على إعداد 
االستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، ولكل 
من شاركوا في صياغتها وإعدادها وإخراجها.

وفي ختام كلمته، أعلن رئيس مجلس الوزراء 
عن إطالق االســتراتيجية الوطنيــة للملكية 
الفكرية حتت رعاية رئيس اجلمهورية، داعيا 
اهللا أن يكلل كل اجلهود بالنجاح والتوفيق.

وكاالت: حذرت منظمة الصحة العاملية، من 
تسارع تفشي مرض الكوليرا في سورية، ودعت 
لالستعداد لـ «الســيناريو األسوأ»، وذلك مع 
تخطي عدد حاالت اإلصابة املثبتة ألفي حالة 
في جميع أنحاء البــالد. وقال املدير اإلقليمي 
للمنظمة أحمــد الناظري، في مؤمتر صحافي 
للمنظمــة عقد عبر تقنية الڤيديو كونفرانس 
من دمشق إن السوريني «الذين جنوا من احلرب 
مازالوا يتعرضون لتفشي األمراض الفتاكة، مثل 
التفشي احلالي ملرض الكوليرا في ٦ محافظات».

وأضاف أن الكوليرا أودى بحياة ٢٣ شخصا 
وأصاب نحو ٢٥٣ آخرين وهي ذات االحصائية 
الرسمية لوزارة الصحة السورية، التي اعلنت 

أن أكبر عدد من االصابات في حلب.
وأضاف املنظري، أن اللقاحات هي جزء من 
االستراتيجية، لكن عندما تنتشر احلاالت في 
احملافظات فهي ال تتاح للجميع وهو أمر صعب.

وأكد املنظري أن اإلجراءات الوقائية اخلاصة 
باحلفاظ على النظافة الشــخصية واالهتمام 
بالطعــام واملياه النظيفة هــي أهم اإلجراءات 

التي يجب احلفاظ عليها. 
وبعد ان كانت ال تتجاوز البضع اصابات، 
قفزت أعــداد احلاالت املؤكدة إلى مســتويات 
«خطيرة»، حسبما يقول أطباء سوريون، وبلغت 
اآلالف، والســيما في مناطق شــرق ســورية، 

الواقعة على طول حوض نهر الفرات.
وذكرت «هيئة الصحة» في اإلدارة الذاتية 

التي اعلنها االكراد شرق سورية، أن «الكوليرا» 
بات يتفشى في أربع مناطق، وأن هناك ٢٨٧٦

حالة اشــتباه، في دير الزور، الرقة، الطبقة، 
واحلسكة. وقالت إن ١٦ شخصا توفوا نتيجة 
اإلصابة باملرض. وهذه اإلحصائية موزعة على 
دير الزور ومنطقة اجلزيرة. وتشهد سورية 
أزمة ميــاه حادة، ما دفع الكثير من املواطنني 
لالعتماد على مياه شرب غير آمنة، وخصوصا 
مــن نهر الفرات. وقد أثبتت التحاليل لعينات 

من النهر وجود «ضمات الكوليرا فيه».
ويقول إن «استمرار انخفاض مستوى املياه 
في النهر سيؤدي إلى زيادة اإلصابات. سيصبح 
بؤرة النتشار األمراض في املنطقة»، مضيفا: 
«هناك أمــور يجب أن حتدث على عجالة. في 
احلســكة يوجد مليون نســمة. هــذه املنطقة 
خطيــرة، وهناك مخاوف مــن خروج املرض 

عن السيطرة».
بدوره، يشير الطبيب السوري، رامي كلزي 
إلى أن «نهر الفرات هي البؤرة، ولألسف فإن 
القطاع الصحي غير قادر على معاجلة األمر».

وقال الرئيس املشــارك لـــ «الهالل األحمر 
الكردي»، الطبيب حســن أمني بحســب موقع 
«احلرة»، إن «أســباب زيادة اإلصابات تتعلق 
بأن السبب الكامن وراء املرض لم يزول حتى 
اآلن، وهــو تلــوث املياه التي يحصــل عليها 
املواطنــون من نهر الفــرات، فضال عن تلوث 

األطعمة واخلضراوات».

«تلعب أدواراً في دفع عجلة االقتصاد املصري وحتقيق أهداف التنمية املستدامة»

نهر الفرات بؤرة الوباء في الشرق ومصدر مياه سكانه

ميقاتي حمل مشكالت لبنان إلى األمم املتحدة
وتوجه إلى قبول طرح الوسيط األميركي حول «الترسيم»

بيروت - عمر حبنجر 

نقل رئيس احلكومة املكلف 
جنيب ميقاتي امللفات اللبنانية 
الدستورية والسياسية العالقة 
فــي بيــروت الــى نيويورك، 
واستطاع شد انتباه واهتمام 
من التقاهم من ملوك ورؤساء، 
باحتياجات لبنان السياسية 
واالقتصاديــة، وتوج لقاءاته 
الرئيــس  مــع  باالجتمــاع 
الفرنســي اميانويل ماكرون، 
في مقــر األمم املتحدة، حيث 
نوه بكلمة الرئيس الفرنسي 
من املنبــر الدولي، والتي أكد 
فيها  ضرورة العمل لتوطيد 
االســتقرار في لبنان. وجرى 
التشــديد في اللقــاء على ان 
أولوية االستقرار في لبنان، هي 
في اجراء االنتخابات الرئاسية 

في موعدها.
ميقاتــي كان التقــى ملــك 
األردن عبــداهللا الثاني، الذي 
كرر اســتعداد بــالده لتوفير 
الطاقة الكهربائية التي يحتاج 
اليهــا لبنــان، والتقــى وزير 
اخلارجيــة االميركية انتوني 
بلينكــن، الــذي أكــد العمــل 
بدقة لدعم لبنان في املجاالت 
االقتصادية عبر صندوق النقد 
الدولي. وشكر الرئيس ميقاتي 
واشنطن على الدعم واملساعدة 
للبنان مباشرة أو عبر السفارة 
األميركية. كما التقى ميقاتي 
املديرة العامة لصندوق النقد 
الدولي، التي أكدت على حرص 
الصندوق على إجناز االتفاق 
مع لبنان في أسرع وقت ممكن، 
بعد اســتكمال إقرار املشاريع 
االصالحية في مجلس النواب 
ومعاجلة موضوع سعر صرف 

العمالت.
كذلــك  اجتمــع  ميقاتــي 
بالوســيط االميركي لترسيم 
احلدود البحرية مع اسرائيل 
آموس هوكشتاين، الذي سبق 
ان التقى نائب رئيس مجلس 
النــواب اليــاس بوصعب في 
نيويورك اكثر من مرة. وقال 
بوصعب بعد هــذه اللقاءات: 
«لقــد توضحت لنــا عالمات 
االستفهام.. وننتظر اآلن الطرح 
االســرائيلي اخلطي»، مشيرا 
الى تقدم كبير، والتفاوض في 
مرحلته النهائية. والالفت ان 
بوصعب املوجود في نيويورك 
خــارج اطــار الوفد الرســمي 
الذي يترأســه ميقاتي، التقى 
منفردا الوسيط االميركي وغاب 
عن لقاءات رئيــس احلكومة 
معــه، مرجعا ســبب وجوده 
الى دعوته لتسلم جائزة من 

املتابعة  وتشــير املصادر 
الــى اجتــاه لبنــان للموافقة 
على الطرح األخير للوســيط 
األميركي والذي يتناول ايجاد 
«منطقة آمنة» فــي املياه بني 
اخلطــني واحــد و٢٣، بعــد 
ان ادخــل اجلانــب اللبنانــي 
تعديالت عليها، حتى ال تتجاوز 
البلوك رقم ١٠، وحتافظ على 
النقــاط البريــة، ذات التأثير 
على الترســيم كتلة الناقورة 

.BI والنقطة
في الداخل، تشغل احلكومة 

ســيخلي قصر الرئاســة في 
٣١ أكتوبــر، لكن هناك حلوال 
اخــرى ميكن ان يقــدم عليها 

عبر تشكيل حكومة.
وأضاف: هنــاك اجتهادات 
دســتورية كثيــرة، فــي هذا 
اخلصــوص، ومنها انه ليس 
بالضرورة ان يســمي رئيس 
احلكومة الوزراء، ما يعني ان 
موال احلكومة االنتقالية مازال 

في البال.
املصــادر  واســتنتجت 
املتابعة مــن هــذا ان الفريق 
الرئاسي يتصور ان محادثات 
ميقاتي في نيويورك تتناول 
تعبيــد الطريق حلكومته، ما 

بعد ٣١ أكتوبر.
رئاسيا، نشرت صحيفة 
«األخبار» نتائج اســتطالع 
أجرتــه شــركة متخصصة، 
حول آراء اللبنانيني باألسماء 
املطروحة لرئاسة اجلمهورية 
ظهر فيه جبران باسيل اوال، 
بحصوله على ٢٣٪ من اصوات 
املســتطلعني، متقدمــا على 
قائد اجليــش جوزيف عون 
اللبنانية  القــوات  ورئيــس 
سمير جعجع، وغيرهما من 

األسماء البارزة.
والحقــا نقلــت قنــاة «ام 
تي ڤي» عن الشــركة املعنية 
باالستطالع ان تقريرها تسرب 
الى النائب باسيل فانتزع منه 
عــدة صفحــات ودفــع بالتي 
تظهره متقدما الى الصحيفة 
التي نشــرته، اما في النتائج 
احلقيقيــة لالســتطالع فهي 
تعطي باسيل ٢٣٪، مقابل ٧٧٪ 
لكل من منافســيه، حيث حل 
الوزير السابق زياد بارود أوال 
وقائد اجليش العماد جوزيف 
عون ثانيا، وسمير جعجع ثالثا 
ونعمة افرام رابعا وحل باسيل 
في املرتبة اخلامسة واألخيرة.
وعلى صعيد لقاء النواب 
السنة في دار الفتوى، السبت 
املقبــل، انضم نائــب بيروت 
التغييري ابراهيم منيمنة الى 
املعتذرين عن عدم احلضور، 
اعتراضا على عنوان وشــكل 
اللقــاء رفضــا لالصطفافات 
اللقــاء  الطائفيــة، ويحمــل 
عنوان «تعزيز الوحدة السنية 

والوطنية».
وبذلك يصبح عدد النواب 
املقاطعني ٣ نواب من أصل ٢٧، 
وهم ابراهيم منيمنة وحليمة 
القعقور وأسامة سعد، مقابل 
ثالثة تغييريني قرروا احلضور 
وهم: ياسني ياسني ومحمد فنج 
ووضــاح الصادق، ما يعكس 

انقسامهم.

واالستحقاق الرئاسي اجلميع، 
سياسيني ونوابا وسفراء عربا 
وغربيني وخصوصا األوروبيني 
منهم، الذين التقاهم الرئيس 
ميشال عون، وحتدث امامهم 
عن الفوضى الدستورية التي 
قــد تنجم عن تســلم حكومة 
تصريف االعمال مهام الرئاسة 

في حالة الشغور.
وكان القيــادي فــي التيار 
احلــر د.ناجي احلايك أوضح 
تعبيــرا عندمــا قــال لقنــاة 
«اجلديــد» إن الرئيــس عون 

باسيل يسّرب استطالعاً «مجتزأ» إلظهاره متقدماً على املرشحني الرئاسيني.. وانقسام نواب التغيير حول املشاركة في لقاء دار الفتوى

رئيس احلكومة جنيب ميقاتي خالل اجتماع مع وزير خارجية الواليات املتحدة االميركية انتوني بلينكن في نيويورك

مؤسسة دولية، وكأن هذا يبرر 
اجتماعه منفردا مع هوكشتاين، 
او غيابه عن اجتماعات رئيس 

احلكومة معه.
وأملــت مصــادر متابعة، 
التوصــل الــى االتفــاق حول 
الترســيم قبــل نهايــة هــذا 
الشهر. وقد جدد هوكشتاين 
التــزام األوروبيــني، وخاصة 
الفرنســيني مبباشــرة العمل 
في احلقــول اللبنانية، ملجرد 
حصول االتفاق، ما أشاع أجواء 

إيجابية.

إخالء موقوفني باقتحام البنوك 
وجمعية املصارف متدد اإلضراب

بيــروت: حــدد قاضــي التحقيق األول 
في بيروت شــربل أبو سمرا يوم األربعاء 
املقبل، موعدا الستجواب سالي احلافظ التي 
اقتحمت فرع بنك لبنان واملهجر األسبوع 
املاضــي، وانتزعت ١٢ ألف دوالر من أصل 
وديعتهــا لتتمكــن من معاجلة شــقيقتها 
املصابة مبرض السرطان، وأمر بتبليغها 

موعد اجللسة للمثول أمامه.
ووافق قاضي التحقيق على إخالء سبيل 
املوقوفني محمد رستم وعبدالرحمن زكريا، 
اللذين أوقفا أمام بنك لبنان واملهجر خالل 
االعتصام املودعني دعما لسالي، وذلك لقاء 
خمسة ماليني ليرة لبنانية عن كل منهما، 
ومنعهما من السفر ملدة ستة أشهر، وأقدم 
عشرات الناشطني وأقارب وأصدقاء املوقوفني 
رستم وزكريا الذين كانوا يعتصمون أمام 

قصر العدل للمطالبة باإلفراج عنهما، بجمع 
قيمة الكفالة من جيوبهم وتسديد قيمتها 
فورا. كذلك وافق القاضي أبو ســمرا على 
إخالء ســبيل املوقوف عبد ســوبرة الذي 
اقتحم مصرف لبنان واملهجر في الطريق 
اجلديدة يوم اجلمعــة املاضي، لقاء كفالة 
خمسة ماليني ليرة، كما أخلى سبيل املوقوف 
جواد سليم الذي اقتحم بنك لبنان واخلليج 
في الرملة البيضاء، لقاء كفالة ١٥ مليون ليرة 
ومنعهما من السفر ملدة ستة أشهر أيضا.

إلــى ذلك، مــددت «جمعيــة املصارف» 
إضرابهــا الذي بدأ يــوم االثنني إلى مطلع 
األسبوع املقبل، وذلك بانتظار خطة أمنية 
حتمي املصارف واملوظفني من الهجمات التي 
تتعــرض لها من قبل مودعني، واحلصول 

على ودائعهم بالقوة.

إعالن بوتني التعبئة يؤّجج غضب الروس.. وواشنطن تأخذ تهديده النووي بجدية
عواصمـ  وكاالت: قرر الكثير 
من الشــباب الروســي في سن 
التجنيــد الفــرار فــور إعــالن 
التعبئــة اجلزئية في مؤشــر 
علــى املأزق الذي يواجهه غزو 
الرئيس الروسي فالدميير بوتني 
ألوكرانيــا، في خطوة اعتبرها 
الغرب دليال جليا على فشــله 

ويأسه.
وتداعــى معارضو احلرب 
ورافضو اعالن التعبئة للتظاهر 
في مختلف انحاء البالد. وقالت 
منظمات حقوقية انه مت اعتقال 
أكثر من ١٠٠٠ شخص في أنحاء 
روســيا خالل احتجاجات ضد 

قرار التعبئة.
وأضافــت جماعــة أو.فــي.
إنفــو املســتقلة لرصــد  دي 
االحتجاجات أنها علمت بوقوع 
اعتقاالت في ١٥ مدينة مختلفة 
على األقل. واملسيرات التي لم 
حتصل على تصاريح مســبقة 
محظورة في روسيا مبقتضى 
قوانني مناهضة لالحتجاجات 

في البالد.
الرحــالت  ونفــدت تذاكــر 
اجلوية املغادرة سريعا أمس، 
فور اصدار بوتني أمرا باستدعاء 
٣٠٠ ألــف جنــدي مــن قــوات 
االحتياط. وهو ما أثار مخاوف 
من عدم السماح لبعض الرجال 
في سن التجنيد مبغادرة روسيا، 
رغم اعالن وزير الدفاع سيرغي 
شويغو أن االستدعاء سيقتصر 
على من لديهــم خبرة كجنود 
محترفــني، ولن يتم اســتدعاء 

تبليســي، وكان سعر أرخص 
الرحالت اجلوية من موســكو 
إلى اسطنبول أكثر من ٨٠ ألف 
روبل اي ما يقارب الـ١٣٢١ دوالرا 
وارفعــت إلى كثر من ٣٠٠ ألف 
روبــل، مياعادل خمســة آالف 
دوالر، وهــو خمســة أضعاف 
متوسط األجور الشهرية تقريبا.

وكان بوتني أمر صباح أمس، 
بــأول تعبئة للجيش في بالده 
منــذ كان االحتاد الســوفييتي 
السابق يقاتل أملانيا النازية في 
احلرب العاملية الثانية، وأنذر 
الغرب بأنه لم يكن يخادع عندما 

سنستخدم كل الوسائل املتاحة 
حلماية روسيا وشــعبنا، هذا 

ليس خداعا».
بتجــاوز  الغــرب  واتهــم 
«كل اخلطــوط فــي سياســته 
املناهضة لروسيا..  العدوانية 
ومن يحاولون ابتزازنا باألسلحة 
النووية عليهــم أن يعلموا أن 
األمر ميكن أن ينقلب عليهم».

وأثار اخلطــاب، الذي جاء 
بعد هزمية لروســيا في ميدان 
املعركة في شمال شرق أوكرانيا، 
تكهنات بشــأن مســار احلرب 
ومســتقبل بوتــني (٦٩ عاما) 

في الشــرق اضافة الى مناطق 
خيرسون وزابوريجيا التي تضم 
اكبر محطة للطاقة النووية في 
اوروبا، وتساوي ١٥٪ من مساحة 
اوكرانيا. وقد يفضي ذلك لضم 
مساحات شاسعة من أوكرانيا 

تصل ملا يوازي حجم املجر.
وقال «ســندعم قرارهم عن 
مستقبلهم، الذي سيحدده أغلبية 
السكان». وبضم هذه األراضي 
رســميا، يعطي بوتني لنفســه 
ذريعة محتملة الستخدام أسلحة 
نوويــة من ترســانة روســيا 
الضخمــة التي تضم رؤوســا 
حربية أكثر رمبــا مما متتلكه 
أميــركا. وفــور اعــالن بوتني 
التعبئــة ودعم االســتفتاءات، 
تواترت ردود الفعل الغربية التي 
اعتبرته اقرار بالفشل واليأس. 
وقالــت ســفيرة الواليــات 
املتحدة فــي أوكرانيا بريدجت 
إن  تغريــدة  فــي  برينــك 
«االستفتاءات الزائفة والتعبئة 
هي مؤشــرات ضعف وفشــل 
روســي». لكن املتحدث باســم 
البيــت األبيــض أكــد أن بالده 
«تأخذ على محمل اجلد» تهديد 
بوتــني باســتخدام األســلحة 
النوويــة، محذرا أنــه عليه أن 
يتوقع «عواقب وخيمة» إذا جلأ 

إلى ذلك.
وقال املتحدث باسم مجلس 
األمــن القومي جون كيربي في 
مقابلة مع شــبكة إي بي ســي 
ABC: «هذا خطاب غير مسؤول 
من قوة نوويــة.. نحن نراقب 

قال إنه مستعد للجوء ألسلحة 
نووية للدفاع عن روسيا.

ووقع بوتني مرسوم التعبئة 
اجلزئية جلنود االحتياط الروس 
ودخل حيز التنفيذ اعتبارا من 
أمس، بدعوى أن اجلنود الروس 
يواجهون بالفعل القوة الكاملة 
«لآللة العسكرية» الغربية في 

أوكرانيا.
أكبــر تصعيــد، زاد  وفــي 
بوتــني صراحة مــن احتماالت 
الصــراع النــووي، في خطاب 
بثــه التلفزيون الروســي «إذا 
تعرضت وحدة أراضينا للتهديد، 

وأظهــر أن الرئيــس الروســي 
يضاعــف مــن رهاناتــه علــى 
الغزو، وهو يعول على ما يبدو 
علــى أن زيــادة مخاطر اندالع 
مواجهة مباشرة بني حلف شمال 
األطلسي «الناتو»، وروسيا مبا 
قد يشكل خطوة إضافية صوب 
اندالع حرب عاملية ثالثة، ستدفع 
الغرب ملراجعة عمه أوكرانيا.

وفي تصعيد آخر، أعلن بوتني 
دعمه الصريح لالستفتاءات التي 
اعلنتها الســلطات املعينة من 
قبل موسكو في اقليم دونباس 
املكون من لوغانسك ودونيتسك 

وضعهم االستراتيجي بأفضل 
ما نســتطيع حتــى نتمكن من 
تغييــر موقفنا إذا لزم األمر. ال 
شــيء يقول حاليا أن هذا األمر 

ضروري».
الدفــاع  وزيــر  بــدوره، 
بــن واالس قــال  البريطانــي 
فــي بيــان إن تراجــع الرئيس 
الروســي عن «تعهد شــخصي 
بعدم استدعاء جزء من السكان 
يشكل اعترافا بالفشل»، مشيرا 
إلى أن «أوكرانيا بصدد كســب 
احلرب.. وأن روسيا بصدد أن 
تصبــح منبوذة على الســاحة 
الدولية». كما قال بيتر ستانو 
السياســة  باســم  املتحــدث 
اخلارجية للمفوضية األوروبية 
في إفادة صحافية روتينية «هذا 
مجرد دليل آخر على أن بوتني 
غير مهتم بالســالم وأنه مهتم 
بتصعيد حرب العدوان هذه».

وأضــاف «هذه أيضا عالمة 
أخرى على يأســه من الطريقة 
التي يســير بهــا عدوانه على 
أوكرانيا.. إنه مهتم فقط باملزيد 
مــن التقــدم ومواصلــة حربه 
املدمرة، والتي لها بالفعل العديد 
من العواقب الوخيمة في جميع 

أنحاء العالم».
من جهته، قال متحدث باسم 
احلكومة األملانية إن املستشار 
األملاني أوالف شولتس يعتقد 
أن التعبئــة التي أعلنها بوتني 
مبنزلة مؤشرات على أن هجوم 
موسكو على أوكرانيا لم يكلل 

بالنجاح.

نفاد تذاكر الطيران للرحالت املغادرة روسيا.. والدول الغربية تعتبر خطواته دليل فشل ويأس

قوات األمن تعتقل عددا من احملتجني الرافضني لقرار التعبئة في موسكو    (أ.ف.پ)

الطالب أو من خدموا كمجندين 
فقط، مشــيرا الى ان هذا العدد 
ال ميثــل ســوى ١٫١٪ مــن قوة 
الكبيرة والتي يبلغ  االحتياط 
قوامها حوالي ٢٥ مليون شخص.
ومع ذلك، أظهــرت بيانات 
غوغل تريندس ارتفاعا حادا في 
عمليات البحث على «أفياسيل»، 
وهو املوقع األكثر شــعبية في 
روسيا لشــراء تذاكر الرحالت 
اجلوية، بحسب رويترز. ونفدت 
تذاكر الرحالت اجلوية املباشرة 
من موســكو إلى إسطنبول في 
تركيا ويريفان في أرمينيا وكذلك 
اذربيجان وكازاخســتان  الــى 
وجورجيــا. وأظهــرت بيانات 
شركات الطيران ووكاالت السفر 
املنشورة أن الرحالت املغادرة 
أصبحت محجوزة بشكل شبه 

كامل هذا األسبوع.
في األثنــاء أعلنت خطوط 
الطيــران التركية على موقعها 
اإللكتروني أن الرحالت املتجهة 
حجزت بالكامل حتى الســبت. 
وأظهرت بيانات غوغل أن البحث 
في روسيا عن «تذاكر» و«طائرة» 
ازداد بأكثر من الضعفني فور بدء 

بث كلمة بوتني.
كما أظهرت بيانات «غوغل 
ترنــد» أن مصطلــح «مغادرة 
روسيا» كان أكثر رواجا مبائة 
مرة في الصباح مقارنة باألوقات 

العادية.
ولم تعد هناك أماكن متوافرة 
حتى في الرحالت غير املباشرة، 
مثل الرحالت من موســكو إلى 


