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«الصحة» 319 :إصابة جديدة
بـ «كورونا» وتسجيل حالة وفاة

الواليات املتحدة أعادت حاملة الطائرات «يو إس إس نيميتز» للمنطقة

طبول احلرب تدق في اخلليج العربي
ق���ال���ت امل���ت���ح���دث���ة ب��اس��م
االسطول اخلامس في املنامة،
امل��ق��دم ريبيكا ريباريتش ،إن
حاملة الطائرات “يو إس إس
نيميتز” ع��ادت إل��ى األسطول
األم��ي��رك��ي اخل���ام���س ف���ي 25
نوفمبر ف��ي اخلليج ول��م يكن
ه��ن��اك ت��ه��دي��د م��ح��دد أدى إل��ى
عودتها.
وج�����اء ف���ي ب���ي���ان ص���ادر
ع��ن وزارة ال��دف��اع األميركية
“البنتاغون” أنه “أثناء التغيير
في وضع القوة ،شعرت وزارة
الدفاع أن��ه من احلكمة امتالك
ق����درات دف��اع��ي��ة إض��اف��ي��ة في
املنطقة ملواجهة أي طارئ ،لذلك
مت إعادة نشر حاملة الطائرات
نيميتز إل���ى منطقة ال��ق��ي��ادة
املركزية األميركية».
وت��أت��ي ه���ذه اخل��ط��وة بعد
أي��ام من حتريك قاذفات جوية
من نوع “بي  ”52إلى املنطقة.
وأع��ل��ن��ت ال��ق��ي��ادة امل��رك��زي��ة
األميركية ،السبت املاضي ،أن
القوات اجلوية نشرت قاذفتها
من نوع  B-52Hفي قواعدها
بالشرق األوسط.
وقامت أطقم ط��ائ��رات “بي
 52إتش” امل��ع��روف��ة باسم
“ستراتوفورتريس” التابعة
ل��ل��ق��وات اجل��وي��ة األم��ي��رك��ي��ة
بقاعدة مينوت اجلوية ،مبهمة
قصيرة املدى وطويلة املدى في
الشرق األوسط في  21نوفمبر،
لردع العدوان وطمأنة شركاء
الواليات املتحدة واحللفاء.

طوارئ في «اإلطفاء»
و«األشغال» بسبب األمطار
دع��ت ق��وة اإلط��ف��اء العام املواطنني واملقيمني إلى
توخي احليطة واحلذر لعدم استقرار احلالة اجلوية
في البالد.وأكدت أن جميع مراكز قوة اإلطفاء العام
رفعت جهوزيتها للتعامل م��ع أي ب�لاغ��ات متعلقة
باحلالة اجلوية.
من جانبها نشرت أمس وزارة األشغال فرق الطوارئ
التابعة لها حتسبا ألي جتمعات مياه ميكن أن تنجم عن
األمطار الغزيرة التي تشهدها البالد حاليا.
وأوض��ح��ت م��ص��ادر ان مسؤولي ال���وزارة وهيئة
ال��ط��رق يتابعان م��ع اجل��ه��ات املعنية تفعيل خطة
الطوارئ التي مت وضعها في حال هطول أمطار غزيرة
على البالد.

بني السطور

حاملة الطائرات نيميتز تصل مياه اخلليج العربي

مصر توقف محاسب ًا
سرق مليوني دينار
من شركة كويتية
ألقت أجهزة األمن املصرية ،القبض على محاسب مصري،
لتنفيذ حكم صدر بحقه في الكويت ،التهامه بسرقة نحو
مليوني دينار.
ونقلت صحيفة “املصري اليوم” املصرية عن مصادر
قضائية ،أن االنتربول الدولي في مصر ألقى القبض على
املتهم ،بنا ًء على نشرة حمراء للحكم عليه غيابيًا بالسجن
املؤبد ،ورد مليون و 900ألف دينار ،وتغرميه  3ماليني دينار
في دولة الكويت.
وبحسب حتقيقات القضية ،فإن املتهم استولى على املبلغ،
مليون و 900أل��ف دينار ،من شركة ات��ص��االت ،ك��ان يعمل
بها محاسبًا ،عن طريق تزوير في محررات اإلي��داع وكروت
الشحن اخلاصة بالشركة .وتبني أن املتهم غادر الكويت وعاد
إلى مصر قبل أن ينكشف أم��ره ،وبعدها صدر احلكم بحقه
غيابيا ً.

إصدار فوري لرخص
االستيراد العام للشركات
دون مراجعة «التجارة»
أعلنت وزارة التجارة والصناعة ،إطالق خدمة اصدار
استيراد عام عبر اخلدمة الذاتية اي من مكتب الشركة طالبة
الترخيص بشرط ان النشاط يسمح بإصدار هذه الرخصة
عبر بوابة الوزارة االلكترونية
وقالت “التجارة” في بيان صحافي أمس ،إن ذلك يأتي
استكماال ملسيرة التطوير في وزارة التجارة والصناعة،
داع��ي��ة جميع الشركات ال��ى استخدام اخل��دم��ة وإص��دار
التراخيص ف��ورا دون مراجعة املوظف اإلدارة اليها عبر
البوابة االلكترونية املذكورة أعاله.
وأض��اف��ت ،ان ه��ذه اخلدمة تأتي استكماال من مشروع
رقمنة خدمات إدارة الشركات ومتهيدا خلطوات متسارعة
إلعاد هيكلة كاملة خلدمات قطاع الشركات والتراخيص
التجارية ،الفتة أن هذه اخلدمات وفرت  900زيارة شهريا
على الوزارة .

إثيوبيا :عاصمة تيغراي
في قبضتنا خالل أيام
قال اجليش اإلثيوبي إنه سيسيطر ،خالل األيام املقبلة ،على
مدينة ميكيلي ،عاصمة إقليم تيغراي ،وذلك بعد يوم من إعالن
رئيس الوزراء أبي أحمد بدء “املرحلة األخيرة” من الهجوم الذي
تشنه القوات االحتادية على اإلقليم.
وق��ال رئيس وح��دة التدريب في ق��وات ال��دف��اع اإلثيوبية،
اللفتنانت جنرال حسن إبراهيم ،في بيان ،إن القوات االحتادية
سيطرت على بلدة وقرو ،التي تبعد  50كيلومترا شمالي ميكيلي،
الفتا إلى أنها ستسيطر على العاصمة “خالل بضعة أيام  ،مضيفا
أن القوات احلكومية سيطرت أيضا على عدة بلدات أخرى.

بعد أن أدخ��ل البنتاغون حاملة الطائرات
«نيميتز» إل��ى اخلليج ال��ع��رب��ي ،يبدو أننا
مقبلون على ضربة أميركية إليران  ،النظام في
طهران أرسل رسالة عبر األمم املتحدة يحذر
فيها أنه سيعمد إلى الرد دفاعا ً عن بالده  ،قيام
حرب في منطقتنا حتماً ستكون له آثار سلبية
علينا ال ميكن تفاديها  ،واملستفيد منها هو
الكيان الصهيوني  .ينطبق على ترامب املثل
املعروف «إذا بقيت تغرب خرب».

أردوغان :لننحي خالفاتنا ولنواجه
االعتداء على مقدساتنا

أردوغان خالل كلمته في املؤمتر السنوي الـ 23للجمعية اإلسالمية األمريكية

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس العالم
اإلسالمي لتنحية خالفاته جانبا ملواجهة االعتداءات
على مقدساته والهجوم على اإلسالم في فرنسا.
ج��اء ذل��ك في كلمة ألردوغ���ان خ�لال مشاركته عبر
ات��ص��ال م��رئ��ي ف��ي امل��ؤمت��ر السنوي الـ 23للجمعية
اإلسالمية األمريكية.
وأضاف “تابعنا جميعا اإلس��اءات إلى نبينا الكرمي
مؤخرا بحجة حرية التعبير في فرنسا ،اإلس��اءة إلى
مقدسات اآلخرين ال متت بصلة لهذه احلرية».
وتابع مخاطبا العالم اإلس�لام��ي“ :فلنضع جميعا
خالفاتنا جانبا ونلتقي عند قاسم اإلسالم املشترك في
مواجهة االعتداءات على مقدساتنا».
وأردف “علينا الدفاع عن حقوق القدس ولو بأرواحنا
فهي شرف األمة اإلسالمية».
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«ال �ش ��ال» :ان�خ�ف��اض رص�ي��د أدوات
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صدامات العراق :قتلى وحظر جتول
وإقالة مدير شرطة ذي قار
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إيران تتوعد أميركا
وإسرائيل بالثأر
ملقتل «زاده»
توعد الزعيم األعلى اإليراني خامنئي بالثأر ملقتل
العالم النووي محسن فخري زاده ،مبينا أن عمله العلمي
والتكنولوجي في كل املجاالت سيستمر.
اتهم الرئيس اإليراني حسن روحاني ،أمس إسرائيل
باغتيال العالم ال��ن��ووي ال��ب��ارز محسن فخري زاده،
والتصرف كـمرتزقة لـالستكبار العاملي ،وهي عبارة
عادة ما تستخدم للداللة الى الواليات املتحدة .وذكرت
قناة إن 12اإلخبارية اإلسرائيلية ،أم��س أن إسرائيل
رفعت حالة التأهب القصوى في سفاراتها بجميع أنحاء
العالم بعد التهديدات اإليرانية بالثأر ملقتل عالم نووي
ق��رب ط��ه��ران .وق��ال متحدث باسم وزارة اخلارجية
اإلسرائيلية إن ال���وزارة ال تعلق على املسائل األمنية
املتعلقة مبمثليها في اخلارج.
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