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قــالت وزارة الــدفــاع األمــريــكــيـة
(البـنتاجون) يـوم اجلمعة إنه 
تشخيص  34عسكـريا بإصابات
ـخ عــــــــقـب الــــــــهــــــــجــــــــوم في ا
الــصــاروخي الــذي شــنــته إيـران
على قاعدة ع االسد في العراق
فـي وقت ســـــابـق من الـــــشـــــهـــــر
ــتـــحـــدث بــاسم احلـــالي.وقـــال ا
الـبـنـتـاجــون جـونـاثـان هـوفـمـان
لـلصحـفيـ إن ثمانـية عسـكري
ـانيا نـقلوا فـي وقت سابق إلى أ

تحدة.  نقلهم إلى الواليات ا
وفي طــهــران قــال الـعــمــيــد عـلي
رضــا تـنــكـســيـري قــائـد الــقـوات
الـــبـــحــريـــة لـــلـــحـــرس الـــثــوري
اإليــــــرانـي إن بـالده وجــــــهت 6
صــفــعــات شــديـــدة ألمــريــكــا في
اخلـلـيج.وأوضـح تـنـكـسـيـري في
تـصريـحـات خالل مراسم تـدش
مستشـفى للقوات البـحرية (قمنا
حـتى اآلن بــتــوجـيه  6صــفــعـات
شــديــدة ألمــريــكــا في اخلــلــيج)
بـــحـــسب مـــوقـع وكـــالـــة أنـــبـــاء
"فــــارس" اإليـــــرانــــيـــــة.وأضــــاف
(نفـتـخـر بـتـقد  9شـهـداء أبرار
مـن أجل الــــــثـــــورة والـــــنـــــظـــــام
اإلسالمـي في مـــواجــهـــات غـــيــر
مـتكـافئة تـمكنـا فيـها من قتل 50
أمــريــكــيــا وتــوجـيه  6صــفــعـات

شديدة إلى أمريكا).
وقالت جلـنة العالقـات اخلارجية
في مـجــلس الــشـيــوخ األمــريـكي
امس إن مـسؤولـ كبـارا بوزارة
اخلـارجــيـة سـيــقـدمــون ألعـضـاء
الـــلــجــنـــة إحــاطــة ســـريــة حــول
ــتــعـــلــقــة بــإيــران الــســيـــاســة ا
ــقـــبل وسط مــســاع األســبــوع ا
إلصــدار تــشــريع يــحــد من قــدرة
الـرئـيس دونالـد تـرامب على شن
حــرب عـــلى طــهـــران.وســيـــكــون
ـــبــــعـــوث األمـــريــــكي اخلـــاص ا
بـإيران بـرايان هـوك في صدارة
من يـــــقــــدمــــون اإلحــــاطــــة يــــوم

الثالثاء.
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ولن يشارك وزير اخلارجية مايك
بـومـبيـو الذي يـغادر الـبالد يوم
األربعاء في رحلة خارجية تشمل
أوكـــرانــــيـــا ودوال أخــــرى.وكـــان
زعــمـاء مــجـلـس الـشــيـوخ قــالـوا
إنـهـم يـتـوقـعـون الـتـصـويت هـذا
األســبــوع عــلى مــشــروع قــانـون
صالحـيــات حـرب إيــران لـكن لم
تــرد أي مــعــلــومــات عن تــوقــيت
إجـرائه.وصـوت مـجـلس الـنـواب

قراطيون الذي يسيطر عليه الد
في وقت ســابق مـن هـذا الــشــهـر
لـصــالح مــنع تـرامـب من الـقــيـام
زيد من األعمال العسكرية ضد
طـهــران بـعـد أن قــاد مـقــتل قـائـد
عسـكـري إيـراني بـارز في هـجوم
أمـريـكي إلى تـصـاعـد الـتوتـر في
الــــشـــــرق األوسط. وردت إيــــران
بـضربـات صاروخـية عـلى قواعد
عــــراقـــيـــة يـــوجـــد بـــهـــا جـــنـــود
أمـريـكيـون.وفي انـتـظـار مـشروع
ــجـلس الــقــرار مــعـركــة شــاقــة 
الــشـيــوخ الــذي يــســيــطــر عـلــيه
اجلـــمــهــوريـــون والــذي يــجــري

مساءلة لترامب هذا األسبوع.
وفـــشل مــســؤولــو إدارة تــرامب
ـن فـيـهم بــومـبـيــو في إحـاطـة
في وقت ســابق هــذا الــشــهـر في
إقـــنـــاع أعـــضــــاء الـــكـــوجنـــرس
ــــــقـــــراطــــــيـــــ وبــــــعض الــــــد
اجلمهـوري بأن تهـديدا وشيكا
كـــــان مــــــبـــــررا لــــــقــــــتل قــــــاسم
ســـلــيـــمـــاني.وقـــال الــســـنـــاتــور
اجلــــمــــهــــوري مــــايـك لي عــــقب
اإلحــاطــة الــســريــة إنــهــا كــانت
أسـوأ إحاطـة سـمـعهـا مـنـذ تسع
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ســنــوات في مــجــلس الــشــيـوخ
على األقل بشأن قضية عسكرية
وإنه ســيـــدعم قــرار صـالحــيــات

احلرب.
و كـشف تـسجـيل فـيـديـو نـشرته
وسائل إعالم أميركية السبت أن
الـــرئــيس دونـــالــد تـــرامب طــلب
ـتـحدة إقـالـة سـفـيـرة الـواليـات ا
لــــــــدى أوكــــــــرانــــــــيــــــــا مـــــــاري
يــوفــانــوفـــيــتش الــشـــخــصــيــة
الـرئيـسيـة في احملاكـمة اجلـارية
لـــعــزل الـــرئـــيس.و تـــســـجــيل
ـتـبـرع الـلـقـطـات خالل عـشـاء 
في إطـار احلـملـة االنتـخابـية في
نــيــســان/ابــريل  2018في أحــد
الـفنـادق وكـشفه لـوسائل اإلعالم
ــتـهم لــيف بــارنـاس احملــامي وا
شـريك رودي جـولـيـاني احملـامي
الــشـــخــصي لـــتــرامـب.بــارنــاس
وشــــريـــــكـه إيــــغـــــور فـــــرومــــان
شــخــصــيـــتــان أســاســيــتــان في
احلــمـلـة الـتي يــتـهم بـهـا تـرامب
لـلـضـغط عـلى حـكـومـة أوكـرانـيا
من أجل الــتــحــقــيـق بــشــأن جـو
بـــايــــدن خـــصـــمه احملــــتـــمل في
االنــــتــــخـــــابــــات الــــرئـــــاســــيــــة

ـقـبـلـة.وهـذه القـضـيـة اسـاسـية ا
في احملـــاكـــمــة اجلـــاريـــة لـــعــزل
الــرئــيـس في مــجــلس الــشــيــوخ

األميركي.
واصــــدر تـــــرامب األمــــر بــــطــــرد
الـسـفـيـرة يـوفـانـوفـيـتش بـعد أن
أبــلــغه بـــارنــاس بــأنــهــا تــشــكل
عــائــقــا وقـال إنــهــا حتــدثت عن
الــرئــيس بــاســتــخــفــاف.ويــقـول
تـرامب في الـتسـجـيل "تـخـلـصوا
مـنـهـا!" مـخـاطـبـا عـلى مـا يـبـدو
إلى أحــد مـســاعـديه عــلى مـائـدة
عشاء. ويضـيف "أخرجها غدا. ال
يهـمني. أخـرجـها غـدا أخرجـها.
هـل تـــوافق? افـــعل ذلك".وجـــاءت
هــذه الـلـقـطـات الــتي سـجـلت من
زاوية ضـيقـة في بـداية الـفيـديو
الـــذي تــبـــلـغ مــدتـه ســـاعــة و23
دقيقة. وتـبدو اخللفيـة قاتمة كما
لـو كـانت الـكـامـيـرا مـغـطـاة لـكن
صوت ترامب واضح.وفي مقابلة
تلـفـزيـونيـة مع شـبـكة "إم إس إن
اضي بي سي نـيـوز" األسبـوع ا
قال بـارناس إن تـرامب "كان على
ـا كـان يجـري بـدقة" بـشأن علم 
جـهوده وجهـود فرومـان الضغط

أشــــخــــاص دوافـــعــــهم قــــابــــلـــة
لـلــتـشــكـيـك بـشــكل واضح".وقـال
جـــوزف بــونـــدى أحـــد مـــحـــامي
بـــــارنـــــاس إنه قـــــدم األدلـــــة إلى
احملـــقــقــ في مـــجــلس الــنــواب
الــــــذي يـــــــســــــيــــــطــــــر عـــــــلــــــيه
ـوقراطـيـون. وصرح لـشبـكة الد
ــتــلك "سي ان ان" أن بـــارنــاس 
ـزيد من الـتـسـجـيالت والـصور ا
الـتي قد تـكشف لـلجـمهـور.ويزيد
نــشـر الـشــريط من الـضــغط عـلى
اعــــضــــاء مــــجــــلـس الــــشــــيـــوخ
الســـتــــدعــــاء شــــهـــود فـي إطـــار
احملــاكـمــة اإلجـراء الــذي يـؤيـده
عـدد كـبـير من األمـيـركـيـ بـشدة
حـسـب الـعـديـد مـن اسـتـطالعـات
الـــرأي.وبـــدأ مـــحـــامــــو الـــبـــيت
األبيض الدفـاع عن ترامب عرض
حــــــجـــــجــــــهم فـي احملــــــاكـــــمـــــة
السـبت.وقد أكـدوا أن الرئيس لم
يـرتـكب أي خــطـأ في تـعـامـله مع
أوكــــرانـــــيــــا وأن الــــنـــــاخــــبــــ
األميركيـ -- وليس الكونغرس
-- هم الـــذين يـــجب أن يـــقــرروا
مــصـيــره.وسـيــسـتــأنف مـحــامـو

. ترامب عرض احلجج االثن

×h∫ جنود امريكيون يتفحصون اثار الضربة الصاروخية لع االسد

عــلـى الــســـلـــطـــات األوكـــرانـــيــة
لــلـــتــحـــقــيق مـع بــايـــدن.وظــهــر
ـقابـلة بـعـدما نـشر بارنـاس في ا
وقراطيون وثائق كشفت أن الد
جولـياني عـمل معه للـضغط على

كييف للتحقيق مع بايدن.
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ووجـهت إلـى بـارنــاس وفـرومـان
اضي في تشرين األول/أكتوبر ا
تـهــمــة انــتـهــاك قــوانــ تــمـويل
احلـمالت االنــتــخـابــيـة.وكــشـفت
وثــائق أن الــرجـلــ يــعـمالن مع
مـسـؤول أوكـرانـيـ مـحـاول
طرد يوفـانوفيتش الدبـلوماسية
احملـتـرفـة احملـتـرمـة الـتي أقـالـها
تـــــــــرامـب في أيـــــــــار/مـــــــــايــــــــو
.2019ويـؤكـد تـسـجـيل الـفـيـديو
ـا صــرح به اجلــديــد الــكــثــيــر 
بارناس في مقابلته التلفزيونية
ـــــا في ذلـك أنه كـــــان يـــــعــــرف

ترامب - وهو ما نفاه الرئيس.
وكــانت يــوفـانــوفـيــتش أدلت في
تـشرين األول/أكـتوبـر بشـهادتـها
أمام الـكـونغـرس مـوضحـة أنـها
اقيـلت بـسـبب "ادعـاءات كـاذبة ال
أسـاس لـهـا من الـصـحـة من قِـبَل Êu½UI « UNOKŽ V UF¹ ô W1dł

رء على رؤيـة ماهو أمام أنفه تماما يقول جورج أورويل : " إن قدرة ا
بحاجة الى نضال مستمر " .

ـستـشري في كـافة مفـاصل الدولـة العـراقية على ذلـك فإن الفـساد ا
والفشل اإلداري وعدم القدرة على قيادة البالد والصراعات احلزبية
ادية وإحتراق طاقاته والطائفية التـي تسببت بضياع ثروات الـبالد ا
البشـرية وعدم تـوفر فرص الـعمل وغيـاب اخلدمات ومـشاريع البنى
شاهد التحتيـة هي موجودة أمام أنوفـنا منذ سن لـكننا إنشغـلنا 

أخرى.
فالـصـراعـات الـطائـفـيـة أثـارت غـبارا كـثـيـفـا أصاب الـعـيـون بـالـعمى
والتنافـس احلزبي جعل سمـائنا ملبـدة بالضبـاب في موسم الصيف!
ـنـاصب والـصـراع على مـغـا الـسلـطـة جـعلـنـا نرى والـتـكـالب على ا
الــذئـــاب حــمـالن وديــعـــة والــتـــدخالت اخلـــارجــيـــة أثـــارت اجلــلـــبــة
والـضـوضــاء فـلم يــعـد أحـد يــصـغي أليـة نــصـيـحــة واجلـهل أصـاب
مجتمعنا في مـقتل فأصبح من يفرق ب الـضاد والظاء كأنه سيبويه

النحوي !
نتيجـة للتراكمـات الكبيرة والـكثيرة واللـعب على حافة الهـاوية لسن
طويلـة والوصول الى مـرحلة اإلنـسداد السـياسي وغيـاب احللول في
األفق القـريب والنـوم في العـسل على نـغمات الـعوز واحلـرمان وأن
األرامل والثكالى وجعل العراق ساحة للصراعات الدولية  كان البد

ان يؤدي ذلك الى اإلنفجار الكبير.
   إنــطـلــقت مــظـاهــرات تــشـرين ولـم تـخــمــد نـارهــا الى يــومـنــا هـذا
وأشـتــعــلت الــنـيــران مـهــددة بــحـرق مــا  بـنــيــانه طـوال  16عـامـا
وإنـكــشف ضـعف بــنـاء الــسـلــطـة اخلـاويــة عـلى عــروشـهــا فـكـان أن
استقـالت احلكومـة وتغيـرت قوان مهـمة سيـكون لهـا تأثير في رسم
ظاهرات شكل جديد للسـلطة القادمة ولكن.. مـرة أخرى أريد لهذه ا

اإلصالحية أن تنحرف.
ــظـاهـرات مـطـلــبـيـة سـلـمــيـة إصالحـيـة حـرص بـدال من ان تـكـون ا
متلكات العامة واخلاصة البعض على حرف بوصلتها فتم مهاجمة ا
ـدارس واجلــامـعـات فـي مـحــافـظـات والـدوائــر احلـكــومـيـة وإغـالق ا
الــوسط واجلــنــوب دون أن يــكــون هــنــاك أي حتـرك مـن احلــكــومـة "

تلكاتهم. واطن و ؤقتة " حلماية مصالح ا ا
ضحك في األمـر أن شعب الـوسط واجلنوب أول من عـلم العالم    ا
رسم احلـروف وإنطـلقت من أرضـه أولى القـوان الـتي تـنظم احلـياة
البشـرية لكـنه صار يعـيش اليوم حتت سطـوة مجامـيع تمنع الـتعليم
ـشـاهدة ـدارس حتت مـرأى الـقـوات األمـنيـة الـتي تـكـتـفي بـا وتـغـلق ا
والـتـوسل! دون أن حتـرك سـاكـنـا لتـنـفـيـذ فـقـرة بسـيـطـة من الـقـانون
متلكات العامة أو التجاوز على حقوق اآلخرين. تمنع اإلعتداء على ا
وهـكـذا أصـبح الـطـلـبـة حتت سـطـوة مـجـامـيع " مـكـافـحـة الـدوام " إن
شاءوا سمـحوا لهم وإن غـضبوا مـنعوهم بل وتـطور االمر الى حرق
دارس واالعـتداء عـلى الـهيئـات التـدريسـية دون خـشيـة من أحد أو ا
ة يـعاقب مرتكبهـا بأقسى عقوبة خوف من عقاب وما كـان يعد جر

تظاهرين. أصبح اليوم مثار فرح وافتخار في صفوف بعض ا
ظاهرات ـفاهيم قـد تغيرت بـعد ا يبدو أن بعض ا
ــشــيــنــة فـــأصــبــحت كــثــيـــر من الــســلــوكـــيــات ا
رفوضة مجـتمعيا وقانـونيا جرائم ال يحاسب وا

عليها القانون.

النجف
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تـخـصصـ واخلبـراء في حقل عـادة ما يـطرق أسـمـاعنـا واسمـاع  ا
الــتـعــلــيم الــعــالي في الــعــراق  فـضالً عـن تـداولـه واحلـديـث عـنه  ان
ـتـقـدمـة يـقـود احلـكـومـات  ولـكن عـذرا الــقـطـاع اخلـاص في الـدول ا
بصـفتي حالـياً طالب دراسـات عليـا في مرحلـة الدكتوراه  فـي جامعة
لـوباجـفسـكي احلكـوميـة الروسـية تـخصص عـلوم مـاليـة   ابتداءاً ان
ـنـافـسة االسـتـاذ اجلـامـعي في روسـيـا  يـرتـبط بـعـقد عـمل لـضـمـان ا
ـتطور واألفضل  ولـيس بتوظـيف مدى العمـر  وفيما وحتقيق االداء ا
يخـص القـطاع اخلـاص جند من وجـهة نـظرنـا ولدى إجـرائي  دراسة
ـالـية مـالـية لـبـعض الـكلـيـات األهلـيـة في بغـداد فـيـما يـخص الـلوائح ا
واالدارية وما يرتبط بها من صحة تطبيق قانون  التعليم االهلي هناك
قـصور في تـنفيـذ القـوان والـتعـليـمات  وتـشريع الـقوان الـتي تدعم
عـمل الــتـعــلـيم االهــلي  اذ نـرى ان وزارة الــتـعــلـيم الــعـالي والــبـحث
وقـرة  تطلب وتـفرض عـلى التعـليم االهـلي  بشكل العـلمي الـعراقيـة ا
كبيـر االلتزام  بـالقوان والـتعلـيمات يصل الى حـد االلتزام بـالقوان
ـطبـقة  في اجلـامعـات والكـليـات احلكـوميـة بيـنمـا هناك والـتعـليـمات ا
قانـون خاص  بـاجلامـعات األهـلية وهـناك مـوازنة ايـرادية خـاصة بهم
الـذي يفـتـرض ان  يعـمل به  في مـؤسسـات الـتعـليم االهـلي بـشكل ال
ؤسـسات التعـليميـة احلكومـية التي لديـها موازنات يتقـاطع مع عمل ا

عامة حكومية  
ويـتـطـلب من اجلـهات احلـكـومـية وعـلى رأسـهـا وزارة الـتعـلـيم الـعالي
ـركـزي تــوجـيه ــالـيــة والـبـنـك ا والـبــحث الـعــلـمي الــعـراقــيـة ووزارة ا
الـية واالئتـمانيـة واالستثـمارية واخلـدمية لدعم ؤسـسات ا وتسـخير ا

واسناد جهود مؤسسات العليم االهلي . 
وحــيــنـمــا تـفــرض الــوزارة  الـتــزامــات عـلــمــيـة وإداريــة ومـالــيــة عـلى
ا يـفـوق بـعض األحـيان االلـتـزامات اجلـامـعـات والكـلـيات األهـلـيـة  ر
ـا يـنـتج اربـاك في واقع عـمل ـفـروضـة عـلـى الـتـعـلـيم احلـكـومي   ا
ـا يحـصل هـنـاك  عـسر مـالي نـتـيـجة مـؤسـسـات الـتعـلـيم االهـلي ور
ــظــاهــرات وعــدم انــتــظــام الــدوام  لـبــعض األحــداث الــســيــاســيـة وا
ـالية بشكل اجلامعات والـكليات األهـلية  االمر الذي اسـتغلته وزارة ا
ا يتـعارض مع االهـداف السامـية التي قانـوني بشكل غـير مـدروس 
تـبغـي الـوزارة  واجلامـعـات والـكـلـيـات األهـلـيـة حتـقـيـقـهـا  ومـشـاركة
الـتـعلـيم احلـكومي خـدمة لـتـطويـر ورصـانة   الـتـعلـيم العـالي والـبحث

العلمي في العراقي . 
االمر  الـذي يـسـتـدعي  وقـفـة جادة  ومـنـاقـشـة مـوضـوعيـة وحـقـيـقـية
بـشـكل عـلمي وبـشـكل  واقـعي ومـنطـقي ومـهـني واخلروج بـتـوصـيات
ومـخـرجـات تصب في مـصـلـحـة دعم واسنـاد الـتـعلـيم االهـلي وتـقـليل
الـقـيــود وتـطـبـيق قــانـون الـتـعــلـيم االهـلي بـشــكل مـسـتـقـل السـتـثـمـار
ؤسسات التعليمية الية واتاحة االستثمـار في إنشاءات ا دخوالت ا ا
لـتـعـزيـز وبـنـاء الـبـنى الـتـحـتـيـة والـفـوريـة وحتـقـيق عـوائـد اسـتـثـمـارية
وتـوظـيف االســتـثـمــارات بـشـكـل سـلـيم     وبــنـاءاً عـلـى ذلك نـفـضل
ـهم واالسـتـراتيـجي  وان يـصـار الى عمل ـوضوع ا االهـتـمام بـهـذا ا
ورش عمل علمية  او إقامة ندوة علمية تخصصية بهذا اخلصوص . 
ـقيدة ـالية واالداريـة والعـلمـية  ا نـعتقـد متـواضعـ  ان رفع القـيود ا
ـؤسسـات التـعلـيمـية األهـليـة العـراقيـة  ضروريـة لتـعزيز لـواقع عمل ا
نـاهج وأدوات الـبحث الـعـلمي ودعم واقع مـسـيرة الـتـعلـيم ولـتطـويـر ا
االتفـاقـات الـتـعـليـمـيـة والـبـحثـيـة الـدولـية ووسـائل الـنـشـر الـعـلمي في
اجملـالت الـدولـيـة احملـكـمـة واتـاحـة اجملـال وتـسـهـيل االجـراءات لـعـقـد
الشـراكات العلـمية والـبحثيـة الدوليـة   ومذكرات التـفاهم والتـفاهمات
الكـات التدريسية النـخبوية العراقية العلمية وغـيرها ... واستقطاب ا
والعربيـة واألجنبية من خـارج البلد ولـو بنسبة مـحددة ضرورة وهامة
هـمة  ولسد الفراغ لسد الشواغـر في بعض التخصـصات النادرة وا
ـوحـد ولـتـعزيـز ودعم ي  الـذي سـبـبه قـرار قـانـون الـتـقـاعـد ا االكـاد
وتطـويـر واقع الـتـعـلـيم والـبحـث العـلـمي وجتـهـيـز اخملـتبـرات الـعـلـمـية

تطورة في العالم . ا
{ عن كروب واتساب
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{ بـــــكـــــ (أ ف ب) - أعـــــلـــــنت
السـلطـات الـصيـنيـة امس األحد
أن واحدة من مـقاطعـاتها وثالث
مـدن في البالد سـتمـنع الرحالت
الـطويـلـة لـلحـافالت في مـحـاولة
الحـــتـــواء انـــتـــشـــر الـــفـــيــروس
ــسـبب الـتــهـاب رئـوي حـاد.من ا
جـــهــة أخــرى أعـــلــنت شـــانــتــو
إغـالقـهــا جـزئــيــا األحـد في أول
إجراء تتـخذه مدينة صـينية تقع
خـــــــارج دائــــــــرة انــــــــتــــــــشـــــــار
ـرض.وقـالت قـنـاة الــتـلـفـزيـون ا
احلـكـوميـة (سي سي تي في) إن
مـــقـــاطـــعــــة شـــانـــدونغ (شـــرق)
ستـعلق دخـول حافالت الرحالت
الـطـويـلـة إلى أراضـيـهـا بـعـدمـا
أعـلــنت ثالث مـدن هي تــيـاجنـ
وبــكــ وتــشـيــان إجــراءات من
هذا النوع.واضاف التلفزيون أن
احلـــافـالت الــــتي تــــعــــمل داخل
قـاطعة لن يـسمح لها بـالتحرك ا
مــا لم تــتــخـذ إجــراءات لــقــيـاس
ـسـافرين.وكـان مـسؤول حـرارة ا
في مــديــنــة تـــشــيــان كــتب عــلى
منصة "ويبـو" للرسائل القصيرة
ـــديــــنـــة الــــتي يـــبــــلغ عـــدد أن ا
سـكـانـهـا عــشـرة ماليـ نـسـمـة
ســتـــعـــلق الـــرحالت الــطـــويـــلــة
لـلــحـافالت اعـتـبـارا من الـسـاعـة
 10,00) 18,00ت غ) األحــــــــــد
وكــذلك دخـول حــافالت الــسـيـاح
إلــــيــــهــــا.وأضـــاف أن تــــنــــقالت
ــديــنـة ســيــارات األجــرة داخل ا
سـتـمـنع أيـضــا بـاسـتـثـنـاء تـلك
الــــــــــقـــــــــادمـــــــــة مـن مـــــــــطـــــــــار
ــديـنــة.وفـرضت مــدن ومـنـاطق ا
عـــدة فـي الـــصـــ قـــيـــودا عـــلى
ـنع انـتـشار االلـتـهاب الـتنـقالت 
الـرئـوي الـفـيـروسي احلـاد الذي
أصــيب بـه نــحــو ألـــفي شــخص
وأودى بــحـيـاة .56من جـهــتـهـا
أعلـنت سلطـات مدينـة شانتو أن
اآللـيـات الـتي ال تـتـعـلق بـحـاالت
طــارئــة لن يــسـمـح لـهــا بــدخـول
ــديــنــة الـتـي تـضم  5,6مالي ا
نــســمــة وتــبــعــد  1100كــلم عن

ووهان.
امــا اهم الـــدول واألراضي الــتي

سجـلت فـيهـا إصـابات بـفـيروس
كورونا الشبيه بفيروس سارس
مـنـذ ظــهـوره في مـديــنـة ووهـان
الـــصـــيــنـــيـــة (وسط-شـــرق) في

كانون األول.
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حــوالى ألــفي إصــابــة و أصــيب
بـالـفـيـروس نـحـو ألـفي شـخص
توفي من بينهم  56بحسب آخر
حصـيلة رسـمية الـسبت. كان كل
الـضــحــايـا في مــنــطـقــة يــوهـان
وتــــــــوفـي أربـع خـــــــــارج هــــــــذه
ـــنــــطــــقــــة.- ســـجــــلت خــــمس ا
إصـــابـــات في هـــونغ كـــونغ ذات
احلكم شبه الـذاتي. بعضهم عاد

من زيارة مدينة ووهان.
- في مـــاكــــاو ســـجـــلـت خـــمس
إصابات أيضا. أعـلنت السلطات
في  22كـانون الـثـاني/ينـاير عن
أول إصـابـة لـسـيـدة أعـمـال تبـلغ
 52عـاما وصـلت قـبل قـبل ثـالثة
ايـام بــالـقــطــار اآلتي من مـديــنـة

تشوهاي الصينية.
 b½ö¹Uð 

خــــمس إصــــابـــــات:هم أربــــعــــة
صـينـي من ووهـان وتايالنـدية

دينة. اقامت في هذه ا
في تـايالنـد سـجـلت أول إصـابـة
خـــارج الـــصــ فـي الــثـــامن من
كــانــون الــثــاني/يــنــايــر المـرأة

عائدة من زيارة إلى ووهان.
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تــأكــد وجــود أربع إصــابــات في
أســــتـــــرالـــــيــــا في  25كـــــانــــون
الــثـاني/يـنــايـر. الـشـخص األول
الـذي الـتـقط الـعدوى رجل وصل
إلى ملبـورن آتيا من ووهان قبل
اســبـــوع من ذلك. أمـــا الــبـــقــيــة

. فزاروا بدورهم الص
 U¹eO U  

أربع حاالت وهم أربعـة صيني
من ووهـــان جــاؤوا لـــيـــمـــضــوا
عطـلـة في مالـيزيـا بـينـهم امرأة
تبلغ  66عاماً وفتيان وصال قبل

يــومـ عـبـر ســنـغـافـورة ورجل
في الـربعـ من العمـر دخل على
مــ حــافــلــة مع مــجــمــوعــة من

. اسياح الصيني
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أربع إصــــــابـــــات.أعـــــلـن في 23
كانون الثاني/يناير عن اإلصابة
األولى لـرجل يـبلغ مـن العـمر 66
عـاماً بـعد ثالثة أيـام من وصوله
من ووهـــــان وهــــو يــــعـــــاني من
احلــــرارة والـــســـعــــال. وثـــبـــتت
إصابـة ابـنه الـذي رافـقه والـبالغ
 37عـامـا.وكـذلك اصـيـبت سـيـدة
في الثانية واخلـمس من العمر
تــعــيـش في ووهــان وصــلت في
 21كــانـون الــثــاني/يــنـايــر. أمـا
احلـالـة الـرابـعة فـقـد أعـلن عـنـها
األحـد لـرجل يـبـلغ من الـعـمر 36

عاما وصل األربعاء.
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ثالث إصابـات.األولى في أوروبا
وتــــــــأكــــــــدت في  24كــــــــانـــــــون

ـصـابـ الـثـاني/يـونـيــو. أحـد ا
هـــــو فـي بـــــوردو واآلخـــــران في
باريس. وكان الـثالثة قد سافروا

دة األخيرة. إلى الص في ا
 ÊUÐUO « 

ثالث إصـابات.احلـالة األولى في
الـيابـان سـجّـلت لـثالثـيني أدخل
ــســتـشــفى في  10كــانـون إلى ا
الـثــاني/يـنـايــر بـســبب إصـابـته
بحرارة مرتفعة وأعراض أخرى
بـعــد عـودته قـبل ايـام قـلـيـلـة من
ووهان.وسـجّلت حالـتان أخريان
بـعد إجـراء اختبـارين لشـخص

يسكنان في ووهان.
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ثـالث إصــابــات أولــهـــا لــســيــدة
خمسـينية وصلت في  20كانون
الـثاني/يـنـايـر قـادمـة من ووهان

حيث تقيم.
 WOÐuM'« U¹—u  

ثـالث إصــابــات.أول إصـــابــة في
كوريـا اجلنـوبـية كـانت لصـينـية

تــــبـــلغ  35عـــامــــاً وصــــلت إلى
ســـــــــيـــــــــول في  19كـــــــــانــــــــون
الـثـاني/يـنـايــر عـلى مـ طـائـرة
آتــيــة من ووهـان.كــذلك ســجـلت
إصـابـة رجلـ في اخلـمـسـيـنات
يـعـمالن في ووهـان الـواقـعـة في

. وسط الص
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ثـالث إصـــــــــابــــــــــات.أدخِـل رجل
ثالثيني زار منـطقة ووهان وعاد
مــــــــنــــــــهــــــــا في  15كــــــــانــــــــون
الـثــاني/يــنـايـر إلـى مـسـتــشـفى
غــيـر بـعـيـد عـن سـيـاتل وفق مـا
أعـلـنت الـسـلـطات في  21كـانون
الثـاني/يـنـاير. وكـان الـرجل عاد
مـن ووهـــــــان في  15كـــــــانـــــــون
الــثــاني/يـنــايــر.وسـجّــلت حــالـة
أخـــــــــــرى فـي  24كــــــــــــانـــــــــــون
الــثــاني/يــنـايــر لــدى ســتـيــنــيـة
وصلت من ووهان في  13كانون
الـــثـــانـي/يـــنـــايـــر وتــــســـكن في
شــيــكــاغــو. وتــقــول الــســلــطـات
الصـحيـة احملـليـة إنّهـا "في حال
ســــريــــريــــة جــــيــــدة".وأعــــلــــنت
الــســلــطــات األحــد إصـابــة رجل
ثالث في واليـة كـاليـفـورنيـا كان

قد زار ووهان.
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إصـابــتـان. أدخل صــيـنــيـان إلى
ـسـتــشـفى في  17و 18كـانـون ا
الــثــاني/يــنــايــر: رجل وصل من
ووهــــــــــان فـي  13كـــــــــــانــــــــــون
الثـاني/ينـاير وابنه الـذي يسكن
فـي هــــــو-شي-مــــــنـه وتــــــلــــــقى
الـــعـــدوى بــحـــسب مـــا اعـــلــنت
الــــســــلـــــطــــات في  23كــــانــــون

الثاني/يناير.
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إصـابـة واحـدة.جـرى اإلعالن عن
أول حــــــالـــــــة في  24كــــــانــــــون
الـثاني/يـنـايـر في الـنيـبـال لدى
طــالب عـاد في  9مـن الـشــهـر من

النيبال.
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اشــتــبــاه بـإصــابــة.رصــدت لـدى
رجل خــمـســيــني في تــورونــتـو
كان قـد اقام في ووهـان وعاد في

 22كانون الثاني/يناير.
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