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وقــال األمــ الـــعــام لــلـــجــامــعــة
الـعـربـيــة أحـمـد أبــو الـغـيط يـوم
األربعـاء إن القـراءة األولي خلطة
الـرئيس األمـريـكي دونالـد ترامب
للـسالم في الشرق األوسط تـشير
إلـى إهـــــدار كـــــبـــــيـــــر حلـــــقــــوق
شـروعة.غـير أن الفـلـسطـينـيـ ا
أبو الـغيط قال ”إننـا نعـكف على
دراسـة الـرؤيـة األمـريـكـيـة بـشـكل
مـدقق ونـحن منـفـتحـون على أي
جـهـدٍ جـاد يُـبـذل من أجل حتـقيق

السالم.
ورفـــضـت جـــمــــاعـــة حــــزب الـــله
الـلبـنانـية الـثالثاء خـطة الـرئيس
األمـريـكي دونـالد تـرامـب للـسالم
فـي الــشــرق األوسط ووصــفــتــهـا
بأنها وسيلـة للقضاء على حقوق
الــفــلــســطــيـنــيــ واتــهــمت دوال
ـشــاركـة في ”صــفــقـة عــربـيــة بــا
الـــعـــار “الـــتـي ســـتـــكــــون لـــهـــا
انـعــكـاســات بـالــغـة الـســوء عـلى
دعومة نطـقة.وقالت اجلمـاعة ا ا
من إيـران إن أخطـر عنـاصر رؤية
تـرامب حلل الصـراع اإلسرائـيلي
الفـلسطـيني هو تـوط الالجئ
الــــفـــلـــســــطـــيـــنــــيـــ في الـــدول
الـــعـــربـــيـــة.وأضـــافت فـي بـــيــان
ــنـدرج في ”مــشـروع الــتــوطـ ا
إطـار هذه الـصـفـقـة لـهـو من أبرز
ــاثـلــة لـلـعــيـان والـتي اخملـاطـر ا
تـهدف إلى اإلطـاحة بحـق العودة
وحـرمان الشـعب الفـلسـطيني من
حــــــــقــــــــوقه فـي أرضـه وتــــــــرابه
وتصفية القضية الفلسطينية من
ذاكـرة أبنـائهـا والعمل عـلى خلق
ـوغرافية توتـرات اجتمـاعية ود
... ال تــخـدم ســوى مــصـالح وفــ
الــــــــــــــــــعــــــــــــــــــدو وأهــــــــــــــــــدافـه
الـتـوســعـيـة.“وهــنـاك نـحـو 450
ألف الجئ فلسطيني مسجل في
لــبـنــان وإن كــان إحـصــاء رسـمي
أجـــري عـــام  2017أشـــار إلى أن
عــدد الالجــئــ الـفــلـســطــيـنــيـ
الذيـن يعيـشون في لـبنان أقل من
نصف هذا الرقم ويصل إلى نحو
 175ألــفـــا فــقط.وفـــكــرة تــوطــ
الجئ أغلبـهم من السنة تنطوي
عـلى حسـاسيـة شديـدة في لبـنان
وتـثـيـر مـخـاوف من إحـداث خـلل
في الــتـوازن الــطــائــفي. ويــطـبق
لبنان نـظاما لتقـاسم السلطة ب
الـــطــوائـف الــديـــنــيـــة الــعـــديــدة
فــــــيه.وكــــــتـب رئــــــيـس الـــــوزراء
الـلبـناني الـسابق جنـيب ميـقاتي
عــــلى تـــويــــتـــر يــــقـــول ”ال سالم
يُرجتى إذا لم يـنل الفلـسطيـنيون
حـــقــــهـم في دولــــة مـــســــتــــقــــلـــة
عـاصـمــتـهـا الـقـدس وكل مـا عـدا
ذلـك مــــشـــاريـع لن يــــكــــتب لــــهـــا

انفوغراف يوضح أهداف وطبيعة صفقة القرن
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عنـدمـا يريـد الصـيـادون االيقـاع بفـيل حي وتـرويضه يـستـعـملـون حيـلة
راس  فيحفرون في طريقه حفرة للتمكن من احليوان الضخم صعب ا
عميقة بحجمهِ ويُـغطّونها وعندما يـقع فيها ال يستطيع اخلروج  وال هم
يـخـرجونـه لكي ال يـبـطش بـهم ويـلـجؤون إلـى احليـلـة الـتـاليـة: يـقـسـمون
انفـسهم إلى قسـم  قـسم بلـباسٍ أحمـر وآخرُ بـلون أزرق "وذلك لكي
" فـيـأتي الـصـيـادون احلـمـر ويـضـربـون الـفـيل يُـمـيّـز الـفـيل بــ الـلـونـ
بالعصي ويُعذّبونه وهو غاضب ال يستطيع احلراك ثم يأتي الصيادون
ـسـحـون عـلى الـفـيل ويـطـعـمـونهُ الـزُرُق فـيـطـردون احلُـمـر ويـربــتـون و
ويسـقـونهُ ولكن ال يُـخـرجونهُ ويـذهبـون  وتـتكـرّر العـمـليـة وفي كلّ مرّةٍ
يزيدُ الصياد الشريك الشـرّير األحمر من مُدّة الضرب والعذاب ويأتي

ضي. الصياد الشريك األزرق الطيّب ليطرد الشرّير ويُطعم الفيل و
ـودّةٍ كـبـيـرةٍ نـحـو الـصـياد الـشـريك الـطـيّب حـتى يـبـدأ الـفـيل يـشـعـر 
وينـتـظرهُ في كلّ يـوم ليُـخـلّصهُ من الـصيّـاد الـشريك الـشرّيـر. وفي يوم
ـســاعـدة الـفــيل الـضـخم من األيّــام يـقـوم الــصـيـاد الــشـريك الـطــيّب 
ويُخـرجهُ من احلـفرة والـفيل يـتعـامل بـكامل اخلـضوع واإلذعـان والودّ
ـضي مـعه  وال يخـطـر في بال الـفيل أنّ مع الشـريك األزرق الـطيّب و
ــا أنّهُ اســتــطـاع إخــراجه فــلـمــاذا تــركهُ كلّ هــذا الـوقت هــذا الــطـيّب 
اذا اذا لم يُـنـقذهُ من أوّل يـومٍ ويُخـرجهُ?! و يتـعرّضُ لـذلك الـتعـذيب?! و
اذا تركه يقع فريسه للشرير ?! كان يكتفي بطرد األشرار وحسب?! و

كلّ هذه األسئلة غابت عن بال الفيل الضخم !!
ومـضى ســعـيـداً مع الـصــيـاد الـطـيـب يـذم ويـشـتم

الصياد الشرير !!
اما آن للفيل ان يفيق ويستيقظ من غفلته

ويعي ان كالهما واحد
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كمـا هي العـادة احاول كـثـيراً ان اسـتخـدم باصـات النـقل اخلاص عـند
ـدينـة وذالك لـســـــــــبـب جتوالي وبـاخلـصوص حـ اذهب الى قـلب ا
االول ان احـــاول الــســيــر وتــرك الـــســيــارة ومــشــاويــرهـــا الــتي جتــلب
الـــكــســــــــــل والــســـبب اآلخــر هــو صـــعــوبــة احلــصـــول عــلى مــوقف

للسيارات. .
ـهم ركــبت في الـسـيـارة وتـكــيف الـهـواء شـغـال قــد وفـر راحـة كـبـيـرة ا
لــلــركـــاب بــســبب الــزحــام ركب رجل كــبـــيــر بــالــسن وجــلس في احــد
الـكـراسي بـجـانب الـزجـاج وقـدم الـسـتـارة الـتي بـجـانـبه لـوجـود أشـعـة
الشـمس حـينـها طـلب السـائق اعـادة السـتارة وفـتـحهـا قال له الـشمس

قوية .
رور يغرمني 200الف دينار ) رد السائق وقال (موبيدي حجي ا

اتـسـائل مع مالحـظـتي في كـثـيـر من الـبـلـدان الـتي زرتـهـا وفـي الـعراق
ايظا ح كنا نـسافر في باصات نـقل الركاب للمحـافظات كان السائق
يـطلب مـنـا إسـدال السـتـائـر وعدم فـتـحـها وذالك لـلـحـفاظ عـلى الـبرودة

وتكييف اجلو داخل السيارة .
مـا الــذي حـدث حـول الـتــظـلـيل والـســتـائـر ومـاذا سـتــقـدم ان مـنـعت او

اجيزت.
ـنـع وعـنـدنــا حتـجـجـوا وجـود الــسـتـائــر في كل الـعــالم والـتـضــلـيل ال

بالوضع األمني .
طلوب هو رور من السـيارة وسائقهـا ا رور وقـانون ا ماذا يريد رجل ا
استيـفاء شروط الـتسجـيل القانـونية وإجـازة السائق الـتي تؤهلـه لقيادة
ـصـابيح الـسـيارة وشـروط األمن واألمـان في الـسـيـارة وهي عـديـدة كـا

واإلشارات والعدة والطفاية واإلطار االحتياطي .
اليـوجــد مـا يـعـوق حــول الـسـتـائــر او يـطـر بـالــقـيـادة فـهي فــقط لـوقـايـة

اجلالس في السيارة من أشعة الشمس احملرقة 
راجـعـة لألوامـر حول ـرور الى ا وهـنا كـمـواطن عـراقي أدعـو مديـريـة ا

الستائر والتضليل للسيارة خصوصاً لباصات النقل العام. 
انها تساعد على البرودة داخل الـسيارة مع هذا االرتفاع الذي نشهده

كل صيف في العراق .
امـا احلـجـة األمـنـيـة فـاعـتـقـد ان الـكـثـير مـن الـسـيطـرات رفـعت والـكـتل
الـكــونـكــريـتـيــة بـسـبـب حتـسن الـوضـع األمـني عـلــيـنـا
مـراجــعـة الـكــثـيـر من األمــو كـان مـوجــودة سـابـقـاً
خصـوصـاً ان كل الـعـالم يراجع قـوانـيـنه واوامرة

بعد مرور مدة من الزمن عليها .
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هكـذا هتف اخلـليـفة عـمـر بن اخلطـاب فى وجه عمـرو بن العـاص حاكم
مصر عندما ظلم ابـنه قبطياً ولم يأخذ للـقبطي حقه من ابنه بل استغل
ســلـطــته  هــذا حــدث قـبل 1500ســنـة تــقــريـبــاً  لـكـن ان يـحــدث هـذا
االستعباد الـيوم في القرن الواحـد والعشرين عن طريق ظـلم واستعباد
ـدنـيـة او الـعسـكـريـة  بل بـسبب الـناس لـيس فـقط من خالل الـسـلـطة ا
ـسـيـطرة رجع او الـشـخـصـية ا الـسـيطـرة الـوجـدانيـة عـلـيـهم من قـبل ا
ضي بـهم نحو مـا يروه صحـيحـاً  مهمـا كانت النـتائج . وقد عليـهم وا

الي تتكون هذه اجملموعة من مئات االنصار او حتى ا
الـثورات في مـعظـمـها تـقـوم من اجل اهداف اجـتـماعـيـة لتـحـقيق الـعدل
ـستـوى افضل مـعيـشياً سـاواة وحتسـ اخلدمـات ونقل اجملـتمع   وا
ورفع مـستـوى الـتعـليـمي والـصـحي وبنـاء دولـة القـانون  الـذي يـضمن
مسـاواة اجلميـع بدون اي تمـييـز . عدا الـقضاء عـلى النـظام الـسياسي
دني  ؤسـسـات ومنـظـمات اجملـتـمع ا الفـاسـد واصالح احلكـم وبنـاء ا
والتي عن طريقهـا تستطيع ان  تـقضي او حتد الى حد كبـير من سلطة
الـقـلـة الــتي تـريـد ان تـسـيـطـر فـكـريــا وروحـيـاً عـلى االكـثـريـة من خالل

ال او الوجاهة او السلطة الدينية  االستفادة من سلطة ا
اضي  ثورة الـشباب الـعراقي مـنذ االول من تـشرين األول من الـعام ا
هي في حد ذاتهـا ليست فـقط صرخة شعب مـن اجل استرجاع وطنٍ 
سـلبه مـنـهم احزاب فـاسـدة أمعـنت في سـرقـة البـلـد وقتل ابـنـائه والزج
بهم في آتـون حروب اهـليـة وطائـفيـة وصلت الى خـارج حدود الـعراق 
ؤسسة الدينية والتحكم بل ايضاً بعد ان ضاق الشباب ذرعاً بتـسلط ا
في مــصــيــر الـــوطن والــشــعب من خالل خـــطب ورســائل اســهــمت في
كثـيرها في تـقويـة اركان الـفساد وسـلطـة االحزاب الـتي قدرت ان تأول

اخلطب لصاحلها .
ـرجــعـيـة الـرشــيـدة بـشــخص الـسـيـد هــنـا يـجب عــلـيـنـا أن نــؤشـر أن ا
السـيسـتـاني فقط بـعيـد عن كل الشـبهـات ولـكن احمليـط به والـبعـيدين
وايضـاً قيـادات الـتيـار الصـدري عدا شـخص الـسيـد مقـتدى الـصدر 
اسـتـغـلـوا سـلـطـة الـعـمـامـة وصـفـاتـهم الـديـنـيـة وصالحـيـاتـهم وشـكـلـوا
تـشكـيالت عـسكـريـة ومؤسـسـات اقتـصـادية وعـمـلوا مع الـفـاسدين في
سـبـيل االغـتـنـاء الـشــخـصي ولم يـلـتـزمـوا بـتـوجـيـهـا ولـذلك اصـبـحت
ؤسـسـة الديـنـية عـرضة لـلـنقـد من قـبل النـاس وخاصـة شـباب الـثورة ا

رجعية والتيار  الكثير من والءهم . الذين خسرت ا
الشباب العراقي في هذه الثورة اثبت لنفسه وللعالم الذي الزال ساكتاً
وصـامـتاً بـصـورة غـريبـة  انه قـادر عـلى ان يـصـنع االحـداث ويحـلـلـها
بصورة صحيحـة ويقدم احللول النـاجعة لتطوير بـلده ولعل تخلصه من

باركة السلطة العشائرية والدينية احد اهم عالمات هذه الثورة ا

انيا ا
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ـكن فـرضـهـا بـقوة الـنـجـاح وال 
الــواقـع أو واقع الــقـوة.“ووصف
حـزب الله الـذي خاض حـربا مع
دة شـهر عام إسـرائيل اسـتمـرت 
 2006اخلــطـة األمـريـكــيـة بـأنـهـا
خطوة خطيرة للغاية ستكون لها
تـــــداعــــيـــــات ســـــلـــــبــــيـــــة عـــــلى
ـنـطـقــة.وقـال في بـيـانه ”يـعـبـر ا
حـــزب الــــله عن إدانــــته ورفـــضه
الــشـــديــد لــصــفــقـــة الــعــار الــتي
ـتوحـشة أطـلـقتـها إدارة تـرامب ا
عـلى حساب الـشعب الـفلسـطيني
وأرضه ومــــقـــدســــاته وحــــقـــوقه
ـشـروعـة.“وأضاف الـطـبــيـعـيـة ا
الــبــيـان ”هــذه الــصـفــقــة لم تـكن
لتحصل لوال تـواطؤ وخيانة عدد
من األنـظـمــة الـعـربـيــة الـشـريـكـة
ـؤامرة“ سـرا وعالنـيـة في هـذه ا
لكنه لم يذكر هذه الدول باالسم.
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سلم و دعت جماعة اإلخـوان ا
فـي االردن امس األربـعــاء الـعـرب
سـلـمـ الى "االنـتـفـاض" ضد وا
خـطـة الـرئـيس األمـيـركي دونـالـد
تــــرامـب لــــلـــــسـالم في الـــــشــــرق
االوسـط واصــــــفـــــــة إيــــــاهــــــا ب
ــشـــبــوهــة".وأكــدت "الــصــفـــقــة ا
اجلـمـاعة في بـيـان تلـقت فرانس
برس نسـخة عنه رفضـها "بشكل
ـؤامـرة األمـيـركـيـة" قـاطع هــذه ا
مـحـذرة مـن "خـطـورتـهـا وآثـارهـا
الــكـارثـيـة عـلى األمـتـ الـعـربـيـة
واإلسالمـية" كـمـا بـيـنت "خـطورة
االســتـــمــرار في هـــذه الــصـــفــقــة
شبوهة".ودعت "شعوب األمت ا
الـعـربيـة واإلسالمـية لـالنتـفاض
ـشــروع األمـريـكي في وجه هـذا ا
اإلحــــــــتاللـي ودعـم الــــــــشــــــــعب
الـفـلسـطـيـني وقـضيـته الـعـادلة
ــــقـــــاومــــة والـــــوقــــوف خـــــلـف ا
الــفــلــســطــيــنــيــة بــكل الــوســائل
والــسـبـل".كـمـا حــضت اجلــمـاعـة
السـلـطة الـفلـسطـيـنيـة على وقف
الـتــنــســيق األمـنـي مع اســرائـيل
"وإفـــســاح اجملـــال واســعـــا أمــام
الشعب الفلـسطيني وقواه احلية
فـي الــضــفـــة وفي كل فــلـــســطــ
لالنــتــفـاض بــوجه احملــتل وقـلب
قامـرين بالقـضية الـطاولة عـلى ا
ـؤامرة".واعـتبرت وإسقـاط هذه ا
ان إعالن تــــرامب لــــبـــنــــود هـــذه
اخلـطة يـؤكد أن "الـهدف الـرئيس
مــنــهــا هــو تــصـــفــيــة الــقــضــيــة
الــــفـــلـــســــطـــيـــنــــيـــة وفق رؤيـــة
ـــــيـــــنـــــيـــــة صــــــهـــــيـــــونـــــيــــــة 
مـــــتـــــطــــرفـــــة".وأكــــدت أن "أرض
فـلـسطـ وقف إسالمي ال يـجوز
وال يـــــــحـق لـــــــكــــــائـنٍ مـن كــــــان
الـتـفاوض عـليـهـا أو التـنازل عن
شـبـرٍ واحـد مـنـهـا وحق الـعـودة

إلى فـــلـــســــطـــ حق مـــقـــدس ال
يـــســـقـط بـــالــتـــقـــادم وال يـــقـــبل
ـساومة".وبـعد أكـثر من سـنت ا
مـن العـمل بـتـكـتُّم وتـأجيل إعالن
اخلـــطّــــة مــــرارًا كـــشـف تـــرامب
الثـالثاء خطّـةً للـسالم في الشرق
األوسـط تــقـــتـــرح "حالً واقـــعـــيــاً
" قائال إنّ "الفلسطينيّ بدولتَ
يــــســــتــــحـــقّــــون حــــيـــاةً أفــــضل
بــــكـــثـــيــــر".ومـــســـاحــــة الـــدولـــة
ـوعودة في خـطة الفـلسـطيـنـية ا
تــرامـب هي أصــغــر بـــكــثــيــر من
مـسـاحة األراضـي التي احـتـلّتـها
إسـرائـيل في حرب  1967والتي
يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم
عـلـيــهـا. كـمــا تـلــغي اخلـطـة حق
عـــــــودة مـاليــــــــ الالجــــــــئـــــــ
.وأكــد األردن الـــفــلـــســـطــيـــنــيـــ
الثالثاء أن إقامة دولة فلسطينية
عـاصـمتـها الـقدس الـشرقـية وفق
حل الـــدولـــتـــ وعـــلى خـــطـــوط
الرابع من حـزيران" 1967سبيل

وحيد للسالم".
وبـعــد كـلـمــة تـرامب أكـدت األ
ــتــحــدة أنــهــا تــبــقى مــلــتــزمـة ا

بحدود عام .1967
فـيـمـا قـال مـسـاعـد قـائـد احلـرس
الـــــثـــــوري اإليـــــراني يـــــد الـــــله
جواني إن صـفقة القـرن ستكون
بـــدايــة لــفـــصل جــديـــد في إطــار
ـــــــقــــــاومـــــــة لــــــلـــــــفــــــصـــــــائل ا
الـفـلــسـطــيـنـيــة.وأضـاف جـواني
امس األربـعاء انه (عـنـدمـا نـنـظر
إلى مــحـتـوى هــذه اخلـطـة نـدرك
أنــهــا خــطــة من طــرف واحـد وال
تـضـم طـرفـا آخـر يـجـعـلـهـا تـثـمر
نــتــائج مـــحــددة في احلـــقــيــقــة
تـرامب وبـخــطـته هـذه كـشف عن
ـة صـفــقـة أكـبــر خـيـانـة في هـز
الـــقـــرن.. صـــفـــقـــة الـــقـــرن أحـــد
األخـطـاء االسـتـراتـيـجـية الـتي ال
يـزال يـرتـكـبـهـا تـرامب األحـمق).
وتـابع جـواني ان (صـفـقـة الـقرن
لن تــــثــــمــــر عـن أي نــــتــــائج بل
ســــتـــوحــــد مـــقــــاومـــة الــــشـــعب
الــفــلــســطــيــنـي ويــبــدو أن هـذه
ـقـاومة سـتدخـل مرحـلة جـديدة ا
عـــلـى طـــريق حتـــريـــر الـــقــدس).
ولـــفت إلى أن (إعـالن أبـــو مــازن
قـاومة إلنـقاذ فـلسـط انـتهـاج ا
مؤشر عـلى اخلطأ االسـتراتيجي

الذي ارتكبه األمريكيون).
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وأكدت فرنسا امس األربعاء على
ضـرورة حل دولــتـ فـي الـشـرق
األوسط يـراعي الـقـانـون الدولي
غــداة إعـالن الــرئــيس األمــيــركي
دونالـد ترامب خطـته للسالم ب

. اإلسـرائـيـلـيـ والـفـلـسـطـيـنـي
وأعربت باريس عن "قناعتها بأن

bÒ−² *« U½Ë—u  ”Ëd¹UHÐ WÐU ≈ ‰Ë√ sKFð  «—U ù«
{ دبي (أ ف ب) - أعـــلـــنت دولـــة
تحدة األربعاء اإلمارات العربية ا
تـســجــيل أول إصــابــة بــفــيـروس
سـتجـد ب أفراد عـائلة كـورونا ا
قـادمـة من ووهـان في الـصـ في
أول إصــابــة بـهــذا الــفــيـروس في
الـــــشــــرق األوسط.وأفــــادت وزارة
الصـحة ووقـاية اجملتـمع في بيان
نـــقــلـــته وكـــالـــة أنـــبـــاء اإلمــارات
"تـشخيص حـالة إصـابة بـفيروس
كــورونــا اجلــديـــد ألشــخــاص من
عـائـلـة واحــدة قـادمـ من مـديـنـة
ووهــان فـي جــمـــهــوريـــة الــصــ
الـشــعـبــيـة" مــضـيــفـة أن "احلــالـة
الـصــحـيـة لــلـمـصــابـ مـســتـقـرة

الحظة الطبية". وحتت ا
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ـتحدة واليابان وقامت الواليات ا
ـئـات من امس األربـعـاء بــإجالء ا
رعـــايـــاهــــمـــا مـن ووهـــان بـــؤرة
سـتجد انـتشار فـيروس كـورونا ا
في وسـط الــصــ حـــيث تــخــطى
عدد اإلصـابات بـوباء سـارس قبل
حــوالى عــشــريـن عــامــا.وأعــلــنت
الـســلـطـات الــصـحـيــة الـصـيــنـيـة
األربعاء تـسجيل  26وفاة جديدة
ـسـتـجـد جـراء فـيــروس كـورونـا ا
منـذ الـثالثاء مـا يـرفع احلصـيـلة
إصـــابـــة إلى  132وفـــاة و 5974
مـثــبـتـة فـي الـبــر الـصـيــني.وهـذا
الـرقم تـخطى عـدد اإلصـابات عـند
انـتشـار فيـروس سارس (مـتالزمة
االلـتـهـاب الـتـنـفسـي احلـاد) الذي
طـاول  5327شــخــصـا في 2002
774 و 2003وأدى إلــى وفـــــــــــاة 
شخصا في العالم بينهم  349في
الـبر الـصـيني.وتـركزت اإلصـابات
ـسـتــجـد في بــفـيــروس كـورونــا ا
الـصـ غـير أن إصـابـات سـجلت
أيــضــا في  15دولــة أخــرى. وفي
مـــؤشــر مـــقــلـق أفــادت الـــيــابــان
ـانـيـا الـثالثـاء عن أولى حاالت وأ
انـتقـال الـفيـروس من شخص إلى
.وفي أول آخـــــر خـــــارج الــــصـــــ
إصــابــة مــثـبــتــة بــالــفــيـروس في
الـــشــــرق األوسط أعـــلــــنت دولـــة

تحدة األربعاء اإلمارات العربية ا
تـسـجـيـل أول إصـابـة بـالـفـيـروس
ب أفراد عائلة قادمة من ووهان
من غير أن تـوضح عدد اإلصابات
حتديـدا.وكانت اليـابان والواليات
ـــتــحـــدة األربــعـــاء أول دولــتــ ا
تباشران إعادة قسم من رعاياهما
العـالـقـ في مـديـنـة ووهـان التي
ــرض اجلــديــد في ظــهــر فــيــهــا ا
كــانــون األول.وعــزلت الــســلــطـات
ديـنـة ومحـافـظة الصـيـنيـة هـذه ا
هـوباي بـكامـلهـا تقـريبـا عن باقي
الصـ عـلـى أمل احـتـواء الـوباء.
ويـشـمل هـذا الـطـوق الـصحي 56
مـــلـــون نـــســمـــة وآالف األجـــانب.
وحـــطت طــائــرة يــابـــانــيــة تــنــقل
حـوالى  200مــواطن يــابــاني من
ووهــان قـبل الـظــهـر في طــوكـيـو.
ـــوظف وقـــال تـــاكـــيـــو أويـــامـــا ا

الياباني في شركة "نيبون ستيل"
للـتـعـدين لدى نـزوله من الـطـائرة
"إنـني مرتـاح جدا".وروى "لم يـعد
بوسـعـنا الـتـنـقل بحـريـة ولم نكن
ـعلومـات إال بشكل نحـصل على ا
مـجــتــزأ عــدد اإلصــابــات بــدأ في
وقت مــا بـاالرتـفــاع سـريــعـا كـان
األمر مخيفا".وال تـعتزم السلطات
اليابانيـة فرض حجر صحي على
ـواطنـ الـعائـدين من يوان بل ا
تـطـلب مـنــهم فـقط لـزوم مـنـازلـهم
.كـذلك أعـلنت عـلى مـدى أسبـوع
تحدة أن طائرة أقلعت الواليات ا
االربــعــاء وعــلى مــتــنـهــا حــوالى
 200شـــــخص إلجالء مـــــوظـــــفي
قـنـصــلـيـتــهـا في ووهــان ورعـايـا
أمــيــركـيــ أخــرين.من جــهــتــهـا
أعـلـنت بـاريس أن طـائـرة سـتحط
اخلــمـيس فـي ووهـان إلعـادة أول

دفــعــة من الــرعــايــا الــفــرنــســيـ
"اجلـــمــعـــة عــلـى األرجح" وقــالت
وزيـرة الـصـحـة أنـييـس بوزين أن
الـعــائـدين سـيـخـضـعـون لـلـحـجـر
الــــــصـــــــحي  14يـــــــومـــــــا لــــــدى
ـــفــــوضـــيـــة عـــودتــــهم.وذكــــرت ا
األوروبية أن طائـرة فرنسي ثانية
ســتـقــلع "الحــقـا خالل االســبـوع"
وسـتــتـمــكن الــطـائــرتـان مــعـا من
إعادة مـا ال يقل عن  350أوروبيا
بـــــيــــنــــهم  250 فــــرنــــســــيــــا من
.وتــعـد كــوريـا اجلـنــوبـيـة الـصـ
لعملية إجالء رعاياها فيما تقول
دول أخـرى أنـهـا تـدرس مـثل هـذه
العمليات وبينها كندا وأستراليا
الــتي تــعــتــزم وضع مــواطــنــيــهـا
الـعائـدين في احلـجر الـصحي في
جـزيــرة كــريــســمــاس في احملــيط
الهنـدي.ويواصل الوبـاء االنتشار

خــارج الـصــ مع تــســجـيل أربع
إصـابــات جـديـدة بـالــفـيـروس في
مـقـاطــعـة بـافــاريـا بـجــنـوب غـرب
ــانـيــا حـيث رصــد أول انـتــقـال أ
مــبــاشــر لــلـعــدوى عــلى األراضي
األوروبــيـــة.وكـــانـت الـــســـلـــطــات
الـــفــرنـــســيـــة افــادت عـن إصــابــة
شــخص رابع هــو ســائح صــيـني
مسن متحـدر من هوباي وكان في
"حالة بـالغة" في أحد مسـتشفيات
بـاريس.وأعـلنـت منـظـمـة الـصـحة
ـيــة الـثالثـاء إرســال خـبـراء الــعـا
ـكن" إلى دولـيـ "بـأســرع وقت 
ـعـلـومـات حول الـص لـتـقـاسم ا
ي" الـــفــــيـــروس وتـــقـــد "رد عـــا
ـواجهـته.وقـال الرئـيس الصـيني
شي جينبينغ لـدى استقباله مدير
ـية تادروس مـنظـمة الصـحة الـعا
أدنــاهـــوم غـــيـــبــريـــوس "الـــوبــاء

شيطان ولن نسمح للشيطان بأن
يـخــتـبئ".لـكن بــعـد سـاعـات دعت
ــتــحـــدة الــصــ إلى الــواليـــات ا
ـزيد مـن التـعـاون والـشـفـافـية". "ا
وكـان الــنـظـام الـصــيـني اتـهم في
 2002بــــإخــــفــــاء ظــــهــــور وبــــاء
ـــــوازاة ذلـك يـــــعـــــمل ســـــارس.
بــاحــثــون مـن مــعــاهـــد الــصــحــة
الـوطـنـية األمـيـركـيـة عـلى تـطـوير
لـقـاح ضـد الـفـيروس لـكـنّ العـمل
عليه قد يستغرق عدة أشهر فيما
أعلن علماء في معهد دوهرتي في
ملـبـورن بـأستـرالـيـا الـتوصل إلى
اسـتنسـاخ الفـيروس في اخملـتبر
في مـــرحــلـــة تــعــتـــبــر أســـاســيــة
ــكــافــحـتـه.وحـرصــا مــنــهــا عـلى
احـتــواء انـتــشـار الــوبـاء أوصت
الــصـــ مــواطــنــيــهــا بـ"تــأجــيل"
رحالتـهم "غـيـر الـضـروريـة" خارج
حـدودهـا بـعدمـا عـلـقت الـرحالت
اجلـماعـيـة فـيـمـا عـززت دول عدة
تـدابــيـر الــوقــايـة.وأعــلــنت هـونغ
كـونغ أنـهـا خــفّـضت إلى الـنـصف
الرحالت اآلتية من الص القارية
وأغلقت ستّ نـقاط عبور من أصل
 14عـلى حـدودهـا فـيـما نـصـحت
ـانـيـا والـواليات عـدة دول منـهـا أ
تـحدة رعاياها ـملكة ا تحدة وا ا

. بعدم التوجه إلى الص
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وأعـلـنت شـركـة بـريـتـيش إيـرويـز
الـــبـــريــــطـــانـــيـــة امس األربـــعـــاء
الـتعلـيق الفـوري جلمـيع رحالتها
إلى البـر الـصيـني بـعدمـا أعـلنت
شـــركـــة "يـــونـــايــــتـــد إيـــراليـــنـــز"
األميـركـية الـثالثـاء خفـضـا كبـيرا
في عـــدد رحـالتـــهـــا إلى الـــصـــ
نـتـيجـة تـراجع عدد الـركـاب وهو
إجــراء اعـــتــمـــدتــهـــا "إيــر كـــنــدا"
أيـضا.وفيـما تـثير األزمـة مخاوف
من االنـــعــكـــاس عــلى االقـــتــصــاد
ـي أرجـــأت شــــركــــة "آبل" الــــعــــا
األميـركية العـمالقة لإللكـترونيات
إعـادة فتح مـصانـعهـا في الص

نتـجاتها إلى السـوق األساسيـة 
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حل الــدولــتــ طــبــقــا لــلــقــانـون
ـــعـــايـــيـــر الـــدولـــيـــة الـــدولي وا
ــعــتــرف بـهــا ضــروري لــقــيـام ا
سالم عـــــادل ودائم فـي الــــشــــرق
تحدثة األوسط" على ما أعلنت ا
بـــــاسـم وزارة اخلـــــارجــــــيـــــة في
بــــيـــــان.وأضــــافت أن فـــــرنــــســــا
"ســـتـــواصل الــــتـــحـــرك في هـــذا
االجتــاه بـالــتـعـاون مـع الـواليـات
ـتـحــدة وشـركـائـهـا األوروبـيـ ا
ـساهـمة في كـنهم ا وكل الـذين 
حتــقـــيق هــذا الـــهــدف".ورفــضت

تـــرامب هي أصـــغــر بــكـــثــيــر من
مسـاحـة األراضي الـتي احـتلّـتـها
إسـرائـيل في حـرب  1967والتي
يريد الفلسـطينيون إقامة دولتهم
علـيـهـا.وبعـد كـلمـة تـرامب أكدت
ـتحـدة أنهـا تبـقى ملـتزمة األ ا
بــــــحــــــدود عــــــام .1967وأكــــــدت
الـــنــاطــقــة بـــاسم اخلــارجــيــة أن
فـرنسـا "ستـبقى مـتنـبهـة الحترام
ـــــشـــــروعـــــة الـــــتـــــطـــــلـــــعـــــات ا
لالسـرائـيـلـيــ والـفـلـسـطـيـنـيـ

واخذها باالعتبار".

السـلطة الـفلسطـينية بـشدة خطة
الــسـالم األمــيــركــيــة الــتي تــقــدم
الــعــديــد مـن الــتــنــازالت لــلــدولـة
العبرية.وبعد أكثر من سنت من
الـــعــمـل بــتــكـــتُّم وتـــأجــيل إعالن
اخلــــطّـــة مــــرارًا كــــشف تــــرامب
الـثالثاء خـطّةً لـلسالم في الـشرق
األوسـط تـــقـــتــرح "حـالً واقـــعـــيــاً
" قائال إنّ "الـفلسطينيّ بدولتَ
يـــســــتــــحــــقّــــون حـــيــــاةً أفــــضل
بـــكـــثــــيـــر".ومــــســـاحــــة الـــدولـــة
ـوعودة في خـطة الفـلـسطـيـنيـة ا


