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{ باريس-(أ ف ب)  –أقر الـسـفاح
الفرنسي ميشـال فورنيريه بظلوعه
في اخـتـفـاء طـفـلـة فـي الـعام 2003
مـا قـد يـساعـد في حل لـغـز قـضائي

يعود إلى  17عاما.
ــا نـفـى مـيــشــال فــورنــيـريه ولــطــا
البالغ  77عامـا أن يكون ظـالعا في
اخـتـفـاء إسـتـيل مـوزان الـتي كـانت

يومها في سن التاسعة.
وقـالت الـنـيـابـة الـعـامـة في بـاريس
ـشــاركـته في إن فـورنــيـريه “أقــر 
الـوقائع ”مـسـاء اجلمـعـة في خـتام

استجواب دام ثالثة أيام.
ولم تـوضح النـيـابة الـعامـة إن كان
فورنيريه وفر معلومات حول مكان
دفن الــفــتــاة وحــول مالبــســات مــا

حدث.
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وقد وجـهت إلى فورنـيريه في إطار
هـذه الــقـضــيـة في تــشـرين الــثـاني
اضي تـهمة “اخلطف واالحـتجاز ا
ؤديـ إلى الـوفاة ”بـعـدما وشت ا
بـه زوجـته الـسـابـقــة وشـريـكـته في

اجلرائم مونيك أوليفيه.
إال أن الـســفـاح لم يــكن قـد اعــتـرف
ــشـــاركــته إلى اآلن مع أن اســمه

ورد مرات عدة في التحقيق.
واخـــتـــفت إســـتــيـل مــوزان مـــســاء
الـتـاسع من كــانـون الـثــاني/يـنـايـر
 2003عـــنــــدمـــا كـــانت عـــائـــدة من

مدرستها في غـيرمانت في ضاحية
باريس. ولم يعثر على جثتها حتى

اآلن.
وسـبق ان حـكم عـلى فـورنـيـريه في
إطـار جـرائم قتل ثـمـاني شـابات أو

مراهقات ب  1987و.2001
الى ذلك  قُـــتل ســـجـــ في أحــداث
شـغب اندلـعت في سـجون إيـطالـيّة
عــدّة احــتــجـاجًــا عــلى اســتــحـداث
إجـراءات الحتـواء انـتشـار فـيروس
ـسـتـجـدّ وفق مـا أعـلـنت كـورونـا ا
منظّمة حقوقية ايطالية األحد.وثار
نــزالء ســـجــون مـــنــطـــقــة نـــابــولي
بوجـيوريـال في اجلنـوب وموديـنا
في الشمال وفروزينوني في وسط
الـبالد وألــكـســنـدريــا في الــشـمـال
الـــغــربـي بــســبـب فــرض تـــدابــيــر
جــديـدة تـشـمـل مـنع زيـارات أقـارب
اثـلة الـسجـناء.وحـصلت أحـداث 
فـي بـــادوفـــا في الـــشـــمـــال وبـــاري
وفـوجــيـا وبـالــيـرمــو في اجلـنـوب
وفـق وســـــائل إعـالمــــيـــــة.وأفــــادت
منـظّـمـة أنـتـيغـوني احلـقـوقـيـة بأنّ
نــزيال قُــتل في ســجن مــوديــنــا في
ظـروف لم تـتـضح حتـى اآلن.وقالت
نظـمة في بيان "حـذّرنا سابقا من ا
أنّ الـتـوتـرات تـتـزايـد في الـسـجون
وأنـــنــا نــخـــشى أن يــنـــتــهي األمــر
ــأســاة".وأضــافت "يــجب اتــخــاذ
جـمــيع الـتـدابــيـر الالزمـة لــضـمـان

احلـقـوق الـكامـلـة للـسـجـناء ووقف
تـصاعـد التوتـر ومنـع سقـوط مزيد
مـن الــقــتــلى. ســقـــوط قــتــيل لــيس
بـــاألمــر الـــبــســـيط".وجـــرح أيــضــا
ضـابـطـا شـرطـة في سـجـن مـوديـنا
وظف الى واضطـرّ نحو  20من ا
مغادرة الـسجن.وقال اتّـحاد شرطة
الــســـجــون "ســيـــبي" إنّ نــحــو 80
سـجـيـنًـا نُـقـلـوا الى سـجـون أخرى
بـــعـــد االنـــتــــفـــاضـــة.وتـــأتي هـــذه
االنــتـفــاضـة في وقت أعــلـنت رومـا
إجــراءات جـــديــدة عــلـى مــســتــوى
الــبـالد لــكـــبح انـــتـــشــار فـــيــروس
كـــــورونــــا الـــــذي أودى حــــتى اآلن
بـــحـــيــاة  366شــخـــصـــا وأصــاب
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وقـال جــيـوفـاني بــاتـيـســتـا األمـ
الـعـام لـنقـابـة "سـيـبي" في تـصريح
ّ نـــقــلـــهم هم إنّ "الـــنــزالء الـــذين 
هـؤالء الـذين تـمـكّـنـوا من الـوصول
الى بـاحـات الـسـجـون في مـحـاولة
لــلـــهــرب".وأضـــاف "أُبــلِـــغــنـــا بــأنّ
ســجــنــاء آخـريـن حتــصّـنــوا داخل
الـسـجـون وربّـمــا كـانت بـحـوزتـهم
أســلـحــة" مـشــيـراً إلى أنّ زمالء له
أخـبـروه بــأنّ أحـد الـســجـون "دمّـر
تمـاما".وفي سـجن توري ديـل غالو
في بافيا جنوب ميالن  احتجاز
حـارسـ رهائن لـفـترة وجـيـزة ما

ــفـاتـيح سـمـح لـسـجــنـاء بـســرقـة ا
وإطالق رفـاقــهم.وذكــرت صــحـيــفـة
ســتـــامــبــا االيـــطــالـــيــة أن احــداث
الـشــغب بـدأت بـعــد تـنــظـيم أقـارب
الــســـجــنـــاء احــتـــجــاجـــات خــارج
بــوابـات الــسـجــون ضـد الــتـدابــيـر
اجلـــديـــدة الـــتي حتـــظـــر عـــلـــيـــهم

احملـتـجّـون الئـحة مـطـالب تـتـضمّن
احلق بــالـســمــاح بـزيــارة أقــاربـهم
لـهم وحاولـوا الـتفـاوض حول ذلك
مـع إدارة الـسـجـن حـسـبــمـا ذكـرت
وكـــالــــة آكي لـألنـــبــــاء.وجتــــمـــعت
عائالت بعض السـجناء أمام سجن

بوجيوريال دعما لهم.

ي لتكر ي . وهو احتفال عا رأة العا قبل يوم احتفل العالم بيوم ا
رأة على اجنازاتها . ا

رأة الـعراقية لـهجمة شرسـة لتعطيل وفي هذا الوقت بالـذات تتعرض ا
دورهـا الـريـادي في الـدولـة واجملـتـمع  خـصـوصـا بعـد أن خـرجت مع
اخوانها في انتفاضة تشرين رغم الـقمع والتغييب واالختطاف من قبل
شـراذم عــمـيـلـة لألجـنـبـي  خـرجت لـلـدفـاع عن كــرامـتـهـا واسـتـرجـاع

سلوب . الوطن ا
رأة  ووصـفها بأنها ـهاجمة ا وقد انبرى زعمـاء التخلف في العراق 
ظفرة  طالبة بفصل النساء عن الرجال في ثورة الشعب ا عورة   وا
وهم بهذه الدعوات اليريـدون العفة والطهارة كـما يدعون  بل يحاولون

ستمرة تشويه وتعطيل الثورة ا
وقــد نـسي أولــئك الـظالمــيـون أو تــنـاسـوا أنــهم بـفــسـادهم وســرقـتـهم
لـتـرلـيـون دوالر من ثـروات الـعـراق  قـد فـقـدوا شـرفـهم أمـام الـدوالر 

وأمام تبعيتهم لالجنبي .
ـساواة  وهذه فالـشرف اسـاسا هو شـرف الكـلمـة واألمانة والـعدل وا
رجعـية الـتي تستـقي منـها كل الـدول أنظمـتهـا وقوانيـنها كلـها تـعتبـر ا
ــرأة وعالقـاتـهـا االجــتـمـاعـيــة . وبـذلك فـإن الــشـرف اليـقـتــصـر عـلى ا
ـا يــشـمل كل الـقــيم األخالقـيـة سـواء اجلـنــسـيـة مع الــرجل فـقط  وا

رأة . للرجل أو ا
ـنـع مـشـاركـتـها ـرأة بـالـعـورة  و ـنـطـلق فـان من يـصف ا ومن هـذا ا
للرجل في ساحـات االعتصام والثـورة بدعوى العـيب يحاول النيل من
االنتـفاضة  ويـشوه مـشاركة الـنسـاء فيهـا  وإلغـاء دورهن الفاعل في
اجملـتمع . ويـأتي ذلك بـعـد فشل اسـالـيب الـقمع والـتـرهيب واسـتـخدام
ـد الثوري نـتفـض في مـحاولـة يائـسة اليـقاف ا فـرطة بـحق ا القـوة ا
ـشـاركـة كل الـذي انـدلـع بـقـوة في أكـتــوبـر/ تـشـرين األول  ?2019
فعاليات اجملتمع . . وقد تصدى لـهذه االصوات النشاز عدد غير قليل
نـطق الدجل والـتخـلف  وكل فرد مـنهم من الشـباب الـواعي الرافـض 
هــو أكـثــر وعـيــا من كل هـذه األصــوات الـغــريـبــة عن تـقــالـيـد اجملــتـمع
العراقي . فـتم الرد علـيهم في مواقع الـتواصل االجتمـاعي باننـا نفخر
بالنساء العـراقيات الباسالت وال نخـجل من وجودهن ونعارض بشدة
من يـحـاول جعل الـعـراق نـسخـة من افـغـانسـتـان  ومن يـجد عـيـبا في
ـرأة شئ ـا هــو نـتـاج عـقل مـريض   ألن وجـود ا ـرأة  إ مـشـاركـة ا
قدسة . طبيعي في كل مجاالت اجملتمع  ومنها ساحات االنتفاضة ا
ــنـطق من يـدعي احلـفـاظ عــلى الـشـرف  فـإنـنـا جنـد أن واذا أخـذنـا 
هــنـاك انـفــصـام بـالـشــخـصـيــة واغـمـاض الــعـ عن سـقــوط كـثـيـر من
األحـزاب احلـاكـمـة فـي مـسـتـنـقع الـرذيـلـة . . فـقـد  اكـتـشـاف امـاكن
تـاجرة بـاجلنس والـبشر دعارة تـديرهـا أحزاب مـتنـفذة  كـما جتـري ا
عل رؤوس األشــهـــاد .  .وقـــد كــشـف مــســـؤول في وزارة الـــداخــلـــيــة
الـعـراقـيـة أن اخلالفــات عـلى تـقـاسم أمـوال صـاالت الـقـمـار والـرولـيت
وشـبـكـات الـدعـارة واالجتـار بـالـبـشـر مـا بـ زعـمـاء أحـزاب سـيـاسـية
ومـلـيـشـيـات تـابـعـة إليـران أطـاحت بـ(حـجي حـمـزة) أحـد أبـرز زعـماء

افيا التابع لالحزاب احلاكمة .   ا
وأعـلـنت مــديـريـة أمن احلـشـد الـشـعـبـي في وقت سـابق  أنـهـا نـفـذت
عملية أمنية ضد صاالت القمار والروليت وشبكات الدعارة في بغداد
مؤكدة أن العملية أسفرت عن إلـقاء القبض على حمزة الشمري الذي
سـيطـرة على جـميع أماكن افيـا الكـبرى في الـعراق ا وصفـته بزعـيم ا

لعب القمار والدعارة وجتارة اخملدرات والنساء.
شردات ببغداد عن كما كشف حريق اندلع في دار إلصالح النساء ا
شبكة منـظمة للـدعارة يديرها “ضباط فاسدون ?”بأوامر من حزبي

متنفذين .
وأن “احلريق قـد انـدلع بعـد شـجار بـ عدد من الـنـزيالت وموظـف
في الــدار مـتــورطـ في إدارة شـبــكـة دعــارة تـقـدم خــدمـات جـنــسـيـة

لساسة وجتار لقاء مبالغ مالية.”
وهناك امثلة كثيرة على الفساد االخالقي لالحزاب التي تسمي نفسها

االسالمية  في العلن وفي اخلفاء .
لـيونيـة الشذريـة يوم الثامن ـسيرة ا رأة العـراقية الـتي خرجت با ان ا
من آذار في بغداد قد اعلنتهـا ثورة حضارية ضد كل جاهل حتَكَم في
قدسات الزائفة الشعب العراقي باساليبه الدنيـئة حتت الفتة الدين وا
رأة الـعـراقـيـة ودورهـا الـرائد في  ولم تـنـفع مـحـاوالت اإلساءة إلـى  ا
نتفضة مع الرجل هي ربة النقاوة رأة ا اجملتمع  وهم ال يدركون أن ا
واحلـنـان ألنـهـا  االم واالخت والـزوجـة واألبـنـة وهي الـصـوت الـصادق
لثـورة الشـعب  وبخـروجهـا حطـمت كل أصنـام العـبوديـة التـي جتبرت
على الـشعب الـعراقي وقـواه الوطنـية بـاسم الدين واألفـكار اخلـاطئة  
وان ال رجعـة بعـد اليـوم إلى خطـابات الـدجل والشـعوذة  فـقد انـدلعت
الثـورة  واسمـعت صوتـها لـلعـالم أجمع  فـكانت ثـورة حضـارية تـعيد

دنية للمجتمع العراقي نساء ورجاال . ا
ـشـرفة أنـها الـنـخلـة الـعراقـية ـواقـفهـا الوطـنـية ا رأه  وهـكذا أثـبـتت ا
الـسـامقـة الـتي تـعـلوا عـلى كل الـهـامـات . ولـتخـرس كل الـسـنـة الدجل

والنفاق .

عناصر االمن حتاصر احد السجون االيطالية

الـزيارات بـسبب الـتدابـير اجلـديدة
ــنع انـتــشـار فــيـروس ــتـعــلـقــة  ا
كــــورونـــا.وفـي فــــروزيــــنــــوني الى
اجلــنـــوب من رومــا  اســـتــدعــاء
الـشـرطـة الستـعـادة الـنظـام بـعد أن
حتـصن نـحـو  100سجـ في أحد
اقـســام الـســجن.وأعـلـن الـســجـنـاء
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درجـة اسـمـائهم ـتـهـم الـغـائـبـ ا الى ا
ـؤشرة جـانـبـا والـساكـنـ في الـعـنـاوين ا
ـبينة واد ا ا كنـتم متهـم وفق ا ازائـهم 
ازاء اسم كل مـنــكم من قــانـون الــعـقــوبـات
الـعــام رقم (١١١) لـسـنــة ١٩٦٩ وتـعـديالته
وقـانون العقـوبات العسكـري رقم ١٩ لسنة
ــؤشـرة ازاء ــعـدل في الــقـضــايـا ا ٢٠٠٧ ا
ـا ان مـحل اقـامـتـكم مـجـهول اسـمـائـكم و
لـذا اقتـضى تبـليغـكم في الـصحف احملـلية
على ان حتـضروا امام احملـكمـة العسـكرية
الـثـانيـة خالل مـدة ثالثـ يـومـا من تاريخ
نـشـر هـذا االعالن فـي الـصـحف وعـنـد عدم
حـضوركم سوف جتـري محاكـمتكم غـيابيا
واعـطاء احلق للموظف الـعمومي بالقاء
الـقــبض عـلــيــكم والـزام كل شــخص يــعـلم
ــحـل اخــتـــفــائـــكم ان يـــخـــبــر اجلـــهــات
الـعسـكـرية بـذلك اسـتـنادا لـلـمادة (٨٠) من
قـــانـــون اصـــول احملـــاكـــمـــات اجلـــزائـــيــة

العسكري رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٦ .
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ـوقف هـو ان يـكون الـكـلمـة تـعني االلـتـزام جتـاه قضـيـة معـيـنة  اما ا
هنـاك راي يـتجـسد بـفعل  ولـذلك عنـدمـا يخـتـلف جمـاعـة مع جمـاعة
اخرى او شخص مع شخص اخر  يكون هناك نوع من عتاب فيقول
احــد هـمـا  لألخــر . االنـسـان او الــشـخص مـوقـف وكـلـمـة  ومن ب
ـوضوعـات هو مـثال حـضور دعـوة من احد االطـراف لـلطـرف االخر ا
ولكن احدهما اخل في ذلك وألسباب خارجة عن ارادة من تخلف عن
شاركة بفعل  تترتب شاركة في  موضوع مـع  او ا  احلضور او ا
عـنى انه قال علـيه نتـائج عمـلية  ولذلك يـقال ان فالن عـند كـلمته  
ـنوال من وفعل  ذلك ما تـعارف عـليه اجملـتمع الـعراقي و عـلى هذا ا
زمن طـويل  وعـلـى هـذا االســاس  ايـضـا  من يــقـول ســيــتم تـوفــيـر
حـمـايـة لـلـمـتـظـاهـرين  يـجب ان يـكـون عـنـد كـلـمـته  فـالـكـلـمـة معـنى
وقف هـو فعل وبالتالي  البد وا والكلمـة همة والكـلمة تعهـد  والتزام 
ـوقف وعلى وفق ذلك  يجب ان يـكون مـزوجـة با من تـنفـيذ الـكـلمـة ا
يـتــجـسـد ـتــظـاهــرين مـوقف عــمـلي   مـوقف احلــكـومــة من حــمـايــة ا
بالتصدي  لألطراف التي اصبح يتداول عنها  باسم الطرف الثالث .
قبول  ان ال تعرف احلكومة من هو الطرف نطقي او ا اذ ليس من ا
ـصـادمات مع الـثالـث . الذي مـازال مسـتـمرا بـالـقتل واالخـتـطاف  وا
ـتـظـاهـرين من خالل االجـتـماع  مع ـتـظاهـرين  او سـمـاع صوت ا ا
ثـليـهم وال باس من ذلك فـهم ابنـاء هذا الـبلـد وهذا الشـعب اذ ليس
هذا الـتـظـاهـر وهـذه احلـال الـتي يـعـيـشـون فـيـهـا  هـؤالء الـشبـاب في
ا هم انـاس اما عـانوا ساحـات التـظاهر  نزهة او حـالة مـرغوبة  ا
من شظـف العـيش  وعدم تـوفـر فرص الـعمل  فهم شـباب في اعـمار
يحتاجون  الى بناء مستقبل  يحتاجون  ان يبنوا كيان اجتماعي من
خالل الـزواج وبـنـا ء عـائـلـة حتـتـاج الى مـسـتـلـزمـات ومـنهـم من يـريد
اعالة عائلـة تورط في قيامها ولـكن ال يجد ما يقـيت هذه العائلة به من
ا  يبحث عن عمل لـيتدبر ادوية والديه عاشيـة ور متطلبـات  احلياة ا
ا وسـيـلة ـلـكون شـيـئا   عمـومـا التـظاهـر  ليس بـطرا  ا الذين ال 
ــظــلــوم الى الــظـالم  او هي آهـة ايــصــال صـوت ا
ـظـلـوم من الـظـالم  ونـتـمــنى ان ال يـكـون هـنـاك ا
ظــالم وال مـــظــلــوم ولـــكن يــحــتـــاج ذلك الى رويه
ـال ورشــد وعــقالنـيــة في ادارة الــدولــة وادارة ا

العام .
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ألغى البابـا فرنسـيس بابا الفـاتيكان
ارتبـاطاته الـعـامة الـرئيـسيـة لتـجنب
احلــــشـــود الـــتي تـــتـــجــــمع لـــرؤيـــته
وســيـلــقي عــظـتـه عـبــر اإلنــتـرنت من
داخـل الــفـــاتــيـــكـــان بــســـبب تـــفــشي
فـيـروس كــورونـا في إيـطــالـيـا. وقـال
الــفـاتــيـكـان إن الــبـابــا فـرنــسـيس لن
يلـقي العـظـة على احلـشود من شـرفة
تطل على ساحـة القديس بطرس ولن
يعـقد لـقاءه الـعام هـناك يـوم األربعاء
ـــقـــبـل. وســـيـــعـــقـــد احلـــدثــان دون ا
مـشـاركـة من عــامـة الـشـعب من داخل
الـفـاتـيـكـان.وألـغى الـبـابا ( 83عـاما)
رحلـة اعـتكـاف سنـويـة ألول مرة مـنذ
توليه مـنصبه لـكن الفاتـيكان قال إنه
يعاني فقط من نزلة برد دون أعراض

لها صلة بأي أمراض أخرى.
’U ý« q²I

وقالت الـسلـطـات الصـينـية امس  إن
ســتـة أشــخـاص قُــتـلــوا وال يـزال 28
محاصرين حتت األنقـاض إثر انهيار
فنـدق كان يُـستـخدم لـلحـجر الـصحي
الحــظـــة خــشــيــة ألشــخـــاص حتت ا
إصابتهم بـفيروس كورونـا في مدينة
تـشيـوانـتشـو.مُـنقـذون يـحمـلـون أحد
ضحايا انهيار فندق يُستخدم كحجر
صحي في الـصـ يوم  8مارس آذار
 .2020صــــورة لـــرويـــتــــرز يـــحـــظـــر
اسـتـخـدامـهـا في الـصـيـنـويُـعـتـقـد أن

أكـثـر من  70شـخـصــا حـوصـروا في
ـــؤلف من ســـبــعـــة طــوابق ـــبــنى ا ا
عـنــدمـا انـهــار مـسـاء الــسـبت.وقـالت
وزارة الطوار الـصيـنية إنه بـحلول
الساعة  10:30صباحا بتوقيت بك

يـوم األحــد انـتـشــلت الـســلـطـات 43
شـخـصـا من مــوقع الـكـارثـة و نـقل
 36مـنــهم لـلـمــسـتـشـفــيـات.وأظـهـرت
ـوقـع عـمــال اإلنــقـاذ وهم صــور من ا
يـرتدون خـوذات ونـظـارات وكـمـامات
ـصابـ صـوب الـطواقم ويـحمـلـون ا
الــــــــطـــــــبــــــــيـــــــة الــــــــتـي كـــــــانـت في
انــتــظـارهم.وقــالت الــســلــطـات خالل
مؤتمر صـحفي نظـمته حكومـة مدينة
تـــشــيــوانــتـــشــو يــوم األحــد إن عــدد
ـــشـــاركــ فـي جــهـــود اإلنـــقــاذ في ا
ـوقع يـفـوق األلف من بـيـنـهم رجـال ا
إطــفــاء وشــرطـة وصــلــوا جــمــيــعـهم
لـــلـــمــوقـع مــســـاء الـــســـبت.وأشــارت
الـســلــطـات إلى أن  58شـخــصـا من
ــنــهــار ــبــنـى ا ب  71كــانـــوا في ا
وضعوا رهن احلجر الصحي.وذكرت
وكـــالــــة أنـــبــــاء الــــصـــ اجلــــديـــدة
(شينخوا) أن الـشرطة استدعت مالك
الفندق.وأضافت الوكالة أن جتديدات
كــانـت تُــجــرى في الـــطــابق األول من
ــبـنـى عـنــدمــا انـهــار.ووردت أنــبـاء ا
ـبـنى فـيـمـا اسـتـمـر تـبـاطـؤ انـهـيـار ا
انــتــشــار مــرض (كــوفــيـد- (19الـذي
ـستـجد في يسـببه فـيروس كـورونا ا

.ووفـقا لبيـانات جلنـة الصحة الص
الـــوطـــنـــيــة انـــخـــفض عـــدد حــاالت
ــقـدار الــنــصف تــقــريــبـا اإلصــابــة 
الــســبت مــقــارنــة بــالــيــوم الـســابق.
وأكــدت الـلــجـنــة تـســجـيل  44حـالـة
إصـــابــة مــؤكــدة جـــديــدة بــفــيــروس
كورونـا بـنـهايـة يـوم السـبت الـسابع
من مارس آذار بـتراجع عن  99حالة
 تـسـجــيـلـهـا يــوم اجلـمـعـة.وبـدأت
مـدن صـيــنـيـة في تــخـفـيف إجـراءات
احلـجــر الـصـحي تــدريـجـيــا بـعـد أن
فـرضـتـهـا منـذ أكـثـر من شـهـر بـيـنـما
تـراقب الــسـلـطــات عن كـثب انــتـشـار

الــــفــــيـــــروس في اخلــــارج.ومن بــــ
سـجـلة هـناك 41 احلاالت اجلـديـدة ا
في مــديــنــة ووهــان مــنــشــأ انــتــشـار
الفيروس وبؤرته.أما احلاالت الثالث
الـباقـيـة فمـصـدرهـا خارج بـر الـص
ثـل ذلك ثـاني يـوم على الـرئـيسـي.و
الـــتــوالـي يــكـــون مــنـــشـــأ كل حــاالت
اإلصـــابــــة اجلـــديـــدة خـــارج ووهـــان
عـــدوى مـن خـــارج الـــبالد.واحلـــاالت
الــثالث تـــرفع عــدد اإلصــابــات داخل
الـصـ والــتي جـاءت من دول أخـرى
إلى  .63وذكــرت جلــنــة الــصـحــة في
بـلــديـة بــكـ أن مــصـدر الــعـدوى في
حــالــتـ بــالــعــاصـمــة هــو إيـطــالــيـا

وإسبانيا.
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سارح تـاحف وا و أغلـقت إيطـاليـا ا
وصاالت السينما وغيرها من األماكن
الـــتــرفــيــهـــيــة في أنــحـــاء الــبالد في
ـواجــهــة انــتـشــار فــيـروس مــســعى 
ــسـتـجـد بــحـسب مـرسـوم كـورونـا ا
وقعه رئيس الوزراء جـوزيبي كونتي
ــرسـوم الـذي األحـد.وجــاء في نص ا
نشر على مـوقع احلكومـة اإللكتروني
أنه إلى جانب الـعـزل اإلجبـاري بحق
 15مليـون شخص في أجـزاء واسعة
من شـمال إيـطـاليـا أغـلقت احلـكـومة
من األحـــــــد وحـــــــتـى الـــــــثـــــــالـث من
ـالهي الـــلــيـــلـــيــة نـــيـــســـان/ابــريل ا
وصاالت الـكازيـنـو واأللعـاب وغيـرها

ـــشـــابـــهــة فـي أنـــحــاء مـن األمـــاكن ا
ـمكن الـتردد البالد.لـكن سيـبقى من ا
إلى األسواق أو إلـى حانـة أو مـطعم
شرط احـتـرام إبقـاء مسـافـة متـر على

األقل ب الزبائن.
فـيـمـا تــأكـدت إصـابـة شـخص حـضـر
جتـــمّــعـــا لـــكـــبـــرى الـــشـــخـــصـــيــات
الـســيـاســيـة احملــافـظـة فـي الـواليـات
ن فـيهم الـرئيس األمـيركي تـحدة  ا
دونـــالــد تــرمب ونـــائــبه مـــايك بــنس
ـسـتـجـد وفق ما بـفـيروس كـورونـا ا
أفاد مسـؤولون السـبت.ويعد "مـؤتمر
الـعمـل السـيـاسي احملـافظ" بـ أكـبر
الـتـجــمّـعـات الـسـنـويــة لـلـسـيـاسـيـ
احملافظ إذ شارك اآلالف إلى جانب
ـؤتمر الذي جرى ترامب ونائبه في ا
في  29شبـاط/فـبـراير قـرب واشـنطن
بــيــنــهم عــدد مـن أعــضــاء احلــكــومـة
ـــــســــؤولــــ فـي الــــبــــيت وكــــبــــار ا
األبـــيض.وقـــال "احتـــاد احملـــافـــظــ
" "أجرى مـستشفى في نيو األميركي
جـيــرسي فــحـصـا لــلـشــخص وأكـدت
مـــراكـــز الــســـيــطـــرة عـــلى األمــراض
والـوقـايــة مـنـهـا أن الـنــتـيـجـة جـاءت
إيـــــجــــــابـــــيـــــة" جلـــــهــــــة إصـــــابـــــته
ــريض الـذي بــالـفــيـروس.و عــزل ا
يــحـــظى بـــرعـــايـــة طــبـــيـــة في نـــيــو
جــيــرسـي.وأضــاف الــبــيــان أن "هــذا
صاب) لم يحتك بالرئيس احلاضر (ا
أو نـــائب الـــرئــيس ولـم يــحـــضــر أي

منـاسبـات في القـاعة الـرئيـسيـة".لكن
رئـيس احتـاد احملافـظـ األمـيـركـي
مـات شالب قـال لصـحـيـفـة "واشـنطن
بــــوست" إنه تــــفـــاعل مـع الـــشـــخص

ؤتمر.  صاب خالل ا ا
"افتـقـد وجهي" كـلـمات سـبق وصرح
بـــهـــا الـــرئـــيس األمـــريـــكي دونـــالــد
تـــــرامب تـــــشــــــيـــــر إلى اإلجـــــراءات
االحــتــرازيــة الـتـي يـتــخــذهــا الــبـيت
األبــيض لــتــجــنب إصــابــة الـرئــيس
األمــريـكـي بـعــدوى كــورونـا.وتــشــيـر
ـية إلى أن الـتقـاريـر واألبـحاث الـعـا
عــــادة مـــــسح الــــوجه أحــــد أخــــطــــر
ـكن أن تـكـون سـبـبـا الـعـادات الـتي 
في نـــقل عـــدوى فـــايــروس كـــورونــا.
ونـشر مـوقع الـكـتـروني تقـريـراً يـقدم
ـكن مـجـمـوعـة من الـنـصـائح الـتي 
من خاللـها الـتـخـلص من عـادة مسح
ـــوقـع إن عـــادة فــرك الـــوجه. وقـــال ا
الـعــ أو حـفـر األنف أو حــتى مـسح
الـوجه هـي من الـعــادات الـرئـيــسـيـة
ــكن أن تـكــون سـبـبــا في نـقل الـتي 
عدوى كـورونـا بسـرعـة كبـيـرة. ولفت
التقرير إلى أن (إحـصائية أظهرت أن
ــسـحـون عــلى وجـوهـهم 3 الـنـاس 
آالف مرة في الـيـوم الواحـد وهـو ما
يـجـعـله عـرضة  3آالف مـرة لإلصـابة
بــــعــــدوى كـــورونــــا). وجتــــاوز عـــدد
ــصـابــ بــكـورونــا أكــثـر من 100 ا

يا. ألف حالة عا البابا فرنسيس 


