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وكاالت: اذا كانت أوروبا 
القارة األكثر تضررا بفعل 
الوباء الذي سببه ڤيروس 
كورونــا املســتجد، فإنهــا 
أصبحت اآلن في طليعة دول 
العالم التي بدأت تعود الى 
حياتها الطبيعية تدريجيا 
مع انحسار الوباء وانخفاض 
أعداد اإلصابات والوفيات.

فقد سرعت إيطاليا اكثر 
الدول تضررا، إجراءات رفع 
العزل، واستؤنفت القداديس 
وأعيد فتح املتاجر واملقاهي. 
كمــا أعلنــت احلكومة أنها 
ســتعيد فتح حدودها أمام 

عودة السياح. وغير بعيد 
عــن إيطاليــا، فتــح صرح 
األكروبوليس األثري الشهير 
في أثينا وكل املواقع األثرية 
في اليونان أبوابه. وأعادت 
املدارس فتح أبوابها أيضا في 
اليونان وفرنسا وبلجيكا.

وفرضت إسبانيا ارتداء 
الكمامــة اعتبارا من ســن 
الطرقــات  السادســة فــي 
التــي  العامــة  أو األماكــن 
مــن  املاليــني  اســتقبلت 
الســكان بعد أســابيع من 
احلجر. وقررت برشــلونة 
املنتزهــات  فتــح  إعــادة 

الطريق  كوريا اجلنوبيــة 
إلــى مدارســهم ابتــداء من 
أمــس األول، بعــد أكثر من 
شــهرين من اإلغــالق. مع 
اتخاذ االحتياطات املعتادة، 
مثــل التحقــق مــن درجة 
حرارة اجلســم والسوائل 
املعقمة والتحيات عن بعد. 
وأعلنــت اليابــان تخفيف 
الطــوارئ عن املزيد  حالة 
مــن املقاطعــات وانضمت 
أوســاكا وكيوتو وهيوجو 
إلــى ســابقاتها، فــي ضوء 
االجتــاه التنازلــي في عدد 

حاالت اإلصابة اجلديدة.

والشــواطئ للتجول، لكن 
ليس للسباحة.

ودعت فرنسا األوروبيني 
إلى «مزيد من التنســيق» 
بهدف إعــادة فتح احلدود 
الداخليــة تدريجيا بحلول 
١٥ يونيــو املقبــل. وقالت 
املفوضيــة األوروبيــة انه 
سيكون لدى أوروبا «موسم 
سياحي هذا الصيف، حتى 
لو أنه ســيكون مع تدابير 
للســالمة وقيــود لــم تكن 

موجودة العام املاضي».
بعيدا عن أوروبا، سلك 
الطــالب فــي  مئــات آالف 

ســكان قرية كودونو جنوب ميالن وإحدى بؤر انتشــار «كورونا» في فبراير يتنزهون مع كالبهم بعد 
تخفيف إجراءات العزل           (أ.ف.پ)

زوار يخرجون من متحف بورغيزي في روما بعد اعادة فتح أبوابه          (ا.ف.پ)

سيدتان تسيران مع طفليهما بالقرب من كاتدرائية القديس بطرس في الڤاتيكان    (رويترز)

األلعاب النارية واألضواء الكاشفة تضيء البوسفور بقرب مسجد أورطة كوي بإسطنبول               (أ.ف.پ)

باريسيون يتريضون أمام «هرم اللوڤر»  في ساحة نابليون بباريس بعد تخفيف االجراءات    (أ.ف.پ)

مطعم في والية كونيتيكت يقدم خدماته في الهواء الطلق مراعياً التباعد اإلجتماعي     (أ.ف.پ)

سياح االحتاد األوروبي في 
٣ يونيو املقبل، والســماح 
للمطارات باستئناف عملها 

اعتبارا من ذات التاريخ. 
كاتدرائيــة  وأعــادت 
القديس بطــرس في روما 
فتح أبوابهــا، وعاد الزوار 
ولــو بأعداد محــدودة إلى 
الكاتدرائيــة الواقعــة فــي 
قلب الڤاتيكان املغلقة منذ 
مطلع مارس. وفي مؤشــر 
آخر إلى العودة إلى احلياة 
الطبيعيــة، ظهــرت مجددا 
قوارب اجلندول الشــهيرة 
بانتظــار  البندقيــة  فــي 

العالم يعود إلى حياته الطبيعية تدريجيًا
أوروبا تخطط لفتح احلدود وتترقب املوسم السياحي مع تدابير السالمة

الصني من بؤرة «كورونا»..إلى إعالن االنتصار 

 شركات الطيران تستعد إلطالق أساطيلها على مراحل 

 بكني - وكاالت: بعد تأخير شــهرين ونصف الشــهر عن موعده، بدأت امس 
الهيئة االستشارية السياسية الصينية العليا، دورتها السنوية في قاعة الشعب 
الكبــرى في بكني بحضور شــي جني بينغ وقادة صينيــني آخرين. على أن يبدأ 
املجلس الوطني لنواب الشعب دورته السنوية الثالثة في بكني اليوم مبشاركة 
٣ آالف عضــو، لتنطلــق بذلــك الدورتان الســنويتان للمجلــس الوطني لنواب 
الشــعب واملؤمتر االستشــاري، اللذين ميثالن البرملان الصيني بشــقيه النيابي 
واالستشــاري. ويتخلل انعقاد البرملان إعالن الصني انتصارها على الوباء الذي 
ســببه ڤيروس كورونا «كوفيــد - ١٩» والذي كانت مدينة ووهان بؤرته االولى 

التي انتقل منها الى العالم.
ويرى خبراء أن اجللســة البرملانية «ستعطي شي جني بينغ الفرصة إلعالن 
االنتصار الكامل في احلرب الشعبية على الڤيروس»، واحترازيا مت تقليص مدة 
اجللســة البرملانية من أســبوعني إلى سبعة أيام فقط، وستعقد بشكل مغلق، إذ 

دعيت الصحافة إلى متابعة أغلب النقاشات عبر االنترنت. 

تســتعد شركات الطيران الســتئناف رحالتها مع مجموعة تدابير «أساسية» 
ملكافحة ڤيروس كورونا مع سلسلة من التدابير االحترازية. ويراهن القطاع على 
جملــة تدابير مرفقــة بأنظمة تنقية الهواء عالية األداء فــي الطائرات تكون أداة 
ملكافحة كوفيد-١٩، من استمارة صحية لدى الوصول إلى املطار وقياس حرارة 
األفراد ووضع كمامات في املطار والطائرة وتوزيع الطعام املغلف مسبقا جتنبا 
لالحتــكاك وتطهيــر الطائرات واحلد من عدد احلقائب املســموحة في املقصورة 

وعملية سريعة في تسليم احلقائب.
وبعد توقف تشــغيل ٨٠ إلى ٩٠٪ من األســطول العاملي، ستستأنف الرحالت 
اجلوية في يونيو املقبل تدريجيا، الرحالت الداخلية أوال، ثم ضمن القارة الواحدة 

ثم بني القارات.

احدى طائرات اخلطوط الفرنسية تقلع من مطار شارل ديغول        (رويترز)

بــدأت تركيا العــودة تدريجيا 
للحيــاة الطبيعية مــع األخذ بعني 
االعتبار كل االحتياطات التي بات 
يفرضها ڤيروس كورونا على العالم.

ومبا أن السياحة واحدة من أهم 
روافد االقتصاد التركي، فإن انقرة 
بدأت ما وصفه وزير صحتها فخر 
الدين قوجة بأنه «سياحة محكومة 

صحيا مع ٣١ دولة».
كما أنها خففت قيود السفر على 
كبار السن، والقيود التي تقتضي 
فرض احلجر الصحي ملدة ١٤ يوما 
على املواطنني العائدين من اخلارج.

وأعلنت وزارة الثقافة والسياحة 
التركية عن إجراء مباحثات رسمية 
مع ٧٠ دولة حول العالم، بهدف جذب 
السياح منها، عقب افتتاح املوسم 

السياحي لهذا العام.
وقال وزير السياحة محمد نوري 
أرصوي قبل أيام إن بالده تستعد 
الستئناف الســياحة الداخلية في 
٢٨ مايو اجلاري، متوقعا استئناف 
الرحــالت اجلويــة إلــى عــدد من 

الوجهات الدولية في يونيو. 

تركيا تستأنف سياحة «محكومة صحيًا» مع ٣١ دولة 

الرئيس الصيني شي جينبينغ في افتتاح «املؤمتر االستشاري السياسي» في بكني امس     (رويترز)


