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{ اوالن بـــاتــور(أ ف ب) - أغـــلــقت
مـنــغـولــيـا نــقـاط عــبـور الــسـيـارات
ـشــاة عـنــد حـدودهــا الـبــريـة مع وا
الصـ ومدارسـها في مـسعى لـكبح
ـيت أصاب أكـثر انـتشـار فيـروس 
من  2500 شـخص حــتى اآلن.وقـال
نـائب رئـيس الـوزراء إنخـتـوفـيـش
نع على السيارات أولزيسايخـان "
ـشـاة عـبـور احلـدود الـصـيـنـيـة" وا
ـدارس واجلامـعات مشـيراً إلى أن ا
ستبـقى بدورها مـغلقـة حتى الثاني
من آذار/مـارس فــضالً عن مـنـشـآت

عامة أخرى.
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الى ذلك مـددت الصـ امس االثـن
عـطـلـة رأس السـنـة الـقـمـرية في ظل
انـتــشــار فـيــروس يـســبب الــتـهــابـا
رئـويا حـادا عـلى أمل تأخـيـر عودة
ازدحـــام وســـائـل الـــنـــقل إلى ذروته
وتـــــخـــــفـــــيض خـــــطـــــر انـــــتـــــقــــال
الــعـدوى.ويــثــيــر فــيــروس كــورونـا
سـتـجد الـذي ارتفع عـدد ضحـاياه ا
ية رغم االثن أيضاً موجة قلق عا
صاب تسجـيل أعداد ضئـيلة مـن ا
.وبــيـــنـــمـــا أعــلـــنت خـــارج الـــصـــ
مونـغوليـا إغالق احلدود الـبرية مع
الــصـ ألــغت فــرنــســا احــتــفـاالت
ـنـاسـبة رأس الـسـنة كـانت مـقررة 
الصيـنية في بـاريس وبوردو حيث
سـجـلت ثالث إصـابات فـيـمـا تـعمل

عـدة دول علـى إجالء مواطـنـيـها من
منطـقة ووهـان.وصل رئيس الوزراء
الــصـيــني لي كـه تـشــيــانغ مــرتــديـاً
قنـاعاً لـلحـمايـة االثنـ إلى منـطقة
رض ) بـؤرة ا ووهان (وسط الـص
ــعـزولــة مـنــذ أربـعــة أيـام . وهـو وا
أول مـــســـؤول كــبـــيـــر في الـــنـــظــام
ـديـنة مـنـذ ظـهور الـشـيوعي يـزور ا
الــــــــــفـــــــــيــــــــــروس فـي كـــــــــانـــــــــون
ـديـنة شـبه األول/ديـسـمـبـر.وبـدت ا
مقفـرة في ظل منع حترك الـسيارات
"غــيــر الــضــروريـــة". ويــســمح فــقط
لــلـســائـقــ الــذين يـنــقــلـون أطــبـاء
ـــســـتـــشـــفـــيـــات ومـــوظـــفـــ إلى ا
بــالـقــيــادة.وعــلـى بــعـد  15كــلم في
ـديـنـة شـاهـد فـريق جـنـوب وسـط ا
من وكـــالـــة فـــرانس بـــرس حـــاجــزاً
لـلـشرطـة يـفـتش السـيـارات ويـقيس
درجـات حـرارة ركـابـهـا.ويـجب عـلى
السائق أن يسلموا الشرطة وثيقة
خـاصة لـلسـماح لـهم بـالعـبور. ومن
ـركبـات التي كـانت باالنـتظار ب ا
شـاحـنة يـبـدو انهـا كـانت تـقل مواد
غذائـية.ارتـفع عدد الـوفيات إلى 80
شــخــصــاً بـــيــنــمــا ســجــلت 2744
إصابة في البالد بينها رضيع يبلغ
من الـعـمـر  9أشــهـر فـيــمـا كـان عـد
ـصـابــ أمس ألـفي شـخص. كـمـا ا
تـــضــاعـف عـــدد حــاالت االشـــتـــبــاه
بإصابات خالل  24ساعـة إلى نحو

ســـــتــــة آالف شـــــخص.وتـــــوفي 24
شخصاً إضافيـاً في مقاطعة هوباي
التي عاصمتـها ووهان. لكن لم يجر
تأكيد أي حالـة وفاة جراء الفيروس
نـطقة.باإلجـمال يوجد خارج هذه ا
 56مــلـيـون شـخـصــاً مـعـزولـون عن
العالم في هوبـاي بسبب اإلجراءات
ـرض.وفي صور الـهادفـة الحـتـواء ا
نـشـرتـهـا احلـكـومــة الـصـيـنـيـة بـدا
رئــيـس الــوزراء مــرتـــديــاً مــعـــطــفــاً
بـالسـتـيــكـيــاً أزرق ووجـهه مــغـطى
بــقـنـاع من الــلـون نـفـسـه يـتـفـحص
شــــــاشـــــــة قـــــــرب ســـــــريـــــــر أحــــــد
ـرضـى.وعُـ لي كه تـشــيـانغ عـلى ا
رأس "مـــجــمـــوعـــة عـــمـل" مـــكـــلـــفــة
اإلِشــراف عــلى عـــمــلــيــة الــتــصــدي
لـلفـيـروس. وحذر الـرئيـس الصـيني
رض شي جينـبينغ الـسبت من أن ا
يــنــتــشــر بــســرعــة ومن أن الــوضع
"خـــطــيــر".ومع وجــود إصــابــات في
عـشـرات الـدول األخـرى يـزور مـدير
ـيـة تـدروس مـنـظـمـة الـصــحـة الـعـا
. أدهانوم غيبرييسوس بك االثن
اضي نظـمة األسبوع ا وتراجعت ا
عــن إعـالن حـــــــــــالــــــــــــة "طـــــــــــوار
ـيـة".وقـررت بـكـ تـمـديـد عـطـلـة عـا
رأس الــسـنــة الــقــمــريــة ثالثــة أيـام
إضــافـــيــة إلى  2شـــبــاط/فـــبــرايــر
اليــ من لــتــأخـيــر عــودة مــئــات ا
ـدن وخـفض مـخـاطـر الـعـمــال إلى ا

ــرض.من جــهـــته أعــلن انــتــشـــار ا
رئـيس بلـدية ووهـان جـو تشـانوانغ
األحــد أن خــمــســـة ماليــ شــخص
ــديــنــة قـبـل رأس الــســنـة غــادروا ا
الــصـيـنــيـة الــواقـعـة في  25كـانـون
الــثــاني/يــنــايــر.ويــزيــد هــذا الــرقم
الـكـبـيــر من خـشـيـة تــوسع انـتـشـار
ـــــكن ـــــرض خـــــصـــــوصـــــاً أنـه  ا
لــلــفـيــروس أن يــنــتــقل من شــخص
آلخـر دون ظـهـور أي عـوارض عـلى
ـــســؤولـي قــطــاع حـــامــله ووفـــقــاً 
.وأعــلــنت عـدة الـصــحــة في الــصـ
مدن كـبـرى شمـال الصـ مثل بـك
وتـيــاجنــ وتـشــيــان تـعــلــيق عـمل
خـطــوط احلــافالت الــطــويــلــة الـتي
تــربـطـهـا بــأجـزاء أخـرى في الـبالد.
وفي شرق الـص اتـخذت مـقاطـعة
شـانــدونغ الـتي يـبـلغ عـدد سـكـانـهـا
مــــئـــة مــــلـــيــــون نــــســـمــــة اإلجـــراء
نفـسه.وفُرض ارتـداء القـناع الواقي
فـي عـدة مــقـاطــعــات خـصــوصـاً في
غــوانــغــدونغ األكــبـــر في الــبالد من
حـــيث عـــدد الــســـكــان ( 110مالي

نسمة).
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ووصـل الـــــفـــــيــــــروس إلى أوروبـــــا
وأستراليـا وسجلت إصابة مـحتملة
أيـضــاً في كـنـدا لــكن لم تـسـجل أي
وفــــــــــــــاة حــــــــــــــتـى اآلن خــــــــــــــارج
ـتـحـدة .وأعـلـنت الـواليـات ا الـصــ
الـتي سـجـلت فـيـهـا خـمس إصـابات
مــؤكــدة نـيــتــهــا تـرحــيل طــاقــمــهـا
الـدبلـومـاسي ومواطـنـيهـا الـعالـق
في ووهــان حــيث سـتــرسل طــائـرة
إلجالئــهم الــثالثــاء.وتــتـواصل دول
أخرى مع بك لتنظيم عملية إجالء
مـواطـنـيـها.وأعـلـنت وزيـرة الـصـحة
الفـرنسـية أنـييس بـوزين أن فـرنسا
ســـتـــنـــظم "عـــمــلـــيـــة إجالء جـــويــة
مـبـاشـرة" لـلـمـواطـنـ الـفـرنـسـيـ

وســـيــجـــري وضــعـــهم في احلـــجــر
.وفي الـــــــصـــــــحـي ألســـــــبـــــــوعـــــــ
مـسـتـشـفـيـات ووهـان يـبـدو الـوضع
فـي بــعض األحــيــان فــوضــويــاً إذا
ـرضى أن يـنـتــظـروا أحـيـانـاً عــلى ا
لساعـات لرؤية طبـيب. ويفترض أن
يــنـتــهي بــنـاء وحــدتــ صـحــيــتـ
إضـافــيـتــ تـســتـطـيـع كل مـنــهـمـا
اســـــتـــــقـــــبــــال ألـف مـــــريض خالل
.وأعــلـــنت الـــســـلـــطــات أســـبـــوعـــ
الـصـحيـة الـصـينـيـة األحـد أن "قدرة
ــرض عـلى االنـتـشــار قـد تـعـززت" ا
لـكــنـهــا تـقــول إنه "لـيـس قـويــاً كـمـا
الــــســــارس" الـــنــــاجت عن فــــيـــروس
ـئـات كــورونـا آخـر تــسـبب بــوفـاة ا

ب عامي  2002و 2003. 


