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بكني - )اأ ف ب(:

اأعلنت ال�سني اأم�س الأحد �سخ مبالغ كبرية من ال�سيولة 

يف القت�ساد مل�ساعدته على مقاومة �سدمة فريو�س كورونا 

نهاية  يف  املال  اأ�سواق  فتح  اإعادة  ع�سية  وذلك  امل�ستجد، 

عطلة طويلة مبنا�سبة راأ�س ال�سنة القمرية. 

التجارية  امل�سلول وامل�سانع واملحالت  القت�ساد  وبني 

�سي�سخ  الثقة،  وتراجع  ال�سكوك  تلفه  وم�ستقبل  املغلقة 

البنك املركزي ال�سيني من اليوم الثنني 1200 مليار يوان 

)156 مليار يورو( للحد من تاأثري الوباء الذي طال 14 

اإىل  وانتقل  باأكرث من 300 �سخ�س،  واأودى  األف �سخ�س 

اأكرث من ع�سرين بلدا.

واأو�سح البنك املركزي يف بيان اأن هذا التدخل يهدف 

اإىل احلفاظ على »�سيولة معقولة ووافرة« للنظام امل�سريف، 

وكذلك التاأكد من ا�ستقرار اأ�سواق ال�سرف.

الثنني يف بور�ستي  ت�سهد جل�سات �سباح  اأن  وميكن 

والبور�ستان مغلقتان  انخفا�سا حادا.  �سنغهاي و�سينزن 

منذ 24 يناير غداة فر�س احلجر فعليا على مدينة ووهان 

)و�سط( ما اأثار قلقا عامليا.

- عطل اإلزامية -

وكان يفرت�س اأن تفتح البور�سات ال�سينية اجلمعة، 

ملكافحة  مهلة  اإ�سافية يف  اأيام عطلة   3 فر�ست  بكني  لكن 

الوباء ب�سكل اأف�سل.

العاملية  البور�سات  موؤ�سرات  �سهدت  اأيام   10 ومنذ 

على  للوباء  حمتملة  انتكا�سات  من  خوفا  حادا  تراجعا 

القت�ساد ال�سيني، الثاين يف العامل.

واأدى ظهور فريو�س كورونا امل�ستجد اإىل �سلل قطاعات 

كاملة من القت�ساد ال�سيني، اإذ اإن ال�سكان الذين ي�سعرون 

باخلوف ف�سلوا البقاء يف منازلهم.

اأما املطاعم ودور ال�سينما التي متتلئ عادة يف الأعياد 

انت�سار  ومركز  جنوبها.  اإىل  البالد  �سمال  من  مقفرة  فهي 

املر�س مقاطعة هوباي مقطوعة عن العامل.

متوقفة  �سبه  وال�سياحة  اجلوي  النقل  حركة  وباتت 

اإىل  ن�ساطاتها  تعليق  �ستمدد  اأنها  عديدة  �سركات  واأعلنت 

ما بعد عطلة راأ�س ال�سنة التي تنتهي الأحد من حيث املبداأ.

العمالقة  التايوانية  املجموعة  ال�سركات  هذه  ومن 

للتكنولوجيا فوك�سكون التي �ستبقي م�سانعها مغلقة حتى 

منت�سف فرباير.

وت�سعى بكني اإىل ا�ستعادة الثقة.

وكتبت ال�سلطة امل�سوؤولة عن �سبط الأ�سواق يف مقال 

ال�سيوعي  الناطقة با�سم احلزب  ال�سعب  ن�سر يف �سحيفة 

احلاكم اإن »تاثري الوباء ق�سري الأمد ولن يوؤثر على التوجه 

على الأمد الطويل«.

و�سرب الفريو�س ال�سني بينما تخو�س حربا جتارية 

منو  وتراجع  ترامب.  دونالد  الأمريكي  الرئي�س  بداأها 

القت�ساد ال�سيني العام املا�سي اإىل 6.1%، وهو اأدنى رقم 

ي�سجله منذ حوايل ثالثني عاما.

ن�سبة  من  مئوية  نقاط   3.5 ال�ستهالك  �سكل  وبينما 

اند  »�ستاندرد  وكالة  حمللو  حذر  املا�سي،  العام  النمو 

بورز« من اأن انخفا�سا ب�سيطا يبلغ ع�سرة باملائة يف نفقات 

العائالت ميكن اأن يوؤدي اإىل تراجع اإجمايل الناجت الداخلي 

1.2% على مدى عام.

وقال مكتب »اوك�سفور ايكونوميك�س« اإن »التاأثري على 

النمو ال�سيني قد يكون كبريا على الأمد الق�سري«، مو�سحا 

اأن ن�سبة النمو »قد تنخف�س اإىل 4% يف الف�سل الأول« بدل 

من 6% مقدرة حاليا.

الثنني،  اليوم  �سباح  البور�سات  انخفا�س  ولتجنب 

ميكن اأن تاأمر بكني �سناديق ال�ستثمار العامة ب�سراء ا�سهم 

بكثافة.

وميكن اأن تت�سرر اأ�سهم قطاع ال�سياحة والنقل، بينما 

ميكن اأن ترتفع اأ�سعار اأ�سهم القطاع ال�سحي م�ستفيدة من 

رواج اأقنعة الوقاية وغريها من املعدات الطبية.

كما ميكن اأن يكون حجم املبادلت �سئيال �سباح اليوم؛ 

ب�سبب ا�ستمرار اإغالق بع�س املكاتب، واإن كانت امل�سارف 

�ستعيد فتح اأبوابها مبدئيا.

كورونا يتف�صى يف ال�صني وينتقل اإىل اأكرث من 20 بلًدا ويح�صد الأرواح يف كل يوم »رويرتز« 

�لوفيات تت�شاعف كل يوم لتح�شد �أكرث من 300 �شخ�س و�لفريو�س �نتقل �إىل 20 بلًد�

�ل�شني ت�شخ 156 مليار دوالر ملكافحة »كورونا �مل�شتجد«

اجلزائر - )د ب اأ(:

بنقل  الأحد،  اأم�س  تبون،  عبداملجيد  اجلزائري  الرئي�س  اأمر 

اىل  ال�سينية  ووهان  مدينة  يف  املقيمني  املوريتانيني  الرعايا 

خلفية  على  املوريتانية،  ال�سلطات  لطلب  ا�ستجابة  اجلزائر؛ 

انت�سار فريو�س كورونا يف اإقليم هوبي. 

الرعايا  اإن  لها  بيان  يف  اجلزائرية  الرئا�سة  وقالت 

املوريتانيني �سيعودون على الرحلة نف�سها التي تقل رعايا من 

اجلزائر وتون�س وليبيا. 

رئي�س  اأن  ذكر  اجلزائرية  للرئا�سة  �سابق  بيان  وكان 

اجلمهورية عبداملجيد تبون، ا�ستجابة لطلب ال�سلطات الليبية، 

ال�سينية  ووهان  مدينة  من  الليبيني  الطلبة  بـ»ترحيل  اأمر 

باجتاه اجلزائر، على نف�س الطائرة التي تقل الطلبة اجلزائريني 

برتحيلهم  اأمر  اأن  اجلمهورية  لرئي�س  �سبق  الذي  والتون�سيني 

املقاطعة  بهذه  كورونا  فريو�س  انت�سار  بعد  ل�سحتهم  حماية 

باجتاه  الأحد  اأم�س  فجر  جزائرية  طائرة  واأقلعت  ال�سينية«. 

مدينة ووهان،  املقيمني يف  اجلزائريني  الرعايا  ال�سني لرتحيل 

وعددهم 36 اأغلبهم من الطلبة، بقرار من رئي�س البالد عبداملجيد 

تبون؛ حفاظا على �سالمتهم. 

من جهة اأخرى، ك�سف عبدالرحمن بن بوزيد وزير ال�سحة 

والتون�سيني  والليبيني  اجلزائريني  الرعايا  اأن  اجلزائري 

واملوريتانيني الذين �سيتم ترحيلهم من ووهان ال�سينية �سيتم 

احلجر عليهم مب�سفى »القطار« يف العا�سمة اجلزائرية اإىل غاية 

التاأكد من �سالمتهم. 

واو�سح اأن هوؤلء »�سيمكثون ملدة ترتاوح من 10 اإىل 15 

يوما قبل اأن يتم ال�سماح لهم بالعودة اإىل منازلهم، اأي اإىل غاية 

التاأكد من �سالمتهم من فريو�س كورونا، اإذ ي�سمن هذا الإجراء 

عدم تف�سي الفريو�س يف اجلزائر«. 

وقال بن بوزيد يف ت�سريحات لل�سحافة على هام�س زيارته 

وليبيا  تون�س  اإن  اجلزائر،  �سرقي  بوعريريج  برج  ولية  اإىل 

تفتقران اإىل الإمكانات الالزمة لنقل رعاياهما، اإذ حتتاج العملية 

اإىل طائرات متلك القدرة على التحليق ل�ساعات طويلة يف اجلو، 

م�سريا اإىل اأنه مت جتهيز هذه الطائرات باأطقم طبية خمت�سة يف 

هذا النوع من الأمرا�س املعدية. 

ُي�سار اإىل اأن الطائرة اجلزائرية التي غادرت باجتاه ال�سني 

حملت هبة جزائرية تتاألف من »500 األف قناع ثالثي الطبقات، 

و20 األف نظارة وقائية، و300 األف قفاز«.

�لرئي�س �جلز�ئري ياأمر باإجالء رعايا ليبيني 

وموريتانيني وتون�شيني مقيمني يف »مدينة �لكورونا« 

رئي�س جمل�س �ل�شيادة �ل�شود�ين 

يتلقى دعوة لزيارة و��شنطن 

اخلرطوم - )رويرتز(: 

ال�سودان  يف  النتقايل  ال�سيادة  جمل�س  قال 

اإن الوليات املتحدة وجهت اأم�س الأحد دعوة اإىل 

رئي�سه الفريق اأول ركن عبدالفتاح الربهان لزيارة 

العالقات  حت�ّسن  اإىل  ي�سري  ما  وهو  وا�سنطن، 

الثنائية بينهما منذ اأن عزل اجلي�س الرئي�س عمر 

الب�سري العام املا�سي.

وكان وزير اخلارجية الأمريكي مايك بومبيو، 

ات�سال  خالل  الزيارة  لهذه  الربهان  دعا  الذي 

البلدين  اإن  دي�سمرب  �سهر  يف  قال  اأم�س،  هاتفي 

بعد  بينهما  ال�سفراء  تبادل  يف  البدء  يعتزمان 

انقطاع دام 23 عاما.

خالف  على  واخلرطوم  وا�سنطن  وكانت 

لعقود، لكن العالقات بينهما حت�ّسنت منذ الإطاحة 

حكومة  وت�سكيل   2019 اأبريل  يف  بالب�سري 

انتقالية مدنية يف اأغ�سط�س.

الهدف من  اإن  بيان  ال�سيادة يف  وقال جمل�س 

البلدين  الثنائية بني  الزيارة هو »بحث العالقات 

للزيارة.  اأن يحدد موعدا  و�سبل تطويرها«، دون 

بتلبية  »وعد  الربهان  اأن  ذكر  البيان  اأن  غري 

)الدعوة( يف القريب العاجل«.

وزار رئي�س الوزراء ال�سوداين عبداهلل حمدوك 

اليمني  تاأديتهم  بعد  وا�سنطن  الوزراء  من  وغريه 

يف احلكومة النتقالية، كما زار الربهان عددا من 

دول اجلوار، وكذلك رو�سيا.

الأمريكية  احلكومة  اأ�سافت  عام 1993  ويف 

ال�سودان لقائمتها للدول الراعية لالإرهاب، ا�ستنادا 

اإىل مزاعم بدعم حركة الب�سري الإ�سالمية للجماعات 

غري  ال�سودان  يجعل  ت�سنيف  وهو  الإرهابية، 

الديون  من  اإعفاء  على  للح�سول  نظريا  موؤهل 

ومتويل من �سندوق النقد والبنك الدوليني.

لكن م�سوؤول كبريا باخلارجية الأمريكية قال 

يف �سهر نوفمرب اإن وا�سنطن رمبا ترفع ال�سودان 

البلدين مل تعد جتمعهما عالقة  واإن  القائمة،  من 

عداء. ويتعنّي اأن يقر الكونغر�س هذا الإجراء.

بريوت - )رويرتز(:

دعا م�سروع البيان الوزاري للحكومة اللبنانية 

اأم�س  رويرتز  عليها  اطلعت  م�سودة،  يف  اجلديدة 

ر�سملة  واإعادة  الفائدة  معدلت  خف�س  اإىل  الأحد، 

تت�سّمن  طارئة،  اإنقاذية  خطة  اإطار  يف  امل�سارف 

العميقة يف  املالية  الأزمة  ملعاجلة  موؤملة«  »خطوات 

عليه  وافقت  الذي  الوزاري  البيان  وم�سودة  البالد. 

جلنة وزارية يوم ال�سبت ل تزال بانتظار احل�سول 

على ثقة الربملان. ومن املتوقع اأن جتتمع اللجنة مرة 

اأخرى اليوم الثنني لإجراء القراءة النهائية.

وقالت احلكومة اللبنانية اجلديدة، التي ت�سكلت 

الوزراء  رئي�س  حكومة  ا�ستقالة  بعد  يناير   21 يف 

اإن  البيان،  م�سودة  يف  اأكتوبر،  يف  احلريري  �سعد 

خطة الإنقاذ القت�سادية تت�سّمن »خطوات م�سريية 

»لالنهيار  جتنًبا  موؤملة«  �ستكون  عالج  واأدوات 

اإن مل نقل  الذي �سيكون اخلروج منه �سعًبا  الكامل 

لأي  ميكن  »ل  البيان  يف  وجاء  م�ستحيل«.  �سبه 

الفائدة  اأن تنجح ما مل نقم بتخفي�س  اإنقاذية  خطة 

القت�ساد  لإنعا�س  وذلك  والودائع؛  القرو�س  على 

وتخفي�س كلفة الدين«.

ولديه  الدولر  يف  حاًدا  ا  نق�سً لبنان  ويواجه 

اأن  ويجب  العامل.  يف  العام  الدين  م�ستويات  اأعلى 

يوربوندز  �سندات  مع  التعامل  كيفية  ب�ساأن  يقّرر 

بقيمة 1.2 مليار دولر ت�ستحق يف مار�س.

املوؤ�س�سات  كل  مع  التوا�سل  اىل  اخلطة  وتدعو 

واجلهات املانحة اأو الداعمة من اأجل تاأمني احلاجات 

احلاجات  وتغطية  املي�سرة  والقرو�س  امللّحة 

البيان  م�سروع  يحدد  ومل  للخزينة.  التمويلية 

املوؤ�س�سات ول املبلغ املطلوب.

ا الإ�سراع  و�سملت مقرتحات البيان الوزاري اأي�سً

يف اإجراء دورة الرتاخي�س الثانية يف قطاعي النفط 

الكهرباء  لقطاع  الناظمة  الهيئة  وتعيني  والغاز، 

كجزء من اإ�سالح قطاع الكهرباء.

اإ�سالحات  »اإجراء  البيان  م�سروع  ت�سّمن  كما 

�سريبية تعتمد على حت�سني اجلباية وعلى مكافحة 

ال�سرعية،  وغري  ال�سرعية  املعابر  من  التهريب 

ال�سريبة  باعتماد  ال�سريبي  التهرب  ومكافحة 

الت�ساعدية املوحدة على جممل املداخيل«.

لبنان يحّدد »خطو�ت موؤملة« لتنفيذ 

خطة �إنقاذ مالية ت�شمل خف�س �لفائدة 

الصين تضخ 156 مليار دوالر لمكافحة »كورونا المستجد«

https://www.alayam.com/alayam/world/839867/News.html
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خطة وطنية لمواجهة “كورونا”... وحتى اآلن ال حاالت في البحرين
البالد
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كشــف استشــاري األمــراض المعديــة رئيــس مختبر األحيــاء الدقيقة ولجنــة مكافحة 
العــدوى بالخدمــات الطبيــة في المستشــفى العســكري طبيب مقدم منــاف القحطاني 
أن االجتمــاع الوطنــي الــذي عقدته مستشــفيات البحرين الحكوميــة والخاصة لبحث 
مستجدات الوضع العالمي لفيروس لكورونا المستجد، قرر وضع خطة وطنية شاملة 
للترصــد لمجابهــة الفيــروس والتحكم بانتشــاره، مؤكدا أن هذا يأتــي ضمن توجيهات 
القيــادة، مبينــا أن لجنــة للترصــد والتحكم ُشــكلت في المستشــفى العســكري لمجابهة 
الكورونــا يترأســها قائــد الخدمــات الطبيــة الملكيــة اللــواء الشــيخ خالــد بــن علــي آل 
خليفــة، موضحــا أن اللجنــة وضعــت آليــة وإســتراتيجية فوريــة لمجابهــة الفيــروس 
المستجد، مردفا أنه تم وضع خطة موازية مع الخطة األم للتعاون والتنسيق الطبي 

مع المملكة العربية السعودية في هذا الجانب في حالة رصد أي حاالت مشتبه بها.

وأوضـــح االستشـــاري القحطانـــي فـــي 
تصريحـــات لــــ “البـــاد” أن المستشـــفى 
الخطـــة  بتطبيـــق  بـــدأ  العســـكري 
االحترازيـــة للتعامل مـــع الفيروس منذ 
أكثر من أسبوع، وهناك تعاون فعال مع 
وزارة الصحة، بعد أن تم تشـــغيل جهاز 
الفحص الجيني، ومســـتلزمات الفحص 
لفيـــروس  المبكـــر  للفحـــص  الجينـــي 
الكورونـــا، إضافة الـــى التعاون التام مع 
كافة المستشـــفيات األخـــرى الحكومية 
والخاصـــة للتبليـــغ عن أي حالة اشـــتباه 

لإلصابة بالفيروس.
وحـــول الخطـــة االحترازيـــة التـــي تـــم 
تفعليهـــا بالمستشـــفى العســـكري، أشـــار 
القحطانـــي إلى أنه وبتوجيه وتعليمات 
ومتابعـــة مـــن قائـــد الخدمـــات الطبيـــة 
الملكية، اللواء الشـــيخ خالد بن علي آل 
خليفة، فقد تحولت لجنة الطوارئ إلى 
“خليـــة عمل” جاهـــزة، والتي تـــم تغيير 
اســـمها إلـــى “لجنـــة الترصـــد والتحكـــم 
لــــ “فيـــروس كورونـــا”، وتـــم وضع خطة 
احترازيـــة لمنـــع انتشـــار هـــذا الفيروس 
فـــي المستشـــفى فـــي حالـــة وجـــود أي 
حالة أو أي اشتباه بحالة، وتجهيز قسم 

خـــاص للعـــزل والحجـــر الطبـــي قريـــب 
الخارجيـــة،  والعيـــادات  الطـــوارئ  مـــن 
مؤكـــدا أن أنه تـــم توفير كافـــة الكوادر 
الطبيـــة والتمريضيـــة والفنيـــة الازمـــة 
وكافة العاجات والمستلزمات الطبية، 
بالتنفـــس  الخاصـــة  األجهـــزة  وتوفيـــر 
االصطناعي وأجهزة الماحظة الدورية 
لتنقيـــة  بأجهـــزة  وتزويدهـــا  الدقيقـــة، 

الهواء لمنع انتشار الفيروس. 
الخدمـــات  قائـــد  أن  القحطانـــي  وبيـــن 
الطبيـــة قـــد اجتمـــع مـــع كافـــة الكـــوادر 
العاملـــة في الفريـــق، حيث تم تعريفهم 
فـــي  الازمـــة  واإلرشـــادات  باللوائـــح 
أو  مصابـــة  حالـــة  أي  اســـتقبال  حـــال 
مشـــتبه بهـــا وآليـــات التعامل بهـــا وفق 
اإلستراتيجية والخطة التي تم وضعها 
لعمـــل الفريـــق، منوهـــا بأن المستشـــفى 
بـــدأ برنامجا تدريبيا فوريـــا للفريق من 
خـــال ورش عمل تدريبية باســـتخدام 
المحـــاكاة والعالـــم االفتراضـــي  تقنيـــة 
لتدريـــب الكـــوادر الطبيـــة والتمريضية 
مكافحـــة  أساســـيات  علـــى  والفنيـــة 
العـــدوى لمرضـــى كورونا، وذلـــك بمركز 
ولـــي العهد للتدريب التابع للمستشـــفى 

العســـكري، إضافـــة إلى تنفيذ ســـيناريو 
وهمـــي النتشـــار وبـــاء كورونـــا وكيفية 
مواجهتـــه، وقـــام المستشـــفى بإصـــدار 
كيفيـــة  حـــول  شـــامل  ارشـــادي  دليـــل 
التعامـــل مـــع الفيـــروس وطـــرق التبليغ 
عنه لكافـــة الكوادر الطبية والتمريضية 

والفنية بالمستشفى.
وبهـــذا الخصـــوص، أكـــد القحطانـــي أن 
البحريـــن بعيـــدة كل البعـــد عـــن مـــرض 
كورونـــا المســـتجد، وال توجـــد أي حالة 
مصابـــة أو مشـــتبه بإصابتهـــا لحد اآلن، 
ولـــم يتـــم اإلعان ولحـــد عـــن أي حالة 
وراء  االنســـياق  مـــن  محـــذرا  رســـميا، 
تبثهـــا  التـــي  المغلوطـــة  المعلومـــات 

وســـائل التواصـــل االجتماعي وتنتشـــر 
بشـــكل واسع، مشددا على ضرورة أخذ 
المعلومات من المصادر الطبية الرسمية 
فقط، وعدم نشـــر مثل هذه المعلومات 
المغلوطـــة والتعامـــل معها؛ ألنها تنشـــر 

الخوف والذعر لدى بعض الناس.
وأفاد بأن أغلب الفيروسات ال تستطيع 
مـــدة  اإلنســـان  جســـم  خـــارج  العيـــش 
24 ســـاعة، وهـــذا الفيـــروس يعـــد مـــن 
الفيروســـات التـــي تمتـــاز بكبـــر حجمها 
وسرعتها على التحور، وهو ما يساعده 
أن  موضحـــا  االنتشـــار،  ســـرعة  علـــى 
الفيـــروس المســـتجد شـــبيه بفيـــروس 
الســـارس الـــذي ظهـــر فـــي الصيـــن في 

العـــام 2002، والـــذي اثبتت الدراســـات 
انـــه يختلـــف عـــن فيـــروس األنفلونـــزا 
وينتمي الى عائلة الكورونا، مســـتطردا 
أنـــه تم مؤخـــرا رصد حـــاالت لمخالطن 
بين مرضـــى أثبتت إصابتهـــم وعاملين 
صحييـــن، مردفا أن الفيـــروس الجديد 
يتمثل في ســـالة جديـــدة من فيروس 
كورونـــا لـــم تكشـــف إصابـــة البشـــر بهـــا 
ســـابقا، كما أن منظمـــة الصحة العالمية 
بعـــض  تنتقـــل  أن  يمكـــن  أنـــه  أكـــدت 
ســـاالت الفيـــروس مـــن شـــخص إلـــى 
آخـــر باالتصـــال والتامس المباشـــر مع 
الشـــخص المصـــاب، كمـــا يحـــدث فـــي 

األماكن المزدحمة بالناس.
وأوضح أن فيروس الكورونا جميل إذا 
تم النظر اليه بواســـطة الميكروسكوب، 
وهو يشـــبه في شكل التاج، لذلك أطلق 
عليـــه “كورونـــا”، ولكنـــه تحـــور وتغيـــر، 
الخاصـــة  الحضانـــة  مـــدة  أن  مبينـــا، 
بالفيروس من 3 إلى 6 أيام؛ ولكن فترة 
الحضانـــة لألنمـــاط المعروفـــة لفيروس 
“كورونا “ تتراوح بين أسبوع و10 أيام.

الكورونـــا  بيـــن  الفـــرق  أن  وأردف 

الشـــديد  بالســـعال  يتمثـــل  واألنفلونـــزا 
بالســـعال المســـتمر والحاد لكورونا؛ ألن 
المـــرض يؤثر علـــى االجهزة التنفســـية 
والقصبـــات الهوائية ويـــؤدي الى ضيق 
شـــديد بالتنفـــس، بينمـــا األعـــراض هي 
نفســـها مـــع األنفلونـــزا الموســـمية مـــن 
ناحيـــة ارتفاع درجة الحرارة والســـعال 

وضيق في التنفس.
أيضـــا  يكمـــن  االختـــاف  أن  وأردف 
فـــي طريقـــة الكشـــف وطريقـــة العاج، 
مشـــددا علـــى أن مختبـــر وزارة الصحة 
الجيني يمكنه معرفة فيروس الكورونا 
واكتشـــافه خال 24 ساعة فقط، وبعد 
أن يقـــرر الطبيب المختـــص إجراء هذا 
الفحـــص الدقيق؛ ألن كلفة هذا الفحص 
الحكومـــة  أن  مؤكـــدا  جـــدا،  مكلفـــة 
الرشـــيدة كان لهـــا الريـــادة فـــي توفيـــر 
هذا الجهاز للكشـــف المبكر عن فيروس 
الكورونـــا لـــدى المصابيـــن أو الحـــاالت 
المشـــتبه بإصابتهـــا بالفيـــروس، حيـــث 
تقـــدم هـــذه الخدمـــات مجانيـــة لجميع 

المواطنين.
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خطة وطنية لمواجهة “كورونا”... وحتى اآلن ال حاالت في البحرين
للجنـــة للترصـــد برئاســـة قائد الخدمات الطبيـــة الملكية وخطة موازية بالتعاون مع الســـعودية

قسم للعزل 
والحجر الصحي 
وسيناريو حي 

للمواجهة

القحطاني لـ “البالد”: 
بدء العمل بجهاز 

الفحص الجيني للكشف 
المبكر عن “كورونا”
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“الصحة العالمية” تستعرض من القاهرة تطورات “كورونا”
كل  المتوســط  شــرق  إلقليــم  العالميــة  الصحــة  منظمــة  دعــت 
اإلعالميين ووسائل اإلعالم المرئية والمسموعة ووكاالت األنباء، 
إلــى حضــور المؤتمر الصحافي الــذي عقدته، في مقرهــا بالقاهرة، 
لتســتعرض فيه أحدث تطورات فاشــية فيروس كورونا المستجد 

حول العالم.

الصحـــة  منظمـــة  مديـــر  وأكـــد 
العالمية إلقليم شـــرق المتوسط 
أحمـــد المنظري فـــي تصريحات 
صحافيـــة أن المكتـــب اإلقليمي 
يواصـــل رصد اتجاهـــات المرض 
األعضـــاء؛  الـــدول  مـــع  والعمـــل 
لضمان أعلى درجات االستعداد، 
والكشـــف عن الحاالت المحتملة 

واالستجابة لها.
وأشـــار إلـــى أن منظمـــة الصحـــة 
العالمية وبكل مكاتبها ستواصل 

تقديـــم دعـــم كامل لـــكل البلدان 
مـــن أجـــل الوقايـــة مـــن المرض، 
مشـــددا علـــى أن هـــذا أمـــر بالـــغ 
انتقـــال  لمكافحـــة  األهميـــة 
الفيـــروس، وتزويـــد األشـــخاص 
الذيـــن ُأصيبوا بالمـــرض بالعاج 
األفـــراد  جميـــع  داعيـــا  الفعـــال، 
واتخـــاذ  بالهـــدوء  لالتـــزام 
االحتياطات الازمـــة للمحافظة 
على سامتهم وسامة الجميع.

لمنظمـــة  العـــام  المديـــر  وكان 

الصحة العالميـــة، قد أعلن عقب 
اجتمـــاع لجنـــة الطـــوارئ للوائح 
الصحية الدولية نهاية األســـبوع 
فيـــروس  فاشـــية  أن  الماضـــي 
كورونـــا المســـتجد تمثـــل طارئة 

صحة عمومية تثير قلقا دوليا.
الصحافـــي  المؤتمـــر  ويتضمـــن 
منظمـــة  رئيـــس  حضـــره  الـــذي 
الصحـــة العالميـــة إلقليـــم شـــرق 
كل  تضـــم  والتـــي  المتوســـط، 

العربـــي، تحديثـــا  الخليـــج  دول 
عـــن الوضـــع اإلقليمي، ســـيقدمه 
وخبراؤهـــا  المنظمـــة  قيـــادات 
العالميون، تعقبه جلسة تفاعلية 
لإلجابـــة عـــن كل ما يتعلـــق بهذا 

الفيروس المستجد.

تامـــة  عنايـــة  المنظمـــة  وتعنـــى 
بفاشية فيروس كورونا المستجد 
منـــذ أن أبلغـــت الصين عـــن أولى 
الحاالت في أواخر شـــهر ديسمبر 
المنظمـــة  وتواصـــل  الماضـــي، 
التأهـــب  بشـــأن  البلـــدان  توجيـــه 
والترصد والتحقق واالســـتجابة، 
المختبـــرات  قـــدرات  وتعزيـــز 
واألدويـــة  اإلمـــدادات  وتعبئـــة 
األساســـية، كمـــا تقـــدم المنظمـــة 

النصائح لألفراد بشأن الوقاية.
علـــى  الســـفر  لطبيعـــة  ونظـــرا 
المتوقـــع  مـــن  العالـــم  مســـتوى 
ظهور حـــاالت جديـــدة لفيروس 
فـــي   2019 المســـتجد-  كورونـــا 
بلـــدان أخـــرى بعـــد انتقالـــه إلـــى 
الخـــارج، ومـــن المحتمل وصول 

حـــاالت أخـــرى إلى إقليم شـــرق 
المتوسط.

الفيـــروس  مـــن  وللوقايـــة 
المســـتجد وتقليل خطر انتقاله، 
ُتوصي منظمة الصحـــة العالمية 
بـــأن يتجنـــب األفـــراد مخالطـــة 
األشـــخاص الذيـــن يعانـــون مـــن 
الحـــادة،  التنفســـية  العـــدوى 
وغسل اليدين باستمرار، السّيما 
بعد المامسة المباشرة للمرضى 
أو البيئـــة المحيطة بهم، وتجنب 
مخالطـــة حيوانـــات المـــزارع أو 
الحيوانـــات البريـــة دون وقايـــة، 
وال ُتوصـــي المنظمـــة لحـــد اآلن 
إضافيـــة  صحيـــة  تدابيـــر  بـــأي 
بشـــأن  أو  للمســـافرين  محـــددة 

ممارسة األنشطة التجارية.
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قالــت طالبــة بحرينيــة تــدرس بالصين وعادت قبل أيام لـ “البالد” إن زميلتها بالدراســة، ومواطنتهــا، أجليت ضمن رعايا 
األردن. وكان موقــع أخبــار “ســي ان ان العربيــة” قــد أورد خبر وصول أولى رحالت الطيران مــن مدينة ووهان الصينية 
مباشــرة إلــى العاصمــة األردنيــة عمــان، فجــر الســبت، علــى متــن الخطــوط الجويــة الملكيــة األردنيــة، التي أقّلــت رعايا 
أردنيين تم إجالؤهم بناًء على طلبهم، أغلبهم من الطلبة، وذلك بعد أيام من التنسيق والمتابعة بين السلطات الصينية 

واألردنية.

 وقالـــت الملكية األردنية في بيان 
رسمي وصل لموقع CNN بالعربية 
نســـخة منه، إن الطائرة على متنها 
71 راكًبا أقلعت من مدينة ووهان 
الصينية التي انتشر فيها فيروس 
الكورونـــا إلـــى عمـــان، فـــي رحلـــة 
اســـتغرقت نحو 11 ساعة ونصف 

الساعة.
 وتعد هـــذه أولى عمليات اإلجاء 

الرســـمية مـــن المدينـــة الموبوءة، 
األردنيـــة  الحكومـــة  نفقـــة  وعلـــى 
بتوجيهـــات مـــن العاهـــل األردني، 

الملك عبدهللا الثاني.
وزارة  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
المغتربيـــن  وشـــؤون  الخارجيـــة 
األردنيـــة، ضيف هللا الفايز، إنه تم 
إجـــاء 55 طالًبا وعائات بعضهم، 
ـــا  عربيًّ مواطًنـــا   16 إلـــى  إضافـــة 

بالتنسيق مع حكومات بلدانهم.
 وبّين الفايز في تصريحات لموقع 
وصـــول  عشـــية  بالعربيـــة   CNN
العـــرب  المواطنيـــن  إن  الطائـــرة، 
يضمون، فلســـطينيين ومواطنين 
ُعمـــان  وســـلطنة  البحريـــن  مـــن 

ولبنان.
اإلجـــراءات  أن  الفايـــز،  وأكـــد   
الرســـمية لم تشـــمل دخولهم مبنى 

بـــل  المســـافرين،  كســـائر  المطـــار 
نقلوا إلى الحجر الصحي مباشـــرة 
المعتمـــدة  اإلجـــراءات  بحســـب 
وفلســـطينيي  األردنييـــن  للطلبـــة 
الضفة الغربية وتسفير المواطنين 

العـــرب إلـــى بلدانهـــم فـــوًرا، أيًضـــا 
بالتنســـيق مـــع حكومـــات بلدانهم، 
دولـــة  أول  األردن  أن  إلـــى  الفًتـــا 

عربية تقوم بإجاء رعاياها.
 وأرجـــع تأخر عمليـــة اإلخاء، إلى 

العـــبء اللوجســـتي الكبيـــر الـــذي 
تتحمله السلطات الصينية هناك.

األردنيـــة  الحكومـــة  وأعـــدت 
الحكومـــي،  البشـــير  مستشـــفى 
الـــذي  الصحـــي  للحجـــر  كمركـــز 
نشـــرت  فيمـــا  يوًمـــا،   14 يســـتمر 
ماســـحات حرارية على كل المعابر 
الحدودية لفحص المسافرين، ولم 
ا أية إصابة بفيروس  تسجل رسميًّ
كورونا في المملكـــة، وتم التعامل 
مـــع حـــاالت اشـــتباه، إذ وبحســـب 
وكالـــة األنبـــاء األردنية الرســـمية، 
فقـــد طلبـــت وزارة الصحة شـــراء 
شـــرائح خاصة من الصين للكشف 
عن اإلصابة متوقع وصولها األحد.

ونـــصـــف ســــاعــــة   11 ــت  ــ ــرق ــ ــغ ــ ــت ــ اس ــن  ــ ــي ــ ــص ــ ال مـــــن  الــــــعــــــودة  رحــــلــــة 

عالقة بمنطقة كورونا.. تلتحق بطائرة إجالء رعايا األردن

محرر الشؤون المحلية
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