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ملف

تمديد التعبئة العامة أسبوعين إضافيين

ّ
هل تتحول روسيا إلى بؤرة اإلصابات أوروبيًا؟

قرار وشيك بإعادة اكثر
من  10آالف لبناني من الخارج
لليوم الثاني على التوالي ،لم ُت ّ
سجل،
أم ــس ،أي إصـ ُـابــات جــديــدة بفيروس
ك ــورون ــا ب ــن امل ـق ـي ـمــن ف ــي ل ـب ـنــان ،اذ
اقـ ـتـ ـص ــرت ال ـ ـحـ ــاالت الـ ـج ــدي ــدة ال ـتــي
حملها ّ
العداد خالل اليومني املاضيني
على الوافدين من بالد االغتراب.
ف ـ ـم ـ ــن بـ ـ ـ ــن  995ف ـ ـح ـ ـصـ ــا أج ـ ــري ـ ــت
ُ
ل ـل ـ ُـم ـق ـي ـم ــن ،لـ ــم تـ ـسـ ـج ــل أي إص ــاب ــة
ّ
ُ
جديدة ظهر أمس ،فيما سجلت حالة
جديدة وافــدة من غينيا من بني 479
فحصًا ،وفق ما أعلنت وزارة الصحة
العامة ،قبل أن يعلن ُمستشفى بيروت
الحكومي الجامعي تسجيل إصابة
واحــدة إيجابية من بني  430فحصًا،
ل ــم ي ـعــرف إذا م ــا كــانــت ت ـعــود لحالة

سيكون على المغتربين
اللبنانيين الراغبين في العودة
الى لبنان انتظار فتحُ المطار في
الثامن من حزيران المقبل
واف ــدة أو ُمقيمة بانتظار أن يوضح
ال ـب ـي ــان الـ ـص ــادر ع ــن وزارة الـصـحــة
مصدرُ هذه اإلصابة.
ً
وليال ،أعلنت نتائج فحوصات رحالت
األحد واإلثنني املاضيني ،وقالت وزارة
الصحة إنــه تــم التأكد مــن تسجيل 6
حاالت إيجابية من بني الركاب الذين
كــانــوا على مــن الــرحـلــة الـتــي وصلت
ً
سيراليونُ ،مشيرة إلى أنه سيتم
من
ُ
نـقـلـهــم إل ــى املـسـتـشـفــى م ــع الـتـشــديــد
على تطبيق الحجر املنزلي للحاالت
السلبية« ،أمــا الــرحــات التي وصلت
من يريفان والرياض وكييف ووراسو
ولندن ودبــي فلم ُت ّ
سج ُل على متنها
ّ
أي إصـ ــابـ ــات» .وع ـل ـيــه ،أق ـف ــل ال ـع ــداد
ً
منها 206
ليال على  748حالة ،شفي ُ
وتــوفــي  ،25مــا يجعل عــدد املصابني
الحاليني .517
وعـلــى الــرغــم مــن أن هــذه املعطيات ال

تزال تعكس جوًا من اإليجابية (على
صعيد اقتصار تسجيل الحاالت بني
الــوافــديــن ومـحــدوديــة اإلصــابــات بني
ّ
املـقـيـمــن) ،إل أن ـهــا ت ـفــرض نــوعــا من
ّ
الـحــذر املـطـلــوب منعًا لتفلت الوضع
والحرص على الوصول إلــى خواتيم
آم ـ ـنـ ــة .ه ـ ــذا ال ـ ـحـ ــذر ت ــرج ـم ــه مـجـلــس
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،أمـ ـ ـ ــس ،فـ ــي ج ـل ـس ـت ــه ال ـت ــي
انعقدت في قصر بعبدا ،إذ ّقرر تمديد
التعبئة العامة ألسبوعني إضافيني
ّ
التشدد في
وطلب من القوى األمنية
تنفيذ اإلجراءات والقرارات املتخذة،
عـلـمــا ب ــأن قـ ــرار ال ـح ـكــومــة ه ــذا يــأتــي
ب ــالـ ـت ــزام ــن مـ ــع ت ـخ ـف ـيــف اإلج ـ ـ ـ ــراءات
جزئيًا والـسـمــاح بــإعــادة فتح بعض
املحال الصناعية والتجارية وتحديد
مواقيت محددة للتجوال ،لكن خلفية
قـ ـ ـ ــرار الـ ـتـ ـم ــدي ــد تـ ــأتـ ــي ألن «ال ـ ـنـ ــاس
تجاوزوا كثيرًا هذه اإلجــراءات وكأنه
انتهى قــرار التعبئة العامة» ،على ما
ق ــال رئ ـيــس ال ـح ـكــومــة ح ـســان دي ــاب،
ُمشيرًا إلــى أن «وبــاء كورونا لم ينته
حتى اليوم».
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف دي ـ ـ ـ ــاب ف ـ ــي هـ ـ ــذا ال ـ ـصـ ــدد:
«بالعكس ،عندنا خــوف كبير مــن أن
ينتشر ه ــذا ال ــوب ــاء بـســرعــة أك ـبــر في
هذه األيام بسبب حالة التراخي عند
ال ـنــاس وع ــدم الـتــزامـهــم ب ــاإلج ــراءات.
مــن أج ــل ذل ــك ،عـلــى األج ـه ــزة األمـنـيــة
أن ت ـت ـشـ ّـدد م ـجــددًا بتنفيذ ال ـق ــرارات
واإلجـ ـ ـ ـ ــراءات ،ألن ــه ف ــي ح ــال حـصــول
موجة ثانية مــن انتشار هــذا الــوبــاء،
ف ـس ـت ـك ــون م ــوج ــة أعـ ـل ــى مـ ــن امل ــوج ــة
األولى».
تـ ـسـ ـجـ ـي ــل اإلصـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــات فـ ـ ــي صـ ـف ــوف
ّ
ال ــواف ــدي ــن ُيـ ـع ــزز املـ ـخ ــاوف املــرتـبـطــة
ب ـ ــإع ـ ــادة ف ـت ــح املـ ـ ـط ـ ــار .وف ـي ـم ــا تـكـثــر
امل ـ ـطـ ــال ـ ـبـ ــات ب ـت ـن ـظ ـي ــم دف ـ ـعـ ــة ث ــال ـث ــة
إلج ـ ـ ــاء امل ـغ ـت ــرب ــن الـ ـع ــالـ ـق ــن ،تـفـيــد
م ـع ـل ــوم ــات «األخـ ـ ـب ـ ــار» بـ ــأن ب ـع ــد غــد
الجمعة ،ستكون آخر رحالت اإلجالء
الـحــالـيــة .لـكــن امل ـش ــاورات الـتــي جــرت
امــس ،على مستوى اللجنة الــوزاريــة

املعنية بمتابعة ملف اإلجــاء ،والتي
ستستكمل ال ـي ــوم ،تشير إل ــى إمـكــان
اتـ ـخ ــاذ ق ـ ــرار وش ـي ــك ب ــاع ــادة ب ــن 10
آالف و 12أل ــف لـبـنــانــي م ــن ال ـخ ــارج.
وق ــال ــت مـ ـص ــادر ال ـل ـج ـن ــة إن اح ـ ــوال
ُ
ال ـطــاب الـلـبـنــانـيــن ت ـنــذر بـمــا يمكن
وص ـف ــه بـ ــ«الـ ـك ــارث ــة» ،إذ ان بعضهم
انـقـطــع مــن امل ــال تـمــامــا ،وب ــات يطلب
اإلعـ ــانـ ــة مـ ــن ال ـ ـس ـ ـفـ ــارات ال ـل ـب ـنــان ـيــة،
ب ـس ـبــب ع ـج ــز الـ ـع ــائ ــات ع ــن إرس ـ ــال
االم ــوال إلــى أبنائها نتيجة إجــراءات
امل ـص ــارف الـلـبـنــانـيــة املـجـحـفــة .كــذلــك
أشـ ــارت امل ـص ــادر إل ــى وج ــود اوض ــاع
مأسوية في القطاع الصحي لعدد من
دول االغـ ـت ــراب ،وخــاصــة حـيــث تكثر
االصابات في صفوف اللبنانيني ،ما
ّ
يحتم إج ـ ً
ـاء سريعًا .ولــم يتقرر بعد
مــوعــد ب ــدء ه ــذه الحملة مــن اإلج ــاء،
إث ــر الـحــديــث عــن فـتــح شــامــل للمطار
في الثامن من حزيران املقبل.
وإلى مقررات تمديد التعبئة والطلب
مـ ــن األجـ ـ ـه ـ ــزة ال ـع ـس ـك ــري ــة واألم ـن ـي ــة
التشدد في تطبيق اإلجراءات ،وافقت
الـحـكــومــة عـلــى قـبــول هـبــة عينية من
شركة «غوغل» قيمتها  750ألف دوالر
أميركي على شكل إعــانــات للتوعية
من الفيروس.
إل ــى ذل ــك ،وف ــي سـيــاق االس ـت ـمــرار في
رف ــع الـجــاهــزيــة فــي مــواجـهــة «كوفيد
 ،»19تستضيف وزارة الصحة العامة،
ال ـ ـيـ ــوم ،اج ـت ـم ــاع ــا ع ــن ُبـ ـع ــد (ف ـيــديــو
ك ــونـ ـف ــران ــس) بـ ــن ُم ـس ـت ـش ـف ـيــات فــي
لبنان وأخرى في الصني عند الحادية
عـشــرة قبل الظهر فــي مبنى ال ــوزارة،
يـتـنــاول أهمية االسـتـفــادة مــن الــذكــاء
االصطناعي في مواجهة كورونا.
ّ
وفي سياق ُمتصل ،يتسلم ُمستشفى
رفيق الحريري الحكومي الجامعي،
ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم ،روبـ ـ ــوتـ ـ ــا م ـص ـم ـم ــا م ـ ــن ق ـبــل
م ـج ـمــوعــة م ــن ال ـط ــاب ف ــي الـجــامـعــة
اللبنانية ضمن مـهــام التعقيم الــذي
تفرضه آليات مواجهة كورونا.
(األخبار)

رغم تجاوز عدد الحاالت
ّ
اإلجمالية بفيروس «كورونا»
فيها عتبة الـ 155ألفًا ،ال تزال روسيا
بعيدة جدًا عن ّ
معدالت الوفيات
التي وصل إليها بعض دول غرب
أوروبا ،كإسبانيا وإيطاليا .وبعد مضيّ
نحو شهر على تطبيق إجراءات العزل
وثالثة أيام على تسجيلها ،يوميًا ،ما ّ
يزيد على  10آالف إصابة جديدة ،ظل
عدد الضحايا دون الـ ،1,500أي ما
نسبته ِ %0.96من اإلصابات
ّ
تــأخــرت روس ـيــا ،كغيرها ِم ــن دول أوروب ـ ــا ،في
سبقتها إلــى مكافحة
دول
اإلف ــادة ِمــن تـجــارب ٍ
ُ
ِّ
الــوبــاء .منذ نهاية آذار /م ــارس ،طبقت إج ــراءات
ّ
يعيشون
ٍ
عزل على أكثر من  100مليون روسي ُ
في  51منطقة من أصل  .85كما الحدود ،أغلقت
املـ ّطــاعــم واملـقــاهــي فــي أن ـحــاد ال ـبــاد كــافــة ،فيما
ظلت متاجر املواد الغذائية والصيدليات مفتوحة.
وقتها ،دعــا الرئيس الــروســي ،فالديمير بوتني،
ّ
سكان موسكو حيث يعيش أكثر ِمن  12مليون
نسمة ،إلــى أن يــأخــذوا اإلج ــراءات الجديدة «على
ّ
ُّ
محمل ّ
ّ
وبحس كامل من املسؤولية» .وللتأكد
الجد،
ّ
من احترام السكان إجراءات التباعد االجتماعي،
اعـتـمــد ال ــدوم ــا ال ــروس ــي ،فــي وق ـ ِـت مـبـكــر ،رزمــة
تتضمن فرض عقوبات ّ
ّ
مشددة
مشاريع قوانني
ّ
الصحية» ،تراوحت
على من يخالفون «القواعد َ
بــن دفــع غــرامــات مالية طائلة ِلــن يخرق الحظر
املفروض ِّمن دون إذن ،وقد تصل إلى السجن 7
سنوات لكل َمن ينتهك الحجر بشكل ّ
يؤدي إلى
ٍ
وفاة آخرين ِمن ّ
جراء العدوى.
أحصت روسيا ،على مدى األيام الثالثة املاضية،
ع ــددًا قـيــاسـ ّـيــا ت ـجــاوز عـتـبــة ال ـ ــ 10آالف إصــابــة
ج ــدي ــدة ي ــوم ـ ّـي ــا ،ل ـت ـ ّ
ـرس ــخ م ـكــان ـت ـهــا ب ــن ال ـ ــدول
األوروب ـ ّـي ــة ال ـتــي تـسـ ّـجــل أس ــرع وّت ـيــرة إصــابــات
ب ُــال ـف ـي ــروس .تـ ـج ــاوز الـ ـع ــدد ال ـك ــل ــي لــإصــابــات
امل ّ
سجلة  155ألفًا ،فيما ارتفع عدد الوفيات إلى
 1451وفاة بعد تسجيل  95وفاة جديدة .مع ذلك،
تبقى نسبة الوفيات البالغة  %0.96بالنسبة إلى
بدول مثل
عدد اإلصابات ،محدودة للغاية مقارنة
ٍ

إيطاليا وإسـبــانـيــا ،أو الــواليــات املـتـحــدة .وتعزو
ُّ
روسيا تأخرها في اتخاذ تدابير ملكافحة الوباء
ّ
وتراجع معدل الوفيات ،إلى أن االنتشار لديها بدأ
بعد كثير من البلدان األخــرى ،ما منح السلطات
املزيد ِمن الوقت لالستعداد .كما تقول إن اإلغالق
السريع للحدود ،ومتابعة انتشار العدوى ،وإجراء
أربـعــة مــايــن ونـصــف مليون فحص ( 31ألفًا/
مليون ،باملقارنة مع  23ألفًا /مليون في الواليات
ً
املتحدة مثال) ،لغاية اآلن ،حال دون تفاقم األزمة
الصحية في البلد.
وتـعـتـبــر مــوسـكــو ب ــؤرة ال ــوب ــاء ف ــي روس ـي ــا مع
ح ــوال ــى ن ـص ــف ال ـ ـحـ ــاالت امل ـس ـج ـل ــة؛ إذ ص ــرح
ً
رئـيــس بلديتها ،سيرغي ســوبـيــانــن ،نـقــا عن
نتائج فحوص يوم السبت املاضي ،بأن  %2من
سكان العاصمة ،أي أكثر من  250ألف شخص
مـصــابــون بــاملــرض .وق ــال سوبيانني إن املدينة
ّ
عززت إلى حد كبير قدرتها على إجراء فحوص
للسكان فــي األســابـيــع األخ ـيــرة ،مــوضـحــا أنها
«ن ـج ـحــت ف ــي احـ ـت ــواء ان ـت ـش ــار املـ ــرض بفضل
تشديد قــواعــد الـعــزل وإج ــراءات أخ ــرى» .إال أنه
ً
ّ
أكــد أن الوباء لم يبلغ ذروتــه في موسكو ،قائال
إن «التهديد يواصل تقدمه».
ورغم الوتيرة املتسارعة ،تستعد روسيا ،اعتبارًا
مــن األس ـبــوع املـقـبــل ،عندما تنتهي مــن عطالت
االحتفال بعيد العمال والذكرى الـ  75لالنتصار
في الحرب العاملية الثانية في التاسع من الشهر

الجاري ،لرفع تدريجي لتدابير اإلغالق ،مع اإلقرار
يزال «صعبًا» .وفي انتظار أن يعلن
بأن الوضع ال ّ
بــوتــن ،ال ـيــوم ،خــطــة ب ــاده لـلـعــودة تــدريـجـيــا إلــى
الحياة الطبيعية ،تسعى روسيا إلى إعادة الحياة
القـتـصــاد أنـهـكــه ال ـتــدهــور املـسـتـمــر فــي أسـعــار
الـنـفــط ،قبل تــوقــف عجلة األنـشـطــة االقتصادية
على خلفية تفشي «كــورونــا» .الرئيس الروسي،
لفت ،في وقــت سابق ،إلــى أن البالد تنتظر أزمة
اقتصادية أكبر من تلك التي شهدها العالم خالل
األزمــة املالية العاملية  .2008على املسار نفسه،
ّ
تــوقــع ص ـنــدوق الـنـقــد ال ــدول ــي ،فــي تـقــريــر صــدر
منتصف نيسان /أبــريــل ،أن ينكمش االقتصاد
الروسي بنسبة .%5.5
وكما هي الحال في دول أخــرى ،أصــاب فيروس
«كــورونــا» ثاني رجل في الدولة .فرئيس الــوزراء
ميخائيل ميشوستني أعـلــن الـخـمـيــس املــاضــي
أنه أصيب بالفيروس .والجمعة ،قال وزير البناء
الروسي ،فالديمير ياكوشيف ،إنه مصاب أيضًا
بـ«كوفيد .»19-من جانب آخر ،أعلن رئيس وكالة
الـفـضــاء الــروسـيــة «روس ـكــوس ـمــوس» ،ديمتري
روغــوزيــن ،في بيان ،وفــاة يفغيني ميركني (64
ّ
املصممني في «إينرجيا» ،أكبر منتج
عامًا) كبير
للمركبات الفضائية في روسيا ،بسبب إصابته.
وقال« :لقد حاول أفضل األطباء إنقاذ حياته في
األسابيع القليلة املاضية».
(األخبار)

الناس يستمتعون بشمس سان بطرسبرغ ،رغم الحجر (أ ف ب)

ّ
تسجيل اإلصابات في صفوف الوافدين ُيعزز المخاوف من إعادة فتح المطار (هيثم الموسوي)

ّ
ّ
«كورونا» نيويورك أشد عدوانية :فيروس ألوروبا وآخر للصين!
علي عواد

نوع الفيروس الموجود في نيويورك ّ
أشد من ذلك المنتشر في بقية الواليات (أ ف ب)

نهاية األسبوع املاضيّ ،
تحدث حاكم
ن ـ ـيـ ــويـ ــورك ،أن ـ ـ ـ ــدرو كـ ــومـ ــو ،م ـس ـت ـن ـدًا
إل ــى مـعـلــومــات «مــركــز الـسـيـطــرة على
األم ــراض والــوقــايــة منها» ،عــن دراســة
أجراها األخير على ّ
عينات من فيروس
ُ
«ك ـ ــورون ـ ــا» أخ ـ ـ ــذت م ــن م ـص ــاب ــن ِم ــن
ّ
مختلف الــواليــات ،بينت أن الفيروس
لـ ـي ــس ن ــوع ــا واح ـ ـ ـ ـ ـدًا ،ب ـس ـب ــب مـ ـ ــروره
بطفرات جينية خــال تنقله بــن دول
الـ ـع ــال ــم .وب ـح ـس ــب امل ـ ــرك ـ ــز ،ف ـ ــإن ن ــوع
الفيروس الذي ضرب نيويورك ،وصل

إليها من أوروبا ال من الصني.
بــإشــارتــه ت ـلــك ،أراد كــومــو ،املـحـســوب
على الحزب الديموقراطي ،لفت انتباه
ال ــرئ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي دونـ ــالـ ــد ت ــرام ــب،
مـ ـج ــددًا ،إلـ ــى عـ ــدم ن ـج ــاع ــة إج ــراءات ــه
ملكافحة الــوبــاء ،وال سيما أن األخـيــر
ّ
ّ
ال ي ـن ـف ـ ّـك ي ــذك ــر األمـ ـي ــركـ ـي ــن ،ف ــي ك ــل
ّ
ّ
َ
م ـنــاس ـبــة ،ب ـ ــأن ب ـ ــاده ك ــان ــت أول مــن
ّ
اتـخــذ ق ــرارًا بتعليق الــرحــات القادمة
ّ
ٌ
م ــن ال ـص ــن .وه ــو قـ ــرار ت ـبــن أن ــه غير
ذي جـ ــدوى ،وخ ـصــوصــا أن الــرحــات
واصلت قدومها إلى الواليات املتحدة
ّ
من كافة أنحاء العالم .كومو أكد أن «ما

ـأت من الصني،
نــراه في نيويورك لم يـ ِ
في الحقيقة يــدور الحديث عن ساللة
مختلفة للفيروس وصلت من أوروبا...
ّ
ك ــان ال ـك ــل يـتــابــع ال ــوض ــع ف ــي الـصــن،
ّ
وف ــي ذل ــك الــوقــت تـســلــل الـفـيــروس من
الـصــن إل ــى أوروبـ ــا وواص ــل انـتـشــاره
م ـن ـ ُّه ــا» .ب ـه ــذا امل ـع ـن ــى ،خ ـلــص إل ــى أن
التأخر في تعليق الرحالت من الصني
ً
أوال وأوروب ــا ثانيًا ،مضافًا إليه فشل
ّ
اإلدارة في التنبه إلــى خطورة الوباء،
أوصال الواليات املتحدة لتصبح بؤرة
الوباء الرئيسة واألكبر في العالم.
يشير كــومــو إل ــى أن ال ـف ـيــروس ،خــال

مهما تكن
الطفرة الجينية التي
حصلت للفيروس في
أوروبا ،فإنها جعلت
منه أكثر عدائية

ّ
تـنــقـلــه بــن ال ـ ــدول ،حـصـلــت لــه طـفــرات
ج ـي ـن ـي ــة .وعـ ـلـ ـي ــه ،ب ـ ـ ــات ف ـ ــي اإلم ـ ـكـ ــان
ت ـت ـ ُّـب ــع أص ـ ــول ع ـ ّـيـ ـن ــات املـ ـص ــاب ــن مــن
خـ ــال ف ـح ــص نـ ــوع ال ـط ـف ــرة امل ــوج ــود
لــديـهــم .ول ــدى إجــابـتــه عــن س ــؤال أحــد
ال ـص ـحــاف ـيــن ،إن ك ــان ن ــوع «سـ ــارس-
كــوف  »2-املــوجــود فــي نـيــويــورك أشـ ّـد
ِم ــن ذل ــك املـنـتـشــر ف ــي بـقـيــة ال ــوالي ــات،
قــال« :استمعت إلــى رأي بعض خبراء
األوب ـئــة ،وقــالــوا لــي إن نــوع الفيروس
امل ــوج ــود ف ــي ن ـيــويــورك أك ـثــر ض ــراوة،
وم ـه ـم ــا ت ـك ــن ال ـط ـف ــرة ال ـج ـي ـن ـيــة ال ـتــي
حصلت لـلـفـيــروس فــي أوروب ـ ــا ،فإنها

جعلت منه أكثر عــدائـيــة» .فــي غضون
ذل ــك ،ع ــاد الـحــديــث عــن كيفية انـطــاق
ف ـي ــروس «ك ــورون ــا» إل ــى ال ــواج ـه ــة؛ إذ
أع ـلــن مستشفى Groupe Hospitalier
ّ
التوصل
 Paris Seineالفرنسي ،أمــس،
إلـ ــى ن ـتــائــج تـفـيــد بـ ــأن ال ـف ـي ــروس بــدأ
باالنتشار في فرنسا منذ أواخر العام
املاضي .وبحسب الفريق الطبي التابع
للمستشفى« :سارس -كوف  »2-ينتشر
في فرنسا قبل شهر من الحاالت
بالفعل ُ
األول ـ ــى املـسـجـلــة رسـمـيــا ف ــي ال ـب ــاد».
وخلصت ورقــة بحثية نشرتها املجلة
ّ
وأعدها
الدولية ملضادات امليكروبات،

ـاؤه ف ــي املستشفى
إي ــف كــوهــن وزم ـ ـ ّ
الـبــاريـســي ،بـعــد الـتـحــقــق مــن سجالت
املــرضــى ،إلــى أن األش ـخــاص املصابني
ُبــأمــراض شبيهة بــاإلنـفـلــونــزا والــذيــن
أدخ ـل ــوا إل ــى املستشفى بــن  2كــانــون
األول  2019و 16كــانــون الثاني ،2020
لم ّ
يتم تشخيص إصابتهم باإلنفلونزا
ّ
في النهاية .واختبر الباحثون عينات
ّ
مخزنة في املستشفى لفحص فيروس
«كـ ــورونـ ــا» ،وت ـب ـ ّـن أن «عـ ّـي ـنــة واح ــدة
مــأخــوذة مــن رجــل عمره  42عــامــاُ ،ولــد
فــي الـجــزائــر وع ــاش فــي فــرنـســا ،كانت
إيجابية» .وأشــار الفريق إلى أن رحلة

ال ــرج ــل األخ ـ ـيـ ــرة إلـ ــى الـ ـج ــزائ ــر كــانــت
فــي آب  ،2019وأنــه لــم يكن فــي الصني،
وأن أح ــد أط ـفــالــه ك ــان مــريـضــا أيـضــا.
وق ــال الـفــريــق إن «تـحــديــد أول مريض
مـصــاب لــه أهمية وبــائـيــة كـبـيــرة ،ألنه
ي ـغ ـ ّـيــر ب ـش ـكــل ك ـب ـيــر م ـعــرف ـت ـنــا ف ــي مــا
يتعلق بـســارس-كــوف 2-وانتشاره في
البالد» .في مــوازاة ذلــك ،بدأ الباحثون
ّ
في الواليات املتحدة بالعثور على أدلة
تؤكد أن هناك من أصيبوا بالفيروس
ومــاتــوا فــي وقــت ســابــق على الـحــاالت
ّ
األولى املبلغ عنها ،بحسب شبكة «سي
أن أن».

