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تسجيل  العاملي  كوفيد-19  وباء  يواصل 
وفيات وإصابات وتداعيات كبرى. وتسبب 
فيروس كورونا املستجد بوفاة 475 شخصا 
في إيطاليا خالل الساعات ال24 األخيرة في 
خالل  واحد  بلد  في  تسجل  حصيلة  أسوأ 

يوم كما أعلن األربعاء الدفاع املدني.
ووصل عدد الوفيات في إيطاليا حتى اآلن 
إلى ثالثة آالف جراء هذا الوباء في حصيلة 
تقارب تلك التي سجلت في الصني )أكثر من 
وسجلت  كوفيد-19.  ظهر  حيث  وفاة(   3200
إصابات   4207 اإليطالية  الصحة  أجهزة 
جديدة في الساعات ال24 األخيرة وهو رقم 
لم يسجل من قبل. وأعلنت رئيسة املفوضية 
األوروبية أورسوال فون دير اليني األربعاء 
قناع  مليوني  من  أكثر  سُترسل  الصني  أن 
أصبحت  وقت  في  األوروبي  لالتحاد  واق 

أوروبا بؤرة وباء كورونا املستجّد.
كه  لي  الصيني  الوزراء  رئيس  وأبلغ 
في  األوروبية  املفوضية  رئيسة  تشيانغ 
طبية،  معدات  إرسال  عن  هاتفية  مكاملة 
مقطع  في  اليني  دير  فون  أعلنت  ما  حسب 

فيديو نشرته على تويتر.
مكافحة  عملية  أن  واقع  على  "نتفق  وقالت 
مساعدة  وعلينا  عاملية  املستجّد  كورونا 
بعضنا في هذه األوقات الصعبة. الصني لم 
املفوضية  لها  قدّمتها  التي  املساعدة  تنَس 
كانت مركز  الثاني/يناير، عندما  كانون  في 

الوباء".
كانون  في  بأنه  اليني  دير  فون  وذّكرت 
 50 األوروبي  االتحاد  أرسل  الثاني/يناير، 

طنًا من املعدات الطبية إلى الصني.
وأضافت "نحن نرفع انتاجنا )...( لكن ذلك 
نحن  الوقت  هذا  في  عدة.  أسابيع  يتطلب 

ممتنون للمساعدة من جانب الصني".

بابا"  "علي  مجموعة  أرسلت  جهتها،  من 
اإللكترونية،  للتجارة  العمالقة  الصينية 
ملساعدتهما  وإيطاليا  لفرنسا  واقية  أقنعة 
اعتبرت  الفيروس.و  انتشار  مكافحة  في 
األربعاء  ميركل  انغيال  األملانية  املستشارة 
يمّثل  املستجد  كورونا  فيروس  مكافحة  أّن 
الحرب  منذ  أملانيا  تشهده  تحد"  "أكبر 

العاملية الثانية.
إلى  بها  توجهت  متلفزة  كلمة  في  وقالت 
منذ  كال،  األملانية،  الوحدة  "منذ  مواطنيها 
بلدنا  يشهد  لم  الثانية،  العاملية  الحرب 
تحديًا يتوقف إلى هذا الحد على تضامننا".
العاملية  الصحة  منظمة  عام  مدير  صّنف   
فيروس  غيبرييسوس،  أدهانوم  تيدروس 
"عدو  بأّنه  األربعاء  املستجد  كورونا 

للبشرية".
وقال في مؤتمر صحافي إّن "هذا الفيروس 
يمنح  ولكّنه  مسبوق.  غير  تهديدًا  يمّثل 

أيضًا فرصة غير مسبوقة لكي نحتشد ضّد 
عدو مشترك، عدو للبشرية".

الصني  في  ظهر  الذي  الفيروس  وأودى 
األول/ديسمبر،  كانون  في  األولى  للمرة 
في  شخص  آالف  ثمانية  من  أكثر  بحياة 
للمرة  األربعاء  تجاوز  مع  العالم،  أنحاء 
األولى إجمالي عدد الوفيات في أوروبا عدد 

الوفيات في آسيا.
في ما يأتي آخر التطورات في العالم:

بدأت  واسبانيا،  ايطاليا  بعد  فرنسا  في 
فقط  يسمح  حيث  التام  العزل  مرحلة 
بالتنقالت "الضرورية للغاية" ملدة 15 يوما 

على األقل.
من  اعتبارا  مماثال  اجراء  بلجيكا  اتخذت 

االربعاء وحتى 5 نيسان/ابريل.
"البقاء  الى  السكان  دعي  أملانيا،  في 
في  العطل.  مشاريع  والغاء  املنازل"  في 
بريطانيا يتعني عليهم "تجنب أي "تواصل 

السلطات  اتخذت  اليونان  اجتماعي".في 
املهاجرين.  مخيمات  في  عزل  اجراءات 
فترة  ايطاليا  غرار  على  اثينا  وفرضت 
املسافرين  كل  على  يوما   14 تستمر  عزل 

الواصلني الى أراضيها.
حظرت اسرائيل التنقالت "غير الضرورية". 
عززت  العامة.  أماكنها  اوكرانيا  أغلقت 
أكثر  تجمع  حظر  عبر  اجراءاتها  الدنمارك 
من عشرة أشخاص وفرضت اغالق متاجر 

باستثناء السوبرماركت والصيدليات.
حظرت اجلزائر التجمعات واملسيرات.

آذار/  21 إلى  املدارس  أغلقت  موسكو،  في 
مارس.

ميركل  انغيال  األملانية  املستشارة  وأعلنت 
االوروبي  االتحاد  في  االعضاء  الدول  ان 
دخول  منع  فرض  على  جميعها  "موافقة 
"مع بعض  االتحاد  دول  الى  يوما"   30 ملدة 

االستثناءات" الطفيفة.

أغلقت كندا حدودها أمام األجانب باستثناء 
وكولومبيا  تشيلي  وأغلقت  األميركيني. 

حدودهما البرية والبحرية والجوية.
والبرية.  الجوية  حدودها  تونس  وأغلقت 
السبت  من  اعتبارا  قبرص  منعت  كما 
من  القادمة  الرحالت  غالبية  والسبوعني 
االربعاء  من  اعتبارا  مالي  وعلقت  الخارج. 
التي  الدول  من  القادمة  التجارية  الرحالت 

تسجل اصابات.
ومولدافيا  وأرمينيا  سويسرا  وأعلنت 
وكازاخستان وكذلك منطقتني في اوكرانيا 
االجراءات  نفس  واتخذت  الطوارىء.  حالة 
دي  ريو  البرازيل  في  مدينتني  أكبر  في 

جانيرو وساو باولو.
يسمح  طارئا  اجراء  إسرائيل  واتخذت 
لجهاز األمن الداخلي بجمع املعلومات حول 
تحركات املواطنني ملكافحة انتشار فيروس 

كورونا املستجد.

أعلنت البوسنة حالة الكوارث ما يتيح نشر 
الجيش لبناء مخيمات حجر صحي.

من  البالد  في  تجول  حظر  تونس  فرضت 
صباحًا  السادسة  وحتى  مساء  السادسة 

للحّد من تفشي فيروس كورونا املستجد.
بحياة  املستجد  كورونا  فيروس  وأودى 
 191 من  أكثر  فيما سجلت  العالم  في   7842
األول/ كانون  في  ظهوره  منذ  اصابة  ألف 
ديسمبر، وفق حصيلة أعدتها وكالة فرانس 
حتى  رسمية  مصادر  إلى  استنادا  برس 

الساعة 19,00 ت غ.
وفاة   3237( حالة   80,900 الصني  وأحصت 
وحوالى 68,900 حالة شفاء( بعدها ايطاليا 
اصابة،  و31,506  وفاة  حالة  االف  ثالث  مع 
حالة(   16,169( وفاة  حالة   988 ايران  ثم 
واسبانيا 491 وفاة )11,178 اصابة( وفرنسا 

مع 175 وفاة )7730 اصابة(.
في  وكذلك  البرازيل  في  سجلت  وفاة  أول 

وفاة.  مئة  املتحدة  الواليات  بلغت  تركيا. 
واعلنت غامبيا عن أول حالة إصابة.

املدارس  اغالق  الحكومة  اعلنت  لندن  وفي 
انهم  علماء  أعلن  قد   وكان   ، والجامعات 
مع  بريطانيا  في  كارثة  حصول  يخشون 
طاقات  واستنفاد  الوفيات  آالف  مئات 

النظام الصحي.
تقدير  ان  للحكومة  العلمي  املستشار  وقال 

55 ألف حالة في البالد يبدو "منطقيا".
 لقاح "قبل اخلريف"

أعربت رئيسة املفوضية األوروبية عن أملها 
في التوصل الى لقاح "قبل الخريف" وذلك 

بعد لقاء مع املسؤولني في مختبر أملاني.
توصلوا  انهم  استراليون  باحثون  وأعلن 
الى وضع خريطة جزيئية لدينامية الهجوم 
فيروس كورونا  املناعة ضد  لجهاز  املضاد 

املستجد.
وأبدى مختبر سانوفي الفرنسي استعداده 

ماليني  الفرنسية  للسلطات  يقدم  لكي 
املضاّد  الدواء  "بالكنيل"،  من  الجرعات 
عن  برهن  والذي  تنتجه  الذي  للمالريا 
نتائج "واعدة" في معالجة مرضى بفيروس 
كورونا املستجّد، مشيرة إلى أّن هذه الكمّية 

كافية ملعالجة 300 ألف مريض محتمل.
على  عالقون  شخص   1700 من  أكثر  هناك 
الكاب  ميناء  في  سياحية  سفينة  منت 
بعضهم  يكون  ان  خشية  افريقيا  بجنوب 
بعدما  املستجد  كورونا  فيروس  يحمل 
سافروا على منت طائرة مع شخص يحمل 

الفيروس.
وأماكن  املساجد  كل  الجزائر  وأغلقت 
الغت  التي  السعودية  وسبقتها  العبادة. 
الحرمني  باستثناء  ايضا  الجمعة  صالة 

الخاضعني لتعقيم شديد .
أغلق مزار السيدة العذراء في لورد )جنوب 
تاريخه.  في  مرة"  "ألول  أبوابه  فرنسا( 

الزوار  ماليني  سنويا  املزار  ويستقبل 
الكاثوليك من العالم.

إلغاء او ارجاء مناسبات-
تأجيل  )ويفا(  األوروبي  االتحاد  أعلن 
نهائيات كأس أوروبا التي كانت مقررة بني 
 ،2020 تموز/يوليو  و12  حزيران/يونيو   12
11 حزيران/يونيو-11  الى موعد مقترح هو 

تموز/يوليو 2021.
املتحدة  الواليات  بطولة  منظمو  وأعلن 
رياضة  دورات  أبرز  إحدى  املفتوحة، 
املقرر  من  كان  بعدما  إرجاءها  الغولف، 

إقامتها بني 14 أيار/مايو و17 منه.
 27 و   26 في  املرتقبة  القمة  استبدال  تم 
االتحاد  قادة  بني  بروكسل  في  آذار/مارس 
التلفزيونية  الدائرة  عبر  بمؤتمر  االوروبي 

املغلقة.
التشريعية  انتخاباتها  صربيا  أرجأت 

املرتقبة في نيسان/ابريل.
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القاهرة- مصطفى عمارة 
 4 األربعاء  املصرية  األمن  قوات  أوقفت 
بينهن  من  بارزات،  مصريات  ناشطات 
الفتاح،  عبد  عالء  الناشط  أسرة  من   3
الوزراء  رئاسة  مقر  أمام  وقوفهن  أثناء 
السجناء  بعض  عن  باالفراج  للمطالبة 
املستجد،  كورونا  فيروس  من  لحمايتهم 

بحسب محاميهن.
خالد  املعروف  الحقوقي  املحامي  وكتب 
علي، املتواجد في قسم قصر النيل حيث 
تم  أنه  األربع،  الناشطات  احتجاز  تم 
معهن.  للتحقيق  النيابة  الى  ترحيلهن 
الحكومة  حق  من  ان  امني  مصدر  وقال 
على  واالطالع  الناشطات  استدعاء 

مطالبهن  من دون استثمار سياسي .
الفتاح  واوقفت الشرطة والدة عالء عبد 
سويف،  ليلى  القاهرة  بجامعة  االستاذة 
وخالته  سيف،  منى  الباحثة  وشقيقته 
أهداف  املصرية-البريطانية  األديبة 
األميركية  بالجامعة  واالستاذة  سويف 
مقر  أمام  وقوفهن  أثناء  املهدي  رباب 
القاهرة  وسط  في  الوزراء  مجلس 
للمطالبة باجراءات لحماية السجناء من 

فيروس كورونا املستجد.
وكانت منى سيف قد بثت الوقفة مباشرة 
وانقطع  فيسبوك  على  صفحتها  عبر 

االربع  الناشطات  بني  جدل  بعد  البث 
ورجال الشرطة الذين اخذوا من الناشطة 

هاتفها.
فيما تحولت مدينة بلقاس  املصرية الى 
تشييع  اثناء  العالم  عن  معزولة  مدينة 
بفيروس  وفاته  اثر  املواطنني  احد 
بالهلع  املواطنون  اصيب  حيث  كورونا 
بعد  خاصة  جديدة  اصابات  وجود  من 
عدة  منذ  البلدة  نفس  من  املواطن  وفاة 

ايام بالفيروس.
الوفيات   مالبسات  عن  مصدر  وكشف   
املواطنني توفى كان  ان احد  اكد   حيث 
يعمل فى ايطاليا وتزوج سيدة ايطالية 
الى  عاد  ثم  الفيروس  اليه  نقلت  والتى 
بلدته ونقل العدوى الى صديق له حيث 
توفى هو وصديقه بفعل الفيروس .  فى 
االمنية  الحمالت  استمرار  نفسه  الوقت 
الشيشة  تناول  ملنع  الكافيهات  على 
الخصوصية  لدروس  مراكز  وكذلك 
الخولي  امجد  اطلق  يما  الغالقها 
الصحة  منظمة  فى  وبائيات  استشاري 
العاملية مبادرة للوقاية من الفيروس من 
كلوركس  او  كلور  كوب  استخدام  خالل 
ان  الخولي  واكد  ماء.   اكواب  على 
االيدي  تطهير  فى  يستخدم  الكحول 
االيدي  تكون  ان  بشرط  االسطح  وليس 

على  د/ شريف حته  فيما شدد   . نظيفة 
تواجده  حالة  فى  الكحول  استخدام 
الستخدام  داعي  وال  البرفيم  يستخدم 
حالة  فى  فقط  للضرورة  اال  الكمامات 
قررت  ذاته  السياق  فى  البرد.   امراض 
وزارة االوقاف تخصيص خطبة الجمعه 
هذا االسبوع عن كيفية درء البالء وطاعة 
ولي االمر . في الوقت الذي دعا مواطنون 
الجمعة  صالة  لوقف  واالزهر  الحكومة 
اجراءات  على  واالطالع  والجماعة 

السعودية  كمثال يقتدى في هذا املجال 
. فى املقابل هاجمت الجماعات السلفية 
التضييق  االوقاف حول  وزارة  اجراءات 
خوفا  رمضان  فى  االعتكاف  صالة  على 
تهوية  يوجد  انه  بحجة  الفيروس  من 

جيدة باملساجد .
االوضاع  على  الوباء  تاثير  وعن 
خالل  الحكومة  عقدت  االقتصادية 
لبحث  مكثفة  اجتماعات  املاضية  الفترة 
االوضاع  على  الفيروس  انتشار  تداعي 

في  انه  املصادر  وقدرت  االقتصادية.  
مع  أسبوعني  ملدة  االزمة  استمرار  حالة 
االقتصاد  خسائر  فان  الطيران  تعليق 
املصري سوف تصل الى 3 مليارات دوالر 
استمرار  حالة  وفى  الطيران  قطاع  فى 
الخسائر  فاّن  شهور   3 من  ألكثر  االزمة 
تجري  كما  دوالر  مليار   15 الى  قد تصل 
القطاعات  فى  للخسائر  رصد  عملية 

االخرى وعلى رأسها قناة السويس
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

توقيف أربع ناشطات مصريات
وبلدة صغيرة تعيش الهلع بسبب كورونا

دعوات لألزهر إليقاف صالة اجلماعة ومنع االعتكاف 
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 بغداد -اربيل - الزمان 
الكامل  التجوال  بحظر  دهوك  شمول  تقرر 
في اقليم كردستان العراق من منتصف ليل 

االربعاء  ، فيما 
الغاء  عن  االربعاء،  اربيل،  محافظة  أعلنت 
النهار طيلة خمسة  في  التجار  استثناءات 
من  سيكون  التنقل  ان  الى  مشيرة  أيام، 
وصلت  فيما  الفجر.  وحتى  الليل  منتصف 
عدد االصابات ٣٩ في كردستان العراق مع 
شفاء تسع حاالت  ووفاة حالة  . فيما اعلنت 
وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، 
طفل  اصابة  تشخيص  عن  االربعاء،  مساء 

في محافظة السليمانية بفيروس كورونا.
وذكر بيان للوزارة، ان الطفل املصاب يبلغ 
اعوام ويسكن في ناحية  العمر خمسة  من 

تكية في السليمانية.
الحاالت  حصيلة  ترتفع  االصابة  وبهذه 
كورونا  فيروس  لحاملي  املشخصة 
 39 الى  كوردستان  اقليم  في  املستجد-19 
اصابة، مع وفاة شخص، وشفاء 9. واعلنت 
كربالء عن اصابتني . وال يزال منع التجوال 
في بغداد ساري املفعول وله اهمية كبيرة .

قادر  هيمن  عقده  صحفي  مؤتمر  وفي 
الغاء  تقرر  انه  اوضح  اربيل  محافظ  نائب 

االستثناءات للتجار بمراكز املدن وخارجها 
يوم  من  ابتداء  ولكن  بضاعتهم  نقل  في 
املقبل   23 يوم  ولغاية  آذار   19 الخميس 
وبامكان  االستثناءات  هذه  جميع  تلغى 
الوقت  في  يحتاجونه  ما  نقل  التجار 
الساعة  الليل من  لهم بمنتصف  املخصص 

12 ولغاية 5 فجرا.
  ) طوريج   ( الهندية  قضاء  شرطة  واعلنت 
االربعاء،   ، كربالء  محافظة  شرقي  كم   25
إن املفارز الطبية في القضاء قامت بفحص 
انتشار  ملنع  الشرطة   مراكز  في  املوقوفني 

فايروس كورونا .

العراق:إصابة أول طفل 
بفيروس كورونا 

اوتاوا- انقرة -الزمان
جاسنت  الكندي  الوزراء  رئيس  أعلن 
جديدة  دعم  خطة  األربعاء  ترودو 
من  يورو(  مليار   17( مليارا   27 تشمل 
على  مليارا  و55  املباشرة  املساعدات 
شكل إرجاء ضرائب ملساعدة البالد على 
مواجهة وباء فيروس كورونا املستجد.

صحافي  مؤتمر  خالل  ترودو  وقال 
»في  الرسمي  إقامته  مقر  أمام  عقده 
هذا الظرف االستثنائي تتخذ حكومتنا 

اجراءات استثنائية«.
دوالر  مليار   27 »سنوفر  وأوضح 
والشركات  للعمال  مباشرة  كمساعدات 
حاجة  لتلبية  مليارا  و55  الكندية 
من  الكندية  والشركات  العائالت 
استحقاق  إرجاء  شكل  على  السيولة 
استقرار  تأمني  أجل  من  الضرائب 

هذه  الدعم  »خطة  ان  وأكد  االقتصاد«. 
وقدرها 82 مليار دوالر تشكل أكثر من 
3 % من إجمالي النتاج املحلي الكندي«.
االجراءات  هذه  إن  ترودو  وقال 
إيجاراتهم  بدفع  للكنديني  »ستسمح 
على  الشركات  وستساعد  ومشترياتهم 
والفواتير  األجور  دفع  في  االستمرار 
في مرحلة الغموض هذه« في وقت بدأ 
تأثير الوباء يلقي بثقله أكثر فأكثر على 

االقتصاد الكندي.
وتضاف هذه التدابير إلى 10 مليارات 
املاضي  الجمعة  خصصت  كندي  دوالر 

ملساعدة شركات البالد.
طيب  رجب  التركي  الرئيس  أعلن  و 
من  اقتصادية  حزمة  األربعاء  إردوغان 
بالده  اقتصاد  لدعم  يورو  مليار   14
كورونا  فيروس  تداعيات  مواجهة  في 

املستجد، ودعا مواطنيه إلى البقاء في 
املنازل قدر اإلمكان.

ومن بني اإلجراءات التي كشفها في كلمة 
أنقرة خصص  ألقاها عقب اجتماع في 
على  الضرائب  خفض  العاملي،  للوباء 
الشركات ومنح مساعدات مالية لألسر 

املنخفضة الدخل.
وأكد أن الدولة ستساعد شركة الطيران 
إلغاء  جراء  كثيرا  تأثرت  التي  التركية 
الجديدة  التدابير  إطار  في  رحالت 

الرامية إلى الحد من تفشي الفيروس.
نمنح  أاّل  املهم  »من  إردوغان  وقال 
ومن  علينا  التغلب  فرصة  كورونا 
الضروري أيضا اتخاذ التدابير الطبية 
واالقتصادية والنفسية التي تمكننا من 
التغلب عليه«. ولتقليص مخاطر انتقال 
العدوى دعا الرئيس األتراك إلى مالزمة 

منازلهم باستثناء الحاالت الطارئة.
عدم  مواطن  كل  على  »يجب  وأضاف 
الخروج من منزله إال للضرورة القصوى 
يزول  حتى  شخص  أي  مالمسة  وعدم 

خطر الفيروس«.
يجب  الصحي  الحجر  فترة  ان  واعتبر 

اال تتخطى الثالثة أسابيع.
في  عدة  تدابير  اتخذت  تركيا  وكانت 
وباء  تفشي  لوقف  املاضية  األيام 
وفاة شخص  إلى  أدى  الذي  كوفيد-19 
آخر  بحسب  البالد  في   100 وإصابة 
مساء  نشرت  التي  الرسمية  األرقام 

الثالثاء.
الرحالت  وعلقت  املدارس  واغلقت 

الجوية مع 20 بلدا.
حدودها  اغالق  تركيا  أعلنت  واألربعاء 

البرية مع اليونان وبلغاريا.

ماذا خصصت كندا وتركيا لدعم ذوي الدخل احملدود والشركات املتضررة من كورونا؟ 
الرباط- عبداحلق بن رحمون 

األربعاء  املغربية  السلطات  دعت 
صحية«  عزلة  »التزام  إلى  املواطنني 
التصدي  إلجراءات  تعزيزا  ببيوتهم 
النتشار وباء كورونا، دون أن تعلن بعد 
فرض حجر صحي. في وقت يواجه فيه 
بسبب  صعبة  أوقاتا  املغربي  االقتصاد 
جرى  كما  الصحية.  األزمة  تداعيات 
تداول مبادرة لقيام االهالي من الشرفات 
السابعة  في  تصفيق  بدقيقة  والنوافد 
االجراءات  مع  للتضامن  اعالنا  مساء 
الى  مواطنون  ودعا   . املغربية  الرسمية 
وانزال  الكامل  التجوال  حظر  اعالن 
مصادر  قالت  فيما  املسلحة  القوات 
امللك  املغربي  العاهل  اجتماع  ان  مطلعة 
القيادة  مع  االول  امس  السادس  محمد 

على  االحتماالت  كل  وضع  املغربية  
لوزارتي  مشترك  بيان  وقال   . الطاولة 
تدعو  »السلطات  إن  والصحة  الداخلية 
والحد  تقييد  إلى  واملواطنني  املواطنات 
الصحية'  'العزلة  والتزام  تنقالتهم  من 
في  وقائي ضروري  كإجراء  منازلهم  في 
هذه املرحلة الحساسة للحد من انتشار 

الفيروس«. وأوضح أن ارتياد الفضاءات 
بالضرورة  مؤطرا  »سيبقى  العامة 
التطبيب  أو  التبضع  أجل  من  القصوى 
تتولى  أن  على  بالعمل«،  االلتحاق  أو 
من  املواطنني  »توجيه  العمومية  القوات 

أجل احترام« هذه التدابير.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

املغرب:دعوة إلى التزام العزلة في البيوت
مع اطالق مبادرة التصفيق

واشنطن,- الزمان  أظهر استطالع للرأي نشرت 
أن  يرون  األميركيني  أكثرية  أن  األربعاء  نتائجه 
شأن  من  قلل  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس 
الذي  املستجد  كورونا  بفيروس  املتصلة  املخاطر 
يشكل »تهديدا جسيما« على اقتصاد البالد برأي 
ثلثي األميركيني. وقد تطور مستوى الوعي باألزمة 
هذه  األميركي سريعا، بحسب  العام  الرأي  لدى 
بني  للبحوث  »بيو«  معهد  أجراها  التي  الدراسة 
العاشر والسادس عشر من آذار/مارس وشملت 
8914 بالغا أميركيا. وخالل هذه الفترة، أكد 70 % 
أن  املعدل  في  آراؤهم  املستطلعة  األشخاص  من 
االقتصاد«.  على  جسيما  »تهديدا  يشكل  الوباء 
كما رأى فيه 47 % خطرا على »صحة األميركيني«. 
وقد ارتفعت هذه النسبة األخيرة من 42 % يومي 
10-11 آذار/مارس إلى 55% بني 14 و16 من الشهر 
أقل من نصف  أن  إلى  االستطالع  وأشار  عينه. 
 )%  45( ترامب  بالرئيس دونالد  يثقون  األميركيني 
جهود  تنسيق  املكلف   )%  48( بنس  مايك  ونائبه 
مكافحة الوباء إلدارة األزمة. ويعود ذلك خصوصا 
آراؤهم  املستطلعة  األشخاص  من   %  52 أن  إلى 
بالجدية  يتعاط  لم  األميركي  الرئيس  أن  يعتبرون 
أنه أحسن   %  37 املطلوبة مع املخاطر، فيما يرى 
التقويم في هذا املجال و10 % أنه بالغ في تقديرها. 
يقرب من نصف  ما  أن  أخيرا  الدراسة  وكشفت 
األميركيني يؤكدون أنهم الحظوا انتشار األخبار 

الكاذبة في هذا املوضوع.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

 استطالع : ترامب 
أساء تقدير خطورة 
كورونا برأي أكثرية 

األميركيني


