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رام اهلل ـ سامر خويرة

مــنــذ أكــثــر مـــن أســـبـــوَعـــن، يــــازم عــبــد الــلــه 
بعدما  املحتلة  الغربية  الضفة  فــي  منزله 
أبــوابــه على  الـــذي يعمل فيه  املقهى  أغــلــق 
الحكومة  عنها  أعلنت  التي  الــطــوارئ  حالة  خلفية 
الجديد.  كــورونــا  فــيــروس  ي 

ّ
تفش ملنع  الفلسطينية 

وهــــو واحـــــد مـــن آالف الــعــامــلــن فـــي مـــنـــشـــآت، من 
قبيل املطاعم واملــقــاهــي وصـــاالت األفـــراح واألنــديــة 

لت أعمالها أخيرًا.
ّ
الرياضية وغيرها، تعط

الــلــه فــي الخمسينيات مــن عــمــره، وهــو يعمل  عبد 
ــي املـــقـــهـــى نــفــســه مـــنـــذ نـــحـــو 20 عـــامـــا،  مـــيـــاومـــة فــ
20 دوالرًا  )نحو   

ً
البالغ 70 شيقا أجــره  فيتقاضى 

ــــه رّب أســرة 
ّ
أمــيــركــيــا(، فــي نــهــايــة كــل يــــوم، عــلــمــا أن

مؤلفة من ثمانية أفراد وابنته الكبرى شارفت على 
»العربي  إنهاء دراستها الجامعية. يقول عبد الله لـ
طــــعــــم بــه 

ُ
ــال عــمــلــت ســـأجـــد مــــا ا ــ ــــي حـ الــــجــــديــــد«: »فـ

أعلم  ني لن أجــد من يساعدني. ال 
ّ
عائلتي، وإال فإن

 ولم أمّد يدي ألّي كان 
ّ
ماذا أفعل... بلغت هذه السن

في يوم من األيــام«، مضيفا »مررت بظروف صعبة 
 الحال اليوم مختلفة«.

ّ
جدًا لكن

بدوره، وجد شادي نفسه من دون عمل. هو مساعد 
طــبــاخ فــي أحـــد مــطــاعــم الــضــفــة الــغــربــيــة، وال يملك 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »لــم  مــصــدر دخـــل آخــــر. يــقــول لـــ
أتوقع يوما أن أجد نفسي من دون عمل، وال أستطيع 

ه 
ّ
توفير مستلزمات بيتي من مأكل ومشرب«، غير أن

ال يخفي تواصله مع »أهل الخير حتى أحصل على 
طرد غذائي ومبلغ مالي بسيط«.

ــر املــتــضــررة  ــر إحــصــائــيــة حـــول عـــدد األســ
ّ
ال تــتــوف

ــّراء مــا تــمــّر فيه فلسطن الــيــوم على خلفية  مــن جـ
ــيـــس جــمــعــيــة   رئـ

ّ
ــكـــن األزمـــــــة الــصــحــيــة الـــعـــاملـــيـــة، لـ

شمالي  نــابــلــس،  محافظة  فــي  الخيرية  التضامن 
ــاآلالف.  ــ ــّدره بــ ــ ــقـ ــ ــــاء مـــقـــبـــول ُيـ الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، عـ
 »حالة الطوارئ أّدت 

ّ
»العربي الجديد« إن ويقول لـ

ــَعــّد مصدر 
ُ
ت إلــى إغــاق مئات املنشآت التي كانت 

»هــذه   
ّ
أن موضحا  فيها«،  للعاملن  رئيسيا  دخــل 

ر 
ّ
األســـر كــانــت متعففة وتــتــدّبــر أمــورهــا بما يتوف

ــــذا لــــم تـــكـــن مــــدرجــــة عــلــى  ــــل بـــســـيـــط، لـ لـــهـــا مــــن دخـ
الفقيرة  العائات  مثل  الخيرية  املؤسسات  قوائم 
أو األشــخــاص ذوي اإلعــاقــة أو األيــتــام التي نملك 
 
ّ
إحــصــائــيــة دقــيــقــة عــنــهــم«. ويــشــيــر مــقــبــول إلـــى أن

ى يوميا عشرات املناشدات 
ّ
»جمعية التضامن تتلق

مــن األســـر املــتــضــررة الــتــي تــحــتــاج إلـــى مــســاعــدات 
ــوااًل  ــ عــيــنــيــة ومـــالـــيـــة، فــيــمــا تــتــلــقــى فـــي املـــقـــابـــل أمـ
الخير، سواء  فاعلي  من  وغذائية  إغاثية  وطـــرودًا 
أكانوا أفرادًا أم مؤسسات، وذلك في صورة تعكس 

حالة التعاضد في املجتمع الفلسطيني«.
الــتــي أطلقها  الــتــكــافــل املــجــتــمــعــي   حــمــلــة 

ّ
ُيـــذكـــر أن

محافظ نابلس في نهاية األسبوع املاضي، تمّكنت 
في خال ساعات فقط من جمع مبلغ 700 ألف شيقل 

لاحتياجات  سيخّصص  دوالر(،  ألــف   200 )نــحــو 
الطارئة ملواجهة فيروس كورونا الجديد ومساعدة 

العائات التي خسرت أعمالها نتيجة ذلك.
فـــي الـــســـيـــاق نــفــســه، دفـــعـــت حـــالـــة الــــطــــوارئ على 
خلفية فيروس كورونا الجديد لجنة زكاة نابلس 
املــركــزيــة إلـــى إطــــاق حــمــلــة »تــكــاتــف الــخــيــر«، في 
سعي للوصول إلــى الــعــائــات الــتــي فــقــدت مصدر 
محمد  نابلس  زكـــاة  لجنة  رئــيــس  ويشير  دخلها. 
 »فكرتنا قائمة 

ّ
»العربي الجديد«، إلى أن حسونة لـ

على كفالة شخص ميسور لعائلة فقيرة بمبلغ 50 
 )نحو 15 دوالرًا(، وملدة خمسة أيام، على أن 

ً
شيقا

ح خمسة أشخاص آخرين للقيام باألمر ذاته. 
ّ

يرش
منه  يستفيد  تسلسل شبكي  ــام  أمـ نــحــن  بــالــتــالــي 

آالف املواطنن«. 
ــلـــجـــنـــة اســـتـــقـــبـــلـــت مــئــات   »الـ

ّ
يـــضـــيـــف حـــســـونـــة أن

االتــصــاالت مــن فاعلي خــيــر، رجـــال األعــمــال وحتى 
ــــدوا جميعهم  مـــن أبـــنـــاء الــطــبــقــة الــوســطــى، وقـــد أبـ
اســتــعــدادهــم لــتــقــديــم مــا يــلــزم للتخفيف مــن وطــأة 
ويتابع  أعمالهم«.  فقدوا  من  طاولت  التي  الحاجة 
حــســونــة: »نــحــن على تــواصــل مــع لــجــان الــزكــاة في 
مــخــتــلــف املــحــافــظــات الــفــلــســطــيــنــيــة، وهــــي األخــــرى 
أطلقت حمات إلنشاء صناديق تضامن مجتمعي 
مع املتضررين من إغاق املصالح التجارية نتيجة 
إعـــان حــالــة الـــطـــوارئ ملــواجــهــة كـــورونـــا الــجــديــد«، 
 »هذا ليس غريبا على الشعب الفلسطيني 

ّ
مؤكدًا أن

الذي سبق أن قّدم نماذج رائعة في التكاتف الداخلي 
والشعور مع املحتاجن وذوي الحاجة«. 

الفلسطينية  العمل  وزارة   
ّ
أن إلــى  ــارة  اإلشــ تــجــدر 

ـــعـــت مـــع املــجــلــس الــتــنــســيــقــي للقطاع 
ّ
ســبــق أن وق

الــــخــــاص الــفــلــســطــيــنــي واتــــحــــاد نـــقـــابـــات الــعــمــال 
ينّص على  اتفاقا  املــاضــي،  األســبــوع  الفلسطيني، 
الـــتـــزام الــقــطــاع الــخــاص بــدفــع األجــــور للموظفن 
والعمال عن شهَري مارس/ آذار الجاري وإبريل/ 
نيسان املقبل بنسبة 50 في املائة من قيمة األجر، 
 عن ألف شيقل )نحو 280 دوالرًا(، على 

ّ
بما ال يقل

أن ُيدفع باقي املبلغ بعد انتهاء األزمة.

مجتمع
قالت منظمة األمم املتحدة للطفولة )يونيسف(، أمس األربعاء، إن الحرب في اليمن مزقت حياة عدد 
ال يحصى من العائات. وأفــاد مكتب املنظمة في اليمن، عبر حسابه على تويتر، بأن »الحرب في 
اليمن استمرت على مدار أعــوام، ومزقت حياة عدد ال يحصى من األســر«. ونقل حساب املكتب عن 
سارة بيسولو نيانتي، ممثلة »يونيسف« في اليمن، قولها: »خسر الكثير من األطفال حياتهم في 
هذه الحرب املستمرة منذ خمسة أعــوام«. وأضافت نيانتي: »كل طفل هنا يستحق اهتمام العالم، 
)األناضول( ويجب علينا، كمجتمع دولي، أن ندرك حجم معاناتهم اليومية«.  

 عن ممثل ملركز سخالن لإلنذار من أمواج املد العاتية تسونامي، أن 
ً
أعلنت وكالة اإلعام الروسية نقا

السلطات الروسية رفعت اإلنذار الذي سبق أن أصدرته في منطقة الشرق األقصى املطلة على املحيط 
الهادي أمس، بعد زلزال بلغت قوته 7.5 درجات قبالة جزر كوريل. وقالت خدمات الطوارئ إنه جرى 
إجاء سكان بلدة سفيرو كوريلسك في منطقة سخالن الروسية إلى منطقة آمنة، مضيفة أن موجة 
الــطــوارئ حــدوث موجات  إلــى السواحل. وأعلنت خدمات  بارتفاع نحو خمسن سنتيمترًا وصلت 
)رويترز( صغيرة فحسب وعدم تسجيل سقوط أي ضحايا أو وقوع أضرار بعد الزلزال.   

روسيا ترفع اإلنذار من تسونامي بعد زلزال ضرب كوريليونيسف: الحرب مّزقت الحياة األسرية في اليمن

التنمية االجتماعية  المساعد لوزارة  الوكيل  يقول 
الفلسطينية، أنور حمام، لـ»العربي الجديد«: »علينا 
نُفّعل دور لجان األحياء، وأن يهتم كل واحد  أن 
في  الموارد  كل  نحشد  وأن  وقريبه،  بجاره  منّا 
ومشرب  مأكل  من  الحياة،  أساسيات  توفير  سبيل 
بسبب  العمل  عن  توقفوا  للذين  ومحروقات، 

هذا الظرف الخارج عن إرادتنا جميعًا«.

تفعيل لجان األحياء

ارتــفــعــت مبيعات األســلــحــة الــنــاريــة فــي الــواليــات 
ــال األســـبـــوعـــن األخـــيـــريـــن فـــي ظل  املـــتـــحـــدة خــ
ــاء كـــورونـــا الـــجـــديـــد، إذ يـــكـــّدس كثر  ــ تــفــشــي وبـ
فرضيات  وســط  االحتماء  بغية  وذخائر  أسلحة 
حـــدوث فــوضــى وشــغــب. ويــقــول ديــفــيــد ســتــون، 
صـــاحـــب مــتــجــر أســلــحــة فـــي تــولــســا فـــي واليـــة 
أوكاهوما: »سّجلنا ارتفاعًا في املبيعات بنسبة 
لدي  زالـــت  »مــا  املــائــة«، مضيفًا:  فــي  تناهز 800 

بأنها ستنفد  أعتقد  لكني  النماذج،  قطع من كل 
قريبًا«. ويوضح ستون أّن غالبية املشترين الذين 
واملتقنن  املحترفن  غير  إلــى متجره من  هرعوا 
لحمل األسلحة، وهذا ما جعلهم مستعدين ألخذ 
يثيره  الـــذي  »الــخــوف  إلــى  ذلــك  أي قطعة. ويعيد 
ه 

ّ
الفيروس، حتى إنني ال أفهم ما يجري وأجد أن

غير عقاني«. 
متاجر أخرى في مناطق أميركية مختلفة شهدت 

األزمــة  تتحّول  أن  يخشون  الذين  للزبائن  تدفقًا 
ــة اجــتــمــاعــيــة. وتـــقـــول تيفاني  الــصــحــيــة إلـــى أزمــ
تيسدال، مالكة »لينوود غان« في والية واشنطن، 
وتعد من أبرز بؤر تفشي الفيروس في الواليات 
ها شهدت للمرة األولى اصطفاف 

ّ
املتحدة، كيف أن

طوابير انتظار أمام متجرها قبل ساعة من فتح 
األبواب. 

وتــوضــح: »كــنــا نبيع مــا بــن 20 إلــى 25 ساحًا 

اليوم، فإننا قد نبيع  أمــا  ناريًا في أفضل األيــام. 
الزبائن  غالبية  أن  تــيــســدال  تتابع  قــطــعــة«.   150
الــســاح للمرة األولـــى فــي حياتهم، ما  يــشــتــرون 
إلــى  الــتــحــقــق مــن ســجــاتــهــم وتنبيههم  يــفــرض 
كيفية استخدام القطع«. وتنقل عن أحد زبائنها 
ح بعدما شهد شجارًا عنيفًا حول 

ّ
ه قرر التسل

ّ
أن

آخر عبوات املياه في متجر. 
)فرانس برس(
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والــتــجــمــعــات الــريــاضــيــة. وقـــد استثنى قــرار 
ــال والــتــعــطــيــل مـــحـــال الـــســـوبـــرمـــاركـــت  ــفــ اإلقــ
واملــصــارف  الــوقــود  ومــحــطــات  والصيدليات 
العاملة  املؤسسات   

ّ
أن ُيذكر  البريد.  ومــراكــز 

تعمد إلى حماية موظفيها من خالل تزويد 
ــواح زجـــاجـــيـــة تـــهـــدف إلـــى  ــألــ ــقـــاط الــــدفــــع بــ نـ
حمايتهم من الفيروس الجديد، فيما تحاول 
إلى  التجارية  األعــمــال  أكــثــر  الــبــنــوك تحويل 
 األمر 

ّ
اإلنجاز عبر اإلنترنت، على الرغم من أن

العمليات   
ّ

ولــكــل العمالء  لجميع  ممكن  غير 
املطلوب إنجازها.

ــع الـــــدول  ــــدود الـــبـــريـــة مــ ــــحـ ــك، أغـــلـــقـــت الـ ــذلــ كــ
ــــن بـــيـــنـــهـــا فــرنــســا  ــاورة، مـ ــ ــ ــجـ ــ ــ ــة املـ ــ ــ ــيـ ــ ــ األوروبـ
ــدا وجـــمـــهـــوريـــة الــتــشــيــك  ــنـ ــولـ ــرا وبـ ــويـــسـ وسـ
والدنمارك، ولم ُيسمح بعبور إال الشاحنات 
التي تنقل السلع واملواد األساسية إلى جانب 
املـــواطـــنـــن األملـــــــان أو األشــــخــــاص املــقــيــمــن 
الدائمن في البالد. وفي اإلطار نفسه، أوقفت 
الرحالت الجوية في أرجاء القارة األوروبية، 
وفـــرضـــت الــســلــطــات عــلــى الـــواصـــلـــن أخــيــرًا 
حجرًا صحيا منزليا ملــّدة 14 يــومــا. وفــي ما 
ـــض عــدد 

ّ
ــلـــي، فــقــد خـــف ــل الـــداخـ

ّ
يـــخـــّص الــتــنــق

رحــالت سكك الحديد بن الواليات إلى حّده 
 الــخــارجــيــة 

ّ
ــى أن ــارة إلــ ــ ــ ــى. تـــجـــدر اإلشـ ــ ــ األدنـ

األملــانــيــة وضــعــت خطة إلعـــادة أكــثــر مــن 100 

البالد، من بينهم 35  ألف مواطن أملاني إلى 
ألفا من مصر، مستعينة بأكثر من 30 طائرة 
لــتــنــفــيــذ املــهــمــة بــعــدمــا خــّصــصــت الــحــكــومــة 
مبلغ 50 مليون يــورو لذلك، على أن تستمّر 

عمليات اإلجالء أسبوَعن.

قلق بين المواطنين
الجديد بسرعة  كــورونــا  فــيــروس  ي 

ّ
مــع تفش

كــبــيــرة وارتـــفـــاع أعــــداد املــصــابــن فــي الــبــالد، 
شــهــدت مــخــتــلــف الــــواليــــات حــالــة مـــن الــهــلــع 
إزاء مـــا ســـوف تــكــون عــلــيــه املــرحــلــة املــقــبــلــة. 
ــــر تــهــافــتــا مـــن قــبــل املــواطــنــن  وانــعــكــس األمـ
عــلــى املـــتـــاجـــر الـــغـــذائـــيـــة الـــكـــبـــرى لـــشـــراء ما 
مــواد  مــن  إلــيــه ومــا ال يحتاجون  يحتاجون 
ــتـــخـــزيـــن.  ــة واســـتـــهـــالكـــيـــة بــــهــــدف الـ ــيــ ــذائــ غــ
في بعض  بالتالي طوابير طويلة  وتشّكلت 
الــتــي راح القائمون  ــام املــحــالت  أمـ الـــواليـــات 
مون عملية توزيع الزبائن تفاديا 

ّ
عليها ينظ

للعدوى ولعدم التدافع على البضائع. كذلك 
املــواد  مــن  ابتياعها  املمكن  الكميات  حـــّددوا 
 واملــعــكــرونــة والــزيــت 

ّ
األســـاســـيـــة، مــثــل األرز

مات. ُيذكر 
ّ
والطحن وأدوات التنظيف واملعق

  أبناء الجاليات العربية والتركية تهافتوا 
ّ
أن

وإثر  والبقوليات.  الحبوب  شــراء  على  كذلك 
ذلك، أعلنت متاجر كبرى عن نقص في سلع 

برلين ـ شادي عاكوم

أتـــى خــطــاب املــســتــشــارة األملــانــيــة 
أنجيال ميركل التاريخي األسبوع 
املاضي والــذي عــّدت فيه فيروس 
كورونا الجديد أكبر تحدٍّ ألملانيا منذ الحرب 
العاملية الثانية، ليرفع درجة التحذير، داعيا 
األملـــان إلــى الــوقــايــة مــن الــوبــاء الــعــاملــّي الــذي 
يـــنـــذر بــفــقــدان آالف املـــواطـــنـــن حــيــاتــهــم مع 
ى 

ّ
االرتفاع املستمّر في عدد املصابن ليتخط

ــر مــــن 180 وفــــاة  ــثـ ــّجــــل أكـ ــا، فــيــمــا ُســ ــفــ ألــ  35
البلد  حتى كتابة هــذه األسطر. وأملانيا هي 
بالفيروس  اإلصابة  لجهة  الثالث  األوروبـــي 
ــــي املـــقـــّدمـــة  الـــجـــديـــد، تــســبــقــهــا إســـبـــانـــيـــا وفـ

إيطاليا.
ويــــســــود الــــذعــــر فــــي املــجــتــمــع األملــــانــــي كــمــا 
فــي ســــواه مــن املــجــتــمــعــات األوروبـــيـــة وغير 
األوروبـــيـــة، وســـط تــشــديــد مــن قــبــل الجهات 
ــّيـــة عـــلـــى أهـــمـــيـــة االلـــــتـــــزام بــالــتــدابــيــر  املـــعـــنـ
ــي الــفــيــروس. وفــي 

ّ
املــطــلــوبــة لــلــحــّد مــن تــفــش

ف 
ّ
هذا السياق، لفت معهد روبرت كوخ، املكل

 
ّ
مــراقــبــة فــيــروس كــورونــا فــي أملــانــيــا، إلـــى أن
إهــمــال اإلجــــــراءات املــفــروضــة قــد يــــؤّدي الــى 
 مـــن 100 

ّ
تــســجــيــل 10 مــاليــن حــالــة فـــي أقــــل

يــــوم، رافـــعـــا درجــــة الــخــطــر مـــن مــعــتــدلــة إلــى 
مرتفعة. وقد وصل األمر برئاسة هذا املعهد 
إلــى اإلعــالن صراحة »نحن جميعا في أزمة 
لم نكن نتخّيل حجمها«، داعية إلى أن يكون 

»التضامن« شعار املرحلة.
تباعا  املتخذة  الصارمة  اإلجـــراءات  وتعكس 
 

ّ
مـــن قــبــل الــســلــطــات خـــطـــورة الـــوضـــع، ولــعــل
املاضي  األحــد  أعلنت عنه ميركل  أبرزها ما 
األماكن  فــي  التجّمعات  بمنع  ق 

ّ
يتعل مــا  فــي 

أسبوَعن  وملـــّدة  مــن شخَصن  العامة ألكــثــر 
 الــحــّد مــن انــتــشــار كــورونــا، مــع إقفال 

ّ
بــهــدف

ــن الـــعـــائـــالت  ــ ــلــــب مـ ــطــ ــا والــ ــيـ ــائـ ــهـ ــم نـ ــاعــ ــطــ املــ
وقــف االخــتــالط. وبــذلــك، تــكــون الحكومة قد 
استغنت عن فكرة إعالن حظر التجّول العام، 
ــا أوضــــــح عـــــدد مــن   األســـــــاس بــحــســب مــ

ّ
ألن

رؤساء حكومات الواليات هو عدم االختالط 
الناس بعدم  إلــزام  ضمن مجموعات، وليس 
ــراقــب 

ُ
الــخــروج بتاتا مــن مــنــازلــهــم، على أن ت

ــفــرض 
ُ
وت التعليمات  بتنفيذ  التقّيد  عملية 

 مخالف لها.
ّ

الغرامات على كل
  

شلل في البالد
ومـــع تــوّســع رقــعــة انــتــشــار فــيــروس كــورونــا 
فــي الــبــالد، فــرضــت الحكومة األملــانــيــة إقفال 
ــــدارس وريــــاض األطـــفـــال ومـــرافـــق الترفيه  املـ
ــانــــات وأحــــــواض  مـــثـــل دور الــســيــنــمــا والــــحــ
ــة الــريــاضــيــة  ــ ــديـ ــ ــارح واألنـ ــ ــسـ ــ الـــســـبـــاحـــة واملـ
واملــقــاهــي ومــتــاجــر األثــــاث واإللــكــتــرونــيــات، 
بـــاإلضـــافـــة إلــــى إلـــغـــاء الــفــعــالــيــات الــثــقــافــيــة 

كورونا 
ألمانيا

إجراءات 
صارمة تحسبًا 

لألسوأ

مع تسارع انتشار فيروس كورونا الجديد في ألمانيا التي 
ُتَعد من الدول األوروبية األكثر تضررًا من الوباء العالمي 
المستجد، فرضت السلطات إجراءات مشددة ال يتردد 

المواطنون في االلتزام بها

ثّمة مراقبة للتقيّد 
بالتعليمات فيما ُتفرض 

الغرامات على المخالفين

تعكس اإلجراءات 
الصارمة خطورة الوضع 

الذي يقلق السلطات

1819
مجتمع

 األمــر قد يستغرق أياما 
ّ
عــّدة، مشيرة إلى أن

القلقن  طمأنت  ها 
ّ
أن غير  الستيرادها،  عــّدة 

متحدثة عن أصناف بديلة.
عــلــى الــرغــم مــن ذلــــك، أعــلــنــت وزيــــرة الــزراعــة 
 ال خطر 

ّ
أن االتــحــاديــة، يوليا كلوكنر، أخــيــرًا 

على إمدادات الغذاء بالتالي ال داعي لعمليات 
 
ّ
الـــشـــراء املــفــرطــة والــتــمــويــن، مـــشـــّددة عــلــى أن

عة ستقوم بعمليات التسليم 
ّ
الشركات املصن

ــــى تـــخـــزيـــن مــا  كـــاملـــعـــتـــاد. ودعــــــت كــلــوكــنــر إلـ
ُيستهلك عادة في الحياة اليومية فقط حتى 
 
ّ
أن ال تهدر األطعمة واملــواد املهمة، موضحة 
ــادة مــخــزونــهــم مـــن املـــواد  ــ عــلــى املــواطــنــن زيـ
الحصول  مــن  الجميع  يتمكن  حــتــى  بحكمة 
على ما يحتاج إليه. وفي هذا اإلطار، لم تخِف 
لــوجــســتــيــة،  ــــود صــعــوبــات  الــنــقــل وجـ وزارة 
 الـــكـــمـــيـــات املـــخـــزنـــة فــي 

ّ
ــدت أن ــ ــــهــــا أكــ

ّ
غـــيـــر أن

املستوعبات كبيرة وبالتالي ال داعي للذعر، 
تفاقم  حــال  فــي  بديلة  ثــّمــة خططا   

ّ
أن معلنة 

الـــوضـــع. وفــــي الــــشــــارع، تــعــمــد الــشــرطــة إلــى 

 املــواطــنــن عــلــى إنـــهـــاء الــتــجــّمــعــات، مع 
ّ
حـــث

ازدياد في شكاوى ضباط الشرطة أخيرًا من 
إهمال لدى املواطنن في التعامل مع الوضع 
املستجد. وفي بعض الواليات، لجأت الشرطة 
إلـــى مــكــّبــرات الــصــوت أو إلـــى مــنــشــورات في 
عدم  إلــى  املــواطــنــن  لتنبيه  البريد  صناديق 
الخروج من منازلهم إال في حاالت الضرورة 
ــقـــصـــوى مــــن قــبــيــل تـــأمـــن حــاجــيــاتــهــم أو  الـ

مراجعة طبيب أو أمر ملّح آخر.

إعالن التعبئة
فـــي الــســيــاق مــتــصــل، اســتــنــفــرت مــؤســســات 
األهــلــيــة وتلك  املــدنــي والــجــمــعــيــات  املجتمع 
ــعــنــى بــالــخــدمــات الــطــبــيــة طــواقــمــهــا 

ُ
الـــتـــي ت

لــلــمــســاعــدة فــي الــعــمــل عــلــى تــأمــن الحماية 
لـــلـــمـــواطـــنـــن. كــــذلــــك أعــــلــــن عــــــدد كـــبـــيـــر مــن 
املتقاعدين، من ممرضن وأطباء وأفــراد من 
الجيش، املشاركة في تقديم الخدمات الالزمة 
بهدف  املحلية  والسلطات  الحكومات  لدعم 
تخطي املرحلة الصعبة التي تعيشها البالد 

والسيطرة على الخطر.
ــّجــــل آالف مــــن الـــضـــبـــاط والـــجـــنـــود  وقـــــد ســ
تدابير  في  للمساهمة  أسماءهم  املتقاعدين 
ــلـــة، فــيــمــا ثــّمــة  الـــوقـــايـــة والــــخــــدمــــات الـــشـــامـ
ــد املــــؤســــســــات والـــجـــمـــعـــيـــات  ــ ــــى رفــ ســـعـــي إلــ
بـــمـــزيـــد مــــن املــــــــوراد الـــبـــشـــريـــة. كـــذلـــك تــعــمــل 
مــجــمــوعــات شــبــابــيــة فـــي عـــدد مـــن الـــواليـــات 
ــن وذوي االحــتــيــاجــات 

ّ
عــلــى مــســاعــدة املــســن

ــّوقــــن.  الـــخـــاصـــة واألمــــــــــراض املـــزمـــنـــة واملــــعــ
ــحــدثــت مـــواقـــع إلــكــتــرونــيــة مـــن بينها 

ُ
واســت

»كــورونــا بـــورت« التي انــضــّم إليها أكثر من 
في  املجانية  املــســاعــدة  لتقديم  متطوع   800
ــّوق، بـــاإلضـــافـــة إلــــى تــطــبــيــقــات يمكن  ــتـــسـ الـ
ــار نفسه،  لــأشــخــاص اســتــخــدامــهــا فــي اإلطــ
لطلب حاجياتهم. من جهتها، تعمل شركات 

ناشئة على توصيل فحوصات كورونا إلى 
إعالمية  تعمل منصات  املختبرات، في حن 
إلكترونية على نشر معلومات حول كورونا 
ووسائل الوقاية الواجب اتباعها. مواطنون 
التواصل  كثر عملوا من جهتهم عبر مواقع 
االلتزام  إلــى  الجميع  دعــوة  االجتماعي على 
ــــدى أســـبـــوعـــن  ــلـــى مــ ــــروض عـ ــفـ ــ بـــالـــحـــظـــر املـ
 تضاعف 

ّ
أن مــن  ريــن 

ّ
مــحــذ التمديد،  لــتــفــادي 

عدد املصابن في البالد مكلف نفسيا وماديا 
وســتــكــون تــداعــيــاتــه مــرهــقــة عــلــى األجـــهـــزة 

املعنية، ال سّيما الطبية واألمنية.

مستشفيات متأهبة
وفـــــي إطــــــار الــتــحــضــيــر لـــلـــطـــوارئ الــطــبــيــة، 
يجرى العمل في برلن على إنشاء مستشفى 
ــســع لنحو ألـــف شــخــص. وتشير 

ّ
مــيــدانــي يــت

الــتــقــديــرات إلـــى إمــكــانــيــة إنـــجـــازه فـــي خــالل 
ثــالثــة أسابيع أو أربــعــة. يــأتــي ذلــك فــي حن 
ــات، من  ــ ــــواليـ اســـتـــعـــّدت املــســتــشــفــيــات فـــي الـ
بــيــنــهــا بــافــاريــا وبـــرلـــن وهـــامـــبـــورغ، لحالة 
تنظيم  خـــالل  مــن  عــامــة،  استشفائية  تــأهــب 
ــوادر  ــ ـــس وإعــــــــداد كـ

ّ
األســــــــّرة وأجــــهــــزة الـــتـــنـــف

التمريض وخطط العمل املطلوبة للمواجهة 
الصحية املقبلة. كذلك كانت استعانة بطالب 
كــلــيــات الــطــب واملــمــرضــن واملــمــرضــات غير 
العاملن في املستشفيات، في إطار الجهود 

املبذولة ملواجهة األسوأ.
أملانيا تعاني أساسا   

ّ
أن إلــى  تجدر اإلشـــارة 

مــن نــقــص فــي الــكــادر الــتــمــريــضــي، فالوضع 
تفاقم مع مــغــادرة أعــداد كبيرة من مواطني 
جـــنـــوب أوروبــــــا الــعــامــلــن فـــي هــــذا الــقــطــاع، 
عــنــدمــا اتـــخـــذت الــحــكــومــة األملـــانـــيـــة قــرارهــا 
بــإغــالق الـــحـــدود. وتــتــزايــد املــطــالــبــات الــيــوم 
بـــدخـــول مــمــّرضــن أجـــانـــب، عــلــى أن تــؤّجــل 
إجــراءات التدقيق في ملفاتهم لدى األجهزة 

ــق. واملـــشـــكـــالت في  ــ ــى وقــــت الحـ الــرســمــيــة إلــ
ــار ال تــنــتــهــي هــنــا، فــثــّمــة نــقــص في  ــ هـــذ اإلطـ
ــل الـــوقـــايـــة، حــتــى إن  ــائـ مــــواد الــتــعــقــيــم ووسـ
إلى تزويد  عــّدة اضطرت أخيرًا  مستشفيات 
كـــل قــســم بــثــالث عـــبـــوات تــعــقــيــم فــقــط، فيما 
من  والقفازات  الواقية  الطبية  األقنعة  نفدت 
الطلب  ازديـــاد  الصحية بفعل  املــراكــز  بعض 
عديدة  صناعية  مؤسسات   

ّ
أن ُيــذكــر  عليها. 

تستخدم مــثــل هـــذه املــســتــلــزمــات فــي عملها 
عــــــادة، عـــمـــدت إلــــى تــقــديــم مـــا تــمــلــكــه منها 
للمراكز الطبية في بعض الواليات، في حن 
 مسؤولن حكومين كانوا قد أعلنوا عن 

ّ
أن

تــوزيــع 10 مــاليــن قــنــاع واٍق فــي خــالل وقت 
قصير، على أن تعمل الشركات التي تنتجها 
بكامل طاقتها لسّد النقص. وال يبدو الوضع 
إقبال كبير على  أفضل في املختبرات، فثّمة 
فحص كــورونــا، وســط حديث عــن نقص في 
التحليل.  إلنــجــاز  املستخدمة  األولــيــة  املـــواد 
أّمـــا الــعــامــلــون فــي تلك املــخــتــبــرات فيعملون 

بدواَمن لتلبية الحاجة.

ألمانيا

برلين بولندا

تشيكيا

هولندا

بلجيكا

فرنسا

سويسرا

النمسا

تحقيق

لندن ـ العربي الجديد

الــعــالــم، أي نــحــو مليارين  ثــلــث ســكــان 
و600 مليون من أصل 7 مليارات و800 
مليون نسمة، توجب عليهم البقاء في 
بيوتهم، بــدءًا من أمــس األربــعــاء، وذلك 
ــزل ســكــانــهــا  ــرار الــهــنــد عــ ــ ــقـــاب قـ فـــي أعـ
ــددهـــم 1.3 مــلــيــار نــســمــة في  الـــبـــالـــغ عـ
إطار مواجهة فيروس كورونا الجديد، 
العالم  إلــى دول كثيرة حــول  باإلضافة 
 
ّ
سبقتها إلـــى هـــذا الـــقـــرار مــع الــعــلــم أن

ــتـــام املــســجــلــة عــاملــيــا  ــــاالت الــشــفــاء الـ حـ
ــاوزت 112 ألــف  ــجـ حــتــى مــســاء أمــــس تـ

حالة.
الــخــوف كبير فــي الهند مــن أن تتحول 
إلــــى بـــــؤرة جــــديــــدة، وخـــصـــبـــة، لــلــوبــاء 
وتسجيل  األرواح  حــصــد  فــي  املستمر 
ــا تــســجــل  ــنـــمـ ــيـ ــا. وبـ ــيــ ــاملــ اإلصــــــابــــــات عــ
الــصــن؛ الــبــؤرة األولــــى لــلــوبــاء، أرقــامــا 
ــات والـــوفـــيـــات،  ــابــ مــنــخــفــضــة فـــي اإلصــ
عــلــى مستوى  أمـــس  إســبــانــيــا  سبقتها 
وفـــيـــات الـــفـــيـــروس، وبـــاتـــت ثــانــي أكــبــر 
دولة في العالم على هذا املستوى بعد 
إيطاليا، بنحو 3500 وفاة، مقابل نحو 
3300 لــلــصــن، فــيــمــا ســجــلــت إيــطــالــيــا 

حتى مساء أمس، نحو 7 آالف وفاة.
إصــابــة،  عــن  بريطانيا  أعــلــنــت  وبينما 
ولي العهد، األمير تشارلز، بالفيروس، 
ــــراض  ــه يـــعـــانـــي مــــن أعـ ــ ــ

ّ
ــــى أن مـــشـــيـــرة إلـ

خفيفة، يستمر الوباء في زرع الفوضى 
عــاملــيــا بــالــرغــم مـــن مـــحـــاوالت رئــيــســي 
ــدة دونــــــالــــــد تــــرامــــب  ــات املــــتــــحــ الـــــــواليـــــ
التقليل  بولسونارو،  جايير  والبرازيل 
من أهميته. وقال ترامب: »يجب العودة 
إلــــى الـــعـــمـــل، أبـــكـــر بــكــثــيــر مــمــا يعتقد 
ــنــا قــد نــدمــر الــبــلــد بــإغــالقــه 

ّ
الـــنـــاس، ألن

 »انكماشا 
ّ
بهذه الطريقة«، مشيرًا إلى أن

خطيرًا أو كسادًا« قد يؤدي إلى حصد 
ضحايا أكثر من الفيروس ال سيما إذا 
»بانتحار  االقتصادية  األزمـــة  تسببت 
شــّبــه  فــقــد  بـــولـــســـونـــارو،  أمــــا  اآلالف«. 
تدابير العزل وإغالق املتاجر واإلدارات 
العامة في عدد من الواليات والبلديات 
في البالد بسياسة »األرض املحروقة«. 
ــــى األمـــــــة: »عــلــيــنــا  ــطـــاب إلـ وأكــــــد فــــي خـ
الحفاظ على الوظائف وحماية مصادر 
إمداد العائالت« متهما وسائل اإلعالم 
 
ّ
الــوبــاء، ومــؤكــدًا أن بنشر الهلع بــشــأن 

الــــبــــرازيــــل بـــمـــنـــأى عـــنـــه بــفــضــل املـــنـــاخ 
الحار وصغر سن غالبية سكانها.

وفي إيطاليا، تضمن املرسوم الحكومي 
ــيـــروس  الــــجــــديــــد الــــخــــاص بـــــطـــــوارئ فـ
كورونا الجديد، عقوبة السجن ملدة قد 
تــصــل إلـــى خــمــس ســنــوات لأشخاص 
املــصــابــن بــالــفــيــروس الــذيــن ينتهكون 
الحجر الصحي املنزلي اإللزامي. ويرى 
املـــرســـوم  فــي انــتــهــاك الــحــجــر الصحي 
املنزلي، املطبق على الحاالت اإليجابية 
للفيروس، لكن من دون أعراض »جريمة 
ضد الصحة العامة تتسبب في انتشار 
الـــــــوبـــــــاء«. كـــــذلـــــك، يـــتـــضـــمـــن املــــرســــوم 
غرامات تتراوح بن 400 يــورو و3000 
ــتـــي فــرضــتــهــا  ملــــن يـــخـــرقـــون الـــقـــيـــود الـ

الحكومة على حركة املواطنن.
ــالـــي  ــطـ ــتــــصــــاصــــي إيـ بــــــــــــدوره، قـــــــال اخــ
ــلــــى مــن   »عــ

ّ
ــيــــروســــات إن ــفــ الــ ــم  ــلـ ــــي عـ فـ

يــخــرج مــن كــابــوس اإلصــابــة بفيروس 

أاّل يخفض مستوى  الــجــديــد،  كــورونــا 
 
ّ
حــــذره مــطــلــقــا، فــلــيــس لــديــنــا يــقــن بــأن

مـــن يــتــعــافــى ســيــمــتــلــك الــحــصــانــة منه 
الحقا«. وأضاف الباحث جيوفاني دي 
بــيــّري، املــســؤول فــي أحـــد مستشفيات 
 »الــحــصــانــة على 

ّ
تــوريــنــو )شـــمـــال( أن

نا 
ّ
لكن بالتأكيد،  ممكنة  القصير  املــدى 

ال نــعــرف املـــزيـــد، فــقــد تــنــطــبــق فرضية 
أخــرى،  فيروسات  على  الدائمة  املناعة 
فلدينا  املـــثـــال،  سبيل  عــلــى  كالحصبة 
دلــيــل عــلــمــي. لــكــن، بــالــنــســبــة لــفــيــروس 
كورونا ليس لدينا أّي دليل، بل مجرد 

فرضيات فقط«.
قــال مسؤول  اإليــجــابــي،  الصعيد  على 
 
ّ
ــطـــاع الـــصـــحـــة، إن ــع فــــي قـ ــيـ عــــراقــــي رفـ

عـــدد حـــاالت الــشــفــاء الــتــام مــن فــيــروس 
ــا ارتـــفـــعـــت إلــــى نــحــو 90 حــالــة  كــــورونــ
بغداد  في  املستشفيات  غــادر معظمها 
والــــبــــصــــرة وكـــــربـــــالء والـــســـلـــيـــمـــانـــيـــة، 
فــي طريقهم  عــدد مماثل  يــوجــد  بينما 
املقبلة.  األيـــام  فــي  تــام  بشكل  للتعافي 
الــصــحــة  بـــاســـم وزارة  املـــتـــحـــدث  وأكـــــد 
ــعــــربــــي  »الــ ـــ ــيــــف الـــــبـــــدر لــ الــــعــــراقــــيــــة ســ
 الــخــطــة املــتــبــعــة مـــن قبل 

ّ
الـــجـــديـــد«، أن

السلطات الصحية والحكومية نجحت 
ــــداد، وهــنــاك  فــي الــحــد مــن تــصــاعــد األعـ

الصحة  منظمة  لتعليمات  تــام  تطبيق 
الــعــاملــيــة وتـــوصـــيـــاتـــهـــا، وبــــغــــداد على 
تـــواصـــل مــبــاشــر مــعــهــا فـــي مـــا يتعلق 
الخارجية  الباحات  وشــهــدت  بــالــوبــاء. 
ــــي خـــــــــرج مـــنـــهـــا  ــتــ ــ لـــلـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات الــ
املتعافون احتفاالت أهلية مختلفة في 

عدة مناطق.
ــالــــت مـــنـــظـــمـــة مـــســـاعـــدات  إلــــــى ذلـــــــك، قــ
تمنعها    اإلغــــــالق  عــمــلــيــات   

ّ
إن دولـــيـــة 

ــن الــــوصــــول إلـــــى 300 ألـــــف شــخــص  مــ
في مناطق الــنــزاع في الشرق األوســط. 
لالجئن«  النرويجي  »املجلس  وأشـــار 
ــم يــتــمــكــن مـــن الــــوصــــول إلــى  ــه لـ ــ ـ

ّ
ــى أن إلــ

الـــســـكـــان فـــي ســـوريـــة والـــيـــمـــن وقــطــاع 
إجــراءات  السلطات  غــزة، حيث فرضت 
علما  الفيروس،  انتشار  لوقف  صارمة 
 لدى هذه الدول أنظمة رعاية صحية 

ّ
أن

الــوبــاء.  بسبب  تنهار  أن  ويمكن  هشة 
 عــمــلــيــات اإلغــــالق قيدت 

ّ
كــذلــك، قـــال إن

ــول إلـــــى مـــنـــاطـــق مــــن أفـــريـــقـــيـــا،  ــ ــــوصـ الـ
آخرها ليبيا، وآسيا. تجدر اإلشارة إلى 
 عدد اإلصابات بالوباء عامليا سجل 

ّ
أن

مـــســـاء أمـــــس نـــحـــو 440 ألـــــف إصـــابـــة، 
وأكثر من 20 ألــف وفــاة، باإلضافة إلى 
أكثر من 112 الف حاالت شفاء، بحسب 

جامعة جونز هوبكنز.

ثلث سكان العالم في بيوتهم

)Getty /عناية مشددة )دنيس دويل

لم تشهد الهند شوارع فارغة كما يحدث في الوقت الراهن )مانجوناث كيران/ فرانس برس( االحتياط واجب )ديفيد غانون/ فرانس برس(

10.000.000
إصابة قد ُتسّجل في أقّل من 100 
يوم بألمانيا، إذا أهملت اإلجراءات، 

بحسب معهد روبرت كوخ

الخوف العالمي من 
وباء كورونا الجديد 

أقفل الدول على 
نفسها، فيما أقفلت 

الدول البيوت على 
سكانها، فتجاوز عدد 
المعزولين ثلث سكان 

العالم، وإن ازدادت 
حاالت الشفاء

بالترافق مع تهديدات 
وباء كورونا الجديد 

لروسيا، وجد كثير من 
العمال الوافدين إليها، 

من دول وسط آسيا، 
أنفسهم عالقين في 

المطارات التي أغلقت 
أمام األجانب، فال العودة 

إلى بالدهم أو الدخول 
إلى روسيا ممكنان حاليًا

عالقون في مطارات روسيا رهائن الفيروس... مهاجرون من آسيا الوسطى 
ال يجد ماليين الشباب 
بديًال عن التوجه إلى 

روسيا بحثًا عن حياة أفضل

قرار موسكو بمنع دخول 
األجانب قد يؤثر سلبًا 

على القطاع العقاري

موسكو ـ رامي القليوبي

منذ 20 مارس/ آذار الجاري، ما زال الشاب 
ــم مـــســـتـــعـــار، 26  ــ ــــي خـــورشـــيـــد )اســ ــكـ ــ األوزبـ
عــــامــــا(، عــالــقــا رفـــقـــة والــــــده وأحـــــد زمـــالئـــه، 
شــأنــهــم فـــي ذلــــك شــــأن نــحــو 150 مــغــتــربــا 
ــتـــرانـــزيـــت بــمــطــار  أوزبــــكــــيــــا، فــــي مــنــطــقــة الـ
ــراف مــوســكــو، بعدما  »فــنــوكــوفــو« عــلــى أطــ
تــزامــن ســفــره مــع فـــرض حــظــر عــلــى دخــول 
فيروس  لتفشي  إلى روسيا منعا  األجانب 

كورونا الجديد في البالد.
 في 

ً
يــروي خورشيد تفاصيل وضــعــه، قــائــال

اتصال مع »العربي الجديد«: »أقمنا وعملنا 
ــي مـــديـــنـــة كــالــيــنــيــنــغــراد  بــشــكــل قـــانـــونـــي فــ
ــلـــى بـــحـــر الــبــلــطــيــق، مــنــفــصــلــة  الـــروســـيـــة )عـ
جغرافيا عن األراضي الروسية(، ملدة عامن، 
والتزاما منا بقواعد إقامة األجانب، توجهنا 
ــى جـــمـــهـــوريـــة أرمـــيـــنـــيـــا الســـتـــيـــفـــاء شـــرط  ــ إلـ
مــغــادرة األراضــــي الــروســيــة ثــم الــعــودة مــرة 
ه جرى 

ّ
نا فوجئنا أثناء سفرنا بأن

ّ
أخرى. لكن

إغــالق الــحــدود األرمينية وبــاب الــعــودة إلى 
روسيا على حد سواء«.

الترانزيت،  وحول ظروف اإلقامة في منطقة 
ــنـــذ تــرحــيــلــنــا مــــن أرمـــيـــنـــيـــا، مــا  يـــضـــيـــف: »مـ
الترانزيت في مطار  زلنا عالقن في منطقة 
فنوكوفو، ويــرفــض أفـــراد الــجــوازات الــروس 
ــابــــة عـــن أســئــلــتــنــا حــــول مـــوعـــد انــتــهــاء  اإلجــ
املقاعد في  للنوم على  الــوضــع. نضطر  هــذا 
صـــاالت االنــتــظــار، لــكــن، لحسن الــحــظ، توفر 
شركة يوت آير للطيران ثالث وجبات يوميا 
 أسعار املأكوالت في املطار 

ّ
على نفقتها، ألن

مرتفعة جدًا وليست في متناولنا«.
وبعد تفاقم معاناته في مطار »فنوكوفو«، 
ــل ســـوى في  ــام خــورشــيــد مـــن أمـ لـــم يــعــد أمــ
قيام حكومة جمهورية أوزبكستان بعملية 
ــــالء رعـــايـــاهـــا، مــضــيــفــا: »نــظــمــت شــركــة  إجـ
الــخــطــوط الــجــويــة األوزبــكــيــة رحــلــة طــيــران 
عــارض )تشارتر( إلعــادة أبناء أوزبكستان 
أكثر  بلغ  التذكرة  سعر  ولكن  وطنهم،  إلــى 
من 300 دوالر للفرد ذهابا فقط، وهذا ليس 

 كنا حجزنا فورًا. نأمل أن 
ّ

في متناولنا، وإال
تجلينا حكومتنا مجانا في أسرع وقت«.

ــــة »ســبــوتــنــيــك  ــالـ ــ ــا أوردتــــــــــه وكـ ــ وبـــحـــســـب مـ
أوزبــكــســتــان« فـــي بـــدايـــة األســـبـــوع الـــجـــاري، 
تمكنت  روسيا  لــدى  األوزبكية  السفارة  فــإن 
ــع إدارة مــطــار  ــاق مــ ــفــ اتــ إلـــــى  الـــتـــوصـــل  ــن  مــ

جـــمـــهـــوريـــات آســـيـــا الـــوســـطـــى الـــتـــي اعــتــاد 
ــل فــــي روســـيـــا.  ــمـ ــعـ أبــــنــــاؤهــــا االغـــــتـــــراب والـ
»العربي الجديد«: »أصبح  لـ يقول باراتوف 
ــا مــغــلــقــا بـــعـــدمـــا كـــان  ــيــ ــريـــق إلـــــى روســ ــطـ الـ
بمن  الوسطى،  آسيا  مــن  الشباب  يقصدها 
فيهم العمالة املوسمية في الفترة الصيفية. 
 سكان أوزبكستان وطاجيكستان 

ّ
صحيح أن

ــان يـــســـتـــطـــيـــعـــون الـــتـــقـــشـــف  ــ ــتـ ــ ــــزسـ ــيـ ــ ــــرغـ وقـ
 إطالة أمد مثل هذا 

ّ
والتحمل ملدة شهر، لكن

الـــوضـــع تــنــذر بــانــفــجــار الـــوضـــع الــداخــلــي، 
ذات  طاجيكستان  جــمــهــوريــة  فــي  سيما  ال 
في  املغتربن  تحويالت  من  األعلى  النسبة 

ناتجها املحلي اإلجمالي«.
وحول اإلجراءات املتخذة داخل أوزبكستان 
نــفــســهــا ملـــنـــع انـــتـــشـــار كـــــورونـــــا، يــضــيــف: 
اآلتـــن للحجر  »يــجــري إخــضــاع املسافرين 
الــصــحــي، كــمــا ألــغــيــت فــعــالــيــات احــتــفــالــيــة 
العامة،  التجمعات  الــنــوروز، ومنعت  بعيد 
ــأبـــن والـــــزفـــــاف مــع  ــتـ ــم الـ ــراســ بـــمـــا فــيــهــا مــ
 يزيد عدد الحاضرين عن 15 

ّ
التوصيات بأال

فــردًا«. ويتوقع باراتوف أال تقتصر أضرار 
الــــوضــــع الــــراهــــن عـــلـــى جـــمـــهـــوريـــات آســيــا 
ــمــا ســتــطــاول روســيــا 

ّ
الــوســطــى فــحــســب، إن

التي بدأت بالفعل تعاني من نقص العمالة 
في بعض القطاعات الحيوية املعتمدة على 

العمالة الوافدة مثل قطاع البناء.
الــروســيــة قد  وكــانــت صحيفة »إر بــي كـــا« 
الـــروســـيـــة بمنع  الــحــكــومــة  ــرار  ــ قـ  

ّ
ــــرت أن ذكـ

دخول األجانب قد يؤثر سلبا على القطاع 
العقاري ويــؤدي إلى نقص العمال بمواقع 
ــالـــة الــــوافــــدة  ــاء، مــــقــــدرة نـــســـبـــة الـــعـــمـ ــنــ ــبــ الــ
بــشــركــات الــبــنــاء الـــروســـيـــة بــمــا يــصــل إلــى 
80 فــي املــائــة. ودفــع تمدد فــيــروس كورونا 
الـــجـــديـــد بــالــحــكــومــة الـــروســـيـــة إلــــى فــرض 
حظر على دخول األجانب واألشخاص بال 
دولة إلى روسيا اعتبارًا من 18 مارس/ آذار 
الــجــاري حتى 1 مايو/ أيــار املقبل، كما تم 
تراخيص  اســتــخــراج  طلبات  قــبــول  تعليق 
النقص  بتفاقم  ينذر  ما  العمل في روسيا، 

في األيدي العاملة.

إليــواء  مبانيه  أحــد  لتخصيص  »فنوكوفو« 
األوزبك العالقن مع توفير ما يحتاجون إليه 

من وجبات ساخنة وأفرشة ونقطة طبية.
ــل فـــــــي مــــطــــار  ــ ــاثـ ــ ــمـ ــ كـــــــذلـــــــك، تــــــكــــــرر وضـــــــــع مـ
ــي مـــوســـكـــو،  ــ ــواحــ ــ ــــي ضــ »جــــوكــــوفــــســــكــــي« فــ
حــيــث ظــل مــئــات املــغــتــربــن مــن قــرغــيــزســتــان 
وطاجيكستان عالقن فيه بانتظار إجالئهم. 
وفــــي ظـــل تـــــردي األوضـــــــاع االقـــتـــصـــاديـــة في 
آسيا  في  السابقة  السوفييتية  الجمهوريات 
 عن 

ً
الــوســطــى، ال يجد مــاليــن الشباب بــديــال

الــتــوجــه إلــــى روســـيـــا بــحــثــا عـــن مــصــدر رزق 
وحياة أفضل، مستفيدين من إمكانية السفر 
أنفسهم  هم وجــدوا 

ّ
لكن تأشيرات دخــول،  بال 

الــيــوم بــن الــفــقــر املــدقــع فــي بــلــدانــهــم وإغـــالق 
الحدود الروسية.

ــمــة 
ّ
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، يـــحـــذر رئـــيـــس مــنــظ

ــــدوش« الـــتـــي تــجــمــع أبـــنـــاء الــجــالــيــة  ــنـ ــ »وطـ
بــاراتــوف، من  األوزبكية في روسيا، عثمان 
بانفجار  تنذر  الراهن  الوضع  أمد  إطالة   

ّ
أن

ــي أوزبـــكـــســـتـــان وغـــيـــرهـــا مــن  اجـــتـــمـــاعـــي فــ
العالقون كثر والمصير 
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