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إسطنبول ـ ياسر غريب

التركية،  إزمير  الــذي أصــاب مدينة  الدمار 
غـــــربـــــي األنـــــــــاضـــــــــول، مـــــحـــــزن حـــــقـــــا، لــكــن 
ــذا الـــزلـــزال   هــ

ّ
الــجــيــولــوجــيــن يــعــلــمــون أن

العنيف لــن يــكــون األخــيــر فــي األنــاضــول، فاملنطقة 
بـــأســـرهـــا تــعــيــش فــــوق تـــصـــدعـــات أرضـــيـــة عــديــدة 
 
ً
تــجــعــلــهــا واحـــــدة مـــن أكـــثـــر مــنــاطــق الــعــالــم عــرضــة
للكوارث الطبيعية. في سنة 2009، أنشأت الحكومة 
 )AFAD( »ــوارئ ــ ــطــ ــ ــــوارث والــ ــكـ ــ الـ الـــتـــركـــيـــة »هـــيـــئـــة 
ــار مـــن أجــل  ــمـ واســـتـــصـــدرت قـــوانـــن خـــاصـــة بـــاإلعـ
االلتزام بالبناء املقاوم للزالزل. بالرغم من ذلك، يرى 
باحثون أتراك متخصصون في الكوارث الطبيعية 
اتخاذ  ويجب  كافية،  ليست  املتخذة  اإلجــــراءات   

ّ
أن

املزيد من التدابير ملواجهة زالزل قوية آتية ال محالة.
الــزالزل الكبيرة التي جرى تسجيلها  يتجاوز عدد 
وإســامــبــول  )اآلســتــانــة  القسطنطينية  مــديــنــة  فــي 
ــم إســطــنــبــول( مــنــذ نــشــأتــهــا حــتــى دخـــول  الحـــقـــا ثـ
عنيفا.  زلـــزااًل   50 مــن  أكــثــر  الفاتح  السلطان محمد 
وفي عهد السلطان بايزيد الثاني، وقع زلزال كبير 
فــي ســنــة 1509 قــضــى عــلــى مــعــظــم مــبــانــي املــديــنــة، 
واستمرت الهزات األرضية الاحقة به 45 يوما، إلى 
»نهاية  عليه  أطلقوا  العثمانين  املــؤرخــن   

ّ
أن حــّد 

الــعــالــم الـــصـــغـــرى«. وفــــي 1766 وقــــع زلـــــزال مــركــزه 
خليج إزميت، كان من آثاره تدمير عدد من املساجد 
األثرية، أبرزها جامع السلطان محمد الفاتح الذي 
 .1771 الثالث سنة  السلطان مصطفى  بــنــاءه  أعــاد 
وفي عهد السلطان عبد الحميد، ضرب زلزال كبير 

مدينة إسطنبول سنة 1894.
ومنذ بداية القرن العشرين، كان الزلزال الذي ضرب 
أرزيــنــجــان، شــرقــي تــركــيــا، سنة 1937، هــو األعنف 
فــي الــتــاريــخ الــحــديــث، إذ بلغت قــوتــه 8.1 درجـــات 
رت املدينة تماما، ومات نحو  بمقياس ريختر، فُدمِّ
35 ألف شخص، وبعدما أعيد بناء املدينة تعرضت 
 1983 وفـــــي  و1992.   1984 فــــي  ــن  ــريــ آخــ لــــزلــــزالــــن 
تعرضت أرضروم شمال شرقي تركيا لزلزال درجته 
بــمــقــيــاس ريــخــتــر راح ضــحــيــتــه نحو  ــات  ــ 6.6 درجـ
1340 شخصا. زالزل أخــرى مؤثرة أصابت مناطق 
كوجالي ودوزجـــي وإزمــيــت بالقرب مــن إسطنبول 
ــيــــون قــــره حـــصـــار عــلــى بــحــر إيــجــه  فـــي 1999، وأفــ
وبينغول   ،2001 فــي  تركيا  ووان شرقي   ،2002 فــي 
شرقي تركيا في 2003. وفي 17 أغسطس/آب 1999 
تعرضت إسطنبول لزلزال عنيف راح ضحيته أكثر 
من 18 ألــف شخص باإلضافة إلــى إصابة نحو 20 

ألفا.
مــؤخــرًا، دأبــت وسائل إعــام تركية على استضافة 

الطبيعية، وقـــد تنبأوا  الـــكـــوارث  فــي مــجــال  خــبــراء 
آلطان،  فاتح  الدكتور محمد  مقبلة.  بكارثة  جميعا 
ه 

ّ
تحدث عن خط تصدع شمالي األناضول، وذكر أن

منتظمة،  بصورة  الغرب  باتجاه  تدريجيا  يتحرك 
تبلغ  قــد  فــي إسطنبول  كبير  زلـــزال  وقـــوع  متوقعا 
ــــه سيكون 

ّ
قــوتــه 7.5 درجــــات بمقياس ريــخــتــر، وأن

الــنــاس. وتوقع  زلـــزااًل مدمرًا سيتضرر منه ماين 
 
ً
 زلــــــزااًل مــقــبــا

ّ
ــار، بــــــدوره، أن ــ ــ الـــدكـــتـــور خــلــوق أوزنـ

سيكون مركزه قاع بحر مرمرة درجته 7.2 بمقياس 
ه سيضرب الباد خال السنوات القليلة 

ّ
ريختر، وأن

األناضول تنجرف سنويا   منطقة 
ّ
أن املقبلة، وذكــر 

ها 
ّ
وأن 3 سنتيمترات،  إلــى   2.5 بمقدار  الغرب  نحو 

إلــى 4 سنتيمترات فــي منطقة غرب  إلــى 3.5  تصل 
 
ّ
بحر إيجه. أما الدكتور خالد الشوبكي، فأوضح أن
فــي منطقة  هناك حركة دائــمــة للصفيحة األرضــيــة 
األناضول، وهي تتعرض للضغط من ثاث صفائح 
أخــرى في وقــٍت واحــٍد من الشرق والجنوب، مشيرًا 
 الشق الذي يحدثه ضغط الصفائح يتوسع 

ّ
إلى أن

 الـــزلـــزال املــقــبــل سيكون 
ّ
بــســرعــة كــبــيــرة تــنــبــئ بــــأن

مدمرًا.
في زلزال إزمير األخير، يوم الجمعة املاضي، سقط 
، وأصــيــب نحو 900، وسط 

ً
مــن خمسن قتيا أكثر 

أعـــمـــال إنـــقـــاذ مــســتــمــرة تــحــت أنـــقـــاض أكــثــر مـــن 20 

املنهارة  املباني السكنية  مبنى مهدما، ونــزوح عن 
ــوات إنــســانــيــة مـــن خــــارج إزمــيــر  ــ واملــتــصــدعــة، ودعــ
الستقبال األسر املتضررة. مركز الهزة الرئيسية كان 
على عمق 16.54 كيلومترا في قاع بحر إيجه، على 
بعد 17 كيلومترًا من سواحل مدينة سفيريهسار، 
بلغت قوة الزلزال 6.6 درجات. استمر الزلزال ملدة 30 
ثانية، وأعقبته هزات تابعة أقل قوة، باإلضافة إلى 
تسونامي جزئي تسبب في وصول مياه البحر إلى 

املباني السكنية والطرقات.

مجتمع
بحسب  للجامعات،  الــعــالــي«  للتعليم  »تايمز  تصنيف  فــي  جــديــدًا  تقدما  قــطــر«  »جامعة  حققت 
االختصاصات، للعام 2021، ليشمل هذا العام معظم االختصاصات إلى جانب دخول اختصاصات 
جديدة ألول مرة في هذا التصنيف الدولي. وقد حققت الجامعة تقدما في جميع االختصاصات، 
لتسجل املرتبة بن 301- 400، في اختصاصات األعمال واالقتصاد، و101- 125 في علوم الحاسوب، 
و301- 400 في التربية، و126- 150 في الهندسة، و251- 300 في العلوم الفيزيائية، و301- 400 في 
)قنا( العلوم االجتماعية، و176- 200 في العلوم السريرية والصحية.  

أظهر ملف إحصائي إيطالي زيادة أعداد الحاصلن على الجنسية ألسباب يعترف بها التشريع. 
 »ذروة عمليات االستحواذ 

ّ
وكشفت النسخة الثاثن للملف اإلحصائي عن الهجرة لعام 2020، أن

ه »بعد االنخفاض 
ّ
س 200 ألف شخص«. تابعت أن

ّ
على املواطنة اإليطالية كانت عام 2016، حن جن

الــذيــن أصــبــحــوا إيطالين عبر  عــدد األشــخــاص  عــام 2019،  ارتــفــع  املسجل عــامــي 2017 و2018، 
التجنيس، مع تسجيل 127 ألف شخص، بزيادة نسبتها 13 في املائة عن 2018«. وهكذا، بات عدد 
الحاصلن على الجنسية اإليطالية منذ عام 2012 أكثر من مليون.  )آكي(

إيطاليا: تجنيس أكثر من مليون منذ 2012جامعة قطر تتقدم بتصنيف »تايمز للتعليم العالي«

املفرطة،  السمنة  من  يعاني  تقّدم رجل 
ــه فــي  ــزلـ ــنـ ــهــــر داخـــــــل مـ ــنـــذ أشــ ــــق مـ ــال عــ
بربينيان )جنوب غرب فرنسا(، بدعوى 
ضد مجهول، اعتبر فيها أّن حياته في 
خطر ما لم يتم إجالؤه سريعًا، بحسب 
ــاركـــت »الــرابــطــة  مـــا قــــال مــحــامــيــه. وشـ
الــوطــنــيــة ملــكــافــحــة الــســمــنــة« فــي تقديم 
ــــوى آالن بــانــابــيــيــر )الــــصــــورة( في  دعـ
شــأن »االمــتــنــاع عــن مــســاعــدة شخص 
فــي خــطــر«. ويــعــيــش الــرجــل الــبــالــغ من 
ــــذي يــتــجــاوز وزنـــه  الــعــمــر 53 عــامــًا والـ
إلــى  مــنــزل يفتقر  فــي  كــيــلــوغــرام   300
ــى املــقــّومــات الصحية يــقــع فــي حي  أدنـ
شعبي بوسط املدينة، بحسب محاميه 
إلى  املحامي  وأشـــار  كودونييس.  جــان 
منزله  للسقوط في  »تــعــّرض  له 

ّ
أن موك

في يوليو/ تموز 2019 وأصيب بكسر 
ــح«. وقــــد أرســـل  ــ ــ فـــي ســاقــه عــلــى األرجـ
أيـــام كتابًا إلــى وزيــر  كــودونــيــيــس قبل 
دارمــانــان،  جيرالد  الفرنسي،  الداخلية 
نبهه فيه إلى »ضرورة التدخل بصورة 
ر املحامي في الدعوى التي 

ّ
عاجلة«. وذك

الــعــامــة أّن عـــددًا من  قــّدمــهــا إلــى النيابة 
ِعلم  على  املنطقة  في  املحلية  السلطات 

له.
ّ
بوضع موك

ــــق بــانــابــيــيــر مــطــلــع أغــســطــس/ آب  ووافـ
املـــاضـــي عــلــى اتـــفـــاق إلجـــالئـــه يقضي 
بتدمير واجهة املبنى إلخراجه من مكان 
إقامته، لكّن هذا االتفاق لم ينفذ عمليًا. 
ــال املــحــامــي كــودونــيــيــس إّن أجــهــزة  وقـ
ــهــا »تــنــتــظــر األوامــــر 

ّ
اإلنـــقـــاذ أبــلــغــتــه بــأن

ــلــه »أصــيــب 
ّ
فــقــط« شــاكــيــًا مـــن أّن مــوك

بوهن حاد، ويعاني مرضًا في القلب«. 
وأضاف: »أخبرني أّن تقرحات الفراش 
ه ينزف«. وأكد املحامي 

ّ
ظهرت لديه، وأن

د للغاية 
ّ
ه في »وضع سيئ جدًا ومعق

ّ
أن

على املستوى الصحي«.
)فرانس برس(

ليس  الماضي،  الجمعة  يــوم  األخير،  إزمير  ــزال  زل
الكارثة األولى التي تحّل بالمحافظة الواقعة في 
التاسع  القرن  في  تعرضت  فقد  األناضول،  غرب 
ويقول  تقريبًا.  نصفها  دمــر  عنيف  لزلزال  عشر 
خط  فوق  تقع  إسطنبول  كانت  إذا  إنّه  الخبراء 
إزمير  فإّن  األرضية،  القشرة  تصدعات  من  واحد 

تقع فوق 13 نقطة مختلفة من التصدعات.

تصدعات إزمير

Monday 2 November 2020
االثنين 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  16  ربيع األول 1442 هـ  ¶  العدد 2254  السنة السابعة

)ريمون رودج/ فرانس برس(



صيدا ـ انتصار الدنان

قبل خمس سنوات، عندما أوقفت املؤسسات كفالة ابنها اليتيم بعد بلوغه الثامنة 
الضرورية،  وِاحتياجاتهما  معيشتهما  لتأمن  عن سبيل  البحث  بــدأت  عشرة، 
فعملت على إعــداد املفتول أو املغربية، والكروش والفوارغ )مأكوالت شعبية(، 
والصعتر، واملكدوس )باذنجان مخلل مع زيت وثــوم وفلفل وجــوز عــادة(. هي 
الفلسطينية مريم إبراهيم عبد العزيز )52 سنة( من بلدة عمقا بفلسطن، املقيمة 
في مخيم عن الحلوة، في صيدا جنوبي لبنان. تقول: »أنا ِامرأة أرملة منذ أربع 
وعشرين سنة، فقد توفى زوجي إثر إصابته بمرض السرطان في الطحال، وبعد 
عذاب دام سنة ونصف، وكان ِابني حن وفاة زوجي يبلغ من العمر سنة وشهرًا 

فقط، ولم يكن لدّي معيل يساعدني في تأمن مصاريفي أنا وابني«.
تــضــيــف: »بــعــد وفــــاة زوجــــي لــم أضــطــر لــلــعــمــل، فــقــد تكفلت مــؤســســات خيرية 
باإلنفاق على ِابني حتى بلغ الثامنة عشرة، لكن بعدها أوقفوا الكفالة، فبدأت 
في قطاف وتجهيز وبيع الصعتر. هذه السنة لم أوفق كثيرًا في موسم الصعتر، 
أوفق  لم  السنة  هــذه  ني 

ّ
لكن ها، 

ّ
كل أبيعها  كيلوغرام  أقطف 200  إذ كنت سنويا 

ارتفاع  وبالتالي  تجهيزه  أســعــار  ِارتــفــاع  بسبب  كيلوغراما   24 مــن  أكثر  ببيع 
كلفته علّي«. وتقول: »كذلك، أعّد املكدوس وأبيعه، وهذه السنة أيضا لم أتجرأ 

 مواده بشكل جنوني«.
ّ

على إعداده، بسبب ِارتفاع أسعار كل
ــداد املــأكــوالت الشعبية كــالــفــوارغ واملــفــتــول:  لــكــن، مــع ذلـــك، تستمر مــريــم فــي إعـ
»الــنــاس يطلبون بشكل دائـــم هـــذه املـــأكـــوالت، لــذلــك فــأنــا عــلــى الــــدوام أجهزها 
لألشخاص الذين يشترون ما يحتاجه إعدادها، إذ أنظفها وأعدها لهم جاهزة 

للطهي، ويقتصر دخلي حاليا عليها«.
الكفالة  دفــع  عــن  املؤسسات  توقفت  »بعدما  بــدايــة عملها:  إلــى  بالحديث  تعود 
ة 

ّ
البني، تعذبت طوال سنة كاملة، إلى أن وجدت البديل في العمل، فحماتي مسن

وكانت تحتاج إلى من يرعاها ويهتم بها، كما كانت في حاجة إلى أدوية دائمة، 
وهذه األدوية تحتاج إلى املال، إذ ليس كلها متوفرًا في عيادات األونروا«.

وتعيش مريم اليوم وحدها بعدما تمكنت من ترميم البيت املهدم الذي كان لها 
ولزوجها، والذي رفضت وكالة »األونروا« طلبها لترميمه، وأعطته البنها الذي 
 عملي مرهق، 

ّ
يعيش اليوم فيه مع زوجته وابنته وابنه أيضا. تقول: »صحيح أن

خصوصا حن أخرج إلى الجبل للبحث عن الصعتر وقطافه، وحمله إلى املخيم، 
لكن ال وسيلة أمامي سوى هذا العمل الذي يكفيني، فأنا ال أتقاضى راتًبا من أّي 
مؤسسة أو تنظيم، وزوجي لم يكن عضوًا في تنظيم حتى يكون له راتب نعتاش 

منه، كما ال أستطيع أن ألقي بحملي على ِابني الذي باتت لديه أسرة«.

ينزف اليمن العشرات من كوادره الطبية في المعركة ضد كورونا. 
الصحية  المنظومة  إّن  إذ  متكافئة  غير  األساس  في  المعركة 

والعاملين  والممرضين  األطباء  يجعل  ما  متهالكة،  والوقائية 
الصحيين أكثر عرضة للعدوى، وبالتالي الوفاة

مصر: غضب طالبي بسبب زيادة »رسوم الكارنيه«
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تعز ـ زكريا أحمد

انــضــم الــطــبــيــب الــيــمــنــي، عــبــدالــلــه 
الجراحة  أقسام  مؤسس  الظرافي، 
فـــي مــســتــشــفــى الـــثـــورة الــحــكــومــي 
بــمــديــنــة تـــعـــز، إلــــى قــائــمــة ضــحــايــا فــيــروس 
الــذي شهد مئات  اليمن  الجديد، في  كــورونــا 
الوفيات من جراء أوبئة مختلفة هجمت على 
الطبية معا طــوال سنوات،  السكان والــكــوادر 
مــن جــراء  املــتــرديــة  الصحية  البنية  وأنــهــكــت 
رحيل  قبل   .2014 عــام  منذ  املتصاعد  الــنــزاع 
ــي، كـــانـــت الــطــبــيــبــة الـــيـــمـــنـــيـــة، عــبــيــر  ــرافــ ــظــ الــ
ــراض الــنــســاء  ــ ــبــــري، االســـتـــشـــاريـــة فـــي أمــ األغــ
الطب  والـــوالدة، والقائمة بأعمال عميد كلية 
بــجــامــعــة تــعــز الــيــمــنــيــة، تــعــجــز هـــي األخــــرى 
الرقم 105، في  الفيروس، لتصبح  عن هزيمة 
كورونا  التي حصدها  الطبية  الكوادر  قائمة 
منذ تسجيل أولـــى إصــابــاتــه فــي الــعــاشــر من 
إبـــريـــل/ نــيــســان املـــاضـــي. ومـــن إجــمــالــي 599  
السلطات الصحية،  وفاة مسجلة في كشوف 
 ،

ً
ــكـــوادر الــطــبــيــة الــشــحــيــحــة أصـــا تــعــرضــت الـ

ــراء الـــفـــيـــروس،  ــ لـــنـــزيـــف غـــيـــر مـــســـبـــوق مــــن جــ
»الــعــربــي الــجــديــد«،  ووفــقــا ملــصــادر صحية لـــ
ــاء« و»عـــــدن«  ــعـ ــنـ فــقــد خـــســـرت جـــامـــعـــات »صـ
و»تـــعـــز« أكــثــر مـــن 25 اســتــشــاريــا ومــحــاضــرًا 

ــــرت منظمة  ــّب الــحــكــومــيــة. وذكــ بــكــلــيــات الـــطـ
بالقطاع  املتخصصة  الدولية  غلوبال«  »ميد 
 الـــرقـــم مــرشــح 

ّ
الـــصـــحـــي، فـــي تــقــريــر لـــهـــا، أن

لـــارتـــفـــاع فـــي بــلــد يــعــانــي مـــن تـــدهـــور نــظــام 
الرعاية الصحية بشدة.

 وفـــاة 
ّ
ــاء الــيــمــنــيــن، فــــإن ــبـ ووفـــقـــا لــنــقــابــة األطـ

أكثر مــن 100 طبيب وعــامــل صحي مــن جــراء 
كورونا، تشّكل »خسارة لبلد يعاني من نقص 
الطبية« خصوصا خال سنوات  الكوادر  في 
الحرب. ويعيد نائب نقيب األطباء اليمنين، 
»العربي الجديد«  محمد مهيوب، في حديث لـ
أسباب ارتفاع الوفيات بن األطباء، إلى عدم 
توفر وسائل الحماية الشخصية، وأيضا إلى 
تــعــرض األطــبــاء والــصــيــادلــة واملــمــرضــن إلى 
الــفــيــروس. ويقول  جــرعــات عالية مــن مخاطر 
 رحيل هذه القائمة الطويلة، يعّد 

ّ
مهيوب، إن

خـــســـارة فـــادحـــة لــبــلــد يــعــانــي مـــن نــقــص في 
إذ ال يتوفر سوى عدد قليل  الطبية،  الكوادر 
أطباء   3.1( السكان  بعدد  مقارنة  األطباء  من 
الصحة  منظمة  بحسب  شخص   10000  

ّ
لــكــل

الــعــاملــيــة(، فيما دفــعــت الــحــرب مــئــات األطــبــاء 
إلى الهجرة«.

ودفــعــت املــنــظــمــات الــدولــيــة، خـــال األســابــيــع 
املـــاضـــيـــة، بــعــشــرات األطـــنـــان مـــن املــســاعــدات 
باألطباء،  الخاصة  الحماية  وأدوات  الطبية 

ــبـــاء  ــرز األطـ ــ الــــفــــيــــروس، بـــحـــيـــاة ثـــاثـــة مــــن أبــ
ــوارث،  الــيــمــنــيــن، عــلــى رأســهــم يــاســن عــبــد الــ
أحد كبار علماء األوبئة باليمن، وسالم صالح 
الــطــب الباطني  الــعــمــري، رئــيــس قــســم  محمد 
في جامعة عدن والدكتور عــارف أحمد علي، 

اختصاصي الصحة العامة.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن جــــزم الــســلــطــات الــصــحــيــة 
الــيــمــنــيــة بــانــحــســار الــــوبــــاء خــــال األســابــيــع 
الطبيب   

ّ
ــإن فـ كــبــيــر،  بشكل  املــاضــيــة  الخمسة 

الــيــمــنــي املــقــيــم فــي أملــانــيــا، مــــروان الــغــفــوري، 
يعتبر الرقم املسجل لوفيات األطباء باليمن، 
ه يعطي مؤشرًا عن مستوى تفشي الوباء 

ّ
بأن

للوفيات من جــراء كورونا.  الحقيقي  والــعــدد 
:»سناحظ  »فيسبوك«  عبر  الــغــفــوري،  يــقــول 
مقابل  كالتالي:  للوفيات  ما   هناك معادلة 

ّ
أن

 طبيب يفقد حياته بسبب كــورونــا، هناك 
ّ

كــل
مــا بــن 200 إلــى 600 شخص عـــادي يفقدون 
الرقم  عند  الــوســط،  فــي  وقفنا  وإذا  حياتهم، 
وفــاة  احتمال  إلــى   توقعاتنا تذهب 

ّ
فــإن  ،400

36 ألف شخص بفيروس كورونا في اليمن«.
وبـــاســـتـــثـــنـــاء مـــحـــافـــظـــة حــــضــــرمــــوت الـــتـــي 
تــســجــل أرقـــــــام إصــــابــــات شـــبـــه يـــومـــيـــة مــنــذ 
عــيــد األضــحــى املـــاضـــي، تــوقــفــت املــخــتــبــرات 
املركزية بمحافظتي تعز وعدن عن تسجيل 
إصـــابـــات جـــديـــدة مــنــذ أكــثــر مـــن 6 أســابــيــع. 
ــادرة  ــة الـــرســـمـــيـــة الــــصــ ــيـ ــائـ وتـــظـــهـــر اإلحـــصـ
محافظة   

ّ
أن الحكومية،  الــطــوارئ  لجنة  مــن 

ــؤرة تــفــشــي فـــيـــروس كــورونــا  حــضــرمــوت، بــ
باليمن بأكثر من 950 إصابة، سجلت خال 
شهر أغسطس/ آب املاضي، 178 إصابة و74 
تــعــز، خــال  لــم تسجل محافظة  وفــــاة، فيما 
الفترة نفسها سوى 11 إصابة فقط من دون 
الحقيقية  األســـبـــاب  تــعــرف  وال  وفـــيـــات.  أّي 
وراء االنحسار الغامض بمدينة تعز، ويقول 
»الـــعـــربـــي  مــــســــؤول فــــي املــخــتــبــر املــــركــــزي لــــ
 أبواب املختبر ما زالت مفتوحة 

ّ
الجديد« إن

 
ّ
ــرة فــــي مــحــالــيــل الـــفـــحـــص، لــكــن ــ وهــــنــــاك وفــ
اإلصـــابـــات تــكــاد تــكــون مــعــدومــة فــي جميع 
 
ّ
ــل املــديــنــة. ويــشــيــر إلـــى أن مــراكــز الــعــزل داخـ
األيــام األخيرة من مايو/ أيــار املاضي حتى 
مطلع يونيو/ حزيران املاضي، شهدت ذروة 
اإلصابات، وكان هناك نقص حاد بمحاليل 
الــنــاس كــانــوا يتعاملون مع   

ّ
لــكــن الــفــحــص، 

عابرة،  ُحّمّيات  باعتبارها  كــورونــا  أعــراض 
وربما لهذا السبب قد يكون املجتمع اكتسب 

ما يعرف بمناعة القطيع. 
وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن االنــــحــــســــار الـــحـــاصـــل فــي 
الـــبـــيـــانـــات الـــرســـمـــيـــة، كـــشـــف مــكــتــب تــنــســيــق 
الــشــؤون اإلنسانية، فــي أحــدث بيان لــه حول 
الوضع الصحي، إن تحديات كورونا باليمن 
الــعــامــلــن في  املهنين  قــائــمــة«، وأن  تـــزال  »ال 
املـــجـــال الــصــحــي، قــلــقــن مـــن تــقــلــيــل املنحنى 
الـــوبـــائـــي الـــرســـمـــي لـــتـــقـــديـــرات مــــدى انــتــشــار 
ــبــــاب مــــن بــيــنــهــا  كـــوفـــيـــد- 19 فــــي الـــيـــمـــن ألســ
ــقـــاريـــر  ــتـ ــفـــحـــص والـ ــى مــــرافــــق الـ ــ ــار إلــ ــقــ ــتــ االفــ

الرسمية.

كيف لنا تأمين رسوم 
الكارنيه والكتب وبدل 

المواصالت؟

ـــهـــا جــــاءت في 
ّ
 مـــصـــادر صــحــيــة تــقــول إن

ّ
لــكــن

كوكبة  الــفــيــروس  قتل  بعدما  الضائع  الــوقــت 
 عن انحساره بشكل كبير. 

ً
من الكوادر، فضا

ومــا زال فيروس كــورونــا يشكل لغزًا غامضا 
فــي الـــشـــارع الــيــمــنــي، فبعد تــحــذيــرات دولــيــة 
ــاء قـــد يــقــضــي عــلــى عـــشـــرات اآلالف  ــوبـ  الـ

ّ
بــــأن

وتوقعات بمليون إصابة، لم تسجل السلطات 
املــعــتــرف بــهــا دولـــيـــا، منذ  الــتــابــعــة للحكومة 
الــعــاشــر مــن إبــريــل/ نيسان املــاضــي إال نحو 
ألـــفـــي و62 إصـــابـــة، فــيــمــا تــكــتــمــت الــســلــطــات 
الحوثية بصنعاء عن حقيقة الوباء، وأرجعت 

ذلك إلى استراتيجية خاصة لحماية املجتمع 
من الهلع. وفي إطار الرقم الذي أعلنته لجنة 
توفي  الشرعية،  للحكومة  التابعة  الــطــوارئ 
 هذه 

ّ
إن أممية تقول   منظمات 

ّ
لكن نحو 600. 

ــام ال تعكس دقــة مــا حــدث على األرض،  األرقــ
عن  اليمنية  السلطات  عجز  إلــى  ذلــك  وتعيد 
اكتشاف حقيقة الوباء. وبحسب أحدث األرقام 
الصحة  ومنظمة  اليمنين  األطباء  نقابة  من 
العاملية، يبلغ معدل وفيات كورونا باليمن 29 
في املائة من إجمالي اإلصابات املسجلة، وهو 
أعلى بخمس مرات من املتوسط العاملي الذي 

املــائــة. وتمثل وفيات  فــي   عــن ستة 
ً
يقل قليا

األطــبــاء نــحــو 19 فــي املــائــة مــن إجــمــالــي عــدد 
الوفيات املعلنة، وهو رقم كبير وأعلى بسبع 

مرات عن املعدل العاملي.
مــن  وفــــــاة 105   

ّ
إن يـــمـــنـــيـــون،  ــاء  ــبــ أطــ ــقــــول  ويــ

الــعــامــلــن فــي الــقــطــاع الــصــحــي، يــمــثــل كــارثــة 
في بلد يعاني من النقص املزمن في املهنين 
بأسره  املجتمع  إلى  تمتد  الطبين، وخسارة 
 بعض أولئك الذين 

ّ
والبلد عموما، ال سيما أن

لقوا حتفهم كانوا من كبار األطباء ومن القادة 
في مجاالتهم، وخسارتهم ال تعوض. وأودى 

في إعالن إلحدى 
شركات تكرير المياه 
وتعبئتها في ليبيا، 

طالب المستخدمون 
بمنع التلوث بالدرجة 
األولى حفاظًا على 

صحة المواطنين. وقال 
أحدهم في تعليق 

على »فيسبوك«: »أهم 
نقطة، أن توضع 

المياه التي تخرج من 
مصنعكم، داخل 
سيارات مغطاة، أو 

حافظات، وليس كما 
يحصل مع كثير من 

الشركات، حين توضع 
عبوات المياه وصناديق 

القوارير في شاحنات 
مكشوفة تحت الشمس 

من دون حسيب أو 
رقيب، مع ما للحرارة 

المرتفعة من أثر سلبي 
على المياه«.

ال يكفي المصريون، 
خصوصًا الفقراء 

منهم، ما يعيشونه في 
ظل األزمة االقتصادية 

وتفشي كورونا، لتعمد 
الجامعات إلى زيادة 

الرسوم

القاهرة ـ العربي الجديد

رغــــم نــفــي املـــركـــز اإلعـــامـــي ملــجــلــس الـــــوزراء 
املـــصـــري وجـــــود أي زيــــــادة عــلــى مــصــاريــف 
ــي  ــدراســ ــام الــ ــعــ ــعـــات خـــــال الــ ــامـ رســــــوم الـــجـ
الحكومية  الجامعات   بعض 

ّ
أن  

ّ
إال الــجــاري، 

ــــوم بـــالـــنـــســـبـــة لـــطـــاب  ـــرســ ـــ قــــــــررت زيــــــــــادة ال
االنــتــظــام أو االنــتــســاب أو مـــا يــعــرف بــاســم 
»رســــوم الــكــارنــيــه«، بنسبة تـــتـــراوح مــا بن 
100 و200 في املائة، بعد انتظام الدراسة في 
في  مــا حصل  غـــرار  على  الجامعات رسميا، 
الثانوية  لطالب  ويمكن  الحكومية.  املــدارس 
 من 

ّ
ــي أقـــل

ّ
الــعــامــة الــحــاصــل على مجموع كــل

الــحــد األدنــــي املــحــّدد للكلية، االلــتــحــاق بها 
طّبق 

ُ
عن طريق االنتساب املوجه )إذا كانت ت

ه يقبل من مجموع أقل من 
ّ
هذا النظام(، أي أن

االنتظام، ويكون ذلــك في مقابل دفــع رسوم 
دراسية أعلى من الرسوم املقّررة لانتظام.

أمـــــر أثـــــــار حــــالــــة مــــن الـــغـــضـــب بــــن الـــطـــاب 
وأولياء األمور، وسط أنباء مؤّكدة عن زيادة 
مماثلة ملصاريف املدينة الجامعية، وتقسيم 
نظامها إلى قسمن؛ مبيت من دون وجبات، 
ــات، لـــتـــرتـــفـــع املـــصـــاريـــف  ــ ــبـ ــ ومـــبـــيـــت مــــع وجـ
الشهرية للمدينة الجامعية إلى 550 جنيها 

)نحو 31 دوالرًا( شهريا للوجبات واإلقامة.
وكانت جامعات عن شمس وحلوان وبنها 
والــزقــازيــق وطنطا وبــنــي ســويــف وأســيــوط 
قد سجلت ارتفاعا كبيرًا في رسوم الكارنيه 
دوالرًا(   87 )نـــحـــو  جــنــيــه   1300 إلــــى  لــتــصــل 
بـــداًل مــن 500 جنيه،  الــبــيــطــري  الــطــب  بكلية 
كليات  فــي  دوالرًا(   95 )نــحــو  جــنــيــه  و1500 
ــة والـــهـــنـــدســـة،  ــدلــ ــيــ ــري والــــصــ ــشــ ــبــ الــــطــــب الــ
ــى زيــــــــــادة رســــــــوم الــــســــاعــــات  ــ ــ ــة إلـ ــ ــافـ ــ ــــاإلضـ بـ

الــجــامــعــات بــشــكــل كــبــيــر بــحــجــة االســتــغــنــاء 
املــقــررات على أسطوانات  عــن الكتب ووضــع 
مدمجة في ظل أزمة كورونا. وارتفعت رسوم 
كــلــيــة الــحــقــوق إلــــى 1600 جــنــيــه )نــحــو 101 
بــداًل من 300 جنيه )نحو 19 دوالرًا(  دوالر( 

 382 )نــحــو  6000 جنيه  مــن  لتصل  املعتمدة 
 )

َ
إلى 12000 جنيه )نحو 764 دوالرا دوالرًا( 

األســنــان، ومن  البشري وطــب  الطب  لكليتي 
 10000 إلـــى  دوالرًا(   318 )نــحــو  جنيه   5000
الهندسة  لكليات  دوالرًا(   636 )نــحــو  جنيه 
والصيدلة  االصطناعي  والذكاء  واملعلومات 
 254( جنيه   4000 ومـــن  الطبيعي،  والــعــاج 
دوالرًا( إلى 8000 جنيه )نحو 509 دوالرات( 
ــة والــعــلــوم  ــزراعـ لــكــلــيــات الــطــب الــبــيــطــري والـ
كلية  ارتفعت مصاريف  كــذلــك،  والــتــمــريــض. 
الـــعـــلـــوم لــتــصــل إلــــى 1200 جــنــيــه )نـــحـــو 76 
دوالرًا( علما أنها كانت 400 جنيه )نحو 25 

دوالرًا(. 
فــي عــدد من  النظرية  الكليات  وزادت رســوم 

 127 )نـــحـــو  جــنــيــه  و2000  املــــاضــــي،  ــام  ــعــ الــ
دوالرًا( في كلية اآلداب في حال االنتظام في 
دوالرًا(   159 )نــحــو  جنيه  و2500  الــحــضــور 
في حال االنتساب، و1800 جنيه )نحو 114 
االنــتــظــام  حـــال  فـــي  اآلداب  كــلــيــة  فـــي  دوالرًا( 
حــال  فـــي  دوالرًا(   140 )نــحــو  جــنــيــه  و2200 

االنتساب.  
ويــكــشــف مـــســـؤول إداري فـــي جــامــعــة »عــن 
 زيــادة الرسوم تعّد أزمــة حقيقية 

ّ
شمس« أن

ــاتــــذة  ــا أن أســ ــلــــطــــاب، مـــوضـــحـ لــ بـــالـــنـــســـبـــة 
الـــكـــلـــيـــات الـــنـــظـــريـــة لــــن يـــلـــتـــزمـــوا بــتــحــمــيــل 
الــكــتــب الــخــاصــة بــهــم عــلــى أســـطـــوانـــات، بل 
يتعاونون  الــتــي  املكتبات  فــي  سيضعونها 
معها كل عام، مضيفا أن عمداء الكليات غير 

ملتزمن بقرارات املجلس األعلى للجامعات، 
ــادة الــرســوم هــذا الــعــام تماشيا مع  بــعــدم زيـ
الظروف االستثنائية التي فرضتها جائحة 
إلــى أن جامعة عــن شمس  كــورونــا. ويشير 
من الجامعات التي أصّرت على رفع الرسوم، 
على الرغم من الظروف واألزمات االقتصادية 
الـــتـــي يــمــر بــهــا الــجــمــيــع، وقــــد بــــــّررت األمـــر 
الرقمي، موضحا  إلــى  الــورقــي  باالنتقال من 
ــاء الــجــامــعــات يــعــتــبــرون  ــ ــددًا مـــن رؤســ ــ أن عـ
ما  إذا  هــي بسيطة  بــل  الـــزيـــادة طبيعية،  أن 
ويتوقع  للطاب.  املقدمة  بالخدمات  قورنت 
أن تتخذ الجامعات األخرى خطوات مماثلة 

في حال سمحت الظروف بذلك.
فـــي املـــقـــابـــل، يــرفــض الـــطـــاب تــلــك الـــزيـــادات 
مبررة.  وغير  كبيرة  أنها  معتبرين  الكبيرة، 
أيمن السيد، وهو طالب في كلية التجارة، ال 
الله لسداد رسوم  العون من  إال طلب  يسعه 
الجامعة  مــن دخـــول  الــكــارنــيــه حــتــى يتمكن 
وحـــضـــور املـــحـــاضـــرات. أمــــا حـــمـــادة نــصــيــر، 
وهو في كلية الحقوق، فيقول: »كان الله في 
ــل«، واصــفــا الــجــامــعــات الحكومية  عــون األهــ
لــم تعد تختلف كثيرًا عن  بـــ »الــلــصــوص، إذ 

الجامعات الخاصة«. 
وتسأل شيماء وحيد، وهي في كلّية اآلداب: 
»كــيــف لــنــا تــأمــن رســــوم الــكــارنــيــه والــكــتــب 
ــرام الــلــي بيحصل )مــا  ــدل املـــواصـــات؟ حـ وبـ
يحصل(. هم عاوزين يبطلوا )يريدون إنهاء( 
بتاع  بالخاص  واالكتفاء  الحكومي  التعليم 

أصحاب الذوات )األغنياء(«.
كذلك، يقول رمضان محمود، وهو طالب في 
كلية الصيدلة إن »تلك الزيادات غير مبررة، 
املــعــالــم نتيجة  التعليم غــيــر واضـــح  ونــظــام 
لتفشي وبــاء كورونا. وفي ظل إعــان بعض 
اإللكتروني  التعليم  إلــى  اللجوء  الجامعات 
لن  أنها  التي يبدو  كــورونــا  استجابة ألزمــة 
تنتهي قريبا، كــان األجــدر عــدم رفــع الرسوم 
هذا العام أو رفعها بنسبة بسيطة جدًا«. في 
السياق نفسه، يؤكد حازم محمد، وهو طالب 
يعملون  الطاب  »آالف  أن  التربية،  كلية  في 
خـــال فــتــرة اإلجــــازة ملــســاعــدة عــائــاتــهــم في 
تأمن مصاريف الدراسة. الكثير من الطاب 
يــدخــرون املـــال مــن أجــل تــأمــن الـــ 500 جنيه 
الــتــي ارتــفــعــت إلـــى أكــثــر مــن 2000 جــنــيــه. ما 
حدث حرام، وهذه قرارات خاطئة تتخذ داخل 

الغرف املكيفة«.

D D

تحقيق

فسبكة

أطباء اليمن
كورونا يقتل المدافعين عن صحة المواطنين

المياه المعبأة تهدد الليبيين

اليوم  تعيش وحدها  تطلب مساعدة، فهي  أن  مريم  ترفض 
وتعمل في إعداد مأكوالت شعبية مطلوبة في عين الحلوة

قصة الجئة

3.1
من األطباء، لكّل 10 آالف 
نسمة في اليمن، بحسب 

إحصاءات منظمة 
الصحة العالمية، وهي 

نسبة ضئيلة جدًا
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طرابلس ـ العربي الجديد

حــذر خــبــراء ليبيون مــن االســتــهــاك الواسع 
قــواريــر باستيكية  فــي  املعبأة  الــشــرب  ملياه 
وزجــاجــيــة، فــي ظــل تــراجــع الرقابة الرسمية 
مؤشرات  وجــود  مــع  إنتاجها،  على مصانع 
حــــول احـــتـــوائـــهـــا عــلــى مـــــواد ال تــســمــح بها 
ــعــــرض صــحــة  ــا يــ ــ ــــن مـ ــوانـ ــ ــقـ ــ الــــضــــوابــــط والـ

املواطن للخطر.
ــرات مــن  ــشــ ــعــ ــة بــ ــاريــ ــتــــجــ وتـــــغـــــرق املـــــحـــــال الــ
العامات التجارية ملياه الشرب املعبأة »من 
املعتمدة من  القياسية  دون األخــذ باملعايير 
الجهات الحكومية« بحسب الباحث محسن 

ســامــة. ويــذهــب األكــاديــمــي املتخصص في 
ــــك، متهما  عـــلـــوم الــتــغــذيــة، الــــى أبـــعـــد مـــن ذلـ
»عدم تطوير املواصفات القياسية  السلطات بـ
 
ّ
الخاصة بمياه الشرب املعبأة« مشيرًا إلى أن
محفوظا  زال  ما  املواصفات  تطوير  مشروع 

عام  منذ  مــن جهوزيته  بــالــرغــم  األدراج،  فــي 
.»2016

ومنذ نوفمبر 2017، حذرت بلدية العاصمة 
الشرب  طرابلس، من مخاطر استهاك مياه 
املــعــبــأة، كــاشــفــة عـــن نــتــائــج تــحــالــيــل بعض 
الــعــيــنــات مـــن مـــيـــاه الـــشـــرب املـــعـــبـــأة ومــيــاه 
اآلبار، أجريت في مختبر تحليل املياه بمقر 
 ثـــاث عينات 

ّ
الــبــلــديــة. وأكــــدت نــتــائــجــهــا أن

مـــن أصــــل ثــمــانــي عـــشـــرة مـــن املـــيـــاه املــعــبــأة 
ــهــا 

ّ
غــيــر مــطــابــقــة لــلــمــواصــفــات، كــمــا أكـــدت أن

البلدي،  الــحــرس  إلــى جــهــاز  النتائج  أحــالــت 
كافة.  الــازمــة  القانونية  ــراءات  ــ اإلجـ التــخــاذ 
املــســؤول في جهاز  الباشا،  الفتاح   عبد 

ّ
لكن

الــحــرس الــبــلــدي، يــعــزو عــجــز الــســلــطــات عن 
الحّد من هذه التجاوزات باألوضاع االمنية 
الــبــاد، مشيرًا  الــتــي تعانيها  واالنــقــســامــات 
 بعض مصانع املياه الكبرى تعمل في 

ّ
إلى أن

أراٍض خارج سيطرة حكومة الوفاق املعترف 
الجديد«  »العربي  الباشا  بها دوليا. ويلفت 
 حمات التوعية والتحذير من مخاطر 

ّ
إلى أن

املياه املعبأة التي تنفذها جهات تطوعية أو 
ــة املــيــاه  رســمــيــة ال تلقى تــجــاوبــا بسبب أزمـ

التي تعانيها الباد.
في املقابل، يرى طارق مناع، وهو من سكان 
طرابلس، في كام املسؤول بالحرس البلدي 
أن  ملــواطــن  فــا يمكن  املسؤولية،  مــن  »تهربا 
يــرمــي بــنــفــســه لــلــمــرض والـــخـــطـــر«. ويــشــرح 
»الــعــربــي  مــنــاع أســـبـــاب اعــتــراضــه بــالــقــول لـــ
الـــجـــديـــد«: »عـــلـــى الـــجـــهـــات املــعــنــيــة تــحــديــد 
املــحــظــورة حتى  الــعــامــات التجارية  أســمــاء 
التحذير   

ّ
لكن مقاطعتها،  كمواطن  يمكنني 

بشكل عام يفقده مصداقيته الرسمية«.
يتفق سامة مع أسباب اعتراض هذا املواطن، 
ه يــؤكــد مــن جــانــب آخــر على عــدم وجــود 

ّ
لكن

وعي لدى املواطن الــذي يقبل على استهاك 
 أغــلــب 

ّ
ــــطــــرح فــــي املــــحــــال، مــــؤكــــدًا أن

ُ
ــاه ت ــيـ مـ

املطابقة  فيه  تتوفر  ال  لاستهاك  املــطــروح 
الــرســمــيــة لــلــمــواصــفــات بــالــرغــم مــن حصول 
مــعــظــمــه عـــلـــى تـــراخـــيـــص رســـمـــيـــة. ويــلــفــت 
سامة، في إطار اهتمامه بقضية تلوث املياه 
 السلطات لم تعتمد حتى 

ّ
أن إلــى  في الباد، 

اآلن مشروع املواصفات الجديد املعّد منذ عام 
2016 وأعلن عنه في ندوة رسمية شارك فيها 
الــتــراخــيــص  الــخــبــراء، لتبقى  عـــدد كبير مــن 
املــمــنــوحــة مــعــتــمــدة عــلــى مــواصــفــات قديمة 

وتعتريها هي األخرى تجاوزات. وبتفصيل 
 »املختبرات الرسمية التي من 

ّ
أكثر، يقول إن

الضروري أن تعتمد املوافقات الرسمية على 
أســاســهــا، مــتــوقــفــة عـــن الــعــمــل مــنــذ ســنــوات 
ــلـــة، وبـــالـــتـــالـــي يـــجـــري االعـــتـــمـــاد عــلــى  طـــويـ
مختبرات خاصة معظمها ال يختبر الجانب 
ــوقـــف فـــقـــد عـــنـــد الــجــانــب  ــتـ الـــبـــيـــولـــوجـــي ويـ
 بيان بلدية طرابلس 

ّ
أن الكيميائي«. ويؤكد 

عــــام 2017 اعــتــمــد عــلــى تــحــالــيــل مــخــتــبــرات 
خــاصــة تــقــتــصــر عــلــى الــتــحــلــيــل الــكــيــمــيــائــي 
ــــه شــاهــد مـــواد 

ّ
ــدوره، يــؤكــد مــنــاع أن ــ فــقــط. بــ

راسبة واضحة بالعن املجردة داخل عبوات 
الباستيك الكبيرة للمياه املعبأة، كما يؤكد 
 درجة الحرارة املرتفعة في فصل الصيف 

ّ
أن

تــؤثــر بشكل مــبــاشــر عــلــى عــبــوة الباستيك 
وتغير من طعم املاء فيها.

يتحدث سامة عن تجاوزات كبيرة رصدها 
املياه  مصانع  داخـــل  امليدانية  بحوثه  أثــنــاء 
خال مراحل التصنيع التي تجري من دون 
ــهــا »تــبــدأ مــن مرحلة 

ّ
أّي رقـــابـــة، مــوضــحــا أن

الفلترة لتصفية املياه الجوفية من شوائبها، 
مرورًا بمرحلة التعقيم التي تتم عادة بأشعة 
ال يتوفر حــّد املــســمــوح فيها واملــمــنــوع لدى 
أغلب املصانع، أما أهم املراحل وهي مرحلة 
التعبئة فتجري في الغالب من قبل عمال ال 

 طبيا نظيفا.
ً
يمتلكون بالضرورة سجا

حــــول مــضــاعــفــات تــــجــــاوزات مــصــانــع املــيــاه 
املــعــبــأة عــلــى صــحــة املـــواطـــن تــؤكــد الطبيبة 
 مخاطر وجود  جزيئات 

ّ
عائشة الصغير، أن

باستيكية في مياه الشرب مشكلة تتجاوز 
ــبـــاد فــهــي مــشــكــلــة عــاملــيــة نــاقــشــتــهــا دول  الـ
ها تؤكد على  خطر النقص الحاد 

ّ
عــدة، لكن

في أمــاح املياه املعبأة على صحة اإلنسان. 
 
ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن ــقــــول الــصــغــيــر لــــ وتــ
ــنـــة بـــالـــدرجـــة  ــّر بـــاألجـ ــقـــص األمـــــــاح مـــضـ »نـ
األولــى، فظاهرة نقص األمــاح لــدى املواليد 
السنوات  الجدد يمكن رصدها بوضوح في 
 »املــاء إذا لم يتوفر على 

ّ
املاضية«. وتقول إن

أماح إلذابتها فسيضطر إلذابة األماح في 
نتائج ضارة  إلــى  املستهلك وسيؤدي  جسم 
ها تلفت إلى مخاطر 

ّ
جدًا بمرور الوقت«. لكن

قــريــبــة بــســبــب اعــتــمــاد أغــلــب مــصــانــع املــيــاه 
املعبأة على املياه الجوفية التي تأكد تلوثها 
بــشــكــل كــبــيــر بــاملــخــلــفــات الــصــنــاعــيــة واملــــواد 

الصلبة ومياه الصرف الصحي.
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