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طهران ـ العربي الجديد

ــــن مـــرض  ــرة طـــويـــلـــة مـ ــتــ »أعـــــانـــــي مـــنـــذ فــ
السكري وتدهورت صحتي منذ سنوات، 
ليترك ذلك أثرًا كبيرًا في وضعي النفسي. 
بسبب املرض أعاني من التعب والضغط النفسي 
مــا وضعني  كــورونــا،  زمــن  فــي  ازدادا  املستمرين، 
أمام مشكلة كبيرة الحتواء املرض، تحديدًا عندما 
أضطر للبحث عن األنسولني في جميع الصيدليات 
من دون العثور عليه«. هذا ما تقوله املريضة بداء 
اإليرانية،  »إيسنا«  لوكالة  رحيمي،  أكرم  السكري، 
أو  النهار  فــي  املـــاء، ســواء  وتضيف: »كلما شربت 
الليل، ال يروي ظمئي، كما أعاني من ضيق نفس، 

فاقمه وضع الكمامة منذ أشهر«.
ــــب مــن  ــانـ ــ ــن جـ ــ ــمــــي عــ ــيــ ــريــــحــــات رحــ تـــكـــشـــف تــــصــ
معاناة مرضى السكري هــذه األيــام في إيــران في 
زمــــن كــــورونــــا، خــصــوصــا مـــع الــنــقــص الـــحـــاد في 
األنــســولــني الــــذي يــصــل أحــيــانــا إلـــى حـــّد الــغــيــاب 
ــه دواء أساسي، تتوقف عليه 

ّ
أن العلم  الكامل، مع 

حياة هؤالء املرضى، املقدر عددهم بنحو خمسة 
ــر مــن  ــثـ مـــايـــني شـــخـــص فــــي إيــــــــران، يــســتــخــدم أكـ
في  األنسولني  قلم  ألــف منهم بشكل منتظم،   600

مواجهة السكري.
روت شــبــكــات الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي قــبــل فــتــرة 
ــي الــــحــــصــــول عــلــى  ــ ــى فــ ــ ــــرضــ مــــعــــانــــاة هـــــــــؤالء املــ

ــتــــاغ #أنـــســـولـــني_نـــيـــســـت  األنــــســــولــــني عـــبـــر هــــاشــ
)األنسولني غير موجود( ليكمل املستخدمون من 
املأساوية.  الرواية  املرضى وأهاليهم فصول هذه 
قــالــت شــابــة فـــي تـــغـــريـــدة: »أعـــانـــي مــنــذ 16 عــامــا 
كبحه  يمكنني  األول، وال  الــنــوع  مــن  السكري  مــن 
مـــن خـــال تـــنـــاول الــحــبــوب، ولـــذلـــك أســتــخــدم قلم 
األنــســولــني. أنـــا فــتــاة عــمــري 25 عــامــا ولــــدّي آمــال 
البقاء  يمكنني  األنــســولــني ال  مــن دون  وأمــنــيــات. 
 اخــتــفــاء األنــســولــني 

ّ
ــإن ــ حـــيـــة، إال أليـــــام. ولـــذلـــك، فـ

يعني إطاق رصاصة الرحمة علّي وعلى أمثالي«. 
كذلك، قال محمد رضا: »أبي وأمي كاهما مصاب 
إاّل  قــدم والــدي ملتهبة، ولــم يبق منها  بالسكري. 
الــعــظــام، وبــســبــب كــورونــا لــم نحصل عــلــى موعد 
في املستشفى إلجراء عملية جراحية له. اآلن ماذا 

أفعل؟ األنسولني غير متوفر. أين األنسولني؟«.
وفي مواجهة هذه األزمة، تقول السلطات الصحية 
»أمــر مؤقت« وفق  الباد  األنسولني في   نقص 

ّ
إن

الـــغـــذاء والـــــدواء اإليــرانــيــة، محمد  رئــيــس منظمة 
املنظمة ستقوم   

ّ
أن إلــى  رضــا شــانــه ســـاز، مشيرًا 

ــهــم 
ّ
 املـــرضـــى يــقــولــون إن

ّ
بــتــوزيــع الـــــــدواء، غــيــر أن

يعانون منذ أشهر من هذه املشكلة التي تفاقمت 
خــال األسابيع األخــيــرة: »املــوت ال ينتظر توزيع 
األنسولني هذا األسبوع« كما يقول أحدهم. وتؤكد 
ــالـــة بــعــثــهــا 120  صــحــة كــــام هـــــؤالء املـــرضـــى رسـ
طبيبا إلى الرئيس حسن روحاني، في أغسطس/ 

آب املــاضــي، حــذروا فيها من نقص شريط قياس 
 »اختفاء أّي من 

ّ
السكر وقلم األنسولني، مؤكدين أن

القصير  املـــدى  على  املــرضــى  يــعــّرض  الوسيلتني، 
لخطر هبوط حاد للسكر وتراجع مستوى الوعي 
وخطر املوت املفاجئ، وعلى املدى البعيد ألعراض 
مــثــل بــتــر األعــضــاء والــجــلــطــة القلبية والــدمــاغــيــة 
ومشاكل في الكلى«. وبالرغم من إصدار روحاني 
تعليمات في رسالة إلى وزير الصحة سعيد نمكي، 
 النقص الحاد لقلم األنسولني هذه األيام، يؤكد 

ّ
فإن

استمرار املشكلة التي تعزوها السلطات اإليرانية 
أحدثتها  التي  واملشاكل  األميركية  العقوبات  إلى 

على مستوى معامات إيران املالية مع الدول.
مباشر  بشكل  األمــيــركــيــة  الــعــقــوبــات  تستهدف  ال 
ــرة تــواجــه  ــيـ  األخـ

ّ
تـــجـــارة األدويــــــة فـــي إيــــــران، لــكــن

صعوبات كبيرة في تمويل عمليات شراء األدوية 
ومعاماتها  مصارفها  حظر  بسبب  الــخــارج  مــن 
 عــــن تــجــنــب كــثــيــر مــــن الـــشـــركـــات 

ً
املـــالـــيـــة، فـــضـــا

األجـــنـــبـــيـــة بـــيـــع هـــــذه األدويــــــــة إليـــــــران خـــوفـــا مــن 
تعرضها لعقوبات أميركية.

 املــرضــى 
ّ
ــإن وبــحــســب رصـــد »الــعــربــي الــجــديــد« فــ

ــررًا مــن  ــ ــــضـ ــر تـ ــ ــثـ ــ ــم الـــشـــريـــحـــة األكـ ــ ــــني هـ ــيـ ــ ــرانـ ــ اإليـ
ــة  ــ األزمــ مـــفـــاعـــيـــل   

ّ
إن إذ  ــيــــة،  ــيــــركــ األمــ الـــعـــقـــوبـــات 

االقــتــصــاديــة الــتــي أحــدثــتــهــا الــعــقــوبــات وضــعــف 
أداء الحكومة االقتصادي، وما تبعها من تضخم 
غير مسبوق في األسعار والخدمات، أكثر تأثيرًا 

نظرًا  غيرهم،  مــن  أكــبــر  معاناتهم  وتبقى  عليهم، 
أواًل لغاء أسعار األدويــة، وثانيا لغياب أصناف 
مهمة من هذه األدوية تتوقف حياتهم عليها، من 

بينها األنسولني ملرضى السكري. 
األنسولني  اختفاء   

ّ
أن مراقبون  يؤكد  من جهتهم، 

ــر أيــضــا،  فــي الــصــيــدلــيــات اإليـــرانـــيـــة، لــه ســبــب آخـ
إلى  األميركية، مشيرين  العقوبات  إلى  باإلضافة 
تهريب هــذا الــدواء وأدويــة وسلع أساسية أخرى 
إلى الدول املجاورة إليران بسبب الفارق الكبير في 
األسعار بعد هبوط الريال اإليراني إلى مستويات 

قياسية خال األشهر األخيرة.

مجتمع
والــواليــات  املناطق  مــن  عــدد  فــي  الجمعة،  ليلة  منذ  متزامن  الحرائق بشكل  مــن  اندلعت سلسلة 
فت عــددًا من الضحايا واملصابني، وتسّببت بنزوح عائات من مساكنها خوفا 

ّ
الجزائر، خل في 

من النيران التي أتت حتى اآلن على آالف الهكتارات. واندلعت الحرائق في وقت واحــد، وبشكل 
أثار الكثير من الشكوك حول دوافع إجرامية خلف اشتعال النيران، في واليات البويرة وتيبازة 
واملدية، قرب العاصمة الجزائرية، وفي الشلف ووهران وتلمسان وسيدي بلعباس، غربي الجزائر، 
)العربي الجديد( وبجاية وتيزي وزو وبومرداس، شرقي الباد.  

شــهــدت محافظة اإلســكــنــدريــة شمالي مــصــر، منذ فجر أمــس الــســبــت، أمــطــارًا غــزيــرة وتقلبات في 
األحــوال الجوية، مما أدى إلى غرق العديد من الشوارع الرئيسية والجانبية، خاصة التي تعاني 
الساحلية.  املدينة  التي اجتاحت  من مشكات في شبكة الصرف الصحي، جــراء تراكمات األمطار 
كما أدت األمطار إلى غرق عدد من املنازل واملحال التجارية بأماكن متفرقة بمنطقة النزهة وجليم 
الجهات  األمــطــار األرصــفــة. وحــذرت  وسيدي بشر واملنتزه واملــنــدره، بعدما تخطى منسوب مياه 
)العربي الجديد( املسؤولة في املحافظة بعدم االقتراب من أعمدة اإلنارة واملحوالت الكهربائية.   

مصر: الطقس السيئ يضرب اإلسكندريةالجزائر: اندالع مريب لموجة حرائق متزامنة

بعض  أنسولين  قلم  ألف   600 استيراد  نبأ  أخيرًا  أحيا 
إيران، فقد كشف  األمل لدى مرضى السكري في 
والــدواء  الغذاء  بمنظمة  للدواء  العام  المدير 
اإليرانية، حيدر محمدي، عن استيراد هذه الشحنة 
وعلى  الماضي.  األســبــوع  من  ــدءًا  ب وتوزيعها 
»العربي  رصـــدت  الــخــطــوة  أهمية  مــن  ــرغــم  ال
الجديد« استمرار األزمة، فالنقص ما زال على حاله.

استيراد 600 ألف قلم

وصلت، أمس، قوات الجيش في غواتيماال إلى قرية 
جــبــلــيــة قــتــل فــيــهــا نــحــو 100 شــخــص فـــي انــهــيــار 
أرضــي، كما لقي عشرات آخــرون حتفهم في دول 
ــراء األمـــطـــار  ــ أمــيــركــا الــوســطــى واملــكــســيــك، مـــن جـ
الــغــزيــرة الــنــاجــمــة عــن الــعــاصــفــة إيــتــا. وقـــال روبــن 
قتلى  إّن  الغواتيمالي  الجيش  باسم  املتحدث  تيليز 
كثيرين دفنوا في منازلهم بقرية كويغا في منطقة 

ألتا فيراباز الوسطى حيث ابتلعت التدفقات الطينية 
اآلتية  املدمرة  العاصفة  وتسببت   .

ً
منزال  150 نحو 

من بنما في أضرار بالغة في هندوراس واملكسيك 
ــيـــس غـــواتـــيـــمـــاال،  ــح رئـ ــ ـ

ّ
ــن. مــــن جـــهـــتـــه، مل ــاورتــ ــجــ املــ

أليخاندرو جياماتي، إلى أّن عدد القتلى ربما يكون 
أكبر. وُيقدر عدد القتلى واملفقودين في كويغا بنحو 
150. وأظهرت لقطات من جزء آخر من غواتيماال 

قــــوارب تــنــقــل الــقــرويــن فــي املــنــاطــق الــتــي غمرتها 
 على 

ً
الفيضانات، ورجال إنقاذ وهم يحملون أطفاال

عمليات  وتباطأت  املياه.  في  ويخوضون  ظهورهم 
ــاذ فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء هـــنـــدوراس وغــواتــيــمــاال  ــقـ اإلنـ
الــذي لحق بالطرقات والــجــســور، ما  الــدمــار  بسبب 
واستخدام  بالجيش  لالستعانة  السلطات  اضــطــر 
ــة والـــــــــزوارق الــســريــعــة إلنــقــاذ  ــيـ الـــطـــائـــرات املـــروحـ

املحاصرين فوق أسطح منازلهم. وذكرت الحكومة 
فــي هـــنـــدوراس أّن الــفــيــضــانــات أســفــرت عــن مقتل 
23 وفــقــدان شخصن. كــذلــك، قــالــت سلطات واليــة 
تشياباس املكسيكية، إّن 19 شخصًا لقوا حتفهم 
بعد فيضان عــدد من األنــهــار، كما قتل شخصان 

في والية تاباسكو شمال تشياباس.
)رويترز(
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)يوهان أوردونيز/ فرانس برس(



إسالم آباد ـ صبغة اهلل صابر

ال يــعــرف مــحــمــد إســمــاعــيــل )40 عـــامـــا( شــيــئــا عــمــا عــاشــتــه عــائــلــتــه حـــن غـــادرت 
لم تجد  لكن عائلته  بعد.  ولــد  قد  يكن  لم  إذ  باكستان،  إلــى  أفغانستان متوجهة 
للبالد. ولد إسماعيل في مدينة بيشاور  السوفييتي  الغزو   هربا من 

ً
 بديال

ً
حال

القريبة من الحدود األفغانية في شمال غرب باكستان. لم تكن طفولته سهلة في 
ظــل اللجوء والفقر، وقــد اضطر للعمل فــي مهن عــدة للعيش. والــيــوم، يرغب في 
إلــى بــالده ويكمل ما تبقى من حياته فيها. يعيش إسماعيل مع عائلته  العودة 
املؤلفة من والــده ووالدته وزوجته وأطفاله الخمسة في أحد مخيمات الالجئن 
األفغان في ضواحي مدينة راولبندي املجاورة للعاصمة الباكستانية إسالم آباد، 
ويعمل في سوق الخضار والفاكهة إلعالة أسرته. ال يهنأ له العيش في باكستان 
حاله حال الكثير من الالجئن، في ظل الوضع املعيشي الصعب والعيش في منزل 
في املخيم ال يقي حرارة الصيف وبرد الشتاء. كذلك، ال تتوفر مقومات الحياة فيه، 

عدا عن كيفيه تعامل الشرطة مع الالجئن. 
في السادسة من عمره، التحق إسماعيل بمدرسة دينية إذ كان يرغب في أن يكون 
عالم ديــن فــي بــالده بعد الــعــودة، بــل كانت هــذه رغبة والـــده. وبعد أربــع سنوات 
أمضاها في الدراسة، اضطر إلى تركها من أجل العمل وتأمن لقمة العيش. تزوج 
فــي وقــت مبكر فــي مدينة بــشــاور حيث كــان يعيش. عمل فــي مصنع للطوب مع 

أقاربه. إال أن عمله كان شاقا، فانتقل إلى مدينة راولبندي في عام 2002.
في البداية، عمل في محل تجاري في مدينة راولبندي وكان يتقاضى القليل من 
املــال. وفــي عــام 2010، قــرر االنتقال للعيش في مخيم صغير الالجئن األفغان 
في املدينة، فترك العمل في املحل وبدأ يعمل في سوق الخضار والفاكهة، شأنه 
شأن الكثير من الالجئن األفغان. يخرج إسماعيل من منزله في الصباح الباكر، 
ليعود إليه بعد صالة العصر. كذلك، يعمل أيام اإلجازة بهدف تأمن متطلبات 
أسرته. يوميا، يكسب ما بن 500 روبية باكستانية )نحو ثالثة دوالرات تقريبا( 
و700 روبية )نحو أربعة دوالرات(، وهو ما يكفيه لتأمن االحتياجات اليومية، 
لكنه يخشى على مستقبل أوالده. يرغب إسماعيل في أن يتمكن من تعليم أوالده 
عسى أن يكون مستقبلهم أفضل من مستقبله. يرسل ابنه األكبر ويدعى محمد 
يعقوب )11 عاما( إلى املدرسة الدينية القريبة من املنزل، إذ ال يمكنه تسجيله في 
مدرسة. يرغب في العودة إلى بالده، إال أنه يخشى األمر نتيجة األوضاع األمنية 
املتردية. ويأمل أن تنجح مفاوضات السالم األفغانية كي يتمكن من العودة. وإذا 

ما حصل ذلك، سيكون أول املغادرين.

الدراسي  العام  بدء  الجزائر  اختارت  لكورونا،  الثانية  الموجة  رغم 
الحالي من خالل حضور التالميذ إلى المدارس مع اتخاذ إجراءات 

المستلزمات  أسعار  بغالء  اصطدموا  األهل  أن  إال  كافة.  الوقاية 
المدرسية، عدا عن خوفهم من الفيروس نفسه
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الجزائر ـ فتيحة زماموش

تلميذ جزائري  أربعة مالين  عــاد 
في املرحلتن املتوسطة والثانوية 
إلــــــــى مـــــدارســـــهـــــم يــــــــوم األربــــــعــــــاء 
املــــاضــــي، ســبــقــهــم أكـــثـــر مــــن خــمــســة مــاليــن 
ــة كــــانــــوا قــد  ــيــ ــدائــ ــتــ ــلــــة االبــ تــلــمــيــذ فــــي املــــرحــ
تشرين  أكــتــوبــر/   21 فــي  بمدارسهم  التحقوا 
املاضي، في ظــروف صحية استثنائية  األول 
كــورونــا. وال ينحصر  فــيــروس  بسبب تفشي 
القلق باحتمال انتشار العدوى بن التالميذ، 
ــار  ــعـ ــــالء أسـ ــائــــالت بـــســـبـــب غــ ــعــ ــانـــي الــ ــعـ إذ تـ
املستلزمات  من  وغيرها  والكتب  القرطاسية 
املــدرســيــة، فــي ظــل تداعيات كــورونــا السلبية 
ــالــــي تـــفـــاقـــم األزمــــــة  ــتــ ــالــ عـــلـــى االقــــتــــصــــاد وبــ

املعيشية.   
إذًا، يتوجب على التالميذ إحضار أقالم وكتب 
قادرين  أهلهم  يكون  أن  ويأملون  ذلــك،  وغير 
على شرائها لهم. وعادة ما تشهد هذه الفترة 
اقـــبـــااًل كــبــيــرًا مــن األهـــل عــلــى مختلف املــحــال 
الدراسية.  املستلزمات  تبيع  التي  واملكتبات 
العام في ظل شكاوى  الوضع تغّير هــذا  لكن 
األهل من جراء غالء األسعار وتراجع قدرتهم 
الــشــرائــيــة نــتــيــجــة األزمـــــة االقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 
لــه تأثيرًا  فها تفشي كــورونــا، والـــذي كــان 

ّ
خل

على دخل الفرد. وأعربت الكثير من العائالت 
عن استيائها بسبب غالء أسعار القرطاسية 
العام املاضي.  والكتب املدرسية باملقارنة مع 
ورأى البعض أن التجار استغلوا الوضع لرفع 
األسعار معتبرين أنه ال خيار أمام العائالت 
املــدرســة األساسية على  غير شــراء متطلبات 
األقـــل. ُيــضــاف إلــى مــا سبق األعــبــاء اليومية 
الشرائية.  القدرة  انخفاض  ظل  في  للعائالت 
في هذا السياق، تقول سعيدة بن عبد الرحمن 
ملــن لديه  إن األســعــار مرتفعة جــدًا خصوصا 
ــة. وتــوضــح  ــ ــــدراسـ أكـــثـــر مـــن طــفــل فـــي عــمــر الـ
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن لــديــهــا أربــعــة أطــفــال 
يحتاجون جميعهم إلى لوازم مدرسية. لذلك، 
ــراء ما  ــ ــل شـ ــتـــدانـــة مـــن أجــ اضـــطـــّرت إلــــى االسـ

يحتاجه أبناءها. 
هـــذا الــواقــع يــدفــع األهــالــي إلـــى شـــراء الــلــوازم 
املدرسية من املحال أو البسطات التي توفرها 
املــثــال، لجأ البعض  أقــل. على سبيل  بأسعار 
إلــى الــبــاعــة الــذيــن يــعــرضــون بضاعتهم على 
ــا يــمــكــن بــأســعــار أقــل  الــرصــيــف لــتــصــريــف مـ
الــذي  األمـــر  املكتبات،  أو  املــحــال  مــع  باملقارنة 
ينقذ العائالت، خصوصا التي بات معيلوها 

عاطلون عن العمل. 
من جهة أخرى، يشكو العمال املوسميون من 
أعمالهم  تــوقــف  الــديــون عليهم بسبب  تــراكــم 

ــلـــوازم املــدرســيــة لألطفال  تــوفــيــر املــالبــس والـ
ــة، مــوضــحــا أن  ــواليــ فـــي عــشــر بـــلـــديـــات مـــن الــ
هـــذا الــعــمــل يـــنـــدرج فـــي إطــــار مــخــطــط مــوجــه 
لليتامى واألرامــــل واألســـر املــعــوزة منذ شهر 
ســبــتــمــبــر/ أيــلــول املـــاضـــي، خـــالل االســتــعــداد 
للدخول إلــى املــدرســة. بــاإلضــافــة إلــى األعباء 
ــاكـــل االجــتــمــاعــيــة الـــتـــي غــالــبــا  ــة واملـــشـ ــاديــ املــ
ــتــــرة الــــدخــــول  ــــالل فــ ــائــــالت خــ ــعــ مــــا تــــرافــــق الــ
إلـــى املـــدرســـة خــصــوصــا بــالــنــســبــة لــلــعــائــالت 
محدودة الدخل، تتحدث بعض العائالت عن 
خوفها على سالمة أطفالها مع تفشي املوجة 
ــبـــالد. ووضـــعـــت وزارة  الــثــانــيــة لــلــوبــاء فـــي الـ
الــتــربــيــة الــوطــنــيــة خــطــة اســتــثــنــائــيــة لضمان 
املــــدارس، وخصوصا  فــي  الــدراســة  استئناف 
فــي املــرحــلــتــن املــتــوســطــة والــثــانــويــة، حرصا 

على صحة التالميذ والعاملن وسالمتهم.  
ــــن الـــتـــدابـــيـــر  ــــاذ مـــجـــمـــوعـــة مـ ــــخـ ــم اتـ ــ ــــك، تـ ــذلـ ــ كـ
املدرسة  املــشــددة، منها وجــوب تهيئة مدخل 
ــة مــلــونــة  ــرطـ ــز أو أشـ ــع حـــواجـ مـــن خــــالل وضــ
بشكل يضمن تنقل التالميذ في اتجاه واحد 
التباعد الجسدي. كما نــص على  مــع احــتــرام 
الـــحـــرص عــلــى تــوفــيــر مــســتــلــزمــات التنظيف 
والــتــطــهــيــر، وتــوفــيــر أجـــهـــزة قــيــاس الـــحـــرارة 

باألعداد الكافية.
الــدراســة، فقد حددت  وفــي ما يتعلق بقاعات 
الــخــطــة كــيــفــيــة جــلــوس الــتــالمــيــذ مـــع احــتــرام 
التباعد الجسدي، مع إلزام األساتذة بتطبيق 
هذا التباعد بينهم وبن التالميذ بمسافة متر 
ونصف على األقل. ودعا وزير التربية محمد 
واجعوط إلى »االحترام الصارم« للبروتوكول 
اللجنة  الــذي صادقت عليه  الصحي  الوقائي 
لــوزارة الصحة، وااللتزام بتنفيذ كل  العلمية 
ما جــاء فيه من إجـــراءات وقائية في مختلف 
املــحــطــات. كــمــا دعـــا إلـــى االهــتــمــام بــالــجــانــب 
النفسي للتالميذ من قبل مستشاري التوجيه 
ـــرورة  واإلرشـــــــــاد املــــدرســــي واملـــهـــنـــي، مــــع ضــ
تأمن اإلطار التربوي لكل مادة وفي مختلف 
الداخلية  وزارة  الحكومة  وكلفت  املستويات. 
وصــــول  مـــلـــف  بــمــتــابــعــة  الـــتـــضـــامـــن  ووزارة 
املـــقـــدرة بخمسة آالف ديــنــار  الـــدراســـة  مــنــحــة 
 تلميذ محتاج، مع البلديات. 

ّ
)25 دوالرًا( لكل

وهي املنحة التي قررت الحكومة سدادها منذ 
يــونــيــو/ حــزيــران املــاضــي، حــن طلبت قائمة 

بهؤالء التالميذ املحتاجن.
وكـــان مجلس الــــوزراء قــد حــدد فــي بــيــان يوم 
املـــاضـــي مــوعــدًا  أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن األول    21
للدخول املدرسي بالنسبة للمرحلة االبتدائية 
في كافة أنحاء الجزائر، و4 نوفمبر/ تشرين 
فيما  والــثــانــوي،  للمتوسط  الـــجـــاري  الــثــانــي 
ــــول الـــجـــامـــعـــي يـــــوم 15 نــوفــمــبــر  ــــدخـ حـــــدد الـ
 هذه هي املرة 

ّ
الجاري. وتبقى اإلشارة إلى أن

األولــى التي تشهد البالد عــودة إلــى املدرسة 
عــلــى مــرحــلــتــن ولــيــســت مــرحــلــة واحـــــدة كما 
 تفشي كورونا. 

ّ
في السنوات املاضية، في ظل

وعــــــــادة مــــا كـــانـــت تـــبـــدأ املـــــــــدارس مــــع بـــدايـــة 
 سنة.

ّ
سبتمبر/ أيلول من كل

بلغ عدد المرشحين 
نحو 225 يُنتظر التدقيق 

بأهليتهم لمواصلة 
خوض المعركة

من جراء األزمة الصحية التي شهدتها البالد. 
كما تضرر سائقو سيارات األجرة والعاملون 
فــي مــشــاريــع الــبــنــاء وغــيــرهــا. مــن هــنــا، لجأت 
بعض العائالت إلى بيع ما تملك من أغراض 
ثمينة للتمّكن من مواجهة املصاريف املتعلقة 

بالعام الدراسي الجديد. 
وتـــجـــاوزت أســعــار الــحــقــائــب املــدرســيــة خــالل 
الـــســـنـــوات األولـــــــى مــــن املــــدرســــة ثـــالثـــة آالف 
دينار جزائري )نحو 23 دوالرًا( ، كما تجاوز 
املــدرســي 800 دينار )6 دوالرات(.  الــزي  سعر 
مثل  املدرسية  باللوازم  الخاصة  األسعار  أما 

للتلميذ  كلفتها  فتصل  وغيرها،  القرطاسية 
الواحد إلى ما يزيد عن 10 آالف دينار )نحو 
الــذي  العائلة  رب   

ّ
فـــإن وبــالــتــالــي،  77 دوالرًا(. 

ألــف دينار  إلــى 60  أربعة أطفال يحتاج  لديه 
الدخول  متطلبات  لتلبية  دوالرًا(   465 )نحو 
إلــى املــدرســة ألبنائه، ما يعني راتــب شهرين 
بالنسبة ملــوظــف فــي مــؤســســة حــكــومــيــة. أمــا 
فلجأوا  كــورونــا،  العمل بسبب  العاطلون عن 
إلــــى االســـتـــدانـــة إلــــى حـــن تــحــّســن األوضـــــاع 

االقتصادية.
الخيرية  الجمعيات  عــشــرات  ذلــك، سعت  إلــى 

إلــى مساعدة مــا تيسر مــن الــعــائــالت املــعــوزة 
ألبنائها،  املدرسية  الــلــوزام  لتوفير  والفقيرة 
فــي واليــة  الــخــيــر«  »نــــاس  مــن بينها جمعية 
الــشــلــف غــربــي الــعــاصــمــة الــجــزائــريــة. وعملت 
شراء  بهدف  األغنياء  من  تبرعات  جمع  على 
الــلــوازم املــدرســيــة لتالميذ الــقــرى والــعــائــالت 

ذات الدخل املحدود.
لـ  الجمعية محمد صاولي،  يقول العضو في 
»العربي الجديد«، إن برنامج جمع التبرعات 
سيستمر حتى نهاية شهر نوفمبر/ تشرين 
الثاني الحالي، في حال تمكنت الجمعية من 

لم يكتِف المستخدمون 
بعرض شكاواهم من 
األخطاء الطبية في 
ليبيا على حساباتهم 

الشخصية، بل إّن 
صفحات ومجموعات 

أنشئت لهذا الغرض، 
مع رصد الحوادث من 
هذا النوع وفتح باب 
النقاش حولها. وبينما 
يضع المستخدمون 

اللوم على الفرق الطبية 
في أّي مكان تقع 
فيه أخطاء تؤدي 

إلى إصابات وعوارض 
جانبية خطرة ربما تصل 

إلى الوفاة، فإنّهم 
يتساءلون في كّل إدراج 

تقريبًا عن دور الدولة 
ومسؤوليتها، سواء 
الرقابية أو التنظيمية، 
في القطاع الصحي.

يمكن فهم انسحاب 
األحزاب من انتخابات 

الجامعة األميركية في 
بيروت مؤشرًا لتراجع 
شعبيتها، على األقل 

على مستوى الجامعة 
الخاصة األشهر

بيروت ـ سارة مطر

فــي خــطــوٍة غــيــر مــســبــوقــة، انــســحــب عـــدد من 
قوى  عليها  تسيطر  الــتــي  الطالبية  األنــديــة 
الــســلــطــة فــي لــبــنــان، مــن ســبــاق االنــتــخــابــات 
بيروت  في  األميركية  الجامعة  في  الطالبية 
عــــدة،  ومـــــــبـــــــّرراٍت  عــــنــــاويــــن  تـــحـــت   ،)AUB(
ليتفاوت االنسحاب بن أندية قّررت املقاطعة 
حا واقتراعا، وأخرى اقتصرت 

ّ
النهائية، ترش

 
ً
ــــح، تـــاركـــة

ّ
عـــلـــى عـــــدم املــــشــــاركــــة فــــي الــــتــــرش

ملناصريها حرية التصويت من عدمه. 
»أكبر حملة انتخابية  واَجه بـ

ُ
املقاطعة التي ت

بياٍن  وفــق  الجامعة«  تــاريــخ  فــي  ن 
ّ
للمستقل

ــتــــواصــــل االجـــتـــمـــاعـــي،  ــتــــه وســــائــــل الــ تــــداولــ
حــصــرت املــنــافــســة هـــذه الــســنــة بــن »الــنــادي 
ــتـــخـــابـــات بـــ  ــــذي يـــخـــوض االنـ الـــعـــلـــمـــانـــي« الــ
املستقلن، وقد  مــن  عـــدٍد  ــحــا مقابل 

ّ
مــرش  94

ها »إعالن 
ّ
بأن االنسحابات  »الــنــادي«  وصف 

ــع يــعــكــس عــجــز أحــــزاب السلطة 
ّ
هــزيــمــة مــقــن

الــطــائــفــيــة عـــن مــخــاطــبــة جــيــل الــشــبــاب بعد 
ثــــورة أكــتــوبــر 2019 )حـــــراك شــعــبــي انــطــلــق 
في 17 أكتوبر/ تشرين األول 2019 بمطالب 
ــيـــة، غـــلـــب عــلــيــه الــطــابــع  ــيـــاسـ مــعــيــشــيــة وسـ
ــاركـــت جــمــاهــيــر  الــشــبــابــي املــســتــقــل، كــمــا شـ

بعض األحزاب(«. 
 انتخابات »األميركية« 

ّ
تجدر اإلشارة إلى أن

ــرق الـــجـــامـــعـــات الـــخـــاصـــة فــي  ــ ــ وهـــــي مــــن أعـ
لبنان، املقّررة في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 
 ملعارك تنافسية 

ً
الجاري، لطاملا شّكلت ساحة

ــاة الـــســـيـــاســـيـــة  ــيــ ــتـــدمـــة تـــســـتـــنـــســـخ الــــحــ مـــحـ
الــلــبــنــانــيــة، ال ســّيــمــا عــلــى مــقــاعــد الــحــكــومــة 
يطرح  ما  مقعدًا،   19 البالغ عددها  الطالبية 

اليوم جملة تساؤالت وإشكاليات.

مستقلن، على 19 مقعدًا، في حن يتنافس 
عة 

ّ
حو مجلس الكلية على 84 مقعدًا موز

ّ
مرش

 كلية بحسب حجمها. كما 
ّ

على 7 كليات، كل
للمشاركة  كبيرة  نا نشهد حركة تسجيل 

ّ
أن

»حــمــاس الطالب  فــي االقـــتـــراع«. وإذ أشـــاد بـــ
ــتـــي فـــرضـــت أحـــــــداث الـــعـــام  لـــالنـــتـــخـــابـــات الـ

وفي اتصاٍل مع »العربي الجديد«، أّكد عميد 
ــــؤون الــــطــــالب فــــي الـــجـــامـــعـــة األمـــيـــركـــيـــة،  شــ
عون 

ّ
ــهــم يتطل

ّ
أن الــديــن،  الدكتور طــالل نظام 

قدما »إلجراء االنتخابات التي ستكون هذه 
ــا تحضيرات 

ّ
ــب مــن

ّ
الــســنــة عــن ُبــعــد، مــا تــطــل

ــة الــفــصــل  ــدايــ ــة مـــنـــذ بــ ــيـ ــافـ ــيـــزات إضـ وتـــجـــهـ
الــجــامــعــي وحــتــى أواخـــــر أكــتــوبــر/ تشرين 
أحــــدث  اعـــتـــمـــاد  ســـيـــتـــّم  إذ  ــــي،  ــــاضـ املـ األول 
ــا لــضــمــان  ــانــ ــا أمـــنـــا وأمــ ــثـــرهـ الــتــقــنــيــات وأكـ
دقـــة الــنــتــائــج ومــصــداقــّيــتــهــا. وقـــد بــلــغ عــدد 
الـــتـــدقـــيـــق  ُيـــنـــتـــظـــر   225 نــــحــــو  املــــرشــــحــــن 
ــلـــة خـــــوض املـــعـــركـــة، مــن  بــأهــلــيــتــهــم ملـــواصـ
ــحــا ملــجــلــس الــكــلــيــة، و47 

ّ
بــيــنــهــم 178 مــرش

 
ّ
أن إلــى  الفــتــا  الطالبية«،  للحكومة  ــحــا 

ّ
مــرش

يتنافسون  الــطــالــبــيــة  الــحــكــومــة  ــحــي 
ّ

»مــرش
إلــى طالب  لوائح كبيرة، باإلضافة  ضمن 4 

املــاضــي إلــغــاءهــا، بعدما تــزامــنــت مــع ثــورة 
ــــود األحــــــزاب في  ــال: »ُيــمــنــع وجـ ــ أكـــتـــوبـــر« قـ
الجامعة، لكن هناك طالب يناصرونها، غير 
من  انسحبوا  الــذيــن   

ّ
أن على  متفق  الــكــل   

ّ
أن

املعركة لم يجدوا عددًا كافيا من املرشحن، 
 شرف 

ّ
 مــن األفــضــل االنسحاب بكل

ّ
فـــرأوا أن

ــــحــــن، والـــذيـــن 
ّ

 املــــرش
ّ
ــة، فــــي حــــن أن ــ ــرامـ ــ وكـ

هم 
ّ
أن يبدو  لألحزاب،  ينتمون  ال  بأكثرّيتهم 

مــرتــاحــون على وضــعــهــم، ســـواء لجهة عدد 
املــرشــحــن أو األصـــــوات«. وأضــــاف: »ال شــّك 
 استغالل 

ً
 األحــزاب كانت تحاول عادة

ّ
في أن

االنــتــخــابــات الــطــالــبــيــة فــي الــجــامــعــة لتقدم 
االنتصار لزعيمها، وهو ما ال يمثل الحقيقة 
تاّما  رفضا  اليوم  نلحظ  نا 

ّ
أن غير  والــواقــع، 

 األحزاب، 
ّ

لدى الشباب اللبناني إن لم نقل لكل
 تلك األحزاب التي تحاول املشاركة 

ّ
فهو لكل

فــي الــحــكــومــة املــرتــقــبــة، والــتــي تــتــنــازع على 
ــة. هــنــاك رفـــض كــامــل من  ــوزاريــ الــحــقــائــب الــ
الجيل الجامعي الباحث عن ممثلن جدد ال 

يشاركون في اللعبة السياسية اللبنانية«.
 مــبــّرر بــعــض طــالب 

ّ
واعــتــبــر نــظــام الــديــن أن

ـــالن  ــم انـــســـحـــبـــوا جـــــــّراء اإلعــ ــهـ ـ
ّ
ــأن األحــــــــزاب بـ

غير  »تبرير  هو  االنتخابات،  ملوعد  املفاجئ 
منطقي وليس بعذٍر، فالقانون نفسه يطّبق 
ـــــراءات واملــهــل مــا زالــت  عــلــى الــجــمــيــع، واإلجــ
 طالب 

ّ
أن املاضية، علما  األعـــوام  نفسها كما 

 ســنــة تــرتــيــبــاتــهــم منذ 
ّ

ــل األحـــــزاب يـــبـــدأون كـ
الــجــامــعــة  تــفــتــح  أن  قــبــل  أغــســطــس/ آب، أي 
أبـــوابـــهـــا«، نــافــيــا أن تــكــون أي جــهــة طالبية 
أعتقد  »فــال  االنتخابات  إلغاء  قد طلبت منه 
إذ ليست  ذلـــــك،  يـــجـــرؤ عــلــى طــلــب  أحـــــدًا   

ّ
أن

أّي جــهــة إســكــات صـــوت 8000  مــن مصلحة 
ــّدد عــمــيــد شــــؤون الـــطـــالب على  ــ طـــالـــب«. وشـ
 »االنــتــخــابــات الــطــالــبــيــة جـــزء مــن أســاس 

ّ
أن

الـــجـــامـــعـــة األمـــيـــركـــيـــة، فـــهـــي تـــجـــربـــة مــهــمــة 
ــيـــة وحـــريـــة  ــقـــراطـ لـــتـــرســـيـــخ مـــفـــاهـــيـــم الـــديـــمـ
ــنـــقـــاش وتـــبـــادل  الــتــعــبــيــر وأطـــــر الــــحــــوار والـ
نا شركاء 

ّ
األفــكــار لــدى الــطــالب، خصوصا أن

هو  الراهن  والوقت  املستقبل،  رّواد  بناء  في 
وقت الشباب والشابات لتغيير البلد«.

»الــنــادي  مــن جــهــتــه، قـــال الــرئــيــس الــســابــق لـــ
الشبابية  »مـــدى«  شبكة  وعضو  العلماني« 
)تــــضــــم 4 أنــــديــــة عــلــمــانــيــة فــــي الـــجـــامـــعـــات 
ــان(، كـــريـــم صـــفـــي الـــديـــن،  ــنـ ــبـ الـــخـــاصـــة فــــي لـ
»الــعــربــي الــجــديــد«: »نــخــوض معركة قوية  لـــ
ــنــا طــبــعــا جـــاهـــزون 

ّ
ـــحـــا، لــكــن

ّ
ـــ94 مـــرش ــ ــدًا بـ جــ

الـــعـــوائـــق التقنية  ومــســتــعــدون رغــــم بــعــض 
ر في إعالن 

ّ
التأخ بـــاإلدارة، لناحية  املرتبطة 

موعد االنتخابات وآلية التسجيل لالقتراع، 
ــا مــن  ــوفـ ــــالب األحــــــــزاب انـــســـحـــبـــوا خـ  طـ

ّ
ــن ــكـ لـ

ــــه مــهــمــا اســـتـــعـــّدوا لن 
ّ
الــهــزيــمــة إلدراكــــهــــم أن

يــســتــقــطــبــوا أّي حــمــاس تــجــاهــهــم، وبــنــفــس 
السياسية  القيمة  ســحــب  يــحــاولــون  الــوقــت 
ــن مــضــمــونــهــا،  لـــالنـــتـــخـــابـــات وتـــفـــريـــغـــهـــا مــ
وبالتالي دفع اإلدارة إلى إلغاء االنتخابات«. 
ســواء  ومتنّوعة،  مختلفة  »مطالبنا  وتــابــع: 
على مستوى الخطاب السياسي الواسع في 
نطالب  إذ  الــجــامــعــة،  مستوى  على  أو  البلد 
بـــإلـــغـــاء دولــــــرة األقــــســــاط وتــحــقــيــق مجلس 
طالبي مستقل، إلى جانب استقاللية النوادي 

وإبرام عقد طالبي بن اإلدارة والطالب«.
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دوالرًا هو المبلغ 

التقريبي الذي تحتاجه 
العائلة الجزائرية لتأمين 

المستلزمات الدراسية 
ألربعة أطفال.

محمد إسماعيل
معاناة وغربة وفقر في باكستان

في الغالب ليس هناك 
ما يثبت أّن المريض دخل 

إلى هذه المصحة أو تلك

طرابلس ــ العربي الجديد

مــا زال الــجــدال واســعــا فــي األوســــاط الطبية 
والقانونية، في ليبيا، بشأن اعتماد تعريف 
رســــمــــي لــلــخــطــأ الـــطـــبـــي، فــــي الــــوقــــت الــــذي 
تجاوزات  من  املواطنن  شكاوى  فيه  تتزايد 
املــصــحــات الــخــاصــة عــلــى وجـــه الــخــصــوص، 

وارتفاع عدد ضحاياها.
وبــالــرغــم مــن حــمــالت اإلقـــفـــال الــتــي تطلقها 
جــهــات حــكــومــيــة فــي عـــدد مــن املــــدن الليبية 
 
ّ
ــة، فـــــإن ــ ــــاصـ ــــخـ ــات الـ ــحــ ــدد مـــــن املــــصــ ــ ــ ضـــــد عـ
 قــــــرارات اإلقـــفـــال جـــاءت 

ّ
بــيــانــاتــهــا تـــؤكـــد أن

على خلفية تــجــاوزات املــصــحــات فــي جانب 

لعدم  أو  مــريــض،  مــن  أدوات ألكثر  استعمال 
الــتــقــيــد بــالــنــظــافــة ووجــــود عــامــلــن مــن دون 
 أّيا منها لم يشر 

ّ
شهادات مزاولة للمهنة، لكن

إقــفــاالت بسبب تــجــاوزات طبية تتعلق  إلــى 
باملرضى، الذين مات بعضهم.

فقد امحمد املدني، وهو مواطن من بنغازي، 
طفله وعمره أقل من عام، بسبب صرف طبيب 
في أحد املصحات الخاصة في بنغازي دواء 
»العربي  لـ املدني  يشرح  لــه.  كبيرة  بجرعات 
 »الجرعات التي وصفها الطبيب 

ّ
الحديد« أن

ــــي الـــخـــامـــســـة عـــشـــرة،  ــات فـــتـــى فـ ــ ــرعـ ــ ــــي جـ هـ
وبــســبــب تــنــاول طفلي الــــدواء قــرابــة أســبــوع 
 مصحة 

ّ
لـــه مـــضـــاعـــفـــات«، مـــؤكـــدًا أن حـــدثـــت 

أخــرى هي التي أكــدت له سبب فقدانه طفله 
ــراش ألســبــوع  ــفــ بــعــد مــضــاعــفــات ألـــزمـــتـــه الــ
 الطبيب 

ّ
ه يؤكد في الوقت نفسه أن

ّ
آخر. لكن

الــحــالــة تملص مــن كتابة تقرير  أثــبــت  الـــذي 
إلثباتها، مرجحا وجود عالقات خاصة بن 
 أغلبها 

ّ
الــتــي يــؤكــد أن أصــحــاب املــصــحــات، 

يمارس عمله بهدف التربح السريع، ال غير.
السعيطي،  زهــــرة  تــوجــهــهــا  نفسها  الــتــهــمــة 
وهـــي مــواطــنــة مـــن أجـــدابـــيـــا، شــرقــي الــبــالد، 
إلــى أحــد املــصــحــات الــتــي تسببت فــي فقدان 
والــدتــهــا حــاســة الــســمــع وتــعــثــر لــســانــهــا في 
ها »تزداد 

ّ
النطق ومضاعفات أخرى قالت بأن

 يوم«. واضطرت السعيطي لدفع »فاتورة 
ّ

كل
كــبــيــرة مــســبــقــا قــبــل إدخـــــال والـــدتـــي إلجــــراء 
عــمــلــيــة جـــراحـــيـــة، كـــشـــرط إلجــــــراء الــعــمــلــيــة، 
 نتائجها كــانــت صــادمــة لــي وألســرتــي 

ّ
لــكــن

ولألصدقاء«. 
وبعد عرض حالتها في مصحات في تونس، 
 »الــســبــب كــــان جــرعــات 

ّ
تــقــول الــســعــيــطــي إن

التخدير العالية واملضّي في العملية سريعا، 
مـــا يــعــنــي عـــدم تـــبـــادل الــنــقــاش بـــن الــجــراح 
وطــبــيــب الــتــخــديــر«. وبــعــد مــطــالــبــات ورفـــع 
قضية لم تتمكن السعيطي من الوصول إلى 
نتيجة، فليس هناك ما يثبت دخول والدتها 

إلى املصحة التي أتلفت ملفها، وفق قولها.
وال ينفي املحامي، فرج حدود، ارتفاع تكاليف 
العالج في املصحات الخاصة، وعــدم وجود 
الئحة رسمية تحدد أسعار األدوية والعالج 
في  الكبير  الرسمي  التقصير  مــؤكــدًا  هــنــاك، 
ويــوضــح حــدود  الطبية.  املــســؤولــيــة  تحديد 
 »لوائح املجلس الطبي 

ّ
»العربي الجديد« أن لـ

لـــم تـــحـــدد لــلــمــصــحــات شـــرطـــا فـــي عــقــودهــا 
يــتــعــلــق بــخــبــرة الــطــبــيــب وســـنـــوات مــزاولــتــه 
املهنة، وبسبب ارتفاع أجور االختصاصين 
واالســــتــــشــــاريــــن، تـــلـــجـــأ املـــصـــحـــات بــهــدف 
التربح وجــنــي األمـــوال إلــى األطــبــاء حديثي 
مستغلة  التخصصات  مختلف  في  التخرج 

 ظــروفــهــم ونــقــص فــرصــة الــعــمــل فــي الــبــالد«.
يتابع: »حتى اآلن ليس هناك ما يفّرق رسميا 
بــــن الـــخـــطـــأ الـــطـــبـــي واملـــضـــاعـــفـــات الـــتـــي قــد 
تنتج عن تدخل الطبيب، ما يؤدي إلى اتهام 
الطبيب بــأّي نتيجة سلبية«. وحــول املتابعة 
العليا  »املحكمة   

ّ
إن حـــدود  يــقــول  الــقــانــونــيــة، 

ــزام املــحــاكــم بــعــرض أّي قضية على  إلــ قـــررت 
املــجــلــس الــطــبــي الــعــام وبــنــاء أحــكــامــهــا وفــق 
الطبية«.  املسؤولية  لتحديد  املجلس  تقرير 
 قــانــون املــســؤولــيــة الــطــبــيــة الــذي 

ّ
ويــعــتــبــر أن

وضـــعـــه األطـــبـــاء غــيــر نـــزيـــه وكـــذلـــك مـــســـارات 
الـــقـــانـــون فـــي االحـــتـــكـــام لــــرأي املــجــلــس تــركــت 

فضفاضة.
ــكـــمـــة ومـــكـــاتـــب  ــــن املـــحـ وبـــســـبـــب تـــنـــقـــلـــهـــا بـ
 ظاهرة الفساد 

ّ
املحامن، تؤكد السعيطي أن

املــســتــشــريــة فـــي لــيــبــيــا تــســربــت إلــــى جــهــات 
صحية، كاملجلس الطبي الذي يتضمن أطباء 
يــمــتــلــكــون مــصــحــات خـــاصـــة بـــهـــم، وتـــقـــول: 
»ســـبـــب فـــشـــل ادعــــائــــي عـــلـــى املـــصـــحـــة الــتــي 
 املحكمة ارتهنت لتقرير 

ّ
أجرمت بحق أمي أن

املــجــلــس الــطــبــي الــــذي حــــدد بـــــراءة الطبيب 
ــو املـــحـــكـــمـــة«.  ــ املـــعـــنـــي فـــأصـــبـــح املـــجـــلـــس هـ
ـــهـــا ال 

ّ
وتـــوضـــح الــســعــيــطــي رأيـــهـــا بــالــقــول إن

والخطأ  املضاعفات  بــن  الــفــرق  عــن  تتحدث 
ــه: »لــكــنــنــي أتــحــدث  الــطــبــي املــحــتــمــل وقــــوعــ
الــفــرق بــن الخطأ الطبي والجريمة، في  عــن 
ــــذي ســـاعـــد األطــــبــــاء الــتــجــار،   الـــفـــســـاد الـ

ّ
ــل ظــ

فــي الــتــهــرب مــن املــســؤولــيــة وشــجــعــهــم على 
ممارسة املزيد، فاملهم لديهم كسب املال«.

الطبي،  املجلس  عضو  القماطي،  منير  ويقر 
ــي املـــصـــحـــات  ــ ــود تــــــجــــــاوزات كـــبـــيـــرة فـ ــ ــوجـ ــ بـ
 الجدال القانوني 

ّ
ه يلفت إلى أن

ّ
الخاصة، لكن

ــة الـــطـــبـــيـــة ال يــعــنــي  ــيـ ــون املـــســـؤولـ ــانــ حـــــول قــ
مجلسه. ويوضح القماطي لـ »العربي الجديد« 
 »القانون يجب أن تفسره لوائح لتحدد رأي 

ّ
أن

املــجــلــس وتــفــصــل بـــن املــســائــل املــدنــيــة الــتــي 
الجنائية  واملــســائــل  تــعــويــض،  عليها  يترتب 
ال  القضاء  فيها  يفصل  أن  املفترض  من  التي 
القضية   

ّ
أن تــؤكــد  السعيطي   

ّ
لــكــن املــجــلــس«. 

التي تواجه املجتمع تتمثل في الفساد: »قبل 
ــى املــجــلــس أو املــحــكــمــة  أن يــصــل الــتــقــريــر إلــ
يــجــري تـــزويـــره، وفـــي الــغــالــب لــيــس هــنــاك ما 
 املــريــض دخـــل إلـــى هـــذه املــصــحــة أو 

ّ
يثبت أن

تلك، فحتى الصيدليات ال توقع بختمها عند 
صرف الدواء تهربا من املسؤولية«.
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)Getty /عودة إلى المدرسة في الجزائر )بالل بنسالم

يعود تاريخ تأسيس الجامعة إلى عام 1866 )حسين بيضون(القطاع الصحي بكامل مرافقه منهك في ليبيا )ماركو لونياري/ فرانس برس(
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فالشمجتمع

كورونا يحرم الدول العربية سيّاحها

سفر أقل كما في معظم دول العالم، 
ي فيروس كورونا 

ّ
كان لتفش

تأثير كبير على القطاع 
ة هي 

ّ
السياحي في الدول العربية. وقل

التي تجرأت على السفر إلى بعض 
هذه الدول بعد إعادة فتح املطارات.  

وفي جولة على عدد من الدول 
العربية، يتبني أن السياحة الدينية 
في السعودية تضررت بشكل كبير 

اعتبارًا من مارس/ آذار املاضي بعد 
إلغاء رحالت العمرة )19 مليون 

معتمر عام 2019(، وخفض أعداد 
الحجاج بأكثر من 95 في املائة خالل 

املوسم األخير. 
في األردن، قّدر رئيس جمعية الفنادق 

األردنية عبد الحكيم الهندي، حجم 
ضرر القطاع السياحي بسبب جائحة 
كورونا، بنحو 1.4 مليار دوالر خالل 

 إن أكثر القطاعات 
ً
العام الجاري، قائال

تضررًا هو الفنادق، تليه املطاعم، ثم 
النقل، ثم مكاتب السياحة والسفر. 

أما في فلسطني، فكان قطاع السياحة 
األكثر تضررًا من الجائحة، بخسائر 
بلغت نحو 1.15 مليار دوالر بحسب 

الجهاز املركزي لإلحصاء. 
وإلى لبنان، قال مستشار وزير 

 عام 2020 
ّ
السياحة مازن بو درغم، إن

شهد حتى سبتمبر/ أيلول املاضي، 
توافد 288.9 ألف سائح في مقابل 
1.61 مليون سائح العام املاضي.  
وفي يوليو/ تموز املاضي، أعلن 

صندوق النقد العربي أن مساهمة 
قطاع السياحة تبلغ 11.4 في املائة 
من الناتج املحلي اإلجمالي للدول 

العربية. 
يشار إلى أن خسائر السياحة العاملية 
بسبب كورونا بلغت 460 مليار دوالر 

في النصف األول من العام الجاري، كما 
أفادت منظمة السياحة العاملية، مشيرة 

إلى أن العودة إلى مستوى عام 2019 
ستستغرق ما بني عامني وأربعة أعوام.
 )األناضول(

)الصور: األناضول، فرانس برس( 

صيدا ـ لبنان

ذي قار ـ العراق

مراكش ـ المغرب

عّمان ـ األردن

مكة ـ السعودية

سوسة ـ 
تونس

بيت لحم ـ 
فلسطين
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