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موسكو ـ رامي القليوبي

جائحة  لتفشي  السلبية  الــتــداعــيــات  رغـــم 
كــورونــا عــلــى االقــتــصــاد والــصــحــة العامة 
في روسيا، إال أنــه كــان لهذا الوباء بعض 
ــار اإليــجــابــيــة، مـــن بــيــنــهــا الــتــراجــع الـــافـــت في  ــ اآلثـ
مــعــّدل الــوفــيــات فــي حـــوادث الــطــرقــات، فــي ظــل بقاء 
عدد كبير من السكان في منازلهم بعد اعتماد نظام 
التعليم والعمل عن بعد، وتراجع حركة السفر بني 

املدن واألقاليم. 
ــتــــودور« الــحــكــومــيــة الــروســيــة،  وتــكــشــف شــركــة »أفــ
املعنية بــإدارة الطرقات السريعة، أن الحوادث على 
الطرقات تراجعت خال األشهر التسعة األولى من 
الــعــام الــحــالــي بنسبة 20 فــي املـــائـــة، كــمــا انخفض 
إلى  املائة، باإلضافة  عدد اإلصابات بنسبة 22 في 
انــخــفــاض عـــدد الـــحـــوادث الــتــي أســـفـــرت عـــن وقـــوع 

وفيات بنسبة 19.4 في املائة. 
وبــحــســب اإلحــصــائــيــات، فـــإن األســبــاب الرئيسية 
لــلــحــوادث تــعــود إلـــى مــخــالــفــة قــواعــد الــســيــر مثل 
الوقوف في األماكن غير املخصصة لذلك )الطرقات 
 با سترات 

ً
السريعة(، وعبور املشاة الطرقات ليا

عاكسة للضوء، وركوب سيارات فيها أعطال فنية، 
وغيرها.  

وفي الوقت الذي أشارت فيه »أفتودور« إلى تحسن 
الوضع واالرتــقــاء بمستوى أمــان حركة املــرور، بما 

فــي ذلـــك الــفــصــل بــني االتــجــاهــني املــعــاكــســني، وبــنــاء 
جــســور عــبــور لــلــمــشــاة، يـــرى رئــيــس تــحــريــر مجلة 
السيارات،  في  املتخصصة  اإللكترونية  »دفيجوك« 
إيليا أوغورودنيكوف، أن تراجع عدد الحوادث في 
روســيــا يــعــود بــالــدرجــة األولـــى إلــى تفشي جائحة 
التي فرضتها  الصارمة  العزل  وإجـــراءات  كــورونــا، 

الباد منذ الربيع املاضي. 
ويقول أوغورودنيكوف لـ »العربي الجديد«: »يعود 
املــائــة دفعة  الـــحـــوادث بنسبة 20 فــي  ــدد  تــراجــع عـ
واحدة إلى إجراءات الحجر الصحي التي استمرت 
بضعة أشــهــر وأســفــرت عــن تــراجــع كبير فــي حركة 
املرور في املدن الكبرى والطرقات السريعة، إذ ظلت 

السيارات، في الواقع، متوقفة«.  
عــلــى الـــرغـــم مـــن ذلــــك، تــظــهــر األرقــــــام الــــصــــادرة عن 
وزارة النقل الروسية أن أعداد الوفيات في حوادث 
ــــدأت تــتــراجــع قــبــل تــفــشــي كـــورونـــا بــوقــت  الــســيــر بـ
طويل. وأعلن وزير النقل الروسي، يفغيني ديتريخ، 
أن عدد  املــاضــي،  أكــتــوبــر/ تشرين األول  فــي نهاية 
الوفيات في حوادث السير تراجع بمقدار الضعفني 
املاضية بشكل عــام، ومقدار  العشر  السنوات  خال 
الثلث فــي أعـــوام 2012 - 2018، مــا ساعد فــي إنقاذ 

أرواح 10 آالف شخص.
ويقر أوغورودنيكوف أن حال الطرقات في روسيا 
شهد تحسنًا كبيرًا خال السنوات العشر املاضية، 
السريعة مثل  الطرقات  افتتاح عــدد من  : »تــم 

ً
قــائــا

الــطــريــق الـــرابـــط بــني مــوســكــو وســانــت بــطــرســبــرغ، 
وصار معدل الوفيات يتراجع تدريجيًا«. 

وحـــــول الـــتـــحـــديـــات املــتــعــلــقــة بــمــواصــلــة تحسني 
الـــوضـــع، يــضــيــف: »يــجــب االســـتـــمـــرار فـــي تطوير 
البنى التحتية وإنــارة الطرقات، وإبعاد الطرقات 
ــا،  الــســريــعــة عــن املــنــاطــق السكنية كــمــا فــي أوروبــ

وتوعية السائقني«. 
 سعي السلطات الروسية للحّد من حوادث 

ّ
وفي ظل

ثيرت في اآلونة األخيرة نقاشات ساخنة 
ُ
الطرقات، أ

حول تشديد املسؤولية في تجاوز السرعة املسموح 
بــهــا، واإلعــفــاء مــن الــغــرامــة، ليصبح الــحــّد األقصى 
لــتــجــاوز الــســرعــة املــســمــوح بــهــا، الـــذي يمكن النظر 
بــداًل من 20  الساعة  في إعفائه، 10 كيلومترات في 
ــه ملــا كــانــت الــســرعــة  كــيــلــومــتــرًا. واملــقــصــود بــذلــك أنـ
القصوى املسموح بها داخل املدن في روسيا تبلغ 
حاليًا  للسائقني  يمكن  الــســاعــة،  فــي  كيلومترا   60
السير بسرعة تصل إلى 80 كيلومترا في الساعة من 
دون التعرض ألي غرامة مالية. ولكن في حال تمرير 
الــتــعــديــل، سيصبح الــحــد األقــصــى لــلــســرعــة داخــل 
املدن 70 كيلومترا في الساعة، حتى مع الزيادة التي 

يمكن النظر في إعفاء مرتكبيها.
ل من تشديد اإلجراءات في 

ّ
إال أن أوغورودنيكوف يقل

: »تكشف التجارب 
ً
الحد من حوادث الطرقات، قائا

الــســابــقــة أن ســيــاســة الــعــصــا ال تــــؤدي بــالــضــرورة 
لــم يمنع  املــثــال،  املــرجــوة. على سبيل  النتائج  إلــى 

استحداث املسؤولية الجنائية عن القيادة املتكررة 
ــة الـــســـكـــر بـــعـــض الـــســـائـــقـــني مــــن اســتــقــال  ــالـ فــــي حـ
على  التركيز  يجب  الــكــحــول.  شــرب  بعد  سياراتهم 

حمات التوعية وليس تشديد العقوبات«.  
وعلى الرغم من التراجع التدريجي في عدد حوادث 
الــســيــر فــي روســيــا خـــال الــســنــوات املــاضــيــة، إال أن 
األرقام الحديثة ما زالت مخيفة. ولقي نحو 17 ألف 
شخص مصرعهم وأصيب أكثر من 200 ألف آخرين 
فـــي حـــــوادث الـــطـــرقـــات فـــي روســـيـــا فـــي عــــام 2019، 

بحسب إحصائيات شرطة املرور الروسية.

مجتمع
أطلق مركز املشروع الخيري الشبابي في غزة مشروعًا بعنوان »األرض الطيبة«. وتقوم املبادرة 
الجديدة على التواصل مع أصحاب األراضي املتروكة في قطاع غزة ليوافقوا على استصاحها 
لفترة زمنية محدودة من خال املبادرة لصالح أحد الشبان العاطلني عن العمل، بهدف االستفادة 
من خيراتها وتشغيل الشباب الفلسطيني. وتهتم املبادرة بالبحث والتحري عن األراضي املتروكة 
في محافظات قطاع غزة كافة، ويتوقع أن يصل عدد املستفيدين من املشروع خال الفترة القريبة 
)العربي الجديد( القادمة إلى مائة مستفيد.  

شق قلب بشري معد لاستخدام في عملية زرع في كاليفورنيا األميركية طريقه بنجاح إلى وجهته 
رغم سقوطه مرتني، بداية في حادثة طوافة ثم خال حمله على يد الطواقم الطبية. وأظهرت صور 
عن الحادثة، التي وقعت في شرق لوس أنجليس، الطوافة التي كانت تنقل القلب في وضعية مائلة 
القلب  اإلغــاثــة  فــرق  وسحبت  هوسبيتال«.  »كيك  مستشفى  سطح  على  فاشلة  هبوط  عملية  بعد 
القلب  لكن  أرضــًا.  القلب  ه تعثر وأسقط 

ّ
لكن السطح،  إلــى  أتــى  املستشفى  إلــى موظف من  لتسليمه 

خدم في عملية زرع ناجحة.   )فرانس برس(
ُ
وصل ساملًا في النهاية واست

الواليات المتحدة: نجاة قلب من حادثتي سقوطغزة: مبادرة الستصالح األراضي المتروكة

تشهد روسيا تراجع نسبة حوادث الطرقات التي 
وتواجه  فيها،  طرفًا  الخاصة  السيارات  تكون 
سيارات  تكون  التي  الــحــوادث  عــدد  في  ــادة  زي
 26 فــإّن  الشرطة  وبحسب  فيها.  طرفًا  ــرة  األج
كانت  ــوادث  حـ فــي  مصرعهم  لــقــوا  شخصًا 
سيارات األجرة طرفًا فيها في موسكو وحدها 
خالل األشهر التسعة األولى من العام الجاري، في 

مقابل أقل من 20 العام الماضي.

سيارات األجرة

أوقف باحثون دراستهم مبكرًا بعدما اكتشفوا أّن 
جرعة من دواء تجريبي، يعطى عن طريق الحقن 
الحبوب  مــن  أفــضــل  تعمل بشكل   شــهــريــن، 

ّ
كـــل

اإلصابة  مــن  النساء  منع  فــي  للمساعدة  اليومية 
بفيروس »أتش آي في« الذي يسبب مرض نقص 
املــنــاعــة الــبــشــريــة املــكــتــســب )إيــــــدز( مـــن شــريــك 

جنسي مصاب. 
وتعّد هذه األخبار نعمة لجهود الوقاية من اإليدز 

خــصــوصــا فــي أفــريــقــيــا، حــيــث أجــريــت الـــدراســـة، 
الــطــرق  الــنــســاء ســـوى القليل مــن  وحــيــث ال تملك 
الــســريــة لــحــمــايــة أنــفــســهــن مـــن الـــعـــدوى. وتشير 
النتائج حتى اآلن إلى أن عقار »كابوتغرافير« كان 
الوقاية من  فــي  املــائــة  فــي  بنسبة 89  فعالية  أكثر 
اإلصــابــة بــفــيــروس اإليــــدز مــن حــبــوب »تـــروفـــادا« 
على الرغم من أّن كال منهما يقلل من هذا الخطر. 
وشــمــلــت الـــدراســـة أكــثــر مــن 3200 مــشــاركــة في 

ســبــع دول أفــريــقــيــة تــم اخــتــيــارهــن عــشــوائــيــا إمــا 
 شــهــريــن أو حــبــوب 

ّ
ــل لــلــحــصــول عــلــى الــحــقــن كــ

»تـــروفـــادا« الــيــومــيــة. ونــصــح مــراقــبــون مستقلون 
املائة  في  أّن 0.21  بعدما الحظوا  الــدراســة  بوقف 
الــلــواتــي تلقني الحقن قــد أصنب  الــنــســاء  فقط مــن 
بفيروس اإليدز، مقابل 1.79 في املائة من النساء 

اللواتي تناولن الحبوب.
شركة  بواسطة  »كابوتغرافير«  تطوير  ويجري 

بمعظمها  املــمــلــوكــة  هيلثكير«،  فــي  آي  آي  »فـــي 
لــشــركــات »غــالكــســو ســمــيــث كـــلـــني« و«فـــايـــزر« 
و«شــيــونــوغــي«. وتــمــت رعــايــة الـــدراســـة مــن قبل 
مــعــاهــد الــصــحــة الــوطــنــيــة األمــيــركــيــة ومــؤســســة 
»بيل وميليندا غيتس« و«في آي آي في«. وجرى 
توفير األدوية من قبل شركة »غيلياد ساينسز« 

املصنعة لـ«تروفادا«.
)أسوشييتد برس(
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)Getty /ميالني ستيتسون فريمان(



بـــالـــذات مــمــن طــلــبــوا مــن الــلــقــاح مــائــة مليون 
قد  التلقيح  عمليات  أولـــى   

ّ
أن مسبقًا،  جــرعــة 

تأكيد  الجاري شريطة  العام  نهاية  قبل  تبدأ 
ســامــتــه عــلــى الــصــحــة الــبــشــريــة اعــتــبــارًا من 
األسبوع املقبل. من جهته، توقع مدير املعهد 
الـــوطـــنـــي األمـــيـــركـــي لــلــحــســاســيــة واألمــــــراض 
يكون  قد  بــاده   

ّ
أن فاوتشي،  أنتوني  املعدية، 

لديها جرعات منه قبل نهاية العام.
ــنـــوي الــشــركــتــان الـــتـــقـــدم بــطــلــب تــرخــيــص  وتـ
من إدارة الغذاء والــدواء التي ستبّت بسامة 
اللقاح وفعاليته. وقال وزير الصحة األميركي 
 توزيع اللقاح سيكون عندها 

ّ
أليكس عازار إن

»مسألة أسابيع« فقط. وفي االتحاد األوروبي 
ــيـــون جـــرعـــة  ــلـ ــــرى مـــســـبـــقـــًا 200 مـ ــتـ ــ الـــــــذي اشـ
ويفاوض لطلب مائة مليون جرعة إضافية من 
اللقاح، »قد ال يتوافر اللقاح قبل مطلع العام 
2021«، بحسب مصدر أوروبي. وتقدمت دول 
أخرى مثل اليابان وكندا وبريطانيا بطلبيات 
للحصول على اللقاح ومن املتوقع أن يتجاوز 
 
ّ
الــطــلــب الــكــمــيــات املــتــوافــرة فــي الــبــدايــة إذ إن
جرعة  مليون   50 توفير  تتوقعان  الشركتني 

في 2020، و1.3 مليار جرعة العام املقبل.
 مــا بــني 60 فــي املــائــة و70 

ّ
وبــيــنــمــا ُيــعــتــقــد أن

فــي املــائــة مــن سكان العالم يحتاجون إلــى أن 
يكونوا محصنني ضد الفيروس من أجل منع 
انـــتـــشـــاره بــســهــولــة )وهــــو مـــا يــعــرف بمناعة 
التي  الكميات  تكفيه  ال  الــعــالــم   

ّ
فـــإن القطيع(، 

أعــلــنــت عــنــهــا الــشــركــتــان بــل ينتظر مــلــيــارات 
اللقاحات، التي يجب تصنيعها. وعلى الرغم 
ها 

ّ
 شركات األدوية ستصنع اللقاح، فإن

ّ
من أن

 ،
ً
لن تكون من يقرر من يتم تطعيمه أواًل، فمثا

قــــال الــســيــر مـــني بــانــغــالــوس، نــائــب الــرئــيــس 
السويدية  »أســتــرازيــنــيــكــا«  لشركة  التنفيذي 
الــتــي تــطــور لــقــاحــًا مــع جــامــعــة »أوكــســفــورد« 
 منظمة أو دولة 

ّ
البريطانية: »سيتعني على كل

تحديد من يتم تحصينه أواًل وكيف يتم ذلك«. 
 اإلمداد األولي سيكون محدودًا، 

ّ
ونظرًا إلى أن

فمن املرجح أن تكون األولــويــة هي للحّد من 
الــوفــيــات وحــمــايــة أنــظــمــة الــرعــايــة الصحية. 
وهـــنـــا ال بـــد مـــن الــتــمــيــيــز بـــني الـــــدول الــغــنــيــة 
ــراء  ــــدول الـــغـــنـــيـــة يــمــكــنــهــا شــ ــالـ ــ والـــفـــقـــيـــرة، فـ
الـــلـــقـــاحـــات وتـــوزيـــعـــهـــا بــالــشــكــل الــــــذي تــــراه 
الــــدول منخفضة  إلـــى  بالنسبة  أمـــا  مــنــاســبــًا، 
 »تحالف 

ّ
الدخل أو متوسطة الدخل حتى فإن

املتحدة، وضع  التابع لألمم  للقاحات«  غافي 
على  التي وقعت  البلدان   

ّ
أن فــي  تتمثل  خطة 

لندن ـ العربي الجديد

تــعــيــش دول كــثــيــرة حــــول الــعــالــم 
املوجة الثانية من فيروس كورونا 
الــجــديــد. هــذا الــوبــاء الـــذي يسجل 
يوميًا مئات آالف اإلصابات، حول العالم، مع 
ارتفاع عدد الوفيات إلى أكثر من مليون و270 
ألــفــًا، يــرى فيه الــنــاس والــحــكــومــات والعلماء 
واقعًا قاسيًا فرض على الجميع تغيير نمط 
 جديدًا يكبر منذ يومني، في 

ً
 أما

ّ
حياته. لكن

احــتــمــال احـــتـــواء خــطــر الــفــيــروس، مــع إعــان 
ــزر« األمـــيـــركـــيـــة، و»بــيــونــتــيــك«  ــايــ شــركــتــي »فــ
ــن نــتــائــج إيــجــابــيــة ملــشــروعــهــمــا  ــة، عـ ــيـ ــانـ األملـ
املشترك الخاص بالبحث عن لقاح، إذ أسفرت 
ضد  اللقاح   

ّ
بـــأن تفيد  نتيجة  عــن  تجاربهما 

كورونا فعال بنسبة 90 في املائة. هذا اإلعان 
دفــــع املـــديـــر الـــعـــام ملــنــظــمــة الــصــحــة الــعــاملــيــة، 
ــوم غـــبـــريـــســـوس، لــوصــفــه  ــ ــانــ ــ تـــــيـــــدروس أدهــ
األميركي  الرئيس  رحــب  كذلك،  »مشجع«.  بالـ
املــنــتــهــيــة واليـــتـــه دونـــالـــد تـــرامـــب بـــه معتبرًا 
ــد الــرئــيــس األمــيــركــي  ــه »خــبــر عــظــيــم«. وأكــ ــ

ّ
أن

ـــه يـــرى مــؤشــر »أمـــل« 
ّ
املــنــتــخــب جــو بـــايـــدن، أن

 »املــعــركــة« مــا زالـــت طويلة، 
ّ
ر مــن أن

ّ
ه حـــذ

ّ
لكن

مــنــاشــدًا األمــيــركــيــني االلـــتـــزام بــالــكــمــامــة. لكن 
وسط األمل الكبير، تبرز الخشية الجدية من 
أن يقتصر الـــوصـــول إلـــى الــلــقــاح، عــلــى األقــل 
فــي الــســنــتــني املــقــبــلــتــني، عــلــى فــئــات وطبقات 

محدودة من امليسورين.
قصة اللقاح األميركي- األملاني املشترك، بدأت 
فــي يــولــيــو/ تــمــوز املـــاضـــي، مــع أول تجربة 
املشاركني  نصف  حصل  يومها  إكلينيكية. 
النصف  بينما حصل  املــقــتــرح،  الــلــقــاح  على 
اآلخــــر عــلــى دواء وهــمــي مــن املــــاء املـــالـــح، ثم 
املشاركون  يمرض  حتى  الشركتان  انتظرت 
أّي حماية.  يوفر  اللقاح  كــان  إذا  ما  لتحديد 
وبــحــســب الــنــتــائــج، فــقــد أصــيــب 94 مــشــاركــًا 
مــن بــني نحو 44 ألــف شخص بــاملــرض الــذي 
الجديد. وبناء على  فيروس كورونا  يسببه 
ذلك، أعلنت الشركتان تلك النتيجة األخيرة. 
 فـــي الـــواليـــات 

ً
 مــجــلــس خـــبـــراء مــســتــقــا

ّ
لـــكـــن

اعتمدته  الـــذي  التحليل   
ّ
أن اعــتــبــر  املــتــحــدة، 

ــه ما 
ّ
الشركتان، ما زال في طور الدراسة، وأن

فعال بنسبة  اللقاح   
ّ
إن الــقــول  املبكر  مــن  زال 

90 في املائة.
وكــانــت إدارة الـــغـــذاء والـــــدواء األمــيــركــيــة، قد 
وضــــعــــت حـــــدًا لــفــاعــلــيــة الـــلـــقـــاح نــســبــتــه 50 
أرادوا  الــذيــن  الــلــقــاحــات  املــائــة، لصانعي  فــي 
تقديم لقاحاتهم املرشحة للحصول على إذن 
طارئ. وإذا ثبتت النتائج األولية من »فايزر« 
و»بــيــونــتــيــك« وعــكــســت بـــدقـــة كــيــف سيعمل 
 
ّ
أن ذلـــك  الحقيقي، فمعنى  الــعــالــم  فــي  الــلــقــاح 
تفصل  جرعتني  على  يــؤخــذ  الـــذي  لقاحهما، 
الحاجز  ذلــك  يتخطى  أسابيع،  ثاثة  بينهما 
األميركيني  إلــى  بالنسبة  ذلــك  ويعني  بكثير. 

لقاح 
كورونا

األمل 
بالخالص 

من الوباء 
يكبر

»فايزر«  شركتي  إعالن  مع  مفرحًا،  خبرًا  العالم  تلقى 
ضّد  لقاحهما  بأّن  تفيد  أولية  نتائج  عن  و»بيونتيك« 
نقترب فعًال  المائة، فهل  بنسبة 90 في  كورونا فعال 

من نهاية هذا الوباء الذي غيّر عالمنا؟

االتحاد األوروبي اشترى 
200 مليون جرعة وطلب 

100 مليون إضافية

اللقاح سيكون فعاًال 
بنسبة 0% لمن ال يملكون 

المال للحصول عليه
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فيروس  بلقاحات  املتعلق  »كــوفــاكــس«  بــيــان 
كورونا، ذات الدخل املرتفع أو املنخفض على 
حد ســواء، ستتلقى جرعات كافية لثاثة في 
املـــائـــة مـــن ســكــانــهــا، وهــــو مـــا ســيــكــون كــافــيــًا 
لتغطية العاملني في مجال الرعاية الصحية 
واالجتماعية. ومع إنتاج مزيد من الجرعات، 
تجري زيادة املخصصات لتغطية عشرين في 
املائة من السكان، وهذه املرة إلعطاء األولوية 
ملـــن هـــم فــــوق 65 عـــامـــًا وغـــيـــرهـــم مـــن الــفــئــات 
الضعيفة. وبعد أن يتلقى جميع أفــراد نسبة 
اللقاح وفقًا  ع 

َّ
املائة هذه، سيوز العشرين في 

والتهديد  الــبــلــد  مــثــل ضــعــف  أخــــرى،  ملعايير 
املباشر للفيروس. 

وبحسب »غافي« يمكن للدول الغنية شراء ما 
بني 10 و50 في املائة من احتياجاتها للقاح، 
وتـــوزيـــعـــه عــلــى الـــفـــئـــات الــعــمــريــة املــخــتــلــفــة، 
كمرحلة أولـــى، ثــم الــتــوجــه إلــى شـــراء الكمية 
السكان الحقًا.  باقي  لتوزيعها على  املتبقية، 

»فايزر« ألبرت  كذلك، أشار الرئيس التنفيذي لـ
 من املرجح أن تحظى املجموعات 

ّ
بورال، إلى أن

األكــثــر عــرضــة لــإصــابــة بــالــفــيــروس بأولوية 
املنظمات غير  اللقاح. وتعرب  الحصول على 
الحكومية منذ أشهر عن قلقها من استحواذ 
 
ً
الــــــدول الــغــنــيــة عــلــى جـــرعـــات الـــلـــقـــاح فــضــا

عــــن الـــســـعـــر املــحــتــمــل لـــلـــقـــاح »فـــــايـــــزر«. وفـــي 
هــذا اإلطــــار، قــال روبـــن غــيــتــار، الــنــاطــق باسم 
»أوكسفام« في فرنسا: »اللقاح سيكون فعااًل 
بنسبة 0 في املائة لألشخاص الذي ال يملكون 

املال للحصول عليه«.
أمــــا فـــي مـــا يــتــعــلــق بــســامــة لــقــاح الــشــركــتــني 
إن كان يوفر  اآلن  ُيعَرف حتى  وفعاليته، فلم 
مناعة طويلة األمد، وما إذا كان يحمي أولئك 
وما  كورونا،  بفيروس  ا 

ً
أصيبوا سابق الذين 

إذا كان يمنع األشخاص من التقاط الفيروس 
 حال، 

ّ
ونقله أو يقلل من شدته ببساطة. في كل

الشركتان عن مخاوف جدية تتعلق  تبلغ  لم 
بالسامة. وقبل إجراء الدراسة الحالية، أجرت 
الــشــركــتــان تــجــارب ســريــريــة أصــغــر بـــدأت في 
مايو/ أيار املاضي جرى تصميمها خصيصًا 
ــتـــشـــاف عــــامــــات الـــتـــحـــذيـــر حـــــول ســامــة  الكـ
اللقاح. فقد جرى اختبار أربعة إصــدارات من 
أقل  تنتج  الــتــي  النسخة  واخــتــارتــا  لقاحهما 
عدد من اآلثار الجانبية الخفيفة واملتوسطة، 
مــثــل الــحــمــى والــتــعــب. وبــالــتــالــي، فـــإن حصل 
الــغــذاء  الــلــقــاح على تصريح طـــارئ مــن إدارة 
والــــــدواء، ســتــجــري مــراقــبــة مــن يتلقونه ملــدة 
ــاك مــــخــــاوف أخــــرى  ــنـ عــــامــــني. فــــي املـــقـــابـــل، هـ
إلى  يحتاج  الــلــقــاح  كــان  أن  منها  لوجستية، 
ــرارة 80 درجــــة مئوية  ــ تــخــزيــنــه فـــي درجــــة حـ
 ذلك 

ّ
تحت الصفر، فإن كانت اإلجابة بنعم، فإن

يشكل تحديًا حتى في الدول الباردة جدًا التي 

ال تتدنى درجة حرارتها الى أقل من 40 درجة 
تحت الصفر.

بــالــحــديــث عـــن الـــلـــقـــاحـــات الــتــجــريــبــيــة الــتــي 
اللقاح   

ّ
فــإن العالم،  العمل عليها حــول  يجري 

روسيا  أعلنت  الــذي   »5 الــروســي »سبوتنيك 
املــائــة،  فــي   90 تــفــوق  فعاليته   

ّ
أن األول  أمـــس 

املتحدة واالتحاد  الــواليــات   قبواًل في 
َ

لم يلق
األوروبي والدول الغربية عمومًا ومن يرتبط 
بها. ومنذ إعانها في أغسطس/ آب املاضي 
عــن بـــدء تــوزيــع الــلــقــاح هـــذا، وافــقــت موسكو 
ــان مـــع خــطــط لــلــقــاح ثـــالـــث قيد  عــلــى لـــقـــاح ثــ
الــتــنــفــيــذ. أمـــا الــصــني فــلــديــهــا أربــعــة لــقــاحــات 
مــرشــحــة فــي املــراحــل النهائية مــن االخــتــبــار. 
أعلنت هيئة تنظيم  بالذات،  األول  لكن، أمس 
ــهــا عــلــقــت الــتــجــارب 

ّ
الــصــحــة فــي الـــبـــرازيـــل، أن

الــســريــريــة عــلــى لــقــاح »ســيــنــوفــاك« الصيني 
بــســبــب »تـــأثـــيـــر ضــــار شـــديـــد« حــــدث فـــي 29 
أكتوبر/ تشرين األول املاضي، من دون تقديم 

مزيد من التفاصيل.
وتــطــور شــركــة »مــوديــرنــا« األمــيــركــيــة لقاحًا 
ــــدور نــتــائــجــه فــي  ــــر يــنــتــظــر صــ تــجــريــبــيــًا آخـ
األســابــيــع املــقــبــلــة ويــســتــخــدم الــتــكــنــولــوجــيــا 
ــزر« و»بـــيـــوتـــنـــيـــك«. ويــتــرقــب  ــايــ »فــ ـــ نــفــســهــا لــ
العالم أيضًا نتائج لقاح آخر بات في مراحل 
مــتــقــدمــة تـــطـــوره شــركــة »أســتــرازيــنــيــكــا« مع 
جامعة »أوكــســفــورد«. ومــن املتوقع الحصول 
على مزيد من النتائج، من فــرق أخــرى تعمل 
عــلــى تـــجـــارب مــتــقــدمــة لــلــقــاحــات أخـــــرى، في 
األســـابـــيـــع واألشــــهــــر املــقــبــلــة. ووفـــــق منظمة 
 هــنــاك نــحــو 200 لقاح 

ّ
الــصــحــة الــعــاملــيــة، فـــإن

الــعــالــم، منها  أنــحــاء  فــي جميع  التطوير  قيد 
12 لــقــاحــًا اقــتــربــت مــن املــرحــلــة الــنــهــائــيــة من 
االختبارات. وبناًء على النتائج، تقول بعض 

 اللقاحات الخاصة بها يمكن أن 
ّ
الشركات إن

منح الضوء األخضر الستخدامها في أقرب 
ُ
ت

وقت هذا العام.
ولم تعلن شركتا »فايزر« و»بيوتنيك«، حتى 
اآلن، عن سعر الجرعة من لقاحهما، لكن يمكن 
أن تحصل على  املنخفض  الدخل  ذات  للدول 
دعــــم مـــن مــؤســســة »بـــيـــل ومــيــلــيــنــدا غــيــتــس« 
ــا ال يــقــل عـــن 100  الـــتـــي أعــلــنــت عـــن تــقــديــم مـ
الــلــقــاحــات للهند والــبــلــدان  مليون جــرعــة مــن 
ذات الــدخــل املــنــخــفــض. ومـــن غــيــر املــرجــح أن 
يتم فرض رســوم على املرضى الذين يتلقون 
األسعار  الــحــاالت. وتعتمد  فــي معظم  اللقاح 
 جرعة على نوع اللقاح والشركة املصنعة 

ّ
لكل

»موديرنا«  املطلوبة. فشركة  الجرعات  وعــدد 
، ستبيع لقاحها املحتمل بسعر يتراوح 

ً
مثا

للجرعة  دوالرًا  و37  أمــيــركــيــًا  دوالرًا   32 بــني 
ــا »أســتــرازيــنــيــكــا« فـــأشـــارت إلــى  الـــواحـــدة. أمـ
ها ستوفر لقاحها »بسعر الكلفة«، ما يعني 

ّ
أن

بضعة دوالرات للجرعة، خال فترة الوباء.

الغالف

غزة ـ أمجد ياغي

الصباحي  البرنامج  مذيع  انتقد  بينما 
فــــــي إذاعــــــــــــة »زمــــــــــــــن«  فــــــي قـــــطـــــاع غــــزة 
الــفــلــســطــيــنــي املـــحـــاصـــر، أحـــمـــد ســعــيــد، 
الرقابة  بتشديد  مطالبًا  األطــبــاء،  نقابة 
على األطــبــاء الــذيــن يبالغون فــي زيــادة 
النقابة  تقدمت  لديهم،  الكشف  تسعيرة 
بشكوى، في املقابل، للنيابة العامة ضد 
ــام بـــاإلســـاءة  ــهــ ســعــيــد، مــوجــهــة لـــه االتــ
لألطباء وسمعة املهنة، مع االدعاء على 

البرنامج الصباحي الذي يقدمه أيضًا.
االنتقادات  الحدث موجة من  أثــار هــذا 
ــتــــخــــدمــــي مــــواقــــع  الــــكــــبــــيــــرة بــــــني مــــســ
ــذيـــن رفــعــوا  الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي، الـ
أصـــواتـــهـــم ضـــد بــعــض األطـــبـــاء الــذيــن 
يــــصــــرون عـــلـــى تــســعــيــرة مــرتــفــعــة مــن 
من جهته،  القائم.  الوضع  مراعاة  دون 
ــه 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن يــقــول ســعــيــد لـــ

للتحقيق،  الــعــامــة  الــنــيــابــة  ــام  ــ أمـ مــثــل 
 القضية 

ّ
وخــال استجوابه قــال لهم إن

هي من أجل الصالح العام، وقد استقى 
ــن مــــرضــــى الـــتـــقـــى بــهــم  ــ ــه مـ ــاتـ ــلـــومـ ــعـ مـ
واشتكوا له من بعض األطباء وطالبوه 
بالحديث في برنامجه عنهم والضغط 
عــلــى جـــهـــات الــتــنــفــيــذ. يــتــابــع ســعــيــد: 
»في البداية، طالبت، عبر منشور، على 
مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، األطــبــاء 
بأن تكون هناك تسعيرة موحدة تراعي 
ظروف املرضى، لكن واجهت هجومًا من 
 هؤالء 

ّ
أطباء لم يعجبهم األمر، علمًا أن

مع  بــاالتــفــاق  للتجارة  املهنة  يتخذون 
أدويــة وصيدليات ومختبرات  شركات 
التوجه  املرضى  من  يطلبون  إذ  طبية، 
املــالــيــة«. يضيف  املصلحة  إليها ألجــل 
 بـــعـــض األطـــبـــاء 

ّ
ــــك، فــــــإن ــذلـ ــ ســـعـــيـــد: »كـ

العامة يطلبون من  داخل املستشفيات 
املرضى زيارتهم في عياداتهم الخاصة 
 كثيرًا 

ّ
لتقديم رعاية أفضل. لألسف، فإن

من املرضى يعتبرون زيارة األطباء في 
الــعــيــادة أفــضــل مـــن االنــتــظــار ســاعــات 
طــويــلــة فـــي املــســتــشــفــيــات الــعــامــة، إلــى 
جانب ظروف انتشار فيروس كورونا. 
 بـــعـــض املــــرضــــى يــصــمــتــون عــلــى 

ّ
لـــكـــن

إلــى األطــبــاء  آالمــهــم حتى ال يتوجهوا 
ــتـــراوح تسعيرة  فـــي عــيــاداتــهــم الــتــي تـ
 و100 )بني 

ً
الكشف فيها بني 80 شيكا

23 دوالرًا أميركيًا و29(«.
ــاء فــــي غـــــزة عــلــى  ــ ــبـ ــ لــــم يـــــــرّد نـــقـــيـــب األطـ
ــد«. فــي  ــديــ ــجــ اســـتـــفـــســـارات »الــــعــــربــــي الــ
ــاء الــنــقــابــة،  ــد أعــــضــ ــ املـــقـــابـــل، يــشــيــر أحـ
ــه 

ّ
 عــدم الكشف عــن اســمــه، إلــى أن

ً
مفضا

ورد عــدد من الشكاوى ضد األطــبــاء في 
ظــل قــضــيــة الــتــســعــيــرة، وتــجــرى دراســـة 
لــتــحــديــد أقــــل األســــعــــار املــمــكــنــة. كــذلــك، 
يــلــفــت إلــــى مــــبــــادرات ألطـــبـــاء كــثــر ممن 
مراعاة  رمــزيــة،  على تسعيرة  يحصلون 
 األطـــبـــاء الــذيــن 

ّ
لــلــظــروف الــحــالــيــة، لــكــن

يطلبون سعر كشف مرتفعًا هم أصحاب 
 
ّ
ــزة، إذ إن ــ ــادرة فـــي غـ ــنــ الــتــخــصــصــات الــ
بعض التخصصات ليس فيها أكثر من 

ثاثة أطباء في القطاع.
بــاالنــتــقــال إلـــى املــرضــى، اضــطــر مجدي 
ــون )39 عــــامــــًا( النـــتـــظـــار افــتــتــاح  ــدهــ املــ
العيادة الخارجية في مستشفى الشفاء 

بــمــديــنــة غــــزة ألكــثــر مـــن شــهــر ونــصــف، 
الطبيب  على  للعرض  دوره  انتظار  مع 
والحنجرة،  واألذن  باألنف  املتخصص 
ملعاناته من آالم شديدة في األذن تؤثر 
في حالته العصبية كما يشير. هو عاطل 
من العمل منذ ثاثة أعوام ويعتمد على 
فقرًا من  األشــد  املخصص لألسر  املبلغ 
 ثــاثــة 

ّ
الــتــنــمــيــة االجــتــمــاعــيــة كــــل وزارة 

ــادر مــاديــًا  ــ ــه غــيــر قـ ـ
ّ
ــإن ــر. وهــــكــــذا، فـ ــهـ أشـ

املعروف جدًا  الطبيب  إلــى  التوجه  على 
بتخصصه، الذي كان يتلقى العاج لديه 
 تسعيرة الكشف 

ّ
سابقًا في عيادته، ألن

يقول  دوالرًا(.   23(  
ً
80 شيكا هــي  لــديــه 

»استدنت  الجديد«:  »العربي  لـ املدهون 
الــعــام،  هــذا  مــرتــني  الطبيب  مبلغ كشف 
ه 

ّ
فإن باملرضى  الــعــيــادة  تمتلئ  وبينما 

 
ّ
فــإن املقابل،  وفــي  تسعيرته.  ض 

ّ
يخف ال 

املــشــكــلــة مــع طبيب الــعــيــادة الــخــارجــيــة 
 أقــرب موعد غالبًا ما 

ّ
في املستشفى، أن

يكون بعد شهرين بسبب أعداد املرضى 
بما  الكبيرة وعــدم وجــود متخصصني 

يكفي«. 
مــن جــهــتــه، امــتــنــع بــشــار أبـــو جــــراد )40 
عــامــًا( عــن التوجه إلــى عــيــادات األطــبــاء، 
ــكـــشـــف  الـ ســــعــــر  عــــلــــى  ــــراضــــــه  ــــتــ اعــ  

ّ
ألن

الطبيب  مــع  لــه بمشكلة  تــســبــب  الــطــبــي 

املتخصص بــأمــراض الــغــدد الـــذي تلقى 
العاج لديه مــرات عــدة، فطرده الطبيب 
مــن الــعــيــادة فــي بــدايــة أكــتــوبــر/ تشرين 
األول املـــاضـــي، وحــالــيــًا يــعــيــش ظــروفــًا 
مرضية صعبة، عدا عن كونه من مصابي 
الحرب اإلسرائيلية األخيرة على غزة، إذ 
بترت يده اليمنى يومها. يقول أبو جراد 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »هــنــاك أطــبــاء من  لـــ
أخــاق عالية،  تخصصات مختلفة ذوو 
إذ خصصوا كشوفًا طبية لألسر الفقيرة 
بــاملــجــان، إلـــى جــانــب كــثــيــر مـــن األطــبــاء 
يــقــودون حمات لتخفيض سعر  الــذيــن 
الــكــشــف الــطــبــي وصــــــواًل إلــــى مــبــلــغ 20 
 )6 دوالرات( لكن، لألسف فئة من 

ً
شيكا

على  الكشف  يرفضون  اآلخرين  األطباء 
املريض قبل تلقي املبلغ املطلوب حتى«.

بــدورهــا، واجــهــت مريم أبــو موسى )50 
مبالغ  تــأمــني  فــي  كبيرة  عــامــًا( صعوبة 
الكشف الطبي على مدار األشهر السبعة 
ــع طـــبـــيـــب مــتــخــصــص  ــ ــا مــ ــهــ ــي عــــاجــ ــ فــ
باألعصاب، زارته في عيادته قبل عامني. 
ــادت إلـــى عــيــادتــه هـــذا الــعــام  وعــنــدمــا عــ
كانت ظروفها املالية أصعب بكثير: »من 
املــفــتــرض أن يـــكـــون هـــنـــاك ســعــر مــحــدد 
 
ّ
أن خصوصًا  للمرضى،  الطبي  للكشف 

معظمنا بات أكثر فقرًا«.

أزمة تسعيرة الطبيب 
في غزة

في انتظار الدور )محمد الحجار(

تتفاوت التسعيرات بين األطباء )محمد الحجار(
)Getty /أمام المقّر الرئيسي لـ»فايزر« في نيويورك أمس األول )ديفيد دي ديلغادو

94
فقط، من المشاركين في تجربة 

لقاح »فايزر« و»بيوتنيك« أصيبوا 
بكورونا، من أصل 44 ألف شخص.

تسعيرة الكشف 
لدى بعض أطباء 

غزة، فتحت السجال 
مؤخرًا، إذ إّن بعضهم 

يبالغ في زيادتها، 
بغير مراعاة لألوضاع 

االقتصادية السيئة 
وانعكاساتها على 

السكان

يزداد الواقع المعيشي 
في المخيمات 

الفلسطينية في لبنان 
سوءًا. وفي ظّل عدم 

قدرة كثيرين في مخيم 
عين الحلوة على شراء 

الثياب استعدادًا للشتاء، 
عمدت إحدى الجمعيات 
إلى إطالق مبادرة سوق 
زمن الخير لتأمين المالبس 

للمحتاجين

سوق »زمن الخير« في مخيّم عين الحلوة
هنا يمكنني شراء 

المالبس بعدما فقدت 
القدرة على شراء الجديد

فكرة سوق زمن 
الخير فرضتها األوضاع 

المعيشية

صيدا ـ انتصار الدنان

تــعــيــش مــعــظــم الــعــائــات الــفــلــســطــيــنــيــة في 
لبنان وضعًا اقتصادّيًا صعبًا في ظل عدم 
ـــر فـــرص الــعــمــل، وارتـــفـــاع ســعــر صــرف 

ّ
تـــوف

الدوالر، وباتت نسبة كبيرة منها غير قادرة 
على شراء املابس استعدادًا لفصل الشتاء. 
هذا الوضع دفع جمعية »هنا« إلى افتتاح 
فــي مخيم عني  الخير للمابس  ســوق زمــن 
مدينة  فــي  الفلسطينيني  للاجئني  الحلوة 

صيدا )جنوب لبنان(.
ــادرة، تــقــول مـــديـــرة املـــشـــروع أم  ــبــ وحــــول املــ
عـــاء: »نــؤّمــن مــابــس جــديــدة أو مستعملة 
)أوروبية(، ونعرضها للبيع بأسعار زهيدة 
جــــّدًا؛ حــتــى يــتــمــّكــن الــنــاس مــن شــــراء ثياب 
شــتــويــة لــهــم وألوالدهـــــــم«. تــتــابــع: »يــطــاول 
املـــشـــروع فــئــتــني؛ هــنــاك عــائــات ال تقبل أن 
تحصل على املابس مّجانًا، من جراء ذلك، 
لبنانية  لــيــرة  ـــبـــ 500  املــابــس  بــعــض  نبيع 
الــرســمــي(  بــالــســعــر  أمـــيـــركـــي  دوالر   0.33(

بالسعر  دوالر   0.66( لبنانية  لــيــرة  ألــف  أو 
وتشتري  العائات  بعض  لتأتي  الرسمي(، 
ما تراه مناسبًا أو ما تحتاجه بسعر زهيد 
جــــدًا. وتــســتــمــر هـــذه الـــعـــروض نــحــو عشرة 

أيام«.  
أما الفئة الثانية، فيستفيد منها األشخاص 
الــــــذيــــــن ال يـــســـتـــطـــيـــعـــون شــــــــــراء املــــابــــس 
املــســتــعــمــلــة ولــــو كــــان ســعــرهــا زهـــيـــدًا جـــدًا. 
»لدينا كشف بأسماء هؤالء األشخاص من 
خال فريق العمل الذي يعمل في الجمعية. 
نــوفــر لــهــم املـــابـــس الــتــي يــحــتــاجــونــهــا من 
ــة تــتــضــمــن مــبــلــغــًا  ــاقـ ــهـــم بـــطـ ــائـ ــــال إعـــطـ خــ
ماديًا، يخولهم الحضور إلى مقر الجمعية 
وتتأمن  مابس.  من  يناسبهم  ما  واختيار 
قيمة القسائم الشرائية من خال أشخاص 
إمــا ماديًا  التبرع  يــريــدون  الــحــال  ميسوري 
من خال وضع املــال في صندوق الجمعية 
أو من خال تقديم املابس بشكل مباشر«، 
تــقــول أم عــــاء. تــضــيــف أن هــــذا الــصــنــدوق 
ــتـــاجـــني املــــابــــس،  يــــؤمــــن لـــألشـــخـــاص املـــحـ

لــعــدد مــن النساء  ويــســاهــم فــي توفير عمل 
ممن يتولني غسل وكــي املــابــس، وإصــاح 

الثياب، كتثبيت أزرار أو غير ذلك. 
املستعملة  املــابــس  »معظم  أن  إلــى  وتشير 
هي من دول أوروبــيــة تصل إلينا من خال 
ــارج. وكــونــنــا  ــ ــخـ ــ أصــــدقــــاء مــتــبــرعــني فــــي الـ

ارتــفــاع أســعــارهــا الخيالي«.  صــيــدا، بسبب 
أمــــا أمــيــنــة الـــســـر واملـــشـــرفـــة عــلــى املـــشـــروع 
لبنانية تقيم  عــامــًا(، وهـــي  الــعــلــي )25  عــا 
فــي صــيــدا )جــنــوب لــبــنــان(، فتقول: »جــاءت 
ــاع  ــ ــن الــخــيــر بــســبــب األوضـ فـــكـــرة ســــوق زمــ
ــتــــي يــعــيــشــهــا الــــنــــاس فــي  ــة الــ ــتــــصــــاديــ االقــ
ظـــل ارتـــفـــاع أســـعـــار الــســلــع كـــافـــة. وبـــمـــا أن 
األســـعـــار قــد ارتــفــعــت بــشــكــل كــبــيــر، لــم تعد 
عــائــات عــدة قـــادرة على شــراء املــابــس لها 
وألوالدهـــــا اســتــعــدادًا لــفــصــل الــشــتــاء. ومــن 
ــراء ذلــــك، أطــلــقــنــا نــحــن الــفــريــق الشبابي  جــ
الــتــي تساهم في  الــفــكــرة  فــي الجمعية هــذه 
األدنــى،  الحد  الناس في  تأمني ما يحتاجه 
وتـــم الــتــواصــل مـــع الــعــائــات خـــال عملية 
اإلحصاء التي قمنا بها، ونشرنا إعانًا عن 
االجتماعي  الــتــواصــل  وســائــل  عبر  الحملة 
ــة املــــوجــــودة  ــيـ ــرونـ ــتـ ــكـ ــع اإللـ ــ ــواقـ ــ وبــــعــــض املـ

والناشطة في املدينة«.
تتابع العلي: »يشهد سوق زمن الخير إقبااًل 
كبيرًا، بعدما وزعنا القسائم الشرائية على 

األشـــخـــاص الــذيــن تــعــّرفــنــا إلـــى أوضــاعــهــم، 
وقــد بـــدأوا املــجــيء إلــى املــركــز. لكننا نعمل 
ــاة الــتــبــاعــد  ــ ــراعـ ــ فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه عـــلـــى مـ
االجتماعي. فاملركز ال يشهد ازدحامًا بسبب 
أبو  ياسر  الناشط  أمــا  املتفاوتة«.  املواعيد 
عـــمـــار، وهــــو فــلــســطــيــنــي نــــازح مـــن الــغــوطــة 
فــي ســوريــة إلـــى لــبــنــان مــنــذ تــســع ســنــوات، 
فيقول: »األسعار في السوق تناسب جميع 
اقتصادية،  ضائقة  يعيشون  الــذيــن  الــنــاس 
,الذين صارت أمامهم فرص العمل معدومة. 
واستطعت شراء املابس التي أحتاجها لي 
بــأســعــار زهــيــدة وبــجــودة عالية،  وألوالدي 

واألسعار هنا مشجعة ورمزية«.
هذه املبادرة، باإلضافة إلى الكثير غيرها، 
ــــي املــخــيــم  ــنـــة فـ ــد الــــعــــائــــات الـــقـــاطـ  تـــســـاعـ
على تحمل الواقع املعيشي الصعب، وتوفر 
لــهــم بــعــض األســـاســـيـــات مـــن ثــيــاب ومـــواد 
غذائية وغير ذلك، على أمل أن يتمكنوا من 
تحسني أوضاعهم املعيشية إذا ما تغيرت 

األوضاع في لبنان. 

جــمــعــيــة مــســجــلــة بــشــكــل رســـمـــي، نــعــفــى من 
إلى جهة  أنها ستذهب  الجمارك خصوصًا 
الــجــديــدة،  للمابس  بالنسبة  أمــا  مــعــروفــة. 
فنعمل على تأمينها من الخارج، مستفيدين 
من التخفيضات التي نحصل عليها نهاية 
كل موسم، وهذا املشروع يستمر خال أيام 
معينة نحددها نحن، وحلمنا أن يكون لنا 
ــام الــســنــة«، تــقــول أم  ــم طــــوال أيــ مــعــرض دائــ

عاء.
أمــــا أبــــو زيـــــاد، وهــــو مـــن ســكــان مــخــيــم عني 
فيقول:  عــامــًا،   25 العمر  مــن  ويبلغ  الحلوة، 
ــابـــق. لــكــن في  »كـــنـــت أعـــمـــل حــــــدادًا فـــي الـــسـ
الــتــي أدت إلــى تركي  ظــل الــظــروف الصعبة 
العمل، صرت أعمل سائق سيارة أجرة على 
ســيــارتــي الــخــاصــة حــتــى أؤمــــن مــصــاريــفــي.  
ــادي الـــصـــعـــب،  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــي االقـ ــعــ وبـــســـبـــب وضــ
قصدت املعرض، ألشتري منه ما يناسبني 
وما أحتاجه. واألسعار هنا تخولني شراء 
بعض املابس الشتوية بعدما فقدت القدرة 
على شــراء املــابــس الجديدة مــن املــحــال في 

تختار ما يناسبها 
)العربي الجديد(
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