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الموصل ـ ميمونة الباسل

ــل، مـــركـــز  ــ ــــوصــ ــي مـــديـــنـــة املــ ــ ــالـ ــ يـــعـــتـــمـــد أهـ
ــر مــديــنــة  ــبــ ــــي أكــ ــانـ ــ مـــحـــافـــظـــة نـــيـــنـــوى وثـ
فــي الـــعـــراق مــن حــيــث الــســكــان وتــقــع على 
العاصمة بغداد، على  مسافة 465 كيلومترًا شمال 
االقتصادية  األزمـــات  لتخطي  االجتماعي  التكافل 
واالجــتــمــاعــيــة وغــيــرهــا بــعــد الــحــرب األخـــيـــرة التي 
فت دمارًا كبيرًا في البنى التحتية واألرزاق، وقد 

ّ
خل

بــاتــت آالف األســـر مــن دون معيل أو عــمــل. ويــؤكــد 
التي تشهدها  والتكافل  التبرع  أن حمالت  األهالي 
شبابية  ومــجــمــوعــات  منظمات  قــبــل  مــن  مناطقهم 
كــانــت بمثابة عـــون كبير لــهــم بــعــدمــا ســاهــمــت في 
الــتــي شهدتها  املـــدمـــرة  الــحــرب  آثــــار  مــن  التخفيف 
املدينة، في ظل استمرار مماطلة الحكومة بتعويض 

املتضّررين من تلك الحرب. 
ويــقــول مــديــر دائـــرة اإلحــصــاء فــي محافظة نينوى 
البعاج  مدينة  إن  سليمان،  نــوفــل  الــعــراق(  )شــمــال 
)جنوب غرب املوصل( تحتل املرتبة األولى لناحية 
معدالت الفقر، تليها مدينة الحضر، ومدينة تلعفر، 
الدولي  البنك  بيانات  تفيد  كما  املوصل.  مدينة  ثم 
إلى  املناطق املحررة تضاعفت  الفقر في  بأن نسبة 
ــيـــرة. وتــؤكــد بعثة  40 فــي املــائــة خـــالل الــفــتــرة األخـ
 عراقيًا من بني كل 

ً
األمم املتحدة في بغداد أن طفال

أربعة أطفال يعاني من جراء الفقر. كذلك، فإن تراجع 

فرص العمل ساهم في ارتفاع نسبة الفقر في هذه 
املناطق، خصوصًا املوصل.

فـــي هـــذا الــســيــاق، تــقــول أم ســعــد، وهـــي مـــن ســكــان 
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  مـــديـــنـــة املــــوصــــل الـــقـــديـــمـــة، لــ
 

ّ
»بـــعـــد انـــتـــهـــاء الــــحــــرب، عـــــدُت إلــــى بــيــتــي ألجــــد كــل
شيء مدمرًا ســواء البيت أو الحي«، مشيرة إلى أن 
مــن خــالل  عــلــى مساعدتنا  عــمــلــوا  املنطقة  »شــبــاب 
إزالة األنقاض وتوزيع األغذية واألغطية واألدوية. 
أرقــام هواتفهم لالتصال بهم في  وكانوا يعطوننا 
التي  أم سعد  ضيف 

ُ
حــال احتجنا ألي مساعدة«. ت

ألساعد  املالبس  »أحيك  منزلها:  من  خّياطة  تعمل 
زوجي الذي يعمل بأجر يومي بعدما خسر محاله 
الــنــزوح«.  املــواد الغذائية بعد  التي كــان يبيع فيها 
 منهم احتياجاته 

ّ
تضيف: »لدينا أربعة أطفال ولكل

أننا  تلبيتها، وخصوصًا  نحاول  التي  ومتطلباته 
مساعدات  باستثناء  تــعــويــضــات،  على  نحصل  لــم 
الخّيرين من طعام وشـــراب. ولــوال هــذه املساعدات 
ملا تمكنا من إعــادة تأهيل بعض غــرف بيتنا التي 

تضررت بنسبة 60 في املائة خالل الحرب«.
من جهتها، تقول رزان يونس، وهي طالبة جامعية 
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »مــنــذ انــتــهــاء الــحــرب وحتى 
اليوم، يعمل أهالي املوصل على مساعدة بعضهم 
بـــعـــضـــًا«. يــــونــــس الــــتــــي تـــطـــوعـــت فــــي الـــعـــديـــد مــن 
الـــحـــمـــالت، تـــوضـــح: »لــــم يــكــن حــــال عــائــلــتــي أفــضــل 
ُدّمــر  املــســاعــدات، فقد  لها  التي قدمنا  العائالت  من 

منزلنا وتلقينا بدورنا مساعدات غذائية من بعض 
رفع  فــي  »نــشــارك  تضيف:  التطوعية«.  املجموعات 

األنقاض وتأمني األدوية«.
أمــا الناشط املــدنــي أيــوب ذنـــون، فيقول لـــ »العربي 
الـــجـــديـــد« إن الــعــمــل الــخــيــري يــمــّيــز املـــوصـــل، كما 
م 

ّ
وتهت سماتها.  مــن  سمة  االجــتــمــاعــي  التكافل  أن 

جــمــعــيــات بــنــحــو 5 آالف يــتــيــم مــثــل جــمــعــيــة »فــعــل 
الــــــخــــــيــــــرات«، فـــــي وقـــــــت تـــــجـــــاوز عـــــــدد املــــــبــــــادرات 
واملـــجـــمـــوعـــات الــتــطــوعــيــة الـــرقـــم 70. يــضــيــف: »ال 
باملقارنة  لكنه حتمًا ضئيل  الحكومي  الــدور  ننكر 
مع حجم الدمار الــذي حل في هــذه املدينة على كل 
املستويات االقتصادية واألمنية والخدماتية. خسر 
وكــان يجب  أعمالهم وتجارتهم،  الناس  من  الكثير 
 50 هناك  أن  موضحًا  تعويضات«،  هناك  يكون  أن 
ألف معاملة لتعويضات مقدمة إلى الجهات املعنية 
لم يحصل منها سوى ألف تقريبًا على تعويضات. 
أن يكون هناك تحرك جــدي وملموس  لــذلــك، يجب 
لتقديم التعويضات ودعم املصابني أو الذين فقدوا 
أعمالهم وتجارتهم من جراء الحرب. بالتالي، يجب 
مضاعفة الجهود الحكومية لتعود املوصل إلى ما 

كانت عليه«.
إلى ذلك، يقول رئيس مؤسسة »تطوع معنا« في 
الــجــديــد«: »هناك  »الــعــربــي  لـــ  نينوى عمر محمد، 
العديد من صور التكافل االجتماعي في املوصل. 
على سبيل املثال، شّكل طالب مجموعات لتأهيل 

تكفلت  الجامعات، في وقت  في  املتضررة  املباني 
مــؤســســات ومــنــظــمــات بــتــأمــني احــتــيــاجــات بعض 
الــعــائــالت مثل توفير بــيــوت وأدويــــة وغــيــرهــا من 
ــــالل انــتــشــار جــائــحــة  األســــاســــيــــات«. يــضــيــف: »خـ
ــم املـــرضـــى  ــ ــرز دور الـــشـــبـــاب فــــي دعــ ــ ــا، بــ ــ ــــورونــ كــ
والــعــائــالت  الــصــحــيــة،  باملستلزمات  واملــحــتــاجــني 
مــن أصــحــاب الــدخــل املـــحـــدود الــذيــن عــانــوا أثــنــاء 
فرض حظر التجوال وتوفير املواد الغذائية. حتى 
الــنــســاء شـــاركـــن بــشــكــل فــعــال فـــي تــرمــيــم املــنــازل 

وتوزيع املواد العينية«. 

مجتمع
لقي 19 شخصًا على األقل مصرعهم وأصيب عشرات بجروح في انفجار في مصنع للمفرقعات 
واألسهم النارية في الهند، كما أعلنت السلطات أمس. ووقع االنفجار بعد ظهر أول من أمس في 
فيرودوناغار في والية تاميل نادو، ويعّد أسوأ كارثة من نوعها تشهدها الوالية الواقعة جنوبًا. 
 حصيلة القتلى يمكن أن ترتفع، مضيفًا: »حتى اآلن، يتلقى 34 

ّ
وقال املسؤول املحلي آر كانان إن

جريحًا العالج. البعض منهم حروقهم بالغة«. أضاف أن نحو 74 شخصًا كانوا في املصنع وقت 
)فرانس برس( الحادث. وبحسب تقارير نشرتها وسائل إعالمية، فاملصنع غير شرعي.   

الغربية  جــاوا  مقاطعة  في  الغزيرة  األمــطــار  من  أيامًا  أعقبت  التي  العارمة،  الفيضانات  أجبرت 
 فيضان نهري سيتاروم وسيبيت 

ّ
بإندونيسيا، اآلالف على ترك منازلهم. وأفــادت السلطات بأن

أغرق أكثر من 4500 منزل في منطقة كاراوانغ، ثاني أكبر منتج لألرز في مقاطعة جاوا الغربية 
بعد أندرامايو. كذلك، تضررت مئات الهكتارات من حقول األرز بسبب الفيضانات، وفقًا ملا ذكرته 
وكالة كاراوانغ اإلقليمية ملواجهة الكوارث. وتعتبر إندونيسيا من البلدان األكثر تعرضًا للكوارث 
)قنا( الطبيعية من زالزل وموجات تسونامي، وغيرها.  

إندونيسيا: نزوح اآلالف بسبب الفيضاناتالهند: 19 قتيًال في انفجار مصنع للمفرقعات

ر خــبــراء فــي مجال الصحة واألمـــراض مــن أن 
ّ
حــذ

ــا سيفشل  تــطــويــر لــقــاحــات جـــديـــدة ضـــد كـــورونـ
فــي إنــهــاء الــجــائــحــة مــا لــم تحصل جميع الــبــلــدان 
على جــرعــات بطريقة سريعة وعــادلــة. وفــي وقت 
تفكر دول عـــدة فــي اعــتــمــاد فــكــرة »جــــواز السفر 
الــســفــر، قــال هـــؤالء في  الــلــقــاحــي« عند استئناف 
رسالة مفتوحة نشرتها مجلة »النسيت« الطبية إن 

تخزين اللقاحات في البلدان األكثر ثراًء لن يؤدي 
الــطــوارئ الصحية العاملية.  إلــى إطالة أمــد حــال  إال 
وحذروا من أن »قومية اللقاح« قد تؤدي الى فشل 
مبادرة كوفاكس التي تهدف إلى إيصال اللقاحات 
إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل التي تواجه 
 فــي الــجــرعــات. وقــال املــِعــّد الرئيسي 

ً
نقصًا هــائــا

للرسالة أوليفييه ووترز من كلية لندن لاقتصاد 

أن  الصارخة هي  »الحقيقة  إن  السياسية  والعلوم 
اللقاحات  أكبر من  إلى جرعات  اآلن  العالم يحتاج 
املضادة لكورونا أكثر من أي لقاح آخر في التاريخ، 
مــن أجــل تحصني عــدد كــاف مــن الــنــاس لتحقيق 
ـــــوّزع الــلــقــاحــات 

ُ
ــا لـــم ت ــــاف: »مـ مــنــاعــة عــاملــيــة«. أضـ

بشكل أكثر إنصافًا قد تمر سنوات قبل السيطرة 
العاملي«. ورغم وجود  املستوى  على كورونا على 

أكثر من عشرين لقاحًا ضد كورونا قيد التطوير 
البلدان  أو تمت املوافقة على استخدامها، ما زالــت 
هائلة  لوجستية  تواجه تحديات  الدخل  منخفضة 
ذلك  ويشمل  للسكان.  وإعطائها  اللقاحات  لشراء 
 عن ضعف 

ً
نقص األموال لشراء اللقاحات، فضا

البنية التحتية لنقلها وتخزينها.
)فرانس برس(

تفيد إحصائيات رسميّة في العراق بأن معدالت 
مشيرة  قياسي،  مستوى  ــى  إل وصلت  الفقر 
يعادل  أي ما  السكان،  المائة من  38 في  أن  إلى 
خط  تحت  يعيشون  شخص،  ألف  و800  مليونًا 
)مركزها  نينوى  محافظة  عموم  في  الفقر 
نحو  بغداد  العاصمة  عن  تبعد  التي  الموصل( 
فيها  القاطنين  عدد  أن  علمًا  كيلومترًا،   465

يقّدر بـ 3.5 ماليين نسمة. 

فقر
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ن 
َّ
خز

ُ
ست اللقاحات   

ّ
أن ويوضح  واملؤسسات. 

ــــى فـــي مستشفى »رفــيــق  خـــالل املــرحــلــة األولـ
الـــحـــريـــري« حــيــث تــتــوفــر بـــــرادات بـــدرجـــة 80 
تــحــت الـــصـــفـــر، كـــذلـــك هـــنـــاك 20 بــــــرادًا يمكن 
اللجوء إليها الحــقــًا، وربــمــا أكــثــر، ولــن تكون 
ــقــــاحــــات، إذ  ــلــ الــ ــقـــل  ــنــــاك أّي مــشــكــلــة فــــي نـ هــ
مــبــّردة،  ســيــارات  بــواســطــة  العملية  ستجرى 
 
ّ
وفــق الــحــرارة املــحــددة. يشير الــبــزري إلــى أن
هــنــاك حرية   

ّ
إن إذ  إلــزامــي،  اللقاح غير  تلقي 

مجاني  اللقاح   
ّ
أن كما  الــقــرار،  باتخاذ  للفرد 

عن طريق وزارة الصحة العامة، متحدثًا عن 
لــلــحــمــايــة املجتمعية،  الــتــلــقــيــح  أهــمــيــة خــطــة 
وتــــوجــــيــــه املـــــواطـــــن ومـــتـــابـــعـــتـــه فــــي مـــراحـــل 

التلقيح ومراقبة اآلثار السلبية للعملية.
ــاء فـــي لــبــنــان،  ــبـ مـــن جــهــتــه، يــقــول نــقــيــب األطـ
»العربي الجديد«،  الدكتور شرف أبو شرف، لـ
 »األكــثــريــة الــســاحــقــة مــن األطـــبـــاء سّجلوا 

ّ
إن

التي وضعتها  املنصة  أسماءهم، ســواء عبر 
املستشفيات  أو في  النقابة  أو  الصحة  وزارة 
الــلــقــاح وعــددهــم  فــيــهــا، لتلقي  الــتــي يعملون 
ــدًا بــوصــولــه  ــ بــــــــاآلالف، ونـــحـــن مــتــفــائــلــون جـ

لدينا  آخــر  أن ال خيار  لبنان، خصوصًا  إلــى 
فعاليته،  مـــدى  الــتــجــارب  أظـــهـــرت  وقـــد  اآلن، 
ــداد اإلصـــابـــات مــرتــفــعــة جـــدًا والــوفــيــات  ــ وأعــ
ــي الـــطـــاقـــم الــطــبــي وحــــده.  وصـــلـــت إلــــى 27 فـ
مـــن هــنــا أهــمــيــة تــلــقــي الــعــامــلــني فـــي الجسم 
اللقاح لالستمرار والصمود ملواجهة  الطبي 
املصابني  املرضى  فيروس كورونا ومعالجة 
به والبقاء ضمن الصفوف األمامية في هذه 
أول  منذ تسجيل  السنة  قاربت  التي  املعركة 
ــر/ شــبــاط  ــرايـ ــبـ إصــــابــــة فــــي لـــبـــنـــان فــــي 21 فـ
2020«. ومن املتوقع أن يحصل نحو 55 ألف 
شــخــص مــن الــعــامــلــني فــي الــرعــايــة الصحية 
والــقــطــاع الــطــبــي والــتــمــريــضــي عــلــى الــلــقــاح، 
ضـــمـــن الـــفـــئـــات األولــــــــى، صـــاحـــبـــة األولــــويــــة، 
نــظــرًا لــوقــوف هـــؤالء فــي الــصــفــوف األمــامــيــة 
ــا، وعـــمـــلـــهـــم مــــبــــاشــــرة مــع  ــ ــورونــ ــ ملــــواجــــهــــة كــ
املرضى املصابني، وفي غرف العناية املركزة، 
ولتعرضهم يوميًا لخطر اإلصابة، نسبة إلى 
االحتكاك املباشر مع املصابني، ال سيما كبار 
، ويــعــانــون مــن أوضــــاع صحية دقيقة 

ّ
الــســن

 
ّ
أن إلى  أبو شرف  التلقيح. ويلفت  تستوجب 

بيروت ـ ريتا الجّمال

ــة مـــواجـــهـــة  ــلــ ــرحــ ــان مــ ــنــ ــبــ دخـــــــل لــ
فيروس كورونا الجديد من بوابِة 
إليها  ينظر  الــتــي  التطعيم  حملة 
الــقــطــاع الــصــحــي بــاعــتــبــارهــا املــنــقــذ املــأمــول، 
 اســـتـــمـــرار ارتـــفـــاع أعـــــداد اإلصـــابـــات 

ّ
فـــي ظــــل

ــــاوف الـــجـــديـــة مــن  ــــخـ والــــوفــــيــــات يـــومـــيـــًا، واملـ
التفشي السريع للساللة البريطانية الجديدة 
ــتـــحـــّورة لـــلـــوبـــاء، الـــتـــي شــّكــلــت فـــي الــفــتــرة  املـ
لة،  سجَّ

ُ
األخيرة الجزء األكبر من اإلصابات امل

بحسب وزير الصحة حمد حسن.
 لقاح شركة »فــايــزر« األميركية 

ّ
قــال حسن إن

)أمـــس( على  السبت  يــوم  لبنان  الــى  سيصل 
)الــيــوم( من  الحملة رسميًا األحــد  أن تنطلق 
الـــســـرايـــا )مــقــر الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة(، لــيــبــدأ 
ــامـــج  ــرنـ ــبـ ــتــــي ســـمـــيـــت »الـ تــنــفــيــذ الــــخــــطــــة، الــ

الوطني للتحصني« غدًا اإلثنني.
حــجــز لــبــنــان أكـــثـــر مـــن مــلــيــونــني و700 ألــف 
جــرعــة مـــن الــلــقــاحــات، لــيــحــصــل عــلــيــهــا وفــق 
أربـــــع مــــراحــــل. وفــــي وقـــــٍت لـــم يــحــســم رئــيــس 
كــورونــا،  ضــد  اللقاح  إلدارة  الوطنية  اللجنة 
الــبــزري، مسألة تلقي  الــرحــمــن  الــدكــتــور عبد 
الـــرؤســـاء الــثــالثــة مــيــشــال عـــون، ونــبــيــه بــري، 
وحـــســـان ديــــاب الــلــقــاح فـــي افــتــتــاح الــحــمــلــة، 
اللقاح سيشمل   

ّ
أن الجديد«  »العربي  لـ يؤكد 

ني الذين سّجلوا 
ّ
سن

ُ
 الجسم الطبي، وامل

ً
بداية

املفتوحة  اإللكترونية  املنّصة  فــي  أسماءهم 
ــلـــقـــاح،  ــنـــني لـــتـــســـجـــيـــل أســـمـــائـــهـــم لـ ــواطـ ــمـ ــلـ لـ
وسيفتتح أواًل أربعة أو خمسة مراكز للتلقيح 
قبل توسيع العدد، ملراقبة الترجمة امليدانية 
ــنـــاورات  لــلــتــدريــبــات وشــفــافــيــة الــعــمــلــيــة، واملـ
التي سبق للمراكز إجراؤها تحضيرًا لكيفية 
ــقــــاح. يـــضـــيـــف: »مـــــن املـــرتـــقـــب أن  ــلــ إعــــطــــاء الــ
التلقيح بني األحــد )اليوم(  يصل عــدد مراكز 
والــثــالثــاء )بعد غــد( إلــى 16 أو 17 مــركــزًا في 
مــخــتــلــف املــنــاطــق الــلــبــنــانــيــة، عــلــى أن تــزيــد 
ــعــــني، عــنــد وصـــول  تــدريــجــيــًا وتـــالمـــس األربــ
دفــعــات أكــثــر مــن الــلــقــاحــات«. ويلفت الــبــزري 
 املــراكــز األربــعــة األولــــى املــؤكــدة حتى 

ّ
إلـــى أن

ــهــا فــي أربــعــة مستشفيات 
ّ
الــيــوم ســتــكــون كــل

في بيروت هي: »رفيق الحريري« و»الجامعة 
ــة« و»أوتـــــــيـــــــل ديـــــــــو« و»الـــــــــــــروم«  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ األمـ
العمل،  وآليات  الجهوزية  متابعة  وستجرى 

للبناء عليها في املراحل املقبلة.
ــــه ســتــكــون هــنــاك وحــــدات 

ّ
ــبـــزري أن يــكــشــف الـ

بهدف  اللبنانية  املناطق  مختلف  فــي  الة 
ّ
نق

ــئـــات الــــتــــي ال يــمــكــنــهــا  ــفـ ــلـ ــاح لـ ــقــ ــلــ ــاء الــ ــ ــطـ ــ إعـ
ــال،  ــثـ ــز، فــعــلــى ســبــيــل املـ ــ ــراكـ ــ ــــى املـ الـــتـــوجـــه إلـ
ــــالــــة لـــلـــمـــســـنـــني، فــي 

ّ
ـــص وحـــــــدة نــــق ـــخـــصَّ

ُ
ــت سـ

العجزة اإلسالمية، وكذلك في  مستشفى دار 
لألمراض  الصليب  )مستشفى  الصليب  ديــر 
الجمعيات  مــن  وغيرها  والنفسية(  العقلية 

لقاحات 
جهود لبنان

كبيرة 
وشكوك 
مع بدء 

التطعيم

يبدأ لبنان، اليوم األحد، تلقيح بعض الفئات المستهدفة، 
ضّد كورونا، مع انطالق »البرنامج الوطني للتحصين«، 
التي  الحملة  وهي  »فايزر«.  لقاح  باستخدام  وذلك 

ينتظرها كثيرون، ال سيما القطاعات االقتصادية

اللقاحات سُتخزَّن خالل 
المرحلة األولى في 

مستشفى »الحريري«

وحدات نّقالة ستعطي 
اللقاح لمن ال يمكنه 

التوجه إلى المراكز
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اللقاحات  إعــطــاء  منها  ُيطلب  الــتــي  »املــراكــز 
والعلمية  والعملية  البشرية  اإلمــكــانــات  لها 
الــبــرادات  لــديــهــا  كــمــا  العملية،  الــكــافــيــة ألداء 
الــلــقــاح، ويبقى  الــالزمــة للحفاظ على جـــودة 
أن نرى في األيام القليلة املقبلة التنفيذ على 
األرض من جانب اللجنة املختصة بالحملة«. 
 اللقاح يستهدف 

ّ
وبحسب وزارة الصحة، فإن

في املرحلة األولى من هم أكثر عرضة للخطر 
بحسب وظيفتهم، ومكان عملهم، وأعمارهم، 
 املرحلة 

ّ
وحالتهم الصحية. وقالت الوزارة إن

األولــــــى لــعــمــلــيــة الــتــلــقــيــح الـــتـــي تـــبـــدأ الــيــوم 
تستهدف العاملني في القطاع الصحي العام 
والـــخـــاص الــذيــن هــم فــي الــخــطــوط األمــامــيــة 
ملكافحة الــفــيــروس، وكــبــار الــســن، أي مــن هم 

 65 عــامــًا ومــا فــوق بغض النظر عن 
ّ
فــي ســن

حالتهم الصحية، واألشخاص الذين تتراوح 
بـــني 55 عـــامـــًا و64 ويـــعـــانـــون من  أعـــمـــارهـــم 
أمراض مزمنة. أما املرحلة الثانية، فتستهدف 
األشــخــاص الــذيــن تــتــراوح أعــمــارهــم بــني 55 
عامًا و64 بغض النظر عن حالتهم الصحية، 
واألشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة 
ــئـــات الـــعـــمـــريـــة األخــــــــرى، والــعــامــلــني  ــفـ مــــن الـ
األولــى.  املرحلة  لم تشملهم  الذين  الصحيني 
وتــســتــهــدف املـــرحـــلـــة الــثــالــثــة الــعــامــلــني في 
الرابعة  تستهدف  فيما  الحيوية،  القطاعات 
جميع األشــخــاص الــراغــبــني فــي أخـــذ اللقاح 

عندما يصبح متوفرًا.
ــا عــلــى أســئــلــة املــواطــنــني  ــ وفــــي مـــعـــرض رّدهــ
ــه كما 

ّ
أن إلــى  الشائعة، أشــارت وزارة الصحة 

ــعــطــى فــي العضل، 
ُ
غــالــبــيــة الــلــقــاحــات الــتــي ت

هناك بعض اآلثار الجانبية املتوقع حدوثها، 
مــثــل االحـــمـــرار، واأللــــم مــكــان إجــــراء الحقنة، 
وقد يحدث في بعض الحاالت ارتفاع طفيف 
في درجة حرارة الجسم خالل أول 48 ساعة، 
وشعور بالتعب والصداع، وألم في العضالت، 
وفي حاالت شبه نادرة لوحظ حصول ردات 
الصحة على  وزارة  فعل تحّسسية. وشــددت 
ضرورة االلتزام باملواعيد الخاصة بالتلقيح 
ــلـــى مـــســـتـــوى املـــنـــاعـــة  لـــضـــمـــان الـــحـــصـــول عـ

املطلوب واالستفادة القصوى من اللقاح.
مليونني  لبنان حجز   

ّ
أن إلــى  اإلشـــارة  تجدر 

و730 ألــــف جـــرعـــة مـــن الـــلـــقـــاحـــات مـــن خــالل 
ــاكـــس«، ولــــم تــحــدد الــلــقــاحــات،  مــنــصــة »كـــوفـ
إذ قــد تــكــون »فـــايـــزر« أو غــيــره، وذلـــك لنحو 

20 فــي املــائــة مــن الــســكــان، وجـــرى الــتــفــاوض 
ــة »أســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا« الــبــريــطــانــيــة -  ــركـ مــــع شـ
الـــســـويـــديـــة، لــحــجــز مــلــيــون ونـــصـــف مــلــيــون 
جــرعــة مــن لقاحها الـــذي طــورتــه مــع جامعة 
ــــورد« الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، ومـــــن املــتــوقــع  ــفـ ــ ــــسـ »أوكـ
وصولها في مارس/ آذار املقبل. كذلك، وافقت 
الــلــجــنــة الــعــلــمــيــة الــفــنــيــة الــتــي شــكــلــهــا وزيـــر 
مة  مقدَّ لقاحات  تسجيل  في  للبحث  الصحة 
من القطاع الخاص على السماح بإصدار إذن 
الــروســي على  فــي«  للقاح »سبوتنيك  طـــارئ 
أن يجرى استيراده حصرًا من قبل مستودع 

أدوية مجاز.
وكــــــان اإلقــــبــــال ضــعــيــفــًا عـــلـــى املـــنـــصـــة الــتــي 
للمواطنني  الــعــامــة  الصحة  وزارة  وضعتها 
على  الحصول  في  الراغبني  أسماء  لتسجيل 
اللقاح، نظرًا ملخاوف السكان من أّي أعراض 
محتملة يمكن أن يتركها اللقاح على الجسم، 
ــرّيـــث الــبــعــض حــتــى بــــدء عــمــلــيــة التلقيح  وتـ
 عدم ثقة قسم 

ّ
ومراقبة آثاره الجانبية، في ظل

 مـــا يــحــكــى عـــن فــيــروس 
ّ

مـــن الــلــبــنــانــيــني بــكــل
 عــن عــدم 

ً
كـــورونـــا الــجــديــد ولــقــاحــاتــه، فــضــال

ثــقــة الــقــســم األكـــبـــر مـــن الــلــبــنــانــيــني بــالــدولــة 
وأجــهــزتــهــا، وقـــدراتـــهـــا عــلــى املــحــافــظــة على 
ســالمــة الــلــقــاح نــظــرًا لـــشـــروط تــخــزيــنــه الــتــي 
ــب دقـــة عــالــيــة، مـــع مـــا تــمــلــك الــســلــطــات 

ّ
تــتــطــل

الـــلـــبـــنـــانـــيـــة مــــن تــــجــــارب ســـيـــئـــة عـــلـــى صــعــد 
مختلفة تشوبها عمليات فساد.

املــعــنــيــة مــن وزارة الصحة  املـــراجـــع  وعــمــدت 
ــم الـــطـــبـــيـــة  ــ ــواقــ ــ ــطــ ــ والـــــلـــــجـــــان املــــخــــتــــصــــة والــ
ــلـــى تــلــقــي  ــنــــني عـ ـــواطــ  املـ

ّ
وغــــيــــرهــــا إلــــــى حــــــث

الخطوة،  إيجابيات  على  واإلضــــاءة  الــلــقــاح، 
وإطالق حملة لنشر التوعية حول اللقاحات 
والتجارب الدولية التي أثبتت فاعليتها، كما 
مالحقة األخــبــار الــزائــفــة الــتــي تــشــّوه صــورة 
 شائعات ومفاهيم خاطئة حوله 

ّ
اللقاح وتبث

بما يزيد من تردد الناس في الحصول عليه.
 »اإلقــبــال 

ّ
وبــالــعــودة إلـــى الـــبـــزري، يــؤكــد أن

على املنصة اختلف بمرور الوقت، وتخطى 
500 ألـــف شــخــص مــمــن ســّجــلــوا أســمــاءهــم 
للحصول على اللقاح، والتعويل يبقى على 
األيـــــام املــقــبــلــة، الــتــي ســتــشــهــد ورشــــة عمل 
ــل فـــي أن تــشــمــل الــلــقــاحــات  مــكــثــفــة، مـــع األمــ
ــر مــــن الــلــبــنــانــيــني لــتــحــقــيــق  ــبــ الــنــســبــة األكــ
الغاية املرجوة منها والسيطرة على الوباء 

بالوصول إلى مناعة مجتمعية«.

J J

تحقيق

القاهرة ـ العربي الجديد

ــة مـــصـــريـــة  ــيــ ــكــــومــ أعــــلــــنــــت مــــــصــــــادر حــ
ــداد  »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن ارتــــفــــاع أعــ لــــ
ــابـــات الــيــومــيــة املــســجــلــة بــفــيــروس  اإلصـ
كـــورونـــا، وتــجــاوزهــا 600 حــالــة يوميًا، 
ــم انـــخـــفـــاض تــــوافــــد املـــصـــابـــني إلـــى  ــ رغــ
املــســتــشــفــيــات، ســيــكــون لـــه تــأثــيــر بــقــرار 
ــعـــودة  ــلـــق بـ ــعـ ــتـ ــة املــــرتــــقــــب واملـ ــكـــومـ الـــحـ
الــــــــــدراســــــــــة حــــــضــــــوريــــــًا فــــــــي املــــــــــــدارس 
يكون  أن  املتوقع  مــن  الــذي  والجامعات، 

جزئيًا.
وغـــالـــبـــًا، لــــن يــقــتــصــر الـــتـــأثـــيـــر بــكــيــفــيــة 
وزارة  اعتماد  فبعد  الــدراســة.  استئناف 
ــة والـــتـــعـــلـــيـــم والـــتـــعـــلـــيـــم الــفــنــي  ــيـ ــربـ ــتـ الـ
الـــدراســـة عــن بــعــد وإجـــــراء االمــتــحــانــات 
عن بعد، في ظل ضعف شبكة اإلنترنت، 
بــإرجــاء عــودة  الحكومة مقترحًا  تــدرس 
ــى حــــني حـــصـــول املـــدرســـني  ــ ــة إلـ ــ ــدراسـ ــ الـ
واألســــاتــــذة الــجــامــعــيــني واإلداريـــــــني في 
مــخــتــلــف املـــؤســـســـات الــتــعــلــيــمــيــة عــلــى 
الـــلـــقـــاح، مــــع تـــمـــديـــد الـــفـــصـــل الــــدراســــي 
الفطر  عيد  انقضاء  بعد  مــا  إلــى  الثاني 

)مايو/ أيار املقبل(.
وتــعــزو املــصــادر هــذا املقترح إلــى زيــادة 
عــــدد اإلصــــابــــات بـــالـــتـــوازي مـــع صـــدور 
ــعــرض على 

ُ
بــيــانــات جــديــدة رسمية ســت

لجنة إدارة أزمة، التي تتضمن العديد من 
اكتراث  بعدم  ق 

ّ
تتعل السلبية  املــؤشــرات 

للتباعد  الفترة األخيرة  املواطنني خالل 
االجتماعي، أي خالل نهاية عطلة نصف 
العام في املدارس والجامعات قبل إجراء 

االمتحانات الجامعية. 
وُيــظــهــر الــتــقــريــر ارتــفــاعــًا مــلــحــوظــًا في 
ــبــــال عــلــى املـــطـــاعـــم واملـــالهـــي  نــســبــة اإلقــ
واملــــقــــاهــــي ودور  ــتــــجــــاريــــة  الــ واملـــــحـــــال 
ــيـــــش الــــنــــيــــل بــنــســبــة  ــ ــــورنـ الـــســـيـــنـــمـــا وكـ
 بما كانت عليه 

ً
أربعني في املائة، مقارنة

كانون  يناير/  األوضـــاع حتى منتصف 
الثاني املاضي.

ــم تـــتـــغـــيـــر نــســبــة  ــ وبـــحـــســـب الــــتــــقــــريــــر، لـ
إقــبــال املــواطــنــني عــلــى أســــواق الــخــضــار 
والفاكهة، في وقت تراجع فيه استخدام 
الــعــام بنسبة عشرين في  النقل  وســائــل 
املائة بسبب إغالق الجامعات واملعاهد، 

عدا عن فترات العطلة.
 اإلقـــبـــال على 

ّ
وكـــشـــف تــقــريــر ســـابـــق أن

السياحية والشواطئ والفنادق  األماكن 
املائة  شهد تراجعًا أكثر من تسعني في 
التقرير  وسجل  املاضي.  بالعام   

ً
مقارنة

الحالي زيادة بسبب السياحة الداخلية، 
حـــيـــث اســـتـــقـــر االنـــخـــفـــاض عـــنـــد ســبــعــة 
ــائـــة، مـــا يــمــكــن اعــتــبــاره  وســبــعــني فـــي املـ
ثمرة ملساعي الحكومة إلنعاش النشاط 
أطلقت  أسابيع،  ثالثة  وقبل  السياحي. 
في  ي 

ّ
»شت عنوان  الحكومة حملة تحت 

مصر« لتشجيع املصريني على االنتقال 
واألقصر  األحــمــر  البحر  منتجعات  إلــى 

وأسوان.
ــائــــج، بــــــات مــن  ــتــ ــنــ ــاًء عـــلـــى تـــلـــك الــ ــ ــنــ ــ وبــ
الــواضــح أن ارتــفــاع أعـــداد اإلصــابــات قد 
ــات جـــديـــدة.  ــابــ يــمــثــل بــــدايــــة ملـــوجـــة إصــ
وتقول املصادر إن اإلدارات املختصة في 
تتوقع  املصرية  والسكان  الصحة  وزارة 
ارتفاعًا كبيرًا في أعداد االصابات خالل 
شــهــر إبــريــل/ نــيــســان املــقــبــل، بــنــاًء على 
عدد من املعطيات، أولها عودة الدراسة 
املقبل، وانتهاء فترة  آذار  خالل مــارس/ 
ــقـــدرة علميًا  ــة املـ ــابـ الــتــحــصــني مـــن اإلصـ
بمتوسط ثالثة أشهر للنسبة األكبر من 
املصابني حتى اآلن، سواء املسجلون أو 
غير ذلك، وكذلك بسبب انتشار اإلصابة 
املناخي،  التغير  فــتــرات  فــي  أكــبــر  بشكل 

ــذه الــتــوقــعــات »كـــارثـــيـــة«  مــعــتــبــرة أن هــ
لتزامن االرتفاع املتوقع مع شهر رمضان 

وبعض االمتحانات. 
 انـــخـــفـــاض تــوافــد 

ّ
ــادر أن وذكــــــرت املــــصــ

حــــاالت االشــتــبــاه إلـــى املــســتــشــفــيــات مع 
ــّرة فيها »ينفصل تمامًا عن  األسـ تــوافــر 
احتمال زيادة األعداد بصورة كبيرة في 
الفترة املقبلة«، وذلك يعود إلى التوسع 
الــرســمــي فـــي الـــعـــزل املـــنـــزلـــي، مـــا أســهــم 
أيـــضـــًا فـــي تــوفــيــر الـــعـــالجـــات الــرســمــيــة 
للمصابني، مــع اســتــمــرار عــزلــهــم خــارج 
ــفـــاع نسب   عـــن ارتـ

ً
املــســتــشــفــيــات، فــضــال

الــشــفــاء )بــحــســب اإلعــــالنــــات الــرســمــيــة( 
على  أيــام  عشرة  انقضاء  خطة  العتماد 
ظهور األعراض األساسية إلعالن الشفاء 
وإخراج املريض من املستشفى، من دون 
إلى  الفحص من موجب  تحّول  اشتراط 

سالب.
ويبدو قرار استئناف الدراسة األصعب 
ب 

ّ
الــذي يتطل خــالل العام الحالي، األمــر 

»قرارًا سياديًا«، وليس فقط قرارًا فنيًا أو 
املختصة، وبهدف  السلطات  صحيًا من 
إيــجــاد ســبــل مــعــقــولــة للتعامل مــع ذلــك 
ــــــرح مـــقـــتـــرح تــلــقــيــح عــنــاصــر 

ُ
الـــــقـــــرار، ط

املنظومة الدراسية، لتصبح العودة أكثر 
أمانًا.

ــذا املــقــتــرح  ــ ــام هـ ــ املــشــكــلــة الــرئــيــســيــة أمــ
املستوى  التلقيح على  ضبابية برنامج 
الوطني حتى اآلن. وبعد خمسة أيام من 
حــديــث رئــيــس الــجــمــهــوريــة عــبــد الفتاح 
السيسي عن نجاح البرنامج حتى اآلن، 

لـــم تــفــتــح الـــدولـــة بـــاب الــتــســجــيــل للقاح 
ولــــم تــنــجــح حــتــى فـــي تــلــقــيــح الــطــواقــم 
التي  العزل،  كل مستشفيات  في  الطبية 
تعتبر األولوية في البرنامج، أو الحملة 
ــك بــســبــب  ــ كـــمـــا وصـــفـــهـــا الـــســـيـــســـي، وذلــ
انـــخـــفـــاض عــــدد الــكــمــيــات الــــــــواردة إلــى 
مصر حتى اآلن، سواء التي استوردتها 
)مائة  املصرية  والسكان  الصحة  وزارة 
املــصــريــة للشراء  الهيئة  أو  ألــف جــرعــة( 
املوحد )خمسون ألف جرعة(، وهو رقم 
 للغاية بالنسبة إلى أعداد 

ً
يبدو ضئيال

اإلداريــني  األطباء واملمرضني والعاملني 
بــاألمــراض  فــي املستشفيات واملــصــابــني 
املـــزمـــنـــة، وبـــمـــا يــســتــحــيــل مـــعـــه إضـــافـــة 
الوقت  في  التعليمية  املنظومة  عناصر 

الحالي للفئات املستهدفة.
ومــــــــن خــــــــالل حـــــديـــــث ســـــابـــــق ملــــصــــادر 
حكومية عن املنظومة اإللكترونية التي 
الراغبني  املــواطــنــني  لتسجيل  ستوضع 
 
ّ
ــلـــقـــاح، اتـــضـــح أن فـــي الـــحـــصـــول عــلــى الـ
اللقاحات ستوزع  العظمى من  الغالبية 
ــي يـــخـــتـــلـــف بــحــســب  ــالــ مـــقـــابـــل مـــبـــلـــغ مــ
ــًا بــحــســب  ــد يــخــتــلــف أيــــضــ ــ نــــوعــــهــــا، وقــ
الخدمة نفسها، أكانت في املراكز العامة 
لــلــقــاح أم فـــي املــســتــشــفــيــات أم بــمــعــرفــة 

املواطن الشخصية.
وسّجلت مصر ارتفاعًا بعدد االصابات، 
وقد تجاوز عدد االصابات إلى 171390، 
وعــــدد الــوفــيــات 9804، فــي وقـــت وصــل 
فــيــه عـــدد املــتــعــافــني إلـــى نــحــو 133331 

شخصًا.

مصر تخشى تفشيًا جديدًا لكورونا

)Getty /يلتزمان وضع الكمامة )فاضل داوود

)Getty /عند جسر النيل )فاضل داوود

يسجل لبنان عددًا يوميًا كبيرًا من اإلصابات )حسين بيضون(

500.000
فقط، من سكان لبنان، سجلوا 

أسماءهم للحصول على لقاح كورونا، 
حتى اآلن، أي أقّل من 10% منهم

تتخوف مصر من 
تفّشٍ جديد لكورونا 

مع ارتفاع أعداد 
االصابات أخيرًا، األمر 

الذي سيؤثّر في قرارها 
بإعادة فتح المدارس

ما زالت دول عّدة 
مضطرة إلى حصر حركة 

الطيران المدني حتى 
تتمّكن من ضبط تفشي 

الفيروس في داخل 
أراضيها. الكويت واحدة 

منها، ويجد مواطنوها، 
كما الوافدون فيها، 

أنفسهم متضرّرين من 
قرارات في هذا السياق

الكويت: وافدون ومواطنون عالقون في الـخارج
القرار األّول تقليل رحالت 
الكويتيين مع إلزامهم 

بالحجر المؤسسي

القرار الثاني وقف دخول 
الوافدين إلى الكويت إلى 

أجل غير محّدد

الكويت ـ خالد الخالدي

الكويت  املقيمني في  الوافدين  آالف من  علق 
ومــئــات مــن املــواطــنــني الكويتيني فــي خــارج 
الـــبـــالد، عــقــب قـــراَريـــن اتــخــذتــهــمــا الــســلــطــات 
الصحية الــكــويــتــيــة فــي إطـــار أزمـــة كــورونــا. 
ــــالت سفر  بــتــقــلــيــل رحـ يــقــضــي  األّول  الـــقـــرار 
بالحجر  إلزامهم  مع  الوطن،  إلــى  الكويتيني 
القرار  أّمــا  املؤسسي على حسابهم الخاص. 
إلى  الوافدين  الثاني، فيقضي بوقف دخــول 
إلــى أجــل غير محّدد  الــكــويــت نهائيًا، وذلـــك 

حتى اآلن.
هــكــذا، وجـــد وافـــــدون مــصــريــون وهــنــود من 
حــمــلــة إقـــامـــات الــعــمــل فــي الــكــويــت، أنفسهم 
اإلماراتية. هم كانوا  عالقني في مدينة دبــي 
ــا مــــن بـــلـــدانـــهـــم، بــهــدف  ــهـ ــيـ ــوا إلـ ــهــ ــوّجــ قــــد تــ
اإلقــامــة فيها ملــدة 14 يومًا قبل االنتقال إلى 
إلى  الكويت. وهــم عمدوا  وجهتهم األخــيــرة، 
ذلك بسبب حظر الحكومة الكويتية استقبال 
الوافدين اآلتــني من عــدد من الــدول مباشرة. 

واليوم يجد هؤالء أنفسهم تحت رحمة قرار 
السلطات الصحية الكويتية، ومجبرين على 
ارتــفــاع  نتيجة  كبيرة  مالية  تكاليف  تحّمل 

مصاريف السكن واملعيشة في دبي.
أحمد حنفي، عامل مصري ترك بالده وتوّجه 
إلى دبي لفترة محددة قبل إنهاء رحلته في 
الـــكـــويـــت حــيــث يــعــمــل فـــي شـــركـــة مـــقـــاوالت، 
يخبر »العربي الــجــديــد«: »عــمــدت إلــى حجز 
ما ُيسّمى باقة الترانزيت التي تشمل تكلفة 
تــذكــرة سفر إلــى اإلمــــارات وتكاليف اإلقــامــة 
فــيــهــا وتـــكـــالـــيـــف فـــحـــص فــــيــــروس كــــورونــــا، 
باإلضافة إلى تكلفة تذكرة السفر إلى الكويت 
ني 

ّ
وتــكــالــيــف الــحــجــر املــؤســســي فــيــهــا، لكن

 الكويت قّررت منع الوافدين من 
ّ
فوجئت بأن

الدخول إليها. وهذا ما يجعلني مضطرًا إلى 
ني دفعت 

ّ
العودة إلى مصر، على الرغم من أن

نحو سبعة آالف دوالر أميركي حتى أتمّكن 
 
ّ
أن الكويت«. ويؤكد حنفي  من الوصول إلى 
 الــكــويــت إغـــالق مــطــارهــا ومــنــع أيٍّ 

ّ
»مـــن حـــق

كــان مــن دخــول أراضــيــهــا، لكونها دولــة ذات 

الــحــفــاظ عــلــى منظومتها  ســـيـــادة وتـــحـــاول 
الصحية من االنهيار. لكن ما ال يمكن فهمه، 
ــنــا علقنا فــي مدينة أخـــرى خـــارج وطننا، 

ّ
أن

ا الكويت... 
ّ
وفي دولة خليجية، كما طلبت من

كيف يمكن أن يحدث هذا؟«.
ــيــــد، وهــــو  ــكـــي أحــــمــــد ســــعــ ــتــــه، يـــحـ مـــــن جــــهــ

الـــعـــودة إلــــى الــكــويــت بــســبــب ظــــرف عــائــلــي 
طارئ، لكنه لم يجد أّي تذكرة سفر متوافرة 
 
ّ
فــي األيـــام القليلة املقبلة، بــاإلضــافــة إلــى أن

ني 
َ
»تذاكر السفر املتوافرة بعد أسبوع أو اثن

ــار كــويــتــي  ــنـ تــصــل أســـعـــارهـــا إلــــى 1000 ديـ
تــشــمــل رســوم  أمــيــركــي(  )نــحــو 3300 دوالر 
الجميع«.  على  املفروضة  املؤسسي  الحجر 
باملقام   »املشكلة حكومية 

ّ
أن املطيري  ويرى 

خذ 
ّ
تت الصحية  السلطات   

ّ
ألن وذلـــك  األّول، 

 يوم، وهو ما يسّبب 
ّ

قرارات متناقضة في كل
توترًا لدى جميع الكويتيني الذين يتابعون 
دراســتــهــم فــي الــخــارج أو لــديــهــم ارتــبــاطــات 
الكويت«، مستهجنًا »قرار  في العمل خــارج 
الكويت  إلــى  الــرحــالت املتوجهة  تقليل عــدد 
وتحديد عــدد الــركــاب فــي كــل طــائــرة، بما ال 

يتجاوز 35 راكبًا«.
فـــي الـــســـيـــاق، تــواصــلــت »الـــعـــربـــي الــجــديــد« 
الــعــامــة  فــــي اإلدارة  ــر مــــن مــــســــؤول  ــثـ أكـ مــــع 
بــإدارة  املعنية  الجهة  املدني، وهي  للطيران 
مــطــار الــكــويــت الــدولــي وحــركــة الــطــيــران في 

لوا 
ّ

املــســؤولــني جميعًا فض  
ّ
أن الــكــويــت، غير 

 
ّ
ــدوا أن عـــدم الــتــصــريــح بــأســمــائــهــم، فيما أكــ

الــرحــالت  أعـــداد  بتقليل  الخاصة  »الـــقـــرارات 
أو وقفها في ما يخّص الوافدين، هي قرارات 
الطيران  إدارة  السلطات الصحية، وما على 

سوى تطبيقها«.
الـــطـــيـــران  إدارة  فــــي  بــــــارز  مــــســــؤول  ويـــلـــفـــت 
ظًا كذلك عن الكشف عن هويته، 

ّ
املدني، متحف

 »لدينا وجهة نظر 
ّ
»العربي الجديد«، إلى أن لـ

ــراءات التي طلبت  أخــرى فــي مــا يخص اإلجــ
ــنــا 

ّ
مــنــا تــطــبــيــقــهــا الــســلــطــات الــصــحــيــة، لــكــن

ــبــاع تــوجــيــهــاتــهــا، لــكــون األزمـــة 
ّ
مــلــزمــون بــات

أزمة طبية وليست أزمة نقل وطيران، ولكون 
األزمة لدينا مجرد أثر ألزمة أكبر«. يضيف: 
»أنا آسف من أجل أولئك العالقني في الخارج، 
ق 

ّ
 القرار ليس بيدنا«. من جهتها، لم تعل

ّ
لكن

وزارة الصحة الكويتية على أسئلة »العربي 
الجديد« عن اآلثار املترتبة عن وقف السماح 
للوافدين املقيمني في الكويت والعالقني في 

مدن الخليج بالدخول إليها.

الخاص  القطاع  في  يعمل  مصري  محاسب 
فـــي الـــكـــويـــت، قــصــتــه مـــع الـــتـــرانـــزيـــت. يــقــول 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »كــنــت أقــضــي إجــازتــي  لـــ
السلطات  أغلقت  عندما  مصر  فــي  السنوية 
الــصــحــيــة مــطــار الــكــويــت فـــي مــنــتــصــف عــام 
الحظر  واستمرار  فتحه  إعــادة  وبعد   .2020
ــفــــروض عــلــى مـــصـــر، قــــــّررت الـــتـــوجـــه إلــى  املــ
تــركــيــا، ومــنــهــا إلــــى الـــكـــويـــت، وقــــد كلفتني 
الرحلة 2000 دوالر أميركي آنــذاك«. يضيف: 
العبور،  مــن  تمكنت  ــنــي 

ّ
ألن »كــنــت محظوظًا 

 ذلك حصل عبر دولة رخيصة 
ّ
ومحظوظًا ألن

 وظيفتي جيدة وأملك 
ّ
نسبيًا، ومحظوظًا ألن

مااًل كافيًا. لكن ماذا عن العمالة الفقيرة التي 
تعمل في مهن ذات رواتب متواضعة جدًا ال 
تكفي احتياجات أهالي أصحابها في مصر، 
 عن مدينة غالية من الناحية املعيشية 

ً
فضال

مثل دبي؟«. 
أّما أحمد املطيري، وهو طالب كويتي يتابع 
األردنية  العاصمة  العربي في  األدب  دراســة 
ــه حــاول 

ّ
عــّمــان، فيخبر »الــعــربــي الــجــديــد« أن

المطار شبه خاٍل 
)ياسر الزيات/ فرانس 

برس(
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فالشمجتمع

بعض األمل في ظل كورونا
عيد الحب للعام الثاني على 

التوالي، يأتي عيد الحب 
أو عيد العشاق أو عيد 

الفالنتاين وسط تفشي جائحة 
كورونا واكتشاف نسخ متحورة من 

الفيروس وتجاوز عدد االصابات 
حول العالم 108 ماليني بحسب موقع 

»ورلد ميترز«. في الوقت نفسه، فإن 
الرغبة في عدم الخضوع ملا فرضه 

الوباء من إجراءات وقائية كالحجر 
املنزلي والتباعد االجتماعي وإغالق 
املطاعم والحانات وغيرها، قد تجعل 

البعض أكثر إصرارًا على إيجاد بدائل 
لالحتفال، أو ما قد يرمز إلى استعادة 

الحياة واألمل في الخالص والعودة 
إلى اليوميات املعتادة.

في الوقت الحالي، تكثر النصائح 
حول كيفية االحتفال بعيد الحب 

والتحايل على الظروف الحالية، ولو 
اضطّر بعض العشاق إلى معايدة 

بعضهم بعضًا »أونالين«. األساس 
هو عدم االستسالم ومحاولة 

االستفادة من أي مناسبة قد تحيي 
فينا الرغبة في الحياة. األزهار، سواء 

الحمراء أو غيرها، قد تكون كافية 
إلضفاء شعور بالسعادة أو الراحة. 

هذه املشاعر قد تبدأ من لحظة اختيار 
األزهار وحتى إهدائها. حتى داخل 

املنزل، ينصح الخبراء في علم النفس 
باالستفادة من املناسبات لتجديد 

املشاعر واالبتعاد عن اليوميات 
التي باتت مملة نسبيًا وخصوصًا 
أن الخيارات محدودة لدى الجميع، 

وتحديدًا في البلدان التي ما زالت 
تشهد ارتفاعًا في أعداد اإلصابات 

والوفيات. 
وإن يعتبر كثيرون أن االحتفال بهذا 

العيد يعكس مزيدًا من االنغماس 
باألنماط االستهالكية، إال أنه قد يبدو 

هذا العام مختلفًا بعض الشيء، في 
ظل الحاجة إلى أي مناسبة الستعادة 

بعض من حياتنا ما قبل كورونا.
)العربي الجديد( 
)Getty ،الصور: فرانس برس، األناضول(

بريطانيا

الهند

كولومبيا

بين الواليات المتحدة والنرويج

روسيا

الواليات المتحدة 
األميركية

تركيا
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