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إندونيسيا :نزوح اآلالف بسبب الفيضانات

أجبرت الفيضانات العارمة ،التي أعقبت أيامًا من األمـطــار الغزيرة في مقاطعة جــاوا الغربية
ّ
بإندونيسيا ،اآلالف على ترك منازلهم .وأفــادت السلطات بأن فيضان نهري سيتاروم وسيبيت
أغرق أكثر من  4500منزل 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.

لقي  19شخصًا 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
ّ
ويعد أسوأ كارثة من نوعها تشهدها الوالية الواقعة جنوبًا.
فيرودوناغار في والية تاميل نادو،
ّ
وقال املسؤول املحلي آر كانان إن حصيلة القتلى يمكن أن ترتفع ،مضيفًا« :حتى اآلن ،يتلقى 34
جريحًا العالج .البعض منهم حروقهم بالغة» .أضاف أن نحو  74شخصًا كانوا في املصنع وقت
(فرانس برس)
الحادث .وبحسب تقارير نشرتها وسائل إعالمية ،فاملصنع غير شرعي .

كارثة التوزيع غير العادل للقاحات
ّ
حــذر خـبــراء فــي مجال الصحة واألم ــراض مــن أن
تـطــويــر ل ـقــاحــات ج ــدي ــدة ض ــد ك ــورون ــا سيفشل
فــي إن ـهــاء الـجــائـحــة مــا لــم تحصل جميع الـبـلــدان
على جــرعــات بطريقة سريعة وعــادلــة .وفــي وقت
تفكر دول ع ــدة فــي اعـتـمــاد فـكــرة «ج ــواز السفر
الـلـقــاحــي» عند استئناف الـسـفــر ،قــال ه ــؤالء في
رسالة مفتوحة نشرتها مجلة «النسيت» الطبية إن

تخزين اللقاحات في البلدان األكثر ً
ثراء لن يؤدي
إال إلــى إطالة أمــد حــال الـطــوارئ الصحية العاملية.
وحذروا من أن «قومية اللقاح» قد تؤدي الى فشل
مبادرة كوفاكس التي تهدف إلى إيصال اللقاحات
إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل التي تواجه
ً
نقصًا هــائــا فــي الـجــرعــات .وقــال املـ ِـعـ ّـد الرئيسي
للرسالة أوليفييه ووترز من كلية لندن لالقتصاد

والعلوم السياسية إن «الحقيقة الصارخة هي أن
العالم يحتاج اآلن إلى جرعات أكبر من اللقاحات
املضادة لكورونا أكثر من أي لقاح آخر في التاريخ،
مــن أجــل تحصني عــدد كــاف مــن الـنــاس لتحقيق
مـنــاعــة عــامل ـيــة» .أضـ ــاف« :م ــا لــم ُت ـ ـ ّ
ـوزع الـلـقــاحــات
بشكل أكثر إنصافًا قد تمر سنوات قبل السيطرة
على كورونا على املستوى العاملي» .ورغم وجود

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

(فرانس برس)

(مكسيم ماروسينكو)Getty /

مساعدات المتطوعين ُتنقذ أهالي الموصل
الموصل ـ ميمونة الباسل

ي ـع ـت ـم ــد أهـ ــالـ ــي م ــديـ ـن ــة امل ـ ــوص ـ ــل ،م ــرك ــز
م ـح ــاف ـظ ــة نـ ـيـ ـن ــوى وثـ ــانـ ــي أكـ ـب ــر مــدي ـنــة
فــي ال ـع ــراق مــن حـيــث ال ـس ـكــان وت ـقــع على
مسافة  465كيلومترًا شمال العاصمة بغداد ،على
التكافل االجتماعي لتخطي األزم ــات االقتصادية
واالجـتـمــاعـيــة وغـيــرهــا بـعــد ال ـحــرب األخ ـيــرة التي
ّ
خلفت دمارًا كبيرًا في البنى التحتية واألرزاق ،وقد
بــاتــت آالف األس ــر مــن دون معيل أو عـمــل .ويــؤكــد
األهالي أن حمالت التبرع والتكافل التي تشهدها
مناطقهم مــن قـبــل منظمات ومـجـمــوعــات شبابية
كــانــت بمثابة ع ــون كبير لـهــم بـعــدمــا ســاهـمــت في
التخفيف مــن آث ــار ال ـحــرب امل ــدم ــرة ال ـتــي شهدتها
املدينة ،في ظل استمرار مماطلة الحكومة بتعويض
ّ
املتضررين من تلك الحرب.
ويـقــول مــديــر دائ ــرة اإلحـصــاء فــي محافظة نينوى
(شـمــال ال ـعــراق) نــوفــل سليمان ،إن مدينة البعاج
(جنوب غرب املوصل) تحتل املرتبة األولى لناحية
معدالت الفقر ،تليها مدينة الحضر ،ومدينة تلعفر،
ثم مدينة املوصل .كما تفيد بيانات البنك الدولي
بأن نسبة الفقر في املناطق املحررة تضاعفت إلى
 40فــي املــائــة خ ــال الـفـتــرة األخ ـي ــرة .وتــؤكــد بعثة
ً
األمم املتحدة في بغداد أن طفال عراقيًا من بني كل
أربعة أطفال يعاني من جراء الفقر .كذلك ،فإن تراجع

فرص العمل ساهم في ارتفاع نسبة الفقر في هذه
املناطق ،خصوصًا املوصل.
ف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،ت ـقــول أم س ـعــد ،وه ــي م ــن سـكــان
م ــدي ـن ــة امل ــوص ــل ال ـق ــدي ـم ــة ،ل ـ ـ «الـ ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد»:
ّ
«ب ـع ــد ان ـت ـه ــاء الـ ـح ــرب ،ع ـ ـ ُ
ـدت إلـ ــى بـيـتــي ألجـ ــد كــل
شيء مدمرًا ســواء البيت أو الحي» ،مشيرة إلى أن
«ش ـبــاب املنطقة عـمـلــوا عـلــى مساعدتنا مــن خــال
إزالة األنقاض وتوزيع األغذية واألغطية واألدوية.
وكانوا يعطوننا أرقــام هواتفهم لالتصال بهم في
ُ
حــال احتجنا ألي مساعدة» .تضيف أم سعد التي
تعمل ّ
خياطة من منزلها« :أحيك املالبس ألساعد
زوجي الذي يعمل بأجر يومي بعدما خسر محاله
التي كــان يبيع فيها املــواد الغذائية بعد الـنــزوح».
ّ
تضيف« :لدينا أربعة أطفال ولكل منهم احتياجاته
ومتطلباته التي نحاول تلبيتها ،وخصوصًا أننا
لــم نحصل على تـعــويـضــات ،باستثناء مساعدات
ّ
الخيرين من طعام وش ــراب .ولــوال هــذه املساعدات
ملا تمكنا من إعــادة تأهيل بعض غــرف بيتنا التي
تضررت بنسبة  60في املائة خالل الحرب».
من جهتها ،تقول رزان يونس ،وهي طالبة جامعية
ل ـ «ال ـعــربــي ال ـجــديــد»« :مـنــذ انـتـهــاء ال ـحــرب وحتى
اليوم ،يعمل أهالي املوصل على مساعدة بعضهم
بـ ـعـ ـض ــا» .ي ــون ــس الـ ـت ــي ت ـط ــوع ــت فـ ــي الـ ـع ــدي ــد مــن
ال ـح ـمــات ،ت ــوض ــح« :ل ــم يـكــن ح ــال عــائـلـتــي أفـضــل
من العائالت التي قدمنا لها املـســاعــدات ،فقد ُد ّمــر

منزلنا وتلقينا بدورنا مساعدات غذائية من بعض
املجموعات التطوعية» .تضيف« :نـشــارك فــي رفع
األنقاض وتأمني األدوية».
أمــا الناشط املــدنــي أيــوب ذن ــون ،فيقول ل ـ «العربي
ال ـج ــدي ــد» إن ال ـع ـمــل ال ـخ ـيــري ي ـمـ ّـيــز امل ــوص ــل ،كما
ّ
أن التكافل االجـتـمــاعــي سمة مــن سماتها .وتهتم
جـمـعـيــات بـنـحــو  5آالف يـتـيــم مـثــل جـمـعـيــة «فـعــل
ال ـ ـ ـخ ـ ـ ـيـ ـ ــرات» ،ف ـ ــي وق ـ ـ ــت تـ ـ ـج ـ ــاوز ع ـ ـ ــدد امل ـ ـ ـبـ ـ ــادرات
وامل ـج ـم ــوع ــات ال ـت ـطــوع ـيــة ال ــرق ــم  .70ي ـض ـيــف« :ال
ننكر الــدور الحكومي لكنه حتمًا ضئيل باملقارنة
مع حجم الدمار الــذي حل في هــذه املدينة على كل
املستويات االقتصادية واألمنية والخدماتية .خسر
الكثير من الناس أعمالهم وتجارتهم ،وكــان يجب
أن يكون هناك تعويضات» ،موضحًا أن هناك 50
ألف معاملة لتعويضات مقدمة إلى الجهات املعنية
لم يحصل منها سوى ألف تقريبًا على تعويضات.
لــذلــك ،يجب أن يكون هناك تحرك جــدي وملموس
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
نينوى عمر محمد ،ل ـ «الـعــربــي الـجــديــد»« :هناك
العديد من صور التكافل االجتماعي في املوصل.
ّ
على سبيل املثال ،شكل طالب مجموعات لتأهيل

فقر
تفيد إحصائيات رسميّة في العراق بأن معدالت
الفقر وصلت إلــى مستوى قياسي ،مشيرة
إلى أن  38في المائة من السكان ،أي ما يعادل
مليونًا و 800ألف شخص ،يعيشون تحت خط
الفقر في عموم محافظة نينوى (مركزها
الموصل) التي تبعد عن العاصمة بغداد نحو
 465كيلومترًا ،علمًا أن عدد القاطنين فيها
يقدر بـ  3.5ماليين نسمة.
ّ

املباني املتضررة في الجامعات ،في وقت تكفلت
مــؤسـســات ومـنـظـمــات بـتــأمــن احـتـيــاجــات بعض
الـعــائــات مثل توفير بـيــوت وأدوي ــة وغـيــرهــا من
األس ــاسـ ـي ــات» .ي ـض ـيــف« :خـ ــال ان ـت ـشــار جــائـحــة
ك ـ ــورون ـ ــا ،ب ـ ــرز دور الـ ـشـ ـب ــاب فـ ــي دع ـ ــم امل ــرض ــى
واملـحـتــاجــن باملستلزمات الـصـحـيــة ،والـعــائــات
مــن أص ـحــاب الــدخــل امل ـح ــدود الــذيــن عــانــوا أثـنــاء
فرض حظر التجوال وتوفير املواد الغذائية .حتى
ال ـن ـســاء ش ــارك ــن بـشـكــل ف ـعــال ف ــي تــرم ـيــم امل ـنــازل
وتوزيع املواد العينية».
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مصر تخشى تفشيًا جديدًا لكورونا

يبدأ لبنان ،اليوم األحد ،تلقيح بعض الفئات المستهدفة،
ضد كورونا ،مع انطالق «البرنامج الوطني للتحصين»،
ّ
وذلك باستخدام لقاح «فايزر» .وهي الحملة التي
ينتظرها كثيرون ،ال سيما القطاعات االقتصادية

تتخوف مصر من
ٍّ
تفش جديد لكورونا
مع ارتفاع أعداد
االصابات أخيرًا ،األمر
الذي سيؤثّر في قرارها
بإعادة فتح المدارس

لقاحات
لبنان جهود
كبيرة

الجمال
بيروت ـ ريتا
ّ

دخ ـ ـ ــل لـ ـبـ ـن ــان م ــرحـ ـل ــة م ــواجـ ـه ــة
فيروس كورونا الجديد من بوابةِ
حملة التطعيم الـتــي ينظر إليها
الـقـطــاع الـصـحــي بــاعـتـبــارهــا املـنـقــذ املــأمــول،
ّ
ف ــي ظ ــل اس ـت ـم ــرار ارتـ ـف ــاع أع ـ ــداد اإلص ــاب ــات
وال ــوفـ ـي ــات ي ــوم ـي ــا ،وامل ـ ـخـ ــاوف ال ـج ــدي ــة مــن
التفشي السريع للساللة البريطانية الجديدة
ّ
امل ـت ـح ـ ّـورة ل ـل ــوب ــاء ،ال ـت ــي شــك ـلــت ف ــي ُ الـفـتــرة
َّ
األخيرة الجزء األكبر من اإلصابات املسجلة،
بحسب وزير الصحة حمد حسن.
ّ
قــال حسن إن لقاح شركة «فــايــزر» األميركية
سيصل الــى لبنان يــوم السبت (أم ــس) على
أن تنطلق الحملة رسميًا األحــد (الـيــوم) من
ال ـس ــرايــا (م ـقــر ال ـح ـكــومــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة) ،لـيـبــدأ
ت ـن ـف ـيــذ الـ ـخـ ـط ــة ،الـ ـت ــي س ـم ـي ــت «ال ـب ــرن ــام ــج
الوطني للتحصني» غدًا اإلثنني.
ح ـجــز ل ـب ـنــان أك ـث ــر م ــن مـلـيــونــن و 700ألــف
جــرعــة مــن ال ـل ـقــاحــات ،لـيـحـصــل عـلـيـهــا وفــق
ـت ل ــم يـحـســم رئـيــس
أرب ـ ــع م ــراح ــل .وفـ ــي وق ـ ـ ٍ
اللجنة الوطنية إلدارة اللقاح ضــد كــورونــا،
الــدكـتــور عبد الــرحـمــن ال ـبــزري ،مسألة تلقي
ال ــرؤس ــاء الـثــاثــة مـيـشــال ع ــون ،ونـبـيــه بــري،
وح ـس ــان ديـ ــاب ال ـل ـقــاح ف ــي اف ـت ـتــاح الـحـمـلــة،
ّ
الجديد» ّأن اللقاح سيشمل
يؤكد لـ«العربي
ً
ُ
ّ
بداية الجسم الطبي ،واملسنني الذين سجلوا
ّ
املنصة اإللكترونية املفتوحة
أسماءهم فــي
ل ـل ـم ــواط ـن ــن ل ـت ـس ـج ـي ــل أسـ ـم ــائـ ـه ــم ل ـل ـق ــاح،
ً
وسيفتتح أوال أربعة أو خمسة مراكز للتلقيح
قبل توسيع العدد ،ملراقبة الترجمة امليدانية
لـلـتــدريـبــات وشـفــافـيــة الـعـمـلـيــة ،وامل ـن ــاورات
التي سبق للمراكز إجراؤها تحضيرًا لكيفية
إع ـ ـطـ ــاء الـ ـلـ ـق ــاح .ي ـض ـي ــف« :م ـ ــن امل ــرتـ ـق ــب أن
يصل عــدد مراكز التلقيح بني األحــد (اليوم)
والـثــاثــاء (بعد غــد) إلــى  16أو  17مــركـزًا في
مـخـتـلــف امل ـنــاطــق الـلـبـنــانـيــة ،ع ـلــى أن تــزيــد
تــدري ـج ـيــا وت ــام ــس األربـ ـع ــن ،ع ـنــد وص ــول
دفـعــات أكـثــر مــن الـلـقــاحــات» .ويلفت الـبــزري
ّ
إلــى أن املــراكــز األرب ـعــة األول ــى املــؤكــدة حتى
ّ
ال ـيــوم سـتـكــون كــلـهــا فــي أرب ـعــة مستشفيات
في بيروت هي« :رفيق الحريري» و«الجامعة
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة» و«أوتـ ـ ـ ـي ـ ـ ــل دي ـ ـ ـ ــو» و«ال ـ ـ ـ ـ ـ ــروم»
وستجرى متابعة الجهوزية وآليات العمل،
للبناء عليها في ّاملراحل املقبلة.
يـ ّكـشــف ال ـب ــزري أنـ ــه س ـت ـكــون ه ـنــاك وح ــدات
نقالة فــي مختلف املناطق اللبنانية بهدف
إع ـ ـطـ ــاء الـ ـلـ ـق ــاح ل ـل ـف ـئ ــات ال ـ ـتـ ــي ال يـمـكـنـهــا
ال ـت ــوج ــه إلـ ــى املـ ــراكـ ــزّ ،ف ـع ـلــى س ـب ـيــل امل ـث ــال،
ُ
س ــت ـخ ـ َّـص ــص وح ـ ـ ــدة ن ــق ــال ــة ل ـل ـم ـس ـن ــن ،فــي
مستشفى دار العجزة اإلسالمية ،وكذلك في
ديــر الصليب (مستشفى الصليب لألمراض
العقلية والنفسية) وغيرها مــن الجمعيات

القاهرة ـ العربي الجديد

وشكوك
مع بدء
التطعيم

ُ َّ
ّ
واملؤسسات .ويوضح أن اللقاحات ستخزن
خ ــال املــرح ـلــة األولـ ــى فــي مستشفى «رفـيــق
ال ـح ــري ــري» حـيــث تـتــوفــر ب ـ ــرادات ب ــدرج ــة 80
ت ـحــت ال ـص ـف ــر ،ك ــذل ــك ه ـن ــاك  20بـ ـ ــرادًا يمكن
اللجوء إليها الحـقــا ،وربـمــا أكـثــر ،ولــن تكون
هـ ـن ــاك ّ
أي م ـش ـك ـلــة فـ ــي ن ـق ــل الـ ـلـ ـق ــاح ــات ،إذ
ّ
ستجرى العملية بــواسـطــة س ـيــارات مـبــردة،
ّ
وفــق ال ـحــرارة امل ـحــددة .يشير الـبــزري إلــى أن
ّ
تلقي اللقاح غير إلــزامــي ،إذ إن هـنــاك حرية
ّ
للفرد باتخاذ الـقــرار ،كما أن اللقاح مجاني
عن طريق وزارة الصحة العامة ،متحدثًا عن
أهـمـيــة خـطــة الـتـلـقـيــح لـلـحـمــايــة املجتمعية،
وت ــوجـ ـي ــه امل ـ ــواط ـ ــن وم ـت ــاب ـع ـت ــه فـ ــي م ــراح ــل
التلقيح ومراقبة اآلثار السلبية للعملية.
م ــن جـهـتــه ،ي ـقــول نـقـيــب األط ـب ــاء ف ــي لـبـنــان،
الدكتور شرف أبو شرف ،لـ«العربي الجديد»،
ّإن «األك ـثــريــة الـســاحـقــة مــن األط ـب ــاء ّ
سجلوا
أسماءهم ،ســواء عبر املنصة التي وضعتها
وزارة الصحة أو النقابة أو في املستشفيات
الـتــي يعملون فـيـهــا ،لتلقي الـلـقــاح وعــددهــم
بـ ـ ـ ــاآلالف ،ون ـح ــن م ـت ـفــائ ـلــون ج ـ ـدًا بــوصــولــه

إلــى لبنان ،خصوصًا أن ال خيار آخــر لدينا
اآلن ،وق ــد أظ ـهــرت ال ـت ـجــارب م ــدى فعاليته،
وأع ـ ــداد اإلص ــاب ــات مــرتـفـعــة جـ ـدًا والــوف ـيــات
وص ـل ــت إل ــى  27ف ــي ال ـط ــاق ــم ال ـط ـبــي وح ــده.
م ــن هـنــا أهـمـيــة تـلـقــي الـعــامـلــن ف ــي الجسم
الطبي اللقاح لالستمرار والصمود ملواجهة
فيروس كورونا ومعالجة املرضى املصابني
به والبقاء ضمن الصفوف األمامية في هذه
املعركة التي قاربت السنة منذ تسجيل أول
إص ــاب ــة ف ــي ل ـب ـنــان ف ــي  21ف ـب ــراي ــر /شـبــاط
 .»2020ومن املتوقع أن يحصل نحو  55ألف
شـخــص مــن الـعــامـلــن فــي الــرعــايــة الصحية
وال ـق ـطــاع الـطـبــي والـتـمــريـضــي عـلــى الـلـقــاح،
ض ـمــن ال ـف ـئ ــات األولـ ـ ـ ــى ،صــاح ـبــة األول ــوي ــة،
نـظـرًا لــوقــوف ه ــؤالء فــي الـصـفــوف األمــامـيــة
مل ــواجـ ـه ــة ك ـ ــورون ـ ــا ،وع ـم ـل ـه ــم مـ ـب ــاش ــرة مــع
املرضى املصابني ،وفي غرف العناية املركزة،
ولتعرضهم يوميًا لخطر اإلصابة ،نسبة إلى
االحتكاك املباشر مع املصابني ،ال سيما كبار
ّ
ال ـســن ،ويـعــانــون مــن أوض ــاع صحية دقيقة
ّ
تستوجب التلقيح .ويلفت أبو شرف إلى أن
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يسجل لبنان عددًا يوميًا كبيرًا من اإلصابات (حسين بيضون)

«املــراكــز الـتــي ُيطلب منها إعـطــاء اللقاحات
لها اإلمـكــانــات البشرية والعملية والعلمية
الـكــافـيــة ألداء العملية ،كـمــا لــديـهــا ال ـبــرادات
الــازمــة للحفاظ على ج ــودة الـلـقــاح ،ويبقى
أن نرى في األيام القليلة املقبلة التنفيذ على
األرض من جانب اللجنة املختصة بالحملة».
ّ
وبحسب وزارة الصحة ،فإن اللقاح يستهدف
في املرحلة األولى من هم أكثر عرضة للخطر
بحسب وظيفتهم ،ومكان عملهم ،وأعمارهم،
ّ
وحالتهم الصحية .وقالت الوزارة إن املرحلة
األولـ ـ ــى لـعـمـلـيــة ال ـت ـل ـق ـيــح ال ـت ــي ت ـب ــدأ ال ـيــوم
تستهدف العاملني في القطاع الصحي العام
وال ـخ ــاص الــذيــن هــم فــي الـخـطــوط األمــامـيــة
ملكافحة الـفـيــروس ،وكـبــار الـســن ،أي مــن هم

500.000

فقط ،من سكان لبنان ،سجلوا
أسماءهم للحصول على لقاح كورونا،
ّ
أقل من  %10منهم
حتى اآلن ،أي

ّ
فــي ســن  65عــامــا ومــا فــوق بغض النظر عن
حالتهم الصحية ،واألشخاص الذين تتراوح
أع ـم ــاره ــم ب ــن  55ع ــام ــا و 64وي ـع ــان ــون من
أمراض مزمنة .أما املرحلة الثانية ،فتستهدف
األش ـخــاص الــذيــن ت ـتــراوح أعـمــارهــم بــن 55
عامًا و 64بغض النظر عن حالتهم الصحية،
واألشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة
م ــن ال ـف ـئ ــات ال ـع ـم ــري ــة األخـ ـ ـ ــرى ،وال ـعــام ـلــن
الصحيني الذين لم تشملهم املرحلة األولــى.
وت ـس ـت ـهــدف امل ــرح ـل ــة ال ـثــال ـثــة ال ـعــام ـلــن في
القطاعات الحيوية ،فيما تستهدف الرابعة
جميع األش ـخــاص الــراغـبــن فــي أخ ــذ اللقاح
عندما يصبح متوفرًا.
وف ــي م ـع ــرض ّ
ـواط ـنــن
ـ
مل
ا
ـة
ـ
ل
ـ
ئ
ـ
س
أ
ـى
ـ
ل
ـ
ع
رده ـ ــا
ّ
الشائعة ،أشــارت وزارة الصحة إلــى أنــه كما
ُ
غــالـبـيــة الـلـقــاحــات الـتــي تـعـطــى فــي العضل،
هناك بعض اآلثار الجانبية املتوقع حدوثها،
مـثــل االح ـم ــرار ،واأللـ ــم مـكــان إجـ ــراء الحقنة،
وقد يحدث في بعض الحاالت ارتفاع طفيف
في درجة حرارة الجسم خالل أول  48ساعة،
وشعور بالتعب والصداع ،وألم في العضالت،
وفي حاالت شبه نادرة لوحظ حصول ردات
ّ
تحسسية .وشــددت وزارة الصحة على
فعل
ضرورة االلتزام باملواعيد الخاصة بالتلقيح
ل ـض ـم ــان الـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى م ـس ـت ــوى امل ـن ــاع ــة
املطلوب واالستفادة القصوى من اللقاح.
ّ
تجدر اإلش ــارة إلــى أن لبنان حجز مليونني
و 730ألـ ــف ج ــرع ــة م ــن ال ـل ـق ــاح ــات م ــن خــال
مـنـصــة «ك ــوف ــاك ــس» ،ول ــم ت ـحــدد ال ـل ـقــاحــات،
إذ قــد تـكــون «ف ــاي ــزر» أو غ ـيــره ،وذل ــك لنحو

 20فــي املــائــة مــن الـسـكــان ،وج ــرى الـتـفــاوض
م ــع ش ــرك ــة «أس ـت ــرازي ـن ـي ـك ــا» ال ـبــري ـطــان ـيــة -
ال ـس ــوي ــدي ــة ،لـحـجــز م ـل ـيــون ون ـص ــف مـلـيــون
جــرعــة مــن لقاحها ال ــذي طــورتــه مــع جامعة
«أوك ـ ـس ـ ـفـ ــورد» ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة ،ومـ ــن امل ـتــوقــع
وصولها في مارس /آذار املقبل .كذلك ،وافقت
الـلـجـنــة الـعـلـمـيــة الـفـنـيــة ال ـتــي شـكـلـهــا وزي ــر
الصحة للبحث في تسجيل لقاحات َّ
مقدمة
من القطاع الخاص على السماح بإصدار إذن
ط ــارئ للقاح «سبوتنيك فــي» الــروســي على
أن يجرى استيراده حصرًا من قبل مستودع
أدوية مجاز.
وكـ ـ ــان اإلق ـ ـبـ ــال ض ـع ـي ـفــا ع ـل ــى امل ـن ـص ــة ال ـتــي
وضعتها وزارة الصحة الـعــامــة للمواطنني
لتسجيل أسماء الراغبني في الحصول على
اللقاح ،نظرًا ملخاوف السكان من ّ
أي أعراض
محتملة يمكن أن يتركها اللقاح على الجسم،
وت ـ ّ
ـري ــث الـبـعــض حـتــى ب ــدء عـمـلـيــة التلقيح
ّ
ومراقبة آثاره الجانبية ،في ظل عدم ثقة قسم
ّ
م ــن الـلـبـنــانـيــن ب ـكــل م ــا يـحـكــى ع ــن فـيــروس
ً
ك ــورونــا الـجــديــد ولـقــاحــاتــه ،فـضــا عــن عــدم
ث ـقــة ال ـق ـســم األك ـب ــر م ــن الـلـبـنــانـيــن بــالــدولــة
وأج ـهــزت ـهــا ،وق ــدرات ـه ــا عـلــى املـحــافـظــة على
ســامــة ال ـل ـقــاح ن ـظ ـرًا ل ـشــروط تـخــزيـنــه الـتــي
ّ
تـتـطــلــب دق ــة عــال ـيــة ،م ــع م ــا تـمـلــك الـسـلـطــات
ال ـل ـب ـنــان ـيــة م ــن تـ ـج ــارب س ـي ـئــة ع ـل ــى صـعــد
مختلفة تشوبها عمليات فساد.
وع ـمــدت امل ــراج ــع املـعـنـيــة مــن وزارة الصحة
والـ ـ ـلـ ـ ـج ـ ــان املـ ـخـ ـتـ ـص ــة وال ـ ـط ـ ــواق ـ ــم ال ـط ـب ـي ــة
ّ
وغـ ـي ــره ــا إل ـ ــى ح ـ ــث امل ــواطـ ـن ــن ع ـل ــى تـلـقــي

اللقاحات س ُتخ َّزن خالل
المرحلة األولى في
مستشفى «الحريري»
وحدات ّ
نقالة ستعطي
اللقاح لمن ال يمكنه
التوجه إلى المراكز

الـلـقــاح ،واإلض ــاءة على إيجابيات الخطوة،
وإطالق حملة لنشر التوعية حول اللقاحات
والتجارب الدولية التي أثبتت فاعليتها ،كما
مالحقة األخ ـبــار الــزائـفــة الـتــي تـشـ ّـوه صــورة
ّ
اللقاح وتبث شائعات ومفاهيم خاطئة حوله
بما يزيد من تردد الناس في الحصول عليه.
ّ
وبــال ـعــودة إل ــى ال ـب ــزري ،يــؤكــد أن «اإلق ـبــال
على املنصة اختلف بمرور الوقت ،وتخطى
 500أل ــف شـخــص مـمــن سـ ّـجـلــوا أسـمــاء هــم
للحصول على اللقاح ،والتعويل يبقى على
األي ـ ــام امل ـق ـب ـلــة ،ال ـتــي سـتـشـهــد ورشـ ــة عمل
مـكـثـفــة ،م ــع األم ــل ف ــي أن تـشـمــل الـلـقــاحــات
ال ـن ـس ـبــة األكـ ـب ــر م ــن ال ـل ـب ـنــان ـيــن لـتـحـقـيــق
الغاية املرجوة منها والسيطرة على الوباء
بالوصول إلى مناعة مجتمعية».

أع ـ ـل ـ ـنـ ــت م ـ ـ ـصـ ـ ــادر حـ ـك ــومـ ـي ــة م ـص ــري ــة
ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» أن ارتـ ـف ــاع أع ــداد
اإلص ــاب ــات الـيــومـيــة املـسـجـلــة بـفـيــروس
ك ــورون ــا ،وت ـجــاوزهــا  600حــالــة يوميًا،
رغ ـ ــم انـ ـخـ ـف ــاض تـ ــوافـ ــد املـ ـص ــاب ــن إل ــى
املـسـتـشـفـيــات ،سـيـكــون ل ــه تــأثـيــر بـقــرار
ال ـح ـك ــوم ــة امل ــرتـ ـق ــب وامل ـت ـع ـل ــق ب ـع ــودة
الـ ـ ـ ـ ــدراسـ ـ ـ ـ ــة ح ـ ـ ـضـ ـ ــوريـ ـ ــا ف ـ ـ ــي املـ ـ ـ ـ ـ ــدارس
والجامعات ،الــذي مــن املتوقع أن يكون
جزئيًا.
وغ ــالـ ـب ــا ،ل ــن ي ـق ـت ـصــر ال ـت ــأث ـي ــر بـكـيـفـيــة
استئناف الــدراســة .فبعد اعتماد وزارة
ال ـت ــرب ـي ــة وال ـت ـع ـل ـي ــم وال ـت ـع ـل ـي ــم ال ـف ـنــي
ال ــدراس ــة عــن بـعــد وإج ـ ــراء االمـتـحــانــات
عن بعد ،في ظل ضعف شبكة اإلنترنت،
تــدرس الحكومة مقترحًا بــإرجــاء عــودة
الـ ــدراسـ ــة إلـ ــى ح ــن حـ ـص ــول امل ــدرس ــن
واألس ــات ــذة الـجــامـعـيــن واإلداري ـ ـ ــن في
م ـخ ـت ـلــف امل ــؤسـ ـس ــات ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة عـلــى
الـ ـلـ ـق ــاح ،م ــع ت ـم ــدي ــد ال ـف ـص ــل ال ــدراس ــي
الثاني إلــى مــا بعد انقضاء عيد الفطر
(مايو /أيار املقبل).
وتـعــزو املـصــادر هــذا املقترح إلــى زيــادة
عـ ــدد اإلصـ ــابـ ــات ب ــالـ ـت ــوازي م ــع ص ــدور
ُ
بـيــانــات جــديــدة رسمية ســتـعــرض على
لجنة إدارة أزمة ،التي تتضمن العديد من
ّ
املــؤشــرات السلبية تتعلق بعدم اكتراث
املواطنني خالل الفترة األخيرة للتباعد
االجتماعي ،أي خالل نهاية عطلة نصف
العام في املدارس والجامعات قبل إجراء
االمتحانات الجامعية.
ُ
وي ـظ ـهــر الـتـقــريــر ارت ـفــاعــا مـلـحــوظــا في
نـسـبــة اإلقـ ـب ــال ع ـلــى امل ـط ــاع ــم وامل ــاه ــي
واملـ ـ ـح ـ ــال الـ ـتـ ـج ــاري ــة وامل ـ ـقـ ــاهـ ــي ودور
ال ـس ـي ـن ـم ــا وكـ ــورن ـ ـيـ ــشً الـ ـنـ ـي ــل بـنـسـبــة
أربعني في املائة ،مقارنة بما كانت عليه
األوض ــاع حتى منتصف يناير /كانون
الثاني املاضي.
وبـ ـحـ ـس ــب الـ ـتـ ـق ــري ــر ،لـ ــم ت ـت ـغ ـيــر نـسـبــة
إق ـبــال املــواط ـنــن عـلــى أسـ ــواق الـخـضــار
والفاكهة ،في وقت تراجع فيه استخدام
وســائــل النقل الـعــام بنسبة عشرين في
املائة بسبب إغالق الجامعات واملعاهد،
عدا عن فترات العطلة.
ّ
وك ـش ــف ت ـقــريــر س ــاب ــق أن اإلقـ ـب ــال على
األماكن السياحية والشواطئ والفنادق
شهد ًتراجعًا أكثر من تسعني في املائة
مقارنة بالعام املاضي .وسجل التقرير
الحالي زيادة بسبب السياحة الداخلية،
ح ـي ــث اس ـت ـق ــر االنـ ـخـ ـف ــاض ع ـن ــد سـبـعــة
وسـبـعــن ف ــي امل ــائ ــة ،م ــا يـمـكــن اعـتـبــاره
ثمرة ملساعي الحكومة إلنعاش النشاط
السياحي .وقبل ثالثة أسابيع ،أطلقت
ّ
الحكومة حملة تحت عنوان «شتي في
مصر» لتشجيع املصريني على االنتقال
إلــى منتجعات البحر األحـمــر واألقصر
وأسوان.
وب ـ ـن ـ ـ ً
ـاء عـ ـل ــى تـ ـل ــك الـ ـنـ ـت ــائ ــج ،بـ ـ ــات مــن
الــواضــح أن ارتـفــاع أع ــداد اإلصــابــات قد
ي ـم ـثــل ب ــداي ــة مل ــوج ــة إص ــاب ــات ج ــدي ــدة.
وتقول املصادر إن اإلدارات املختصة في
وزارة الصحة والسكان املصرية تتوقع
ارتفاعًا كبيرًا في أعداد االصابات خالل
شـهــر إبــريــل /نـيـســان املـقـبــل ،ب ـنـ ً
ـاء على
عدد من املعطيات ،أولها عودة الدراسة
خالل مــارس /آذار املقبل ،وانتهاء فترة
الـتـحـصــن م ــن اإلص ــاب ــة امل ـق ــدرة علميًا
بمتوسط ثالثة أشهر للنسبة األكبر من
املصابني حتى اآلن ،سواء املسجلون أو
غير ذلك ،وكذلك بسبب انتشار اإلصابة
بشكل أكـبــر فــي فـتــرات التغير املناخي،

م ـع ـت ـبــرة أن ه ــذه ال ـتــوق ـعــات «ك ــارث ـي ــة»
لتزامن االرتفاع املتوقع مع شهر رمضان
وبعض االمتحانات.
ّ
وذكـ ـ ــرت املـ ـص ــادر أن ان ـخ ـف ــاض تــوافــد
ح ــاالت االش ـت ـبــاه إل ــى املـسـتـشـفـيــات مع
تــوافــر األس ـ ّـرة فيها «ينفصل تمامًا عن
احتمال زيادة األعداد بصورة كبيرة في
الفترة املقبلة» ،وذلك يعود إلى التوسع
الــرس ـمــي ف ــي ال ـع ــزل امل ـن ــزل ــي ،م ــا أسـهــم
أي ـض ــا ف ــي تــوف ـيــر ال ـع ــاج ــات الــرسـمـيــة
للمصابني ،مــع اسـتـمــرار عــزلـهــم خــارج
ً
املـسـتـشـفـيــات ،ف ـضــا ع ــن ارت ـف ــاع نسب
ال ـش ـفــاء (بـحـســب اإلع ــان ــات الــرسـمـيــة)
العتماد خطة انقضاء عشرة أيــام على
ظهور األعراض األساسية إلعالن الشفاء
وإخراج املريض من املستشفى ،من دون
اشتراط ّ
تحول الفحص من موجب إلى
سالب.
ويبدو قرار استئناف الدراسة األصعب
ّ
خــال العام الحالي ،األمــر الــذي يتطلب
«قرارًا سياديًا» ،وليس فقط قرارًا فنيًا أو
صحيًا من السلطات املختصة ،وبهدف
إي ـجــاد سـبــل مـعـقــولــة للتعامل مــع ذلــك
ُ
الـ ـ ـق ـ ــرار ،طـ ـ ــرح م ـق ـت ــرح ت ـل ـق ـيــح عـنــاصــر
املنظومة الدراسية ،لتصبح العودة أكثر
أمانًا.
امل ـش ـك ـلــة الــرئ ـي ـس ـيــة أم ـ ــام هـ ــذا امل ـق ـتــرح
ضبابية برنامج التلقيح على املستوى
الوطني حتى اآلن .وبعد خمسة أيام من
حــديــث رئـيــس الـجـمـهــوريــة عـبــد الفتاح
السيسي عن نجاح البرنامج حتى اآلن،
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الكويت :وافدون ومواطنون عالقون في الـخارج
عدة
ما زالت دول ّ
مضطرة إلى حصر حركة
الطيران المدني حتى
ّ
تتمكن من ضبط تفشي
الفيروس في داخل
أراضيها .الكويت واحدة
منها ،ويجد مواطنوها،
كما الوافدون فيها،
أنفسهم متضرّرين من
قرارات في هذا السياق
خال
المطار شبه
ٍ
(ياسر الزيات /فرانس
برس)

الكويت ـ خالد الخالدي

علق آالف من الوافدين املقيمني في الكويت
وم ـئــات مــن املــواطـنــن الكويتيني فــي خــارج
ال ـب ــاد ،عـقــب ق ـ َ
ـراري ــن اتـخــذتـهـمــا الـسـلـطــات
الصحية الـكــويـتـيــة فــي إط ــار أزم ــة كــورونــا.
الـ ـق ــرار ّ
األول يـقـضــي بـتـقـلـيــل رحـ ــات سفر
الكويتيني إلــى الوطن ،مع إلزامهم بالحجر
املؤسسي على حسابهم الخاصّ .أمــا القرار
الثاني ،فيقضي بوقف دخــول الوافدين إلى
ّ
محدد
الـكــويــت نهائيًا ،وذل ــك إلــى أجــل غير
حتى اآلن.
ه ـكــذا ،وج ــد واف ـ ــدون م ـصــريــون وه ـنــود من
حـمـلــة إق ــام ــات الـعـمــل فــي ال ـكــويــت ،أنفسهم
عالقني في مدينة دبــي اإلماراتية .هم كانوا
قـ ــد ت ـ ّ
ـوجـ ـه ــوا إل ـي ـه ــا مـ ــن بـ ـل ــدانـ ـه ــم ،ب ـهــدف
اإلقــامــة فيها ملــدة  14يومًا قبل االنتقال إلى
وجهتهم األخـيــرة ،الكويت .وهــم عمدوا إلى
ذلك بسبب حظر الحكومة الكويتية استقبال
الوافدين اآلتــن من عــدد من الــدول مباشرة.

واليوم يجد هؤالء أنفسهم تحت رحمة قرار
السلطات الصحية الكويتية ،ومجبرين على
ّ
تحمل تكاليف مالية كبيرة نتيجة ارتـفــاع
مصاريف السكن واملعيشة في دبي.
ّ
وتوجه
أحمد حنفي ،عامل مصري ترك بالده
إلى دبي لفترة محددة قبل إنهاء رحلته في
ال ـك ــوي ــت ح ـيــث ي ـع ـمــل ف ــي ش ــرك ــة مـ ـق ــاوالت،
يخبر «العربي الـجــديــد»« :عـمــدت إلــى حجز
ما ُي ّ
سمى باقة الترانزيت التي تشمل تكلفة
تــذكــرة سفر إلــى اإلم ــارات وتكاليف اإلقــامــة
ف ـي ـهــا وت ـك ــال ـي ــف ف ـح ــص فـ ـي ــروس ك ــورون ــا،
الكويت
باإلضافة إلى تكلفة تذكرة السفر إلى ّ
وت ـكــال ـيــف ال ـح ـجــر املــؤس ـســي ف ـي ـهــا ،لكنني
ّ
فوجئت بأن الكويت ّقررت منع الوافدين من
مضطرًا إلى
الدخول إليها .وهذا ما يجعلني ّ
العودة إلى مصر ،على الرغم من أنني دفعت
ّ
نحو سبعة آالف دوالر أميركي حتى أتمكن
ّ
الوصول إلى الكويت» .ويؤكد حنفي أن
من
«م ــن ح ـ ّـق الـكــويــت إغ ــاق مـطــارهــا ومـنــع ٍّ
أي
كــان مــن دخــول أراضـيـهــا ،لكونها دولــة ذات

األول تقليل رحالت
القرار
ّ
الكويتيين مع إلزامهم
بالحجر المؤسسي
القرار الثاني وقف دخول
الوافدين إلى الكويت إلى
محدد
أجل غير
ّ

س ـي ــادة وت ـح ــاول ال ـح ـفــاظ عـلــى منظومتها
ّالصحية من االنهيار .لكن ما ال يمكن فهمه،
أنـنــا علقنا فــي مدينة أخ ــرى خ ـ ّـارج وطننا،
وفي دولة خليجية ،كما طلبت منا الكويت...
كيف يمكن أن يحدث هذا؟».
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،ي ـح ـك ــي أح ـ ـمـ ــد سـ ـعـ ـي ــد ،وه ــو

محاسب مصري يعمل في القطاع الخاص
ف ــي ال ـك ــوي ــت ،قـصـتــه م ــع ال ـت ــران ــزي ــت .يـقــول
لــ«الـعــربــي الـجــديــد»« :كـنــت أقـضــي إجــازتــي
السنوية فــي مصر عندما أغلقت السلطات
الـصـحـيــة م ـطــار ال ـكــويــت ف ــي مـنـتـصــف عــام
 .2020وبعد إعــادة فتحه واستمرار الحظر
املـ ـف ــروض ع ـلــى م ـص ــر ،قـ ـ ـ ّـررت ال ـت ــوج ــه إلــى
تــرك ـيــا ،وم ـن ـهــا إل ــى ال ـك ــوي ــت ،وق ــد كلفتني
الرحلة  2000دوالر ّ أميركي آنــذاك» .يضيف:
«كـنــت محظوظًا ألنـنــي تمكنت مــن العبور،
ّ
ومحظوظًا ألن ذلك حصل عبر دولة رخيصة
ّ
نسبيًا ،ومحظوظًا ألن وظيفتي جيدة وأملك
ً
ماال كافيًا .لكن ماذا عن العمالة الفقيرة التي
تعمل في مهن ذات رواتب متواضعة جدًا ال
تكفي احتياجات أهالي أصحابها في مصر،
ً
فضال عن مدينة غالية من الناحية املعيشية
مثل دبي؟».
ّأما أحمد املطيري ،وهو طالب كويتي يتابع
دراســة األدب العربي في العاصمة ّ األردنية
عـ ّـمــان ،فيخبر «الـعــربــي الـجــديــد» أنــه حــاول

ل ــم تـفـتــح ال ــدول ــة ب ــاب الـتـسـجـيــل للقاح
ولـ ــم ت ـن ـجــح ح ـتــى ف ــي تـلـقـيــح ال ـطــواقــم
الطبية في كل مستشفيات العزل ،التي
تعتبر األولوية في البرنامج ،أو الحملة
ك ـم ــا وص ـف ـه ــا ال ـس ـي ـس ــي ،وذل ـ ــك بـسـبــب
ان ـخ ـف ــاض عـ ــدد ال ـك ـم ـيــات الـ ـ ـ ــواردة إلــى
مصر حتى اآلن ،سواء التي استوردتها
وزارة الصحة والسكان املصرية (مائة
ألــف جــرعــة) أو الهيئة املـصــريــة للشراء
املوحد (خمسون ألف جرعة) ،وهو رقم
ً
يبدو ضئيال للغاية بالنسبة إلى أعداد
األطباء واملمرضني والعاملني اإلداريــن
فــي املستشفيات واملـصــابــن بــاألمــراض
امل ــزم ـن ــة ،وب ـم ــا يـسـتـحـيــل م ـعــه إضــافــة
عناصر املنظومة التعليمية في الوقت
الحالي للفئات املستهدفة.
ومـ ـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال ح ـ ــدي ـ ــث س ـ ــاب ـ ــق مل ـ ـصـ ــادر
حكومية عن املنظومة اإللكترونية التي
ستوضع لتسجيل املــواطـنــن الراغبني
ّ
ف ــي ال ـح ـص ــول ع ـلــى ال ـل ـق ــاح ،ات ـض ــح أن
الغالبية العظمى من اللقاحات ستوزع
مـ ـق ــاب ــل م ـب ـل ــغ م ــال ــي ي ـخ ـت ـل ــف بـحـســب
ن ــوعـ ـه ــا ،وق ـ ــد ي ـخ ـت ـلــف أيـ ـض ــا بـحـســب
الخدمة نفسها ،أكانت في املراكز العامة
ل ـل ـقــاح أم ف ــي املـسـتـشـفـيــات أم بـمـعــرفــة
املواطن الشخصية.
ّ
وسجلت مصر ارتفاعًا بعدد االصابات،
وقد تجاوز عدد االصابات إلى ،171390
وع ــدد الــوف ـيــات  ،9804فــي وق ــت وصــل
فـيــه ع ــدد املـتـعــافــن إل ــى نـحــو 133331
شخصًا.

الـ ـع ــودة إل ــى ال ـكــويــت بـسـبــب ظ ــرف عــائـلــي
طارئ ،لكنه لم يجد ّ
أي تذكرة سفر متوافرة
ّ
فــي األي ــام القليلة املقبلة ،بــاإلضــافــة إلــى َ أن
«تذاكر السفر املتوافرة بعد أسبوع أو اثنني
ت ـصــل أس ـع ــاره ــا إل ــى  1000دي ـن ــار كــويـتــي
(ن ـحــو  3300دوالر أم ـيــركــي) تـشـمــل رســوم
الحجر املؤسسي املفروضة على الجميع».
ّ
ويرى املطيري أن «املشكلة حكومية باملقام
ّ
ّ
ّ
األول ،وذل ــك ألن السلطات الصحية تتخذ
ّ
ّ
قرارات متناقضة في كل يوم ،وهو ما يسبب
توترًا لدى جميع الكويتيني الذين يتابعون
دراسـتـهــم فــي ال ـخــارج أو لــديـهــم ارتـبــاطــات
في العمل خــارج الكويت» ،مستهجنًا «قرار
تقليل عــدد الــرحــات املتوجهة إلــى الكويت
وتحديد عــدد الــركــاب فــي كــل طــائــرة ،بما ال
يتجاوز  35راكبًا».
ف ــي ال ـس ـي ــاق ،تــواص ـلــت «ال ـع ــرب ــي ال ـجــديــد»
م ــع أك ـث ــر م ــن مـ ـس ــؤول ف ــي اإلدارة ال ـعــامــة
للطيران املدني ،وهي الجهة املعنية بــإدارة
مـطــار الـكــويــت الــدولــي وحــركــة الـطـيــران في

ّ
ّ
الـكــويــت ،غير أن املـســؤولــن جميعًا فضلوا
ّ
ع ــدم الـتـصــريــح بــأسـمــائـهــم ،فيما أك ــدوا أن
«ال ـق ــرارات الخاصة بتقليل أع ــداد الــرحــات
ّ
يخص الوافدين ،هي قرارات
أو وقفها في ما
السلطات الصحية ،وما على إدارة الطيران
سوى تطبيقها».
س ــؤول بـ ـ ــارز ف ــي إدارة ال ـط ـي ــران
وي ـل ـف ــت مـ ـ ّ
املدني ،متحفظًا كذلك عن الكشف عن هويته،
ّ
لـ«العربي الجديد» ،إلى أن «لدينا وجهة نظر
طلبت
أخــرى فــي مــا يخص اإلج ــراءات التي ّ
م ـنــا تـطـبـيـقـهــا ال ـس ـل ـطــات ال ـص ـح ـيــة ،لـكــنـنــا
ّ
مـلــزمــون بــاتـبــاع تــوجـيـهــاتـهــا ،لـكــون األزم ــة
أزمة طبية وليست أزمة نقل وطيران ،ولكون
األزمة لدينا مجرد أثر ألزمة أكبر» .يضيف:
«أنا آسف من أجل أولئك العالقني في الخارج،
ّ
ّ
لكن القرار ليس بيدنا» .من جهتها ،لم تعلق
وزارة الصحة الكويتية على أسئلة «العربي
الجديد» عن اآلثار املترتبة عن وقف السماح
للوافدين املقيمني في الكويت والعالقني في
مدن الخليج بالدخول إليها.
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مجتمع فالش

تركيا

بين الواليات المتحدة والنرويج

كولومبيا

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  108ماليني 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
ّ
اضطر 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)
(الصور :فرانس برس ،األناضول)Getty ،

عيد الحب

بعض األمل في ظل كورونا
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