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عبد اهلل البشير

أعلنت اإلدارة الذاتية في مناطق سيطرة 
قــــوات ســـوريـــة الــديــمــقــراطــيــة )قـــســـد( في 
ــن تــحــضــيــرات  شـــمـــال شـــرقـــي ســــوريــــة، عـ
تحت  الــثــالــثــة،  ستكون  جــديــدة  جامعة  لتأسيس 
ــة الــــــشــــــرق«، وذلــــــــك عـــلـــى مــوقــعــهــا  ــعــ ــامــ اســــــم »جــ
الــجــاري.  إبــريــل/ نيسان  الرسمي فــي السابع مــن 
والجامعة التي تفتح أبوابها إداريًا في أغسطس/ 
آب املــقــبــل، مـــن املــتــوقــع أن تــســتــقــبــل الـــطـــاب في 
أكــتــوبــر/ تــشــريــن األول مــن الــعــام الـــجـــاري، علمًا 
 الــعــمــل جــــاٍر عــلــى تــأهــيــل مــبــنــى كــلــيــة الــعــلــوم 

ّ
أن

الجديدة.  للجامعة  لُيخصص  الرقة  في  )سابقًا( 
 
ّ
أن الذاتية  اإلدارة  في  التنفيذي  املجلس  وأوضــح 

هـــذه الــجــامــعــة تــهــدف إلـــى رفـــع مــســتــوى التعليم 
والــبــحــث الــعــمــلــي، وســــوف تــســقــبــل جــمــيــع أبــنــاء 
سورية في عدد من الكليات واملعاهد، منها كلية 
العلوم،  وكلية  العربي،  األدب  قسم  وفيها  اآلداب 
الرياضيات  كليات  إلى  باإلضافة  التربية،  وكلية 
ــا املــعــاهــد فــهــي املعهد  ــ والــفــيــزيــاء والــكــيــمــيــاء. أّم
اإلداري املالي، ومعهد الحاسوب، ومعهد اللغات. 
وتــطــمــح الــجــامــعــة إلـــى تحقيق الـــريـــادة والــتــمــّيــز 
العاملية. وتلتزم  الجامعات  إلى مصاف  واالرتقاء 

»جامعة الشرق« وفقًا للمجلس التنفيذي بشروط 
مفروضة على الطاب، منها التدريس املباشر في 
إلى  باإلضافة  وفروعها،  الرئيسي  الجامعة  مقّر 
نظام الدوام اإلجباري، والتدريس بطريقة حديثة 
من خال االعتماد على  البحوث العملية ونظام 
»الــكــورســات« )الــفــصــول(. كذلك ُيــصــار إلــى إجــراء 
تــقــيــيــم دوري لــلــطــاب واألســــاتــــذة لــقــيــاس مــدى 

نجاح العملية التعليمية وتطّورها.
 جــامــعــة جــديــدة في 

ّ
فــي املــقــابــل، ثــّمــة مــن يـــرى أن

مــنــاطــق اإلدارة الـــذاتـــيـــة لـــن تــخــتــلــف عـــن تــجــربــة 
القامشلي. وتــقــول جوليا  فــي  آفـــا«  »جــامــعــة روج 
لت عدم الكشف عن 

ّ
وهي طالبة في الجامعة فض

»فقيرة  ها 
ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ كاملة،  هويتها 

 الــنــواحــي. وثــّمــة تضخيم لــلــواقــع مــن قبل 
ّ

مــن كــل
الــتــجــربــة«،  ــيـــة فـــي مـــا يــخــص هــــذه  الـــذاتـ اإلدارة 
 »الجامعة هي عبارة عن هياكل من دون 

ّ
مضيفة أن

 عن عدم االعتراف 
ً
املحتوى العلمي املطلوب، فضا

بالشهادات الصادرة عنها. ُيضاف إلى ذلك ضعف 
»املــدرســن   

ّ
أن وتــشــرح جوليا  التعليمي«.  الــكــادر 

ــادات عــلــمــيــة تــؤهــلــهــم لــلــتــدريــس  ــهـ ال يــمــلــكــون شـ
لم  السابقة  التجربة   

ّ
أن إلــى  باإلضافة  الجامعي، 

أّي غرض  تلّب  ولــم  تعليمية  أّي معايير  تستوِف 
 »ال معايير وال برامج علمية 

ّ
تعليمي«، مؤكدة أن

تــطــّبــق فــيــهــا، وال حــتــى خــطــط لــتــطــويــرهــا حتى 
ــــوادر وفـــق ضـــوابـــط علمية  تــتــمــكــن مـــن تــخــريــج كـ
واضحة«. في سياق متصل، يتحّدث مصدر مطلع 
»العربي الجديد« عن »محاولة توأمة بن جامعة  لـ
 األخيرة 

ّ
الشرق وجامعة هارفارد األميركية،  لكن

ــاء  ــقـ ــدم ارتـ ــ ــذه الـــتـــوأمـــة بــســبــب عـ ــ اعــــتــــذرت عــــن هـ
 »تجربة 

ّ
جامعة الشرق إلى املستوى«. يضيف أن

جــامــعــة »كـــوبـــانـــي« وتــجــربــة جــامــعــة »روج آفـــا« 
تـــدالن على عــدم وجـــود خــطــوات جــديــة للنهوض 
الرغم  على  الــذاتــيــة،  اإلدارة  مناطق  فــي  بالتعليم 
ر املوارد والدعم الدولي، خصوصًا في هذا 

ّ
من توف

 
ً
التي تتطلب في األصــل عما النوع من املشاريع 

املطلع  املصدر  ويشدد  جــيــدًا«.  وتخطيطًا  منظمًا 
 »هــــدر ســـنـــوات مـــن حــيــاة الــطــاب 

ّ
نــفــســه عــلــى أن

لــيــحــصــلــوا عــلــى شـــهـــادات غــيــر مــعــتــرف بــهــا، هو 
رتكب بحقهم«. من جهته، ينتقد سليمان 

ُ
جريمة ت

اإلدارة  الرقة، طريقة تعاطي  أبناء  علي، وهــو من 
الذاتية مع تاميذ املدارس في مناطق سيطرتها، 
املرحلة  لتاميذ  تدريسي  كــادر  »تأهيل  بـ مطالبًا 
 املدّرسن ال يملكون الكفاءة 

ّ
االبتدائية في حن أن

العلمية وال الخبرة، وبعد ذلك في إمكانها التفكير 
في الجامعات«.

ــى لــــإدارة  ــ  الــتــجــربــة األولـ
ّ
ــارة إلـــى أن ــ تــجــدر اإلشــ

الــذاتــيــة فـــي مــجــال الــتــعــلــيــم الــجــامــعــي كــانــت مع 
»جامعة روج آفا« التي افتتحت في يوليو/ تموز 
ها لم تحصل بعد على أّي 

ّ
من عــام 2016، علمًا أن

الثانية  التجربة  أّمــا  اعــتــراف دولــي منذ نشأتها. 
فمع »جامعة كوباني« التي افتتحت في سبتمبر/ 
ن فقط هما كلية 

َ
أيلول من عام 2017، وضّمت كليت

ها كذلك 
ّ
العلوم األساسية وكلية اآلداب، مع العلم أن

ال تحظى باعتراف بالشهادات الصادرة عنها.

اإلفـــراج عن 5 من املشتكى عليهم بقضية  الثاثاء،  أمــس  قــّرر قاضي محكمة صلح جــزاء عمان، 
مــخــزون األوكسجن في  والــتــي نتجت عنها سبع وفــيــات، جـــّراء نفاد  السلط،  فاجعة مستشفى 
املستشفى. وتقرر اإلفراج عن مدير املستشفى عبدالرزاق الخشمان، وأربعة آخرين، هم مساعده 
ومسؤول  اإلداريـــة،  للشؤون  ومساعده  الطبية،  للشؤون  ومساعده  والتزويد،  الخدمات  لشؤون 
التزويد في املستشفى، كون الحد األقصى للتوقيف في الجرم املسند إليهم شهرًا واحدًا وانقضت 
)العربي الجديد( املدة، وعليه قررت املحكمة اإلفراج عن املشتكى عليهم. 

ستصّرف اليابان أكثر من مليون طن من مياه محطة فوكوشيما النووية املتضررة، بعد معالجتها 
في املحيط، األمر الذي يضع حدًا لنقاش مستمر منذ سبع سنوات حول طريقة التخلص من املياه 
الناجمة عن األمطار والطبقات الجوفية أو املياه املستخدمة لتبريد قلب املفاعات النووية التي 
تضررت من جراء التسونامي الذي ضرب الباد في 11 مارس/ آذار عام 2011. وقال رئيس الوزراء 
يوشيهيدي سوغا، إن املياه ستصرف في البحر »بعدما نكون قد تأكدنا من أن مستوى املواد 
)فرانس برس( املشعة فيها أقل بكثير من معايير السامة«. 

اليابان: مياه فوكوشيما النووية إلى البحراألردن: اإلفراج عن مشتكى عليهم بفاجعة السلط

األشد تضررًا،  التعليم في سورية من  يُعد قطاع 
ودعت الحاجة إلى وجود جامعات في مناطق 
النفوذ المختلفة، منها مناطق سيطرة »قسد«، 
وهي  بها،  اعترافًا  تنل  لــم  الجامعات  ــذه  وه
إضافة  ــرقــة،  وال وكوباني  آفــا  روج  جامعات 
لجامعات أسست في مناطق شمال غرب سورية 
و6  الــحــرة  وحلب  الــحــرة  ــب  إدل جامعتا  ومنها 

جامعات أخرى غير معترف بها.

غير معترف بها

املــثــقــبــيــات  )داء  ــاغـــاس  شـ داء  يـــعـــّد  ال 
األميركي( معروفًا في املنطقة العربية، 
التقديرات تفيد بأن نحو 6  وإن كانت 
إلى 7 ماليني شخص في جميع أنحاء 
الالتينية،  أميركا  فــي  معظمهم  العالم، 
ــدوى طــفــيــلــي املــثــقــبــيــة  ــعــ ــون بــ ــابـ مـــصـ
ــاغــــاس.  ــبـــب لـــــــداء شــ ــة، املـــسـ ــ ــروزيـ ــ ــكـ ــ الـ
ــي أمــيــركــا  ــًا فـ ــاسـ ــقــلــت أسـ

ُ
ــعــــدوى ن والــ

بق  مــن خــالل حــشــرة تسمى  الالتنية 
الترياتومني، التي يمكن أن تكون حاملة 

بّية الكروزّية.
َ
لطفيلي امِلثق

ــان داء شـــاغـــاس يـــومـــًا مـــا يــتــوطــن  ــ وكـ
ــــي مـــنـــطـــقـــة األمــــيــــركــــتــــني ـ  ــًا فـ ــريـ حـــصـ
- غير  الالتينية  أمــيــركــا  فــي  وأســاســًا 
أن التنقل السكاني في العقود األخيرة 
املـــصـــابـــني في  تـــركـــز مــعــظــم  ــى  ــ إل أّدى 
املــنــاطــق الــحــضــريــة، وانــتــقــل الــــداء إلــى 

قارات أخرى.
وشــاغــاس داء معد والــتــهــابــي، تــتــراوح 
إلـــى حــــادة، على  أعـــراضـــه مــن خفيفة 
العديد من األشــخــاص ال  الرغم من أن 
يعانون من أعراض حتى بلوغ املرحلة 
املــزمــنــة. وتــعــانــي نسبة تصل إلــى 30 
فـــي املـــائـــة مـــن املـــرضـــى املـــزمـــنـــني من 
اضــطــرابــات فــي الــقــلــب، وتــعــانــي نسبة 
تصل إلى 10 في املائة من اضطرابات 
فــي الــجــهــاز الــهــضــمــي أو الــعــصــبــي أو 
اضطرابات مختلطة قد تتطلب عالجًا 
داء طــفــيــلــي  ــــالج  عــ ــكـــن  ــمـ ويـ خــــاصــــًا. 
بعد  الــعــالج  بـــدأ  إذا  الــكــروزيــة  املثقبية 

وقت وجيز من اإلصابة بالعدوى.
في عام 2005، اعترفت منظمة الصحة 
ــعــاملــيــة بـــــداء شـــاغـــاس بــصــفــتــه أحــد  ال
وقد  املنسية.  املــداريــة  املناطق  أمـــراض 
ــتـــراف بــقــدر أكبر  ســاهــم ذلـــك فــي االعـ
بـــاملـــرض عــلــى الــســاحــة الـــدولـــيـــة، وفــي 
اإلعــالمــي  الــتــضــلــيــل  مــكــافــحــة  تيسير 
بشأنه. وخصصت األمم املتحدة تاريخ 
14 إبريل/ نيسان من كل عام للتوعية 

حول هذا الداء. 
)العربي الجديد(

Wednesday 14 April 2021
األربعاء 14 إبريل/ نيسان 2021 م  2  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2417  السنة السابعة

)فانديرالي ألميدا/ فرانس برس(

مجتمع



ــــرض حــظــر تـــجـــّول. وهـــذا  ــ
ُ
والــتــجــمــعــات وف

العام، يحاول الجميع التعويض عن غياب 
الــفــرحــة فــي الــعــام املــاضــي. وثــّمــة استعداد 
ــتـــراويـــح، مع  فـــي املــســاجــد إلقـــامـــة صــــاة الـ
الجميع  فيما  االحترازية،  اإلجـــراءات  باع 

ّ
ات

ه 
ّ
يحرص على صاة الفجر«. يضيف عمر أن

»قبل صاة الفجر، نستعّد للسحور بتناول 
وجبة الفول والزبادي. وهو أمر ياَحظ فى 
 بيت مــصــري«. أّمـــا أحــمــد عبد الــلــه، من 

ّ
كــل

الزاوية الحمراء في القاهرة، فيعّبر  منطقة 
ــه بـــحـــلـــول رمــــضــــان، مــوضــحــًا  عــــن ســـعـــادتـ
ــه »فــي الــعــادة، ألتقي فــي أّول أيــام الشهر 

ّ
أن

كلنا  ونتناول  وأحــفــادي.  وابنتي  بأبنائي 
األحاديث حتى وقت  اإلفطار معًا ونتبادل 

متأخر من الليل«.
من جهته، يشير عمرو يوسف، وهو طالب 
جامعي من منطقة الشرابية، التي تعد أحد 
إلى  القاهرة،  في  الكبيرة  الشعبية  األحــيــاء 
 واحـــد من 

ّ
تــجــّمــعــات شبابية قــامــت فــي كـــل

شوارع املنطقة لتحضير زينة رمضان، من 
خال جمع ما بن خمسة جنيهات مصرية 
وعشرة )ما بن 0.30 و0.60 دوالر أميركي(، 
 ثّمة »فرحة 

ّ
أن  شقة سكنية، مــؤكــدًا 

ّ
مــن كــل

عــّبــر عــنــهــا املـــواطـــنـــون عــنــد دفــعــهــم املــبــلــغ 
»املصرين   

ّ
أن يــوســف  املــتــواضــع«. يضيف 

يــتــمــيــزون بـــعـــادات وتــقــالــيــد خــاصــة بشهر 

ــرورة اجــتــمــاع كــل أفـــراد  رمـــضـــان، منها ضــ
العائلة لإفطار في أّول أيام الشهر الكريم 

حتى لو تفّرقوا أيام الشهر الباقية«.
ها 

ّ
وفــي هــذا اإلطــار، تخبر سامية عــزت بأن

ــه »مذ ذلك 
ّ
تزوجت قبل خمس سنوات، وأن

أهل  األول عند  الــيــوم  إفــطــار  اعتدنا  الحن 
زوجي، والثاني عند أهلي. وال نفّوت أّيًا من 
املوعدين مهما حدث«. بالنسبة إليها »تلك 
الكبيرة  األســـرة  فيها  تجتمع  جميلة  أيـــام 
بــأصــولــهــا وفـــروعـــهـــا حــــول اإلفــــطــــار«. أّمـــا 
فاطمة دسوقي، املتزوجة منذ 20 عامًا ولها 
فــي شهر رمضان  أوالد وأحــفــاد، فتحرص 
مع زوجها على »دعوة األوالد في أول أيام 
ــبــعــهــا فــقــط ال غــيــر، 

ّ
ــادات أت ــ الــشــهــر. هـــذه عـ

ــاربــــي«. وتــتــفــق نجاح  ــبــعــهــا أهــلــي وأقــ
ّ
ويــت

 »أبــــرز ما 
ّ
الــطــاهــر مــع دســـوقـــي، مــؤكــدة أن

يمّيز شهر رمضان هو العزومات«، آملة أن 
»يرفع الله باء كورونا عن العالم«. وتشدد 
رمـــضـــان طعمًا  ــام  ــ أيـ أول  »ملـــائـــدة   

ّ
أن عــلــى 

خاصًا مع اجتماع شمل العائلة والحديث 
عن الذكريات حتى السحور«.

تهيؤ مالئم
 
ّ
بــالــنــســبــة إلــــى كــريــمــة عــبــد الــــــــرؤوف، فـــإن
ــبـــريـــن فـــي شهر  ــعــــبء األكـ »املـــســـؤولـــيـــة والــ
رمــضــان يــقــعــان عــلــى عــاتــق ربـــات الــبــيــوت، 

القاهرة ــ العربي الجديد

للعام الثاني على التوالي، يحرم 
الجديد  كــورونــا  فــيــروس  ي 

ّ
تفش

املـــصـــريـــن مــــن طــــقــــوس خــاصــة 
فــي شهر رمضان،  كــانــوا يحرصون عليها 
فتختفي عادات وتقاليد فيما تستمر أخرى 
عــلــى اســتــحــيــاء وبـــقـــدر مـــحـــدود. ويــحــاول 
كــثــيــرون مــّمــن يــعــانــون ظـــروفـــًا اقــتــصــاديــة 
تــتــضــاعــف تـــأثـــيـــراتـــهـــا الــصــعــبــة مــــع أزمــــة 

كورونا، التمّسك بخصوصية رمضان.
أحياء  استعدت  الشهر،  هــذا  حــلــول  وقبيل 
ــنــــازل  ــــوارع واملــ ــــشـ ــه، فــــارتــــدت الـ ــ الـــقـــاهـــرة لـ
ويقول محمود  واألنـــوار.  الزينة  واملساجد 
السيد، من منطقة شبرا مصر، أحــد أحياء 
 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن شــمــالــي الــقــاهــرة، لـــ
»لــــأحــــيــــاء الــشــعــبــيــة طــقــوســهــا الــخــاصــة 
بالشهر الفضيل، من بينها تزين الشوارع 
فرحة  يعّبر عن  فذلك  والحارات واملساجد. 
 
ّ
أن السيد  الــصــوم«. يضيف  استقبال شهر 
»األطفال أعّدوا الزينة منزليًا، ببقايا الورق 
أسعار  ارتــفــاع  مــع  خصوصًا  والباستيك، 
ــهــا مــظــهــرًا جماليًا 

ّ
الــفــوانــيــس، فــأضــفــت كــل

 »األوضاع الحالية 
ّ
على الشوارع« مؤكدًا أن

الــتــي تــمــّر بها الــبــاد فــي ظــل أزمـــة كــورونــا 
لــم تمنع االحــتــفــال والــشــعــور بالبهجة مع 

حلول الشهر«.
ــانـــت صـــفـــحـــات املـــصـــريـــن عــلــى  وبــيــنــمــا كـ
ــع الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي فـــي الــفــتــرة  ــواقـ مـ
األخيرة تتضّمن أخبار وفاة، وكذلك رسائل 
 
ّ
ــن أو املــرضــى، فــإن

ّ
مــواســاة ألهــالــي املــتــوف

املــصــريــن حــاولــوا أخــيــرًا عـــدم الــتــنــازل عن 
مظاهر البهجة وقد رفعوا على تلك املواقع 
األيـــام صعبة،  كــانــت  نفسها شــعــار »مهما 
فرحة«، متحّدين حالة  ليها  دخلة رمضان 
التي أصابت عــددًا ال يستهان به  االكتئاب 
من البيوت املصرية التي تضّررت من جّراء 
أزمة كورونا. كذلك، تسابق مشاهير مواقع 
التواصل االجتماعي في نشر أفكار جديدة 
لتزين الــبــيــوت، وطـــرق إعـــداد زيــنــة يدوية 
في املنزل. ونشر بعض آخر نصائح تهدف 
صصت 

ُ
إلى اغتنام فرصة شهر رمضان، فخ

البيوت  لــربــات  »أونــايــن«  تدريبية  دورات 
حــــول اســتــقــبــال الــشــهــر الـــكـــريـــم. فــانــهــالــت 
بالتالي إعانات مجموعات التسويق على 
تلك املواقع الخاصة باملنتجات الرمضانية. 
وقد تنّوعت ما بن فوانيس وزينة مختلفة 

وأدوات مطبخ.
فـــي ســيــاق مــتــصــل، يــقــول جــمــال عــمــر، من 
 
ّ
منطقة صفط اللنب في محافظة الجيزة، إن
 حّدة من العام 

ّ
»شهر رمضان هذا العام أخف

ــــراءات  الــســابــق فــي مــا يــخــّص تطبيق اإلجـ
ففي  بفيروس كورونا.  املتعلقة  االحترازية 
رمـــضـــان الــســابــق، ُمــنــعــت صـــاة الــتــراويــح 

مصريون 
في رمضان

زينة وتنظيم 
يخففان 

األحزان والقلق

على الرغم من كّل ما فرضته أزمة كورونا في خالل أكثر 
من عام، ما زال المصريون متمّسكين بضرورة االحتفال 
برمضان. ويعمدون إلى التزيين وكذلك تنظيم البيوت، 

األمران اللذان يساعدان على التخفيف من الهموم

برز شعار »مهما كانت 
األيام صعبة، دخلة 
رمضان ليها فرحة«

تعليق زينة رمضان في 
داخل البيوت هو أمر 

جديد وسط أزمة كورونا
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ــــؤالء يخططن  هـ الــــزوجــــات واألمــــهــــات.  أي 
 أعمال املنزل 

َ
لرمضان قبل حلوله ويسّيرن

في خاله، بما في ذلك ما يتعلق بالطعام 
واالرتـــبـــاطـــات االجــتــمــاعــيــة«. وتــشــيــر إلــى 
 »تــبــادل الـــزيـــارات بــن األقــــارب ولــو ملــّدة 

ّ
أن

ــادات املـــهـــمـــة الــتــي  ــ ــعـ ــ قـــصـــيـــرة، ُيــــَعــــّد مــــن الـ
تحرص عليها األسر في خال هذا الشهر، 
خصوصًا في املناطق الشعبية، على الرغم 
مــــن الــــظــــروف املـــرتـــبـــطـــة بــــأزمــــة كــــورونــــا«. 
ــارات  ــ ــطــ ــ ــبـــد الــــــــــرؤوف عــــن »اإلفــ ــكـــي عـ وتـــحـ
ــم فـــي بــيــوت املــطــريــة 

ّ
ــنــظ

ُ
الــجــمــاعــيــة الــتــي ت

األهل  مها 
ّ
ينظ والتي  أقيم،  بالقاهرة حيث 

واألصـــدقـــاء واملـــعـــارف. هــكــذا يــكــون إفــطــار 
ــدًا فـــي بــيــت آخـــر.  ــ الـــيـــوم فـــي بــيــت فــــان وغـ
وهذه من العادات الجميلة التي يتميز بها 
ها مناسبة ليتجاذب 

ّ
هذا الشهر، ال سّيما أن

أشكاله،  الحديث بمختلف  أطــراف  الجميع 
السياسي واالجتماعي واالقتصادي«.

أّما أميمة عبد الفتاح، من منطقة الخصوص 
فـــي مــحــافــظــة الــقــلــيــوبــيــة، فــتــقــول »اعــتــدت 
الشقة رأسًا  الكريم قلب  الشهر  قبل دخــول 
جديدة  أواٍن  وشـــراء  وتنظيفها  عقب،  على 
للمطبخ وكذلك بعض املفروشات استعدادًا 
الزينة لوضعها  اعتدت شــراء  للعيد. كذلك 
ع 

ّ
أوز فيما  الصالة،  وفــي  املنزل  على شرفة 

ها 
ّ
أن أركــان املنزل«، مضيفة  الزهور في كل 

تـــحـــرص مـــع زوجـــهـــا عــلــى صــــاة الــعــشــاء 
والتراويح والفجر.

وبينما تستعد ميهاد عمرو لشهر رمضان 
ها 

ّ
قبل نحو أسبوع من حلوله، موضحة أن

»قــائــمــة عــلــى خـــدمـــات تنظيف  تــســتــعــن بـــ
ــازل ملــســاعــدتــي فـــي إنـــهـــاء االســـتـــعـــداد  ــنــ املــ
ــــاح ســعــيــد  ــمـ ــ لـــلـــشـــهـــر الـــــكـــــريـــــم«، بـــــــــدأت سـ
االســتــعــدادات هـــذا الــعــام قــبــل ثــاثــة أشــهــر. 
ها قّررت »إجراء تغييرات جذرية 

ّ
وتخبر بأن

فــي املــنــزل، فــبــدأت بالتخلص مــن الكراكيب 
أواًل، ثّم غسلت الستائر وقمت بكّيها ونظفت 
الــتــفــاصــيــل الصغيرة  الــســجــاجــيــد. وتــركــت 
فـــي تــنــظــيــم املـــنـــزل إلـــى الــشــهــر األخـــيـــر قبل 
ني لم 

ّ
رمضان. وعلى الرغم من كل ذلك، فإن

الشهر«.  إال قبل يوَمن فقط من بداية  أنتِه 
ـــب نــشــاطــًا 

ّ
واالســـــتـــــعـــــداد لــــرمــــضــــان يـــتـــطـــل

املتزوجة  أحمد،  نورهان  أنهك  وقد  خاصًا، 
 ذلك مرهق إلى 

ّ
حديثًا. تقول: »لم أكن أعلم أن

هذا الحّد. تهيئة البيت لأجواء الرمضانية 
 »هذا 

ّ
تحتاج إلى مجهود كبير«. تضيف أن

أّول رمضان لي في بيت الزوجية، ولم أكن 
الغذائية  املــواد  قبل. فشراء  بذلك من  أشعر 
وتنظيم  الشهر  زينة  وتحضير  وتخزينها 
املــنــزل كلها أمــور جــديــدة عــلــّي«. وال تخفي 
ها تشعر بالقلق أكثر مما تشعر بالبهجة.

ّ
أن

طريقة للتنفيس
تفيد الدكتورة دينا عبد السام، استشارية 
 »تعليق زينة رمضان 

ّ
الصحة النفسية، بأن

في داخل البيوت هو أمر جديد وسط أزمة 
 »الــعــقــل الــبــاطــنــي 

ّ
كــــورونــــا«، الفـــتـــة إلــــى أن

هو الــذي دفــع املصرين بشكل الإرادي إلى 
اإلتيان بما يشعرهم بالبهجة بعدما فقدوا 
كــانــت تشعرهم  الــتــي  التفاصيل  مــن  كــثــيــرًا 
ــد الـــســـام  ــبـ بـــالـــشـــهـــر الــــكــــريــــم«. تـــضـــيـــف عـ
ــد أفــقــدت   »أزمــــــة كــــورونــــا ربـــمـــا تـــكـــون قـ

ّ
أن

املــصــريــن كــثــيــرًا مــن األجـــــواء الــرمــضــانــيــة، 
ها أظهرت الجانب الجمالي في نفوسهم. 

ّ
لكن

فاهتمامهم بشراء الزينة وتزين املنازل أمر 
 الهموم كانت 

ّ
ي تبّن أن

ّ
يحتاج إلى حّس فن

 »ســعــي 
ّ
تــخــبــئــه«. وتــتــابــع عــبــد الـــســـام أن

ربات البيوت إلى تنظيف املنازل وتنظيمها 

ــادة يــجــب تشجيعها  ــ قــبــل رمـــضـــان، هـــو عـ
 الــتــنــظــيــم املــبــالــغ فيه 

ّ
بــشــكــل كــبــيــر، غــيــر أن

والـــذي يأتي قبل أشهر عــدة يعّبر عــن قلق 
ــراب يـــســـيـــطـــران عـــلـــى ربــــــات بــيــوت  ــ ــطـ ــ واضـ
أزمــة كورونا ومــا خلفته  مصريات، نتيجة 
مــن أضــــرار نــفــســيــة«. وتــوضــح عــبــد الــســام 
ــّده كــثــيــرون   »االهـــتـــمـــام بــالــبــيــت الــــذي عــ

ّ
أن

أمرًا مبالغًا فيه، في الفترات األخيرة، يشير 
إلى محاولة التخلص من القلق أو التفكير 
 »البيئة الفوضوية تزيد 

ّ
الزائد«، متابعة أن

من الشعور بالتعب واإلرهاق، فيما يساعد 
تنظيم املنزل في تحرير الدماغ من مواصلة 
التفكير في األمور املقلقة، ويضفي إحساسًا 

باالستقرار النفسي والسام الداخلي«.

البحر االبيض المتوسط

مصر البحر 
االحمر

ناالردن
طي

س
فل

سورية

السودان

ليبيا

المملكة 
العربية 

السعودية
القاهرة

تحقيق

برلين ـ شادي عاكوم

ــرامـــج الـــقـــبـــول اإلنـــســـانـــي في  ــار بـ ــ فـــي إطـ
ــنــــاس مــــن دخــــول  ــا الـــتـــي تـــمـــّكـــن الــ ــيـ ــانـ أملـ
الــــبــــاد بــــأمــــان وبـــطـــريـــقـــة قـــانـــونـــيـــة فــي 
ــات الـــحـــادة، بـــات فــي إمــكــان  ــ أوقــــات األزمـ
والية بريمن )شمال( استقبال نحو 100 
ــراد عـــائـــات الــاجــئــن الــســوريــن  ــ مـــن أفــ
ــــوم االثـــنـــن  املــقــيــمــن فــــي الــــبــــاد، مـــنـــذ يـ
الــجــاري. ويــأتــي ذلك  12 إبــريــل/ نيسان 
بــعــدمــا اســتــحــصــلــت الـــواليـــة أخــيــرًا على 
االتـــحـــاديـــة في  الــداخــلــيــة  مــوافــقــة وزارة 
 بن املقيمن 

ً
برلن. وقــد أحيا األمــر أمــا

والراغبن  الصغرى  األملانية  الــواليــة  في 
فـــي جــلــب أقـــــارب لــهــم ألســـبـــاب إنــســانــيــة 
ومن خارج قانون لّم الشمل. وفي مؤتمر 
ــقـــد فــــي األســــبــــوع املـــنـــصـــرم،  صـــحـــافـــي ُعـ
أعلنت السلطات املعنية في والية بريمن 
عن السماح لاجئن الهاربن من الحرب 
األهــلــيــة الــســوريــة والـــذيـــن يــعــيــشــون في 
الــــواليــــة بــجــلــب أشــــخــــاص مــــن أقـــاربـــهـــم 
أبرزها  بــشــروط معّينة،  ــمــا 

ّ
إن أملانيا  إلــى 

إمكانية تكفل املتقدمن وبطريقة قانونية 
واضـــحـــة بــنــفــقــات مــعــيــشــة أقــاربــهــم ملـــّدة 
خمس سنوات، في حن تتحمل الهيئات 
األخـــرى،  التكاليف  الــواليــة  فــي  الرسمية 
متابعات  تشمل  الــتــي  الطبابة  قبيل  مــن 
الحمل والـــوالدة واإلعــاقــة والرعاية وفق 

الحّد األدنى الذي يقتضيه القانون.
بـــالـــتـــالـــي، يـــتـــوّجـــب عـــلـــى الـــراغـــبـــن فــي 
االســـتـــفـــادة مـــن ذلـــك تــقــديــم طــلــبــات إلــى 
مــكــتــب الــهــجــرة والــلــجــوء فــي بــريــمــن أو 
بريمرهافن  مــديــنــة  فــي  تسجيل  مــكــتــب 
ــورة، ُيـــبـــّن فيها  ــذكــ الــتــابــعــة لــلــواليــة املــ
ــعــــاقــــة األســـــريـــــة الـــتـــي  ــيــــل عـــلـــى الــ ــدلــ الــ
ــّبــــت ضــمــان  ــثــ ــ ــرفــــن، وُي ــطــ تــــربــــط بــــن الــ
املحددة  للفترة  األقــارب  تكاليف  تغطية 
ــــان الـــــتـــــزام(. وبـــعـــد تــحــقــق  ــ قـــانـــونـــًا )إعـ
سلطات الهجرة من املعلومات الخاصة 
إمكان  فــي  املسبقة،  واملــوافــقــة  بــاألقــارب 
أملانيا  لجمهورية  الدبلوماسية  البعثة 
االتحادية في بلد إقامة الشخص املعني 
ــة الــخــاصــة  ــ إجـــــــراء الــتــحــقــيــقــات الـــــازمـ
بالهوية وكذلك املتعلقة باألمن، ليصار 
بــعــدهــا إلــــى اســـتـــصـــدار تــصــريــح إقــامــة 

مبدئي ملدة عاَمن لصاحب العاقة.
وفــي هــذا اإلطـــار، أوضــحــت السيناتورة 
ه من 

ّ
آنيا شتامان، عن حزب الخضر، أن

غير املمكن تبّدل الصفة اإلنسانية ألمر 
الـــقـــبـــول، إال فـــي حــــال تــحــّمــل الــتــكــالــيــف 
إلــــى  ــتــــت  ــفــ ولــ الــــصــــلــــة.  ذات  ــة  ــاهــــظــ ــبــ الــ
الـــخـــاصـــة تــمــنــح   تـــصـــاريـــح اإلقــــامــــة 

ّ
أن

 الـــعـــمـــل، وهـــم 
ّ

املـــســـتـــفـــيـــديـــن مـــنـــهـــا حـــــق
الفرصة  بالتأكيد سوف يستغلون هذه 
تدريجيًا للحصول على وظيفة خاضعة 

ملساهمات الضمان االجتماعي.
الشيوخ  مجلس  عضو  عــّبــر  جهته،  مــن 
االشتراكي  الحزب  أولريش ماورير، عن 
ــه بــتــحــقــيــق  ــادتـ ــعـ الـــديـــمـــقـــراطـــي، عــــن سـ
 »صار في استطاعتنا تنفيذ 

ً
ذلك، قائا

 حالة الطوارئ 
ّ
لــه، ألن املــرســوم املخطط 

ــمـــات  ــيـ ــة ومـــخـ ــ ــوريــ ــ ــي ســ ــ اإلنــــســــانــــيــــة فــ
البلدان املجاورة مستمّرة.  الاجئن في 
وبــمــســاعــدة بــرنــامــج الــقــبــول اإلنــســانــي، 
ــة بــريــمــن أن نــقــّدم إلــى  يمكننا فــي واليــ
بــعــض األشــــخــــاص الــضــعــفــاء اآلخـــريـــن 
 

ّ
مــنــظــورًا للحياة بــأمــن وســـام على أقــل

أن نخفف من  الوقت نفسه  تقدير، وفــي 
مخاوف أقاربهم الدائمة عليهم«.   

وأفادت صحيفة »فيزر كورير« األملانية 
ـــه، ووفـــقـــًا ملــجــلــس الــشــيــوخ، ينطبق 

ّ
بـــأن

الــبــرنــامــج عــلــى أفـــــراد األســـــرة املــقــّربــن 
الذين ال يمكنهم دخول الباد كجزء من 
لّم شمل األســرة. وبعد توسيع القواعد، 
اإلقامة، يستفيد  ودائمًا بموجب قانون 
من ذلك على سبيل املثال أقارب الاجئن 
الـــقـــّصـــر غــيــر املــصــحــوبــن بـــذويـــهـــم، أو 
ــوا كــقــّصــر غير  ــلـ ــذيـــن دخـ األشــــخــــاص الـ
 الــقــانــونــيــة 

ّ
مــصــحــوبــن وبـــلـــغـــوا الـــســـن

بــعــد.  عـــامـــًا   27 ــاوزوا  يـــتـــجـ أن  مـــن دون 
هــكــذا، فــي إمــكــان هـــؤالء إحــضــار آبائهم 
وأمهاتهم وأشقائهم الذين لم يبلغوا 27 
عــامــًا مــن غير املــتــزوجــن. كــذلــك، يسمح 
ــم وأوالدهـــــــم  ــ ــهـ ــ لــلــبــالــغــن بــجــلــب أزواجـ
مـــن ســـوريـــة، حــتــى لـــو تـــجـــاوزت أعــمــار 
ــريـــن 18 عـــامـــًا. وفــــي حــــال فــقــدان  ــيـ األخـ
الوالدين، يمكن لأخ )أو األخت( املتزّوج 
مع  اإلنسانية  اإلجـــراءات  من  االستفادة 
زوجته وأوالدهما القّصر. تجدر اإلشارة 
 برامج القبول هذه ليست جديدة 

ّ
إلى أن

ق من جديد.  طبَّ
ُ
ما ت

ّ
في واليــة بريمن، إن

ــراء الــســابــق املــمــاثــل كـــان فــي عــام  ــ واإلجــ
2013، مثلما فعلت واليات أملانية أخرى.

ــلـــقـــرار، أشــــــارت صحيفة  وفــــي انـــتـــقـــاد لـ
ــة إلــــى  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــتــــونــــغ« األملـ »تـــــاغـــــس تــــســــايــ
األوان،  فــــــوات  بـــعـــد  يـــأتـــي  املــــرســــوم   

ّ
أن

ويستفيد منه من يملك أقاربه كثيرًا من 
املــــال وفـــي إمــكــانــه ضــمــان إعــالــة أقــاربــه 
ــه 

ّ
فــي خــال الــســنــوات املقبلة. أضــافــت أن

كثيرين،  إلــى الجئن ســوريــن  بالنسبة 
مــن غــيــر املــرجــح أن تــكــون هـــذه الــبــرامــج 
ــبــــب الـــتـــكـــلـــفـــة الـــبـــاهـــظـــة.  خـــــيـــــارًا، والــــســ
فـــالـــوعـــد الــبــســيــط ال يــكــفــي، ويـــجـــب أن 
يـــكـــون ذا مـــصـــداقـــيـــة، وهـــــذا يــتــطــلــب أن 
يكون للضامن دخل أو أصول بما تكفي 
ــة أقــــاربــــه في  ــالـ لــيــتــمــكــن بــالــفــعــل مـــن إعـ
حــــاالت الـــطـــوارئ. وذلــــك فــي إشــــارة إلــى 
ـــه ســـوف يــتــعــّن عــلــى الــضــامــن تحّمل 

ّ
أن

بشكل  الباهظة  العاج  تكاليف  مخاطر 
ــــــه ال يــحــق 

ّ
ــو أن  األبـــــــرز هــ

ّ
ــل ــعــ فـــــــردي، ولــ

للواصلن الجدد الحصول على إعانات 
الدولة حتى لو حصلوا على حق اللجوء 
بــأنــفــســهــم. وهـــذا األمـــر لــفــت إلــيــه بيرند 
شــنــايــدر، املــتــحــدث بــاســم الــســيــنــاتــورة 
ــــــــــه ال تــنــبــغــي 

ّ
شـــــتـــــامـــــان، وقــــــــد بــــــــّن أن

اإلضافية  الصحية  بالرعاية  االستهانة 
لنحو 100 شخص، مع صعوبة تقديرها 
بالضبط وفي ظل غياب التأمن الصحي 
لــلــوافــديــن الـــجـــدد. وفـــي الــســيــاق نفسه، 
انتقدت املتحدثة باسم مجلس الاجئن 
فــي بريمن غــونــدوال أورتـــر الــقــرار قائلة 
ه »ال يستحق الثناء، فاملوافقة متأخرة 

ّ
إن

تدور  والحرب  الجوفاء  الوعود  كل  بعد 
 تحديد 100 

ّ
رحاها في سورية. كذلك فإن
شخص فعل تعسفي جدًا«.

ألمانيا: بريمن تستقبل 100 من 
أقارب الالجئين السوريين بشروط

)Getty( هل يستفيد من البرامج اإلنسانية بعدما حصل على حق اللجوء؟

 )Getty( مكتب الهجرة واللجوء في برلين يبحث في الملفات كلها

إصرار على االحتفال رغم كّل المنّغصات )األناضول(

211.307
عدد المصابين بكورونا حتى ظهر 

أمس، توفي منهم 12.487، بحسب 
موقع »وورلد ميترز«.

في ألمانيا، تعتمد 
الحكومة الفيدرالية 

والواليات برامج قبول 
إنسانية تسمح لألجانب 

المستضعفين بدخول 
البالد والحصول على 

اإلقامة فيها وفق 
شروط معيّنة

مشكالت عديدة 
تواجه األطفال الذين 

يعانون اضطراب طيف 
التوّحد في ليبيا، لعّل 

أبرزها نقص في المراكز 
الحكومية، فعددها 
ال يتجاوز الثالثة. كذلك 

ثّمة شكاوى من استغالل 
هؤالء األطفال من قبل 

المراكز الخاصة بهم

مصابين بالتوّحد ليبيا: جهود حكومية لتوفير عالج ألطفال 
أكثر من 100 مليون 

يورو أُنفقت 
لعالج أطفال في الخارج

ثّمة ضرورة إلنشاء 
مزيد من المراكز في 

كل المناطق الليبية

طرابلس ـ العربي الجديد

بناء  إلــى  الليبية  الطبية  السلطات  لــجــأت 
مــراكــز لــعــاج األطــفــال املــصــابــن بالتوّحد 
بعد تراكم الديون الخارجية، إذ كانت تعمد 
إلى إرسال األطفال للعاج في مصر واألردن 
املــراكــز داخــلــيــًا.  الكبير فــي  الــنــقــص  بسبب 
واملراكز املتوفرة تقع في العاصمة طرابلس 
وفي سبها )جنوب غرب( وبنغازي )شرق(. 
وقد أطلقت حكومة الوفاق الوطني السابقة، 
في سبتمبر/ أيلول املاضي، مشروعًا لبناء 
أكــبــر مــركــز لــلــعــاج فــي الــشــمــال األفــريــقــي، 
وذلك بعد إنفاقها ما يزيد عن 100 مليون 
يــــــورو لـــعـــاج األطــــفــــال فــــي الـــــخـــــارج. وقـــد 
بـــدء  إلـــــى  الـــصـــحـــة حــيــنــهــا  أشـــــــارت وزارة 
الليبية،  املـــدن  فــي مختلف  الــحــاالت  حصر 
بهدف إصدار بطاقات لهم، على أن تستقبل 
فور  الجديد  املركز  في  املحصورة  الحاالت 
االنــتــهــاء مــن تــنــفــيــذه. بــحــســب مــديــر إدارة 
فــي  الـــصـــحـــة  فــــي وزارة  الـــبـــشـــريـــة  املــــــــوارد 

حــكــومــة الـــوفـــاق الــســابــقــة مــخــتــار الــجــديــد، 
 املـــركـــز جـــاء لــتــعــويــض الــنــقــص الــحــاد 

ّ
ــإن فــ

فــي عـــدد املــراكــز فــي الــبــاد، بــاإلضــافــة إلــى 
عــدم تــعــّرض األطــفــال إلــى اســتــغــال املــراكــز 
الخاصة املنتشرة في الباد. ويذكر الجديد 
 
ّ
ــه بالتزامن مــع إنــشــاء مركز الــعــاج، فــإن

ّ
أن

ــدريـــب 200 عــامــل  الــــــــوزارة كـــانـــت تــعــتــزم تـ
صحي لتوزيعهم على املراكز في طرابلس 
وبنغازي وسبها، كذلك كانت تدرس إنشاء 
 خــطــة مـــشـــروع املــركــز 

ّ
مـــراكـــز أخــــــرى، لـــكـــن

تنتظر موافقة السلطة الليبية الجديدة بعد 
ف كل اإلجراءات املتعلقة بالتمويل.

ّ
توق

جهد غير كاٍف
إبراهيم محمود أب لطفل مصاب بالتوّحد، 
»العربي الجديد« عن فرحته بإنشاء  يعّبر لـ
ــه يــراه »غير كــاف على الرغم 

ّ
املــركــز، غير أن

رة 
ّ
املتوف غير  الطبية  الخدمات  تقديمه  من 

فــي الــبــاد. فــاألســر الــفــقــيــرة، خصوصًا في 
السفر  عناء  تتكبد  ســوف  النائية،  املناطق 

ملسافات طويلة حتى تتمكن من نقل األطفال 
ــه يقطن في 

ّ
إلــى املــركــز«. يضيف محمود أن

منطقة محاذية لطرابلس ويمكنه الوصول 
إلـــى مــركــز تـــاجـــوراء الــتــخــصــصــي، ويــســأل 
»لــــكــــن مـــــــاذا بـــخـــصـــوص بــــاقــــي األســـــــر فــي 
البعيدة؟ هل سوف يبقى أطفالها  املناطق 

ــارج لتلقي  ــال إلــــى الــــخــ ــفــ إلــــى إرســــــال األطــ
ــــاج«. وتــــحــــّدد ســلــيــمــان فــــي حــديــثــهــا  ــعـ ــ الـ
»العربي الجديد« مكمن املشكلة من وجهة  لـ
نــظــرهــا وهـــو »عــــدم الــوعــي لـــدى األطـــبـــاء«، 
ــــى أن الــــحــــاالت بــمــعــظــمــهــا تــكــون  ــة إلـ ــتـ الفـ
بداية »في دائــرة االشتباه وذلك باالعتماد 
بــمــفــرده من  اإلكــلــيــنــيــكــي  التشخيص  عــلــى 
 
ّ
دون اســتــشــارة أطــبــاء آخــريــن«. تضيف أن

»دمج الطفل املشتبه في إصابته مع أطفال 
مــصــابــن بــالــفــعــل يــزيــد مـــن ســـوء حــالــتــه«. 
وتشدد سليمان على ضــرورة إنشاء مزيد 
الليبية، وتشرح  املناطق  املراكز في كل  من 
ــــــه »عــــــــاوة عـــلـــى تــخــفــيــف عـــــبء الــتــنــقــل 

ّ
أن

ــائـــات األطــــفــــال املــصــابــن  والـــســـفـــر عــلــى عـ
 عــاج الطفل فــي بيئته أمر 

ّ
بــالــتــوّحــد، فـــإن

ه يتعلق باندماجه في 
ّ
أساسي، ال سّيما أن

مجتمعه وبيئته«.

بيئة العالج
وعند ســؤال سليمان عن عــدم تجاوب ابن 

محمود مع العاج على الرغم من املحاوالت 
 »أخطر مراحل العاج 

ّ
في الخارج، تجيب أن

هي فقدان املهارات األساسية التي يتلقاها 
املـــصـــاب، اجــتــمــاعــيــًا ولــغــويــًا )وغــيــر ذلـــك(. 
فــهــو يــتــلــقــاهــا عــلــى يــد طــبــيــب مــن مجتمع 
آخــــر، وعــنــد عـــودتـــه إلـــى بــلــده ســـوف يجد 
)أو لهجة(  ولــغــة  أخـــرى  اجتماعية  أنــمــاطــًا 
أخرى، ما يزيد عزلته ويستوجب بدء عاج 
جديد«. وفي حديث صحافي سابق، كانت 
 مشكلة األطفال املصابن 

ّ
سليمان قد رأت أن

ي 
ّ
لتلق األردن  إلــى  أرســلــوا  الذين  بالتوّحد، 

الــعــاج، بنيت فــي األســـاس على عــدم وعي 
التوّحد، وعلى هذا األساس  لحقيقة طيف 
 ذلك على 

ّ
كان إرسالهم إلى الخارج. كذلك دل

عدم معرفة األسر حقيقة هذا الطيف. وأكدت 
 إرســـــال األطـــفـــال إلــــى الـــخـــارج 

ّ
بــالــتــالــي أن

ي الــعــاج أمــر »غير مجٍد أســاســًا، وإن 
ّ
لتلق

الدليل هو   
ّ
أن املــالــي«، مضيفة  الدعم  ر 

ّ
توف

األطفال الذين عولجوا في األردن وغيره من 
دون أن ُيسّجلوا تحّسنًا.

محرومن من الدراسة في املراكز العامة؟«، 
الـــرضـــوخ للتكاليف  »إّمـــــا عــلــيــهــم  مــضــيــفــًا 
الباهظة في املصّحات الخاصة وإّما إهمال 
ــالـــي«. وبحسب  أطــفــالــهــم بــســبــب الــعــجــز املـ
آخـــر إحــصــاء تــقــديــري لـــــوزارة الــصــحــة في 
حكومة الوفاق السابقة، سّجلت ليبيا 2383 
ــهــا أجـــرت كشوفًا 

ّ
حــالــة تــوّحــد، موضحة أن

، فيما ســّجــلــت 1500 طــفــل عبر 
ً
لـــــ883 طــفــا

حــاالت  لــحــصــر  أطلقتها  الــتــي  منظومتها 
التوّحد لدى األطفال في الباد. تلك األرقام 
تبقى تقديرية، لعدم تسجيل األهل أطفالهم 
املصحات  في  حاالتهم  بمتابعة  واالكتفاء 

الخاصة.

مكمن المشكلة
ــــى إنـــــــشـــــــاء املــــــــركــــــــز، تــــقــــول  ــلـ ــ ــًا عـ ــقــ ــيــ ــلــ ــعــ وتــ
ــــب األطـــــفـــــال وحــــــاالت  ــــي طـ املـــتـــخـــصـــصـــة فـ
ها »خطوة جيدة، 

ّ
إن التوّحد منية سليمان 

 تدريب الكوادر داخليًا غير مجد، بدليل 
ّ
لكن

فشل التجارب السابقة واضطرار السلطات 
نقص في مراكز العالج 
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