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موسكو ـ رامي القليوبي

ــد املـــســـتـــيـــقـــظـــن«... بـــهـــذا الــشــعــار  »نــــوحــ
زواره  »أمــيــنــوفــكــا«  بــلــدة  مــوقــع  يستقبل 
من الراغبن في شراء قطعة أرض للعيش 
إسالميا«  »مجمعا سكنيا  اعــتــبــاره  يمكن  مــا  فــي 
يقع على مسافة 140 كيلومترًا فقط من العاصمة 
الروسية موسكو، وبأسعار تبدأ من نحو 6 آالف 
دوالر أميركي للقطعة الواحدة، وقد تم بالفعل بيع 
اإلجمالي  عددها  البالغ  األرض  قطع  نصف  نحو 

176 قطعة. 
بدأت فكرة إنشاء مجتمع مخصص للمسلمن في 
عـــام 2019، حــن اســتــعــان رجـــل األعــمــال الــروســي، 
األصــل، خيزري موتالوف، بمصممة  الداغستاني 
ــة، أمــيــنــة شــابــانــوفــا،  ــعـــروفـ ــاء اإلســـالمـــيـــة املـ ــ ــ األزيـ
لـــــه، والـــبـــالـــغـــة  املـــمـــلـــوكـــة  قـــطـــع األرض  لـــتـــســـويـــق 
مــســاحــتــهــا 83 هــكــتــارًا، حــتــى أنـــه اســتــوحــى اســم 

البلدة »أمينوفكا« من اسم شابانوفا األول. 
في مايو/ أيار املاضي، انطلقت أعمال البناء التي 
الداخلية،  الــطــرق  مــد  األولـــى  فــي مرحلتها  تشمل 
وإنــشــاء ســور خــارجــي، قبل أن يتاح للمالك البدء 

بإنشاء بيوتهم الخاصة. 
ــا رئـــيـــس لــجــنــة  ــ ــي أغـــســـطـــس/ آب املــــاضــــي، دعـ ــ وفـ
الــتــحــقــيــق الـــروســـيـــة، ألــكــســنــدر بــاســتــريــكــن، إلــى 
ــائـــل اإلعــــالم  ــنـــشـــورات عــبــر وسـ مـــراجـــعـــة جــمــيــع املـ

ــاء  ــشــ  ومــــــواقــــــع الـــــتـــــواصـــــل االجــــتــــمــــاعــــي حـــــــول إنــ
بــلــدة إســالمــيــة فـــي ضـــواحـــي مــوســكــو، واملـــخـــاوف 

املتعلقة بها. 
ويــعــتــبــر الــبــاحــث فـــي الـــشـــؤون اإلســالمــيــة رئــيــس 
تــــحــــريــــر مــــجــــلــــة »الـــــعـــــالـــــم اإلســـــــــالمـــــــــي«، رئـــيـــس 
ســلــيــمــانــوف، أن تــقــديــم املـــشـــروع عــلــى أنـــه مجمع 
ســـكـــنـــي إســــالمــــي يـــعـــد بـــمـــثـــابـــة فــــكــــرة تــســويــقــيــة 
لجذب املشترين من بن األثرياء املسلمن. ويقول 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »كـــانـــت األراضـــــــي مــمــلــوكــة  لــــ
ــادرًا عـــلـــى بــيــعــهــا بــســبــب  ــ ــ ــم يـــكـــن قـ ــ ملــــوتــــالــــوف، ولـ
الراغبن في الشراء نظرًا لوقوع املنطقة في  نــدرة 
محيط من الحقول، وافتقارها إلى الطرق والبنية 
التحتية األســاســيــة، ولــكــنــه تــعــرف فــي عـــام 2019 
األرض  قطع  بيع  عليه  فاقترحت  شابانوفا،  على 
 تسويقيًا بحتًا، 

ً
للمسلمن األثرياء، ما اعتبر حال

الــذي ينص  ليتم وضع النظام األساسي للمجمع 
على حظر بيع الكحول، أو تربية الخنازير، ومنع 

مثليي الجنس من شراء األرض«.  
ــكـــان »أمـــيـــنـــوفـــكـــا« مــــع املــنــطــقــة  ــول تـــعـــايـــش سـ ــ وحــ
املـــــجـــــاورة الـــتـــي يــقــطــنــهــا غـــيـــر مــســلــمــن، يــضــيــف 
كثيرين،  لــدى  إعجابًا  الفكرة  تلق  »لــم  سليمانوف: 
فـــبـــدأوا يــســتــطــلــعــون آراء الــســكــان املــحــلــيــن الــذيــن 
يخشون من فرض املسلمن قيودًا عليهم، حتى أن 
إلــى مراجعة املــشــروع،  لجنة تحقيق روســيــة دعــت 
وأثار ذلك خوف موتالوف الذي سارع إلى التأكيد 

للبيئة«.   صديقة  وإنما  إسالمية،  ليست  البلدة  أن 
مـــن جــهــتــه، يــعــتــبــر املــســتــشــرق كـــريـــم عـــن الـــلـــه أن 
ــر طــبــيــعــي، فـــاإلســـالم  »إنــــشــــاء بـــلـــدة لــلــمــســلــمــن أمــ
احتمال   من 

ً
مقلال تقليدية في روســيــا«،  ديانة  هو 

حــــدوث مــشــكــالت مـــع الــجــيــران مـــن غــيــر املــســلــمــن. 
»املسلمون  الــجــديــد«:  »العربي  لـ الله  عــن  ويضيف 
ويحتاجون  الروسية،  الــدولــة  تنمية  في  يشاركون 
)أمينوفكا(  ومــشــروع  الــحــالل،  التحتية  البنية  إلــى 
ليس بلدة انفصالية كونها غير مصنفة )إسالمية(، 
ووجـــودهـــا بـــجـــوار مــســاكــن غــيــر املــســلــمــن يعكس 
الــقــاعــدة األســاســيــة لــروســيــا الــتــي يــتــعــايــش فيها 

معتنقو األديان املختلفة«.   
ــــروع حــمــلــة انــــتــــقــــادات واســــعــــة فــي  ــــشـ ــه املـ ــ ــــواجـ ويـ
الصحافة الروسية، ومن بينهما نشر وكالة »أورا. 
رو« تقريرًا موسعًا حول البلدة في مطلع سبتمبر/ 
أيلول املاضي، تضمن آراء سكان املنطقة بعد واقعة 
اعتراض املشترين املسلمن على اقتراب فتاة كانت 
ترتدي مالبس السباحة، ونقلت الوكالة عن واحدة 
الحقل سيتم  أن هــذا  السكان قولها: »كنا نعلم  من 
بيعه يومًا، وكنا نتوقع أنه ستكون هنا قطع أرض 
من  علمنا  أنــنــا  إال  بيوتنا.  مثل  الصيفية  للبيوت 
صفحة القائمن على املشروع على )إنستغرام( أنه 
وأنــه يتم  مــدارس إسالمية، ومسجد،  إنشاء  سيتم 

انتقاء املشترين، حينها شعرنا بالقلق«.   
ــم تـــــرد أمـــيـــنـــة شـــابـــانـــوفـــا عـــلـــى طــلــب  وفـــــي حــــن لــ

املــشــروع،  طبيعة  على  التعليق  الجديد«  »العربي 
إال أنــهــا ردت عــبــر تــصــريــحــات صــحــافــيــة ســابــقــة 
لصحيفة »غازيتا. رو« اإللكترونية، على اتهامات 
الــســكــان املــحــلــيــن، قــائــلــة: »حـــدث مــوقــف واحـــد في 
الــعــام املــاضــي، حــن حــاولــت فــتــاة مــرتــديــة مالبس 
الــبــحــر الــعــبــور عــبــر حــشــد مــن الــرجــال فــي أرضــنــا. 
قيل لها إنه يمكن أن تسير كما تشاء وأينما تشاء 
الخارجي  املظهر  نعتمد  نحن  بلدتنا.  باستثناء 
املهذب، وال نتدخل في شؤون أحد، وال نريد تعليم 
اآلخرين شيئا، والناس الذين يشترون قطع األرض 

لدينا هم أشخاص متعلمون وأذكياء ومثقفون«.

مجتمع
في  أنــهــا ستفتح تحقيقًا  الجمعة،  أمــس  مــن  أول  األمــيــركــيــة،  يــوتــا  بــواليــة  التعليم  لجنة  أعلنت 
أن  إيزابيال تيتشينور قبل  العمر تدعى  مــن  العاشرة  فــي  فتاة  لــه  مــزعــوم تعرضت  حــادث تنمر 
تنتحر. ويتهم والدا إيزابيال اللجنة بعدم القيام بما يكفي لحماية ابنتهما، بعدما أبلغا املدرسة 
العدل  وزارة  وبخت  فيما  بالتوحد،  ومصابة  ســـوداء  كونها  زمالئها  مــن  ملضايقات  بتعرضها 
اللجنة لفشلها في معالجة التمييز العنصري، علمًا أن التالميذ السود يمثلون نحو واحد في 
)أسوشييتد برس( املائة فقط من حوالي 73 ألف تلميذ في سولت ليك سيتي.  

توفي أربعة مهاجرين مغاربة، بينهم فتاتان، لدى محاولتهم اإلبحار إلى أوروبا من شاطئ يقع 
قرب مدينة الصخيرات. وأفــادت وسائل إعالم بأن القارب جنح لدى نقله عشرين مهاجرًا سريًا 
على األرجح. وفتح تحقيق لتحديد ظروف ومالبسات الحادث، وكيفية تنظيم محاولة الهجرة، 
الرئيسي  البر  إلــى  للوصول  الصخيرات  مــن  قـــوارب  »مــغــادرة  إن  يقول صــيــادون محليون  فيما 
العيون )جنوب(  السلطات أخيرًا 106 أشخاص من منطقة  إلسبانيا أمر شائع«. وقد اعترضت 
)فرانس برس( خالل استعدادهم لإلبحار نحو جزر الكناري اإلسبانية.  

المغرب: انتشال جثث أربعة مهاجرينأميركا: تحقيق في انتحار فتاة بسبب التنمر

أفــــادت قــــوات حـــرس الـــحـــدود الــبــولــنــدي املــتــمــركــزة 
مع  للحدود  املحاذية  )شــرق(  بودالكيا  منطقة  في 
بيالروسيا بأن عناصرها »صّدت محاولة جديدة 
«، كما 

ً
للعبور قـــام بــهــا مــائــة شــخــص بــالــقــوة لــيــال

أعلنت العثور على جثة شاب سوري في الغابة، من 
دون أن تكشف تفاصيل عن أسباب وفاته، علمًا أن 
الحدود  املهاجرين على  أزمــة  الوفيات في  حصيلة 

بني االتحاد األوروبي وبيالروسيا ارتفعت إلى 11.
وقــالــت قــــوات حـــرس الـــحـــدود الــبــولــنــدي فــي بــيــان: 
الغابة على مــرأى من الشرطة  إلــى  »فــّر املهاجرون 
والــجــنــود املــتــواجــديــن على الــجــانــب الــبــيــالروســي«، 
 أسالكًا 

ً
وتحدثت عن »تدمير قوات بيالروسية ليال

شائكة باستخدام عربة عسكرية، بعدما استغلت 
عدم قدرة عناصرنا على الرؤية بسبب أشعة الليزر 

واألضواء القوية«. كما اتهم حرس الحدود البولندي 
القوات البيالروسية بـ »تزويد األجانب بغاز مسّيل 
املهاجرين، معظمهم  آالف من  ويتواجد  للدموع«.  
ــى، مــنــذ أســابــيــع على  ــ مـــن أفــريــقــيــا والـــشـــرق األدنــ
الحدود بني بولندا وبيالروسيا ملحاولة الدخول إلى 
ليتوانيا أو بولندا أو التفيا. ويتهم االتحاد األوروبي 
لوكاشينكو  ألكسندر  البيالروسي  الرئيس  نظام 

بتدبير وجود هؤالء املهاجرين في املنطقة ردًا على 
العقوبات التي طاولت بالده العام املاضي بعد قمعه 
الــقــوات  العنيف ملــعــارضــيــه. ويــزعــم املــهــاجــرون أن 
بالقوة،  الحدود  عبور  على  أجبرتهم  البيالروسية 
قبل أن يصدهم حرس الحدود البولندية، ما جعلهم 

عالقني في املنطقة وسط أحوال جوية سيئة.
)فرانس برس(

رئيس  اإلسالمية  الــشــؤون  فــي  الباحث  يتخوف 
مــشــروع  اســتــكــمــال  يــتــم  ألّا  ــن  م ســلــيــمــانــوف 
»أمينوفكا« في نهاية المطاف، ويقول لـ»العربي 
شديد،  ببطء  المشروع  تنفيذ  »يجرى  الجديد«: 
وبعد هذا الجدل، سيخاف الناس من شراء قطع 
المنطقة شبه  أرض فيه، خصوصًا بعد رؤيتهم 

خالية، فهم يحتاجون إلى الطرقات والمرافق«.

خوف على المشروع
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)األناضول(



صيدا ـ انتصار الدنان

فقدت عائشة عبد الجبار والدها حن كانت رضيعة في عامها األول، ولم تتعرف 
أيــام  فــي  لبنان  قاصدين  والدتها وخالها  مــع  فلسطن  مــن  بعدما خرجت  إليه 
بلدة سلواد  من  تتحدر  السبعن  تجاوزت  التي  الفلسطينية  والالجئة  النكبة. 
بفلسطن، وتقيم بعد وفاة والدتها وحدها اليوم في مخيم عن الحلوة لالجئن 
الفلسطينين بمدينة صيدا جنوبي لبنان. تقول: »كنت مع والدتي عند خالي 
حن هاجم الصهاينة بلدتنا واضطررنا إلى املغادرة من دون والدي الذي بقي 
هناك مع زوجته الثانية. لم أعــرف شيئًا عنه وال عن إخوتي إال بعد االجتياح 
اإلســرائــيــلــي للبنان فــي عـــام 1982، حــن تــعــرف إلـــي أقــــارب وأرســـلـــوا لــي دعــوة 
لزيارتهم، ففعلت. طلبوا مني البقاء عندهم في فلسطن، لكنني رفضت وعدت 
إلى لبنان بسرعة ألنني لم أعتد الحياة عندهم ولم أستطع التكيف مع عاداتهم 
بالقرب من عائلة  لبنان  املخيم في  البقاء في  وتقاليدهم. كذلك فضلت حينها 

خالي التي تهتم بي«.
ــهــم تــوجــهــوا إلـــى صــيــدا بــعــد مــغــادرتــهــم 

ّ
 عــن والــدتــهــا وخــالــهــا أن

ً
وتــخــبــر نــقــال

فلسطن، ثّم إلى مخيم عن الحلوة فيها. هناك أمنت لهم وكالة إغاثة وتشغيل 
بــيــت. تضيف  بــنــاء  قــبــل  عــاشــوا فيها  )أونـــــروا( خيمًا  الفلسطينين  الــالجــئــن 
عــائــشــة: »لـــم أســتــطــع املــشــي بشكل جــيــد حــن كــنــت صــغــيــرة، وخــضــعــت لعالج 
جعلني ال أرغب في الذهاب إلى املدرسة. وعملت والدتي لتوفير معيشتنا، ثم 
عملت بدوري طّباخة في مدرسة مخصصة لألشخاص ذوي اإلعاقة حن بلغت 
حلت على التقاعد قبل خمس 

ُ
18 عامًا. وبعد موت والدتي، بقيت في عملي حتى أ

سنوات، فقررت البحث عن عمل آخر. لكنني سرعان ما توقفت بسبب معاناتي 
من مشاكل صحية. وأنا أعيش بالقرب من عائلة خالي التي تهتم بي وترعاني، 
ر لي جمعية الصمود في املخيم مبلغًا من املال يكفيني لتأمن املأكل«.

ّ
فيما توف

وتتابع عائشة: »لم أتزوج وال أقارب لي في لبنان إال عائلة خالي الذي توفي. أعلم 
 آخر في األردن إلى جانب أخوات لي. 

ّ
أن أخًا لي من أبي يعيش في فلسطن وأن

وأنا زرت األردن للتعرف إليهم قبل أن ينقطع التواصل بيننا. ثم علمت أن أخي 
ين يعيشان في األردن توفيا، وأن والــدي سبقهما قبل أن 

َ
اللذ وإحــدى أخــواتــي 

أتعرف إليه. وهكذا عشت حياتي كلها بال أب يسندني ملواجهة مصاعب الحياة«.
واليوم تتمنى عائشة العودة إلى فلسطن للعيش فيها، شرط أن تكون الحياة 
فيها شبيهة بما تعيشه في مخيم عن الحلوة. وتوضح: »أي من دون تعقيدات 
الــعــادات، وإال فإن األفضل لي هو  في العالقات االجتماعية، أو صعوبات في 
بي  اعتنت  التي  عائلة خالي  من  قريبة  الحلوة،  بمخيم عن  بيتي  في  البقاء 

طوال حياتي«.

ال بّد من أن يطلق المتضررون من قرار الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي توسيع مساحة مشروع ميناء العريش صرخات لمعارضة 

في  حياتهم  قلم  بشحطة  ينهي  أنه  يعتبرون  الذي  المشروع 
مكان عاشوا فيه سنوات

المغرب: فرصة ثانية للمنقطعين عن التعليم
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سيناء ـ محمود خليل

بدأت تتعالى أصوات املتضررين 
مـــن قـــــرار الـــرئـــيـــس املـــصـــري عبد 
ــقــــل مــلــكــيــة  الــــفــــتــــاح الـــســـيـــســـي نــ
ميناء العريش ومحيطه في محافظة شمال 
ســيــنــاء مـــن الــهــيــئــات املــدنــيــة الـــتـــي أشــرفــت 
الدفاع،  وزارة  إلــى  املاضية  العقود  في  عليه 
خالل  وتشغيله  وصيانته  لتطويره  تمهيدًا 
الفترة املقبلة. وهم يصّرون على وقف القرار 
ومستقبل  »سيدمر حياة  إنــه  يقولون  الــذي 
التوسيع  أن مساحة  األســر، خصوصًا  آالف 
ويطالب  إضافية«.  سكنية  مناطق  ستشمل 
ــتــــحــــرك كـــــل الـــجـــهـــات  ــًا بـــــــأن تــ ــ ــــضـ هـــــــــؤالء أيـ
الــحــقــوقــيــة واإلنــســانــيــة لــوقــف مـــا سيجري 
في هــذه املنطقة، مشيرين إلــى وجــود بدائل 
لــلــمــشــروع عــلــى شــاطــئ بــحــر شــمــال سيناء 
الذي يبلغ طوله 200 كيلومتر، من رفح شرقًا 

حتى بالوظة ورمانة غربًا.
الجديد« على نسخة من  »العربي  وحصلت 
كتاب ناشد فيه مواطن يدعى السعيد األمير، 
العريش، والــذي يسكن في  الدقهلية في  من 
املــنــطــقــة املــســتــهــدفــة بـــقـــرار الـــهـــدم، الــرئــيــس 
املـــــشـــــروع، وأورد:  تــنــفــيــذ  بـــعـــدم  الـــســـيـــســـي 
العريش  فــي  عامًا   40 منذ  مستقرون  »نحن 

الــتــي تــــزوج أبـــنـــاؤنـــا مـــن أهــلــهــا، مـــا جعلنا 
ــيـــوم نــتــبــلــغ بــشــحــطــة قلم  أســــرة واحــــــدة. والـ
ما يدفعنا  امليناء،  لتوسيع  أمر ترك بيوتنا 
إلــى طــرح ســؤال ملصلحة من سيحصل ذلك. 
األمثلة  أحد  فأنا  املواطنن  إذا كان ملصلحة 
مع  وقفنا  أننا  رغــم  املتضررين،  أولــئــك  على 
الــســلــطــة فــي مــحــاربــة اإلرهـــــاب، ومـــات أفـــراد 
ولم  أصابنا،  الــذي  بالرصاص  عائالتنا  من 
نــأخــذ تــعــويــضــات ملــالزمــتــنــا الــبــيــوت خــالل 
معارك العمليات الشاملة، وكذلك إلعادة بناء 
كبيرة  أننا تحملنا حصة  ما يعني  الــدمــار، 
من الظروف السيئة، ثم بقينا شهداء أحياء، 
وقبلنا في مرحلة أولى بالقرار الصادر عام 
2019 لتوسيع مساحة امليناء إلى 300 فدان، 
ما جعلنا نتحرك على هــذا األســاس، ثم زاد 
القرار الجديد األخير املساحة إلى 540 فدانًا. 
التنمية  عمليات  تحصل  مــن  حــســاب  فعلى 
والــتــطــويــر، وملصلحة مــن يــدفــع الــنــاس إلــى 
ترك بيوتهم، وهل هذا مخطط لتهجير أبناء 

الوادي من شمال سيناء؟«.
ــقـــي كـــمـــواطـــن مــــصــــري أن  ــن حـ ــ ــيـــف: »مــ يـــضـ
أعيش حياة هادئة في أرض وطني. أريد أن 
أموت بطريقة معينة، أما سيادتك )الرئيس 
ذلك بطريقة مختلفة. حن  فتريد  السيسي( 
تخرجني مــن بيتي ســأمــوت، لــذا حــن تأتي 

ــر الـــدفـــاع الــقــائــد الــعــام  الــجــمــهــوريــة، أن وزيــ
للقوات املسلحة طلب من منصور نقل ملكية 
امليناء وأصوله كاملة إلى الوزارة بحجة أنه 
منطقة استراتيجية ذات أهمية عسكرية في 

أرض صحراوية. 
وأشـــار الــقــرار إلــى أن تفاصيل أصــول ميناء 
أحد  أن يكون  السلطات  تريد  الــذي  العريش 
أنـــشـــط مـــوانـــئ مــصــر لــتــنــمــيــة شــبــه جــزيــرة 
ســيــنــاء، تــشــمــل قــطــعــتــي أرض بــطــول 1100 
متر وعرض 95 مترًا شرق أبي صقل بمدينة 
ــرى بـــعـــرض 63 مـــتـــرًا وطـــول  ــ الـــعـــريـــش، وأخــ
96 مــتــرًا، وأيــضــًا واحـــدة أصغر أمــام البوابة 
امليناء  سيستحوذ  كما  للميناء.  الرئيسية 
عــلــى قــطــع أرض عــــدة مــحــصــورة بـــن ســور 
املــســلــحــة،  لـــلـــقـــوات  وأراٍض  الـــحـــالـــي  املـــيـــنـــاء 
حواجز  وينشئ  كيلومترين،  بطول  وأخــرى 
لألمواج في عمق البحر املتوسط، و3 أرصفة 
للميناء بإجمالي طول يبلغ نحو 400 متر، 
تقارب  إجمالية  بمساحة  إداريـــن  ومبنين 

800 متر مربع.
املــالــيــة  فــــي وزارة  املــــالــــي  ــــؤول  ــــسـ املـ وكـــتـــب 
على  على صفحته  فتحي،  مــمــدوح  املصرية 
موقع »فيسبوك«: »تبنت الدولة خطة إعمار 
ســيــنــاء حـــن حـــررتـــهـــا، وقـــــررت اســتــكــمــالــهــا 
عام 2017. وشملت أهم بنود الخطة توطن 
ثالثة مالين مواطن في شبه جزيرة سيناء، 
فــــي تـــكـــريـــس لـــفـــكـــرة أن أي مـــكـــان خــــــاٍل مــن 
باحتالله  نفسه  له  السكان يغرى من تسّول 
لــســهــولــة فــعــل ذلــــك بــكــلــفــة مـــاديـــة وبــشــريــة 
قليلة، ما جعل توطن ثالثة مالين مواطن 
الوقائع  في سيناء مسألة أمن قومي عززته 
هي  سيناء  أن  عــن  تحدثت  الــتــي  التاريخية 
املـــدخـــل الــرئــيــســي والــطــريــق األســـاســـي لكل 
البالد منذ عهد  التي تعرضت لها  الــغــزوات 
الفراعنة وعلى مر التاريخ القديم والحديث. 
من هنا لن يخدم نزع ملكية أكثر من أربعة 
لتوسيع  وهــدمــهــا  مــنــزل  آالف وخــمــســمــائــة 
ميناء العريش األمن القومي املنشود، كما أن 
مشروع ميناء العريش قد ينشأ في أي مكان 
من دون الحاجة إلى إزالة منازل تمثل ثروة 
عــقــاريــة ألصــحــابــهــا، عــلــمــًا أن الـــدولـــة نفذت 
فيها استثمارات ضخمة في شبكة الكهرباء 

واملاء والصرف الصحي والطرق وغيرها«.
وينفي فتحي صحة أي قانون أو قرار يصدر 
ويتعارض مع مصالح واحتياجات املجتمع، 
وال يتماشى مع ما يــراه أفــراد املجتمع على 
الــعــامــة ملجتمعهم،  صــعــيــد خــدمــة املــصــالــح 
»ألنـــه يضعف االنــتــمــاء لــلــوطــن، وأنـــا ال أرى 
خــيــرًا فــي قــــرار يــهــدد األمــــن الــقــومــي لــلــبــالد، 
ويــضــعــف انـــتـــمـــاء أفــــــراد املــجــتــمــع لــوطــنــهــم 
ويخلق مشاكل اقتصادية واجتماعية ويزيد 
ــادة  ــى زيــ ــؤدي إلــ ــ ــا يـ ــواد الـــبـــنـــاء، مـ ــ ــار مـ ــعـ أسـ
الــتــضــخــم االقـــتـــصـــادي، والــهــجــرة املــعــاكــســة 
لــلــهــروب مــن سيناء بعد املــعــانــاة والــويــالت 
املاضية  الفترة  أثناء  أبناؤها  واجهها  التي 

خالل محاربة اإلرهاب«.

انقطع 304 آالف و545 
تلميذًا عن الدراسة في 

خالل عام 2020

لــهــدمــه لــن أخـــرج مــنــه، فنحن لــم نــن عشش 
عصافير، بل وضعنا شقاء عمرنا وبعنا ما 
نملكه لتشييدها، وال نزال نسدد قروض هذه 
الــبــيــوت. والــيــوم سينهي قـــرار إنــشــاء ميناء 
العريش كل شــيء، ما يجعلنا نعيش بال أن 
ناكل أو نشرب أو ننام. نريد كرامتنا ونحن 
أحياء، وليس بعد أن نموت، ونرفض تشرد 
العامة  واملصلحة  التنمية  بحجة  عائالتنا 
مع الوعد بمنحنا تعويضًا كي نعيد البناء، 
علمًا أن عــمــري الــحــالــي لــن يسمح لــي بفعل 
ذلك، وسأقول ألبنائي وأحفادي إن السلطات 

املــصــريــة أخـــذت بيتي لــتــوســيــع املــيــنــاء، في 
حن أن الصحراء واسعة يا حضرة الرئيس«.
العريش  ميناء  تبعية  الجديد  القرار  وينقل 
الــجــيــش، ويخصص األراضــــي املحيطة  إلــى 
به الالزمة لتنفيذ أعمال التطوير إلى القوات 
املــســلــحــة، ضــمــن إجــمــالــي مــســاحــة 541.82 
فدانًا )الفدان يعادل 4200 متر(. وقد استبدل 
فيه السيسي قرارًا سابقًا أصدره عام 2019، 
للمنطقة  العامة  الهيئة  تتولى  بــأن  وقضى 
وتنفيذ  تمويل  السويس  لقناة  االقتصادية 
مع  العريش،  ميناء  وتشغيل  وإدارة  تطوير 

لــحــظ تــوقــيــع بــروتــوكــول بــن وزارة الــدفــاع 
لقناة  االقتصادية  للمنطقة  العامة  والهيئة 
واملالية  الفنية  االلــتــزامــات  يشمل  السويس، 

والقانونية املتعلقة بإدارة امليناء.
وليس قرار نقل ملكية امليناء للجيش جديدًا، 
إذ فعل الرئيس املؤقت السابق عدلي منصور 
ــدره قــبــل 3 أيــــام مـــن تــركــه  ــ ذلـــك فـــي قــــرار أصـ
الــســلــطــة )فـــي يــونــيــو/ حـــزيـــران عـــام 2014(، 
وذلـــك فــي إطـــار توسيع الــنــفــوذ االقــتــصــادي 
لــلــجــيــش املـــــصـــــري. وأوضــــــــح الـــــقـــــرار الــــذي 
لرئاسة  الرسمية  الــجــريــدة  فــي  حينها  نشر 

يقابل الكثير من الليبيين 
ما ينشره المركز الوطني 
لمكافحة األمراض في 
ليبيا على صفحته على 
»فيسبوك« مثل متابعة 

تطور فيروس كورونا 
الجديد في البالد لناحية 

رصد أعداد اإلصابات 
والوفيات والمتعافين، 

باإلضافة إلى حمالت 
التلقيح ضد الفيروس 
وغيرها من األمراض، 

بالدعاء للمصابين 
بالشفاء. كما يتحدث 

مواطنون عن تجربتهم 
مع اللقاحات. ويعكس 
التفاعل إقبال الناس على 
الحصول على اللقاحات 
سعيًا للحد من تفشي 

الفيروس في البالد.

لكّل إنسان الحق 
باالستفادة من فرصة 

ثانية في الحياة عندما 
يحتاجها. وفي برنامج  

»مدارس الفرصة الثانية - 
الجيل الجديد«، يستطيع 

اليافعون والشباب 
المغاربة العودة إلى 

المقاعد الدراسية مرّة 
جديدة

الرباط ـ عادل نجدي

اليافع املغربي  سيطرت مشاعر الفرح على 
خالد إمامي، البالغ من العمر 16 عامًا، بعدما 
ظــفــر بمقعد فــي قــائــمــة الــيــافــعــن والــشــبــاب 
الذين ُمنحوا مع بدء العام الدراسي الجديد 
مدرسة  فــي  تعليمهم  ملتابعة  ثانية  فرصة 
الــنــاظــور، شمال شرقي  بإقليم  اإلمـــام مالك 
البالد، بعد انقطاعهم عن ذلك قبل سنوات. 
وبعد خروجه من حالة اليأس التي عاشها 
مذ قّرر قبل ثالث سنوات ترك مقاعد املدرسة، 
ه حظي بفرصة ثمينة للحياة 

ّ
يرى خالد أن

يــبــحــث عــنــهــا مــئــات مـــن الــتــالمــيــذ املــغــاربــة 
ــى تــعــلــيــمــهــم مــــن بـــوابـــة  ــ بـــهـــدف الــــعــــودة إلـ
الجيل   - الثانية  الفرصة  ــدارس  »مـ برنامج 
الجديد«، الذي أطلقته وزارة التعليم في عام 
2014 ملنح اليافعن والشباب املنقطعن عن 
واكتساب  والتعلم  التكوين  فرصة  التعليم 
دخـــول سوق  مــن  تمّكنهم  مــهــارات حياتية 

العمل والحصول على فرص.
ــد«:  ــ ــديــ ــ ــجــ ــ ويـــــــقـــــــول خــــــالــــــد لـــــــ«الــــــعــــــربــــــي الــ
»اضـــطـــرتـــنـــي إصـــابـــتـــي بـــمـــرض الـــســـرطـــان 
 
ّ
وبدء العالج إلى االنقطاع عن املدرسة، لكن
ــّدة  فــكــرة الـــعـــودة لــم تــفــارقــنــي طــيــلــة تــلــك املـ
 

ّ
وتــحــقــيــق بــعــض مـــن أحـــالمـــي أو عــلــى أقـــل
الفراغ  تقدير ضمان ما يخرجني من حالة 
الـــتـــي أعــيــشــهــا. وهــــو مـــا أصـــبـــح بــإمــكــانــي 
تحقيقه من خالل مدارس الفرصة الثانية«. 

الجديد« من آفاق لها بهدف تدارك ما فاتها 
بعد سنوات من االنقطاع عن التعليم. فهي 
اضــطــرت فــي عــام 2018 إلــى تــرك مدرستها 
االبـــتـــدائـــيـــة فــــي مـــديـــنـــة ســــال الـــقـــريـــبـــة مــن 
الــربــاط، من جــّراء ضيق  املغربية  العاصمة 

فرصة  تمنحنا  »املــدرســة   
ّ
أن خــالــد  يضيف 

دروس  ى 
ّ
نتلق إذ  والتعلم،  للتكوين  أخـــرى 

ــن 
َ
دعـــم فــي الــريــاضــيــات والــفــيــزيــاء والــلــغــت

العربية والفرنسية واملواد األخرى التي من 
شأنها تأهيلنا الجتياز امتحانات الشهادة 
اإلعدادية. إلى جانب ذلك، ثّمة دروس نظرية 
وتطبيقية فــي مــجــال كــهــربــاء املــنــازل، ومن 
شأن ذلك أن يعيننا على متابعة تحصيلنا 
العمل  نحو  التوّجه  أو  الجامعي  الــدراســي 

ملن يختار التكوين املهني«.
وبينما يؤّكد خالد تمّسكه بفرصته األخيرة 
ــال  ــه وطـــمـــوحـــاتـــه، تــحــكــي آمـ ــالـ لــتــحــقــيــق آمـ
عــامــًا، عّما  العمر 14  مــن  البالغة  الــعــامــري، 
- الجيل  الــثــانــيــة  الــفــرصــة  فتحته »مــــدارس 

الجديد«،  لـ«العربي  آمــال،  وتقول  اليد.  ذات 
 »فرحتي بالعودة إلى املدرسة ال تعادلها 

ّ
إن

 
ّ
أّي فرحة. فأنا كنت أدرس بشكل عادي، لكن

والــدي قّرر أن أترك املدرسة وأنا في الصف 
الــســادس ابــتــدائــي، بسبب عــدم قــدرتــه على 
ني 

ّ
لكن أبــنــاء.  أربــعــة  تعليم  تكاليف  تحّمل 

العودة  أمــل  السنوات على  عشت طيلة تلك 
مدّرستي  مــن  بتوجيه  الــيــوم  قت 

ّ
تحق الــتــي 

ــال: »هــدفــي الــيــوم هو  الــســابــقــة«. تضيف آمـ
استكمال تعليمي والحصول على الشهادة 
ــم حـــرفـــة الــحــالقــة 

ّ
ــوازاة تــعــل ــمــ االبـــتـــدائـــيـــة بــ

ـــى أن 
ّ
الــنــســائــيــة لــتــأمــن مــســتــقــبــلــي. وأتـــمـــن

تكون عودتي فرصة ثانية في حياتي«.
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، يــقــول رئــيــس فــــرع مــركــز 

ــاء -  ــيـــضـ ــبـ ــدارالـ ــقـــوق الــــنــــاس فــــي جـــهـــة الـ حـ
ســـطـــات )مــنــظــمــة غـــيـــر حـــكـــومـــيـــة(، ســعــيــد 
 »مــشــروع 

ّ
ــراقـــب، لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، إن الـ

مــدرســة الــفــرصــة الــثــانــيــة - الــجــيــل الــجــديــد 
ــركـــز في  ــذي يـــشـــرف عــلــيــه املـ ــ لـــال أســــمــــاء، الـ
عـــمـــالـــة )مـــنـــطـــقـــة( الــــفــــداء مـــــرس الــســلــطــان 
وزارة  فيه  وتساهم  البيضاء  الـــدار  بمدينة 
التربية الوطنية والتعليم األّولي والرياضة 
مـــن خـــالل مــؤســســة تــعــلــيــمــيــة، تــحــرص من 
خـــاللـــه مــجــمــوعــة مـــن الــــكــــوادر عــلــى تلقن 
الـــيـــافـــعـــن دروســـــــًا نـــظـــريـــة وتــطــبــيــقــيــة فــي 
مجاالت مختلفة، من طبخ وحالقة وتجميل 
وإعالم، إلى جانب تقديم أنشطة اجتماعية 
ــقــــدرات الــشــخــصــيــة لــدى  ثــقــافــيــة لــتــنــمــيــة الــ

املستفيدين«.
انقطاع  إلــى  الرسمية  اإلحـــصـــاءات  وتشير 
في  ــة  ــدراســ الــ ــن  عـ تــلــمــيــذًا  و545  آالف   304
خالل عام 2020، وذلك ألسباب تتداخل فيها 
معطيات عديدة. فتالميذ القرى على سبيل 
املــثــال يعانون مــن بعد املـــدارس عــن مقّرات 
سكنهم ومـــن صــعــوبــة الـــوصـــول إلــيــهــا في 
خالل فترات معّينة من السنة، باإلضافة إلى 
مبّكرة جدًا،  األطفال في سن  انتشار عمالة 
وغياب متابعة التالميذ وإقناعهم بجدوى 
ــّد ذاتـــهـــا. ويــفــاقــم  فــي حـ الــعــمــلــيــة التعلمية 
الوضع ميل الثقافة الشعبية إلى االستهانة 

بالهدر )التسّرب( املدرسي.
ــان املــجــلــس االقـــتـــصـــادي واالجــتــمــاعــي  ــ وكـ
تقريره  في  أوضــح  قد  )حكومي(،  والبيئي 
امللك  املغربي  العاهل  إلــى  املــرفــوع  السنوي 
محمد السادس، عن املوسم الدراسي 2019 
»قــنــبــلــة  ــل 

ّ
يــمــث املـــدرســـي  الـــهـــدر   

ّ
أن  ،2020-

موقوتة لم تعالجها السياسات التعليمية 
ــه في حــال »لم 

ّ
بالقدر الكافي«، الفتًا إلــى أن

املنقطعن  التالميذ   
ّ
فــإن بوقفة،  القيام  يتّم 

خزانًا   ،
ً
مستقبال سيشكلون،  الــدراســة  عــن 

ُيفّرخ شبابًا بدون مؤهالت وفي وضعيات 
في  للوقوف  ــحــن 

ّ
ومــرش صعبة  اجتماعية 

إلى  إضافة  واالنــحــراف،  التهميش  مخاطر 
الــــفــــوارق االجــتــمــاعــيــة الــتــي تــنــتــجــهــا هــذه 

الظاهرة«.

D D

تحقيق

فسبكة

ميناء العريش
متضررون من »شحطة قلم« التوسيع

ليبيا تعلن استقرار الوضع الوبائي

أتمنى العودة إلى فلسطين، شرط أن تشبه حياتي ما أعيشه 
في مخيم عين الحلوة على صعيد العالقات االجتماعية

قصة الجئة

البحر االبيض المتوسط

مصر
البحر 

االحمر

ناالردن
طي

س
فل

سورية

السودان

ليبيا

المملكة 
العربية 

السعودية
القاهرة

االسكندرية

540سيناء
هي المساحة الجديدة 
لتوسيع ميناء العريش، 

بالفدان، علمًا أنها كانت 
تحددت بـ300 فدان عام 

2019

عائشة عبد الجبار
عشت بال أب يسندني

إهمال مقاومة الفيروس 
وانتشاره قد يعيدانه

إلى دائرة التفشي

طرابلس ـ العربي الجديد

ُيعرب مسؤولون ليبيون عن ارتياحهم في 
ظل استقرار الوضع الوبائي في البالد، بعد 
تــراجــع حــــاالت اإلصـــابـــة بــفــيــروس كــورونــا 
ــاع الطفيف  ــفـ الــجــديــد عــلــى الـــرغـــم مـــن االرتـ
فـــي نــســب الـــوفـــيـــات بـــالـــفـــيـــروس. وبــحــســب 
 معظم 

ّ
املركز الوطني ملكافحة األمراض، فإن

وأحيانًا  اســتــقــرارًا،  تشهد  الليبية  املناطق 
ــًا، فـــــي أعـــــــــداد حــــــــاالت اإلصــــابــــة  ــفــــاضــ انــــخــ
 وضع 

ّ
املسجلة أسبوعيًا. وأوضح التقرير أن

التصنيف  زال، بحسب  ما  ليبيا  في  الوباء 
الــعــاملــي، فــي حــالــة »االنــتــشــار املــجــتــمــعــي«. 
 اســتــقــرار تسجيل 

ّ
على الــرغــم مــن ذلـــك، فـــإن

 على استقرار نسبي 
ّ

الجديدة يدل الحاالت 
ــار إلـــى أن الــنــشــرات  لــلــوضــع الــوبــائــي. وأشــ
في   1 بنسبة  انخفاضًا  األسبوعية سجلت 
املائة في اإلصابات نهاية األسبوع املاضي، 
بينما سجلت، في األسبوع نفسه، انخفاضًا 
ــائــــة فــــي أعـــــــداد الـــوفـــيـــات.  بــنــســبــة 3 فــــي املــ

أعــداد حاالت  انخفاضًا في  التقرير  ورصــد 
اإلصابة بالفيروس، وبلغ متوّسط الحاالت 
بلغ  بانخفاض  حــالــة،   612 يوميًا  املسجلة 
التي  العينات  لــعــدد  بالنسبة  املــائــة  فــي   15
 ليبيا 

ّ
فـــإن الــتــقــريــر،  تــم فحصها. وبــحــســب 

سجلت متوسط إصابات بالفيروس يصل 
إلـــى 80 حــالــة لــكــل مــلــيــون مـــواطـــن، معتبرًا 
أن هذه النسبة تشير إلى تراجع في معدل 

اإلصابات بنسبة 13 في املائة.
وعلى الــرغــم مــن اعــتــراف التقرير بــأن أعــداد 
ــات فـــي لــيــبــيــا »تــبــقــى أعـــلـــى مـــن كل  ــابــ اإلصــ
مــن تــونــس والــجــزائــر وتــشــاد«، إال أنــه يؤكد 
تحسن الوضع في البالد عن كل من السودان 
وتــركــيــا ومــصــر الــتــي زادت فيها اإلصــابــات 
ــائــــة، والــنــيــجــر الـــتـــي زادت  بــنــســبــة 9 فـــي املــ
املــائــة. ويعزو  فــي  الــحــاالت بنسبة 23  فيها 
الــطــبــيــب مــاهــر الــنــحــيــب مــن املــركــز الــوطــنــي 
ملــكــافــحــة األمـــــراض فـــي بــنــغــازي، االســتــقــرار 
الــنــســبــي إلـــى تــزايــد الــدعــم الــحــكــومــي ملــراكــز 
تفشي  بمواجهة  املعنية  واملؤسسات  العزل 
ــانـــت غــالــبــيــة املـــراكـــز  ــيـــروس. ويــــقــــول: »كـ ــفـ الـ
تــعــانــي قــلــة فـــي اإلمـــكـــانـــيـــات وعـــلـــى رأســهــا 
األوكسجن الالزم لدعم أجهزة التنفس لدى 
املـــرضـــى، مــا يــــؤدي فــي بــعــض الـــحـــاالت إلــى 
النحيب في  الــوفــيــات«. ويشير  زيـــادة نسب 
حــديــثــه لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، إلـــى أن هــدوء 
الـــوضـــع الــوبــائــي واســـتـــقـــراره لــيــس مــؤشــرًا 
 حيال خطر انتشار الفيروس، 

ً
إيجابيًا كامال

الفتًا إلــى أن الــبــالد مــا زالــت مصنفة خطرة. 
ــول إن »االســــتــــقــــرار خـــطـــوة مــهــمــة فــي  ــقــ ويــ
طريقة مواجهة الوباء، إال أن إهمال مقاومته 
وانتشاره قد يرجعانه إلى دائرة التفشي في 

مستويات أكبر«.
ويـــــربـــــط الـــنـــحـــيـــب االســـــتـــــقـــــرار فـــــي لــيــبــيــا 
باستقرار الوضع الوبائي في الخارج، الفتًا 
إلــى أن الــوافــديــن مــن الــخــارج هــم مــن أسباب 
ملكافحة  الوطني  املركز  لكن  انتشاره.  زيــادة 
األمــراض حذر قبل أيام املواطنن من السفر 
إلـــى بــعــض الــــدول الــتــي يقبلون عــلــى السفر 
إليها، بسبب أوضــاع الوباء فيها، مؤكدًا أن 
تركيا من بن الدول األكثر خطورة ألنها »في 

املستوى الرابع وهو األكثر خطورة«.
ــم أن الــنــحــيــب يــربــط تــحــذيــر املـــركـــز من  ورغــ
الــســفــر إلـــى الــخــارج بــحــرصــه عــلــى اســتــمــرار 
ــبــــالد، إال  ــائـــي فـــي الــ ــرار الـــوضـــع الـــوبـ ــقـ ــتـ اسـ

أن عــفــاف بـــريـــون، وهـــي طــبــيــبــة فـــي مختبر 
ــــي تــــــاجــــــوراء فــي  ــــن الــــفــــيــــروس فـ ــكـــشـــف عـ الـ
لالنخفاض  التقرير   رصد 

ّ
أن ترى  طرابلس، 

في تسجيل الحاالت من خالل اإلحصائيات 
»يكون  الفيروس  عن  الكشف  أثناء  املخبرية 

معيارًا خاطئًا«.
»مثل  إن  الجديد«  »العربي  لـ  بريون  وتقول 
الــتــقــاريــر مــهــّمــة، لكن يجب أن نضعها  هــذه 
فــي إطــــار الــتــحــذيــر ولــيــس فــي إطــــار تطمن 
املــواطــن«، الفتة إلــى أن بعض مراكز الكشف 
ــواد  ــ ــ ــًا فـــــي املـ ــقـــصـ ــــروس تــــعــــانــــي نـ ــيـ ــ ــفـ ــ عـــــن الـ
ــال  ــ ــة مــــا يــجــعــلــهــا تـــتـــوقـــف عــــن إرســ ــ ــــالزمـ الـ
االحــصــائــيــات. تــضــيــف: »هـــذا ال يعني أنها 
لـــم تــســجــل حـــــاالت فـــي مــنــاطــقــهــا بـــل يعني 
أنــهــا لــم تكشف عــن الــفــيــروس مــن أســاســه«، 
املركز سجلت يوم  إلــى أن إحصائيات  الفتة 
الجمعة املــاضــي 17 حــالــة وفـــاة، وفــي اليوم 
التالي 21 حالة وفاة، مشيرة إلى أنه مؤشر 
قد يقود إلى القلق بشأن االرتفاع مجددًا في 

املؤشرات الوبائية.
وبلغ العدد التراكمي للمصابن بالفيروس، 
املاضي،  األول  تشرين  أكتوبر/  نهاية  حتى 
 55,244 بينهم  مــن  إصـــابـــة،  حــالــة   357,338
حـــالـــة نــشــطــة، بــيــنــمــا بــلــغ الـــعـــدد الــتــراكــمــي 
 5099 واملــتــوفــن  حــالــة،   296,995 للمتعافن 

حالة.
مـــن جــهــتــه، يـــقـــول عــضــو الــحــمــلــة الــوطــنــيــة 
للتطعيم ضد فيروس كورونا زهير الريشي، 
ــقـــرار  ــتـ إن الـــجـــهـــود املـــصـــاحـــبـــة لـــحـــالـــة االسـ
الحالية قد تجعل منها طريقًا لخفض حاالت 
اإلصــابــة بشكل أكــبــر، مــشــيــرًا إلـــى نجاحات 
للتطعيم  الــوطــنــيــة  الــحــمــلــة  حققتها  كــبــيــرة 

ضد الفيروس.
ــريـــشـــي فــــي حـــديـــثـــه لــــ«الـــعـــربـــي  ويـــســـتـــنـــد الـ
التطعيم،  إحــصــائــيــات حملة  إلــى  الــجــديــد«، 
الفتًا إلــى أن مــن حصل على الجرعة األولــى 
عدد  بلغ  فيما   ،1,545,739 بلغ  التطعيم  من 
مـــن حــصــل عــلــى الــجــرعــة الــثــانــيــة 442,541. 
ويرى الريشي أن ارتفاع أعــداد املقبلن على 
التلقيح ضد الفيروس هو من أسباب تراجع 
الـــحـــاالت. ويــؤكــد أن الــقــائــمــن عــلــى الحملة 
يعكفون على برنامج لزيارة أعداد املواطنن 
ــة مــن  ــيـ ــائـ ــوقـ ــر الـ ــيـ ــدابـ ــتـ املـــطـــعـــمـــن، كـــأحـــد الـ
التطعيم  فــرض  الخطط  الفيروس، ومــن تلك 

على املوظفن وطالب املدارس والجامعات.
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يوم عالمي لمزيد من التوعية
مرضى السكري ل املصابون 

ّ
عام 2014، مث

بمرض السكري ما نسبته 
8.5 في املائة من مجموع 

البالغن في الفئة العمرية من 18 
عامًا فما فوق، بحسب منظمة الصحة 

العاملية. وعام 2019، كان السكري السبب 
املباشر في 1.6 مليون حالة وفاة. بيد أن 

تقديم صورة أدق عن الوفيات الناجمة 
عن داء السكري يقتضي إضافة الوفيات 

الناجمة عن ارتفاع مستوى الغلوكوز 
في الدم عن املستوى األمثل عند من 

عانوا من أمراض القلب واألوعية 
الدموية وأمراض الكلى املزمنة والسل. 

وفي عام 2012، توفي 2.2 مليون بسبب 
ارتفاع مستوى الغلوكوز في الدم. 

وعام 2018، قالت األمم املتحدة إن أكثر 
من 400 مليون شخص حول العالم 

يعانون من داء السكري اليوم، وتتوقع 
منظمة الصحة العاملية أن تستمر أعداد 

املصابن به في االرتفاع، إذا ما بقيت 
االتجاهات الحالية في التعامل معه 

على حالها. الحاجة إلى التوعية حول 
هذا املرض املزمن دفعت الجمعية العامة 
لألمم املتحدة عام 2007 إلى اعتماد قرار 

دولي إلعالن يوم 14 نوفمبر/ تشرين 
الثاني من كل عام، يومًا عامليًا ملرضى 
السكري،  لالعتراف بالحاجة العاجلة 

ملتابعة الجهود متعددة األطراف 
لتشجيع وتحسن الصحة البشرية، 

وإلتاحة إمكانية الحصول على العالج 
والتثقيف في مجال الرعاية الصحية. 

خالل تفشي كورونا، كانت معاناة 
مرضى السكري كبيرة. وأشارت منظمة 
الصحة العاملية إلى أن مرضى السكري 

من النوع األول أكثر عرضة لخطر 
اإلصابة بحاالت شديدة من كوفيد-19، 
وتزداد أعداد الوفيات بينهم باملقارنة 
مع مرضى السكري من النوع الثاني. 

في هذا اإلطار، تبقى التوعية أساسية 
للوقاية والتعايش.

)العربي الجديد(
)Getty ،الصور: فرانس برس(

برازيلي يحصل على اإلنسولين خالل أداء الرياضة

دعم لمرضى السكري في نيويورك

حملة في الهند حول مرض السكري ما قبل تفشي كورونا

فرنسية تقيس نسبة السكر في دمها

تعايش مع 
اإلنسولين

برتغالي يفحص 
نسبة الغلوكوز لديه

متطوع قرغيزي 
يوصل اإلنسولين 

إلى مرضى 
السكري خالل 
اإلغالق العام
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