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الجزائر ـ فتيحة زماموش

ــدى املــنــاســبــات  يــعــتــبــر شــهــر رمـــضـــان إحــ
العزيزة على قلوب الجزائرين، وتستبق 
بـــعـــض الـــعـــائـــالت شـــهـــرالـــصـــوم بـــأجـــواء 
اندثار بعض  الرغم من  وطقوس احتفالية، وعلى 
 السيدات يحرصن على إحياء بعض 

ّ
 أن

ّ
العادات، إال

فــي شهر  إال  التي ال نشاهدها  املــتــوارثــة  التقاليد 
أو مــا يسّمى  الــخــاصــة  املــؤونــة  الــصــوم، كتخزين 
»العولة« التي يتّم استهالكها في هذه املناسبة.   بـ
وجبات  تحضير  فــي  التقليدية  املــؤونــة  تستعمل 
بخ، 

ّ
الط أُســـس  مــن  تعتبر  إذ  وتنويعها،  اإلفــطــار، 

البواقي  أم  مــن منطقة  زبــيــدة حساني،  تــقــول  كما 
»العربي الجديد«، إلى   في حديثها لـ

ً
)شرق(، الفتة

 »العولة« هي موروث غذائي ال يخلو بيت منها، 
ّ
أن

إذ تتمثل في القمح املطحون الذي يعتبر من أُسس 
»الفريك«،  بـ يسمى  مــا  أو  الشوربة  طبق  تحضير 
 إلى تحضير الفالفل وتعبئتها في عبوات 

ً
إضافة

 ،
ّ

املــاء وامللح والخل إليها  زجاجية كبيرة ليضاف 
الــطــمــاطــم بوصفة  عــــالوة عــلــى تحضير مــعــجــون 
وابل 

ّ
والت البهارات  من  كميات  وتجهيز  تقليدية، 

التي تتفنن النساء في تحضيرها بطرق تقليدية. 
ــداد  ــعــ ــتــ وتــــشــــهــــد الـــــبـــــيـــــوت حـــــالـــــة تــــــأّهــــــب لــــالســ

 منطقة 
ّ

الـــجـــّيـــد الســتــقــبــال الــــزائــــر الـــكـــريـــم، ولـــكـــل
خــصــوصــيــتــهــا، كــمــا تـــقـــول حــســانــي، فــفــي بعض 
مــنــاطــق شــرقــي الــجــزائــر تــرّســخــت عــــادة تحضير 
ــوابــل املصنوعة فــي الــبــيــوت، وتــشــرح أن أغلب 

ّ
الــت

هذه  تحضير  فــي  يشاركن  العائلة  وفتيات  نساء 
تحضيرالزيتون  إلــى  إضــافــة  وتجفيفها،  ــوابــل 

ّ
الــت

بالعدل.  الحقا  لتقسم  أيضا،  التقليدية  بالطريقة 
وتــقــام تــلــك الــتــحــضــيــرات فــي أجــــواء حــمــيــمــيــة، إذ 
 مناسبة، 

ّ
الــعــائــالت على إحيائها فــي كــل اعــتــادت 

األحياء  في  أيضا، خاصة  الجيران  فيها  ويــشــارك 
ــتـــي يــتــقــاســم فــيــهــا الــجــمــيــع مـــواســـم  الــشــعــبــيــة الـ
أفـــراحـــهـــم، وفــــي الــتــفــاتــة بـــاتـــت عـــنـــوانـــا لــلــتــرابــط 

االجتماعي في ما بن املجتمع.
ــائــــالت فــــي الــــعــــديــــد مــــن املـــنـــاطـــق  ــعــ ــقــــوم الــ ــا تــ ــمـ كـ
بكميات  وتجفيفه  الكسكسي  بــإعــداد  الــجــزائــريــة 
 للطهي على مــدار أيــام شهر 

ً
كبيرة، ليصبح قابال

رمـــضـــان، وهــــي عــــادة مــوســمــيــة تـــزدهـــر فـــي شهر 
رمضان، إذ تتفنن األسر في طهيه، خصوصا في 

وجبات الّسحور.
اجتماعيا،  مــوروثــا  رمــضــان  استقبال  طــرق  وتعد 
كــمــا تــقــول املتخصصة فــي عــلــم االجــتــمــاع، وافــيــة 
ة« 

َ
 »الُعول

ً
»العربي الجديد«، مشيرة إلى أن برحمة، لـ

ساِهم في ترشيد نفقات الغذاء واإلطعام الخاصة 
ُ
ت

بها طيلة  النساء  إذ تستعن  الــجــزائــريــة،  بــاألســر 
ــروف 

ّ
أيـــام الــشــهــر، كحصانة لها فــي مــواجــهــة الــظ

االقتصادية.  
الــورد، ليستعمل   ومن العادات أيضا، تقطير ماء 
فــــي تــحــضــيــر الـــحـــلـــويـــات الـــخـــاصـــة بـــالـــســـهـــرات 
على  عــالوة  و»البقالوة«،  »الزالبية«  كـ الرمضانية 
اســتــعــمــالــه كــنــكــهــة مــضــافــة لــلــقــهــوة والـــشـــاي في 

السهرات الرمضانية.
الــبــلــيــدة، غرب  منطقة  مــن  بــلــبــاي،  نفيسة  ر 

ّ
تحض

العاصمة الجزائرية، كميات كبيرة من »ماء الورد« 
هــر« احــتــفــاًء بــقــدوم شهر الــصــوم، كما 

ّ
أو »مــاء الــز

 ورثتها عن والدتها 
ً
عه على جيرانها في عادة

ّ
توز

وعــــن جـــدتـــهـــا، »لـــتـــفـــوح نــســمــات الـــرائـــحـــة الــزكــيــة 
وتصل إلى بيوت الجيران«، على حد قولها.  

ــن الــطــقــوس  ـــجـــديـــد والـــتـــزيـــن مـ
ّ
 عـــالمـــة الـــت

ّ
ــل ــظـ وتـ

الـــتـــي اعــــتــــادت الـــعـــائـــالت عــلــيــهــا مـــع حـــلـــول شهر 
رمضان، إذ تعكف بعض األسر على ترميم البيوت 
وهيبة  وتلفت  األثـــاث.  بعض  وتغيير  وتنظيفها، 
ها ورثت هذه العادة 

ّ
جياللي، من العاصمة، إلى أن

املنزلي  الــنــظــام  يتغّير  »إذ  والــدتــهــا وجــدتــهــا  مــن 
قــامــت بتغيير  أنــهــا  مــع شهر رمــضــان«. وتضيف 
ستائر غــرف منزلها، كما جــددت بعض األغــراض 
قــبــل تنظيف كــامــل الــبــيــت، وإعــــداد لــــوازم املطبخ، 

ارية التي تستعملها في طهي 
ّ

خاصة األواني الفخ
ارتــفــاع األســعــار بسبب  التقليدية. ورغــم  األطعمة 
الصحية،  بــاألزمــة  املرتبطة  االقتصادية  الــظــروف 
 العائالت الجزائرية تعودت على شراء أوان 

ً
إال أن

جديدة، وقررت نوارة قادري، تجديد لوازم املطبخ، 
خاصة أواني الطهي واألطباق الخاصة بالشوربة، 
وغــيــرهــا مـــن األوانــــــي الــتــي تــزيــن مـــائـــدة اإلفــطــار 

والسهرات الرمضانية.

مجتمع
ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم سيارة نقل بحافلة ركاب في طريق أسيوط - البحر األحمر إلى 
 عن إصابة 4 آخرين، بعد تفحم الحافلة واحتراق غالبية من كانوا بداخلها، 

ً
22 مصريا، فضال

ونقلت سيارات اإلسعاف املصابن إلى املستشفى الجامعي في أسيوط. وتأتي الحادثة بعد نحو 
، ونحو 

ً
أسبوعن فقط من واقعة تصادم قطارين في محافظة سوهاج، وأوقــع الحادث 32 قتيال

108 مصابن. وتظهر إحصائية متداولة حول مخاطر حوادث الطرق في مصر، أن شخصا واحدًا 
)العربي الجديد( يفقد حياته كل 85 دقيقة بسبب حوادث الطرق الدامية.  

 حتفهم، أمس الثالثاء، بعد اندالع حريق في مدرستهم بالقرب من نيامي عاصمة 
ً
لقي 20 طفال

النيجر. وقال قائد جهاز اإلطفاء للتلفزيون الرسمي: »اشتعلت النيران في 21 غرفة تدريس عبارة 
. رجــال اإلنــقــاذ أخــمــدوا الحريق. لكن قــوة النيران 

ً
عن أكــواخ من القش، وحــاصــرت نحو 20 طفال

النيجر ببناء آالف األكــواخ  الــفــرار«. وقــامــت السلطات فــي  كانت هائلة، ولــم يتمكن األطــفــال مــن 
ف مؤشر التنمية 

ّ
الستخدامها كمدارس، حيث يجلس التالمذة األطفال أحيانا على األرض. ويصن

)فرانس برس( البشرية لألمم املتحدة، النيجر باعتبارها أفقر دولة في العالم.  

النيجر: حريق يقتل 20 تلميذًامصر: مقتل 22 في حادث سير

اقتصادية  ظروف  ظل  في  رمضان  شهر  يحل 
مداخيلها،  ــر  األس آالف  فــقــدان  بسبب  صعبة 
إلى  البيوت  كما تغيرت بعض سلوكيات تجهيز 
القديمة،  األواني  بالتنظيف واستخدام  االكتفاء 
الجزائريين  عــادات  على  أيضًا  ينكعس  ما   وهو 
تظّل  ــك،  ذل ورغــم  الرمضانية،  السهرات  في 
عزيز  كضيف  الفضيل  للشهر  متشوقة  العائالت 

يجلِب معه الرّزق.

ظروف صعبة

ألداء صـــاة  مــــجــــددًا  املـــصـــلـــون  عـــــاد 
الــتــراويــح فــي املسجد الــحــرام فــي مكة 
املكرمة، خــال شهر رمضان من هذا 
الــعــام، وســط أجـــواء روحــانــيــة ال تخلو 
ــراءات االحـــتـــرازيـــة  ــ ــــاإلجـ ــتــــزام بـ ــ مـــن االل
السلطات الصحية.  املفروضة من قبل 
وأظــهــرت صــور نشرتها وكــالــة األنباء 
ــتــــراصــــة مــن  ــة، صـــفـــوفـــا مــ ــوديــ ــعــ ــــســ ال
املصلني حول الكعبة، مع التزام الجميع 
بــالــتــبــاعــد الـــجـــســـدي، حـــســـب تــدابــيــر 
التزاحم  حــدوث  لتفادي  محددة سلفا، 

املعتاد.
وقت  في  السعودية،  السلطات  وقــررت 
ــــاة الــــتــــراويــــح فــي  ســــابــــق، إقــــامــــة صــ
إلى  تخفيفها  مــع  الشريفني،  الحرمني 
 من 

ً
ــدال ــ بـ تــســلــيــمــات )10 ركـــعـــات(   5

ــؤدى في  10 تــســلــيــمــات، كــمــا كــانــت تــ
السنوات املاضية.

وال يــســمــح بــــالــــوصــــول إلـــــى املــســجــد 
ــــاص، وهــنــاك  الـــحـــرام إال بــتــصــريــح خـ
للمعتمرين  ومــــســــارات  خــاصــة  طــــرق 
أداء الصلوات في  واملصلني، وال يمكن 
وا 

ّ
الحرم املكي إال لألشخاص الذين تلق

جــرعــتــني مــن الــلــقــاح املــضــاد لفيروس 
بــعــد تلقي  بــعــد 14 يــومــا  كـــورونـــا، أو 
الجرعة األولى، أو املتعافني من اإلصابة، 
وفق تطبيق الهواتف املحمولة »توكلنا«، 

وهو أحد شروط الدخول.
ــامــــة لــــشــــؤون  ــة الــــعــ ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ ــثــــفــــت الـ وكــ
ــرام عـــمـــلـــيـــات الــتــطــهــيــر  ــ ــحـ ــ املـــســـجـــد الـ
والــتــعــقــيــم، إضــافــة إلـــى تــوزيــع عــبــوات 
املصليات  مناطق  زمـــزم على  مــاء  مــن 
واملطاف والساحات، وعلى الزوار. كما 
وضعت قواعد صارمة لتنظيم الدخول 
والخروج من املسجد، وتحديد مسارات 
وغـــيـــرهـــا،  ــة،  ــ ــاقـ ــ اإلعـ ــخــــاص ذوي  األشــ
ويــتــم ذلــك عبر مــراقــبــني مــوزعــني على 
الــرئــيــســة والــفــرعــيــة، لضمان  املـــمـــرات 
نجاح عمليات التفويج، وتنفيذ التدابير 

الوقائية داخل املسجد.
)العربي الجديد(

Thursday 15 April 2021
الخميس 15 إبريل/ نيسان 2021 م  3  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2418  السنة السابعة

)فرانس برس(



الــفــقــر وانــــعــــدام األمــــن الـــغـــذائـــي بـــني نــحــو 85 
فــي املــائــة مــن الــســكــان، وبــالــتــالــي الــعــيــش في 
ــجــبــر املــعــيــل 

ُ
ــــروف اقــتــصــاديــة صــعــبــة قـــد ت ظـ

وإنسانية  قانونية  غير  أعمال  ممارسة  على 
من قبيل الخطف والسرقة وبيع األعضاء في 

سبيل البقاء على قيد الحياة«.
اإلنسانية،  املــســاعــدات  بــدائــل  إلــى  وبالنسبة 
ــه بـــعـــد 10 ســــنــــوات مــــن عــمــر  ــ ــ

ّ
ــار إن ــقـــول نـــجـ يـ

ــي واملـــحـــلـــي  ــ ــدولـ ــ ــلـــى املـــجـــتـــمـــع الـ ــراع، عـ ــ ــــصــ الــ
التفكير  املصلحة  وأصحاب  القرار  وأصحاب 
بشكل جدي بتحويل جزء كبير من املساعدات 
املخصصة للغذاء إلى مساعدات نقدية بهدف 
دخــول األشخاص إلى سوق العمل. وذلــك من 
ــاب األســـر على  خـــال تشجيع الــعــائــات وأربــ
تــغــيــيــر طــــرق الــتــفــكــيــر الــســلــبــي فـــي الــحــاجــة 
ــرامـــج ومــشــاريــع  والســـتـــثـــمـــار والـــعـــمـــل فـــي بـ
دة للدخل، والستثمار في املوارد املحلية 

ّ
مول

املتاحة وفقًا للشروط الجتماعية واإلنسانية 
املمكنة  الحلول  ما يخّص  في  أّمــا  والبيئية«. 
نجار  فيشير  اإلنسانية،  املساعدات  لديمومة 
ــاجـــات الــســكــان  ــيـ ــتـ إلـــــى ضــــــــرورة »تـــقـــيـــيـــم احـ
للمساعدات  الــعــادل  والــتــوزيــع  فــعــلــي،  بشكل 
للمحتاجني،  األولــويــة  مــراعــاة  مــع  اإلنسانية 

قسم  وتحويل  اإلنسانية،  املساعدات  وتنوع 
ــى مـــســـاعـــدات  ــ ــاعــــدات اإلنـــســـانـــيـــة إلـ مــــن املــــســ
للعيش من خال  الستمرارية  نقدية تضمن 
إشراك األفراد بمشاريع منتجة، واعتماد آلية 
الــقــروض الـــدوارة )التمويل األصــغــر مــن دون 
فــوائــد( لــألفــراد واملــجــمــوعــات بــهــدف تحفيز 
املجتمع على العمل والعيش بكرامة«. ويشدد 
ــرورة »النــتــقــال الــتــدريــجــي من  كــذلــك على ضـ
والبرامج  املساعدات  إلى  الغذائية  املساعدات 
اإلنــمــائــيــة والــتــعــافــي املــبــكــر والســتــثــمــار في 
ــيــــة والـــصـــنـــاعـــيـــة والـــحـــرف  املـــشـــاريـــع الــــزراعــ
املؤسسات  ودعــم  التحتية،  والبنى  واملشاغل 
عن  املنقطعني  العاملني  دور  وتفعيل  املحلية 
ــن مــديــريــات  الــعــمــل أو املــفــصــولــني ســابــقــًا مـ
التربية والتعليم والزراعة واملجالس البلدية 

والصحة وغيرها«.

حذار التدهور أكثر
مـــــن جـــهـــتـــه، يــــشــــدد مــــديــــر فــــريــــق »مــنــســقــو 
»الــعــربــي  اســتــجــابــة ســـوريـــة« مــحــمــد حـــاج لـــ
الجديد« على »اللتزام الكامل بقرارات مجلس 
األمن ذات الصلة بموضوع دخول املساعدات 
اإلنــســانــيــة إلــــى ســــوريــــة، والـــعـــمـــل عــلــى منع 

عبد اهلل البشير

عقد مضى على الصراع والتهجير، 
ــيـــة  ــانـ وبـــــاتـــــت املـــــســـــاعـــــدات اإلنـــسـ
شـــريـــان حــيــاة كــثــيــريــن مـــن ســكــان 
ــنـــاطـــق غـــيـــر الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة الــنــظــام  املـ
السوري في شمال الباد. بالنسة إلى هؤلء، 
هي تبعد عنهم شبح الجوع وتمنحهم القدرة 
ب اليوم التالي، آملني أن يكون أفضل 

ّ
على ترق

من الذي سبقه. وهذه املساعدات املمنوحة من 
جهات دولية ومنها برنامج األغذية العاملي، 
ــن قـــبـــل أكـــثـــر مــــن جــهــة  ــعـــّرض لــلــعــرقــلــة مــ ــتـ تـ
تدفع في اتجاه إغــاق املعابر اإلنسانية، في 

محاولة لقطع هذا الشريان.
ــــع هــــذه املـــســـاعـــدات وإمــكــانــيــة زيــــادة  عـــن واقـ
الــكــمــيــات املــمــنــوحــة لــلــمــواطــنــني فـــي الــشــمــال 
ــر مـــنـــظـــمـــة »ســـــــــداد«  ــ ــديـ ــ ــــول مـ ــقـ ــ الـــــــســـــــوري، يـ
»الــعــربــي الــجــديــد«  اإلنــســانــيــة محمد نــجــار لـــ
واضــح  انخفضت بشكل  املــســاعــدات  »تلك   

ّ
إن

ــك بـــعـــد 10  ــ ــــوام الـــســـابـــقـــة، وذلــ ــــاألعـ مـــقـــارنـــة بـ
سنوات من عمر الصراع والحرب في سورية 
ــاع اإلنسانية  يــن أّديـــا إلــى تــدهــور األوضـ

َ
الــلــذ

والقــتــصــاديــة عــامــًا بــعــد آخـــر، خــصــوصــًا في 
 جائحة كــورونــا. 

ّ
عــاَمــي 2020 و2021 فــي ظــل

اإلنسانية  املساعدات  زيــادة  املتوقع  من  ه 
ّ
لكن

ــّم الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق دولــــي على  فــي حـــال تـ
الحدودية  املعابر  قرار توصيلها عبر  تمديد 
ــه مــن املفترض  ـ

ّ
وزيــــادة عـــدد املــعــابــر، علمًا أن

ــاريـــخ 30  ــتـ ــرار الـــتـــمـــديـــد بـ ــقــ تـــوقـــف الـــعـــمـــل بــ
ـــه 

ّ
يــولــيــو/ تـــمـــوز املـــقـــبـــل«. ويـــوضـــح نـــجـــار أن

»بموجب قــرار مجلس األمــن رقم 2504، الذي 
يطالب كل األطــراف بالوصول اآلمــن من دون 
عـــوائـــق لــلــقــوافــل اإلنـــســـانـــيـــة الــتــابــعــة لــألمــم 
املتحدة ولشركائها في التنفيذ، تقّدم املنظمة 
األممية املساعدات إلى مايني األشخاص في 
شــمــال غـــرب ســوريــة، عــبــر الـــحـــدود«. يضيف 
ــودًا قـــويـــة، خــصــوصــًا في  ــ  »ثـــّمـــة وعـ

ّ
نــجــار أن

مؤتمر بروكسل الحالي للمانحني واملنظمات 
الــدولــيــة الـــذي يــهــدف إلـــى جــمــع نــحــو مــن 10 
اإلنسانية  للمساعدة  أميركي  دولر  مليارات 
ــئـــني واملــجــتــمــعــات  فــــي ســــوريــــة ودعــــــم الـــاجـ
 »4.2 مليارات 

ّ
 أن

ً
املضيفة في املنطقة«، مفصا

و5.8  ســوريــة  فــي  اإلنسانية  لاستجابة  هــي 
مليارات لدعم الاجئني واملجتمعات املضيفة 

في دول الجوار«.
كبيرة  مخاطر  الغذائية  املــســاعــدات  ولنقص 
على السكان في الشمال السوري. ووفقًا لنجار 
عــددهــم نحو  ويبلغ  بمعظمهم  »السكان   

ّ
فــإن

4.3 مــايــني شخص فــي شــمــال غــرب ســوريــة، 
في  اإلنسانية  املساعدات  خــال  من  يعيشون 
هذه الظروف الصعبة وانعدام وسائل العيش 
والرتفاع الكبير في البطالة وانتشار العمالة 
غير اآلمــنــة كــتــجــارة املــحــروقــات والــغــاز على 
 »النقص 

ّ
الطرقات وجمع النفايات«، مؤكدًا أن

في هــذه املساعدات ســوف يساعد في تفشي 

مساعدات 
إنسانية

شريان حياة 
أخير لعائالت 

الشمال 
السوري

في الشمال السوري، يعتمد كثيرون سواء من األهالي أو 
من النازحين على المساعدات اإلنسانية في معيشتهم. 
أو  المساعدات  تلك  تخفيض  من  دائم  قلق  وثّمة 

تعليقها، إذ من شأن ذلك أن يفاقم األوضاع هناك

نقص المساعدات 
يساعد في تفشي الفقر 

بين 85% من السكان

من المهم تحويل 
مساعدات مخصصة 

للغذاء إلى أخرى نقدية

1819
مجتمع

الــجــانــب الـــروســـي مـــن الــتــصــرفــات الــعــدائــيــة 
ــــن خــــــال الــعــمــل  ــاه الــــســــكــــان املــــدنــــيــــني مـ تــــجــ
بغية  املمنهج  التجويع  سياسة  فــرض  على 
ودولية،  إقليمية  سياسية  مكاسب  تحصيل 
أو العمل في خارج نطاق مجلس األمن الدولي 
ــال اإلصــــــــرار الــــروســــي الــصــيــنــي عــلــى  ــ فــــي حـ
 »الشعب 

ّ
تعطيل الــقــرارات«. يضيف حــاج أن

الـــســـوري يــعــانــي مــنــذ عــشــر ســـنـــوات عــواقــب 
وخيمة للسيطرة الروسية غير الشرعية على 
 الشعب 

ّ
مقدرات الدولة السورية، والتنكر لحق

رًا 
ّ
السوري األساسي في تقرير املصير«، محذ

من »تفاقم األزمة اإلنسانية في سورية عمومًا 
وشمال غربها خصوصًا تبعًا إلجراءات منع 
املـــســـاعـــدات، مـــا يــتــســبــب فـــي كـــارثـــة إنــســانــيــة 
ــل 

ّ
 بــاملــدنــيــني، وهــــو األمــــر الــــذي يــمــث

ّ
قـــد تــحــل

مخالفة لتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية 
 حاج على »ضرورة اللتزام 

ّ
املدنيني«. ويحث

املساعدات  توصيل  لتسهيل  الحرب  بقوانني 

إلـــى املــدنــيــني ومــنــع تــفــاقــم األزمــــة اإلنــســانــيــة، 
وذلـــــك عــبــر تــســهــيــل مــــرورهــــا بــســرعــة وعـــدم 
بــمــا يضمن  تعسفية  بــطــريــقــة  فيها  الــتــدخــل 

حرية تنقل العاملني في املجال اإلنساني«.
وجــــــاء فــــي بـــيـــان صـــــدر عــــن فـــريـــق »مــنــســقــو 
آذار  مـــــــــارس/   29 ــــي  فـ ســـــوريـــــة«  اســـتـــجـــابـــة 
 »العوائق التي تضعها روسيا في 

ّ
املاضي، أن

طريق املساعدات اإلنسانية املقدمة للمدنيني، 
ــيـــم مـــعـــانـــاتـــهـــم  ــــي تـــضـــخـ ــتـــســـبـــب فــ ســـــــوف تـ
وحــرمــانــهــم مــن احــتــيــاجــاتــهــم األســاســيــة، ما 
ــب الـــقـــيـــام بــــإجــــراءات تــضــمــن تــوصــيــل 

ّ
يــتــطــل

املــســاعــدات إلـــى الــفــئــات األشـــد احــتــيــاجــًا لها 
ــرق اإلغـــاثـــة  ــ ــدم اســـتـــهـــداف أو مــضــايــقــة ِفـ ــ وعـ
األمــر  بأعمالها،  قيامها  خــال  فــي  اإلنسانية 
الــذي ســوف يسبب مجاعة شاملة في شمال 
 »وقف 

ّ
غــرب ســوريــة«. أضــاف بيان الفريق أن

إدخال املساعدات اإلنسانية عبر الحدود إلى 
شمال غــرب سورية ســوف يتسبب في زيــادة 
معدلت الفقر إلى مستويات غير مسبوقة في 
املنطقة، وازديــاد حــالت سوء التغذية الحاد 
عند األطفال واألمهات بشكل أكبر عن النسب 
الـــســـابـــقـــة، وانــــهــــيــــارات اقـــتـــصـــاديـــة مــتــعــاقــبــة 
خصوصًا مــع ارتــفــاع أســعــار املـــواد الغذائية 
الــلــيــرة الــســوريــة قيمتها الــشــرائــيــة،  وفـــقـــدان 
ــنـــني فــــي املـــخـــيـــمـــات،  ــقـــاطـ وازديـــــــــــاد أعــــــــداد الـ
نتيجة لجوء اآللف من املدنيني إليها بهدف 
الستقرار فيها وعجزهم الكامل عن التوفيق 
بني املأوى والغذاء، وانعدام الخدمات الطبية 
األســاســيــة فــي املــشــافــي والــنــقــاط الطبية في 
املــنــطــقــة، خــصــوصــًا مـــع الســـتـــهـــداف املــتــكــرر 
لــلــمــنــشــآت الـــطـــبـــيـــة فــــي املـــنـــطـــقـــة وتــســجــيــل 
ألــفــًا و286 إصــابــة فــي املنطقة«.  أكــثــر مــن 21 
ويــلــفــت إلــــى »تـــفـــاقـــم الـــحـــالـــة املـــأســـاويـــة في 
املــخــيــمــات الــتــي تــحــصــل عــلــى خــدمــاتــهــا من 

املنظمات اإلنسانية، بسبب العجز عن تقديم 
 تلك املخيمات تعاني 

ّ
املساعدات، مع العلم أن

بشكل كبير من ضعف املساعدات املقّدمة«.
ـــه »ل 

ّ
أن البيان نفسه على  فــي  الفريق  ــّدد  وشـ

ينبغي السماح بمزيٍد من التدهور في األزمة 
اإلنــســانــيــة الــواقــعــة فــي شــمــال غـــرب ســوريــة، 
خصوصًا في ما يتعلق بتوصيل املساعدات 
 دولّيًا 

ً
تــدخــا الــذي يستدعي  األمــر  الغذائية، 

تقديم  اإلغــاثــيــة  للمنظمات  الــســمــاح  لضمان 
مساعداتها للمدنيني في املنطقة بشكل كامل 
مــن دون قــيــود«. ودعـــا الــفــريــق مجلس األمــن 
ــالـــعـــودة إلــــى ســيــاســة  الــــدولــــي »أل يــســمــح بـ
القائم في شمال غرب سورية، وعدم  الوضع 
التي قد تنجم عن  العواقب  التقليل من شــأن 
دون  تعنتها  فــي  بالتمادي  لروسيا  السماح 
ه على »التعجيل في تجديد 

ّ
أّي مساءلة«، وحث

آلية دخول املساعدات اإلنسانية عبر الحدود 
إلى سورية، والتشديد على التزام املانحني في 
املساعدات  تقديم  بمواصلة  بروكسل  مؤتمر 
 جميع أعضاء مجلس األمن 

ّ
اإلنسانية. ونحث

السياسية  بالعملية  التزامهم  مضاعفة  على 
بهدف التوصل إلى حل دائم يحترم احترامًا 
 حق الشعب السوري في تقرير املصير 

ً
كاما

والستقال«.

سلة برنامج األغذية العالمي
ــازح مــــن ريـــف  ــنــ فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، يـــؤكـــد الــ
حمص الشمالي، عمار املحمد وهو أب لثاثة 
 »أّي تخفيض جديد في سلة اإلغاثة 

ّ
أطفال، أن

املمنوحة من برنامج األغذية العاملي هو أمر 
»الــعــربــي  فـــي غــايــة فـــي الـــخـــطـــورة«. ويـــقـــول لـــ
 »األمــــــــر صـــعـــب جـــــــدًا، فــالــســلــة 

ّ
ــديــــد« إن الــــجــ

ضغطًا  ا 
ّ
عن وتخفف  أساسية  مــواد  تمنحنا 

الــغــذاء، خصوصًا مع توقف  كبيرًا في تأمني 

العمل في كثير من األحيان في خال السنة«، 
 »في هذه األوقات التي ينعدم فيها 

ّ
مضيفًا أن

الـــدخـــل، تــكــون ســلــة األغـــذيـــة الــتــي تــصــل إلــى 
مخيمنا في ريف إدلــب هي سندنا الوحيد«. 
 »الفائدة اليوم تكون في 

ّ
ويلفت املحمد إلى أن

مساعدة األهالي، في الوضع الحالي وفي ظل 
هذه األزمة وتخفيف العبء عن العائات التي 
 »تخفيض 

ّ
ليس لها أّي دخل مادي«، مؤكدًا أن

حقيقية.  بكارثة  يــنــذر  قطعها  أو  املــســاعــدات 
 هذه السلة 

ّ
فبالنسبة إلى عائات معّينة، فإن

بــالــكــاد تــســّد جــــزءًا مـــن حــاجــتــهــا. وقــــد يــأكــل 
الــنــاس بعضهم بعضًا فــي حــال انــعــدام هذه 

املساعدات«.
 بـــرنـــامـــج األغــــذيــــة 

ّ
تــــجــــدر اإلشـــــــــارة إلـــــى أن

ع األغذية املنقذة 
ّ
العاملية، وفقًا لبياناته، يوز

للحياة على نحو 4.8 مايني شخص شهريًا 
 أنحاء سورية، من ضمنها مساعدات 

ّ
في كل

غــذائــيــة طــارئــة عــلــى األســــر فــي شــمــال غــرب 
سورية، لتلّبي احتياجات األهالي الضرورية 

في خال األزمات.

تحقيق

غزة ـ أمجد ياغي

ــة الــشــغــف  ــدايــ نـــصـــائـــح أخـــيـــه كـــانـــت بــ
بــالــنــســبــة لـــه لـــدخـــول عــالــم الــتــصــامــيــم 
واألرقام إذ تمكن من حل بعض املسائل 
املــدرســة،  دخــولــه  قبل  حتى  الحسابية 
من  السابعة  فــي  شقيقه  مــن  طلب  فقد 
الجميع  ليصدم  املــونــتــاج،  تعلم  عــمــره 

بتمكنه من »منتجة« مقاطع فيديو.
يــشــرح الــطــفــل نـــور الــديــن فــلــفــل الــبــالــغ 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  حــالــيــًا 13 عــامــًا لـــ
: »بـــدأت أقــوم 

ً
دخــولــه هــذا املــجــال، قــائــا

ــدع بــصــريــة  ــ بـــاملـــونـــتـــاج عـــلـــى شـــكـــل خـ
ــيــــديــــوهــــات، وإضــــــافــــــة األصـــــــــوات  ــفــ ــلــ لــ
والحركات في املونتاج، والفوتوشوب«، 
عالم  فــي  الستكشافية  رحــلــتــه  ليكمل 
ــع ويـــصـــمـــم أول مــوقــع  ــواقــ تــصــمــيــم املــ
كان  أن شقيقه  عامًا، مضيفًا   11 بعمر 
الداعم األول له، فقد كان يجلس بجانبه 
ويـــطـــلـــب مـــنـــه الــتــعــلــم فــــي الـــعـــديـــد مــن 

البرامج البصرية.
رحلة نور الدين لم تقف عند هذا الحد، 
اذ انضم ملركز  »ُرُسل« الذي يتبع ملعهد 
األمـــــل لـــأليـــتـــام ضــمــن مـــشـــروع تمكني 
ــال ملــســتــقــبــل أفــــضــــل، مــــن خـــال  ــ ــفـ ــ األطـ
اكــتــشــاف مــواهــبــهــم وتــطــويــر قــدراتــهــم 
انضمامه  بــدايــة  ومــع  مستقبلية،  ملهن 
لــلــمــركــز بــــدأ الــتــعــلــم عــلــى بـــرامـــج أكــثــر 
تخصصًا في التصميم، إذ قدم العديد 
من التصاميم داخل املركز. ورغم صغر 
البرمجة،  الدين عالم  اقتحم نور  سنه، 
وأصبح أول طفل في غزة يحصل على 
دورات متخصصة في البرمجة ليتمكن 
ــعــــاب ثــنــائــيــة  بــنــفــســه مـــن تــصــمــيــم األلــ
 7 األبعاد D2، كذلك تمكن من تصميم 
ألعاب، بينما يقوم بإعداد أخرى تضم 

50 مرحلة. 
ــفـــل بـــتـــطـــويـــر مـــســـتـــواه فــي  يـــحـــلـــم الـــطـ
الــبــرمــجــة وتــصــمــيــم األلـــعـــاب ليتحول 
إلى محترف في تصميم األلعاب ثاثية 
األبــــعــــاد، واأللــــعــــاب »اونــــــايــــــن«،  كما 
يطمح إلنتاج لعبة شبيهة بلعبة »ماين 
ــاب الــتــي  ــــت«، وغـــيـــرهـــا مــــن األلــــعــ ــرافـ ــ كـ
تعتمد عــلــى فــك األلـــغـــاز. صــادفــت نــور 
الــديــن العديد مــن املــواقــف فــي املدرسة 
خـــصـــوصـــًا مــــع مـــــــادة الــتــكــنــولــوجــيــا، 
لرفاقه  يــشــرح  املـــادة  كــان معلم  عندما 
عن البرمجة للمبتدئني، وخال الشرح 
أخــــطــــأ األســــــتــــــاذ بـــــإحـــــدى الــــخــــطــــوات 
لــيــصــحــحــهــا لـــه نــــور الـــديـــن، ويــحــصــل 

بعدها على إشادة من أستاذه.
 طـــمـــوحـــه فــي 

َ
ــنـــه، إل أن ــــم صـــغـــر سـ رغـ

ــهــــو يــشــعــر  ــر، فــ ــيــ ــبــ ــة كــ ــبــــرمــــجــ ــم الــ ــ ــالـ ــ عـ
ــاب الـــعـــديـــد  ــ ــيـ ــ ــن غـ ــ  بـــالـــضـــيـــق مــ

ً
ــا ــ ــثـ ــ مـ

مــــن املـــســـائـــل املــتــعــلــقــة بــالــبــرمــجــة عــن 
املــنــاهــج الــتــعــلــيــمــيــة، والـــتـــي يــمــكــن من 
خــالــهــا اكــتــشــاف مـــواهـــب زمـــائـــه، إل 
ــالـــي يـــطـــور أداءه  ــه فــــي الــــوقــــت الـــحـ ــ أنـ
بــنــفــســه مـــن خــــال مــتــابــعــة املــبــرمــجــني 
»يـــوتـــيـــوب«. رغـــم تــركــيــزه على  ـــ عــبــر الـ
البرمجة في الوقت الحالي، يتطلع نور 
الجامعة  فــي  أن يتخصص  إلــى  الــديــن 
بــإنــتــاج األفـــــام الــكــرتــونــيــة، ويــؤســس 
عمله الخاص، ورغم الحصار والوضع 
القـــتـــصـــادي الــصــعــب فـــي غـــــزة، يبقى 

طموحه أكبر من عمره ويتخطى حدود 
مدينته املحاصرة. الدعم العائلي لنور 
ــبـــاب نــجــاحــه،  ــرز أسـ ــ ــان مـــن أبـ الـــديـــن كــ
في  للعمل  فبعد سفر شقيقه، صــديــق، 
تـــركـــيـــا، أكـــمـــل شــقــيــقــه صــهــيــب املــهــمــة. 
»العربي الجديد« كيف  ويشرح أخوه لـ
لشقيقه  الحسابية  املــســائــل   

ّ
يــحــل كـــان 

الــــــــذي يــــكــــبــــره بــــســــت ســــــنــــــوات. كـــانـــت 
املــســائــل الرياضية على  والــدتــه تــطــرح 
أخيه فكان نــور الدين السباق إلــى حل 
املــســائــل الــريــاضــيــة بــســاســة. ويــكــمــل 
: »أخي متفوق جدًا 

ً
صهيب حديثه قائا

فــي الــدراســة ومــن املميزين فــي مدرسة 
اليرموك اإلعدادية، وعندما انضم ملركز 
ــــدى الـــشـــروط اجــتــيــاز  ُرُســــــل، كـــانـــت إحـ
بــعــدهــا على  ــاء، ليحصل  الـــذكـ اخــتــبــار 
غزة  قطاع  مستوى  على  الثالث  املــركــز 
فــي مــســتــوى الـــذكـــاء الــعــقــلــي -الــعــلــمــي، 
املركز  ِمسك على  كما حصلت شقيقته 
الشعر  فــي  مــوهــبــة  تمتلك  ــهــا 

ّ
ألن األول 

واإللــــقــــاء فـــي الــقــســم األدبــــــــي«. ويــكــمــل 
ــراد الــعــائــلــة الــحــديــث بفخر عــن نــور  أفــ
يـــقـــوم بالتصميم  فــهــو أصـــبـــح  الـــديـــن، 
خصوصًا  الــقــطــاع،  داخـــل  للمؤسسات 

للمحال الصغيرة، بينما تتطلع العائلة 
ليصبح ابنها أحد املبرمجني العامليني.

ــات وصـــعـــوبـــة  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ ــة اإلمـ ــلــ ورغـــــــــم قــ
األوضــــاع فــي قــطــاع غـــزة املــحــاصــر، إل 
 نور الدين بحاجة لاهتمام الكافي 

ّ
أن

الــــذي يــدعــم طــريــقــه لــتــنــمــيــة مــوهــبــتــه، 
في  املــواهــب  عــن سياسة طمس  بعيدًا 
ظل غياب الهتمام الرسمي باملواهب، 
هــــــــذا عــــــــدا عــــــن الـــــــظـــــــروف املـــعـــيـــشـــيـــة 

والقتصادية الصعبة للغزيني. 
األولــى  فلفل  الــديــن  نــور  ليست تجربة 
من نوعها في قطاع غزة، ملن هم في مثل 
الـــغـــزي، محمد  للطفل  إذ ســبــق  عــمــره، 
عاملية  مسابقة  في  املشاركة  الحليمي، 
لشركة »ميكروسوفت« مع وصوله إلى 
النهائيات، وكان دخوله عالم التصميم 
األلعاب،  برمجة  متطلبات  مع  تماشيًا 
كــونــهــا تــحــتــاج إلـــى تــصــمــيــم األشــكــال 
واألجسام الخاصة باللعبة قبل عملية 
برمجتها وتــحــريــكــهــا. يــقــول عــن ذلــك: 
ــا فــي سن  »كــانــت تــجــربــتــي األولــــى وأنــ
السابعة، حينما صنعت لعبة الثعبان 
مــن ضمن  بــرنــامــج سهل وبسيط  عبر 

برامج صناعة األلعاب«.

طفل مبرمج يطمح للعالمية

نور الدين فلفل

صّمم سبع ألعاب )محمد الحجار(

حلمه هو أن يصبح مصممًا عالميًا )محمد الحجار(

صندوق مساعدات... هذا ما حصلوا عليه )ساهر الحجي/ األناضول(

4.800.000
شخص تقريبًا يحصلون شهريًا على 

أغذية منقذة للحياة من برنامج 
األغذية العالمي، في كّل أنحاء سورية

استطاع الطفل 
الفلسطيني، نور الدين 
فلفل، من حي النصر 

غربي مدينة غزة، 
بفضل مالحظات أخيه 

األكبر، دخول عالم 
البرمجة وتصميم 

األلعاب، منذ أن كان 
عمره 5 سنوات فقط

عادت حالة االحتقان 
مجددًا إلى قطاع 

الصيدلة في المغرب 
بالتزامن مع التصعيد، 

فيما تلقي األزمة 
بظاللها على العديد 

من الصيدليات التي 
باتت على حافة 

اإلفالس

قرار سري صيادلة المغرب يقاضون وزير الصحة بسبب 
يحدد القانون المغربي 

الجهات المخول لها شراء 
وتوزيع األدوية

كثير من الصيدليات 
على وشك اإلفالس وال 
يستطيع سداد ديونه

الرباط ـ عادل نجدي

الصحة  لوزير  قــرار سابق  أدى تسريب نص 
املغربي، خالد آيت الطالب، إلى تأجيج غضب 
ــــرب، واعـــــتـــــراض تــنــظــيــمــاتــهــم  ــغـ ــ صـــيـــادلـــة املـ
ــرار املـــخـــتـــبـــرات إلـــى  ــ ــقـ ــ ــيـــة، إذ يــــدعــــو الـ ــنـ املـــهـ
توزيع األدويــة على جمعيات املنفعة العامة، 
والــجــمــاعــات الــتــرابــيــة )الــبــلــديــات، واملجالس 

الجهوية(.
والــقــرار الـــذي يــعــود تــاريــخــه إلــى 19 مــارس/ 
آذار مــن الــعــام املـــاضـــي، جـــرى تـــداولـــه أخــيــرًا 
بشكل واسع عبر مواقع التواصل الجتماعي، 
لــيــزيــد مـــن حــنــق الــصــيــادلــة الـــذيـــن يعيشون 
مـــنـــذ عـــــدة أشـــهـــر حـــالـــة احـــتـــقـــان بــســبــب مــا 
يعتبرونه »سياسة لمبالة الوزارة بأوضاع 

الصيدليات املتدهورة«.
وكان لفتًا نقل »كونفدرالية نقابات صيادلة 
مــع وزارة  )اتــحــاد عمالي( معركتها  املــغــرب« 
أمــام  بطعن  تقدمت  إذ  الــقــضــاء،  إلــى  الصحة 
ــة وزيــر  محكمة الــنــقــض مــن أجـــل إلــغــاء دوريــ

الــصــحــة الــتــي تــقــضــي بــتــوزيــع األدويـــــة على 
جمعيات املنفعة العامة والجماعات الترابية.

يــقــول رئــيــس كــونــفــدرالــيــة نــقــابــات صــيــادلــة 
املغرب، محمد الحبابي، إنه »في الوقت الذي 
أمــام  للمهنيني  املمثلة  الــهــيــئــات  فــيــه  تــتــرافــع 
القضاء ضد جمعيات تتاجر في األدويــة في 
الــســوق الــســوداء بشكل غير مــشــروع بدعوى 
الــعــمــل الــخــيــري، فــوجــئ الــفــاعــلــون فــي قطاع 
الصيدلة بإصدار وزير الصحة دورية بشكل 
ســـري ملــخــتــبــرات األدويـــــة ملــأســســة الــفــوضــى، 
ــة فـــي الـــســـوق الـــســـوداء  ــ وشــرعــنــة بــيــع األدويــ

خارج القنوات املحددة بمقتضى القانون«.
»العربي  لـ في تصريحات  الحبابي،  ويوضح 
الــجــديــد«، أن »ســمــاح الـــــوزارة الــوصــيــة على 
قطاع الصحة بتوزيع األدويــة على جمعيات 
ــاعـــات الـــتـــرابـــيـــة هــو  ــمـ املــنــفــعــة الـــعـــامـــة والـــجـ
وهــو   ،17.04 رقـــم  لــلــقــانــون  مخالفة صــريــحــة 
بمثابة مدونة األدويــة والصيدلة، الــذي حدد 
ــراء  ــهـــات املــــخــــول لـــهـــا شــ بــشــكــل صـــريـــح الـــجـ
األدوية، وتوزيعها على املواطنني، ملا في ذلك 

مــن خــطــورة على الــصــحــة، وفــتــح الــبــاب على 
مصراعيه بشكل فوضوي لإلتجار باألدوية«.

نقابات صيادلة  ويضيف رئيس كونفدرالية 
املــغــرب أن »الــقــانــون يحصر حــيــازة األدويـــة 
ــلــــى صـــيـــادلـــة  ــا لـــلـــعـــمـــوم عــ ــهــ ــغـــــرض صــــرفــ ــ بـ
الصيدليات دون غيرهم، وما أقدم عليه الوزير 

املــتــعــلــقــة بـــــاألدويـــــة، لـــكـــن الــــوزيــــر اخــــتــــار أن 
يكون األمر سريًا، وأن يطلع فقط 3 مصنعني 
لــألدويــة على الــقــرار، ما يثير أكثر من عامة 
استفهام بشأن دواعــي صــدور القرار في ذلك 

التوقيت«.
ويتابع: »صحيح أن القانون يمنح للحكومة، 
بــــشــــكــــل اســــتــــثــــنــــائــــي، فــــــي حـــــالـــــة الــــــكــــــوارث 
الــطــبــيــعــيــة، تـــوزيـــع األدويـــــــة عــلــى جــمــعــيــات 
الترابية، لكن هذا  املنفعة العامة والجماعات 
األمــر ل ينطبق على حالة الطوارئ الصحية 
املفروضة، ما يدعو إلى التساؤل إن كان قرار 
ــدات الــســيــاســيــة  ــنــ الـــوزيـــر هـــدفـــه تــغــذيــة األجــ
على  مقبلة  اململكة  أن  ولسيما  النتخابية، 
املقبلة،  الشهور  خال  انتخابية  استحقاقات 
منصات  الترابية  الجماعات  من  سيجعل  ما 
لــحــمــات دعــايــة انــتــخــابــيــة ســابــقــة ألوانـــهـــا«. 
اختارت  الفيدرالية  أن  على  الحبابي  ويشدد 
الـــوزارة من  القضاء اإلداري ضد  إلــى  اللجوء 
ــة، وأن ذلــــك حصل  ــدوريــ أجــــل إســـقـــاط تــلــك الــ
ــارات قـــانـــونـــيـــة، وقـــــــراءة مــتــأنــيــة  ــتـــشـ بــعــد اسـ

تعذر  وقــد  الصلة.  ذات  القانونية  للنصوص 
على »العربي الجديد« الحصول على تعقيب 
مــن وزارة الــصــحــة، رغـــم املـــحـــاولت املــتــكــررة 
لذلك. وتأتي الجولة الجديدة من الصراع بني 
الوزارة وفيدرالية نقابات الصيادلة في وقت 
ــراءات حــكــومــيــة تــقــررهــا  ــ كـــان ُيــنــتــظــر فــيــه إجــ
وزارة الــصــحــة لــدعــم الــصــيــدلــيــات الــتــي بــات 
إفــاســه،  إعـــان  قسمًا كبيرًا منها على وشــك 
وتفعيل إجراءات من شأنها الدفع بالستقرار 

القتصادي في قطاع األدوية املغربي.
ــيــــات تـــنـــظـــيـــمـــات نـــقـــابـــيـــة،  ــســــب إحــــصــــائــ وحــ
ــإن ثـــلـــث الـــصـــيـــادلـــة املـــغـــاربـــة بــــاتــــوا »عــلــى  ــ فـ
في  »يتخبط  آخـــر  ثلثًا  وإن  ــــاس«،  اإلفـ عتبة 
صــعــوبــات مــالــيــة«، إذ ل يــســتــطــيــعــون ســـداد 
ديــونــهــم، وخـــاصـــة لــشــركــات تـــوزيـــع األدويــــة 
فبراير/  مطلع  وفــي  الطبية.  واملستحضرات 
شــبــاط املـــاضـــي، طــالــبــت الــكــونــفــدرالــيــة وزيــر 
الصحة بتنظيم انتخابات مجالس الصيادلة 
إلنهاء الجمود التنظيمي ملجلسي الصيادلة 

في الشمال والجنوب منذ 2017.

هو خرق للقانون، وتعريض صحة املواطنني 
للخطر، إذ إن الجمعيات والجماعات الترابية 
غير قادرة على توفير ظروف تخزين األدوية 
ــق مـــتـــطـــلـــبـــات تــقــتــضــيــهــا طــبــيــعــتــهــا، مــا  ــ وفــ
وعندها  للتلف،  معرضة  ــة  األدويـ تلك  يجعل 
قــد تــتــحــول إلـــى قنبلة مــوقــوتــة تــهــدد صحة 
 
ً
جميع املواطنني«. ويؤكد الحبابي، أنه فضا

للجمعيات  الصحة  وزارة  ترخيص  كــون  عــن 
فيه  الترابية  والجماعات  العامة  املنفعة  ذات 
الصيدليات  ولختصاصات  للقانون،  تجاوز 
ــارد غير  فـــي صـــرف األدويــــــة، فــإنــه »إجـــــراء شــ
ــم بـــــــدون تــنــســيــق مــــع الــهــيــئــة  ــ مـــمـــأســـس، وتــ
استشارتها  واملــفــتــرض  للصيادلة،  الوطنية 

في كل السياسات املتعلقة بالقطاع«.
وزارة  إصــدار  من  استغرابه  الحبابي  ويبدي 
الـــصـــحـــة لــتــلــك الـــــدوريـــــة الــــخــــاصــــة، ويـــقـــول: 
الــدوريــة  تلك  إصـــدار  مــن  بعد سنة  »فوجئنا 
الجتماعي،  التواصل  مواقع  عبر  بتسريبها 
ــفـــروض بــمــوجــب الــقــانــون   مـــن املـ

ّ
فـــي حـــني أن

اســتــشــارة هــيــئــات الــصــيــادلــة فــي السياسات 
الصدليات تعاني 

بسبب عدم تطبيق 
)Getty( القانون

Thursday 15 April 2021 Thursday 15 April 2021
الخميس 15 إبريل/ نيسان 2021 م  3  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2418  السنة السابعة الخميس 15 إبريل/ نيسان 2021 م  3  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2418  السنة السابعة


