
المغرب: مرضى السرطان يعانون

بريطانيا: العودة إلى المدرسة تُفاقم كورونا
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الرباط ـ عادل نجدي

»نحن نموت ببطء«. »معاناتنا ال توصف، 
املاضية بعدما  وقد تضاعفت في األشهر 
ــرض علينا تــدّبــر أمــورنــا للحصول على 

ُ
ف

ــكــــرره مـــرضـــى مــصــابــون  األدويــــــــــة«. بـــعـــض مـــّمـــا يــ
ــي مــــن بــن  ــوافــ ــرب. ســكــيــنــة الــ ــغــ بـــالـــســـرطـــان فــــي املــ
ه ال بّد من االنضمام إلى وقفة 

ّ
هؤالء، وقد وجدت أن

مت أخيرًا أمام مركز محمد السادس 
ّ
ظ

ُ
احتجاجية ن

لعالج السرطان )حكومي( في مدينة الدار البيضاء، 
بـــعـــد  نــحــو خــمــســة أشـــهـــر مـــن عــــدم تــمــكــيــنــهــم من 

األدوية التي يحصلون عليها عادة.
 صــعــوبــات 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن وتــقــول الـــوافـــي لـــ

الخايب«  »املــرض  بـــ املصابن  مئات  واجهت  كثيرة 
املــغــاربــة بلهجتهم  يــســّمــيــه  كــمــا  »الــكــونــصــيــر«  أو 
ــهـــم فــي  ــلــــة عـــالجـ ــــالل رحــ ــــي خــ الـــعـــامـــيـــة، وذلـــــــك »فــ
ــّراء عـــدم تــوفــر املــســاعــدة  األســابــيــع املــاضــيــة، مــن جــ
ــة لــهــم بــعــد رّد طــلــبــاتــهــم بــالــحــصــول على  الــــالزمــ
األدويــة في بعض مراكز العالج الحكومية بدعوى 
ه »باإلضافة إلى ما 

ّ
رها«. تضيف الوافي أن

ّ
عدم توف

يعانيه مريض السرطان من عذاب ومعاناة بسبب 
ــرض عليه في ظل فقدان الــدواء من 

ُ
الــداء الخبيث، ف

املــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة تـــدّبـــر أمــــره بــــأّي طــريــقــة، 
سواء من خالل االستدانة أو االستعانة بمحسنن 
مــن أجــل توفير مبلغ 800 درهـــم مغربي )نــحــو 88 

دوالرًا أميركيًا( شهريًا، فيما استسلم من فشل في 
 »كثيرين 

ّ
ذلك للموت البطيء«. وتلفت الوافي إلى أن

بــالــتــالــي تلقي  املــرضــى مـــعـــوزون، وال يمكنهم  مــن 
التكلفة  وتحّمل  الخاصة  املستشفيات  فــي  الــعــالج 
الحكومية  االستشفائية  املراكز  تبقى  لذا  الباهظة. 
التي  الحياة  األول واألخير في معركة  هي مالذهم 

يخوضونها ضد الداء الخبيث«.
وكان عشرات من مرضى السرطان قد شاركوا في 
م في أواخر سبتمبر/ أيلول املاضي، 

ّ
ظ

ُ
احتجاج ن

للمطالبة بتسريع حصولهم على األدوية الخاصة 
 فـــي الــطــبــابــة 

ّ
بــهــم وإنـــصـــافـــهـــم، ومــنــحــهــم الـــحـــق

والـــعـــالج. وعــّبــر املــحــتــجــون عــن عـــدم رضــاهــم عن 
موقف وزارة الصحة املغربية التي تدفعهم بغياب 
املــوازنــة إلــى شــراء األدويـــة على نفقتهم، مؤكدين 
انــتــظــار  يــومــيــًا وال يمكنها  تــتــآكــل  أجــســادهــم   

ّ
أن

املصادقة عل تلك املوازنة.
وكان املغرب قد تمكن في السنوات األخيرة بحسب 
مراقبن، من إحراز تقّدم ملحوظ في مجال مكافحة 
داء السرطان، وذلك بفضل مركز ›‹لال سلمى للوقاية 
ــــذل جــهــود  ــذي دأب عـــلـــى بـ ــ ــان«، الــ ــرطــ ــســ ــــالج الــ وعــ
فـــي هــــذا املـــجـــال ومـــســـاعـــدة املـــرضـــى عــلــى تحسن 
ظــروف عيشهم، من خالل جعله مكافحة السرطان 
مــن أولـــويـــات الــصــحــة العمومية فــي املــغــرب. كذلك 
تمكن  بفضل  تطورًا  الــداء  مكافحة  عرفت عمليات 
املرضى من ذوي الدخل املحدود من الحصول على 

العالجات من خالل برنامج خاص. وفي هذا اإلطار، 
 

ّ
ُيصار إلى التكفل بأكثر من 200 ألف مريض في كل

عام، مع استفادة أكثر من مليون و600 ألف امرأة من 
خدمات الكشف عن سرطان الثدي.

ــلـــى الــــرغــــم مــــن الـــتـــقـــّدم الـــحـــاصـــل فــــي الــتــكــفــل  وعـ
 فقدان أدوية من صيدليات 

ّ
بمرضى السرطان، فإن

بعض املراكز الحكومية في خالل األشهر املاضية 
الــســيــاق، تقول  هــذا  مــعــانــاة كثيرين. وفــي  يعّمق 
االجتماعية«  للتنمية  »الــطــمــوح  جمعية  رئيسة 
»الــعــربــي الــجــديــد«  )مــســتــقــلــة( حــســنــاء بــوشــمــة لـــ
 »هــؤالء يعانون من فقدان األدويـــة، إلــى جانب 

ّ
إن

طــول مـــّدة انــتــظــار مــواعــيــد املــراجــعــات، باإلضافة 
ــة«، مــشــيــرة  ــعـ ــزة الــفــحــص بـــاألشـ ــهـ ــى غـــيـــاب أجـ إلــ
ــاع تــلــك الــفــئــة مـــن املـــرضـــى مــزريــة،  ــ  »أوضــ

ّ
إلـــى أن

هم بمعظمهم من الفئات االجتماعية 
ّ
خصوصًا أن

ــراء أدويـــة  الــهــشــة واملـــعـــوزة غــيــر الـــقـــادرة عــلــى شــ
 »ثّمة مرضى 

ّ
أن الثمن«. وتوضح بوشمة  باهظة 

يــحــتــاجــون إلــــى أدويــــــة تــصــل قــيــمــتــهــا إلــــى 500 
 ظروفهم 

ّ
أن غير  يــومــيــًا،  دوالرًا(   55 )نــحــو  درهـــم 

ــر الــذي  االجــتــمــاعــيــة ال تسمح لــهــم بــشــرائــهــا، األمـ
 يــوم«، مطالبة وزارة 

ّ
يجعل أزمتهم تتضاعف كل

»االلـــتـــفـــات إلــــى مـــرضـــى الـــســـرطـــان من  الــصــحــة بــــ
املعوزين عبر توفير األدوية لهم«.

قد  كانت  املغربية  الحكومة   
ّ
أن إلــى  اإلشـــارة  تجدر 

رفضت في 28 سبتمبر/ أيلول من عام 2020، طلب 
إنـــشـــاء حـــســـاب خــصــوصــي لــــدى الــخــزيــنــة الــعــامــة 
السرطان«، وهو  مكافحة  باسم »صندوق  للمملكة 
مطلب تضمنته »عريضة الحياة« التي وقعها أكثر 
 مع نــداء أطلقه عدد من 

ً
من 40 ألف مغربي، تفاعال

التواصل االجتماعي،  املصابن بالداء عبر وسائل 
من خالل هاشتاغ #مابغيناش_نموتو_بالسرطان 

)ال نريد أن نموت بالسرطان(.

مجتمع
أطلقت املديرية العامة للحماية املدنية في الجزائر، أمس الخميس، حملة توعية بمختلف األخطار 
الناجمة عن استخدام األلعاب النارية واملفرقعات والشموع، عند إحياء ذكرى املولد النبوي بعد 
أيــام السنة عبر   »استعمال املفرقعات فــي هــذه املناسبة وتــداولــهــا فــي باقي 

ّ
أيـــام. وأوضــحــت أن

رها باألسواق املوازية، وعلى الرغم من غالء أسعارها ومنع استعمالها«، يجعل من توعية 
ّ
توف

م  تحت شعار »معًا نحمي أطفالنا«، إذ ترّكز 
ّ
نظ

ُ
 هذه الحملة ت

ّ
املواطنن ضرورة. وأشارت إلى أن

)وكالة األنباء الجزائرية( على هذه الفئة األكثر عرضة للخطر. 

أعلنت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي اإليطالية ماريا كريستينا ميّسا عن توفير فحوص 
كشف مجانية عن كوفيد-19 للطالب الفقراء في جامعات البالد. وأوضحت في مقابلة مع صحيفة 
ه 

ّ
أن  في الدراسة«، الفتة إلى 

ّ
 لطالب الجامعات »الحق

ّ
 سيرا«، أمس الخميس، أن

ّ
»كورييري ديال

»بالنسبة إلى الطالب الضعفاء ماديًا والذين ال يستطيعون الحصول على لقاح، على سبيل املثال، 
نا سوف نقّدم فحوص كشف مجانية«. وبالنسبة إلى العودة إلى الدراسة حضوريًا بنسبة 

ّ
فإن

)آكي(  »الجامعات حرة في تنظيم أمورها«. 
ّ
100 في املائة، قالت إن

إيطاليا: كشف مجاني عن الوباء للطالب الفقراءالجزائر: توعية بمخاطر األلعاب النارية والمفرقعات

إصابة  ألــف   40 نحو  سنويًا  المغرب  في  ل  ُتسجَّ
الصحة،  وزارة  بيانات  بحسب  بالسرطان،  جديدة 
القائمة  في  عالميًا   145 المركز  البالد  تحتّل  فيما 
البالد  في  ونجد  بالداء.  المصابين  بعدد  الخاصة 
مختلفة  مدن  في  السرطان  لعالج  مراكز  تسعة 
ــدة  ووج ــر  ــادي وأغ البيضاء  والـــدار  ــاط  ــرب ال هــي 

والحسيمة وطنجة ومراكش وفاس ومكناس.

40 ألف إصابة

ي فيروس كورونا 
ّ

أظهرت دراسة كبيرة عن تفش
ــدرت نــتــائــجــهــا أمــس  الــجــديــد فـــي بــريــطــانــيــا، صــ
بني  ارتفعت  بكوفيد-19  اإلصابات  أّن  الخميس، 
العودة  بعد  املاضي  أيلول  األطفال في سبتمبر/ 
إلـــى املـــدرســـة مــع انــتــهــاء الــعــطــلــة الــصــيــفــيــة، وقــد 
إبــقــاء اإلصــابــات مرتفعة، على  ذلــك على  ساعد 
التي  والــدراســة  البالغني.  بني  تراجعها  من  الرغم 
لندن«،  كوليدج  »إمبريال  جامعة  عليها  أشرفت 

النتيجة. وعــدد  إلــى هــذه  أحـــدث دراســـة تتوّصل 
اإلصابات في بريطانيا حاليًا أعلى بكثير من أّي 
دولــة أخــرى في غــرب أوروبـــا، إذ ُسّجل أكثر من 
30 ألــف إصــابــة جــديــدة يوميًا هــذا الشهر، علمًا 
الصيف  في  اإلصابة  تتجاوز مستويات  لم  ها 

ّ
أن

ــودة الـــدراســـة، عــلــى الــرغــم مــن مستويات  بــعــد عـ
اإلصابة الكبيرة بني األطفال.

وقـــد وجـــدت دراســــة »إمــبــريــال كــولــدج لــنــدن« أّن 

ي العدوى بني األطفال ما بني 13 عامًا 
ّ

معّدل تفش
و17 كان 2.55 في املائة بني التاسع من سبتمبر 
و27 مــنــه، فيما كــان 2.32 فــي املــئــة بــني األطــفــال 
ــــّدرت نسبة 

ُ
مــا بــني خمسة أعـــوام و12 عــامــًا. وق

 من 
ّ

ي لجميع الفئات العمرية للبالغني بأقل
ّ

التفش
واحد في املائة.

الــوبــاء يــتــزايــد بني  الـــدراســـة نفسها أّن  ووجــــدت 
مــن هــم دون 17 عــامــًا، فيما يــتــراجــع بــني الــذيــن 

يــتــجــاوزون هـــذه الـــســـّن. وفـــي حــني أّن نــحــو 90 
فــي املــائــة مــن األشــخــاص الــذيــن تــزيــد أعــمــارهــم 
ــدة مــن لقاح  ــوا جــرعــة واحـ

ّ
على 18 عــامــًا قــد تــلــق

مضاد لكوفيد-19، فإّن معّدالت تحصني األطفال 
الذين تراوح  أّن عملية تحصني   بكثير، علمًا 

ّ
أقل

أعمارهم ما بني 12 و15 عامًا لم تبدأ على نطاق 
واسع إال في الشهر املاضي.

)رويترز(
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املــســاواة انتشار  التقرير األخــيــر لهيئة  وأكــد 
»عــصــابــات« متخصصة فــي االســتــغــال عبر 
في  محليات  نساء  تشغيل  وتزايد  اإلنترنت، 
وقت شهد العقدان األوالن من األلفية الثانية 
ــــات الــشــرقــيــات  ــيـ ــ انــخــفــاضــا فـــي عــــدد األوروبـ
الــلــواتــي يعملن بــالــدعــارة فــي الــســويــد. لكنه 
وأفريقيا،  آسيا  استقدام نساء من  إلــى  أشــار 
وتــوزيــعــهــن عــلــى ســـوق يشمل دوال مــجــاورة 

أيضا بينها الدنمارك والنرويج.  
مـــن هــنــا يـــرى مــحــلــلــون أن األمـــــور »ال تسير 
عــلــى مــا يــــرام« بــالــنــســبــة إلـــى تطبيق قــانــون 
املــنــع الــصــادر قبل 21 عــامــا. وتــقــول مسؤولة 
واملستشارة  الــدعــارة  في  التشغيل  تحقيقات 
ــيـــد: »لـــم  ــال آنـــــا ســـكـــارهـ الـــقـــانـــونـــيـــة فــــي املــــجــ
ض قانون 1999 ظاهرة النساء العامات 

ّ
يخف

ــّر بـــهـــن بــعــدمــا  ــ فــــي تــــجــــارة الـــجـــنـــس، بــــل أضــ
أفقدهن شبكات األمــان واالتصال بالسلطات 
مــنــظــمــات متخصصة  املــجــتــمــعــيــة«. وتـــؤكـــد 
ــلــــواتــــي يــعــمــلــن طــوعــا  بـــمـــســـاعـــدة اإلنــــــــاث الــ
ــل تـــأمـــن أمـــــــوال لـــشـــراء  ــ ــارة مــــن أجـ ــ ــدعـ ــ فــــي الـ
مخدرات، أن »الظروف املعيشية وتلك املتعلقة 
بسامتهن، ساءت منذ تطبيق قانون املنع«. 

حيل »الظل«
ومنذ سنوات، تطالب مؤسسات اجتماعية 

وحــقــوقــيــة املـــشـــّرعـــن الــســويــديــن بـــإجـــراء 
دراســـــــات رصــيــنــة لـــتـــأثـــيـــرات قـــانـــون املــنــع 
ــاء الــتــي رافـــقـــت تــطــبــيــقــه، فـــي وقــت  ــطـ واألخـ
وباحثون  اجتماعيون  اختصاصيون  يرى 
أن »تراجع الدعارة في شــوارع املدن ال يدل 
على أنها اختفت، إذ تنتشر حيلة العمل في 
الظل، ما جعل التجارة أكثر بدائية وسّرية 
للعامات  النفسية  الصحة  على  وخطيرة 

في الدعارة«. 
ــأنــــه »جــنــس  ويــــصــــف هـــــــؤالء مــــا يــــجــــري بــ
انتشار  مخاطر  يزيد  )خفي(  األرض  تحت 
ــراض مـــعـــديـــة، ومـــواجـــهـــة عــنــف نــفــســي،  ــ أمــ
لعصابات  إجرامية  بيئات  ضمن  والعيش 
تتنافس على سوقي الدعارة واملخدرات في 
قتل ومخالفات.  عــدة، وتنفذ عمليات  مــدن 
ويــشــيــر الــبــاحــثــون إلـــى أن تــجــارة الجنس 
وتتعّرض  األمــاكــن،  عــلــى  صعيد  »متفلتة 
لــعــنــف واســـتـــغـــال، مـــع مــنــع الــفــتــيــات من 

التواصل مع السلطات املجتمعية«.  
ورغـــم أن الــشــرطــة الــســويــديــة تــحــاول خرق 
شبكات التشغيل عبر التنصت على هواتف 
وتصوير أشرطة فيديو، ومراقبة صفحات 
في  تــواجــه صعوبة  لكنها  اإلنــتــرنــت،  على 
إثــبــات الــجــرائــم وتــقــديــم الــجــنــاة مــن أفـــراد 
الــعــصــابــات املــشــغــلــة إلــــى الــقــضــاء فـــي ظل 

ناصر السهلي

ــه  ــدرتــ أصــ ـــث  ــديـ حــ تـــقـــريـــر  أورد 
»هــيــئــة املـــســـاواة بــن الجنسن« 
فــي الــســويــد أن »تــجــارة الجنس 
)الدعارة( مقابل املال تنتشر في نحو 200 
نقطة في أراضي الباد«، ما يؤكد مواجهة 
القوانن  السلطات مشكلة »االلتفاف« على 
الـــتـــي تــمــنــع هــــذه الـــتـــجـــارة، والـــتـــي يشكل 
إحدى وسائلها نقل املمارسة من الشوارع 
إلـــى شــبــكــة اإلنـــتـــرنـــت، حــيــث قـــد يــقــع قصر 

وأطفال ضحايا لاستغال الجنسي. 
عـــمـــومـــا، تــحــظــر الـــســـويـــد الـــبـــغـــاء بــمــوجــب 
قانون أصدرته في األول من يناير/ كانون 
وظــاهــرة  العنف،  منع  بــهــدف   1999 الثاني 
إجبار الفتيات أكانوا مواطنات أم أجنبيات 
ــارة. لــكــن ذلـــك لــم يمنع  ــدعـ عــلــى مــمــارســة الـ
ــبــــاد، عــلــمــا أن الــعــاصــمــة  ــاره فــــي الــ ــشـ ــتـ انـ
ــا مــخــصــصــا  ــ ــارعــ ــ ــم شــ ــم تــــضــ ــولــ ــهــ ــوكــ ــتــ اســ
»ماملسكيلنا  اســـم  عــلــيــه  أطــلــقــت  لــلــظــاهــرة 
غــاتــا« الـــذي عـــرف لــســنــوات طــويــلــة محليا 
وأوروبيا بأنه »شارع الجنس السويدي«.  

والافت أن الدنمارك تشّرع بخاف السويد 
الــدعــارة اســتــنــادًا إلــى قــانــون أقـــّره برملانها 
كالفطر  ينتشر  ما جعله  السبعينيات،  في 

في شارع أستر بالعاصمة كوبنهاغن. 
وما يقلق سلطات السويد اليوم هو انتقال 
الظاهرة من العلن إلى السرية، أو إلى عالم 
اإلنترنت االفتراضي خلف الشاشات، حيث 
ــو الـــخـــدمـــات والــــعــــروض مع  ــرّوجــ يــتــفــق مــ

الزبائن بعيدًا من األعن. 

تحايل على الحظر  
دورياتها  السويدية  الشرطة  كثفت  وبعدما 
في شارع »ماملسكيلنا غاتا« الذي ضم حوالى 
250 فتاة مارسن الدعارة ضمن مساحة 650 
مــتــرًا مــربــعــا فــقــط، انــخــفــضــت نــســبــة الــزبــائــن 
ــة، بـــحـــســـب تـــقـــاريـــر قــســم  ــ ــائـ ــ نـــحـــو 80 فــــي املـ
مكافحة الدعارة في الشرطة الــذي ربط األمر 
بــخــوف هـــؤالء الــزبــائــن مــن تــوقــيــفــهــم، ونشر 
النساء  غالبية  بأن  الشرطة  وتقّدر  أسمائهم. 
والــفــتــيــات الـــلـــواتـــي يــعــمــلــن فـــي الــــدعــــارة من 
صاحبات السوابق واملدمنات على املخدرات، 
لــكــنــهــا تــعــلــم أنـــهـــن ال يــعــمــلــن بــــا مــشــغــلــن 
يــعــرفــون بــالــلــغــة املــحــلــيــة بـــاســـم »ألــفــونــس« 
ــعــــشــــرات مــنــهــم  )قــــــــــــوادون( الــــذيــــن أوقــــفــــت الــ
ــوام املــاضــيــة. وقــد أدانـــت السلطات  خــال األعـ
ــاًء بــأحــكــام خــضــعــت لــقــانــون الــعــقــوبــات  نـــسـ
الــــذي يــحــظــر الــــدعــــارة، لــكــن انــتــقــال الــظــاهــرة 
كبيرًا  يمثل تحديا  بــات  اإلنترنت  إلــى شبكة 
لــهــا ولــلــشــرطــة، خــصــوصــا أنـــه عــــّرض قــانــون 
إجبار  تحديدًا  شملت  كثيرة  النتقادات  املنع 
الــنــســاء عــلــى مــمــارســة الــــدعــــارة فـــي الــخــفــاء. 

 الجنس 

»الخفي«
مكافحة 

معقدة 
في السويد

الدعارة  حظر  قانون  على  العصابات  »التفاف«  يشمل 
اإلنترنت،  على  خفيّة  مواقع  إلى  التحّول  السويد،  في 
عديمة  الشرطة  تنفذها  التي  المالحقات  تجعل 

الفائدة، وتعرّض القانون نفسه النتقادات وشكوك

انتقال الظاهرة إلى شبكة 
اإلنترنت بات يمثل تحديًا 

كبيرًا للسلطات والشرطة

األمور »ال تسير على ما 
يرام« بالنسبة إلى تطبيق 

قانون منع الدعارة

1819
مجتمع

الــدعــارة  األدلـــة عــن ممارسة  صعوبة جمع 
يجبرون  املشغلن  أن  علما  املــنــازل،  خـــارج 
الفتيات على عــدم اســتــخــدام الــواقــي كــي ال 
تستطيع الــشــرطــة إثــبــات حــصــول انــتــهــاك 

القانون، إذا اعتقلت إحداهن.  
ــة عــــن االتـــــجـــــار بــالــبــشــر  ــســــؤولــ وتــــقــــول املــ
ــدا  ــريـ ــة املــــــســــــاواة« فـ ــئـ ــيـ والــــــدعــــــارة فــــي »هـ
ــانـــســـون، إن »الـــــدعـــــارة تــشــهــد الـــيـــوم  يـــوهـ
 في التسويق عبر منتديات متسترة 

ً
تحايا

فــي وســائــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، وحتى 
زاد  بــاألطــفــال«. وقــد  عبر تطبيقات خاصة 
من 10 في 2014 إلــى 32 اليوم عــدد املواقع 

أكثر من  التي تسّوق خدمات جنسية عبر 
12,000 إعان.

أوكار العصابات
ورغــــــم صـــعـــوبـــة تـــقـــديـــم رقـــــم مـــحـــدد حـــول 
يقّدر  السويد،  في  الدعارة  انتشار  إجمالي 
تــقــريــر »هــيــئــة املـــســـاواة« انــتــشــار أكــثــر من 
مـــدن مختلفة وضــواحــيــهــا،  فــي  نقطة   200
ويكشف أن سوق الدعارة يتسبب في عنف 
بن العصابات على »مناطق النفوذ«، علما 
تـــزايـــد عمليات  تــؤكــد  الــشــرطــة  تــقــاريــر  أن 
ــار، واســـتـــخـــدام املـــفـــرقـــعـــات في  ــنــ إطـــــاق الــ
مـــعـــارك تــنــدلــع بـــن الــعــصــابــات خــصــوصــا 
ماملو  ومدينتي  استوكهولم  العاصمة  في 
أيضا  التقرير  ويفيد  )جنوب(.  وغوتبورغ 
بأن »جائحة كورونا زادت ضحايا االتجار 

بالبشر والدعارة وتعرضهم إلى عنف«.
ــبـــان  ــدد الـــشـ ــ ــ ويــــســــجــــل الــــتــــقــــريــــر تـــــزايـــــد عـ
والفتيات الباحثن عن مساعدة ودعم بعد 
تعرضهم الستغال جنسي بدافع تجاري، 
ويــشــيــر إلــــى أن »قـــضـــاء األطـــفـــال والــقــصــر 
ــول عـــلـــى شــبــكــة اإلنـــتـــرنـــت خـــال  ــ ــا أطــ ــتـ وقـ
فترة جائحة كورونا، وبا رقابة من األهل، 
الجناة  فــي حبائل  الــوقــوع  عّرضهم لخطر 

املشغلن للدعارة«. 
السلطات في دعم  التقرير تقصير  وينتقد 
الــضــحــايــا، ويــطــالــبــهــا بــــأن تــصــبــح أفــضــل 
فــي تــحــديــد الــضــعــفــاء مــن خـــال الــخــدمــات 

الــصــحــيــة، تمهيدًا  االجــتــمــاعــيــة والـــرعـــايـــة 
البلد«.  لتوفير دعم مناسب لهم في أنحاء 
وهـــنـــا تـــؤكـــد يـــوهـــانـــســـون »أهـــمـــيـــة الــعــمــل 
ــلــحــق 

ُ
االســـتـــبـــاقـــي، عــلــمــا أنـــنـــا نــقــتــرح أن ت

مــســألــة الـــدعـــارة بــقــانــون جــديــد يــعــاقــب كل 
ــزوجــــن، إذا مـــارســـوا  ــتــ املــ شـــخـــص، حـــتـــى 
الــجــنــس بــا مــوافــقــة الــشــريــك«. وتعتبر أن 
ــقـــة يــجــعــل مـــمـــارســـة الــجــنــس  ــيـــاب املـــوافـ غـ
فــي مــصــاف االغــتــصــاب الـــذي يعاقب عليه 

القانون بالسجن.   
وتحدد هيئة املساواة أساليب عمل عصابات 
الجنسية مــن خــال شبكة  الــخــدمــات  تقديم 
اإلنترنت بتقديم نفسها باعتبارها شركات 

للتجارة اإللكترونية التقليدية. 
الصحة  نــشــرتــهــا مصلحة  أرقــــام  وتــكــشــف 
في   1.5 أن   2017 عـــام  الــســويــديــة  الشعبية 
املــائــة مــن الــنــســاء و1 فــي املــائــة مــن الــرجــال 
ــــدة على  ــرة واحـ ــــراء الــجــنــس« مـ جـــربـــوا »شـ
األقل. وفي صفوف املثلين، ارتفعت النسبة 
بــن الجنسن إلــى 7 فــي املــائــة. كــذلــك تفيد 
دراســـة أجــريــت أخــيــرًا أن 1.4 فــي املــائــة من 
طاب الثانويات و0.8 في املائة من الفتيات 
مـــارســـوا الــجــنــس مــقــابــل مـــال. وتــوضــح أن 
للظاهرة،  عــرضــة  أكــثــر  مــحــددة  مجموعات 
بينها السجناء إذ أفــادت بأن 24 في املائة 
ــارســـن الــجــنــس  مـــن الـــنـــســـاء املـــحـــكـــومـــات مـ
مقابل املــال، فيما أكــدت نسبة 11 في املائة 
تعرضهن لاتجار بالبشر. وتظهر الدراسة 

أيــضــا أن واحـــدة مــن كــل ثــاث نــســاء جربن 
العاج للخروج من اإلدمان الذي وقعن فيه 
بسبب الدعارة، في مقابل نسبة 7 في املائة 

من الذكور. 
والغريب في أرقام الدراسة، أن 13 في املائة 
مـــن الــفــتــيــات و5 فـــي املـــائـــة مـــن الــصــبــيــان 
ــوا تـــجـــربـــة »بـــيـــع الـــجـــنـــس« بــســبــب  ــاضــ خــ
الحاجة إلى املال، ونحو 70 في املائة منهم 

جربوا األمر أكثر من مرة، وبينهم قصر. 
إلــى أن  وتشير دراســــات ســويــديــة مختلفة 
الدعارة ال تقتصر على فئة سكانية من دون 
والــدراســات  التقارير  تسجل  حيث  غيرها، 

انتشارها بن مهاجرين أيضا.

السويد
النروج

فنلندا

الدنمارك مالمو

استوكهولم
إستونيا

التفيا

ليتوانيا

المانيابولندا

تحقيق

تونس ـ إيمان الحامدي

تـــبـــحـــث مـــــدّرســـــة الــــصــــف الـــــرابـــــع ريـــم 
جسدية  صحية  مساعدة  عــن  املعيطي 
ونفسية من أجل النجاح في دمج ذوي 
االحتياجات الخاصة وذوي اإلعاقة من 
الــعــام، مراهنة على  بن تاميذها هــذا 
كــســب تـــحـــّدي تــحــقــيــق نــتــائــج دراســيــة 
ــر الـــذي مــن شــأنــه أن  جــيــدة مــعــهــم، األمـ
يــمــنــع عــنــهــم شــبــح اإلقـــصـــاء املـــدرســـي 
الــذي يعاني منه عــدد كبير مــن هــؤالء 

في التعليم الحكومي.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  تـــقـــول املــعــيــطــي لــــ
أعمل  حيث  املــدرســة  إدارة  مــن  »طلبت 
مــراســلــة مــســؤولــن فــي الــطــب املــدرســي 
ــل الــحــصــول على  فـــي مــديــنــتــي مـــن أجــ
حــصــص مــرافــقــة أو مــســاعــدة تمّكنني 
من آليات تواصل بيداغوجية )تربوية( 
ــنــي الحظت 

ّ
مــع تــامــيــذي، وال سّيما أن

ــــن مــنــهــم  ـ
َ
ــن ــ إمــــكــــانــــات كـــبـــيـــرة لــــــدى اثـ

مـــصـــابـــن بــطــيــف الــــتــــوّحــــد«. تــضــيــف 
املعيطي: »وما زلت أنتظر ردًا رسميا من 
إدارة املدرسة للحصول على املساعدة 
الــذي رفعته«،  الــتــحــّدي  الــازمــة لكسب 
مــــؤكــــدة بـــقـــولـــهـــا: »أشــــعــــر بــمــســؤولــيــة 
ــــؤالء الــتــامــيــذ، وال  مــضــاعــفــة تـــجـــاه هـ
بطيف  املصابن  من  كثيرين   

ّ
أن سّيما 

كــبــيــرة على  قــــدرات  الــتــوّحــد يمتلكون 
 زمـــاءهـــم 

ّ
حــفــظ املـــعـــلـــومـــات، حــتــى إن

يصفونهم بموسوعة القسم«.
عـــامـــا   25«  

ّ
أن إلــــــى  املـــعـــيـــطـــي  ــر  ــيـ ــشـ وتـ

ــقـــطـــاع الــحــكــومــي  مــــن الـــتـــدريـــس فــــي الـ
 ذوي 

ّ
كـــانـــت كــافــيــة ألكــــــّون قــنــاعــة بـــــأن

اإلعــاقــة(  )وذوي  الخاصة  االحتياجات 
يــعــانــون مـــن اإلقــــصــــاء، عــلــى الـــرغـــم من 
مـــحـــاوالت دمــجــهــم بــمــقــتــضــى الــقــانــون 
التوجيهي للتعليم في بادي«. وتطالب 
»ضــــرورة تــأهــيــل املـــدّرســـن  املـــدرســـة بـــــ
والكادر التربوي في مجال رعاية هؤالء 
ودمـــجـــهـــم، وال ســـّيـــمـــا الــــذيــــن يــمــلــكــون 
أن تجعل منهم  قــدرات كبيرة تستطيع 
ــع املــعــيــطــي  ــابـ ــتـ ــيـــزيـــن«. وتـ ــمـ تـــامـــيـــذ مـ
 »مبادرات املدّرسن الفردية قد 

ّ
قائلة إن

تــأِت في  لــم  تكون مــحــدودة النتائج إذا 
إطار مجهود وطني يخفف من اإلقصاء 

التعليمي لتلك الفئة من التاميذ«.
والواقع في تونس يختلف عّما تنّص 
ــون  ــ ــدّرسـ ــ عـــلـــيـــه الــــقــــوانــــن، إذ يـــجـــد املـ
ــرة فـــــــي دمـــــــــج ذوي  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ صـــــعـــــوبـــــات كـ
 
ّ
االحتياجات الخاصة في الفصول، ألن

ذلك يحتاج إلى جهد مضاعف وعناية 
ــة، فــيــمــا يـــواجـــهـــون فــــي الـــوقـــت  خــــاصــ
ذاتــــه اكــتــظــاظ الــصــفــوف وعــــدم الــقــدرة 
ــة مـــا بـــن مــتــطــلــبــات ذوي  مـ عــلــى املـــاء
االحتياجات الخاصة ومتطلبات باقي 

التاميذ.
ــن الـــدســـتـــور  ــ ــّص املـــــــــادة الـــــــ 47 مـ ــ ــنـ ــ وتـ
على  الطفل  »حــقــوق   

ّ
أن على  التونسي 

ــه وعـــلـــى الــــدولــــة ضـــمـــان الــكــرامــة  ــَويــ أبــ
والتعليم.  والتربية  والرعاية  والصحة 
ــى الـــــدولـــــة تـــوفـــيـــر جـــمـــيـــع أنــــــواع  ــلــ وعــ
الحماية لكل األطفال دون تمييز ووفق 
املــادة  وفــي  للطفل«.  الفضلى  املــصــالــح 
الــــــ 48 مــــن الـــدســـتـــور »تـــحـــمـــي الـــدولـــة 
 تمييز. 

ّ
األشخاص ذوي اإلعاقة من كل

 في االنتفاع، 
ّ

 مواطن ذي إعاقة الحق
ّ

لكل
حسب طبيعة إعاقته، بكل التدابير التي 
تضمن له االندماج الكامل في املجتمع، 

وعــلــى الــدولــة اتــخــاذ جميع اإلجــــراءات 
الضرورية لضمان ذلك«.

وفـــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، يــــؤكــــد الـــبـــاحـــث 
ــــي عـــلـــم االجــــتــــمــــاع املـــتـــخـــصـــص فــي  فـ
»العربي  لـ عافي  منذر  التربوي  الشأن 
 »دمـــج ذوي االحــتــيــاجــات 

ّ
الــجــديــد« أن

التاميذ  من  اإلعــاقــة(  )وذوي  الخاصة 
ــقـــوق  ــاق احــــــتــــــرام حـ ــ ــيـ ــ ــــي سـ ــدرج فــ ــ ــنــ ــ يــ
ــدأ املـــــســـــاواة فــــي فـــرص  ــبــ ــــان ومــ ــــسـ اإلنـ
استثناء،  دون  مــن  الجميع  بــن  التعلم 
ويقول  املائمة«.  الظروف  توافر  شرط 
 »مــدارس ابتدائية عّدة عمدت 

ّ
عافي إن

منذ زمــن إلــى استيعاب التاميذ ذوي 
االحتياجات الخاصة )وذوي اإلعاقة(، 
خصوصا مّمن يعانون من اضطرابات 
ــــد شـــهـــد هـــذا  ــاتـــه. وقـ ـــم وصـــعـــوبـ

ّ
الـــتـــعـــل

أكثر  في  وتبّن  عــّدة،  الدمج صعوبات 
 مدارس عّدة لم تكن مهّيأة 

ّ
من حالة أن

التحتية  البنية  لجهة  الكفاية  فيه  بما 
الــــازمــــة لـــاهـــتـــمـــام بــــهــــؤالء الــتــامــيــذ 
وحـــســـن رعــايــتــهــم وتــأطــيــرهــم نفسيا 
 عن نقص التكوين 

ً
وبيداغوجيا، فضا

املـــدّرســـن املكلفن  لـــدى  الــبــيــداغــوجــي 
مرافقة هذه الفئة من التاميذ«.

 »مقاربة الدمج تقتضي 
ّ
يضيف عافي أن

ــيــــس الـــعـــلـــمـــيـــة  ــايــ ــقــ ــلـــف املــ ــتـ ــر مـــخـ ــ ــ
ّ
ــوف ــ تــ

املساعدة  والبسيكوموترية  واملعرفية 

فـــي الـــدمـــج الـــعـــادي واملــــتــــوازن لتاميذ 
التكّيف  يستطيعون  ــهــم 

ّ
لــكــن مختلفن 

التعامل  الــدامــجــة  الــجــهــات  أحسنت  إذا 
»صعوبة  ه يقّر بـ

ّ
معهم ومرافقتهم«. لكن

ها »ليست 
ّ
ه يرى أن

ّ
مهمة الدمج«، غير أن

 »جهود الدمج 
ّ
مستحيلة«، الفتا إلى أن

املـــدرســـي فـــي تــونــس بــــدأت تــنــتــظــم في 
إطار بيداغوجي واضح يهدف إلى الحّد 
من الهدر املدرسي واالرتقاء بالتحصيل 
ــتـــويـــات املــــأمــــولــــة«.  املــــدرســــي إلـــــى املـــسـ
»ضـــــرورة االهـــتـــمـــام  ــافـــي بــــــ ويـــطـــالـــب عـ
بتكوين املدّرسن وتأطيرهم وإعدادهم 
املرافقة والتأطير«،  إعــدادًا جّيدًا لحسن 
 »املنظومة  التربوية في تونس 

ّ
مؤكدًا أن

املــدرســي،  الــدمــج  أهمية  أدركـــت بجدية 
وهي تعمل على توفير األسباب الكفيلة 

بحسن إنجاحه«.
التربية  وزارة  بــــادرت   ،2005 عـــام  ومــنــذ 
ــل لــلــنــظــام  ــامــ ــشــ فـــــي إطــــــــار اإلصــــــــــاح الــ
الـــتـــربـــوي بـــــــإدراج مـــــواد أســـاســـيـــة حــول 
حـــقـــوق اإلنـــســـان والـــحـــريـــات األســاســيــة 
وقـــــبـــــول اآلخــــــــر فـــــي مـــنـــاهـــجـــهـــا. كـــذلـــك 
ق 

ّ
ــــت بــمــقــتــضــى ذلـــك مـــحـــاور تتعل درجــ

ُ
أ

باإلعاقة وخصوصيات األشخاص ذوي 
اإلعـــاقـــة ومــتــطــلــبــات دمــجــهــم مـــن ضمن 
بـــرامـــج الــتــعــلــيــم والــتــكــويــن فـــي الــشــعــب 

واالختصاصات الجامعية واملهنية.

ذوو االحتياجات الخاصة 
في مدارس تونس

مهمة الدمج صعبة غير أنّها ليست مستحيلة )ياسين قايدي/ األناضول(

الدمج يأتي في سياق مبدأ المساواة في فرص التعلم )ياسين قايدي/ األناضول(

الشرطة السويدية تواجه الدعارة بصعوبة )كارلسون بيرت/ فرانس برس(
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عدد المواقع التي تسّوق خدمات 
جنسية مستخدمة أكثر من 12 ألف 

إعالن، مقابل 10 فقط عام 2014.

ما زالت دول عربية 
كثيرة تتخبّط في إطار 

دمج التالميذ ذوي 
االحتياجات الخاصة 
وذوي اإلعاقة في 

التعليم المدرسي. تونس 
واحدة من تلك الدول

تشهد أساليب مكافحة 
المخدرات في الكويت 

»شّد حبال« ما بين أجهزة 
األمن التي ترفض التراخي 
في اإلجراءات وبين خبراء 

وقانونيين يدعون إلى 
اعتماد ردع بالتوعية 

والعالج. ويحّذر األخيرون 
من »وصمة العار«

اإلدمان الكويت: »شد حبال« مع أجهزة األمن حول ردع 
يسهل الحصول على 

مخدرات في الكويت مع 
انتشار أنواع رخيصة

يعاقب القانون متعاطي 
المخدرات بالسجن مدة 

قد تصل إلى 7 سنوات

الكويت ـ خالد الخالدي

تعد مشكلة إدمــان املــخــدرات إحــدى املشاكل 
االجــتــمــاعــيــة فــي الــكــويــت، فــي وقـــت تتعامل 
فيه أجــهــزة األمـــن بــحــزم وقــســوة مــع التجار 
ــواء، مــا يفتح نقاشا  واملــدمــنــن عــلــى حــد ســ
ــــول ضـــــــرورة مـــراجـــعـــة الــســيــاســة  واســــعــــا حـ
ــاملـــخـــدرات لــلــتــقــلــيــل من  األمـــنـــيـــة الـــخـــاصـــة بـ

العدد املتصاعد للمدمنن.
ويــقــول مــديــر إدارة مــكــافــحــة املـــخـــدرات بــدر 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »زاد عــدد  الــغــضــوري لـــ
املدمنن فــي الكويت فــي الــســنــوات األخــيــرة، 
فــي ظــل مــواجــهــة الــكــويــت حــمــات مــخــدرات 
كثيفة من عصابات تعرف جيدًا أن دخل الفرد 
مرتفع، وأنها تملك فرصة كبيرة في تسويق 
املــخــدرات وبيعها بــن الــشــبــان. أمــا الحلول 
فــتــتــمــثــل فـــي تــشــديــد الــقــبــضــة األمــنــيــة على 
تــجــار املـــخـــدرات، ومــحــاولــة تــوعــيــة املدمنن 

والشبان، وتوفير متطلبات عاجهم«. 
من جهته، يقول األمن العام لاتحاد العربي 

الصالح  خالد  الدكتور  اإلدمـــان  مــن  للوقاية 
»العربي الجديد« إن »حلول اإلدمان ليست  لـ
املدمنن،  معالجة  إلــى  تمتد  بــل  فقط،  أمنية 
وتوفير بيئة آمنة ومثالية ملنع عودتهم إلى 
تــعــاطــي املــــخــــدرات، خــصــوصــا أن الــحــصــول 
األخيرة  الفترة  في  أكثر سهولة  بــات  عليها 
مع انتشار أنواع رخيصة، لكنها أكثر فتكا«. 
ــان  ــ ــج مــكــافــحــة اإلدمــ ــرامــ ــــى أن »بــ ويـــشـــيـــر إلـ
تراجعت بنسبة 50 في املائة خال السنوات 
ــرة، بــســبــب ضــعــف اإلنـــفـــاق الــحــكــومــي  ــيـ األخـ
للمكافحة والتوعية  أوقــف عمل لجان  الــذي 
ــدرات فــي  ــ ــخــ ــ ــــاج، وتـــفـــاقـــم مـــشـــاكـــل املــ ــعــ ــ والــ

الكويت والعالم العربي عموما«.
ويــــرى الــبــاحــث فـــي جــامــعــة الــكــويــت، خليل 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن  خـــالـــد، فـــي حــديــثــه لـــ
باتت من  املــخــدرات  األمنية ملشكلة  »الحلول 
ــات علمية  ــ ــ ــر تــثــبــتــه دراسـ ــو أمــ املــــاضــــي، وهــ
أن تجربة  نتائجها، علما  فــي شــأن  جــدل  ال 
ــدم تـــجـــريـــم قــضــايــا  ــ الـــبـــرتـــغـــال كــشــفــت أن عـ
ــــدرات، ومــعــالــجــة مــتــعــاطــيــهــا بـــــداًل من  ــــخـ املـ

ضا 
ّ
خف الجنائي،  سجلهم  وتلويث  سجنهم 

ــا نسبة  االســـتـــهـــاك فـــي شــكــل كــبــيــر، وأيـــضـ
الــوفــيــات بــســبــب تــنــاول جــرعــات زائـــــدة. أمــا 
في الكويت فما زالت املكافحة األمنية األكثر 

ترجيحا في التعامل مع املوضوع«. 
الناشط  السياسي  يطالب  السياق،  هــذا  فــي 

املــخــدرات  تعاطيهم  بسبب  السجن  أودعــــوا 
للمرة األولى، أو بسبب وجودهم با علمهم 
فــي مــجــالــس ضــّمــت مــتــعــاطــن. وأحــيــانــا، ال 
تظهر أجهزة األمن امللتزمة تطبيق إجراءات 
ــــي عـــمـــلـــيـــات مــكــافــحــة  ــــددة وصـــــارمـــــة فـ ــــشـ مـ
بّد  مــن هنا ال  أي تعاطف معهم.  املـــخـــدرات، 
أن تنظر لجان متخصصة في موضوع  من 
املخدرات بالسجل الجنائي لكل متعاٍط، وال 
تضعهم جميعهم في خانة واحدة مع تجار 
املـــخـــدرات واملــهــربــن الــذيــن يــجــب أن تطبق 
عقوبات صــارمــة فــي حقهم مــن أجــل ردعهم 
عـــن مــخــالــفــاتــهــم الـــتـــي تــجــلــب الـــويـــات إلــى 

حياة الناس واملجتمعات«. 
العامة  اإلدارة  املقابل، يعتبر ضابط في  في 
ــلـــيـــة، في  ملــكــافــحــة املــــخــــدرات بـــــــوزارة الـــداخـ
األمــن  أجــهــزة  أن  الجديد«  »العربي  لـ حديثه 
تــخــوض حــربــا شــرســة مــع تــجــار املـــخـــدرات، 
ماحقتهم  في  قبضتها  تشديدها  يحتم  ما 
ــا فـــــي ظـــــل إجــــمــــاع  ــم، خــــصــــوصــ ــهــ ــالــ ــقــ ــتــ واعــ
املــراقــبــن واملــحــلــلــن عــلــى تــعــّمــد اســتــهــداف 

الذي  ارتفاع دخل مواطنيها  الكويت بسبب 
ــــدرات.  ــــخـ ــقـــن املـ ــراهـ ــراء مـ ــشــ يــســمــح حـــتـــى بــ
ويلفت إلى أن األجهزة األمنية تضبط شهريا 
أطنانا من املخدرات املهّربة برًا وبحرًا وجوًا. 
يضيف: »نرّد على الكام عن حصر التعامل 
نطبق  بأننا  األمــنــيــة  بالحلول  املــدمــنــن  مــع 
قانون مكافحة املخدرات، وندعو من يريد أن 
نجّمد القانون ويخضعه لتعديات إلى رفع 
مطالبه أمام مجلس األمة«. ويتابع الضابط 
ــه: »لـــيـــس مــقــبــواًل  ــمــ الــــــذي رفـــــض كـــشـــف اســ
التشكيك في األساليب التي يعتمدها رجال 
األمن في تطبيق القانون أو في التعامل مع 
استنادًا  ويتحركون  يعملون  ألنهم  األفـــراد، 
إلــــى نـــص قــانــونــي مــكــلــفــون تــطــبــيــق بــنــوده 
ــاولـــون تخفيف  بـــحـــذافـــيـــرهـــا، فـــي حـــن يـــحـ
العقوبات الخاصة بقضايا صغار املدمنن، 
ــيـــة لـــهـــم عــبــر  والـــبـــحـــث عــــن مــــخــــارج قـــانـــونـ
إرسالهم إلى وزارة الصحة للعاج، لكن في 
نهاية األمر ال بّد من عقوبات تردع املخالفات 

املسيئة للمجتمع«.

فــي مــجــال حــقــوق اإلنـــســـان محمد الظفيري 
ــة ضــد  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ بـــــوضـــــع حــــــد لــــلــــمــــمــــارســــات األمـ
»الـــعـــربـــي  ــول لــــ ــ ــقـ ــ ــتـــعـــاطـــي املـــــــخـــــــدرات، ويـ مـ
الجديد«: »يجب زيادة الوعي بضرورة وقف 
الــذيــن يتعاطون  سجن األحــــداث واملــراهــقــن 
تأثيرات  يجلب  بالعار  فوصمهم  املــخــدرات، 
أن  سلبية عليهم تمتد طــوال حياتهم، علما 
بقضايا  املتهمن  األحــــداث  الــســجــنــاء  نسبة 
املخدرات تناهز 60 في املائة. وتفيد التجارب 
من  ومنعهم  الــجــنــائــي  سجلهم  تلطيخ  بـــأن 
ممارسة حياتهم يدخلهم في سلك الجريمة، 
فــي وقــت يجب توفير عــاج نفسي وصحي 

مناسب لهم«. 
ويعاقب القانون الكويتي متعاطي املخدرات 
بــالــســجــن مـــدة قــد تــصــل إلـــى 7 ســـنـــوات، أمــا 
متعاطي  ملجالستهم  توقيفهم  يجري  الذين 
املخدرات فقد يحكم عليهم بالسجن سنتن 
املــخــدرات.  لم يتعاطوا  لو  كحّد أقصى حتى 
ــنــــا يـــكـــشـــف املـــحـــامـــي ســــعــــود الــظــفــيــري  وهــ
»لــعــربــي الـــجـــديـــد« أن »مـــئـــات مـــن الــشــبــان  لـــ

أجهزة األمن الكويتية 
تصّر على قبضة الردع 
)ياسر الزيات/ فرانس برس(
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الجمعة 15 أكتوبر/ تشرين األول 2021 م  9  ربيع األول 1443 هـ  ¶  العدد 2601  السنة الثامنة الجمعة 15 أكتوبر/ تشرين األول 2021 م  9  ربيع األول 1443 هـ  ¶  العدد 2601  السنة الثامنة


