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الكويت ـ خالد الخالدي

بـــــدأت الــســلــطــات الــصــحــيــة فـــي الــكــويــت 
اســتــعــداداتــهــا الســتــقــبــال لــقــاح فــيــروس 
ــــذي أنــتــجــتــه شــركــتــا  كـــورونـــا الــجــديــد الـ
»فـــايـــزر« األمــيــركــيــة و»بــيــوتــنــك« األملــانــيــة، والـــذي 
أعلنت الشركتان عن نجاحه بنسبة فعالية تصل 
إلى 90 في املائة، بناًء على التحليل األولي لنتائج 
املرحلة الثالثة من التجارب السريرية. وقال مصدر 
»الــعــربــي  مــســؤول فــي وزارة الــصــحــة الــكــويــتــيــة لـــ
بالفعل الستيراد  بدأت  االستعدادات   

ّ
إن الجديد« 

نحو مليون جرعة من هذا اللقاح في حال اعتمدته 
ينّص  إذ  األميركية،  والـــدواء  الــغــذاء  إدارة  رسميًا 
االتـــفـــاق املــبــدئــي مــع الــشــركــة املــنــتــجــة عــلــى شــرط 
موافقة الجهات الصحية الرسمية األميركية، وفي 
 وزارة الصحة غير ملزمة 

ّ
حال عدم موافقتها فإن

باستيراده.
الرقابية على طلب وزارة  داخليًا، وافقت الجهات 
الصحة تخصيص مبلغ مبدئي بقيمة 7.6 ماليني 
دينار كويتي )24 مليونًا و740 ألف دوالر أميركي( 
وأكــد مصدر  اللقاح.  من  األولــى  الدفعة  الستيراد 
العامة  للمناقصات  املــركــزي  الجهاز  فــي  مــســؤول 
 الــكــويــت قــد تحصل على 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن لـــ

اللقاح من  مــن  أكبر  اســتــيــراد كميات  فــي  أفضلية 
شركة »فايزر« بسبب حجم استثمارات الصندوق 

ــادي الـــرســـمـــي الـــكـــويـــتـــي فــــي شـــركـــة »بــــالك  الـــســـيـ
روك« أحــد أكبر مالكي »فــايــزر«. وأضــاف املصدر 
»العربي الجديد«: »من الصعب استباق األحداث  لـ
نا 

ّ
أن منه هو  متأكدون  ما نحن  لكن  كبير،  بشكل 

ــراء مــلــيــون لـــقـــاح بشكل  ــ حــصــلــنــا عــلــى أحــقــيــة شـ
أكيد، وبانتظار كميات أكبر، كما شكلنا مع وزارة 
الــصــحــة لــجــنــتــني مــخــتــصــتــني ملــتــابــعــة الــشــركــات 
ــرى الـــتـــي تــعــمــل عـــلـــى تـــجـــاربـــهـــا الــســريــريــة  ــ ــ األخـ
اكــتــشــاف لقاح  إلــى نتيجة مرضية فــي  لــلــوصــول 
مــع شركة  اللجنتني  إحـــدى  إذ تواصلت  كــورونــا، 
أكسفورد  جامعة  مــع  تتعاون  التي  أسترازينيكا 
 
ّ
ــًا«. وأكــــد املـــصـــدر املـــســـؤول أن إلنـــتـــاج لــقــاح أيـــضـ

ــوزراء خــصــص مــيــزانــيــة تــصــل إلـــى 75  ــ مــجــلــس الــ
مليون دينار كويتي )244 مليون دوالر أميركي( 
والجهاز  الصحة  وزارة  تــصــرف  تحت  ووضــعــهــا 
لقاح  أّي  الســتــيــراد  الــعــامــة  للمناقصات  املــركــزي 
اكتشافه وهــو ما يجري حاليًا  لكورونا في حــال 

العمل وفقه.
ــر الــصــحــة بــاســل الــصــبــاح،  مــن جــهــتــه، يــقــول وزيــ
ــد«: »الــــوقــــت املـــتـــوقـــع لــوصــول  ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ لــــ
الــدفــعــات األولـــى للقاح إلــى الــكــويــت سيكون بني 
ــريـــل/ نــيــســان 2021،  شــهــري فــبــرايــر/ شــبــاط وإبـ
وستكون األولوية لكبار السن وأصحاب األمراض 
وبعدها  الطبية،  الطواقم  إلــى  باإلضافة  املزمنة، 
ســيــجــري تــعــمــيــم الــلــقــاح عــلــى الــســكــان كـــافـــة في 

الكويت، في حال توفير كميات كافية«. وبحسب 
 الــســلــطــات الصحية وضــعــت جـــدواًل 

ّ
الـــوزيـــر، فـــإن

زمــنــيــًا وآلـــيـــات مــيــســرة لــتــطــعــيــم األشــــخــــاص، إذ 
 شخص يرد اسمه في قوائم التطعيم 

ّ
سيحصل كل

تفيد  مــرتــني، وُيعطى بعدها شــهــادة  اللقاح  على 
الحملة  هــذه  وســتــكــون  التطعيم،  على  بحصوله 
هــي األكــبــر فــي تــاريــخ الــكــويــت الــصــحــي، مــشــددًا 
ــود عــمــلــيــة تــنــظــيــم إلــكــتــرونــي للتطعيم  عــلــى وجــ
مــنــعــًا الخــــتــــالط الــــنــــاس وحــــرصــــًا عـــلـــى الــتــبــاعــد 
االجــتــمــاعــي. وعــــن الـــعـــدد الــنــهــائــي الــــذي تسعى 
 الكويت 

ّ
وزارة الصحة الستيراده، قال الصباح إن

ستسعى لجلب أكبر عدد ممكن، يغطي املواطنني 
 الــعــدد التقديري 

ّ
واملــقــيــمــني عــلــى حـــّد ســــواء، لــكــن

الــذي ستستورده الكويت هو 4 ماليني لقاح مما 
 مليوني شخص في الكويت سيحصلون 

ّ
يعني أن

لن يعطى ملن هم دون  اللقاح   
ّ
أن عليه، خصوصًا 

18 عــامــًا وفــقــًا لــلــتــوصــيــات الــصــحــيــة حــتــى اآلن. 
ويؤكد وزير الصحة على انشغال الوزارة الحالي 
من  كبيرة  لكميات  اللوجستية  االســتــعــدادات  فــي 
اللقاحات وتخزينها في أماكن مناسبة، خصوصًا 
 الطاقة االستيعابية للمخازن الطبية الكويتية 

ّ
أن

ليست كبيرة إلى هذا الحد.
وبدأت إدارة املستودعات الطبية في وزارة الصحة 
صبحان  منطقة  في  مخازنها  بتجهيز  الكويتية 
استعدادًا الستقبال كميات من اللقاح، فيما بدأت 

الكويت  فــي  الــكــبــرى  التخزين  شــركــات  بمخاطبة 
الطبية  االعــتــمــادات  مــع  لتصميم مــخــازن تتوافق 
 
ّ
وبشكل عاجل. وقالت املصادر الطبية الكويتية إن
هناك أزمة تخزين في الكويت بسبب عدم وجود 
مخازن كافية لتخزين اللقاح بطريقة تضمن عدم 
 الوزارة ستشكل لجنة لبحث 

ّ
تعرضه للتلف، لكن

عند  فعاليته  من  والتأكد  لتخزينه  الطرق  أفضل 
وصوله. وجرى إخالء صاالت األندية الرياضية في 
من  بالقرب  امليداني  املستشفى  الكويت، وتجهيز 
استاد جابر الدولي بمنطقة العارضية الصناعية 

استعدادًا الستقبال املشمولني بالتطعيم.

مجتمع
أحالت الجهات املختصة في قطر 130 شخصًا للنيابة العامة، لعدم التزامهم وضع الكمامة في 
األماكن التي تتطلب ذلك. كذلك، أحيل 5 آخــرون للنيابة ملخالفتهم الحّد املسموح به في املركبة 
الواحدة. ويأتي هذا اإلجراء استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء، بشأن األمراض املعدية، واإلجراءات 
الجهات  الجديد. وناشدت  انتشار فيروس كورونا  للحد من  بها  املعمول  الوقائية واالحترازية 
املختصة الــجــمــهــور ضــــرورة الــتــزام الـــقـــرارات االحــتــرازيــة والــوقــائــيــة املــعــمــول بــهــا، حــفــاظــًا على 
)قنا( سالمتهم وسالمة اآلخرين من انتشار العدوى.  

لقي عشرة مرضى مصابني بفيروس كورونا الجديد حتفهم، بعدما اندلع حريق في أحد أقسام 
السبت، وفــق متحدثة باسم  األول  أمــس  فــي مستشفى بشمال شــرق رومــانــيــا،  املــشــددة  العناية 
بياترا  ببلدة  مستشفى  في  املشددة  العناية  قسم  في  السبت،  مساء  الحريق  واندلع  املستشفى. 
املستشفى  باسم  املتحدثة  وأفـــادت  نحو ساعة.  بعد  عليه  الــطــوارئ  أجهزة  ناميتس. وسيطرت 
 »عشرة أشخاص أعلنت وفاتهم، فيما سبعة حالتهم حرجة«. وتوفي ثمانية من 

ّ
إيرينا بوبا أن

)فرانس برس( الضحايا بالنيران بينما أعلنت وفاة شخصني آخرين بعد إجالئهما.  

رومانيا: وفاة 10 مصابين بكورونا بحريق مستشفىقطر: إحالة 130 شخصًا للنيابة العامة بسبب الكمامة

وزارة  مــن  الــزعــبــي،  العزيز  عبد  الطبيب  يقول 
استعداداتها  تجري  »الــوزارة  الكويتية:  الصحة 
من  ننتهي  حتى  اللقاح،  جلب  حــال  في  جديًا، 
إلى  الحياة  وتعود  سريع  بشكل  التطعيم  عملية 
كبير  تفاؤل  »هناك  ويضيف:  الطبيعية«.  دورتها 
اللقاح،  بهذا  الكويت  داخل  الطبي  الوسط  في 

خصوصًا أّن الفيروس أنهك الطواقم الطبية«.

تفاؤل طبي

املــتــظــاهــرة الــبــولــنــديــة فـــي مــديــنــة كـــراكـــوف، تحتّج 
مــن أجـــل حــق الــنــســاء فــي اإلجـــهـــاض، بــعــد تشديد 
ــقــيــود عــلــى هــــذا األمــــر أخـــيـــرًا. وفــــي هــــذا اإلطــــار،  ال
 من 

ً
ــا ــى املــنــظــمــات املــعــنــيــة بــإنــهــاء الــحــمــل وابــ

ّ
تــتــلــق

الدستورية  املحكمة  حكم  منذ صــدور  االتــصــاالت 
القيود على اإلجــهــاض الشهر املاضي،  الــذي شــّدد 
حـــاظـــرًا هـــذه املــمــارســة بــالــكــامــل. وتــعــتــبــر جمعية 

»تــشــوتــشــا بـــاســـيـــا«، وهــــي مــنــظــمــة غــيــر حكومية 
خذ من العاصمة األملانية برلني مقرًا لها وتساعد 

ّ
تت

أّن  أملانيا،  في  اإلجهاض  اخترن  اللواتي  البولنديات 
 بسبب 

ً
قـــرار املحكمة يــفــاقــم وضــعــا مــعــقــدًا أصـــا

 عند رغبة 
ً
انتشار فيروس كورونا الجديد. ونــزوال

بولندا  في  املحكمة  أبطلت  الحاكم،  املحافظ  الحزب 
ــهــــاض إن كــــان الــجــنــني  بـــنـــدًا قــانــونــيــا يــجــيــز اإلجــ

يعاني مــن تــشــّوهــات خلقية خــطــرة. وبــعــد صــدور 
طلبات  عـــّدة  الحكومية  غير  املنظمة  ت 

ّ
تلق الــقــرار، 

في  لإلجهاض  رن 
ّ

»كــن يحض نــســاء  مــن  مساعدة 
بولندا، لكن لم يعد أحد يقبل بإجراء العملية لهن«، 
بحسب برتني، مشيرة إلى أّن »هؤالء النساء يعانني 
األرجــح،  على  يعيش  ولــن  مريض  فالجنني  الكثير، 
وهّن مجبرات على اإلنجاب. وهي معاناة شديدة«. 

وسّجلت منظمات أخرى زيادة في طلبات املساعدة، 
الناجمة  الحدود  عبر  التنقل  صعوبات  من  بالرغم 
عن الجائحة. وتشير منظمة »إجهاض با حدود«، 
السفر إلسقاط  ها ساعدت 40 بولندية على 

ّ
أن إلى 

الحكم،  صـــدور  منذ  للسفر،  للتحضير  أو  الجنني 
وهو عدد يوازي ضعفي ذاك املسّجل شهريا عادة. 
)فرانس برس(

)Getty /بياتا زاورزل(
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غراندي، دعت في التقرير الذي اطلعت عليه 
»الــعــربــي الــجــديــد« أطـــراف الــنــزاع إلــى رفع 
 ما في وسعها للتقليل 

ّ
الحصار، وبــذل كل

ــر واملــجــتــمــعــات  ــار الـــحـــرب عــلــى األســ مـــن آثــ
بأن  املــانــحــة  الــجــهــات  طالبت  كما  املحلية، 
تبحث  و»أن  اليمني،  الشعب  مــع  تتضامن 
عــمــيــقــا لــتــســتــمــر فـــي تــوفــيــر املـــــــوارد الــتــي 
األممية،  للمسؤولة  ووفــقــا  إليها«.  نحتاج 
فاليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ومع 
ذلك »ليس لدى املنظمات اإلنسانية املوارد 
األشخاص  إلنــقــاذ  تحتاجها  التي  الكافية 
لم  إذا  حياتهم  وسيفقدون  يعانون  الــذيــن 
نّمد لهم يد العون، فعواقب نقص التمويل 
هائلة ومــدمــرة«. وأبــلــغ عــدد مــن املنظمات 
األمـــمـــيـــة بــالــفــعــل، وعـــلـــى رأســـهـــا بــرنــامــج 
األغـــذيـــة الــعــاملــي، مــئــات األســــر الــتــي كانت 
ـــة غـــذائـــيـــة شــهــريــة مــنــذ مطلع 

ّ
ــل تــتــلــقــى سـ

ها لم يعد بمقدورها مساعدتهم 
ّ
الحرب، أن

ــقـــة، لـــعـــدم امـــتـــاك  ــابـ بــنــفــس الــــوتــــيــــرة الـــسـ
الــتــمــويــل الــكــافــي. وفـــي هـــذا اإلطـــــار، تــقــول 
»الــعــربــي  الــخــمــســيــنــيــة مـــريـــم الـــعـــديـــنـــي، لـــ
 مــمــثــلــي املــنــظــمــات اإلغــاثــيــة 

ّ
الـــجـــديـــد«، إن

ــي الـــســـكـــنـــي وســــــط مـــديـــنـــة تـــعـــز،  ــحــ ــــي الــ فـ
ة الغذائية 

ّ
ه »سيتم صرف السل

ّ
أن أبلغوهم 

 60 يوما، وليس بشكل شهري 
ّ

املعتادة كل

ــان مــعــمــواًل بـــه مــنــذ مــطــلــع الـــحـــرب«.   كــمــا كـ
ــقـــى مـــســـؤولـــون أمـــمـــيـــون، بــالــلــوم وراء  وألـ
ــة لــلــبــرامــج  ــيــ انـــحـــســـار الـــتـــمـــويـــات الــــدولــ
اإلنــســانــيــة عــلــى الــتــدخــات الــحــوثــيــة التي 
ــة فـــــي صـــنـــعـــاء  ــ ــيـ ــ ــاثـ ــ أعـــــاقـــــت األعــــــمــــــال اإلغـ
ومناطق سيطرة الجماعة. وطوال الشهرين 
اإلنسانية  الــشــؤون  منسق  اتهم  املاضيني، 
ــــوك، جــمــاعــة  ــوكـ ــ ــتــــحــــدة، مــــــارك لـ ــم املــ بــــاألمــ
ــاعـــدات إلــى  الــحــوثــيــني بـــحـــرف مـــســـار املـــسـ
جبهات القتال أو أشخاص غير مستحقني، 
فــيــمــا اتــهــمــت مــنــظــمــات مــحــلــيــة، الــجــمــاعــة 
األكثر  السكنية  املناطق  على  تهيمن  التي 
كـــثـــافـــة بـــالـــيـــمـــن، بـــنـــهـــب مــــخــــازن بـــرنـــامـــج 
ــة  ــيـ ــاثـ ــيــــع املــــــــواد اإلغـ األغـــــذيـــــة الــــعــــاملــــي وبــ
ــــوداء. وال تـــبـــدو الــســلــطــات  ــســ ــ ــالـــســـوق الــ بـ
 

ّ
الحوثية مكترثة للتحذيرات األممية بالكف
عن التدخل في عملها، فقد أعلن ما يسمى 
اإلنسانية  الشؤون  وتنسيق  إدارة  مجلس 
الــتــابــع لــلــجــمــاعــة، فــي 9 نــوفــمــبــر/ تشرين 
الــثــانــي الــــجــــاري، عـــن إقـــــرار »آلـــيـــة تنسيق 
جديدة مع املنظمات« تشير إلى فرض قيود 
وتشديدات أكبر على العمل اإلغاثي. ويبدو 
األممية  املنظمات  مــع  الــحــوثــي  الــصــدام   

ّ
أن

سيقود ملزيد من تعقيد األوضاع اإلنسانية 
ــامــــات  ــهــ اتــ مـــــع  ــا  خــــصــــوصــ األرض،  ــلــــى  عــ

تعز ـ زكريا أحمد

فــــي األســـابـــيـــع املـــاضـــيـــة، تــعــالــت 
الوضع  تجاه  األممية  الصيحات 
اإلنساني في اليمن، كما استمرت 
الــتــحــذيــرات مـــن مــجــاعــة مــحــتــمــلــة خــــال ما 
ــــك، ال يــكــتــرث  تــبــقــى مـــن الـــعـــام 2020. مـــع ذلـ
املتفاقمة،  اليمنيني  ملأساة  املانحني  مجتمع 
ــن الــــوفــــاء  ــ ــه عـ ــامــ ــجــ  إحــ

ّ
ــي ظــــــل ــ خـــصـــوصـــا فـ

ــات الـــتـــي قــطــعــهــا مـــن قــبــل لــأمــم  ــزامـ ــتـ ــااللـ بـ
املتحدة.

في مطلع العام الجاري، أعلنت األمم املتحدة، 
 خــطــة االســتــجــابــة اإلنــســانــيــة فـــي الــيــمــن 

ّ
أن

مع  أميركي،  مليارات دوالر   3.2 إلــى  تحتاج 
اتـــســـاع رقــعــة الــفــقــر لــتــشــمــل ثــلــثــي الــســكــان، 
وحتى مطلع أكتوبر/ تشرين األول املاضي، 
لــم تتلق املــنــظــمــات اإلغــاثــيــة الــدولــيــة ســوى 
مليار و300 مليون دوالر، أي أقل من نصف 
حــجــم الــتــعــهــدات املــطــلــوبــة. وبــعــدمــا كــانــت 
املــواد اإلغاثية التي تقّدمها منظمات أممية 
هـــي الـــتـــريـــاق الـــــذي أنـــقـــذ مـــايـــني الــيــمــنــيــني 
الحرب  ســنــوات  طـــوال  مجاعة محتملة،  مــن 
ــم املـــتـــحـــدة لــتــقــلــيــص  ــ ــ ــيــــة، تـــتـــجـــه األمـ املــــاضــ
عملياتها اإلغاثية من جراء نقص التمويات 
الازمة من مجتمع املانحني. وبالفعل، أعلن 
مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في اليمن، 
فــي أكتوبر املــاضــي، عــن إغـــاق 15 مــن أصل 
41 برنامجا إنسانيا رئيسيا لأمم املتحدة، 
للمصير  ُعــرضــة  املتبقية،  الــبــرامــج   

ّ
إن وقـــال 

 
ً
 تمويا

َّ
نفسه في األسابيع املقبلة ما لم تتلق

إضافيا.
ــأثـــر نـــحـــو 9  وبـــحـــســـب تـــقـــريـــر أمــــمــــي، فـــقـــد تـ
مايني شخص من جراء تقليص املساعدات 
نيسان وسبتمبر/  إبــريــل/  بني  ما  الغذائية 
أيلول املاضيني، فيما سيتضرر 1.37 مليون 
شــخــص آخـــر حــتــى ديــســمــبــر/ كــانــون األول 
املقبل ما لم يجِر تأمني تمويل إضافي. وتقول 
التغذية   تخفيض خدمات 

ّ
إن املتحدة،  األمــم 

إلــى تضرر  أدى  املــاضــي،  منذ يوليو/ تموز 
أكــثــر مـــن 334 ألـــف امـــــرأة حــامــل ومــرضــعــة، 
وإذا لم يوفر تمويل إضافي، فقد تمنع هذه 
الثانية  ألــف طفل ما دون  الخدمات عن 530 

من العمر، بحلول ديسمبر املقبل.
فـــي مـــوقـــف يــكــشــف حــجــم الــــذهــــول األمـــمـــي، 
قــالــت مــنــســقــة الـــشـــؤون اإلنــســانــيــة بــالــيــمــن، 
لــيــز غــــرانــــدي، فـــي آخــــر تــقــريــر عـــن الــوضــع 
اإلنــســانــي بــالــيــمــن، أواخــــر أكــتــوبــر/ تشرين 
األول املاضي: »كان املانحون كرماء بشكل ال 
يصدق خال فترة الحرب، إذ قدموا مليارات 
الدوالرات لدعم األشخاص الذين ليس لديهم 
مكان يذهبون إليه وال أحد آخر يلجؤون له،  
نا نعاني من عجز كبير هذا العام، ونحن 

ّ
لكن

بعيدون جدًا عما نحتاج إليه، إلى حّد كبير«.

مانحو 
اليمن

مساعدات 
شحيحة تهيّئ 

للمجاعة 
واألوبئة

وجدت المنظمات األممية العاملة في اليمن نفسها 
في ورطة، فالكرم الكبير الذي أبداه المجتمع الدولي 
ماليين  ينزلق  آخر،  بعد  ويومًا  بالتالشي...  بدأ  سابقًا، 

اليمنيين نحو المجاعة واألوبئة الفتاكة

وقف الخدمات لمئات 
آالف النساء المصابات 

بصدمات نفسية

ال حوافز ألكثر من
1800 موظف في 

المجال الطبي

1819
مجتمع

غــيــر مــســبــوقــة ســاقــهــا املـــســـؤول باملجلس 
الحوثي عبد املحسن طــاووس، للمنظمات 
األممية بإيصال شحنة زيت طبخ منتهية 
ــدة، وكــذلــك  ــديـ الــصــاحــيــة إلــــى مــيــنــاء الـــحـ
قيامها باستيراد بذور تالفة تؤدي إلتاف 

التربة، على حد قوله.
ــــــرى، تــمــضــي الــحــكــومــة  ــلـــى الـــضـــفـــة األخــ وعـ
تطبيق  فــي  األخــــرى،  هــي  الشرعية،  اليمنية 
ــلـــهـــا مــع  اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة جـــــديـــــدة فـــــي تـــعـــامـ
املنظمات الدولية خال العام املقبل بمناطق 
ــالــــب وزيـــــــر الــتــخــطــيــط  ــد طــ ــقـ ســـيـــطـــرتـــهـــا، فـ
بالحكومة املعترف بها دوليا، نجيب العوج، 

في األسبوع األول من نوفمبر الجاري، بعقد 
مراجعة استراتيجية بشكل دوري مع إشراك 
الحكومة في الكيفية التي تدار وتمول فيها 
إلى  اإلنسانية. وباإلضافة  خطة االستجابة 
للعمل  عرقلة  األكــثــر  وهــي  الحوثية  الــقــيــود 
للمرة  اليمنية،  الحكومة  كشفت  اإلنــســانــي، 
للعمل  فنية  »تــحــديــات  أسمتها  األولـــى عما 
اإلنساني« أبرزها ضعف تشخيص الوضع 
والرقابة  الشفافية  آلــيــات  وضعف  اإلغــاثــي، 
وعدم  التشغيلية،  الكلفة  وارتفاع  والتقييم، 
الـــتـــزام بــعــض املــنــظــمــات بــخــطــة االســتــجــابــة 
املتفق عليها. وللمرة األولى، تتفق الحكومة 
الــنــفــقــات   

ّ
أن الـــشـــرعـــيـــة والـــحـــوثـــيـــون عـــلـــى 

هي  األممية  للمنظمات  الكبيرة  التشغيلية 
مصدرًا   

ّ
لكن املانحني.  تمويات  تلتهم  التي 

النفقات   
ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ يقول  أمميا 

 
ّ
تصل إلــى 35 فــي املــائــة فــقــط، بالرغم مــن أن
نسبة املخاطر العالية للعمل من داخل اليمن 
وســيــارات  أمنية  وحماية  نفقات  تستوجب 

مدرعة أكبر من ذلك.
تــقــوم هيئات  األمــمــيــة،  للمنظمات  وخــافــا 
ســعــوديــة وإمـــاراتـــيـــة، بــتــوزيــع مــســاعــدات 
غــذائــيــة للمتضررين مــن الــحــرب فــي املــدن 
الــواقــعــة تــحــت ســيــطــرة الــحــكــومــة املعترف 
الحليفة  املسلحة  الــفــصــائــل  أو  دولــيــا  بــهــا 
لـــلـــدولـــتـــني، وبــــاإلضــــافــــة إلــــــى اتــــهــــام تــلــك 
الجهات باستغال معاناة السكان لتحقيق 
أهــداف سياسية أو االستعراض اإلعامي، 

يــقــول نــاشــط حــقــوقــي فــي عــــدن، طــلــب عــدم 
 
ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ هويته،  عن  الكشف 

املــنــظــمــات الــســعــوديــة واإلمـــاراتـــيـــة تفتقر 
آللــيــة تــقــصــي االحــتــيــاجــات الــرئــيــســيــة في 
بتوزيع  مثا  تقوم  إذ  الفقيرة،  املجتمعات 
ـــن الـــتـــمـــور أو املــعــلــبــات  كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مـ
الــغــذائــيــة الــتــي تــحــوم شــكــوك حـــول تــاريــخ 
بـــمـــواد  ــام  ــمــ ــتــ مــــن دون االهــ صـــاحـــيـــتـــهـــا، 
غــذائــيــة تــعــد ركـــيـــزة ملـــائـــدة الــيــمــنــيــني مثل 
 والدقيق. وانحسرت التدخات 

ّ
مادتي األرز

اإلمـــاراتـــيـــة اإلغــاثــيــة بــشــكــل الفـــت فــي عــدن 
القوات  سحب  منذ  وأبــني  ولحج  والضالع 
اإلماراتية من عدن أواخر 2019، ويقول عبد 
الله سالم وهو من سكان مدينة خور مكسر 
 مــعــونــات 

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن بـــعـــدن لــــ

الهال األحمر اإلمــاراتــي، التي كان يغلبها 
الــعــمــل االســتــعــراضــي، اخــتــفــت بــشــكــل تــام، 
 السعودية التي وعدت بتغطية العجز، 

ّ
وإن

لم تِف بتلك الوعود.
 
ّ
الــغــذائــيــة، يــبــدو أن وخــافــا لتقليص املــــواد 

املنظمات  الدائر بني  والــصــراع  التمويل  شح 
والسلطات الحاكمة على األرض في صنعاء 
وعــــــدن، ســيــتــرك الــيــمــنــيــني فــريــســة لــأوبــئــة 
ــرة املــقــبــلــة،  ــتـ ــفـ واألمــــــــــراض الـــقـــاتـــلـــة خـــــال الـ
تـــحـــديـــدًا فــــي الـــفـــتـــرة مــــن ديـــســـمـــبـــر/ كـــانـــون 
فـــي ظل  املــقــبــلــني،  آذار  ــارس/  ــ مــ حــتــى  األول 
ــور الــــخــــدمــــات الـــصـــحـــيـــة وعـــــــودة شــلــل  ــدهــ تــ
ــال تــقــريــر  ــ ــ ــــروس كـــــورونـــــا. وقـ ــيـ ــ ــال وفـ ــ ــفـ ــ األطـ

 
ّ
أمــمــي، اطــلــعــت عــلــيــه »الــعــربــي الــجــديــد«، إن

الـــوكـــاالت اإلنــســانــيــة، اضــطــرت خـــال الفترة 
بني إبريل/ نيسان وأغسطس/ آب املاضيني، 
إلى قطع الخدمات الصحية في أكثر من 300 
املتخصصة  الــخــدمــات  مرفق صحي، ووقــف 
املصابات  والفتيات  النساء  من  اآلالف  ملئات 
بصدمات نفسية واللواتي يعانني من ضعف 
املاضي،  أيلول  وفــي مطلع سبتمبر/  شديد. 
أنهت  ــهــا 

ّ
أن الــعــاملــيــة،  الصحة  منظمة  أعلنت 

تقديم حــزمــة الــحــّد األدنـــى مــن الــخــدمــات في 
121 مرفقا، ما أدى إلى تضرر مليون شخص، 
باإلضافة إلى حرمان 1.3 مليون شخص من 
الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية املنقذة 
لــأرواح، كما اضطرت لوقف تقديم الحوافز 

ألكثر من 1800 موظف في املجال الطبي.

تحقيق

القاهرة ـ العربي الجديد

رفضت مستشفيات الحميات والصدر 
ــو 81  ــحــ ــا نــ ــ ــددهــ ــ ــــغ عــ ــالـ ــ ــبـ ــ ــة الـ ــ ــريـ ــ ــــصـ املـ
مستشفى، استقبال أي حاالت مرضية 
ــا إلــــى  ــلـــهـ طــــــارئــــــة، وذلــــــــك بــــعــــد تـــحـــويـ
مستشفيات الستقبال مرضى كورونا 
وعـــزلـــهـــم، بـــنـــاء عــلــى تــعــلــيــمــات وزارة 
الصحة العامة. قــرار أثــار حفيظة آالف 
على  يطلقون  أنهم  املرضى، خصوصا 
هــــذه املــســتــشــفــيــات اســــم مــســتــشــفــيــات 
يــومــيــا مئات  كــونــهــا تستقبل  الــفــقــراء، 
املرضى، معظمهم من معدومي الدخل 

ممن يعيشون في القرى واملدن.
الــصــحــة  فـــي وزارة  مـــســـؤول  ويــكــشــف 
الــحــكــومــة مصطفى   رئــيــس 

ّ
أن الــعــامــة 

مدبولي طالب وزيرة الصحة هالة زايد 
بــضــرورة مــواجــهــة املــوجــة الــثــانــيــة من 
وباء كورونا وإعان حالة الطوارئ في 
املستشفيات، وزيادة عدد املستشفيات 
املـــــخـــــصـــــصـــــة لـــــــلـــــــعـــــــزل، مـــــــــن بـــيـــنـــهـــا 
مستشفيات الحميات والصدر. يضيف 
 مستشفيات الحميات والصدر غير 

ّ
أن

ــا، عــلــى  ــ ــــورونـ ــزل مـــرضـــى كـ ــعـ مـــؤهـــلـــة لـ
ــرورة أن تــكــون عــلــى أتــم  ــ الـــرغـــم مـــن ضـ
االســتــعــداد الستقبال مــرضــى كــورونــا 
بــشــكــل خــــاص، بــاإلضــافــة إلـــى مــرضــى 
آخـــريـــن. ويــصــف هـــذه املــســتــشــفــيــات بـ 
»العاجزة« في ظل ما تعانيه من إهمال. 
وعلى الرغم من تخّصص مستشفيات 
 أنــهــا مـــا زالـــت 

ّ
الــحــمــيــات والـــصـــدر، إال

أعـــداد األطــبــاء،  فــي  عاني عجزًا كبيرًا 
ُ
ت

ــــي املـــــعـــــدات واملـــســـتـــلـــزمـــات  ونـــقـــصـــا فـ
الــطــبــيــة، عــلــى رأســـهـــا األدويـــــــة لــعــاج 
وأدوات  األســـــــــــّرة،  وعـــــــدد  الــــفــــيــــروس، 
الطبية  للطواقم  الفيروس  من  الوقاية 
ــازات  ــ ــفــ ــات وقــــ ــمــ ــقــ ــعــ ــــات ومــ ــامـ ــ ــمـ ــ ــــن كـ مــ
ــى نــقــص عــدد  ومــــابــــس، بـــاإلضـــافـــة إلــ

أجهزة التنفس الصناعي.
الواقع السّيئ هذا تواجهه مستشفيات 
العزل بصفة عامة منذ تفشي الفيروس 
الــشــتــاء املـــاضـــي، مـــا أدى إلــــى ارتـــفـــاع 
نسبة الــوفــيــات مــن األطــبــاء واملــرضــى. 
ويـــرفـــض املـــســـؤول تــصــريــحــات وزارة 
الصحة العامة التي تؤكد استعداداتها 

وجهوزيتها الستقبال املصابني. 
ـــل عــدم 

ّ
ويـــطـــالـــب املــــســــؤول، الـــــذي فـــض

املصرية،  الحكومة  اســمــه،  عــن  الكشف 
بضرورة االستعداد الجيد للوباء، قبل 
العشرات يوميا في مناطق  أن يصيب 
»ملـــاذا يرفض رئيس  ويــســأل:  مختلفة. 
الــــحــــكــــومــــة تـــخـــصـــيـــص مــســتــشــفــيــات 
ـــــه 

ّ
أن ــزل؟ أو  ــعــ ــلــ لــ ــيــــش  ــجــ ــة والــ ــرطــ ــشــ الــ

سيفعل ذلــك في حــال أصبح الفيروس 
أكــثــر خـــطـــورة وأصـــــاب عــــددًا أكــبــر من 

املواطنني؟«.
مــن جهته، يــقــول أســتــاذ أمـــراض الكبد 
األزهــر  فــي جامعة  الهضمي  والــجــهــاز 
أحـــمـــد مـــســـعـــود، أن هـــنـــاك اســتــهــتــارًا 
بكورونا على عكس ما كان عليه األمر 
الشتاء املاضي، متوقعا أن تزداد أعداد 
اإلصـــــابـــــات خـــــال شــــهــــري ديــســمــبــر/ 
كانون األول ويناير/ كانون الثاني، في 
 التراخي وعدم االلتزام باإلجراءات 

ّ
ظل

الـــوقـــائـــيـــة. ويــــقــــول إن »مــســتــشــفــيــات 
الــحــمــيــات والــصــدر فــي مــصــر يــجــب أن 
فيها  تتوفر  مناعة،  تكون مستشفيات 
كـــافـــة اإلمـــكـــانـــيـــات الــطــبــيــة مـــن أدويــــة 
ها ليست في أفضل 

ّ
وكوادر طبية. إال أن

الجهات املسؤولة  اليوم«، مطالبا  حال 
ـــرض  ــون، وفـ ــانــ ــقــ ــــرورة تــطــبــيــق الــ ــــضـ بـ

وقدرها  الحكومة  أقرتها  التي  الغرامة 
4 آالف جنيه )نحو 256 دوالرًا أميركيا( 
ــة فــــي الــــشــــارع  ــامـ ــمـ ــكـ ملــــن ال يــــرتــــدي الـ
ــن الــعــمــل واملـــصـــالـــح الــحــكــومــيــة  ــاكـ وأمـ
واملــســتــشــفــيــات وغـــيـــرهـــا مـــن األمـــاكـــن 
الــتــي يــتــردد عليها املــواطــنــون، مشددًا 
املستشفيات  تستعد  أن  ضـــرورة  على 
املركزية جيدًا الستقبال جميع املرضى. 
يـــشـــكـــو عــــشــــرات املـــــرضـــــى، خــصــوصــا 
أهـــالـــي مــحــافــظــات صــعــيــد مـــصـــر، من 
الحميات  مستشفيات  استقبال  رفــض 
املرضى.  الطارئة من  الحاالت  والصدر 
ــــــــه كــــان 

ّ
ــمـــد ســــطــــوحــــي أن ويــــــؤّكــــــد مـــحـ

يــعــانــي آالمـــا حـــادة فــي الــكــلــى، فتوجه 
فــي محافظة  الــحــمــيــات  إلـــى مستشفى 
األقصر في صعيد مصر، إال أن »إدارة 
املــســتــشــفــى رفــضــت اســتــقــبــالــي بحجة 
على  عـــزل،  مستشفيات  إلـــى  تحويلها 
الرغم من عدم وجود أطباء أو ممرضني 
ــــاالت طـــارئـــة مــصــابــة  الســتــقــبــال أي حـ

بالفيروس«، فتوجه إلى مستوصف. 
مـــن جــهــتــه، يــضــيــف عــمــاد كـــريـــم، وهــو 
الـــحـــمـــيـــات  مـــســـتـــشـــفـــيـــات  أن  ــــف،  ــوظـ ــ مـ
لــلــمــرضــى  األول  املـــــــاذ  هــــي  ــدر  ــ ــــصـ والـ

مـــن الـــفـــقـــراء، وتــحــولــهــا بــالــكــامــل إلــى 
ملــحــدودي  عـــزل، فيه ضــرر  مستشفيات 
ــــدل الــكــشــف  الــــدخــــل، فــــي ظــــل ارتــــفــــاع بـ
ــهــــات الـــطـــبـــّيـــة  ــبــــي. وُيــــطــــالــــب الــــجــ ــطــ الــ
املسؤولة باالهتمام بتلك املستشفيات، 
ـــعـــانـــي بــســبــب قــلــة اإلمــكــانــيــات 

ُ
الـــتـــي ت

الطبية سواء ملرضى كورونا أو الحاالت 
الــطــبــيــة األخـــــرى وعــــدم تــجــهــيــز أقــســام 
الطبي  الفريق  بكافة مستلزمات  العزل 

املخّصص للتعامل مع هذه الحاالت.
ــك، تـــقـــول ســـيـــدة عـــمـــر، وهـــــي ربـــة  ــذلــ كــ
مــــــنــــــزل، إنـــــهـــــا عــــــــــادة مــــــا تــــعــــانــــي مــن 
الصدر مع قدوم  حساسية شديدة في 
فـــصـــل الــــشــــتــــاء. وحــــــني تـــوجـــهـــت إلـــى 
ــد املــســتــشــفــيــات فــــي مــحــافــظــة قــنــا  ــ أحـ
فـــي صــعــيــد مـــصـــر، رفـــضـــت إدارة أمــن 
املــســتــشــفــى دخــولــهــا بــحــجــة تحويلها 
ضيف: »أنا أرملة وأتقاضى 

ُ
إلى عزل. ت

الــذي تبلغ  راتــب معاش تكافل وكرامة 
وأعاني  دوالرًا(،   26( 400 جنيه  قيمته 
أستطيع  وال  العينني،  فــي  مشاكل  مــن 
تحّمل كلفة العيادات الخاصة«. وتسأل: 
»أيــن أذهــب بعدما أغلقت املستشفيات 

أبوابها في وجه الفقراء؟«.

فقراء مصر محرومون من العالج

تبّرع بالدم )خالد دسوقي/ فرانس برس(

شفي من كورونا )خالد دسوقي/ فرانس برس(

الحصة الغذائية لم تعد شهرية )أحمد الباشا/ فرانس برس(

15
من أصل 41 برنامجًا إنسانيًا رئيسيًا لألمم 

المتحدة، في اليمن، توقفت عن 
العمل، والبقية مهددة باإلغالق قريبًا

خّصصت مستشفيات 
الحميات والصدر في 
مصر لمرضى كورونا 
فقط، ما أثار غضب 

المواطنين، خصوصًا 
الفقراء منهم غير 

القادرين على التوجه 
إلى المصحات الخاصة

تنتشر الورش الصناعية 
في العديد من األحياء 

الداخلية، في المدن 
العراقية، ال سيما في 

العاصمة بغداد، وهو 
ما يسبّب اإلزعاج لألهالي، 

فضًال عن الضرر البيئي، 
وإن كان هذا الخيار يعود 

بالفائدة على البعض

ورش صناعية في أحياء بغداد الداخلية تزعج   السكان
الباحثون عن عمل 

يحولون منازلهم إلى 
ورش صناعية

ال يسمح القانون العراقي 
بفتح ورش صناعية داخل 

األحياء السكنية

بغداد ـ كرم سعدي

تــحــّولــت الــــورش الــصــنــاعــيــة داخــــل األحــيــاء 
الــســكــنــيــة فــــي الــــعــــراق إلـــــى مـــصـــدر إزعـــــاج 
ــــدن الـــعـــراقـــيـــة، وذلـــك  ألهـــالـــي الــعــديــد مـــن املـ
املــنــاطــق الصناعية  انــتــقــال البعض مــن  إثــر 
واألماكن املسموح العمل بها إلى أحيائهم، 
مستغلني ضعف الرقابة الرسمية من جهة، 
التهّرب من الضرائب وبدالت  إلى  وسعيهم 
اإليــجــار املرتفعة مــن جهة أخـــرى، فــي وقت 
ــر 

ّ
تــشــهــد فــيــه الـــبـــاد أزمـــــة اقـــتـــصـــاديـــة تــؤث

باملواطنني كثيرًا.   
وفـــي الــوقــت الــــذي تــســبــب فــيــه هـــذه الـــورش 
أذًى نفسيا وبيئيا للبعض، يرى آخــرون أن 
قربها من منازلهم يوفر عليهم عناء التنقل.  
ر 

ّ
وف بأنه  عاما(   57( العجيلي  فائز  يعترف 

مليونا و250 ألف دينار )نحو 1050 دوالرًا(  
 كــان يستأجره في 

ّ
حــني نقل عمله مــن محل

تعتبر  التي  الصناعية  عمر  الشيخ  منطقة 
العاصمة  في  صناعية  منطقة  وأشهر  أكبر 

اًل إياه إلى ورشة  بغداد، إلى مرأب بيته، محوِّ
أن عودته  يــؤكــد  الــوقــت نفسه،  فــي  صغيرة. 
إلـــى املــنــاطــق الــصــنــاعــيــة »ســتــكــون سريعة 
حاملا تعود أحوال الباد إلى ما كانت عليه 

قبل أكثر من عشرين عاما«.
في  يساعده  ســيــارات،  ميكانيكي  العجيلي، 
املهنة  تــعــلــمــوا  الـــذيـــن  الــثــاثــة  عــمــلــه أوالده 
»الــعــربــي الــجــديــد« إنــه  مــن والـــدهـــم. يــقــول لـــ
مستاء من تركه املنطقة الصناعية ومزاولة 
عمله في بيته، لكن »كلفة العمل في املناطق 
الصناعية باتت مرتفعة مع وجود منافسة 
إليها  الــــورش، يــضــاف  كبيرة ووجـــود آالف 
الــذي يبحث  للمواطن  املادية  الحالة  ضعف 
ــــاح  ــــني يـــضـــطـــر إلــــــى إصـ ــن كـــلـــفـــة أقــــــل حـ ــ عـ
سيارته«. ويقول إن ربحه جيد، رغم أسعاره 
املنخفضة. ويلفت إلى أنه قادر على التحكم 

في الوقت، لكونه يعمل داخل منزله.
خيار العجيلي وغيره من أصحاب الورش، 
استغال  أو  السكنية  املــنــاطــق  فــي  بــالــعــمــل 
مــنــزل الــعــائــلــة وتــحــويــلــه الـــى ورشــــة، »صــّب 

فــي مصلحة صــاحــب العمل والــزبــون، لكنه 
بالتأكيد ليس في مصلحة البيئة السكنية«.

واخــتــار غــازي فيصل، الــذي يعمل في طاء 
ــّول جـــزءًا من  الــســيــارات، الــخــيــار نــفــســه، وحــ
 
ً
حديقة منزله إلى ورشة ملزاولة عمله، قائا

لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إنـــه يــعــمــل أحــيــانــا في 

أصحاب املهن أو يشاركون آخرين أعمالهم. 
لذلك، باتت هذه املهن تنتشر داخل األحياء 
وميكانيك  الـــحـــدادة  ورش  مــنــهــا  الــســكــنــيــة، 
الكهرباء  مولدات  إصــاح  وورش  السيارات 
ــتـــي ال  ــزة الــكــهــربــائــيــة وغـــيـــرهـــا، الـ ــ ــهـ ــ واألجـ

تتناسب وبيئة املنطقة السكنية«.
ــابـــل، يــــرى الــبــعــض أن وجـــــود هــذه  ــقـ فـــي املـ
ها،  رغــم مضارِّ فــي مناطق سكنهم،  الـــورش 
ــا يـــؤكـــده  ــو مــ ــ يـــعـــود بـــالـــفـــائـــدة عــلــيــهــم، وهـ
الــذي يقطن في حــّي العامرية،  يونس عزيز 
أحد أحياء بغداد الغربية، ويقول لـ »العربي 
 جــــــاره الــــــذي يــصــلــح كــهــربــاء 

ّ
الـــجـــديـــد« إن

الـــــســـــيـــــارات، يـــمـــلـــك بـــيـــتـــا صـــغـــيـــرًا اســتــغــل 
فيها.  يعمل  ــة  ورشـ إلـــى  ليحّولها  ناصيته 
في الــزقــاق الــذي ال يزيد عرضه على عشرة 
ــــؤدي إلــى  ــا يـ أمـــتـــار، تــصــطــف الـــســـيـــارات، مـ
إغــاق الــشــارع أحيانا، إال أن أحــدًا ال يعرب 
عن انزعاجه. يضيف أنه وغيره من السكان 
الــورش لكونها »قريبة  يستفيدون من هــذه 
من منازلنا، ما يجعلها متاحة في أي وقت، 

وتوفر علينا الوقت والجهد واملــال للذهاب 
األسعار  فــإن  كذلك  الصناعية،  املناطق  إلــى 
يعّبر  التي  اإليجابية  هــذه  أيــضــا«.  مناسبة 
أن تخفف من  السكان ال يمكن  عنها بعض 
وطأة »الضرر الكبير« الذي يلحق بهم، كما 

يقول آخرون.
وتــؤكــد بـــراء حــســن، فــي حديثها لـــ »العربي 
الــجــديــد«، أن والــدهــا اضــطــر إلــى بيع منزل 
األسرة بسبب الضوضاء الناتجة من الورش 
الــكــثــيــرة املـــوجـــودة عــلــى مــقــربــة مـــن املــنــزل. 
تضيف: »حّول جارنا جزءًا من حديقته إلى 
اآلالت  حـــدادة. وبتنا نسمع ضجيج  ورشــة 
واملطارق وأصواتها وكأنها موجودة داخل 
إلــى أن يقدم شكوى  بيتنا. واضــطــّر والـــدي 

ضد جارنا، لكن دون جدوى«.
وال يــســمــح الـــقـــانـــون الـــعـــراقـــي بــفــتــح ورش 
الوقت  السكنية. في  صناعية داخل األحياء 
تتغاضى  الرقابية  الجهات  إن  ُيــقــال  نفسه، 
عنها في مقابل رشًى يدفعها أصحاب هذه 

الورش.

الشارع أمام منزله حني يكون ضغط العمل 
كبيرًا. وعلى الرغم من »املكسب الجيد« الذي 
قه، يعترف بمساهمته في إلحاق األذى 

ّ
يحق

بجيرانه. يضيف: »يقّدرون ما أنا عليه. إنه 
عملي الذي أكسب منه قوت عائلتي. أحيانا، 
يعاتبني جيراني ألنني أسّبب إزعاجا لهم«. 
يضيف: »من املؤكد أن عملي هذا غير دائم، 
وسأعود يوما ما إلى الحّي الصناعي الذي 
كــنــت أعـــمـــل فـــيـــه. فـــأنـــا لــســت ســعــيــدًا أيــضــا 

بإتاف حديقة منزلي«. 
إلــى ذلـــك، يــقــول أحــد شــيــوخ مجلس عشائر 
»مجالس   

ّ
إن الدليمي،  العظيم  عبد  بــغــداد، 

شيوخ العشائر في أحياء مختلفة من بغداد 
أضـــرار سّببتها  عــدة بسبب  تلقت شــكــاوى 
السكنية«.  األحياء  داخــل  الصناعية  الــورش 
ــعــــربــــي الــــجــــديــــد« أن »هــــذه  ويــــوضــــح لـــــ »الــ
 من قبل مجالس العشائر داخل 

ّ
َحل

ُ
املشاكل ت

املناطق السكنية«، مشيرًا إلى أن »الباحثني 
ــبــــحــــوا يـــســـتـــغـــلـــون مـــنـــازلـــهـــم  ــــن عـــمـــل أصــ عـ
ويحولونها إلى ورش صناعية إن كانوا من 

ورشة إلصالح السيارات 
في بغداد )مرتضى 
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