مجتمع

األحد  23يناير /كانون الثاني  2022م  20جمادى اآلخرة  1443هـ ¶ العدد  2701السنة الثامنة
Sunday 23 January 2022

مومباي :مقتل ستة في حريق بمبنى سكني

أسفر حريق هائل في مبنى من  19طابقًا عن مقتل ستة على األقل وإصابة  15شخصًا آخرين أمس
السبت في مومباي ،العاصمة املالية والترفيهية للهند ،حسبما قال مسؤولون .ونتج الحريق عن
مـ ّ
ـاس كهربائي في مكيف هــواء بإحدى الشقق ،وفقًا لرئيس البلدية كيشوري بيدنيكار .وقال
ّ
السكان إن الحريق انــدلــع فــي الطابق الخامس عشر وســرعــان مــا غلف عمود كبير مــن الدخان
ّ
األسود املبنى .أضافوا أن أكثر من  90شخصًا فروا من املبنى بمفردهم أو بمساعدة الجيران .وقال
ّ
(أسوشييتد برس)
ضابط الشرطة سوراب تريباثي إن أربعة من املصابني في حالة حرجة.
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يسوي قرية باألرض
غانا :مقتل  13في انفجار
ّ

ّ
قــالــت الـشــرطــة يــوم الجمعة إن مــا ال يقل عــن  13شخصًا لـقــوا حتفهم ،وأصـيــب عـشــرات عندما
انفجرت شاحنة كانت تنقل متفجرات إلــى منجم ذهــب في غــرب غانا ،ما أدى إلــى تسوية قرية
باألرض .وأطاح االنفجار أبواب وأسقف مبان في قرية أبيت الواقعة على بعد نحو  200كيلومتر
ّ
غرب العاصمة أكرا .وقالت الشرطة إن نحو  180شخصًا أصيبوا في االنفجار .وظهر في مقطع
مصور سجله في ما يبدو أحد املارة في قرية أبيت ،الناس وهم يسيرون صوب حريق على جانب
(رويترز)
الطريق عندما وقع انفجار قوي .ولم ُيعرف على الفور سبب الحادث.

شرطة
نيويورك
«تحت
النار»
في ثالث حادث إطالق نار خالل أسبوع
على شرطة مدينة نيويورك األميركية
التي يسكنها حوالى  9ماليني شخص،
عنصر فــي الجهاز يبلغ  22من
قضى ُ
ال ـع ـمــر ،وأصـ ـي ــب آخ ــر ب ـج ــروح خ ـطــرة،
خالل تدخلهما ملنع واقعة عنف أسري
داخ ــل شـقــة فــي ح ـ ّـي ه ــارل ــم .ول ــم يوقع
الحادثان السابقان خسائر في األرواح.
وأوض ـ ـح ـ ــت الـ ـش ــرط ــة ّأن «ثـ ــاثـ ــة مــن
ع ـنــاصــرنــا ت ــوج ـه ــوا إل ــى الـ ـش ــارع رقــم
ّ
شمالي مانهاتن ليل أول من أمس
135
الجمعة ،بعدما اشتكت سيدة في اتصال
هــاتـفــي مــن تعرضها لعنف مــن ابنها.
وعندما وصل الشرطيون ،فتح رجل في
الـ 47من العمر النار فجأة عليهم ،وأردى
أحــدهــم ف ــورًا ،وتـضــررت حياة آخــر إلى
األب ــد» .وذك ــرت وســائــل إعــام ّأن مطلق
النار قتل ،لكن السلطات لم تؤكد ذلك.
ودعا رئيس بلدية نيويورك الديمقراطي
إري ــك آدامـ ــز ،وه ــو شــرطــي ســابــق تولى
مـنـصـبــه ف ــي األول م ــن ي ـنــايــر /كــانــون
الثاني ال ـجــاري ،بعد انتخابه بـنـ ًـاء على
وعـ ــود بـمـكــافـحــة ال ـجــري ـمــة ،ك ــل ال ـقــوى
فــي املدينة إلــى االتـحــاد ملواجهة العنف
املـ ـسـ ـل ــح ،وط ــال ــب ال ـس ـل ـط ــة ال ـف ـي ــدرال ـي ــة
باملساعدة فــي وقــف انتشار األسلحة.
وقــال« :سنجد األسلحة ومن يجلبونها
ويستخدمونها»ُ .
وفي األيام األخيرة ،قتلت األميركية من
أصــول آسيوية ميشيل غو ( 40عامًا)،
ب ـع ــدم ــا دف ـع ـه ــا رج ـ ــل مـ ـش ــرد م ـصــاب
بــاضـطــرابــات نفسية فــي محطة مترو
تايم سكوير بنيويورك ،والبورتوريكية
كريستيل بــايــرون نيفيس ( 19عامًا)
برصاص أطلقه لص أمام صندوق املال
فــي مطعم تــابــع لسلسلة «بــرغــر كينغ»
في مانهاتن.
(فرانس برس)

(أليكسي روزنفيلد)Getty /

تونس :تجاوزات في شهادات التلقيح

تونس ــ مريم الناصري

أت ــاح ــت وزارة ال ـص ـحــة الـتــونـسـيــة خــدمــة
الـ ـحـ ـص ــول عـ ـل ــى شـ ـ ـه ـ ــادة ال ـت ـل ـق ـي ــح عـبــر
املـنـظــومــة الــوطـنـيــة للتسجيل «إيـفــاكــس»
منذ أكثر من شهرينُ ،ليصبح إظهارها إلزاميًا في
املؤسسات العامة بدءًا من  22ديسمبر /كانون األول
ً
املاضي ،عمال باملرسوم الرئاسي الذي صدر في 22
أك ـتــوبــر /تـشــريــن األول امل ــاض ــي ،واملـتـعـلــق بـجــواز
التلقيح ضد فيروس كوفيد .19-وبحسب املرسوم،
«يمكن لكل شخص يبلغ أو يتجاوز عمره  18سنة
ً
وتلقى تلقيحه كامال ،تحميل شهادة التلقيح على
هاتفه املحمول من املوقع ،أو استخراجه على شكل
وثـيـقــة ورق ـيــة إلظ ـه ــاره عـنــد ال ـحــاجــة» .كـمــا ينص
ع ـلــى «ح ـظــر ال ـع ـمــل لـغـيــر املـلـقـحــن ف ــي الـقـطــاعــن
الـ ـع ــام والـ ـخ ــاص وح ــرم ــان ـه ــم م ــن أجـ ــورهـ ــم ،فيما
ُيمنع التونسيون مــن السفر إلــى خــارج الـبــاد إذا
لم تكن لديهم الشهادة الصحية اإللزامية الخاصة
ّ
بالتلقيح ،علما أن مـ ّـدة سريان املــرســوم تصل إلى
ّ
 6أش ـهــر» .ويتضمن أيـضــا «إغ ــاق أي مؤسسة أو
شــركــة ال تـلـتــزم بـبـنــوده م ـ ّـدة  15يــومــا ،باستثناء
املستشفيات واملراكز الصحية» .وعلى الرغم من أنه
ّ
التونسيني تحميل شهادة التلقيح،
يمكن لجميع

إال أن كثيرين واجـهــوا صعوبات مــن جــراء أعطال
ّ
تـقـنـيــة ،األمـ ــر الـ ــذي عــطــل م ـصــالــح ال ـب ـعــض وح ــال
دون دخولهم املصارف واملؤسسات املالية واملراكز
التجارية وغيرها من األماكن التي تشترط إظهار
شـ ـه ــادة ال ـت ـل ـق ـيــح .وبـ ـ ــررت وزارة ال ـص ـحــة الـعـطــل
بالطلب الكبير على املوقع لتحميل الشهادة.
ّ
ف ــي هـ ــذا اإلطـ ـ ـ ــار ،ن ــظ ــم عـ ـش ــرات امل ــواطـ ـن ــن وق ـف ــات
احتجاجية في جهات عدة للمطالبة بإلغاء املرسوم
ّ
امل ـت ـع ـلــق بــإلــزام ـيــة ش ـه ــادة ال ـت ـل ـق ـيــح ،مـعـتـبــريــن أن
اإلجبار على التلقيح ٍّ
تعد على الحريات .ويؤثر هذا
الـقــرار على العديد مــن التونسيني الــذيــن لــم يتلقوا
التلقيح ،س ــواء الــرافـضــون لــه أو الــذيــن لــم يتمكنوا
من الحصول عليه ألسباب صحية أو غير ذلك .واقع
دفع البعض إلى تزوير شهادات التلقيح ،األمر الذي
استغله آخــرون لكسب املــال .وفــي الثالث من الشهر
ال ـج ــاري ،أوق ــف ثــاثــة أش ـخــاص فــي مـحــافـظــة نابل
بـشـبـهــة تـسـلـيـمـهــم شـ ـه ــادات تـلـقـيــح ألش ـخ ــاص لم
يحصلوا عليه في مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بني
 30و 150دوالرًا ،وفــق املحكمة االبتدائية فــي نابل.
ّ
وتــؤكــد أن أحــد األش ـخــاص أدرج بـيــانــات ألن ــاس لم
يتلقوا اللقاحات .وفي اآلونة األخيرة ،كتب كثيرون
منشورات على وسائل التواصل االجتماعي تتضمن
عروضًا الستخراج شهادات تلقيح على شكل بطاقة

هوية ،ما يطرح أسئلة عن الرقابة على تلك املواقع
ُ
التي تعطي شهادات تلقيح في مقابل مبالغ مالية
تتراوح ما بني  20و 40دوالرًا .يشار إلى أن استخراج
شهادة التلقيح من الوزارة ال تتعدى قيمته النصف
الدينار ( 0.17دوالر).
م ــن جـهـتــه ،ي ـقــول مــديــر امل ــرك ــز اإلع ــام ــي ف ــي وزارة
ّ
الصحة لطفي العالني لـ «العربي الجديد» إن الوزارة
أك ــدت أكـثــر مــن مــرة ض ــرورة الـحـصــول على شهادة
التلقيح لتشجيع ال ـنــاس عـلــى الـلـقــاحــات و ّحـمــايــة
أنفسهم وغيرهم من الفيروس ،كما أنها تحذر من
اسـتـخــراجــه مــن بـعــض امل ـحــال الـتــي تستغل الـنــاس
ّ
ل ـل ـح ـصــول ع ـلــى م ـبــالــغ مــال ـيــة ك ـب ـي ــرة ،مـضـيـفــا أن
الـ ــوزارة تــراقــب عملية اسـتـخــراج ش ـهــادات التلقيح
وال تــوجــد تـ ـج ــاوزات .م ــن جـهـتـهــا ،تـطــالــب منظمة
«أنــا يقظ» املعنية بمكافحة الفساد بإرجاء تطبيق
املرسوم الرئاسي املتعلق بشهادة التلقيح الخاصة
بفيروس كوفيد 19-إلــى حني االنتهاء من التحقيق
وال ـتــدق ـيــق ف ــي ك ــل امل ـع ـط ـيــات امل ــوج ــودة بمنظومة
إيفاكس ومعالجة األعطال التقنية والتثبت من مدى
ّ
ّ
وواقعية اإلحصائيات واملعطيات املدرجة في
صحة
ّ
املنظومة الرقمية .وتشير إلــى ورود شكاوى إليها
تتعلق باختراق ّ
منصة إيفاكس والتالعب بمنظومة
التلقيح وإسناد شهادات تلقيح للذين لم يحصلوا

تنديد باالستهتار
الصحة
نددت منظمة «أنا يقظ» باستهتار وزارتي
ّ
وتكنولوجيا المعلومات واالتصال بالمعطيات
الشخصيّة الحساسة للمواطنين ،إذ تشمل قاعدة
البيانات معلومات صحيّة سريّة ،مشيرة إلى أنه كان
يفترض تحديد مدة زمنية لدخول المتطوعين
وموظفي الوزارة إلى منظومة إيفاكس ،وتغيير
كلمة العبور بمجرد انتهاء مهامهم.

عـلـيـهــا .وع ـمــدت إل ــى الـتـثـبــت مــن صـ ّـحــة التبليغات
والـ ـتـ ـج ــاوزات ،وتـمـكـنــت م ــن ال ــوص ــول إل ــى املـنـصــة
وتحديدًا القسم الخاص بأعوان وزارة الصحة بعد
الحصول على اسم املستخدم وكلمة العبور املشتركة
بني جميع األعوان ،وهي كلمة مرور سهلة االختراق.
النص الكامل
على الموقع األلكتروني
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تظل مصر بين الدول األكثر تقليًال لعدد الوفيات بفيروس كورونا
في العالم .وال يتوقع أن يختلف هــذا الــواقــع في الموجة

تحقيق

كورونا مصر

ارقام مشوهة ووقاية منسية
القاهرة ـ العربي الجديد

وسـ ــط م ــوج ــة بـ ــرد ش ــدي ــدة غير
اعـ ـت ـ ـيـ ــاديـ ــة ن ـس ـب ـي ــا ف ـ ــي أج ـ ـ ــواء
الشتاء في مصرّ ،
توسع انتشار
اإلص ــاب ــات ب ـم ـت ـحـ ّـورات ف ـي ــروس ك ــورون ــا،
وآخرها «أوميكرون» الــذي ظهر في نهاية
ّ
وتحولت
نوفمبر /تشرين الثاني املاضي.
تراخ
ظل
في
العدوى من فردية إلى جماعية
ٍ
وتكاسل من السلطات واألفراد أنفسهم في
تطبيق اإلجراءات االحترازية.
وبني أعراض اإلصابة بالفيروس املنتشرة
ف ـ ــي مـ ـص ــر ال ـ ــرش ـ ــح والـ ـعـ ـط ــس والـ ـ ـص ـ ــداع
وال ـش ـع ــور بــالـتـعــب واإلجـ ـه ــاد واالح ـت ـقــان
بــالـحـلــق واأللـ ــم وال ـج ـفــاف عـنــد الـبـلــع ،إلــى
ج ــان ــب ارتـ ـف ــاع درجـ ــة الـ ـح ــرارة والــرج ـفــان
والـ ـسـ ـع ــال وض ـي ــق ال ـت ـن ـفــس وألـ ـ ــم ال ـص ــدر
وفقدان حاستي الذوق والشم.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان املصرية،
الـخـمـيــس امل ــاض ــي ،تـسـجـيــل  1403ح ــاالت
مــوج ـبــة ج ــدي ــدة ض ـمــن إج ـ ـ ــراءات الـتــرصــد
ُ
والتقصي والفحوص التي تجريها الوزارة
بحسب إرش ــادات منظمة الصحة العاملية،
و 22وفــاة ،ما رفــع إجمالي عــدد اإلصابات
إلى  405.393بينها  339.259شهدت شفاء

ﺳﻮرﻳﺔ

ﻄﻴﻦ

ﻓﻠﺴ

اﻟﺒﺤﺮ اﻻﺑﻴﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ

اﻻردن

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
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ّ
وكـ ـتـ ـب ــت «إيـ ـك ــون ــومـ ـيـ ـس ــت» أن «ال ـن ـس ــب
الحقيقية املعلنة تختلف من مكان إلى آخر،
فعلى سبيل امل ـثــال ،يجب مضاعفة أعــداد
الــوف ـيــات املـعـلـنــة ف ــي قـ ــارة آس ـيــا  700مــرة
حسابيًا للحصول على األرق ــام الحقيقية.
وفي االتحاد األوروبــي وأميركا الشمالية،
يجب مضاعفة األعداد املعلنة  30مرة ،وفي
أفريقيا  900مرة ،وفي الصني  17ألف مرة».
ّ
وأش ـ ــارت املـجـلــة إل ــى أن أملــان ـيــا ه ــي البلد
ال ــوح ـي ــد ف ــي ال ـع ــال ــم الـ ـ ــذي ت ـت ـس ــاوى فـيــه
األع ــداد الحقيقية مــع تلك املعلنة .أمــا في

الجديدة الحالية ،في حين يبقى األمل في التطعيم والتزام التدابير
االحترازية لتدارك األسوأ ،وهما في الحد األدنى
مصر فيجب مضاعفة األعداد املعلنة 1400
م ــرة للحصول عـلــى األرقـ ــام الحقيقية ،ما
ّ
يعني أن عدد الوفيات الــ 21ألفًا املعلن هو
 390ألفًا فعليًا.
وكـ ــانـ ــت دراسـ ـ ـ ــة أخ ـ ـ ــرى ن ـش ــرت ـه ــا جــام ـعــة
«ج ـ ــون هــوب ـك ـنــز» األم ـيــرك ـيــة ف ــي يــونـيــو/
حزيران  2020قد وضعت مصر في املرتبة
الـســابـعــة عــاملـيــا فــي نـســب وف ـيــات كــورونــا
بـعــد ال ــوالي ــات املـتـحــدة وال ـبــرازيــل والهند
ّ
واليمن والسودان وتشاد .وكشفت أن مصر
ً
هي خامس دول العالم األكثر تقليال لعدد

وفيات كــورونــا مقارنة بالرقم املعلن ،بعد
طــاج ـك ـس ـتــان ون ـي ـك ــاراغ ــوا وأوزب ــاك ـس ـت ــان
وبيالروسيا.
وب ـح ـس ــب األرق ـ ـ ـ ــام املـ ـنـ ـش ــورة ع ـل ــى مــوقــع
مجلس الوزراء املصري ،احتلت مصر املركز
الـعــاشــر عــاملـيــا فــي نسبة الــوفـيــات مقارنة
بــإجـمــالــي ع ــدد املـصــابــن بنسبة ( 5.7في
املــائــة) ،بعد كل من سورية ( 6.5في املائة)
واإلكوادور ( 6.4في املائة) .وسبق مصر كل
من الصومال ( 5.6في املائة) وتايوان (5.2
في املائة) ،في حني احتلت فانواتو املرتبة

قصة الجئ

األولى ( 25في املائة) واليمن املرتبة الثالثة
( 19في املائة).
ك ـمــا اح ـت ـلــت م ـصــر املــرت ـبــة  167ف ــي نسبة
الـتـعــافــي عــاملـيــا بـمـعــدل ( 84.4فــي املــائــة)،
تعاف مقدارها
بينما عرف السودان نسبة
ٍ
 83.8فــي املــائــة .أمــا الفاتيكان وســان بيير
وم ـي ـك ـلــون وبـ ـ ــاالو وج ـ ــزر م ــارش ــال وج ــزر
سـلـيـمــان وس ــام ــوا ومـيـكــرونـيــزيــا فشهدت
تعاف بنسبة مائة في املائة.
نسبة
ٍ
كذلك ،احتلت مصر املرتبة  180على صعيد
إجمالي عدد اإلصابات لكل مليون نسمة،
واملــرتـبــة  78فــي عــدد املصابني بالفيروس
بني  223منطقة ودولة في العالم.
ليتني أمــوت في صفد حيث أطلقت صرختي األولــى عند
والدتي .لقد ترعرعت فيها وأحفظ معالمها حتى اآلن

تراخ عام
ٍ

أص ـحــاب ـهــا ،و 22.260وف ـ ــاة .وكـ ــان الـقــائــم
بــأعـمــال وزي ــر الـصـحــة امل ـصــري خــالــد عبد
الغفار قد اعترف في منتصف يناير /كانون
ّ
ال ـث ــان ــي الـ ـج ــاري ب ـ ــأن «مـ ـع ــدالت إص ــاب ــات
فيروس كورونا سجلت ارتفاعًا ملحوظًا،
مــا انـعـكــس عـلــى زي ــادة نـســب اإلش ـغــال في
املستشفيات املخصصة لتقديم الخدمات
ال ـع ــاج ـي ــة ل ـل ـم ـصــابــن ب ــالـ ـفـ ـي ــروس» .أم ــا
رئـيــس مجلس الـ ــوزراء ،مصطفى مدبولي
فشدد على أهمية تفعيل قــرار عــدم دخــول
امل ـن ـش ــآت ال ـح ـكــوم ـيــة ل ـغ ـيــر امل ـل ـق ـحــن ،وال
ً
سـيـمــا م ــع ت ــواف ــر أنـ ــواع ال ـل ـقــاحــات ،فـضــا
عن تقليل الكثافة في الجامعات واملدارس،
واملصالح الخدمية ،واألماكن العامة.

وبـيـنـمــا تـشـهــد ال ـح ـيــاة الـيــومـيــة الـعــاديــة
ف ــي م ـص ــر ح ــال ــة م ــن الـ ـت ــراخ ــي الـ ـع ــام فــي
اتخاذ اإلج ــراء ات االحـتــرازيــة في مواجهة
االن ـت ـش ــار ال ـت ـصــاعــدي ال ــواس ــع وال ـســريــع
ملتحور «أومـيـكــرون» ،وجــه عضو البرملان
فريدي البياضي رسالة إلى رئيس الوزراء
والـ ــوزيـ ــر ال ـق ــائ ــم ب ــأع ـم ــال وزيـ ـ ــر ال ـص ـحــة
ف ــي ش ــأن تـطـبـيــق اإلجـ ـ ــراء ات االح ـت ــرازي ــة.
وأوردت« :شهدت األيــام األخـيــرة تصاعدًا
واض ـ ـحـ ــا فـ ــي عـ ـ ــدد اإلصـ ـ ــابـ ـ ــات ب ـم ـت ـح ـ ّـور
أوم ـي ـك ــرون م ــن ف ـي ــروس ك ــورون ــا ،وتــوقــع
ال ـقــائــم بــأع ـمــال وزيـ ــر ال ـص ـحــة خــالــد عبد
الغفار أن تتصاعد اإلصابات في األسابيع
ّ
املتحور الجديد في شكل
املقبلة ،وينتشر
أكـبــر بــاعـتـبــار أن مـعــدل انـتـشــار مـتـحــوره
أكـثــر  4أو  5أضـعــاف مــن بــاقــي مـتـحـ ّـورات
كـ ــورونـ ــا .ل ـكــن رغـ ــم ال ــوض ــع ال ـ ــذي تـحــدث
ع ـنــه ال ــوزي ــر ،ال نـ ــزال ن ـشــاهــد ع ــدم ال ـتــزام
تطبيق اإلجراء ات االحترازية في الشوارع
واملـ ـ ـ ــواصـ ـ ـ ــات وامل ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــات والـ ـهـ ـيـ ـئ ــات
ال ـح ـك ــوم ـي ــة ،وت ـج ـن ــب امل ــواطـ ـن ــن ارت ـ ـ ــداء
الـكـمــامــات فــي مـقــابــل ع ــدم ف ــرض غــرامــات
عـلـيـهــم .كـمــا ال ت ــزال هـنــاك بـعــض املقاهي
تتهرب من تطبيق اإلجــراء ات االحترازية،
وتقدم النارجيلة لروادها ،وتغض بعض
الجهات واملؤسسات النظر عن عدم ارتداء
املواطنني كمامات في مقارها ،في حني ال
يجرى تفتيش أو مراجعة بيانات التطعيم
الخاصة باملواطنني».
ولفتت الرسالة إلى أن معدالت التطعيم ال
ت ــزال فــي ح ــدود الـ ـ  36مليون مــواطــن ممن
تلقوا جــرعــة واح ــدة على األق ــل ،رغــم وفــرة
اللقاحات في الوقت الحالي.
وطــالــب الـنــائــب الـحـكــومــة ووزارة الصحة
بتبني خطة لتفعيل اإلجــراءات االحترازية
في شكل حقيقي وجــدي يقلل من معدالت
اإلصابة في هذا الوقت الحرج ،واإلجابة عن
سؤال يتعلق بوجود خطة واضحة لتسريع
تطعيم املواطنني الذين لم يتلقوا أي جرعة
لـقــاح حـتــى اآلن ،وال ـت ـصــدي لـخـطــورة هــذا
األمر على الوضع الصحي العام في البالد.

نسب غير حقيقية

ّ
ل ـكــن مـجـلــة «إي ـكــونــوم ـي ـســت» ت ـحــدثــت في
دراسة نشرتها مطلع يناير /كانون الثاني
ّ
ال ـجــاري عــن أن األرقـ ــام الحقيقية لوفيات
فـ ـي ــروس ك ــورون ــا ف ــي ال ـع ــال ــم وم ـص ــر عــام
 2021هي ثالثة أضعاف األرقام املعلنة على
ّ
ماليني
األقــل .وأوردت أن «العالم شهد 5.4
ّ
وف ــاة بـفـيــروس كــورونــا ومـتـحــوراتــه ،لكنه
احتضن فعليًا  18.7مليون وفاة على األقل
منذ ظهوره في الصني نهاية عام .»2019
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الرقم الذي يجب أن
تضاعف به حسابيًا أعداد
اإلصابات والوفيات
بكورونا في مصر ،بحسب
«إيكونوميست».

اﻟﺴﻮدان
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محمد الزعبوطي

معالم صفد أمام عينيه
بيروت ـ انتصار الدنان

رغم السنوات الكثيرة التي عاشها الجئًا ،لم َ
ينس الفلسطيني محمد صبحي
الزعبوطي املقيم في مخيم برج البراجنة في بيروت ،مدينته الجميلة املحببة إلى
قلبه صفد ،والتي يتمنى العودة إليها واملوت فيها .يتذكر اليوم صور بيوتها
وساحاتها وسوقها وكنائسها ومساجدها ومعابدها ،والتي ترتسم أمامه مثل
لوحات رسمها فنان .يقول الزعبوطي لـ«العربي الجديد»« :عاش جميع سكان
صفد من مسيحيني ويهود ومسلمني ،من دون أن يشعروا بــأن شيئًا يفرقهم
عن بعضهم البعض .ثم ّ
غير دخول االستعمار اإلنكليزي املدينة الحال بينهم،
ووضع شريطًا ّفرق اليهود ّعن املسلمني واملسيحيني ،ومنعهم من االقتراب من
بعضهم البعض» .ويــروي أنــه عــاش مع أسرته حياة مستقرة ،ومــن «خيرات»
والده الذي كان ينقل الفاكهة والخضار بعربة «كارو» تجرها خيول ،ويتنقل بني
املــدن والقرى ،ويسافر إلى لبنان وسورية ،حتى أجبر االستعمار األســرة على
ترك البيت من دون حمل ّ
أي شيء ،حتى املالبس ،تحت تهديد السالح والحرب.
يضيف« :ليتني أموت في صفد حيث أطلقت صرختي األولى عند والدتي .لقد
ترعرعت فيها وأحفظ معاملها التي ال تزال أمام عيني حتى اآلن».
ّ
وفي ذكريات الخروج املؤلم ،يخبر أن «اإلنكليز ضيقوا على أبناء صفد ومنعوهم
من التحرك ،قبل أن يطاول رصاص العدو الصهيوني الناس والبيوت ،فحاولنا
االختباء قدر اإلمكان ،ثم بدأ الناس في الخروج فانضممنا إليهم وتوجهنا سيرًا
على األقدام إلى بلدة بنت جبيل ،جنوبي لبنان ،حيث مكثنا خمسة أشهر».
ويتابع« :الحقًا ،طالبت الدولة اللبنانية بأن يترك جميع الالجئني البلدة إلى
مكان آخر ،فانتقلنا إلى بلدة شحيم بقضاء الشوف التي بقي أهلي فيها ،بينما
التحقنا بمدرسة مجانية
توجهت مع شقيقي إلــى مخيم بــرج البراجنة حيث ّ
بقيت فيها حـتــى الـصــف الـثــانــي امل ـتــوســط» .يضيف أن ــه انـتـقــل الحـقــا للعيش
فــي دمشق التي تعلم فيها مهنة الخياطة ،ثــم عــاد إلــى لبنان وعمل فــي محل
خياطة .ويتذكر بحسرة أنه كان يجتمع مع شقيقيه في بيت واحــد في مخيم
برج البراجنة« ،أما اليوم فتفرقنا ،إذ سافر أخي الصغير للعمل في السعودية،
وكذلك األوسط إلى مصر ،أما أنا فتزوجت وبقيت في املخيم.
وبعد الحياة املريرة التي عاشها ،لم يعد الزعبوطي يقوى على العمل ،ويقول:
«أعيش مع زوجتي ،ويقدم أوالدي مساعدة مادية لي بحسب قدرتهم ،وكذلك
ابنتي التي تعمل معلمة فــي مــدرســة الجليل ببيروت .كما أتقاضى راتـبــا من
منظمة التحرير الفلسطينية .ونعيش بالتالي بحسب إمكاناتنا».

مصر خامس دول العالم تقليًال لعدد وفيات كورونا (خالد دسوقي /فرانس برس)

ل قريبًا لمهجري بنغازي
ليبيا :ال ح ّ
طرابلس ـ العربي الجديد

أعلنت لجنة حصر األضــرار التابعة لبلدية
بنغازي رصــد وتحديد الـعـقــارات املتضررة
الحرب على اإلرهــاب في املدينة ،مشيرة
من ّ
إلــى أنـهــا بلغت  6666عـقــارًا تـضــررت بشكل
كلي أو جزئي ،في وقــت يسأل ناشطون عن
مصير سـكــان ال ـع ـقــارات ال ـخــاصــة ،ال سيما
منازل املهجرين قسرًا من بنغازي.
وأع ـل ـن ــت ال ـل ـج ـنــة ع ــن ت ـقــريــرهــا أخـ ـيـ ـرًا ،في
إط ــار اس ـت ـعــدادهــا إلحــالــة مـلـفــات الـعـقــارات
امل ـت ـضــررة إل ــى ال ـج ـهــات الـحـكــومـيــة املعنية
بصرف تعويضات ألصحابها .وقال رئيس

امل ـج ـل ــس الـ ـبـ ـل ــدي مل ــدي ـن ــة بـ ـنـ ـغ ــازي ا ّل ـص ـقــر
بوجواري ،خالل اجتماعه باللجنة ،إنه «من
الضروري بدء تحديد قيمة التعويضات عن
هــذه املباني ،وإحالتها إلــى اللجنة املركزية
التابعة لــوزارة اإلسكان والتعمير في أسرع

نسبة الدمار من الحرب
التي شهدتها المدينة
وصلت إلى  30في المائة

بعض المهجرين يحلمون بالعودة إلى بنغازي (عبد اهلل دوما /فرانس برس)

وق ـ ـ ــت ،ح ـت ــى ي ـت ـس ـنــى ت ـخ ـص ـيــص األم ـ ـ ــوال
الالزمة وصرفها ملستحقيها من قبل الجهة
املختصة».
ويــؤكــد ب ــوج ــواري «اس ـت ـمــرار أع ـمــال حصر
املباني» ،موصيًا بضرورة توفير احتياجات
لجنة حـصــر األضـ ــرار مــن «أج ـهــزة ومـعــدات
تفرضها طبيعة العمل ،على أن توافي البلدية
بتقارير دورية عن نتائج سير عملها» .وفي
ّ
ت ـصــري ـحــات ســاب ـقــة ،ق ــال إن نـسـبــة ال ــدم ــار
من جــراء الحرب التي شهدتها املدينة على
مــدى سـنــوات وصلت إلــى  30فــي املــائــة .كما
ّ
أشــار إلى أن غالبية العقارات املتضررة هي
ّ
عـبــارة عــن مـبــان حكومية ،مــؤكـدًا أن أعمال
لجنة حصر األضرار تركز على منطقة وسط
املدينة ،كونها أكثر األحياء تضررًا.
من جهتها ،تشير الناشطة الحقوقية بدرية
ّ
ّ
الحاسي إلى أن اللجنة تقول إن الحرب كانت
ّ
على اإلره ــاب ،موضحة أن سلطات بنغازي
م ــا زال ـ ــت ت ـصــر ع ـلــى إخ ـ ــاء امل ـســؤول ـيــة عن
مليشيات اللواء املتقاعد خليفة حفتر حيال
الدمار والتهجير الذي طاول املدينة .وتسأل:
«مـ ــاذا ع ــن ح ــي ق ـن ـفــودة ال ــذي حــوصــر أهـلــه
بداخله أشـهـرًا عــدة حتى مــاتــوا جــوعــا ،قبل
أن تهدم منازلهم فوق رؤوسهم؟ وهل يدخل
حصر األضــرار في أعمال اللجنة؟ وماذا عن
تعويض أصـحــاب مـنــازل هــذا الـحــي وغيره
من األحياء معنويًا وماديًا؟».
وع ــاوة على تصريحات بــوجــواري بشأن
اسـ ـتـ ـم ــرار أعـ ـم ــال ال ـح ـص ــر ف ــي ظ ــل وج ــود
ّ
أح ـيــاء أخ ــرى لــم يشملها ،ي ـبــدو أن أعـمــال
اللجنة تقتصر فعليًا عـلــى أح ـيــاء معنية.
وسـبــق لعضو الـلـجـنــة يــوســف الـفــاســي أن
صـ ـ ـ ّـرح ب ــذل ــك ،م ــوض ـح ــا أن م ـن ـط ـقــة وس ــط
امل ــدي ـن ــة «ت ـخ ـت ـلــف ع ــن غ ـيــرهــا م ــن مـنــاطــق
وأحـ ـي ــاء مــدي ـنــة ب ـن ـغ ــازي ،ع ـلــى اع ـت ـب ــار أن
غــال ـب ـيــة س ـكــان ـهــا ي ـق ـط ـنــون ف ــي ش ـق ــق فــي
عمارات عمودية الشكل» ،موضحًا أن العدد
اإلجمالي لألسر الليبية املقيمة فــي وسط
امل ــدي ـن ــة ق ـب ــل الـ ـح ــرب ب ـل ــغ  ،8250ون ــزح ــت
جميعها مــن جــراء الـحــرب .فــي هــذا اإلطــار،
ت ـس ــأل ال ـح ــاس ــي« :إذا ك ــان ه ــذا ه ــو ال ـعــدد
اإلجمالي للنازحني ،فما هي األحـيــاء التي
خرجت منها  13ألف أسرة وما زالت مهجرة
بني مختلف املـنــاطــق؟» .وتؤكد أن سلطات
مليشيات حفتر التي تسيطر على بنغازي

ألمانيا مطالبة بالتحرك إلنقاذ أفغان
ال ترغب في تسوية ملف املهجرين .وشهدت
ال ـف ـتــرة امل ـم ـتــدة م ــن ع ــام  2014وح ـتــى عــام
 2018حروبًا مستمرة بني مليشيات حفتر
وخصومها من مختلف القوى املسلحة .إال
أن ق ـيــادة حـفـتــر رف ـعــت ش ـعــار ال ـحــرب على
اإلرهاب في املدينة واعتبرت كل خصومها
م ـن ـه ــم .وعـ ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن اسـ ـتـ ـم ــرار رف ــض
مليشيات حفتر عودة املهجرين من املدينة
بـعــدمــا ســويــت مـنــازلـهــم بـ ــاألرض فــي عــدد
من األحياء ،أبرزها قنفودة ،سعت سلطات
حكومة الوحدة الوطنية إلــى تسوية امللف
مــن خــال اتـصــاالت عــدة ،وال سيما النائب
األول لــرئـيــس الـحـكــومــة حـســن الـقـطــرانــي.
وأكــد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة
ّ
أن امللف بات على رأس أولويات حكومته.
لكن ،فــي ظــل التعقيدات السياسية الحالية
واالخـ ـ ـت ـ ــاف ـ ــات بـ ــن ال ــدب ـي ـب ــة والـ ـقـ ـط ــران ــي،
يستبعد الـنــاشــط السياسي الليبي صالح
املريمي حل امللف ،مؤكدًا أنه ليس في قائمة
أولـ ــويـ ــات ال ـح ـك ــوم ــة .وي ـت ـح ــدث ل ــ«ال ـعــربــي
الـجــديــد» عــن «إه ـمــال املـلــف مــن قـبــل الهيئة
الـعـلـيــا لـلـمـصــالـحــة الــوط ـن ـيــة ،إذ إن قضية
م ـه ـج ــري بـ ـنـ ـغ ــازي ال ت ـخ ـت ـلــف عـ ــن قـضـيــة
مـهـجــري ت ــاورغ ــاء ،الـتــي دام ــت س ـنــوات قبل
أن ي ـتــم ال ـس ـم ــاح ب ـعــودت ـهــم إلـ ــى منطقتهم
وسط إهمال كبير إلعادة إعمارها» .ويرجح
املــري ـمــي تــوظ ـيــف قـضـيــة م ـه ـجــري بـنـغــازي
سياسيًا لتكون ورقة ضغط من قبل األطراف
املتنافسة ،على أن تـطــول كما طــالــت قضية
تاورغاء» .ويسأل« :إذا كانت القضية أولوية،
فلماذا الحديث عن مهجري بنغازي حصرًا،
فــي وق ــت هـجــرت ع ـشــرات األس ــر مــن مناطق
الشرق ،وتحديدًا من أجدابيا ودرنة».
ووفـ ـق ــا ل ـت ـصــري ـحــات ق ـ ــادة رابـ ـط ــة مـهـجــري
ّ
ب ـن ـغــازي ،ف ــإن ع ــدده ــم يـبـلــغ  13أل ــف أس ــرة،
م ــوزع ــن ب ــن م ـنــاطــق غـ ــرب ل ـي ـب ـيــا ،أب ــرزه ــا
الـعــاصـمــة طــرابـلــس وم ـصــراتــة ،فـيـمــا فضل
جزء منهم العيش خارج البالد .وفي منتصف
أغسطس /آب املاضي ،نظمت بعض عائالت
مهجري بنغازي وقفة احتجاجية أمــام مقر
ال ـح ـكــومــة ف ــي ط ــراب ـل ــس لـلـمـطــالـبــة بحقهم
فــي ال ـع ــودة إل ــى مــديـنـتـهــم ،مــا اسـتــدعــى من
الحكومة تشكيل لجنة عليا ملهجري املدينة
لبحث سبل حلحلة مشاكلهم الحالية إلى
حني تسوية ملفهم.

فسبكة

المهجرين قسرًا
ال يسع
ّ
من مدينة بنغازي
غير االنتظار ريثما ُت ّ
حل
أزمتهم ويعودون
دمر
إلى بيوتهم التي ّ
الكثير منها .هؤالء
يعربون عن سخطهم
من حين إلى آخر
على «فيسبوك» في
ظل الوعود الكثيرة
التي ال تتحقق ،على
الرغم من المعاناة
المستمرة .ويحلم
معظم المهجرين
بالعودة إلى بيوتهم
واالستقرار فيها بعدما
أنهكهم الترحال خالل
فترة الحرب ،ويأملون
بأن تستجيب السلطات
لمطالبهم بدًال من
تكرار الوعود من حين
إلى آخر.

واجهت ألمانيا انتقادات
كثيرة لتأخرها في إجالء
أفغان يهدد حكم
«طالبان» حياتهم،
فأعلنت عن خطة
للتحرك العاجل
برلين ـ شادي عاكوم

ما زال نقل املوظفني السابقني في املشاريع
األملــانـيــة فــي أفغانستان صعبًا ،على الرغم
من مــرور أكثر من أربعة أشهر على مغادرة
الـبــونــدسـفـيــر (ال ـق ــوات املـسـلـحــة لجمهورية
أملــانـيــا االت ـحــاديــة) الـبــاد مــع وص ــول حركة
«طــالـبــان» إلــى السلطة .وب ــرزت القضية مع
مطالبة أح ــزاب سياسية فــي الـبــاد بــزيــادة
قدرات السفارات املعنية ،ومناشدة املنظمات
الداعمة لالجئني بتخصيص املزيد من املوارد
للمعالجة السريعة آلالف طلبات التأشيرات
من قبل األفغان الذين تعاونوا مع األجهزة
األمل ــان ـي ــة م ـنــذ الـ ـع ــام  ،2013م ــن مـتــرجـمــن
إلــى آخــريــن فــي مـجــال الـتـعــاون االقـتـصــادي
والتنمية أو املؤسسات الثقافية والسياسية
والسائقني والحراس مع عائالتهم .وينتظر
نحو  20ألف منهم مغادرة العاصمة كابول
في ظل الوضع املأساوي الذي تعيشه البالد.
وفــي هــذا اإلط ــار ،يدعو رئيس منظمة «برو
أزول» األملانية املدافعة عن حقوق الالجئني
غونتر بوركهارت ،في حديث ملجلة «تاغس
شـبـيـغــل» ،إل ــى ق ـبــول امل ــزي ــد م ــن األش ـخــاص
الــذيــن يحتاجون إلــى الحماية ،موضحًا أن
النتيجة الحالية مرعبة إذ يجب أن يختبىء
ه ــؤالء األش ـخــاص بشكل دائ ــم خــوفــا مــن أن
يقتلهم طالبان .وإذا ما فــروا بمفردهم ،فإن
عائالتهم ستكون في خطر ومحنتهم كبيرة.
يـضـيــف أن ــه ي ـجــب اب ـ ــرام ات ـف ــاق م ــع طــالـبــان
للسماح للعمال املحليني بـمـغــادرة الـبــاد،
الفتًا إلــى «الحاجة إلــى جسر جــوي مــزدوج،
أي عــودة الـطــائــرات إلــى أفغانستان محملة
ب ــامل ــواد ال ـغــذائ ـيــة لـنـقــل املــوظ ـفــن املـحـلـيــن
وغيرهم من األشخاص املعرضني للخطر».

وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن إع ـ ــان وزارة ال ـخــارج ـيــة
األملانية أخيرًا إصدار  5925تأشيرة ملواطنني
أف ـغ ــان ،بـيـنـهــا  3700ف ــي بــاك ـس ـتــان ،و1100
تأشيرة لــم شمل أخــرى فــي سفارتي أملانيا
في نيودلهي (الهند) واسالم آباد (باكستان)
لتسريع استقبال هؤالء ،فإن األرقام الضئيلة
للواصلني من أفغانستان دفعت حزب اليسار
(دي لـيـنـكــه) إل ــى تــوجـيــه ان ـت ـقــادات شــديــدة
الـلـهـجــة لـلـحـكــومــة بـسـبــب غ ـيــاب التنسيق
الحكومي لعمليات اإلجالء من كابول.
ف ــي ه ــذا ال ـس ـي ــاق ،ت ـق ــول ال ـع ـضــو ف ــي حــزب
اليسار غوكاي أكبولوت ملجموعة «فونكة»
اإلعالمية ،إن استقدام الثلث فقط من العمال

امل ـح ـل ـ ّـي ــن األف ـ ـغـ ــان ال ــذي ــن ي ـح ـت ــاج ــون إل ــى
الحماية يدل على التقصير ،داعية الحكومة
الجديدة إلى تسريع وتنظيم عملية اإلجالء
وال ـه ـج ــرة .وب ـنــى ال ـي ـســار ان ـت ـقــاده عـلــى ّ
رد
وزارة الداخلية االتحادية على طلب إحاطة

تنوي ألمانيا التواصل مع
ناشطين في أفغانستان
من أجل إجالء مواطنيها

هؤالء حالفهم الحظ بالخروج من أفغانستان (ماركوس يام)Getty /

مــن كتلة الـحــزب فــي البوندستاغ (املجلس
ال ـت ـش ــري ـع ــي االتـ ـ ـح ـ ــادي) ،ب ـع ــدم ــا ت ـب ــن أن
ال ــوزارة وافـقــت على مجيء  24556شخصًا
ب ــن م ــاي ــو /أيـ ــار ونــوف ـم ـبــر /ت ـشــريــن األول
املــاض ـيــن ،وق ــد ص ــل مـنـهــم  1319مـتـعــاونــا
أفغانيًا مع الجيش األملــانــي ،باإلضافة إلى
 5711من أقاربهم.
ه ــذه امل ـطــالــب واالعـ ـت ــراض ــات دف ـعــت وزي ــرة
الخارجية أنالينا بــاربــوك إلــى تقديم خطة
عـمــل ألف ـغــان ـس ـتــان ،مـشـيــرة إل ــى أن الـ ــوزارة
تــرغــب فــي تــوسـيــع وتـســريــع ف ــرص مـغــادرة
األف ـ ـغـ ــان امل ـع ــرض ــن ل ـل ـخ ـطــر ال ـ ـبـ ــاد .ل ــذل ــك،
ستزال جميع العقبات البيروقراطية املتعلقة

بـ ــإصـ ــدار ت ــأشـ ـي ــرات ع ـل ــى اع ـت ـب ــار أن جـلــب
هــؤالء األشـخــاص أولــويــة قصوى للحكومة
األملــان ـيــة ،علمًا أن نـحــو  15أل ــف شـخــص تم
قبولهم في أملانيا ،إال أنهم ما زالــوا قابعني
في أفغانستان .وتشدد على أن هناك عمال
وجهدا كبيرين إليصال هؤالء إلى بر األمان.
كما تقول بــاربــوك إنــه في ظل حكم طالبان،
ت ـع ــان ــي ال ـن ـس ــاء وال ـف ـت ـي ــات ب ـش ـكــل خ ــاص.
وب ــال ـن ـس ـب ــة إلـ ـيـ ـه ــم ،فـ ـ ــإن «كـ ـ ــل يـ ـ ــوم مـ ـه ــم»،
مــوض ـحــة أنـ ــه س ـي ـتــم ت ـعــزيــز ال ـت ــواص ــل مع
ناشطي املجتمع املدني في أفغانستان من
أج ــل ت ـســريــع رح ـي ــل األفـ ـغ ــان امل ـق ـبــولــن في
أمل ــان ـي ــا .وت ــوض ــح أن ــه بــال ـت ـعــاون م ــع وزارة
الــداخ ـل ـيــة ،سـيـتــم ت ـجــاوز الـعـقـبــات مــن أجــل
ع ــدم خ ـس ــارة أش ـه ــر إضــاف ـيــة ق ـبــل اإلجـ ــاء.
تضيف« :فــي بعض الـحــاالت ،قد يعني ذلك
جمع البيانات الرقمية واألمنية قبل املغادرة
وإصــدار تأشيرات في بلدان العبور أو لدى
الوصول إلى أملانيا».
وتشير إلى وجوب أن تكون هناك «محاولة
جـ ــديـ ــدة» ف ــي املـ ـح ــادث ــات م ــع دول ج ـي ــران
أفغانستان حــول وســائــل إضافية لــإجــاء،
وال سيما أنـهــا لــم تتمكن مــن إت ـمــام عملية
االجالء ونقل األشخاص املحتاجني للحماية
ع ـبــر ق ـطــر وبــاك ـس ـتــان إال ك ـجــزء م ــن بــرامــج
اإلجالء الخاصة .وما زال  135مواطنًا أملانيًا
م ــوج ــودي ــن ف ــي أف ـغــان ـس ـتــان ،ول ــم ي ـغ ــادروا
البالد لظروف خاصة.
بــاإلضــافــة إلــى مــا سـبــق ،تلفت بــاربــوك إلى
أنه في ظل الظروف اإلنسانية الكارثية التي
يعاني منها السكان في أفغانستان من سوء
تـغــذيــة ون ــدرة مـيــاه ال ـشــرب وس ــوء الــرعــايــة
الصحية ،تعتزم الحكومة األملــانـيــة إرســال
مــوظ ـفــن م ـج ــددًا إل ــى ال ـب ــاد ل ـت ـكــون ق ــادرة
على إجراء تقييم مباشر للوضع .وتوضح:
«ال ـه ــدف ه ــو أن ن ـكــون ق ــادري ــن عـلــى العمل
على األرض مــرة أخــرى وفــي وقــت مبكر من
العام الجديد» ،مؤكدة أن العودة «ال تعني
شــرعـيــة سـيــاسـيــة أو حـتــى اع ـت ــراف بنظام
طــالـبــان .كما أن برلني ملتزمة حيال شعب
أفغانستان وليس طالبان».
النص الكامل
على الموقع األلكتروني
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مجتمع فالش

يحصلون على
تعليم غير
رسمي في
بنغالديش

مدرسة مؤقتة في ميانمار

يلتحقون بصف لتعلم الكمبيوتر في المكسيك

«من الواجب علينا أن
نعمل أكثر على تكثيف
الجهود من أجل النهوض
بالهدف  4من أهداف التنمية
املستدامة الداعي إلى ضمان التعليم
ّ
الجيد املنصف والشامل للكل وتعزيز
ّ
فرص التعلم مدى الحياة للجميع»،
هذا ما يقوله األمني العام لألمم
املتحدة أنطونيو غوتيريس .يأتي
ذلك في الوقت الذي تحتفل فيه
الجمعية العامة لألمم املتحدة باليوم
الدولي للتعليم في  24يناير /كانون
الثاني من كل عام ،والذي يصادف
يوم غد.
وتشير األمم املتحدة إلى أن الحق في
التعليم هو حق تنص عليه املادة 26
من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان،
التي تدعو إلى التعليم االبتدائي
املجاني واإللزامي .وتذهب اتفاقية
حقوق الطفل ،املعتمدة عام  ،1989إلى
أبعد من ذلك ،إذ تنص على أن يتاح
التعليم العالي أمام الجميع.
ُ
ويظهر تقرير «حالة أزمة التعليم
العاملية :مسار نحو التعافي» أن
نسبة األطفال الذين يعيشون في فقر
تعليمي في البلدان منخفضة الدخل
والبلدان املتوسطة الدخل ،والتي
كانت تبلغ  53في املائة قبل الجائحة،
قد تصل إلى  70في املائة بسبب
إغالق املدارس لفترات طويلة وعدم
ّ
فاعلية التعلم عن ُبعد في ضمان
االستمرار الكامل للتعليم أثناء إغالق
املدارس.
وبحسب تقرير صادر عن البنك
الدولي ومنظمة األمم املتحدة للتربية
والعلم والثقافة «يونسكو» وللطفولة
«يونيسف» ،فإن الجيل الحالي
من الطالب مهدد اآلن بخسارة 17
تريليون دوالر في إيرادات أفراده مدى
حياتهم ،نتيجة إلغالقات املدارس
الناتجة عن جائحة كوفيد.19-
(العربي الجديد)
(الصور :األناضول ،فرانس برس)Getty ،

يوم التعليم

 %70يعيشون في فقر الدراسة

يكتبون عبارة «إنسان» في الصين

تتعلم اللغة اإلنكليزية في الهند
ال تواجه الواليات
المتحدة أزمة
تعليمية

اليتخلى عن الكمامة
في الباراغواي

