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الــتــونــســيــة خــدمــة  الــصــحــة  أتـــاحـــت وزارة 
ــول عـــلـــى شـــــهـــــادة الـــتـــلـــقـــيـــح عــبــر  ــحــــصــ الــ
»إيــفــاكــس«  للتسجيل  الــوطــنــيــة  املــنــظــومــة 
منذ أكثر من شهرين، لُيصبح إظهارها إلزاميًا في 
املؤسسات العامة بدءًا من 22 ديسمبر/ كانون األول 
 باملرسوم الرئاسي الذي صدر في 22 

ً
املاضي، عمال

أكــتــوبــر/ تــشــريــن األول املـــاضـــي، واملــتــعــلــق بــجــواز 
التلقيح ضد فيروس كوفيد-19. وبحسب املرسوم، 
»يمكن لكل شخص يبلغ أو يتجاوز عمره 18 سنة 
، تحميل شهادة التلقيح على 

ً
وتلقى تلقيحه كامال

هاتفه املحمول من املوقع، أو استخراجه على شكل 
وثــيــقــة ورقــيــة إلظـــهـــاره عــنــد الــحــاجــة«. كــمــا ينص 
عــلــى »حـــظـــر الــعــمــل لــغــيــر املــلــقــحــن فـــي الــقــطــاعــن 
الـــعـــام والــــخــــاص وحـــرمـــانـــهـــم مـــن أجــــورهــــم، فيما 
إذا  الــبــالد  إلــى خـــارج  السفر  مــن  التونسيون  ُيمنع 
لم تكن لديهم الشهادة الصحية اإللزامية الخاصة 
إلى  املــرســوم تصل  مــّدة سريان   

ّ
أن بالتلقيح، علما 

أّي مؤسسة أو  أيــضــًا »إغـــالق  6 أشــهــر«. ويتضمن 
شــركــة ال تــلــتــزم بــبــنــوده مــــّدة 15 يــومــًا، باستثناء 
املستشفيات واملراكز الصحية«. وعلى الرغم من أنه 
التلقيح،  شهادة  تحميل  التونسّين  لجميع  يمكن 

مــن جـــراء أعطال  أن كثيرين واجــهــوا صعوبات  إال 
ــل مــصــالــح الــبــعــض وحـــال 

ّ
تــقــنــيــة، األمــــر الــــذي عــط

دون دخولهم املصارف واملؤسسات املالية واملراكز 
إظهار  التي تشترط  األماكن  من  التجارية وغيرها 
الــعــطــل  الــصــحــة  الــتــلــقــيــح. وبــــــررت وزارة  شـــهـــادة 

بالطلب الكبير على املوقع لتحميل الشهادة. 
ـــم عــــشــــرات املـــواطـــنـــن وقـــفـــات 

ّ
ــذا اإلطــــــــار، نـــظ ــ فــــي هـ

احتجاجية في جهات عدة للمطالبة بإلغاء املرسوم 
 
ّ
ــادة الــتــلــقــيــح، مــعــتــبــريــن أن ــهـ املــتــعــلــق بـــإلـــزامـــيـــة شـ

اإلجبار على التلقيح تعدٍّ على الحريات. ويؤثر هذا 
لــم يتلقوا  الــذيــن  التونسين  العديد مــن  الــقــرار على 
لــم يتمكنوا  الــذيــن  لــه أو  الــرافــضــون  التلقيح، ســـواء 
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 
الـــجـــاري، أوقــــف ثــالثــة أشــخــاص فــي مــحــافــظــة نابل 
بــشــبــهــة تــســلــيــمــهــم شــــهــــادات تــلــقــيــح ألشـــخـــاص لم 
يحصلوا عليه في مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بن 
نابل.  فــي  االبتدائية  املحكمة  وفــق  دوالرًا،  و150   30
 أحــد األشــخــاص أدرج بــيــانــات ألنـــاس لم 

ّ
وتــؤكــد أن

يتلقوا اللقاحات. وفي اآلونة األخيرة، كتب كثيرون 
منشورات على وسائل التواصل االجتماعي تتضمن 
عروضًا الستخراج شهادات تلقيح على شكل بطاقة 

املواقع  تلك  الرقابة على  هوية، ما يطرح أسئلة عن 
مالية  مبالغ  مقابل  في  تلقيح  عطي شهادات 

ُ
ت التي 

تتراوح ما بن 20 و40 دوالرًا. يشار إلى أن استخراج 
شهادة التلقيح من الوزارة ال تتعدى قيمته النصف 

الدينار )0.17 دوالر(.   
مـــن جــهــتــه، يــقــول مــديــر املـــركـــز اإلعـــالمـــي فـــي وزارة 
 الوزارة 

ّ
الصحة لطفي العالني لـ »العربي الجديد« إن

أكـــدت أكــثــر مــن مــرة ضـــرورة الــحــصــول على شهادة 
وحــمــايــة  الــلــقــاحــات  عــلــى  الــنــاس  لتشجيع  التلقيح 
من  ر 

ّ
تحذ أنها  كما  الفيروس،  من  وغيرهم  أنفسهم 

اســتــخــراجــه مــن بــعــض املــحــال الــتــي تستغل الــنــاس 
 
ّ
لــلــحــصــول عـــلـــى مـــبـــالـــغ مـــالـــيـــة كـــبـــيـــرة، مــضــيــفــًا أن

التلقيح  تــراقــب عملية اســتــخــراج شــهــادات  ــــوزارة  الـ
وال تــوجــد تــــجــــاوزات. مـــن جــهــتــهــا، تــطــالــب منظمة 
بإرجاء تطبيق  الفساد  بمكافحة  املعنية  يقظ«  »أنــا 
املرسوم الرئاسي املتعلق بشهادة التلقيح الخاصة 
التحقيق  من  االنتهاء  إلــى حن  كوفيد-19  بفيروس 
والــتــدقــيــق فـــي كـــل املــعــطــيــات املــــوجــــودة بمنظومة 
إيفاكس ومعالجة األعطال التقنية والتثبت من مدى 
صّحة وواقعّية اإلحصائيات واملعطيات املدرجة في 
إليها  شكاوى  ورود  إلــى  وتشير  الرقمّية.  املنظومة 
تتعلق باختراق منّصة إيفاكس والتالعب بمنظومة 
التلقيح وإسناد شهادات تلقيح للذين لم يحصلوا 

عــلــيــهــا. وعــمــدت إلـــى الــتــثــبــت مــن صــّحــة التبليغات 
ــتــــجــــاوزات، وتــمــكــنــت مـــن الـــوصـــول إلــــى املــنــصــة  والــ
الخاص بأعوان وزارة الصحة بعد  القسم  وتحديدًا 
الحصول على اسم املستخدم وكلمة العبور املشتركة 
بن جميع األعوان، وهي كلمة مرور سهلة االختراق.

مجتمع
أسفر حريق هائل في مبنى من 19 طابقًا عن مقتل ستة على األقل وإصابة 15 شخصًا آخرين أمس 
السبت في مومباي، العاصمة املالية والترفيهية للهند، حسبما قال مسؤولون. ونتج الحريق عن 
وقال  بيدنيكار.  كيشوري  البلدية  لرئيس  وفقًا  الشقق،  بإحدى  هــواء  مكيف  في  كهربائي  مــاّس 
الدخان  مــن  مــا غلف عمود كبير  الخامس عشر وســرعــان  الطابق  فــي  انــدلــع  الحريق   

ّ
إن السكان 

 أكثر من 90 شخصًا فروا من املبنى بمفردهم أو بمساعدة الجيران. وقال 
ّ
األسود املبنى. أضافوا أن

)أسوشييتد برس(  أربعة من املصابن في حالة حرجة. 
ّ
ضابط الشرطة سوراب تريباثي إن

 مــا ال يقل عــن 13 شخصًا لــقــوا حتفهم، وأصــيــب عــشــرات عندما 
ّ
قــالــت الــشــرطــة يــوم الجمعة إن

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 200 كيلومتر 
 نحو 180 شخصًا أصيبوا في االنفجار. وظهر في مقطع 

ّ
غرب العاصمة أكرا. وقالت الشرطة إن

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.  

غانا: مقتل 13 في انفجار يسّوي قرية باألرضمومباي: مقتل ستة في حريق بمبنى سكني

نددت منظمة »أنا يقظ« باستهتار وزارتي الصّحة 
بالمعطيات  واالتصال  المعلومات  وتكنولوجيا 
الشخصيّة الحساسة للمواطنين، إذ تشمل قاعدة 
البيانات معلومات صحيّة سريّة، مشيرة إلى أنه كان 
المتطوعين  لدخول  زمنية  مدة  تحديد  يفترض 
وموظفي الوزارة إلى منظومة إيفاكس، وتغيير 

كلمة العبور بمجرد انتهاء مهامهم.

تنديد باالستهتار

في ثالث حادث إطالق نار خالل أسبوع 
األميركية  نيويورك  مدينة  شرطة  على 
التي يسكنها حوالى 9 ماليني شخص، 
من  يبلغ 22  الجهاز  فــي  قضى عنصر 
ــر بـــجـــروح خــطــرة،  صـــيـــب آخــ

ُ
الــعــمــر، وأ

خالل تدخلهما ملنع واقعة عنف أسري 
ــّي هـــارلـــم. ولـــم يوقع  داخــــل شــقــة فــي حـ
الحادثان السابقان خسائر في األرواح.

مــن  ــة  ــ ــالثـ ــ »ثـ أّن  ــة  ــرطــ ــــشــ ال ــت  ــ ــحــ ــ وأوضــ
ــــشــــارع رقــم  عــنــاصــرنــا تـــوجـــهـــوا إلــــى ال
135 شمالّي مانهاتن ليل أول من أمس 
الجمعة، بعدما اشتكت سيدة في اتصال 
ابنها.  مــن  لعنف  تعرضها  مــن  هــاتــفــي 
وعندما وصل الشرطيون، فتح رجل في 
الـ47 من العمر النار فجأة عليهم، وأردى 
أحــدهــم فـــورًا، وتــضــررت حياة آخــر إلى 
األبـــد«. وذكـــرت وســائــل إعــالم أّن مطلق 

النار قتل، لكن السلطات لم تؤكد ذلك.
ودعا رئيس بلدية نيويورك الديمقراطي 
ــك آدامــــز، وهـــو شــرطــي ســابــق تولى  إريـ
مــنــصــبــه فـــي األول مـــن يـــنـــايـــر/ كــانــون 
على  بــنــاًء  انتخابه  بعد  الــجــاري،  الثاني 
ــــود بــمــكــافــحــة الــجــريــمــة، كـــل الــقــوى  وعـ
العنف  ملواجهة  االتــحــاد  إلــى  املدينة  فــي 
املـــســـلـــح، وطــــالــــب الـــســـلـــطـــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة 
األسلحة.  انتشار  وقــف  فــي  باملساعدة 
وقــال: »سنجد األسلحة ومن يجلبونها 

ويستخدمونها«. 
تلت األميركية من 

ُ
وفي األيام األخيرة، ق

أصــول آسيوية ميشيل غو )40 عامًا(، 
بـــعـــدمـــا دفـــعـــهـــا رجـــــل مـــشـــرد مــصــاب 
مترو  محطة  فــي  نفسية  بــاضــطــرابــات 
والبورتوريكية  بنيويورك،  تايم سكوير 
عامًا(   19( نيفيس  بــايــرون  كريستيل 
برصاص أطلقه لص أمام صندوق املال 
»بــرغــر كينغ«  تــابــع لسلسلة  فــي مطعم 

في مانهاتن.
)فرانس برس(
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بيروت ـ انتصار الدنان

رغم السنوات الكثيرة التي عاشها الجئًا، لم ينَس 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 
»العربي الجديد«: »عاش جميع سكان  لوحات رسمها فنان. يقول الزعبوطي لـ
يفرقهم  بــأن شيئًا  أن يشعروا  صفد من مسيحين ويهود ومسلمن، من دون 
عن بعضهم البعض. ثم غّير دخول االستعمار اإلنكليزي املدينة الحال بينهم، 
ووضع شريطًا فّرق اليهود عن املسلمن واملسيحين، ومنعهم من االقتراب من 
ــه عــاش مع أسرته حياة مستقرة، ومــن »خيرات« 

ّ
أن البعض«. ويــروي  بعضهم 

والده الذي كان ينقل الفاكهة والخضار بعربة »كارو« تجرها خيول، ويتنقل بن 
املــدن والقرى، ويسافر إلى لبنان وسورية، حتى أجبر االستعمار األســرة على 

ترك البيت من دون حمل أّي 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«.
 »اإلنكليز ضيقوا على أبناء صفد ومنعوهم 

ّ
وفي ذكريات الخروج املؤلم، يخبر أن

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«. 
إلى  البلدة  الالجئن  يترك جميع  بأن  اللبنانية  الدولة  ويتابع: »الحقًا، طالبت 
مكان آخر، فانتقلنا إلى بلدة شحيم بقضاء الشوف التي بقي أهلي فيها، بينما 
التحقنا بمدرسة مجانية  البراجنة حيث  بــرج  إلــى مخيم  توجهت مع شقيقي 
ــه انــتــقــل الحــقــًا للعيش  ـ

ّ
بقيت فيها حــتــى الــصــف الــثــانــي املــتــوســط«. يضيف أن

فــي محل  إلــى لبنان وعمل  ثــم عــاد  الخياطة،  التي تعلم فيها مهنة  فــي دمشق 
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: 
قدرتهم، وكذلك  لي بحسب  أوالدي مساعدة مادية  »أعيش مع زوجتي، ويقدم 
من  راتــبــًا  أتقاضى  كما  ببيروت.  الجليل  مــدرســة  فــي  تعمل معلمة  التي  ابنتي 

منظمة التحرير الفلسطينية. ونعيش بالتالي بحسب إمكاناتنا«.

تظل مصر بين الدول األكثر تقليًال لعدد الوفيات بفيروس كورونا 
الموجة  في  الــواقــع  هــذا  يختلف  أن  يتوقع  وال  العالم.  في 

الجديدة الحالية، في حين يبقى األمل في التطعيم والتزام التدابير 
االحترازية لتدارك األسوأ، وهما في الحد األدنى

ألمانيا مطالبة بالتحرك إلنقاذ أفغان
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وســــط مـــوجـــة بــــرد شـــديـــدة غير 
ــة نـــســـبـــيـــًا فـــــي أجـــــــواء  ــاديــ ــيــ ــتــ اعــ
الشتاء في مصر، توّسع انتشار 
اإلصــــابــــات بــمــتــحــّورات فـــيـــروس كـــورونـــا، 
الــذي ظهر في نهاية  وآخرها »أوميكرون« 
املاضي. وتحّولت  الثاني  نوفمبر/ تشرين 
العدوى من فردية إلى جماعية في ظل تراٍخ 
وتكاسل من السلطات واألفراد أنفسهم في 

تطبيق اإلجراءات االحترازية. 
وبن أعراض اإلصابة بالفيروس املنتشرة 
ــداع  ــ ــــصـ ــعــــطــــس والـ ــح والــ ــ ــرشـ ــ ــي مـــصـــر الـ ــ فـ
والـــشـــعـــور بــالــتــعــب واإلجــــهــــاد واالحــتــقــان 
بــالــحــلــق واأللــــم والــجــفــاف عــنــد الــبــلــع، إلــى 
ــرارة والــرجــفــان  ــة الــــحــ ــ جـــانـــب ارتـــفـــاع درجـ
ــم الـــصـــدر  ــ ــ ــيـــق الــتــنــفــس وأل والـــســـعـــال وضـ

وفقدان حاستي الذوق والشم.
املصرية،  والسكان  الصحة  وزارة  وأعلنت 
الــخــمــيــس املـــاضـــي، تــســجــيــل 1403 حـــاالت 
مــوجــبــة جـــديـــدة ضــمــن إجـــــــراءات الــتــرصــد 
جريها الوزارة 

ُ
والتقصي والفحوص التي ت

العاملية،  الصحة  منظمة  إرشـــادات  بحسب 
و22 وفــاة، ما رفــع إجمالي عــدد اإلصابات 
إلى 405.393 بينها 339.259 شهدت شفاء 

الــقــائــم  ــان  ــ وكـ وفـــــاة.  و22.260  أصــحــابــهــا، 
بــأعــمــال وزيـــر الــصــحــة املــصــري خــالــد عبد 
الغفار قد اعترف في منتصف يناير/ كانون 
ــعــــدالت إصـــابـــات   »مــ

ّ
ــاري بـــــأن الـــثـــانـــي الــــجــ

ملحوظًا،  ارتفاعًا  سجلت  كورونا  فيروس 
مــا انــعــكــس عــلــى زيــــادة نــســب اإلشــغــال في 
الخدمات  لتقديم  املخصصة  املستشفيات 
ــفــــيــــروس«. أمـــا  الـــعـــالجـــيـــة لــلــمــصــابــن بــــالــ
مدبولي  الــــوزراء، مصطفى  رئــيــس مجلس 
قــرار عــدم دخــول  فشدد على أهمية تفعيل 
املـــنـــشـــآت الــحــكــومــيــة لــغــيــر املــلــقــحــن، وال 
 
ً
ــواع الــلــقــاحــات، فــضــال ــ ســيــمــا مـــع تـــوافـــر أنـ
عن تقليل الكثافة في الجامعات واملدارس، 

واملصالح الخدمية، واألماكن العامة.

نسب غير حقيقية
 مــجــلــة »إيــكــونــومــيــســت« تــحــدثــت في 

ّ
لــكــن

دراسة نشرتها مطلع يناير/ كانون الثاني 
لوفيات  الحقيقية  األرقــــام   

ّ
أن عــن  الــجــاري 

ــا فـــي الـــعـــالـــم ومـــصـــر عــام  فـــيـــروس كــــورونــ
2021 هي ثالثة أضعاف األرقام املعلنة على 
 »العالم شهد 5.4 مالين 

ّ
األقــل. وأوردت أن

ه 
ّ
وفـــاة بــفــيــروس كــورونــا ومــتــحــوراتــه، لكن

احتضن فعليًا 18.7 مليون وفاة على األقل 
منذ ظهوره في الصن نهاية عام 2019«. 

األولى )25 في املائة( واليمن املرتبة الثالثة 
)19 في املائة(.

كــمــا احــتــلــت مــصــر املــرتــبــة 167 فـــي نسبة 
الــتــعــافــي عــاملــيــًا بــمــعــدل )84.4 فــي املــائــة(، 
بينما عرف السودان نسبة تعاٍف مقدارها 
83.8 فــي املــائــة. أمــا الفاتيكان وســان بيير 
ومــيــكــلــون وبــــــاالو وجـــــزر مــــارشــــال وجـــزر 
ســلــيــمــان وســـامـــوا ومــيــكــرونــيــزيــا فشهدت 

نسبة تعاٍف بنسبة مائة في املائة.
كذلك، احتلت مصر املرتبة 180 على صعيد 
لكل مليون نسمة،  إجمالي عدد اإلصابات 
بالفيروس  فــي عــدد املصابن  واملــرتــبــة 78 

بن 223 منطقة ودولة في العالم.

تراٍخ عام
وبــيــنــمــا تــشــهــد الــحــيــاة الــيــومــيــة الــعــاديــة 
ــة مــــن الـــتـــراخـــي الــــعــــام فــي  ــالـ فــــي مـــصـــر حـ
االحــتــرازيــة في مواجهة  ات  ــراء اإلجـ اتخاذ 
االنـــتـــشـــار الــتــصــاعــدي الـــواســـع والــســريــع 
البرملان  »أومــيــكــرون«، وجــه عضو  ملتحور 
فريدي البياضي رسالة إلى رئيس الوزراء 
ــمـــال وزيــــــر الــصــحــة  ــأعـ ــم بـ ــائـ ــقـ ــر الـ ــ ــوزيـ ــ والـ
ات االحـــتـــرازيـــة.  ــأن تــطــبــيــق اإلجــــــراء فـــي شـ
األخــيــرة تصاعدًا  األيــام  وأوردت: »شهدت 
ــــي عــــــدد اإلصــــــابــــــات بـــمـــتـــحـــّور  ــًا فـ ــ ــــحـ واضـ
أومـــيـــكـــرون مـــن فـــيـــروس كــــورونــــا، وتــوقــع 
الــقــائــم بــأعــمــال وزيــــر الــصــحــة خــالــد عبد 
الغفار أن تتصاعد اإلصابات في األسابيع 
الجديد في شكل  املتحّور  املقبلة، وينتشر 
أكــبــر بــاعــتــبــار أن مــعــدل انــتــشــار مــتــحــوره 
أكــثــر 4 أو 5 أضــعــاف مــن بــاقــي مــتــحــّورات 
كــــورونــــا. لــكــن رغــــم الـــوضـــع الـــــذي تــحــدث 
عــنــه الـــوزيـــر، ال نــــزال نــشــاهــد عـــدم الــتــزام 
ات االحترازية في الشوارع  تطبيق اإلجراء
واملــــــــواصــــــــالت واملـــــؤســـــســـــات والـــهـــيـــئـــات 
ــنــــن ارتـــــــداء  ــنـــب املــــواطــ ــيـــة، وتـــجـ ــكـــومـ الـــحـ
الــكــمــامــات فــي مــقــابــل عـــدم فـــرض غــرامــات 
عــلــيــهــم. كــمــا ال تـــزال هــنــاك بــعــض املقاهي 
االحترازية،  ات  اإلجــراء تطبيق  من  تتهرب 
بعض  وتغض  لروادها،  النارجيلة  وتقدم 
الجهات واملؤسسات النظر عن عدم ارتداء 
ال  مقارها، في حن  املواطنن كمامات في 
يجرى تفتيش أو مراجعة بيانات التطعيم 

الخاصة باملواطنن«.
ولفتت الرسالة إلى أن معدالت التطعيم ال 
تـــزال فــي حـــدود الـــ 36 مليون مــواطــن ممن 
تلقوا جــرعــة واحـــدة على األقـــل، رغــم وفــرة 

اللقاحات في الوقت الحالي.
الصحة  الــحــكــومــة ووزارة  الــنــائــب  وطــالــب 
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 املواطنن الذين لم يتلقوا أي جرعة 
لــقــاح حــتــى اآلن، والــتــصــدي لــخــطــورة هــذا 
األمر على الوضع الصحي العام في البالد.

تنوي ألمانيا التواصل مع 
ناشطين في أفغانستان 
من أجل إجالء مواطنيها

»الـــنـــســـب   
ّ
أن ــيــــســــت«  ــكــــونــــومــ »إيــ وكـــتـــبـــت 

الحقيقية املعلنة تختلف من مكان إلى آخر، 
أعــداد  مضاعفة  يجب  املــثــال،  سبيل  فعلى 
الــوفــيــات املــعــلــنــة فـــي قــــارة آســيــا 700 مــرة 
الحقيقية.  األرقـــام  على  للحصول  حسابيًا 
الشمالية،  األوروبــي وأميركا  االتحاد  وفي 
يجب مضاعفة األعداد املعلنة 30 مرة، وفي 
أفريقيا 900 مرة، وفي الصن 17 ألف مرة«. 
 أملــانــيــا هـــي البلد 

ّ
ــارت املــجــلــة إلـــى أن ــ وأشــ

ــتـــســـاوى فــيــه  ــم الــــــذي تـ ــالـ ــعـ ــد فــــي الـ ــيـ الـــوحـ
في  أمــا  املعلنة.  تلك  مــع  الحقيقية  األعــــداد 

مصر فيجب مضاعفة األعداد املعلنة 1400 
ما  الحقيقية،  األرقــــام  عــلــى  للحصول  مـــرة 
 عدد الوفيات الـــ21 ألفًا املعلن هو 

ّ
يعني أن

390 ألفًا فعليًا. 
وكــــانــــت دراســــــــة أخـــــــرى نـــشـــرتـــهـــا جــامــعــة 
ــون هــوبــكــنــز« األمــيــركــيــة فـــي يــونــيــو/  ــ »جـ
حزيران 2020 قد وضعت مصر في املرتبة 
الــســابــعــة عــاملــيــًا فــي نــســب وفــيــات كــورونــا 
بــعــد الـــواليـــات املــتــحــدة والــبــرازيــل والهند 
 مصر 

ّ
واليمن والسودان وتشاد. وكشفت أن

 لعدد 
ً
هي خامس دول العالم األكثر تقليال

بعد  املعلن،  بالرقم  مقارنة  كــورونــا  وفيات 
طــاجــكــســتــان ونـــيـــكـــاراغـــوا وأوزبـــاكـــســـتـــان 

وبيالروسيا.
ــنــــشــــورة عـــلـــى مــوقــع  وبـــحـــســـب األرقـــــــــام املــ
مجلس الوزراء املصري، احتلت مصر املركز 
الــعــاشــر عــاملــيــًا فــي نسبة الــوفــيــات مقارنة 
في   5.7( املــصــابــن بنسبة  عـــدد  بــإجــمــالــي 
املــائــة(، بعد كل من سورية )6.5 في املائة( 
واإلكوادور )6.4 في املائة(. وسبق مصر كل 
من الصومال )5.6 في املائة( وتايوان )5.2 
في املائة(، في حن احتلت فانواتو املرتبة 

ال يسع المهّجرين قسرًا 
من مدينة بنغازي 

غير االنتظار ريثما ُتحّل 
أزمتهم ويعودون 

إلى بيوتهم التي دّمر 
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

املشاريع  في  السابقن  املوظفن  نقل  زال  ما 
الرغم  على  صعبًا،  أفغانستان  فــي  األملــانــيــة 
من مــرور أكثر من أربعة أشهر على مغادرة 
املــســلــحــة لجمهورية  )الـــقـــوات  الــبــونــدســفــيــر 
أملــانــيــا االتــحــاديــة( الــبــالد مــع وصـــول حركة 
القضية مع  السلطة. وبـــرزت  إلــى  »طــالــبــان« 
بــزيــادة  الــبــالد  فــي  أحـــزاب سياسية  مطالبة 
قدرات السفارات املعنية، ومناشدة املنظمات 
الداعمة لالجئن بتخصيص املزيد من املوارد 
للمعالجة السريعة آلالف طلبات التأشيرات 
األجهزة  مع  تعاونوا  الذين  األفغان  قبل  من 
الـــعـــام 2013، مـــن مــتــرجــمــن  ــة مــنــذ  ــيـ ــانـ األملـ
إلــى آخــريــن فــي مــجــال الــتــعــاون االقــتــصــادي 
والتنمية أو املؤسسات الثقافية والسياسية 
والسائقن والحراس مع عائالتهم. وينتظر 
نحو 20 ألف منهم مغادرة العاصمة كابول 
في ظل الوضع املأساوي الذي تعيشه البالد.
وفــي هــذا اإلطـــار، يدعو رئيس منظمة »برو 
الالجئن  عن حقوق  املدافعة  األملانية  أزول« 
غونتر بوركهارت، في حديث ملجلة »تاغس 
شــبــيــغــل«، إلـــى قــبــول املـــزيـــد مـــن األشــخــاص 
أن  موضحًا  الحماية،  إلــى  يحتاجون  الــذيــن 
النتيجة الحالية مرعبة إذ يجب أن يختبىء 
ــم خــوفــًا مــن أن  هـــؤالء األشــخــاص بشكل دائـ
فــروا بمفردهم، فإن  يقتلهم طالبان. وإذا ما 
عائالتهم ستكون في خطر ومحنتهم كبيرة. 
يــضــيــف أنــــه يــجــب ابـــــرام اتـــفـــاق مـــع طــالــبــان 
الــبــالد،  بــمــغــادرة  املحلين  للعمال  للسماح 
الفتًا إلــى »الحاجة إلــى جسر جــوي مــزدوج، 
أفغانستان محملة  إلــى  الــطــائــرات  أي عــودة 
بـــاملـــواد الــغــذائــيــة لــنــقــل املــوظــفــن املــحــلــيــن 
للخطر«.  املعرضن  األشخاص  من  وغيرهم 

ــذيــــن يـــحـــتـــاجـــون إلـــى  املـــحـــلـــّيـــن األفــــغــــان الــ
الحماية يدل على التقصير، داعية الحكومة 
الجديدة إلى تسريع وتنظيم عملية اإلجالء 
والـــهـــجـــرة. وبــنــى الــيــســار انــتــقــاده عــلــى رّد 
وزارة الداخلية االتحادية على طلب إحاطة 

الــخــارجــيــة  الـــرغـــم مـــن إعـــــالن وزارة  وعـــلـــى 
األملانية أخيرًا إصدار 5925 تأشيرة ملواطنن 
بــاكــســتــان، و1100  فـــي  بــيــنــهــا 3700  أفـــغـــان، 
أملانيا  فــي سفارتي  أخــرى  لــم شمل  تأشيرة 
في نيودلهي )الهند( واسالم آباد )باكستان( 
لتسريع استقبال هؤالء، فإن األرقام الضئيلة 
للواصلن من أفغانستان دفعت حزب اليسار 
)دي لــيــنــكــه( إلـــى تــوجــيــه انــتــقــادات شــديــدة 
لــلــحــكــومــة بــســبــب غــيــاب التنسيق  الــلــهــجــة 

الحكومي لعمليات اإلجالء من كابول.
ــذا الـــســـيـــاق، تـــقـــول الــعــضــو فـــي حــزب  فـــي هــ
أكبولوت ملجموعة »فونكة«  اليسار غوكاي 
اإلعالمية، إن استقدام الثلث فقط من العمال 

)املجلس  البوندستاغ  فــي  الــحــزب  كتلة  مــن 
ــادي(، بـــعـــدمـــا تـــبـــن أن  ــ ــ ــحـ ــ ــ الـــتـــشـــريـــعـــي االتـ
الــــوزارة وافــقــت على مجيء 24556 شخصًا 
بـــن مـــايـــو/ أيــــار ونــوفــمــبــر/ تــشــريــن األول 
املــاضــيــن، وقـــد صـــل مــنــهــم 1319 مــتــعــاونــًا 
إلى  باإلضافة  األملــانــي،  الجيش  مع  أفغانيًا 

5711 من أقاربهم.
هــــذه املــطــالــب واالعـــتـــراضـــات دفــعــت وزيــــرة 
خطة  تقديم  إلــى  بــاربــوك  أنالينا  الخارجية 
ــــوزارة  عــمــل ألفــغــانــســتــان، مــشــيــرة إلـــى أن الـ
تــرغــب فــي تــوســيــع وتــســريــع فـــرص مــغــادرة 
األفــــغــــان املـــعـــرضـــن لــلــخــطــر الــــبــــالد. لـــذلـــك، 
ستزال جميع العقبات البيروقراطية املتعلقة 

بــــإصــــدار تـــأشـــيـــرات عـــلـــى اعـــتـــبـــار أن جــلــب 
هــؤالء األشــخــاص أولــويــة قصوى للحكومة 
األملــانــيــة، علمًا أن نــحــو 15 ألـــف شــخــص تم 
قبولهم في أملانيا، إال أنهم ما زالــوا قابعن 
عمال  هناك  أن  على  وتشدد  أفغانستان.  في 
وجهدا كبيرين إليصال هؤالء إلى بر األمان. 
كما تقول بــاربــوك إنــه في ظل حكم طالبان، 
ــيـــات بــشــكــل خــــاص.  ــتـ ــفـ ــاء والـ ــنـــسـ تـــعـــانـــي الـ
ــيــــهــــم، فــــــإن »كــــــل يــــــوم مـــهـــم«،  وبـــالـــنـــســـبـــة إلــ
ــتـــواصـــل مع  مــوضــحــة أنــــه ســيــتــم تــعــزيــز الـ
من  أفغانستان  في  املدني  املجتمع  ناشطي 
ــل تــســريــع رحـــيـــل األفــــغــــان املــقــبــولــن في  أجــ
ــه بــالــتــعــاون مـــع وزارة  أملـــانـــيـــا. وتـــوضـــح أنــ
الــداخــلــيــة، ســيــتــم تــجــاوز الــعــقــبــات مــن أجــل 
ــــالء.  عــــدم خـــســـارة أشـــهـــر إضــافــيــة قــبــل اإلجـ
تضيف: »فــي بعض الــحــاالت، 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 
ــع دول جـــيـــران  ــات مــ ــادثــ ــحــ ــي املــ ــــدة« فــ ــديـ ــ جـ
لــإجــالء،  إضافية  وســائــل  حــول  أفغانستان 
إتــمــام عملية  مــن  لــم تتمكن  أنــهــا  وال سيما 
االجالء ونقل األشخاص املحتاجن للحماية 
عــبــر قــطــر وبــاكــســتــان إال كـــجـــزء مـــن بــرامــج 
اإلجالء الخاصة. وما زال 135 مواطنًا أملانيًا 
ــادروا  ــغـ ــم يـ مـــوجـــوديـــن فـــي أفــغــانــســتــان، ولــ

البالد لظروف خاصة.
بــاإلضــافــة إلــى مــا ســبــق، تلفت بــاربــوك إلى 
أنه في ظل الظروف اإلنسانية الكارثية التي 
يعاني منها السكان في أفغانستان من سوء 
ــوء الــرعــايــة  تــغــذيــة ونــــدرة مــيــاه الــشــرب وسـ
إرســال  األملــانــيــة  الحكومة  تعتزم  الصحية، 
مــوظــفــن مـــجـــددًا إلــــى الـــبـــالد لــتــكــون قــــادرة 
على إجراء تقييم مباشر للوضع. وتوضح: 
»الـــهـــدف هـــو أن نــكــون قـــادريـــن عــلــى العمل 
على األرض مــرة أخــرى وفــي وقــت مبكر من 
تعني  »ال  العودة  أن  الجديد«، مؤكدة  العام 
شــرعــيــة ســيــاســيــة أو حــتــى اعـــتـــراف بنظام 
ملتزمة حيال شعب  برلن  أن  كما  طــالــبــان. 

أفغانستان وليس طالبان«.

تحقيق

فسبكة

هؤالء حالفهم الحظ بالخروج من أفغانستان )ماركوس يام/ Getty(بعض المهجرين يحلمون بالعودة إلى بنغازي )عبد اهلل دوما/ فرانس برس(

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

كورونا مصر
ارقام مشوهة ووقاية منسية

ليبيا: ال حّل قريبًا لمهجري بنغازي

عند  ــى  األول صرختي  أطلقت  حيث  صفد  في  أمــوت  ليتني 
والدتي. لقد ترعرعت فيها وأحفظ معالمها حتى اآلن

قصة الجئ

البحر االبيض المتوسط

مصر
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1400
الرقم الذي يجب أن 

تضاعف به حسابيًا أعداد 
اإلصابات والوفيات 

بكورونا في مصر، بحسب 
»إيكونوميست«.

محمد الزعبوطي
معالم صفد أمام عينيه

نسبة الدمار من الحرب 
التي شهدتها المدينة 

وصلت إلى 30 في المائة

طرابلس ـ العربي الجديد

لبلدية  التابعة  أعلنت لجنة حصر األضــرار 
املتضررة  الــعــقــارات  وتحديد  رصــد  بنغازي 
من الحرب على اإلرهــاب في املدينة، مشيرة 
ــهــا بلغت 6666 عــقــارًا تــضــررت بشكل 

ّ
إلــى أن

كلي أو جزئي، في وقــت يسأل ناشطون عن 
الــخــاصــة، ال سيما  الــعــقــارات  مصير ســكــان 

منازل املهجرين قسرًا من بنغازي.
ــرًا، في  ــيــ وأعـــلـــنـــت الــلــجــنــة عـــن تــقــريــرهــا أخــ
إطــــار اســتــعــدادهــا إلحــالــة مــلــفــات الــعــقــارات 
املــتــضــررة إلـــى الــجــهــات الــحــكــومــيــة املعنية 
بصرف تعويضات ألصحابها. وقال رئيس 

املـــجـــلـــس الـــبـــلـــدي ملـــديـــنـــة بـــنـــغـــازي الــصــقــر 
ه »من 

ّ
بوجواري، خالل اجتماعه باللجنة، إن

الضروري بدء تحديد قيمة التعويضات عن 
املركزية  اللجنة  إلــى  وإحالتها  املباني،  هــذه 
التابعة لــوزارة اإلسكان والتعمير في أسرع 

ــتـــى يـــتـــســـنـــى تـــخـــصـــيـــص األمـــــــوال  وقـــــــت، حـ
الالزمة وصرفها ملستحقيها من قبل الجهة 

املختصة«.
ويــؤكــد بـــوجـــواري »اســتــمــرار أعــمــال حصر 
املباني«، موصيًا بضرورة توفير احتياجات 
لجنة حــصــر األضــــرار مــن »أجــهــزة ومــعــدات 
تفرضها طبيعة العمل، على أن توافي البلدية 
بتقارير دورية عن نتائج سير عملها«. وفي 
 نــســبــة الـــدمـــار 

ّ
ــال إن تــصــريــحــات ســـابـــقـــة، قــ

املدينة على  التي شهدتها  الحرب  من جــراء 
مــدى ســنــوات وصلت إلــى 30 فــي املــائــة. كما 
 غالبية العقارات املتضررة هي 

ّ
أشــار إلى أن

 أعمال 
ّ
أن مــبــان حكومية، مــؤكــدًا  عــبــارة عــن 

لجنة حصر األضرار تركز على منطقة وسط 
املدينة، كونها أكثر األحياء تضررًا.

من جهتها، تشير الناشطة الحقوقية بدرية 
 الحرب كانت 

ّ
 اللجنة تقول إن

ّ
الحاسي إلى أن

 سلطات بنغازي 
ّ
أن على اإلرهـــاب، موضحة 

ــا زالـــــت تــصــر عــلــى إخـــــالء املـــســـؤولـــيـــة عن  مـ
مليشيات اللواء املتقاعد خليفة حفتر حيال 
الدمار والتهجير الذي طاول املدينة. وتسأل: 
ــاذا عـــن حـــي قــنــفــودة الــــذي حــوصــر أهــلــه  ــ »مـ
بداخله أشــهــرًا عــدة حتى مــاتــوا جــوعــًا، قبل 
أن تهدم منازلهم فوق رؤوسهم؟ وهل يدخل 
حصر األضــرار في أعمال اللجنة؟ وماذا عن 
تعويض أصــحــاب مــنــازل هــذا الــحــي وغيره 

من األحياء معنويًا وماديًا؟«.
بشأن  بــوجــواري  تصريحات  على  وعـــالوة 
ــمــــال الـــحـــصـــر فــــي ظــــل وجــــود  اســـتـــمـــرار أعــ
أعــمــال   

ّ
أن يــبــدو  لــم يشملها،  أحــيــاء أخــــرى 

معنية.  أحــيــاء  عــلــى  فعليًا  تقتصر  اللجنة 
وســبــق لعضو الــلــجــنــة يــوســف الــفــاســي أن 
ــك، مـــوضـــحـــًا أن مــنــطــقــة وســـط  ــذلــ صــــــّرح بــ
املـــديـــنـــة »تــخــتــلــف عـــن غــيــرهــا مـــن مــنــاطــق 
وأحــــيــــاء مــديــنــة بـــنـــغـــازي، عــلــى اعـــتـــبـــار أن 
غــالــبــيــة ســكــانــهــا يــقــطــنــون فــــي شـــقـــق فــي 
عمارات عمودية الشكل«، موضحًا أن العدد 
وسط  فــي  املقيمة  الليبية  لألسر  اإلجمالي 
بـــلـــغ 8250، ونـــزحـــت  الــــحــــرب  قـــبـــل  املـــديـــنـــة 
جميعها مــن جــراء الــحــرب. فــي هــذا اإلطــار، 
ــذا هـــو الــعــدد  تـــســـأل الـــحـــاســـي: »إذا كــــان هــ
التي  األحــيــاء  فما هي  للنازحن،  اإلجمالي 
خرجت منها 13 ألف أسرة وما زالت مهجرة 
أن سلطات  املــنــاطــق؟«. وتؤكد  بن مختلف 
مليشيات حفتر التي تسيطر على بنغازي 

ال ترغب في تسوية ملف املهجرين. وشهدت 
الــفــتــرة املــمــتــدة مـــن عــــام 2014 وحــتــى عــام 
2018 حروبًا مستمرة بن مليشيات حفتر 
وخصومها من مختلف القوى املسلحة. إال 
أن قــيــادة حــفــتــر رفــعــت شــعــار الــحــرب على 
اإلرهاب في املدينة واعتبرت كل خصومها 
ــم مــــن اســـتـــمـــرار رفـــض  مـــنـــهـــم. وعـــلـــى الــــرغــ
مليشيات حفتر عودة املهجرين من املدينة 
بــعــدمــا ســويــت مــنــازلــهــم بــــاألرض فــي عــدد 
من األحياء، أبرزها قنفودة، سعت سلطات 
امللف  إلــى تسوية  الوطنية  الوحدة  حكومة 
مــن خــالل اتــصــاالت عــدة، وال سيما النائب 
األول لــرئــيــس الــحــكــومــة حــســن الــقــطــرانــي. 
الدبيبة  وأكــد رئيس الحكومة عبد الحميد 

 امللف بات على رأس أولويات حكومته.
ّ
أن

الحالية  السياسية  التعقيدات  ظــل  فــي  لكن، 
ــة والــــقــــطــــرانــــي،  ــبـ ــيـ ــدبـ واالخـــــتـــــالفـــــات بـــــن الـ
صالح  الليبي  السياسي  الــنــاشــط  يستبعد 
املريمي حل امللف، مؤكدًا أنه ليس في قائمة 
»الــعــربــي  أولــــويــــات الـــحـــكـــومـــة. ويـــتـــحـــدث لـــ
الــجــديــد« عــن »إهــمــال املــلــف مــن قــبــل الهيئة 
إذ إن قضية  الــوطــنــيــة،  لــلــمــصــالــحــة  الــعــلــيــا 
ــــن قــضــيــة  ــنــــغــــازي ال تـــخـــتـــلـــف عـ ــهـــجـــري بــ مـ
مــهــجــري تـــاورغـــاء، الــتــي دامـــت ســنــوات قبل 
منطقتهم  إلــــى  بــعــودتــهــم  الـــســـمـــاح  يــتــم  أن 
وسط إهمال كبير إلعادة إعمارها«. ويرجح 
املــريــمــي تــوظــيــف قــضــيــة مــهــجــري بــنــغــازي 
سياسيًا لتكون ورقة ضغط من قبل األطراف 
طــالــت قضية  كما  تــطــول  أن  على  املتنافسة، 
تاورغاء«. ويسأل: »إذا كانت القضية أولوية، 
فلماذا الحديث عن مهجري بنغازي حصرًا، 
ــر مــن مناطق  فــي وقـــت هــجــرت عــشــرات األسـ

الشرق، وتحديدًا من أجدابيا ودرنة«.
ووفـــقـــًا لــتــصــريــحــات قـــــادة رابـــطـــة مــهــجــري 
 عـــددهـــم يــبــلــغ 13 ألـــف أســـرة، 

ّ
ــإن بــنــغــازي، فــ

مـــوزعـــن بـــن مــنــاطــق غــــرب لــيــبــيــا، أبـــرزهـــا 
الــعــاصــمــة طــرابــلــس ومــصــراتــة، فــيــمــا فضل 
جزء منهم العيش خارج البالد. وفي منتصف 
أغسطس/ آب املاضي، نظمت بعض عائالت 
أمــام مقر  مهجري بنغازي وقفة احتجاجية 
الــحــكــومــة فـــي طـــرابـــلـــس لــلــمــطــالــبــة بحقهم 
فــي الـــعـــودة إلـــى مــديــنــتــهــم، مــا اســتــدعــى من 
الحكومة تشكيل لجنة عليا ملهجري املدينة 
إلى  الحالية  مشاكلهم  حلحلة  سبل  لبحث 

حن تسوية ملفهم.
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النص الكامل 
على الموقع األلكتروني



20
فالشمجتمع

70% يعيشون في فقر الدراسة
يوم التعليم  »من الواجب علينا أن 

نعمل أكثر على تكثيف 
الجهود من أجل النهوض 

بالهدف 4 من أهداف التنمية 
املستدامة الداعي إلى ضمان التعليم 

 وتعزيز 
ّ

الجيد املنصف والشامل للكل
م مدى الحياة للجميع«، 

ّ
فرص التعل

هذا ما يقوله األمن العام لألمم 
املتحدة أنطونيو غوتيريس. يأتي 

ذلك في الوقت الذي تحتفل فيه 
الجمعية العامة لألمم املتحدة باليوم 
الدولي للتعليم في 24 يناير/ 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 1989، إلى 
أبعد من ذلك، إذ تنص على أن يتاح 

التعليم العالي أمام الجميع.
وُيظهر 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 53 في املائة قبل الجائحة، 

قد تصل إلى 70 في املائة بسبب 
إغالق املدارس لفترات طويلة وعدم 

م عن ُبعد في ضمان 
ّ
فاعلية التعل

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(
)Getty ،الصور: األناضول، فرانس برس(

تتعلم اللغة اإلنكليزية في الهند

يكتبون عبارة »إنسان« في الصين

يلتحقون بصف لتعلم الكمبيوتر في المكسيك

مدرسة مؤقتة في ميانمار

ال تواجه الواليات 
المتحدة أزمة 

تعليمية

اليتخلى عن الكمامة 
في الباراغواي

يحصلون على 
تعليم غير 

رسمي في 
بنغالديش
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