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القاهرة ـ العربي الجديد

بــعــد يـــوم واحـــد مــن حـــادث قــطــاريــن ذهــب 
الــقــتــلــى واملــصــابــن، في  ضحيته عــشــرات 
مــصــر، لــقــي ثــمــانــيــة أشـــخـــاص عــلــى األقـــل 
مصرعهم وأصيب عشرات، في انهيار مبنى مأهول 
منطقة جسر  في  طبقات  عشر  من  مكّون  بالسّكان 
الــســويــس، شــرقــّي العاصمة املــصــريــة الــقــاهــرة، في 

الساعات األولى من صباح أمس السبت.
 أجـــهـــزة الــحــمــايــة املــدنــيــة، 

ّ
وأكـــــد شـــهـــود عـــيـــان أن

وسيارات اإلسعاف، تأخرت في الوصول إلى املبنى 
املنكوب، الكائن في شــارع ثالجات جسر السويس 
بــحــّي الــســالم أول، مــا دفــع األهــالــي إلــى االستغاثة 
الفيديو  مقاطع  مــن  العديد  خــالل  مــن  باملسؤولن، 
الــتــي نــشــروهــا عــلــى مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، 
ــــاض، لــلــبــحــث عــن  ــقـ ــ ــــع األنـ ــــول آلــــيــــات رفـ حـــتـــى وصــ

املفقودين.
 عدد السكان في املبنى ال 

ّ
وأشارت املعلومات إلى أن

 عن 100، فيما العديد منهم غادروا سكنهم فيه، 
ّ

يقل
عندما بدأ يتضح تصدعه، األربعاء املاضي، بسبب 
أشغال في الطابق السفلي. مع ذلك، بقي كثيرون في 
شققهم لعدم توافر أماكن بديلة يلجؤون إليها، وفقًا 
 من يسكنون املبنى هم 

ّ
لشهود. وأشار شهود إلى أن

غالبًا من العمال، فيما بعضهم تسكن عائلته معه، 
والسودانين  املصرين  مــن  هــم  العمال  هــؤالء   

ّ
وأن

والسورين، وذلك لوجود مشغل مالبس في املبنى 
أيضًا، يعمل كثيرون فيه.

بــــدورهــــم، تـــــداول نــاشــطــون عــبــر مـــواقـــع الــتــواصــل 
االجــتــمــاعــي، مــقــاطــع فــيــديــو لــأهــالــي بــعــد سقوط 
ــلـــبـــون مـــســـاعـــدة  املـــبـــنـــى، وهـــــم يـــســـتـــغـــيـــثـــون، ويـــطـ
الــســلــطــات فـــي الــــدولــــة إلخــــــراج الـــســـّكـــان مـــن تحت 
األنـــقـــاض، ويــطــالــبــون بــســرعــة اســتــدعــاء ســيــارات 
اللواء  القاهرة،  محافظ  وأعلن  إلنقاذهم.  اإلسعاف 
لفحص  هندسية  لجنة  تشكيل  الــعــال،  عــبــد  خــالــد 
الــعــقــارات املـــجـــاورة للمبنى املــنــكــوب، وبــيــان مــدى 
ــفــات الناتجة من 

ّ
ــرهــا بــاالنــهــيــار، مــع رفــع املــخــل

ّ
تــأث

الحادث، فور انتهاء النيابة العامة من املعاينة.
وقــــّررت األجــهــزة املــحــلــّيــة فــصــل الــتــيــار الكهربائي 
بالكامل،  املبنى  انهيار  موقع  عن  الطبيعي  والغاز 
منعًا لنشوب الحرائق، وذلك إلى حن رفع األنقاض، 
ــة الــعــوائــق أمــــام إدارة الــحــمــايــة املــدنــيــة، في  ــ وإزالــ
املبنى،  ركـــام  أســفــل  مفقودين،  عــن  البحث  عمليات 
فـــي وقــــت دفــعــت وزارة الــصــحــة بــنــحــو 30 ســيــارة 
إسعاف لنقل املصابن إلى مستشفى السالم العام، 

ومستشفى عن شمس العام.
وبعد الحادثة، تشاجر عدد من أهالي شارع جمال 
عبد الناصر، حيث وقع املبنى، مع مسعفي حادث 
ر في إنقاذ أرواح منكوبي 

ّ
االنهيار التهامهم بالتأخ

الحادث. وقال سيف، وهو شاهد عيان على الحادث: 
إنــقــاذ الضحايا من  فــي  املنطقة دور  »كـــان ألهــالــي 

 
ّ
تحت الركام، عقب الحادث مباشرة«. وأشار إلى أن
أربعة أفراد كانوا يحرسون املبنى، نجا ثالثة منهم، 
 املواطنن في املنطقة 

ّ
فيما توفي الرابع. وأوضح أن

إنقاذ الضحايا بقدر املستطاع، بعدما  تمكنوا من 
ارتـــفـــعـــت أصــــــوات واســـتـــغـــاثـــات الـــعـــديـــد مــنــهــم من 
تحت الركام. وقال شاهد عيان آخر، فضل عدم ذكر 
 »األهالي أنقذوا من تمكنوا من إنقاذهم، 

ّ
اسمه، إن

الناس«  قتلت  التي  املدنية هي  الحماية  قــوات   
ّ
لكن

بتأخرها عن الوصول، إذ »وقع الحادث عن الواحدة 
ــالــــي يـــحـــاولـــون إخــــراج   األهــ

ّ
، وظـــــل

ً
ــال ــيـ والـــنـــصـــف لـ

، مــن دون وصـــول أّي 
ً
الــضــحــايــا حــتــى الــثــالــثــة لــيــال

مساعدات من قبل الجهات املسؤولة، وبعد وصول 
الحماية املدنية لم تتحرك إلخراج أّي شخص، حتى 
الــســادســة صــبــاحــًا، حــن لــفــظ الــضــحــايــا أنفاسهم 
األخيرة وتوقفت أصوات االستغاثة«. تابع الشاهد: 
»أحــد الضحايا كــان نائمًا فــي ســريــره فيما الركام 
ارتــعــش لوقت طويل فيما  مــن جسمه.  غطى قسمًا 
األهــالــي لــم يتمكنوا مــن مــســاعــدتــه. غــطــاه أحــدهــم 
ه فارق 

ّ
ببطانية إلى أن جاءت سيارة اإلسعاف، لكن

الحياة«.
قــبــل ســاعــات قليلة مــن حـــادث أمـــس، أعــلــنــت وزارة 
ــل،  ــ الـــصـــحـــة املـــصـــريـــة وفــــــاة 32 شــخــصــًا عـــلـــى األقـ
وإصـــابـــة 165 آخــريــن فــي حـــادث تــصــادم قــطــاريــن، 
فيما  بمحافظة سوهاج،  مركز طهطا  في  الجمعة، 
االمتناع  الجهات  جميع  من  العامة  النيابة  طلبت 

عــن إصـــدار بيانات عــن أســبــاب وقــوع الــحــادث، إثر 
 التصادم ناجم عن 

ّ
إعالن هيئة السكك الحديدية أن

عبث مجهولن بمكابح الطوارئ في أحد القطارين. 
جه من أسوان 

ّ
ووقع الحادث بسبب اصطدام قطار مت

جه من سوهاج إلى 
ّ
إلى اإلسكندرية، بقطار ركاب مت

ل األخير، ما 
ّ
اإلسكندرية، من الخلف، في أثناء تعط

إلــى خــروج خمس عربات عن القضبان. وفور  أدى 
وقــــوع الــــحــــادث، بــــادر وزيــــر الــنــقــل، كــامــل الـــوزيـــر، 
دون  من  املسؤولية،  القطارين  تحميل سائقي  إلــى 
اإلشـــــــارة إلــــى مــســؤولــيــتــه الــســيــاســيــة عـــن الــحــالــة 

املتردية ملرفق السكك الحديدية.

مجتمع
العاصمة  إلى  املجاورة لصربيا  البلدان  لكورونا من  املضادة  اللقاحات  اآلالف من طالبي  تدفق 
عطلة  خــالل  حــضــروا  إذا  لأجانب  مجانية  جــرعــات  الصربية  السلطات  عرضت  بعدما  بلغراد، 
نهاية األسبوع. وتشكلت صفوف طويلة من البوسنة والجبل األسود ومقدونيا الشمالية أمام 
يعاني معظم جيرانها في  الصربية. على عكس صربيا،  العاصمة  في  الرئيسي  التطعيم  مركز 
البلقان من نقص في اإلمدادات، كما أنهم لم يبدأوا في التلقيح الجماعي. وبالفعل، تبرعت صربيا 
)أسوشييتد برس( بكميات من اللقاحات ملقدونيا الشمالية والجبل األسود والبوسنة.  

االعتراف  املساجد  أئمة  من  الفرنسية  الحكومة  طلب  املسلمن،  لعلماء  العاملي  االتحاد  استنكر 
بزواج املثلين، معتبرًا ذلك ازدواجية في املعايير ضد اإلسالم. وجاء ذلك في رسالة وجهها أمن 
عام االتحاد، علي محي الدين القره داغي، لوزيرة املواطنة الفرنسية مارلن شيابا، ونشرها على 
أئمة املساجد بفرنسا  إنــه »يتعن على  الــجــاري، قالت شيابا  آذار  مــارس/  »فيسبوك«. وفــي 23 
االعتراف في خطبهم بحق األشخاص من نفس الجنس في الزواج«. فرّد القره داغي: »هذه قرارات 
استفزازية ال تدعم الحياة املساملة في فرنسا«.   )األناضول(

فرنسا: زواج المثليين محل استنكار إسالميأجانب يتدفقون إلى صربيا لتلقي لقاحات كورونا

ــام مــنــزل فــي قرية  فــي الـــصـــورة فــتــاة تــمــّر مــن أمــ
إثيوبية بإقليم تيغراي. القرية ُهّجر السكان منها 
 إلى 

ً
وتــعــرض كثيرون منهم ملــا هــو أشـــّد، وصـــوال

القتل، بسبب الحرب التي اشتعلت في اإلقليم قبل 
بضعة أشهر.

في هذا اإلطار، تتذكر ميبراك إسايوس )14 عامًا( 
ذلـــك الــيــوم فــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي املــاضــي 

عندما اقتحم جنود إريتريون منزلها في اإلقليم، 
وقــتــلــوا أبـــاهـــا وأمـــهـــا. كـــان قـــد مـــّر يــومــهــا عــشــرة 
الحكومة  التي شنتها  العسكرية  الحملة  أيــام على 
اإلثيوبية على مقاتلني من الجبهة الشعبية لتحرير 
اإلريتري. تقول ميبراك  الجيش  تيغراي، وعاونها 
ــرة سمعت قـــرب الــفــجــر إطـــاق رصــاص  إّن األســ
ــارج منزلها فــي بــلــدة زاالمــبــيــســا عــلــى الــحــدود  خـ

مع إريتريا. واقتحم الجنود اإلريتريون املنزل في 
منتصف الــنــهــار. تــتــابــع أّن والــدهــا وهـــو قــس في 
كنيسة محلية توسل إليهم »أال يطلقوا الرصاص«. 
في صــدره...  أعيرة  ثاثة  عليه  »أطلقوا  وتضيف: 
ثم أطلقوا الرصاص على أمي في ظهرها«. توضح 
في  فخذها  فــي  بالرصاص  أصيبت  ــهــا 

ّ
أن ميبراك 

الوقت الذي أخذ فيه أشقاؤها الخمسة، وأعمارهم 

بني عام و12 عامًا، يصرخون من الخوف. تضيف 
أّن الجنود أمروهم بأن يلتزموا الصمت ثم أشعلوا 
ميبراك  رحيلهم.  القش خــال  من  كومة  في  النار 
واحدة من بني أكثر من 20 مدنيًا من تيغراي، أكدوا 
هم كانوا ضحايا أو شهودًا على إطاق رصاص 

ّ
أن

واغتصاب جماعي ونهب نفذتها قوات إريترية.
)رويترز(

الحوادث  التواصل،  وسائل  عبر  مصريون،  استنكر 
جمعة:  أحمد  وعلق  بالدهم.  في  المتعاقبة 
عن  متسائًال  من؟«،  رقبة  في  ماتوا،  من  »أرواح 
المسؤولين عن هذه الحوادث. وقال سامح نبيل: 
عن  تأخروا  الذين  المدنية،  الحماية  قوات  »أفراد 
تقصيرهم،  على  يحاسبوا  أن  يفترض  المساعدة، 

قبل البحث في أسباب انهيار المبنى«.

ردود فعل مستنكرة

Sunday 28 March 2021
األحد 28 مارس/ آذار 2021 م  15  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2400  السنة السابعة

)إدواردو سوتيراس/ فرانس برس(



املليون دينار ال يكفي بعض األسر، في حني 
أن العديد من العائالت الفقيرة تحتاج إلى 

حصص أفرادها املسجونني أو املسافرين.
مــن جهته، يــقــول طــه الــزويــنــي، وهــو وكيل 
معتمد لتوزيع مفردات البطاقة التموينية، 
 الــقــرار »ظلم عــددًا كبيرًا مــن الــعــائــالت«، 

ّ
إن

أنه  الجديد«  »العربي  لـ  في حديث  مضيفًا 
العائالت،  بعد اطــالعــه على أوضـــاع مــئــات 
ــقــــرار ســيــلــحــق الـــضـــرر بـــعـــدد كبير  ــإن »الــ فــ
ولديها  فقيرة  أســر  »هناك  يضيف:  منها«. 
أبناء مسجونني وتعتمد في معيشتها على 
صدقات اآلخرين. فكيف يتم قطع حصص 

أبنائها التي تستفيد منها األسرة؟«.
الــقــانــونــي حسني  الخبير  يــقــول  مــن جهته، 
 القرار يلحق ضررًا بالغًا بعدد 

ّ
الشويلي، إن

غير قليل مــن املــواطــنــني، مــؤكــدًا لـــ »العربي 
الفقيرة  الفئات  لم يراع  أن »القرار  الجديد« 
وســـــاوى بـــني الــجــمــيــع وفــقــًا لــلــراتــب وهـــذا 
خطأ فــادح. ولــدى االطــالع على املسوغات، 
ــر مـــــدروســـــة«.  ــيـ ــا فــــي الــــغــــالــــب غـ ــهــ ــد أنــ نـــجـ
يضيف: »حصة األســـرة الــواحــدة مــن املــواد 
ما 

ّ
أفــرادهــا. فكل التموينية مبنية على عدد 

الـــحـــصـــص. في  عــــدد  زاد  األفـــــــراد  عــــدد  زاد 
القرار الجديد على سبيل املثال، فإن املسافر 

خـــارج الــعــراق تقتطع حصته مــن املــفــردات 
الــتــمــويــنــيــة، وبــالــتــالــي لـــن تــســتــلــم عائلته 
حصته حتى يعود، ومنهم طالب يدرسون 
ــــراد  ــنـــاك أفـ ــــي حــــني أن هـ ــبــــالد. وفـ ــارج الــ ــ خــ
يــعــيــشــون فــي مــحــافــظــات أخــــرى ويقيمون 
ــلـــة بـــســـبـــب الـــعـــمـــل أو  فـــيـــهـــا لـــفـــتـــرات طـــويـ
قد  لفترات طويلة  أخــرى، ويبقون  ألسباب 
تمتد إلى عام وأكثر، إال أنهم غير مشمولني 
أســرهــم تستلم حصصهم  وتبقى  بــالــقــرار. 
التموينية. وهذه إحدى العثرات التي تؤكد 

أن القرار لم يدرس بصورة صحيحة«.
ويرى الشويلي، أن القرار الذي اعتمد على 
الـــرواتـــب كــأحــد مقاييس حــاجــة األســـر من 
عــدمــهــا، لــم يشمل عـــددًا كبيرًا مــن األثــريــاء 
وميسوري الحال كونهم ال يحصلون على 
رواتب من الدولة، وليسوا مسجلني كتجار، 
ولــكــن لــديــهــم مــصــالــح تـــدر عــلــيــهــم أربــاحــًا 

كبيرة. 
واستغرب مواطنون هذا القرار، بل رأوا أنه 
ــواد التي  ــادة املــ يــتــوجــب عــلــى الــحــكــومــة زيــ
اعتبار  التموينية، على  البطاقة  تتضمنها 
ــئـــات واســــعــــة مــنــهــا  ــرم فـ ــ ــذا الــــقــــرار حـ ــ أن هـ
 فــي وقـــت شــهــدت األســـعـــار ارتــفــاعــًا بسبب 
خـــفـــض الـــحـــكـــومـــة قـــيـــمـــة الــــديــــنــــار مــطــلــع 

بغداد ـ كرم سعدي

في وقت ُيطالب الشارع العراقي 
ــة الـــتـــمـــويـــنـــيـــة  ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ ــبـ ــ ــم الـ ــ ــدعــ ــ بــ
الــشــهــريــة وتــحــســيــنــهــا، أقــدمــت 
الكاظمي  مصطفى  الـــوزراء  رئيس  حكومة 
املجتمع،  مــن  معينة  لشرائح  إيقافها  على 
غـــاضـــبـــة،  ــل  ــعــ فــ ردات  أثـــــــــار  الـــــــــذي  األمـــــــــر 
ــزامـــن مـــع تــقــاريــر  ــقــــرار تـ وخـــصـــوصـــًا أن الــ
ارتـــفـــاع مـــعـــدالت الــفــقــر فـــي الـــبـــالد، بسبب 
تفشي جــائــحــة كـــورونـــا، والــتــي أثـــرت على 
القطاع الخاص بشكل كبير. في عام 1991، 
اعــتــمــد الــــعــــراق عــلــى الــبــطــاقــة الــتــمــويــنــيــة 
ملـــواجـــهـــة تـــداعـــيـــات الـــحـــصـــار االقـــتـــصـــادي 
الذي فرض عليه، عقب حرب الخليج األولى، 
األمر الذي ساهم في الحد من تفشي الفقر 
في البالد. والبطاقة التموينية كانت عبارة 
ــواد غــذائــيــة بأسعار  عــن بــرنــامــج تــوزيــع مـ
يزيد  ما  ويضم  العراقية،  للعائالت  رمزية 
والبقوليات  الدقيق  تشمل  مــواد  عشر  عــن 
باإلضافة  واألرز  والشاي  والسكر  والسمن 
إلـــى املــنــظــفــات، وتــــوزع بــحــســب عـــدد أفـــراد 
العراق،  واحــتــالل   2003 عــام  وبعد  العائلة. 
واصــــل الـــعـــراق الــعــمــل بــهــذا الــنــظــام، إال أن 
الفساد الذي ضرب مؤسسات الدولة تسبب 
في انكماش البرنامج واقتصاره على ثالث 
مواد أو أربع شهريًا. وفي بعض األحيان، ال 
البعيدة  تصل هذه املساعدات إلى املناطق 
التي  النوعيات  رداءة  عن   

ً
فضال والنائية، 

يــتــم تــجــهــيــزهــا. ومــــؤخــــرًا، أوصــــى مجلس 
بــمــنــع  الــــتــــجــــارة  وزارة  الــــعــــراقــــي  الــــــــــوزراء 
عن  التموينية  البطاقة  )مــــواد(  »مـــفـــردات« 
»غير  بـ  التي وصفها  الفئات  من  مجموعة 
بــدءًا من شهر يونيو/ حزيران  املحتاجة«، 
املــقــبــل، ومــــن بــيــنــهــا الـــعـــائـــالت الـــتـــي يــزيــد 
دخلها الشهري عن مليون ونصف املليون 

دينار عراقي )نحو ألف دوالر(.
منع املفردات التموينية عن مجموعة من 

ُ
وت

الفئات، كأفراد األسرة غير املتزوجني الذين 
يزيد دخلهم الشهري عن 1.5 مليون دينار، 
ونــزالء السجون املركزية )إلى حني اإلفراج 
عـــنـــهـــم(، واملــــقــــاولــــون أصـــحـــاب الــتــصــنــيــف 
الشركات  السادسة، وأصــحــاب  الــدرجــة  من 
املسجلني في دائرة تسجيل الشركات - وزارة 
التجارة )سواء أكانوا مدراء أم مساهمني(، 
التجارية  الــغــرف  اتــحــادات  فــي  واملسجلني 
حــتــى الـــدرجـــة الــثــانــيــة، والــصــنــاعــات حتى 
 
ً
الفئة الثالثة، واتحاد رجال األعمال، فضال
عن نقابة األطباء، وأطباء األسنان، ونقابة 
وفي  العراق.  خــارج  واملسافرين  الصيادلة، 
وقت ترى الحكومة أن أحوال هؤالء املادية 
جيدة، يقول مواطنون إن القرار كان مجحفًا 
وظاملًا بحقهم، إذ أن راتــب املليون ونصف 

البطاقة 
التموينية

عراقيون 
يُحَرمون من 
المساعدات

من  بدءًا  العراق،  في  التموينية  البطاقة  تشمل  لن 
يونيو/ حزيران المقبل، المواطنين الذين كانت تشملهم، 
أثار  ذلك  أن  إال  الحكومة.  بحسب  حاجة،  أقل  كونهم 

سخط الكثيرين منهم

القرار لم يشمل األثرياء
وميسوري الحال ممن ال

يتقاضون رواتب حكومية

كورونا واألزمة المالية 
أفقرتا أكثر من مليون 
ونصف مليون عراقي

1819
مجتمع

فبراير/ شباط املاضي، في محاولة للتمكن 
ــفـــني بـــعـــد تــســجــيــل  ــن دفـــــع رواتـــــــب املـــوظـ مــ
إثــر تداعيات  النفط انخفاضًا حــادًا  أسعار 

فيروس كورونا.
ــو مــوظــف  ــقـــول عــبــد الـــلـــه الـــعـــامـــري، وهــ ويـ
دينار  ألف  مليون و750  يتقاضى  حكومي 
ال  راتـــبـــه   

ّ
إن دوالر(،   1200 )نـــحـــو   عـــراقـــي 

ــبـــات أســـــرتـــــه مــنــذ  ــلـ ــتـــطـ ــتــــأمــــني مـ يـــكـــفـــيـــه لــ
األســعــار،  وزادت  الــديــنــار  قيمة  انــخــفــضــت 
املرتبط بمفردات  الجديد  القرار  أن  مضيفًا 

الــذي  ــر  األمـ سيشمله،  التموينية  الــبــطــاقــة 
سيفاقم من مشكلته. 

أنه ينفق أكثر  لـ »العربي الجديد«  يضيف 
مــن نــصــف راتــبــه عــلــى بـــدل إيــجــار املسكن 
ــالـــه لــلــتــعــلــيــم وفـــواتـــيـــر  ــفـ واحـــتـــيـــاجـــات أطـ
الراتب  ونصف  الكهرباء،  ومولد  اإلنترنت 
املتبقي لتأمني االحتياجات الغذائية لشهر 
واحد. ويؤكد أنه »في حال املرض، سأضطر 
إلى االستدانة لدفع تكاليف األطباء. فكيف 
تحسبني الــحــكــومــة غــيــر مــحــتــاج ملــفــردات 
التي تساهم في توفير  التموينية  البطاقة 
ــر إلــــى  ــ ــطـ ــ ــــي ســـــــوف أضـ ــتـ ــ بــــعــــض املــــــــــواد الـ
شرائها؟«. العامري، مثل كثيرين تحدثوا لـ 
»العربي الجديد«، يتهمون حكومة بالدهم 
لــون عـــن مــصــيــر عــقــود  بــالــفــســاد، ويــتــســاء
بمليارات الدوالرات لشراء مفردات البطاقة 

التموينية.
ومــــــــن بــــــني هـــــــــــؤالء، حـــمـــيـــد غـــــــــــازي، وهــــو 
البطاقة  قــرار حجب مفردات  موظف شمله 
التموينية. يــقــول لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »ال 
نراه  الحكومي.  الفساد  عن  للحديث  داعــي 
عــالنــيــة فـــي كـــل مـــكـــان. يــكــفــي ملـــن ال يــعــرف 
شــيــئــًا عـــن صــفــقــات الــفــســاد أن يــبــحــث في 
أدلة  أمامه  اإلنترنت، وستكون  عبر  مواقع 
واعترافات ال حصر لها. لكن ال أحد يحاسب 

الفاسدين والخراب يقع فوق رؤوسنا«.

غـــــازي الـــــذي يــتــقــاضــى مــلــيــون و600 ألــف 
دينار )نحو 1094 دوالر(، يقول إن راتبه ال 
يكفيه لتأمني متطلبات أسرته منذ ارتفعت 
األسعار بعد تخفيض سعر العملة، مشيرًا 
على  التموينية،  البطاقة  »مــفــردات  أن  إلــى 
ــام عــدة  الــرغــم مــن قــلــتــهــا، تــدعــم األســــرة أليــ
ــفـــعـــت األســـعـــار  فـــي الـــشـــهـــر«. يــضــيــف: »ارتـ
إلـــى الــضــعــف، واضـــطـــررت إلـــى الــعــمــل بعد 
ــات الــــدوام الــرســمــي فــي معمل لصناعة  أوقـ
الحلويات. أتقاضى 10 آالف دينار )نحو 6 
دوالرات( بدل أجرة عمل ألربعة ساعات في 
اليوم. بالنسبة إلي، أتمتع بصحة تعينني 
عــلــى الــعــمــل اإلضـــافـــي. لــكــن بــعــض زمــالئــه 
الذين شملهم القرار كبار في السن، في وقت 
يعاني آخرون من أمراض ال تعينهم حالتهم 

الصحية على العمل ساعات إضافية.
وتــفــيــد أحـــدث اإلحــصــائــيــات الـــصـــادرة عن 
بــــأن جــائــحــة  الـــعـــراقـــيـــة،  الــتــخــطــيــط  وزارة 
كورونا واألزمة املالية التي تشهدها البالد، 
جــعــلــتــا أكـــثـــر مـــن مــلــيــون ونـــصـــف املــلــيــون 
برنامج  وبحسب  الفقر.  خــط  تحت  عــراقــي 
فإن  املتحدة،  لألمم  التابع  العاملي  األغــذيــة 
10 في املائة من العراقيني ال يملكون طعامًا 
ــــى أن تــخــفــيــض قــيــمــة  يــكــفــيــهــم، مـــشـــيـــرًا إلـ
العملة املحلية أمام الدوالر أدى إلى ارتفاع 
الــغــذاء بنسبة 14 فــي املــائــة. وشهدت  سلة 

أسعار السلع ارتفاعًا منذ ديسمبر/ كانون 
صـــرف  ســـعـــر  وصـــــل  بـــعـــدمـــا   ،2020 األول 
العملة املحلية بقرار حكومي إلى مستوى 
ــتــــدن، 1460 ديــــنــــارًا فــــي مــقــابــل  قـــيـــاســـي مــ
الـــدوالر، بعدما كــان يــتــراوح بما بني 1200 

و1221 دينارًا طوال السنوات املاضية.
خفض  قــرار  العراقية  املالية  وزارة  وبـــررت 
ــنــــار بـــمـــواجـــهـــة األزمــــــــة املـــالـــيـــة   قـــيـــمـــة الــــديــ
التي تتعرض لها البالد، إثر تراجع أسعار 
ــواق الــعــاملــيــة، بسبب  ــ بــيــع الــنــفــط فـــي األســ

تداعيات فيروس كورونا.

تحقيق

صور ـ انتصار الدنان

التي  الصعبة  املعيشية  األزمــــات  وســط 
يــعــانــيــهــا الــفــلــســطــيــنــيــون فـــي لــبــنــان، ال 
سيما االقتصادية منها، والتي تفاقمت 
مـــع انــتــشــار فـــيـــروس كـــورونـــا الــجــديــد، 
الـــدوالر  أمـــام  اللبنانية  الــلــيــرة  وانــهــيــار 
ــا نتج  ــدًا، ومــ ــ األمـــيـــركـــي بــشــكــل كــبــيــر جـ
عــن ذلــــك، مــن ارتـــفـــاع فــي أســعــار السلع 
األســاســيــة، انــطــلــقــت مـــبـــادرة »طــيــبــون« 
فــــي مـــخـــيـــم الــــبــــرج الـــشـــمـــالـــي لــالجــئــني 
الفلسطينيني، في ضواحي مدينة صور، 
جنوبي لبنان، ملساعدة العائالت األكثر 

فقرًا.
تــضــم املــــبــــادرة عـــــددًا مـــن أبـــنـــاء املــخــيــم 
التخفيف  الناشطني، وهدفها األساسي 
من معاناة األهالي الذين يسكنون فيه، 
فــي ظــروف سيئة غالبًا. املــبــادرة ليست 
وليدة أزمة كورونا وحدها، بل انطلقت 
عام 2019، في أعقاب قرار من وزير العمل 
الــلــبــنــانــي الــســابــق كــمــيــل أبـــو ســلــيــمــان، 
العمل  الفلسطينيني من  بمنع الالجئني 
ــد تــفــعــيــل  ــيــ ــن دون إجــــــــازة عـــمـــل. وأعــ مــ
ــبــــادرة بــعــد الــتــخــبــطــات االقــتــصــاديــة  املــ
التي يمّر بها لبنان، وذلك للتخفيف من 
األعباء املادية التي يعاني منها الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي فـــي املــخــيــمــات، خصوصًا 
ــائـــالت األكـــثـــر فـــقـــرًا، بــعــدمــا تسبب  ــعـ الـ
اإلقـــفـــال املــتــكــرر لــلــبــالد نــتــيــجــة جائحة 
كورونا بخسارة قسم كبير من الالجئني 
أعـــمـــالـــهـــم، بــحــســب مـــا يـــشـــرح املــتــطــوع 
ــو أحـــد  ــ مــصــطــفــى أحــــمــــد الـــحـــســـني، وهــ
ســكــان املــخــيــم الــجــنــوبــي، واملــتــخــصــص 

بالعلوم االجتماعية.
مــن جــهــتــهــا، تــشــرح املــتــطــّوعــة ســـوزان 
ــمــــد حــــــبــــــوس، وهــــــــي مــــــن ســــكــــان  مــــحــ
ــبــــرج الـــشـــمـــالـــي كــيــفــيــة عــمــل  مــخــيــم الــ
تــركــز  والــــتــــي  األرض،  عـــلـــى  املـــــبـــــادرة 
ــلــــى الــــجــــانــــب اإلغـــــــاثـــــــي، خـــصـــوصـــًا  عــ
ــة في   فــــرق الــعــمــل مــتــنــوعــة ومـــوزعـ

ّ
أن

 
ّ

كل  
ّ
فإن املخيم، وبالتالي  معظم أحياء 

متطوع يعرف العائالت الفقيرة ضمن 
نــطــاق ســكــنــه، ســـواء املــرضــى منهم أو 
)األجــرة(،  العمومية  السيارات  سائقي 
ــاء  ــن تـــضـــررت أعــمــالــهــم بــســبــب وبـ ومــ
ــادرة من  ــبـ املـ كـــذلـــك، تستفيد  ــا.   كـــورونـ
لــــوائــــح املـــؤســـســـات اإلغـــاثـــيـــة ولـــجـــان 
ــاء الــتــي تــتــخــذ مـــن املــخــيــم مــقــرًا  ــيـ األحـ
لــهــا، مـــا يــســهــل الـــوصـــول إلـــى بــيــانــات 
ــمــــويــــل املــــــبــــــادرة،   الـــــعـــــائـــــالت. وعـــــــن تــ
تقول حبوس: »التبرعات هي العنصر 
 األســـــــاســـــــي لــــلــــجــــمــــعــــيــــة، أكــــــانــــــت مـــن 
ــات املـــغـــتـــربـــني، أو مــن  ــمـ ــيـ أبــــنــــاء املـــخـ
أو  املغتربني،  غير  من  ماديًا  املقتدرين 
من خــالل مــبــادرة، سهم الخير، والــذي 
لــبــنــانــيــة،  لـــيـــرة  قــيــمــتــه 10 آالف  تــبــلــغ 
الــتــبــرع  األهـــالـــي عــلــى  وذلــــك لتشجيع 

وإن بالقليل«.
وعن توزيع املساعدات، تشرح الناشطة 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« طــريــقــة  الـــشـــابـــة، لــــ
املــواد املقدمة  العمل والتي تتناسب مع 
للمبادرة: »فمّرة توزع القسائم الشرائية 
ــتــــولــــى شـــــراء  ــائــــالت، وبـــــــدورهـــــــا تــ ــعــ ــلــ لــ
الــتــجــاريــة،  املــحــال  التموينية مــن  املــــواد 
داخــــل املــخــيــم، وذلــــك بــعــد الــتــنــســيــق مع 
نــحــن   - نـــــــوزع  أو  مـــســـبـــقـــًا،  ــا  ــهـ ــابـ أصـــحـ

املتطوعني - املواد مباشرة على السكان، 
كما في حالة حملة سهم الخير، إذ نوزع 
ــواد الــغــذائــيــة األســـاســـيـــة كــالــبــطــاطــا  ــ املــ

.»
ّ
والخبز واألرز

ــادرة واجـــهـــت  ــ ــبــ ــ  املــ
ّ
ــلـــى الــــرغــــم مــــن أن عـ

الــعــديــد مـــن الــصــعــوبــات، كــتــفــشــي وبـــاء 
ــا واعـــتـــمـــادهـــا عــلــى الــتــبــرعــات،  ــورونــ كــ
 الــتــصــمــيــم والــعــزيــمــة لـــدى الــشــبــان 

ّ
ــإن فــ

ــا، بــهــدف  ــهـ ــيـ ــتـــطـــوعـــني فـ والــــشــــابــــات املـ
ــي املــــخــــيــــم، مــع  ــ ــم فــ ــهــ ــيــ ــالــ مــــســــاعــــدة أهــ
واملعيشية،  االقتصادية  األزمـــات  تفاقم 
ــل لـــلـــمـــؤســـســـات  ــاعــ ــفــ وغـــــيـــــاب الـــــــــدور الــ
دافعًا  أعطاهم  الفلسطينية،  والفصائل 
وتفعيلها  بــاملــبــادرة،  لــالســتــمــرار  كبيرًا 
عــلــى مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، في 
محاولة منهم لتخفيف األعباء عن كاهل 

الالجئني في املخيمات عمومًا.
تشجع حــبــوس، وهــي مــن قــريــة سعسع 
فــي قــضــاء صــفــد بفلسطني املــحــتــلــة في 
األصل، الشباب على التطوع في املبادرة، 
البيضاء  ــادي  األيــ أصــحــاب  تطالب  كما 
التي  الصعبة  لــألوضــاع  نظرًا  بالتبرع، 
تتفاقم يوميًا، مع تزايد أعداد العائالت 
ــــى أبــســط  املـــحـــتـــاجـــة، والــــتــــي تــفــتــقــر إلــ

مقومات الحياة.
يــقــول أحـــد املستفيدين من  املــقــابــل،  فــي 

 عــدم ذكــر اســمــه: »قبل 
ً
املـــبـــادرة، مفضال

ــــــت بــلــبــنــان كـــنـــت أعــمــل 
ّ
األزمـــــــة الـــتـــي أمل

بالكهرباء، لكن بسبب الظروف الصحية 
الحالية، واإلجــراءات املصاحبة، لتفشي 
وبـــاء كــورونــا، ال سيما اإلغـــالق املتكرر 
 لـــدّي 

ّ
لـــلـــبـــالد، خـــســـرت عــمــلــي، عــلــمــًا أن

ــاج إلــــــى الــحــلــيــب  ــتـ ــحـ ــرة تـ ــيـ ــغـ طـــفـــلـــة صـ
والــحــفــاضــات. ومــع ارتــفــاع سعر صرف 
ــــدوالر أمــــام الــلــيــرة، لـــم يــعــد بــإمــكــانــي  الــ
تأمني احتياجاتها، ما دفعني للتواصل 
مع مبادرة، طيبون، لتأمني ما تحتاجه 
املؤسسات  دور  غــيــاب   

ّ
ظــل فــي  عائلتي، 

مساعدة  عــن  الفلسطينية«  والــفــصــائــل 
املحتاجني.

الكثير  فقدت  اللبنانية  الليرة   
ّ
أن يذكر 

ــا الـــشـــرائـــيـــة بـــعـــدمـــا تــدنــى  مــــن قـــدرتـــهـ
األمــيــركــي على  الـــدوالر  سعرها مقابل 
نهاية عام  مــن  بـــدءًا  مــراحــل متسارعة، 
2019، لتسجل في مارس/ آذار الجاري، 
تدنيها  إلــى  تاريخية، وصلت  خــســارة 
10 أضــــعــــاف قــيــمــتــهــا الـــرســـمـــيـــة أمــــام 
الـــــــدوالر األمـــيـــركـــي، مـــع وصـــــول سعر 
ــــي الـــســـوق  صــــــرف الــــــــــدوالر الـــــواحـــــد فـ
الــســوداء إلــى 15 ألــف ليرة، وإن تراجع 
الصرف  أن سعر  ذلــك، علمًا   بعد 

ً
قليال

الرسمي هو 1500 ليرة.

»طيبون« لمساعدة سكان 
مخيم البرج الشمالي

المواد الغذائية هي األساس )العربي الجديد(

المبادرة تلبي جزءًا من االحتياجات )العربي الجديد(

يعاني بعض المواطنين بسبب ارتفاع سعر الدوالر )أحمد الربيعي/ فرانس برس(
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في المائة من العراقيين ال يملكون 

طعامًا يكفيهم، بحسب برنامج 
األغذية العالمي التابع لألمم المتحدة

ال ينتظر كثير من 
الناشطين الفلسطينيين 

في لبنان، من يتولى 
مسؤولياته تجاههم 

وتجاه أهاليهم في 
المخيمات، بل يبادرون 
إلى المساعدة بحسب 

قدراتهم

زادت مشاكل 
حساسية الطعام في 

بريطانيا منذ عام 1998، 
مع زيادة الوفيات بسبب 

حساسية حليب البقر 
خصوصًا لدى األطفال

تفاقم حساسية الطعام في بريطانيا
حليب البقر مسؤول عن 

26 % من وفيات األطفال 
و5 % من وفيات البالغين

حساسية الطعام 
مشكلة كبيرة في 
جميع أنحاء العالم

لندن ـ كاتيا يوسف

ــدة، نــشــرتــهــا املــجــلــة  ــديــ ــة جــ ــ ــ تـــوصـــلـــت دراسـ
 الحساسية 

ّ
الطبية البريطانية )BMJ( إلى أن

األكــثــر شيوعًا  السبب  هــي  البقر  مــن حليب 
لردود الفعل القاتلة لدى األطفال وهي تؤثر 
بشكل متزايد على البالغني. ويقول الخبراء 
ــداد ضئيلة، كان   األعــ

ّ
الــرغــم مــن أن ـــه على 

ّ
إن

حــلــيــب الــبــقــر مـــســـؤواًل عــن 26 فــي املــائــة من 
وفيات حساسية الطعام لدى األطفال خالل 
مـــرحـــلـــة الــتــعــلــيــم املــــدرســــي فــــي بــريــطــانــيــا. 
 حـــاالت الــدخــول 

ّ
وتــوصــلــت الـــدراســـة إلـــى أن

قد  الطعام  حساسية  بسبب  املستشفى  إلــى 
تــضــاعــفــت ثـــالث مــــرات عــلــى مــــدار العشرين 
 عـــدد الــوفــيــات الناجمة 

ّ
عــامــًا املــاضــيــة. لــكــن

لـــلـــطـــعـــام، وردود  عــــن الــحــســاســيــة املـــفـــرطـــة 
الــفــعــل الــتــحــســســيــة الـــشـــديـــدة، قـــد انــخــفــض، 
 الدراسة تابعت حاالت الدخول إلى 

ّ
أن علمًا 

مدى  على  املتحدة  اململكة  فــي  املستشفيات 
20 عامًا. في هــذا اإلطـــار، تواصلت »العربي 

الـــجـــديـــد« مـــع راشـــيـــل إلـــيـــس، مـــن »مــؤســســة 
على  للتعّرف  الحساسية«  لبحوث  ناتاشا 
خــــطــــوات املـــؤســـســـة لـــلـــمـــســـاعـــدة فــــي إنـــقـــاذ 
األشــــخــــاص الــــذيــــن يـــعـــانـــون مــــن حــســاســيــة 
 والــــــدي نــاتــاشــا، 

ّ
الـــطـــعـــام. تـــقـــول إلـــيـــس، إن

عــــام 2019، بعد  فـــي  املـــؤســـســـة  أطــلــقــا هــــذه 
فــي يوليو/  فــي عمر 15 عامًا  ابنتهما  وفــاة 
تــمــوز 2016، مـــن جـــــّراء إصــابــتــهــا بــــرد فعل 
تحسسي قاتل ملكونات بــذور السمسم التي 
لــم تــذكــر عــلــى ملصق شــطــيــرة اشــتــرتــهــا من 
 املؤسسة الخيرية، 

ّ
أحد املقاهي. وتوضح أن

بحساسية  الــوعــي  رفــع مستوى  على  تعمل 
الطعام من خالل التعليم والبحث.

بـــدورهـــا، تـــقـــول، تــانــيــا عـــدنـــان - البـــيـــروس، 
والدة ناتاشا، التي أسست الجمعية الخيرية 
 
ّ
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن ــا نـــديـــم لـ ــهـ مـــع زوجـ
جميع  فــي  كبيرة  مشكلة  الــطــعــام  حساسية 
الحاالت.  ارتــفــاع  استمرار  مع  العالم،  أنحاء 
األكثر  البقر، هي   حساسية حليب 

ّ
أن تتابع 

شــيــوعــًا بـــني أطـــفـــال املــــــــدارس، مــشــيــرة إلــى 

بما  الطعام  حساسية  تسبب  أخــرى  أطعمة 
في ذلك املكسرات واألسماك والبيض. وتنّوه 
نا نحتاج إلى مزيد 

ّ
عدنان - البيروس إلى أن

الــكــامــل للمشكلة،  الــحــجــم  الــبــحــث، لفهم  مــن 
 
ّ
ملعالجة وباء حساسية الطعام، الفتة إلى أن
املكونات  التي تعدد جميع  امللصقات  وضع 

الــفــتــرة، بــســبــب تــفــاعــالت الحساسية  هـــذه 
الـــشـــديـــدة. وكـــانـــت حــســاســيــة الــطــعــام هي 
بداية  ومــنــذ  منهم.   30.700 لنحو  الــســبــب، 
هذه الدراسة، ارتفع معدل األشخاص الذين 
الحساسية  بسبب  املستشفى،  إلــى  دخــلــوا 
1.23 شخص  مــن  الــطــعــام  نتيجة  املــفــرطــة 
 

ّ
 100 ألــف شخص إلــى 4.04 فــي كل

ّ
فــي كــل

100 ألف شخص بحلول عام 2018. والحظ 
 أكبر زيادة هي بني األطفال، ما 

ّ
الباحثون أن

دون سن 15 عامًا، إذ ارتفعت النسبة بينهم 
 100 ألـــف شــخــص إلـــى 9.2 

ّ
مــن 2.1 فــي كـــل

 152 وفــاة، 
ّ
 100 ألــف، كما وجــدوا أن

ّ
في كــل

إلـــى رّد فــعــل تحسسي شــديــد ناتج  ــعــزى 
ُ
ت

انخفضت  الوفيات  نسبة   
ّ
لكن الطعام.  عن 

عــمــومــًا بـــمـــرور الـــوقـــت مـــن 0.70 فـــي املــائــة 
إلــى املستشفيات  الــحــاالت التي تدخل  بــني 
إلــــى 0.19 في  الـــطـــعـــام،  بــســبــب حــســاســيــة 
املائة. وكانت املكسرات مسؤولة عن 46 في 
قالوا  الخبراء   

ّ
لكن الوفيات.  هــذه  من  املائة 

 حليب الــبــقــر مــســؤول عــن 26 فــي املــائــة 
ّ
إن

من وفيات األطفال و5 في املائة من وفيات 
البالغني، وقد تسبب حليب البقر بـ17 وفاة 
من أصل 66 لدى األطفال في مرحلة التعليم 
ه 

ّ
املدرسي. ولفت الخبراء في بحثهم إلى أن

الــوفــيــات  نسبة  انخفضت   ،1992 عـــام  مــنــذ 
الــفــول الــســودانــي أو الــجــوز، مقابل  بسبب 
ازديــاد نسبة الوفيات بسبب تناول حليب 
 معظم األطفال الصغار 

ّ
البقر. وأوضحوا أن

يــعــانــون مــن الحساسية، مــن حليب  الــذيــن 
ــمـــرور الـــوقـــت.  الــبــقــر ســيــتــغــلــبــون عــلــيــهــا بـ
روا أولـــئـــك الـــذيـــن يــعــانــون من 

ّ
ــهــم حــــــذ

ّ
لــكــن

الحساسية املستمرة، إذ يشّكل حليب البقر 
تهديدًا لحياتهم ويعتبر املسؤول عن أكثر 
الناجمة عــن الحساسية  الــوفــيــات  مــن ربــع 
تحّدث  نفسه،  الوقت  وفــي  للطعام.  املفرطة 
ــــالم حــقــن  ــادة وصــــفــــات أقــ الـــخـــبـــراء عــــن زيـــــ
في عالج  تساعد  التي  الذاتية،  األدرينالني 
ازدادت  الشديدة. وقد  الحساسية  تفاعالت 
فترة  الحقن، خــالل  لهذه  الطبية  الوصفات 
هذه الدراسة الطويلة، بنسبة 336 في املائة.

الغذائية في الوجبات بشكل واضح، ضروري 
ــة األشـــــخـــــاص الـــذيـــن  لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى ســــالمــ
 
ّ
يــعــانــون مـــن حــســاســيــة الـــطـــعـــام. وتـــقـــول إن
قانون ناتاشا الذي من املقّرر أن يدخل حيز 
املقبل  األول  تشرين  أكــتــوبــر/   1 فــي  التنفيذ 
في إنكلترا وويلز وأيرلندا الشمالية، والذي 
للمكونات  الكاملة  امللصقات  وضــع  يتطلب 
على الوجبات املعبأة مسبقًا، سيقطع شوطًا 

كبيرًا في معالجة هذه القضية. 
مــن  ــائــــة  املــ فــــي   88 

ّ
أن الـــــدراســـــة  ــــرت  ــهـ ــ وأظـ

ــا، يــــؤيــــدون  ــيـ ــانـ ــريـــطـ ــة الــــســــكــــان فــــي بـ ــامــ عــ
ــــط انــتــشــار  قــــانــــون نـــاتـــاشـــا بـــالـــكـــامـــل، وسـ
وبــاء الحساسية في الــبــالد. ورصــد مؤلفو 
الدراسة، وهم من جامعة »إمبريال كوليدج 
ــيـــة، وجــــامــــعــــة »كــــريــــت«  ــانـ ــريـــطـ ــبـ لــــنــــدن« الـ
ــيــــرجــــي أكـــشـــن«  الـــيـــونـــانـــيـــة، ومـــنـــظـــمـــة »ألــ
البريطانية، البيانات املتعلقة بالحساسية، 
 
ّ
أن وتـــبـــني   .2018 عــــام  إلــــى   1998 عــــام  مـــن 
اململكة  أنحاء  جميع  من  شخصًا   101.891
ــى املــســتــشــفــيــات خــالل  ــوا إلــ ــلـ املـــتـــحـــدة، دخـ

حاالت حساسية 
الطعام متعددة 

)Getty /ليون نيل(
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فالشمجتمع

التمويل ضروري للتغلب على خسائر الفقراء

آثار كورونا تدعو أكثر من 60 وكالة 
دولية إلى التمويل الفوري 

إلعادة مكاسب البلدان 
النامية إلى املسار الصحيح، بعد أن 

أّدت جائحة كورونا إلى اتساع نطاق 
عدم املساواة، كما إلى أسوأ ركود منذ 

90 عامًا، وانزالق ما يقّدر بـ 120 مليون 
شخص إلى براثن الفقر املدقع، وخسائر 

كبيرة في عائدات الضرائب والتجارة 
واالستثمار األجنبي للعديد من البلدان.

كذلك أشار تقرير تمويل التنمية 
املستدامة 2021، الذي أصدرته األمم 
املتحدة أخيرًا إلى فقدان ما يقّدر بـ 

114 مليون وظيفة في خالل الوباء، 
وانخفاض التحويالت ذات األهمية 
البالغة للعديد من البلدان الفقيرة، 

وزيادة الديون.
وقالت نائبة األمني العام لألمم املتحدة، 

أمينة محمد، في مؤتمر صحافي 
 »كوفيد-19 

ّ
بمناسبة إطالق التقرير، إن

أّدى إلى عالم أكثر تفاوتًا بشكل حاد 
يترك وراءه ماليني األشخاص من دون 
اتخاذ إجراءات فورية بشأن التمويل. 

أهداف األمم املتحدة اإلنمائية لعام 
2030 معّرضة إلى الخطر«. أضافت 

 16 تريليون دوالر أميركي من 
ّ
محمد أن

أموال التحفيز والتعافي غير املسبوقة 
ساعدت في التخفيف من »أسوأ آثار 

هذه الكارثة العاملية، لكن أقل من 20 في 
املائة منها ذهب إلى البلدان النامية«.

وتابعت محمد: »نرى الخلل نفسه في 
التوازن في طرح اللقاح. تّم حجز 60 
في املائة من إمدادات لقاح كوفيد-19 

من قبل حفنة من البلدان الغنية، تاركة 
الغالبية العظمى من سنوات العالم 
وراءها. وقد ال تتلقى بعض البلدان 

النامية اللقاح حتى عام 2024«. وشّددت 
ه »إذا لم نزد التمويل 

ّ
محمد على أن

من أجل التنمية بشكل كبير، فسوف 
نطيل الوباء لسنوات ونواجه عقدًا آخر 

ضائعًا من أجل التنمية«.
)أسوشييتد برس(
)Getty ،الصور: فرانس برس(

يجمع الخشب لبيعه إلى جانب خيمته في أنقرة 

تنتظر دورها لدخول المستشفى في قريتها الصغيرة في البرازيل 

حافي القدَمين في البرازيل 

مساعدات غذائية في ساو باولو

قهوة لمنتظري 
الحصص 

الغذائية في 
باريس 

ابتسامة رغم البؤس 
في الهند 

خسر كثيرون 
منازلهم في 

لوس أنجليس 
بسبب األزمة 

الوبائية

Sunday 28 March 2021
األحد 28 مارس/ آذار 2021 م  15  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2400  السنة السابعة


