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سـتغـربٍ أن ترتـفع األصوات لـلمـطالـبة بـوقفـة احتـجاجـية لـيس 
ـوظفـي وزارة الثـقـافـة والـسيـاحـة واآلثـار بل بـوقـفات واعـتـصـام 

واعتصامات إن استدعى األمر ذلك!
لــقـد ذكـرنـا في مـقـالــة سـابـقـة نـشـرنـاهــا في صـحـيـفـة "الـزمـان"
ــرعب بـ رواتـب وزارة الـثـقــافـة والــسـيــاحـة واآلثـار الــتـفـاوت ا
الـية.. والوزارات األخـرى كالـنفط والـكـهربـاء والتـعلـيم العـالي وا
الخ وأثـارت تــلك األســطــر مـوظــفي وزارة الــثـقــافــة والـســيــاحـة
ـسألة مـطالبـ باالستـمرار في هـذا االجتاه إليجـاد حلّ مناسب 
تـدني مستـوى الرواتب وانطالقـاً من رسالتـنا اإلعالميـة ها نحن
نكرس قلمنا وجهودنا للـمضي قدماً في هذا الشأن ونقوم بحملة
إعالمـيـة يـرافقـهـا مـنشـورات في مـنـصـات التـواصل االجـتـماعي
إلنصـافـهم ورفع الغـ عنـهم. إن الـفوضى الـتشـريـعيـة الضـاربة
أطـنابـهـا في مـنظـومـة الـقوانـ الـعـراقـية خـلـفت ظـلمـاً كـبـيراً في
أصعدة كثيرة ومنها سلم الرواتب وجعلت الرواتب تصنف إلى
قـبولة. وبـ الضخـمة والهـزيلة بون فئات: الـضخمـة والهزيـلة وا
شاسع يفضي إلى فوارق اقتصادية وألم نفسي إن لم نقل حقداً
وحــســداً واألمــر ال عالقــة له بــالـتــحــصــيل الــدراسي وســنـوات
ؤهالت نفسـها من خدمة اخلدمـة وغيرها فـاحلديث يجـري عن ا
عنى آخـر ولتقـريب الصورة وظـيفيـة وشهادة وعـنوان وظيـفي 
مـثالً رئـيس مـتـرجـمـ فـي وزارة الـثـقـافـة يـقـبض بـشـكل صـافٍ
ؤهالت 860 ألف دينار شهرياً يـقابله موظف في وزارة النفط با
ذكورة عينـها يقبض شهرياً لـيس أقل من مليون إن تواضعت ا
ولم اقـل ثالثة مـالي مع أربـاح سـنـويـة وفي وزارات أخـرى ب
مـلـيـون و 200إلى مـلـيـون و 400ألف شـهـريـاً مع مـخـصـصـات
وغـيـرها!! وربّ قـائل يـقـول ألن وزارة الثـقـافـة والسـيـاحـة واآلثار
لـيست بـسـياديـة وال بـإنتـاجـية وهي تـثـقل كاهـل الدولـة.. اجلواب
ـا ســوء تـخـطـيط وإدارة وبـثــقـة عـالـيــة أن ذلك لـيس خـطــأنـا وإ
ولـسـنـوات طويـلـة لم تـسـتـغل طـاقـاتـها ومـنـافـذهـا لـتـسويـق مثالً
ـطبوعـات ومصغرات نـحيتـة ترمز حلضـارتها وتـرويجها مـحلياً ا
ياً ولم تروج لـتراثهـا وتشجع صـناعتهـا احلرفيـة التي يكاد وعـا
يطـالها االنقـراض.. ليس لديها خـطط للنهـوض بالسيـاحة والبلد
واقع أثرية ومزارات.. سياستها الثقافية مصابة باإلخفاق يعج 
والـعـجـز بل الـكــثـيـر ال يـعـرف مـعـنى صـنـاعـة الـثـقـافـة! وحـتى ال
نـنحـرف بـعيـداً عن مـسـار موضـوعـنا نـقـول سنـرضخ لـكالمكم
ونقبل بحجـجكم وأدلتكم وأننا عبّ على الـدولة إذن ليتم توزيعنا
ترجمون قبولة فلدينا ا على الوزارات ذات الرواتب الضخمة وا
ـصــورون والـســيـنــمـائـيــون والـفــنـيـون واحملـررون والــفـنــانـون وا
ـهـندسـون...! ولـهم باع واإلداريون واحملـاسـبـون واحلقـوقـيون وا

طويل في مجال عملهم وتخصصهم! 
ونسأل الـناشط وذوي اجلاه والنـفوذ للتدخل والـتوسط لنا عند
سـتوى ذات الرواتـب الضخـمة والـسمـينة) الوزارات (الرفـيعـة ا
ستوى هزيلة وإلغرائهم للقبـول بنا باعتبارنا من وزارة (متـدنية ا
الرواتب) قـولوا لـهم قد جتـدون بينـهم مَنْ يـجيـد أكثر مـن مهارة
وعـمل فـمــوظـفـو وزارة الــثـقـافـة يــتـوافـر بــيـنـهم ســواق مـاهـرين
وخملتلف العجالت: بدءاً باللوري وانتـهاءً بالستوتة!! فهو صباحاً
ـارس نشاطه الـثقـافي وفي العصـر سائق مـحترف! قـولوا لهم:
ـانا مـنـهم بـتـطـويـر قـدراتـهم الـذاتـيـة وضـرورة اكـتـساب وذلك إ
مـهارات وال تخبـروهم باحلقـيقة أن ذلك يـعود إلى تدنـي مستوى
رواتبـهم وضيق حالهم وضـنك عيشهم حـفاظاً على كـرامتنا وماء
وجـهنا الـذي قررنا أن ال نـبذله وأن ال تـسقط دموعـنا من مآقـينا!
قـولـوا لـهم: هـم مـحـررون ومـصـورون في الـوزارة صـبـاحـاً وفي
العـصر ينتشـرون في مختلف الـفضائيـات والصحف والوكاالت;
ـاناً مـنهم بـالـعمل واسـتثـمـاراً لطـاقاتـهم وال تـقولـوا لهم وذلك إ
ـعيـشـية فـرواتـبهم ال ـتـطـلبـات حـياتـهم ا إنهم يـعـملـون لإليـفاء 
ـسـؤول أن تـغـني وال تـسـمن! وإذا رفـضـوا طلـبـاتـنـا.. فـبلـغـوا ا
سلم الرواتب كان ومازال سبباً لظلم عظيم ترك
آثـاراً عــمــيـقـة وتـداعــيـات ال حتـمـد عــقـبـاهـا..
واآلن يــا مــوظــفي وزارة الــثــقــافــة مــاذا أنــتم

فاعلون?!
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في الوقت الـذي تـعاني فـيه غالـبيـة مـناطق الـعاصـمة بـغداد من
ـتـنـزهـات تـكـدس الـنــفـايـات اي الـزبـالـة في االمـاكـن الـعـامـة وا
والـشـوارع والـزويـا اجلـمـيـلـة بل وزحـفت الى واجـهـات بـيـوتـنـا
ـاريـن من تـلك ــواطن وا بـالــتــالي اثــرت سـلــبــا عـلى نــفــسـيــة ا
ـعــديـة الــشـوارع والــسـاحــات الى جــانب انـتــشـار االمــراض ا
ـنـاطق التي ـواطن وخـاصة من سـكـنة ا ومازاد الـطـ بلـة ان ا
تـنتـشر فيـها الـقمـامة او الـزبالـة يزيـدها ويـضيف عـليـها عـندما
يرمي ماتبقى من فضالت على تلك الـقمامة مايصعب ازالتها 
وبدال من مساهمتنا بازالتـها او التثقيف بعدم رمي القمامة في
ـواطـنـ الذين االمـاكن الـعـامـة من خالل مـحـاسـبـة اطفـالـنـا وا
يسـاهمون برمي تـلك القمامـة او حملها بـاكياس خاصـة ونقلها
ـسـؤولـية لـيـست الى امـاكن جتـمـعـهـا  نـعم ثـقـافـة الـشـعـور بـا
تـــــدرس في مـــــدارس او مــــعـــــاهــــد بـل تـــــأتي من الـــــذات ومن
ـسؤولـيـة جتـاه انفـسـنا وعـوائـلـنا وابـنـاء مـحلـتـنا االحسـاس بـا
ومـحـافـظـتــنـا ومـديـنـتـنــا وصـوال الى عـاصـمـتــنـا ودولـتـنـا الـتي
ــراتب االولـى لالسف في الـــعــالم في تــكــدس صــارت حتــرز ا
راتب النـفايات والـفوضى وضرب الـقوان عـرض احلائط بل ا
االولى في الـفـسـاد والـنـصب واالحـتـيـال بـعـدمـا كـان االول في
ـة وانـعــدام االمن واالمـان  واالن وبــعـد ان طــويـنـا اهم اجلــر
مرحـلـة وهي طـرد االرهاب داعش مـن كل شبـر من اراضـيـنا 
هد لهذا االرهاب االعمى العودة الحتالل اجزاء رخوة فلماذا 
من مدنـنا  نـعم تـهمـيش القـانون وعـدم احـترامه يـنسـحب على
الفـوضى الـتي حتـدث اليـوم في شـوارعنـا واهم اسـبابـهـا نحن
عندما نضرب القوان عرض احلائط الى جانب عدم احترامنا
سـؤولية ومنهـا مايحصل من تكـدس النفايات وعدم شعـورنا با
في اهم شوارع الـعاصـمـة في الوقت نـتابع تـقـارير مـتلـفزة عن
مــهـرجـانــات تـقــام في دول عـربـيــة وآخـرهــا في مـصــر تـسـمى
هـرجان الزبالة تـهدف الى التخلـص من القمامة بـكافة الطرق
واطن وبكافة شرائحهم عندما يتعاونون على من قبل جميع ا
التـخلص من االزبال للحـفاظ على بيـئة صحية ونـظيفة وصارت
واطن هـرجانـات تقـليدا سـنويـا مايـعطي ا تـلك ا
ـسؤولـيـة  فهل هـنـاك اقتـراحات الشـعـور با
ـهـرجانـات قبـل االستـهزاء القامـة مثـل تلك ا

بها ?
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{ نـــــيــــروبـي (أ ف ب) - أعــــلـــــنت
اخلـطــوط اإلثـيـوبـيـة حتـطم طـائـرة
تـابـعـة لـهـا من طـراز "بـويـنغ "737
صـبـاح امس األحد أثـنـاء رحـلة من
أديس أبــابــا إلى نـيــروبي يــعــتــقـد
بــــأنـــهــــا كـــانـت تـــقل  149راكــــبـــا
وثمانية من أفراد الـطاقم فيما قدم
رئــيس الــوزراء اإلثــيــوبي تــعــازيه
لعائالت الضحايا.وأفادت اخلطوط
اإلثــيـــوبــيــة في بـــيــان "نــؤكــد بــأن
ــقــررة إي تي- 302من رحــلــتــنــا ا
أديس أبـابــا إلى نـيـروبي تـعـرضت
حلـــادث الــيـــوم".وأضــاف الـــبــيــان
"يعتقد بأن  149راكبا وثـمانية من
أفـــراد الــــطـــاقم كـــانـــوا عـــلى مـــ
الطائرة لكننا اآلن بصدد التأكد من

تفاصيل الئحة ركاب الرحلة".
Y×Ð  UOKLŽ

وأضــافت اخلـطــوط بـأن "عـمــلـيـات
بــحث وإنـقــاذ جتـري ولـيس لــديـنـا
مـعـلـومـات مؤكـدة بـشـأن نـاج أو

." أي ضحايا محتمل
وأقلعت الطائـرة عند الساعة 8,38
صــبــاحــا ( 06,38ت غ) من مــطــار
بـولي الـدولي و"فـقـد االتـصـال" بـها
بعد ست دقائق قـرب بلدة تقع على
بــعـد  60كــلم جــنــوب شــرق أديس
أبــابــا.وقـال مــكـتب رئــيس الـوزراء
أبيي أحـمد عـلى تويـتر "نـود تقد
أصــدق الــتــعــازي لــعــائالت الــذين
فـقدوا أحـبـاءهم عـلى طائـرة بـوينغ
الـتـابـعـة لـلخـطـوط اإلثـيـوبـية 737
ـــقـــررة إلى عـــلى مـــ الـــرحــــلـــة ا
نـيروبي في كـينـيا هـذا الصـباح".و

أصيب  30شخصا من ركاب طائرة
تـابـعـة لـلـخـطـوط اجلـويـة الـتـركـية
بــجـروح عـنـدمـا تـعـرضت الـطـائـرة
الضـطـرابــات جـويـة عــنـيـفــة أثـنـاء
رحـلــة الـســبت من اســطـنــبـول إلى
نـيـويـورك قـبل أن تهـبط بـسالم في
.ونـقل مــحـطــتــهـا وفـق مـســؤولــ
ــــصـــابـــون مـن مـــطـــار جـــون إف ا
كـيـنـيـدي الـدولي إلـى مـسـتـشـفـيات
محلية للعالج وغـالبيتهم مصابون
بــــرضـــــوض وجــــروح وكـــــدمــــات.
ـضــيـفـ اجلـويـ وأصــيب أحـد ا
بــكــســـر في الــســـاق وفق ســتــيف
تحدث باسم سلطة موانئ ان ا كو
نـيـويـورك ونـيوجـيـرزي الـتي تـقوم
ــطـــارات ومــحـــطــات بــتـــشــغـــيل ا
احلــافالت واجلـســور واألنـفـاق في
ــنـطــقـة.والـطــائـرة وهي من طـراز ا
بـويـنغ  -- 777وكــان عـلى مــتـنــهـا
من أفراد الطاقم - 21راكبا و 326
- كـــانـت فـــوق احملـــيـط األطـــلـــسي
وعـلى بـعد  45دقـيـقة من وجـهـتـها
الـنـهـائـيـة عـنـدمـا واجـهت مـطـبـات
ــان هـــوائــيـــة وفق مـــا صــرح كـــو
لـوكـالة فـرانس بـرس. وأضـاف بأن
ــطــار لم تــتـعــطـل بـســبب حــركــة ا
احلادثة. ولم تـرد اخلطوط الـتركية
عـــلى طــلـب لــلــتـــعــلـــيق. وفي وقت
ســابق من يـــوم الــســبت اضــطــرت
طـائـرة تــابـعــة خلـطـوط تــرانـسـات
اجلـويــة الـكـنــديـة لـلــقـيـام بــهـبـوط
اضطراري في مطار آخر في منطقة
نــــيــــويــــورك -- مــــطــــار نــــيـــوآرك
بنـيوجـيرزي -- بـعد رصـد انبـعاث

دخـان في مقـصـورة احلـقائب وفق
الـشــركـة. والـطـائـرة وهي من طـراز
من 189كـــــــانـت تـــــــقل  737-800
مـــونـــتـــريـــال إلى فـــورت لـــودرديل
بـــواليـــة فــلـــوريـــدا. ولم يـــصب أي
شــخص بــجــروح وفق مــا صـرحت
مـتـحـدثـة بـاسـم خـطـوط تـرانـسـات

لوكالة فرانس برس.
`K  Âu−¼

وقــتل تـســعــة عــنـاصــر شــرطـة في
هـجــوم شــنه مــسـلــحــون في واليـة
راخ بـغرب بورمـا حسبـما أكدت
الــشـرطـة امس األحــد وسط تـفـاقم
الــتـوتــر في الــواليــة عـلـى خـلــفــيـة
نـزاعات عـرقيـة وطـائفـية. وأجـبرت
حـمـلـة عـسـكـريـة في  2017حوالى
ـسلـمـ الروهـينـغا 740 ألـفا من ا
عـــلـى الـــنـــزوح عـــبـــر احلـــدود إلى
بــنــغالدش إثــر أعــمــال عــنف قــال
ـتـحـدة إنـهـا تـرقى مــحـقـقـو األ ا
إلى "إبادة وجرائم ضد اإلنـسانية".
ويــدور نــزاع كــذلك بــ الــبــوذيـ
ـثلون األكثـرية العـرقية في الذين 
راخــ واجلــيش الـــذي ســاعــدوه
على طرد الروهـينغا قبل  18شهرا
ـاضية فقـط. وفي األشهـر القـليـلة ا
شن مـتـمـردو "جـيش اراكـان" الـذين
ـزيد مـن احلكـم الذاتي يـطـالـبـون 
الـعـديــد من الـهــجـمــات عـلى قـوات
. ووقع الــهـجـوم األمن ومــسـؤولــ
األخـيـر في سـاعـة مـتـأخـرة الـسبت
في قـريــة يـوتـايــوكي عـلى مــسـافـة
ســـاعــة فــقط مـن شــمــال ســـيــتــوي
عاصمة الوالية. وقال مسؤول كبير

في الـشـرطـة لـوكـالـة فـرانس طـالـبا
عدم الـكشف عن هويـته "قتل تـسعة
عــنــاصــر شــرطــة وأصــيب شــرطي
بجروح وفقد آخر". وجاء في تقرير
ــهــاجــمـ مــســرّب لــلــشــرطــة أن ا

أخـذوا أسـلـحـة من مـركـز الـشـرطـة.
ولم تعلن أي جهة بعـد مسؤوليتها

عن الـهــجــوم ولم يـتــسن االتــصـال
بـــتـــمـــردي جـــيـش اراكـــان طـــلـــبـــا

للتعليق. 
وأكد مـسؤول محـلي بدء حتقـيقات
في الـــهــجـــوم. وعـــاد الــتـــوتــر إلى
مـنـاطق واسـعـة في شـمـال الـوالية.
واســــــتــــــحـــــــضــــــر اجلــــــيش آالف

الـتـعـزيـزات ويـقـوم بـقـصف مـواقع
ــدفـعـيـة لـلـمــتـمـردين الــبـوذيـ بـا
الثقـيلة. وحتـظر السلـطات الدخول
إلى شـمـال واليـة راخ بـاسـتـثـناء
زيـارات تــنـظــمـهــا احلـكــومـة. ومن
الـصـعب احلـصـول عـلى مـعـلـومات

للتأكد من األنباء بشكل مستقل.

نكوبة قبل اقالعها في مطار اديس ابابا %rD∫  فريق االنقاذ قرب الطائرة ا
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{ الـقـدس (أ ف ب) - أعلـن اجليش
اإلسرائيـلي شن غارات على أهداف
حلــركـة حــمــاس في غـزة في ســاعـة
مـبـكــرة امس األحـد ردا عـلى إطالق
صاروخ من الـقطاع. وجـاء في بيان
للـجيش أن "طـائرات مقـاتلـة قصفت
الـعـديـد من االهداف الـعـسـكـرية في

مــجـمـع حلـمــاس في شــمــال قــطـاع
غزة إضـافة إلـى قطـعتـ بحـريت
حلــمـاس". وأضــاف بـأن الــضـربـات
جــاءت ردا عـلى إطـالق صـاروخ من
غــزة في ســاعـــة مــتــأخــرة الــســبت
"إضافـة إلى مواصـلة أعـمال الـعنف
ــنـــطــلـــقــة مـن الــقـــطــاع بـــاجتــاه ا

إسرائيل".وسقط الصاروخ في حقل
في منطقة اشـكول االسرائيلية دون
أن يــــــــتــــــــســــــــبـب بــــــــإضـــــــرار أو
إصـابـات.ويـطـلق فـلـسـطـيـنـيون في
غـزة بـالونـات حتـمل مـواد متـفـجرة
بـــاجتـــاه األراضي اإلســـرائـــيـــلـــيــة
ويــصــعــدون مـحــاوالتــهم لــتــدمــيـر
الــســيـاج احلــدودي بــ إســرائــيل
والـقـطاع مـنـذ أكثـر من عـشـرة أيام
مــا يـــقــابل بـــرد إســرائـــيــلي. وقــال
اجليش اإلسرائيلي السبت إنه شن
الــعـديـد مـن الـضـربــات عـلى مـواقع
حلـــمــاس في غـــزة ردا عــلى إطالق
قـــذيــــفــــة من الــــقــــطـــاع الــــلــــيــــلـــة
السابقة.وقتل  253فلسطـينيا على
األقل بنـيران إسرائـيليـة منذ 2018

غـــالـــبـــيـــتـــهـم في إطالق نـــار خالل
تـظـاهـرات أسـبـوعـيـة علـى احلدود
واآلخــــــرون بــــــقـــــذائـف دبــــــابـــــات
إسرائيلية أو غارات ردا على أعمال
عــــنف مـن غــــزة.وقــــتل جــــنــــديــــان

إسرائيليان في نفس الفترة. 
»ËdŠ WŁöŁ

وخــاضت إسـرائــيل وحـمــاس الـتي
تـسـيـــــــطـر عـلى الـقـطـاع احملـاصـر
مــنـذ أكــثـر من عــقـــد ثـالثـة حـروب
مـــــــنــــــذ 2008.  و قــــــتـل ضـــــــابط
إسـرائـيـلي فـلـسـطـيـنـيـا مـقـنـعـا كاد
يــدهـس الــشـــرطي في وقـت مــبـــكــر
امس األحـد عـنـد نـقـطـة تـفتـيش في
الـضــفـة الــغـربــيـة احملــتـلـة أقــيـمت
إللــقـــاء الــقــبض عـــلى الــلــصــوص

بــحـــسب الــشــرطـــة.وفــر اثــنــان من
شـركـاء الـفــلـسـطـيــني من الـسـيـارة
الــــتي كـــانـت حتـــتـــوى عــــلى ســـلع
مــســروقـة ومــعــدات تــســتـخــدم في
عـــمـــلـــيـــات الـــســـرقـــة وفق بـــيـــان
الشرطـة.وذكرت الشـرطة أنهـا تلقت
مـعــلـومــات عن "سـيــارة مـشــبـوهـة"
وأقـامت نـقـطـة تـفـتـيش فـي مـنـطـقة
غور األردن.وأثـناء تـفتـيش الشـرطة
لـسـيـارة عــنـد احلـاجــز جتـاوزتـهـا
سيارة أخرى واجتهت مسرعة نحو
الـــــشــــرطـي الـــــذي طــــلـب مــــنـــــهــــا
التـوقف.وأفاد البـيان أنه "عـندما لم
تـسـتـجب الـسـيـارة ألوامـر الـضابط
بـــــــالـــــــتــــــــوقف أطـــــــلـق الـــــــنـــــــار
عــلـيـهـا".وأضـاف "تـوقـفت الـسـيـارة

نـتـيـجـة إطالق النـار وقـتل سـائـقـها
الـفـلسـطـينـي وهو من سـكـان إحدى
الــقــرى الــقــريــبــة".بــدورهــا عــرّفت
وزارة الصحة الـفلسطيـنية السائق
على أنه سالمة الكـعابنة ( 22عاما)
مـشيـرة إلى أن احلـادثة وقـعت قرب
مـديـنـة أريـحا.واسـتـهـدفت هـجـمات
فلـسـطـيـنـيـة مـتـفـرقـة في الـسـنوات
األخــيـرة بــيــنــهـا عــمــلــيـات دهس
مـدنـي إسـرائـيـليـ وعـنـاصر أمن
فـي الـضفـة الـغـربـيـة. لـكـن الـشـرطة
األحد لم تـشر إلى الفـلسطـيني على
أنه "إرهابي" بل اكتفت بوصفه بأنه
سائق وهو ما يدل على أن العملية
لم تــكن عــلى صــلــة عــلـى مــا يــبـدو

بالنزاع الفلسطيني اإلسرائيلي.
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{ كــــــراكـــــاس (أ ف ب) - قـــــال الــــــرئـــــيس
الــفـــنـــزويــلـي نــيـــكـــوالس مــادورو امس إنّ
هـجـومًـا إلـكـتـرونـيًـا جـديـدًا مـنع الـسـلـطات
الفـنـزويـلـيّـة من إعادة الـكـهـربـاء إلى أنـحاء
الـبالد الـتي تـشـهـد انـقـطـاعًـا غـيـر مـسـبـوق
لــلـــتــيّـــار الــكــهـــربــائي مـــا أدّى إلى حــدوث
فوضى.وحتـدّث مادورو أمـام مؤيّدين له في
ّ كــاراكــاس عن أنّ الــتــقــدّم الــذي كــان قــد 
إجنــازه إلعــادة الــتـيــار الــكـهــربــائي بــلـغت
ــئـة "عــنــدمـا تــلــقّـيــنـا في نــســبـته  70في ا
منتـصف النهار (السـبت) هجومًا إلـكترونيًا
ـولّــدات الـتي كــانت تـعـمل آخـر عـلـى أحـد ا
علـى أكمل وجه األمـر الذي ألـغى كلّ ما كـنّا
قـد أجنـزنـاه".وغـرقت كـراكـاس وكل فـنزويال
تقريبا في الظالم مـنذ اخلميس بسبب عطل
كـبـيـر في الكـهـرباء نـسـبـته حكـومـة مادورو
إلى عــمـلــيـة تـخــريب في مـحــطـة الـكــهـربـاء

الرئيسية في البالد.
وقــطع الــتــيــار الــكــهــربــائي في كل أحــيــاء
ـتـرو وإشارات الـعـاصـمـة واخلدمـات مـثل ا
ـــرور. واضــــطـــر آالف األشـــخــــاص عـــنـــد ا
مـغـادرتـهم عـمـلـهم إلى الـسـيـر كـيـلـومـتـرات

للعودة إلى منازلهم.
WOHðU¼ ◊uDš

وأثّـر انقـطاع الـكهـرباء عـلى نشـاطات مـطار
سـيـمــون بـولـيـفـار الـدولـي حـسب شـبـكـات

التواصل االجتماعي.
وقطعت اخلطـوط الهاتفيـة واالنترنت أيضا
ـباني والذي ـياه في ا فجـأة وكذلك توزيع ا
يـتمّ عـبــر مـضـخـات كـهــربـائـيـة. وتـوفي 15
فـنزويـلـيـاً مـصـاب بـأمـراض الـكـلى بـسبب
عـدم تمـكّـنهم من اخلـضوع جلـلـسات غـسيل
كلى خـالل فتـرة انـقـطـاع التـيّـار الـكـهـربائي
في الــبالد حــسب مــا ذكــرت مــنـظّــمــة غــيـر
حـكــومـيّــة الـســبت. و تـوفي  15فــنـزويــلـيـاً
مصاب بأمراض الكـلى بسبب عدم تمكّنهم
من اخلـضــوع جلـلــسـات غــســيل كـلى خالل

فـتـرة انـقطـاع الـتـيّـار الكـهـربـائي في البالد
حــسب مــا ذكـرت مــنــظّــمــة غـيــر حــكــومــيّـة

السبت.
وقـال فــرانـسـيـســكـو فـالـنــسـيـا الـذي يـرأس
مجموعة كوديفيدا لـلرعاية الصحّية لوكالة
فـرانس بـرس "بـ األمس والــيـوم سـجّـلـنـا
حــالـــة وفــاة بـــســبب نـــقص الــغـــســيل 15
الكلوي. تسع من حاالت الوفاة هذه مسجّلة
في والية زوليـا واثنتان في واليـة تروخيو
وأربع حـاالت في مـستـشفى بـيـريز كـارينـيو

في كاراكاس".
ÍuK  qA

وأضاف "إنّ حـالة األشخـاص الذين يُـعانون
الـفشل الـكلـوي صعـبة لـلغـاية حرجـة. نحن
ــئـة من وحـدات نــتــحـدّث عـن تـوقّف 95 بــا
غــسـيل الـكـلى والــتي يُـمـكن أن تـصــــل اآلن

ئة  "بسبب انقطاع الكهرباء. إلى 100 با
وتـابع فـالــنـسـيـا أنّ "وحـدات غــسـيل الـكـلى
القـليلـة التي توجد فـيها مـولّدات كهـربائيّة
أصـبح من الـصعب إعـادة تـشغـيـلهـا بـسبب
نـقص الـوقود".وتـصـاعد الـتوتّـر الـسبت في
كــاراكـاس حــيث دعـا الــرئـيس الــفـنــزويـلي
ـعـارضـة خـوان نــيـكـوالس مـادورو وزعـيم ا
غوايـدو مؤيّديـهمـا إلى التظـاهر في شوارع
عـاصـمـة الـبالد الـتي واجـهت انقـطـاعًـا غـير
مـسـبوق لـلـتـيّار الـكـهربـائي وسط اتّـهام كلّ

سؤوليّة عن ذلك. طرف اآلخر با
وحـذّر مـديـر مـجـمـوعـة كـوديـفيـدا مـن خـطر
ازديــاد عــدد الـوفــيّــات. ومـتــحــدثًــا عن عـدد
األشخاص الـذين يحتاجـون إلى غسيل كلى
بـشكـل منـتـظم في فـنـزويال أشـار فـالـنـسـيا
إلى أنّ اسـتـمرار انـقطـاع الـتيّـار الـكهـربائي
"قــــد يـــــؤدّي إلى وفـــــاة أكــــثـــــر من 10200
مــريض".ولــفت إلى أنّ " 48طـــفالً يُــعــوّلــون
عـــلـى وحـــدة غــــســـيـل الـــكــــلى الـــوحــــيـــدة
اخملصّصة لألطفال في الـبالد لم يستطيعوا
اخلضوع جللسات غسل كلى" يوم اجلمعة.
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