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دولة عربية تقطع الإنرتنت دولة عربية تقطع الإنرتنت 33 �ساعات يوميا على مدى ا�سبوعني لهذا ال�سبب؟ �ساعات يوميا على مدى ا�سبوعني لهذا ال�سبب؟

دول تعر�ض �سقق �سكنية ومكافاآت اأخرى لت�سجيع مواطنيها لتلقي لقاح كورونادول تعر�ض �سقق �سكنية ومكافاآت اأخرى لت�سجيع مواطنيها لتلقي لقاح كورونا

أثــار قــرار بقطع شــبكة 
اإلنرتنــت ملــدة ثالث ســاعات 
خالل  السبت،  من  اعتبارا  يوميا، 
المتحانات  الطالب  خضوع  فرتة 
الشهادة الثانوية، جدال كبريا يف 
االمتحانات  أن  خاصة  السودان، 

متتد لنحو أسبوعني.
وحالة الغضب التي تسبب بها 
القرار، تعود إىل أنه سيؤدي كذلك 
املرصفية  الخدمــات  تعطيل  إىل 
من  وغريها  اإللكرتوين،  والدفع 

األنشطة واألعامل، خصوصا أن الساعات الثالث 
املحددة تعد من أكرث األوقــات حيوية يف يوم 

العمل السوداين.
ولجأت الحكومة، العــام املايض، إىل قطع 
خدمة اإلنرتنت عقب ظهور حاالت غش واسعة 
يف امتحانات الشــهادة الثانوية. ومتت حاالت 

الغش، وقتئذ، يف الســودان، مــن خالل تبادل 
األســئلة واألجوبــة بني الطالب عرب وســائل 

التواصل االجتامعي.
يذكر أن نحو نصف مليــون طالب وطالبة 
الشهادة  المتحانات  يخضعون  الســودان،  يف 

الثانوية عىل مستوى البالد.

تســعى العديد من الدول 
عىل  املواطنــني  لتشــجيع 
بعدة  كورونــا،  لقاح  تلقى 
طرق، منها اللجوء للمكافآت 
الرتهيب،  أســلوب  اتباع  أو 
وإجازات  أبقــار  عرض  فتم 
وشــقة  بل  األجر،  مدفوعة 
ســعرها يصل ملليون دوالر، 
وإندونيســيا  تايالنــد  ىف 
وهونــج كونج، لتشــجيع 
اللقاح  تلقى  األشخاص عىل 

املضاد لفريوس كورونا.
الدول  بعــض  وبــدأت 

األسيوية بالفعل ىف تنظيم سحب عىل جوائز لتحفيز املواطنني عىل تلقى اللقاح، وذلك عقب ظهور 
سالالت جديدة رسيعة االنتشــار من فريوس كورونا، ما أدى إىل ارتفاع حاالت اإلصابة ىف جنوب 

رشق آسيا ىف األسابيع القليلة املاضية، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

وبدأت السلطات ىف مقاطعة ماى تشايم، الواقعة ىف إقليم 
تشيانج ماى بشامل تايالند، وهى مقاطعة معظم سكانها من 
رعاة املاشــية، ىف إجراء قرعة للفــوز ببقرة تصل قيمتها إىل 
عرشة آالف بات "320 دوالرا"، وهو ما أدى لزيادة اإلقبال عىل 

تلقى اللقاح بالقعل.
ســلطات املقاطعة التايالندية أكدت أن حملتها التى دخلت 
أســبوعها الثاىن، وأســفرت عن توزيع 27 بقرة شجعت أكرث 
من 50% من الســكان البالغ عددهم 1400، معظمهم من كبار 
الســن واملعرضني لخطر اإلصابة بالفريوس للتسجيل من أجل 

الحصول عىل اللقاح.
وعىل الرغم من نجاح هونج كونج، بشــكل كبري حتى اآلن 
ىف السيطرة عىل الوباء، إال أن السلطات تتخوف من أن تؤدى 

معدالت التطعيم املتدنية إىل تعريض املدينة لتفش كبري.
وعرضت هونج كونــج أكرث من طريقة، لتحفيز املواطنني 
للحصول عىل اللقاح ومنها، قسائم رشاء ورحالت جوية وشقة 
جديــدة بقيمة 10.8 مليون دوالر، هونــج كونج "1.4 مليون 

دوالر أمريىك".
وتتخــذ بعض الرشكات خطوات إضافيــة إذ تعرض إجازة 

مدفوعة األجر للمحصنني.
ىف املقابل اســتخدم أحد النوادي الرياضية الخاصة فكرة 
الرتهيب بدال من املكافآت، حيــث طلب من موظفيه الحصول 
عــىل اللقاح قبل نهاية يونيو، وإال فســُيحرمون من العالوات 

والرتقيات وزيادة الراتب يف املستقبل.
وحتــى ىف الــدول املترضرة بشــدة من الجائحــة، مثل 

إندونيسيا، تكافح السلطات لتهدئة املخاوف من اللقاحات.


