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الخليل ـ فاطمة مشعلة

نــســي الــطــفــل الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــد مــؤّيــد 
الــعــامــي )12 عــامــا(، وهــو مــن قــريــة بيت 
أمر شمال الخليل إلى الجنوب من الضفة 
التي  البلدة،  الدكان في  الغربية، شــراء غــرض من 
قصدها بصحبة والــده مؤيد العامي )35 عاما( 
وشقيقته عنان )9 أعوام( وشقيقه أحمد )5 أعوام(. 
فطلب من والده العودة إلى الدكان. وما إن استدار 
ــده بــالــســيــارة حــتــى أمــطــرهــم جــنــود االحــتــال  والــ
في  القديمة  املقبرة  قــرب  املتمركزون  اإلسرائيلي 
بلدة بيت أمر بالرصاص، ما أدى إلصابة محمد 
بــنــحــو خــمــس رصـــاصـــات فــي الـــصـــدر، وأدت إلــى 

استشهاده مساء أول من أمس. 
 محمد الجالس 

ّ
لم يكترث جنود االحتال إلى أن

ــــذي كـــان مــحــاطــا فــقــط بــأكــيــاس  فـــي الـــســـيـــارة، والـ
املقرمشة  والبطاطس  والفاكهة  والخضار  الخبز 
وغيرها، ال يشكل أي خطٍر عليهم، فأردوه شهيدًا. 
ويـــقـــول عـــم الــشــهــيــد أشــــرف الــعــامــي لــــ »الــعــربــي 
الجديد«: »اعتاد شقيقي مؤيد اصطحاب أطفاله 

إلى الدكان للتبضع. 
تذّكر  املقبرة،  الواقع قرب  إلى منزله  وعندما عاد 
ــراء أحـــد األغــــــراض، ومـــا إن رآه  طــفــلــه الــشــهــيــد شــ

جــنــود االحـــتـــال عــائــدًا بــالــســيــارة حــتــى أمــطــروه 
بالرصاص«.

يــقــع مــنــزل عـــم الــشــهــيــد بــالــقــرب مـــن املـــقـــبـــرة، لــذا 
فــقــد رأى أشــــرف الــعــامــي مــشــهــد قــتــل ابـــن أخــيــه 
 الــســيــارة 

ّ
. يــقــول: »جــنــنــت عــنــدمــا أيــقــنــت أن

ً
كــامــا

تعود ألخي. جنود االحتال لم يعطوه أي فرصة 
للتوقف. كما لم يطلقوا النار لتحذيره. توقعت أن 
جميع مــن كــان فــي الــســيــارة، أي شقيقي وأوالده، 
ــــدت أن  ــــوجـ ــــن بـــيـــتـــي فـ ــزلــــت مـ ــهــــدوا. نــ ــتــــشــ ــــد اســ قـ
شقيقي، ومــن شــدة خوفه على أطفاله مــن املــوت، 
كــان قــد عــاد مسرعا بالسيارة أثــنــاء إطــاق النار 
وصل  حتى  الخلف،  إلــى  تقريبا  كيلومتر   مسافة 
ــى الــــشــــارع الـــرئـــيـــســـي لـــلـــبـــلـــدة. ثــــم راح يــتــفــقــد  ــ إلـ
 جميعهم بــخــيــر عــلــى الــرغــم 

ّ
أطــفــالــه وقـــد ظـــن أن

مــن الــرصــاصــات الــــ 14 الــتــي اســتــهــدفــت ســيــارتــه، 
ــدم يــخــرج مــن فــم محمد عــلــى كتف  لــيــاحــظ أن الـ
شقيقته عــنــان. كـــان يلفظ أنــفــاســه األخــيــرة وهــو 

جالس بني األكياس«.
ويــــــقــــــول أشــــــــــــرف: »عـــــنـــــدمـــــا وصــــــــل أخــــــــــي، كــــان 
الناس  ثــار  قتلوا محمد.  مــحــمــد...  قتلوا  يــصــرخ: 
ــر ونـــقـــلـــوا مــحــمــد  ــ ــلـــدة بـــيـــت أمـ وتـــجـــمـــهـــروا فــــي بـ
إلـــى أحـــد املــســتــوصــفــات فــي الــبــلــدة، قــبــل تحويله 
ــفـــى األهـــــلـــــي الـــــخـــــاص فـــــي مـــديـــنـــة  ــتـــشـ إلـــــــى املـــسـ

الــخــلــيــل، ويــعــلــن األطــبــاء هــنــاك عــن اســتــشــهــاده«. 
نبش  العامي،  الطفل محمد  إصــابــة  مــع   وتزامنا 
 جــنــود االحـــتـــال قــبــر رضــيــعــة عــمــرهــا يـــوم واحــد 
ــا فـــي مــقــبــرة الــبــلــدة الــواقــعــة  فــقــط، دفــنــهــا والـــدهـ
الــطــفــل محمد بــادعــاء  بــالــقــرب مــن مــنــزل الشهيد 
ــاه بـــدفـــن أحـــدهـــم شــيــئــا غــيــر املـــوتـــى في  ــبـ ــتـ االشـ
رضيعة  فيه  أن  القبر  نبشهم  بعد  وتبني  املقبرة. 
دفنها والدها قبل قتل محمد بقليل. وكل ما فعله 
جنود االحتال هو إجبار والدها على دفنها مرة 
للقبر طفلني بعد  أعـــادوا  أنهم  آبهني  خـــرى، غير 

ُ
أ

قتل محمد«.  
يصف أشرف العامي حال والدة الشهيد محمد، 
سمر العامي )30 عاما(، بالصعب بعد قتل ابنها 
البكر على يــد جنود االحــتــال مــن دون أي مبرر. 
ويقول: »الله يعينها... الله يعينها«. أما عن محمد 
الــســادس، فتصفه عائلته  لــم يتجاوز صفه  الــذي 
بأنه »متدين، وتوقع استشهاده قبل ساعتني من 

قتله فقط«.
ــان عائلته  ويــقــول: »أخــبــر محمد رحــمــه الــلــه وأعــ
ــا، ابـــنـــي أمـــجـــد بـــأنـــه حـــلـــم أنـــــه فــــي بــحــر  ــنــ ــانــ وأعــ
أبــيــض جميل جــدًا وواســـع للغاية وقــد استشهد 
أمجد  بــني قصة حلم  فــيــه«. ساعتان فقط فصلت 
أن يصبر  منه  واستشهاده. شقيقته عنان طلبت 

إلى حني عودتهم إلى املنزل لتفسير الحلم. وقالت 
لــه: »اصــبــر يــا محمد بــس نرجع ع الـــدار بفسرلك 

إياها عالنت )اإلنترنت( هاذي الحلمة«. 
وأعــلــنــت بــلــديــة بــيــت أمـــر الــخــمــيــس املـــاضـــي يــوم 
ــام وإضــــــــراب يـــتـــم فـــيـــه تــعــطــيــل الــبــلــديــة  ــ ــداد عـ ــ حــ
باستثناء أعمال الطوارئ، حدادًا على روح الطفل 
الشهيد محمد العامي، وقد شّيع جثمانه مئات 

الفلسطينيني في القرية.

مجتمع
 أقدم على قتل ثاثة من أفراد 

ً
 رجا

ّ
قالت الشرطة العراقية في محافظة بابل، جنوبي الباد، إن

أســرتــه وإصــابــة خمسة آخــريــن بسبب خــافــات بينهم على نخلة، وذلــك فــي مؤشر واضــح على 
استمرار جرائم العنف األسري في الباد، التي سجلت أرقاما قياسية خال العام الحالي. وذكر 
 الجريمة بدأت بخاف نشب بني بعض اإلخوة على نخلة في 

ّ
مسؤول في قيادة شرطة بابل، أن

 الخاف تصاعد، ما دفع أحدهم 
ّ
أرض زراعية في منطقة »جبلة« شمالي املحافظة، موضحا أن

)العربي الجديد( الستخدام ساح ناري لاستياء على النخلة.   

ُكشف النقاب عما يمكن أن يكون أكبر مختبر للمخدرات الصناعية في هولندا، في جنوب شرق 
من  كيلوغرام   100 مــن  أكثر  املمكن تصنيع  مــن  وكــان  الهولندية.  الشرطة  أعلنت  مــا  وفــق  البلد، 
املخدرات في اليوم الواحد في هذا املختبر بقيمة توازي مليون يورو في السوق، وفق ما أفادت 
ت تفكيك هذه املنشأة. وجاء في بيان الشرطة 

ّ
 عن الوحدة التي تول

ً
وكالة األنباء الهولندية نقا

إنتاج للمخدرات  أكبر موقع  لتفكيك منشآت كهذه، قد يكون هذا  الوطنية  الخدمة  ــه »بحسب 
ّ
أن

)فرانس برس( الصناعية في هولندا وأكثرها تطورًا«.  

هولندا: الكشف عن مختبر للمخدرات الصناعيةعراقي يقتل ثالثة من أفراد أسرته بسبب نخلة

دياني  القدس،  في  البريطانية  القنصل  طالبت 
محمد  الطفل  استشهاد  في  بالتحقيق  كورنر، 
بارد  بــدم  االحتالل  قــوات  قتلته  الــذي  العالمي، 
على  لها  تغريدة  في  وكتبت  أُمر.  بيت  بلدة  في 
موقع »تويتر«: »يأتي مقتل محمد في أعقاب 
محمد  وهــو  األســبــوع،  هــذا  آخــر  طفل  مقتل 
األحــداث  هذه  مثل  أّن  مؤكدًة  التميمي«  منير 

»المأساوية« تعّد خسارة كبيرة لحياة صغار السن.

مطالبة بالتحقيق

 23 فــي  الــجــوع  نسبة  ترتفع  أن  يتوقع 
العالم خالل األشهر  بــؤرة ساخنة في 
األغذية  منظمة  ر 

ّ
وتــحــذ املقبلة.  الثالثة 

ــة »الــــفــــاو« وبـــرنـــامـــج األغـــذيـــة  ــ ــزراعـ ــ والـ
ــاالت كــارثــيــة فـــي إقليم  الــعــاملــي مـــن حــ
تــيــغــراي املـــــأزوم فــي إثــيــوبــيــا وجــنــوب 
ــيــمــن وجـــنـــوب الـــســـودان  مــدغــشــقــر وال
قــاال في تقرير  وشمال نيجيريا، وقــد 
جديد عن »مناطق الجوع الساخنة« إّن 
»انعدام األمن الغذائي الحاد من املرجح 
ــثـــر« بـــن أغـــســـطـــس/ آب  أن يــتــفــاقــم أكـ
الحالي ونوفمبر/ تشرين الثاني املقبل. 
ووضعا إثيوبيا على رأس القائمة، مع 
اإلشـــارة إلــى أن عــدد األشــخــاص الذين 
أن  املتوقع  الجوع واملــوت من  يواجهون 
يرتفع إلى 401 ألف، وهو أعلى رقم منذ 
مجاعة 2011 في الصومال، إذا لم يتم 
بسرعة.  اإلنــســانــيــة  املــســاعــدات  تقديم 
تعرضت  التي  مدغشقر،  جنوب  وفــي 
ــوأ مــوجــة جــفــاف خـــالل األربــعــن  ألســ
عامًا املاضية، واآلفــات التي أثــرت على 
أسعار  وارتــفــاع  األساسية،  املحاصيل 
املــواد الغذائية، من املتوقع دفع 14 ألف 
شخص إلى حالة انعدام األمن الغذائي 
باملجاعة  تتسم  التي  »الكارثية«  الحاد 
املقبل،  أيلول  سبتمبر/  بحلول  واملــوت 
ومن املتوقع أن يتضاعف بحلول نهاية 
إلى  ألــف شخص  إذ يحتاج 28  الــعــام، 
إلى  املنظمتان  مساعدة عاجلة. ودعــت 
اتخاذ إجــراءات إنسانية عاجلة إلنقاذ 
وقالتا  ســاخــنــة،  نقطة   23 فــي  األرواح 
إن املــســاعــدة أمــر بــالــغ األهــمــيــة بشكل 
خاص في خمسة أماكن تأّهب قصوى 
ملنع املــجــاعــة واملــــوت. أضــافــتــا أن »هــذا 
ــوع فـــي الـــغـــالـــب بــحــركــة  ــدفـ الـــتـــدهـــور مـ
 عــن تــأثــيــرات جائحة 

ً
الـــصـــراع، فــضــال

كوفيد ـ 19«.  
)أسوشييتد برس(
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كابول ـ صبغة اهلل صابر

ــه لو توفر األمــن واالســتــقــرار في بــاده ملا 
ّ
يؤكد الاجئ األفغاني ناصر خــان، أن

 »أبناء 
ّ
»العربي الجديد« إن عاش هو وأسرته يومًا واحدًا في باكستان. ويقول لـ

 شــيء؛ التعليم، والــرعــايــة الصحية، وأدنــى 
ّ

الاجئني األفــغــان مــحــرومــون مــن كــل
مقومات الحياة«. ولد ناصر خان، ونشأ في مخيم »مندا« لاجئني في شمال غرب 
باكستان، وبــدأ منذ نعومة أظــافــره العمل، مع والــده عبد الجبار خــان، في مهن 
مختلفة لتوفير لقمة العيش. لم يتمكن من الدراسة بحكم اللجوء، وبحكم الوضع 
املعيشي الصعب ألسرته.  عمل خان خال شبابه في مصانع الطوب، وكان العمل 
ــه لم يقبل على التعلم 

ّ
شاقًا للغاية، قبل أن يتزوج لتكوين أســرة. يقول ناصر إن

ه يعرف صعوبة الحياة في باكستان، وكان همه األول واألخير تحصيل مصدر 
ّ
ألن

 األوضاع لم تكن مهيأة. كنت أكبر أبنائه 
ّ
دخل: »أبي كان يصر على أن ندرس، لكن

الذكور، وبالتالي كنت مضطرًا إلى العمل«. أنجب ناصر ستة أطفال؛ خمسة ذكور 
هم أصيل خان، وجمالي خان، وياسر خان، ومحمد علي خان، وحضرت علي خان، 
وابنة تدعى آسيا بي بي، وجميعهم يمضون يومهم بني بقالة والدهم وبني املنزل، 
الخضروات  فــي ســوق  عربة صغيرة  يدفع  الــذي  خــان،  أصيل  أكبرهم  باستثناء 
لنقل الخضروات والفواكه، ويكسب يوميًا ما يكفي لشراء الخضروات التي تكفي 
 أبناءه أيضًا 

ّ
أسرته. وكما حرم ناصر خان من التعليم رغم محاوالت والــده، فإن

يترعرعون من دون دراســة، وذلك بسبب الحالة املعيشية الهشة للعائلة، واألمل 
وأسرته  ناصر  ليعود  أفغانستان،  فــي  الــســام  عملية  تنجح  أن  فــي  لهم  الوحيد 
إلى بادهم، حيث يملكون أرضًا زراعية ومنزاًل في مديرية إمام صاحب، بإقليم 
 »العيش في أفغانستان نعمة ال تساويها أي 

ّ
قندوز، شمالي الباد. يقول ناصر إن

نعمة أخرى، بينما العيش في باد الغربة له تبعات سلبية كثيرة، منها حرمان 
األوالد من التعليم، فكما حرمت من التعليم، يوشك أوالدي أن يحرموا منه أيضًا، 
وسيكون مصيرهم مثل مصيري، لذا أرجو أن تنجح عملية السام كي نعود إلى 

 أفضل من مصيرنا«.
ً
بادنا، ونحاول أن نؤمن ألوالدنا مستقبا

يعمل الاجئ األفغاني منذ الصباح الباكر حتى وقت العشاء في بقالة صغيرة 
 االحــتــيــاجــات 

ً
بــالــقــرب مــن مــنــزلــه، ويــرجــع بــعــد صـــاة الــعــشــاء إلـــى املــنــزل حــامــا

املعيشية اليومية، وما يكسبه يكفي بالكاد لدفع إيجار املنزل، ورسوم الكهرباء، 
الــدواء   عن أن أبــاه وأمــه يحتاجان إلــى عناية كبيرة، خصوصًا في توفير 

ً
فضا

والغذاء، وبالتالي يخصص جزءًا مما يكسبه لنفقات والديه. يقول ناصر: »والدي 
تعب كثيرًا، وقدم التضحيات من أجلنا، لذا أنا أهتم به وبوالدتي«.

كما هي حال العديد من الدول، في ظّل االرتفاع الكبير لدرجات 
ويخشى  مشتعًال،  بعضها  زال  ما  حرائق  تركيا  تشهد  الحرارة، 

المسؤولون من أن تمتد أكثر فأكثر إلى المناطق السياحية. وفي 
الوقت الحالي، يعملون ليل نهار من أجل إطفائها
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لــلــيــوم الـــخـــامـــس عــلــى الـــتـــوالـــي، 
ضخمة  حــرائــق  اشتعال  يستمّر 
فــي واليــــات تــركــيــة عـــدة جنوبي 
بــدأت شرارتها من  الباد وجنوب غربيها، 
الغابات الخضراء ضمن األماكن السياحية 
األشهر فيها، وامتدت لتلتهم عددًا كبيرًا من 
القرى وتقتل البعض وتصيب املئات بجروح 
وحـــاالت اخــتــنــاق. وأدت الــحــرائــق املشتعلة 
واملمتلكات  املــنــازل  فــي  كبيرة  خسائر  إلــى 
إلى  الحيوانية، ووصلت  والــثــروة  الخاصة 
ــراف الـــفـــنـــادق الــســيــاحــيــة الــشــهــيــرة في  ــ أطــ
الواليات، خصوصًا في مناطق تابعة  هذه 
لوالية أنطاليا ومنطقة مرمريس السياحية 
الشهيرة، بوالية موغا. وأعلن وزير الزراعة 
والغابات التركي، بكير باك ديميرلي، أمس، 
السيطرة على 88 حريقًا من أصل 98 حريقًا 
اندلع في غابات 26 والية تركية مختلفة ما 
بني الخميس املاضي وأمس السبت. وعادة 
مـــا تــشــهــد الـــبـــاد انـــــدالع حـــرائـــق مــحــدودة 
 أن كثافتها 

ّ
 عــام. إال

ّ
فــي هــذه الفترة مــن كــل

في  الفتًا،  كــان  انتشارها  وحجمها وسرعة 
وقـــت مــا زالـــت الــجــهــود مستمرة بـــرًا وجــوًا 
ــدار الـــســـاعـــة، بــحــســب املــســؤولــني،  ــ وعـــلـــى مـ

لــلــســيــطــرة عـــلـــى الـــحـــرائـــق املـــشـــتـــعـــلـــة.  مــن 
جــهــتــه، أعــلــن الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
أردوغــان، واليات أنطاليا وموغا ومرسني 
وعــثــمــانــيــة وأضـــنـــة »مــنــاطــق مــنــكــوبــة« من 
جراء الحرائق. وتشمل الواليات 18 منطقة 
 بعضها ما 

ّ
شهدت انــدالع حــرائــق، علمًا أن

الحرائق  فيه. وأسفرت  النار مشتعلة  زالــت 
عن مقتل 4 أشخاص وإصابة املئات بجروح 

وحاالت اختناق.
ـــواصـــل فـــرق اإلغـــاثـــة والـــطـــوارئ التركية 

ُ
وت

ــدد مــــن الــــقــــرى الــتــابــعــة  ــ »آفـــــــــــاد«، إخـــــــاء عــ
حيث  أنــطــالــيــا،  واليــــة  فــي  غيبيجة  ملنطقة 
ما زالــت الحرائق مشتعلة مقتربة من قرية 
أحمدالر، ما أدى إلى إخاء املواطنني منها 
القرية وسيارات  في  املتوفرة  املركبات  عبر 
ــد نــقــلــوا إلـــى منطقة آمنة  ــة، وقـ ــاثـ فـــرق اإلغـ
وحــصــلــوا عــلــى مــســاكــن خــاصــة، مــن بينهم 
فيما  إعـــاقـــة، ومـــســـنـــون،  أشـــخـــاص ذوي   8
طعت الطريق البرية الواصلة بني منطقتي 

ُ
ق

مـــرمـــريـــس وداتــــشــــا الــســيــاحــيــتــني، بــســبــب 
الحرائق املستمرة. 

وتتركز الجهود على إطفاء الحرائق بداية، 
اشتعالها  تبريد منعًا من  تتبعها عمليات 
مجددًا، باإلضافة إلى عزلها حتى ال تتمدد. 
بيان،  في  والغابات،  الزراعة  وزارة  وأعلنت 

ويـــتـــم الــتــحــقــيــق مــعــهــم لــلــتــأكــد مـــن وجـــود 
شبهات بافتعال تلك الحرائق.  وكانت هناك 
التعاطف والتعاضد على وسائل  حالة من 
التبرع  إلــى تصاعد حمات  أدت  التواصل، 
الــغــابــات الخضراء  مــن أجــل إعـــادة تشجير 
وإعـــادتـــهـــا إلـــى حــالــهــا الــســابــق، خصوصًا 
خـــال بــدايــة مــوســم الــخــريــف املــقــبــل والـــذي 
يرافقه هــطــول لــأمــطــار.   أظــهــرت اللقطات 
ــل اإلعــــام  ــائـ املــــصــــورة الـــتـــي تــداولــتــهــا وسـ
ســواء  املحترقة،  البيوت  فــي  كبيرة  خسائر 
 عن تضرر 

ً
التاريخية منها والعادية، فضا

اآلليات املختلفة واملــزارع واألشجار املثمرة 
والبيوت الباستيكية، باإلضافة إلى الثروة 

الحيوانية.  
وبحسب التقديرات األولية، قضت الحرائق 
ــروة  ــ ــثـ ــ الـ ــن  ــ مــ رأس  ألـــــــف   150 نــــحــــو  ــلــــى  عــ
الحيوانية من أبقار وأغنام ودواجن وآالف 
ــرائـــق على  خـــايـــا الـــنـــحـــل. كــمــا قــضــت الـــحـ
عــشــرات الــقــرى حيث تــم إجــاء الــســكــان، في 
ظل نقص الخدمات وتدمير البنى التحتية. 
ونــاشــد األهــالــي بتأمني الــدعــم الــفــوري لهم 
بهم.  لحقت  التي  الفادحة  الخسائر  بسبب 
ووعـــــدت الــحــكــومــة بــتــعــويــض املــتــضــرريــن 
بعد انتهاء حصر األضرار. وأظهرت لقطات 
ــرائـــق مـــن الــســواحــل  ــراب الـــحـ ــتــ ــة اقــ ــتـــداولـ مـ
الــســيــاحــيــة والـــفـــنـــادق الــفــخــمــة وخــصــوصــًا 
في واليــة أنطاليا ومنطقة مرمريس، حيث 
 جــهــود 

ّ
ــل ــ ــد الـــســـيـــاح الـــحـــرائـــق فــــي ظـ ــاهـ شـ

اإلطفاء املستمرة.
ــتـــار قــــريــــة أحــــمــــدالر،  ــــى ذلـــــــك، يــــقــــول مـــخـ إلــ
 الحرائق 

ّ
شكري زور، لـ »العربي الجديد« إن

»اقــتــربــت بــشــكــل كــبــيــر مــن الــقــريــة )تــقــع في 
مــنــطــقــة مــنــافــغــات بـــواليـــة أنـــطـــالـــيـــا( فنقل 
األهــالــي إلـــى مــنــاطــق أكــثــر أمــنــًا، خصوصًا 
اإلعــــاقــــة،  ــــاص ذوي  ــخــ ــ الــــســــن واألشــ ــار  ــبــ كــ
فــي وقـــت بــقــي عـــدد قــلــيــل مــن الــشــبــان فيها 
 
ّ
أن القرية، ال سيما  ليكونوا آخــر من يخلي 

الحرائق حاليًا تقع على بعد 10 كيلومترات 
 الظروف املناخية قد تؤدي 

ّ
 أن

ّ
من القرية، إال

إلــيــهــا«. يتابع: »األمــر  إلــى ســرعــة وصولها 
 

ّ
 أرواحــنــا أهــم ونــأمــل أال

ّ
مؤلم ومــحــزن، لكن

تصل الــحــرائــق إلــى الــقــريــة، بــل تنتهي عند 
 يــتــضــرر أّي شــخــص آخـــر، 

ّ
الـــحـــد، وأال هــــذا 

املتضررين  جميع  تعويض  إلــى  بــاإلضــافــة 
مما حصل«. من جهته، يقول املواطن سردار 
الــجــديــد«: »لــأســف، فقدُت  »الــعــربــي  لـــ إراي 
عـــددًا كــبــيــرًا مــن رؤوس املــاشــيــة خصوصًا 
األبقار. لم أتمكن من إنقاذ سوى عدد قليل، 
 مكان، وكانت 

ّ
إذ حاصرتنا الحرائق في كل

 على حالة خوفها، 
ّ

أصــوات الحيوانات تدل
ــرارة الـــعـــالـــيـــة الـــنـــاتـــجـــة عــن  ــ ــحـ ــ مــــن جــــــراء الـ
الباستيكية  البيوت  الــحــرائــق، وقــد دمــرت 
وأطـــنـــانـــًا مــــن األعـــــــاف واألســـــمـــــدة واملـــــؤن 
واألطــعــمــة املــخــزنــة، ولـــم يــبــق ســـوى القليل 
من املاشية واملاعز، ونأمل تعويضنا بأقرب 

وقت ممكن«.

نظام التطعيم في 
الكويت يؤازر المواطنين 

على حساب الوافدين

تسخيرها فرقًا كبيرة لعمليات اإلطفاء منذ 
بدء اندالع الحرائق، بعد انتقادات املعارضة 
ه بطء في عمليات اإلغاثة 

ّ
بسبب ما قالت إن

واإلطـــفـــاء ونــقــص فــي املـــعـــدات، مــشــيــرة إلــى 
 الـــــوزارة ســخــرت 6 طــائــرات إطــفــاء، و45 

ّ
أن

مــروحــيــة، و9 مــســيــرات، ومــروحــيــة مسيرة، 
ودبابة إطفاء واحدة، و1080 سيارة إطفاء، 
 عن 

ً
و55 جـــرافـــة مــخــتــلــفــة األحــــجــــام، فــضــا

مشاركة أكثر من 4 آالف عنصر في عمليات 
اإلطفاء املتواصلة دون انقطاع. 

ــــرت االســتــعــانــة  ــه جـ ــ ــ
ّ
ــال أردوغـــــــــان إن ــ كـــمـــا قـ

ــرات إطـــــفـــــاء قـــــادمـــــة مـــــن أوكــــرانــــيــــا  ــ ــائـ ــ ــطـ ــ بـ
ــا فـــي جــهــود عمليات  ــيـ وأذربـــيـــجـــان وروسـ
ــا، فــي  ــ ــددهــ ــ تـــحـــديـــد عــ مـــــن دون  اإلطــــــفــــــاء، 
حـــني وجـــهـــت املـــعـــارضـــة انـــتـــقـــادات شــديــدة 
لــعــدم وجـــود طــائــرات إطــفــاء كــافــيــة. ويقول 
املعارض،  الجمهوري  الشعب  حــزب  رئيس 
الحزب  فــي  لديهم   

ّ
إن أوغــلــو،  كلجدار  كمال 

ــه فشل 
ّ
مــقــتــرحــات لــعــمــلــيــات اإلطــــفــــاء، لــكــن

بالتواصل مع رئيس هيئة الطيران التركية، 
جناب أشجي.

ــــق فـــــي مــنــطــقــة  ــرائـ ــ ــحـ ــ بــــــدايــــــة، اشـــتـــعـــلـــت الـ

مانافغات قبل أن تنتقل إلى مناطق أخرى، 
ــــي أضـــنـــة  ــتـ ــ ــــي واليـ ــــوازي فـ ــتـ ــ ــالـ ــ وتـــشـــتـــغـــل بـ
ــراء ســـبـــب الـــحـــرائـــق  ــبــ ــعــــزو خــ ومــــوغــــا. ويــ
ــــاع درجـــــات  ــفـ ــ ــا إلـــــى ارتـ ــارهـ ــتـــشـ ــة انـ ــرعــ وســ
الــحــرارة وانــخــفــاض نسبة الــرطــوبــة بشكل 
ــة ســـاهـــمـــت فــي  ــافـ ــبــــوب ريــــــاح جـ كـــبـــيـــر، وهــ
تهيئة البيئة املناسبة للحرائق، وانتشارها 
بــشــكــل ســريــع. فــي الــوقــت نــفــســه، أكـــد وزيــر 
ــو،  ــ ــلـ ــ ــود تــــــشــــــاووش أوغـ ــ ــولــ ــ الــــخــــارجــــيــــة مــ
ــه جـــرى اعــتــقــال 3  املــتــواجــد فـــي املــنــطــقــة، أنـ
الحرائق،  افتعال  في  بهم  مشتبه  أشخاص 

كثيرًا ما يتناول 
ناشطون على موقع 

»فيسبوك« أخبارًا 
عن مهاجرين سريّين 

يختارون ليبيا كمحطة 
عبور إلى أوروبا، 

والمآسي الناتجة عنها. 
هؤالء المهاجرون 

يتلقون الوعود 
بحياة أفضل من قبل 

شبكات التهريب، لتكون 
النتيجة في أحيان 

كثيرة الغرق في البحر 
األبيض المتوسط. 
ويطالب ناشطون 

الدول التي يتحدر منها 
المهاجرون بتوفير 
فرص عمل للشباب 

والحّد من االقتتال حتى 
يتاح لهم البقاء في 
بالدهم من دون أن 

يعرضوا أنفسهم لهذا 
الخطر.

في ذروة مكافحة 
كورونا، يعتبر التطعيم 

حقًا للجميع يجب ألّا 
يلحظ أّي تمييز ألّن النتائج 

الصحية للوباء ال تفرّق 
بين الناس. لكّن ذلك لم 

يحصل في الكويت

الكويت ـ خالد الخالدي

يعاني وافدون ُكثر في الكويت، ممن يشكلون 
فعليًا نسبة 70 في املائة من السكان، من عدم 
قــدرتــهــم عــلــى الــحــصــول عــلــى لــقــاح فــيــروس 
 منح وزارة الصحة أولوية 

ّ
كــورونــا، في ظــل

لتطعيم املواطنني، بحسب أطباء في الوزارة، 
ووافـــديـــن ســجــلــوا فــي بــرنــامــج التطعيم من 
دون أن يحصلوا على أّي موعد، في ظاهرة 

ممتدة منذ أشهر عدة. 
وتؤكد مصادر في وزارة الصحة الكويتية لـ 
صصت 

ُ
 جرعات اللقاح خ

ّ
»العربي الجديد« أن

للمواطنني عمومًا بالدرجة األولى، ومن دون 
منح أّي أفضلية سواء لكبار السن أو مرضى 
بأمراض املزمنة وأصحاب املناعة الضعيفة، 
ها حددت أخيرًا مواعيد لتنفيذ 

ّ
وتشير إلى أن

حــمــلــة واســـعـــة لــتــطــعــيــم الــــوافــــديــــن، بــعــدمــا 
أنجزت جداول تطعيم الكويتيني.

ل 
ّ

الــصــحــة فض فــي وزارة  بـــارز  يــقــول طبيب 
عدم كشف اسمه، خوفًا من دعــاوى قانونية 
تستمر وزارة الصحة في رفعها ضد أطباء 
يشككون في فعالية خطتها ملواجهة فيروس 
كورونا، والفشل في تنظيم عملية التطعيم، 
لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »نـــظـــام الــتــطــعــيــم في 
ــلــــى حـــســـاب  ــــني عــ ــنـ ــ ــــواطـ الــــكــــويــــت يــــــــــؤازر املـ
أعــمــارهــم ووضعهم  كــانــت  الــوافــديــن، مهما 
أو  اللقاح  لنيل  امللّحة  الحاجة  صعيد  على 
ــه. فـــاملـــواطـــن يــحــصــل عــلــى مـــوعـــد بعد  ــدمـ عـ
يــومــني أو ثــاثــة أيـــام مــن تسجيل اســمــه في 
فيحدد موعده  الوافد  أما  املخصص،  املوقع 

بعد 4 أو 6 أشهر«.
اآلن  املطّعمني  غالبية   

ّ
أن إلــى  الطبيب  يشير 

كويتيون، في حني لم يتسلم معظم الوافدين 

الوافدين. واكتفى مسؤول بارز فيها بالقول 
 »اإلعام يجب أن يقّدر 

ّ
»العربي الجديد« أن لـ

التضحيات التي ينفذها طاقمنا الطبي«.
ويـــؤكـــد مــصــري يــدعــى مــنــيــر س. يــعــمــل في 
»الــعــربــي  مــحــل لبيع الــهــواتــف فــي حــديــثــه لـــ
الــجــديــد« تــعــرض الـــوافـــديـــن إلـــى تــمــيــيــز في 
عــمــلــيــة الــتــطــعــيــم، »فـــأنـــا ســجــلــت اســمــي في 

 فــي األســابــيــع األخــيــرة 
ّ

مــواعــيــد التطعيم إال
إثـــر ضــغــوط مـــورســـت عــلــى وزارة الــصــحــة، 
وجاءت بعدما فشلت الوزارة في إقناع باقي 
الكويتيني بأخذ التطعيم، بسبب خوفهم من 
حمات  بينها  مختلفة  ألســبــاب  الــلــقــاحــات 
تحذير من أخطار اللقاح أطلقت على وسائل 
ــتــــواصــــل. يـــضـــيـــف: »هــــــذه الـــســـيـــاســـة غــيــر  الــ
الواقعية تسببت في فضيحة كبيرة للكويت، 
ومواقع  العاملية  الصحف  الــيــوم  تتحدث  إذ 
أنباء مثل أسوشييتد برس وبلومبيرغ عن 
حصول تمييز في عمليات تطعيم الوافدين، 
ه 

ّ
وهو ما ال تستطيع وزارة الصحة نفيه ألن

أمر حقيقي، وحصل فعليًا«. ورفضت وزارة 
الــصــحــة الــكــويــتــيــة طــلــب »الــعــربــي الــجــديــد« 
ــم وجــــــود تــمــيــيــز ضــد  ــزاعــ الــتــعــلــيــق عـــلـــى مــ

دون  من  أشهر،  ثاثة  قبل  التطعيم  برنامج 
لــي حــتــى اآلن، بينما تسّجل  تــحــديــد مــوعــد 
مالك املتجر الــذي أعمل به والــذي يصغرني 
بــســنــتــني، وحـــصـــل عــلــى مـــوعـــد بــعــد يــومــني 

فقط«.
ويـــؤّيـــد املــوظــف الــهــنــدي أحــمــد م. مــا يقوله 
ه 

ّ
بأن الجديد«  »العربي  لـ منير س. ويتحدث 

 رســـالـــة تــحــديــد املـــوعـــد مــنــذ شــهــر، 
َّ

لـــم يــتــلــق
بينما وصلت الرسالة نفسها إلى زماء عمل 

كويتيني فور تسجلهم.
ويــشــيــر كــويــتــي يــدعــى ظــاهــر الــشــمــري )37 
عامًا( إلى سياسات تمييز ضد الوافدين في 
عملية التطعيم، ويقول لـ »العربي الجديد«: 
ــراد عــائــلــتــي لــلــتــطــعــيــم، وبينهم  ــ »تــســجــل أفـ
العمر، وكذلك عاملتان  الـــ 19 من  في  شباب 

 موعد 
ّ
ني فوجئت بأن

ّ
في منزلي وسائق، لكن

نيلي التطعيم مع أفراد عائلتي تحدد فورًا، 
بــخــاف مــوعــد الــعــامــلــني فـــي مــنــزلــي الــذيــن 
لـــم يــتــبــلــغــوا بــــأّي مــوعــد مــنــذ شــهــريــن على 
تسجلهم«. يضيف: »زعم وزارة الصحة عدم 
ني رأيت 

ّ
وجــود تمييز أمــر غير صحيح، ألن

ما يحصل واختبرته شخصيًا«.
الصحة ســّرعــت وتيرة  وزارة   

ّ
أن وكــان الفتًا 

تــطــعــيــم الـــوافـــديـــن بــعــدمــا تــصــاعــدت حملة 
ــادات ضــــدهــــا، وأنـــــشـــــأت مــســتــشــفــى  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ االنـ
الــزراعــيــة أقصى  الــوفــرة  فــي منطقة  ميدانيًا 
الــوافــديــن  ــزارعـــني  املـ الــبــاد لتطعيم  جــنــوب 
التطعيم  عملية   

ّ
لــكــن هــنــاك.  يعملون  الــذيــن 

شـــهـــدت كــــارثــــة تــنــظــيــمــيــة بــســبــب قـــلـــة عـــدد 
 حــمــلــتــهــا 

ّ
الـــــــــوزارة أن مــوظــفــيــهــا. وتــــوضــــح 

تــهــدف إلــى تطعيم 160 ألــف وافـــد مــن خال 
 
ّ
لكن مــيــدانــيــة.  مستشفيات  تــنــفــذهــا  بــرامــج 
هم ضاقوا ذرعًا 

ّ
خبراء صحيني فيها يبدو أن

بفشل املنظومة الصحية في الباد، يزعمون 
 هذه األعــداد مبالغ فيها وغير صحيحة، 

ّ
أن

في  تتخبط  زالـــت  »مـــا  ــــوزارة  الـ  
ّ
أن معتبرين 

آليات تنفيذ عمليات تطعيم تخضع ملعايير 
طبية فقط«.  ويؤكد خبير صحي عمل سابقًا 
فــي إدارة الــصــحــة الــوقــائــيــة الــتــابــعــة لـــوزارة 
 نصيب األسد 

ّ
»العربي الجديد« أن الصحة لـ

كــان ملواطنني، ويقول:  التطعيم  من عمليات 
 أكثر 

ّ
»ال يمكن أن تنفي وزارة الصحة واقع أن

املطعمني بجرعتني )حوالي  عــدد  من نصف 
الذين يشكلون نسبة  املواطنون  مليون( هم 

30 في املائة فقط من السكان«. 
تــقــول الــنــاشــطــة فــي مــجــال حــقــوق اإلنــســان، 
نا 

ّ
»العربي الجديد«: »رغم أن شيخة العلي، لـ

الــدولــة الــديــمــقــراطــيــة الــوحــيــدة فــي املنطقة، 
يــعــتــبــر ســجــلــنــا فـــي الــتــعــامــل مـــع الــوافــديــن 
خال جائحة كورونا األسوأ على اإلطاق«. 
مزجت  التلقيح  عمليات  »مــعــايــيــر  تــضــيــف: 
بــني الــعــنــصــريــة والــخــوف ومــحــاولــة إرضـــاء 
تيارات تكره الوافدين داخل الباد، ما شّكل 
 املرض ال 

ّ
مثااًل حقيقيًا على التمييز، رغم أن

يفّرق بني أحد«.
 وســــائــــل الـــتـــواصـــل 

ّ
ــــى أن تـــجـــدر اإلشــــــــارة إلـ

حــول  كويتيني  ملــواطــنــني  بتعليقات  ضــّجــت 
زمــاء عملهم الــوافــديــن الــذيــن تــوفــوا نتيجة 
ــا، بـــعـــدمـــا انـــتـــظـــروا مــوعــد  ــ ــــورونـ فــــيــــروس كـ

التطعيم طوال أشهر طويلة با فائدة.
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حريقًا اندلعت في 

غابات 26 والية تمت 
السيطرة عليها بحسب 

وزير الزراعة بكير باك 
ديميرلي

ناصر خان
مصير أوالده يشبه مصيره

اعترض خفر السواحل 
الليبي أكثر من 15 ألف 

مهاجر العام الجاري

طرابلس ـ العربي الجديد

يزداد نشاط مهربي البشر، بحسب مسؤولني 
حكوميني، على الرغم من الجهود الحكومية 
واملــســارب  الطرقات  على  ملاحقتهم  الكبيرة 
الـــصـــحـــراويـــة، وتــكــثــيــف الـــرقـــابـــة عــنــد نــقــاط 
الـــتـــهـــريـــب عـــلـــى الـــســـاحـــل الـــشـــمـــالـــي لــلــبــاد. 
ويــقــول الــضــابــط فــي جــهــاز مكافحة الهجرة 
الـــســـريـــة رمــــضــــان الـــشـــيـــبـــانـــي، إن »الـــنـــشـــاط 
على  بحصولهم  يــرتــبــط  للمهربني  املــتــزايــد 
تبحث  كــانــت  الــتــي  املسلحة  املليشيات  دعـــم 
عـــن مـــصـــادر جـــديـــدة لــلــتــمــويــل بــعــدمــا كــانــت 
لهم  يدفعها  التي  الــحــرب  أمـــوال  تقتات على 

الشيباني،  ويوضح  املسلح.  الصراع  أطــراف 
في حديثه لـ »العربي الجديد«، أن قرار وقف 
إطاق النار انعكس سلبًا على ملف الهجرة 
 ليشمل 

ً
الــســريــة فــي ظــل عـــدم تطبيقه كــامــا

الذي  األمر  املسلحة واملليشيات،  املجموعات 

جــعــل مــجــمــوعــات مـــن األخـــيـــرة تــتــحــالــف مع 
مهربي البشر، وتسهل لهم عمليات التهريب 

لتشاركهم أرباح هذه التجارة.
ــلـــن خـــفـــر الـــســـواحـــل  ــــوع املــــاضــــي، أعـ ــبـ ــ واألسـ
500 مهاجر سري  أكثر من  اعتراضه  الليبي 
فـــي عـــرض الــبــحــر عــنــد شـــواطـــئ فـــي مناطق 
مختلفة )غرب الباد(، كانوا على منت قوارب 
فقد  الــدولــيــة،  الهجرة  عــدة. وبحسب منظمة 
زاد عدد القتلى بسبب غرق قواربهم في اآلونة 
األخيرة. ففي وقت لقي ما ال يقل عن العشرين 
قبيل  وأطــفــال، حتفهم  نساء  بينهم  مهاجرًا، 
عملية االعتراض التي نفذها خفر السواحل 
قبالة  آخرين  غــرق 57 مهاجرًا  أكــدت  الليبي، 
ــبــــاد، يــوم  ســـاحـــل مــديــنــة الـــخـــمـــس، غــــرب الــ
الــخــمــيــس املــــاضــــي. وأوضــــحــــت املــنــظــمــة أن 
ــــادث الـــغـــرق أبــلــغــوا بــوجــود  الــنــاجــني مـــن حـ
 وامــــرأة بــني الــغــرقــى، 

ً
أكــثــر مــن عــشــريــن طــفــا

مشيرة إلى أن عمليات البحث عن ناجني من 
قائمة.  تــزال  الدولية ال  اإلغاثة  قبل منظمات 
وتــشــيــر إحــصــائــيــات الــبــحــريــة الــلــيــبــيــة إلــى 
مــن 15  أكثر  الليبي  السواحل  اعــتــراض خفر 
ألف مهاجر العام الجاري وذلــك حتى نهاية 
يونيو/ حــزيــران املــاضــي، في مقابل 12 ألف 
فـــي الــفــتــرة نــفــســهــا مـــن الـــعـــام املـــاضـــي، فيما 
قالت منظمة الهجرة الدولية إن عدد الغرقي 
في عرض البحر خال العام الجاري زاد عن 
250 مــهــاجــرًا، وبــلــع عــدد املفقودين أكــثــر من 
500 مهاجر. وفي ظل االنتقادات الكبيرة التي 
وجــهــتــهــا مــنــظــمــات دولــيــة لــلــجــهــود الليبية 
إلى  السلطات  تشير  البشر،  تهريب  ملكافحة 
بضرورة  وتطالب  عــبــور،  نقطة  أراضيها  أن 
مــعــالــجــة مــلــف الــهــجــرة مـــن الـــــدول املـــصـــدرة 

للمهاجرين.
ــار املـــاضـــي، كـــانـــت وزيــــرة  ــ ومــطــلــع مـــايـــو/ أيـ
قد  املنقوش،  الحكومة، نجاء  في  الخارجية 
الــذي  الليبي  للجنوب  زيــارتــهــا  أثــنــاء  أعلنت 
يعد من أكبر بؤر تهريب البشر، أن »الليبيني 
لن يعملوا كحرس لحدود أوروبــا، وال يمكن 
واالضطهاد  للمعاناة  معبرًا  ليبيا  تكون  أن 
ضد إخواننا األفارقة«، قبل أن تعلن منتصف 
الشهر نفسه عن اتفاق حكومتها مع إيطاليا 
ــاد األوروبـــــــــي عــلــى  ــا ومـــمـــثـــل لـــاتـــحـ ــالـــطـ ومـ

»حماية الحدود الجنوبية« لبادها. 
ــاق، نــــشــــط جـــهـــاز  ــ ــ ــفـ ــ ــ وإثــــــــر اإلعــــــــــان عـــــن االتـ
الحكومي في  الشرعية  الهجرة غير  مكافحة 

مــاحــقــة املــهــربــني، وأعــلــن الــلــواء 444 التابع 
أكثر من  الحكومة عن تحرير  أركــان  لرئاسة 
110 مــهــاجــريــن غــيــر شــرعــيــني مــن جنسيات 
أفريقية مختلفة واقتحام 16 مقرًا لعصابات 
اقتحمت  أخـــرى،  عملية  وفــي  البشر.  تهريب 
ستة مقرات أخــرى ملهربي البشر في املنطقة 
إلى  الواقعة  وليد  بني  نفسها. وتعد منطقة 
الــجــنــوب الــشــرقــي مـــن طــرابــلــس بــنــحــو 190 
كــيــلــومــتــرًا، مـــن أهــــم مـــراكـــز الــتــهــريــب حيث 
ــتـــي يــتــم  تـــتـــواجـــد فــيــهــا عــــشــــرات املــــخــــازن الـ
احــتــجــاز املــهــاجــريــن الــقــادمــني مـــن الــجــنــوب 
الحميد  عبد  الحكومة  رئيس  وزار  بداخلها. 
بــرفــقــة عــــدد مـــن وزراء حــكــومــتــه،  الـــدبـــيـــبـــة، 
في  احتياجاتها سيما  للوقوف على  املدينة 
إلى  يشير  الشيباني  أن  إال  األمــنــي.  الجانب 
الجنوب  في  األمنية  الخطط  إنجاز  تأخر  أن 
التابعة لجهاز  الــدوريــات الصحراوية  ودعــم 
مكافحة الهجرة، شجع املهربني على النشاط 
مجددًا، مؤكدًا أن عدم احتكار الساح وبقاءه 
فــــي أيــــــدي املـــلـــيـــشـــيـــات شـــكـــل عـــامـــل حــمــايــة 

للمهربني من املاحقات الحكومية.
ــه، يــــؤكــــد الــــنــــاشــــط مـــحـــيـــي الـــديـــن  ــتـ ــهـ مــــن جـ
عمليات  مسلحة  مجموعات  قبض  عــرعــارة، 
على مهاجرين أفــارقــة فــي مــدن عــدة، أبرزها 
مدينة الزاوية غرب طرابلس، بهدف ابتزازهم 
مـــالـــيـــًا أو تــســلــيــمــهــم لـــلـــمـــهـــربـــني. وبــحــســب 
مــتــابــعــتــه ملــلــف الــهــجــرة الــســريــة فـــي الــبــاد، 
يؤكد لـ »العربي الجديد« أن املهربني راكموا 
خبرات لتجاوز املاحقات األمنية، وأصبحت 
لديهم القدرة على تغيير مواقع إطاق قوارب 

الهجرة على امتداد الشاطئ.
التي  املسلحة  املجموعات  أن  عــرعــارة  يتابع 
مــا زالــت ترفض االنــخــراط فــي أجــهــزة الدولة 
تــتــحــالــف مـــع املـــهـــربـــني، وتـــوفـــر لــهــم تــأمــيــنــًا 
الرابطة بني  الصحراوية  الطرقات  على طول 

الجنوب وأقصى الشمال.
وفي مطلع الشهر املاضي، أعلنت بلدية زوارة 
الــحــدوديــة مــع تــونــس، إحـــدى أنــشــط مناطق 
تهريب البشر عبر البحر، إطاق حملة أمنية 
واسعة للقبض على األجانب غير النظاميني. 
البلدية، في بيان لها، قرارها بتزايد  وعللت 
ــة واملـــهـــاجـــريـــن مـــن جــنــســيــات  ــارقــ أعــــــداد األفــ
أخــــــــرى، وخـــصـــوصـــًا فــــي املـــديـــنـــة الـــقـــديـــمـــة، 
وتــزايــد أعــداد الجثث التي يبلغ األهــالــي عن 

العثور عليها على شاطئ املدينة.
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مناطق مكيّفة الهواء
حرّ اليونان أمرت السلطات في اليونان 

بتعزيز دوريات الحرائق 
وعمليات التفتيش على 

صيانة البنى التحتية، في وقت تشهد 
البالد موجة حر مصحوبة بهواء 

ساخن قادم من أفريقيا، ويتوقع أن 
تستمر أكثر من أسبوع. وتتضّمن 

إجراءات الطوارئ جهودًا إلقامة مزيد 
من املناطق مكيفة الهواء مفتوحة 
للناس في مدن حول اليونان وفي 

مراكز الالجئني، على الرغم من عرقلة 
الجهود بسبب قيود فيروس كورونا 

الجديد، التي تحد من عدد األشخاص 
الذين يمكنهم التجمع معًا.

ويتوقع أن تقفز درجات الحرارة في 
اليونان ودول مجاورة في جنوب شرق 

أوروبا إلى 42 درجة مئوية يوم غد 
اإلثنني، على أن تنخفض بعد نحو 

أسبوع.  وقال مسؤولون إن عمليات 
التفتيش اإلضافية تهدف إلى منع 

انقطاع الكهرباء واملياه، في ظل زيادة 
استخدام مكيفات الهواء. ويقول مدير 

هيئة األرصاد الجوية الوطنية في 
اليونان، تيودوريس كوليداس: »هذه 

ظاهرة جوية خطيرة. 
كنا نقول هذا منذ بداية األسبوع«. 

أضاف: »األحوال الجوية ستكون 
صعبة وستنخفض الحرارة تدريجيًا. 

كتل هواء شديدة السخونة من سواحل 
أفريقيا قادمة نحو منطقتنا«. ومع 
ارتفاع درجات الحرارة، دمرت ثالثة 

حرائق غابات منفصلة عدة منازل 
في جنوب اليونان خارج العاصمة 

أثينا، ومدينة باتراس غربي البالد. 
من جهته، قال مدير الحماية املدنية 

نيكوس هاردالياس: »تغير املناخ يزيد 
من خطورة اندالع حرائق«. تابع: »في 
املتوسط )وسط الصيف(، نتعامل مع 
نحو 50 حريق يوميًا، وكثير منها في 

أحوال صعبة. العدد يزيد بوضوح 
كل عام«. أضاف أنها »ظاهرة تتفاقم 

بالتدريج«. 
)أسوشييتد برس(
)Getty ،الصور: فرانس برس(
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