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عراقي يقتل ثالثة من أفراد أسرته بسبب نخلة

ً
ّ
قالت الشرطة العراقية في محافظة بابل ،جنوبي البالد ،إن رجال أقدم على قتل ثالثة من أفراد
أســرتــه وإصــابــة خمسة آخــريــن بسبب خــافــات بينهم على نخلة ،وذلــك فــي مؤشر واضــح على
استمرار جرائم العنف األسري في البالد ،التي سجلت أرقامًا قياسية خالل العام الحالي .وذكر
ّ
مسؤول في قيادة شرطة بابل ،أن الجريمة بدأت بخالف نشب بني بعض اإلخوة على نخلة في
ّ
أرض زراعية في منطقة «جبلة» شمالي املحافظة ،موضحًا أن الخالف تصاعد ،ما دفع أحدهم
(العربي الجديد)
الستخدام سالح ناري لالستيالء على النخلة .
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هولندا :الكشف عن مختبر للمخدرات الصناعية

ُ
كشف النقاب عما يمكن أن يكون أكبر مختبر للمخدرات الصناعية في هولندا ،في جنوب شرق
البلد ،وفــق مــا أعلنت الشرطة الهولندية .وكــان مــن املمكن تصنيع أكثر مــن  100كيلوغرام من
املخدرات في اليوم الواحد في هذا املختبر بقيمة توازي مليون يورو في السوق ،وفق ما أفادت
ّ
ً
ّوكالة األنباء الهولندية نقال عن الوحدة التي تولت تفكيك هذه املنشأة .وجاء في بيان الشرطة
أنــه «بحسب الخدمة الوطنية لتفكيك منشآت كهذه ،قد يكون هذا أكبر موقع إنتاج للمخدرات
(فرانس برس)
الصناعية في هولندا وأكثرها تطورًا».

مناطق
الجوع
الساخنة
يتوقع أن ترتفع نسبة الـجــوع فــي 23
بــؤرة ساخنة في العالم خالل األشهر
ّ
الثالثة املقبلة .وتـحــذر منظمة األغذية
والـ ــزراعـ ــة «ال ـ ـفـ ــاو» وب ــرن ــام ــج األغ ــذي ــة
ال ـعــاملــي مــن ح ــاالت كــارث ـيــة فــي إقليم
ت ـي ـغــراي امل ـ ــأزوم فــي إثـيــوبـيــا وجـنــوب
مــدغـشـقــر وال ـي ـمــن وج ـن ــوب ال ـس ــودان
وشمال نيجيريا ،وقــد قــاال في تقرير
جديد عن «مناطق الجوع الساخنة» ّإن
«انعدام األمن الغذائي الحاد من املرجح
أن ي ـت ـفــاقــم أك ـث ــر» ب ــن أغ ـس ـط ــس /آب
الحالي ونوفمبر /تشرين الثاني املقبل.
ووضعا إثيوبيا على رأس القائمة ،مع
اإلش ــارة إلــى أن عــدد األشـخــاص الذين
يواجهون الجوع واملــوت من املتوقع أن
يرتفع إلى  401ألف ،وهو أعلى رقم منذ
مجاعة  2011في الصومال ،إذا لم يتم
تقديم املـســاعــدات اإلنـســانـيــة بسرعة.
وفــي جنوب مدغشقر ،التي تعرضت
ألسـ ــوأ مــوجــة ج ـفــاف خ ــال األرب ـعــن
عامًا املاضية ،واآلفــات التي أثــرت على
املحاصيل األساسية ،وارتـفــاع أسعار
املــواد الغذائية ،من املتوقع دفع  14ألف
شخص إلى حالة انعدام األمن الغذائي
الحاد «الكارثية» التي تتسم باملجاعة
واملــوت بحلول سبتمبر /أيلول املقبل،
ومن املتوقع أن يتضاعف بحلول نهاية
ال ـعــام ،إذ يحتاج  28ألــف شخص إلى
مساعدة عاجلة .ودعــت املنظمتان إلى
اتخاذ إجــراءات إنسانية عاجلة إلنقاذ
األرواح فــي  23نقطة ســاخـنــة ،وقالتا
إن املـســاعــدة أمــر بــالــغ األهـمـيــة بشكل
خاص في خمسة أماكن ّ
تأهب قصوى
ملنع املـجــاعــة وامل ــوت .أضــافـتــا أن «هــذا
ال ـت ــده ــور م ــدف ــوع ف ــي ال ـغ ــال ــب بـحــركــة
ً
ال ـص ــراع ،فـضــا عــن تــأث ـيــرات جائحة
كوفيد ـ .»19
(أسوشييتد برس)

(إيريك الفورغ)Getty /

قصة الشهيد الطفل محمد العالمي
الخليل ـ فاطمة مشعلة

نـســي الـطـفــل الـفـلـسـطـيـنــي مـحـمــد مـ ّ
ـؤيــد
الـعــامــي ( 12عــامــا) ،وهــو مــن قــريــة بيت
أمر شمال الخليل إلى الجنوب من الضفة
الغربية ،شــراء غــرض من الدكان في البلدة ،التي
قصدها بصحبة والــده مؤيد العالمي ( 35عامًا)
وشقيقته عنان ( 9أعوام) وشقيقه أحمد ( 5أعوام).
فطلب من والده العودة إلى الدكان .وما إن استدار
والـ ــده بــالـسـيــارة حـتــى أمـطــرهــم جـنــود االحـتــال
اإلسرائيلي املتمركزون قــرب املقبرة القديمة في
بلدة بيت أمر بالرصاص ،ما أدى إلصابة محمد
بـنـحــو خـمــس رص ــاص ــات فــي ال ـص ــدر ،وأدت إلــى
استشهاده مساء أول من أمس.
ّ
لم يكترث جنود االحتالل إلى أن محمد الجالس
ف ــي ال ـس ـي ــارة ،والـ ــذي ك ــان مـحــاطــا فـقــط بــأكـيــاس
الخبز والخضار والفاكهة والبطاطس املقرمشة
خطر عليهم ،فأردوه شهيدًا.
وغيرها ،ال يشكل أي
ٍ
وي ـق ــول ع ــم الـشـهـيــد أشـ ــرف ال ـعــامــي لـ ـ «الـعــربــي
الجديد»« :اعتاد شقيقي مؤيد اصطحاب أطفاله
إلى الدكان للتبضع.
ّ
وعندما عاد إلى منزله الواقع قرب املقبرة ،تذكر
طـفـلــه الـشـهـيــد ش ــراء أح ــد األغـ ـ ــراض ،وم ــا إن رآه

ج ـنــود االح ـت ــال عــائ ـدًا بــالـسـيــارة حـتــى أم ـطــروه
بالرصاص».
ي ـقــع م ـنــزل ع ــم الـشـهـيــد بــال ـقــرب م ــن امل ـق ـب ــرة ،لــذا
فـقــد رأى أشـ ــرف ال ـعــامــي مـشـهــد قـتــل اب ــن أخـيــه
ً
ّ
كــامــا .ي ـقــول« :جـنـنــت عـنــدمــا أيـقـنــت أن الـسـيــارة
تعود ألخي .جنود االحتالل لم يعطوه أي فرصة
للتوقف .كما لم يطلقوا النار لتحذيره .توقعت أن
جميع مــن كــان فــي الـسـيــارة ،أي شقيقي وأوالده،
قـ ــد اسـ ـتـ ـشـ ـه ــدوا .ن ــزل ــت مـ ــن ب ـي ـت ــي فـ ــوجـ ــدت أن
شقيقي ،ومــن شــدة خوفه على أطفاله مــن املــوت،
كــان قــد عــاد مسرعًا بالسيارة أثـنــاء إطــاق النار
مسافة كيلومتر تقريبًا إلــى الخلف ،حتى وصل
إلـ ــى ال ـ ـشـ ــارع ال ــرئ ـي ـس ــي ل ـل ـب ـل ــدة .ث ــم راح يـتـفـقــد
ّ
أط ـفــالــه وق ــد ظ ــن أن جميعهم بـخـيــر عـلــى الــرغــم
مــن الــرصــاصــات الـ ـ  14الـتــي اسـتـهــدفــت سـيــارتــه،
لـيــاحــظ أن ال ــدم يـخــرج مــن فــم محمد عـلــى كتف
شقيقته ع ـنــان .ك ــان يلفظ أنـفــاســه األخ ـيــرة وهــو
جالس بني األكياس».
وي ـ ـ ـقـ ـ ــول أشـ ـ ـ ـ ـ ــرف« :عـ ـ ـن ـ ــدم ـ ــا وصـ ـ ـ ــل أخـ ـ ـ ـ ــي ،كـ ــان
يـصــرخ :قتلوا مـحـمــد ...قتلوا محمد .ثــار الناس
وت ـج ـم ـه ــروا ف ــي ب ـل ــدة ب ـي ــت أمـ ــر ون ـق ـل ــوا مـحـمــد
إل ــى أح ــد املـسـتــوصـفــات فــي الـبـلــدة ،قـبــل تحويله
إل ـ ـ ــى امل ـس ـت ـش ـف ــى األهـ ـ ـل ـ ــي الـ ـ ـخ ـ ــاص ف ـ ــي م ــدي ـن ــة

الـخـلـيــل ،ويـعـلــن األط ـبــاء هـنــاك عــن اسـتـشـهــاده».
وتزامنًا مــع إصــابــة الطفل محمد العالمي ،نبش
جـنــود االح ـت ــال قـبــر رضـيـعــة عـمــرهــا ي ــوم واحــد
ف ـقــط ،دف ـن ـهــا وال ــده ــا ف ــي م ـق ـبــرة ال ـب ـلــدة الــواق ـعــة
بــالـقــرب مــن مـنــزل الشهيد الـطـفــل محمد بــادعــاء
االش ـت ـب ــاه ب ــدف ــن أح ــده ــم ش ـي ـئــا غ ـيــر امل ــوت ــى في
املقبرة .وتبني بعد نبشهم القبر أن فيه رضيعة
دفنها والدها قبل قتل محمد بقليل .وكل ما فعله
ُجنود االحتالل هو إجبار والدها على دفنها مرة
أخ ــرى ،غير آبهني أنهم أع ــادوا للقبر طفلني بعد
قتل محمد».
يصف أشرف العالمي حال والدة الشهيد محمد،
سمر العالمي ( 30عامًا) ،بالصعب بعد قتل ابنها
البكر على يــد جنود االحـتــال مــن دون أي مبرر.
ويقول« :الله يعينها ...الله يعينها» .أما عن محمد
الــذي لــم يتجاوز صفه الـســادس ،فتصفه عائلته
بأنه «متدين ،وتوقع استشهاده قبل ساعتني من
قتله فقط».
وي ـقــول« :أخ ـبــر محمد رحـمــه الـلــه وأع ــان عائلته
وأع ــانـ ـن ــا ،ابـ ـن ــي أمـ ـج ــد ب ــأن ــه ح ـل ــم أن ـ ــه ف ــي بـحــر
أبـيــض جميل ج ـدًا وواس ــع للغاية وقــد استشهد
فـيــه» .ساعتان فقط فصلت بــن قصة حلم أمجد
واستشهاده .شقيقته عنان طلبت منه أن يصبر

مطالبة بالتحقيق
طالبت القنصل البريطانية في القدس ،دياني
كورنر ،بالتحقيق في استشهاد الطفل محمد
العالمي ،الــذي قتلته قــوات االحتالل بــدم بارد
في بلدة بيت أُمر .وكتبت في تغريدة لها على

موقع «تويتر»« :يأتي مقتل محمد في أعقاب
مقتل طفل آخــر هــذا األســبــوع ،وهــو محمد
مؤكدة ّ
ً
أن مثل هذه األحــداث
منير التميمي»
تعد خسارة كبيرة لحياة صغار السن.
«المأساوية»
ّ

إلى حني عودتهم إلى املنزل لتفسير الحلم .وقالت
لــه« :اصـبــر يــا محمد بــس نرجع ع ال ــدار بفسرلك
إياها عالنت (اإلنترنت) هاذي الحلمة».
وأع ـل ـنــت بـلــديــة بـيــت أم ــر الـخـمـيــس امل ــاض ــي يــوم
حـ ـ ــداد عـ ــام وإضـ ـ ـ ــراب ي ـت ــم ف ـي ــه ت ـع ـط ـيــل ال ـب ـلــديــة
باستثناء أعمال الطوارئ ،حدادًا على روح الطفل
الشهيد محمد العالمي ،وقد ّ
شيع جثمانه مئات
الفلسطينيني في القرية.
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ّ
ظل االرتفاع الكبير لدرجات
كما هي حال العديد من الدول ،في
الحرارة ،تشهد تركيا حرائق ما زال بعضها مشتعًال ،ويخشى

تحقيق

حرائق تركيا

خمس واليات منكوبة وخسائر كبيرة
إسطنبول ـ جابر عمر

ل ـل ـيــوم ال ـخ ــام ــس ع ـلــى ال ـت ــوال ــي،
ّ
يستمر اشتعال حــرائــق ضخمة
فــي واليـ ــات تــركـيــة ع ــدة جنوبي
البالد وجنوب غربيها ،بــدأت شرارتها من
الغابات الخضراء ضمن األماكن السياحية
األشهر فيها ،وامتدت لتلتهم عددًا كبيرًا من
القرى وتقتل البعض وتصيب املئات بجروح
وح ــاالت اخـتـنــاق .وأدت الـحــرائــق املشتعلة
إلــى خسائر كبيرة فــي امل ـنــازل واملمتلكات
الخاصة والـثــروة الحيوانية ،ووصلت إلى
أط ـ ــراف ال ـف ـن ــادق ال ـس ـيــاح ـيــة ال ـش ـه ـيــرة في
هذه الواليات ،خصوصًا في مناطق تابعة
لوالية أنطاليا ومنطقة مرمريس السياحية
الشهيرة ،بوالية موغال .وأعلن وزير الزراعة
والغابات التركي ،بكير باك ديميرلي ،أمس،
السيطرة على  88حريقًا من أصل  98حريقًا
اندلع في غابات  26والية تركية مختلفة ما
بني الخميس املاضي وأمس السبت .وعادة
م ــا تـشـهــد ال ـب ــاد ان ـ ــدالع ح ــرائ ــق م ـحــدودة
ّ
ّ
فــي هــذه الفترة مــن كــل عــام .إل أن كثافتها
وحجمها وسرعة انتشارها كــان الفتًا ،في
وق ــت مــا زال ــت الـجـهــود مستمرة ب ـرًا وج ـوًا
وع ـل ــى مـ ــدار ال ـس ــاع ــة ،بـحـســب امل ـســؤولــن،

أﻧﻘﺮة

ﺑﻠﻐﺎرﻳﺎ

اﻟﺒﺤﺮ اﺳﻮد
إﺳﻄﻨﺒﻮل

ﺗـﺮﻛـﻴـﺎ

أﻧﻘﺮة

ﺳﻮرﻳﺔ

اﻟﺒﺤﺮ اﺑﻴﺾ
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ

تسخيرها فرقًا كبيرة لعمليات اإلطفاء منذ
الحرائق ،بعد انتقادات املعارضة
بدء اندالع
ّ
بسبب ما قالت إنه بطء في عمليات اإلغاثة
واإلط ـف ــاء ونـقــص فــي امل ـع ــدات ،مـشـيــرة إلــى
ّ
أن ال ـ ــوزارة سـخــرت  6طــائــرات إط ـفــاء ،و45
مــروحـيــة ،و 9مـسـيــرات ،ومــروحـيــة مسيرة،
ودبابة إطفاء واحدة ،و 1080سيارة إطفاء،
ً
و 55ج ــراف ــة مـخـتـلـفــة األحـ ـج ــام ،ف ـضــا عن
مشاركة أكثر من  4آالف عنصر في عمليات
دون انقطاع.
اإلطفاء املتواصلة ّ
ك ـم ــا قـ ــال أردوغ ـ ـ ـ ــان إنـ ـ ــه جـ ــرت االس ـت ـعــانــة

المسؤولون من أن تمتد أكثر فأكثر إلى المناطق السياحية .وفي
الوقت الحالي ،يعملون ليل نهار من أجل إطفائها
بـ ـ ـط ـ ــائ ـ ــرات إطـ ـ ـف ـ ــاء ق ـ ــادم ـ ــة م ـ ــن أوكـ ــران ـ ـيـ ــا
وأذرب ـي ـج ــان وروس ـي ــا ف ــي ج ـهــود عمليات
اإلط ـ ـ ـفـ ـ ــاء ،م ـ ــن دون تـ ـح ــدي ــد ع ـ ــدده ـ ــا ،فــي
ح ــن وج ـهــت امل ـع ــارض ــة ان ـت ـق ــادات شــديــدة
لـعــدم وج ــود طــائــرات إطـفــاء كــافـيــة .ويقول
رئيس حــزب الشعب الجمهوري املعارض،
ّ
كمال كلجدار أوغـلــو ،إن لديهم فــي ّ الحزب
م ـق ـتــرحــات لـعـمـلـيــات اإلط ـ ـفـ ــاء ،ل ـكــنــه فشل
بالتواصل مع رئيس هيئة الطيران التركية،
جناب أشجي.
بـ ـ ــدايـ ـ ــة ،اشـ ـتـ ـعـ ـل ــت ال ـ ـحـ ــرائـ ــق ف ـ ــي م ـن ـط ـقــة

مانافغات قبل أن تنتقل إلى مناطق أخرى،
وت ـش ـت ـغ ــل بـ ــال ـ ـتـ ــوازي فـ ــي والي ـ ـتـ ــي أض ـنــة
ومـ ــوغـ ــا .ويـ ـع ــزو خـ ـب ــراء س ـب ــب ال ـح ــرائ ــق
وس ــرع ــة ان ـت ـش ــاره ــا إل ـ ــى ارت ـ ـفـ ــاع درج ـ ــات
ال ـحــرارة وانـخـفــاض نسبة الــرطــوبــة بشكل
ك ـب ـي ــر ،وهـ ـب ــوب ريـ ـ ــاح ج ــاف ــة س ــاه ـم ــت فــي
تهيئة البيئة املناسبة للحرائق ،وانتشارها
بـشـكــل ســريــع .فــي الــوقــت نـفـســه ،أك ــد وزيــر
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة م ـ ــول ـ ــود ت ـ ـ ـشـ ـ ــاووش أوغ ـ ـلـ ــو،
امل ـتــواجــد فــي املـنـطـقــة ،أن ــه ج ــرى اع ـت ـقــال 3
أشخاص مشتبه بهم في افتعال الحرائق،

ل ـل ـس ـي ـطــرة ع ـل ــى الـ ـح ــرائ ــق امل ـش ـت ـع ـل ــة .مــن
جـهـتــه ،أع ـلــن الــرئ ـيــس ال ـتــركــي رج ــب طيب
أردوغــان ،واليات أنطاليا وموغال ومرسني
وعـثـمــانـيــة وأض ـنــة «م ـنــاطــق مـنـكــوبــة» من
جراء الحرائق .وتشمل الواليات  18منطقة
ّ
شهدت انــدالع حــرائــق ،علمًا أن بعضها ما
زالــت النار مشتعلة فيه .وأسفرت الحرائق
عن مقتل  4أشخاص وإصابة املئات بجروح
وحاالت اختناق.
ُ
وت ــواص ــل ف ــرق اإلغــاثــة وال ـط ــوارئ التركية
«آف ـ ـ ـ ـ ــاد» ،إخ ـ ـ ــاء ع ـ ــدد مـ ــن ال ـ ـقـ ــرى ال ـتــاب ـعــة
ملنطقة غيبيجة فــي والي ــة أنـطــالـيــا ،حيث
ما زالــت الحرائق مشتعلة مقتربة من قرية
أحمدالر ،ما أدى إلى إخالء املواطنني منها
عبر املركبات املتوفرة في القرية وسيارات
ف ــرق اإلغ ــاث ــة ،وق ــد نـقـلــوا إل ــى منطقة آمنة
وحـصـلــوا عـلــى مـســاكــن خــاصــة ،مــن بينهم
ُ 8أش ـخ ــاص ذوي إع ــاق ــة ،وم ـس ـن ــون ،فيما
قطعت الطريق البرية الواصلة بني منطقتي
م ــرم ــري ــس ودات ـ ـشـ ــا ال ـس ـيــاح ـي ـتــن ،بـسـبــب
الحرائق املستمرة.
وتتركز الجهود على إطفاء الحرائق بداية،
تتبعها عمليات تبريد منعًا من اشتعالها
مجددًا ،باإلضافة إلى عزلها حتى ال تتمدد.
وأعلنت وزارة الزراعة والغابات ،في بيان،
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حريقًا اندلعت في
غابات  26والية تمت
السيطرة عليها بحسب
وزير الزراعة بكير باك
ديميرلي
متطوع يشارك في إطفاء الحرائق (سيزغين بانكار /األناضول)

طرابلس ـ العربي الجديد

يزداد نشاط مهربي البشر ،بحسب مسؤولني
حكوميني ،على الرغم من الجهود الحكومية
الكبيرة ملالحقتهم على الطرقات واملـســارب
ال ـص ـح ــراوي ــة ،وتـكـثـيــف ال ــرق ــاب ــة ع ـنــد نـقــاط
ال ـت ـه ــري ــب ع ـل ــى ال ـس ــاح ــل ال ـش ـم ــال ــي ل ـل ـبــاد.
ويـقــول الـضــابــط فــي جـهــاز مكافحة الهجرة
ال ـس ــري ــة رمـ ـض ــان ال ـش ـي ـبــانــي ،إن «ال ـن ـشــاط
امل ـتــزايــد للمهربني يــرتـبــط بحصولهم على
دع ــم املليشيات املسلحة الـتــي كــانــت تبحث
عــن م ـصــادر جــديــدة لـلـتـمــويــل بـعــدمــا كــانــت
تقتات على أم ــوال الـحــرب التي يدفعها لهم

أطــراف الصراع املسلح .ويوضح الشيباني،
في حديثه لـ «العربي الجديد» ،أن قرار وقف
إطالق النار انعكس سلبًا على ملف الهجرة
ً
الـســريــة فــي ظــل ع ــدم تطبيقه كــامــا ليشمل
املجموعات املسلحة واملليشيات ،األمر الذي

اعترض خفر السواحل
الليبي أكثر من  15ألف
مهاجر العام الجاري

مهاجرون أفارقة وصلوا إلى العاصمة الليبية طرابلس (محمود تركية /فرانس برس)

جـعــل مـجـمــوعــات م ــن األخ ـي ــرة تـتـحــالــف مع
مهربي البشر ،وتسهل لهم عمليات التهريب
لتشاركهم أرباح هذه التجارة.
واألس ـ ـبـ ــوع املـ ــاضـ ــي ،أع ـل ــن خ ـف ــر ال ـس ــواح ــل
الليبي اعتراضه أكثر من  500مهاجر سري
ف ــي ع ــرض الـبـحــر عـنــد ش ــواط ــئ ف ــي مناطق
مختلفة (غرب البالد) ،كانوا على منت قوارب
عــدة .وبحسب منظمة الهجرة الــدولـيــة ،فقد
زاد عدد القتلى بسبب غرق قواربهم في اآلونة
األخيرة .ففي وقت لقي ما ال يقل عن العشرين
مهاجرًا ،بينهم نساء وأطـفــال ،حتفهم قبيل
عملية االعتراض التي نفذها خفر السواحل
الليبي ،أكــدت غــرق  57مهاجرًا آخرين قبالة
س ــاح ــل مــدي ـنــة ال ـخ ـم ــس ،غـ ــرب الـ ـب ــاد ،يــوم
ال ـخ ـم ـيــس امل ــاض ــي .وأوضـ ـح ــت امل ـن ـظ ـمــة أن
ال ـنــاجــن م ــن حـ ــادث ال ـغ ــرق أب ـل ـغــوا بــوجــود
ً
أكـثــر مــن عـشــريــن طـفــا وامـ ــرأة بــن الـغــرقــى،
مشيرة إلى أن عمليات البحث عن ناجني من
قبل منظمات اإلغاثة الدولية ال تــزال قائمة.
وت ـش ـيــر إح ـصــائ ـيــات ال ـب ـحــريــة الـلـيـبـيــة إلــى
اعـتــراض خفر السواحل الليبي أكثر مــن 15
ألف مهاجر العام الجاري وذلــك حتى نهاية
يونيو /حــزيــران املــاضــي ،في مقابل  12ألف
فــي ال ـف ـتــرة نـفـسـهــا مــن ال ـعــام امل ــاض ــي ،فيما
قالت منظمة الهجرة الدولية إن عدد الغرقي
في عرض البحر خالل العام الجاري زاد عن
 250مـهــاجـرًا ،وبـلــع عــدد املفقودين أكـثــر من
 500مهاجر .وفي ظل االنتقادات الكبيرة التي
وجـهـتـهــا مـنـظـمــات دول ـيــة لـلـجـهــود الليبية
ملكافحة تهريب البشر ،تشير السلطات إلى
أن أراضيها نقطة عـبــور ،وتطالب بضرورة
مـعــالـجــة م ـلــف ال ـه ـجــرة م ــن ال ـ ــدول امل ـصــدرة
للمهاجرين.
وم ـط ـلــع م ــاي ــو /أيـ ــار امل ــاض ــي ،كــانــت وزي ــرة
الخارجية في الحكومة ،نجالء املنقوش ،قد
أعلنت أثـنــاء زيــارتـهــا للجنوب الليبي الــذي
يعد من أكبر بؤر تهريب البشر ،أن «الليبيني
لن يعملوا كحرس لحدود أوروبــا ،وال يمكن
أن تكون ليبيا معبرًا للمعاناة واالضطهاد
ضد إخواننا األفارقة» ،قبل أن تعلن منتصف
الشهر نفسه عن اتفاق حكومتها مع إيطاليا
وم ــال ـط ــا وم ـم ـث ــل ل ــات ـح ــاد األوروب ـ ـ ـ ــي عـلــى
«حماية الحدود الجنوبية» لبالدها.
وإثـ ـ ـ ــر اإلعـ ـ ـ ـ ــان ع ـ ــن االتـ ـ ـف ـ ــاق ،نـ ـش ــط ج ـه ــاز
مكافحة الهجرة غير الشرعية الحكومي في

قصة الجئ

دمرت الحرب المتواصلة حياة األفغان ،وجعلت كثيرين منهم
مشردين حول العالم كالجئين ،ال سيما في باكستان

ناصر خان

مصير أوالده يشبه مصيره
كابول ـ صبغة اهلل صابر

ّ
يؤكد الالجئ األفغاني ناصر خــان ،أنــه لو توفر األمــن واالسـتـقــرار في بــاده ملا
ّ
عاش هو وأسرته يومًا واحدًا في باكستان .ويقول لـ«العربي الجديد» إن «أبناء
ّ
الالجئني األفـغــان مـحــرومــون مــن كــل شــيء؛ التعليم ،والــرعــايــة الصحية ،وأدنــى
مقومات الحياة» .ولد ناصر خان ،ونشأ في مخيم «مندا» لالجئني 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
مصانع الطوب ،وكان العمل
املعيشي الصعب ألسرته .عمل خان خالل شبابه في
ّ
شاقًا للغاية ،قبل أن يتزوج لتكوين أســرة .يقول ناصر إنــه لم يقبل على التعلم
ّ
ألنه يعرف صعوبة الحياة في باكستان ،وكان همه األول واألخير تحصيل مصدر
ّ
دخل« :أبي كان يصر على أن ندرس ،لكن األوضاع لم تكن مهيأة .كنت أكبر أبنائه
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،
باستثناء أكبرهم أصيل خــان ،الــذي يدفع عربة صغيرة فــي ســوق الخضروات
لنقل الخضروات والفواكه ،ويكسب يوميًا ما يكفي لشراء الخضروات التي تكفي
ّ
أسرته .وكما حرم ناصر خان من التعليم رغم محاوالت والــده ،فإن أبناءه أيضًا
يترعرعون من دون دراســة ،وذلك بسبب الحالة املعيشية الهشة للعائلة ،واألمل
الوحيد لهم فــي أن تنجح عملية الـســام فــي أفغانستان ،ليعود ناصر وأسرته
ً
إلى بالدهم ،حيث يملكون أرضًا زراعية ومنزال في مديرية إمام صاحب ،بإقليم
ّ
قندوز ،شمالي البالد .يقول ناصر إن «العيش في أفغانستان نعمة ال تساويها أي
نعمة أخرى ،بينما العيش في بالد 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 السالم كي نعود إلى
ً
بالدنا ،ونحاول أن نؤمن ألوالدنا مستقبال أفضل من مصيرنا».
يعمل الالجئ األفغاني منذ الصباح الباكر حتى وقت العشاء في بقالة صغيرة
ً
بــالـقــرب مــن مـنــزلــه ،ويــرجــع بـعــد ص ــاة الـعـشــاء إل ــى امل ـنــزل حــامــا االحـتـيــاجــات
املعيشية اليومية ،وما يكسبه يكفي بالكاد لدفع إيجار املنزل ،ورسوم الكهرباء،
ً
فضال عن أن أبــاه وأمــه يحتاجان إلــى عناية كبيرة ،خصوصًا في توفير الــدواء
والغذاء ،وبالتالي يخصص جزءًا مما يكسبه لنفقات والديه .يقول ناصر« :والدي
تعب كثيرًا ،وقدم التضحيات من أجلنا ،لذا أنا أهتم به وبوالدتي».

الكويت« :تمييز» في تطعيم الوافدين

عودة نشاط مهربي البشر في ليبيا
مــاحـقــة املـهــربــن ،وأع ـلــن ال ـلــواء  444التابع
لرئاسة أركــان الحكومة عن تحرير أكثر من
 110مـهــاجــريــن غـيــر شــرعـيــن مــن جنسيات
أفريقية مختلفة واقتحام  16مقرًا لعصابات
تهريب البشر .وفــي عملية أخ ــرى ،اقتحمت
ستة مقرات أخــرى ملهربي البشر في املنطقة
نفسها .وتعد منطقة بني وليد الواقعة إلى
ال ـج ـنــوب ال ـشــرقــي م ــن طــراب ـلــس بـنـحــو 190
ك ـي ـلــوم ـت ـرًا ،م ــن أهـ ــم م ــراك ــز ال ـت ـهــريــب حيث
ت ـت ــواج ــد ف ـي ـهــا عـ ـش ــرات امل ـ ـخـ ــازن ال ـت ــي يـتــم
اح ـت ـجــاز امل ـهــاجــريــن ال ـقــادمــن م ــن الـجـنــوب
بداخلها .وزار رئيس الحكومة عبد الحميد
ال ــدب ـي ـب ــة ،بــرف ـقــة عـ ــدد م ــن وزراء حـكــومـتــه،
املدينة للوقوف على احتياجاتها سيما في
الجانب األمـنــي .إال أن الشيباني يشير إلى
أن تأخر إنجاز الخطط األمنية في الجنوب
ودعــم الــدوريــات الصحراوية التابعة لجهاز
مكافحة الهجرة ،شجع املهربني على النشاط
مجددًا ،مؤكدًا أن عدم احتكار السالح وبقاءه
ف ــي أيـ ـ ــدي امل ـل ـي ـش ـي ــات ش ـك ــل ع ــام ــل ح ـمــايــة
للمهربني من املالحقات الحكومية.
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،ي ــؤك ــد الـ ـن ــاش ــط م ـح ـي ــي ال ــدي ــن
عــرعــارة ،قبض مجموعات مسلحة عمليات
على مهاجرين أفــارقــة فــي مــدن عــدة ،أبرزها
مدينة الزاوية غرب طرابلس ،بهدف ابتزازهم
م ــال ـي ــا أو ت ـس ـل ـي ـم ـهــم ل ـل ـم ـه ــرب ــن .وب ـح ـســب
مـتــابـعـتــه مل ـلــف ال ـه ـجــرة ال ـســريــة ف ــي ال ـبــاد،
يؤكد لـ «العربي الجديد» أن املهربني راكموا
خبرات لتجاوز املالحقات األمنية ،وأصبحت
لديهم القدرة على تغيير مواقع إطالق قوارب
الهجرة على امتداد الشاطئ.
يتابع عــرعــارة أن املجموعات املسلحة التي
مــا زالــت ترفض االنـخــراط فــي أجـهــزة الدولة
تـتـحــالــف م ــع امل ـه ــرب ــن ،وت ــوف ــر ل ـهــم تــأمـيـنــا
على طول الطرقات الصحراوية الرابطة بني
الجنوب وأقصى الشمال.
وفي مطلع الشهر املاضي ،أعلنت بلدية زوارة
الـحــدوديــة مــع تــونــس ،إح ــدى أنـشــط مناطق
تهريب البشر عبر البحر ،إطالق حملة أمنية
واسعة للقبض على األجانب غير النظاميني.
وعللت البلدية ،في بيان لها ،قرارها بتزايد
أع ـ ــداد األف ــارق ــة وامل ـه ــاج ــري ــن م ــن جـنـسـيــات
أخـ ـ ـ ــرى ،وخـ ـص ــوص ــا ف ــي امل ــديـ ـن ــة ال ـق ــدي ـم ــة،
وتــزايــد أعــداد الجثث التي يبلغ األهــالــي عن
العثور عليها على شاطئ املدينة.

وي ـت ــم الـتـحـقـيــق مـعـهــم ل ـل ـتــأكــد م ــن وج ــود
شبهات بافتعال تلك الحرائق .وكانت هناك
حالة من التعاطف والتعاضد على وسائل
التواصل ،أدت إلــى تصاعد حمالت التبرع
مــن أجــل إع ــادة تشجير الـغــابــات الخضراء
وإع ــادت ـه ــا إل ــى حــالـهــا ال ـســابــق ،خصوصًا
خ ــال بــدايــة مــوســم الـخــريــف املـقـبــل وال ــذي
يرافقه هـطــول لــأمـطــار .أظـهــرت اللقطات
املـ ـص ــورة ال ـت ــي تــداول ـت ـهــا وس ــائ ــل اإلعـ ــام
خسائر كبيرة فــي البيوت املحترقة ،ســواء
ً
التاريخية منها والعادية ،فضال عن تضرر
اآلليات املختلفة واملــزارع واألشجار املثمرة
والبيوت البالستيكية ،باإلضافة إلى الثروة
الحيوانية.
وبحسب التقديرات األولية ،قضت الحرائق
عـ ـل ــى نـ ـح ــو  150أل ـ ـ ــف رأس م ـ ــن ال ـ ـثـ ــروة
الحيوانية من أبقار وأغنام ودواجن وآالف
خ ــاي ــا ال ـن ـح ــل .ك ـمــا ق ـضــت ال ـح ــرائ ــق على
عـشــرات الـقــرى حيث تــم إجــاء الـسـكــان ،في
ظل نقص الخدمات وتدمير البنى التحتية.
ونــاشــد األهــالــي بتأمني الــدعــم الـفــوري لهم
بسبب الخسائر الفادحة التي لحقت بهم.
ووع ـ ــدت ال ـح ـكــومــة بـتـعــويــض املـتـضــرريــن
بعد انتهاء حصر األضرار .وأظهرت لقطات
م ـت ــداول ــة اقـ ـت ــراب ال ـح ــرائ ــق م ــن ال ـســواحــل
الـسـيــاحـيــة وال ـف ـن ــادق الـفـخـمــة وخـصــوصــا
في واليــة أنطاليا ومنطقة مرمريس ،حيث
ّ
ش ــاه ــد ال ـس ـي ــاح الـ ـح ــرائ ــق ف ــي ظـ ــل ج ـهــود
اإلطفاء املستمرة.
إل ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،يـ ـق ــول م ـخ ـت ــار ق ــري ــة أح ـ ـمـ ــدالر،
ّ
شكري زور ،لـ «العربي الجديد» إن الحرائق
«اق ـتــربــت بـشـكــل كـبـيــر مــن الـقــريــة (تـقــع في
مـنـطـقــة م ـنــاف ـغــات ب ــوالي ــة أن ـط ــال ـي ــا) فنقل
األهــالــي إل ــى مـنــاطــق أكـثــر أم ـنــا ،خصوصًا
كـ ـب ــار الـ ـس ــن واألش ـ ـخ ـ ــاص ذوي اإلعـ ــاقـ ــة،
فــي وق ــت بـقــي ع ــدد قـلـيــل مــن الـشـبــان فيها
ّ
ليكونوا آخــر من يخلي القرية ،ال سيما أن
الحرائق حاليًا تقع على بعد  10كيلومترات
ّ ّ
من القرية ،إل أن الظروف املناخية قد تؤدي
إلــى ســرعــة وصولها إلـيـهــا» .يتابع« :األمــر
ّ
ّ
مؤلم ومـحــزن ،لكن أرواحـنــا أهــم ونــأمــل أل
تصل الـحــرائــق إلــى الـقــريــة ،بــل تنتهي عند
ّ
وأل يـتـضــرر ّ
أي شـخــص آخ ــر،
ه ــذا ال ـح ــد،
بــاإلضــافــة إلــى تعويض جميع املتضررين
مما حصل» .من جهته ،يقول املواطن سردار
ُ
فقدت
إراي لــ«الـعــربــي الـجــديــد»« :لــأســف،
ع ــددًا كـبـيـرًا مــن رؤوس املــاشـيــة خصوصًا
األبقار .لم أتمكن من إنقاذ سوى عدد قليل،
ّ
إذ حاصرتنا الحرائق في كل مكان ،وكانت
ّ
أصــوات الحيوانات تدل على حالة خوفها،
م ــن جـ ـ ــراء ال ـ ـحـ ــرارة ال ـع ــال ـي ــة ال ـن ــات ـج ــة عــن
الـحــرائــق ،وقــد دمــرت البيوت البالستيكية
وأطـ ـن ــان ــا م ــن األع ـ ـ ــاف واألسـ ـ ـم ـ ــدة وامل ـ ــؤن
واألطـعـمــة املـخــزنــة ،ول ــم يـبــق س ــوى القليل
من املاشية واملاعز ،ونأمل تعويضنا بأقرب
وقت ممكن».
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فسبكة

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
والحد 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
أي تمييز ّ
ألن النتائج
يلحظ ّ
الصحية للوباء ال تفرّق
ّ
لكن ذلك لم
بين الناس.
يحصل في الكويت
الكويت ـ خالد الخالدي

ُ
يعاني وافدون كثر في الكويت ،ممن يشكلون
فعليًا نسبة  70في املائة من السكان ،من عدم
قــدرتـهــم عـلــى الـحـصــول عـلــى ل ـقــاح فـيــروس
ّ
كــورونــا ،في ظــل منح وزارة الصحة أولوية
لتطعيم املواطنني ،بحسب أطباء في الوزارة،
وواف ــدي ــن سـجـلــوا فــي بــرنــامــج التطعيم من
دون أن يحصلوا على ّ
أي موعد ،في ظاهرة
ممتدة منذ أشهر عدة.
الكويتية لـ
الصحة
وزارة
وتؤكد مصادر في
ُ
ّ
«العربي الجديد» أن جرعات اللقاح خصصت
للمواطنني عمومًا بالدرجة األولى ،ومن دون
منح ّ
أي أفضلية سواء لكبار السن أو مرضى
املزمنة وأصحاب املناعة الضعيفة،
بأمراض ّ
وتشير إلى أنها حددت أخيرًا مواعيد لتنفيذ
ح ـم ـلــة واسـ ـع ــة لـتـطـعـيــم ال ــواف ــدي ــن ،بـعــدمــا
أنجزت جداول تطعيم الكويتيني.
ّ
يـقــول طبيب ب ــارز فــي وزارة الـصـحــة فضل
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،
لـ ـ «ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد»« :ن ـظ ــام الـتـطـعـيــم في
ال ـ ـكـ ــويـ ــت يـ ـ ـ ـ ــؤازر املـ ــواط ـ ـنـ ــن عـ ـل ــى ح ـس ــاب
الــوافــديــن ،مهما كــانــت أعـمــارهــم ووضعهم
ّ
امللحة لنيل اللقاح أو
على صعيد الحاجة
ع ــدم ــه .ف ــامل ــواط ــن يـحـصــل ع ـلــى م ــوع ــد بعد
يــومــن أو ثــاثــة أي ــام مــن تسجيل اسـمــه في
املوقع املخصص ،أما الوافد فيحدد موعده
بعد  4أو  6أشهر».
ّ
ّ
املطعمني اآلن
يشير الطبيب إلــى أن غالبية
كويتيون ،في حني لم يتسلم معظم الوافدين

ّ
مــواعـيــد التطعيم إل فــي األســابـيــع األخـيــرة
إث ــر ض ـغــوط م ــورس ــت عـلــى وزارة الـصـحــة،
وجاءت بعدما فشلت الوزارة في إقناع باقي
الكويتيني بأخذ التطعيم ،بسبب خوفهم من
الـلـقــاحــات ألس ـبــاب مختلفة بينها حمالت
تحذير من أخطار اللقاح أطلقت على وسائل
الـ ـت ــواص ــل .ي ـض ـي ــف« :هـ ـ ــذه ال ـس ـي ــاس ــة غـيــر
الواقعية تسببت في فضيحة كبيرة للكويت،
إذ تتحدث الـيــوم الصحف العاملية ومواقع
أنباء مثل أسوشييتد برس وبلومبيرغ عن
الوافدين،
حصول تمييز في عمليات تطعيم
ّ
وهو ما ال تستطيع وزارة الصحة نفيه ألنه
أمر حقيقي ،وحصل فعليًا» .ورفضت وزارة
الـصـحــة الـكــويـتـيــة طـلــب «ال ـعــربــي الـجــديــد»
ال ـت ـع ـل ـيــق ع ـل ــى م ــزاع ــم وجـ ـ ــود ت ـم ـي ـيــز ضــد

الوافدين .واكتفى مسؤول بارز فيها بالقول
لـ«العربي الجديد» ّأن «اإلعالم يجب أن ّ
يقدر
التضحيات التي ينفذها طاقمنا الطبي».
وي ــؤك ــد م ـصــري يــدعــى مـنـيــر س .يـعـمــل في
مـحــل لبيع ال ـهــواتــف فــي حــديـثــه لــ«الـعــربــي
ال ـجــديــد» ت ـعــرض الــواف ــديــن إل ــى تـمـيـيــز في
عـمـلـيــة الـتـطـعـيــم« ،ف ــأن ــا سـجـلــت اس ـمــي في

نظام التطعيم في
الكويت يؤازر المواطنين
على حساب الوافدين

التطعيم في الكويت يتعرّض النتقادات (ياسر الزيات /فرانس برس)

برنامج التطعيم قبل ثالثة أشهر ،من دون
ّ
تسجل
تـحــديــد مــوعــد لــي حـتــى اآلن ،بينما
مالك املتجر الــذي أعمل به والــذي يصغرني
بـسـنـتــن ،وح ـص ــل ع ـلــى م ــوع ــد ب ـعــد يــومــن
فقط».
وي ـ ّ
يقوله
ـا
ـ
م
م.
ـد
ـ
م
ـ
ح
أ
ـدي
ـ
ن
ـ
ه
ـ
ل
ا
ـف
ـ
ظ
ـو
ـ
مل
ا
ـد
ـؤيـ
ّ
س .ويتحدث لـ«العربي الجديد» بأنه
منير َّ
ل ــم يـتـلــق رس ــال ــة تـحــديــد امل ــوع ــد مـنــذ شـهــر،
بينما وصلت الرسالة نفسها إلى زمالء عمل
كويتيني فور تسجلهم.
ويـشـيــر كــويـتــي يــدعــى ظــاهــر ال ـش ـمــري (37
عامًا) إلى سياسات تمييز ضد الوافدين في
عملية التطعيم ،ويقول لـ «العربي الجديد»:
«تـسـجــل أفـ ــراد عــائـلـتــي لـلـتـطـعـيــم ،وبينهم
شباب في ال ـ  19من العمر ،وكذلك عاملتان

ّ
ّ
في منزلي وسائق ،لكنني فوجئت بأن موعد
نيلي التطعيم مع أفراد عائلتي تحدد فورًا،
ب ـخــاف مــوعــد ال ـعــام ـلــن ف ــي م ـنــزلــي الــذيــن
ل ــم يـتـبـلـغــوا بـ ـ ّ
ـأي مــوعــد م ـنــذ ش ـهــريــن على
الصحة عدم
تسجلهم» .يضيف« :زعم وزارة ّ
وجــود تمييز أمــر غير صحيح ،ألنني رأيت
ما يحصل واختبرته شخصيًا».
ّ
وكــان الفتًا أن وزارة الصحة سـ ّـرعــت وتيرة
تـطـعـيــم ال ــواف ــدي ــن ب ـعــدمــا ت ـصــاعــدت حملة
االن ـ ـت ـ ـقـ ــادات ضـ ــدهـ ــا ،وأنـ ـ ـش ـ ــأت مـسـتـشـفــى
ميدانيًا فــي منطقة الــوفــرة الــزراعـيــة أقصى
ج ـنــوب ال ـبــاد لتطعيم امل ــزارع ــن الــوافــديــن
ّ
الــذيــن يعملون هـنــاك .لـكــن عملية التطعيم
ش ـه ــدت ك ــارث ــة تـنـظـيـمـيــة ب ـس ـبــب ق ـل ــة ع ــدد
ّ
مــوظ ـف ـي ـهــا .وت ــوض ــح ال ـ ـ ـ ــوزارة أن حـمـلـتـهــا
تـهــدف إلــى تطعيم  160ألــف واف ــد مــن خالل
ّ
مستشفيات مـيــدانـيــة .لكن
بــرامــج تـنـفــذهــا
ّ
خبراء صحيني فيها يبدو أنهم ضاقوا ذرعًا
بفشل املنظومة الصحية في البالد ،يزعمون
ّ
أن هذه األعــداد مبالغ فيها وغير صحيحة،
ّ
معتبرين أن الـ ــوزارة «م ــا زال ــت تتخبط في
آليات تنفيذ عمليات تطعيم تخضع ملعايير
طبية فقط» .ويؤكد خبير صحي عمل سابقًا
فــي إدارة الـصـحــة الــوقــائـيــة الـتــابـعــة ل ــوزارة
ّ
الصحة لـ«العربي الجديد» أن نصيب األسد
من عمليات التطعيم كــان ملواطنني ،ويقول:
ّ
«ال يمكن أن تنفي وزارة الصحة واقع أن أكثر
من نصف عــدد املطعمني بجرعتني (حوالي
مليون) هم املواطنون الذين يشكلون نسبة
 30في املائة فقط من السكان».
ت ـقــول الـنــاشـطــة فــي م ـجــال ح ـقــوق اإلن ـسـ ّـان،
شيخة العلي ،لـ«العربي الجديد»« :رغم أننا
الــدولــة الــديـمـقــراطـيــة الــوحـيــدة فــي املنطقة،
يـعـتـبــر سـجـلـنــا ف ــي ال ـت ـعــامــل م ــع الــوافــديــن
خالل جائحة كورونا األسوأ على اإلطالق».
تـضـيــف« :مـعــايـيــر عمليات التلقيح مزجت
بــن الـعـنـصــريــة وال ـخــوف ومـحــاولــة إرض ــاء
ّ
تيارات تكره الوافدين داخل البالد ،ما شكل
ّ
ً
مثاال حقيقيًا على التمييز ،رغم أن املرض ال
ّ
يفرق بني أحد».
ّ
ت ـج ــدر اإلشـ ـ ـ ــارة إلـ ــى أن وس ــائ ــل ال ـتــواصــل
ضـ ّـجــت بتعليقات ملــواطـنــن كويتيني حــول
زمــاء عملهم الــوافــديــن الــذيــن تــوفــوا نتيجة
فـ ـي ــروس كـ ــورونـ ــا ،ب ـع ــدم ــا انـ ـتـ ـظ ــروا مــوعــد
التطعيم طوال أشهر طويلة بال فائدة.
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مجتمع فالش

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
ّ
وتتضمن
تستمر أكثر من أسبوع.
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  42درجة 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  50حريق يوميًا ،وكثير منها في
أحوال صعبة .العدد يزيد بوضوح
كل عام» .أضاف أنها «ظاهرة تتفاقم
بالتدريج».
(أسوشييتد برس)
(الصور :فرانس برس)Getty ،

حرّ اليونان

مناطق مكيّفة الهواء

