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400 ألف جائع في تيغراي

17

بغداد ـ زيد سالم

ملحوظة  زيـــادة  يشهد  الــعــراق   
ّ
أن ُيحكى 

ــــراض نــفــســيــة  ــأمـ ــ فــــي أعــــــــداد املـــصـــابـــن بـ
عون في 

ّ
 كثيرين منهم يتوز

ّ
وعقلية، وأن

هات وفي األســواق. وهؤالء رجال 
ّ
الشوارع واملتنز

 منهم قصته وحالته الخاصة، 
ّ

ونساء هائمون، لكل
ومـــن بــيــنــهــم مـــن هـــو مــــؤٍذ ويــعــتــدي عــلــى الــنــاس. 
ويــظــهــر بــعــضــهــم بــثــيــاب رثــــة فــيــتــّصــدق عليهم 
قاصدو املساجد وميسورو الحال، من دون اهتمام 
 األمــر 

ّ
 زيـــــادة؟ أم أن

ً
حــكــومــي ُيـــذكـــر. هــل هــي فــعــا

 ال بيانات 
ّ
ق بظهور أكبر لهؤالء، ال سّيما أن

ّ
يتعل

رسمية تكشف أعــداد العراقين الذين يعانون من 
تلك األمراض؟

ر أرقام في هذا اإلطار، يقول 
ّ
على الرغم من عدم توف

مسؤول في مستشفى الرشاد التدريبي لألمراض 
ل 

ّ
فض بــغــداد،  في  )الشماعية(،  والعقلية  النفسية 

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  ــدم الــكــشــف عـــن هـــويـــتـــه، لــــ عــ
 »املــســتــشــفــى املــتــخــصــص فـــي إيـــــواء مــصــابــن 

ّ
إن

ــــراض نــفــســيــة وعـــقـــلـــيـــة لــــم يـــعـــد قــــــــادرًا عــلــى  ــأمـ ــ بـ
والغرف  كبيرة،  فاألعداد  استيعاب مرضى جــدد. 
املخصصة ألربعة مرضى أو خمسة، باتت تحوي 
ثمانية. وهذا أمر ال تتناوله السلطات الصحية«. 
ويـــعـــانـــي مــســتــشــفــى الــــرشــــاد، وهــــو الـــوحـــيـــد في 
العراق في تخصّصه هذا، من قلة الكوادر الطبية 

والـــخـــدمـــات والـــعـــاجـــات واملــســتــلــزمــات املــطــلــوبــة 
 عن اعتماده على 

ً
للحاالت التي يستقبلها، فضا

املــتــبــّرعــن لــتــوفــيــر احــتــيــاجــات مـــرضـــاه. يضيف 
ــــى جـــانـــب وحــــدات   إدارتــــــه »إلـ

ّ
املـــســـؤول نــفــســه أن

ــراض نــفــســيــة وعــقــلــيــة فـــي وزارة  ــأمــ املـــصـــابـــن بــ
الصحة العراقية تستشعر منذ نحو أربعة أعوام 
 املسؤولن 

ّ
الزيادة املتواصلة بأعداد املرضى، وأن

بــمــعــظــمــهــم طـــالـــبـــوا الـــــــــــوزارة بـــــضـــــرورة تــوفــيــر 
 الــــوزارة أشــارت 

ّ
مستشفيات خــاصــة لــهــؤالء. لــكــن

ها ال تملك األموال الكافية لذلك، وبادرت إلى 
ّ
إلى أن

في  اثــنــان منها  للمرضى،  تأهيلية  مــراكــز  إنــشــاء 
بغداد وواحد في محافظة كرباء«.

ــزداد أعـــداد  ــ وفـــي بـــغـــداد والــنــاصــريــة وكـــركـــوك، تـ
املرضى، بحسب ما تفيد مصادر في وزارة الصحة. 
»الـــعـــربـــي  تــضــيــف املــــصــــادر نــفــســهــا، مــتــحــدثــة لــــ
 كثرًا من هؤالء »ينتشرون في الشوارع 

ّ
الجديد«، أن

ويــتــعــّرضــون إلـــى ســخــريــة األطـــفـــال وأحــيــانــا إلــى 
مضايقات من قبل البالغن. ويلجأ عدد منهم إلى 
خّصص لهم فرشا وطعاما. هناك، 

ُ
الجوامع التي ت

ال أحد يؤذيهم«. وزيادة أعدادهم، دفعت املسؤول 
القول  إلــى  البياتي  في دائــرة صحة كركوك مؤيد 
ه »ال بّد من االعتراف بهؤالء«، الفتا، في حديث 

ّ
إن

 »نــحــو 100 مريض 
ّ
إلـــى أن الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ

يهيمون في شــوارع محافظة بابل وحــدهــا. ومن 
جهة أخرى، ثّمة أسر ال تسمح ملرضاها بالخروج 

نتيجة«. دون  من  معالجتهم  املنازل وتحاول  من 
يــقــول عــمــران عبيد الحمداني  فــي ســيــاق متصل، 
»العربي  وهــو مــســؤول فــي دائـــرة صحة بــغــداد، لـ
ــاء املــصــابــن  ـــــه »مــــن الــصــعــب إحـــصـ

ّ
ــد«، إن ــديـ ــجـ الـ

 بعضهم 
ّ
بأمراض نفسية وعقلية واملشّردين، ألن

ل بن املحافظات من دون أن يتنّبه أحد إليه. 
ّ
يتنق

وقد مات عدد منهم من دون أن يعرف أحد عنهم 
 الــســلــطــات الــصــحــيــة تــعــانــي في 

ّ
شــيــئــا. لــذلــك فــــإن

ها تملك الفرق 
ّ
تعاملها مع هؤالء، على الرغم من أن

الصحية الخاصة«.
في حّي القاسم في محافظة بابل، جنوبي العراق، 
يعيش عــلــي نــونــه فــي عــاملــه الــخــاص. هــو أصيب 
بشظّية في رأسه في خال املعارك العسكرية التي 
»داعـــش«،  العراقية ضــّد تنظيم  الــقــوات  خاضتها 
فتضّرر وعيه. وصارت مشاهد من الحرب تسيطر 
 قــريــب مــنــه. يقول 

ّ
لــكــل عــلــيــه، ويــــروي تفاصيلها 

»العربي  حسن جــابــر، وهــو أحــد أقــربــاء نــونــه، لـ
 »وضـــعـــه الــصــحــي يــتــدهــور بشكل 

ّ
الـــجـــديـــد«، إن

مــســتــمــر، فــهــو لــم يــكــن بــعــد عـــام مــن إصــابــتــه كما 
 »مستشفى الرشاد في 

ّ
هو اليوم«. ويشير إلى أن

الــســبــب األّول  لــســبــَبــن،  لــم يستقبل نــونــه  بــغــداد 
 إصابته حديثة العهد وتحتاج إلى رعاية 

ّ
هو أن

فواقع  الثاني  أّمــا  العراقية،  الحكومة  بتمويل من 
 املستشفى يعاني من اكتظاظ«.

ّ
أن

 »أسرة نونه ال تستطيع السيطرة 
ّ
ويخبر جابر بأن

عليه. فإخوته يحاولون وضعه في غرفة وتوفير 
ــــه يــغــضــب بــســرعــة 

ّ
احــتــيــاجــاتــه األســـاســـيـــة، إال أن

ويــتــحــّول إلـــى شــخــص عـــدوانـــي. بــالــتــالــي، ُيــتــَرك 
هم يراقبونه دوما، ويمنعونه من 

ّ
في الشارع. لكن

 األهــالــي الذين 
ّ

أّي تــجــاوز قــد يــقــدم عليه فــي حــق
 
ّ
يــحــّبــونــه ويــتــعــاطــفــون مـــعـــه«. ويــتــابــع جـــابـــر أن

 الــحــكــومــة العراقية 
ّ
ــن، لــكــن

َ
»لــلــرجــل زوجـــة وطــفــل

ــه تسّرب من 
ّ
أن بعد إصابته، بحّجة  راتبه  قطعت 

 
ّ

 أســرتــه تملك كل
ّ
الــرغــم مــن أن أرض املعركة، على 

األوراق واإلثــبــاتــات الــتــي تــؤّكــد إصــابــتــه وتـــرّدي 
حالته العقلية«.

مجتمع
ن ومنعهما.  عّينت منظمة الصحة العاملية مسؤولة ملعالجة مسألة االستغال واالنتهاك الجنسيَّ
وسوف تعمل الدكتورة غايا غامهيواجي، وهي من املخضرمن في املنظمة، إذ تعمل في إطارها 
السلوك الجنسي في داخل  منذ 20 عاما، على تبسيط إجـــراءات وتحسن جهود مكافحة ســوء 
املــنــظــمــة. فــلــهــذه الــقــضــيــة تــداعــيــات خــاصــة عــلــى املــنــظــمــة الــتــي تقتضي مــهــامــهــا حــمــايــة صحة 
 غامهيواجي سوف تعمل مع إدارات املساءلة لتقوية 

ّ
األشخاص األكثر ضعفا في العالم. ُيذكر أن

)أسوشييتد برس( ها لن تضطلع بأّي دور في اإلجراءات التأديبية. 
ّ
وتسريع عملها، لكن

جاء في بيان مشترك صادر عن الفرع األوروبــي ملنظمة الصحة العاملية ومنظمتي »يونيسف« 
ب 

ّ
َعّد فرصة للحكومات لوضع تدابير صحيحة تساعد في تجن

ُ
 أشهر الصيف ت

ّ
و»يونسكو«، أن

إغاق املــدارس في املوسم املقبل، مع الحفاظ على معدالت إصابات منخفضة بفيروس كورونا 
املــدارس كما جــرى، كانت  إغــاق   

ّ
أن البيان  للتاميذ. أضــاف  الجديد، منها اختبارات كوفيد-19 

ال   
ّ
أن ُيذكر  والناشئة.  لألطفال  واالجتماعية  العقلية  والسامة  التعليم  على  مضّرة  تأثيرات  له 

)فرانس برس( ف فيها إصابات. 
َ

كتش
ُ
توصيات بإجراء أّي اختبارات في املدارس التي لم ت

اختبارات كوفيد-19 لتفادي إغالق المدارسمسؤولة أممية لمنع االستغالل الجنسي

في  المتخصصة  السامرائي،  زينب  الطبيبة  تقول 
إّن »زيادة  النفسية والعقلية في بغداد،  األمراض 
المرضى  إّن  إذ  طبيعي«،  أمــر  المرضى  أعــداد 
يُعالجوا.  لم  آخرين  مرضى  إلى  يُضافون  الجدد 
وترى أّن »العراق ليس في حاجة إلى استيراد خبرات 
من الخارج، بل إلى استيراد مناهج طبية متطّورة 

للتعامل بطريقة متخصصة مع المرضى«.

حاجة إلى مناهج متطّورة

للشؤون  املتحدة  لألمم  الــعــام  األمــن  ر مساعد 
ّ
حــذ

اإلنسانية بالوكالة، راميش رجاسينغام، من أّن أكثر 
من 400 ألف شخص »دخلوا في مجاعة« في إقليم 
تيغراي، شمالي إثيوبيا، الذي يشهد حربًا منذ نحو 
باتوا  آخرين  ألــف  مليونًا و800  وأّن  أشهر،  ثمانية 
على عتبة املجاعة، فيما يعاني 33 ألف طفل من سوء 
التغذية الحاد. وإذ أشار إلى أّن األعداد قد تكون أكبر، 

بحسب ما يفيد مراقبون، دعا املتمّردين إلى احترام 
اإلثيوبية.  السلطات  أعلنته  الــذي  النار  إطــاق  وقــف 
 رئيسيًا قبل 

ً
وكان النزاع في تيغراي قد عرف تحّوال

أيـــام، مــع إعــان الــقــوات املنبثقة عــن »جبهة تحرير 
ميكيلي،  على  السيطرة  اســتــعــادة  تــيــغــراي«  شعب 
عــاصــمــة اإلقـــلـــيـــم، فـــي حـــن أفـــــادت مــنــظــمــات غير 
حكومية وبرنامج األغذية العاملي بأّن القوات اإلثيوبية 

دّمرت في خال هذا األسبوع جسرين حيوين لنقل 
أسفه  البرنامج عن  وأعــرب  اإلقليم.  إلــى  املساعدات 
الناس،  أرواح  يهدد  الــذي  األمــر  الجسرين،  لتدمير 
املائة،  أي 91 في  أّن 5.2 ماين شخص،  موضحًا 
من سكان تيغراي يحتاجون إلى مساعدات غذائية 
هائلة  فالحرب تسّببت في خسائر بشرية  طارئة، 
د رجاسينغام، في 

ّ
أك وبأزمة إنسانية مرّوعة. وقد 

خال االجتماع العام األّول ملجلس األمن الدولي حول 
الثاني  نوفمبر/تشرين  في  النزاع  بدء  منذ  تيغراي 
مشددًا  كبير«،  بشكل  »تدهور  الوضع  أّن  املاضي، 
على أّن »حياة عدد كبير من األشخاص رهن قدرتنا 
بّد  وال  إليهم.  ــة  واألدويـ الغذائية  املــواد  إيصال  على 
من الوصول إليهم اآلن، وليس في األسبوع املقبل«.
)فرانس برس(
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)ياسويوشي تشيبا/ فرانس برس(



انتصار الدنان

خرج الحاج عبد الله نايف الخطيب، املتحدر من بلدة عمقا، من فلسطني، وعمره 
لــم يــتــجــاوز األشــهــر املـــعـــدودة، ويــــروي مــا أخــبــره بــه أهــلــه عــن الــلــجــوء، ومــرارتــه 
الــزراعــة فــي فلسطني، وحــني حلت النكبة  بالنسبة إليهم. يــقــول: »عــِمــل أهلي فــي 
احتاروا مع باقي الناس كيف ينجون بأنفسهم. توجهوا أواًل سيرًا على األقدام 
البقاع،  فــي  القرعون  أمــاكــن عــدة بينها منطقة  ثــم تنقلوا بــني  إلــى جنوب لبنان، 
البارد  إلــى مخيم نهر  انتقلوا  بــيــروت، ثم  العاصمة  إلــى  ومدينة صيدا، وصــواًل 
»حيث نعيش منذ 70 عامًا، رغم أننا تهجرنا منه عام 2007 إثر معركة بني الجيش 

ومسلحني متطرفني«.
يتابع: »خرج أهلي من فلسطني باملالبس التي كانت تغطي أجسادهم، وحملوا 
بعض األوراق. ومن كان معه مصاغ هّربه معه بعدما وضعه في جيوبه. لكن أهلي 
لم يكن لديهم ذهب، فذاقوا املّر في اللجوء. أنا اليوم في الـ74 من العمر. ال أعلم كيف 

مرت األيام، لكنني ما زلت الجئًا ومشرًدا بعيدًا عن بيتي وبلدتي عمقا«.
البارد،  إلــى مخيم نهر  أهلي  اللجوء، يقول: »عندما وصــل  أهله مع  وعــن حكاية 
قدمت لهم وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني )أونــروا( 
خيمة وضعناها على أرض مليئة باألعشاب واألشواك. وكانت مساحتها صغيرة 
الرياح  الــوقــوف فيها. وحــني تهب  جــدًا وال تتسع لنا جميعًا وحتى ال نستطيع 
في الشتاء، كان أهلي يستيقظون ويجدون أنفسهم في العراء، ال سقف يحميهم 
أهــلــي في  ثــم شــرع  وال أرض تحتضنهم. عشنا نحو 15 عــامــًا فــي هــذه الخيمة، 
البناء عبر تطيني األطراف املحيطة بالخيمة في مرحلة أولى، وبناء غرفة ومطبخ 

وحمام لم تتسع لنا جميعًا بالطبع، لكنها كانت أفضل من الخيمة«.
ُيــضــيــف: »الــتــحــقــت بــاملــدرســة، وتعلمت حــتــى الــصــف الــخــامــس االبــتــدائــي. كنت 
مجتهدًا جـــدًا وأحــبــبــت الــعــلــم، لــكــن الــظــروف املــاديــة الصعبة الــتــي كــنــا نعيشها 
منعتني من املتابعة، وصرت أعمل ألساعد أهلي في تأمني املصاريف. ومارست 
التي  األعــشــاب، ومهنة صــب اإلسمنت  الحبوب واقــتــالع  قــطــاف  مهنًا عــدة منها 

تعلمتها فترة 7 سنوات، حيت بت أعمل لحسابي الخاص.
: »في اللجوء ذقنا مرارة الحياة وصعوبتها، 

ً
ويستفيض الخطيب في الحديث قائال

إذ عاملنا رجـــال الشعبة الــثــانــيــة )املــخــابــرات( فــي لــبــنــان بــقــســوة، ومــنــعــونــا من 
التحرك بحرية وإدخال مواد. لكن عندما انطلقت الثورة الفلسطينية، تغّير األمر 

واستعدنا كرامتنا التي ُسلبت منا، ثم عشنا براحة، ولو بالحد األدنى«. 
أنــا فقط حيًا، وتزوجت  اللجوء، وكذلك شقيقاي، وبقيت  أهلي في  »مــات  يتابع: 
وأنجبت ثالثة صبيان وأربع بنات«. يختم: »أتمنى العودة إلى عمقا التي لم أرها، 

وأن يكون آخر نفس لي في الحياة هناك، كما كان أول نفس لي فيها«.

ال بّد من أن يحظى األطفال باالهتمام األكبر في داخل المنزل كما 
في خارجه. ومن المؤسف أن يقع هؤالء الصغار ضحايا سوء في 

التصّرف بسبب الجهل أو غياب التوعية أو سوء التقدير مثل تركهم 
بمفردهم وتعريضهم إلى خطر الحرائق من ضمن أخطار أخرى

ذوو اإلعاقة يعانون في مخيمات الشمال السوري
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مجتمع

تونس ـ بسمة بركات

ــــون  ــيـ ــ ــــسـ ــــونـ يـــــخـــــســـــر أطـــــــــفـــــــــال تـ
ــتــــراق  حـــيـــاتـــهـــم فــــي حــــــــوادث احــ
تأتي الغتيال براءتهم في داخل 
مـــنـــازلـــهـــم، وتــحــصــل فـــي لــحــظــات غــفــلــة ال 
عــــودة عــنــهــا يــرتــكــبــهــا أولـــيـــاء أمـــورهـــم عن 
طــريــق الــســهــو أحــيــانــًا أو بــســبــب ســـوء في 
الــتــصــرفــات يحصد لــأســف أرواحـــًا  تقدير 
بــشــريــة. فــفــي الــثــانــي مــن يــونــيــو/ حــزيــران 
املــاضــي، اشتعلت الــنــار فــي مــنــزل بمنطقة 
بئر الحفي في سيدي بوزيد بوسط غربي 
تونس، توفي على أثرها طفل رضيع ونجا 
شقيقه البالغ من العمر أربعة أعوام. وسبق 
ذلــك فــي العشرين مــن مــايــو/ أيــار املاضي، 
نــشــوب حــريــق فــي مــنــزل بــاملــديــنــة العتيقة 
الــبــالد، تسّبب  املنستير بوسط شرقي  فــي 
فــي وفــاة فتى فــي الثالثة عشرة مــن عمره، 
متأثرًا بإصابته بحروق من الدرجة الثالثة 
ذات الــخــطــورة الــكــبــيــرة مــن ضــمــن مقياس 
إلــى تعّرضه  من خمس درجـــات، باإلضافة 
ــق ثــانــي أكسيد 

ّ
إلـــى االخــتــنــاق بــعــدمــا تــنــش

الـــكـــربـــون. إلـــى جــانــب ذلــــك، قــضــى طــفــل لم 
منزل  فــي  مــن عمره حرقًا  العاَمني  يتجاوز 
بالزهروني غربّي  عائلته في حــّي جــالص 

األكبر  شقيقه  نقذ 
ُ
أ فيما  تونس،  العاصمة 

البالغ من العمر ثالثة أعوام والذي أصيب 
 الحادثة وقعت 

ّ
بحروق في الوجه، علمًا أن

بــعــدمــا غــــــادرت األّم املـــنـــزل وأغـــلـــقـــت بــابــه 
أمل  »بــال  ــهــا تركتهما 

ّ
أن مــا يعني  بمفتاح، 

إنقاذهما«. 
ــوادث ســــوى غــيــض من  ــحــ ــذه الــ ولــيــســت هــ
فيض قصص مؤملة ألطفال فقدوا حياتهم 
مقتل  تــحــديــدًا  التونسيون  ويــتــذّكــر  حــرقــًا. 
ثـــالثـــة أطـــفـــال فـــي حـــريـــق نــشــب فـــي داخـــل 
مــنــزلــهــم بــمــنــطــقــة الـــكـــالبـــني فـــي مــعــتــمــديــة 
ـــف لــوعــة 

ّ
قــرقــنــة شـــرقـــي الـــبـــالد، والـــــذي خـــل

كبيرة في قلوب األهالي، وصدمة لأّم التي 
فــعــادت لتجد  ع 

ّ
املــنــزل للتبض خــرجــت مــن 

رأت  ثّم  اللهب تتصاعد من منزلها،  ألسنة 
 فلذات كبدها فارقوا الحياة اختناقًا.

ّ
أن

ومــن أجــل توعية األســر بأخطار الــحــوادث 
ــدر الـــديـــوان الــوطــنــي لــلــدفــاع  املــنــزلــيــة، أصــ
ــزيــــران املــاضــي  املـــدنـــي فـــي 23 يـــونـــيـــو/ حــ
تحذيرات ونصائح وتوجيهات عن األماكن 
األكــثــر خــطــرًا فــي املــنــزل، خصوصًا املطبخ 
األكـــثـــر عـــرضـــة لــلــحــرائــق إذ يــحــتــوي على 
الــنــيــران ومـــواد سريعة  تجهيزات إلشــعــال 
الجهاز مــن األخطار  ر 

ّ
االحــتــراق. كذلك حــذ

ــبـــطـــة بـــاســـتـــخـــدام أجــــهــــزة الـــكـــهـــربـــاء  املـــرتـ

 الحادثة بفعل فاعل، 
ّ
تقصير وإهمال أو بأن

ُيــفــتــح تحقيق  اعـــتـــداء،  أو  عــنــف  أي نتيجة 
ــه يــمــكــن تــجــنــيــب  ــ ــ

ّ
ـــر. والــحــقــيــقــة أن ــ فــــي األمــ

األطــفــال هـــذه الـــحـــوادث عــبــر تعريفهم إلــى 
ــكــــال اإلهـــــمـــــال«. ويــتــابــع  أّي شـــكـــل مــــن أشــ
ــــه »فــــي حـــــوادث الــــحــــروق، يــجــري 

ّ
تــريــعــة أن

التنسيق مع املستشفيات ملساعدة األطفال 
فعمليات  تشّوهات،  إلــى  يتعّرضون  الذين 
 ندوب الحروق 

ّ
التجميل مكلفة في حني أن

قــد تخلق تتسّبب فــي أعـــراض نفسية لدى 
الطفل أو تعّرضه إلى حاالت تنّمر واعتداء 

من قبل أقرانه«.
مـــن جــهــتــه، يـــقـــول املـــنـــدوب الـــعـــام لــحــمــايــة 
ــادي، في  ــمـ الــطــفــولــة فـــي تـــونـــس، مــهــيــار حـ
 »الــحــرائــق 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن حــديــث لـــ

تــودي بحياة األطفال نتيجة حــوادث  التي 
منزلية، تتسّبب في وفيات كثيرة«، مشيرًا 
 تـــوفـــي أخـــيـــرًا بــعــد اشــتــعــال 

ً
 طـــفـــال

ّ
إلــــى أن

ــنـــزل بــاملــنــيــهــلــة فــــي تــونــس  الـــنـــيـــران فــــي مـ
الحوادث  »تكرر  حمادي  ويؤكد  العاصمة. 
التي تنجم عن اإلهمال أو تقصير  املنزلية 
الوالَدين وترك األطفال بمفردهم ومن دون 
ــه ال يستبعد كــذلــك »ارتــبــاط 

ّ
مــراقــبــة«، لــكــن

أخـــرى بــتــعــّرض األطــفــال إلــى ســوء معاملة 
زوجـــيـــة تجعلهم  خـــالفـــات  مــواجــهــتــهــم  أو 
حمادي  ويشير  الــخــالفــات«.  لتلك  ضحايا 
ه »في حاالت عّدة، ُيترك الطفل األكبر 

ّ
إلى أن

ســنــًا، ويــكــون فــي الــغــالــب فــي الــســادســة من 
عـــمـــره أو أكـــبـــر بــقــلــيــل، مـــع أخـــيـــه الــرضــيــع 
ملــراقــبــتــه، فـــي حـــني يـــكـــون الـــرضـــيـــع مــقــّيــدًا 
بــحــســب مــا تقتضي الــثــقــافــة املــتــوارثــة من 
أجــل الــحــّد مــن حركته والــحــرص على عدم 
ابتعاده عن املكان املحدد له. ولأسف، فقد 
ســاهــمــت هـــذه الــطــريــقــة املــمــنــوعــة فــي وفــاة 

ع كثيرين بطرق شنيعة«.
ّ

ُرض
فــي ســيــاق مــتــصــل، تــشــيــر رئــيــســة االتــحــاد 
الوطني للمرأة في تونس، راضية الجربي، 
 
ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إلــــى أن ـــ فـــي حـــديـــث لـ

»االتحاد يهتّم بالتنسيق مع الدفاع املدني 
في ما يتعلق بتنفيذ حمالت توعية إلطالع 
 
ّ
 وتــوعــيــتــهــن

ّ
األّمـــهـــات عــلــى مــســؤولــيــاتــهــن

ــــؤذي  ــفــــادي وقـــــــوع حـــــــــوادث احـــــتـــــراق تـ ــتــ لــ
تلك  »أخطار   

ّ
أن الجربي  وتؤكد   .»

ّ
أطفالهن

ــر، خــصــوصــًا  ــ ــ ــــوادث كـــبـــيـــرة عـــلـــى األسـ ــــحـ الـ
القادرين على حماية أنفسهم  األطفال غير 
 »ال بّد لأسر 

ّ
منها«. وتشدد الجربي على أن

خذ االحتياطات املناسبة في داخل 
ّ
من أن تت

 أحيانًا 
ّ

البيوت، إذ األخطار فيها قد ال تقل
ل في خارجها، على  سجَّ

ُ
عن األخطار التي ت

سبيل املثال تلك التي نجدها في الطرقات«. 
 »هذا العمل االجتماعي 

ّ
تضيف الجربي أن

ــال ســلــوك  ــ ــ  إدخـ
ّ
 ألن

ً
يــتــطــلــب نــفــســًا طــــويــــال

 اإلرادة 
ّ
أن ، في حني 

ً
أمــرًا سهال جديد ليس 

 
ّ
موجودة من أجل توعية األّمهات ودعوتهن

 
ّ

كل ب 
ّ
وتجن  

ّ
أبنائهن وحماية  االنتباه  إلــى 

أشكال التقصير واإلهمال املحتملة«.

تشير تقديرات 
إلى 200 ألف شخص 

من ذوي اإلعاقة في 
محافظة إدلب

وســـخـــانـــات املـــيـــاه فـــي الـــحـــمـــامـــات. وأســـف 
املــدنــي في  الــدفــاع  باسم  الرسمي  املتحدث 
»العربي  تــونــس، معز تــريــعــة، فــي حــديــث لـ
 »حـــوادث الــحــرائــق تتكرر في 

ّ
الــجــديــد« ألن

ها تتحّول 
ّ
منازل ُيفترض أن تكون آمنة، لكن

ــفــــال وتــحــصــد  إلــــى بــيــئــة خـــطـــرة عــلــى األطــ
أرواحهم. والسبب األّول في ذلك هو اإلهمال 
وغياب ثقافة السالمة، لذا نرّكز على أهمية 
الــتــوعــيــة الــتــي دفــعــتــنــا إلـــى إصـــــدار جملة 
تــوصــيــات لــلــعــائــالت ونــشــرهــا عــلــى مــوقــع 
ــدد مــنــهــم«.  ــ ــبـــر عـ ــى أكـ ــ فــيــســبــوك لــتــصــل إلـ

املنزلية  الحرائق  »أســبــاب   
ّ
أن تريعة  ويــرى 

مــتــعــددة. فــي حــــاالت كــثــيــرة يــتــســّبــب فيها 
األوالد أنفسهم ويتضّررون منها، لذا يجب 
أن يتنبه أولياء األمور إلى عدم ترك أسالك 
كهرباء مكشوفة وإبعاد أطفالهم عن أماكن 
القابلة لالشتعال،  املــواد  األفـــران ومــواضــع 
بسبب  تحصل  الـــحـــوادث  غــالــبــيــة   

ّ
أن علمًا 

تــرك األطــفــال بمفردهم وبــال مراقبة فيلهو 
ــــؤّدي إلـــى حـــوادث  بــعــضــهــم بــإشــعــال نـــار تـ
وكـــوارث ووفــيــات يكون وقعها كبيرًا على 
الـــعـــائـــلـــة واألطـــــفـــــال. كـــذلـــك تـــنـــدلـــع حـــرائـــق 

املنزل لقضاء حاجة ملحة  األّم  بسبب ترك 
 مـــن أجــل 

ً
ــفـــرن ُمــشــعــال مـــع إبــقــائــهــا عــلــى الـ

املأساة.  في موعده فتحصل  الــغــذاء  إنجاز 
 املسؤولية يتحّملها 

ّ
من هنا يمكن القول إن

ـــه ال يمكن تــرك 
ّ
األهـــل بــالــدرجــة األولــــى، ألن

االطفال من دون مراقبة مهما كان السبب«.
 األطفال الذين يتعّرضون 

ّ
ويوضح تريعة أن

إلى حوادث احتراق ُينقلون إلى املستشفى، 
ــمــون إلـــى أهــلــهــم إال بــعــد نــيــل إذن 

ّ
وال يــســل

وتــأكــيــد طبيعة  الطفل  مــنــدوب حماية  مــن 
ــاه بـــوجـــود  ــبــ ــتــ ــال االشــ ــ ــي حــ ــ الــــحــــادثــــة. وفــ

أزمات كثيرة يعيشها 
الليبيون يوميًا، منها ما 

قد يهدد سالمتهم 
في أّي لحظة. وتبرز 

مشكلة أسطوانات غاز 
الطهي المقلدة والتي 

يشتريها المواطنون 
أحيانًا من موزعين من 

دون إدراك ذلك، ما 
قد يهدد حياتهم. 

ويعمد مواطنون إلى 
نشر ما يواجهونه على 

موقع »فيسبوك« 
لتوعية اآلخرين ولفت 
أنظار المعنيين، خشية 
وقوع كوارث داخل 

البيوت. ويطالب 
بعضهم المعنيين 

بالتدخل وضبط هذه 
األسطوانات لحماية 

الناس من خطر 
محدق.

في مخيّمات النزوح في 
الشمال السوري، تأتي 

معاناة األشخاص ذوي 
اإلعاقة مضاعفة مقارنة 

بسواهم من المهّجرين

عبد الرحمن خضر

عــلــى مــــدى أكـــثـــر مـــن عـــشـــرة أعـــــــوام، تــســّبــبــت 
الحرب السورية في أعداد كبيرة من النازحني 
ــــن بــني  والـــالجـــئـــني والـــقـــتـــلـــى والــــجــــرحــــى. ومـ
ــوريــــني األخــــيــــريــــن، أشــــخــــاص تــســّبــبــت  ــســ الــ
في  مختلفة، خصوصًا  بــإعــاقــات  إصــابــاتــهــم 
املناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري، 
التي تعّرضت  الــســوري،  ال سّيما في الشمال 
 
ّ
ــواع األســلــحــة. ُيــذكــر أن ــى أنــ

ّ
إلـــى قــصــف بــشــت

ســكــان تلك املــنــاطــق عــانــوا مــن حــمــالت نــزوح 
عــديــدة وســـط تــراجــع فــي مــســتــوى الــخــدمــات 
ــيــــرة، مــنــهــا  ــثــ ــــاب كــ ــبـ ــ الـــصـــحـــيـــة املــــقــــّدمــــة ألسـ
وهجرة  بالقصف  الصحية  املراكز  استهداف 
األطباء وإعطاء األولوية في العالج ملصابني 

دون سواهم في حاالت كثيرة.
الــتــي يقاسيها  املـــعـــانـــاة  ويــخــتــلــف مــســتــوى 
الــــذيــــن  ســـــــــواء  اإلعــــــــاقــــــــة،  ذوو  األشـــــــخـــــــاص 
تــعــّرضــوا إلــى إصــابــة أم الــذيــن هــم كذلك منذ 
ما قبل الحرب، بني منطقة وأخرى. وقد تكون 
املعاناة األشّد هي تلك التي يتعّرضون إليها 
الــحــدود  املنتشرة على  الــنــزوح  فــي مخيمات 
الــســوريــة - الــتــركــيــة والــتــي ُيـــقـــّدر عــددهــا في 
إدلـــب )شــمــال غـــرب( وحــدهــا بـــ 1293 مخيمًا، 
منها 393 مخيمًا عشوائيًا، ويقطنها مليون 
و43 ألفًا و689 نازحًا، بحسب ما تفيد بيانات 

فريق »منسقو استجابة سورية«.
هـــؤالء األشــخــاص  مــن  سمية محمد شيحان 
ذوي اإلعاقة في مخّيم »الصديق« بالقرب من 
بلدة أطمة شمالي إدلب، وقد نزحت من بلدة 
الغاب بريف حماة. تخبر  الشريعة في سهل 
سمية وهـــي أّم ألربــعــة أطــفــال، أكــبــرهــم يبلغ 
ــي ُبــتــرت من 

َ
مــن العمر 14 عــامــًا، »إحـــدى ســاق

جــّراء إصابة تعّرضت إليها في خــالل قصف 
لــقــّوات الــنــظــام، وقـــد فــقــدت كــذلــك الــحــركــة في 
الساق الثانية نتيجة اإلصابة ذاتها«. تضيف 

عــشــوائــي وال تــقــصــده املــنــظــمــات اإلنــســانــيــة 
فــيــه مــســاعــدات  ــخــّصــص 

ُ
ت بــشــكــل دوري، وال 

لأشخاص ذوي اإلعاقة الذين ال يستطيعون 
أبو  ويخبر  بأنفسهم«.  رزقهم  ل وكسب 

ّ
التنق

حمد: »كنت أتجّول بني الخيام على دراجتي 
ــّدلــــت لـــتـــوافـــق احــتــيــاجــاتــي،  الـــنـــاريـــة الـــتـــي ُعــ
ــا الــجــديــد  لــكــن مـــع انـــتـــشـــار فـــيـــروس كــــورونــ

ل خارج 
ّ
»العربي الجديد«: »لم أتنق شيحان لـ

ــر كرسي 
ّ
الخيمة منذ أكثر مــن عــام لعدم تــوف

مـــتـــحـــّرك وإلصـــابـــتـــي بــــأمــــراض عـــــّدة نتيجة 
مليء  خيمتي  محيط   

ّ
فــإن كذلك  الحركة.  ة 

ّ
قل

بــالــحــفــر، وهــــو مـــا يــعــرقــل خـــروجـــي كـــذلـــك«. 
ـــهـــا صــنــعــت لنفسها 

ّ
وتــشــيــر شــيــحــان إلـــى أن

لــلــخــروج فقط إلــى أمــام  »زّحــافــة تستخدمها 
الخيمة واستنشاق الهواء وكذلك للتنقل في 
داخلها. وهي كناية عن لوح من الحديد مزّود 
ه 

ّ
أن بأربع عجالت صغيرة«. وتتابع شيحان 

زيــارة  األحــيــان، أستخدمها عند  »فــي بعض 
الطبيب أو للضرورة«.

ــا طــه أبـــو حــمــد فيعيش حــالــيــًا فــي مخّيم  أّمــ
»ســنــجــار كــهــربــا« بــالــقــرب مــن مــديــنــة ســرمــدا 
يه 

َ
ساق لحركة  فــاقــد  ـــه 

ّ
أن علمًا  إدلـــب،  شمالي 

معًا نتيجة إصابة لحقت به في طفولته. يقول 
املخّيم   »هــذا 

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ أبو حمد 

البقاء في خيمتي خوفًا من اإلصابة  لت 
ّ

فض
بالعدوى، كون مناعتي ضعيفة«. وال يخفي 
عــلــى نفسيتي، وجعلني  كــثــيــرًا  ــــر 

ّ
»أث ذلـــك   

ّ
أن

أصــاب باكتئاب إلــى جانب عــدم قــدرتــي على 
توفير معظم احتياجاتي«.

من جهته، يعيش سالم خليل مع عائلته في 
مخّيم آخر بالقرب من بلدة أطمة، وهو أب 
لخمسة أطــفــال، أحدهم كفيف منذ والدتــه. 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »ال أحــتــاج إلــى  يــقــول لـــ
 أكثر ما يؤملني هو 

ّ
مساعدات غذائية، لكن

خصوصًا  البصر،  بفاقدي  االهتمام  غياب 
تعليم  أّي  ون 

ّ
يتلق ال  الــذيــن  منهم  األطــفــال 

 »ثّمة مبادرات خاصة 
ّ
خاص«. يشير إلى أن

ــقــام 
ُ
ت كــانــت  ها 

ّ
لكن الــبــصــر،  فــاقــدي  لتعليم 

الذي  األمــر  بمقار بعيدة عن مكان سكننا، 
فريق  منها«. وبحسب  ابني  أحــرم  جعلني 
ر عــدد  ــدَّ ــ

َ
ــق ــ »مــنــســقــو اســتــجــابــة ســــوريــــة«، ُي

األشخاص ذوي اإلعاقة في مخيمات إدلب 
بـ 49 ألفًا و861 شخصًا يعيشون في بيئات 
غير صحية مع أخطار تلّوث عالية املستوى 
بــســبــب حــفــر الـــصـــرف الــصــحــي املــكــشــوفــة. 
ُيــــضــــاف إلـــــى ذلـــــك الــــحــــرمــــان مــــن مـــصـــادر 
الدخل األساسية واالعتماد على املساعدات 
اإلنسانية فقط، مع غياب للرعاية الصحية 
ــة مــــن فـــيـــروس  واألســـــــس الـــوقـــائـــيـــة الــــالزمــ
الدائم  النقص  إلــى جانب  الجديد،  كــورونــا 
فــي الــغــذاء واملــيــاه وغــيــاب أبسط الخدمات 
قّدر 

ُ
 ثّمة منظمات أخرى ت

ّ
اليومية. ُيذكر أن

عدد هؤالء في محافظة إدلب وحدها بنحو 
200 ألف شخص من ذوي اإلعاقة.

لـ«العربي  الفريق محمد حالج  مدير  ويقول 
املقّدمة  والخدمات  »املــســاعــدات   

ّ
إن الجديد« 

ــال الــــســــوري عــلــى  ــمـ مــــن املـــنـــظـــمـــات فــــي الـــشـ
ع على السكان عمومًا، 

َّ
وز

ُ
قاطني املخيمات، ت

وهي تصل إلى العائالت األكثر حاجة، علمًا 
ــخــّصــص لــأشــخــاص ذوي 

ُ
لــم ت  أّي حملة 

ّ
أن

اإلعاقة على الرغم من الرعاية الخاصة التي 
الفئة   »هــذه 

ّ
أن يحتاجونها«. يضيف حــالج 

التوعية وسط  لم تحصل على نصيبها من 
أزمـــة كـــورونـــا. فــحــمــالت الــتــوعــيــة استهدفت 
جــمــيــع ســـكـــان املــخــيــمــات مـــن خــــالل تــوزيــع 
مــنــشــورات أو تــقــديــم نــصــائــح فـــي املــســاجــد 
ص حملة معّينة  خصَّ

ُ
واملدارس، من دون أن ت

لهؤالء األشخاص«.
ــار نــفــســه، يــقــول مــديــر املــشــاريــع في  فــي اإلطــ
الخاصة«  االحتياجات  لــذوي  »سند  منظمة 
 »املنظمة 

ّ
»العربي الجديد« إن مثنى الشيخ لـ

كانت ترعى نحو خمسة آالف من األشخاص 
 
ّ
ــال الـــــســـــوري، لــكــن ــمـ ذوي اإلعــــاقــــة فــــي الـــشـ
ــرًا. بــضــع مـــئـــات ما  ــيــ أعــمــالــهــا تـــراجـــعـــت أخــ
بسبب  فحسب،  بالخدمات  مشمولني  زالـــوا 
كــورونــا  فــيــروس  ي 

ّ
تفش الـــذي سّببه  الحظر 

الــجــديــد وإغـــالق املــعــابــر وصــعــوبــة التنقل«. 
تقّدمها  الــتــي  »الــخــدمــات   

ّ
أن الشيخ  يضيف 

أولوياتها جلسات  في  املنظمة حاليًا تضع 
 مــن ذوي اإلعــاقــة، 

ّ
تــوعــيــة ألّمــهــات أطــفــالــهــن

بــاإلضــافــة إلــى اإلضــــاءة على طــرق التعامل 
مــعــهــم. كـــذلـــك ثـــّمـــة جــلــســات تــوعــيــة لــهــؤالء 
الجديد«.  األمهات، خاصة بفيروس كورونا 
 »هذا الدعم موّجه كذلك 

ّ
ويشير الشيخ إلى أن

وا 
ّ
إلــى األشــخــاص ذوي اإلعــاقــة الــذيــن تخط

الثامنة عشرة من عمرهم«.

تحقيق

فسبكة

حرائق المنازل
األطفال التونسيون أّول الضحايا

أسطوانات غاز مقلّدة تهّدد حياة الليبيين

البارد قدمت لهم وكالة  عندما وصل أهلي إلى مخيم نهر 
»أونروا« خيمة وضعناها على أرض مليئة باألعشاب واألشواك

قصة الجئ
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مجموع الحرائق التي 

أحصيت في تونس في 
الفترة ما بين مطلع 

يونيو/ حزيران الماضي 
و27 منه.

عبد اهلل الخطيب
أمنية النفس األخير في عمقا

يمكن أن تدخل أسطوانات 
أخطر وقد تهدد حياة 

المواطن كليًا

طرابلس ـ العربي الجديد

ــّددت شــركــة »الــبــريــقــة« لــتــســويــق النفط،  جــ
تــحــذيــراتــهــا مـــن انـــتـــشـــار أســـطـــوانـــات غــاز 
 هــذه األســطــوانــات 

ّ
طهي مــقــلــدة، مــؤكــدة أن

»مـــن أخــطــر مــا يــهــدد ســالمــة الــعــائــالت في 
أخيرًا،  أصدرته  بيان  في  وقالت  منازلها«. 
ها كانت قد حــذرت من مغبة استعمالها 

ّ
إن

 خــطــورتــهــا عــلــى حياة 
ّ

فــي الــبــيــوت فــي ظـــل
ــهــا نشرت 

ّ
املــواطــن فــي بيته، مشيرة إلــى أن

صـــــورًا عــلــى نـــطـــاق واســـــع تــظــهــر عــالمــات 
فــارقــة بــني األســطــوانــات املــقــلــدة واألصــلــيــة 
ــي تـــتـــوفـــر عـــلـــى مــــواصــــفــــات وشــــــروط  ــتــ الــ

الشركة. وطالبت  املعترف بها في  السالمة 
لها  التابعني  املوزعني  بيانها،  في  الشركة، 
واملــعــتــمــديــن لــديــهــا بــعــدم اســـتـــالم أو مــلء 
هــذه األســطــوانــات للمواطنني داخــل مراكز 
ومستودعات الغاز، ملا لها من مخاطر على 

مــوزع  املنتصر، وهــو  يؤكد رضــا  حياتهم. 
 محاوالت تقليد أسطوانات 

ّ
خاص للغاز، أن

غاز الطهي الخاصة بالشركة مستمرة ولم 
تنتِه رغــم تــحــذيــرات الــشــركــة. ويــســأل: »إذا 
ر منها وتطالب املواطن 

ّ
كانت الشركة تحذ

بعدم استعمالها، فكيف تصل إلى املوزعني 
الوحيدة  »الــجــهــة  يضيف:  الــشــركــة؟«.  عبر 
بالغاز  التي تملك حق تعبئة األسطوانات 
هـــي الــشــركــة نــفــســهــا«. ويـــــرى، فـــي حــديــثــه 
النفوس  صــحــاب 

ٔ
»ا  

ّ
أن الجديد«،  »العربي  لـ

بشتى  الــســريــع  الكسب  وهــّمــهــم  الضعيفة، 
الــــطــــرق، مــــوجــــودون فـــي الـــســـوق الـــســـوداء 
وفي الشركة أيضًا. وكالهما يشكل تهديدًا 

حقيقيًا للمواطن«.
ــل، يـــعـــتـــرف املــــســــؤول فـــي إدارة  ــابـ ــقـ فـــي املـ
املخاطر في شركة »البريقة«، زياد الجمل، 
ــه يــؤكــد فــي الــوقــت 

ّ
بــوجــود تـــجـــاوزات، لــكــن

الظاهرة  على  للقضاء  الجهود  على  نفسه 
املقلدة  مــن خــالل سحب تلك األســطــوانــات 
 
ّ
أن الجديد«  لـ«العربي  السوق. يضيف  من 
 هناك أكثر 

ّ
متابعة الشركة لأمر أظهرت أن

مــن عــشــرة أنـــواع مــن األســطــوانــات املقلدة 
الـــتـــي دخـــلـــت الـــســـوق عــبــر املـــنـــافـــذ الــبــريــة 
والــبــحــريــة مــن قــبــل الــشــركــات املــســتــوردة، 
ويـــجـــب عـــلـــى الــــدولــــة مـــنـــع اســـتـــيـــرادهـــا«. 
على  حظر  الليبي  القانون   

ّ
أن إلــى  ويشير 

باستثناء  األسطوانات  استيراد  مــوّرد  أّي 
املعمول  املواصفات  وفــق  »البريقة«  شركة 

بها.

تراجع في اإلصابات
 تــوفــيــق الـــعـــنـــودي، وهــــو مـــوظـــف في 

ّ
لـــكـــن

يؤكد  )حــكــومــيــة(،  الوطنية  الــســالمــة  هيئة 
 اإلصابات من جراء انفجار األسطوانات 

ّ
أن

املقلدة تراجعت بشكل ملحوظ، بعد معرفة 
كيفية التعامل معها بني املواطنني. ويقول: 
ــوام املــاضــيــة، ُرصــــدت إصــابــات  »خـــالل األعــ
مــتــفــاوتــة بسبب تــلــك االنـــفـــجـــارات، وكــانــت 
إصابات البعض بالغة«. يضيف الغنودي، 
ــذا ال  ــ فـــي حــديــثــه لــــ«الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »هـ
يجعلنا نطمئن. يمكن أن تدخل أسطوانات 
املــواطــنــني« مطالبًا  أخطر وقــد تهدد حياة 

بمنع استيرادها.
وتعّد أزمة غاز الطهي إحدى األزمات التي 
عـــام 2014.  مــنــذ  الــلــيــبــي  املـــواطـــن  يعيشها 

ــاز الـــطـــهـــي،  ــ ــًا فــــي غــ وشــــهــــدت الــــبــــالد شـــحـ
وتسبب ذلك في طوابير طويلة للمواطنني 
أمام مستودعات التوزيع الحكومية. ويذكر 
املواطن يقف في طوابير طويلة   

ّ
أن الجمل 

فـــي املـــســـتـــودعـــات الــحــكــومــيــة بــســبــب عــدم 
ثــقــتــه فــي املــــوزع الــخــاص لــســهــولــة وصــول 
 
ّ
ــه، خــصــوصــًا أن ــيـ األســـطـــوانـــات املـــقـــلـــدة إلـ
ــذه  ــل هـ ــثـ ــــي انــــتــــشــــار مـ ــم فـ ــاهـ ــعـــض يـــسـ ــبـ الـ

األسطوانات طلبًا للربح السريع.
للحّد  الشركة  الجمل عــن جــهــود  ويــتــحــّدث 
مــن هـــذه الــظــاهــرة، وذلــــك مــن خـــالل سحب 
من  املقلدة  األســطــوانــات  مــن  كبيرة  كميات 
السوق. ويقول: »نطلب من املوزعني إحضار 
تلك املقلدة لنستبدلها لهم بأخرى جديدة 
ه تم سحب 

ّ
مطابقة للمواصفات«، مضيفًا أن

مــا يــزيــد عــن عشرين ألــف أســطــوانــة مقلدة 
خالل النصف األخير من العام املاضي، في 
يتابع:  العاصمة طرابلس.  املــراكــز في  أحــد 
»رفعنا كميات األسطوانات من الشركة في 
الــحــكــومــيــة لتصبح مــتــوفــرة  املــســتــودعــات 
من  إلــى شرائها  ال يضطر  للمواطن، حتى 

الباعة املتجولني«.

ماذا عن المناطق النائية؟
 
ّ
أن إلـــى  ــه يشير 

ّ
فــإن املنتصر  إلـــى  بــالــعــودة 

املــســؤولــني يــتــحــدثــون عــن املــــدن واملــنــاطــق 
النائية  الكبيرة. ويسأل: »مــاذا عن املناطق 
واملجاورة للمدن الكبيرة التي يضطر فيها 
املواطن، بسبب شح الغاز، إلى شرائها من 
غالبية   

ّ
أن ويــؤكــد  األرصــفــة؟«.  الباعة على 

زبائنه يحرصون على التأكد من العالمات 
الـــخـــاصـــة بــالــشــركــة عــلــى األســـطـــوانـــة قبل 
ه يتخوف من قدرة التجار على 

ّ
شرائها، لكن

تقليد تلك العالمات.
إاّل من  املعضلة   لهذه 

ً
الجمل حــال يــرى  وال 

ــــالل الـــتـــوفـــيـــر الــــدائــــم لـــأســـطـــوانـــات فــي  خـ
استيراد  خــالل  من  الحكومية  املستودعات 
 الشركة 

ّ
كميات كبيرة عبر الشركة، مؤكدًا أن

سبق لها أن أبرمت عقودًا الستيراد أكثر من 
 الحرب في طرابلس 

ّ
100 ألف أسطوانة، لكن

الــالزم لها   التمويل 
ّ
أوقفت العملية. كما أن

تـــوقـــف أيـــضـــًا بــســبــب تــغــيــر الــحــكــومــة، في 
هذه  لــخــطــورة  الحكومة  تلتفت  أن  انــتــظــار 
بسببها،  باملواطن  املــحــدق  والخطر  األزمـــة 

بحسب ما يقول.

Sunday 4 July 2021 Sunday 4 July 2021
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ينتظرون أدوارهم لتعبئة األسطوانات )مروان نعماني/ فرانس برس(

سالمة األطفال حق لهم أينما وجدوا )ياسين قايدي/ األناضول(

المعاناة مزدوجة )العربي الجديد(
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خوف من امتداد الحرائق
حرّ كندا وأميركا يشهد كل من غرب كندا 

ووالية كاليفورنيا في 
أميركا اندالع عشرات 
الحرائق من دون أمل في تحسن 

الوضع في وقت قريب بسبب موجة 
الحر غير املسبوقة التي أدت إلى 

وفاة املئات في البلدين. وأجلي 
ألف شخص في مقاطعة كولومبيا 
البريطانية غربي كندا، بعدما جاء 
حريق غابات على ما يقارب 90 في 

املائة من بلدة ليتون. ويقّدر الخبراء 
 موجة الحر هذه التي أطلقت 

ّ
أن

إنذارات بدرجات حرارة مرتفعة جدًا 
في املناطق التي يعيش فيها ماليني 

األشخاص، وتسّببت بوفاة نحو 500 
شخص في كندا و16 على األقل في 

الواليات املتحدة، نتيجة لالحتباس 
الحراري. ودمرت بلدة ليتون الواقعة 
على بعد 250 كيلومترًا شمال شرق 

فانكوفر، وقد شهدت درجة حرارة 
قياسية بلغت 49,6 درجة مئوية. 

وقال نائب الدائرة براد فيس، على 
»فيسبوك«: »أتت النيران على 90 في 

املائة من البلدة، بما في ذلك وسط 
املدينة«. وأعلن رئيس وزراء الدائرة 
جون هورغان، في مؤتمر صحافي، 

أن كولومبيا البريطانية سجلت 
62 حريقًا جديدًا مؤخرًا. وقال: »ال 
يسعني إال أن أؤكد أن خطر اندالع 

حرائق كبير حاليًا في جميع أنحاء 
كولومبيا البريطانية تقريبًا، وأحث 
السكان على اإلصغاء إلى السلطات 

واتباع تعليماتها«. 
وفي شمال كاليفورنيا دعت السلطات 

إلى إخالء مساحات شاسعة من 
مقاطعة تسبب فيها حريق كبير 

بإتالف نحو 20 ألف هكتار ولم يتسن 
إخماد سوى 20 في املائة منه.

)فرانس برس(
)Getty ،الصور: فرانس برس(

أم وأطفالها في نزهة على الدراجة في كولومبيا البريطانية 

 البحر هو الحّل في كولومبيا البريطانية

خالل إطفاء الحرائق في كاليفورنيا

ال زبائن بعد أمام ماكينة الثلج في كولومبيا البريطانية

هكذا يكافحون 
ارتفاع درجات 

الحرارة في 
واشنطن 

بعض من الدمار الناتج 
عن حرائق كاليفورنيا 

رجال إطفاء على 
مقربة من حرائق 

كاليفورنيا
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