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عبد اهلل البشير

مع حلول فصل الصيف، تصبح درجات 
الـــحـــرارة املــرتــفــعــة مــن أكــبــر الــهــمــوم التي 
السورية.  املخيمات  في  النازحني  تواجه 
أجل  مــن  مواجهتها  أساليب  على  يحتالون  وهــم 
اليومية  حــيــاتــهــم  عــلــى  تــأثــيــراتــهــا  مــن  التخفيف 
بــاســتــخــدام أيــة وســائــل مــتــوافــرة، فــي وقــت تــزداد 
وطأتها على األطفال وكبار السن والذين يعانون 
ــنــــوش«  ــربــ ــة. فـــــي مـــخـــيـــم »حــ ــنــ ــزمــ مـــــن أمـــــــــراض مــ
الله  إدلـــب، وصــف عبد  للنازحني شمال محافظة 
لـ  في حديثه  املخيم،  محمد علي صالح، مسؤول 
»الــعــربــي الــجــديــد«، الــوضــع فــي مــواجــهــة معضلة 
الــــحــــرارة املــرتــفــعــة بـــأنـــه »ســـيـــئ جــــدًا جـــــدًا. نحن 
نسكن في خيم عبارة عن شوادر داخلها نوع من 
فإذا  بلة،  الطني  يزيد  ما  النايلون،  أو  البالستيك 
كانت درجة الحرارة خارج الخيم 35 درجة مئوية 
تكون داخلها 40 أو 45 درجة مئوية«. وأوضح أن 
النازحني »لديهم مراوح تعمل بالطاقة الشمسية، 
لكنها تضخ الهواء الساخن. ولدى األطفال هناك 
الحرارة  ارتفاع درجــة  مخاوف دائمًا من تأثيرات 
عليهم، ألن أجسامهم ضعيفة والحر يؤثر عليهم 
فــي شــكــل كــبــيــر، وقـــد ُيــغــمــى عــلــى بعضهم فــجــأة، 
فــورًا. ويلجأ  املستشفى  إلــى مراجعة  ويحتاجون 
ــراء املـــيـــاه الـــبـــاردة وألـــــواح الثلج  الــبــعــض إلـــى شــ

لتخفيف درجة الحرارة، ويشمل ذلك كل املخيمات، 
خــصــوصــًا بــعــد تــوقــيــف عــــدة مــنــظــمــات مــشــاريــع 
عــلــى سكانها.  أثـــر بشكل كبير  مــا  املـــيـــاه،  تــوفــيــر 
وعلى امتداد األراضي السورية، يواجه النازحون 
جبروا 

ُ
املعاناة ذاتها وضرورة التأقلم مع ظروف أ

مكرهني منذ سنوات على التعايش معها والتأقلم 
مـــع ضــغــوطــاتــهــا وصـــعـــوبـــاتـــهـــا، خــصــوصــًا حــّر 

الصيف. 

مشكالت لدى األطفال
في مخيم »الركبان« الذي يقع عند تقاطع الحدود 
بني سورية والعراق واألردن، ويعتبر إحدى البقع 
الــجــغــرافــيــة ذات املــنــاخ الــصــحــراوي الــتــي تشهد 
ارتـــفـــاعـــًا حــــادًا فـــي درجـــــات الــــحــــرارة خــــالل فصل 
الصيف، في ظل انقطاع الكهرباء ومقومات حياة 
أساسية، امتلك النازحون الذين يناهز عددهم 12 
ألفًا طرقًا مــحــدودة للتخلص مــن حـــرارة الصيف 

املزعجة. 
الناشط اإلعالمي عمر الحمصي املقيم في مخيم 
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن »املــنــطــقــة  الـــبـــركـــان قــــال لـ
التي يوجد فيها املخيم تعد إحدى األكثر حرارة 
فــي ســوريــة، وتــشــّح فيها املــيــاه الــتــي تصل إلينا 
مــع درجــات  املخيم  تأقلم ســكــان  األردن. وقــد  مــن 
ــرارة املـــرتـــفـــعـــة فــــي ظــــل مــكــوثــهــم فــــي بــيــوت  ــ ــــحـ الـ
والتي  بالخشب،  ومسقوفة  الطني  مــن  مصنوعة 

ــة إلــــى شـــراء  ــافـ تــعــطــي بــــــرودة مــــحــــدودة، بـــاإلضـ
املــيــاه املــتــوافــرة خــالل الــصــيــف، لكن ذلــك ال يمنع 
الحرارة، خصوصًا  أمراض كثيرة بسبب  انتشار 
25 منهم يوميًا  ُينقل حوالى  الذين  األطفال  لــدى 
إلى املركز الطبي في املخيم بسبب معاناتهم من 
حــاالت إســهــال وأعـــراض أخــرى مرتبطة بارتفاع 

درجة الحرارة وموجة الحر«. 
من جهته، يتحدث مدير مخيم »التح« عبد السالم 
»العربي الجديد« عن معاناة األهالي من  يوسف لـ
ــات الــحــرارة، ويــقــول: »يــضــع البعض  ارتــفــاع درجـ
ــهــا بــاملــاء 

ّ
قــطــعــًا مــن الــقــمــاش فـــوق الــخــيــمــة ويــرش

آخــرون  ينشر  بينما  الــحــرارة،  تداعيات  لتخفيف 
ــارج الــخــيــم، ويــلــجــأ بعضهم إلـــى تبريد  الــطــني خـ
أجسام األطفال باملاء كل نصف ساعة، ألن الحرارة 
ال تــحــتــمــل بــالــنــســبــة إلـــيـــهـــم. كـــمـــا تــــغــــادر بــعــض 
العائالت الخيم خالل ساعات الظهيرة، وتلجأ إلى 

ظل أشجار قريبة«. 

المراوح الوسيلة األكثر تطورًا
تعّد املراوح إحدى أكثر الطرق املتطورة لتخفيف 
درجــــــات الــــحــــرارة بــالــنــســبــة إلــــى الـــنـــازحـــني، فــي 
ويجرى  الكهربائي،  للتيار  الــدائــم  االنــقــطــاع  ظــل 
الــطــاقــة  بـــألـــواح  ى 

ّ
تشغيلها عــلــى بــطــاريــات تــغــذ

يوضح  كبيرة.  فائدة  ذات  يجعلها  ما  الشمسية، 
الــنــازح املــقــيــم فــي مخيم »الــبــركــة« شــمــالــي إدلــب 

»الــعــربــي الــجــديــد«  عــمــار أبـــو أحــمــد )63 عــامــًا( لـــ
لتخفيف  املتاح  الوحيد  الخيار  »املــروحــة هي  أن 
درجــة الحرارة، وحني تتجاوز درجــة الـــ40 مئوية 
بقليل من  أبللها  رأســـي  قــمــاش على  أضــع قطعة 
الظهيرة. كما  الــحــّر عند  ف عني 

ّ
املـــاء، وهــي تخف

 نــبــلــل مـــالبـــس األطــــفــــال«. يــتــابــع أبــــو أحـــمـــد: »قــد 
يكون املكّيف الصحراوي الذي يعبأ باملاء خيارًا 
أكثر فاعلية من املروحة، لكنه يحتاج إلى كهرباء، 
وهو أمر غير متاح في املخيم، لذا تعتبر املروحة 
 الـــتـــي تــعــمــل بـــبـــطـــاريـــات أفـــضـــل الـــطـــرق املــتــاحــة 

لنا حاليًا«.

مجتمع
لقي 6 أطفال مصريني مصرعهم، وأصيب 19 آخــرون، إثر حريق نشب داخــل املؤسسة العقابية 
التابعة لــوزارة التضامن االجتماعي بمنطقة املرج، شرقي القاهرة، مساء الخميس، فيما توجه 
وفد من نيابة الحوادث باملرج إلى مقر املؤسسة للتحقيق في الواقعة، ومعرفة أسباب الحريق. 
وأفــادت التحقيقات األولية بــأن خالفًا نشب بني طفلني داخــل املؤسسة، قاما على أثــره بإشعال 
النيران داخل غرفتهما، ما نتج عنه مصرع 6 أطفال. وهرعت على الفور سيارات اإلطفاء إلى مكان 
)العربي الجديد( الحريق للسيطرة عليه.  

وّجه أكثر من 180 عضوًا فرنسيًا في مجالس منتخبة ينتمون ألطياف سياسية مختلفة الجمعة 
الناشط  بــاإلفــراج عن  فيها  يطالبونه  السيسي،  اح 

ّ
الفت عبد  املصري  الرئيس  إلــى  مفتوحة  رسالة 

قرابة  منذ  فــي مصر  واملــوقــوف  فرنسية  مــن  املــتــزّوج  رامـــي شــعــث،  املصري-الفلسطيني  الحقوقي 
تمثيلية محلّية  فــي مجالس  أعــضــاء منتخبون  وهــم  املفتوحة،  الــرســالــة  ــعــون على 

ّ
واملــوق سنتني. 

الـــرأي في  مــن سجناء  اعتقال اآلالف  إزاء استمرار  العميق  عــن »قلقهم  عــّبــروا  ووطنية وأوروبــيــة، 
)فرانس برس( مصر«، وأبدوا قلقهم بالخصوص على مصير رامي شعث.  

مطالبة فرنسية لمصر بإطالق الناشط رامي شعثمصر: وفاة 6 أطفال في حريق بمؤسسة عقابية

محمد  البيئية  الهندسة  اختصاصي  يــوصــي 
إسماعيل النازحين من أجل تخفيف درجات الحرارة 
أو  الخيمة  داخل  منها  تحّد  طرق  إلى  باللجوء 
البيت المسقوف بالصفيح، من خالل توفير عوازل 
أو  للخيمة،  الجيدة  التهوية  واعتماد  حرارية، 
وضع طبقة عازلة خارجية فوق سقف الخيمة 

تعلوه بمسافة 40 إلى 50 سنتمترًا.

طبقة عازلة

أبــــدت املــفــوضــيــة الــســامــيــة لــأمــم املــتــحــدة لــشــؤون 
الــاجــئــن اعــتــراضــا قــويــا عــلــى الــقــانــون الـــذي أقـــّره 
البرملان الدنماركي، والذي يسمح بالنظر في طلبات 
اللجوء بعيدًا من دول تقع خارج أوروبــا، ووصفته 
« عن مسؤولياتها بموجب القانون الدولي. 

ٍّ
بأنه »تخل

ــار الــقــانــون غــضــب جــمــاعــات حــقــوق اإلنــســان  ــ وأثـ
واملفوضية األوروبية. وقال املفوض السامي لأمم 

املتحدة لشؤون الاجئن فيليبو غراندي، في بيان، 
ــال ســريــانــه قــد يــــؤدي إلـــى نقل  إن الــقــانــون فــي حـ
طــالــبــي الــلــجــوء بــالــقــوة، األمـــر الـــذي يــعــد تخليا من 
املعرضن  الاجئن  الدنمارك عن مسؤولية حماية 
املتحدة  لأمم  السامية  »املفوضية  أضــاف:  للخطر. 
لشؤون الاجئن تعترض بقوة على مساعي إحالة 
الحماية  بتوفير  الدولية  وااللتزامات  اللجوء  مسألة 

ــــرى«، الفــتــا إلـــى أن  إلـــى طـــرف خــارجــي أو دول أخـ
ــرارًا عـــن قــلــقــهــا واعــتــراضــهــا  ــ املــفــوضــيــة أعـــربـــت مـ
نصائح  وقــدمــت  الدنماركية  الحكومة  اقــتــراح  على 
أكثر  الــدنــمــارك واحـــدة مــن  وبــدائــل عملية. وتنتهج 
سياسات الهجرة صرامة في أوروبا، وتهدف لعدم 
قبول أي الجئن إال بموجب نظام حصص التوزيع 
الجديد  القانون  ويتيح  املتحدة.  األمــم  حــددتــه  الــذي 

للدنمارك نقل الاجئن الذين يصلون إلى الباد إلى 
مراكز لطالبي اللجوء في دولة شريكة يجرى فيها 
بحث حاالتهم وربما يحصلون على حماية في تلك 
الــدولــة. وأكــد غــرانــدي أن »املفوضية ستستمر في 
زالــت شريكا قديما  التي ما  الدنمارك  التواصل مع 

محل تقدير«.
)رويترز(
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السبت 5 يونيو/ حزيران 2021 م  24  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2469  السنة السابعة

)دافوت كوالك/ األناضول(



لم  لكنها  التربويات،  املــرشــدات  صديقاتها 
تكن قادرة على فعل أي شيء خالل الفترات 
التي كــان يشتد فيها القصف، وحتى حني 
لــجــأ أفــــراد الــعــائــلــة إلـــى مــنــزل جــد األطــفــال 

القريب عند بوابة بلدة بيت حانون.
ــد«:  ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ ــقــــول أبـــــو عــــــودة لــــ وتــ
»بـــحـــكـــم تــعــامــلــي مــــع األطــــفــــال ومــعــرفــتــي 
بـــمـــتـــخـــّصـــصـــني، كـــنـــت أنــــجــــح فــــي احــــتــــواء 
ــان، وأفــــشــــل فــي  ــيـــ خـــوفـــهـــا فــــي بـــعـــض األحـــ
أحـــيـــان أخـــــرى. فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، تــتــابــع 
حــالــتــهــا مــعــالــجــة نــفــســيــة«. هــــدف الـــوالـــدة 
حــالــيــا هـــو عـــالج ابــنــتــهــا مـــن  آثــــار الــحــرب 
والصدمة، على أن تلحقها بنشاط رياضي 
الحقا. تضيف: »أفكر في النساء اللواتي لم 
يستطعن التعامل مع أطفالهن، أو إحالتهم 
إلـــى متخصصني لــلــعــالج. ومــــاذا عــن حــال 

عائالت الشهداء؟«. 

عالج
يقصد املعالجة النفسية نسرين أبو عرجة 
ــفـــال الـــذيـــن تــتــطــلــب حــاالتــهــم  عــــدد مـــن األطـ

، على اعتبار أنهم في 
ً
 عاجال

ً
النفسية تدخال

ها توضح 
ّ
لكن حــالــة صــدمــة نفسية حـــادة، 

أنــــه ال يــمــكــن تــحــديــد أرقــــــام تــتــعــلــق بــعــدد 
األطــفــال املــتــضــرريــن مــن الــحــرب قبل مــرور 
الـــعـــدوان، وذلـــك حتى  شهرين على انــتــهــاء 
األعــراض  املتخصصون من تحديد  يتمكن 
اإلسرائيلي  الــعــدوان  النعكاسات  املبدئية 

على سلوكياتهم اليومية. 
ــزة لــلــصــحــة  ــ وبـــحـــســـب بـــيـــانـــات بـــرنـــامـــج غـ
ــة، هــــــنــــــاك ارتــــــــفــــــــاع فـــــــي نـــســـبـــة  ــ ــيـ ــ ــــسـ ــفـ ــ ــنـ ــ الـ
االضطرابات النفسية لدى أطفال غزة وذلك 
الــعــدوان اإلسرائيلي األخــيــر. مــن هنا،  قبل 
أكــثــر عنفا  تتخّوف مــن أن يصبح األطــفــال 
في سلوكياتهم اليومية، هم الذين تعّرضوا 
لصدمات هائلة من جــراء أصــوات القصف 

وتضّرر منازلهم مباشرة. 
ه »بعد معاينة عدد من 

ّ
وتقول أبو عرجة إن

األطفال، يظهر أن الغالبّية منهم يعانون من 
صدمة نفسية، تظهر من خالل اضطرابات 
سلوكية سيئة وعنيفة. إال أن تحسن الحالة 
الــنــفــســيــة يــتــطــلــب جــلــســات تــفــريــغ نفسي 

غزة ـ أمجد ياغي

ــهــــات الـــغـــزيـــات ما  تـــتـــشـــارك األمــ
 بأبنائهن من جــراء العدوان 

ّ
حــل

اإلســرائــيــلــي األخــيــر عــلــى قطاع 
غــزة. ثّمة اخــتــالف بــني مــا عــاشــوه وانتهى 
قبل أيام باملقارنة مع الحروب السابقة، إذ 
ارتجاجية  صــواريــخ  إســرائــيــل  استخدمت 
ــا  ــانــــت تـــخـــيـــف األطـــــفـــــال بـــأصـــواتـــهـــا ومـ كــ
ــفــه فــي نــفــوســهــم. كــانــوا يــعــجــزون عن 

ّ
تــخــل

الــنــوم بــســبــب تــركــيــز الــجــيــش اإلســرائــيــلــي 
على ضرب أهداف معينة بعد الواحدة من 
في  الــقــصــف  يستمر  وقـــد  الــلــيــل،  منتصف 
ــــروق الــشــمــس. هــذه  بــعــض األيـــــام حــتــى شـ
األيام الصعبة جعلت أطفااًل يخشون حلول 
املساء والعتمة. ونشر العديد من الناشطني 
مشاهد عكست مــدى خــوف وبكاء األطفال 

في إحدى ليالي العدوان اإلسرائيلي. 
ال تستطيع نسرين أبو عــودة )9 سنوات(، 
الــنــوم مــنــذ بـــدء الـــعـــدوان اإلســرائــيــلــي على 
اللحظة،  أيــار وحتى  القطاع في 11 مايو/ 
إال في حال بقيت والدتها إلى جانبها طوال 
الــلــيــل. وبــمــجــرد ســمــاع أي صـــوت عـــال أو 
قريب، تشعر بالخوف والقلق. وقد تنتابها 
هذه املشاعر في حال سقوط آلة حادة على 
األرض على سبيل املثال، أو في حال فتح أو 

إغالق األبواب أو النوافذ.  
ــلــــدة بــيــت  ــو عـــــــودة فــــي بــ ــ ــنــــزل أبــ تــــضــــرر مــ
إذ استهدف االحــتــالل بيوت هذه  حــانــون، 
البلدة املتالصقة. كانت نسرين تبكي بشدة 
فــــي الـــلـــيـــالـــي، وخـــصـــوصـــا عـــنـــدمـــا اضــطــر 
أمــام عينيها  البيوت لترى   السكان إلخــالء 
لــم تكن  األنـــقـــاض.  تــحــت  جثثا تنتشل مــن 
والــدتــهــا قـــادرة على منعها مــن رؤيـــة هذه 
املــشــاهــد، إذ اضــطــر األهـــالـــي إلـــى الــخــروج 
فــرق اإلغاثة  الــذي كانت  الطريق نفسه  من 
تسعف من خالله املصابني وتنتشل جثث 

الشهداء.  
أمــا والــدتــهــا ميساء أبــو عـــودة )32 عــامــا(، 
ابنتها  املــنــزل، ظلت  إنــه بعد إخـــالء  فتقول 
تــتــبــول الإراديـــــــا ملــــدة خــمــســة أيـــــام، كــمــا لم 
تــكــن تــحــب الـــنـــوم حــتــى ال تــســتــيــقــظ على 
أصــــوات الــقــصــف. فــي بــعــض األيـــــام، كانت 
تنام في حضن والــدهــا. أمــا شقيقاها فهد 
)11 عاما(، ونور الدين )6 أعوام(، فيعانيان 
من الصدمة والقلق، إال أن املعالجة النفسية 
التي قصدتها الــوالــدة أشــارت إلــى أن حال 

نسرين أكثر سوءًا. 
تعمل أبو عودة ُمدّرسة في مرحلة التعليم 
األساسي في إحدى املدارس الحكومية في 
بلدة بيت حانون، وتشير إلى أنها حاولت 
أنــهــا ليست  مــســاعــدة طفلتها منذ أحــســت 
على ما يرام، وكانت تتواصل مع العديد من 

أطفال 
غزة

صدمات 
نفسية ما 

بعد العدوان 
اإلسرائيلي

عاش أطفال قطاع غزة ليالي مرعبة. لم تعد العتمة 
بالنسبة إليهم فرصة للراحة والنوم، بل سببًا للهلع، إذ 
إن الطائرات اإلسرائيلية كانت تعمد إلى قصف بيوتهم 

ليًال. وما بعد العدوان، يعانون من اضطرابات نفسية

أشعر بالخوف دائمًا 
ألن الحرب يمكن أن تتكرر 

في أي لحظة

الناس في غزة يكرهون 
الليل بعدما دّمرت الحروب 

اإلسرائيلية عالقتهم به

1819
مجتمع

مكثفة وإمــكــانــيــات وأمـــاكـــن تــرفــيــه. ونــظــرًا 
أو أماكن  لعدم وجــود بيئة نفسية صحية 
ــر ســيــكــون صعبا«.  ــزة، فـــإن األمـ تــنــزه فــي غـ
تــضــيــف: »الــكــثــافــة الــســكــانــيــة لــيــســت بيئة 
جـــيـــدة لــنــمــو طــفــل يــتــمــتــع بــصــحــة نفسية 
ــــزة صــعــبــة   بــيــئــة غـ

ّ
ــــى أن ــة إلـ ــتـ ــيــــدة«، الفـ جــ

االجتماعية  والحالة  السكان  عــدد  لناحية 
ــعـــدوان  والــســيــاســيــة الــصــعــبــة، »كـــمـــا أن الـ
اإلسرائيلي األخير أحدث صدمات نفسية، 
ــان يـــحـــدث فــي  ــ  الـــقـــصـــف كـ

ّ
ــا أن وخـــصـــوصـ

الوقت الــذي ينام فيه األطــفــال، ما أدى إلى 
باإلضافة  البعض  لــدى  عقلية  اضــطــرابــات 

إلى السلوك العنفي«. 

خوف
ما 

ّ
تــرتــجــف ســــوار الــنــجــار )8 ســـنـــوات(، كل

ــهـــي تــشــعــر  ــفــــع. فـ ســـمـــعـــت أي صــــــوت مــــرتــ
ــمــــاع أصــــــوات  بــــالــــخــــوف الــــشــــديــــد لــــــدى ســ
طـــائـــرات االســـتـــطـــالع الـــتـــي ال تـــكـــاد تغيب 
عن سماء قطاع غزة، وخصوصا في الليل. 
تقيم في منطقة الدحدوح، غرب مدينة غزة، 
العديد  اإلسرائيلية  الطائرات  قصفت  وقــد 
مـــن الــبــيــوت واألراضـــــــي الـــزراعـــيـــة بــالــقــرب 
مــن مــنــزلــهــا. لــم تــخــرج الــنــجــار مــنــذ انـــدالع 
ــعـــدوان اإلســرائــيــلــي وحــتــى الــيــوم ســوى  الـ
الجديد«:  »العربي  لـ تقول  والــدتــهــا.  برفقة 
»عــلــى مــقــربــة مـــن مــنــزلــنــا، كــانــت األراضــــي 
الــزراعــيــة مــدمــرة، وتــوجــد الكثير مــن بقايا 
الصواريخ في منزلنا. أشعر بالخوف دائما 
لحظة.  أي  فــي  تتكرر  أن  يمكن  الــحــرب  ألن 
والدي كان يكذب علّي ويقول إن الحرب لن 
تحصل لكنها حصلت. أتمنى أن ننتقل من 
منزلنا هــذا، وأريــد جيشا كبيرًا قــادرًا على 
حمايتنا نحن األطــفــال من املــوت من جراء 

القصف اإلسرائيلي«. 
فــي شــــارع الـــوحـــدة، لــم يــعــد كــل مــن ســاري 
عـــلـــوان )13 عـــامـــا(، وشــقــيــقــه إبــراهــيــم )10 
ســــنــــوات(، يـــرغـــبـــان فـــي الـــبـــقـــاء فـــي الــحــي، 
فــقــد شــاهــدا املــجــزرة وقــضــيــا ليلة صعبة، 
 بعد يومني، بعدما 

ّ
إال الطعام  ولم يتناوال 

شـــاهـــدا عــبــر الـــنـــافـــذة املــطــلــة عــلــى الــشــارع 
»غــزة  ســـاري:  يقول  الجثث.  بعض  انتشال 
ها خراب، وال أريد اللعب في الشارع وال 

ّ
كل

لــو خرجت،  بأنني  أشعر  امللعب.  فــي  حتى 
يمكن أن أموت وتأتي الحرب، وهذه أحالم 

أشاهدها كثيرًا هذه األيام«. 
والدهما مؤمن علوان )40 عاما(، يقول إنه 
يــعــجــز عـــن تــهــدئــتــهــمــا فـــي بــعــض لــحــظــات 
ــابــــع: »لـــــم أمــنــعــهــمــا مــن  ــتــ انـــفـــعـــالـــهـــمـــا. ويــ
مــشــاهــدة املـــجـــزرة فـــي الـــحـــي. حــتــى لـــو لم 
كانا سيريانها من  النافذة،  يشاهداها من 
خـــالل شــاشــة الــتــلــفــاز. جميع أطــفــال الحي 
باإلضافة  النفسية،  الصدمات  من  يعانون 
إلى أطفال في مناطق مختلفة. لكن ال أعلم 
بعد  الــركــام  ل 

َ
ُيـــز ولــم  أطفالنا  نعالج  كيف 

وال توجد أماكن غير البحر املكتظ بالناس 
 للترفيه عن النفس«. 

ً
أصال

ــاذ عــلــم الــنــفــس في  ــتـ مـــن جــهــتــه، يـــقـــول أسـ
 
ّ
جامعة األقصى في غزة، درداح الشاعر، إن

كبير،  األطفال  النفسية على  الصدمات  أثر 
وقــد يعانون مــن الــتــبــّول الــــالإرادي والفزع 
ــواًل إلــى  ــ والــقــلــق واألرق والــكــوابــيــس، وصـ
السير أثناء النوم. كذلك يشير، استنادًا إلى 
ما عاناه أطفال حــروب سابقة، إلــى عزوف 
الـــبـــعـــض عــــن الـــــدراســـــة، وتــفــضــيــل الــعــزلــة 
بــداًل من التواصل مع املحيط، وقــد يصبح 
الــبــعــض أكــثــر الــتــصــاقــا بــأهــلــهــم، مـــا يــؤثــر 
املحيط  مــع  التفاعل  الطفل على  قــدرة  على 

في املستقبل.  
»العربي الجديد«: »الناس  ويقول الشاعر لـ
في غزة يكرهون الليل بعدما دّمرت الحروب 
اإلسرائيلية عالقتهم بــه، وقــد بــات  يقترن 

بأصوات مرعبة بالنسبة إليهم، األمر الذي 
يــنــتــج عــنــه ســلــوك عــنــفــي لـــدى األطـــفـــال في 
أحيان كثيرة. لذلك، فهناك ضرورة لتقديم 
بــرامــج دعــم نفسي وأخـــرى ترفيهية ضمن 
املــنــاهــج الــدراســيــة ملــســاعــدة األطـــفـــال على 

تجاوز الصدمات النفسية«. 
يــشــار إلــى أن الــعــدوان اإلســرائــيــلــي األخير 
ــــذي امـــتـــد عــلــى مــدى  ــزة، والــ ــ عــلــى قـــطـــاع غـ
شــهــيــدًا،   254 ســـقـــوط  إلــــى  أدى  يـــومـــا،   11 
مــســنــا،  و17  امـــــــرأة،  و39   ،

ً
ــال ــفـ طـ  66 مــنــهــم 

مختلفة،  بــجــراح  شخصا   1948 وإلصــابــة 
واملنشآت  املمتلكات  تدمير  إلــى  باإلضافة 
الــــســــكــــنــــيــــة والــــــتــــــجــــــاريــــــة واملــــــؤســــــســــــات 
الحكومية، من بينها تلك الطبية، باإلضافة 

إلى األراضي الزراعية.

فلسطين
االردن

مصر

سورية

لبنان

غزة

حيفا

الضفة
الغربية

تحقيق

طرابلس ـ العربي الجديد

الليبية  الــعــائــالت  مــن  الــعــديــد  تستعّد 
لحجز غرف أو ما توفر في املنتجعات 
البحر  على  املطلة  االصطياف  ومــراكــز 
ــل قــــــرب حــــلــــول فـــصـــل الــصــيــف  ــ ــــي ظـ فـ
ــات الـــحـــرارة فـــي الــبــالد،  ــ وارتـــفـــاع درجـ
يـــثـــقـــون  ال  كـــثـــيـــريـــن  أن  وخــــصــــوصــــا 
انقطاع  أزمــة  لحل  الحكومية  بالوعود 
ــر مــن  ــ الـــتـــيـــار الـــكـــهـــربـــائـــي، لـــيـــزيـــد األمــ
مــعــانــاتــهــم صـــيـــفـــا.  بـــــدأت أســـــرة عبد 
الــــقــــادر الـــتـــواتـــي الـــقـــاطـــنـــة فــــي مــديــنــة 
مسالته شمال غربي البالد، ادخار املال 
منذ بداية الشتاء املاضي، بهدف حجز 
استراحة مناسبة خالل شهري يوليو/ 
األكثر  كونهما  آب،  وأغــســطــس/  تــمــوز 
حرًا، في ظل انقطاع التيار الكهربائي.  
ويـــــعـــــرب الـــــتـــــواتـــــي، خـــــــالل حــــديــــثــــه لـــ 
ــن عــــــدم ثــقــتــه  ــ ــد«، عـ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ »الــــعــــربــــي الـ
بالوعود التي قطعتها حكومة الوحدة 
الــوطــنــيــة الــجــديــدة بــإيــجــاد حــل ألزمــة 
الكهرباء لهذا العام، »ألننا نسمع مثل 
هــذه الــوعــود مــع بــدايــة الصيف مــن كل 
عــــام مـــن دون نــتــيــجــة«. يــضــيــف: »كــل 
التي كانت السلطات تتحجج  العوامل 

بها ما زالت موجودة«. 
ويلفت التواتي إلى أنه في ظل استمرار 
عــــدم قـــــدرة الــســلــطــات عــلــى الــســيــطــرة 
إمــداد  خطوط  وحماية  املسلحني  على 
الطاقة الكهربائية وغير ذلك، »ستبقى 
الــتــصــريــحــات مــجــّرد وعــــود«. ويعاني 
املواطن الليبي منذ سنوات من انقطاع 
التيار الكهربائي خالل فصل الصيف، 
وتــصــل ســاعــات التقنني إلــى 18 ساعة 
ــيــــان، ينقطع  يــومــيــا. وفــــي بــعــض األحــ

التيار الكهربائي أليام.
واقـــــع دفــــع ســـمـــاح بـــن مــحــســن، والــتــي 
تــــقــــطــــن فــــــي مــــديــــنــــة تــــــــاجــــــــوراء شــــرق 
العاصمة طرابلس، إلى حجز غرفة في 
أحــد املــصــايــف بــاكــرًا قبل نــفــاد الــغــرف، 
ــايــــف الــكــبــيــرة  ــى أن »املــــصــ ــ ــيـــرة إلــ مـــشـ
تمنحني وأسرتي شعورًا باألمان. كما 
يجعلنا  الكهربائية  املــولــدات  تــوفــر  أن 
ــات  ــ قــــادريــــن عـــلـــى تــحــمــل ارتــــفــــاع درجـ
الحرارة«. تضيف في حديثها لـ »العربي 
الـــجـــديـــدة« بــــأن إمــكــانــيــاتــهــا املـــاديـــة ال 
 ،

ً
تسمح لها بالبقاء في املصيف طويال

»إال أن هذه املدة تظل أفضل من ال شيء 
   .»

ً
والبقاء من دون كهرباء طويال

وتــشــيــر بـــن مــحــســن إلــــى أن الــكــهــربــاء 
تنقطع حاليا ملدة أربع ساعات وأحيانا 
أكثر من دون سبب. وتسأل: »ماذا يكون 
ــال حــــني يـــعـــتـــدي مـــســـلـــحـــون عــلــى  ــحــ الــ
محطات توليد الكهرباء إلجبار الناس 
على العيش في الظالم أو شراء املولدات 

الكهربائية من التجار الجشعني؟«. 
يوميا  للكهرباء  العامة  الشركة  وتعلن 
أفــادت بأنها  التقنني، وقــد  عن ساعات 
ستصل إلــى 3 ســاعــات. إال أن املــواطــن 
التقنني  أن ساعات  يؤكد  خليفة بشنة 
غــيــر عــادلــة بــني املــنــاطــق. فــفــي مدينته 
ــم تــنــقــطــع  ــة، غـــــرب طــــرابــــلــــس، لــ ــ ــزاويــ ــ الــ
ــكـــهـــربـــاء مـــنـــذ أســــابــــيــــع. ويــــرجــــح أن  الـ
من  الشركة  تمنع  املسلحة  املجموعات 
فـــــرض ســــاعــــات تــقــنــني مـــتـــســـاويـــة بــني 
ســاعــات  مضاعفة  والنتيجة  املــنــاطــق. 
ــدد مــــن املــــنــــاطــــق عــلــى  ــ الـــتـــقـــنـــني فــــي عــ

حساب أخــرى. وحاله حاله كثيرين، ال 
 بقدرة السلطات على حل 

ً
يبدو متفائال

أزمة الكهرباء.  
ويؤكد مسؤولو أكبر ثالث مصايف في 
غـــرب الـــبـــالد، وآخــــر فــي مــديــنــة شحات 
ــبـــالد، لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن  شــــرق الـ
ــاتـــت مـــحـــجـــوزة حـــتـــى نــهــايــة  الــــغــــرف بـ
أغسطس/ آب املقبل. أحد هؤالء ويدعى 
طـــارق دريــــزة، يــوضــح أن الــســؤال األول 
ــذي يــطــرحــه املــــواطــــن يــتــعــلــق بــتــوفــر  ــ الـ
الكهرباء على مدار الساعة، مشيرًا إلى 
أن هذا هو الدافع األكبر لدى املواطنني 

لالصطياف.  
ومنذ تولي الحكومة الجديدة مهامها 
في مارس/ آذار املاضي، أعلنت أن ملف 
القصوى.  أولوياتها  مــن  هــو  الكهرباء 
وعلى الرغم من اعترافها بأن املسلحني 
تسببوا بــالــظــالم الـــذي شــهــدتــه الــبــالد 
على مدى يومني الشهر املاضي، أكدت 
أن وزراءهــــــا يــتــابــعــون مــلــف الــكــهــربــاء 

خالل جوالتهم في الخارج.  
تعاقدها  الحكومة  إعـــالن  مــع  وتــزامــنــا 
ــركــــات تـــركـــيـــة وإيـــطـــالـــيـــة خـــالل  مــــع شــ
ــر املـــــاضـــــيـــــة، حـــــــــذرت الـــشـــركـــة  ــ ــهــ ــ األشــ
في  مظلم  صيف  مــن  للكهرباء  الــعــامــة 
على خطوط  التعديات  اســتــمــرت  حــال 

نــقــل الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة فـــي مختلف 
املــنــاطــق. وعلى مــدى األشــهــر املاضية، 
ــدرت الــشــركــة بــيــانــات عـــدة أعلنت  ــ أصـ
األمــــــتــــــار مــن  ــة آالف  ــ ــرقـ ــ ــــن سـ عــ فـــيـــهـــا 
األســالك الكهربائية على »يد خارجني 
بإنهيار شبكة  الــقــانــون«، ما يهدد  عن 
الكهرباء. ويتساءل بشنة: »كيف يمكن 
الوثوق بوعود السلطات وهي ما زالت 
تماطل؟«، مضيفا أن الــرأي العام يدرك 
أن املــشــكــلــة أمــنــيــة، والـــحـــل يــتــمــثــل في 
ضــبــط الــوضــع األمــنــي لــحــمــايــة شبكة 
العامة  الشركة  الكهرباء والعاملني في 
بأن  توهمنا  السلطات  لكن  للكهرباء. 
املــشــكــلــة فــنــيــة وتــبــحــث عــن حــلــهــا لــدى 

الشركات األجنبية«. 
التواتي وبــن محسن  ويتفق بشنة مع 
حول أسباب لجوء املواطن الى البحث 
: »قد يكون لدى 

ً
عن حلول بديلة، قائال

ــدات كــهــربــائــيــة  ــولـ غــالــبــيــة الـــعـــائـــالت مـ
في بيوتها، إال أنها ال تكفي إال لبضع 
ــــذي ال يحل  ــر الـ ــ ــارة، األمـ ــاعـــات لــــإنــ سـ
مشكلة ارتفاع درجات الحرارة«. ويشير 
إلـــى أن عـــدم وجــــود أمــاكــن شــاغــرة في 
املــصــايــف يشير إلــى أن األخــيــرة باتت 
خيارًا وحيدًا لدى املواطنني لحل األزمة 

التي تتكرر سنويا.

ليبيا: أزمة الكهرباء 
تشجع على االصطياف

يستمتعان بالبحر )عبداهلل دوما/ فرانس برس(

ال غنى عن الشاطئ خالل الحرارة المرتفعة )محمود تركية/ فرانس برس(

يرافقهم الخوف في يومياتهم )محمد الحجار(
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عدد األطفال الشهداء خالل العدوان 

اإلسرائيلي األخير على قطاع غزة، والذي 
امتد على مدى 11 يومًا 

في صيف كل عام، 
تشهد ليبيا انقطاع 

التيار الكهربائي لساعات 
طويلة، األمر الذي 

يدفع الناس إلى االنتقال 
إلى أماكن االصطياف 

صيفًا حيث تتوفر 
الكهرباء

يشكو الالجئون 
الفلسطينيون في 

لبنان من قلّة فرص 
العمل ألسباب عّدة. 

ورغم أّن التمريض من 
المهن المتاحة لهم، 
فإّن حقوق العاملين 

في هذا المجال غير 
محفوظة

تجّمع للممرضين الفلسطينيين في لبنان
الممرض الفلسطيني 
محروم من التعويض 
ومن الضمان الصحي

من أهداف التجّمع 
التواصل مع الممرضين 

في مختلف المناطق

صيدا ـ انتصار الدنان

ــمـــمـــّرض الــفــلــســطــيــنــي فــــي لــبــنــان  ــلـ  لـ
ّ

يــــحــــق
الــعــمــل فـــي مــهــنــتــه، بــعــد حــصــولــه عــلــى إذن 
ملــّدة عام قابل للتجديد  مزاولة مهنة صالح 
 
ّ
ــبـــالد. لــكــن مـــن وزارة الــصــحــة الــعــامــة فـــي الـ
هـــذا اإلذن ال يــخــّولــه االســتــفــادة مــن ضمان 
نقابة  إلــى  باالنتساب  لــه  يسمح  وال  صحي 
املــمــرضــات واملــمــرضــني فــي لــبــنــان، بالتالي 
ــه ُيـــَعـــّد مـــهـــدورًا فــي حــني يــعــانــي من 

ّ
 حــق

ّ
فـــإن

األزمات االقتصادية واالجتماعية والنفسية 
التي تعصف بالبالد. ويأتي ذلك في الوقت 
الــذي يقّدم فيه تضحيات إنسانية، من دون 

الحصول على أدنى حقوقه.
وثّمة مستشفيات، بحسب ما يقول املمرض 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  ــــرازق لـــ عــز الــديــن عــبــد الـ
»تحاول استغالل املمّرض وتسعى إلى سلب 
أو ضــمــان صحي يشمله  تــأمــني  مــن  حقوقه 
ــن تـــعـــويـــض نـــهـــايـــة الـــخـــدمـــة،  ــ وعـــائـــلـــتـــه، ومـ
وتحرمه من بدل التعليم. وثّمة أخرى تذهب 

ــّد ســلــبــه أجــــره، فــي ظــل غــيــاب الــقــوى  إلـــى حـ
الشعب  عن  واملسؤولة  الفاعلة  الفلسطينية 
الــرزاق الجئ فلسطيني  الفلسطيني«. وعبد 
من بلدة عمقا في قضاء عكا، يقيم اليوم في 
مدينة صيدا جنوبي لبنان، وهو متخصص 
في التمريض وحاصل على درجة ماجيستر 
في مكافحة العدوى من الجامعة العربية في 
بــيــروت.  ويخبر عبد الـــرازق »بعد تخرجي، 
كنت مندفعا للعمل وبدأت أبحث عن فرصة 
عديدة   صعوبات 

ّ
لكن عــّدة.  في مستشفيات 

ــي كـــنـــت مــتــخــرجــا  ــنــ ــ
ّ
ــا أن ــ ــــرزهـ ــنـــي، أبـ ــتـ ــهـ واجـ

حديثا باإلضافة إلــى وجــوب حصولي على 
إذن مزاولة مهنة من وزارة الصحة العامة«. 
 »اإلذن كـــان ُيــعــطــى فـــي عــام 

ّ
ويــشــيــر إلـــى أن

مـــحـــددًا بفترة  يــكــون  ــــدة وال  ــّرة واحـ ملــ  2015
ــام 2018  ــ ــــرى فــــي عـ  جـ

ً
 تـــعـــديـــال

ّ
ــكـــن زمـــنـــيـــة. لـ

وصــار ُيعطى ملــّدة عــام واحــد على أن ُيجّدد 
 عبد الــرازق مستثنى من 

ّ
في آخــره«. ُيذكر أن

ه حصل على اإلذن قبل التعديل. 
ّ
التجديد، ألن

»تــقــّدمــت بطلبات عمل  الــــرازق:  يضيف عبد 

فــي مستشفيات فــي مــديــنــة صـــور )جــنــوب( 
والــزلــقــا )إلــــى الــشــمــال مـــن بـــيـــروت( وصــيــدا 
ق 

َ
 ُيواف

ّ
)جــنــوب( والــع اصمة بــيــروت، قبل أن

الجية  فــي منطقة  فــي مستشفى  على طلبي 
ــــروت( بـــعـــد عـــــام مــن  ــيـ ــ ــن بـ ــنـــوب مــ )إلــــــى الـــجـ
بل في مستشفى 

ُ
البحث. كذلك كان طلبي قد ق

الفلسطيني  املمرض  يتقاضى  ال  املستشفى 
 ذلــك ليس لــه إطــار 

ّ
 كــل

ّ
أجـــرًا لــقــاءه. وفــي ظــل

فلسطيني يحميه«.
ه »من هنا، أتت فكرة 

ّ
ويوضح عبد الــرازق أن

لبنان،  فــي  الفلسطينيني  املــمــرضــني  تــجــّمــع 
بهدف توحيد الكلمة ووضع خطة تهدف إلى 
تحسني وضع املمرض الفلسطيني في لبنان 
والحفاظ على حقوقه والدفاع عنها«. يضيف 
 »لجنة تشكيلية تأسست للبدء في وضع 

ّ
أن

خطة للعمل، بعيدًا عن االنتماءات والتمييز 
الجنسي والتطّرف والعنصرية. فالتركيز هو 
االنحياز. وهكذا  عــدم  اإلنسانية وعلى  على 
بدأ التجّمع بالتحّرك من خالل صفحته على 
موقع فيسبوك للتواصل االجتماعي، فكانت 
الفلسطيني  املـــمـــرض  عـــن  لــلــتــعــبــيــر  مــنــّصــة 
التي  التضحيات  ولــإضــاءة على  لبنان  في 
كورونا  فيروس  مكافحة  مجال  في  يقّدمها 
ــا أهـــــداف الــتــجــّمــع، فــيــوجــزهــا  ــ الـــجـــديـــد«. أّمـ
مــع املمرضني  »الــتــواصــل  ها 

ّ
بأن الـــرازق  عبد 

فـــي مــخــتــلــف املــنــاطــق الــلــبــنــانــيــة، وتــســلــيــط 

الفلسطيني في لبنان،  الضوء على املمرض 
ــة، وتــــشــــارك  ــاحــ ــتــ ــــرص الـــعـــمـــل املــ وعـــــــرض فــ
الفلسطينيني،  باملمرضني  الخاصة  األخبار 
ــرأي  واملــطــالــبــة بــحــقــوقــهــم وعــرضــهــا عــلــى الـ
العام، والعمل على إنشاء اتحاد للممرضني 
املــهــدورة،  عــن حقوقهم  يــدافــع  الفلسطينيني 
العمل على إنشاء فرق طبية لتعزيز  وكذلك 
الوعي الصحي ودعم الخدمات الصحية في 

املجتمع املدني«.
مـــن جــهــتــه، تـــخـــّرج املـــمـــرض عــلــي حــامــد من 
مدينة  في  واملقيم  الفلسطينية  مدينة صفد 
صيدا، في الجامعة اللبنانية. يخبر »العربي 
 »بــعــد تــخــّرجــي صـــرت مــتــدّربــا 

ّ
الــجــديــد« أن

أتقاضى  املدينة وكنت  في أحد مستشفيات 
فــقــط بــــدل الـــنـــقـــل. وبـــعـــد إنـــهـــائـــي الـــتـــدريـــب، 
 من راتب املمرض اللبناني. 

ّ
عملت براتب أقل

ونحن ال حقوق لنا في ما يتعلق بالتعويض 
والضمان الصحي وتعويض نهاية الخدمة. 
 ذلك 

ّ
وإذا اضطررت إلى دخول املستشفى، فإن

يكون على نفقتي الخاصة«.

ني 
ّ
لكن الجيدة،  عالماتي  إلــى  نظرًا  حكومي 

ــنــي الجــئ فلسطيني، 
ّ
ُرفــضــت فــي مــا بعد ألن

 املمرض الفلسطيني مطلوب للعمل، 
ّ
علما أن

املــمــرضــني  تــســتــقــطــب  الـــخـــلـــيـــج  دول   
ّ
إن إذ 

ـــــه عبد 
ّ
الــلــبــنــانــيــني بــمــعــظــمــهــم«. ويـــتـــابـــع أن

يت عن فكرة 
ّ
ه »منذ ذلك الوقت تخل

ّ
الرازق أن

أّي مستشفى حــكــومــي،  إلـــى  طــلــبــات  تــقــديــم 
 

َ
وعــمــلــت فـــي ثــالثــة مــســتــشــفــيــات لـــم أتــقــاض

منها أجرًا لقاء عملي«.
الفلسطيني   »املمرض 

ّ
أن الــرازق  ويؤكد عبد 

محروم من التعويض السنوي ومن الضمان 
 املستشفى حــيــث يعمل 

ّ
ــإن فـ الــصــحــي، كــذلــك 

أّي ضمان صحي. فإذا  له من جهته  ال يقّدم 
مرض أحدنا واضطر إلى الخضوع إلى عملية 
جــراحــيــة أو اســتــلــزمــت حــالــتــه االســتــشــفــاء، 
يستحصل  أن  مــنــه  املــســتــشــفــى  إدارة  تــطــلــب 
أّواًل على تحويل مــن األونـــروا )وكــالــة إغاثة 
ــّم من  وتــشــغــيــل الــالجــئــني الــفــلــســطــيــنــيــني( ثــ
ى 

ّ
يتبق ومـــا  الفلسطينية،  الــتــحــريــر  منظمة 

مـــن املــبــلــغ يـــتـــّم حــســمــه. حــتــى الـــتـــدريـــب في 

التمريض من المهن 
المتاحة لالجئين 

الفلسطينيين 
)محمد الزعتري(
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فالشمجتمع

»رفاهية« اإلنسان المعّقدة
يوم البيئة

مع إحياء اليوم العاملي للبيئة 
في الخامس من يونيو/ 

حزيران من كل عام، والذي 
يصادف اليوم، تهتم البرامج البيئية لألمم 
املتحدة أكثر من أي وقت مضى باستعادة 
النظم اإليكولوجية. وقد اقترحت املنظمة 

الدولية، في دليل تضمن خطة تسعية 
تمتد حتى العام 2030، مجموعة إجراءات 

قد تبطئ وتوقف تدهور النظم البيئية، 
وتعزز انتعاشها. ومن بني اإلجراءات 

تكثيف مبادرات زرع األشجار، وتنظيف 
ضفاف األنهار، ملحاولة إعطاء مساحة 

طبيعية للتعافي تعزز الفوائد على 

املجتمع والتنوع البيولوجي. وللشرق 
األوسط دور بارز في برامج التحديث 

البيئي، إذ تخطط السعودية إلطالق أكبر 
مشروع تشجير في العالم يلحظ زرع 
10 مليارات شجرة على أرضها، ودعم 

احتضان دول عربية أخرى في املنطقة 40 
مليار شجرة أخرى. ويهدف املشروع إلى 

خفض انبعاثات الكربون ومكافحة التلوث 
وتدهور األراضي، وكذلك تقليص اعتماد 

اململكة على عائدات النفط وتحسني جودة 
الحياة.

وتقول األمم املتحدة إنه »من دون إحياء 
النظم البيئية، ال نستطيع تحقيق أهداف 

التنمية املستدامة أو اتفاق باريس للمناخ. 
لكن هذه النظم معقدة ومتنوعة، وتحتاج 

استعادتها إلى تخطيط دقيق وتنفيذ 
متأن«. وتعتبر أن »تقديم حلول انطالقًا 

من الطبيعة نفسها أفضل طريقة لتحقيق 
رفاهية اإلنسان، ومعالجة تغير املناخ 

وحماية كوكبنا الحي. لكن الطبيعة 
أيضًا في أزمة، ألنها تفقد األنواع بوتيرة 

أسرع أكثر من ألف مرة من أي وقت آخر 
في التاريخ البشري، ويواجه مليون نوع 

تحتضنه خطر االنقراض«.
)العربي الجديد(
)Getty ،الصور: األناضول(

تشجير في السعودية

بالوعة مياه عمالقة في المكسيك

امرأة تشارك في إعادة تدوير النفايات في الهند

يفّضل 
دنماركيون 

االعتماد على 
الدراجات 

الهوائية للتنقل 

يشارك في إخماد حريق في بريطانيا

سفينة تحترق في المحيط الهندي

يجمعون 
النفايات على 

شاطئ في 
سريالنكا
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