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عبد اهلل البشير

مــن  الــــســــوريــــن  الــــنــــازحــــن  آالف  يـــعـــانـــي 
تــكــرار تسلل أنـــواع مــن األفــاعــي والثعابن 
ــى خــيــامــهــم ومــســاكــنــهــم، إذ  ــارب إلــ ــقـ ــعـ والـ
يــقــع عــــدد كــبــيــر مـــن املــخــيــمــات فـــي مــنــاطــق جبلية 
أنــواع  النتشار مختلف  بيئة طبيعية  تعتبر  وعــرة 
الــــزواحــــف، إضـــافـــة إلــــى قــــرب بــعــض املــخــيــمــات من 
تفتقر  كما  الــزراعــيــة.  األراضـــي  أو  النفايات،  مكبات 
انتشار  مــن  الحماية  وســائــل  إلــى  املخيمات  غالبية 
الــــزواحــــف والـــحـــشـــرات، وكـــذلـــك األمـــصـــال املـــضـــادة 
للدغاتها. يوضح مدير مخيم أهل التح القريب من 
بــلــدة بــاتــنــتــة فــي ريـــف إدلــــب، عــبــد الــســام يــوســف، 
أنهم يسجلون في كل عــام حــاالت من لــدغ العقارب 
والثعابن للنازحن، ومن بينهم أطفال. يقول: »ليس 
لدى األهالي أية وسائل ملواجهة هذه املشكلة، وهم 
يتصرفون عادة وفق املتاح لهم، إذ يستخدمون مادة 
والــعــقــارب، ويقومون  األفــاعــي  مــن  للوقاية  القطران 
برش املبيدات للتخلص من انتشار الحشرات، لكن 
ذلك ال يجدي أحيانًا، كون األمر يتطلب قيام الجميع 
بذلك، وليس بشكل فردي، فتوفير الحماية لخيمة ال 

قيمة له في حماية املخيم«.
ــه فـــي بــدايــة  يــضــيــف يـــوســـف: »كــمــديــر مــخــيــم، أوجــ
ملواجهة  اإلنسانية  للمنظمات  نــداء  الصيف  فصل 
بــعــد، ونعاني  الــخــطــر. ليست هــنــاك استجابة  هــذا 

من انتشار الليشمانيا )مرض جلدي ويعرف بحبة 
السنة(، ونطالب بتوفير العاج، إضافة إلى تأمن 

القطران للتخلص من مخاطر اآلفات«.
في مخيمات كفر لوسن، ومنها مخيم البشير الذي 
األفاعي  النازحون  يواجه  عائلة،   800 قرابة  يضم 
والعقارب والروائح الكريهة، وكذلك انتشار أنواع 
فايز  البيطري،  الطبيب  يوجه  الحشرات.  من  عــدة 
خضر، نصائح للنازحن تشمل وسائل تساعدهم 
األفــاعــي والعقارب من محيط خيامهم.  على طــرد 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »فـــي الــســنــوات  يــقــول خــضــر لـــ
ــرة، تم  ــ ــدائـ ــ الـــعـــشـــرة األخــــيــــرة، وبــســبــب الـــحـــرب الـ
ــمــال، 

ّ
الــش إلــى مناطق  الــســوريــن  تهجير كثير مــن 

أراض  أو  زراعــيــة،  أراض  فــي  بمخيمات  ليسكنوا 
واحف والحشرات 

ّ
وعرة تنتشر فيها الكثير من الز

ـــارة، وخــصــوصــًا فــي فصل الــّصــيــف، فــاآلفــات 
ّ

الـــض
ــدم الــبــارد تنتشر مــع ارتــفــاع درجـــات  مــن ذوات الـ
تــعــرض سّكان  الـــحـــرارة. سّجلت كثير مــن حـــاالت 
وأهــم طرق  واألفــاعــي،  العقارب  للدغات  املخّيمات 
مــصــادر غذائها،  مــن  التخلص  فــي  تتمثل  الوقاية 
خلص 

ّ
وهــي الــفــئــران والــحــشــرات والــضــفــادع، والت

أيضًا من األماكن التي يمكن أن تتخذ منها مخابئ 
ــقـــوق والـــحـــفـــر، والــتــخــلــص  أو جــــحــــورًا مـــثـــل الـــشـ
مـــن األعـــشـــاب الــطــويــلــة، واألشـــيـــاء الــقــديــمــة حــول 
الخيام«. ويضيف: »هناك أنواع عديدة من األفاعي 
التي تسببت بموت نسبة ممن  السامة  والعقارب 

املصل  على  لم يحصلوا  ممن  للدغاتها،  تعرضوا 
ذي ال يتوافر في مشافي الشمال السوري. 

ّ
املضاد ال

بالنسبة لألطفال، هم األكثر عرضة لهذه الحوادث 
من  الــحــّد  ل 

ّ
يفض لــذلــك  املستمرة،  حركتهم  بسبب 

حركة األطفال في األماكن الخطرة. أما األشخاص 
األفاعي  للدغات  التعرض  خطورة  فــإن  البالغون، 
والــعــقــارب أقـــل بالنسبة لــهــم، كــونــهــم عــلــى درايـــة 
ــاكـــن وجـــــودهـــــا، ويــســتــطــيــعــون  ــأمـ ووعــــــي أكـــثـــر بـ
التعامل مع تهديدها، على عكس األطفال الذين ال 

يدركون مخاطرها، وأماكن انتشارها«.
ــــف حــمــص  مــــن جــهــتــهــا، تـــتـــخـــوف املـــهـــجـــرة مــــن ريـ
الــشــمــالــي واملــقــيــمــة بــمــخــيــم لــلــنــازحــن قــــرب بــلــدة 
ديــر حسان في شمالي إدلــب، أمينة أم أحمد، على 
أطـــفـــالـــهـــا كــلــمــا خــــرجــــوا، خـــاصـــة طــفــلــهــا األصـــغـــر 
»العربي  يوسف البالغ من العمر 6 سنوات. تقول لـ
الجديد«: »دائمًا ما يغادر من دون علمي للعب مع 
بقية األطفال في املخيم. عند وجــوده بالقرب مني 
ال أشعر بــالــخــوف، لكنه فــي بعض األحــيــان يغادر 
املخيم الواقع في منطقة جبلية وعرة، وعند إدراكنا 
لغيابه، أو وجوده خارج حدود املخيم، يسارع والده 
للبحث عنه، وإعادته قبل أن يتعرض ألية مخاطر«. 
»العربي  )32 سنة(،  علي  يخبر حمزة  السياق،  في 
الــجــديــد«، عــن تفاصيل حـــادث ســابــق للدغة أفعى 
ــقــــول:  »كـــنـــت فـــي الــخــامــســة  كــــان قـــد تـــعـــّرض لــــه. يــ
عشرة، وفي فصل الصيف اعتدنا أن نسبح في بئر 

فجأة شعرت  الحولة شمالي حمص.  بمنطقة  مــاء 
بوخزة في ظهري، ولم أكن أدرك ما هي. عندما عدت 
إلى املنزل، بدأت أشعر بتشنجات شديدة في البطن، 
وكأن أمعائي تتقطع، ثم تعرقت بشدة، وتزامن ذلك 
مع صداع حاد، فنقلني والــدي حينها إلى املشفى، 
تأكد  وحينها  جــرى،  عما  مني  الطبيب  واستفسر 
أنني تعرضت للدغة أفعى«. يتابع علي: »منذ ذلك 
اليوم، أصبحت شديد الحرص. اليوم، أقيم في ريف 
إدلب، وأحاول على الدوام تحذير أطفالي، وأكبرهم 
لم يتجاوز الخامسة، وأبقيهم تحت ناظري خشية 

أن يتعرض أحدهم للدغة عقرب أو أفعى«.

مجتمع
 سفينة خفر سواحل تابعة للجيش أنقذت االثنن قبالة سواحل 

ّ
أعلنت وزارة الدفاع التونسية أن

زورق  كانوا على منت  أطــفــال،  ثمانية  بينهم  أفريقية متنوعة  مائة مهاجر من جنسيات  تونس 
 املهاجرين أبحروا من السواحل 

ّ
مطاطي، وذلك أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا، الفتة إلى أن

البحرية بصفاقس  القاعدة  »إلــى  املهاجرين  نقلت  الخافرة   
ّ
إن الــدفــاع  وزارة  بيان  وقــال  الليبية. 

لتسليمهم الحقًا الى وحدات الحرس الوطني التخاذ االجراءات القانونية في شأنهم«. وغالبًا ما 
)فرانس برس( ذ تونس عمليات إنقاذ ملهاجرين انطلقوا من سواحل ليبيا نحو أوروبا. 

ّ
تنف

الثامنة والخمسن مــن عــمــره، أصــبــح كفيفًا بسبب مــرض وراثـــي، مــن استعادة  تمكن رجــل فــي 
بصره جزئيًا بفضل تقنية مبتكرة تجمع بن العاج الجيني والتحفيز الضوئي. وهي أول مرة 
تتيح فيها هذه التقنية، املسّماة علم البصريات الوراثي، التوصل إلى استعادة جزئية للوظيفة 
املــريــض إلى  التجربة السريرية. ووصــل  املــســؤولــون عــن هــذه  الباحثون  أفــاد  البصرية، على مــا 
 العاج أتــاح له تحديد مكان األشياء 

ّ
مرحلة لم يعد يستطيع فيها إال إدراك وجــود الضوء، لكن

)فرانس برس( وملسها، وهو ما حصل في مستشفى باريسي متخصص.  

تونس: إنقاذ مائة مهاجر في البحر

)Getty /ساتيش بايت(

كفيف يستعيد نظره جزئيًا بفضل تقنية مبتكرة

باستخدام  خضر  فايز  البيطري  الطبيب  ينصح 
األسود،  القطران  مثل  السامة  المركبات  بعض 
زوايا  الثّوم في  أو وضع  الخيمة،  ورشها حول 
الزيوت، مثل زيت  الخيمة، أو وضع كميات من 
الشيح، وهي طاردة للعقارب والثعابين. ويمكن 
أيضًا نشر حبوب النفتالين )حمض الفينيك( حول 

الخيمة لطرد الثعابين.

القطران والثوم والنفتالين

من  اآلالف  عــشــرات  أمــس،  الهندية،  السلطات  أجلت 
إلــى مالجئ  املناطق املنخفضة فــي واليــتــن  سكان 
هــربــا مــن إعــصــار يـــاس الـــذي يتجه نــحــو الساحل 
الشرقي. وأشارت هيئة األرصاد الجوية الهندية إلى 
إلى »عاصفة إعصارية  أن إعصار ياس سيتحول 
 177 تبلغ سرعتها  بــريــاح  الــقــوة« مصحوبة  بالغة 
كيلومترًا في الساعة. ومن املتوقع أن يصل اإلعصار 

أوديشا  اليوم، وتحديدًا واليتي  اليابسة صباح  إلى 
والبنغال الغربية. واإلعصار الذي يأتي وسط موجة 
مدمرة من فيروس كورونا، يزيد العوائق التي تواجه 
أيــام فقط  جهود الهند للتعامل مع كليهما بعد 10 
مــن إعــصــار تــاوكــتــا الـــذي ضـــرب الــســاحــل الغربي 
للهند وأدى إلى وفــاة أكثر من 140 شخصا. وقال 
إس. إن. برادان، مدير القوة الوطنية ملواجهة الكوارث 

فــي الــهــنــد، إنـــه تــم نــشــر اآلالف مــن أفــــراد الــطــوارئ 
لتنفيذ عمليات  الواليتن  الساحلية في  املناطق  في 
إنــقــاذ محتملة. كما  بــأي عمليات  اإلجـــالء والــقــيــام 
وضعت القوات الجوية والبحرية على أهبة االستعداد 
لب من قوارب الصيد العودة 

ُ
لتنفيذ أعمال اإلغاثة. وط

إلى امليناء، في وقت حذر خبراء األرصاد من ارتفاع 
أمواج املد. وفي والية البنغال الغربية، سعت السلطات 

ــخــــاص إلــى  جـــاهـــدة إلــــى نــقــل عـــشـــرات آالف األشــ
املالجئ. وقــال مسؤولون إن 20 منطقة على األقل 
في الوالية ستشعر بوطأة العاصفة. ولقي ما يقرب 
من 100 شخص حتفهم، في مايو من العام املاضي 
في إعصار أمفان، أقوى عاصفة تضرب شرق الهند 

منذ أكثر من عقد، بما في ذلك والية غرب البنغال.
)أسوشييتد برس(
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إسالم أباد ــ صبغة اهلل صابر

ه 
ّ
قبل نحو 40 عامًا، وصل مدد خان إلى باكستان الجئًا من أفغانستان، علمًا أن

كان حينها شابًا مراهقًا. وقد أمل آنذاك أن يعود إلى باده في وقت قريب، تمامًا 
املتواصلة أجبرته على  الحروب   

ّ
لكن األفغان جميعًا.  الاجئون  كما كان يحلم 

ه يزور أفغانستان بن الحن واآلخر، فيلتقي بأقاربه 
ّ
البقاء في باكستان، إال أن

ويأتي ببعض املحاصيل الزراعية التي يحّصلها الفاحون من أراضيه.
إلــى باكستان واآلن  ــا جئت 

ّ
مل الــجــديــد«: »كنت شابًا  »العربي  لـ مــدد خــان  يقول 

، فُدّمرت 
ّ

 بأفغانستان ما حل
ّ

ع أن يحل
ّ
صرت عجوزًا وما زلت هنا. لم نكن نتوق

منازلنا وكل ما نملك من جراء الحرب والويات الناجمة عنها«. وال يخفي مدد 
ه يعشق باده، وهو مستعد أن يغادر باكستان ويعود إليها على الرغم 

ّ
خان أن

 املعضلة الرئيسية التي يواجهها هي كسب لقمة العيش. فهو 
ّ
 شيء، لكن

ّ
من كل

 هناك، 
ً
ه يؤسس عما

ّ
الشتاء املنصرم، عل عــّدة، آخرها  مــرات  أفغانستان  قصد 

القى  وقــد  يائسًا  باكستان  إلــى  رجــع  ه 
ّ
لكن نهائيًا.  ويــعــود  عائلته  فيصطحب 

صعوبات كثيرة في طريقه. ويشرح مدد خــان: »ال أملك جــواز سفر، وقد جئت 
عبر طريق قندهار في الجنوب، وعبرت مدينة كويته في جنوب غربي باكستان، 
ومنها وصلت إلى مدينة راولبندي. وقد قررت بعد ذلك التخلي عن فكرة العودة 
 
ّ
ه يشير إلى أن

ّ
إلى أفغانستان في الوقت الحالي، إلى حن تحّسن األحــوال. لكن

»الحياة صعبة جدًا في باكستان، ال سّيما مع تواصل ماحقات الشرطة«.
وتعود أصــول خان إلى قرية عا أبــاد في مديرية دشت أرجــي بإقليم قندوز 
شمالي أفغانستان. وفي هذا اإلطــار، يعّبر عن قلقه، قائا »أبنائي ترعرعوا 
في خــارج الباد وال تربطهم أّي عاقة بالوطن. وهم ال يوافقونني في فكرة 
 »الـــعـــودة إلـــى الــبــاد 

ّ
 ابــنــه الــبــكــر ويــدعــى مــحــمــد، يــقــول إن

ّ
الـــعـــودة«، علمًا أن

ع تحققه في القريب العاجل، نظرًا إلى انعدام 
ّ
والعيش فيها باتا حلمًا ال أتوق

األمن وفرص العمل كذلك«.
وكان مدد خان قد عاش وأسرته في مدينة مينوالي في شمال غربي باكستان، 
ــه عمل في 

ّ
على مدى أعــوام عــّدة، قبل أن ينتقل إلى مدينة راولبندي، علمًا أن

ر له بهدف تأمن تعليم أبنائه، 
ّ
 ما توف

ّ
مهن مختلفة. هو حاول العمل في كل

 حلمه هذا لم يتحقق، نظرًا إلى تبعات اللجوء وعدم رغبة أبنائه في ذلك. 
ّ
لكن

ويقول مدد خان: »عرفت أيامًا مريرة ال تصفها كلمات. هي كانت صعبة جدًا، 
أبنائي يتابعون تعليمهم.  الرغم من كل املشكات حاولت جعل  ني على 

ّ
لكن

 ذلك لم يحصل«.
ّ
لكن

مجددًا، وعدت الحكومة المصرية بتلقيح السجناء، لكن من دون 
اإلعالن عن أّي خطة، على الرغم من تهديدات العدوى للسجناء، 

وهو ما يعكس استهتار الحكومة التي تنفي وقوع أّي إصابات 
في السجون، على العكس من تأكيدات المنظمات الحقوقية

تغيّر المناخ يهّدد منازل بريطانيا
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القاهرة ــ العربي الجديد

ــد الــحــكــومــة  ــِعــ ــلــــمــــّرة الـــثـــانـــيـــة، تــ لــ
ــلــة بــــــوزارة الصحة 

ّ
املـــصـــريـــة، مــمــث

والـــــســـــكـــــان، بــــالــــبــــدء فـــــي تــطــعــيــم 
ــيــــروس كـــورونـــا  ــد فــ الـــســـجـــنـــاء فــــي مـــصـــر ضــ
الجديد، من دون طرح أّي آلية للتنفيذ أو جدول 
زمــنــي واضــــح. وبــلــغ عـــدد الــســجــون الــجــديــدة 
الــتــي صــدر قـــرار بإنشائها بعد ثـــورة يناير/
كانون الثاني، حتى اآلن، أي خال 10 سنوات، 
إلــــى 43 ســجــنــًا رئيسيًا  لــتــضــاف  35 ســجــنــًا، 
ــــورة، لــيــصــبــح عــدد  ــثـ ــ ــودة قــبــل الـ ــوجــ كـــانـــت مــ
السجون األساسية في الباد 78 سجنًا. وتقّدر 
الــشــبــكــة الــعــربــيــة ملــعــلــومــات حــقــوق اإلنــســان 
)غــيــر حــكــومــيــة( عـــدد الــســجــنــاء واملحبوسن 
بداية  في مصر حتى  واملحتجزين  احتياطيًا 
ــــارس/آذار 2021 بنحو 120 ألــفــًا، مــن بينهم  مـ
نحو 65 ألف سجن ومحبوس سياسي، ونحو 
54 ألف سجن ومحبوس جنائي، ونحو ألف 
ــعــرف أســبــاب احــتــجــازهــم. ومــن 

ُ
محتجز لــم ت

بن السجناء واملحتجزين، بلغ عدد السجناء 
املــحــكــوم عليهم نــحــو 82 ألـــف ســجــن، وعــدد 

املحبوسن احتياطيًا نحو 37 ألفًا.
وعــُد الحكومة األخير بتطعيم السجناء جاء 
الـــوزراء املصري  خــال اجتماع عقده مجلس 

في 17 مايو/أيار الجاري، وقد أطلعت وزيرة 
الصحة والــســكــان هــالــة زايـــد، رئــيــس الـــوزراء 
مــصــطــفــى مـــدبـــولـــي، عـــلـــى تــفــاصــيــل تــتــعــلــق 
بـــاالحـــتـــيـــاطـــي مــــن أنـــابـــيـــب األكـــســـجـــن الــتــي 
يحتاج إليها مرضى كورونا، وتوافر األدوية 
ــبــــدء في  واملـــســـتـــلـــزمـــات الــطــبــيــة الــــازمــــة، والــ
اتحاد  مع  واالتــفــاق  السجناء،  تطعيم جميع 
الـــصـــنـــاعـــات املـــصـــريـــة عــلــى تــخــصــيــص عــدد 
العاملن،  لتطعيم  مــقــرات  لتكون  املــراكــز  مــن 
الصناعية وفق  املجمعات  في مختلف  وذلــك 
خــطــة مــحــددة. وأوضـــحـــت، فــي الــوقــت نفسه، 
للتطعيم،  ســيــارات  تخصيص  ســيــجــري  ـــه 

ّ
أن

تتمركز بــالــقــرب مــن مــراكــز صـــرف املــعــاشــات 
اللقاحات  التقاعدية(، بهدف توفير  )الرواتب 
إاّل  املــراكــز.  تلك  يقصدون  الــذيــن  للمتقاعدين 
الـــوزراء بشأن   البيان الــصــادر عــن مجلس 

ّ
أن

إلــى أّي معلومات  لــم يتطرق  هــذا االجــتــمــاع، 
إضافية عن خطة تطعيم السجناء.

وفي 18 مايو/أيار الجاري، قال مساعد وزير 
املصرية،  السجون  مصلحة  لقطاع  الداخلية 
ــه ووفـــد  ــارتــ ــواء طـــــارق مـــــــرزوق، أثـــنـــاء زيــ ــلــ الــ
القرار جاء في   هذا 

ّ
إن الفيوم،  حقوقي سجن 

إطــــار الــتــطــويــر املــســتــمــر لــلــخــدمــات الصحية 
بالفعل  قامت  الـــوزارة   

ّ
وإن للسجناء،  املقدمة 

بتطعيم 5000 سجن من كبار السن وأصحاب 

أمــراض مزمنة  الذين يعانون من  األشخاص 
تجعلهم أكثر عرضة للخطر. وتؤكد شهادات 
 إدارات 

ّ
أسر املعتقلن السياسين في مصر، أن

مات خال 
ّ
السجون ترفض إدخال األهل املعق

زيــارة أبنائهم في السجون. وهذا ما أظهرته 
شهادات متتالية من أسرة الناشط السياسي 
عــاء عبد الــفــتــاح، املــحــبــوس فــي سجن طــرة، 
سجن  فــي  املحبوسة  سيف،  سناء  وشقيقته 
املاضي،  إبريل/نيسان  للنساء. وفي  القناطر 
مت »مؤسسة حرية الفكر والتعبير« )غير 

ّ
نظ

حــكــومــيــة( مــوكــلــة عـــن الــصــحــافــي والــنــاشــط 
حسن البنا مبارك، دعوى أمام محكمة القضاء 
اإلداري، للمطالبة بإلزام وزارة الداخلية ممثلة 
بقطاع مصلحة السجون، السماح ألهل حسن 
وأدوات  الصحية  املستلزمات  بــإدخــال  البنا 
والكمامات  املطهرات  قبيل  من  إليه،  النظافة 
والقفازات التي تساهم في الوقاية من عدوى 
فـــيـــروس كـــورونـــا. كــمــا طــالــبــت املــؤســســة في 
دعـــواهـــا بــإطــاع ذويـــه عــلــى كــافــة املــعــلــومــات 
الــتــي تتخذها مصلحة  الــوقــائــيــة  والــتــدابــيــر 
تفشي عدوى  ملنع  الداخلية  السجون ووزارة 
السجون، مع تمكينه وذويه  الفيروس داخــل 
مــن الــتــواصــل بـــأّي وسيلة كــانــت، عــوضــًا عن 

الزيارات العائلية األسبوعية.
وفــــي يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي املـــاضـــي، أعــلــن 
ــاب لـــحـــقـــوق اإلنـــــســـــان« )غــيــر  ــهـ ــشـ ــز الـ ــركــ »مــ
ــة الــصــحــيــة  ــالــ ــحــ ــي( عـــــن تـــــدهـــــور الــ ــومــ ــكــ حــ
أمــل حسن )53 عــامــًا(، مــن منطقة  للمواطنة 
ــك بعد  ــ الـــرمـــل بــمــحــافــظــة اإلســـكـــنـــدريـــة، وذلـ
الــقــبــض عــلــيــهــا مــنــذ قـــرابـــة ثــمــانــيــة أشــهــر، 
وتــفــاقــم مــشــاكــلــهــا الــصــحــيــة بــعــد إصــابــتــهــا 
ــدا عــن  ــ بـــفـــيـــروس كـــــورونـــــا فــــي ســـجـــنـــهـــا، عــ

مرضها بالسكري وسوء حالتها النفسية.
املـــصـــريـــة  ــة  ــكــــومــ الــــحــ اتـــــخـــــذت  وأن  ــــق  ــبـ ــ وسـ
مجموعة مــن اإلجــــراءات االحــتــرازيــة ملواجهة 
ــار مــــن عـــام  ــ ــو/أيـ ــ ــايـ ــ فــــيــــروس كـــــورونـــــا فــــي مـ
السجناء  حــق  تعطيل  إثــرهــا  عــلــى  تـــّم   ،2020
واملحتجزين في الزيارة الدورية لذويهم مدة 
تـــجـــاوزت الــثــاثــة أشــهــر، مــن دون تــوفــيــر أّي 
وسائل أخــرى للتواصل، األمــر الــذي أثــر على 
معاناتهم،  وضاعف  سلبًا  النفسية  صحتهم 
عــدا عــن حرمانهم مــن احتياجاتهم مــن غــذاء 
وأدويــة خال الــزيــارات. وعندما سمح بعودة 
كــانــت   ،2020 ــــطـــــس/آب  ــــسـ أغـ ــــي  فـ ــارات  ــ ــ ــزيـ ــ ــ الـ
ــــدة، مــنــهــا تــمــديــد  ــديـ ــ ــروط جـ ــشــ مـــصـــحـــوبـــة بــ
ر 

ّ
الفترة الزمنية بن الزيارة واألخرى. كما تعذ

حضور العديد من املحبوسن احتياطيًا أمام 
باملخالفة  حبسهم  واســتــمــر  الــعــامــة  الــنــيــابــة 
القانونية املحددة للحبس االحتياطي  للمدة 
منظمة  حددته  ما  إلــى  واستنادًا  وقانونيته. 
الــصــحــة الــعــاملــيــة حــــول الــفــئــات الــتــي تــنــدرج 
 
ّ
ضمن األولوية للحصول على اللقاحات، فإن

يندرجون  احتياطيًا  واملــحــبــوســن  السجناء 
ضــمــن املـــجـــمـــوعـــات األكــــثــــر عـــرضـــة لــلــعــدوى 
مزدحمة  أماكن  في  لتواجدهم  وذلــك  ونقلها، 
ومغلقة تصعب فيها مراعاة التباعد الجسدي.

عملية انكماش األرض 
وتضخمها من المخاطر 
الجيولوجية في بريطانيا

األمــــــراض املـــزمـــنـــة، بـــاإلضـــافـــة إلــــى 1400 من 
أفــراد الطواقم الطبية والضباط العاملن في 
 حملة تطعيم 

ّ
السجون. وأشار مرزوق إلى أن

السجناء ضد فيروس كورونا تأتي في إطار 
إجــراءات الوقاية لحماية جميع السجناء من 
على حياتهم، مشيرًا  والحفاظ  كورونا  وبــاء 
ــات فــي  ــابــ ــه لــــم يـــتـــم اكـــتـــشـــاف أّي إصــ ــ ــ

ّ
ــــى أن إلـ

الــوبــاء، أوائــل  ســجــون مصر منذ بــدء تفشي 
الـــعـــام املـــاضـــي، بــســبــب اإلجـــــــراءات الــوقــائــيــة 

املشددة التي تتخذها إدارات السجون.
فــــي مـــقـــابـــل الـــنـــفـــي الـــرســـمـــي، تــشــيــر مــنــظــمــة 
»كــــومــــيــــتــــي فـــــــور جــــســــتــــس«، وهـــــــي مــنــظــمــة 

ه في أغسطس/
ّ
حقوقية مقرها جنيف، إلى أن

آب من العام املاضي، جرى رصد 111 إصابة 
السجون ومقار  كــورونــا في  مؤكدة بفيروس 
إلــى 220 حالة  باإلضافة  الرسمية،  االحتجاز 
مــشــتــبــهــا بــإصــابــتــهــا، و17 وفـــــاة. كــمــا وثــقــت 
منظمة »هــيــومــن رايــتــس ووتــــش« فــي تقرير 
يــولــيــو/تــمــوز 2020، وفـــــاة 14  فـــي  أصــــدرتــــه 
سجينًا ومحتجزًا على األقل بسبب مضاعفات 
كــــورونــــا عـــلـــى األرجـــــــح فــــي عـــشـــر مــؤســســات 
فــي مــصــر. وأشــــارت روايــــات شــهــود للمنظمة 
ن، وتقارير موثقة 

َ
ورسائل مسّربة من سجن

ملجموعات حقوقية ووسائل إعامية محلية، 

، لقوا 
ّ

 14 سجينًا ومحتجزًا على األقــل
ّ
إلى أن

حتفهم على األرجح بسبب مضاعفات ناجمة 
عــــن اإلصــــابــــة بـــالـــفـــيـــروس فــــي عـــشـــرة مـــراكـــز 

احتجاز حتى 15 يوليو/تموز 2020.
جمعتها  التي  والشهادات  الوثائق  وبحسب 
 الــســلــطــات 

ّ
ــإن ــ »هـــيـــومـــن رايــــتــــس ووتــــــــش«، فــ

تــبــذل إاّل القليل  الــســجــون املــصــريــة »لــــم  فـــي 
جـــدًا مــن الــجــهــد مــن أجـــل عـــزل املــرضــى الــذيــن 
تــظــهــر عليهم أعــــراض اإلصـــابـــة. وفـــي بعض 
السجون، تم تخصيص زنزانة أو عدة زنازين 
لــعــزل املــرضــى«. كما أشـــارت إلــى عــدم اتخاذ 
أّي تـــدابـــيـــر خـــاصـــة لــحــمــايــة كـــبـــار الـــســـن أو 

تنوعت تعليقات 
الناشطين الجزائريين 

حول موضوع 
الفيضانات. وفيما دعا 
البعض وسائل اإلعالم 
للتوجه إلى المنطقة 
من أجل نقل معاناة 

األهالي، طالب آخرون 
المسؤولين باالبتعاد 

عن الحلول الترقيعية 
ومعالجة البنية التحتية 

للواليات التي تصيبها 
الفيضانات بشكل مستمر 

ومتكرر. من جهته، 
كتب الناشط عبد 

المالك زغبة: »ال تحسب 
صمت الوادي عجزًا 

وشيخوخة وتفكر في 
التعدي على حرمة 

أراضيه عبر إقامة المباني 
والمساكن وشق 

الطرقات«.

يبدو أّن تهديدات التغيّر 
المناخي تتشّعب، وهي 

تستهدف عقارات في 
لندن بحسب ما يحّذر 

خبراء في الجيولوجيا. 
ويأتي ذلك من خالل ما 
يُعرَّف كعملية انكماش 

وتضخم في األرض

)Getty /مبان سكنية في لندن )ريتشارد بايكر أدت الفيضانات والسيول األخيرة إلى مقتل ثمانية أشخاص )العربي الجديد(

لندن ــ كاتيا يوسف

تكشف خــرائــط جــديــدة أعــّدتــهــا هيئة املسح 
لتغّير  يمكن  كيف  البريطانية  الجيولوجي 
املناخ أن يؤّدي إلى زيادة املشكات املتعلقة 
بــهــبــوط مــنــازل وعـــقـــارات فــي بــريــطــانــيــا في 
خــــال األعـــــــوام الــخــمــســن املــقــبــلــة. ويــحــدث 
ذلك عندما تنكمش األرض تحت املمتلكات، 
فتغرق معها أسس العقار. وقد يتسّبب ذلك 
ــرار فــي الـــجـــدران واألرضـــيـــات، األمــر  فــي أضــ

الذي ُيحدث تشققات ورّبما زعزعة البناء.
ر املـــهـــنـــدس الــجــيــولــوجــي لـــي جــونــز 

ّ
ويــــحــــذ

وهــــو خــبــيــر فـــي هــيــئــة املـــســـح الــجــيــولــوجــي 
ــارات فــي  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ الـ  عــــــدد 

ّ
ــــن أن ــة، مـ ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ ــبـ الـ

بـــريـــطـــانـــيـــا الــــتــــي تــــواجــــه مـــشـــكـــات هــبــوط 
في  االنكماش  نتيجة  املمتلكات  وتضرر في 
ر بثاثة في املائة  قدَّ

ُ
ازديــاد. فبعدما كانت ت

فقط في عام 1990، من املرّجح أن تصل إلى 
10 في املائة بحلول عام 2070. ويقول جونز 
ــــه »وفـــقـــًا ملـــا أوردتــــه 

ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« إن لـــ

البريطانية في عام  التأمن  جمعية شركات 
2018، في إمكان الناس أن يعرفوا إذا كانت 
، من 

ً
منازلهم قد تعّرضت إلــى الهبوط عــادة

الــجــدران عريضة  خــال ماحظة شقوق فــي 
فــي األعــلــى أكــثــر مــّمــا هــي فــي األســفــل، تزيد 
ســمــاكــتــهــا عــــن ثـــاثـــة مــيــلــيــمــتــرات، وتـــأتـــي 
بشكل خطوط قطرية. وهي مرئية من الداخل 
ــقـــرب مــن  ــالـ ــكــــون بـ ــن الـــــخـــــارج، وتــ ــك مــ ــذلــ وكــ
األبواب والنوافذ، وتسّبب تمّوجات في ورق 
 »الشقوق 

ّ
 جونز يشير إلى أن

ّ
الجدران«. لكن

قــد تظهر على الــجــدران ألســبــاب أخـــرى، إلى 

 »لـــنـــدن تــقــع عــلــى تـــربـــة طــيــنــيــة شــديــدة 
ّ
أن

ــّمـــة 8.5 مــايــن  ـــر. إلــــى جـــانـــب هـــــذا، ثـ
ّ
الـــتـــأث

شــخــص تــقــريــبــًا يــعــيــشــون فــي منطقة لندن 
الــحــضــريــة الــكــبــرى )نــحــو 15 فـــي املـــائـــة من 
نحو  تبلغ  بتكاليف سكن  بريطانيا(  سكان 
725 مليار جنيه إسترليني )نحو بليار و27 

الــهــبــوط«. وبــالــتــالــي، ينصح  جــانــب مشكلة 
بــطــلــب مـــشـــورة مــتــخــصــصــة مـــن خــبــيــر عند 

ماحظة أّي شقوق في الجدران.
وفي ما يتعلق بأسباب تعّرض منازل لندن 
أكثر من منازل بقية مدن بريطانيا للهبوط، 
 »ثـــّمـــة تــكــويــنــات صــخــريــة 

ّ
يـــشـــرح جـــونـــز أن

أكثر عرضة إلى عملية االنكماش والتضخم 
بريطانيا.  شرقي  جنوب  في  رئيسي  بشكل 
يجعلها  مــا  صــغــيــرة،  طينية  تكوينات  هنا 
الــرطــوبــة أو فقدانها  قـــادرة على امــتــصــاص 
أّي  الطينية في  الصخور  أّمــا  أكبر.  بسهولة 
مكان آخــر من الباد فهي أقــدم، وقــد ازدادت 
صــابــة فـــي عــمــق األرض، بــالــتــالــي هـــي أقــل 
قـــدرة عــلــى امــتــصــاص املــــاء«. يضيف جونز 

 
ّ
مليار دوالر أميركي(. وهذا يعني ببساطة أن

عددًا أكبر من املنازل معّرض إلى الخطر. ومع 
التوقعات املناخية بفصل صيف أكثر حرارة 
وجفافًا وبفصل شتاء أكثر اعتدااًل ورطوبة، 
يمكن أن يكون لذلك تأثير أكبر على مساحة 
ــؤّدي إلــــى مـــزيـــد من  ــ ــــذي قـــد يــ ــر الـ ــ ــبـــر، األمـ أكـ
َعّد عملية 

ُ
املــنــازل«. وت الشقوق في مزيد من 

غ عنها 
َّ
انكماش األرض وتضخمها، التي ُيبل

ـــهـــا هـــبـــوط، مـــن املــخــاطــر 
ّ
فـــي الــغــالــب عــلــى أن

فت 
ّ
الجيولوجية في بريطانيا اليوم، وقد كل

االقتصاد الوطني نحو ثاثة مليارات جنيه 
إسترليني )نحو أربعة مليارات و250 مليون 

دوالر( في خال العقد املاضي.
ــولـــوجـــي  ــيـ ــجـ ــــح الـ ــــسـ وقـــــــد جـــمـــعـــت هـــيـــئـــة املـ

التقنية  الجيولوجية  املعلومات  البريطانية 
حــــول حـــركـــة األرض املــحــتــمــلــة، مـــع بــيــانــات 
األمطار ودرجــات  حول سيناريوهات هطول 
املناطق  الطويل، لتحديد  املــدى  الحرارة على 
البريطانيا التي من املرّجح أن تصير عرضة 
إلى عملية االنكماش والتضخم في املستقبل. 
واســـتـــنـــادًا إلـــى واحـــــدة مـــن أربــــع مــجــمــوعــات 
بـــيـــانـــات جــــديــــدة تــتــعــقــب املـــعـــلـــومـــات حـــول 
عــام 1990، ُكشف عن  املــنــاخ منذ  تأثير تغّير 
املــقــبــل، بــاإلضــافــة إلــى  تــوقــعــات مهمة للعقد 
توقعات حتى عام 2070. وتظهر تلك البيانات 
أّي  إذا لم تتخذ بريطانيا  السيناريو األســوأ 
إجــــراء مــن شــأنــه خــفــض انــبــعــاثــات الــكــربــون 
لتقليص نــشــاط االنــكــمــاش الــنــاتــج عــن تغّير 
والتضخم  االنــكــمــاش  وتــشــيــر عملية  املــنــاخ. 
إلى التغّيرات في حجم التربة بسبب تغّيرات 
التربة  تمتّص  فعندما  األرض.  فــي  الــرطــوبــة 
ه من املمكن 

ّ
الغنية بالطن كثيرًا من املاء، فإن

ــي ارتـــفـــاع  أن تــتــســبــب ضـــغـــوط الـــتـــضـــخـــم فــ
األرض وبــالــتــالــي الــعــقــارات، وهـــو مــا ُيــعــرف 
ــا فــــي الـــطـــقـــس األكــــثــــر دفــئــًا  ــ ــ ــع. أّم ــرفــ بـــاســـم الــ
التربة شديدة  وجفافًا، فمن املمكن أن تصير 
تنكمش  ذلك  ، ونتيجة 

ّ
الصابة عندما تجف

األرض وتتصّدع، وهو ما يؤّدي إلى هبوطها.
ــــى هــيــئــة املـــســـح الــجــيــولــوجــي  بــالــنــســبــة إلـ
 تــســلــيــط الــــضــــوء عــلــى 

ّ
ــة، فـــــــإن ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ ــبـ الـ

املخاطر املحتملة مبكرًا من شأنه أن يساعد 
الــســلــطــات املــحــلــيــة واملــــطــــّوريــــن وأصـــحـــاب 
ــارات فـــي زيــــــادة املــــرونــــة فـــي مــواجــهــة  ــقـ ــعـ الـ
التغّيرات املناخية، باإلضافة إلى التخطيط 
ــّعــــال وتـــقـــلـــيـــل تـــعـــّرضـــهـــم إلـــــى تــكــالــيــف  ــفــ الــ
املعالجة املرتفعة املحتملة. ووفقًا للتوقعات، 
من املرّجح أن تتأثر أكثر من ثاثة في املائة 
من العقارات في كل أنحاء بريطانيا بحلول 
عام 2030، وما يقرب من ثاثة أضعاف هذا 
الــرقــم )10.9 فــي املـــائـــة( بــحــلــول عـــام 2070. 
والـــعـــقـــارات األكــثــر عــرضــة لــلــضــرر هــي تلك 
بالسكان،  املكتظة  لندن  مناطق  في  القائمة 
ال ســّيــمــا بــشــمــالــهــا ووســـطـــهـــا، وفــــي كينت 
بــالــجــنــوب الــشــرقــي. وتــشــيــر الــتــوقــعــات إلــى 
رها 

ّ
 نسبة العقارات في لندن املحتمل تأث

ّ
أن

بــاملــنــاخ، ســوف ترتفع مــن 20 فــي املــائــة في 
عام 1990 إلى 43 في املائة بحلول عام 2030، 
ونحو 57 في املائة )ثاثة أضعاف نسبة عام 

1990( بحلول عام 2070.
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الجزائر ــ فتيحة زماموش

التي  واملــفــاجــئــة  األخــيــرة  الفيضانات  أعـــادت 
شــهــدتــهــا مــــدن وبـــلـــدات فـــي الـــجـــزائـــر، كبني 
ــــرب الــعــاصــمــة،  ــة املــــديــــة قـ ــ ســلــيــمــان فــــي واليــ
واملــســيــلــة وبـــوســـعـــادة وســــط الـــبـــاد، والــتــي 
أسفرت عن مقتل 8 أشخاص عدا عن خسائر 
الفيضانات  مــن تكرر  مــخــاوف  مــاديــة كبيرة، 
ــان  »الـــوديـ ـــ ــا يـــعـــرف فـــي الـــجـــزائـــر بـ ــل مـ فـــي ظـ
النائمة«. هذه الفيضانات املفاجئة تترافق مع 
مــن دون  األنــهــار،  بناء عشوائي على ضفاف 
السلطات الحتمال حــدوث  قبل  مــن  االكــتــراث 
 شعبيًا 

ً
فــيــضــانــات. ويــتــداول مــواطــنــون مــثــا

لكن  واد يجري،  العبور على  »يمكنك  مــفــاده: 

احـــذر كثيرًا عند عــبــور واد صــامــت )نــائــم(«، 
مـــفـــاجـــئ.  بـــشـــكـــل  ــتـــحـــرك  تـ قــــد  ــه  ــاهـ ــيـ مـ إذ إن 
الفيضانات  كــارثــة  املــثــل على  هــذا  وينسحب 
املدية واملسيلة أخيرًا،  التي اجتاحت واليتي 
وكشفت عــن وجـــود مشاكل جــديــة فــي الباد 

تتعلق بالتنظيم العمراني وفوضى املشاريع 
الــســكــنــيــة واملــبــانــي فـــي مــنــاطــق غــيــر محمية 
مــن الــفــيــضــانــات، بــســبــب قــربــهــا مــن األوديــــة. 
كــارثــة أعــــادت الــحــديــث عــن الـــوديـــان النائمة 
فــي الــبــاد إلـــى الــواجــهــة، ودفــعــت مهندسن 
إلى دق ناقوس الخطر، محذرين من مخاطر 
هذه الوديان. وقبل فترة، نشر نادي املخاطر 
أن  إلــى  فيه  أشــار  الجزائر تقريرًا  فــي  الكبرى 
فــي  بـــلـــديـــة  مـــجـــمـــوع 1541  ــن  ــ )مـ بـــلـــديـــة   700
الجزائر( مهددة بكوارث طبيعية، وخصوصًا 
ــان، مــقــتــرحــًا مــجــمــوعــة من  ــوديــ فــيــضــانــات الــ
الـــحـــلـــول لـــحـــمـــايـــة املـــــــدن وتـــنـــظـــيـــم الـــعـــمـــران 
 
ّ
ــة. وكــثــيــرًا مــا تحث ــ ومــنــع الــبــنــاء قـــرب األوديـ
ــنـــن عــلــى عــدم  الــســلــطــات الـــجـــزائـــريـــة املـــواطـ
ــة نــظــرًا لــألخــطــار املحدقة  ــ الــبــنــاء قـــرب األوديـ
فــي حــال حــدوث فيضانات أو سيول جارفة. 
يريد  كل من   90-29 الجزائري  القانون  ويلزم 
ــادة مـــن رخـــصـــة بــنــاء  ــفـ ــتـ بـــنـــاء مـــنـــزل أو االسـ
البناء،  بمخطط  املحلية  املــصــالــح  يـــزود  بــأن 
وبعيدة  مناسبة  األرض  تــكــون  أن  ويــفــتــرض 
الــقــانــون ال يطبق بسبب  الـــوديـــان. إال أن  عــن 
الفوضى وعدم احترام املخططات العمرانية، 
األمـــر الـــذي يـــؤدي إلـــى حـــدوث كــــوارث. يشار 
إلى أن غالبية الوديان املنتشرة في الواليات 
ومنشآت  ومبان سكنية  مشاريع  بها  تحيط 
إدارية ومحطات للنقل العام وغيرها، من دون 
وجود أي إجراءات وقائية أو مراعاة الحتمال 

عودة جريان املياه. 
فـــي هـــذا الــســيــاق، يــقــول املــهــنــدس املــعــمــاري 
املــدن  فــي جمعية تسيير وتــهــيــئــة  والــعــضــو 
القديمة في قسنطينة عبد العالي سطمبولي، 
»العربي الجديد«، إن »مواجهة هذه املخاطر  لـ
تتطلب إعادة إعداد خريطة عمرانية وبيئية 
استثناء«.  دون  من  الجزائرية  املــدن  ملختلف 
ويـــتـــســـاءل عـــن غـــيـــاب األجــــهــــزة املــحــلــيــة في 
الباد بوضع خريطة عمرانية وبيئية تعمل 
النائمة  وتلك  النشطة  الــوديــان  تحديد  على 
والتحسب  النائمة  الــوديــان  تحييد  ثــّم  أواًل، 
ــنـــع الـــبـــنـــاء قـــربـــهـــا مــــن دون تــوفــيــر  ــا، ومـ ــهـ لـ
حماية كافية«. ويشير إلى أنه »في ظل غياب 
العمراني  التوسع  تتابع  التي  األجــهــزة  هــذه 
فإن  الفيضانات،  مــن  املــدن  لحماية  وتخطط 
مثل هــذه الــكــوارث ستتكرر، وهــو مــا نــردده 
منذ سنوات، وتحديدًا منذ كارثة فيضانات 
بـــاب الــــواد فــي الــعــاصــمــة الــجــزائــريــة قــبــل 18 

سنة«، وتحديدًا في نوفمبر/ تشرين الثاني 
عـــام 2001، الــتــي خلفت أكــثــر مــن ألــفــي قتيل 
وعشرات العائات املنكوبة. ويقول ناشطون 
ه من بن أسباب الفيضانات التي تتعرض 

ّ
إن

الجزائرية بشكل مفاجئ  املــدن والبلدات  لها 
على غـــرار مــا حــدث أخــيــرًا فــي واليــتــي املدية 
واملــســيــلــة، عـــدم جــهــوزيــة الــســلــطــات املحلية 
ــلـــقـــيـــام بـــعـــمـــلـــيـــات الــتــنــظــيــف  ــات لـ ــديــ ــلــ ــبــ والــ
الضرورية للبالوعات وقنوات تصريف املياه، 
حيث يفترض أن تخضع البالوعات للمعاينة 
باستيعاب  يسمح  بــمــا  لتهيئتها  الـــدوريـــة، 
أكبر قدر ممكن من املتساقطات، حيث تتجمع 
البالوعات، األمر  الغالب األوســاخ وتسد  في 
الذي قد يتسبب في تجمع املياه في الطرقات 

والشوارع ويسبب الفيضانات.   
مــن جــهــتــه، يــتــحــدث الــخــبــيــر الــعــمــرانــي وليد 
رحــمــانــي عـــن ضـــــرورة وضــــع آلـــيـــات وخــطــط 
ــر مــمــاثــلــة.  ــاطـ ــة مــــن مـــخـ ــايـ ــلـــوقـ اســـتـــبـــاقـــيـــة لـ
ه »يتعن على 

ّ
»العربي الجديد«، أن ويوضح لـ

من  للوقاية  النجدة  مخطط  تفعيل  الحكومة 
إجراء  مع  علمية  بوسائل  الطبيعية  الكوارث 
ــــدن الــجــزائــريــة،  دراســـــة عــمــرانــيــة ملــخــتــلــف املـ
وخـــصـــوصـــًا تــلــك األكـــثـــر عـــرضـــة لــلــمــخــاطــر، 
ــــع خــطــط اســتــبــاقــيــة لــلــوقــايــة فـــي حــال  ووضـ
حدوث فيضانات، كالحرص على عدم تجمع 
ــفــــات، وتـــنـــظـــيـــف املــــجــــاري  ــلــ األوســـــــــاخ واملــــخــ
ف 

ّ
الــكــوارث تخل والـــوديـــان. يضيف أن »هـــذه 

املــاديــة  والخسائر  أواًل  الضحايا  مــن  الكثير 
ثــانــيــًا. وتــعــرضــت خــمــس واليــــات مــنــذ بــدايــة 
الـــعـــام الـــجـــاري لــفــيــضــانــات أدت إلــــى تــدمــيــر 
الــبــنــى الــتــحــتــيــة«. ونــتــيــجــة ظـــروف سياسية 
واجــتــمــاعــيــة، تـــراكـــمـــت فـــي الـــجـــزائـــر فــوضــى 
الــعــمــران والــبــنــاء قـــرب األوديــــــة، مـــن دون أن 
ــك، بـــل إن  ــ تــنــجــح الــســلــطــات فـــي الـــحـــد مـــن ذلـ
بعض التقارير تشير إلى أن البلديات منحت 
بـــوســـائـــل مــلــتــويــة رخــــص بـــنـــاء لــلــمــواطــنــن، 
أراض وعــقــارات مسجلة  إلقامة منشآت على 
في خانة »مناطق عالية الخطورة« لقربها من 
الوديان أو إلمكانية تعرضها النجراف التربة، 
مـــا يـــفـــرض عــلــى الــحــكــومــة مـــراجـــعـــة عــاجــلــة 
العمراني  التوسع  العمران وخرائط  ملنظومة 
وإعــادة تنظيم املدن والبلدات ووضع أجهزة 
ــانـــون لــتــافــي  ــقـ ــثـــر صــــرامــــة فــــي تــطــبــيــق الـ أكـ
حــدوث كــوارث طبيعية ككارثة بني سليمان 

باملدية، قرب العاصمة الجزائرية. 
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