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 كتبت هذه القصة من طرف فتيان وفتيات من الصف الرابع في مدرسة  في أليكانتي  س ب كاستون كاستيون              

 

 رحلة سوليما عبر إفريقيا         

 

عاًما وتعيش في جمهورية الكونغو. إنها تطمح للمساعدة في تطعيم جميع األطفال في  34طبيبة تبلغ من العمر  سوليما         

 منطقتها ، لكن بعضهم يعيش في أماكن بعيدة جًدا حيث ال يوجد أطباء. لذلك  فكرت في فكرة: سوف  تتصل بمزيد من.  

 للجميع.    األشخاص وسيسافرون بدراجاتهم إلحضار اللقاحات        

أكتوبر / تشرين األول ، خرجت سليمة وزمالؤها األطباء بدراجاتهم وحقائبهم وخزانة األدوية  27يوم الجمعة ،         

 المليئة باألدوية وقبعاتهم لحماية أنفسهم من أشعة الشمس. كما أنهم يحملون حقائب ظهر مليئة باإلمدادات والخيام. 

 

عدة ساعات ، مروا بصحراء شديدة الحرارة. فجأة رأوا  شيئًا .. نسًرا!  كان يتجول حولهم  عندما قضوا في الطريق         

محاواًل الحصول على حقيبة اللقاح الخاصة بهم ، لكنهم كانوا محظوظين جًدا وقام بعض عمال الغابات الذين كانوا يمرون  

 ا خيمة وخلدوا إلى النوم. بمساعدتهم فرافقهم إلى أقرب مدينة تسمى باتاساريبا. هناك ، اقتلعو

 

في اليوم التالي عندما نهضوا ، الحظوا  أن اإلطارات متعطلة. لقد اقتربوا جًدا من من نبات الصبار فتعطلت         

 عجالتهم! الحمد هلل ان لديهم مجموعة من أدوات اإلصالح وتمكنوا من إصالحها.  

 

ان حظهم كان سيء لدرجة أنه بعد فترة بدأت عاصفة رملية مروعة   بعد ذلك استمرت الدراجات في شق طريقها اال        

تزحف نحوهم. وسرعان ما امتألت عيونهم بالرمال ، وكان من الصعب عليهم ركوب دراجاتهم ، وكانت قبعاتهم تتطاير ...   

 ن قوتهم. لم يعودوا يعرفون كيفية االستمرار ، رأوا واحة صغيرة فلجأوا إليها وأكلوا بعض االكل ليستعيدو

 

كيلومتًرا   21بعد ساعتين إضافيتين من دفع الدراجات ، وصلوا إلى مدينة مانفيل ، حيث أخبرهم سكانها أن أمامهم          

للوصول إلى وجهتهم. أخيًرا ، بعد الكثير من التعرق والمعاناة ، تمكنوا من الوصول إلى المدينة التي استقبلهم فيها بابلو 

ى منازل مختلفة حيث كان هناك أطفال صغار جًدا. لقد تمكنوا من تطعيمهم جميعًا وشكروهم ،و أقاموا  وبيالر ، فأخذوهم إل

 حفلة رائعة معًا.
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