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ريان محمد

ُيعاني الكثير من السورّيني من جراء الحّر 
الــشــديــد فــي ظــل تسجيل الـــحـــرارة درجـــات 
أعــلــى مـــن مــعــدالتــهــا املـــعـــهـــودة، بــالــتــوازي 
ويعجز  املياه.  الكهربائي ونقص  التيار  انقطاع  مع 
األهــالــي عــن الــخــروج إلــى املــتــنــزهــات أو املــســابــح أو 
حتى مناطق االصطياف بسبب الوضع االقتصادي 

الصعب.  
وينتظر أبو يمان توفيق )41 عامًا(، وهو موظف في 
إحدى الدوائر الرسمية في دمشق، واملقيم في منطقة 
جــرمــانــا شــرقــي الــعــاصــمــة الــســوريــة، بــفــارغ الصبر 
حــلــول الــســاعــة الــثــانــيــة بــعــد مــنــتــصــف الــلــيــل، حتى 
يتمكن من تشغيل املروحة الكهربائية عله يستطيع 
النوم. ويقول لـ »العربي الجديد«: »ال أتمكن من النوم 
الــحــرارة املرتفعة  منذ أكثر من شهر بسبب درجــات 
انتظار  إال  يسعني  فــا  الكهربائي.  التيار  وانقطاع 

الكهرباء علني أنام ولو ملدة أربع ساعات فقط«. 
ويــوضــح أن »الــتــيــار الــكــهــربــائــي يــتــوفــر مــن الساعة 
الثانية بعد منتصف الليل وحتى السادسة صباحًا 
حتى يتمكن األهالي من ملء خزاناتهم باملياه. كما 
يتوفر التيار الكهربائي لنحو ساعة ونصف الساعة 
مـــن بــعــد الـــظـــهـــر، وســـاعـــة ونـــصـــف الـــســـاعـــة مــســاء، 

يكون  مــا  وغالبًا  االنــقــطــاعــات.  مــن  العديد  تتخللها 
من  فــرد  يبقى  أن  ويجب  ضعيفًا،  الكهربائي  التيار 
املــيــاه،  الــعــائــلــة مستيقظًا ليضمن مـــلء خـــزان  أفــــراد 
وخــصــوصــًا أن الــشــبــكــة تــتــعــرض لــضــغــط كــبــيــر من 

جراء تشغيل الجميع ملضخات املياه«. 
ويــشــيــر إلـــى أن »غــالــبــيــة الــســوريــني مــحــرومــون من 
التنفس. ويعجز الناس عن الخروج إلى املتنزهات أو 
حتى الحلم برؤية البحر في أيام الحّر بسبب تدهور 
ـــى الــــذهــــاب إلــــى الــغــوطــة 

ّ
ــتــــصــــادي. حـــت الـــوضـــع االقــ

ألهالي  بالنسبة  متنفسًا  كانت  طاملا  التي  الشرقية 
دمــشــق، أصــبــح مكلفًا. ومـــا زال الــدخــول إلـــى بعض 
املناطق ممنوعًا في ظل انتشار الحواجز األمنية«.  

مـــن جــهــتــهــا، تــجــلــس أم عـــــاء، املــقــيــمــة فـــي إحـــدى 
ضــواحــي دمــشــق، إلـــى جــانــب ابــنــهــا الـــذي لــم يكمل 
يدوية  مروحة  بيدها  بعد، وتحرك  الــســادس  عامه 
ه يستطيع 

ّ
مصنوعة من القماش يمينًا ويسارًا، عل

الــجــديــد«: »بالكاد توجد  لـــ »العربي  الــنــوم. وتــقــول 
نافذة في منازل الفقراء في دمشق. كما أن تاصق 

املباني وضيق الشوارع يمنعان دخول الهواء«. 
تــضــيــف أم عـــاء أن انــقــطــاع الــتــيــار الــكــهــربــائــي لم 
الحياة  كــل تفاصيل  عــكــر  بــل  فــقــط،  الــنــوم  يحرمنا 
الطعام وال إضــاءة  اليومية. ال ثاجة تعمل لحفظ 
واملــــيــــاه غــيــر كـــافـــيـــة. فـــي الــنــهــايــة، تــأتــيــنــا فــواتــيــر 

«. أما أبو 
ً
كهرباء باهظة ويا ليتها موجودة أصــا

ثائر حسن )46 عــامــًا(، وهــو عامل مــيــاوم يقيم في 
إحـــدى الــعــشــوائــيــات جــنــوب دمــشــق، فيقول إنــه ما 
إن تغيب الشمس وينقطع التيار الكهربائي، حتى 
يرش املياه أمام منزله، ويضع كرسيه، وسرعان ما 
»يبقى  يضيف:  جيرانه.  مــن  عــدد  الجلسة  يشاركه 
أنني أختنق  البيت. أشعر  مــن  أقــل ضغطًا  الــشــارع 

بمجرد انقطاع الكهرباء«. 
ويـــوضـــح أنـــه بــمــجــرد أن يــأتــي الــتــيــار الــكــهــربــائــي 
الــنــوم بعد تشغيل  إلــى  الليل، يخلد  بعد منتصف 
الكهرباء،  انقطاع  نتيجة  تتوقف  وعندما  املروحة. 
»أشـــعـــر أنـــنـــي أخــتــنــق فــأســكــب املـــيـــاه فــــوق رأســـي 
وجسدي، وأبلل قطعة قماش باملياه وأضعها فوق 
رأســـي. هــذا األمــر غالبًا مــا يتكرر أكثر مــن مــرة في 
الليل، إلى أن يطلع الصباح علي وأتوجه إلى عملي، 
أن  يتطلب  عملي  أن  وخــصــوصــًا  املــعــانــاة،  لتتكرر 

أجلس تحت أشعة الشمس«.  
ــــوزراء حــســني عــرنــوس قــد أعــلــن في  وكـــان رئــيــس الـ
وقـــت ســابــق أن ســبــب انــقــطــاع الــكــهــربــاء هــو إعـــادة 
ــع، وبــالــتــالــي  ــانــ ــامـــل واملــــصــ ــعـ ــرات املـ تــشــغــيــل عــــشــ
تحويل الكهرباء لها على حساب املناطق السكنية. 
ــتــــاج عــلــى حــســاب  ويــــســــأل: »هــــل نـــوقـــف دورة اإلنــ
إلى »وجود  الكهرباء للمواطنني؟«. ويشير  إيصال 

نتمكن  لكن  مــيــغــاواط،  آالف  تنتج خمسة  مــولــدات 
من تشغيل 2300 فقط. أما الكمية املتبقية فتحتاج 
إلى غاز ومحروقات، إال أن االحتال األميركي يضع 
يــده عليها«، فــي إشـــارة إلــى آبــار النفط فــي منطقة 
شــمــال شـــرق ســـوريـــة. يضيف أن »الــكــهــربــاء كانت 
ســابــقــًا مــحــصــورة فــي مــنــاطــق مــعــيــنــة. لــكــن اتــســاع 
رقعة املناطق التي عــادت إلى سيطرة الدولة شكل 
ضغطًا إضافيًا على الشبكة واملحطات الكهربائية 

الصالحة للعمل«.

مجتمع
طفوا من مدرسة داخلية في شمال نيجيريا الشهر 

ُ
 خ

ً
طالب خاطفون بفدية لإلفراج عن نحو 80 طفا

املاضي، وفقًا لقس مشارك في مفاوضات اإلفراج عنهم. ويريد الخاطفون مليون نيرة نيجيرية عن 
كل طفل. وكــان الهجوم على مدرسة بيثيل املعمدانية الثانوية في واليــة كادونا هو عاشر واقعة 
خطف جماعي من مدارس في شمال غرب نيجيريا منذ ديسمبر/كانون األول. ونسبت السلطات 
تلك العمليات إلــى عصابات إجرامية تسعى للحصول على فــدى. وقــال القس إتــي جوزيف هياب 
)رويترز( »)اللصوص( يطلبون مليون نيرة لكل طالب من الطاب الثمانني الباقني معهم«.  

قالت وزارة النقل إن 41 شخصًا قتلوا في حــادث سير، باملنطقة الجنوبية من وسط مالي، يوم 
الرسمي  التلفزيون  ركــاب بشاحنة تحمل بضائع وعــمــاال. وذكــر  الــثــاثــاء، بعد اصــطــدام حافلة 
الحافلة.  إلــى طريق  لتنحرف  إطاراتها  أحــد  انفجار  بعد  عليها  السيطرة  فقد  الشاحنة  قائد  أن 
انــفــصــال الجزء  بــلــدة سيجو، فــي  الـــذي وقــع على بعد 20 كيلومترًا مــن  الــحــادث،  وتسببت قــوة 
الصور واملقاطع  الطريق، حسبما ظهر في  األمتعة والبضائع عبر  الحافلة وتناثر  األمامي من 
)رويترز( املصورة املنشورة على اإلنترنت.  

مالي: 41 قتيًال في تصادم حافلة بشاحنةنيجيريا: خاطفون يطالبون بفدية لإلفراج عن تالميذ

ــم صــيــفــا  ــالـ ــعـ ــي وقـــــت يــشــهــد فـــيـــه الـ فــ
ــدًا، الحــــظ خـــبـــراء أن  ــديــ »مـــتـــطـــرفـــا« جــ
ضرباته أكثر قوة، وتشمل أماكن سبق 
أن نجت من موجات احتباس حــراري 
ــدان غــنــيــة  ــلــ فــــي املــــاضــــي، وتـــحـــديـــدًا بــ
مــثــل الـــواليـــات املــتــحــدة وكــنــدا وأملــانــيــا 
الفقيرة  الـــدول  كــانــت  بعدما  وبلجيكا، 
الجوية  الــظــواهــر  أكــثــر عــرضــة ملخاطر 
املتطرفة املرتبطة بالتغير املناخي الذي 

يحدثه اإلنسان.
الكوارث  بيانات  قاعدة  مؤسسة  تقول 
ــز أبــــحــــاث وبـــائـــيـــات  ــركـ الـــدولـــيـــة فــــي مـ
الكاثوليكية  لــوفــان  بــجــامــعــة  الـــكـــوارث 
فــي بلجيكا ديــبــي غــوهــا - سابير، إن 
البلدان  فــي  تنحصر  تعد  لــم  »املشكلة 

الفقيرة، بل تطاول تلك الغنية«.
وفعليا، ضربت هذا الصيف فيضانات 
حيث  وبلجيكا،  وأملــانــيــا  الــصــن  قاتلة 
ــاص، و«هــــي  ــن األشـــــخـــ غـــــرق مـــئـــات مــ
يقول  كما  الـــكـــوارث«،  تعهد  لــم  مناطق 
عالم املناخ زيك هاوسفاذر. كما عانت 
كندا ومناطق في شمال غربي الواليات 
املتحدة من موجات حر مرعبة تسببت 

بحرائق غير اعتيادية. 
ــه »حـــن  ــن هــــاوســــفــــاذر يــعــتــبــر أنــــ ــكـ لـ
ــبــــاد الـــفـــقـــيـــرة تـــكـــون أقـــل  ــ تـــتـــضـــرر ال
ــتــــعــــدادًا، وال يــســتــطــيــع مــواطــنــوهــا  اســ
مــــغــــادرة  أو  ــيـــفـــات  ــيـ ــتـــكـ الـ اســــتــــخــــدام 
مــنــاطــقــهــم فــيــتــعــرضــون لــضــرر أكــبــر، 

ويتضاعف عدد الضحايا«.
وصــــرح خــبــيــر املــنــاخ والــحــرائــق بــارك 
يشهد  األميركي  الغرب  بــأن  ويليامس 
أكثر املواسم جفافا منذ عام 1580، ما 

يهدد بحرائق شديدة جديدة.
والجيولوجيا  املناخ  ويرى كبير علماء 
إرنـــســـت  »مـــيـــونـــيـــخ ري«  فــــي شــــركــــة 
راوتــش أن »البلدان الغنية كانت األكثر 
تضررًا اقتصاديا حتى هذا الوقت من 

العام«.
)أسوشييتد برس(

المائية  الموارد  وزارة  في  التخطيط  مدير  ربط 
وخالل  حرب،  أبو  بسام  النظام،  لحكومة  التابعة 
تصريحات أدلى بها إلذاعة »شام إف إم« المقرّبة 
إّن  قائًال  الكهرباء،  بأزمة  المياه  أزمة  النظام،  من 
التي  المائية  بالموارد  مرتبطًا  ليس  المياه  تقنين 
استثناء  وتّم  الكهربائي،  بالتقنين  بل  جيدة،  ُتعتبر 

العديد من المشاريع من التقنين لتأمين المياه.

أزمة مياه

Thursday 5 August 2021
الخميس 5 أغسطس/ آب 2021 م  26  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2530  السنة السابعة
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تسابق مصر الزمن لتأمين كميات الجرعة الثانية للقاح 
»أسترازينيكا«. والمهمة ليست سهلة في ظل تقارير 
عن نفاد الكميات بسبب أخطاء في إدارة المنظومة

األردن: إقبال دون المستوى على اللقاحات

1819
مجتمع

القاهرة ـ العربي الجديد

بالتزامن مع تسجيل ارتفاع جديد 
في عدد اإلصابات بفيروس كورونا 
في مصر، بحسب إحصاءات رسمية 
ــرة، والــتــي  ــيـ ــــام األربـــعـــة األخـ صــــدرت فـــي األيـ
أكــثــر مــن شهرين مــن االنخفاض  تــأتــي بعد 
فــي عـــدد اإلصـــابـــات، تــواجــه الــحــكــومــة أزمــة 
كــبــيــرة فـــي مــلــف الــلــقــاحــات، إذ عــجــزت منذ 
السبت املاضي عن توفير الجرعة الثانية من 
لقاح »أسترازينيكا« لجميع املواطنن الذين 
تلقوا  بعدما  الجداول  على  أسماؤهم  وردت 
الــجــرعــة األولــــى، وذلـــك فــي نحو نصف عدد 

محافظات الباد. 
ــرار  ــاء مـــن أضــ ــبـ فـــي غـــضـــون ذلـــــك، يـــحـــذر أطـ
عدم استكمال التطعيم على الصحة العامة، 
واحــتــمــال تــأثــر الـــوضـــع الــصــحــي ملـــن تلقوا 
املستجد  بالواقع  اللقاح  من  األولــى  الجرعة 
الثانية، في  الجرعة  توافر  عــدم  على صعيد 
وقـــت تــحــاول هــيــئــة الـــشـــراء املـــوّحـــد التابعة 
للجيش ووزارة الصحة تسريع عملية تأمن 
كــمــيــات إضـــافـــيـــة مـــن الـــلـــقـــاحـــات بــأنــواعــهــا 

املختلفة خال األيام القادمة.

إجهاد
لـ  وتقول مصادر في وزارة الصحة املصرية 
»العربي الجديد« إن »رسائل تأجيل مواعيد 
الــجــرعــة الــثــانــيــة الــتــي وصــلــت إلـــى هــواتــف 
ــك لــفــتــرات  ــ مــــن تـــلـــقـــوا الـــجـــرعـــة األولــــــــى، وذلــ
تتراوح بن 10 أيام و13 يوما، سببها األول 
انخفاض عــدد جــرعــات اللقاح املــتــوافــرة في 
الــبــاد، بعدما  املــراكــز على مستوى  مختلف 
خلقت ظروف مختلفة هذه املشكلة، وأبرزها 
إعطاء عشرات اآلالف من املصرين القادمن 
ــارج، خـــصـــوصـــا مــــن دول الــخــلــيــج  ــ ــخـ ــ مــــن الـ
خال فترة العطلة الصيفية واألعياد، جرعة 
ثانية من لقاح »أسترازينيكا«، بعدما كانوا 
حصلوا على الجرعة األولــى في الــدول التي 
التطعيم  منظومة  أجــهــد  مــا  فيها،  يعملون 

املحلية وقلل الكميات املتاحة.
عملية  بتوسيع  فيرتبط  الثاني  السبب  أمــا 
إعـــطـــاء لــقــاح »أســتــرازيــنــيــكــا« خـــال الــفــتــرة 
بن مايو/ أيار ويونيو/ حزيران املاضين، 
بـــأعـــداد فــاقــت الــكــمــيــات الــتــي ضــمــنــت مصر 
الحصول عليها قبل بداية الصيف، علما أن 
الصيني  »سينوفارم«  اللقاح  جرعات  كمية 

انخفضت في انتظار جلب جرعات جديدة. 

تشكيك في »سينوفاك«
ــــي عــــــدم تــمــكــن  ــالــــث فـ ــثــ ويـــتـــمـــثـــل الـــســـبـــب الــ
ــادة بــســرعــة مـــن جــرعــات  ــ ــ الــحــكــومــة مـــن اإلفـ
محلية الصنع من لقاح »سينوفاك«، ألسباب 
ة الــفــنــيــة الــطــبــيــة،  تــتــعــلــق بــمــعــايــيــر الـــكـــفـــاء

تــأخــيــر إعــطــاء الــجــرعــة الــثــانــيــة مــن أي لقاح 
 
ً
ألكثر من ستة أيام، وهو موعد تخطته فعا

السلطات الصحية في مصر.
وتزيد أهمية هذه التحذيرات عودة ارتفاع 
ــيــــرًا، وذلـــــك بــعــد مـــرور  عــــدد اإلصــــابــــات أخــ
ــيـــد األضــــحــــى الـــــــذي لــم  ــلـــى عـ أســـبـــوعـــن عـ
أيــة تدابير احــتــرازيــة، في  تطبق فيه مصر 
األولـــى خــال مناسبة  للمرة  إجـــراء حصل 
دينية منذ ظهور الجائحة نهاية عام 2019. 
وناهز عدد اإلصابات الـ 50 يوميا، علما أن 
 284,311 يتجاوز  اإلصــابــات  عــدد  إجمالي 
وعدد الوفيات  16,522، والتي تشكل نسبة 
5.81 فـــي املـــائـــة إجـــمـــالـــي عــــدد املــصــابــن، 
ــدول تــضــررًا  ــ وتــجــعــل مــصــر إحــــدى أكــثــر الـ
بالوفيات في العالم، رغم ضعف قدرتها في 
رصد الوباء، وعدم منطقية األعداد املسجلة 
فــي كــل املــوجــات الــتــي شهدتها الــبــاد منذ 
ظـــهـــور الــجــائــحــة. كــمــا تـــطـــرح الــتــحــذيــرات 
تــســاؤالت عــدة حــول مــدى نجاح اللقاحات 
مــرات، ما قد  الفيروس  الحالية بعد تحور 
يؤثر سلبا على فعاليتها بحسب دراسات 
علمية عدة، علما أن مصادر وزارة الصحة 
تؤكد تلقي أقل من 4 ماين مصري جرعة 

واحدة على األقل.

ثّمة سعي إلى تحصين
4.5 ماليين شخص بجرعَتين 

بحلول سبتمبر

شهدت مصر توسيع 
إعطاء لقاح »أسترازينيكا« 

بأعداد فاقت الكميات 
التي ضمنت جلبها 

ــادر فـــي وزارة الــصــحــة  حــيــث تــتــحــدث مـــصـ
ــتـــشـــاف عـــيـــوب صــنــاعــيــة فــــي أعـــمـــال  عــــن اكـ
»ســيــنــوفــاك« املــصــريــة، اســتــنــادًا إلــى تقارير 
ــدواء املــصــريــة الــتــي تــراقــب  ــ قــدمــتــهــا هــيــئــة الـ
للقاحات،  الطبية  واملعايير  التشغيل  آليات 
ما يعرقل حتى اآلن منحها رخصة التوزيع 
وتنفيذ عمليات التلقيح، رغم اإلعان رسميا 
عــن إنــتــاج أول مليون جــرعــة فــي حفل كبير 

حضره رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
تساؤالت  »سينوفاك«  لقاح  يطرح  وعموما 
علمية حول فعاليته مقارنة ببقية اللقاحات 
املتاحة، وبينها أيضا »سينوفارم« الصيني 
الـــــذي تــســبــبــت الــــصــــورة الــذهــنــيــة الــســلــبــيــة 
وغــيــاب املــعــلــومــات الــوافــيــة عــنــه فــي عــزوف 
الطبية عن  األطــقــم  مــن عناصر  نسبة كبيرة 
»سينوفاك«  وأثـــار  الــحــالــيــة.  التلقيح  حملة 
جداًل علميا كبيرًا في الصن تسبب في تأخر 
نيله ترخيص االستخدام في حاالت الطوارئ 
ــم املــوافــقــة  حــتــى األســـبـــوع املــاضــي فــقــط، رغـ
على استعمال أربعة لقاحات محلية أخرى. 
كما تسبب في أزمة في البرازيل التي قررت 
ــه فـــي حــــاالت الــــطــــوارئ، بــعــدمــا أظــهــر  تـــداولـ
معدل فعالية منخفض جدًا ال يتجاوز 50.5 
في املائة. أما التجارب التي أجريت عليه في 
إندونيسيا فحددت فعاليته بنسبة 63.3 في 
في  األكــبــر  الفعالية  لكنه سجل  فــقــط،  املــائــة 

تركيا وصواًل إلى نسبة 91 في املائة.
أمـــــا بــالــنــســبــة إلـــــى الـــلـــقـــاحـــات املـــســـتـــوردة 
الــبــدء على شـــراء جــرعــات لقاح  فترتكز منذ 
ــد فــشــل الــتــنــســيــق بن  »أســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا«. وقــ
على  أخـــرى حصلت  وجــهــات  الصحة  وزارة 
أنــــــواع الـــلـــقـــاحـــات األخــــــرى املـــســـتـــوردة مثل 
»سبوتنيك فــي« الــروســي الــذي شكل اللقاح 
األساسي في حملة تطعيم عناصر الجيش 
االستراتيجي  الرصيد  ــص 

ّ
قــل مــا  والــشــرطــة، 

للقاحات في مصر.

نكث وعود
ورغم أن مشكلة تمويل واستيراد اللقاحات 
لكن  وحــدهــا،  فــي مصر  تنحصر  ال  العاملية 
واضـــح أن الــســلــطــات تــعــانــي مــن ســـوء إدارة 
ــة ومـــن ضــعــف وســـائـــل الــســيــطــرة على  ــ األزمـ
الوعود  لم تتحقق  إذ  والتعامل معه،  الوباء 
في  زايــد  الصحة هالة  وزيـــرة  أطلقتها  التي 
يوليو/  فــي  بها  أدلــت  تصريحات صحافية 
تموز املاضي، وكشفت فيها أن »مصر وقعت 
صفقة لــشــراء 120 مــلــيــون جــرعــة لــقــاح، وأن 
أنــد جونسون  لقاحي جونسون  مــن  كميات 
وفايزر األميركين ستصل إلى الباد قريبا، 

ونحن نعد وسائل التبريد الخاصة بها«. 
وبن الوعود غير املنفذة أيضا والتي تزداد 
الــحــاجــة لــهــا الـــيـــوم، تعميم الــلــقــاحــات على 
نهاية  قبل  املــــدارس  فــي  والعاملن  املعلمن 

مـــارس/ آذار املــاضــي. وقــد فــات وقــت تنفيذ 
اللقاحات  الــوعــود، فــي حــن أن كميات  هــذه 
ــة عــنــاصــر  ــافــ املـــــوجـــــودة حـــالـــيـــا تــجــعــل إضــ
املستهدفة  الفئات  إلــى  التعليمية  املنظومة 
، إال في حال وصول 

ً
بالتطعيم أمرًا مستحيا

أكــثــر مــن مــلــيــونــي جــرعــة جــديــدة إلـــى مصر 
الــجــاري، وهــو أمر  قبل نهاية أغسطس/ آب 

مستبعد بحسب مصادر وزارة الصحة.
وتــحــذر مــصــادر وزارة الــصــحــة وأطـــبـــاء من 
تزامن أزمة نقص اللقاح مع االنتشار العاملي 
الفيروس، والذي  الحالي ملتحّور »دلتا« من 
توقعت اللجنة العلمية ملكافحة الوباء رصده 
في أراضــي الباد في أي وقــت، خصوصا أن 
أن حــذرت من  العاملية سبق  منظمة الصحة 

البحر االبيض المتوسط
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كثيرون هم الذين يترددون 
في تلّقي لقاحًا مضادًا 
لكوفيد-19، على الرغم 

من تشديد خبراء على أّن 
عمليات التحصين هي السبيل 

األمثل لمواجهة الوباء. 
األردنيون من بين هؤالء 

المترددين

عّمان ـ أنور الزيادات

لكوفيد-19  املــضــادة  اللقاحات  على  اإلقــبــال  زال  مــا 
تــخــّوف  املــطــلــوب، بسبب  املــســتــوى  األردن دون  فــي 
الــنــاس مــن األعـــراض الجانبية مــن جهة، ومــن جهة 
أخرى عدم نجاح الحكومة في إقناع الناس بأهمية 
التحصن وآثاره الصحية اإليجابية. وقد يكون ذلك 

مرتبطا بثقة املواطنن املتدنية بحكومة بادهم.
ــن مـــن تلك 

َ
ــوا جــرعــت

ّ
ولــــم يــتــجــاوز عــــدد الـــذيـــن تــلــق

نحو  ى 
ّ
تلق فــي حــن  مليون شخص،   2.2 اللقاحات 

 السلطات 
ّ
2.9 مليون آخرين جرعة واحــدة، علما أن

ــهــا تعاقدت 
ّ
فــي الــبــاد أعلنت فــي الشهر املــاضــي أن

مع جهات عّدة للحصول على نحو 12 مليون جرعة 
مــن الــلــقــاحــات، وهــي فــي صــدد طلب خمسة ماين 
جرعة إضافية. وتسعى الحكومة األردنية إلى رفع 
ن بما يتوافق مع وعودها 

ّ
أعداد االشخاص املحصن

السابقة، أي الوصول إلى تحصن 4.5 ماين مواطن 
بحلول سبتمبر/ أيلول املقبل مع نسبة 75 في املائة 
إلى  الوصول  ما يعني  املستهدفة. وهــو  الفئات  من 

مناعة مجتمعية مقبولة.
وملواجهة هذه األزمة، أصدر رئيس الوزراء األردني 
بشر الخصاونة، األسبوع املاضي، أمر دفاع لتنظيم 
وا لقاحا مضادًا لكوفيد-19 

ّ
عمل األفراد الذين لم يتلق

في منشآت القطاَعن العام والخاص وبعض املهن، 
ــيــه، ورّبــمــا إجــبــارهــم 

ّ
بــهــدف دفـــع املــواطــنــن إلـــى تــلــق

بــطــريــقــة غــيــر رســمــيــة وغـــيـــر مـــبـــاشـــرة. ووفـــــق أمــر 
 موظف 

ّ
الدفاع الذي يحمل رقم 32، يتوّجب على كل

األولــى  الجرعة   
َّ

لم يتلق العام والخاص  القطاع  في 
ف عن موعد الجرعة الثانية، إبراز 

ّ
من اللقاح، أو تخل

املفعول  آر« سالبة ســاريــة  نتيجة فحص »بــي ســي 
 

ّ
ملّدة 72 ساعة، صباح يوَمي األحد والخميس من كل

العمل. كذلك،  عــن  املتغّيب  ُيــَعــّد بحكم  أســبــوع، وإال 
 

َّ
يــتــوّجــب عــلــى كـــل ســائــق مــركــبــة نــقــل عـــام لـــم يتلق

الجرعة األولى من اللقاح الخضوع لفحص »بي سي 
آر« دوري، والتزّود بشهادة نتيجة سالبة في أثناء 

أدائه عمله لم تمِض عليها مّدة 72 ساعة.
 عن 100 

ّ
 من يخالف ذلك بغرامة ال تقل

ّ
ب كل

َ
وُيعاق

ديــنــار أردنـــي )نــحــو 140 دوالرًا أمــيــركــيــا( وال تزيد 
ب 

َ
ــه ُيعاق

ّ
أن عن 500  دينار )نحو 700 دوالر(، علما 

ــال تـــكـــرار املــخــالــفــة.  ــلـــى لــلــغــرامــة فـــي حــ بــالــحــد األعـ
كذلك ثّمة غرامات تتراوح ما بن 1000 دينار )نحو 

1400 دوالر( و3000  دينار )نحو 4200 دوالر( على 
املؤسسات التعليمية املخالفة.

وفــــي إجــــــراء آخــــر لـــرفـــع أعــــــداد مــتــلــقــي الــلــقــاحــات، 
التحصن ضّد   

ّ
ســن تخفيض  الصحة  وزارة  قــررت 

إلـــى 12 عــامــا ومـــن دون مــوعــد مسبق،  كـــوفـــيـــد-19 
 األشخاص الذين 

ّ
شريطة موافقة ولّي األمر، علما أن

تــتــراوح أعــمــارهــم مــا بــن 12 عــامــا و18 لــم يكونوا 
مستهَدفن بداية.

أحــمــد ســعــد، فــي بــدايــة الــســبــعــيــنــيــات مــن عــمــره، 
 الـــلـــقـــاح وال يــــرغــــب فــي 

َّ
ــه لــــم يـــتـــلـــق ــ ــ ـ

ّ
ال يـــخـــفـــي أن

ذلـــك. ويـــقـــول: »أخــشــى مــخــاطــر الــلــقــاح وأعــراضــه 
الـــجـــانـــبـــيـــة، وال أثـــــق بــالــتــطــمــيــنــات الــحــكــومــيــة 
إلى  الــعــبــادي  بـــدوره، يشير محمد  بـــه«.  الخاصة 
أرغــب  »وال  الحكومة،  بنصائح  كثيرًا  يثق  ال  ــه 

ّ
أن

ي اللقاح، كذلك األمر بالنسبة إلى زوجتي. 
ّ
في تلق

ين إلى ذلك«. ونحن غير مضطرَّ
فــي املــقــابــل، تــخــبــر مــهــا الــزعــبــي، وهـــي مــوظــفــة في 
ت اللقاح القتناعها 

ّ
ها تلق

ّ
الخمسينات من عمرها، أن

ـــر حــمــايــة نــســبــيــة مـــن املــــــرض«. تضيف 
ّ
ـــه »يـــوف

ّ
بـــأن

 الــبــاغــات 
ّ

ــل ــرًا ضـــروريـــا فـــي ظـ ــار أمــ  »الــلــقــاح صـ
ّ
أن

من  باملوظفن  املتعلقة  اإلجــــراءات  حــول  الحكومية 
النعيمات  أحمد  الـــرأي  ويوافقها  املحّصنن«.  غير 
الــخــمــســيــنــي، ويـــشـــدد عــلــى »ضـــــرورة إقـــبـــال جميع 
ــــن اإلجــــــــــراءات  ــدًا عـ ــيـ ــعـ ــى الــــلــــقــــاح، بـ ــلـ املــــواطــــنــــن عـ
الــحــكــومــيــة، مـــن أجـــل حــمــايــة املــجــتــمــع مـــن انــتــشــار 
 عائات كثيرة أصيب 

ّ
املرض«. ويتابع النعيمات أن

أفراد منها بالفيروس وأخرى فقدت عزيزًا، بالتالي، 
ي اللقاح لحماية 

ّ
يجب أن يدفع ذلك السكان إلى تلق

 متحّورات 
ّ

أنفسهم ومن يحّبون، خصوصا في ظل
الفيروس«.

فــي ســيــاق مــتــصــل، يــقــول أمـــن عـــام وزارة الصحة 
األردنية لشؤون األوبئة املسؤول عن ملف كورونا 
 »الحكومة 

ّ
إن »العربي الجديد«،  لـ البلبيسي،  عادل 

ن 
َ
تسعى إلى تحصن 4.5 ماين شخص بجرعت

ــمــا 
ّ
بــحــلــول سبتمبر/ أيــلــول املــقــبــل«. يــضــيــف: »كــل

تقّدمنا خطوة إلى األمام نقترب أكثر من الهدف من 
أجل تحقيق املناعة املجتمعية«. ويشير البلبيسي 
ي اللقاح، فصارت 

ّ
إلى »ارتفاع األعداد اليومية ملتلق

تــقــتــرب مــن 100 ألـــف شــخــص يــومــيــا«، ويــأتــي ذلــك 
الحكومية األخــيــرة، ومنها  اإلقبال بعد اإلجـــراءات 
إلــى 12 عاما، إلى  الفئات املستهدفة   

ّ
تخفيض ســن

جانب اإلجراءات املتعلقة بأمر الدفاع رقم 32. وعن 
األسباب التي تحّد من اإلقبال على اللقاحات، يقول 
ها عديدة، ويلفت إلى »استبيان أعّدته 

ّ
البلبيسي إن

السبب   
ّ
أن األولــيــة  خاصته  كشفت  الصحة  وزارة 

الــرئــيــســي هـــو انــشــغــال الـــنـــاس بــأعــمــالــهــم، كــذلــك، 
لــم يتقّدموا  الــذيــن أصيبوا سابقا   االشــخــاص 

ّ
فــإن

أعراض  الخوف من  إلى  لقاح، باإلضافة  أّي  ي 
ّ
لتلق

اللقاحات الجانبية«.

كورونا مصرتحقيق
إدارة فاشلة لمنظومة التلقيح

تونس: »أوكسجين المتطوعين« ينـقذ المرضى

بكى مدير مستشفى في 
محافظة بنزرت من العجز 

عن تأمين أوكسجين 
لحوالى 30 مريضًا

تونس ـ مريم الناصري

مع تدهور الوضع الصحي في تونس وارتفاع 
عدد املصابن بفيروس كورونا بسبب ظهور 
في  االنتشار  السريع  الهندي  »دلتا«  متحور 
املــرضــى مشكلة  يــواجــه غالبية  عـــدة،  مناطق 
اكـــتـــظـــاظ املــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة، ونــقــص 
أجـــهـــزة األوكــســجــن الــتــي بـــات طــلــبــهــا أشــبــه 

بالبحث عن عملة نادرة. 
وشهدت مستشفيات عدة حال هلع كبير من 
ــم نــقــل 30 

ّ
فــقــدان أجــهــزة األوكــســجــن، مــا حــت

مصابا بالفيروس من مستشفى الهادي شاكر 
إلى املستشفى  الجامعي في مدينة صفاقس 
العسكري امليداني. وأطلقت الطبيبة هندة أبو 
 »األطقم الطبية باتت 

ّ
نوارة نداء استغاثة بأن

ال تستطيع التعامل مع نقص األوكسجن في 
املستشفى، وأنها عاجزة عن إنقاذ املرضى من 
املوت«.  وأضافت في شريط فيديو نشرته على 
مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي: »نــفــاد مخزون 
األوكسجن يضطرنا في واقع صعب جدًا إلى 
الذين سيعيشون ومن  االختيار بن املرضى 
ــر، بكى  ســيــمــوتــون«. وفـــي شــريــط فــيــديــو آخــ
بــنــزرت  محافظة  فــي  محلي  مستشفى  مــديــر 
مــن العجز عــن تــأمــن أوكــســجــن لــحــوالــى 30 

مريضا في قسم اإلنعاش. 
وفيما يواصل عشرات األطباء إطاق نداءات 
لـــحـــث الـــســـلـــطـــات عـــلـــى تـــوفـــيـــر األوكـــســـجـــن، 
املــقــال هــشــام املشيشي  كــان رئــيــس الحكومة 
ــى املـــــوجـــــوديـــــن فــي  ــ ــرضــ ــ قـــــد صــــــرح بــــــأن »املــ
مــــســــتــــشــــفــــيــــات تــــشــــهــــد نــــقــــصــــا حــــــــــــادًا فـــي 
األوكسجن سينقلون إلى مراكز طبية خاصة 
تلبي هذه االحتياجات«، مؤكدًا أنه تم »وضع 
كل املؤسسات الصحية الحكومية والخاصة 
فــــي تــــصــــرف الـــــدولـــــة فــــي مــــواجــــهــــة جــائــحــة 
ــعـــودة إلـــى نــســبــة الــتــزود  كـــوفـــيـــد-19 حــتــى الـ
 مخزون 

ّ
الطبيعي بمادة األوكسجن، وأن كل

األوكــســجــن املــتــوافــر لــدى الــشــركــات بــات في 
تصرف املؤسسات الصحية بحسب حاجتها، 
املــتــعــاقــدة معهم.  بــاملــزوديــن  التقيد  مــن دون 
كما سنبدأ في إعــداد دراســة إلنجاز مشروع 
ــادة األوكــســجــن الـــذي يــنــدرج ضمن  إنــتــاج مـ

األمن الصحي الوطني«.
وحسب وزارة الصحة، يبلغ استهاك تونس 
ملــادة األوكسجن فــي األيـــام العادية نحو 60 
ألـــف لــيــتــر يــومــيــا، فــيــمــا تــخــطــى الــطــلــب  120 
ألف ليتر يوميا خال األشهر األولى من العام 
الحالي، قبل أن يتجاوز 220 ألف ليتر يوميا 

بعد انتشار متحّور »دلتا«. 
األوكسجن في غالبية  واستغل تجار نقص 
املستشفيات الحكومية، وباعوا مكثفات هذه 
املـــــادة بــأســعــار بــاهــظــة جـــدًا تـــجـــاوزت ثــاثــة 
الــعــادي، كما أوجـــدوا سوقا  أضعاف سعرها 
سوداء موازية ألجهزة االوكسجن، وبعضها 
جرى تهريبه عبر الحدود البرية من الجزائر، 

ــــل مــــن تـــلـــك الـــتـــي تــدخــل  ــــرض بـــأســـعـــار أقـ وعــ
إلــى الــبــاد بطرق شرعية.  لكن ذلــك لــم يمنع 
متطوعن ُكثر من العمل لتوفير أكبر عدد من 
مكثفات األوكسجن، ومنحها إلى مرضى في 
أو تقديمها ملستشفيات.  إليها  الحاجة  أمّس 
وهم جمعوا أموااًل لشراء هذه املكثفات منهم 

أو من رجال أعمال ومتبرعن. 
ونـــظـــمـــت جــمــعــيــة »نــــبــــض« بـــالـــتـــعـــاون مــع 
جمعيات أخرى ونشطاء في املجتمع املدني 
حـــمـــلـــة لـــجـــمـــع الـــتـــبـــرعـــات لـــصـــالـــح مــرضــى 
كــورونــا، واستطاعت توفير 24 من مكثفات 

األوكـــســـجـــن الـــتـــي وزعــتــهــا عــلــى مــصــابــن. 
ــاطــــق،  ــنــ ــل املــ ــ ــــرع كــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــــات الـ ــمـ ــ ــلــــت حـ ــمــ وشــ
خــصــوصــا تــلــك املــصــنــفــة بــأنــهــا »مـــوبـــوءة« 
بسبب ارتــفــاع عــدد اإلصــابــات فيها بوتيرة 
مــتــســارعــة. ويــقــول عــبــد الــحــمــيــد، وهـــو أحــد 
»الــعــربــي  املــتــطــوعــن فــي مــديــنــة الــقــيــروان، لـــ
الــجــديــد«: »اعــتــبــرت الــقــيــروان بــن املــنــاطــق 
األولــــى الــتــي تــضــررت مــن انــتــشــار دلــتــا، ما 
تسبب في اكتظاظ مستشفياتها وفي تزايد 
الــطــلــب عــلــى األوكـــســـجـــن، عــلــمــا أنــــه جــرى 
تخيير مرضى ُكثر بمازمة بيوتهم فاحتاج 
بعضهم إلى أوكسجن وفّرت منظمة الهال 
منازلهم.  إلـــى  ونقلته  مــنــه،  كــمــيــات  األحــمــر 
ــة تـــــبـــــّرع ســمــحــت  ــلـ ــمـ كــــمــــا  نــــظــــم شــــبــــان حـ
بتوفير مبلغ لشراء أكثر من 20 من ُمكثفات 
األوكــســجــن وجـــرى تــوزيــعــهــا عــلــى مرضى 
ــم الـــصـــحـــيـــة. ونــشــر  ــهـ ــاالتـ ــدهــــور حـ خـــــال تــ
مواقع  عبر  وأعلنوا  للتواصل  أرقاما  هــؤالء 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي اســتــعــدادهــم لتلبية 
طــلــب كــل عــائــلــة يــحــتــاج أحـــد مــرضــاهــا إلــى 
أوكــســجــن.  ووجـــد مــتــطــوعــون كــثــيــرون في 

مواقع التواصل االجتماعي بوابة للتواصل 
مــع أكــبــر عــدد مــن املــتــبــرعــن، ونــشــر حمات 
ــبــــّرع ســــــواء لــجــمــع أجــــهــــزة أوكـــســـجـــن أو  تــ
في  تمهيدًا لوضعها  لشرائها،  مالية  مبالغ 
تصرف مستشفيات أو تأمن توزيعها على 
مصابن سواء كانوا في بيوتهم أو حتى في 
مستشفيات ميدانية شّيدت في مناطق عدة. 
الــتــي تعمل  فــرحــات،  املتطوعة صفية  تــقــول 
منذ أكثر من شهرين بالتعاون مع جمعيات 
ــوال لــشــراء  خــيــريــة ومــنــظــمــات عــلــى جــمــع أمــ
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«،  مــكــثــفــات أوكـــســـجـــن، لــــ
ــزت، بــالــتــعــاون مع   »جــمــعــيــات خــيــريــة رّكــ

ّ
إن

مــجــمــوعــة مـــن املــتــطــوعــن الـــشـــبـــاب، عملها 
األخــيــرة على توفير  الفترة  التطوعي خــال 
مــكــثــفــات األوكـــســـجـــن. وجـــــرى الــبــحــث عن 
مـــــصـــــادر تــــمــــويــــل عــــلــــى مـــــواقـــــع الــــتــــواصــــل 
االجــــتــــمــــاعــــي، وتـــخـــصـــيـــص أرقــــــــام هـــواتـــف 
الســتــقــبــال مــكــاملــات املــتــبــرعــن، كــمــا أنشئت 
طلبات  لتلقي  فيسبوك  على  عــدة  صفحات 
ــن مــكــثــف أوكـــســـجـــن فــي  ــن يــبــحــث عــ ــل مــ كــ

مناطق مختلفة«. 

ــم الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  ــ ــالـ ــ ــــي عـ الـــــــريـــــــادة فــ
ــل، مـــثـــلـــمـــا كـــانـــت  ــظــ واملـــعـــلـــومـــاتـــيـــة تــ
الذين  لآلسيوين  كبيرًا  هــدفــا  دائــمــا، 
لتطوير  بــرامــج  ابــتــكــار  فــي  يتفننون 
قــدرات الشبان في هذه املجاالت التي 
ــــي تــطــلــعــات  ال تـــنـــحـــصـــر أهــــدافــــهــــا فـ
املــســتــقــبــل، بـــل تــعــتــبــر حــتــى أســلــوب 
إلــيــهــم مــن الــضــروري  حــيــاة بالنسبة 
ــتـــاك كـــل مــتــطــلــبــات الــتــكــيــف مــعــه،  امـ
ــنــــجــــاحــــات  ــيـــق الــ ــقـ ــتـــحـ ــه لـ ــ ــتـ ــ ــبـ ــ ــواكـ ــ ومـ

املنشودة.  
ــــوداي« ألــقــى الــضــوء  مــوقــع »جـــابـــان تـ
على برنامج لتطوير القدرات عنوانه 
»حّول طفلك خال الصيف من مستهلك 
والــذي  رقــمــي«،  إلــى منشئ  لإنترنت 
يــهــدف إلـــى إطــــاق الــعــنــان إلبـــداعـــات 
األطـــفـــال فـــي الــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا 

والهندسة والرياضيات.
الــبــرنــامــج بأنه  وتــــورد حملة تــرويــج 
ــداَل مـــن الــلــعــب ومـــشـــاهـــدة مــقــاطــع  ــ »بــ
فــريــق ماهر  يــوتــيــوب سيهتم  فــيــديــو 
بــتــعــلــيــم األطــــفــــال الـــبـــرمـــجـــة، وصــنــع 
نــفــســهــا، ونعريفهم  الــفــيــديــو  مــقــاطــع 

بالروبوتات«. 
ويتباهى القيمون على البرنامج بأنه 
يعمل كمنصة للمهندسن واملصممن 
األطـــفـــال والــفــتــيــان الــطــمــوحــن الــذيــن 
تتراوح أعمارهم بن 7 و 18 عاما، ما 
بــــإدراك أنــهــم قــد يكونون  يسمح لــهــم 
أيضا جزءًا من إنشاء العالم الحديث. 
أخيرًا  البرنامج  على  القيمون  وعــقــد 
مــؤتــمــرًا مشتركا ضــم 350 طــالــبــا من 
أساليب  على  وأطلعهم  عــدة،  مـــدارس 
حل مواضيع وباء كورونا باستخدام 

برامج الكمبيوتر والعامات )الكود(.
وســيــنــفــذ الــــطــــاب األصــــغــــر ســـنـــا فــي 

البرنامج مهمات دمج منصات ألعاب 
ممتعة وسهلة الفهم لفصول البرمجة 
الــخــاصــة بــهــم - ومــجــمــوعــات تركيب 
مــمــاثــلــة لــلــعــبــة »لــيــغــو« الــشــهــيــرة في 
ــل جــعــل  ــ فـــصـــول الــــروبــــوتــــات، مــــن أجـ

تجربة التعلم ممتعة وتفاعلية.
ال شـــك فـــي أن األمـــيـــة الــرقــمــيــة مــجــرد 
ــــى طـــاب  خــــرافــــة الــــيــــوم بـــالـــنـــســـبـــة إلــ
التقنيات  إنــشــاء  معرفة  لكن  الــيــابــان، 
التركيز  هي املستقبل. من هنا أهمية 
التي  للمعرفة  العملي  التطبيق  على 
الــطــاب األصــغــر ســنــا، كي  يكتسبها 
الـــعـــلـــوم والــتــكــنــولــوجــيــا  يــــدركــــوا أن 
فقط  ليست  والــريــاضــيــات  والهندسة 
لـــلـــمـــهـــووســـن، ولـــكـــن ألولــــئــــك الـــذيـــن 

يرغبون في تغيير العالم.
وقــــد أطـــلـــق الــقــيــمــون عــلــى الــبــرنــامــج 
أيــام  أخــيــرًا معسكرًا صيفيا ملــدة ستة 
ملن تتراوح أعمارهم بن 7 و 18 عاما، 
مع  بــالــتــعــاون  ليلية  وشــمــل مخيمات 
لــتــقــديــم  مـــحـــافـــظـــات  وإدارات  فــــنــــادق 
فــــــصــــــول الـــــبـــــرمـــــجـــــة والـــــــروبـــــــوتـــــــات 
والتصميم والرسوم املتحركة وتحرير 
إلــى جنب مع نشاطات  الفيديو جنبا 
خارجية. ويصفون هذه التجربة بأنها 
ــى الــطــاب  »ال مــثــيــل لــهــا بــالــنــســبــة إلــ
املدرسة،  الصغار، كي يتخطوا حــدود 
ويــعــثــروا عــلــى شــركــاء ويــتــفــاعــلــوا مع 
أحدث التقنيات«، علما أن كل الدروس 
والنشاطات باللغة اإلنكليزية. ويؤكد 
هـــؤالء أنـــه مــع »تــحــســن كــل ســطــر من 
لعبة  كــل  الــبــرمــجــة، وإنــتــاج  تعليمات 
فـــيـــديـــو، وتــــجــــاوز كـــل عــقــبــة، سيبني 
ــة لــتــشــكــيــل  ــ ــــازمـ الــــطــــاب املـــــهـــــارات الـ

مستقبل مشرق.
)كمال حنا(

برامج البحث عن »مستقبل 
مشرق« في اليابان

محمد أحمد الفيالبي

الغبار ســمــاءنــا، كــي تتبرد  أن يغطي  اآلونـــة األخــيــرة نشتهي  فــي  بتنا 
األجواء، وننعم بشيء من الراحة بعد موجة حّر غير مسبوقة. وأثبتت 
ــاّرة، وقتل  الـــدراســـات أن بــني فــوائــد الــغــبــار مــنــع وصـــول إشــعــاعــات ضــ

ر املاء في النباتات.
ُّ
ميكروبات تتواجد في الهواء، وأيضًا الحّد من تبخ

فــي مــثــل هـــذه األيــــام قــبــل عــامــني، أرعــبــت فــقــاعــة الــصــحــراء األفــريــقــيــة 
الــشــوارع وســقــط قتلى، وبلغت درجــات  األوروبـــيـــني، حــني ذاب أسفلت 
الحرارة مستوى جعل الدوائر الرسمية تغلق املدارس. وتذكرت وسائل 
اإلعالم موجات سابقة شهدت تسجيل أملانيا 39 درجة مئوية قبل 70 
عامًا، علمًا أن هذا الرقم أقرب إلى معدل وسطي في شمال السودان منه 

إلى درجات عالية.
ف مستمدة من  ب أسالفنا على موجات الحّر بابتكار أساليب تكيُّ

ّ
تغل

معارف محلية، إذ عرفوا أشكال البيوت الدائرية، وتلك املشّيدة من جذوع 
بالرطوبة،  واالحتفاظ  الــهــواء  بمرور  تسمح  والتي  وفروعها،  األشــجــار 
بينما دأبوا على لبس أقمشة قطنية خفيفة وبيضاء غالبًا. أما النشاط 
األكثر إيجابية في استراتيجية تغلبهم على الحّر فتمثل في اهتمامهم 
باملساحات الخضراء وزرع أشجار ضخمة في باحات البيوت وحولها.

واآلن مع ضعف البنية التحتية في كل مــدن الــبــالد، وعــدم الــقــدرة على 
وانقطاع  الــكــهــربــاء،  توليد  الكبير، وخــفــض  الــعــمــرانــي  الــتــوســع  مــواكــبــة 
الــتــيــار ســـاعـــات طــويــلــة، تــصــاعــدت االحــتــجــاجــات هــنــا وهـــنـــاك، بينما 
اســتــخــدم الــبــعــض مـــولـــدات خــاصــة تــفــاقــم ســخــونــة الــجــو، مــع انــتــشــار 
التلّوث الضوضائي. ويقارن البعض ما يحدث في الخرطوم بما عرفته 
مدينة الغوس النيجيرية من تكّدس بشري، وحرارة في األجواء، زادها 

استخدام املولدات.
ن  يرتبط هذا االرتفاع الحاد في درجات الحرارة بالتغيرات املناخية، وتكوُّ
املنخفضات الجوية في الصحراء الكبرى إثر التعّرض إلشعاع الشمس 
الــذي يبدأ في  الهندي املوسمي  الحارق، ويتزامن مع حــدوث املنخفض 
األفريقية  الصحراء  يونيو/حزيران في  ويبلغ ذروته في  إبريل/نيسان، 
 حتى أوروبــا. 

ً
وشبه الجزيرة العربية، مع احتمال أن تمتد آثــاره شماال

املسّببة  الــغــازات  النبعاثات  رئيسًا  مــصــدرًا  تمثل  ال  أفريقيا  أن  ورغــم 
األكثر  الــقــارة  املتحدة،  األمــم  بحسب  تعد،  لكنها  الــحــراري،  لالحتباس 

عرضة لتأثيرات الظاهرة من موجات حّر وفيضانات وغيرها. 
مجال  فــي  كبيرة  اســتــثــمــارات  لضخ  حملة  نيجيريا  فــي  انطلقت  وقــد 
موارد الطاقة املتجددة، ملواجهة أزمة انقطاع التيار الكهربائي، وتقليص 
انبعاثات الكربون. كما انتشرت في بلدان أفريقية عدة حمالت تدعو إلى 
التشجير، وحماية الغطاء النباتي، أحدها »سودان نظيف وأخضر« التي 
أطلقت خالل احتفاالت الجمعية السودانية لحماية البيئة باليوم العاملي 

للبيئة، في 5 يونيو/حزيران املاضي. فهل ينجح األمر؟
)متخصص في شؤون البيئة(

نشتهي الغبار

إيكولوجيا

المعتمدة  المنظومة  فشل  إلى  مصر  في  الحالي  الموقف  يشير 
الجيش  عليها  يُشرف  والتي  كورونا،  لقاحات  جلب  عملية  لتمويل 
التمويل  آلية  وتشمل  الملف.  عن  الصحة  وزارة  إبعاد  بعد  بالكامل 
جمع تبرعات من بنوك وجهات مختلفة ورجال أعمال، ووضعها 
الشراء الموحد  في صندوق »تحيا مصر« الذي يغطي كلفة هيئة 

التابعة عمليًا للقوات المسلحة

منظومة تمويل »عسكرية«

الجرعة الثانية من »أسترازينيكيا« غير متوافرة )خالد دسوقي/ فرانس برس(

)Getty(  يتلقى اللقاح في موعده

Thursday 5 August 2021 Thursday 5 August 2021
الخميس 5 أغسطس/ آب 2021 م  26  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2530  السنة السابعة الخميس 5 أغسطس/ آب 2021 م  26  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2530  السنة السابعة

)Getty /األمية الرقمية مجرد خيال في اليابان )دامون كولتر

)Getty /نقص في احتياجات تونس من األوكسجين )جديدي وسيم


