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لندن ـ العربي الجديد

َص استطالع للرأي أجرته صحيفة »ذا 
ُ
خل

السياسات   
ّ
أن إلـــى  البريطانية  غـــارديـــان« 

الــتــي اتــخــذتــهــا الــــدول األوروبـــيـــة ملــواجــهــة 
ــتــــرك نـــــــدوب نــفــســيــة  فــــيــــروس كـــــورونـــــا »تـــخـــاطـــر بــ
واجــتــمــاعــيــة واقــتــصــاديــة عــلــى مــاليــن الــشــبــان في 
أنحاء القارة العجوز، مع عواقب بعيدة املدى عليهم 

وعلى املجتمع«.
وكــشــفــت نــتــائــج االســـتـــطـــالع الــــذي شــمــل مــئــات من 
الــشــبــان الــذيــن تـــتـــراوح أعــمــارهــم بــن 16 و25 سنة 
ــريــــت بـــالـــتـــعـــاون مـــع مــؤســســات  مـــن 30 دولــــــة، وأجــ
إعــالمــيــة فــي أملــانــيــا وفــرنــســا وإيــطــالــيــا وإســبــانــيــا، 
ملعرفة تأثير فيروس كورونا على »الجيل Z«، وهو 
األقــل  أعتبر  الـــذي  الجيل  إلــى  يــرمــز  مصطلح علمي 
 64 في املائة من الشبان 

ّ
إصابة بفيروس كورونا، أن

األوروبـــيـــن مــعــّرضــون لــخــطــر اإلصـــابـــة بــإالكــتــئــاب. 
وكتبت »ذا غارديان: »املراهقون والشبان قلقون على 
نتيجة   بــالــفــشــل،  الــحــكــومــات  ويــتــهــمــون  مستقبلهم 
ســيــاســة اإلغـــــالق الــتــي امـــتـــدت 15 شـــهـــرًا، مـــا زعـــزع 

صحتهم العقلية وتعليمهم وفرص عملهم«.
الــبــريــطــانــيــة عــن تــقــريــر لــم ُينشر  ونــقــلــت الصحيفة 
ملؤسسة »االتحاد األوروبــي لتحسن ظــروف العمل 
األوروبـــي«،  لالتحاد  تابعة  وكــالــة  واملعيشة«، وهــي 
إلــى األشــخــاص الذين تتراوح   »الــوضــع بالنسبة 

ّ
أن

 
ّ
أعــمــارهــم بــن 18 و29 عــامــا قــد يــكــون األســـــوأ، وأن

اإلنـــاث الــلــواتــي تــتــراوح أعــمــارهــن بــن 18 و24 عاما 
سجلن أدنى مستويات للصحة العقلية«.

وفي حديثه لـ »ذا غارديان«، وصف شاب في الـ17 من 
إنكلترا، سياسة لندن  العمر، وهو من سكان شمال 
بأنها »قائمة على تنحية جيل بكامله، ما يعني أنها 
ا«. 

ً
تخلق مشكلة للمستقبل يجب التعامل معها الحق

ــق شـــاب أملــانــي فــي الـــــ21 مــن الــعــمــر عــلــى موقع 
ّ
وعــل

»ذا غــارديــان«: »نحن أقــل أولــويــة«، فيما كتب شاب 
فرنسي في السن ذاتــه: »أعتبر نفسي جزءًا من جيل 

تمت التضحية به«.
ورغـــم أن »الــجــيــل Z » لــم يــكــن ضــمــن الــفــئــات األكــثــر 
تــعــرضــا لـــأمـــراض الــجــســديــة بــســبــب الــــوبــــاء، لكنه 
ــراب تــعــلــيــمــي فــــي الـــتـــاريـــخ  ــ ــطـ ــ تــــعــــّرض »ألكــــبــــر اضـ
الـــحـــديـــث، وزيـــــــادة فـــي الـــبـــطـــالـــة، إلــــى جـــانـــب اآلثــــار 

النفسية للعزل واإلغالق«. 
ورجحت الصحيفة أن »يدق اليأس والغضب جرس 
اإلنــــذار فــي الــســيــاســات، فــي وقـــت تعمل الحكومات 
األوروبـــيـــة على تــرويــض األزمـــة الصحية مــن خالل 
بــرامــج تطعيم وإعـــــادة فــتــح لــالقــتــصــادات املــنــهــارة 
بـــحـــذر«. وأبـــلـــغ مــاســيــمــيــلــيــانــو مــاشــيــريــنــي، رئــيــس 
ــاد  ــ ــحـ ــ ــي مـــؤســـســـة »االتـ ــ الـــســـيـــاســـة االجـــتـــمـــاعـــيـــة فـ
األوروبي لتحسن ظروف املعيشة والعمل« صحيفة 
 »الخطر على املستقبل يتمثل في 

ّ
»ذا غارديان« بأن

أن هناك مجموعة أمضت نحو عام ونصف العام من 

حياتها املبكرة في تعتيم تام، ولم تكتسب أي خبرة 
 من القوة 

َ
ا أو رأس مال بشري. فهؤالء قد يمثلون جزء

العاملة التي ستعاني طوال حياتها«.
مــن جــهــتــه، ُيــشــيــر كـــالوس هـــورملـــان، أســتــاذ الصحة 
 »نسيان 

ّ
العامة في مدرسة هيرتي في برلن، إلى أن

ــــى حـــرب  ــــؤدي إلـ ــــان خـــطـــأ ســيــاســيــا قــــد يــ الـــشـــبـــان كـ
 
ّ
إن القول  الجائحة. ويمكن  األجيال في عقد ما بعد 

قرار السلطات السياسية كان بمثابة رسالة واضحة 
االهتمام   

ّ
وأن أولوية،  ليسوا  بأنهم  الشابة  لأجيال 

يجب أن ينصب على كبار السن«.
لــكــن الــالفــت فــي االســتــطــالع أنـــه يحلل اســتــنــادًا الــى 
إجـــابـــات الــشــبــان بـــأن »الــصــدمــة ستنشط األعــضــاء 
ــذه الــفــئــة الــعــمــريــة كـــي يــأخــذوا  األكـــثـــر مـــرونـــة فـــي هـ
املــعــارك األخـــرى على عــاتــقــهــم«. وقـــال شــاب فرنسي 
الـــ16 من العمر: »يتوجب علينا مواجهة قضايا  في 
أو سببا   

ّ
أداة ــا  كــــورونــ فـــيـــروس  يـــكـــون  قـــد  كـــثـــيـــرة. 

متوقعة،  غير  بــطــرق   Z الجيل  لتسييس  مستقبليا 
تماما كما شكلت األحداث العاملية التاريخية الكبيرة 

األجيال التي نشأت في أوجها«.
واتــفــق املــشــاركــون فــي االستفتاء مــن دول فــي أنحاء 
 جيلهم سيخلق مجتمعات أكثر رعاية 

ّ
أوروبا على أن

باملستقبل، لكن ذلك سيحتاج إلى إعادة هيكلة كاملة. 
وسأل شاب في الـ17 من العمر، من ويست ميدالندز 
بإنكلترا: »كيف يمكننا أن نبرر العيش في اقتصاد 
بــاإلجــازة بسبب عــدم رغبتهم  يشهد احــتــفــال نــاس 

في شغل وظائفهم؟«. ورأى مستفتون شبان آخرون 
الحاجة  يفهمون  الطويلة جعلتهم  العزلة  فترات   

ّ
أن

إلى تفاعالت إنسانية »حقيقية«. وقال بعضهم: »ال 
يمكن أن نعيش الحياة في الشبكات االجتماعية أو 

مكاملات الفيديو«.
الـــ18 من العمر  من جهتها، قالت شابة إسبانية في 
إن »حــبــســي لــشــهــور فـــي شــقــة صــغــيــرة مـــع عائلتي 
جعلني  واحــد  كمبيوتر  لجهاز  وتقاسمنا  الكبيرة، 
فــي حالة نفسية مــروعــة«. وقــال طالب أستوني في 
الـ23 من العمر: »أشعر بقلق دائم. أعيش في حال من 

عدم اليقن في شأن املستقبل، وهذا أمر مؤلم«.

مجتمع
أظهرت دراسة حديثة أجرتها جامعة يونيفرسيتي كولدج في لندن الجمعة، أن الكتلة الجليدية 
قبالة سواحل املحيط املتجمد الشمالي تذوب بسرعة أعلى بمرتن مما تشير التقديرات الحالية، 
في خالصات تعزز املخاوف بشأن التغير املناخي. وخلصت الدراسة التي نشرت نتائجها مجلة 
»ذي كريوسفير« إلى أن الجليد في املناطق الساحلية الرئيسية في القطب الشمالي يتقلص بنسبة 
إلــى إعــادة  تــراوح بن 70 % إلــى 100% أكثر من املعدل املتعارف عليه حاليا. وتوصل الباحثون 
)فرانس برس( التقييم الالفتة هذه باستخدام خرائط أحدث تتعلق بسماكة الثلج فوق الجليد. 

قد ستة إثر حادث في منجم 
ُ
ذكر تلفزيون الصن املركزي، أمس السبت، أن شخصن لقيا حتفهما وف

للفحم بوسط البالد. وأضاف أن »االنفجار العارض« وقع في منجم فحم تديره شركة خنان خبي 
الــطــوارئ. وكانت  بــدأت خطة للتعامل في حــاالت  إقليم خنان  السلطات في  للفحم والكهرباء وأن 
حكومة اإلقليم قد أعلنت الشهر املاضي موافقتها على إعادة فتح منجم آخر تديره خبي بعد إغالقه 
لعدم امتثاله للقواعد التنظيمية. وتجري الصن تفتيشا على السالمة في مناجم الفحم، لكن ارتفاع 
)رويترز( أسعاره إلى مستويات قياسية يدفع شركات التعدين إلى زيادة اإلنتاج. 

الصين: قتيالن بحادث في منجم فحمالجليد بالقطب الشمالي يذوب أسرع مما يُعتقد

المستفتين  فعل  ردود  مــن  العديد  تعكس 
التقاط  عليهم  سيتعين  أنه  من  الخوف  الشبان 
أجزاء خلّفها التحدي المزدوج لفيروس كورونا، 
وحال الطوارئ المناخية. ولّخص مراهق إسباني 
السابقة  األجيال  »تركت  قائًال:  تلك  النظر  وجهة 
مشاكله،  نحل  أن  يجب  إننا  لنا  قالوا  مخيفًا  عالمًا 

وهذا ببساطة أمر غير عادل«.

عالم مخيف

أثـــــاَرت بــيــانــات حــكــومــّيــة مـــخـــاوف مـــن أن يشهد 
مــوســم الــجــفــاف املــقــبــل املــزيــد مــن تــآكــل الــغــابــات 
العام  مع  باملقارنة  البرازيلية  األمــازون  في منطقة 
الغابات  فيها  تآكلت  التي  املنطقة  وزادت  املاضي. 
فــي مــايــو/ أيـــار املــاضــي، والــتــي تــم تحديدها بناء 
ــار صــنــاعــيــة، بنسبة  ــمـ ــور الــتــقــطــتــهــا أقـ عــلــى صــ
مــن عام  الشهر نفسه  مــع  باملقارنة  املــائــة  فــي   41

مراقبة  نظام  يومية جمعها  لبالغات  وفقًا   ،2020
هذه  وتعد  الفضاء.  ألبــحــاث  الوطني  للمعهد  تابع 
لــبــيــانــات أكثر  الــبــيــانــات مــؤشــرًا رئيسيًا مــوثــوقــًا 

 تصدر نهاية العام الجاري.
ً
شموال

ويــعــد شهر مــايــو/ أيـــار بــدايــة مــوســم الجفاف في 
ــزداد تــآكــل الـــغـــابـــات، وقــد  ــ مــنــطــقــة األمـــــــازون، إذ يـ
مربعًا،  كيلومترًا   1180 إلى  التآكل  نسبة  وصلت 

وهو أكبر تآكل في شهر مايو/ أيار خالل السنوات 
ــام شــهــري  ــ الــخــمــس املـــاضـــيـــة.  كــمــا تـــصـــدرت أرقـ
إبريل/ نيسان ومارس/ آذار جميع القراءات السابقة 
لهذين الشهرين منذ بدء إصدار اإلحصائيات عام 
2015. وتــأتــي هــذه الــبــيــانــات فــي وقــت تــواجــه فيه 
حكومة الرئيس، جايير بولسونارو، تدقيقًا مشددًا 
وشكوكًا بشأن تعهدات األخير بكبح جماح إزالة 

الــغــابــات. ويــخــضــع مــســؤولــون، مــن بينهم وزيــر 
فــي تسهيل  للتحقيق  ريـــكـــاردو ســالــيــس،  الــبــيــئــة 
تصدير أخشاب األشجار املقطوعة ما يعد مخالفًا 
إذا  مــا  فــي  منفصل  تحقيق  يجري  كما  للقانون. 
أشجار  أخشاب  قد عرقل مصادرة  كان ساليس 

قطعت بشكل غير قانوني، وهو ما نفاه الوزير.
)أسوشييتد برس(

Sunday 6 June 2021
األحد 6 يونيو/ حزيران 2021 م  25  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2470  السنة السابعة

)Getty /إرنستو كاريسو(



للعزبة وأهميتها اللوجستية للدولة، األمر 
املنطقة  إخــــالء  عــلــى  مــصــرة  الــــذي يجعلها 
تماما ونهائيا من سكانها. ويقول املصدر 
فــي آخر  نــادي الصيد تقع  إن منطقة عزبة 
الصحراوي  الطريق  ناحية  بــك  محرم  حــي 
ــرابـــط بـــن الـــقـــاهـــرة واإلســـكـــنـــدريـــة، وهــي  الـ
الساحلي  الــطــريــق  مــن  ــدًا  جـ قــريــبــة  منطقة 
الدولي الذي يربط مصر بحدودها الغربية، 
ومن مطار اإلسكندرية، ومن محور التعمير 
الجديد. بالتالي، فإن لهذه املنطقة تحديدًا 
أهمية لوجستية كبيرة تدفع الحكومة إلى 

التمسك بها. 
ويـــعـــزو ســبــب تـــحـــّرك الـــنـــاس يـــوم الجمعة 
الهندسية على  الهيئة  ــدام  إقـ إلــى  املــاضــي، 
املنطقة،  الــتــي تشملها  املــبــانــي  عــدد  حصر 
الغالب، تتّم  الــعــائــالت. وفــي  إلــى  باإلضافة 
آلــيــة الــحــصــر فــي املــنــاطــق الــعــشــوائــيــة، من 
ــّدادات الــكــهــربــاء واملـــيـــاه، للوصول  ــ خـــالل عـ
إلى تحديد عدد األســر املقيمة، وليس عدد 
األفـــــــراد الـــقـــاطـــنـــن. مـــع ذلـــــك، نــفــى املــصــدر 
الهيئة  الــتــي تتبعها  الــحــصــر  بــآلــيــة  عــلــمــه 
الهندسية للقوات املسلحة املصرية. كما أن 
والخيارات  البدائل  على  تستحوذ  األخيرة 

املمنوحة للسكان.
عــلــى الـــرغـــم مـــن ذلـــــك، تــشــيــر مـــصـــادر إلــى 

من  الكثير  تتيح  لــن  الهندسية  الهيئة  أن 
تطوير  بأعمال  باملقارنة  للسكان،  البدائل 
ــنـــدريـــة  ــكـ ــــرت فــــي مـــحـــافـــظـــة اإلسـ أخـــــــرى جــ
منطقة  مثل  املاضية،  القريبة  الفترة  خــالل 
غيط العنب في حي كرموس. وكان الخيار 
ــكـــان هــــو االنـــتـــقـــال إلـــــى مــســاكــن  أمــــــام الـــسـ
بــشــايــر الــخــيــر الــتــي أنــشــأتــهــا الــدولــة لنقل 
اإلسكندرية.  في  العشوائية  املناطق  سكان 
لــم تــشــرع الحكومة فــي اإلخــالء  حتى اآلن، 
والتهجير، وكــل ما جــرى كــان نتيجة لبدء 

آلية الحصر فقط.
من جهة أخــرى، ال يمكن الحديث عن عزبة 
نادي الصيد في حي محرم بك في محافظة 
اإلسكندرية من دون ذكر اسم النائب السابق 
في البرملان، هيثم الحريري، املحسوب على 
املعارضة املصرية، والذي أزيح عن العملية 
االنتخابية بعد تلفيق تهمة رشوة له نجا 
منها، وذلــك بهدف ضمان خسارته معركة 
دائرة محرم بك خالل االنتخابات البرملانية 

األخيرة.
وفــي الثاني مــن يونيو/ حــزيــران الــجــاري، 
كتب الحريري على موقعه على »فيسبوك«: 
مــحــافــظ  أعـــلـــن   ،2020 آذار  مـــــــارس/  »فـــــي 
نادي  البدء في تطوير منطقة  اإلسكندرية 
الصيد )محرم بك( بكلفة 115 مليون جنيه، 

القاهرة ـ العربي الجديد

فــتــحــت املـــواجـــهـــات الــتــي وقــعــت 
فــي الــرابــع مــن يــونــيــو/ حــزيــران 
الــجــاري، بن مواطنن في عزبة 
نادي الصيد في حي محرم بك في محافظة 
اإلســكــنــدريــة، وقــــوات األمـــن املــصــريــة، ملف 
مصراعيه،  على  العشوائية  املناطق  إدارة 
األمنية.  بالعصا  املــلــف  هــذا  إدارة  وكيفّية 
وتظاهر اآلالف من أهالي عزبة نادي الصيد 
في حي محرم بك في محافظة اإلسكندرية 
في مصر، يوم الجمعة املاضي، ضد مخطط 
فيها  يــقــطــن  الــتــي  املــنــطــقــة  مــن  لتهجيرهم 
نحو 16 ألف نسمة، وتقع على مساحة نحو 
51 فدانا، رافعن شعار »تطوير ال تهجير«. 
مــحــافــظ  أطـــلـــق   ،2020 آذار  مــــــارس/  وفــــي 
إشــارة  الشريف،  محمد  الــلــواء  االسكندرية 
البدء في ما قــال إنــه »تطوير منطقة نادي 
تقّدر  بكلفة  وســـط،  لحي  التابعة  الــصــيــد« 
ألف  و329  مــاليــن   7( مليون جنيه   115 بـــ 
ذلــك  وفــــي  ــرًا.  ــهـ مــــدى 12 شـ دوالر(، وعـــلـــى 
الـــوقـــت، قــالــت املــحــافــظــة إن خــطــة التطوير 
تـــمـــول بـــــ 90 مـــلـــيـــون جــنــيــه مــــن صـــنـــدوق 
العشوائيات التابع لرئاسة مجلس الوزراء، 
في  توقيعه  تــم  الـــذي  لــلــبــروتــوكــول  تنفيذًا 
ديسمبر/ كانون األول 2019 مع الصندوق 
ــة فــي  ــر مـــخـــطـــطـ ــيــ ــق غــ ــاطــ ــنــ لــــتــــطــــويــــر 7 مــ
ــــال مــشــروع  املــحــافــظــة، بــاإلضــافــة إلـــى إدخـ
املــنــطــقــة، والــــذي تبلغ  إلـــى  الــغــاز الطبيعي 
)مليون  جنيه  مليون   25 التقديرية  كلفته 
و593 ألف دوالر(، طبقا ألولويات املحافظة.
وللوقوف على حقيقة ما دار من مواجهات 
عنيفة من قبل قــوات األمــن ضد املواطنن، 
ــارة إلــــى أن عــمــلــيــة تــطــويــر  ــ ــ ال بـــد مـــن اإلشـ
الهيئة  اختصاص  ضمن  تقع  املنطقة  تلك 
الهندسية للقوات املسلحة املصرية، وليس 
املحافظة، األمر الذي يؤكده مصدر مسؤول 
في الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وهي 
الجهة التي تعمل في األساس كاستشاري 
للدولة في مجال التنمية العمرانية، وعلى 
وتطوير  لتنمية  العريضة  الخطوط  وضع 
املــنــاطــق الــعــمــرانــيــة الــقــائــمــة )أقــالــيــم ومــدن 

وقرى واملناطق العشوائية(.
ــا يــتــم تــطــويــر الــعــشــوائــيــات في  وغـــالـــبـــا مـ
العامة  الهيئة  بــن  مباشر  بتنسيق  مصر 
لــلــتــخــطــيــط الـــعـــمـــرانـــي، وصـــنـــدوق تــطــويــر 
ــــي اإلســكــان واملــرافــق  الــعــشــوائــيــات، ووزارتـ
املحلية،  والتنمية  العمراني  واملجتمعات 
ــم املـــتـــحـــدة  ــ ــ وبــــالــــتــــعــــاون مــــع بـــرنـــامـــج األمـ
لـــلـــمـــســـتـــوطـــنـــات الـــبـــشـــريـــة )مـــــوئـــــل األمـــــم 
للقوات  الهندسية  الهيئة  أن  إال  املــتــحــدة(، 

املسلحة دخلت على الخط.
ويشرح املصدر املسؤول الطبيعة الجغرافية 

عشوائيات 
اإلسكندرية

العصا األمنية 
تتحكم 

باألهالي

بك في  الصيد في حي محرم  نادي  أهالي عزبة  يجد 
محافظة اإلسكندرية أنفسهم مهددين بالتهجير من 
الحكومة  أعلنتها  تطوير  خطة  إطار  في  بيوتهم، 
لما لهذه المنطقة من أهمية لوجستية للدولة، في 

وقت ما زالت البدائل مجهولة

 أطلقت إشارة بدء 
تطوير منطقة نادي 
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وتم بالفعل تطوير البنية التحتية )صرف 
صــحــي ومـــيـــاه لـــلـــشـــرب( وصـــرفـــت مــاليــن 
نــادي الصيد  أهــالــي  ثــم فوجئ  الجنيهات، 

منذ أشهر بتوقف أعمال التطوير«.
ــايــــو/ أيــــــار املـــاضـــي،  أضـــــــاف: »فـــــي أواخـــــــر مــ
انتشرت أخبار عن وجــود لجان ســوف تقوم 
املـــوجـــودة داخــل  الـــوحـــدات السكنية  بــحــصــر 
األهــالــي  الــصــيــد حــتــى يتسنى تسليم  نـــادي 
وحدات سكنية جديدة، ولم يتم بناء أي وحدات 
الصيد،  نـــادي  منطقة  داخـــل  جــديــدة  سكنية 
فكان هناك تخوف ورفض من أهالي املنطقة 
لنقلهم خارج منطقة نادي الصيد - محرم بك«.

وتــــابــــع: »بـــــــدأت الـــلـــجـــان حـــصـــر الــــوحــــدات 
ــــن ضـــــــــرورة الـــتـــوجـــه  ــــن عـ ــلـ ــ الـــســـكـــنـــيـــة، وأعـ
الســتــكــمــال األوراق املــطــلــوبــة؛ كـــل هـــذا في 
ظـــل عــــدم وجـــــود حـــد أدنـــــى مـــن الــشــفــافــيــة 
مــع املــواطــنــن وإعــالمــهــم بــخــطــة الحكومة 
بشأن منطقة نادي الصيد، األمر الذي أثار 
كــثــيــرًا مــن الــلــغــط والــغــضــب والــســخــط لــدى 

املواطنن«.
وطالب الحريري املسؤولن باحترام حقوق 
أهـــالـــي نـــــادي الــصــيــد وإعــــــالن الــتــفــاصــيــل 
الــكــامــلــة بــشــأن املــنــطــقــة، مـــع الــتــأكــيــد على 
أن غــالــبــيــة أهـــالـــي نــــادي الــصــيــد يــرحــبــون 
ويــدعــمــون قـــرار الــحــكــومــة تــطــويــر املنطقة 
مــع عـــدم نقلهم خـــارج نـــادي الــصــيــد أســوة 
عــديــدة ومناطق  فــي محافظات  بما حصل 

شعبية وغير مخططة كثيرة.
ــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن ذلــــــــك، تــــوضــــح مــــصــــادر  عــ
 غـــالـــبـــيـــة االعــــتــــراضــــات هــي 

ّ
صـــحـــافـــيـــة أن

ــور فـــــي الـــعـــزبـــة  ــطــ ــتــ مـــــن ســــكــــان الـــــجـــــزء املــ
فـــي مــقــدمــتــهــا، ويــمــلــك غــالــبــيــة هـــذا الــجــزء 
ومحال  ورش  أصحاب  العزبة  من  األمامي 
تجارية، ولديهم أسباب اقتصادية تدفعهم 
القريبة  املنطقة  هــذه  فــي  بالبقاء  للتمسك 
من الطريق الصحراوي الرابط بن القاهرة 
واإلسكندرية، والقريب من املجمع التجاري 
 عــن 

ً
ــــال ــــضـ ــة، فـ ــقــ ــطــ ــنــ ــــي هـــــــذه املــ ــم فــ الــــضــــخــ

معرفتهم بأهمية هذه املنطقة تحديدًا بعد 
إتمام شبكة الطرق السريعة على حدودها.

وتـــؤكـــد مـــصـــادر صــحــافــيــة أن بــاقــي ســكــان 
الجزء الخلفي من العزبة يعيشون في بيوت 
بعضها آيل للسقوط، نتيجة انهيار البنية 
الــتــحــتــيــة لــلــمــنــطــقــة، وعــــدم وجــــود شبكات 
 
ً
صــرف صحي أو خطوط مياه فيها، فضال
عـــن الــبــنــاء الــعــشــوائــي، األمــــر الــــذي يجعل 
ــع هـــطـــول األمـــطـــار  بــعــض املـــبـــانـــي تـــغـــرق مـ
املباني  آخــر من  العزبة جــزءًا  شتاء. وتضم 

هي عبارة عن عشش وأكشاك من صفيح.
ــان هـــــــذه املـــنـــطـــقـــة يـــفـــرضـــون  ــ ــكـ ــ ــعــــض سـ بــ
اإلتـــــــاوات، ويــرفــضــون االعـــتـــراف بــالــدولــة، 
املــدنــي،  السجل  فــي  أبــنــاءهــم  وال يسجلون 
ــدارس، فــيــمــا تعمل  ــ وال يــرســلــونــهــم إلـــى املــ
ــاء فــــي تــنــظــيــف  ــنــــســ ــتـــيـــات والــ ــفـ غـــالـــبـــيـــة الـ
املنازل. ويسمى أهالي هذا الجزء »الغجر«، 
ــاوات  ــتـــوة« تــتــولــى فـــرض اإلتـــ تــحــكــمــهــم »فـ

على السكان والعمل لصالحها.
ــذه الـــتـــركـــيـــبـــة الـــســـكـــانـــيـــة لـــعـــزبـــة نــــادي  ــ هــ
الــصــيــد، تــخــتــلــف عـــن الــتــركــيــبــة الــســكــانــيــة 
لــبــاقــي املــنــاطــق الــعــشــوائــيــة فـــي مــحــافــظــة 
اإلسكندرية؛ فسكان حي املاكس على سبيل 
املثال، ممن أجبروا أيضا على إخالء املنطقة 
واالنتقال إلى مساكن بشاير الخير، هم في 
الصيادين، كان ضررهم  أهالي  الغالب من 
الــحــقــيــقــي فـــي االنــتــقــال مـــن مــحــل إقــامــتــهــم 
ــــر فــــي الــظــهــيــر الـــصـــحـــراوي  ــــى مـــكـــان آخـ إلـ

للمحافظة، بمثابة مسألة حياة أو موت.
وعـــلـــى عــكــس ســـكـــان عـــزبـــة نـــــادي الــصــيــد، 

فــالــعــزبــة تــقــع بــالــقــرب مــن مــشــروع بشاير 
الـــخـــيـــر املـــخـــصـــص لـــنـــقـــل ســــكــــان املـــنـــاطـــق 
ــــرب. وبـــــدأت  ــغـ ــ ــن نـــاحـــيـــة الـ ــيـــة، مــ الـــعـــشـــوائـ
تنفيذ  املسلحة  لــلــقــوات  الهندسية  الهيئة 
ــق الـــعـــشـــوائـــيـــة  ــاطــ ــنــ ــع تــــطــــويــــر املــ ــاريــ ــشــ مــ
 25 نحو  لتوفير   ،2015 عــام  بــاإلســكــنــدريــة 
ألـــف وحــــدة ســكــنــيــة جـــديـــدة لــلــقــضــاء على 
أزمــــة الــعــشــوائــيــات بــاإلســكــنــدريــة. الــبــدايــة 
الــعــنــب،  كــانــت عـــام 2015 فــي منطقة غــيــط 
وتـــم تسليم وافــتــتــاح »بــشــايــر الــخــيــر - 1« 
فـــي عــــام 2016، فــيــمــا تـــم تــســلــيــم وافــتــتــاح 
»بشاير الخير- 2« عام 2018، وأخيرًا تسليم 

وافتتاح »بشاير الخير- 3« عام 2020.
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عبد الرحمن خضر

الـــشـــمـــال  فــــي  الـــســـكـــانـــيـــة  الـــكـــثـــافـــة  أّدت 
الــــــســــــوري والـــــــظـــــــروف الـــنـــفـــســـيـــة الـــتـــي 
الطعام  نــوعــيــة  وتــغــّيــر  الــحــرب  فتها 

ّ
خل

والـــشـــراب واعــتــمــاد الــســكــان عــلــى مـــواد 
تدفئة وطهي بدائية إلى انتشار أمراض 
 أبــرزهــا 

ّ
تنفسية وصــدريــة عــديــدة، لــعــل

 الذي تتسّبب فيه 
ّ

وأخطرها مرض السل
، فــتــدخــل 

ّ
ــل جــرثــومــة تــدعــى عــصــيــة الـــسـ

ــس ثـــّم تهاجم 
ّ
الــجــســم عـــن طــريــق الــتــنــف

تطاول  أن  قبل  فيهما،  وتستقر  ن 
َ
الرئت

أعــــضــــاء أخـــــــرى مــــن الـــجـــســـم كــالــجــهــاز 
العصبي والعظام واألمعاء.

ويـــضـــّم الــشــمــال الـــســـوري مـــركـــزًا واحـــدًا 
م  ــذا املــــرض، وُيــقــدَّ مختصا فــي عـــالج هـ
ــــدواء لــلــمــرضــى مــجــانــا بسبب ارتــفــاع  الـ
ــرّدي  ــتــ ــادي املــ ــتــــصــ ثــمــنــه والــــوضــــع االقــ
أكثر  يقطنها  التي  املنطقة  هــذه  لسكان 
 نحو 

ّ
أن أربــعــة مــاليــن نسمة، علما  مــن 

يتجّمعون  منهم  مليون  مليون ونصف 
بيئة خصبة النتقال  ــَعــّد 

ُ
ت في مخيمات 

األمــــــــــراض واألوبــــــئــــــة، بـــســـبـــب الــكــثــافــة 
الــســكــانــيــة وقـــــرب الـــخـــيـــام مـــن بعضها 
واالشتراك في مصادر املياه والحمامات، 
باإلضافة إلى قلة الرعاية الطبية والعدد 

املحدود لأطباء واملراكز الصحية.
األمــراض  في  املتخصص  الطبيب  يقول 
 

ّ
الصدرية والتنفسية ومدير مركز السل
الــــرؤوف محمود  إدلـــب، عبد  فــي مدينة 
ــي الــــجــــديــــد«:  ــربــ ــعــ »الــ ـــ ــــف، لــ ــــوسـ حــــــاج يـ
»نلحظ زيــادة في نسبة أعــداد مراجعي 
ر بما بن 10 إلى 15 في  قدَّ

ُ
 ت

ّ
مركز السل

املـــائـــة مــقــارنــة بــعــام 2020، وفـــي بعض 
ــدى ثــالثــة  ــــرض لــ ـــص املـ

ّ
ــان، ُيـــشـــخ ــيــ األحــ

 
ّ
ــد، عــلــمــا أن ــواحــ ــيـــوم الــ أشـــخـــاص فـــي الـ
هــــؤالء املـــراجـــعـــن يــعــانــون مـــن الــســعــال 
والزلة التنفسية والحّمى«. ويشير حاج 
 »أعمار املراجعن تتراوح 

ّ
يوسف إلى أن

ما بن 30 و60 عاما، وهم من الجنَسن، 
وقد بلغ متوسط عدد املراجعن شهريا 
 »130 مريضا من 

ّ
أن 300 شخص، علما 

الــذيــن يخضعون للعالج فــي املركز  بــن 
م  ــقــدَّ

ُ
هــم مــن مــحــافــظــة إدلـــب وحـــدهـــا. وت

والثنائية  الرباعية  األدويـــة  للمصابن 
باإلضافة  باألطفال،  الخاصة  والثالثية 
ــقــــاوم والـــحـــّســـاس،   املــ

ّ
إلــــى أدويــــــة الـــســـل

ــاع ثــمــنــهــا ونـــدرتـــهـــا في  ــفـ نــظــرًا إلــــى ارتـ
الــصــيــدلــيــات الـــخـــاصـــة، بـــاإلضـــافـــة إلــى 
خــدمــات الــتــحــلــيــل والــرعــايــة واملــتــابــعــة. 
الصحية  للتوعية  قسما  املركز  ويحوي 
بهذا املرض، في حن تنشط فرق توعية 
عــيــادة متنقلة ملسح مرض  مــع  ميدانية 

 في مدينة إدلب«.
ّ

السل
ــاج يـــوســـف »فـــقـــد لــوحــظــت  وبــحــســب حــ
الــــزيــــادة فـــي األمـــــــراض الــتــنــفــســيــة منذ 
ــدأ الـــســـكـــان بـــاالعـــتـــمـــاد عـــلـــى وســـائـــل  ــ بـ
الــتــدفــئــة الــبــدائــيــة الــتــي تــعــمــل بــالــوقــود 
ر 

ّ
يتوف ومــا  والبالستيك،  والفحم  املــكــّرر 

 
ّ
مــن أحــذيــة وألــبــســة بــالــيــة«. ويــشــرح أن
»التعّرض إلى األبخرة والغازات الناتجة 
ــــرق فــيــهــا  ــــحـ ــتــــي ُيـ ــا الــ ــا، خـــصـــوصـ ــهـ ــنـ عـ
ــواد الــبــالســتــيــكــيــة، يـــؤّدي  ــ الــنــايــلــون واملـ
ــــى تـــفـــاقـــم مــعــظــم األمــــــــراض الـــرئـــويـــة،  إلـ
ــربـــو والـــتـــوســـع الــقــصــبــي  مـــن أبــــرزهــــا الـ
يــؤدي  كذلك  املــزمــن.  القصبات  والتهاب 
استنشاقها بحّد ذاته إلى اإلصابة بالربو 
والــتــهــاب الــقــصــبــات املــزمــن االنـــســـدادي 
وســـرطـــانـــات الــقــصــبــات، خــصــوصــا إذا 

تــعــّرض الــفــرد إلــى ذلــك لفترات طويلة«.
مـــن جــهــتــه، يـــقـــول الــطــبــيــب املــتــخــصــص 
في األمــراض الصدرية والداخلية أحمد 
أبرز   »من 

ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ حسن، 

أسباب انتشار هذا املــرض، الــذي ينتقل 
عــن طــريــق الــعــطــاس والــســعــال والبلغم، 
الــكــثــافــة الــســكــانــيــة الــتــي تــســّبــبــت فيها 
حــركــات الــنــزوح املــتــكــررة وكــذلــك نقص 
ــــى الــتــشــخــيــص  الـــتـــغـــذيـــة، بـــاإلضـــافـــة إلـ
ــّد  ــَعــ ــ

ُ
ــتـــأخـــر لــــأمــــراض الــتــنــفــســيــة. وت املـ

املــخــيــمــات بــيــئــة مـــؤاتـــيـــة النـــتـــشـــار هــذا 
املرض بشكل سريع«. ويشير حسن إلى 
 أحد أكثر األمراض التي تنتشر 

ّ
 »السل

ّ
أن

الــحــروب،  ومناطق  الفقيرة  البيئات  فــي 
 ســوء الــوضــع النفسي 

ّ
ال سّيما فــي ظــل

 
ّ
لــلــســكــان وقـــلـــة الـــتـــغـــذيـــة«، مــوضــحــا أن

 
ّ

ــو أكـــثـــر أنــــــواع الــســل  الــــرئــــوي هـ
ّ

»الــــســــل
املــنــتــشــرة فـــي الـــشـــمـــال الــــســــوري، وهــو 
مـــرض مـــعـــٍد. ويــســّجــل املــشــفــى الــوطــنــي 
في إدلــب نحو ثالث إصابات أسبوعيا، 
فيما تــتــراوح فــتــرة الــعــالج مــا بــن ستة 
أشهر وثمانية، وقد تصل إلى تسعة إذا 

باع 
ّ
لم يلتزم املريض بتناول األدوية وات

اإلرشادات الصحية«.
وفي تقرير أصــدره مكتب األمــم املتحدة 
)أوتـــشـــا(  اإلنــســانــيــة  الـــشـــؤون  لتنسيق 
بّن   ،2020 الثاني  تشرين  نوفمبر/  في 
ــه رصــــدت بـــن شـــهـــَري يــولــيــو/ تــمــوز  ــ

ّ
أن

مــئــات   2020 أيـــلـــول  وســبــتــمــبــر/   2019
 شـــمـــال غـــربـــي ســـوريـــة، 

ّ
ــل إصــــابــــات الـــسـ

 
ّ
ومــا زالــت التحديات قائمة، في حن أن
التنفيذ  زالــت مفقودة بهدف  ما  حلقات 
 

ّ
السل القضاء على  األمثل الستراتيجية 
وفقا إلرشادات منظمة الصحة العاملية. 
ه منذ يوليو/ تموز 

ّ
وأشار التقرير إلى أن

2020، تّم اإلبالغ عن زيادة في اإلصابات 
 املقاوم 

ّ
 الحساس لأدوية والسل

ّ
بالسل

ن في املنطقة، 
َ
لأدوية املتعّددة، املكتشف

بإجمالي 12 إصابة في الفترة املشمولة 
 املقاوم 

ّ
الــســل  

ّ
أن بالتقرير األخــيــر. وأّكـــد 

لأدوية، الذي يتطلب عالجا أكثر تعقيدًا 
 الــحــســاس لــأدويــة، ُيــَعــّد أحد 

ّ
مــن الــســل

الــتــي حــالــت دون تحقيق  العقبات  أكــبــر 
.

ّ
رؤية عام 2020 إلنهاء مرض السل

سّل في الشمال السوري

يكثر المترددون على المركز في إدلب )العربي الجديد(

شكوك في إصابته )العربي الجديد(

مواجهات في اإلسكندرية بين األهالي والشرطة في وقت سابق )فرانس برس(

25,000
عدد المساكن التي أعلنت الهيئة 

الهندسية للقوات المسلحة توفيرها 
للقضاء على عشوائيات اإلسكندرية

ما زال مرض السّل يثير 
الخوف في النفوس. 

وفي حين نجحت دول 
عّدة بالقضاء عليه، 
ل إصابات اليوم  ُتسجَّ

في مناطق مختلفة 
تشهد نزاعات، منها 

الشمال السوري

غيّر وباء كورونا معايير 
كثيرة في سياسات الدولة، 

وبينها طريقة تعاطي 
الكويت مع الوافدين 

الذين قررت ترحيل أولئك 
الذين تجاوزوا الـ60 من 

العمر من بينهم. والقرار 
يواجه تحركات معارضة

كويتيون يعارضون قرار ترحيل وافدين فوق  الستين
أطلق ناشطون حملة 

تطالب الحكومة بالتراجع 
عن اإلجراء

القرار ظالم وال يعكس 
القيم التي نطمح إليها 

في سياسات الكويت

الكويت ـ خالد الخالدي

ــلـــق نـــاشـــطـــون حـــقـــوقـــيـــون وســيــاســيــون  أطـ
حــمــلــة إعــالمــيــة فـــي الــكــويــت لــلــضــغــط على 
عدم  قــرار  عــن  املسؤولة  الحكومية  الجهات 
ــة الــــوافــــديــــن الــــذيــــن تــتــجــاوز  ــامــ تـــجـــديـــد إقــ
أراضيها  فــي  عــامــا، ويعملون  أعــمــارهــم 60 
من دون أن يحملوا شهادة جامعية أو أخرى 
فـــوق الــثــانــويــة الــعــامــة. وقـــد ســـرى مفعول 
الــقــرار منذ األول مــن يناير/ كــانــون الثاني 
الهيئة  بــنــاًء على أوامـــر أصدرتها  املــاضــي، 
الــعــامــة لــلــقــوى الــعــامــلــة، بــعــد إقــــرار مجلس 
السكانية«  التركيبة  »تــعــديــل  قــانــون  األمـــة 
الــــذي يــنــص عــلــى تقليل عــدد  نــهــايــة 2020 
الوافدين بأكبر قدر. واندرج القانون ضمن 
تــدابــيــر تــقــلــيــل الــحــكــومــة الــكــويــتــيــة نسبة 
الوافدين من 70 إلى 30 في املائة، بدءًا بمن 
فقدوا  الذين  الهامشية«  »العمالة  أسمتهم 
وظــائــفــهــم فـــي ظـــل تــفــشــي جــائــحــة كــورونــا 
والــصــعــوبــات االقــتــصــاديــة الــتــي أوجـــدهـــا، 

إضافة إلى من تجاوزت أعمارهم الـ60 ممن 
 تعليميا ال يتخطى شهادة 

ً
يحملون مؤهال

الثانوية العامة. وأطلق ناشطون حملة »أنا 
ضد القرار« التي تطالب الحكومة بالتراجع 
عن اإلجراء وإعطاء الوافدين الذين تجاوزوا 
الـــــــ60 ســنــة إقــــامــــات، مـــع تــحــمــيــلــهــم رســـوم 
الــرعــايــة الــصــحــيــة وزيــادتــهــا عــلــيــهــم، علما 
أنهم يدفعونها في األصل. وجمع ناشطون 
آخــرون تواقيع أرسلوها إلى نــواب مجلس 
األمة للضغط على الحكومة، بينهم سعود 

العنزي الذي جمع أكثر من 250 توقيعا. 
ــلـــي كـــيـــالنـــي، وهـــــي ربـــــة مــنــزل  تــــقــــول أم عـ
الكويت وتبلغ 65 عاما،  فــي  ُولـــدت  ســوريــة 
»العربي الجديد«: »ال أعلم إلى أين أذهب.  لـ
لـــم أدرس فـــي جــامــعــة، ألنـــنـــي تـــزوجـــت في 
 صغيرة جدًا سوريا مقيما في الكويت 

ّ
سن

أيضا، رحل عني قبل 5 أعــوام، وترك أبناءه 
الذين يعملون في الكويت بوظائف مرموقة 

وعالية الدخل«.
على  »حصلت  حالها:  وصفها  فــي  تضيف 

أشــهــر، ثم  ملــدة 3  اإلقــامــة  استثناء لتجديد 
بالخروج  إنـــذاري  ذاتها تضمن  للمدة  آخــر 
ــكــــويــــت. لـــكـــن إلـــــى أيـــــن أذهــــــــب؟ بــيــت  مــــن الــ
ــم أعــــرف في  عــائــلــتــي فــي ســوريــة مــدمــر، ولـ
حياتي وطنا غير الكويت«. وتشير كيالني 
إدارة  إلى تعاطف معها لدى مسؤولن في 

في معهد دول الخليج العربية بواشنطن  لـ 
»العربي الجديد«: »القرار ظالم، وال يعكس 
القيم التي نطمح إليها في سياسات الدولة 
الكويتية. وهو سُيفكك أسرًا وعائالت تعتبر 
ــا. كــذلــك إن غــالــبــيــة الــوافــديــن  ــهـ الــبــلــد أرضـ
الذين  السن  كبار  مــن  باإلبعاد  املستهدفن 
يـــريـــدهـــا  أو  مـــهـــمـــة  ــــف  ــائـ ــ ــلـــون وظـ يـــشـــغـ ال 
املواطنون، ما يجعل التحجج بأن إبعادهم 
يــصــّب فـــي مــصــلــحــة املـــواطـــنـــن الــكــويــتــيــن 

إليجاد وظيفة لهم، غير صحيح«. 
ــــري قــــصــــة عــــامــــلــــة املــــنــــزل  ــمـ ــ ــشـ ــ وتـــــــــــروي الـ
الــفــيــلــيــبــيــنــيــة فـــي بــيــتــهــا الـــتـــي جـــــاءت إلــى 
عــنــد عائلتها  عـــام 1996، وعــمــلــت  الــكــويــت 
بإخالص وتفاٍن، وبنت حياتها في الكويت 
واعتبرت نفسها مستقرة فيها، ثم تفاجأت 
بأنها مشمولة بالقرار ألنها تبلغ 65 سنة، 

وباتت مهددة باإلبعاد من البالد. 
تـــقـــديـــم  فـــــي  ــثـــت  بـــحـ الــــحــــكــــومــــة   

ّ
أن الـــــالفـــــت 

استثناءات للوافدين الذين تجاوزت أعمارهم 
الثانوية   يفوق 

ً
الـــ60 ممن ال يحملون مؤهال

 جـــزءًا كبيرًا 
ّ
الــعــامــة، مــع األخـــذ بــاالعــتــبــار أن

منهم يعيش مع أبنائه املوظفن. لكن الهيئة 
الـــعـــامـــة لــلــقــوى الــعــامــلــة رفـــضـــت تــقــديــم أيــة 
استثناءات، وشددت على ضرورة إخراجهم.

وانتقد الناشط سعود العنزي صمت نواب 
ــة عـــن الــــقــــرارات الـــتـــي يصفها  ــ مــجــلــس األمـ
بــأنــهــا »مــجــحــفــة«، مــؤكــدًا أنــهــا غــيــر مقنعة 
لــكــثــيــريــن، لــكــنــهــم يــخــافــون الــحــديــث عنها 
بـــســـبـــب تــحــمــيــل قــــاعــــدة انـــتـــخـــابـــيـــة قــويــة 
يــمــثــلــهــا تــيــار واســـــع، الـــوافـــديـــن مــســؤولــيــة 
ضعف الخدمات الصحية والبنية التحتية 
في البالد. وقال العنزي: »يخافون قول كلمة 
الــحــق. ويــعــتــبــرون أن الــدفــاع عــن الــوافــديــن 
قضية خاسرة. لكن هذه ليست الكويت التي 
 

ّ
نعرفها والتي كانت تستقبل الجميع بغض
االقتصادي  ووصــف  انتمائهم«.  عن  النظر 
الوافدين  إبــعــاد  قـــرار  الــكــنــدري  العزيز  عبد 
مــمــن تـــجـــاوزت أعــمــارهــم 60 عــامــا بــالــقــرار 
االقتصادي الخاطئ، ألن الكثير منهم يملك 

رؤوس أموال كبيرة«.

الـــدولـــة مــنــحــوهــا اســتــثــنــاًء مــؤقــتــا لتمديد 
إقامتها.

إلى ذلك، يقول حسن ف.، وهو إيراني يملك 
ــــوق املــبــاركــيــة   لــبــيــع الـــفـــواكـــه فــــي سـ

ً
مـــحـــال

الــشــعــبــي وســــط الـــكـــويـــت الـــعـــاصـــمـــة، لكنه 
مــســجــل بــطــريــقــة غــيــر رســمــيــة، بــاعــتــبــار أن 
الوافدين ال يملكون حق تسجيل محالتهم 
واجهة  في  مواطنن  ويضعون  بأسمائهم، 
الـــســـلـــطـــات رفــــضــــت تــجــديــد   

ّ
أعـــمـــالـــهـــم، إن

إقــامــتــه«وأنــا ببساطة ال أعـــرف ســبــب ذلــك، 
إذ إنــنــي قــدمــت إلـــى الــكــويــت حــن كــنــت في 
الـــتـــاســـعـــة مــــن الـــعـــمـــر، وبـــنـــيـــت نــفــســي مــن 
إلــى مالك محل  السوق  للبضائع في  حامل 
صغير. وذهابي إلى إيران محدود، فأموالي 
وأمـــالكـــي كــلــهــا هـــنـــا، وأبـــنـــائـــي ُولــــــدوا هنا 
وعــاشــوا فــتــرة طــويــلــة قــبــل أن ينتقلوا إلــى 
الــخــارج، وال أريـــد الــذهــاب خلفهم، بــل أريــد 

املوت هنا«. 
من جهتها، تقول أبرار الشمري، األكاديمية 
الناشطة في مجال حقوق اإلنسان، والكاتبة 

خالل حملة تلقيح 
في الكويت )ياسر 
الزيات/فرانس برس(

Sunday 6 June 2021 Sunday 6 June 2021
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فالشمجتمع

تحذير من األطعمة الملوثة واألمراض المنقولة

سالمة الغذاء في العالم نحو 600 مليون 
إصابة باألمراض املنقولة 
عن طريق األغذية سنويا، 
 الغذاء غير اآلمن يشكل تهديدًا 

ّ
إذ إن

لصحة اإلنسان واالقتصادات، ويؤثر 
بشكل غير متناسب في الفئات 

الضعيفة واملهمشة، خصوصا النساء 
واألطفال، والسكان املتضررين من 
النزاعات، واملهاجرين. يموت نحو 

 عام 
ّ

420 ألف شخص حول العالم كل
بعد تناولهم أطعمة ملوثة، ويتحمل 

األطفال دون سن الخامسة 40 في 
املائة من عبء األمراض املنقولة 

بالغذاء، مع 125 ألف وفاة سنويا.
أرقام توردها األمم املتحدة على 

موقعها اإللكتروني، بهدف التوعية 
بمناسبة اليوم العاملي لسالمة الغذاء 

الذي تحتفل به في السابع من يونيو/ 
 عام، والذي يصادف 

ّ
حزيران من كل

غدًا. واألهداف األساسية لهذا اليوم، 
كما توردها األمم املتحدة، تتمثل في 

لفت االنتباه والتحفيز على العمل 
للمساعدة في منع واكتشاف وإدارة 

املخاطر التي تنتقل عن طريق الغذاء، 
واملساهمة في األمن الغذائي، وصحة 

اإلنسان، واالزدهار االقتصادي، 
والزراعة، والوصول إلى األسواق، 

والسياحة، والتنمية املستدامة. 
 سالمة األغذية 

ّ
من هنا، ترى أن

مسؤولية مشتركة بن الحكومات 
 

ّ
 لكل

ّ
واملنتجن واملستهلكن. كما أن

فرد دورًا يلعبه؛ من املزرعة إلى مائدة 
 الطعام الذي 

ّ
الطعام للتأكد من أن

نستهلكه آمن ولن ُيلحق الضرر 
بصحتنا.

 عدد الذين يعانون من 
ّ
يشار إلى أن

نقص التغذية في العالم يزداد منذ 
عام 2015. وخالل عام 2018، كان نحو 
821 مليون شخص في العالم يعانون 

من الجوع.
)العربي الجديد(
)Getty ،الصور: األناضول(

تقدم وجبة مكسيكية مع مراعاة الوقاية من كورونا

تشتري البطيخ في كندا

مشاوي في تركيا

أرز ملّون وشهي في الصين

ترويج للخضار 
والفاكهة في 

أيرلندا

موسم حصاد 
العنب في مصر

متطوعون 
يقدمون 

الغذاء لفقراء 
في الهند
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