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الخليل ـ فاطمة مشعلة

بالترحيل  املهددة  املناطق  أهالي  يواجه 
جـــنـــوبـــي الـــخـــلـــيـــل فــــي الـــضـــفـــة الــغــربــيــة 
ــو تــســع  ــحـ ــــي نـ ــة املـــســـتـــوطـــنـــن فـ ــرسـ ــطـ غـ
مستوطنات مقامة على أراضيهم بالقوة، وتنكيل 
البناء  قـــوات االحــتــال اإلســرائــيــلــي، ومنعهم مــن 
ــن الــخــدمــات  ــرقـــات، وحــرمــانــهــم مـ ــطـ أو تــعــبــيــد الـ
ــا زاد الـــطـــن بــلــة هو  األســـاســـيـــة، كــالــكــهــربــاء. ومــ
املنخفضات الجوية املصحوبة باألمطار الغزيرة 

والبرد القارس في ظل شح وسائل التدفئة.
فـــي مــســافــر يــطــا، جــنــوبــي الــخــلــيــل، الــتــي تعتبر 
رأس الــحــربــة فـــي مــواجــهــة االحـــتـــال فـــي الــريــف 
تــبــدو  الــخــلــيــل،  مــحــافــظــة  ســيــمــا  وال  الفلسطيني 
معاناة األهالي كبيرة خال الشتاء. ويقول الناشط 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »يتخوف  نــصــر الــنــواجــعــة، لـــ
األهالي خال ذروة العاصفة ومع اشتداد الرياح 
من تضرر أو فقدان بيوتهم، وخصوصًا أنها غير 
مجهزة كونها مبنية من الصفيح أو الطن، فيما 

يقطن البعض في خيام«. 
ويـــحـــاول أهـــالـــي مــســافــر يــطــا الــحــد مـــن األضــــرار 
املــنــازل بالحديد وتأمن  مــن خــال تدعيم أسقف 
وســــائــــل تـــدفـــئـــة، كـــإشـــعـــال الـــحـــطـــب فــــي املـــدافـــئ 

ذلــك،  وغــيــر  الحجرية  املــواقــد  أو  املغلقة  املعدنية 
بحسب النواجعة.

ويوضح النواجعة أنه »في حال لم يتمكن األهالي 
الــشــتــاء،  خـــال  تدعيمها  أو  مــنــازلــهــم  تثبيت  مــن 
يلجأ بعضهم إلى الكهوف كونها توفر لهم دفئًا 
أكبر باملقارنة مع الخيام أو بيوت الصفيح. لكنهم 
يــواجــهــون خــطــرًا أكــبــر وهـــو انــهــيــارهــا مــن جــراء 
التدريبات العسكرية لجيش االحتال في املنطقة، 
والتي أضعفت بنية وتماسك الكثير من التشكات 

الصخرية الطبيعية في املنطقة«.
الــحــال أفضل فــي قرية زنــوتــة، جنوب شرق  وليس 
بــلــدة الــظــاهــريــة، جــنــوبــي الــخــلــيــل، كــونــهــا منطقة 
مهمشة يعيش جزء من أهلها في الخيام أو بيوت 
من صفيح أو حجارة ليست مخصصة للبناء. كما 
أن التيار الكهربائي ضعيف للغاية ويعتمد األهالي 
على الطاقة الشمسية. لكن ذلك ليس كافيًا إلشعال 
املدافئ الكهربائية، كما يقول رئيس مجلس قروي 

»العربي الجديد«. زنوتة فايز سويلم الطل  لـ
يضيف: »ال تتوفر لدى املجلس القروي أي إيرادات 
الناس في زنوتة خال  أحــوال  تمكننا من تحسن 
املنخفضات الجوية، أقله تزويد املنازل بالحطب من 
»الحطب هو خيارنا  أن  إلــى  التدفئة«، مشيرًا  أجــل 
الــحــالــي للتدفئة. ولـــو أعطينا  الــوقــت  فــي  الــوحــيــد 

لاختناق،  تجنبًا  الكهرباء  مدافئ  الخيار الخترنا 
وخـــصـــوصـــًا لــــدى كـــبـــار الـــســـن واملـــصـــابـــن ببعض 
التدفئة  تجاوزنا مسألة  ما  وإذا  املزمنة.  األمــراض 
ــــزالق عــلــى الــطــرقــات،  فــي املـــنـــازل، نــواجــه خــطــر االنـ
زنــوتــة منطقة جبلية وعـــرة بعض  أن  وخــصــوصــًا 
الشيء. وأحيانًا، يتعرض بعض األهالي إلصابات 

خال املنخفضات الجوية من جراء االنزالقات«. 
ويخشى أهالي زنوتة من اندالع حرائق في البيوت 
يستخدمونها،  الــتــي  املـــدافـــئ  نــتــيــجــة  الــخــيــام  أو 
باإلضافة إلى أضرار قد تصيب الثروة الحيوانية 
التي يعتاشون من تربيتها. ويقول الطل: »انهار 
كهف فــوق قطيع من األغنام خــال ذروة منخض 
جوي تعرضت له املنطقة قبل بضع سنوات أدى 

إلى نفوق نصف القطيع«. 
وفـــي تجمع »الــجــوايــا« الــقــريــب مــن مــســافــر يطا، 
مبان  فــي  السكان  غالبية  تقطن  الخليل،  جنوبي 
مــن حــجــر. وتــقــول الــنــاشــطــة عـــدن الــنــواجــعــة، في 
جيدة.  البيوت  »حــال  الجديد«:  »العربي  لـ حديث 
إال أن ضــعــف شــبــكــة الــكــهــربــاء وانــقــطــاعــهــا بن 
ــر يــجــعــل أهــلــهــا يــعــانــون مـــن جـــراء  ــ الـــحـــن واآلخــ
الصقيع. ويسعى البعض إلى تأمن الحد األدنى 
من التدفئة للمواشي في الخيام أو الكهوف. كما 
ــة الــثــلــوج عن  ــ تــقــضــي غــالــبــيــتــهــم الـــوقـــت فـــي إزاحـ

الباستيك الذي يضعونه حول الحظائر«. وتشير 
إلـــى أن الــتــيــار الــكــهــربــائــي يــنــقــطــع كــثــيــرًا بسبب 
ضــعــف الــشــبــكــة، مــا يــجــعــل األهـــالـــي عــاجــزيــن عن 
تــأمــن وســائــل الــتــدفــئــة. وتــتــعــرض بعض املــنــازل 
النواجعة  وتوضح  الشتاء،  خــال  معينة  ألخطار 
أن الرياح أدت إلى اقتاع أحد األعمدة الكهربائية 
بشكل جــزئــي، وقــد تأخر إصــاح األمـــر، وخشيت 
العمود على منزلها،  العائات من سقوط  إحــدى 

وقد استغرق إصاحه أربعة أشهر.

مجتمع
البرد  مــن  فــي السجون اإلسرائيلية يعانون  أن األســـرى  أعلنت هيئة شــؤون األســـرى واملــحــرريــن 
الشديد، ويفتقرون لألغطية ووسائل التدفئة. أضافت أن نحو 4600 أسير يعانون من البرد إثر 
تدني درجــات الــحــرارة بشكل كبير، مشيرة إلــى أن »جميع األســرى واملعتقلن يعانون من نقص 
في املابس واألغطية، وعدم توفر وسائل التدفئة التي تحميهم من هذا البرد الشديد«. وقالت إن 
الظروف الحياتية املفروضة على األسرى »صعبة ومعقدة، وتحديدًا في ظل هذه األجواء الباردة، 
)األناضول( وتدني درجات الحرارة بشكل كبير، وتساقط الثلوج وهطول األمطار بغزارة«. 

ع الرئيس األميركي جو بايدن أمرًا تنفيذيًا يجّرم التحرش الجنسي بموجب القانون العسكري، 
ّ
وق

التي نص  البنتاغون منذ وقت طويل. وهــذه الخطوة  في محاولة للتخفيف من مشكلة يواجهها 
عليها قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2022 الذي يتضمن امليزانية السنوية للبنتاغون، حملت 
أيضًا تكريمًا للجندية فانيسا غيلن، التي قتلت على يد جندي زميل لها بعد تعرضها للتحرش 
الجنسي. وقال بايدن إنه »سيوقع على أمر تنفيذي لتجريم التحرش الجنسي في قانون القضاء 
)فرانس برس( العسكري«، الفتًا إلى أن األمر يهدف إلى »تعزيز استجابة الجيش للعنف األسري«.  

بايدن يجّرم التحرش الجنسي لدى القوات العسكرية4600 أسير فلسطيني يعانون من البرد

في  القاطنة  النواجعة،  عــدن  الناشطة  تقول 
جنوبي  يطا،  مسافر  من  القريب  »الجوايا«  تجمع 
منطقتنا  وتتعرض  جــدًا.  سيئ  »حالنا  الخليل: 
لتساقط الثلوج التي تتراكم لمدة زمنية أطول، ما 
التيار  أن ضعف  أكبر. كما  األضرار ستكون  أن  يعني 
استخدام  من  الحد  إلى  السكان  يدفع  الكهربائي 

األجهزة الكهربائية للتدفئة«.

ال تدفئة

ــجــــرون دراســـــــة عــلــى  ــثـــون يــ ــاحـ أعـــلـــن بـ
استخدام مرضى نقص املناعة املكتسبة 
)إيدز( املصابني بالسرطان أيضًا عقار 
»كيترودا« لعالج السرطان، الذي تنتجه 
شــركــة »مــيــرك«، أن هــذا الــعــالج املناعي 
قد يساعد في طرد الفيروس من خاليا 

املناعة البشرية.
ــــس  ــنـ ــ ــايـ ــ وأبــــــــلــــــــغ هــــــــــــــؤالء دوريــــــــــــــــة »سـ
تحليلهم  أن  ميديسن«  ترانسليشينال 
ــلـــى 32  الـــنـــاتـــج عــــن دراســــــــة أجــــريــــت عـ
الــســرطــان واإليــدز  شخصًا يعانون مــن 
معًا »يشكل اكتشافًا يثير االهتمام في 
دراســــة عـــالج الــعــدوى املــزمــنــة بفيروس 
إتش آي في«، علمًا أن العالجات املضادة 
لــلــفــيــروســات االرتـــجـــاعـــيـــة تــســمــح بــأن 
ثر باإليدز حياة عادية، 

ُ
يعيش مصابون ك

لكن عقاقيرها ال تخلص الجسم بالكامل 
مــن الــفــيــروس. وعــقــار »كــيــتــرودا«، الــذي 
»بيمبروليزوماب«،  باسم  أيضا  يعرف 
املناعة  ملــســاعــدة جــهــاز  مــضــاد مصمم 
ــتـــصـــدي لـــلـــســـرطـــان، مــــن خـــالل  عـــلـــى الـ
بــاســم »مستقبالت  يــعــرف  بــروتــني  منع 
الــذي تستخدمه األورام  املبرمجة«  املــوت 
لـــتـــفـــادي الـــخـــاليـــا الـــتـــي تــكــافــح املــــرض. 
ــو يــســمــح لــخــاليــا املــنــاعــة بــالــتــعــرف  وهــ
ومهاجمتها  الــســرطــانــيــة  الــخــاليــا  عــلــى 
بالطريقة نفسها التي تحارب بها عدوى 

اإلصابة ببكتيريا وفيروسات.
أدلــة  إلــى  إنــهــم توصلوا  الباحثون  وقـــال 
ــادر عــلــى إبــطــال  ــذه الــعــقــار قــ عــلــى أن هـ
ــــروس »إتـــــــش آي فــــــي« عــلــى  ــيـ ــ قـــــــدرة فـ
قت مديرة 

ّ
»االختباء« داخل الخاليا. وعل

مــعــهــد بــيــتــر دوارتـــــي لــلــعــدوى واملــنــاعــة 
ليوين،  شــارون  بأستراليا،  ملبورن  في 
»بيمبروليزوماب قادر على إحداث  بأن 
آي  اضطراب في مخزون فيروس إتش 
في. وسيتواصل العمل لفهم كيف يعدل 

العقار االستجابة املناعية للفيروس«.
)رويترز(
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)براكاش ماتيما/ فرانس برس(



في الوقت الذي تستعد فيه الصين الستضافة 
األلعاب األولمبية الشتوية، تواجه مشكلة تلوث 

الهواء، األمر الذي قد يؤثر على أداء الرياضيين

الحكومة الليبية تعتزم بناء 1500 مدرسة

1819
مجتمع

بكين ـ العربي الجديد

ــدء الـــعـــّد الــعــكــســي الســتــضــافــة  مـــع بـ
بــكــن األلـــعـــاب األوملـــبـــيـــة الــشــتــويــة، 
ــم املــنــاســبــات  ــ ــــدى أهـ ــّد إحــ ــتـــي تـــعـ الـ
تبدأ  والــتــي  الــعــالــم،  على مستوى  الرياضية 
فــي الـــرابـــع مــن الــشــهــر املــقــبــل وتــســتــمــر حتى 
الــعــشــريــن مــنــه، تــســعــى الــســلــطــات إلـــى الحد 
مـــن تــلــوث الـــهـــواء الــــذي قـــد يــؤثــر عــلــى سير 
هــذه األلــعــاب. وعــلــى الــرغــم مــن الخطط التي 
وضــعــتــهــا ســابــقــا ملــواجــهــة فــيــروس كــورونــا 
الجديد من خالل تشديد اإلجراءات الصحية، 
تـــهـــديـــدًا  يـــشـــكـــل  ــد  ــ قـ ــدًا  ــ ــديـ ــ ــا جـ ــّديــ تــــحــ أن  إال 
الدخاني  الضباب  انتشار  ظل  في  للسلطات 

الذي يلف العاصمة.
لها  تقرير  أحــدث  في  البيئة،  وزارة  واعترفت 
الرابع  فــي  الرسمية  »شينخوا«  وكــالــة  نقلته 
ــاري، بــمــخــاطــر  ــ ــجـ ــ والـــعـــشـــريـــن مــــن الـــشـــهـــر الـ
أن مستويات  إلــى  الدخاني، مشيرة  الضباب 
الــضــبــاب مــا زالــــت مــرتــفــعــة. وبــحــســب مؤشر 
ــلـــت بــــكــــن فـــــي الــــرابــــع  ــواء، ســـجـ ــ ــ ــهـ ــ ــ جــــــــودة الـ
والعشرين من الشهر الجاري معدالت مرتفعة 
الجاري،  الشهر  األعلى خالل  التلوث هي  من 
 ,PM10( الدقيقة  الجسيمات  تــركــيــزات  إن  إذ 
2.5( وصلت إلى 205 ميكروغرامات لكل متر 
مكعب في بكن، علما أن الحدود املسموح بها 

ال تتجاوز 60 ميكروغراما لكل متر مكعب. 
وتـــركـــيـــزات الــجــســيــمــات الــدقــيــقــة عـــبـــارة عن 
املنتشرة  امللوثة  املــواد  من  صغيرة  جزيئات 
في الهواء تؤدي إلى تشكل الضباب، ما يعني 
أن قضاء يوم واحد في بكن في ظل الضباب 
الدخاني يوازي تدخن 40 سيجارة، بحسب 
تقرير سابق نشرته مجلة »ذا إيكونوميست« 

يتعلق بتلوث املدن.
ــلــــوث الـــــهـــــواء فــي  ــتـــويـــات تــ صـــحـــيـــح أن مـــسـ
الصن شهدت تحسنا كبيرًا خالل السنوات 
القليلة املاضية، إال أن جودة الهواء ما زالت 
أقل بكثير من املعايير التي حددتها منظمة 
الصحة الــعــاملــيــة، األمـــر الـــذي يــطــرح عالمات 
استفهام حول قدرة السلطات الصينية على 
تحقيق »الحياد الكربوني« )الحياد املناخي، 
أي خفض انبعاثات الكربون إلى أقصى حد(، 

خالل األلعاب األوملبية الشتوية.
 

انعكاسات على الرياضيين
تــتــنــاول الــعــديــد مــن الــتــقــاريــر مـــدى انــعــكــاس 
تلّوث الهواء على صحة القادمن إلى بكن من 
جهة، والرياضّين من جهة أخرى. وفي تقرير 
األميركية   »Sport and Society« نشرته مجلة
بالشراكة مع شبكة »بي بي سي« البريطانية، 
الــعــام املــاضــي، تبن أن التحدي الــذي يواجه 
الرياضّين يتعلق بجودة الهواء، مشيرة إلى 
أنهم معرضون لخطر أكبر من بقية املشاركن 

الــشــتــويــة، مــنــهــا مــراقــبــة املــصــانــع واملــركــبــات 
التي تسبب مستويات عالية من التلوث.  

الــــصــــن  ــى  ــ ــلـ ــ عـ ــار  ــ ــيــ ــ ــخــ ــ الــ أن وقـــــــــع  ومــــــنــــــذ 
عام  الشتوية  األوملبية  األلعاب  الستضافة 
2015، تحاول السلطات تحسن مواصفات 
وقـــود املــركــبــات، وإغــــالق الــشــركــات امللوثة 
وبحسب  الفحم.  استهالك  وخفض  للبيئة 
إلى  السلطات  ستسعى  املوضوعة،  الخطة 
الــوضــع االقــتــصــادي في  التأثير على  عــدم 
حال اتخاذ بعض التدابير، كإقفال املعامل 
والــشــركــات الــعــامــلــة فــي قــطــاعــي الصناعة 
الــســلــطــات  تـــحـــدد  أن  مـــن دون  والــــتــــجــــارة، 
اآللـــيـــات الــتــي ستتخذ بــهــذا الـــصـــدد. وفــي 
أيــام قليلة فقط على بــدء األلعاب  ظــل بقاء 
ــة، كـــثـــفـــت الــــصــــن مـــــن جـــهـــودهـــا  ــيـــ ــبـــ األوملـــ
كـــوفـــيـــد-19، وخــصــوصــا  لــلــتــصــدي لتفشي 
في بكن، التي أبلغت عن إجمالي 36 حالة 

أعراض محلية منذ 15 الشهر الجاري.
وتــبــدأ بــكــن، الــتــي أبــلــغــت عــن ســت إصــابــات 
جـــديـــدة مــنــقــولــة مــحــلــيــا، جـــولـــة جـــديـــدة من 
اختبارات فيروس كورونا الجديد بن سكانها 
ــم مــلــيــونــي نـــســـمـــة. وتــتــعــامــل  ــالـــغ عــــددهــ ــبـ الـ
الصن مع حاالت اإلصابة بكوفيد-19 كما لو 
كانت في حالة حرب، لكنها في الوقت الحالي 

اتها.  خففت من بعض إجراء

المدارس التي لم تتضرر من 
الحروب، تضررت بسبب النازحين 

بعد أن تحولت إلى مالجئ لهم

تتناول تقارير مدى 
انعكاس تلّوث الهواء 

على صحة الرياضيّين

الــهــواء  فــي الــحــدث، ألن األنشطة ستكون فــي 
الــطــلــق. أضــافــت أن الــجــزيــئــات الــصــغــيــرة في 
الهواء، والتي ال يمكن رؤيتها، يمكن أن تكون 
مــضــرة على املـــدى الــطــويــل، األمـــر الـــذي يؤثر 

على أداء الرياضين.
وخــــالل الــســنــوات املــاضــيــة، أثـــيـــرت مــخــاوف 
ــهــــواء قــبــل األلـــعـــاب  مــمــاثــلــة بـــشـــأن جـــــودة الــ
األوملبية الصيفية عام 2008. حينها، اتخذت 
السلطات تدابير للحد من التلوث، منها إقفال 
املصانع في املناطق املحيطة بموقع األلعاب 
»الـــحـــرب  أعـــلـــنـــت   ،2015 وعــــــام  الـــريـــاضـــيـــة. 
عــلــى الــتــلــوث« بــعــدمــا وقـــع عليها االخــتــيــار 
الستضافة األلعاب األوملبية، فأغلقت عشرات 
مــصــانــع الــفــحــم ونــقــلــت الــصــنــاعــات الثقيلة 
إلـــى مــنــاطــق أخــــرى. لــكــن فــي الــوقــت الــحــالــي، 
قــد ال تــكــون هـــذه اإلجـــــراءات مــجــديــة فــي ظل 
الـــتـــغـــيـــرات املـــنـــاخـــيـــة  الــــحــــادة والــســيــاســات 

الدولية املتخذة في هذا الصدد.

مصادر التلوث
كــثــيــرة هـــي الــعــوامــل الــتــي تــــؤدي إلـــى تــلــوث 
الهواء في الصن. فباإلضافة إلى كون بكن 
مــديــنــة صــنــاعــيــة بــامــتــيــاز، نــشــرت صحيفة 
ــقــــريــــرًا جــــــاء فـــيـــه أن  ــــت« تــ ــــوسـ »واشــــنــــطــــن بـ
مصادر تلوث الهواء في بكن ليست مرتبطة 
بــاملــصــانــع فــقــط، بــل تــرتــبــط أيــضــا بالنقص 
التغيرات  أن  أضــافــت  الطبيعية.  ــوارد  املــ فــي 
املتساقطات  نسبة  تــدنــي  إلــى  أدت  املناخية 
بــمــا ال يــكــفــي لــســد االحــتــيــاجــات األســاســيــة. 
فــي بكن مصدر  املــيــاه  نــدرة  بالتالي، تشكل 
قلق هذا العام، وتحد من املحاوالت لتحقيق 
األوملبية  األلــعــاب  خــالل  الكربوني«  »الحياد 
الشتوية، إذ إن ندرة املياه ستدفع السلطات 

إلى البحث عن مصادر أخرى لتأمينها. 
مـــشـــكـــلـــة أخــــــــــرى قــــــد تـــــؤثـــــر عــــلــــى الـــبـــيـــئـــة 
ــاب األوملـــبـــيـــة  ــعــ خـــــالل اســـتـــضـــافـــة بـــكـــن األلــ
الثلج  الصن  استيراد  في  تتمثل  الشتوية، 
االصــطــنــاعــي. وكـــانـــت الــســلــطــات قـــد وعـــدت 
الــثــلــج« وتجهيز متاجر  »بــحــريــة اســتــخــدام 
خاصة لبيعه على أن يكون صديقا للبيئة، 
تـــدور حــول مصدر  إال أن عــالمــات استفهام 
هذا الثلج في ظل ندرة املياه. وليس واضحا 
كيف يمكن لبكن ضمان توفير كميات هائلة 
مـــن الــثــلــج االصــطــنــاعــي مـــن دون اســتــنــفــاد 
ــاه. عـــامـــل آخــــر ال يــقــل أهــمــيــة  ــيــ إمــــــــدادات املــ
يـــؤثـــر عــلــى تــحــقــيــق »الـــحـــيـــاد الـــكـــربـــونـــي«، 
مليون   300 ملــشــاركــة  البيئي  بــاألثــر  يتعلق 
صيني في الرياضة الشتوية، التي تقام قبل 
بـــدء الــــدورة األوملــبــيــة. وتــقــع معظم مناطق 
التزلج الطبيعية في أقصى الشمال الشرقي 
والشمال الغربي بعيدًا عن املراكز الحضرية 
في  األكــبــر  االهتمام  السلطات  توليها  التي 

العمل على مكافحة التلوث.

خطط 
ال تنفي الصن تلوث الهواء في العاصمة أو 
املــنــاطــق الــتــي تستضيف الــحــدث الــريــاضــي، 
من  للحد  ــوارئ  طـ إلــى وضعها خطة  مشيرة 
صحيفة  فيد 

ُ
وت التلوث.  عن  الناتج  الضباب 

»شاينيز دايلي« )Chinese Daily( اليومية بأن 
تلوث  مــن  للحد  وقائية  تدابير  اتــخــذت  بكن 
الشتوية  األوملبية  األلعاب  الهواء خالل دورة 
فـــي ســعــيــهــا إلقـــامـــة الــبــطــولــة فـــي ظـــل »بــيــئــة 
البيئة  بــاســم وزارة  املتحدث  ويــقــول  جــيــدة«. 
لــيــو يـــوبـــن إن الــطــقــس الـــشـــتـــوي يــتــعــارض 
والــجــهــود املــبــذولــة لــضــمــان هـــواء نظيف في 

املناطق التي تستضيف الحدث الرياضي.
وبــحــســب بــيــانــات نــشــرت عــلــى مــوقــع وزارة 
الــبــيــئــة الــصــيــنــيــة فـــي الـــرابـــع والــعــشــريــن من 
ــلـــطـــات اتـــخـــاذ  ــنــــوي الـــسـ ــاري، تــ ــ ــجــ ــ الـــشـــهـــر الــ
اإلجـــــــراءات الـــالزمـــة خـــالل األلـــعـــاب األوملــبــيــة 

الصين
بكين

منغوليا

روسيا

نيبال

بنغالدش
بورما

فيتنام

تايوان

تعاني ليبيا من أزمة تعليمية 
متفاقمة، بعد أن تضررت 

مئات المدارس في مناطق 
عدة شهدت حروبًا خالل 

السنوات الماضية

طرابلس ـ أسامة علي

ــدة املـــؤقـــتـــة الـــلـــيـــبـــيـــة، فــي  ــ ــوحـ ــ أصــــــــدرت حـــكـــومـــة الـ
قــرارًا  الحالي،  الثاني  كانون  يناير/  منتصف شهر 
عام  خــالل  بالتعاقد  والتعليم  التربية  وزارة  يخّول 
2022، على بناء 1500 مدرسة موزعة على مختلف 
مــنــاطــق الـــبـــالد، وذلـــك خـــالل فــتــرة ال تــتــجــاوز ثــالث 

سنوات، بواقع 500 مدرسة في كل سنة.
وأوصى القرار الحكومي بأن تكون األولوية إلنشاء 
ــدارس الصفيح،  ــ مــــدارس بــديــلــة لــتــلــك املــتــهــالــكــة ومـ
ووفــقــا لــلــمــواصــفــات املــعــتــمــدة مــن مصلحة املــرافــق 
التعليمية، وطالب بضرورة العمل على وضع تصور 
للمراحل الفنية، وما يلزمها من تمويل، مشيرًا إلى 
ــــدارس بـــدأت فعليا فــي نــهــايــة عــام  أن خــطــة بــنــاء املـ
2021، عبر البدء ببناء 146 مدرسة جديدة، على أن 

ُيشَرع ببناء 200 مدرسة أخرى خالل عام 2022. 
ــدارس الــجــديــدة املعلن   عــدد املــ

ّ
ويــؤكــد تــربــويــون أن

غير كـــاٍف لــتــجــاوز أزمـــة نـــدرة املــــدارس الــتــي تعاني 
منها جميع مناطق البالد، خصوصا بعد أن تضرر 
الكثير مــن املــــدارس الــقــائــمــة خـــالل ســنــوات الــحــرب 
األخـــيـــرة. وفــيــمــا عـــّبـــرت الــحــكــومــة عـــن اســتــنــكــارهــا 
يسّبب  الـــذي  بنائها،  بعد  املــــدارس  إلهــمــال صيانة 
ســرعــة تــهــالــكــهــا، أكــــدت ضـــــرورة مــتــابــعــة مصلحة 
املرافق التعليمية ألوضاع املدارس العاملة، وإجراء 

الصيانة الالزمة لها بصفة دورية. 
ــئـــات املــــــــدارس فــــي مــخــتــلــف املـــنـــاطـــق،  وتــــضــــررت مـ
وخصوصا مناطق املواجهات مثل بنغازي، ودرنة، 
طرابلس،  العاصمة  وفــي  النفطي،  الــهــالل  ومناطق 
الجنوب  إلــى مناطق  باإلضافة  وغــربــان،  وترهونة، 

مثل أوباري، ومرزق، وسبها وغيرها. 
وتــشــكــك هــبــة األنـــصـــاري، املــعــلــمــة بــإحــدى املــــدارس 
الثانوية في حّي قصر بن غشير، جنوبّي طرابلس، 
النظر  الخاصة بإعادة  الحكومية  النّيات  في صدق 
في أوضاع املــدارس، مشيرة إلى بيان سابق لوزارة 
التعليم، في نوفمبر/ تشرين الثاني املاضي، كشفت 
فيه عن حاجة أربعة أحياء في طرابلس إلى عشرات 
املــدارس البديلة، ما يعني أن العدد املطلوب في كل 

مناطق البالد أكبر بكثير من 1500 مدرسة.
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »البيان  وقــالــت األنــصــاري لـــ
كـــان يــتــحــدث عـــن الــحــاجــة إلـــى 170 مـــدرســـة بديلة 
من مــدارس الصفيح التي يدرس فيها الطالب، فإذا 
 من 

ً
كان هذا عدد مدارس الصفيح التي ُبنيت بديال

املدارس املتضررة من الحرب، فماذا عن عدد املدارس 
املتهالكة بمرور الزمن؟ يمكن القول إن أحدث مدرسة 
في البالد قد شيدت قبل نحو 30 سنة، وبالطبع ال 

من  الحكومية  املــدارس  وتعاني  تجري صيانتها«. 
مَّ طالب مدارس تهدمت، 

ُ
اكتظاظ كبير للطالب، إذ ض

أو تضررت بشكل كبير، إلى املــدارس القريبة كأحد 
الــحــلــول املــؤقــتــة، وتــؤكــد األنـــصـــاري أن »أغــلــب تلك 
ــزال فـــي انــتــظــار  ــ ــدارس املـــتـــضـــررة واملـــهـــدمـــة ال يـ ــ ــ املـ
عــدد من  تأهيلها، ومنها  بــإعــادة  الحكومة  ــرارات  قـ
مدارس بلدية عن زاره، التي لم تستقبل الطالب هذا 

العام، ونقل طالبها إلى مدارس أخرى«.
وأشار بيان ملراقبة التعليم في بلدية عن زارة، في 
شهر نوفمبر املــاضــي، إلــى بــدء الــعــام الــدراســي في 
31 مدرسة فقط، وتأجيله في ثماني مدارس أخرى 
إلى  مشيرًا  الــطــالب«،  الستقبال  جاهزيتها  »عــدم  لـــ
توزيع طالب املدارس املتضررة على املدارس العاملة 
»إلى حن صيانتها«. وفي سرت، التي شهدت حربا 
ضروسا ضد تنظيم الدولة خالل عام 2016، تضرر 
ــــدارس، والــحــال نفسه فــي بــنــغــازي، ودرنـــة  أغــلــب املـ

اللتن عانتا من حروب ملدة أربع سنوات.
ويــؤكــد حسن دربـــاش، وهــو مهندس فــي مصلحة 
التقنيات وصيانة املرافق التعليمية الحكومية، أنه 
»حــتــى املــــدارس الــتــي خــرجــت مــن الــحــروب مــن دون 
أضـــرار، تــضــررت بسبب الــنــازحــن، بعد أن تحولت 

إلــى مــالجــئ لهم عقب فقدانهم ملــنــازلــهــم«. وأضــاف 
 »عـــــدد املـــــدارس 

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن ـــ دربــــــاش لـ

املستهدف إنشاؤها من قبل الحكومة قد يسد نسبة 
كبيرة من العجز القائم، لكنه لن ينهي األزمــة، ولن 
البالد تحتاج  مــدارس  إن كل  إن قلت  تكون مبالغة 
ــــدم بـــنـــائـــهـــا. نــجــحــت بــعــض  ــــى صـــيـــانـــة بــســبــب قـ إلـ
البلديات في صيانة عدد من املدارس بجهود فردية، 
يــزال كبيرًا«. وأوضـــح: »فــي بنغازي،  العجز ال  لكن 
عـــانـــت أكـــثـــر مـــن 160 مـــدرســـة مـــن ويـــــالت الـــحـــرب، 
املقاتلن  بــاألرض بسبب تمترس  يت  وبعضها ُسوِّ
فيها، واألمـــر نفسه حــدث أيضا فــي مناطق جنوب 
طــرابــلــس، إذ اتــخــذهــا طــرفــا الــقــتــال مـــقـــرات، وأدارا 
تعد  لم  منها  والعديد  عمليات حربية،  داخلها  من 
قــــادرة عــلــى اســتــقــبــال الــطــالب بسبب األلـــغـــام التي 
وجدت مزروعة فيها، ويحتاج األمر إلى وقت طويل 

لتنظيفها، وإخراج مخلفات الحرب منها«. 
اضـــطـــرت مـــدرســـة الـــوحـــدة لــلــطــالب املــكــفــوفــن، في 
مدينة الخميس شرقي طرابلس، إلى تحويل مطبخ 
املدرسة إلى فصل دراسي بسبب تزايد عدد الطلبة، 
وكـــشـــف عــبــد الـــســـالم ضــــو، وهــــو والـــــد أحــــد طــالب 
»العربي الجديد«، أنها »املدرسة الوحيدة  املدرسة، لـ
للمكفوفن، لــيــس فــي مــديــنــة الــخــمــيــس، بــل فــي كل 
املنطقة املــجــاورة لها، وال حلول أمامي ســوى قطع 
مــســافــة تــزيــد عــلــى 100 كــم يــومــيــا مــن منطقتي في 
قصر األخيار إلى مدينة الخميس، كي يتعلم طفلي 
الكفيف، على الرغم من أن املدرسة ال تتوافر فيها كل 
اشتراطات تعليم املكفوفن الالزمة، إذ كانت مجرد 
ل إلــــى مـــدرســـة فـــي عــــام 2015،  مــبــنــى حــكــومــي ُحـــــوِّ

وحصل ذلك بطريقة عشوائية«.

تلوث الهواءتحقيق
األلعاب األولمبية مهددة بالضباب الدخاني

لبنان:  اكتئاب وقلق لدى األطفال والمراهقين

تالحظ الدراسة انخفاض 
معّدالت الدعم النفسي 

لمواجهة االضطرابات

بيروت ـ مالك مكي

»بـــعـــد انــفــجــار مـــرفـــأ بـــيـــروت، ارتــفــعــت نسب 
اإلصابة باالضطرابات النفسّية لدى األطفال 
واملراهقن في لبنان. ويسّجل االكتئاب نسبة 
ثــالثــن فــي املــائــة، والقلق خمسة وســتــن في 
املــائــة، واضــطــرابــات الــكــرب مــا بــعــد الصدمة 
نسبة اثــنــن وخــمــســن فــي املـــائـــة«. هـــذه أبــرز 
النفسية  الصحة  حــول  علمية  دراســـة  نتائج 
ــان بــعــد  ــنـ ــبـ ــدى األطـــــفـــــال واملــــراهــــقــــن فــــي لـ ــ لــ
ــيــــروت، أعـــدهـــا بـــاحـــثـــون من  انـــفـــجـــار مـــرفـــأ بــ
الجامعة  في  والطب  الصحية  العلوم  كليتي 
األميركية في بيروت، ومنهم الدكتورة ليليان 

غندور والدكتور فادي معلوف.  
وشملت الــدراســة 802 طفل ومــراهــق من 591 
عائلة، تراوح أعمارهم ما بن ثمانية وسبعة 
اللبنانية  الجنسية  من  معظمهم  عاما،  عشر 
عّدت 

ُ
بنسب متساوية بن الذكور واإلنــاث. وأ

الــدراســة بعد مـــرور أربــعــة أشــهــر على وقــوع 
انفجار بيروت في شهر أغسطس/ آب 2020. 
وكانت نسبة 82 في املائة من العينة موجودة 

في مدينة بيروت لحظة وقوع االنفجار.
أن نسبة 73 في  إلــى  الــدراســة  نتائج  وتشير 
ــراوح أعــمــارهــم  ــ ــذيـــن تــ ــال، الـ ــفــ ــة مـــن األطــ ــائـ املـ
ــد عــشــر عـــامـــا يــظــهــرون  ــ ــا بـــن ثــمــانــيــة وأحـ مـ
عوارض قلق. وترتفع نسب اإلصابة بأعراض 
تأثروا  الذين  واملراهقن  األطفال  لدى  نفسية 
ــن ملــحــوا  ــذيــ ــار، أو الــ ــجــ ــفــ ــروح خـــــالل االنــ ــجــ بــ
وترتبط  بيوتهم.  الذين تضررت  أو  ضحايا، 
ــــوارض نــفــســيــة مــثــل القلق  مـــعـــدالت ظــهــور عـ
أو االكــتــئــاب بــعــوامــل أخــــرى، ومــنــهــا الــحــالــة 
االقتصادية للعائلة، وتاريخ الصحة النفسية 
الــعــائــلــة، ووجـــــود صــعــوبــات تعليمية  لــــدى 
وأكــاديــمــيــة، واملــســافــة الــفــاصــلــة بـــن منطقة 
املتضررة  واملنطقة  واملراهقن  األوالد  وجــود 

لحظة وقوع االنفجار.
وُيــشــيــر الــطــبــيــب املــتــخــصــص بــاالضــطــرابــات 
الــنــفــســيــة لـــدى األطـــفـــال واملـــراهـــقـــن، ورئــيــس 
األميركية  الــجــامــعــة  فــي  النفسي  الــطــب  قــســم 
في بيروت فادي معلوف، إلى ارتفاع معدالت 
ــق لــــــدى األطــــفــــال  ــلــ ــقــ ــار االكــــتــــئــــاب والــ ــشــ ــتــ انــ
واملراهقن في لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت، 
مقارنة بدول أخرى شهدت كوارث طبيعية أو 
إلــى أن  العاملية  أبــرز البحوث  حروبا. وتشير 
نــســب ظــهــور أعــــراض الــقــلــق واالكــتــئــاب لــدى 
 نسبة عشرين 

ّ
لــم تتخط األطــفــال واملــراهــقــن 

ــدوث كـــارثـــة مــعــيــنــة. وعــلــى  فـــي املـــائـــة بــعــد حــ
سبيل املثال، سجلت نسب أعراض القلق لدى 
األطفال بعد هجمات 11 سبتمبر/ أيلول في 

الواليات املتحدة األميركية ثالثن في املائة.
ويعيد معلوف ارتفاع هذه النسب في لبنان 
األزمــات  إلى تراكم  العاملية  مقارنة باملعدالت 
االجــتــمــاعــيــة واالقــتــصــاديــة والــصــحــيــة التي 
يعانيها لبنان خالل فترة وقوع االنفجار، ما 

جعل األطفال واملراهقن أكثر عرضة لإلصابة 
بأعراض نفسية مقارنة بدول أخرى.

ــة انــخــفــاض  ــالحــظ الـــدراسـ
ُ
مــن جــهــة أخــــرى، ت

مــعــّدالت الحصول على تدخل أو دعــم نفسي 
ملــواجــهــة هـــذه االضـــطـــرابـــات الــنــفــســيــة، إذ لم 
املهنية  النفسية  املتابعة  طلب  نسبة  تتخط 

17 في املائة.
 األطفال واملراهقن الذين 

ّ
ويشرح معلوف أن

أكثرعرضة  نفسية  يعانون من اضطرابات 
ملواجهة صعوبات تعلمية ودراسية تعوق 
ومشاكل  وإنتاجيتهم،  العلمي  تحصيلهم 
الصحي.  النظام  على  عبئا  تشّكل  صحية 
وفي حال عدم معالجة العوارض النفسية، 
يظهر األطفال واملراهقون عند الكبر، خطرًا 

أكبر لإلصابة باالكتئاب، أو إدمان الكحول 
املــخــدرة. لذلك، يشدد معلوف على  واملـــواد 
التعليمية  والــكــوادر  األهالي  ضــرورة تنبه 
في املــدارس للصحة النفسية للتالمذة في 
حال ظهورعالمات حزن أو توتر أو مشاكل 
آثارها  مــن  أخــرى يمكن مواجهتها والــحــد 
ــات املـــتـــاحـــة.  ــعـــالجـ بــشــكــل مــبــكــر بــفــضــل الـ
ـــه، لحسن 

ّ
أن إلــى  املقابل، يشير معلوف  فــي 

ــدرة عـــلـــى املـــرونـــة  ــ ــدمــــاغ قــ الــــحــــظ، يــمــلــك الــ
أعــبــاء  الــتــي تخفف  األزمــــات  بــعــد  النفسية 
هذه األعراض لدى األطفال واملراهقن، عند 
أغلب الحاالت، بعد مرور فترة زمنية على 

التعرض لحادث ما.
وتــســجــل نــتــائــج الــــدراســــة الـــحـــديـــثـــة، بعد 
اإلصابة  بمعدالت  ارتفاعا  بيروت،  انفجار 
بــأعــراض نفسية لـــدى األطــفــال واملــراهــقــن 
في لبنان مقارنة بالدراسات السابقة. على 
سبيل املثال، كشفت دراســة محلية أجريت 
 ومــراهــقــا 

ً
ــام 2018، وشــمــلــت 1517 طــفــال عـ

تراوح أعمارهم ما بن خمسة وسبعة عشر 
واملراهقن يظهرون  األطــفــال  ثلث  أن  عاما، 
أعراضا نفسية، بينما ارتفعت نسبة ظهور 

عارض نفسي لدى الفئة العمرية بن اثني 
إلــى خمسة  عشر عــامــا وسبعة عشر عــامــا 
املائة. وارتبطت هذه املعدالت  وأربعن في 
املرتفعة بعوامل صحية واجتماعية، منها 
بــأمــراض  اإلصــابــة  التنمر،  العائلة،  تــاريــخ 
ــادي لــلــعــائــلــة ومــســتــوى  ــ مــزمــنــة، الـــدخـــل املـ
الــتــحــصــيــل الــعــلــمــي وغــيــرهــا. ولـــم تحصل 
ــة مـــن الــذيــن  ــائـ ســــوى نــســبــة خــمــســة فـــي املـ
يعانون أعراضا نفسيا على العالج. أما في 
عام 2012، فبينت دراسة علمية شملت 510 
 نسبة 26 في 

ّ
أطفال ومراهقن في لبنان، أن

العينة يظهرون اضطرابا نفسيا  املائة من 
واحدًا على األقل، بينما لم تتجاوز املعدالت 
الــعــاملــيــة نــســبــة واحــــد وعــشــريــن فــي املــائــة. 
 نسبة ستة فــي املائة 

ّ
وأظــهــرت الــدراســة أن

يعانون  الذين  واملراهقن  األطفال  من  فقط 
ــا نــفــســيــا حـــصـــلـــوا عـــلـــى الـــعـــالج  اضــــطــــرابــ

املناسب في لبنان.
إيطاليا،  الــنــاس عــن  يــتــحــّدث  عندما 
فـــإن أول مـــا يــتــبــادر إلـــى الـــذهـــن هو 
ــتـــســـّوق في  املــعــكــرونــة والــبــيــتــزا والـ
ــة الـــعـــاملـــيـــة  إحــــــــدى عـــــواصـــــم املـــــوضـــ
ــــع  ــــواقـ ــة إلـــــــى املـ ــ ــافـ ــ ــاإلضـ ــ مــــيــــالنــــو، بـ
األمم  أدرجتها منظمة  التي  التراثية 
املــتــحــدة لــلــتــربــيــة والــعــلــم والــثــقــافــة 
ــــراث  ــتـ ــ ــة الـ ــمــ ــائــ ــلــــى قــ »يــــونــــســــكــــو« عــ
ــــي. لــــكــــن بـــالـــنـــســـبـــة لــلــســكــان  ــاملـ ــ ــعـ ــ الـ
املــحــلــيــن، هـــنـــاك الــكــثــيــر مـــن األمــــور 
والــتــفــاصــيــل والــتــقــالــيــد الـــتـــي قـــد ال 
يراها املــرء في بلدان أخــرى. في هذا 
اإلطــــار، يشير مــوقــع »بــرايــت سايد« 

إلى أمور عدة، منها: 
1 - رمي األثاث من الشباك

الناس  يــحــاول  السنة،  ليلة رأس  فــي 
ــدان إتـــمـــام بعض  ــلـ ــبـ فـــي عــــدد مـــن الـ
األمور العالقة، كشراء هدايا ما زالت 
عــلــى الــقــائــمــة. لــكــن لـــدى اإليــطــالــيــن 
تقليد غــيــر عـــادي فــي هـــذا الــيــوم، إذ 
يرمون القدور واملقالي وحتى األثاث 
إلى  التقليد  هــذا  ويرمز  النوافذ.  من 
السعي للتخلص مما هو قديم لفتح 

الباب لبداية جديدة.
2 - ال بيض على اإلفطار

قد يبدو البيض املقلي والخبز والزبدة 
وجبة إفطار مثالية إذا لم تكن إيطاليا. 
ــكـــان املــحــلــيــون  مــــع ذلــــــك، يــفــضــل الـــسـ
تــنــاول طــعــام حــلــو فــي الــصــبــاح، مثل 
الـــبـــســـكـــويـــت والـــفـــاكـــهـــة.  ــبـــوب أو  الـــحـ
البيض  ويقول اإليطاليون: »هل تريد 

على اإلفطار؟ جّرب لندن«.
3 - املوضة

ربما قــرأت الكثير مــن املــقــاالت حول 
ــــذا ليس  أنـــاقـــة املـــــرأة اإليـــطـــالـــيـــة. وهـ
تـــعـــد إحـــــدى  ــا ألن مـــيـــالنـــو  ــئـ ــفـــاجـ مـ

عــواصــم املــوضــة فــي الــعــالــم. ويهتم 
اإلنــــــاث والــــذكــــور بــمــتــابــعــة املــوضــة 
ــقـــاء أنــيــقــن بــغــض الــنــظــر عما  ــبـ والـ
ــى لـــدى ذهــابــهــن إلــى 

ّ
يــفــعــلــونــه. وحــت

محالت البقالة، تكون املرأة اإليطالية 
رائعة وساحرة.

4 - تقشير الفاكهة قبل تناولها
عـــادة مــا ال يــأكــل الــنــاس فــي إيطاليا 
والدراق  والكمثرى  كالتفاح  الفاكهة، 
ــر الــــذي يعتبره  قــبــل تــقــشــيــرهــا، األمــ
معظم األجانب غير معتاد. ويدل هذا 
على رغبتهم في تناول طعام صحي، 
إذ يعتقدون أن املبيدات الحشرية ال 

تزال عن قشرتها حتى بعد غسلها.
5 - تناول العشاء في وقت متأخر

يــأكــل اإليــطــالــيــون الــعــشــاء فـــي وقــت 
مــتــأخــر جـــــدًا، وال تــفــتــح الــكــثــيــر من 
الــســابــعــة أو السابعة  املــطــاعــم حــتــى 
والــنــصــف مــســاء بحسب كــل منطقة. 
ويــتــنــاول الــنــاس الــعــشــاء عــنــد نحو 
تفسير هذا  ويمكن  9 مساًء.  الساعة 
ــــالل حــقــيــقــة أن لـــدى  ــاه مــــن خـ ــجــ االتــ
مدتها  اســتــراحــة طويلة  اإليــطــالــيــن 
ــوم الــعــمــل.  ســاعــتــن فـــي مــنــتــصــف يــ

لذلك يتأخرون في تناول العشاء.
6 - 17 رقم مشؤوم

فـــي مــعــظــم الـــبـــلـــدان، يــعــد الـــرقـــم 13 
الــرقــم 17 بالنسبة  أنــه  مــشــؤومــا، إال 
لإليطالين. إذ إن إعادة ترتيب الرقم 
يــخــلــق  أن  يـــمـــكـــن   XVII الــــرومــــانــــي 
مــن  ـــرجـــمـــت 

ُ
ت والــــتــــي   »VIXI« كــلــمــة 

الالتينية على أنها »انتهت حياتي«. 
نــتــيــجــة لـــذلـــك، حــتــى بــعــض الــفــنــادق 
الطابق  على  تحتوي  ال  إيطاليا  فــي 

السابع عشر.
)ربى أبو عمو(

ما ال تعرفونه عن إيطاليا

غسان رمضان الجرادي

تحدثنا سابقًا عن الحيلة التي تستخدمها الطيور للهرب من مفترس، 
أو إلبــعــاد عــدو عــن الــعــش وحــمــايــة الــصــغــار، أو الــتــصــرف بــذكــاء في 
حل تاهت. ونكتب اآلن عن حيلتها للحصول على طعام. فالبلشون 
األخضر يبدع في استعمال قطعة الخبز التي يرميها أمامه إلى املاء، 
وإذا لم تأِت سمكة لتأكلها وبدأ املاء في سحب الخبز بعيدًا، يمد عنقه 
ثم  استرجاعه،  أجــل  ويلتقطه من  الخبز  إلــى  الطويل  بمنقاره  ليصل 
يكرر رميه إلى املاء، وما أن تأتي سمكة يسرع في التقاطها بمنقاره 
كالسهم. أما مالك الحزين الرمادي الطويل الرقبة والساقني فيقف على 
 موهمًا األسماك بأن ساقه نبتة قد تجد ما 

ً
ساق واحــدة وقتًا طويال

الذي يباغتها بضربة منقار  الحزين  تأكله عليها، فتقترب من مالك 
بسرعة السهم. 

املــاء،  إلــى مظلة حني يقف في  الــذي يتحول  البلشون األســود  وهناك 
قــدوم  منتظرًا  ويــظــل  رأســـه  يغطي  األمـــام حتى  إلــى  فيفتح جناحيه 

سمكة صغيرة فيقبض عليها بسرعة ويبتلعها. 
أو  مصفاة  فــي شكل  منقاره  فيعمل  الفالمنغو  أو  النحام  طائر  أمــا 
فلتر الستخالص املواد الغذائية الدقيقة من املاء. لذا نجده يستعمل 
قدميه لتحريك الطني تحت املاء الذي يصبح بدوره عكرًا ومليئًا باملواد 

املغذية، فيتناوله ويصفيه بمنقاره ويعيد املاء إلى الخارج.
وهناك أيضًا الغراب الذي يتعاون مع أخيه الغراب في حيلة الحصول 
على طــعــام، فــإذا حصل أن شــاهــدا حيوانًا آخــر يأكل لحمًا أو خبزًا 
أو مــا شــابــه يــأتــيــه أحــدهــمــا ويــنــقــر الــحــيــوان مــن الــخــلــف ويــهــرب إلــى 
الحيوان لالنقضاض  املــدروس  الهروب  مسافة صغيرة. ويغري هذا 
على الغراب تاركًا الطعام في مكانه فيركض الغراب الثاني إلى الطعام 
الــغــراب املــالحــق بــأّن  ويسرقه، ويطير بــه إلــى شــجــرة. وعندما يوقن 

الطعام صار مع رفيقه يطير إليه ليتقاسماه. 
ومن طرق الحيلة ضرب النسر املصري بيض النعام القاسي القشرة 
والباشق  الباز  طيور  وقيام  محتوياته،  ويأكل  يكسره  كي  بحجارة 
بمناورات إللهاء أمهات الطيور في أعشاشها، كالعصافير والعقبان، 
فيأتي  فتبتعد،  تطاردها  األم  يجعل  ما  كالشبح،  العش  من  فتقترب 

الباز أو الباشق إلى العش قبل عودة األم ويسرق الصغار.
ــق فــيــســتــخــدم عــيــدانــًا صــغــيــرة فـــي ثــقــوب جـــذوع  أمـــا طــائــر أبـــو زريــ
وأغصان األشجار ليستخرج منها الديدان التي تشكل له ولصغاره 
غذاء غنيًا بالبروتينات الحيوانية في فصل التفريخ. وهو يطلق عند 
باقي  البواشق إلخافة  تقلد صــوت  أصــواتــًا  وفير  طعام  على  العثور 
أنواع الطيور التي قد تأتي ملشاركته الطعام. وهكذا يستفرد بالطعام 

وحده باستعمال الحيلة.
)متخصص في علم الطيور البرية(

حيلة الطيور للحصول 
على طعام

إيكولوجيا

قالت منظمة الصحة العالمية إن التعرّض لتلّوث الهواء المزمن أدى 
إلى تقصير متوسط األعمار المتوّقع في الصين بأكثر من أربع سنوات. 
وأعلنت دراسة نُشرت في مجلة »النسيت« الطبية وفاة ما يقدر بنحو 
1.24 مليون شخص بسبب التعرض لتلوث الهواء في الصين عام 2017. 
الحراري في  الصين أكبر مصدر سنوي النبعاثات غازات االحتباس  وتعد 

العالم منذ عام 2006، وتتزايد انبعاثات هذه الغازات باطراد.

تقصير متوسط األعمار

يعمل رغم الضباب الدخاني الكثيف )نويل سيليس/ فرانس برس(

تعرض أغلب مدارس ليبيا ألضرار خالل الحرب )محمود تركية/فرانس برس(
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االهتمام بالموضة من األولويات في إيطاليا )فينسينزو بينتو/ فرانس برس(

ما بعد وقوع انفجار مرفأ بيروت )حسام شبارو/ األناضول(

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني


