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ّ
ممرضة يابانية ّ
تقر بأنها سممت عشرين مريضًا

تأجيل طرح الجزء الخامس من سلسلة
أفالم إنديانا جونز إلى عام 2021
ل���وس انجليس -رويترز :أعلنت ش���ركة وال���ت ديزني تأجيل
طرح الجزء الخامس من سلس���لة أفالم (إنديانا جونز) التي يقوم
ببطولته���ا النجم هاريس���ون فورد إلى ع���ام  2021لتتأخر بذلك
ع���ودة فورد ألداء دور المغامر الش���هير على الشاش���ة الكبيرة
عامين عن موعدها المقرر.
وكان م���ن المزمع طرح الفيل���م عام  2019لك���ن الموعد تأجل
الحقًا إلى .2020وجاء قرار التأخير الجديد بعد تقارير نش���رتها
مؤسس���ات صحافية في هوليوود وأفادت بأن س���يناريو الفيلم
ليس جاه���زا وأن كاتبا آخر صار مكلفا بتعديله .ولم ترد ديزني
الثالثاء على طلب تعقيب على تأخير عرض الفيلم.
وسيعيد الجزء الجديد فورد للعمل مع المخرج الشهير ستيفن
س���بيلبرج لتقديم السلس���لة الناجحة التي ضم���ت أربعة أجزاء
وحصدت قرابة ملياري دوالر في شباك التذاكر العالمي .وأعلنت
ديزني عام  2016أنها ستنتج جزءا خامسا من إنديانا جونز.
ويعني هذا أن فورد س���يكون قد بلغ م���ن العمر  79عاما عندما

يقدم شخصية إنديانا عالم اآلثار الذي يضع قبعة فيدورا بعد أن
قدم الجزء األول وهو فيلم (ريدرز أوف ذا لوست آرك) عام .1981
وسبيلبرج مشغول أيضا بمشاريع فنية أخرى من بينها إعادة
تقديم المسرحية الغنائية (وست سايد ستوري) وفيلم درامي
ديني بعنوان (ذا كيدنابينج أوف إدجاردو مورتارا).
وبذلك س���يطرح الجزء الخامس الذي لم يعلن عن اسم له حتى
اآلن بعد 13عاما على طرح آخر أجزاء السلسلة وهو فيلم (إنديانا
جون���ز آند ذا كينجدوم أوف ذا كريس���تال س���كال) وفيه يعود
إنديان���ا إلى حبه القدي���م ماريون التي تجس���د دورها الممثلة
كارين ألين ويكتش���ف أن له ابنا بالغا يؤدي دوره الممثل ش���يا
البوف .وتباينت ردود الفعل على الفيلم آنذاك.
وكان آخر ظهور لفورد على الشاش���ة الكبي���رة العام الماضي
ف���ي فيلم (بليد رانر  )2049وكذلك فيلم (س���تار وورز :ذا فورس
أويكينز) الذي جنى ما يربو على ملياري دوالر في شباك التذاكر
العالمي وأصبح ثالث أكثر األفالم تحقيقا لإليرادات على اإلطالق.

سجناء يعتنون بحدائق العاصمة اإليطالية
روم����ا -أ ف ب :تس����تعد مجموع����ة من الس����جناء للخروج عند
الس����ابعة والنصف صباحا من س����جن ريبيبيا في روما لتنفيذ
أعمال منفعة عامة في متنزهات العاصمة اإليطالية التي هي
ّ
بأمس الحاجة إلى خدماتهم.
ويقول كالوديو ياكوبيلي المس����ؤول في شرطة السجن الذي
يش����رف على هذا المش����روع المنفذ في إطار تعاون بين بلدية
روما ووزارة العدل اإليطالية "يشعرون بأن أعمالهم مفيدة ،كما
ان كل دقيق����ة يمضونها في الخ����ارج تنتقص من الوقت الذي
يمضونه خلف القضبان".
ويضيف على س����بيل المزاح وس����ط س����يارات الشرطة التي
تواكب الحافلة الصغيرة التي تنقل السجناء إلى موقع عملهم
"إن فروا ،لن أتكبد عناء مالحقتهم".
ويش����ارك نحو مئة متطوع في هذه المب����ادرة في متنزهات
عدة في روما بعد دورة تدريبية بسيطة على أصول البستنة.
ويقول أومبرتو األصغر س����نا بين زمالئه "من يدري ،قد يزاول
أحدنا هذه المهنة في المستقبل لكسب رزقه".
ويضيف الشاب الثالثيني "كان األمر في البداية مجرد رحلة
إلى الخارج لكنه س����رعان ما تحول إلى لحظات ممتعة نمضيها
معا ونع����ود إثره����ا منهكين ونتناس����ى م����رارة الحياة خلف
القضبان".
والمش����اركون في ه����ذا البرنامج هم جميعه����م رجال حكم
عليهم بعقوبات قصيرة تراوح بين س����نة وخمس س����نوات من
السجن .وال يتلقون أي بدل مالي من هذا البرنامج الذي يعلقون
عليه اآلمال إلعادة االنخراط في المجتمع.
ويخبر أومبرتو خالل استراحة أخذها ليدخن سيجارة "نعمل
معا وننظم أمورنا .وتكون عالمات الرضا جلية علينا لدى عودتنا
مساء في الحافلة .ونستكمل األعمال في اليوم التالي".
وتعمل هذه المجموعة في المتنزهات لس����ت ساعات يوميا

من االثنين إلى الجمعة.
ويتنقل  15س����جينا "بطالقة" وسط حرارة صيفية خانقة في
باح����ة حديقة إلس����ا مورانته في جنوب غ����رب العاصمة تحت
إشراف عدد مواز من الحراس.
ويقول كالوديو ياكوبيلي "المس����ألة مس����ألة ثقة وأنا أبرمت
ميثاقا معهم وهم يدركون أن المش����روع قد يسقط مع أبسط
خلل يحدث".
وتع����ود هذه المبادرة بالنفع أيضا على المدينة وس����كانها.
���م روما التي ّ
وتض� ّ
تعد من العواصم األكث����ر خضرة في أوروبا،
حوال����ى  43ألف هكتار من المس����احات الخضراء لكنها بحاجه
ماس����ة إلى م����ن يعتني به����ذه المواقع .وتراجع ع����دد العمال
المكلفي����ن بهذه المهام في خالل عش����رين عاما من  1500إلى
حوال����ى مئة اليوم نتيجة االقتطاعات في الميزانية والفس����اد
المستشري في اإلدارات.
وتقول بينوتشا مونتاناري مساعدة رئيسة البلدية المكلفة
بش����ؤون البيئ����ة إن "ه����ذه المب����ادرة إيجابية عل����ى األصعدة
كافة .فالس����جناء ،كما السكان ،س����عداء .فهم ينعمون بهذه
المتنزهات بفضلهم".
وتق����ول المس����ؤولة العضو ف����ي حركة "خمس نج����وم" التي
أمس����كت بزمام الحكم ف����ي العاصمة في حزي����ران " 2016إنها
مسألة مهمة للمدينة التي تفتقر إلى موارد".
ويعتزم القيمون على هذا المش����روع توسيع نطاقه "ليشمل
مثال ش����بكة الطرقات في روما المعروفة في العالم أسره بسوء
حالها" ،على حد قول ياكوبيلي.
ومن المرتقب تجديد هذا المش����روع الذي انطلق في الربيع
بعد ستة أشهر من التجربة ،بحسب أجهزة البلدية التي أعربت
عن نيته����ا تكرار التجربة في مدن إيطالية أخرى بينها ميالنو
وباليرمو ونابولي.

طوكيو-أ ف ب :أوقفت ممرضة كانت تعمل س���ابقا في
مستشفى في ضاحية طوكيو إثر االشتباه في أنها قتلت
مريضا ،لكنها أقرت للمحققين بأنها ّ
سممت نحو عشرين
شخصا ،وفق ما أفادت وسائل إعالم يابانية.
وأيومي كوبوكي ( 31عام���ا) هي راهنا قيد التوقيف إذ
يش���تبه في أنها قتلت رجال في الثامن���ة والثمانين في
أحد المستش���فيات الواقعة في ضواحي طوكيو ،وفق ما
أوضحت الشرطة لوكالة فرانس برس من دون الكشف عن
مزيد من التفاصيل.
ويش���تبه في أن الممرض���ة وضعت س���ائال معقما في
مصل المريض س���نة  2016وهي أوقفت السبت واعترفت
للمحققي���ن ،وف���ق معلوم���ات أوردته���ا وس���ائل اإلعالم
اليابانية ،بأنها قامت بالمثل مع "نحو عشرين" مريضا.
وقد رصدت الش���ركة آثارا لمادة معقمة في جسم أربعة
مرضى في المجموع في العقد السابع أو الثامن من العمر

نفوق أقبح كلبة في العالم
واش���نطن  -أ ف ب :بعد أقل من ثالثة أس���ابيع على منحها لقب أقبح كلبة في العالم،
نفقت الكلبة زازا من نوع بولدوغ عن تسعة أعوام.
وفارقت الكلبة الحياة خالل نومها الثالثاء ،بحسب ما كشفت صاحبتها ميغن براينارد
التي تعيش في أنوكا (والية مينيسوتا األميركية) لوسائل إعالم أميركية.
وهي قالت في تصريحات لقناة "اتش ال ان" التلفزيونية" :ما زلت تحت الصدمة ولم
أستوعب بعد فوزها بهذا اللقب".
وكانت زازا قد اختيرت في الثالث والعش���رين من حزيران كأقبح كلبة في العالم خالل
مس���ابقة س���نوية نظمت في بيتالوما في والية كاليفورنيا الغربية تقام منذ أكثر من
خمسين عاما للترويج القتناء الكالب التي ال يرغب أحد فيها.
وقالت وقتها صاحبتها" :هي ّ
ّ
جد قبيحة لدرجة باتت جميلة" ،موضحة أنها س���متها
تيمنا بالممثلة الشهيرة زازا غابور.

حديقة مكسيكو تشهد والدة ثمانية ذئاب
مكسيكو -أ ف ب :ولدت ثمانية ذئاب مكسيكية في حديقة حيوانات لوس كويوتس
في مكسيكو ،وهو أكبر عدد من الوالدات يسجل دفعة واحدة لهذا النوع من الحيوانات
المعرض للخطر ،منذ إطالق برنامج أميركي مكسيكي في الثمانينات لتحفيز التناسل.
وال يول���د عادة دفعة واحدة أكثر م���ن أربعة ذئاب من هذا الن���وع المعروف علميا بـ
"كانيس لوبوس بايلي" والذي كان ينتش���ر بكثافة عند الحدود األميركية المكسيكية،
بحسب ما أفادت وزارة البيئة.
وتس���نى لمراسل وكالة فرانس برس مش���اهدة صغار الذئاب هذه ،وهي ستة ذكور
وأنثي���ان ،أبصرت النور في نيس���ان داخل نفق ّ
حول إلى وجار ف���ي منطقة حرجية من
الحديقة .وقد ارتفع عدد الذئاب في هذا المتنزه إلى  17بعد هذه الوالدة ألخيرة.
وقد استقرت األم بيرل في الوجار قبل أسبوع من وضعها الصغار وتولى األب يولتيك
حماية الصغار وتأمين القوت لها بمساعدة األشقاء السبعة المولودين قبل سنة.
وقال فيليبه فلوريس الذي يتولى العناية بهذه الذئاب منذ س���نتين "عندما خرجت
بيرل هزيلة ،علمنا أنها وضعت الصغار" .وخرجت الجراميز من الوجار بعد ثالثة أسابيع
ونصف األس���بوع ،وهي تتدبر أمورها جديا ،بحس���ب ما أوضح فلوريس من أمام مدخل
الوجار الممتد على  3700متر مربع والمحظور على الجمهور.
والذئب المكس���يكي هو نوع فرعي م���ن الذئاب مختلف جينيا ع���ن الذئب الرمادي،
يعيش في جنوب غربي الواليات المتحدة وفي شمال المكسيك ووسطه.
وراحت أعداده تتراجع في مطلع القرن العشرين في ظل تراجع أعداد الحيوانات التي
تش���كل فريسة له .فبات هذا الحيوان يهاجم األبقار وراح مربو المواشي يقتلونه .وهو
مدرج في قائمة األنواع المعرضة للخطر في البلدين منذ منتصف القرن العشرين.
وق���ال خوان مانويل ليتش���وغا أحد المش���رفين على حدائق الحيوان���ات في منطقة
مكسيكو "ال يتخطى عددها  350حيوانا في العالم أجمع".
منذ العام  ،1989ش���هدت حدائ���ق الحيوانات في العاصمة المكس���يكية والدة 158
جرموزا اختيرت أس���ماؤها بناء على تصويت أجري على االنترنت اقترح فيه المواطنون
ألقابا مستوحاة من تقاليد السكان األصليين التي كانت في الماضي ّ
تكرم هذا الحيوان.

فرس قزمة تثير تعاطفًا في اليابان بعد
لجوئها إلى سطح منزل إثر الفيضانات
كوراش���يكي (اليابان)-أ ف ب :اثارت فرس قزمة نجت
من الفيضان���ات القاتلة من خالل الس���باحة وصوال الى
س���طح منزل تعاطفا كبيرا في اليابان فيما البالد تحاول
احتواء تبعات امطار قياسية تسببت بمقتل  179شخصا.
وامضت "ليف" البالغة تس���ع سنوات وتقيم في مأوى
للعجز في مدينة كوراش���يكي ،ثالث���ة ايام وهي عالقة
على س���طح منزل عندما رأها عم���ال االغاثة االثنين مع
انحسار مياه الفيضانات.
ونش���رت صور الفرس الصغيرة الحجم بفروها االشقر
الواقفة بحزن على الس���طح في الصح���ف المحلية وقد
انتش���رت كثيرا عبر وسائل التواصل االجتماعي مخففة
بعض الش���يء وطأة اس���وأ كارثة احوال جوية تشهدها

اليابان في غضون ثالثة عقود.
وقال���ت كيكو تاكاهاش���ي من جمعي���ة "بيس ويندز
جابان" ان عم���ال االغاثة "اتصل���وا باالطفائيين طالبين
المس���اعدة النزاله���ا اال ان���ه قيل لهم ان المس���عفين
منهمكون بانقاذ ارواح بش���رية" .وقد ارسلت جمعيتها
موظفي���ن الى المكان النزال الف���رس الجافلة التي افرج
عنها الموظفون ف���ي مأوى العجزة بعدما اصيبوا بالذعر
عند اخالء المكان بسبب الفيضانات.
وقد قض����ى في الفيضان����ات صغير ه����ذه الفرس،
المهر "إيرث" .ونقلت "ليف" ال����ى مزرعة قريبة حيث
تلقى اهتماما كبيرا على ما اضافت تاكاهاشي لوكالة
فرانس برس.

مجلة النسيت البريطانية تسحب دراستين
عن القصبات الهوائية الصناعية
لن���دن -د ب أ :س���حبت مجل���ة "ذي النس���يت" العلمية
البريطانية دراس���تين للجراح اإليطالي باولو ماشياريني
عن اس���تخدام قصبات هوائية لمساعدة مرضى مصابين
بالسرطان.
وقال���ت الصحيفة إن الدراس���ة التي ص���درت عام 2011
وأج���زاء من مقال تلخيصي يعود لع���ام " 2012تمثل خطأ
علميًا".
وأوضح���ت الصحيف���ة أن الرئي���س الجدي���د لمعه���د
كارولينس���كا ،أوليه بيتر أوتيرس���ن ،طالب بهذا السحب
بع���د أن كلف مجموعة خبراء بدراس���ة مضمون المادتين
العلميتين.
وحسب البروفيسور أوترسن فإن الدراسة صدرت دون ما
يكفي م���ن البيانات الميدانية التي يجب أن تمهد لهذه
الدراسات باإلضافة إلى عدم إثبات الدراسة النتائج التي
توصلت إليها.
وكان فريق من الباحثين تحت إشراف ماشياريني الذي
كان يعمل آنذاك في معهد كارولينسكا في ستوكهولم

قد زرع لمرضى مصابين بسرطان المريء قصبات هوائية
صناعية صنعت بشكل يالئم كل حالة على حدة.
وتبي���ن فيما بعد أن الكثير م���ن المرضى الذين أجريت
لهم الجراحة توفوا بعد وقت قصير من التدخل الجراحي.
وطالت فضيحة ماش���ياريني دوائر واس���عة وصلت إلى
جائزة نوبل نفس���ها حيث وظف معهد كارولينسكا الذي
ُ
يبت فيه  50خبيرًا محلفًا س���نويًا بش���أن الشخصية التي
س���تحصل على جائ���زة نوبل للطب الج���راح اإليطالي عام
 2010قبل أن يفصله عام .2016
واضط���ر عضوان بلجنة نوبل للطب لالس���تقالة من هذا
المنص���ب بعد الضغ���وط التي تعرضوا لها بس���بب عدم
اتخاذ اإلجراء الالزم إزاء ماش���ياريني رغم ظهور شبهات
حوله بعد حاالت الوفاة.
وكانت مجلة "ذي النس���يت" قد كتبت بالفعل عام 2016
عن شكوك واسعة في الدراسة.
وقال ماشياريني إنه أجرى أولى عملياته الناجحة بهذا
الشكل عام  2003في هانوفر.

اللحية على شكل "سبعة" صارت موضة هذه األيام دراســة :الحـــر يجــعــل تفكـيرنـــا أبطـــأ
برلي���ن  -د ب أ :يس���تمر إطالق اللحية موض���ة ،ومن بين صور هذا الع���ام هو اللحية
المحددة .وفي الوقت الذي ما زالت فيه اللحية الكاملة عصرية ،تش���ير مجالت الموضة
أيضًا إلى إعادة تقديم للحية على شكل سبعة.
ويفضل اللحية على شكل سبعة الممثل الفرنسي جاسبارد أوليه ،وهي لحية قصيرة
تكون فيها األجزاء أسفل الفم محلوقة لجعل الذقن أعرض ولتبدو اللحية أخف.
ولتحقيق هذا الش���كل ،يتم حلق المنطقة أس���فل زاويتي الف���م ولكن اترك جزءًا من
الشعر أسفل وسط الشفتين.

نحو عودة صعبة إلى الحياة الطبيعية للناجين من الكهف في تايالند
تش���اينغ راي (تايالند)  -أ ف ب :بعد خروجهم من الكهف سالمين
ب���ات ينبغي على الفتي���ان التايالنديين الثالثة عش���ر اآلن أن يجدوا
طريق الخالص النفسي.
وقد عل���ق الفتيان ف���ي المغارة بعزل���ة تامة ع���ن عائالتهم لمدة
أس���بوعين من دون نور وطع���ام وأمضوا األيام التس���عة األولى وهم
يجهلون إن كان أحدهم سيعرف مكان تواجدهم.
وق���د أحاطت بهم المياه العكرة وطاردتهم في األنفاق وحاصرتهم
في النهاية على صخرة عالية حيث عثر عليهم غواصان بريطانيان.
ُويجم���ع الخبراء على أن الفتيان قد يصاب���ون بكوابيس ورهاب األماكن
المغلقة والحزن ونوبات الذعر بعد صدمة من هذا النوع ،في الشهر التالي.
وتقول جنيفر وايلد من مركز دراس���ات ح���ول القلق والصدمات في
اكس���فورد ردًا على أسئلة "س���اينس ميديا سنتر" حول المأساة التي
عاش���ها الفتيان" :بعد محنة كهذه ،فإن مواجهة ظروف مماثلة ،مثل
الظلمة وغرفة موصدة الباب أو السباحة ،يمكن أن تؤدي إلى كوابيس".
ويقول يونغيود ونغبريرومس���ارن الخبير في الصحة النفس���ية في
وزارة الصح���ة التايالندية" :في حال بقي بعضهم تحت وقع الصدمة،
يج���ب أن يحصلوا على متابعة صحية عن كثب" ،فإذا اس���تمر الوضع
أكثر من شهر يظهر خطر إصابة الشخص بقلق ما بعد الصدمة.
وتوضح جنيفر وايلد "إذا تمكنوا من النظر إلى هذه المحنة على أنها
ً
مغام���رة خارجة عن المألوف بدال من التفكير مرارًا وتكرارًا باحتماالت
الوفاة العديدة ،فإنهم قد ال يعانون كثيرًا من الناحية النفسية".
وتشدد على أنه "من المهم أن يركز الفتيان على النجاة وليس على
السيناريوهات األخرى".
وكان وجود مدربهم الش���اب البالغ  25عام���ا والذي أقام في الماضي
فترات في أديرة بوذية ،عامال مطمئنا على ما تفيد السلطات.
وأوضح تونغشاي ليرتويال يراتانا بونغ من وزارة الصحة خالل مؤتمر
صحافي أمس ،في مستشفى تشيانغ راي إلى حيث نقلوا "كانوا كلهم
معا يساعدون بعضهم بعضا كفريق".
وسيمضي األطفال أس���بوعا في المستشفى في الحجر أوال من دون

خالل فترة ليس���ت بالطويلة .وقد رصد س���ائل مماثل في
ّ
المواد المس���تخدمة في المصل الموفر للمرضى ،بحسب
وسائل اإلعالم.
وأوضح���ت أنه���ا ارتكب���ت فعلتها ه���ذه تفاديا لموت
المرضى خالل دوامات عملها ،بحسب وسائل اإلعالم.
وقالت بحسب ما نقلت وكالة األنباء اليابانية "جيجي" إن
"إبالغ األس���ر بوفاة أحد من ذويها كان ّ
جد صعب بالنسبة
لي خالل ساعات العمل".
خالل الس���نوات األخيرة ،تداول اإلع�ل�ام أخبارا متعددة
ح���ول أفعال م���ن ه���ذا القبيل قت���ل إثره���ا مرضى في
مؤسسات استشفاء.
وفي تموز  ،2016قتل موظف سابق في مركز للمعوقين
ذهنيا في غرب طوكيو  19ش���خصا وجرح  25باس���تخدام
سكاكين عدة ،في إحدى أشنع جرائم القتل الجماعية في
اليابان في فترة ما بعد الحرب.

							
جانب من عملية اإلنقاذ داخل الكهف.

أن يتمكن األهل من ضمهم إلى صدورهم قبل أيام
ع���دة ،ويمكن لألهل أن يتحدثوا إل���ى أبنائهم عبر
الزجاج.
وفي مدرس���ة ماي س���اي الت���ي يرتاده���ا غالبية
الفتيان ،ينتظر زمالؤهم عودتهم بفارغ الصبر.
ويؤكد بونروانغ تريروانغوراوات مس���ؤول قس���م
الصحة النفس���ية ف���ي وزارة الصح���ة التايالندية
لوكال���ة فرانس ب���رس "مس���اعدة اآلخري���ن ضمن
المجموع���ة والتفكي���ر بالمس���تقبل والع���ودة إلى
المدرسة والمجتمع ،خطوات أساسية" مشيرا إلى أن
األطفال سيحظون بمتابعة نفسية خالل أشهر عدة.

(أ.ف.ب)

وانتقد المسعفون استخدام بعض وسائل اإلعالم
لطائرات مس���يرة خالل عمليات اإلجالء ألنها أعاقت
عمل بعض المروحيات التي نقلت الفتيان.
وح���ذر خبراء أيض���ا من خطر التغطي���ة اإلعالمية
المفرط���ة ،وأوص���وا بتجن���ب جلس���ات التصوي���ر
والمقابالت مع األطفال الذين ينبغي حمايتهم من
وسائل اإلعالم.
وأوصى اندري���ا دانيز عالم النف���س والباحث في
كينغز كوليدج في لندن في "ساينس ميديا سنتر"،
"ينبغي أال يجري األطفال مقابالت أو أن يطلب منهم
الجلوس اللتقاط صور لهم لفترة من الزمن".

بوس���طن  -د ب أ :قال باحثون من الواليات المتحدة إن
درجات الحرارة المرتفعة في غرف النوم تصعب قدرتنا
على التفكير.
وخل���ص أطباء كلية هارفارد للصح���ة العامة إلى هذه
النتيجة بعد دراس���ة س���رعة ردود فعل الطالب صباحًا
أثناء إحدى موجات الحر في مدينة بوسطن.
قارن األطب���اء المتخصصون في طب البيئة وعلى مدى
 12يوم���ًا القدرات اإلدراكية ل���ـ  44طالبًا أثناء موجة الحر
وبعدها.
ونشر الباحثون نتائج الدراس���ة في العدد األخير من
مجلة "بلوس ميديسين" المتخصصة.
وكان  24من هؤالء الش���باب الذي���ن يتمتعون جميعًا
بصحة جيدة يعيش���ون في مس���كن طالبي به مكيفات
حيث كان متوسط درجة الحرارة يبلغ 4ر 21درجة مئوية
مع م���دى إحصائي يبدأ من 5ر 17وينته���ي بـ  25درجة
مئوية ،في حين كان الطالب العشرون اآلخرون يعيشون
في مبنى بال أجهزة تكييف يبلغ متوسط درجة الحرارة
به 3ر 26درج���ة مئوية بمدى إحصائ���ي 6ر 19إلى 4ر30
درجة مئوية.
وإلى جانب درج���ات الحرارة أخذ الباحثون في االعتبار
أيض���ا أثناء مدة الـ  12يوما التلوث الضوضائي والرطوبة
ف���ي الغرف إضاف���ة إلى ع���ادات نوم الط�ل�اب ونماذج
أنش���طتهم وعاداته���م الغذائي���ة وم���ا يتناولونه من
مشروبات ،حيث كان على هؤالء الطالب أن يمارسوا عقب
استيقاظهم مباشرة اختبارين قصيرين على هواتفهم
الذكي���ة ،كان أحد هذين االختباري���ن عبارة عن التعرف
بس���رعة وبشكل صحيح إلى لون الكلمات واآلخر كان حل
مسائل حسابية بسيطة.
تبين للباحثين أن وق���ت رد الفعل لدى الطالب الذين
يعيش���ون بدون تكييف ارتفع بشكل واضح أثناء موجة
الحر التي اس���تمرت خمس���ة أيام والتي أعقبت درجات
حرارة صيفية عادية لمدة خمسة أيام أيضا حيث كانوا
يحتاجون إلعطاء
إجابات خ�ل�ال اختبار الكلمات وقتا أط���ول بنحو %13
مقارن���ة بالوقت ال���ذي يحتاجه أقرانه���م الذين قضوا
ليلتهم في جو ألطف.
وبنسبة مشابهة أيضا انخفضت الدرجات التي أحرزها
هؤالء الطالب لحل المسائل الحسابية.
وحيث إن االختبارات كانت تتم صباحا فقط فإن معدي
الدراس���ة أكدوا أنه���م غير قادرين عل���ى إعطاء بيانات
بشأن القدرة على التفكير أثناء بقية النهار.
الجدير بالمالحظ���ة أن درجات الحرارة اس���تمرت في
االرتف���اع ف���ي المباني غي���ر المكيفة اس���تمرت خالل
الدفعتين الدراس���يتين األخيرتين وهو م���ا علق عليه

جوزي���ف ألين ،كبير باحثي الدراس���ة م���ن معهد مركز
المناخ والصحة والبيئة الكوني���ة التابع لكلية هارفارد
للصحة قائ�ل�ا" :إن األبنية في مناطق العالم ذات المناخ
األلطف حرارة مبنية بش���كل يجعله���ا تحتفظ بالدفء،
وتج���د هذه األبنية صعوبة ف���ي التخلص من قيظ أيام
الصيف الحارة".
وقال جوس جويليرمو س���يدينو المشارك في الدراسة
إن أغلب األبحاث بشأن آثار الحر على الصحة كانت تركز
حتى اآلن على مجموعات بعينه���ا معرضة للخطر أثناء
هذه الموجات مثل المس���نين م���ا أدى النطباع بأن بقية
السكان ال يتضررون من هذه الموجات.
وأش���ار الباحثون إلى أنهم تعم���دوا إلقاء الضوء على
هذه النقطة الغامضة ألنهم يتوقعون أن يؤدي التغير
المناخ���ي إلى ارتفاع أعداد موج���ات الحر أيضا في مدن
واقعة في شمال أميركا مثل مدينة بوسطن.
ومعلقة على الدراسة قالت ألكسندرا شنايدر ،الباحثة
في عل���م األوبئة بمعهد هيلمهولت���س بمدينة ميونخ
األلمانية ،إن نتائج الدراسة يمكن أن تنسحب أيضا على
ألماني���ا "وتصميمها جيد إجماال ولكن النتائج ليس���ت
مفاجئة حقا".
وأكدت الباحثة األلمانية أنها ال تجد غرابة في أن قدرة
اإلنس���ان على التفكير تنخفض أثناء درج���ات الحرارة
المرتفعة وخاصة عقب سوء النوم ليال جراء موجات الحر.
كما أش���ارت ش���نايدر إلى أن تعرض اإلنس���ان ألضرار
صحية أخ���رى نتيجة الرتفاع درجات الحرارة يعود أيضا
لعدم نوم اإلنسان ليال في جو لطيف.
أما فيليب ليفيس وتوماس ايرين من جامعة كولونيا
فأكدا في مع���رض تعليقهما على الدراس���ة ضرورة أن
تحاول دراس���ات أخرى معرفة إذا م���ا كان تراجع القدرة
عل���ى التركيز يزيد أيضا على س���بيل المثل خطر وقوع
حوادث.
وقال الباحثان إن نتيجة الدراس���ة غير مفاجئة "فقلة
النوم وفترات توقف الس���اعة الداخلية لإلنسان وتزايد
احتمال أال يكون اإلنس���ان قد ش���رب ما يكفي من الماء
كلها عوامل تسهم في خفض القدرة الذهنية".
وفي الوق���ت ذاته أش���اد الباحثان بالدراس���ة التي
تناول���ت ألول مرة تأثير الحر على األصحاء والش���باب،
وق���اال إنها تبرهن على أن ارتف���اع درجة حرارة األرض
سيتسبب في مشاكل صحية أشد أثرا عما كان يعتقد
حتى اآلن.
وم���ن أجل الحفاظ على القدرات الذهنية أثناء موجات
كاف
الحر يوصي الباحثان األلمانيان بشرب الماء بشكل ٍ
والتخلي ع���ن الوجبات الثقيلة ونقل فت���رات العمل إن
أمكن إلى ساعات اليوم األلطف جوا.

