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ــا كــشــفــت  ــر : فــــي ظــــل مــ • الـــخـــط األخــــضــ
ــر الــبــيــئــيــة  ــ ــــضـ ــخــــط األخـ عـــنـــه جـــمـــاعـــة الــ
مـــن عـــدم تــنــفــيــذ الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــرزاعــة 
الحيازات  البات بسحب  القضائي  للحكم 
الــغــذائــي( وعــــدم تنفيذ  ــن  الــزراعــيــة )األمــ
ــلــــزراعــــة لـــلـــحـــكـــم، وجـــه  الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة لــ
ــر مـــجـــمـــوعـــة مــن  الــــنــــائــــب د.حــــســــن جــــوهــ
األســئــلــة املــتــعــلــقــة بـــالـــحـــيـــازات الــزراعــيــة 
وأخـــر املــســتــجــدات حــولــهــا خــصــوصــا في 
البالد وجاء  في  الغذائي  باألمن  التالعب 
الــنــائــب جــوهــر أن الــغــرض من  فــي أسئلة 
ــة  ــزراعـ ــاء الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لـــشـــؤون الـ إنـــشـ
ــــروة الــســمــكــيــة فــــي تــنــمــيــة الــــزراعــــة  ــثـ ــ والـ
ــة  ــيــ ــيــــوانــ ــة والــــحــ ــيــ ــاتــ ــبــ ــنــ بــــقــــطــــاعــــاتــــهــــا الــ
ــا وتـــنـــمـــيـــة الــــثــــروة الــســمــكــيــة  وتـــطـــويـــرهـ
ــا والـــــحـــــفـــــاظ عـــلـــيـــهـــا طـــبـــقـــا  ــهــ ــتــ ــايــ ــمــ وحــ
للقانون رقم )94( لسنة 1983 وتعديالته، 
وغــنــي عــن الــبــيــان أن الــهــيــئــة قــد وضــعــت 
ــن الـــــغـــــذائـــــي حــتــى  ــ ــــأمـ ــة لـ ــيــ ــيــــجــ ــراتــ ــتــ اســ
الـــزراعـــيـــة  الــتــنــمــيــة  لــتــحــقــيــق   2035 ســنــة 
املــســتــدامــة فــي أهـــداف عــدة أبــرزهــا زيــادة 
ــاج الــــزراعــــي كــمــا وكــيــفــا، وتــحــســن  ــتـ االنـ
إنــتــاجــيــتــه،  الــــزراعــــي ورفــــع  الــقــطــاع  أداء 
ــــي املــــســــؤولــــة عــن  ــئـــة هـ ــيـ ــهـ ــت الـ ــانــ وملــــــا كــ
مــراقــبــة اســتــغــالل الــقــســائــم الـــزراعـــيـــة ما 
املقامة عليها  يتعلق باألنشطة واملنشآت 
اســتــنــادا لــلــمــرســوم بــالــقــانــون رقــم )105( 

لسنة 1980 في شأن نظام أمالك الدولة.
لذا يرجى أفادتي وتزويدي باآلتي:

1- بــيــان إجــمــالــي مــســاحــة أراضــــي الهيئة 
ــيــــازات  ــا لـــتـــوزيـــعـــهـــا كــــحــ ــهــ املـــخـــصـــصـــة لــ
ــا، وإرفــــــــــــاق مـــســـاحـــة  ــ ــهــ ــ ــواعــ ــ بـــمـــخـــتـــلـــف أنــ
ــــي املستغلة مــنــهــا وغــيــر املستغلة  األراضـ
حتي تاريخ ورود هذا السؤال طبقا لجدول 
ــي الكلية  يــوضــح إجــمــالــي مساحة األراضــ
لــتــوزيــعــهــا كــحــيــازات،  املــخــصــصــة للهيئة 
إجـــمـــالـــي مـــســـاحـــة األراضـــــــــي املـــســـتـــغـــلـــة ، 

إجمالي مساحة األراضي غير املستغلة.
2- بيان تطور أعداد توزيع الحيازات حسب 

)الـــخـــضـــراوات واملــحــاصــيــل –  تخصصها 
األبقار – األغنام واملاعز–الدواجن – غيرها 
من التخصصات املعتمدة مسمياتها لدى 
الهيئة–ومساحة كل منها( خالل السنوات 

الـ 12 املاضية.
3- بيان عدد الحيازات–بمختلف أنواعها–

املــســلــمــة لـــأفـــراد والــشــركــات ومــســاحــة كل 
منها خالل السنوات الـ 12 ماضية.

ــان تـــطـــور كـــمـــيـــات االنــــتــــاج لــجــمــيــع  ــيـ 4- بـ
أنـــــــواع األصــــنــــاف املـــعـــتـــمـــدة لـــــدى الــهــيــئــة 
املدرجة تحت كل من )الخضراوات املثمرة–

األشــجــار املــثــمــرة–الــلــحــوم الــحــمــراء–لــحــوم 
ــائـــل– ــيـــب الـــسـ ــلـ ــيـــض–الـــحـ ــبـ ـــن والـ ــ ــدواجـ ــ الــ

األســمــاك والــروبــيــان( خـــالل الــســنــوات الـــ8 
املاضية كل على حدة.

ــذاتــــي لجميع  الــ ــفـــاء  ــتـ بـــيـــان نــســبــة االكـ  -5
األصـــنـــاف املــســتــهــدفــة لــــدى الــهــيــئــة خــالل 

السنوات الـ8 املاضية.

6- بيان كمية اإلنتاج )النباتي–الحيواني–
ــازات األفــــراد  ــيـ الــســمــكــي–الــحــشــري( مـــن حـ

والشركات خالل السنوات الـ8 املاضية.
7- بيان كل مما يلي:

ــات املــطــبــقــة عـــلـــى الـــذيـــن  ــرامــ ــغــ أ- مــبــلــغ الــ
ثــبــت لـــدى الــهــيــئــة بــعــد مــضــي ســنــتــن من 
املــؤقــت عدم  إبـــرام عقد ترخيصهم  تــاريــخ 
تحقيقهم إنتاجا من زراعتهم أو ماشيتهم 
الــبــحــريــة أو مــنــاحــلــهــم أو  أو مــصــائــدهــم 
غيرها من الحيازات إعماال لنص املادة )5 
مكررا ب( من القانون رقم )69( لسنة 2020 
بــتــعــديــل بــعــض أحــكــام الــقــانــون رقـــم )94( 
لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة السمكية منذ نفاذ القانون 
املــذكــور حتى تاريخه وفقا لجدول يشمل 
الــســنــة–إجــمــالــي الـــغـــرامـــات–عـــدد الــحــاالت 

املطبقة عليها الغرامات.
بـــيـــان عــــدد حـــــاالت ســحــب تخصيص  ب- 

الحيازات–بمختلف أنواعها–املطبقة على 
الـــذيـــن ثــبــت لـــدى الــهــيــئــة مــخــالــفــتــهــم نص 
املــــادة )5 مــكــررا ب( مــن الــقــانــون رقـــم )69( 
القانون  لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام 
رقم )94( لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة 
ــثــــروة الــســمــكــيــة منذ  ــة والــ ــزراعــ لـــشـــؤون الــ
نــفــاذ الــقــانــون املــذكــور حتى تــاريــخــه وفقا 
لجدول يوضح تاريخ سحب الحيازة –نوع 
الحيازة– مساحة الحيازة –سبب السحب 

إيجازا.
8- بيان عدد األحكام القضائية الباتة التي 
قضت ببطالن توزيع الحيازات –بمختلف 
أنــــواعــــهــــا– مــــع ذكـــــر أعـــــدادهـــــا وأنـــواعـــهـــا 
ــاه–  ومــســاحــاتــهــا وفـــق الــجــدول الــــوارد أدنـ

وكيفية تعامل الهيئة معها.
م– تـــاريـــخ الــحــكــم الــقــضــائــي الـــبـــات –عـــدد 
الحيازات املبطلة –نوع الحيازات املبطلة–

مساحة الحيازات املبطلة.

التالعب باألمن الغذائى فى الكويت يعود للواجهة
الزراعة لم تنفذ احلكم القضائي الذي عالج مشكلة التالعب فى توزيع احليازات

اجلفاف فى العراق يهدد الكويت مبزيد من العواصف الترابية
يــعــتــبــر   : الـــكـــويـــت   – بـــغـــداد   •
الـــــــعـــــــراق املــــــصــــــدر الــــرئــــيــــســــي 
ــة  ــيـ ــرابـ ــتـ ألغــــلــــب الــــعــــواصــــف الـ
ــتـــي تـــضـــرب الـــكـــويـــت بــشــكــل  الـ
ــر خــــــاصــــــة فـــي  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ مــــكــــثــــف وكـ
ــــؤدي  ــا يــ ــمــ ــل الــــصــــيــــف، مــ فــــصــ
النــتــكــاســات صــحــيــة وتــعــطــيــل 
ــــة أشـــــكـــــال الــــحــــيــــاة خــــالل  ــافـ ــ كـ
ــيــــرة  ــــف وتــــــراجــــــع وتــ ــــواصـ ــعـ ــ الـ
املــــشــــاريــــع الـــتـــنـــمـــويـــة بــــــدوره 
ــذر نـــائـــب املـــمـــثـــلـــة الــخــاصــة  ــ حـ
ــام، املـــنـــســـق املــقــيــم  ــعــ لـــأمـــن الــ
ومـــنـــســـق الــــشــــؤون اإلنــســانــيــة 
ــراق، غـــالم إســحــق زي،  ــعـ فـــي الـ
الطويلة  الــجــفــاف  مــوجــات  مــن 
الــعــراق وتتسبب  الــتــي تــضــرب 
فـــي تـــدهـــور األراضـــــــي، مــنــوهــا 
اإلسراع  التي يجب  السبل  إلى 
فــــي املــــبــــاشــــرة بـــهـــا، لــتــخــفــيــف 
فيما كشف مرصد  التداعيات، 
بــيــئــي مــخــتــّص عــن هـــدر أغــلــب 
ــار، وتــحــّولــهــا إلــى  مــيــاه األمـــطـ
ــادة  مــســتــنــقــعــات، مـــن دون اإلفــ
ــال فــــي مـــقـــال نــشــره  ــ مـــنـــهـــا. وقــ
املتحدة:  الرسمي لأمم  املوقع 
ــرت إلـــــى بـــغـــداد  ــافــ »عـــنـــدمـــا ســ
مــنــذ شــهــر لــتــولــي مــهــمــتــي في 
فــي تنسيق  للمساعدة  الــعــراق 
ــعـــب  ــشـ ــة والـ ــكـــومـ ــلـــحـ ــا لـ ــنــ دعــــمــ
كانت  الــدعــم،  الذين يحتاجون 
بـــالد الــنــهــريــن مــخــتــلــفــة تــمــامــا 
رأيــتــه منذ عقدين عندما  عما 

عملت في العراق ألول مرة.
فـــالـــغـــبـــار يـــمـــأ الــــجــــو وتـــثـــيـــره 
ــاك  ــ ــنـ ــ الــــــــريــــــــاح الـــــســـــاخـــــنـــــة، وهـ
مساحات شاسعة من األراضــي 
الــقــاحــلــة تــنــتــشــر فــيــهــا أشــجــار 

الــنــخــيــل الــعــنــيــدة الـــتـــي تــكــافــح 
ــام عـــوامـــل  ــ بــصــبــر لــلــصــمــود أمــ
ــة. لـــــم تـــكـــن تـــلـــك بـــالد  ــعـ ــيـ ــبـ ــطـ الـ
الـــرافـــديـــن الــتــي وصــفــتــهــا كتب 
الــــحــــضــــارات.  ــــخ، أرض  ــاريـ ــ ــتـ ــ الـ
ــيــــن  ــراقــ ــعــ وعـــــنـــــدمـــــا ســـــألـــــت الــ
ــدة  ــوا عــ ــ ــــضــ ــن أمــ ــمــ وغــــيــــرهــــم مــ
سنوات هنا، قيل لي أن األمر لم 
يكن هكذا من قبل. من الواضح 
أن تغير املناخ قد أثر سلبا على 

هذا البلد«.
الــــعــــديــــد مــن  وأضــــــــــــاف: »زرت 
ــدان ورأيــــــــــت الــــعــــديــــد مــن  ــ ــلـ ــ ــبـ ــ الـ
املــشــاكــل، لــكــن آثـــار تغير املــنــاخ 
فــــــهــــــذه األرض  ــة.  ــ ــلــ ــ ــائــ ــ ــا هــ ــ ــنـ ــ هـ
الــجــمــيــلــة والــخــصــبــة، املــعــروفــة 
ــارات  ــالــــحــــضــ ــر الـــــتـــــاريـــــخ بــ ــبــ عــ
الــتــي تــنــبــت حــــول نــهــري دجــلــة 

والـــفـــرات الــعــظــيــمــن، تــقــف اآلن 
ــام أزمـــة  ــ عــلــى خـــط املـــواجـــهـــة أمـ
ــا  ــبـــارهـ ــتـ ــاعـ ــيــــة بـ ــاملــ املـــــنـــــاخ الــــعــ
خامس أكثر البلدان ضعفا في 
ــابـــع: »كــنــت أود أن  الـــعـــالـــم«. وتـ
أكون أكثر إيجابية في أول كلمة 
ــراقـــي، ولــكــن  ــعـ ــي لــلــجــمــهــور الـ لـ
من الصعب إخفاء الواقع. ولكن 
ــم نخسر  لـ يــجــب أن أقـــــول أنـــنـــا 
كل شــيء. فهناك أمل في تغيير 
مجرى األمــور، وعلى العراقين 

أخذ زمام املبادرة«.
ــقـــاد  ــعـ انـ إلـــــــى أن »مـــــــع  وأشــــــــــار 
ــم املــتــحــدة الــســابــع  ــ مــؤتــمــر األمـ
والــعــشــريــن لــتــغــيــر املـــنـــاخ على 
ــــي شــــــرم الــشــيــخ  قــــــدم وســـــــاق فـ
فـــي مــصــر، مـــن املــهــم الــنــظــر في 
الــقــضــايــا والــتــحــديــات البيئية 

فــي الــعــراق ومــا يجب القيام به 
حيالها. وسيستند مؤتمر كوب 
27 عـــلـــى نـــتـــائـــج مـــؤتـــمـــر كـــوب 
الــطــوارئ  26 ويستجيب لحالة 
الــحــادة – من  املناخية العاملية 
جـــهـــود الــتــخــفــيــف الـــتـــي تــمــس 
الــحــاجــة إلــيــهــا مــن أجـــل خفض 
ــازات الــدفــيــئــة، إلــى  انــبــعــاثــات غــ
ــمـــود  ــلــــى الـــصـ ــاء الــــــقــــــدرة عــ ــ ــنـ ــ بـ
والــتــكــيــف مـــع اآلثــــــار الــحــتــمــيــة 
املــنــاخ. ويــحــتــاج مؤتمر  لتغير 
كــوب 27 إلــى الــوفــاء بالتزاماته 
ــل املــــنــــاخــــي فــي  ــمـ ــعـ بـــتـــمـــويـــل الـ
الـــبـــلـــدان الــنــامــيــة، بــمــا فـــي ذلــك 
ــراق. ويــعــتــبــر مــؤتــمــر كــوب  ــعــ الــ
لـــحـــكـــومـــات  فــــرصــــة مـــهـــمـــة   27
الـــعـــالـــم لــلــتــمــســك بــالــتــزامــاتــهــا 
املــنــاخــيــة ومــواصــلــة تــطــويــرهــا 

)املساهمات املحددة وطنيا( مع 
نقل روح تغير املناخ والوعي به 

مرة أخرى إلى العراق«.
وفي السياق نوه إلى أن »سبب 
الــظــواهــر الجوية  املشكالت هــو 
املتطرفة والتغيرات فــي أنماط 
املــــــنــــــاخ مــــثــــل مــــــوجــــــات الــــحــــر، 
واألمـــــطـــــار الــــغــــزيــــرة، وارتــــفــــاع 
درجـــات الــحــرارة، وزيـــادة تقلب 
هــطــول األمــطــار وعـــدم إمكانية 
التنبؤ بــه، والعواصف الرملية 
ــات الــجــفــاف  والـــتـــرابـــيـــة، ومـــوجـ
الـــطـــويـــلـــة، وتــــدهــــور األراضـــــــي، 

والفيضانات، وندرة املياه«.
ــام 2021،  إلــــى أن »فــــي عــ ولـــفـــت 
شهد العراق ثاني أكثر مواسمه 
ــا بــســبــب  ــامــ جـــفـــافـــا مـــنـــذ 40 عــ
االنخفاض القياسي في هطول 
األمـــطـــار، وعــلــى مـــدى الــســنــوات 
ــة، انــخــفــضــت  ــيـ ــعــــن املـــاضـ األربــ
تدفقات املياه من نهري الفرات 
ودجلة، التي توفر ما يصل إلى 
98 ٪ مــن املــيــاه الــســطــحــيــة في 
الـــعـــراق، بنسبة 30-40 ٪. كما 
تــجــف األهـــــــوار الــتــاريــخــيــة في 
الــجــنــوب، وهـــي إحـــدى عجائب 
ــراث الــطــبــيــعــي. وتــتــصــاعــد  ــتــ الــ
ــرارة فــــي الــــعــــراق،  ــ ــحـ ــ درجـــــــات الـ
ــلــــــى درجـــــــة  ــت أعــــ ــلــ ــجــ ــــث ســ ــيـ ــ حـ
حــــرارة بلغت حــوالــي 54 درجــة 
ــرة. ويــعــنــي  ــبــــصــ ــة فــــي الــ ــئـــويـ مـ
انخفاض منسوب مياه األنهار 
أن مـــيـــاه الـــبـــحـــر تـــنـــدفـــع داخــــل 
األراضـــي الجنوبية، مــع تهديد 
امللوحة للزراعة. إن سبل عيش 
مـــجـــتـــمـــعـــات بـــأكـــمـــلـــهـــا وحـــتـــى 

وجودها على املحك«.
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ملاذا ألغيت املزايدات املليونية فى هيئة البيئةملاذا ألغيت املزايدات املليونية فى هيئة البيئة

الكويت حتصد براءة اختراع فى حتلية املياه وتبريد الهواءالكويت حتصد براءة اختراع فى حتلية املياه وتبريد الهواء

الخط  ما كشفت عنه جماعة  : اثر  • الخط األخضر 
املــزايــدات  فــي  تــالعــب  شبهات  مــن  البيئية  األخــضــر 
الــبــيــئــيــة املــلــيــونــيــة الــتــي طــرحــتــهــا الــهــيــئــة الــعــامــة 
لــلــبــيــئــة ثــم قــيــام مــســؤولــيــهــا بــإلــغــاء املـــزايـــدات إثــر 
كــشــف شــبــهــات الــتــالعــب فــيــهــا وعــــدم الــتــراجــع عــن 
ــه الــنــائــب ســعــود الــعــصــفــور ســـؤاال  الــشــبــهــات، وجـ
إلـــى نــائــب رئــيــس الــــوزراء وزيـــر الــنــفــط عــن »إلــغــاء 

للبيئة«. العامة  الهيئة  لصالح  مزايدات 
عـن  أثيـر  مـا  السؤال »في خصـوص  وقال في مقدمة 
للبيئة،  الــعــامــة  بــالــهــيــئــة  الــخــاصـــــة  املـــزايـــدات  إلــغــاء 
إدارة واســتــغــالل وتشغيل غرفـة عمليـات  فـي شـــــأن 
ومــركــز تــتــبــع آللــيــات نــقــل املــخــلــفــات لــصــالــح الهيئـة 
الــعــامـــــة لــلــبــيــئــة، ومــزايـــــدة فــي شـــأن إدارة وتــشــغــيــل 
التابعة  الفني  الفحص  بمراكز  للبيئة  العامة  الهيئة 

للسيارات  االنبعاثات  لقياس نسبة  الداخلية  لوزارة 
إفادتي وتزويدي  املركبات«، أرجو  قبل تجديد دفتر 

باآلتي:
1 ( ما األسباب التي استند إليها في إلغاء املزايدات 

أعاله؟
2 ( ما املخاطبات التي جرت بن السيد وزير النفط 
املـــزايـــدات سالفة  شـــــأن  فـــــي  للبيئـة  الــعــامــة  والــهــيــئــة 

الذكر؟ مع تزويدي بها.
في  للبيئة  العامة  الهيئة  رأي  3( صورة ضوئية من 

شأن إلغاء املزايدات أعاله.
ــاء املـــزايـــدات  ــغـ ــي شـــــــأن إلـ 4( هـــل قـــدمـــت تــظــلــمـــــات فـــ
ــة بـــاإليـــجـــاب فما  ــابـ ــــاله؟ إذا كــانــت اإلجـ املـــذكـــورة أعـ
بــصــورة ضوئية عنها وردود  تــزويــدي  مــع  عــددهــا؟ 

الوزارة عليها.

• الــخــط األخـــضـــر : حــصــل مــركــز أبــحــاث 
املــــيــــاه، الـــتـــابـــع ملــعــهــد الـــكـــويـــت لــأبــحــاث 
الــعــلــمــيــة، عــلــى بــــــراءة اخــــتــــراع مـــن مكتب 
بـــــــراءات االخــــتــــراع والـــعـــالمـــات الــتــجــاريــة 
بالواليات املتحدة، نتيجة تحقيق إنجاز 
علمي رائــد، واخــتــراع تقنية مبتكرة تقوم 
ــاه وتـــبـــريـــد وتــكــيــيــف الـــهـــواء  ــيـ بــتــحــلــيــة املـ
فــي آن واحـــد، حيث تــم تسجيلها باسم د. 
حسن عبدالرحيم ود. منصور أحمد. وقال 
املــعــهــد، فــي بــيــان، إن الــبــاحــثــن استحدثا 
تــكــنــولــوجــيــا مــبــتــكــرة ملـــواجـــهـــة تــحــديــات 
ــبـــريـــد وتــكــيــيــف  ــاه الـــعـــذبـــة وتـ ــيــ تـــوفـــيـــر املــ
الـــهـــواء، والــتــي تــواجــه معظم دول الــعــالــم، 
وتقع في مناخات قاحلة وجافة، وتعاني 

ارتفاع درجات الحرارة كالكويت. 
وأضــاف أن فريق البحث استطاع تحقيق 
هذا السبق العلمي، من خالل تطوير نظام 

مبتكر عــن طــريــق دمــج تقنيتي التناضح 
املباشر ودورة التبريد التي تعمل بطريقة 
امـــتـــصـــاص الـــبـــخـــار، مــوضــحــا أن الــنــظــام 
يــقــوم بــتــحــلــيــة املـــيـــاه بــاســتــخــدام مــحــلــول 
ــال، أي يمتلك  ــ مـــائـــي ذي تــركــيــز مــلــحــي عـ
ضــغــطــا »أســـمـــوزيـــا« عـــالـــيـــا، مــمــا يجعله 
قــــادرا عــلــى ســحــب املــيــاه الــعــذبــة مــن مياه 
البحر عبر غشاء شبه نفاذ. وبن أن الفريق 
قــدم الدليل العلمي القاطع إلثبات فاعلية 
وكــفــاءة التكنولوجيا املبتكرة باستخدام 
النمذجة الرياضية واملحاكاة الحاسوبية، 
مـــن خـــالل تــصــمــيــم الــنــظــام املــبــتــكــر بسعة 
بـــ130 مترا مكعبا من املياه  إنتاجية تقدر 
بــالــيــوم، وتستهلك 1.4 كيلو واط  الــعــذبــة 
ســاعــة لــكــل مــتــر مــكــعــب مـــن املـــيـــاه الــعــذبــة 
املنتجة، وفي نفس الوقت تقوم بتوليد 50 

طن تبريد لتكييف الهواء.

مياه األمطار فى مدينة املطالع ستحقن فى باطن األرض
عــقــدت املــؤســســة الــعــامــة للرعاية السكنية،   : الــخــط األخــضــر   •
اجــتــمــاع الــلــجــنــة الـــدائـــمـــة لــلــتــنــســيــق واملــتــابــعــة ألعـــمـــال الــطــرق 
وشبكات مياه األمطار والصرف الصحي باملشاريع االسكانية 
لــشــؤون التنفيذ باملؤسسة، راشــد  الــعــام  املــديــر  نــائــب  بمشاركة 
العنزي، ونائبه لشؤون التخطيط والتصميم م. ناصر خريبط، 
وقياديي املؤسسة ووزارة األشغال والهيئة العامة للطرق والنقل 
الــبــري، وبحضور بعض الجهات ذات الصلة ممثلة فــي الهيئة 
الــعــامــة للبيئة وبــلــديــة الــكــويــت وشـــرطـــة حــمــايــة الــبــيــئــة. وقـــال 
الــعــنــزي، فــي بــيــان صــحــافــي، إن االجــتــمــاع يــهــدف إلــى التعريف 
بمنظومة صرف مياه األمطار الجديدة بمشروع مدينة املطالع 
اإلسكاني، التي يتم تنفيذها للمرة األولى على مستوى الكويت. 
واستعرض العنزي، في عرض مرئي، املنظومة الجديدة واملزايا 
إلــى باطن  التي توفرها، حيث يتم تصريف مياه األمطار ذاتيا 
األرض بعد فلترتها من األتربة والعوالق والزيوت، ودون الحاجة 
إلــى استخدام النظام التقليدي بنقلها وإلقائها فــي البحر عن 
طــريــق أنــابــيــب ومــجــاريــر أمــطــار بــأطــوال كبيرة جــدا وذات كلفة 
الــجــديــدة تحتوي على 89 خــزان  بــاهــظــة. وأوضـــح أن املنظومة 
ترشيح موزعة على مساحة املشروع كاملة، وبّن آلية عمل هذه 
الخزانات وكيفية صيانتها لضمان استمرارية تشغيلها بكفاءة 
عالية. وجرى خالل االجتماع مناقشة الوضع التنفيذي الحالي 
املــظــاهــر السلبية الناتجة عن  بمدينة املــطــالع، وعـــرض لبعض 
إلــقــاء بعض مخلفات البناء واألنــقــاض ونــواتــج الحفر الناتجة 
مــن أعــمــال الــبــنــاء بــالــقــســائــم الــســكــنــيــة لــلــمــواطــنــن عــلــى الــطــرق 
والخدمات، وضــرورة املعالجة من قبل الجهات املعنية، وتأكيد 
ب وقوع أضرار وتلفيات 

ّ
تكاتف جميع الجهات ذات الصلة لتجن

بالشبكات القائمة باملدينة.
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املحكمة ألزمت اإلدارة بأن تأخذ بعني االعتبار التطورات احلاصلة فى املجتمعات املتقدمة

تعالج مخاطر الكالب الضالة فى إطار الرفق باحليوان والتعامل اإلنساني
ــــق تــحــقــيــق صــحــفــي أجـــــراه الــصــحــفــي  ووفـ
في جريدة الجريدة حسن العبدالله، قال 
الــقــانــون العام  الــدســتــوري أســتــاذ  الخبير 
في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. محمد 
ه إحــدى املحاكم  الفيلي، تعقيبا على توجُّ
إلــى تطبيق مبدأ التناسب وعدم  املغربية 
ــــراءات بقتل بــعــض الــحــيــوانــات،  اتــخــاذ إجـ
كــالــكــالب الـــضـــالـــة، لــعــدم تــنــاســب أســلــوب 
ب  د أن تلك الكالب ضالة وتسبِّ القتل ملجرَّ
قـــدرًا مــن الــخــطــر عــلــى الــنــاس، إن القاضي 
م مبدأ التناسب، بأن أخرجه من اإلطار  عمَّ
التقليدي للحقوق والحريات في الضبط 
لــكــل نــشــاط  نــطــاق تــطــبــيــقــه  اإلداري، ومـــد 
تــقــوم بــه اإلدارة )الــحــكــومــة(، وهــي بصدد 
ممارسة اختصاصها في تحقيق الضبط 

اإلداري. 
وأضــــاف د. الــفــيــلــي: »الــقــاضــي انــطــلــق من 
ــا نعتبر أنــنــا في  واحــــد مــن احــتــمــالــن؛ إمـ
ــان خــــارج  ــ كـ الـــضـــبـــط اإلداري، وإن  إطــــــار 
ــا ال نــســتــطــيــع  ــ ــنـ ــ ــات، ألنـ ــ ــريــ ــ ــحــ ــ ــهــــوم الــ ــفــ مــ
الحديث عن حرية الحيوانات، أو أنه أطلق 
اســتــعــمــال مــبــدأ الــتــنــاســب، وجــعــلــه حاكما 
ع  لكل نشاط اإلدارة، وبذلك يكون قد توسَّ
فــي األخـــذ بمبدأ الــتــنــاســب، والـــذي أصبح 
ــدًا بـــــه، حـــتـــى عـــلـــى مــســتــوى  ــتـ ــعـ ــارًا ُمـ ــيـ ــعـ مـ

االتفاقية األوروبية«. 
ولفت إلى أن الفكرة، بكل بساطة، أن تقييد 
لـــــــإدارة جـــائـــز إذا  نـــشـــاط  الـــحـــريـــة أو أي 
كــان ضــروريــا لتحقيق مصلحة مشروعة، 
ــع مــصــلــحــة أخـــــرى لــهــا ذات  ومــتــنــاســبــا مـ
األهمية، فإن تجاوز القدر املتناسب يصبح 
ف خــــارج املــشــروعــيــة. وأوضـــــح د.  الـــتـــصـــرُّ
ــذا املـــنـــهـــج يــطــبــقــه الــقــاضــي  ــ الــفــيــلــي أن هـ
اإلداري منذ فترة طويلة في قضايا الضبط 
اإلداري، لكن »نحن هنا بصدد توسع في 
اســتــخــدام املـــبـــدأ، والــجــديــد بــاملــوضــوع أن 
القاضي أدخله في إطــار الرفق بالحيوان 
أو التعامل اإلنساني مع الحيوانات، وأنه 
ل مخاطر،  الــحــيــوانــات تشكِّ إذا كــانــت تلك 
فيجب معالجة املخاطر بقدر متناسب مع 
تحقيق مصالح أخــرى، مثل: الــذوق العام، 
والرفق بالحيوان«. وبنَّ أن »القاضي هنا 
أخـــذ بــمــبــدأ الــتــنــاســب، وأعــــاد توظيفه في 
هــذا اإلطــــار، وانــطــلــق مــن ذات الــفــكــرة التي 
هـــي مـــوجـــودة مــنــذ زمـــن طـــويـــل، فـــي إطـــار 
ــه للتوسع بها  الضبط اإلداري، وفــي تــوجُّ
ــتــــوري، بــأن  عــلــى مــســتــوى الـــقـــضـــاء الــــدســ
ع عــنــدمــا يــأتــي تنظيم أمـــر قــد يخل  املـــشـــرِّ
ــرى يــجــب أن يــكــون تنظيمه  بــمــصــالــح أخــ
أكــثــر مما  متناسبا، فــال يستخدم وســائــل 
هــو ضــــروري لتقييد الــحــريــة، أو مــمــا هو 
الزم للناس، ومــن أمثلة هــذا التطبيق أنه 
فـــي فــرنــســا ُحــكــم بــعــدم دســـتـــوريـــة قــانــون 
يجيز حرمان من ال يضع نظاما للحماية 
مـــن اخـــتـــراق اإلنـــتـــرنـــت مـــن حــصــولــه على 
ــة اإلنــــتــــرنــــت، مــــقــــررًا أن أهـــمـــيـــة نــظــم  خـــدمـ
الحماية ال ترقى إلى أهمية حصول الناس 

على خدمة اإلنترنت في زمننا، وبالتالي 
فإن الجزاء غير متناسب مع الفعل«. 

جوهر القانون اإلداري ومفهومهجوهر القانون اإلداري ومفهومه
 مــن جهته، قــال عضو هيئة التدريس في 
الـــعـــامـــة للتعليم  الــهــيــئــة   - الـــقـــانـــون  قــســم 
التطبيقي والتدريب عبدالرحمن املشعل: 
»يــعــكــس الــُحــكــمــان الــقــضــائــيــان املــغــربــيــان 
الـــقـــانـــون اإلداري بــشــكــل خــــاص،  جـــوهـــر 
ومفهوم القانون بشكل عام، حيث إن األول 
ر ومتطور على الدوام، لصلته  قانون متغيِّ
الوثيقة بالحاجات العامة، والثاني قواعد 
معيارية تهدف إلى ما يجب أن يكون وفق 

نموذج ما.
 ومـــا قــامــت بــه املــحــكــمــة اإلداريـــــة املغربية 
أثناء بسط رقابتها على الوسائل املتبعة 
مــن قبل املــرفــق الــعــام فــي تحقيق حاجات 
ــر،  ــ ــا هــــو إال تـــأكـــيـــد لـــهـــذا األمـ الـــجـــمـــاعـــة مــ
بـــأن بينت أن إطـــالق عــنــان يــد اإلدارة في 
املــنــاســبــة للتدخل ليس  الــوســيــلــة  اخــتــيــار 
مشروعا في كل مناسبة«. وتابع املشعل: 
ــــب جــهــة اإلدارة هو  املـــعـــلـــوم أن واجـ ــن  »مــ
ــة، مــبــتــغــيــة فــي  ــامــ ــعــ ــات الــ ــاجــ ــحــ تــلــبــيــة الــ
ذلـــك املــصــلــحــة الــعــامــة، ومـــن طــبــيــعــة هــذه 

رة وفق ظروف الزمان  الحاجات أنها متغيِّ
واملكان، ومن لوازم هذه الطبيعة أن وسائل 
ــذا ما  ــرة، وهـ تلبية الــحــاجــات أيــضــا مــتــغــيِّ
ُيلقي على عاتق جهة اإلدارة عبء اختيار 
الــوســيــلــة املــنــاســبــة، وفـــق ظـــروف كــل حالة 
ــم أن الــقــاعــدة الــعــامــة هي  ــدة. ورغــ عــلــى حــ
أن اإلدارة ُحــرة في تقدير تلبية الحاجات 
الــعــامــة، فـــإن ذلـــك مــرهــون بــعــدم وجـــود ما 
يــلــزمــهــا، ســـــواء بـــاإلنـــشـــاء والــتــنــظــيــم، أو 

باتباع طريقة معينة«.
م به في القضاء اإلداري 

َّ
 وأضاف: »من املسل

التقليدي، أن القضاء ال يتدخل في تقدير 
مـــدى مــالءمــة الـــقـــرار اإلداري لــلــوقــائــع من 
ــك بـــحـــدود املــصــلــحــة  ــان ذلــ ــه، طـــاملـــا كــ عـــدمـ
أنــه من الجائز للمحكمة بحث  العامة، إال 
الوقائع التي استند إليها القرار اإلداري، 
لــلــوصــول إلـــى مــســألــة مـــدى الـــتـــزام اإلدارة 
باملتطلبات والشروط القانونية التي تبرر 
فـــال يكفي  الـــقـــرار.  بـــإصـــدار  تــدخــل اإلدارة 
ــة تــوافــر الــوقــائــع،  ــ أن تــثــبــت الــجــهــة اإلداريــ
تــقــديــرهــا للتدخل  تــثــبــت أن  بــل عليها أن 

بطريقة معينة كان مبررًا وسليما«. 
ــــك، أنــــه مــتــى ثبت  ــــؤدى ذلـ ولـــفـــت إلــــى أن مـ

إلــى  لــم يــكــن يستند  الــتــدخــل  للمحكمة أن 
تقدير سليم مــن جهة اإلدارة، فلها تقرير 
ــنـــد مــن  ــلـــى سـ ــيـــة اإلدارة عـ ــيــــام مـــســـؤولـ قــ
ـــاء مــخــالــفــا لـــلـــقـــانـــون، ومــــــؤدى ذلــك  ــه جـ أنــ
استحقاق التعويض ملن ثبتت له املصلحة، 
إال أن منع القضاء من تقدير مسألة املالءمة 
ال يــطــرد فــي جميع األحـــكـــام، بــل قــد تمتد 
رقابته لتقدير املالءمة متى كانت شرعية 
مـــتـــه لــلــواقــعــة،  ــرار مــتــوقــفــة عــلــى مـــالء ــقــ الــ
السيما في مجال ُسلطة الضبط اإلداري. 
ــن املـــهـــم بـــيـــان أن املــســؤولــيــة  ــه »مــ ــد أنــ ــ وأكـ
ــة - فــي املــغــرب - لــهــا صـــورتـــان: إمــا  ــ اإلداريـ
مــســؤولــيــة قــائــمــة عــلــى عنصر الــضــرر من 
دون وجوب توافر الخطأ، ومسؤولية تقوم 
عــلــى عنصر الــخــطــأ. ولــقــيــام الــخــطــأ ثــالث 
لبِّ الحاجة العامة، 

ُ
صور: إما أن اإلدارة لم ت

تها ولكن بشكل سيئ، أو أنها  أو أنها لبَّ
الــالزم.  تأخرت في تلبية الحاجة أكثر من 
ــا انــتــهــت إلــيــه املــحــكــمــة هــنــا هـــو تــوافــر  ومـ
فــي ســلــوك اإلدارة، بحجة  الــخــطــأ  عــنــصــر 
ــة: املـــشـــروعـــيـــة،  ــبــــادئ ثــــالثــ ــه مـــخـــالـــف ملــ ــ أنـ

والتناسب، والضرورة«.
 وأوضح املشعل أن القارئ لحكمي املحكمة 

ــرار  ــ ــتـــنـــدت فــــي إقـ ــا اسـ ــهـ املـــغـــربـــيـــة يـــجـــد أنـ
التعويض للمدعية – ومــن الالفت هنا أن 
املــدعــيــة شــخــص واحـــد فــي الــحــكــمــن، لكن 
في أحدهما بشخصها، والثاني بصفتها 
رئيسة جمعية أمم للرفق بالحيوان، وهو 
ما يثير تساؤاًل هو محل خالف حول مدى 
اعتبار الضرر األدبي للشخص االعتباري 
لطة  - إلى عيب االنحراف في استعمال السُّ
املوكولة لجهة اإلدارة. وقال: »من صور هذا 
ع جهة اإلدارة باتباع  العيب، أن يلزم املشرِّ
وســـائـــل مـــحـــددة لــتــلــبــيــة الــحــاجــة الــعــامــة، 
الــعــامــة، ومــن ثــم يكون  وتحقيق املصلحة 
قــيــام جهة اإلدارة باتباع  مــن غير الجائز 
وسيلة أخــرى غير تلك املنصوص عليها، 

حتى لو حققت املصلحة العامة«. 
وفــــي مـــعـــرض حــديــثــه عـــن إثـــبـــات الــخــطــأ 
الـــواقـــع مــن جــهــة اإلدارة، بـــنَّ املــشــعــل أن 
الضابط  التناسب  تناولت مبدأ  املحكمة 
ــلــطــة الــتــقــديــريــة لـــــإدارة فـــي تــحــديــد  لــلــسُّ
طريقة تدخلها في تلبية الحاجة العامة، 
ــأن يــكــون تــدخــلــهــا  ُيـــلـــزم اإلدارة بـ والــــذي 
مــشــروعــا وضــروريــا ومــنــاســبــا ومــعــقــواًل، 
ُيطلق  »ال  التالية:  باملقولة  ولخصت هذا 
النار على العصافير باستعمال املدافع«، 
اإلنكليزي  القاضي  بمقولة  وهي شبيهة 
قــــال:  ــا  ــدمـ ــنـ عـ Lord Diplock )1983م( 
املــطــرقــة لكسر  قـــوة  »ال يــجــوز اســتــخــدام 
استخدام  الــذي يكون  الوقت  في  البندق، 
ــتــــي  ــفــــي بــــــذلــــــك«، والــ كـــــســـــارة الــــبــــنــــدق يــ
اإلنكليزية  اإلدارية  املحاكم  تستشهد بها 
ــذا ما  عــنــد تــنــاولــهــا مــبــدأ الــتــنــاســب. وهــ
اإلدارة  إن لجوء  بالقول  املحكمة،  أثبتته 
إلــــى وســـيـــلـــة الـــقـــتـــل مـــشـــروط بــــأن تــكــون 
هـــذه الــوســيــلــة هــي الــوحــيــدة لــصــد ضــرر 
الــكــالب وأذاهـــا، مــع املــراعــاة فــي اإلحسان 
فــي قــتــلــهــا، فــي حــن أن الــثــابــت بـــاألوراق 
اســتــخــدامــهــا  بــتــبــريــر  اإلدارة  قـــيـــام  عــــدم 
ــلـــة دون غـــيـــرهـــا، وهـــــو مــا  ــيـ الـــوسـ لــــهــــذه 
ــل مــخــالــفــة لــلــقــاعــدة الــقــانــونــيــة التي  يــشــكِّ
تــنــص عــلــى جــمــع الــكــالب ولــيــس الــقــضــاء 
أكــدت خطأ  املحكمة  أن  إلى  عليها. ولفت 
اإلدارة مــن نــاحــيــة أخــــرى، وهـــو تــقــاعــس 
انتشار هذه  الحد من  اإلداريــة في  الجهة 
الــظــاهــرة، مــا أدى إلــى تفاقمها مــع مــرور 

األيام. 
وأضــــاف: »مــن الجميل أن املحكمة ألزمت 
اإلدارة بأن تأخذ بعن االعتبار التطورات 
الــحــاصــلــة فــي املــجــتــمــعــات األخــــرى األكــثــر 
تــقــدمــا، بــقــولــهــا إن وســيــلــة الــقــتــل لـــم تعد 
وسيلة حضارية تتبعها الدول املتحضرة، 
بل هي وسيلة وحشية لم تعد مقبولة، كما 
قاس بكيفية تعاملها مع 

ُ
أن املجتمعات ال ت

البشر فــقــط، بــل بتعاملها مــع الحيوانات 
أيـــضـــا، كــمــا أن تــعــالــيــم الـــديـــن اإلســـالمـــي 
تتنافى مع كهذا وســائــل، بل على العكس 
مـــن ذلــــك، تــتــجــه تــعــالــيــمــه إلـــى الــحــث على 

معاملة الحيوانات بالرفق والشفقة«.

تسميم الكالب الضالة مخالف لقواعد تسميم الكالب الضالة مخالف لقواعد 
الرفق باحليوان ومبادئ »عدم التناسب«الرفق باحليوان ومبادئ »عدم التناسب«

الكويت  : في الوقت الذي أعرب عدد من النشطاء بالكويت عن 

استيائهم من إجراءات تسميم الكالب الضالة، التي قامت بها 

بعض الجهات الرسمية، مــن دون تسميتها، بالتنسيق مع 

بعض شركات مكافحة الحشرات، أدان القضاء المغربي، في 

ف إحــدى الجهات المسؤولة عن واقعة  واقعة مشابهة، تصرُّ

ف مخالف  أنــه تصرُّ  
ً
قتل الكالب الضالة في المغرب، معتبرا

 عــن تـــجـــاوزه لــمــبــادئ عــدم 
ً
لــقــواعــد الــرفــق بــالــحــيــوان، فــضــال

ف مع الفعل الواقع.  تناسب التصرُّ

ومثلما واجه القضاء المغربي تلك الواقعة المعروضة عليه 

بعد دعاوى قضائية أقامها مواطنون، على خلفية استيائهم 

من أسلوب قتل الكالب الضالة بالرصاص، ُيثار الحديث عن 

إمكانية عرض ذات النزاع على القضاء الكويتي، السيما أن 

واقــعــة قتل الــكــالب الــضــالــة وقــعــت فــي الــبــالد، وحظيت بنقد 

واستياء واسعين تجاه أسلوب التعامل معها كقضية ُمعادية 

للحياة، وأن األسلوب المتبع بقتل الحيوان بغرض التخلص 

منه، بسبب األحـــداث التي وقعت من بعض تلك الحيوانات، 

ة والتسبب في إيذائهم ببعض  كالكالب الضالة، تجاه المارَّ

المناطق حديثة السكن، ليس هو الحل لمعالجة القضية.
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انتعاش سوق املركبات الكهربائية فى الصني انتعاش سوق املركبات الكهربائية فى الصني 

مصطلح  الصينية  الحكومة  تستخدم 
 NEVs ــدة  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ الــــطــــاقــــة  ســــــيــــــارات 
ــة  ــيـ ــائـ ــهـــربـ ــــات كـ ــبـ ــ ــركـ ــ لــــــإشــــــارة إلـــــــى مـ
قــابــلــة لــلــتــوصــيــل، ومــؤهــلــة لــلــحــصــول 
عــلــى الـــدعـــم الــحــكــومــي، وتــشــمــل فــقــط 

ــبـــطـــاريـــات  ــلـ املــــركــــبــــات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة لـ
الهجينة  الكهربائية  واملركبات   BEVs

.PHEVs املوصلة 
أن صـــنـــاعـــة  ــانــــات  ــيــ ــبــ الــ ــــرت  ــهـ ــ أظـ كــــمــــا 
ــمــــرت فــي  ــتــ ــة اســ ــيـ ــنـ ــيـ ــارات الـــصـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ

ــو قــــــــــوي فــــــــي اإلنـــــــتـــــــاج  ــ ــمــ ــ ــــق نــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــــحـ تـ
املاضي. أكتوبر  في  واملبيعات 

ــارات فــــي الـــصـــن،  ــيــ ــاج الــــســ ــتــ وبـــلـــغ إنــ
الــســوق األكــبــر لــلــســيــارات فــي الــعــالــم، 
مبيعات  وتجاوزت  وحــدة،  مليون   2.6

الشهر  في  2.5 مليون وحدة  السيارات 
املــائــة و6.9  11.1 فــي  املــاضــي، بــزيــادة 
ــلـــى أســــــاس ســــنــــوي عــلــى  ــة عـ ــائــ ــي املــ فــ

للبيانات وفقا  التوالي، 
العام  من  األولــى  العشرة  األشهر  وفي 

 22.24 الــجــاري، بــلــغ إنــتــاج الــســيــارات 
7.9 فـــي املــائــة  مــلــيــون وحــــدة، بـــزيـــادة 
ــنــــوي. وبـــلـــغ إجـــمـــالـــي  ــــاس ســ عـــلـــى أســ
مـــلـــيـــون   21.98 ــارات  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ مـــبـــيـــعـــات 

املائة. في   4.6 بزيادة  وحدة، 

بكين : أظهرت بيانات أصدرتها الجمعية الصينية لمصنعي المركبات، 

توسعا قــويــا لــســوق مــركــبــات الــطــاقــة الــجــديــدة فــي الصين خــالل أكتوبر 

الماضي، مع ارتفاع كل من اإلنتاج والمبيعات.

وبلغ إنتاج مركبات الطاقة الجديدة في البالد 762 ألف وحدة في الشهر 

الــمــاضــي، بـــزيـــادة 87.6 فــي الــمــائــة عــلــى أســــاس ســنــوي، بينما ارتــفــعــت 

مبيعات مركبات الطاقة الجديدة 81.7 في المائة على أساس سنوي إلى 

714 ألف وحدة.

وقالت الجمعية إنه وفي الفترة من يناير إلى أكتوبر الماضيين، زاد كل 

من إنتاج ومبيعات مركبات الطاقة الجديدة بنسبة 110 في المائة على 

إلــى 24 في  لــهــذه المركبات  أســـاس ســنــوي مــع وصـــول الحصة السوقية 

المائة، بحسب وكالة »شينخوا« لأنباء.

ــيــــا  ــكــ دعـــــــــت شـــــــركـــــــات كــــــبــــــرى مـــــثـــــل إيــ
ــــت، الــــحــــكــــومــــات إلــــى  ــوفـ ــ ــــروسـ ــكـ ــ ــايـ ــ ومـ
التغير  مكافحة  في  التزاماتها  احترام 
200 شــركــة  الـــنـــداء  املـــنـــاخـــي، ووقـــعـــت 
ــا بــــايــــر ونـــســـتـــلـــه وســــــــان -  ــهـ ــنـ ــيـ مـــــن بـ
وبعضها  وفولفو،  ويونيليفر  غوبان 
ــنــتــقــد بــســبــب تــأثــيــرهــا 

ُ
مـــن قـــطـــاعـــات ت

 عـــن 
ً
ــي عــــلــــى الــــبــــيــــئــــة، فـــــضـــــال ــبــ ــلــ ــســ الــ

الدولية. التجارة  غرفة  مثل  مؤسسات 
تــبــقــي  نـــحـــتـــاج أن  فــــي اإلعــــــالن  ــاء  ــ وجــ
الــحــكــومــات، بـــدءًا بــأكــثــر الـــدول تــطــورًا 
فــي الــعــالــم، تــعــهــدهــا بــحــصــر االحــتــرار 

1.5 درجـــة مــئــويــة والــتــحــرك ســريــعــا  ـــ بــ
ذلك. لتطبيق 

وقــالــت الــرئــيــســة اآليــرلــنــديــة الــســابــقــة 
مـــــــــــــاري روبــــــــنــــــــســــــــون، الـــــــتـــــــي تــــــــرأس 
مـــجـــمـــوعـــة »الـــحـــكـــمـــاء« الـــتـــي أســســهــا 
ــم مـــســـؤولـــن  ــانــــديــــال وتــــضــ نـــلـــســـون مــ
ســابــقــن يــعــمــلــون مــن أجــل الــســالم فــي 
على  تشدد  مهمة  مبادرة  هذه  العالم: 
1.5 درجـــة  أنـــه يــنــبــغــي عــلــيــنــا اعــتــبــار 
مــئــويــة لــيــس هــدفــا بــل هــو حــد أقــصــى 

للعيش. قابل  لعالم 
ــنــــاخ  ــول املــ ــ ــ ــــص اتـــــفـــــاق بـــــاريـــــس حـ ــ ونـ

هـــــدف حــصــر  ــلـــى  عـ  2015 عـــــام  املــــبــــرم 
االحـــتـــرار دون درجــتــن مــئــويــتــن وإن 
مقارنة  مئوية  درجة   1.5 بحدود  أمكن 
الصناعية. الثورة  قبل  ما  بمستويات 

وأكــــــــــــــدت روبـــــــنـــــــســـــــون لــــصــــحــــافــــيــــن: 
ــه لـــلـــحـــكـــومـــات، تــلــك  »هـــــذا األمـــــر مـــوجـ
ترفع  ولــم  املؤتمر  فــي  هناك  املــوجــودة 
في  وعــدت  كما  الوطنية  أهــدافــهــا  بعد 
سيما  وال  السابق(،  )املؤتمر  غالسكو 
تجتمع  الــتــي  العشرين  مجموعة  دول 

بالي. في  املقبل«  األسبوع 
تـــبـــدأ  أن  جـــــــدًا  ــم  ــ ــهـ ــ املـ مـــــن  وأضـــــــافـــــــت: 

ــهـــا  ــاتـ ــيـ ــتـــحـــمـــل مـــســـؤولـ ــات بـ ــومــ ــكــ ــحــ الــ
بــجــديــة لــخــفــض االنـــبـــعـــاثـــات الــعــاملــيــة 
هــي  فـــيـــمـــا   2030 ــلــــول  بــــحــ بـــالـــنـــصـــف 

جنو!. هذا  راهنا.  ارتفاعا  تشهد 
املديرة  مينديلوتشي،  مــاريــا  وشــددت 
الــعــامــة الئــتــالف شــركــات مــنــخــرطــة في 
بـــيـــزنـــيـــس«  ـــن  مـ »وي  ــاخ  ــنــ املــ ــا  ــايـ قـــضـ
عـــلـــى أنــــه يــنــبــغــي الـــتـــشـــديـــد بـــوضـــوح 
1.5 درجـــة مــئــويــة لــتــوجــيــه  عــلــى هــدف 
حدد 

ُ
أوساط األعمال. وأكدت: »ما إن ت

مــيــزانــيــة وحـــد أقـــصـــى، يــمــكــن تــحــقــيــق 
نتائج«.

فاو : مستوى قياسي فاو : مستوى قياسي 
فى تكاليف استيراد فى تكاليف استيراد 

الغذاء الغذاء 20222022
ــة  ــة والـــزراعـ قـــالـــت مــنــظــمــة األغـــذيـ
ــتــــحــــدة )فـــــاو(  ــم املــ الـــتـــابـــعـــة لــــأمــ
فــي  ــذاء  ــغــ الــ واردات  تـــكـــالـــيـــف  إن 
الــعــالــم تــتــجــه صـــوب تــســجــيــل مــا 
 2022 دوالر  تريليوني  مــن  يقرب 
مـــا يــفــاقــم الــضــغــط عــلــى الــبــلــدان 
ــر فـــقـــرًا الـــتـــي شـــحـــنـــت عــلــى  ــثــ األكــ

أقل.  غذاء  كميات  األرجح 
ــــى  إلــ الـــــــــغـــــــــذاء  أســــــــعــــــــار  وزادت 
ــتـــويـــات قـــيـــاســـيـــة فــــي مــــارس  مـــسـ
بــعــد انـــــدالع الـــحـــرب بـــن روســيــا 
وأوكـــــــرانـــــــيـــــــا وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مـــن 
تــراجــعــهــا بــعــض الــشــيء مــنــذ ذلــك 
ــزال أعـــلـــى مــن  ــ الـــحـــن فـــإنـــهـــا ال تــ
بلغتها  التي  املرتفعة  املستويات 

املاضي. العام 
ــبــــر  ــل أكــ ــكــ ــشــ وتــــــؤثــــــر الــــــــزيــــــــادة بــ
غــيــر مــتــنــاســب فـــي الــــدول الــهــشــة 
استمرار  املتوقع  ومن  اقتصاديا، 

املقبل. العام  في  ذلك 
ــــرت فـــي تـــقـــريـــرهـــا لــتــوقــعــات  وذكــ
الـــغـــذاء هـــذه مـــؤشـــرات مــقــلــقــة مــن 

الغذائي. األمن  منظور 
استيراد  فاتورة  إن  »فاو«  وقالت 
ــتـــوقـــع أن  ــذاء الـــعـــاملـــيـــة مــــن املـ ــغــ الــ
هــذا  دوالر  تــريــلــيــون   1.94 تــبــلــغ 
10 ٪ عــلــى أســاس  الــعــام بــزيــادة 
ســنــوي وأعــلــى مــمــا كـــان مــتــوقــعــا 

سابقا.

إلــى تعهد بوقف  انضمت فرنسا وإســبــانــيــا 
مــبــيــعــات الـــســـيـــارات الـــتـــي تــعــمــل بــالــبــنــزيــن 
قــبــل خــمــس ســنــوات  ــام 2035، أي  بــحــلــول عــ
مما كان مخططا له من قبل، في إطار جهود 
ــتـــصـــاد مــنــخــفــض  ـــى اقـ لــتــســريــع االنـــتـــقـــال إلــ

الكربون.
ــدان تـــعـــهـــدهـــمـــا فــــي مـــحـــادثـــات  ــلــ ــبــ وأعــــلــــن الــ
مــؤتــمــر األمـــم املــتــحــدة لــلــمــنــاخ )كـــــوب27( في 
شــرم الشيخ فــي مصر، مــن بــن مجموعة من 
املـــوقـــعـــن الـــجـــدد عــلــى إعـــــالن املـــركـــبـــات ذات 
االنــبــعــاثــات الــصــفــريــة، الــــذي تـــم إطـــالقـــه في 

مؤتمر العام املاضي في غالسكو.
ــــي ذلــــــك الـــبـــلـــدان  ــــون، بـــمـــا فـ ــعـ ــ ــوقـ ــ وتـــعـــهـــد املـ
والبلديات والشركات، بالتحول إلى مبيعات 
%100 من السيارات عديمة االنبعاثات بحلول 
عــام 2035 في األســواق الــرائــدة، وبحلول عام 

2040 في جميع أنحاء العالم.
ويــبــلــغ إجــمــالــي عـــدد املــوقــعــن عــلــى التعهد 
اآلن 214 مقارنة مــع 130 قبل عــام. ومــن اآلن 
فصاعدا، سيتم اإلشراف على إعالن املركبات 

ذات االنــبــعــاثــات الصفرية مــن قبل مجموعة 
إلــى الصفر،  جــديــدة، وهــي تحالف التسريع 
والـــتـــي تـــهـــدف إلــــى مـــســـاعـــدة املـــوقـــعـــن على 

تنفيذ التزامهم.
ويحرص صانعو السياسات على خفض أو 
إزالـــة انــبــعــاثــات غـــازات االحــتــبــاس الــحــراري، 
مـــن الـــســـيـــارات والـــشـــاحـــنـــات وأشـــكـــال الــنــقــل 
األخــرى مثل الطائرات، وهي مساهم رئيسي 
في ظاهرة االحتباس الحراري. ومن الصعب 
ــة الـــكـــربـــون مـــن الـــطـــيـــران والـــشـــحـــن، لكن  ــ إزالــ
تــقــنــيــة االنـــبـــعـــاثـــات املــنــخــفــضــة لــلــمــركــبــات 
األصغر مستخدمة على نحو جيد وتتوسع 

بسرعة.
ــادرة عـــن مــؤســســة  وأظــــهــــرت الـــبـــيـــانـــات الــــصــ
لــــأبــــحــــاث، أن 2022  بـــلـــومـــبـــرغ إن.إي.إف 
ســـيـــكـــون عـــامـــا قــيــاســيــا ملــبــيــعــات املـــركـــبـــات 
عديمة االنبعاثات، فــي حــن تشكل املركبات 
الكهربائية %13.2 من إجمالي املبيعات في 

النصف األول من العام.
وقـــال ألـــوك شــارمــا، الـــذي كــان رئيسا ملؤتمر 

ــــوب26(: »إن تــعــهــد املــركــبــات الــخــالــيــة من  ــ )كـ
االنـــبـــعـــاثـــات كــــان عـــالمـــة بـــــــارزة، تــجــمــع بن 
الجهات الفاعلة الرئيسية لتسريع االنتقال 
ــيــــارات الـــجـــديـــدة بــنــســبــة  ــى مــبــيــعــات الــــســ ــ إلـ
%100، لتصبح صفرا من االنبعاثات بحلول 

عام 2040، و2035 في األسواق الرائدة«.
وأضــــاف شــارمــا قــولــه: »ال تـــزال هــنــاك فــرص 
هــائــلــة فــي األســـــواق الــنــاشــئــة واالقــتــصــادات 
ــة، ولــــهــــذا الـــســـبـــب يـــســـعـــدنـــي إطــــالق  ــيـ ــامـ ــنـ الـ
الــيــوم.  إلــى الصفر رسميا  تحالف التعجيل 
لــلــدول للمضي  ويــوفــر هــذا التحالف منصة 
قــدمــا بشكل أســـرع ولــضــمــان عـــدم تخلف أي 
دولة«. وملساعدة البلدان النامية على التحول 
قــال وزيـــر املناخ  الــســيــارات الكهربائية،  إلــى 
البريطاني غراهام ستيوارت، إن بالده تشارك 
مع دول أخرى إلطالق خطة دعم. ويشمل ذلك 
إنشاء مرفق لالستجابة السريعة للمركبات 
الــخــالــيــة مـــن االنـــبـــعـــاثـــات، لــتــقــديــم املــســاعــدة 
الفنية للبلدان، واملساعدة في ربط الحكومات 

والشركات لتوسيع نطاق االستثمار.

وقف بيع سيارات البنزين فى فرنسا وإسبانيا بحلول وقف بيع سيارات البنزين فى فرنسا وإسبانيا بحلول 20352035

200200  شركة كبيرة تدعو احلكومات الحترام التزاماتها املناخية  شركة كبيرة تدعو احلكومات الحترام التزاماتها املناخية
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فرنسا تعتزم تركيب ألواح شمسية فى محطات القطارات بحلول فرنسا تعتزم تركيب ألواح شمسية فى محطات القطارات بحلول 20242024

وبــحــســب »الــفــرنــســيــة«، أكــــدت مــارلــن 
لـــــــــ«إس إن  ــة  ــامــ ــعــ ــك املـــــديـــــرة الــ ــيــ ــفــ دولــ
ســي إف جــاريــس آنــد كــونــيــكــشــن«، في 
تــصــريــح صــحــافــي أن »تــطــويــر الــطــاقــة 
الــشــمــســيــة خــطــوة بــالــغــة األهــمــيــة لــنــا، 
ــددة«،  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــات املـ ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ ــهــــي إحــــــــدى الـ فــ
مــشــيــرة إلــى رغــبــتــهــا فــي الــتــوصــل إلــى 
»مـــحـــطـــات صــديــقــة لــلــبــيــئــة« تــســتــهــلــك 

الطاقة. من  أقل  كميات 
وتــــهــــدف الـــخـــطـــة إلــــى تـــركـــيـــب مــلــيــون 

ــع مـــــن األلـــــــــــواح الـــشـــمـــســـيـــة  ــ ــربـ ــ ــر مـ ــتــ مــ
 .2032 إلــــى   2030 حــتــى  املـــحـــطـــات  فـــي 
ــــي،  ــائـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ وبــــــحــــــلــــــول هـــــــــذا املـــــــوعـــــــد الـ
آنــد  جـــاريـــس  إف  إن ســـي  »إس  تـــرغـــب 
استهالك  إلى  الوصول  في  كونيكشن« 
كــمــيــات أقـــل مــن الــكــهــربــاء مــن تــســاوي 
ــنـــتـــجـــه الــــطــــاقــــات املــــتــــجــــددة فــي  ــا تـ ــ مـ

املحطات.
ــيـــه  يـــــأتـــــي ذلــــــــك فــــــي وقــــــــت أعــــــربــــــت فـ
ــة عــــن رغـــبـــتـــهـــا  ــ ــيــ ــ املـــفـــوضـــيـــة األوروبــ

فـــي تــســهــيــل املـــوافـــقـــة عـــلـــى مـــشـــاريـــع 
ــار جـــهـــود  ــ ــي إطــ ــتــــجــــددة فــ لـــطـــاقـــة املــ ا
لــراهــنــة فــي  لــلــتــصــدي ألزمـــة الــطــاقــة ا
لــــتــــكــــتــــل، وذلــــــــك فـــــي مــــقــــتــــرحــــات تـــم  ا

اإلعــالن عــنــهــا.
ــاد  ــ ــحـ ــ ــي االتـ ــ ــاخ فــ ــ ــنــ ــ ــــوض املــ ــفـ ــ وقـــــــــال مـ
األوروبـــــي فـــرانـــز تــيــمــرمــانــز فـــي بــيــان 
إن الــطــاقــة املـــتـــجـــددة أرخــــص وأنــظــف 

الروسي”. التالعب  عن  و«مستقلة 
عـــلـــى  ــة  ــ ــقـ ــ ــوافـ ــ املـ ــم  ــتــ تــ أن  املـــــقـــــرر  ومـــــــن 

تـــثـــبـــيـــت مـــحـــطـــات لـــلـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة 
ــة، مـــــن بــيــنــهــا  ــيــ ــاعــ ــنــ ــاكــــل صــ ــيــ ــلــــى هــ عــ
أســطــح املــبــانــي خـــالل شــهــر واحــــد مــع 
ــن تـــقـــيـــيـــمـــات بــيــئــيــة  ات مــ ــاء ــ ــفـ ــ مـــنـــح إعـ
عــلــى  املــــوافــــقــــة  تـــتـــم  أن  كـــمـــا  ــة،  ــنـ ــيـ ــعـ مـ
مــضــخــات الــحــرارة خــالل ثــالثــة أشــهــر، 

املفوضية. ملقترحات  وفقا 
أنه فيما يتعلق  إلى  املقترحات  وتشير 
الــطــاقــة  مـــرافـــق  تـــحـــديـــث  بــتــوســيــع أو 
مــزارع  مثل  بالفعل،  القائمة  املتجددة 

الـــريـــاح الـــقـــديـــمـــة، ســتــســتــغــرق عــمــلــيــة 
املـــــوافـــــقـــــة، الــــتــــي تـــشـــمـــل الـــتـــقـــيـــيـــمـــات 

أشهر. ستة  البيئية، 
ارتـــفـــاع أســعــار  املــفــوضــيــة إن  وقـــالـــت 
لــــــطــــــاقــــــة فـــــــي االتــــــــحــــــــاد األوروبـــــــــــــي  ا
ــم املـــــقـــــتـــــرحـــــات  ــ ــديــ ــ ــقــ ــ ــا إلـــــــــى تــ ــ ــهــ ــ ــعــ ــ دفــ
لــــســــابــــقــــة  ــات ا ــ ــاســ ــ ــيــ ــ ــســ ــ لــ ومـــــتـــــابـــــعـــــة ا
لــتــســريــع عــمــلــيــات املـــوافـــقـــة فـــي إطـــار 
لــتــكــتــل لــلــتــخــلــص مــن  اســتــراتــيــجــيــة ا

واردات الــطــاقــة الــروســيــة.

• باريس : تعتزم فرنسا تركيب 1800 ألف متر مربع من األلواح الشمسية 

ا من 2024، كمرحلة أولــى ضمن خطة  في أكثر من 100 محطة قطار بــدء

تهدف إلى نشر مليون متر مكعب من هذه األلواح في غضون عشرة أعوام، 

على ما أعلنت الشركة الفرنسية للسكك الحديد.

وستنتج محطات الطاقة الكهروضوئية ما يعادل 15 في المائة من الكمية 

التي تستهلكها ثالثة آالف محطة فرنسية، بحسب الشركة المنضوية 

ضمن الشبكة الوطنية لسكك الحديد »إس إن سي إف«. إال أن الكهرباء 

المنتجة سيعاد بيعها إلى شبكة توزيع الكهرباء العامة ولن تستخدم 

بشكل مباشر في المحطات.

وعهدت شركة »إس إن سي إف جاريس آند كونيكشن« المرحلة األولى من 

المشروع إلى شركة »تينيرجي« المتخصصة في الطاقة الشمسية وطاقة 

الــشــركــة تركيب  الــتــي تتخذ مــن جــنــوب فرنسا مــقــرا، وستتولى  الــريــاح، 

األلـــواح الشمسية وصيانتها. ومــن المقرر تثبيت األلـــواح الشمسية في 

مواقف السيارات التابعة لـ119 محطة.

كـــأس   
ُ
بـــطـــولـــة : ســـتـــشـــهـــُد  الــــدوحــــة   •

ابتكاِر   
َ
تجربة  2022 قطر   FIFA العالم 

ــال تـــولـــيـــد  ــجــ ــتــــكــــرة فــــي مــ ــبــ فــــريــــدة وُمــ
 
ً
 ثــــورة

ُ
ــــحــــِدث

ُ
ـــة، قـــد ت الـــطـــاقـــة الـــشـــمـــســـيَّ

فـــــي مــــجــــال االســـــتـــــدامـــــة بـــــدولـــــة قـــطـــر 
 َصــن 

ُ
، حــيــث صــنــعــت شـــركـــة

ً
ُمــســتــقــبــال

ــي واحـــــدة مـــن املـــشـــروعـــات  پـــايـــڤ، وهــ
 ،»22 »تــــحــــدي  بــــرنــــامــــج  فــــي  ــزة  ــائــ ــفــ الــ
ـــبـــتـــكـــريـــن 

ُ
ــادرة لـــتـــشـــجـــيـــع امل ــ ــبــ ــ ــ ــي ُم ــ وهــ

ــدة  ــلـــول وتـــقـــنـــيـــات رائــ عـــلـــى تـــطـــويـــر حـ
الــــدائــــم  اإلرِث  دعــــــم  ــــي  فـ ــة  ــمـ ــاهـ ــُمـــسـ ــلـ لـ
 2022 قطر   FIFA العالم  كأس  لبطولة 
الِبالط  داخل  مضمنة  شمسية  ألواًحا 

يــمــكــن الــســيــر عــلــيــهــا. وســيــتــمُّ اخــتــبــاُر 
تــلــك األرضــيــات الــتــي تــتــضــمــن األلــواح 
ة  ــيـــة، والــــحــــاصــــلــــة عـــلـــى بـــــراء الـــشـــمـــسـ
ــرة، فــي  اخـــتـــراع، بــشــكــٍل عــلــنــيٍّ ألول مــ
ِمـــنـــطـــقـــة مـــخـــصـــصـــة بــــمــــركــــز الــــتــــذاكــــر 
ــاد الـــثـــمـــامـــة، أحـــد  ــتــ املــــتــــواجــــد فــــي اســ
 FIFA ــالــــم  ــعــ الــ ــــأس  كــ بـــطـــولـــة  مــــالعــــب 
الــثــمــانــيــة. ويــعــتــقــُد مــحــمــد   2022 قــطــر 
ــــال، الـــشـــريـــك املــــؤســــس واملـــديـــر  الــــَجــــمَّ
ــــڤ، وعـــضـــو  ــايـ ــ ــن پـ ــ الـــفـــنـــي لـــشـــركـــة َصــ
هــيــئــة الـــتـــدريـــس فـــي جــامــعــة تــكــســاس 
إي أنــد أم فــي قــطــر، إحــدى الــجــامــعــات 
خطوة  هذه   

َّ
أن قطر،  ملؤسسة  الشريكة 

 :
ً

قائال استدامة،  أكثر  بيئة  نحو  كبيرة 
الطاقة،  على  الطلب  زيادِة  جانب  »إلى 
ــواح الــشــمــســيــة الــتــقــلــيــديــة  ــ تــشــغــل األلــ
ــل 

ِّ
ــٌر كـــان ُيــمــث  كــبــيــرة، وهـــو أمــ

ً
مــســاحــة

األمر  لم يعد  املاضي، ولكن  تحدًيا في 
الشمسي«. البالِط  هذا  مع  كذلك 

ــال: »بــالــرغــم مــن وجــوِب   الــَجــمَّ
َ

وأضــاف
 
ً
مـــائـــلـــة الـــشـــمـــســـيـــة  األلــــــــواح  تــــكــــون  أن 
بــطــريــقــة مــعــيــنــة لــضــمــان تــولــيــد أكــبــر 
 مــا 

َّ
أن الــشــمــســيــة، إال  الــطــاقــة  مـــن  قـــدر 

ميزة  بدمج  منا 
ُ
ق نا 

َّ
أن ابتكارنا،  يميز 

تــتــيــح تــولــيــد نــفــس الـــقـــدر مـــن الــطــاقــة 
ــٍل مـــســـطـــح  ــ ــكـ ــ ــشـ ــ ــــالط بـ ــ ــبـ ــ ــ ــع وضــــــــع الـ ــ ــ مـ

عــلــى  عـــمـــودي  بــشــكــل  أو  األرض  عـــلـــى 
الحائط«.

وقـــــامـــــت َصــــــن پــــايــــڤ بـــتـــركـــيـــب بــــالط 
50 مــتــًرا  يــغــطــي مــســاحــة تــبــلــغ حــوالــي 
مــــربــــًعــــا فـــــي املــــلــــعــــب، وهـــــــي مـــســـاحـــة 
ــا لـــصـــف مــــن أربــــــع إلـــى  ــًبـ ــريـ ــقـ ــة تـ ــيـ ــافـ كـ
ــال:  ســـت ســـيـــارات، حــيــث أوضـــح الــَجــمَّ
توليدها  يمكن  التي  الطاقة  كمية  »إن 
ــبـــالط املـــركـــب فـــي هــــذه املــســاحــة  مـــن الـ
كــافــيــة لــتــشــغــيــل مــنــزل مــكــون مــن ثــالث 
املــرافــق  ذلــك جميع  فــي  بما  نــوم،  غــرف 
ة  واإلضاء الهواء  تكييف  مثل:  بداخله 

والثالجات«.

منتجو الطاقة النظيفة منتجو الطاقة النظيفة 
األملانية يحذرون احلكومة األملانية يحذرون احلكومة 
من االستحواذ على األرباحمن االستحواذ على األرباح

ــذر مــنــتــجــو الـــطـــاقـــة  ــ • بــــرلــــن : حــ
الــنــظــيــفــة األملـــانـــيـــة مـــن أن اقــتــراحــا 
حــكــومــيــا لــالســتــحــواذ عــلــى أربــــاح 
غــيــر مــتــوقــعــة مـــن شـــركـــات الــطــاقــة، 
ربما يعرقل مزيدا من االستثمارات 

في مصادر الطاقة املتجددة.
ــة فــي  ــالقــ ــمــ وتـــــنـــــاولـــــت شــــــركــــــات عــ
ـــك شــركــتــا »آر. الـــطـــاقـــة، بــمــا فـــي ذلـ
دبـــلـــيـــو.إي. إيـــه جـــي« و«إي.إن.بــــــــي.

دبــلــيــو إنـــرجـــي بــادن-فــورتــمــبــيــرج 
إيــه جــي- وهــمــا شــركــتــان رئيستان 
إلنــتــاج الــطــاقــة مــن الــريــاح، الخطة، 
جــنــبــا إلـــى جــنــب مــع تــقــاريــر بشأن 
األربــاح ، حسب وكالة »بلومبيرج« 

لأنباء.
ــتــــرر، املـــديـــر  ــذر تــــومــــاس كــــوســ ــ ــ وحـ
ــيــــو«  ــلــ ــالـــي لــشــركــة »إي.إن.بــــي.دبــ املـ
ـــم فــقــدهــا  ـــن أن »األربــــــــــاح الـــتـــي تـ مـ
بــهــذه الــطــريــقــة، غــيــر مــتــاحــة بشكل 
ــي الــبــنــيــة  ــــي، لـــالســـتـــثـــمـــار فــ ــــاسـ أسـ

التحتية للطاقة”.
وتــدرس أملانيا االستحواذ على 90 
في املائة من األربــاح، التي حققتها 
شركات الطاقة، التي تبيع في سوق 
الــتــســلــيــم الـــــفـــــوري، مــــن أجـــــل دعـــم 
فواتير الكهرباء للمستهلكن، التي 
ارتفعت وســط أســوأ أزمــة طاقة في 

أوروبا، منذ عقود من الزمن.
ومــثــل هـــذه الـــرســـوم غــيــر املــتــوقــعــة 
ــلـــجـــدل، حـــيـــث إنـــهـــا تــضــر  مـــثـــيـــرة لـ
ــاســــب بــــأصــــول  ــنــ ــتــ ــكــــل غــــيــــر مــ بــــشــ
ــــزارع  ــربـــون املــنــخــفــضــة، مـــثـــل مـ ــكـ الـ
الــــريــــاح والـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة، الــتــي 
ــيـــص  بـــثـــمـــن رخـ تـــنـــتـــج  يـــمـــكـــن أن 
نــســبــيــا، لــكــن تــســتــفــيــد مـــن ارتـــفـــاع 
ــا  أســـــعـــــار الــــــســــــوق، الــــتــــي تـــحـــددهـ
الــتــكــلــفــة الـــعـــالـــيـــة لــتــولــيــد الــطــاقــة 

بالغاز الطبيعي.
يأتي ذلك في وقت أقر فيه البرملان 
األملـــــــانـــــــي »بــــــونــــــدســــــتــــــاج« حـــزمـــة 
مــســاعــدات طـــارئـــة تــقــدر بــمــلــيــارات 
الــغــاز والتدفئة  الــيــورو ملستهلكي 
املركزية. وهــذه هي الخطوة األولى 
في خطة للحد من تأثيرات ارتفاع 
ــلـــى املــســتــهــلــكــن.  أســــعــــار الــــغــــاز عـ
وســتــدخــل الــخــطــوة الــتــالــيــة–وهــي 
تـــحـــديـــد ســـقـــف لــســعــر الـــغـــاز–حـــيـــز 
ا من آذار )مارس( املقبل  التنفيذ بدء

على أقصى تقدير.

املغرب: استثمارات ضخمة فى السيارات الكهربائيةاملغرب: استثمارات ضخمة فى السيارات الكهربائية
: كشفت مجموعة »ستيالنتيس« عن  الــدار البيضاء   •
نيتها مضاعفة قدرتها اإلنتاجية ملصنعها في املغرب 
بهدف توفير 450 ألف سيارة حرارية وكهربائية سنويا.

أعــلــن عــن ذلـــك بــعــد مــبــاحــثــات أجــراهــا رئــيــس الحكومة 
املغربية عزيز أخنوش مع الرئيس التنفيذي ملجموعة 
ستيالنتيس »Stellantis« كارلوس تافاريس، التي تمثل 
تــحــالــفــا فــرنــســيــا وإيــطــالــيــا وأمــيــركــيــا مــتــخــصــصــا في 

تصنيع السيارات.
وركـــــــزت املـــبـــاحـــثـــات، حـــســـب بـــيـــان صــــــادر عــــن رئـــاســـة 
الــحــكــومــة ، عــلــى مــشــروع »ســتــيــالنــتــيــس«، الــراغــبــة في 
اســتــثــمــار 300 مــلــيــون يــــورو مــن أجـــل مــضــاعــفــة الــقــدرة 

اإلنــتــاجــيــة ملصنعها فــي مدينة القنيطرة بــاملــغــرب، ما 
سيسمح بتوفير 2000 فرصة عمل جديدة.

وتعتبر ستيالنتيس العاملية، التي تنتج بشكل خاص 
ــــارات بـــيـــجـــو، ثـــمـــرة تـــحـــالـــف بــــن فـــيـــات كــرايــســلــر  ــيـ ــ سـ
املــعــروفــة باسم مجموعة بيجو سيتروين،  للسيارات، 

وشركة فيات كرايسلر للسيارات.
وكانت املجموعة فتحت أول مصنع في مدينة القنيطرة 
يـــوفـــر 3000  فـــي مــنــتــصــف عــــام 2019، حــيــث  بـــاملـــغـــرب 
فــرصــة عــمــل، علما أنــهــا تحقق مــعــدل إدمـــاج محلي في 
حــــدود 69 فــي املـــائـــة، وهـــو مــعــدل يــؤشــر عــلــى مستوى 
مكونات السيارات املنتجة محليا. وكانت الشركة أبرمت 

اتفاقية مع الدولة قبل أكثر من عام بهدف إطالق سيارة 
كهربائية، وتطوير منظومة ملشترياتها باملغرب إلى 
2.5 مليار يورو خالل سنة 2023 في أفق الوصول إلى 3 

مليارات يورو خالل سنة 2025.
وتصل القدرات اإلنتاجية لقطاع السيارات باملغرب إلى 
نتج 400 ألف سيارة في العام، 

ُ
700 ألف سيارة، حيث ت

إلــى أوروبــا  95 في املائة منها توجه للتصدير، خاصة 
والشرق األوســط. وبنى املغرب جــزءًا من استراتيجيته 
الصناعية على ترحيل صناعة السيارات الفرنسية التي 
أتاح لها امتيازات كبيرة، ما أتاح توفير طاقة إنتاجية 

يريد رفعها إلى مليون سيارة في املستقبل. 

قطر تنتج الطاقة من البالط فى املونديال 
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العلماء  أجراها  التي  الدراسة  وأظهرت 
فـــي جـــامـــعـــة كــالــيــفــورنــيــا أن الـــظـــاهـــرة 
الــنــاتــجــة عـــن تــغــيــر تــلــك املــســافــة تلعب 
دورا أهــــم مــمــا كــــان يــعــتــقــد ســابــقــا فــي 

املناخ. تغيير 
وكــــان الــبــروفــيــســور أنــطــونــي بــروكــلــي 
وزمالؤه قد اكتشفوا دورة غير معروفة 

ســابــقــا تــســتــغــرق 22 ألـــف عــــام. وتــلــعــب 
»أل  ظــــاهــــرتــــي  ــمــــل  عــ فـــــي  مـــهـــمـــا  دورا 
الــلــتــن  املـــنـــاخـــيـــة  نـــيـــنـــا«  نـــيـــنـــيـــو« و«ال 
للمياه  الــحــرارة  يحدد نشاطهما درجــة 
ــة لــلــمــحــيــط  ــ ــيـ ــ ــوائـ ــ ــتـ ــ فـــــي املــــنــــاطــــق االسـ

الهادئ وعلى خط االستواء مباشرة.
ـــن، حـــســـب  ــ ــرتـ ــ ــاهــ ــ ــظــ ــ ــ وتـــــــؤثـــــــر كــــلــــتــــا ال

العلماء، في مناخ األرض من خالل ما 
باألحرى  أو  البارد«  بـ«اللسان  يسمى 
ــقـــوي الــــذي يــصــعــد  الـــتـــيـــار الـــبـــحـــري الـ
مــن أعــمــاق املــحــيــط بــالــقــرب مــن ساحل 
أمــريــكــا الــوســطــى ويــســيــر نــحــو الــغــرب 
عـــلـــى طــــول خـــط االســــتــــواء. وفــــي حـــال 
الــتــيــار  يــصــبــح  نـــيـــنـــيـــو«  »أل  تــنــشــيــط 

نـــيـــنـــا« فــتــجــعــلــه  املـــائـــي أدفــــــأ. أمــــا »ال 
برودة. أكثر 

ــابــــات الــــتــــي أجــــراهــــا  وأظـــــهـــــرت الــــحــــســ
العلماء أن املسافة بن األرض والشمس 
فــي  يـــــؤثـــــران  ــــري  ــدائــ ــ الــ األرض  ــكــــل  وشــ
درجة حرارة هذا التيار البحري البارد.
وأظــــــــهــــــــرت الـــــحـــــســـــابـــــات األخـــــــــــــرى أن 

الــتــغــيــرات الــتــي تــطــرأ عــلــى املــســافــة بن 
الشمس واألرض على مدى 22 ألف عام 
إلى حد  يؤثران  الدائري  األرض  وشكل 
بعيد في حركة الرياح و توزع الحرارة 
يــتــجــلــى  أن  يــمــكــن  الـــــذي  األرض،  عـــلـــى 
كان  أنــه  العلماء  مستقال. وال يستبعد 

قد أثر سابقا في مناخ كوكبنا.

كاليفورنيا : اكتشف علماء المناخ تقلبا مناخيا غير معلوم سابقا يستغرق 22 ألف عام، وله 

عالقة بتغير المسافة بين الشمس واألرض وكذلك بتغيرات تحدث في شكل األرض الدائري. 

الــمــداريــة الطويلة األمـــد فــي ظــاهــرة »إل نينيو« والــمــنــاخ فــي المناطق  الـــدورة  فتؤثر تلك 

االستوائية. جاء ذلك في بيان نشره المكتب الصحافي لجامعة كاليفورنيا األمريكية. ومن 

المعروف أن فصول العام على األرض ظهرت نتيجة الميل في مــدارهــا. لكن هناك عوامل 

أخرى تؤثر في مناخ األرض، بما فيها تغير المسافة التي تفصل األرض عن الشمس.

دراسة: املسافة بني األرض 
والشمس تؤثر فى املناخ

أكبر جبل جليدي فى العالم يتجه لالنهيار واالختفاءأكبر جبل جليدي فى العالم يتجه لالنهيار واالختفاء

اليـــف ســايــنــس : كــشــفــت صـــورة جــديــدة 
ــراف بــبــطء حـــول الــقــارة  ــه بــعــد االنـــجـ أنـ
الجنوبية ألكثر من عام، يمكن  القطبية 
العالم  في  أكبر جبل جليدي  أن يوضع 
قــريــبــا عــلــى مــســار مــتــســارع نــحــو زوالــه 

في نهاية املطاف.
ــمـــالق،  ــعـ ــــوح الـــجـــلـــيـــد الـ ــــول لــ ــغ طــ ــلـ ــبـ ويـ
 84 ــوالـــي  حـ  »A-76A« بـــاســـم املــــعــــروف 
16 ميال  كيلومترا( وعرضه   135( ميال 
أكبر  مــن  أكبر جــزء  إنــه  كيلومترا(.   26(
الــعــالــم، بحجم  فــي  جبل جليدي ســابــق 
الجانب  انفصل عن  والــذي  آيالند،  رود 
أنتاركتيكا  في  الجليد  رون  الغربي من 
فــي ايـــار/مـــايـــو 2021 ثــم انــكــســر الحــقــا 

إلى ثالث قطع.
وحــــســــب تــــقــــريــــر نــــشــــره مــــوقــــع »اليـــــف 
ســايــنــس« املــتــخــصــص بــأخــبــار الــعــلــوم 
املاضي،  األول/أكــتــوبــر  31 تشرين  ففي 
الــتــقــط الــقــمــر الــصــنــاعــي »تــيــرا« الــتــابــع 
»A-76A« تــطــفــو فــي  ــــورة لـــــــــ لـــنـــاســـا، صـ
مـــصـــب مـــمـــر دريـــــــــك، وهــــــو مـــمـــر مـــائـــي 

عــمــيــق يــربــط املــحــيــط الــهــادئ واملــحــيــط 
ــــورن فـــي جــنــوب  األطـــلـــســـي بـــن كــيــب هـ
إلى  الجنوبية  أفريقيا وجــزر شيتالند 
الــشــمــال مـــن شــبــه جـــزيـــرة أنــتــاركــتــيــكــا. 
الــضــخــم  الــــبــــرج  الـــــصـــــورة أن  ــــظــــهــــر 

ُ
وت

يـــتـــمـــوضـــع حـــالـــيـــا بــــن جــــزيــــرة الــفــيــل 
وجــــزر أوركـــنـــي الــجــنــوبــيــة فـــي الــطــرف 
الــجــنــوبــي مــن املــمــر، لــكــن مــســاره يلمح 
املائي  املمر  إلى  أنه سيتجه شماال  إلى 

املقبلة. األسابيع  في 
وتـــم نــشــر الـــصـــورة عــلــى اإلنـــتـــرنـــت في 
4 تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي/نـــوفـــمـــبـــر بــواســطــة 

التابع لناسا. مرصد األرض 
وفــــي الــــعــــادة، عــنــدمــا تــنــجــرف الــجــبــال 
الــجــلــيــديــة إلــــى مــمــر دريـــــك، يــتــم جــرهــا 
ســريــعــا بــاتــجــاه الـــشـــرق بــفــعــل تــيــارات 
جلد شماال في 

ُ
ت أن  القوية، قبل  املحيط 

مياه أكثر دفئا، حيث تذوب تماما بعد 
فترة وجيزة، وفقا ملرصد األرض.

 1250 A-76A حــوالــي  اآلن، قطع  وحتى 
عــن  انـــفـــصـــالـــه  مـــنـــذ  كــــــم(   2000( مـــيـــال 

 .2021 عــام  أنتاركتيكا في  شبه جزيرة 
تــم جمعها من  الــتــي  الــبــيــانــات  وكشفت 
األمــريــكــي للجليد  الــوطــنــي  املــركــز  قــبــل 
هــو   A-76A أن  ــو  ــيــ ــونــ ــران/يــ ــزيــ حــ فــــي 
تــقــريــبــا بــنــفــس الــحــجــم تــمــامــا كــمــا كــان 
عــنــدمــا انــكــســر مـــن بــرجــه األصـــلـــي منذ 

أكثر من عام، وفقا ملرصد األرض.
ــك، فـــمـــن غـــيـــر املــــرجــــح أن يــظــل  ــ ــــع ذلــ ومـ
لـــفـــتـــرة أطـــــــول ألن مـــمـــر دريــــك  ســـلـــيـــمـــا 

يــشــتــهــر بــإرســال الــجــبــال الــجــلــيــديــة في 
رحلة باتجاه واحد إلى قبورها املائية. 
ــو الـــتـــيـــار  والـــســـبـــب الـــرئـــيـــســـي لـــذلـــك هــ
إنه   »ACC« الجنوبي بالقطب  املحيط 
الــتــيــار الــوحــيــد الــــذي يــتــدفــق بــالــكــامــل 
حـــول الــعــالــم، ويــحــتــوي عــلــى كــمــيــة من 
املاء أكثر من أي تيار آخر على األرض. 
ويــنــقــل »ACC« الــــذي يــمــتــد مـــن الــغــرب 
إلى الشرق عبر ممر دريك، ما بن 3400 
)95 و150  مــكــعــب  قــــدم  مــلــيــون  و5300 
ثانية،  كل  املياه  مليون متر مكعب( من 
وفــقــا لــبــريــتــانــيــكــا. ونــتــيــجــة لــذلــك، يتم 
ســحــب الــصــخــور املــتــجــولــة الــتــي تدخل 
ــك بــســرعــة بــعــيــدا عـــن الــقــطــب  ــ مــمــر دريـ
هــا فــي املــيــاه الــدافــئــة،  الــجــنــوبــي وإلــقــاء

حيث تذوب قريبا.
كما أن ACC ليس تيار املحيط الوحيد 
الجبال  الذي يساعد في تحديد مصير 
ــيـــارات األصــغــر  ــتـ الــجــلــيــديــة. وتــلــعــب الـ
األخرى أيضا دورا رئيسيا في التوزيع 
والـــتـــدمـــيـــر الـــنـــهـــائـــي لــلــكــتــل الــجــلــيــديــة 

الــــبــــاحــــثــــون  يـــــــــزال  ــن ال  ــكــ لــ املــــتــــجــــولــــة، 
بالضبط. ذلك  كيفية  فهم  يحاولون 

وفــي 19 تــشــريــن األول/أكــتــوبــر، كشفت 
الــــذي حطم   »A68a« أن  عــلــمــيــة  دراســــة 
الــــرقــــم الـــقـــيـــاســـي، والـــــــذي يـــحـــمـــل لــقــب 
ــالـــم لــنــحــو  ــر جـــبـــل جـــلـــيـــدي فــــي الـــعـ ــبـ أكـ
بفعل  النصف  إلى  ثالث سنوات، تمزق 
ــعـــد تــجــنــب  ــيـــط الـــقـــويـــة بـ ــارات املـــحـ ــ ــيـ ــ تـ
كــارثــة محتملة بصعوبة. وتــصــادم مع 
جــزيــرة جــورجــيــا الــجــنــوبــيــة فــي أواخـــر 
فــوجــئ  الــــوقــــت،  ــك  ــ ذلـ ــــي  وفـ  .2020 ــام  ــ عـ
العظيم  البرج  انكسر  الباحثون عندما 
فــجــأة فــي وســـط املــحــيــط. لــكــن الــدراســة 
كــشــفــت أن الــتــحــول املــفــاجــئ فــي اتــجــاه 
وقوة التيارات املجاورة كان السبب في 

الضخم. الجليد  تفكك جبل 
ــا إلـــــى مــتــى  ــيـ ــالـ ــــح حـ ــــواضـ ــر الـ ــيـ ومـــــن غـ
أيـــن  دريـــــــك،  مـــمـــر  فــــي   A-76A ســتــبــقــى 
ستنتهي، وكم ستبقى على قيد الحياة 
بــمــجــرد أن تــقــذف الــتــيــارات املــضــطــربــة 

الجليدية شماال. الكتلة 

يبلغ طول جبل 
الجليد العمالق 

حوالي ١35 كيلومترا 
وعرضه٢٦ كيلومترا
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الــيــمــنــيــن  الـــصـــيـــاديـــن  أرزاق  ــاتـــت  بـ
ــم املـــــخـــــاوف مــن  ــاظـ ــعـ مـــــهـــــددة، مــــع تـ
الساحل  في  فقط  ليس  املياه،  تسمم 
الـــغـــربـــي لــلــيــمــن، حــيــث تــقــبــع نــاقــلــة 
صـــافـــر، الـــتـــي حـــركـــت األمــــم املــتــحــدة 
للتحذير  العاملية  البيئة  ومنظمات 
ــا الـــســـواحـــل  ــ ــمـ ــ ــــن مــــخــــاطــــرهــــا، وإنـ مـ
الــجــنــوبــيــة حــيــث مــيــنــاء عـــدن ومــيــاه 
حـــضـــرمـــوت الـــتـــي تـــعـــج بـــالـــنـــاقـــالت 
واملــتــوقــفــة منذ نحو عشر  املتهالكة 
الناقالت  سنوات. ويهدد وضع هذه 
أرزاق الصيادين، إذ تضرب ما تبقى 
ــادر  مــــن أنـــشـــطـــة اقــــتــــصــــاديــــة ومــــصــ
الفقر  ينهشه  الــذي  البلد  فــي  الــغــذاء 
التحتية للبالد  البنية  انهيار  بسبب 
ــفـــعـــل ســـنـــوات  ــل شــــــيء بـ ــ ــك كـ ــالــ ــهــ وتــ
الذي  التدمير  بينما تسبب  الحرب، 
لحق بقطاع األسماك باألساس على 
ــــدار الـــســـنـــوات املـــاضـــيـــة فـــي تـــردي  مـ
كبير  عــدد  السمكي وتــضــرر  اإلنــتــاج 
مــن الــصــيــاديــن وارتـــفـــاع مــســتــويــات 
ــــدرات  ــقـ ــ ــفــــوق الـ ــــورة تــ الـــبـــطـــالـــة بـــــصـ

الحكومية على مواجهتها.
في  نفط  10 سفن  مــن  أكثر  وتتوقف 
ميناء عدن منذ عام 2013، لتتصاعد 
الـــتـــحـــذيـــرات األمـــمـــيـــة خــــالل الــفــتــرة 
الوخيمة حال  العواقب  مــن  األخــيــرة 
ــا ســــيــــؤدي إلـــى  ــمـ تــــســــرب الــــنــــفــــط، مـ
ــــة االقــتــصــاديــة الـــحـــادة،  تــفــاقــم األزمـ
ــع مـــاليـــن  ــ ــنـ ــ ــن ومـ ــمــ ــيــ ــــي الــ ، فــ

ً
أصــــــــــال

ــــول عـــلـــى  ــــصــ ــحــ ــ األشــــــــخــــــــاص مـــــــن الــ
الـــغـــذاء والــســلــع األســاســيــة األخـــرى، 
إلـــى جــانــب اإلضـــــرار بــشــدة بــالــنــظــم 
الــتــي يعتمد عليها  للبحر،  البيئية 
أنحاء  30 مليون شخص، في جميع 

املنطقة.

ولــم تــتــوار أزمـــة نــاقــلــة صــافــر تماما 
حتى اآلن، رغــم إعــالن األمــم املتحدة 
فــي مـــارس/ آذار املــاضــي عــن توقيع 
مـــذكـــرة تــفــاهــم مـــع جــمــاعــة الــحــوثــي 
بــشــأن تــفــريــغ الــنــاقــلــة املــتــعــطــلــة منذ 
ســبــع ســـنـــوات وتـــحـــوي حـــوالـــي 1.1 
إذ يشير مــســؤولــون  بــرمــيــل،  مــلــيــون 
فــي الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة املــعــتــرف بها 
ــيـــــا إلــــــى وجــــــــود غــــمــــوض حــــول  دولـــ
الـــنـــاقـــلـــة حـــتـــى اآلن،  مــصــيــر تـــفـــريـــغ 
ــن قـــبـــل مـــســـؤولـــن  وإلــــــى وصـــفـــهـــا مــ
ــا »قــنــبــلــة  ــهـ فــــي األمـــــــم املــــتــــحــــدة بـــأنـ
ــذه األثـــنـــاء  ــ ــي هـ ــ الـــبـــحـــر األحــــمــــر. وفـ
ــر  ــثـ ــــت تـــــحـــــذيـــــرات مـــــن أزمـــــــــة أكـ ــلـ ــ أطـ
كــارثــيــة فـــي مـــيـــاه الـــجـــنـــوب، خــاصــة 
ــع مــا  ــتــــاء، مــ ــــراب فـــصـــل الــــشــ ــتـ ــ ــع اقـ مــ
الــذي  املــيــاه  يحمله مــن اشــتــداد تيار 
يــهــدد بــتــســرب الــنــفــط مـــن الــنــاقــالت 
ــــي مـــيـــنـــاء عـــدن  الـــعـــشـــر املـــتـــوقـــفـــة فـ
وســواحــل حــضــرمــوت. وكــانــت األمــم 
املـــتـــحـــدة قــــد أعـــلـــنـــت فــــي ســبــتــمــبــر/ 
أيــــلــــول املــــاضــــي عــــن تــلــقــي تــعــهــدات 

والــــتــــزامــــات كـــافـــيـــة إلطــــــالق عــمــلــيــة 
طـــارئـــة إلنـــقـــاذ نــاقــلــة الــنــفــط صــافــر، 
إلى  إضــافــة  دولـــة،   17 فيها  ساهمت 
الخاص واملؤسسات. وسبق  القطاع 
ذلـــــك إطــــــالق حـــمـــلـــة تـــبـــرعـــات بــدعــم 
مــن الــحــكــومــة الــهــولــنــديــة فــي مــايــو/ 
أيــــــار، لــتــمــويــل خـــطـــة تــــم تــقــســيــمــهــا 
إلــى مــرحــلــتــن، مــرحــلــة فــوريــة للنقل 
األولـــــــي لــلــنــفــط إلـــــى ســفــيــنــة أخــــرى 
توفير  الثانية تعتمد على  واملرحلة 
ما  إذا  النفط  لــذلــك  دائــم  حــل تخزين 
ســـمـــح الــــوضــــع الـــســـيـــاســـي بـــذلـــك أو 
ــــق الــبــنــك  ــر. ووافـ نــقــلــه إلـــى مــكــان آخــ
الحالي على  العام  الدولي منتصف 
تقديم منحة لليمن بقيمة 45 مليون 
املــســتــدامــة  اإلدارة  ــانـــدة  ملـــسـ دوالر 
ملــصــائــد األســمــاك فــي الــبــحــر األحــمــر 
ــدن. وتـــهـــدف املــنــحــة إلــى  وخــلــيــج عـــ
تــــعــــزيــــز الـــــفـــــرص االقــــتــــصــــاديــــة فــي 
الـــيـــمـــن، وتـــحـــســـن األمــــــن الـــغـــذائـــي، 
إنــتــاج مصائد  إدارة  فــي  واملــســاعــدة 
 عـــن تــدعــيــم آلــيــات 

ً
ــمــــاك، فـــضـــال األســ

اإلقليمية ملصائد  التعاونية  اإلدارة 
األســـمـــاك فــي مــنــطــقــة الــبــحــر األحــمــر 

وخليج عدن.
إلـــى تنشيط  املـــشـــروع  كــذلــك يــســعــى 
ــد األســـــمـــــاك وإدارتــــــــه  ــائـ قــــطــــاع مـــصـ
ــــي مـــنـــاطـــق  ــة فـ ــيـ ــلـ ــاعـ ــفـ ــــن الـ بـــمـــزيـــد مـ
مـــخـــتـــارة فـــي الـــيـــمـــن، وزيـــــــادة تــوفــر 
الــغــذاء وإتــاحــة فــرص كــســب العيش 
املشاركة في سلسلة  اليمنية  لأسر 

السمكية. القيمة 
ــل الـــيـــمـــنـــي  ــ ــاحــ ــ ــســ ــ ــغ طـــــــــول الــ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ ويـ
ــوارده  ــ ــ مـ وتــــوفــــر  ــرًا،  ــتـ ــلـــومـ ــيـ كـ  2520
ــــل كـــســـب  ــبـ ــ ــة الــــــوفــــــيــــــرة سـ ــيــ ــكــ ــمــ الــــســ
الــعــيــش والــتــغــذيــة لــســكــان الــســاحــل. 
ــان الــيــمــن  ــراع، كــ وقـــبـــل نـــشـــوب الــــصــ
مــنــتــجــا رئــيــســيــا لــأســمــاك، إذ وجــد 
مــــن األســــمــــاك  ــا  نــــوعــ  350 مــــن  ــثــــر  أكــ
ــيــــاء الــبــحــريــة فــي  وغـــيـــرهـــا مـــن األحــ
مــيــاهــه اإلقــلــيــمــيــة، بــيــنــهــا 65 نــوعــا 
املصيد  إجمالي  مهما تجاريا. وبلغ 
مـــن األســـمـــاك حـــوالـــي 160 ألــــف طــن 
ــام 2015، مــعــظــمــهــا مـــن صــيــد  فـــي عــ
ــاك الــــحــــرفــــي. لــــكــــن الــــصــــراع  ــ ــمــ ــ األســ
تــســبــب فـــي أضـــــرار شـــديـــدة لــلــقــطــاع 

الحيوي.
وبـــيـــنـــمـــا تـــــركـــــزت األضـــــــــــواء كـــثـــيـــرًا 
عــلــى نــاقــلــة صـــافـــر، لـــم تــحــظ الــســفــن 
املــتــهــالــكــة الــراســيــة قــبــالــة الــســواحــل 
ــة بـــنـــفـــس االهــــتــــمــــام رغـــم  ــيـ ــنـــوبـ الـــجـ
الـــتـــحـــذيـــر الـــــذي أطـــلـــقـــه وزيـــــر املـــيـــاه 
والبيئة في الحكومة اليمنية توفيق 
الــشــرجــبــي، مــن مــخــاطــر هـــذه السفن 
فــــي عــــــدن، خـــــالل ورشــــــة عـــمـــل حـــول 
الــتــنــمــيــة والـــتـــكـــيـــف مـــع الــتــغــيــيــرات 
ــي مـــــــارس/ آذار  املـــنـــاخـــيـــة عـــقـــدت فــ
املاضي، وفق وكالة األنباء الرسمية 
ــدد الــشــرجــبــي  ــ ــبــــأ« حــيــنــهــا. وشــ »ســ
على ضرورة إخراج السفن املتهالكة 
ــيـــطـــه بــشــكــل  ــــن مـــيـــنـــاء عــــــدن ومـــحـ مـ
تفكيكها، مشيرًا  والعمل على  عاجل 
ــتـــمـــرار بـــقـــاء الــســفــن فــي  إلــــى أن »اسـ
املــيــنــاء مــنــذ مــا قــبــل عـــام 2015 دون 
أن تــخــضــع ألي عــمــلــيــات صــيــانــة أو 
في  املــخــزنــة  النفطية  لــلــمــواد  تــفــريــغ 
ــا ومـــحـــركـــاتـــهـــا يــشــكــل  ــهـ ــاريـــجـ ــهـ صـ
ــد بـــيـــئـــي خـــطـــيـــر قــد  ــديــ ــهــ ــدر تــ ــ ــــصـ مـ
يــــؤدي إلـــى تــدمــيــر املـــوائـــل الــبــحــريــة 
ــج عــــــــدن وإعــــــــاقــــــــة حــــركــــة  ــيــ ــلــ ــي خــ ــ ــ فـ
ــذه الــســفــن  ــرق هــ ــال غــ ــة فـــي حــ املـــالحـ
الوزير  أو بعضها. وأشــار  املتهالكة 
إلـــى الــكــارثــة الــبــيــئــيــة الــتــي أحــدثــهــا 
في  النفط »شامبيون«  ناقلة  جنوح 
بــاملــكــال عــــام 2013،  املــــشــــراق  مــيــنــاء 
إلــى أن »حــطــام السفينة  الفــتــا كــذلــك 
املــتــهــالــكــة ضــيــاء )1( لــم يــنــتــشــل من 
منطقة رمي املخطاف في ميناء عدن 

منذ غرقها في عام 2021.
ــر الــــقــــطــــاع الــســمــكــي  ــائـ ــّدر خـــسـ ــ ــقـ ــ وتـ
فــي الــيــمــن بــســبــب الــحــرب والــصــراع 
الــــدائــــر فـــي الـــبـــالد ومــــا تــشــهــده مــن 
تغيرات مناخية واسعة وأضرار في 
 6.4 والبحرية بنحو  البيئية  النظم 
مليارات دوالر تشمل أيضا ما رافق 
كل ذلك من تدمير وتوقف عدد كبير 
مــن املــنــشــآت واألنــشــطــة الــعــامــلــة في 

السمكي. االصطياد 

ناقالت النفط ناقالت النفط 
اجلانحة تهدد اجلانحة تهدد 
البيئة اليمنية البيئة اليمنية 
وأرزاق اليمنينيوأرزاق اليمنيني

إجمالي المصيد من 
األسماك حوالي ١٦0 

ألف طن في عام 
٢0١5، معظمها من 
صيد األسماك الحرفي

استمرار بقاء السفن 
في الميناء منذ ما 

قبل عام ٢0١5 دون 
أن تخضع ألي 
عمليات صيانة

١0 ناقالت نفط 
في ميناء عدن منذ 
٢0١3 دون صيانة أو 

تفريغ

30 مليون نسمة 
سيتضررون من أية 
كارثة بيئية تضرب 

المياه اليمنية

طول سواحل اليمن 
٢5٢0كم ويوجد أكثر 

من 350 نوعاً من 
األسماك بينها ٦5 نوعاً 

مهماً تجارياً
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الصيد يهدد السالحف من االنقراضالصيد يهدد السالحف من االنقراض

ــد تــشــهــد اتــفــاقــيــة الــتــجــارة  ــافـــت، »قـ وأضـ
الــدولــيــة بـــأنـــواع الــحــيــوانــات والــنــبــاتــات 
الــبــريــة املــهــددة بــاالنــقــراض، الــتــي وقعت 
ــة، تــعــديــال فــيــمــا يخص  ــ عــلــيــهــا 184 دولـ
حظر أو تقييد التجارة فــي أكثر مــن 20 

نوعا من السالحف الطينية”.

ــتــــرحــــات، اســتــشــهــد  ــقــ ــم املــ ــديـ ــقـ وخـــــــالل تـ
الــواليــات املتحدة وعديد  مسؤولون فــي 
مـــن دول أمـــريـــكـــا الــالتــيــنــيــة بــالــبــيــانــات 
املكسيكية، التي تفيد بمصادرة نحو 20 
ألفا من هذه السالحف بن عامي 2010 و 
2022، معظمها في مطار مكسيكو سيتي. 

الـــســـوق  فــــي  الـــســـالحـــف  وأدت مــبــيــعــات 
الــســوداء فــي الــواليــات املــتــحــدة وأوروبـــا 
ــا إلـــــى زيـــــــادة مـــســـتـــويـــات الــصــيــد  ــيــ وآســ
ــر بــتــعــداد الــســالحــف.  ــــذي أضــ الــجــائــر الـ
ووفقا لتحليل بيانات األسماك والحياة 
الــبــريــة فــي الـــواليـــات املــتــحــدة، فــقــد زادت 

الــصــادرات التجارية للسالحف الطينية 
في الواليات املتحدة من 1844 إلى 40000 

بن عامي 1999 و2017.
ــيـــروتـــي، مـــن حــديــقــة حــيــوان  وقـــــال لـــو بـ
»روجــــــر ويـــلـــيـــامـــز« فـــي بـــروفـــيـــدنـــس في 
والية رود آيالند األمريكية، »لقد أصبح 

األمــر قاسيا، حيث نــرى آالف السالحف 
تغادر الواليات املتحدة سنويا”.

وتختلف حاجيات الناس من السالحف، 
فــمــنــهــم مـــن يـــريـــدهـــا كـــحـــيـــوانـــات ألــيــفــة، 
ــة، فــيــمــا  ــ ــاريـ ــ ــــجـ ــتـ ــ ــة الـ ــيـ ــربـ ــتـ ــلـ وآخــــــــــــرون لـ

يستهلكها البعض كغذاء أو دواء.

ــدن : خـــلـــص مـــؤتـــمـــر عــالــمــي  ــنـ • لـ

الــصــيــد  إلــــــى أن  ــة  ــريــ ــبــ الــ ــيـــاة  ــلـــحـ لـ

الجائر للسالحف في عدد من دول 

العالم يهدد مئات األنــواع من هذه 

الحيوانات األليفة باالنقراض.

وبـــــحـــــســـــب مــــــــا ذكــــــــــــرت صـــحـــيـــفـــة 

»الـــــجـــــارديـــــان« الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، فـــإن 

الــصــيــد الــجــائــر لــلــســالحــف لتلبية 

الطلب المتزايد عليها، جعل أكثر 

من 150 نوعا من السالحف مهددا 

باالنقراض.

ــيـــة تــســعــى  ــيـــركـ • كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا : أعــــطــــت لـــجـــنـــة أمـ
ــددة بـــاالنـــقـــراض  ــهــ ــادة مـــوطـــن لـــأســـمـــاك املــ ــعـ ــتـ السـ
املوافقة النهائية إليقاف تشغيل أربعة ســدود تقع 
على حدود كاليفورنيا وأوريغون، وهي أكبر عملية 

إزالة للسدود في تاريخ الواليات املتحدة.
ومـــن املــتــوقــع أن تــــؤدي إزالــــة الـــســـدود إلـــى تحسن 
صحة نهر كالماث، وهو الطريق الذي تسلكه أسماك 
سلمون شينوك وسلمون كوهو املهدد باالنقراض 
إلــى مناطق التفريخ فــي منبع  الــهــادي  مــن املحيط 

النهر، ومن حيث تعود األسماك الصغيرة إلى البحر.
وأصــدرت لجنة تنظيم الطاقة االتحادية األميركية 
أمــرا بالتنازل عن تراخيص السدود واملوافقة على 

إزالة السدود.
ولـــطـــاملـــا كــــان املــــشــــروع هـــدفـــا لــلــعــديــد مـــن الــقــبــائــل 
الــتــي عــاش أســالفــهــا على سمك السلمون  األصــلــيــة 
ــــرون، ولــكــن أســـلـــوب حــيــاتــهــم تــعــطــل بسبب  لــعــدة قـ
االســتــيــطــان األوروبـــــي والــطــلــب عــلــى تــزويــد الــريــف 

بالكهرباء في القرن العشرين.

ــــوروك جـــوزيـــف جــيــمــس، في  ــال رئـــيـــس قــبــيــلــة يــ ــ وقـ
بـــيـــان »ســلــمــون كـــالمـــاث ســيــعــود إلــــى الـــوطـــن. لقد 
أحــرز الناس هذا النصر وبه نــؤدي واجبنا املقدس 
تجاه األسماك التي يقتات عليها شعبنا منذ بداية 

الزمان«.
كما أثر تغير املناخ والجفاف على موائل السلمون، 
إذ أصبح النهر دافئا جدا ومليئا بالطفيليات بحيث 
يــتــعــذر عــلــى الــعــديــد مـــن األســـمـــاك الــبــقــاء عــلــى قيد 

الحياة.

وسيتم تسليم السدود املقامة على أراض اتحادية 
والــتــي تــوافــر بــكــامــل طاقتها الــكــهــربــائــيــة مــا يكفي 
ــة بــاســيــفــك كــــورب  ــركـ ــــى شـ ــنـــزل إلـ ــــف مـ لــنــحــو 70 ألـ
لـــلـــكـــهـــربـــاء، وهـــــي وحــــــدة تـــابـــعـــة لـــشـــركـــة بــركــشــيــر 

هاثاواي.
وفي مواجهة اللوائح الجديدة املكلفة التي تضمنت 
بناء حواجز وساللم لأسماك، أبرمت الشركة بدال 
مــن ذلـــك اتــفــاقــيــة مــع الــقــبــائــل والــحــكــومــة األميركية 

إليقاف تشغيل السدود.

من أجل »السلمون«.. أميركا من أجل »السلمون«.. أميركا 
توافق على أكبر عملية إزالة توافق على أكبر عملية إزالة 

للسدود فى تاريخهاللسدود فى تاريخها

األمم املتحدة: تفريغ »صافر« بداية العام املقبلاألمم املتحدة: تفريغ »صافر« بداية العام املقبل
لــدى اليمن ديفيد  أعلن منسق الشؤون اإلنسانية لأمم املتحدة 
جــريــســلــي، أن بـــدء تــفــريــغ الـــخـــزان بــدايــة الــعــام املــقــبــل، فــيــمــا أكــد 
رئيس الــوزراء اليمني معن عبدامللك، على ضرورة البدء الفوري 
في تفريغ خزان »صافر« النفطي، وإنجاز العملية في أقرب وقت 
ممكن، خصوصا في ظل استكمال فجوة التمويل، الدعم الحكومي 

لتغطية فجوة التمويل. 

ــا عــبــداملــلــك، خـــالل اســتــقــبــال جريسلي فــي الــعــاصــمــة املؤقتة  ودعـ
عدن، املجتمع الدولي إلى وضع حد لتالعب ميليشيات »الحوثي« 
اإلرهــابــيــة فــي ملف خــزان صــافــر، وعــدم استخدامه كــورقــة ابتزاز 
ســيــاســيــة، وســرعــة االنــتــقــال إلـــى تنفيذ الــخــطــة لتجنب الــكــارثــة 
الــخــزان. ولفت عبدامللك إلى  الوشيكة فــي حــال تسرب النفط مــن 
ضرورة تكاتف الجهود األممية والدولية لدعم خطط الحكومة في 

وضع حد للهجمات اإلرهابية الحوثية. وتناول الجانبان تطورات 
ملف خــزان »صــافــر«، ومــا نفذته األمــم املتحدة حتى اآلن لتفادي 

الكارثة البيئية الخطيرة التي تهدد اليمن واملنطقة برمتها.
وأوضــح جريسلي أنــه يجري حاليا اإلعــداد مع الشركات املنفذة 
والسفينة البديلة للبدء في التنفيذ وتفريغ الخزان بداية العام 
املقبل، وإنجاز املرحلة األولى، حسبما أفادت وكالة األنباء اليمنية.
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قطر تقدم أول مونديال محايد للكربون فى التاريخ
الــهــادفــة الستضافة أول نسخة  : فــي إطــار استراتيجيتها  الــدوحــة 

محايدة الكربون في كأس العالم FIFA قطر 2022، تعمل دولة قطر 

على إرســاء معايير عالمية في مجال المحافظة على البيئة تشكل 

نموذجا يحتذى في البطوالت العالمية الكبرى، عالوة على بناء إرث 

مستدام يعود بالنفع على األجيال المقبلة. ويعني مصطلح »بطولة 

مــحــايــدة لــلــكــربــون« تــحــقــيــق الـــمـــوازنـــة فـــي االنــبــعــاثــات الــكــربــونــيــة 

الناتجة عن عوادم السيارات والعمليات المولدة للطاقة، والحرص 

على عــدم زيـــادة نسبة الــكــربــون فــي الــهــواء لتالفي وقـــوع كثير من 

الــمــشــكــالت الــبــيــئــيــة أو تــفــاقــمــهــا كــاالحــتــبــاس الــــحــــراري والــتــغــيــر 

الـــذي قــد يتسبب فــي حـــدوث كـــوارث بيئية ال حصر لها.  المناخي 

وتعتمد قطر في استراتيجيتها الساعية لتنظيم أول نسخة محايدة 

الكربون، على مستوى استدامة للمالعب وفقا للفئات المختلفة بما 

فيها التصميم والبناء والطاقة واستخدام المياه، فضال عن تركيب 

محطات لقياس جودة الهواء واالنبعاثات الغازية والغبار في جميع 

مالعب المونديال. واشتملت االستراتيجية على تنظيم آلية فرز 

النفايات والمخلفات خالل مرحلة بناء المالعب، للحد من البصمة 

الكربونية، األمر الذي أسفر عن تدوير حوالي 80 بالمئة من النفايات 

الناتجة عن بناء مالعب المونديال، فضال عن المحافظة على المياه 

وإدارة النفايات وانبعاثات الكربون، واستخدام الطاقة المتجددة 

متى أمكن، وحماية البيئة، والربط بين المناطق الحضرية.

ــدث ريـــاضـــي في  ــي طــريــقــهــا الســتــضــافــة أكـــبـــر حــ وفــ
تــاريــخ الــشــرق األوســـط والــعــالــم الــعــربــي، عملت قطر 
على أن تكون لها بصمتها الخاصة في مجال الطاقة 
املتجددة، والتركيز على أي التزام أو إجراء في مجال 
خــفــض االنــبــعــاثــات الــكــربــونــيــة، عــلــى أســــس علمية 
إلــى نتائج بحثية دقــيــقــة، وذلـــك فــي جميع  مستندة 
مشاريع البنية التحتية املتعلقة بالبطولة، باإلضافة 
إلى مشاريع املالعب الثمانية املخصصة الستضافة 

منافسات املونديال.
ونجحت قطر، على امتداد فترة استعداداتها لتنظيم 
الحدث الرياضي األبرز في العالم، في تنفيذ العديد 
مــن الــبــرامــج والــخــطــط الــفــعــالــة لــلــحــد مــن انــبــعــاثــات 
الكربون املضر بالصحة واملناخ، والقــت استحسانا 

ودعما محليا ودوليا منقطع النظير.
الــعــرب FIFA قطر 2021، التي  وشّكلت بطولة كــأس 
استضافتها قطر نهاية العام املاضي، فرصة مثالية 
لالرتقاء باالستعدادات الستضافة املونديال، حيث 
ــرزت املــــالمــــح الــرئــيــســيــة عـــلـــى صــعــيــد االســـتـــدامـــة  ــ بــ
وحماية البيئة، وجرى مواصلة العمل للبناء عليها 
املــونــديــال إرثـــا مستداما لأجيال  وتعزيزها ليترك 

املقبلة.
الــجــهــة  لــلــمــشــاريــع واإلرث،  الــعــلــيــا  الــلــجــنــة  وتـــشـــدد 
املسؤولة عن تسليم مشاريع البنية التحتية الالزمة 
الســتــضــافــة كـــأس الــعــالــم FIFA قــطــر 2022، عــلــى أن 
االستدامة كانت منذ البداية محورا رئيسيا للبطولة، 
حيث تــعــاونــت فــي يناير 2020، مــع االتــحــاد الــدولــي 
لكرة القدم /فيفا/ لوضع ميثاق املصادر املستدامة 
لــلــمــونــديــال، والـــذي يــحــدد الــحــد األدنـــى مــن املعايير 
التي يجب على املوردين والجهات الراعية للبطولة 
االلتزام بها، باإلضافة إلى التزامهم بمعايير بيئية 

صارمة.
وتــعــهــدت الــلــجــنــة الــعــلــيــا فــي الــكــثــيــر مــن املــنــاســبــات 
بتنظيم نــســخــة خــالــيــة مـــن الــبــصــمــة الــكــربــونــيــة من 
قــطــر 2022، مـــن خــــالل تطبيق   FIFA الـــعـــالـــم كــــأس 
أفــضــل مــمــارســات الــبــنــاء الــتــي ســتــؤثــر إيــجــابــيــا في 
اإلرث املناخي لدولة قطر واملنطقة، وتصميم وبناء 
ــع الـــتـــدريـــب، والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة  ــواقــ االســـــتـــــادات، ومــ

للمواصالت وفقا ملعايير البناء املستدام.
وتلقت استادات كأس العالم FIFA قطر 2022 الثمانية 
استحسانا لتصاميمها املستدامة، وكيفية إنشائها، 
وحــســن إدارتــهــا الــيــومــيــة، فضال عــن حصولها على 
شــهــادات املنظومة العاملية لتقييم االســتــدامــة /جي 
ســـاس/ مــن املنظمة الخليجية للبحث والتطوير /

جورد/ من فئة 5 نجوم و4 نجوم على األقل للتصميم 
إلــى جانب شــهــادات ذهبية  والبناء وإدارة املنشآت، 

للعمليات التشغيلية.
وســتــغــيــر اســتــراتــيــجــيــة االســتــدامــة فــي كـــأس الــعــالــم 
FIFA قطر 2022، من طرق تنظيم البطوالت ومختلف 
الفعاليات الرياضية الكبرى مستقبال، وستعمل على 
إرســاء إرث مستدام يسهم في تعزيز أهــداف التنمية 

املستدامة لأمم املتحدة، ورؤية قطر الوطنية 2030.
وفي هذا الصدد، نوه املهندس عبد الرحمن املفتاح، 
خبير االستدامة والبيئة في اللجنة العليا للمشاريع 
واإلرث، بأن دولة قطر تسعى للوصول إلى ما يعرف 

بـــ/الــحــيــاد الــكــربــونــي/ خــالل استضافة كــأس العالم 
FIFA قطر 2022 عبر تحقيق أربعة أهــداف رئيسية، 
هي رفــع مستوى وعــي األفـــراد والشركاء الرئيسين 
وإشــراكــهــم فــي جــهــود تحقيق هــذه الــغــايــة، ومعرفة 
املــــخــــزون الــكــربــونــي الـــنـــاتـــج عـــن األنـــشـــطـــة املــتــعــلــقــة 
بالبطولة، وتحديد أهم مصادر االنبعاثات الكربونية 
واملعايير الدولية للحد من هذه االنبعاثات، وإجراء 
مــوازنــة كــربــونــيــة مــن خـــالل االســتــثــمــار فــي مشاريع 

خضراء وصديقة للبيئة.
وأوضـــــح املــفــتــاح أن مــونــديــال قــطــر ســيــشــهــد إقــبــاال 
كبيرا من املشجعن على استخدام املواصالت العامة 
وخــاصــة شبكة مــتــرو الــدوحــة، مشيرا إلــى أن شبكة 
النقل املتطورة بما فيها /الترام/ وأسطول الحافالت 
املوفرة للطاقة ستسهم بدور هام في تقليل انبعاثات 
الكربون، إضافة إلى الحافالت الكهربائية التي سيتم 

استخدامها خالل مدة البطولة.
ــج  ــرامــ املــــــواصــــــالت خـــطـــطـــا وبــ وأعـــــــــدت وزارة 

نـــمـــوذجـــيـــة تـــــــوازن بــــن تــحــقــيــق هـــدف 
ــال مــن  ــ ــال خــ ــديــ ــونــ تــنــظــيــم أول مــ

االنــبــعــاثــات الــكــربــونــيــة، وبــن 
ــة الــــعــــامــــة  ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ االسـ

لــلــبــالد ورؤيـــــة قــطــر 2030 
الـــتـــي تــتــضــمــن الــتــحــول 
الـــتـــدريـــجـــي الســـتـــخـــدام 
وســـــــــــــــــائـــــــــــــــــل الــــــــنــــــــقــــــــل 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة والـــطـــاقـــة 
ــتــــجــــددة خــــاصــــة فــي  املــ
قـــــــطـــــــاع املــــــــــواصــــــــــالت، 
ــة  ــبـ ــنـــسـ ـــق الـ ــقـ ــحــ ــا يــ ــ ــمـ ــ بـ

املــطــلــوبــة لخفض معدل 
االنـــبـــعـــاثـــات الــكــربــونــيــة 

ــي تــســبــبــهــا  ــ ــتـ ــ ــارة الـ ــ ــ ــــضـ ــ الـ
ــة،  ــيــــديــ ــلــ ــقــ ــتــ املـــــــــواصـــــــــالت الــ

باإلضافة إلى تحقيق تضافر 
كــافــة الــجــهــود املــبــذولــة لــصــون 

االستدامة البيئية.
وتــعــتــبــر شــبــكــة الــنــقــل مـــن املـــحـــاور 

الرئيسية فــي استضافة كــأس العالم 
FIFA قطر 2022، حيث حققت قطر خالل 

السنوات املاضية طفرة هائلة في تطوير 
ــلـــغ إجـــمـــالـــي اســـتـــثـــمـــارات  ــذا الـــقـــطـــاع، وبـ ــ هـ
القليلة  الــســنــوات  الــعــام خــالل  شبكة النقل 

املاضية 84 مليار ريال، منها 66.5 مليار 
ريـــال فــي تــطــويــر شبكة مــتــرو الــدوحــة، 

و13.5 مليار ريال لتطوير ترام لوسيل 
ة  ــال للبنية التحتيَّ و4 مــلــيــارات ريــ

للحافالت الكهربائية.
ــدد ســــيــــارات  ــ ــ ولـــلـــتـــخـــفـــيـــف مـــــن عـ
وحـــــــــافـــــــــالت الـــــنـــــقـــــل الـــــــعـــــــام فـــي 
ــــر نــــظــــام  ــــويـ ــــطـ ــم تـ ــ ــ الــــــــــشــــــــــوارع، تـ
املـــواصـــالت الــعــامــة بــمــا فـــي ذلــك 
مترو الــدوحــة، ومــســارات جديدة 

لــلــحــافــالت، وأنــظــمــة /الـــتـــرام/ في 
مدينة لوسيل واملدينة التعليمية، 

فــضــال عــن اســتــبــدال 25 بــاملــئــة مــن الــحــافــالت العامة 
بحافالت كهربائية لالستخدام خالل البطولة، وكل 
ذلك بهدف التقليل من الغازات الدفيئة وتلوث الهواء.

وفي إبريل املاضي، تسلمت وزارة املواصالت الدفعة 
األخيرة من الحافالت الكهربائية والبالغ عددها 130 
حافلة ليكتمل بذلك توريد كافة الحافالت الكهربائية 
بعدد 741 حافلة كهربائية ليتم استخدامها خالل 
البطولة، ولتصبح فيما بعد إرثا دائما لوسائل النقل 

الجماعي للطاقة النظيفة بعد املونديال.
ــــول إلـــــى حـــيـــاديـــة الــــكــــربــــون فــي  ــــوصـ وفـــــي ســبــيــل الـ
كــأس العالم FIFA قطر 2022، اســتــفــادت قطر خالل 
مشوارها الستضافة أول نسخة متقاربة املسافات 
ــــن الــطــبــيــعــة  ــال مـ ــديـ ــونـ ــمـ ــلـ ــخ الــــحــــديــــث لـ ــاريــ ــتــ ــــي الــ فـ
الــتــي تتميز بــهــا، حيث ال تتجاوز أطــول  الجغرافية 
مسافة بن اثنن من استادات املونديال 75 كيلومترا، 
البقاء  لــلــزوار واملشجعن فرصة  الــذي سُيتيح  األمــر 
فــي مــقــر إقــامــة واحـــد طـــوال فــتــرة البطولة 
دون تكبد عــنــاء السفر والتنقل 

من مدينة ألخرى.
ــتـــصـــل خــمــســة  كــــمــــا تـ
مــــــــن االســــــــــتــــــــــادات 
املـــــــونـــــــديـــــــالـــــــيـــــــة 
الــدوحــة  بمترو 
الـــــــــــــذي يـــعـــمـــل 
كـــــــــــحـــــــــــلـــــــــــقـــــــــــة 
وصـــــــــــــــــــل بـــــن 
االســـــــــتـــــــــادات، 
ــا ُيـــمـــكـــن  ــمــ ــيــ فــ
ــلــــمــــشــــجــــعــــن  لــ
الـــــــوصـــــــول إلــــى 
االســــــــــــــــــتــــــــــــــــــادات 
الــــثــــالثــــة األخـــــــرى 
مــــن خـــــالل حـــافـــالت 
نــقــل مــخــصــصــة لــهــذا 

الغرض.
ــر مـــــــزايـــــــا  ــ ــــصــ ــتــ ــ ــقــ ــ تــ وال 
الطبيعة متقاربة املسافات 
ملــــونــــديــــال قـــطـــر عـــلـــى تــوفــيــر 
ــلــــمــــشــــجــــعــــن وعـــــــدم  الـــــــــراحـــــــــة لــ
الــحــاجــة لــلــتــنــقــل ملــســافــات طويلة 
ــن تــزويــد  ــادات، فــضــال عـ بـــن االســـــتـــ
الـــفـــرق املـــشـــاركـــة بــــاألجــــواء املــثــلــى 
الــتــي تــضــمــن لــهــم تــقــديــم أفــضــل 
إنـــهـــا  بـــــل  مــــســــتــــويــــات األداء، 
تـــــؤدي أيـــضـــا إلــــى الــتــخــلــص 
ــر الــكــربــونــي الــنــاتــج  مــن األثــ
ــة  ــ ــويـ ــ ــجـ ــ عــــــــن الـــــــــرحـــــــــالت الـ
ــان يــتــعــن  ــ ــتـــي كـ املــحــلــيــة الـ
على املشجعن والالعبن 
واملـــــــــســـــــــؤولـــــــــن والــــــــفــــــــرق 
اإلداريــة املرافقة القيام بها 
فـــــي الـــنـــســـخ الـــســـابـــقـــة مــن 

نهائيات كأس العالم.
عـــــالوة عــلــى ذلـــــك، فــقــد راعـــت 

ــادات الــثــمــانــيــة لــلــبــطــولــة، االلـــتـــزام  ــ ــتـ ــ تــصــامــيــم االسـ
الــكــربــون بــهــدف تقليل  الــحــد مــن انبعاثات  بمعايير 
ــيــــاه، وإعــــــادة اســـتـــخـــدام املــيــاه  اســتــهــالك الــطــاقــة واملــ

واملواد وإعادة تدويرها قدر اإلمكان.
ــاد 974/  ــ ــتـ ــ ومـــــن بــــن املــــالعــــب الـــثـــمـــانـــيـــة نـــجـــد /اسـ
قـــابـــل للتفكيك  كـــــأول مــلــعــب  املـــتـــطـــور  االســتــثــنــائــي 
بــالــكــامــل فــي تــاريــخ بــطــوالت كـــأس الــعــالــم مــا جعله 
ــق بعيدا فــي فــضــاء االســتــدامــة على الــعــديــد من 

ّ
ُيــحــل

الُصعد، نظرا إلنشائه من حــاويــات الشحن البحري 
ــــدران والــســقــف  ــجـ ــ ومـــــــواد قـــابـــلـــة لــلــتــفــكــيــك تــشــمــل الـ

واملقاعد.
البالغة سعته 40 ألف  وسيتم تفكيك أجــزاء االستاد 
مشجع وإعادة االستفادة منها في أغراض أخرى بعد 
انتهاء البطولة، من ضمنها إنشاء منشآت رياضية 

داخل قطر وخارجها.
كــمــا جــــرى اســـتـــخـــدام أنــظــمــة تــبــريــد عــالــيــة الــكــفــاءة 
وصديقة للبيئة في جميع املالعب، وتقنيات إضاءة 
مــبــتــكــرة تــلــبــي مــتــطــلــبــات االســتــدامــة والــحــفــاظ على 
ــد الــطــاقــة املــســتــخــدمــة فــي ذلـــك من 

َّ
ــول

ُ
الــبــيــئــة، حــيــث ت

الشبكة الرئيسية التي تستقبل الطاقة القادمة من 
مشروع الخرسعة للطاقة الشمسية.

وقــامــت اللجنة العليا للمشاريع واإلرث بالتعاون 
مــع وزارة البلدية والــبــيــئــة، ممثلة فــي إدارة الرصد 
واملــخــتــبــر الــبــيــئــي، بــتــركــيــب مــحــطــات لــقــيــاس جــودة 
الــــهــــواء واالنـــبـــعـــاثـــات الـــغـــازيـــة والـــغـــبـــار فـــي مــالعــب 

املونديال.
وســتــســهــم تــلــك املــحــطــات فـــي تــعــزيــز رصـــد ومــراقــبــة 
جــودة الهواء املحيط، وضمان تأمن أفضل املعايير 
الــدولــة، وبشكل  القياسية العاملية لجودة الهواء في 
خاص أماكن األنشطة الرياضية ومختلف الفعاليات 
والــبــطــوالت الــعــاملــيــة، وخــاصــة خـــالل مــونــديــال قطر 

.2022
وفي ما يتعلق بعملية إعادة التدوير في االستادات 
 FIFA املونديالية فقدت اعتمدت بطولة كأس العالم
قــطــر 2022 الــعــديــد مـــن الــتــدابــيــر واإلجــــــــراءات الــتــي 
نظمت آلــيــة فـــرز الــنــفــايــات واملــخــلــفــات خـــالل مرحلة 
بناء االستادات املونديالية، بهدف الحد من البصمة 

الكربونية.
وكجزء من اإلرث البيئي املستدام للبطولة وااللتزام 
بتطبيق مــعــايــيــر الــحــد مــن االنــبــعــاثــات الــكــربــونــيــة، 
ــامـــا فــــي تــصــمــيــم  ــــرس األشــــجــــار جـــانـــبـــا هـ يــعــتــبــر غـ

االستادات املونديالية وعمليات تشييدها.
ومـــع حـــرص الــلــجــنــة الــعــلــيــا لــلــمــشــاريــع واإلرث على 
املحافظة على األشــجــار والنباتات املحلية املحيطة 
باالستادات وفي الحدائق املحيطة بها، تعتبر حملة 
»تــخــضــيــر« الــتــي تـــم إطــالقــهــا عــلــى مــســتــوى الــدولــة 
فرصة قيمة لتقليل االنبعاثات الكربونية، األمر الذي 
يــســاهــم فـــي بــنــاء إرث بــيــئــي مــســتــدام يــعــود بالنفع 

الكبير على املجتمع.
والــتــزامــا بــذلــك فقد تــم إنــشــاء الــعــديــد مــن املساحات 
الخضراء املستدامة والحدائق الشاسعة في املناطق 
ــاكـــن  املــحــيــطــة بـــاالســـتـــادات وأمــــاكــــن الـــتـــدريـــب واألمـ
الــعــامــة فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء قــطــر، حــيــث يــتــم ري هــذه 

املرافق بمياه معاد تدويرها بنسبة 100.



جماعة الخط األخضر البيئيةاألحد 20 نوفمرب 2022 م – 26 ربيع اآلخر 1444 هـ10
مقاالت

بــيــنــمــا يــجــتــمــع قــــادة الــعــالــم فـــي مــؤتــمــر 
األطراف 27 ملناقشة أجندة إزالة الكربون 
ــزوا على  ــركــ الـــعـــاملـــيـــة، يــنــبــغــي لــهــم أن يــ
ــتــــي يـــمـــكـــن نــشــرهــا  ــيـــات الــ ــنـــولـــوجـ ــتـــكـ الـ
بسرعة على مستوى العالم لتحل محل 

الوقود األحفوري.
مثلما سلط غزو روسيا ألوكرانيا الضوء 
على اعتماد أوروبا الخطير على الوقود 
األحفوري، فإن الظواهر الجوية املتكررة 
املتزايدة الشدة واملرتبطة باملناخ تسلط 
ــوء عـــلـــى املــــــــوت والــــــدمــــــار الـــلـــذيـــن  ــ ــــضـ الـ
جلبهما االعتماد على الوقود األحفوري، 
الــــضــــغــــوط  تــــــكــــــون  ــوم أن  ــ ــهــ ــ ــفــ ــ املــ فـــــمـــــن 
السياسية والــعــامــة لتقليل االنــبــعــاثــات 
ــراري  الـــغـــازيـــة املــســبــبــة لــالحــتــبــاس الـــحـ
الكوكبي، واالبتعاد عن إمـــدادات الطاقة 
ــة، وتـــطـــويـــر مــصــادر  ــنــ ــة غــيــر اآلمــ ــيــ األولــ
طاقة جديدة يمكن التعويل عليها وآمنة 
وفــــي املـــتـــنـــاول، عــنــد أعـــلـــى مــســتــويــاتــهــا 
على اإلطالق. ولكن بدال من االندفاع إلى 
ــام، ينبغي لــنــا أن نــفــكــر بــعــنــايــة في  ــ األمـ
الــخــيــارات األكــثــر واقــعــيــة، وكــيــف يمكن 
نشرها وتشغيلها فــي العالم الحقيقي. 
الــنــوويــة، فمع عــودة  لنتأمل هنا الطاقة 
بــلــدان وشـــركـــات عــديــدة اآلن إلـــى النظر 
مرة ثانية )أو مرة ثالثة( في هذا الخيار، 
ــة الـــصـــنـــاعـــة الـــنـــوويـــة  ــالـ ــقـــدم تـــقـــريـــر حـ يـ
العاملية لعام 2022 رؤى قيمة حــول أداء 

هذا القطاع. 
فــي حــن قــد نتذكر األشــهــر االثــنــي عشر 
األخيرة على أنها نقطة تحول في قطاع 
الطاقة في عموم األمر، فإن هذا لن يكون 
بسبب الصناعة النووية، فقد انخفضت 
حصة الطاقة النووية في إجمالي توليد 
الكهرباء التجارية العاملية في عام 2021 
ــــذا أول انــخــفــاض  إلــــى 9.8 فـــي املـــئـــة، وهـ
لها دون 10 في املئة في أربعة عقود من 
الزمن، ونصف ذروتها تقريبا التي بلغت 
17.5فـــي املئة فــي عــام 1996، وفــي الوقت 
ذاتــــــه، تــــجــــاوزت طـــاقـــة الــــريــــاح والــطــاقــة 
الــنــوويــة للمرة األولــى  الشمسية الطاقة 
املــئــة من  فــي عـــام 2021، لتمثل 10.2فـــــي 
إجمالي توليد الطاقة. يمكننا رؤية هذه 
املــســارات املتباينة بوضوح في مختلف 
مـــؤشـــرات االســتــثــمــار والــنــشــر والــنــاتــج، 
فــوفــقــا لــلــهــيــئــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة، 
املــفــاعــالت ذروة نشاطها فــي عام  بلغت 
2018، ســـواء مــن حيث عــددهــا )449( أو 
قــدرتــهــا اإلجــمــالــيــة )396.5 غــيــغــا واط(، 
وتــشــيــر تــقــاريــر الــهــيــئــة الــدولــيــة للطاقة 
الذرية إلى أن 437 مفاعال كانت »عاملة« 
على مستوى العالم في نهاية عام 2021، 
بــمــا فــي ذلـــك 23 مــفــاعــال لــم تــولــد الطاقة 
ملدة تسع سنوات على األقل، والتي قد ال 

تفعل ذلك مرة أخرى أبدا.
الـــطـــاقـــة  بـــلـــغـــت  فــــي عـــــام 2018، عـــنـــدمـــا 
الــنــوويــة الــقــائــمــة ذروتـــهـــا عــنــد مستوى 

دون 400 غيغا واط، ارتفعت قدرة الطاقة 
الشمسية وطاقة الرياح فوق 1000 غيغا 
واط، وكانت في طريقها لتصل إلى 1660 
غيغا واط بحلول نهاية عام 2021، وفي 
غضون ثالث سنوات فقط، أضافت طاقة 
ــن الـــقـــدرة  الــــريــــاح والـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة مـ
أكثر من الثلثن مقارنة بالطاقة النووية 
ــيـــرة، وحــتــى لــو كانت  عــنــد ذروتـــهـــا األخـ
املــحــطــات الــنــوويــة تــولــد عـــادة قـــدرا أكبر 
مــــن الـــكـــهـــربـــاء لـــكـــل وحــــــدة ســـعـــة قــائــمــة 

مقارنة بطاقة الرياح والطاقة الشمسية، 
ــام مــذهــل. في  فــإن التباعد بــن هــذه األرقـ
بــلــغ إجــمــالــي االســتــثــمــارات  عــــام 2021، 
في مصادر الطاقة املتجددة غير املائية 
رقــمــا غــيــر مــســبــوق )366 مــلــيــار دوالر(، 
مــمــا أضــــاف 257 غــيــغــا واط )الــصــافــي( 
إلى شبكات الكهرباء، في حن تناقصت 
الطاقة النووية العاملة بنحو 0.4 غيغا 
واط، وفي ذلك العام، جرى توصيل ستة 
مــفــاعــالت جـــديـــدة فــقــط بــالــشــبــكــة، وكـــان 

نصفها فــي الــصــن، وفـــي الــنــصــف األول 
مــن عـــام 2022، دخــلــت خــمــســة مــفــاعــالت 
اثــنــان منها فــي الصن،  جــديــدة الخدمة، 
ولكن في حن أن الصن لديها أكبر عدد 
مـــن املــفــاعــالت قــيــد اإلنـــشـــاء )21 مفاعال 
اعتبارا من منتصف عام 2022(، فإنها ال 

تبنيها في الخارج.
ــتــــى وقـــــــت قـــــريـــــب، كـــــــان هـــــــذا الـــــــدور  حــ
الــتــي تهيمن على  بــه روســيــا،  تضطلع 
ــدة قــيــد  ــ الـــســـوق الـــدولـــيـــة بــعــشــريــن وحـ

اإلنشاء، بما في ذلك 17 وحدة في سبع 
ألــقــت   ،2022 ــام  عــ مــنــتــصــف  دول حــتــى 
ــتـــطـــورات  ــــك مــــن الـ الـــعـــقـــوبـــات وغـــيـــر ذلـ
الــجــيــوســيــاســيــة املــحــتــمــلــة بـــظـــالل مــن 
الــشــك عــلــى الــعــديــد مــن هـــذه املــشــاريــع، 
حـــيـــث ألــــغــــى اتــــحــــاد شــــركــــات فــنــلــنــدي 
بناء على تصميم  إقامة منشأة  بالفعل 
33 دولــة فقط تشغل  الــواقــع أن  روســي. 
ــــالث دول  ــوم، وثـــ ــ ــيـ ــ ــات نــــوويــــة الـ ــطـ مـــحـ
فقط- بنغالدش، وِمـصر، وتركيا- تبني 
مــفــاعــالت ألول مـــرة )جــمــيــعــهــا بــشــراكــة 
الروسية(. عانى  النووية  الصناعة  مع 
إنـــشـــاء  ــاريـــع  ــشـ مـ ــن  مــ  53 ــل  ــ مــــن أصـ  26
العالم من  أنحاء  املفاعالت في مختلف 
14 مشروعا  تأخيرات عديدة، مع إبالغ 
عـــن تـــأخـــيـــرات مـــتـــزايـــدة، فـــي حـــن أبــلــغ 
ــن تـــأخـــيـــرات جــــديــــدة، فــي  مـــشـــروعـــان عـ
ــط. لـــلـــمـــرة األولـــــــى،  ــقــ ــــي فــ ــــاضـ ــام املـ ــ ــعـ ــ الـ
النووية  الصناعة  تقرير حالة  يتناول 
الــعــاملــيــة أيــضــا تــقــيــيــم مــخــاطــر الــطــاقــة 
النووية والحرب، فقد كان القلق الدولي 
كـــبـــيـــرًا بـــشـــأن مــحــطــة الـــطـــاقـــة الـــنـــوويـــة 
احتلتها  التي  أوكرانيا،  زاباروجيا في 
الــرابــع من مارس  الروسية منذ  الــقــوات 
املــتــكــرر داخـــل  الــقــصــف  2022، وبــســبــب 
املنطقة، فقدت املحطة على نحو  وحول 
مـــتـــكـــرر الـــطـــاقـــة الـــخـــارجـــيـــة، فــانــطــلــقــت 
ــة  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ ــرات مـــــــن الــــهــــيــــئــــة الـ ــ ــذيــ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ ــ ال
ــة بــــأن الـــوضـــع هـــنـــاك »ال  ــذريـ لــلــطــاقــة الـ
يــــطــــاق«، ويــتــطــلــب تــشــغــيــل أي مــنــشــأة 
ــة مـــوظـــفـــن مــــهــــرة ومــتــحــمــســن  ــ ــوويـ ــ نـ
العاملن  لكن هيئة  بارتياح؛  ويعملون 
فــي زابــاروجــيــا يتعرضون  األوكــرانــيــن 
ــتــــحــــدي  لــــضــــغــــوط شــــديــــدة.يــــتــــمــــثــــل الــ
التبريد  األساسي اآلن في الحفاظ على 
الــوقــود  املفاعل وحــوض  لقلب  املستمر 
ــــالق املــفــاعــل،  املــســتــهــلــك، حــتــى بــعــد إغـ
والــفــشــل فــي تــفــريــغ الـــحـــرارة مــن املـــواد 
املــشــعــة املــنــحــلــة املــتــبــقــيــة مـــن شــأنــه أن 
يـــؤدي إلــى انــصــهــار الــنــواة فــي غضون 
املستهلك  الــوقــود  اشــتــعــال  أو  ســاعــات، 
فــي غــضــون أيــام أو أســابــيــع، مــع إطــالق 
النشاط  ربما تكون ضخمة من  كميات 
العالم  قــادة  بينما يجتمع  اإلشــعــاعــي. 
أجندة  ملناقشة   27 األطــراف  فــي مؤتمر 
أن  لهم  الــعــاملــيــة، ينبغي  الــكــربــون  إزالـــة 
يمكن  التي  التكنولوجيات  يركزوا على 
نــشــرهــا بــســرعــة وعــلــى مــســتــوى الــعــالــم 
ــفــــوري، وكــمــا  لــتــحــل مــحــل الـــوقـــود األحــ
أوضحت اإلصدارات املتتالية من تقرير 
حــالــة الــصــنــاعــة الــنــوويــة الــعــاملــيــة، فــإن 
أبــطــأ وأكــبــر تكلفة من  الــنــوويــة  الــطــاقــة 
ة الــطــاقــة  أن تــتــنــافــس مـــع تــدابــيــر كـــفـــاء

املتجددة.  والطاقة 

* مؤلف مشارك لتقارير حالة الصناعة النووية 
العاملية. 

بقلم : أنطوني فروجات*

فى 2018 بلغ عدد املفاعالت النووية 449 مفاعل وانخفضت إلى 437 فى 2021

الطاقة النووية ليست احللالطاقة النووية ليست احلل
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ــادات  ــتــــصــ ــقــــوم االقــ مــــن املــــهــــم جـــــدا أن تــ
الــنــاشــئــة والــنــامــيــة فــي آســيــا وخــارجــهــا 
بــتــطــويــر مـــشـــروعـــات حــكــومــيــة خــاصــة 
ــدة وتــكــون بمنزلة  بــهــا تــحــدث ملـــرة واحــ
إلـــهـــام لــلــســيــاســات الــصــنــاعــيــة املــوجــهــة 
نحو تحقيق املهام الخاصة بها، ويجب 
ــــؤدي الـــرؤيـــة اإليــجــابــيــة لـــالزدهـــار  أن تـ
التقنيات امللوثة  إلــى اســتــبــدال  املشترك 

ببدائل أكثر توافقا مع البيئة.
الــنــامــيــة تستعد  الــعــالــم  اقـــتـــصـــادات  إن 
ملــعــركــة فــي مــؤتــمــر األمـــم املــتــحــدة لتغير 
املــنــاخ )مــؤتــمــر األطــــراف 27( فــي مصر، 
ــدول املـــحـــدودة  ــ فــهــذا الـــحـــدث ســيــمــنــح الـ
واملـــتـــوســـطـــة الــــدخــــل الـــفـــرصـــة لــلــتــعــبــيــر 
عــن مــظــاملــهــا املـــبـــررة مــن تــكــالــيــف املــنــاخ 
والـــتـــي تــتــحــمــلــهــا بــشــكــل غــيــر مــتــنــاســب 
كما سيمنح الدول الغنية الفرصة للبداء 
الــعــادلــة. بينما جنت  فــي دفـــع حصتها 
االقتصادات املتقدمة اليوم فوائد انبعاث 
ـــن غــــــــازات االحـــتـــبـــاس  كـــمـــيـــات هـــائـــلـــة مـ
الحراري ملدة 200 عام، ُيطلب من البلدان 
الــتــضــحــيــة بمستقبلها إلنــقــاذ  الــنــامــيــة 
ــا أن نصل  كــوكــب األرض، ولــكــن إذا أردنـ
إلــى صــافــي صفر انــبــعــاثــات، يجب على 
الـــدولـــي أن يــضــمــن أن انــتــقــال  املــجــتــمــع 
الدخل  الطاقة يخلق فرصا للبلدان ذات 
الــتــي تقع على  املنخفض، ال سيما تلك 
الــخــطــوط األمــامــيــة لــتــغــيــر املـــنـــاخ. ليس 
هــنــاك مــكــان أكــثــر وضــوحــا لــلــتــوتــر بن 
تـــعـــزيـــز الـــنـــمـــو ومـــكـــافـــحـــة تــغــيــر املـــنـــاخ 
مــن قـــارة آســيــا، وعــلــى الــرغــم مــن املشهد 
بــالــتــحــديــات، فقد  املــلــيء  الجيوسياسي 
ــادات آســـيـــا مــــن جــائــحــة  ــتــــصــ تـــعـــافـــت اقــ
كوفيد19 مع نمو قوي وتجارة مزدهرة 
ــات اإلقـــلـــيـــمـــيـــة  ــيــ ــاقــ ــفــ وذلــــــــك بـــفـــضـــل االتــ
ــقـــيـــمـــة،  ــل الـ ــ ــــالسـ ــدة وتـــــوســـــع سـ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه تــكــافــح الـــعـــديـــد مــن 
الحكومات اآلسيوية للتعامل مع تلوث 
الــــهــــواء الــــحــــاد فــــي املـــنـــاطـــق الــحــضــريــة 
الــعــواصــف والفيضانات  وزيـــادة وتــيــرة 
القوية، وفــي حــن أن آسيا مسؤولة عن 
أكـــبـــر انـــبـــعـــاثـــات فـــي الـــعـــالـــم مـــن غــــازات 
ــراري مــــع أعـــلـــى كــثــافــة  ــ ــحـ ــ االحـــتـــبـــاس الـ
كربونية، فهي أيضا موطن لـ99 من 100 
مــديــنــة فــي الــعــالــم األكــثــر عــرضــة للتأثر 

باملناخ. 
فــالــتــحــول إلــــى صـــافـــي صــفــر انــبــعــاثــات 
قــدرات  هو مهمة ضخمة تتطلب تعزيز 
الــدولــة، وكما يشير تقرير جديد صادر 
عن البنك اآلسيوي لالستثمار في البنية 
الــتــحــدي األكبر  فــإن هــذا يمثل  التحتية 
ــه االقــــتــــصــــادات الــنــاشــئــة  ــهـ الــــــذي تـــواجـ
والــنــامــيــة عــلــى اإلطــــــالق، حــيــث تــحــتــاج 
الــــشــــركــــات املـــتـــقـــاعـــســـة مـــثـــل الـــشـــركـــات 
اململوكة للدولة ذات البصمات الكربونية 
الــتــي تسيطر عليها  الضخمة والــبــنــوك 
الــدولــة والــتــي تستثمر بشكل مفرط في 
الــوقــود األحــفــوري إلــى أن تصبح رائــدة 
ــتـــجـــددة، وبــاملــثــل  فـــي تــطــويــر الـــطـــاقـــة املـ

يــجــب عــلــى الــحــكــومــات تــطــويــر وتنفيذ 
ــام مــــحــــددة مــن  ــهـ ــيـــاســـات لــتــحــقــيــق مـ سـ
ــل تــســعــيــر اســـتـــخـــدام الـــكـــربـــون بــدقــة  أجــ
وتشجيع االبــتــكــار األخــضــر والتخلص 
ــن االعــــتــــمــــاد عـــلـــى الــنــفــط  ــتـــدريـــجـــي مــ الـ
والـــفـــحـــم بــطــريــقــة مــســتــدامــة اجــتــمــاعــيــا 

وسياسيا. 
ــة  ــدولـ ــلـ ــلــــوكــــة لـ ــمــ ــات املــ ــ ــركـ ــ ــشـ ــ ــعـــض الـ ــبـ فـ
ــدأت بـــالـــفـــعـــل فــــي الـــتـــصـــدي لــتــلــك  قــــد بـــــ
الــوزراء  التحديات فمنذ أن تعهد رئيس 
الهندي ناريندرا مودي بتحقيق صافي 
بـــحـــلـــول ســـنـــة 2070،  انـــبـــعـــاثـــات  صـــفـــر 
التعدين اململوكة للحكومة  قامت شركة 
»كــــول انـــديـــا« بــالــتــركــيــز بــشــكــل مــتــزايــد 
عــلــى الــطــاقــة املــتــجــددة وخــاصــة الــطــاقــة 
الــشــمــســيــة، وبـــاملـــثـــل، وّجـــهـــت الــحــكــومــة 
الــصــيــنــيــة شـــركـــات الــكــهــربــاء »الــخــمــســة 
ــام  ــة ألخـــــذ زمــ ــلـــدولـ الــــكــــبــــار« املـــمـــلـــوكـــة لـ
املبادرة في إضفاء الطابع األخضر على 
الــنــظــام، كــمــا يــوجــد تغيير كــذلــك ضمن 
املــؤســســات املــالــيــة املــمــلــوكــة لــلــدولــة فقد 
تبنى بنك ايكسم الصيني، على سبيل 
املــثــال، إطـــارا أخــضــر لعملياته املحلية. 
نـــحـــقـــق حـــيـــاديـــة  ان  نـــســـتـــطـــيـــع  لـــكـــن ال 

الـــكـــربـــون عــلــى املــســتــوى الــعــاملــي بـــدون 
مــســاهــمــات كــبــيــرة مـــن الــقــطــاع الــخــاص 
ــادة على  ــ وفــــي حـــن تـــرّكـــز املــنــاقــشــات عـ
التمويلية للشركات الخاصة،  الــقــدرات 
فـــإن املـــهـــارات والــتــقــنــيــات الــتــي يمكن أن 
الــشــركــات لعملية االنتقال  تقدمها تلك 
هـــي أكــثــر أهــمــيــة، لــكــن مـــن أجـــل ازدهــــار 
قــادرة  الــى دولــة  القطاع الخاص نحتاج 
الفساد وتطبيق املنافسة  على محاربة 
وحماية حقوق امللكية، ولهذا السبب فإن 
القطاع الخاص هو األضعف في البلدان 

التي تفتقر إلى قدرات كافية للدولة. 
إن مــن الــالفــت للنظر أنــه فــي العديد من 
الهند وإندونيسيا  البلدان بما في ذلك 
ــاقـــة املـــتـــجـــددة  تــــم تـــطـــويـــر مــــصــــادر الـــطـ
بشكل حصري تقريبا بواسطة شركات 
إلــى تعزيز طاقة  خــاصــة، وقــد أدى ذلــك 
الشمسية بشكل سريع،  الرياح والطاقة 
ولكنه خلق أيضا انقساما بن صناعات 
الــوقــود األحــفــوري الــتــي تــرعــاهــا الــدولــة 
وقـــطـــاع الــطــاقــة املـــتـــجـــددة املــمــلــوك إلــى 
الخاص، حيث تعتبر  للقطاع  حد كبير 
ــة لــتــســريــع  مــــبــــادرات الـــتـــنـــويـــع ضــــروريــ
االنتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، 

ولكن يجب أن يحدث ذلك دون تقويض 
الجانب  الــخــاص. يتمثل  القطاع  حوافز 
األكثر صعوبة في االقتصادات الناشئة 
والــنــامــيــة واملــتــقــدمــة على حــد ســـواء في 
مــــة وتــنــســيــق  أن الـــتـــحـــول يــتــطــلــب مــــواء
ــــن صـــانـــعـــي الــــقــــرار  ــبـــوقـــن بـ غـــيـــر مـــسـ
ــوانــــب االقـــتـــصـــاد  فــيــمــا يــتــعــلــق بـــكـــل جــ
ــقــــيــــق ذلـــــــــك فـــــــــإن ســـعـــر  ومـــــــــن أجـــــــــل تــــحــ
املناخي  الــتــأثــيــر  الـــذي يعكس  الــكــربــون 
لــلــعــديــد مــن األنــشــطــة هــو أمــر  الحقيقي 
بــالــغ األهــمــيــة ألي إطــــار تــنــســيــقــي، لكن 
البلدان- بما في ذلــك الصن  العديد من 
والهند- واجهت صعوبات فيما يتعلق 
بفرض سعر معقول على الكربون، وفي 
الــحــاالت تمكنت مــن تغطية عدد  معظم 
قــلــيــل فــقــط مـــن الــقــطــاعــات. لــكــن تسعير 
الكربون وحده ال يكفي لتحقيق صافي 
ــبــــعــــاثــــات بـــالـــســـرعـــة الـــكـــافـــيـــة،  صـــفـــر انــ
ــا مـــازوكـــاتـــو وآخـــــرون  ــانـ ــاريـ تـــحـــدثـــت مـ
عــن الــحــاجــة إلــى »طــلــقــات الــقــمــر«، وهــي 
عــبــارة عــن مــشــروعــات حــكــومــيــة تــحــدث 
ــام  ــهــ ــــون بــــمــــنــــزلــــة إلــ ــكــ ــ ملـــــــرة واحـــــــــــدة وتــ
لــلــســيــاســات الــصــنــاعــيــة املـــوجـــهـــة نحو 
تحقيق املــهــام، وفــي هــذا الــســيــاق تعمل 

سنغافورة حاليا على إنشاء إطار عمل 
تــعــمــل بــمــوجــبــه الـــكـــيـــانـــات الــحــكــومــيــة 
اململوكة  املالية  عن كثب مع املؤسسات 
ــشـــركـــات الـــخـــاصـــة لــتــحــقــيــق  لـــلـــدولـــة والـ
انبعاثات، وسيكون  هــدف صافي صفر 
الــشــعــور بــالــهــدف املــشــتــرك الـــذي يجمع 
ــلـــوصـــول  ــا لـ ــ ــروريــ ــ تــــلــــك املــــؤســــســــات ضــ
ــهــــدف. تــلــقــي الـــجـــهـــود الــتــي  إلــــى هــــذا الــ
أعــبــاء  يــتــم تنسيقها عــلــى نــطــاق واســـع 
ــــدرة الـــدولـــة حــيــث ُيــعــتــبــر  ثــقــيــلــة عــلــى قـ
ــاعـــات  ــقـــطـ ــبـــعـــض الـ ــاء األولــــــويــــــة لـ ــ ــطـ ــ إعـ
والــتــقــنــيــات عــلــى حـــســـاب أخـــــرى مــهــمــة 
صـــعـــبـــة بــطــبــيــعــتــهــا وغـــالـــبـــا مــــا تــكــون 
عـــرضـــة لــلــتــأثــيــرات الــخــارجــيــة وخــدمــة 
اقترح  السبب  مصالح مكتسبة، ولــهــذا 
املــبــعــوث الـــخـــاص لــأمــم املــتــحــدة مـــارك 
يــــســــاعــــد شــــركــــاء  كـــــارنـــــي وآخـــــــــــرون أن 
الدولة  البلدان على بناء قدرات  التنمية 
الــتــي تــعــتــبــر حــيــويــة مـــن أجـــل االنــتــقــال 
لقد أطلقت  انبعاثات.  الــى صافي صفر 
العديد من البلدان بما في ذلك باكستان 
والــــفــــلــــبــــن نــــســــخ تـــجـــريـــبـــيـــة مــــــن تــلــك 

املنصات على املستوى الوطني.
ــإن الــبــلــدان الــتــي تعاني   لــســوء الــحــظ فـ
ــرات الـــتـــغـــيـــر املــــنــــاخــــي هــي  ــيــ ــأثــ أســـــــوأ تــ
األضــعــف مــن حيث قـــدرات الــدولــة، حيث 
البلدان  الدولي دعــم  يجب على املجتمع 
ــة لــلــمــخــاطــر مـــثـــل أفــغــانــســتــان  ــعـــرضـ املـ
ومــيــانــمــار وبــنــغــالديــش وجـــزر املالديف 
عــلــى بـــنـــاء الــــقــــدرات الــــالزمــــة الســتــدامــة 
الــــتــــحــــول الـــــــى اقــــتــــصــــاد صــــافــــي صــفــر 
انــبــعــاثــات. يــجــب أن ُيــنــظــر الـــى الــتــحــول 
على أنــه عــادل وذلــك مــن أجــل أن ينجح، 
فالتحول ال يمكنه أن يعمل على إدامــة 
الفروقات بن الدول الغنية والفقيرة كما 
الفروقات االجتماعية  يجب أن يتجاوز 
واالقتصادية داخل البلدان أيضا، وتعد 
البرامج التي تعيد تأهيل العمال وتنقل 
مـــــهـــــارات قـــيـــمـــة مــــن صــــنــــاعــــات الــــوقــــود 
الطاقة املتجددة  إلــى مصادر  األحــفــوري 
البرامج  مــن األمـــور األســاســيــة، لكن تلك 

تتطلب االستثمار والتنفيذ الدقيق.
ومــــن املـــهـــم جــــدا أن تـــقـــوم االقـــتـــصـــادات 
الــنــاشــئــة والــنــامــيــة فــي آســيــا وخــارجــهــا 
بــتــطــويــر مـــشـــروعـــات حــكــومــيــة خــاصــة 
ــدة وتــكــون بمنزلة  بــهــا تــحــدث ملـــرة واحــ
إلـــهـــام لــلــســيــاســات الــصــنــاعــيــة املــوجــهــة 
نحو تحقيق املهام الخاصة بها، ويجب 
ــــؤدي الـــرؤيـــة اإليــجــابــيــة لـــالزدهـــار  أن تـ
التقنيات امللوثة  إلــى اســتــبــدال  املشترك 
بــبــدائــل أكــثــر تــوافــقــا مـــع الــبــيــئــة، ويــعــد 
تحقيق اقتصاد صافي صفر انبعاثات 
أمــــرا بــالــغ األهــمــيــة للتخفيف مــن أســوأ 
ــاخ، ولــكــن إذا كــانــت  ــنـ تـــأثـــيـــرات تــغــيــر املـ
الــــــدول الــنــامــيــة تــتــوقــع أن تــتــخــلــف عن 

الركب، فإنها لن تلحق أبدا. 

ــي الـــبـــنـــك اآلســـيـــوي  *كـــبـــيـــر االقـــتـــصـــاديـــن فــ
لالستثمار في البنية التحتية

كيف ميكن للدول النامية الوصول إلى صافى صفر انبعاثات؟كيف ميكن للدول النامية الوصول إلى صافى صفر انبعاثات؟
بقلم : إريك بيرغلوف*
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خالد محمد الهاجري

»شيفرون« تسعى لتحويل أستراليا 
مدفناً النبعاثات آسيا الكربونية

ــــدرس شـــركـــة »شــيــفــرون«  • ســيــدنــي : تـ
خططا لبيع مساحة، في موقع مخصص 
الحتجاز الكربون وتخزينه في خزانات 
ثــة  ــــى جـــهـــات مــلــوِّ ــيـــة، إلـ ــتـــرالـ جـــوفـــيـــة أسـ
ــــون، املـــديـــر  ــالـ ــ ــاد ديـــفـــيـــد فـ ــ ــ فــــي آســــيــــا. أفـ
الـــعـــام النــتــقــال الــطــاقــة بــأســتــرالــيــا لــدى 
»شــيــفــرون«، إن شــركــة الطاقة األميركية 
ــنـــات  ــكـــويـ ــا الســـــتـــــخـــــدام الـــتـ ــ ــــرصـ تـــــــرى فـ
الــجــيــولــوجــيــة مــثــل تــلــك املـــتـــواجـــدة في 
منشأة الغاز الطبيعي املسال »غورغون” 
فـــي تخزين  )Gorgon( بــغــرب أســتــرالــيــا 
االنــبــعــاثــات الــكــربــونــيــة لــصــالــح أطـــراف 

ثالثة.
قــال »فـــالـــون«، الــيــوم اإلثــنــن، فــي مؤتمر 
نــظــمــتــه »يــــو بـــي إس غــــــروب« بــســيــدنــي 
بـــمـــجـــمـــوعـــة مــن  ــا »تــــنــــعــــم  ــيــ ــرالــ ــتــ إن أســ
الــقــادرة على تخزين  الــجــيــدة«  الصخور 
االنبعاثات الكربونية للمنطقة. أوضــح 
أن تــكــنــولــوجــيــا احـــتـــجـــاز ثـــانـــي أكــســيــد 

الــكــربــون مــبــاشــرة مــن الــهــواء وتخزينه، 
وهــي تقنية ناشئة لكنها باهظة الثمن 
ويــمــكــنــهــا تــخــلــيــص الـــغـــالف الـــجـــوي من 
ــبــــاس الــــــحــــــراري، أمـــامـــهـــا  ــتــ غــــــــازات االحــ
»مـــجـــال حــقــيــقــي لــتــوفــيــر بــعــض الــفــرص 
املثيرة لالهتمام في املستقبل« على املدى 

الطويل.
عقدت »شيفرون« األسبوع املاضي اتفاقا 
مــع شــركــة »ميتسوي أو إس كيه الينز” 
لــــدراســــة جـــدوى   )Mitsui OSK Lines(
ــال من  نــقــل ثـــانـــي أكــســيــد الـــكـــربـــون املـــسـ
إلــى مــواقــع التخزين الدائمة  سنغافورة 

قبالة الساحل األسترالي.
كافحت الشركة املنتجة لتحقيق أهدافها 
الحتجاز وتخزين انبعاثاتها الخاصة 
فــي »غـــورغـــون«، أحــد أكــبــر مشاريع عزل 
الكربون في العالم. كما قالت »شيفرون« 
الــعــام املــاضــي إنــهــا ستحتاج إلـــى شــراء 

تعويضات الكربون لتعويض النقص.

: أعلن املبعوث الرئاسي  • شــرم الشيخ 
األمريكي للمناخ، جون كيري، ومساعد 
ــــؤون املـــحـــيـــطـــات  ــــشـ وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة لـ
والــــشــــؤون الــبــيــئــيــة والــعــلــمــيــة الــدولــيــة، 
مــونــيــكــا مــيــديــنــا، عـــن أول مــجــمــوعــة من 
الـــدول التي صــادقــت على تعهد الحفاظ 
على املحيطات، والــتــي تضم؛ أستراليا، 
كــنــدا، تشيلي، كــولــومــبــيــا، كــوســتــاريــكــا، 
فيجي، فرنسا، اليونان، اليابان، كينيا، 
ــنــــمــــا، الــــبــــرتــــغــــال، رومــــانــــيــــا،  مــــالــــطــــا، بــ

سيشيل، وسيريالنكا.
ــيـــان الـــخـــارجـــيـــة األمــريــكــيــة  ــاء فــــي بـ ــ وجــ

»خــالل مؤتمرنا السابع للمحيطات في 
باالو، أعلنت الواليات املتحدة عن »تعهد 
ــــو جــهــد  ــيـــطـــات«، وهـ الـــحـــفـــاظ عـــلـــى املـــحـ
جديد طموح يشجع البلدان على االلتزام 
بالحفاظ على أو حماية ما ال يقل عن 30 
املــائــة مــن مياه املحيطات الخاضعة  فــي 

لواليتها الوطنية بحلول عام 2030.
وأضـــــاف الــبــيــان »والـــيـــوم خـــالل مؤتمر
الــــرئــــاســــي  ــوث  ــ ــعـ ــ ــبـ ــ املـ ــلــــن  يــــعــ  ،COP27
األمــريــكــي للمناخ جــون كــيــري ومساعد 
ــــؤون املـــحـــيـــطـــات  ــــشـ وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة لـ
والــــشــــؤون الــبــيــئــيــة والــعــلــمــيــة الــدولــيــة 

مــونــيــكــا مــيــديــنــا عـــن أول مــجــمــوعــة من 
الـــدول التي صــادقــت على تعهد الحفاظ 
على املحيطات . وأكد البيان أن »التعهد 
يــعــد خـــطـــوة حــاســمــة لــلــحــفــاظ عــلــى أو 
حماية 30 في املائة من املحيطات العاملية 
بحلول عــام 2030، ليفيد الناس واملناخ 
والــتــنــوع الــبــيــولــوجــي.. مــن خـــالل حشد 
أنــحــاء العالم لتعزيز  الــبــلــدان فــي جميع 
جهود الحفاظ على البيئة البحرية داخل 
املـــيـــاه الــواقــعــة تــحــت ســلــطــتــهــا، سنقوم 
بتعزيز الجهود لتحقيق هدف »30 × 30« 

بنجاح في املحيط العاملي.

وتــقــر الــبــلــدان الــتــي تــؤيــد تعهد الحفاظ 
ــراف على  ــ عــلــى املــحــيــطــات بــأهــمــيــة اإلشــ
املحيطات لدعم النظم البيئية املستدامة 
لــلــمــحــيــطــات واملــجــتــمــعــات الــتــي تعتمد 
عليها. تظهر األدلــة العلمية املتزايدة أن 
تعزيز الحفاظ على املحيطات يمكن أن 
يحقق فوائد دائمة للتنوع البيولوجي، 
وتخفيف حدة املناخ، ومرونة السواحل، 

واألمن الغذائي.
وتـــؤكـــد الـــبـــلـــدان املـــصـــادقـــة عــزمــهــا على 
ــاذ إجـــــــــراءات طـــمـــوحـــة داخــــــل مــيــاه  اتــــخــ
املحيطات للمساعدة فــي تجنب أزمــات 

التنوع البيولوجي واملناخ.
ويــقــر الــتــعــهــد بـــأن جــهــود الــحــفــظ تكون 
أكثر فاعلية عندما تشمل، وبقدر اإلمكان 
أن يتم تطويرها بشكل مشترك من قبل 
أصـــحـــاب املــصــلــحــة املــعــنــيــن، وال سيما 

الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية.
وستستمر الواليات املتحدة والداعمون 
األوائل اآلخرون في إضافة دول إضافية 
ــاظ عــلــى  ــفــ ــحــ لـــالنـــضـــمـــام إلــــــى تـــعـــهـــد الــ
املحيطات بينما نقوم ببناء الدعم ملؤتمر 
ناجح حــول املحيط فــي بنما فــي مــارس 

2023م.
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رت دراســـة جديدة 
ّ
ــذ • نــيــويــورك : حـ

مــن أن إزالــــة الــغــابــات ونــقــص الــغــذاء 
يــدفــع الــخــفــافــيــش إلـــى االقـــتـــراب من 
ــــذي  ــــات، األمـــــــر الـ ــــوانـ ــيـ ــ ــــحـ ــر والـ ــبـــشـ الـ
قـــد يــتــســبــب فـــي الــنــهــايــة فـــي انــتــقــال 
الڤيروسات التي تحملها إلى البشر.

ــّد الــــخــــفــــافــــيــــش مـــســـتـــودعـــات  ــ ــعــ ــ  وتــ
ــتــــنــــوعــــة مــن  ــة ملــــجــــمــــوعــــة مــ ــ ــروفـ ــ ــعـ ــ مـ
ــراضـــا  ــتـــي تــســبــب أمـ ــات الـ ــيـــروسـ ــڤـ الـ
ــي الـــبـــشـــر، وقـــــد ارتــبــطــت  خـــطـــيـــرة فــ
ــدرا  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــار ڤـــــــيـــــــروســـــــات هـ ــ ــشــ ــ ــتــ ــ ــانــ ــ بــ
ومــــاربــــورغ وإيـــبـــوال، بــاإلضــافــة إلــى 

فيروسات كورونا.
 ووفــقــا لصحيفة »نــيــويــورك تايمز« 
األمــــيــــركــــيــــة، فــــقــــد أفــــــــــادت الـــــدراســـــة 
ــــي تـــســـتـــنـــد إلـــــــى 25  ــتـ ــ الـــــجـــــديـــــدة، الـ
عــامــا مـــن الــبــحــث فـــي أصــــل ڤــيــروس 
ــات، إلـــى  ــنــــدرا، بـــــأن إزالــــــــة الــــغــــابــ ــيــ هــ
جانب نقص الغذاء املرتبط باملناخ، 

دفــعــت الــخــفــافــيــش إلـــى املـــوائـــل التي 
املـــزارع،  يسيطر عليها اإلنــســان مثل 
الــطــعــام بسهولة ولكن  يــتــوفــر  حــيــث 
قــد يكون أقــل جـــودة، ومــن هنا حدث 
تفشي ڤيروس هيندرا في عام 1994 

في أوستراليا.
ولفتت الــدراســة إلــى أنــه، فــي املـــزارع، 
ــال بــــن الــخــفــافــيــش  ــ ــــصـ ال يـــزيـــد االتـ
والـــبـــشـــر والـــحـــيـــوانـــات فـــحـــســـب، بــل 
قــد تــفــرز أيــضــا مــســتــويــات أعــلــى من 
الـــڤـــيـــروســـات، ربـــمـــا بــســبــب الــضــغــط 
الذي يصيبها للحصول على الغذاء.

 
وقــالــت رايــنــا بــولــرايــت، الــبــاحــثــة في 
ــــراض املــعــديــة فــي جامعة  مــجــال األمـ
كورنيل األميركية واملؤلفة الرئيسية 
ـــشـــرت األربــــعــــاء في 

ُ
لـــلـــدراســـة الـــتـــي ن

ــة  ـــن طـــريـــق إزالــ مــجــلــة »نــيــتــشــر«: »عـ
ــقــــود الــخــفــافــيــش  الــــغــــابــــات، نـــحـــن نــ

إلــــى حـــافـــة الـــهـــاويـــة حــقــا ونـــزيـــد من 
ــا لـــلـــتـــأقـــلـــم مــــــع الــــوضــــع  ــهــ ــغــــوطــ ضــ
ــد، وهــــــي أمـــــــور تـــتـــســـبـــب فــي  الــــجــــديــ
زيادة إفرازها للڤيروسات ومسببات 
األمراض التي تنقلها في النهاية إلى 

البشر”.
وأضـــــافـــــت: »بــــاخــــتــــصــــار، فـــإنـــنـــا إذا 
ســـمـــحـــنـــا لـــلـــخـــفـــافـــيـــش بــــالــــوجــــود 
واالزدهـــــــــــــــــار بـــــســـــالم فــــــي مـــوائـــلـــهـــا 
الطبيعية، فإن ذلك من شأنه أن يحّد 
من فــرص انتشار األمــراض الخاصة 

بها إلينا”.
 ولــفــت الــبــاحــثــون إلـــى أن دراســتــهــم 
الـــجـــديـــدة يــمــكــن أن تــســهــم فـــي منع 
حدوث جائحة جديدة، موضحن أن 
النقاشات العلمية الحالية املتعلقة 
بسبل منع األوبئة املستقبلية غالبا 
ــفـــاظ عــلــى  ــا تــتــجــاهــل جـــزئـــيـــة الـــحـ مــ

الطبيعة.


