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األخيرة

• الــخــط األخــضــر : أنــجــز معهد الكويت 
لألبحاث العلمية أخيرًا مشروعا بحثيا 
يعد نقلة نوعية في مجال إدارة النفايات 
والــــتــــصــــدي لـــلـــتـــلـــوث الـــبـــيـــئـــي فــــي دولــــة 
الكويت بعنوان »دراسة التحلل الكيمياء 
الــحــراري لــإطــارات املطاطية املستعملة 
بـــهـــدف اســـتـــخـــاص الـــكـــيـــمـــاويـــات منها 
ــايـــيـــس مـــخـــتـــلـــفـــة«، والــــــــــذي يــعــنــى  ــقـ بـــمـ
بــإنــتــاج الــوقــود املــتــجــدد بــاســتــخــدام قيم 
مـــن عــــدد مـــن أنـــــواع اإلطـــــــارات املــطــاطــيــة 
البالية ومقارنتها ببعض الستخاص 
التوصيات املثلى التي يمكن االستفادة 

منها في املستقبل القريب.
وأضـــــــاف املـــعـــهـــد إن صـــنـــاعـــة اإلطـــــــارات 
املــــطــــاطــــيــــة )الــــــدوالــــــيــــــب( تــــعــــد مـــــن أهــــم 
الصناعات املليارية بــالــدوالر األميركي 
حــول الــعــالــم، وهــي ذات عــائــد اقتصادي 
ــة فـــــي قـــــارة  ــ ــــاصـ ــلــــى الــــــــــدول خـ ــم عــ ــيـ ــظـ عـ
أميركا الشمالية وأوروبــا، في ظل توافر 
القوانني الصارمة للحد من أثرها البيئي 
املــثــال ال الحصر،  املــتــزايــد، فعلى سبيل 
يخص القانون EC 2000/53 في االتحاد 
األوروبي بكل ما يتعلق بالحد من تراكم 
اإلطـــــــارات املــطــاطــيــة وبـــاألخـــص بــوضــع 
التشريعات العامة التي تنص بوضوح 
أن أيـــــة مـــمـــارســـة مــــن شـــأنـــهـــا الــتــعــامــل 
مـــع اإلطـــــــارات يــجــب أن تــكــون بــالــنــهــايــة 
مــتــعــامــلــة مــعــهــا عـــلـــى أســــــاس مــنــفــصــل 
عـــن بــقــيــة أنــــــواع الـــنـــفـــايـــات الــصــلــبــة في 
الــســيــارات منهية العمر  ــا وكــذلــك  ــ أوروبـ
االفتراضي )السكراب(، وبهذا يحتم هذا 
الــتــشــريــع أن يــتــم الــتــعــامــل مــع اإلطــــارات 
بشكل منفصل وخاص جدا بعيد عن أي 
أنــواع النفايات  احتمال للخلط مع بقية 
الــتــرســبــات الكيميائية  الــحــد مـــن  بــغــيــة 
والــتــلــوث كــذلــك فــي الــصــنــاعــات الخاصة 

مع إعــادة التدوير. وأشــار املعهد إلى أنه 
يوجد أكثر من أربعة مليار من اإلطارات 
املــطــاطــيــة الــبــالــيــة حـــول الــعــالــم وهـــي إمــا 
مـــتـــراكـــمـــة فــــي الــبــيــئــة الـــحـــضـــريـــة او تــم 
ردمها، وهي ممارسة شدد املعهد بعدم 
جدواها بل ووجوب الحد منها والقضاء 
أثــر بيئي خطير جــدا،  عليها ملــا لها مــن 
وبــالــعــودة لــإحــصــائــيــات الــعــاملــيــة، نجد 
ان نسبة إنتاج اإلطارات املطاطية البالية 
ــلـــب فــــي االتـــــحـــــاد األوربـــــــي  كــمــخــلــف صـ
تقارب 3.3 مليون إطــارا سنويا كما يتم 
في الواقع إنتاج ما يزيد 1.6 مليار وحدة 
من اإلطارات على مستوى العالم وال يتم 
التعامل إال مع 100 مليون وحدة فقط في 
آليات وتقنيات إعادة التدوير بشكل عام. 
وبقراءة آخر اإلحصائيات حول اإلطارات 
ــت، يــمــكــن  ــ ــويـ ــ ــكـ ــ ــة فـــــي دولـــــــــة الـ ــيــ ــاطــ املــــطــ
اســتــنــبــاط الــحــالــة الــعــامــة لــهــا مـــن خــال 
معرفة إن لدى الدولة أحد اعلى معدالت 
ــــول الـــعـــالـــم بـــواقـــع  اقـــتـــنـــاء الــــســــيــــارات حـ
يفوق 700 سيارة لكل 1000 فرد وبمعدل 

إنــــتــــاج قــــرابــــة 100 ألـــــف إطــــــار مــطــاطــي 
كنفاية صلبة سنويا. وأوضح املعهد أن 
اإلطــارات املطاطية هي في الواقع مكونة 
من لدائن حرارية ومطاط طبيعي يجدر 
االستفادة منه بالسبل الكيميائية املثلى 
ــادة الــتــدويــر على  كــأحــد اهـــم تــقــنــيــات إعــ
الــعــالــم، والــتــي يمكن أن يضاف  مستوى 
ــــواد واملــنــتــجــات صديقة  إلــيــهــا إنـــتـــاج املـ
البيئة املطاطية عاوة عن استخداماتها 
في سفلتة الطرق وما شابه في محاوالت 

لتقليل األثر البيئي لتراكم املخلفات.
أما عن فكرة املشروع التي انتهت أعماله 
أخـــيـــرًا، فـــأفـــاد مــعــهــد الــكــويــت لــألبــحــاث 
الــعــلــمــيــة بــأنــهــا تــتــلــخــص فـــي اســتــغــال 
ــــذع اإلطـــــــــارات املـــطـــاطـــيـــة فــــي الــكــويــت  جـ
مــن خــال تطبيق تقنية تحلل الكيمياء 
إنــتــاج مستقات تضاهي  الــحــراري بغية 

تلك الناجمة من الصناعات البترولية.
وقـــد تـــم الــعــمــل عــلــى املـــهـــام الــعــلــمــيــة في 
املـــشـــروع مـــن خـــال املـــمـــول مـــن مؤسسة 
التقدم العلمي ومعهد الكويت لألبحاث 

العلمية، من خال تدشني العمل املخبري 
باملفاعل الحراري الذي نال براءة اختراع 
ــراع  ــ ــتـ ــ ــن مـــكـــتـــب بــــــــــراءات االخـ ــ مـــســـبـــقـــا مـ
والـــعـــامـــات الـــتـــجـــاريـــة األمـــيـــركـــي وذلـــك 
بــدراســة عــدد من أنــواع اإلطـــارات البالية 
والــجــديــدة وكــذلــك دراســتــهــا وتوصيفها 
بــمــقــايــيــس مــتــنــاهــيــة الــصــغــر ومــخــبــريــة 
ملعرفة ديناميكية تفاعات االنحال من 
جهة ومن جهة أخرى معرفة اآللية التي 
يــتــم فــيــهــا تـــأويـــج مــثــل هـــذه الــصــنــاعــات 

والتعامل مع منتجاتها في الكويت.
وتـــعـــد مــثــل هــــذه الــتــقــنــيــات الــكــيــمــيــائــيــة 
مــحــط اهــتــمــام الــعــالــم بــأســره ملــا لــهــا من 
عائد صناعي واقتصادي كذلك، فيمكن 
االستفادة القصوى من كل املنتجات التي 
الــتــفــاعــات داخـــل مثل  تنجم مــن عملية 
هذه املفاعات التي تعيد تدوير اإلطارات 
إنــتــاج ما  والــنــفــايــات الصلبة. وعليه تــم 
يزيد عن ال 40 في املئة من زيوت تضاهي 
الــكــيــمــيــائــيــة بنسبة  الـــديـــزل بــبــصــمــتــهــا 
ــة مــــن بـــعـــد فــحــص  ــئـ ــفـــوق ال 70 فــــي املـ تـ
املنتجات الناجمة بمتوسط حــرارات ما 
ــة ســيــلــيــزيــة تــحــوي  بـــني 500 و800 درجــ
عـــلـــى خـــصـــائـــص مـــشـــابـــهـــة ملـــواصـــفـــات 
الــســعــريــة، والكثافة  األســــواق فــي القيمة 
ــذلـــك نــســبــة الــهــيــدروجــني  ــزوجـــة وكـ ــلـ والـ
والــكــربــون. كما يمكن تصفية املنتجات 
لـــدى املنتج  لــيــكــون  املــــواد الكبريتية  مــن 
خصائص فائقة املواصفة البيئية. كما 
ومــن جهة أخـــرى ينجم مــن املــفــاعــل ذاتــه 
الــذي يستطيع التعامل مــع لقيم بحجم 
200 غم غازات تضاهي الغازات الخفيفة 
ــاعــــات الـــبـــتـــرولـــيـــة  ــنــ ـــن الــــصــ الـــنـــاتـــجـــة مــ
والــبــتــروكــيــمــاويــة وأســـــود الـــكـــربـــون ذو 
االســــتــــخــــدامــــات الـــعـــديـــدة فــــي األصـــبـــاغ 

وهندسة الطرق.

علماء كويتيون ينجحون فى حتويل اإلطارات لطاقة متجددة

الكويت ضمن 
أعلى معدالت أقتناء 
السيارات في العالم 

بواقع 700 سيارة 
لكل ألف نسمة 

هناك أكثر من 4 
مليار من اإلطارات 
المطاطية التالفة 
حول العالم وأثرها 

البيئي خطير

مالكي السيارات فى الكويت يتسببون فى 100 ألف إطار تالف سنويا
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تناول القهوة يقلل اإلصابة بالسكري مؤمتر املناخ.. الطاقة املستدامة وحلول املستقبل
صدامات 

جيوسياسية 
ووعود ال 

تتحقق
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ــر : قـــدمـــت 4 عــــضــــوات فــي  الـــخـــط األخــــضــ
ــلــــدي اقــــتــــراحــــا بــتــخــصــيــص  ــبــ املـــجـــلـــس الــ
ــددة وفـــــق خـــطـــة مــتــكــامــلــة  ــحــ ــات مــ ــاحـ مـــسـ
ــي الــــكــــويــــت. وذكــــــرت  ــ ــاح فـ ــ ــريــ ــ ــدات الــ ــ ــــصـ ملـ
العضوات علياء الفارسي، ومنيرة األمير، 
وفرح الرومي، وشريفة الشلفان، في كتاب 
الــبــلــدي عبدالله املــحــري،  لرئيس املجلس 
أن املقترح يأتي نظرًا لطبيعة الكويت وما 
تــتــعــّرض لــه عــلــى مــــدار الــعــام مــن مــوجــات 
الــغــبــار الــــذي يــؤثــر عــلــى أمــــور كــثــيــرة في 
الكويت؛ منها مجال الرؤية وتعطيل حركة 
الــســيــر فــي الــطــرق وســـد مناهيل تصريف 
مـــيـــاه األمـــطـــار عــلــى جـــوانـــب الـــطـــرق، ومــا 
يــتــرتــب عــلــيــه مـــن عــجــز مــنــظــومــة الــصــرف 
عــن استيعاب مياه األمــطــار، ومــن ثــم غرق 
املركبات على الطرق وفــي األنــفــاق، وكذلك 

الصحة العامة للناس. 
وبنّي املقترح أن هناك العديد من املحاوالت 
لعمل مصدات للرياح للمناطق، عبر زراعة 
ــار املـــخـــصـــصـــة لــــهــــذا الــــغــــرض فــي  ــ ــجـ ــ األشـ
الكويت، إال أنها لم تحظ بالدعم أو الرعاية 

الــكــافــيــة لــتــصــل إلـــى املــســتــوى الــــذي يمكن 
الـــقـــول فــيــه إن لــديــنــا شــبــكــة مـــن املــصــدات 
الطبيعية بالكويت تعمل بكفاءة وفاعلية. 
ــــة جــغــرافــيــة وطــالــبــت الــعــضــوات في  دراسـ
املقترح بعمل دراسة جغرافية متخصصة 
حــول األمــاكــن التي يجب أن يتم عمل هذه 
املـــصـــدات فــيــهــا بــجــمــيــع مــنــاطــق الــكــويــت، 
وخاصة الطرق املتأثرة بظاهرة »السافي« 

بــالــتــنــســيــق مــــع الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة لــلــبــيــئــة 
والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، 
وغــيــرهــا مـــن الــجــهــات ذات الــصــلــة. ودعـــا 
ــــى ضــــــــــرورة تـــخـــصـــيـــص هــــذه  ــ ــرح إلـ ــتــ ــقــ املــ
املناطق وفــق خرائط محددة وتحضيرها 
ــخــــاص مــع  ــطـــاع الــ ــة، وإشـــــــــراك الـــقـ ــزراعــ ــلــ لــ
الــقــطــاع الــحــكــومــي لتنفيذ هـــذه املــصــدات، 
وفــق خطط زمنية واضــحــة، مــؤكــدا العمل 
على تغيير الحواجز الخرسانية الفاصلة 
بني الطرق واستبدالها بحواجز حديدية 
أو شـــبـــك، كــمــا هـــو مــعــمــول بـــه فـــي بعض 
ــرى ذات الـــظـــروف  ــ ــدول الــخــلــيــجــيــة األخــ ــ الــ
املــنــاخــيــة املــشــابــهــة لــلــكــويــت، مــوضــحــا أن 
الرياح املحملة بـ »السافي« تصطدم فجأة 
بالحواجز الخرسانية، فتسقط ما بها من 
»السافي« على الجوانب وفي نهر الطريق، 
بينما تسمح الحواجز الحديدية والشبك 

بمرور الرياح.
ــانـــت تـــقـــاريـــر ســابــقــة نــشــرتــهــا جــمــاعــة  وكـ
الــخــط األخــضــر البيئية قــد أشـــارت إلــى أن 
الــعــواصــف الــتــرابــيــة الــتــي تــضــرب الكويت 

ــرب  الــــعــــراق  ــ ــ تــــأتــــي غـــالـــبـــا  مــــن جــــنــــوب غـ
وجــنــوب غـــرب ســوريــا، وغـــرب األردن كما 
توضحه صــور األقــمــار الصناعية، وأرض 
الكويت نفسها يغزوها بحزامني كبيرين 
من الرمال الزاحفة أحدهما واألكثر نشاطا 
يــقــع فـــي الــجــهــة الــشــمــالــيــة الــغــربــيــة عبر 
الــــحــــدود الــكــويــتــيــة الـــعـــراقـــيـــة فـــي منطقة 
الـــهـــويـــمـــلـــيـــة، واآلخــــــــر يـــقـــع عـــنـــد الــــحــــدود 

الشمالية الشرقية فــي منطقة القشعانية 
ويـــعـــتـــبـــر هـــــــذان الــــحــــزامــــان مــــن املــــصــــادر 
الــزاحــفــة، ولهذا  الرئيسية املحلية للرمال 
فحال الغبار واألتربة في الكويت على وجه 
العموم يزيد عما هو عليه في املناطق التي 

تقع إلى الجنوب منها. 
وهـــذه الــعــواصــف كــمــا هــو مــعــروف تــؤدي 
إلي زحف الرمال وإثارة الغبار الذي يبقى 
عالقا في الجو وهذا مما يتسبب في تعرية 
الــتــربــة الــســطــحــيــة، وردم الـــطـــرق، وتــدمــيــر 
األراضــــي الــزراعــيــة، وتــدهــور مـــدى الــرؤيــة 
األفقية ومــا ينجم عنه مــن تعطيل لحركة 
املاحة الجوية والبحرية والبرية، وتلويث 
الهواء واألضرار بالصحة العامة لإنسان.

تمثل الظواهر الغبارية التي تتعرض لها 
الكويت 25 في املئة من أيــام السنة كما أن 
معدل العواصف الترابية يبلغ 26 عاصفة 
وهو معدل يفوق أضعاف املعدل الطبيعي 
لــلــعــواصــف الــتــرابــيــة فـــي الـــــدول املـــجـــاورة 
كالبحرين التي تمثل 5.6 في املئة من أيام 
الــســنــة وقـــطـــر7.1 فــي املــئــة وأبـــو ظــبــي 3.9 
في املــئــة.  إن دولــة الكويت تتعرض بحكم 
مــوقــعــهــا الــجــغــرافــي و ظــروفــهــا املــنــاخــيــة 
و طــبــيــعــتــهــا الــجــيــولــوجــيــة و خــصــائــص 
تربتها و سمات غطائها النباتي و أنماط 
أنــواع الظواهر  استخدام أراضيها لجميع 
الــتــرابــيــة مــن عـــواصـــف  غــبــار مــتــصــاعــد و 
غبار عالق. حيث تشكل هــذه الظواهر في 
الــدراســات العلمية 154  مجموعها حسب 
يـــوم مــن أيـــام الــســنــة فــي املــتــوســط و تمثل 
الــعــواصــف الــتــرابــيــة اقـــل الــظــواهــر حــدوثــا 
بمعدل 26 يوما أما الغبار املتصاعد فهو 
األكثر تكرارا و بمعدل 69 يوما في السنة 
ثم الغبار العالق بمعدل 58 يوما و هذان 
النوعان من الغبار هما اللذان سادا خال 

شهري مايو و يونيو 2008.
و تــدل اإلحــصــائــيــات على أن مــعــدل تراكم 
كميات الغبار على أراضي الكويت تتراوح 
فــيــمــا بـــني 20 و 60 طـــن عــلــى الــكــيــلــومــتــر 
املــربــع شهريا و هــو مــعــدل يتجاوز كثيرا 
املــعــدل املــســمــوح بــه عامليا ) 108 طــن على 
الــكــم املــربــع سنويا ( بمتوسط لــعــدد أيــام 
العواصف حوالي 25 يوما سنويا ، و هو 
مــا يمثل حــوالــي خمسة أضــعــاف متوسط 
ــــدول املـــجـــاورة  ــام الــعــواصــف فـــي الـ ــدد أيــ عـ
ــارات  ) مملكة الــبــحــريــن ، دولـــة قــطــر ، األمــ
العربية املتحدة ( كما ياحظ أن معدالت 
ــاد مــنــذ عــام  ــ تــراكــم الــغــبــار آخـــذه فــي االزديـ

.2004

املقترح يأتي نظراً لطبيعة الكويت وما تتعّرض له على مدار العام من موجات الغبار

154 يوًما متوسط 
العواصف الترابية التي 

تضرب الكويت في 
السنة

٦0 طنا من 
الغبار يسقط 
على الكويت 

شهرًيا
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أملانيا تخطط لفرض ضريبة بـأملانيا تخطط لفرض ضريبة بـ9090 % على أرباح الطاقة النظيفة % على أرباح الطاقة النظيفة

• بـــرلـــني : كــشــفــت أملـــانـــيـــا الـــنـــقـــاب عــن 
مــــن مــكــاســب  ــرداد 90%  ــ ــتــ ــ خــطــتــهــا الســ
بــعــض مـــشـــروعـــات الــطــاقــة الــنــظــيــفــة، إذ 
تسعى الحكومة لتمويل حزمة مساعدات 

للمستهلكني.
تخطط الحكومة للحصول على %90 من 
األربــــاح الــتــي تــزيــد عــلــى 130 يـــورو لكل 
ميغاواط/ساعة، والتي تجنيها محطات 
الطاقة الشمسية وطاقة الرياح البحرية 

والــنــوويــة، طبقًا ملــســودة قــانــون اطلعت 
عليها »بلومبرغ نيوز«. يحاول الساسة 
اســتــعــادة بــعــض األربـــــاح الــتــي تجنيها 
 )RWE AG( »شركات مثل »آر دبليو إي

من ارتفاع أسعار الطاقة.
ــة األربـــــــــاح  ــبــ ــريــ ــبـــيـــق ضــ ــرر تـــطـ ــ ــقــ ــ ــن املــ ــ مــ
االستثنائية على منتجي الكهرباء وفق 
منحنى متصاعد، بناء على نوع الوقود 

املستخدم. 

ـــفـــرض ضــــرائــــب عـــلـــى األربــــــــاح الــتــي 
ُ
ــت سـ

ــلـــى 52 يـــــــورو لـــكـــل مـــيـــغـــاواط/ تــــزيــــد عـ
ساعة منتجة من محطات توليد الطاقة 
بالفحم )ليغنيت(، و28 يورو للمحطات 
الــنــفــط. والــجــديــر بالذكر  الــتــي تستخدم 
طبق لعشرة 

ُ
الــتــدابــيــر ست تــلــك   

َّ
أيــضــًا أن

أشـــهـــر، بــأثــر رجــعــي مـــن بـــدايـــة سبتمبر 
2022، وحتى نهاية يونيو 2023، ويمكن 

تمديدها حتى نهاية عام 2024.

حـــــددت أملـــانـــيـــا حـــزمـــة بــقــيــمــة 54 مــلــيــار 
ــتــــي تــفــرض  يــــــورو فــــي 22 نـــوفـــمـــبـــر، والــ
ســقــفــًا ألســـعـــار الـــغـــاز لــلــشــركــات واألســـر 
اعــتــبــارًا مــن الــعــام املــقــبــل، مــع تخصيص 
املـــزيـــد لــلــكــهــربــاء. وســتــمــّول حـــزم الــدعــم 
املــخــصــصــة لـــفـــواتـــيـــر الـــكـــهـــربـــاء جــزئــيــًا 
مــن خــال ضريبة األربــــاح االستثنائية، 
ــع الــحــكــومــة أن تــجــمــع منها 

َّ
الــتــي تــتــوق

مبلغًا باملليارات يتكون من رقمني، وفق 

املسؤولني.
ــل مــن  ــ يـــعـــد مـــســـتـــوى الــــدعــــم املـــقـــتـــرح أقــ
املــــســــتــــوى الــــــــذي اقــــتــــرحــــتــــه املـــفـــوضـــيـــة 
يــــــورو  بــــلــــغ 180  األوروبـــــــــيـــــــــة، والـــــــــــذي 
للميغاواط/ساعة. وقد حذرت مشروعات 
 
َّ
توليد الطاقة املتجددة في أملانيا من أن

مــثــل هـــذه الــضــريــبــة ســتــردع االســتــثــمــار 
الــدولــة على فطم نفسها  الـــازم ملساعدة 

عن الوقود األحفوري املستورد.

تغرمي جولدمان تغرمي جولدمان 
ساكس ملمارسته ساكس ملمارسته 
التضليل البيئي التضليل البيئي 

• واشنطن : وافق بنك االستثمار 
ــان ســـاكـــس  ــ ــدمــ ــ ــولــ ــ ــي جــ ــ ــكــ ــ ــريــ ــ األمــ
جـــروب عــلــى دفـــع غــرامــة قــدرهــا 4 
مــايــني دوالر للسلطات الرقابية 
األمــــريــــكــــيــــة بـــســـبـــب االتــــهــــامــــات 
املوجهة إلــى وحــدة إدارة األصــول 
التابعة له بتضليل العماء بشأن 
الــخــاضــعــة ملعايير  االســتــثــمــارات 
الــحــوكــمــة الــبــيــئــيــة واالجــتــمــاعــيــة 

)إي.إس.جي(.
املـــالـــيـــة  واتـــهـــمـــت هـــيـــئـــة األوراق 
والــــــــــتــــــــــداول األمـــــريـــــكـــــيـــــة شــــركــــة 
جـــــــــولـــــــــدمـــــــــان ســـــــــاكـــــــــس أســـــيـــــت 
مانجمنت إلدارة األصول بالفشل 
ــراءات  ــ فــي تطبيق ســيــاســات وإجـ
ــمـــار  ــثـ ــتـ خـــــاصـــــة بــــصــــنــــدوقــــي اسـ
مشترك وآخر منفصل تم الترويج 
لها باعتبارها تقوم باالستثمار 
وفـــقـــا لـــقـــواعـــد الــحــوكــمــة الــبــيــئــيــة 
واالجــــتــــمــــاعــــيــــة. وكــــشــــفــــت هــيــئــة 
املــالــي والــتــداول أن شركة  األوراق 
لــديــهــا خــال  ــان  كــ إدارة األصــــــول 
أبــــــــــرل 2017 حــتــى  ــرة مــــــن  ــ ــتـ ــ ــفـ ــ الـ
الـــعـــديـــد مــــن أوجــــه  فـــبـــرايـــر 2020 
الفشل في السياسات واإلجــراءات 
وشملت أبحاث الحوكمة البيئية 
واالجــتــمــاعــيــة الـــتـــي اعـــتـــاد فــريــق 
االستثمار في الشركة استخدامها 

الختيار ومراقبة األوراق املالية.
وأضافت الهيئة أن الشركة فشلت 
ــل 2017  ــ ــريـ ــ أبـ ـــن  ــرة مــ ــتــ ــفــ الــ خــــــال 
فــــي وضــــع أي  يـــونـــيـــو 2018  ــى  ــ إلـ
ســـيـــاســـات أو إجـــــــــراءات مــكــتــوبــة 
ألبــــــــحــــــــاث الـــــحـــــوكـــــمـــــة الـــبـــيـــئـــيـــة 
واالجتماعية للصندوق، وعندما 
تم وضــع السياسات واإلجـــراءات، 
فشلت الشركة في اتباعها بطريقة 

مستمرة حتى فبراير 2020 .

: تجتمع شــركــات توليد الكهرباء مــن مصادر  لــنــدن   •
الطاقة املتجددة في بريطانيا مع وزارة الخزانة ملناقشة 
الــشــكــاوى مــن قـــرار اململكة املــتــحــدة فــرض ضريبة على 

شركات توليد الكهرباء من مصادر منخفضة الكربون.
إنــتــاج الكهرباء في  يلتقي رؤســـاء بعض أكبر شــركــات 
الــخــزانــة ملناقشة  املــمــلــكــة املــتــحــدة مــع مــســؤولــي وزارة 
الــزائــدة«،  الضريبة على مــا أسمته الحكومة »األربــــاح 
ــر الــــخــــزانــــة، جــيــريــمــي هــــانــــت، وفــقــًا  ــ ــلــــن عــنــهــا وزيــ وأعــ
ألشخاص مطلعني على األمر طلبوا عدم ذكر أسمائهم 
ــدد الـــضـــريـــبـــة بـــالـــحـــد مــن  ــهــ ألن االجــــتــــمــــاع خـــــــاص. تــ
االستثمار في قطاع حيوي يعزز تحول اململكة املتحدة 

بعيدًا عن االعتماد على الوقود األحفوري.
دعم الوقود األحفوريدعم الوقود األحفوري

تتضرر صناعة الطاقة املتجددة من تقديم صفقة أفضل 
لشركات النفط والغاز، التي يمكنها االستفادة من بدل 

ز اإلنتاج الجديد من بحر الشمال.
ّ
االستثمار الذي يحف

تتوقع وزارة الخزانة جمع إيرادات من منتجي الكهرباء 
اعتمادًا على مصادر منخفضة الكربون خال السنوات 
الـــثـــاث األولـــــى مـــن تــطــبــيــق ضــريــبــة األربــــــاح املــفــاجــئــة 
بزيادة %20 عن عائدات قطاع النفط والــغــاز، لكن على 
املــدى الطويل قد تدفع شركات الــوقــود األحــفــوري أكثر 
اعتمادًا على أسعار السوق. قال كيث أندرسون، رئيس 
ــدة تــولــيــد الــكــهــربــاء اإلســكــتــلــنــديــة الــتــابــعــة لشركة  وحــ
»إيبردروال )Iberdrola( في بيان: »ال أستطيع فهم سبب 
فرض ضرائب على منتجي الطاقة املتجددة بمستويات 

مماثلة لشركات النفط والــغــاز التي تــم منحها حوافز 
ــوقــــود  ــــن الــ ــد مـ ــزيــ ــاج مــ ــ ــتـ ــ ــــي إنـ ــيــــة لـــاســـتـــثـــمـــار فـ ــافــ إضــ
األحــفــوري، وهــو مــا يــبــدو نتيجة نقص إمــــدادات الغاز 
الــتــي يجب االعــتــمــاد على التعافي منها على مصادر 
الطاقة املتجددة. يفرض اإلجـــراء الجديد ضريبة 45% 
على دخل بيع الكهرباء من مصادر منخفضة الكربون 
بأكثر مــن 75 جنيه إسترليني لكل مــيــغــاواط/ ساعة، 
وهو ما يعد أقل من نصف متوسط   سعر البيع بالجملة 
الــعــام، لكنه أعلى بكثير مــن املستويات الطبيعية  هــذا 
قبل أزمة الطاقة الحالية.ال يشمل اإلجراء املنتجني ممن 
لديهم عقود حكومية لبيع الكهرباء بأسعار ثابتة، كما 
لــلــشــركــات خــفــض أعــبــائــهــا الضريبية عــن طريق  يمكن 
خصم تكاليف االستثمار من ضريبة الشركات الخاصة 
بها. من املقرر أن يضم االجتماع صباح الجمعة الرؤساء 
التنفيذيني لشركتي »إس إس إي«، و«دراكــــس غــروب« 
الـــرؤســـاء التنفيذيني باململكة املتحدة  إلـــى  بــاإلضــافــة 
 )Orsted( لــعــمــاق طــاقــة الــريــاح الــدنــمــاركــي »أورســتــيــد
و«آر دبليو إيه )RWE( األملانية. قال أليستير فيليبس 
لــشــركــة »إس إس إي« في  الــتــنــفــيــذي  الــرئــيــس  ديــفــيــز، 
بيان إن الشركة تتطلع لاستماع أكثر من الحكومة عن 
جهودها لدعم االستثمار في مصادر الطاقة النظيفة من 
أجل خفض اعتماد اململكة املتحدة على الغاز املستورد 

بتكلفة باهظة.
زعزعة الثقةزعزعة الثقة

من جهته، انتقد تــوم غلوفر، الرئيس اإلقليمي لشركة 

»آر دبليو إي« في اململكة املتحدة اإلجراء وقال في بيان: 
»التدخات على ذلك املستوى تضر باألساس الذي يدفع 
املستثمرين لتمويل مشاريع الطاقة املتجددة في اململكة 
املتحدة، وينتج عــن تقويض ثقة املستثمرين صعوبة 
وفاء اململكة املتحدة بالتزاماتها املتعلقة بالوصول إلى 
صافي انبعاثات كربون صفرية، كما ستصبح إمدادات 
أقــل أمــانــًا وسيدفع العماء  الطاقة فــي اململكة املتحدة 

بنهاية املطاف فاتورة أكبر على املدى الطويل.
يرجع تفسير اإلجراء إلى أن محطات التوليد بإمكانها 
الــتــي تــم إنتاجها مــن مــصــادر منخفضة  بيع الكهرباء 
الــســوق التي تحددها محطات الغاز  الكربون بأسعار 
الطبيعي، دون اضطرارها لدفع تكاليف أعلى للوقود. 
ومن املقرر سريان ضريبة األربــاح املفاجئة حتى 2028 
وهـــي مـــدة أطــــول مــن اإلجــــــراءات املــشــابــهــة فــي االتــحــاد 
األوروبـــــــي، مـــا قـــد يــدفــع االســتــثــمــار نــحــو الـــقـــارة خــال 

السنوات القادمة.
ــة في  ــاركـ ــشـ قــــال ســــام هــولــيــســتــر، رئـــيـــس األســـــــواق واملـ
 LCPLane Clark &( إل ســي بــي الن كــارك أنــد بيكوك«
Peacock(: يجب تذكر وجــود حاجة لضخ استثمارات 
كبيرة في مجال الكهرباء باململكة املتحدة لتجنب كارثة 
الــطــاقــة«. وأضــاف  مناخية وتحقيق االســتــقــال بمجال 
هــولــيــســتــر: »يـــؤثـــر اســـتـــهـــداف املــســتــثــمــريــن الــراســخــني 
بـــفـــرض ضــريــبــة عــلــى مــنــتــجــي الـــكـــهـــربـــاء بــشــكــل كبير 
مــبــاشــر وغــيــر مــبــاشــر عــلــى تلبية تــلــك الــطــمــوحــات من 

خال اإلضرار بثقة املستثمرين.

• روما : من املرتقب أن تبيع شركة »إينيل«، عماقة 
املرافق في إيطاليا وأكبر شركة تجزئة للكهرباء في 
العالم، الكهرباء مباشرة إلى الشركات في الواليات 

املتحدة ألول مرة.
 شــركــة 

ّ
ــادرة، إن ــبــ قـــال جــريــج ريـــــزو، الــــذي يــــرأس املــ

»إينيل نــورث أميركا حصلت على ترخيص البيع 
بــالــتــجــزئــة فـــي تــكــســاس، وهــــي فـــي طــــور فــتــح بــاب 

االشتراك أمام العماء من الشركات.
ســيــجــري دعــــم هــــذه الـــعـــقـــود الـــتـــي مـــن املــحــتــمــل أن 
تــتــراوح من سنة إلــى ثــاث سنوات أو أكثر، بإنتاج 

الــريــاح. تعمل شركة  أكثر مــن 4 غيغاوات مــن طاقة 
»إيـــنـــيـــل« عــلــى إنـــتـــاج الــطــاقــة الــشــمــســيــة فـــي واليـــة 

تكساس.
يأتي التوجه نحو البيع بالتجزئة في حني تكثف 
»إيـــنـــيـــل« اســتــثــمــاراتــهــا بــشــكــل كــبــيــر فـــي الـــواليـــات 
ــر الـــكـــونـــغـــرس مــــؤخــــرًا قـــانـــون  ــ ــدة، بـــعـــد أن أقـ ــتـــحـ املـ
خفض التضخم مع تقديم حوافز سخية للمنشآت 
التي تعمل بالطاقة املتجددة. قالت إينيل األسبوع 
املاضي إنها ستبني إحدى أكبر املحطات في الباد 

إلنتاج وحدات وخايا شمسية. 

قـــال ريـــزو ، رئــيــس اتــفــاقــيــات شـــراء الــطــاقــة وحــلــول 
الطاقة املتجددة لــدى شركة »إينيل نــورث أميركا« 
 املصانع في والية تكساس 

ّ
في مقابلة عبر الهاتف إن

وغــيــرهــا مـــن الـــشـــركـــات تــرغــب فـــي أن يــكــون لــديــهــا 
القدرة على شــراء مصادر الطاقة املتجددة مباشرة 
لتلبية احتياجاتها اليومية من الكهرباء، بــداًل من 
االضـــطـــرار إلـــى الـــدخـــول فـــي اتــفــاقــيــات شــــراء طــاقــة 

طويلة األجل.
ــاح والـــطـــاقـــة الشمسية  ــريـ الـ أوضــــح ريــــزو أن طــاقــة 
املــبــيــعــة لــعــمــاء الــتــجــزئــة لـــن تـــكـــون مــرتــبــطــة بــأي 

اتفاقيات شراء خاصة.
ــزام عـــقـــود طــويــلــة األجــــل،  ــتــ دون االضــــطــــرار إلــــى الــ
تستطيع الــشــركــات الــحــصــول عــلــى كــمــيــات أقـــل من 
الــكــهــربــاء لــفــتــرات أقــصــر دون الــتــزامــات رأســمــالــيــة 
كبيرة، مما يسهل عليها التحول إلى الطاقة املائمة 
للبيئة. قال: »اتفاقيات شراء الطاقة قائمة بالتأكيد 
لتبقى، البيع بالتجزئة ال يلغي الطلب على اتفاقيات 
شـــراء الــطــاقــة . أوضـــح أن الــشــركــات ســتــكــون قـــادرة 
على االشتراك في عقود البيع بالتجزئة في أوهايو 

وإلينوي وبنسلفانيا في عام 2023.

شركات الطاقة املتجددة ترفض ضرائب األرباح البريطانيةشركات الطاقة املتجددة ترفض ضرائب األرباح البريطانية

»إينيل« اإليطالية تستعّد لبيع الطاقة اخلضراء فى أميركا
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توقعت بعض األبحاث بأن تكلفة البنية التحتية للطاقة الجديدة هي 3.5 تريليونات دوالر سنويا حتى عام 2050 

إلــى صافي انبعاثات صفرية. كشفت دراســة جديدة أن بناء مرافق الطاقة الخضراء والتخلي عن الوقود  للوصول 

األحفوري إلى مصادر متجددة قد يولد انبعاثات كبيرة من الكربون، إذ إن إنشاء توربينات الرياح واأللواح الشمسية 

الــذي نحاول  الــوقــود األحــفــوري  والبنية التحتية الجديدة األخـــرى؛ يستهلك الطاقة، فبعضها يأتي بالضرورة من 

التخلص منه. لكن الدراسة التي نشرت في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في دورية »بروسيدنغز أوف ذا ناشونال 

أنــه إذا أمكن إنجاز هــذه البنية التحتية بسرعة، فــإن هــذه االنبعاثات  إلــى  أكاديمي أوف ساينسز )PNAS( أشــارت 

ستنخفض بشكل كبير، ألن المزيد من الطاقة المتجددة في وقت وجيز يعني وقودا أحفوريا أقل بكثير.

تكلفة بيئية عاليةتكلفة بيئية عالية
وقـــال املــؤلــف الرئيسي لــلــدراســة »كــوري 
لـــيـــســـك« الــــــــذي أجــــــــرى الـــبـــحـــث كــطــالــب 
دكــتــوراه فــي مــدرســة كولومبيا للمناخ، 
في الواليات املتحدة، »في ظل سياسات 
الــحــالــيــة، والــتــي ستؤدي  املــنــاخ العاملية 
إلى ارتفاع درجة حرارة حوالي 2.7 درجة 
مــئــويــة، فــــإن االنـــبـــعـــاثـــات الـــتـــي ستنجم 
الــتــحــول  الــطــاقــة لتشغيل  عــن اســتــخــدام 

املناخي ستكون كبيرة.
وأوضح »ليسك« في تصريح لـ«الجزيرة 
املـــرتـــفـــع  نــــــــت« أن حــــجــــم االنـــــبـــــعـــــاثـــــات 
ــدة تـــصـــل إلـــــى 5 ســـنـــوات  ســـيـــتـــواصـــل ملـــ
بنفس املعدل الحالي لانبعاثات العاملية 
إلــى منتصف  الحالية، ومــن ثم يوصلنا 
الطريق إلى 1.5 درجــة من االحــتــرار. لكن 
هذه االنبعاثات تنخفض إلى النصف إذا 
قصرنا االحترار على درجتني، وتنخفض 

بنسبة %90 إذا قصرنا االحترار على 1.5 
درجة مئوية.

وقــد قــام الباحثون بحساب االنبعاثات 
املحتملة الناتجة عــن اســتــخــدام الطاقة 
فــــي الـــقـــطـــاعـــات الـــرئـــيـــســـيـــة املــســتــهــلــكــة 
لــهــا مــثــل الــتــعــديــن والــتــصــنــيــع والــنــقــل 
والــبــنــاء والــتــشــيــيــد، واألنــشــطــة األخـــرى 
الازمة إلنشاء مزارع ضخمة من األلواح 
الشمسية وتوربينات الرياح، إلى جانب 
ــن الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة املــــحــــدودة  ــد مــ ــزيــ املــ
ــة األرضــــيــــة ومـــصـــادر  ــراريــ لــلــطــاقــة الــــحــ

الطاقة األخرى.
وقــد توقعت األبــحــاث السابقة أن تكلفة 
البنية التحتية للطاقة الجديدة هي 3.5 
تريليونات دوالر سنويا حتى عام 2050 
للوصول إلــى صافي انبعاثات صفرية، 
ــــى حــــوالــــي 14 تــريــلــيــون  أو مــــا يـــصـــل إلـ
دوالر للواليات املتحدة وحدها في نفس 

الفترة، لكن الدراسة الجديدة تهدف إلى 
تــقــديــر تكلفة الــتــحــول األخــضــر بــغــازات 

االحتباس الحراري وليس بالدوالر.
مشكلة انخفاض الطموحمشكلة انخفاض الطموح

ووفق ليسك فقد تم استخدام »مجموعة 
ــاخ والــــطــــاقــــة والـــبـــنـــيـــة  ــ ــنـ ــ ــاذج املـ ــ ــمـ ــ ــن نـ ــ مـ
الـــتـــحـــتـــيـــة والـــتـــكـــيـــف جـــنـــبـــا إلــــــى جــنــب 
مـــع الــعــديــد مـــن الــبــيــانــات الــجــيــولــوجــيــة 
واالقــتــصــاديــة )والــتــي تــكــون فــي الغالب 

مفتوحة املصدر ومتاحة مجانا(.
ــه أن الــنــتــائــج أظــهــرت  ــنّي الــبــاحــث ذاتــ وبــ
أن التحوالت املناخية هي عمل صناعي 
كــبــيــر، وبــالــتــالــي ســـوف تتسبب فــي حد 
ذاتــهــا فــي انــبــعــاثــات. وهـــذه االنــبــعــاثــات 
كبيرة بما يكفي لدرجة أننا نحتاج إلى 

احتسابها في سياساتنا.
ــتــــطــــرد »ولـــــكـــــن فـــــي حـــــني أن هــــذه  ويــــســ
االنـــبـــعـــاثـــات تــمــثــل مــشــكــلــة خــطــيــرة في 

املــنــاخ الحالية منخفضة  ظــل ســيــاســات 
الـــطـــمـــوح، فــــإن االتـــجـــاه نــحــو وقــــف هــذه 
االنــبــعــاثــات مــن خـــال الــتــحــول األخــضــر 
يرفع هــذا الطموح ويمثل رســالــة تبعث 

على األمل.
إلـــــــــى أن جـــمـــيـــع  الـــــبـــــاحـــــثـــــون  ــر  ــ ــيـ ــ ــــشـ ويـ
تــقــديــراتــهــم ربــمــا تــكــون منخفضة جــدا، 
إذ ال يــأخــذون فــي الحسبان مــواد البناء 
الـــــازمـــــة لـــخـــطـــوط الـــنـــقـــل الـــكـــهـــربـــائـــيـــة 
لــلــتــخــزيــن،  الــــبــــطــــاريــــات  الــــجــــديــــدة، وال 
وكـــاهـــمـــا مــنــتــجــات كــثــيــفــة االســـتـــهـــاك 

للطاقة واملوارد.
الــتــقــديــرات ال تشمل تكلفة  كــمــا أن هـــذه 
االســـتـــعـــاضـــة عـــن املـــركـــبـــات الـــتـــي تعمل 
بــالــغــاز والـــديـــزل بـــأخـــرى كــهــربــائــيــة، أو 
جــعــل املـــبـــانـــي الــقــائــمــة أكـــثـــر كـــفـــاءة في 
استخدام الطاقة، وفقا للبيان الصحفي 
للدراسة املنشور على موقع »يوريك ألرت 

.)Eurek Alert(
ويشدد »ليسك« في تصريحاته للجزيرة 
نـــت، أن الــعــالــم بــحــاجــة إلـــى اســتــثــمــارات 
طــمــوحــة فـــي الــطــاقــة املــتــجــددة وتــدابــيــر 
الــعــاملــي،  الــطــاقــة. فعلى الصعيد  لــكــفــاءة 
ــــوري  ــفـ ــ ــى الـــــوقـــــود األحـ ــلـ ــم اإلبـــــقـــــاء عـ ــتـ يـ
ـــن خــــال  ــ ــنـــع مـ ــا بـــشـــكـــل مـــصـــطـ ــيــــصــ رخــ
اإلعــانــات املــبــاشــرة وغــيــر املــبــاشــرة التي 
تصل إلى %6 من إجمالي الناتج املحلي 
إنـــنـــا »إذا قمنا  قـــائـــا  الـــعـــاملـــي. ويـــتـــابـــع 
بتحويل هـــذا الــدعــم إلـــى االســتــثــمــار في 
هذه اإلجـــراءات، فسوف نتجنب الحفاظ 
ــوقـــود األحــــفــــوري كــمــصــدر طــاقــة  عــلــى الـ
ــال مــصــادر الطاقة  ــ عــاملــي مــهــيــمــن. وإدخـ
املــــتــــجــــددة فــــي وقـــــت أقـــــــرب، يــعــنــي أنــنــا 
يــمــكــنــنــا تــنــظــيــف الـــطـــاقـــة املــســتــخــدمــة 
لتغذية بقية الفترة االنتقالية، وتقليل 

االنبعاثات التي هي موضوع بحثنا.

دراسة تدعو ألخذ التكلفة البيئية دراسة تدعو ألخذ التكلفة البيئية 
للتحول األخضر فى احلسبانللتحول األخضر فى احلسبان

تتمثل بزيادة االنبعاثات

دراسة : تغّير املناخ يؤدي إلىدراسة : تغّير املناخ يؤدي إلى
تفاقم الصداع واحلاالت العصبيةتفاقم الصداع واحلاالت العصبية

رت دراســـــة تــابــعــة 
ّ
• واشــنــطــن : حـــــذ

لألكاديمية األميركية لطب األعصاب، 
يـــؤدي إلى  مــن أن التغير املناخي قــد 
الـــصـــداع، والـــحـــاالت العصبية  تــفــاقــم 
األخـــرى، وذكـــرت الــدراســة أن أعــراض 
ا، وســـط  هـــــذه الــــحــــاالت تـــــــزداد ســـــــوء
ــوال الــطــقــس،  ــ ــ ــاد فــــي أحـ ــ كــــل تـــغـــّيـــر حـ

والحاالت املناخية املتطرفة.
تــابــعــون لألكاديمية  ــل بــاحــثــون 

ّ
وحــل

ــثـــر  ــاب أكـ ــ ــ ــــصـ ــ ــطــــب األعـ األمــــيــــركــــيــــة لــ
بــالــتــغــيــر  تــتــعــلــق  مــــن 360 دراســــــــــة، 
املناخي، وامللوثات، ودرجات الحرارة 
ــــوى، واألمـــــــــــــراض الـــعـــصـــبـــيـــة،  ــقـــــصـ ــ الـ
أجريت بني عام 1990 والعام الجاري.

ووجــد التحليل أن األحـــداث املناخية 
ــــرت ارتــــبــــاطــــا كــبــيــرا  ــهـ ــ املـــتـــطـــرفـــة أظـ
بــحــدوث السكتة الدماغية وشدتها، 
والصداع النصفي، وبطء االستشفاء 
لدى مرضى ألزهايمر، وتفاقم مرض 
الـــتـــصـــلـــب الـــعـــصـــبـــي املــــتــــعــــدد لــــدى 

البالغني.

ووفـــــــق بـــاحـــثـــني، يـــحـــتـــوي الـــضـــبـــاب 
ــم عــــــن االزدحـــــــــــام  ــ ــاجـ ــ ــنـ ــ الـــــدخـــــانـــــي الـ
املــــــروري والـــصـــنـــاعـــة، عــلــى جــزيــئــات 
سامة صغيرة تسمى »الجسيمات«، 
التي بــدورهــا تنتقل إلــى مجرى الــدم 
عقب استنشاقها، لتستقرَّ في نهاية 

املطاف، في الدماغ.
ــــعــــديــــة 

ُ
ــة لــــــألمــــــراض امل ــبـ ــنـــسـ ــالـ أمـــــــا بـ

العصبية الناشئة، مثل فيروس غرب 
النيل والتهاب السحايا، فكان التغير 
ــنـــاخـــي بــيــئــة خــصــبــة لـــنـــشـــأة هـــذه  املـ

الفيروسات، وفق التحليل ذاِته.
ــديــــث حــــــول املــــــوضــــــوع، قـــال  وفــــــي حــ
اخــــتــــصــــاصــــي الـــــــدمـــــــاغ واألمـــــــــــراض 
الــعــصــبــيــة الــدكــتــور رودي الـــنـــوار إن 
التغير املــنــاخــي والــتــلــوث يــؤثــر على 
اإلنسان، ألنه يؤدي إلى أنواع معينة 
من االلتهابات، مضيفا أن تغير املناخ 
ــرارة،  ــحــ ــات الــ ــ ــ ــاع درجـ ــفـ ــارتـ مـــرتـــبـــط بـ
وبــالــتــالــي تـــزداد الــتــأثــيــرات الصحية 

لذلك على الجسم.

ــة جــديــدة  • كــالــيــفــورنــيــا : أظــهــرت دراســ
أن أنــثــى قـــرد عــنــكــبــوت اســتــخــدمــت قبل 
الــــروابــــط بني  لــتــقــويــة  1700 عــــام هـــديـــة 
قوتني رئيستني في أمريكا الجنوبية ما 
قبل كولومبوس، ثم تمت التضحية بها 

بدفنها حية.
ويرجح أن أشخاصا بارزين من حضارة 
املـــايـــا قـــدمـــوا هــــذه الــهــديــة الــثــمــيــنــة إلــى 
حضارة أخرى في تيوتيهواكان. وتقارن 
الــدراســة املنشورة فــي مجلة PNAS هذا 
األســــلــــوب بـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الــــبــــانــــدا الــتــي 
مارستها الصني في تطبيع عاقاتها مع 
املــتــحــدة فــي سبعينيات القرن  الــواليــات 

الـ20.
وباستخدام تقنيات عدة مثل استخراج 
ــم، أو الــتــأريــخ  ــديـ ــقـ ــنــــووي الـ الــحــمــض الــ
الـــنـــظـــام  بــــالــــكــــربــــون، أو حـــتـــى تـــحـــلـــيـــل 
ــي إعـــــادة  ــثـــون فــ ــاحـ ــبـ ــي، نـــجـــح الـ ــذائــ ــغــ الــ
تــكــويــن مــســار حــيــاة الـــحـــيـــوان ونــفــوقــه، 
وتبني لهم أنه دفن حيا عندما كان يبلغ 

ما بني خمسة وثمانية أعوام.
وبـــدأ عمل فــريــق البحث باكتشاف نــاوا 
بــقــايــا  املـــفـــاجـــئ عـــــام 2018  ســـوجـــيـــامـــا 
الحيوان في موقع تيوتيهواكان األثــري 
الـــــــذي تــصــنــفــه الـــيـــونـــســـكـــو بــــني مـــواقـــع 
التراث العاملي ويقع في الهضاب القاحلة 

في املكسيك الحالية.
والحظت ناوا سوغيياما املعدة الرئيسة 
للدراسة من جامعة كاليفورنيا للوكالة 
الــقــرد العنكبوت  »الفرنسية«، أن وجــود 
ــذه املــنــطــقــة، إذ هي  لــيــس مـــألـــوفـــا فـــي هــ
الــحــيــوانــات.  لــهــذه  ليست موطنا أصليا 
وأثــــار ذلـــك تــســاؤالت عــن ســبــب وجـــوده، 
وعـــمـــن أتــــى بــــه، وملــــــاذا تــمــت الــتــضــحــيــة 

بــه؟ وكانت تيوتيهواكان التي تقع على 
أقــل مــن 50 كيلومترا مــن العاصمة  بعد 
لــلــتــبــادل الثقافي  مكسيكو مــركــزا مهما 

واالبتكار في أمريكا الوسطى.
وعثر على الهيكل العظمي ألنثى القرد 
بجانب نسر ذهبي، وهو شعار املكسيك 
الذي ال يزال قائما حتى يومنا هذا، وكان 
محاطا بمجموعة مــن األغــــراض القيمة 
بينها مسامير مصنوعة من حجر السج، 
وهــو صخرة بركانية مهمة لثقافات ما 

قبل كولومبوس.
كــمــا تـــم اكــتــشــاف لــوحــة جـــداريـــة تــصــور 

ــا أكـــــــــد، بــحــســب  ــ ــبــــوت، مــ ــكــ ــنــ ــعــ ــرد الــ ــ ــقــ ــ ــ ال
تــبــادل على  سوجياما، فرضية حــصــول 

أعلى املستويات.
وكتب الباحثون أن أنثى القرد العنكبوت 
ربــمــا كــانــت »تــثــيــر الــفــضــول فــي هضاب 
إلــى كونها حيوانا  تيوتيهواكان نــظــرا 

غريبا.
والحظ معدو الدراسة أن »يدي الحيوان 
كانتا مقيدتني خلف ظهره وكانت قدماه 
أنــه دفــن حيا،  كــذلــك موثقتني، مــا يعني 
وفــــق تــقــلــيــد كــــان »شـــائـــعـــا فـــي الــذبــائــح 

البشرية والحيوانية في تيوتيهواكان.

اكتشاف أنثى قرد عنكبوت قدمهااكتشاف أنثى قرد عنكبوت قدمها
شعب املايا هدية قبل شعب املايا هدية قبل 17001700 عام عام
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قال علماء إن الفيروس القديم الذي تجمد في التربة الصقيعية في سيبيريا 

منذ 48500 عام أصبح األقدم على اإلطاق حتى اآلن.  وهو يأتي من بين سبعة 

التربة الصقيعية التي تم إنعاشها بعد  أنــواع من الفيروسات الموجودة في 

لــمــدة 27000 عـــام، وتجميد  آالف السنين مــن التجمد. وتــم تجميد أصــغــرهــا 

الــذي يسمى Pandoravirus yedoma لمدة 48500 عــام. وعلى الرغم من  أقدمها 

أن الفيروسات ال تشكل عموما خطرا على البشر، إال أن العلماء يحذرون من 

أن تلك الفيروسات التي تظهر مع ذوبان الجليد يمكن أن تكون »كارثية‹‹ وأن 

تؤدي إلى أوبئة جديدة. وقال جان ميشيل كافيري، عالم الفيروسات بجامعة 

إيكس مرسيليا في فرنسا، إن »48500 عام هو رقم قياسي عالمي.

ويــعــرف pandoravirus بأنه جنس من الفيروسات العماقة التي تم اكتشافها 

 مــن أي جنس فيروسي 
ً
أكــبــر حجم فيزيائيا ألول مــرة فــي عــام 2013، وثــانــي 

.pithovirus معروف بعد

هل يأتي الوباء القادم من القطب الشمالي؟هل يأتي الوباء القادم من القطب الشمالي؟

وقـــد تـــم الــعــثــور عــلــى هـــذه الــعــيــنــة الــتــي 
الـــتـــربـــة  فــــي  ــام  ــ يـــبـــلـــغ عـــمـــرهـــا 48500 عــ
الصقيعية على عمق 52 قدما )16 مترا( 
أسفل قاع بحيرة في يوكيتشي أالس في 

ياقوتيا، روسيا.
وقــام البروفيسور كافيري وزمــاؤه في 
الــســابــق بــإحــيــاء فــيــروســني يــبــلــغــان من 
العمر 30 ألف عام من التربة الصقيعية، 
تـــم اإلعــــــان عـــن أولـــهـــمـــا فـــي عــــام 2014. 
ــات الـــتـــســـعـــة قــــــادرة  ــيــــروســ ــفــ ــع الــ ــيـ ــمـ وجـ
الــكــائــنــات الــوحــيــدة الخلية  على إصــابــة 
ــكــــن لــيــس  ــبــــا–ولــ ــيــ ــم األمــ ــاســ املــــعــــروفــــة بــ
النباتات أو الحيوانات. ومع ذلك، يمكن 
أن تــكــون الــفــيــروســات املــجــمــدة األخـــرى 
النباتية  الــحــيــاة  الــخــطــورة على  شــديــدة 

والحيوانية، بما في ذلك البشر.
وتــم تصنيف حــوالــي %65 مــن األراضــي 
الروسية على أنها أراض دائمة التجمد–
وهــــي أراض تــظــل مــجــمــدة بــشــكــل دائـــم 

حتى خال أشهر الصيف.
ولكن مع ارتفاع درجــات الــحــرارة بسبب 
الــحــراري، بدأ الجليد األزلــي  االحــتــبــاس 
اآلن فـــي الــــذوبــــان، مـــا يــــؤدي إلـــى إطـــاق 
األشــــــيــــــاء )الــــبــــكــــتــــيــــريــــا والــــفــــيــــروســــات 

وغيرها( التي جمدت منذ آالف السنني.
وتم اكتشاف بقايا وحيد القرن الصوفي 
ــــذي انـــقـــرض مــنــذ حـــوالـــي 14000 عــام  الـ
ورأس ذئب عمره 40 ألف عام–تم الحفاظ 
عليه بشكل مثالي حيث ال يزال يحتوي 

على الفراء–في السنوات األخيرة.
وولدت حتى صناعة تعتمد على املاموث 
الــــصــــوفــــي–الــــذي انــــقــــرض مـــنـــذ حـــوالـــي 
10.000 عام–حيث يبحث الصيادون عن 
الهياكل العظمية املكتشفة حتى يتمكنوا 

مـــن اســـتـــخـــراج أنــيــابــهــا وبــيــعــهــا لــتــجــار 
الــعــاج.  لكن اكتشاف مثل هــذه العينات 
إثــارة  إلــى  املحفوظة جيدا قد أدى أيضا 
الــخــوف مــن أن مسببات األمــــراض التي 
الــحــيــوانــات يمكن أن  قــد تــكــون حملتها 
يــكــون تــم تجميدها معها، وعــلــى عكس 
مضيفيها، قــد تنجو مــن تأثير التجمد 

حتى الذوبان.
ــعـــام  ــيــــري الـ وحـــــــذر الـــبـــروفـــيـــســـور كــــافــ
ــة »جـــيـــدة لــلــغــايــة« على  ــ املـــاضـــي مـــن أدلـ
أنــه »يمكنك إحــيــاء البكتيريا مــن التربة 

الصقيعية العميقة.
وفي حني أن فيروس pithovirus، الذي تم 
تجميده لنحو 30 ألف عام قبل التجربة، 
ــال الــبــروفــيــســور  ــ ــار بـــالـــبـــشـــر، قـ ــ غـــيـــر ضـ
كــافــيــري إن الــفــيــروســات املــجــمــدة لفترة 
طــويــلــة يمكن أن »تــســتــيــقــظ‹‹ وتــبــدأ في 

إعادة إصابة مضيفها.
ويــخــتــلــف الــعــلــمــاء حــــول الــعــمــر الــدقــيــق 
لــلــغــطــاء الــجــلــيــدي فــي الــقــطــب الــشــمــالــي، 
ــتــــربــــة الــصــقــيــعــيــة الـــتـــي تــحــيــط بـــه،  والــ
ــاء الـــتـــي يــحــتــوي  ــيــ وبـــالـــتـــالـــي عــمــر األشــ

عليها. لكن معظم االكتشافات التي تم فك 
تجميدها والتي تم اكتشافها حتى اآلن 
إلــى العصر الجليدي األخــيــر، أي  تــعــود 

إلى حوالي 115000 إلى 11700 عام خا.
وقال البروفيسور كافيري وزمــاؤه في 
ورقــة بحثهم إن إطــاق البكتيريا الحية 
أو الــعــتــائــق الــتــي ظــلــت فــي حــالــة سبات 
حــيــوي أو حــيــاة خفية cryptobiosis في 
الــتــربــة الصقيعية ملــايــني السنني يمثل 
ــلــــى الـــصـــحـــة  ــلــــق مـــحـــتـــمـــل عــ »مـــــصـــــدر قــ

العامة’’.

ــكـــون أكــثــر  ــيـ ــوا إن »الـــــوضـــــع سـ ــ ــافــ ــ وأضــ
كــارثــيــة فــي حــالــة األمـــــراض الــنــبــاتــيــة أو 
الحيوانية أو البشرية الناجمة عن إحياء 

فيروس قديم غير معروف.
وتـــعـــد املــنــطــقــة الــقــطــبــيــة الــشــمــالــيــة أقــل 
ــــرى من  كــثــافــة ســكــانــيــًا مـــن األجـــــزاء األخـ
العالم، لكن البروفيسور كافيري قال إن 
املزيد من الناس يذهبون اآلن إلى هناك 

الستخراج املوارد مثل الذهب واملاس.
ــــظ، فــــــإن الــــخــــطــــوة األولــــــى  ــحـ ــ ــوء الـ ــ ــسـ ــ ولـ
ــوارد هـــي تجريد  ــ فـــي اســتــخــراج هـــذه املــ
الــتــربــة الصقيعية،  الــطــبــقــات العليا مــن 

وبالتالي تعريض الناس للفيروسات.
ويقول الفريق: »من املستحيل تقدير املدة 
التي يمكن أن تظل فيها هذه الفيروسات 
معدية إثر تعرضها للظروف الخارجية 
ــيـــة  ــفـــســـجـ ــنـ ــبـ )ضــــــــــــوء األشـــــــعـــــــة فــــــــــوق الـ
واألكــســجــني والــــحــــرارة(، ومـــدى احتمال 
مــواجــهــتــهــا وإصــــابــــة مــضــيــف مــنــاســب 
فـــي الــفــاصــل الــزمــنــي. لــكــن الــخــطــر ال بد 
الــحــراري  يـــزداد فــي سياق االحتباس  أن 
الــدائــم في  عندما يستمر ذوبـــان الجليد 
التسارع، وسيعيش املزيد من الناس في 
القطب الشمالي في أعقاب قيام املشاريع 

الصناعية.
ــذه الــفــيــروســات التسعة  وتـــم تــفــصــيــل هـ
ــــة مـــا قــبــل الــطــبــاعــة  بــشــكــل أكـــبـــر فـــي ورقـ
الجديدة، والتي لم تتم مراجعتها بعد، 

.bioRxiv على الخادم اإللكتروني
ــاه الــــذائــــبــــة مـــــن األنــــهــــار  ــيـ ــمـ ــلـ ويـــمـــكـــن لـ
الجليدية أن تنقل مسببات األمراض إلى 
ــــزاء من  مــضــيــفــات جـــديـــدة، مـــا يــجــعــل أجـ
القطب الشمالي »أرضــا خصبة لألوبئة 

الناشئة.

تطوير »روبوت« إلزالة اجلسيمات تطوير »روبوت« إلزالة اجلسيمات 
البالستيكية الصغيرة والنانوية من املياهالبالستيكية الصغيرة والنانوية من املياه

• بـــكـــني : نـــجـــح عـــلـــمـــاء صـــيـــنـــيـــون، فــي 
تطوير روبـــوت يعمل بطاقة مــولــدة من 
تــــبــــادالت األيــــونــــات؛ إلزالــــــة الــجــســيــمــات 
الــبــاســتــيــكــيــة الــصــغــيــرة والــنــانــويــة من 
املــيــاه. وكشفت جامعة جينان الصينية 
- في بيان نقلته وكالة األنباء الصينية، 
أن الــروبــوت الــذي يبلغ قطره من 20 إلى 
100 مـــيـــكـــرون، أرق مـــن شـــعـــرة اإلنـــســـان 

ويــتــمــيــز بـــأســـالـــيـــب مــبــتــكــرة لــلــحــصــول 
عــلــى الــطــاقــة بــاســتــخــدام الـــتـــبـــادالت مع 
أيونات الشوائب في املاء، حيث يستطيع 
ــال طـــاقـــة إضــافــيــة،  ــ ــــدون إدخــ أن يــعــمــل بـ
ــى أن فــعــالــيــة الــتــنــظــيــف لــدى  مــشــيــرة إلــ
الروبوتات تجاوزت 90 %في 100 مهمة 
متتالية إلزالــة الجسيمات الباستيكية 
الصغيرة والنانوية من مختلف املكونات 

واألحجام واألشكال في املياه.
من جانبه، قال أحد الباحثني الــرواد من 
جامعة )جــيــنــان( وانــغ جــي تــشــوانــغ:«إن 
روبوتات كنس األرض تستطيع أن تعمل 
بشكل أوتــومــاتــيــكــي على مــســار مخطط 
وتزيل النفايات بالقرب منها، لذا فكرنا 
بأنه من املمكن أن يكون هناك نوع مماثل 
من الروبوت إلزالــة النفايات من املياه«.. 

مــضــيــفــا:«أن الـــروبـــوتـــات الـــذاتـــيـــة الــدفــع 
الراتنج  تتكون مــن مجموعة مــن كــريــات 
املــزودة بجسيمات نانوية مغناطيسية، 
وتــســتــطــيــع أن تــتــفــاعــل مـــع الــجــســيــمــات 
املجاورة أثناء حركتها، األمر الذي يزيل 
الجسيمات بشكل ديناميكي في طريقها، 
حيث يتمتع كل روبوت بقدرة امتصاص 

يصل قطرها إلى 200 ميكرون«.

وأشار إلى أنه من املأمول أن يعمل تطوير 
الـــروبـــوتـــات الــذاتــيــة الـــدفـــع الــتــي تتمتع 
بميزة التكلفة املقبولة والحد األدنى من 
الــثــانــوي، عــلــى جعلها مناسبة  الــتــلــوث 
ــا ســيــوفــر  ــ لـــلـــتـــطـــبـــيـــقـــات الـــصـــنـــاعـــيـــة؛ مـ
اســتــراتــيــجــيــة جــاذبــة إلزالــــة الجسيمات 
الباستيكية الصغيرة للغاية على نطاق 

واسع.
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انـــــتـــــهـــــى مـــــؤتـــــمـــــر األمــــــــــــم املــــتــــحــــدة 
الـــضـــخـــم لـــلـــمـــنـــاخ فــــي شـــــرم الــشــيــخ 
بــمــصــر فــي نــهــايــة األســبــوع املــاضــي 
بـــالـــطـــريـــقـــة الــــتــــي دائـــــمـــــا مـــــا تـــبـــدو 
إذ تشاحن  االجتماعات،  عليها هذه 
املــتــفــاوضــون حــتــى تــجــاوزوا املــوعــد 
الـــنـــهـــائـــي املــــحــــدد، بــيــنــمــا انــتــشــرت 
الــــتــــكــــهــــنــــات بــــــــأن املــــــحــــــادثــــــات فـــي 
ــار، لـــتـــخـــرج  ــ ــيــ ــ ــهــ ــ ــقــــهــــا إلـــــــى االنــ طــــريــ
الــــوفــــود بــصــفــقــة الــدقــيــقــة األخـــيـــرة. 
ــذه الــصــفــقــة تــنــطــوي على  غــيــر أن هـ
ــلــــق بـــــشـــــأن مـــســـتـــقـــبـــل  ــقــ ــلــ أســــــبــــــاب لــ

كاملة. األممية  العملية 
كيف وصلنا إلى هناكيف وصلنا إلى هنا

تــجــري املــشــاركــة الــدولــيــة فــي مسألة 
ــي عــــلــــى مـــســـتـــويـــني  ــاخــ ــنــ ــيـــر املــ ــتـــغـ الـ
مــتــفــاعــلــني. إذ تـــدعـــو األمــــم املــتــحــدة 
ــيــــرة مـــنـــتـــظـــمـــة مـــمـــثـــلـــي الـــعـــالـــم  بــــوتــ
لـــلـــتـــفـــاوض حــــــول كـــيـــفـــيـــة مــعــالــجــة 
ــا مــن  ــاســ مــشــكــلــة عـــاملـــيـــة، وذلــــــك أســ
ــتـــزامـــات طــوعــيــة تـــأتـــي بــهــا  خــــال الـ
ــات. فــــي الــحــني  ــادثــ ــحــ ــــى املــ الــــبــــاد إلـ
نفسه، يشتبك العبون كبار من قبيل 
والواليات  األوربي  الصني واالتحاد 
املتحدة في مجموعات منفصلة من 
املـــفـــاوضـــات لــبــنــاء الــثــقــة الــحــاســمــة 
بـــأن الــبــاد إذا مــا تــحــركــت مــن أجــل 
املـــنـــاخ فــإنــهــا لـــن تــكــون وحـــدهـــا في 

ذلك.
ــار  ــلــــى هـــــــذا املــــســ ــر الــــعــــالــــم عــ ــقــ ــتــ اســ
تـــقـــريـــبـــا  ب  جـــــــــرَّ أن  بــــعــــد  الــــثــــنــــائــــي 
إذ حـــــاول  األخـــــــــــرى.  ــارات  ــ ــ ــسـ ــ ــ املـ كـــــل 
أن   1997 عــــــــام  فــــــي  املـــــتـــــفـــــاوضـــــون 
ــا  ــيـ يـــقـــيـــمـــوا مــــعــــاهــــدة تــــلــــزم قـــانـــونـ
املتقدمة بتخفيضات محددة  الباد 
ــات. رفـــضـــت الـــواليـــات  ــاثـ ــعـ ــبـ فـــي االنـ
املتحدة أن تتبنى بروتوكول كيوتو 

أيضا  ولــم يتضمن  الــذي نجم عنها 
رأته  التي  الصني  كبارا مثل  ملوثني 
تـــنـــازال غـــيـــر مـــقـــبـــول عـــن ســيــادتــهــا. 
وفـــي الــســنــني الــتــالــيــة، عــمــلــت بعض 
الـــبـــاد بــمــفــردهــا أو فـــي مــجــمــوعــات 
أصـــغـــر ـ أبـــرزهـــا االتـــحـــاد األوربــــــي ـ 
لــتــقــلــيــل انـــبـــعـــاثـــاتـــهـــا. ولـــكـــن وتـــيـــرة 

كانت بطيئة. التغير 
هــكــذا فــي 2015 أجــهــد املــتــفــاوضــون 
ــلـــيـــنـــا  ــم حـــــتـــــى خـــــــرجـــــــوا عـ ــ ــهـ ــ ــــسـ ــفـ ــ أنـ
ــــرف بـــاتـــفـــاقـــيـــة بــــاريــــس الــتــي  بـــمـــا عـ
ــم تــــلــــزم بــــــــادا بـــحـــصـــص مــــحــــددة  ــ لـ
ــــت  ــامـ ــ ــات وإنـــــــمـــــــا أقـ ــ ــاثــ ــ ــعــ ــ ــبــ ــ مـــــــن االنــ
ــبــــاد  ــمـــع بـــمـــوجـــبـــه الــ ــتـ ــا تـــجـ ــامــ نــــظــ
تقارير عن  بصورة منتظمة، وتقدم 
ــتـــزم بــتــخــفــيــضــات  ــلـ انـــبـــعـــاثـــاتـــهـــا وتـ
طــــوعــــيــــة وتــــضــــغــــط إحـــــــداهـــــــا عـــلـــى 
السبب  كــان  األداء.  لتحسني  األخــرى 
باريس  األكبر في نجاح مفاوضات 
هـــو أن الـــواليـــات املــتــحــدة والــصــني، 
الـــلـــتـــني تـــمـــثـــان مــجــتــمــعــتــني قـــرابـــة 
نــصــف انــبــعــاثــات غـــازات االحــتــبــاس 
اتفقتا مسبقا  الــعــالــم،  فــي  الــحــراري 
عــلــى تــخــفــيــضــات كــبــيــرة مـــن تــلــقــاء 
نفسيهما، بما أدى إلى اتفاق أوسع. 
ــام بـــــاريـــــس بــــــــدورات  ــ ــــظـ ــقــــضــــي نـ ويــ
فقد  املتصاعد،  الطموح  منتظمة من 
العام املاضي أن  كان من املتوقع في 
تــزيــد الــبــاد مــن تــعــهــداتــهــا بخفض 
االنبعاثات، وفي العام التالي سوف 
ملــا تحقق من  بــإجــراء »حــصــر«  تقوم 

ذلك.
الدافع  يكون  النظري،  املستوى  على 
هـــو ضــغــط األقـــــــران: إذ تــفــي الــبــاد 
بـــالـــتـــزامـــات كــبــيــرة فـــي االنــبــعــاثــات 
بالعار في مؤتمر  الشعور  لتجتنب 
ــى املــــســــتــــوى  ــ ــلـ ــ ــاخ الـــــتـــــالـــــي. وعـ ــ ــنــ ــ املــ

الــعــمــلــي، حــســبــمــا يــشــيــر املــنــتــقــدون، 
لـــم يــــزل الـــعـــالـــم مـــتـــأخـــرا كــثــيــرا عــمــا 
تــبــني لتقرير  إذ  الــعــلــمــاء.  بــه  أوصـــى 
أمــمــي صـــدر الــشــهــر املـــاضـــي أنـــه ما 
ــمــــون« لــتــخــفــيــض  ــار مــــضــ ــ ــــسـ ــــن »مـ مـ
درجــــة   1.5 مــــا دون  إلـــــى  االحـــــتـــــرار 
فــــهــــرنــــهــــايــــت(، وهــــي   2.7( ــة  ــويــ ــئــ مــ
إن  العلماء  يــقــول  الــتــي  الخطر  عتبة 
تــتــجــاوزهــا.  اإلنــســانــيــة ال يــجــب أن 
بارتفاع  الــراهــنــة  السياسات  وتــشــي 
2.8 درجــــة  بـــمـــقـــدار  الــــحــــرارة  درجـــــة 
ــد يـــدمـــر عــــــددا ال  ــا قــ ــو مــ ــ مـــئـــويـــة وهـ
حصر له من األنظمة البيئية ويهدد 

البشر. مليارات 
لــكــن قــبــل مــؤتــمــر املــنــاخ، كــان الــعــالــم 
تراوحت  املسار.  كثيرا عن  ابتعد  قد 
تــقــديــرات االحـــتـــرار وصـــوال إلـــى 3.5 
ــد ال يــبــدو  ــلـــى وقــ ــة مــئــويــة وأعـ ــ درجـ
فــــارق 0.7 بــالــشــيء الــكــبــيــر، لــكــن كل 
ينعكس  ُعشر درجة  بمقدار  تناقص 
اجتناب  لها من  في كميات ال حصر 
ــــد تـــبـــني لــتــقــريــر أمــمــي  املــــعــــانــــاة. وقـ
صــــدر الــشــهــر املـــاضـــي أن االحـــتـــرار 
2.4 درجــة مئوية  قــرابــة  إلــى  سيصل 
اتفاقية  بتعهدات  الباد  التزمت  إذا 
إذا  مــــئــــويــــة  ــــس، و1.8 درجــــــــة  ــاريــ ــ بــ
حققت األهداف الطموحة على املدى 

األبعد.
من الافت أن االحترار دون درجتني 
تــبــني  إذ  مــمــكــنــا،  يـــــزال  مــئــويــتــني ال 
لـــتـــقـــديـــر مــــوثــــوق فـــيـــه وصــــــــادر مــن 
بـــاريـــس قــبــل ســبــع ســنــني أن الــعــالــم 
لــديــه فــرصــة %8 فــقــط لــتــحــقــيــق هــذا 

الهدف.
التوترات الباقيةالتوترات الباقية

جــــاء هــــذا الـــتـــقـــدم جــزئــيــا بــســبــب أن 
ــــوا فــي  ــــرعـ املــــفــــاوضــــني املـــنـــاخـــيـــني بـ

الــتــعــامــل مــع الــخــافــات الــدائــمــة بني 
الــبــاد الــثــريــة والــفــقــيــرة الــتــي كثيرا 
مـــا تــهــدد بـــإخـــراج الــعــمــلــيــة األمــمــيــة 
ــا. فـــــي مــــصــــر فـــــي هــــذا  ــ ــارهـ ــ ــــسـ عـــــن مـ
ــبــــاد الـــفـــقـــيـــرة ـ  الــــعــــالــــم، ضـــغـــطـــت الــ
املناخ  تغير  آثــار  عــبء  الــتــي تحتمل 
ــدم مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا عـــمـــلـــيـــا عــن  ــ مــــع عــ
الباد  ـ على  لــه  املسببة  االنــبــعــاثــات 
الـــثـــريـــة طــالــبــة تـــعـــويـــضـــات. وبــرغــم 
فــالــواقــع  األخــاقــيــة  وجــاهــة حجتها 
تمرير خطة  أنه سوف يستحيل  هو 
الكونجرس  تعويضات مناخية في 
ـ  املتقدمة األخـــرى  الــبــاد  وبــرملــانــات 
الــبــاد  قــبــول  إذا تضمنت  وبــخــاصــة 
الـــثـــريـــة عــمــلــيــا مــســؤولــيــة قــانــونــيــة 
املناخية  األضـــرار  عــن  مــحــدودة  غير 
فــي الـــخـــارج. الــبــاد الــثــريــة مــقــصــرة 
ــا  ــهــ ــاتــ ــزامــ ــتــ ــالــ أصــــــــا فــــــي الـــــــوفـــــــاء بــ
مــلــيــار دوالر   100 بــإنــفــاق  الــســابــقــة 
الفقيرة على  الباد  سنويا ملساعدة 
الــحــد مــن االنــبــعــاثــات والــتــكــيــف مع 
أنها يجب  املــنــاخــي. وال شــك  التغير 
أن تــنــفــق املـــزيـــد وتــســتــفــيــد مـــن تــلــك 
الــنــقــود فـــي جـــذب تــمــويــات خــاصــة 
مـــن خـــال االســتــثــمــار الــكــافــي ـ على 
ســبــيــل املـــثـــال ـ فـــي مــشــاريــع الــطــاقــة 
النظيفة بهدف جذب مستثمرين من 

البقية. لتقديم  الخاص  القطاع 
يقوم  لن  األممية  العملية  لكن نجاح 
عــلــى الــتــوصــل أو عــدم الــتــوصــل إلــى 
حـــل دقــيــق ملـــا يــبــدو إلـــى اآلن نــزاعــا 
ــحــــل حــــــول مــن  مـــســـتـــعـــصـــيـــا عـــلـــى الــ

يدين ملن. 
الصراعات  أال تخرج هذه  املهم  فمن 
عـــن املـــســـار وإال حــــادت بــالــخــطــوات 
املــفــضــيــة إلـــى الـــهـــدف األســـمـــى وهــو 
تـــقـــلـــيـــل االنـــــبـــــعـــــاثـــــات الـــــتـــــي تـــدفـــع 
ــــى أن  إلـ ــالـــم بـــحـــاجـــة  الـــعـ األزمـــــــة. إن 
يــســتــثــمــر تـــقـــريـــبـــا ثــــاثــــة أمــــثــــال مــا 
الخالية  الطاقة  يستثمره حاليا في 
ــــن االنــــبــــعــــاثــــات. واألمــــــــم املـــتـــحـــدة  مـ
تـــركـــيـــزهـــا  ــلــــى  عــ تــــحــــافــــظ  أن  يــــجــــب 
ــاســـي بـــالـــتـــودد لــلــبــاد الــكــبــرى  األسـ
املتعلقة  الــحــالــيــة  تــعــهــداتــهــا  لتلبية 

باالنبعاثات ولزيادة طموحها.
هذا هو السبب في أن أهم تطور في 
الــنــضــال املــنــاخــي األســـبـــوع املــاضــي 
ربــــمــــا جــــــرى عــــلــــى بــــعــــد ســــتــــة آالف 
مـــيـــل مـــن مـــصـــر. إذ الـــتـــقـــى الــرئــيــس 
جــــــو بــــــايــــــدن والـــــرئـــــيـــــس الـــصـــيـــنـــي 
ــه فــي  ــا لــــوجــ ــهــ شــــي جــــني بـــيـــنـــج وجــ
بالي  العشرين في  مؤتمر مجموعة 
بــإنــدونــســيــا واتــفــقــا عــلــى اســتــئــنــاف 
ــة األمــــريــــكــــيــــة  ــيــ ــاخــ ــنــ املـــــحـــــادثـــــات املــ
الــصــيــنــيــة. وتـــِعـــد هــــذه االنـــفـــراجـــة ـ 
العمل  ـ بتحفيز  كثيرة  أشياء  ضمن 
من أجل اتفاقية لتخفيض انبعاثات 
امليثان، وهو أحد عناصر االحتباس 

املتطرفة. الحراري 
املناخ صادمة  دبلوماسية  تكون  قد 
ـ فــهــي ســلــســلــة مـــن املـــؤتـــمـــرات الــتــي 
ــــول  ــيــــهــــا الـــــنـــــقـــــاشـــــات حـ ــدم فــ ــ ــتـ ــ ــحـ ــ تـ
ــائــــق  ــوثــ ـــل فـــــي الــ ــواصــ ــ ــفـ ــ مـــــواضـــــع الـ
الكبيرة، من  الصورة  لكن  الرسمية. 
حسن الحظ، تشي بتقدم ال يجب أن 

أمرا مسلما به. العالم  يعتبره 

مؤمتر املناخ.. صدامات جيوسياسية ووعود ال تتحققمؤمتر املناخ.. صدامات جيوسياسية ووعود ال تتحقق
يــمــتــلــئ   : بــــوســــت  ــن  ــطــ ــنــ • واشــ

الــتــاريــخ الــحــديــث لــدبــلــومــاســيــة 

الـــــــــــــمـــــــــــــنـــــــــــــاخ بــــــــــمــــــــــصــــــــــادمــــــــــات 

جيوسياسية، ووعــود خابة لم 

تتحقق، وأيضا، وعلى الرغم من 

ذلــك كــلــه، بــقــدر الفــت مــن التقدم. 

فقد أقامت المفاوضات العالمية 

بــنــيــة لــلــمــحــادثــات وااللـــتـــزامـــات 

تــمــثــل أفـــضـــل فـــرصـــة لــلــحــد مــن 

الخراب المناخي.
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ــرار إنــشــاء  ــقـ ورغـــــم تــرحــيــب الــكــثــيــريــن بـ
الــصــنــدوق، والــــذي اعــتــبــر بــمــثــابــة إنــقــاذ 
ملــؤتــمــر املــنــاخ مــن الــفــشــل، إال أن العديد 
من املجموعات الخضراء ترى أن الجهود 
الــعــاملــيــة البطيئة للحد مــن االنــبــعــاثــات 
الغازية املسببة لاحترار وتغير املناخ 
لــن تـــؤدي ســوى إلــى زيـــادة الــحــاجــة إلى 
التمويل ملساعدة من يعانون من أضرار 

املناخ في املستقبل.
ــال مــانــويــل بــولــغــار فـــيـــدال، مــســؤول  ــ وقـ
املـــنـــاخ الــعــاملــي والـــطـــاقـــة فـــي الــصــنــدوق 
ــــرأس مــؤتــمــر  ــــذي تـ الــعــاملــي لــلــطــبــيــعــة، الـ
كوب20 في بيرو، أن القادة فوتوا الفرصة 
في مصر لتسريع التخفيضات النشيطة 
والعميقة لانبعاثات، والازمة للحد من 

األضرار املناخية.
وحـــذر مــن أن اتــفــاق الخسائر واألضـــرار 
ــطـــوة  ــل إلـــــيـــــه هــــــو خـ ــ ــــوصـ ــتـ ــ الـــــتـــــي تــــــم الـ
إيجابية، لكنه معرض لخطر أن يصبح 
لــم تتحرك  الــعــالــم، إذا  ‘صــنــدوقــا لنهاية 
الـــدول بشكل أســـرع لخفض االنبعاثات 
والــحــد مــن ارتــفــاع درجــــات الـــحـــرارة إلــى 

أقل من 1.5 درجة مئوية عما كانته عشية 
الثورة الصناعية.

وقالت شركات تأمني عاملية وخبراء في 
إعداد نماذج املخاطر أن تغير املناخ رفع 
تــكــلــفــة الـــكـــوارث الــطــبــيــعــيــة بــعــد أن أدى 
ارتفاع منسوب مياه البحر والجفاف إلى 
زيادة وتيرة وحدة الفيضانات وحرائق 

الغابات.
وقامت شركة آر.إم.إس العاملة في إعداد 
نــمــاذج املــخــاطــر بــوضــع تــقــريــر ضمنته 
ــة كـــلـــفـــة خـــال  ــيـ ــاخـ ــنـ ــلــــى الــــــكــــــوارث املـ أعــ

السنوات الخمس املاضية.
وعلى الرغم من أن أكبر الخسائر تكون 
عادة في الدول األغنى التي تملك أصواًل 
أعلى قيمة، إال أنه غالبًا ما تتكبد الدول 
الــنــامــيــة مــثــل بــاكــســتــان، الــتــي عــانــت من 
فيضانات هذا العام كلفها ما يقدر بنحو 
40 مليار دوالر، أسوأ آثار الطقس املدمر.
وكـــان املــوضــوع املهيمن على محادثات 
كــــوب27 فــي مــصــر هــو كيفية جــمــع املــال 
مــن أجــل الـــدول األكــثــر فقرًا بعد الــكــوارث 
إلــى التأمني  ظر 

ُ
املناخية، وعـــادة كــان ين

على أنه الطريقة الوحيدة لفعل ذلك.
ــادة مــجــمــوعــة  ــم طـــــرح خـــطـــة بـــقـــيـ كـــمـــا تــ
السبع تحت عنوان غلوبال شيلد )الدرع 
العاملي( في مؤتمر املناخ لتوفير تمويل 
بـــشـــكـــل مـــســـبـــق لـــلـــتـــأمـــني والــــوقــــايــــة مــن 
الكوارث للدول التي تعاني من الكوارث 

املناخية.
وفيما يلي قائمة بالكوارث مرتبة حسب 
الخسائر االقتصادية، سواء كانت تحت 
مظلة التأمني من عدمه، ومرتبة ترتيبًا 

تصاعديًا:
كــــالــــيــــفــــورنــــيــــا 2017- حـــــرائـــــق غـــــابـــــات 

ــدة أعــــوام مــن الــجــفــاف في  2018: بــعــد عـ
كاليفورنيا، التهمت حرائق كثيرة أكثر 
هــا  مــن 100 مــلــيــون شــجــرة. وكــــان أســوُء
حريق تابز )أكتوبر/تشرين األول (2017 
وحــريــق كــامــب )نــوفــمــبــر تــشــريــن الثاني 
2018(. وبــلــغ إجــمــالــي خــســائــر الــحــرائــق 
إلــى  خـــال السنتني 328.5 مــلــيــار دوالر، 

جانب 143 وفاة.
أعاصير املحيط األطلسي هارفي وإرمــا 
وماريا في أغسطس/آب-سبتمبر/أيلول 

2017. ودمــرت األعاصير الثاثة مناطق 
فـــي فـــلـــوريـــدا وتـــكـــســـاس وبــــورتــــو ريــكــو 
والكاريبي. وبلغ إجمالي خسائرها 297 
مــلــيــار دوالر، إلـــى جــانــب أكــثــر مــن 4800 

وفاة.
حرائق الغابات األسترالية 2020-2019: 
ألحقت حرائق على مــدى نحو 11 شهرا 
أضرارا بثمانني في املئة من األستراليني 
وقتلت على األقــل ثاثة مليارات حيوان 
أو أجــبــرتــهــم عــلــى الـــفـــرار مـــن مــوائــلــهــم. 
وبــلــغ إجــمــالــي خــســائــرهــا 110 مــلــيــارات 

دوالر، إلى جانب 34 وفاة.
اإلعـــصـــار إيــــان فـــي فـــلـــوريـــدا، سبتمبر/
أيــلــول 2022، ال1ي اجــتــاح جــنــوب غــرب 
فلوريدا وســاوث كاروالينا، وتسبب في 
ارتــفــاع األمــــواج أربــعــة أمــتــار فــي الــهــواء 
فــي الــســاحــل الــغــربــي لــفــلــوريــدا. وتــجــاوز 
إجمالي خسائره 100 مليار دوالر و101 

وفاة.
إيــدا، أغسطس/آب 2021، الذي  اإلعصار 
اجتاح اإلعصار لويزيانا وأحدث أمطارا 
غــــزيــــرة وفـــيـــضـــانـــات فــــي نــيــوجــيــرســي 

ونيويورك.
وبلغ إجمالي الخسائر التي تسبب بها 

75 مليار دوالر، إلى جلنب 230 وفاة.
الفيضانات في أملانيا وبلجيكا، يوليو/
الــغــزيــرة  ــار  تــمــوز 2021، تــســبــبــت األمـــطـ
خــــــال يــــومــــني فـــقـــط فـــــي رفــــــع مــنــســوب 
ــار إلــــى مــســتــويــات قــيــاســيــة  ــهــ مـــيـــاه األنــ
وتسببت فــي دمــار كبير، بشكل رئيسي 
فــي بلجيكا وأملــانــيــا، ولــكــن فــي النمسا 
وسويسرا وهولندا أيضًا. وباغ إجمالي 
الخسائر41 مليار دوالر، إلى جانب 230 

وفاة.
فــيــضــانــات بــاكــســتــان، يــونــيــو/حــزيــران-
أغـــســـطـــس/آب 2022، حـــني أدت األمــطــار 
ــة الـــــغـــــزيـــــرة والــــــــحــــــــرارة غــيــر  ــيــ ــمــ املــــوســ
املعتادة فــي جبال قــاراقــورام إلــى ذوبــان 
غــيــر مــســبــوق فـــي الــصــفــائــح الــجــلــيــديــة، 
ــــي بــــــدء الـــفـــيـــضـــانـــات يـــوم  ــا تـــســـبـــب فـ ــ مـ
14 يـــونـــيـــو/حـــزيـــران. واســتــغــرقــت مــيــاه 
الــفــيــضــانــات فــي ســهــول فــيــضــانــات نهر 
الـــســـنـــد املـــنـــبـــســـطـــة شـــــهـــــورا لــتــنــحــســر. 
وشـــــــردت الـــفـــيـــضـــانـــات ثـــمـــانـــيـــة مــايــني 
ــالـــي الـــخـــســـائـــر 40  ــمـ شـــخـــص. وبـــلـــغ إجـ

مليار دوالر و1717وفاة.
اإلعصاران املداريان فاكساي وهاجيبيس 
اليابان، أغسطس آب-أكتوبر تشرين  في 
األول 2019 اجــتــاح اإلعــصــاران املــداريــان 
وسط اليابان وشرقها، وتسبب فاكساي 
في انقطاع الكهرباء عن 900 ألف منزل، 
بينما طلبت السلطات من أكثر من سبعة 
مايني إخاء منازلهم بسبب هاجيبيس. 
وتجاوز إجمالي خسائر اإلعصارين 26 

مليار دوالر وتسببا في 85 وفاة.
املــوجــة الــحــارة فــي أوروبــــا صــيــف الــعــام 
ــا الــوســطــى  ــ الــحــالــي، حــيــث عــانــت أوروبــ
من ثــاث موجات حــارة على مــدار فصل 
الصيف، من بينها أعلى درجــات حــرارة 
مــســجــلــة حــتــى اآلن فـــي بــريــطــانــيــا عند 
40.3 درجــــة مــئــويــة. ولـــم تــكــن الــخــســائــر 
املادية كبيرة، غير أن 1500 انسلن فقدوا 

حياتهم نتيجة شدة الحرارة.
ــات املــتــحــدة  ــ ــــواليـ املــــوجــــة الــــحــــارة فــــي الـ
وكولومبيا البريطانية في كندا، يونيو/
حــــزيــــران-يــــولــــيــــو/تــــمــــوز 2021، حــيــث 
تسببت مــوجــة شــديــدة الـــحـــرارة مــن 25 
يــونــيــو/حــزيــران إلـــى األول مـــن يــولــيــو/
تموز في أنحاء غرب كندا وإقليم الشمال 
ــــات املـــتـــحـــدة  ــــواليـ ــالـ ــ الــــغــــربــــي الـــــهـــــادي بـ
فـــي الــعــديــد مـــن حـــرائـــق الـــغـــابـــات. وبــلــغ 
إجمالي الخسائر 8.9 مليار دوالر، إلى 
جانب 1400 وفاة نتيجة لدرجة الحرارة 

املفرطة.

أعلنت وكالة البيئة األوروبية تسجيل ما ال يقل عن 238 ألف حالة 
وفــاة مبكرة في االتحاد األوروبــي في عام 2020 بسبب التعرض 
لــلــمــلــوثــات املــحــمــولــة جـــوا عــلــى الــرغــم مــن تحسن جـــودة الــهــواء. 
وأظــهــر تحليل أجــرتــه الــوكــالــة أن تــلــوث الــهــواء هــو »أكــبــر خطر 
ــا« وأنـــه »يــؤثــر بشكل كبير على  على الصحة البيئية فــي أوروبــ
صحة السكان األوروبيني ، خاصة في املناطق الحضرية« ، رغم 

انخفاض انبعاثات جميع ملوثات الهواء الرئيسية في االتحاد 
األوروبي.

ووفقا ألحدث تقديرات املنطقة االقتصادية األوروبية ، توفي ما 
ال يقل عن 238 ألف شخص في التكتل عام 2020 بسبب التعرض 
للجسيمات الدقيقة )بي إم 5ر2( مع تعرض نحو 96 % من سكان 
الــحــضــر ملــســتــويــات تــلــوث أعــلــى مـــن إرشـــــــادات مــنــظــمــة الــصــحــة 

العاملية.
 وأضافت الوكالة أن التلوث بثاني أكسيد النيتروجني أدى في 
الــوقــت ذاتـــه إلــى 49 ألــف حــالــة وفـــاة مبكرة، بينما أدى التعرض 
لـــألوزون إلــى 24 ألفا. ورغــم ذلــك ، انخفض عــدد الوفيات املبكرة 
الناجمة عن التعرض لـ )بي إم 5ر2( بنسبة %45 من عام 2005 إلى 

عام 2020.

• رويــتــرز: يمثل اتــفــاق مؤتمر األمــم 
ــدة الـــمـــعـــنـــي بـــتـــغـــيـــر الـــمـــنـــاخ  ــتـــحـ ــمـ الـ
ــــدوق  ــنـ ــ ــشــــــأن إنـــــــشـــــــاء صـ كـــــــــــــوب27 بــــ
الـــخـــســـائـــر واألضــــــــــرار عــــامــــة فـــارقـــة 
ــٍم  ــ ــفــــاح الــــطــــويــــل لـــتـــأمـــيـــن دعـ ــكــ ــــي الــ فـ
للمجتمعات الفقيرة التي تعاني من 
تداعيات ظاهرة االحتباس الحراري 
الــمــســبــب لــلــتــغــيــر الــمــنــاخــي، بحسب 
مسؤولين وناشطين عملوا جاهدين 
لــتــأســيــس مــثــل هـــذا الــصــنــدوق الـــذي 
فـــــي خـــتـــام  امـــــــس األول  ــه  ــنــ عـــــلـــــن عــ

ً
أ

ـــم يــتــضــمــن قــــــرار إنـــشـــاء  كــــــــوب27. ولــ
الصندوق تحديد حجمه وآلية عمله 
ومــــصــــادر تــمــويــلــه. وســتــعــمــل لجنة 
سيتم تشكيلها على وضع التفاصيل 

المتعلقة به.

لم يتضمن قرار إنشاء الصندوق حتديد حجمه وآلية عمله ومصادر متويله



جماعة الخط األخضر البيئيةاألحد 27 نوفمرب 2022 م – 3 جامدى األوىل 1444 هـ 8
صحة

وخال الدراسة، وجدت الدراسة أن 979 
مـــن املـــشـــاركـــات أصـــن بــمــرض الــســكــري 
ا 

ً
من النوع 2. فيما أظهرت النتائج أيض

الكافيني  القهوة املحتوية على  أن شرب 
ــفــــاض خــطــر  ــانــــخــ ــبــــط بــ ــرتــ ــام مــ ــظــ ــتــ ــانــ بــ
اإلصابة بالنوع الثاني من داء السكري.

وفي توضيح أكثر لهذا األمر، قالت أمبر 
التنفيذي أخصائية  الــرئــيــس  ديــكــســون 
الــتــغــذيــة مــمــرضــة الــشــيــخــوخــة بــشــركــة 
»Elderly Assist Inc« »ان الدراسة مثيرة 
القهوة  أن  لاهتمام ومهمة ألنها تظهر 

أن يكون لها تأثير إيجابي على  يمكن 
حياة النساء الائي من املرجح أن يصن 
بــمــرض الــســكــري مــن الــنــوع 2«. مضيفة 
»ليس هذا فحسب، فمن املمكن أن يكون 
للكافيني تأثير مختلف على النساء عن 
أمر منطقي بالنظر  الرجال؛ وهو  تأثير 

إلى نتائج الدراسة«.
وتــشــرح ديــكــســون الــعــنــصــر الــنــشــط في 
الــكــافــيــني، وهـــو منبه يمكن  الــقــهــوة هــو 
السكر  فــي خفض مستويات  أن يساعد 
الـــــــــدم. وذلــــــــك ألن الـــكـــافـــيـــني يــمــنــع  ــي  ــ فـ

الـــدمـــاغ، ما  فــي  األديــنــوزيــن  مستقبات 
يــخــفــض مــســتــويــات األنـــســـولـــني ويــزيــد 
مــن امــتــصــاص الــغــلــوكــوز... لــذلــك يمكن 
أن تساعد القهوة في الوقاية من مرض 

السكري.
وقد وجد الباحثون أن استهاك القهوة 
مــرتــبــط بــتــحــســني الــتــمــثــيــل الــغــذائــي ما 
يعني أن شرب املزيد من القهوة قد يقلل 
مــن خــطــر اإلصــابــة بــمــرض الــســكــري من 
النوع 2 من خال مساعدتك في الحفاظ 
على وزن صحي ومستويات ضغط الدم، 

وفق ديكسون. التي تؤكد باإلضافة إلى 
كــونــهــا مــكــمــا غــذائــيــا ملــــرض الــســكــري، 
العديد  للقهوة والــكــافــيــني  أن  ثــبــت  فــقــد 
ــرى، بــمــا في  ــ مــن الــفــوائــد الــصــحــيــة األخـ
ذلــك الــحــد مــن مــخــاطــر اإلصــابــة بمرض 
بــاركــنــســون بــســبــب مـــضـــادات األكـــســـدة 
ــل مــــخــــاطــــر اإلصـــــــابـــــــة بــــمــــرض  ــيــ ــلــ ــقــ وتــ

ألزهايمر بسبب الكافيني.
لــذلــك تــشــدد ديــكــســون بــالــقــول إذا كنت 
التي قد ترغب في  القهوة  مهتًما بكمية 
تــنــاولــهــا بــانــتــظــام فـــان شـــرب الــكــافــيــني 

ــواب فــي  ــ ــ ــة أكـ ــــى ثـــاثـ ــــوب إلـ بـــاعـــتـــدال )كــ
الــيــوم( قــد يــكــون مــفــيــًدا لــلــدمــاغ والقلب 
ــــرى«. لكنها تــحــذر »مــن  واألعـــضـــاء األخـ
أن تـــنـــاول أكـــثـــر مـــن أربـــعـــة فــنــاجــني من 
القهوة يومًيا قد يكون في الواقع ضاًرا 
ــن خـــطـــر اإلصــــابــــة  ــ ــد مـ ــ ــزيـ ــ بـــصـــحـــتـــك ويـ
أنواع السرطان.  القلب وبعض  بأمراض 
وكــذلــك شــرب خمسة أكـــواب أو أكــثــر من 
الـــقـــهـــوة يـــومـــًيـــا يــمــكــن أن يــســبــب آثـــــاًرا 
مـــثـــل األرق والــتــهــيــج  جــانــبــيــة شــــديــــدة 

والقلق.

• لـــنـــدن : نــبــهــت دراســــــة طــبــيــة حــديــثــة 
إلــى أن عــددا هائا مــن البشر يواجهون 
ــراء  ــ ــن جــ ــ ــــع، مــ ــمـ ــ ــــسـ ــدان الـ ــ ــقــ ــ ــراب فــ ــ ــ ــطـ ــ ــ اضـ
تعرضهم ألصــوات صاخبة، فيما يجهل 
كثيرون ما قد يلحق بهم من ضرر بسبب 

الضجيج الذي يعيشون فيه.
ووفـــق دراســــة جــديــدة، تضمنت تحليا 
ملــقــاالت علمية عــن مــمــارســات االستماع 

ــة، نــــشــــرت بــــني عــــامــــي 2000  ــ ــنـ ــ ــيـــر اآلمـ غـ
أكـــثـــر مـــن 600 مــلــيــونــا،  ــه  يـــواجـ و2021، 
ــلـــيـــون شـــخـــص فــي  ــلـــيـــار و350 مـ إلـــــى مـ
العالم، تراوح أعمارهم بني 12 و34 عاما، 

مخاطر فقدان السمع.
وعــــــــزت الــــــدراســــــة ذلــــــك إلــــــى االســـتـــمـــاع 
ملوسيقى صاخبة، واستخدام سماعات 

الرأس واألذن، لفترات طويلة.

وأشــارت الدراسة، التي نشرت في مجلة
الــبــريــطــانــيــة، إلــى   BMJ Global Health
لــلــصــوت بــمــســتــوى مرتفع  الــتــعــرض  أن 
ــد احــتــمــال  ــزيـ ــلـــة، يـ لـــلـــغـــايـــة، لـــفـــتـــرة طـــويـ
فــقــدان السمع، كما يــؤدي االســتــمــاع إلى 
مـــوســـيـــقـــى عـــالـــيـــة إلـــــى إرهــــــــاق الــخــايــا 
ــا الــصــخــب  ــؤولـــة عــــن الـــســـمـــع، أيـــضـ املـــسـ
يؤثر في التراكيب الحسية في األذن، ما 

يــؤدي إلــى فقدان السمع، أو طنني األذن، 
أو كليهما.

تحدد املراكز األمريكية ملكافحة األمراض 
ــايـــة مــنــهــا مــســتــويــات الــضــوضــاء  والـــوقـ
اآلمنة، عند نحو 85 ديسيبل، على مدى 

40 ساعة في األسبوع.
إذا تم التعرض للضوضاء ملدة ساعتني 
ونــصــف الــســاعــة فــقــط عــلــى مــــدار الــيــوم، 

فـــإن ذلـــك يــعــادل نــحــو 92 ديــســيــبــل، وفــق 
الدراسة.

أشارت دراسات سابقة إلى أن الضوضاء 
الليل  التي تزيد على 40 ديسيبل خــال 
ــــؤدي  ــد تـ ــ الــــنــــهــــار، قـ ــــي  و55 ديـــســـيـــبـــل فـ
ــتـــعـــب واإلجــــــهــــــاد، وتـــتـــســـبـــب فــي  ــى الـ ــ إلــ
اضطرابات النوم أو املزاج، ومشكات في 

القلب واألوعية الدموية.

دراسة: تناول القهوة بانتظام قد دراسة: تناول القهوة بانتظام قد 
يقلل من خطر اإلصابة بالسكرييقلل من خطر اإلصابة بالسكري
شرت بالمجلة األمريكية للتغذية السريرية نظرة على 4522 مشاركة من 

ُ
• وكــاالت – ألقت دراســة جديدة ن

النساء لديهن تــاريــخ مــن اإلصــابــة بسكري الحمل )GDM(. وتابعت المشاركات مــن 1991-2017. وتــم إجــراء 

الفحوصات كل سنتين إلى أربع سنوات من أجل ماحظة العوامل المختلفة مثل عادات نمط الحياة والنظام 

الغذائي، بما في ذلك استهاك القهوة منزوعة الكافيين والديموغرافية والمرض. وحتى أبعد من ذلك من خال 

أخذ عينات من الدم من المشاركات الاتي لم يكن لديهن مرض السكري بين 2012-2014 وتحليلها من أجل 

المؤشرات الحيوية الستقاب الغلوكوز، وذلك وفق ما نشر موقع »eat this not that« الطبي المتخصص.

سماعات األذن تنذر بـ »اضطرابات سماعات األذن تنذر بـ »اضطرابات 
خطيرة« وفقدان السمعخطيرة« وفقدان السمع

تطوير لقاح شامل جلميع أنواع اإلنفلونزا العشرينتطوير لقاح شامل جلميع أنواع اإلنفلونزا العشرين
ــلـــن عـــلـــمـــاء أنـــهـــم حــقــقــوا  • لـــنـــدن : أعـ
إنــجــازًا فــي تصميم لــقــاح ضــد جميع 
أنــــواع اإلنــفــلــونــزا الــعــشــريــن املــعــروفــة. 
ــي ســــــي«، يــســتــخــدم  وبـــحـــســـب »بـــــي بــ
لــقــاحــات الحمض  الــلــقــاح نفس تقنية 
الــنــووي الــريــبــوزي املــرســال أو »الــرنــا 
املـــرســـال«، مثل لــقــاحــات »كــوفــيــد–19« 

الناجحة.
وتــتــحــور فــيــروســات اإلنــفــلــونــزا ويتم 
ــالـــي  ــوي الـــحـ ــنــ ــســ ــاح الــ ــقــ ــلــ تــــحــــديــــث الــ
لــــضــــمــــان أفــــضــــل تــــطــــابــــق لــلــمــتــحــور 
املنتشر، ولكن مــن املحتمل أال يحمي 
مــــــن أنـــــــــــواع الـــــجـــــوائـــــح الـــفـــيـــروســـيـــة 

الجديدة.
وأطلق اللقاح الجديد مستويات عالية 
من األجسام املــضــادة، في االختبارات 
التي أجريت على القوارض والفئران، 
والــتــي يــمــكــن لــهــا أن تــقــاوم مجموعة 

كبيرة من الفيروسات.
وقـــــــال الـــبـــاحـــثـــون ملـــجـــلـــة »ســـايـــنـــس« 
إن مـــولـــدات املــــضــــادات الـــتـــي يــحــتــوي 
آمــنــة مــن األجـــزاء  عليها، تضم نسخا 
الــتــي يمكن التعرف عليها مــن جميع 
األنواع العشرين الفرعية املعروفة من 

فيروسات اإلنفلونزا »أ« و»ب«، يمكن 
ــعــلــم الــجــهــاز املــنــاعــي عــلــى كيفية 

ُ
أن ت

ــتــــور ســكــوت  مـــحـــاربـــتـــهـــا. وقــــــال الــــدكــ
هينسلي، أحــد العلماء الذين شاركوا 
فـــي الــبــحــث فـــي جــامــعــة بــنــســلــفــانــيــا، 
»الــفــكــرة هنا هــي الحصول على لقاح 
يــمــنــح الـــنـــاس مــســتــوى أســـاســـيـــا من 
الـــذاكـــرة املــنــاعــيــة لــســاالت اإلنــفــلــونــزا 

املتنوعة«.

وأضاف: سيكون هناك عدد أقل بكثير 
من األمــراض والوفيات عندما تحدث 

جائحة اإلنفلونزا القادمة.
وكـــانـــت جــائــحــة إنـــفـــلـــونـــزا الــخــنــازيــر 
عام 2009، الناجمة عن فيروس انتقل 
مـــن الــحــيــوانــات لــيــصــيــب الــبــشــر، أقــل 

خطورة مما كان ُيخشى في البداية.
ُيـــعـــتـــقـــد أن جـــائـــحـــة اإلنـــفـــلـــونـــزا  لـــكـــن 
ــام 1918 أودت بــحــيــاة  ــ اإلســـبـــانـــيـــة عـ

عشرات املايني من الناس.
ــال مـــديـــر مــعــهــد الـــصـــحـــة الــعــاملــيــة  ــ وقــ
ومـــســـبـــبـــات األمــــــــــراض الـــنـــاشـــئـــة فــي 
ــى مــــــــاونــــــــت ســـــيـــــنـــــاي فـــي  ــفــ ــشــ ــتــ ــســ مــ
نيويورك، أدولفو غارسيا–ساستر إن 
»لقاحات اإلنفلونزا الحالية ال تحمي 
ــن فــــيــــروســــات اإلنـــفـــلـــونـــزا الـــتـــي قــد  مــ

تتسبب في حدوث جائحة«.
إال أنه أوضح أن »هذا اللقاح، إذا نجح 
فــي عـــاج الــبــشــر، فسيحقق ذلـــك. لكن 
اللقاح الجديد(  الــدراســات )على  هــذه 
ما زالت في حالتها قبل سريرية، وفي 

نماذج تجريبية.
 وهــــي واعـــــدة لــلــغــايــة، وعـــلـــى الــرغــم 
قدرة وقائية ضد  إلى  أنها تشير  من 
ــواع الــفــرعــيــة لــفــيــروســات  ــ جــمــيــع األنـ
الــتــأكــد حتى  يمكننا  فــا  اإلنــفــلــونــزا، 
ــم إجــــــــــراء الـــــتـــــجـــــارب الــــســــريــــريــــة  ــتــ يــ
وقـــال ستانيساو  املــتــطــوعــني«.  عــلــى 
نيستال، عالم الفيروسات في جامعة 
سان بابلو كل هذا يشير إلى إمكانية 
إنشاء لقاح عاملي سهل وسريع، يمكن 
أن يـــكـــون ذا فــــائــــدة كـــبـــيـــرة فــــي حــالــة 
تفشي جائحة فيروس إنفلونزا جديد.

جامعة أمريكية طورت جامعة أمريكية طورت 
فيروسا يسبب »كوفيد« فيروسا يسبب »كوفيد« 

بناء على »أوميكرون«بناء على »أوميكرون«
الــــدفــــاع  وزارة  ــلــــنــــت  أعــ  : مــــوســــكــــو   •
األمريكية  أن جامعة بوسطن  الروسية 
طـــورت فــيــروســا يــســبــب مـــرض كــوفــيــد، 
أوميكرون  باالعتماد على متغير  وذلك 

وفيروس ووهان األصلي.
بــــيــــان  فـــــــي  الــــــــدفــــــــاع  وزارة  وقـــــــالـــــــت 
اصــدرتــه الــســبــت، إن الــفــيــروس املــعــدل 
نــــمــــاذج  ــن  ــ مــ  80% مـــــــوت  ــبــــب فــــي  تــــســ
ــا  ــهــ ــاعــ الـــــحـــــيـــــوانـــــات الـــــتـــــي تــــــم إخــــضــ
إلــــى ظــهــور  أدى  أنــــه  كـــمـــا  ــلـــتـــجـــارب،  لـ
أعـــــراض عــصــبــيــة غـــيـــر نــمــطــيــة وتــلــف 

شديد. رئوي 
وبــحــســب بــيــان وزارة الــدفــاع الــروســيــة 
الوقائية  الخصائص  اختبار  أظهر  فقد 
لـــــــدى األجــــــســــــام املــــــضــــــادة انـــخـــفـــاضـــا 
ــي قـــدرتـــهـــا عــلــى  بـــمـــقـــدار 11 ضـــعـــفـــا فــ
ــراض الـــجـــديـــدة  ــ ــ تــحــيــيــد مــســبــبــات األمـ

املوجودة. اللقاحات  فعالية  وعدم 
ــه بـــالـــرغـــم مــن  ــ وأوضــــحــــت الــــــــوزارة أنـ
أجريت  العالية،  البيولوجية  املخاطر 
الـــدراســـة الــجــامــعــيــة بــأمــوال حــكــومــيــة 
عــــلــــى  ــول  ــ ــ ــــصـ ــ ــحـ ــ ــ الـ دون  أمــــــريــــــكــــــيــــــة، 
ــة املـــنـــاســـبـــة مـــن هــيــئــة تــنــظــيــم  ــقـ ــوافـ املـ

األمريكية. السامة البيولوجية 
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ــة  ــيــ ــزراعــ بـــيـــنـــمـــا يــــركــــز تــــجــــار الـــســـلـــع الــ
اهتمامهم على أميركا الجنوبية، هطلت 
األمطار أخيرًا في األرجنتني خال عطلة 
ــدأ مــزارعــو  نــهــايــة األســـبـــوع املـــاضـــي، وبــ
ــاولـــة الســـتـــعـــادة  ــحـ ــا فــــي مـ ــويـ فـــــول الـــصـ
الزراعة  الــجــرارات لتعويض وقــت  نشاط 
ــع انـــتـــهـــاء مــحــاصــيــل فـــول  ــ الـــضـــائـــع. ومـ
ــذرة فـــي الـــواليـــات املــتــحــدة،  ــ الــصــويــا والــ
ــتــــني  ــنــ إلـــــــى األرجــ ــم اآلن  ــ ـ

َ
ــال ــ ــعـ ــ الـ يـــتـــطـــلـــع 

والــبــرازيــل ملعرفة مــا إذا كــان بإمكانهما 
إنـــتـــاج مــحــاصــيــل كــافــيــة لــلــمــســاعــدة في 

تخفيف غاء أسعار الغذاء العاملية.
العالم  أكبر مصدر في  األرجنتني  كانت 
لكنها  الــصــويــا،  الصويا وزيــت  لطحني 
 جــفــاف شــرســة تــغــذيــهــا 

َ
شــهــدت مـــوجـــة

ظـــاهـــرة الــنــيــنــو أو الــتــذبــذب الــجــنــوبــي 

فــي  مـــنـــتـــظـــم  ــر  ــيـ غـ تـــغـــيـــر دوري  ــي  ــ ــ )وهـ
الــــــريــــــاح ودرجـــــــــــات الـــــــحـــــــرارة يـــشـــهـــده 
ــال املــحــلــلــون فــي  ــ املــحــيــط الــــهــــادئ(. وقـ
إن  الــبــاد،  في  للحبوب  أكبر بورصتني 
لــم يتمكنوا مــن زراعــة  الــذيــن  املــزارعــني 
القاحلة يسارعون  الــحــقــول  فــي  الــبــذور 

لزراعة حقولهم. اآلن 
ــيــــس  ــــان روســـــــــــــو، رئــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــــسـ ــريـ ــ وقـــــــــــال كـ
تقديرات املحاصيل في مجلس روزاريو 
قــدر هائل من  للتجارة: »سيكون هناك 
ــوع، إذ  ــبــ ــذا األســ الــعــمــل فـــي الـــحـــقـــول هــ
مع  تقدمًا  هــذا  الــزراعــة  مــوســم  سيحقق 
ــح مــارتــن  ــ كـــل عــاصــفــة مـــمـــطـــرة«. وأوضـ
لــوبــيــز، رئــيــس تــقــديــرات املــحــاصــيــل في 
ــة الـــحـــبـــوب فـــي بــويــنــس آيــــرس،  بـــورصـ
أن األمــطــار الــتــي هــطــلــت عــلــى بــامــبــاس 

كانت  األرجنتني(  املحاصيل في  )حــزام 
الزراعة ملدة أسبوعني. لتحفيز  كافية 

ــوقــــت  ــــول األمــــــطــــــار فـــــي الــ ــطـ ــ ويـــــأتـــــي هـ
ــــي، حــــيــــث إنــــــه يــــهــــدئ املــــخــــاوف  ــالـ ــ ــثـ ــ املـ
مـــن أن قـــــدرًا كـــبـــيـــرًا مـــن مـــحـــصـــول فـــول 
الـــصـــويـــا األرجــنــتــيــنــي قـــد تــتــم زراعـــتـــه 
ــة املــثــلــى، أو حتى  ــزراعـ الـ بــعــد مــواعــيــد 
ال تـــتـــم زراعـــــتـــــه عـــلـــى اإلطــــــــــاق. ولـــكـــن 
األمطار  مــن  ملزيد  ستكون هناك حاجة 
يناير وفبراير عندما تكون  في شهري 
املتعطشة  الــنــمــو  مــراحــل  فــي  الــنــبــاتــات 
املحصول.  والتي تحدد حجم  املاء،  إلى 

بيد أن هذا ليس أمرًا مؤكدًا.
فــبــيــنــمــا كــــان مـــن املـــتـــوقـــع أن تــتــاشــى 
ــام، قـــال  ــعــ ظـــاهـــرة الــنــيــنــو فـــي مــطــلــع الــ
الـــنـــمـــاذج املــنــاخــيــة  ــــدث  ــو، إن أحــ ــ ــ روسـ

ــا قـــد تـــظـــل قـــويـــة طـــوال  تــشــيــر إلــــى أنـــهـ
الربع األول من عام 2023. ومع ذلك، فإن 
الــتــقــدم فــي الــزراعــة خــال بــقــيــة الــشــهــر، 
ــعـــات هــطــول  ــــى جـــنـــب مــــع تـــوقـ جــنــبــًا إلـ
األمــطــار فــي الــبــرازيــل املـــجـــاورة، والــتــي 
والــذرة  الصويا  فــول  ستعزز محاصيل 
أن يخف الضغط  األمل في  هناك، يوقد 
عــلــى تــضــخــم الـــغـــذاء الــعــاملــي. وتــســاهــم 
التي تستخدم  املحاصيل  فــي  الــبــرازيــل 
فــي إعـــداد وجــبــات اإلفــطــار أكــثــر مــن أي 
ــورد عــاملــي  ــ ــرى، فـــهـــي أكـــبـــر مــ ــ ــ ــة أخـ ــ دولــ
لفول الصويا والقهوة والسكر وعصير 
ــج، عـــــــاوة عــلــى  ــالــ ــعــ الــــبــــرتــــقــــال غـــيـــر املــ

كونها ثاني أكبر مورد للذرة.
ومن املتوقع أن تروي األمطار املتقطعة 
مــعــظــم مــنــطــقــة املــحــاصــيــل املــركــزيــة في 

ــوع، مــمــا يــحــافــظ  ــبــ ــذا األســ ــرازيـــل هــ ــبـ الـ
ــلـــى صـــحـــة مـــحـــاصـــيـــل فـــــول الـــصـــويـــا  عـ
الجنوبية،  املنطقة  أن  فــي حــني  والـــذرة، 
النينو،  لتأثيرات ظاهرة  األكثر عرضة 
ســتــكــون جــافــة فــي الــغــالــب، مــمــا يشكل 
خطرًا على الزراعة واإلنبات، بحسب ما 
أنطونيو دوس سانتوس،  مــاركــو  ذكــر 
عـــالـــم األرصــــــــاد الـــجـــويـــة فــــي مــؤســســة 
الـــريـــفـــي(. وقــد  )املـــنـــاخ  كــيــلــمــا«  »رورال 
ــا فــي  ــدل زراعــــــــة فــــــول الــــصــــويــ ــعــ بـــلـــغ مــ
الــــجــــاري،  نـــوفـــمـــبـــر   10 فــــي  ــل،  ــ ــرازيـ ــ ــبـ ــ الـ
املــاضــي.  الــعــام   78% %69 مقابل  نسبة 
وفي األرجنتني، كان املعدل أقل من 9% 

مقابل %17 العام املاضي.

»بلومبيرج« لدى  *صحفيان 

ــا  ــيــ ــلـــمـــا ســـلـــطـــت الـــــحـــــرب بـــــني روســ ــثـ مـ
أوروبا  اعتماد  على  الضوء  وأوكرانيا، 
الــخــطــيــر عــلــى الـــوقـــود األحـــفـــوري، فــإن 
ــكـــررة املـــتـــزايـــدة  ــتـ ــر الـــجـــويـــة املـ الـــظـــواهـ
ــاخ، تــســلــط  ــنــ ــاملــ الــــِشـــــــــدة، واملـــرتـــبـــطـــة بــ
بدائل  التركيز على  أهمية  على  الضوء 
ــــاخ. مــن  ــنـ ــ طــــاقــــة مـــســـتـــدامـــة، تــــصــــون املـ
السياسية  الــضــغــوط  تــكــون  أن  املــفــهــوم 
والـــعـــامـــة لــتــقــلــيــل االنــبــعــاثــات الــغــازيــة 
الكوكبي،  الحراري  لانحباس  املسببة 
واالبــتــعــاد عــن إمـــدادات الــطــاقــة األولــيــة 
ــر مــــصــــادر طــاقــة  ــويـ ــطـ غـــيـــر اآلمــــنــــة، وتـ
جــديــدة، يــمــكــن الــتــعــويــل عــلــيــهــا، وآمــنــة 
أعــلــى مستوياتها  عــنــد  املــتــنــاول،  وفــي 
عــلــى اإلطــــاق. ولــكــن بـــداًل مــن االنــدفــاع 
بعناية  نفكر  أن  لنا  ينبغي  األمــام،  إلى 
ــثـــر واقـــعـــيـــة، وكــيــف  ــيـــارات األكـ فـــي الـــخـ

يــمــكــن نــشــرهــا وتــشــغــيــلــهــا فـــي الــعــالــم 
الحقيقي.

ربما نتذكر األشهر االثني عشر األخيرة، 
الطاقة  على أنها نقطة تحول في قطاع 
في عموم األمر، فإن هذا لن يكون بسبب 
النووية. فقد انخفضت حصة  الصناعة 
ــة فــــي إجـــمـــالـــي تــولــيــد  ــنــــوويــ الـــطـــاقـــة الــ
الكهرباء التجارية العاملية في عام 2021 
إلى 9.8 %، وهذا أول انخفاض لها دون 
10 % في أربعة عقود من الزمن، ونصف 
التي بلغت 17.5 % في  ذروتــهــا تقريبًا، 
تـــجـــاوزت  الـــوقـــت ذاتــــــه،  فـــي  عــــام 1996. 
الطاقة  الــريــاح والــطــاقــة الشمسية  طــاقــة 
ــام 2021،  ــى فـــي عــ ــ الـــنـــوويـــة لــلــمــرة األولــ
لتمثل 10.2 % من إجمالي توليد الطاقة.
في عام 2021، بلغ إجمالي االستثمارات 
ــة املــــتــــجــــددة غــيــر  ــاقــ ــطــ ــادر الــ ــ ــــصـ ــي مـ ــ فـ

رقــمــًا غــيــر مــســبــوق )366 مليار  املــائــيــة 
واط  ــا  ــغـ ــيـ غـ  257 أضــــــــاف  ــا  ــ مـ دوالر(، 
)الــصــافــي( إلـــى شــبــكــات الــكــهــربــاء، في 
العاملة  النووية  الطاقة  تناقصت  حني 

0.4 غيغا واط. بنحو 
في  اآلن،  األساسي  التحدي  يتمثل  كما 
الـــحـــفـــاظ عــلــى الــتــبــريــد املــســتــمــر لــقــلــب 
ــــذي يــنــتــج الــطــاقــة،  املـــفـــاعـــل الــــنــــووي الـ
وحـــوض الــوقــود املــســتــهــلــك، حــتــى بعد 

املفاعل. إغاق 
ــع الـــــــــــــدول الــــعــــاملــــيــــة،  ــيــ ــمــ ــجــ ــغــــي لــ ــبــ ــنــ يــ
ــز عــلــى  ــيــ ــركــ ــتــ ولــــكــــافــــة املـــــؤســـــســـــات، الــ
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــات الـــتـــي يــمــكــن نــشــرهــا 
بــســرعــة، وعــلــى مــســتــوى الــعــالــم، لتحل 
محل الوقود األحفوري. وكما أوضحت 
اإلصــــــدارات املــتــتــالــيــة مـــن تــقــريــر حــالــة 
الطاقة  فإن  العاملية،  النووية  الصناعة 

ــأ وأكــــبــــر تـــكـــلـــفـــة مــــن أن  ــة أبــــطــ ــوويــ ــنــ الــ
ة الـــطـــاقـــة  تـــتـــنـــافـــس مــــع تــــدابــــيــــر كــــفــــاء

املتجددة. والطاقة 
إن عــاملــنــا أمـــام تــحــديــات كــبــيــرة ومهمة، 
لــيــس فــقــط تــمــس رفــاهــيــة الــبــشــر، وإنــمــا 
تــمــس الــكــثــيــر مـــن جـــوانـــب صـــون املــنــاخ 
ــقــــدرات الــطــبــيــة. إنـــنـــا بــحــاجــة  وحـــفـــظ املــ
مــاســة ألن نــكــون مــحــتــاطــني لــجــمــيــع ما 
يـــتـــهـــدد كـــوكـــبـــنـــا ومــســتــقــبــل الـــبـــشـــريـــة. 
ــن أخـــذ  ــن املـــفـــيـــد أن نـــتـــأخـــر عــ ولـــيـــس مــ
شتى االحتياطات املهمة في هذا الشأن. 
الكثير ونعدل ونطوع  وعلينا أن نبتكر 
 مضمونًا 

ً
الــتــحــديــات لنصنع مستقبا

يحمي البشرية ويصون املناخ.
في كل يوم تبرز عوائق كثيرة تعترض 
طريقنا في بناء وتجويد ركائز حماية 
ــو الـــحـــل فــي  الــــطــــاقــــة. لـــكـــن االبــــتــــكــــار هــ

ــة فـــي الـــتـــركـــيـــز عــلــى  الـــنـــهـــايـــة، والـــجـــديـ
تـــكـــون  أن  يــــجــــدر  ــلــــول  ــحــ الــ اســــتــــنــــبــــاط 

دولي حثيث وعاجل. بتعاون  مقرونة 
مــقــتــرحــة ربما  كــثــيــرًا  صحيح أن حــلــواًل 
تفيد في الخروج من العوائق واألزمات، 
لــكــن األمــــر املــهــم أن بــعــض هـــذه الــحــلــول 
ة بــفــعــل  ــاء ــ ــنـ ــ تـــــــؤدي إلــــــى نـــتـــائـــج غـــيـــر بـ
البشر.  تأثيرها الضار بالبيئة وبصحة 
إن الـــنـــتـــائـــج املـــأمـــولـــة لـــهـــذه الـــتـــحـــوالت 
تــكــون مــدروســة وعلى  أن  العلمية يجب 
جانب كبير من البحث والتمحيص. وال 
الـــدول واملــؤســســات أن تبادر  بــد لجميع 
بـــشـــكـــل حــــاســــم وفـــــــــوري، لـــتـــأخـــذ الـــــدور 

املأمول والازم في الصدد.
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رئيس التحرير : النـاشط البيئـياألخـــيــرة

خالد محمد الهاجري

الشرطة الهندية : اجلرذان التهمت 
نحو 200 كيلوغرام من احلشيش

ألــقــت الــشــرطــة الــهــنــديــة بــالــلــوم على 
ــــران فـــــي إتــــــــاف مـــــا يــــقــــرب مــن  ــئـ ــ ــفـ ــ الـ
200 كــيــلــوغــرام مـــن نــبــتــة الــحــشــيــش 
»الــقــنــب الــهــنــدي«، ســبــق أن ضبطها 
وصــــــادرتــــــهــــــا مــــــن تـــــجـــــار مـــــخـــــدرات 

وحفظتها في مراكزها.
وقـــــالـــــت مـــحـــكـــمـــة فـــــي واليـــــــــة أوتـــــــار 
براديش »الجرذان حيوانات صغيرة 
ــة. مــــن الــصــعــب  وال تـــخـــشـــى الــــشــــرطــ

حماية املخدرات منها«.
وطــلــبــت املــحــكــمــة مـــن الــشــرطــة إبــــراز 
الــبــضــاعــة كــدلــيــل فــي قــضــايــا تــجــارة 
املخدرات.  واستشهد القاضي بثاث 
ــا الـــــقـــــوارض  ــيـــهـ ــمـــت فـ ــهـ ــتـ قــــضــــايــــا الـ

املاريغوانا.
وقال القاضي سانجاي تشودري إنه 
عــنــدمــا طــلــبــت املــحــكــمــة مـــن الــشــرطــة 
ــدرات املــضــبــوطــة كــدلــيــل،  ــخــ ــراز املــ ــ إبــ
قيل لها إن 195 كيلوغراما مــن نبتة 

الحشيش »التهمتها« الجرذان.
وفـــــي قـــضـــيـــة أخـــــــرى تــتــعــلــق بـــــ 386 

ــّدمـــت  ــا مــــن املــــــخــــــدرات، قـ ــلـــوغـــرامـ ــيـ كـ
الشرطة باغا قالت فيه إن »بعض« 

الحشيش »أكلته الفئران«.
وقال القاضي تشودري إن نحو 700 
كــيــلــوغــرام مــن املــاريــغــوانــا صادرتها 
الشرطة، كانت ملقاة في مراكزها في 
منطقة ماثورا »وكلها معرضة لخطر 
غــزو الـــجـــرذان«. وأوضـــح أن الشرطة 
لــيــس لــديــهــا خـــبـــرة فـــي الــتــعــامــل مع 
ــانـــت »صــغــيــرة  األمــــــر ألن الـــفـــئـــران كـ
للغاية«. وأضاف أن الطريقة الوحيدة 
لـــحـــمـــايـــة الـــبـــضـــائـــع املـــضـــبـــوطـــة مــن 
»مثل هذه الفئران الشجاعة« هي بيع 
األدويـــة فــي مـــزاد ملختبرات األبــحــاث 
وشركات األدوية، مع ذهاب العائدات 
إلـــى الــحــكــومــة. وقــــال الــنــائــب سينغ، 
وهـــو مــســؤول كــبــيــر فــي الــشــرطــة في 
منطقة ماثورا، للصحفيني إن بعض 
ن في مراكز 

ّ
حشيش املاريغوانا املخز

الــشــرطــة املــجــاورة لــه »تــضــرر بسبب 
األمطار الغزيرة« ولم تدمره الجرذان.

كبيرة العلماء فى منظمة الصحة العاملية 
تكشف عن خطأ فادح فى قضية »كوفيد«!

اعترفت كبيرة العلماء املنتهية واليتها 
ــه كــان  فـــي مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــاملــيــة أنــ
الــنــاس  ينبغي عــلــى املــنــظــمــة أن تــحــذر 
من أن »كوفيد19-« يمكن أن ينتقل عبر 
الهواء »في وقت أبكر بكثير« مما حدث.
 ،Science Insider إلــــى وفــــي حــديــثــهــا 
قالت سمية سواميناثان، التي أعلنت 
ــبــــوع  ــن مــنــصــبــهــا األســ ــ اســـتـــقـــالـــتـــهـــا مـ
املاضي، إن الوكالة ارتكبت خطأ عندما 
لــم تصنف الــفــيــروس الــتــاجــي عــلــى أنــه 
محمول جوا بناء على األدلة املتاحة في 
وقــت ســابــق، مضيفة أن »هـــذا شــيء قد 

كلف املنظمة.
وأشارت إلى أن منظمة الصحة العاملية 
»تحدثت بالفعل عــن جميع األساليب، 
بما فــي ذلــك التهوية ووضـــع األقنعة« 
التي يمكن أن تحبط انتشار املرض. لكن 
في الوقت نفسه، لم نكن نقول بقوة: هذا 
فيروس محمول بالهواء. يؤسفني أننا 

لم نفعل ذلك قبل ذلك بكثير.

وأوضحت سواميناثان أن »مزيجا من 
األشياء« كان وراء هذا التقدير الخاطئ، 
مضيفة أنــهــا كــانــت »جــديــدة جـــدا« في 
الــعــلــمــاء وأن وظــيــفــتــهــا »لــم  دور كــبــيــر 
يتم تحديدها«. وما يحدث في منظمة 
الصحة العاملية هــو أن األقــســام الفنية 
تقوم باإلرشادات، في قسم العلوم نحن 
فــقــط نــضــع املــعــايــيــر الــخــاصــة بكيفية 
عمل اإلرشادات. لذلك لم يكن دوري ولم 
يطلب مني أي شخص املشاركة في تلك 
املــرحــلــة، مضيفة أن نــمــوذج استجابة 
ــة يـــعـــتـــمـــد  ــ ــيـ ــ ــاملـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــ ــــحـ مــــنــــظــــمــــة الـــــصـ
عـــلـــى اإلنـــفـــلـــونـــزا، والــــتــــي تــخــتــلــف عــن 
»كوفيد19-. وفي وقت مبكر من الوباء، 
الذي بدأ في ديسمبر 2019 في ووهان، 
الصني، صرحت منظمة الصحة العاملية 
بشكل قاطع أن »كــوفــيــد19-« »ال ينتقل 
جــــوا«. وفـــي تــغــريــدة مــن أواخــــر مــارس 
2020، أصرت الوكالة على أن »الفيروس 
التاجي ينتقل بشكل أساسي من خال 

املــتــولــد عندما يسعل الشخص  ــرذاذ  الــ
املصاب أو يعطس أو يتحدث.

ولم تعلن منظمة الصحة العاملية حتى 
أكتوبر 2020 أن انتقال الهباء الجوي 
يــمــكــن أن يــحــدث »فـــي أمــاكــن مــحــددة«، 
بما في ذلك األماكن الداخلية املزدحمة 
وغـــيـــر الـــجـــيـــدة الــتــهــويــة حــيــث يقضي 
الناس فترات طويلة من الوقت مًعا. لقد 
اســتــغــرقــت املــنــظــمــة ســتــة أشــهــر أخـــرى 
لــاعــتــراف رســمــيــا بـــأن الــهــبــاء الــجــوي 
الضار يمكن أن يظل معلقا في الهواء أو 

أن يسافر ملسافات طويلة.
وقالت سواميناثان إنها تنوي مواصلة 
العمل في مجال الصحة على املستوى 
الــوطــنــي. وتـــأتـــي اســتــقــالــتــهــا فــيــمــا من 
الـــقـــيـــادة  ــتــــوقــــع أن يـــتـــنـــحـــى نـــصـــف  املــ
العليا ملنظمة الصحة العاملية املكونة 
مــن 16 عضوا فــي أخطر إصــاح شامل 
للموظفني في الهيئة الدولية منذ عام 
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دراسة تكشف أثر التدخني اإللكتروني على صحة االنسان!

مسبار األمل يرصد أول أكسيد الكربون فى املريخ

 حــذرت دراســة جديدة من أن األشخاص الذين 
يدخنون السجائر اإللكترونية هم أكثر عرضة 

لإصابة بنخر في أسنانهم.
فــبــعــد االســـتـــنـــشـــاق، يــلــتــصــق املـــحـــتـــوى الــلــزج 
ــة  ــيـ ــرونـ ــتـ ــكـ والــــســــكــــري لـــســـائـــل الـــســـجـــائـــر اإللـ

باألسنان مسببا كل هذا الضرر.
ويغير السائل أيضا ميكروبيوم الفم، ما يجعله 

أكثر ماءمة للبكتيريا املسببة للتسوس.
ويبدو أن السجائر اإللكترونية تحفز التسوس 
فـــي املــنــاطــق الـــتـــي ال يـــحـــدث فــيــهــا عـــــادة، مثل 

الحواف السفلية لألسنان األمامية.
وعــلــى مـــدى الــســنــوات الــقــلــيــلــة املــاضــيــة، ازداد 
الــــوعــــي الــــعــــام ملـــخـــاطـــر الـــتـــدخـــني اإللـــكـــتـــرونـــي 

خـــاصـــة بــعــد أن ارتـــبـــطـــت بـــاســـتـــخـــدام أجــهــزة 
السجائر اإللكترونية أمراض الرئة.

وقــــالــــت الــــدكــــتــــورة كـــاريـــنـــا إيـــــــــروزا، األســــتــــاذة 
املــســاعــدة فــي مــجــال الــرعــايــة الشاملة فــي كلية 
طـــب األســـنـــان بــجــامــعــة تــافــتــس فـــي بــوســطــن، 
الــواليــات املتحدة، واملــعــدة الرئيسية للدراسة: 
»أظهرت بعض أبحاث األسنان وجود رابط بني 
استخدام السجائر اإللكترونية وزيادة عامات 
ــة، وتـــلـــف مــيــنــا األســـنـــان، ولـــكـــن  ــثـ ــلـ أمـــــــراض الـ
تـــم الــتــركــيــز قــلــيــا نــســبــيــا عــلــى الــتــقــاطــع بني 
اســتــخــدام السجائر اإللكترونية وصــحــة الفم، 

حتى من قبل أطباء األسنان«.
وحلل فريق البحث البيانات من أكثر من 13000 

مريض تزيد أعمارهم عن 16 عاما عولجوا في 
عيادات تافتس لألسنان في الفترة من 2019-
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ووجـــــــــد الــــفــــريــــق أنـــــــه فـــــي حـــــني أن الـــغـــالـــبـــيـــة 
لــم يستخدموا السجائر  العظمى مــن املــرضــى 
اإللــكــتــرونــيــة، كــــان هــنــاك فــــرق كــبــيــر فـــي خطر 
حــدوث تجاويف في األسنان بني أولئك الذين 

استخدموها واملجموعة الضابطة.
وكشفت البيانات أن %79 من مرضى التدخني 
اإللــكــتــرونــي لــيــتــعــرضــون ملــخــاطــر كــبــيــرة عــلــى 
صعيد املعاناة من تسوس األسنان، في حني أن 
حوالي %60 فقط من املجموعة الضابطة كان 

لديهم مستوى مماثل من املخاطر.

•  دبـــي : كــشــف مــشــروع اإلمـــارات 
األمل«،  »مسبار  املريخ  الستكشاف 
فوق  األشعة  من  التحول  رصد  عن 
الــبــنــفــســجــيــة الــبــعــيــدة إلـــى الــوفــرة 
الــنــســبــيــة مــن أول أكــســيــد الــكــربــون 
ــــني الـــــــــذري فـــــي الــــغــــاف  ــــجـ ــــسـ واألكـ
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ــي تـــغـــريـــدة عــبــر  وقــــــال املــــشــــروع فــ
الـــطـــيـــفـــي  ــاس  ــيــ ــقــ املــ إن  ــر«،  ــ ــتـ ــ ــويـ ــ »تـ
بـــــــاألشـــــــعـــــــة فـــــــــــوق الــــبــــنــــفــــســــجــــيــــة 

املـــوجـــود عــلــى مـــن مــســبــار األمــــل، 
ــد تـــمـــكـــن مـــــن رصــــــد الـــــضـــــوء فــي  قـــ
ــــزء مــــن الــــطــــول املــــوجــــي املــســمــى  جـ
الــبــعــيــد، حيث  الــبــنــفــســجــي  بــالــفــوق 
3 مــن  تــســتــخــدم بــيــانــات املــســتــوى 
البنفسجية  فــوق  األشــعــة  املــقــيــاس 
أكسيد  أول  ينتجها  التي  البعيدة 
الــــــكــــــربــــــون واألكــــــســــــجــــــني الــــــــــذري، 
ــيــــات هـــذيـــن  مـــــن أجــــــل تــــحــــديــــد كــــمــ
ــــوي  ــــجـ الــــصــــنــــفــــني فــــــي الــــــغــــــاف الـ

للمريخ. العلوي 
ــرة  فــــي وفــ ــات  ــروقــ ــفــ الــ أن  وأضـــــــاف 
الـــكـــربـــون واألكــســجــني  أكــســيــد  أول 
ــر الـــعـــديـــد مــن  ــبـ بــــمــــرور الــــوقــــت وعـ
ــلــــومــــات قــيــمــة  املــــــواقــــــع، تــــوفــــر مــــعــ
فـــي مـــا يــتــعــلــق بــــدرجــــات الـــحـــرارة 
ــي الــــغــــاف  ــ والــــتــــشــــكــــل والــــــريــــــاح فـ
ــريـــخ، كـــذلـــك  ــمـ ــلـ الــــجــــوي األوســـــــط لـ
ــغــــاف  ــــي تـــــــــوازن الــ ــتـ ــ الــــكــــيــــمــــيــــاء الـ

األحمر. للكوكب  الكامل  الجوي 


