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بحر الكويت .... صرف صحي ونفايات وتلوث
• الــكــويــت : يــصــنــف بــحــر الــكــويــت 
ــا ملــا  ــ ـ

ً
ــق ــ ــة وفـ ــوثــ ــلــ ــار املــ ــبــــحــ ضـــمـــن الــ

الــنــاشــطــون البيئيون وما  يــرصــده 
يــــراه مـــرتـــادي الـــشـــواطـــئ فــيــهــا من 
تــلــوث إمـــا عــلــى الــســواحــل أو على 
ســطــح الــبــحــر، والــكــويــت مـــن أغــنــى 
دول العالم وتمتلك مــن اإلمكانات 
مـــا يــســاعــدهــا فـــي حــمــايــة بيئتها، 
الــبــيــئــيــة  تــقــاعــس أجــهــزتــهــا  إال أن 
ــي الـــقـــيـــام  ــ ــا فـ ــلـــهـ ــيـــة وفـــشـ ــكـــومـ الـــحـ
إلـــى تفاقم  املــفــتــرض أدى  بـــدورهـــا 
املــشــكــلــة ، ورغـــم ظــهــور الــعــديــد من 
الدراسات التي تؤكد خطورة وضع 
الــكــويــت إال أن  الــبــحــريــة فــي  البيئة 
ذلــك لم يــؤدي إلــى تحرك جــاد نحو 
الـــذي تتعرض له  الــحــد مــن التلوث 
رغــم أن البحر هــو املــصــدر الوحيد 
ملـــيـــاه الـــشـــرب فـــي الـــكـــويـــت، ووفــقــا 
ــة أعــدتــهــا الـــدكـــتـــورة نــاهــده  لـــدراسـ
ــون الـــكـــويـــت  ــ ــجـ ــ ــلـــق بـ ــعـ ــتـ ــد تـ ــ ــاجــ ــ املــ
واملناطق البحرية الشمالية نشرت 
فـــي مــجــلــة عـــلـــوم الـــتـــلـــوث الــبــحــري 
اثــبــتــت تـــجـــاوز كــمــيــات الــزئــبــق في 
ــاك الــنــســب املـــصـــرح بــهــا من  ــمـ االسـ
قبل منظمة الصحة العاملية، الفتتا 
الى ان الزئبق من املواد السامة التي 

تسبب أمراضا عصبية قاتلة.
إن دراســــــة  بـــــل  ــقــــط  فــ ذلــــــك  ــيــــس  لــ
أخــــرى أعــدتــهــا الـــدكـــتـــورة نــاهــده 
ــع خــــبــــراء  ــ ــــاون مــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ ــد بـ ــ ــاجــ ــ املــ
مـــن قــســم عــلــوم الــبــحــار بــجــامــعــة 
لـــــــيـــــــفـــــــربـــــــول شــــــمــــــلــــــت صـــــــيـــــــادي 
ــــت، حـــيـــث  ــويــ ــ ــكــ ــ ــ االســـــــمـــــــاك فــــــي ال
اخــذت عــيــنــات مــن شــعــرهــم وبــعــد 
تــحــلــيــلــهــا عـــثـــر عـــلـــى كـــمـــيـــات مــن 
ــلــــغ ضــــعــــف الـــنـــســـب  ــبــ ــبـــــق تــ الـــــزئـــ
ــبـــل مــنــظــمــة  ــا مــــن قـ ــهـ املـــســـمـــوح بـ

العاملية. الصحة 

بينما دراسة أخرى أعدها الدكتور 
بـــوعـــلـــيـــان والــــدكــــتــــور تــــومــــاس فــي 
ــة الـــكـــويـــت  ــعـ ــامـ ــوم بـــجـ ــلــ ــعــ ــلـــيـــة الــ كـ

وشملت مواقع مختلفة من الشريط 
ــلـــي لـــلـــكـــويـــت أخـــــــذت مــنــهــا  الـــســـاحـ
القواقع وتم فحصها واكدت نتائج 

الــدراســة ارتــفــاع نسب امللوثات من 
ــا يــعــنــي  املــــعــــادن الــثــقــيــلــة فـــيـــهـــا. مــ
ان تـــلـــوث مـــيـــاه الـــكـــويـــت بــاملــعــادن 

ـــى مـــشـــكـــات  ــ ــ الـــثـــقـــيـــلـــة ســـــيـــــؤدي ال
عصبية وتشوهات خلقية وأمراض 

سرطانية.
ــة اعــــدهــــا مــعــهــد  ـــ كـــمـــا اثـــبـــتـــت دراســ
الـــكـــويـــت لـــأبـــحـــاث الــعــلــمــيــة حــول 
ــة الــــبــــحــــريــــة ملــحــطــة  ــئـ ــيـ ــبـ تـــقـــيـــيـــم الـ
الــزور للطاقة وتحلية املياه جنوب 
الكويت حــذرت ان املياه ستتعرض 
لتغير فــي نوعيتها بسبب اطــاق 
ــن الـــكـــلـــور، مما  املــحــطــة لــكــمــيــات مـ
ســــيــــؤدي الـــــى الـــتـــأثـــيـــر فــــي جــــودة 
ــى ان  ــ ــة الـ ــ ــدراسـ ــ املــــيــــاه. واشــــــــارت الـ
حــرارة املياه التي تصرفها املحطة 
في البحر ستؤثر بشكل كبير جدا 
عــلــى املــرجــان وســتــؤدي الـــى نفوق 
ما بني  15 % إلى  20% من املرجان 

والطحالب.
ــك دراســــــــــة أخـــــرى  ــ ــ ــى ذلـ ــ ــ يــــضــــاف إلـ
للدكتور بوعليان نشرت في مجلة 
عــلــوم الــبــيــئــة الــتــطــبــيــقــيــة وابــحــاث 
ــلــــوثــــات شـــديـــدة  الـــبـــيـــئـــة وجــــــــود مــ
ــك  ــ ــزنــ ــ ــــاس والــ ــــحـ ــنـ ــ ــالـ ــ الــــــخــــــطــــــورة كـ
ـــاص  ــرصــ ــ والــــحــــديــــد والـــنـــيـــكـــل والـ
ــكـــويـــت، واوضــــحــــت ان  فـــي جــــون الـ
الــكــمــيــات كــبــيــرة ال يتغاضى عنها 
وتــــســــبــــب تــــــوتــــــرا بـــيـــئـــيـــا لـــلـــجـــون 
ــــب اخــــذ  ــــجـ ــبــــحــــريــــة ويـ ــة الــ ــئــ ــيــ ــبــ والــ
التدابير التحذيرية الازمة لتافي 

آثارها.
ورغـــم هـــذه الـــدراســـات وغــيــرهــا من 
دراســات أخرى أثبتت تلوث البيئة 
ــإن الــهــيــئــة  الــبــحــريــة فـــي الــكــويــت فــ
العامة للبيئة وهــي الجهة املعنية 
بحماية البيئة في الكويت بدال من 
أن تتخذ إجــــراءات حقيقية إلنقاذ 
البيئة البحرية فإنها ال تزال غائبة 
وكأنها ليست هيئة لحماية البيئة 

٢الكويتية!

الدراسات أثبتت تلوث بحر الكويت بمواد مسرطنة شديدة الخطورة

اكتشاف أكبر نبتة فى العالم 
يقدر عمرها بـ 4500 عام

إسبانيا تطعم احلمام حبوب منع احلمل!

تغير املناخ.. تهديد ألمن املاء والغذاء فى الهند وباكستان

4.628 مليون نسمة سكان سلطنة عمان سباق العلم والبكتيريا .. 
اللقاحات قادرة على كبح 
مقاومة املضادات احليوية

•  لــنــدن – أولــيــفــر بــارنــز : غالبا ما 
يــتــم تــصــويــر املــعــركــة ضـــد مــقــاومــة 
املــــــضــــــادات الـــحـــيـــويـــة بــحــســبــانــهــا 
ــم األدويــــــــــة وتـــطـــور  ــلـ ــا بــــني عـ ــاقـ ــبـ سـ
البكتيريا. لكن خبراء الصحة الذين 
يؤكدون أن الوقاية خير من العاج، 
إلــى أن إمكانات اللقاحات  يشيرون 
ــافــــحــــة الـــــــعـــــــدوى املــــقــــاومــــة  ــكــ فــــــي مــ
ــا يـــتـــم تــجــاهــلــهــا  لــــأدويــــة كـــثـــيـــرا مــ

والتغافل عنها.

اكتشف باحثون ما يعتقدون أنها أكبر نبتة في العالم وهــي عشب 
بحري يمتد على مسافة حوالي 180 كيلومترا قبالة سواحل والية 
استراليا الغربية. وطبقا لدراسة، تم نشرها في دورية بروسيدنجز 
 ، التابعة للجمعية امللكية البريطانية  أوف ذا رويــال سوسايتي بي 
فإن باحثني من جامعة أستراليا الغربية وجامعة فلندرز األسترالية 
عثروا على استنساخ من عشب بوسيدونيا البحري األسترالي في 

املياه الضحلة لخليج القرش في والية أستراليا الغربية.

ــتـــداول عــبــر مــنــصــات الــتــواصــل  ــــق مــقــطــع فــيــديــو مـ
ّ
• بــرشــلــونــة : وث

االجتماعي وضع حبوب منع حمل لـطيور الحمام في إسبانيا.
ــإن الــســبــب وراء وضـــع حــبــوب مــنــع حــمــل لطيور  وفـــي الــتــفــاصــيــل، فـ
الحمام في إسبانيا هو الحد من تكاثرها، إضافة إلى التخلص من 

فضاتها فوق أبنتيها العريقة والسكان وحتى مايني السياح.
وقــالــت خبيرة اآلثـــار فــي برشلونة، مونتسيرات بوجيس، إن هناك 
ــا لــلــمــبــانــي الــتــاريــخــيــة، يــمــكــنــنــا بــبــســاطــة تسميتها  ــررا واضـــحـ ــ ضـ

بـالقذارة، لكن هناك أيضًا ضرر غير مرئي طويل املدى.

• كــراتــشــي – نــيــودلــهــي – األنـــاضـــول : يـــرى علماء 
البيئة في الهند وباكستان أن ارتفاع درجات الحرارة 
ــاخ، يــــؤدي إلــــى تــفــاقــم  ــنـ كــنــتــيــجــة مــبــاشــرة لــتــغــيــر املـ
انــعــدام األمــن املــائــي والــغــذائــي ويــؤثــر بشكل مباشر 
على التنوع البيولوجي في البلدين. وتجتاح البلدين 
حاليا موجة حر شديدة تصل فيها درجات الحرارة 

إلى 51 درجة مئوية في باكستان، و49 درجة مئوية 
فــي الــهــنــد. ومــع تــوقــعــات بــاســتــمــرار ارتــفــاع درجــات 
الــحــرارة خــال األيــام املقبلة، يحذر علماء البيئة من 
أن ذلك سيسرع من ذوبان أنهار الجليد، مما سيؤدي 
إلــى إتــاف املراعي واملحاصيل الزراعية  في النهاية 

مع زيادة في انكماش األراضي الرطبة.

ــلـــومـــات: إن  ــعـ • مــســقــط : قــــال املـــركـــز الـــوطـــنـــي لـــإحـــصـــاء واملـ
ســلــطــنــة عــمــان شــهــدت ارتــفــاعــا فـــي عـــدد الـــوافـــديـــن، حــيــث زاد 
حــجــم الــوافــديــن 27935 نــســمــة بــنــهــايــة مـــارس املــاضــي 2022م، 
وبلغ عددهم مليونا و809 آالف و870 نسمة، مثلوا ما نسبته 
ــح املـــركـــز أنـــه حــســب إحــصــائــيــة مــســجــلــة  ــ بــنــســبــة 39%. وأوضـ
الحالي بلغ عدد سكان سلطنة عمان  العام  حتى نهاية مارس 
ألــفــا و780 نــســمــة مــن بــيــنــهــم مــلــيــونــا عــمــانــي  4 مــايــني و628 
للمركز عن  الــشــهــريــة  الــنــشــرة  نــســمــة. وبــيــنــت  ألــفــا و910  و818 
في محافظة  تركزت  للوافدين  العددية  الكثافة  أن  مارس  شهر 
ألفا   796 عــددهــم  بــلــغ  حــيــث   ،  %58.9 تــجــاوزت  بنسبة  مسقط 
 556 عــددهــم  بلغ  الــذي  العمانيني  عــدد  عــن  مرتفعا  و50 نسمة 
ألــفــا و354 نــســمــة. تــلــيــهــا مــحــافــظــة شــمــال الــبــاطــنــة حــيــث بلغ 
إجمالي سكانها  مــن  ألفا و859 نسمة   242 الــوافــديــن  مجموع 

املسجل 809 آالف و528 نسمة.



جماعة الخط األخضر البيئيةاألحد 5 يونيو 2022 م – 6 ذو القعدة 1443 هـ2
محليات

 الدراسات أثبتت تلوث بحر الكويت مبواد مسرطنة فهل نحن بأمان؟
الخط األخضر :

هل أسماك الكويت سليمة في ظل تلوث البيئة البحرية؟

أل تشكل الملوثات خطورة على جودة مياه محطات التحلية؟

الخط األخضر : كل هذه السنوات بحرنا ملوث بعلم الحكومة فماذا فعلت؟

كم عدد من أصيبوا بالسرطان واألمراض األخرى بسبب تلوث بحرنا؟ 
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بريطانيا تتنكر لتعهداتها البيئية وتطيل عمر محطات الفحم
ــة  ــكـــومـ الـــحـ ــت  ــنــ ــلــ : أعــ ــدن  ــ ــنـ ــ لـ  : • أ. ف. ب 
ـــهـــا ســتــمــّدد خــدمــة املــحــطــات 

ّ
الــبــريــطــانــيــة أن

الــحــجــري، والتي  الــحــراريــة العاملة بالفحم 
الــعــمــل نهائيًا  تــتــوقــف عــن  كـــان مفترضًا أن 
أواخــر هذا العام، وذلك بسبب أزمة إمــدادات 
الطاقة العاملية الراهنة وخطر انقطاع التيار 
الكهربائي عن مايني املنازل في الباد خال 

فصل الشتاء املقبل.
ته وكالة فرانس 

ّ
وقالت الحكومة في بيان تلق

بــــرس مـــن الــطــبــيــعــي أن نــســتــكــشــف مــروحــة 
واســـعـــة مـــن الـــخـــيـــارات لــتــعــزيــز أمـــن الــطــاقــة 
واإلمــــــدادات لــديــنــا وحــتــى إذا لــم يــكــن هناك 
نقص، فقد نضطر إلى إبقاء محطات الطاقة 
الــتــي تــعــمــل بــالــفــحــم الــحــجــري مــفــتــوحــة في 

فصل الشتاء املقبل.
 
ّ
 فــــإن

ّ
ــلـــى املــــلــــف ــلـــع عـ ـ

ّ
ــط وبـــحـــســـب مــــصــــدر مـ

انخفاض صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا 
إلــى انقطاع التيار الكهربائي عن  يــؤّدي  قد 
ما يصل إلى ستة مايني منزل في بريطانيا 
خــال فصل الشتاء املقبل فــي ذروة ساعات 

االستهاك.
املــتــحــدة تعتمد   اململكة 

ّ
الــّرغــم مــن أن وعــلــى 

إنــتــاج الكهرباء،  الــغــاز فــي  بشكل كبير على 
ــــهــــا تـــســـتـــورد مــــن روســــيــــا كـــمـــيـــات مــن 

ّ
إال أن

 بكثير مما تفعل دول أوروبية 
ّ

املحروقات أقل
أخرى.

لي آخر ثاث محطات حرارية في الباد 
ّ
مشغ

ال تـــــزال تــعــمــل بــالــفــحــم الـــحـــجـــري إبــقــاءهــا 
مــفــتــوحــة. وكـــان يــفــتــرض بــهــذه املــحــطــات أن 
تخرج من الخدمة نهائيًا في أيلول/سبتمبر 

املقبل.
 بريطانيا ال تــزال مع 

ّ
وشـــّدد الــوزيــر على أن

ص تدريجيًا من 
ّ
ذلــك ملتزمة هدفها التخل

استعداد تام
ها تعتزم االستغناء عن 

ّ
وأعلنت بريطانيا أن

ــا مــن الــنــفــط والــفــحــم الــروســيــني  ــهـ  وارداتـ
ّ

كـــل
إلــى عزمها أيضًا  بنهاية هــذا العام، مشيرة 
على أن توقف في نهاية املطاف وارداتها من 

الغاز الروسي.
ــر الــطــاقــة كـــواســـي كـــوارتـــنـــغ من  ــ وطـــلـــب وزيـ

الفحم الحراري بحلول تشرين األول/أكتوبر 
.2024

ـــن الـــــطـــــرق األخــــــــــرى الــــتــــي تــســتــكــشــفــهــا  ــ ومــ
الحكومة البريطانية لتأمني حاجة الباد من 
الطاقة الكهربائية إطالة عمر محطة الطاقة 
النووية هينكلي بي، والتي كان من املقّرر أن 
يــبــدأ تفكيكها هــذا الــصــيــف، بحسب مــا قال 

وزير الدولة لشؤون التقنيات كريس فيليب.
الـــبـــاد ال   

ّ
 الــحــكــومــة طــمــأنــت إلــــى أن

ّ
لـــكـــن

تــعــانــي مــن أّي مــشــكــلــة فــي إمـــدادات الــغــاز 
الـــكـــهـــربـــاء وهــــي مــســتــعــّدة تــمــامــًا لــكــل  أو 
ــات، حــــتــــى تــــلــــك املـــتـــطـــرفـــة  ــوهــ ــاريــ ــنــ ــيــ ــســ الــ
ــتـــي هـــنـــاك احـــتـــمـــاالت ضــئــيــلــة لــلــغــايــة  والـ

تحدث. بأن 

وســـتـــقـــوم شـــركـــة آدانــــــــي هـــايـــبـــريـــد إنـــرجـــي 
لـ آدانــي جرين،  التابعة  جيساملر ون ليمتد، 
بتشغيل املحطة الجديدة، وهــي أول منشأة 
الــبــاد، أي أنها  هجني لتوليد الكهرباء فــي 
تــعــمــل بــطــاقــة الــــريــــاح والـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة، 

إلــى البورصة  بحسب بيان أرسلته الشركة 
الهندية.

وأوضـــحـــت آدانـــــي جــريــن أن هــنــاك اتــفــاقــيــة 
مــــع مـــؤســـســـة الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة الــهــنــديــة 
لــشــراء الــطــاقــة مــن املــحــطــة، 2.69 روبــيــة لكل 

كيلوواط/ساعة. ونقل البيان عن فنيت س. 
جاين، الرئيس التنفيذي، والعضو املنتدب 
ــه إن تــشــغــيــل املــحــطــة  ـــ آدانـــــــي جــــريــــن، قـــولـ لــ
الجديدة يمثل خطوة إضافية نحو تحقيق 

أهداف الطاقة املستدامة في الهند.

ــرة املالية  وأعــلــنــت نــيــرمــاال ســيــثــارامــان وزيــ
ــرائـــب عــلــى الــبــنــزيــن  الـــهـــنـــديـــة، خــفــض الـــضـ
والسوالر، ملحاربة التضخم والسيطرة على 
أســعــار املـــواد األســاســيــة. وقــالــت فــي سلسلة 
ــه تــــم خـــفـــض ضــريــبــة  ــ تـــغـــريـــدات ســـابـــقـــة، إنـ

اســتــهــاك البنزين ثماني روبــيــات )0.1028 
لــلــتــر، والـــســـوالر ســت روبـــيـــات للتر.  دوالر( 
وأضافت إن من املتوقع أن تتكبد إيراداتها 
السنوية نحو تريليون روبية هندية، وحثت 
حــكــومــات الـــواليـــات عــلــى أن تــحــذو حــذوهــا 
بإجراء تخفيضات مماثلة تتماشى مع خطة 

الحكومة االتحادية.
ويبلغ حاليا سعر لتر البنزين 105.41 روبية 
الــســوالر 96.67 روبــيــة في  بينما يبلغ سعر 
نــيــودلــهــي. وقــالــت ســيــثــارامــان إن نــاريــنــدرا 
مودي رئيس الــوزراء طلب من جميع أجهزة 
الحكومة العمل من أجل تخفيف األعباء عن 

املواطن العادي.
وســتــقــدم الــحــكــومــة أيــضــا دعــمــا قــــدره 200 
روبــيــة ألســطــوانــة غـــاز الــطــهــي ألكــثــر مــن 90 
مــلــيــون مــســتــفــيــد، فـــي إطـــــار خــطــة الــرعــايــة 

االجتماعية املقدمة للنساء تحت خط الفقر.
وأضافت سيثارامان أن الحكومة ستخفض 
أيــضــا رســــوم االســـتـــيـــراد عــلــى املـــــواد الــخــام 
للمنتجات الباستيكية والحديد والصلب، 
على أمــل خفض تكلفة املنتجات النهائية. 
يشار إلى أن بيانات اقتصادية نشرت أخيرا 
أظهرت ارتفاع معدل تضخم أسعار الجملة 
ــــل( املـــاضـــي  ــريـ ــ ــــال نـــيـــســـان )أبـ فــــي الـــهـــنـــد خـ
إلــى أعلى مستوياته منذ ثاثة عقود، على 
خلفية ارتفاع أسعار املواد الخام واضطراب 
ساسل اإلمــداد، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف 

اإلنتاج.

• نيودلهي : أعلنت شركة آدانــي جرين 

ــتـــجـــددة، أن  إنـــرجـــي الــهــنــديــة لــلــطــاقــة املـ
إحدى الشركات التابعة لها بدأت تشغيل 
الكهرباء باستخدام طاقة  لتوليد  محطة 
ــيـــجـــاواط، وتــقــع  ــتـــاج 390 مـ ــاح، إلنـ ــريــ ــ ال
ــتــــان، غــربــي  املــحــطــة فـــي واليـــــة راجــــاســ

الهند.
ــه وكـــالـــة بــلــومــبــيــرج  ــ ــ وبــحــســب مـــا أوردت
لــأنــبــاء ، يــصــل بـــذلـــك إجــمــالــي الــطــاقــة 
ــن إلــــــى 5.8  ــريــ الــتــشــغــيــلــيــة آلدانـــــــــي جــ
جيجاواط. ويأتي ذلــك في وقــت تسعى 
املتزايد  الطلب  إلى مواجهة  الشركة  فيه 

على الطاقة في البالد.

الهند تشغل أول محطة هجني للطاقة املتجددة بقدرة إنتاجية 390 ميجاواط

إعادة التدوير مصدر رزق الفقراء فى بوجوتا
ــوارع الــضــواحــي  ــ • بــوجــوتــا : يــطــوفــون شــ
الــشــمــالــيــة الـــثـــريـــة لــلــعــاصــمــة الــكــولــومــبــيــة 
بوجوتا ليا، وهم يجرون عربات ثقيلة، من 
مستوعب نفايات إلى آخــر، بحثا عن قمامة 
رماها أثرياء، من باستيك وزجاج وكرتون، 
ليعيدوا تدويرها ويبيعوها مقابل حفنة من 
املال، يعتاش اآلالف في كولومبيا من تدوير 
الــنــفــايــات، رغـــم أنـــه غــيــر مــربــح، لكنه يشكل 
خشبة خاص لبعض في بلد يعاني واحدا 
من كل ثمانية من سكان مدنه البطالة، فيما 

يبلغ معدل الفقر 40 في املائة تقريبا.
ــيـــزوس مــاريــا  ــا لـــــالــفــرنــســيــة، يـــقـــول جـ ــقـ ووفـ
بــيــريــز 52 عــامــا هـــذه الــحــيــاة صــعــبــة، لكنها 

خياري الوحيد للبقاء على قيد الحياة.
ويشكل الرجال والنساء واألطفال الغارقون 
ــه الـــبـــؤس،  فـــي الــبــحــث وســــط الــنــفــايــات وجــ
الـــذي وعـــد جميع املــرشــحــني لــلــدورة األولـــى 
من االنتخابات الرئاسية الكولومبية املقرر 

إجراؤها األحد بالقضاء عليه.
ـــ1.8 مليون مهاجر، الذين  الـ وبيريز هــو مــن 
فــــروا مــن فــنــزويــا للبحث عــن حــيــاة أفضل 
في كولومبيا املجاورة، التي تعد رابع أقوى 
اقتصاد في أمريكا الاتينية، إنما االقتصاد 
الكولومبي هو أحد أكثر االقتصادات، التي 

تعاني أزمات في العالم.
وعــمــل نــحــو 25 ألــفــا مــن ســكــان بــوجــوتــا في 
2020 في إعادة تدوير النفايات غير املنظمة 

رسميا، بحسب مجلس املدينة.
ويكسب كل منهم بني 12 ألفا و18 ألف بيزو 

معاملتها. ونظرا ألن قليلني لديهم إمكانية 
شــراء عربة ذاتــيــة الــدفــع، يضطرون إلــى جر 
أحـــمـــال ثــقــيــلــة يــومــيــا لــكــيــلــومــتــرات طــويــلــة. 
ــارك عــــائــــات بــكــامــلــهــا فــــي الـــنـــشـــاط،  ــ ــشـ ــ وتـ
ــل فـــي الــقــمــامــة فــيــمــا يــحــرس  ــ فــيــغــوص األهـ
األطفال العربة. وتنتج بوجوتا يوميا نحو 
7500 طن من النفايات يعيد تدوير نحو 16 
في املائة منها أشخاص مثل بيريز، بحسب 
ــام 2019،  ــام بــلــديــة املــديــنــة. وبــحــســب أرقــ أرقــ
نحو 80 فــي املــائــة مــن األســر الكولومبية لم 

تعد تدوير نفاياتها أو تفرزها.

يوميا بني 3 و4.50 دوالر من نشاطهم هذا، 
ألــفــارو نــوكــوا مــن جمعية غيف مي  بحسب 

يور هاند أعطني يدك التي تساعد هؤالء.
ويواجه بيريز الذي كان طاهيا في فنزويا، 
صــعــوبــة فــي جــمــع 40 ألـــف بــيــزو يــومــيــا، أي 
ما يوازي عشرة دوالرات، ليأكل وجبة طعام 
ولينام في سرير ليا وليجد موقفا لعربته 
الخشبية، التي يجرها يوميا بنفسه. فهو ال 
يمتلك حصانا أو حمارا يجر العربة الثقيلة، 
إذ منعت بلدية بوجوتا قبل ثمانية أعــوام 
اســتــخــدام الــحــيــوانــات بــغــيــة مــكــافــحــة ســوء 

الحرب األوكرانية 
الروسية كشفت 

زيف ادعاءات 
البيئية للدول 

الغربية  

تــجــربــة   Tesla تـــيـــســـا  شـــركـــة  ــلـــقـــت  أطـ
مولدات  إلــى  السكنية  املنازل  لتحويل 
ــكـــهـــربـــاء  ــة تـــســـاهـــم فــــي تـــوفـــيـــر الـ ــاقــ طــ

العمومية. للشبكات 
ــة   فـــي واليـ

ً
ــزال ــنـ 64 مـ الــتــجــربــة  شــمــلــت 

تــكــســاس، وقـــامـــت الــشــركــة بــاســتــخــدام 
مــنــتــجــاتــهــا مـــن ألـــــواح تـــولـــيـــد الــطــاقــة 
الــشــمــســيــة وبــطــاريــات بـــاور وول الــتــي 
ــــوم بــــتــــخــــزيــــن الــــكــــهــــربــــاء ومـــــــن ثـــم  ــقـ ــ تـ
إرســـــــال الـــفـــائـــض مـــنـــهـــا إلـــــى الــشــبــكــة 

العمومية.
قـــال مـــســـؤول ســيــاســات ســـوق الــطــاقــة 
األمــيــركــي فــي تــيــســا، أروشــــي شــارمــا 
مـــع  تـــــتـــــفـــــاوض  ــه  ــ ــتـ ــ ــركـ ــ شـ إن  فـــــــرانـــــــك، 
ــة فــــي تــكــســاس  ــاقـ ــطـ مــشــغــلــي شـــبـــكـــة الـ
لــتــعــويــض املــنــازل املــشــاركــة فــي تــولــيــد 

مادًيا. العمومية  الطاقة 
 785.5 لتيسا  السوقية  القيمة  وتبلغ 
تــداوالت  سهمها  وأغــلــق  دوالر،  مــلــيــار 

.%0.18 بلغ  طفيف  بانخفاض  أمس 
ــة الــشــمــســيــة  ــاقـ ــلـــطـ ــدة لـ ـــزايــ ــتـ أهـــمـــيـــة مــ
مصادر  على  االعتماد  أهمية  تتصاعد 
في  خاصة  الكهرباء،  لتوليد  متجددة 
عام  منذ  تعرضت  التي  تكساس  والية 
مليون   4.3 تركت  كبرى  كهرباء  ألزمــة 
كــهــربــاء أليـــام بسبب  مــن دون  شــخــص 
تـــدمـــيـــر عـــاصـــفـــة ثــلــجــيــة لــنــحــو نــصــف 

املحطات.
12% من   تــشــارك الــواليــات املــتــحــدة بـــ 

إنــتــاجــيــة الــطــاقــة الــنــظــيــفــة عــاملــًيــا، فــي 
املـــرتـــبـــة الــثــانــيــة بــعــد الـــصـــني وبـــفـــارق 
كـــبـــيـــر، حـــيـــث تــــشــــارك األخــــيــــرة بــنــحــو 
الـــدولـــيـــة. الـــطـــاقـــة  لـــوكـــالـــة  ــا  ـ

ً
ــق وفـ  ،%43

املــتــجــددة  الـــطـــاقـــة  الـــوكـــالـــة أن  تــتــوقــع 
ــارات  ــ ـــمــ ــ ــثـ ــ ـــتــ االســـ مـــــــن   %95 ســــتــــمــــثــــل 
ــكــــهــــربــــاء فــي  ــــدة فـــــي إنـــــتـــــاج الــ ــديـ ــ ــــجـ الـ
2026 وتــوقــعــت أن  الــعــالــم حــتــى نــهــايــة 
هذه  بنصف  الشمسية  الطاقة  تساهم 

الزيادة.
الحوكمة  مــؤشــر  فــي  تيسا  تتقدم  هــل 

واالجتماعية؟ البيئية 
لــبــيــئــيــة  اســـتـــبـــعـــد مـــؤشـــر الـــحـــوكـــمـــة ا
لــــشــــركــــات  ــة ا ــمــ ــوكــ ــيــــة وحــ ــاعــ ــمــ ــتــ واالجــ
 S&P بـــــي  أنــــــد  إس  لــــوكــــالــــة  لــــتــــابــــع  ا
فــــي نـــســـخـــتـــه الـــشـــهـــر املــــاضــــي، شـــركـــة 
ــيــــارديــــر  ــلــ ــلـــكـــهـــا املــ ــتـ لــــتــــي يـــمـ تـــيـــســـا ا
إيــلــون مــاســك، بــســبــب أوجـــه الــقــصــور 
ــي  ــ ــ ــا وفـ ــ ــ ــهـ ـــ ــ ــــال ــ ـــمـ ـــ فـــــــــي مــــــــمــــــــارســــــــات أعـ
ــفــــض  لـــــــشـــــــركـــــــة لــــخــ ا ــة  ــ ــيــ ــ ــجــ ــ ــيــ ــ تــ ــرا ــ ــتــ ــ اســ

االنــبــعــاثــات الــكــربــونــيــة.
أثـــــارت هــــذه الـــخـــطـــوة غــضــب الــرئــيــس 
ــذي لــــشــــركــــة تــــيــــســــا، إيــــلــــون  ــيــ ــفــ ــنــ ــتــ الــ
 ESG مـــعـــايـــيـــر  الـــــــذي وصــــــف  ــك،  ــ ــاسـ ــ مـ

االحتيال. من  نوع  بأنها 
إيــــــلــــــون مـــــاســـــك هــــــو أغـــــنـــــى رجـــــــل فـــي 
مــلــيــار   229.7 ثــــروتــــه  وتـــبـــلـــغ  الـــعـــالـــم، 
ــــس  ــوربـ ــ فـ تــــــقــــــديــــــرات  بــــحــــســــب  دوالر 

اللحظية.

تيسال حتول املنازل ملولدات طاقة شمسية



جماعة الخط األخضر البيئيةاألحد 5 يونيو 2022 م – 6 ذو القعدة 1443 هـ4
دراسات

االحتباس احلراري العاملي قد يقّصر عمر الزهور
ذكــــر مــعــهــد كــونــمــيــنــغ لــلــنــبــات الـــتـــابـــع لــأكــاديــمــيــة 
الصينية للعلوم، أن فريق بحث صينيا اكتشف أن 
االحتباس الحراري العاملي قد يؤدي إلى حياة أقصر 

لزهور النباتات.
وبــاســتــخــدام الــبــيــانــات املــنــشــورة حـــول طـــول عمر 
الــزهــور مــن 818 نــوعــا مــن كــاســيــات الـــبـــذور، يــقــدم 

بــاحــثــون مــن املــعــهــد أول تــقــديــر كــمــي عــاملــي للنمط 
الــعــرضــي لــطــول عــمــر الــزهــور والــعــاقــات بــني طــول 
ــور ومـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــعـــوامـــل الــحــيــويــة  ــزهــ عـــمـــر الــ
أنباء  وكــالــة  نــشــرت  الحيوية، وذلــك حسبما  وغــيــر 

شينخوا.
وحــســب الـــدراســـة، أظــهــرت درجــــات الـــحـــرارة البيئية 

ــبـــر عــلــى طــــول عمر  ــر األكـ ــ ــنـــاء مـــوســـم اإلزهــــــار األثـ أثـ
الــزهــور. وفــي املناطق ذات درجــات الــحــرارة املرتفعة 
ــقـــوي، يــكــون عمر  والــجــفــاف واإلشـــعـــاع الــشــمــســي الـ

زهور النباتات أقصر.
كما ذكـــرت الــدراســة أن االحــتــبــاس الــحــراري العاملي 
املتواصل وظواهر درجات الحرارة املرتفعة بشدة قد 

تقصر حياة زهور النباتات، ثم تؤدي إلى تفاقم عدم 
التلقيح بــني النباتات؛ وهــو مــا قــد ينتج عنه  كفاية 

تغيرات في عدد النباتات أو توزيعها الجغرافي.
الــدراســة مرجعا لحماية التنوع  وتــقــدم نتائج هــذه 
البيولوجي في ظل التغيرات املناخية العاملية. وتم 

نشر الدراسة مؤخرا بمجلة نيو فايتولوجيست.

كيلتون مينور: أجسامنا تتكيف بشكل كبير للحفاظ على درجة حرارة ثابتة للجسم

اكتشاف أكبر نبتة فى العالم يقدر عمرها بـ 4500 عام
اكتشف باحثون ما يعتقدون أنها أكبر نبتة 
فـــي الـــعـــالـــم وهــــي عــشــب بـــحـــري يــمــتــد على 
مسافة حوالي 180 كيلومترا قبالة سواحل 

والية استراليا الغربية.
لـــــــــــدراســـــــــــة، تـــــــــم نــــــشــــــرهــــــا فــــي  وطــــــبــــــقــــــا 
رويــــــال  ذا  أوف  ــيــــدنــــجــــز  بــــروســ دوريــــــــة 
امللكية  للجمعية  التابعة  بي  سوسايتي 
بـــاحـــثـــني مـــن جــامــعــة  فــــإن   ، لــبــريــطــانــيــة  ا
ــنـــدرز  ــلـ ــة فـ ــعــ ــامــ لـــغـــربـــيـــة وجــ ــا ا ــيــ لــ ــرا ــتــ أســ
لـــيـــة عـــثـــروا عــلــى اســتــنــســاخ مــن  األســـتـــرا
عــشــب بــوســيــدونــيــا الــبــحــري األســتــرالــي 
ــقـــرش فــي  لـ ــاه الــضــحــلــة لــخــلــيــج ا ــيـ فـــي املـ

واليــة أســتــرالــيــا الــغــربــيــة.
وذكر الباحثون أنهم كانوا يحققون في عدد 

الــنــبــاتــات املــخــتــلــفــة الــتــي تــنــمــو فـــي مــراعــي 
األعشاب البحرية في خليج القرش، على بعد 
831 كــيــلــومــتــرا شــمــال بــــرث، عــنــدمــا أظــهــرت 
االختبارات الجينية أنها كانت نبتة واحدة، 

يقدر عمرها بـ4500 عام على األقل.
وقالت جني ادجيلو ،وهــي باحثة طالبة في 
جــامــعــة اســتــرالــيــا الــغــربــيــة قــــادت الـــدراســـة، 
إن الفريق جمع عينات مــن بــراعــم األعشاب 
البحرية، من البيئات املتغيرة للخليج وأنتج 

بصمة باستخدام 18 ألف عامة وراثية.
وأضافت ادجيلو أن نبتة واحدة فقط امتدت 
ملــســافــة أكــثــر مـــن 180 كــيــلــومــتــرا فـــي خليج 
القرش، مما جعلها أكبر نبتة معروفة على 

كوكب األرض.

تغير املناخ يهدد نوم البشر
• لندن : خلصت دراسة علمية حديثة إلى أن 
البشر مهددون باالنزالق إلى أزمة نوم خال 
الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة املــقــبــلــة، حــيــث سيتحول 
ليلهم إلى أشبه بالجحيم ولن يتمكنوا من 

النوم.
الــدراســة بني التغير املناخي وأزمــة  وربطت 
النوم املرتقبة، حيث تبني إن تغير املناخ من 
املتوقع بالفعل أن يتسبب في اندالع حرائق 
ــار الــجــلــيــديــة، لكنه  ــهـ الـــغـــابـــات وذوبــــــان األنـ

سيحرم البشر أيضا من النوم.
ودرس الباحثون بيانات ومعلومات الطقس 
العاملية من أجهزة تتبع النوم التي يرتديها 
الــنــاس للتنبؤ بالتأثيرات املستقبلية على 
نومنا، حسب مــا أوردت جــريــدة دايــلــي ميل 

البريطانية في تقرير.
وبحلول عام 2099 ستكون درجــات الحرارة 
قــد اســتــبــعــدت مــا بــني 50 إلـــى 58 ســاعــة من 
النوم للفرد سنويا – أقل بقليل من 10 دقائق 
الليلة. ووفقا للدراسة، ستكون تأثيرات  في 
درجــة الــحــرارة على فقدان النوم أكبر بشكل 
الــبــلــدان ذات  بــالــنــســبــة للمقيمني مـــن  كــبــيــر 
الدخل املنخفض، مثل الهند، وكذلك بالنسبة 

لكبار السن واإلناث.
وبــشــكــل عـــــام، ســيــغــفــو الـــبـــالـــغـــون فـــي وقــت 
مـــتـــأخـــر، ويـــســـتـــيـــقـــظـــون مـــبـــكـــرا، ويـــنـــامـــون 
الــحــارة فــي املستقبل، ما  الليالي  أقــل خــال 
ســيــخــاطــر بــالــعــديــد مـــن الــنــتــائــج الــجــســديــة 

والعقلية السلبية.
وســتــؤدي درجــات الــحــرارة العاملية املرتفعة 
ــامـــيـــع نــــومــــنــــا ألن  ــلــــى مـــجـ إلـــــــى الــــقــــضــــاء عــ
درجــة حـــرارة الجسم األســاســيــة تحتاج إلى 

االنخفاض للنوم.

مـــن قــلــبــنــا إلــــى الــبــيــئــة املــحــيــطــة عـــن طــريــق 
توسيع األوعــيــة الدموية وزيـــادة تدفق الدم 

إلى أيدينا وأقدامنا.
واستخدم فريق البحث بيانات نــوم عاملية 
مجهولة املــصــدر جمعت مــن أربــطــة املعصم 
أنــمــاط اليقظة  الــنــوم والــتــي تكتشف  لتتبع 

والنوم.
وتــضــمــنــت الـــبـــيـــانـــات 7 مـــايـــني ســجــل نــوم 
لــيــا مــن أكــثــر مــن 47000 بــالــغ فــي 68 دولــة 

ومــع ذلــك، يصبح تحقيق ذلــك أكثر صعوبة 
ألن درجات الحرارة في محيطنا تصبح أكثر 

سخونة.
الــدراســة كيلتون مينور بجامعة  وقــال معد 
كــوبــنــهــاغــن بـــالـــدنـــمـــارك: أجــســامــنــا تتكيف 
بشكل كبير للحفاظ على درجة حرارة ثابتة 
للجسم، وهو أمر تعتمد عليه حياتنا. ومع 
ذلك، فإنها تفعل شيئا رائعا كل ليلة دون أن 
الــحــرارة  يــدرك معظمنا بوعي – إنها تنفث 

عبر جميع القارات باستثناء القارة القطبية 
ــك املــمــلــكــة املــتــحــدة  ــ الـــجـــنـــوبـــيـــة، بـــمـــا فــــي ذلـ
ــات املـــتـــحـــدة وأســـتـــرالـــيـــا وفــرنــســا  والــــــواليــــ

والهند واملكسيك وكندا.
وقورن ذلك بقياسات الطقس العاملية بمرور 
الوقت، ما سمح للفريق بالعثور على أنماط 

بني العاملني والتنبؤ باملستقبل.
ــه فـــي الــلــيــالــي الـــحـــارة  ــة أنــ ــــدت الــــدراســ ووجــ
جدا التي تزيد درجة حرارتها عن 86 درجة 

فهرنهايت )30 درجة مئوية( ينخفض   النوم 
بمعدل يزيد قليا عن 14 دقيقة.

الــحــصــول على أقل  وتــــزداد أيــضــا احتمالية 
من سبع ساعات من النوم مع ارتفاع درجات 

الحرارة.
وفــــي ظـــل الـــروتـــني املــعــيــشــي الــــعــــادي، يــبــدو 
الناس أفضل بكثير في التكيف مع درجــات 
الحرارة الخارجية األكثر برودة من الظروف 

األكثر سخونة.
وكانت إحدى املاحظات املهمة هي أن الناس 
فــي الــبــلــدان الــنــامــيــة يــبــدو أنــهــم أكــثــر تــأثــرا 

بهذه التغييرات.
ومـــع ذلـــك، فـــإن أحـــد قــيــود الـــدراســـة هــو أنها 
ــار تـــقـــنـــيـــات الــتــبــريــد  ــبــ ــتــ لــــم تــــأخــــذ فــــي االعــ

االصطناعي مثل تكييف الهواء.
ــكـــون لـــانـــتـــشـــار املـــتـــزايـــد  ــن املـــمـــكـــن أن يـ ــ ومـ
لتكييف الهواء في البلدان املتقدمة دورا في 
النتائج. وكان هناك نقص في بيانات تتبع 
الــنــوم مــن أفريقيا، والــتــي تعاني مــن حــرارة 
شــديــدة بشكل خــاص مقارنة بــأجــزاء أخــرى 

من العالم.
الــخــبــراء إن البحث املستقبلي يجب  ويــقــول 
أن يأخذ في االعتبار الفئات السكانية األكثر 
ضعفا، ال سيما أولئك الذين يقيمون في أكثر 

مناطق العالم حرارة وأفقرها تاريخيا.
وأشارت البيانات الحديثة املبلغ عنها ذاتيا 
مـــن الـــواليـــات املــتــحــدة إلـــى أن جــــودة الــنــوم 

الذاتي تنخفض خال فترات الطقس الحار.
لــكــن لـــم يــكــن واضـــحـــا كــيــف يــمــكــن لتقلبات 
الــحــرارة أن تؤثر على التغيرات في  درجــات 
نــتــائــج الـــنـــوم املــوضــوعــيــة لـــدى األشــخــاص 
الذين يعيشون في مختلف املناخات العاملية.

جين ادجيلو : نبتة واحدة فقط امتدت لمسافة أكثر من 180 كيلومترا في خليج القرش

إن الناس في 
البلدان النامية 

يبدو أنهم أكثر تأثرا 
بهذه التغييرات
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وســـلـــط فـــريـــق دولـــــي مـــن الــبــاحــثــني الــضــوء 
فــي مجلة  نيتشر كومونيكيشنز على هذا 
الــذي يتجاوز طوله الخمسة عشر  العماق 
مترًا، والــذي كــان يسود املحيطات قبل أكثر 

من ثاثة مايني عام.
ــّدهــــــا عـــالـــم  ــة الــــتــــي أعــــ ــ ــ ــدراسـ ــ ــ ــحــــــت الـ واوضــــ
الجيولوجيا في معهد ماكس بانك األملاني 

جيريمي مكورماك أن ما أظهرته املتحجرات 
من انقراض مفاجئ لهذا القرش الذي يعتبر 
من أكبر الحيوانات الاحمة في التاريخ على 

اإلطاق ال يزال يشّكأ لغزًا .
وتظهر التحاليل أن اوتـــودوس ميغالودون 
ــام كـــاركـــاريـــاس  ــ ــفـــوذه أمـ خــســر بــعــضــًا مـــن نـ
كـــــاركـــــارودون، أي الـــقـــرش األبـــيـــض الــكــبــيــر. 

على الرغم من صغر حجم هذا القرش، إذ ال 
يتجاوز ستة أمتار، من املعروف أنه انتهازي 

جدًا في ما يتعلق بالغذاء. 
وأشارت الدراسة املنشورة في نيتشر إلى أن 
النوعني يحتان املستوى نفسه في السلسلة 

الغذائية. 
انــقــراض  الــواضــح بالضبط سبب  ومــن غير 

ــيـــغـــالـــودون. والحـــظـــت دراســــة  اوتــــــــودوس مـ
ثـــمـــة مـــصـــادفـــة بــني  أجــــريــــت عـــــام 2016 ان 
تـــراجـــع أعــــــداده وانـــخـــفـــاض تــنــوع الــحــيــتــان 
التي تتغذى منها وخصوصًا بعد انقراض 

الحيتان الرمادية.
نيتشر  الــدراســة في صحيفة  ويؤيد معدو 
ــتـــرك  ــور املـــشـ ــطــ ــتــ هــــــذه الــــفــــرضــــيــــة حــــــول الــ

واالنــــقــــراض املـــشـــتـــرك لــنــوعــني مـــن أســمــاك 
ــقـــرش والـــحـــيـــتـــان. واســتــنــتــج الــبــاحــثــون  الـ
مع  املنافسة  فــي  ايضًا   مهمًا 

ً
عــامــا ثمة  أن 

الكبير. وتطرقت دراستهم  األبيض  القرش 
الغذائية  املوارد  الى منافسة محتملة على 
بــني هــاتــني الــســالــتــني مــن أســمــاك الــقــرش، 
الكبير. القرش األبيض  وانتهى االمر بفوز 

الـــقـــرش ذو  ــان  كــ  : أ. ف. ب  بـــاريـــس   •
ــان الــكــبــيــرة املــســمــى اوتــــــودوس  ــنــ األســ
ــالـــودون يــســيــطــر عـــلـــى املــحــيــطــات  ــيـــغـ مـ
ــنــــازع قـــبـــل خــمــســة مــاليــن  مــــن دون مــ
 مكانه 

ّ
لــيــحــل ــام، لكنه انــقــرض الحــقــا  عـ

ابــن عمه االصــغــر وهــو الــقــرش األبيض 
ــكــبــيــر، وفــــق دراســــــة نـــشـــرت مـــؤخـــرا.  ال
ــــودوس مــيــغــالــودون يــتــبــوأ في  ــان اوتـ وكـ
الغذائية لجهة  املاضي صــدارة السلسلة 
ــــراس نــظــرًا  ــتـ ــ قــــدرتــــه الـــكـــبـــيـــرة عـــلـــى االفـ
إلـــى حــجــم أســنــانــه الــتــي هــي عــبــارة عن 
يــتــجــاوز حــجــم كــل منها  ــادة  مثلثات حـ
عشرة سنتيمترات أي ما يعادل عرض 
ــن الــبــقــايــا  ــنــــان مـ ــد. وهـــــذه األســ ــيـ كـــف الـ
الوحيدة التي يمكن استخدامها لدراسة 
الــعــظــمــي  إذ إن هــيــكــلــه  ــيــــوان،  ــــحــ ال ــذا  ــ هـ
الغضروفي ال يتحجر بشكل جيد، على 

غرار كل أسماك القرش.

القرش األبيض إستفاد من انقراض احليوانات املفترسة

ــار، قـــدم بــاحــثــو جــامــعــة املــلــك  ــ فـــي هـــذا اإلطـ
ــــت(؛  ــــاوسـ عـــبـــد الـــلـــه لـــلـــعـــلـــوم والـــتـــقـــنـــيـــة )كـ
يتمثل في تعديل بطاريات  إسهامًا مهمًا، 
لــلــقــضــاء على   )Li - S( كــبــريــت  - الــلــيــثــيــوم 
ــد يــمــنــع  مــعــضــلــة لـــطـــاملـــا وقـــفـــت حـــائـــط ســ
تـــطـــور الـــبـــطـــاريـــات تــتــمــثــل فـــي تــنــقــل مـــواد 
احــتــوائــهــا  بــســبــب  الــكــهــربــاء  نــقــل  تستطيع 
عــلــى أيــونــات تــتــنــقــل بــني طــرفــي الــبــطــاريــة. 
املستمر  التنقل  بــاســم  املشكلة  هــذه  ــعــرف 

ُ
ت

أو   Polysulfide Shuttling السلفيد  لبولي 

الكبريتيد، وذلك  املستمر ملتعددات  التنقل 
ع 

َ
وض

ُ
عن طريق تطوير طبقة من الغرافني ت

ــقـــطـــب  ــــب )األنـــــــــــود( والـ ــــوجـ ــــني الـــقـــطـــب املـ بـ
إخماد  )الــكــاثــود(؛ مما يعمل على  السالب 
تقديم بطاريات  املستمر، وبالتالي  التنقل 

ة. الكفاء عالية 
ــي مــرحــلــة  ــحـــجـــي، طـــالـــبـــة فــ ــان الـ ــمــ تـــقـــول إيــ
الدكتوراه في كاوست، واملؤلفة األولى لورقة 
ــام اســـتـــخـــدام الــطــاقــة  ــ الــبــحــث إن الـــعـــائـــق أمـ
ــي الـــنـــقـــل، يــتــمــثــل فــي  ــددة، خـــاصـــة فــ ــجــ ــتــ املــ

الحاجة إلى بطاريات عالية الكثافة.
ــيـــوم - كــبــريــت  ــثـ ــيـ ــلـ وتـــتـــمـــتـــع بــــطــــاريــــات الـ
بالعديد من املزايا املحتملة مقارنة بأنواع 
ــتـــي يــكــثــر اســـتـــخـــدامـــهـــا فــي  ــاريـــات الـ ــبـــطـ الـ
الـــوقـــت الــــراهــــن، فــتــتــمــيــز بــامــتــاكــهــا ســعــة 
والكبريت عنصر  الطاقة.  أعلى في تخزين 
غـــيـــر ســـــــام، ويـــتـــمـــيـــز بـــســـهـــولـــة الـــحـــصـــول 
ــر بــــالــــذكــــر، أن  ــديــ عـــلـــيـــه فــــي الـــطـــبـــيـــعـــة. وجــ
ــــات صـــنـــاعـــة  ــايـ ــ ــفـ ــ ــو إحـــــــــدى نـ ــ ــت هــ ــريــ ــبــ ــكــ الــ
الــبــتــروكــيــمــاويــات؛ لـــذلـــك يــمــكــن الــحــصــول 

يعزز  أنــه  كما  زهــيــدة نسبيًا،  بتكلفة  عليه 
من استدامة صناعات أخرى.

ــر لـــبـــولـــي  ــمـ ــتـ ــسـ ــل املـ ــقـ ــنـ ــتـ ــكـــمـــن مـــشـــكـــلـــة الـ تـ
الــتــي تحتوي  الكبريت  فــي حــركــة  السلفيد 
ــود  ــواد وســيــطــة بـــني الـــكـــاثـــود واألنــ عــلــى مــ
للبطارية. هذه  الكيميائية  العمليات  أثناء 
للبطارية،  الشحن  مــن سعة  تقلل  العملية 
ــتـــي يــمــكــن أن  ــقــــدار الـــطـــاقـــة الـ وبـــالـــتـــالـــي مــ
توفرها؛ مما يؤدي في النهاية إلى تدهور 

البطارية. أداء 

لــكــن الــطــريــق لـــم تــكــن مـــوصـــدة بــالــكــامــل أمـــام 
بــاحــثــي كـــاوســـت ؛ فــقــد تــمــكــنــوا مـــن حـــل هــذه 
ــا  ـ ــرافـــني.أمَّ ــغـ املــعــضــلــة مـــن خـــــال طــبــقــة مـــن الـ
عــن الكيفية، فتتمثل فــي الــتــالــي: قـــام الفريق 
بتعريض بوليمر املــتــعــدد األمــيــد )مصطلح 
يطلق على أي مبلمر ترتبط فيها الــوحــدات 
املـــكـــررة فـــي السلسلة الــجــزيــئــيــة مـــع بعضها 
بعضًا بمجموعات أمــيــد(، لطاقة الليزر؛ مما 
ــادة مــســامــيــة منظمة بشكل  أدى إلـــى خــلــق مــ
مناسب. وتكمن امليزة الرئيسية لهذه العملية 
في تكون مادة مسامية هرمية ثاثية األبعاد؛ 
مما يعني احتواءها على مصفوفة من املسام 
ــّم تــضــاف جزيئات  ــ

َ
بــأحــجــام مختلفة. ومـــن ث

الكربون التي في حجم النانو لتلتقطها املسام 
وتبدأ في تشكيل املنتج النهائي.

ــدت الــحــجــي وزمــــاؤهــــا، أن وضــع  ــ ــد وجـ وقــ
طبقة رقيقة من الغرافني بني الكاثود واألنود 
لــبــطــاريــة الــلــيــثــيــوم - كــبــريــت يــخــمــد التنقل 

املستمر لبولي السلفيد بشكل ملحوظ.
وبـــشـــيء مـــن الــتــوضــيــح، تــقــول الــحــجــي كــان 
الـــتـــحـــدي الــرئــيــســي يــتــمــثــل فـــي صــنــع هــذه 
ــفـــردة بــطــريــقــة معينة  ــنـ الــطــبــقــة الــبــيــنــيــة املـ
بحيث ال يتعدى سمكها بضعة ميكرونات. 
ـــن املـــمـــتـــع دحــرجــتــهــا  وتـــضـــيـــف لـــقـــد كـــــان مـ
وكأنها عجينة صلصال، ولكن بعد ذلك كان 
علّي التعامل معها بلطف شديد، خاصة في 

مرحلة تجميع البطارية.
وحتى وقتنا الحالي، عانت معظم الخيارات 
املقترحة لحل هــذه املشكلة من قيود تجعل 
منها بطاريات ال تصلح للتطبيق التجاري 
على نطاق واسع. ولكن في املقابل، يتم إنتاج 
املــكــشــوط بالليزر بطريقة تستقر  الــغــرافــني 
في أذهــان الباحثني على أنها دقيقة وقابلة 

للتطوير.
هــــذه الـــفـــكـــرة الـــفـــريـــدة لــحــل مــشــكــلــة الــتــنــقــل 
املستمر لبولي السلفيد أّهلت إيمان الحجي 
ــزة مـــن جــمــعــيــة أبــحــاث  ــائـ لــلــفــوز بــحــصــد جـ

املواد في عام 2021.

ــقــــرن املــــاضــــي، اقـــتـــرح  ــ فــــي ســتــيــنــات ال
الكبريت في  العلماء اســتــخــدام عنصر 
الــبــطــاريــات كــقــطــب كــهــربــي ألول مـــرة؛ 
الكلفة، وذا وفــرة عالية في  لكونه زهيد 
ــار بــالــبــيــئــة. الــنــظــام  الــطــبــيــعــة وغـــيـــر ضــ
الليثيوم - كبريت  املقصود هو بطارية 
)Li - S(، التي عادت إلى دائرة االهتمام 
مجددًا في اآلونــة األخيرة بسبب سعي 
بــقــاع األرض لتطوير  العلماء فــي شتى 
أنظمة تخزين تتميز بالكفاءة والسعة 
الــعــالــيــة، كــاســتــجــابــة طبيعية لالعتماد 
النقل،  أنظمة  الكهرباء في  املتزايد على 
البشرية كافة،  واستخدامات املجتمعات 
ليثيوم  بــطــاريــات  أن تقنية  إلـــى  إضــافــة 
ــيــا فـــي معظم  - أيـــــون املــســتــخــدمــة حــال
الكهربائية،  الذكية والسيارات  الهواتف 
قد وصلت إلى سعتها القصوى تقريبا.

باحثه سعودية تنجح فى إطالة عمر البطاريات

حدث بيئي يقلل أكبر منتجي األكسجني

إيمان الحجي: العائق أمام استخدام الطاقة المتجددة هو الحاجة إلى بطاريات عالية الكثافة

ــــى أن الـــكـــائـــنـــات الــحــيــة  تـــوصـــلـــت دراســــــة جــــديــــدة إلـ
ــزود عــاملــنــا بــمــا يــصــل إلــى  الــدقــيــقــة الــعــائــمــة الــتــي تــ
خــمــس كــمــيــة األكــســجــني املـــوجـــودة فــيــه ســتــكــون في 

حالة ضغوط شديدة مع تحمض محيطاتنا.
وســتــحــرم املــخــلــوقــات، الــتــي تسمى الــديــاتــومــات، من 
لبناء أصدافها  الــتــي تحتاجها  السيليكا  بــنــاء  كتل 
ــــي جـــمـــيـــع أنــــــــواع أشـــكـــال  ــي فـ ــأتــ ــــي تــ ــتـ ــ ــة، والـ ــ ــيـ ــ ــواقـ ــ الـ

أن  يمكن  هــذا  أن  الباحثون  املبهرة. ووجــد  األوبــالــني 
املائة بحلول  في   26 إلى  أعدادها بنسبة تصل  يقلل 

نهاية القرن املقبل، وفق موقع روسيا اليوم .
ويــوضــح جـــان تــاوتــشــر، عــالــم األحـــيـــاء الــبــحــريــة، أن 
العوالق  أهم مجموعات  واحــدة من  تعد  الدياتومات 
فــي املــحــيــط، ويــمــكــن أن يـــؤدي تــراجــعــهــا إلـــى تــحــول 
كبير في شبكة الغذاء البحري أو حتى تغيير املحيط 

بــاعــتــبــاره بــالــوعــة الــكــربــون. وتــشــكــل هـــذه الــطــحــالــب 
ــة مـــن الــكــتــلــة الــحــيــويــة  ــائـ ــيـــدة الــخــلــيــة 40 فـــي املـ وحـ
الــضــوئــيــة لــلــمــحــيــطــات، مـــا يــجــعــلــهــا أحــــد املــكــونــات 
الــرئــيــســة لــلــمــضــخــة الــبــيــولــوجــيــة الـــتـــي تــعــمــل عــلــى 
إخـــــراج ثـــانـــي أكــســيــد الـــكـــربـــون مـــن غــافــنــا الـــجـــوي، 
ــد األســـبـــاب  ــاق املـــحـــيـــط. إنـــهـــا أحــ وتــخــزيــنــه فـــي أعـــمـ
الــتــي أدت إلـــى تــمــكــن املــحــيــطــات مــن امــتــصــاص جــزء 

الــذي ننتجه  الــكــربــون  أكسيد  ثــانــي  فــائــض  مــن  كبير 
أكسيد  ثاني  فائض  البشر. ولكن عندما يذوب  نحن 
ليشكل مزيدا  يتفاعل  فإنه  البحر،  الكربون في مياه 
ــا يـــزيـــد مــــن حــمــوضــة  مــــن أيــــونــــات الـــهـــيـــدروجـــني، مــ
إلــى  بالفعل  املــتــغــيــرة  املــحــيــطــات  ــاء، وأدت كيمياء  املـ
الكربونات منذ  تركيزات  فــي  املــائــة  فــي   10 انخفاض 

التصنيع.
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العلماء يحرصون على معرفة سلوك احليوانات عبر يوتيوب

ماس وذهب وسالح.. ماذا تفعل مجموعة فاغنر الروسية مبقّدرات إفريقيا؟

ــرك بــــني األفـــيـــال  ــتـ ــم املـــشـ ــاسـ ــقـ ــا الـ ــا تـــــرى مــ يــ
ــاووس والــبــبــغــاء  ــ ــطـ ــ ــاكـــب الـ ــنـ اآلســـيـــويـــة وعـ
املـــســـمـــى ســــنــــوبــــول؟، أصـــبـــحـــت جــمــيــع هـــذه 
الحيوانات نجومًا في مقاطع فيديو انتشرت 
عبر اإلنترنت، وحصدت عشرات املايني من 
املــشــاهــدات، حسب بــي بــي ســي البريطانية. 
ويــرى العلماء أن أنماط السلوك التي جرى 
تسجيلها عبر بعض مقاطع الفيديو تتسم 

باألهمية من الناحية العلمية.
مـــن نــاحــيــتــهــمــا، كـــرســـت كـــل مـــن ســانــجــيــتــا 
ــاريــــل ونــاتــشــيــكــيــتــا شــــارمــــا،  شــــارمــــا بــــوخــ
الــلــتــني تــعــمــان فــي املــعــهــد الــهــنــدي للعلوم، 
جــهــودهــمــا بــمــجــال الــــدراســــة خــــال الــفــتــرة 
ــتــــاجــــات مــن  ــنــ ــتــ األخــــــيــــــرة الســــتــــخــــاص اســ
مقاطع الفيديو املنتشرة عبر يويتوب حول 

استجابة األفيال للموت.
أنـــه: خال  مــن جانبها، أوضــحــت سانجيتا 
ثــــاث ســـنـــوات مـــن الــعــمــل املـــيـــدانـــي املــكــثــف، 
شــاهــدت حــالــة واحــــدة فــقــط لــوفــاة فــيــل. إنــه 
أمــــر نــــادر لــلــغــايــة ـ لــكــن كـــل شــخــص تقريبًا 

: بعد نشرها فــي ليبيا  • نــيــويــورك تايمز 
وإفريقيا الوسطى ومالي، وتواتر التقارير 
اإلعــامــيــة عــن نشاطها فــي كــل مــن الــســودان 
نــفــوذ مجموعة  ومــوزمــبــيــق، أصبحت رقــعــة 
فــاغــنــر، الــروســيــة، تتسع بــاتــســاع الــنــزاعــات 

املسلحة في القارة السمراء.
بـــيـــد أن وجــــودهــــا فــــي إفـــريـــقـــيـــا ال يــقــتــصــر 
ــا ســــواعــــد لـــحـــمـــل الـــــســـــاح، بــل  ــهـ ــونـ ــلـــى كـ عـ
الــقــارة بحسب  أداة للسيطرة عــلــى مــقــدرات 
مـــا يـــرصـــده تــقــريــر أخــيــر لـــــنــيــويــورك تايمز 
األمـــريـــكـــيـــة، كــاشــفــًا انــــخــــراط املــجــمــوعــة في 
لــلــمــاس  ــم  ــنـــاجـ تــنــقــيــب وإدارة مـ عـــمـــلـــيـــات 
والــذهــب، وتمركزها بعدد مــن حقول النفط 

في ليبيا.
منذ دخولها الباد سنة 2018، ُرصدت قوات 
فاغنر فــي أكثر مــن مــرة داخــل مناطق غنية 
املـــاس. وحسبما تعلنه املجموعة،  بمناجم 
فــإن مهمتها هــنــاك تتعلق بتأمني وحماية 
هذه املناجم، التي تقع في قلب مناطق نفوذ 

املتمردين.

لكن تقارير استخباراتية أمريكية، وعددًا من 
الدبلوماسيني الغربيني، وعبر أدلــة كثيرة، 
ارتـــبـــاط يغفيني بــريــغــوجــني، مــالــك  كــشــفــوا 
فاغنر، بعدد من شركات استغال املاس في 
البلد اإلفريقي الفقير، برغم الحظر الدولي 
على هذا املعدن القادم من مناطق الصراعات 

املسلحة أو عن طريق متمردين.
وفي سنة 2018، اغتيل ثاثة صحفيني روس 
كـــانـــوا يــعــمــلــون عــلــى تــحــقــيــق عـــن نــشــاطــات 
فــاغــنــر فـــي مــنــطــقــة ســبــيــتــو الــغــنــيــة بــاملــاس، 
هت منظمات  غرب العاصمة بانغي. فيما وجَّ
ــــذه الــجــريــمــة  ــام فــــي هـ ــهــ دولــــيــــة أصــــابــــع االتــ

فاغنر.
فــي الـــســـودان، يــقــول تــقــريــر نــيــويــورك تايمز 
ــنـــاك يــعــود  ــيـــة، إن نـــشـــاط فـــاغـــنـــر هـ ــكـ األمـــريـ
أيــام الرئيس السابق عمر البشير.  إلــى آخــر 
ويــدعــي التقرير أن املــجــمــوعــات الــروســيــة ال 
تــزال تنشط هناك، في ارتباطهم بمليشيات 
الــتــدخــل الــســريــع الـــســـودانـــيـــة، تــحــت قــيــادة 

الجنرال حميدتي.

كــــل مــن  ــي، أدان  ــ ــاضـ ــ املـ مــــــــارس/ آذار  وفـــــي 
سفراء بريطانيا ونرويج والواليات املتحدة 
ــي بـــيـــان مـــشـــتـــرك، نــشــاط  ــوم، فــ ــرطــ ــخــ ــي الــ فــ
فــاغــنــر بــالــبــاد. وذكــــروا فــيــه بـــأن فــاغــنــر في 
الــســودان تنخرط فــي أنشطة غير مشروعة 
الـــذهـــب. بــيــان ردت عليه  مــرتــبــطــة بــتــعــديــن 
وزارة الخارجية السوداني بوصفه محاولة 
الـــتـــدخـــل فـــي الــــشــــؤون الـــســـودانـــيـــة وإقـــحـــام 
الباد في الصراع الدائر في أوكرانيا بصورة 
اعتباطية وجزافية. نافية أي وجود لـ فاغنر 
ــيـــة وتــنــقــيــبــهــا عــن  عـــلـــى األراضــــــــي الـــســـودانـ
الـــذهـــب. فــيــمــا يــكــشــف الــصــحــفــي الــســودانــي 
عزمي عبدالرزاق، في حديثه إلى TRT عربي، 
بـــأنـــه: عــلــى الـــرغـــم مـــن أن روســـيـــا ال تعترف 
الـــســـودان، إال أن  رسميًا بأنشطة فاغنر فــي 
الشركة العسكرية الخاصة موجودة بالفعل، 
وتــعــمــل تــحــت أســـمـــاء وهـــيـــاكـــل وتـــعـــاقـــدات 
مــخــتــلــفــة، وتـــنـــدرج أنــشــطــتــهــا ضــمــن الــرؤيــة 
ــارة  ــقــ ــــي الــ ــا فـ ــيــ الـــجـــيـــوســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لــــروســ

اإلفريقية.

ــال  ــيــ ــن األفــ ــ وجـــــــرى تـــصـــويـــر مـــجـــمـــوعـــات مـ
وهـــــي تــــربــــت عـــلـــى أفــــــــراد األســــــــرة املـــتـــوفـــني 
بجذوعها أو تحاول على ما يبدو إحياءهم 
بالركات، بل وتجمعت األفيال، مثل الوقفات 
الــرفــات. عــن هـــذا، قال  االحتجاجية، بجانب 

الــوقــت الحاضر. وببساطة  لديه كاميرا فــي 
بــاســتــخــدام مــصــطــلــحــات الــبــحــث مــثــل مــوت 
ــــوت، تمكن  املــ األفــــيــــال وردود األفــــيــــال عــلــى 
الباحثان من رصــد 24 حالة من الحيوانات 

تتفاعل مع جثث اآلخرين.

ـ أصــوات  ناتشيكيتا: سمعنا أيضًا أصــواتــًا 
هدير منخفضة ـ لم أسمعها من قبل قط.

وأضــاف: الشيء األكثر لفتًا بالنسبة لي هو 
فــيــل صــغــيــر. فــي بــعــض األحـــيـــان، يلتقطون 
 صغيرًا ميتًا بجذعهم ويسحبونه. حتى 

ً
فيا

أن هناك حاالت لفيلة تستخدم أنيابًا لحمل 
صغيرها النافق.

إنــه من الصعب  من جهتها، قالت سانجيتا 
تــحــديــد مـــا إذا كـــان يــمــكــن وصـــف هـــذا بــأنــه 
ــال.  ــ ــيـ ــ ــــزن أو الـــــحـــــداد لــــــدى األفـ ــــحـ ــافـــئ الـ ــكـ مـ
واســـتـــطـــردت بــــأن اهــتــمــام األفـــيـــال الــواضــح 
ــذه  ــر هــ ــيـ ــكـ ــفـ ــة تـ ــيـ ــفـ ــيـ ــوت يـــشـــيـــر إلــــــــى كـ ــ ــاملــ ــ بــ
الــحــيــوانــات ومــــدى ذكـــائـــهـــا. أيـــضـــًا، تكشف 
 على وجود 

ً
مثل هذه املقاطع املصورة دليا

عـــروض نـــادرة لــذكــاء الــحــيــوانــات فــي مكتبة 
الفيديو التي ال نهاية لها على ما يبدو لدى 

موقع يوتيوب.
وبطبيعة الحال ليس من الضروري أن تكون 
بــاحــثــًا بــمــجــال الــحــيــوانــات لــتــبــدي اهتمامًا 
بمقاطع الفيديو الخاصة بالحيوانات عبر 
اإلنترنت، لكن العلماء ينقبون حاليًا بشكل 
متزايد في هــذا املصدر املتاح علنًا لبيانات 
الفيديو. وأحيانًا، يجري استخاص أفكار 
عــلــمــيــة مـــن بــعــض الــلــقــطــات غــيــر املــتــوقــعــة ـ 

واملسلية كوميديًا ـ عبر اإلنترنت.

لم تكن هناك اجتماعات رفيعة املستوى أو 
مــؤتــمــرات للمانحني حـــول أزمـــة الــجــوع في 
جمهورية الكونغو الديمقراطية أو الصراع 
ــتــــام ســـوى  فــــي شـــــرق الــــبــــاد، ولـــــم يـــتـــم اســ
الــــذي طلبته األمــــم املــتــحــدة  44% مــن املــبــلــغ 

للمساعدة اإلنسانية والبالغ ملياري دوالر.
ــــو 27  ــــحـ الـــــســـــكـــــان – نـ ــــث  ــلـ ــ ــب ثـ ــ ــيــ ــ ــــد أصــ ــقـ ــ فـ
مــلــيــون شــخــص – فـــي جــمــهــوريــة الــكــونــغــو 
ــثـــر إهــــمــــااًل على  الــديــمــقــراطــيــة، الــــدولــــة األكـ
القائمة للعام الثاني على التوالي، بالجوع 
العام املاضي، وقالت املنظمة إن 5.5 مليون 
ــًيــــا، فــيــمــا فــــر مــلــيــون  ــلــ شـــخـــص نــــزحــــوا داخــ

آخرون إلى الخارج.
ــلـــس الـــنـــرويـــجـــي  ــيـــض، أكــــــد املـــجـ ــقـ ــنـ ــلـــى الـ عـ
لاجئني أن األمــر استغرق يوًما واحــًدا فقط 
في شهر مارس/آذار حتى يتم تمويل النداء 

اإلنساني الخاص بأوكرانيا بالكامل تقريًبا.
ــهــــرت الــــحــــرب فــي  أضــــــاف إيـــغـــانـــد: لـــقـــد أظــ
أوكــرانــيــا الــفــجــوة الهائلة بــني مــا هــو ممكن 
الــدولــي وراء أزمــة،  عندما يحتشد املجتمع 
ــواقـــع الــيــومــي ملــايــني األشـــخـــاص الــذيــن  والـ
يــعــانــون فــي صــمــت داخــــل هـــذه األزمـــــات في 
القارة اإلفريقية التي اختار العالم تجاهلها.

يــشــيــر هــــذا إلــــى حــلــقــة مــفــرغــة مـــن اإلهـــمـــال 
ــــي، والــتــغــطــيــة اإلعـــامـــيـــة  ــــدولـ الـــســـيـــاســـي الـ
املــانــحــني، واالحتياجات  املــحــدودة، وإرهـــاق 

اإلنسانية املتزايدة باستمرار.
لهذا، دعت مجموعة املساعدة إلى االهتمام 
ــتــــابــــع لـــأمـــم  ــــن مـــجـــلـــس األمـــــــن الــ الــــكــــافــــي مـ
املتحدة والهيئات الدولية األخرى، مع اتخاذ 
تدابير مثل تكليف عضو أو أكثر بمناصرة 
ــم املــنــظــمــات غير  أزمــــات نــــزوح مــحــددة ودعــ

الحكومية العاملة على األرض. كما اقترحت 
خطوات ملعالجة إرهاق املانحني، مثل التزام 
بـــداًل من  الحكومات بتدفقات تمويل ثابتة 
ــت املـــواطـــنـــني إلــى  ــ ــة. ودعـ ــفـــرديـ الــتــعــهــدات الـ
مواصلة الضغط على حكوماتهم ملساعدة 
ــأزمــــات ودعـــــم وســائــل  ــلـــدان الـــتـــي تــمــر بــ ــبـ الـ

اإلعام التي تغطي الصراعات املنسية.
حرب أوكرانيا تزيد أوجاع إفريقيا

إن الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا تــزيــد مـــن الــضــغــط 
على السكان الذين يتزايد عددهم بسرعة في 
الــفــئــات الضعيفة، فقد ارتفعت  إفريقيا مــن 
أســـعـــار الــحــبــوب بــســبــب تـــراجـــع الـــصـــادرات 
مــن أوكــرانــيــا، الــتــي تعد إحـــدى ســال الخبز 
فـــي الـــعـــالـــم. أفــــاد مــســاعــد املـــفـــوض الــســامــي 
في مفوضية الاجئني، رؤوف مــازو، لوكالة 
األنــبــاء الفرنسية، أن ارتــفــاع تكاليف الغذاء 

فـــي إفــريــقــيــا يــزيــد مـــن حــــدة تــأثــيــر الــصــراع 
ــنــــاخ، الـــــذي دفــــع بــالــفــعــل املــايــني  وتــغــيــر املــ
إلــــى الــفــقــر أو أجــبــرهــم عــلــى تــــرك مــنــازلــهــم. 
وقـــــال مـــــازو فـــي مــقــابــلــة: فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
إفريقيا، سيؤدي ارتفاع األسعار وانخفاض 
املــــســــاعــــدات الـــغـــذائـــيـــة بـــســـبـــب الــــحــــرب فــي 
أوكرانيا إلى زيادة ضعف الاجئني وغيرهم 
مــن السكان النازحني قــســًرا وزيـــادة مخاطر 

التوترات الطائفية.
أزمة المناخ

املــنــاخ ال تهدد  الــكــوارث املرتبطة بتغير  إن 
فــقــط بــتــفــاقــم الــفــقــر والـــجـــوع والـــوصـــول إلــى 
املــيــاه، ولكنها تــؤدي  املـــوارد الطبيعية مثل 
ــدم االســـتـــقـــرار والــعــنــف،  ــــادة عـ ـــا إلـــى زيـ

ً
أيـــض

ــبــــاء  بـــحـــســـب مــــا شــــرحــــه مـــــــازو لـــوكـــالـــة األنــ
الــفــرنــســيــة، حــيــث ضـــرب مــثــااًل بمنطقة تقع 

أقــصــى شــمــال الــكــامــيــرون، حــيــث بـــدأ الــرعــاة 
ــيــــادون واملـــــزارعـــــون الـــقـــتـــال مـــن أجــل  والــــصــ
الوصول إلى موارد املياه الشحيحة. نتيجة 
لــهــذا، فــر مــا ال يقل عــن 100 ألــف شخص من 
منازلهم، وانتقلوا داخــل الكاميرون أو إلى 
البلدان املجاورة. وبالنظر إلى جنوب شرق 
ــإن األعـــاصـــيـــر ضـــربـــت مــوزمــبــيــق،  ــارة، فــ ــقــ الــ
ــدة  ــزايــ ـــتــ املـ الــــعــــنــــف واالضــــــطــــــرابــــــات  وأدى 
فــــي الـــشـــمـــال إلـــــى نـــــــزوح مــــئــــات اآلالف مــن 
األشخاص. أضاف مازو: إن منطقة الساحل 
تقع في واجهة األزمــة املناخية، حيث ترتفع 
درجــــات الـــحـــرارة بــمــعــدل 1.5 مـــرة أســـرع من 
ــــؤدي إلــــى تــفــاقــم  ــذا يـ ــ املــتــوســط   الـــعـــاملـــي. وهـ
الــنــزاعــات عــلــى املــــوارد املـــحـــدودة، مــا يجعل 
الــحــيــاة أكــثــر صــعــوبــة بــالــنــســبــة إلـــى أولــئــك 

الذين أجبروا على الفرار من ديارهم.

يغض العالم طرفه عن عدد كبير من عمليات النزوح الجماعي 
املوت  إلــى  يــؤدي  أنحاء إفريقيا، ما قد  لأشخاص في جميع 

جوًعا وإطالة أمد الصراعات في تلك املنطقة املهملة في العالم.
شر مؤخرا ، من 

ُ
حذر املجلس النرويجي لالجئن في تقرير ن

هــذه الحقيقة، وهــو مــا أشـــار إلــيــه رئــيــس منظمة اإلغــاثــة، يان 
إيغالند، في بيان أخشى أن الحرب في أوكرانيا األوروبية تدفع 

بمعاناة األفارقة إلى الظل أكثر.
التي  السنوية  األولــى في قائمته  العشر  البلدان  التقرير  رصد 
الدولية  السياسية  القصور في االستجابة  ترتكز على أوجــه 
بــهــا، وللمرة  املتعهد  املــســاعــدات  والتغطية اإلعــالمــيــة ومــقــدار 
األولى، جميعها في القارة اإلفريقية، وهي بالترتيب: جمهورية 
الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة، بــوركــيــنــا فــاســو، الــكــامــيــرون، جنوب 

السودان، تشاد، مالي، السودان، نيجيريا، بوروندي وإثيوبيا.

أزمات الالجئني األكثر إهماالً فى العالم كلها فى إفريقيا
الحرب في أوكرانية تزيد من الضغط على السكان في إفريقيا من الفئات الضعيفة
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تغير املناخ.. تهديد ألمن املاء والغذاء فى الهند وباكستان

ــال عـــالـــم الــبــيــئــة  وفــــي حـــديـــث لـــأنـــاضـــول، قــ
الــبــاكــســتــانــي عــاشــق أحــمــد خــــان، إن ذوبـــان 
األنـــهـــار الــجــلــيــديــة يــمــثــل الــتــأثــيــر األســاســي 
ــة ارتـــــفـــــاع درجــــــات  ــ ــــاصـ لـــتـــغـــيـــر املـــــنـــــاخ، وخـ
الـــحـــرارة. وحــــذر أحــمــد خــــان، مــن أن ارتــفــاع 
درجــات الحرارة سيؤدي إلى نقص حاد في 
بــالــزراعــة والتنوع  املــيــاه، وبالتالي سيضر 

البيولوجي في املنطقة.
وأفــــــاد أن مـــايـــني األشــــخــــاص فـــي املــنــطــقــة، 
وخاصة الذين يعتمدون على تربية املاشية 
فــي املــنــاطــق الــجــبــلــيــة، ســيــواجــهــون خسائر 
كبيرة ناتجة عن تدمير املراعي بسبب تغير 

املناخ.
ــال مــاهــيــش بـــــــاالوات، رئـــيـــس وكــالــة  فــيــمــا قــ
الطقس الهندية الخاصة Skymet، لأناضول، 
إن درجات الحرارة غير االعتيادية في الباد 

نتيجة لتغير املناخ.
وأضــــــــاف أن املـــنـــاطـــق الـــشـــمـــالـــيـــة الــغــربــيــة 
والــوســطــى فـــي الــهــنــد تـــأثـــرت بــشــدة بسبب 
موجات الحر، التي تسببت أيضا في انقطاع 
التيار الكهربائي وأزمة مياه في أجزاء كثيرة 

من الباد.
أرقام غير اعتيادية

ســــــــردار ســــــارفــــــراز، كـــبـــيـــر خــــبــــراء األرصـــــــاد 
ــال إن مــوجــة الــحــر  الــجــويــة الــبــاكــســتــانــيــة، قـ
الحالية غير عــاديــة بسبب وصــولــهــا املبكر 
قــبــل أكــثــر مــن أســبــوعــني مــن املــوعــد املــتــوقــع، 

وهذا يعود لتغير املناخ.
ولــفــت إلــى أن شــهــري مـــارس/ آذار وأبــريــل/ 
ــات حـــــرارة  نـــســـيـــان املــــاضــــيــــني، شـــهـــدا درجــــــ

وخال األسبوع املاضي، حظرت الهند، ثاني 
أكبر منتج للقمح في العالم، صادرات املواد 
الغذائية األساسية، مؤكدة وجود خطر على 

األمن الغذائي وارتفاع األسعار.
ــم امــتــاكــهــا أحـــد أكــبــر أنــظــمــة الــــري في  ورغــ
العالم، إال أن باكستان تعد مستوردا للقمح 
وغيرها من املواد الغذائية األساسية، خاصة 
مع تقلص أراضيها الزراعية بسبب سلسلة 
مـــن الـــعـــوامـــل تــشــمــل: الــفــيــضــانــات الــهــائــلــة، 

والجفاف، وأزمة اإلسكان املتزايدة.
غابات خرسانية

وفي مقاطعات البنجاب الشمالية الشرقية، 
والـــســـنـــد الـــجـــنـــوبـــيـــة، حـــيـــث تـــتـــواجـــد ســلــتــا 
الخبز الرئيسيتان في باكستان، أدت الزيادة 
إلــى تحويل  السكانية في السنوات األخيرة 
مساحات شاسعة من األراضي الخضراء إلى 

غابات خرسانية.
ــــن مـــلـــيـــونـــي شـــخـــص فــي  ــر مـ ــثــ ــا نــــــزح أكــ ــمـ كـ
بــاكــســتــان بــســبــب الــفــيــضــانــات الــتــي غــمــرت 
ــمــس مــســاحــة الـــبـــاد فـــي 2010، مــمــا أدى 

ُ
خ

إلى هجرة جماعية من املناطق الريفية نحو 
املدن.

لــوزارة التغير املناخي الباكستانية،  ووفقا 
ــإن نــحــو 70 بــاملــئــة مــن املــهــاجــريــن داخــلــيــا  فـ
لــم يـــعـــودوا إلـــى بــلــداتــهــم وقـــراهـــم األصــلــيــة، 
بــل اســتــقــروا فــي املــــدن الــكــبــرى لــكــســب لقمة 
العيش، خاصة بعد تدمر منازلهم القديمة 

وأراضيهم الزراعية.
أمــا في الهند، فتؤدي األمطار والفيضانات 
نــــــــزوح عـــــشـــــرات اآلالف مــن  ــى  ــ ــ إلـ ــــرة  ــزيـ ــ ــغـ ــ الـ

عــالــيــة تــاريــخــيــا مــع انــخــفــاض كبير بمعدل 
هطل األمطار عن املستوى املعتاد بنسبة 62 

باملئة، و72 باملئة على التوالي.
وأردف: بــصــرف الــنــظــر عـــن اإلجـــهـــاد املــائــي 
وذوبان األنهار الجليدية، فإن موسم الرياح 
املوسمية آخذ في التحول، مما يؤثر بشكل 
مــبــاشــر عــلــى اإلنــتــاج الـــزراعـــي لـــدول جنوب 

آسيا.
وتعد الهند وباكستان من بني الدول العشر 
ــثــــر عـــرضـــة لــتــغــيــر املــــنــــاخ، حـــيـــث زادت  األكــ
ــيـــر في  ــدة الـــعـــواصـــف الــبــحــريــة واألعـــاصـ حــ
البلدين، بسبب هذه الظاهرة على مدى  كا 

السنوات العشر املاضية.

 إلــــــى إتـــــاف 
ً
ــــل عـــــــام، إضـــــافـــــة األشـــــخـــــاص كـ

مساحات شاسعة من األراضي الزراعية.
املزيد من موجات الحر

ــرا عــن  تـــقـــريـــر حـــالـــة املــــنــــاخ، الــــصــــادر مــــؤخــ
الــجــويــة التابعة  الــعــاملــيــة لــأرصــاد  املنظمة 
لأمم املتحدة، حــذر من أن املنطقة يجب أن 
تتوقع موجة حر كل ثاث سنوات، تتجاوز 
درجات الحرارة القياسية التي شوهدت في 

.2010
ــه بــــدون تــغــيــر املـــنـــاخ، لــن تحدث  وأضــــاف أنـ
درجات الحرارة القصوى هذه إال مرة واحدة 

كل 312 سنة.
ووفـــقـــا لــلــتــقــريــر، يــتــســبــب تــغــيــر املـــنـــاخ في 

ــا يــــزيــــد مــن  ــمـ ارتـــــفـــــاع درجــــــــات الــــــحــــــرارة، مـ
احــتــمــالــيــة ارتـــفـــاعـــهـــا بــمــعــدل 100 مــــرة عن 

درجات الحرارة االعتيادية.
الــحــر فــي الهند وباكستان  وتشيع مــوجــات 
خال مايو/ أيار ويونيو/ حزيران ويوليو/ 
تــــمــــوز، ولــــكــــن بـــســـبـــب الــــبــــدء املـــبـــكـــر ملــوســم 
ــات  ــ ــفـــعـــت درجـ ــذا الــــعــــام، ارتـ ــ الـــصـــيـــف مــــن هـ
الـــحـــرارة إلـــى مــســتــويــات عــالــيــة جـــديـــدة في 

مارس املاضي.
ويــســتــنــد الـــتـــقـــريـــر إلـــــى مـــوجـــة الـــحـــر الــتــي 
ضربت باكستان والهند في أبريل/ نسيان 
ومــايــو 2010، عــنــدمــا شــهــدت املــنــطــقــة أعلى 

متوسط   درجات حرارة منذ عام 1900.
وفــي حــال تــواصــل حــالــة تغير املــنــاخ حسب 
االتجاهات املتوقعة في الدراسة، فإن البلدين 
ســيــشــهــدان درجــــــات حــــــرارة عــالــيــة مــمــاثــلــة 

تقريبا كل عام، وحتى نهاية القرن الحالي.
التكيف مع تغير املناخ

عــالــم الــبــيــئــة الــهــنــدي رافــيــنــدرا خـــيـــوال، قــال 
ـة  لــــأنــــاضــــول، إن دراســــــــة املـــنـــظـــمـــة الــعــاملــيـ
لـــــأرصـــــاد الــــجــــويــــة تـــثـــيـــر الــــحــــاجــــة املــلــحــة 
ــنــــاخ والــتــخــفــيــف مــن  لــلــتــكــيــف مــــع تــغــيــر املــ
حــدتــه، وتــحــديــدا فــي االقــتــصــادات الناشئة 

مثل الهند.
ولفت خــيــوال، إلــى أنــه على الــرغــم مــن النمو 
االقتصادي املرتفع نسبيا، إال أن نيودلهي 
إلــى العمل لتحقيق القضاء  التـــزال بحاجة 

التام على الجوع.
وأضــاف في ظل الظروف املناخية املتغيرة، 
ــذائـــي عــلــى رأس  ــغـ يــجــب أن يـــكـــون األمـــــن الـ
أولويات جهود التنمية في الباد للحد من 

الجوع وسوء التغذية.
وأوضــــح أن بــعــض األدلــــة حـــول وضـــع األرز 
والــقــمــح املـــوجـــود فـــي األراضــــــي املــنــخــفــضــة 
الهندية جانجتيك، والذرة الرفيعة والبطاطا 
في غرب البنغال، والــذرة الرفيعة والبطاطا 
والــــذرة على الهضبة الجنوبية، تشير إلى 
أنــهــا ستشهد انــخــفــاضــا فــي اإلنـــتـــاج خــال 

السنوات القادمة.
األمراض والتلوث

ــنـــديـــة، خــطــة  الـــهـ الـــصـــحـــة  وأصــــــــدرت وزارة 
خــــاصــــة بـــالـــتـــكـــيـــف الـــصـــحـــي مــــع األمـــــــراض 
املرتبطة بالحرارة والتلوث، كجزء من خطة 

وطنية بشأن تغير املناخ والصحة.
بـــاًء حسنا  واعــتــبــر خــيــوال، أن الهند تبلي 
في التنبؤ بموجات الحر، ومع ذلك، بالنظر 
إلــى عــدد سكانها الكبير باملناطق الريفية، 
نحتاج للتركيز عليهم بشكل أكبر، بما في 

ذلك السكان املهمشون والضعفاء.
من جانبه، قال العالم أحمد خان، إن دوال مثل 
الــتــي لها نصيب ضئيل جــدا من  باكستان، 
تدمير البيئة، ال يمكنها فعل الكثير لتقليل 
)..( ما يمكننا فعله هو االستعداد  تأثيرها 
أنــه يجب علينا  للتكيف. وتــابــع: هــذا يعني 
الــغــذاء للتعامل مع  تقليل وإدارة اســتــهــاك 
األمن الغذائي باملستقبل القريب، أو تجهيز 
أنفسنا للتعامل مع األمــراض التي تسببها 
الــــحــــرارة الـــشـــديـــدة، واآلثــــــار األخـــــرى لتغير 

املناخ.

 : • كــراتــشــي – نيودلهي – األنــاضــول 
الهند وباكستان  البيئة في  يــرى علماء 
ــــرارة كــنــتــيــجــة  ــــحـ ــات الـ ــ ــ ــاع درجـ ــفــ ــ أن ارت
إلــى تفاقم  يــؤدي  املــنــاخ،  لتغير  مباشرة 
ــذائـــي ويــؤثــر  ــغـ ــي والـ ــائـ انــــعــــدام األمـــــن املـ
البيولوجي  التنوع  بشكل مباشر على 

في البلدين.
وتجتاح البلدين حاليا موجة حر شديدة 
ــى 51  ــ ــرارة إل ــحــ ــ ــات ال ــ تــصــل فــيــهــا درجــ
درجــة مئوية فــي باكستان، و49 درجــة 

مئوية في الهند.
ارتفاع درجــات  ومــع توقعات باستمرار 
الحرارة خالل األيام املقبلة، يحذر علماء 
الــبــيــئــة مــن أن ذلـــك ســيــســرع مــن ذوبـــان 
النهاية  فــي  الجليد، مما ســيــؤدي  أنــهــار 
الزراعية  املراعي واملحاصيل  إلى إتالف 

مع زيادة في انكماش األراضي الرطبة.

ذوبان أنهار الجليد تؤثر على تغير المناخ ونقص المياه والزراعة والتنوع البيولوجي

موجة الحر الحالية 
غير عادية بسبب 

وصولها المبكر قبل 
أكثر من أسبوعين 
من الموعد المتوقع

تقرير أممي يتوقع 
موجة حر مرة كل 
ثالث سنوات تتجاوز 

درجات الحرارة القياسية 
التي شوهدت في ٢010

احمليط املتجمد الشمالي .. سياحة مستدامة فى الطبيعة النقية
يــســعــى أرخـــبـــيـــل نـــرويـــجـــي يـــقـــع فــــي أعـــالـــي 
إلــى التركيز على  املحيط املتجمد الشمالي 
مفهوم السياحة املستدامة، من خال إتاحة 
االستمتاع بالطبيعة النقية لهذه املنطقة من 
العالم من دون اإلضرار بها، لكن هذا الرهان 
الــــجــــذاب يــنــطــوي عــمــلــيــا عــلــى صــعــوبــة في 

وضع موضع التنفيذ.
 تشكل الــرحــلــة بــطــائــرة عــاديــة إلـــى أرخبيل 
ســفــالــبــارد أو ســبــيــتــزبــرج الـــواقـــع عــلــى بعد 
1300 كيلومتر من القطب الشمالي مغامرة 
قطبية مــثــيــرة، إذ إن املشهد فيه يتألف من 
مساحات برية شاسعة خابة، ودببة قطبية، 
ويــمــكــن مـــشـــاهـــدة الــشــمــس فـــي ســمــائــه في 
منتصف الليل، أو االستمتاع بألوان الشفق 

القطبي تبعا للموسم.
لــكــن هـــذا األرخــبــيــل الــواقــع فــي منطقة تزيد 
حــــرارتــــهــــا بـــســـرعـــة تـــفـــوق بـــثـــاثـــة أضـــعـــاف 
ــوكــــب األرض. وبــحــســب  ــة احـــــتـــــرار كــ ــرعــ ســ
الــفــرنــســيــة، يــعــتــرف رونــــي بـــرونـــفـــول، مــديــر 
جمعية العاملني في القطاع السياحي، بأن 
مــن الــصــعــب دائــمــا الــدفــاع عــن الــســيــاحــة، إذ 
مــن املــعــروف أنــهــا تتسبب فــي تــحــديــات في 
كل األماكن التي يزورها الناس. لكنه يضيف 
أن من غير املمكن منع الناس من السفر، أو 
لــذلــك ينبغي إيجاد  زيـــارة بعضهم بعضا، 

حلول.

البرية، ويفرض القانون مثا غرامات كبيرة 
الــدبــبــة القطبية أو يقطف  على مــن يتصيد 
ــــي األرخــبــيــل ذات الــغــطــاء  الـــزهـــور مـــن أراضـ

النباتي املحدود.
ــــك بـــــــاراجـــــــا، املـــــصـــــورة  ــريـ ــ ــديـ ــ ــريـ ــ وتــــــقــــــول فـ
نرى  األرخبيل نحن  تــزور  التي  الفرنسية، 

ــــذي تــشــكــل 65 فـــي املــائــة  وفــــي األرخـــبـــيـــل، الـ
البالغ  لــلــزوار  من أراضــيــه محميات، ينبغي 
ــام ما  ألــف شخص سنويا )أرقــ عــددهــم 140 
قــبــل جــائــحــة كــوفــيــد - 19( أن يــمــتــثــلــوا كما 
الــســكــان الــبــالــغ عــددهــم ثــاثــة آالف لــقــواعــد 
ــة، مـــن بــيــنــهــا عــــدم املـــســـاس بــالــحــيــاة  ــارمـ صـ

ــم تـــعـــد تــوجــد  ــي الـــــواقـــــع، إذ لــ الـــطـــبـــيـــعـــة فــ
مــنــاطــق مــمــاثــلــة، مــضــيــفــة أن هــــذا الــعــامــل 
يــجــذب الــســيــاح كــأي مــكــان نــادر آخــر، وألن 
احترامها  ينبغي  األرخبيل حساسة،  بيئة 

زيارته. عند 
وفـــي قــطــاع ســيــاحــي أصــبــح مــوجــهــا نحو 

ــا، يــقــتــرح بــعــض  ــائـــن مـــحـــدديـــن نـــوعـــا مــ زبـ
ــقـــدمـــا  ــثـــــر تـ ــارا أكـــ ــ ــ ــكـ ــ ــ ــيــــة أفـ ــنــ ــات املــــعــ ــ ــهـ ــ ــــجـ الـ
املــفــروضــة، كمجموعة  الــقــواعــد  وتــتــخــطــى 
هــورتــيــجــروتــن لــلــنــقــل الــتــي تــســعــى إلـــى أن 
البيئة  أكثر شركة سياحية تحترم  تصبح 

العالم. في 
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النحل يساعد الشرطة اإليطالية فى مكافحة التلوث

تــــــشــــــتــــــهــــــر إيــــــــطــــــــالــــــــيــــــــا بــــــــقــــــــوات 
ــكــارابــيــنــيــري )الــشــرطــة والــــدرك(  الـــ
الـــتـــي وكـــلـــت إلــيــهــا مــهــمــة مــكــافــحــة 
أخــــــطــــــر املــــــجــــــرمــــــن فــــــــي الــــــبــــــالد، 
خــصــوصــا عــصــابــات املـــافـــيـــا. لــكــن 
بحماية  مكلفة  وحدة خاصة  هناك 
تــهــاجــم اآلن نوعا  والــبــيــئــة،  الــغــابــات 

املنظمة. املجموعات  من  مختلفا 
ــقـــدم جــيــانــكــارلــو بــابــيــتــو،  يـــقـــول املـ
ــدة الـــغـــابـــات والــبــيــئــة  مـــن قـــيـــادة وحــ
ــكــارابــيــنــيــري: تــتــمــثــل إحـــدى  ـــ فـــي ال
اإليطالية  للشرطة  الرئيسية  املــهــام 
نستخدم  لكننا  البيئة،  مــراقــبــة  فــي 
كــمــؤشــرات  جــديــدة،  بطريقة  الــنــحــل 
ــــوجــــي. الـــحـــشـــرات  ــول ــيــ ــبــ ــ ــوع ال ــنـ ــتـ ــلـ لـ
 1.5 مــــــن  ــد  ــعــ ــبــ تــ مــــنــــطــــقــــة  تــــــراقــــــب 

كيلومترين.  إلى  كيلومتر 

مدننا  فــي  الــحــيــاة  نــوعــيــة  تحسني  شــأنــهــا 
ــنـــة  ــة مـــواطـــنـــيـــنـــا. لـــكـــن ملـــــــاذا املـــديـ ــحــ وصــ
ــريـــــف؟ يـــجـــيـــب رئــــيــــس االتــــحــــاد  ــ ولــــيــــس الـ
ــل  ــ ــيـ ــ ــائـ ــ اإليــــــطــــــالــــــي لــــتــــربــــيــــة الـــــنـــــحـــــل، رافـ
: املــــــدن غـــنـــيـــة بـــالـــتـــنـــوع 

ً
ــا ــ ــائـ ــ ســــيــــرونــــي قـ

بالكثير  اعتناء  هناك  أيضًا.  البيولوجي 
مـــن الــنــبــاتــات املــخــتــلــفــة فـــي الـــشـــرفـــات أو 
الــحــدائــق واملــنــاطــق الــحــضــريــة الــخــضــراء، 
للنحل.  تــروق  الــتــي  بــاألنــواع  مــلــيــئــة  إنــهــا 
ــقـــاح املـــنـــتـــجـــة فــي  ــلـ ــبــــوب الـ فـــالـــرحـــيـــق وحــ
ــتـــي تـــخـــبـــرنـــا أن فـــي املــديــنــة  الـ رومـــــا هـــي 

األزهار. من  ومتنوعة  كبيرة  مجموعة 
الطريق إلى أوروبا

ال تـــنـــوي الـــشـــرطـــة اإليـــطـــالـــيـــة الــتــخــلــي عــن 
مشروع النحل، بل دعمته باستثمار قيمته 
التربية،  مــشــروع  لتوسيع  يـــورو  ألــف   500

إلى مدن أخرى، في جميع أنحاء الباد.
ويـــأمـــل الــكــولــونــيــل جــيــانــكــارلــو بــابــيــتــو، 
الــتــوجــه إلـــى دول أوروبـــيـــة أخــــرى: يــمــكــن 
املــجــال،  هــذا  فــي  رائــدة  إيطاليا  تصبح  أن 
مـــا أنـــجـــز هــنــا يــمــكــن أن يــتــكــرر فـــي بــقــيــة 
ــذه الـــعـــمـــلـــيـــة، كـــمـــحـــاربـــة  ــكـــن هـــ أوروبـــــــــا. لـ
الــــنــــحــــل مــن  تــــربــــيــــة  ــلـــو  ــة، ال تـــخـ ــمــ ــريــ الــــجــ

الصغيرة. املخاطر 
يقول الرقيب ألياندرو سيونزي مازحًا، إن 
النحل كالعمل في عالم منفصل.  العمل مع 
أن تحبه  للغاية، وبالطبع عليك  إنه سلمي 
إذ  إيجابيات وسلبيات،  ألنه ينطوي على 
ال يــمــكــن لــلــنــحــل أن يــصــيــر أفـــضـــل صــديــق 
ــن أن  ــم مــ ــرغــ ــك، وعـــلـــى الــ ــذلــ لــلــبــشــر أبـــــــدًا. لــ
الــعــاقــة مـــع الــنــحــل لــيــســت حــلــوة كــالــعــســل 
لــــكــــن هــــــذه الـــــحـــــشـــــرات، عــــكــــس املــــجــــرمــــني، 

أيضًا. الكوكب  تساعدنا وتساعد 

بــعــبــارة أخـــــرى، فــــإن الــنــحــل هـــو يــلــعــب دور 
الــشــرطــة اإليــطــالــيــة، ويساعد  املخبرين عند 
عــنــاصــرهــا عــلــى فــهــم الــحــالــة البيئية بشكل 
أفضل. يقول الجنرال بيترو أنطونيو مارزو 

ملـــراســـلـــة يــــورونــــيــــوز فــــي رومـــــــا، جــيــورجــيــا 
أورالنــــــــدي، إن املـــشـــروع يــســاعــد فـــي تــوفــيــر 
مــعــلــومــات حــيــويــة حــــول مــســتــويــات تــلــوث 

الهواء.

الحصول  ذلك  لنا  سيتيح   :
ً
قائا ويضيف 

ــمـــل لـــلـــوضـــع واملـــســـاعـــدة  عـــلـــى صـــــورة أشـ
فـــي تــحــســني الــحــيــاة الــحــضــريــة وســيــؤثــر 
ــــي الــــــقــــــرارات الـــســـيـــاســـيـــة بـــطـــريـــقـــة مــن  فـ

وهذا يساعدنا على جمع املعلومات املفيدة، 
التي ال تتوفر عادة، عن ملوثات الهواء التي 
قــد تــكــون مـــوجـــودة فــي املــنــاطــق الــحــضــريــة، 

مثل الديوكسينات واملواد األخرى.

قرار قضائي يحظر مصارعة الثيران فى املكسيك

الــثــيــران في  : حــظــرت مصارعة  •  مكسيكو 
مكسيكو، التي تضم حلبات هــي األكــبــر في 
قـــرار قضائي  أيـــام، بموجب  الــعــالــم، لبضعة 
غير مسبوق وذي رمزية كبيرة أعــاد إحياء 
الــجــدل فــي شـــأن حــظــر هـــذا الــتــقــلــيــد نهائيا 
فـــي املــكــســيــك. ومـــن املــرتــقــب أن يــتــخــذ قــاض 
فـــيـــدرالـــي قــــــرارا فـــي شــــأن أســـــاس املـــوضـــوع 
ــام املقبلة بعدما أصـــدر حكما في  خــال األيـ
دعوى رفعتها جمعية جوستيسيا جوستا 
ضـــد مــصــارعــة الـــثـــيـــران. وفــــي غــضــون ذلـــك، 
يستمع القاضي إلــى حجج يقدمها مؤيدو 
ــتــــي دخــلــت  ــذه املــــمــــارســــة، الــ ــ ــو هــ ــارضــ ــعــ ومــ
املكسيك تزامنا مع االستعمار اإلسباني قبل 

500 عام.
وبــحــســب مــا ذكـــرت الــفــرنــســيــة، لــن تنظم أي 
مصارعة قبل الثاني من يوليو في ضواحي 

مكسيكو سيتي داخــل الحلبات، التي يمكن 
أن تسع الواحدة منها 50 ألف متفرج.

ومــــن املـــقـــرر أن يــعــقــد فـــي ثـــانـــي يــولــيــو أول 
ــو إطـــــــاق ثــــيــــران مــشــابــه  ــ بــــامــــبــــلــــونــــادا، وهــ
فــيــرمــني فــي بامبلونا شمال  ملــهــرجــان ســـان 
إسبانياالذي يقام بالتزامن. ورفع عدد كبير 
من الجمعيات خال األعوام املاضية دعاوى 
هدفها حظر مصارعة الثيران، معتبرين أن 
الــقــانــون يــتــنــاول هــذه الــحــيــوانــات على أنها 
أشياء ويتجاهل املعاناة التي تتعرض لها 

أثناء املصارعة.
ــذه املــمــارســة بأنها  ويـــبـــرر املـــدافـــعـــون عـــن هـ
تــحــمــل مــنــافــع اقــتــصــاديــة كــبــيــرة، إذ تشير 
الــبــيــانــات الــرســمــيــة الــعــائــدة إلـــى 2018، أن 
الــثــيــران تحقق 343 مــلــيــون دوالر  مــصــارعــة 

وتوفر 80 ألف وظيفة مباشرة.

وســـبـــق لــخــمــس مـــن واليــــــات املــكــســيــك الـــــ32 
أن حــظــرت مــصــارعــة الــثــيــران. ويــتــعــني على 
كونجرس والية مكسيكو اتخاذ قراره بعدما 
ــراح الـــقـــانـــون عــلــى مــســتــوى الــلــجــان  ــتـ أقــــر اقـ

النيابية في ديسمبر.
وفتح النقاش حــول مصارعة الثيران كذلك 
في بلدان أخرى من أمريكا الاتينية، يعد هذا 
النشاط فيها من التقاليد. وحظر قضاة في 
فنزويا أخيرا مصارعة الثيران في واليتني، 
وتجري مناقشة قانون لحظر العروض التي 

تساء فيها معاملة الحيوانات.
وقررت مدينة بوجوتا في يونيو 2020 حظر 
ســــوء مــعــامــلــة الــحــيــوانــات أو مــوتــهــا أثــنــاء 
مصارعة الثيران. أما في البيرو، التي تضم 
الــقــدم، فرفضت  حلبات أكثر من ماعب كــرة 

املحكمة العليا في العام نفسه هذا الحظر.

ماليني األشخاص مهددون باجملاعة
 فى القرن األفريقي بسبب اجلفاف

ــة  ــاثـ حـــــــذرت األمـــــــم املــــتــــحــــدة ووكــــــــــاالت إغـ
إنــســانــيــة مــن أن املــايــني يــواجــهــون خطر 
ــرن األفـــريـــقـــي مع  ــقـ املـــجـــاعـــة فـــي مــنــطــقــة الـ
احتمال طول أمد أسوأ جفاف في أكثر من 
إلــى خامس موسم على  40 عاما وتحوله 
التوالي من نقص أمطار. وذكرت الوكاالت 
فـــي بــيــان مــشــتــرك أن مــوســم األمـــطـــار بني 
مارس آذار ومايو أيار يبدو األكثر جفافا 
على اإلطاق على األرجح، مما يتسبب في 
تدمير سبل املعيشة وتفاقم حالة الطوارئ 
اإلنسانية في إثيوبيا والصومال وأنحاء 
مــن كينيا بــمــا فــي ذلـــك خــطــر املــجــاعــة في 
ــع زيـــــادة  ــــرن الـــجـــفـــاف مــ ــتـ ــ ــال. واقـ ــومــ الــــصــ
عاملية فــي أســعــار الــغــذاء والــوقــود بسبب 
الــحــرب فــي أوكــرانــيــا ويــؤثــر عــلــى املــايــني 
ــال الــبــيــان إن نحو  ــ ــارة. وقـ ــقــ ــاء الــ فـــي أنـــحـ
16.7 مليون شخص يواجهون في الوقت 
الــراهــن نقصا حــادا فــي األمــن الغذائي في 
شـــرق أفــريــقــيــا، وقـــد يــرتــفــع الــعــدد إلـــى 20 

مليونا بحلول سبتمبر أيلول. وقالت كلير 
املــتــحــدثــة بــاســم املنظمة العاملية  نــولــيــس 
لأرصاد الجوية تهديد املجاعة يلوح في 
شرق أفريقيا. يأتي هذا بعد أربعة مواسم 
ــافــــت فـــي إفــــادة  أمـــطـــار غــيــر مـــوفـــقـــة. وأضــ
صحفية في جنيف نشعر بقلق على وجه 
الــخــصــوص مــن تــدهــور الــوضــع. وتــحــاول 
وكــاالت اإلغاثة تجنب تكرار مجاعة قتلت 
مئات اآلالف من السكان قبل عشرة أعوام. 
ــم املــتــحــدة ووكــــــاالت اإلغـــاثـــة  ــ ــرت األمـ ــ وذكــ
في البيان املشترك هناك حاجة لتصعيد 
ســريــع فــي الــتــحــركــات اآلن إلنــقــاذ األرواح 
وتــجــنــب املــجــاعــة واملــــــوت. وأشـــــار الــبــيــان 
إلـــى أن املــايــني مــن رؤوس املــاشــيــة نفقت 
ـــني ســجــلــت إثــيــوبــيــا  ــي حـ ــي املـــنـــطـــقـــة، فــ فــ
والصومال وكينيا زيادة قياسية في عدد 
األطــفــال املــصــابــني بــســوء تغذية وينقلون 
ــــل الــــعــــاج مــقــارنــة  لــلــمــســتــشــفــيــات مــــن أجـ

باألعوام املاضية.

منذ عام ٢018 أصبح سطح مقر القوة في وسط روما موطناً لخاليا النحل

4.628 مليون نسمة سكان سلطنة عمان
الــوطــنــي لإحصاء  املــركــز  قـــال   : • مسقط 
ــلــــومــــات: إن ســلــطــنــة عــــمــــان شــهــدت  ــعــ واملــ
ارتفاعا في عدد الوافدين، حيث زاد حجم 
بــنــهــايــة مــــارس  الــــوافــــديــــن 27935 نــســمــة 
املاضي 2022م، وبلغ عددهم مليونا و809 
آالف و870 نسمة، مثلوا ما نسبته بنسبة 
أنــه حسب إحصائية  39%. وأوضــح املركز 
الــعــام الحالي  مسجلة حتى نهاية مـــارس 
بــلــغ عــــدد ســـكـــان ســلــطــنــة عـــمـــان 4 مــايــني 
ألــفــا و780 نسمة مــن بينهم مليونا  و628 

عماني و818 ألفا و910 نسمة.

وبينت النشرة الشهرية للمركز عــن شهر 
مارس أن الكثافة العددية للوافدين تركزت 
ــاوزت  ــجــ ــــي مـــحـــافـــظـــة مـــســـقـــط بـــنـــســـبـــة تــ فـ
ألــفــا و50  58.9% ، حــيــث بــلــغ عــددهــم 796 
نــســمــة مــرتــفــعــا عـــن عــــدد الــعــمــانــيــني الـــذي 
ألــفــا و354 نــســمــة. تليها  بــلــغ عــددهــم 556 
محافظة شمال الباطنة حيث بلغ مجموع 
الوافدين 242 ألفا و859 نسمة من إجمالي 
ســكــانــهــا املــســجــل 809 آالف و528 نسمة. 
كما بلغ عدد سكان محافظة ظفار 431 ألفا 
و472 نسمة منهم 221 ألفا و591 عمانيا 

و209 آالف و881 وافدا.
ــا مــحــافــظــة مــســنــدم فــقــد ارتـــفـــعـــت فيها  أمــ
ــة  ــارنـ ــقـ ــة لـــلـــعـــمـــانـــيـــني مـ ــ ــــدديـ ــعـ ــ ــثــــافــــة الـ الــــكــ
بالوافدين، حيث بلغ عددهم 35 ألفا و42 
ألــفــا و704 وافـــديـــن، وبــاملــثــل  عــمــانــيــا و15 
ــة، حـــيـــث بـــلـــغ عـــدد  ــيـ ــلـ ــداخـ فــــي مــحــافــظــة الـ
نـــســـمـــة مــن  ألــــفــــا و260  ــيـــني 377  ــانـ ــمـ ــعـ الـ
ألفا  البالغ 496  إجمالي عدد السكان فيها 
إلــى  نــســمــة. وأشـــــــارت اإلحـــصـــائـــيـــة  و401 
أن الـــوافـــديـــن بــمــحــافــظــة الــبــريــمــي شــكــلــوا 
مـــا نــســبــتــه 39.6% مـــن إجـــمـــالـــي ســكــانــهــا 

بـــ 48 ألــفــا و757 نــســمــة فــي حــني بــلــغ عــدد 
العمانيني 566 ألفا و669 نسمة.

وأمــا محافظة جنوب الباطنة فارتفع عدد 
سكانها بنسبة 3% وســجــل إجــمــالــي عدد 
ألــفــا و488 نسمة بلغت  السكان فيها 483 
نسبة العمانيني فيها 75% بـ363 ألفا و398 

نسمة.
وشــــكــــل الــــعــــمــــانــــيــــون بـــمـــحـــافـــظـــة جـــنـــوب 
الشرقية ما نسبته 71% ، حيث بلغ عددهم 
232 ألــفــا و945 نسمة فــي حــني وصــل عدد 

الوافدين فيها إلى 95 ألفا و131 نسمة.

وارتفع عدد سكان محافظة شمال الشرقية 
بمقدار 1.97% ، حيث وصــل إجمالي عدد 
ألــفــا و252 نسمة منهم  الــســكــان فيها 279 
198 ألفا و379 عمانيا و80 ألفا و873 وافدا.
ــع عـــدد  ــفــ أمـــــا مـــحـــافـــظـــة الــــظــــاهــــرة فـــقـــد ارتــ
العمانيني إلى 167 ألفا و262 نسمة مثلوا 
مــا نسبته 76% مــن إجــمــالــي ســكــانــهــا في 
حني بلغ عدد الوافدين 52 ألفا و568 نسمة. 
وفي محافظة الوسطى ارتفع عدد الوافدين 
مقارنة بعدد العمانيني، حيث بلغ عددهم 
28 ألفا و816 وافدا، و25 ألفا و669 عمانيا.



9األحد 5 يونيو 2022 م – 6 ذو القعدة 1443 هـجماعة الخط األخضر البيئية دويل

أبرز تصريحات الرئيس 
بوتني خالل لقاءه 
مع قناة روسيا 24

¶ الـــوضـــح الـــحـــالـــي املــتــمــثــل بــمــشــكــلــة 
ــيــــة تـــــطـــــورت مـــــع وبـــــاء  ــذاء الــــعــــاملــ ــغــــ الــــ
ــــن بـــدء  ــرة طـــويـــلـــة مـ ــتــ كـــــورونـــــا قـــبـــل فــ
الخاصة  الــروســيــة  العسكرية  العملية 

أوكرانيا. في 
¶  الــســيــاســات قــصــيــرة الــنــظــر لــلــدول 
األوروبــيــة هــي الــتــي أدت إلــى أزمــة في 

الطاقة. قطاع 
¶ تــــم املـــبـــالـــغـــة فــــي تـــقـــديـــر إمــكــانــيــات 
األنـــــــــواع الـــبـــديـــلـــة لـــلـــطـــاقـــة، والـــطـــاقـــة 
الـــــــشـــــــمـــــــســـــــيـــــــة، وطـــــــــــاقـــــــــــة الـــــــــــريـــــــــــاح، 

والهيدروجينية، وأي شيء آخر.
ــــون لــطــلــبــاتــنــا  ــيـ ــ ــم يــســتــمــع األوروبـ ¶ لـ
ــد الـــغـــاز  ــ ــوريـ ــ بــــاإلبــــقــــاء عـــلـــى عــــقــــود تـ
عــواقــب سلبية  لهذا  كــان  األمــد.  طويلة 

عليهم.
لـــتـــحـــويـــل  مــــــحــــــاوالت  اآلن  نــــشــــهــــد   ¶
فــي سوق  مــا يحدث  كــل  املسؤولية عــن 
الـــغـــذاء الـــعـــاملـــي، واملـــشـــكـــات الــنــاشــئــة 
فــي هـــذا الــســوق إلـــى روســيــا. يــجــب أن 
أقـــول إن هـــذه مــحــاولــة، كــمــا يــقــال )فــي 
الــروســي(، هــي للتحول مــن رأس  املــثــل 
إلـــــى رأس صــــحــــي، )وهــــــو مــثــل  مــــؤلــــم 
ــذيـــــن ال  ــــاص الـــ ــخــ ــ يــــوضــــح حــــالــــة االشــ
فيتهمون  تقبل أخطائهم  يستطيعون 

اآلخرين(. بها 
ــن إزالـــــــة األلـــغـــام  ــا تــنــتــهــي مــ ــيــ ¶ روســ
ــن املـــــوانـــــئ األوكـــــرانـــــيـــــة الـــخـــاضـــعـــة  ــ مـ
لــســيــطــرتــهــا ويــمــكــن تــصــديــر الــحــبــوب 

األوكرانية عبرها.

التأثير السلبي املعروف على الصحة العامة، حذرت منظمة الصحة  • جنيف: إلى جانب 
العاملية من أن صناعة التبغ تسبب أيضا ضررًا بيئيا كبيرًا نتيجة التلوث واالنبعاثات التي 

تساهم في تغير املناخ.
وقال املسؤول عن مبادرات تعزيز الصحة في منظمة الصحة العاملية روديغر كريتش لوكالة 
فرانس برس إن صناعة التبغ تشكل أحد أكبر مصادر التلوث التي نعرفها، مقدما تقريرًا 

بنتائج كارثية.
للقطاع ككل، من  البيئية  البصمة  السم لكوكبنا،  التبغ،  التي تحمل عنوان  الوثيقة  وتتناول 

زراعة النباتات إلى تصنيع منتجات التبغ، مرورًا باالستهالك واملخلفات.
في حن تتحمل هذه الصناعة املسؤولية عن خسارة 600 مليون شجرة، فإن زراعة التبغ 
تستخدم 200 ألف هكتار من األراضي و22 مليار طن من املياه كل عام، وتتسبب بانبعاثات 

تقرب من 84 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، وفق التقرير.
وأشار روديغر كريتش إلى أن منتجات التبغ، التي تشكل مخلفاتها أحد أكثر أنواع النفايات 
انتشارا على كوكب األرض، تحوي أكثر من 7000 مركب كيميائي، والتي بمجرد التخلص 

منها تنتشر في البيئة.

بـــلـــدان فــقــيــرة نـــوعـــًا مــــا، حــيــث تـــنـــدر املــيــاه 
واألراضـــي املــزروعــة فــي كثير مــن األحــيــان، 
اإلنــتــاج  املحاصيل محل  هــذه  وحــيــث تحل 
ــتـــحـــمـــل زراعــــــــة الـــتـــبـــغ  ــم. وتـ ــ ــهـ ــ الــــغــــذائــــي املـ
املــســؤولــيــة أيــضــًا عــن حــوالــى 5% مــن إزالــة 
استنفاد  فــي  العالم، وتساهم  فــي  الغابات 

البالغ   من أعقاب السجائر 
ً
ولفت إلى أن كا

عددها 4500 مليار التي ينتهي بها املطاف 
في الطبيعة كل عام يمكن أن يلوث ما يصل 

إلى مئة لتر من املاء.
التسمم والتلوث

وال تــقــتــصــر املــخــاطــر الــصــحــيــة لــلــتــبــغ على 
االســتــهــاك والـــهـــدر، إذ يــعــانــي مــا يــقــرب من 
ربع مزارعي التبغ من مرض التبغ األخضر، 
وهـــو شــكــل مــن أشــكــال التسمم بالنيكوتني 

عبر الجلد.
ــــؤالء املــــزارعــــون الـــذيـــن يــبــقــون  ويــســتــهــلــك هـ
على احــتــكــاك دائـــم بــــأوراق الــتــبــغ، مــا يعادل 
النيكوتني املــوجــود فــي 50 سيجارة يوميًا، 
بحسب كريتش الذي أشار إلى أن هذا القطاع 

يوظف عددًا كبيرًا من األطفال.
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عامًا يتعرض لخمسني سيجارة يوميًا.
التبغ في  ُيزرع  ما  غالبًا  التقرير،  وبحسب 

احــتــيــاطــيــات املـــيـــاه الــثــمــيــنــة. تـــأتـــي نــســبــة 
كبيرة من انبعاثات غازات الدفيئة العاملية 
يعادل  مــا  ونــقــلــه،  التبغ  مــن معالجة  أيــضــًا 
ـــمـــس الــبــصــمــة الــكــربــونــيــة لــقــطــاع الــنــقــل 

ُ
خ

الجوي.
مة الصحة العاملية من املنتجات 

ّ
وحذرت منظ

املشتقة من التبغ، أي السجائر والتبغ الذي 
ال ُيـــصـــدر دخـــانـــًا والــســجــائــر اإللــكــتــرونــيــة، 
والــتــي تساهم بشكل كبير فــي تــراكــم تلوث 

الباستيك في العالم.
تــحــتــوي فـــاتـــر الــســجــائــر عــلــى آثـــــار لــدائــن 
ــة، وهــــــي بـــقـــايـــا صـــغـــيـــرة تــــوجــــد فــي  ــقــ ــيــ دقــ
املــحــيــطــات حــــول الـــعـــالـــم، بــمــا فـــي ذلــــك قــاع 
خندق مــاريــانــا، وهــو األعــمــق فــي الــعــالــم، ما 
يجعله ثاني أكبر مصدر لتلوث الباستيك 

في العالم.
وعلى عكس ما تّدعي صناعة التبغ، ال يوجد 
دلــيــل على أن هــذه املــرشــحــات )الــفــاتــر( لها 

تــأثــيــر مــفــيــد عــلــى الــصــحــة، بــحــســب منظمة 
الصحة العاملية.

ضرر الصناعة
لــذلــك حــثــت الــوكــالــة الــتــابــعــة لــأمــم املتحدة 
صانعي السياسات في جميع أنحاء العالم 
املــرشــحــات على أنها  على التعامل مــع هــذه 

ــدة،  ــرة واحــــ ــ ـــســـتـــخـــدم مـ
ُ
ــواد بــاســتــيــكــيــة ت مــــ

والنظر فــي حظرها. كما أعــربــت عــن أسفها 
الــبــاهــظــة لتنظيف نفايات  الــتــكــالــيــف  لــكــون 
صناعة التبغ يتحملها دافعو الضرائب في 

جميع أنحاء العالم.
الــصــني حــوالــى 2,6  وبحسب التقرير، تنفق 
مــلــيــار دوالر ســنــويــًا ملــعــالــجــة الــنــفــايــات من 

منتجات التبغ. 
الفاتورة  قيمة  فتبلغ  للهند،  بالنسبة  أمــا 
عــلــى  يـــتـــعـــني  بـــيـــنـــمـــا  مـــلـــيـــون دوالر،   766
الـــبـــرازيـــل وأملــانــيــا دفـــع 200 مــلــيــون دوالر 

لكل منهما.
لذلك تصر منظمة الصحة العاملية على أن 
تحذو املزيد من الدول حذو فرنسا وإسبانيا 
مــن خــال تبني مــبــدأ املــســؤول عــن التلويث 

هو الذي يدفع.
بالنسبة إلــى روديــغــر كــريــتــش، مــن املــهــم أن 
تدفع الصناعة حقًا ثمن الضرر الذي تحدثه.

منظمة الصحة العاملية حتذر من األثر الكارثي لصناعة التبغ على البيئة

إسبانيا تطعم احلمام حبوب منع احلمل!

األمم املتحدة تؤكد أهمية إنشاء وكالة إنسانية أفريقية

روديغر كريتش: منتجات التبغ أكثر النفايات انتشارا على األرض وتحوي 7000 مركب كيميائي

حذرت منّظمة 
الصحة العالمية 
من المنتجات 

المشتقة من التبغ

تنفق الصين حوالى 
٢,6 مليار دولر سنوياً 

لمعالجة النفايات من 
منتجات التبغ

ق مقطع فيديو متداول عبر 
ّ
• برشلونة : وث

منصات التواصل االجتماعي وضع حبوب 
منع حمل لـطيور الحمام في إسبانيا.

ــإن الـــســـبـــب وراء وضـــع  ــ ــــي الـــتـــفـــاصـــيـــل، فـ وفـ
حبوب منع حمل لطيور الحمام في إسبانيا 
هو الحد من تكاثرها، إضافة إلى التخلص 
من فضاتها فوق أبنتيها العريقة والسكان 

وحتى مايني السياح.
ــلــــونــــة،  ــي بــــرشــ ــ ــــرة اآلثـــــــــــــار فـــ ــيـ ــ ــبـ ــ ـــت خـ ـــ ــالـ ــــ وقـ
ــــررا  ــاك ضـ ــنــ ــرات بــــوجــــيــــس، إن هــ ــيـ ــتـــسـ ــونـ مـ
واضحا للمباني التاريخية، يمكننا ببساطة 
بـــــالــقــذارة، لكن هــنــاك أيــضــًا ضرر  تسميتها 

غير مرئي طويل املدى.
وأضافت الخبيرة أن هذا الضرر غير املرئي 
وطويل املدى يتمثل بأن براز الحمام يحتوي 
ــمــــاض الــبــولــيــك  ــن أحــ عـــلـــى نــســبــة عـــالـــيـــة مــ

والفوسفوريك، وهي تتحلل وتتلف الحجر.
الــقــرار األسباني القــى ترحبيًا من جمعيات 
حقوق الحيوان، حيث أثبت استخدام حبوب 
منع اإلخصاب للحمام أنها ناجحة، بداًل من 

إعدام هذه الطيور أوتعريضها للخطر.

فيما تأمل السلطات تخفيض أعداد الحمام 
بنسبة 80%، حيث إن معدل عمر الحمام ال 
يتجاوز 5 سنوات، فيما ستقل أعداد الطائر 

بشكل كبير في السنوات املقبلة.
من الجدير بالذكر أنه منذ عام 2015 م زادت 
ــكـــاوى فـــي إســبــانــيــا مـــن االرتــــفــــاع غير  الـــشـ

الطبيعي ألعداد طير الحمام في مدينة باديا 
ديــــل بــاجــيــس الــتــابــعــة ملــحــافــظــة بــرشــلــونــة، 

شمال إسبانيا.
املدينة  في  البلدي  املجلس  وتوصل وقتها 
توزيع  إلى  يلجأ  بأن  املشكلة  إلى حل هذه 
ــام، فــي  ــ ــمـ ــ ــــحـ ــلــــى الـ ــنــــع الــــحــــمــــل عــ حــــبــــوب مــ

محاولة للحد من تزايد أعدادها في البلدة. 
ــذه الـــعـــمـــلـــيـــة، قــامــت  ــ ــل تــحــقــيــق هـ ــ ــن أجـ ــ ومـ
الــبــلــديــة بــالــتــعــاقــد مـــع مــؤســســة أمــبــيــنــس 
ــل املـــؤســـســـة  ــمـ ــعـ لـــلـــقـــيـــام بــــهــــذه املــــهــــمــــة، وتـ
ذرة تحتوي على  حاليا على صنع حبوب 
املعقود  االتــفــاق  الحمل، وحسب  مــادة منع 
الــحــبــوب بنسبة عشر  تــوزيــع  يــتــم  ،فــســوف 
حــبــات لــكــل حــمــامــة، وكــــان مـــن املــتــوقــع أن 
األول/  كــانــون  الــحــمــلــة حــتــى شــهــر  تستمر 

التالي لذلك. العام  ديسمبر من 
ــد اتـــفـــقـــت مــع  ــ ــــت الـــبـــلـــديـــة أنــــهــــا قـ ــحــ ــ وأوضــ
ــه إذا  املــؤســســة الــتــي تــعــاقــدت مــعــهــا عــلــى أنـ
ــل حـــمـــامـــة تـــضـــع بـــيـــضـــتـــني، فــإنــهــا  كـــانـــت كــ
خــال شهرين تــكــون فـــراخ الحمام قــد بلغت 
وستكون مستعدة لوضع البيض بــدورهــا، 
ــا بــشــكــل مستمر،  وهــكــذا تــتــضــاعــف أعـــدادهـ
ــم تــــوزيــــع حـــبـــوب مـــنـــع الـــحـــمـــل عــلــى  وإذا تــ
الحمام، فإن أعدادها ستنخفض في املدينة 
بشكل تدريجي، حتى تصل نسبة انخفاض 
أعـــدادهـــا إلـــى 80% خـــال الــســنــوات الخمس 

املقبلة.

أكــدت األمــم املتحدة أهمية إنــشــاء وكــالــة إنسانية أفريقية لديها كل 
اإلمكانات إلحداث فرق في العالم وليس فقط في أفريقيا.

وقال منسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ التابع لأمم املتحدة مارتن 
الــقــمــة اإلنــســانــيــة االســتــثــنــائــيــة لاتحاد  أمـــام  لــه  غريفيش فــي كلمة 
األفريقي ومؤتمر التعهدات املنعقد حاليا في ماالبو عاصمة غينيا 
مس سكان قاّرة 

ُ
االستوائية: إن األمم املتحدة تقّدر أن ما يصل إلى خ

أفريقيا يعانون اآلن من سوء التغذية، وذلك على الرغم من كل الجهود 
القاّرة  الــقــادة والحكومات لحماية وتعزيز رخــاء  التي بذلها جميع 

وتنميتها.
وأضاف أن مايني األشخاص في القارة يتم دفعهم إلى حافة البقاء 
على قيد الحياة، مشيرا إلى أن العديد من الصعوبات التي تواجهها 
أفريقيا مدفوعة بقوى خارجة عن نطاقها، بما في ذلــك الصراعات 

وتغّير املناخ وجائحة كـوفيد - 19 وارتفاع أسعار السلع.
وأشــــار إلـــى أهــمــيــة وجــــود وكــالــة إنــســانــيــة أفــريــقــيــة، مــؤكــدا أنـــه أمــر 
لــه، وهــو موضع ترحيب كبير،  ضــروري وتتم مناقشته والتخطيط 
ويأمل في أن تتمكن األمم املتحدة أيضا من أداء دورها في دعم هذا 

املسعى املهم.
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سباق العلم والبكتيريا .. اللقاحات قادرة على كبح مقاومة املضادات احليوية

يــقــول الــبــروفــيــســور كــاملــان مــاكــلــيــنــان، وهــو 
مختص في علم املناعة في جامعة أكسفورد 
ويــديــر شبكة بــاكــتــيــفــاك الــعــاملــيــة لــلــقــاحــات، 
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن الـــعـــامـــلـــني مـــنـــا فــــي هـــذا 
املجال يقدرون أن اللقاحات هي حقا الطريق 
الــصــحــيــح لــلــتــعــامــل مـــع مــقــاومــة املـــضـــادات 
الــحــيــويــة، إال أنــهــا لـــم يــتــم تــقــديــرهــا بشكل 

صحيح في الواقع في املجتمع العلمي ككل.
ــــدودة ملــكــافــحــة  ــــحـ يـــضـــيـــف، هـــنـــاك أدوات مـ
 ،AMR ــات ــ ــروبـ ــ ــكـ ــ ــيـ ــ املـ ـــادات  ــ ــــضــ ــ مـ ــة  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ مـ
مصطلح آخر ملقاومة املضادات الحيوية في 
الــوقــت الــحــالــي، لـــذا يــجــب علينا االســتــفــادة 

بشكل أفضل من اللقاحات.
اللقاحات املعتمدة تتوافر لثاثة مــن أصل 
12 نوعا مــن البكتيريا املقاومة للمضادات 
ــائـــمـــة مــنــظــمــة  ــلـــى قـ ــــودة عـ ــــوجــ ــيـــويـــة املــ الـــحـ
الصحة العاملية، املسماة مسببات األمــراض 
الــعــقــديــة  الــبــكــتــيــريــا  ــة، وهـــــي  ــ ــويــ ــ ذات األولــ
الـــرئـــويـــة، والــبــكــتــيــريــا املــســتــدمــيــة الــنــزلــيــة، 

والساملونيا.
لكن األسعار املرتفعة والبنية التحتية الطبية 
السيئة في األغلب ما أعاقتا االستفادة منها 
ــدول املــنــخــفــضــة واملــتــوســطــة الـــدخـــل،  ــ فـــي الــ
حيث تكون اللقاحات املتاحة مطلوبة بشدة 
ملعالجة تفشي مقاومة مضادات امليكروبات، 
املـــدفـــوع بـــاإلفـــراط فـــي اســتــخــدام املـــضـــادات 

الحيوية.
أثــبــت لــقــاح املــســتــدمــيــة الــنــزلــيــة الـــنـــوع ب، 
ــــوالدة بــفــتــرة  الــــذي يــعــطــى لــأطــفــال بــعــد الـ

تسعى الحكومة الهولندية لرفع سعر علبة 
السجائر إلى 47 يورو بحلول عام 2040 في 

حملة للقضاء على التدخني في هولندا.
ــاء عـــلـــى  ــ ــــضــ ــقــ ــ فـــــــي خــــــطــــــوة تــــــهــــــدف إلـــــــــى الــ
 لــرفــع سعر 

ً
الــتــدخــني، تــــدرس هــولــنــدا خــطــة

ــــورو بــحــلــول عــام  عــلــبــة الــســجــائــر إلــــى 47 يـ
 The Times 2040، وفــقــًا ملــا نشرته صحيفة

البريطانية .
 عن صحيفة “De Telegraaf الهولندية، 

ً
 ونقا

ــر الــصــحــة  ــ ــــني، وزيـ ــان أوجــ ــارتـــن فــ ســيــقــدم مـ
ــــى الـــحـــكـــومـــة االئــتــافــيــة   إلـ

ً
ــة ــافـــظ، خـــطـ املـــحـ

فــي الــبــاد، تــهــدف إلــى جعل تكلفة التدخني 
مــرتــفــعــة لــلــغــايــة، بــحــيــث ال يــســلــك الــشــبــاب 
 متحررًا من 

ً
د جيا

ِّ
هذه العادة أبدًا؛ مما يول

التدخني.
ــه يــشــعــر بـــدعـــم الــبــحــث  قـــالـــت الــصــحــيــفــة: إنــ
العلمي الذي ُيظهر أن الحوافز املالية لإقاع 

عن التدخني ال معنى لها إال مع زيادة كبيرة 
في األسعار، مضيفة: وبذلك تصبح هولندا 

 في أوروبا.
ً
رائدة

يعتمد اقــتــراح فــان أوجــني على بحث أجرته 
جـــامـــعـــة مـــاســـتـــرخـــت الـــهـــولـــنـــديـــة ُيـــظـــِهـــر أن 
املدخنني لن يستسلموا إال إذا كانت زيادات 
ــدد 50% مــمــن  ــ ــار، إذ حــ ــ ــعــ ــ فــــي األســ ــيـــرة  ــبـ كـ
شــمــلــهــم االســتــطــاع ســعــر الــتــخــلــي عــنــد 60 
يــورو للعلبة. حسب الدراسة فإن نحو %20 
من الهولنديني يدخنون، وتهدف الحكومة 
إلى خفض هذه النسبة إلى 5% بحلول عام 

.2040
في الوقت الحالي يزيد سعر علبة السجائر 
ــــوروات، وســوف   عــلــى 8 يــ

ً
فــي هــولــنــدا قــلــيــا

يرتفع إلى 10 يــوروات في العام املقبل حتى 
عام 2025.

بــمــوجــب الــخــطــة الـــجـــديـــدة ســُيــضــاف مبلغ 

ـــورو ســنــويــًا وســُيــرفــع  ثــابــت ال يــقــل عـــن 2 يـ
يـــــورو بــحــلــول عــــام 2040؛  الــســعــر فــــوق 40 
مما يوفر حافزًا للمهّربني وإزعاجًا لضباط 

الجمارك الهولنديني.
توجد أغلى السجائر في العالم في أستراليا، 

فتصل تكلفة العبوة إلى 26 يورو.
ُيــشــار إلـــى أن املــقــتــرح ســيــواجــه مــقــاومــة من 
الــلــيــبــرالــيــني والــشــعــبــويــني الــذيــن يــســاورهــم 
الــقــلــق مــن أن فـــان أوجـــني يــريــد أيــضــًا زيـــادة 

تكلفة املشروبات الكحولية.
لــــم يـــعـــد الـــتـــدخـــني مــســمــوحــًا بــــه فــــي بــعــض 
الــعــامــة فــي هــولــنــدا، مثلما بالقرب  األمــاكــن 
حظر 

ُ
مــن املــــدارس وأمـــام مباني املــكــاتــب. وت

مبيعات التبغ في املحطات، وكما هو الحال 
ــتـــحـــدة ُيـــحـــظـــر عـــلـــى مــحــات  فــــي املــمــلــكــة املـ
السوبر ماركت عرض السجائر في الواجهة، 

حفظ في الخزائن.
ُ
وفي املقابل ت

مـــن املــقــاومــة هـــو تــلــك املـــضـــادات الــحــيــويــة 
الــتــي نــعــطــيــهــا لـــأطـــفـــال، لــذلــك كـــان لــلــقــاح 
املــســتــدمــيــة الــنــزلــيــة الــنــوع ب تــأثــيــر كــبــيــر. 
الــنــوع ب مشكلة  النزلية  املستدمية  كــانــت 
ــار وقـــــــد تــم  ــ ــغـ ــ ــــصـ ــال الـ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــــني األطـ ــيــــرة بــ ــبــ كــ
تــقــلــيــصــهــا تــقــريــبــا، بــفــضــل الــحــصــول على 
اللوجستية ونشر عملية إطاق  الخدمات 

اللقاحات بشكل صحيح.
ــفــــت جـــرعـــة  ــلــــى الـــنـــقـــيـــض مـــــن ذلـــــــــك، تــــوقــ عــ
ــرة. في  ــيـ االلــتــهــاب الـــرئـــوي فــي األعـــــوام األخـ
الفترة من 2010 إلى 2015، زادت التغطية من 
11 إلى 37 في املائة. لكن في األعوام الخمسة 
حتى 2020، ارتــفــعــت 12 نقطة مئوية فقط، 

لتصل إلى 49 في املائة.
يشعر ماكلينان بالقلق من أن عملية إطاق 
ــــدى  ــلــــقــــاحــــات يـــمـــكـــن أن تـــتـــوقـــف عـــلـــى املـ الــ
الطويل–على الرغم من أن الدعم من التحالف 
الـــعـــاملـــي لــلــقــاحــات والــتــحــصــني جـــافـــي منذ 
إلــى أن  2009 بلغ 3.3 مليار دوالر – مشيرا 

أقل من 50 دولة لم تقدمها بعد.
فـــي كــثــيــر مـــن األحــــيــــان، يــنــتــهــي األمـــــر فــي 
الــــدول األفــقــر غــيــر املــؤهــلــة لــلــحــصــول على 
ــــي إلـــــــى الـــســـقـــوط  ــافـ ــ ــالــــف جـ ــحــ دعـــــــم مـــــن تــ
ــــروس، أســتــاذ  بـــني الـــشـــقـــوق، وفـــقـــا ألالن كــ
الــطــب فــي جــامــعــة مــاريــانــد: فــيــمــا يتعلق 
ــر، بـــالـــطـــبـــع، هــي  ــبــ بـــالـــجـــرعـــة، املــشــكــلــة األكــ
الحكومات  عــلــى  تكلفتها، مضيفا، يتعني 
أن تـــزن تــكــلــفــة الــلــقــاح مـــع مـــقـــدار الــتــغــطــيــة 

التي ستحصل عليها.

النزلية،  املستدمية  مــن  وجــيــزة لحمايتهم 
أنه  السحايا،  التهاب  أن تسبب  يمكن  التي 
األكـــثـــر نـــجـــاحـــا، حــيــث أدى إلــــى انــخــفــاض 
حاد في اإلصابات في 192 دولة منذ أن تم 
استخدامه ألول مرة في 1992. تقدر منظمة 
الــصــحــة الــعــاملــيــة أن نــســبــة االســتــفــادة منه 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــعــــالــــم 70 فــــي املــــائــــة فــي 
2020. يــعــنــي ذلـــك أن عـــددا أقـــل مــن حــاالت 
العدوى املتبقية مقاومة لأدوية، نظرا ألن 

أقل. الحيوية  املضادات  استخدام 
يــوضــح مــارتــن بــلــيــزر، أســتــاذ الــطــب وعــلــم 
ــــي جـــامـــعـــة  ــبــــري فـ ــــب املــــخــ ــطـ ــ األمــــــــــراض والـ
ــيـــرســـي، أن مــــا يـــزيـــد  ــيـــوجـ ــرز فــــي نـ ــ ــجـ ــ روتـ

تم بيع بريفنار، وهي جرعة من إنتاج شركة 
فايزر تغطي 13 من ساالت االلتهاب الرئوي 
البكتيري، بشكل خــاص مقابل 211 دوالرا 
للجرعة – حقق ذلك 5.9 مليار دوالر ملجموعة 
األدويــــة األمــريــكــيــة فــي 2020. كــانــت الجرعة 
ــر مــبــيــعــا لـــلـــشـــركـــة حـــتـــى أطــلــقــت  ــثــ ــي األكــ هــ
لــقــاح كــوفــيــد–19 مــع شــركــة األدويـــة األملانية 
بــيــونــتــيــك. تــمــكــن تــحــالــف جــافــي وغــيــره من 
ــيـــريـــة مــــن الـــحـــصـــول عــلــى  ــات الـــخـ املــــؤســــســ
اللقاح بأسعار مخفضة للغاية تبلغ عشرة 
يــتــم تــوفــيــر حــقــنــة ضـــد االلــتــهــاب  دوالرات. 
ــــوي مــــن إنــــتــــاج ســــيــــروم إنــســتــيــتــيــوت  ــرئـ ــ الـ
إلــى تحالف جــافــي مقابل دوالريـــن  الــهــنــدي 

فقط للجرعة. أخــيــرا، وافـــق منظمو األدويـــة 
ــا عــلــى نسخة  ــ فــي الـــواليـــات املــتــحــدة وأوروبـ

جديدة من اللقاح تغطي 20 سالة.
مع ذلك، لم تقدم الصني بعد لقاح املستدمية 
لــــقــــاح االلـــتـــهـــاب  الــــنــــوع ب أو  الـــنـــزلـــيـــة مــــن 
الـــرئـــوي الــجــرثــومــي. يــقــول مــاكــلــيــنــان، هــذه 
مشكلة. إذا كان لديك بلد ال يقدم اللقاحات، 
فإنك بالتأكيد تفضل أال يكون البلد األكثر 
اكتظاظا بالسكان في العالم. خلصت دراسة 
أجــراهــا باحثون فــي جامعة ووهـــان إلــى أن 
اإلفــراط في استخدام املضادات الحيوية في 

الصني يمثل مشكلة صحية عامة خطيرة.
في الوقت نفسه، يعيق التمويل غير الكافي 
للبحث والــتــطــويــر، وكــذلــك الــتــحــديــات أمــام 
إجـــراء تــجــارب بشرية واســعــة الــنــطــاق، خط 

إنتاج القاحات البكتيرية املستقبلية.
ــدوى املـــقـــاومـــة  ــ ــعـ ــ لـــقـــاحـــات بـــعـــض أنــــــــواع الـ
للمضادات الحيوية–بما في ذلك الشيغيا، 
واإلشــريــكــيــة الــقــولــونــيــة، والــســاملــونــيــا غير 
الــتــيــفــيــة–تــتــمــتــع جــمــيــعــهــا بــبــحــث وتــطــويــر 
مــتــقــدمــني بــدرجــة كــافــيــة تــجــعــل طــرحــهــا في 
املـــدى القصير  الــســوق احتماال واقعيا على 
إلــى املــتــوســط، وفــقــا لتقرير صــدر فــي 2018 
بتكليف من مؤسسة ويلكم ترست الخيرية 

الطبية.
مــــع ذلـــــــك، يــــحــــذر كـــــــروس مــــن وجـــــــود عــقــبــة 
خطيرة واحــدة، لدى عدد من هــؤالء الفرصة 
لــلــنــجــاح، لــكــن الــعــقــبــة الــكــبــيــرة أمـــام كــل هــذا 
هي كيفية اختبار فعاليتها ألنه، على عكس 
ــن ســـيـــنـــاريـــوهـــات  اإلنـــفـــلـــونـــزا أو غـــيـــرهـــا مــ
الــعــدوى الــجــمــاعــيــة، ال تــوجــد حـــاالت كافية 

إلجراء التجارب السريرية القياسية.
من األمثلة على ذلــك جرعة الشيغيا، وهي 
نوع من البكتيريا يسبب الديسنتاريا عادة. 
ــعـــدوى الــبــشــريــة  تـــم اخـــتـــبـــاره فـــي تـــجـــارب الـ
الــخــاضــعــة لــلــرقــابــة فــي 2015، حــيــث أصيب 
متطوعون عمدا بالعدوى، وتم إعطاء نصف 
املــجــمــوعــة املـــكـــونـــة مـــن 60 شــخــصــا الــلــقــاح 
والـــبـــقـــيـــة عـــاجـــا وهـــمـــيـــا. أظــــهــــرت الــنــتــائــج 
املنشورة في آي بايو ميدسني انخفاضا 51 
فــي املــائــة فــي األعـــراض، بما فــي ذلــك الحمى 
ــة فــي  ــائــ واإلســـــهـــــال، وانـــخـــفـــاضـــا 70 فــــي املــ

اإلسهال الحاد.
مــع ذلــك، يعتقد الخبراء أن حقنة الشيغيا 
املرخصة بالكامل على بعد عقد على األقــل. 
الــنــاس على لقاحات  يقول بــاســر، لقد عمل 
الـــ50 عاما املاضية، لذا  الشيغيا على مــدار 
فــهــي ليست وشــيــكــة. لكنه يعتقد أن نجاح 
لــقــاحــات كــوفــيــد–19 قــد غير اللعبة حقا من 
خـــال إظــهــار مــا هــو ممكن فــي فــتــرة زمنية 
قصيرة مع املستوى املناسب من االستثمار.

يضيف بــاســر، إن تــطــويــر لــقــاحــات جــديــدة 
يكلف كثيرا، لذا فإن كثيرا من هذه اللقاحات 
سيتطلب دعما حكوميا لتطويرها، مشيرا 
إلـــــى أن األســـلـــحـــة الــــجــــديــــدة ضــــد الــــعــــدوى 
املـــقـــاومـــة لــلــمــضــادات الــحــيــويــة ال يــمــكــن أن 

تأتي قريبا بما يكفي.
وحـــــــذر مــــن أن املـــــضـــــادات الـــحـــيـــويـــة كــانــت 
ــم تــقــديــمــهــا فــي  مـــعـــجـــزة عــظــيــمــة عـــنـــدمـــا تــ
األربعينيات من القرن املــاضــي، وكنا نحفر 
حفرة في املقاومة منذ 75 عاما. الحفرة تزداد 
عمقا وما نحتاج إلى القيام به هو البدء في 
ملء الحفرة، واللقاحات جزء مهم إلخراجنا 

من تلك الحفرة.

هولندا تكافح التدخني برفع أسعار السجائر
توجد أغلى السجائر في العالم في أستراليا فتصل تكلفة العبوة إلى ٢6 يورو

لقاح المستدمية النزلية الذي يعطى لألطفال بعد الولدة بفترة وجيزة أكثر نجاحا

• لندن – أوليفر بارنز : غالبا ما 
مقاومة  املعركة ضد  تصوير  يتم 
ــادات الــحــيــويــة بــحــســبــانــهــا  املــــضــ
ــة وتــطــور  ــ ســبــاقــا بـــن عــلــم األدويـ
الــبــكــتــيــريــا. لــكــن خـــبـــراء الــصــحــة 
الـــذيـــن يـــؤكـــدون أن الــوقــايــة خــيــر 
ــيــــرون إلــــــى أن  ــن الـــــعـــــالج، يــــشــ ــ مـ
مكافحة  فــي  الــلــقــاحــات  إمــكــانــات 
الـــعـــدوى املــقــاومــة لـــأدويـــة كــثــيــرا 
عنها. والتغافل  تجاهلها  يتم  ما 

ــواع الــبــكــتــيــريــا الــســتــة  ــ مـــن بـــن أنـ
ــات  ــيـ ــوفـ ــة عــــن مـــعـــظـــم الـ ــ ــؤول املــــســ
املـــرتـــبـــطـــة بـــمـــقـــاومـــة األدويــــــــــة – 
وفــــاة  ــة  ــ ــال حــ ــــف  ــ أل  929 مـــجـــمـــوع 
ــاح مــرخــص  ــقـ لـ ــاك  ــنـ ســـنـــويـــا – هـ
ـــدة فـــقـــط مــــن هــــذه األنــــــواع،  ــواحـ ــ ل
الــبــكــتــيــريــا الــعــقــديــة الــرئــويــة الــتــي 
الرئوي  االلتهاب  تسبب  أن  يمكن 

أخرى. وأمراضا 

كروس: يتعين على 
الحكومات أن تزن 
تكلفة اللقاح مع 

مقدار التغطية التي 
ستحصل عليها

بالسر: لقد عمل الناس 
على لقاحات الشيغيال 

على مدار الـ50 عاما 
الماضية، لذا فهي 

ليست وشيكة
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تغير المناخ يؤثر 
على المحددات 
الجتماعية التي 

تؤدي إلى فرض أعباء 
على الصحة النفسية

لقد بّينت الدول 
األعضاء في 

المنظمة أن الصحة 
النفسية تمثل 

أولوية بالنسبة لها

الصحة العاملية : تغير املناخ يسبب أزمات نفسية

املسؤول عن تغير املناخ في املنظمة، واملؤلف 
الــدول  املــنــاخ: لقد بّينت  الرئيسي فــي هيئة 
األعضاء في املنظمة بوضوح تام أن الصحة 
النفسية تمثل أولــويــة بالنسبة لها. ونحن 
نعمل عن كثب مع البلدان على حماية صحة 
الـــنـــاس الــبــدنــيــة والــنــفــســيــة مـــن الــتــهــديــدات 

املناخية. 
كيفية  الجيدة على  األمثلة  وتــوجــد بعض 
الــقــيــام بــذلــك كــمــا فــي الــفــلــبــني الــتــي أعـــادت 
الــعــقــلــيــة وحسنتها  الــصــحــة  بــنــاء خــدمــات 
 ،2013 بإعصار هايان في عام  تأثرها  بعد 
قــام مشروع وطني  الهند حيث  في  كما  أو 
الــكــوارث  مــن مخاطر  الحد  بتوسيع نطاق 
التأهب  البلد مع تمكني املدن أيضا من  في 
لـــاســـتـــجـــابـــة ملــــخــــاطــــر املـــــنـــــاخ ومـــعـــالـــجـــة 
ــيـــاجـــات الـــصـــحـــة الــنــفــســيــة والـــصـــحـــة  ــتـ احـ
الــنــفــســيــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة. ويــحــتــفــل مــؤتــمــر 
الـ50 ملؤتمر  السنوية  بالذكرى  ستوكهولم 
ــم املـــتـــحـــدة املــعــنــي بــالــبــيــئــة الــبــشــريــة،  ــ األمـ
ويــــعــــتــــرف بــــأهــــمــــيــــة املـــــــحـــــــددات الـــبـــيـــئـــيـــة 
والنفسية على حد سواء. البدنية  للصحة 

تشهده الصحة النفسية وخــدمــات الصحة 
الــنــفــســيــة عــلــى مــســتــوى الــعــالــم. ويـــوجـــد ما 
يقرب من مليار شخص يعانون من اعتاالت 
تاح الخدمات 

ُ
الصحة النفسية، ومع ذلك، ال ت

الــضــروريــة إال لــــ3 مــن أصـــل 4 أشــخــاص في 
الــدخــل. ومن  البلدان املنخفضة واملتوسطة 
خــال تكثيف الدعم املقدم للصحة النفسية 
والــدعــم النفسي االجتماعي فــي إطـــار الحد 
من مخاطر الكوارث والعمل املناخي، يمكن 
للبلدان أن تفعل املزيد للمساعدة في حماية 

أشد األشخاص عرضة للخطر.
ويـــوصـــي مــوجــز املــنــظــمــة الــجــديــد بخمسة 
نُهج مهمة لكي تعالج الحكومات آثار تغير 

املناخ على الصحة النفسية:
ــارات املـــنـــاخـــيـــة مــــع بـــرامـــج  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ¶ دمـــــج االعـ

الصحة النفسية.
ــم الـــصـــحـــة الــنــفــســيــة مــــع الــعــمــل  ــ ــــج دعـ ¶ دمـ

املناخي
¶ االستناد إلى االلتزامات العاملية

لــلــحــد مــن مــواطــن  ¶ إعــــداد نــُهــج مجتمعية 
الضعف. 

الــــكــــبــــيــــرة  ــة  ــيــ ــلــ ــمــــويــ ــتــ الــ الـــــفـــــجـــــوة  ¶  ســــــد 
النفسي  والــدعــم  النفسية  القائمة للصحة 

االجتماعي
وقــــــال الـــدكـــتـــور ديـــارمـــيـــد كـــامـــبـــل-لـــيـــنـــدرم، 

وقالت ديفورا كيستل، مديرة إدارة الصحة 
النفسية ومــكــافــحــة إســــاءة اســتــعــمــال املـــواد 
املــنــاخ يضاعف  فــي املنظمة: إن تأثير تغير 
ــذي   الــ

ً
ــع الـــصـــعـــب لـــلـــغـــايـــة أصــــــا ــن الــــوضــ مــ

وقــالــت الــدكــتــورة مــاريــا نــيــرا، مــديــرة إدارة 
املــنــاخ والــصــحــة فــي املنظمة:  البيئة وتغير 
يتزايد تحول آثــار تغير املناخ إلــى جــزء من 
حياتنا اليومية، وال يوجد سوى القليل جدا 
من الدعم املخصص للصحة النفسية الذي 
يتاح لأشخاص واملجتمعات التي تتعامل 
ــنـــاخ واملـــخـــاطـــر  مــــع املـــخـــاطـــر املـــرتـــبـــطـــة بـــاملـ

الطويلة األجل.
ويجري توزيع آثار تغير املناخ على الصحة 
العقلية بشكل غير متكافئ مــع تأثر بعض 
املجموعات بشكل غير متناسب تبعًا لعوامل 
مثل الحالة االجتماعية واالقتصادية ونوع 
الجنس والعمر. ومــع ذلــك، فمن الــواضــح أن 
تغير املناخ يؤثر على العديد من املحددات 
االجــتــمــاعــيــة الــتــي تـــؤدي بالفعل إلـــى فــرض 
أعـــبـــاء هــائــلــة عــلــى الــصــحــة الــنــفــســيــة على 
ــد خــلــص مــســح أجــرتــه  مــســتــوى الـــعـــالـــم. وقــ
إلــى أن  بــلــدا  املنظمة فــي عــام 2021 على 95 
9 بـــلـــدان فــقــط هـــي الـــتـــي أدرجـــــت حــتــى اآلن 
الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي 
في خططها الوطنية للصحة وتغير املناخ. 

د. ماريا نيرا: يتزايد تحول آثار تغير المناخ على حياتنا اليومية ول يوجد سوى القليل من الدعم

تحث المنظمة البلدان على إدراج دعم الصحة النفسية في استجابتها ألزمة المناخ

• جــنــيــف - ســويــســرا: يــخــلــص موجز 
تـــوجـــيـــهـــات جــــديــــد صـــــدر عــــن مــنــظــمــة 
ــي مــؤتــمــر  الـــصـــحـــة الـــعـــاملـــيـــة وُدشـــــــن فــ
ســتــوكــهــولــم + 50 إلـــى أن تــغــيــر املــنــاخ 
يــســبــب مــخــاطــر جــســيــمــة عــلــى الصحة 
املنظمة  النفسية والعافية. ولــذلــك، تحث 
البلدان على إدراج دعم الصحة النفسية 
في استجابتها ألزمة املناخ، مستشهدة 
بــلــدان  بأمثلة حققت فيها ذلـــك بضعة 
الــنــتــائــج مع  رائــــدة بفعالية. وتــتــفــق هـــذه 
تقرير صدر مؤخرا عن الهيئة الحكومية 
الدولية املعنية بتغير املناخ )هيئة املناخ(، 
شر في شباط/ فبراير من هذا العام. 

ُ
ون

املناخ  أن تغير  املناخ عن  وكشفت هيئة 
ــذي يـــتـــزايـــد بـــســـرعـــة يــشــكــل تــهــديــدا  ــ ــ ال
مــتــصــاعــدا لــلــصــحــة الــنــفــســيــة والــعــافــيــة 
ــن الــضــيــق  ــ ــيــــة؛ مـ ــتــــمــــاعــ الـــنـــفـــســـيـــة االجــ
القلق واالكــتــئــاب واألســى  إلــى  العاطفي 

والسلوك االنتحاري.

روبوتات لينة ميكن استخدامها فى عالج جتلّط الدم
ابــتــكــر   : ــبـــرغ )روســـــيـــــا(  بـــطـــرسـ • ســــانــــت 
إيتمو  الوطنية  البحوث  علماء في جامعة 
ــدة  ــديــ ــة جــ ــقــ ــريــ ــرغ طــ ــبــ ــرســ ــطــ ــــت بــ ــانـ ــ فـــــي سـ
تــســمــح بــالــتــخــلــص مـــن عــمــلــيــات الــقــســطــرة 
واســتــخــدام شــبــكــات الــتــدعــيــم الــتــي بسبب 

املريض. صابتها تهدد صحة 
ــي لـــلـــجـــامـــعـــة إلـــى  ــ ــــامـ ــتـــب اإلعـ ــكـ وأشــــــــار املـ
لـــيـــنـــة  روبــــــــوتــــــــات  ابـــــتـــــكـــــروا  الــــعــــلــــمــــاء  أن 
يــتــحــكــم فــيــهــا بــاملــجــال املــغــنــاطــيــســي يمكن 
الــدم. وتسمح  استخدامها في عاج تجلط 
ــــن اســـتـــخـــدام  هــــــذه الـــطـــريـــقـــة بـــالـــتـــخـــلـــي عـ

التدعيم. القسطرة وشبكات  عمليات 
ــيـــان يـــقـــتـــرح عـــلـــمـــاء جــامــعــة  ــبـ ــاء فــــي الـ ــ وجــ
ــة  ــ ــطـ ــ ــــواسـ ــــط الــــــــــــدم بـ ــلـ ــ ــــجـ إيـــــتـــــمـــــو عــــــــــاج تـ
باملجال  فيها  التحكم  يتم  مــرنــة  روبــوتــات 
املــغــنــاطــيــســي. وهــــذه الــطــريــقــة أكــثــر أمــانــا 
ــا، وســـــــوف تـــقـــلـــل مــســتــقــبــا  ــهـ ــراتـ ــيـ ــظـ مــــن نـ
مـــن عــمــلــيــات الــتــدخــل فـــي الــجــســم وتــحــمــي 
الـــجـــدران الــداخــلــيــة لــأوعــيــة الـــدمـــويـــة من 
التلف، وهذا بدوره يقلل من نشوء جلطات 

جديدة.
املركز  في  املهندسة  آنــا بوزيتكوفا  وتقول 
الــــدولــــي لــلــبــحــوث الـــتـــابـــع إليــتــمــو نــخــطــط 
إلدخال الروبوتات في الوعاء الدموي على 
شكل شريط ناعم، ولكن تحت تأثير مجال 
إلـــى شكل  يــتــم تــحــويــلــه  مــغــنــاطــيــســي دوار 
حلزوني )لولب(، يذهب إلى مكان الجلطة، 
ــقـــاب’ يــلــف الــجــلــطــة ويــربــطــهــا.  ــثـ وكـــمـــا ‘املـ
وبعد ربطها، تعود معه تحت تأثير املجال 

لــه  ــمـــح  يـــسـ مـــــا  مــــلــــم،   2 ــلــــم وعـــــرضـــــه  مــ  15
الــعــمــيــقــة،  بــالــتــحــرك بــســهــولــة عــبــر األوردة 
وكــذلــك الــوصــول إلــى األمــاكــن التي يصعب 
الروبوت جميع  إليها. وقد اجتاز  الوصول 

املخبرية بنجاح. االختبارات 

البداية. نقطة  إلى  املغناطيسي 
ــة الــــروبــــوتــــات  ــركــ ــا، تـــبـــرمـــج حــ ــهــ ــا لــ ــ ــقـ ــ ووفـ
ــال املـــغـــنـــاطـــيـــســـي، وبــفــضــل  ــة املــــجــ بـــواســـطـ
ــة  ــيــ ــعــــد، ال يـــــــؤذي األوعــ الـــتـــحـــكـــم بــــه عــــن بــ
الروبوت  الدموية عند حركته. ويبلغ طول 

وأصــبــحــت الـــروبـــوتـــات هــــذه األيـــــام قــــادرة 
عــلــى تــقــديــم مــهــام الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة على 
وجــه أكمل وبسرعة أكــبــر، مــع عــدد أقــل من 
األخـــطـــاء، وأكـــثـــر مـــن ذلـــك هــنــاك روبـــوتـــات 
الــــجــــراحــــة الــــتــــي تـــمـــتـــلـــك أذرًعــــــــــا يــمــكــنــهــا 

ــان  ــــى أمــــاكــــن تــعــجــز يــــد اإلنـــسـ الــــوصــــول إلـ
عــن الــوصــول إلــيــهــا. والــيــوم يــتــزايــد الطلب 
ــة الــتــنــظــيــريــة  ــراحــ عـــلـــيـــهـــا فــــي مــــجــــال الــــجــ

واملناظير. العظام  وجراحة 
ويــعــكــس اســـتـــخـــدام الـــروبـــوتـــات فـــي قــطــاع 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  الـــصـــحـــيـــة دور  ــة  ــ ــايـ ــ ــرعـ ــ الـ
والــــذكــــاء الـــصـــنـــاعـــي وهــــو مـــا يــفــتــح آفـــاقـــا 
جـــديـــدة وواســـعـــة لـــزيـــادة دور الــروبــوتــات 
ــقـــدمـــي  ــيــــف الــــضــــغــــط عــــــن كـــــاهـــــل مـ ــفــ وتــــخــ
الــرعــايــة ألســبــاب عـــدة، مــثــل ظــهــور األوبــئــة 
ــة بــــاإلضــــافــــة إلـــى  ــديــ ــعــ ــات املــ ــ ــــروسـ ــايـ ــ ــفـ ــ والـ
العمر  السكان وزيــادة متوسط  عــدد  تزايد 

الصحية. الرعاية  تكاليف  وارتفاع 
الجراحة  أو  الــروبــوتــيــة،  الــجــراحــة  وتسمح 
ــاء بــــإجــــراء  ــبــ بــــمــــســــاعــــدة الـــــــروبـــــــوت، لــــأطــ
الــعــديــد مــن أنـــواع الــعــمــلــيــات املــعــقــدة بدقة 
أكــبــر ومــرونــة وتــحــكــم أكــبــر مــمــا هــو ممكن 
 
ً
بــاســتــخــدام الــتــقــنــيــات الــتــقــلــيــديــة. وعــــادة
الــروبــوتــيــة بالجراحة  الــجــراحــة  تــرتــبــط  مــا 
طــفــيــفــة الــتــوغــل )الــعــمــلــيــات الـــتـــي تــتــم مــن 
استخدامها  ويــتــم  خــال شــقــوق صــغــيــرة(. 
ــي بــعــض  ــــان فــ ــيـ ــ ــن األحـ ــي كـــثـــيـــر مــ ــا فــ ــ

ً
أيــــض

املفتوحة. التقليدية  الجراحية  العمليات 
ــن يـــســـتـــخـــدمـــون  ــ ــذيـ ــ ــون الـ ــ ــراحـ ــ ــجـ ــ ويــــجــــد الـ
واملرونة  الدقة  يعزز  أنــه  الروبوتي  النظام 
إجــراء  العملية وذلــك خــال  والتحكم خــال 
ات، بــاإلضــافــة إلـــى أنــه  الــعــديــد مــن اإلجـــــراء
ــة املــــوقــــع بــشــكــل أفــضــل  يــســمــح لـــهـــم بــــرؤيــ

األخرى. التقليدية  بالتقنيات   
ً
مقارنة
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خالد محمد الهاجرياألخـــيــرة
رئيس التحرير : النـاشط البيئـي

 شــهــدت غــابــة األطــلــســي الــشــاســعــة ماتا 
أتانتيكا، الواقعة في البرازيل لكنها أقل 
شهرة من غابات األمـــازون، زيــادة 66 في 
املــائــة فــي عــمــلــيــات قــطــع األشـــجـــار الــعــام 

املاضي، بحسب منظمة غير حكومية.
ــا  ــاتــ مــ أو إس  ــة إس  ــمــ ــظــ ــنــ مــ وقـــــــالـــــــت 
أتــانــتــيــكــا إن الــغــابــة األطــلــســيــة فــقــدت 
ألــفــا و600 هــكــتــار بــني تشرين   21 نــحــو 
الــثــانــي )نــوفــمــبــر( 2020 وتــشــريــن األول 
)أكــتــوبــر( 2021، أي مــا يــعــادل أكــثــر من 

20 ألف ملعب كرة قدم.
ــــذرت هـــذه املــنــظــمــة غــيــر الــحــكــومــيــة  وحـ
الــــــتــــــي تــــســــتــــنــــد إلــــــــــى صــــــــــور األقــــــمــــــار 
الوطني  املعهد  املقدمة من  االصطناعية 
املنطقة  أن هـــذه  الــفــضــاء، مــن  لــأبــحــاث 
 100 أكثر من  التي تمتد على  األحيائية 
ألـــف كــيــلــومــتــر مــربــع عــلــى طـــول ســاحــل 
املـــحـــيـــط األطـــلـــســـي لـــلـــبـــرازيـــل، مــعــرضــة 

كبير. لخطر 
ــلــــت مــنــهــا  ــة الـــتـــي أزيــ وارتـــفـــعـــت املـــســـاحـ
الــغــابــات 66 فــي املــائــة مــقــارنــة بــاألشــهــر 
الــــــ12 املـــاضـــيـــة، وقــــد أدت إزالـــــة الــغــابــات 

ــن مــن  هـــــذه إلـــــى إطــــــاق 10،3 مـــلـــيـــون طــ
ثاني أكسيد الكربون في الغاف الجوي، 

بحسب املنظمة غير الحكومية.
ــديـــس بــيــنــتــو رئــيــس  وقــــــال لـــويـــس غـــويـ
املنظمة للوكالة الفرنسية، لم نتوقع مثل 
هذا االزدياد القوي، إذ كنا نظن أن الغابة 
األطــلــســيــة كــانــت مــحــفــوظــة بـــدرجـــة أكــبــر 
قليا من االزدياد الكبير في إزالة الغابات 
مــقــارنــة باملناطق األحــيــائــيــة األخـــرى في 

البرازيل، بسبب ازدياد عمليات املراقبة.
وأضـــاف غويديس بينتو، هــذا يــدل على 
أن املنطقة األحيائية تعاني أيضا التفكك 

في سياسة حماية البيئة وتشريعاتها.
ــقــــود بـــعـــض الـــــواليـــــات مـــثـــل ريـــــو دي  وتــ
جانيرو أو ســاو بــاولــو مــبــادرات إلعــادة 
التشجير، لكن 15 من الواليات الـ17 التي 
ــادة في  ــ تــمــر بــهــا هـــذه الــغــابــة شــهــدت زيـ

قطع األشجار العام املاضي.
وحــذر بينتو إذا استمرت إزالــة الغابات، 
ــغــــذاء  ــدأ املـــــــاء بـــالـــنـــفـــاد، وكــــذلــــك الــ ــبـ ــيـ سـ
إلــى اختفاء  والطاقة الكهربائية، مشيرا 

كثير من النظم البيئية.

إذا كنت ترغب في مشاهدة العديد من أنواع 
الفراشات في بريطانيا، فعليك أن تسرع قبل 
فــوات األوان، حسب بي بي سي. حذر تقرير 
صادر عن منظمة Butterfly Conservation، أو 
املحافظة على الفراشات، من أن 24 نوعًا من 
أصل 58 نوعًا قد تختفي قريبًا من شواطئ 
اململكة املتحدة. أخيرًا، أضيفت خمسة أنواع 
ــددة بـــاالنـــقـــراض إلــــى الــقــائــمــة الــحــمــراء  مـــهـ
ــتـــي أعـــدتـــهـــا املـــؤســـســـة الـــخـــيـــريـــة قـــبـــل 11  الـ
عامًا. ووفقًا لرئيس جمعية العلوم للحفاظ 
عــلــى الــفــراشــات، الــدكــتــور ريــتــشــارد فــوكــس، 
الــفــراشــات،  فــقــدان  فــإن البشر يتسببون فــي 
بتدميرهم للموائل الغنية بالحياة البرية. 
وفي تصريح لـبي بي سي نيوز، قال فوكس: 
لقد تم تدمير املوائل حرفيًا، وجــرى حرثها 
لــزراعــة  وتغطيتها بــاألســمــدة، واســتــخــدمــت 

 :
ً
املحاصيل أو للسكن. غير أنه استطرد قائا

لــكــن هـــنـــاك بــعــض األمـــــل حــيــث جــــرى جلب 
العديد من األنــواع من خال الجهود املكثفة 
للحفاظ على البيئة. وها هي الفراشات التي 
قــد ال نــراهــا مــرة أخـــرى فــي بريطانيا، منها 

ثاث فراشات تم إنقاذها:
الخشب األبيض

ــذه الـــفـــراشـــة الـــصـــغـــيـــرة بــطــيــئــة الـــطـــيـــران  ــ هـ
تــعــيــش فـــي مــعــظــم أنـــحـــاء جـــنـــوب إنــجــلــتــرا 
وويلز، وهي اآلن مهددة باالنقراض، توجد 

في الغالب في منطقة ميدالندز.
ذيل السنونو

الرائعة أكثر  الــنــادرة  أصبحت هــذه الفراشة 
لــانــقــراض منذ عــام 2011. موطنها  عــرضــة 
األصلي نورفولك بــرودز، حيث تتغذى على 

الزهور واألشواك.

 أدونيس بلوز
عيد تصنيف هذه الفراشة مؤخرًا على أنه 

ُ
 أ

األكثر عرضة لانقراض، وتعيش في جنوب 
ـــرى بــاملــئــات فــي أبريل 

ُ
إنــجــلــتــرا، وعـــادة مــا ت

)نيسان( وأواخر يوليو )تموز(.
هيث الكبيرة

هي واحدة من الفراشات التي تأثرت بتغير 
ــواع الـــفـــراشـــات األربـــعـــة،  ــ املـــنـــاخ، وجــمــيــع أنــ
فــي اململكة املتحدة التي تفضل العيش في 
املناطق الشمالية، ذات املناخ األكثر بــرودة، 

باتت معرضة للخطر.
 سكوتش أرجوس

 تــســبــب تــغــيــر املـــنـــاخ أيــضــًا فـــي تـــراجـــع هــذا 
الــعــلــمــاء  يـــكـــن  ــم  لــ ــي عـــــام 2011...  فــ ــــوع.  ــنـ ــ الـ
تــم  بــــاالنــــقــــراض، واآلن  ــددًا  ــهــ يـــعـــتـــبـــرونـــه مــ

إدراجه في القائمة على أنه ضعيف.

24 نوعاً من الفراشات قد تودع شواطئ بريطانيا قريباً

البرازيل.. قطع األشجار 
يعادل 20 ألف ملعب كرة قدم

رائحة املوز تزعج ذكور الفئران
حدد باحثون من جامعة ماكجيل الكندية، 
 مــن أشــكــال اإلشـــارات الكيميائية في 

ً
شكا

الفئران للدفاع عن نسلها. 
ووجد الباحثون أن القرب من إناث الفئران 
الـــحـــوامـــل واملـــرضـــعـــة يـــزيـــد مـــن هــرمــونــات 
الــذكــور، بسبب مركب أسيتات  التوتر لــدى 

البنتيل الذي تصدره اإلناث.
ــــذا املـــركـــب مـــســـؤول أيـــضـــًا عـــن الــرائــحــة  وهـ
الفريدة للموز، ووجد الباحثون في الدراسة 

املــنــشــورة بــدوريــة ساينس أدفانسيس، أن 
ــاث الــحــوامــل  ــ إطـــاقـــه فـــي بـــول الــفــئــران اإلنـ
واملــرضــعــة، يــكــون فـــّعـــااًل بــشــكــل خـــاص في 

إحداث اإلجهاد لدى الفئران الذكور.
املـــشـــاركـــة  الـــبـــاحـــثـــة  ــقــــول ســــــارة روزن،  وتــ
بـــالـــدراســـة: مــا يــحــدث عــلــى األرجــــح هــو أن 
رائــحــة املــركــب الـــذي تــصــدره اإلنــــاث يرسل 
إلى ذكور الفئران التي قد تفكر في مهاجمة 
أطفالها، رسالة تحذير بأنها ستدافع عنها 

الــقــادم التوتر  الــقــتــال  بــقــوة، ويسبب خطر 
للذكور.

وتــتــمــتــع الـــفـــئـــران بـــتـــواصـــل مــــع بــعــضــهــا، 
ــر ثــــــــراء مـــمـــا نـــعـــتـــقـــد، واألمـــــــــر يــتــعــلــق  ــثــ أكــ
كــثــيــرًا بــالــرائــحــة، وخـــال رحــلــة بحثية بــدأ 
الــبــاحــثــون فـــي تــحــديــد املـــــواد الــكــيــمــيــائــيــة 
ــم الــتــعــرف  املـــســـؤولـــة عـــن حـــاســـة الـــشـــم، وتــ
على العديد من الروائح، ووجدوا على وجه 
الدقة، أن رائحة أسيتات البنتيل، التي يتم 

إطــاقــهــا فــي بـــول الــفــئــران اإلنــــاث الــحــوامــل 
واملــرضــعــة، كــانــت فــعــالــة بــشــكــل خـــاص في 

إحداث اإلجهاد لدى الفئران الذكور.
وبــعــد رحــلــة ســريــعــة إلــــى الــســوبــر مــاركــت 
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى بـــعـــض زيـــــت املـــــــوز، تــأكــد 
الــفــريــق البحثي مــن أن رائــحــة مستخلص 
ــران تــمــامــًا  ــئـ ــفـ املـــــوز تــضــغــط عــلــى ذكـــــور الـ
مــثــلــهــا مــثــل تــلــك الـــرائـــحـــة الـــتـــي تــصــدرهــا 

اإلناث.

كشف حالة الشعاب املرجانية الصحية من صوت أغانيها

ــد  ــديـ جـ ــحــــث  بــ ــر  ــ ــهـ ــ أظـ  : ــدن  ــ ــنـ ــ لـ  •
يـــمـــكـــنـــه  الــــصــــنــــاعــــي  الـــــــذكـــــــاء  أن 
تــتــبــع صــحــة الــشــعــاب املــرجــانــيــة 
ــــني صـــوت  ــن خــــــال الـــتـــمـــيـــيـــز بـ ــ مـ
ــاك  ــ ــمــ ــ أغـــــانـــــيـــــهـــــا. وتـــــــصـــــــدر األســ
التي تعيش  األخــرى  واملخلوقات 
املرجانية مجموعة  الشعاب  على 
ــزال  كـــبـــيـــرة مــــن األصـــــــــوات، وال يــ
العديد منها غير معروف،  معنى 
ــاء الـــصـــنـــاعـــي  ــ ــذكـ ــ ــة الـ ــقـ ــريـ ــكـــن طـ لـ
الـــجـــديـــدة يــمــكــنــهــا الــتــمــيــيــز بــني 
األصــــــوات الــصــحــيــة مــنــهــا وغــيــر 

الصحية.
وخال الدراسة الجديدة املنشورة، 
ــــي دوريـــــــــة املــــــؤشــــــرات الــبــيــئــيــة،  فـ
قــــام عــلــمــاء مـــن جــامــعــتــي إكــســتــر 
والنكستر في بريطانيا، بتدريب 
خــوارزمــيــة كومبيوتر باستخدام 
ــددة لـــلـــشـــعـــاب  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــيــــات مـ تــــســــجــ
املــرجــانــيــة الــصــحــيــة واملــتــدهــورة، 
مــمــا يسمح للكومبيوتر بمعرفة 
الفرق. ثم قام الكومبيوتر بتحليل 
مجموعة من التسجيات الجديدة، 
وحــــــــدد بـــنـــجـــاح صـــحـــة الـــشـــعـــاب 
املرجانية بنسبة 92 في املائة من 

الوقت. واستخدم الفريق البحثي 
هــــذه الـــخـــوارزمـــيـــة لــتــتــبــع الــتــقــدم 
املحرز في مشاريع ترميم الشعاب 

املرجانية. 
ويــــــقــــــول املــــــؤلــــــف الــــرئــــيــــســــي بــن 
ويــلــيــامــز فـــي تــقــريــر نــشــره املــوقــع 
ــــي لـــجـــامـــعـــة إكـــســـتـــر،  ــــرونـ ــتـ ــ ــكـ ــ اإللـ
ــة، إن  ــ ــدراسـ ــ بـــالـــتـــزامـــن مـــع نــشــر الـ

الشعاب املرجانية تواجه تهديدات 
متعددة بما فــي ذلــك تغير املناخ، 
ــإن مــراقــبــة صــحــتــهــا ونــجــاح  ــذا فـ لـ
مشاريع الحفاظ عليها أمر حيوي.

وتــــتــــمــــثــــل إحــــــــــــدى الــــصــــعــــوبــــات 
الرئيسية في أن املسوحات املرئية 
مـــحـــدودة بــحــقــيــقــة أن الــعــديــد من 
كائنات الشعاب املرجانية تخفي 

نفسها، أو تنشط في الليل، كما أن 
تعقيد أصــوات الشعاب املرجانية 
جــعــل مـــن الــصــعــب تــحــديــد صحة 
ــة بـــاســـتـــخـــدام  ــيـ ــانـ الـــشـــعـــاب املـــرجـ
التسجيات الفردية، وكان أسلوب 
الـــبـــاحـــثـــني فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع هـــذه 
املشكلة، هو استخدام التعلم اآللي، 
ــان الــكــومــبــيــوتــر  ــ ملـــعـــرفـــة مــــا إذا كـ

ــلــــم أغــــنــــيــــة الــــشــــعــــاب  يـــمـــكـــنـــه تــــعــ
املرجانية.

ويضيف ويليامز: تظهر النتائج 
التي توصلنا إليها أن الكومبيوتر 
ــتـــي ال  ــتـــقـــاط األنــــمــــاط الـ يــمــكــنــه الـ
يــمــكــن اكــتــشــافــهــا مــــن قـــبـــل األذن 
الــــبــــشــــريــــة، ويـــمـــكـــنـــه أن يــخــبــرنــا 
بــشــكــل أســـــرع، وبـــدقـــة أكـــبـــر، كيف 
ــاب املـــرجـــانـــيـــة. وتـــم  ــعـ تــعــمــل الـــشـ
الــتــقــاط الــتــســجــيــات املــســتــخــدمــة 
ــة فــــي مــــشــــروع يــعــمــل  ــ ــدراسـ ــ فــــي الـ
على اســتــعــادة الشعاب املرجانية 

املتضررة بشدة في إندونيسيا.
ويقول املؤلف املشارك تيم المونت، 
مــن جامعة النكستر البريطانية، 
إن طريقة الذكاء الصناعي تخلق 
ــيـــرة لــتــحــســني مـــراقـــبـــة  ــبـ ــًا كـ فــــرصــ
ــة. ويـــضـــيـــف:  ــيــ ــانــ ــرجــ ــعــــاب املــ الــــشــ
هــذا تطور مثير حقًا، حيث يمكن 
ــدام مــــســــجــــات الــــصــــوت  ــخــــ ــتــــ اســــ
والذكاء الصناعي في جميع أنحاء 
ــبــــة صـــحـــة الـــشـــعـــاب  ــالــــم ملــــراقــ الــــعــ
املرجانية، واكتشاف ما إذا كانت 
مــحــاوالت حمايتها واستعادتها 

تعمل أم ال.

الشعاب المرجانية تواجه تهديدات متعددة بما في ذلك تغير المناخ

نشطاء البيئة يتظاهرون 
ضد التهديدات املتنامية 

للقطب اجلنوبي

ــمــت مــجــمــوعــة مـــن املــنــظــمــات 
َّ
• د ب أ : نــظ

املعنية بحماية البيئة مــظــاهــرة فــي برلني، 
الــتــهــديــدات املتنامية  لـــزيـــادة الــوعــي بــشــأن 
للقطب الجنوبي، حيث تتسبب زيادة حرارة 

الجو في ذوبان األرصفة الجليدية الطافية.
وبــنــت منظمات املــســاعــدة البيئية األملــانــيــة 
ــيــــط  وائـــــــتـــــــاف الــــقــــطــــب الــــجــــنــــوبــــي واملــــحــ
ا على شكل بطريق   جليدًيّ

ً
الجنوبي، تمثاال

يــــذوب عــلــى ارتـــفـــاع مــتــر ونــصــف املــتــر عند 
بوابة براندنبورج.

ــز إلـــى  ــرمـ  الـــتـــمـــثـــال يـ
َّ
وذكـــــــرت املـــنـــظـــمـــات أن

الضغوط على الحياة البرية في املنطقة.
 نحو 800 شخص شاركوا 

ّ
وقــال متحدث إن

فــي املــظــاهــرة، وكـــان الــعــديــد منهم يحملون 
الفتات.

ــاركـــون فـــي املـــظـــاهـــرة بــحــمــايــة  ــالـــب املـــشـ وطـ
ــقـــطـــب الــجــنــوبــي  ــة فــــي الـ ــريـ ــبـــحـ املــــنــــاطــــق الـ
والحياة البرية، وقد جاءت املظاهرة تزامنا 
مع مؤتمر القطب الجنوبي الذي ينعقد في 
برلني حتى 2 يونيو واجتماع وزراء البيئة 
الــدول  والطاقة وحماية املناخ في مجموعة 

الصناعية السبع الكبرى.


