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املدينة املنكوبة ....مدينة صباح األحمد
صيفًا تعصف بها الرمال وشتاًء تغرقها السيول وطوال العام ملوثة بالصرف الصحي

ــنـــاشـــط الــبــيــئــي خــالــد  • كـــتـــب : الـ
الهاجري : رغم ما قامت به جماعة 
الخط األخضر البيئية من حمالت 
متتالية بالتعاون مع أهالي مدينة 
صباح األحمد لتسليط الضوء على 
مــا تــعــانــيــه مــن نــكــبــات تــحــول دون 
استمرار الحياة فيها دون مشاكل ، 
إال أن النكبات تالحق أهاليها منذ 
الــيــوم األول إلختيار مــوقــع املدينة 
تـــزال تمر بنكبات متتالية  الــتــي ال 
الــرمــال  ، ففي الصيف تعصف بها 
وتسد طرقاتها وتمنع أهاليها من 
إلــى منازلهم وتشل كافة  الــوصــول 
أشــكــال الــحــيــاة فــيــهــا، وفـــي الشتاء 
هــي مــمــر لــســيــول األمــطــار الــجــارفــة 
التي تغرق منازلها، ليس ذلك فقط 
، بل إن املدينة التي يقطنها اآلالف 
ــتـــى الــــيــــوم بــمــحــطــات  لــــم تــــربــــط حـ
مــعــالــجــة الـــصـــرف الـــصـــحـــي، حيث 
تقوم وزارة األشغال بسكب الصرف 
الصحي بــجــوار املدينة بعد حقنه 
بمواد كيماوية تزيد الطني بله وال 
تعالج األمر، فترك األهالي يعانون 
مــــن املـــلـــوثـــات والـــــروائـــــح الــكــريــهــة 
ــتـــي تــتــكــاثــر بــســبــب  والــــحــــشــــرات الـ
الــبــحــيــرات الــضــخــمــة الــتــي تكونت 

بسبب سكب الصرف الصحي.
ــداء  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ورغــــــــم املـــــنـــــاشـــــدات واالسـ
لــلــمــســؤولــني والـــــــوزراء فــلــم يكترث 
أحــــد آلالمــــهــــم، رغــــم وعـــــود ووزراء 
ووزيــــرات االشــغــال املتتالني الذين 
زاروا املــديــنــة وأطــلــعــوا عــلــى حجم 
ما يعانيه أهاليها، إال أن وعودهم 
ذهـــبـــت مــعــهــم وظــــل وضــــع املــديــنــة 
أمــا مجلس األمـــة فليست  كما هــو. 

هذه املدينة ضمن اهتمامات نوابه 
ــــم  ــهـ ــ اتـ ــاء ــ رغـــــــم قـــســـمـــهـــم ورغــــــــم ادعـ
االنــتــخــابــيــة والــســبــب بــســيــط جــدا 
فـــمـــديـــنـــة صــــبــــاح األحـــــمـــــد لــيــســت 
مدرجة ضمن الكشوف االنتخابية 

وأهاليها ال يصوت فــي انتخابات 
مــجــلــس األمــــة ألنــهــا ال تــتــبــع حتى 
الــيــوم أي دائـــرة إنتخابية لــذا فهي 
لــيــســت مــوضــع اهــتــمــام نــيــابــي ألن 
الـــنـــواب لـــن يــجــنــوا مـــن ورائـــهـــا أي 

صوت في االنتخابات!
جــــديــــر بـــالـــذكـــر أن مـــديـــنـــة صــبــاح 
األحــمــد، تقع فــي عريفجان جنوب 
ــكــــويــــت وتـــبـــعـــد 76 كــيــلــو  الــ دولــــــــة 
ــمـــة  ــاصـ ــعـ ــــت الـ ــويـ ــ ــكـ ــ عــــــن مــــديــــنــــة الـ

وتـــبـــلـــغ مــســاحــتــهــا 4000 هــكــتــارا 
 ، الـــوحـــدات السكنية 11794  وعـــدد 
وتــفــتــقــر لــلــعــديــد مــن الــخــدمــات فال 
شـــيء يــحــيــط بــاملــديــنــة ســـوى رمــال 

٢الصحراء.

الدفاع الروسية تكشف مشاريع أمريكية فىأوكرانيا لنشر األمراض
• مــوســكــو : الــصــمــت والــنــفــي الـــدولـــي هو 
الحكومة  املوقف تجاه ما كشفت عنه  سيد 
ــة  ــامـ ــإقـ ــد بـ ــيـ ــفـ ــلــــومــــات تـ ــة مـــــن مــــعــ ــ ــيـ ــ ــــروسـ الـ
الــــواليــــات املـــتـــحـــدة ملـــخـــتـــبـــرات بــيــولــوجــيــة 
لــنــشــر االمــــراض فــي أوكــرانــيــا، يــضــاف إلــى 
في  بالتحقيق  املتحدة  األمم  قيام  ذلك عدم 
تلك املعلومات وإتخاذ موقف سلبي منها، 
في ذات الوقت أكدت وزارة الدفاع الروسية 
ــيــــة  األوكــــرانــ الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة  املـــخـــتـــبـــرات  أن 
ــة بـــنـــظـــام الـــبـــنـــتـــاغـــون لــلــســيــطــرة  ــبـــطـ مـــرتـ

املعدية. األمراض  انتشار  العاملية على 
ــة  ــيـ ــاعـ ــعـ وقــــــــال قــــائــــد قــــــــوات الــــحــــمــــايــــة اإلشـ
ــي الـــقـــوات  والـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة والـــبـــيـــولـــوجـــيـــة فــ
املــســلــحــة الـــروســـيـــة، إيـــغـــور كــيــريــلــوف )أكـــد 
متخصصون بوزارة الدفاع الروسية حقيقة 
ــة  ــيـ ــرانـ ــــط املـــخـــتـــبـــرات الــبــيــولــوجــيــة األوكـ ربـ
بنظام الرقابة العاملية التابع للبنتاغون على 

انتشار األمراض املعدية(.
وأوضــح أن الجزء األساسي من الشبكة هو 
مــعــهــد والـــتـــر ريـــد لــأبــحــاث الــتــابــع لــلــقــوات 
البرية للجيش األمريكي في والية ماريالند. 
وتم تشكيل الشبكة من قبل البنتاغون منذ 

عام 1997.
ــم مــخــتــبــرات  ــه يـــضـ ــ ــلـــوف أنــ ــريـ ــيـ وأضــــــــاف كـ
لـــلـــقـــوات الـــبـــريـــة والـــبـــحـــريـــة، بـــاإلضـــافـــة إلــى 
قواعد عسكرية منتشرة في مناطق مختلفة 

من العالم.
وتابع كيريلوف، أن التقارير التي أرسلتها 
ــتـــي تفيد  ــم املـــتـــحـــدة، والـ ــ ــا إلــــى األمـ ــيـ ــرانـ أوكـ
بعدم وجــود برنامج بيولوجي عسكري في 
تــتــعــارض مــع التصريحات األخــيــرة  الــبــالد، 
لـــدى منظمة األمــن  املــتــحــدة  الـــواليـــات  ملمثل 

والتعاون في أوروبا.
وقــال كيريلوف فــي إحــاطــة إعالمية: »ذكــرت 

أوكـــرانـــيـــا فـــي هـــذه الــتــقــاريــر عـــن الــفــتــرة من 
2016 إلى 2020، أن »حكومة أوكرانيا لم تجر 
وال تقوم بأي أنشطة هجومية ودفاعية في 
إطــار بــرامــج البحث والتطوير البيولوجي. 
لــدى حكومة أوكــرانــيــا أي معلومات  ولــيــس 
حول مثل هذه األنشطة التي قام بها االتحاد 
الــســوفــيــاتــي الــســابــق عــلــى أراضــــي أوكــرانــيــا 

منذ 1 يناير 1946«.

ــار إلــــى أن هــــذا يــتــنــاقــض مـــع الــبــيــان  ــ وأشــ
للواليات  الدائم  املمثل  نائب  به  أدلى  الذي 
املــتــحــدة لـــدى مــنــظــمــة األمـــن والــتــعــاون في 
أوروبـــــا، لــويــس غــيــتــيــر فـــي 20 أيــار/مــايــو 
كــيــيــف  إلــــى  املـــقـــدمـــة  املـــســـاعـــدة  بــــأن   ،2022
تــهــدف إلـــى »تــقــلــيــل املــخــاطــر الــبــيــولــوجــيــة 
 عـــن تــأمــني املــخــزونــات 

ً
والــبــيــطــريــة، فــضــال

غــيــر الــقــانــونــيــة مــن األســلــحــة الــبــيــولــوجــيــة 
املتبقية من اتحاد الجمهوريات االشتراكية 

السوفياتية«.
جدير بالذكر أن القوات الروسية، وفي إطار 
الــخــاصــة فــي أوكــرانــيــا،  عمليتها العسكرية 
ــائــــق مــهــمــة  تــمــكــنــت مــــن الـــحـــصـــول عـــلـــى وثــ
وخطيرة، حــول نشاط املختبرات العسكرية 
الــبــيــولــوجــيــة األمـــريـــكـــيـــة عــلــى أراضــــــي هــذا 

البلد.
من جانب أخر أكدت وكيلة وزارة الخارجية 
الــســيــاســيــة، فيكتوريا  لــلــشــؤون  األمــريــكــيــة 
نـــوالنـــد، وجــــود مــنــشــآت أبــحــاث بيولوجية 
الــواليــات املتحدة على  في أوكرانيا، وتعمل 

منعها من الوقوع تحت سيطرة القوات.
وأدلــــت بــهــذه الــتــصــريــحــات، ردا عــلــى ســؤال 
حـــول مــا إذا كــانــت هــنــاك أســلــحــة كيميائية 
في أوكرانيا، متحدثة في جلسة استماع في 
لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ 

في الكونغرس األمريكي.

وعود وزراء األشغال ذهبت معهم كانوا يزورونها للتصوير فقط

تجاهلها النواب ألنها ليست دائرة انتخابية ولن يجنوا أصواتا منها

البيت األبيض: التغير املناخي قد يكلف أمريكا تريليوني دوالر سنوياً
• واشــنــطــن : قـــال الــبــيــت األبــيــض فــي أول تقييم لــه على 
اإلطـــــالق، إن الــفــيــضــانــات والـــحـــرائـــق والــجــفــاف الــنــاجــمــة 
عن تغير املناخ يمكن أن تقتطع جــزءًا كبيرًا من امليزانية 

االتحادية األمريكية سنويًا بحلول نهاية القرن.
الــذي كلفه الرئيس  وجــد مكتب تقييم اإلدارة واملــيــزانــيــة، 
جو بايدن بمهامه في مايو املاضي، أن تأثير تغير املناخ 
على امليزانية بحلول نهاية القرن يمكن أن يكلف اإليرادات 
خسائر سنوية تبلغ 7.1% أو ما يعادل تريليوني دوالر 

ــيـــوم. قــالــت كــانــديــس فالسينج  ــدوالر الـ ــ ســنــويــًا بــســعــر الــ
مسؤولة املناخ والعلوم في مكتب تقييم اإلدارة وامليزانية 
لعت 

َّ
وداني ياجان كبير االقتصاديني باملكتب في مدونة اط

عليها رويترز يــوم األحــد، »يهدد تغير املناخ املجتمعات 
والقطاعات في جميع أنحاء البالد من خالل الفيضانات 
والجفاف والحرارة الشديدة وحرائق الغابات واألعاصير 
ــــات املـــتـــحـــدة وحـــيـــاة  ــــواليـ )الــــتــــي تــــؤثــــر( عـــلـــى اقـــتـــصـــاد الـ

األمريكيني العاديني«.

أضافا »األضــرار التي تحدث في املستقبل يمكن أن تفوق 
بــكــثــيــر األضـــــرار الــحــالــيــة إذا اســتــمــرت انــبــعــاثــات غـــازات 

االحتباس الحراري بال هوادة«.
أظهر التحليل أن الحكومة االتــحــاديــة يمكن أن تنفق ما 
بــني 25 مــلــيــار دوالر و128 مــلــيــار دوالر إضــافــيــة سنويًا 
على أمور مثل اإلغاثة من الكوارث الساحلية والفيضانات 
وتـــأمـــني املــحــاصــيــل والـــرعـــايـــة الــصــحــيــة ووقـــــف حــرائــق 

الغابات والفيضانات في املرافق االتحادية.

¶ أنهار الصرف الصحى تطوق املنطقة
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املدينة املنكوبة ....مدينة صباح األحمد

• الخط األخضر : املدينة أقيمت على مجرى 
ــيـــول شــــتــــاًء، وتـــركـــت  لــلــســيــل فـــتـــغـــرقـــهـــا الـــسـ
العواصف  األهــالــي  لــيــواجــه  الــصــحــراء  وســط 
الــصــحــي يسكب  ، وصــرفــهــا  ــا 

ً
الــتــرابــيــة صــيــف

املعالجة،  بمحطات  تربط  لم  ألنها  بجوارها 
ــلـــوث والــــروائــــح  ــتـ ــانـــون مــــن الـ ــعـ ــــي يـ ــالـ ــ واألهـ
ــلــــة لــــأمــــراض  ــنــــاقــ ــرات الــ ــ ــشـ ــ ـــحـ الــــكــــريــــهــــة والــ

الترابية! والعواصف  والسيول 
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البنك الدولي يخصص 30 مليار دوالر للتصدي ألزمة الغذاء عاملًيا
الــخــزانــة األمــيــركــيــة، عــن خطة  كشفت وزارة 
ــيـــارات الــــــــــــدوالرات، شــمــلــت تــخــصــيــص  ــلـ بـــمـ
بــقــيــمــة 30 مــلــيــار دوالر مـــن قبل  مــســاعــدات 
الــبــنــك الـــدولـــي، بــهــدف مــعــالــجــة أزمــــة األمـــن 
الغذائي العاملية التي تفاقمت بسبب األزمة 

الروسية األوكرانية.
منع المجاعة

الــخــزانــة األمــيــركــيــة، أن العديد  ذكـــرت وزارة 
من بنوك التنمية العاملية تعمل ملنع املجاعة 
ــاع تــكــالــيــف  ــ ــفـ ــ ــتـــي ســبــبــتــهــا الــــحــــرب، وارتـ الـ

الغذاء، واألضرار املناخية للمحاصيل.
سيتم إنفاق عشرات املليارات من الــدوالرات 
عــلــى دعـــم املـــزارعـــني، ومــعــالــجــة أزمـــة تــوريــد 
األســمــدة، وتــطــويــر األراضــــي إلنــتــاج الــغــذاء، 

من بني أمور أخرى.
سيساهم بنك التنمية اآلسيوي بمساعدات 
الــفــقــراء  قيمتها 200 مــلــيــون دوالر إلطـــعـــام 
فـــي أفــغــانــســتــان، بــاإلضــافــة إلـــى مــســاعــدات 
تــشــمــل تــحــويــالت نــقــديــة لــلــفــقــراء وقــــروض 
للقطاع الخاص لدعم الــواردات الغذائية في 

سريالنكا.
سيستخدم بنك التنمية اإلفريقي 1.5 مليار 
دوالر ملساعدة 20 مليون مزارع إفريقي، كما 
يبحث البنك األفريقي عن فرص لتقديم دعم 
لــدعــم املستهلكني  الــبــلــدان  املــيــزانــيــة لبعض 

ا لوزارة الخزانة.
ً
الضعفاء، وفق

ــــي تــــقــــريــــرهــــا، إن الــبــنــك  ــــت الـــــــــــوزارة فـ ــالـ ــ وقـ
 )EBRD( األوروبــي إلعــادة اإلعمار والتنمية
ــاعـــات املــــتــــضــــررة مــن  ــقـــطـ ســـيـــدعـــم جــمــيــع الـ
ــدول املـــجـــاورة مع  ــ الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا والــ
حزمة من االستثمارات من املتوقع أن تصل 

الــدولــي للتنمية الزراعية  الــصــنــدوق  يــهــدف 
)إيـــفـــاد( إلـــى اســتــثــمــار 3.5 مــلــيــار دوالر في 
78 دولة لبناء قدرة سكان الريف األشد فقرًا 
وضعفًا فــي العالم على مواجهة التحديات 
العاملية الحالية، بما في ذلــك أزمــة أوكرانيا 
وصدمات النظام الغذائي األخرى على مدى 

السنوات الثالث املقبلة.
ــي لــإنــشــاء  ــ كــمــا ســيــســاهــم الــبــنــك األوروبـ

إلى ملياري دوالر على مدى العامني املقبلني.
ــة األمـــيـــركـــيـــة فــي  ــزانــ ــخــ الــ أوضــــحــــت وزارة 
تقريرها، أن البنك الدولي سيوفر مساعدات 
تشمل 12 مليار دوالر في املشاريع الجديدة 
الــحــالــيــة  ــع  ــاريـ املـــشـ و 18 مـــلـــيـــار دوالر مــــن 
املتعلقة بالغذاء والتغذية التي تمت املوافقة 
عليها ولكن لم يتم صرفها بعد، على مدى 

األشهر الـ 15 املقبلة.

ــلــــدان  ــبــ ــلــ ــة لــ ــيــ ــمــ ــنــ ــتــ ــك الــ ــ ــنــ ــ والــــتــــعــــمــــيــــر وبــ
األمــــيــــركــــيــــة والــــبــــنــــك الــــــدولــــــي بـــعـــشـــرات 
املــلــيــارات فــي األشــهــر والــســنــوات الــقــادمــة 
لــدعــم مــنــتــجــي األغــذيــة ومــعــالــجــة قــضــايــا 

اإلمدادات. نقص 
ــــي الـــبـــلـــدان  ــــدولـ ــنــــدوق الـــنـــقـــد الـ ســـيـــدعـــم صــ
ــررة مــــــن انـــــــعـــــــدام األمــــــــــن الــــغــــذائــــي  ــ ــــضــ ــتــ ــ املــ
بمجموعة كاملة من أدواته، ومساعدة تنمية 

القدرات، والدعم املالي إما من خالل البرامج 
أو التمويل الطارئ. بحسب وزارة الخزانة.

أزمة األمن الغذائي
ــن اجـــتـــمـــاع عـــقـــدتـــه وزيـــــرة  تــنــبــع الـــخـــطـــة مــ
الــخــزانــة األميركية جانيت يلني فــي أبريل/ 
نــيــســان ضــمــن اجــتــمــاعــات الــربــيــع لصندوق 
الــنــقــد الـــدولـــي والــبــنــك الـــدولـــي، حــيــث دعــت 
الــــدول الــقــويــة إلـــى الــبــحــث عــن طـــرق مــحــددة 
ملكافحة األزمــــة الــتــي تــلــوح فــي األفـــق بشأن 
انعدام األمن الغذائي في جميع أنحاء العالم.
تنتج روسيا وأوكرانيا ثلث إمــدادات القمح 
فـــي الـــعـــالـــم، وقــــد أدى فـــقـــدان الــســلــع بسبب 
ــــواد الــغــذائــيــة  الـــحـــرب إلـــى ارتـــفـــاع أســـعـــار املـ
وعــدم اليقني بشأن مستقبل األمــن الغذائي 
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، وخــاصــة فــي الــبــلــدان 

الفقيرة.
األمـــيـــركـــيـــة،أنـــه  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  ــرت  ــ وذكــ
أكــثــر مــن 193 مليون  فــي عــام 2021، عــانــى 
ــالــــم مــــن انـــــعـــــدام األمــــن  ــول الــــعــ ــ شـــخـــص حــ
الــحــاد، بــزيــادة قــدرهــا 40 مليون  الــغــذائــي 
أن  املتوقع  السابق، ومن  العام  شخص عن 
يــقــع مـــا يــصــل إلـــى 40 مــلــيــون شــخــص في 
الغذائي بحلول  األمن  وانعدام  الفقر  براثن 

الوزارة. العام. بحسب  نهاية 
يهدد نقص الوقود واألسمدة في العديد من 
الــبــلــدان واالرتــفــاعــات املــتــســارعــة فــي أسعار 
املــواد الغذائية بزعزعة استقرار املجتمعات 
الهشة، وزيادة الجوع وسوء التغذية، ودفع 
الــهــجــرة، والتسبب فــي اضــطــراب اقتصادي 
حـــاد. أدى الــصــراع إلـــى تــفــاقــم قــضــايــا األمــن 

الغذائي على مستوى العالم.

قـــال الــرئــيــس الـــروســـي فــالديــمــيــر بــوتــني في 
وقت سابق في مايو إن من املتوقع أن تحصد 
روسيا 130 مليون طن من الحبوب في عام 

2022، بما في ذلك 87 مليون طن من القمح.
ــيــــف فـــــي مـــؤتـــمـــر  ــاتــــروشــ ــري بــ ــتــ ــمــ وقــــــــال ديــ
ــوم الــجــمــعــة مــحــصــول الــحــبــوب  لــلــحــبــوب يــ
لعام 2022 قد يتجاوز بشكل كبير مستوى 

العام املاضي ويصل إلى الكمية التي ذكرها 
الــواقــع من  الرئيس في خطابه، ويقترب في 

الحد األقصى.
أنتجت روسيا محصول حبوب قياسًيا بلغ 
133.5 مليون طن في عام 2020، بما في ذلك 
85.9 مــلــيــون طــن مــن الــقــمــح. كـــان املحصول 

أصغر في عام 2021.

وقال باتروشيف إن روسيا صدرت أكثر من 
35 مليون طــن مــن الــحــبــوب مــن بينها 28.5 

مليون طن من القمح هذا املوسم.
ــمـــح فــي  ــقـ ــقــــديــــرا لــــــصــــــادرات الـ ــر تــ ــذكــ ولــــــم يــ
املــوســم الجديد. ولــدى روســيــا قــانــون جديد 
يسمح لها بالسيطرة على الشركات املحلية 

للشركات الغربية التي قررت املغادرة.

ــوقـــف مـــوســـكـــو مــن  وردا عـــلـــى ســــــؤال عــــن مـ
الــشــركــات األجــنــبــيــة، الــتــي ال تـــزال تعمل في 
الــروســي، قــال باتروشيف إن  قطاع الحبوب 

موسكو تريدها وستدعمها.
استمرت صــادرات الحبوب والسلع األخــرى 
مـــن روســـيـــا وســــط نــقــص فـــي الــســفــن حيث 
توقف العديد من مالكي السفن الكبيرة عن 

العمل مع السوق وسط العقوبات الغربية.
وقال باتروشيف إن وزارته تجري محادثات 
مـــع شــركــة بــنــاء الــســفــن املــتــحــدة الحكومية 
بشأن بناء سفن لتصدير الحبوب ملعالجة 
النقص. كانت صــادرات الحبوب من روسيا 
قد وصلت منذ بداية العام الزراعي الحالي، 
الــذي ينتهي في يونيو 2022، وحتى نهاية 
ــارس املـــاضـــي إلــــى مــســتــوى 34.7 مــلــيــون  ــ مـ
طــن، حسب رئــيــس اتــحــاد الحبوب الــروســي 

أركادي زلوشفسك.
وأفــاد املسؤول الروسي بأن حصة صادرات 
القمح مــن إجمالي صـــادرات الحبوب بلغت 

30.3 مليون طن.
وقال زلوشفسك: صدرنا 34.7 مليون طن من 
الــحــبــوب وهـــذه بــيــانــات 27 مـــارس الــجــاري، 

منها 30.3 طن قمح.
وأعلنت الحكومة الروسية في مارس املاضي 
إلــى دول  عــن حظر مؤقت لتصدير الحبوب 
االتحاد االقتصادي األوراسي حتى الـ31 من 

أغسطس املقبل.
وتعد روسيا أكبر مصدر للقمح في العالم، 
وبلغت صادرات القمح في العام 2020–2021 

نحو 37 مليون طن.
وجــددت روسيا، موقفها الرافض التهامات 
ــادرات الحبوب مــن املوانئ  الــغــرب بوقف صـ
ــلـــة الـــــــــــدول األوروبــــــيــــــة  ــة، مـــحـــمـ األوكـــــــرانـــــــيـــــ
والــواليــات املتحدة مسؤولية التسبب بتلك 
املشكلة، بسبب آالف العقوبات التي فرضت 
الــبــالد. وقــال املتحدث باسم الكرملني،  على 
ديمتري بيسكوف، فــي مؤتمر عبر الهاتف 
مـــع الــصــحــافــيــني ال نــقــبــل بــشــكــل قــاطــع هــذه 
ــات، بـــل عــلــى الــعــكــس نــحــمــل الــــدول  ــامـ ــهـ االتـ
الغربية مسؤولية اتخاذ إجـــراءات أدت إلى 

ذلك.

• موسكو : قال وزير الزراعة الروسي 
القمح  إن روسيا، إحــدى أكبر مصدري 
فــي الــعــالــم، ستتيح 50 مــلــيــون طــن من 
التصدير  للتصدير في موسم  الحبوب 
ارتفاعا  بــن يونيو ويوليو،  الجديد مــن 
من أكثر من 37 مليون طن في املوسم 

الحالي.
تتنافس روســيــا مــع االتــحــاد األوروبـــي 
ــا لـــتـــزويـــد الــــشــــرق األوســـــط  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ وأوكـ
وأفريقيا بالقمح. وتواصل التصدير على 
الرغم من الصعوبات املتعلقة بالخدمات 
الــلــوجــســتــيــة واملـــدفـــوعـــات الــنــاجــمــة عن 
الغربية على موسكو بشأن  العقوبات 
العسكرية  مــا تسميه روســيــا عمليتها 

الخاصة في أوكرانيا.

إنتاج روسيا من احلبوب سيبلغ 130 مليون طن فى 2022

توتال تستحوذ على 50 % من شركة كلير واي األميركية للطاقة املتجددة
 TotalEnergies تستحوذ شركة توتال إنرجي
عــلــى 50% مــن مجموعة كلير واي للطاقة، 
خـــامـــس أكـــبـــر شـــركـــة لــلــطــاقــة املـــتـــجـــددة في 
أميركا، ما يمثل أكبر استحواذ على الطاقة 
املــتــجــددة فــي الـــواليـــات املــتــحــدة للمجموعة 
إلــى قطاع الطاقة  الفرنسية. تطرقت تــوتــال 
املتجددة سريع النمو في السنوات األخيرة، 
وبلغ إجمالي قدرة توليد الكهرباء املتجددة 
لشركة توتال في نهاية عام 2021 أكثر من 10 
غيغاواط ضمن خطة الشركة للوصول إلى 
صافي صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 

2050، بحسب بيان الشركة.
الصفقة

قالت توتال في بيان، إن عملية االستحواذ 
ستشهد تعاونها مع شركاء البنية التحتية 
العاملية )GIP(. كجزء من الصفقة ، ستحصل 
جي آي بي على 1.6 مليار دوالر نقًدا وفائدة 
بنسبة 50% مطروًحا منها سهم واحــد في 

التنفيذي  الرئيس  وقــال  بــاور.  لشركة صن 
الصفقة تسمح  إن  بويان،  باتريك  لتوتال، 
ــتـــي تــعــد  بــتــوســع الـــشـــركـــة فـــي أمـــيـــركـــا، والـ
ـــن أكــــثــــر األســــــــــواق ديـــنـــامـــيـــكـــيـــة  واحـــــــــدة مــ
ــن األصـــــول  ــالــــم، حـــيـــث تــســتــفــيــد مــ ــي الــــعــ فــ

شركة توتال الفرعية التي تمتلك 50.6% من 
شركة صن باور كوربريشن.

ــت الـــشـــركـــة أن الــصــفــقــة تـــأخـــذ فــي  ــافــ وأضــ
لــكــل سهم  35.1 دوالر  تــقــيــيــمــات  االعــتــبــار 
لــكــل ســهــم  كــلــيــر واي و18 دوالًرا  لــشــركــة 

الــتــشــغــيــلــيــة وخــــط أنـــابـــيـــب عـــالـــي الـــجـــودة 
ــغـــاواط، فـــي مـــجـــاالت طـــاقـــة الـــريـــاح  25 غـــيـ
مــع تغطية  والــتــخــزيــن،  الشمسية  والــطــاقــة 

جغرافية واسعة في 34 والية.
تــمــتــلــك شــركــة كــلــيــر واي 7.7 غــيــغــاواط من 
الــريــاح والــطــاقــة الشمسية قيد  أصــول طاقة 
التشغيل من خالل شركتها الفرعية املدرجة 
CWEN وخـــط أنــابــيــب بــطــاقــة 25 غــيــغــاواط 

ملشاريع الطاقة املتجددة والتخزين.
الطاقة المتجددة

تستهدف شركة توتال إنرجي الوصول إلى 
صــفــر انــبــعــاثــات بــحــلــول عــــام 2050 وتــقــوم 
الـــشـــركـــة بــبــنــاء مــجــمــوعــة مـــن األنـــشـــطـــة في 
مــجــال الــطــاقــة املــتــجــددة والــكــهــربــاء، بحسب 

املوقع اإللكتروني لتوتال.
بلغ إجمالي قــدرة توليد الكهرباء املتجددة 
لشركة تــوتــال فــي نهاية عــام 2021 أكثر من 
10 غيغاواط، بينما تسعى الستمرار توسيع 

نطاق هــذه األعــمــال لتصل إلــى 35 غيغاواط 
من الطاقة اإلنتاجية اإلجمالية من املصادر 
املــتــجــددة والــتــخــزيــن بــحــلــول عـــام 2025، ثم 
100 غــيــغــاواط بــحــلــول عـــام 2030 بــهــدف أن 
تـــكـــون مـــن بـــني أكـــبـــر 5 مــنــتــجــني فـــي الــعــالــم 
للكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

توتال إنرجيز
تــوتــال شــركــة عــاملــيــة مــتــعــددة الــطــاقــة تنتج 
الــطــاقــات: النفط والــوقــود الحيوي  وتــســوق 
والــــــغــــــاز الـــطـــبـــيـــعـــي والـــــــغـــــــازات الــــخــــضــــراء 
ومصادر الطاقة املتجددة والكهرباء، ولديها 
100 ألـــف مــوظــف، كــمــا تــعــمــل فــي 130 دولــة 

حول العالم.
بلغت خسارة الشركة بسبب الحرب الروسية 
فــقــدان  األوكــرانــيــة 4.1 مــلــيــار دوالر، بسبب 
أصولها في روسيا وهي مشروع خط الغاز 
 2 Arctic LNG الــشــمــالــي بــالــقــطــب  املـــســـال 

ومشروع يامال للغاز املسال.
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ووقــع الحادث في أيــار )مايو( 2020، عندما 
كان يشاهد الولد شبكة نتفليكس بوساطة 

أيربودز، التي تم شراؤها له قبل ستة أشهر.
وكـــان الــولــد يــشــاهــد املــنــصــة الــذكــيــة عــلــى 

هــاتــفــه آيــفــون، مــتــصــال بــســمــاعــة أيــربــودز 
ــا انــطــلــق  ــنـــدهـ ــكـــن عـ بــــصــــوت مـــنـــخـــفـــض، لـ

ــا تــســبــب  تـــنـــبـــيـــه آمـــبـــر بـــشـــكـــل مـــفـــاجـــئ، مــ
قوقعتها،  وإتــالف  أذنــه،  طبلة  تمزيق  فــي 

وفـــقـــا لـــلـــدعـــوى الــقــضــائــيــة املـــرفـــوعـــة ضــد 
أبل.

كــمــا تــزعــم الـــدعـــوى أن الـــولـــد عــانــى أيــضــا 
ــدوار والـــغـــثـــيـــان مــنــذ وقـــوع  ــ ــ نـــوبـــات مـــن الـ
ــرب الـــنـــفـــســـي  ــ ــ ــكـ ــ ــ ـــن الـ ــ ــــال عــ ــــضـ الـــــــــحـــــــــادث، فـ
والــــصــــدمــــات الـــعـــاطـــفـــيـــة، وســيــتــعــني عــلــيــه 
أجل  مــن  لبقية حياته،  السماعة  اســتــخــدام 

تحسني سمعه.
ــربــــودز فيها  وتـــدعـــي كـــذلـــك أن ســمــاعــات أيــ
عيوب في التصميم، أو تفتقر إلى التحذيرات 

الكافية ملخاطر االستخدام.
ويـــزعـــم والـــــدا الــطــفــل أن ســمــاعــات أيـــربـــودز 
تــــزيــــد مــن  تـــحـــد أو  تــتــحــكــم أو  تـــقـــلـــل أو  ال 
حجم اإلشــعــارات أو التنبيهات تلقائيا إلى 
مستوى آمن، وأن شركة أبل ال توفر تعليمات 

للحد من حجم التنبيهات ملنع تلف السمع.
ويـــجـــادل الـــزوجـــان أن أبـــل لــم تــحــل املشكلة، 
وإذا لم تكن على علم باملشكلة، كــان ينبغي 

أن تعرف.
وتنبيه آمــبــر هــو نــظــام فــي الــهــواتــف الذكية 
بـــالـــتـــعـــاون مـــع الــســلــطــات املــحــلــيــة لــإعــالم 

بوجود أطفال مختطفني في الجوار.

رفع زوجان من والية تكساس األمريكية 
دعــوى قضائية ضد شركة أبــل، بعد أن 
عــانــى ابــنــهــمــا فــقــدانــا  دائــمــا فــي السمع 
ــدام ســمــاعــتــهــا أيــــربــــودز.   ــتـــخـ أثـــنـــاء اسـ
ــانــــي  ــالـــب كــــارلــــوس جــــــــوردوا وأريــ ويـــطـ
ــل بــدفــع  ــ ــان أنـــطـــونـــيـــو أبـ ــ ريـــيـــس مــــن سـ
تعويضات تزيد على 75 ألف دوالر، بعد 
أن عانى ابنهما )12 عاما( فقدان السمع، 
عندما انطلق تنبيه آمبر أثناء استخدامه 
لــلــســمــاعــة، وفــقــا لــصــحــيــفــة يـــو إس أيــه 

توداي األمريكية.

زوجان يقاضيان أبل بعد تسببها فى متزيق طبلة األذن

إسبانيا تسمح بدخول السياح غير امللقحني ضد كورونا

علماء يكتشفون هرموناً يعيد الشباب

ــًا لـــدى  ــدن : اكـــتـــشـــف الـــعـــلـــمـــاء هـــرمـــونـ ــنـ • لـ
الــفــئــران عــلــى صــلــة بــإطــالــة الــعــمــر، وهـــو ما 
يمكن أن يكون أهم تمهيد من أجل التوصل 
طيل عمر البشر فــي املستقبل، 

ُ
إلــى طريقة ت

وتجعل لــدى األطــبــاء أدويـــة يمكن تعاطيها 
للراغبني بالعيش مدة أطول.

وحــددت دراســة جديدة أجريت على الفئران 
ــا لــلــتــأثــيــرات  اآلن هـــرمـــونـــا واحــــــدا ضــــروريــ
املــضــادة للشيخوخة الغريبة، ويسمى هذا 
الهرمون بعامل نمو الخاليا الليفية ويفرزه 
الكبد، بحسب ما أورد موقع »ساينس أليرت 

العلمي املتخصص في تقرير.
وفـــي الــســنــوات األخـــيـــرة، أظــهــرت الــدراســات 
 FGF21« أن هذا الهرمون الذي يحمل االسم
يستجيب لتقييد البروتني في ذكور الفئران، 
ما يحسن من إنفاق الطاقة وتحمل الغلوكوز 

مع تقليل وزن الجسم.
الــبــاحــثــني  نــفــســه مــــن  ــفـــريـــق  الـ ــد  ــ واآلن، وجـ
املــــضــــادة  ــلـــتـــأثـــيـــرات  لـ أن FGF21 مـــطـــلـــوب 

للشيخوخة أيضا.
وفـــي الـــواقـــع، فـــإن الــفــئــران الــتــي تــعــانــي من 
تـــقـــاوم فقط  فـــي هـــرمـــون »FGF21 ال  نــقــص 
الــبــروتــني، ولكنها  الفوائد الصحية لتقييد 
ــظــهــر أيــضــا فــقــدانــا مــبــكــرا لـــلـــوزن، وزيــــادة 

ُ
ت

الهشاشة، وانــخــفــاض العمر عند إطعامها 
نظاما غذائيا منخفض البروتني.

إلــى أن التأثيرات  الــجــديــدة  وتشير النتائج 
املؤيدة لطول العمر لتقييد البروتني تعتمد 
على هرمون واحد – وهو موجود أيضا لدى 

البشر.
ومــــن غــيــر الـــواضـــح حــالــيــا مـــا إذا كــــان دور 
ــواع الــخــاصــة بنا هــو نفسه  FGF21 فــي األنــ
في الفئران، لكن الدراسات التي أجريت على 

البشر تظهر أن األنظمة الغذائية منخفضة 
الــبــروتــني وعــالــيــة الــكــربــوهــيــدرات يــمــكــن أن 
يـــكـــون لــهــا فـــوائـــد مــمــاثــلــة لــصــحــة التمثيل 

الغذائي.
وتساعد الدراسات التي أجريت على الفئران 
ــــذي يــلــعــبــه هــذا  الــعــلــمــاء عــلــى فــهــم الـــــدور الـ

الهرمون في الجسم بشكل أفضل.
 FGF21 ــاء عـــلـــى جـــــني ــقــــضــ الــ تـــــم  ــا  ــدمــ ــنــ وعــ
ــم تــغــذيــتــهــا بــنــظــام  ــم تـ ــور الـــفـــئـــران ثـ مـــن ذكـــ

غذائي منخفض البروتني، انخفض عمرها 
الــطــبــيــعــي مــقــارنــة بــالــفــئــران الـــعـــاديـــة الــتــي 

تغذت على نفس النظام الغذائي.
ونــمــت الــفــئــران الــتــي ال تــحــتــوي عــلــى الجني 
FGF21 بشكل عام لتصبح أكبر حجما وأقل 
رشاقة. ويقول الباحثون إنها »فقدت تماما 
قدرتها على تحمل الغلوكوز. وعندما بدأت 
ــذه الـــفـــئـــران فـــي الــتــقــدم فـــي الــعــمــر بشكل  هــ
ــوزن في  ــ طــبــيــعــي، بــــدأت أيــضــا فـــي فـــقـــدان الـ

وقت مبكر جدا، وأصبحت أكثر ضعفا بشكل 
أســــرع مـــن تــلــك الــتــي تــحــتــوي عــلــى جــيــنــات 

FGF21 سليمة.
وحــــتــــى بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــعـــني املــــــجــــــردة، يـــقـــول 
الــبــاحــثــون إن الـــفـــئـــران الــبــالــغــة الــتــي تنتج 
ــوة مــن  ــ ــر قـ ــثــ ــدت أكـــثـــر صـــحـــة وأكــ ــ FGF21 بـ
الناحية البدنية فــي نظام غــذائــي منخفض 

البروتني طويل األجل.
وبــاخــتــصــار، تــشــيــر الــنــتــائــج إلـــى أن تقييد 
الـــبـــروتـــني يــقــلــل مـــن الــضــعــف لــــدى الــفــئــران 
الـــعـــاديـــة مـــع تــقــدمــهــا فـــي الـــعـــمـــر، وأن هــذه 
العملية يتم التحكم فيها عبر مسار إشارات 

.FGF21
ولكن  األدوار،  مــن  الكثير   FGF21 ويلعب 
ــاول الـــســـكـــر،  ــنــ ــه يـــنـــظـــم تــ ــ ــن املــــعــــروف أنـ مــ
ــة الـــــتـــــي يـــســـتـــجـــيـــب بــــهــــا هــــذا  ــ ــقـ ــ ــريـ ــ ــطـ ــ والـ
الـــهـــرمـــون لــبــعــض املـــغـــذيـــات الــكــبــيــرة لــهــا 

الدماغ. على  تأثير 
ــقـــة أن األنـــظـــمـــة  ــاث الـــســـابـ ــ ــحـ ــ ــرت األبـ ــ ــهـ ــ وأظـ
الــغــذائــيــة منخفضة الــبــروتــني طــويــلــة املــدى 
تزيد من تنشيط FGF21 في دمــاغ الفأر، ما 
يدفع إلى اختيار األطعمة منخفضة الدهون 
والكربوهيدرات واألعــلــى فــي البروتني عند 

إعطائها خيارات متعددة.
وتــقــدم النتائج تفسيرا محتمال ملــاذا يمكن 
أن يؤدي تقييد تناول البروتني إلى تحسني 
عمر الفئران. لكن من املهم مالحظة أن هذه 
الــدراســة ركــزت فقط على ذكــور الحيوانات. 
وقد ال تتمتع إناث الفئران باستجابة قوية 

ألنظمة غذائية مماثلة.
ومع ذلك، فإن الدراسة هي األولى التي تحدد 
ــار املــفــيــدة  ــ هــرمــونــا مــنــفــردا يــتــحــكــم فـــي اآلثـ

لنظام غذائي منخفض البروتني.

• مـــدريـــد : خــفــفــت إســبــانــيــا قــيــود 
كوفيد - 19 لدخول املسافرين غير 
امللقحني ضد الفيروس واآلتــني من 
خارج االتحاد األوروبي، في خطوة 
تــــعــــزز الـــســـيـــاحـــة قـــبـــل بـــــدء مــوســم 

الصيف.
وبحسب الفرنسية، كان املسافرون 
مــن خـــارج االتــحــاد األوروبـــــي، بمن 
ــهـــم اآلتــــــــــون مـــــن بــــريــــطــــانــــيــــا، ال  ــيـ فـ
يستطيعون دخول إسبانيا إال بعد 
تقديم شــهــادة تلقيح ضــد كوفيد - 

19 أو شفاء من املرض.
لــكــن اعــتــبــارا مــن األمــــس، سيتمكن 
الــزوار من خــارج االتحاد األوروبــي 
من دخول إسبانيا بمجرد إظهارهم 
فحص كوفيد - 19 سلبيا، حسبما 

أعلنت وزارة النقل في بيان.
وقالت ماريا رييس ماروتو، وزيرة 
الــســيــاحــة، إن املــرحــلــة الــجــديــدة من 
الجائحة تعني أن البالد قادرة على 
تخفيف الــقــيــود مــن خـــالل مــســاواة 
ــاد  ــ ــحـ ــ املــــســــافــــريــــن مــــــن خـــــــــارج االتـ

األوروبي مع املسافرين من داخله.
وأضـــافـــت فـــي بـــيـــان إنــــه خــبــر رائـــع 
انــتــظــره قــطــاع الــســيــاحــة بــشــدة، ما 
سيجعل الوضع أسهل للسياح من 
خارج أوروبا لزيارتنا خالل موسم 

الذروة.
ويــعــفــى األطـــفـــال دون 12 عــامــا من 

تقديم أي شهادة صحية.
وكـــانـــت إســبــانــيــا ثــانــي أكــثــر دولـــة 
يزورها السياح قبل جائحة كوفيد 
- 19، إذ زارهـــــا نــحــو 83,5 مــلــيــون 

سائح في 2019.
غير أن القيود الدولية على السفر 
أثـــرت فــي القطاع  الــجــائــحــة  بسبب 
فـــــي 2020 فــي  ــــدة  ــــشـ بـ ــيــــاحــــي  الــــســ
إسبانيا التي لم تستقبل حينها إال 

19 مليون سائح تقريبا.
وارتـــفـــع عـــدد الــســيــاح فــي إسبانيا 
إلــى 31,1 مليونا،  مجددا في 2021 
لــكــنــه كـــان دون تــوقــعــات الــحــكــومــة 
الـــتـــي أمـــلـــت بــاســتــقــبــال 45 مــلــيــون 

سائح.

استخراج 27 قطعة 
مغناطيس من بطن 
طفلة فى السعودية

ابتكار أول نظام اختبار 
لتشخيص جدري 
القردة فى العالم

• الـــريـــاض : تــمــكــن فــريــق طــبــي في 
الــســعــوديــة مـــن إنـــقـــاذ طــفــلــة بــعــدمــا 
ــا الــهــضــمــي  ــازهــ ــهــ ــــي جــ ــقــــرت فـ ــتــ اســ
27 حـــبـــة مــغــنــاطــيــس مــــن مــكــونــات 
لــعــبــة، مــا تسبب بــأكــثــر مــن 8 ثقوب 
ــاء. وذكـــــــرت وكـــالـــة  ــ ــعـ ــ ــدار األمـ فــــي جــــ
ــفــــريــــق  الــ ــة أن  ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ الـ األنـــــــبـــــــاء 
فـــي مستشفى  لـــأطـــفـــال  ــراحـــي  الـــجـ
الــوالدة واألطفال بحفر الباطن أنقذ 
الــتــي كــانــت تعاني آالمـــا في  الطفلة 
الـــبـــطـــن وقـــيـــئـــا مــســتــمــرا مـــنـــذ أكــثــر 
مـــن أســـبـــوعـــني. وأوضــــحــــت الــوكــالــة 
أنــه وبــعــد أن أظــهــرت الــصــور وجــود 
تــلــك الــقــطــع مـــن املــغــنــاطــيــس، بــاشــر 
الفريق الطبي »إجراء تدخل جراحي 
دقيق من خــالل عمل ثقوب صغيرة 
ــبـــطـــن واســــتــــخــــراج 27  فــــي جـــــــدار الـ
حبة مغناطيسية وخياطة الثقوب 

لت العملية بالنجاح.
ّ
املعوية، وتكل

وأشارت إلى أن العملية استغرقت 3 
ساعات ونصف الساعة، وأن الطفلة 
تماثلت للشفاء وغــادرت املستشفى 

وهي تتمتع بصحة جيدة.

 Roche أعـــلـــنـــت شـــركـــة  : • جــنــيــف 
الــســويــســريــة لـــأدويـــة، أن خــبــراءهــا 
 TIB بـــالـــتـــعـــاون مــــع خــــبــــراء فـــرعـــهـــا
أنــــواع من  ابــتــكــروا ثــالثــة   ،  Molbiol
االخــــتــــبــــارات لــلــكــشــف عــــن فـــيـــروس 
ــلــــق عــلــى  جـــــــدري الـــــــقـــــــردة.  وقــــــد أطــ
املــجــمــوعــات الــنــمــوذجــيــة املــعــيــاريــة 
الـــنـــمـــاذج  ــذه  ــ ــ اســـــم LightMix،. وهـ
تــســمــح بــتــقــيــيــم انـــتـــشـــار الــفــيــروس 
ــلـــى مــتــابــعــة  ــد عـ ــاعـ ــسـ ــكـــن أن تـ ــمـ ويـ
»التأثير املحتمل للعالج والتطعيم 

وإجراءت الصحة العامة.
الــشــركــة، إل أن أحـــد أنظمة  وتــشــيــر 
االختبار يكتشف فيروس الجدري، 
ــردة،  ــقــ ــيــــروس جــــــدري الــ والــــثــــانــــي فــ
والـــثـــالـــث جــمــيــع أنـــــــواع فـــيـــروســـات 
لــبــيــانــات منظمة  الــــجــــدري. ووفـــقـــا 
الصحة العاملية، سجلت فــي العالم 
131 إصــابــة مــؤكــدة بــجــدري الــقــردة 
ــاك 106 آخـــريـــن  ــ ــنـ ــ ــر، وهـ ــبــــشــ الــ ــــني  بـ
ــم وهــــــــم تــحــت  ــهــ ــتــ ــابــ ــإصــ يـــشـــتـــبـــه بــ
ــــات فــي  ــابـ ــ ــثـــر اإلصـ املــــراقــــبــــة. وأن أكـ

إسبانيا والبرتغال وبريطانيا.

 وزيرة السياحة: المرحلة الجديدة من الجائحة هى تخفيف القيود للمسافرين

أظهرت األبحاث أن األنظمة الغذائية منخفضة البروتين تزيد من تنشيط الهرمون



5األحد 29 مايو 2022 م – 28 شوال 1443 هـجماعة الخط األخضر البيئية دراسات

اكتشف العلماء أن الغربان تستخدم عملية 
»ديمقراطية لتحديد متى يتركون مخابئهم 
بــأعــداد كبيرة، حسب »بــي بــي ســي. ويمكن 
إلــى سماء الصباح  آلالف الغربان االنــطــالق 
فـــي الــشــتــاء، مــمــا يــخــلــق غــمــامــة ســـــوداء من 
الــطــيــور الـــســـوداء. وقـــد وجـــد الــبــاحــثــون اآلن 
أن الـــطـــيـــور تــــنــــادي عـــلـــى بــعــضــهــا الــبــعــض 
عــنــدمــا يــعــتــزمــون الــرحــيــل. ثــم عــنــدمــا يصل 
إلــى أن  إلــى مستوى حـــرج، يشير  الضجيج 
ــرب الـــغـــربـــان مــتــأهــب لـــالنـــطـــالق، وتــطــيــر  ســ

الطيور بعيدًا.
ــاذ الــتــطــور  ــتـ ــتـــون، أسـ ــقـــول ألــيــكــس ثـــورنـ ويـ
املعرفي فــي جامعة إكستر، لشبكة »بــي بي 
ســـي، »إنــهــا رؤيـــة نــــادرة حـــول كيفية اتــخــاذ 

الحيوانات للقرارات الجماعية.
: »عندما 

ً
ويوضح البروفسور ثورنتون قائال

إلــى أنه  ينادي طائر، فإنه يصوت أو يشير 
يــريــد املـــغـــادرة. ثــم يــتــوقــف الــقــرار الجماعي 
بــالــرحــيــل عــلــى أمــــريــــن؛ األول هـــو مــســتــوى 
الــضــوضــاء، والثاني هــو التصاعد، أو مدى 

سرعة ارتفاع مستويات الضوضاء. وحاملا 
تصل الطيور إلــى إجــمــاع، فــإن ســرب اآلالف 
مــن الطيور ينطلق مــن الشجرة فــي غضون 
خــمــس ثـــوان فــي املــتــوســط، مــمــا يشكل أحــد 
ــيـــرة فــــي املــمــلــكــة  ــتـــويـــة الـــشـــهـ املـــشـــاهـــد الـــشـ

املتحدة.
ويقول الباحثون إنه عندما ترتفع مستويات 
الضجيج بسرعة أكبر، يغادر السرب مبكرًا. 
ــــف طـــائـــر مــن  ــي نـــورفـــولـــك شـــوهـــد 40 ألـ ــ وفـ
الــغــربــان يـــغـــادرون األشــجــار بــأعــداد كبيرة. 
ويـــقـــول الــبــروفــســور ثـــورنـــتـــون، إن الــغــربــان 
تفضل مغادرة األشجار معًا، ألنها تحميها 
مـــن الــحــيــوانــات املــفــتــرســة، أو ألنــهــا مفيدة 
فــي »تــبــادل املعلومات. ويضيف »ثورنتون 
مفسرًا: »إذا كنت تحلق جماعيًا، قد تالحظ 
أن أحــــد األفـــــــراد يــتــلــقــى غــــــذاًء جـــيـــدًا بصفة 
خاصة، أو يمكنك أن تتبني من نداءاتهم أنهم 
قد أكلوا. وقد تدرك أن طائرًا معينًا يستحق 
املــتــابــعــة لــلــعــثــور عــلــى مـــكـــان جــيــد لــتــنــاول 

وجبة الطعام.

الـــدراســـة العلمية فــي مــوضــوع  تبحث هـــذه 
اســتــيــراد هـــذه األســمــاك الجميلة واملحتمل 
املــعــديــة دون تطبيق  بـــاألمـــراض  إصــابــتــهــا 
مقاييس األمــن الحيوي عليها مثل الحجر 
الــصــحــي، حــيــث يشكل ذلـــك خــطــرًا بــالــغــًا من 
خالل انتقال هذه األمراض من أسماك الزينة 
إلــــى األســــمــــاك األخــــــرى والـــتـــي يــســتــخــدمــهــا 
ــزداد الخطر أكثر مع  اإلنــســان فــي غــذائــه، ويـ

عــدم وجــود املعلومات الكافية عن مسببات 
املرض، لذلك هدفت هذه الدراسة إلى إيجاد 
نــهــج عــلــمــي فـــاعـــل وســـلـــيـــم، يــتــم مـــن خــاللــه 
تحليل املخاطر وتحديد املسببات املرضية 
ــاء املـــقـــايـــيـــس املـــنـــاســـبـــة لــلــحــفــاظ عــلــى  ــنــ وبــ
األمـــن الــحــيــوي. وخــرجــت الـــدراســـة البحثية 
بــمــلــخــص يــجــمــع أهـــم األمـــــراض واملــســبــبــات 

املرضية التي قد تصاب بها أمراض الزينة.

ــــى تـــطـــويـــر املـــخـــرجـــات  وتـــســـعـــى الـــبـــاحـــثـــة إلـ
ــمـــشـــروع ونــــشــــر ورقـــــــة عــلــمــيــة  ــلـ الـــبـــحـــثـــيـــة لـ
الــدراســة بحكم دراســتــهــا حاليًا في  بنتائج 
جمهورية كــوريــا، إذ أن مثل هــذه الــدراســات 
الــبــحــثــيــة املــتــخــصــصــة تــســاعــد عــلــى تمكني 
ــاع مـــصـــائـــد األســــمــــاك فــي  ــطـ ــات قـ ــاديـ ــتـــصـ اقـ
السلطنة مــن خـــالل تطبيق اســتــراتــيــجــيــات 
الــعــلــمــيــة  الـــحـــيـــوي، وتــطــبــيــق اإلدارة  ــن  ــ األمـ

السليمة في هذا الجانب.
وقــالــت الــبــاحــثــة حــنــان الــبــلــوشــيــة: إن هناك 
مـــا يـــقـــارب 16 ألــــف صــنــف مـــن الــحــيــوانــات 
املائية املستوردة بسلطنة عمان وغالبًا ما 
تــأتــي مــن اإلمــــارات العربية املتحدة واليمن 
ــرى، إضــافــة إلى  والــهــنــد وبــعــض الـــدول األخــ
أن استيراد أسماك الزينة التي من املحتمل 
إصابتها بــاألمــراض املعدية وبـــدون اإلدارة 

السليمة وتطبيق مقاييس األمـــن الحيوي 
مـــثـــل الـــحـــجـــر الـــصـــحـــي ســـــوف يـــهـــدد األمــــن 
الحيوي لسلطنة عمان ويكمن هــذا الخطر 
ــــود مــعــلــومــات عـــن الــطــفــيــلــيــات  فـــي عــــدم وجـ
لــــأمــــراض، إذ نــعــتــمــد فـــي سلطنة  املــســبــبــة 
عــمــان فــقــط عــلــى إبـــــراز الـــشـــهـــادة الــصــحــيــة، 
والبــد من وجــود نهج فعال وسليم لتحليل 
املخاطر من خــالل تقييم مسببات األمــراض 
السمكية وتطبيق مقاييس األمـــن الحيوي 
مثل الشهادة الصحية املصرح بها وإجــراء 
ــدمـــة والـــحـــجـــر  ــتـــقـ ــارات الـــتـــفـــتـــيـــش املـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ اخـ

الصحي لهذه األسماك املستوردة.
وأشــارت إلى أن عينات الدراسة البحثية تم 
جمعها من أغلب محالت أسماك الزينة في 
والية مسقط وأغلب األسماك تم استيرادها 
مـــن تــايــلــنــد وســريــالنــكــا وســنــغــافــورة وفــي 
حدود 150 نوعًا، وخضعت كل العينات إلى 
فحص في املختبر وأخذت العينات من جلود 
األســمــاك والخياشيم بــاإلضــافــة إلــى فحص 
داخــلــي مــن خــالل التشريح، وتــم عــزل بعض 
الــطــفــلــيــات ملــراقــبــة دورة حــيــاتــهــا وتسجيل 
ــراء اخــتــبــارات  ــ تــفــاصــيــل أكــثــر عــنــهــا، مـــع إجـ
»بــــي ســـي ار لــفــحــص وجــــود أي فــيــروســات 
فـــي هــــذه األســـمـــاك والـــتـــي أظـــهـــرت إمــكــانــيــة 
إصــابــة بعض أســمــاك الزينة بفيروس »كي 
اتـــش بــي مــع عـــدم حملها ألي أعــــراض لهذا 
ــيـــوي فــي  ــد يـــهـــدد األمــــــن الـــحـ املــــــرض مـــمـــا قــ
سلطنة عمان وهــذا الفيروس خطير للغاية 
.. مشيرة إلى أن التخلص من أسماك الزينة 
النافقة البد أن يكون بطريقة صحية إذ البد 
مــن تجنب رميها فــي التجمعات املائية ألن 
بــعــض الــطــفــلــيــات تــعــيــش حــتــى بــعــد نــفــوق 
ــتــــشــــار فــي  الـــســـمـــك لـــفـــتـــرة تــمــكــنــهــا مــــن االنــ
الــثــروة السمكية البحرية أو فــي األوديـــة أو 
أحواض االستزراع السمكي مما يهدد الثروة 

السمكية التي يتناولها اإلنسان.

• مــســقــط : أســـمـــاك الـــزيـــنـــة بــألــوانــهــا 
البعض  الزاهية والجميلة والتي يقتنيها 
إلضــفــاء جمالية على املــكــان قــد تشكل 
املـــوارد الحيوية فــي الوقت  خــطــرًا يــهــدد 
ذاتـــــه، ومــــن هــنــا جــــاءت فــكــرة املــشــروع 
الزينة  أمـــراض أســمــاك  البحثي »مراقبة 
للباحثة  ُعــمــان  املــســتــوردة فــي سلطنة 
الــبــلــوشــيــة، لتحديد  حــنــان بــنــت حــيــدر 
املسببات املرضية ملعظم أمراض أسماك 
الـــزيـــنـــة مــــن الــطــفــيــلــيــات والـــفـــيـــروســـات 

والبكتيريا والفطريات.

دراسة بحثية تكشف أمراض أسماك الزينة املستوردة فى سلطنة عُمان

الغربان تستخدم الضوضاء التخاذ القرارات

اكتشاف أحفورة لطائر زاحف ضخم تعود ملاليني السنني

١6 ألف صنف من الحيوانات المائية المستوردة بسلطنة عمان

عندما ترتفع مستويات الضجيج بسرعة أكبر يغادر السرب مبكراً

الدراسة شددت على أهمية االلتزام بإشتراطات األمن الحيوي 

ــلــــمــــاء  عــ ـــف  ـــشــ ــتــ ــ اكـ  : آيـــــــــــرس  ـــس  ــنــ ــ ـــويـ بــ  •
أرجــنــتــيــنــيــون نــوعــًا جــديــدًا مــن الــزواحــف 
ــيــــه اســــم  ــلــ ــة أطـــــلـــــق عــ ــمــ الـــــطـــــائـــــرة الــــضــــخــ
ــون أو تــنــني املــــوت يــعــود  ــ ثـــانـــاتـــوس دراغـ
86 مــلــيــون ســنــة وذلــــك فـــي مــنــطــقــة  لــنــحــو 

األرجنتني. غرب  األنديز  جبال 
ــــن فـــريـــق  ــوز عـ ــيــ ــاي نــ ــكــ ــكـــة ســ ــبـ ونـــقـــلـــت شـ
الــعــلــمــاء قــولــهــم: إن هـــذا الـــزاحـــف املــجــنــح 
طـــولـــه  ــلــــغ  ــبــ يــ الـــــتـــــيـــــروصـــــور  أو  ــم  ــ ــديـ ــ ــقـ ــ الـ
ــار وهــــو ســـابـــق لــلــطــيــور  ــتـ نــحــو تــســعــة أمـ
أول  بــني  مــن  باعتباره  عــصــره  فــي  املحلقة 
املــخــلــوقــات عــلــى األرض الــتــي اســتــخــدمــت 
من  فرائسها  واصطياد  للطيران  األجنحة 

التاريخ. قبل  ما  فترة  في  السماء 
ــــق حــــفــــريــــة ثــــانــــاتــــوس  ــريـ ــ ــفـ ــ ــــف الـ ــشـ ــ ــتـ ــ واكـ
ــــي جــــبــــال األنـــــديـــــز بـــمـــقـــاطـــعـــة  دراغــــــــــون فـ

ــيـــث تـــعـــود  ــتــــني حـ ــنــ ــنــــدوزا غـــــرب األرجــ ــيــ مــ
الــصــخــور الــتــي حــافــظــت عــلــى بــقــايــا هــذا 
إبــان العصر  86 مــلــيــون عــام  إلــى  الــزاحــف 

الطباشيري.
وقـــال رئــيــس املــشــروع لــيــونــاردو أورتــيــز: 
لــــم يــســبــق  ــي  ــتـ الـ الـــحـــفـــريـــة  إن خـــصـــائـــص 
بني  “جمع  جديدًا  اسما  تطلبت  مثيل  لها 
الــكــلــمــتــني الــيــونــانــيــتــني الــقــديــمــتــني املـــوت 
أن  إلى  مشيرًا  دراغــون  والتنني  ثاناتوس 

جدًا. مناسبة  املوت  تنني  تسميته 
وتــظــهــر عــظــام الــحــفــريــة الــضــخــمــة الــنــوع 
املجنحة  الــزواحــف  أكــبــر  أنــه  على  الجديد 
ــورات املــكــتــشــفــة  ــروصــ ــيــ ــتــ ــن الــ ــقـــديـــمـــة مــ الـ
حــتــى اآلن فــي أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة وواحــدة 
أي  فــي  املكتشفة  الــتــيــروصــورات  أكــبــر  مــن 

آخر. مكان 
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طيور وحيوانات األردن 
مهدة باإلنقراض

• عــمــان : قــالــت الــجــمــعــيــة املــلــكــيــة 
األردن يحظى  أن  الطبيعة  لحماية 
83 نوعا  يــوجــد  فــريــد حيث  بتنوع 
من الثديات في األردن منها 3 انوع 
الـــزواحـــف  مـــهـــددة و103 نــوعــا مـــن 
11 نوعا مهددا  والبرمائيات منها 
الــطــيــور مــنــهــا 35  و437 نــوعــا مـــن 
نــبــاتــيــا منها  نــوعــا  مــهــددة و2551 

120 نوعا مهددا.
وقــــالــــت الـــجـــمـــعـــيـــة أنـــــه يــــوجــــد فــي 
اململكة 436 نوعا من الطيور 2545 
نــــوعــــا مــــن الـــنـــبـــاتـــات تــنــتــمــي إلـــى 
نــوعــًا من   182 142 عائلة وسجلت 

الحيوانات.
وأشـــار املــهــنــدس عــمــر عــابــد باحث 
الــــدراســــات الــحــيــوانــيــة إلـــى أهــمــيــة 
األردن  فــي  الحيوي  التنوع  حماية 
ــتــــخــــطــــي تــــــأثــــــيــــــرات الــــتــــحــــديــــات  لــ
الــــعــــاملــــيــــة الــــنــــاتــــجــــة عــــــن تــــدهــــور 
املــنــاخــي، مبينًا  األراضـــي والــتــغــيــر 
الغنية  املناطق  مــن  تعّد  اململكة  أن 
أو  فيها  الحيوي ويعيش  بالتنوع 
يقصدها في موسم الهجرة العديد 
من الكائنات الحية واألنواع البرية 

باالنقراض. املهددة 
بــتــنــوع  يــحــظــى  األردن  أن  وأضــــاف 
ــا مــن  ــيـــث يــــوجــــد 83 نــــوعــ فــــريــــد حـ
3 انـــواع  الــثــديــات فــي األردن مــنــهــا 
الـــزواحـــف  مـــهـــددة و103 نــوعــا مـــن 
11 نوعا مهددا  والبرمائيات منها 
الــطــيــور مــنــهــا 35  و437 نــوعــا مـــن 
نــبــاتــيــا منها  نــوعــا  مــهــددة و2551 

120 نوعا مهددا.

موسم العواصف العاتية يهدد محصول البرتقال فى فلوريدا السعودية تسمح للنحالني بوضع مناحلهم فى محمية امللك عبدالعزيز

: أعلنت هيئة تطوير محمية  الــريــاض   •
امللك عبدالعزيز امللكية عن إطالقها خدمة 
إصــدار تصاريح املناحل والنحالني داخل 
نــطــاق املحمية، وفــقــًا للضوابط واألحــكــام 
ــيــــاة الـــفـــطـــريـــة  ــي تـــضـــمـــن حـــمـــايـــة الــــحــ ــتــ الــ
املــلــك عبدالعزيز  واستدامتها فــي محمية 
املــبــادرة انسجامًا مع  امللكية. وتــأتــي هــذه 
رؤيــــة الــهــيــئــة فــي تنمية الــحــيــاة الــفــطــريــة، 
واستشعارًا منها ألهمية النحل في النظام 
الــبــيــئــي ومــســاهــمــتــه الــحــيــويــة فـــي تلقيح 

90% مــن الــنــبــاتــات الــبــريــة املــزهــرة و87 % 
من املحاصيل الزراعية في العالم. وستمثل 
املحمية بيئة نموذجية لتكاثر أعداد النحل 
مما يسهم فــي رفــع نسبة تكاثر النباتات 
واألشــــجــــار املــحــيــطــة، ويـــعـــزز مـــن الــجــهــود 
الــتــي تبذلها الهيئة عــبــر استراتيجيتها 
ــاء الـــنـــبـــاتـــي وحـــمـــايـــتـــه مــن  ــطـ ــغـ لــتــنــمــيــة الـ
الـــرعـــي واالحـــتـــطـــاب الـــجـــائـــريـــن، تــمــاشــيــًا 
املــمــلــكــة نــحــو تنمية الغطاء  مــع تــوجــهــات 

النباتي وضمان استدامته.

• واشنطن : تستعد والية فلوريدا األمريكية 
حــالــيــا ملــواجــهــة مــوســم األعـــاصـــيـــر الــعــاتــيــة 
الــســابــع، الـــذي يــوشــك أن يــبــدأ فــي السواحل 
ــر الـــذي  ــ املــطــلــة عــلــى املــحــيــط األطـــلـــســـي، األمـ
الــواليــة التي تعد  يشكل معه ضغوطا على 
الــواليــات املتحدة،  أكــبــر منتج للبرتقال فــي 
حسبما أفادت وكالة بلومبرج لأنباء أمس 

الجمعة.
ــاد الجوية  وقــالــت بلومبرغ إن هيئة األرصــ
الوطنية األمريكية تتوقع أن تضرب ما بني 
إلــى 21 عاصفة ســواحــل األطلسي خالل   14
املوسم الذي يستمر لستة أشهر والذي يبدأ 

في أول يونيو املقبل.
وتــشــيــر هــــذه الــتــوقــعــات، وهــــي األحـــــدث من 
املــــصــــادر األكـــاديـــمـــيـــة والـــتـــجـــاريـــة إلــــى عــام 
ــاء املــنــطــقــة.  مـــفـــرط الـــنـــشـــاط فـــي جــمــيــع أنـــحـ
ومــن بني الجامعات األخـــرى، تنبأت جامعة 
والية كولورادو، الرائدة في مجال التنبؤات 
املوسمية، بهبوب نحو 19 عاصفة، في حني 
قــدرت شركة أكيو ويــذر إنــك، مــا بــني 16 إلى 
20 عاصفة. ويواجه املزارعون بالفعل واحدا 
مــن أســـوأ مــواســم املــحــاصــيــل عــلــى اإلطـــالق، 

ــرجـــع ذلــــك جــزئــيــا إلــــى مــعــركــة اســتــمــرت  ويـ
عــقــودا مــع مـــرض مــدمــر يسمى اخــضــرار أو 
الـــذي يــضــر بالفاكهة  تخضير الحمضيات 

ويقتل األشجار في نهاية املطاف.
وقـــال أنـــدريـــس بـــاديـــال، املــحــلــل فــي رابــوبــنــك 

إنترناشيونال، إن وقوع حدث مناخي كبير 
فــي فــلــوريــدا سيتسبب فــي إشــكــالــيــات على 
املـــديـــني الــقــصــيــر والــبــعــيــد، بــالــنــظــر إلــــى أن 
االســتــثــمــارات فــي البساتني كــانــت مــحــدودة 

واإلنتاج آخذ في االنخفاض كل عام.

األغنام واملاعز تساهم فى حماية برشلونة من احلرائق
• بــرشــلــونــة : يــرعــى نــحــو 300 رأس 
 
ً
ــا قـــابـــا ــبـ ــــن األغـــــنـــــام واملـــــاعـــــز عـــشـ مـ
 

ّ
لـــاشـــتـــعـــال فـــي مـــتـــنـــزه طــبــيــعــي يــطــل
عــلــى بــرشــلــونــة، وذلـــك فــي إطـــار خطة 
ــب الــحــرائــق فـــي ثــانــي 

ّ
تــجــريــبــيــة لــتــجــن

إسبانيا.  مدن  أكبر 
وتــخــرج املــاشــيــة لــتــرعــى نــحــو الــســاعــة 
الــتــاســعــة صــبــاحــا عــنــد ســفــح مــتــنــزه 
في  األكبر  وهو  الطبيعي،  كولسيروال 
برفقة  للتنزه  السكان  ويرتاده  املدينة 

املشي. رياضة  ملمارسة  أو  كابهم 

 العشب قد يحترق »في غضون ثماني 
ّ
إلى أن

ساعات فقط في الظروف القصوى.
 األغـــنـــام واملـــاعـــز »تعمل 

ّ
ويــوضــح بــونــيــه أن

ـــت 
ّ
ــول ــتــــي تـ ــلـــى هــــــذه املـــنـــطـــقـــة الــ لـــلـــحـــفـــاظ عـ

 إزالـــة العشب منها، الفتًا إلى 
ً
البلدية بــدايــة

 الحيوانات املوجودة في املحمية تكّيفت 
ّ
أن

»بشكل كامل مع هذا املشروع الحضري.
ويــشــيــر ســيــرغــي دومــيــنــغــيــز، وهـــو عــامــل 
52 عـــامـــًا ويــقــطــن املــنــطــقــة،  صــيــانــة يــبــلــغ 
ــه »يــشــتــعــل  ـ

ّ
 إن

ً
إلـــى الــغــطــاء الــنــبــاتــي قــائــال

سنويًا.
ويقول دومينغيز الذي يعرب عن رغبته في 
 
ّ
رؤيــة مزيد مــن األغــنــام فــي الربيع املقبل إن
»الحيوانات تأكل األعشاب الضارة املوجودة 
فــي الــغــطــاء الــنــبــاتــي، وهـــو أفــضــل مــا يمكن 

فعله لتجنب الحرائق املدمرة.
ــــال الــــــذي غــــــادر قــريــتــه  ــيـ ــ ــــي دانـ ــــراعـ ويــــــرى الـ
الصغيرة سانت لورنس سافال الواقعة على 
بــعــد خــمــســني كــيــلــومــتــرًا إلـــى الـــداخـــل بهدف 
 
ّ
ــرار فـــي بــرشــلــونــة لــثــالثــة أشـــهـــر أن ــقـ ــتـ االسـ
»التحدي األســاســي يتمثل فــي جعل الناس 
يعتادون مجددًا على البيئة الريفية إذ فقدوا 
 التكّيف لم 

ّ
معرفتهم تفاصيلها، مــؤكــدًا أن

 له كذلك.
ً
يكن سهال

ويضيف »بـــدأت أســأم مــن عــدم رؤيــة الظالم 
الكامل باإلضافة إلى سماع ضجيج مستمر. 
ــنــــي ســمــعــت صـــوت  ــ

ّ
ــًا أن  أحـــيـــانـ

ّ
وفـــيـــمـــا أظــــــن

ــارات إنـــــذار إحـــدى  ـــهـــا صـــفـ
ّ
خــــروف يــتــبــنّي أن

سيارات اإلسعاف.

جفافا تزداد وطأته يوميا.
وماشية سانشيز هي أول قطيع يرعى بهذا 
الشكل منذ عقود في برشلونة التي تضّم 1,6 

مليون نسمة.
ويــــقــــول فــــيــــران بـــونـــيـــه، وهـــــو عــــالــــم أحـــيـــاء 

مسؤول عن املشروع الذي انطلق في نيسان/
أبريل ومــن املقرر أن يستمر حتى حزيران/

 »هذا املشروع نشأ جراء قلق كبير 
ّ
يونيو، إن

انــدالع  يحيط بهذه املنطقة املعرضة لخطر 
الحرائق.

ــل عــلــى  ــطــ ــقـــة تــ ــنـــطـ ــــي مـ ــن فــ ــ ــحـ ــ ــيــــف »نـ ويــــضــ
ــم كــثــافــة  ــيـــــض املــــتــــوســــط وتــــضــ ــ ــحـــر األبـ ــبـ الـ
سكانية عالية وفيها عــدد كبير من املباني 
داخـــل املــتــنــزه الـــذي يتميز عشبه بــأنــه قابل 
لالشتعال والتسبب بـحريق هــائــل، مشيرًا 

الــراعــي دانــيــال سانشيز تعليماته  ويعطي 
إلــــى الــقــطــيــع بــالــلــغــة الــكــاتــالــونــيــة، قــبــل أن 
يستأنف حديثه عبر هاتفه املحمول، فيما 
يـــرعـــى الــقــطــيــع الـــجـــزء الــســفــلــي مـــن الــغــطــاء 
الــنــبــاتــي الـــخـــاص بــاملــتــنــزه والــــــذي يــواجــه 

إطالق 3 سالحف بحرية فى تونس
ثــــالث  ــت  ــقــ ــلــ أطــ  : ب  ف  أ   - ــاقــــس  ــفــ صــ  •
ــــوع مـــحـــمـــّي عــلــى  ــن نـ ســـالحـــف بـــحـــريـــة مــ
ســاحــل صــفــاقــس فــي شــرق تــونــس أخــيــرًا 
ــا  ــ ــداهـ ــ ــد إنـــــقـــــاذهـــــا، وتـــــــم تـــجـــهـــيـــز إحـ ــعــ بــ
ــاد  ــا أفـ بـــنـــظـــام ملــتــابــعــة مـــســـارهـــا، وفــــق مـ

املشروع. منّسق 
ــة الـــســـالحـــف  ــايــ ـــذ الـــعـــمـــلـــيـــة مـــركـــز رعــ

ّ
 نـــف

الـــبـــحـــريـــة فــــي صـــفـــاقـــس بـــحـــضـــور نــحــو 
ومنذ  أطفال.  منهم  كثر  شخصًا  خمسني 
إنــشــائــه فــي يــونــيــو املــاضــي، عــالــج املــركــز 
املـــشـــروع  فـــي إطــــار  35 ســلــحــفــاة  حـــوالـــى 
اإلقــلــيــمــي املــتــوســطــي لــحــمــايــة الــســالحــف 
املــشــروع عماد  مــنــّســق  الــبــحــريــة. وأوضــح 
نـــوع  ــن  مــ الـــســـلـــحـــفـــاة  ــذه  ــ هـ أن  ــبـــي  الـــجـــريـ
ــا كـــاريـــتـــا، وهــــي ســـلـــحـــفـــاة كــبــيــرة  ــتـ ــاريـ كـ
ــواع اإلشــــاعــــة فـــي الــبــحــر  ــ الـــــرأس مـــن األنــ
ــيــــض املـــتـــوســـط واملــــيــــاه الـــتـــونـــســـيـــة،  األبــ

قابس.  خليج  في  خصوصًا 
ــوم  ــلــ ــعــ ــة الــ ــيــ ــلــ وأضـــــــــــاف األســـــــتـــــــاذ فــــــي كــ
ــب 

ّ
بــصــفــاقــس ســيــســمــح لـــنـــا جـــهـــاز الــتــعــق

ــنـــا جـــامـــعـــة بـــريـــمـــورســـكـــا  ــتـــه لـ ــــذي قـــدمـ الــ
فـــي ســلــوفــيــنــيــا بــمــتــابــعــة تـــحـــركـــات هـــذه 
الــســلــحــفــاة ألنـــهـــا مـــن األنـــــواع املـــهـــاجـــرة. 
عــلــى قوقعة  ــب 

ّ
الــتــعــق ألــصــق جــهــاز  وفــيــمــا 

الـــســـلـــحـــفـــاة، وضــــع املــــركــــز عــــالمــــات عــلــى 
ــّرف  ــعــ ــتــ ــل الــ ــيـ ــهـ ــتـــسـ الــــســــالحــــف الـــــثـــــالث لـ
. ووفــق عــمــاد الــجــريــبــي، 

ً
عــلــيــهــا مــســتــقــبــال

بنظام  ُجــّهــزت  الــتــي  مــروة  السلحفاة  فــإن 
ــادون عــــن طـــريـــق  ــيــ ـــب اصـــطـــادهـــا صــ

ّ
تـــعـــق

تـــحـــديـــد  أن  الــــبــــاحــــث  وأضـــــــــاف  الــــخــــطــــأ. 
ــرعـــي  ــتـــوي والـ ــارات االســـتـــكـــنـــان الـــشـ مــــســ
فـــي حــمــايــة  مــهــمــًا  يــــؤدي دورًا  والـــهـــجـــرة 

باالنقراض. املهددة  األنواع  هذه 

الحيوانات تأكل األعشاب الضارة الموجودة في الغطاء النباتي وهو أفضل ما يمكن فعله
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كـــشـــف تـــحـــلـــيـــل الـــحـــمـــض الـــــنـــــووي ألحـــد 
ضحايا مدينة بومبي اإليطالية التي شهدت 
ــوران  ــراء ثــ ــ تــفــحــم الــعــديــد مـــن ســكــانــهــا جـ
ــفــي عــــام، عن  بـــركـــان جــبــل فـــيـــزوف قــبــل أل

أسرار ظلت حبيسة ملئات السنن.
الحمض  التحليل لتسلسل  وُيعتقد أن هذا 
النووي، بشكل كامل، هو األول على اإلطاق 
لــضــحــيــة مــــن ضـــحـــايـــا بـــومـــبـــي. وكــشــف 
الــتــحــلــيــل أن الـــرجـــل كـــان مــشــابــًهــا وراثـــًيـــا 
لألشخاص الذين كانوا يعيشون في روما 
ا جينات 

ً
في ذلك الوقت، ولكن كان لديه أيض

شائعة بن سكان جزيرة سردينيا القريبة 
فــي البحر األبــيــض املــتــوســط. وعــنــدمــا ثار 
بركان جبل فيزوف اإليطالي بعنف في عام 
79 ميادية، قتلت سحابة من الرماد شديد 
املــدن الرومانية  الــحــرارة اآلالف فــي وحــول 
القديمة بومبي وهيركوالنيوم–بما في ذلك 
العمر لقي حتفه بينما  رجل في منتصف 
كــان يستريح على أريــكــة اســتــرخــاء داخــل 

بومبيان االسم التاريخي للمدينة.

سلوكها يتغير.. األفيال قد تتحول إلى حيوانات شرسة وعلماء يكشفون السبب
عمالقة  حيوانات  بكونها  األفيال  تشتهر 
ودودة، لكن يبدو أن تغير املناخ وارتفاع 
الحيوانات  تلك  دفــع  قد  الــحــرارة،  درجــات 
لــتــغــيــر ســلــوكــهــا ومــهــاجــمــة الــبــشــر، وفــقــا 
ملــــا كـــشـــفـــتـــه عـــــدة حــــــــوادث فــــي الـــســـنـــوات 

املاضية.
ففي الهند، تقتل األفيال 500 شخص كل عام، 

وفقا لـتقرير حكومي، صدر في عام 2020.
وفي 24 مايو، دهست فيلة امرأة هندية حتى 
املوت، بعد الهجوم على قريتها بالهند، وفقًا 

لصحيفة  تايمز أوف إنديا.
إنــديــا  تــقــريــر لصحيفة  ــر  ــام 2021، ذكـ فــي عـ
لــقــوا حتفهم من  تـــــوداي، أن 3310 شــخــًصــا 

هجمات األفيال خالل 7 سنوات.
وفــــي أبـــريـــل 2022، ذكــــرت صــحــيــفــة إنــديــان 
إكسبريس أن األفيال دهست ستة أشخاص، 
من بينهم فتاة صغيرة، في منطقة دامتاري 

في الهند.
 

ً
في عام 2018، دمر قطيع مؤلف من 28 فيال

18 منزاًل وأسيجة في قرية أوجــوروتــي، في 
ناميبيا, وفقا لـتقارير إعالمية.

وفــي عــام 2021، قامت مجموعة مــن األفيال 
ــزارع فــي نــجــاريــمــارا، شــمــال كينيا،  بــغــزو املــ

حسب موقع انقذوا األفيال.
في ذلك الوقت، هدد املزارعون بقتل األفيال، 

الحرارة، وفقا ملجلة نيوزويك.
وأضـــافـــت: تــغــيــر املـــنـــاخ يــؤثــر عــلــى األشــيــاء 
الــحــيــوانــات للبقاء على  الــتــي تعتمد عليها 
ــاة، مــــؤكــــدة أن حـــــــاالت الـــجـــفـــاف  ــيــ قـــيـــد الــــحــ

ستجعل األفيال أكثر تواترًا وأكثر خطورة.

قبل أن تتدخل مجموعات الرفق بالحيوان.
ــك، قـــالـــت عـــاملـــة االجــتــمــاع  ــ وتــعــلــيــقــًا عــلــى ذلـ
البيئي املتخصصة في الصراع بني اإلنسان 
والـــحـــيـــاة الـــبـــريـــة، نــيــكــي رســـــت، إن األفـــيـــال 
تصبح أكثر عدوانية عندما ترتفع درجــات 

فـــي عـــام 2019، عــانــت زمــبــابــوي مـــن جــفــاف 
مدمر، وتــم نقل 600 فيل في محاولة إلنقاذ 
حــيــاتــهــم، مـــع مــــوت 200 فـــي غـــضـــون شهر 

واحد، وفقا لوكالة أسوشيتدبرس.
وقالت مديرة األبــحــاث والعلوم في برنامج 

الــتــعــايــش بــني اإلنـــســـان والــفــيــلــة فــي كينيا، 
لـنيوزويك، إنهم يشهدون زيادة  ليديا تيلر 
هائلة في الصراعات بني البشر والفيلة في 

جميع أنحاء أفريقيا.
وأضــــافــــت لـــســـوء الـــحـــظ، ال نـــعـــرف الـــصـــورة 
الكاملة للتأثيرات طويلة املدى لتغير املناخ 
على األفيال، مؤكدة زيــادة عدد األفيال التي 

قتل بسبب الصراع.
ُ
ت

ــلـــة: فــــي كــيــنــيــا، نــشــهــد املـــزيـــد  وتـــابـــعـــت قـــائـ
واملــزيــد من سنوات الجفاف التي لها تأثير 

مدمر على كل من البشر والفيلة “.
وأشارت إلى تنافس بني الفيلة والبشر على 
مــصــادر املــيــاه واألراضــــي الــزراعــيــة، متوقعة 
ا بسبب الجفاف ونقص  أن يزداد األمر سوًء

األمطار.
وكشفت دراسة لـ جامعة كينت عام 2021، أن 
عدد حوادث اإلغارة على املحاصيل املرتبطة 
املــائــة على مــدار  باألفيال زاد بنسبة 49 فــي 

15 عاًما.
من جانبه توقع املسؤول بالصندوق العاملي 
للحياة البرية )WWF(، نيخيل أدفاني، زيادة 
حــدة الــصــراع مــع اســتــمــرار التغير املناخي، 
قائال: لديك أناس وماشيتهم يتنافسون مع 
الحيوانات مثل الفيلة بسبب تقلص مصادر 

املراعي واملياه.

ـــشـــرت الــخــمــيــس في 
ُ
ووفـــقـــا لـــورقـــة عــلــمــيــة ن

مــجــلــة ســايــنــتــفــيــك ريـــبـــورتـــس نـــجـــح فــريــق 
دولــي من العلماء ألول مرة بدراسة تسلسل 

الحمض النووي للرجل بالكامل.
قـــال غــابــريــيــل ســـكـــورانـــو، املـــؤلـــف الــرئــيــســي 
للدراسة: إنه تفسير مثير لالهتمام للتاريخ 
الــشــخــصــي لبطل روايــــة مــن أشــهــر األحـــداث 

التاريخية الكارثية في العالم.
ــتـــائـــج الـــطـــريـــق ملــــزيــــد مــن  ــنـ ــذه الـ ــ وتـــمـــهـــد هــ
الدراسات التي يمكن أن تساعد العلماء على 
فهم أفضل للتاريخ البيولوجي لأشخاص 
ا 

ً
الذين عاشوا في املنطقة قبل ألفي عام، وفق

للباحثني. وبينما بــدأ العلماء ألول مــرة في 
املــواد الجينية القديمة من عظام  استخراج 
الناس والحيوانات في بومبي منذ أكثر من 
ا قادرين على 

ً
عقدين من الزمن، كانوا سابق

دراســة تسلسالت قصيرة فقط من الحمض 
ــرون، عــالــم  ــتــ الــــنــــووي. وقـــــال بــيــيــر بـــاولـــو بــ
أنــثــروبــولــوجــيــا الــطــب الــشــرعــي فــي جامعة 
نــابــولــي، فــي حــديــث لصحيفة وول ستريت 
ــرارة املــرتــفــعــة وبــقــاء  ــات الــــحــ ــ جـــورنـــال درجــ
بقايا العظام في التربة آلالف السنني يمكن 
أن تلحق أضراًرا بالغة باملواد العضوية مثل 

الحمض النووي وجزيئات البروتني.
ولم يكن بترون مشارًكا في الدراسة، ولكنه 
جــزء مــن مجموعة تــجــري تحليالت مماثلة 

للحمض النووي لضحايا فيزوف اآلخرين.
وتــم اكتشاف بقايا الهيكل العظمي للرجل 
أثــنــاء  بـــني عـــامـــي 1932 و 1933  ألول مــــرة 
التنقيب فــي أحــد مبانى بومبي، واملــعــروف 
ــداد،  ــحـ بـــاســـم كـــاســـا ديــــل فــــابــــرو، أو بــيــت الـ

حــيــث عــمــل الــحــرفــيــون املــحــلــيــون. ولـــقـــد تم 
االحـــتـــفـــاظ بـــه جـــيـــًدا تــحــت طــبــقــة مـــن املــــواد 
ا للمؤلفة املشاركة 

ً
البركانية الصخرية، وفق

الــدراســة سيرينا فيفا، وهــي باحثة في  فــي 
قسم التراث الثقافي بجامعة سالينتو. أظهر 
الــفــحــص الــدقــيــق لــلــعــظــام الــــذي أجــــري على 
العينة ألول مرة في عام 2016 أن الرجل كان 

بني 35 و 40 عاًما عند وفاته.
وفي عام 2017، استخرج الباحثون ما ثبت 
أنــه حمض نــووي محفوظ جيًدا من منطقة 
في جمجمة الرجل، حيث ساعدت صالبتها 
املــواد الجينية التي قد  الشديدة في حماية 

تتحلل في العظام األخرى.
أتاحت جودة تلك املادة الجينية، إلى جانب 
ــراج الــــجــــديــــدة وتــقــنــيــات  ــخــ ــتــ تـــقـــنـــيـــات االســ
الــتــســلــســل، الـــوصـــول إلـــى الــتــســلــســل الــكــامــل 

ــــا ملــؤلــفــي 
ً
لــلــحــمــض الــــنــــووي لـــلـــرجـــل. ووفــــق

املــبــذولــة لتحديد  الــجــهــود  ــة، فشلت  الـــدراسـ
ــرأة  الــتــســلــســل الــكــامــل لــلــمــادة الــجــيــنــيــة المــ
مسنة أخـــرى تــم العثور على بقايا هيكلها 
الــعــظــمــي بــالــقــرب مـــن الـــرجـــل بــســبــب وجـــود 
فـــجـــوات كــثــيــرة جـــــًدا فـــي الــحــمــض الـــنـــووي 

املأخوذ من صخورها.
وتشير العالمات املوجودة على عظام الرجل 
إلـــى أنـــه كـــان مــصــاًبــا بــنــوع مــن مـــرض السل 
املــتــوطــن فـــي املــنــطــقــة فـــي ذلـــك الـــوقـــت، وأنـــه 
كان مصاًبا بنوع من التهاب املفاصل–وهي 
الــنــتــائــج الـــتـــي قــــال عــنــهــا مــؤلــفــو الـــدراســـة 
إنـــهـــا قـــد تــســاعــدهــم فـــي تــفــســيــر ســبــب عــدم 
ــثــــوران الــبــركــانــي،  مــحــاولــتــه الـــهـــروب مـــن الــ
ــكـــس الــــعــــديــــد مــــن مـــواطـــنـــيـــه. وقــــال  ــلـــى عـ عـ
الــبــاحــثــون بــالــخــصــوص: اإلجــابــة تكمن في 

حالته الصحية . وبمقارنة الحمض النووي 
لرجل بومبيان باملواد الجينية املأخوذة من 
حوالي 1500 إنسان قديم وحديث، من غرب 
الــبــاحــثــون تشابهه الجيني  أوراســـيـــا، حــدد 
مع األشخاص الذين عاشوا في نفس الوقت 
فـــي رومـــــا. ومــــع ذلــــك، فــقــد اشــتــمــل جينومه 
ا على الجينات املــوجــودة بشكل شائع 

ً
أيض

في األشخاص من سردينيا–مما يشير إلى 
أن مواطني بومبي كانوا مجموعة متنوعة 
ــقـــديـــم نــــظــــرة أكــثــر  وراثــــــًيــــــا. وإلـــــــى جــــانــــب تـ
اســتــنــارة عــلــى الــلــحــظــات األخـــيـــرة لضحايا 
تــلــك الـــكـــارثـــة، قـــد يــســاعــد الــتــحــلــيــل الجيني 
املستمر لتسلسل الحمض النووي من سكان 
بــومــبــي الــبــاحــثــني عــلــى إعــــادة بــنــاء الــتــاريــخ 
الــذيــن يعيشون خــارج  البيولوجي للسكان 

روما خالل وقت الثوران.

احلمض النووي ألحد ضحايا بركان بومبي يكشف أسرارا عمرها 2000 عام

النازحون يدقون ناقوس اخلطر
• جــنــيــف – أ ف ب : حــــذرت األمــــم املــتــحــدة 
من أن الحرب الروسية في أوكرانيا تسببت 
ــادة عــدد الــنــازحــني قــســرا حــول العالم  فــي زيـ
ــر مــــن 100 مـــلـــيـــون شـــخـــص، وذلــــك  ــثـ ــــى أكـ إلـ
للمرة األولــى على اإلطــالق. وقالت مفوضية 
األمــم املتحدة لشؤون الالجئني في بيان إن 
جـــبـــروا عــلــى الــفــرار 

ُ
عـــدد األشـــخـــاص الــذيــن أ

مــن الــصــراعــات والــعــنــف وانــتــهــاكــات حقوق 
اإلنــســان واالضــطــهــاد قــد تــجــاوز اآلن الــرقــم 
املـــذهـــل الـــبـــالـــغ 100 مـــلـــيـــون، لــلــمــرة األولــــى 
على اإلطــالق، مدفوعا بالحرب في أوكرانيا 

وغيرها من النزاعات املميتة.
واعــتــبــرت املــفــوضــيــة فــي بــيــان أن هـــذا الــرقــم 
املــثــيــر لــلــقــلــق يــجــب أن يــهــز الــعــالــم ويــدفــعــه 
ــدادا  بــاتــجــاه إنــهــاء الــنــزاعــات الــتــي تجبر أعـ
ــلـــى الـــــفـــــرار مــن  قـــيـــاســـيـــة مــــن األشـــــخـــــاص عـ
ــم املــتــحــدة  ديـــارهـــم. وأشـــــارت مــفــوضــيــة األمــ
لـــشـــؤون الــالجــئــني إلــــى أن أعـــــداد الــنــازحــني 
إلــى 90 مليونا بحلول نهاية  قسرا ارتفعت 
2021 مدفوعة بالعنف في إثيوبيا وبوركينا 
فــاســو ومــيــانــمــار ونــيــجــيــريــا وأفــغــانــســتــان 

وجمهورية الكونغو الديموقراطية.
وفي 24 فبراير املاضي، أمر الرئيس الروسي 
فــالديــمــيــر بــوتــني بــغــزو أوكــرانــيــا املـــجـــاورة، 
ــى الــــفــــرار من  ــا بــمــاليــني األشــــخــــاص إلــ ــعـ دافـ
ا 

ً
الــقــتــال والـــوصـــول إلـــى مــنــاطــق أقـــل تعرض

للخطر أو إلى بلدان أخرى.
ولــم تشهد أوروبـــا مثل هــذا التدفق السريع 
لالجئني منذ نهاية الحرب العاملية الثانية. 

فقد غــادر مــا يقرب مــن 6,5 ماليني أوكــرانــي 
الــبــالد، معظمهم نــســاء وأطــفــال، بينما بقي 
الرجال الذين بلغوا سن القتال في أوكرانيا. 
 أعداد هؤالء املغادرين 

ّ
قّدر األمم املتحدة أن

ُ
وت

قد تصل إلى 8,3 ماليني بحلول نهاية العام.
ــّدر عـــدد الــنــازحــني  ـ

َ
ــق فــي أوكــرانــيــا نــفــســهــا، ُيـ

داخلًيا بنحو ثمانية ماليني شخص.
قــبــل الــغــزو الـــروســـي، كــانــت أوكــرانــيــا تضم 
37 مـــلـــيـــون نــســمــة فــــي املـــنـــاطـــق الــخــاضــعــة 
لسيطرة حكومتها. وال يشمل هذا الرقم شبه 
جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014، 
وال املــنــاطــق الــشــرقــيــة الــتــي يــســيــطــر عليها 

انفصاليون موالون لروسيا.
وقال مفوض األمم املتحدة لشؤون الالجئني 
فيليبو غراندي إن 100 مليون هو رقم صارخ 

ومثير للقلق ويبعث على التفكير. إنه رقم ما 
كان يجب إطالقا الوصول إليه.

وحـــــذر مـــن أن هــــذا الـــرقـــم يــنــبــغــي أن يــكــون 
ــــوة لــالســتــيــقــاظ لــحــل الــنــزاعــات  بــمــثــابــة دعـ
ــا، وإنــــــهــــــاء االضــــطــــهــــاد،  ــهــ ــعــ ــنــ املــــــدمــــــرة ومــ
ومـــعـــالـــجـــة األســــبــــاب الـــكـــامـــنـــة الـــتـــي تــجــبــر 

األبرياء على الفرار من ديارهم.
ويشمل هذا الرقم الالجئني وطالبي اللجوء 

وأكثر من 50 مليون نازح داخل بلدانهم.
وأشـــار غــرانــدي إلــى أن االســتــجــابــة الدولية 
ــن الـــحـــرب في  حـــيـــال األشــــخــــاص الـــفـــاريـــن مـ
ــا إيـــجـــابـــيـــة جــــــدا، مــضــيــفــا أن هـــذا  ــيــ ــرانــ أوكــ
االندفاع في التعاطف حقيقي للغاية وهناك 
حــاجــة لــتــعــبــئــة مــمــاثــلــة فـــي مـــا يــتــعــلــق بكل 

األزمات األخرى في العالم.

املستهلك األوروبي يلتهم كوكب األرض!
كشف تقرير جــديــد ملنظمة األمـــم املتحدة 
لــلــطــفــولــة )يـــونـــيـــســـيـــف(، أن األطــــفــــال فــي 
أغنى دول العالم ينشأون في بيئة صحية 
نــســبــيــا، ولـــكـــن فـــي الـــوقـــت نــفــســه تــســاهــم 
الــبــلــدان بشكل غير متناسب  غالبية هــذه 

في تدمير البيئة العاملية.
وخلص باحثو مركز إينوشينتي التابع 
لليونيسيف الذين أعدوا التقرير إلى أنه إذا 
استهلك كل سكان األرض القدر نفسه من 
املوارد التي يستهلكها سكان دول االتحاد 
األوروبـــــي ومــنــظــمــة الــتــعــاون االقــتــصــادي 
الــضــروري وجــود  والتنمية، فسيكون مــن 

3.3 كواكب مماثلة لأرض.
ــر أنــــــه إذا اســـتـــهـــلـــك كــل  ــريـ ــقـ ــتـ الـ وأوضـــــــــح 
سكان األرض القدر نفسه من املــوارد التي 
ــدا ولــوكــســمــبــورغ  ــنـ ــان كـ ــكـ يــســتــهــلــكــهــا سـ
والواليات املتحدة، فسيلزم وجود خمسة 
كواكب مماثلة لأرض على األقل، حسبما 

أعلنت منظمة اليونيسيف في كولونيا.
فــي أملــانــيــا أيــضــا يعتبر اســتــهــالك املـــوارد 
مرتفعا للغاية على املستوى العاملي، حيث 
سيحتاج سكان األرض إلــى مــوارد تــوازي 
انــتــهــجــوا  لـــــأرض إذا  2.9 كـــوكـــب مــمــاثــل 

أسلوب حياة األملان.
شــمــل تــقــريــر الــيــونــيــســيــف بــيــانــات مــن 39 
دولــــــة فــــي مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون االقـــتـــصـــادي 
والـــتـــنـــمـــيـــة واالتــــــحــــــاد األوروبـــــــــــــي. وأراد 
الباحثون معرفة مــدى نجاح كل دولــة في 
توفير بيئة صحية صديقة لــأطــفــال. في 

الــوقــت نفسه، تــم فحص البصمة البيئية 
املــرتــبــطــة بــكــل بــلــد، مــثــل حــصــة الــبــلــد في 
ــاخ واســـتـــهـــالك املـــــــوارد وإنـــتـــاج  تــغــيــر املـــنـ

النفايات اإللكترونية.
ت إســبــانــيــا وآيـــرلـــنـــدا والــبــرتــغــال  وجـــــاء
توفر  الــدول، حيث  هــذه  قائمة  رأس  على 
بيئة جيدة لأطفال  الثالثة  البلدان  هذه 
أقل  الذين يعيشون هناك وتشارك بشكل 
فـــي املـــشـــكـــالت الــبــيــئــيــة الـــعـــاملـــيـــة. وحــلــت 
أملــانــيــا فــي الــثــلــث األعــلــى مــن الــقــائــمــة في 

التاسع. املركز 
إلــى أن بعض أغنى بلدان  وأشـــار التقرير 
العالم - من بينها أستراليا وبلجيكا وكندا 
والواليات املتحدة - لها تأثير خطير على 
البيئة العاملية من حيث انبعاثات الكربون 
وإنــتــاج النفايات اإللكترونية واستهالك 
املوارد للفرد. في الوقت نفسه، جاءت هذه 
الدول في ذيل قائمة املقارنة الدولية فيما 

يتعلق بتوفير بيئة صحية ألطفالها.
ــون، مــــديــــرة مــركــز  ــ ــسـ ــ ــالــــت جـــونـــيـــال أولـ وقــ
الـــدول الغنية تفشل  إينوشينتي: غالبية 
فـــي تــوفــيــر بــيــئــة صــحــيــة لــجــمــيــع األطــفــال 
داخــل حــدودهــا وتساهم أيضا فــي تدمير 
موائل األطفال في أجزاء أخرى من العالم... 
فــي بعض الــحــاالت، نجد أن الــبــلــدان التي 
تـــوفـــر بــيــئــة صــحــيــة نــســبــيــا لــأطــفــال هي 
أيضا من بني أكبر منتجي امللوثات التي 

تدمر بيئات األطفال في بلدان أخرى.
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االنــبــعــاثــات ِصـفر، ناهيك عن  فــي تحقيق صــافــي 
صافي االنبعاثات السلبي الازم للبدء في استعادة 
الــرغــم مــن وجــود طــرق عديدة  كوكبنا. ولكن على 
ـــ الــقــائــمــة منها على  ــة ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون ـ ــ إلزال
الطبيعة والتكنولوجية ــ فإنها جميعا ليست جاهزة 
على نطاق واســع، وال يــزال عدد كبير من عناصر 
نـــزاع. ســوف نستكشف  هــذه االستراتيجية محل 
التكيف على  أيضا سبل تحسن وتوسيع جهود 
النطاق املطلوب ملعالجة اآلثار املتنامية املترتبة على 
تغير املناخ، وإن كانت حــدود ما هو ممكن هنا ال 

تزال غير واضحة.
ــرق عكس  ــة »طــ ــ أخـــيـــرا، ســنــفــحــص إمــكــانــيــة دراسـ
ضـــوء الــشــمــس، وهـــو تــدخــل مصمم لعكس جــزء 
صغير مــن أشــعــة الــشــمــس الــقــادمــة إلعــادتــهــا إلــى 
للتطبيق، لكنه قد  الخيار قابا  الفضاء. يبدو هــذا 
يفرض مخاطر عاملية، مما يعني ضمنا تحديات 

كبرى ترتبط بالحوكمة.
يتلخص هــدفــنــا فــي جــمــع كــل هـــذه الــخــيــارات معا 
لتقييم  مــرة على اإلطــــاق،  فــي وثيقة واحـــدة ألول 
التزايد  املترتبة على  العمل مقابل املخاطر  مخاطر 
ــات الـــحـــرارة الــعــاملــيــة، والــتــوصــيــة  الــســريــع فــي درجــ
إلــى مشورة علمية  باستراتيجية متكاملة تستند 
مستقلة فضا عن التشاور مع أصحاب املصلحة. 
يــجــب أن تـــكـــون اســتــراتــيــجــيــتــنــا فـــي الــتــعــامــل مع 
ـّعـالة، وقوية، وأخاقية، وتستند 

َ
ف املناخي  التجاوز 

ــتـــاحـــة، وتــتــســق مـــع الـــعـــدالـــة،  إلــــى أفـــضـــل األدلــــــة املـ
واإلنصاف، واحترام القانون الدولي.

ــة، ســتــظــل عــقــولــنــا  ــاريــ ــادئ ســ ــبــ مـــا دامـــــت هــــذه املــ
اللحظة، حيث نقترب كثيرا من  منفتحة. في هــذه 
ــ  الــخــيــارات  الخطر، ال نملك تــرف استبعاد أي مــن 
على األقل ليس قبل أن نتحقق منها بشكل كامل. 
إنــه ألمــر مــأســاوي أن نضطر إلــى مواجهة عواقب 
الجهد والقيام  الكافي من  القدر  التقاعس عن بذل 
بــهــذا املــســعــى. ولــكــن تــقــع عــلــى عــاتــقــنــا مسؤولية 
أساسية تلزمنا بأن نكون مستعدين إذا فشلنا في 
تلبية أهــداف اتفاقية باريس. وهذا يعني النظر في 
التي قد تقلل من حجم  كل االستجابات املحتملة 

األضرار واملعاناة التي يتكبدها الناس والكوكب.

ــاريـــس  ــتـــدى بـ ــنـ ــيــــس مـ ــي رئــ ــ * بــــاســــكــــال المــ
للسالم، واملدير العام السابق ملنظمة التجارة 

العاملية. 

السبب جزئًيا،  لهذا  للرأسمالية.  املؤيدة واملناهضة 
بـــرز وضـــع ثــالــث فــي الــســنــوات األخـــيـــرة ـ »مـــا بعد 
النمو  بــعــد  اقــتــصــاديــات مــا  أنــصــار  الــنــمــو. ينتقد 
املدافعن عن النمو األخضر واملدافعن عن تقليص 
النمو بسبب تركيزهم على الناتج املحلي اإلجمالي.

الواقع أن الناتج املحلي اإلجمالي ال يقيس التدهور 
البيئي أو الرفاهة االجتماعية، وعلى هذا فا ينبغي 
ــا اقتصادًيا 

ً
النمو هــدف أو تقليص  النمو  يــكــون  أن 

ــادر عـــن منظمة  ــ ــًيـــا، فـــي تــقــريــر حـــديـــث صـ أســـاسـ
التعاون االقتصادي والتنمية، يزعم فريق من كبار 
خبراء االقتصاد أن السياسة االقتصادية يجب أن 
 من ذلك على أهــداف املجتمع األساسية 

ً
تركز بــدال

البيئية، وتحسن  تــكــون االســتــدامــة  أن  الــتــي يجب 
املرونة  التفاوت، وتعظيم  الرفاهة، وتضييق فجوة 
االقتصادية في البلدان األكثر ثراء اليوم. لم يعد من 
املمكن ضمان أي من هذه الغايات من خال النمو 
السياسات  االقتصادي، ولــهــذا، يتعن على صناع 
أن يحرصوا على »تجاوز النمو الستهدافها بشكل 

مباشر.
كـــتـــاب  مـــؤلـــفـــة  كـــيـــت راورث،  تـــعـــبـــيـــر  عـــلـــى حـــــد 
»اقتصاديات الكعكة، ينبغي لنا أن نكون »محايدين 
الرئيسية وراء ظهور  للنمو. يتمثل أحــد األســبــاب 
املتقدمة  االقــتــصــادات  أن  النمو فــي  أفــكــار مــا بعد 
كـــانـــت فـــي الـــســـنـــوات األخـــيـــرة تـــواجـــه مــتــاعــب في 

تحقيق أي نمو على اإلطاق. 
املعتادة في  الناتج املحلي اإلجمالي  وحتى زيــادات 
إلــى 3% سنوًيا، كانت بعيدة  السابق بنسبة %2 
املــنــال إلـــى حــد كــبــيــر، مــع نــمــو مــتــواضــع ال تدعمه 
ســوى أســعــار الــفــائــدة الــشــديــدة االنــخــفــاض وضخ 

أموال البنك املركزي بكميات ضخمة.
الواقع أن أهل االقتصاد محيرون حول السبب وراء 
ذلـــك، لكن التباطؤ االقــتــصــادي فــي اآلونـــة األخــيــرة 
ــعـــدالت الــنــمــو  ــي مـ ــل الــتــفــكــيــر فـ ــهـ ــن األسـ يــجــعــل مـ
إذا كان  البيئية،  السياسة  التي تجلبها  املنخفضة 
هــذا هــو مــا قــد يــحــدث بالفعل. ال ينبغي للمرء أن 
يـــدرك األولــويــة  البيئة لكي  يــكــون مــن دعـــاة حماية 
الـــذي يخلفه  املــدمــر  التأثير  الــقــصــوى لكبح جــمــاح 

االقتصاد على مناخ كوكب األرض وبيئته.
كان كتاب »حدود النمو موضع تجاهل على نطاق 
ــع قــبــل نــصــف قـــرن مــن الــزمــن، ولـــو لــم يحدث  واسـ
ذلك، ملا كنا في احتياج إلى إجراء هذه املناقشة مرة 

أخرى اليوم.

ــتــــصــــاد  ــــس أســــــتــــــاذ االقــ ــوبـ ــ ــاكـ ــ ــكــــل جـ ــايــ * مــ
السياسي بجامعة شيفيلد، ومؤلف مشارك 
الــنــمــو، أو ما  لكتاب »الــنــمــو، أو النقص فــي 

بعد النمو )منتدى القتصاد جديد، 2022(.

* شــولــيــا لــيــكــاج الــخــبــيــرة االقــتــصــاديــة في 
منتدى االقتصاد الجديد في برلني، ومؤلفة 
مشاركة لكتاب »النمو أم التدهور أم ما بعد 

النمو؟ )منتدى القتصاد جديد، 2022(.

السبب يتعن  للقدر. لهذا  اليأس واالستسام  من 
الحال اآلن.  للتصدي لهذه  التخطيط  أن نبدأ  علينا 
الــغــايــة، سأتولى رئــاســة لجنة عاملية  لتحقيق هــذه 
جديدة إلدارة املخاطر املترتبة على التجاوز املناخي. 
البارزين من  الــقــادة  اللجنة من 16 من  تتألف هــذه 
خلفيات متنوعة، وســوف ننظر في أفضل طريقة 
ـم حيث 

َ
املــاديــة والسياسية فــي عال إلدارة املخاطر 

تــتــجــاوز الــزيــادة فــي درجـــات الــحــرارة العاملية 1.5 
درجة مئوية. يأتي معظم أعضاء اللجنة من الجنوب 
العاملي، بما في ذلك العديد من رؤســاء الحكومات، 
والوزراء، وكبار املسؤولن السابقن. وسوف نقدم 
الــتــجــاوز  إمــكــانــيــة  ملــعــالــجــة  اســتــراتــيــجــيــة متكاملة 
ــم املــتــحــدة لــتــغــيــر املــنــاخ  املــنــاخــي قــبــل مــؤتــمــر األمــ

.2023

االقتصادي  التعاون  و»منظمة  الدولي  »البنك  ذلك 
والتنمية.

انبعاثات  السنوات األخــيــرة، انخفضت بالفعل  في 
الغنية، حتى مع  البلدان  الكربون في  ثاني أكسيد 
نمو اقتصاداتها، لكن قدرة كبيرة من هذا الفصل 
الواضح بن نمو الناتج املحلي اإلجمالي واألضرار 
البيئية تحقق عن طريق نقل االنبعاثات إلى الصن 
السلع  التي تنتج اآلن أغلب  الناشئة  واالقــتــصــادات 

املصنعة. 
ــة الــغــابــات،  ــ وفـــي مــجــاالت أخـــرى ـ بــمــا فــي ذلـــك إزال
واملـــخـــزونـــات الــســمــكــيــة، واســتــنــفــاد الــتــربــة ـ كــان 
 أو منعدًما. وكما دأب الفريق 

ً
الفصل املطلق ضئيا

الــحــكــومــي الـــدولـــي املــعــنــي بتغير املـــنـــاخ، وبــرنــامــج 
األمم املتحدة للبيئة، على تحذيرنا بقدر متزايد من 
اإللحاح، فإن العالم ال يزال يتجه نحو كارثة بيئية. 
الــكــارثــة؟  ــاذا يتعن علينا أن نفعل لتجنب هـــذه  مـ

العمل  إدارة هــذا  بصفتنا لجنة مستقلة، سنتولى 
التي  السياسية والتنظيمية  القيود  املهم مــن دون 
تــعــرقــل غــالــبــا مــثــل هــــذه املـــنـــاقـــشـــات. نــحــن على 
ــيـــارات، بــمــا فـــي ذلــك  اســتــعــداد لــلــنــظــر فـــي كـــل الـــخـ
ـــــَعـــــد فــي بــعــض األحــيــان أكــثــر إثـــارة 

ُ
األفــكــار الــتــي ت

للجدال من أن يتسنى طرحها في منتديات أخرى.
على سبيل املثال، في حن يجب أن يظل الحد من 
الكوكبي  الــحــراري  االنبعاثات املسببة لانحباس 
هدفنا األســاســي، يتعن علينا أن نــدرك أن هــذا لم 

يعد كافيا.
ــرح أســـالـــيـــب إضــافــيــة.  ــوارد طــ ــ ــ اآلن، أصـــبـــح مـــن الـ
ــــة  عــلــى ســبــيــل املـــثـــال، ســنــســتــكــشــف إمــكــانــيــة إزال
ثـــانـــي أكــســيــد الـــكـــربـــون مـــن الـــغـــاف الـــجـــوي على 
إذا كنا راغبن  أمــر ال مفر منه  نــطــاق واســـع. هــذا 

ــروز مـــن دعـــاة  ــبـ مـــن مــنــظــور مــجــمــوعــة مـــتـــزايـــدة الـ
حماية البيئة، اإلجابة واضحة: ينبغي لاقتصادات 
النمو وتبدأ في االنكماش.  أن تتوقف عن  املتقدمة 
إن »تقليص النمو، كما يقول مؤلفون مثل جيسون 
العالم  هايكل وجــورجــوس كاليس، كفيل بتمكن 
من الحياة في حدود إمكانياته البيئية وترك القدر 

الكافي من املوارد لتنمية البلدان األكثر فقًرا.
عـــاوة عــلــى ذلـــك، يــزعــم أنــصــار تقليص الــنــمــو أن 
االقــتــصــادي ليس غير مستدام فحسب بل  النمو 
. وهــم 

ً
ـــا فـــي جــعــلــنــا أفـــضـــل حـــــاال

ً
ــه يــفــشــل أيـــض إنــ

ياحظون أن نمو الناتج املحلي اإلجمالي في البلدان 
الغنية يرتبط اآلن بمشكات اجتماعية متعددة، من 
تفشي التفاوت بن الناس إلى تزايد اعتال الصحة 
الــعــقــلــيــة. لــيــس مـــن املــســتــغــرب أن تــكــون املــنــاقــشــة 
االقتصادية بن دعاة النمو األخضر وتقليص النمو 
ــا مــجــادلــة سياسية بــن اإليــديــولــوجــيــات 

ً
هــي أيــض

الوقت  البيولوجي. بحلول  العيش، والتنوع  وسبل 
ــــذي تــصــل عــنــده الـــزيـــادة إلـــى درجــتــن مئويتن،  ال
سيخضع عدد كبير من األنظمة البشرية والطبيعية 
لــضــغــوط شـــديـــدة؛ وســــوف تــكــافــح بــعــض األنــظــمــة 
الــبــيــئــيــة ملــجــرد الـــبـــقـــاء، وســتــخــتــفــي أنــظــمــة أخـــرى 
بالفعل. األســـوأ مــن كــل هــذا أن الــتــجــاوز يــزيــد من 
املعنية  الدولية  الحكومية  الهيئة  مخاطر ما تصفه 
أنه »تأثيرات مناخية متعاقبة ال  املناخ على  بتغير 
أقل  السياسية  العواقب  يمكن عاجها. ولــن تكون 
الزيادة بنحو  اعتقاد كثيرين، أصبحت  أهمية. في 
ــ مؤشرا على قدرة  1.5 درجة مئوية خطا فاصا 
البشرية ورغبتها في الحد من مخاطر املناخ. ورغم 
العتبة قد يــؤدي إلى استجابة أكثر  أن تجاوز هذه 
إلــى حالة  ُيـفضي أيضا  املــنــاخ، فإنه قد  لتغير  قــوة 

ربــمــا تــجــاوزنــا بــالــفــعــل، »الـــحـــدود الــكــوكــبــيــة الــتــي 
تستطيع البشرية ضمنها أن تزدهر بأمان.

بــطــبــيــعــة الـــحـــال، يــــدرك أهـــل االقــتــصــاد املــنــتــمــون 
لكنهم الحظوا  الحقيقة،  هذه  الرئيسي  التيار  إلى 
ــنــمــو االقـــتـــصـــادي يـــقـــاس مـــن حــيــث الــدخــل  أن ال
الــوطــنــي والــنــاتــج )الــنــاتــج املــحــلــي اإلجــمــالــي(، وال 
توجد عاقة بسيطة بن هذه املؤشرات والتدهور 
الــبــيــئــي. مـــن املــمــكــن أن يــــؤدي اســتــخــدام الــطــاقــة 
ــايـــات، وتــحــويــل  ــنـــفـ املـــتـــجـــددة، وإعـــــــادة تـــدويـــر الـ
االســتــهــاك مــن الــســلــع إلـــى الــخــدمــات، إلـــى جعل 
ــراًرا بــالــبــيــئــة بــدرجــة  ــ الــنــمــو االقــتــصــادي أقـــل إضـ
كــبــيــرة. وبـــهـــذا، يــمــكــنــنــا أن نــحــصــل عــلــى »الــنــمــو 
األخـــضـــر: مــســتــويــات مــعــيــشــة أعــلــى وبــيــئــة أكــثــر 
ـــا. عــلــى مـــدار الــعــقــد املـــاضـــي، أصــبــح 

ً
صــحــة أيـــض

املؤسسات  لكل  الرسمي  الــهــدف  األخــضــر  النمو 
في  بما  الرئيسية،  األطــراف  املتعددة  االقتصادية 

الحكومية  الهيئة   أحــدث تقرير صــادر عن 
َ

ـف
َ

ـش
َ
ك

ــدوث مـــا كــان  ــيــة املــعــنــيــة بــتــغــيــر املـــنـــاخ عـــن حــ الــدول
يخشاه كثيرون لكنهم كانوا عازفن عن االعتراف 
ــه: الــفــشــل املــســتــمــر فـــي خــفــض االنـــبـــعـــاثـــات من  بــ
الغازات املسببة لانحباس الحراري الكوكبي يعني 
أن الــزيــادة في درجــات الــحــرارة العاملية من املرجح 
أن تتجاوز 1.5 درجــة مئوية، نسبة إلى مستويات 
ما قبل الصناعة. وقد حذر أمن عام األمم املتحدة 
الرئيسي  الــهــدف  أن هــذا  أنطونيو جوتيريش مــن 
للمناخ 2015 أصــبــح اآلن »على  بــاريــس  التــفــاقــيــة 
أجــهــزة دعـــم الــحــيــاة. وحــتــى لــو »بــلــغــت االنــبــعــاثــات 
ذروتها قبل عام 2025 في أبعد تقدير، كما تشير 
الهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغير املناخ، وجرى 
»خفضها بنسبة 43% بحلول عام 2030 )بما في 
ذلــك خفض انــبــعــاثــات غــاز املــيــثــان بــمــقــدار الثلث(، 
نــتــجــاوز مؤقتا عتبة  يــكــون مــن املحتم أن  »فــيــكــاد 
الحرارة هذه ولكن سيكون بوسعنا العودة إلى ما 

دونها بحلول نهاية القرن.
إذا كــان تجنب تــجــاوز الــهــدف 1.5 درجــة مئوية ال 
يزال في حكم املمكن من الناحية الفنية، فا ينبغي 
الفرصة تنغلق  لنا بالطبع أن نستسلم. لكن نافذة 
بــســرعــة أكــبــر مــمــا كــنــا نــتــصــور، ومـــن الــواضــح أن 
التي  ــ  العمق  املتزايدة  الجيوسياسية  االنقسامات 
الروسي على  الجائحة، والــعــدوان  زادت من حدتها 
أوكرانيا، وأزمات الغذاء والطاقة والديون التي تلوح 
في األفق ــ ال تبشر بالخير لذلك النوع من التعاون 
الذي نحتاج إليه. بتجاوز مستوى الدرجة ونصف 
الدرجة املئوية، ولكن بعد ذلك اتخاذ التدابير الازمة 
ـــى مـــا دون تــلــك العتبة  ــرارة إل ـــحـ ــات ال ــ ــادة درجـ ــ إلعـ
بحلول نهاية القرن، سنشهد بهذا ما تسميه الهيئة 
املــنــاخ سيناريو  املعنية بتغير  الــدولــيــة  الحكومية 

»التجاوز.
برغم أن النماذج املناخية وضعت هذا االحتمال في 
الكثير حول  لفترة طويلة، فإننا ال نعرف  االعتبار 
التي  -البيئية والــســيــاســيــة-  املــخــاطــر  كيفية تقليل 
قد تخلقها هذه الحال. لقد ارتفع متوسط درجات 
الحرارة العاملية بالفعل بنحو 1.1 درجة مئوية فوق 
مستويات ما قبل الصناعة، مع ما ينطوي عليه هذا 

من تأثيرات بيئية كبرى.
الــواقــع أن كــل ُعـشر درجـــة إضــافــي يسهم بشكل 
أكبر في زيادة شدة وتواتر الظواهر الجوية القاسية 
وتعظيم املخاطر التي تهدد الصحة، والغذاء، واملياه، 

يصادف هذا الربيع مرور خمسن عاًما على نشر 
العشرين.  الــقــرن  فــي  الكتب تأثيًرا  أكثر  واحــد مــن 
اســتــخــدم كــتــاب »حــــدود الــنــمــو، مــن تــألــيــف دونــيــا 
مـــيـــدوز وزمـــــاء لــهــا فـــي مــعــهــد مــاســاتــشــوســتــس 
لــلــتــكــنــولــوجــيــا، نـــمـــاذج حــاســوبــيــة جـــديـــدة للتنبؤ 
الــســيــطــرة عليه فــي عـــدد سكان  بــانــهــيــار ال يمكن 
الــعــالــم واالقـــتـــصـــاد الــعــاملــي إذا اســتــمــرت األنــمــاط 
الواقع  البيئية والتلوث.  املــوارد  الغالبة في استخدام 
أن  املمكن  النمو االقتصادي املتسارع من غير  أن 
األبـــد؛ فعند مرحلة مــا خــال األعـــوام  إلــى  يستمر 
املائة املقبلة، من املحتم أن يصطدم بالحدود البيئية 

املحدودة على كوكب األرض.
بعد مــرور نصف قــرن من الــزمــن، وفــي ظل األزمــة 
املــنــاخــيــة والــبــيــئــيــة الــتــي أملـــت بــنــا، يــعــود بــقــوة اآلن 
الجدال الذي أثاره كتاب حدود النمو عند صدوره. 
فــي عـــام 1972، قــوبــل الــكــتــاب بــانــتــقــادات شــديــدة 
مباشرة من اقتصادين زعموا أن مؤلفيه فشلوا 
في فهم أساسيات االقتصاد. إذا أصبح أحد املوارد 
نادرا، فسوف ترتفع أسعاره، كما أشاروا. وإذ ذاك، 
ـخـَدم بقدر 

َ
ـسـت

ُ
ستحل محله موارد أخرى، وسوف ت

أكبر من الكفاءة. كما سيؤدي اإلبــداع التكنولوجي 
إنتاج جديدة وأكثر نظافة. وبدال  ابتكار طــرق  إلــى 
النمو بذلك  انهيار اجتماعي، كــان  مــن تسببه فــي 
قادًرا على تصحيح مساره ذاتًيا ـ ناهيك عن كونه 
الــبــلــدان مــن خاله  الـــذي تستطيع  الــوحــيــد  السبيل 

التطور واإلفات من براثن الفقر.
كان أهل االقتصاد املنتمون إلى التيار السائد على 
يــقــن مــن أن كــتــاب »حــــدود الــنــمــو بعيد تــمــاًمــا عن 
أن أحــدهــم، جوليان سيمون، دخل  الــصــواب، حتى 
في رهــان مع عاِلـم البيئة بــول إيرليش حــول سعر 
الــتــالــي. راهــن إيرليش  العقد  خمسة مــعــادن خــال 
على أن أسعارها سترتفع مع تزايد ندرتها، وتوقع 
سيمون أن تصبح أرخــص مــع حلول مــواد أخــرى 
الخمسة، لكن  الــرهــان على  محلها. وربــح سيمون 
ـط 

َ
ـدرة املعادن -أو حتى الوقود األحفوري- لم تكن ق

ُ
ن

موضوع كتاب »حدود النمو. فكما أشار نيكوالس 
الخبيران في  جورجيسكو روجــن وهيرمان دالــي، 
السبب وراء وجـــود حــدود  فــإن  البيئي،  االقــتــصــاد 
مادية للنمو هو أن املحيط الحيوي للكوكب من غير 
املمكن أن ينمو على نحو مطرد، إذا قطعنا األشجار 
النمو، فسوف ينتج  أكبر من قدرتها على  بسرعة 
املــزيــد من  الــغــابــات، وإذا استهلكنا  ــة  ــ إزال عــن ذلـــك 
األنـــواع. وبضخ  للزراعة، فسوف تختفي  األراضــي 
الــغــاف الــجــوي بسرعة  الــكــربــون فــي  ثاني أكسيد 
أكبر من قدرته على امتصاصه، سترتفع درجات 
ــرارة الــكــوكــب. ربــمــا فــاز سيمون بــرهــانــه لعشر  حـ
ــنـــوات، ولــكــن عــلــى مــــدار نــصــف الـــقـــرن األخــيــر،  سـ
ــدود النمو  أثــبــتــت الــتــوقــعــات الـــــواردة فــي كــتــاب »حــ
أبحاث  للنظر. أظهرت  كونها سليمة بدرجة الفتة 
علمية أقرب إلى الوقت الحاضر أننا في ما يتصل 
بمجموعة من أنظمة دعم الحياة ـ بما في ذلك املناخ 
الحاالت  أو في بعض  ـ نقترب بسرعة من تجاوز، 

االستعداد للتجاوز املناخي

هل بلغنا أقصى حدود النمو؟

بقلم : باسكال المي

بقلم : مايكل جاكوبس 
و شوليا ليكاج *

إذا قطعنا األشجار بسرعة أكبر من قدرتها على النمو فسوف ينتج إزالة الغابات
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خالد محمد الهاجرياألخـــيــرة
رئيس التحرير : النـاشط البيئـي

الــتــي اجتاحتها  شــهــدت جــنــوب إفريقيا 
فــيــضــانــات مــدمــرة غــيــر مــســبــوقــة الشهر 
املــاضــي، مــن جــديــد أحــــوااًل جــويــة رديــئــة 
ــــو 500 شـــخـــص  ــــحـ نـ نـــــــــــزوح  إلـــــــــى  أدت 
عــلــى ســاحــلــهــا الـــشـــرقـــي، عــلــى مـــا ذكـــرت 
السلطات. ولم ترد أنباء عن وقوع ضحايا 
تـــســـجـــيـــل أضــــــرار  تـــــم  حـــتـــى اآلن ولــــكــــن 
جسيمة في مدينة دوربــن، الرئيسية في 
كوازولوناتال )شرق(. وقال رئيس وزراء 
كوازولوناتال سيهلي زيكاالال في مؤتمر 
صحفي »تتشكل صـــورة تثير القلق مع 
توارد املعلومات. وخلفت األمطار الغزيرة 

 في أواخر أبريل. 
ً
450 قتيال

وكانت عمليات التصليح ما زالت جارية 
ــدرت كلفته  ــ ــذي قـ ــ بــعــد الــــدمــــار الـــهـــائـــل الـ
ــــورو. وألـــحـــقـــت هـــذه  ــيـ ــ بـــمـــئـــات مـــاليـــني الـ
الــجــديــدة أضـــرارًا فــي البنية  الفيضانات 
الــتــحــتــيــة والـــطـــرق والـــجـــســـور واملــبــانــي. 
ــع املــعــهــد الــوطــنــي لــأرصــاد الجوية  ورفـ
حالة التأهب إلى الحد األقصى في اليوم 
ـــلـــب مـــن الــســكــان الــبــقــاء في 

ُ
الـــســـابـــق. وط

املــنــزل. مــن جــانــب آخـــر، بـــدأت فيضانات 
لم ُيشهد لها مثيل منذ نحو عقدين في 
شــمــال شــرقــي بــنــغــالديــش فــي االنــحــســار 
بعد مقتل نحو 60 شخصًا خالل أسبوع 
فــي الــهــنــد وبــنــغــالديــش. ويـــحـــاول عمال 
ــــن تــــوجــــهــــوا إلــــــى املــنــطــقــة  ــذيـ ــ اإلنـــــقـــــاذ الـ
املـــنـــكـــوبـــة، مـــســـاعـــدة مـــاليـــني األشـــخـــاص 
املعزولني. أدت هذه الفيضانات إلى مقتل 
عشرة أشخاص على األقل في بنغالديش 
ــنــــد. وتـــســـبـــبـــت مـــيـــاه  ــــي الــــهــ ــمـــســـني فـ وخـ

الفيضانات اآلتية من شمال شرقي الهند 
ــد كــبــيــر عــلــى نــهــر الـــبـــراق  فـــي تـــصـــدع سـ
البلدين، فغمرت املياه ما ال  املشترك بني 

يقل عن مئة قرية.
وقـــــال أريـــفـــوزمـــان بــــويــــان، رئـــيـــس مــركــز 
رصـــد الــفــيــضــانــات والــتــحــذيــر مــنــهــا، إن 
الفيضانات طالت حوالى 70 في املئة من 
سيلهت، أكبر مدينة في املنطقة، وحوالى 
60 فـــي املـــئـــة مـــن مــنــطــقــة ســونــامــجــانــغ. 
وأشــــــــــار إلـــــــى »أنـــــهـــــا واحــــــــــدة مـــــن أســـــوأ 
الفيضانات في املنطقة مضيفًا أن الوضع 
ســيــتــحــســن أكـــثـــر فـــي األيـــــام املــقــبــلــة بعد 

توقف هطول األمطار الغزيرة.
ــالـــت الـــســـلـــطـــات الـــكـــنـــديـــة إن  ــك، قـ ــ ــــى ذلــ إلـ
عــــاصــــفــــة رعــــــديــــــة اجـــــتـــــاحـــــت مـــقـــاطـــعـــة 
أونــتــاريــو، مــا أســفــر عــن مقتل شخصني 
على األقـــل وانــقــطــاع الــكــهــربــاء عــن أجــزاء 
ــر اكــتــظــاظــًا  ــثـ ــن املــقــاطــعــة الــكــنــديــة األكـ مـ

بالسكان. 
 من املكاملات 

ً
وتلقت طواقم الطوارئ سيال

بـــعـــد أن اقــتــلــعــت الـــعـــاصـــفـــة الـــعـــديـــد مــن 
تـــعـــطـــل حـــركـــة  إلــــــى  األشــــــجــــــار، مـــــا أدى 
املــــرور وإلـــحـــاق أضــــرار بــاملــنــازل. وقــالــت 
شركة الكهرباء في أونتاريو إن أكثر من 
340000 منزل أصبح بدون كهرباء بسبب 
العواصف الشديدة، وأضافت أنه تم نشر 
مـــوارد إضافية الســتــعــادة الكهرباء بعد 
األضــــــرار الــجــســيــمــة الــتــي تــســبــبــت فيها 
العاصفة. وتضم أونــتــاريــو مــا يقرب من 
40 في املئة من سكان كندا البالغ عددهم 

38.2 مليون نسمة.

بلدة  في  السلطات  أمــرت  واقعة غريبة،  في 
ــا، بــعــض  ــيــ ــانــ ــنــــوب غــــربــــي أملــ فـــــالـــــدورف جــ
األليفة  بإبقاء حيواناتهم  القطط  أصحاب 
فــي مــنــازلــهــم حــتــى نــهــايــة أغــســطــس املقبل، 
التوجيهات هو  تلك  الهدف من  أن  واتضح 
حــمــايــة طـــائـــر نــــادر خــــالل مـــوســـم تــكــاثــره، 
وحــســب مــا نــشــر مــوقــع abc، يــهــدف الــقــرار 
إلــى املــســاعــدة عــلــى إنــقــاذ الــطــيــور مــن نــوع 

ــقـــبـــرة املـــتـــوجـــة، الـــتـــي تــضــع أعــشــاشــهــا  »الـ
فريسة سهلة  بالتالي  لتصبح  األرض  على 

للقطط.
الــقــرار املثير للجدل فــي أملانيا،  ويــأتــي هــذا 
بينما انخفض عدد الطيور في غرب أوروبا 
بشكل حـــاد خـــالل الــعــقــود األخـــيـــرة، وحسب 
التقرير ينطبق هذا القرار على جميع القطط 
في جنوب البلدة على أن يظل سارًيا خالل 

الــســنــوات الــثــالث املــقــبــلــة، لكنه أثـــار مشاعر 
القلق لدى أصحاب الحيوانات األليفة.

املــوقــع، أن رئيس الجمعية املحلية  كما ذكــر 
لــحــمــايــة الــحــيــوان يــخــطــط التـــخـــاذ خــطــوات 
: »أرجوكم 

ً
القرار، قائال قانونية للطعن ضد 

الــهــدوء، يمكنني أن أؤكـــد لكم أننا  الــتــزمــوا 
سنبذل قــصــارى جهدنا لــوقــف هــذا اإلجـــراء 

غير املناسب.

أملانيا متنع خروج القطط حتى نهاية أغسطـس!

الغبار املتراكم ينهي مغامرة مسبار »ناسا« على املريخ
بــعــد نــحــو أربـــعـــة أعـــــوام مـــن سبر 
ــبـــار  أغــــــــــوار املــــــريــــــخ، يــــعــــتــــزم املـــسـ
»إنـــســـايـــت« إنـــهـــاء عــمــلــيــاتــه خــالل 
ــبـــار  ــبـــب الـــغـ الــــصــــيــــف املــــقــــبــــل بـــسـ

املتراكم على ألواحه الشمسية.
غير أن البيانات التي تــم جمعها 
سيستخدمها العلماء مــن العالم 
ــدة، لـــالســـتـــمـــرار  ــ ــ أجــــمــــع ألعــــــــوام عـ
فــــي تـــحـــســـني فـــهـــم طـــريـــقـــة تــشــكــل 
الـــكـــواكـــب، عــلــى مـــا أشـــــارت وكــالــة 
الــفــضــاء األمــريــكــيــة »نـــاســـا«. وقــد 
ســجــل املــســبــار »إنــســايــت«، املـــزود 
خصوصا جهازا فائق الحساسية 
ــر مــــن 1300  ــثـ لـــقـــيـــاس الـــــــــزالزل، أكـ
ــا بــقــوة  ــ ــــداهـ ــة«، إحـ ــيـ ــريـــخـ »هــــــزة مـ
خمس درجات قبل أسبوعني فقط، 
وهي األقوى حتى اآلن، بحسب ما 
ذكرت »الفرنسية«. لكن قبل انتهاء 

املـــهـــمـــة، بــــحــــدود تـــمـــوز )يـــولـــيـــو(، 
الــزالزل.  سيتم إطفاء جهاز قياس 
ــتـــوى الــــطــــاقــــة فــي  وســــيــــقــــاس مـــسـ
املــســبــار بعدها بــواقــع مــرة يوميا 
تقريبا، ويتم التقاط بعض الصور 
نـــهـــايـــة 2022،  ــلــــول  ــحــ ــا. وبــ ــ ــــضـ أيـ

ستتوقف املهمة بالكامل.
ويــعــود ذلــك إلــى الــتــراكــم الحاصل 
عــلــى مــر األشــهــر لــلــغــبــار املــريــخــي 
الــلــوحــني الشمسيني اللذين  عــلــى 

يبلغ عرض كل منهما 2،2 متر.
وتــــبــــني أن ســــرعــــة تــــراكــــم الـــغـــبـــار 

ــت عــلــيــه  ــانــ ــا كــ ــ تـــــــــوازي تـــقـــريـــبـــا مـ
ــقـــديـــرات الـــتـــي وضــعــتــهــا فـــرق  ــتـ الـ
»نــــاســــا« مــســبــقــا. قــبــل نــحــو عـــام، 
عمدت »ناسا« إلى عملية تنظيف 
الــغــبــار. وقد  الفــتــة، استخدم فيها 
الــســطــح  الــــــروبــــــوت  ــفــــرت ذراع  حــ
وأنـــزلـــت بــرفــق كــمــيــات مـــن الــتــربــة 
املـــريـــخـــيـــة فــــــوق الـــــــروبـــــــوت. وقـــد 
ــن الــغــبــار  ا مــ ــح جــــــزء ــريــ حــمــلــت الــ
على اللوحني الشمسيني، ما أتاح 
إطالة عمر املهمة. لكن ملاذا لم يتم 
دمج أدوات تتيح تنظيف اللوحني 
مباشرة؟ السبب يعود إلى مسألة 
ــــروس  ــا قـــــــال بــ ــ ــلــــفــــة، وفـــــــق مــ الــــتــــكــ
بارنردت من مختبر الدفع النفاث 
الــتــابــع لــوكــالــة نـــاســـا. ومــثــل هــذه 
اآللية كانت لتنتقص من امليزانية 

املخصصة لأدوات العلمية.

كوارث طبيعية تضرب الهند 
وبنغالديش وجنوب إفريقيا وكندا

وزير أملاني : القضاء على االحتباس احلراري لم يعد خياراً مطروحاً

فــي خــتــام اجــتــمــاع لـــــوزراء البيئة 
والــطــاقــة وحــمــايــة املــنــاخ فــي دول 
الــدول الصناعية السبع  مجموعة 
الــكــبــرى، قــال روبـــرت هابيك وزيــر 
االقــتــصــاد وحــمــايــة املــنــاخ ونــائــب 
املـــســـتـــشـــار األملــــانــــي إنـــــه »ســيــظــل 
هناك احتباس حراري بشكل دائم. 
قال روبرت هابيك وزير االقتصاد 
وحماية املناخ األملاني إن مكافحة 
الــتــغــيــر املـــنـــاخـــي ســتــقــتــصــر فقط 
على الحد من االحتباس الحراري 

وليس التخلص منه.
لـــوزراء البيئة  وفــي ختام اجتماع 
والــطــاقــة وحــمــايــة املــنــاخ فــي دول 
الــدول الصناعية السبع  مجموعة 
الــكــبــرى، قـــال الـــوزيـــر املــنــتــمــي إلــى 
حــــــــزب الــــخــــضــــر فــــــي بـــــرلـــــني يــــوم 
الــجــمــعــة )27 مـــايـــو/أيـــار 2022(: 
ــراري  »ســيــظــل هـــنـــاك احـــتـــبـــاس حــ

بشكل دائم.
ــولـــى حــالــيــًا  ــتـ ــيــــا تـ ــر أن أملــــانــ ــذكــ يــ
الرئاسة الدورية للمجموعة التي 
ــا  ــيـ ــالـ ــطـ تــــضــــم أيــــضــــًا فــــرنــــســــا وإيـ
واليابان وكندا والواليات املتحدة 

وبريطانيا.
وأضــــاف نــائــب املــســتــشــار األملــانــي 
ــزال من  يــ أوالف شــولــتــس:ربــمــا ال 
املــمــكــن أن نــصــلــح أخــطــاء املــاضــي 
ــن غـــيـــر املـــمـــكـــن أن نـــوقـــف  ــ لـــكـــن مـ

حــــدوثــــهــــا، فــــانــــعــــدام االحـــتـــبـــاس 
الحراري لم يعد خيارًا مطروحًا.

الــوحــيــد  الـــســـؤال  ورأى هــابــيــك أن 
ــل  ــمـ ــعـ الـ كـــــــــان  ــا إذا  ــ ــ مـ ــو  ــ ــ ــم هـ ــ ــهــ ــ املــ
الــســيــاســي الــحــاســم ســيــنــجــح في 
ــراري  ــ ــــحـ ــن االحــــتــــبــــاس الـ ــ ــد مـ ــحــ الــ
خــالل األعـــوام األربــعــة أو الخمسة 
املــقــبــلــة  الـــعـــشـــرة  الــثــمــانــيــة أو  أو 
بحيث ال تكون هناك بعد ذلك » أي 

خيارات أخرى للتحرك.
ــــرت املــجــمــوعــة كــذلــك بهدفها  وذكـ
املشترك القاضي بوقف أي تمويل 

ــة  ــ ــوريـ ــ ــفـ ــ مــــبــــاشــــر لــــلــــطــــاقــــات األحـ
»بحلول 2025 وقــال هابيك خالل 
مؤتمر صحفي إن »مكافأة سلوك 
يضر بالبيئة من خالل مساعدات 
... أمـــر عبثي ويــجــب االنــتــهــاء من 

هذه العبثية.
تعهد بإزالة الكربون من القطاعات 
الكهربائية وتعهدت دول مجموعة 
ــة الــكــربــون  ــإزالــ الــســبــع الــجــمــعــة بــ
مــن معظم قطاعاتها الكهربائية 
»بــحــلــول 2035 ووقــــف أي تمويل 
دولــــــــــي ملـــــشـــــاريـــــع عــــلــــى ارتـــــبـــــاط 

بــالــطــاقــات األحــفــوريــة اعــتــبــارًا من 
هذه السنة.

ــالــــت الـــــــدول الـــســـبـــع فــــي إعــــالن  وقــ
صدر في ختام االجتماع: »نتعهد 
بـــالـــتـــوصـــل إلـــــى قـــطـــاع كــهــربــائــي 
يــخــلــو قــســمــه األكـــبـــر مـــن الــكــربــون 
بــــحــــلــــول 2035. ولـــتـــحـــقـــيـــق هــــذا 
الــقــوى الصناعية  الــهــدف تتعهد 
السبع بـ دعم تسارع خروج العالم 
مـــن الــفــحــم واإلســـــــراع فـــي تــطــويــر 
ــيــــاســــات  الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــات والــــســ
ــة لـــالنـــتـــقـــال إلـــــى طــاقــة  ــروريــ الــــضــ

تـــحـــدد  مــــــرة  ــفـــة. وهــــــــذه أول  ــيـ نـــظـ
الــواليــات املتحدة والــيــابــان وكندا 
وفرنسا وإيطاليا واململكة املتحدة 

واملانيا هدفًا كهذا.
ــــوزراء بــوقــف التمويل  كــمــا وعـــد الـ
فــــــي الـــــــخـــــــارج ملـــــشـــــاريـــــع تــتــعــلــق 
بــالــطــاقــات األحــفــوريــة ال تتضمن 
الــكــربــون بحلول  تقنية الحــتــجــاز 
»نــهــايــة 2022، وذلــــك بــعــد تــبــديــل 
ــان، آخــــــر دولـــــــة مــن  ــ ــابـ ــ ــيـ ــ ــوقــــف الـ مــ
املــجــمــوعــة كــانــت تــرفــض االلـــتـــزام 
الــشــأن. وحسب تقرير نشره  بهذا 
ــــي أوائـــــــل  ــاملـ ــ ــعـ ــ ــاخ الـ ــ ــنــ ــ مـــجـــلـــس املــ
نيسان/أبريل املاضي، وصل حجم 
ــازات  ــ ــاثـــات الـــعـــاملـــيـــة مــــن غـ ــعـ ــبـ االنـ
االحتباس الحراري في الفترة بني 
إلـــى مستوى  عــامــي 2010 و2019 
ــلـــى اإلطــــــــالق فــي  ــبـــوق عـ ــيـــر مـــسـ غـ

تاريخ البشرية.
في الوقت نفسه، أشار التقرير إلى 
أن معدالت النمو تباطأت رغم هذا، 
وقــــال إنــــه بــــدون تــحــقــيــق تقليص 
ســريــع لــالنــبــعــاثــات لـــن يــكــون من 
الــهــدف املنصوص  املمكن تحقيق 
اتــفــاقــيــة بــاريــس للمناخ  عليه فــي 
والخاص بالحد من ارتفاع درجة 
حــرارة األرض بـ 1.5 درجــة مقارنة 
بمستواها في عصر ما قبل الثورة 

الصناعية.

الدول السبع: نتعهد بالتوصل إلى قطاع كهربائي يخلو قسمه األكبر من الكربون بحلول ٢03٥

خطة فرنسية إلعادة 
حوت قاتل إلى احمليط 
باستخدام أصوات أقرانه

: أعلن مسؤولون محليون وضع  • باريس 
خطة إلرشــاد حــوت قاتل )أوركـــا( يسبح في 
إلــى املحيط  نهر السني بفرنسا حتى يعود 

باستخدام أصوات أقرانه.
وبعد اجتماع مــع علماء محليني ودولــيــني، 
بينهم متخصصون في الثدييات البحرية، 
قالت السلطات املحلية إنها ستراقب الحوت 
القاتل من مسافة بعيدة بطائرة مسيرة أثناء 
ــــالق األصــــــوات الـــتـــي تــصــدرهــا الــحــيــتــان  إطـ

القاتلة في محاولة إلعادته إلى املحيط.
وأضافت سلطة مقاطعة السني البحرية في 
بيان على تويتر »اســتــخــدام هــذه األساليب 
غير االجتياحية، من على مسافة عدة مئات 
من األمتار، سيتيح تجنب استخدام السفن 
على مقربة من الحيوان بشكل قد يؤدي إلى 
زيادة توتره ويهدد نجاته، فضال عن سالمة 

املنقذين.
ضــل الــحــوت الــقــاتــل، الـــذي تــتــدهــور صحته 
في املياه العذبة، طريقه من املحيط في وقت 

سابق من الشهر، وحياته في خطر.
ــه أربـــعـــة  ــولـ ــر طـ ــ ــو ذكـ ــ وشــــوهــــد الــــحــــوت، وهـ
الــســني يوم  أمــتــار، أول مــرة عند مصب نهر 
ــار( بـــني مــيــنــاء لــوهــافــر وبــلــدة  ــ 16 مــايــو )أيــ
أونفلور في نورماندي، قبل أن يقطع عشرات 
الــكــيــلــومــتــرات فــي مــجــرى الــنــهــر لــيــصــل إلــى 

غربي مدينة روان.
وعرضت عــدة وسائل إعــالم فرنسية صورا 
للحوت القاتل فــي النهر وزعنفته الظهرية 
تبرز من املاء ولونه املميز األسود واألبيض 

يظهر أثناء صعوده للحصول على الهواء.


