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األخيرة

بلدية الكويت بوابة األمراض واألوبئةبلدية الكويت بوابة األمراض واألوبئة

الكويت : رغم أن بلدية الكويت تمتلك في كل 
منطقة مركز للنظافة يتكدس فيه عدد كبير 
مــن املــوظــفــن الــكــويــتــيــن املــعــنــيــن بمتابعة 
أحـــــوال الــنــظــافــة فـــي املــنــاطــق الــتــابــعــة لــهــم، 
ورغــم تجاوز مناقصات عقود النظافة بعد 
تــحــريــر الـــبـــاد مـــن الـــغـــزو الـــعـــراقـــي الــغــاشــم 
مليارات الدنانير إال أن التقاعس مسؤولي 
بــلــديــة الــكــويــت ال يـــزال مستمرا وكـــأن األمــر 
ال يعنيهم، ورغـــم أن جميع مــراكــز النظافة 
الــتــابــعــة لــلــبــلــديــة فــي كــافــة املــنــاطــق يصرف 
ملــوظــفــيــهــا عــــاوة مــالــيــة تــســمــى بــــدل نــوبــة، 
وذلك لعملهم على مدار الساعة إال أن الواقع 

ينفي وجــود أي نشاط للكثير منهم، ورغــم 
أن لكل محافظة مــديــر إلدارة النظافة فيها 
إال أن الواضح أن هــؤالء املــدراء ال يمارسون 
صاحيتهم بالشكل الصحيح في محاسبة 
املـــتـــقـــاعـــســـن فــــي إداراتــــــهــــــم، وإذا كـــــان هـــذا 
هــو الــحــال مــع املــوظــفــن فــكــيــف ســيــكــون مع 
شركات النظافة التي تقبض املاين نظير 
ــنـــس الــــشــــوارع  قــيــامــهــا بـــرفـــع الـــنـــفـــايـــات وكـ
، وأيــــن رقـــابـــة مــســؤولــي الــبــلــديــة عــلــى هــذه 
الــشــركــات الــتــي تــحــول عمالها فــي الــشــوارع 
إلــى متسولن بسبب عــدم صــرف مرتباتهم 
الشهرية وبسبب عدم متابعة بلدية الكويت 

مدى التزام الشركات بشروط عقود النظافة، 
يــنــظــر إليها  الــتــي ال يــريــد أحـــد أن  الحقيقة 
إلى أن كثير من الكويتين في بلدية الكويت 
تطالهم شبهات عدم اإلخاص وعدم األمانة 
وعدم القيام بواجباتهم الوظيفية على أكمل 
وجه ، وأي إجراء ملحاسبتهم يضع املسؤول 

هدفا لعدد كبير من الفاسدين.
هــي  ــة  ــديــ ــلــ ــبــ الــ أن  أحـــــــد  ــى  ــلــ عــ يــــخــــفــــى  وال 
املــســؤولــة عــن كــل مــا يــتــعــلــق بــالــنــظــافــة في 
ــاء، فـــهـــي تــقــوم  ــ ــيـ ــ ـــن األلــــــف الـــــى الـ ــبــــاد مـ الــ
الشركات وهي من  العقود وتأهيل  بوضع 
لديها  العقود، يوجد  االلــتــزام بهذه  تتابع 

ــات  ــركـ ــقـــود شـ ــعـ ــــس مــــوضــــوعــــة لـ أقـــــــوى أســ
التطبيق  فــي  تبقى  املشكلة  ولــكــن  النظافة 
واملــتــابــعــة والــتــفــتــيــش، لــيــس ذلـــك فــقــط بل 
إن لــلــبــلــديــة صــاحــيــة مــاحــقــة مـــن يــلــقــون 
ــر أمـــاكـــنـــهـــا  ــيـ الـــنـــفـــايـــات واالنـــــقـــــاض فــــي غـ
املـــخـــصـــصـــة وإحــــالــــتــــهــــم لـــلـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة 
وفـــق قـــانـــون حــمــايــة الــبــيــئــة ذو الــعــقــوبــات 
ــدة ورغـــــم ذلــــك كـــلـــه فــــإن الـــبـــلـــديـــة ال  ــديـ الـــشـ
تــحــرك ســاكــنــا، وإزاء مـــا ســبــق فـــإن بــلــديــة 
التي تدخل منها  البوابة  تكون  قد  الكويت 

للباد. االمراض واألوبئة 

٢

مليارات الدنانير صرفت على مناقصات النظافة منذ التحرير حتى اليوم
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هيدرافيل .. دواء واعد هيدرافيل .. دواء واعد 
يعالج حاالت العمود الفقرييعالج حاالت العمود الفقري

 أظــهــرت تــجــارب بشرية أن الـــدواء الــذي يحمل اســم هيدرافيل يمكن 
حقنه في العمود الفقري حيث يمأل الشقوق والتمزقات في القرص 

املصاب، ما يسهم في تخفيف األلم.
وتلعب أقراص العمود الفقري دورا مهما في توسيد الفقرات، لكن كما 
هو الحال مع أجزاء كثيرة من الجسم تبدأ في التآكل مع تقدم العمر، 
بالتالي يمكن أن يجف سائل ملء األقراص أو يتسرب، ما يسبب األلم 

ويؤثر في الحركة.
وبــحــســب مــا ذكـــر مــوقــع »ســكــاي نــيــوز«، تقتصر الــعــاجــات إلـــى حد 
الــراحــة والــعــاج الطبيعي ومسكنات األلــم،  الــرعــايــة مثل  كبير على 
أو الــجــراحــة فــي الـــحـــاالت األكــثــر خـــطـــورة، حــيــث تــتــم إزالــــة األقـــراص 
أو استبدالها بــأطــراف صناعية. وحــصــل هــيــدرافــيــل فــي 2020 على 
موافقة من إدارة الغذاء والدواء األمريكية، واآلن بدأت نتائج التجارب 

البشرية األولى بالظهور.
ــراوح أعــمــارهــم بـــن 22 و69 عــامــا،  ــ وشــمــلــت الــتــجــربــة 20 مــريــضــا تـ

وجميعهم يعانون آالما مزمنة في أسفل الظهر.

كــشــفــت دراســــــة حــديــثــة أن الـــتـــوقـــعـــات الـــتـــي تــنــبــأت 
بــثــوران بركان “سيرانيجرا”، في جــزر غاالباغوس، 
في يونيو من عام 2018، يمكن أن تقودنا إلى تطوير 
الــبــركــانــيــة في  ــــدة للتنبؤ بــاالنــفــجــارات  طــريــقــة واعـ

املستقبل القريب.
وأوضحت الدراسة أنه عند دمج البيانات التي استند 
إلــيــهــا نــمــوذج التنبؤ بــثــوران بــركــان “ســيــرانــيــجــرا” 
قــبــل نــحــو 5 شــهــور مـــن حـــدوثـــه، أمــكــن قــيــاس حجم 
التشوهات والــضــغــوط فــي القشرة األرضــيــة، والتي 
ــــدوث انـــصـــهـــارات  ــانـــت بــمــنــزلــة مــــؤشــــرات عـــلـــى حــ كـ

صخرية تحت سطح األرض.
كما رجحت الدراسة، التي نشرتها دوريــة “ساينس 
 بقوة 5.4 

ً
أدفــانــســز” )Science Advances(، أن زلـــزاال

درجــات على مقياس ريختر، شهدته الجزر الواقعة 
ضمن دولــة اإلكـــوادور، قبل قليل من ثــوران البركان، 

قد أسهم في التعجيل بثورته.
يرى فريق الدراسة أن الصدفة التي قادت إلى نجاح 
ظهر إمكانية تقييم 

ُ
عملية التنبؤ بثوران البركان ت

مــؤشــرات االنــصــهــارات األرضــيــة فــي الــوقــت الفعلي، 
ــم   إلــــى عــاِل

ً
بـــاســـتـــخـــدام فــلــتــر- كـــــاملـــــانEnKF ، نــســبــة

 للتنبؤ 
ً
الرياضيات رودلــف كــاملــان، وُيستخدم عــادة

إلــى مؤشراٍت  بحاالت نظاٍم ديناميكيٍّ مــا، استناًدا 
قابلٍة للقياس.

 ولعل تطوير نماذج للتنبؤ باالنفجارات البركانية 
املستقبلية ما زال يمثل أحد التحديات التي تواجه 
الـــبـــاحـــثـــن، رغــــم أن هـــنـــاك بـــعـــض املــــؤشــــرات الــتــي 
قبل  -وربــمــا  أشــهــر  قبل  األرضــيــة  الــقــشــرة  تشهدها 
ــوات- مـــن نـــشـــاط الـــبـــركـــان، مــمــا يـــوفـــر عــامــات  ــنـ سـ

البركانية.  إنذار مبكر قبل حدوث االنفجارات 

بركان »سيرانيجرا« يقودنا إلى طريقة بركان »سيرانيجرا« يقودنا إلى طريقة 
واعدة للتنبؤ باالنفجارات البركانيةواعدة للتنبؤ باالنفجارات البركانية
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اخلـط األخـضر: أيـن بـلـدية الكـويـت؟اخلـط األخـضر: أيـن بـلـدية الكـويـت؟
لن تجد في الكويت مثل مسؤولي البلدية في التهرب من المسؤولية!

لماذا ال يقوم قياديي البلدية بجوالت ميدانية مفاجئة

الخط األخضر: أين ذهبت مناقصات النظافة المليونية؟

هل تحولت بلدية الكويت إلى بؤرة للفساد والمفسدين؟

المناطق الزراعية تحولت لبؤرة لألوبئة بسبب عدم رفع الحيوانات الميتة

النفايات تمأل المناطق واالنقاض بين الشوارع . . وإدارات النظافة تدور حولها الشبهات 



3األحد 12 يونيو 2022 م – 13 ذو القعدة 1443 هـجماعة الخط األخضر البيئية اقتصاد

وقــــــالــــــت رئــــيــــســــة قــــســــم تــــخــــطــــيــــط الـــنـــقـــل 
نــور  الـــشـــرق األوســـــط   WSP والــتــنــقــل فـــي 
الـــبـــحـــر األحـــمـــر وأمــــاال  هـــاجـــر، نـــظـــرا ألن 
ــان ســـيـــاحـــيـــان مـــســـتـــدامـــان،  ــروعـ هـــمـــا مـــشـ
ــيـــارات  ــاك طــلــبــا كـــبـــيـــرا عـــلـــى الـــسـ ــنـ فــــإن هـ
الــكــهــربــائــيــة فـــي كــلــتــا الـــوجـــهـــتـــن، وعــنــد 
اكــتــمــال الــوجــهــة ســيــضــم أســـطـــول الــبــحــر 
كهربائية  800 سيارة  نحو  وأماال  األحمر 
الــضــيــوف، و450 حــافــلــة كــهــربــائــيــة  لــنــقــل 
300 مــركــبــة  أخـــرى لــلــمــوظــفــن، وأكــثــر مــن 
ــة،  ــيــ ــتــ ــســ ــلــــوجــ ــات الــ ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ ــلـ ــ كــــهــــربــــائــــيــــة لـ

وأضافت  وحافلة.  سيارة   1550 بإجمالي 
في  البيئة  على  الحفاظ  دور  يقتصر  »لــن 
مـــجـــال الــتــنــقــل عـــلـــى دعــــم الـــبـــحـــر األحـــمـــر 
ــاال فـــي أهــدافــهــمــا الــخــاصــة بــحــيــاديــة  وأمــ
ــربــــون، بــــل ســيــعــمــل أيـــضـــا عـــلـــى دعـــم  ــكــ الــ
الكربون  انبعاثات  لتقليل  اململكة  طموح 
ــلـــول  وتــــحــــقــــيــــق الــــحــــيــــاد الــــكــــربــــونــــي بـــحـ

.”2060
التنقل  الــشــركــتــان إللــهــام شــركــات  وتــطــمــح 
الــعــاملــي واملــحــلــي لتبني  الــصــعــيــديــن  عــلــى 
حــلــول تــنــقــل أكــثــر اســـتـــدامـــة، وذلــــك للعمل 

ــلــــى تـــــزويـــــد الــــوجــــهــــة وتـــشـــغـــيـــلـــهـــا  ــا عــ مــــعــ
الوجهة،  في  فئات  تنقل ضمن ثاث  حلول 
فــضــا عــن »حــزمــة إدارة عــمــلــيــات الــتــنــقــل«، 
ــــى  أولـ ــة  ــهــ الــــوجــ تـــســـتـــقـــبـــل  ــدادا ألن  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ اسـ

زوارها بحلول أوائل 2023.
ــلــــة الــتــنــقــل  وتــــأتــــي هـــــذه الـــخـــطـــوة فــــي رحــ
ــر األحـــــمـــــر بــعــد  ــبــــحــ ــة الــ ــهــ ــدام لــــوجــ ــتـــ ــســـ املـــ
الــخــالــي  املستقبلي  للتنقل  مــخــطــط  إنــشــاء 
مـــن الــكــربــون لــتــمــكــن الـــرحـــات املــســتــدامــة 
للضيوف واملوظفن والخدمات  والسلسة 
وإليها. السياحية  الوجهة  اللوجستية من 

ــلـــورو، املـــديـــر الــتــنــفــيــذي  وقــــال أنــــدريــــاس فـ
البحر األحمر  للعمليات والتنقل في شركة 
األحمر سيتم  البحر  »إن مشروع  للتطوير، 
الــطــاقــة الشمسية  فــقــط مــن خـــال  تــشــغــيــلــه 
املــتــجــددة بــنــســبــة 100 فــي املـــائـــة، مــا يــوفــر 
ما يزيد على 500 ألف طن من ثاني أكسيد 
الـــكـــربـــون يـــدخـــل الـــغـــاف الـــجـــوي كـــل عـــام، 
أفــضــل شــركــاء في  ونــســعــى للحصول عــلــى 
الـــصـــنـــاعـــة ملـــســـاعـــدتـــنـــا عـــلـــى تــحــقــيــق هـــذه 
الرؤية، وتتوسع مجموعة مشاريعنا على 
أماال  وأولها مشروع  األحمر  البحر  ساحل 

تكون  أن  يمكن  نفسه، وبذلك  بالقدر  الرائد 
فرصة الشراكة ذات تأثير هائل في القطاع 

بشكل عام«. 
ــع قـــيـــام شـــركـــة الــبــحــر  وأضـــــاف فــــلــــورو: »مــ
ــر لـــلـــتـــطـــويـــر بــــتــــوســــيــــع مـــجـــمـــوعـــة  ــ ــمــ ــ األحــ
مشاريعها على طول ساحل البحر األحمر، 
ــشـــاريـــع  ــد مــــن املـ ــديــ ــانــــب تـــســـلـــيـــم عــ ــــى جــ إلــ
الــضــخــمــة األخـــرى فــي املــمــلــكــة، هــنــاك ميزة 
ــي مـــواجـــهـــة  ــ ــة حـــقـــيـــقـــيـــة لــــلــــراغــــبــــن فـ ــ ــيـ ــ أولـ
مــوضــوع إيــجــاد ســـوق تــنــقــل جـــديـــدة، ومــا 

يرتبط به من تحديات”.

 أعلنت شركة البحر األحمر للتطوير 
ــة دبـــلـــيـــو إس بــــي الـــشـــرق  ــــدء شـــركـ بـ
ــتــالــيــة من  ال املـــرحـــلـــة   WSP ــط ــ األوســ
الــتــشــغــيــلــي متعدد  خــطــة االســـتـــعـــداد 
التي  البحر األحــمــر،  الوسائط لوجهة 
تسعى لتضمني حلول التنقل الجديدة 
لــجــمــيــع زوراهــــــا، حــيــث تــعــمــل شــركــة 
 WSP دبليو إس بي الشرق األوســط
خالل هذه االستراتيجية على تنفيذ 
البنية التحتية ووسائل التنقل النظيف 
اململكة 2030  بما يتماشى مع رؤيــة 

ومبادرة السعودية الخضراء.

1550 سيارة وحافلة كهربائية فى مشروعى البحر األحمر وأماال

ــعـــت الـــحـــكـــومـــة  فــــي الــــعــــام املـــــاضـــــي، أخـــضـ
املــركــبــات الــفــرديــة الــتــي يــزيــد عــمــرهــا على 
20 عامًا، والتجارية التي يزيد عمرها على 
15 عـــامـــًا، إلــــى اخـــتـــبـــارات جـــــدارة مـــن أجــل 
قال  الــطــرق. كذلك،  تواجدها على  استمرار 
املشمولن في  املستهلكن  مــن نصف  أكــثــر 
االســـتـــطـــاع، إنــهــم يــخــطــطــون لــتــقــلــيــل عــدد 
يمتلكونها، ألنهم يعتقدون  التي  املركبات 
القديمة  الــســيــارات  املــال مقابل  أن سياسة 
فـــي الـــهـــنـــد، ســـتـــرفـــع مـــن تــكــلــفــة االحـــتـــفـــاظ 
السلطات  رفــعــت  وقــد  القديمة.  بــالــســيــارات 
تــكــلــفــة اخــتــبــارات الـــجـــدارة هـــذه لــلــســيــارات 
املركبات  مالكو  إذ أصبح  أبريل،  منذ شهر 
الــتــي يــزيــد عــمــرهــا عــلــى 15 عــامــًا يــنــفــقــون 
ثــمــانــيــة أضــــعــــاف مــــا كــــانــــوا يــنــفــقــونــه فــي 

لتسجيلها. السابق 
ــدم اكــــتــــراث الـــجـــمـــهـــور بــالــتــخــلــص  ــ ــّد عـ ــعــ ــ ُي
ــة، انــتــكــاســة مــحــتــمــلــة  ثـ ــوِّ ــلـ ــن املـــركـــبـــات املـ مـ
ــتـــحـــول  ــالـ ــد املـــتـــعـــلـــقـــة بـ ــنــ ــهــ ــات الــ ــمــــوحــ ــطــ لــ
إلــــى صـــافـــي انـــبـــعـــاثـــات صـــفـــريـــة لــلــكــربــون 
إعــــــادة  تـــعـــتـــبـــر  كــــمــــا   .2070 عــــــام  بــــحــــلــــول 
تـــــدويـــــر الـــــســـــيـــــارات الــــقــــديــــمــــة أمــــــــرًا هـــامـــًا 

ــى الــــهــــنــــد لـــخـــفـــض  ــة بــــالــــنــــســــبــــة إلــــــ ــايــ ــغــ ــلــ لــ
ــات، نـــــظـــــرًا لــــتــــأخــــر اســــتــــخــــدام  ــ ــاثــ ــ ــعــ ــ ــبــ ــ االنــ
قــلــة شبكات  الــكــهــربــائــيــة بسبب  الــســيــارات 
بالبطاريات.  النقل  وارتــفــاع سعر  الشحن 
أن  الــبــاد  فــي  والبيئة  العلوم  يتوقع مركز 
يكون لدى الهند في عام 2025 ما يصل إلى 
نهاية  قديمة مقتربة من  20 مليون مركبة 

عمرها، ما سيتسبب بأضرار بيئية هائلة.
تدوير المعادنتدوير المعادن

ــنـــدرا  ــاريـ نـ الــــــــــوزراء،  رئـــيـــس  إدارة  تـــتـــوقـــع 
مـــــودي، أن يـــجـــذب الــبــرنــامــج اســتــثــمــارات 
روبية  مليار   100 تزيد على  بقيمة  جديدة 
)1.3 مليار دوالر(، والحد من اعتماد الباد 
على الــدول األخــرى في املــعــادن. قــال مودي 
املنتهي عمرها  املــركــبــات  مــن  التخلص  إن 
املــعــادن  الــهــنــد، ليس مثمرًا حــالــيــًا، ألن  فــي 
ــتـــالـــي،  ــالـ ــعــــاد تــــدويــــرهــــا، وبـ ُيــ الـــثـــمـــيـــنـــة ال 

الصفر. الطاقة من  تقترب استعادة 
ــيــــارات  الــــســ ــدو أن مـــصـــنـــعـــي  ــبــ ــــع ذلـــــــك، يــ مـ

الجمهور. إلى  ينحازون 
التنفيذي  الرئيس  بهارغافا،  آر. ســي.  قــال 
 Maruti Suzuki(  لـ«ماروتي سوزوكي إنديا
السيارة  India(، في مقابلة: »ال يعتبر عمر 
الــســيــارة خـــردة. يجب  مــعــيــارًا جــيــدًا لجعل 
أن يعتمد املنطق على قدرتها على التجول 
تـــعـــريـــض  بــــســــامــــة، ودون  الـــــطـــــرق  ــلــــى  عــ

للخطر.  اآلخرين  الطرق  مستخدمي 
ــتـــخـــدم مــــن املـــركـــبـــة عــنــدمــا  يــتــخــلــص املـــسـ
الحصول على  أجــل  مــن  أن إصاحها  يجد 

شهادة جدارة ليس مجديًا اقتصاديًا .
حــســب بــهــارغــافــا، يــجــب إخــضــاع املــركــبــات 
الــشــخــصــيــة الخـــتـــبـــارات الـــجـــدارة كـــل ثــاث 
ــد، ال  ــنــ ــهــ ــــي الــ ــــوات عـــلـــى األقـــــــــل. لـــكـــن فـ ــنـ ــ سـ
تــخــضــع الـــســـيـــارة بـــعـــد بـــعـــد وضـــعـــهـــا فــي 
للتحقق من  الــفــحــوصــات  مــن  ملــزيــد  الــســيــر 
اســتــيــفــائــهــا مــعــايــيــر الـــســـامـــة الـــتـــي جــرى 

تــحــديــدهــا وقــــت الـــبـــيـــع. وأشـــــار بــهــارغــافــا 
كــذلــك إلـــى وقــــوع عـــدد كــبــيــر مـــن الـــحـــوادث 
التي ال تحصل  املركبات  في  بسبب عيوب 

على شهادات جدارة بشكل دوري.
مراكز خردةمراكز خردة

ــد أيــــضــــًا إلــــــى املـــــزيـــــد مـــن  ــنــ ــهــ لــ ــاج ا ــتــ تــــحــ
لـــكـــبـــيـــرة الســـتـــيـــعـــاب الـــســـيـــارات  املــــراكــــز ا
ــدات الــصــغــيــرة  ــداًل مـــن الــــوحــ ــ ــردة، بـ ــخــ لــ ا
لــيــوم إلعـــادة  وغــيــر الــرســمــيــة املــعــتــمــدة ا

الــتــدويــر. 
أقــــــامــــــت كــــــل مــــــن »مــــــــاروتــــــــي ســـــوزوكـــــي 
 )Toyota Tsusho ( تـــســـوشـــو  وتـــويـــوتـــا 
 440 ــلـــفـــة  بـــتـــكـ مــــنــــشــــأة  ــرك،  ــتــ ــشــ مــ بـــشـــكـــل 
مــلــيــون روبـــيـــة لــتــخــريــد وإعـــــادة تــدويــر 
مـــنـــتـــهـــيـــة  ســـــــيـــــــارة  لـــــــــف  أ  24 مـــــــن  أكــــــثــــــر 
الـــصـــاحـــيـــة ســـنـــويـــًا، فــيــمــا تــبــنــي شــركــة 
ريسايكلينغ   سي  تي  إس  إم  »ماهيندرا 
الــتــي   ،)Mahindra MSTC Recycling (
لـــــتـــــدويـــــر فـــي  تــــمــــتــــلــــك مــــنــــشــــأة إلعــــــــــادة ا
ــة  ــيـ ــافـ بــــونــــا، أربــــــع وحـــــــدات تـــخـــريـــد إضـ
ألـــف مــركــبــة ســنــويــًا فــي واليــة   40 بــســعــة 

مــاهــاراشــتــرا الــغــربــيــة.

قــد تــواجــه خــطــة الــهــنــد للتخلص من 
ثة في  امللوِّ القديمة  الــســيــارات  ماليني 
الطرقات، تحديات عديدة، بعدما أظهر 
ــد أن مــعــظــم مــالــكــي  ــديـ اســـتـــطـــالع جـ
السيارات ال يرغبون في مقايضتها 
ــهــنــد بــهــذه  ــعــمــرهــا. تــســعــى ال وفـــقـــا ل
إلـــى التخلص مــن أحـــد أكثر  الــخــطــوة 

أنواع الهواء ُسمّية في العالم.
مــالــك  نــحــو 57 % مـــن 10543  ــال  قــ
ســـيـــارة شــمــلــهــم اســـتـــطـــالع »لـــوكـــال 
ــيــــركــــاز” )LocalCircles(، إن  ســ
استبعاد أو عدم استبعاد أي سيارة 
من الخدمة، يجب أن يعتمد على أميال 

عّداد املسافات ال على عمر السيارة.

تعثُّر خطة الهند إلعادة تدوير السيارات القدمية
تسعى الخطة إلى التخلص من المركبات الملوثة.. لكن الجمهور ال يبدو مكترثاً بخفض االنبعاثات

سياسة المال مقابل السيارات القديمة في الهند سترفع من تكلفة االحتفاظ بالسيارات القديمة

شركة البحر األحمر 
للتطوير ستقوم 

بتوسيع مجموعة 
مشاريعها على طول 

ساحل البحر األحمر إلى 
جانب تسليم عديد 

من المشاريع الضخمة 
األخرى في المملكة

معظم أصحاب 
المركبات يعارضون 
فكرة إنهاء صالحية 
السيارات بناًء على 

عمرها

إن التخلص من 
المركبات المنتهي 

عمرها في الهند ليس 
مثمراً حالياً ألن المعادن 

الثمينة ال ُيعاد تدويرها
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»التمويه  اآلن شركة إدارة األصول متهمة بـ
ــي أوراق  فــ املـــبـــالـــغـــة  ــن خـــــال  ــــر« مــ ــــضـ األخـ
اعـــتـــمـــاد املـــعـــايـــيـــر الــبــيــئــيــة واالجــتــمــاعــيــة 
ــة بــــصــــنــــاديــــقــــهــــا  ــ ــ ــاصـ ــ ــ ــخـ ــ ــ والــــــحــــــوكــــــمــــــة الـ
األملانية  الشرطة  داهمت  االستثمارية، وقد 
أخــيــرا لاشتباه  فــرانــكــفــورت  فــي  مكاتبها 
ــــي نــشــرتــهــا  ــا الـــتـــضـــلـــيـــل فـ ــهـ ــتـ ــمـــارسـ ــــي مـ فـ

اإلعامية. ثم استقال فورمان.
وأعلن  أي مخالفات،  ارتــكــاب  فــورمــان  نفى 
فـــي وقـــت ســابــق مـــن هـــذا الـــعـــام أن انــدفــاع 
»دي دبــلــيــو إس« إلــى االســتــثــمــار املــســتــدام 
املــداهــمــة  لــكــن  نــجــاح حقيقية«.  كــان »قــصــة 
ــددا لـــيـــس بــقــلــيــل مــــن الــــرؤســــاء  ــ ســتــقــلــق عــ
الــتــنــفــيــذيــن الـــذيـــن يـــصـــرحـــون بــاســتــمــرار 

ــع تـــغـــيـــر املـــنـــاخ  بـــمـــدى جـــديـــة تــعــامــلــهــم مــ
ــم الــــطــــريــــق نــحــو  ــهــ ــاتــ ــــود شــــركــ ــقـ ــ ــيـــــف تـ ــ وكـ
االجتماعية. سيحتاج بعضهم  املسؤولية 

أكبر. إلى وزن كلماتهم بعناية 
ــابـــق كـــان  ــكـــوت لـــيـــس خــــيــــارا. فــــي الـــسـ الـــسـ
السرد مسألة ثانوية بالنسبة إلى املديرين 
ــزوا بــشــكــل أســـاس  ــ الــتــنــفــيــذيــن، الـــذيـــن ركــ
األنظار  عــن  التشغيلية بعيدا  األمــور  على 
املستثمرين  لكن مع اشتداد تدقيق  العامة. 
ــات  ــركـ ــشـ ــرار الـ ــ ــطــ ــ ووســـــائـــــل اإلعـــــــــام، واضــ
ــى الـــتـــواصـــل بـــاســـتـــمـــرار مـــع املــســاهــمــن  إلــ
ــيـــس  ــرئـ ــــاء واملـــــوظـــــفـــــن، أصــــبــــح الـ ــمـ ــ ــعـ ــ والـ

الرئيس. الراوي  التنفيذي هو 
السابقة  التنفيذية  الرئيسة  آن مولكاهي، 

القصة  إن  ذات مرة  قالت  زيروكس،  لشركة 
املـــوحـــدة الــتــي تــصــدر عـــن الــشــركــة »تــوجــد 
زخما قويا - يشعر الناس أنها قادرة على 
ــثـــر مــن  ــدة«، وهــــي تـــهـــم أكـ ــيــ فـــعـــل أشـــيـــاء جــ
»دقـــة االســتــراتــيــجــيــة أو حــســنــهــا«. يــتــفــوق 
الــســرد املــثــيــر عــلــى أي عـــرض تــقــديــمــي من 
بــرنــامــج بــاوربــويــنــت، حــتــى فـــي الــشــركــات 
التي يعكس فيها العرض التقديمي الواقع 

فعليا.
انـــتـــصـــرت قــصــة املــســعــى األخــــاقــــي لــفــتــرة 
ويــرك«، شركة مشاركة  الوقت في »وي  من 
ــان يــــديــــرهــــا ســـابـــقـــا آدم  ــتــــي كــــ ــاتــــب الــ ــكــ املــ
نيومان، التي تم تصويرها في دراما »وي 

كراشد« على خدمة »أبل تي في”.

يــســتــمــتــع كــثــيــر مـــن الــــرؤســــاء بــالــتــبــاهــي، 
مـــثـــلـــمـــا فـــعـــل مـــــاركـــــوس بــــــــــراون، الـــرئـــيـــس 
الــتــنــفــيــذي الـــســـابـــق ملــجــمــوعــة املـــدفـــوعـــات 
األملـــانـــيـــة »وايـــــركـــــارد« قــبــل انـــهـــيـــارهـــا فــي 
بــراون باالحتيال في وقت  اتهام  2020 »تم 
الدراسات  العام«. وجدت إحدى  سابق هذا 
ــيـــة يــلــبــي »حـــاجـــة  ــالـ أن نـــشـــر الـــبـــيـــانـــات املـ
ملحة إلعادة تأكيد التفوق باستمرار« بن 

للغاية. النرجسين  التنفيذين  الرؤساء 
ــراط فـــي الـــكـــام،  ــ فـــي الــــواقــــع، كــلــمــا زاد اإلفــ
زاد احتمال حدوث خطأ ما. وجدت دراسة 
ــاء الــتــنــفــيــذيــن لــلــشــركــات  أخــــرى أن الـــرؤسـ
كانوا ميالن  التي تاعبت في حساباتها 
إلى استخدام كلمات تنقل مشاعر إيجابية 

شديدة، مثل »مدهش« و«ساحق« و«رائع« 
ـــل« فـــي االجـــتـــمـــاعـــات الــهــاتــفــيــة مــع  ــائـ و«هــ

املستثمرين.
للشركات،  االجــتــمــاعــيــة  املــســؤولــيــة  صــعــود 
قـــد تم  تــريــلــيــون دوالر   2.7 أن  يــقــدر  حــيــث 
املستدام،  االستثمار  استثمارها في أصول 
هـــو إغــــــواء رهـــيـــب لــلــمــديــريــن الــتــنــفــيــذيــن 
ــم. تــحــقــيــق األهــــداف  ــهـ الـــذيـــن يــعــظــمــون ذاتـ
ــاق، لــكــن الــوعــد  املـــالـــيـــة بـــاســـتـــمـــرار أمــــر شـــ

يبدو بطوليا. العالم  بتحسن 
األمــــر يــســيــر بــشــكــل جــيــد مـــع املــســتــثــمــريــن 
ويــجــذب املــوظــفــن الــذيــن يــريــدون تصديق 
ــة.  ــيـ ــايــــة أخـــاقـ ــل غــ ــ ــهــــم يـــعـــمـــلـــون مــــن أجــ أنــ
بــأنــه يعمل ألجل  أي شخص  عندما تخبر 

هدف سام، فإن ذلك يثلج صدره.
عامل جذب آخر هو أن »التمويه األخضر« 
باملقاييس  التاعب  يمكن  يصعب تحديده. 
املــالــيــة، وفـــي األغـــلـــب مـــا تــتــبــنــى الــشــركــات 
مــقــايــيــســهــا الـــخـــاصـــة - لـــكـــن يـــمـــكـــن تــتــبــع 
الـــنـــهـــايـــة »أو ال يــمــكــن  فـــي  الـــشـــركـــة  أمــــــوال 
 1.9 ملبلغ  »وايــركــارد«  فــقــدان  تتبعها، مثل 

يورو«. مليار 
بكثير،  أصــعــب  املــســتــدام  االستثمار  قــيــاس 
ــرا مـــــن مـــــــزودي  ــيــ ــثــ الـــــرغـــــم مـــــن أن كــ ــلــــى  عــ
أن  إال  ذلـــك،  فــعــل  اآلن  يــحــاولــون  التصنيف 
األســالــيــب تــخــتــلــف. فــي الــعــام املــاضــي قــال 
جاري جينسلر، رئيس هيئة األوراق املالية 
والبورصات األمريكية، يوجد »نطاق كبير 
ملا قد يقصده مديرو األصول بمصطلحات 

التي يستخدمونها«. املعايير  أو  معينة، 
ازدهـــرت »دي دبليو ســي« وســط حــالــة من 
ــمـــوض، ووعــــــدت بــــأن تـــكـــون »طــمــوحــة  ــغـ الـ
ومــــبــــتــــكــــرة وغـــــيـــــر مــــقــــيــــدة فــــــي تـــفـــكـــيـــرنـــا 
فيكسلر،  اتهمتها ديزيريه  ثم  املستقبلي«. 
ــة فــي  ــ ــدامـ ــ ــتـ ــ ــن االسـ ــ املــــســــؤولــــة الـــســـابـــقـــة عـ
املعايير  فــي  قــدراتــهــا  املــجــمــوعــة، بتحريف 
الــبــيــئــيــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــحـــوكـــمـــة. كــتــب 
مــــســــؤول تـــنـــفـــيـــذي آخـــــر فــــي رســــالــــة بــريــد 
إلــكــتــرونــي داخــلــيــة، »نــحــن نــديــر املــخــاطــر، 

ونديرها بشكل سيئ«.
لـــم تــتــهــم الـــشـــركـــة بـــعـــد بــــأي جـــريـــمـــة، لــكــن 
هـــنـــاك درســــــا واحـــــــدا واضــــحــــا، »الـــتـــمـــويـــه 
األخــضــر« لــيــس شــكــا مــن الــتــبــاهــي خاليا 
املالية  األوراق  فــرضــت هيئة  املــخــاطــر.  مــن 
ــة قـــدرهـــا  ــرامــ ــذا الـــشـــهـــر غــ ــ والــــبــــورصــــات هـ
االســـتـــشـــارة  ذراع  عــلــى  مــلــيــون دوالر   1.5
االستثمارية لـ«بي إن واي ميلون« لحذفها 
معلومات عن صندوق االستثمار املستدام، 

وقواعد جديدة مقترحة.
أوســع. معظم عمليات  أيضا مخاطر  لذلك 
االحــتــيــال تــقــلــق فــقــط الــذيــن تـــأثـــروا بشكل 
ات الكاذبة أمر أخاقي  مباشر، لكن االدعاء
يــزعــج الــجــمــيــع. دفــعــت »فــولــكــســفــاجــن« 32 
ــوم قــانــونــيــة،  ــ ــات، ورســ ــرامــ ــــورو غــ مــلــيــار يـ
وتعويضات للعماء بعد أن تبن في 2015 

الديزل. انبعاثات  أنها كانت تخفي 
جعل العالم أفضل أمر مثير لإلعجاب، لكن 

أمر بغيض. الكذب بشأنه 

الــتــنــفــيــذيــون كثيرا  الـــرؤســـاء  يتحمل 
من املسؤوليات، لكن من أهمها إقناع 
بــأن شركاتهم  املستثمرين وغيرهم 
تــــؤدي أداء جــيــدا مــن الــنــاحــيــة املــالــيــة 
وتفعل الخير للعالم. إذا ظهرت شروخ 

فيما يقصونه، فستتبع ذلك مشكلة.
ــاس فـــعـــل الـــخـــيـــر مــن  ــقــ ــا يــ ــ غـــالـــبـــا مـ
البيئية واالجتماعية  املــعــايــيــر  خـــالل 
والحوكمة، ويــبــدو أن مجموعة إدارة 
األملـــانـــيـــة »دي دبــلــيــو إس«  ــول  ــ األصــ
كــانــت قـــدوة حــتــى وقـــت قــريــب. أعلن 
ــان، الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي،  أســـوكـــا ورمــــ
ــتــقــريــر الـــســـنـــوي لــلــشــركــة عن  فـــي ال
البيئية  املعايير  2020، »لقد وضعنا 
واالجــتــمــاعــيــة والــحــوكــمــة فــي صميم 

كل ما نفعله«.

التمويه األخضر ..خداع جديد للشركات والبنوك

األمر يسير بشكل جيد مع المستثمرين ويجذب الموظفين الذين يريدون تصديق أنهم يعملون من أجل غاية أخالقية

جاري جينسلر: يوجد نطاق كبير لما قد يقصده مديرو األصول بمصطلحات معينة، أو المعايير التي يستخدمونها

وجدت إحدى الدراسات أن نشر البيانات المالية 
يلبي حاجة ملحة إلعادة تأكيد التفوق باستمرار  

بين الرؤساء التنفيذيين النرجسيين للغاية

اتهمتها ديزيريه فيكسلر المسؤولة السابقة 
عن االستدامة في المجموعة بتحريف قدراتها 

في المعايير البيئية واالجتماعية والحوكمة
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يـــرى فــريــق الـــدراســـة أن الــصــدفــة الــتــي قــادت 
إلـــى نــجــاح عــمــلــيــة الــتــنــبــؤ بـــثـــوران الــبــركــان 
ظهر إمكانية تقييم مؤشرات االنصهارات 

ُ
ت

األرضية في الوقت الفعلي، باستخدام فلتر- 
 إلـــى عــاِلــم الــريــاضــيــات 

ً
كـــاملـــانEnKF ، نــســبــة

 لــلــتــنــبــؤ 
ً
ــادة ــاملــــان، وُيـــســـتـــخـــدم عـــــ رودلـــــــف كــ

بــحــاالت نــظــاٍم ديــنــامــيــكــيٍّ مـــا، اســتــنــاًدا إلــى 
ــٍة لـــلـــقـــيـــاس. ولــــعــــل تــطــويــر  ــلـ ــابـ مـــــؤشـــــراٍت قـ
ــارات الــبــركــانــيــة  ــجـ ــفـ ــاالنـ نـــمـــاذج لــلــتــنــبــؤ بـ
املــســتــقــبــلــيــة مـــا زال يــمــثــل أحـــد الــتــحــديــات 
أن هناك بعض  الباحثن، رغم  التي تواجه 
الــقــشــرة األرضــيــة  الــتــي تشهدها  املــؤشــرات 
-وربــمــا قبل ســنــوات- من نشاط  قبل أشهر 
ــبـــركـــان، مــمــا يـــوفـــر عـــامـــات إنـــــذار مــبــكــر  الـ
قــبــل حـــدوث االنــفــجــارات الــبــركــانــيــة. إال أن 
ــاذ الــجــيــولــوجــيــا  ــتــ ــريـــج -أســ بــاتــريــشــيــا جـ
فــي  ــة  ــئــ ــيــ ــبــ والــ ــمــــع  ــتــ واملــــجــ األرض  ــيـــة  ــلـ ــكـ بـ
ــنــــوي، والـــــتـــــي قــــــــادت فـــريـــق  ــيــ ــلــ جــــامــــعــــة إيــ

املؤشرات،  قياسات هذه  أن  تؤكد  الدراسة- 
ــوفـــر بـــيـــانـــاٍت  ــان، ال تـ ــ ــيـ ــ فــــي كــثــيــر مــــن األحـ
أو  البركاني،  االنفجار  لتأكيد حجم   

ً
دقيقة

الزلزالية  األنشطة  أن  توقيت حــدوثــه، كما 

قــد تــعــجــل بــحــدوث ذلـــك. فــي إطـــار سعيهم 
باالنفجارات  للتنبؤ  واعدة  لتطوير طريقة 
الــبــركــانــيــة، عـــمـــدت جـــريـــج وزمــــاؤهــــا إلــى 
تــقــيــيــم املـــؤشـــرات الــتــي ســـاعـــدت فـــي تــوقــع 
 ،2018 يونيو  بركان سيرانيجرا في  ثوران 
 طويلة، مع حدوث 

ً
 زمنية

ً
الذي استمر مدة

يوفر  مــمــا  االنــفــجــارات،  بــن  سلسلة زالزل 
ــة كــيــفــيــة  ــدراســ ــًدا لــ ــريــ ــا فــ مـــخـــتـــبـــًرا طــبــيــعــّيً
الــبــركــانــي.  وتوضح جريج:  النشاط  تــطــور 
 للتنبؤ؛ إذ 

ً
أن تقنية فلتر كــاملــان تــوفــر أداة

ــقـــود لــتــنــبــؤات  يـــجـــري اســـتـــخـــدامـــهـــا مـــنـــذ عـ
الــطــقــس واملـــنـــاخ، وتـــم اســتــخــدامــهــا مــؤخــًرا 
فقط للتنبؤ باألنشطة البركانية، ونستهدف 
تــطــويــر طــريــقــٍة يمكننا مــن خــالــهــا التنبؤ 
بـــاالنـــفـــجـــارات الــبــركــانــيــة املــحــتــمــلــة. ونــجــح 
فــريــق مــن الــعــلــمــاء فــي يــنــايــر عـــام 2018 في 
ــع تــوقــيــت ثــــوران الــبــركــان بشكل دقــيــق، 

ُّ
تــوق

باستخدام تقنية فلتر كــاملــان، اعتماًدا على 

دمج مجموعة من 240 نموذًجا فريًدا ثاثي 
األبــعــاد، وطريقة تحليل العناصر املنتهية 
)FEM(، وهــي طريقة تحليل عـــددي إليجاد 
لــلــمــعــادالت التفاضلية  الــتــقــريــبــيــة  الــحــلــول 

 إلى 
ً
وحل املشكات الهندسية املعقدة، إضافة

بيانات ُجمعت عن طريق األقمار الصناعية 
ظهر 

ُ
خــال الفترة من 2014 وحتى 2018. وت

الـــدراســـة أن الــتــفــاعــات الــتــي حــدثــت نتيجة 
ــهــــارات الــصــخــريــة فـــي ســيــرانــيــجــرا،  االنــــصــ
ونــظــام الــصــدع فــي الــقــشــرة األرضـــيـــة، كانت 
مفتاح النشاط البركاني، كما تشير النتائج 
ــه بينما كــانــت تــلــك االنـــصـــهـــارات في  إلـــى أنـ
 باملنطقة 

ٌ
طريقها لانفجار، فقد أدى زلـــزال

إلى تسريع ثوران البركان. 
ــريـــج : الـــجـــهـــود الـــحـــالـــيـــة لــفــريــق  ــقــــول جـ وتــ
الدراسة ذات طبيعة علمية بحتة تركز على 
التنمية، ونأمل أن تساعد هــذه الجهود في 
توفير تقنيات يمكن استخدامها في مراقبة 
األنشطة البركانية والتنبؤ بتوقيت حدوثها 
على نحٍو أكثر كفاءة، حتى يمكن االستعداد 
لـــهـــا فــــي الــــوقــــت املـــنـــاســـب.عـــن ســايــنــتــافــيــك 

أميريكان

التي  الــتــوقــعــات  أن  ــة حــديــثــة  كشفت دراســ
تنبأت بــثــوران بــركــان “ســيــرانــيــجــرا”، في 
جزر غاالباغوس، في يونيو من عام 2018، 
إلــى تطوير طريقة واعــدة  أن تقودنا  يمكن 
للتنبؤ باالنفجارات البركانية في املستقبل 
الــقــريــب. وأوضــحــت الــدراســة أنــه عند دمج 
التنبؤ  نــمــوذج  إليها  الــتــي استند  الــبــيــانــات 
ــثـــوران بـــركـــان “ســيــرانــيــجــرا” قــبــل نحو  بـ
5 شــهــور مــن حـــدوثـــه، أمــكــن قــيــاس حجم 
التشوهات والضغوط في القشرة األرضية، 
والتي كانت بمنزلة مــؤشــرات على حدوث 

انصهارات صخرية تحت سطح األرض.
ــي نــشــرتــهــا  ــتــ ــ ــت الـــــــدراســـــــة، ال ــحــ كـــمـــا رجــ
 Science( ”ــانـــســـز أدفـ ــة “ســـايـــنـــس  ــ ــ دوري
بــقــوة 5.4 درجــات   

ً
زلـــزاال أن   ،)Advances

على مقياس ريختر، شهدته الجزر الواقعة 
ضمن دولة اإلكــوادور، قبل قليل من ثوران 

البركان، قد أسهم في التعجيل بثورته.

بركان »سيرانيجرا« يقودنا إلى طريقة واعدة للتنبؤ باالنفجارات البركانية

ديدان خارقة تتغذى على البالستيك

التفاعالت التي حدثت نتيجة االنصهارات الصخرية ونظام الصدع في القشرة األرضية كانت مفتاح النشاط البركاني

د . كريس : الديدان الخارقة تعتبر معامل إعادة تدوير مصغرة فهي تمزق مادة البوليسترين بأفواهها
قـــال بــاحــثــون إن يــرقــات دوديــــة تــتــغــذي على 
الــبــاســتــيــك قــد تشكل حــا ثــوريــا فــي مجال 

إعادة تدوير النفايات.
واكتشف باحثون فــي أستراليا أن اليرقات 
التي تسمى زوفوباس موريو واملعرفة أيضا 
باسم الديدان الخارقة يمكنها أن تتغذى على 

البوليسترين.
ويــعــتــقــد الــبــاحــثــون أن هــــذه الـــيـــرقـــات، الــتــي 
تتحول الحقا إلى خنافس، يمكنها أن تهضم 

الباستيك بواسطة إنزيمات تفرزها.
وقـــال أحـــد الــبــاحــثــن املــشــاركــن فــي الــدراســة 
إن هــذا االكتشاف قد يكون تطورا فارقا في 

مجال إعادة التدوير.
ــدان  ــ ــديـ ــ وأضــــــــاف دكــــتــــور كــــريــــس ريـــنـــكـــل »الـ
الخارقة تعتبر معامل إعادة تدوير مصغرة. 
فهي تمزق مــادة البوليسترين بأفواهها، ثم 
تتغذى عليها وتمررها للبكتيريا املوجودة 

في أمعائها”.
وغذى فريق الباحثن، في جامعة كوينزالند 
االســــتــــرالــــيــــة، ثــــــاث مـــجـــمـــوعـــات مــنــفــصــلــة 
ــدان بـــاســـتـــخـــدام 3 أنــــمــــاط غــذائــيــة  ــ ــديـ ــ مــــن الـ
مختلفة، ملــدة 3 أســابــيــع متصلة. واكتشفوا 
أن املجموعة التي تغذت على البوليسترين 

ازدادت وزنا.
أمعاء  إنزيمات في  البحث على  وعثر فريق 
تفكيك  الــقــدرة على  لديها  الخارقة  الــديــدان 
الــبــولــيــســتــريــن والــســتــريــن، وهــمــا مــركــبــان 
ــات الـــنـــقـــل،  ــ ــاويـ ــ ــان فــــي تـــصـــنـــيـــع حـ ــيــ أســــاســ
العزل، وأجزاء من  وأشياء أخرى مثل مواد 

السيارات.
ورغــــم ذلــــك، لــيــس مــن املــرجــح أن تــــؤدي هــذه 
ــــود مـــــزارع ديـــــدان ضخمة  ــة إلــــى وجـ الــــدراســ

لزيادة مصانع إعادة التدوير.
وبــــدال عـــن ذلــــك يــطــمــح الــبــاحــثــون فـــي فصل 
ــم األكـــثـــر تـــأثـــيـــرا فـــي هــضــم مــكــونــات  ــزيــ اإلنــ

الباستيك ليتم تصنيعه على مستوى واسع 
واستخدامه في مصانع إعادة التدوير.

ويقول دكتور رينكل »في هذه الحال، سيتم 
بــآلــيــات ميكانيكية قبل  الــبــاســتــيــك  تــمــزيــق 
اســتــخــدام اإلنــزيــم املــذكــور إلنــتــاج مـــواد أكثر 

قيمة مثل البيوباستيك”.
وكانت أبحاث سابقة قد اكتشفت أن بعض 

يرقات الخنافس يمكنها هضم البوليسترين، 
لكن الدراسة األخيرة تخطو خطوة إضافية، 
حسبما قالت الباحثة في الجامعة الوطنية 
االســتــرالــيــة، كــولــن جــاكــســون، وهـــي ليست 

مشاركة في هذه الدراسة.
وتــقــول »هـــذه الـــدراســـة تسلك طــريــقــا طويا 
باتجاه فهم كيف تعمل البكتريا واإلنزيمات 

في أمعاء اليرقات على مستوى الخايا”.
وتضيف »هذا األمر هام جدا لفهم واستخدام 

هذا النوع املختلف من إعادة التدوير”.
وفي مناطق أخرى من العالم نجح الباحثون 
في استخدام البكتريا والفطريات في تفكيك 
الــتــســاؤالت مطروحة  الباستيك. لكن تبقى 
حــول جــدواهــا فــي االســتــخــدام واســع النطاق 

على املستوى التجاري.
وتــقــول كــولــن »تــعــمــيــم الـــدراســـة عــلــى نطاق 
واسع يعتبر دوما تحديا كبيرا تتعاظم آثاره 
في مجال تفكيك الباستيك، على مستويات 
ضخمة، وتساهم بشكل مذهل، في حل األزمة 
االقتصادية املتمثلة، في ارتفاع تكلفة إنتاج 

الباستيك الجديد”.

جريج: أن تقنية فلتر 
كالمان توفر أداًة 
للتنبؤ إذ يجري 

استخدامها منذ عقود 
لتنبؤات الطقس والمناخ

أحد الباحثين : إن هذا 
االكتشاف قد يكون 

تطورا فارقا في مجال 
إعادة التدوير

عثر فريق البحث على 
إنزيمات في أمعاء 

الديدان الخارقة لديها 
القدرة على تفكيك 

البوليسترين والسترين

نأمل أن تساعد 
هذه الجهود في 

توفير تقنيات يمكن 
استخدامها في مراقبة 

األنشطة البركانية
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بكتيريا فى شاي »الكمبوتشا« ميكنها العيش باملريخ

وحقق الباحثون خــال دراســـة منشورة في 
دوريـــة »فونتيرز إن ميكروبيولوجي«، في 
مدى قدرة البكتيريا املوجودة بالشاي على 
لــلــمــريــخ، فوجد  الــصــمــود فــي بيئة محاكية 
الباحثون أن ميكروبات شاي الكمبوتشا، لم 

ــالــــشــــاي إلــــــى مـــحـــطـــة الـــفـــضـــاء  املــــــوجــــــودة بــ
الــدولــيــة عــام 2014 بــدعــم مــن وكــالــة الفضاء 
ــة، وكــــان الــهــدف هــو مــعــرفــة املــزيــد  ــيــ األوروبــ
عن البنية الجينية لألنواع البكتيرية بشاي 
الكمبوتشا، وسلوك البقاء على قيد الحياة 

تصمد في هذه البيئة، عدا األنواع البكتيرية 
املنتجة للسليلوز.

وأرســــــــــــل عــــلــــمــــاء مــــــشــــــروع »تـــــجـــــربـــــة عــلــم 
األحـــيـــاء واملـــريـــخ«، والــــذي ُيــعــرف اخــتــصــارًا 
بــاســم »بــايــومــيــكــس«، الــعــيــنــات الــبــكــتــيــريــة 

ــارج كــوكــب األرض، وبعد  فــي ظــل ظـــروف خـ
عــــام ونـــصـــف مـــن الـــبـــقـــاء خـــــارج األرض في 
ظروف مشابهة للمريخ خارج محطة الفضاء 

عيد تنشيط العينات على األرض.
ُ
الدولية، أ

وكان الدكتور بيرترام برينيغ، رئيس معهد 

الطب البيطري بجامعة »غوتنغن«، مسؤواًل 
املــعــلــومــات  الــجــيــنــي وتــحــلــيــل  عــن التسلسل 
الـــحـــيـــويـــة ملـــيـــتـــاجـــيـــنـــوم الـــبـــكـــتـــيـــريـــا املـــعـــاد 
تنشيطها، بالتعاون مــع فــريــق مــن باحثن 

بجامعة »ميناس غيرايس« في البرازيل.
ويقول برينيغ في تقرير لجامعة غوتنغن، 
بــالــتــزامــن مــع نــشــر الـــدراســـة: »اســتــنــادًا إلــى 
املــيــتــاجــيــنــومــي، وجــدنــا أن البيئة  تحليلنا 
ــلــت بــشــكــل كبير 

ّ
املــريــخــيــة املــحــاكــيــة قـــد عــط

ــة املـــيـــكـــروبـــيـــة لــــشــــاي الـــكـــمـــبـــوتـــشـــا،  ــئـ ــيـ ــبـ الـ
باستثناء البكتيريا املنتجة للسليلوز من 

جنس )كوماجاتيباكتير(«.
إلـــــــــى أن  تــــشــــيــــر  ــــف: »الـــــنـــــتـــــائـــــج  ــيــ ــ ــــضــ ويــ
مسؤول  البكتيريا  تنتجه  الذي  السليلوز 
خارج  ظروف  في  بقائها  عن  األرجح  على 
الــدلــيــل  كــوكــب األرض، ويــوفــر هـــذا أيــضــًا 
يمكن  الــبــكــتــيــري  الــســلــيــلــوز  أن  عــلــى  األول 
خارج  للحياة  بيولوجية  عامة  يكون  أن 
تــكــون األغــشــيــة  أن  كــوكــب األرض ويــمــكــن 
مــادة  السليلوز  عــلــى  الــقــائــمــة  األغــشــيــة  أو 
ــتـــاج  ــيـــدة لــحــمــايــة الـــحـــيـــاة وإنـ حـــيـــويـــة جـ
ــة فــــي املـــســـتـــوطـــنـــات  ــيـ ــهـــاكـ ــتـ ــع االسـ ــلـ ــسـ الـ
أيــضــًا  يــمــكــن  كـــمـــا  األرض،  كـــوكـــب  خـــــارج 
أن تــســاعــد تــلــك الــنــتــائــج فــي تــطــويــر دواء 
مــنــاســب لــاســتــخــدام فـــي الـــفـــضـــاء، وهـــذا 
ــام فـــــي هــــذه  ــمــ ــتــ ــر مـــثـــيـــر لــــاهــ ــ ــ ــــب آخـ ــانـ ــ جـ

التجارب.

تـــــوصـــــل فــــــــرق بــــحــــثــــي دولــــــــــي يــــقــــوده 
اخــتــصــاصــيــون مــن جــامــعــة »غوتنغن« 
األملانية، إلى أن بكتيريا منتجة للسليلوز، 
توجد في »شاي الكمبوتشا«، يمكنها أن 
تعيش بكوكب املريخ، على خالف األنواع 
ــودة بــهــذا  ــــرى مـــن الــبــكــتــيــريــا املـــوجـ األخـ
الــنــوع مــن الــشــاي، الــذي يحظى بشعبية 

كبيرة في روسيا والصني واليابان.
ــتـــاج »الــكــمــبــوتــشــا« عـــن طــريــق  ويـــتـــم إنـ
ــر أو األســـــود  ــاي األخــــضــ ــــشــ تــخــمــيــر ال
أنــواع نافعة  ى بالسكر باستخدام 

ّ
املحل

معروفة من البكتيريا والخمائر.

آثار البالستيك موجودة فى ثلوج القطب اجلنوبي

دراسة : األسماك القبيحة تساعد فى احلفاظ على البيئة
الــبــاحــث نيكوالس  أجــراهــا  وجــدت دراســة 
مــوكــيــه، فـــي جــامــعــة مــونــبــلــيــيــه بــفــرنــســا، 
أن   ،PLOS Biology مــجــلــة   فـــي  ونـــشـــرت 
أســمــاك الــشــعــاب املــرجــانــيــة الــتــي يــجــدهــا 
ــكــــون  تــ أن  إلــــــــى  تــــمــــيــــل  ــل،  ــ ــ ــمـ ــ ــ أجـ ــاس  ــ ــ ــنـ ــ ــ الـ
البيئة،  على  الحفاظ  لدعم  األقل  األولوية 

فيز. والعلوم  البحوث  ملوقع  ا 
ً
وفق

ــا لــــلــــدراســــة؛ طـــلـــب الـــبـــاحـــثـــون مــن  ــ ـ
ً
ــق ــ ووفـ

الجاذبية  تقييم  الجمهور  من  فرد   13000
481 صـــورة ألســمــاك الــشــعــاب  الــجــمــالــيــة لــــ
الزعانف في استطاع عبر  ذات  املرجانية 
اإلنـــتـــرنـــت، واســـتـــخـــدمـــوا هــــذه الــبــيــانــات 
ــيـــة، ثــم  ــفـ ــيـ لــــتــــدريــــب شـــبـــكـــة عـــصـــبـــيـــة تـــافـ
ــدمـــوا الـــشـــبـــكـــة الـــعـــصـــبـــيـــة املـــدربـــة  ــخـ ــتـ اسـ
4400 صـــورة إضــافــيــة  لـــ  لــتــولــيــد تــنــبــؤات 
أســــمــــاك  أنـــــــــــواع  أكـــــثـــــر  مــــــن   2417 تــــضــــم 
مواجهتها. تمت  التي  املرجانية  الشعاب 

وبـــدمـــج تــقــيــيــمــات الــجــمــهــور مـــع تــنــبــؤات 
الـــشـــبـــكـــة الـــعـــصـــبـــيـــة، وجــــد الـــبـــاحـــثـــون أن 
ــة ذات  ــونــ ــلــ املــ الــــزاهــــيــــة  أنــــــــواع األســـــمـــــاك 
التصنيف  إلــى  تميل  املــســتــديــرة  األجــســام 

عــلــى أنــهــا األجــمــل، وعــلــى الــرغــم مــن ذلــك، 
ــم تـــصـــنـــيـــفـــهـــا عــلــى  ــ ــي تـ ــتــ فــــــإن األنـــــــــواع الــ
ــى أن تــكــون  أنـــهـــا أكـــثـــر جـــاذبـــيـــة تــمــيــل إلــ

ا مــــن حـــيـــث ســـمـــاتـــهـــا الــبــيــئــيــة 
ً
ــمـــيـــز ــل تـ ــ أقـ

التطوري. والتاريخ 
عــاوة على ذلــك، فــإن األنــواع املــدرجــة في 

الــدولــي لحفظ  لــاتــحــاد  الــحــمــراء  الــقــائــمــة 
يتم  لم  التي  أو  مهددة  أنها  على  الطبيعة 
قيمة  لها  كان  بعدما  حفظها  حالة  تقييم 

ــواع املـــصـــنـــفـــة عــلــى  ــ ــ جـــمـــالـــيـــة أقــــل مــــن األنـ
اهتماًما.  أقل  أنها 

ــا ذات 
ً

ــواع غــيــر الــجــذابــة أيــض وكــانــت األنــ
أهــمــيــة تــجــاريــة أكــبــر، فــي حــن أن الــقــيــمــة 
ــيـــة  ــمـ ــة بـــأهـ ــبــــطــ ــرتــ ــم تــــكــــن مــ ــ ــ ــة ل ــيــ ــالــ ــمــ الــــجــ
األنــــواع ملــصــايــد الــكــفــاف أي صــيــد بــهــدف 

الشخصي. اإلستهاك 
ويــقــول املــؤلــفــون إن تــفــضــيــاتــنــا الــفــطــريــة 
ــلــــشــــكــــل والـــــــلـــــــون ربـــــمـــــا تـــــكـــــون نـــتـــيـــجـــة  لــ
البشري  الدماغ  بها  يعالج  التي  للطريقة 
ــدم الــتــطــابــق  األلــــــوان واألنــــمــــاط، ولـــكـــن عــ
البيئية  والــوظــيــفــة  الــجــمــالــيــة  الــقــيــمــة  بــن 
والــــضــــعــــف فــــي االنـــــقـــــراض قــــد يـــعـــنـــي أن 
ــا لـــلـــدعـــم الـــعـــام  ــاًجـ ــيـ ــتـ ــر احـ ــثــ األنـــــــواع األكــ
األقل  هي  والطبيعة  البيئة  على  للحفاظ 
اإليكولوجي  التمييز  أن  وأضافوا   .

ً
جماال

ــــة  ــــذابـ ــــجـ ــر الـ ــ ــيـ ــ والــــــتــــــطــــــوري لـــــألســـــمـــــاك غـ
يــجــعــلــهــا مــهــمــة لــعــمــل الــشــعــاب املــرجــانــيــة 
تأثير  لفقدانها  يكون  أن  ويمكن  بأكملها، 
غــيــر مــتــنــاســب عــلــى هـــذه الــنــظــم الــبــيــئــيــة 

البيولوجي. التنوع  عالية 

اللدائن الدقيقة وهــي جسيمات  تم اكتشاف 
ــي الــبــيــئــة  ــن الــبــاســتــيــك تـــوجـــد فـ صــغــيــرة مـ
الحيوية املحيطة، في ثلوج القطب الجنوبي 
نــتــيــجــتــه  نــــشــــرت  لـــبـــحـــث  ــا  ــقــ ، وفــ ــرة  ــ مــ ألول 
اللدائن الدقيقة بأنها أي قطعة من  وتــعــرف 
الباستيك يقل طولها عن خمسة ملليمترات.

وجـــمـــعـــت الـــطـــالـــبـــة فــــي جـــامـــعـــة كـــانـــتـــربـــري، 
ألــيــكــس أفـــيـــس، عــيــنــات مـــن الـــثـــلـــوج مـــن 19 
القارة  موقعا عبر جــرف روس الجليدي فــي 
القطبية الجنوبية في عام 2019 وقالت إنها 
صدمت جراء العثور على اللدائن الدقيقة في 

كل عينة.
ــالـــت: »إنــــه أمــــر مــحــزن بــشــكــل ال يــصــدق ،  وقـ
لــكــن الــعــثــور عــلــى الــلــدائــن الــدقــيــقــة فــي ثلوج 
الــضــوء على مدى  أنتاركتيكا النقية يسلط 
التلوث الباستيكي حتى في املناطق النائية 

من العالم”.
ووجــد بحثها، الــذي نشر في املجلة العلمية 
»ذا كــريــوســفــيــر«، مــا مــعــدلــه 29 جسيما من 

الباستيك الدقيق لكل لتر من الثلج املذاب.
وكــانــت كــثــافــة الــلــدائــن الــدقــيــقــة أعــلــى بثاث 
مــــرات تــقــريــبــا بـــجـــوار الـــقـــواعـــد الــعــلــمــيــة في 
ــــوت ومـــحـــطـــة  ــكـ ــ جـــــزيـــــرة روس وقــــــاعــــــدة سـ

ماكموردو.
ومن بن 13 نوعا مختلفا من الباستيك تم 
العثور عليها ، كان األكثر شيوعا هو »بي إي 
تي« ، والذي يستخدم غالبا لصنع زجاجات 

املشروبات الغازية واملابس.
الــلــدائــن الدقيقة ربما  الــبــاحــثــون إن   ويــقــول 
ــكـــون قــــد قــطــعــت آالف الـــكـــيـــلـــومـــتـــرات عــبــر  تـ
ــدر أن  ــقـ ــن املـــرجـــح بــنــفــس الـ ــواء، ولـــكـــن مـ ــهــ الــ
وجود البشر في القارة القطبية الجنوبية قد 

والبحوث البيئية.
وقالت: »من املستحيل حقا على أي كائن حي 
آثــار النشاط البشري ، على  أن يتجنب اآلن 

أنشأ »بصمة« باستيكية دقيقة.
وأكد البحث ما توقعه العلماء، حسبما قالت 
أولجا بانتو، كبيرة العلماء في معهد العلوم 

غرار الطريقة التي تتأثر بها جميع البيئات 
الــذي يحركه  والكائنات الحية بتغير املناخ 

اإلنسان”.

ــة إلـــى  ــاجـ ــاك حـ ــنـ ــــى أن هـ وأشــــــــارت بـــانـــتـــو إلـ
خـــطـــوات مــهــمــة لــلــحــد مـــن اســـتـــخـــدام وإدارة 

الباستيك.

إنتاج الكمبوتشا عن طريق تخمير الشاي المحّلى بالسكر باستخدام أنواع نافعة من البكتيريا
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شفاء جميع مرضى السرطان فى جتربة دواء ألول مرة فى التاريخ

ماذا يحدث للجسم عند التخلي عن تناول اجلنب؟

هيدرافيل .. دواء واعد يعالج حاالت العمود الفقري

12 املــشــاركــن فــي  دخـــل جــمــيــع املــرضــى الــــ
تناول  بعد  الــشــفــاء  حــالــة  أميركية  دراســة 
عــقــار »دوســتــارلــيــمــاب« عــلــى امــتــداد ستة 
ــنــــدنــــت«  أشــــهــــر، حـــســـب صـــحـــيـــفـــة »اإلنــــدبــ

البريطانية.
ــار  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ ــى مــــــــا يــــــــبــــــــدو، فــــــــــإن هــــــــــذا الـ ــ ــ ــلـ ــ ــ وعـ
الـــتـــجـــريـــبـــي ملــــــرض الــــســــرطــــان نــــجــــح فــي 
ــــي الـــتـــجـــربـــة  ــريــــض شـــــــارك فـ ــــل مــ ــاء كـ ــفــ شــ
ــــرت داخــــل  ــة الـــصـــغـــيـــرة الـــتـــي جـ الـــســـريـــريـ
الـــــــواليـــــــات املـــــتـــــحـــــدة. وقـــــــد دخـــــــل جـــمـــيـــع 
12. الـــذيـــن جــــرى تــشــخــيــصــهــم  املـــرضـــى الــــــ
بــاإلصــابــة بــســرطــان املــســتــقــيــم، فـــي حــالــة 
تــعــافــي بــعــد تـــنـــاول دوســتــارلــيــمــاب عــلــى 
مــدار ســتــة شــهــور، تــبــعــًا ملــا ذكــرتــه دراســة 

الطبية. »نيوإنغاند«  دورية  في  نشرت 
ــاز،  ــ ــويــــس ديــ لــ ــال د.  ــ قــ الـــــصـــــدد،  ــذا  ــ فــــي هــ
ــة  ــ ــدراسـ ــ ــلـ ــ أحــــــــد املـــــؤلـــــفـــــن الــــرئــــيــــســــيــــن لـ

 أظهرت تجارب بشرية أن الدواء الذي يحمل 
ــم هـــيـــدرافـــيـــل يــمــكــن حــقــنــه فــــي الــعــمــود  ــ اسـ
الــفــقــري حيث يمأل الــشــقــوق والــتــمــزقــات في 

القرص املصاب، ما يسهم في تخفيف األلم.
وتلعب أقراص العمود الفقري دورا مهما في 
توسيد الفقرات، لكن كما هو الحال مع أجزاء 
كثيرة مــن الجسم تــبــدأ فــي الــتــآكــل مــع تقدم 
الــعــمــر، بــالــتــالــي يــمــكــن أن يــجــف ســائــل مــلء 
األقـــراص أو يتسرب، مــا يسبب األلــم ويؤثر 

في الحركة.
وبـــحـــســـب مــــا ذكـــــر مــــوقــــع »ســــكــــاي نــــيــــوز«، 
تقتصر العاجات إلى حد كبير على الرعاية 
مــثــل الـــراحـــة والـــعـــاج الــطــبــيــعــي ومسكنات 
األلم، أو الجراحة في الحاالت األكثر خطورة، 
حـــيـــث تـــتـــم إزالـــــــة األقـــــــــراص أو اســتــبــدالــهــا 
بـــأطـــراف صــنــاعــيــة. وحــصــل هــيــدرافــيــل في 
الــغــذاء والـــدواء  2020 على موافقة مــن إدارة 
الـــتـــجـــارب  نـــتـــائـــج  بــــــدأت  األمـــريـــكـــيـــة، واآلن 

البشرية األولى بالظهور.
وشملت التجربة 20 مريضا تراوح أعمارهم 
بــن 22 و69 عــامــا، وجميعهم يعانون آالمــا 

مزمنة في أسفل الظهر.
ووصــــف الــجــمــيــع آالمـــهـــم بــأنــهــا الــرابــعــة أو 
أعلى على مقياس مكون من عشر نقاط، وقد 

املرة  هي  »هذه  تايمز:  نيويورك  لصحيفة 
األولـــى الــتــي يــحــدث فــيــهــا هــذا فــي تــاريــخ 

ــرارة الــجــســم، فــإنــه يــشــكــل غــرســة بــالــنــوع  ــ حـ
نفسه للخصائص امليكانيكية الحيوية مثل 
الــقــرص الطبيعي. ثــم تمت متابعة املرضى 
لستة أشــهــر لتقييم شفائهم، وأبــلــغ جميع 
املشاركن عن تحسن في األلم والحركة، على 
إلــى عــشــر، حيث انخفض  مقياس مــن صفر 

مـــيـــمـــوريـــال  مــــركــــز  ــــي  فـ األورام  وطـــبـــيـــب 
ســلــون كــيــتــريــنــغ لــلــســرطــان فــي نــيــويــورك، 

أبلغوا جميعا عن راحة خفيفة من العاجات 
املوجودة.

وبالنسبة إلى طريقة االستخدام، فيتم أوال 
تسخن الجل بحيث يصبح سائا سميكا، 
إبــرة قياس 17 في  ثــم يتم حقنه باستخدام 
األقـــراص املــصــابــة، وعندما يــبــرد إلــى درجــة 

يعان  لم  فإنه  ذلك،  السرطان«. عاوة على 
خال  كبيرة  جانبية  آثــار  أي  مــن  املــرضــى 

مــتــوســط مــســتــوى األلــــم املــبــلــغ عــنــه مـــن 7.1 
إلى 2.0. وقال دوجاس بيل، املؤلف الرئيس 
للدراسة، »إذا تم تأكيد هذه النتائج في مزيد 
ــذا اإلجـــــراء عاجا  مــن الــبــحــث، فــقــد يــكــون هـ
واعــــــدا لــلــغــايــة آلالم أســـفـــل الــظــهــر املــزمــنــة، 
الــجــل سهل االســتــخــدام، وال يتطلب جراحة 

مفتوحة، وهو إجراء سهل للمريض«.
وأضاف، بالطبع، كانت هذه التجربة األولى 
صــغــيــرة، وال يــكــفــي 20 مــريــضــا لــتــقــديــم أي 
ادعــاءات كبيرة حتى اآلن، لكن العاج واعد، 
وســيــواصــل الــفــريــق االخــتــبــار مــع مــزيــد من 

املرضى.

فترة العاج، رغم االعتقاد بأنه لم يشارك 
ــة  ــاٍف مــــن األشــــخــــاص فــــي الــــدراســ ــ ــدد كــ ــ عـ
العكسية  التفاعات  على  الضوء  لتسليط 
املــخــتــلــفــة الــتــي يــمــكــن أن يــســبــبــهــا الـــدواء. 
رغــــم حــمــاســهــم لــلــبــحــث، قــــال الــعــلــمــاء إن 
وحذروا  تتكرر،  أن  يجب  الواعدة  النتائج 
تــم القضاء  قــد  الــســرطــان  مــن اســتــنــتــاج أن 

نهائيًا. عليه 
أن دوســتــارلــيــمــاب دواء  بــالــذكــر  وجـــديـــر 
ــدم فــــــي عــــاج  ــخــ ــتــ ــســ ــي يــ ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ لــــلــــعــــاج املـ
ســرطــان بــطــانــة الــرحــم، لــكــن هــذا كــان أول 
كان  إذا  مــا  على  للتعرف  ســريــريــة  تجربة 
يــمــكــن أن يــكــون فــعــااًل ضــد أورام ســرطــان 
املــســتــقــيــم.  بــوجــه عـــام، يــعــمــل الــــدواء عــن 
طـــريـــق كـــشـــف الـــخـــايـــا الـــســـرطـــانـــيـــة، مــمــا 
يــســمــح لــجــهــاز املـــنـــاعـــة بــالــتــعــرف عــلــيــهــا 

وتدميرها.

ــتــــــورة أكـــــــــوا وولـــــبـــــرايـــــت،  ــدكــــ الــــ  أعــــلــــنــــت 
تناول  عن  التخلي  أن  التغذية،  أخصائية 
الــتــخــلــص  الـــجـــن يــمــكــن أن يـــســـاعـــد عـــلـــى 
مــــن الــــصــــداع الـــنـــصـــفـــي ويـــقـــلـــل مــــن خــطــر 

بالسرطان. اإلصابة 
 Eat وتــنــصــح الــخــبــيــرة فـــي حــديــث ملــوقــع 
من  بــالــتــقــلــيــل  األمــريــكــي،   This، Not That
ــبــــان، بــســبــب احـــتـــوائـــهـــا عــلــى  ــنـــاول األجــ تـ

والصوديوم. الدهون  من  عالية  نسبة 
ذات  ــبــــــان  أجــــ ء  شــــــــرا »يــــمــــكــــن  وتــــــقــــــول، 
قـــلـــيـــلـــة  ــيــــة  كــــمــ ــة  ــ فــ ــا ــ مـــــــذاق واضـــــــح وإضــ
ل  اســتــبــدا يــمــكــن  كــمــا  لــطــبــق.  ا لــى  إ مــنــهــا 
كــــامــــل  ــــب  ــيـ ــ ــلـ ــ مـــــــن حـ ــنــــــوع  ملــــــصــــ ا لــــــجــــــن  ا
وإذا  ــم.  ــ ــدســ ــ لــ ا قــــلــــيــــلــــة  بــــجــــبــــنــــة  لـــــدســـــم  ا
لــصــوديــوم  ا كــمــيــة  تــقــلــيــل  لــشــخــص  ا د  را أ

تـــجـــنـــب  عــــلــــيــــه  لـــــجـــــســـــم،  ا تـــــدخـــــل  لـــــتـــــي  ا
. لــصــلــبــة” ا تــنــاول األجــبــان 

لــلــتــخــلــي عــن  يـــكـــون  يـــمـــكـــن أن  ــيـــف،  وتـــضـ
الصحة،  فــي  إيــجــابــي  تأثير  الــجــن  تــنــاول 

الجلد. حالة  ذلك  في  بما 
وتــقــول، »إن الــتــقــلــيــل مــن تــنــاول األجــبــان، 
يــمــكــن أن يــحــســن حــالــة الــجــلــد. ألن الــجــن 
يــزيــد مــن إنــتــاج الــزهــم، الــذي يــســد املــســام 

الشباب”. حب  ويسبب  الجلدية 
ــاول  ــ ــنــ ــ تــ عــــــــن  لـــــتـــــخـــــلـــــي  ا  ، لـــــــهـــــــا ووفــــــــقــــــــا 
لـــــــى  إ يــــــــــــــؤدي  أن  يــــــمــــــكــــــن  األجــــــــــــبــــــــــــان، 
لـــــــصـــــــداع  لــــــــصــــــــداع وا ا مـــــــن  لـــــتـــــخـــــلـــــص  ا
لــتــيــرامــن  ا مــركــب  عــن  لــنــاجــم  ا لــنــصــفــي  ا
يــســاعــد  أن  يـــمـــكـــن  كـــمـــا   ، فـــيـــهـــا ملـــوجـــود  ا

ئــد. لــزا ا لــوزن  ا مــن  لــتــخــلــص  ا عــلــى 

اإلفراط فى تناول السمك يزيد مخاطر سرطان اجللد
كــثــيــرًا مـــا تـــجـــري اإلشـــــــادة بــاألســمــاك 
باعتبارها طعامًا خــارقــًا، وهــي تحمل 
فـــوائـــد صــحــيــة واضــــحــــة، عــلــى رأســهــا 
أنها تمد الجسم بــاألحــمــاض الدهنية 
والفيتامينات الحيوية، حسب صحيفة 

»اإلندبندنت« البريطانية.
ومـــــع ذلــــــك، ربـــمـــا يـــكـــون اإلفــــــــراط فــي 
ــًا، طــبــقــًا  ــئـ ــيـ ــاك أمــــــرًا سـ ــ ــمـ ــ تــــنــــاول األسـ
ــــة حــديــثــة، ذلـــك أنــهــا  ملـــا كــشــفــتــه دراسـ
خــلــصــت إلــــى أن تـــنـــاول حــصــتــن مــن 
ــاك أســـبـــوعـــيـــًا ـ مــثــلــمــا تــوصــي  ــمــ األســ
ــات الــصــحــيــة الــوطــنــيــة  ــدمـ هــيــئــة الـــخـ
ارتبط بزيادة خطر  ـ  املتحدة  باململكة 

الجلد. اإلصابة بسرطان 
في إطار الدراسة الجديدة، وجد خبراء 
من جامعة بــراون أن األشخاص الذين 

ــتـــاد مــن  ــعـ ــي املـ ــيـــومـ كـــــان مـــدخـــولـــهـــم الـ
ــاك 42.8 غــــرام )مــــا يـــعـــادل نحو  ــمـ األسـ
فــــي األســـــبـــــوع( مـــعـــرضـــون  ــرام  ــ ــ 300 غـ
لخطر اإلصابة بسرطان الجلد الخبيث 
بــنــســبــة 22 فـــي املـــائـــة، أكــثــر مـــن أولــئــك 
الذين كان تناولهم اليومي من األسماك 

3.2 غرام فقط.
ــد مــن  ــزيــ ــاولـــون املــ ــنـ ــتـ ــن يـ ــذيــ ــك الــ ــئــ أولــ
ــرًا مـــتـــزايـــدًا  ــاك يـــواجـــهـــون خـــطـ ــمــ األســ
بــنــســبــة 28 فـــي املـــائـــة لــتــطــويــر خــايــا 
غــيــر طــبــيــعــيــة فـــي الــطــبــقــة الــخــارجــيــة 
ــقـــط ـ واملــــعــــروفــــة بـــاســـم  ــلـــد فـ مــــن الـــجـ
)يشار   0 املرحلة  في  امليانيني  الــورم 
ــا قــبــل  إلـــيـــه بـــعـــض األحــــيــــان بـــاســـم مــ

السرطان(.
الــدراســة: »نتوقع  وقــال القائمون على 

الــتــي توصلنا إليها يمكن  أن النتائج 
أن تــعــزى إلـــى املــلــوثــات املـــوجـــودة في 
ثــنــائــي الفينيل متعدد  األســـمـــاك، مــثــل 
الــــكــــلــــور والـــديـــوكـــســـيـــنـــات والــــزرنــــيــــخ 

والزئبق«.
ــراء آخـــــــــرون إن  ــ ــبـ ــ ــــي املــــقــــابــــل، قــــــال خـ فـ
األســـمـــاك غــــذاء صــحــي مــهــم وال داعـــي 

للتوقف عن تناولها.
مـــيـــلـــور، كــبــيــر  ــال دوان  ــ قــ ــتـــه،  مــــن جـــهـ
املحاضرين في كلية الطب في أستون: 
ــكـــن أن  ــمـ ــــون إلـــــــى أنـــــــه يـ ــفـ ــ ــؤلـ ــ ــر املـ ــيـ يـــشـ
ــاك رابــــــط بــــن املـــلـــوثـــات فــي  ــنـ ــكـــون هـ يـ
األسماك، ما قد يزيد من خطر اإلصابة 
بالسرطان، ولكن من املحتمل أن يؤثر 
هذا في خطر اإلصابة بما هو أكثر من 

مجرد سرطانات الجلد.

د. لويس دياز: هذه هي المرة األولى التي يحدث فيها هذا في تاريخ السرطان
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علماء يصنعون قطعة وظيفية من القلب بتقنية الطباعة ثالثية األبعاد

حتذير من خطورة ارجتاع العصارة الهضمية بشكل متكرر

طور فريق في معهد ويس بجامعة هارفارد 
ــعــــاد  ــة األبــ ــيـ تــقــنــيــة تـــعـــمـــل بـــالـــطـــبـــاعـــة ثـــاثـ
لــلــخــيــوط الــكــبــيــرة الــقــلــبــيــة الــطــويــلــة الــتــي 
تتطور إلى خيوط شبيهة بالعضات والتي 
يمكنها أن تتقلص. تحاكي الطريقة الجديدة 
ــتـــاج نسيج  عــنــاصــر انــقــبــاض الــقــلــب مـــع إنـ
سميك بدرجة كافية الستخدامه في عاجات 

القلب املتجددة.
الـــنـــظـــام عــــبــــارة عــــن تــنــقــيــح لــتــقــنــيــة ويـــس 
الحالية للطباعة البيولوجية سويفت، حيث 
قامت الشركة بإنشاء منصة بها 1050 بئرًا، 
لكل منها ركيزتان مجهريتان. مأل العلماء 
اآلبــــار بــالــخــايــا الــجــذعــيــة مــتــعــددة الــقــدرات 
)أي الــخــايــا الــشــابــة الـــقـــادرة عــلــى الــتــطــور 
إلــى بروتن  إلــى أشــكــال متعددة( باإلضافة 
املــســتــخــدمــة لتشكيل  الــكــوالجــن والــخــايــا 

النسيج الضام.
ــا يتماشى 

ً
يــشــكــل هـــذا املــزيــج نــســيــًجــا كــثــيــف

عــلــى طــــول املـــحـــور الـــــذي يـــربـــط الــركــيــزتــن 

املــجــهــريــتــن. يـــقـــوم الــفــريــق بــعــد ذلــــك بــرفــع 
كــتــل بــنــاء الــعــضــو الــنــاتــجــة عـــن الــركــيــزتــن، 
ويــــســــتــــخــــدم ذلـــــــك إلنـــــشـــــاء حــــبــــر لــلــطــبــاعــة 
الــحــيــويــة ويــســتــخــدم حـــركـــة رأس الــطــابــعــة 
ثاثية األبعاد للمساعدة في املحاذاة بشكل 

أكبر.
وبــحــســب الـــعـــلـــمـــاء، فــــإن هــــذه مـــجـــرد قطعة 
صــغــيــرة مــن الــقــلــب، وال يـــزال هــنــالــك الكثير 
من العمل الذي يتعن القيام به قبل التمكن 
من بناء قلب عضوي مطبوع ثاثي األبعاد 

يعمل بكامل طاقته.
تعتقد مجموعة البحث أنه يمكن استخدام 
الخيوط املطبوعة ثاثية األبعاد الستبدال 
الــنــدبــات الــتــي تــعــقــب الــنــوبــات الــقــلــبــيــة، أو 
إلنشاء نماذج مرضية محّسنة. حتى أنهم قد 
يقومون بترقيع الثقوب لدى األطفال حديثي 
الـــوالدة الذين يعانون من عيوب خلقية في 
الــقــلــب، وفــــق مـــا نــقــل مـــوقـــع “إن غــادجــيــت” 

اإللكتروني.

سوف يقومون بترقيع الثقوب لدى األطفال حديثي الوالدة الذين يعانون من عيوب خلقية في القلب

شّددت الجمعية على ضرورة الخضوع لفحص لدى طبيب مختص على الفور في مثل هذه الحاالت

نصف البشر يعانون من الصداع

إصابات كورونا العاملية تتجاوز  529.4 مليون

قـــال بــحــث نــروجــي جــديــد إن واحــــدًا من 
كل 6 أشخاص على هذا الكوكب يصاب 
كل يــوم بالصداع، ويعاني نصفهم من 
ألم شديد بما يكفي العتبارهم مصابن 

بصداع نصفي.
وبــحــســب مــوقــع “مــيــديــكــال إكــســبــرس”، 
قام البحث بمراجعة 357 دراسة سابقة 
أجريت بن عامي 1961 و2020، وتوصل 
إلــــى أن أكـــثـــر مـــن نــصــف ســـكـــان الــعــالــم 

يعانون من اضطراب صداع نشط.
الــدراســة الجديدة التي أجراها  وتمتاز 
ــــث الرس جـــــــاكـــــــوب ســـتـــونـــفـــر  ــاحــ ــ ــبــ ــ الــ
وزمــاؤه من الجامعة النروجية للعلوم 
ــا لــنــســب  ــ ــدهـ ــ ــرصـ ــ والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا، بـ

ــن الـــصـــداع.  اإلصــــابــــة بــــأنــــواع مــعــيــنــة مـ
فــقــد وجــــدت الـــدراســـة أن 7% مــن سكان 
العالم يعانون من الصداع النصفي في 
أي يوم، و9% يعانون من صداع التوتر 

واإلجهاد.
كما رصدت الدراسة أن 17% من النساء 
الــصــداع النصفي في العام،  تعانن من 
الــرجــال %8.5.  بينما تبلغ النسبة بــن 
ــة بـــصـــداع  ــ ــابـ ــ والحـــــــظ الـــبـــحـــث أن اإلصـ
نصفي ملدة 15 يومًا أو أكثر كانت أكثر 

شيوعًا لدى النساء.
ــق الـــبـــحـــث أن الــــصــــداع هــو  ــريـ ووجــــــد فـ
الـــســـبـــب الـــرئـــيـــســـي لـــإلعـــاقـــة عــــن الــعــمــل 
لدى من تقل أعمارهم عن 50 عامًا، وأنه 

بينما تزداد اآلالم الجسدية مع االقتراب 
مــن ســن التقاعد، فــإن الــصــداع النصفي 
والـــصـــداع هــمــا املــصــدر األكــثــر انــتــشــارًا 
لأللم فــي السنوات التي يكون اإلنسان 

فيها نشطًا.
وتتعدد أسباب الصداع، ما بن العوامل 
الـــوراثـــيـــة، واإلجــــهــــاد، ونـــقـــص ســاعــات 

النوم، واإلفراط في األدوية.
ــي خــيــارات 

ّ
ــا فــريــق الــبــحــث إلـــى تــبــن ودعـ

الـــوقـــايـــة مـــن أســـبـــاب الــــصــــداع، ووضـــع 
أنــظــمــة صــحــيــة تـــوفـــر خـــدمـــات وتــتــيــح 
مــعــامــلــة جـــيـــدة لــلــمــصــابــن بـــالـــصـــداع، 
وتمّكنهم مــن تقليل األثـــر السلبي قــدر 

اإلمكان.

تجاوز عدد املصابن بفيروس ” كورونا 
الـــعـــالـــم 529.4 مــلــيــون  ” عـــلـــى مـــســـتـــوى 
نــســمــة، فــي حــن وصـــل إجــمــالــي الــوفــيــات 
الــنــاجــمــة عــن الـــوبـــاء إلـــى 6 مــايــن و709 
آالف و957 حالة. وتــم تسجيل اإلصابات 
بالفيروس وفــق إحصاء رويترز في أكثر 

من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى 
حــــــاالت اإلصــــابــــة بـــالـــصـــن فــــي ديــســمــبــر 
. على صعيٍد متصل، أعلنت كوريا   2019
أمــــس تــســجــيــل 6172 إصــابــة  الــجــنــوبــيــة 
جديدة بفيروس كــورونــا و20 حالة وفاة 
خــال 24 ســاعــة. وذكـــرت الــوكــالــة الكورية 

ملــكــافــحــة األمــــــراض والـــوقـــايـــة – فـــي بــيــان 
أوردتــه وكالة يونهاب لألنباء – أن العدد 
اإلجمالي لــحــاالت اإلصــابــة ارتــفــع إلــى 18 
.. فيما  ألــفــا و880 إصــابــة  مــلــيــونــا و174 
ارتـــفـــعـــت حــصــيــلــة الـــوفـــيـــات إلــــى 24 ألــفــا 

و299 حالة.

رت الجمعية األملانية ألمراض الجهاز الهضمي من 
ّ
برلن : حذ

خطورة ارتجاع العصارة الهضمية بصورة متكررة، حيث إنه 
يمكن أن ُيلحق تلفيات جسيمة باملريء، كحدوث نزيف وتكّون 
تقرحات أو تغّير الغشاء املخاطي املبطن للمريء، وصواًل إلى 

اإلصابة بسرطان املريء.
لذا شّددت الجمعية على ضرورة الخضوع لفحص لدى طبيب 

مختص على الفور في مثل هذه الحاالت.
الــوزن يمكن  الــعــاج، أوضحت الجمعية أن إنقاص  وعــن سبل 
املـــريء،  أن يلعب دورًا هــامــًا فــي التخفيف مــن متاعب ارتــجــاع 
حيث يحد إنقاص الوزن من الضغط املوجود في منطقة البطن، 
والـــذي يتسبب فــي اضــطــراب وظيفة إغــاق العضلة العاصرة 
املــوجــودة بــن املـــريء ومــدخــل املــعــدة، ومــن ثــّم يمكن الــحــد من 
املتاعب الناتجة عن ُحرقة املعدة والتخفيف من نوبات التجشؤ 

الحمضي.
كما أن ضبط وضعية الفراش بحيث يكون الجزء العلوي من 
الــجــســم مــرفــوعــًا بــعــض الــشــيء يــحــول دون صــعــود الــعــصــارة 

الهضمية إلى املريء. و
يمكن أيضًا اللجوء إلى األدويــة لعاج هذه املشكلة كمثبطات 
ــتــــي تــعــمــل عـــلـــى تــثــبــيــط إفـــــراز  ، والــ

ً
ــثــــا ــبــــروتــــون مــ مــضــخــة الــ

األحماض باملعدة.
الخضوع لجراحة،  األمر  قد يستلزم  استثنائية  وفي حاالت 
يتم فيها لف جزء من املعدة كشريط حول الجزء السفلي من 

املريء.

صحة
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قط يستحوذ على قلوب املرضى والعاملني فى مستشفى أدنبروك
بلغ عــدد متابعي قط رقيق على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك 4500 متابع بعد أن جعل من 

إحدى املستشفيات بيته الثاني لخمس سنوات.
وأصبح وجود القط هنري من األشياء املألوفة للمرضى في مستشفى أدنبروك في كمبريدج.

ويقول املرضى في املستشفى إن هذا القط أصبح وجود هاما لشعورهم بالهدوء الداخلي، كما قال 
أفراد طواقم العمل أيضا إنه يساعدهم على الهدوء عندما يحتضنوه بعد ساعات العمل الطويلة.

وقالت املستشفى إن هنري يتمتع »بشخصية« فريدة، لكنها حثت الناس على عدم إغرائه بالبقاء 
داخل املستشفى.

وأنطلقت صفحة على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك تضم مجموعة من الصور الفوتوغرافية 
الجميلة لهذا القط، وهي الصفحة التي تستهدف »رفع معنويات كل من في أدنبروك«.

وقابلت شقيقتا جو سترينكس، إمــرأة يتلقى والدها عاجا في املستشفى، القط هنري أثناء زيارة 
والدهما الذي أودع املستشفى منذ عدة أشهر.

ــلـــم بـــــأن قـــصـــة الــقــط  ــلـــى عـ ــا أنــــهــــم عـ كـــمـ
ــائـــل الــتــواصــل  تــنــتــشــر بـــشـــدة عــلــى وسـ
ــه: »أحــــــــاول  ــكــ ــالــ االجــــتــــمــــاعــــي. وقــــــــال مــ
إحــضــاره إلــى املــنــزل، لــكــن ذلــك ال يــدوم 

إال أليام قليلة”.

ــراه كــثــيــرا ويــتــشــاركــان فـــي الــقــيــام  إذ يــ
بدوريات حراسة في املوقع.

وقـــال ألــيــكــس: »الــحــيــوانــات الــتــي تدعم 
لها بدخول  املسموح  املرضى فقط هي 
لــديــهــم  يــــكــــون  املـــســـتـــشـــفـــى. ويــــجــــب أن 

ــدا، ويــســعــد  ــ ــ ــه لـــطـــيـــف جـ ــ ــ وأضـــــــــاف: »إنـ
الــكــثــيــريــن - وإذا ســاعــد شــخــص واحــد 
بــكــثــيــر مــمــا تفعله  أفــضــل  فــهــذا   - فــقــط 
ــرة”. وهـــــنـــــاك صـــــداقـــــة بــن  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ قــــطــــط كـ
أفراد األمن في املستشفى،  أليكس، أحد 

ــذا األب  ــ ــان زيــــــــارة هــ ــكــ ــاإلمــ ــكـــن بــ ــم يـ ــ ولــ
كانت  التي  القيود  لفترة طويلة بسبب 

انتشار كوفيد19. للحد من  مفروضة 
وقـــالـــت ســتــريــنــكــس: »لـــم نــكــن نــعــلــم ما 
إذا كــانــت تــلــك املـــرة األخــيــرة الــتــي نــراه 

فيها حيا”.
لكن هنري  الزيارة محزنة،  تلك  وكانت 

انصرافهما. بعد  إليها  دخل 
ــه ›فــــي تــلــك  ــأنـ وأضــــافــــت: »أخــــبــــرونــــي بـ
الــــلــــحــــظــــة، جـــعـــلـــنـــا جـــمـــيـــعـــا نـــبـــتـــســـم‹ 
ــنـــان لـــهـــذا الـــقـــط الــــذي  ــتـ فـــشـــعـــرت بـــاالمـ
لـــم ألـــتـــق بـــه لــكــونــه هـــنـــاك لــيــخــفــف عــن 
لم  أنـــا  الــبــســاطــة بينما  بــهــذه  شــقــيــقــتــْي 

أتمكن من فعل ذلك”.
ــج ابــنــه  ــالـ ــعـ ــد اآلبــــــــاء، الــــــذي ُيـ ــ وقــــــال أحـ
الــبــالــغ مــن الــعــمــر 14 ســنــة مــن ســرطــان 
ــــري يــنــشــر  ــنـ ــ ــفـــى: »هـ ــتـــشـ ــــي املـــسـ الـــــــدم فـ
العمل على  املرضى وطاقم  البهجة بن 

حٍد سواٍء”.
أنــه يــوم سعيد عندما  وأضـــاف: »تــدرك 

ترى هنري”.
وقـــالـــت إحـــــدى عـــامـــات املــســتــشــفــى إن 
ــــن الـــعـــمـــر ســبــع  ــــري، الـــــــذي يـــبـــلـــغ مـ ــنـ ــ هـ
املوجة  أثــنــاء  »كثيرا  ســنــوات، ساعدها 

األولى من كوفيد19”.
وأضـــــافـــــت: »رؤيـــــــة هــــنــــري الـــرقـــيـــق ذو 
الــشــعــر األحــمــر فــي نــهــايــة الــيــوم تبعث 
ــرح  ــن الـــصـــعـــب أن أشــ عـــلـــى الـــــهـــــدوء، مــ

ذلك”.
ــــرى فــــي املــســتــشــفــى:  وقــــالــــت عـــامـــلـــة أخــ
بالتحديات  أواجه يوما حافا  »عندما 
ذيــلــه  فــيــرفــع  ــه  ـــاديــ وأنـ ـــري(،  ــنـ )هــ واراه 
إن هنري  ذقنه.  إلّي ألفرك  عاليا ويأتي 

البهجة”. شرارة قوية تطلق 
أرادوا عــدم  الـــذيـــن  ُمــــاك هـــنـــري،  وقــــال 
القط بيت  إن لهذا  الكشف عن هويتهم، 
يحبه كل من فيه بالقرب من املستشفى.

أحزمة وأشرطة عاكسة”.
رائع،  يقوم بعمل  »لكن هنري  وأضــاف: 
إنــه يــرســم ابــتــســامــة عــلــى وجــه غــاضــب، 
أو ينتزع ابتسامة من شاب على كرسي 

متحرك”.
ــــراج  ــه ُيـــطـــلـــب مـــنـــه أحـــيـــانـــا إخـ ــ وقـــــال إنـ
ــا: »بـــعـــض  ــفـ ــيـ ــنــــى، مـــضـ ــبــ ــــن املــ ــري مـ ــنــ هــ
الناس لن يرضيهم أن يروا قط يتجول 
ــي املــــئــــة مــن  ــي مـــســـتـــشـــفـــى، لـــكـــن 90 فــ فــ

)هنري(”. الناس يحبونه 
ــدرا لـــإللـــهـــام  ــ ــــصـ كـــمـــا أصــــبــــح هــــنــــري مـ
ــــف اإلداريـــــــــــــــــة فـــي  ــيـ ــ ــوظـ ــ ــتـ ــ مـــــســـــؤولـــــة الـ
له  التي رسمت  بــارنــز  ثاليا  املستشفى 
صورة شاركت بها في معرض فني في 
أدنــبــروكــن وهـــي الـــصـــورة الــتــي أطلقت 

»أفضلنا”. عليها 
بالتداوي  رائــع  ثاليا: »إحساس  وقالت 

بلقائه”. لكل من سعدوا  والصحبة 
ــــن مــــحــــظــــوظــــون جــــدا  ــــحـ وأضـــــــافـــــــت: »نـ
بيننا. في  الــرائــع  الحيوان  هــذا  لوجود 
ــه لــيــس مــجــرد حـــيـــوان، إنــه  الــحــقــيــقــة إنـ

جزء من أسرتنا )في املستشفى(”.
ــتــــحــــدث بــــاســــم املـــســـتـــشـــفـــيـــات  وقـــــــال املــ
»الـــقـــط  إن  كـــمـــبـــريـــدج  ــــي  فـ ــة  ــيـ ــعـ ــامـ الـــجـ
أنــه قد  هــنــري شخصية فــريــدة، ويــبــدو 
عـــثـــر عـــلـــى املـــكـــان الـــــذي تــمــكــن فـــيـــه مــن 
االســـتـــحـــواذ عــلــى قـــلـــوب الــكــثــيــريــن مــن 

الطبية واملرضى”. الطواقم 
وأضــاف: »رغــم ذلــك، وألســبــاب واضحة 
ــكــــم فــــــي الــــــــعــــــــدوى، ال  ــتــــحــ ــالــ تــــتــــعــــلــــق بــ
باستثناء  الــحــيــوانــات،  بــدخــول  يسمح 
ــــاب  ــكـ ــ ــل الـ ــ ــثـ ــ ــات األلـــــيـــــفـــــة مـ ــوانــــ ــيــــ ــحــــ الــــ
اإلرشــاد،  العاج وكاب  في  املستخدمة 
لذلك ُيرجى عدم إغرائه بالطعام وغيره 
مـــن األغــــذيــــة الــتــحــفــيــزيــة لـــلـــدخـــول إلــى 
ــا قــد  ــو أيـــضـــا مــ ــ ــة املـــســـتـــشـــفـــى، وهـ ــ ردهــ

يضر بصحته”.

هنري ينشر البهجة بين المرضى وطاقم العمل على حد سواء

منوعات
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خالد محمد الهاجرياألخـــيــرة
رئيس التحرير : النـاشط البيئـي

حدد البحث الذي قاده علماء الحفريات 
فــي جــامــعــة ســاوثــهــامــبــتــون بــقــايــا أحــد 
أكبر »صيادي األرض« في أوروبــا على 

اإلطاق. 
ــتـــوراه كـــريـــس بـــاركـــر،  وقــــال طـــالـــب الـــدكـ
ــذا حــيــوانــا  ــاد الـــدراســـة، »كــــان هـ الــــذي قـ
ــاوز طـــولـــه عـــشـــرة أمـــتـــار،  ضـــخـــمـــا، تــــجــ
وبــنــاء عــلــى بــعــض األبـــعـــاد، ربــمــا يمثل 
ــتـــرس تــــم الـــعـــثـــور  ــفـ ــنــــاصــــور مـ ــبــــر ديــ أكــ
عــلــيــه فـــي أوروبــــــا«، مــضــيــفــا، »أنــــه ألمــر 
ــــال هـــذه  ــعـــرف إال مــــن خـ ــه ال يـ ــ مـــخـــز أنـ
املــــواد الــشــحــيــحــة«، وفــقــا ملــا نــقــل مــوقــع 
العلمية.   peerj مــجــلــة  عــن  »ســبــوتــنــيــك« 
ــاحـــل  ــلــــى الـــسـ وتــــعــــد جـــــزيـــــرة وايـــــــــت، عــ
االكتشافات  الجنوبي إلنجلترا، موطن 
إلى  ينتمي  الــذي  الكائن،  لهذا  الجديدة 
مــجــمــوعــة مــن الــديــنــاصــورات املــفــتــرســة 

الـــتـــمـــســـاح  األرجـــــــــــل، وذات وجــــــه  ذات 
السبينوصورات. ويأتي  باسم  املعروفة 
بذلت  االكتشاف بعد جهود سابقة  هذا 
مـــن قــبــل فــريــق جــامــعــة ســاوثــهــامــبــتــون 
الديناصورات،  املجموعة من  هــذه  على 
ــتـــشـــاف  ــــان اكـ ــإعـ ــ ــق بـ ــريــ ــفــ حــــيــــث قــــــام الــ

نوعن جديدين في 2021.
ــد  ــنـــوصـــوريـ ــيـ ــبـ ــه اســـــــم »سـ ــيـ ــلـ وأطـــــلـــــق عـ
الــصــخــرة الــبــيــضــاء«، نــســبــة إلـــى الطبقة 
الجيولوجية التي وجــد فيها، وهــو كان 

مفترسا ذا أبعاد مثيرة لإلعجاب.
ــارك،  ــ ــــشـ ــــف املـ ــؤلـ ــ ــايــــش املـ وقـــــــال داريـــــــــن نــ
ــوان الـــجـــديـــد حــجــتــنــا  ــيـ ــحـ ــــذا الـ »يــــدعــــم هـ
املــاضــي، بأن  السابقة، التي نشرت العام 
الـــديـــنـــاصـــورات الــســبــيــنــوصــوريــة نــشــأت 
وتـــنـــوعـــت فــــي أوروبــــــــا الـــغـــربـــيـــة قـــبـــل أن 

تصبح أكثر انتشارا”.

ــــي مــصــر  ــن الـــبـــاحـــثـــن فـ ــ ــق مـ ــريــ اكـــتـــشـــف فــ
ــريـــب  ــم لـــكـــنـــه غـ ــور ضــــخــ ــ ــاصـ ــ ــنـ ــ ــة ديـ ــريــ ــفــ حــ
املــظــهــر، بــــأذرع صــغــيــرة ووجـــه يــشــبــه كلب 
ــا ذكــــــرت صــحــيــفــة  »الـــــبـــــولـــــدوغ«، حـــســـب مــ

البريطانية. »ديلي ميل« 
وقــال املــصــدر إن خــبــراء عــثــروا فــي صحراء 
مـــصـــر الـــغـــربـــيـــة عـــلـــى حـــفـــريـــة ديـــنـــاصـــور 
ضـــخـــم، ذي قـــدمـــن )مـــمـــا يـــعـــنـــي أنـــــه كـــان 
يـــــمـــــشـــــي( وأســــــــنــــــــان صـــــغـــــيـــــرة وذراعــــــــــــن 

للغاية. قصيرتن 
وأضـــــــاف: »كـــــان الـــديـــنـــاصـــور، الـــــذي يــبــلــغ 

ــراء  ــار، يــــجــــوب الـــصـــحـ ــ ــتـ ــ طــــولــــه نـــحـــو 6 أمـ
الكبرى قبل 98 مليون عام«.

وينتمي هذا النوع إلى عائلة الديناصورات 
التي تشبه السحالي، والتي ازدهرت خال 
 66 ــــى  إلـ  145 )مـــنـــذ  الـــطـــبـــاشـــيـــري  الـــعـــصـــر 
الزمنية األخيرة  الفترة  مليون سنة(، وهي 

)أبيليسوريد(.  الديناصورات  لعصر 
ــم،  ــالــ وقـــــــــاد الـــــــدراســـــــة الـــــجـــــديـــــدة بـــــــال ســ
ــاريـــة بــجــامــعــة  ــقـ ــفـ ــفـــريـــات الـ مــــن مـــركـــز الـــحـ
املــنــصــورة فــي مــديــنــة املــنــصــورة املــصــريــة، 
وهو أيضا طالب دراسات عليا في جامعة 

أوهـــايـــو وعــضــو هــيــئــة الــتــدريــس بــجــامــعــة 
بنها.

ــنـــتـــصـــف الـــعـــصـــر  وذكــــــــر ســـــالـــــم: »خــــــــال مـ
الـــطـــبـــاشـــيـــري، كــــانــــت الـــــواحـــــات الــبــحــريــة 
ــن أكـــثـــر األمــــاكــــن رعـــبـــا عــلــى هــذا  ــدة مـ ــ واحــ

الكوكب«.
ــيــــف تـــمـــكـــنـــت كــل  وأضـــــــــــاف: »يــــظــــل لــــغــــز كــ
ــذه الـــحـــيـــوانـــات املــفــتــرســة الــضــخــمــة مــن  هــ
أنه  مــن  الــرغــم  أمــرا غامضا، على  التعايش 
يكون مرتبطا باصطيادها  أن  املحتمل  من 

ألشياء مختلفة”.

كان يعيش فى مصر.. العثور على حفرية ديناصور »مخيف«

اكتشاف أضخم كائن مفترس فى أوروبا

كويكب على بُعد 200 مليون ميل من األرض يحوي احلياة
اكتشف العلماء قطعة من الصخور الباردة 
ــا هــــــدف عـــلـــى مــا  ــ ــمـ ــ الـــقـــاتـــمـــة تـــتـــحـــرك دونـ
اللبنات  الفضائي تحوي  الــفــراغ  فــي  يبدو 
للحياة، حسب صحيفة ميترو  األســاســيــة 
الــلــنــدنــيــة.وكــان الــكــويــكــب املـــعـــروف بــاســم 
ــاء الــيــابــانــيــة  ــفـــضـ ريــــوغــــو هـــدفـــًا ملـــركـــبـــة الـ

هايابوسا2.
عام 2019 تمكنت املركبة من التقاط عينات 
األرض.  إلــى  وإعــادتــهــا  الفضاء  مــن صخرة 
ومنذ ذلك الحن، عكف العلماء على تحليل 
5.4 غـــــرام مـــن تـــــراب الـــكـــويـــكـــب الـــصـــخـــري. 
اليابانية  التعليم  والــيــوم، شــاركــت وزارة 
ــى أنــهــا  ــ ــنـــات، مـــشـــيـــرة إلـ ــيـ ــعـ نـــتـــائـــج تـــلـــك الـ

الحياة. تحتوي على مفتاح خلق 
وأفــــاد عـــدد مــن الــخــبــراء بـــأن الــعــيــنــات هي 
أكـــثـــر املـــــواد بـــدائـــيـــة فـــي الـــنـــظـــام الــشــمــســي 

الــتــي درســنــاهــا عــلــى اإلطـــاق.ومـــن املعتقد 
أن ريــوغــو نــفــســه جـــزء غــنــي بــالــكــربــون من 
والغاز  الغبار  شكل من 

َ
ت ربما  أكبر  كويكب 

الذي كان موجودًا بداية النظام الشمسي.
وعـــلـــى نــحــو مــثــيــر لــلــدهــشــة، حــــدد الــفــريــق 
20 نــوعــًا مــن األحــمــاض األمينية  أكــثــر عــن 

ــا إلـــى  ــارهـ فـــي الـــعـــيـــنـــات الـــتـــي جــــرى إحـــضـ
األرض أواخر عام 2020.

األمينية  األحــمــاض  أن  بــالــذكــر هــنــا  جــديــر 

تــشــكــل نــقــطــة الـــبـــدايـــة لــلــبــروتــيــنــات الــتــي 
عــلــى شفرة  بــنــاًء  الــحــيــة  الــكــائــنــات  تنتجها 

الخاص بها. النووي  الحمض 
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، قــــــــال هـــــيـــــروشـــــي نـــــــاراوكـــــــا، 
ــيـــوشـــو فــــي الــــيــــابــــان، الــــذي  ــة كـ ــعـ ــامـ مــــن جـ
الــــكــــثــــيــــر مـــن  اكــــتــــشــــفــــنــــا   : ــق  ــ ــريــ ــ ــفــ ــ ــ ال قـــــــــاد 
املـــركـــبـــات الــعــضــويــة الــبــريــبــايــوتــيــكــيــة فــي 
فــي ذلــك األحــمــاض األمينية  الــعــيــنــات، بما 
العطرية  والــهــيــدروكــربــونــات  الــبــروتــيــنــيــة، 
ــلـــبـــتـــرول  ــابــــهــــة لـ ــقــــات املــــشــ ــلــ مــــتــــعــــددة الــــحــ

املختلفة. النيتروجن  األرضي ومركبات 
الجزيئات  هــذه  تنتشر  أن  وأضـــاف: يمكن 
الـــعـــضـــويـــة الـــبـــريـــبـــايـــوتـــيـــكـــيـــة فــــي جــمــيــع 
أرجـــاء الــنــظــام الــشــمــســي، ومــن املــحــتــمــل أن 
الكواكب من سطح ريوغو  تكون غبارًا بن 

بالتأثير أو ألسباب أخرى.

تترك احملاماة لتصبح معاجلة نفسية للحيوانات

تخلت أمريكية عن املحاماة التي كانت 
ــدر عــلــيــهــا 70 ألـــف دوالر فـــي الــســنــة،  تـ
لــلــحــيــوانــات  لتصبح مــعــالــجــة نفسية 
األلــيــفــة. تــخــلــت نــيــكــي فــاســكــونــيــز عن 
عملها محامية عقارية، لتعمل معالجة 
نفسية للحيوانات في سبتمبر 2020، 
بـــعـــد اكـــتـــشـــاف شــغــفــهــا بــالــحــيــوانــات 
األليفة وعاجها نفسيًا. فــي سبتمبر 
املــــاضــــي، أطـــلـــقـــت نــيــكــي أعـــمـــالـــهـــا فــي 
رعــايــة الــحــيــوانــات األلــيــفــة عــلــى فيس 
بــوك وإنستغرام، وتيك تــوك، وانهالت 
الــطــلــبــات واالســتــشــارات بشكل  عليها 
غير مسبوق. وتقول نيكي: كنت بائسة 
ــنـــت أعـــمـــل  ــــي وظـــيـــفـــتـــي الــــســــابــــقــــة، كـ فـ
ساعات طويلة ولم أكن سعيدة ولكني 
ــدًا مـــن الــتــغــيــيــر. بـــدأت  كــنــت خــائــفــة جــ
الــتــدرب عــلــى الــتــعــامــل مــع الــحــيــوانــات 
ــاء،  ــ ــ ــدقـ ــ ــ ــدى الــــعــــائــــلــــة واألصـ ــ ــ ــة لـ ــفــ ــيــ األلــ
ـــا، 

ً
وبـــعـــض حــــيــــوانــــات الــــغــــربــــاء مـــجـــان

ولكن بمجرد أن أنشأت حسابات على 
وسائل التواصل االجتماعي، بدأت في 

الحصول على متابعن ولم يمض وقت 
طويل قبل أن تبدأ الطلبات في التدفق 
أنــشــأت حسابي على  وأضــافــت عندما 
تيك توك، اكتسبت 175 ألف متابع في 
غضون أشهر وبحلول يناير )كانون 
الــثــانــي( 2022، اضــطــررت إلــى التوقف 
عـــن قـــبـــول الـــحـــجـــوزات ألنــــي أصــبــحــت 
إلــى وضع  مشغولة للغاية. اضــطــررت 
انـــتـــظـــار تــضــم 4 آالف شخص  قــائــمــة 
يطلبون مني التحدث مع حيواناتهم. 
وبات عملها الجديد يدر عليها أرباحًا 
ــه مــن  ــيـ ــلـ ــل عـ ــــت تـــحـــصـ ــانـ ــ ــــوق مـــــا كـ ــفـ ــ تـ
املحاماة، حيث تتقاضى ما يقرب من 
الــتــي تستمر  الــجــلــســة  350 دوالرًا عــن 

لساعة واحدة.
ــة الـــــحـــــيـــــوانـــــات الـــــتـــــي تــعــمــل  ــيــ ــبــ ــالــ غــ
نــيــكــي مــعــهــا حـــيـــوانـــات ألــيــفــة منزلية 
مـــثـــل الــــكــــاب والـــقـــطـــط، لــكــنــهــا عــمــلــت 
ــقــــــار،  ــر، واألبــــ ــيــ ــمــ ــحــ ــــول، والــ ــيـ ــ ــــخـ مـــــع الـ
ــيــــور مــخــتــلــفــة، وفـــق  والــــخــــنــــازيــــر، وطــ

ميرور البريطانية.

نيكي: كنت بائسة في وظيفتي السابقة وكنت أعمل ساعات طويلة ولكني كنت خائفة جداً من التغيير

إشعاع الهاتف النقال 
يسبب الزهامير

اكــتــشــف الــعــلــمــاء صــلــة بـــن إشــعــاع 
الهاتف املحمول ومــرض الزهايمر. 
وأشـــــــارت دراســــــة نـــشـــرت فـــي مجلة 
 ،Current Alzheimer Research
ــيـــا الـــيـــوم أمــس  ونــقــلــهــا مـــوقـــع روسـ
إلى أن االستخدام املستمر للهواتف 
Wi- املــــحــــمــــولــــة وأجــــــهــــــزة تــــوجــــيــــه

ــى زيــــــــادة الـــكـــالـــســـيـــوم  ــ Fi يـــــــؤدي إلــ
ــدمــــاغ، وبـــالـــتـــالـــي يـــزيـــد خطر  فـــي الــ

اإلصابة بمرض الزهايمر.
والحـــــظ املــعــهــد الـــوطـــنـــي األمــيــركــي 
لــــلــــســــرطــــان أنــــــــه ال تـــــوجـــــد عـــاقـــة 
ــاع الــكــهــرومــغــنــاطــيــســي  ــعــ بـــن اإلشــ
والسرطان، لكنه يشير إلى أنه سبب 

محتمل لألرق والصداع والتهيج.
إلـــى أن التغييرات  الـــدراســـة  ولــفــتــت 
ــاغ الــتــي تــــؤدي إلــــى مــرض  ــدمـ فـــي الـ
الـــزهـــايـــمـــر يــمــكــن ان تـــتـــواصـــل ملــدة 
ــبــــل ظـــهـــور  ــا قــ ــ ــامـ ــ ــل إلـــــــى 25 عـ تــــصــ
األعـــراض، وأفـــادت دراســـات مختلفة 
ــــرض لـــإلشـــعـــاع  ــعـ ــ ــتـ ــ ــيـــل الـ ــلـ ــقـ بــــــــأن تـ
الــكــهــرومــغــنــاطــيــســي يــقــلــل مــرحــلــة 
التأثير السلبي األولي على عمليات 

الدماغ.


