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كتب : الناشط البيئي خالد الهاجري : 

كشف مجموعة من الناشطني في مجال 
تـــعـــطـــل رادار  ــقــــس عـــــن  ــطــ األرصـــــــــــاد والــ
الطقس في إدارة األرصاد الجوية التابعة 
للطيران املدني، في مطار الكويت الدولي، 
ــه ألهــمــيــتــه  ــ ــــاحـ وطــــالــــبــــوا بـــســـرعـــة إصـ
القصوى في رصد ومتابعة حالة الطقس 
ــا تــتــعــرض لـــه مـــن تقلبات  فـــي الـــبـــاد ومـ
جوية ومنها العواصف الترابية والرياح 
الــشــديــدة واألمــطــار الــغــزيــرة الــتــي تــؤدي 

للسيول واغاق الشوارع واملناطق.
مدير إدارة األرصاد السابقمدير إدارة األرصاد السابق

الـــجـــويـــة  وقــــــــال مــــديــــر إدارة األرصـــــــــــاد 
ــاري  ــ ــــصـ ــنــــدس صــــــاح االنـ ــهــ ــابــــق املــ الــــســ
ــه عــلــى مـــوقـــع الــتــدويــنــات  فـــي تـــغـــريـــدة لـ
الــطــقــس  تــويــتــر )نــتــمــنــى إصـــــاح رادار 
بــأســرع وقــت وتحديث األنظمة الحالية 
ــة  ــثـ ــديـ ــة حـ ــمــ ــظــ ــأنــ األخـــــــــــــرى ودعـــــمـــــهـــــا بــ
ومتقدمة، الكويت ومؤسساتها وشعبها 
أنــظــمــة متطورة  وأرصـــادهـــا يستاهلون 

للرصد(.
منصة متابعة الطقسمنصة متابعة الطقس

أيــضــا قـــال الــنــاشــط املتخصص بــشــؤون 
الــطــقــس ومـــديـــر مــنــصــة مــتــابــعــة طقس 
ــكـــويـــت يـــوســـف الـــعـــازمـــى عـــلـــى مــوقــع  الـ
التدوينات تويتر )مــن أهــم أدوات رصد 
الــطــقــس، يتم  املــمــطــرة هــو رادار  السحب 
تــحــديــد قــــوة الــســحــب وغـــــــزارة االمـــطـــار 
عن طريق صــور رادار الطقس. ولألسف 
فـــتـــرة مو  الـــكـــويـــت مـــن  ان رادار ارصــــــاد 
شغال وفيه عطل.  نرجو من املسؤولني 
اســــتــــعــــجــــال عــــمــــل الــــصــــيــــانــــة لـــســـامـــة 
ــمـــع(. املـــهـــتـــم بـــالـــقـــضـــايـــا الــبــيــئــيــة  ــتـ املـــجـ
ــال أيــــضــــا فــي  ــ ــ ــع قـ ــريــ ــســ ــحـــســـن الــ ــداملـ ــبـ عـ
ــه ال يــوجــد إال  تــغــريــدة لـــه ) هـــل يــعــقــل أنـ
رادار واحــد ملتابعة الطقس في الكويت؟ 
ملــاذا ال يكون هناك اكثر مــن رادار مــوزع 
على اكثر من منطقة في الكويت حتى ال 
تتوقف متابعة الطقس إذا تعطل الرادار 

األساسي فيكون هناك بديل يغطي حتى 
اصاح العطان(

أين الوزير الطيار؟!أين الوزير الطيار؟!
الكابنت طيار عمار العجمي هــو الوزير 
لــلــطــيــران  الـــعـــامـــة  املــــســــؤول عــــن اإلدارة 
ــاد  املـــدنـــي والـــتـــي تــتــبــع لــهــا إدارة األرصــ
ــم ان الـــوزيـــر هـــو بــاألصــل  ــ الـــجـــويـــة، ورغـ
أحد كبار الطيارين في الخطوط الجوية 
الكويتية قبل تقلد منصبه ويدرك بما ال 
يدع مجاال للشك أهمية رادار الطقس في 
تنظيم حركة الطيران وتافي أي خلل قد 
يؤدي لخلل في جداول اإلقاع والهبوط 
للطائرات إال أن العمل السياسي للوزير 
قــد جعله يتقاعس فــي متابعة خــطــورة 
وأهــمــيــة اإلدارة الــعــامــة لــلــطــيــران املــدنــي 
وإدارة األرصاد الجوية التي تعد من أهم 

وأخطر اإلدارات.
أهمية رادار الطقسأهمية رادار الطقس

يعتبر رادار الطقس التابع إلدارة األرصاد 
الجوية في اإلدارة العامة للطيران املدني 
خط الدفاع األول عن الباد في مواجهة 
الــكــوارث الطبيعية كالعواصف الترابية 
والرياح الشديدة واألمطار الغزيرة التي 
الــحــرارة  تخلف السيول وتــدنــي درجـــات 
لـــدرجـــة الــصــقــيــع املـــــؤدي لـــكـــوارث تــهــدد 
ــات  ــن الـــغـــذائـــي وكـــذلـــك ارتــــفــــاع درجــ ــ األمـ

الحرارة القياسي شديد الخطورة.
سوابق إلدارة األرصادسوابق إلدارة األرصاد

ــبـــق )لـــلـــخـــط األخــــضــــر( فــــي عـــددهـــا  وسـ
أن   2022 نــوفــمــبــر   22 بــتــاريــخ  الـــصـــادر 
األرصــــــاد  إدارة  تـــقـــاعـــس  إلـــــى  أشـــــــارت 
الطقس  لحالة  الجوية في نشر تحديث 
حيث نجت الباد بفضل الله ولطفه من 
كــارثــة جــديــدة، فــي ظــل غــيــاب احـــد اهــم 
األجــهــزة الــحــكــومــيــة املــعــنــيــة بــالــكــوارث 
ــداد  ــعــ ــتــ االســ أن  فــــالــــثــــابــــت  واألزمـــــــــــــات، 
االحترازي لألزمات هو السبيل الوحيد 
ــتـــافـــي تــــطــــورهــــا إلـــــى كـــــــــوارث، وهــــذا  لـ
االستعداد يتطلب فرق مؤهلة ال تسمح 
بــوجــود أي نـــوع مــن الــخــطــأ ســـواء كــان 
مـــا حـــدث في  أن  ، إال  أو خــافــه  بــشــري 
 11 الخميس  الثامنة من مساء  الساعة 
أغــســطــس تــــوافــــرت فــيــه كـــافـــة مــقــومــات 
ــبـــاد ملــوجــة  الـــكـــارثـــة ، فــقــد تــعــرضــت الـ
ــم يـــصـــدر مــن  ــا ولــ هــ ــواء غـــبـــار غــطــت أجــ
إدارة األرصــــاد فــي الــطــيــران املــدنــي أي 

الطقس. لحالة  تحديث 
هرولوا إلى النيابةهرولوا إلى النيابة

وبدال من أن تقوم إدارة األرصاد الجوية 
الــعــامــة  فـــي اإلدارة  املـــســـؤولـــني عــنــهــا  أو 
ــيـــران املــــدنــــي بـــفـــتـــح تــحــقــيــق حـــول  ــلـــطـ لـ
مـــا كــشــفــت عــنــه )الـــخـــط األخـــضـــر( هـــرول 

الــعــامــة مدعني  مسؤوليها نحو النيابة 
ان مــا كشفت عنه )الــخــط األخــضــر( غير 
صــحــيــح لــيــتــم تــقــديــم مــســتــنــدات وأدلــــة 
قاطعة بتقاعس إدارة األرصـــاد الجوية 
ــا املـــفـــتـــرض أمـــام  وعـــــدم قــيــامــهــا بــــدورهــ
ــــي جــمــيــع  الـــنـــيـــابـــة الــــعــــامــــة، واألصـــــــــل فـ
املـــســـؤولـــني ولـــيـــس مـــســـؤولـــي الـــطـــيـــران 
الــبــنــاء خاصة  الــنــقــد  املــدنــي أن يتقبلوا 
الــــصــــادر  ــر(  ــ ــــضـ الــــخــــط األخـ  ( تـــقـــريـــر  ان 
بتاريخ 22 نوفمبر 2022 دعا إلى تطوير 
الــجــويــة وتحويلها  عمل إدارة األرصــــاد 
لــهــيــئــة لـــألرصـــاد الــجــويــة اســــوة بــأغــلــب 
فــلــيــس مـــن مــصــلــحــة إدارة  الـــعـــالـــم،  دول 
األرصاد الجوية ان يستعدي مسؤوليها 
الــنــاشــطــني الــبــيــئــيــني خـــاصـــة ) جــمــاعــة 
الــــخــــط األخــــضــــر الــبــيــئــيــة ( ولــــيــــس مــن 
مصلحة مسؤولي إدارة الطيران املدني 
)بـــتـــاتـــا( أن ال يــتــعــاونــوا مـــع الــنــاشــطــني 
فليس من مصلحة أي مسؤول ان تفتح 
مــلــفــات ال يــرغــب بــهــا تتعلق بـــإدارتـــه أو 

جهة عمله!
ديوان المحاسبة ديوان المحاسبة 

وســبــق لــديــوان املــحــاســبــة ان كــشــف عبر 
تــقــريــره املــعــنــون بـــ تــقــريــر املــواطــن 2021 
- 2022 عــدم انــجــاز اغــلــب أهـــداف الخطة 
الــجــويــة  ــاد  ــ االســتــراتــيــجــيــة إلدارة االرصـ
للفترة ) 2017 - 2022 ( االمــر الــذي يزيد 
مـــن مــخــاطــر فـــقـــدان الـــبـــيـــانـــات املــنــاخــيــة 
التاريخية، فضا عــن عــدم قدرتها على 

ة. مراقبة التغيرات املناخية بكفاء
ودعا ديوان املحاسبة خال التقرير إلى 
بـــني إدارة االرصـــــاد  الــتــنــســيــق  ضــــــرورة 
الــجــويــة والــجــهــات املعنية التــخــاذ كافة 
االجــــــــــراءات الـــوقـــائـــيـــة فــــي الـــتـــعـــامـــل مــع 
ــرات املـــنـــاخـــيـــة الــحــالــيــة  ــيـ ــغـ ــتـ مـــخـــاطـــر الـ
بـــكـــافـــة  واملـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة ودعــــــــــم االدارة 
املـــاديـــة والــبــشــريــة لتطوير  االمــكــانــيــات 
انظمتها واعــمــالــهــا وفـــق احـــدث وســائــل 
الــتــكــنــولــوجــيــا كــونــهــا خــط الـــدفـــاع االول 

للتحذير من املخاطر املحتملة.

رادار الطقس فى مطار الكويت الدولي معطل ... يا مجلس الوزراء!

١١

٧١٠

بركان »مونا لوا« يثور مجددا بعد سبات 38 عاما الطيور الغازية.. خطر الطيور الغازية.. خطر نداء جلمع مساعدات 51.5 مليار دوالر للعام املقبل
يهدد التنوع احليوي يهدد التنوع احليوي 

فى سلطنة عمانفى سلطنة عمان

رادار الطقس 
أهم أجهزة انقاذ 
البالد من كوارث 

العواصف واألمطار 
والسيول!

ليس من مصلحة 
مسؤولي الطيران 

المدني أن يستعدوا 
الناشطين بقضايا 

كيدية

مدير إدارة األرصاد اجلوية السابق يكشف تعطل رادار الطقس فى البالد!
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الهاجري : اخملزون املائي آمن ووافر ويكفي املستهلكنيالهاجري : اخملزون املائي آمن ووافر ويكفي املستهلكني

العسل الكويتي ذو اجلودة العالية يستخرج من نحل مصري العسل الكويتي ذو اجلودة العالية يستخرج من نحل مصري 

• الكويت : أكدت مديرة إدارة املشاريع 
بــوزارة  املياه  املائية في قطاع مشاريع 
الهاجري حرص  م. مها  واملاء  الكهرباء 
الـــوزارة على زيـــادة املــخــزون املــائــي من 
املــيــاه الــعــذبــة الــتــي تــنــتــجــهــا بــمــا يــزيــد 
عــلــى حــاجــة املــســتــهــلــكــني، وتــمــاشــيــا مع 
ــتـــي تــنــفــذهــا  الـــتـــوســـعـــات الـــعـــمـــرانـــيـــة الـ
املوضوعة،  التنمية  الدولة وفقا لخطط 
ــلــــف الــــجــــهــــات  ــتــ ــيــــق مـــــــع مــــخــ ــنــــســ ــتــ ــالــ بــ

الحكومية.
ـــ  وقـــــــالـــــــت الــــــهــــــاجــــــري فـــــــي تـــــصـــــريـــــح لـ
املياه  إن مشاريع  الكويتية«  »الجريدة 
تقدر  الـــوزارة  تنفذها  الــتــي  املستقبلية 
الـ 600 مليون دينار، ومنها  بما يقارب 
ــع تـــــدرس  ــ ــاريـ ــ ــشـ ــ مــــشــــاريــــع طــــرحــــت ومـ
حــالــيــا لــيــتــم طــرحــهــا وتــنــفــيــذهــا خــال 

املقبلة.  املرحلة 
وأكدت أن مخزون املياه في الكويت آمن 
ــة املـــوزعـــة  ــيـ مـــن خــــال خــزانــاتــنــا األرضـ
ــوزارة  ــ فـــي جــمــيــع مــنــاطــق الـــكـــويـــت، والــ
ــلـــى أن يــــكــــون هـــنـــاك  تــــحــــرص دائــــمــــا عـ
للمستهلكني،  املـــيـــاه  مـــن  وافــــر  مـــخـــزون 
وذلك يتم من خال القياس على كميات 
االستهاك في األعوام السابقة، وإنشاء 
مــشــاريــع مــســتــقــبــلــيــة تــلــبــي احــتــيــاجــات 
املــنــاطــق الـــجـــديـــدة، ومــتــى مـــا حـــدث أي 
ــارئ تــتــم االســـتـــعـــانـــة بـــهـــذا املـــخـــزون  ــ طـ

الوافر من املياه.
واملـــــاء  الـــكـــهـــربـــاء  أن وزارة  ــــت  ــافـ ــ وأضـ
والــطــاقــة املــتــجــددة تــحــرص دائــمــا عند 
في  األخــذ  يتم  أن  املــيــاه  تنفيذ مشاريع 
املياه املستهلكة خال  االعتبار »كميات 
العمراني  والتوسع  املاضية،  السنوات 
الـــذي تــنــفــذه الـــدولـــة«، لــتــوفــيــر املــخــزون 

املــائــي املــائــم لــلــدولــة، الفــتــة إلــى أنــه تم 
الــخــزانــات األرضــيــة في  تنفيذ عــدد مــن 
مــنــطــقــة املـــطـــاع، وجـــار تــنــفــيــذ خــزانــات 
ــة فـــي مــنــطــقــة غــــرب الــفــنــيــطــيــس،  ــيـ أرضـ
وهذه الخزانات تهدف إلى زيادة السعة 
إلى  إضــافــة  الــعــذبــة،  للمياه  التخزينية 
املطاع وخطوط  لتغذية  تنفيذ خطوط 
املــائــيــة في  لــزيــادة ســعــة الشبكة  أخـــرى 

الكويت. جميع مناطق 
 ترشيد االستهالك ترشيد االستهالك

مــن  ــــت  ــــويـ ــكـ ــ الـ إن  الـــــهـــــاجـــــري  ــت  ــ ــالــ ــ وقــ  

ــوارد املــيــاه  الـــدول الــتــي تــعــانــي نــقــص مـ
ــد اعــــتــــمــــادا كــلــيــا  ــمـ ــتـ ــعـ ــة، وتـ ــيـ ــعـ ــيـ ــبـ الـــطـ
عــلــى تــحــلــيــة مـــيـــاه الــبــحــر لــيــتــم تــزويــد 
املــســتــهــلــكــني بــاملــيــاه الــعــذبــة الــصــالــحــة 
تــكــلــفــة  الـــعـــمـــلـــيـــات ذات  ــذه  ــ لـــلـــشـــرب وهــ
والـــوزارة تحرص  الــدولــة،  مرتفعة على 
من خال حماتها التوعوية ورسائلها 
لــلــمــســتــهــلــكــني عـــلـــى تــقــنــني االســـتـــهـــاك 
واملحافظة على مصادر املياه بما يعود 
فاتورته،  بتقليل  املستهلك  بالنفع على 
ويـــعـــود عــلــى الــــدولــــة بــتــقــلــيــل تــكــالــيــف 

إنتاج  فــاتــورة  أن  املياه.وأضافت  إنتاج 
ــة كــبــيــرة  ــ ــــدولـ ــلـــى الـ الـــكـــهـــربـــاء واملـــــــاء عـ
ــم تـــحـــصـــيـــلـــه مــن  ــتــ ــــخـــــاف مـــــا يــ جـــــــدا بـ
الــدولــة وفقا  مــن  واملـــدعـــوم  املستهلكني 
املستهلك  لذلك، وعلى  املنظمة  للقوانني 

النعمة.  أن يحافظ على تلك 
لــديــهــا منظومة  ــــوزارة  الـ أن  وأوضـــحـــت 
ــز تـــحـــكـــم وطـــنـــي فــي  ــركــ ــط مـــائـــي ومــ ــ ربـ
ــة  ــيـ ــائـ ــيــــع املــــنــــشــــآت املـ ــــخ، وجــــمــ ــــويـ ــــشـ الـ
فــــي مـــخـــتـــلـــف الــــبــــاد مـــربـــوطـــة بــمــركــز 
الــتــحــكــم، الــــذي يــتــم مـــن خـــالـــه مــراقــبــة 

الشبكة ومتابعتها،  في  والتحكم  املياه 
ومـــتـــابـــعـــة جــــــودة املــــيــــاه، ولـــلـــه الــحــمــد 
الـــكـــويـــت مـــن الــــــدول األولــــــى عـــاملـــيـــا فــي 

جودة مياه الشرب. 
وفــيــمــا يــخــص تــوفــيــر املـــيـــاه الــعــذبــة في 
املـــنـــاطـــق الـــجـــديـــدة، قـــالـــت الـــهـــاجـــري إن 
الــجــهــات املعنية  ــوزارة بالتنسيق مــع  ــ الـ
في الدولة مثل املؤسسة العامة للرعاية 
السكنية، والهيئة العامة للطرق والنقل 
تــقــوم  الـــعـــامـــة  ــبــــري، ووزارة االشــــغــــال  الــ
بالتنسيق بخصوص املناطق الجديدة، 
وإعـــــــداد خــطــة عــمــل وطـــــرح املــنــاقــصــات 
ــيـــاجـــات هـــذه  ــتـ وتــصــمــيــمــهــا لــتــلــبــيــة احـ
املناطق لسد االحتياجات بحسب كمية 
االستهاك فــي كــل منطقة، مــع األخــذ في 
االعــتــبــار مــدة االنــجــاز الــازمــة بالتوافق 
مـــع الـــجـــهـــات املــخــتــلــفــة، بــحــيــث مــتــى ما 
ــنــــاطــــق تـــكـــون  ــــن هــــــذه املــ ــم االنــــتــــهــــاء مـ ــ تـ
البنية التحتية في هــذه املناطق جاهزة 

للمستهلكني.
ــــن أهــــــم املـــنـــاطـــق   وأضــــــافــــــت: حـــالـــيـــا مـ
الـــتـــي يــتــم الــعــمــل فــيــهــا مــديــنــة املــطــاع 
ــرة ومــنــطــقــة  ــ ــوفـ ــ الـــســـكـــنـــيـــة، ومـــديـــنـــة الـ
الـــنـــعـــايـــم، وجـــمـــيـــع هـــــذه املـــنـــاطـــق يــتــم 
ــة بــــاملــــيــــاه  ــ ــــاصـ ــــخـ تـــنـــفـــيـــذ املـــــشـــــاريـــــع الـ
ــاه أو  ــيــ ــاء خـــــزانـــــات مــ ــ ــــشـ بـــهـــا ســـــــواء إنـ
عـــلـــويـــة  أبــــــــــراج  أو  تـــــوزيـــــع  مـــجـــمـــعـــات 
املياه،  لنقل  الواصلة  للمياه والخطوط 
املياه« هي  توزيع  أن »مجمعات  مبينة 
املقطرة  املــيــاه  الــتــي تستقبل  املجمعات 
ــن مـــحـــطـــات الـــتـــقـــطـــيـــر ويــــتــــم خــلــطــهــا  مــ
وتــخــزيــنــهــا ونــقــلــهــا إلــــى أبـــــراج املـــيـــاه، 
ــــى خـــطـــوط الــشــبــكــة املــائــيــة  ــــن ثــــم إلـ ومـ

املستهلكني. إلى  وصوال 

الــكــويــت: قـــال الــنــحــال ســالــم الــعــومــي ان 
أشهر أنواع العسل في الكويت هي ثاثة 
تستخلص رحــيــق زهـــور أشــجــار الــســدر 
املستخرج منه عسل السدر الذي تشتهر 
بــه الكويت والكينا والصفصاف اللتني 

يستخرج منهما العسل الربيعي.
وبـــني أن الــكــويــت تــســتــورد ســنــويــا زهــاء 
ألـــف  نـــحـــل )حـــــوالـــــي 20  ــرد  ــ 10 آالف طــ
نحلة( يتراوح سعر الطرد ما بني 15 إلى 
20 ديـــنـــارا كــويــتــيــا خـــال فــتــرتــني وعلى 
مــرحــلــتــني األولــــــى خــــال شـــهـــري مـــارس 
وأبــريــل والثانية خــال شــهــري سبتمبر 

وأكتوبر من كل عام.
وأوضــــح الــعــومــي أن كــلــفــة خــلــيــة النحل 
كاملة مع النحل تــتــراوح ما بني 40 و45 
ــارا وتـــنـــتـــج مــــن ثــــاثــــة الـــــى خــمــســة  ــ ــنـ ــ ديـ
كيلوغرامات خال املوسم الواحد مشيرا 
نـــحـــو 100 زهــــرة  ــزور  ــ تــ الــنــحــلــة  ــــى أن  إلـ
وتنقل في كل جولة ما يزيد على نصف 
وزنــهــا مــن حــبــوب لــقــاح الــنــبــات وهــنــاك 
انـــواع العسل تختلف في  320 نــوعــا مــن 

اللون والنكهة والرائحة.
وقـــال إن أهــم الــعــوامــل املــؤثــرة فــي جــودة 
ــــاس بـــعـــامـــلـــني  ــقـ ــ ــل بـــشـــكـــل عـــــــام تـ ــعــــســ الــ
أساسيني هما نسبة السكريات ونسبة 
الــرطــوبــة  فــكــلــمــا زادت نــســبــة  ــة  الـــرطـــوبـ
قــلــت جـــودتـــه واألمـــــر يــخــتــلــف مـــع نسبة 
السكريات في العسل فكلما زادت نسبة 

السكريات أصبح العسل أكثر جودة.
وأشــــار إلـــى وجـــود ثــاثــة أنــــواع رئيسية 
مــن الــعــســل الــكــويــتــي هــي )عــســل الــســدر( 
و)الــكــيــنــيــا( و )الــصــفــصــاف( بــالــرغــم من 
ــــدالت االنـــــتـــــاج املـــنـــخـــفـــضـــة لــلــخــلــيــة  ــعـ ــ مـ
انـــتـــاج الخلية  الـــواحـــدة حــيــث ان مــعــدل 
الــواحــدة هو ما بني )3-5( كيلو جرامات 

في املوسم الواحد.
ــواع  ــود أنــ ــ ــال ان عــســل الـــســـدر مـــن أجـ ــ وقـ
الــعــســل عــلــى مــســتــوى الــعــالــم ويـــتـــراوح 
سعر الكيلو جرام إلى 150 دوالرا ويتميز 
بــلــونــه الــبــنــي الــــداكــــن ورائـــحـــتـــه الــزكــيــة 
وطعمه اللذيذ والحار يستخلصه النحل 

من شجرة السدر.
واضاف ان عسل الصفصاف يتمتع بلون 
أصفر ذهبي وطعمه جيد ويتبلور إلى 
كتلة ناعم وعسل الكينا ذو لون عنبري 
غامق ورائــحــة مميزة وطعم جيد مبينا 
إنــتــاج العسل فــي الكويت يكون على  أن 
الــهــواة خال  يــبــدأ  فترتني سنويا حيث 

شهر مارس بوضع الخايا ويحصدون 
اإلنــتــاج فــي شهر يونيو الــذي يستخرج 
من أشجار الكينا واألزهار املتنوعة التي 
تــظــهــر فـــي الــربــيــع فـــي حـــني تــبــدأ الــفــتــرة 
الــثــانــيــة فـــي سبتمبر ويــتــم اإلنـــتـــاج في 
نــوفــمــبــر وديــســمــبــر ويـــكـــون مــنــتــجــا من 

شجر السدر والبرسيم.
واشــار الــى ان الكويت تحتضن اكثر من 

15 الف خلية نحل منتشرة على البيوت 
واملـــــــزارع واملـــــــدارس اذ ان هـــوايـــة تــربــيــة 
الـــنـــحـــل تــســتــقــطــب اهـــتـــمـــام الــكــويــتــيــني 
مـــن الــجــنــســني حــيــث بــلــغ مــتــوســط عــدد 
الــنــحــالــني تــقــريــبــا 300 نــحــال وهــــاو في 

تربية النحل والعدد في تزايد.
ــحـــل بــلــغ  ــنـ وذكـــــــر الــــعــــومــــي ان أنـــــــــواع الـ
عددها 20 ألفا في مختلف أنحاء العالم 

ــد مـــســـتـــأنـــس إلنـــتـــاج  ــ ــ مـــنـــهـــا جـــنـــس واحـ
العسل يضم النحل اإليطالي والروسي 
والــقــوقــازي واالملـــانـــي واملـــصـــري وأنـــواع 

أخرى عديدة.
وكشف بان النحلة لكي تكون كيلو جرام 
واحد من العسل فإنها تنتقل بني الزهور 
مسافة تعادل 11 مرة قدر محيط األرض 

حول خط االستواء.

وقال ان النحالني يستوردون هجينا من 
النحل اإليطالي امللقح مع النحل املصري 
)الــشــاغــول( أي كثير الحركة  بـــ املــعــروف 
ــواع الـــنـــحـــل املـــائـــم  ــ ــ ويـــعـــد مــــن أفـــضـــل أنـ

للبيئة الكويتية.
الــعــســل يــتــكــون عــنــدمــا تخلط  وبــــني ان 
الــنــحــلــة رحــيــق األزهــــــار بــأنــزيــمــاتــهــا ثم 
تـــضـــعـــه فــــي فـــتـــحـــات الــــقــــرص الــشــمــعــي 
ــادر عــــن حــركــة  ــ ــــصـ ــالــــهــــواء الـ وتـــجـــفـــفـــه بــ
أجنحتها )بالتهوية( ويعتمد لون وطعم 
الــعــســل عــلــى الـــزهـــور الــتــي جــمــع النحل 
الرحيق منها ويختلف في طعمه ولونه 
ورائـــحـــتـــه بــحــســب املـــرعـــى الــــذي يــتــغــذى 

عليها.
وذكــر أن مــا بــني عشرين الــف الــى ثاثني 
الف نحلة تعيش في خلية واحدة وتقوم 
الــشــغــالــة بــتــدفــئــة الــخــلــيــة اثـــنـــاء الــشــتــاء 
وذلك عن طريق تشغيل أجنحتها وتقوم 
ــي الـــعـــمـــر بــبــنــاء  الـــشـــغـــالـــة املـــتـــوســـطـــة فــ
خايا الشمع والــتــي تحتاج لها نحو 1 
كيلوجرام مــن رقــائــق الشمع التي تنمو 

على جسدها.
وأشار إلى أن إنتاج الكويت السنوي من 
إلــى 35 طنا سنويا  العسل يبلغ مــن 25 
مبينا أن سعر العسل الكويتي يتراوح 

مابني 10 و30 دينارا للكيلو الواحد.
وأشـــار الــى اهــم املشكات الــتــي يتعرض 
ارتــفــاع درجــات  لها مــربــو النحل ومنها 
الــــحــــرارة خــــال الــصــيــف والـــتـــي تقضي 
عــلــى مــعــظــم الــنــحــل والـــطـــيـــور الــربــيــعــيــة 
الــــوروار )الخضيري(  وخــصــوصــا طــائــر 
آكـــل الــنــحــل وبــعــض الــحــشــرات مبينا ان 
تكلفة تربية النحل الخلية الواحدة تقدر 
ب 30 دينارا بينما تكلفة املابس الواقية 

من لسعة النحل 5 دنانير.
وقــال ان امللكة هي من تضع البيض اما 
»الـــشـــغـــاالت فــهــي إنـــــاث عــقــيــمــة عــددهــا 
املـــســـتـــعـــمـــرة وال  يــــقــــارب 45000 داخـــــــل 
يــتــجــاوز عــمــرهــا ســتــة أســابــيــع وتقضي 
األســابــيــع الــثــاثــة األولــــى داخــــل الخلية 
املــوكــلــة إليها  املــهــام  الــقــيــام بجميع  فــي 
من تنظيف أما األسابيع املتبقية فتعمل 
خالها على جمع رحيق األزهار وحبوب 

اللقاح.
وتابع أن العسل هو أول منتجات الخلية 
ولــيــس آخــرهــا إذ يــأتــي بــعــد ذلـــك الشمع 
وغــذاء امللكة ثم حبوب اللقاح ثم العكبر 

وفي النهاية سم النحل.

٦٠٠ مليون دينار قيمة 
المشاريع المستقبلية 

للمياه 

الكويت تستورد
 ١٠ آالف طرد نحل 

سنويا

١5 الف خلية نحل 
تنتشر في الكويت من 

المزارع حتى المنازل

نحل الكويت مصري 
الجنسية مهجن مع 

نحل إيطالي

الكويت من الدول 
األولى عالمياً في جودة 

المياه العذبة
■ م. مها الهاجري مديرة إدارة املشاريع املائية بوزارة الكهرباء واملاء
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الـــتـــوجـــه  ويــــقــــول مـــحـــلـــلـــون إن هـــــذا 
املــــتــــســــارع يـــدعـــم ســـاســـل الـــتـــوريـــد 
ــة الــــــواعــــــدة، وكـــذلـــك  ــاعـ ــنـ لــــهــــذه الـــصـ
ــراء الـــغـــازات  ــر الــبــيــئــي جــ تــقــلــيــل األثــ
الضارة التي تصدرها املصانع، كما 
أنه يوفر تجربة جديدة للمستهلكني 
للمنتجات  الــتــرويــج  فــي  للمساهمة 

املستدامة. االستهاكية 
وابــتــكــر مــصــنــع فـــي ضـــواحـــي واليـــة 
ــة تــقــنــيــة تــتــيــح  ــيـ ــركـ ــيـ شـــيـــكـــاغـــو األمـ
الدقيقة  البكتيريا  كائنات  بواسطة 
إعــــــــــادة تـــــدويـــــر الـــــــغـــــــازات املـــســـبـــبـــة 
لــاحــتــبــاس الــــحــــراري الـــتـــي تــنــبــعــث 
منها، وتحويلها إلى إيثانول، ومنه 
إلـــى مــنــتــجــات يــومــيــة، كــالــزجــاجــات 
واملنتجات املنزلية أو حتى املابس.
التغذية  في  املتخصصة  والبكتيريا 
ــواء املــــلــــوث هــــي الـــخـــطـــوة  ــ ــهـ ــ ــلـــى الـ عـ
األولى في نظام إعادة التدوير الذي 
لتحويل  تــك  النـــزا  تستخدمه شــركــة 
قابلة  إلى منتجات  الدفيئة  الغازات 

لاستخدام.
ــــل الـــعـــشـــرات مـــن الـــقـــواريـــر فــي  وداخـ
ــة، يــغــلــي  ــلــــشــــركــ املـــخـــتـــبـــر الــــتــــابــــع لــ
ــــل يـــحـــوي  ــائـ ــ بـــــصـــــورة مـــســـتـــمـــرة سـ
التي  الدقيقة  البكتيريا  املليارات من 
تتغذى على غازات إلعادة تدويرها.
ــذا  ــــــــــــّورت فـــــي هــ

ُ
ــة ط ــيـ ــنـ ــقـ ــل تـ ــفــــضــ وبــ

املـــخـــتـــبـــر، تــســتــخــدم ثـــاثـــة مــصــانــع 
ــات الـــدقـــيـــقـــة  ــنــ ــائــ ــكــ صـــيـــنـــيـــة هــــــذه الــ
ــتـــحـــويـــل الــــــغــــــازات الـــدفـــيـــئـــة الـــتـــي  لـ

إيثانول. إلى  تنبعث منها 
ــيـــة مــن  ــتـــخـــدم املـــــاركـــــات الـــعـــاملـ وتـــسـ
اإليــــثــــانــــول  ولـــــــوريـــــــال  زارا  أمـــــثـــــال 

لتصنيع منتجات يومية كزجاجات 
ــل  ــ ــ ــراويـ ــ ــ ــنــــظــــيــــف وسـ ــــق تــ ــيـ ــ ــاحـ ــ ــــسـ ومـ

رياضية وحتى فساتني.
ويــقــول مــايــكــل كــوبــكــيــه الـــذي انــضــّم 
تقريبا  إلــى النــزاتــك عقب تأسيسها 
ــم أتـــخـــّيـــل قـــط قــبــل 14 عـــامـــا أنــنــا  “لــ
أثوابا قصيرة  األســواق  في  سنطرح 
مـــصـــنـــوعـــة مــــن انـــبـــعـــاثـــات مــصــانــع 

الصلب.
والنــــــزا تــــك هــــي الـــشـــركـــة األمــيــركــيــة 
ــــني الــــشــــركــــات الــخــمــس  الــــوحــــيــــدة بـ
ــائـــزة  ــلـــت لـــنـــيـــل جـ ــأهـ ــتــــي تـ عــــشــــرة الــ
ــر  ــيــ ــا األمــ ــ ــأهـ ــ ــــشـ ــي أنـ ــ ــتـ ــ إيـــــرثـــــشـــــات الـ
ــادرات املــعــنــيــة  ــ ــبـ ــ ويـــلـــيـــام ملـــكـــافـــأة املـ
بــاملــنــاخ. ومــنــذ إطــاقــهــا، تــؤّكــد النــزا 
ــهــم منعوا 

ّ
تــك ومــوظــفــوهــا املــئــتــان أن

ثـــانـــي  مـــــن   
ّ
طــــــن ألــــــف   200 ــاث  ــعــ ــبــ انــ

الجوي،  الغاف  في  الكربون  أكسيد 
منتجني بدل ذلك حوالي 190 مليون 

لتر من اإليثانول.
ورأى كــوبــكــي نــائــب رئــيــس الــشــركــة 
ــة فــي  ــيـ ــبـ ــيـ ــركـ ــتـ ــيــــــاء الـ ــلــــم األحــــ فـــــي عــ
الفرنسية  الــصــحــافــة  لــوكــالــة  حــديــث 
 هذه الكمية “صغيرة جدا مقارنة 

ّ
أن

ــة ملـــكـــافـــحـــة  ــ ــروريــ ــ ــــضــ ــيــــات الــ ــمــ ــكــ ــالــ بــ
املناخي. التغير 

وبـــعـــدمـــا اســـتـــغـــرق تــطــويــر الــتــقــنــيــة 
فعاليتها على نطاق واسع  وإثــبــات 
ــا، يــكــمــن  ــ ــامـ ــ ــة خـــمـــســـة عـــشـــر عـ ــ ــرابـ ــ قـ
املصانع  عــدد  رفــع  في  الهدف حاليا 

التي تعتمدها.
ــال كــوكــبــي “نـــرغـــب فـــي الــوصــول  وقــ
استخدام  فيها من  نتمّكن  نقطة  إلى 
بــدل  مـــن األرض،  املــنــبــعــث  الـــكـــربـــون 

النفط والغاز. استخراج املزيد من 
ــزا تـــك تــقــنــيــتــهــا بــإنــتــاج  ــ وتـــشـــّبـــه النـ
تكون  الــســكــر،  فــبــدل تخمير  الــبــيــرة، 
ــي هــــــذه الــعــمــلــيــة  ــ ــة فـ ــ ــيــ ــ املـــــــــادة األولــ
ــة لــــاحــــتــــبــــاس  ــ ــبـ ــ ــبـ ــ ــسـ ــ الــــــــــغــــــــــازات املـ
الـــحـــراري، فــيــمــا املــنــتــج الــنــهــائــي هو 

اإليثانول.
ــــدت الــبــكــتــيــريــا الــتــجــاريــة قبل  وُرصـ
ــي بــــــــراز األرانــــــــــــب. وقــــامــــت  ــ عــــقــــود فـ
ــا فـــــــي ظـــــــروف  ــ ــهـ ــ ــعـ ــ ــــوضـ الــــــشــــــركــــــة بـ
ــا. ويــقــول  ــهــ صــنــاعــيــة لــتــحــســني أدائــ
تدريب  بمثابة  الوضع  “كان  كوكبي 

رياضي. محترف 
ــذه الــبــكــتــيــريــا عــلــى شكل  ـــرســـل هـ

ُ
وت

مـــســـحـــوق مـــجـــفـــف بـــالـــتـــجـــمـــيـــد إلـــى 
بناء مفاعات  تتولى  التي  املصانع 

أمتار عدة. ارتفاعها  يبلغ 
هـــــذه  تـــــحـــــّصـــــل  أن  ــع  ــ ــوقــ ــ ــتــ ــ املــ ومـــــــــن 
اإليثانول،  الشركات مردودا من بيع 
لــكــن ال يــعــرف بــدقــة حــجــم اإليــــرادات 
التي ستجنيها من وراء  األربــاح،  أو 

الكربون. تدوير 
ــع الــصــيــنــيــة هـــي عـــبـــارة عــن  ــواقــ واملــ
للسبائك  للصلب ومصنعني  مصنع 
إنــشــاء ستة  يــجــري  الــحــديــديــة، فيما 
مواقع أخرى بينها مصنع أرسيلور 
الهند  فــي  وآخــر  بلجيكا،  فــي  ميتال 

أويل كومباني. إنديان  تابع لشركة 
ابتاع  البكتيريا تستطيع   

ّ
أن وبما 

أكسيد  الــكــربــون وأول  أكــســيــد  ثــانــي 
ــّد  ــ ــعـ ــ ـ

ُ
ــون والــــــهــــــيــــــدروجــــــني، ت ــ ــربــ ــ ــكــ ــ ــ ال

الــعــمــلــيــة “ســلــســة جـــدا أكــثــر مــن “أي 
تــقــنــيــة أخــــرى لــتــحــويــل الـــغـــاز، عــلــى 
رئيسة  نائب  زارا سامرز  ما توضح 

قسم العلوم في النزا تك.
األولية  املــادة   

ّ
أن إلى  وتشير سامرز 

إلى  تتحّول  “نفايات  تكون  أن  يمكن 
ــيـــة أو غـــازات  غـــاز أو “نـــفـــايـــات زراعـ

تنبعث من أي صناعات ثقيلة.
إنــتــاج  املختلفة  الــشــراكــات  وأتــاحــت 
ــازات، مــســاحــيــق  ــغــ مـــن خــــال هــــذه الــ
ـــبـــاع فـــي ســلــســلــة مــتــاجــر 

ُ
تــنــظــيــف ت

الفساتني  مــن  مــيــغــرو، ومجموعتني 
 90 زارا مقابلة نحو  مــاركــة  تبيعها 
للفستان، وهي مصنوعة من  دوالرا 
الــبــولــيــســتــر املــتــأتــي بــنــســبــة 20 فــي 

لتقطة.
ُ
امل الغازات  املئة من 

البشرية ستحتاج  أن  وتــرى سامرز 
دائما إلى الكربون، لكن في املستقبل، 
تــكــمــن الـــفـــكـــرة فـــي االســـتـــفـــادة مــنــه. 
وبدل إطاقه في الهواء ُيستخدم في 

املنتجات. تصنيع 
ــزا تـــك شـــركـــة مــنــفــصــلــة  ــ وأســـســـت النـ
ــتـــخـــدام  ــيـــت بــــهــــدف اسـ ــزا جـ ــ ــ هــــي النـ
للطائرات. وتشكل  اإليثانول كوقود 
زيـــادة اإلنــتــاج الــعــاملــي لــهــذا الــوقــود 
تــحــديــا كــبــيــرا لــلــقــطــاع الـــذي يسعى 

للبيئة. أن يصبح “صديقا  إلى 
 3.8 إنتاج نحو  إلى  الشركة  وتهدف 
الوقود سنويًا  مليار متر مكعب من 
عــكــس  وعــــلــــى   .2030 عــــــام  بــــحــــلــــول 
القمح  املنتج من  الحيوي  اإليثانول 
يــتــطــلــب  ال  الــــــــذرة،  أو  الـــشـــمـــنـــدر  أو 
استخدام  الغاز  املنتج من  اإليثانول 

أراض زراعية.
ويــتــمــثــل تــحــدي النـــزا تــك املــقــبــل في 
البكتيريا تنتج  التسويق ألنواع من 
اإليثانول، حيث تخضع  غازات غير 
ــواع لــاخــتــبــار داخـــل  ــ اآلالف مـــن األنـ

الشركة. مختبرات 
ــا  ــ

ّ
ــن ــرهــ ــي “بــ ــكــ ــوبــ ــل كــ ــكــ ــايــ ــول مــ ــ ــقــ ــ ويــ

أنــنــا نــســتــطــيــع إنـــتـــاج أكــثــر مـــن مئة 
ــادة كــيــمــيــائــيــة. ويـــظـــهـــر حــمــاســة  ــ مــ
كــبــيــرة لــفــكــرة ال تــــزال قــيــد الــتــطــويــر 
ــغــــازات  ــول تـــحـــويـــل الــ ــ وتـــتـــمـــحـــور حـ
“املنتج  اإليثيلني، وهو  إلى  مباشرة 
الــكــيــمــيــائــي األكــــثــــر اســـتـــخـــدامـــا فــي 
ــات واألغـــلـــفـــة  ــ ــاجـ ــ ــزجـ ــ ــن الـ ــ ــم مـ ــالــ ــعــ الــ
وغيرها. ويؤدي إنتاج اإليثيلني في 
انبعاث كميات  إلــى  الحاضر  الوقت 
مـــن ثـــانـــي أكــســيــد الـــكـــربـــون مــمــاثــلــة 
تقريبا ملا يتسبب به مجال الطيران.
ينبغي تحويل  الــراهــن،  الــوقــت  وفــي 
إلى  تك  النــزا  تنتجه  الــذي  اإليثانول 
املــرحــلــة   هـــذه 

ّ
إيــثــيــلــني، إال أن بــولــي 

املزيد  يها وتاليًا توفير 
ّ
يمكن تخط

ــاقـــة. وعـــلـــى مـــــدار تــاريــخــهــا  مـــن الـــطـ
الـــشـــركـــة  ــــت  ــاتـ ــ بـ عـــــامـــــا،   17 ــد  ــتــ ــمــ املــ
مــــــعــــــروفــــــة بـــــمـــــســـــاعـــــدة الـــــعـــــامـــــات 
الـــكـــبـــيـــرة  األســـــمـــــاء  ذات  الــــتــــجــــاريــــة 
ــمـــون فــي  ــيـ ــولـ ــولـ مـــثـــل يــونــيــلــيــفــر ولـ
إلى منتجات  املصانع  تلوث  تحويل 

استهاكية يومية.
نـــطـــاق  ــع  ــيـ تـــوسـ إلـــــى  تـــتـــطـــلـــع  واآلن 
ــر الـــكـــربـــون  ــدويــ تــقــنــيــتــهــا إلعـــــــادة تــ
بشكل أسرع من خال اإلدراج العام.

ابتكار يفتح باب استثمار الكربون فى إنتاج السلعابتكار يفتح باب استثمار الكربون فى إنتاج السلع
ابـــتـــكـــار تــقــنــيــة تــتــيــح بــواســطــة 

كائنات البكتيريا الدقيقة إعادة 

تدوير الغازات الضارة

ثاثة مصانع صينية تستخدم 

االبتكار لتحويل الغازات الدفيئة 

التي تنبعث منها إلى إيثانول

االبــتــكــار مــنــع انــبــعــاث 200 ألــف 

 من ثاني أكسيد الكربون في 
ّ
طن

الغاف الجوي وحولها إلى 190 

مليون لتر من اإليثانول

ســـكـــوكـــي–الـــواليـــات الـــمـــتـــحـــدة : 

ــفــــت مـــصـــانـــع خــــــال الـــفـــتـــرة  أضــ

األخيرة زخما كبيرا على خطط 

االســتــثــمــار فــي تــدويــر الــكــربــون، 

ــــن دائـــــــــرة  ــمـ ــ ــــح ضـ ــبــ ــ والـــــــــــــذي أصــ

اهتمام المسؤولين التنفيذيين 

لـــــلـــــشـــــركـــــات وحــــــتــــــى أصـــــحـــــاب 

األعمال الناشئة.
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• باريس : اعتبرت وكالة الطاقة الدولية 
أن الــتــقــدم الــعــاملــي نــحــو تــحــقــيــق كــفــاءة 
الطاقة تسارع هذا العام نتيجة الرتفاع 
أســعــار الطاقة واالخــتــاالت فــي إمـــدادات 
الوقود، إال أنه ال يزال غير كاف لتحقيق 

أهداف مكافحة تغير املناخ.
ودعــــــــــت الــــــوكــــــالــــــة، ومـــــقـــــرهـــــا بـــــاريـــــس، 
إلــى إعطاء األولــويــة للجهود  الحكومات 
ة الـــطـــاقـــة فــي  ــة لــتــحــســني كــــفــــاء ــبــــذولــ املــ
املــبــانــي ووســائــل الــنــقــل، إذ أنـــه ال يمكن 
تلبية طموحات تقليل االنبعاثات والحد 
ــفــــاع درجــــــات الــــحــــرارة مـــن خــال  مـــن ارتــ
الــتــركــيــز فــقــط عــلــى الـــتـــوســـع فـــي إنــتــاج 

الطاقة املتجددة.
ــال املــــديــــر الــتــنــفــيــذي لـــلـــوكـــالـــة فــاتــح  ــ وقــ
بــيــرول فــي بــيــان “دفــعــت صــدمــات النفط 
إلــى التحرك  فــي السبعينات الحكومات 
بكثافة لتحقيق كفاءة استهاك الطاقة، 
تـــحـــســـيـــنـــات جـــوهـــريـــة  إلـــــــى  ــا أدى  ــمــ مــ
تــهــا فـــي الـــســـيـــارات واألجـــهـــزة  فـــي كــفــاء

واملباني”.

ــة الــطــاقــة الــيــوم،  ــــاف “وفــــي ظـــل أزمــ وأضـ
نشهد مؤشرات على أن كفاءة استهاك 
الطاقة عادت لتصبح من األولويات مرة 

أخرى”.
ووفـــقـــا لــلــوكــالــة فـــإن ثــمــة بــيــانــات أولــيــة 
تشير إلـــى أن االســتــثــمــارات الــعــاملــيــة في 
ة الــطــاقــة، مثل املــضــخــات الــحــراريــة  كــفــاء
وعــزل املباني، سترتفع 16 فــي املئة هذا 

العام إلى 560 مليار دوالر.
إلــــى زيــــــادة كــفــاءة  ــثـــمـــارات  ــتـ وأدت االسـ
اســتــهــاك الــطــاقــة بــاثــنــني فـــي املـــئـــة هــذا 
الـــعـــام مــقــارنــة بــالــعــام املـــاضـــي، وهـــو ما 
ــعــــدل لــلــســنــوات  ــادل نـــحـــو ضـــعـــف املــ ــعــ يــ

الخمس املاضية.
لــكــن ذلــــك الـــرقـــم أقــــل مـــن مـــعـــدل األربـــعـــة 
الــذي تقول الوكالة إنه  فــي املئة سنويا، 
ضـــروري خــال هــذا العقد للوصول إلى 

صفر انبعاثات بحلول 2050.
ــد بــــيــــرول أنـــــه مــــن املـــتـــوقـــع بـــيـــع مــا  ــ ــ وأكـ
يــقــرب مــن ثــاثــة مــايــني مضخة حــراريــة 
ــة تــعــمــل  ــيـ ــكـ ــيـ ــانـ ــكـ ــيـ ــتــــخــــدم طـــــاقـــــة مـ تــــســ

بــالــكــهــربــاء ولــيــس بـــالـــوقـــود األحـــفـــوري 
لتدفئة املباني وتبريدها في أوروبا هذا 
العام، تعادل ضعف الوحدات التي بيعت 

في 2019.
ورجـــحـــت الـــوكـــالـــة فـــي مــايــو املـــاضـــي أن 
يشهد هذا العام رقما قياسيا جديدا على 
الــقــدرات فــي مجال الطاقة  صعيد زيـــادة 
الكهربائية املتجددة، السيما في مجال 
الــطــاقــة الــشــمــســيــة فـــي الــصــني وأوروبـــــا، 
لكنها حذرت من حدوث تباطؤ بعد ذلك.

وبـــلـــغـــت الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة الـــجـــديـــدة مــن 
إلــى طاقة الرياح  األلــواح الكهروضوئية 
مــــرورا بــالــســدود مــســتــوى غــيــر مسبوق 
خال العام املاضي، لكن هذا العام شهد 
سعة إضافية في هذا املجال وصلت إلى 

295 غيغاواط.
ــادة في  ــزيـ ــم الـ ــذا املــنــحــى، رغـ ويــســتــمــر هـ
تــكــلــفــة املــــــواد الـــخـــام وصـــعـــوبـــات الــنــقــل 
ــداد عــلــى طـــول سلسلة اإلنـــتـــاج، إذ  ــ واإلمـ
ثمة مخططات إلضافة 320 غيغاواط من 

قدرات الطاقة هذا العام.

ووفق تقديرات عن سوق الطاقة املتجددة 
ــك يـــعـــادل االحـــتـــيـــاجـــات الــحــالــيــة  ــإن ذلــ فــ
ألملانيا، أو إنتاج الكهرباء األوروبية من 

الغاز.
وُيتوقع أن تمثل الطاقة الشمسية 60 في 
املئة من هــذا النمو، فيما تستعيد طاقة 
الـــريـــاح الـــبـــريـــة، الــتــي انــخــفــضــت 32 في 
املئة في 2021 بعد عام استثنائي 2020، 

إيقاعها تدريجيا.
كــمــا ُيــتــوقــع أن تــتــجــاوز مــنــشــآت الــريــاح 
البحرية التي يتم افتتاحها العام الحالي 
تلك التي تم إنشاؤها عــام 2020 بنسبة 

80 في املئة.
ــة تــعــكــس  ــبـ ــنـــسـ ـــي ذلــــــك رغــــــم أن الـ ــأتــ ــ ويـ
انخفاضا بنسبة 40 في املئة مقارنة بعام 
2021 حني ضاعف املطورون الصينيون 
الــعــام املــاضــي لاستفادة  منشآتهم فــي 

من سياسة دعم تقترب من نهايتها.
ُيـــتـــوقـــع أن  وبـــحـــلـــول نــهــايــة عــــام 2022، 
ــلـــى أوروبـــــــــا لــتــصــبــح  تـــتـــفـــوق الــــصــــني عـ
املنطقة الرائدة في العالم من حيث قدرة 

الرياح البحرية.
سجل طفرة ملحوظة في 

ُ
وبشكل عــام، ت

مــصــادر الــطــاقــة املــتــجــددة بشكل خــاص 
فــي الــصــني والــهــنــد واالتـــحـــاد األوروبــــي 
وأمــيــركــا الــاتــيــنــيــة، وذلـــك بفضل الــدعــم 

الشعبي القوي.

ــارا لـــهـــذه املـــصـــادر  ــتـــشـ وهـــــذا يـــعـــوض انـ
ــان مــتــوقــعــا فـــي الـــواليـــات  أصـــغـــر مــمــا كــ
أكــبــر إطــار  املــتــحــدة، حيث تلف ضبابية 
الــــدعــــم فـــضـــا عــــن األثـــــــر الـــســـلـــبـــي عــلــى 
استيراد املعدات الكهروضوئية من آسيا 

جراء العقوبات التجارية.
ــاد األوروبـــــــي، ازداد نمو  فـــي االتـــحـ لــكــن 
املــتــجــددة بنسبة 30 في  مــصــادر الطاقة 
املئة عام 2021 إلى 36 غيغاواط، متجاوزا 
الرقم القياسي املسجل قبل عشر سنوات 

وهو 35 غيغاواط.
ومــــن املـــرجـــح أن يــفــقــد الــنــمــو اإلجــمــالــي 
للطاقة املتجددة زخمه اعتبارا من 2023، 

بفعل السياسات املعمول بها اليوم.

أزمة الطاقة العاملية تسرع وتيرة كفاءة استهالك الطاقةأزمة الطاقة العاملية تسرع وتيرة كفاءة استهالك الطاقة

268268  مليار دوالر خسائر الكوارث الطبيعية منذ بداية العام  مليار دوالر خسائر الكوارث الطبيعية منذ بداية العام
جنيف : تسببت الكوارث الطبيعية في خسائر قيمتها 268 مليار دوالر 
منذ يناير، وهــي أقــل بقليل عن 2021، رغــم الدمار الــذي خلفه اإلعصار 

إيان في الواليات املتحدة وكوبا.
ويشكل ذلك تراجعا سنويا بنسبة 12 في املائة، وفقا لدراسة تنشرها 
شركة إعــادة التأمني العماقة Swiss Re كل عام منذ أكثر من 50 عاما. 
وبحسب »الفرنسية«، تقدر التكاليف التي تتحملها شــركــات التأمني 
إلــى اليوم للكوارث الطبيعية، التي انخفضت 5 في  بنحو 115 مليارا 
املائة خال عام، وبنحو سبعة مليارات لألضرار التي يسببها اإلنسان، 
بانخفاض حاد »24- في املائة«. وبالتالي غطى قطاع إعادة التأمني نحو 
45 في املائة فقط من الخسائر االقتصادية هذا العام، األمر الذي يعني، 
وفقا لـSwiss Re، وجود فجوة حماية كبيرة في العالم. وذكرت املجموعة 
التي تؤمن شركات التأمني »لقد أدى اإلعصار إيان إلى جانب الظواهر 
املناخية األخــرى مثل العواصف الشتوية في أوروبــا والفيضانات في 
أستراليا وجنوب إفريقيا وعواصف البرد في فرنسا والواليات املتحدة، 
إلــى خسائر مؤمنة تتعلق بالكوارث الطبيعية تقدر بنحو 115 مليار 

دوالر منذ بداية العام.
كان اإلعصار إيان الكارثة الطبيعية األكثر تكلفة لشركات التأمني هذا 
العام، وهو أحد أقوى العواصف التي ضربت الواليات املتحدة، وتسببت 

أيضا في أضرار جسيمة في كوبا.
وتسبب هذا اإلعصار وحده في نحو نصف الخسائر املؤمن عليها، التي 

تراوح قيمتها ما بني 50 و65 مليار دوالر.
الــتــي أجــرتــهــا املجموعة السويسرية، »إن ذلــك يسلط  الــدراســة،  وقــالــت 
الـــذي يشكله إعــصــار واحـــد على ساحل  الــضــوء على التهديد املحتمل 

مكتظ بالسكان في عام لم يشهد كثيرا من األعاصير”.
وأصــبــح اإلعــصــار إيـــان الــكــارثــة الطبيعية األعــلــى تكلفة بعد اإلعــصــار 

كاترينا في 2005.
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رغم التوصل إلى اتفاق : البالستيك يتسبب فى انقسام دول العالمرغم التوصل إلى اتفاق : البالستيك يتسبب فى انقسام دول العالم
: اختتمت يــوم الجمعة  • بونتا ديــل 
الـــجـــولـــة  ــــي 2 ديـــســـمـــبـــر 2022  ــــاضـ املـ
األولـــى مــن املــفــاوضــات بشأن معاهدة 
ــلـــــوث الـــبـــاســـتـــيـــك  ــهــــــاء تـــ ــة إلنــــ ــيــ ــاملــ عــ
بالتوصل التفاق، لكن هناك انقساما 
حــول مــا إذا كــانــت األهــــداف والجهود 
ينبغي أن تــكــون عــاملــيــة وإلــزامــيــة، أو 

طوعية وتقودها الدولة.
ويسعى أكثر من 2000 مبعوث من 160 
دولـــــة، يــجــتــمــعــون فـــي أوروغـــــــواي في 
أول دورة مــن خــمــس دورات مخططة 
الــدولــيــة،  الــتــفــاوض الحكومية  للجنة 
إلـــى صــيــاغــة أول اتــفــاق مــلــزم قــانــونــا 
بشأن تلوث الباستيك بحلول نهاية 

عام 2024.
وجــــرت املــفــاوضــات فــي مــديــنــة بونتا 
ــل إســـتـــي الــســاحــلــيــة بـــني »تــحــالــف  ديــ
ــاء فــي  ــ ــــضـ ــي الــــطــــمــــوح« يـــضـــم أعـ ــالــ عــ
ــهــــة  االتـــــــحـــــــاد األوروبــــــــــــــــي فــــــي مــــواجــ
املـــتـــحـــدة  الــــــواليــــــات  بـــيـــنـــهـــا  ــــن  دول مـ
واملــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، الــلــتــان 
تــمــتــلــكــان أكـــبـــر شــــركــــات الــبــاســتــيــك 

والبتروكيماويات في العالم.

ــــث األمـــــــني الــــعــــام لــــألمــــم املـــتـــحـــدة  وحــ
ــال إن  ــ ــذي قـ ــ أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــش، الــ
الباستيك »وقـــود أحــفــوري فــي شكل 
آخـــــــر«، الـــــــدول عـــلـــى اتــــخــــاذ إجـــــــراءات 
ــتـــاج. وقــال  صــارمــة ضــد الــتــلــوث واإلنـ
عــلــى تــويــتــر »أدعــــو الــــدول إلـــى النظر 
إلــى ما هو أبعد من النفايات وإغــاق 

صنبور الباستيك”.
واتفق أعضاء األمم املتحدة في مارس 
إبــــرام مــعــاهــدة للتعامل مع  آذار عــلــى 
الــبــاســتــيــكــيــة، لكنهم  الـــنـــفـــايـــات  آفــــة 
الــقــضــايــا الرئيسية،  يختلفون بــشــأن 
بــمــا فـــي ذلـــك مـــا إذا كـــان ســيــتــم الــحــد 
مــــن إنــــتــــاج الـــبـــاســـتـــيـــك، والــتــخــلــص 

الـــتـــدريـــجـــي مــــن أنــــــــواع الـــبـــاســـتـــيـــك، 
ومواءمة القواعد العاملية.

ويريد التحالف العاملي عالي الطموح 
الــــــذي يـــضـــم أكـــثـــر مــــن 40 دولـــــــة، بــمــا 
ــك أعــــضــــاء االتــــحــــاد األوروبـــــــي  ــ فــــي ذلـ
وسويسرا وأوروجــواي البلد املضيف 
إلــــى  املـــــعـــــاهـــــدة  ــنـــد  ــتـ تـــسـ وغــــــانــــــا، أن 
ــراءات عاملية إلــزامــيــة، بما فــي ذلك  إجــ

فرض قيود على اإلنتاج.
وقالت سويسرا في بيان »بــدون إطار 
ـــــي مـــشـــتـــرك، لــــن نــكــون  ــ تــنــظــيــمــي دول
قادرين على مواجهة التحدي العاملي 
ــلـــوث الـــبـــاســـتـــيـــكـــي«.  ــتـ ــلـ ــد لـ ــ ــزايـ ــ ــتـ ــ واملـ
ويــتــنــاقــض هـــذا الــنــهــج مــع الــتــعــهــدات 
الــنــابــعــة مــن كــل بــلــد عــلــى حـــدة والــتــي 
تنادي بها دول مثل الواليات املتحدة 

واململكة العربية السعودية.
تــــريــــد أن  إنــــهــــا  ــن  ــطــ ــنــ ــــت واشــ ــالـ ــ وقـ
ــكـــون االتـــفـــاقـــيـــة مـــشـــابـــهـــة لــهــيــكــل  تـ
ــاخ، فـــي  ــ ــنـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ ــة بــــــاريــــــس  ــ ــيـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ اتـ
تــحــديــد الــــدول ألهـــدافـــهـــا الــخــاصــة 
ــــض غــــــــــــــــــــازات االحــــــــتــــــــبــــــــاس  ــ ــفـ ــ ــ ــخـ ــ ــ بـ

عملها. وخــطــط  الــحــراري 

»انبعاثات أملانيا« »انبعاثات أملانيا« 
فى »مؤمتر املناخ« فى »مؤمتر املناخ« 
تثير جدالً واسعاًتثير جدالً واسعاً

• برلني : تسببت الرحات الجوية التي 
إلــى مؤتمر  نقلت وفــد الحكومة األملانية 
املناخ العاملي »كوب 27« في مصر، الشهر 
املــاضــي، فــي إنــتــاج نحو 308 أطــنــان من 
ثاني أكسيد الكربون املسّبب لاحتباس 
الــخــارجــيــة  ــــرد وزارة  لـ ــًا  ــقـ الـــــحـــــراري، وفـ
األملانية على طلب إحاطة من عضوة في 

البرملان األملاني.
وانــعــقــد املــؤتــمــر، خــال الــفــتــرة مــن 6 إلى 
18 نــوفــمــبــر )تــشــريــن الـــثـــانـــي( املـــاضـــي، 
ــيــــخ الـــســـاحـــلـــي  فـــــي مـــنـــتـــجـــع شـــــــرم الــــشــ
طل على البحر األحمر. ووفقًا 

ُ
املصري امل

لــلــرد الـــذي اطــلــعــت عليه »وكـــالـــة األنــبــاء 
األملــانــيــة«، يــوم الجمعة، فــإن االنبعاثات 
الــرحــات الجوية  املــذكــورة تشمل جميع 
التي جــرت فــي سياق مشاركة الحكومة 
باملؤتمر، بما فــي ذلــك وصــول ومــغــادرة 
أعــضــاء الــحــكــومــة ومــوظــفــيــهــا عــلــى منت 

رحات الطيران.
ــه »بــالــنــســبــة لجميع  ــــدت الـــــــوزارة أنــ وأكــ
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة 
عن الرحات الرسمية من ِقبل الحكومة 
ــُيـــجـــرى تـــرتـــيـــب تــعــويــض  ــة«، سـ ــيــ ــانــ األملــ
مــقــابــل لــهــا مــن ِقــبــل »الــوكــالــة االتــحــاديــة 

للبيئة«.
تجدر اإلشــارة إلى أن من بني املسؤولني 
األملــــــــــان الـــــذيـــــن شــــــاركــــــوا فـــــي املــــؤتــــمــــر، 
ــتــــس، ووزيــــــــرة  ــولــ املـــســـتـــشـــار أوالف شــ
ــيـــة أنـــالـــيـــنـــا بــــيــــربــــوك، ووزيــــــرة  الـــخـــارجـ
الــتــنــمــيــة ســفــيــنــيــا شـــولـــتـــســـه. وتــقــدمــت 
بطلب اإلحــاطــة النائبة البرملانية يوانا 
كــوتــار، الــتــي استقالت مــؤخــرًا مــن حزب 
ـــن أجــــــل أملــــانــــيــــا« الــيــمــيــنــي  »الــــبــــديــــل مــ

ة.
ّ
الشعبوي، وهي حاليًا مستقل

»وكــــــالــــــة األنـــــبـــــاء  ــات لـــــــ وفــــــــي تــــصــــريــــحــ
األملانية«، اتهمت كوتار االئتاف الحاكم 
»اإلثـــارة الــرخــيــصــة«، وقــالــت: »أنتجت  ـــ بـ
الــحــكــومــة األملــانــيــة قـــدرًا كــبــيــرًا مــن ثاني 
ــا  ــهـ ــقــــط مـــــن رحـــاتـ ــــون فــ ــربـ ــ ــكـ ــ ــيــــد الـ أكــــســ
ــو مــا  ــ ــاخ، وهــ ــنـــ ــ ــــى مـــؤتـــمـــر املـ الـــجـــويـــة إلــ
يوازي االنبعاثات التي يمكن أن ينتجها 
ــادي، خــــال قــيــادة  ــعــ املــــواطــــن األملــــانــــي الــ
سيارة ملدة 150 عامًا... في زمن املؤتمرات 
ــدارًا  ــ عــبــر الــفــيــديــو ُيـــعـــّد هـــذا ســخــفــًا وإهـ
كبيرًا ألمــوال دافعي الضرائب«، مضيفة 
إلــى »ســيــاســة واقعية  أملــانــيــا بحاجة  أن 
ــنــــون مــنــاخــي  ــى جــ ــ ــيــــس إلــ ــة، ولــ ــيـ ــقـــانـ عـ

مجعِجع.

إنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية فى الشرق األوسط بالسعوديةإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية فى الشرق األوسط بالسعودية

»البصمة اخلضراء« مشروع إثيوبي لزراعة »البصمة اخلضراء« مشروع إثيوبي لزراعة 2020 مليار شتلة مليار شتلة

• الــريــاض–قــنــا : وقــعــت شــركــة املـــيـــاه والــكــهــربــاء 
الــقــابــضــة الــســعــوديــة »بــــديــــل« الــتــابــعــة لــصــنــدوق 
الرائدة  بــاور«،  االستثمارات العامة، وشركة »أكــوا 
في تحلية املياه وتوليد الطاقة حول العالم، اتفاقية 
إلنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى 
ــــط وشـــمـــال إفــريــقــيــا فـــي الــســعــوديــة،  الـــشـــرق األوسـ
بـــقـــدرة إنــتــاجــيــة تــبــلــغ 2,060 مـــيـــغـــاواط وذلــــك في 
الشعيبة، بمكة املكرمة، ومن املتوقع أن يتم تشغيل 
ــروع عـــلـــى مــــراحــــل تــنــتــهــي آخــــرهــــا فــــي الـــربـــع  ــشــ املــ
األخير من 2025. وبحسب االتفاقية، ستكون ملكية 

املشروع مشتركة بني شركتي »بديل« و« أكوا باور« 
بـــواقـــع 50 فـــي املـــائـــة لــكــل مــنــهــمــا، وذلــــك بتأسيس 
شـــركـــة مــشــتــركــة خـــاصـــة بــتــطــويــر املــــشــــروع تحت 
مسمى »شركة الشعيبة الثانية للطاقة الكهربائية. 
وفــي السياق ذاتـــه، أعلنت شركة الشعيبة الثانية 
للطاقة الكهربائية إبرامها اتفاقيات شــراء الطاقة 
لــلــمــحــطــة مـــع الـــشـــركـــة الـــســـعـــوديـــة لـــشـــراء الــطــاقــة، 
حــيــث مــن املــخــطــط أن يــســهــم املـــشـــروع فــي تحقيق 

مستهدفات اململكة في قطاع الطاقة املتجددة.
ــوا بــــاور« ببناء  ــ وســتــقــوم الــشــركــتــان »بـــديـــل« و«أكـ

الــثــانــيــة وبيع  وامــتــاك وتشغيل محطة الشعيبة 
الــكــهــربــاء مـــن خــالــهــا لــلــشــركــة الــســعــوديــة لــشــراء 
الطاقة، وعند إنجازها بالكامل، سوف تسهم هذه 
املحطة في تزويد 350 ألف وحدة سكنية بالكهرباء.
يـــذكـــر أن مــحــطــة الــشــعــيــبــة الـــثـــانـــيـــة هــــي املــحــطــة 
ــة الــشــمــســيــة والــتــابــعــة  ــاقـ ــطـ الــــســــادســــة لــتــولــيــد الـ
لـ«أكوا باور« في اململكة، في الوقت الذي تضم فيه 
ــاور« مــحــلــيــا 13 محطة  ــ ــوا بـ ــ مــحــفــظــة مــشــاريــع »أكـ
لتوليد الكهرباء وتحلية املياه وإنتاج الهيدروجني 

األخضر.

• أديس أبابا : قبل سنوات، أطلقت إثيوبيا 
مـــــشـــــروع »الــــبــــصــــمــــة الـــــخـــــضـــــراء« لـــغـــرس 
ــام 2024، بــهــدف  20 مــلــيــار شــتــلــة حــتــى عــ
استعادة الغطاء النباتي في مناطق الباد 
املتأثرة بتغير املناخ، وضمن جهود أديس 
أبابا ملواجهة التحديات البيئية واألخطار 
الــحــراري العاملي،  الناجمة عــن االحــتــبــاس 
ومــكــافــحــة الــجــفــاف الــــذي تــعــانــيــه مــنــاطــق 
القارة األفريقية. ووصف  واسعة في شرق 
رئيس مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون 
اإلنسانية في إثيوبيا ميشيل سعد، املبادرة 
ــال إنــهــا  اإلثــيــوبــيــة بــالــخــطــوة املـــمـــتـــازة، وقــ
»تحظى بتقدير كبير وتنسجم مع تطبيق 
اتفاق باريس حــول التغير املناخي، ضمن 
اتفاقية األمم املتحدة بشأن التغير املناخي. 
ــار املـــســـؤول األمـــمـــي -فـــي تــصــريــحــات  وأشـــ
محلية- إلــى أن غــرس األشــجــار يساعد في 
تقليل الصدمات املناخية في إثيوبيا التي 
تقع في القرن األفريقي، معتبرا أن املبادرة 
تشكل إستراتيجية مثالية للدول األفريقية 

والعالم أجمع، الرتباطها بني طموح جدول 
األعــمــال لــألمــم املتحدة للتنمية املستدامة 
لعام 2030 وجدول أعمال االتحاد األفريقي 
لعام 2063. بــدأت حكاية مشروع التشجير 
ــر فـــي إثــيــوبــيــا عــــام 2019، عــنــدمــا  األخـــضـ
أطـــلـــق رئـــيـــس الــــــــوزراء آبــــي أحـــمـــد مـــبـــادرة 
»الــبــصــمــة الــخــضــراء« ملــواجــهــة الــتــحــديــات 
البيئية املختلفة، معلنا إنشاء لجنة وزارية 
برئاسته لتسهيل زراعة الشتات واألشجار 
خال موسم األمطار الذي يبدأ في يونيو/
حـــزيـــران مــن كــل عــــام، ومـــؤكـــدا عــلــى أهمية 
تفاعل الجهود الرسمية والشعبية إلنجاح 

املشروع.
ووفق تقرير سابق لهيئة البيئة والغابات 
اإلثيوبية، تفقد الباد نحو 92 ألف هكتار 
مــن الــغــطــاء الــنــبــاتــي ســنــويــا، بفعل القطع 
الــغــابــات،  الــجــائــر واعـــتـــداءات تتعرض لها 
مــمــا أدى إلـــى ارتـــفـــاع درجــــات الـــحـــرارة في 
مدن كثيرة كانت تتميز باعتدال أجوائها. 
وتشير تقارير إلى أن نسبة الغطاء النباتي 

إلــى %15، فيما  الحالية في إثيوبيا تصل 
تسعى الحكومة إليصالها إلى %25 خال 
الــســنــوات الــعــشــر املــقــبــلــة. ولــتــحــقــيــق خطة 
املبادرة، وزعت إثيوبيا مايني الشتات في 
ص للمشروع مساحات  صِّ

ُ
أنحاء الباد، وخ

واســــعــــة مــــن األراضــــــــي وآالف األنــــــــواع مــن 
الــنــبــاتــات الــتــي تتكيف مــع تــغــيــرات املــنــاخ. 
ــــام والـــتـــنـــمـــيـــة  ــســ ــ ــشـــــــارك »جــــمــــعــــيــــة الــ وتـــــ
اإلثيوبية« بأميركا في زراعة مليون شتلة 
نــفــذ منها أكــثــر مــن 200 ألـــف شــتــلــة، ضمن 
شراكة القطاع الخاص وعلى رأسه البنوك 
والشركات اإلثيوبية الخاصة. وقــال نائب 
رئــيــس الجمعية جــمــال بشير إن املــشــروع 
أصبح برنامجًا سنويًا في الباد، الفتًا إلى 
ــــوزراء اإلثــيــوبــي فــي »قمة  خــطــاب رئــيــس الـ
املناخ« األخيرة الذي أعلن فيه زرع 25 مليار 
شتلة بمعدل 250 شتلة لكل إثيوبي، مما 
التأثير البيئي إزالـــة 64 مليون  يــعــادل فــي 
سيارة تعمل بالبنزين من الطريق ملدة عام 

كامل.
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ذوبان األنهار الجليدية 
في جميع أنحاء العالم 

زاد في عام ٢٠٢١

ارتفع عدد موجات 
الجفاف ومدتها

 منذ عام ٢٠٠٠، 
بنسبة ٢٩ بالمائة

وقـــد دقـــت األمــــم املــتــحــدة جـــرس اإلنــــذار 
من جديد، محذرة من أن جميع مناطق 
ــعـــــام املـــاضـــي  ــم شــــهــــدت خــــــال الـــ ــالــ ــعــ الــ
ظواهر مناخية قصوى مرتبطة باملياه، 
ــــورة قــاتــمــة إلمـــــــدادات املــيــاه  وقـــدمـــت صـ
مــلــيــارات  أن  ــى  إلــ عــلــى األرض، مــشــيــرة 
ــانـــون مــــن شــــح فــــي هـــذا  ــعـ األشــــخــــاص يـ

املورد الثمني.
وذكــــــــــرت املـــنـــظـــمـــة الــــعــــاملــــيــــة لــــألرصــــاد 
الــجــويــة، فــي تــقــريــرهــا األول عــن مـــوارد 
مــلــيــار شخص  الـــعـــاملـــيـــة، أن 3٫6  املـــيـــاه 
ــلـــى املــــيــــاه بـــشـــكـــل كـــاف  ال يـــحـــصـــلـــون عـ
ــل فـــي الــســنــة،  ــد عــلــى األقــ ملـــدة شــهــر واحــ
العدد إلى أكثر من  ارتفاع هذا  وتوقعت 

خمسة مليارات بحلول عام 2050. 
وأوضح تقرير املنظمة أن ذوبان األنهار 
الــجــلــيــديــة فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم قد 
زاد في عام 2021، وقال إن املناطق التي 
ــادي خـــال  ــ ــ كــــانــــت جــــافــــة بـــشـــكـــل غـــيـــر عـ
الــعــام 2021 تــشــمــل مــنــطــقــة »ريــــو دي ال 
بــاتــا«فــي أمــريــكــا الــجــنــوبــيــة، حــيــث أثــر 
الــجــفــاف املستمر على املنطقة منذ عام 
الــقــارة اإلفريقية فقد كان  فــي  أمــا   ،2019
تــدفــق املــيــاه فــي األنـــهـــار الــرئــيــســيــة مثل 
الــنــيــجــر وفــولــتــا والــنــيــل والــكــونــغــو أقــل 
ــاه  ــجـ مــــن املـــتـــوســـط، ولــــوحــــظ نـــفـــس االتـ
أجـــزاء مــن روسيا  فــي  لــألنــهــار  بالنسبة 
وغرب سيبيريا وآسيا الوسطى، بينما 
كانت أحجام األنهار أعلى من املعتاد في 
بعض أحواض أمريكا الشمالية وشمال 
ــازون وجــنــوب إفــريــقــيــا، وكــذلــك في  ــ األمــ
حوض نهر أمور بالصني وشمال الهند.

وقال البروفيسور بيتيري تاالس األمني 
الــــعــــام لــلــمــنــظــمــة، إن األســــــــرة الـــدولـــيـــة 
آثــار تغير املناخ من  غالبا ما تستشعر 
ــيـــاه، ومـــوجـــات الــجــفــاف األكــثــر  خـــال املـ
كثافة وتــكــرارا، والــفــيــضــانــات الــشــديــدة، 
واألمــــــطــــــار املـــوســـمـــيـــة غـــيـــر املــنــتــظــمــة، 
وذوبــان األنهار الجليدية املتسارع، مع 
آثــار متتالية على االقــتــصــادات، والنظم 
البيئية وجميع جوانب الحياة اليومية، 
ومــع ذلـــك، ال يــوجــد فهم كــاف للتغيرات 
فــي تــوزيــع وكمية ونــوعــيــة مـــوارد املياه 

العذبة.
ــــوارد املــائــيــة  وأضــــاف أن تــقــريــر حــالــة املـ
الــعــاملــيــة يـــهـــدف إلــــى ســـد هــــذه الــفــجــوة 
ــك لــلــمــســاعــدة فـــي تــوفــيــر  ــ املــعــرفــيــة، وذلـ
استثمارات التكيف مع املناخ والتخفيف 
من آثاره وكذلك في حملة األمم املتحدة، 
لــتــوفــيــر الــوصــول الــشــامــل فــي الــســنــوات 
الــخــمــس املــقــبــلــة إلــــى اإلنـــــــذارات املــبــكــرة 

لألخطار مثل الفيضانات والجفاف.
وقـــد حــث مــؤتــمــر األمــــم املــتــحــدة األخــيــر 
املعني بتغير املناخ، في دورته السابعة 
الــــتــــي عـــقـــدت   ،»COP27« ــريــــن ــشــ ــعــ والــ
بمدينة شرم الشيخ املصرية، الحكومات 
على زيادة دمج املياه في جهود التكيف، 
وهـــي املـــرة األولــــى الــتــي يــشــار فيها إلــى 
املياه في وثيقة ختامية ملؤتمر األطراف، 

إدراكا ألهميتها البالغة.
ــاك حــاجــة  ــنـ وتــــــرى األمــــــم املـــتـــحـــدة أن هـ
مــاســة لــاســتــثــمــار فــي الــتــكــيــف والــقــدرة 
عــلــى الــصــمــود، ويــشــمــل ذلـــك املــعــلــومــات 
التنبؤ بالعواصف وموجات  التي تتيح 
ــر الــجــفــاف،  الــحــر والــفــيــضــانــات وظـــواهـ
عــلــمــا بــــأن ثــلــث ســـكـــان الـــعـــالـــم تــقــريــبــا، 
ــل الــبــلــدان نــمــوا والــــدول  وخـــاصـــة فـــي أقـ
الـــجـــزريـــة الــصــغــيــرة الــنــامــيــة، يــفــتــقــرون 
لتغطية نظم اإلنذار املبكر، التي تتطلب 
املليار  استثمارات بقيمة مليار ونصف 
الـــســـنـــوات  ــي غـــضـــون  فــ أمـــريـــكـــي  دوالر 

الخمس القادمة.
وترى دراسات بيئية دولية أن اإلنسانية 
ــرق، عــنــدمــا يتعلق  تــقــف عــنــد مــفــتــرق طــ
ــاف وتـــــشـــــدد عــلــى  ــفــ ــجــ األمــــــــر بـــــــــــإدارة الــ
ضــرورة اإلســراع في التخفيف من آثــاره 
بــشــكــل عــاجــل، بــاســتــخــدام كــل الــوســائــل 
املتاحة، وتدعو إلى جعل االلتزام العاملي 
الكامل بالتأهب للجفاف والــقــدرة على 
الصمود في جميع مناطق العالم أولوية 
قـــصـــوى.  ووفــــق إحـــصـــاءات دولـــيـــة فــإن 
أكثر من 780 مليون شخص، أي حوالي 
العالم، ال يحصلون  11 باملئة من سكان 
على مياه نظيفة وآمنة، أما األمر األكثر 
إثـــارة للقلق فــهــو الــتــقــديــرات الــقــائــلــة إن 
ــرة املــســتــشــفــيــات في  ــ ــوالـــي نــصــف أسـ حـ
الـــعـــالـــم مــلــيــئــة بـــأشـــخـــاص يـــعـــانـــون من 

أمراض مرتبطة باملياه.
وفــــــــي مـــــؤشـــــر عــــلــــى تـــــداعـــــيـــــات املــــنــــاخ 
الخطيرة واتساعها الجغرافي واجهت 
ــيــــة هـــذا الـــعـــام، حــالــة من  ــقـــارة األوروبــ الـ
الــجــفــاف غــيــر املــســبــوق هــو األســــوأ منذ 
500 سنة، وفق مراكز األبحاث األوروبية.
»الـــجـــفـــاف« مصطلحا  كــلــمــة  فــقــد ظــلــت 
غــريــبــا عــلــى األوروبـــيـــني إلـــى غــايــة شهر 
الــقــارة  املــاضــي، حيث تحولت  أغسطس 

ــــن الـــلـــهـــب تــســجــل  الــــعــــجــــوز إلــــــى كــــــرة مـ
لــتــراجــع  درجـــــــات حـــــــرارة قــيــاســيــة أدت 
مــنــســوب املـــيـــاه فـــي األنـــهـــار الــكــبــرى في 
ــقــــارة، وتــحــويــل املـــســـاحـــات الــخــضــراء  الــ

فيها إلى أراض جرداء. 
وقد ارتفع عدد موجات الجفاف ومدتها 
منذ عام 2000، بنسبة 29 باملائة، ويتأثر 
يــقــدر بنحو 55 مليون شخص على  مــا 
العالم بشكل مباشر بالجفاف  مستوى 
كل عام، ويتعرض رفاه مئات املايني من 
الــبــشــر لــلــخــطــر، وبــحــلــول عـــام 2050، قد 

أرباع  يؤثر الجفاف على أكثر من ثاثة 
ســكــان الــعــالــم، وسيعيش املــزيــد واملــزيــد 
البشر فــي مناطق تعاني مــن نقص  مــن 
ــاه، بــمــا فـــي ذلــــك واحــــد من  ــيـ حــــاد فـــي املـ
كل أربعة أطفال بحلول عام 2040، وفي 
الــفــتــرة الــواقــعــة بــني عــامــي 1900و2019، 
أثــر الجفاف على 2.7 مليار شخص في 
العالم، وقد يحل منتصف القرن الحالي 
ليجد ثاثة أرباع سكان الكوكب أنفسهم 
ــة الـــجـــفـــاف،  ــمـ ــم يــعــيــشــون تـــحـــت رحـ ــ وهـ
ويــعــزى هـــذا الــوضــع إلـــى حــد كــبــيــر إلــى 

التغيرات املناخية.
ــات املــنــاخــيــة فـــإن تــواتــر  وحــســب الـــدراسـ
الكوارث املتعلقة باملياه آخذ في االرتفاع، 
ــادة شــدة الــتــغــيــرات واألحـــداث  بسبب زيـ
الــطــبــيــعــيــة املـــنـــاخـــيـــة مـــثـــل، الـــعـــواصـــف 
والـــــريـــــاح الـــعـــاتـــيـــة واألمـــــطـــــار الـــغـــزيـــرة 
ونــــوبــــات الـــجـــفـــاف، وتــــؤكــــد الــــدراســــات 
أن حـــاالت الــجــفــاف مكلفة جـــدا ومــضــرة 
وآثارها واسعة االنتشار، وتؤثر على كل 
الــدول املتقدمة والنامية، عبر جميع  من 

القارات املأهولة. 
وتــقــول إن مــوجــات الــجــفــاف الــتــي تدمر 
املـــحـــاصـــيـــل الــــزراعــــيــــة وتـــنـــحـــســـر فــيــهــا 
األنهار وتحترق الغابات، تنذر بموجات 
جــفــاف أكــثــر تـــواتـــرا وشــــدة فـــي الــعــقــود 
قـــد تكلف  عـــام 2050،  املــقــبــلــة، وبــحــلــول 
ــي ذلـــك  ــة، بـــمـــا فــ ــيـ ــاخـ ــنـ االضــــطــــرابــــات املـ
العاتية واألمــطــار  الــجــفــاف والــعــواصــف 
الـــغـــزيـــرة، االقـــتـــصـــاد الـــعـــاملـــي نــحــو 5.6 

تريليون دوالر.
أنــه على الرغم من أن املياه يمكن  وتــرى 
لــلــنــزاعــات، إال أن من  تــكــون مـــصـــدرا  أن 
املمكن أن تكون أيضا موضوعا للتعاون 
املـــشـــتـــرك، لتطبيق  الـــدولـــي  الــعــمــل  عــبــر 
إشــراف أفضل على جميع مصادر املياه 

والتحكم في استهاكها.

على الرغم من الفيضانات املدمرة..على الرغم من الفيضانات املدمرة..
العطش واجلفاف يهددان ماليني البشرالعطش واجلفاف يهددان ماليني البشر

بينما تتعرض مناطق عــديــدة من 

ــة لــألمــطــار الــغــزيــرة  ــيـ الـــكـــرة األرضـ

ــرة، تــشــهــد  ــ ــدمـ ــ ــمـ ــ ــفــــيــــضــــانــــات الـ والــ

مناطق أخــرى من الكوكب موجات 

ــاف وارتــــــفــــــاع  ــ ــفـ ــ ــجـ ــ قــــاســــيــــة مــــــن الـ

درجــات الحرارة، في دليل ملموس 

الــشــرســة للتغير  الــتــداعــيــات  عــلــى 

الــمــنــاخــي الـــــذي يــجــتــاح الــكــوكــب، 

ويــــؤثــــر عـــلـــى كــــل مـــظـــاهـــر وأوجـــــه 

الحياة فيه.

ويقول العلماء إن أسباب الجفاف 

الرئيسية هي: التغيرات المناخية 

الــتــي أدت الرتـــفـــاع درجــــات حـــرارة 

األرض بنسبة درجة واحدة، إضافة 

الــتــســاقــطــات الثلجية  تـــراجـــع  إلـــى 

خال فصل الشتاء، ما أدى لتراجع 

ــادة  ــاه الـــتـــي تـــنـــدفـــع عــ ــيـ ــمـ حـــجـــم الـ

مــن الــجــبــال، بــاإلضــافــة إلــى ارتــفــاع 

منسوب استهاك النباتات للماء، 

ألنــهــا تعاني مــن الجفاف وتــراجــع 

خصوبة األرض.

املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية : 3٫6 مليار شخص ال يحصلون على املياه بشكل كاف

وحسب الدراسات 
المناخية فإن تواتر 
الكوارث المتعلقة 

بالمياه آخذ في االرتفاع

موجات الجفاف تؤدي 
لدمر المحاصيل 

الزراعية وانحسار األنهار 
واحتراق الغابات
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33٩ مليونا على حافة الهاوية

نداء دولي جلمع مساعدات نداء دولي جلمع مساعدات 51.551.5 مليار دوالر للعام املقبل مليار دوالر للعام املقبل

أطــلــقــت األمــــم املــتــحــدة وشــركــاؤهــا نــداء 
لــجــمــع مــســاعــدات قــيــاســيــة بــقــيــمــة 51.5 
لـــــــ2023، إذ مـــن املــتــوقــع أن  مــلــيــار دوالر 
يــرتــفــع عــدد مــن يــحــتــاجــون للمساعدات 
ـــني، فــــي اخـــتـــبـــار يــضــع  ــايــ ــ بـــعـــشـــرات املـ
ــيـــاجـــات  ــتـ ــة لـــاحـ ــابــ ــجــ ــتــ مـــنـــظـــومـــة االســ

اإلنسانية تحت ضغط بالغ.
ارتفاعا بنسبة  الــنــداء  ويمثل حجم هــذا 

25 في املائة عن 2022.
وبــــحــــســــب »رويــــــــتــــــــرز«، تـــضـــمـــن تـــقـــريـــر 
»ملـــحـــة عــــن الـــعـــمـــل اإلنـــســـانـــي الـــعـــاملـــي« 
تقديرات بأن 65 مليون شخص إضافي 
الــعــام املقبل،  إلــى مساعدة  سيحتاجون 
ــدد اإلجــــمــــالــــي إلــــــى 339  ــ ــعـ ــ ــا يــــرفــــع الـ ــ مـ
مليونا فــي 68 دولـــة. ويــعــادل هــذا أكثر 
ــان الـــكـــوكـــب،  ــكــ ــــن ســ ــة مـ ــ ــائـ ــ ــــي املـ ــــن 4 فـ مـ
ويـــقـــارب عـــدد ســكــان الـــواليـــات املــتــحــدة. 
وقــــال مـــارتـــن جــريــفــيــث، مــنــســق اإلغــاثــة 
ــم املــتــحــدة  ــاالت الـــطـــوارئ فـــي األمــ فـــي حــ
»االحتياجات اإلنسانية مرتفعة بشكل 
صادم، وستمتد التطورات القاسية التي 
إلـــى 2023«، مشيرا  الـــعـــام  ــذا  شــهــدهــا هـ
إلـــى الــحــرب فــي أوكــرانــيــا والــجــفــاف في 

إفريقيا.
وأكــد »هــذا النداء هو شريان الحياة ملن 
يقفون على حافة الهاوية«. واضطر أكثر 

من 100 مليون شخص إلى ترك ديارهم 
بعدما تسببت الصراعات وتغير املناخ 
في أزمــة نــزوح. وذكــر التقرير أن الحرب 
املستمرة منذ تسعة أشــهــر بــني روسيا 
وأوكرانيا أدت الضطرابات في صادرات 
املــواد الغذائية، وأصبح نحو 45 مليون 
شــخــص فـــي 37 دولـــــة يـــواجـــهـــون خــطــر 
ــابــــع جــريــفــيــث أن جــائــحــة  املـــجـــاعـــة. وتــ
ــا قـــــادت النـــتـــكـــاســـات كـــبـــيـــرة فــي  كــــورونــ
برامج تطعيم األطفال وأحبطت الجهود 
الذي  املــدقــع، األمــر  الفقر  املبذولة إلنهاء 
أدى النتشار أمراض أخرى مثل الكوليرا.
وألول مــرة عــلــى اإلطــــاق، هــنــاك نـــداءات 

فـــرديـــة تــتــجــاوز املــلــيــار دوالر مـــن عشر 
الـــكـــونـــجـــو  ــان،  ــ ــتـ ــ ــــسـ ــانـ ــ ــغـ ــ أفـ دول، هــــــــي: 
ــا، نـــيـــجـــيـــريـــا،  ــيــ ــوبــ ــيــ ــة، إثــ ــيــ ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ الــ
الــصــومــال، الـــســـودان، جــنــوب الـــســـودان، 
ــا، والـــيـــمـــن. ويــتــعــرض  ــيـ ــة، أوكـــرانـ ســـوريـ
الــتــمــويــل املـــقـــدم مـــن املــانــحــني لــضــغــوط 
ــــات،  بــالــنــظــر إلـــى وجــــود عــديــد مـــن األزمـ
ــــذي يــجــبــر الــعــامــلــني فـــي مــجــال  ــر الـ ــ األمـ
اإلغاثة على اتخاذ قــرارات صعبة بشأن 

األولويات.
ــدة أكــــبــــر فـــجـــوة  ــحــ ــتــ ــه األمــــــــم املــ ــ ــواجــ ــ وتــ
تمويلية على اإلطــــاق، وتشير بيانات 
الــفــتــرة حــتــى مــنــتــصــف تــشــريــن الــثــانــي 
العام يشهد عجزا  )نوفمبر( إلى أن هذا 

تمويليا بنحو 53 في املائة.
وتـــمـــويـــل األغــــــــراض اإلنـــســـانـــيـــة طــوعــي 
ويــعــتــمــد بــشــكــل كــبــيــر عـــلـــى الــتــبــرعــات 
الغربية، على خاف جوانب عمل أخرى 
في األمم املتحدة تعتمد املدفوعات فيها 

على حجم اقتصادات الدول.
والواليات املتحدة هي أكبر مانح بفارق 
كــبــيــر عـــن غــيــرهــا، وقـــدمـــت أكــثــر مـــن 14 
مليار دوالر منذ مطلع العام وحتى اآلن، 
فيما قدمت اقتصادات كبرى أخرى مثل 
الـــصـــني والـــهـــنـــد أقــــل مـــن عـــشـــرة مــايــني 

دوالر لكل منهما.

أكثر من 100 مليون شخص تركوا ديارهم بسبب الصراعات وتغير املناخ

نحو ٤5 مليون 
شخص في 3٧ دولة 

يواجهون خطر 
المجاعة
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مفاجأة علمية.. قارة أوروبا مفاجأة علمية.. قارة أوروبا 
حتتر بضعف املعدل العامليحتتر بضعف املعدل العاملي

محطات الطاقة التي تعتمد على الفحم تنفث ثلث كميات ثاني أكسيد الكربون فى الغالف اجلوي

موجات اجلفاف الصيفية فى أوروبا أصبحت أكثر حدة بشكل لم يحدث منذ ألفي عام مضت
يــســتــمــر  أن  ُيـــتـــوقـــع   : • ســتــوكــهــولــم 
التغير املناخي في رفع معدالت وشدة 
وطــول مــوجــات الحر والــجــفــاف خال 
ــالــــي، وخــــاصــــة بــجــنــوبــي  الــــقــــرن الــــحــ
وجنوبي شرقي أوروبـــا، مما يتطلب 
ــل لــلــحــفــاظ  ــ تـــدخـــا ســـريـــعـــا، عــلــى األقـ

على الوضع الحالي قبل أن يتفاقم.
تـــوصـــل فـــريـــق بــحــثــي بـــقـــيـــادة عــلــمــاء 
 Stockholm( مــن جــامــعــة ســتــوكــهــولــم
الــصــيــف  أنــــه خــــال  إلــــى   )University
كــانــت أجــــزاء كــبــيــرة مــن قــــارة أوروبــــا 
تحتر بمعدل يساوي ضعف املتوسط 
الــعــاملــي، ويـــرجـــع الــعــلــمــاء ذلـــك لنفث 
ــازات املــســبــبــة  ــغــ كــمــيــات هــائــلــة مـــن الــ

لاحتباس الحراري.
وبــحــســب الــــدراســــة، الـــتـــي نـــشـــرت في 
دوريــــة »جـــورنـــال أوف جــيــوفــيــزيــكــال 
 Journal( »أتـــمـــوســـفـــيـــر ريــــســــيــــرش: 
 of Geophysical Research:
ــاع فــي  ــ ــفــ ــ ــإن االرتــ ــ فــ  ،)Atmospheres
مــتــوســطــات درجـــــة الــــحــــرارة بـــأجـــزاء 
كبيرة من القارة خال 4 عقود مضت 
تــخــطــى حـــاجـــز الـــدرجـــتـــني فـــي نصف 
الفترة من أبريل/ العام الصيفي، أي 

نيسان إلى سبتمبر/أيلول.
ويـــــــرى عـــلـــمـــاء جـــامـــعـــة ســتــوكــهــولــم 
أن أهـــم أســـبـــاب ذلـــك هـــو نــفــث غـــازات 
االحتباس الحراري طويلة األمد -مثل 
ــربـــون- فـــي الــغــاف  ــكـ ثـــانـــي أكــســيــد الـ
الــــجــــوي، بــشــكــل خــــاص مـــن مــحــطــات 
الفحم في  الــتــي اعتمدت على  الطاقة 

التسعينيات من القرن املاضي.
صوبة زجاجيةصوبة زجاجية

بــيــان صحفي رســمــي صدر  وبحسب 
ــرا، فــــإن مــحــطــات  مـــن الــجــامــعــة مــــؤخــ
الفحم تنفث  التي تعتمد على  الطاقة 
ثلث كميات ثاني أكسيد الكربون في 
الـــغـــاف الـــجـــوي، مــمــا يــجــعــلــهــا أكــبــر 

أسباب االحترار العاملي.
العلماء  ما يحدث هنا هو ما يسميه 
بـــ«تــأثــيــر الــصــوبــة الــزجــاجــيــة«، حيث 

ــمـــس لــــــــألرض، ثــم  ــة الـــشـ تــــدخــــل أشــــعــ
تمتصها األخــيــرة، وتنفثها للفضاء 
ــن بـــــارتـــــفـــــاع نــســبــة  ــكــ مـــــــرة أخـــــــــــرى، لــ
الـــغـــازات الــدفــيــئــة فــي الــغــاف الــجــوي 
ــد الـــــكـــــربـــــون بــــصــــورة  ــيــ ــســ ــــي أكــ ــانــ ــ )ثــ
خاصة( ترتفع قدرة هذا الغاف على 
حــبــس جــــزء مـــن تــلــك األشـــعـــة ومــنــعــه 
الــخــروج، مما يتسبب فــي احترار  مــن 

الغاف الجوي.
ــــي أكـــســـيـــد  ــانـ ــ وقـــــــد تـــخـــطـــت نـــســـبـــة ثـ
الـــكـــربـــون فـــي الـــغـــاف الـــجـــوي حــاجــز 
400 جـــزء مـــن املــلــيــون قــبــل حـــوالـــي 5 
سنوات، أي أكثر من مرة وثلث ما كان 
مـــوجـــودا قــبــل الـــثـــورة الــصــنــاعــيــة، بل 
أكثر مما كان موجودا خال مئات من 

اآلالف من السنوات السابقة.

تأثيرات مدمرةتأثيرات مدمرة
الدراسة الجديدة، فإن األمر  وبحسب 
ال يــتــوقــف عــنــد هـــذا الــحــد، بــل أصبح 
املــنــاخ فــي جميع أنــحــاء قـــارة أوروبـــا 
أيضا أكثر جفافا، وبشكل خاص في 
جنوبي أوروبا، مما أدى إلى موجات 
أسوأ حرارة وزيادة مخاطر الحرائق، 
مـــثـــل الـــحـــرائـــق املــــدمــــرة فــــي جــنــوبــي 

أوروبا في صيف عام 2022.
وتأتي هذه الدراسة في سياق موجة 
جفاف أوروبية شديدة خال الصيف 
ــا مــمــتــدا إلــــى اآلن،  املـــاضـــي ظـــل أثـــرهـ
حيث انخفضت مستويات أنهار مثل 
الــلــوار فــي فــرنــســا، ونــهــر الــرايــن الــذي 
يــمــر عــبــر ســويــســرا وفــرنــســا وأملــانــيــا 
وهــولــنــدا، ونهر بــو وهــو أطــول أنهار 
إيطاليا، إلى مستوى جعل من املمكن 
عبور بعض املناطق فــي تلك األنهار 

مشيا على األقدام.
التابع  وكــان مركز البحوث املشتركة 
للمفوضية األوروبــيــة »إي ســي- جيه 
آر ســي« )EC-JRC( قد أشــار في بيان 
صـــدر الــصــيــف املــاضــي إلـــى أن موجة 
التي تضرب أوروبــا  الحالية  الجفاف 
قد تكون األسوأ منذ 500 عام، وتوقع 
أن يتفاقم الجفاف الشديد في أوروبا 
ــن املـــحـــتـــمـــل أن يـــصـــل إلـــى  ــ بـــحـــيـــث مـ

نصف القارة بالكامل.
مستقبل حائرمستقبل حائر

وفـــــــــــي دراســـــــــــــــــة أجـــــــرتـــــــهـــــــا جــــامــــعــــة 
»كـــمـــبـــريـــدج« الـــعـــام املـــاضـــي ونــشــرت 
في دورية »نيتشر« )Nature(، جاء أن 
موجات الجفاف الصيفية في أوروبا 
قد أصبحت أكثر حدة بشكل لم يحدث 
منذ حوالي ألفي عام مضت، وأعادت 
ــة بــنــاء الــطــقــس الصيفي  تــلــك الـــدراسـ
ــتـــي غــطــتــهــا  ــــدى كــــل الـــفـــتـــرة الـ عـــلـــى مـ
ــة، مـــن خــــال تــحــلــيــل حــلــقــات  ــ ــدراسـ ــ الـ
ــتـــة فــي  ــيـ ــلـــوط الـــحـــيـــة واملـ ــبـ ــار الـ أشــــجــ
جمهورية التشيك الحديثة وجنوب 

أملانيا.
وفــي هــذا الــســيــاق، ُيــتــوقــع أن يستمر 
ــعـــدالت  ــــي رفــــــع مـ ــنــــاخــــي فـ الـــتـــغـــيـــر املــ
وشــدة وطــول موجات الحر والجفاف 
خـــال الــقــرن الــحــالــي، وبــشــكــل خــاص 
فــي جنوبي وجنوبي شرقي أوروبــا، 
مما يتطلب تدخا سريعا، على األقل 
الــوضــع الحالي قبل أن  للحفاظ على 

يتفاقم.
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اكتشاف ديناصور يشبه طائر اكتشاف ديناصور يشبه طائر 
األوز فى شرق آسيااألوز فى شرق آسيا

• بــلــومــبــيــرج : تــعــد الـــديـــنـــاصـــورات 
ــاصـــورات  ــنـ ــديـ الـــطـــيـــريـــة مــــن أنـــــــواع الـ
الــتــي نجت مــن االنــقــراض فــي العصر 
ــام ،  ــ الـــطـــبـــاشـــيـــري قـــبـــل 66 مـــلـــيـــون عـ
إلــى طيور حديثة، ويتميز  وتــطــورت 
هذا النوع بعديد من السمات، أهمها 
بنية العظام وشكل الجسم، إذ تتمتع 
الديناصورات الطيرية بعظام خفيفة 
وشكل انسيابي مكنتها من الطيران، 

بحسب »بلومبيرج”.
لكن دراســـة حديثة نــشــرت فــي دوريــة 
»نــيــتــشــر كومينكيشن« تــصــف نوعا 
جديدا من الديناصورات غير الطيرية 
الــــتــــي تــمــتــعــت قـــبـــل مــــايــــني األعـــــــوام 
بجسم انسيابي مشابه ألجسام طيور 

الغوص الحديثة.
ــك االكـــتـــشـــاف هـــو األول من  ويـــعـــد ذلــ
نــــوعــــه لـــديـــنـــاصـــور غـــيـــر طــــيــــري آكـــل 
لــلــحــوم، ويــســيــر عــلــى قــدمــني، ولـــه في 
الـــوقـــت نــفــســه جــســم انــســيــابــي يشبه 

ــد الـــعـــلـــمـــاء حـــفـــريـــات  ــ ــور.ووجـ ــ ــيـ ــ ــطـ ــ الـ
ــراء »جـــوبـــي«  الـــديـــنـــاصـــور فــــي صــــحــ
ــزاء  ــا، الـــتـــي تــغــطــي أجــ ــيـ ــرق آسـ فـــي شــ
مــــــن شـــــمـــــال وشــــــمــــــال شــــــــرق الـــصـــني 
وجنوب منغوليا، وأطلقوا عليه اسم 
»نــاتــوفــيــنــاتــور بــولــيــدونــتــس« الـــذي 

يعني »الصياد ذا األسنان العديدة”.
ــنــــاصــــور  ــديــ ــم الــ ــســ ــل جــ ــكــ ــر شــ ــيــ ــشــ ويــ
الجديد إلى كونه مفترسا قــادرا على 
السباحة، كما يؤكد الجسم االنسيابي 
ــل مـــســـتـــقـــل فــي  ــكـ ــــور بـــشـ ــــطـ حـــــــــدوث تـ
الــديــنــاصــورات  ســـاالت منفصلة عــن 

ذوات األقدام التقليدية.
ولــلــديــنــاصــور املــكــتــشــف حــديــثــا عنق 
طويل يشبه الطيور املائية الحديثة 

مثل األوز.
وعثر العلماء على هيكل عظمي كامل 
الــفــقــري عــاوة  بالجمجمة والــعــمــود 
على طرف أمامي واحد، وبقايا اثنني 

من األطراف الخلفية.

والجسم االنسيابي هو تكيف رئيس 
للحيوانات املائية للتحرك بكفاءة في 
املــــاء، وفـــي حــني أن الــطــيــور الــغــواصــة 
مـــعـــروفـــة جـــيـــدا بــامــتــاكــهــا أجــســامــا 
انــســيــابــيــة، لـــم يــتــم تــوثــيــق مــثــل هــذه 
األشــكــال الجسدية في الديناصورات 

غير الطيرية.
ويرجع السبب في ذلــك إلــى أن معظم 
ــة املـــعـــروفـــة  ــيـــريـ الــــديــــنــــاصــــورات الـــطـ
ــيــــة تـــحـــتـــاج إلـــى  هــــي حـــيـــوانـــات أرضــ

خصائص جسدية غير انسيابية.
ــاء مـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــن  ــ ــمــ ــ ــلــ ــ ــعــ ــ ــ ووجـــــــــــــد ال
ــائــــص الـــــتـــــي تـــشـــيـــر إلــــــــى أن  ــخــــصــ الــ
األضـــــــــــاع الــــظــــهــــريــــة املـــفـــصـــلـــيـــة تــم 
تـــوجـــيـــهـــهـــا بـــشـــكـــل خـــلـــفـــي لــتــبــســيــط 
ــال فــــي طــيــور  ــحــ ــو الــ الـــجـــســـم، كـــمـــا هــ
ــــك، تعكس  الـــغـــوص، وإضـــافـــة إلــــى ذلـ
قمة الضلع القريبة واملقوسة وجــود 
قفص صدري مضغوط ومركزي مثل 

الزواحف املائية.

• ساينس ألرت : يمكن أن يؤدي ارتفاع 
ــانـــي أكـــســـيـــد الـــكـــربـــون فــي  مـــســـتـــويـــات ثـ
ــى الـــلـــجـــوء  ــ الــــغــــاف الــــجــــوي لـــــــألرض إلــ
ــود املــــبــــذولــــة لــتــنــظــيــف  ملـــضـــاعـــفـــة الـــجـــهـ
غافنا املزدحم بشكل متزايد بالنفايات 

الفضائية التي تدور في الفضاء.
ــدتـــني، ســاهــمــت  ــديـ ــتـــني جـ ــدراسـ ووفــــقــــا لـ
الغازات الدفيئة بشكل كبير في انكماش 
الغاف الجوي العلوي، وهو ما افترضه 
الــعــلــمــاء مــنــذ عـــقـــود. واآلن، وألول مـــرة، 

تمت ماحظته بالفعل.
ــحــــوظ أمــــر  ــلــ ــــاش املــ ــمـ ــ ــكـ ــ ــذا االنـ ــ ــ بــــعــــض هـ
طــبــيــعــي، وســــوف يــرتــد مـــرة أخــــرى، لكن 
ــة الـــتـــي  ــمـ ــاهـ ــاء يــــقــــولــــون إن املـــسـ ــمـ ــلـ ــعـ الـ
يقدمها ثاني أكسيد الكربون ربما تكون 

دائمة.
الـــصـــنـــاعـــيـــة  ــنـــي أن األقــــــمــــــار  ــعـ يـ وهـــــــــذا 
البائدة، وغيرها من أجزاء التكنولوجيا 
القديمة في املدار األرضي املنخفض، من 
املــرجــح أن تظل فــي مكانها لفترة أطــول 
بسبب إضعافنا مقاومة الغاف الجوي، 
إلــى تشوش املنطقة والتسبب  ما يــؤدي 
لــألقــمــار الصناعية األحـــدث  فــي مــشــاكــل 

وعمليات رصد الفضاء.
ــاء الــــجــــغــــرافــــي  ــ ــــضـ ــفـ ــ ويــــــوضــــــح عـــــالـــــم الـ
ــــز النـــغـــلـــي  ــــركـ ــنـــجـــاك مـــــن مـ ــيـ ــلـ مـــــارتـــــن مـ

لــألبــحــاث الــتــابــع لــوكــالــة نــاســا: »إحـــدى 
الــنــتــائــج ســتــكــون أن األقـــمـــار الصناعية 
ســتــظــل تــعــمــل لـــفـــتـــرة أطـــــــول، وهـــــو أمـــر 
يـــــريـــــدون أن تــظــل  الـــعـــلـــمـــاء  رائـــــــــع، ألن 
أقـــمـــارهـــم الـــصـــنـــاعـــيـــة فــــي األعــــلــــى. لــكــن 
الحطام سيبقى أيضا لفترة أطــول ومن 
املحتمل أن يزيد مــن احتمال أن تحتاج 
األقــمــار الصناعية وغيرها من األجسام 
الــفــضــائــيــة الــقــيــمــة إلـــى تــعــديــل مــســارهــا 

لتجنب االصطدامات”.
وتحدد أوصــاف الغاف الجوي لألرض 
عموما الطبقات على ارتفاعات محددة، 
ولـــكـــن الــحــقــيــقــة هــــي أن حـــجـــم الــــغــــازات 
املحيطة بعاملنا ليس ثابتا، وهو يتوسع 
لــتــأثــيــرات مختلفة،  ويتقلص اســتــجــابــة 

ربما يكون أكبرها تأثير الشمس.
واآلن، الشمس ليست ثابتة أيضا، حيث 
أنها تمر بدورات من النشاط، من األعلى 
إلــى األدنـــى، والــعــودة مــرة أخــرى، تقريبا 
كـــل 11 عـــامـــا. ونـــحـــن حــالــيــا فـــي خضم 
ــدورة الـــخـــامـــســـة والـــعـــشـــريـــن مــــن هـــذا  الــــــ
الــقــبــيــل مــنــذ بــــدء الـــحـــســـاب، وهــــي دورة 

بدأت في شهر ديسمبر 2019 تقريبا.
الـــدورة السابقة، رقــم 24، خافتة  وكــانــت 
بشكل غير عادي حتى في ذروة النشاط 
الــــشــــمــــســــي، وهــــــــذا مـــــا مــــّكــــن مــلــيــنــجــاك 

وزمــــائــــه مــــن أخــــذ قـــيـــاســـات االنـــكـــمـــاش 
الجوي.

وتــركــز اهتمامهم على طبقتني، تعرفان 
املــيــزوســفــيــر،  ــم MLT: طــبــقــة  ــاسـ بـ مـــعـــا 
والــــــتــــــي تـــــبـــــدأ عــــلــــى ارتـــــــفـــــــاع نــــحــــو 60 
الـــحـــراري السفلي،  كــيــلــومــتــرا، والـــغـــاف 

والذي يبدأ عند نحو 90 كيلومترا.
وقــــّدمــــت بـــيـــانـــات مــــن الـــقـــمـــر الــصــنــاعــي 
ــــو مــرصــد  لـــنـــاســـا، وهـ الـــتـــابـــع   ،TIMED
ــانـــات عــــن الــــغــــاف الـــجـــوي  ــيـ ــبـ يـــجـــمـــع الـ
الــعــلــوي، معلومات عــن الضغط ودرجــة 
الحرارة لـ MLT ملدة تقارب 20 عاما، من 

2002 إلى 2021.

وفي بعض الطبقات السفلى من الغاف 
الــــجــــوي، يــخــلــق ثـــانـــي أكــســيــد الــكــربــون 
تأثيرا دافئا عن طريق امتصاص وإعادة 
إصــدار األشعة تحت الحمراء في جميع 
االتجاهات، ما يؤدي إلى محاصرة جزء 

منه بشكل فعال.
ــإن بــــعــــض األشـــــعـــــة تــحــت  ــ ــ ــع ذلــــــــك، فـ ــ ــ ومـ
الــــحــــمــــراء املـــنـــبـــعـــثـــة مـــــن ثــــانــــي أكــســيــد 
الــكــربــون تــتــســرب إلـــى الــفــضــاء، وتحمل 
الـــــحـــــرارة بــشــكــل فـــعـــال وتــــبــــرد الـــغـــاف 
الجوي العلوي. وكلما ارتفع ثاني أكسيد 

الكربون، كان الجو أكثر برودة.
وأشـــــار الــفــريــق : »كــنــا نــعــلــم بــالــفــعــل أن 
هــذا التبريد يتسبب فــي انكماش طبقة 
الستراتوسفير. واآلن يمكننا أن نرى أنه 
يفعل الشيء نفسه مع طبقة امليزوسفير 
ــا«.  ــ ــــضــ ــه أيــ ــ ــوقــ ــ والــــــــغــــــــاف الـــــــــحـــــــــراري فــ
وباستخدام البيانات من TIMED، وجد 
ملينجاك وفريقه أن MLT تقلص بنحو 
1333 مــتــرا. ومـــا يــقــارب 342 مــتــرا منها 
كانت نتيجة التبريد اإلشعاعي الناجم 

عن ثاني أكسيد الكربون.
ويقول ملينجاك: »كــان هناك الكثير من 
ــان بــإمــكــانــنــا  ــا إذا كــ االهـــتـــمـــام ملــعــرفــة مـ
بالفعل ماحظة تأثير التبريد والتقليص 
هـــذا عــلــى الــغــاف الــجــوي. وأخــيــرا نقدم 

هذه املاحظات في هذه الورقة البحثية. 
نحن أول من أظهر تقلص الغاف الجوي 

مثل هذا، على أساس عاملي”.
الــحــراري يمتد  الــغــاف  إلــى أن  وبالنظر 
إلى عدة مئات من الكيلومترات، فإن 342 
مترا قــد ال تبدو شيئا كثيرا. ومــع ذلــك، 
شرت في سبتمبر 

ُ
أظهرت ورقــة بحثية ن

املــــاضــــي مــــن قـــبـــل الـــفـــيـــزيـــائـــيـــة إنـــغـــريـــد 
كـــنـــوســـن مــــن هــيــئــة املـــســـح الــبــريــطــانــيــة 
ألنـــتـــاركـــتـــيـــكـــا فــــي املـــمـــلـــكـــة املــــتــــحــــدة أن 
الــحــراري يمكن أن يــؤدي  الــغــاف  تبريد 
انــخــفــاض بنسبة %33 فــي مقاومة  إلـــى 

الغاف الجوي بحلول عام 2070.
الــجــوي هــو مــا يساعد األقمار  والسحب 
ــواريــــخ عــلــى  ــــل الــــصــ ــــراحـ الـــصـــنـــاعـــيـــة ومـ
املــدار بعد انتهاء مهامها. ووجد  دخــول 
كنوسن أن هــذا االنــخــفــاض فــي السحب 
ــداري لــلــخــردة  ــ يــمــكــن أن يــطــيــل الــعــمــر املــ
املــائــة  الــبــائــدة بنسبة 30 فــي  الفضائية 

بحلول عام 2070.
ومع إطــاق املزيد من األقمار الصناعية 
في مدار أرضي منخفض، ستتفاقم هذه 
املشكلة، مــع عــدم وجــود تدابير تخفيف 
حقيقية في األفق–إما لتقليل عدد األقمار 
الصناعية، أو لتقليل كمية ثاني أكسيد 

الكربون.

الكربون يؤدي بال هوادة إلى انكماش الكربون يؤدي بال هوادة إلى انكماش 
الغالف اجلوي العلوي لألرضالغالف اجلوي العلوي لألرض

يتسبب بمشاكل 
لألقمار الصناعية 

وتشويش عمليات رصد 
الفضاء



جماعة الخط األخضر البيئيةاألحد 4 ديسمرب 2022 م – 10 جامدى األوىل 1444 هـ10
طبيعة

هـــــاواي – أســوشــيــتــد بــــرس : نــفــث أكــبــر 
بــــركــــان فــــي الــــعــــالــــم أنـــــهـــــارا مــــن الــحــمــم 
املــتــوهــجــة األربـــعـــاء املــاضــي ، مــمــا جــذب 
اآلالف مــن املــشــاهــديــن املــذهــولــني الــذيــن 
احــتــشــدوا على طــريــق ســريــع فــي هــاواي 

يمكن أن يغطيه تدفق الحمم قريًبا.
ــوا« فــــي جـــزر  ــ اســتــيــقــظ بــــركــــان »مــــونــــا لــ
، مما  هــاواي من سبات استمر 38 عاًما 
ــاد الــبــركــانــي  ــرمــ تــســبــب فــــي انـــســـكـــاب الــ

والحطام من السماء.
أصــبــح الــطــريــق الــســريــع الــرئــيــســي الــذي 
يــربــط بــني املـــدن الــواقــعــة عــلــى الــســواحــل 
الشرقية والغربية للجزيرة الكبيرة نقطة 
مــشــاهــدة مــرتــجــلــة، حــيــث تــحــتــشــد آالف 
الــســيــارات على الطريق السريع بالقرب 

من حديقة البراكني الوطنية.
الــلــيــلــيــة  نـــوبـــتـــهـــا  أنــــــدرســــــن  تــــركــــت آن 
كممرضة ملشاهدة املشهد مساء األربعاء، 

خائفة من إغاق الطريق قريًبا.
 قالت: »إنها الطبيعة األم التي تظهر لنا 
وجــهــهــا«، وأضــافــت بينما كـــان الــبــركــان 
ــــر مــثــيــر  ــه أمـ ــ ــــق »إنــ يــنــفــث الــــغــــاز فــــي األفــ

للغاية«، بحسب األسوشيتد برس.
تمكن غـــوردون بـــراون، زائــر مــن لوميس 
ــة الــحــمــم  ــ بــــواليــــة كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا، مــــن رؤيــ
البرتقالية الساطعة من غرفة نوم منزله 
ــه إلـــى  ــتــ ــه مــــع زوجــ ــذا تـــوجـ ــ املـــســـتـــأجـــر. لـ

الخارج اللتقاط صورة عن قرب.
قــال بـــراون: »أردنـــا فــقــط.. أن نأتي ونــرى 
هــذا أقـــرب مــا يــمــكــن.. إنــه ســاطــع للغاية، 

إنه يذهلني”.
ــرج بــــبــــطء أســـفـــل  ــدحــ ــتــ كــــانــــت الـــحـــمـــم تــ
املـــنـــحـــدر وكــــانــــت عـــلـــى بـــعـــد حــــوالــــي 10 
كيلومترات من الطريق السريع املعروف 
باسم طريق ســـادل. ولــم يتضح متى أو 
ما إذا كانت ستغطي الحمم الطريق الذي 

يمر عبر تدفقات حمم بركانية قديمة.
 يــشــطــر الـــطـــريـــق الـــجـــزيـــرة ويــــربــــط بــني 
مدينتي هيلو وكــايــلــوا كــونــا. سيحتاج 
األشــخــاص الذين يسافرون بينهما إلى 
اتــخــاذ طــريــق ســاحــلــي أطـــول إذا أصبح 
طــريــق ســـادل غير صــالــحــا، مما يضيف 

عدة ساعات من وقت القيادة.
قال كني هون، العالم املسؤول في مرصد 
ـــا ملــعــدل الــتــدفــق 

ً
بـــركـــان هـــــاواي، إنـــه وفـــق

الحالي، فإن أقرب وقت تصل فيه الحمم 
إلى الطريق هو يومني، ولكن من املرجح 

ا أطول.
ً
أن يستغرق األمر وقت

ــار تـــدفـــق الــحــمــم  ــتـــشـ قـــــال هــــــون: »مـــــع انـ
البركانية، فمن املحتمل أن تتداخل مع 

تقدمه”.
 ثـــار بـــركـــان مــونــا لـــوا آخـــر مـــرة فـــي عــام 
1984، وأصبح الثوران الحالي هو الرابع 
والــــثــــاثــــني مـــنـــذ بــــــدء حـــفـــظ الـــســـجـــات 

املكتوبة في عام 1843.
جاره األصغر، كيلويا، يثور منذ سبتمبر 
2021، لذلك تم التعامل مع زوار الحديقة 
الوطنية بمشهد نادر الثنني من األحداث 
املـــتـــزامـــنـــة: الــتــوهــج مـــن بــحــيــرة كــيــلــويــا 
لــلــحــمــم الــبــركــانــيــة والـــحـــمـــم الــبــركــانــيــة 

املتدفقة من شق مونا لوا.

بعد سبات استمر بعد سبات استمر 3838 عاما.. عاما..
بركان »مونا لوا« يثور مجددابركان »مونا لوا« يثور مجددا

ثار بركان مونا لوا آخر مرة فى عام 1984

الثوران الحالي هو 
الرابع والثالثين منذ 
بدء حفظ السجالت 

المكتوبة في عام ١8٤3
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الطيور الغازية.. خطر يهدد التنوع احليوي فى سلطنة عمانالطيور الغازية.. خطر يهدد التنوع احليوي فى سلطنة عمان

الطيور الغازية تسببت 
في انقراض بعض أنواع 

الطيور المحلية

 فريق بحثي من جهات 
حكومية وأكاديمية 
يدرس طرق المكافحة

تشكل الطيور الغازية خطرا على 

التنوع األحيائي في سلطنة عمان 

ــزداد شـــراســـة فـــي الــقــضــاء على  ــ وتــ

الطيور المحلية، حيث تتغذى على 

بقايا األطعمة بالقمامة والطيور 

الصغيرة وبيوض الطيور األخرى 

والحشرات المحلية، وتسببت في 

انــقــراض بعضها وتقليل بعضها 

ــراب  ــ ــغــ ــ ــر الـــمـــيـــنـــا والــ ــ ــائـ ــ اآلخـــــــــــر. طـ

الــهــنــدي فـــي صــــدر قــائــمــة الــطــيــور 

الــــغــــازيــــة الــــتــــي تــــهــــدد بـــانـــقـــراض 

الــــعــــديــــد مـــــن الــــطــــيــــور الـــمـــحـــلـــيـــة؛ 

فـــــي ربـــــوع  تـــتـــكـــاثـــر وتـــنـــتـــشـــر  إذ 

المحافظات، والمراقبون البيئيون 

أكـــدوا صعوبة استئصال الطيور 

الــغــازيــة فــي البيئة العمانية دون 

وجــــود خــطــة لــلــقــضــاء عــلــيــهــا ولــن 

يــتــأتــى ذلـــك إال بــشــراكــة مؤسسية 

ومجتمعية.

مركز عمان للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية 
بـــوزارة التعليم العالي والبحث العلمي  »مـــوارد« 
واالبـــتـــكـــار اســتــعــرض فـــي جــلــســة املــقــهــى العلمي 
»الــطــيــور الــغــازيــة وأثــرهــا على البيئة فــي سلطنة 
ــتــــورة ســـوســـنـــة بـــنـــت هـــال  ــدكــ ــالــــت الــ ُعـــــمـــــان”. وقــ
الــرحــبــيــة أخــصــائــيــة نــظــم بــيــئــيــة: الــطــيــور الــغــازيــة 
هي طيور دخيلة، وال تعد سلطنة عمان موطنها 
املحلي، إذ هاجرت من دول أخرى، بطرق مختلفة، 
ولكن طاملا أنها ال تؤثر على البيئة العمانية فهي 
طلق عليها تسمية طيور غازية 

ُ
طيور دخيلة، ون

عند تأثيرها على النظم البيئية واألنواع املحلية، 
الــطــيــور تــحــدث بشكل موسمي  مــؤكــدة أن هــجــرة 
وســنــوي، وتــدخــل الطيور وتــخــرج بطريقة تحقق 
الــتــوازن البيئي، ولكن الطيور الغازية جــاءت عن 
غــيــر طــريــق الــهــجــرة بـــل وصــلــت عــبــر طـــرق أخـــرى 
مــثــل اســتــجــابــهــا كــطــائــر زيـــنـــة، أو بــســبــب املــوقــع 
الجغرافي، أو وصولها عن طريق الشحن البحري، 

حيث استوطنت وبدأت تؤثر على النظم البيئية.
النظام البيئيالنظام البيئي

وقال علي بن عامر الكيومي، مدير عام صون البيئة 
سابقا: إن مــوضــوع الطيور الغازية هــو موضوع 
قديم وبدأ منذ فترة طويلة تعود إلى السبعينيات، 
وتؤثر هذه الطيور بصفة كبيرة على البيئة وعلى 
النظام االقتصادي بشكل عــام، وحسب املنظمات 
إنـــذارات فيها كونها طيورا  الدولية التي أصــدرت 
تــتــمــتــع بـــشـــراهـــة غــيــر طــبــيــعــيــة، ومــنــافــســة قــويــة 
جــدا للكائنات الحية املــوجــودة في النظام البيئي 
املحلي، وبسبب بعض الصفات غير الجيدة فيها 
مثل عدوانيتها وشراهتها وكثرة أوساخها فقد 
أطلقها الناس في الطبيعة بدال من قتلها لصعوبة 
التحكم بها، حيث وجدت في النظام البيئي املحلي 
مـــكـــانـــا مـــنـــاســـبـــا لـــلـــتـــكـــاثـــر، وجـــــاءت 
هـــذه الــطــيــور فــي الــبــدايــة مــن الــهــنــد، 
فتسّيدت على الطيور املحلية، وهذه 
الــطــيــور الــغــازيــة تــتــغــذى عــلــى بقايا 
األطعمة بالقمامة والطيور الصغيرة 
وبيوض الطيور األخــرى والحشرات 
ــــراض  ــقـ ــ ــــي انـ ــة، وتـــســـبـــبـــت فــ ــيــ ــلــ املــــحــ
بعضها وتقليل بعضها اآلخـــر مثل 
بــعــض أنــــــواع الــنــحــل والـــعـــنـــاكـــب، ال 
سيما أنها توجد في شقوق الجبال 
ــن الــصــعــب  ــ والـــفـــلـــوق الـــصـــخـــريـــة ومـ
اصطيادها، كما أنها تحتل أعشاش 
الــطــيــور بعد تدمير البيوض  بعض 
وطــرد الطيور منها. واستطرد علي 
الكيومي حديثه قائا: بعض الطيور 
جـــاءت بسبب مــشــروع كــان مــوجــودا 
لــلــمــكــافــحــة الــحــيــويــة لـــتـــزايـــد أنــــواع 
آنـــذاك، وبعضها جــاء بسبب حب  الطيور الغازية 
بعض الناس القتناء أنواع غريبة من الطيور مثل 

الببغاء األخضر وطائر الغراب الهندي.
طائر الميناطائر المينا

إلــى أن طائر  وأشـــارت الدكتورة سوسنة الرحبية 
ــواع الــطــيــور الــغــازيــة، وللتوضيح  املــيــنــا أشــهــر أنــ
ــإن هــنــاك أنـــواعـــا مــن طــائــر املــيــنــا ال تــعــد غــازيــة،  فـ
ف من األنــواع الدخيلة 

ّ
أما الببغاء األخضر فُيصن

نــظــرا لتأثيره املــحــدود على البيئة رغــم أن بعض 
الدول األوروبية اعتبرته من الطيور الغازية بسبب 
استيائه كذلك على أعشاش الطيور األخــرى إلى 
جــانــب االســتــيــاء عــلــى مـــــوارد الــتــغــذيــة ومــنــاطــق 
الصيد للطيور املحلية، كما أنها من الطيور التي 
املــكــان نفسه بصفة متكررة وال تسمح  إلــى  تــعــود 
لــغــيــرهــا مـــن الــطــيــور بــاســتــعــمــار مــكــانــهــا فـــي كل 

األحوال وإال قضت عليه.
وأكد علي الكيومي أن التنوع األحيائي في سلطنة 
عـــمـــان يــعــد األكـــبـــر مـــن نـــوعـــه بـــاملـــقـــارنـــة مـــع دول 
املنطقة، ال سيما في محافظة ظفار، ويعد الغراب 

ــواع املــتــكــيــفــة مـــع ظــــروف الــنــظــام  ــ الــهــنــدي مـــن األنــ
الــبــيــئــي واســتــطــاعــت الــتــعــايــش مــعــه فـــي املــنــاطــق 
الصحراوية أو شبه الصحراوية أو املوسمية، كما 
أنـــه مــن الــطــيــور ســريــعــة الــتــكــاثــر، وتــأثــيــرهــا قــوي 
جــدا، لذلك نحتاج إلــى إجــراء دراســات متخصصة 
أكثر، فا توجد حتى اآلن دراســـات علمية درست 
الطيور الغازية، رغــم أن تأثيرها يمكن مشاهدته 
وتقييمه على النظام البيئي أو الطيور املحلية، 
أما عن التأثيرات االقتصادية للطيور الغازية فهي 
متعددة ومتنوعة، موضحا: تبحث هــذه الطيور 
ــثـــال- عـــن أمـــاكـــن لــوضــع بيوضها  -عــلــى ســبــيــل املـ
فتبحث في األبراج والشقوق واألعمدة الكهربائية، 
كما أنها أحيانا تسحب أساك الكهرباء في بعض 
املحطات وتتسبب في حرائق بها، وتكسر الزجاج 
في بعض األماكن لتعشش بداخلها، ويمكن تقليل 
ــداد هــذه الــطــيــور عبر تدمير األعــشــاش ووضــع  أعـ

األقفاص والقنص.
حماية المواشيحماية المواشي

إلــى جانب ما  الــدكــتــورة سوسنة الرحبية:  وقــالــت 
تــحــدثــنــا عــنــه حـــول أضـــرارهـــا إال أن هــنــاك بعض 
ــار الــســن  ــبـ املـــنـــافـــع لـــهـــا فـــقـــد الحـــظـــنـــا أن بـــعـــض كـ
أنــواع من الحشرات  يستعينون بها للقضاء على 
الــقــراد فــي املــواشــي، وكــذلــك بعض الحشرات  مثل 
ــنـــاك لــجــنــة رئــيــســيــة  الــــضــــارة األخــــــــرى، كـــمـــا أن هـ
ملــكــافــحــة الـــطـــيـــور الـــغـــازيـــة مـــن مــخــتــلــف الــجــهــات 
الحكومية، وهناك تعاون كبير بينها وهي وزارة 
الــنــقــل واالتــــصــــاالت وتــقــنــيــة املـــعـــلـــومـــات، ووزارة 
التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار، ووزارة 
التربية والتعليم، ووزارة الصحة، ووزارة اإلعام، 
الــثــروة الزراعية والسمكية ومـــوارد املياه،  ووزارة 
ووزارة الــداخــلــيــة، وشــركــة بــيــئــة، وتــقــوم كــل جهة 
بدورها تجاه تقليل أعــداد الطيور الغازية، ورغم 
صــعــوبــة الــقــضــاء عــلــيــهــا نــهــائــيــا إال أن املــحــاولــة 
مستمرة نحو استدامة التقليل، ففي األساس نحن 
ال نستهدف القضاء عليها ألن لها دور في البيئة، 
إال أن كــثــرتــهــا تــســهــم فـــي خــلــق خــلــل فـــي الـــتـــوازن 

البيئي الطبيعي.
وأكــــدت عــلــى أهــمــيــة تــعــاون املجتمع الــعــمــانــي في 
ممارسة العادات الصحية السليمة عند التخلص 

مــن مخلفات الــغــذاء، وذلـــك بوضعها فــي حــاويــات 
القمامة مع إغاق الحاويات وعدم تركها مفتوحة، 
وكذلك عدم ترك غذاء املواشي على األرض لفترات 
طــويــلــة بــل مــراقــبــة عملية الــتــغــذيــة، حــيــث إن هــذه 
الـــطـــيـــور وحـــســـب املـــاحـــظـــة تــقــتــات مـــن مــخــلــفــات 
األغــذيــة الــبــشــريــة املـــوجـــودة فــي الــحــاويــات أو في 
املــزارع بشكل كبير، مؤكدة أن السياسات الحالية 
في هيئة البيئة ووزارة الثروة الزراعية والسمكية 
املــيــاه تمنع اســتــيــراد طائر املينا نهائيا،  ومـــوارد 
الــجــالــيــات املقيمة فــي سلطنة عمان  إال أن بــعــض 
تـــِعـــدُّ هـــذا الـــنـــوع مـــن الــطــيــور الــغــازيــة طـــيـــوَر حظ 
ــود  ــ ــة مــــع لـــونـــهـــا األسـ ــا جــمــيــلــة شـــكـــا خـــاصـ ــهـ ألنـ
ــر، وتــعــمــل عــلــى إكـــثـــاره  ــفــ ــار األصــ ــقـ ــنـ والـــبـــنـــي واملـ
وتداوله تجاريا، ال سيما في محات طيور الزينة، 
بــســبــب جــهــل بــعــض الـــنـــاس بــاملــضــار الــكــبــيــرة لــه، 
أنــه ال يساعد في الضرر بالبيئة ما دام  معتقدين 
أنــه مــوجــود فــي الــقــفــص، وهــنــاك مخالفات إداريـــة 
املــمــارســة. وعــن دور البحث  لــهــذه  الــحــال  بطبيعة 
ــال الــتــعــديــل الــجــيــنــي بحيث  الــعــلــمــي وأهــمــيــة إدخــ
تنتقل صفة جينية لتقليل التكاثر، قالت الدكتورة 
سوسنة الرحبية: يوجد فريق بحثي يعمل تحت 
هذا العنوان، ومكون من عدد من الجهات البحثية 
الــحــكــومــيــة واألكــاديــمــيــة، ويــهــدف للمساهمة في 
مكافحة انتشار هذا النوع من الطيور، ومن ضمن 
املقترحات البحثية في املشروع عمل دراسة بحثية 
الــطــيــور، وهــل هي  ملعرفة الــصــفــات الجينية لــهــذه 
نفسها الصفات الجينية طيور املينا املوجودة في 
موطنها األصلي، أو في الــدول املجاورة، أو الدول 
األخرى، وهل من املمكن عمل تعديل وراثي ملكافحة 

تكاثر هذا الطائر.
وأضـــافـــت: هــنــاك مــقــتــرح بحثي آخـــر يتعلق بنقل 
هذا الطيور الغازية لبعض األمــراض، والبكتيريا 
والـــفـــيـــروســـات، فــهــنــاك دراســـــات أثــبــتــت مــبــدأ نقل 
هذا الطائر لألمراض دون أن يتأثر وذلــك للطيور 
األخرى وحتى لإلنسان نفسه وذلك بفضل مناعة 
الطائر القوية، وهناك دراسات أوضحت ما ال يقل 
ــذا الــطــائــر  ــــراض مــمــكــن أن ينقلها هـ عـــن عــشــرة أمـ
الــدراســة ســوف تسهم  ا، وهــذه  ا وفيروسّيً بكتيرّيً
فــي مــعــرفــة كيفية الــتــصــدي لــنــقــل هـــذه األمــــراض، 
وكيفية التعافي منها، وكيف يقوم بنقلها للطيور 

األخرى املحلية، دون أن يتأثر.
الــجــديــر بــالــذكــر أن املــقــهــى العلمي هــو عــبــارة عن 
ــدد مــــن املـــوضـــوعـــات  جــلــســة حــــواريــــة ملــنــاقــشــة عـــ
لــقــاء غير رســمــي مرة  العلمية املهمة، حيث ُيعقد 
كـــل شــهــر ملــنــاقــشــة عـــدد مـــن املـــوضـــوعـــات العلمية 
لــزيــادة وعــي الجمهور  بــني املهتمني واملختصني؛ 
العام حــول املوضوعات العلمية املتعلقة باملوارد 

الوراثية وكيفية التعامل معها بشكل يومي.

المينا والغراب الهندي 
في صدر القائمة
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خالد محمد الهاجري

قرار »تاريخي« حلماية أسماك القرش
 فى مؤمتر احليوانات املهددة باالنقراض

بــنــمــا : تــتــجــاوز قــيــمــة ســـوق زعــانــف 
سمك القرش، التي مركزها في هونغ 
كـــونـــغ، نــصــف مــلــيــار دوالر ســنــويــا، 
وقــد يصل سعر كــيــلــوغــرام الزعانف 
فــي شـــرق آســيــا إلـــى ألـــف دوالر، كما 
ــدم فـــــي إعــــــــــداد حـــســـاء  ــتـــخـ أنــــهــــا تـــسـ
ــدا فــــي املـــطـــبـــخ الــصــيــنــي  ــ مـــشـــهـــور جـ

التقليدي.
اتخذ مؤتمر »اتفاقية االتجار الدولي 
بأنواع الحيوانات والنباتات البرية 
املهددة باالنقراض« )سايتس( قرارا 
ــأن تــوســيــع  ــــف بـــالـــتـــاريـــخـــي بـــشـ وصـ
حــمــايــتــه لــتــشــمــل نــحــو 50 نــوعــا من 
ــارة  ــجـ ــتـ أســـــمـــــاك الـــــقـــــرش املــــــهــــــددة بـ
الـــزعـــانـــف، املـــكـــون الــرئــيــســي لــحــســاء 

شعبي في آسيا.
ـــ19  ــيـــر مـــن املـــؤتـــمـــر الــ ــيـــوم األخـ فـــي الـ
)كوب19-( لسايتس املنعقد في بنما، 
ــاد  ــنـــدوبـــو 183 دولــــــة واالتــــحــ قـــــرر مـ

األوروبـــــي -فـــي جلسة عــامــة- تنظيم 
ــاك قـــرش  ــ ــمـ ــ ــــن أسـ ــا مـ ــ ــوًعـ ــ صـــيـــد 54 نـ

القداس وقرش املطرقة.
هــــذه  الـــــقـــــرش  أســـــمـــــاك  إدراج  وتــــــم 
فـــي املــلــحــق الــثــانــي لــاتــفــاقــيــة، مما 
ــارة  ــ ــــجـ ــن تـ ــ ــ ــل صــــــــــارم مـ ــكــ ــشــ ــد بــ ــ ــــحـ يـ
التي  الــتــحــفــظــات  رغــم  أنـــواع معينة 
الحماية  اليابان بشأن  أعربت عنها 
األزرق،  الـــقـــرش  املــمــنــوحــة ألســـمـــاك 
مـــعـــتـــبـــرة أنــــهــــا لـــيـــســـت مــــن األنــــــواع 
املــهــددة. كانت حماية أسماك القرش 
ــــي و15  الــتــي طلبها االتــحــاد األوروبـ
دولــــــة، مـــن بــيــنــهــا بــنــمــا، هـــي الـــقـــرار 
ــارة لــلــجــدل فـــي الــقــمــة الــتــي  ــ األكـــثـــر إثـ
بدأت يوم 14 نوفمبر/تشرين الثاني 
الجاري. وأصبحت املسألة األهم على 
مـــــدار املـــنـــاقـــشـــات، وقـــــام الـــعـــديـــد من 
الوفود بوضع دمى أسماك قرش على 

مكاتبهم.

 سيدني : أوصت بعثة تدعمها األمم 
املــتــحــدة، بــإضــافــة الــحــاجــز املرجاني 
ــتـــراث  ــــى قـــائـــمـــة مــــواقــــع الـ الــعــظــيــم إلـ

العاملي املهددة بالخطر.
ــــن دون  ــــن أنــــــه مـ وحـــــــــذرت الـــبـــعـــثـــة مـ
تبني تحرك مناخي »طموح وسريع 
، فــإن أضخم حيد شعاب  ومستدام« 

مرجانية في العالم معرض للخطر.
وجاء التحذير في سياق تقرير نشر 
الــيــوم االثــنــني، بعد مهمة استغرقت 
أيــام خاصة بالحيد املرجاني  عشرة 
في مارس املاضي، قام بها مسؤولون 
ــاد الــــدولــــي  ــ ــحــ ــ مــــن الـــيـــونـــســـكـــو واالتــ

للحفاظ على الطبيعة.
ويعتبرالحاجز املرجاني موقع حي 

يتسم بالتنوع الهائل والجمال على 
الساحل الشمالي الشرقي ألستراليا 
الــيــونــســكــو  قـــائـــمـــة  وقـــــد أدرج عـــلـــى 

للتراث العاملي منذ عام 1981.
ــغـــي عــلــى  ــبـ ــنـ ــر إنـــــــه يـ ــريــ ــقــ ــتــ وقـــــــــال الــ
الـــحـــكـــومـــة األســـتـــرالـــيـــة والـــســـلـــطـــات 
اإلقليمية في كوينزالند تبني أهداف 
أكثر طموحا لخفض االنبعاثات، بما 
الــدولــيــة للحد  الــجــهــود  يتماشى مــع 
من االحتباس الحراري مستقبا في 

حدود درجة ونصف درجة مئوية .
ــة ردود وإفــــــــــادات  ــعــ ــراجــ وســــتــــتــــم مــ
مــســؤولــني عــلــى املــســتــوى األســتــرالــي 
والــســلــطــات اإلقــلــيــمــيــة قــبــل أن تــقــدم 
منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم 

والــثــقــافــة »الــيــونــســكــو« والــتــي تتخذ 
مـــن بـــاريـــس مــقــرا أي مــقــتــرح رســمــي 

للجنة التراث العاملي.
ــرة  ــيـ وانـــتـــقـــد الـــتـــقـــريـــر الـــجـــهـــود األخـ
ــرة الـــتـــبـــيـــيـــض واســـعـــة  ــ ــاهـ ــ ــوقــــف ظـ لــ
ــلـــوث  تـ ــة دون  ــولــ ــلــ ــيــ ــحــ الــــنــــطــــاق والــ
املــيــاه الطبيعية فــي محيط الحاجز 
املــرجــانــي، مشيرا إن تلك الجهود لم 

تكن سريعة وال فعالة بما يكفي.
وأوضــــح أن االنــبــعــاثــات غــيــر املقيدة 
ــادة مــســتــوى حموضة  تـــؤدي إلـــى زيــ
ــاه، وهــــو مـــا قـــد يــجــعــلــهــا ســامــة  ــيــ املــ
وأوصــى التقرير بمزيد من التمويل 
ـــف تـــدهـــور  ــ ـــــودة املــــيــــاه ووقــ لــــرفــــع جــ

الموقع.

نيويورك تبحث عن تعيني مسؤول لوظيفة إعدام الفئران

أقدم دماغ بشري خالف كل التوقعات العلمية !

اليونسكو: يجب إدراج احلاجز املرجاني
العظيم ضمن املواقع املهددة باخلطر

نيويورك : إذا كنت تبحث عن »وظيفة أحامك« في 
نيويورك، فقد تجدها في بلدية املدينة، التي أعلنت 
عـــن حــاجــتــهــا إلـــى مـــن يــشــغــل وظــيــفــة مـــســـؤول عن 
إحــدى إداراتــهــا، وهي تلك املختصة بإعدام مايني 
الفئران املنتشرة فــي املدينة وضواحيها، على أن 
يتقاضى من يحصل على هذا املنصب »الدموي« ما 

بني 120 و170 ألف دوالر سنويا.
ــا إريــــــك آدامـــــز  ــهـ واشـــتـــرطـــت الـــبـــلـــديـــة–الـــتـــي يـــرأسـ
الشرطي السابق، في إعانها الجدي للغاية في من 
يطمح إلى الفوز بمنصب »مدير برنامج الحد من 
القوارض« امللحق ببلدية نيويورك–أن يكرس نفسه 
لهذه الوظيفة على مدار الساعة، وكل أيام األسبوع 

بإصرار.
ــه مــن  ــرهــ وكـــتـــب عـــلـــى تـــويـــتـــر »ال يـــوجـــد شـــــيء أكــ

ــــرذان«، مــشــجــعــا أبــــنــــاء مــديــنــتــه عـــلـــى الــتــقــدم  ــجــ ــ الــ
لتولي هــذا املنصب بــعــبــارة »وظــيــفــة أحــامــكــم في 
انتظاركم”. ووفــق ما ذكــرت »الفرنسية«، يعتقد أن 
عــدد الفئران في نيويورك يساوي عــدد البشر، أي 
الــروائــي  نحو تسعة مــايــني. وكـــان تشارلز ديكنز 
أثــار هذه املسألة بعدما زار  اإلنجليزي الشهير قد 
تــتــوافــر مجموعة  املــديــنــة عـــام 1842. ويــنــبــغــي أن 
مــواصــفــات لـــدى الــســاعــي إلـــى هـــذه الــوظــيــفــة، لكي 
يــكــون املـــرشـــح املــثــالــي لــهــا، مــنــهــا أن يــكــون شــديــد 
ــن الـــدمـــويـــة،  االنــــدفــــاع، مــتــمــتــعــا بـــالـــقـــدر الـــكـــافـــي مـ
ومصمما على درس كل الحلول من زوايا مختلفة، 
ة الــتــشــغــيــلــيــة، وجــمــع  وال ســيــمــا لــتــحــســني الـــكـــفـــاء
البيانات، واالبتكار التكنولوجي، وإدارة النفايات، 
وتنفيذ اإلعــــدام على نــطــاق واســـع لــهــذه الــقــوارض 

التي تتكاثر في شوارع نيويورك ومترو أنفاقها.
وعرض رئيس بلدية نيويورك على من يتولى هذه 
ألــف دوالر  يـــراوح بــني 120  الوظيفة راتــبــا سنويا 

و170 ألف دوالر، لتحقيق املستحيل.
ومن بني الشروط التي أوردتها البلدية في إعانها، 
أن يكون املرشح حاصا على درجة البكالوريوس، 
املــدنــي وإدارة  ولــديــه خــبــرة ســابــقــة فــي التخطيط 
املشاريع، وقبل كل شيء أن يتمتع بتصميم وغريزة 
الفئران الكبير  قاتلة ملحاربة العدو الحقيقي، عدد 

في نيويورك.
ومــن املــعــروف عن نيويورك–كما عن مــدن أمريكية 
أخرى–كثرة القوارض فيها، ويعود ذلك خصوصا 
إلـــى أن الــســكــان والــتــجــار يــتــركــون أكــيــاس القمامة 

على األرصفة خارج الحاويات.

 يــبــدو أن دمــاغــا اكتشف حديثا فــي حفرية 
مفصلية عمرها 525 مليون عام، هو األقدم 
املكتشف حتى اآلن، وربما يكون حسم جدال 
مستمرا حول كيفية تطور الدماغ ألول مرة 

في الحيوانات الافقارية.
ــلـــى أنـــــه فــــي فــصــيــلــة الـــفـــصـــوص  وُرصــــــــد عـ
ــرة واملـــــــعـــــــروفـــــــة بــــاســــم  ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــــصـ املــــــــدرعــــــــة الـ
Cardiodictyon catenulum، وكانت املفاجأة 
أن الدماغ نجا وأنه مكون من ثاثة مكونات 
مختلفة عن الجهاز العصبي. وهذا مهم ألنه 
الــدمــاغ تــطــور بشكل منفصل  إلــى أن  يشير 
الــرأس والجهاز العصبي. وكــان ُيعتقد  عن 
املــخــلــوقــات تنقسم  ــذه  ســابــقــا أن أدمـــغـــة هــ
ــزاء مــتــكــررة مـــن الــهــيــاكــل العصبية  ــ إلـــى أجـ
تسمى العقد العصبية، تماما مثل الجهاز 
العصبي في الجذع. ويقول عالم األعصاب 

نيكوالس ستراوسفيلد من جامعة أريزونا: 
ــان هـــــذا الـــتـــشـــريـــح غـــيـــر مـــتـــوقـــع تــمــامــا  ــ ــ »كـ
الــحــديــثــة،  املــفــصــلــيــات  ــة  ــغـ ألن رؤوس وأدمـ
وبـــعـــض أســافــهــا املــتــحــجــرة، ظــلــت تعتبر 
مـــجـــزأة ألكــثــر مـــن مــائــة عــــام. وتــــم اكــتــشــاف 
الحفرية فــي مقاطعة يــونــان الجنوبية في 
ــر الثمانينيات. ونــظــرا ألن  الــصــني فــي أواخـ
األحـــفـــورة يــبــلــغ قــطــرهــا 1.5 ســـم فــقــط )0.6 
الــفــريــق مــن تصويرها  لــم يتمكن  بـــوصـــة(، 
باألشعة السينية. وبدال من ذلك، استخدموا 
طريقة تسمى التصفية اللونية، حيث يتم 
استخدام سلسلة من الصور الرقمية العالية 
الـــدقـــة لــتــصــفــيــة الـــضـــوء مـــن أطـــــوال موجية 
مــخــتــلــفــة ورســــم خــريــطــة لــلــبــنــيــة الــداخــلــيــة. 
ــاغ  ــ ــدمـ ــ ــقــــارنــــة شـــكـــل الـــــــــرأس والـ ــم تـــمـــت مــ ــ ثـ
املكشوف ببرأس ودمــاغ الحفريات األخرى، 

ومفصليات األرجل الحالية، وأنماط التعبير 
الجيني الخاصة بها. وتشير املقارنات إلى 
أن مخطط تنظيم الدماغ نفسه استمر ملدة 
نــصــف مــلــيــار ســنــة. ويــقــول عــالــم األعــصــاب 
التطوري فــرانــك هيرث مــن كينجز كوليدج 
لندن في اململكة املتحدة: »لقد حددنا بصمة 
مــشــتــركــة لــجــمــيــع األدمـــغـــة وكــيــف تشكلت. 
ــا أن كـــل مـــجـــال مـــن مـــجـــاالت الـــدمـــاغ  ــنــ أدركــ
وامليزات املقابلة له يتم تحديدها من خال 
املجموعة نفسها من الجينات، بغض النظر 
عــن األنـــواع الــتــي نظرنا إليها. وهـــذا يحدد 
خطة أرضية وراثية مشتركة لصنع الدماغ. 
وتــعــد مفصليات األرجــــل أكــثــر الــفــئــات ثــراء 
في اململكة الحيوانية، ومــن بينها عــدد من 
الــحــشــرات والــقــشــريــات والعناكب والــديــدان 

األلفية واملئويات. 


