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األخيرة

: أكــد تقرير ديـــوان املحاسبة  • الكويت 
تـــأخـــر الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــبــيــئــة فـــي الــبــت 
وإزالــة املخالفات البيئية. ولفت الديوان 
فـــــي تــــقــــريــــره لـــلـــســـنـــة املــــالــــيــــة الـــحـــالـــيـــة 
2022/2021، إلى عدم تفعيل الهيئة مواد 
الرابع من قانون  الفصل األول من الباب 
حماية البيئة واملتعلق بحماية البيئة 

البحرية من التلوث. 
أهم المالحظاتأهم المالحظات

وأوضح تقرير الديوان عن أهم املالحظات 
التي أسفر عنها فحص ومراجعة أعمال 
الهيئة العامة للبيئة، وجــود مالحظات 
ــات الـــبـــيـــئـــيـــة املــتــعــلــقــة  ــفــ ــالــ شــــابــــت املــــخــ
بــشــركــات االتــصــاالت املتنقلة، الفــتــا إلى 
املـــادة 174 من  عــدم تقيد الهيئة بأحكام 
قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 
ــاذ االجــــــــراءات  ــخــ ــر الــهــيــئــة فــــي اتــ ــأخــ وتــ

الالزمة بشأن مخالفات تلك الشركات. 
تأخر تحصيل المخالفاتتأخر تحصيل المخالفات

وأشار إلى حفظ مخالفات بسبب أخطاء 
مـــن قــبــل الـــضـــبـــاط الــقــضــائــيــن وشــرطــة 
البيئة، وتأخر الهيئة في تحصيل مقابل 
املخالفات البيئية والتي تم الصلح فيها 
وعــــدم تسجيلها فــي حــســابــات نظامية 

ملتابعة التحصيل.
إضرار بالمال العامإضرار بالمال العام

ــابـــت أعـــمـــال  ــود مـــالحـــظـــات شـ ــ ــد وجــ ــ وأكــ
ــفــــحــــص واملــــطــــابــــقــــة وتــــدقــــيــــق املـــــــواد  الــ
الــكــيــمــيــائــيــة عـــبـــر املـــنـــافـــذ ومـــنـــهـــا فــقــد 
ــلـــى 8 مــاليــن  ــزيــــد عـ إيـــــــــــرادات بــقــيــمــة تــ
ديـــنـــار نــتــيــجــة عــــدم طــــرح أعـــمـــال فحص 
املــواد الكيميائية عبر  ومطابقة وتدقيق 
املنافذ فــي مــزايــدة عــامــة. وأشـــار التقرير 
إلــى عــدم صيانة الهيئة محطات الرصد 
الــعــائــمــة لــلــمــلــوثــات الــبــحــريــة الــكــويــتــيــة، 
ــدم اتــخــاذ الهيئة اإلجـــــراءات الــالزمــة  وعـ

الستمرارية أعمال صيانة مبنى الهيئة، 
إلــى إعفاء أحــد املقاولن من غرامة  الفتا 

التأخير. 
عبث بالوظائف اإلشرافيةعبث بالوظائف اإلشرافية

وأكــــد عـــدم تــســكــن مــوظــفــي الــهــيــئــة ممن 
ــلــــى بــعــض  تــــتــــوافــــر فـــيـــهـــم الــــــشــــــروط عــ
الــشــاغــرة، الفتا إلى  الوظائف اإلشــرافــيــة 
وجـــــود صــــرف خـــــارج حـــــدود اعـــتـــمـــادات 
املــيــزانــيــة بــاملــخــالــفــة ألحـــكـــام املـــــادة 146 
من دستور الكويت، وعــدم مــراعــاة الدقة 
لدى تقدير إيــرادات الهيئة للسنة املالية 
الــصــرف  2022/2021، وانــــعــــدام وتـــدنـــي 
على اعتمادات بعض بنود امليزانية مما 

أدى لظهور وفر بالحساب الختامي.
وأشار تقرير ديوان املحاسبة إلى تضخم 
املـــصـــروفـــات الــقــيــديــة مــقــارنــة بــإجــمــالــي 
مــصــروفــات الهيئة خـــالل الــســنــة املــالــيــة، 
واســتــمــرار تــدويــر بعض أرصـــدة حساب 
الـــديـــون املــســتــحــقــة عــلــى الــحــكــومــة لــعــدة 
ســنــوات، وعـــدم االلــتــزام بالتعميم رقــم 9 
لسنة 2016 بــشــأن أســس حصر وتقييم 
ــدولـــة.  ــلـ ــة لـ ــوكـ ــلـ ــمـ األصـــــــــول الــــعــــقــــاريــــة املـ
ــــدم صـــحـــة مـــبـــلـــغ اإليـــــــــرادات  وأوضــــــــح عــ
فــي 31 /3  الــخــتــامــي للهيئة  بــالــحــســاب 
/2022، وعدم تسجيل مديونية على أحد 
املــوظــفــن السابقن بالهيئة فــي حساب 

نظامي ملتابعة التحصيل.
مخاطر الجفافمخاطر الجفاف

أكــد ديـــوان املحاسبة تــزايــد مخاطر  كما 
الــجــفــاف واألمــــن الــغــذائــي بسبب ارتــفــاع 

ــرارة وانـــخـــفـــاض  ــ ــــحـ ــات الـ مـــتـــوســـط درجـــــ
كمية االمــطــار الــســنــويــة وتــواتــر االتــربــة 
ــارة والــعــواصــف الــتــرابــيــة،  ــثـ الــعــالــقــة واملـ
وأشار إلى أن غياب التنسيق بن الجهات 
املــعــنــيــة الــهــيــة الــعــامــة لـــشـــؤون الـــزراعـــة 
والثروة السمكية ووزارة االشغال العامة 
مــــع الـــقـــطـــاع الــنــفــطــي التــــخــــاذ الــتــدابــيــر 
لعمل مــصــدرات الــريــاح وزيـــادة عمليات 
التشجير حول الطرق السريعة واملنشآت 

النفطية للتصدي للعواصف الرملية.
لجنة الكوارث مجمدةلجنة الكوارث مجمدة

وكشف عن عدم تفعيل أغلب اختصاصات 
الـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــتـــأهـــب والـــتـــصـــدي 
لتأثيرات تغير املناخ والــكــوارث البيئية 
ــــؤدي إلـــى  ــ ــذي يـ ــ ــ ــر الـ ــ ــ عـــلـــى الـــصـــحـــة، األمـ
تــبــاطــؤ تــنــفــيــذ االجـــــــــراءات ضــمــن خطة 
ــاظ عــلــى  ــفــ ــحــ ــيـــف الــــوطــــنــــيــــة فـــــي الــ ــكـ ــتـ الـ
الصحة، فضال عــن عــدم تأهيل الجهات 

املختصة للتصدي للظواهر املناخية.
وأكـــد على عــدم إحـــراز تــقــدم ملموس في 
ــازات الــدفــيــئــة  ــغــ الــتــخــفــيــف مـــن تــركــيــز الــ
ــنـــي لــخــطــة الــتــنــمــيــة  ضـــمـــن اإلطـــــــار الـــزمـ
نــتــيــجــة تـــزايـــد انـــبـــعـــاثـــات تــلــك الـــغـــازات 
وطــــول الــفــتــرة الــزمــنــيــة املــعــنــيــة بــإنــجــاز 
مشاريع التحفيف من االنبعاثات املشار 

إليها.

فقدان التنسيقفقدان التنسيق
وشدد الديوان على ضرورة التنسيق بن 
إدارة االرصــاد الجوية والجهات املعنية 

إلتـــخـــاذ كـــافـــة االجـــــــــراءات الـــوقـــائـــيـــة في 
التعامل مــع مخاطر التغيرات املناخية 
الحالية واملستقبلية، ودعم اإلدارة بكافة 
املـــاديـــة والــبــشــريــة لتطوير  اإلمــكــانــيــات 
أنظمتها وأعــمــالــهــا وفـــق أحـــدث وســائــل 
الــتــكــنــولــوجــيــا كــونــهــا خــط الـــدفـــاع األول 

للتحذير من املخاطر املحتملة.
الغطاء النباتيالغطاء النباتي

كما دعــا إلــى الــتــوســع فــي زيـــادة الغطاء 
النباتي من خــالل التنسيق مع الجهات 
ــأن، وذلــــك عن  ذات الــعــالقــة فـــي هــــذا الـــشـ
طريق إنجاز مشاريع التشجير وإنشاء 
ــدن الــســكــنــيــة  ــ ــــول املــ الــــحــــزام األخــــضــــر حـ
واملـــنـــشـــآت الــحــيــويــة والــــطــــرق الــســريــعــة 
لــتــخــفــيــف الـــتـــأثـــيـــرات الــســلــبــيــة الــنــاتــجــة 
عــن ارتــفــاع درجـــات الــحــرارة والعواصف 
الترابية. مع ضرورة تعزيز أطر التعاون 
الــجــهــات املختصة  والتنسيق بــن كــافــة 
وفق برنامج عمل موحد مبني على عدة 
عوامل يتمثل أبرزها في تحقيق أهداف 
خطة التكيف الوطنية ومؤشرات الهدف 

رقم 13 من أهداف التنمية املستدامة.
خطة طوارئخطة طوارئ

كــمــا دعــــا إلــــى الــعــمــل عــلــى إعــــــداد خطة 
الــتــأثــيــرات  طــــوارئ صحية للتعامل مــع 
املــنــاخــيــة حــفــاظــا عــلــى صــحــة وســالمــة 
املــجــتــمــع، وتــفــعــيــل اخـــتـــصـــاصـــات عمل 
الـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــتـــأهـــب والـــتـــصـــدي 
لتأثيرات تغير املناخ والــكــوارث البيئية 
عـــلـــى الـــصـــحـــة تــحــقــيــقــا لـــهـــدف الــتــنــمــيــة 
املــســتــدامــة الــثــالــث عــشــر وخــطــة التكيف 
الوطنية، مع العمل على املتابعة الدورية 
ملــــشــــاريــــع تـــخـــفـــيـــف الـــــــغـــــــازات الـــدفـــيـــئـــة 
الوطنية مع الجهات املعنية وربط برامج 
خطة قسم تغير املــنــاخ مــع أهـــداف خطة 
التنمية للدولة وفق برنامج زمني محدد.

عبث في المال العام واستهتار 
بالبيئة وصحة المجتمع

ديوان احملاسبة يكشف الوضع املزرى للبيئة فى البالد

مخالفات طغت على أداء هيئة البيئة وفقدان التعاون البيئي بني اإلدارات احلكومية

محطة اخلرسعة محطة اخلرسعة 
للطاقة الشمسية..للطاقة الشمسية..

إجناز خليجي فى عالم إجناز خليجي فى عالم 
الطاقة املتجددةالطاقة املتجددة

• الواليات املتحدة – أ.ف.ب : أمام أحد أجمل خط قطارات 
 األمــواج، وهي تتكسر 

ً
في العالم، يقف ستيف النغ متأمال

مــن دون توقف على الصخور، مقتحمة السكك فــي مشهد 
مؤسف ناجم عن تآكل الشاطئ واختفائه في سان كليمنتي 

في والية كاليفورنيا األمريكية.

غازات االحتباس احلرارى تبلغ مستويات قياسيةاحمليط يلتهم سواحل كاليفورنيا

٦

٩

وصلت مستويات الغالف الجوي لغازات الدفيئة الرئيسية 
الثالثة التي تتسبب في ارتفاع درجة حرارة كوكبنا– ثاني 
أكسيد الكربون، امليثان وأكسيد النيتروز– إلى مستويات 
قياسية جديدة في عام 2021، وفقا لتقرير جديد صادر عن 

.)WMO( املنظمة العاملية لألرصاد الجوية

٥
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العالم يحتاج إلى إنتاج معادن أكثر مما أنتجته البشرية عبر تاريخها حتى العالم يحتاج إلى إنتاج معادن أكثر مما أنتجته البشرية عبر تاريخها حتى 20502050

اجلفاف يقوّض احملاصيل وإمكانية الوصول إلى مياه الشرب فىالعراقاجلفاف يقوّض احملاصيل وإمكانية الوصول إلى مياه الشرب فىالعراق

بعد نحو قرن على توترات جيوسياسية 
حول الحصول على النفط، يخشى خبراء 
من أن يوجد التحول إلى تنويع مصادر 
ــــدول  ــلـــى الــ ــادا جــــديــــدا عـ ــمــ ــتــ ــة، اعــ ــاقــ ــطــ الــ
املـــصـــدرة ملــعــادن أســاســيــة تــســتــخــدم في 
صناعات منخفضة الكربون، وال سيما 

في أوروبا.
»الـــفـــرنـــســـيـــة« يـــوصـــل الــكــوبــالــت  وفـــقـــا لــــ
والنيكل واملنجنيز والليثيوم الكهرباء 
ــات الــــــســــــيــــــارات. تـــســـتـــخـــدم  ــ ــاريـ ــ ــطـ ــ فـــــي بـ
ــة الـــــنـــــادرة »نـــيـــوديـــمـــيـــوم  ــ ــربـ ــ ــزات األتـ ــلــ فــ
وبــراســيــوديــمــيــوم وديــســبــروســيــوم« في 
الــدائــم  ــراص الصلبة أو املغناطيس  األقــ
ــل الــنــحــاس  ــاح. يـــوصـ ــ ــريـ ــ لـــتـــوربـــيـــنـــات الـ
الــكــهــربــاء عــمــومــا. يستخدم  واألملـــنـــيـــوم 
الــهــيــدروجــن. وتسمح  الــبــالتــن لتفعيل 

ــــات الــــصــــنــــاعــــة  ــاعـ ــ ــــطـ ــقـ ــ هـــــــــذه املــــــــعــــــــادن لـ
ــة  ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ واإللــــــكــــــتــــــرونــــــيــــــات والـــــنـــــقـــــل والـ
باالستغناء عن الهيدروكربونات، ووقف 
انبعاثات غازات الدفيئة التي ترفع درجة 

حرارة الكوكب.
وأفـــــاد تــقــريــر أعـــدتـــه مــجــمــوعــة مــاكــنــزي 
لالستشارات االستراتيجية نشر مطلع 
عام 2022، بأن املعادن ستكون »في قلب 
الجهود املبذولة للتخلص مــن الكربون 

وكهربة االقتصاد«.
وســـتـــصـــبـــح املــــــعــــــادن بـــأهـــمـــيـــة الـــفـــحـــم 
ـــ19  ــ لــلــمــحــركــات الـــبـــخـــاريـــة فــــي الــــقــــرن الـ
أو الــنــفــط فــي الــقــرن الـــــ20. وفــقــا للوكالة 
الدولية للطاقة، قد يتزايد الطلب العاملي 
على املعادن الحيوية أربع مرات بحلول 
الــعــالــم اللــتــزامــات  امــتــثــل  عـــام 2040 إذا 

ـــن أجـــــــل ذلــــــــك، ســــيــــكــــون مــن  املــــــنــــــاخ. ومــــ
الضروري إنتاج معادن أكثر مما أنتجته 
البشرية عبر تاريخها من اآلن حتى عام 
2050، وفــقــا لــتــقــديــرات أولــيــفــيــيــه فــيــدال 
مـــن مــعــهــد عـــلـــوم األرض فـــي جــرونــوبــل 

الفرنسية.
وفـــــــــي هـــــــــذا الــــــــصــــــــدد، هــــــنــــــاك رؤيــــــتــــــان 
متعارضتان: يتوقع البعض نقصا في 
املعادن فيما يؤكد بعض آخر أن التطور 
التكنولوجي وإعادة التدوير سيسهمان 

في دعم زيادة اإلنتاج.
وبحسب دراســـة أجرتها جامعة لوفان، 
ــادا في  ــإن أوروبـــــا ســتــواجــه »نــقــصــا حــ فـ
الـ15 عاما املقبلة« في املعادن، خصوصا 
ــــت والـــنـــيـــكـــل  ــالـ ــ ــــوبـ ــكـ ــ فـــــي الـــلـــيـــثـــيـــوم والـ

والنحاس وفلزات األتربة النادرة.

ــتــــوصــــل التـــــفـــــاق ســـيـــعـــنـــي أن جــمــيــع  الــ
يـــجـــب أن تـــكـــون  الــــجــــديــــدة  الـــــســـــيـــــارات 
خالية من االنبعاثات بحلول عام 2035، 
وخفض االنبعاثات بنسبة %55 بحلول 

نهاية العقد الجاري.
قـــال هويتيما فــي مــقــابــلــة: »إن الخطوة 
ــداث تــحــول كــبــيــر في  ــ بــمــثــابــة بـــدايـــة إلحـ
االتحاد األووربـــي، حــال توصلنا التفاق 

 للتنفيذ«.
ً
الليلة، فسيكون قابال

ــأن الــــتــــوصــــل لــــالتــــفــــاق أن يــمــثــل  ــ مــــن شــ
انــتــصــارًا ســريــعــا ألحـــد أكــثــر املــقــتــرحــات 
إثــــارة لــلــجــدل بــاالتــحــاد األوروبــــــي، بعد 
اإلعــالن عنه قبل أكثر من عام بقليل، في 
إطـــار اإلصـــالح األخــضــر الكبير املخطط 

القتصاد التكتل.
ــئــــك الـــذيـــن  كـــمـــا أن االتــــفــــاق ســـيـــدعـــم أولــ
يقولون إن غزو روسيا ألوكرانيا وأزمة 
الــغــزو سيعجل تحول  الــتــي تلت  الطاقة 
الــتــكــتــل نــحــو الـــطـــاقـــة الـــخـــضـــراء ولــيــس 

إعاقته.
ســيــكــون االتـــفـــاق حـــال املــوافــقــة عليه في 
ــراء لــــدى االتـــحـــاد  إطـــــار الــخــطــط الـــخـــضـ
األوروبــــــــي، وهــــي حـــزمـــة مــعــروفــة بــاســم 

ــفــــاف فــي  ــجــ ــل الــ ــ ــواصـ ــ ــع تـ ــ ــداد : مـ ــ ــغـ ــ • بـ
ــائـــالت مـــن عشر  ــراق، تـــواجـــه ســـت عـ ــعــ الــ
 بالوصول إلى مياه الشرب، فيما 

ً
صعوبة

شهدت %25 من األسر تراجعا كبيرًا في 
محاصيلها الزراعية، كما أظهر استبيان 
صــــادر عـــن مــنــظــّمــة »املــجــلــس الــنــروجــي 

لالجئن« غير الحكومية نشر االثنن.
وشمل االستبيان 1341 عائلة من خمس 
محافظات عراقية، ال سيما األنبار غربا 
ــيــــنــــوى فــي  ــــي الــــجــــنــــوب ونــ والــــبــــصــــرة فـ
الشمال، فيما يعاني العراق للعام الثالث 
عــلــى الــتــوالــي مــن انــخــفــاض فــي األمــطــار 

ومستوى األنهار.
وقــال جيمس مــون، مدير مكتب املجلس 
الــعــراق في بيان  النرويجي لالجئن في 
»نحن نشهد استمرار الضرر الناجم عن 

أزمة املناخ واملياه في العراق.
ويضيف »يشهد الناس تالشي أراضيهم 
الخصبة ومحاصيلهم مــع كــل عــام يمر. 
الــتــي لطاملا غــذت شعبا تجف  األراضــــي 

بسرعة«.
وبــّيــنــت نــتــائــج االســتــبــيــان أن الــجــفــاف 
ــر »بشكل مباشر« على قــدرة العائالت 

ّ
أث

ــرب والـــــــري  ــشــ ــلــ ــاه لــ ــ ــيـ ــ ــول إلـــــــى مـ ــ ــ ــــوصـ ــ الـ

فــــور Fit for 55( »55(، وتــهــدف  »فـــيـــت 
ــازات املسببة  ــغـ إلـــى خــفــض انــبــعــاثــات الـ
الــحــراري فــي التكتل بنسبة  لالحتباس 

%55 نهاية العقد الجاري.

ــل الـــقـــمـــح  ــيـ ــــاض فـــــي مـــحـــاصـ ــفــ ــ ــخــ ــ و«االنــ
والخضروات والفاكهة«.

قــــالــــت »%61 مــن  الــــتــــقــــريــــر،  وبــــحــــســــب 
إلــى مياه  العائالت إن إمكانية وصولها 
ــيـــة قــد  ــيـــومـ الــــشــــرب واالســــتــــخــــدامــــات الـ

تناقصت خالل العام املاضي«.
ــدة مــن بــن كــل خمس  كــذلــك، »قــالــت واحــ
عــائــالت إن املــيــاه نــفــذت لــديــهــا تــمــامــا أو 

ــبـــوعـــن مــن  يـــأتـــي ذلـــــك قـــبـــل أقـــــل مــــن أسـ
محادثات املناخ الرئيسية التي تعقدها 
ــي مـــصـــر، مـــمـــا يــســمــح  ــدة فــ األمــــــم املـــتـــحـ
لـــالتـــحـــاد األوروبــــــــي بــالــظــهــور بــتــصــدر 

إنــهــا بــاتــت مــرغــمــة عــلــى االعــتــمــاد أكــثــر 
فـــأكـــثـــر عـــلـــى االعــــتــــمــــاد عـــلـــى مـــيـــاه ذات 

نوعية متدنية«.
الــبــصــرة حيث يلتقي نهرا  فــي محافظة 
دجلة والــفــرات قبل أن يصّبا فــي البحر، 
تفتقر بــعــض األقــضــيــة ملــيــاه الــشــرب من 
ــر بـــســـبـــب االنـــخـــفـــاض  ــ ــهـ ــ ــة واألنـ ــيــ ــنــ »األقــ
ــة  ــلــــوحــ ــاه واملــ ــ ــيــ ــ الــــشــــديــــد بـــمـــســـتـــوى املــ

املـــشـــهـــد عـــنـــدمـــا يــتــعــلــق األمـــــــر بــتــنــفــيــذ 
الخطط الخضراء.

هــنــاك عــدد قليل مــن القضايا الرئيسية 
املـــــفـــــاوضـــــات.  فــــــي  الــــعــــالــــقــــة دون حــــــل 

املرتفعة«. وأفــاد االستبيان أن ما يعادل 
ربــــع الـــعـــائـــالت الـــتـــي جــــرى اســتــطــالعــهــا 
شهدت فشل أكثر من »%90 من محصول 
ــم كــنــتــيــجــة مــبــاشــرة  الـــقـــمـــح هـــــذا املــــوســ

لنقص املياه«.
كذلك، »25 باملئة آخرون إنهم لم يحققوا 
أي أربــــــاح صــافــيــة مـــن مــحــصــولــهــم من 
القمح لعام بأكمله«. كما أجبرت فترات 

ــفـــق كـــــل مـــــن املــــجــــلــــس والـــــبـــــرملـــــان أن  ــتـ يـ
ــة املـــتـــخـــصـــصـــة –  ــ ــعـ ــ ـ

ّ
ــن ــ ـــــصـ

ُ
الـــــشـــــركـــــات امل

ــــي المــــبــــورغــــيــــنــــي«  ــلـ ــ ــيـ ــ ــوبـ ــ ــــومـ ــل »أوتـ ــثــ مــ
)Automobili Lamborghini SpA(- التي 
تنتج عددًا صغيرًا من السيارات يجب أن 
تحصل على تأجيل بسيط لتنفيذ أهداف 

االنبعاثات.
ال يــــزال الــجــانــبــان بــحــاجــة إلــــى االتــفــاق 
عــلــى مـــا إذا كـــان ســيــتــم تــضــمــن عنصر 
غير ملزم تفضله الدول األعضاء، والذي 
ــراح تــســجــيــل  ــتــ ــــى اقــ يـــدعـــو املـــفـــوضـــيـــة إلـ
ــتـــي تــعــمــل حـــصـــريـــا بـــوقـــود  املـــركـــبـــات الـ

محايد للكربون بعد عام 2035.
يعارض البرملان األوروبـــي ذلــك املقترح. 
ــك، مـــن غــيــر املـــرجـــح أن يــمــنــع ذلــك  مـــع ذلــ
ــفــــاق مـــســـاء الــخــمــيــس،  ــى اتــ ــ ــتـــوصـــل إلـ الـ
أو صــــبــــاح الـــجـــمـــعـــة، حـــســـب قـــــول جـــان 
ــارز املــــشــــارك في  ــبــ هــويــتــيــمــا، الـــنـــائـــب الــ

املفاوضات.
ــال هــويــتــيــمــا »لــلــتــخــلــص مــــن الـــوقـــود  ــ قـ
ــإن الـــخـــيـــار الـــوحـــيـــد هــو  ــ األحــــــفــــــوري، فــ
ــتـــعـــن تـــعـــمـــيـــم اســــتــــخــــدام  الــــكــــهــــربــــاء، يـ

الكهرباء في املجتمع بأسره«.

الــجــفــاف الــطــويــلــة ربــــع األســــر الــزراعــيــة 
املــســاعــدات الغذائية  على االعــتــمــاد على 
وســــط نــقــص فـــي املـــحـــصـــول. وكــنــتــيــجــة 
أجبرت %35 من العائالت على تخفيض 

استهالكها الغذائي.
الــــعــــائــــالت إن  ــــن  ــالــــت »%42 مـ قــ ــــك،  ــذلـ ــ كـ
إنتاجها من الشعير والفاكهة والخضار 

قد تراجع باملقارنة مع املوسم السابق«.
وبات النزوح الناجم عن التغير املناخي، 
واقعا في العراق، الذي يعّد بحسب األمم 
املــتــحــدة مـــن بـــن الـــــدول الــخــمــس األكــثــر 

 للتغير املناخي.
ً
عرضة

الــعــمــر 42 عاما  الــبــالــغ مــن  وقـــال تيسير 
للمجلس النروجي لالجئن إنه يفكر في 
مـــغـــادرة أرضـــه فــي الــحــويــجــة فــي شمال 
العراق، حيث »يتوقع خسارة مدمرة في 

الدخل«.
املــــزارع يــكــســب 6800 دوالرًا  وكـــان هـــذا 
فـــي كـــل مـــوســـم. لــكــن هــــذا الـــعـــام »قــــد ال 
 1,400(  2,000,000 عــلــى  أحــصــل حــتــى 
أتـــمـــكـــن مــن  لــــم  ــنـــي  أمـــيـــركـــي( ألنـ دوالر 
زراعــة ســوى نصف أرضــي ولــن أحصل 
الــــــــذي كــنــت  نــــصــــف اإلنــــــتــــــاج  ــلــــى  إال عــ

أحصل عليه«، كما قال.

االحتاد األوروبي يتجه حلظر السيارات االحتاد األوروبي يتجه حلظر السيارات 
التقليدية اجلديدة التقليدية اجلديدة 20352035

من المرتقب أن تتوصل الدول األعضاء في االتحاد األوروبي 

 بيع السيارات 
ً
والبرلمان إلى اتفاق من شأنه أن يحظر فعليا

 من عام 2035، 
ً
الجديدة التي تعمل بمحركات االحتراق اعتبارا

 لدى التكتل لتحقيق مستهدف الحياد 
ً
 كبيرا

ً
ما يمثل إنجازا

الــمــنــاخــي بــحــلــول عـــام 2050. يمكن أن تنتهي المناقشات 

بين الجانبين، وكذلك المفوضية، الذراع التنفيذية لالتحاد 

 لما ذكــره 
ً
األوروبــــي، بالتوصل التــفــاق يــوم الخميس، وفــقــا

جان هويتيما، النائب البارز المشارك في المفاوضات.
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إعادة تدوير البالستيك ال تزال وهماًإعادة تدوير البالستيك ال تزال وهماً
• واشنطن - أ ف ب: تشهد معّدالت إعادة 
تدوير البالستيك انخفاضا في الواليات 
ــلـــك املــرتــبــطــة  املـــتـــحـــدة بــيــنــمــا تـــرتـــفـــع تـ
بــإنــتــاج هـــذه املــــواد، عــلــى مــا أفـــاد تقرير 
ــنــــن مــنــظــمــة »غــريــنــبــيــس«  نـــشـــرتـــه االثــ
فــي الـــواليـــات املــتــحــدة وصـــف الــكــالم في 
هـــذا الــقــطــاع عــن وجــــود اقــتــصــاد دائـــري 
لــلــبــالســتــيــك بـــأنـــه مـــجـــّرد »وهــــــم«. وذكـــر 
املــنــازل األميركية أنتجت 51   

ّ
التقرير أن

الــنــفــايــات البالستيكية  مــلــيــون طـــن مـــن 
عــيــد تــدويــر 2,4 مــلــيــون طن 

ُ
عـــام 2021، أ

منها فحــسب. وتشهد معدالت التدوير 
انخفاضا منذ أن توقفت الصن تحديدًا 
ــبـــول الـــنـــفـــايـــات الــبــالســتــيــكــيــة مــن  عــــن قـ
الـــغـــرب عـــام 2018، وبــالــتــالــي عـــن إعـــادة 
تـــدويـــر قــســم مــنــهــا. بــاإلضــافــة إلـــى ذلـــك، 

تشهد تكلفة إنتاج البالستيك انخفاضا 
 التطور السريع لهذه الصناعة.

ّ
في ظل

وقــالــت ليسا رامـــســـدن مــن »غرينبيس« 
 »املــجــمــوعــات 

ّ
فـــي الــــواليــــات املــتــحــدة إن

الصناعية والشركات الكبرى سعت إلى 
 
ً
«، مضيفة

ّ
ــل إظـــهـــار إعـــــادة الـــتـــدويـــر كـــحـ

أنها »باعتمادها هــذه الخطوة، تهّربت 
إلــى شركات  مــن مسؤوليتها«، وأشـــارت 
ــيــــبــــســــي كــــو«  ــا »كـــــوكـــــا كــــــــوال« و»بــ ــهـ ــنـ مـ
ــه«. وأوضـــحـــت  ــلـ ــتـ و»يـــونـــيـــلـــيـــفـــر« و»نـــسـ
ــات املـــتـــحـــدة  ــ ــ ــواليـ ــ ــ »غــــريــــنــــبــــيــــس« فـــــي الـ
 نـــوعـــن فــقــط مـــن الــبــالســتــيــك يــجــري 

ّ
أن

قبولهما في معظم مراكز إعادة التدوير 
ــبــــالد. تتمثل  الــ فـــي  الـــبـــالـــغ عـــددهـــا 375 
املادة األول بالبولي إيثيلن تيريفثاالت 
ــســتــخــدم بــصــورة شــائــعــة فــي تصنيع 

ُ
امل

ــات الــــغــــازيــــة،  ــ ــروبـ ــ ــشـ ــ عــــبــــوات املــــيــــاه واملـ
ــادة الــثــانــيــة فــهــي الــبــولــي إيثيلن  أمـــا املــ
 في عبوات 

ً
العالي الكثافة املستخدم مثال

ف 
ّ
الشامبو أو منتجات التنظيف. وُيصن

ــــذان الـــنـــوعـــان بـــــاألول والـــثـــانـــي حسب  هـ
نــظــام مــعــيــاري يــشــمــل ســبــعــة أنـــــــواع من 
 إمكان إعادة تدويرها 

ّ
البالستــيك. إال أن

 املنتجات ُيعاد بالفعل 
ّ
نظريا ال يعني أن

 معدالت 
ّ
إلــى أن تدويرها. ولفت التقرير 

ــبـــولـــي إيــثــيــلــن  ــالـ ــة بـ ــبـــطـ ــر املـــرتـ ــتــــدويــ الــ
تــيــريــفــثــاالت والـــبـــولـــي إيــثــيــلــن الــعــالــي 
لــــــألّول و10,3%  بــلــغــت 20,9%  الــكــثــافــة 
لـــلـــثـــانـــي، وهـــــاتـــــان الـــنـــســـبـــتـــان شــهــدتــا 
انخفاضا مقارنة بالتقرير األخير الذي 
ــــات  ــــواليـ ــــي الـ أصـــــدرتـــــه »غـــريـــنـــبـــيـــس« فـ

املتحدة عام 2020.

• نــيــويــورك : تــراجــع منسوب املــيــاه في 
نــهــر مــيــســيــســيــبــي إلــــى مــســتــويــات غير 
مسبوقة منذ سنوات جــراء شّح األمطار 
لــفــتــرة طــويــلــة، مـــا يــبــلــبــل حــركــة املــالحــة 
ــتــــي تــشــكــل  بــــاتــــجــــاه خـــلـــيـــج املـــكـــســـيـــك الــ
مــحــورا أســاســيــا لالقتصاد والــصــادرات 
األميركية. وبحسب بيانات وكالة املسح 
الجيولوجي األميركية، فــإن عمق النهر 
الـــتـــاريـــخـــي فـــي مــديــنــة مــمــفــيــس بــواليــة 
ــــى مــســتــويــاتــه  تــيــنــيــســي تـــراجـــع إلــــى أدنـ
مــنــذ بـــدء الــوكــالــة نــشــر مــعــلــومــات حــول 
الــوضــع  فـــي 2011. وهـــــذا  املــنــطــقــة  هــــذه 
ناتج بــصــورة أساسية عــن شــح األمطار 
ــنــــســــاس  وخــــــصــــــوصــــــا فــــــــي واليـــــــــــــــات كــ
ونبراسكا وداكوتا الجنوبية والشمالية 
الــتــي يــعــبــرهــا نــهــر مـــيـــزوري، أحـــد أكــبــر 
روافـــــــد نـــهـــر مــيــســيــســيــبــي. وقــــــام ســـالح 
الهندسة في الجيش األميركي بعمليات 

تجريف طارئة للسماح بعبور املراكب.
وأوضـــحـــت ديــــب كــالــهــون نــائــبــة رئــيــس 
مجلس »واتروايز كاونسيل« الذي ُيعنى 
املــائــيــة والــســدود  املــجــاري  بحسن إدارة 
واألحـــــواض: »إنــهــا فــتــرة دقــيــقــة جـــدا في 
ظل مواسم الحصاد الجارية، هــذا أسوأ 

تــوقــيــت ملـــواجـــهـــة مــســتــوى مـــتـــدن جـــدا« 
ملنسوب املياه في النهر.

والــواقــع أن حصاد القمح ملوسم الشتاء 
فـــي مــطــلــع أغــســطــس )آب( فيما  انــتــهــى 
يجري حاليا حصاد الــذرة، ما يزيد كما 

في كل سنة الشحنات الواجب نقلها.
وتشير أرقام وزارة الزراعة األميركية إلى 
أن نحو ثلثي الحبوب املصّدرة بحرا من 

الواليات املتحدة العام املاضي انطلق من 
خليج املكسيك، وفي غالب األحيان بعد 

نقلها عبر نهر ميسيسيبي.
ــا يـــــــوازي حــمــولــة  ــركـــب نـــقـــل مــ ويـــمـــكـــن ملـ
16 مــقــطــورة شــحــن عــبــر الــســكــك الحديد 
وستن عربة مقطورة، بحسب الجمعية 
لي املــجــاري املائية التي 

ّ
األميركية ملشغ

ــــت ديـــب  ــحــ ــ تـــمـــثـــل هــــــذا الــــقــــطــــاع. وأوضــ

أنــه »فــي هــذه الفترة مــن السنة،  كالهون 
 

ّ
نرى عادة أربعن مركبا أو أكثر في صف
تجّره قــاطــرة. لكن حاليا، نــرى باألحرى 
24 أو 25 مركبا في صف واحــد، بحسب 

منسوب املياه في النهر«.
ــافــــت: »نـــأمـــل بــبــســاطــة فـــي املــرحــلــة  وأضــ
الراهنة أن يهطل املطر«، في وقت تتوقع 
األرصاد تساقط بعض األمطار في عطلة 

نــهــايــة األســبــوع فــي أركــنــســو وتينيسي 
وميسيسيبي.

وحذرت فرجينيا ماكغاثي من مجموعة 
»ماكغاثي كوموديتيز غروب« التجارية 
ــه »مــــــن الـــــواضـــــح أن مـــســـتـــوى نــهــر  ــأنــ بــ
مــيــســيــســيــبــي املـــنـــخـــفـــض ســـيـــؤثـــر عــلــى 
ــــواد  املـ نـــقـــل  الــــــصــــــادرات«. ازدادت كــلــفــة 
ــة عــبــر املــــراكــــب بــأربــعــة  ــيـ األولــــيــــة الـــزراعـ
أضعاف منذ نهاية أغسطس، وفق أرقام 

وزارة الزراعة األميركية.
ــكــــل زوزولــــــــــــو مـــــن مــكــتــب  ــايــ وأوضــــــــــح مــ
ــــات  ــــدراسـ ــلـ ــ »غـــــلـــــوبـــــال كــــومــــوديــــتــــيــــز« لـ
ــارات: »إنــــنــــا نــقــصــي أنــفــســنــا  ــ ــــشـ ــتـ ــ واالسـ
ــار«،  ــ ــعـ ــ ــن ســـــوق الـــتـــصـــديـــر بـــهـــذه األسـ مــ
الــذرة بصورة خاصة  إلــى تضرر  مشيرا 
مــع تــراجــع حركة النقل عبر املــراكــب إلى 
ــتـــزامـــن انـــخـــفـــاض مــنــســوب  الـــنـــصـــف. ويـ
املياه في نهر ميسيسيبي مع توقع وزارة 
الـــزراعـــة تـــراجـــع إنـــتـــاج وعـــائـــدات القمح 
والــذرة والصويا عن املستويات املرتقبة 
بــــاألســــاس. وخــفــضــت الــــــــوزارة بــصــورة 
خـــاصـــة األربــــعــــاء تــقــديــراتــهــا ملــحــصــول 
الــقــمــح بــنــســبــة 7 فـــي املـــائـــة عـــن األرقـــــام 

السابقة الصادرة في سبتمبر )أيلول(.

إن نحو مليون شخص  املنظمة  وقالت 
ــم  ــمـ ــتـــسـ ــبــــب الـ ــســ يـــــمـــــوتـــــون كــــــل عــــــــام بــ
ــنـــمـــا يــــصــــاب مـــاليـــن  ــيـ بـــــالـــــرصـــــاص، بـ
آخــــــــرون بـــيـــنـــهـــم الـــكـــثـــيـــر مــــن األطــــفــــال، 
ــيـــاة، بــمــا  بــمــشــكــالت صــحــيــة مــــدى الـــحـ
فــي ذلـــك فــقــر الـــدم وارتـــفـــاع ضــغــط الــدم 
والـــســـمـــوم املــنــاعــيــة، وســمــيــة األعـــضـــاء 
ــهــــم  ــة فــــــــي حـــــــالـــــــة تــــعــــرضــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــاسـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ الـ

ملستويات أقل من الرصاص.
وأشـــارت املنظمة إلــى أن 30 في املئة من 
اإلعـــاقـــة الــذهــنــيــة مــجــهــولــة الــســبــب و4.6 
ــة مــــن أمـــــــراض الـــقـــلـــب واألوعــــيــــة  ــئـ فــــي املـ

الــدمــويــة و3 فــي املــئــة مــن أمــــراض الكلى 
عزى إلى التعرض ملادة 

ُ
املزمنة يمكن أن ت

الرصاص.
ونقل التقرير عن ماريا نيرا مديرة إدارة 
البيئة وتغّير املناخ والصحة في منظمة 
الــصــحــة الــعــاملــيــة قــولــهــا يــعــد الــتــعــرض 
ــلـــرصـــاص أمــــــرا خـــطـــيـــرا بــشــكــل خـــاص  لـ
على أدمغة األطفال التي هي في مرحلة 

التطور.
ــــادة الـــرصـــاص  وأضـــافـــت أن الــتــعــرض ملـ
ــال يـــمـــكـــن أن يــــؤدي  ــ ــفـ ــ الســـيـــمـــا مــــن األطـ
إلـــى انــخــفــاض مــعــدل الـــذكـــاء واالنــتــبــاه، 

وإلــى ضعف القدرة على التعلم، وزيــادة 
مخاطر املشكالت السلوكية.

وتـــؤكـــد مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــاملــيــة أنــــه ال 
يوجد مستوى آمن للتعرض للرصاص، 
وتـــــوصـــــي بــــــضــــــرورة تــــحــــديــــد مــــصــــادر 
ــراءات  الــتــعــرض لــلــرصــاص واتــخــاذ اإلجــ
ــراد  ــ ــعـــّرض جــمــيــع األفـ لــتــقــلــيــل وإنــــهــــاء تـ
الـــــذيـــــن يــــزيــــد مــــســــتــــوى الــــــرصــــــاص فــي 

دمائهم عن 5 ميكروغرام )ديسيلتر(.
وتـــقـــدر مــنــظــمــة األمــــم املــتــحــدة للطفولة 
ــدا مـــن بـــن كل  ــ الــيــونــيــســف أن طــفــال واحـ
ثـــالثـــة، مـــا يــصــل إلــــى 800 مــلــيــون طفل 

الدم  عامليا، لديه مستويات رصــاص في 
تــصــل إلـــى 5 مــيــكــروغــرام )ديــســيــلــتــر( أو 
أعلى، ويلزم اتخاذ إجراءات عاملية فورية 

للتصدي لهذه املشكلة.
ويــشــار إلـــى أن لــلــرصــاص تــأثــيــرا ساما 
على العديد مــن أجــهــزة الجسم، بما في 
املــركــزي والجهاز  ذلــك الجهاز العصبي 
ــاز الــقــلــبــي  ــهــ ــجــ الـــتـــنـــاســـلـــي والـــكـــلـــى والــ

الوعائي ونظام الدم والجهاز املناعي.
وبشكل أســاســي، توجد مــادة الرصاص 
فـــي الــبــيــئــات الــصــنــاعــيــة حــيــث عمليات 
التعدين والصهر وإعادة تدوير النفايات 

ــــاص  ــــرصـ ــيــــة وبـــــطـــــاريـــــات الـ ــتــــرونــ ــكــ اإللــ
الحمضية والذخيرة.

ويــمــكــن أن يـــحـــدث الـــتـــعـــرض أيـــضـــا في 
ــن غـــيـــر الـــصـــنـــاعـــيـــة حـــيـــث يــمــكــن  ــ ــاكـ ــ األمـ
العثور على طالء يحتوي على الرصاص 
ــازل واملــــــــــدارس واملــســتــشــفــيــات  ــ ــنـ ــ فــــي املـ
واملــــالعــــب. ويــمــكــن لـــألطـــفـــال اســتــنــشــاق 
النشارة والغبار من األلعاب أو األسطح 
املطلية بالرصاص، أو التعرض لها من 
خــــالل الــســيــرامــيــك املـــزجـــج بــالــرصــاص 
وبعض األدوية التقليدية ومستحضرات 

التجميل.

التسمم بالرصاص مميت ويخلّف أمراضا مزمنةالتسمم بالرصاص مميت ويخلّف أمراضا مزمنة
كـــشـــفـــت مــنــظــمــة  نـــــيـــــويـــــورك –   •

يـــقـــدر  الـــعـــالـــمـــيـــة أن مـــــا  الــــصــــحــــة 

بــمــلــيــون شــخــص يــمــوتــون سنويا 

جراء التسمم بمادة الرصاص. جاء 

ذلك في تقرير نشرته المنظمة على 

مــوقــع األمـــم المتحدة اإللكتروني، 

ــل اســـــــم »فــــلــــنــــقــــل ال لــلــتــســمــم  ــمــ حــ

بـــالـــرصـــاص«، صـــدر بــالــتــزامــن مع 

األســبــوع الــدولــي الــعــاشــر للوقاية 

مـــن الــتــســمــم بـــالـــرصـــاص، لـــزيـــادة 

الــوعــي حــول التسمم بــهــذه الــمــادة 

وتشجيع جميع البلدان على اتخاذ 

إجراءات لمنع التعرض لها خاصة 

عند األطفال.

التعرض للرصاص 
يعد أمرا خطيرا 
بشكل خاص 
على أدمغة 
األطفال التي 

هي في مرحلة 
التطور
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سيبنى شركاء بي سيبنى شركاء بي 
إم دبليو إم دبليو 44 مصانع  مصانع 
إلنتاج البطاريات إلنتاج البطاريات 
في أوروبا والصين في أوروبا والصين 

بي إم دبليو تسعى لتصنيع سيارات كهربائية فى الواليات املتحدةبي إم دبليو تسعى لتصنيع سيارات كهربائية فى الواليات املتحدة

ستستثمر مجموعة بي إم دبليو 1.7 
لــتــوســيــع عملياتها في  مــلــيــار دوالر 
الــواليــات املــتــحــدة األمــيــركــيــة، بما في 
ذلــــك مــلــيــار دوالر لــلــتــحــضــيــر إلنــتــاج 
الــكــهــربــائــيــة فــي مصنعها  الــســيــارات 
الــجــنــوبــيــة، و700 مليون  بــكــارولــيــنــا 
لــبــنــاء مــصــنــع جـــديـــد لتجميع  دوالر 

بطاريات هذه السيارات.
ستصنع الشركة 6 نــمــاذج على األقــل 
من السيارات الكهربائية بالكامل في 
الـــواليـــات املــتــحــدة بــحــلــول عـــام 2030، 
حسبما أعلن، رئيس مجلس إدارتها، 

أوليفر زيبس في بيان.
وقعت بي إم دبليو اتفاقية للحصول 

ــــات مـــــن شـــركـــة  ــاريـ ــ ــــطـ عــــلــــى خــــاليــــا بـ
تــمــاشــًيــا مع  وذلـــك   ،Envision AESC
مــبــدأ الــتــصــنــيــع بــاملــنــتــجــات املــحــلــيــة 
أن تبني شركة  املقرر  لألسواق، ومن 
البطاريات مصنًعا جديًدا في والية 
إنتاجية  الجنوبية بسعة  كارولينا 
إلـــــى 30 غـــيـــغـــاوات/  ســـنـــويـــة تـــصـــل 

ساعة.
ستزيد البطاريات الجديدة املحسنة 
الــتــي ســتــحــصــل عــلــيــهــا بـــي إم دبليو 
سعة الطاقة في املركبات الكهربائية 
بأكثر مــن %20، كما ستحسن سرعة 
الــشــحــن بــنــســبــة تــصــل إلــــى %30، مع 
زيادة املسافة املقطوعة بشحنة واحدة 

بنسبة تصل إلى 30%.
ــــات  ــاريـ ــ ــــطـ ــبـ ــ ــع الـ ــ ــانــ ــ ــا ســــيــــقــــلــــل صــ ــ ــمـ ــ كـ
انــبــعــاثــات ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون من 
إنتاج الخاليا بنسبة تصل إلى 60% 
ــتـــخـــدام الــجــزئــي ملـــادة  مـــن خــــالل االسـ
الليثيوم والكوبالت والنيكل الثانوية، 
 عــن استخدام الطاقة املتجددة 

ً
فضال

لإلنتاج.
سيبني شركاء بي إم دبليو 4 مصانع 
إضافية إلنتاج البطاريات في أوروبا 
والــصــن لتلبية طلبها مــن بطاريات 
الــجــيــل الــجــديــد، وســيــكــون لــكــل منها 
إلــى 20 غيغاوات  قـــدرة سنوية تصل 

في الساعة، وفق البيان.

يــنــتــج مــصــنــع الــشــركــة فـــي كــارولــيــنــا 
الــشــمــالــيــة حـــالـــًيـــا بـــطـــاريـــات لــيــثــيــوم 
 X3 xDrive30e للمركبتن الهجينتن
وBMW X5 xDrive45e، وقــــد أنــتــج 

املصنع 70 ألف سيارة في 2021.
تأسس مصنع سبارتانبورغ لبي إم 
دبليو في الواليات املتحدة األميركية 
ــــدأ اإلنـــتـــاج بــعــدهــا  مــنــذ 30 عـــاًمـــا، وبـ
ا أساسًيا لشبكة 

ً
بعامن، وصار مكون

اإلنــتــاج الــعــاملــيــة لــلــشــركــة، وهـــو يمثل 
ــاًرا يــــقــــارب 12 مــلــيــار  ــثـــمـ ــتـ حـــالـــًيـــا اسـ
إنــتــاجــيــة سنوية  قــــدرة  دوالر، ولــديــه 
تصل إلى 450 ألف سيارة، وفق البيان.

مـــبـــيـــعـــات مـــجـــمـــوعـــة  إلـــــــى أن  ــار  ــ ــــشـ يـ

صــنــاعــة الــســيــارات األملــانــيــة تراجعت 
بــنــســبــة %9.5 خـــالل األشـــهـــر التسعة 
ــام الـــــجـــــاري، مــقــارنــة  ــعــ ــن الــ األولـــــــى مــ
بالفترة ذاتها من العام املاضي، بسبب 
تداعيات األزمـــة الروسية األوكــرانــيــة، 

وتعطل عمليات التسليم.
ــالـــث وحـــــده فــقــد  ــثـ أمــــا عــــن الــــربــــع الـ
بنسبة  املجموعة  مبيعات  تراجعت 
مــن  ذاتـــــــه  ــع  ــربــ ــالــ بــ ــة  ــارنــ ــقــ مــ  ،0.9%
 587.795 نحو  لتبلغ  السابق  العام 
ــارة، بـــانـــخـــفـــاض أقــــل مـــمـــا كـــان  ــيــ ســ
عــلــيــه فــي األربـــاع الــســابــقــة، مــتــأثــرة 
بــــعــــمــــلــــيــــات اإلغـــــــــــــالق فـــــــي الــــصــــن 

الرقائق. ونقص 

حرب أوكرانيا تسرعحرب أوكرانيا تسرع
من التحول األخضرمن التحول األخضر

املزارعون يتظاهرون فى نيوزيلندا رفضاً لضريبة انبعاثات املواشياملزارعون يتظاهرون فى نيوزيلندا رفضاً لضريبة انبعاثات املواشي

االمارات تستحوذ على كبرى شركات طاقة الرياح البحرية فى العالماالمارات تستحوذ على كبرى شركات طاقة الرياح البحرية فى العالم

: اعــتــصــم  • ويـــلـــيـــنـــغـــتـــون – أ ف ب 
ــدد مـــن املــــزارعــــن، اســتــقــل بعضهم  عــ
جراراتهم في مدن كبرى من نيوزيلندا، 
احتجاجا على خطة حكومية تعتزم 
فـــرض ضــريــبــة عــلــى انــبــعــاثــات غـــازات 
الدفيئة املتأتية من مواشيهم بسبب 

إطالق الريح أو التجشؤ.
ــارت آالت زراعـــيـــة ومــركــبــات دفــع  ــ وسـ
ربــــاعــــي فــــي ويـــلـــيـــنـــغـــتـــون وأوكــــالنــــد 
وكـــرايـــســـتـــشـــيـــرش ومـــــــدن أخـــــــرى فــي 
األرخـــبـــيـــل، فــيــمــا دعـــا املـــشـــاركـــون في 
االعــتــصــام حكومة يــســار الــوســط إلى 
التخلي عن خطتها الهادفة إلى فرض 
ضرائب على »إطالق الريح والتجشؤ« 

من الحيوانات.
وأعـــلـــنـــت رئـــيـــســـة الـــــــــوزراء جــاســيــنــدا 
ــبــــوع الـــفـــائـــت عن  أرديـــــــرن خــــالل األســ
خطة لفرض هذا النوع من الضرائب، 

في خطوة هي األولى في العالم.
الــخــمــيــس  املـــــزارعـــــن  وتـــظـــاهـــر آالف 
حــامــلــن الفــتــات كــتــب عليها سياسة 
»الـــرائـــحـــة الـــكـــريـــهـــة«، فـــي إشـــــارة إلــى 

خطة الحكومة.
وقـــــال مــتــظــاهــر فـــي ويــلــيــنــغــتــون لــم 
يــــرغــــب فـــــي ذكــــــر اســــمــــه »لــــقــــد ســئــم 
االســـتـــمـــرار  إن  إذ  املــــزارعــــن،  مــعــظــم 
 
ً
فــي الــقــطــاع الـــزراعـــي يـــزداد صــعــوبــة
بــيــنــمــا ال تـــوفـــر لــنــا الــحــكــومــة دعــمــا 
»الــــوضــــع   

ّ
أن ــى  ــ إلــ مـــشـــيـــرًا  فـــعـــلـــيـــا«، 

صعب حاليا«.
ــــذي  ــان الــ ــثــ ــيــ ــاملــ ــل الـــــــغـــــــازات كــ ــكــ ــشــ وتــ

ينبعث بصورة طبيعية من نحو 6,2 
مليون بقرة و26 مليون رأس غنم في 
نيوزيلندا عند إطالقها ريحا أو لدى 
ئها، وأكسيد النيتروز املوجود 

ّ
تجش

في بول املواشي، إحــدى أبــرز املشاكل 
البيئية في البالد.

الـــذي تشكل نسبته  وال يبقى امليثان 

أقـــل مـــن تــلــك الــخــاصــة بــثــانــي أكسيد 
ــرة طــويــلــة،  ــتـ ــكــــربــــون، فــــي الــــهــــواء فـ الــ
ــه يــتــســبــب بــــصــــورة كـــبـــيـــرة فــي  ــ إال أنـ

االحترار املناخي.
 هـــــذا الـــغـــاز 

ّ
وأشــــــــار الـــعـــلـــمـــاء إلـــــى أن

مــســؤول عــن نــحــو %30 مــن االحــتــرار 
املــنــاخــي مــنــذ الـــثـــورة الــصــنــاعــيــة، مع 

أنــه يمثل نسبة صغيرة مــن مجموع 
 
ّ
غــــــازات الـــدفـــيـــئـــة. وأكــــــدت أرديـــــــرن أن
الـــضـــريـــبـــة ضــــروريــــة إلبــــطــــاء ظـــاهـــرة 
الــتــغــيــر املــنــاخــي، وقـــد تــأتــي بمنفعة 
الـــذيـــن سيستطيعون  ــزارعـــن  املـ عــلــى 
بــفــرضــهــا أن يــبــيــعــوا لــحــومــا بأسعار 

غالية ألنها صديقة للبيئة.

انخفاض  إن  الدولية  الطاقة  منظمة  قالت 
ــة بـــعـــد انــــدالع  ــيـ صــــــادرات الــــوقــــود الـــروسـ
الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا ســيــغــيــر مـــن مــشــهــد 
ويمكن  الزمان،  من  لعقود  العاملي  الطاقة 
الطاقة  إلى  االنتقال  تسريع  في  يساعد  أن 

الخضراء.
ــة الـــعـــاملـــيـــة  ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ ــات الـ ــ ــعـ ــ ــوقـ ــ ــر تـ ــ ــقـ ــ هـــــــذا وتـ
الــســنــويــة الـــصـــادرة عـــن الـــوكـــالـــة الــدولــيــة 
ــة بـــــــــأن الــــــضــــــربــــــة االقـــــتـــــصـــــاديـــــة  ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ ــلـ ــ لـ
ــاز  ــغــ ــفــــاض إمــــــــــدادات الـــنـــفـــط والــ ــــن انــــخــ مـ
ــكـــن ذلـــك  الــطــبــيــعــي الــــروســــي والـــفـــحـــم، ولـ
لــلــمــحــافــظــة عــلــى االســـتـــمـــرار بــأفــضــل  أدى 
ــة فــيــه  ســـيـــنـــاريـــو بـــيـــئـــي، والـــــــذي ال حــــاجــ
األحفوري  الوقود  مشاريع  في  لالستثمار 

الجديدة.
أزمة  إن  الدولية  الطاقة  وكالة  تقرير  وقال 
الــطــاقــة الــعــاملــيــة هــي الــســبــب فــي تــغــيــيــرات 
من  تــســرع  أن  يمكن  األمــد  وطــويــلــة  عميقة 
االنـــتـــقـــال إلـــى نـــظـــام طـــاقـــة أكـــثـــر اســتــدامــة 

ا.
ً
وأمان

ــثـــمـــار  ــتـ ــة لـــالسـ ــ ــادلـ ــ ــبـ ــ ــة مـ ــ ــركـ ــ اســـــتـــــحـــــوذت شـ
ــورن  ــ ــبـ ــ ــايـ ــ ــكـ ــ ـــلـــــى شــــــركــــــة »سـ اإلمــــــــاراتــــــــيــــــــة عــ
 ،Skyborn Renewables ريـــــنـــــيـــــوابـــــلـــــز« 
إحـــــدى كـــبـــرى الـــشـــركـــات الـــخـــاصـــة لــتــطــويــر 
ــــي الــــعــــالــــم، إلـــى  ــة الـــــريـــــاح الـــبـــحـــريـــة فـ ــاقــ طــ
جــانــب اســتــحــواذ آخـــر فـــي شــركــة »جــلــوبــال 
 GIP( Global(»بــــارتــــنــــرز إنــفــراســتــراكــتــشــر 

.Infrastructure Partners
الــوصــول  إمكانية  االســتــحــواذ  هــذا  ويضمن 
إلـــى أحـــد أكــبــر مــطــّور خـــاّص ملــشــاريــع طــاقــة 
الرياح البحرية على مستوى العالم، يحظى 
بحضور واســع فــي أوروبـــا وآســيــا واملحيط 

الهادئ.
ــار شـــركـــة  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــة شـــــركـــــة االسـ ــ ــادلـ ــ ــبـ ــ تــــعــــد مـ
مــســاهــمــة عــامــة مــمــلــوكــة بــالــكــامــل لــحــكــومــة 
األصــول  أبوظبي، وتدير محفظة عاملية من 

تصل قيمتها إلى 284 مليار دوالر.
 )GIP( ا استحواذ

ً
يشمل استثمار مبادلة أيض

ــويـــورك  ــيـ ــروع »نـ ــشــ عـــلـــى نــســبــة 50 % فــــي مــ
بايت« NY Bight املسمى »بلو بوينت ويند« 
Bluepoint Wind، وهــو مــشــروع بــحــري بقوة 
1.6 غــيــغــاواط فــي الـــواليـــات املــتــحــدة سيوفر 
الــفــوري إلى  الــوصــول  للمستثمرين إمكانية 
الــســوق األمــيــركــيــة املتنامية فــي مــجــال طاقة 
الــــريــــاح الـــبـــحـــريـــة. وقـــــال الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لقطاع استثمارات العقارات والبنى التحتية 
فـــي مـــبـــادلـــة، خــالــد عــبــد الــلــه الــقــبــيــســي، يعد 
قــطــاع الـــريـــاح الــبــحــريــة أحـــد أكــثــر الــقــطــاعــات 
جــاذبــيــة وأســرعــهــا نـــمـــًوا فـــي مــجــال مــصــادر 
الــطــاقــة املــتــجــددة، ومــن املــتــوقــع أن يتضاعف 
هذا القطاع 10 مرات خالل العقد املقبل، نفخر 
ا مــن تحالف يساهم  فــي مبادلة بكوننا جـــزًء

ــد فـــي مــواجــهــة الــتــحــديــات الــعــاملــيــة  ــدور رائــ بــ
ألزمــة املــنــاخ وأمــن الــطــاقــة. وتعد استثمارات 
»سكايبورن رينيوابلز« و«بلو بوينت ويند« 
ا مـــن مــحــفــظــة مــبــادلــة لــلــطــاقــة النظيفة  جـــــزًء

واملستدامة سريعة النمو.
شاركت مبادلة في أبريل/نيسان املاضي في 
تحالف تقوده شركة »بالك روك ريل آسيتس« 
BlackRock Real Assets الستثمار مبلغ قدره 
الــطــاقــة املتجددة  525 مليون دوالر فــي ذراع 

لشركة »تاتا باور« الهندية.
ــبـــورن  ــايـ ــكـ ــة »سـ ــركـ ــيـــســـي لـــشـ ــرئـ ــر الـ ــقــ ــع املــ ــقـ يـ
رينيوابلز« في بريمن بأملانيا، وتتخصص في 
مشاريع طاقة الرياح البحرية بقدرة إجمالية 
تجاوزت 7 غيغاواط حتى اآلن، باإلضافة إلى 
مجموعة من املشاريع قيد اإلنشاء والتشغيل 

في أملانيا وفرنسا وتايوان.
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ــاد  ــة لــــألرصــ ــيـ ــاملـ ــعـ ــا لــلــمــنــظــمــة الـ ــقــ وفــ
الــجــويــة، كــانــت الــزيــادة فــي مستويات 
ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون مـــن 2020 إلــى 
2021 أيــضــا أكــبــر مــن مــتــوســط   معدل 
الــنــمــو الــســنــوي خـــالل الــعــقــد املــاضــي 
وســتــســتــمــر املــســتــويــات فـــي االرتـــفـــاع 

حتى عام 2022.
وقـــــــــــــــال األمـــــــــــــــن الـــــــــعـــــــــام لـــلـــمـــنـــظـــمـــة 
البروفيسور بيتيري تاالس: »لقد أكد 
الــتــقــريــر مـــرة أخـــرى الــتــحــدي الــهــائــل–
الــحــيــويــة–لــلــعــمــل العاجل  والـــضـــرورة 
لــخــفــض انــبــعــاثــات غــــازات االحــتــبــاس 
ــفــــاع  ارتــ ــلـــولـــة دون  ــيـ ــراري والـــحـ ــ ــحــ ــ الــ
درجــات الحرارة العاملية بصورة أكبر 

في املستقبل«.
يــوضــح الــتــقــريــر أنـــه بــن عــامــي 1990 
ــرار على  ــتــ تــأثــيــر االحــ ــفـــع  ارتـ و2021، 
ــا )املــــــعــــــروف بــــاســــم الـــتـــأثـــيـــر  ــنـ ــنـــاخـ مـ
اإلشــــعــــاعــــي( بــســبــب غـــــــازات الــدفــيــئــة 
ــتـــي تــبــقــى فــي  ــك الـ ــلـ طـــويـــلـــة الـــعـــمـــر )تـ
الــغــالف الــجــوي( بنحو 50 فــي املــائــة، 
مدفوعة بشكل أســاســي بــزيــادة ثاني 

أكسيد الكربون.
وبـــصـــورة أكــثــر دقــــة، بــلــغــت تــركــيــزات 
ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون الــعــام املــاضــي 
ــيــــون،  ــلــ املــ ــــي  فــ ا  ــــن 415 جـــــــــزء مــ ــر  ــ ــثـ ــ أكـ
املـــلـــيـــون،  فــــي  ــثــــان 1908 أجــــــــزاء  ــيــ واملــ
ا  وأكسيد النيتروز أكثر من 334 جزء
فــي املــلــيــون. وتــشــكــل هـــذه الــقــيــم، على 
التوالي، 149 في املائة و262 في املائة 
و124 في املائة من مستويات ما قبل 
الصناعة قبل أن تبدأ األنشطة البشرية 
بــالــتــوازن الطبيعي لهذه  فــي اإلخـــالل 

الغازات في الغالف الجوي.
وأكد البروفيسور تاالس أن »االرتفاع 
املستمر في تركيزات الغازات الرئيسية 

ــرارة- بــمــا فـــي ذلــك  ــحــ الــتــي تــحــتــجــز الــ
ــيـــاســـي فــــي مــســتــويــات  ــقـ ــارع الـ ــســ ــتــ الــ
امليثان- ُيظهر أننا نسير في االتجاه 

الخاطئ«.
الـــتـــقـــريـــر  تــــــــــاالس إن  الــــســــيــــد  وقــــــــــال 
ــة تــنــفــيــذ  ــيـ ــمـ ــلـــى أهـ ــــوء عـ ــــضـ يـــســـلـــط الـ
االســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الـــفـــعـــالـــة مــــن حــيــث 
ــة بـــالـــفـــعـــل- بـــهـــدف  ــاحــ ــتــ ــفـــة- املــ ــلـ ــكـ ــتـ الـ
مــعــالــجــة انـــبـــعـــاثـــات املـــيـــثـــان، وكـــذلـــك 
لــخــفــض ثـــانـــي أكـــســـيـــد الــــكــــربــــون عــن 
طـــــريـــــق إحـــــــــــداث تـــــحـــــول فــــــي أنـــظـــمـــة 

الصناعة والطاقة والنقل لدينا.
»التغييرات املطلوبة ميسورة التكلفة 
اقـــتـــصـــاديـــا ومـــمـــكـــنـــة تـــقـــنـــيـــا. الـــوقـــت 

يمضي بسرعة«.
تــأمــل الــوكــالــة األمــمــيــة فــي أن يساعد 
ــــي هــــــذه الـــنـــشـــرة،  الـــعـــلـــم املـــتـــضـــمـــن فـ
وتقرير حالة املناخ العاملي الذي سيتم 
ــره عــشــيــة مـــؤتـــمـــر األمــــــم املــتــحــدة  نـــشـ
للمناخ COP27 في تحفيز املفاوضن 

عــلــى اتـــخـــاذ إجــــــــراءات أكـــثـــر طــمــوحــا 
ــــــاريـــس عــلــى  ــفــــاق بـ ــــدف اتــ لــتــحــقــيــق هـ
النحو األفــضــل واملتمثل فــي الحد من 
ظـــاهـــرة االحــتــبــاس الـــحـــراري إلـــى 1.5 

درجة مئوية.
ــنـــظـــمـــة الـــعـــاملـــيـــة لــــألرصــــاد  تــــحــــذر املـ
الــجــويــة مــن أنـــه مــا دامـــت االنــبــعــاثــات 
مــــســــتــــمــــرة، فـــــســـــوف تـــســـتـــمـــر درجــــــة 

الحرارة العاملية في االرتفاع.
ــى الــعــمــر الـــطـــويـــل لــثــانــي  وبــالــنــظــر إلــ
أكــســيــد الــكــربــون فــي الــغــالف الــجــوي، 
فــإن مستوى درجـــة الــحــرارة املــرصــود 
بــالــفــعــل ســيــســتــمــر لـــعـــقـــود، حـــتـــى لــو 
تــم تخفيض االنــبــعــاثــات بــســرعــة إلــى 

مستوى الصفر.
أنــه مــن املهم أيضا  إلــى  يشير العلماء 
فــهــم أن هـــذا الــتــقــريــر يقيس تــركــيــزات 
غــــــــازات الـــدفـــيـــئـــة، أي مــــا يــتــبــقــى فــي 
الغالف الجوي بعد امتصاص الغازات 
الــبــالــوعــات، مــثــل املحيطات  بــواســطــة 

والغالف الحيوي.
ــنــــشــــرة أنــــــه بـــعـــد عــمــلــيــات  ــح الــ تــــوضــ
اإلغـــالق املرتبطة بانتشار كـوفيد19- 
انــبــعــاثــات  ــام 2020 تــضــاعــفــت  ــ فــــي عـ
ثاني أكسيد الكربون العاملية، بشكل 
أســاســي مــن إنــتــاج الــوقــود األحــفــوري 

واألسمنت.
مــن إجــمــالــي االنــبــعــاثــات الــنــاجــمــة عن 
األنشطة البشرية خــالل الفترة 2011-

2020، تــراكــم حــوالــي 48 فــي املــائــة في 
الــــغــــالف الــــجــــوي، و26 فــــي املــــائــــة فــي 

املحيط و29 في املائة على اليابسة.
ــن أن قــــــدرة الــنــظــم  يـــحـــذر الــــخــــبــــراء مــ
اإليكولوجية لألرض واملحيطات على 
العمل كبالوعات قد تصبح أقل فعالية 
فـــي املــســتــقــبــل، مــمــا يــقــلــل مـــن قــدرتــهــا 
على امتصاص ثاني أكسيد الكربون 
وأن تكون بمثابة حاجز ضــد زيــادات 

أكبر في درجات الحرارة.
فــي بعض أجـــزاء العالم، بــدأت األرض 
الـــتـــي كـــانـــت تــمــتــص الـــكـــربـــون ســابــقــا 
في إعــادة إطــالق الغاز مــرة أخــرى إلى 

الغالف الجوي.
يــوضــح الــعــلــمــاء أن املــيــثــان هــو ثاني 
أكــــبــــر غـــــاز مـــســـاهـــم فــــي تـــغـــيـــر املـــنـــاخ 
ويتكون من مزيج متنوع من املصادر 
ــداخــــلــــة، لــــذلــــك مــن  والــــبــــالــــوعــــات املــــتــ
الصعب تحديد االنبعاثات حسب نوع 
املصدر. منذ عام 2007، يتزايد تركيز 
امليثان العاملي بمعدل متسارع. وكانت 
ــادات الــســنــويــة فـــي عـــامـــي 2020  ــ ــزيـ ــ الـ
و2021 هــي األكــبــر منذ بــدء التسجيل 

املنهجي في عام 1983.
يـــزال العلماء ال يعرفون  ومــع ذلـــك، ال 
أسباب هذه الزيادة، ولكن تشير بعض 
األبــحــاث إلـــى أن كمية كــبــيــرة مــن هــذا 
املــيــثــان تــأتــي مـــن »مـــصـــادر حــيــويــة«، 

مثل األراضي الرطبة وحقول األرز.
مـــن االحـــتـــمـــاالت الـــــــواردة فـــي الــنــشــرة 
بشأن هــذه الــزيــادة تسمى بـ »التغذية 
لــلــمــنــاخ«، مما يعني أنــه كلما  املــرتــدة 
املـــواد  الـــحـــرارة، تتحلل  ــة  ازدادت درجـ
الــعــضــويــة بــشــكــل أســــرع فــي األراضــــي 
الــرطــبــة االســـتـــوائـــيـــة، مــمــا يــــؤدي إلــى 

زيادة االنبعاثات.
ينبعث أكــســيــد الــنــيــتــروز فــي الــغــالف 
الــجــوي مــن كــل مــن املــصــادر الطبيعية 
ــادر الــبــشــريــة  ــ ــــصـ )57 فــــي املــــائــــة( واملـ
بــــمــــا فــي  فــــــي املــــــــائــــــــة(،  )حـــــــوالـــــــي 43 
ــــات والــــــتــــــربــــــة وحـــــــرق  ــطـ ــ ــيـ ــ ــــحـ ذلـــــــــك املـ
الــحــيــويــة واســتــخــدام األســمــدة  الكتلة 

والعمليات الصناعية املختلفة.
ــة الــــعــــاملــــيــــة لــــألرصــــاد  ــمـ ــظـ ــنـ تــــؤكــــد املـ
الجوية أن الزيادة من 2020 إلى 2021 
كانت أعلى قليال من تلك التي لوحظت 
في الفترة من 2019 إلى 2020، وأعلى 
من متوسط معدل النمو السنوي على 

مدى السنوات العشر املاضية.
ــة الـــعـــاملـــيـــة لــــألرصــــاد  ــمـ ــنـــظـ تـــعـــمـــل املـ
الــجــويــة حــالــيــا مــع شــركــائــهــا لتطوير 
إطار لرصد غازات االحتباس الحراري 
الــعــاملــي بــطــريــقــة مــســتــدامــة ومــنــســقــة 

دوليا.

المنظمة العالمية لألرصاد الجوية:

الغازات املسببة لالحتباس 
احلراري تبلغ مستويات 
قياسية فى غالفنا اجلوى

وصـــــلـــــت مــــســــتــــويــــات الــــغــــالف 

الــــــــجــــــــوي لـــــــــغـــــــــازات الــــدفــــيــــئــــة 

الرئيسية الثالثة التي تتسبب 

فــــــــي ارتـــــــــفـــــــــاع درجـــــــــــــة حــــــــــرارة 

كوكبنا–ثاني أكسيد الكربون، 

الميثان وأكسيد النيتروز–إلى 

مــســتــويــات قياسية جــديــدة في 

عـــام 2021، وفــقــا لتقرير جديد 

ــادر عـــن الــمــنــظــمــة الــعــالــمــيــة  ــ صـ

.)WMO( لألرصاد الجوية

تحذر نشرة المنظمة السنوية 

ــازات الــمــســبــبــة  ــغــ ــالــ ــة بــ الـــخـــاصـ

لظاهرة االحتباس الحراري من 

أكبر قفزة سنوية فــي تركيزات 

الــمــيــثــان فــي عـــام 2021 مــنــذ أن 

بــدأت القياسات المنهجية قبل 

ما يقرب من 40 عاما.

ــادة غــيــر  ــ ــزيــ ــ ــبـــب الــ ورغـــــــم أن سـ

يـــزال غير واضــح،  المسبوقة ال 

لــكــن يــبــدو أنــهــا جــــاءت نتيجة 

لكل مــن العمليات البيولوجية 

وتلك الناجمة عن فعل اإلنسان 

وفقا للتقرير.

بيتيري تاالس: 
ارتفع تأثير االحترار 
على مناخنا بسبب 

غازات الدفيئة 
طويلة العمر 

بنحو ٥٠ في المائة

الميثان هو ثاني أكبر 
غاز مساهم في تغير 
المناخ ويتكون من 
مزيج متنوع من 

المصادر والبالوعات 
المتداخلة
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ــرة فـــوق  ــاشــ ــبــ ــة الــــواقــــعــــة مــ ــقـ ــطـ ــنـ ــي املـ ــ فـ
الـــشـــاطـــئ، يــســيــطــر الــقــلــق عــلــى مــجــمــع 
»ســــايــــروس شــــــورز« الـــــذي يـــضـــم نــحــو 
الرئيس  امتلك  مئة فيال فخمة؛ وحيث 
األمــريــكــي الــســابــق ريــتــشــارد نــيــكــســون 
فـــمـــن دون  طـــويـــلـــة.  لـــفـــتـــرة  كـــبـــيـــرة  دارة 
الــشــاطــئ الــــذي كـــان يــدعــم الــحــي املــقــام 
ــزالق األرضــــي ببعض  ــ فــوقــه يــــؤدي االنـ

املنازل إلى مياه البحر.
ويــنــهــار مــوقــف الــســيــارات الـــواقـــع على 
فيما  تدريجيا،  الصخري  الجرف  طرف 
بات منزالن فخمان تشققت جدرانهما 

للسكن. قابلن  غير 
ويقول النغ متنهدًا: »كان سعر كل فيال 
ما ال يقل عن عشرة مالين دوالر. ندق 
ــنـــوات لــكــن مــن  نـــاقـــوس الــخــطــر مــنــذ سـ

دون جدوى«.
»مثااًل مصغرًا« عن  املنطقة  تشكل هذه 

ــول ســواحــل  الـــرهـــانـــات املــقــبــلــة عــلــى طــ
كــالــيــفــورنــيــا املــمــتــدة عــلــى مــســافــة ألــفــي 
ما يؤكد مساعد رئيس  كيلومتر، على 
بــلــديــة ســــان كــلــيــمــنــتــي كـــريـــس دانـــكـــن، 

كاليفورنيا مهدد  »كــل ساحل  مضيفا: 
بــالــتــغــيــر املــنــاخــي والـــتـــآكـــل«. وتــتــفــاقــم 
ــــن جــــــّراء  هــــــذه الــــظــــاهــــرة الـــطـــبـــيـــعـــيـــة مـ
ارتفاع منسوب املياه الناجم عن ذوبان 
األمــواج  قــوة  الجليدية وارتــفــاع  األنــهــر 

املحيطات. احترار  بسبب 
»معركة خاسرة«»معركة خاسرة«

تــصــبــح  أن  يــتــوقــع   ،2050 ــام  عــ بــحــلــول 
8 و10  بـــــن  قـــيـــمـــتـــهـــا  تــــــــراوح  مـــنـــشـــآت 
فـــي  املـــــــيـــــــاه  تـــــحـــــت  مـــــــلـــــــيـــــــارات دوالر 
كاليفورنيا، فيما ستصبح أبنية أخرى 
مــلــيــارات  6 و10  بــن  بــمــا  قيمتها  تــقــدر 
ما  املــد، على  في منطقة معرضة لخطر 
أظهرت نتائج دراسة نشرها نهاية عام 

2019 مكتب مجلس الوالية.
ــــي ســــــان كـــلـــيـــمـــنـــتـــي، تـــعـــمـــل ســـلـــطـــات  فـ
السكك  تــدعــيــم خــط  عــلــى  املحلية  الــنــقــل 
أطــنــان من  الــحــديــديــة. وتستقدم يوميا 

ــفـــل خـــط الــســكــك  الـــصـــخـــور لــتــدعــيــم أسـ
ــتـــوقـــع أن تــســتــمــر هـــذه  الـــحـــديـــديـــة. ويـ
مــلــيــون   12 بـــُكـــلـــفـــة  يـــومـــا   45 األشــــغــــال 
»إنها  يــقــول متنهدًا:  دانــكــن  لكن  دوالر. 

معركة خاسرة«.
وأغلق الخط في أيلول/ سبتمبر 2021 
إلضـــافـــة 18 ألـــف طـــن مـــن الــصــخــور من 
ويــؤكــد: »تساعد  املشكلة.  أن تحل  دون 
هذه الصخور على تثبيت الخط مؤقتا، 
للرمل«  لكنها تتسبب بخسارة مطردة 

عندما تضرب األمواج بعنف.
ــــي  ــراطـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ ويــــــطــــــالــــــب املـــــــــســـــــــؤول الـ
بـــمـــســـاعـــدة مــــن الـــســـلـــطـــات الـــفـــيـــدرالـــيـــة 
إلمداد املدينة بكميات كبيرة من الرمل.
ــــى إمــــــــدادات رمـــل  ــتـــاج إلـ ويـــتـــابـــع: »نـــحـ
وتــقــنــيــات لحبس الــرمــل لــضــمــان إعــادة 
إلى  إلى سدود،  بناء شواطئنا. نحتاج 

حواجز حية«.
تحد هائلتحد هائل

يـــوضـــح عـــالـــم الــجــيــولــوجــيــا فـــي لــجــنــة 
الساحلية جوزف ستريت،  كاليفورنيا 
أن »الــحــل األفــضــل عــلــى املــــدى الــطــويــل 
هـــو إبـــعـــاد خـــط الــســكــك الــحــديــديــة عــن 
الـــشـــاطـــئ. لــكــن ذلــــك يــحــتــاج إلــــى جــهــد 
إيجاد حل  هائل ومكلف جدًا« من دون 

املهددة. للمساكن 
وتــقــول ســتــيــفــانــي ســيــكــيــش- كــويــن من 
مــؤســســة »ســـرفـــرايـــدر فــاونــديــشــن«: إن 
ــقـــرار مــاطــلــوا«  »الــكــثــيــر مـــن أصـــحـــاب الـ
املنظمة غير  في تحركهم. وتنشط هذه 
الحكومية في الدفاع عن البيئة، إلبعاد 
خط السكك الحديدية من الشاطئ وهو 
2009 فــي تقرير  اعــتــبــارًا مــن  حــل طـــرح 

فيدرالي.
الجدل.  يثير  يــزال  املفهوم ال  هــذا  أن  إال 
ــة: »أبــــنــــاء املـــنـــطـــقـــة ال  ــطـ ــاشـ ــنـ ــول الـ ــقــ وتــ
يــريــدون الــســمــاع بــهــذا الــحــل«. وتــصــدر 
مـــبـــادرات مــمــاثــلــة مـــن حــفــنــة قــلــيــلــة في 

كاليفورنيا.
عــلــى الــســكــة الــحــديــديــة نــفــســهــا، أعلنت 
ــان ديــيــغــو عــلــى بــعــد نــحــو  ســلــطــات ســ
يوليو  كيلومتر جنوبا، في تموز/  مئة 
مــلــيــون   300 كــلــفــتــه  ــا  ــعــ مـــشـــروعـــا واســ
دوالر لــنــقــل جـــزء مــن الــســكــة الــحــديــديــة 
لكن  إشرافها.  الشاطئ تحت  بعيدًا عن 
ملناقشة  رفــض  ثــمــة  كليمنتي  فــي ســان 

املسألة. هذه 
ويقول مساعد رئيس البلدية: »سيكون 
ــيــــر بــالــنــســبــة إلــيــنــا.  ــيـــار األخــ ــذا الـــخـ ــ هـ
الــنــاس مــن مــســؤولــن منتخبن  يــتــوقــع 
ــا وخـــــــط الـــســـكـــك  ــنــ ــازلــ ــنــ ــلــــى إنـــــقـــــاذ مــ عــ

االستسالم«. الحديدية وليس 

كاليفورنيا.. احمليط يلتهم الساحل ومعه سكك حديد ومنازل وشواطئكاليفورنيا.. احمليط يلتهم الساحل ومعه سكك حديد ومنازل وشواطئ

 : الــمــتــحــدة – أ.ف.ب  الــــواليــــات   •

أمــــام أحـــد أجــمــل خـــط قـــطـــارات في 

 
ً
الــعــالــم، يــقــف ســتــيــف النـــغ مــتــأمــال

األمــــــــــواج، وهـــــي تــتــكــســر مــــن دون 

تـــوقـــف عـــلـــى الــــصــــخــــور، مــقــتــحــمــة 

السكك في مشهد مؤسف ناجم عن 

تــآكــل الــشــاطــئ واخــتــفــائــه فــي سان 

كــلــيــمــنــتــي فـــي واليـــــة كــالــيــفــورنــيــا 

األمــريــكــيــة. ويـــقـــول راكــــب األمــــواج 

 والــذي يملك منزاًل 
ً
البالغ 68 عاما

 يطل على المحيط فــي سان 
ً
فخما

كليمنتي في جنوب غرب الواليات 

ــــى هــنــا   إلـ
ً
ــي يـــومـــيـــا ــ الـــمـــتـــحـــدة: »آتــ

وأكاد أبكي لهذا المشهد«.

في هذه المدينة الواقعة في جنوب 

واليــة كاليفورنيا، يتمدد المحيط 

بشكل مــتــواصــل، أمـــام خــط السكك 

الــــحــــديــــديــــة الـــــــــذي يـــســـلـــكـــه قـــطـــار 

»باسيفيك ســرفــاليــنــر«، المعروف 

بــالــمــنــاظــر الــرائــعــة الــتــي يــمــر بها، 

تــبــخــر الــشــاطــئ بــعــدمــا كــــان يمتد 

عــلــى نــحــو مــئــة مــتــر قــبــل ســنــوات 

الــمــنــطــقــة  مـــــن دون هـــــــذه  قـــلـــيـــلـــة. 

الفاصلة الطبيعية، تسببت األمواج 

الــتــي رافــقــت العاصفة االستوائية 

كــاي فــي أيــلــول/ سبتمبر بتحريك 

الـــحـــديـــديـــة  ــة  ــكـ الـــسـ تـــحـــت  األرض 

هذه. وأغلق هذا الخط الذي يسمح 

 لــنــحــو 8.3 مـــلـــيـــون راكــــب 
ً
ــا ــنـــويـ سـ

باالنتقال بين ســان دييغو وســان 

لــويــس أوبــيــســبــو، إلنـــجـــاز أشــغــال 

عاجلة.

بحلول عام 2050 يتوقع أن تصبح منشآت تراوح قيمتها بني 8 و10 مليارات دوالر حتت املياه فى كاليفورنيا

سواحل كاليفورنيا 
مهددة بالتآكل 

بسبب تغير المناخ وال 
يلوح في األفق حل 

للمشكلة
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البيتكوين ثروة قذرة ببصمتها الكربونيةالبيتكوين ثروة قذرة ببصمتها الكربونية
ــــس )الــــــــــواليــــــــــات  ــلــ ــ ــجــ ــ لـــــــــــوس أنــ

المتحدة( – أظهر تقرير صادر 

عـــن مــجــمــوعــات بــيــئــيــة ارتـــفـــاع 

الــبــصــمــة الــكــربــونــيــة لــصــنــاعــة 

الــــبــــيــــتــــكــــويــــن فــــــــي الــــــــواليــــــــات 

المتحدة بسرعة فــائــقــة، وتكاد 

إلــى نسبة انبعاثات  تصل اآلن 

ستة ماليين سيارة كل سنة.

ــديــــن  ــعــ وتـــــتـــــضـــــمـــــن عــــمــــلــــيــــة تــ

الـــبـــيـــتـــكـــويـــن نـــفـــس الـــخـــطـــوات 

الــمــتــبــعــة فـــي اكــتــشــاف الـــمـــوارد 

المعدنية، حيث تتطلب كميات 

ــلــــة مـــــن الــــطــــاقــــة والـــــوقـــــت،  هــــائــ

ــم  ــاجــ ــنــ ــدم عـــــــمـــــــال مــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ ــســ ــ ويــ

ــزة كــمــبــيــوتــر  ــهــ الــبــيــتــكــويــن أجــ

ــديـــدة  ــتـــل جـ قــــويــــة الكــــتــــشــــاف كـ

إلضـــافـــتـــهـــا إلــــــى ســـلـــســـلـــة كــتــل 

البيتكوين.

مناجم البيتكوين حولت وجهتها إلى الواليات املتحدة بعد أن فرضت عليها الصني حظرا 
عد 

ُ
وبحسب خبراء العمالت املشفرة، ت

املشاركة فــي شبكة تعدين للبيتكوين 
مشروعا مربحا للغاية، إال أن متطلبات 
الــكــهــربــاء واألجــهــزة غــالــًبــا مــا تحد من 
ربحّيتها، خاصة بالنسبة إلى املعدنن 

ذوي املوارد املحدودة.
وحثت املجموعات الواليات األميركية 
على النظر في حظر عمليات التعدين 
الجديدة للمساعدة في حماية الكوكب.

يـــذكـــر أن مـــنـــاجـــم الــبــيــتــكــويــن حــولــت 
الــواليــات املتحدة بعد أن  إلــى  وجهتها 
فــرضــت عــلــيــهــا الــصــن حــظــرا وحـــذرت 
الــتــعــامــل بالعمالت  بشكل مستمر مــن 
املشفرة. وأظهرت البيانات الصادرة عن 
جامعة كــامــبــريــدج فــي سبتمبر 2021، 
الــواليــات املتحدة أصبحت الوجهة  أن 
األولى لعمال مناجم البيتكوين لتتفوق 
على الصن للمرة األولى على اإلطالق.

ــال جــيــريــمــي فــيــشــر مــحــلــل الــطــاقــة  ــ وقــ
نـــادي ســيــيــراغــيــر الربحية  فــي منظمة 
واملؤلف املشارك للتقرير، إن االنبعاثات 
الــقــطــاع املتعطش للطاقة يمكن أن  مــن 

تقوض أهداف معالجة تغير املناخ.
وأضاف نحن في نقطة انعطاف. نحاول 
إزالة الكربون بسرعة )…( لكن لتعدين 
البيتكوين القدرة على إلغاء بعض هذا 

التقدم.
الـــبـــصـــمـــة  املـــــجـــــمـــــوعـــــات إن  وقـــــــالـــــــت 
الــكــربــونــيــة لــهــذه الــصــنــاعــة كــانــت 27.4 
مــلــيــون طـــن مـــن مــنــتــصــف 2021 حتى 
ثـــالثـــة أضـــعـــاف  ــادل  ــعــ يــ ــا  2022، أي مــ
بصمة أكبر مصنع فحم أميركي أو ما 
يــقــرب مــن االنــبــعــاثــات الــســنــويــة لستة 

مالين سيارة.
وينطوي تعدين البيتكوين على شبكة 
من أجهزة الكمبيوتر كثيفة االستهالك 
لــلــطــاقــة والـــتـــي تــتــحــقــق مـــن مــعــامــالت 
الـــبـــيـــتـــكـــويـــن، وتـــتـــنـــافـــس فــيــمــا بــيــنــهــا 

للحصول على العمالت.
ولــم يكن ســوى 3.5 في املئة من تعدين 
البيتكوين العاملي موجودا في الواليات 
املتحدة في 2020، لكنه يقترب اآلن من 
38 فــي املــئــة، وفــقــا لـــدراســـة حــديــثــة من 

البيت األبيض.

وحثت املجموعات الواليات األميركية 
على النظر في عرقلة عمليات التعدين 
الــجــديــدة. وأقــر املجلس التشريعي في 
نيويورك هــذا العام قانونا إليقاف أي 
عمليات جــديــدة فــي الــواليــة تعتمد في 

جوهرها على الوقود األحفوري.
وتقول مجموعات صناعة البيتكوين، 
أكـــثـــر  الــــرقــــمــــيــــة  ــــالت  ــمـ ــ ــعـ ــ الـ قـــــطـــــاع  إن 
ــات الــثــقــيــلــة  ــاعــ ــنــ اخـــــــضـــــــرارا مـــــن الــــصــ
األخــــــــــرى، ويـــســـتـــخـــدم كـــمـــيـــة صــغــيــرة 
الــكــهــربــاء، مــا بــن 0.09 في  نسبيا مــن 
املئة و1.7 فــي املئة مــن إجمالي الطاقة 

األميركية، وفقا لتقرير البيت األبيض.
وأصدر مجلس تعدين البيتكوين، الذي 
يــمــثــل بــعــض الــالعــبــن الــرئــيــســيــن في 
هــذا القطاع، بيانات تظهر أن أكثر من 
نصف الطاقة املستخدمة في التعدين 
ــم يــرد  ــادر مـــتـــجـــددة. ولــ تـــأتـــي مـــن مـــصـ

املجلس على طلب للتعليق.
ــال إلــــيــــوت ديـــفـــيـــد مــــن بـــروتـــوكـــول  ــ ــ وقـ

البيتكوين املستدام، وهي شركة تهدف 
إلى تعزيز استخدام الطاقة النظيفة إن 
البيتكوين هــي تقنية تتمتع بالكثير 
ــة اإليـــجـــابـــيـــة  ــيـ ــنـــاخـ مــــن اإلمــــكــــانــــات املـ

والسلبية.
وتـــابـــع إنــهــا مــســألــة مــنــظــور، إذا كنت 
ســـتـــقـــارنـــهـــا بـــصـــنـــاعـــات أخـــــــــرى، مــثــل 
اإلسمنت على سبيل املثال، فهي نظيفة 
نــســبــيــا، لــكــن كـــل صــنــاعــة تــحــتــاج إلــى 

املشاركة في معالجة أزمة املناخ.
ويدرس التقرير الذي شاركت في تأليفه 
منظمة إيــرث جاستيس غير الربحية، 
ــرافــــق  ــــالت املــ ــــجـ ــامــــة وسـ ــعــ الــــوثــــائــــق الــ
ــفــــات الــتــنــظــيــمــيــة واإلفــــصــــاحــــات  ــلــ واملــ
املالية والتقارير الصحفية والشهادات 
من النشطاء في جميع أنحاء الواليات 

املتحدة.
وفـــي وقـــت ســابــق مـــن الــســنــة الــحــالــيــة، 
أطلق ائتالف من املجموعات الخضراء 
حملة للضغط على البيتكوين لتغيير 

برنامجها املعروف بـإثبات العمل إلى 
ــعــرف 

ُ
ــل اســتــهــالكــا لــلــطــاقــة ت طــريــقــة أقــ

بـإثبات الحصة.
وقــالــت مــانــدي ديـــروشـــي املــحــامــيــة في 
ــــرث جــاســتــيــس الـــتـــي تــمــثــل الــعــمــالء  إيـ
ــيـــة تـــحـــدي  ــفـ ــيـ ــفـــون كـ ــتـــكـــشـ ــن يـــسـ ــ ــذيــ ــ الــ
عمليات التعدين املحلية شهدنا زيادة 
كـــبـــيـــرة نــســبــيــا فــــي الـــتـــعـــديـــن هـــنـــا فــي 
ــات املــتــحــدة بــســرعــة كــبــيــرة منذ  الـــواليـ
الحظر في الصن، ونحن قلقون بشأن 

االتجاه الذي تسير فيه.
وفرضت الصن في 2021 قيودا شديدة 
على تعدين البيتكوين، مما دفع العديد 
مـــن الـــشـــركـــات لــالنــتــقــال إلــــى الـــواليـــات 

املتحدة والتوّسع هناك.
وطـــلـــب املـــشـــرعـــون الــديــمــقــراطــيــون في 
وقت سابق من العام من شركات تعدين 
الــبــيــتــكــويــن الــكــشــف عـــن الـــطـــاقـــة الــتــي 

تستخدمها.
وتـــقـــول املــجــمــوعــات الــبــيــئــيــة إن سجل 

الــصــنــاعــة الــبــيــئــي واســـتـــخـــدام الــطــاقــة 
والتأثير طويل املــدى على املجتمعات 

قد أخِفي عن التدقيق إلى حد كبير.
ويسلط تقرير صــدر األســبــوع املاضي 
الــضــوء عــلــى الــحــاالت الــتــي أطـــال فيها 
عمال مناجم البيتكوين عمر محطات 
ــوري ورفــــعــــوا مـــعـــدالت  ــ ــفـ ــ الــــوقــــود األحـ
اســتــهــالك الــكــهــربــاء وأنـــهـــكـــوا شــبــكــات 
الــطــاقــة وفــشــلــوا فـــي الـــوفـــاء بــالــوعــود 

املقدمة للمجتمع املحلي.
يــــقــــول بــــعــــض عــــمــــال مــــنــــاجــــم الــعــمــلــة 
إنــهــم يفيدون شبكات الطاقة  املــشــفــرة، 
مــن خـــالل تــوفــيــر االســتــقــرار والتمويل 

لتوليد الطاقة املتجددة.
وأبرم بعضهم في تكساس صفقات مع 
مزودي الطاقة املتجددة، واشتركوا في 

االستخدام املرن لتيسير الطلب.
ويصف آخـــرون أنفسهم بأنهم خضر، 
وتقول شركة كلن سبارك املتداولة إن 
طاقتها خالية من الكربون بنسبة تزيد 

عن 96 في املئة.
وقــال رئيسها التنفيذي زاك بــرادفــورد 
إن األمر ال يقتصر على أن العمال يمكن 
أن يــكــونــوا أكــثــر كـــفـــاءة ويــســتــخــدمــون 
الطاقة النظيفة لعملياتهم، لكن تعدين 
ــّرع انــتــقــال  ــســ الــبــيــتــكــويــن يــمــكــن أن يــ

الطاقة منخفضة الكربون.
وتحرك تعدين البيتكوين في االتجاه 
املـــعـــاكـــس فـــي كــنــتــاكــي، كــمــا قـــالـــت لن 
ــــرة الــتــنــفــيــذيــة لــلــجــنــة  ــــديـ بــــولــــدمــــان املـ

كنتاكي للمحافظة على البيئة.
ــم الـــكـــثـــيـــر مـــــن هــــذه  ــتــــدعــ وتــــابــــعــــت ســ
الــعــمــلــيــات مــشــاريــع طــاقــة غــيــر نظيفة، 

وهذا بالضبط ما حدث هنا.
ــقــــول إنـــه  ــا يــ ــ ــمـــا يـــفـــحـــص الـــتـــقـــريـــر مـ كـ
ادعـــــــــاءات الـــصـــنـــاعـــة الــبــيــئــيــة الـــتـــي ال 

أساس لها من الصحة.
وتــشــمــل تــلــك األســالــيــب االعــتــمــاد على 
أرصـــدة الكربون أو تعويضات الطاقة 
املتجددة، وهي تكتيكات قال جيريمي 
فــيــشــر إنــهــا تــهــدف إلـــى إخــفــاء التأثير 
الحقيقي لتعدين العمالت املشفرة على 
ــنــــاخ. وأضــــــاف أن هـــنـــاك الــكــثــيــر من  املــ

عمليات الغسيل األخضر املستمرة.

نسبة انبعاثات 
العملة المشفرة 
تقارب انبعاثات 

ستة ماليين 
سيارة كل سنة
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باحثون يطورون ساللة جديدة من »كورونا « قاتلة بنسبة 80 %

دراسات

• بروكسل : وجدت دراسة جديدة تحلل 
V-« حطام سفينة الحرب العاملية الثانية

John Mahn 1302«، في الجزء البلجيكي 
من بحر الشمال، وأن املــواد املتسربة من 
الحطام القديم ال تــزال تؤثر في األحياء 
الدقيقة والكيمياء الجيولوجية املحيطة 
بــعــد حــوالــي 80 عــامــا مــن غـــرق السفينة 

في البحر.
وبالنظر إلى وجود اآلالف من قطع حطام 
الــشــمــال وحــده،  السفن املماثلة فــي بحر 
مــن املحتمل أن يــكــون التأثير التراكمي 
فـــي الــحــيــاة الــبــحــريــة ضــخــمــا، ال سيما 
بالنظر إلى الذخائر واملواد الخطرة التي 
غالبا مــا يتم تخزينها على مــن السفن 
العسكرية، ووصفه العلماء بتغير قواعد 

»علم األحياء« في املحيطات.
وتــــــقــــــول جــــــوزفــــــن فــــــــان عـــــاملـــــة الـــبـــيـــئـــة 
ــيـــنـــت فــي  ــعــــة جـ ــامــ ــة، مـــــن جــ ــيــ ــكــــروبــ ــيــ املــ
بلجيكا: »أردنا أن نرى ما إذا كان حطام 
الــســفــن الــقــديــمــة فــي الــجــزء الــخــاص بنا 
مــــن الـــبـــحـــر ال يــــــزال يــشــكــل املــجــتــمــعــات 

امليكروبية املحلية، ومــا إذا كــان ال يــزال 
يؤثر في الرواسب املحيطة. هذا التحليل 
امليكروبي فريد من نوعه داخل املشروع«.
ــذ الـــبـــاحـــثـــون عـــيـــنـــات مــــن الــهــيــكــل  ــ ــ وأخـ
الفوالذي والرواسب في 12 نقطة مختلفة 
ــلــــى مـــســـافـــات  بـــالـــقـــرب مــــن الـــحـــطـــام وعــ
متزايدة بعيدًا عنه، ملعرفة مدى انتشار أي 
تلوث محتمل. ويختلف تركيز امللوثات 
السامة حولها اعتمادًا على املسافة: كان 
هناك دليل على وجود معادن ثقيلة )مثل 
النيكل والــنــحــاس( والــزرنــيــخ واملركبات 
املــتــفــجــرة والــهــيــدروكــربــونــات الــعــطــريــة 
الــهــيــدروكــربــونــات  املــتــعــددة الحلقات أو 
العطرية )املــواد الكيميائية التي تحدث 
بشكل طبيعي فــي الفحم والنفط الخام 
ــو مـــتـــوقـــع، ازدادت  والـــبـــنـــزيـــن(. وكـــمـــا هـ
ــع قــربــهــا من  ــذه املـــلـــوثـــات مـ تـــركـــيـــزات هــ

السفينة. 
ــعـــادن في  وعــثــر عــلــى أعــلــى تـــركـــيـــزات املـ
ــفـــحـــم فــي  ــــى خـــــــزان الـ الـــعـــيـــنـــة األقــــــــرب إلــ

السفينة، على سبيل املثال.

ــــي جــامــعــة  ــثــــون فـ ــاحــ • بـــوســـطـــن : طــــــور بــ
بوسطن ساللة جديدة من فيروس »كورونا« 
ــــك إثــــر ســلــســلــة من  قــاتــلــة بــمــعــدل %80، وذلـ
ــالــــت الـــجـــامـــعـــة: إن  الـــتـــجـــارب املـــخـــبـــريـــة. وقــ
ــزيـــج مــــن مــتــحــور  الـــفـــيـــروس الـــجـــديـــد هــــو مـ
»أومـــيـــكـــرون« والــفــيــروس األصــلــي وقـــد قتل 
%80 مـــن الـــفـــئـــران املـــصـــابـــة بــــه، عــلــى عكس 
الــذي لم يقتل الفئران،  »أوميكرون« الحالي، 

حيث عانت فقط أعراضا خفيفة.
وأجرى البحث فريق من العلماء من فلوريدا 
وبــوســطــن فـــي مــخــتــبــرات املـــدرســـة الــوطــنــيــة 
الــنــاشــئــة. وبحسب موقع  لــألمــراض املــعــديــة 
ــيــــوز«، فــقــد اســـتـــخـــرج الــبــاحــثــون  »فـــوكـــس نــ

بـــروتـــن ســبــايــك مـــن »أومـــيـــكـــرون« وربــطــوه 
بــالــســاللــة، الــتــي تــم اكــتــشــافــهــا ألول مـــرة في 
بداية الوباء، الــذي بدأ في ووهــان الصينية، 
ووثــقــوا بــعــد ذلـــك كــيــف تفاعلت الــفــئــران مع 

الساللة الهجينة.
وكــتــبــوا فــي الــورقــة البحثية: »عــنــد الــفــئــران، 
ــا يـــتـــســـبـــب أومـــــيـــــكـــــرون فـــــي عـــــدوى  ــمـ ــنـ ــيـ وبـ
الــفــيــروس الحامل  فــإن  خفيفة وغــيــر مميتة، 
ل»أوميكرون إس« Omicron S الجديد يسبب 

مرضا شديدًا بمعدل وفيات يبلغ 80%«.
وقال الباحثون: إن الساللة الجديدة تحتوي 
على جزيئات فيروسية ُمعدية أكثر بخمس 

مرات من متغير »أوميكرون«.

وتم اكتشاف فيروس »كورونا« ألول مرة في 
سوق في ووهان، على الرغم من أن الكثيرين 
ــم تــصــمــيــمــه في  يــعــتــقــدون بــــأن الـــفـــيـــروس تـ

معهد ووهان لعلم الفيروسات.
ــزال مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــاملــيــة، تــواجــه  ــ وال تـ
ــقــــادات بــســبــب تــعــامــلــهــا مــــع األزمـــــــة فــي  ــتــ انــ

أيامها املبكرة واألكثر أهمية.
ويعتبر متحور »أومــيــكــرون« قابل لالنتقال 
ــخــــاص الــذيــن  بــشــكــل كــبــيــر، حــتــى بـــن األشــ
بــالــكــامــل. كــمــا يعتبر بــروتــن  تــم تطعيمهم 
ســبــايــك مــســؤواًل عــن مــعــدالت الــعــدوى وفقا 
الــتــغــيــيــرات األخــــرى فــي بنية  أمـــا  للباحثن. 

الفيروس فتحدد قدرته على أن يكون فتاكا.

: تمكن علماء روس مــن معهد   موسكو 
هــنــدســة الــــراديــــو واإللـــكـــتـــرونـــيـــات )فـــرع 
ــزود  ــ ــار جــــهــــاز مـ ــكــ ــتــ ـــن ابــ ســـــــاراتـــــــوف( مــ
بــبــرنــامــج لــكــشــف وتــقــيــيــم قــــدرات خاليا 
املــحــيــط، وفـــق ما  الــوســط  البكتيريا فــي 
أعـــلـــن املــكــتــب اإلعــــالمــــي لـــــــوزارة الــعــلــوم 
والتعليم العالي الروسية في بيان نقلته 

وكالة أنباء »تاس« الروسية.
ــإن الـــجـــهـــاز الــجــديــد  ــ وحـــســـب الـــبـــيـــان، فـ
ــة الـــبـــكـــتـــيـــريـــا  ــيـ ــاسـ يـــمـــكـــنـــه تـــقـــيـــيـــم حـــسـ
للمضادات الحيوية واكتشاف املضادات 

الحيوية في السوائل.
ــذا األمـــــــــر، قـــال  ــهــ ــر لــ ــثــ وفــــــي تـــوضـــيـــح أكــ

الــدكــتــور بــوريــس زايتسيف املتخصص 
بالعلوم الفيزيائية وهو مدير مختبر في 
املعهد »أظهرت نتائج دراستنا إمكانية 
اكتشاف خاليا البكتيريا التي هي ذات 
طبيعة حساسية أقــل من 103 خاليا في 
املــلــيــلــتــر وخـــاليـــا الــفــيــروســات الــتــي هي 
اقــل مــن 104 فــيــروســات فــي املليلتر. وإن 
ادنـــى حــد الكــتــشــاف املـــضـــادات الحيوية 
يـــعـــادل 0.5-1 مــيــكــروغــرام  الـــســـوائـــل  فـــي 
فــي املــلــيــلــتــر. لــذلــك ســيــكــون هـــذا الــجــهــاز 
الــخــاليــا البكتيرية  اكــتــشــاف  فـــي  مــفــيــدا 
والفيروسات في الدم والجهاز اللمفاوي 
ــيــــوان. وفــــي املـــشـــروبـــات  لـــإلنـــســـان والــــحــ

واألطعمة السائلة«.
ــذكـــر، ان الـــجـــهـــاز يـــتـــكـــون مــن  ــالـ جـــديـــر بـ
مرنان مع مجال كهربائي عرضي يعتمد 
عــلــى صفيحة مــن مــلــح غــيــر مــوجــود في 
الطبيعة هــو نــيــوبــات الليثيوم سمكها 
0.5 مـــلـــم. وعـــلـــى أحــــد جــوانــبــهــا قــطــبــان 
بأبعاد 5 و 10 ملم، وعلى الجانب اآلخر 
ا مــــن األقــــطــــاب  وعـــــــاء ســــائــــل. وإن جـــــــزء
الكهربائية واملنطقة املحيطة بها مغطى 
بطبقة ماصة لكبح املوجات. فيما يضم 
الــخــاص بالتحليل مــولــد إشـــارة  الــجــزء 
رقـــمـــيـــة ووحـــــــدة تــحــكــم دقـــيـــقـــة مــتــصــلــة 

بجهاز كمبيوتر شخصي.

دراسة تؤكّد قدرة السالحف على التواصل الصوتيدراسة تؤكّد قدرة السالحف على التواصل الصوتي

علماء روس يبتكرون جهازا لكشف البكتيريا والفيروسات علماء روس يبتكرون جهازا لكشف البكتيريا والفيروسات 

 مــن أشــكــال 
ً
ـــورخ:  بــّيــنــت دراســــة حــديــثــة أن شــكــال ــ • زيـ

التعبير الصوتي موجود لدى أكثر من 50 نوعا حيوانيا 
كــــان ُيــعــتــقــد ســابــقــا أنـــهـــا صـــامـــتـــة، ومــنــهــا الــســالحــف، 
أنــواع   أن مصدر هــذه امليزة سلف مشترك مع 

ً
موضحة

أخرى يعود إلى نحو 400 مليون عام.
بدأ كل شيء خالل رحلة بحثية عن السالحف في غابات 
األمازون املطيرة بقيادة عالم األحياء التطوري غابرييل 

يورغيفيتش كوهن، وهو املعّد الرئيسي للدراسة.
وقال كوهن لوكالة فرانس برس: عندما عدت إلى املنزل، 
قــــررت تسجيل أصــــوات حــيــوانــاتــي، ومــنــهــا السلحفاة 
. وبعدما 

ً
هــومــيــروس املــوجــودة لــديــه منذ أن كــان طــفــال

ــا،  ـــصـــدر أصـــواتـ
ُ
ــذه الـــحـــيـــوانـــات ت اكــتــشــف الـــعـــاِلـــم أن هــ

ــوات أنـــواع أخـــرى مــن السالحف،  بـــادر إلــى تسجيل أصـ
املــاء إذا لزم  باستخدام كاشف للموجات الصوتية في 

األمر للتمّكن من التقاط هذه األصوات.
وأضــاف الباحث في جامعة زيــورخ: تبّن أن كل األنواع 
التي استهدفتها التسجيالت، أنتجت أصواتا، ما جعلنا 
نتساءل عــن عــدد الحيوانات األخـــرى التي ُيعتقد أنها 

صامتة وتنتج أصواتا أيضا.
ــــي مـــجـــلـــة نــيــتــشــر  ــــرت فـ ــــشـ ـ

ُ
ــتــــي ن ورصـــــــــدت الــــــدراســــــة الــ

كوميونيكيشنز 50 نوعا مــن السالحف باإلضافة إلى 
ثــالثــة حــيــوانــات غريبة جــدًا ُيــعــرف عنها أنــهــا صامتة. 
من بينها سمك الرئة )له رئة باإلضافة إلى خياشيمه(، 

والضفادع الثعبانية، وهي برمائيات لها شكل ديدان.
حتى أن الفريق سجل أصوات أنواع نادرة من الزواحف، 

عثر عليها فقط في نيوزيلندا، وهي تواتارا.
 أو 

ً
كل هذه الحيوانات تنتج أشكااًل صوتية، كنقرة مثال

تغريدة أو صوت نغمي، حتى في حالة الراحة أو بضع 
مرات فقط في اليوم، وفقا للدراسة.

ــمـــع الـــبـــاحـــثـــون نــتــائــجــهــم مــــع الـــبـــيـــانـــات املــتــعــلــقــة  وجـ
بالتاريخ التطوري للتواصل الصوتي لــدى 1800 نوع 

حيواني آخـــر، ثــم استخدموا تقنية تسمى إعـــادة بناء 
األســـــــالف، تــتــولــى احـــتـــســـاب احـــتـــمـــال وجـــــود خــاصــيــة 

مشتركة بن عدد من األنواع في املاضي.
وقال الباحث وجدنا أن السلف املشترك لهذه املجموعة 
كان ُينتج أصواتا ويتواصل عن قصد باستخدام هذه 
األصـــوات. وكــان العلماء يعتقدون قبل هــذه الــدراســة أن 
 مــن ربــاعــيــات األرجـــل، ومنها الــســالحــف، واألســمــاك 

ً
كــال

الــرئــويــة تــطــور بشكل منفصل عــن اآلخـــر إلــى شكل من 
 الدراسة الجديدة آظهرت العكس 

ّ
التواصل الصوتي. لكن

، إذ بّينت أن رباعيات األرجل واألسماك الرئوية متحدرة 
من املكان نفسه ، بحسب الباحث.

وكــان هذا السلف املشترك يعيش قبل 407 مالين سنة 
على األقل، خالل حقبة الحياة القديمة )أو الباليوزويك(، 

وفقا للدراسة.
ورأى أستاذ علم األحياء التطوري في الجامعة األميركية 
في أريزونا جون وينز، في حديث لوكالة فرانس برس، 
فــي فــكــرة نــشــوء الــتــواصــل الــصــوتــي مــن ســلــف مشترك 
ألسماك الرئة ورباعيات األرجل  اكتشافا مدهشا ومثيرًا 

لالهتمام.
ــة لــم يــمــيــزوا بــالــضــرورة  لــكــنــه الحـــظ أن مــعــّدي الـــدراسـ
بن ما هو إنتاج األصــوات من قبل الحيوانات وما هو 

التواصل الصوتي.
ومــــع ذلـــــك، قـــــارن الـــبـــاحـــثـــون، بــحــســب املـــعـــّد الــرئــيــســي 
للدراسة، بن تسجيالت الحيوانات الصوتية واملرئية 
للتحقق مــن مــدى توافقها مــع سلوكيات معينة. وقــال 
غابرييل يورغيفيتش كوهن إن الهدف من ذلــك التأكد 

ستخدم فعليا للتواصل.
ُ
من أن هذه األصوات ت

الــذي نشر عــام 2020 دراســة  وأشــاد البروفيسور وينز، 
ــول الــتــواصــل الــصــوتــي لـــدى الــفــقــاريــات، بــهــذه  عـــن أصــ
ه شدد 

ّ
بــأنــواع جــديــدة، لكن الــجــديــدة املتعلقة  البيانات 

على ضرورة إجراء تحليالت أكثر دقة.

حطام السفن يغّير حطام السفن يغّير 
»علم األحياء« فى احمليط»علم األحياء« فى احمليط
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ــدارة قــطــر لـــلـــدول الــمــنــتــجــة والـــمـــصـــدرة لــلــغــاز  ــ لـــم تــمــنــع صـ

فــي الــعــالــم مــن الــتــوســع فــي الــمــشــروعــات الــخــاصــة بــالــطــاقــة 

الــمــتــجــددة وضـــخ مــزيــد مــن االســتــثــمــارات بــهــا، والــتــي كــان 

الذي  الشمسية  للطاقة  »الخرسعة«  محطة  مشروع  أبــرزهــا 

افتتحه أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. ويأتي 

إطار  في  الشمسية  للطاقة  الخرسعة  محطة  مشروع  افتتاح 

الــتــوجــه الــقــطــري نــحــو قــطــاع الــطــاقــة الــمــتــجــددة واالهــتــمــام 

بـــه، وزيــــادة االســتــثــمــارات فــيــه، حــيــث تــطــمــح الـــدوحـــة لــبــذل 

وتمثل  وتطويرها.  القطاع  هذا  مصادر  تنمية  نحو  المزيد 

ــى فـــي قــطــر وواحــــدة مــن  مــحــطــة الــخــرســعــة، الــتــي تــعــد األولــ

تنفيذ  نحو  خطوة  المنطقة،  في  نوعها  من  المحطات  أكبر 

إســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــــدوحــــة لــــالســــتــــدامــــة، وتـــحـــقـــيـــق حــــزمــــة مــن 

اإليــجــابــيــات مــثــل تــوفــيــر إنـــتـــاج الــطــاقــة بــأســعــار تــنــافــســيــة 

الكربونية  االنبعاثات  وتقليل  الغاز  على  االعتماد  وتقليل 

المحيطة. البيئة  وتحسين 

تقع غرب الدوحة 
على مساحة 

تتجاوز ١٠ 
كيلومترات مربعة 

بتكلفة إجمالية 
تقدر بنحو ١.٧ مليار 

ريال قطري

سينتج المشروع 
كهرباء تصل إلى 

١٠ % من 
ذروة الطلب 

على الكهرباء 
في البالد

منخفضة الكربون.
ــــدث الــحــلــول في  ويــتــضــمــن املـــشـــروع أحـ
تكنولوجيا الطاقة الشمسية كاستخدام 
األلــــــــــــواح املــــــــزدوجــــــــة، وتـــطـــبـــيـــق أحـــــدث 
األنــظــمــة اآللــيــة لتعقب الــشــمــس، إضــافــة 
ــات فــــي عــمــلــيــة  ــوتــ ــروبــ ــــى اســـتـــخـــدام الــ إلـ
لـــأللـــواح الشمسية  املــســتــمــرة  الــتــنــظــيــف 
املــيــاه املعالجة، وذلــك بهدف  باستخدام 
تعزيز كفاءة املحطة وضمان استمرارية 
اإلنتاج وتقليل كلفة التشغيل في املحطة.

دعم قطري للطاقة النظيفة
وكــانــت الـــدوحـــة وقــعــت فــي مــطــلــع 2020 
 )Total( »ــال ــوتــ اتــفــاقــيــة مـــع شــركــتــي »تــ
 )Marubeni( »الــفــرنــســيــة و«مـــاروبـــيـــنـــي
الــيــابــانــيــة لــتــشــيــيــد املـــحـــطـــة، حــيــث كــان 
مقررا افتتاحها في الربع األول من 2021، 
وأن تبلغ قدرتها الكاملة بحلول الربع 
لـــكـــن ظــــــروف جــائــحــة  ــن 2022،  األول مــ
ــذه  ــــي هـ ــالــــت دون املــــضــــي فـ كـــــورونـــــا حــ

الخطط.
ويــــقــــول الــخــبــيــر االقــــتــــصــــادي عـــبـــد الــلــه 

ويـــقـــول ســعــد بـــن شـــريـــدة الــكــعــبــي وزيـــر 
الدولة القطري لشؤون الطاقة إن محطة 
الخرسعة واحــدة من مبادرات دولة قطر 
اإلستراتيجية لبناء مشاريع تهدف إلى 

خفض االنبعاثات الغازية والحرارية.
وأوضـــح الكعبي، فــي تصريح بمناسبة 
تدشن محطة الخرسعة إلنــتــاج الطاقة 
الشمسية، أن املحطة ستسهم في تحقيق 
ــاز ثــانــي أكسيد  خــفــض فــي انــبــعــاثــات غـ

الكربون يقدر بنحو مليون طن سنويا.
ــر عــن  ــطـ ــنـــت قـ ــلـ ــن أعـ ــريـ ــهـ ــل نـــحـــو شـ ــبــ وقــ
ــلـــطـــاقـــة  ــاء مــــحــــطــــتــــن لـ ــ ــ ــشـ ــ ــ ـــروع إلنـ ــ ــشــ ــ ــ مـ
ــي إنـــتـــاج  الــشــمــســيــة عـــلـــى أن تـــشـــرعـــا فــ
نـــهـــايـــة 2024، وســتــنــفــذ  فــــي  الـــكـــهـــربـــاء 
املـــشـــروع شـــركـــة »ســـامـــســـونـــغ« الــكــوريــة 
الجنوبية باستثمار بلغ 2.3 مليار ريال 

قطري )الدوالر يساوي 3.65 رياالت(.
وستبنى املحطتان في مدينتي مسيعيد 
ــيـــث مــن  الـــصـــنـــاعـــيـــتـــن، حـ ــفــــان  لــ وراس 
ــادة  ــ ــقــــرر أن تــســهــم املـــنـــشـــأتـــان فــــي زيـ املــ
قــــدرة تــولــيــد الــطــاقــة املـــتـــجـــددة فـــي قطر 
إلــى 1.67 غــيــغــاوات بحلول 2024، علما 
بــأن إستراتيجية قطر للطاقة تستهدف 
توليد 5 غيغاواتات من الطاقة الشمسية 

بحلول 2035.
أمــا محطة الخرسعة فتقع غــرب الدوحة 
عــلــى مــســاحــة تـــتـــجـــاوز 10 كــيــلــومــتــرات 
مربعة، وبتكلفة إجمالية تقدر بنحو 1.7 
مليار ريال قطري، حيث تتضمن أكثر من 
1.8 مليون لوحة شمسية، وتقدر السعة 

الكلية للمشروع بنحو 800 ميغاوات.
وتم تثبيت األلواح الشمسية على قواعد 
مــعــدنــيــة تــعــتــمــد تــقــنــيــة مــتــابــعــة حــركــة 
الشمس مــن الــشــرق إلــى الــغــرب، لتعزيز 
االســتــفــادة القصوى مــن مساحة األرض 

وتعظيم اإلنتاج اليومي من املحطة.
ــــروع  ــشـ ــ ــرر أن يـــنـــتـــج هـــــــذا املـ ــ ــقــ ــ ومـــــــن املــ
إلــى %10 مــن ذروة الطلب  كهرباء تصل 
ــبـــالد، وذلــــك يعني  عــلــى الــكــهــربــاء فـــي الـ
القيام بــدور مهم في تلبية االحتياجات 
ــــداف  املــحــلــيــة مـــن إمــــــدادات الــطــاقــة واألهـ
اإلستراتيجية لقطر للطاقة لالستدامة 
والــــتــــي تــتــضــمــن إنــــتــــاج طــــاقــــة نــظــيــفــة، 
ــــؤول إلــــــى طـــاقـــة  ــــسـ ــقــــال مـ ــتــ وتـــحـــقـــيـــق انــ

ــتـــتـــاح مــحــطــة الــخــرســعــة  الـــخـــاطـــر إن افـ
للطاقة الشمسية يأتي تحقيقا ومواكبة 
لرؤية قطر العامة ورؤيتها االقتصادية 
لتنويع االقتصاد وموارد الطاقة وتنويع 
التدفقات النقدية واإلســهــام بشكل أكبر 
في معالجة االحتباس الحراري والتلوث 

البيئي بوجه عام.
قـــطـــر  نـــــهـــــج  الـــــــخـــــــاطـــــــر، أن  ويــــــــوضــــــــح 
وإســــتــــراتــــيــــجــــتــــهــــا الــــخــــاصــــة بـــالـــطـــاقـــة 
يعظمان من أهمية ودور الطاقة النظيفة 
واملتجددة ويؤكدان دعم قطر ألي تحرك 
دولي نحو التوجه لهذا النوع من الطاقة.
وفي هذا الصدد، يشير إلى أنه قبل عام 
تم تغيير اسم »قطر للبترول« إلى »قطر 
لـــلـــطـــاقـــة«، وذلـــــك مـــواكـــبـــة لــلــتــوجــه نحو 
كفاءة أكثر في استخدام الطاقة وتنويع 
ــاقـــة  ــطـ ــلــــى الـ ــا واالعـــــتـــــمـــــاد عــ ــ ــادرهـ ــ ــــصـ مـ
رجمت هــذه اإلستراتيجية 

ُ
النظيفة، إذ ت

فــــي املـــرحـــلـــة املـــاضـــيـــة مــــن خـــــالل شــــراء 
شـــركـــات طــاقــة أو إنـــشـــاء مــحــطــات طــاقــة 
كـــهـــروضـــوئـــيـــة مـــثـــل مـــحـــطـــة الــخــرســعــة 

للطاقة الشمسية.
ــة  ــاقــ ــطــ ــــر ملـــــــــــــوارد الــ ــــطـ ــــالك قـ ــ ــتـ ــ ــ ورغـــــــــــم امـ
ــاز املـــســـال، فــإن  األحـــفـــوريـــة كــالــغــاز والـــغـ
الخبير االقتصادي القطري يؤكد حرص 
بــالده على تنويع مصادر الطاقة لديها 
حيث تتوفر لديها أهــم مــصــادر الطاقة 
املتجددة املتمثلة فــي الطاقة الشمسية، 
والــــتــــي يـــعـــنـــي االســـتـــثـــمـــار بـــهـــا خــفــض 
االنــبــعــاثــات الكربونية ومــن ثــم اإلســهــام 

في الحد من التغير املناخي.
ــر إلــــــى أن تــــوفــــر طـــاقـــة  ــاطــ ــخــ ويـــلـــفـــت الــ
الــشــمــس فـــي قــطــر يــتــيــح إحـــــالل الــطــاقــة 
الــكــهــروضــوئــيــة، ومـــن ثـــم ســيــمــّكــن دولـــة 
قطر من املحافظة على مستويات تصدير 
الطاقة النظيفة التي يحتاج إليها العالم.
الــخــرســعــة للطاقة  ويــضــيــف أن مــشــروع 
الشمسية يتميز بأنه يــواكــب التطورات 
الــتــقــنــيــة، بــخــاصــة مـــا يــتــعــلــق بــالــخــاليــا 
الشمسية وآليات جمع الطاقة الشمسية 
ــاء  ــذكــ ــاد عـــلـــى الــــروبــــوتــــات والــ ــمــ ــتــ واالعــ
اآللـــي واالصــطــنــاعــي فــي متابعة الضوء 
وتحسن الخاليا الشمسية القادرة على 
ــن الـــطـــاقـــة، وذلـــك  تــحــويــل نــســب أعـــلـــى مـ
يـــعـــنـــي دخـــــــول قـــطـــر عــــصــــرا جــــديــــدا فــي 
إنــتــاج الطاقة، فــي مواكبة ألحــدث  مجال 

التوجهات العاملية في هذا املجال.
وعــــن داللـــــة افـــتـــتـــاح مـــشـــروع الــخــرســعــة 
للطاقة الشمسية في هذا التوقيت، يقول 
ــتــــصــــادي الـــخـــاطـــر إن قــطــر  الــخــبــيــر االقــ
تريد أن تثبت للعالم أنها جــادة وتؤمن 
بــالــطــاقــة الــنــظــيــفــة وتــتــحــرك بــقــوة نحو 
ذلـــك، وأنــهــا إلــى جــانــب إسهامها الكبير 
فــــي تـــوفـــيـــر الـــطـــاقـــة الــنــظــيــفــة مــــن خـــالل 
الــغــاز املــســال فإنها على اســتــعــداد ملزيد 
من الدعم لتوفير الطاقة املتجددة لدول 

العالم بتأسيس مثل هذه املحطات.
ــد الــــخــــاطــــر، فــــي خـــتـــام تــصــريــحــه  ــؤكــ ويــ
ــة الـــتـــي  ــاقــ لـــلـــجـــزيـــرة نــــــت، أن أزمـــــــة الــــطــ
يشهدها العالم حاليا تؤكد صحة رؤية 
الــطــاقــة، وأن  قطر وإستراتيجتها بشأن 
لديها قدرة على استقراء مستقبل الطاقة 
فـــي الـــعـــالـــم بــمــا يـــعـــزز مــكــانــتــهــا عــاملــيــا، 
باإلضافة إلى سعيها الحثيث للمشاركة 

في معالجة مشكالت التلوث البيئي.

محطة اخلرسعة للطاقة الشمسية..محطة اخلرسعة للطاقة الشمسية..
إجناز خليجي فى عالم الطاقة املتجددةإجناز خليجي فى عالم الطاقة املتجددة

 تتضمن أكثر من 1.8 مليون لوحة شمسية، وتقدر السعة الكلية للمشروع بنحو 800 ميغاوات
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رئيس التحرير : النـاشط البيئـياألخـــيــرة

خالد محمد الهاجري

• واشنطن : حثت أكثر من 100 جماعة 
ــــون كــــيــــري مــبــعــوث  ــيـــة جــ بــيــئــيــة أمـــريـــكـ
الــرئــيــس األمـــريـــكـــي جـــو بـــايـــدن لــشــؤون 
ــاخ عــــلــــى دعــــــــم إنــــــشــــــاء صــــنــــدوق  ــ ــنـ ــ ــمـ ــ الـ
لــتــعــويــض الـــــدول الـــتـــي تــكــبــدت خــســائــر 
ــة مـــن تــغــيــر الــمــنــاخ،  ــاديــ اقـــتـــصـــاديـــة ومــ
لــلــدول األكــثــر تأثرا  وهــو مطلب رئيسي 
بالتغير المناخي في قمة المناخ كوب27 

المقبلة في مصر.
وورد في الرسالة، التي 
وقــعــت عليها جماعات 
مـــــــــن ضـــــمـــــنـــــهـــــا ســـــيـــــرا 
كــلــوب ومــنــظــمــة الــســالم 
األخـــــــضـــــــر بـــــالـــــواليـــــات 
الــــمــــتــــحــــدة جــريــنــبــيــس 
يــو.إس.إيــه، إن الواليات 
المتحدة وهي ثاني أكبر 
المتسببين في انبعاث 
ــاس  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــتـ ــ ــ غـــــــــــــــــــازات االحـ
الـــحـــراري مــســؤولــة عما 

ــبـــعـــاثـــات الــتــراكــمــيــة  ــــع االنـ ــقـــرب مــــن ربـ يـ
الــعــالــمــيــة لـــغـــازات االحـــتـــبـــاس الـــحـــراري 
ــثـــورة الــصــنــاعــيــة ومــســؤولــة  مــنــذ بــــدء الـ
عن معالجة الخسائر واألضرار. وتواجه 
الــواليــات المتحدة واالتــحــاد األوروبــــي، 
ثـــالـــث أكـــبـــر الــمــتــســبــبــيــن فـــي انــبــعــاثــات 

غــــازات االحــتــبــاس الـــحـــراري فــي الــعــالــم، 
ضغوطا من الــدول األقــل دخــال لتخفيف 
فــتــرة طــويــلــة للتعويض  مقاومتها مــنــذ 
عــــن الـــخـــســـائـــر واألضـــــــــرار الـــنـــاجـــمـــة عــن 
ــنـــســـوب مـــيـــاه  ــات وارتــــــفــــــاع مـ ــانـ ــيـــضـ ــفـ الـ
الــبــحــار وغــيــرهــا مــن اآلثــــار الــتــي تسبب 
الــمــنــاخــي. وقـــال أحـــد كبار  فيها التغير 
ــيــــن بـــحـــكـــومـــة الــــرئــــيــــس جــو  الــــمــــســــؤولــ
بـــايـــدن لــلــصــحــفــيــيــن إن 
ــتـــحـــدة ال  ــمـ ــات الـ ــ ــواليــ ــ الــ
تــــــعــــــارض بـــــالـــــضـــــرورة 
إنــشــاء مــؤســســة جــديــدة 
مــســؤولــة عـــن الــخــســائــر 
واألضــــــــــــــــــــــرار، ولـــكـــنـــهـــا 
تعتقد أن هناك مصادر 
لــلــتــمــويــل يمكن  حــالــيــة 
ــا لــتــغــطــيــة  ــهــ ــغــــاللــ ــتــ اســ
ــاخ. وقــــال  ــنـ ــمـ خـــســـائـــر الـ
الـــواليـــات  الـــمـــســـؤول إن 
الــــــــمــــــــتــــــــحــــــــدة رفــــــضــــــت 
مقترحا تــقــدمــت بــه إحـــدى الــــدول األكــثــر 
عـــرضـــة لــلــتــأثــر بــتــغــيــر الـــمـــنـــاخ فـــي قمة 
ــــدت فــي  ــقـ ــ ــعـ ــ ــاخ كــــــــــــوب26 الـــــتـــــي انـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ الـ
جالسجو العام الماضي ألنها لم تحدد 
الـــدول ستكون مسؤولة  إن كانت بعض 

قانونيا عن األضرار المناخية.

إقصاء ببغاء من منافسة يثير ضجة فى نيوزيلنداإقصاء ببغاء من منافسة يثير ضجة فى نيوزيلندا
ــطــــالق  انــ ــق  ــ ــرافــ ــ تــ  : • ويـــلـــيـــنـــغـــتـــون 
مسابقة انتخاب »طير العام« املثيرة 
ــلـــجـــدل فــــي نـــيـــوزيـــلـــنـــدا، مــع  دائــــمــــا لـ
ضــجــة أثـــارهـــا حــرمــان أضــخــم ببغاء 
فــي الــعــالــم مــن املــشــاركــة فــي املسابقة 
ــواة الــطــيــور  الــجــمــالــيــة، مـــا أغــضــب هــ
الــذيــن هــالــهــم اســتــبــعــاد طــيــر كاكابو 

املحبوب جدا والعاجز عن الطيران.
ــر قــــرار  ــ وثــــــــارت حــفــيــظــة كـــثـــيـــريـــن إثــ
املنظمن منع الببغاء النيوزيلندي 
الــذي يواجه نوعه  ذي الشكل الالفت 

خطر االنقراض، بحسب »الفرنسية.

ويشبه ببغاء كاكابو، املعروف أيضا 
بــاســم الــبــبــغــاء الــبــومــة، كـــرة بولينج 
مــع ريــش أخــضــر. وسبق لــه أن وصل 
إلى نهائيات املسابقة في 2021، وفاز 
بنسختي 2008 و2020. هـــذا الطير 
الـــعـــاجـــز عـــن الــتــحــلــيــق بــســبــب قصر 
ريـــشـــه، كــــان األوفـــــر حــظــا لــلــفــوز هــذا 
العام. حتى إنه وصف بأنه »رائع« من 
عالم األحياء الشهير ديفيد أتنبوروه، 
ــد أبــــــرز املـــرجـــعـــيـــات فــــي الـــتـــاريـــخ  ــ أحـ
أنــه طيره  الـــذي قــدمــه على  الطبيعي، 
املــفــضــل. لكن املنظمن  النيوزيلندي 

فضلوا هذا العام إعطاء فرصة لطيور 
ــكـــرز،  ــلـــن ريـ أقــــل شــعــبــيــة. وقـــالـــت إيـ
ــة »فــــورســــت  ــئـ ــيـ الــــنــــاطــــقــــة بــــاســــم هـ
أنــــد بـــيـــرد«، املــنــظــمــة لـــلـــحـــدث، »إن 
ــــارج الــقــائــمــة  ــرك كـــاكـــابـــو خـ ــرار تــ ــ قـ
بخفة.  يتخذ  لم  العام  هذا  املرشحة 
مــــدى  أي  إلــــــى  »نـــــــــدرك  وأضــــــافــــــت، 
يـــحـــب الـــنـــاس طـــيـــر كـــاكـــابـــو«، لــكــن 
الــرأي  توعية  إلــى  »تهدف  املسابقة 
في  املتأصلة  الطيور  بجميع  العام 
نـــيـــوزيـــلـــنـــدا، وكـــثـــيـــر مــنــهــا يــعــانــي 

كبيرة. صعوبات 

جماعات بيئية أمريكية حتث كيرى 
على دعم انشاء صندوق تعويض مناخى

وقـــــالـــــت شــــركــــة تـــولـــســـتـــيـــشـــن الـــتـــابـــعـــة 
لــتــرافــيــس بــيــركــيــنــز، أكـــبـــر شـــركـــات بيع 
الـــبـــنـــاء فــي  ــال أدوات  فــــي مـــجـ الـــتـــجـــزئـــة 
بريطانيا، إن مقارنة البيانات بين أول 
11 يوما من أكتوبر 2021 ونفس الفترة 
ــام كـــشـــفـــت زيـــــــــادة بــنــســبــة  ــ ــعـ ــ ــــن هــــــذا الـ مـ
203 فـــي الــمــئــة فـــي مــبــيــعــات الـــمـــولـــدات 
وزيــادة بنسبة 43 في المئة في مبيعات 

المشاعل.
ــم تـــولـــســـتـــيـــشـــن  ــ ــاســ ــ ــــدث بــ ــــحـ ــتـ ــ وذكـــــــــــر مـ
ــــن الـــمـــؤكـــد  ــيـــس مـ ــــن أن لـ ــم مـ ــ ــــرغـ ــلـــى الـ عـ
أن الــشــبــكــة الــوطــنــيــة ســتــلــجــأ إلــــى قطع 
ــار الـــكـــهـــربـــائـــي هـــــذا الــــشــــتــــاء، فــمــن  ــيـ ــتـ الـ
ــمـــالء يـــســـتـــعـــدون لــهــذا  ــعـ الــــواضــــح أن الـ

السيناريو األســوأ، مشيرا إلى أنه يمكن 
الــمــعــدات  الـــمـــولـــدات لتشغيل  اســتــخــدام 
الــكــهــربــائــيــة مــثــل الــمــصــابــيــح وأجـــهـــزة 
الــتــدفــئــة والــتــلــفــزيــونــات. وتــتــفــق بيانات 

تولستيشن مــع تقرير مــن شركة كانتار 
ألبـــحـــاث الـــســـوق، ذكــــر أن الــبــريــطــانــيــيــن 
يخزنون الشموع واألغطية الثقيلة.  كما 
ــويـــس لــلــمــتــاجــر  ــون لـ ــ ذكــــــرت ســلــســلــة جـ

متعددة األقسام في األسبوع الماضي أن 
الناس يخزنون مالبس داخلية حرارية 
ــة. وذكــــرت هــيــئــة تنظيم  ــ ــفـــازات وأرديــ وقـ
ــر الــبــريــطــانــيــة  ــ الـــطـــاقـــة أوفـــجـــيـــم أن األسـ

يــتــعــيــن عــلــيــهــا خــفــض اســـتـــخـــدام الــغــاز 
والكهرباء قدر المستطاع، للمساهمة في 
تقليص التكاليف وتقليل احتمال قطع 
الكهرباء. ويستبعد داونينغ ستريت في 
الوقت الحالي حملة إعالمية عامة حول 
تــوفــيــر الــطــاقــة كــمــا تــفــعــل مــعــظــم الــــدول 
األوروبية في مواجهة النقص الناجم عن 
الحرب في أوكرانيا، على الرغم من خطر 

انقطاع التيار الكهربائي هذا الشتاء.
ــبــــالد تـــتـــذكـــر أيــــــام الــتــقــنــيــن  وال تــــــزال الــ
واألعطال والمرسوم الذي قيد استهالك 
ــة أيـــــــام فــي  ــثـــالثـ ــات لـــلـــكـــهـــربـــاء بـ ــركــ ــشــ الــ
األســبــوع، وســط إضـــراب عــمــال المناجم 

في السبعينات.

اخملاوف من انقطاع الكهرباء تدفع البريطانيني
إلى شراء املولدات الكهربائية واملالبس الثقيلة

• لــنــدن–يــســتــعــد الــبــريــطــانــيــون الحــتــمــاالت 
ــاء عــــــن طـــــريـــــق تـــخـــزيـــن  ــ ــربـ ــ ــهـ ــ ــكـ ــ انـــــقـــــطـــــاع الـ
الــمــولــدات والــمــشــاعــل المحمولة، باإلضافة 
إلــى المالبس الشتوية والمالبس الداخلية 

الحرارية والشموع. وحذرت شبكة الكهرباء 
ــذا الــشــهــر مـــن أن بــريــطــانــيــا قد  الــوطــنــيــة هــ
تــواجــه انقطاعا مخططا للتيار الكهربائي 
لــمــدة ثــالث ســاعــات عــن الــمــنــازل والــشــركــات 

هذا الشتاء، إذا لم تستطع استيراد الكهرباء 
ــا يــكــفــي مــن  مــــن أوروبــــــــا وتـــســـعـــى لــجــلــب مــ
الــواردات لتزويد محطات الطاقة التي تعمل 

بالغاز بالوقود.

القطط متيِّز بني الكالم املوجه لها والبشرالقطط متيِّز بني الكالم املوجه لها والبشر
ر  • باريس : وجدت دراسة صغيرة أن »القطط قد تغيِّ
سلوكها عندما تسمع صوت صاحبها يتحدث بنبرة 
موجهة إليها، ولكن ليس عند سماع صوت شخص 
إلــى شخص آخــر«.  غــريــب أو صــوت مالكها موجها 
جريت على 16 قطة في مجلة 

ُ
شرت الدراسة التي أ

ُ
ون

»إدراك الحيوان«. وتضيف إلى األدلــة أن »القطط قد 
تشكل روابط قوية مع أصحابها«.

واملــــعــــروف أن الــلــهــجــة الــبــشــريــة تــخــتــلــف بــاخــتــالف 
ــــذي يــتــم تــوجــيــه الـــكـــالم إلـــيـــه. وأظـــهـــرت  الــشــخــص الـ
الدراسات السابقة أن نغمة الكالم البشري تتغير عند 
إلــى القطط، ولكن ال ُيعرف الكثير عن رد  توجيهها 
فعل القطط على ذلك. وخالل الدراسة الجديدة، قامت 
شــارلــوت دي مـــوزون وزمــالؤهــا مــن جامعة باريس 

نانتير بفرنسا، بالتحقيق فــي كيفية استجابة 16 
 مــن مالكها 

ٍّ
قــطــة لـــألصـــوات املــســجــلــة مسبقا مــن كـــل

وأصـــــوات شــخــص غــريــب عــنــد قـــول عـــبـــارات بلهجة 
إلــى القطط وأخـــرى آلخــريــن. وصنفوا شدة  موجهة 
سلوك القطط التي تتفاعل مع الصوت، مثل تحريك 

األذن، واتساع حدقة العن، وتحريك الذيل. 
وأظـــهـــرت 10 قــطــط مــن أصـــل 16 انــخــفــاضــا فــي شــدة 
السلوك عندما سمعوا ثالثة مقاطع صوتية لصوت 
ــــك، عند  شــخــص غـــريـــب يــنــاديــهــم بــاســمــهــم، ومــــع ذلـ
سماع صــوت أصحابها، زادت حــدة سلوكهم بشكل 
ملحوظ مــرة أخــرى. وأظهرت القطط سلوكيات مثل 
تحويل آذانــهــا إلــى مــكــبــرات صـــوت، وزيــــادة الحركة 
في جميع أنحاء الغرفة، واتساع حدقة العن. ويشير 

الباحثون إلى أن االرتــداد املفاجئ في السلوك يشير 
ز صوت مالكها عن صوت  إلى أن القطط يمكن أن تميِّ

شخص غريب.
وعــنــد ســمــاع صـــوت مــالــكــهــا، ولــكــن يــوجــه حــديــثــه 
لــشــخــص آخـــر، قــلــلــت 10 قــطــط مــن ســلــوك االنــتــبــاه، 
ولــكــن زاد االنــتــبــاه بــشــكــل كــبــيــر عــنــد ســمــاع نغمة 
العثور  للقطة من مالكها، ولم يتم  الصوت موجهة 
عــلــى الــتــغــيــيــر فـــي شــــدة الــســلــوك فـــي حـــالـــة ثــالــثــة، 
عــنــدمــا كــان شــخــص غــريــب يــتــحــدث بــنــبــرة موجهة 
آلخــريــن ومــوجــهــة لــلــقــطــط. وخــلــص الــبــاحــثــون من 
ذلك إلى أن »القطط يمكنها التمييز عندما يتحدث 
صــاحــبــهــا بــنــبــرة مــوجــهــة لــلــقــطــط، مــقــارنــة بــنــبــرة 

موجهة آلخرين«.


