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• الــخــط األخـــضـــر - وكـــــاالت : ارتـــفـــع سقف 
توقعات خبراء البيئة بخصوص التغيرات 
الــحــرارة  املناخية وارتــفــاع متوسط درجـــات 
فـــي مــنــطــقــة شـــرق الــبــحــر املــتــوســط والــشــرق 
األوســط؛ فبعدما كانت التنبؤات تشير إلى 
احـــتـــرار مــتــزايــد نسبيا عــن املــعــدل الــعــاملــي، 
أصبح الحديث اليوم عن احترار بما يقارب 

5 درجات مئوية وأكثر خالل القرن الحالي.
المستقبل في ظل تغير المناخالمستقبل في ظل تغير المناخ

رغم أن منطقة الشرق األوســط وباقي الدول 
ة على البحر املتوسط، تعرف 

ّ
العربية املطل

مــنــذ عـــدة ســنــوات ظــواهــر مــنــاخــيــة متطرفة 
ا كما يقول  جدا، فإن مستقبلها سيزداد سوء
 

ّ
الــخــبــراء، وسيصبح على مــا يبدو على كف

قــد يــطــرأ عليها مــن تقلبات  عــفــريــت ألن مــا 
مناخية سيكون غير مسبوق.

ــان مــعــهــد مـــاكـــس بـــالنـــك األملـــانـــي لــعــلــوم  ــ وكـ
الكيمياء أشرف على دراسة مرموقة مع فريق 
ــي، واســتــشــرفــت مستقبل  ــ بــحــث عــلــمــي دولــ
املنطقة في ظل التغيرات املناخية الحالية، 
وذلــــــك تــحــســبــا لــعــرضــهــا عـــلـــى قـــمـــة املـــنـــاخ 
العاملية 27 املرتقبة فــي شــرم الشيخ بمصر 

خالل نوفمبر/تشرين الثاني القادم.
الـــدراســـة 16 دولــــة مــن دول املنطقة،  شــمــلــت 
وهي: البحرين، وقبرص، ومصر، واليونان، 
وإيــــــــــــران، والـــــــعـــــــراق، واألردن، وفـــلـــســـطـــن، 
والكويت، ولبنان، وعمان، وقطر، والسعودية، 

واإلمارات، وسوريا، وتركيا.
وشارك في هذه الدراسة خبراء من عّدة مراكز 
بحثية وجامعات عاملية، مثل مركز البحث 
في املناخ والجّو التابع ملعهد قبرص، ومركز 
االمـــتـــيـــاز لــلــبــحــث فـــي الــتــغــيــيــرات املــنــاخــيــة 
ــز بـــالـــســـعـــوديـــة،  ــزيـ ــعـ بــجــامــعــة املـــلـــك عـــبـــد الـ
ومــعــهــد بــحــوث البيئة والتنمية املستدامة 
باليونان، ومعهد البحث في املناخ واألنظمة 
األرضـــيـــة بــفــنــلــنــدا، فــضــال عــن مــعــهــد ماكس 

بالنك األملاني لعلوم الكيمياء.
وحسب ما جاء في البيان الصحفي الصادر 
فــي الـــســـادس مــن ســبــتــمــبــر/أيــلــول الــجــاري، 
من معهد ماكس بالنك، فإن إدراج سياسات 
مناخية عاملية جــادة وعميقة قــد يسهم في 
لــلــظــواهــر املناخية  ــار السلبية  تخفيف اآلثــ

املتطرفة.
مصدر النبعاث غازات الدفيئةمصدر النبعاث غازات الدفيئة

وحسب الدراسة التي نشرتها مجلة »ريفيوز 
 )Reviews of Geophysics( أوف جيوفيزيكس
فـــــإن هـــذه  يــــونــــيــــو/حــــزيــــران 2022،  فــــي 22 
أكــبــر املناطق العاملية  املنطقة ستصبح مــن 
الـــتـــي تــنــبــعــث مــنــهــا الــــغــــازات الــدفــيــئــة، وقــد 

تتجاوز االتحاد األوروبي في ذلك.
ــة املـــتـــطـــرفـــة  ــيــ ــاخــ ــنــ ــر املــ ــواهـــ ــــن الـــــظـــ ومـــــــن بــ

ــتــــرات  ــا مـــســـتـــقـــبـــال فــ ــهــ ــزيــــد حــــدتــ ــتــ ــــي ســ ــتـ ــ الـ
الــحــّر الشديدة،  الجفاف الطويلة، ومــوجــات 
والــــعــــواصــــف الـــرمـــلـــيـــة، وحــــرائــــق الـــغـــابـــات، 
وأمــــطــــار طــوفــانــيــة مــــدّمــــرة ومــفــاجــئــة يــكــاد 

يصعب التنبؤ بها.
ــال الــبــاحــث الــرئــيــســي جـــورج زيــتــيــس من  وقـ
مركز البحث في املناخ والجّو التابع ملعهد 
قـــبـــرص فـــي الـــبـــيـــان الــصــحــفــي »إذا اســتــمــر 
الــوضــع على حاله ولــم تقم دول العالم بأي 
إجراءات سريعة الحتواء األزمة املناخية؛ فإن 
املنحنى املناخي يسير نحو األســوأ، ونحن 
نتوقع أن تتسع مساحة األراضــــي القاحلة 
والجافة، حيث تزحف نحو الشمال الذي به 

أراض خصبة ومناخ أقل سخونة.
وأضـــــــــاف زيـــتـــيـــس أن »املــــنــــاطــــق الــجــبــلــيــة 
ســتــعــرف بـــدورهـــا تــراجــعــا كــبــيــرا فــي معدل 
إلــى ارتفاع مستوى  تساقط الثلوج، إضافة 
سطح البحر بمعدل يساوي املعدل العاملي. 
كـــل الــقــطــاعــات االقـــتـــصـــاديـــة ســتــتــأثــر بــذلــك 
وســتــكــون لــذلــك أيــضــا تــبــعــات عــلــى الجانب 

االجتماعي.
مشاكل صحية مستعصيةمشاكل صحية مستعصية

كما توقع الباحثون في الدراسة أن تتسبب 
التغيرات املناخية في بــروز مشاكل صحية 
كــبــيــرة لــــدى ســـكـــان املــنــطــقــة، ويـــقـــول مــديــر 
مــعــهــد مـــاكـــس بـــالنـــك جــــوس لــيــلــيــفــيــلــد في 
الــبــيــان الــصــحــفــي »ســيــواجــه ســكــان املنطقة 
ــهــــدد وجــــودهــــم،  ــيـــرة تــ ــبـ ــاكـــل صـــحـــيـــة كـ مـــشـ

ــــي أوســـــــــاط الـــطـــبـــقـــات املـــحـــرومـــة  ــة فـ ــاصــ خــ
واألطفال واألشخاص املسنن. وفي تعليقه 
على الجانب الصحي للدراسة، قال الدكتور 
الــعــراقــي وائـــل الدليمي املختص فــي البيئة 
والــتــغــيــرات املــنــاخــيــة بــجــامــعــة كــالــيــفــورنــيــا 
ســان دييغو -فــي تصريح للجزيرة نت عبر 
الهاتف- إن »الدراسة دقيقة جدا وصحيحة 
ــدود مــــن حـــيـــث تــوقــعــاتــهــا،  ــ ــحـ ــ إلـــــى أبــــعــــد الـ
ألن املــنــطــقــة مــن بــن املــنــاطــق الــتــي ستتأثر 
بــالــتــغــيــرات املــنــاخــيــة مــســتــقــبــال، خــاصــة في 
الــجــانــب الــصــحــي؛ فــنــحــن نــتــوقــع أن يــواجــه 
ســكــان املــنــطــقــة مــشــاكــل صــحــيــة كــبــيــرة مثل 
أمــراض القلب والتنفس وكثير من األمراض 
التي تنتشر عن طريق الحشرات والبعوض 

كاملالريا والتي ستمتد إلى مناطق جديدة.
وأضــاف الدليمي »مــا يمكن مالحظته حول 
املــنــطــقــة أنـــهـــا تــفــتــقــد إلــــى دراســــــات مفصلة 
ــذه األمــــــــراض؛  ــ ــثـــل هــ لــكــيــفــيــة االســــتــــعــــداد ملـ
ولــذلــك فــقــد أطــلــقــنــا فــي جــامــعــة كاليفورنيا 
ســــان ديــيــغــو مـــشـــروع »الــتــغــيــرات املــنــاخــيــة 
والصحة في منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفـــريـــقـــيـــا« بـــالـــتـــعـــاون مــــع جـــامـــعـــة الـــعـــلـــوم 
والــتــكــنــولــوجــيــا بــــــــاألردن، وجـــامـــعـــة محمد 
الــســادس لعلوم الصحة بــاملــغــرب، وجامعة 
الــبــلــمــنــد فـــي لــبــنــان، وهـــدفـــه تــكــويــن خــبــراء 
ــاز دراســـــــات عــلــمــيــة لفهم  فـــي املـــجـــال وإنــــجــ
خطورة االحترار املناخي على صحة سكان 
املــنــطــقــة . وأوضــــح أن املـــشـــروع بــتــمــويــل من 
املعهد الوطني األميركي للصحة، وسيعرف 
أيضا مشاركة خبراء من جامعتي هارفارد 
ــز الــجــهــوي  ــركـ ــى املـ وبـــيـــركـــلـــي، بـــاإلضـــافـــة إلــ
ملنظمة الصحة العاملية، ومقّره في العاصمة 
عــمــان. وتــابــع »املـــشـــروع انــطــلــق فــي يوليو/
إلــى عــام 2027، وبدأنا  تموز 2022 وسيمتد 
فعليا العمل بإقامة ورشة تدريبية إلطارات 
املشروع من املغرب ولبنان واألردن، ونظمنا 
مــؤتــمــرا حـــول الــتــغــيــرات املــنــاخــيــة والصحة 
في الشرق األوســط بمشاركة وزراء الصحة 
العرب. كما بدأ إعداد دراسة في األردن ملعرفة 
الــحــرارة على الجنن  ــات  ارتــفــاع درجـ تأثير 
ومضاعفات الوالدة لدى مجموعة من النساء 

في مناطق زراعية شديدة الحرارة.

تزايد في ارتفاع الحرارة 
يصاحبه جفاف حاد 
يؤدي إلى عواصف 

رمليه ضخمة

املستقبل البيئي للكويت ودول اخلليج فى خطر

أحكام بالسجن فى 
حق مهربى سالحف 
من جزر غاالباغوس

ــاء  ــقــــضــ الــ : حــــكــــم  ــتــــو  ــيــ كــ  •
اإلكــــــــــــوادوري الـــجـــمـــعـــة عــلــى 
ــــاص بــالــســجــن  ــخـ ــ ثــــالثــــة أشـ
ملــــدة عــــام بــتــهــمــة تــهــريــب 84 
ــفـــاة عـــمـــالقـــة وخـــمـــس  ــلـــحـ سـ
ســحــالــي إيــغــوانــا ذهــبــيــة من 
جزر غاالباغوس، وهو نظام 
ــــش مـــــــــــدرج ضـــمـــن  ــ ــئــــي هـ ــيــ بــ

مواقع التراث العاملي.
ــة الــــعــــامــــة  ــ ــابـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ وقـــــــالـــــــت الـ
ــان إن  ــيــ ــــي بــ اإلكــــــــوادوريــــــــة فـ
املـــتـــهـــمـــن أقـــــــروا بـــالـــوقـــائـــع، 
وسيتعن عليهم دفع غرامة 

قدرها 29 ألف دوالر.
ــــــبــــــض عــــلــــى األشـــــخـــــاص 

ُ
وق

الثالثة في يونيو )حزيران( 
بـــعـــدمـــا صـــعـــد عـــنـــاصـــر مــن 
الــبــحــريــة اإلكـــــوادوريـــــة على 
مــن سفينة كــانــوا يتنقلون 
فيها، ووجدوا خمسة أكياس 
فيها سحالي إيغوانا ذهبية. 

٦

• باريس : قــررت فرنسا إعــادة تشغيل محطة طاقة تعمل 
بــالــفــحــم فـــي ســـان أفـــولـــد بــشــمــال شــرقــي الـــبـــالد فـــي نهاية 
األسبوع في ظل أزمة الطاقة الحالية وتوقف عمل عديد من 
محطات الطاقة النووية. ووفقا لـ«األملانية« تم فصل محطة 
»إميل هوشيت« عن الشبكة في نهاية آذار )مــارس(، إال أن 
قـــررت اآلن إعـــادة تشغيل املحطة  الــطــاقــة الفرنسية  وزارة 
إلنــتــاج الطاقة، وسيستمرعملها مبدئيا حتى نهاية عام 
2023. ووافق 70 موظفا كانوا قد تم تسريحهم على العودة 
إلى وظائفهم بزيادة في األجور. وبجانب »إميل هوشيت« 
تعد محطة »كــورديــمــيــس« فــي غــرب فرنسا محطة الطاقة 

األخرى الوحيدة التي ال تزال تعمل بالفحم في البالد.

فرنسا تعود إلى الفحم ملواجهة الشتاء

يتوقع أن يواجه سكان اخلليج مشاكل صحية كبيرة مثل أمراض القلب والتنفس 

5

• فلوريدا : حتى األن خلف اإلعصار إيان 54 قتيال ودمر 
مناطق عدة في فلوريدا، وتسارع تقّدمه باتجاه كارولينا 
 

ً
ع أن يسّبب ريــاًحــا قــويــة وســيــوال

ّ
الجنوبية، حيث يتوق

وأمطارا غزيرة وارتفاعا خطرا في منسوب املياه.
وقالت إدارة إنفاذ القانون بفلوريدا في بيان إن الكثير من 

الضحايا ماتوا غرقا.
 وتحدث عدد من وسائل اإلعالم عن خسائر بشرية كبرى 
أما حصيلة الخسائر املادية فهي »تاريخية« في فلوريدا، 
حيث وصــل ارتــفــاع منسوب املياه إلــى حــّد غير مسبوق، 
بحسب رون ديسانتيس حاكم الوالية الواقعة في جنوبي 

شرقي البالد.

٩

اإلعصار إيان يحول فلوريدا إلى ركام



جماعة الخط األخضر البيئيةاألحد 2 أكتوبر 2022 م – 6 ربيع األول 1444 هـ 2
محليات

األشجار متوت رغم املناقصات املليونية لهيئة الزراعةاألشجار متوت رغم املناقصات املليونية لهيئة الزراعة
اخلط األخضر : ماهي طبيعة العالقة بني الشركات ومسؤولي قطاع الزراعات التجميلية؟!

هيئة مكافحة الفساد مطالبة بالتدقيق فى أعمال هيئة الزراعة

قطاع الزراعات التجميلية هو املسؤول عن جتميل الشوارع واحلدائق العامة 

تقاعس هيئة الزراعة وعدم اكتراثها بشروط السالمة فى احلدائق العامة 

شبهات عديدة تطال مسؤولي هيئة الزراعة أبرزها أين ذهبت أموال املناقصات؟

النخيل ميوت فى الشوارع 
وهيئة الزراعة تتفرج 

ملعاجلة املشاكل يجب
 أن تتصل بالوزير!



3األحد 2 أكتوبر 2022 م – 6 ربيع األول 1444 هـ جماعة الخط األخضر البيئية خليجي

اإلمارات قطر

• الــريــاض : طــرحــت الــشــركــة السعودية 
لشراء الطاقة، 5 مشروعات جديدة إلنتاج 
الــكــهــربــاء بــاســتــخــدام الــطــاقــة املــتــجــددة، 
ضــمــن املـــرحـــلـــة الـــرابـــعـــة مـــن مــشــروعــات 
البرنامج الوطني للطاقة املتجددة، الذي 

شرف عليه وزارة الطاقة.
ُ
ت

يــأتــي طــــرح هــــذه املـــشـــروعـــات كــجــزء من 
إلــى مزيج  مستهدفات اململكة للوصول 
ــــاج الــــكــــهــــربــــاء فــي  ــتـ ــ ــــل إلنـ ــثـ ــ الــــطــــاقــــة األمـ

ا لرؤية اململكة 2030.
ً
السعودية، وفق

مشروعات إنتاج الكهرباء
ــي تــبــلــغ  ــتــ تـــشـــمـــل هــــــذه املـــــشـــــروعـــــات، الــ
ــيـــغـــاواط، 3  طــاقــتــهــا اإلجــمــالــيــة 3300 مـ
ــــاح،  ــريـ ــ ــة الـ ــاقــ ــات الســــتــــغــــالل طــ ــروعــ ــشــ مــ
ومشروعن الستغالل الطاقة الشمسية، 
ويبلغ إجمالي طاقة مشروعات اإلنتاج 
مــن طــاقــة الــريــاح فــي هـــذه املــرحــلــة 1800 
ميغاواط، موزًعا على مشروع في ينبع 
طاقته 700 ميغاواط، ومشروع في الغاط 
طاقته 600 ميغاواط، ومشروع في وعد 

الشمال طاقته 500 ميغاواط.
تبلغ طاقة مشروعات اإلنتاج من الطاقة 
الشمسية 1500 مــيــغــاواط، مــوزعــة على 
ــــي الـــحـــنـــاكـــيـــة طـــاقـــتـــه 1100  ــــروع فـ ــــشـ مـ
مــيــغــاواط، ومــشــروع فــي طبرجل طاقته 

400 ميغاواط.

أقــــرت الــســعــوديــة فـــي 25 يــولــيــو/ تــمــوز 
2022، اســتــعــدادهــا ملضاعفة مناقصات 
اســــتــــغــــالل مــــصــــادر الــــطــــاقــــة املــــتــــجــــددة، 
خصوًصا طاقتي الشمس والرياح، وذلك 

تمهيًدا لبدء مشروعات جديدة.

البرنامج الوطني
أطــلــقــت الـــســـعـــوديـــة الـــبـــرنـــامـــج الــوطــنــي 
ــادرة  ــ ــبـ ــ ــه مـ ــفــ ــلــــطــــاقــــة املـــــتـــــجـــــددة بــــوصــ لــ
اســتــراتــيــجــيــة، تــســتــهــدف زيــــــادة حصة 
اململكة فــي إنــتــاج الــطــاقــة املــتــجــددة إلــى 

ــد األمـــــثـــــل، وتـــحـــقـــيـــق الــــــتــــــوازن فــي  ــحــ الــ
مــزيــج مــصــادر الــطــاقــة املــحــلــيــة، والــوفــاء 
ــاه تــخــفــيــض  ــ ــــجـ ــــات املـــمـــلـــكـــة تـ ــزامـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بحسب 

موقع رؤية اململكة 2030.

تـــســـتـــهـــدف الـــســـعـــوديـــة، الــــوصــــول إلـــى 
مــزيــج الــطــاقــة األمــثــل إلنــتــاج الــكــهــربــاء 
الطاقة املتجددة  اململكة من مصادر  في 
لــكــل  بـــنـــســـبـــة 50%  الــــغــــاز  واســــتــــخــــدام 
ــل  ــائــ ــســ مــــنــــهــــمــــا، وإزاحــــــــــــــة الـــــــوقـــــــود الــ
ــاء بــحــلــول  ــربـ ــهـ ــكـ ــاج الـ ــتــ املـــســـتـــخـــدم إلنــ
ــداف رؤيــة  عـــام 2030، ُمــحــقــقــة بــذلــك أهــ

.»2030 »اململكة 
ــة املـــتـــجـــددة  ــاقــ تـــشـــمـــل مــــشــــروعــــات الــــطــ
إنــــشــــاء صـــنـــاعـــة جــــديــــدة لــتــكــنــولــوجــيــا 
الطاقة املتجددة، ودعم بناء هذا القطاع 
مـــن خــــالل تــســخــيــر اســتــثــمــارات الــقــطــاع 
الـــــــخـــــــاص، وتــــشــــجــــيــــع الــــــشــــــراكــــــات بــن 

القطاعن العام والخاص.
بــأن تصل  الــســعــودي،  تعهد ولــي العهد 
السعودية، أكبر مصّدر في العالم للنفط، 
إلــــى صـــافـــي انــبــعــاثــات صــفــريــة بــحــلــول 

.2060
وتـــعـــهـــدت الـــســـعـــوديـــة فـــي مــــــارس/ آذار 
ــون بـــأكـــثـــر  ــ ــربـ ــ ــكـ ــ بـــخـــفـــض انــــبــــعــــاثــــات الـ
ــة، مــن  ــيـ ــاملـ ــعـ ــات الـ ــمـ ــاهـ مــــن %4 مــــن املـــسـ
خــــالل مــــبــــادرات تــشــمــل تــولــيــد %50 من 
ــة مــــن مـــصـــادر  ــاقـ ــن الـــطـ احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــا مــ
بـــحـــلـــول عـــــام 2030،  ــتــــجــــددة  املــ الـــطـــاقـــة 
وزراعــــــة مـــلـــيـــارات األشـــجـــار فـــي الـــواليـــة 

الصحراوية.

السعودية

طرح 5 مشروعات جديدة إلنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة املتجددة

صندوق احلفاظ على احلبارى : إطالق نصف مليون طائر حتى اليوم صندوق احلفاظ على احلبارى : إطالق نصف مليون طائر حتى اليوم زراعة أشجار القرم وعالج سلحفاة نادرة وإعادتها إلى البحرزراعة أشجار القرم وعالج سلحفاة نادرة وإعادتها إلى البحر

ربط ربط 7070 نظامًا للطاقة الشمسية فى مسقط بطاقة إنتاجية بلغت  نظامًا للطاقة الشمسية فى مسقط بطاقة إنتاجية بلغت 69966996 كيلوواط العام املاضي كيلوواط العام املاضي

• الدوحة : أعلنت وزارة البيئة 
والـــتـــغـــيـــر املـــنـــاخـــي مــمــثــلــة فــي 
الــفــطــريــة  الــحــيــاة  تــنــمــيــة  إدارة 
ــور عــــلــــى ســـلـــحـــفـــاة  ــ ــثـ ــ ــعـ ــ عــــــن الـ
»ريدلي  نــوع  نــادرة من  بحرية 
ــة،  الـــزيـــتـــونـــة« بـــشـــاطـــئ املــــرونــ
للشاطئ.  وذلــك بعد جنوحها 
تــم نــقــل الــســلــحــفــاة إلــى شاطئ 
وزارة  بإشراف مفتشي  فويرط 
املناخي، حيث  والتغير  البيئة 
تـــم تــقــديــم اإلســـعـــافـــات األولــيــة 
الــجــروح  لــهــا، ومعالجة بعض 
ــبـــحـــريـــة  وإزالـــــــــــة الــــكــــائــــنــــات الـ
امللتصقة بها مثل البرنقيليات 
)الـــنـــو(، كــمــا تـــم أخـــذ قــيــاســات 
والــتــأكــد من  الــســلــحــفــاة  ووزن 
نــوعــهــا )ريـــدلـــي الــزيــتــونــة( ثم 
التأكد  البحر بعد  إلى  إطالقها 
أن  بالذكر  من سالمتها. جدير 
ترتاد  التي  البحرية  السالحف 
ــــي بـــالـــدرجـــة  ــــئ قـــطـــر هـ ــــواطـ شـ
تم  املنقار، وقد  األولــى صقرية 
السالحف  نادر تسجيل  بشكل 
الــخــضــراء جــلــديــة الــظــهــر، ذات 
ــكــــن نـــوع  الــــــــرأس الــــكــــبــــيــــرة، ولــ
ــة تــعــتــبــر مــن  ــونـ ــتـ ــزيـ ــي الـ ــدلــ ريــ
ــي يــتــم  ــتــ الـــــحـــــاالت الــــــنــــــادرة الــ
رصـــدهـــا فـــي ســـواحـــل الـــدولـــة. 
وتــكــررت مــؤخــرا الــبــالغــات عن 
والجانحة  املــصــابــة  الــســالحــف 
ــفـــة، ويـــتـــم  ــلـ ــتـ فـــــي مــــنــــاطــــق مـــخـ
إسعافها والتأكد من سالمتها 
ــروع الـــســـالحـــف  ــ ــشـ ــ ــي مــــقــــر مـ ــ فـ
بــشــاطــئ فـــويـــرط، ومـــن ثــم يتم 
إعادة إطالقها في البحر. ُيذكر 

ــــالغ عـــن الــســلــحــفــاة  أنـــه تـــم االبـ
املواطنن، وبهذه  أحد  قبل  من 
تــنــمــيــة  إدارة  تــتــقــدم  املــنــاســبــة 
الحياة الفطرية بخالص الشكر 
ــتــــقــــديــــر لـــلـــمـــواطـــن الـــكـــريـــم  والــ
عــلــى تــعــاونــه ومــســاهــمــتــه فــي 

البحرية. البيئة  الحفاظ على 
ر   البيئة والتغيُّ

ُ
مت وزارة

َّ
كما نظ

 في إدارة تنمية 
ً
ناخي ُممثلة

ُ
امل

ة  الحياة الفطرية فعالية توعويَّ
ــزراع )300(  ــتــ لــجــمــع بــــذور واســ
ــقـــــرم فــي  ــار الـــ شـــتـــلـــة مـــــن أشـــــجـــ

محمية الذخيرة.
 هـــذه الفعالية 

ُ
الـــــــوزارة ـــذت 

َّ
ونـــف

ــن مـــــع مــــوســــم إزهـــــــار  ــزامــ ــتــ ــالــ بــ
وتــســاقــط بــــذور أشـــجـــار الــقــرم، 
وبالتعاون مع عدٍد من ُمنظمات 
ــيــــث قــــدم  ــتــــمــــع املــــــدنــــــي، حــ ــــجــ

ُ
امل

ــــشــــاركــــون شـــروًحـــا 
ُ
الـــخـــبـــراء امل

ــول أشــــجــــار الــــقــــرم وطـــريـــقـــة  ــ حــ
زراعـــتـــهـــا، وكـــذلـــك طــريــقــة جمع 
البذور بالشكل الصحيح. ُيذكر 
 أشــجــار الــقــرم، والــتــي تعرف 

َّ
أن

ـــــا بــــأشــــجــــار املــــانــــجــــروف 
ً

أيـــــض
ــائـــف بــيــئــيــة هـــامـــة،  تـــقـــوم بـــوظـ
تشمل حماية املناطق الساحلية 
ــاح واألمـــــواج  ــريـ مـــن تـــأثـــيـــرات الـ
والتيارات املائية، وكذلك حفظ 
ــــوع الـــــحـــــيـــــوي، وحــــمــــايــــة  ــنـ ــ ــتـ ــ الـ
ــة، ومـــواطـــن  ــيـ ــانـ ـــرجـ

َ
الـــشـــعـــاب امل

ــمــــرات  األعــــشــــاب الـــبـــحـــريـــة، واملــ
 عـــــن تـــوفـــيـــر 

ً
ــــال ــــضـ ــة، فـ ــ ــيـ ــ ــــالحـ املـ

أماكن ُمناسبة لتكاثر الكائنات 
ـــغـــذيـــات 

ُ
الـــبـــحـــريـــة، وتـــوفـــيـــر امل

عة مــن األسماك  ملجموعة ُمتنوِّ
والصدفيات بما في ذلك األنواع 
الــتــجــاريــة، عــــالوة عــلــى دورهــــا 
الـــبـــارز فــي امــتــصــاص الــكــربــون 

كسجن.
ُ
األزرق وإطالق األ

ــاُر الــــقــــرم عــلــى  ــ ــجـ ــ وتـــنـــتـــشـــُر أشـ
طول الساحل الشمالي الشرقي 
ــخــطــط إدارة تنمية 

ُ
لــلــدولــة، وت

الـــحـــيـــاة الــفــطــريــة الســتــزراعــهــا 
طة وزارة 

ُ
وحمايتها في إطار خ

ناخي للتوّسع 
ُ
ر امل البيئة والتغيُّ

في زراعتها.

: يحتفل الصندوق  • أبوظبي 
الدولي للحفاظ على الحبارى، 
الجهة الرائدة عامليًا في الحفاظ 
على األنـــواع البرية، هــذا العام، 
فـــرخ  بـــالـــذكـــرى األربــــعــــن ألول 
حـــــبـــــارى أتــــنــــج فـــــي األســــــــر فــي 
حــديــقــة حــيــوان الــعــن فــي دولــة 
اإلمـــــــــــارات، عـــــام 1982. ويـــأتـــي 
ــتــــه  االحــــــتــــــفــــــال خـــــــــالل مــــشــــاركــ
ــبـــي الـــدولـــي  فــــي مـــعـــرض أبـــوظـ
ــة. وقــــــال  ــ ــيــ ــ ــــروســ ــفــ ــ ــد والــ ــلـــصـــيـ لـ
املــديــر العام  محمد البيضاني، 
لـــلـــصـــنـــدوق »تــمــكــنــت الــجــهــود 
الـــــرائـــــدة لـــلـــصـــنـــدوق مــــن جــنــي 
ثـــمـــار الـــنـــجـــاح ونـــحـــن نــمــضــي 
قدمًا في تنمية القدرات للحفاظ 
بــالــعــمــل املستمر  عــلــى األنــــــواع 
فـــي أبـــحـــاث الــــوراثــــة والــتــربــيــة 
فـــي األســـــر، واســـتـــمـــرارًا ملــبــادرة 
الــــقــــائــــد املـــــؤســـــس املــــغــــفــــور لــه 
ــلــــطــــان آل  ــيــــخ زايـــــــــد بـــــن ســ الــــشــ
ــّيــــب الــــلــــه ثــــــــراه، إلـــى  نـــهـــيـــان، طــ
إنقاذ الحبارى، فقد أدى عملنا 
ــــى تــحــســن وضـــع  الـــجـــمـــاعـــي إلـ
األنواع من »مهددة باالنقراض« 
إلـــى »مــعــرضــة لــلــخــطــر«، ضمن 
الــــقــــائــــمــــة الـــــحـــــمـــــراء لــــالتــــحــــاد 
الـــدولـــي لـــصـــون الــطــبــيــعــة. كما 
إلــى مراحل متقدمة في  وصلنا 
زيادة الوعي بأهمية الحبارى«.

وفــي جــزء مــن االحتفالية، أعلن 
الصندوق، وصول عدد الحبارى 
التي أطلقها إلى 549,816 طائر 
ــة مــنــذ عــام  ــ حـــبـــارى فـــي 17 دولـ
الــتــي  لـــلـــدراســـات  1998. ووفـــقـــًا 

أجراها الصندوق، فقد أثبت أن 
الحبارى املهاجرة التي أنتجت 
ــر تــتــبــع مـــســـار هــجــرة  ــ فــــي األســ
الــحــبــارى الــبــريــة نفسه. وأكــدت 
الـــتـــي حــصــل عليها  الـــبـــيـــانـــات، 
بناء على أحدث تتبع تقني عبر 
األقمار الصناعية، أن الحبارى 
التي أكــثــرت فــي األســر وأطلقت 
فـــي كـــازاخـــســـتـــان خــــالل يــولــيــو 
وســـبـــتـــمـــبـــر، وصـــلـــت إلـــــى شــبــه 
الجزيرة العربية خالل نوفمبر.

ــًا، أنــــتــــج مـــــا مــجــمــوعــه  ــ ــيـ ــ ــاملـ ــ وعـ
706,284 طائر حبارى في األسر 
ــارات  ــ مــنــذ عـــام 1996، وفـــي اإلمـ
كونها أكبر مسهم فــي اإلنــتــاج، 
ــبــــارى.  ــتــــج 404,753 حــ أنــ ــقـــد  فـ
ولــــدى الــصــنــدوق شــبــكــة عاملية 
من مراكز الحفاظ على الحبارى 
الـــــتـــــي تـــــهـــــدف إلــــــــى اســــتــــعــــادة 
مـــجـــمـــوعـــات طــــيــــور الـــحـــبـــارى 
ــــى مـــســـتـــويـــات مـــســـتـــدامـــة فــي  إلـ
ــاء الــــعــــالــــم. وقـــد  ــ ــــحـ مـــخـــتـــلـــف أنـ
ــبـــر إطــــالق  شـــهـــدت اإلمـــــــــارات أكـ

لــطــيــور الــحــبــارى اآلســيــويــة في 
ــة، حــيــث بــلــغ مــجــمــوعــهــا  ــريـ ــبـ الـ
98,182 طائرًا بن 2004 و 2022. 
وبالنسبة للحبارى فــي شمال 
املــغــرب أكبر  إفريقيا، فقد شهد 
إطــالق للبرية، حيث وصــل إلى 
ــن حـــبـــارى  ــ ــرًا مـ ــ ــائـ ــ 189,109 طـ
شمال إفريقيا بن 1998 و 2021. 
وقــــــــال حـــمـــد الــــريــــســــي، مــنــســق 
ــنـــدوق  ــــي الـــصـ ــال بـــيـــئـــيـــة فـ ــ ــمـ ــ أعـ
»إن العامل الرئيسي في نجاح 
بــرنــامــجــنــا عــلــى مــــدار 40 عــامــًا 
هو األبحاث البيئية في موطن 
وسلوك الحبارى. هذه البحوث 
هي ميزة كبيرة لنا عند إجــراء 
ــار  ــثــ ــــي إكــ ــا الـــــــرائـــــــدة فــ ــنــ ــالــ ــمــ أعــ
الــحــبــارى فـــي األســــر وإطــالقــهــا 
فـــي الــبــريــة. إذ نـــواصـــل مــراقــبــة 
ــا،  ــتـــى بـــعـــد إطـــالقـــهـ الـــطـــيـــور حـ
بــاســتــخــدام أجــهــزة التتبع عبر 
األقــــمــــار الــصــنــاعــيــة الـــتـــي يــتــم 
تــركــيــبــهــا عــلــى الـــطـــيـــور ملــعــرفــة 

املزيد عن بقائها وسلوكها«.

ن 
ما

ع

ــّن تـــقـــريـــر صــــــادر عــن  ــ • مـــســـقـــط : بـ
شــركــة مــســقــط لــتــوزيــع الــكــهــربــاء أن 
الــشــركــة تــمــكــنــت مــن ربـــط 70 نــظــاًمــا 
لــلــطــاقــة الــشــمــســيــة بــطــاقــة إنــتــاجــيــة 
العام  بنهاية  كــيــلــوواط   6996 بلغت 
املــــاضــــي، حـــيـــث تــلــقــت الـــشـــركـــة 118 
الشمسية  الطاقة  أنظمة  لربط  طلًبا 

 14.9 أكثر من  تركيب  وتــم  بالشبكة، 
املاضي ليصل  العام  ذكــي  عــداد  ألــف 
ــدادات الـــذكـــيـــة املــركــبــة  ــ ــعـ ــ أجـــمـــالـــي الـ
40.7 ألف عداد  العام املاضي  بنهاية 
الذي  للعام  عــداد  ألــف  بـــ25.5  مقارنة 

سبقه.
وحــــول تــنــفــيــذ خــطــة األمــــن والــســالمــة 

للعام املــاضــي، فقد استبدلت الشركة 
ــيـــالت غـــيـــر اآلمـــنـــة  ــتـــوصـ الـ ــن  4072 مــ
املـــنـــخـــفـــض و118 مــن  ــهــــد  الــــجــ ذات 
الـــتـــوصـــيـــالت الــكــهــربــائــيــة الــهــوائــيــة 
ــة إلـــــى اســـتـــبـــدال  ــافــ الــــخــــطــــرة، بــــاإلضــ
6767 صــنــدوق تــوزيــع فــرعــي، وبلغت 
ـــالل الـــعـــام  الـــتـــوصـــيـــالت الـــجـــديـــدة خــ

بـــ6452  املاضي 6546 توصيل مقارنة 
 جديًدا للعام الذي سبقه، كما 

ً
توصيال

نجحت الشركة في تقليل نسبة فاقد 
الطاقة من %17.5 عام 2009 إلى 7.9% 
الـــعـــام املـــاضـــي، وتـــهـــدف الــشــركــة إلــى 
تقليل معدل الفاقد الفني والتجاري 
من خالل االعتماد على التكنولوجيا.

ـــــاء  ـــــبــكــة تـــوزيـــــــــــع الــكــهــربـــ ــر أن شـــ يـــذكـ
ـــــع  ـــــقــط لــتــوزيـــ ــركــة مــســـ ـــ ــة لــشـــ ـــ الــتــابــعـــ
الكهربــاء، تغطــي مســاحة إجماليــة 
ـــــع،  ـــــر مــربـــ ـــــن 3900 كــيــلــومــتـــ ــد عـــ ـــ تــزيـــ
إلــى ثــالث مناطــق جغرافيــة  وتنقســم 
وتقــدم خدمــات ملــا يزيــد عــن 426 ألــف 

مشترك.
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فى قرار سيسري بحلول عام 2٠35

نيويورك تتبع كاليفورنيا فى حظر بيع املركبات اجلديدة العاملة على الوقود نيويورك تتبع كاليفورنيا فى حظر بيع املركبات اجلديدة العاملة على الوقود 
ــيـــويـــورك: عــلــى خــطــى كــالــيــفــورنــيــا،  • نـ
بـــدأت واليـــة نــيــويــورك رسميًا فــي املسار 
ــى مــنــع مـــركـــبـــات نــقــل الـــركـــاب  الــــرامــــي إلــ
الـــجـــديـــدة املــســبــبــة لــلــتــلــوث بــحــلــول عــام 
2035، وفــق مــا أعلنت حاكمة نيويورك 
كــاثــي هــوكــول. وكــانــت املــســؤولــة حــددت 
هذا الهدف العام املاضي، لكنها اضطرت 
ألســبــاب قــانــونــيــة لتنتظر أن تــقــر واليــة 
كــالــيــفــورنــيــا قــانــونــهــا الـــخـــاص فـــي هــذا 
املجال، وهو ما حصل في آب/أغسطس، 
وفـــق مــا أوضــحــت هــوكــول خـــالل مؤتمر 
صحافي. ويمكن للوالية حاليًا االنتقال 
التالية، وقد طلبت الحاكمة  إلى املرحلة 
من مكتبها تحضير النصوص املالئمة، 
خصوصًا مع أهداف تمهيدية لعام 2026 
املــبــيــعــات( و2030 )%68 من  )%35 مـــن 
املــبــيــعــات(، قــبــل بــلــوغ نــســبــة %100 من 

املبيعات عام 2035.
وفــــــــي هــــــــذا الــــــتــــــاريــــــخ، كــــــل الـــــســـــيـــــارات 
املخصصة لطرق املدينة وسيارات الدفع 
الرباعي ومركبات »بيك أب« املخصصة 

الـــركـــاب يــجــب أن تــصــبــح منعدمة  لــنــقــل 
ــات، إمـــــا عـــلـــى شـــكـــل مـــركـــبـــات  ــاثــ ــعــ ــبــ االنــ
كــهــربــائــيــة أو هــجــيــنــة قــابــلــة لــلــشــحــن أو 
الــهــيــدروجــن. ويمنع النص  تعمل على 
بذلك حكمًا املركبات العاملة على الوقود 
والــديــزل. وُيــتــوقــع أن تــشــدد التشريعات 
قـــواعـــد االنـــبـــعـــاثـــات لــلــمــركــبــات الــعــامــلــة 
بمحركات حرارية. وقالت هوكول »لدينا 
مــراحــل تمهيدية يتعن بلوغها لنظهر 
أننا على الطريق السليم”. وتحاول بلدان 
عدة منذ سنوات الحد من التلوث الناجم 
عـــن قــطــاع الـــســـيـــارات. وفـــي هـــذا اإلطــــار، 
تــعــهــدت املــمــلــكــة املـــتـــحـــدة وســنــغــافــورة 
املــركــبــات الجديدة  وإســرائــيــل حظر بيع 
الــعــامــلــة عــلــى الـــوقـــود والــــديــــزل بــحــلــول 
2030، فيما قطعت النروج التعهد عينه 
ع الرئيس األميركي 

ّ
لعام 2025. كذلك، وق

جــــو بــــايــــدن فــــي صـــيـــف 2021 مــرســومــا 
يحدد عام 2030 موعدًا ألن تصبح نصف 
الــســيــارات املــبــاعــة فــي الـــواليـــات املتحدة 

خالية االنبعاثات.

حتليق ناجح ألول طائرة كهربائية وحتليق ناجح ألول طائرة كهربائية وDHLDHL تشتري منها تشتري منها

: حـــقـــقـــت أول  ــن  ــ ــطـ ــ ــنـ ــ • واشـ

طـــائـــرة ركــــاب تــعــمــل بــالــطــاقــة 

ــة بــــشــــكــــل كـــامـــل  ــيــ ــائــ ــربــ ــهــ ــكــ الــ

 فــي أول تجربة 
ً
 كبيرا

ً
نجاحا

أجـــريـــت عــلــيــهــا فـــي الـــواليـــات 

الـــمـــتـــحـــدة، حـــيـــث حـــلـــقـــت فــي 

السماء بنجاح فــي العاصمة 

األمريكية واشنطن األسبوع 

الماضي.

ــرة الـــجـــديـــدة  ــائــ ــطــ ــل الــ ــمـ وتـــحـ

ــرة اســــــــــم الــــــــروايــــــــة  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ الـ

الـــعـــالـــمـــيـــة الـــشـــهـــيـــرة »ألـــيـــس 

ــائــــب« حــيــث  ــجــ ــعــ فـــــي بـــــــالد الــ

أجـــــــــرى مــــبــــتــــكــــروهــــا تـــجـــربـــة 

ــا، إذ تــمــكــنــت مــن  نـــاجـــحـــة لـــهـ

الــطــيــران والـــعـــودة إلـــى مــدرج 

الــمــطــار بــنــجــاح، وهـــي طــائــرة 

ركـــاب ُيــمــكــن اســتــخــدامــهــا في 

الــرحــالت الداخلية القصيرة، 

حدث طفرة 
ُ
ومن المتوقع أن ت

جديدة في عالم الطيران على 

مستوى العالم.

وأفـــــــــــــــــردت جــــــــريــــــــدة »دايـــــــــلـــــــــي مــــيــــل« 
 عن الطائرة، 

ً
البريطانية تقريرًا مفصال

ــرة اســـتـــطـــاعـــت  ــ ــائـ ــ ــطـ ــ الـ ــيــــه إن  فــ قــــالــــت 
ارتــفــاع 3500 قــدم للمرة  التحليق على 
األولــى، وهي تتسع لتسعة ركــاب، كما 
ُيمكنها القيام برحالت داخلية قصيرة، 
ويمكنها أيضًا نقل البضائع، ما يعني 
ستخدم في عمليات 

ُ
أنها من املمكن أن ت

نقل الركاب أو في الشحن.
وحــــلــــقــــت أول طــــــائــــــرة ركــــــــــاب تــعــمــل 
بالكهرباء فــي العالم ألول مــرة لتصل 
قـــــدم خـــــالل رحــلــة  ــاع 3500  ــ ــفـ ــ ارتـ إلـــــى 
استغرقت 8 دقائق في واشنطن. وبعد 
ســنــوات مــن الــتــطــويــر بــواســطــة شركة 
»Eviation Aircraft« انــطــلــقــت الرحلة 
االفتتاحية للطائرة عديمة االنبعاثات 
التي تعمل بمحركن كهربائين بقدرة 
640 كــيــلــووات مــن دون عـــوائـــق، وذلــك 
يـــوم  ــاح  ــبــ ــــن صــ الــــســــاعــــة 7:10 مـ ــد  ــنـ عـ
الـــثـــالثـــاء املــــاضــــي، وأقـــلـــعـــت مـــن مــطــار 

مقاطعة غرانت الدولي في واشنطن.
ــيـــس« أســـواق  وتــســتــهــدف الــطــائــرة »ألـ
 
ً
ــاب والـــبـــضـــائـــع وســـتـــقـــوم عـــــادة ــ ــركـ ــ الـ
بتشغيل رحـــالت تــتــراوح مــن 150 إلى 
 )240 كلم إلى 400 كلم( وهو 

ً
250 ميال

ــا يــعــنــي أنـــهـــا مــــن املـــمـــكـــن أن تــعــمــل  مــ
عــلــى نــقــل الـــركـــاب والــبــضــائــع بــن أهــم 
مــديــنــتــن فــي الـــواليـــات املــتــحــدة وهما 

نيويورك وواشنطن.
وخــالل الرحلة االفتتاحية التجريبية، 
بــدت املــحــركــات أكــثــر هــــدوءًا، مثل آالت 
قـــص الــعــشــب الــكــهــربــائــيــة، وأصـــــدرت 
الــطــائــرة نفسها ضــوضــاء كــانــت أشبه 
ــتـــاد  ــر املـــعـ ــيــ ــزئــ ــنـــن أكــــثــــر مـــــن الــ ــطـ ــالـ بـ
ــة الــــتــــي تــعــمــل  ــيـــديـ ــلـ ــقـ ــتـ ــرات الـ ــائــ ــطــ ــلــ لــ

بالبنزين.
ــيــــس« بــثــالثــة  ــرة »ألــ ــائـ ــطـ وســـتـــتـــوفـــر الـ
تكوينات مختلفة: ركــاب بسعة تسعة 
أشــخــاص، ومــقــصــورة تنفيذية تتسع 
ــســمــى 

ُ
لــســتــة ركـــــــاب، ونـــســـخـــة ثـــالـــثـــة ت

فــــي مـــجـــال شــحــن  »eCargo« وتـــعـــمـــل 
البضائع.

ــنـــات اثــنــن  ــكـــويـ ــتـ وســـتـــدعـــم جـــمـــيـــع الـ
مــن أفــــراد الــطــاقــم وســتــكــون إصــــدارات 
املــــــقــــــصــــــورة الــــتــــنــــفــــيــــذيــــة والــــشــــحــــن 

اإللــــكــــتــــرونــــي مـــتـــطـــابـــقـــة مـــــع الــــركــــاب 
باستثناء املقصورة الداخلية.

ووقعت شركة »إفييشن« في أرلينغتون 
بــواشــنــطــن بــالــفــعــل صــفــقــة مـــع شــركــة 
»دي أتش إل« العمالقة التي تعمل في 
مجال الشحن لشراء 12 طائرة من طراز 
»أليس إي كارغو«. وباإلضافة إلى ذلك، 
قــامــت شــركــتــا طــيــران إقــلــيــمــيــتــان هما 
إيــــر« ومــقــرهــا ماساتشوستس  »كــيــب 
وشــركــة »غــلــوبــال كروسينإ إيــراليــنــز« 
ومقرها فلوريدا، بتقديم طلبات شراء 

75 و50 طائرة.
ــغــــوري ديــــفــــيــــس، الـــرئـــيـــس  ــريــ وقـــــــال غــ
لــشــركــة »إفييشن«  الــتــنــفــيــذي  واملــديــر 
فـــي بـــيـــان رســـمـــي: »الـــيـــوم نـــبـــدأ حقبة 
جــديــدة مــن الــطــيــران، لــقــد نجحنا في 
إمــداد السماء بالكهرباء من خالل أول 

نسى ألليس«.
ُ
رحلة طيران ال ت

ويعرف الناس اآلن كيف يبدو الطيران 

املــيــســور التكلفة والنظيف واملــســتــدام 
ألول مــرة فــي طــائــرة تعمل بالكهرباء 
ثــابــت، حسب ما  بالكامل وذات جــنــاح 

قال ديفيس.
وأضـــاف: »سيقود هــذا اإلنــجــاز الــرائــد 
ــال الـــســـفـــر الـــجـــوي  ــجــ ــــي مــ االبــــتــــكــــار فـ
 جديدًا لسفر 

ً
املستدام، وسيكون شكال

الركاب والبضائع في املستقبل«.
ويــأتــي اســم »ألــيــس« مــن روايـــة لويس 

كارول »أليس في بالد العجائب«.
وتــقــول »دايــلــي ميل« إنــه عندما كانت 
الشركة قــد بــدأت لتوها فــي عــام 2016 
كــــان أحــــد مــؤســســيــهــا وهــــو عــمــر بـــار-
ــانــــت أغــنــيــة  ــاي يـــعـــمـــل بـــيـــنـــمـــا كــ ــ ــــوهـ يـ
شغل في الخلفية، 

ُ
جيفرسون إيربلن ت

ــاء املـــشـــروع  ــدعـ ــتـ ــــدأ فــــي اسـ وعـــنـــدهـــا بـ
ــيـــس« وظـــل االســــم عــالــقــًا فـــي ذهــنــه  »ألـ
حتى تم إنتاج هذه الطائرة ورأت النور 

أخيرًا.

وتم الكشف عن الطائرة ألول مرة منذ 
أكــــثــــر مــــن ثـــــالث ســــنــــوات فــــي مــعــرض 
باريس الجوي، حيث وضعت الشركة 
نــــمــــوذجــــهــــا األولــــــــــــي خــــــــالل عــــــــام مــن 
ــار األرضـــــــي. وقـــال  ــبـ ــتـ الــتــجــمــيــع واالخـ
ــــن: لــقــد  ــريـ ــ ــار االخــــتــــبــــار ســـتـــيـــف كـ ــيــ طــ
ــعـــة” مــشــيــرًا إلـــى أنــه  كــانــت تــجــربــة رائـ
تــم التعامل معها تمامًا كما اعتقدنا. 
كانت طائرة سريعة االستجابة للغاية، 
وقد دخلت في هبوط رائع. ال يمكن أن 

أكون أكثر سعادة من اآلن.
ــح كـــريـــن أن الـــرحـــلـــة الــقــصــيــرة  ــ ــ وأوضـ
نسبيًا كانت تهدف إلى أن تكون األولى 
فــي سلسلة مــن »الــخــطــوات الصغيرة« 
لبرنامج االختبار. وقــال للصحافين: 
ــرك مـــبـــدئـــي،  ــ ــحـ ــ ــرد تـ ــ ــجـ ــ ــــوم كـــــــان مـ ــيــ ــ الــ
وبــالــنــســبــة لـــالخـــتـــبـــارات املــســتــقــبــلــيــة، 

سنقوم بتوسيع هذا التحرك.
وإذا سارت األمور كما هو مخطط لها 
فــإن شركة »Eviation« تأمل فــي الفوز 
الــطــيــران الفيدرالية  بشهادة مــن إدارة 
لتصل هذه الطائرة إلى السوق بحلول 

عام 2027.
أن تتجاوب  أيضًا  الشركة  وكــان على 
ــــدات وتــــــقــــــوم بـــتـــعـــديـــل  ــــجـ ــتـ ــ ــــسـ مــــــع املـ
ــع تـــطـــور  ــ ــاســـب مـ ــنـ ــتـ الــــطــــائــــرة بــــمــــا يـ
التكنولوجيا التي تعمل على تشغيل 
ــواع املـــركـــبـــات الــكــهــربــائــيــة  ــ جــمــيــع أنــ

السنن. على مر 
ــيــــس: »مــــــا تـــعـــلـــمـــنـــاه كـــان  ــفــ وقـــــــال ديــ
ــاء الـــرئـــيـــســـيـــة  ــ ــيــ ــ كــــثــــيــــرًا، وأحــــــــد األشــ
الـــتـــي تـــقـــود تـــطـــويـــر بـــرنـــامـــجـــنـــا هــو 
تــقــدم تــكــنــولــوجــيــا الــبــطــاريــات، لــذلــك 
ــأقــــول بـــأنـــنـــا صــــادقــــون تـــمـــامـــًا مــع  ســ
أنفسنا بشأن ما سنكون قادرين على 
تحقيقه.. كل هذا سيعتمد على جعل 
تــتــقــارب مــع دورة تطوير  الــبــطــاريــات 
الـــطـــائـــرة«. وحــــددت الــشــركــة املــنــتــجــة 
ثــمــنــًا لــلــطــائــرة الــكــهــربــائــيــة الــجــديــدة 
أمـــريـــكـــي  مــــاليــــن دوالر  أربــــعــــة  ــنـــد  عـ
ــلــــواحــــدة وذلــــــك قـــبـــل ثـــــالث ســـنـــوات  لــ
مــن اآلن، لــكــن ديــفــيــس رفـــض تــحــديــد 
النهائي  الــســعــر  أو  النهائية  التكلفة 
الناجحة  التجربة  بعد  الطائرة  لهذه 

أجريت عليها. التي 

استطاعت التحليق على ارتفاع 35٠٠ قدم للمرة األولى 

تتسع لتسعة ركاب وباإلمكان تحويلها لطائرة شحن

تطير لمسافة 4٠٠ كم 
وستنقل الركاب بين 

نيويورك وواشنطن
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فرنسا تعود إلى محطات الفحم ملواجهة خطر نفاد الكهرباء خالل الشتاءفرنسا تعود إلى محطات الفحم ملواجهة خطر نفاد الكهرباء خالل الشتاء

تـــأجـــيـــل  الــــدنــــمــــارك  تـــعـــتـــزم   : ــاغـــن  ــهـ ــنـ كـــوبـ  •
لــثــالث مــحــطــات طــاقــة تعمل  الــنــهــائــي  اإلغــالق 
بسبب   2024 صيف  حتى  األحفوري  بالوقود 
الــطــاقــة واملـــنـــاخ  الـــطـــاقـــة. وقـــالـــت وزارة  ــة  أزمــ
الــدنــمــاركــيــة فــي كــوبــنــهــاغــن أمــس الــســبــت، إن 
هــــذه الـــخـــطـــوة هـــي إجـــــراء يـــهـــدف إلــــى تــأمــن 
أمـــن الــطــاقــة فــي الــبــالد خـــالل فــصــلــي الــشــتــاء 

املقبلن.
الــوزارة أن املحطات يجري تشغيلها  وأوضحت 
بـــالـــغـــاز والـــنـــفـــط والـــفـــحـــم أو بــالــكــتــلــة الــحــيــويــة 
وسيتم توفيرها كاحتياطي في حال عدم كفاية 

كمية الكهرباء املتاحة في الشتاء.
في الوقت نفسه، ذكرت الوزارة أن هذا التأجيل لن 

يغير شيئا في أهداف الدنمارك الخاصة باملناخ. 
وأفــادت محطة »دي آر« اإلذاعــيــة بأنه تم إخــراج 
محطتن بالفعل من الشبكة فيما كان من املنتظر 

إخراج الثالثة في الربيع املقبل.
يذكر أن الحرب الروسية على أوكرانيا تسببت 

في إثارة أزمة في الطاقة في كل أنحاء أوروبا.
في املقابل، تعتزم النمسا تطبيق ضريبة جديدة 
اعتبارا من السبت ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار 

البنزين.
تبلغ الضريبة الجديدة املعروفة باسم ضريبة 
تسعير ثــانــي أكــيــد الــكــربــون 30 يــــورو لــكــل طن 
الــكــربــون. فــي الوقت  ثــانــي أكسيد  مــن انبعاثات 
نفسه ستزيد قيمة الضريبة املفروضة على الطن 

سنويا. وطبقت أملانيا ضريبة مماثلة في وقت 
سابق.

ــادي  ــتـــصـ وبـــحـــســـب تــــقــــديــــرات مــعــهــد فــيــفــو االقـ
النمساوي فإن الضريبة الجديدة ستضيف 8.6 
سنت إلى سعر لتر البنزين و9.9 سنت إلى سعر 

لتر الديزل )السوالر(.
وأشار أحدث مسح أسعار في االتحاد األوروبي 
إلــى أن متوسط سعر البنزين فــي النمسا يبلغ 
ــــورو )1.63 دوالر( فـــي حـــن يــبــلــغ سعر  يـ  1.68
ــــورو )1.87 دوالر( قــبــل تطبيق  يـ الـــديـــزل 1.92 

الضريبة الجديدة.
وأجلت الحكومة االئتالفية للمحافظن والخضر 
فـــي الــنــمــســا تــطــبــيــق هــــذه الــضــريــبــة مـــن يــولــيــو 

)تموز( املاضي إلى أكتوبر )تشرين األول( املقبل 
ــاع الــحــاد فــي أســعــار الــطــاقــة منذ  ــفـ بــســبــب االرتـ
بــدء الــغــزو الــروســي ألوكــرانــيــا فــي أواخـــر فبراير 

)شباط( املاضي.
الــحــكــومــة اســتــخــدام حصيلة الضريبة  وتــعــتــزم 
الجديدة لتمويل ما يعرف باسم مكافأة املناخ، 
إلــى 250 يــورو  وتتضمن صــرف مساعدة تصل 
ــــالل الـــعـــام  لـــكـــل شـــخـــص يــعــيــش فــــي الــنــمــســا خـ

الحالي.
فــــي الــــوقــــت نــفــســه تـــعـــتـــزم الـــحـــكـــومـــة اســـتـــخـــدام 
حصيلة الضريبة في العام املقبل ملكافأة الذين 
يسافرون بالقطارات والحافالت العامة بدال من 

السيارات الخاصة.

وقــبــيــل إغــالقــهــا، كــانــت محطة »إمــيــل 
هوشيت« تعمل بالفحم املستورد من 

روسيا.
وسيجري في الوقت الراهن استيراد 
الــــفــــحــــم مـــــن كـــولـــومـــبـــيـــا والــــــواليــــــات 

املتحدة وجنوب إفريقيا.
وتــواجــه فــرنــســا خــطــر نــفــاد الكهرباء 
خالل الشتاء املقبل نظرا ألن أكثر من 
الـــ56  نصف محطات الــطــاقــة الــنــوويــة 
الــتــي لديها توقفت عــن العمل بسبب 

أعمال صيانة أو فحص.
وتــضــغــط الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة على 
الــكــهــربــاء »اي دي إف« إلعـــادة  شــركــة 
تشغيل كل املفاعالت النووية بحلول 
فصل الشتاء، إال أنه لم يتضح بعد ما 

إذا كان هذا ممكنا أم ال.
وفـــــي جـــانـــب آخـــــر يــلــتــقــي املــســتــشــار 
الـــرئـــيـــس  ــــي أوالف شـــولـــتـــس  ــانــ ــ األملــ
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون اإلثــنــن 
فـــي بــرلــن ملــنــاقــشــة الـــتـــعـــاون الــوثــيــق 
بن بلديهما داخــل االتحاد األوروبــي 
وعــواقــب التدخل الــروســي ألوكــرانــيــا، 
وال ســـيـــمـــا عـــلـــى صـــعـــيـــد االقـــتـــصـــاد 
والــطــاقــة، حسبما أوضــحــت الحكومة 

األملانية.
ــة أيــــــام مــــن قـــمـــة االتـــحـــاد  ــعــ وقـــبـــل أربــ
األوروبي في براغ، سيتطرق شولتس 
ــتـــحـــرك األوروبـــــــي  ومـــــاكـــــرون »إلــــــى الـ
ملحاربة ارتفاع أسعار الطاقة وضمان 
الــتــزود )بــهــا(، خــصــوصــا إلـــى تدابير 

ــامــــن بـــــن الــــــــــدول األعــــــضــــــاء«،  ــتــــضــ الــ
بحسب اإلليزيه.

ووفقا للرئاسة الفرنسية فإن الزعيمن 
ــلـــقـــمـــة األولـــــــى  ــا لـ ــ ــــضـ ــيــــحــــضــــران أيـ ســ
للمجموعة السياسية األوروبية في 6 

أكتوبر في براغ.
ــزم الـــحـــكـــومـــة  ــتـ ــعـ ــة أخـــــــــرى، تـ ــهـ ــــن جـ مـ
األملـــــانـــــيـــــة تــــقــــديــــم حــــــوافــــــز لـــلـــقـــطـــاع 
الصناعي حال خفض استهالك الغاز 
ــر تــطــبــيــق مــا  ــبـ إلتــــاحــــتــــه لـــلـــتـــدفـــئـــة عـ
الــغــاز« مقابل  يسمى بــنــمــوذج »مــــزاد 

رسوم.
ــادر في  ــة« مـــن مـــصـ ــانـــيـ ـــ«األملـ ووفـــقـــا لـ
ــنــــمــــوذج تــم  الــ فـــــإن  وزارة االقــــتــــصــــاد 

إطالقه أمس.

ــافــــة إلــــى املـــــلء اإلضــــافــــي ملــرافــق  وإضــ
التخزين وزيـــادة استخدام الفحم في 
تــولــيــد الـــكـــهـــربـــاء، يــعــد هــــذا الــعــنــصــر 
الــثــالــث فــي خــطــط الــحــكــومــة لتحسن 
إمدادات الطاقة في الشتاء وسط أزمة 
الــحــرب الروسية  الطاقة الناجمة عــن 

في أوكرانيا.
ويــحــفــز هـــذا الــنــمــوذج االســتــغــنــاء عن 
ــذه الـــشـــركـــات  ــ ــقـــوم هـ الــــغــــاز، بــحــيــث تـ
ــاز مـــقـــابـــل  ــ ــغــ ــ ــ ــــالك ال ــهـ ــ ــتـ ــ بــــتــــرشــــيــــد اسـ
الحصول على رسوم يتم تمويلها من 
الــســوق عــلــى أن تــوفــر هـــذه الــشــركــات 
كميات من الغاز يمكن استخدامها في 

التدفئة.

الدمنارك تؤجل اإلغالق الدمنارك تؤجل اإلغالق 
النهائي لثالث محطات النهائي لثالث محطات 
تعمل بالوقود األحفوريتعمل بالوقود األحفوري

إعـــــادة  فـــرنـــســـا  قــــــررت   : بــــاريــــس   •

بالفحم  تشغيل محطة طاقة تعمل 

في سان أفولد بشمال شرقي البالد 

ــبــــوع فــــي ظــــل أزمــــة  فــــي نـــهـــايـــة األســ

وتــوقــف عمل عديد  الحالية  الطاقة 

النووية. الطاقة  من محطات 

تم فصل محطة  لـ«األلمانية«  ووفقا 

»إمــــيــــل هـــوشـــيـــت« عــــن الــشــبــكــة فــي 

أن وزارة  إال  )مــــــارس(،  آذار  نــهــايــة 

الــطــاقــة الــفــرنــســيــة قـــررت اآلن إعــادة 

ــتــــاج الـــطـــاقـــة،  تــشــغــيــل الـــمـــحـــطـــة إلنــ

ــيـــا حــتــى  ــبـــدئـ وســـيـــســـتـــمـــرعـــمـــلـــهـــا مـ

نهاية عام 2023.

ــد تــم  ــ قـ ــوا  ــ ــانـ ــ ووافـــــــــق 70 مـــوظـــفـــا كـ

تــــســــريــــحــــهــــم عـــــلـــــى الـــــــــعـــــــــودة إلـــــى 

وظــــائــــفــــهــــم بـــــــزيـــــــادة فــــــي األجـــــــــور. 

ــيــــت« تــعــد  ــل هــــوشــ ــ ــيـ ــ ــانــــب »إمـ ــجــ وبــ

ــــس« فـــــي غــــرب  ــيـ ــ ــمـ ــ ــورديـ ــ مـــحـــطـــة »كـ

ــة األخــــــــرى  ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ فــــرنــــســــا مــــحــــطــــة الـ

الوحيدة التي ال تزال تعمل بالفحم 

البالد. في 
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• الــقــاهــرة : حــددت رئــاســة مؤتمر 
األطـــــــراف التـــفـــاقـــيـــة األمـــــم املــتــحــدة 
ــــاخ الـــــــذى ســـيـــعـــقـــد فــى  ــنـ ــ لـــتـــغـــيـــر املـ
املقبل  الشيخ نوفمبر  مدينة شــرم 
فـــى الـــفـــتـــرة مـــن 6 إلــــى 18 نــوفــمــبــر 
ــات  ــســ ــلــ ــات وجــ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ عـــــــــــددا مـــــــن فـ
ــمــــر، ووضــــعــــت جــــــدوال يــتــيــح  املــــؤتــ
الجاد واملشاركة،  للتفاعل  مساحة 
تـــركـــز عـــلـــى تـــعـــزيـــز الــتــنــفــيــذ ورفـــع 
الــطــمــوح بــشــأن عـــدد مـــن الــقــضــايــا 

املناخ. بتغير  املتعلقة 
ــت عــــــــــــــــددا مــــــــــن األيـــــــــــــام  ــ ــ ــــصـ ــ ــــصـ ــ وخـ
للمناقشات خالل األحداث الجانبية 
وحلقات النقاش ومــوائــد مستديرة 
واألحــــــداث رفــيــعــة املــســتــوى، بــهــدف 
ــات  ــاوضــــ ــفــــ ــة املــــ ــيــ ــلــ ــمــ اســـــتـــــكـــــمـــــال عــ

الرسمية، من أجل زيادة التفاهم بن 
أصحاب املصلحة، وتحقيق التنفيذ 

السريع التفاق باريس.
ــــت هـــــــــذه األيـــــــــــــام عـــــــــــددا مـــن  ــلـ ــ ــمـ ــ وشـ

املوضوعات منها:
1- يوم التمويل يوافق 9 نوفمبر .
2- يوم البحث العلمي 10 نوفمبر.
3- يوم إزالة الكربون 11 نوفمبر.

الــــــزراعــــــة 12  ـــع  ــيـــف مــ ــكـ ــتـ الـ يــــــوم   -4
نوفمبر.

5- يوم املياه 14 نوفمبر.
6- يوم الطاقة 15 نوفمبر.

الـــبـــيـــولـــوجـــي 16  ــنــــوع  ــتــ الــ يــــــوم   -7
نوفمبر.

8- يوم الحلول املمكنة 17 نوفمبر.
9- يوم النوع االجتماعي .

األكياس البالستيكية 
أحد أهم أسباب تلوث 

السواحل التونسية حيث 
تصل النفايات إلى ٨ أطنان 

في الكيلومتر المربع
كما تتسبب في اإلخالل 

بالتوازن البيئي

ا ما  تقول عواطف تستهلك تونس سنوّيً
يقرب من 4.2 مليارات كيس بالستيكي 
ذي اســـتـــخـــدام واحـــــد، مــنــهــا 3 مــلــيــارات 
ـــا، وهــــي غــيــر قــابــلــة  ــنــتــج مـــحـــلـــّيً

ُ
كــيــس ت

للتدوير.
ا شمل الحظر منع إنتاج واستهالك 

ً
أيض

ـــل فــي 
ُّ
ــات األكـــــيـــــاس الـــقـــابـــلـــة لـــلـــتـــحـــل ــئــ فــ

الطبيعة عبر األكسدة، والقابلة للتجزئة 
الــفــيــزيــوكــيــمــاويــة، والـــتـــي تــحــمــل عــبــارة 
الـــحـــيـــوي‘، وأثــبــت  ’قـــابـــل للتحلل  كــيــس 

االختبار كذب هذه القابلية.
ث الــذي تشهده  ــعــد أحــد أســبــاب التلوُّ

ُ
وت

البيئة بالسواحل التونسية، حيث تصل 
كــثــافــة الــنــفــايــات إلـــى نــحــو 8 أطـــنـــان في 
ــع، وفــــق عـــواطـــف، الــتــي  ــربـ الــكــيــلــومــتــر املـ
تقرر أنها تتسبب في اإلخــالل بالتوازن 
البيئي. أجــزاؤهــا الدقيقة -التي تتسرب 

إلـــى الــنــبــاتــات والــكــائــنــات الــبــحــريــة مثل 
األسماك والسالحف البحرية- تؤدي إلى 

نفوق العديد من األنواع.
وتــشــمــل قــائــمــة األكـــيـــاس الــبــالســتــيــكــيــة 
املمنوعة تلك التي تحتوي على معادن 
ــــوق 100 جـــــــزء مــن  ــفـ ــ يـ بـــتـــركـــيـــز  ثـــقـــيـــلـــة 
املليون؛ لضررها الخطير على اإلنسان 

والكائنات الحية.
ــًرا حــظــر األكــــيــــاس الـــتـــي ال تحمل  ــيــ وأخــ
وسًما يبنِّ مقاساتها واملواد املستخدمة 
د،  املــــورِّ ــم املــصــنــع أو  فــي تصنيعها واسـ
ف فيها  وتــاريــخ اإلنـــتـــاج، وطـــرق الــتــصــرُّ
بـــعـــد االســـتـــعـــمـــال، عـــلـــى أن تـــكـــون هـــذه 
الــبــيــانــات بــالــلــغــة الــعــربــيــة، أو عــنــد عــدم 

كتابة أيٍّ من هذه البيانات عليها.
ــرى مــن  ــ ــ فــــي املـــقـــابـــل ســتــبــقــى أنــــــــواع أخـ
األكياس البالستيكية متداولة، ملا تتميز 

بــه مــن كــبــر الــحــجــم وقــابــلــيــة االســتــخــدام 
عدة مرات، وإمكانية إعادة التدوير.

لـــم يــشــمــل الــحــظــر األكـــيـــاس الــتــي تــفــوق 
لــتــًرا ويــزيــد ُسمكها على 40  سعتها 30 
ل الحيوي، 

ُّ
القابلة للتحل ا، وتلك 

ً
ميكرون

والــشــفــافــة والــخــفــيــفــة املــخــصــصــة لـــوزن 
املنتجات )مثل الغالل والخضر( والتي ال 

ا.
ً
يتعدى سمكها 15 ميكرون

وتــشــيــر عــواطــف إلـــى أن الــكــيــس الــواحــد 
الـــقـــابـــل لـــالســـتـــخـــدام عــــدة مـــــرات يمكنه 
تعويض عدد كبير من األكياس املمنوعة، 

 إلعادة التدوير.
ً

إضافة إلى كونه قابال
إلــى جانب الحد  وتــؤكــد أن هــذه البدائل 
ن مــن خفض  الــتــلــوث البيئي، ستمكِّ مــن 
متوسط االستهالك التونسي من أكياس 
إلــى 400  ــا  الـــذي يصل ســنــوّيً البالستيك 
كــيــس لــلــفــرد، مــقــابــل أقـــل مـــن 200 كيس 

للفرد الواحد في الدول األوروبية.
ــذه األنـــــــــــواع مـــــن األكــــيــــاس  ــ ــ ُيـــــذكـــــر أن هـ
’الــبــديــلــة‘ أصــبــحــت أكــثــر اســتــخــداًمــا في 
الـــســـنـــوات األخـــيـــرة بــتــونــس، بــعــد إقــــرار 
منع استخدام األكــيــاس ذات االستعمال 
ــر  ــوبـ ــــي املــــتــــاجــــر الــــكــــبــــرى )سـ الـــــواحـــــد فـ
مـــاركـــت( عـــام 2017، ثــم فــي الصيدليات 
الــذي يليه. لكن إيجاد البدائل  في العام 
ــل، فــأكــبــر  ــن الــــحــ ال يــمــثــل ســـــوى جـــــزء مــ
العقبات التي قد تؤثر على تطبيق األمر 
الــحــكــومــي ســتــكــون تــلــك املــتــعــلــقــة بــقــدرة 
ــيــــاس  املــــصــــانــــع املـــنـــتـــجـــة ألصــــنــــاف األكــ
م مع الوضع الجديد.

ُ
املمنوعة على التأقل

إلنــجــاح هـــذا الــتــحــول، تــؤكــد عــواطــف أن 
نــجــزت لضبط اإلجـــراءات 

ُ
الــدراســة التي أ

الـــالزمـــة أوصــــت بـــضـــرورة إعــــادة تأهيل 
املصانع املنتجة لألكياس البالستيكية 

ا 120  املمنوعة، والتي يبلغ عددها حالّيً
أنــواع   على إنتاج 

ً
قــادرة مصنًعا، لتكون 

األكياس التي يسمح القانون بتداولها.
كما توصي الدراسة بتمكن أصحاب هذه 
املصانع مــن حــوافــز مثل حــذف ’ضريبة 
ل 

ُّ
البيئة‘ بالنسبة لألكياس القابلة للتحل

الحيوي، وتيسير الحصول على قروض 
مالية إلعادة التأهيل.

ــو مـــوقـــف مــنــظــمــات املــجــتــمــع  ــا هــ الــــرضــ
الــقــرار، كما يبن سليمان  املدني عن هذ 
ــــف، مـــنـــســـق شـــبـــكـــة »فـــايـــقـــن  ــــوســ ــن يــ ــ بــ

لبيئتنا«
املجتمع  كــل مكونات  يــوســف:  بــن  يقول 
رغــم كونه ال  القرار  بهذا  املدنية ترحب 
يــحــقــق ســوى الــحــد األدنـــى مــن املــطــالــب 
ــنـــاشـــطـــون فــــي هـــذا  الـــتـــي نــــــادى بـــهـــا الـ

املجال.

• تــونــس: بــدأ حظر تـــداول األكــيــاس البالستيك فــي تــونــس، ودخـــل حيز 

لــقــراٍر  ــا 
ً
الــحــظــر يمثل ســريــان الـــجـــاري.  التنفيذ مــع بــدايــة شــهــر سبتمبر 

أصدرته وزارة البيئة التونسية في أواخر شهر أغسطس الماضي، ببدء 

تطبيق أمر حكومي صدر منذ سنتين يمنع اإلنتاج والتوزيع واالستخدام 

بالسوق الداخلية. وبموجب األمر المذكور، فإن األنــواع الممنوعة تشمل 

ــا أو 
ً
األكــيــاس ذات االســتــعــمــال الــواحــد الــتــي يقل ُسمكها عــن 40 مــيــكــرون

سعتها دون 30 لتًرا. وهذا النوع ُيستخدم على نطاٍق واسع، وهو ذو أثٍر 

بالغ في تلويث البيئة في بتونس، حيث ُيتداول بمليارات األكياس، وفق 

عواطف المسعي، مديرة جودة الحياة بوزارة البيئة التونسية.

سريان حظر أكياس البالستيك فى تونس

الصني تطلق الصني تطلق 33 أقمار صناعية جديدة إلى الفضاء أقمار صناعية جديدة إلى الفضاء
• بكن : أطلقت الصن صاروخا 
حامال من طراز »لونغ مارش - 6« 
لــوضــع ثــالثــة أقــمــار صناعية في 
الـــفـــضـــاء. وانــطــلــق الــــصــــاروخ في 
الــســاعــة 7.50 صــبــاحــا )بــتــوقــيــت 
بــكــن( مــن مــركــز تــايــيــوان إلطــالق 
األقـــمـــار الــصــنــاعــيــة فـــي مــقــاطــعــة 
شانشي بشمالي الصن، وأرســل 
األقــمــار الصناعية »شــيــيــان - 16 
بـــــــي« و  إيـــــــــه« و »شــــيــــيــــان - 16 
ــدار املــحــدد  ــ »شــيــيــان 17-« إلـــى املـ
ســـلـــفـــا. وتـــعـــنـــي كــلــمــة »شـــيـــيـــان« 

باللغة الصينية »تجربة«.
وســـــــتـــــــقـــــــدم أقـــــــــمـــــــــار »شــــــيــــــيــــــان« 
بــيــانــات ملسح  الــثــالثــة  الصناعية 
األراضــــــي والــتــخــطــيــط الــحــضــري 
الــكــوارث والتخفيف  والوقاية من 
مـــن حــدتــهــا. وذكــــر املـــركـــز أن هــذا 
اإلطـــــــالق يــمــثــل املـــهـــمـــة رقـــــم 440 

لسلسلة صواريخ لونغ مارش.
وســـبـــق لــلــصــن أن أطــلــقــت عـــددا 
من األقمار الصناعية املخصصة 
ــــاث الــعــلــمــيــة عــلــى  ــــحـ إلجـــــــراء األبـ
كــوكــب األرض والـــفـــضـــاء، كــمــا أن 
لــهــا محطة فــضــاء مستقلة تــدور 

في نطاق كوكب األرض.

أحكام بالسجن فى حق مهربى سالحف من جزر غاالباغوسأحكام بالسجن فى حق مهربى سالحف من جزر غاالباغوس
• كيتو : حكم القضاء اإلكــوادوري الجمعة على 
ثالثة أشخاص بالسجن ملدة عام بتهمة تهريب 
84 ســلــحــفــاة عــمــالقــة وخــمــس ســحــالــي إيــغــوانــا 
ذهــبــيــة مــن جـــزر غــاالبــاغــوس، وهـــو نــظــام بيئي 

هش مدرج ضمن مواقع التراث العاملي.
وقــالــت النيابة الــعــامــة اإلكـــوادوريـــة فــي بــيــان إن 
أقـــروا بالوقائع، وسيتعن عليهم دفع  املتهمن 

غرامة قدرها 29 ألف دوالر.
ــــاص الـــثـــالثـــة فــــي يــونــيــو  ــخـ ــ ــــبــــض عـــلـــى األشـ

ُ
وق

)حــــزيــــران( بــعــدمــا صــعــد عــنــاصــر مـــن الــبــحــريــة 

ــة عــلــى مـــن ســفــيــنــة كـــانـــوا يتنقلون  ــ ــــوادوريـ اإلكـ
فــيــهــا، ووجـــــــدوا خــمــســة أكـــيـــاس فــيــهــا ســحــالــي 
إيــغــوانــا ذهــبــيــة. كــمــا عــثــر الــعــنــاصــر عــلــى تسعة 
صناديق تحتوي على 84 سلحفاة عمالقة من 
نــــوع Chelonoidis chathamensis، ســـبـــٌع منها 
إلــى أن املهربن  الــعــامــة  نفقت. وأشــــارت النيابة 
كــــانــــوا يـــعـــتـــزمـــون »نــــقــــل الــــحــــيــــوانــــات مــــن جـــزر 

غاالباغوس لبيعها في غواياكيل«.
وبــحــســب املـــصـــدر نــفــســه، يــصــل ســعــر اإليــغــوانــا 
ألــف دوالر، فيما تباع سالحف  إلــى 20  الذهبية 

غاالباغوس املعرضة لخطر االنــقــراض، بأسعار 
تــراوح بن ثالثة آالف دوالر وخمسة آالف طبقًا 

لتقرير وكالة الصحافة الفرنسية.
ويــصــنــف أرخــبــيــل غـــاالبـــاغـــوس )ويــعــنــي اســمــه 
ــيـــة( مــحــمــيــة لــلــمــحــيــط  ــانـ ــبـ ــســــالحــــف« بـــاإلسـ »الــ
الحيوي بفضل نباتاته وحيواناته الفريدة في 
الــعــالــم. وكــانــت هـــذه الــجــزر فــي الــســابــق موطنًا 
لخمسة عشر نوعًا من السالحف، انقرضت ثالثة 
مــنــهــا قــبــل قــــــرون، بــحــســب مــتــنــزه غـــاالبـــاغـــوس 

الوطني.
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اليابان تستعني بـ»صراصير« اليابان تستعني بـ»صراصير« 
للبحث عن ناجني فى الكوارثللبحث عن ناجني فى الكوارث

البعيد  غير  المستقبل  فــي  زلــزال  وقــع  إذا   : رويــتــرز   •

األنقاض،  من  أطنان  تحت  محاصرين  الناجون  وكــان 

لــتــحــديــد مــواقــعــهــم يــمــكــن أن  الــمــســتــجــيــبــيــن  فــــإن أول 

تطبيق محتمل  الصراصير.هذا هو  من  أسراب  يكونوا 

البـــتـــكـــار حــــديــــث نــــفــــذه بـــاحـــثـــون يـــابـــانـــيـــون نــجــحــوا 

ــائـــب ظـــهـــر« مــــن الـــخـــاليـــا  ــقـ مــــن خـــاللـــه فــــي تـــركـــيـــب »حـ

في  والتحكم  الحشرات  على  واإللكترونيات  الشمسية 

بعد. عن  التحكم  جهاز  طريق  عن  حركتها 

وطــور كينجيرو فــوكــودا، وفريقه في 
مــخــتــبــر األجـــهـــزة الــرقــيــقــة فـــي شــركــة 
األبـــحـــاث الــيــابــانــيــة الــعــمــالقــة ريــكــن، 
فــيــلــمــا مـــرنـــا مـــن الـــخـــاليـــا الــشــمــســيــة 
بسمك أربــعــة ميكرون، وعــرضــه نحو 
ربع عرض شعرة اإلنسان، ويمكن أن 

يالئم بطن الحشرة.
ويسمح الفيلم للصرصور بالتحرك 
بحرية بينما تولد الخلية الشمسية 
طاقة كافية ملعالجة وإرســال إشــارات 
ــاء الــحــســيــة في  ــاه إلــــى األعــــضــ ــجــ االتــ

مؤخرة الحشرة.
ويــعــتــمــد الــعــمــل عــلــى تــجــارب سابقة 
ملكافحة الحشرات في جامعة نانيانغ 
التكنولوجية فــي سنغافورة ويمكن 
يــــــوم حـــشـــرات  يـــنـــتـــج عـــنـــهـــا ذات  أن 

)سايبورغ( هجينة.
وتــجــمــع »الـــحـــشـــرات الــســايــبــورغ«، 
الطبيعي  البيولوجي  تركيبها  بن 
ــــورة املــــركــــبــــة فــي  ــطـ ــ ــتـ ــ واملــــــعــــــدات املـ
مناطق  دخــول  ويمكنها  أجــســادهــا 
ة مـــن  ــر كــــــفــــــاء ــ ــثــ ــ ــرة بــــشــــكــــل أكــ ــ ــطــ ــ خــ

اآللي. اإلنسان  أجهزة 
ــودا »تـــنـــفـــد الـــبـــطـــاريـــات  ــ ــوكــ ــ وقــــــــال فــ
املوجودة داخــل أجهزة اإلنسان اآللي 
الــصــغــيــرة بــســرعــة، وبــالــتــالــي يصبح 
ــزة  ــيــ ــر، املــ ــ ــــصــ وقـــــــت االســــتــــكــــشــــاف أقــ

)حــشــرة ســـايـــبـــورغ( هي  الــرئــيــســيــة لـــ
أنه عندما يتعلق األمر بالحركة، فإن 
ــن تــلــقــاء نــفــســهــا،  الـــحـــشـــرة تــتــحــرك مـ
ــاء املــطــلــوبــة  ــربـ ــهـ ــكـ ــالـــي فـــــإن الـ ــتـ ــالـ وبـ

ليست بنفس القدر”.
ــودا وفـــريـــقـــه صـــراصـــيـــر  ــ ــوكـ ــ اخــــتــــار فـ

ــلــــتــــجــــارب ألنــــهــــا كـــبـــيـــرة  ــقـــر لــ ــشـ ــدغـ مـ
املــعــدات ولــيــس لها  بــمــا يكفي لحمل 

أجنحة تعترض طريقها.
ــتــــم لــــصــــق حــقــيــبــة  وحــــتــــى عــــنــــدمــــا يــ
الظهر والفيلم على ظــهــورهــم، يمكن 
للحشرات اجتياز عقبات صغيرة أو 

تعديل وضعها إذا انقلبت، وال يــزال 
الطريق طويال أمام هذه األبحاث.

ــث،  ــ ــديـ ــ وفـــــــــي عـــــــــرض تــــوضــــيــــحــــي حـ
ــاكــــي الـــبـــاحـــث  اســــتــــخــــدم يــــوجــــيــــرو كــ
مـــــن شــــركــــة ريــــكــــن جــــهــــاز كــمــبــيــوتــر 
مــــتــــخــــصــــصــــا وتـــــقـــــنـــــيـــــة بـــــلـــــوتـــــوث 

السلكية إلخــبــار صــرصــور سايبورغ 
بــاالنــعــطــاف إلـــى الــيــســار، مــمــا تسبب 

في اندفاعه في هذا االتجاه.
ــارة »لــالتــجــاه  ــ ولــكــن عــنــد إعــطــاء اإلشـ
نــحــو الـــيـــمـــن« تــحــركــت الـــحـــشـــرة في 
دوائـــر، والــتــحــدي التالي هــو تصغير 
ــكــــونــــات بـــحـــيـــث يـــمـــكـــن لــلــحــشــرات  املــ
ــر والـــســـمـــاح  ــبــ ــتــــحــــرك بـــســـهـــولـــة أكــ الــ
بــتــركــيــب أجـــهـــزة االســتــشــعــار وحــتــى 

الكاميرات.
ـــهــــر  ـــظـ ــن إزالــــــــــــــة حــــقــــيــــبــــة الـ ــ ــكــ ــ ــمــ ــ ويــ
والـــفـــيـــلـــم، مــمــا يــســمــح لــلــصــراصــيــر 
بــالــعــودة إلـــى الــحــيــاة فــي املــخــتــبــر، 
أشهر  أربعة  في  الحشرات  وتنضج 
ــــن املــــعــــروف أنـــهـــا تـــعـــيـــش حــتــى  ومـ

األسر. في  سنوات  خمس 
وبــــعــــيــــدا عـــــن حـــــشـــــرات اإلنــــــقــــــاذ مــن 
ــرى فـــــوكـــــودا تــطــبــيــقــات  ــ الــــــكــــــوارث، يــ
واســــعــــة لــفــيــلــم الـــخـــاليـــا الــشــمــســيــة، 
ــات مــــجــــهــــريــــة مــن  ــقــ ــبــ ــكــــــون مــــــن طــ املــــ

البالستيك والفضة والذهب.
ويــمــكــن أن ُيــدمــج الــفــيــلــم فــي املــالبــس 
أو املــلــصــقــات الــجــلــديــة الســتــخــدامــهــا 
فــي مــراقــبــة الــعــالمــات الحيوية، وقــال 
إنـــه فــي يـــوم مــشــمــس، يــمــكــن أن تولد 
مظلة مغطاة بتلك املواد ما يكفي من 

الكهرباء لشحن الهاتف املحمول.

وفــي هــذه الــدراســة الجديدة التي نشرت 
 Proceedings of the« في املجلة العلمية
National Academy of Sciences«، حلل 
الباحثون نتائج 465 دراسة حددت عدد 

النمل محليًا، على األرض.
ــات تقنيتن  ــ ــــدراسـ الـ واســـتـــخـــدمـــت هــــذه 
معياريتن: وضــع مصائد تلتقط النمل 
املــــار خــــالل فــتــرة مــعــيــنــة، وتــحــلــيــل عــدد 
النمل املــوجــود على مساحة معينة من 

أوراق الشجر على األرض.
ــة الـــحـــيـــويـــة  ــلــ ــتــ ــكــ ــــي تـــــقـــــدر الــ ــالـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ وبـ
بـــــ12  األرض  ــلـــى  عـ لـــلـــنـــمـــل  اإلجـــمـــالـــيـــة 

مليون طن. وهذه الكتلة أكبر من الكتلة 
الــحــيــويــة لــلــطــيــور الـــبـــريـــة والــثــديــيــات 
الكتلة  20 % من  مجتمعة، وهــي تشكل 

الحيوية لإلنسان.
وإذا أجـــريـــت دراســـــات اســتــقــصــائــيــة في 
كل القارات، فإن بعض املناطق الرئيسية 
 جـــدًا مــن الــبــيــانــات أو 

ً
قــّدمــت عـــددًا قــلــيــال

أيــًا منها، خصوصًا في إفريقيا  لم تقدم 
الوسطى وآسيا الوسطى.

وهـــذا هــو الــســبــب فــي أن »الــعــدد الفعلي 
ــى بـــكـــثـــيـــر« وفـــق  ــلــ ــون أعــ ــكــ ــد يــ ــ لـــلـــنـــمـــل قـ
الدراسة. ومن املهم جدًا سد هذه الثغرات 

من أجل توفير صورة كاملة.
وبحسب الدراسة، هناك أكثر من 15700 
نــــوع أو نــــوع فـــرعـــي مـــن الـــنـــمـــل، وربــمــا 
الـــعـــديـــد مـــنـــهـــا لــــم يــــوّصــــف بــــعــــد، وهـــي 

موجودة في كل أرجاء الكوكب.
 حـــوالـــى ثــلــثــي عــــدد الــنــمــل مــوجــود 

ّ
لـــكـــن

فـــي نــظــامــن فــقــط مـــن األنــظــمــة الــبــيــئــيــة: 
الغابات املدارية والسافانا، كما خلصت 

الدراسة.
ويخطط الباحثون في املستقبل لدراسة 
الــعــوامــل الــبــيــئــيــة الــتــي تــؤثــر فـــي كثافة 

تجمعات النمل.

إحصائيا يوجد إحصائيا يوجد 2020 كوادريليون منلة فى العالم  كوادريليون منلة فى العالم 
20 كــوادريــلــيــون ) الــكــوادريــلــيــون يــســاوي  يــوجــد مــا ال يــقــل عــن 

دراسة  أظهرت  ما  على  األرض،  كوكب  على  نملة  مليار(  مليون 

 قـــد يــكــون أقـــل مـــن الـــعـــدد الــحــقــيــقــي لــهــذه 
ً
ـــر تــقــديــرا

ّ
جـــديـــدة تـــوف

الحشرات.

يسمح   
ً
مهما  

ً
أمــرا العالم  في  يعيش  الــذي  النمل  تعداد  وُيعتبر 

بما  موطنها،  على  تعديل  أي  يحدثها  قد  التي  العواقب  بتقويم 

المناخ. تغير  ذلك  في 

يــعــمــل كــوســيــلــة لنشر  إذ  كـــان،   حــيــثــمــا 
ً
 مــهــمــا

ً
الــنــمــل دورا يـــؤدي 

وكمفترس  الــحــيــة،  الــكــائــنــات  لبعض  وكمضيف  الــنــبــاتــات  بــذور 

أخرى. حشرات  أو  لحيوانات  فريسة  أو 
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ُيــدرك الناس بشكل متزايد أن االحتباس 
الحراري يؤدي إلى طقس أكثر تقلًبا. فقد 
ســجــلــت الــعــديــد مــن الــبــلــدان حـــول الــعــالــم 
موجات حر قياسية هذا العام، ليس فقط 
الــحــرارة  ــات  فــي الهند–حيث وصــلــت درجـ
ــة مـــئـــويـــة )120.5 درجــــة  ــ ــ إلـــــى 49.2 درجـ
ــا فـــي أمـــاكـــن مثل  ـ

ً
فــرنــهــايــت(–ولــكــن أيـــض

اململكة املتحدة )40.2 درجة مئوية(. تشهد 
فرنسا والصن أسوأ موجات جفاف على 
اإلطالق، وقد أدت أربع سنوات متتالية من 
مواسم األمطار الفاشلة في شرق إفريقيا 
أكــثــر مــن 50 مليون شخص  إلــى تعريض 
لــخــطــر »انــــعــــدام األمـــــن الـــغـــذائـــي الـــحـــاد«. 
ــرى، ضـــربـــت الـــعـــواصـــف  ــ ــ ــــن نـــاحـــيـــة أخـ ومـ
والفيضانات املدمرة مدغشقر وأستراليا 
والـــواليـــات املــتــحــدة وأملــانــيــا وبنغالديش 
ــفــضــي هــــذه األحــــداث 

ُ
وجـــنـــوب إفــريــقــيــا. ت

إلـــى مــئــات اآلالف مـــن الــوفــيــات وخــســائــر 
اقــتــصــاديــة ومــالــيــة ضــخــمــة كــل عــــام، مما 
 مهما للغاية 

ً
يجعل تقلبات الطقس عامال

فــي تقييم املــخــاطــر. وفـــي حــن أن ارتــفــاع 
درجــات الــحــرارة بمقدار 0.5 درجــة مئوية 
أمــــر نـــــادر الــــحــــدوث فـــي أي مـــكـــان، إال أن 
مــوجــات الــجــفــاف والــفــيــضــانــات وتقلبات 
ــرى قــصــيــرة املــــدى يــمــكــن أن  ــ الــطــقــس األخـ

حدث أضراًرا مميتة.
ُ
ت

عالوة على ذلك، يمكن أن تتسبب الظواهر 
ــدوث تــغــيــرات  ــ املـــنـــاخـــيـــة املـــتـــطـــرفـــة فــــي حــ
تـــتـــجـــاوز الـــصـــدمـــات واألضـــــــرار الـــفـــوريـــة، 
السيما عندما تؤدي إلى تسريع األحداث 
التي كــان مــن املمكن أن تستغرق سنوات 
عديدة لوال ذلك. يشعر العلماء بقلق كبير 
إزاء »نقاط التحول«–مثل ذوبان الصفائح 
الــجــلــيــديــة الــقــطــبــيــة–الــتــي مـــن شــأنــهــا أن 
تدفعنا إلــى ما وراء عتبة تغيير ال رجعة 

فيه. وهذا من شأنه أن يخلق حلقات ردود 
املــنــاخ املترابطة،  فعل ضـــارة بــن مخاطر 
والــتــي قــد تــمــتــد جميعها إلـــى االقــتــصــاد 
الحقيقي، مما يــؤدي إلــى حــاالت التخلف 
ــائـــــف الـــتـــي  ــ ــــوظـ ــدان الـ ــ ـــقــ ــ ــداد، وفـ ــ ــ ــسـ ــ ــ عـــــن الـ
تــضــر بــشــكــل غــيــر مــتــنــاســب باملجتمعات 

املحرومة، واالضطرابات السياسية.
باإلضافة إلى األضرار التي تلحق بالبيئة 
املادية، قد يؤدي الطقس املتطرف بالتالي 
ــا دائــمــة في 

ً
إلــى تــحــوالت مفاجئة وأحــيــان

املـــواقـــف االجــتــمــاعــيــة والــســيــاســة الــعــامــة. 
عندما يبدأ الناس في فقدان منازلهم أو 
سبل عيشهم أو حتى حياتهم، يتعن على 

السياسين االستجابة لذلك.
مـــن املــســتــغــرب أنـــنـــا جــمــيــًعــا نــعــي تــمــاًمــا 
ــدة،  ـــديــ ــشـ ــة الــ ــويــ ـــجــ ــر الـ ــ ــــواهـ ــــظـ مــــخــــاطــــر الـ
يــتــغــاضــون على  إال أن خـــبـــراء األرصـــــــاد 

ــــاق واســـــــــع عـــــن دورهــــــــــا فـــــي تـــســـريـــع  ــــطـ نـ
التغييرات الهيكلية. يميل علماء املناخ 
واالقتصاديون الرئيسيون على حد سواء 
إلى التركيز على اآلثار طويلة املدى لتغير 
املناخ الناجمة عن االحتباس الحراري، مع 
التركيز على السيناريوهات التي تتوقع 
مـــتـــوســـط   زيـــــــــادات فــــي درجــــــــات الــــحــــرارة 
الــعــاملــيــة فــي نــطــاق ال يــتــجــاوز 1.5 درجــة 
ــة مـــئـــويـــة فـــقـــط–وهـــي  ــ ــــى 2 درجــ مـــئـــويـــة إلـ
األهــــــداف املــنــصــوص عــلــيــهــا فـــي اتــفــاقــيــة 
باريس للمناخ. وحتى في سيناريوهات 
درجــــــات الــــحــــرارة املـــرتـــفـــعـــة، ُيـــفـــتـــرض أن 
الــتــأثــيــرات–عــلــى مــســتــويــات ســطــح البحر 
واإلنتاج الزراعي، على سبيل املثال–سوف 
ا 

ً
تــتــراكــم تدريجيًا فــقــط، مما يعني ضمن

أن الـــنـــتـــائـــج الـــنـــهـــائـــيـــة ســـــوف تــســتــغــرق 
عــدة عــقــود. ومــع ذلـــك، ُيظهر مــقــال حديث 
املــنــاخ: استكشاف  بــعــنــوان–»نــهــايــة لعبة 
ســيــنــاريــوهــات تغير املــنــاخ الــكــارثــي«–أن 
تــحــلــيــل الــســيــنــاريــو الــتــقــلــيــدي هــــذا يقلل 
بــشــكــل كــبــيــر مـــن تــقــديــر املــخــاطــر طــويــلــة 
ــه يــفــشــل فـــي حـــســـاب الــعــواقــب  ــل، ألنــ ــ األجــ

املناخية األكثر خطورة.
وكــمــا أشــــار اإلحــصــائــي نــســيــم طــالــب في 
ـــحـــاول الــنــمــاذج 

ُ
ســيــاق األســـــواق املــالــيــة، ت

الــعــواقــب املترتبة  الــتــعــامــل مــع  التقليدية 
ــــداث املــنــاخ املــتــطــرفــة، مــمــا يخلق  عــلــى أحـ
نقطة غــيــر مــرئــيــة خــطــيــرة فــي توقعاتها. 
ستعمل مسارات درجــات الحرارة املرتفعة 
عــلــى إطــــالق الــعــنــان ملـــا يــســمــيــه املــؤلــفــون 
»الفرسان األربــعــة« في نهاية لعبة املناخ: 
تطرف 

ُ
املجاعة وســوء التغذية والطقس امل

ــــراض املحمولة بالنواقل.  والـــصـــراع واألمـ
مـــن الــســهــل تــخــيــل الــفــوضــى االجــتــمــاعــيــة 
الــتــي يمكن أن تخلقها هــذه  والــســيــاســيــة 

 عــنــدمــا تــحــدث 
ً
ــة، خـــاصـــة ــــروعــ

ُ
ــداث امل ــ األحــ

ــو الـــحـــال  ــا هــ ــمــ ــد–كــ جــمــيــعــهــا فــــي آن واحــ
ــة الـــغـــذاء الــعــاملــيــة،  ــ ــيـــوم مـــع أزمـ بــالــفــعــل الـ
والــحــرب الــجــديــدة فــي أوروبــــا، والجائحة 
ــرة. واألســـــــــوأ مــــن ذلـــــك أن وجــــود  ــمـ ــتـ ــسـ املـ
الفارس الثاني يشير إلى أن املخاطر األكثر 
إلحاًحا املترتبة على تغير املــنــاخ ال تــزال 
موضع تجاهل. بعد كل شيء، ُيعد الطقس 
املتطرف ُمحرك الفرسان الثالثة اآلخرين، 
ــعــد 

ُ
ــر أهـــمـــيـــة. ت ــثـ مــمــا يــجــعــلــه الـــعـــامـــل األكـ

سببها الصدمات املناخية 
ُ
املعاناة التي ت

مصدر قلق اجتماعي أكثر بكثير من مجرد 
ُمــبــررة( من الهالك  تحذيرات )وإن لم تكن 
ــظــهــر اســتــطــالعــات 

ُ
ــــدى الـــطـــويـــل. ت عــلــى املـ

الــرأي أن أولئك الذين عانوا بشكل مباشر 
مــن الــطــقــس املــتــطــرف هــم أكــثــر اســتــعــداًدا 
لــدعــم العمل املــنــاخــي. وعــلــى الــرغــم مــن أن 
االرتــــفــــاع الـــحـــالـــي فـــي مـــعـــدالت الــتــضــخــم 
يــعــنــي أن الـــنـــاس ســيــكــونــون أقـــل حــمــاًســا 
بشأن اإلجـــراءات التي من شأنها أن تضر 
ــد حــــدوث  ــزايــ بـــأوضـــاعـــهـــم املــــالــــيــــة، فـــــإن تــ
الــكــوارث يـــؤدي إلــى تقليص األقــلــيــة التي 
شكك تماًما في تغير املناخ أو السياسات 

ُ
ت

املــنــاخــيــة بــالــكــامــل. وبـــهـــذه الــطــريــقــة، فــإن 
عواقب الطقس الوخيمة–بداًل من العواقب 
الخطيرة لتغير املناخ على املدى الطويل–

مـــن املـــرجـــح أن تــدفــع الــســيــاســيــن ورجـــال 
األعـــمـــال إلـــى اتــخــاذ إجـــــراءات فــي غضون 
فترات زمنية قصيرة. دعونا نأمل أن تعمل 
هذه التحديات–التي أصبحت أكثر شيوًعا 
وإيالًما من أي وقت مضى–على تحفيزنا 
على دعم السياسات الالزمة للحفاظ على 

استقرار التداعيات املناخية.
*  أستاذ زائر في معهد لندن لألعمال املصرفية 

واملالية - بروجيكت سنديكيت

العواقب الوخيمة لتغير املناخالعواقب الوخيمة لتغير املناخ

الـــعـــلـــمـــاء مـــنـــذ فـــتـــرة  ــذر  ــ ـ حــ ــنــــدن  لــ

سيؤثر  المناخ  تغير  أن  من  طويلة 

سلًبا على أنماط الطقس والظروف 

العالم.  أنحاء  جميع  في  المعيشية 

وقــد تــحــولــت هــذه الــتــحــذيــرات اآلن 

إلـــى واقـــع مـــؤلـــم. واألســــوأ مـــن ذلــك 

الــمــحــتــمــلــة  الـــنـــتـــائـــج  مـــجـــمـــوعـــة  أن 

أثــبــتــت أنـــهـــا »وخـــيـــمـــة« عــلــى نــحــو 

مــــتــــصــــاعــــد: قــــــد تـــــكـــــون الــــظــــواهــــر 

الــمــنــاخــيــة الــمــتــطــرفــة مــثــل مــوجــات 

الـــــــحـــــــر والــــــــعــــــــواصــــــــف الــــــشــــــديــــــدة 

والـــفـــيـــضـــانـــات أكـــثـــر احـــتـــمـــاال مــمــا 

تــتــوقــعــه الـــتـــوزيـــعـــات اإلحــصــائــيــة 

العادية.

بـــالـــخـــيـــر  ــبـــشـــر  يـ ــذا  ــ ــــن هــ ــيء مـ ــ ال شــ

بـــالـــنـــســـبـــة لــــالســــتــــقــــرار الـــســـيـــاســـي 

فـــي  االقـــــــتـــــــصـــــــادي  االزدهـــــــــــــــــار  أو 

الـــمـــســـتـــقـــبـــل. وأفــــضــــل أمــــل لـــنـــا هــو 

الـــمـــخـــاطـــر  هـــــذه  حـــــدة  ــنـــا  تـــدفـــعـ أن 

ات الــضــروريــة  إلـــى اتـــخـــاذ اإلجـــــراء

ــور.  ــ تـــســـوء األمـ قـــبـــل أن  والـــعـــاجـــلـــة 

ـــمـــثـــل هـــــذه الـــمـــخـــاطـــر 
ُ
ــكـــن هــــل ســـت لـ

قوًيا؟ دافًعا 

بقلم: مارك كليف*

تطبيق تعهدات صافى صفر انبعاثاتتطبيق تعهدات صافى صفر انبعاثات

عندما كنت أمشي أخيرًا في شارع بمدينة 
تورنتو الكندية رأيت إعالنًا يرّوج إلنجازات 
شــركــة تعمل فــي مــجــال الـــوقـــود األحــفــوري 
فيما يتعلق بهدف صافي صفر انبعاثات، 
لكن حتى أشاهد مثل هذه االدعـــاءات التي 
ال تصدق، فأنا لست بحاجة حتى أن أغادر 
مــنــزلــي. طــبــقــًا لـــدراســـة مـــن قــبــل »جـــارديـــان 
آنــد انفلونسماب« فــإن مثل هــذه اإلعالنات 
تــمــأل »جـــوجـــل« فــاإلعــالنــات لــشــركــة النفط 
العمالقة »شل« على سبيل املثال تظهر في 
86% من عمليات البحث عن »صافي صفر 
انبعاثات« علمًا أن العديد منها يرّوج تعهد 
الــشــركــة بــتــحــقــيــق صــافــي صــفــر انــبــعــاثــات 
بحلول 2050، فهل تنبهت الشركات أخيرًا 
إلــى الطبيعة امللحة ألزمــة املناخ، أم أن هذا 
هــو شــكــل مــن أشــكــال الــتــمــويــه األخــضــر أي 

التظاهر بصداقة البيئة.
ــدًا مــؤكــدًا وهــو أن أزمــة  إن هــنــاك شيئًا واحـ
املناخ تتصاعد بسرعة، حيث تعاني والية 
ــرارة قــيــاســيــة  كــالــيــفــورنــيــا مـــن مـــوجـــات حــــ
وثــلــث بــاكــســتــان تــحــت املـــيـــاه، كــمــا تــعــانــي 
الــــصــــن مـــــن جــــفــــاف شــــديــــد قـــــد يــــكــــون لــه 
تداعيات عاملية، وهــذا بالضبط مــا يحدث 
اآلن، فــمــن مــوجــات الــبــرد فــي تــكــســاس إلــى 
حرائق الغابات في أوروبا، فلقد أصبح من 

املستحيل تجاهل تغير املناخ.
 منذ 

ً
لقد قطع العمل املناخي شوطًا طويال

تــوقــيــع اتــفــاقــيــة بـــاريـــس لــلــمــنــاخ فـــي عــام 

املـــالحـــظ أن صــافــي صفر  2015، حــيــث مـــن 
انبعاثات أصبح من األمــور السائدة، علمًا 
ــداف صــافــي صــفــر انــبــعــاثــات تغطي  ــ أن أهـ
حــوالــي 90% مــن الــنــاتــج املــحــلــي اإلجــمــالــي 
العاملي. ليست الحكومات وحدها هي التي 
تبنت مثل تلك األهداف، حيث قامت العديد 
من أكبر الشركات على مستوى العالم بذلك 
بـــدافـــع مـــن االهـــتـــمـــام الـــتـــجـــاري وتــوقــعــات 

املستثمرين وضغط املستهلكن.
لكن لو كانت الشركات–بما في ذلك شركات 
الــوقــود األحــفــوري–هــي اآلن فــي طليعة من 
ــنـــاخ مـــع الــتــزامــهــا الــكــامــل  تــبــنــى قــضــيــة املـ
واملــعــلــن بــقــضــيــة صـــافـــي صــفــر انــبــعــاثــات، 
إذًا ملــاذا ما تــزال االنبعاثات في ارتــفــاع؟ لو 
نــظــرنــا لــتــاريــخ الــعــمــل املــنــاخــي، سنكتشف 
ــــالل الـــعـــشـــريـــن ســـنـــة املـــاضـــيـــة،  ــة. خـ ــ ــابـ ــ اإلجـ
ــادرات  ــ ــبـ ــ ســـعـــت مـــجـــمـــوعـــة مـــتـــنـــوعـــة مــــن املـ
ــنـــاع الـــشـــركـــات واملــســتــثــمــريــن  املــنــاخــيــة إلقـ
بقبول فكرة تحديد أهــداف متعلقة باملناخ 
ــم تــحــديــد  وتــخــفــيــض االنـــبـــعـــاثـــات ومـــــن ثــ
أهـــداف أكــثــر طــمــوحــًا. لقد كــان هــنــاك قاسم 
مشترك واحــد لكل تلك املبادرات وهي أنها 

جميعًا كانت طوعية.
كــمــا يــعــرف أي شــخــص لـــم يــلــتــزم بــوعــوده 
املــتــعــلــقــة بـــقـــراراتـــه لــلــســنــة الـــجـــديـــدة، فــإن 
الوعود التي يتم قطعها ال تعني بالضرورة 
أنــه سيتم الــوفــاء بها، وإذا قــال أحــدهــم إنه 
ســيــحــقــق صـــافـــي صــفــر انـــبـــعـــاثـــات، فكيف 

يــمــكــنــنــا الـــتـــأكـــد مـــن أنــــه يــتــخــذ الــخــطــوات 
أنــه فــي الوقت  الــالزمــة لتحقيق ذلـــك؟ علمًا 

الحالي ال يمكننا التأكد من ذلك.
لقد مّكن هــذا الشركات من تسويق نفسها 
عــلــى أنــهــا مــهــتــمــة بــالــبــيــئــة مـــع االســتــمــرار 
بــأعــمــالــهــا الـــســـابـــقـــة كـــاملـــعـــتـــاد أو تــقــريــبــًا 
كاملعتاد، وفــي واقــع األمــر وكما هــو الحال 
اآلن بالنسبة للشركات تغطي خطة واحدة 
فقط من بن كل ثالث خطط تتعلق بصافي 
صــفــر انـــبـــعـــاثـــات األثـــــر الـــكـــربـــونـــي الــكــامــل 
فــي ذلـــك مــا يتعلق بسلسلة  لــلــشــركــة، بــمــا 
الـــتـــوريـــد الـــخـــاصـــة بـــهـــا، ولــــم تـــشـــرح حتى 
واحـــدة مــن أكــبــر الــشــركــات املسببة للتلوث 

ــيـــف تــخــطــط  ــل كـ ــامــ ــل كــ ــكـ ــــي الــــعــــالــــم وبـــشـ فـ
لتحقيق صافي صفر انبعاثات.

ــم املـــتـــحـــدة  ــام لــــألمــ ــ ــعـ ــ ــا قــــــال األمـــــــن الـ ــمــ وكــ
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش أخــــيــــرًا: »الـــعـــالـــم في 
سباق مع الزمن. ال يمكننا تحمل املتحركن 
املـــدعـــن أو أي شكل  املــتــحــركــن  بـــبـــطء أو 
مــن أشــكــال التمويه األخــضــر«. إن هــذه هي 
املشكالت التي من املفترض أن يحلها فريق 
الــخــبــراء رفــيــع املــســتــوى املــعــنــي بــالــتــزامــات 
ــاثــــات، والــــــــذي أتـــولـــى  ــعــ ــبــ ــر انــ ــفـ ــافــــي صـ صــ
رئاسته. نحن مجموعة مستقلة ومتنوعة 
من الخبراء مصممون على تقديم توصيات 
تــســتــنــد إلــــى الــعــلــم لــتــحــقــيــق الـــهـــدف الـــذي 

تبنته العديد من الحكومات والشركات.
لقد بدأ عملنا للتو، لكن هناك ثالثة أشياء 
بـــدون خطة  واضــحــة بالفعل. أواًل، التعهد 
ال معنى لــه. تحتاج الــشــركــات إلــى مــواءمــة 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات أعـــمـــالـــهـــا مــــع الــتــزامــاتــهــا 
واتخاذ إجراءات طموحة والبدء في تحقيق 
الــفــور، وهــذا ال يعني التالعب  التقدم على 
بــاألرقــام مــن خــالل التعويض املــشــكــوك في 
صحته، علمًا أن الطريقة الوحيدة املوثوقة 
لتحقيق صافي صفر انبعاثات هي خفض 
تلك االنبعاثات. ولدعم هذا الجهد سيحدد 
ــراء رفــــيــــع املـــســـتـــوى مــــا يــلــزم  ــبــ فــــريــــق الــــخــ
لتحقيق صافي صفر انبعاثات وهذا يشمل 
ــة لــخــطــط تــحــقــيــق  ــحــ وضـــــع مـــعـــايـــيـــر واضــ
انـــبـــعـــاثـــات ذات مــصــداقــيــة  صــــافــــي صـــفـــر 

وتــــأخــــذ فــــي الـــحـــســـبـــان قـــضـــايـــا اإلنـــصـــاف 
والعدالة املناخية. يمكن لواضعي املعايير 
ــك اعــتــمــاد  ــ اإلقــلــيــمــيــة والـــقـــطـــاعـــيـــة بـــعـــد ذلـ
معاييرنا، وبالتالي ضمان وجــود تناسق 

مع إمكانية املقارنة.
الــطــوعــيــة ليست كافية.  املــخــطــطــات  ثــانــيــًا، 
الــتــي يتخذها  الـــقـــرارات  لسنا بــحــاجــة إلـــى 
املـــــرء عـــــادة بـــدايـــة كـــل عــــام فــنــحــن بــحــاجــة 
إلـــى خــطــط عــمــل جــديــدة. ســيــكــون التنظيم 
ضروريًا في هذا املقام وذلك من أجل ضمان 
استبدال خرائط الطريق املناخية الطوعية 
بــاســتــراتــيــجــيــات مــلــزمــة مـــع عــمــل مـــا يــلــزم 
ــفــــرص. إن الــهــدف  لــضــمــان مـــبـــدأ تــكــافــؤ الــ
الرئيسي لفريق الخبراء رفيع املستوى هو 

تحديد القواعد التنظيمية الالزمة.
أخيرًا فإن املساءلة ضرورية، فعندما يعلن 
املــســتــثــمــرون والـــشـــركـــات والـــبـــنـــوك واملــــدن 
ــافـــي صــفــر  ــــات بـــصـ ــزامـ ــ ــتـ ــ ــــن الـ واملــــنــــاطــــق عـ
انبعاثات، فإنه يجب أن يكون لدينا القدرة 
على أن نثق بهم، علمًا أن قواعد االشتباك 
ــكـــومـــات  ســــتــــكــــون مـــهـــمـــة ولــــكــــن عــــلــــى الـــحـ
ــولـــن أن يـــلـــتـــزمـــوا كــذلــك  ــمـ والــــشــــركــــات واملـ

بالشفافية بشكل أساسي.
* وزيرة كندية سابقة للبيئة وتغير املناخ وتعمل 
حاليا رئيسا لفريق الخبراء رفيع املستوى التابع 
لــألمــن الـــعـــام لــألمــم املــتــحــدة واملــعــنــي بــالــتــزامــات 
الــكــيــانــات غــيــر الــحــكــومــيــة فــيــمــا يــتــعــلــق بصافي 

صفر انبعاثات

بقلم: كاثرين ماكينا*

تعاني والية كاليفورنيا من موجات حرارة قياسية وثلث باكستان حتت املياه كما تعاني الصني من جفاف شديد
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اإلعصار إيان يحول فلوريدا إلى ركاماإلعصار إيان يحول فلوريدا إلى ركام
• فلوريدا : حتى األن خلف اإلعصار 
إيــان 54 قتيال ودمــر مناطق عــدة في 
ــارع تـــقـــّدمـــه بــاتــجــاه  ــســ فــــلــــوريــــدا، وتــ
ع أن 

ّ
كارولينا الجنوبية، حيث يتوق

 وأمطارا 
ً

يسّبب رياًحا قوية وسيوال
غــزيــرة وارتــفــاعــا خــطــرا فــي منسوب 

املياه.
وقالت إدارة إنفاذ القانون بفلوريدا 
في بيان إن الكثير من الضحايا ماتوا 
غرقا. وتحدث عدد من وسائل اإلعالم 

عن خسائر بشرية كبرى
أمــــا حــصــيــلــة الــخــســائــر املـــاديـــة فهي 
»تاريخية« في فلوريدا، حيث وصل 
ــّد غير  ارتـــفـــاع مــنــســوب املــيــاه إلـــى حـ
مــســبــوق، بــحــســب رون ديــســانــتــيــس 
حـــاكـــم الــــواليــــة الـــواقـــعـــة فـــي جــنــوبــي 

شرقي البالد.
ــازل،  ــنـ ــاه شــــــوارع ومـ ــيـ ــد غـــمـــرت املـ وقــ
ــة إلـــى  ــيــ ــوارب كـــانـــت راســ ــت قــــــ ــرفــ وجــ
داخل املدن. واستعملت السلطات في 
كيسيمي قرب أورالندو أمس الجمعة 
مــراكــب إلنــقــاذ ســكــان محاصرين في 
مــنــازلــهــم فـــي املــنــاطــق الــتــي غمرتها 

املياه.
ــال الــرئــيــس األمــيــركــي جـــو بــايــدن  وقــ
إن »الــحــكــومــة الـــفـــدرالـــيـــة ســتــواصــل 
التحّرك من أجل سكان فلوريدا«، وفق 
املتحدثة باسم البيت األبيض كارين 

جان بيار.
وبعد تراجعه إلى الفئة األولى، أصبح 
إيــان يحمل ريــاًحــا سرعتها 140 كلم 
ــّدد »بــفــيــضــانــات  ــ ــهـ ــ ــي الــــســــاعــــة، ويـ فــ
بحرية قاتلة« على سواحل كارولينا 
الجنوبية وكارولينا الشمالية، كما 
ــدث نــــشــــرة صــــــــادرة عــن  ــ ــ ورد فــــي أحـ
املركز الوطني لألعاصير الذي وضع 
منطقة الساحل بكاملها، من جورجيا 
إلــــى كــارولــيــنــا الــشــمــالــيــة، فـــي حــالــة 
تــأّهــب. وقـــال رون ديسانتيس حاكم 
فلوريدا إن »صور املنازل املدّمرة في 

فورت مايرز بيتش مقلقة جدا. كانت 
ــهــا كــانــت 

ّ
، لــكــن

ً
ــال ــعـ مـــركـــز اإلعــــصــــار فـ

ــــى درجــــــة أن هــنــاك  ــة إلـ ــويـ عـــاصـــفـــة قـ
ا أضرارا في األراضي الداخلية”.

ً
أيض

وأضــــــــــــاف أنــــــــه حــــتــــى صـــــبـــــاح أمــــس 
الجمعة، ظل نحو 1.9 مليون شخص 

من دون كهرباء.
ف 

ّ
وبــحــســب تــقــديــرات أولـــيـــة، قــد يكل

مــــرور إعــصــار إيــــان شــركــات الــتــأمــن 
يــبــلــغ 47 مــلــيــار دوالر، وســيــؤثــر  مـــا 
في النمو األميركي خصوصا بسبب 
انـــقـــطـــاع الـــتـــيـــار الــكــهــربــائــي وإلـــغـــاء 
رحــالت جوية واألضــــرار التي لحقت 

باإلنتاج الزراعي.
وفــــــــي وقــــــــت ســــــابــــــق، أكــــــــد الــــرئــــيــــس 
ــة  ــد زيـــــــارة الـــواليـ ــريـ ــه يـ ــ األمـــيـــركـــي أنـ

الجنوبية في أســرع وقــت، لكنه يريد 
ــو  ــكـ ــــرة بـــورتـــوريـ ــــزيـ ــا زيـــــــــارة جـ أيــــضــ
األميركية التي دمرها اإلعصار فيونا 
ــذا أعــنــف  ــد يــكــون هـ ــال »قـ مـــؤخـــرا. وقــ

إعصار في تاريخ فلوريدا”.
ــبـــحـــث عــــن 17 شــخــًصــا  ــّر الـ ــتـــمـ ويـــسـ
مـــن ركــــاب قــــارب لــلــمــهــاجــريــن انــقــلــب 

األربعاء املاضي قرب أرخبيل كيز.

وكشفت دراســـة أولــيــة أجــراهــا علماء 
أمــيــركــيــون أمــس الجمعة أن األمــطــار 
املرتبطة باإلعصار إيان زادت بنسبة 

%10 على األقل بسبب تغير املناخ.
وقبل فلوريدا، ضرب إيان كوبا، مما 
ــفــــر عــــن مـــقـــتـــل 3 أشــــخــــاص وعـــن  أســ
أضــرار مادية جسيمة وحرمان كثير 

من املنازل من الكهرباء.
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خالد محمد الهاجرياألخـــيــرة
رئيس التحرير : النـاشط البيئـي

شركات التأمني تدفع 47 مليار 
دوالر تعويضات خلسائر إيان

نفوق طيور البطريق بسبب اإلنفلونزا فى جنوب إفريقيا
• كيب تاون : نفق املزيد من طيور البطريق 
بسبب إنفلونزا الطيور في كيب تاون، وهو 
مقصد سياحي شهير وموقع تكاثر مهم في 
جنوب إفريقيا، ما أثار مخاوف على األنواع 

والطيور البحرية األخرى.
ــرز«، قـــــال ديـــفـــيـــد روبــــرتــــس،  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــق »رويـ ــ ــ ووفـ
الــطــبــيــب الــبــيــطــري الـــســـريـــري فـــي مــؤســســة 
ــيـــور  ــلــــى الـــطـ ــيــــا لـــلـــحـــفـــاظ عــ ــقــ جــــنــــوب إفــــريــ
الساحلية، إن عــدد طــيــور البطريق النافقة 
بسبب املرض منذ منتصف أغسطس بلغ 28 

على األقل من نحو ثالثة آالف في املنطقة.
وأضـــــاف روبـــرتـــس »تــأكــدنــا مـــن إصـــابـــة 14 
بــطــريــقــا إفـــريـــقـــيـــا بـــإنـــفـــلـــونـــزا الـــطـــيـــور مــنــذ 
منتصف أغسطس«، مشيرا إلى أن 14 آخرين 
أصــيــبــوا أيــضــا لــكــن لــم يــتــم إجــــراء االخــتــبــار 

ــرتــــس »هــــذا  ــاف روبــ ــ ــ الـــفـــيـــروســـي لـــهـــم. وأضـ
اســتــمــرار لــتــفــشــي املــــرض الــــذي حـــدث الــعــام 
املــاضــي ويــؤثــر فــي عـــدة أنــــواع مختلفة من 
الـــطـــيـــور الـــبـــحـــريـــة. نــشــعــر بــقــلــق شـــديـــد في 
الـــوقـــت الــحــالــي ألن أعـــــداد طـــيـــور الــبــطــريــق 
املـــرض آخـــذة في  الــتــي تتأثر وتنفق بسبب 
االزديـــــــــــاد«. وقــــالــــت الـــســـلـــطـــات الــبــيــئــيــة فــي 
فـــي 16 سبتمبر إن ســاللــة  إفــريــقــيــا  جــنــوب 
إنــفــلــونــزا الــطــيــور شـــديـــدة الـــعـــدوى مماثلة 
لتلك الــتــي تــم اكــتــشــافــهــا الــعــام املــاضــي بن 
الــبــريــة التي  الــطــيــور البحرية  مجموعة مــن 

كان منها طيور الغاق والخرشنة الشائعة.
وقــالــت أليسون كــوك عاملة األحــيــاء البحرية 
املــتــنــزهــات الوطنية فــي جــنــوب إفريقيا  فــي 
لـ«رويترز« »ألن الفيروس معد بن الطيور، 

فإننا نــبــذل قــصــارى جهدنا لتقليل الحمل 
ــتــــقــــال بـــــن طـــيـــور  ــــدل االنــ ــعـ ــ الــــفــــيــــروســــي ومـ
ــــس إنـــــه لــتــحــديــد  ــرتـ ــ ــال روبـ ــ ــ الــــبــــطــــريــــق”. وقـ
وعــــزل الــطــيــور املــريــضــة فـــي املــنــطــقــة، يــقــوم 
علماء من جنوب إفريقيا بإجراء اختبارات 
الــبــاديــة على طيور  أو تشخيص لــألعــراض 
الــبــطــريــق. وأضــــاف أنـــه يــتــم بــعــد ذلـــك القتل 
ــم حـــرقـــهـــا مــع  ــة ثــ ــريـــضـ ــم لــلــطــيــور املـ ــيـ الـــرحـ
الطيور النافقة في محاولة للحد من انتشار 
املـــرض. وقــالــت كــوك »ال يوجد خطر تقريبا 
على الناس من الفيروس، لكننا نطلب منهم 
التأكد، إذا زاروا املنطقة، من تطهير أحذيتهم 
ألنــهــا »وســـيـــط« محتمل لــنــقــل الـــعـــدوى بن 
الــبــحــريــة املختلفة ومـــزارع  الــطــيــور  مــنــاطــق 

الدواجن أيضا”.

ــتــــعــــد شــــــركــــــات الـــــتـــــأمـــــن لــــدفــــع  تــــســ
28 و47  بــــن  مــــا  تــــقــــدر  تـــعـــويـــضـــات 
أعــلــى  ــكـــون  تـ قــــد  عـــمـــا  مـــلـــيـــار دوالر، 
ــن عــــاصــــفــــة فــي  ــ خــــســــائــــر نــــاتــــجــــة عــ
فلوريدا منذ إعصار آندرو في 1992، 
وفـــقـــا لـــشـــركـــة كـــورلـــوجـــيـــك لــبــيــانــات 

املــمــتــلــكــات األمـــريـــكـــيـــة والــتــحــلــيــالت 
ــلـــن الـــرئـــيـــس األمـــريـــكـــي جــو  هــــذا وأعـ
ــي أجـــتـــاحـــهـــا  ــ ــتـ ــ ــــق الـ ــاطـ ــ ــنـ ــ ــدن املـ ــ ــايــ ــ بــ
ــا يــجــعــل  االعـــصـــار مــنــطــقــة كـــــوارث مـ
للمناطق  مــتــاحــة  االتــحــاديــة  ــوارد  املــ

املتضررة.

علماء يكشفون كيفية شعور الكالب مبشاعر أصحابهاعلماء يكشفون كيفية شعور الكالب مبشاعر أصحابها
: اكتشف باحثون أن الكالب  • لندن 
ــر الـــتـــوتـــر  ــاعــ ــشــ تـــســـتـــطـــيـــع رصــــــــد مــ
ــن خــــالل األنـــفـــاس  لــــدى أصــحــابــهــا مـ
والــعــرق. فقد تــم تــدريــب أربــعــة كالب 
عــلــى »اخــتــيــار« عــبــوة مــن بــن ثالثة 
بــهــا روائـــــح مــخــتــلــفــة. وفــــي أكــثــر من 
650 تــجــربــة مـــن أصــــل 700، نجحت 
الـــكـــالب فـــي تــحــديــد عــيــنــة مـــن الــعــرق 
أو األنــــفــــاس املـــــأخـــــوذة مــــن شــخــص 
متوتر. ويأمل الباحثون في جامعة 
»كـــويـــنـــز بــلــفــاســت« الــبــريــطــانــيــة أن 
ـــشـــرت في 

ُ
تــســاعــد دراســـتـــهـــم، الــتــي ن

دورية “Plos one” العلمية، في تدريب 
كالب لتستخدم في أغــراض عالجية. 
الــكــالب عاملها مــن خالل  وتستكشف 
الـــرائـــحـــة. وقـــد تـــم بــالــفــعــل اســتــخــدام 
قـــدراتـــهـــا فـــي الــكــشــف عـــن املـــخـــدرات 
واملتفجرات واألمــــراض، بما فــي ذلك 
بـــعـــض أنـــــــواع الــــســــرطــــان والـــســـكـــري 
وحتى كوفيد. وقــالــت الباحثة كــالرا 
ويلسون املشرفة على الدراسة: »لدينا 
ــن األدلــــــــة عـــلـــى أن الـــكـــالب  الـــكـــثـــيـــر مــ
يمكنها التقاط روائح البشر املرتبطة 
بحاالت طبية أو أمراض معينة، لكن 

ــة على  ــ لــيــس لــديــنــا الــكــثــيــر مـــن األدلــ
أنــهــا تــســتــطــيــع شـــم االخـــتـــالفـــات في 
حالتنا النفسية”. وفي التجربة، أبلغ 
36 مــتــطــوعــا بــشــريــا عـــن مــســتــويــات 
ــاء مــن  ــهــ ــتــ ــم، قـــبـــل وبــــعــــد االنــ تــــوتــــرهــ
ــم وضــع  مــســألــة حــســابــيــة صــعــبــة. وتـ
عبوات تحتوي على عينات من عرق 
املـــشـــاركـــن  ــــاص  ــخــ ــ ــــاس األشــ ــفـ ــ أنـ أو 
فــي الــتــجــربــة. وخـــالل الــتــجــربــة كانت 
تــحــصــل الــكــالب الــتــي تــظــل واقــفــة أو 
جالسة أمـــام عينة الشخص املتوتر 

على طعامها املفضل.

• باريس : كشفت شركة ستروين الفرنسية عن 
مفهوم سيارة جديدة ستظهر كيف ستكون عليه 
حالة ســيــارة العائلة فــي املستقبل، وعــد املفهوم 
ثورة في عالم صناعة املركبات. وجاء الكشف عن 
املفهوم الجديد للسيارة، التي أطلق عليها اسم 
»أولي«، في بيان أصدرته ستروين، ويأتي مقدمة 
للبدء فــي تصنيع الــســيــارة. وقــالــت ســتــرويــن إن 
الــجــديــدة مصنوعة بنسبة  الــســيــارة الكهربائية 
50 فــي املــائــة مــن مـــواد أعــيــد تــدويــرهــا، أمــا مــواد 
الــســيــارة كلها فقابلة للتدوير. ويــراعــي املفهوم 
الجديد توقعات مستقبلية بشأن عالم بال موارد، 

ويقوم على وجود الورق املقوى بدال من الفوالذ.
وتــم تطوير مفهوم السيارة الجديدة بالتعاون 
مع شركة الكيماويات األملانية العمالقة »بي إي 
إس إف”. وعــدت الصحيفة أن التصميم الجديد 
يعبر عن تغيير جــذري في عالم السيارات. وأكد 
»فــيــنــســيــنــت كـــوبـــي« املـــديـــر الــتــنــفــيــذي لــلــشــركــة، 
أهمية التنقل الكهربائي فــي املستقبل. وصــرح 

لشبكة »ســي إن بــي ســي« األمريكية: »بــوضــوح، 
أعــتــقــد أنـــنـــا كــلــنــا نـــوافـــق عــلــى أهــمــيــتــه )الــتــنــقــل 
الــكــهــربــائــي(، فــالــدفــع إلـــى كــهــربــة التنقل الــفــردي 
عنصر مــهــم جـــدا لــالســتــدامــة فــي املــســتــقــبــل”. تم 
ــــادة  ــدة لـــكـــي يــمــكــن إعـ ــديـ ــجـ ــارة الـ ــيـ ــسـ تــصــمــيــم الـ
تدويرها وتسهيل عملية إصالحها، حتى تستمر 

ملا يوازي ثالثة أجيال أو 50 عاما.
الــســيــارات الكهربائية  قـــال رؤســــاء ســتــرويــن إن 
إلــى أن تكون »قصورا مركبة  الحديثة ال تحتاج 
عــلــى عـــجـــالت، ويـــجـــب أال يـــكـــون الـــوعـــي الــبــيــئــي 
عقابيا يقيد حركتنا”. وأوضح الرئيس التنفيذي 
لــلــشــركــة، فــيــنــســيــنــت كـــوبـــي: بــــدال مـــن أن تــكــون 
الــســيــارة قــصــرا عــلــى عــجــالت مــلــيء بــالــشــاشــات 
واألدوات، أثبتت »أولــي« أنه يمكن تحقيق املزيد 
بأقل من ذلك. وقال كوبي: إن الصراع بن الحاجة 
لــحــمــايــة كــوكــبــنــا والــــوعــــود املــســتــقــبــلــيــة للتنقل 
املستدام والكهربائي لن يتم حله بسهولة، نحن 
بحاجة إلى جعل املركبات أخف وزنا وأقل تكلفة.

أولي .. سيارة مصنوعة من الورق املقوىأولي .. سيارة مصنوعة من الورق املقوى


