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الــتــحــذيــرات املستمرة  ــم  : رغـ الــكــويــت   •
لــجــمــاعــة الـــخـــط األخـــضـــر الــبــيــئــيــة على 
ــن خـــطـــورة  مــــــدار الـــعـــقـــديـــن املـــاضـــيـــن مــ
ــبــــاد  ارتــــــفــــــاع مـــــعـــــدالت الــــتــــلــــوث فـــــي الــ
وضعف اإلجــراءات الحكومية للحد منه 
ومــــن مــضــاعــفــاتــه الــصــحــيــة وفــــي ضــوء 
مـــا أظــهــرتــه األرقـــــام الــرســمــيــة مـــن تــزايــد 
ــــات بـــمـــرض الـــســـرطـــان فــي  ــابـ ــ ــــدد اإلصـ عـ
الكويت، طالبت لجنة الشؤون الصحية 
واالجتماعية والعمل البرملانية الحكومة 
ممثلة في وزارة الصحة بتحرك سريع، 
والعمل على تطبيق استراتيجية تجعل 

الكويت مركزًا إقليميًا لعاج السرطان.
وبموجب تلك األرقـــام، فقد بلغت حاالت 
مــرضــى الــســرطــان الــتــي تـــم تشخيصها 
وعــاجــهــا فــي الــكــويــت خـــال الــفــتــرة بن 
عــامــي 2017 و2020 نــحــو 17658 حــالــة 
دخول املستشفيات، في حن بلغ مجوع 
املترددين على العيادات الخارجية خال 
الفترة ذاتها 256894 مراجعة، وأجريت 

5601 عملية جراحية خالها.
الــشــؤون الصحية  وطــالــب رئــيــس لجنة 
واالجتماعية والعمل البرملانية النائب 
ــة  ــحـ الـــصـ ــي وزارة  ــفــ ــيــ الــــصــ ــي  ــفــ ــيــ الــــصــ
بــإجــراء دراســــة حـــول أنــــواع الــســرطــانــات 
فـــي الـــكـــويـــت، وســبــل الـــوقـــايـــة مــنــهــا، مع 
إطـــاق حملة توعية حــول سبل الوقاية 
مـــن هــــذا املـــــرض، واالســتــعــانــة بــاألطــبــاء 
االستشارين املميزين من جميع أنحاء 

العالم. وقــال الصيفي ، إنه وفقًا إلفــادات 
فـــــــإن عـــــــدد اإلصـــــابـــــات  الــــصــــحــــة  وزارة 
بالسرطان مرتفعة بالكويت، األمر الذي 
ــتـــوجـــب مـــعـــه تـــحـــركـــًا حـــكـــومـــيـــًا كــبــيــرًا  يـ
ــيــــر أفـــضـــل  ملــــواجــــهــــة هــــــذا املـــــــرض وتــــوفــ

األجهزة واألدوية لعاجه.
ــــدد عــلــى ضـــــرورة أن تـــكـــون الــكــويــت  وشـ
ــعـــاج الــــســــرطــــان، وأن  مــــركــــزًا إقــلــيــمــيــًا لـ
ذلــك يستلزم التركيز على زيـــادة السعة 
الـــســـريـــريـــة لــلــمــركــز الـــوطـــنـــي لــلــســرطــان 

وإجراء التوسعات الازمة.
ــة الــصــحــيــة  ــنـ ــلـــجـ الـ ــفـــي أن  ــيـ الـــصـ وأكــــــــد 
ستتابع عن كثب تحركات وزارة الصحة 
ــة الــازمــة لعاج  ســـواء فــي توفير األدويــ
السرطان بكميات كافية، أو تنفيذ رؤية 
في تحويل الكويت ملركز إقليمي لعاج 
الــســرطــان، مــشــددًا عــلــى أن الــلــجــنــة على 
ــام بــالــتــعــاون مــعــهــا مــن أجــل  اســتــعــداد تـ

محاربة هذا املرض
ــن جـــهـــتـــه، أكـــــد عـــضـــو لــجــنــة الـــشـــؤون  مــ
الصحية واالجتماعية والعمل البرملانية 
النائب فارس العتيبي أن األرقام املخيفة 
حـــول عـــدد اإلصـــابـــات بــمــرض الــســرطــان 
فـــي الــكــويــت تــســتــدعــي تــحــركــًا حكوميًا 
أكبر ملواجهة هذا املــرض، وتوفير أحدث 
ــــازم لـــه، مـــع إطـــاق  األجـــهـــزة والـــعـــاج الـ
حملة توعية شاملة تساعد الناس على 

تجنب اإلصابة به.
وقــال العتيبي إنــه ال يوجد حاليًا سوى 

مــســتــشــفــى واحـــــد مــتــخــصــص فـــي عــاج 
السرطان، ونترقب افتتاح املركز الوطني 
نــــأمــــل أن تــصــاحــبــه  الــــــــذي  ــلــــســــرطــــان،  لــ
تــوســعــة ســـريـــريـــة، بــحــيــث يــكــون جــاهــزًا 
الستيعاب الــحــاالت ســواء املــتــرددة على 

عياداته أو تلك التي تستدعي حجزها.
وشدد على ضرورة أن تتمثل استراتيجية 
ــل الــــكــــويــــت ملـــركـــز  ــويـ ــــي تـــحـ ــة فـ ــومـ ــكـ ــحـ الـ
إقــلــيــمــي ملــكــافــحــة الــســرطــان، مــشــيــرًا إلــى 
أنــــه حــســب األرقـــــــام الــرســمــيــة الـــصـــادرة 
مـــن وزارة الــصــحــة فـــإن مــجــمــوع حـــاالت 
الــســرطــان خــال  فـــي مستشفى  الـــدخـــول 
عـــام 2020 بــلــغ نــحــو 3357 حــالــة إضــافــة 
إلـــى 2929 حــالــة خـــــروج، وبــلــغ مجموع 
املترددين على العيادات الخارجية، خال 
الفترة ذاتها 72952 حالة وتأكدت إصابة 
3063 حالة جديدة، وأجريت 1306 عملية 

جراحية خال الفترة ذاتها.
ــد أن هـــــذه األرقـــــــــام الــــتــــي تــــبــــدو فــي  ــ ــ وأكـ
تــزايــد تستحق وقــفــة مــن وزارة الصحة، 
و«ســـأتـــابـــع املـــلـــف مـــع الــجــهــات املــعــنــيــة، 
ونأمل أن تتم توسعة املركز الوطني، عبر 
ــادة الــســعــة الــســريــريــة قـــدر املستطاع،  زيــ
ــفـــى أجـــنـــبـــي  ــتـــشـ وإســـــــنـــــــاد إدارتـــــــــــــه ملـــسـ
متخصص في السرطان وتوفير العاج 
بــاملــجــان لــلــمــرضــى الــكــويــتــيــن، مـــع فتح 
ــبــــاب الســـتـــقـــبـــال حــــــاالت مــــن الــــخــــارج،  الــ
لــتــحــويــل الــكــويــت مــركــز إقــلــيــمــي لــعــاج 

مرض السرطان«.

ــــي وزارة  فـ مـــمـــثـــلـــة  الـــحـــكـــومـــة  وتـــلـــقـــت 
البرملانية  األســئــلــة  مــن  الــعــديــد  الــصــحــة 
التشريعية حول  الــفــصــول  فــي مختلف 
ــا 5 أســئــلــة  ــ ــرهـ ــ مـــــرض الــــســــرطــــان، وآخـ
الحالي،  التشريعي  الفصل  في  برملانية 
ســـأل فــيــهــا الـــنـــواب »هـــل تــأخــرت وزارة 
ــيــــر الـــــعـــــاج ملـــرضـــى  ــة فـــــي تــــوفــ الــــصــــحــ
الــســرطــان فــي املــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة 
ــدم تــوفــر األدويــــــة؟، وعـــن دور  بــســبــب عـ
مـــركـــز الـــكـــويـــت ملــكــافــحــة الـــســـرطـــان فــي 
األورام  الــكــويــتــي حــول  املجتمع  تــوعــيــة 
)أورام  الــــرجــــال  عـــنـــد  انــــتــــشــــارًا  ــر  ــثــ األكــ
)أورام  والنساء  والقولون(  البروستاتا 
ــة املــكــتــب  ــيـ ــا آلـ ــ الــــثــــدي والــــقــــولــــون(؟ ومـ
لــنــشــر  الــــصــــحــــة  فـــــي وزارة  ــي  ــ ــامــ ــ اإلعــ
ــراد املــجــتــمــع الــكــويــتــي  ــ الــتــوعــيــة بـــن أفـ
وغيرها من االستفسارات، وعن أسباب 
انــســحــاب مــســتــشــفــى غــوســتــاف روســـي 

الكويت«. السرطان من  لعاج 
وكـــان الفــتــًا ســـؤال النائب ثــامــر السويط 
الذي وجهه إلى وزير الصحة بتاريخ 20 
نوفمبر املــاضــي، حـــول ســيــاســة الــــوزارة 
فـــي مــعــالــجــة مــشــكــلــة املـــواعـــيـــد الــبــعــيــدة 
ملرضى السرطان في العيادات الخارجية، 
واستعداداتها لعاج األورام السرطانية 
ــكــــويــــت لـــنـــاحـــيـــة تـــوفـــيـــر األدويـــــــة  ــــي الــ فـ
الكيماوية واإلشــعــاعــيــة والتكنولوجيا 
الجراحية، التي تغني عن إرسال املرضى 

للعاج في الخارج.

السرطان ينتشر فى الكويت واإلصابات باآلالف
عشرون عاما واخلط األخضر حتذر 
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نصف األنهار اجلليدية فى العالم مهدد بالزوال إنتاج هيدروجني رخيص ومستدام

»ناسا« تطلق »ناسا« تطلق 
أول قمر صناعي أول قمر صناعي 
ملراقبة مسطحات ملراقبة مسطحات 

مياه األرضمياه األرض

مياه القمر قادمة 
من الشمس

أكثر من 17 ألف إصابة بالسرطان خالل ثالث سنوات!

ــم نــتــيــجــتــن تـــوصـــل إلــيــهــمــا  ــ • مــيــشــيــغــان – نــيــتــشــر: أهـ
الباحثون هما القدرة على تركيز ضوء الشمس دون تدمير 
أشــبــاه املــوصــات الــتــي تستقبل الــضــوء، واســتــخــدام جزء 
املـــاء والــجــزء  الطاقة األعــلــى مــن الطيف الشمسي لتقسيم 

السفلي من الطيف لتوفير الحرارة التي تحفز التفاعل.
 University of »فـــي جــامــعــة »مــيــشــيــغــان بـــاحـــثـــون  طــــور 
Michigan األميركية طريقة لتحسن كــفــاءة تقسيم املياه 
بالطاقة الشمسية، وهي عملية تقوم على محاكاة التمثيل 

الضوئي باستخدام الشمس لفصل الهيدروجن عن املاء.
فمن خال حصاد األشعة تحت الحمراء، تمكن الباحثون 
من تسريع عملية تقسيم املياه بالطاقة الشمسية وزيادة 

كمية الهيدروجن التي تمكنوا من حصادها.

العالم  فــي  الجليدية  األنــهــار  يــواجــه نصف   : • ساينس 
وتحديدا األصغر بينها خطر الزوال بحلول نهاية القرن 
ما  بأقصى  الــحــد  أن  إال  املــنــاخــي،  التغير  الــحــالــي بسبب 
يــمــكــن مــن االحـــتـــرار املــنــاخــي يــســاعــد عــلــى إنــقــاذ األنــهــر 
ــي مــجــلــة  ــنــــشــــورة فــ ــرح هـــــذه الـــــدراســـــة املــ ــطــ األخــــــــرى. وتــ
لها  التوصل  التي جرى  دقة  األكثر  التوقعات  »ساينس« 
نهر جليدي في  ألــف   215 فــي شــأن مستقبل  الــيــوم  حتى 
الــدراســة ريجن هوك  إعــداد  فــي  املشاركة  وتــقــول  العالم. 
لـــ«الــفــرنــســيــة« »أعــتــقــد أن دراســتــنــا تــحــمــل بــصــيــص أمــل 
قــادرون  البشر  أن  تؤكد  إيجابية، ألنها  صغيرا ورسالة 
عــلــى إحــــداث فـــرق وأن اتــخــاذ تــدابــيــر فــي شـــأن حــل هــذه 

أمر مهم«. املسألة 
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أقمار »إيلون ماسك« الصناعية تلوث الفضاءأقمار »إيلون ماسك« الصناعية تلوث الفضاء
• واشنطن : أعرب الكثير من العلماء عن 
خشيتهم من أن يــؤدي التلوث الضوئي 
الذي تسببه آالف األقمار الصناعية إلى 
تدمير علم الفلك، وفقا ملا ذكرت صحيفة 

»الغارديان« البريطانية.
ــــات  ــركـ ــ الــــــخــــــبــــــراء أن شـ ــعـــــض  ــ بـ ويـــــــــــرى 
ــيــــارديــــر األمــــيــــركــــي، إيــــلــــون مـــاســـك،  ــلــ املــ
الــتــلــوث، إذ  تساهم بشكل كبير فــي ذلــك 
يــصــل تــعــدادهــا إلـــى أكــثــر مــن 3000 قمر 
ــدارات مختلفة  ــ صــنــاعــي يــحــلــقــون فـــي مــ
الــعــدد اإلجــمــالــي  حـــول األرض، علما أن 
لــأقــمــار الصناعية النشطة بلغ نحو 5 

آالف وحدة. 
وكــانــت قــد تمت املــوافــقــة على 12 عملية 
ــنــــك«، الـــتـــي  ــيــ ــتــــارلــ إطـــــــاق ملـــنـــظـــومـــة »ســ
فــي البث  يملكها مــاســك، واملــتــخــصــصــة 
الــعــالــم، وذلــك  الفضائي لإلنترنت حــول 
إلــى توقعات بإطاق نحو 30  باإلضافة 
ألف قمر من الجيل الثاني لصالح شركة 

»سبيس أكس«.
وبحسب العلماء، فــإن ذلــك العدد الكبير 
مـــن األقـــمـــار يــؤثــر بــشــكــل أو بــآخــر على 
عمليات الحصول على صور فضائية قد 
تنطوي على مزيد من االكتشافات، وذلك 
بسبب أحد أنــواع التلوث الضوئي الذي 
تسببه األقمار الصناعية، ويعرف باسم 

»وهج السماء«.
ــــج الـــســـمـــاء« يـــحـــدث عــنــدمــا  وتـــلـــوث »وهـ

تـــــكـــــون ســـــمـــــاء الــــلــــيــــل مـــضـــيـــئـــة بــفــعــل 
اإلضاءات الخارجية، ويحدث هذا النوع 
عندما ينتشر الضوء عبر الغاف الجوي 
فينعكس مرة أخرى على األرض، ويزيد 

بزيادة السحب والغيوم.
ويــؤثــر هـــذا الــنــوع مــن الــتــلــوث الضوئي 
في السماء ويجعلها مائلة للون األصفر، 
ويــمــنــع هـــذا األمــــر مـــن رؤيــــة الــعــديــد من 

النجوم واألجرام السماوية.

قـــمـــرًا  وعــــنــــدمــــا جـــــــرى إطـــــــــاق أول 60 
صناعيًا مــن منظومة »ســتــارلــيــنــك« في 
الــعــام 2019، فــوجــئ عــلــمــاء الــفــلــك بمدى 
سطوعها، وحــذروا من أنهم سوف تترك 
تأثيرا سلبيا على علم الفلك »حتى في 

األماكن املظلمة النائية«.
ــــاق مــئــات  وفــــي الـــعـــام 2020، وعـــقـــب إطـ
ــار الـــصـــنـــاعـــيـــة، حــــذرت  ــمــ ــــرى مــــن األقــ أخــ
عــاملــة اآلثــــار الفضائية بجامعة فلندرز 

األســــــتــــــرالــــــيــــــة، ألــــــيــــــس جـــــــــورمـــــــــان، مـــن 
ــذري«، مــضــيــفــة: »فــي  ــ ــ حــدوث«تــغــيــيــر جـ
غضون جيلن من حياة البشر، لن يبقى 
الليل  أحد على قيد الحياة يتذكر سماء 

قبل إطاق هذه األقمار الصناعية«.
ــلـــك فــــي الــجــامــعــة  ــفـ ــت عــــاملــــة الـ ــ ــحـ ــ وأوضـ
الوطنية األسترالية، كارلي نــون، والتي 
ــــداد بــحــث بــشــأن الــتــلــوث  شـــاركـــت فـــي إعـ
الــضــوئــي ســوف ينشر فــي الــعــام الــقــادم: 

»أن )وهج السماء( أصبح يشكل تهديًدا 
ســريــًعــا لــلــمــاحــظــات الــتــي تــعــتــمــد على 

اآلالت باهظة الثمن«.
ــوًرا لــلــســمــاء،  ــ وتــابــعــت:«نــحــن نــلــتــقــط صـ
وعندما نفعل ذلك يمكننا التقاط األقمار 
الصناعية التي تمر عبر مجال رؤيتنا. 
عندما يحدث ذلك يتعن علينا حذف تلك 
الصور على أمل يكون لدينا بعض الوقت 

أو قناة أخرى اللتقاط تلك املعلومات«.
ــتــــت إلـــــــى أن »هـــــنـــــاك حـــــد لـــلـــتـــلـــوث  ــفــ ولــ
الضوئي يمكن لأرصاد الفلكية التعامل 
مــعــه فـــي وقــــت مــعــن وهــــو حـــوالـــي 10٪ 
زيادة في الضوء، ولكن بمجرد أن ترتفع 
تلك النسبة يصبح من املستحيل إجــراء 

ماحظات علمية للسماء«.
ــة الـــفـــضـــاء  ــ ــ ــال ــ ــول وكــ ــ ــقـ ــ ــا، تـ ــهــ ــبــ ــانــ ــن جــ ــ مــ
األمــيــركــيــة »نـــاســـا« انــعــكــاســات الــضــوء 
يمكن أن تتداخل مــع األقــمــار الصناعية 
العلمية التابعة لناسا مما قــد يتسبب 
ــور الـــتـــي  ــ ــــصـ ــي الـ ــ ــي ظــــهــــور خــــطــــوط فـ ــ فـ
يــلــتــقــطــهــا تـــلـــســـكـــوب هــــابــــل الـــفـــضـــائـــي، 
نــاهــيــك عـــن تـــضـــاؤل فـــرص اكــتــشــاف أي 

كويكب قد يصطدم أو يدمر األرض.
ووصــف عالم الفلك جوناثان ماكدويل، 
ــز هــــــــارفــــــــارد ســـمـــيـــثـــســـونـــيـــان  ــركـــ مــــــن مـــ
ــار  ــمــ لـــلـــفـــيـــزيـــاء الـــفـــلـــكـــيـــة، أســــاطــــيــــل األقــ
الصناعية بأنها »تهديد وجـــودي لعلم 

الفلك األرضي«.

» ناسا« تطلق أول قمر صناعي ملراقبة مسطحات مياه األرض» ناسا« تطلق أول قمر صناعي ملراقبة مسطحات مياه األرض
ــاه الــســطــحــيــة  ــيـ ــا: ســيــقــوم قــمــر املـ ــاسـ • نـ
واملــحــيــطــات بــتــعــزيــز نـــمـــاذج حــركــة مــيــاه 
ــبـــؤات الــطــقــس  ــنـ املـــحـــيـــطـــات، وتـــحـــســـن تـ
واملناخ، واملساعدة في إدارة إمدادات املياه 
العذبة الشحيحة في املناطق التي تواجه 
جــفــافــا. ذكــــرت وكـــالـــة الـــطـــيـــران والــفــضــاء 
أنــهــا أطلقت   )NASA( »األميركية »نــاســا
قمرا صناعيا في مدار حول األرض، ملسح 
 Surface( الــســطــحــيــة واملـــحـــيـــطـــات ــاه  ــيـ املـ

.)Water and Ocean Topography SWOT
وقالت وكالة ناسا -في بيانها الصحفي 
الـــصـــادر يـــوم 29 ديــســمــبــر/كــانــون األول 
املـــنـــصـــرم- إن الـــقـــمـــر الـــصـــنـــاعـــي ســيــقــوم 
بقياس ارتفاع املياه على أكثر من %90 من 
سطح األرض، مما سيوفر مسحا عالي 

الدقة ملياه كوكبنا ألول مرة.
ويتوقع الباحثون أن تسلط هــذه املهمة 
ا جـــديـــدا عــلــى آلـــيـــات تــغــيــر املــنــاخ  ضـــــوء
وعـــواقـــبـــه، وســـيـــكـــون مـــن شــأنــهــا تــعــزيــز 
نـــمـــاذج حــركــة مــيــاه املــحــيــطــات وتحسن 

تنبؤات الطقس واملناخ.
الـــتـــي  الــــبــــيــــانــــات،  ــثــــون إن  ــبــــاحــ الــ يــــقــــول 
ــجــمــع مـــن املـــســـح الـــــــــراداري لــلــكــوكــب، 

ُ
ســت

ســتــتــم مـــرتـــن عـــلـــى األقــــــل كــــل 21 يـــومـــا، 
ستخدم في تعزيز نماذج حركة 

ُ
وسوف ت

مياه املحيطات، وتحسن تنبؤات الطقس 

واملناخ، واملساعدة في إدارة إمدادات املياه 
العذبة الشحيحة في املناطق التي تواجه 
جفافا. وباإلضافة إلى ذلك، فإن من املهام 
الــتــي ســيــقــوم بــهــا قــمــر املـــيـــاه السطحية 
واملحيطات »سوات« )SWOT( استكشاف 
كــيــفــيــة امـــتـــصـــاص املـــحـــيـــطـــات الــــحــــرارة 
وثاني أكسيد الكربون في الجو بطريقة 
إلــى اعــتــدال درجــات  يـــؤدي  طبيعية، مما 

الحرارة عامليا وتغير املناخ.
من ناحية أخــرى، قــال بيان ناسا إن هذه 
الــبــيــانــات الـــتـــي ســيــوفــرهــا الــقــمــر ســوف 
ــرار على  ــقــ تــســاعــد الــبــاحــثــن وصـــنـــاع الــ
مــعــالــجــة بــعــض األســئــلــة املــنــاخــيــة األكــثــر 
إلحاًحا في عصرنا ومساعدة املجتمعات 

على االستعداد لعالم االحترار.
ووفقا للبيان الصحفي الصادر من وكالة 
الــطــيــران والــفــضــاء األمــيــركــيــة، فــإنــه قبل 
البدء في مهمة املسح، قام القمر الصناعي 
الــهــوائــي،  بفتح صــاريــتــه الكبيرة وألــــواح 
بــعــد نــشــر مــصــفــوفــات األلـــــواح الشمسية 
املــركــبــة الفضائية،  الــتــي تشغل  بــالــكــامــل 
ــر مـــــن اإلطــــــــــــاق، الـــــذي  ــيـ بــــعــــد وقـــــــت قـــصـ

استغرق نحو 10 دقائق.
من ناحية أخــرى، يقول البيان إن البعثة 
ــب الـــقـــمـــر الـــصـــنـــاعـــي وتـــتـــحـــكـــم فــيــه  ــراقــ تــ
باستخدام بيانات القياس عن بعد، وذلك 

بــواســطــة 4 كــامــيــرات زودت بــهــا املــركــبــة 
ــم تــخــصــيــصــهــا لــتــســجــيــل  ــ ــيـــة تـ الـــفـــضـــائـ
الــحــركــة. حــســب وكـــالـــة نـــاســـا، بــعــد أن تم 
نـــشـــر الــــهــــوائــــيــــات بـــنـــجـــاح عـــلـــى مـــــــدار 4 
أيـــام منذ إطـــاق القمر يــوم 16 ديسمبر/

كـــانـــون األول املـــاضـــي، ســــوف تــقــوم هــذه 
املــزودة بــأداة »قياس التداخل  الهوائيات 
 Radar Interferometer Ka-band( »الراداري
KaRIn( بمهمة التقاط القياسات الدقيقة 
الرتــفــاع املــيــاه فــي تجمعات املــيــاه العذبة 
عــلــى األرض واملــحــيــط، إضــافــة إلـــى رصــد 
الــدوامــات والــتــيــارات وخصائص املحيط 
األخرى التي يقل عرضها عن 20 كيلومترا 

والتقاط صور لها.
ــيــــات بــتــجــمــع  ــذه الــــهــــوائــ ــ ــقـــوم هــ ــتـ كـــمـــا سـ
بــيــانــات عــن الــبــحــيــرات والـــخـــزانـــات التي 
ـــا )62 ألفا 

ً
فـــدان تــزيــد مساحتها عــلــى 15 

و500 مــتــر مـــربـــع( واألنــــهــــار الـــتـــي يــزيــد 
عرضها على 330 قدًما )100 متر(.

ووفــقــا لــلــبــيــان، فـــإن أداة قــيــاس الــتــداخــل 
الراداري ستقوم بهذه العمليات عن طريق 
ارتداد نبضات الرادار عن سطح املاء على 
األرض، واســتــقــبــال اإلشــــارات باستخدام 
كا الهوائين، وجمع البيانات على طول 
 )50 كيلومتًرا( 

ً
رقعة يبلغ عرضها 30 ميا

على جانبي القمر الصناعي.

زراعة زراعة 300300 ألف زهرة شتوية بالطائف ألف زهرة شتوية بالطائف
• الـــطـــائـــف : شـــرعـــت أمـــانـــة الـــطـــائـــف مــمــثــلــة فـــي وكـــالـــة املــشــاريــع 
ألــف شتلة من  واإلدارة العامة للحدائق والتجميل، في زراعــة 300 
الـــزهـــور الــشــتــويــة فـــي الــســاحــات واملـــيـــاديـــن والــــزوائــــد التنظيمية، 
والجزر الوسطية للشوارع، والحدائق واملتنزهات العامة، واملواقع 

السياحية، لتحسن املشهد الحضري وزيادة الغطاء النباتي.
ونـــفـــذت الـــفـــرق الـــزراعـــيـــة أعـــمـــال زراعـــــة لــشــتــات األزهــــــار الــحــولــيــة 
الــشــتــويــة املنتجة بمشاتل األمــانــة مــثــل الــبــتــونــيــا، والــقــطــبــيــة، وفــم 
ــوان، والـــخـــمـــطـــيـــة، واملـــنـــثـــور،  ــ ــحــ ــ الـــســـمـــكـــة، ومـــلـــفـــوف الـــزيـــنـــة، واألقــ
والفلوكس وغيرها، بجانب زراعة نباتات عشبية معمرة تزهر في 

فصلي الخريف والشتاء. 
وتعمل أمانة الطائف على دعم إنتاجها من الشتات الزراعية على 
مــدار الــعــام حيث تتم الــزراعــة فــي تــواريــخ مختلفة لضمان الــزراعــة 
ــوال املـــوســـم لتلبية احــتــيــاجــات املـــواقـــع من  املــســتــمــرة لــلــشــتــات طــ
الشتات املطلوبة، مع استبدال ما يتلف منها، في حن رفعت األمانة 

الطاقة اإلنتاجية ملشاتلها لتلبية االحتياجات اآلنية واملجدولة.
وتتواصل جهود األمــانــة فــي تحسن املشهد الحضري والجمالي 
باملحافظة بما يعكس مكانتها كمدينة سياحية عريقة، ودعمت 
ــارة التجميلية،  ــ ــ الـــخـــضـــراء، واملــجــســمــات واإلنـ أعـــمـــال املــســطــحــات 
ــبــصــري لــلــمــديــنــة، ومــعــالــجــة كـــافـــة املــلــوثــات  وتــحــســن املــنــظــور الـــ

البصرية.
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20222022 .. أكثر األعوام حرا فى إسبانيا منذ  .. أكثر األعوام حرا فى إسبانيا منذ 19161916

تلوث الهواء ينشر االمراض بني الهنودتلوث الهواء ينشر االمراض بني الهنود

• مـــدريـــد : شـــهـــدت إســبــانــيــا فـــي 2022 
أكثر األعوام سخونة منذ عام 1916 على 
األقــل، وهو تاريخ بدء تسجيل البيانات 
ذات الصلة، وفق وكالة األرصــاد الجوية 

الوطنية.
ــة  ــالـ ــفــــرنــــســــيــــة«، كـــتـــبـــت وكـ وبـــحـــســـب »الــ
ــان عــام  األرصــــاد الــجــويــة عــلــى تــويــتــر »كـ
2022 أكثر األعـــوام سخونة في إسبانيا 
منذ عــام 1916 على األقـــل«، مشددة على 
أنــهــا »املـــــرة األولـــــى الــتــي يــتــجــاوز فيها 
ــرارة الـــســـنـــويـــة 15  ــ ــحـ ــ مـــتـــوســـط درجــــــة الـ

درجة مئوية«، ليصل إلى 15,5 درجة.
ــام 2011، لــم يتم  ــه »حــتــى عـ وأضـــافـــت أنـ
ــة مــئــويــة. ومـــنـــذ ذلــك  ــ تـــجـــاوز 14,5 درجـ
الحن، حدث هذا خمس مرات«. خلف عام 
2022، كــان الــعــامــان األكــثــر سخونة هما 

2017 و2020.
وأوضــحــت وكــالــة األرصـــاد الجوية أنها 
حــســبــت بـــأثـــر رجـــعـــي مــتــوســط درجــــات 
الحرارة السنوية بن عامي 1916 و1961 
اعتمادا على قياسات معزولة ونمذجات 

إحصائية.
تعرضت إسبانيا وجـــزء مــن أوروبـــا في 

عـــام 2022 لــعــديــد مـــن مـــوجـــات الـــحـــرارة 
الحارقة خــال الصيف، اندلعت خالها 
حرائق ال مثيل لها وارتفع عدد الوفيات 

ومستوى الجفاف.
وقـــالـــت وكـــالـــة األرصــــــاد الــجــويــة فـــي 21 
كانون األول )ديسمبر( في تقريرها غير 
الــنــهــائــي »لــلــمــرة األولـــــى، شــهــدت الــبــاد 
املوسمن املتتالين األكثر سخونة« في 

الصيف والخريف.
كما تحول أكثر من 300 هكتار إلى رماد 
بسبب الحرائق في عام 2022، وهي أفدح 
خسارة منذ بدء التسجيل في عام 2000، 
ــا لـــنـــظـــام بـــيـــانـــات حــــرائــــق الـــغـــابـــات  ــقـ وفـ

األوروبي.
ــا، كــان صيف 2022 هــو األكثر  فــي أوروبــ
حــــرارة عــلــى اإلطـــــاق، وفـــق خــدمــة تغير 

املناخ األوروبية كوبرنيكوس.
كــمــا ســجــل مـــا ال يــقــل عـــن 15 ألـــف حــالــة 
وفــاة مرتبطة ارتباطا مباشرا بموجات 
الــــحــــر الــــشــــديــــدة الــــتــــي ضــــربــــت الــــقــــارة 
الصيف املاضي، وفقا لتقدير غير مكتمل 
أعلنته في أوائل تشرين الثاني )نوفمبر( 

منظمة الصحة العاملية.

• مومباي : حتى لو لم تطأ قدمه خارج عيادته 
فــي مــومــبــاي، يــعــرف الــدكــتــور النــســلــوت بينتو 
استشاري الجهاز التنفسي من صعوبة تنفس 

مرضاه أن هناك خطبا ما في هواء املدينة.
يــقــول بــيــنــتــو »عـــانـــت نــســبــة كــبــيــرة مـــن املــرضــى 
خال الشهر املاضي أعراضا تنفسية ذات طبيعة 
تــهــيــجــيــة أو تــحــســســيــة«. اشــتــكــى بــعــضــهــم من 
الــصــدر والــســعــال وصفير عند التنفس  »ضــيــق 
عندما يخرجون«. يقول بينتو »إن العدوى أقل 
احــتــمــاال فـــي تــســبــبــهــا هــــذه األعــــــراض مـــن هـــواء 
ــارا فــــجــــأة”. تــجــذب  ــ ــبـــح ضــ ــــذي أصـ ــاي، الــ مـــومـــبـ
الــعــاصــمــة الــهــنــديــة نــيــودلــهــي االهــتــمــام العاملي 
الــذي يجتاح سكانها املنحوسن  للهواء السام 
املــزارعــون مخلفات املحاصيل  كــل شــتــاء. يحرق 
فــي املــقــاطــعــات الــقــريــبــة، ومــن ثــم يغطي الــدخــان 

املدينة الداخلية.
لكن لبضعة أسابيع في تشرين الثاني )نوفمبر( 
وكانون األول )ديسمبر(، سجل املركز التجاري 
الــســاحــلــي فـــي مـــومـــبـــاي، الـــــذي عـــــادة مـــا يــكــون 
بمنأى عن مثل هذا الضباب الدخاني، مستويات 
تلوث هواء أسوأ من نيودلهي عدة مرات. حسب 
مؤشر جــودة الهواء، مومباي ثالث أســوأ كبرى 
مــدن الهند جــودة خــال األسابيع األربــعــة حتى 

19 ديسمبر، خلف نيودلهي وكولكاتا في الشرق.
ــواء الــشــديــد«،  ــهـ “جـــنـــوب آســيــا تــعــانــي تــلــوث الـ
وفقا لتقرير صادر عن البنك الدولي هذا الشهر. 
ذكر التقرير أن ما يقارب 60 في املائة من سكان 
املنطقة يتنفسون هواء فيه تركيز الغبار الصغير 
أو جــزيــئــات الــســخــام ســبــعــة أضــعــاف إرشــــادات 
منظمة الصحة العاملية. تشير التقديرات إلى أن 
تلوث الهواء في جنوب آسيا يتسبب في الوفاة 

املبكرة ملليوني شخص سنويا.
الــهــواء يعد دافــعــا قــويــا للهنود  حتى إن تــلــوث 
األثــريــاء ملغادرة الــدولــة، كما يــرى أجــاي شارما، 
مؤسس شركة االستشارات أبهيناف اميجريشن 
لشؤون الهجرة. يقولون »ما فائدة ثروتنا عندما 
نفقد أعواما من حياتنا في دلهي؟«، لكن سكان 
مومباي، موطن أكبر األحياء الفقيرة في الهند 
ونــجــوم بــولــيــوود وثــانــي أغــنــى رجــل فــي الهند، 

موكيش أمباني، ال ينتابهم القلق عادة.
توضح أنوميتا روي شـــودري، مــديــرة األبحاث 
والــدعــوة في مركز العلوم والبيئة »ينظر إليها 
عــلــى أنـــهـــا، أوه! مــومــبــاي عــلــى الـــســـاحـــل، لــذلــك 
يأتي نسيم البحر ويزيح كل التلوث بعيدا. إنه 
يولد شعورا بالرضا والتسليم - يبدأ الناس في 
الـــذي يعاني  االعــتــقــاد أن شــمــال الهند فقط هــو 

املشكلة، أما هم ففي أمان”.
ــقــــة مـــــا عـــلـــيـــنـــا دحـــــــض هــــذه  ــيــــف »بــــطــــريــ وتــــضــ
الخرافة«، كما تقول »إن »العلوم الصحية تظهر 
بــوضــوح شــديــد أن الــنــاس يــمــرضــون ويموتون 
عند مستويات الــتــلــوث الــتــي شــوهــدت فــي مدن 
مثل مومباي وتشيناي وبنجالور فــي واليــات 

الهند الغربية والجنوبية”.
مثلما بالكاد يرى سكان مومباي الطرف اآلخر 
ــــي ســـي لــيــنــك« الشهير  مـــن جــســر »بـــانـــدرا وورلـ
الذي يبلغ طوله 5.6 كيلومتر، كان سبب العجاج 
غير واضح كذلك. من بن خبراء األرصاد الجوية 
املــراقــبــن الــدكــتــور غــفــران بــيــج، مــؤســس ومــديــر 
مــشــروع نــظــام التنبؤ بــجــودة الــهــواء فــي الهند 
املــعــروف بــاســم »ســفــر«. أظــهــرت بياناته ملراقبة 
الهواء خطورة ارتفاع التلوث: بن الخامس من 
نوفمبر و12 ديسمبر، سجل مؤشر جودة الهواء 
ـــ20 يــومــا، مقارنة  فــي مــومــبــاي قــــراءة »ســيــئــة« لـ
بستة أيام في الفترة نفسها من 2021. أربعة أيام 
كانت »سيئة للغاية«، مقابل صفر العام املاضي.

يــقــول بــيــج هـــذا الــشــتــاء، »كــانــت ســرعــات الــريــاح 
الــســطــحــيــة أبـــطـــأ نــســبــيــا مـــن مــتــوســط األعـــــوام 
الــعــشــرة املــاضــيــة«. ولـــم تــغــيــر الـــريـــاح اتجاهها 
أيـــام كما تفعل  وتجلب هـــواء البحر كــل بضعة 

الــذاتــيــة. أوضــح  ــادة، لقد تعطل نــظــام التنقية  عـ
قبل الكريسماس أن »الرياح الضرورية القادمة 
مـــن املــحــيــط إلــــى الــيــابــســة لـــم تــثــر إال األســـبـــوع 
املــاضــي«. دون نسيم يجرفها بــعــيــدا، أصبحت 
ــرق  ــات، وحــ ــبــ ــركــ ــن املــ االنـــبـــعـــاثـــات الـــكـــثـــيـــرة - مــ
النفايات، والصناعة، وغبار البناء - محبوسة 

في عجاج مؤذ للعن.
يقول بيج »إن دوران الريح غير املعتاد هذا جزء 
ــريـــاح بسبب  مـــن اضـــطـــراب أوســــع فـــي أنـــمـــاط الـ
تأثير ظاهرة طقس النينا )التذبذب الجنوبي( 

املطول على الهند، املرتبطة بتغير املناخ”.
تــتــولــى الــهــنــد اآلن رئــاســة مــجــمــوعــة الــعــشــريــن، 
وفي 14 ديسمبر، هبط مندوبو فريق املجموعة 
املــعــنــي بــالــتــطــويــر فـــي مــومــبــاي وهـــي مبهرجة 
الستقبالهم - طاء جديد على الجدران وستائر 
والفــــتــــات تــحــجــب الـــعـــشـــوائـــيـــات فــــي طــريــقــهــم، 
وعــرض رقــص موسيقي فخم بالقرب من نصب 
بـــوابـــة الـــهـــنـــد. بـــأعـــجـــوبـــة، كــــان أنـــقـــى يــــوم منذ 

أسابيع.
عملت مومباي على تحديث خطة الهواء النقي 
فــي 2019. لــكــن هـــذا لــيــس كــافــيــا. يــقــول الــخــبــراء 
»إن على املسؤولن تنفيذها اآلن قبل أن تتغير 

الرياح”.
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قطر جنحت فى تدوير قطر جنحت فى تدوير 8080 % من مخلفات كأس العالم  % من مخلفات كأس العالم 
• الـــدوحـــة - قــنــا : كــشــفــت املــهــنــدســة 
بـــــدور املـــيـــر املـــديـــر الــتــنــفــيــذي إلدارة 
االستدامة باللجنة العليا للمشاريع 
واإلرث، عن إعادة تدوير 80 باملئة من 
املخلفات املرفوعة مــن ماعب بطولة 
كأس العالم FIFA قطر 2022، واملقدرة 

بنحو 2000 طن.
ــيــــر فــــي حــديــث  ــة املــ ــنـــدسـ ــهـ وقــــالــــت املـ
خــاص لوكالة األنــبــاء القطرية »قنا«، 
إنه تم تحويل 54 باملئة من هذه الكمية 
لسماد عضوي، و22 باملئة لباستيك، 
و14 باملئة لورق وكرتون، فيما بلغت 
نسبة الزجاج منها 8 باملئة، واملعادن 

واإللكترونيات 2 باملئة.
وأضـــــافـــــت: تـــتـــصـــدر قـــضـــايـــا الــتــغــيــر 
املناخي واالســتــغــال األمــثــل للموارد 
الطبيعية أولـــويـــات إدارة االســتــدامــة 
الــتــي وضــعــت استراتيجية  باللجنة، 
شــــامــــلــــة لـــتـــشـــجـــيـــع الـــــتـــــحـــــول نــحــو 
ــاد الــــــــدائــــــــري، انــــطــــاقــــا مــن  ــ ــــصـ ــتـ ــ االقـ
الــتــوســع فــي عمليات إعـــادة الــتــدويــر، 

ودعمها على نطاق واسع محليا.
وشـــــددت املــيــر عــلــى أهــمــيــة اســتــدامــة 
املــوارد الوطنية، واستغالها بطريقة 
مـــدروســـة وبــأســلــوب مـــســـؤول، سيما 
الـــصـــنـــاعـــات  الـــعـــديـــد مــــن  وأن هـــنـــاك 
الوطنية القائمة على إعــادة التدوير، 
وتـــشـــهـــد فــــي يـــومـــنـــا الـــحـــاضـــر نــمــوا 
ــز عـــلـــى  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ســـــريـــــعـــــا، صــــاحــــبــــهــــا تـ

االقـــــتـــــصـــــاد الـــــــــدائـــــــــري، وهــــــــو نـــظـــام 
اقتصادي يسعى لوقف الهدر املستمر 
ــمــــوارد، ويـــعـــمـــل عـــلـــى اســتــغــالــهــا  ــلــ لــ
ــل يــــخــــدم الــــدولــــة  ــكـ وتــــطــــويــــرهــــا بـــشـ
ويحقق رؤيتها الوطنية، إلــى جانب 

األهداف األممية لاستدامة.
ولــفــتــت إلـــى إطــــاق ائــتــاف صــنــاعــي، 
ــــي، لـــيـــكـــون أحـــد  ــــاضـ فــــي ديـــســـمـــبـــر املـ
أهـــم أعـــمـــدة مــشــاريــع اإلرث املــرتــبــطــة 
بالبطولة، ويركز أساسا على تدوير 
ــدم حـــلـــوال جـــذريـــة  الـــبـــاســـتـــيـــك، ويــــقــ
ــــادة، ويقلل  ملــعــالــجــة مــخــلــفــات هـــذه املـ
مــن الــتــلــوث الــنــاجــم عــنــهــا، ويــحــد في 
الوقت نفسه من انبعاثات »املطامر« 
الـــكـــربـــونـــيـــة. وعــــن نـــفـــايـــات الــبــطــولــة، 
قــالــت: هــذه مسألة بالغة األهــمــيــة، تم 
ــدايـــة، وقــبــل  الــتــركــيــز عــلــيــهــا مــنــذ الـــبـ
الـــشـــروع فـــي إنـــشـــاء املـــاعـــب، انــصــب 
تركيزنا على إعـــادة تــدويــر النفايات 
ــذه الــنــقــطــة  ــ ــ اإلنــــشــــائــــيــــة، فـــشـــكـــلـــت هـ
بالنسبة لنا تحديا كبيرا، ومن أجلها 
عقدنا اجتماعات مطولة مع املقاولن 
ــتــــدويــــر،  ــمـــيـــة الــ ــان أهـ وغــــيــــرهــــم؛ لـــبـــيـ
لــلــدولــة، والــوفــر  وقيمته االقــتــصــاديــة 

املالي املأمول من وراء العملية.
ــيـــذي إلدارة  ــفـ ــنـ ــتـ الـ ــر  ــ ــديـ ــ املـ وأشــــــــــارت 
ــي إعـــــادة  ــاح فــ ــنـــجـ ــة إلـــــى الـ ــدامــ ــتــ االســ
تـــدويـــر 70 - 80 بــاملــئــة مـــن املــخــلــفــات 
اإلنــشــائــيــة لــلــمــاعــب، بــاإلضــافــة إلــى 

استخدام 90 باملئة من مخلفات استاد 
أحــمــد بــن عــلــي الــقــديــم، فــي العمليات 

اإلنشائية الجديدة لإلستاد.
وأضـــافـــت خـــال التحضير للبطولة، 
ــن مــرحــلــة اإلنـــشـــاء  انــتــقــل تــركــيــزنــا مـ
إلى التشغيل، ووضعنا نصب أعيننا 
هدفا جديدا، وهو تحويل 100 باملئة 
مــــن الـــنـــفـــايـــات الـــنـــاتـــجـــة مــــن املــكــبــات 
ــادة نسبة  ملـــواد جــديــدة متنوعة، وزيــ
إعادة تدويرها، وقمنا بإعداد تقارير 
إلــكــتــرونــيــا؛ حتى  مفصلة وإتــاحــتــهــا 
يــتــســنــى لــجــمــيــع الــعــامــلــن فـــي قــطــاع 
اإلنشاءات االطاع عليها واالستفادة 
منها مستقبا. وحول مفهوم صفرية 
االنـــبـــعـــاثـــات، قـــــدرت املــهــنــدســة املــيــر، 
الــبــصــمــة الــكــربــونــيــة لــلــبــطــولــة بـــــ3.6 
ــأمــــن 1.5 مــلــيــون  ــن، تــــم تــ ــ ــيـــون طــ ــلـ مـ
وحــــــدة عــــن طـــريـــق مــجــلــس الـــكـــربـــون 
الــعــاملــي، الـــذي تــم إنـــشـــاؤه بمساهمة 
اللجنة العليا للمشاريع، كما ساهم 
ــقـــدم )فــيــفــا(  االتــــحــــاد الــــدولــــي لـــكـــرة الـ
ــــي حــن  ألــــــف وحـــــــــدة، فـ ــتـــأمـــن 300  بـ
ــزء املــتــبــقــي عـــن طــريــق  ــم تـــأمـــن الـــجـ تـ
لــلــطــاقــة الشمسية،  الــخــرســعــة  محطة 
وإلنــجــاح ذلـــك تــم تعين استشارين 
ــربــــون مــن  ــكــ ــال الــ ــمـــجـ مــتــخــصــصــن بـ
ــبــــل االتـــــــحـــــــاد، لــــحــــســــاب الـــــوحـــــدات  قــ
الــتــقــديــريــة، وفـــق املعايير  الــكــربــونــيــة 
واألدلــة االسترشادية العاملية املعنية 

بتحديد قيمة التعويضات الكربونية. 
وعــلــى صــعــيــد الــخــطــط واملــشــروعــات، 
تشير إلــى أنــه تــم وضــع استراتيجية 
اســـتـــدامـــة تــشــجــع االســـتـــغـــال األمــثــل 
لــــلــــمــــوارد الــطــبــيــعــيــة، حـــيـــث ضــمــنــت 
ــــذه االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، تــنــفــيــذ أفــضــل  هـ
بطولة كــرويــة عاملية مــســتــدامــة، على 
ــا إرثــــا كبيرا  ــ ــــاق، وتــركــت وراءهـ اإلطـ
للدولة، وفــي مقدمتها إطــاق ائتاف 
»موجة وحــدة«، لتعزيز اإلرث البيئي 
للبطولة، بالتعاون مــع وزارة البيئة 
والـــتـــغـــيـــر املــــنــــاخــــي، والـــــــــذي بــــــدوره 
ــة قــطــر 2030،  يــســهــم فـــي تــحــقــيــق رؤيــ
وأهــــــــداف الــتــنــمــيــة املـــســـتـــدامـــة لــأمــم 
ــهــــدف الــثــانــي  املـــتـــحـــدة، وتـــحـــديـــدا الــ
عشر »االستهاك واإلنتاج املستدام«، 
ــاد الــــدائــــري  ــتـــصـ ــع بــعــجــلــة االقـ ــدفــ والــ

القطري نحو األمام.
ونوهت املهندسة املير إلى أن اللجنة 
سعت منذ البداية لترك إرث يستفاد 
مـــنـــه بـــعـــد انـــتـــهـــاء الـــبـــطـــولـــة، عـــلـــى أن 
يـــكـــون مــبــنــيــا عــلــى خـــبـــرات وتـــجـــارب 
ســــنــــوات الــتــحــضــيــر الـــطـــويـــلـــة، وأهــــم 
الدروس املستفادة من استضافة أكبر 
حــدث ريــاضــي عــاملــي. وعــن دور لجنة 
املشاريع واإلرث فــي تعزيز استغال 
املــــــــوارد، أكـــــدت تــشــجــيــعــهــا طـــــوال 12 
عاما، على تدوير املخلفات اإلنشائية 
ــادة اســتــخــدامــهــا فـــي مــشــروعــات  ــ وإعــ

مختلفة، وتصميم وتشغيل ماعب 
صــديــقــة لــلــبــيــئــة، ومـــســـتـــدامـــة تسهم 
فـــي خــفــض مـــعـــدالت اســـتـــخـــدام املــيــاه 
إلــى جــانــب تقليل االعتماد  والــطــاقــة، 
عـــلـــى املـــــــواد الــــخــــام الــطــبــيــعــيــة، ومـــن 
ثــم قــامــت بــنــشــر الــتــقــاريــر والــتــجــارب 
لاستفادة منها من قبل كافة الجهات 

املحلية والعاملية.
وفيما يتعلق بنشر مفهوم االستدامة 
عــلــى الصعيد املــحــلــي، أشــــارت املــديــر 
التنفيذي إلدارة االستدامة إلى نجاح 
الــلــجــنــة فــي تــرجــمــتــه طــــوال الــســنــوات 
الــواقــع، مــن خال  املاضية على أرض 
تــبــنــيــهــا أول اســتــراتــيــجــيــة اســتــدامــة 
ــة لـــلـــبـــطـــولـــة، بــــالــــشــــراكــــة بــن  ــلــ ــامــ شــ
الــبــلــد املــســتــضــيــف واالتـــحـــاد الــدولــي 
لــكــرة الــقــدم، وعــلــى ضوئها نــفــذت 70 
مـــشـــروعـــا، ســـاهـــمـــت فــــي تــحــقــيــق 20 
هــدفــا، غــطــت 5 مــحــاور رئــيــســيــة، هــي: 
الــخــضــراء املستدامة، وجــودة  املباني 
الـــنـــفـــايـــات، وتــقــلــيــل  ــــهـــــواء، وإدارة  الـ
ة  ــة، وكــــفــــاء ــيــ ــونــ ــربــ ــكــ االنــــبــــعــــاثــــات الــ
استخدام املياه، حيث عكست املاعب 
جــمــيــعــهــا الــبــيــئــة والــثــقــافــة الــقــطــريــة، 
وراعت معايير االستدامة العاملية، من 
خــال حسن اختيار مواقعها لتخدم 
املــجــتــمــع املــحــلــي الحــقــا، ورفــــع كــفــاءة 
استخدامها للطاقة واملياه، وتحسن 

جودة بيئاتها الداخلية.

  266266 ألف طن من الطماطم تنتجها ألف طن من الطماطم تنتجها
البيوت احملمية فى السعودية سنوياالبيوت احملمية فى السعودية سنويا

عدد سكان العراق يتجاوز عدد سكان العراق يتجاوز 
4242 مليون نسمة فى  مليون نسمة فى 20222022

كشفت وزارة البيئة واملــيــاه والــزراعــة، عن حجم 
الــشــركــات املستثمرة فــي البيوت املحمية  إنــتــاج 
من محصول الطماطم والــذي بلغ 266,744 طنا 
ســنــويــا، مــؤكــدة سعيها لتشجيع املستثمرين 
عــلــى اســتــخــدام الــتــقــنــيــات الــحــديــثــة فــي الــبــيــوت 
املحمية وفق مستهدفات رؤية 2030. وأوضحت 
ــثـــروة  ــا اعـــتـــمـــدت خـــطـــة تــوســعــيــة لـــقـــطـــاع الـ ــهـ أنـ
النباتية والــبــيــوت املحمية باململكة، بالتعاون 
مع الجهات ذات العاقة وكبرى شركات القطاع 
الــــخــــاص، بـــهـــدف رفــــع ســعــة الـــطـــاقـــة اإلنــتــاجــيــة 
املستهدفة للبيوت املحمية، وحصر املشاريع ذات 
اإلمكانيات املادية والنظامية للتوسعة، وتحديد 

ــادة  مــكــامــن الـــفـــرص فـــي إمــكــانــيــة الــتــوســعــة وزيــ
الطاقة اإلنتاجية باملشاريع القائمة، مبينة أنه 
يجري حاليا املتابعة وتسهيل اإلجراءات لتمكن 
ــشـــاريـــع مــــن تــحــقــيــق مــســتــهــدفــاتــهــا فــي  ــــذه املـ هـ
التوسعة. وأضافت أن الطاقة اإلنتاجية للبيوت 
املحمية باململكة بلغت 613,590 طــن فــي 2021، 
حــســب مــا ورد فــي الــكــتــاب اإلحــصــائــي السنوي 
لـــلـــوزارة، فيما بلغت نسبتها مــقــارنــة بــاإلنــتــاج 
الــزراعــي في اململكة 6.05 في املائة، في حن بلغ 
ــواع املــحــاصــيــل مــن الــفــاكــهــة والــحــبــوب  إنــتــاج أنــ
والخضروات املكشوفة واملحمية وزراعة األعاف 

10,144,937 طن خال العام ذاته.

• بــغــداد : أعــلــنــت وزارة التخطيط الــعــراقــيــة أن 
عــدد سكان الــبــاد تــجــاوز 42 مليون نسمة وفق 

تقديرات الجهاز املركزي لإلحصاء في عام 2022.
وقالت الـــوزارة في بيان »إن تقديرات عــدد سكان 
ــراق لــســنــة 2022 بــلــغ 42 مــلــيــونــا و248 ألــفــا  ــعـ الـ
و883 نسمة بمعدل زيـــادة سنوية بلغت 2.5 في 
املـــائـــة«. ويــشــكــل الـــذكـــور 50.5 فــي املــائــة مــن عــدد 
السكان، فيما بلغت نسبة اإلنــاث 49.5 في املائة، 
وفـــق الــبــيــان. وأوضـــــح الــبــيــان أن عـــدد الـــــوالدات 
خال العام املاضي بلغ مليونا و310 آالف و894 
مــولــودا، مشيرا إلــى أن عــدد الــوفــيــات بلغت 236 
ألفا و469 وفاة. وأشار إلى أن نسبة السكان الذين 

تقل أعمارهم عن 15 سنة بلغت 40.5 في املائة من 
مجموع السكان، أما نسبة من هم في سن العمل 
بعمر 15–64 سنة فقد بلغت 56.5 في املائة. وبلغت 
نسبة كبار السن من عمر 65 سنة فأكثر 3.1 في 
املائة من مجموع السكان. وشكل سكان الحضر 
نسبة 69.9 في املائة مقابل 30.1 في املائة نسبة 
سكان الريف، وفق البيان. وبحسب البيان، كانت 
بــغــداد أكبر محافظات الــعــراق سكانا، إذ تجاوز 
عـــدد سكانها تسعة مــايــن نسمة بنسبة 21.3 
فــي املــائــة مــن مجموع سكان الــبــاد، فيما جــاءت 
محافظة املثنى باملرتبة األخيرة بعدد سكان أكثر 

من 900 ألف نسمة بنسبة 2.1 في املائة.
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باحثون يبتكرون نظاماً يحوّل
 بُخار احمليطات إلى مياه شرب

ويـــقـــول بـــرافـــن كـــومـــار، وهـــو أســتــاذ 
ــا  ــ ــانـ ــ ــــي أوربـ ــنــــوي فـ ــيــ ــــي جـــامـــعـــة إلــ فـ
ــة  ــ ــدراســ ــ ــّدي الــ ــ ــعــ ــ ــبــــن وأحـــــــــد مــ ــامــ شــ
ــنـــشـــورة فـــي الــــســــادس مـــن كـــانـــون  املـ
األول/ديــســمــبــر، »نــعــتــقــد أن الــنــظــام 
اعــتــمــاده على  اقترحناه يمكن  الــذي 

نطاق واسع«.
مـــيـــاه  تــــبــــخــــر   

ّ
أن وزمــــــــــــاؤه  ويـــــــــرى 

ــاع فــي  ــ ــفـ ــ ــــذي يــــعــــززه االرتـ املـــحـــيـــط الــ
الـــــحـــــرارة، يـــمـــكـــن أن يــكــون  درجـــــــات 
الــشــرب. وبــدل  بمثابة خــزانــات ملــيــاه 
الجوي، سيجري  الغاف  ر في 

ّ
التبخ

ــواء املـــشـــبـــع بـــاملـــيـــاه مــن  ــهــ الـــتـــقـــاط الــ

خــــال مـــرافـــق خـــاصـــة ُمــثــبــتــة قــبــالــة 
الـــســـواحـــل، قــبــل تــكــثــيــفــه ونــقــلــه عبر 
ــادة  ــ ــيـــب لــيــتــم تـــخـــزيـــنـــه قـــبـــل إعـ ــابـ أنـ

توزيعه.
ــّيـــز هـــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة عــــن تــلــك  ــمـ ومـــــا يـ
 مياه 

ّ
أن هــو  املــيــاه،  املتعلقة بتحلية 

والتحّول  ر 
ّ

التبخ البحر، ومــن خــال 
إلــــى غـــــاز، تــفــقــد تــقــريــبــًا كـــل كــمــيــات 
التي تحويها بصورة طبيعية،  امللح 
ولــهــذا الــســبــب لــيــســت مــيــاه األمــطــار 
مالحة. وتتطلب معالجتها لتصبح 
صــالــحــة لــاســتــهــاك كــمــيــات أقــل من 
بيئية  آثــار  فيما تنجم عنها  الطاقة 

ــه الــطــرق  أقــــل بــكــثــيــر مــمــا تــتــســبــب بـ
ــســتــخــدمــة راهــنــًا )مــحــلــول مــلــحــي، 

ُ
امل

مــيــاه الــصــرف الــصــحــي الــتــي تحوي 
 
ّ
مـــعـــادن ثــقــيــلــة(. ويـــؤكـــد الــعــلــمــاء أن

مـــــــزارع الــــريــــاح الـــبـــحـــريـــة واأللـــــــواح 
الــــشــــمــــســــيــــة فــــــــوق الــــيــــابــــســــة يـــمـــكـــن 

النظام. لتشغيل هذا  استخدامها 
ـــــــشـــــــاركـــــــة فـــــــي إعــــــــــداد 

ُ
وأشــــــــــــــــارت امل

الــــدراســــة واملــتــخــصــصــة فـــي الــغــاف 
الـــجـــوي فــرانــســيــنــا دومــيــنــغــيــز، إلــى 
الــدورة  إنــتــاج  تعيد  التقنية  هــذه   

ّ
أن

ــتـــاف  ــا »االخـ الــطــبــيــعــيــة لــلــمــيــاه، أمــ
الــوحــيــد فــيــتــمــثــل فــي إمــكــانــيــة إدارة 

تبخرة من املحيطات«.
ُ
وجهة املياه امل

 »+ســــــطــــــَح 
ّ
إن ــون  ــ ــثــ ــ ــاحــ ــ ــبــ ــ الــ وقــــــــــــال 

الــتــقــاط عـــمـــودي+ بــعــرض 210 مــتــرًا 
توفير  يمكنه   )...( 100 متر  وارتــفــاع 
ــن الــــرطــــوبــــة الـــقـــابـــلـــة  ــ حـــجـــم كــــــاف مـ
لــاســتــخــراج لــســّد حــاجــة نــحــو 500 

ألف شخص من املياه يوميًا«.
البيانات  الحصول على هذه  وجرى 
جــريــت على 

ُ
عــقــب عــمــلــيــات مــحــاكــاة أ

املائي  اإلجهاد  تعاني من  14 موقعًا 
ــرب مـــراكـــز ســكــانــيــة رئــيــســة  وتـــقـــع قــ
أنجليس  ولــوس  أمــثــال تشيناي  مــن 
وروما. واستنادًا إلى النماذج، يمكن 

ــذا الــــنــــوع مــــن األنـــظـــمـــة أن يــنــتــج  ــهـ لـ
املياه  لتر من  مليار  37,6 و78,3  بن 

سنويًا بحسب ظروف كل موقع.
وقــالــت املــشــاركــة فــي إعـــداد الــدراســة 
 »التوقعات املرتبطة 

ّ
عفيفة رحمن إن

 تــدفــق 
ّ
ــظــهــر أن

ُ
بــاملــســائــل املــنــاخــيــة ت

ــزداد مــع  ــيـ بـــخـــار مـــيـــاه املــحــيــطــات سـ
مــــرور الـــوقـــت، مــمــا يـــوفـــر مـــزيـــدًا مــن 
ما يشكل  العذبة، وهو  املياه  كميات 
للتكيف  فــعــااًل وضــروريــًا جــدًا  نهجًا 
ــر املـــــنـــــاخـــــي، وتــــحــــديــــدًا  ــيــ ــغــ ــتــ مــــــع الــ
املناطق  الذين يعيشون في  للسكان 
التي تشهد جفافًا تامًا او محدودًا«.

باستخدام الطاقة الشمسية...إنتاج هيدروجني رخيص ومستدامباستخدام الطاقة الشمسية...إنتاج هيدروجني رخيص ومستدام
أهــــم نتيجتن  نــيــتــشــر:  • مــيــشــيــغــان – 
تــوصــل إلــيــهــمــا الــبــاحــثــون هــمــا الــقــدرة 
عــلــى تــركــيــز ضـــوء الــشــمــس دون تدمير 
التي تستقبل الضوء،  املــوصــات  أشباه 
ــــى مــن  ــلـ ــ ــاقــــة األعـ ــدام جــــــزء الــــطــ ــ ــــخـ ــتـ ــ واسـ
املـــاء والــجــزء  الــشــمــســي لتقسيم  الــطــيــف 
السفلي من الطيف لتوفير الحرارة التي 

تحفز التفاعل.
طـــور بــاحــثــون فــي جــامــعــة »مــيــشــيــغــان« 
University of Michigan األمـــيـــركـــيـــة 
ة تــقــســيــم املـــيـــاه  طـــريـــقـــة لــتــحــســن كــــفــــاء
ــة الــــشــــمــــســــيــــة، وهـــــــــي عـــمـــلـــيـــة  ــ ــاقـ ــ ــــطـ ــالـ ــ بـ
تـــقـــوم عــلــى مــحــاكــاة الــتــمــثــيــل الــضــوئــي 
الهيدروجن  باستخدام الشمس لفصل 

عن املاء.
فمن خال حصاد األشعة تحت الحمراء، 
ــريـــع عــمــلــيــة  تـــمـــكـــن الـــبـــاحـــثـــون مــــن تـــسـ
املياه بالطاقة الشمسية وزيــادة  تقسيم 
كــمــيــة الـــهـــيـــدروجـــن الـــتـــي تــمــكــنــوا مــن 

حصادها.
ووفــقــا لــلــدراســة الــتــي نــشــرت -أمـــس- في 
الــنــوع  دوريـــــة »نــيــتــشــر« Nature، حــقــق 
املــبــتــكــر مــــن األلــــــــواح الــشــمــســيــة كـــفـــاءة 
ــى  إلــ ــاه  ــ ــيــ ــ املــ ــل  ــويــ ــحــ ــي تــ ــ فــ ــبـــة 9%  ــنـــسـ بـ
هــــيــــدروجــــن وأكــــســــجــــن. وتـــمـــثـــل هـــذه 
التكنولوجيا،  كــبــيــرة فــي  قــفــزة  التقنية 
ة بــنــحــو 10 مــــرات من  وتــعــد أكــثــر كـــفـــاء
التجارب األخرى التي استخدمت الطاقة 

الشمسية لتقسيم املياه.
ويـــوفـــر إنـــتـــاج وقـــــود الـــهـــيـــدروجـــن مــن 
ــــــوء الــــشــــمــــس واملــــــــــاء )أكـــــثـــــر املــــــــوارد  ضـ
الطبيعية وفـــرة على األرض( أحــد أكثر 
ــدة لــتــحــيــيــد الـــكـــربـــون.  ــ ــواعـ ــ ــارات الـ ــ ــــسـ املـ
ــتــــاج الـــهـــيـــدروجـــن الــنــظــيــف  ويـــمـــكـــن إنــ
مـــبـــاشـــرة مـــن ضــــوء الــشــمــس واملــــــاء عن 

طريق فصل املاء بالتحفيز الضوئي.
خفض تكلفة الهيدروجن املستدام

ومـــع اســتــمــرار تــحــول الــهــيــدروجــن إلــى 
ــفـــوري،  بــديــل مـــرغـــوب فــيــه لــلــوقــود اإلحـ
ــذه الـــطـــريـــقـــة وســيــلــة  ــ ــر هـ يــمــكــن أن تـــوفـ
ــــاج  ــتـ ــ نــــظــــيــــفــــة ورخـــــيـــــصـــــة وفـــــعـــــالـــــة إلنـ
ــد الــــفــــائــــدة األكـــبـــر  ــعــ الــــهــــيــــدروجــــن. وتــ
ـــن هــــــذه الـــتـــقـــنـــيـــة هـــــي خـــفـــض تــكــلــفــة  مــ
الــهــيــدروجــن املــســتــدام عــن طــريــق تقليل 
استخدام أشباه املوصات التي عادة ما 

تكون الجزء األغلى في الجهاز.
الــتــي طورها  املــوصــات  ويمكن ألشــبــاه 
ا مــركــزا يــعــادل  الــفــريــق أن تحتمل ضـــوء

طاقة 160 شمسا.
ــالــــدراســــة  ــق الـــبـــحـــث بــ ــريــ ــد فــ ــائــ وقـــــــال قــ

ــة  ــنــــدســ ــهــ »زيــــــتــــــيــــــان مـــــــــي« -أســــــــتــــــــاذ الــ
الــكــهــربــائــيــة وهـــنـــدســـة الـــحـــاســـبـــات فــي 
التمثيل  جــامــعــة مــيــشــيــغــان- إن أجــهــزة 
ــة فــي  ــتـــرحـ ــقـ الــــضــــوئــــي االصـــطـــنـــاعـــي املـ
ة مــن عملية  كــفــاء الــدراســة ستكون أكثر 
التمثيل الضوئي الطبيعي، مما سيوفر 

طريقا آمنا نحو الحياد الكربوني.
وأضـــــاف »مــــي« -فــــي تــصــريــح لــلــجــزيــرة 
قــــلــــل حــــجــــم أشــــبــــاه  الـــــفـــــريـــــق  نــــــــت- أن 
املـــوصـــات بــأكــثــر مـــن 100 مــــرة مــقــارنــة 
بــبــعــض أشـــبـــاه املــــوصــــات الـــتـــي تــعــمــل 
ة املــنــخــفــضــة،  فــقــط عــنــد درجـــــة اإلضـــــــاء
ومن ثم يصبح الهيدروجن الذي تنتجه 
الــتــقــنــيــة الــــجــــديــــدة رخـــيـــصـــا جـــــدا عــنــد 
الــحــالــي،  طــرحــه للمستخدمن. والــوقــت 

يــجــري إنـــتـــاج الــهــيــدروجــن بــاســتــخــدام 
قـــدر كــبــيــر مـــن الــطــاقــة األحـــفـــوريـــة. ومــع 
ذلك، تحصد النباتات ذرات الهيدروجن 
ــتــــخــــدام ضــــــوء الـــشـــمـــس.  ــن املـــــــاء بــــاســ ــ مـ
وبينما تحاول البشرية تقليل انبعاثات 
الكربون، فإن الهيدروجن جذاب كوقود 
قائم بذاته وكمكون في الوقود املستدام 
املصنوع من ثاني أكسيد الكربون املعاد 

تدويره.
ــد مــن  ــديـ ــعـ ــلـ ــــل، فــــهــــو ضـــــــــروري لـ ــثـ ــ ــاملـ ــ وبـ
ــتــــاج  ــثــــل إنــ ــة مــ ــيـ ــائـ ــيـ ــمـ ــيـ ــكـ الـــعـــمـــلـــيـــات الـ
األسمدة، وفقا للبيان الصحفي الصادر 

عن جامعة ميشيغان.
تركيز ضوء الشمس

ويــــــوضــــــح »مــــــــــي« أنــــــــه »فــــيــــمــــا يــتــعــلــق 

ــذه الــطــريــقــة  ــ بــمــنــهــجــيــتــنــا، اخـــتـــبـــرنـــا هـ
بــاســتــخــدام عــدســة كــبــيــرة لتركيز ضــوء 
الــشــمــس عــلــى شــبــه مــوصــل مــغــمــور في 
غرفة مليئة باملاء. وصلت درجة الحرارة 
فـــي الـــغـــرفـــة إلــــى 70 درجـــــة مــئــويــة مــمــا 
يــجــعــلــهــا دافـــئـــة جـــــدا. وصــمــمــت أشــبــاه 
ــلــــتــــعــــامــــل مــع  املـــــــوصـــــــات خـــصـــيـــصـــا لــ
درجات الحرارة املرتفعة بما يحول دون 

تدهورها«.
وتــعــمــل درجــــات الـــحـــرارة املــرتــفــعــة على 
املـــاء، كما تشجع  تسريع عملية تقسيم 
الهيدروجن  الــزائــدة على بقاء  الــحــرارة 
واألوكسجن منفصلن بدال من تجديد 

ترابطهما وتشكيل املاء مرة أخرى.
ويــشــيــر »مــــي« إلــــى أن الــنــتــائــج أظــهــرت 

الــطــريــقــة حــقــقــت كـــفـــاءة بنسبة  أن هـــذه 
%9.2 فــي تــحــويــل املــــاء إلـــى هــيــدروجــن 
لاختبارات الداخلية و%6.1 لاختبارات 
الــخــارجــيــة )بــاملــســاحــات املــفــتــوحــة(. كما 
ــذه الــطــريــقــة تــحــســيــنــات كبيرة  تــظــهــر هـ
مــقــارنــة بــالــطــرق الــســابــقــة والـــتـــي كــانــت 
ات أقــل  ــاء ــفــ قــــــادرة فــقــط عــلــى تــحــقــيــق كــ
مـــن %3. ويــلــفــت الــبــاحــثــون إلـــى أن أهــم 
نــتــيــجــتــن تـــوصـــل إلــيــهــمــا الـــفـــريـــق هما 
الـــقـــدرة عــلــى تــركــيــز ضـــوء الــشــمــس دون 
تــدمــيــر أشــبــاه املــوصــات الــتــي تستقبل 
الــضــوء، واســتــخــدام جــزء الــطــاقــة األعلى 
من الطيف الشمسي لتقسيم املاء والجزء 
السفلي من الطيف لتوفير الحرارة التي 

تحفز التفاعل.

 يتيح التقاط بخار مياه 
ً
• واشنطن–نيتشر: ابتكر باحثون أميركيون نظاما

ــفـــاع درجــــة حـــرارة  الــمــحــيــطــات وتــحــويــلــه إلـــى مــيــاه شــــرب، وتـــكـــون مــشــكــلــة ارتـ

المحيطات ساهمت بــذلــك فــي حــل مسألة نقص الــمــيــاه، على مــا أفـــادت دراســة 

ــشــرت فــي مجلة »نــيــتــشــر«. ومــع تــزايــد مشكلة االحــتــرار الــمــنــاخــي، »سيتعين 
ُ
ن

إيجاد طريقة لرفع كميات المياه العذبة، ألن الحفاظ على المياه المتأتية من 

 لسد احتياجات البشر. 
ً
المصادر الحالية وإعادة تدويرها، لن يكون كافيا
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فقد كشفت األبحاث والدراسات الحديثة 
ــود املــــاء  لـــعـــيـــنـــات الـــتـــربـــة الـــقـــمـــريـــة وجـــــ
أنــه يوجد  مرتبطا بالغبار القمري، كما 
ــات الــتــي  ــوهــ ــفــ ــكـــل جـــلـــيـــد فــــي الــ ــلـــى شـ عـ
تغطي سطح القمر، محجوبا بحوافها 
املرتفعة عن ضوء الشمس ومحتجزا في 
كــرات من الزجاج البركاني. وأثــارت هذه 
االكــتــشــافــات تـــســـاؤالت عـــن كــمــيــة املــيــاه 
املـــوجـــودة عــلــى ســطــح الــقــمــر ومــصــدرهــا 
وكيفية استخراجها واالســتــفــادة منها 
ــره مــوقــع  ــا لــتــقــريــر نـــشـ ــقــ ــا. ووفــ ــ ــا مـ يـــومـ
ــــرت« )Science Alert(، فــإن  ألـ »ســايــنــس 
مصدر املاء قد يكون ناتجا عن اصطدام 
القمر مع كويكبات، أو أنه من األرض، أو 

قد يكون ناتجا عن الشمس!
الشمس مصدر المياهالشمس مصدر المياه

تعتبر الرياح الشمسية مصدرا أليونات 
ــة الـــتـــي  ــدروجــــن الـــعـــالـــيـــة الــــســــرعــ ــيــ ــهــ الــ
ــفـــاعـــل مــع  ــتـ ــقـــمـــر وتـ تـــصـــطـــدم بـــســـطـــح الـ
أكاسيد املعادن وترتبط مع األوكسجن 
املــــــطــــــرود، والـــنـــتـــيـــجـــة هــــي املــــيــــاه الــتــي 
الــثــرى )ريجوليث  يمكن أن تختبئ فــي 

الــقــمــري بكميات  أو الــحــطــام الــصــخــري( 
ــعـــرض الــوســطــى  كــبــيــرة عــنــد خـــطـــوط الـ
ــة الـــتـــي تتضمن  ــ والــعــلــيــا. وأثــــــارت األدلــ
تحليل التربة القمرية من بعثات »أبولو« 
فــي الــســابــق احتمالية قــويــة بــأن الــريــاح 
الشمسية مسؤولة على األقــل عن بعض 

مكونات القمر من املياه.
واآلن، اكتشف فــريــق بحثي مشترك من 
 )NSSC( املــركــز الــوطــنــي لــعــلــوم الــفــضــاء
ومـــعـــهـــد الــجــيــولــوجــيــا والــجــيــوفــيــزيــاء 
)IGG(، وكاهما منتسب إلى األكاديمية 
لـــلـــعـــلـــوم )CAS(، أن حــــواف  الــصــيــنــيــة 
حبيبات التربة القمرية التي أحضرتها 
ــانـــغChang’e-5( »-5( فيها  املــهــمــة »تـــشـ
تركيزات عالية مــن الهيدروجن ونسب 
منخفضة من الديوتيريوم/الهيدروجن 
املــيــاه القمرية  تــتــوافــق مــع  الــتــي   )D/H(
الــريــاح الشمسية، ونشرت  الناشئة عــن 
الــنــتــائــج فـــي دوريــــــة »بـــروســـيـــدنـــغ أوف 
أكـــاديـــمـــي أوف ســايــنــس«  نـــاشـــونـــال  ذا 

)PNAS( في 12 من الشهر املاضي.
كميات أكبر في قطبي القمركميات أكبر في قطبي القمر

ــقـــة أن املــــاء  وأثـــبـــتـــت الــــــدراســــــات الـــســـابـ
)OH / H2O( على سطح القمر يختلف 
بــاخــتــاف خــطــوط الـــعـــرض والـــوقـــت من 
الــــيــــوم )حــــتــــى 200 جـــــزء فــــي املـــلـــيـــون(، 
الــواضــح يعني معدل  ومــثــل هــذا التغير 
امتصاص سريع من سطح القمر. وأجرى 
الـــبـــاحـــثـــون عـــمـــلـــيـــات مـــحـــاكـــاة لــعــمــلــيــة 
حــفــظ الــهــيــدروجــن فــي تــربــة الــقــمــر عند 
درجات حرارة مختلفة، ووجدوا أن املياه 
الــريــاح الشمسية يمكن أن  الناشئة مــن 
تحفظ جيدا في مناطق خطوط العرض 

الوسطى والعالية على سطح القمر.
الــبــروفــيــســور لــن يانغتينغ من  ويــقــول 
مـــعـــهـــد الـــجـــيـــولـــوجـــيـــا والـــجـــيـــوفـــيـــزيـــاء 
)IGG(، وهـــو أحـــد مــؤلــفــي الـــدراســـة، في 
البيان الصحفي الذي نشرته األكاديمية 
الــصــيــنــيــة لــلــعــلــوم: »يــمــكــن أن تــحــتــوي 
الــقــمــريــة القطبية عــلــى كمية من  الــتــربــة 
املـــــاء أكـــثـــر مـــن عــيــنــات الـــتـــي أحــضــرتــهــا 
تشانغ5-″، فعلى عكس مهمات »أبولو« 
الست وبعثات »لونا« الثاث التي هبطت 
جميعها على خطوط عــرض منخفضة، 

أحـــضـــرت بــعــثــة »تـــشـــانـــغ5-« عــيــنــات من 
التربة من موقع خط عرض متوسط.

بــــاإلضــــافــــة إلــــــى ذلــــــــك، جـــمـــعـــت عــيــنــات 
»تــشــانــغ5-« مــن أصــغــر الــبــازلــت القمري 
الــبــازلــتــيــة  املـــعـــروف )Ga 2.0( والــقــاعــدة 
األكثر جفافا، لذلك تعد عينات »تشانغ5-« 
ــانـــي  ــكـ ــع املـ ــ ــــوزيـ ــتـ ــ ــالـــجـــة الـ ــعـ أســــاســــيــــة ملـ
ــفـــاظ بــاملــيــاه املــشــتــقــة  ــتـ والـــزمـــانـــي واالحـ
مــن الــريــاح الشمسية فــي الــثــرى القمري، 
ــيــــاســــات »مـــطـــيـــاف  وأخـــــــذ الــــبــــاحــــثــــون قــ
الــكــتــلــة األيـــونـــيـــة الـــثـــانـــويـــة الـــنـــانـــويـــة« 
)NanoSIMS( من على 17 حبة تربة قمرية 
أحــضــرتــهــا مــهــمــة »تشانغ5-″، لتحديد 
عمق ووفــرة الهيدروجن وحساب نسب 

الديوتيريوم/الهيدروجن.
ــواف  ــ ــيـــة حـ ــبـ ــالـ الـــنـــتـــائـــج أن غـ وكـــشـــفـــت 
الحبيبيات أظــهــرت تــركــيــزات عالية من 
الهيدروجن مع قيم منخفضة للغاية من 
الديوتيريوم، مما يدل على أن أصلها من 
الرياح الشمسية، وبناء على توزيع حجم 
حبيبات التربة القمرية ومحتواها من 
املــاء السائب  ر محتوى  ــدِّ

ُ
ق الهيدروجن، 

ا  بــــ46 جــزء الــريــاح الشمسية  املشتق مــن 
فــي املــلــيــون مــن تــربــة تــشــانــغ5- القمرية، 
بما يــتــوافــق مــع نتيجة االســتــشــعــار عن 

بعد.
استخراج وإعادة استخداماستخراج وإعادة استخدام

واســتــطــاع الــبــاحــثــون أيــضــا بــاســتــخــدام 
نـــتـــائـــج تــــجــــارب الـــتـــســـخـــن ملــجــمــوعــات 
فرعية من حبيبات التربة القمرية، إنشاء 
نـــمـــوذج لـــلـــتـــوازن الــديــنــامــيــكــي بـــن زرع 
الــريــاح الشمسية في  وإفـــراز هيدروجن 
حبيبات التربة على القمر، واكتشفوا أن 
درجة الحرارة )خط العرض( تلعب دورا 
رئيسيا فــي غــرس وهــجــرة الهيدروجن 
في تربة القمر، وتوقع الباحثون وجود 
وفـــرة أعــلــى مــن الــهــيــدروجــن فــي حــواف 

الحبوب في املناطق القطبية القمرية.
لــــــن أن »هــــــذا  ــــور  ــــسـ ــيـ ــ ــــروفـ ــبـ ــ الـ ويــــــؤكــــــد 
االكــتــشــاف لــه أهــمــيــة كــبــيــرة لاستخدام 
الــقــمــر،  املــائــيــة عــلــى  لــلــمــوارد  املستقبلي 
فمن خال فرز الجسيمات والتسخن، من 
املــيــاه املــوجــودة  السهل نسبيا استغال 

في التربة القمرية واستخدامها«.

نــــصــــف األنــــهــــار  يـــــواجـــــه   : • ســــايــــنــــس 
الــعــالــم وتــحــديــدا األصــغــر  الجليدية فــي 
الـــزوال بحلول نهاية القرن  بينها خطر 
الــحــالــي بــســبــب الــتــغــيــر املـــنـــاخـــي، إال أن 
ــرار  ــتــ ــا يــمــكــن مــــن االحــ الـــحـــد بـــأقـــصـــى مــ
املناخي يساعد على إنقاذ األنهر األخرى.
وتطرح هذه الدراسة املنشورة في مجلة 
»ســايــنــس« الــتــوقــعــات األكـــثـــر دقـــة الــتــي 
الــيــوم فــي شأن  جــرى التوصل لها حتى 
مستقبل 215 ألف نهر جليدي في العالم.

وتقول املشاركة في إعداد الدراسة ريجن 
هـــوك لـــ«الــفــرنــســيــة« »أعــتــقــد أن دراســتــنــا 
ــالـــة  ــل صـــغـــيـــرا ورسـ ــ تــحــمــل بــصــيــص أمـ
قـــادرون  إيجابية، ألنــهــا تــؤكــد أن البشر 
على إحـــداث فــرق وأن اتــخــاذ تــدابــيــر في 

شأن حل هذه املسألة أمر مهم«.
وتـــتـــمـــيـــز الـــــدراســـــة بـــأنـــهـــا تـــطـــرقـــت إلـــى 

الــتــأثــيــر املــبــاشــر الــــذي يــحــدثــه االحــتــرار 
ــدة  ــمــــن ســــيــــنــــاريــــوهــــات عــ املــــنــــاخــــي ضــ
محتملة )1.5+ درجـــة مئوية ، 2+ درجــة 
مئوية ، 3+ درجة مئوية،4+ درجة مئوية( 
عــلــى األنــهــر الــجــلــيــديــة، مــن أجـــل توجيه 

القرارات السياسية بصورة أفضل.
ــة حــــرارة األرض  إذا اقــتــصــر ارتــفــاع درجـ
ــة مــئــويــة فـــوق مــســتــويــات  عــلــى 1.5 درجــ
مــا قــبــل الــثــورة الــصــنــاعــيــة، وهـــو الــهــدف 
األكثر طموحا التفاقية باريس املناخية، 
فسيزول 49 في املائة من األنهر الجليدية 

في العالم بحلول 2100.
وتمثل هــذه الخسارة نحو 26 في املائة 
من مجموع الكتلة الجليدية، ألن األنهر 
األصــغــر حجما ستكون أول املتضررين 
مــن االحــتــرار. ويتوقع الباحثون ارتفاع 
مستوى البحار بنتيجة ذوبـــان الجليد 

ــــاع  ــفـ ــ إلــــــى 9 ســـنـــتـــيـــمـــتـــرات تـــقـــريـــبـــا )ارتـ
سيضاف إلى ذلك املرتبط بذوبان القمم 

الجليدية مثا(.
وتــوضــح ريجن هــوك أن »املــنــاطــق التي 
تــحــوي كميات قليلة نسبيا مــن الجليد 
كجبال األلب أو القوقاز أو جبال األنديس 
أو غرب الواليات املتحدة، ستفقد تقريبا 
كل كميات الجليد التي تكسوها بحلول 
الــقــرن، بغض النظر عن االحتمال  نهاية 
ــط بــــاالنــــبــــعــــاثــــات«، مـــضـــيـــفـــة أن  ــبــ ــرتــ املــ
األنــهــر الــجــلــيــديــة هـــذه مــهــددة بشكل أو 
بآخر بــالــزوال. وفي حال سجل االحترار 
ــات مــئــويــة، فسيحدث  ــ املــنــاخــي 4+ درجـ
ـــور مـــحـــتـــمـــل، إذ ســتــتــضــرر  أســــــــوأ تــــصـ
كــمــيــات مـــتـــزايـــدة مـــن األنـــهـــر الــجــلــيــديــة 
األكبر حجما كتلك املوجودة في أالسكا 
مــثــا. وســـتـــزول 83 فــي املــائــة مــن األنــهــر 

الجليدية، أي ما يشكل 41 في املائة من 
مــجــمــوع الــكــتــلــة الــجــلــيــديــة فـــي الــعــالــم، 
فيما سيرتفع مستوى مياه البحار إلى 
15 سنتيمترا. وتشير ريجن هوك التي 
انكبت خال مسيرتها املهنية على دراسة 
األنهر الجليدية إلى أن »9 و15 سنتيمترا 
ــدوان رقـــمـــن كـــبـــيـــريـــن«، إال أن  ــبــ قــــد ال يــ
هــذيــن املــســتــويــن مــدعــاة لـــ«قــلــق كــبــيــر«، 
ألن مستوى البحار كلما ارتفع يتسبب 
بفيضانات كبيرة خال العواصف، مما 

يحدث »مزيدا من األضرار«.
وبـــــــدأ الـــعـــالـــم يـــشـــهـــد أصـــــا فــيــضــانــات 
ــادة مــــع ارتــــفــــاع مـــســـتـــوى الـــبـــحـــار )3  ــ حــ

ميلليمترات سنويا(.
يتجه الــعــالــم راهــنــا نحو احــتــرار بــــ2.7+ 
درجـــــة مـــئـــويـــة، مــمــا ســـيـــؤدي إلــــى زوال 
املساحات الجليدية بصورة شبه كاملة 

في وسط أوروبــا، وغرب كندا والواليات 
املتحدة، ونيوزيلندا.

وهذه التوقعات التي تنطوي على تنبيه 
الــتــي تستند إليها الهيئة  أكــبــر مــن تلك 
الـــحـــكـــومـــيـــة الــــدولــــيــــة املـــعـــنـــيـــة بــالــتــغــيــر 
ــرى الـــتـــوصـــل إلــيــهــا بفضل  املـــنـــاخـــي، جــ
بيانات حديثة عــن التغييرات فــي حجم 
كـــل نــهــر جــلــيــدي بــالــعــالــم خـــال الــعــقــود 
األخيرة. فتمكن الباحثون مستندين إلى 
هــذه البيانات من إعــادة ضبط النموذج 
لــتــوقــع مستقبل  املــســتــخــدم  الــحــســابــي 
األنهر، بصورة أفضل. كذلك، جرى األخذ 
في االعتبار عوامل لم يتم التطرق لها في 
الــدراســات السابقة، بينها تأثير تغطية 
بــالــحــطــام )صـــخـــور...(،  األنــهــر الجليدية 
انــفــصــال كتل مــن الجليد عــن الجبال  أو 

الجليدية.

مياه القمر قادمة من الشمسمياه القمر قادمة من الشمس
ــود مـــاء  ــ اكـــتـــشـــاف وجــ ــار  ــ أثــ  : ــرت  ــ ألــ • ســـايـــنـــس 
ومصدره  كميته  عن  تساؤالت  القمر  سطح  على 
وكــيــفــيــة تــوزيــعــه، ولــذلــك فـــإن هـــذا االكــتــشــاف لــه 
أهــمــيــة كــبــيــرة لــاســتــخــدام الــمــســتــقــبــلــي لــلــمــوارد 
ــى الــــقــــمــــر، ولـــلـــتـــخـــطـــيـــط لـــبـــعـــثـــات  ــلــ ــة عــ ــيــ ــائــ ــمــ الــ

بدأ  مــا  أول  هــو  القمر  المستقبلية.  االســتــكــشــاف 
الفضاء،  لدراسة  رحلته  في  باستكشافه  اإلنسان 
الفضاء،  رواد  أقــدام  عليه  حطت  مــكــان  أول  وهــو 
وإلــيــه يــأمــل أن يــعــود اإلنــســان مــرة أخـــرى لــبــنــاء 
مــحــطــات يــنــطــلــق مــنــهــا إلــى مــا هــو أبــعــد مــنــه في 

الــفــضــاء، لكن وجــود الــمــاء عــامــل أســاســي فــي أي 
القمر؛  على  الحياة  من  نوع  أي  لوجود  دراســات 
ومــنــذ بـــدأت األدلـــة عــلــى وجـــود مــيــاه عــلــى الــقــمــر 
بـــالـــظـــهـــور، ظـــهـــرت مــعــهــا تــــســــاؤالت عـــن مــصــدر 

المياه. هذه 

نصف األنهار اجلليدية فى العالم مهدد بالزوالنصف األنهار اجلليدية فى العالم مهدد بالزوال
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تلوث التربة واملياه يزيد األخطار على القلبتلوث التربة واملياه يزيد األخطار على القلب
ــلـــة، ومــــبــــيــــدات اآلفــــــات  ــيـ ــقـ ــثـ املـــــعـــــادن الـ
ــك  ــ ــيــ ــ ــتــ ــ ــــاســ ــروبــ ــ ــكــ ــ ــيــ ــ الــــــــــزراعــــــــــيــــــــــة، واملــ
)الجسيمات الباستيكية امليكروية( قد 
تزيد من خطر اإلصابة بأمراض القلب 
والشراين. هل يمكن الحد من التعرض 

لهذه السموم؟
التربة والمياهالتربة والمياه

ــلــــوث«  ــًا مــــا تــســتــحــضــر كـــلـــمـــة »تــ ــبـ غـــالـ
ــول ســـحـــب مــــن الــــغــــازات  ــ تـــــصـــــورات حــ
املؤذية املنبعثة من مدخنة مصنع، أو 
األنابيب الخلفية بالسيارات. لكن في 
حن يدرك كثير من الناس اآلن التأثير 
الضار لتلوث الهواء على صحة القلب 
ــإن تــأثــيــر تــلــوث  ــة الـــدمـــويـــة، فــ ــيــ واألوعــ
التربة واملياه يظل غير معترف به إلى 
حـــد كــبــيــر. نــشــر مـــركـــز »بـــحـــوث الــقــلــب 
واألوعية الدموية« مقالة مرجعية على 
اإلنترنت في 30 يونيو )حزيران( 2022، 
تــبــن بــالــتــفــصــيــل املـــلـــوثـــات الــرئــيــســيــة 
املوجودة في التربة واملياه والتهديدات 
الــقــلــب واألوعـــيـــة  لــنــظــام  الــتــي تشكلها 
الدموية. يقول املؤلف املشارك الدكتور 
فيليب الندريغان، وهو أستاذ الصحة 
ــد فــــي كــلــيــة تــــي إتـــش  ــاعـ الــبــيــئــيــة املـــسـ
تشان للصحة العامة بجامعة هارفارد، 
والــــعــــضــــو املـــنـــتـــســـب بـــقـــســـم الـــصـــحـــة 
الــعــاملــيــة والـــطـــب االجــتــمــاعــي فـــي كلية 
الــطــب بــجــامــعــة هـــارفـــارد: »كــتــبــنــا هــذه 
الــورقــة البحثية لتشجيع أطــبــاء القلب 
على النظر في العوامل البيئية التي قد 
تؤثر على تعرض مرضاهم للمخاطر«.

تــدخــل مــلــوثــات الــتــربــة الــجــســم عندما 
يــأكــل الـــنـــاس املــحــاصــيــل املــــزروعــــة في 
تـــربـــة قــــــذرة، أو يـــشـــربـــون املـــــاء املــلــوث 
يـــســـتـــنـــشـــقـــون  الــــــــقــــــــذرة، أو  بــــالــــتــــربــــة 
غــبــار الــتــربــة. املـــعـــادن الــثــقــيــلــة، خاصة 
الـــــرصـــــاص والــــكــــادمــــيــــوم والــــزرنــــيــــخ، 
هــي أكــثــر املــخــاوف إلــحــاحــًا، كــمــا يقول 
الــدكــتــور النـــدريـــغـــان، الــــذي حــفــز عمله 
املبكر على اتخاذ قــرار حظر الرصاص 
ــــي مــنــتــصــف  ــــي الـــبـــنـــزيـــن والـــــطـــــاء فـ فـ

سبعينات القرن املاضي.
معادن ثقيلةمعادن ثقيلة

الـــتـــأثـــيـــر  ــبـــب  بـــسـ الـــــــرصـــــــاص.  • إرث 
الضار للرصاص على نمو الدماغ، فإن 
الــرضــع واألطــفــال الصغار أكثر ُعرضة 
لـــلـــرصـــاص بــصــفــة خـــاصـــة. ومــــع ذلـــك، 

فحتى مستويات الرصاص املنخفضة 
فــي الــــدم مــن الــتــركــيــزات الــتــي ُيــفــتــرض 
ســـابـــقـــًا أنـــهـــا آمـــنـــة لـــــدى الـــبـــالـــغـــن قــد 
ارتبطت بزيادة خطر اإلصابة بارتفاع 
ــدم وأمـــــــــراض الـــقـــلـــب. يــــؤدي  ــ ــ ضـــغـــط الـ
إلــى اختال وظائف األوعية  الرصاص 
الـــدمـــويـــة الــطــبــيــعــيــة مـــن خــــال عملية 
سمى »اإلجهاد التأكسدي«، كما ُيعزز 

ُ
ت

االلــتــهــابــات املــــؤذيــــة. وال تــــزال الــبــقــايــا 
الــرصــاص مستمرة  املتخلفة مــن طــاء 
فــي الــبــيــوت وغــيــرهــا مــن األبــنــيــة التي 
يـــؤدي  قــبــل 1978، ويــمــكــن أن  ـــيـــدت 

ُ
ش

الــتــآكــل فــي أنــابــيــب الـــرصـــاص )خــاصــة 
في البيوت املبنية قبل 1986( إلى تلوث 

مياه الشرب.
• هموم الكادميوم. يستقر الكادميوم 
في البيئة مثل الرصاص، وله تأثيرات 
غير مــؤاتــيــة مماثلة على صحة القلب 
شرت 

ُ
واألوعــيــة الدموية. ووفقًا ملقالة ن

الــقــلــب األمــيــركــيــة  فــي صحيفة جمعية 
فــي 18 مــايــو )أيــــار( 2021، فـــإن ارتــفــاع 
مستويات الــكــادمــيــوم فــي الـــدم والــبــول 
يرتبط بارتفاع خطر اإلصابة بأمراض 
ــد أدت  ــ ــة. وقـ ــة الــــدمــــويــ ــ ــيـ ــ الـــقـــلـــب واألوعـ
االســتــخــدامــات الــصــنــاعــيــة لــلــكــادمــيــوم 
الــبــطــاريــات، واأللــــــواح الشمسية،  )فـــي 
إلــى تلوث واســع النطاق  والباستيك( 

للتربة.
• الــوعــي بــالــزرنــيــخ. لــوحــظــت مخاطر 
أقــل ارتباطًا بالقلب  مماثلة، وإن كانت 
مـــع الـــزرنـــيـــخ، خــاصــة لـــدى األشــخــاص 
الــشــرب امللوثة  الــذيــن يستهلكون مياه 
بـــالـــزرنـــيـــخ. لــكــن يـــبـــدو أن لـــهـــذا املــعــدن 
أكــثــر خبثًا.  تــأثــيــرًا صحيًا آخــر  الثقيل 
يــقــول الــدكــتــور النــدريــغــان إن التعرض 
للزرنيخ فــي مرحلة مبكرة مــن الحياة 
ــرات فــي  ــيــ ــيــ ــغــ ــي تــ ــ ــنـــه الـــتـــســـبـــب فــ ــكـ يـــمـ
»التعبير الجيني« ما يزيد من األخطار 

عــلــى الــقــلــب فـــي مــرحــلــة الـــبـــلـــوغ. ومــن 
األمور املثيرة للقلق بشكل خاص األرز 
لــويــزيــانــا، وميسيسيبي،  فـــي  املـــــزروع 
وأالبــامــا؛ حيث تحتفظ الحقول ببقايا 
من مبيدات اآلفات املضمخة بالرصاص 
والــزرنــيــخ الــتــي ُرشــــت عــلــى محاصيل 
الــقــطــن قــبــل 50 عـــامـــًا أو أكـــثـــر. ويــقــول 
الــدكــتــور النــدريــغــان إن األرز يستخرج 
الزرنيخ من التربة، ومعظم حبوب األرز 
ــصــنــع مـــن األرز 

ُ
ـــقـــدم لــأطــفــال ت

ُ
الـــتـــي ت

الذي يزرعه األميركيون. ولم تضع إدارة 
األغــــذيــــة واألدويــــــــة الــلــمــســات األخـــيـــرة 
بــعــد عــلــى الـــحـــد األقـــصـــى لــلــزرنــيــخ أو 
ــــي أغـــذيـــة  ــه فـ ــ ــيــــوم املــــســــمــــوح بـ ــادمــ ــكــ الــ

األطفال.
المبيدات والبالستيكالمبيدات والبالستيك

• مــبــيــدات اآلفـــــات. يـــواجـــه األشــخــاص 
ــاعـــات الـــزراعـــيـــة  ــنـ ــي الـــصـ ــلـــون فــ ــامـ ــعـ الـ
أكــبــر مــن سواهم  والكيميائية تعرضًا 

ملــبــيــدات اآلفــــات. لكن األشــخــاص الذين 
يعيشون في املناطق الزراعية الريفية 
ــواد  ــ ــأثــــروا بــــهــــذه املــ ــتــ مــــن املـــمـــكـــن أن يــ
الكيميائية أيــضــًا، وقــد يستهلك عامة 
الناس بقايا مبيدات اآلفــات في الغذاء. 
ومن شأن املمارسات الزراعية األخرى، 
ــراط  ــ ــة الـــغـــابـــات واإلفــ ــ بــمــا فـــي ذلــــك إزالــ
فــي التسميد، الــحــّد مــن صــحــة الــتــربــة، 
واإلقال من إنتاجية املحاصيل، وتلوث 

إمدادات املياه.
• الباستيك. كــم تبلغ كمية النفايات 
ــــى  ــــرب إلـ ــــسـ ــتـ ــ ــي تـ ــ ــتــ ــ ــ ــيــــة ال ــكــ ــيــ ــتــ ــبــــاســ الــ
املحيطات كــل ســنــة؟ تخيلوا 5 أكياس 
مــن القمامة الباستيكية على كــل متر 
مــن الــخــط الساحلي حــول الــعــالــم. هذه 
املــخــلــفــات )نــحــو ثلثها مــن الباستيك 
أحـــادي االســتــخــدام( تتحلل بــبــطء إلى 
جسيمات صغيرة بعد التعرض املطول 
ــعـــة الــشــمــس.  ــــاح، وأشـ ــريـ ــ ــواج، والـ لــــأمــ
وتنتقل جزيئات الباستيك امليكروية 
ــك(، حــتــى  ــيــ ــتــ ــروبــــاســ ــكــ ــيــ ــقــــة )مــ ــيــ الــــدقــ
النانوباستيك الضئيلة، الناتجة من 
مياه البحر، إلى تلويث السمك، واملحار، 
ــهــــواء، والـــتـــربـــة، وتـــدخـــل فـــي نهاية  والــ
املــطــاف فــي أجـــزاء كثيرة مــن اإلمـــدادات 

الغذائية.
ال تــوجــد أي دراســـــات ســكــانــيــة تبحث 
في آثار صحة القلب واألوعية الدموية 
لــلــنــانــوبــاســتــيــك واملـــيـــكـــروبـــاســـتـــيـــك 
على البشر. لكن يمكن لهذه الجزيئات 
الـــوصـــول إلـــى مــجــرى الــــدم، جــاعــلــة من 
إلــى أعــضــاء مختلفة  املعقول وصولها 
من الجسد، وتسبب األمراض الجهازية 
ــة الـــدمـــويـــة،  ــ ــيـ ــ وأمــــــــراض الـــقـــلـــب واألوعـ

استنادًا إلى الدكتور الندريغان.
مشكلة عالميةمشكلة عالمية

يشكل تلوث التربة واملــيــاه خطرًا أكبر 
ــلــــدان املــنــخــفــضــة  ــي الــــبــ ــنــــاس فــ عـــلـــى الــ
ــدخــــــل بـــســـبـــب زيــــــــادة  واملــــتــــوســــطــــة الــــ
ــك، فـــإن  ــ ــع ذلــ ــ تــعــرضــهــا لـــلـــمـــلـــوثـــات. ومـ
ــل اإلمـــــــداد  الــــعــــوملــــة املــــتــــزايــــدة لـــســـاسـ
الــغــذائــي تــعــنــي أن هـــذه املــشــكــلــة تــؤثــر 
لــكــن هـــنـــاك بعض  الــجــمــيــع.  اآلن عــلــى 
األمور التي يمكنك القيام بها، والتي قد 

تساعد على إحداث فارق. 

جولي كورليس 

املعادن الثقيلة واملبيدات وامليكروبالستيك تهدد صحته

هل يحل التبرع ببقايا الطعام »جائحة« اجلوع فى أمريكا ؟هل يحل التبرع ببقايا الطعام »جائحة« اجلوع فى أمريكا ؟
فـــرضـــت أزمـــــة الـــجـــوع ومـــعـــانـــاة أعــــداد 
كـــبـــيـــرة مــــن الــــنــــاس مــــن نـــقـــص الــــغــــذاء 
ــفـــاع  ــريـــن مــــع ارتـ ــيـ ــــال الـــعـــامـــن األخـ خـ
ــــراب  ــــطـ ــار املـــــــــواد الــــغــــذائــــيــــة واضـ ــ ــعـ ــ أسـ
الــعــاملــيــة نفسها على  ســـال اإلمــــــدادات 
أغلب الدول بما فيها الواليات املتحدة 

صاحبة أكبر اقتصاد في العالم.
ــرى الــكــاتــبــة األمــريــكــيــة أمـــانـــدا  لـــذلـــك تــ
ليتل فــي تحليل نشرته »بلومبيرج«، 
أن أحـــد آخـــر االنـــتـــصـــارات غــيــر املــرئــيــة 
لــلــكــونــجــرس األمـــريـــكـــي رقــــم 117 كــان 
تمرير قانون تحسن التبرع بالطعام، 
ــانـــون الــغــامــض  ــقـ ــالـ والــــــــذي وصـــفـــتـــه بـ
الــذي يمكنه إطــاق جهدا رئيسيا لحل 
أزمــة مــزدوجــة تتمثل في الجوع وهدر 

الطعام في الواليات املتحدة.
لــكــن نــجــاح مــثــل هــــذا الـــقـــانـــون يــحــتــاج 
التزام قادة القطاع الخاص بتعهداتهم 
في هذا الشأن، فمعدل إهدار األمريكين 
للطعام يفوق أي شعب آخــر على وجه 
املـــائـــة من  فـــي  األرض حــيــث يــصــل 40 
الطعام في الواليات املتحدة إلى مكبات 
الــنــفــايــات أو الــتــعــفــن فـــي الــحــقــول، في 
حــن تتزايد مــعــدالت الــجــوع فــي الــدول 
األغنى على مستوى العالم،ففي أعقاب 
الجائحة في مطلع 2020، فقد 35 مليون 
الــغــذائــي بما يــعــادل 10  أمريكي أمنهم 
فــي املــائــة مــن ســكــان الــواليــات املتحدة، 
فــي الــوقــت نــفــســه فـــإن ضــغــوط تضخم 
أسعار املستهلك مؤخرا مع الصراعات 
الجيوسياسية وأزمـــة التغير املناخي 
تزيد تدهور إنتاج الغذاء على مستوى 

العالم.

ــــول أمـــــانـــــدا لـــيـــتـــل مـــؤلـــفـــة كـــتـــاب  ــقـ ــ وتـ
ما سنأكله في عالم   : الطعام  »مصير 
إنــه على  وأذكــى«  وأكثر سخونة  أكبر 
مــدى ســنــوات كــانــت هــنــاك قــوانــن في 
فوائض  الكونجرس تستهدف توجيه 
الــطــعــام إلــى املــحــتــاجــن، لكن كــان يتم 
الــعــمــل،  وقــــت  حــــان  تــجــاهــلــهــا، واآلن 
الذي  بالغذاء  التبرع  فقانون تحسن 
وقـــعـــه الــرئــيــس األمـــريـــكـــي جـــو بــايــدن 
مــجــمــوعــة  ــــن  مـ األول  ــــو  هـ أيــــــــام،  قـــبـــل 
ات مــهــمــة يــمــكــن أن تـــحـــل هـــذا  إجــــــــراء
الطعام وندرته  فائض  بــن  التناقض 

املتحدة. الواليات  في 
ــــس األســــــبــــــق بــيــل  ــيـ ــ ــرئـ ــ ومـــــنـــــذ وقــــــــع الـ

كلينتون مشروع قانون بيل إيمرسون 
فـــــي 1996 مـــــررت  بــــالــــطــــعــــام  لـــلـــتـــبـــرع 
الواليات املتحدة قانونا رئيسيا للتبرع 
الــجــديــد يحدث  الــقــانــون  بالطعام، لكن 
قـــانـــون إيـــمـــرســـون، وفــقــا لـــلـــذوق الــعــام 
واإلصاحات التي طال انتظارها والتي 
ستتيح للمدارس واملــزارعــن واملطاعم 
والشركات واملصانع ومتاجر التجزئة 
الــتــبــرع بــفــوائــض الــطــعــام لديها ألفــراد 
املجتمع املحلي املحيط بهم، فالقانون 
الجديد يخفف عبء املسؤولية، بحيث 
ال يصبح املــتــبــرعــون املــســمــوح لهم من 
الــخــاص والــذيــن لديهم بالفعل  القطاع 
ــد لـــفـــحـــص األغــــــذيــــــة، مـــســـؤولـــن  ــ ــــواعـ قـ

قانونا عــن جــودة الطعام أو تلفه. كما 
يلغي قــانــون تحسن التبرع بالطعام، 
إلــزام متبرعي القطاع الخاص بتمرير 
الـــتـــبـــرعـــات عــبــر مــنــظــمــات املـــســـاعـــدات 

الغذائية.
ــون إيــــــمــــــرســــــون لـــيـــس  ــ ــانــ ــ ــقــ ــ ــ ووفـــــــقـــــــا ل
بــاســتــطــاعــة أي مــدرســة أو مطعم على 
ســبــيــل املـــثـــال، قــانــونــا الــتــبــرع بفائض 
الـــطـــعـــام لــديــهــمــا لـــأســـر الــجــائــعــة في 
ــرة. وهـــــــذا يـــعـــنـــي أن  ــاشــ ــبــ مــحــيــطــهــا مــ
الــطــعــام لديهم  تــقــديــم فــائــض  عليهما 
إلى بنك طعام يوجد مثا على مسافة 
بــعــيــدة عــنــهــم لــكــي يــعــيــدهــا الــبــنــك مــرة 
أخـــــرى إلــــى األســـــر املــــوجــــودة حــولــهــم، 

األمر نفسه ينطبق على املزارع املحلية 
واملتاجر الكبرى وكافتريات الشركات 
ومـــصـــانـــع األغــــذيــــة الـــتـــي تــجــد نفسها 
مضطرة للتخلص من فوائض الطعام 
ــراءات التبرع  ــ بـــدال مــن الــتــعــامــل مــع إجـ

املعقدة.
تـــفـــاقـــم  إلــــــى  أدت  ــود  ــيــ ــقــ الــ هــــــذه  مــــثــــل 
ــام. حــــيــــث يـــهـــدر  ــ ــعـ ــ ــــطـ ظـــــاهـــــرة هــــــدر الـ
ــا  ــالــــحــ ــخــــــــاص غــــــــــــذاء صــ الــــــقــــــطــــــاع الــــــ
ــا، وفـــي  ــنـــويـ ــلـــيـــارات الـــــــــدوالرات سـ بـــمـ
قــانــون تحسن  أن يساعد  حــن يمكن 
التغلب على هذه  في  بالطعام  التبرع 
العمل  الكثير من  فمازال هناك  األزمة، 
املـــطـــلـــوب لـــلـــوصـــول إلــــى الــــهــــدف، فــلــم 
فــصــاعــدا تسهيل  اآلن  مــن  كــافــيــا  يــعــد 
الــتــبــرع بــالــطــعــام لــلــمــحــتــاجــن، وإنــمــا 
يجب أن تكون هناك حوافز بل وحتى 

األمر. بهذا  إلزامبالقيام 
ــركــــات أنــفــســهــم  ــلــــى مـــســـؤولـــي الــــشــ وعــ
إعطاء أولوية خال العام الحالي لجمع 
وإعــــــــادة تـــوجـــيـــه فــــوائــــض الـــطـــعـــام فــي 
شركاتهم. لكن أعضاء الكونجرس 118 
الحالي يمكنهم التشجيع على ذلك، من 
خال توسيع نطاق الحوافز الضريبية 
ــتـــاحـــة لــتــشــمــالــتــبــرعــات الـــغـــذائـــيـــة،  املـ
مـــن خــــال تــمــريــر قـــانـــون آخــــر مــوجــود 
بالفعل داخل الكونجرس ويعرف باسم 
»زيــادة التحفيز على التبرع الغذائي«. 
ويستحق هـــذا الــقــانــون نــفــس الــتــوافــق 
بن الحزبن الجمهوري والديمقراطي 
ودعــــم املــنــظــمــاتــغــيــر الــحــكــومــيــة، الـــذي 
ساهم في تمرير قانون تحسن التبرع 

بالطعام.



جماعة الخط األخضر البيئيةاألحد 8 يناير 2023 م – 14 جامدى اآلخرة 1444 هـ8
صحة

في املقابل، اعتبرت الصن اليوم الجمعة 
أن وضع جائحة كورونا في الباد »تحت 
السيطرة«، مشيرة إلى أن العديد من دول 
االتحاد األوروبي ترحب بالقادمن إليها 

من الصن.
ــتـــحـــدث  ــــات ملـ ــــحـ ــــريـ ــي تـــــصـ ــ ــ جـــــــــاء ذلـــــــــك فـ
الخارجية الصينية، مــاو نينغ، تعليقا 
على إعــادة تفعيل بعض الــدول إجــراءات 
مـــن شــأنــهــا فــــرض قـــيـــود عــلــى الــقــادمــن 
إليها من الصن، حسب ما نقلت صحيفة 
 )Global Times( »تــــايــــمــــز ــال  ــ ــوبـ ــ ــلـ ــ »غـ

الحكومية.
ــي  ــ ــ ــاد األوروبـ ــحــ وطــــالــــب نــيــنــغ دول االتــ
عــلــى وجـــه الــخــصــوص، بــاالســتــمــاع إلــى 
إلــى الوضع  »األصـــوات املنطقية والنظر 
الوبائي في الصن بطريقة موضوعية«.

وقــــــد أعـــلـــنـــت بـــكـــن الـــــيـــــوم عـــــن وفـــيـــات 
جديدة، حيث قال املركز الصيني ملكافحة 
األمـــــــراض والـــوقـــايـــة مــنــهــا إنــــه ســجــل 5 
وفـــيـــات جـــديـــدة بــفــيــروس كـــورونـــا، بعد 
الـــذي عــبــرت عنه املنظمة العاملية  القلق 
بسبب تزايد عــدد اإلصــابــات بالفيروس 

في الباد.
موقف واشنطن

وتعليقا على ما يجري في الصن، أعرب 

الرئيس األميركي جو بايدن عن قلقه من 
الــنــهــج الــصــيــنــي فــي الــتــصــدي لــفــيــروس 
كــورونــا، وقـــال إن بكن تــبــدي حساسية 
ــارة إلــى عــدم وضــوحــهــا بشأن  عند اإلشــ

بيانات تفشي الفيروس.
ونــقــلــت وكــالــة بــلــومــبــيــرغ عــن مسؤولن 
ا 

ً
أميركين قولهم إن الصن رفضت عرض

أمــيــركــيــا عــبــر قـــنـــوات خـــاصـــة إلمـــدادهـــا 
بلقاحات متقدمة.

ــيـــركـــيـــن  وأفـــــــــــادت بــــــأن املــــســــؤولــــن األمـ
ــرة لــتــقــديــم  ــبـــاشـ اقــــتــــرحــــوا طـــرقـــا غـــيـــر مـ
ــاولــــة الســـتـــيـــعـــاب  الــــلــــقــــاحــــات؛ فـــــي مــــحــ
الحساسيات السياسية في الصن بشأن 

قبول املساعدات الخارجية.
على صعيد آخر، أظهرت بيانات مجمعة 
ــدة  ــؤكــ ــالــــي عــــــدد اإلصــــــابــــــات املــ ــمــ أن إجــ
بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 
ألـــــف حـــتـــى صــبــاح  662 مـــلـــيـــونـــا و800 

الجمعة.
وأوضحت أحدث البيانات املتوفرة على 
موقع جامعة »جونز هوبكنز« األميركية 
بــلــغ 662 مليونا  أن إجــمــالــي اإلصـــابـــات 
ألــفــا و146، بينما وصـــل إجمالي  و859 
الــوفــيــات جــــراء الــجــائــحــة إلـــى 6 مــايــن 

و702 ألف وفاة و332.

الصحة العاملية ترصد أوميكرون فى الصحة العاملية ترصد أوميكرون فى 2525 دولة دولة
وقيود جديدة على الوافدين من الصنيوقيود جديدة على الوافدين من الصني

العالمية  الصحة  لمنظمة  العام  المدير  أعلن   : جنيف 
ــد الـــمـــتـــحـــور  ــ ــوم غـــيـــبـــريـــســـوس رصـ ــ ــانـ ــ تــــيــــدروس أدهـ
الــمــنــظــمــة  أن  ــى  إلــ مـــشـــيـــرا  25 دولـــــة،  فـــي  أومـــيـــكـــرون 
تــتــابــع الــوضــع الــوبــائــي مــن كــثــب وتــقـــــــــــّيــم الــمــخــاطــر. 
ــــع تـــصـــاعـــد الـــقـــلـــق جـــــــراء االنـــتـــشـــار  ــك مـ ــ ــزامــــن ذلــ ــتــ يــ
الــمــتــزايــد لــحــاالت فــيــروس كــورونــا فــي الــصــيــن حيث 

تــتــوالــى دول الــعــالــم عــلــى فـــرض قــيــود جـــديـــدة عــلــى 
النمسا  انضمت  فقد  اآلسيوية.  الدولة  من  الوافدين 
والــيــونــان إلـــى الــــدول الــتــي فــرضــت إبــــراز اخــتــبــارات 
الــصــيــن، ومنها  الــقــادمــيــن مــن  الــســلــبــيــة عــلــى  كــورونــا 
ــات الــمــتــحــدة وإيــطــالــيــا ومــالــيــزيــا وإســبــانــيــا  الـــواليـ

وتايوان. الجنوبية  وكوريا  وكندا  وقطر  والمغرب 

دراسة جديدة تكشف عن أضرار »األسبارتام« بديل السكردراسة جديدة تكشف عن أضرار »األسبارتام« بديل السكر
ـــحـــلـــي الــصــنــاعــي غير 

ُ
شــــاع اســـتـــخـــدام امل

السكري األســبــارتــام، منذ أن بــدأ الخبراء 
الــســكــري كبديل  فــي التوصية بــه ملــرضــى 
لــأطــعــمــة واملـــشـــروبـــات املـــحـــاة بــالــســكــر. 
ومع ذلك، فإن استخدامه قد يسبب مشاكل 
لبعض األفراد غير القادرين على التمثيل 

الغذائي له.
وارتــــبــــط املـــحـــلـــي الـــغـــذائـــي بـــالـــعـــديـــد مــن 
ــلــــة مـــن  ــلــــســ املـــــخـــــاطـــــر الــــصــــحــــيــــة فـــــــي ســ
الدراسات املختلفة. وفي أحدث اكتشافات 
عــلــمــيــة، تــبــن أن األســـبـــارتـــام يــغــيــر بنية 
الـــدمـــاغ، ويــؤهــلــه لــاضــطــرابــات العقلية، 

مثل القلق.
ــود صــلــة  ــ واكـــتـــشـــفـــت دراســـــــة حـــديـــثـــة وجــ
محتملة بن استهاك األسبارتام والقلق، 
إلى جانب التغيرات الاجينية في الدماغ.

ووجـــــــدت الـــنـــتـــائـــج املــــنــــشــــورة فــــي مــجــلــة 
حلي املشهور ينتج أعراضا 

ُ
“PNAS” أن امل

تشبه القلق في أدمغة الفئران.
ــثـــون فــــي جـــامـــعـــة واليــــة  ــاحـ ــبـ وتــــوصــــل الـ
فلوريدا إلى أن السلوك ناجم عن التغيرات 
الاجينية التي تظهر في اللوزة الدماغية.

واألمـــر األكــثــر إثـــارة للقلق حتى اآلن، هو 
حــقــيــقــة أن الــتــغــيــيــرات فـــي بــنــيــة الـــدمـــاغ 

استمرت ملا يصل إلى جيلن الحقن.
ويــذكــر الباحثون أن هــذه النتائج تسلط 
إلــى متابعة البحث  الــضــوء على الحاجة 
فـــي الــصــلــة بـــن األســـبـــارتـــام والــقــلــق لــدى 

البشر.
وتتوافق النتائج مع األبحاث السابقة التي 
الــذيــن يستهلكون  أظــهــرت أن األشــخــاص 
مستويات عالية من األسبارتام هم أكثر 
عرضة لإلباغ عن القلق من أولئك الذين 

يستهلكون مستويات أقل.
شرت 

ُ
وباإلضافة إلى ذلك، وجدت دراسة ن

 British“ في وقت سابق من هذا العام في

ــلــــة بــن  Medical Journal” وجــــــــود صــ
الــدورة  الحلويات االصطناعية وأمـــراض 

الدموية.
ــاول املـــحـــلـــيـــات  ــ ــنـ ــ ــن أن تـ ــ وتــــــم الـــكـــشـــف عـ
الصناعية بانتظام يرتبط بزيادة بنسبة 
9 فـــي املـــئـــة فـــي خــطــر اإلصــــابــــة بـــأمـــراض 

القلب واألوعية الدموية.
واألســـبـــارتـــام هـــو ُمــحــلــي يــســتــخــدم على 
ــه  ــنــــــاس ألنــ ــة الــــ ــ ــامـ ــ ــاق واســـــــــع بــــــن عـ ــ ــطـ ــ نـ
أحــلــى 200 مــن الــســكــروز أو ســكــر املــائــدة. 
وهـــو مــوجــود فــي مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة من 
املنتجات، بما في ذلك املشروبات الغازية 
والـــعـــلـــكـــة الـــخـــالـــيـــة مــــن الـــســـكـــر وحـــبـــوب 

اإلفطار.
ــــي آالف  ــــســــتــــخــــدم املـــــــــــادة املــــضــــافــــة فــ

ُ
وت

ــيـــة عــلــى  ــتـــجـــات الـــغـــذائـ ــنـ املــــشــــروبــــات واملـ
مــســتــوى الــعــالــم، لــذلــك ركـــز قـــدر كبير من 

األبحاث على تقييم سامتها وآثارها.
ــعــــض املــــخــــاطــــر الـــصـــحـــيـــة  وتـــضـــمـــنـــت بــ

ــحــلــيــات الـــصـــداع 
ُ
املــحــتــمــلــة املــرتــبــطــة بــامل

والــســرطــان والـــدوخـــة، لكن األبــحــاث التي 
تدعم هذه االدعاءات ما تزال غير حاسمة.

وتـــقـــول مــؤســســة الــقــلــب الــبــريــطــانــيــة: من 
املعروف أن السكر املضاف له تأثير ضار 
تــنــاول الكثير  على صحتنا، ال سيما ألن 
منه يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن، ما قد 
يضر بالقلب والـــدورة الــدمــويــة. وقــد أدى 
ذلك إلى استخدام املحليات االصطناعية 
كــبــديــل مــنــخــفــض لــلــســكــر فـــي الــعــديــد من 

األطعمة واملشروبات.
وتتكون التحلية من اثنن من األحماض 
األمينية املعروفة باسم حمض األسبارتيك 
ــــن، والـــتـــي يــمــكــن أن تــكــون  والــفــيــنــيــل أالنـ

سامة عند تناولها بكميات كبيرة.
ــــط فــيــنــيــل  ــر تـــحـــديـــدا، تــــم ربـ ــثـ وبـــشـــكـــل أكـ
أالنــن بتطور الصداع والقلق واالكتئاب، 
ويــعــتــقــد أن حــمــض األســـبـــارتـــيـــك يسبب 

التعب واالرتباك وفقدان الذاكرة.



9األحد 8 يناير 2023 م – 14 جامدى اآلخرة 1444 هـجماعة الخط األخضر البيئية صحة

إدارة الغذاء والدواء األميركيةإدارة الغذاء والدواء األميركية
جتيز دواءً جديداً ملرضى ألزهاميرجتيز دواءً جديداً ملرضى ألزهامير

أجازت إدارة الغذاء والدواء األميركية دواًء جديدا 
لــدى مرضى  يساعد فــي إبــطــاء التدهور املعرفي 
ألــزهــايــمــر. تــأتــي مــوافــقــة الــوكــالــة األمــيــركــيــة على 
الدواء ليكيمبي Leqembi املعروف أيضا بتسمية 
لوكانيماب lecanemab بعد أيام قليلة على تقرير 
لــلــكــونــغــرس وجــــه فــيــه انـــتـــقـــادات حــــادة لــلــوكــالــة 
إلعطائها الضوء األخضر لدواء آخر لعاج مرضى 
شرت البيانات 

ُ
ألزهايمر هو أدوهيلم Aduhelm. ن

ــلـــول/ األولــــيــــة لـــلـــتـــجـــارب عـــلـــى لــيــكــيــمــبــي فــــي أيـ

سبتمبر وأظهرت أن الدواء أبطأ التدهور املعرفي 
لـــدى مــرضــى ألــزهــايــمــر بــنــســبــة 27 بــاملــئــة خــال 
الــغــذاء والــــدواء األميركية  18 شــهــرا.وقــالــت إدارة 
إن ليكيمبي وأدوهيلم »يمثان تقدما مهما في 
املعركة املتواصلة لعاج مــرض ألزهايمر بشكل 
فعال”. ووافقت الوكالة على العقارين في إجراءات 
سريعة سمحت للوكالة الناظمة بتسريع املوافقة 
على أدوية لعاج مصابن بحاالت خطيرة وسط 

حاجة طبية ملحة.

عقار مينع تدهور البصر عند املسننيعقار مينع تدهور البصر عند املسنني
: ابتكر عــدد من العلماء عقارا  • جنيف 
جـــديـــدا يــبــطــئ مـــن تـــطـــور مــشــكــلــة الــعــن 
الشائعة، ويمكنه إعفاء آالف األشخاص 
املــعــرضــن لــخــطــر اإلصـــابـــة بــالــعــمــى من 

الحقن الشهرية.
ــار الــــــجــــــديــــــد املــــســــمــــى  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ ــلـ ــ ويـــــمـــــكـــــن لـ
»فــاريــســيــمــاب«، أن يمنع تــدهــور البصر 
بفاعلية أكبر ودون الحاجة إلى جرعات 
شــهــريــة، خــاصــة املــســنــن الــذيــن يعانون 
انــســداد الــوريــد الشبكي الــفــرعــي املــؤدي 
إلى فقدان البصر تدريجيا، لكن اآلن في 
انــفــراجــة طبية واعـــدة يمكنه منع فقدان 
الــبــصــر مــن خـــال ثـــاث جــرعــات سنويا 

فقط، بحسب »سبوتنيك«.
ــة »هـــــــوفـــــــمـــــــان-ال روش«  ــ ــركـ ــ ــــشـ لـ ــا  ــ ــقــ ــ وفــ
ــار، يــعــمــل  ــقـ ــعـ ــلـ ــة املـــــطـــــورة لـ ــريـ الـــســـويـــسـ
»فــاريــســيــمــاب« عــلــى خــفــض مــســتــويــات 
مركب في الدم يسمى Ang2، الذي يمكن 
أن يــؤدي إلــى حــدوث تسرب في األوعية 
ــداد الــوريــد  الـــدمـــويـــة وتــفــاقــم حــالــة انـــسـ

الفرعي.
ألــــف  إلـــــــى أن 50  الــــــــدراســــــــات  ــر  ــيــ ــشــ وتــ
بريطاني يعانون انسداد الوريد الشبكي 
ســنــويــا، األغــلــبــيــة مــنــهــم تــزيــد أعــمــارهــم 
على 60 عاما. الحقن الحالية قادرة على 
ــــاألوردة،  ــرار الــتــي لحقت بـ ــ إصـــاح األضـ
لكن يجب إعطاؤها مباشرة في العن كل 
شهر. وأثبت العقار الجديد فاعليته في 

التجارب، لذلك يعتقد العلماء أن مرضى 
انسداد الوريد الشبكي، الذي يعد السبب 
الرئيس لفقدان البصر لدى املسنن فوق 
سن 60 عاما، سيحتاجون فقط إلى ثاث 
حقن سنويا ملنع تدهور بصرهم بسبب 

املرض.
ــا، اســتــشــاريــة  ــنــ وقـــالـــت كــريــســتــيــانــا دايــ
ــــورث ويــســت  طـــب الــعــيــون فـــي جــامــعــة نـ
لندن، »تتطلب العاجات الحالية قضاء 
املرضى كثيرا من الوقت في املستشفى، 
في حن يمكن أخذ حقن فاريسيماب كل 

أربعة أشهر فقط«.
وأضافت، »هــذا يبدو كأنه خطوة كبيرة 
إلـــــى األمــــــــــام.. حـــالـــيـــا، يـــتـــم قــــضــــاء آالف 
الــســاعــات كــل عــام فــي تنفيذ هــذه الحقن 
املــراكــز الصحية الوطنية، إذا تمكنا  فــي 
من خفض الرقم الذي يتعن علينا القيام 
به، فسيوفر ذلك مزيدا من الوقت لأطباء 
ويـــســـاعـــد عـــلـــى تــقــلــيــل قــــوائــــم االنـــتـــظـــار 

الكبيرة املقلقة لدينا«.
ــذا الـــعـــقـــار يــمــثــل  ــ ويــــقــــول الـــخـــبـــراء إن هـ
»انــفــراجــة كبيرة« لــجــودة حــيــاة املرضى 
الذين يعانون هذا املرض التنكسي، الذي 
انــســداد أحــد األوردة  يــحــدث عندما يتم 
الدموية الصغيرة في الجزء الخلفي من 
العن بسبب جلطة، ما يؤدي إلى تسرب 
ــــدم والـــســـوائـــل األخـــــرى إلــــى الــشــبــكــيــة،  الـ

ويتسبب في حدوث كدمات وتورم.

أوروبا مقبلة على متحور 
جديد لكورونا خالل أسابيع

عالم أوبئة:

• بــرلــن : يــتــوقــع خــبــيــر أملـــانـــي انــتــشــار 
مــتــحــور فــيــروس كــورونــا الــجــديــد )إكــس 
5.1( على نطاق واسع في أوروبا  بي بي 
وأملــانــيــا خـــال األســابــيــع املــقــبــلــة، وتــقــدر 
املـــــراكـــــز األمــــريــــكــــيــــة ملـــكـــافـــحـــة األمـــــــراض 
بي  )إكــس بي  املتحور  أن  والوقاية منها 
5.1( يــمــثــل مـــا يـــقـــرب مـــن نـــصـــف جــمــيــع 
اإلصابات الجديدة في الواليات املتحدة.
وقــــــال هـــايـــو تـــســـيـــب عـــالـــم األوبـــــئـــــة، مــن 
الوقاية  األملاني ألبحاث  معهد اليبنتس 
مـــن األمـــــراض »يــمــكــن الـــقـــول أن املــتــحــور 
ــا، يــنــتــشــر  ــلــــدنــ ــــي بــ ــائــــد فـ ســـيـــصـــبـــح الــــســ
)إكـــس بــي بــي 5.1( بــالــتــزامــن مــع ضعف 
الــذيــن حصلوا على تطعيم  لــدى  املــنــاعــة 
الوقت«،  أو أصيبوا بالعدوى منذ بعض 
انــتــشــر أوال في  املــتــحــور  إلـــى أن  مــشــيــرا 

أمريكا، ثم في أملانيا.
إلـــــــى أن عــــدد  ومـــــــع ذلـــــــك أشــــــــار تـــســـيـــب 
الــحــاالت املـــرصـــودة بــاملــتــحــور )إكـــس بي 
مــنــخــفــضــا  يـــــزال  أملـــانـــيـــا ال  فــــي   )5.1 بــــي 

الــحــالــي، وقــال »ليست  الــوقــت  فــي  للغاية 
تدابير جديدة  فــي  للتفكير  هناك حاجة 

بعد«.
ــيـــس مــجــمــوعــة  ــر، رئـ ــيـ وقـــــال ريـــتـــشـــارد نـ
أبـــحـــاث تــطــور الــفــيــروســات والــبــكــتــيــريــا 
ــازل الــســويــســريــة، إن املــتــغــيــر  بــجــامــعــة بــ
زاد بسرعة  أكتوبر  في  اكتشافه  تم  الــذي 
ــــرق أمـــريـــكـــا وســـيـــطـــر عــلــى  ــال شـ ــمـ فــــي شـ
حــــاالت الـــعـــدوى مــنــذ مــنــتــصــف ديــســمــبــر 
أقــل شيوعا  املتحور  أن  املــاضــي، مضيفا 
خـــارج شــمــال شــرق أمــريــكــا ولــكــنــه يــزداد 
ــنـــاك الــقــلــيــل  انــــتــــشــــارا. وأشــــــار إلــــى أن هـ
مـــن املــعــلــومــات حــــول شــــدة املــــرض الـــذي 
أن حاالت  املتحور، موضحا  فيه  يتسبب 
اإلصــابــة ودخـــول املــســتــشــفــيــات قــد زادت 
التي  املناطق  في  فقط  أمريكا، وليس  في 
 ،)5.1 كـــــان يــــســــود فـــيـــهـــا )إكــــــس بــــي بــــي 
مضيفا أن هذا قد يشير إلى أن الخطورة 
ال تــخــتــلــف بــشــكــل كــبــيــر عـــن املـــتـــحـــورات 

الشائعة. األخرى 
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ــــى الــرئــيــس الـــبـــرازيـــلـــي الــقــســم لــيــبــدأ  أدلـ
فترة رئاسة ثالثة غير مسبوقة، وتتمثل 
واحــدة في أكثر املشكات إلحاحًا أمامه 
ــازون نقطة تحول  فــي وصـــول إقليم األمــ

خطيرة.
ــا تــتــحــول مــســألــة حــمــايــة غــابــات  ــمـ  وربـ
األمازون، التي تعهد لوال بإنجازها أثناء 
حملته االنتخابية، إلى القضية املحددة 

للحكم على مجمل رئاسته.
ــجــــاز هـــذا  وفـــــي خـــضـــم الـــســـعـــي نـــحـــو إنــ
ــوال مــعــركــة حــامــيــة  الــتــعــهــد، ســـيـــواجـــه لــ
ــيـــس، وســيــحــتــاج مـــعـــاونـــة الــعــالــم  الـــوطـ
لـــه كـــي يــكــبــح جـــمـــاح الــحــطــابــن وعــمــال 
ــن يــعــمــلــون بــــصــــورة غــيــر  ــذيــ ــم الــ ــاجـ ــنـ املـ
قـــانـــونـــيـــة ولــــصــــوص األراضـــــــــي. إضـــافـــة 
الــرئــيــس البرازيلي  لــذلــك، سيتعن على 
بناء تحالفات داخل برملان منقسم، وبن 
صـــفـــوف الــنــخــبــة الــريــفــيــة الـــتـــي ال تـــزال 
ــتـــزام الــبــرازيــل  تـــراودهـــا الــشــكــوك إزاء الـ

بالقضايا البيئية.
وداخل أكبر غابات مطيرة على الكوكب، 
ــا الــتــي  ــهــ ــــورة ذاتــ ــــصـ ــدو الـ ــعــ ال يــتــخــذ الــ
اتـــخـــذهـــا فـــي تــســعــيــنــات الـــقـــرن املــاضــي 
والــعــقــد األول مــن الــقــرن الــحــالــي، عندما 
ــــال أعـــمـــال دونـــمـــا هـــــوادة في  انــطــلــق رجـ
اقــتــاع أشــجــار أراض بــغــابــات األمــــازون 
ودفعوا رشى ملسؤولن وأبرموا صفقات 

الستصاح أراض باألمازون.
اليوم، سيتعن على لوال مجابهة شبكات 
إجرامية عنيفة ومترامية األطراف، تلجأ 
ــــى االحـــتـــيـــال لـــطـــرح مــنــتــجــات جــــاءت  إلـ
ـــل ســاســل  عــبــر ســبــل غــيــر قــانــونــيــة داخـ
اإلمـــــــداد الـــعـــاملـــيـــة. مـــن جــهــتــه، وبــمــجــرد 
توليه منصب الرئيس عــام 2019، قلص 
بولسونارو الحمايات البيئية أو ألحق 
بها الضعف، فــي الــوقــت الــذي دفــع نحو 
إتاحة مزيد من أراضي السكان األصلين 
أمــــام االســـتـــغـــال الـــتـــجـــاري. ولـــذلـــك، زاد 
ــة الــغــابــات بنسبة  ــ املـــعـــدل الــســنــوي إلزالـ
ــتــــه، مــقــارنــة  60 فــــي املــــائــــة خـــــال رئــــاســ

بالسنوات األربع السابقة لها.
والــيــوم، تنتج أجــزاء من الغابات كميات 
ــفــــوق مــا  ــيـــد الــــكــــربــــون تــ ــسـ ــانــــي أكـ ــــن ثــ مـ

تمتصه.
إلــى  ــارت  ــ فــقــد أشــ الـــجـــديـــدة،  ــا اإلدارة  أمــ
لــوال على إلغاء السياسات  عــزم الرئيس 
ــاطـــات تــعــديــن  الـــتـــي وســـعـــت نـــطـــاق نـــشـ
ــاقــــت عمل  الـــذهـــب داخـــــل األمـــــــــازون، وأعــ
منظومة الغرامات البيئية، التي شكلت 
رادعًا مهمًا. كما تخطط اإلدارة الجديدة 
لتعزيز عمل الوكاالت الفيدرالية املعنية 
بحماية الغابات املطيرة، وإنشاء وحدة 
فــيــدرالــيــة للتحقيق بخصوص  شــرطــيــة 
العصابات اإلجرامية املعقدة خلف نهب 

األمـــــــــازون. وتـــنـــوي إدارة ســيــلــفــا كــذلــك 
إعــادة تفعيل »صــنــدوق األمـــازون«، وهو 
بـــرنـــامـــج مــعــنــي بــالــحــفــاظ عــلــى الــبــيــئــة 
ولعب دور محوري في كبح جماح أعمال 
الــغــابــات، لكنه تجمد عــام  الــقــضــاء عــلــى 
الـــصـــنـــدوق 600  ـــوازنــــة  2019. وتـــبـــلـــغ مـ
مليون دوالر يمكن استغالها في تمويل 
ــة الــرئــيــســيــة املــعــنــيــة بــالــحــمــايــة  ــالـ ــوكـ الـ
البيئية بالباد، »املعهد البرازيلي للبيئة 
واملــــوارد الطبيعية املــتــجــددة«، ووكــاالت 

أخرى.
إال أنـــه ال يـــزال مــن املــبــكــر الــحــكــم بــمــا إذا 
ــــذه اإلجــــــــــراءات ســـتـــتـــرك تــأثــيــرًا  كـــانـــت هـ

حقيقيًا.
مــن جــهــتــهــم، أخــبــرنــي مــســؤولــون تــولــوا 
ــادة حـــمـــات مــكــافــحــة إزالــــــة الــغــابــات  ــيـ قـ
خال فترتي رئاسة لوال األولى والثانية، 
ــنــــوات عـــدة  ــا يــســتــغــرق ســ ــمـ أن األمــــــر ربـ
قــبــل الــعــودة إلـــى مــعــدالت إزالــــة الــغــابــات 
ــارو.  ــا قـــبـــل بــــولــــســــونــ ــ ــوات مـ ــ ــنـ ــ خــــــال سـ
الــرئــيــســي وراء ذلـــك في  الــســبــب  ويتمثل 
الــجــرائــم البيئية داخــل  أن ديناميكيات 
األمازون، تبدلت على مدار العقد املاضي، 
وربما تترك التكتيكات التي استخدمتها 
ــمـــا مــــضــــى ـ  ــيـ ــيــــة فـ ــدرالــ ــيــ ــفــ الـــــــوكـــــــاالت الــ
االعتماد على بيانات األقمار الصناعية 

ونشر وكاء فيدرالين ـ نتائج محدودة.
ــة الــغــابــات  الــيــوم، تــقــف خــلــف أعــمــال إزالــ
شبكات إجرامية تنفذ مخططات معقدة 

إلخفاء األصول غير القانونية لسلع، مثل 
منتجات اللحم البقري والذهب والخشب 
القادمة من األمازون، وبيعها في أسواق 
دولـــيـــة. وخــلــصــت دراســـــة أصـــدرهـــا عــام 
2022 »مــعــهــد إغــــارابــــي«، وهـــو مؤسسة 
فـــكـــريـــة بــــرازيــــلــــيــــة، إلـــــى أنـــــه رغـــــم تــنــوع 
»مــجــمــوعــات الــجــرائــم املــتــداخــلــة« داخــل 
كــل منطقة مــن األمــــازون، فإنها غالبًا ما 
تــنــطــوي عــلــى الــعــنــف والــفــســاد وجــرائــم 

مالية واحتيال.
ــــد وافــــقــــت بـــعـــض الـــشـــركـــات مــتــعــددة  وقـ
الجنسيات على تجنب الصويا واللحم 
الــبــقــري املــنــتــج بمناطق تــعــرضــت إلزالـــة 
الغابات بها، ويستعد االتحاد األوروبي 
إلقرار تنظيم يجبر الشركات على إثبات 
أن منتجاتها لم تتسبب في إزالة غابات 
أو اإلضرار بها. كما أن الصن وهي أحد 
كــبــار مــشــتــري الــصــويــا والــلــحــم الــبــقــري 

والجلود من البرازيل ـ التزمت الصمت.
ومن أجل إنقاذ غابات األمازون، يجب أن 
يقنع لوال الصن بإقرار إرشادات محددة 
لضمان اقتفاء أثر املنتجات من الصويا 
واألخرى املرتبطة باملاشية من البرازيل.

وتتمثل عقبة أخرى ستجابهها الحكومة 
ــائــــدة الــتــي  الــــجــــديــــدة فــــي الــعــقــلــيــة الــــســ
تــبــرر تــدمــيــر الــغــابــات املــطــيــرة، باعتبار 
ذلــك أمــرًا ضــروريــًا للتنمية االقتصادية. 
ويــشــرح هـــذا الــخــطــاب الــســبــب وراء فــوز 
بــولــســونــارو، فــي االنــتــخــابــات األخــيــرة، 

ــــات تــشــكــل في  ــوات فـــي تــســع واليـ ــاألصـ بـ
مــجــمــوعــهــا إقــلــيــم األمـــــــازون الــبــرازيــلــي. 
وبــاملــثــل، فـــاز الــعــديــد مـــن حــكــام واليـــات 
األمــازون، من الداعمن الستغال غابات 

األمازون، بإعادة انتخابهم.
ــوال، قـــطـــع عـــــدد مــن  ــ ــ وفـــــي أعــــقــــاب فـــــوز لـ
سائقي الشاحنات وعــدة أنصار آخرين 
لبولسونارو الطريق بي آر ـ 163، والذي 
يعرف باسم »الطريق السريع للصويا«، 
واملــمــتــد مـــن حـــقـــول فــــول الــصــويــا حتى 
موانئ التصدير على ضفة نهر األمازون.
وفــــي مــؤشــر عــلــى مـــا قـــد تــحــمــلــه الــفــتــرة 
املــقــبــلــة، تــعــرضــت قـــــوات الـــشـــرطـــة الــتــي 
حـــاولـــت إزالــــــة الـــعـــراقـــيـــل عــلــى الــطــريــق، 

لهجوم من حشود من املتظاهرين.
الــواقــع، تصدرت أعمال العنف داخل  في 
األمـــازون عناوين األخبار العاملية خال 
ــة لـــــوال الـــســـابـــقـــتـــن. عــلــى  ــاســ فـــتـــرتـــي رئــ
املــــثــــال، عـــــام 2005، واســتــجــابــة  ســبــيــل 
لـــخـــطـــة لـــحـــمـــايـــة مــــايــــن الــــفــــداديــــن مــن 
الغابات طرحتها وزيــر البيئة السابقة، 
مــاريــنــا ســيــلــفــا، أغــلــق حــطــابــون ومــربــو 
ماشية الطريق السريع، وهددوا بتلويث 
املمرات املائية، بل وحذروا من أن »الدماء 
ســــــتــــــراق«، األمـــــــر الـــــــذي دفــــــع الـــحـــكـــومـــة 

لتجميد الخطة مؤقتًا.
في نهاية األمــر، نجحت سيلفا في بناء 
سلسلة من املحميات على طول الطريق 
الـــذي أكسبها شهرة  ـ 163، األمـــر  آر  بــي 

عاملية. وقــد وقــع اختيار لــوال عليها هذا 
األسبوع لتولي حقيبة البيئة من جديد.

ــــي خــضــم  ــة فـ ــز مـــنـــطـــقـــة مــــحــــوريــ ــركــ ــتــ وتــ
ــر ضـــد إزالـــــة الـــغـــابـــات في  ــدائـ الــنــضــال الـ
املــمــتــدة عــلــى مساحة  منطقة »أمـــاركـــو« 
ــمــــال غـــربـــي  بــــشــ ــــع  ــربـ ــ مـ ــيــــل  ألـــــــف مــ  180
ــأخــــوذ مــــن أســـمـــاء  ــا مــ ــهـ ــمـ ــرازيــــل )اسـ ــبــ الــ
الــــواليــــات الـــتـــي تــمــتــد خــالــهــا: أمـــازونـــا 
وأكــــــري ورونــــدونــــيــــا(. وجـــــرى الــتــرويــج 
لهذه املنطقة باعتبارها »منطقة تنمية 
ــا والـــلـــحـــم  ــاج الــــصــــويــ ــ ــتـ ــ مــــســــتــــدامــــة« إلنـ

البقري، بدعم من بولسونارو.
وتبعًا لبيانات صادرة عن »معهد أبحاث 
الــفــضــاء«، فـــإن هـــذه املــنــطــقــة، الــتــي كانت 
ــدة مـــن أفــضــل املــنــاطــق  ــ فــيــمــا مــضــى واحـ
التي تنعم بالحفاظ على البيئة داخلها، 
تعاين »أضخم الزيادات في معدالت إزالة 

الغابات«.
في إطار هذا السيناريو املعقد، يجب أن 
يرتبط جوهر استراتيجية لوال للحفاظ 
عــلــى الــبــيــئــة بــالــســوق الــعــاملــيــة. بطبيعة 
الحال، يجب أن يواجه املجرمون عقوبة 
قاسية كـــرادع لهم، لكن مــن أجــل تحقيق 
معدل صفري على صعيد إزالة الغابات، 
الــفــيــدرالــيــة مكافأة  يجب على الحكومة 

أولئك الذين يلتزمون القواعد.
ويمكن للمجتمع الدولي االضطاع بدور 
محوري في هذه االستراتيجية واإلسهام 
ماليًا، وبسخاء، فــي الجهود البرازيلية 
لــذلــك أن يتخذ  ــازون. ويمكن  ــ إلنــقــاذ األمـ
ــالــــح »صـــــنـــــدوق  ــات لــــصــ ــ ــرعـ ــ ــبـ ــ صـــــــــورة تـ
األمــــــــازون«، وكـــذلـــك اســتــثــمــارات طويلة 
األمد في ساسل اإلمــدادات والصناعات 
ــائـــف الـــتـــي يــحــتــاجــهــا  الـــتـــي تـــوفـــر الـــوظـ
ــرار أســس  ــ الــســكــان املــحــلــيــون بــشــدة، وإقـ

التنمية املستدامة.
، يــمــكــن لــلــصــن االســتــثــمــار، مثلما 

ً
مـــثـــا

تفعل في أفريقيا وآسيا، في بناء مصانع 
تــضــيــف قــيــمــة لـــلـــمـــوارد الــطــبــيــعــيــة قبل 

تصديرها.
ــاخ الــــذي  ــنــ فــــي خـــطـــابـــه أمــــــام مـــؤتـــمـــر املــ
اســـتـــضـــافـــتـــه مــــصــــر، الــــشــــهــــر املــــاضــــي، 
ــا نــثــبــت مـــن جــديــد أنــه  قـــال لــــوال: »دعـــونـ
باإلمكان كسب ثروة من دون التسبب في 

تغييرات مناخية«.
وإذا نجح في ذلك، فإنه سيثبت للمواطن 
ــــن رزقـــــــه ولــلــنــخــبــة  الـــــعـــــادي الــــبــــاحــــث عـ
املعتمدة على األعمال التجارية الزراعية 
ــازون أن الـــرخـــاء والــحــفــاظ على  ــ فــي األمــ

البيئة يمكن تحقيقهما جنبًا إلى جنب.

* صحافي استقصائي معني بشؤون منطقة 
األمازون

إنقاذ األمازون إنقاذ للبشرية

بقلم : هريبيرتو أراوجو*
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ــتــــي  ــة الــ ــ ــلـ ــ ــائـ ــ ــهـ ــ ــت الـــــتـــــحـــــديـــــات الـ ــفــ ــشــ كــ
يـــواجـــهـــهـــا الـــعـــالـــم الـــيـــوم -مــــن جــائــحــة 
ــن مـــدى  ــى تـــغـــيـــر املــــنــــاخ- عــ ــ كــــورونــــا إلـ
ــنــــاس وكــــوكــــب األرض  الــ الـــتـــرابـــط بــــن 
نـــنـــســـى هـــذه  أال  ــاد. ويــــجــــب  ــ ــــصـ ــتـ ــ واالقـ
ــم مــســار  ــ ــة عـــنـــد رسـ ــلـ ــتـــداخـ الــــصــــات املـ
تنمية  العاملي وتحقيق  النمو  إلنعاش 
ــادرة عــلــى الــصــمــود وشــامــلــة  خــضــراء قـ

للجميع. 
الـــحـــيـــوي  الــــتــــنــــوع  -أو  الـــطـــبـــيـــعـــة  إن 
ــة  ــمـ ــظـ والـــــخـــــدمـــــات الــــتــــي تـــقـــدمـــهـــا األنـ
لهذا  أســاســي  عــامــل  الــســلــيــمــة-  البيئية 
الــســعــي، ال ســيــمــا فــي الــبــلــدان الــنــامــيــة 
املناطق  فــي  الــفــقــراء  فيها  يعتمد  الــتــي 
على  كبيرًا  اعتمادًا  الــعــادة  فــي  الريفية 
خــدمــات الــطــبــيــعــة، وهـــم األكــثــر تــضــررًا 

تدهورها. من 
الحيوية  الحاجة  تأكيد  نعيد  أن  يجب 
بــالــتــوازي مع  الطبيعة  فــي  لاستثمار 

املناخي.  العمل 
ينشأ نصف  اآلن؟  وملــاذا  الطبيعة  ملــاذا 
إجــمــالــي الــنــاتــج املــحــلــي فــي الــعــالــم في 
البيئية  األنــظــمــة  تعتمد على  قــطــاعــات 
ــة والــــغــــابــــات ومــصــائــد  ــ ــــزراعـ ومـــنـــهـــا الـ
األســـــمـــــاك. ويـــعـــتـــمـــد ثـــلـــثـــا املـــحـــاصـــيـــل 
ــل،  ــزء مــنــهــا عــلــى األقــ الـــغـــذائـــيـــة، فـــي جــ

الحيواني.  التلقيح  على 
ــيـــة  ــعـ ــيـ ــبـ ــت هــــــــذه الــــــــثــــــــروات الـــطـ ــ ــ ــاتـ ــ ــ وبـ

متناٍم. لخطر  الحيوية معرضة 
ــيـــون مــــن أنــــــــواع الـــنـــبـــاتـــات  ــلـ فـــقـــرابـــة مـ
ــة  ــافـ ــلــــى حـ ــبــــحــــت عــ والـــــحـــــيـــــوانـــــات أصــ
مــن   % 70 إلـــــــى  االنــــــــقــــــــراض، و60 % 
األنــــظــــمــــة الـــبـــيـــئـــيـــة فــــي الــــعــــالــــم تــشــهــد 
ــا يــمــكــن  ــمــ تــــــدهــــــورًا بــــوتــــيــــرة أســــــــرع مــ

تعويضه. 
ــرات الـــبـــنـــك الــــدولــــي إلـــى  ــديـ ــقـ وتـــشـــيـــر تـ
قــد تفقد  الــدخــل  الــبــلــدان مــنــخــفــضــة  أن 
10 % من إجمالي ناتجها املحلي  نحو 
2030 حــتــى لــو  ــام  ــعـ الـ بــحــلــول  ســنــويــًا 
قليل من  عــدد  انهيار  على  ذلــك  اقتصر 
التلقيح  مثل  البيئية  األنظمة  خــدمــات 
الـــبـــري، والـــغـــذاء مـــن مــصــائــد األســمــاك 
ــة، واألخــــــشــــــاب مـــــن الــــغــــابــــات  ــريــ ــحــ ــبــ الــ

األصلية.
أيـــضـــًا  يــــرتــــبــــط  الــــطــــبــــيــــعــــة  ــدان  ــ ــقــ ــ فــ إن 
ــاخ، إذ إن  ــنــ املــ ارتـــبـــاطـــًا وثـــيـــقـــًا بــتــغــيــر 
األزمــــتــــن تــــشــــددان بــعــضــهــمــا بــعــضــا، 
تأثير على  لهذا  يكون  أن  املحتمل  ومن 
ســـامـــة األنـــظـــمـــة الــبــيــئــيــة بــرمــتــهــا قــد 
يــطــغــى عــلــى االقــتــصــاد الــعــاملــي. وإنــنــا 
املناخ إلى غابات  نحتاج ملكافحة تغير 
مــفــعــمــة بـــالـــقـــوة والـــنـــشـــاط والــحــيــويــة، 
ــة المـــــتـــــصـــــاص  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ومــــــحــــــيــــــطــــــات سـ

الكربون. أكسيد  ثاني  انبعاثات 

أهمية  ذات  الطبيعة  أن  فــي  مــن شــك  مــا 
التنوع  فالحفاظ على  للتنمية.  كبيرة 
ــة الــبــيــئــيــة ال يــعــود  ــمـ الـــحـــيـــوي واألنـــظـ
أيضا  فهو  البيئة فحسب،  على  بالنفع 
االقتصادية  الفرص  إلى إطاق  السبيل 
ــار املــجــتــمــعــات  الــتــي تــســاعــد عــلــى ازدهــ

املحلية. 
إلى سبل  التحول  أن  التقديرات  وتظهر 
 إلنـــتـــاج الــــغــــذاء، وبــنــاء 

ً
أكـــثـــر اســـتـــدامـــة

التحتية، وتوليد  البنية  املــدن ومرافق 
الــطــاقــة قــد يــؤدي إلــى تــولــيــد مــا قيمته 
األعمال  تريليون دوالر من فرص   10.1
مـــلـــيـــون وظــيــفــة   395 ــلـــق  الـــســـنـــويـــة وخـ

 .2030 العام  بحلول 
ومـــنـــافـــع اقـــتـــصـــاد املـــحـــيـــطـــات وحـــدهـــا 
 3 إلــــــى   2030 ــلــــول  بــــحــ تـــتـــضـــاعـــف  قـــــد 

دوالر. تريليونات 

ولـــكـــي نـــتـــصـــدى بـــمـــزيـــد مــــن الــفــاعــلــيــة 
ــة فـــقـــدان الــطــبــيــعــة ونـــحـــن نــســعــى  ــ ألزمـ
إلـــــــــى مــــعــــالــــجــــة أزمـــــــــــة املــــــــنــــــــاخ، يـــجـــب 
عــلــيــنــا الــتــنــســيــق عــلــى نــحــو أفــضــل بن 
األهــــــداف املــتــصــلــة بـــاملـــنـــاخ والــطــبــيــعــة 
عـــلـــى مـــســـتـــويـــات عـــــدة: عـــلـــى املــســتــوى 
مـــة طـــمـــوحـــات اتــفــاقــيــة  ــمـــواء الـــعـــاملـــي بـ
الـــتـــنـــوع الـــبـــيـــولـــوجـــي واتـــفـــاقـــيـــة األمــــم 
املــتــحــدة اإلطـــاريـــة بــشــأن تــغــيــر املــنــاخ؛ 
وعــلــى املــســتــوى الــقــطــري بــمــراعــاة هــذه 
أكثر تنسيقًا بن  الطموحات على نحو 
ملكافحة  ــزمــعــة 

ُ
امل الــوطــنــيــة  املــســاهــمــات 

واإلســتــراتــيــجــيــات وخطط  املــنــاخ  تغير 
الــعــمــل الــوطــنــيــة لــلــتــنــوع الــبــيــولــوجــي، 
ــلـــى املـــســـتـــوى املـــحـــلـــي بــاالســتــثــمــار  وعـ
مثل  الطبيعة  من  املستمدة  الحلول  في 
ــتـــي تـــســـانـــد الــتــخــفــيــف مــن  الـــغـــابـــات الـ
حـــدة تــغــيــر املـــنـــاخ والــتــكــيــف مـــع آثـــاره 
للطبيعة  األمد  منافع طويلة  توفير  مع 

املحلية. واملجتمعات 
الــنــجــاح  لتحقيق  أســاســي  عــامــل  وثــمــة 
ــامـــل عـــلـــى مــســتــوى  هــــو اتــــبــــاع نـــهـــج شـ
االقتصاد بأكمله وإشراك اإلدارة املالية 
القطاعية  املركزية، والوزارات  للحكومة 
فـــي الــعــمــل ملــســانــدة اإلصـــاحـــات الــتــي 
تـــعـــالـــج أوجــــــه الـــنـــقـــص والــــقــــصــــور فــي 

واملؤسسات. والسياسات  األسواق 
ف عدم اتساق حوافز السياسات 

ِّ
 وُيخل

تــداعــيــات ســلــبــيــة عــلــى الــخــدمــات الــتــي 

تــتــيــحــهــا الــطــبــيــعــة؛ وتــنــفــق الــحــكــومــات 
على األقل 800 مليار دوالر سنويًا على 
برامج دعم املالية العامة التي قد تكون 

بالطبيعة. ضارة 
 وغالبًا ما تظل السياسة البيئية بمعزل 
ــيــــات  ــيــــجــ ــراتــ ــتــ عـــــن الــــســــيــــاســــات واإلســ
تنفيذها  عــمــلــيــة  تــقــود  وقـــد  اإلنــمــائــيــة، 
من  الــرغــم  على  بمفردها  واحـــدة  وزارة 
املــخــاطــر الــنــظــامــيــة والــعــوامــل مــتــعــددة 

الطبيعة. لفقدان  القطاعات 
ــي  ــ ــدولـ ــ ــنــــك الـ ــبــ ــد مــــجــــمــــوعــــة الــ ــ ــانـ ــ ــــسـ وتـ
لتحسن  فــي جهودها  النامية  البلدان 
ــة واملـــــنـــــاخ،  ــعـ ــيـ ــبـ ــطـ ــج اعـــــتـــــبـــــارات الـ ــ ــ دمـ
فــي سياساتها ومنظومتها  والتنمية 
ــــي ذلــــــك مــن  ــاذ الـــــــقـــــــرارات، بـــمـــا فـ ــ ــــخـ التـ
مباشر  مــشــاريــع تستثمر بشكل  خــال 
ــــل  ــوائـ ــ ــفــــاظ عـــلـــى األنــــــــــواع واملـ ــــي الــــحــ فـ

ــل كــســب  ــبــ الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، وبــــتــــحــــســــن ســ
الـــتـــي تــعــتــمــد عـــلـــى رأس املـــال  الـــعـــيـــش 
ــات ومـــصـــائـــد  ــ ــابـ ــ ــغـ ــ ــل الـ ــثــ الـــطـــبـــيـــعـــي مــ

والزراعة. األسماك 
أكبر مصدر  باعتباره  البنك،  ويعرض 
مـــتـــعـــدد األطـــــــراف فــــي الـــعـــالـــم لــتــمــويــل 
ــــوي، طـــائـــفـــة  ــيـ ــ ــحـ ــ مــــشــــاريــــع الــــتــــنــــوع الـ
املالية  واألدوات  الخدمات  من  متنوعة 
فعلى  الــخــضــراء.  االســتــثــمــارات  لتعزيز 
ــرحـــت ســـيـــشـــل، بــدعــم  ســبــيــل املــــثــــال، طـ
مـــن الــبــنــك الــــدولــــي، أول ســنــد ســيــادي 
الــبــحــريــة  لــهــا ملــســانــدة األنــشــطــة  أزرق 

املستدامة.  األسماك  ومصائد 
كما أصدر البنك سندات لحماية وحيد 
ــقـــرن الــــذي تــبــلــغ قــيــمــتــه 150 مــلــيــون  الـ
نوعها  مــن  مالية  أداة  أول  وهــو  دوالر، 
ــداف واضــــحــــة لــلــحــفــاظ  ــ ــأهـ ــ مـــرتـــبـــطـــة بـ
القطاع  استثمارات  يوجه  البيئة،  على 
الــخــاص لــحــمــايــة وحــيــد الــقــرن األســود 

أفريقيا. في جنوب 
وقــــــدم الـــبـــرنـــامـــج الـــعـــاملـــي لـــاقـــتـــصـــاد 
-وهـــــــو صـــنـــدوق   PROBLUE األزرق 
اســتــئــمــانــي مــتــعــدد املـــانـــحـــن تــســانــده 
14 مــن الــجــهــات املــانــحــة ويــوجــد مــقــره 
ــدولـــي- قـــرابـــة 100 مــلــيــون  فـــي الــبــنــك الـ
العام  منذ  منح  في شكل  تمويا  دوالر 
 4 تــعــبــئــة  مـــا ســـاعـــد عـــلـــى  2018، وهــــو 
مليارات دوالر من تمويل البنك الدولي 
ــلـــدان مــخــتــلــفــة مـــن غــــرب أفــريــقــيــا  فـــي بـ
إلـــى شـــرق آســـيـــا. ويــعــمــل الــبــنــك أيــضــا 
التمويل  اســتــدامــة  لــتــعــزيــز  الــبــلــدان  مــع 

العاملي. 
العمل  فريق  املــثــال، ساند  فعلى سبيل 
املــعــنــي بــاإلفــصــاح املــتــعــلــق بــالــطــبــيــعــة 
الــــــذي يـــســـانـــده الـــبـــنـــك الــــدولــــي زيـــــادة 
دمج  املــســاعــدة على  أجــل  مــن  الشفافية 
اتخاذ  في منظومة  الطبيعة  اعتبارات 

املالية. القرارات 
الفقر  القوية بن  الصات  إلى  وبالنظر 
وتــغــيــر املـــنـــاخ والــتــنــوع الــحــيــوي، فــإن 
الطبيعة  فقدان  استمرار  دون  الحيلولة 
الصائب  العمل  تقتصر على كونها  ال 
ـــق 

ِّ
ـــحـــق

ُ
ــهـــي ت ــذي يـــجـــب الــــقــــيــــام بـــــه، فـ ــ ــ الـ

ـــن الــنــاحــيــتــن  أيــــضــــًا مــــــــردودًا جــــيــــدًا مـ
ــيــــة. ويـــجـــب أن  ــائــ االقـــتـــصـــاديـــة واإلنــــمــ
نـــواصـــل تــعــزيــز جــهــودنــا الـــرامـــيـــة إلــى 
ــي تـــهـــدف  ــتــ تـــوســـيـــع االســــتــــثــــمــــارات الــ
-الحماية  الــثــاث  الــغــايــات  إلــى تحقيق 
ــى نـــــحـــــو مـــــســـــتـــــدام(  ــ ــ ــلـ ــ ــ واإلنــــــــــتــــــــــاج )عـ
 
ٌ
واالزدهــــــــــار. فــمــســتــقــبــل الــتــنــمــيــة رهـــن

الجهود. ببذل هذه 

التنمية  ســيــاســات  لــشــؤون  املنتدبة  *املــديــرة 
الدولي بالبنك  والشراكات 

االستثمار فى الطبيعة لتأمني مستقبل التنمية

مقاالت

بقلم : ماري بانغيستو*

مليون من أنواع 
النباتات والحيوانات 
أصبحت على حافة 

االنقراض

٧0 % من األنظمة 
البيئية في العالم تشهد 
تدهوراً بوتيرة أسرع مما 

يمكن تعويضه
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رئيس التحرير : النـاشط البيئـياألخـــيــرة

خالد محمد الهاجري

واشــنــطــن – نــاســا : قــالــت وكــالــة »نــاســا« إن قــمــًرا 
صــنــاعــًيــا مــتــقــاعــًدا تــابــع لــهــا يــبــلــغ مــن الــعــمــر 38 
عاًما على وشك السقوط من السماء هذا األسبوع، 
عـــلـــى أي شــخــص  فــــــرص ســــقــــوط حـــطـــامـــه  وأن 

»منخفضة للغاية«.
وأوضـــحـــت »نـــاســـا« أن مــعــظــم الــقــمــر الــصــنــاعــي، 

والـــذي يبلغ وزنــه 5400 رطــل )2450 كيلوغراًما( 
سيحترق عند إعادة الدخول، ولكن من املتوقع أن 

تبقى بعض القطع متماسكة.
كـــان الــقــمــر، والــــذي يحمل اســـم »مــيــزانــيــة إشــعــاع 
مـــن مــكــوك  عــــام 1984 عــلــى  فـــي  أطـــلـــق  األرض«، 
الفضاء »تشالنجر«، ورغم أن العمر املتوقع لعمله 

ــه اســتــمــر فـــي إجـــــراء قــيــاســات  كــــان عـــامـــن، إال أنــ
ــــوي وكــيــفــيــة  ــــجـ الـ ــغـــــاف  ــ الـ األوزون وقــــيــــاســــات 
امتصاص األرض وتوليدها للطاقة من الشمس، 

حتى تقاعده عام 2005.

»إنديورنس« .. سفينة اصطدمت بكتلة جليدية خالل رحلة استكشافية

ناسا: قمر صناعي قدمي سيسقط من السماء هذا األسبوع

• مــدريــد : قـــررت الــســلــطــات اإلســبــانــيــة تبني لــوائــح بيئية 
جديدة تلزم شركات التبغ بتحمل ُكلفة تنظيف الشوارع من 
مخلفات السجائر. وبموجب اللوائح الجديدة، التي دخلت 
حيز التنفيذ، سيتعن على الشركات تذكير املستهلكن بعدم 
إلقاء مخلفات السجائر في األماكن العامة. ويتم إلقاء املاين 
مــن أعــقــاب السجائر فــي شـــوارع وشــواطــئ إسبانيا مــن قبل 

املدخنن كل عام. 
ولـــم تــحــدد الــســلــطــات، حــتــى اآلن، الــكــيــفــيــة الــتــي ســيــتــم بها 
الــشــوارع واألمــاكــن العامة من مخلفات السجائر أو  تنظيف 
الــشــركــات املصنعة. وقـــدرت دراســة  الــتــي ستتحملها  الكلفة 
أجــرتــهــا مــنــظــمــة فـــي كــاتــالــونــيــا الــكــلــفــة الــســنــويــة لتنظيف 

مخلفات السجائر في إسبانيا بأكثر من مليار دوالر.
 وُيتوقع أن ترفع شركات التبغ من أسعار منتجاتها ليتحمل 
املستهلك التكلفة الجديدة؛ مما قد يمثل حافزا جديدا على 
اإلقــاع عن التدخن. وكانت إسبانيا قد منعت التدخن في 
أكثر من 500 شاطئ بهدف الحد منه في األماكن العامة عام 
الــجــديــدة استجابة لتوجيه  الــلــوائــح البيئية  2021. وتــأتــي 
االتـــحـــاد األوروبــــــي يــهــدف إلـــى الــحــد مـــن الــتــلــوث مـــن املـــواد 

ستخدم ملرة واحدة.
ُ
الباستيكية التي ت

إسبانيا جتبر شركات التبغ على حتمل تكاليف 
تنظيف األماكن العامة من أعقاب السجائر

نقل 3 لبؤات من حديقة حيوان أوكرانية إلى الدمنارك

موجة صقيع باردة تضرب روسياموجة صقيع باردة تضرب روسيا
ــاد  ــ • مـــوســـكـــو : تـــوقـــع مـــركـــز األرصــ
الــجــويــة الـــروســـي أن تــضــرب روســيــا 
ــقــــيــــع بــــــــــــاردة فــــــي األيــــــــام  مـــــوجـــــة صــ
املقبلة تــطــال أكــثــر مــن نصف الــبــاد. 
املــديــر العلمي  وقــال رومـــان فيلفاند، 
للمركز إن ياقوتيا ومنطقة ماجادان 
وتشوكوتكا ستشهد درجــات حــرارة 
منخفضة لتصل إلى 34-، 47- مئوية. 
وفـــــــي بــــعــــض املــــنــــاطــــق ســتــنــخــفــض 

الحرارة إلى 48-، 53- مئوية«.

وأضــــــــــاف فـــيـــلـــفـــانـــد ســــيــــكــــون هـــنـــاك 
صــقــيــع فـــي مــقــاطــعــة فــولــوغــدا يصل 
إلــى 20-21 درجــة تحت الصفر، وفي 
مقاطعة أستراخان - سيصل إلى 17-
19 درجة تحت الصفر، وفي مقاطعة 
روستوف - سيصل إلى 15-17 درجة 
تــحــت الـــصـــفـــر«. وشـــهـــدت الــعــاصــمــة 
أبــرد ليلة منذ بداية الشتاء  موسكو 
ــيــــث انـــخـــفـــضـــت درجـــــة  الـــــــجـــــــاري، حــ
الحرارة إلى 22,6 درجة تحت الصفر.

ــــن 100عـــــــــــام، اصـــطـــدمـــت  ــر مـ ــثــ قـــبـــل أكــ
بكتلة جليدية  »إنــديــورنــس«  سفينة 
خـــال رحــلــة اســتــكــشــافــيــة فـــي الــقــطــب 
الـــجـــنـــوبـــي. وانـــجـــرفـــت الــســفــيــنــة عــبــر 
بــحــر »ودل« ملـــا يـــقـــارب عــامــا قــبــل أن 
ــــي الـــنـــهـــايـــة بـــفـــعـــل ضــغــط  تـــتـــحـــطـــم فـ
الـــثـــلـــوج وتـــغـــرق فـــي تـــشـــريـــن الــثــانــي 

.1915 )نوفمبر( 
تمكن  »األملــانــيــة«،  ذكــرت  مــا  وبحسب 
ــاقـــم الــســفــيــنــة املــــكــــون مــــن 28 فــــردا  طـ
إلى  قــوارب نجاة  الهرب في ثاثة  من 
جــزيــرة إلــيــفــانــت. ومـــن هــنــاك، انــطــلــق 
قـــائـــد الـــرحـــلـــة االســتــكــشــافــيــة إرنــســت 
الطاقم  أعضاء  شاكلتون وخمسة من 
مجددا في أحد قوارب النجاة في ظل 

أحوال جوية قاسية لطلب املساعدة.

وتوجهوا إلى جزيرة ساوث جورجيا 
املـــعـــروفـــة بــصــيــد الــحــيــتــان الــتــي كــان 
انطلق  قد  االستكشافية  الرحلة  فريق 
ــتـــون وزمــــــاؤه  ــلـ ــا. وتـــمـــكـــن شـــاكـ ــنـــهـ مـ
الــجــزيــرة في  إلــى  الــوصــول  فعليا مــن 
جـــنـــوب املــحــيــط األطـــلـــســـي، وتــمــكــنــوا 
الذين  للرجال  تنظيم رحلة إجاء  من 
فــي آب  إليفانت  فــي جــزيــرة  تــم تركهم 

.1916 )أغسطس( 
ومن حينها عدت إنديورنس مفقودة. 
ت كــل املــحــاوالت لــتــحــديــد موقع  ــاء وبـ
الــســفــيــنــة بــالــفــشــل، وذلـــــك حــتــى آذار 
)مارس( من العام الجاري عندما وجد 
بـــاحـــثـــون مـــن الـــرحـــلـــة االســتــكــشــافــيــة 
»إنــديــورنــس 22« الــحــطــام بــمــســاعــدة 

روبوتي غطس.

• كوبنهاجن–د ب أ : جرى نقل ثاث لبؤات 
من حديقة حيوان في أوكــرانــيــة، إلــى موطن 

جديد في حديقة دنماركية للحياة البرية.
واســـتـــقـــبـــلـــت حـــديـــقـــة كـــنـــوثـــنـــبـــورج ســـفـــاري 
الــحــيــوانــات مـــن مــنــطــقــة خــاركــيــف قــبــل عيد 
املـــيـــاد بــفــتــرة قــصــيــرة، حــســبــمــا أفــــاد بــيــان 
ــة الـــحـــيـــوانـــات  ــ ــايـ ــ ـــع مـــنـــظـــمـــة رعـ مـــشـــتـــرك مــ
»ديـــريـــنـــيـــس بــيــســكــيــتــســيــلــســي”. وبــســبــب 
الحرب في أوكرانيا، غادرت اللبؤات بالفعل 
حديقة فيلدمان أيكو بارك بالقرب من الحدود 
األوكــرانــيــة الــروســيــة فــي أغــســطــس املــاضــي. 
إلــى حديقة حيوان  وتــم نقلهم بشكل مؤقت 

فــي بــولــنــدا. وقــالــت عــاملــة األحــيــاء آن سوفي 
ميلفانج مــن »ديــريــنــيــس بيسكيتسيلسي« 
إنــهــا سعيدة للغاية بنجاح عملية اإلجــاء 
املعقدة والخطيرة من أوكــرانــيــا، مضيفة أن 
»حــديــقــة الــحــيــوان األصــغــر كــانــت فــي وســط 
ــبــــؤات فــــي خــطــر  ــلــ ــــرب وكــــانــــت الــ مــنــطــقــة حــ
الــتــعــرض لــســوء الــتــغــذيــة”. وفـــي الــدنــمــارك، 
الــلــبــوات منطقة مغلقة خــاصــة في  تــم مــنــح 
الـــحـــظـــيـــرة الـــكـــبـــيـــرة الـــخـــاصـــة بـــالـــنـــمـــور فــي 
حديقة السفاري. وأفـــادت الحديقة بــأن هذه 
ــــى الـــتـــي تــعــيــش فــيــهــا أســـود  ــرة األولــ ــ هـــي املـ

بشكل دائم في كنوثنبورج.


