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بعد القمح .. الهند تزيد بعد القمح .. الهند تزيد 
اضطرابات أسواق الغذاء اضطرابات أسواق الغذاء 
بقيود على صادرات األرزبقيود على صادرات األرز

الحر والجفاف يهدد الحر والجفاف يهدد 
صناعة زيت الزيتون فى صناعة زيت الزيتون فى 

إسبانيا إسبانيا 

ذوبان جليد غرينالند ذوبان جليد غرينالند 
يرفع مستوى سطح يرفع مستوى سطح 

البحر بمقدار البحر بمقدار 2727 سنتيمتراً سنتيمتراً

عاش عاش 2626 عاما وحيدا..  عاما وحيدا.. 
وفاة رجل الحفرة تكمل وفاة رجل الحفرة تكمل 
اإلبادة الجماعية لقبيلتهاإلبادة الجماعية لقبيلته

محليات

اقتصاد

تقارير

دراسات

األخيرة

الكويت تتدهور بيئياً وفق آخر مؤشرات تقرير ييل البيئىالكويت تتدهور بيئياً وفق آخر مؤشرات تقرير ييل البيئى
هيئة البيئة ال جتيد قراءة التقارير البيئية العامليةهيئة البيئة ال جتيد قراءة التقارير البيئية العاملية

كتبت : منصوره خريبط : 

مـــن املــثــيــر لـــاســـتـــغـــراب أن تـــوجـــد جهة 
بيئية مختصة في الكويت أسمها الهيئة 
العامة للبيئة ال تجيد القراءة الصحيحة 
يــيــل  لــجــامــعــتــي  الـــبـــيـــئـــي  ملــــؤشــــر األداء 

وكولومبيا على مدى سنوات املاضية.
ة الـــخـــاطـــئـــة لــلــمــؤشــر هــــي أحـــد  فــــالــــقــــراء
أسباب تدهور الوضع البيئي في الباد 
وعدم تقدمه.حيث يظن بعض املسؤولني 
إنـــه هـــذا املــؤشــر هــو نـــوع مــن املسابقات 
ــفـــاالت أو  ــتـ ــة االحـ ــامـ الــبــيــئــيــة وســـبـــب إلقـ
ــع لتقييم  نــــوع مـــن اإلنــــجــــاز بــيــنــمــا وضــ
سياسات الدول وأدائها البيئي وتسليط 
الضوء على القادة واملتقاعسني في األداء 

البيئي.
وأبسط مثال ما حــدث  في يــوم األربعاء 
2020/06/10  حينما صرح املدير العام 
الــعــامــة للبيئة الكويتية الشيخ  للهيئة 
الله أحمد الحمود الصباح لوكالة  عبد 
ــأن »دولـــــــة الــكــويــت  ــ االنــــبــــاء الــكــويــتــيــة بـ
ســجــلــت قـــفـــزة نــوعــيــة فـــي مـــؤشـــر األداء 
البيئي العاملي الصادر عن مركز البيئة 
يــيــل األمــريــكــيــة متبوئه  الــتــابــع لجامعة 
ــة  ــ ــــن مـــجـــمـــوع 180 دولـ الـــــــ 47 مـ ــز  ــ ــركـ ــ املـ
خاضعة للتقييم بعد أن كــان تصنيفها 
باملركز 61 في العام 2018«. هذه العبارة 
ــادات الــتــقــريــر املــهــمــة  ــ ــ تــتــنــاقــض مـــع إرشـ
حيث ال ينبغي مقارنة النتيجة الحالية 
لبلد ما بنتائج اإلصـــدارات السابقة من 
 EPI  الفهرس مع كل إصــدار من برنامج
. فكيف يصدر عن مدير الهيئة تصريح 

يتعارض مع أبسط القواعد؟ 
لـــذلـــك يـــبـــدو بــــأن املــخــتــصــني لـــم يــطــلــعــوا 
عــلــى مــقــدمــة كـــل تــقــريــر تـــم إصــــــداره من 
قبل الجهة املصدرة له. وتسهيا للعامة 
لــهــذا املــؤشــر ومن  وشـــرح املفهوم املعقد 
ــذا الــتــقــريــر  ــاب الــشــفــافــيــة نـــقـــدم لــكــم هــ بــ
الــبــيــئــي  ملـــفـــهـــوم مـــؤشـــر األداء  املـــبـــســـط 

وحقيقة الوضع في الكويت. 
ما هو مؤشر األداء البيئي؟ما هو مؤشر األداء البيئي؟

 Environmental الــبــيــئــي مـــؤشـــر األداء 
Performance Index او ما يعرف اختصارا 
ب EPI هـــو عـــبـــاره عـــن نــظــام نـــقـــاط  من 
خالها يتم تصنيف 180 دولة عن طريق 
الـــدرجـــات اإلجــمــالــيــة الــتــي تــعــتــمــد على 
ملخص من البيانات املختلفة التي تقيم 
حالة االستدامة في جميع أنحاء العالم 

من خال ثاث فئات رئيسية وهي:
١- أداء تغير املناخ 
٢-الصحة البيئية 

٣-حيوية النظام اإليكولوجي
وتـــحـــت هــــذه الـــعـــنـــاويـــن الــرئــيــســيــة يتم 
اســتــخــدام 40 مؤشر أداء مــوزعــة إلــى 11 

مشكلة . 

ما هو مصدر البيانات لمؤشر األداء البيئي؟ ما هو مصدر البيانات لمؤشر األداء البيئي؟ 
ــذا الــتــقــريــر كـــل ســنــتــني تــقــريــبــا  يــنــتــج هــ
ــعـــاون املـــشـــتـــرك بـــني مـــركـــز ييل  ــتـ بــعــد الـ
ــة الــبــيــئــيــة ومـــركـــز  لـــلـــقـــانـــون والـــســـيـــاسـ
شــبــكــة مــعــلــومــات عــلــوم األرض الــدولــيــة 
فـــي مــعــهــد األرض بــجــامــعــة   )CIESIN(

كولومبيا.
 يتم من خال هذا التعاون جمع بيانات 
ــمـــات الــــدولــــيــــة، واملــــؤســــســــات  ــنـــظـ مــــن املـ
ــة،  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــاديـ ــ ــة، واألوســــــــــــــــاط األكـ ــيــ ــثــ ــحــ ــبــ الــ
ــــاالت الــحــكــومــيــة ثـــم الــتــحــقــق من  ــــوكـ والـ
ــات مــــن قـــبـــل طـــــرف ثــالــث  ــانـ ــيـ ــبـ أغـــلـــيـــة الـ
نــقــل البيانات  يــتــم  الــنــتــائــج )وال  لتأكيد 
مباشرة من الحكومات نفسها(. ويجب 
العلم بانه هــذا املؤشر لم يتأثر من آثار 
الــوبــاء Covid-19 املستمر ألنــه تــم جمع 
مــعــظــم مــجــمــوعــات الـــبـــيـــانـــات الــخــاصــة 
للمؤشر 2022 في عام 2019 أو قبل ذلك. 

ما هو الهدف من المؤشر ؟ما هو الهدف من المؤشر ؟
أما بالنسبة ألهداف هذه املؤشرات فهي:

١ - توفير مقياس املستوى الوطني ملدى 
قرب البلدان من أهداف السياسة البيئية 

املحددة 
٢- تسليط الضوء على القادة واملتقاعسني 

في األداء البيئي 
٣- توفير إرشـــادات عملية للبلدان التي 
تطمح إلى التحرك نحو مستقبل مستدام
٤- طــريــقــة الكــتــشــاف املــشــكــات وتحديد 
األهداف وتتبع االتجاهات وفهم النتائج 

وتحديد أفضل ممارسات السياسة.
٥- يــمــكــن أن تــســاعــد الــبــيــانــات الــجــيــدة 
والتحليل القائم على الحقائق املسؤولني 
ــا عــلــى تحسني جـــداول 

ً
الحكوميني أيــض

أعمالهم السياسية ، وتسهيل االتصاالت 
ــيـــني ،  ــيـــسـ ــرئـ ــة الـ ــلـــحـ ــاب املـــصـ ــحـــ ـــع أصـــ مــ
وزيــــادة عــائــد االســتــثــمــارات البيئية إلى 

أقصى حد.
٦- يقدم برنامج EPI أداة سياسية قوية 

لــدعــم الــجــهــود املــبــذولــة لتحقيق أهــداف 
األمم املتحدة للتنمية املستدامة وتحريك 

املجتمع نحو مستقبل مستدام.
كيف يتم قراءة المؤشر؟كيف يتم قراءة المؤشر؟

١- ال يــنــبــغــي مــقــارنــة الــنــتــيــجــة الــحــالــيــة 
لبلد ما في EPI 2022 بنتائج اإلصدارات 

السابقة من الفهرس.  
 ،  EPI بــــرنــــامــــج ــن  ــ ــل إصـــــــــــدار مــ ــ ــع كــ ــمــ فــ
املـــشـــروع بتغيير املنهجية  يــقــوم فــريــق 
واستخدام مجموعات بيانات جديدة    

لــتــعــكــس أحـــــدث الـــتـــطـــورات فـــي الــعــلــوم 
واملـــقـــايـــيـــس.  تــعــنــي هـــذه الــتــغــيــيــرات أن 
ا للطرق القديمة 

ً
الدرجات املحسوبة وفق

ال يمكن مقارنتها بالنتائج الجديدة.
٢- من أجل قياس مدى جودة أداء بلد   
مــا بــمــرور الـــوقـــت، يــوصــى بــالــنــظــر في 
مــلــفــات تــعــريــف الــدولــة الــفــرديــة خاصة 
ــنــــوات  ١٠ ســ خـــــــال  ــر  ــيـ ــيـ ــغـ ــتـ الـ ــيـــجـــة  ــتـ نـ
األخـــيـــر فــهــي تـــوضـــح كــيــف يـــحـــرز بــلــد 
مــا بــاســتــخــدام أحـــدث الــبــيــانــات وكــيــف 
العقد  مــدار  الــدرجــات على  هــذه  تغيرت 

املاضي.
٣- ينصح في تجاوز الدرجات اإلجمالية 
الـــبـــيـــانـــات لتحليل  فـــي  والـــتـــركـــيـــز عــلــى 
األداء حسب فئة املشكلة وذلــك للوصول 
إلــى هــدف املــؤشــر إمــا لتحسني األداء أو 

االستمرار إذا كان االداء عالي 
تـــريـــب  ــيــــب مــــؤشــــر األداء هـــــو  تــــرتــ   -٤
ــز 1 الـــى  ــ ــركـ ــ ــن املـ ــ ــسـ ــ ــن االحـ ــ ــاعــــدي مـ تــــصــ
األســواء املركز 180 ويعتمد على نتيجة 
املــؤشــرالــتــحــصــيــلــيــة مــن عـــدد نــقــاط كما 
هو معمول في نظام املدارس ) 100/100(  

هي النتيجة املثالية. 
٥- في نتيجة ال 10 سنوات من التغيير   
كـــلـــمـــا زاد الــــعــــدد كـــــان الــتــغــيــيــر افــضــل 
ــود  ــدد بــســبــب عـــــدم وجــ ــعــ )انــــخــــفــــاض الــ
تغييرات او سلبيته دليل سوء االوضاع 

وانخفاضها عن السابق(. 

ما هو تقييم دولة الكويت حسب هذا ما هو تقييم دولة الكويت حسب هذا 
المؤشر للعام المؤشر للعام 2٠222٠22؟؟

بشكل عــام حصلت الكويت على املرتبة 
: 87  وكـــانـــت حــصــيــلــة النتيجة  الــعــامــة 

العامة: 100/42.40  
ـــ  10 ســنــوات مــن التغيير  الــ ــا نتيجة  أمـ

العام: 15.20 ) منخفض( 
فــــي املـــــؤشـــــرات الـــرئـــيـــســـيـــة الــــثــــاث فــقــد 

حصلت الكويت:
تغير املناخ:
املرتبة : 124

النتيجة: 100/32.30
سنوات من التغيير: 11.60 ) منخفض(

مؤشر الصحة البيئية:  
املرتبة : 51

النتيجة : 100/51.50
 سنوات من التغيير: 6.30 ) منخفض(

مؤشر حيوية النظام اإليكولوجي : 
املرتبة : 75

النتيجة : 100/47.10
10 سنوات من التغيير: 22.70  »منخفض«

ماذا تعني األرقام السابقة ألداء الكويت ؟ماذا تعني األرقام السابقة ألداء الكويت ؟
الــكــويــت مــقــارنــة فـــي دول  تــعــنــي إن أداء 
الــــعــــالــــم جـــــــدا مــــتــــواضــــع او فـــــي بــعــض 

األحيان سيئ ولذلك لألسباب التالية:
لــم تتوفر املعلومات لثمان مؤشرات   -١

حيوية جدا.
٢- أداء سيء في 25 مؤشر بيئي متعلق 

بالفئات الرئيسية الثاثة.
٣- أداء متوسط للمؤشرات املتبقية .

٤- عدم وجود تغيير أو نقص لبعض من 
االحصائيات للعشر سنوات األخيرة 

تـــتـــم مــقــارنــة  وحـــســـب مــــؤشــــرات األداء، 
درجات EPI ألي دولة مع نظيراتها بناًء 
على خصائص مماثلة فوجد بأن مؤشر 
الكويت متعادل مــع دولــة كولومبيا مع 
العلم بانه دولة كولومبيا فقط ال يوجد 
لــديــهــا بــيــنــات ملــؤشــر واحــــد فــقــط مؤشر 
األســـمـــاك الـــتـــي يــتــم صــيــدهــا عـــن طــريــق 
الصيد بشباك الجر ومعظم مؤشراتها 

لم تتغير خال العشر سنوات املاضية. 
هل يمكن تحسن األداء لدولة الكويت؟هل يمكن تحسن األداء لدولة الكويت؟

نــعــم يمكن جـــدا، فــهــذا الــتــقــريــر قــد سلط 
الــــســــيء  لـــــضـــــوء عــــلــــى أســــــبــــــاب األداء 
واملتواضع لدولة الكويت وذلك من خال 
الشفافية في التعامل ومشاركة البيانات 
الــجــهــات املعنية مــع املختصني  قــبــل  مــن 
بــــــــدال مــــــن نــــــكــــــران الــــــوضــــــع الـــحـــقـــيـــقـــي 
واملــتــدهــور لبيئة الكويت حيث سيمكن 
صــنــاع الـــقـــرار والــســيــاســيــات مـــن وضــع 
القوانني والتشريعات وضخ األمــوال في 
مـــواضـــع الــضــعــف وتــطــويــرهــا لــكــن فقط 
إذآ تم االعتراف بأنه هنالك مشكله بدال 
بــقــراءة خاطئة لهذا التقرير  م االحتفال 

الحيوي.  

تقرير ييل لسنة 2٠22 الكويت حققت أداء سيئا فى 2٥ مؤشرا بيئيا
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الكويتيون مليون ونصف والوافدون 2.96 مليون

إنتاج احلليب احمللى انخفض إلى النصف..خالل شهر
األمن الغذائي غير مستقر في الكويت

وفيما بلغ إجــمــالــي عــدد ســكــان الكويت 
بنهاية يونيو املاضي نحو 4.464 مايني 
ــــون %34 مــنــهــم  ــنـ ــ ــواطـ ــ املـ نـــســـمـــة، شـــكـــل 
بواقع 1.5 مليون مواطن ومواطنة، فيما 
الــوافــدون على %66 من جملة  يستحوذ 
سكان الكويت بواقع 2.96 مليون مقيما 

ومقيمة.
وتــشــيــر األرقـــــام إلـــى أن %58 مـــن ســكــان 
الكويت يعملون، إذ بلغت جملة العاملني 
في الباد نحو 2.6 مليون عامل وعاملة 
%73 منهم يعملون بالقطاعني الحكومي 
والخاص بواقع 1.9 مليون نسمة، و27% 
مــنــهــم يــعــمــلــون كــعــمــالــة مــنــزلــيــة بــواقــع 

693.22 ألف عامل وعاملة منزلية.

10 جنسيات  أعلى  قائمة  أرقــام  وتظهر 
وافـــدة مــوجــودة داخـــل الــكــويــت، تصدر 
ــقـــائـــمـــة إذ  ــنـــديـــة لــــــرأس الـ ــيـــة الـــهـ ــالـ الـــجـ
الكويت  إجمالي سكان  %19 من  تشكل 
ــنـــدي وهـــنـــديـــة،  ألـــــف هـ بـــأكـــثـــر مــــن 863 
يــشــكــلــون فـــي مــجــمــلــهــم نــحــو %57 مــن 
زيادة  الكويتيني، وكان الفتا  املواطنني 
أعـــداد تــلــك الــجــالــيــة خـــال أول 6 أشــهــر 
ألـــف   26.928 ــع  ــواقــ بــ  2022 ــام  ــعــ الــ ــن  مــ

هندي وهندية.
وجاء في املرتبة الثانية الجالية املصرية 
والـــتـــي تــشــكــل %14 مـــن إجــمــالــي ســكــان 
بــــواقــــع 610.86 آالف مــصــري  الـــكـــويـــت 
ومـــصـــريـــة، يــشــكــلــون فـــي مــجــمــلــهــم نحو 

%41 من إجمالي املواطنني.
ــيـــة  ــالـ ــة الـــجـ ــثــ ــالــ ــثــ وحـــــــل فـــــي املــــرتــــبــــة الــ
الــبــنــغــاديــشــيــة والـــتـــي تــســتــحــوذ عــلــى 
 248.33 بـــواقـــع  الــكــويــت  %6 مـــن ســكــان 
ــة،  ــيــ ــغــــاديــــشــ ــنــ ــي وبــ ــشــ ــغــــاديــ ــنــ ألــــــــف بــ
إجمالي  %17 من  يشكلون في مجملهم 

املواطنني.
ــاءت الــجــالــيــة الــفــلــبــيــنــيــة فـــي املــرتــبــة  ــ وجـ
الرابعة إذ تستحوذ على %5 من إجمالي 
فــلــبــيــنــي  ألـــــف  بــــواقــــع 236.66  الـــســـكـــان 
وفــلــبــيــنــيــة يــشــكــلــون %16 مـــن إجــمــالــي 

املواطنني الكويتيني.
ــة الـــجـــالـــيـــة  ــسـ ــامـ ــخـ ــبــــة الـ ــــي املــــرتــ وحــــــل فـ
السورية والتي استحوذت على %4 من 

إجــمــالــي ســكــان الــكــويــت بـــواقـــع 160.22 
ألــف ســوري وســوريــة، يشكلون %11 من 

إجمالي عدد املواطنني.
ــاء فــــي املـــرتـــبـــة الــــســــادســــة الــجــالــيــة  ــ ــ وجـ
السعودية والتي تشكل %3 من إجمالي 
ألــــف  بـــــواقـــــع 133.96  الــــكــــويــــت  ــــان  ــكـ ــ سـ
ســـعـــودي وســـعـــوديـــة، يــشــكــلــون %9 من 

إجمالي عدد املواطنني.
وحــــــل ســـابـــعـــا الـــجـــالـــيـــة الـــســـريـــانـــكـــيـــة 
ألــف شخص يشكلون 2%  بــواقــع 102.7 
مــن إجمالي سكان الكويت، بينما تبلغ 
املــواطــنــني  ــداد  ــ أعـ إلـــى إجــمــالــي  نسبتهم 

نحو 7%.
ــبــــة الـــثـــامـــنـــة حـــلـــت الـــجـــالـــيـــة  وفــــــي املــــرتــ

الــبــاكــســتــانــيــة بــنــســبــة %2 مـــن إجــمــالــي 
ألــــــف بـــاكـــســـتـــانـــي  ــدد 92  ــ ــعـ ــ ــان وبـ ــكــ الــــســ
وباكستانية، يشكلون %6 مــن إجمالي 

أعداد املواطنني الكويتيني.
ــة فــــي املــرتــبــة  ــ ــيـ ــ ــاءت الـــجـــالـــيـــة األردنـ ــ ــ وجـ
التاسعة بنسبة %1 من إجمالي السكان 
ــة،  ــيـ بــمــا عــــدده 62.97 ألــــف أردنـــــي وأردنـ
يشكلون %4 من إجمال أعــداد املواطنني 

واملواطنات الكويتيني.
ــلـــت الـــجـــنـــســـيـــات األخــــــــرى فــي  بــيــنــمــا حـ
ـــ %10 مــــن إجــمــالــي  املـــرتـــبـــة الـــعـــاشـــرة بــ
ألـــــف مــقــيــم  ــــدده 451.45  بـــمـــا عــ الـــســـكـــان 
ومقيمة، يشكلون %30 من إجمالي أعداد 

املواطنني واملواطنات.

ــد، فــــي تـــصـــريـــح لـــجـــريـــدة  ــ ــمـ ــ ــذر االحـ ــ ــ وحـ
الــقــبــس الــكــويــتــيــة، مـــن تــنــامــي تــحــديــات 
عديدة تواجه قطاع إنتاج األلــبــان، الذي 
قال إنه لم يتلق الدعم منذ نحو ربع قرن، 
مشيرا الى ان من بني التحديات انخفاض 
ــان الــطــازجــة  ــبــ ــاج الـــيـــومـــي مـــن االلــ ــتــ االنــ
ــن يـــومـــيـــا فــي  ومــشــتــقــاتــهــا الـــــى 100 طــ

الفترة من منتصف يوليو املاضي وإلى 
منتصف اغسطس الجاري، بعدما كانت 
معدالت االنتاج تصل الى 200 طن يوميا.
وقال إن من أسباب التراجع في االنتاج، 
الــشــديــدة التي اجتاحت الباد  الــرطــوبــة 
حينها، ومــا تــرتــب عنها مــن نــفــوق عدد 
كــبــيــر مــــن األبــــقــــار فــــي نـــحـــو 46 مـــزرعـــة 

منتجة لالبان، الفتا الى ان تلك الخسائر 
تكبدتها الشركات واصحاب املزارع دون 

ان يتلقوا اي تعويض من الحكومة.
ولـــفـــت االحـــمـــد الــــى ضـــــرورة زيـــــادة دعــم 
ــزارع في  ــ املـ االعــــاف بالنسبة الصــحــاب 
الصليبية الزراعية، وزيادة دعم الحليب 
ــراء دراســـة ميدانية من  ومشتقاته، واجــ

قبل الجهات املختصة ملعرفة كلفة انتاج 
االلــبــان فــي املــــزارع، اضــافــة الــى االهتمام 
بالبنية التحتية والـــطـــرق واملـــرافـــق في 
ــتـــي تـــعـــانـــي مــــن انــتــشــار  تـــلـــك املــنــطــقــة الـ
الحفريات، ونفوق الحيوانات، والقمامة 

في بعض املواقع.
ــم الحليب  وشــــدد عــلــى اهــمــيــة زيــــادة دعـ

من 80 إلى 200 فلس لليتر الواحد، حيث 
ان قيمة الــدعــم لــم تتغير مــنــذ ربـــع قــرن، 
وفي حال استمرار عدم االهتمام بقطاع 
الـــثـــروة الــحــيــوانــيــة وانـــتـــاج االلـــبـــان فــان 
عــددا غير قليل من املــزارع سيتوقف عن 

العمل واالنتاج. 

• الـــكـــويـــت : كــشــفــت بـــيـــانـــات رســمــيــة 
ــادرة عــــن هــيــئــة املــعــلــومــات  ــ ــ حـــديـــثـــة صـ
املدنية أن عدد سكان الكويت زاد خالل 
أول 6 أشهر من 2022 بواقع 78.71 ألف 
السكان  نسمة، حيث زاد إجمالي عــدد 
من 4.38 ماليني نسمة بنهاية ديسمبر 
إلـــى 4.46 مــاليــني نسمة بنهاية   2021

يونيو 2022.
يــونــيــو  بــنــهــايــة  الـــوافـــديـــن  أعـــــداد  وزادت 
2022 بواقع 65.288 ألف مقيم ومقيمة 
مــلــيــون مــقــارنــة مع  ليبلغ عــددهــم 2.96 
2.89 مليون في نهاية 2021، بينما زادت 
أعـــداد املــواطــنــني عــن الفترة ذاتــهــا بواقع 
13.4 ألف مواطن ومواطنة ليبلغ عددهم 
في يونيو 2022 نحو 1.5 مليون مواطن 
ومــواطــنــة، مــقــارنــة مــع 1.48 مــلــيــون في 

نهاية ديسمبر 2021.

• الــكــويــت : دعــا رئــيــس اتــحــاد منتجي 
ــان الـــطـــازجـــة عــبــدالــحــكــيــم األحــمــد،  ــبـ االلـ
ــى االلـــتـــفـــات لــقــطــاع الـــثـــروة  ــ الــحــكــومــة إل
الحيوانية في البالد، وتقديم الدعم الالزم 
لــلــشــركــات ومــنــتــجــي االلـــبـــان فــي مـــزارع 
الصليبية خصوصا، والعمل على حل 
املشاكل والتحديات التي تواجه العاملني 
في القطاع الحيوي الداعم لألمن الغذائي، 
ال سيما خالل اوقات الطوارئ واالزمات.

زادت أعداد الوافدين بنهاية يونيو 2٠22 بواقع 6٥.288 ألف مقيم ومقيمة

محليات

تحذير  من تنامي 
تحديات عديدة تواجه 

قطاع إنتاج األلبان
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ــة  ــركــ ــزم شــ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ تـ  : رويــــــــتــــــــرز   – واشـــــنـــــطـــــن   •
لــوســيــد Lucid األمــيــركــيــة لــصــنــاعــة الــســيــارات 
8 مــلــيــارات دوالر، في  الــكــهــربــائــيــة جــمــع نــحــو 
مالها  رأس  تعزيز  إلى  فيه  تتطلع  الذي  الوقت 

وسط أزمة اإلمدادات التي أعاقت إنتاجها.
للجهات  تقدمت لوسيد بطلب لطرح مختلط 
الــنــاظــمــة األمــيــركــيــة، لــجــمــع 8 مــلــيــارات دوالر، 
ــــذي بــمــوجــبــه ســتــبــيــع أنـــواًعـــا مــخــتــلــفــة من  والـ

أكثر، وسيتم  أو  املالية في طرح واحد  األوراق 
تحديد الحجم والسعر في وقت البيع، بحسب 

رويترز.
الـــتـــي تــتــطــلــع إلـــى  ــد،  ــيـ لـــوسـ يـــذكـــر أن شـــركـــة 
ــرايـــر/  ــبـ ــي فـ ــد خـــفـــضـــت فــ ــيـــســـا، قــ مـــنـــافـــســـة تـ
شــبــاط تــوقــعــات إنــتــاجــهــا لــلــعــام الــجــاري مــن 
إلى   12 بني  يتراوح  عدد  إلى  ألف سيارة،   20
14 ألــــف ســـيـــارة هــــذا الـــعـــام بــســبــب تــحــديــات 

 
ً

ســلــســلــة الـــتـــوريـــد. ســتــتــلــقــى لــوســيــد تــمــويــا
مـــدار  عــلــى  مــلــيــار دوالر   3.4 بــنــحــو  وحـــوافـــز 
الـــقـــادمـــة ملــصــنــعــهــا املــخــطــط   15 ـــ  ــ الـ األعـــــــوام 
ألـــف   155 إلنــــتــــاج  الــــســــعــــوديــــة  فــــي  إنـــــشـــــاؤه 

سنوًيا. سيارة 
املقرر  املصنع  مــن  املنتجة  املــركــبــات  وستطرح 
السوق  فــي  الــجــاري،  الــعــام  بالسعودية  إقامته 
ــا، لــــكــــن لــــوســــيــــد تــخــطــط  ــ ــًي ــدئــ ــبــ ــة مــ ــوديــ ــعــ ــســ الــ

العاملية األخرى. للتصدير منه إلى األسواق 
السعودية في وقت  املالية  وزارة  هذا وأشــارت 
ســابــق إلـــى الــتــزامــهــا بـــشـــراء مـــا قـــد يــصــل إلــى 
املقبلة،  العشر  السنوات  ألف سيارة خال   100
الطلب  تــتــراوح كمية  أن  الــشــركــة  فيما توقعت 
مــركــبــة  1000 و2000  بــــني  املــــزمــــع  الـــســـعـــودي 
4000 و7000 مركبة  ما بني  إلى  لتزيد  سنوًيا، 

سنوًيا بحلول عام 2025.

روبرت غاليتس : السدود بمثابة بّطارية ضخمة ويمكن بواسطتها توليد الكهرباء في الوقت المناسب
ــــي األحـــــــوال  ــيــــس األمـــــــر بـــاملـــشـــكـــلـــة فـ ولــ
ــنـــذ انـــــــدالع الـــحـــرب  الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، لـــكـــن مـ
فـــي أوكـــرانـــيـــا، لـــم تــعــد إمـــــــدادات الــغــاز 

ق بغزارة إلى أوروبا.
ّ
الروسي تتدف

وال تـــخـــتـــزن ســـويـــســـرا غـــــازا فـــي بــاطــن 
ــتـــورد فــــي الــشــتــاء  ــــي تـــسـ أراضـــيـــهـــا وهـ
دة من الغاز من أملانيا التي 

ّ
كهرباء مول

الغاز  السنة تراجع واردات  تعاني هذه 
الروسي.

»نـــصـــف  أن  هــــــي  األخـــــــــــرى  واملــــشــــكــــلــــة 
فة عن العمل من 

ّ
املحطات النووية متوق

املــواد،  تآكل  الفرنسي« بسبب  الجانب 
ــرانـــس بــرس  ــح لـــوكـــالـــة فـ ــ ــا أوضـ وفــــق مـ
ــاذ املــحــاضــر فــي  ــتـ ســتــيــفــان غــيــنــو األسـ

إدارة الطاقة في جامعة اتش
 هـــــذه الـــعـــوامـــل، 

ّ
 تـــضـــافـــر كـــــل

ّ
وفـــــي ظـــــل

ــدادات  ــ تــخــشــى ســـويـــســـرا نــقــصــا فـــي إمــ
الكهرباء.

البدء بتشغيل  يرتقب  ومطلع سبتمبر، 
ــة لـــلـــطـــاقـــة  ــ ــ ــوّي ــ ــة قــ ــ ــنـ ــ ــربـ ــ –تـ

ّ
ــخ ــ مـــحـــطـــة ضـ

قــرب  فــيــنــأو-إيــمــوســون  فــي  الكهرمائية 

جــبــل مـــون-بـــان فــي مــنــطــقــة األلـــب على 
600 متر  1700 متر وعلى عمق  ارتــفــاع 
املـــشـــروع، على  لــكــن هـــذا  تــحــت األرض. 

املعادلة كثيرا. لن يغّير  طاقته، 
وفي املحطات القائمة على سّد تقليدي 

اإلنتاج عندما  ف 
ّ
يتوق املياه،  الحتجاز 

النهر.  
ّ

يجف
لكن الحال ليست كذلك في محطة »نان 
ــــس« هــــذه الـــواقـــعـــة بـــني ســّديــن  دو درانــ
عــلــى مــســتــويــني مــخــتــلــفــني مــن االرتــفــاع 

والــــــتــــــي تـــســـتـــفـــيـــد مــــــن فــــــتــــــرات فـــيـــض 
الريحية  الــكــهــربــاء  عــلــى شبكة  اإلنــتــاج 
 املـــيـــاه من 

ّ
أو الــشــمــســيــة املـــصـــدر لــضــخ

العلوي. الحوض السفلي إلى ذلك 
ــتـــرات  ــفـ ــلـــت هـــــذه املــــيــــاه فــــي الـ ــفـ ـ

ُ
وهـــــي ت

ــتـــي يــكــثــر فــيــهــا الـــطـــلـــب عـــلـــى الــتــيــار  الـ
الــــكــــهــــربــــائــــي.وقــــال روبـــــــــرت غـــايـــتـــس 
مــديــر شــركــة »ألــبــيــك« إحـــدى الــشــركــات 
املــســاهــمــة فـــي املـــشـــروع، »إنـــهـــا بــمــثــابــة 
ـــاريـــة ضـــخـــمـــة. ويـــمـــكـــن بــواســطــتــهــا 

ّ
بـــط

ــيـــد الـــكـــهـــربـــاء فــــي الـــوقـــت  تـــجـــديـــد تـــولـ
املــنــاســب، خــال فــتــرات الـــذروة صباحا 

أو مساء«.
وأقــــّر خـــال زيــــارة لــلــمــوقــع بـــأن املحطة 
»أتت في وقتها وهي ستمسح بتسريع 
وتــيــرة الــتــحــّول فــي مــجــال الــطــاقــة« إلــى 
أن هذا  إلى  لفت  لكنه  مصادر متجددة. 
النوع من املحطات ال يمكنه دعم سوق 
الــكــهــربــاء إال خـــال فـــتـــرات قــصــيــرة، إذ 
ـــد الــكــهــربــاء عــنــدمــا تــوّجــه 

ّ
إنـــهـــا ال تـــول

املياه إلى الحوض العلوي.

أ ف ب – تخشى ســويــســرا، رغم   •
ثرائها، نقصًا في الكهرباء هذا الشتاء 
فة 

ّ
إذا ما بقيت املفاعالت النووية املتوق

عن العمل على حالها في فرنسا وإذا 
ضت أملانيا صادرتها للكهرباء 

ّ
ما خف

ـــدة مــن الــغــاز بــســبــب الــحــرب في 
ّ
ــول املـ

أوكرانيا.
ـــصـــّدر ســويــســرا التي 

ُ
فــي الــصــيــف، ت

تزخر باملحطات الهيدرولية الكهرباء، 
لكن اآلية تنعكس في الشتاء.

هل ستغرق سويسرا فى الظلمة هذا الشتاء؟
اقتصاد

شركة السيارات الكهربائية لوسيد تعتزم جمع شركة السيارات الكهربائية لوسيد تعتزم جمع 88 مليارات دوالر مليارات دوالر
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•الـــريـــاض : قــالــت وزارة الــبــيــئــة واملــيــاه 
والــزراعــة، إن اململكة تنتج وتصدر أكثر 
من 300 صنف من التمور بإنتاج يتجاوز 

1.54 مليون طن سنويًا  
وبــلــغــت قيمة الـــصـــادرات الــســعــوديــة من 
الــتــمــور 1.22 مليار ريـــال مما ســاهــم في 
جعل قــطــاع الــتــمــور أحــد أهــم الــصــادرات 

الوطنية. 
الـــوزارة أن اململكة حققت املرتبة  وأكـــدت 
ــادرات الــتــمــور من  ــ األولـــــى عــاملــيــًا فـــي صــ
حــيــث الــقــيــمــة خــــال عــــام 2021 وفـــقـــًا ملا 
الــتــابــع ملركز   )TradeMab( أعــلــنــه مــوقــع
ــتـــجـــارة الـــعـــاملـــي ضــمــن 113 دولـــــة من  الـ

مختلف دول العالم.  
وبحسب تقرير للوزارة فإن موسم إنتاج 
التمور يبدأ من يونيو حتى نوفمبر في 
مــخــتــلــف املـــنـــاطـــق، حــيــث تــتــمــيــز اململكة 

بإنتاج أجود أنواع التمور.  
وتــحــتــضــن املــمــلــكــة أكــثــر مـــن 33 مــلــيــون 
نــخــلــة، فــيــمــا بــلــغ عــــدد الـــحـــيـــازات أكــثــر 
مــــن 123 ألـــــف حــــيــــازة زراعـــــيـــــة، تـــتـــوزع 

ــة. وتــتــنــوع أصــنــاف  ــ فــي 13 منطقة إداريـ
التمور ومن أبرزها، البرحي والخضري 
والخاص والرزيز والسكري والشيشي 

ــــري والـــصـــقـــعـــي  ــفــ ــ ــــصــ والــــــصــــــفــــــاوي والــ
والــعــجــوة والــعــنــبــرة والــحــلــوة والــبــرنــي 
والروثانة واملكتومي ونبتة علي وشقراء 

ونبتة سيف وغيرها من األصناف. 
ــا تــــعــــمــــل عـــلـــى  ــ ــهـ ــ وأكــــــــــدت الـــــــــــــوزارة أنـ
ــر  ــبــ األكــ املـــــصـــــدر  املــــمــــلــــكــــة  تـــصـــبـــح  أن 

لــلــتــمــور عــلــى مــســتــوى الـــعـــالـــم، وذلـــك 
عــبــر تــرويــج عــامــة الــتــمــور الــســعــوديــة 
ــتـــاج فــي  مـــن خـــال تــحــســني جــــودة اإلنـ
املـــــزارع بـــاتـــبـــاع املـــمـــارســـات الـــزراعـــيـــة 
الـــجـــيـــدة، واعـــتـــمـــاد مـــعـــايـــيـــر الـــجـــودة 
املصانع  في  للتصدير  القابلة  للتمور 
ــهـــمـــت  ــا أسـ ــمــ ــة، كــ ــئــ ــبــ ــعــ ــتــ ــــات الــ ــــطـ ــــحـ ومـ
املــــــزارع الـــعـــضـــويـــة وتــطــبــيــق مــعــايــيــر 
الــهــيــئــات الــغــذائــيــة الـــدولـــيـــة لــتــســهــيــل 
عــمــلــيــة الــتــصــديــر وزيـــــادة الــطــلــب فــي 
ــواق الـــخـــارجـــيـــة لــلــتــمــور كــمــنــتــج  ــ األســ
ــا وأمــريــكــا  عــضــوي مــرخــص فــي أوروبـ
ــم فــــي تــشــجــيــع  ــاهــ ــان، مـــمـــا ســ ــ ــابـ ــ ــيـ ــ والـ
االســتــثــمــار لــتــطــويــر واســتــدامــة قــطــاع 
وزارة  بــــحــــســــب  والـــــتـــــمـــــور،  ــيــــل  ــنــــخــ الــ

والزراعة.  البيئة 
وتــعــمــل الــــــــوزارة عــلــى إيـــجـــاد مــنــظــومــة 
ــة مـــــــن الــــــخــــــدمــــــات الـــــزراعـــــيـــــة  ــلــ ــامــ ــكــ ــتــ مــ
والــلــوجــســتــيــة والــتــســويــقــيــة واملــعــرفــيــة 
ــثـــة لــتــحــقــيــق  ــبـــنـــي الـــتـــقـــنـــيـــات الـــحـــديـ وتـ

الكفاءة اإلنتاجية.

السعودية تنتج 1.5 مليون طن متور سنوياً من 33 مليون نخلة

اقتصاد

ــــي تـــصـــريـــحـــات لـــوكـــالـــة »بـــلـــومـــبـــيـــرج« لـــألنـــبـــاء،  وفـ
أضافت املصادر أن املحادثات في هذا الصدد وصلت 
ــرار خـــال فــتــرة  ــد يــصــدر قــ إلـــى مــرحــلــة مــتــقــدمــة، وقـ

قصيرة.
ورفـــــض مــتــحــدث بـــاســـم وزارتــــــي الـــغـــذاء والــتــجــارة 
الــتــعــقــيــب عــلــى هـــذه الــتــقــاريــر، فــيــمــا لــم يــتــســن بعد 

الحصول على تعليق من وزارة املالية الهندية.
وتمثل الهند نحو 40 في املائة من حجم تجارة األرز 
في العالم، وقد يمثل قرار فرض قيود على تصدير 
هذه السلعة ضربة إضافية للدول التي تواجه أزمة 

ارتفاع تكاليف املعيشة، ومشكلة الجوع في العالم.
ــرت فــــي بـــيـــان،  ــ ــ وكــــانــــت الـــحـــكـــومـــة الـــهـــنـــديـــة قــــد ذكـ
الخميس، أنها ستفرض قيودا على تصدير شحنات 
دقيق القمح، لحماية املستهلكني من ارتفاع األسعار 

في ثاني أكبر دولة مستخدمة للحبوب في العالم.
كما حظرت نيودلهي صــادرات القمح في منتصف 
ــار )مـــايـــو(، إذ أدت مــوجــة حــر قــائــظ إلـــى تقليص  أيـ
ــار املــحــلــيــة إلــــى مــســتــوى  ــعــ ــتــــاج ووصـــلـــت األســ اإلنــ
قياسي. وفي يوليو، ألزمت الهند التجار الحصول 

على إذن قبل تصدير دقيق القمح.

وقالت الحكومة إن الحظر املفروض على صــادرات 
القمح عزز الطلب على دقيق القمح الهندي وقفزت 
صادرات الدقيق في الباد 200 في املائة خال الفترة 
إلــى يوليو 2022، مقارنة بالفترة نفسها  من أبريل 
من العام املــاضــي، كما أدى إلــى ارتــفــاع األســعــار في 

السوق املحلية.
وأضــافــت »كــانــت هــنــاك سياسة تقتضي عــدم حظر 
قــيــود على تصدير دقــيــق القمح، لذلك  أو وضــع أي 
كان من الضروري إجراء تعديل جزئي في السياسة 
لضمان األمن الغذائي وضبط األسعار املتصاعدة”.

وقفزت أسعار القمح املحلي إلى مستوى قياسي بلغ 
24500 روبــيــة »306.71 دوالر« للطن هــذا األســبــوع. 
ويمثل هذا ارتفاعا بنحو 20 في املائة عن املستويات 
ــرة، الــتــي أعــقــبــت الــحــظــر املــفــاجــئ  املــنــخــفــضــة األخـــيـ

للحكومة للصادرات في 14 مايو.
يـــورو للطن  إلــى نحو 440  وارتــفــعــت أســعــار القمح 
فــي الــســوق األوروبـــيـــة منتصف مــايــو، وهــو ضعف 
ما كانت عليه الصيف املاضي، فيما كانت التجارة 
شبه متوقفة فــي البحر األســـود، لكن فــي أغسطس، 

انخفضت األسعار إلى 330 يورو للطن.

• بــلــومــبــيــرج : بــعــد إعــالنــهــا فــرض 
قيود على القمح ودقيق القمح، تعتزم 
الهند فــرض قيود أخــرى على بعض 
اإلمـــــــدادات  لــتــوفــيــر  صـــــــادرات األرز، 
للسوق املحلية، في خطوة قد تضيف 
مزيدا من االضطرابات ألسواق الغذاء 

العاملية وتفاقم أزمة الجوع في العالم.
ــادر مــطــلــعــة اشــتــرطــت  وذكــــــرت مـــصـ
عدم الكشف عن هويتها، أن الحكومة 
ــادرات  ــ ــــدرس فــــرض قـــيـــود عــلــى صـ تـ
الــتــي تمثل نحو 20 في  كسر األرز، 
املـــائـــة مـــن صــــــادرات الـــبـــالد مـــن هــذه 
السلعة، في ظل ارتفاع أسعاره محليا.

بعد القمح .. الهند تزيد اضطرابات أسواق الغذاء بقيود على صادرات األرز

الهند نحو ٤٠ في 
المائة من حجم 

تجارة األرز في 
العالم

• لندن – بلومبيرج : تشهد سوق ألواح 
الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة فـــي بــريــطــانــيــا نــمــوا 
قويا فــي الــوقــت الــذي تستعد فيه األســر 
البريطانية ملواجهة ارتــفــاع قياسي في 

أسعار الكهرباء خال الشتاء املقبل.
وذكــــرت وكــالــة »بــلــومــبــيــرج« لــألنــبــاء أن 
الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا، أدت إلــــى ارتـــفـــاع 
صـــاروخـــي ألســعــار الــغــاز الــطــبــيــعــي، ما 

أدى إلــى أزمــة طاقة حــادة يمكن أن تدفع 
بمايني األسر إلى دائرة فقر الطاقة.

ألــواح  وأدى ذلــك إلــى زيـــادة الطلب على 
الطاقة الشمسية باعتبارها مصدرا أقل 

تكلفة للحصول على الكهرباء.
ــال جــيــز بــريــنــكــلــوف، صـــاحـــب شــركــة  ــ وقـ
ــيـــة  ــانـ ــبـــريـــطـ ألــــفــــيــــرتــــون إلــــكــــتــــريــــكــــس الـ
فــتــرة االنــتــظــار للحصول  لــلــكــهــربــاء، إن 

على ألــواح الطاقة الشمسية حاليا نحو 
شــهــريــن أو ثـــاثـــة أشـــهـــر. ومـــنـــذ شــهــور 
قليلة كانت فترة االنتظار شهرا واحــدا، 
املــال بسبب ارتفاع  األمــر يتعلق بتوفير 

أسعار الكهرباء.
وبــحــســب اتـــحـــاد الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة في 
بــريــطــانــيــا، جــــرى الـــوصـــول إلــــى الــطــاقــة 
ــواح  ــ اإلنـــتـــاجـــيـــة الـــقـــصـــوى لـــصـــنـــاعـــة ألــ

الطاقة الشمسية بوتيرة قياسية.
الطاقة  اإلنتاجية أللواح  الطاقة  وبلغت 
تركيبها فوق أسطح  تم  التي  الشمسية 
املنازل في بريطانيا خال الربع الثاني 
مـــن الـــعـــام الـــحـــالـــي إلــــى 95 مـــيـــجـــاواط، 
بــمــا يـــعـــادل نــحــو ثـــاثـــة أمـــثـــال الــطــاقــة 
اإلنــتــاجــيــة لـــهـــذا الــقــطــاع خــــال الــفــتــرة 
نــفــســهــا مـــن الـــعـــام املـــاضـــي. فـــي الــوقــت 

نــفــســه، ارتـــفـــع ســعــر تــركــيــب لـــوح طــاقــة 
2 و5  تــراوح بــني  قــدرة  شمسية صغير، 
املــائــة سنويا  15 فــي  كــيــلــوواط بــنــســبــة 
إلى 1684 جنيها استرلينيا. في املقابل 
ــرداد  ــتــ تـــراجـــعـــت الـــفـــتـــرة الـــزمـــنـــيـــة الســ
ــواح بــشــدة  ــ ــ مـــا تـــم إنـــفـــاقـــه لــتــركــيــب األلـ
نــتــيــجــة ارتـــفـــاع أســعــار شـــراء الــكــهــربــاء 

التقليدية.

ثالثة أشهر فترة انتظار للحصول على األلواح الشمسية
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ــبــــب أســــــــــوأ مـــــوجـــــة جــــفــــاف  ولـــــكـــــن بــــســ
ُســجــلــت فــي الــتــاريــخ، أصــبــح مــا يسمى 
أكثر  فــي إسبانيا  األخــضــر«  »الــذهــب  بـــ 
ندرة. وقد انخفض محصول هذا العام 
بــنــحــو الــثــلــث بــالــفــعــل–وال تــوجــد حتى 

اآلن عامة على هطول أمطار قريب.
فــي   Interóleo ــيـــو  ــتـــرولـ إنـ مــصــنــع  فــــي 
تــنــتــج  الــــتــــي  املـــقـــاطـــعـــة   ،Jaén خــــايــــني 
نــصــف زيــت الــزيــتــون اإلســبــانــي، تعبئ 
املضخات »الذهب األخضر« في عبوات 
تمر بعدها على  زجاجية وباستيكية، 
عليها عامة  لتوضع  النقل  طول حزام 

إسباني”. »منتج  أنها  إلى  تشير 
لــكــن املــصــنــع الـــذي ُيــصــدر إنــتــاجــه إلــى 
املتحدة،  اململكة  بينها  من  دول عديدة 
ــتــــاج  يـــشـــهـــد انـــخـــفـــاضـــا حـــــــادا فــــي اإلنــ
وارتــفــاعــا كــبــيــرا فــي األســـعـــار، مــمــا قد 

العاملية. الغذاء  أزمة  تفاقم  في  يسهم 
ــو، رئــــيــــس الـــعـــمـــال  ــ ــاديـ ــ يــــقــــول خــــــوان غـ
فـــي مــصــنــع إنـــتـــرولـــيـــو، والـــــذي يــعــتــقــد 
ــيــــوي إلســـبـــانـــيـــا  الــــحــ ــقــــطــــاع  الــ ــذا  ــ هــ أن 
بــات فــي خــطــر اآلن: »يــدفــع املــتــســوقــون 
بــالــفــعــل ثــمــنــا أعــلــى بــمــقــدار الــثــلــث عما 
لكن  املــاضــي،  العام  في  يدفعونه  كانوا 
الـــجـــفـــاف ســيــفــاقــم املــشــكــلــة وســيــرتــفــع 

أكبر”. يدفعونه بشكل  ما  مقدار 
ــع غــــــــاديــــــــو: »مـــــــــع االنـــــكـــــمـــــاش  ــ ــابــ ــ ــتــ ــ ويــ

االقــــتــــصــــادي، قـــد نــضــطــر إلــــى تــســريــح 
بــــعــــض الـــــعـــــمـــــال.. هــــنــــاك شــــعــــور طــــاغ 
بــــاإلحــــبــــاط وعـــــــدم الــــيــــقــــني.. عــــــام آخـــر 
ــذا الــــعــــام ســـيـــكـــون مــــن دون  ــهـ مـــمـــاثـــل لـ

أدنى شك كارثة شاملة”.
الــزيــتــون، املشكلة  الــحــال مــع  وكــمــا هــو 
مــمــاثــلــة عــبــر الــقــطــاع الـــزراعـــي كــلــه، إذ 
أجــزاء من  أن  الحديثة  األبــحــاث  وجــدت 
شـــبـــه الـــجـــزيـــرة األيـــبـــيـــريـــة هــــي األكـــثـــر 

1200 عام. جفافًا منذ 
ــان بـــزراعـــة  ــبــ ــون اإلســ ــ ــزارعـ ــ وقــــد بــــدأ املـ
املـــزيـــد مـــن نــبــاتــات عــبــاد الــشــمــس منذ 
ــة  ــاولـ ــــي، فـــــي مـــحـ ــالـ ــ ــــحـ بـــــدايـــــة الـــــعـــــام الـ

لــتــعــويــض فـــقـــدان زيــــت عـــبـــاد الــشــمــس 
ــر مــنــتــج فــي  ــبـ ــا–أكـ ــيـ ــرانـ ــقــــادم مـــن أوكـ الــ
انــخــفــاض  إلـــى  الـــحـــرب  الــعــالــم، إذ أدت 

حاد في اإلنتاج.
ــــدس الـــشـــمـــس  ــقـ ــ ــــي تـ ــتـ ــ ــن الــــــزهــــــرة الـ ــكــ لــ
ــر، الــتــي  ــطـ تــحــتــاج أيـــضـــا إلــــى نــعــمــة املـ
ــام،  ــذه األيــ تــعــد شــحــيــحــة لــلــغــايــة فـــي هـ
مـــــمـــــا يــــعــــنــــي وجـــــــــــود مــــــســــــاحــــــات مـــن 
البذور  تنتج  ال  التي  الذابلة  املحاصيل 

الزيت. وال 
امليتة  الشمس  عباد  زهور  تقتلع  بينما 
ــن حـــقـــولـــهـــا الــــجــــافــــة، تـــفـــكـــر إيـــزابـــيـــل  مــ
ســـتـــحـــاول  ــانــــت  كــ إذا  فـــيـــمـــا  ــلـــغـــاس  ــيـ فـ
زراعة نباتات عباد الشمس مرة أخرى.

لـــم تــمــطــر بــحــلــول نــهــايــة  وتـــقـــول: »إذا 
الــعــام، فــا جــدوى مــن زراعــة املــزيــد.. إن 
ذلــــك ســـيـــكـــون بــمــثــابــة رمــــي املـــــال عــلــى 
األرض بــدون أمــل في حصاد أي شيء، 
وال تــوجــد أي تــوقــعــات بــهــطــول أمــطــار 

الحالي”. الوقت  في 
وقــــد خـــلـــص تـــقـــريـــر حـــديـــث صـــــادر عــن 
أوروبا  أن  إلى  للجفاف  العاملي  املرصد 
تــعــانــي مـــن أســــوأ جـــفـــاف شــهــدتــه مــنــذ 

500 عام.
ويــكــافــح الــعــديــد مــن الــبــلــدان فــي جميع 
أنحاء القارة األوروبية حرائق الغابات 
إسبانيا  وقــد تضررت  الحر،  ومــوجــات 

 270 بشكل خـــاص، إذ احــتــرق أكــثــر مــن 
لنظام  وفقا  العام،  ألف هكتار هنا هذا 

األوروبي. الغابات  معلومات حرائق 
وقـــلـــة  الـــــشـــــديـــــدة  الـــــــحـــــــرارة  أدت  ــا  ــمــ كــ
في  كبير  انخفاض  إلــى  األمطار  هطول 
الطبيعية  املياه  احتياطيات  مستويات 
في خزان  املياه  إسبانيا، ومنسوب  في 
مــديــنــة  مـــن  بـــالـــقـــرب   Vinuela فــيــنــويــا 
مــلــغــا يــزيــد قــلــيــا عـــن 10 فـــي املــئــة مــن 

الكلية. سعته 
ــرى الــواجــهــة  فـــي أمـــاكـــن أخــــرى بــاتــت قـ
الوسطى،  للقرون  تعود  التي  البحرية 
ــلــــة تــحــت  ــة مــــنــــذ فــــتــــرة طــــويــ ــدفـــــونـــ واملـــ

املياه. تبخر  بعد  األنهار، مكشوفة 
اإلسبانية حاليا على  الحكومة  تعمل 
تــوســيــع مــحــطــات تــحــلــيــة املـــيـــاه وبــنــاء 
محطات جديدة، باإلضافة إلى تسخير 

املياه. لتخفيف نقص  املحيط 
مدينة  دالياس، بجوار  كامبو دي  وفي 
إلــى  تــم اصطحابنا  الــســاحــلــيــة،  أملــيــريــا 
مياه  يتم سحب  العماقة حيث  املنشأة 

التحلية. لعملية  البحر إلخضاعها 
يــتــم اســتــخــاص املــلــح مــن نــصــف كمية 
يمتص  بينما  نــقــيــة،  مــيــاه  إلنــتــاج  املـــاء 
ثم يضخ  اإلضافي  امللح  اآلخــر  النصف 
ال يسبب  املحيط، حيث  إلى  أخــرى  مرة 

أي ضرر بيئي.
يــنــتــج املــصــنــع 90 ألـــف مــتــر مــكــعــب من 
املياه النقية كل يوم، لكن صدرت أوامر 
ــــف مــتــر  ألـ  130 ــــى حــــوالــــي  إلـ ــالــــزيــــادة  بــ

أربع سنوات. مكعب في غضون 
ــأة، تــمــتــلــئ  ــ ــشـ ــ ــنـ ــ فـــــي جـــمـــيـــع أنـــــحـــــاء املـ
ــائـــح الـــبـــاســـتـــيـــكـــيـــة،  ــفـ ــالـــصـ ــقــــول بـ الــــحــ
للفاكهة  كبيوت زجاجية  تعمل  والــتــي 

تنمو تحتها. التي  والخضروات 
ويتم استخدام نصف املياه املنتجة في 
املحاصيل هنا،  لسقي  التحلية  محطة 
تنتج  إسبانيا  أن  بالذكر  الجدير  ومــن 
فـــواكـــه وخــــضــــروات أكـــثـــر مـــن أي دولـــة 

أخرى في االتحاد األوروبي.
لــكــن هـــذا بــالــتــحــديــد، كــمــا يــقــول بعض 
الــعــلــمــاء، هــو جـــزء مــن املــشــكــلــة، إذ إنــه 
فــي عــصــر الــنــقــص الــحــاد فــي املــيــاه، لم 
يعد بإمكان هذا البلد أن يكون »حديقة 

أوروبا«، كما كان يطلق عليه عادة.
تــقــول جــولــيــا مــارتــيــنــيــز، مـــن مــؤســســة 
ازدادت  ــقـــد  »لـ الـــجـــديـــدة:  املـــيـــاه  ثـــقـــافـــة 
املــســاحــة اإلجــمــالــيــة لـــألراضـــي املــرويــة 
في إسبانيا على مدى العقود املاضية، 

قانوني”. أو غير  قانوني  سواء بشكل 
وتــمــضــي قـــائـــلـــة: »تــســتــهــلــك األراضــــي 
إجــــمــــالــــي  مـــــن  ــة  ــ ــئـ ــ املـ فـــــي   85 املــــــرويــــــة 
ــا الــنــســبــة املــتــبــقــيــة  ــــوارد املـــائـــيـــة. أمـ املـ
15 فـــي املـــئـــة فـــقـــط، فـــا يــمــكــنــهــا  وهـــي 
ــاجــــات املـــائـــيـــة  ــيــ ــتــ تـــلـــبـــيـــة جـــمـــيـــع االحــ
رأس  على  بعضها  يعد  التي  األخــرى، 

األولويات”. قائمة 
ــع: »مـــــــا لـــــم نـــغـــيـــر مـــــن طــبــيــعــة  ــ ــابـ ــ ــتـ ــ وتـ
تـــحـــســـني حـــالـــة  الـــــــتـــــــوازن، ال يـــمـــكـــنـــنـــا 

.“ املناخ  التكيف مع تغير  أو  أنهارنا 
ــة، وأنــــــــــهــــــــــار جــــــافــــــة،  ــ ــقـ ــ ــقـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ تـــــــربـــــــة مـ
ــا أصــبــحــت  ــذا مــ ــ ومـــحـــاصـــيـــل ذابــــلــــة: هـ
ــة الـــغـــنـــيـــة،  ــيــ ــانــ ــبــ ــيـــه األراضــــــــــي اإلســ ــلـ عـ
ــرة  ــيـ ــقـ فـ أراض  إلــــــــى  تــــحــــولــــت  والــــــتــــــي 
مناخية من صنع  طــوارئ  بسبب حالة 
كوكبنا  عــلــى  التكلفة  وبــاتــت  اإلنــســان. 
وحــتــى عــلــى مــعــيــشــتــنــا أكــثــر وضــوحــا 

من أي وقت مضى.
وعــبــر ســهــول األنــدلــس الــجــمــيــلــة ولــكــن 
الجافة، ال توجد حتى اآلن أي توقعات 

األمطار. بهطول 

احلر واجلفاف يهددان صناعة زيت الزيتون فى إسبانيا 

إلفيرا  : يشق فرانسيسكو  األندلس   •
طــريــقــه عــبــر بــســتــان الــزيــتــون املتيبسة 
لتفقد  الــحــرارة، ويتوقف  أشجاره بفعل 
الثمار الضامرة على تلك األشجار شبه 

العارية.
ــال تلك  ــى حــ ــ ــر إل ــأس: »انـــظـ ــ يـــقـــول فـــي يـ
األشجار.. يجب أن تكون أغصانها في 
مثل هذا الوقت مثقلة بالثمار، مع اقتراب 
مــوســم الــحــصــاد. لــكــنــهــا لــألســف شبه 
عــاريــة، واملــفــارقــة أن هــذا هــو املحصول 
الذي يجب أن ينتج الزيت لتزويد رفوف 

املتاجر الكبرى العام املقبل”.
جعلت السهول الخصبة املليئة بأشجار 
الزيتون، التي تمتد عبر جنوب إسبانيا 
الزيتون  أكبر منتج لزيت  البلد  مــن هــذا 
فـــي الــعــالــم، حــيــث يــمــثــل حـــوالـــي نصف 

اإلمداد العاملي.

بدأ المزارعون 
اإلسبان بزراعة 

المزيد من نباتات 
عباد الشمس منذ 
بداية العام الحالي

أدت الحرارة الشديدة 
وقلة األمطار إلى 

انخفاض كبير في 
مستويات المياه 

الطبيعية في إسبانيا

جوليا مارتينيز:لقد ازدادت المساحة اإلجمالية لألراضى المروية فى إسبانيا على مدى العقود الماضية

كتب : مارك لوين - بي بي سي نيوز 



جماعة الخط األخضر البيئيةاألحد 4 سبتمرب 2022 م – 8 صفر 1444 هـ6
تقارير

ــة على  ــفـــوريـ ارتـــفـــعـــت الـــعـــقـــود اآلجـــلـــة الـ
أرابــيــكــا بــأكــثــر مـــن %76 الـــعـــام املــاضــي، 
إلــى أعلى مستوياتها خــال عقد  لتصل 
من الزمن، بسبب الجفاف والصقيع الذي 
أضر باملحاصيل في البرازيل، أكبر منتج 
في العالم، وواصلت العقود اآلجلة للنب 

هذا العام الزيادة بنسبة 5%.
الــكــبــيــرة مخزونها  وتــشــتــري املــحــامــص 
ــادة، قــبــل أشـــهـــر أو ســــنــــوات، ما  ــعــ فـــي الــ
يعني أنه قد يكون هناك ارتفاع إضافي 

لألسعار في املتاجر.
يـــزيـــد تــغــيــر املـــنـــاخ مـــن تــقــلــب األســـعـــار، 
ــلـــل فــــي فــــتــــرات ازدهـــــــار  ــــى خـ ويــــــــؤدي إلــ
مــحــاصــيــل الــقــهــوة خـــال أشــهــر مــحــددة 
من العام، ولذلك ستحتاج سوق النب إلى 
فترات طويلة لتعديل أنماط اإلنتاج، مع 

التغيرات في الطلب والسعر.
ــــؤســـــس والــــرئــــيــــس الــتــنــفــيــذي  ــقــــول املـ يــ
لشركة مــاس لاستشارات، مــازن سلهب 
إن عوامل عديدة تؤثر في ســوق القهوة 
العاملي، من أهمها تبعات التغير املناخي 
الـــذي أدى إلــى طقس سيئ فــي الــبــرازيــل 
ــا %35 تـــقـــريـــًبـــا مــن  الـــتـــي تــنــتــج وحــــدهــ

اإلنتاج العاملي للقهوة.
وأضاف سلهب، »دفع الجفاف والصقيع 
إلـــى إنــتــاج أقـــل فــي الــعــام املــاضــي 2021، 
الــقــهــوة ليست  واملــشــكــلــة أن دورة إنــتــاج 
قصيرة، وأشجار النب تحتاج إلى خمس 
ــاج، وبــالــتــالــي  ــتـ ــاإلنـ ــنـــوات كـــي تـــبـــدأ بـ سـ
ــنــــوات لـــعـــودة  ــدة ســ ــ قــــد يـــحـــتـــاج األمــــــر عـ

االستقرار إلى األسواق”.
الشركات العالميةالشركات العالمية

رفعت معظم املحامص الكبيرة، وتجار 
الــقــهــوة فــي الــعــالــم األســـعـــار خـــال الــعــام 
الــــــــجــــــــاري، بـــــدفـــــع مــــــن ارتـــــــفـــــــاع أســــعــــار 
الحبوب عاملًيا، كما أدت األجور املرتفعة 
والــتــكــالــيــف األخــــرى إلـــى زيــــادة الــرســوم 
ــتـــزايـــدة لــفــنــجــان الــقــهــوة الـــيـــومـــي، ما  املـ
يـــــــــؤدي بــــــــــدوره إلـــــــى زيــــــــــادة الـــضـــغـــوط 

التضخمية.
يفسر سلهب، آلية شراء الشركات الكبرى 
التي تبيع القهوة للمايني حول العالم، 
ــاع األســــعــــار  ــ ــفــ ــ ــن ارتــ ــ بـــأنـــهـــا تـــتـــحـــوط مـ
املــخــاطــر بــاالعــتــمــاد على عقود  وتخفف 
املشتقات املالية، مثل العقود اآلجــلــة، إذ 
تشتري هذه الشركات عقوًدا آجلة، بسعر 
يتم االتــفــاق عليه، وال يخضع للتقلبات 
اليومية، وعندما يأتي تاريخ استحقاق 
العقد، تقوم الشركة بدفع التزاماتها من 

دون مبالغ إضافية.
الــتــنــفــيــذي لشركة  الــرئــيــس  يــقــول  بينما 
ــأن الــعــقــود  ــــوف، بــ عــــوف مـــصـــر، أحـــمـــد عـ
اآلجلة لم تنقذ مقدمي القهوة واملحامص 
ــعـــض، ألن زيـــــــادة أســـعـــار  ــبـ كـــمـــا يـــظـــن الـ
بـــدأت بــقــوة فــي عــام 2021  القهوة عاملًيا 
ومــســتــمــرة خـــال الــعــام الـــجـــاري، وربــمــا 
سيكون لها تبعات العام املقبل، والعقود 
اآلجلة تستمر ملدة 6 أشهر أو سنة، فيما 
األزمـــة مــمــتــدة، وبالتالي ال مفر مــن رفع 

األسعار تدريجًيا”.
زيادة متتاليةزيادة متتالية

تخطط شركة ستاربكس األميركية، أحد 

أكبر مقدمي القهوة حول العالم، ملواصلة 
رفــــع أســـعـــار الــقــائــمــة الــخــاصــة بــهــا مــرة 
أخرى هذا العام، بعد زيادتني متتاليتني 
في أكتوبر/ تشرين األول ويناير/ كانون 
الثاني، بحسب ما قال الرئيس التنفيذي 

كيفن جونسون.
يـــرى عــــوف، أن كــبــرى الــشــركــات تــحــاول 
احـــتـــواء الــخــســائــر بــمــا أن أســـعـــار املـــواد 
الــخــام تــضــاعــفــت، وهـــم يــحــاولــون زيـــادة 
بـــنـــســـبـــة %10 كــل  ــا  ــ ــًي تــــدريــــجــ األســـــعـــــار 
شهرين، للوصول إلى ضعف السعر مع 

بداية عقد الصفقات الجديدة”.
وأشار عوف إلى أن شركته كانت تستورد 
طـــن الــــنب األخـــضـــر مـــن الـــبـــرازيـــل بسعر 
الــعــام املــاضــي، لكن السعر  1850 دوالًرا 
وصل إلى 4 آالف دوالر هذا العام، واألزمة 
التي تمر بها كبرى شركات القهوة عبر 
الــعــالــم حقيقية ولــيــســت مــفــتــعــلــة، فهذه 
ــم تـــعـــد تـــســـتـــهـــدف زيـــــادة  ــمـــوعـــات لــ املـــجـ
أربــاحــهــا كــمــا يــظــن الــبــعــض، بــل تــحــاول 
تــجــاوز »صــدمــة« الــســوق، مــن خــال رفع 

األسعار تدريجًيا”.

ارتـــفـــعـــت إيـــــــــــرادات شــــركــــة ســـتـــاربـــاكـــس 
األميركية، في الربع املالي الثالث املنتهي 
فــي يوليو/ تــمــوز 2022 بنسبة %9 إلى 
8.2 مليار دوالر، وارتــفــع متوسط   سعر 
التذكرة، أو التكلفة لكل طلب بنسبة 6%، 
الــتــعــامــات تــراجــعــت بنسبة 3%،  ولــكــن 
وهو دليل على أن ارتفاع األسعار عّوض 

تراجع املبيعات.
عجز متوقععجز متوقع

الــدولــيــة فــي تقرير  الـــنب  تــوقــعــت منظمة 
ســابــق صــــدر فـــي مـــــارس/ آذار املــاضــي، 
ا قدره 

ً
أن يسجل ســوق الــنب العاملي عجز

3.1 مــلــيــون كــيــس فــي املــوســم املــمــتــد من 
أكــتــوبــر/ تــشــريــن األول عـــام 2021 حتى 
سبتمبر/ أيلول عام 2022، مع انخفاض 

محصول البرازيل.
قــال رئيس األبــحــاث في شركة الوساطة 
لـــنـــدن،  فــــي   Sucden Financial املـــالـــيـــة
جــوردي ويلكس، »ستكون األشهر الـ 12 
إلــــى 18 املــقــبــلــة صــعــبــة عــلــى املــســتــهــلــك، 
ــار أكـــثـــر هــذا  ــعــ ونـــتـــوقـــع أن تــرتــفــع األســ

العام« بحسب بلومبيرغ.
وعلى الرغم من تضخم األسعار، ارتفعت 
صـــادرات الــنب العاملية إلــى 11.11 مليون 
كيس في يونيو/ حزيران 2022، مقارنة 
بـ 10.97 مليون كيس في يونيو/ حزيران 
الـــنب  ــا إلحـــــصـــــاءات مــنــظــمــة  ــ

ً
ــق 2021، وفــ

العاملية.
ارتفاع تكاليف الشحنارتفاع تكاليف الشحن

ال تـــزال الــبــرازيــل تــواجــه بــعــض املشاكل 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــتــوافــر حـــاويـــات الــشــحــن، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن الــتــحــســن فـــي األســابــيــع 

األخيرة، بحسب رويترز.
وأوضـــــــــح ســـلـــهـــب، أن تـــبـــعـــات اإلغــــــاق 
الــعــاملــي بــســبــب جــائــحــة كــوفــيــد- 19، ثم 

تــداعــيــات الـــحـــرب الــروســيــة األوكـــرانـــيـــة، 
ــا نــتــج عــنــهــمــا مـــن خــلــل فـــي ســاســل  ومــ
اإلمـــداد العاملية وإغــاق املــوانــئ، كل ذلك 
تسبب في رفع تكلفة النقل إلى مستوى 
قـــيـــاســـي، ســيــضــطــر مــعــه املـــســـتـــورد إلــى 
لها  أن يــرفــع مــن أســعــار منتجاته ويحمِّ
الــقــهــوة  يــنــطــبــق عــلــى  ــذا  للمستهلك، وهــ

والقمح وغيرها.
الــــشــــركــــات  ــــد عـــــــــوف، أن  ــمـ ــ وأوضــــــــــح أحـ
ــة تــوفــيــر  ــوبـ ــعـ ــــن صـ ــانـــي مـ ــعـ املــــصــــريــــة تـ
العملة الصعبة »الدوالر«، إلتمام عمليات 
ــيـــراد، وبــالــتــالــي تــقــبــع الــحــاويــات  ــتـ االسـ
لــفــتــرات قــد تــصــل إلـــى شــهــر فــي املــوانــئ، 
وهــو ما يزيد من التكلفة على الشركات 
والدولة، بينما تستفيد شركات الشحن.

إنتاج البنإنتاج البن
كشفت وزارة الزراعة األميركية في أحدث 
ــاج الـــعـــاملـــي مـــن بن  ــتــ تــقــريــر لــهــا أن اإلنــ
أرابيكا تراجع في املوسم املمتد من عام 
2021 حــتــى يــونــيــو/ حــزيــران 2022 إلــى 
89.1 مليون شـــوال )60 كــجــم/ للشوال(، 
في مقابل إنتاج بلغ 101.7 مليون شوال 

عن الفترة املقابلة من العام السابق.
وتربعت البرازيل وكولومبيا وإثيوبيا 
مـــــصـــــدري بــن  أكــــبــــر  قــــائــــمــــة  عــــلــــى رأس 
أرابيكا، بينما احتلت فيتنام والبرازيل 
وإندونيسيا مقدمة البلدان املصدرة لنب 
الــزراعــة  روبــوســتــا، بحسب تقرير وزارة 

األميركية.
محصول  أن  الــبــرازيــل،  حكومة  كشفت 
 55.7 بــلــغ   2022 لــعــام  الــبــرازيــلــي  الـــنب 
محصول  من  أعلى  وهو  كيس،  مليون 
 47.7 ــالــــغ  ــبــ الــ الـــــعـــــام«  »خــــــــارج   2021
مــلــيــون كـــيـــس، لــكــنــه اإلنـــتـــاج األصــغــر 
 ،2016 عــــام  مـــنـــذ  ــنــــوي«  ملـــحـــصـــول »ســ

رويترز. بحسب 
قــالــت مــنــظــمــة الـــنب الــعــاملــيــة، إن اإلنــتــاج 
العاملي للقهوة ملوسم 2021–2022 سجل 
ــوال بــحــجــم 60 كــجــم،  ــ 167.2 مـــلـــيـــون شــ
ــــاس ســنــوي،  بــانــخــفــاض %2.1 عــلــى أسـ
بينما يصل االستهاك إلى 170.3 مليون 

شوال، بزيادة سنوية قدرها 3.35.
الدول العربيةالدول العربية

ــثــــمــــارات الــعــامــة  ــتــ ــدوق االســ ــنــ أطـــلـــق صــ
السعودي، في مايو/ أيار املاضي شركة 
الـــســـعـــوديـــة لــلــقــهــوة، لــلــتــرويــج لــحــبــوب 
الــــنب فـــي املــمــلــكــة، وتـــطـــويـــر اإلنــــتــــاج في 
مــنــطــقــة جـــــازان الــجــنــوبــيــة مــوطــن قــهــوة 
أرابــيــكــا، بــالــشــراكــة مــع الــقــطــاع الــخــاص، 
باستثمارات 320 مليون دوالر على مدى 
10 ســنــوات. تستهدف السعودية زيــادة 
البالغ 300 طن  اإلنتاج السنوي من النب 
إلـــى 2500 طـــن، بحسب بــيــان الــصــنــدوق 

السعودي.
يتوزع محصول النب الخوالني السعودي 
ــات الــجــبــلــيــة  ــظــ ــافــ ــحــ ــا« فـــــي املــ ــ ــكــ ــ ــيــ ــ »أرابــ
بمناطق جـــازان والــبــاحــة وعسير، وبلغ 
عدد مزارع النب بها أكثر من 2500 مزرعة، 

تضم ما يقرب من 400 ألف شجرة بن.
ــــدول الــعــربــيــة  يــقــول عــــوف، »إن إنـــتـــاج الـ
مــن الــقــهــوة ضئيل لــلــغــايــة، وكـــان اليمن 
يــتــصــدر قــائــمــة الــــدول الــعــربــيــة املنتجة، 
ــــروف  ــــن ظـ ــه مـ ــ ــر بـ ــمـ ــا يـ ــ ــــل مـ ــــي ظـ ــن فـ ــكــ ولــ
ســيــاســيــة صــعــبــة، فــقــد تــوقــف مــنــذ عــدة 
سنوات عن تصدير النب، والدول العربية 
تعتمد بشكل كبير على استيراد النب من 

البرازيل وكولومبيا”.
يعتبر اليمن من أوائل الدول التي زرعت 
الـــنب وصــدرتــه إلـــى الــعــالــم، ولــهــذا يطلق 
 ،Arabica أنـــواع القهوة اســم على أفضل 

القهوة العربية.
توقعات إيجابيةتوقعات إيجابية

يعتقد التجار أن محصول قهوة أرابيكا 
الــبــرازيــلــي قــد يشهد انــعــكــاًســا فــي دورة 
إنــتــاجــه، مــا ســيــؤدي إلــى محصول أكبر 
في عام 2023، مع عودة األمطار وتحسن 

حالة األشجار.
الــزراعــة األميركية زيــادة  وتوقعت وزارة 
ــاج فـــي املـــوســـم املــقــبــل مـــن يــونــيــو/  ــتـ اإلنـ
يـــونـــيـــو/ حـــزيـــران  حــــزيــــران 2022 حــتــى 
ــاملـــي مــــن بــن  ــعـ الـ لــيــبــلــغ اإلنــــتــــاج   ،2023
أرابيكا 95 مليون كيس )يــزن 60 كجم(، 
فــي مقابل املــوســم الــســابــق الـــذي بلغ 89 

مليون كيس.

القهوة  العالم أكثر من 166.6 مليون شــوال من  : استهلك  فوربس 
ــة الــشــوال الــواحــد 60 كــجــم( مــا يــعــد تـــزايـــًدا في  الــعــام املــاضــي )زنـ
االستهالك، مقارنة بعام 2020 والبالغ 164.5 مليون كيس من النب، 

بحسب تقرير Statista في يوليو/ تموز املاضي.
ا على مستوى العالم، في 

ً
تعد القهوة أحد أكثر املشروبات استهالك

ظل مخاوف متزايدة بسبب تراجع إنتاج النب مؤخًرا، وما تبعه من 
رفع أكبر املحامص وشركات القهوة العاملية أسعارها.

 ،International Coffee Organization كشفت منظمة النب الدولية
الـــ 12 شــهــًرا املنتهية في  تــراجــع إجمالي صـــادرات بــن أرابيكا فــي 
يونيو/ حزيران عام 2022 إلى 80.78 مليون شوال، مقابل 82.59 

مليون شوال عن الفترة املقابلة من العام املاضي.
الـــنب الــدولــيــة )ICO( فــي تــقــريــرهــا الــشــهــري في  وتــوقــعــت منظمة 
العاملية عجًزا قــدره 3.1 مليون  الــنب  آذار أن تسجل ســوق  مــارس/ 
كيس في املوسم املمتد بني أكتوبر/ تشرين األول 2021 وسبتمبر/ 

أيلول عام 2022، بسبب تراجع محاصيل النب في البرازيل.

أسعار النب العاملية تضاعفت.. ملاذا لم يرتفع سعر قهوتك بالنسبة ذاتها حتى اآلن؟أسعار النب العاملية تضاعفت.. ملاذا لم يرتفع سعر قهوتك بالنسبة ذاتها حتى اآلن؟

توقعت منظمة البن 
الدولية  أن يسجل سوق 

البن العالمي عجًزا قدره ١.3 
مليون كيس في أكتوبر 
2٠2١ حتى سبتمبر 2٠22

تستهدف السعودية 
زيادة اإلنتاج السنوي من 
البن البالغ 3٠٠ طن إلى 
2٥٠٠ طن بحسب بيان 

الصندوق السعودي

عوف: إنتاج الدول العربية من القهوة ضئيل للغاية، وكان اليمن يتصدر قائمة الدول العربية المنتجة
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تسببت عاصفة جليدية شديدة، يوم الثاثاء 
املــاضــي فــي كــتــالــونــيــا، شــمــال إســبــانــيــا، في 
وفاة طفلة تبلغ من العمر 20 شهرا، متأثرة 
بــجــروح جــــراء ســقــوط قــطــعــة جــلــيــد ضخمة 

على رأسها.
ووصل قطر بعض القطع الثلجية املتساقطة، 

في تلك العاصفة إلى 10 سنتيمترات.
واستمرت العاصفة في إقليم جيرونا، ملدة 
ــفــت 

ّ
ــائـــق بــقــلــيــل، لــكــنــهــا خــل تـــزيـــد عـــن 10 دقـ

عشرات الجرحى. فلماذا أصبحت العواصف 
الثلجية، ظــاهــرة مــتــكــررة أكــثــر مــن أي وقــت 

مضى؟
ــــي ســي  ــــي بـ ــــن بـ ــد هـــامـــبـــلـــيـــنـــغ مـ ــيـ ــفـ ــتـــب ديـ كـ
شر في مـــارس/آذار من هذا 

ُ
فيوتشر، مقاال ن

العام، يشرح فيها األسباب:
ــمـــوز 2021،  تـ يـــولـــيـــو /  ــوم 21  ــ يـ ــاء  ــسـ فــــي مـ
انهمرت فجأة من السماء قطع ثلجية، بحجم 
كـــــرات الـــغـــولـــف عــلــى مــقــاطــعــة لــيــســتــرشــيــر، 
إلــى تحطيم النوافذ  وســط إنجلترا، ما أدى 

والسيارات.
ــــق الــــتــــي كــــانــــت قــــبــــل لـــحـــظـــات  ــدائـ ــ ــــحـ ــا الـ أمـــــ
ــات الـــــَبـــــَرد، مــكــتــظــة بـــأنـــاس  ــبـ مــــن هـــطـــول حـ
الــغــروب،  قــبــل  الــشــمــس  يستمتعون بــأشــعــة 
ــطـــول الــغــزيــر  ــهـ ــتـــضـــررت بـــشـــدة بــســبــب الـ فـ
لــلــجــلــيــد. وفــــي حـــني أن الــعــاصــفــة الــثــلــجــيــة 
التي سببها التيار الهوائي املتصاعد، الذي 
ينتج عنه تشكل سحب مرتفعة في الغاف 
الجوي، كانت غير عادية في شدتها، إال أنها 
كانت معتدلة مقارنة بالعاصفة التي ضربت 
كالغاري في كندا في يونيو/ حزيران 2020.

وتــســبــبــت حـــبـــات الـــبـــرد الـــتـــي كـــانـــت بحجم 
ــرار بــمــا ال يقل  كـــرات الــتــنــس فــي إلــحــاق أضــ
عن 70 ألف منزل ومركبة، ودمرت املحاصيل 
وخلفت في املنطقة أضرارا بقيمة 940 مليون 
دوالر. وكانت عاصفة الَبَرد التي استمرت 20 
دقيقة، واحدة من أكثر الحاالت الجوية التي 

كبدت الباد خسائر فادحة.
بــدأ فــي تغيير نمط عواصف  املــنــاخ  وتغير 
ــَرد. فــــي واليـــــــات تـــكـــســـاس وكـــــولـــــورادو  ــ ــ ــَب ــ ــ ال
وأالبـــامـــا األمــريــكــيــة، حطمت أحــجــام حبات 
الــبــرد الــرقــم الــقــيــاســي فــي الــســنــوات الــثــاث 
املاضية، حيث وصل قطرها إلى 16 سم. وفي 
َبــَرديــة طرابلس،  عــام 2020، ضربت عاصفة 
عاصمة ليبيا، بلغ قطر حباتها حوالى 18 

سم.
ولــكــن ملـــاذا قــد يتسبب االحــتــبــاس الــحــراري 
في زيادة كمية الجليد املتساقط من السماء؟ 
وهل هناك حــدود لألحجام التي قد تبلغها 

حبات الَبَرد؟
الوزن والحجم والسرعةالوزن والحجم والسرعة

املــاء  يتشكل الثلج عندما تتصاعد قــطــرات 
الــرعــديــة. ينقلها  إلــى أعلى خــال العواصف 
تــيــار الــهــواء الصاعد إلــى أجـــزاء مــن الغاف 
ــهــــواء بــــــاردا بــدرجــة  الـــجـــوي حــيــث يـــكـــون الــ
الــقــطــرات. وتــتــراكــم الرطوبة  كافية لتجميد 
الــهــواء على السطح الخارجي  املــوجــودة في 
لقطرات الجليد أثناء تحركها في الهواء، ما 
الــَبــَرد على شكل  يتسبب فــي تنامي حــبــات 

كرات ذات طبقات كطبقات البصل.

وعـــــادة مـــا يــكــون هــــواء هــــذه املــنــاطــق بــــاردا 
وجافا في الغاف الجوي العلوي فوق الهواء 
الدافئ الرطب املوجود على السطح. ويؤدي 
هذا الوضع غير املستقر إلى تيارات هوائية 

صاعدة قوية وعواصف رعدية.
هــذه املواقع معرضة بشكل خــاص لنوع من 
الــعــواصــف الــرعــديــة املــعــروفــة بــاســم )ســوبــر 
سيلز(، والتي يمكن أن تنتج قطعا جليدية 
ــارات الــــهــــواء  ــ ــيـ ــ كـــبـــيـــرة جـــــدا بـــســـبـــب شـــــدة تـ

املتصاعدة الدوارة الناتجة عنها.
ولكن نظرا ألن تغير املناخ يغير درجة حرارة 
الــغــاف الــجــوي لـــألرض، كــذلــك تتغير كمية 
الــهــواء. ومــن املمكن أن يحتوي  الرطوبة في 
الهواء األكثر دفئا على املزيد من بخار املاء، 
بينما تعني درجــات الحرارة املرتفعة أيضا 

تبخر املزيد من املاء من سطح األرض.
ومن املتوقع أن يؤدي ذلك إلى هطول أمطار 
غــزيــرة واملـــزيـــد مــن الــعــواصــف الــشــديــدة في 

بعض أجزاء من العالم.
يقول بريميلو: »مــع اســتــمــرار ارتــفــاع درجــة 
حـــرارة كــوكــب األرض، مــن املــرجــح أن تتغير 
املناطق التي يحتمل بشكل كبير أن تشهد 
ــد تــصــبــح مــنــطــقــة مــا  ــ عــــواصــــف ثــلــجــيــة، وقـ
يعتبر عـــدم وجـــود الــرطــوبــة الــكــافــيــة عاما 
مقيدا فيها في الوقت الحالي، أكثر رطوبة 
ــزداد تـــواتـــر  ــد يــــــ ــا بـــعـــد، وبـــالـــتـــالـــي، قــ ــي مــ فــ

عواصف الجليد”.
كثافة أكبركثافة أكبر

أدى مزيج من رصد التغيرات املناخية التي 
تــحــدث بــالــفــعــل وصــيــاغــة نــمــاذج للتغيرات 
املتوقعة إلى استنتاج الباحثني أن عواصف 
أكــثــر تــكــرارا فــي أستراليا  الجليد ستصبح 
وأوروبـــا، ولكن سيكون هناك انخفاض في 

وتعتمد سرعة نمو حبات الثلج على كمية 
الرطوبة في الهواء. وتستمر في النمو إلى أن 
يضعف تيار الهواء املتصاعد، ويصبح غير 

قادر على إبقائها مرتفعة في الجو.
ويــســتــطــيــع تــيــار الـــهـــواء املــتــصــاعــد بسرعة 
103كــم في الساعة حمل حبات الثلج بحجم 
كرة الغولف، في حني أن تيارا أسرع بنسبة 
ــرة  كــ بـــحـــجـــم  ــع  ــطــ قــ ــل  ــمــ يـــســـتـــطـــيـــع حــ  27%
لــإدارة الوطنية األمريكية  البيسبول، وفقا 
للمحيطات والغاف الجوي )على الرغم من 
أننا سنرى بعد قليل أن حجم هذه القطع ال 

يرتبط دائما بوزنها مباشرة(.
ويجلب الهواء الذي يحتوي على نسبة أعلى 
مــن الــرطــوبــة والــتــيــارات املــتــصــاعــدة القوية 
قطعا أكبر. وعــادة ما تسقط القطع الكبيرة، 
بــالــقــرب مــن الــتــيــار الــصــاعــد بينما تتساقط 
الــَبــَرد األصغر بعيدا عنه، وغالبا ما  حبات 

تتطاير إلى هناك بفعل الرياح املتقاطعة.
المحّفزالمحّفز

يـــقـــول جـــولـــيـــان بــريــمــيــلــو، املــتــخــصــص في 
الــعــلــوم الفيزيائية فــي إدارة البيئة وتغير 
الــتــابــعــة للحكومة الكندية،  الــكــنــديــة  املــنــاخ 
املــنــاخ على  والـــذي درس كيفية تأثير تغير 
تــكــويــن الــثــلــج »إن الــعــواصــف املـــدمـــرة الــتــي 
تنتج قطع الجليد التي يزيد قطرها عن 25 

مم، تتطلب مجموعة محددة من الظروف”.
ــارات هـــواء  ــيـ إنــهــا تــتــطــلــب رطـــوبـــة كــافــيــة وتـ
صاعدة قوية و«عامل تحفيز«، عادة ما يكون 

عبارة عن جبهة هوائية.
ــذا هــــو الـــســـبـــب فــــي أن عــــواصــــف الــجــلــيــد  ــ هـ
الخطيرة عادة ما تقتصر على مناطق معينة 
مثل الــســهــول الــكــبــرى فــي الــواليــات املتحدة 

ومدينة غولد كوست في أستراليا.

شرق آسيا وأمريكا الشمالية.
ــدوا أيـــضـــا أن عـــواصـــف الــجــلــيــد  ــ لــكــنــهــم وجــ

ستصبح أكثر حدة بشكل عام.
وعلى الرغم من أن هذه العواصف قد تصبح 
أقـــل تـــكـــرارا فـــي أمــريــكــا الــشــمــالــيــة، فــإنــه من 
يــزداد حجم القطع الثلجية، عند  املرجح أن 
ــة مــنــفــصــلــة أجــراهــا  ســقــوطــهــا، وفــقــا لـــدراسـ
بريميلو وزمــــاؤه ركـــزت عــلــى كيفية تغير 
الظروف في أمريكا الشمالية في عالم أكثر 
دفئا. أحــد أسباب ذلــك هو أن االرتــفــاع الذي 
ــان أثــنــاء  ــذوبــ تـــبـــدأ عـــنـــده قــطــع الــثــلــج فـــي الــ
ــتـــذوب الــقــطــع  تــســاقــطــهــا ســــيــــزداد، لـــذلـــك سـ
الصغيرة وتتحول إلى مطر قبل أن تصل إلى 
الــحــبــات األكــبــر ستمر بسرعة  لــكــن  األرض، 
لــن يكون  كبيرة عبر املنطقة الدافئة بحيث 
لــلــذوبــان تأثير كبير عليها. يقول بريميلو 
»لــقــد رأيـــنـــا بــالــفــعــل دلــيــا عــلــى ذلــــك، حيث 
ألـــواح الجليد فــي فرنسا إلى  تشير بيانات 

حدوث تحول في توزيع أحجامه”.
ــبـــارة عـــن كــتــل مـــن خــامــات  ــــواح الــجــلــيــد عـ ألــ
مــلــســاء تــتــرك فـــي الــعــواصــف وتــتــشــوه عند 
اصطدامها بالجليد، وتعطي فكرة عن حجم 
حبات الثلج املتساقط، وأعدادها في املنطقة.

الكثافةالكثافة
الــضــرر السنوي الناجم  ربــمــا يعني ذلــك أن 
عن الجليد قد يــزداد أيضا. لكن من الصعب 
ــتــــي ســتــشــهــد زيــــادتــــه،  تـــحـــديـــد املــــنــــاطــــق الــ

بحسب بريميلو.
ــة الـــــحـــــرارة ودرجـــــة  ــ ــ ويـــمـــكـــن أن تــــؤثــــر درجـ
الــذي تتشكل فيه حبات  الرطوبة في الهواء 

الَبَرد على مدى كثافتها.
ــاء  وفــــي الـــهـــواء شـــديـــد الــــبــــرودة، يــتــجــمــد املـ
ــبــــرد، ولـــكـــن قد  بــمــجــرد اصـــطـــدامـــه بــحــبــة الــ

ـــى  ــــواء وإلـ ــهـ ــ يــــــؤدي هـــــذا إلـــــى الـــكـــثـــيـــر مــــن الـ
ــتـــاط بــالــجــلــيــد. إذا تــجــمــد املــــاء بشكل  االخـ
أبطأ، ربما ألن الهواء أكثر دفئا أو ألن كمية 
الــرطــوبــة فــي الــهــواء عــالــيــة، مــا يعني أنـــه ال 
ــور، فــــإن فــقــاعــات  ــفـ يــتــجــمــد بــالــكــامــل عــلــى الـ

الهواء يكون لديها وقت للهروب.
يــــؤدي ذلـــك إلـــى جــلــيــد شــفــاف يــمــيــل إلـــى أن 
يــكــون أكــثــر كــثــافــة. حــبــات الـــَبـــَرد الــصــغــيــرة 
تبلغ كثافتها نصف كثافة الجليد الشفاف، 
حيث يوجد بها الكثير من الهواء ألنها تميل 
إلى التحرك بسرعة عبر الغاف الجوي قبل 

السقوط مرة أخرى.
غالبا ما تتكون أكبر حبات الَبَرد من خليط 
معقد من طبقات الجليد التي تتشكل أثناء 

تحركها في عمود الهواء.
يمكن أن يكشف النظر إلى مقطع عرضي من 
الجليد عن قدر كبير من كيفية تشكله، بينما 
تــوفــر الهياكل الشبيهة بالجليد املــوجــودة 
على الــجــزء الــخــارجــي مــن حبة الــَبــَرد أيضا 

إشارات إلى كيفية دورانها في العاصفة.
الحجمالحجم

ــا عـــلـــى مـــدى  تـــؤثـــر كـــثـــافـــة حـــبـــة الــــبــــرد أيـــضـ
ـــل، زاد احــتــمــال  ــقـ نـــمـــوهـــا، فــكــلــمــا كـــانـــت أثــ
ــار الــــصــــاعــــد. كـــمـــا أنــهــا  ــيـ ــتـ ــن الـ ســـقـــوطـــهـــا مــ
ستسقط بشكل أســـرع أيــضــا، ألنــه كلما زاد 
ــل الــســحــب الـــذي  حــجــم حــبــة الــــَبــــَرد، كــلــمــا قـ

تتعرض له لكل وحدة وزن واحدة.
ــقـــل حـــجـــر َبـــــــَرد ســـقـــط عــلــى  ــم تــســجــيــل أثـ ــ وتـ
ــج فـــي  ــ ــانـ ــ ــغـ ــ ــالـ ــ ــوبـ ــ ــقــــة غـ ــنــــطــ اإلطـــــــــــــاق فـــــــي مــ

بنغاديش عام 1986، وكان وزنه 1.02 كغم.
تسببت عاصفة البرد في مقتل 40 شخصا 
وإصابة 400 آخرين، وفقا للتقارير اإلعامية 
فــي ذلـــك الــوقــت، لــكــن الــتــقــاريــر الــتــي صــدرت 

الحقا أشارت إلى وفاة حوالى 92 شخصا.
ولكن إلى أي مدى يمكن أن ينمو حجم حبات 

البرد؟
أقصى حد ممكنأقصى حد ممكن

يقدر عالم األرصاد الجوية ماثيو كومجيان، 
أكــبــر حبة  مــن جــامــعــة واليـــة بنسلفانيا، أن 
برد قد يصل قطرها إلى 27 سم، وهــذا أكبر 
إلــى بيانات محاكاة  من كــرة القدم، استنادا 

أنماط الطقس.
ولكن، لم يتم تسجيل أي شيء بهذا الحجم 
الــكــبــيــر بـــعـــد، ويـــقـــول إنــــه يــعــمــل مـــع بعض 
الزماء على تحسني دقة التقديرات. في حني 
أن 27 سم هي النهاية العليا للتقديرات، فإن 
قطع البرد بهذه النسب ستكون غير منتظمة 

الشكل إلى حد كبير.
الــازمــة لتشكل مثل  لكنه يقول إن املكونات 
ــبـــرد، تــيــارات  هـــذا الــحــجــم الــكــبــيــر لــحــبــات الـ
هـــواء صــاعــدة قــويــة وكثير مــن املـــاء السائل 
ــن الــتــنــقــل  ــــرودة، ووقــــــت طـــويـــل مــ ــبــ ــ فـــائـــق الــ
ــبــــارد، مـــوجـــودة في  والـــحـــركـــة فـــي الـــهـــواء الــ

الوقت الحالي.
الــتــي تنتج أكبر  الــرعــديــة القوية  الــعــواصــف 
الَبَرد في العالم تحتوي على العديد  حبات 
من هذه املكونات معا، لذا ربما يكون بإمكان 
أقــوى هــذه الــعــواصــف الــيــوم إنــتــاج حبات 

عماقة. برد 

ذوبان جليد غرينالند يرفع مستوى سطح البحر مبقدار 27 سنتيمتراً

ما السبب وراء ازدياد أحجام قطع اجلليد وتكرار سقوطها؟

ورغم عدم قدرتهم على تحديد جدول زمني 
دقــيــق، يــؤكــد الباحثون أن الــجــزء األكــبــر من 
ــام 2100.  ــادة ســيــحــصــل بــحــلــول عـ ــزيـ ــذه الـ هـ
وهــذا يعني أن التقديرات الحالية تقلل من 
خــطــورة الــوضــع وبــأنــه مــن الـــضـــروري أخــذ 

هذه »التوقعات املقلقة« على محمل الجد.
وهــذه التقديرات هي بالحد األدنــى ألنها ال 
تأخذ في االعتبار االحــتــرار املستقبلي، كما 
أوضـــح املــعــد الــرئــيــســي جــيــســون بــوكــس من 
الخدمة الجيولوجية الوطنية في الدنمارك 

وغريناند.
وقال بوكس لوكالة الصحافة الفرنسية »هذا 
حــد أدنـــى حـــذر. كــل مــا يتطلبه األمـــر هــو أن 
يستمر املــنــاخ فــي االحــتــرار حــول غريناند 

حتى يكون التأثير أكبر«.
وإذا تـــكـــررت مــســتــويــات الـــذوبـــان الــقــصــوى 
الــتــي لــوحــظــت فـــي عــــام 2012 كـــل عــــام، فقد 
يصل ارتفاع املياه إلى حوالي 78 سنتيمترًا، 
ــرادف لــغــمــر مـــنـــاطـــق شـــاســـعـــة عــلــى  ــ ــ ــــو مـ وهـ

ارتفاعات منخفضة وإغراق سكانها.

قـــدرت  لـــعـــام 2021،  تــقــريــرهــا املـــرجـــعـــي  فـــي 
الــهــيــئــة الــحــكــومــيــة الــدولــيــة املــعــنــيــة بتغير 
ــاريــــو األســـــــوأ  ــنــ ــيــ املـــــنـــــاخ أنـــــــه فـــــي ظـــــل الــــســ
ــرار املـــنـــاخـــي، فــإن  ــتــ ــازات االحــ ــ النــبــعــاثــات غــ
ــان الــصــفــيــحــة الــجــلــيــديــة فـــي غــريــنــانــد  ــ ذوبـ
ارتـــفـــاع مــســتــوى ســطــح البحر  فــي  سيسهم 
بمقدار 18 سنتيمترًا بحلول عام 2100. أما 
ــر الرتـــفـــاع مــســتــوى  ــ املـــصـــدر الــرئــيــســي اآلخـ
سطح البحر فهو ذوبان الغطاء الجليدي في 

القطب الجنوبي.

وقال جيسون بوكس إن أحدث أبحاث فريقه 
تشير إلى أن هذه التقديرات متدنية جدًا.

وأشار إلى أنه إذا أدى تغير املناخ إلى ظهور 
تــهــديــدات أكــثــر إلــحــاحــًا، مــثــل انـــعـــدام األمـــن 
ارتــفــاع مستوى سطح  الغذائي، فــإن تسارع 

البحر سيصبح بدوره تحديًا.
وقـــال »ســيــكــون ذلــك على طــاولــة البحث في 
غــضــون بضعة عــقــود، ألنــه بعد ذلــك سيبدأ 

في تهجير املزيد من الناس«.
وقــد بينت دراســـات نشرتها هيئة »اركتيك 

ريسرتش« الدنماركية بشأن املنطقة القطبية 
الــشــمــالــيــة مــطــلــع الـــعـــام الــحــالــي، أن الــغــطــاء 
الجليدي الضخم في غريناند انحسر بواقع 
4.7 تريليون طن في 20 عاما، ما ساهم وحده 
في ارتفاع مستوى املحيطات 1.2 سنتيمتر.

ارتــفــاع مستوى سطح البحر عــادة  ويــرجــع 
الـــحـــراري للمحيطات، إذ تأخذ  الــتــمــدد  إلـــى 
ــر عـــنـــدمـــا تـــرتـــفـــع درجــــة  ــبـ ــيــــاه مـــســـاحـــة أكـ املــ
حــرارتــهــا، ويــرجــع أيــضــًا إلــى ذوبـــان األنــهــار 

الجليدية في الصفائح الجليدية.

كوبنهاغن – أ ف ب : حتى إذا توقف االحترار املناخي، فإن ذوبان الغطاء الجليدي في 
غرينالند قد بدأ بالفعل وسيؤدي إلى ارتفاع كبير في مستويات سطح البحر على 
مستوى العالم، بحسب دراسة حديثة خلصت إلى أن التقديرات املتداولة بشأن حجم 

الخطر الناجم عن هذه الظاهرة قد ال تعكس فداحة الوضع.
ووفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية، فقد خلص علماء الجليد الذين أعدوا الدراسة التي 
نشرت نتائجها مجلة »نيتشر كاليمت تشاينغ«، إلى أن االحترار الحالي، بغض النظر 
عن أي تلوث إضافي ناجم عن الوقود األحفوري، سيؤدي إلى خسارة ما ال يقل عن 
3.3 في املائة من حجم الغطاء الجليدي في غرينالند، بزيادة قدرها 27.4 سنتيمترًا 

عن مستوى سطح البحر.

بسبب االحترار المناخي
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أيـــدت محكمة استئناف   : أ ف ب  رويــتــرز – 
أمــريــكــيــة قـــرار لــجــنــة االتـــصـــاالت االتــحــاديــة 
بـــاملـــوافـــقـــة عــلــى خــطــة شـــركـــة ســبــيــس إكــس 
أقــمــار ستارلينك الصناعية  لنشر عــدد مــن 
فــي مــدار أقــل ارتــفــاعــا مما كــان مــقــررا ضمن 
مــســاعــيــهــا إلـــى تــقــديــم اإلنـــتـــرنـــت الــفــضــائــي 

واسع النطاق.
ــتـــرز«، حصلت سبيس إكــس  وبــحــســب »رويـ
املــمــلــوكــة لــرجــل األعــمــال إيــلــون مــاســك على 
موافقة لجنة االتصاالت في 1202 على نشر 
4282 قمرا صناعيا في مدار منخفض ضمن 
النطاق  خطة لتوفير خدمات اإلنترنت ذات 
الــســرعــة ملــن ال يتسنى لهم  الــعــريــض عالية 
الــحــصــول حــالــيــا عــلــى هـــذه الــخــدمــات، لكن 
شركتي فياسات وديــش نتورك املنافستني 

لسبيس إكس طعنتا على قرار اللجنة.
ــــت أعـــلـــنـــت فـــيـــه »ســبــيــس  ــــك فــــي وقـ ــأتـــي ذلـ يـ
إكـــس« و«تـــي مــوبــايــل« الخميس أن األقــمــار 
التابعة للشركة اململوكة من  االصطناعية 
إيــلــون مــاســك ستتصل مباشرة  املــلــيــارديــر 
بهواتف شركة االتــصــاالت األملانية لتوفير 
ــزلــــة، بــمــا  ــر األمــــاكــــن عــ ــثـ شــبــكــة هــاتــفــيــة ألكـ
ــيــــات شــبــكــة  يـــتـــجـــاوز نــــطــــاق تــغــطــيــة هــــوائــ

املحمول التقليدية.
ــدأ الـــخـــدمـــة  ــبـ ــتـ ــيــــة«، سـ ــفــــرنــــســ ــحـــســـب »الــ وبـ
األقــــمــــار  تـــســـتـــخـــدم آالف  الــــتــــي  ــــدة  ــديـ ــ ــــجـ الـ
االصطناعية »ستارلينك« التابعة لـ«سبيس 
إكس« املوجودة أصا في املدار وتعمل على 
الــهــواتــف الــحــالــيــة، مــن خـــال تمكني إرســـال 
بــدءا من أواخر  الرسائل النصية  واستقبال 
3202، بينما من املتوقع أن يسري ذلك على 

الخدمات الصوتية في وقت الحق.
وقــــال إيـــلـــون مـــاســـك خــــال حــــدث فـــي مــوقــع 
ســـتـــاربـــايـــس الـــتـــابـــع لـــ«ســبــيــس إكـــــس« فــي 
أنه  تكساس »الشيء املهم هو أن هذا يعني 
لــن يــكــون هــنــاك مــزيــد مــن املــنــاطــق البيضاء 
)خـــــارج نـــطـــاق الــتــغــطــيــة( فـــي أي مـــكـــان في 

العالم، لهاتفك”.
ــر أن الـــخـــدمـــة »ســتــنــقــذ  ــارديـ ــيـ ــلـ وأضـــــــاف املـ
األرواح«، وضــرب مــثــاال على حــاالت ضياع 
املتنزهني الذين ال يستطيعون في مثل هذه 

الظروف حاليا طلب املساعدة.
ورغــــم أن االتـــصـــال بــاإلنــتــرنــت عــبــر األقــمــار 
االصـــطـــنـــاعـــيـــة مـــتـــاح مـــنـــذ أعـــــــــوام، يــحــتــاج 
املستخدمون حاليا إلى معدات متخصصة، 

مثل محطات »ستارلينك”.
وأشــــــــار مــــاســــك إلـــــى أن هـــــذه الـــخـــدمـــة »لـــن 
تــحــتــوي عــلــى نـــوع الــنــطــاق الـــتـــرددي الـــذي 
يمكن أن تتمتع به محطة ستارلينك، لكنها 
ستسمح بإرسال الرسائل النصية والصور، 
وإذا لــم يكن هــنــاك كثير مــن األشــخــاص في 
منطقة الــهــاتــف املــحــمــول، فــمــن املــحــتــمــل أن 

تتيح إرسال بعض مقاطع الفيديو”.
وقــــال مــايــك ســيــفــرت رئــيــس »تـــي مــوبــايــل«: 
إنـــه يــتــوقــع أن يــتــم تــضــمــني الــخــدمــة مجانا 
الحالية، لكن قد  في معظم خطط االشــتــراك 
تــكــون هــنــاك رســـوم إضــافــيــة للمستخدمني 

على االشتراكات بأقل تكلفة.
وأوضح مايك سيفرت أن الخدمة ستوفر في 
البداية للعماء األمريكيني، لكن من املتوقع 
أن توسعها »تـــي مــوبــايــل« لتشمل أســواقــا 

أخرى في املستقبل.

ــيـــاق مــتــصــل بـــقـــطـــاع الـــفـــضـــاء، قـــال  ــــي سـ وفـ
مسؤولون في شركة بوينج وإدارة الطيران 
ــاء األمـــريـــكـــيـــة )نــــاســــا(: إن الــشــركــة  ــفـــضـ والـ
تستهدف إرســال أول بعثة على منت مركبة 
التابعة لها لنقل رواد  الــفــضــاء ســتــاراليــنــر 
الــفــضــاء الــدولــيــة بحلول  فــضــاء إلـــى محطة 
تــقــتــرب شـــركـــة صــنــاعــات  إذ  فــبــرايــر 3202، 
الطيران من املرحلة األخيرة من جدول زمني 

مكلف تأخر كثيرا عن مواعيده املقررة.
وتــأتــي أول رحــلــة ســتــاراليــنــر مــأهــولــة بعد 
نحو عــام من تحليق املركبة الفضائية إلى 
ــراد في  املــحــطــة الــفــضــائــيــة والـــعـــودة دون أفــ
مارس، لتكمل بعثة شديدة األهمية لـ«ناسا« 
ــي مـــحـــاولـــتـــهـــا الـــثـــانـــيـــة بـــعـــد فـــشـــل رحــلــة  فــ
تجريبية مماثلة في 9102 بسبب عطل في 

البرمجيات.
ــا إرســـــــــال الــبــعــثــة  ــ ــــاسـ ــتــــوقــــع بـــويـــنـــج ونـ وتــ
املأهولة بعد أن يصلح املهندسون املشكات 
الـــتـــي واجــــهــــوهــــا خـــــال رحـــلـــة ســـتـــاراليـــنـــر 

التجريبية في مارس.
ــيــــس بـــرنـــامـــج  وقـــــــال ســـتـــيـــف ســـتـــيـــتـــش، رئــ

الــذي يشرف على تطوير ستارالينر،  ناسا 
للصحافيني في مؤتمر مشترك مع بوينج: 
»نــســتــهــدف حــالــيــا مــوعــد إطـــاق فــي فبراير 

.”3202
أيام  التي تستغرق ثمانية  البعثة،  ستمثل 
ــدي الــفــضــاء بـــاري ويــلــمــور  والــتــي تــنــقــل رائــ
وســونــيــتــا ويــلــيــامــز الــتــابــعــني لــنــاســا إلــى 
النهائية  املحطة والـــعـــودة، مهمة االخــتــبــار 
قبل أن تتمكن ناسا من اعتماد ستارالينر 

في مهام رواد الفضاء الدورية.
وبـــمـــجـــرد اعـــتـــمـــادهـــا، ســتــصــبــح الــكــبــســولــة 
الثاني لناسا لنقل رواد الفضاء من  الخيار 
الفضاء  وإلــى املحطة، وستنضم إلى مركبة 
التابعة لشركة سبيس إكــس،  كــرو دراجـــون 

التي تم اعتمادها في 0202.
وكانت مركبات تابعة لشركة سبيس إكس 
تتولى منذ 0202 نقل هؤالء إلى املحطة، إال 

أن ناسا ترغب في تنويع خياراتها.
إلـــى تأخير  انــتــكــاســات أدت  وبــعــد ســلــســلــة 
بـــرنـــامـــج بـــويـــنـــج، وبــيــنــهــا رحـــلـــة تــجــريــبــيــة 
فــيــهــا »ســــتــــاراليــــنــــر« مــن  تــتــمــكــن  ــم  لــ  9102

الــــوصــــول إلــــى املـــحـــطـــة، نــجــحــت الــكــبــســولــة 
أخيرا في مايو في االلتحام بهدفها، لكنها 

لم تكن مأهولة.
ويــفــتــرض بــالــشــركــة أن تــجــري رحــلــة ثانية، 
لــكــن مـــأهـــولـــة، حــتــى تــحــصــل »ســتــاراليــنــر« 
الــشــروع في  على موافقة ناسا وتتمكن مــن 
املهام املنتظمة التي يتوقع أن تكون بمعدل 

واحدة كل عام.
وستضم هذه الرحلة التجريبية التي تسمى 
»ســـي إف تـــي« - أي »كـــرو فــايــت تــســت« أو 
»اخـــتـــبـــار رحــلــة مـــع طـــاقـــم« - رائـــــدي فــضــاء 
ــمـــور وســونــيــتــا  ــلـ ــن نـــاســـا هـــمـــا بــــــاري ويـ مــ

ويليامس.
وأوضــــح جــويــل مونتالبانو مــديــر برنامج 
الــــرائــــديــــن  الـــــدولـــــيـــــة، أن  الــــفــــضــــاء  ــة  ــطـ مـــحـ
ــام فـــي املــحــطــة،  ــ ســيــمــكــثــان نــحــو ثــمــانــيــة أيـ
التي  البحثية  فــي األنــشــطــة  يــشــاركــان  حيث 

تجرى في املختبر الطائر.
وأضــــــاف »هـــدفـــنـــا كـــوكـــالـــة أن تـــكـــون لــديــنــا 
ــــت مــمــكــن جـــهـــتـــان تــجــاريــتــان  ــــرب وقـ فــــي أقــ
أمريكيتان تتوليان« نقل رواد الفضاء إلى 

املحطة.
ــزال تــأمــل حــتــى وقــت  وكـــانـــت »بــويــنــج« ال تــ
قــريــب فــي أن تتمكن مــن إجـــراء هــذه الرحلة 

قبل نهاية 2202.
ــة  ــلــ ــرحــ ــت خـــــــــال الــ ــلــ ــــات حــــصــ ــكـ ــ ــشـ ــ ــن مـ ــ ــكـ ــ لـ
التجريبية غــيــر املــأهــولــة فــي مــايــو املــاضــي 
اســـتـــلـــزمـــت إجـــــــراء تـــعـــديـــات عـــلـــى املـــركـــبـــة. 
وتتعلق أبرز هذه املشكات بنظام الدفع، إذ 
إن اثنني من محركات الدفع التي تستخدمها 
ــلــــى املــــســــار  الـــكـــبـــســـولـــة لــــوضــــع نـــفـــســـهـــا عــ

الصحيح لم يعما.
وقال مارك نابي مدير البرنامج في بوينج: 
ــادت أن املــشــكــلــة نــاجــمــة  ــ إن فـــرق الــشــركــة أفـ
لــم تتمكن مــن تحديد  عــن »حـــطـــام«، لكنها 
مصدره بشكل مؤكد. وأجريت فحوص على 

املركبة للتأكد من أن الحطام لم يأت منها.
ــــل مـــشـــكـــلـــة  ــــحـ ــــت مـــــرشـــــحـــــات لـ ــ ــلـ ــ ــ ــك أزيـ ــ ــذلــ ــ كــ
تتعلق بــالــضــغــط، وجــــرى تــحــديــث بــرنــامــج 
تــدفــق كمية كبيرة جدا  معلوماتي لتجنب 

من البيانات.

محكمة أمريكية تؤيد خطة »سبيس إكس« لتقدمي اإلنترنت عبر 2824 قمرا صناعيا

الذكاء االصطناعي وراء الكشف عن
20000 حوض سباحة غير مسجل فى فرنسا

السباحة  أحـــواض  مــن  آالف  اكــتــشــاف  حقق 
الـــخـــاصـــة غــيــر املــســجــلــة عــنــهــا فـــي فــرنــســا 
الضريبية  للسلطات  مكاسب غير متوقعة 

الفرنسية.
وكــــــــانــــــــت تـــــجـــــربـــــة بــــــاســــــتــــــخــــــدام الــــــذكــــــاء 
ألـــف   02 عــــن  ــكـــشـــف  الـ وراء  االصـــطـــنـــاعـــي 
حــــوض ســـبـــاحـــة خــــاص غـــيـــر مــســجــل لـــدى 

السلطات.
ومــن املــقــرر أن يــدر اكتشاف هــذا الــعــدد من 
يورو  السباحة حوالي 01 مايني  أحــواض 
عــلــى مــصــلــحــة الــضــرائــب الــفــرنــســيــة، وفــقــا 

إعام محلية. لوسائل 
ويــــؤدي إنــشــاء حـــوض ســبــاحــة إلـــى زيـــادة 
قيمتها  ترفع  العقارية ألنها  الضريبة  في 
الــســوقــيــة، كــمــا أن الــقــانــون الــفــرنــســي يــلــزم 
ماك العقارات باإلعان عن وجود أحواض 
الــســبــاحــة فــي مــنــازلــهــم وتسجيل ذلــك لــدى 

السلطات.
ــتــــشــــاف تـــلـــك األحــــــــــواض نــتــيــجــة  وجـــــــاء اكــ
برمجيات طورتها شركة غوغل  الستخدام 
الفرنسية  بالتعاون مع شركة االستشارات 
كــابــجــيــمــيــنــي عـــــاوة عـــلـــى تـــصـــويـــر جـــوي 

ــاء تــجــربــة  ــنــ لـــتـــســـع مـــنـــاطـــق فــــي فـــرنـــســـا أثــ
جريت في أكتوبر 1202.

ُ
أ

ــــت مـــنـــاطـــق ألــــــب مـــاريـــتـــيـــم ، وفـــــــار ،  ــانـ ــ وكـ
 ، ، ورون  وأرديـــــــــش   ، وبــــوشــــيــــه دو رون 
وهــوت ســافــوي ، وفــنــدي ، ومــايــن-إي-لــوار 
، ومــــوربــــيــــهــــان جـــــــزًءا مــــن الـــتـــجـــربـــة، لــكــن 
قد  التجربة  إن  الضرائب يقولون  مسؤولي 

الباد. عمم في جميع أنحاء 
ُ
ت

إلــى أن عــدد أحــواض  وأشـــارت إحصائيات 
السباحة في فرنسا بلغ 2.3 مليون حوض 
الـــتـــي نــشــرهــا  لــلــبــيــانــات  عــــام 0202، وفـــقـــا 
موقع ستاتيستا وسط رواج املبيعات قبل 

الوباء. انتشار 
ومع تزايد عمل املوظفني من املنازل، ارتفع 
عــدد أحـــواض الــســبــاحــة الــتــي تــم إنــشــاؤهــا 

املنازل. في 
إن  الفرنسية  باريسيان  لو  وقالت صحيفة 
الـــعـــادي يــخــضــع لضريبة  الــســبــاحــة  حــمــام 

تقدر بحوالي 002 يورو سنويا.
إن  فرنسا  فــي  الضريبية  السلطات  وقــالــت 
الــبــرمــجــيــات ســوف تــســتــخــدم للكشف  هــذه 
ــازل، والـــســـاحـــات  ــ ــنـ ــ عــــن الـــتـــوســـعـــات فــــي املـ

الــخــارجــيــة، والــشــرفــات غــيــر املــســجــلــة لــدى 
أيـــضـــا فــي  تــلــعــب دورا  الـــســـلـــطـــات، والـــتـــي 

العقارية. الضرائب  تقدير 
وقـــــــــال أنـــــــطـــــــوان مــــاغــــنــــنــــت، نـــــائـــــب مـــديـــر 
املــالــيــة، لصحيفة  لــلــشــؤون  الــعــامــة  الــهــيــئــة 
بــاريــســيــان: »نــســتــهــدف تــحــديــدا تــوســعــات 

الشرفات”. املنازل مثل 
تـــعـــثـــر هــــذه  ــــل أن  ــأمـ ــ نـ »لـــكـــنـــنـــا  وأضـــــــــــاف: 
الــبــرمــجــيــات عــلــى املــبــانــي ذات املــســاحــات 
أمــــاكــــن  إلــــــــى  تـــــرشـــــدنـــــا  وأال  ــة،  ــ ــعـ ــ ــاسـ ــ ــشـ ــ الـ
مـــاهـــي  أو  الـــــكـــــاب  لــــتــــدريــــب  ــة  مـــخـــصـــصـ

األطفال”.
وتعاني فرنسا من أسوأ موجة جفاف أدت 
إلـــى تــعــرض حــوالــي مــئــة بــلــديــة لــعــجــز في 

إمدادات مياه الشرب.
إن  الفرنسية  الجوية  األرصاد  وقالت هيئة 
فرنسا شــهــدت ســقــوط أمــطــار بــارتــفــاع 7.9 
املاضي، مما  يوليو/ تموز  ملليمترات في 
يــجــلــه أكــثــر شــهــر جــفــافــا مــنــذ مـــارس/ آذار 
الفرنسية  السلطات  عام 1691. كما فرضت 
حــظــرا عــلــى الـــري فــي شــمــال غـــرب وجــنــوب 

املياه. الباد للحفاظ على  شرق 

طلق شركة صناعة السيارات اليابانية هوندا، بالتعاون مع شركة »إل جي إنرجي 
ُ
ت

صنعة للبطاريات، مصنًعا جديًدا لتصنيع 
ُ
امل  ،oC noituloS ygrenE GL سوليوشن

بطاريات السيارات الكهربائية في الواليات املتحدة، باستثمارات تتجاوز 4 مليارات 
دوالر.

مصنع البطاريات الجديد
تستثمر الشركتان نحو 4.4 مليار دوالر في هذا املشروع املشترك، الذي ستبلغ طاقته 

اإلنتاجية السنوية نحو 04 جيجاوات في الساعة، بحسب بيان شركة هوندا.
وستمتلك هوندا في هذا املشروع حصة 94%، من خال استثمار 7.1 مليار دوالر، في 
إطار سعي الشركة للتخلص تدريجًيا من مبيعات سيارات الوقود التقليدية، بحسب 

بلومبيرغ.
ومن املقرر البدء في بناء املصنع العام املقبل، على أن يبدأ اإلنتاج في عام 5202.

انتعاش سوق البطاريات األميركية
كشفت شركة هيونداي موتور في مايو/ أيار أنها ستضخ 5.5 مليار دوالر في مصنع 
أنباء في يناير/ كانون  الكهربائية والبطاريات، بعد  بجورجيا لتصنيع السيارات 
الثاني تفيد بأن جنرال موتورز وإل جي كيم يبنيان مصنًعا للبطاريات بقيمة 6.2 

مليار دوالر في ميشيغان.
ا أعلنت باناسونيك، الشركة املصنعة الرئيسية لبطاريات سيارات تيسا، وأولى 

ً
أيض

الشركات املستثمرة في الشركة، الشهر املاضي، عن بناء مصنع ضخم للبطاريات 
بقيمة 4 مليارات دوالر في كانساس بالواليات املتحدة، بهدف تلبية الطلب في ظل 

تحول السوق إلى السيارات الكهربائية.
البطاريات،  فــورد وشريكتها في مجال  أيلول املاضي، أعلنت شركة  وفي سبتمبر/ 
الكورية الجنوبية، عن خطط الستثمار أكثر من 11 مليار دوالر في   noitavonnI KS

مصانع للبطاريات في كنتاكي وتينيسي.
يأتي ذلك بعد استثمارات كبيرة مماثلة في مصانع جديدة للبطاريات والسيارات 

الكهربائية في الواليات املتحدة في العام املاضي.
ُيذكر أن والية كاليفورنيا قد أعلنت، األسبوع املاضي، عن خطة تحظر بيع السيارات 
الــواليــة بحلول عــام 5302، مــا يجعلها أول واليــة  فــي  التي تعمل بالبنزين  الجديدة 

أميركية تطبق ذلك، مع عشرات الواليات األخرى التي يمكن أن تحذو حذوها.

هوندا تبني مصنًعا لبطاريات السيارات 
الكهربائية بالتعاون مع شركة إل جي
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وقــامــت شــركــة ُعــمــان شــل بــالــتــعــاون مع 
بــإجــراء بحث  قــابــوس  جامعة السلطان 
لـــدراســـة مــدى  بـــني عـــامـــي 0202 و2202 
فعالية تقنية S-laicepS” “، وهو سماٌد 
بــاســتــخــدام تقنية شل  ُمــخــّصــٌص ينتج 
ثــيــوغــرو “orgoihT llehS” فــي معالجة 
بــالــصــوديــوم  املــالــحــة واملتشبعة  الــتــربــة 

من خال تحمض التربة.
ــتــــخــــدام مــنــتــج  ــارب بــــاســ ــ ــجـ ــ جــــــريــــــت تـ

ُ
وأ

املــرحــلــة األولـــى لتقليل  فــي   ”S-laicepS“
درجة الحموضة أو الرقم الهيدروجيني 
في التربة /قياس الحموضة أو القلوية 
لـــلـــتـــربـــة/، وتـــرشـــيـــح املـــلـــح عــلــى خــمــســة 

أنواع مختلفة من التربة التي تّم جمعها 
مـــن مــخــتــلــف املـــــزارع فـــي ســلــطــنــة ُعــمــان، 
ــا 

ً
تــحــّمــض  ”S-laicepS“ تــقــنــيــة وأظـــهـــرت 

 فــي ترشيح 
ً

كــبــيــًرا لــلــتــربــة، وكــــان فـــّعـــاال
التي املرشحة  املــلــح، ومضاعفة األمـــاح 

 بعّينة املقارنة.
ً
مقارنة

ــريــــت تـــجـــارب مــيــدانــيــة لــتــقــيــيــم  جــ
ُ
كــمــا أ

اســـتـــجـــابـــة الـــنـــبـــات لــــهــــذا الـــتـــعـــديـــل مــع 
تطبيق هذه التقنية، وكانت هناك زيادة 
بنسبة 31 % في محصول عشب رودس، 
وزيــــادة فــي مــحــصــول الــقــمــح بنسبة 95 
نـــبـــاتـــات رودس  امـــتـــصـــاص  %، وكـــــــان 
للكالسيوم والفوسفور أعلى بنسبة 57 

 بمجموعة 
ً
التوالي مقارنة %، و41 على 

املقارنة.
جـــري 

ُ
وفـــي املــرحــلــة الــثــانــيــة مــن الــبــحــث أ

مسح اجتماعي اقتصادي لفهم تصور 
الــعــمــانــيــني الــحــالــيــني لقضية  املـــزارعـــني 
إلى  بــاإلضــافــة  التربة وإدارتــهــا،  ملوحة 
اســـتـــعـــدادهـــم لــتــطــبــيــق تــقــنــيــات جــديــدة 
لــلــتــخــفــيــف مـــن مــلــوحــة الـــتـــربـــة، بــالــرغــم 
ــا- أي   26 % ال يستخدمون -حــالــّيً

ّ
من أن

تقنيات محددة للتخفيف من امللوحة.
 28 % من املزارعني 

ّ
وأشار البحث إلى أن

على استعداد لشراء حلول تعديل التربة 
تــحــســني اإلدارة   

ّ
ــلــــوحــــة، وأن املــ إلدارة 

التربة من شأنه أن تزيد  الفعالة مللوحة 
من استدامة هــذه املـــزارع، وتخفف عــدًدا 
ال يــحــصــى مــــن املـــشـــكـــات االجــتــمــاعــيــة 
واالقــتــصــاديــة املــرتــبــطــة بــتــدهــور جــودة 

التربة وإنتاجيتها.
وأوضــحــت املــرحــلــة الثانية مــن الــدراســة 
ــلـــى فـــعـــالـــيـــة تــــــقــــــنــــــيــــــة”S-laicepS” فــي  عـ
 بالجبس الزراعي 

ً
ترشيح األماح مقارنة

تحكم بها، مع كون هذه 
ُ
وعينة املقارنة امل

الــتــقــنــيــة أكـــثـــر فــعــالــيــة بــنــســبــة 13 – 73 
% فـــي الــتــرشــيــح بــاملــقــارنــة مـــع الــجــبــس 
 “ ”S-laicepSــــج ــتــ ــ ــنــ ــ الـــــزراعـــــي، ويـــتـــيـــح مــ
استبدال أيونات الصوديوم دون إضافة 

الكالسيوم الخارجية املوجودة  أيونات 
بالفعل في التربة الُعمانية.

ــلــــطــــان قــــابــــوس  وأوصــــــــــت جــــامــــعــــة الــــســ
مــــع انـــتـــهـــاء املـــرحـــلـــة األولــــــــى والـــثـــانـــيـــة 
ـــا بــاســتــخــدام   لـــكـــل هـــكـــتـــار ســـنـــوّيً

ٍّ
ــن ــطـ بـ

ــة”S-laicepS” عـــلـــى الـــتـــربـــة ذات  ــ ــيــ ــ ــنــ ــ ــقــ ــ تــ
الكهربائي بني 4-02 ديسيبل  التوصيل 
/ مــتــر، والـــتـــي تــعــانــي مـــن رداءة جـــودة 
إلـــى استراتيجية  بــالــرجــوع  الــــري  مــيــاه 
ســـلـــطـــنـــة ُعـــــمـــــان فـــــي مـــعـــالـــجـــة مــشــكــلــة 
 حوالي 04-03 % 

ّ
امللوحة 2102، حيث إن

الباطنة تستوفي هذه  من مزارع جنوب 
الشروط.

دوىل

احلكومة البريطانية تنوي وقف تدفّق مياه اجملارير إلى البحر

تزايد أعداد املاعز البري املهدد باإلنقراض فى تركيا

ــي : تـــعـــتـــزم الـــحـــكـــومـــة  ــ ــي سـ ــ ــي بـ ــ لــــنــــدن – بـ
ــق مــيــاه املــجــاريــر غير 

ّ
البريطانية وقــف تــدف

إلــى البحر بحلول 0502، بواسطة  املعالجة 
ارتــفــاعــا في  اســتــثــمــارات طــائــلــة ستنعكس 
األسعار على املستهلكني، وفق ما أعلن وزير 
الــبــيــئــة. ويــنــبــغــي لــشــركــات تـــوزيـــع املـــيـــاه أن 
تستثمر حــوالــي 65 مليار جنيه )66 مليار 
دوالر( لتجديد شبكات صرف املياه، تماشيا 

ة حكومية قّدمت الجمعة.
ّ
مع خط

وقال وزير البيئة جورج يوستيس عبر أثير 
»بي بي سي 4« إن املسألة تقضي بـ »إحداث 
ثورة في شبكتنا لصرف املياه«، مشيرا إلى 
أن الــنــظــام الــحــالــي الــقــائــم عــلــى حـــوالـــى 51 
ألــف مجرى مياه يصّب في البحر »متوارث 
عن البنى التحتية في الحقبة الفيكتورية« 

العائدة إلى القرن التاسع عشر.
ويمكن أن تصّب مياه املجارير غير املعالجة 
بكّميات كبيرة في البحر عندما تكون أنظمة 
الــصــرف متخمة نتيجة أمــطــار غــزيــرة، كما 

حدث األسبوع املاضي.
 الصيف، ُحــظــرت السباحة فــي عــّدة 

ّ
وفــي عــز

شواطئ في بريطانيا بسبب مخاطر صحية.
ر رئيس اإلدارة املحلية ملنطقة أو-دو-

ّ
وحـــذ

فــرانــس )شــمــال فرنسا( الحكومة الفرنسية 
من مآل هذه املياه، واصفا الوضع بـ »كارثة 

بيئية« تتفاقم منذ البريسكت.
وأّكــــــــد يـــوســـتـــيـــس مــــن جــهــتــه أن الــحــكــومــة 
الــبــريــطــانــيــة الــحــالــيــة الــتــي لـــم يــعــد أمــامــهــا 
سوى بضعة أّيام قبل تعيني الحزب املحافظ 

لــبــوريــس جــونــســون بحلول الخامس  خلفا 
من أيلول/سبتمبر كانت »أّول من تطّرق إلى 

هذه املسألة بجّد”.
يـــوســـتـــيـــس »الــــســــبــــب وراء إرجـــــــاء  وقـــــــــال 
ــــت بــــرئــــاســــة املـــحـــافـــظـــني  ــانـ ــ ــات، أكـ ــومــ ــكــ ــحــ الــ
ــقـــرار طــــوال عــقــود هو  أو الــعــّمــالــيــني، هـــذا الـ
الحرص على إبقاء فواتير املياه منخفضة. 

وهذا سبب يمكن تفّهمه”.
ة الحكومية، ينبغي لشركات 

ّ
وعما بالخط

توزيع املياه أن ترّمم بحلول 5302 املجاري 
الــــتــــي تــــصــــّب مـــيـــاهـــهـــا فــــي مـــحـــيـــط مــنــاطــق 
مخّصصة للسباحة وبحلول 0502 األنابيب 

األخرى.
املــقــّدر أن تبلغ التكلفة اإلضــافــيــة على  ومــن 
املــســتــهــلــكــني حــــوالــــى 21 جــنــيــه فــــي الــســنــة 
الواحدة لألسرة الواحدة بحلول 0302 و42 

جنيها بحلول 0502.
ــة بـــ »املــزحــة 

ّ
ووصــفــت املــعــارضــة هـــذه الــخــط

الــقــاســيــة«، مــشــيــرة إلـــى أن 523 ألـــف أنــبــوب 
ســيــســتــمــّر بـــصـــّب مــيــاهــه فـــي بــحــر أو نهر 

بحلول 0502.

: بفضل جهود مكافحة  األنــاضــول   - أنقرة 
املاعز  أعداد  القانوني، شهدت  الصيد غير 
البري في تركيا زيادة ملحوظة في األعوام 

األخيرة.
وتــعــيــش قــطــعــان املــاعــز الــبــري فــي الــعــديــد 
أقضية  فــي  الــواليــة السيما  فــي  الجبال  مــن 
أوفاجيك وبولومور وناظمية وغيرها من 

املناطق.
ــتـــاء الـــتـــي يــقــل  وفــــي أشـــهـــر الـــخـــريـــف والـــشـ
فــيــهــا الــكــأل تــنــزل الــقــطــعــان مـــن املــرتــفــعــات 
فــي أحضان  السكنية  التجمعات  قــرب  إلــى 

الطعام. الجبال بحثا عن 
أما في الربيع والصيف فتبحث عن الطعام 
في قمم الجبال التي يصل ارتفاعها 3 أالف 

البحر. متر عن مستوى سطح 

ويــعــد املـــاعـــز الـــبـــري مــحــط اهــتــمــام عــشــاق 
الــطــبــيــعــة والــتــصــويــر، ويــســهــم فـــي تــعــزيــز 

املنطقة. في  السياحي  النشاط 
ــول، قــــــــال حـــســـني  ــ ــ ــاضـ ــ ــ ــألنـ ــ ــ ــــث لـ ــديــ ــ وفــــــــي حــ
كالسان، أحد سكان تونج إيلي، إن الوالية 
تــحــتــضــن الـــعـــديـــد مــــن أنــــــواع الـــحـــيـــوانـــات 
والثعالب  والدببة والضباع  كاملاعز  البرية 

والنسور. واألرانب 
ــدة  ــاهـ ــشـ ــه بــــوســــع املــــــــرء مـ ــ ــ ــى أنـ ــ ــ وأشـــــــــار إلـ
ــة يــــــــراهــــــــا فــــــــي حـــــدائـــــق  ــ ــ ــريـ ــ ــ حـــــــيـــــــوانـــــــات بـ
ــات، فـــي بــيــئــاتــهــا الــطــبــيــعــيــة فــي  ــوانـ ــيـ ــحـ الـ

جبال وغابات تونج إيلي.
ولـــفـــت إلــــى أن املـــاعـــز الـــبـــري ال يـــهـــرب مــن 
ــنـــاس هــنــا ال  ــنـــاس فـــي املــنــطــقــة، ألن » الـ الـ

الشر تجاهه”. يضمرون 

للوقاية من اإلشعاع .. 
5 ماليني قرص يوديد 

البوتاسيوم ألوكرانيا
أعـــلـــنـــت املـــفـــوضـــيـــة األوروبــــــيــــــة، 
تبرع االتحاد األوروبي بأكثر من 
خمسة مــايــني قـــرص مــن يــوديــد 
الــبــوتــاســيــوم ألوكــرانــيــا، للوقاية 

من خطر اإلشعاع.
وقــــــــــال جــــانــــيــــز لـــيـــنـــارتـــشـــيـــتـــش 
مفوض االتــحــاد األوروبـــي إلدارة 
األزمـــــــــات، فــــي بـــيـــان إنـــــه فــــي ظــل 
ــرار الـــقـــصـــف بـــالـــقـــرب مــن  ــمــ ــتــ اســ
محطة زابوريجيا للطاقة النووية 
فــي خضم الــحــرب، تشكل أقــراص 
ــد الــــبــــوتــــاســــيــــوم وســـيـــلـــة  ــ ــوديــ ــ يــ

استباقية لحماية املواطنني.
ــتـــش الـــشـــكـــر  ــيـ ــارتـــشـ ــنـ ــيـ ووجـــــــــه لـ
لــلــنــمــســا ملــســاهــمــتــهــا بـــــــ005 ألــف 
قرص في التبرع ليصل اإلجمالي 
قــــــرص. وقـــالـــت  إلـــــى 5.5 مـــلـــيـــون 
املفوضية إن األقــراص التي تبرع 
بــــهــــا االتــــــحــــــاد األوروبـــــــــــــي تـــزيـــد 
قيمتها على خمسة مايني يورو.
ــة  ــيـــ ــيـــة األوروبـــ ــفـــوضـ ونـــظـــمـــت املـ
الــــــــتــــــــبــــــــرع بــــــــــــأقــــــــــــراص يـــــــوديـــــــد 
ــــوم مــــــن خــــــــال آلـــيـــة  ــيـ ــ ــــاسـ ــــوتـ ــبـ ــ الـ
ــاد األوروبــــــــــــــي لـــلـــحـــمـــايـــة  ــ ــ ــحـ ــ ــ االتـ
ــي مــنــصــة لــتــنــســيــق  ــ املـــدنـــيـــة، وهـ

موارد الطوارئ ومشاركتها.
ويــــــــمــــــــكــــــــن ألقـــــــــــــــــــــــراص يــــــــوديــــــــد 
البوتاسيوم أن تمنع تراكم اليود 
ــيــــة حـــال  ــدة الــــدرقــ ــغــ ــي الــ املـــشـــع فــ

وقوع حادث نووي.
ورغــــــــــــــــم الـــــــقـــــــصـــــــف فــــــــــي مـــــوقـــــع 
زابــوريــجــيــا مــتــرامــي األطـــــراف، ال 
يـــزال مستوى اإلشــعــاع طبيعيا، 
بــحــســب مـــا ذكــــره مــســؤولــون من 
األمم املتحدة واألطراف املتحاربة 

في اآلونة األخيرة.

وأوضحت المرحلة 
الثانية من الدراسة على 
فعالية التقنية الجديدة 

في ترشيح األمالح 
مقارنًة بالجبس الزراعي

ــة األولــــــى  ــلــ مـــســـقـــط : نـــجـــحـــت املــــرحــ
والثانية من بحث استخدام األسمدة 
الــخــاصــة ملــعــالــجــة مــلــوحــة الــتــربــة في 
ــى إيــجــاد  ــ ســلــطــنــة ُعـــمـــان، الـــهـــادف إل
للتطبيق ملعالجة ملوحة  حلول قابلة 
الــزراعــيــة بجنوب  املنطقة  الــتــربــة فــي 
ـــذي قــامــت بـــه شــركــة شل  الــبــاطــنــة، الـ
ُعمان وشركة شل للزراعات والغابات 

لطان قابوس. وجامعة السُّ
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خالد محمد الهاجرياألخـــيــرة
رئيس التحرير : النـاشط البيئـي

عاش 26 عاما وحيدا.. وفاة رجل احلفرة تكمل اإلبادة اجلماعية لقبيلته

أيكيا تشتري 49 % فى 3 مشروعات للطاقة املتجددة
املــالــكــة ملعظم   ،”akgnI“ مــجــمــوعــة  وافـــقـــت 
العالم، على  أنحاء  أيكيا في جميع  متاجر 
لتطوير طاقة  3 مشروعات  شــراء 94% في 
الـــريـــاح خــــارج الــســويــد، مــن شــركــة تــطــويــر 
مــصــادر الــطــاقــة املــتــجــددة 2XO، مــقــابــل 85 

مليون يورو )5.75 مليون دوالر(.
ويـــعـــد هــــذا هـــو االســتــثــمــار الــثــانــي لــطــاقــة 
 ،stnemtsevnI akgnI الرياح البحرية لشركة

الرسمي. حسبما ذكرت في بيانها 

املتجددة بالطاقة  إنغكا  استثمارات 
أشارت شركة “stnemtsevnI akgnI”، الذراع 
 ،”puorG akgnI“ ملــجــمــوعــة  االســتــثــمــاريــة 
ــقـــة تـــشـــمـــل مــــشــــروعــــني، فــي  ــفـ الـــصـ ـــــى أن  إلـ
الــســاحــل الجنوبي  الــبــلــطــيــق، وقــبــالــة  بــحــر 

الغربي.
املــشــروعــات مجتمعة  وأضــافــت »لـــدى هــذه 
الـــقـــدرة عــلــى الـــوصـــول إلــــى إجــمــالــي قـــدرة 

مركبة تبلغ 0009 ميغاوات”.

ــــات  ــــروعـ ــــشـ املـ أن  إلـــــــى  ــا  ــ ــ
ً

ــــض أيــ لـــفـــتـــت  ــا  ــمــ كــ
ــدرة عـــلـــى إنــــتــــاج مــــا يـــصـــل إلـــى  ــقــ لـــديـــهـــا الــ
ــراواط/ ســـاعـــة مـــجـــتـــمـــعـــة، بــمــجــرد  ــ ــيــ ــ تــ  83
أكــثــر مــن 52% من  يــعــادل  مــا  أي  تشغيلها، 

السويد 1202. املستهلكة في  الكهرباء 
ــلــت أســعــار الــطــاقــة املــتــجــددة ارتــفــاًعــا  ســجَّ
ــادة  ــ زيــ بـــســـبـــب  ــعـــــام،  الـــ ــذا  ــ بـــنـــســـبـــة 03% هــ
الطلب، وسط القفزة بأسعار النفط والغاز.

5.6 مليار دوالر

مليارات   3 استثمرت حوالي  الشركة  كانت 
مــشــاريــع  فــــي  مـــلـــيـــار دوالر(   99.2( ــورو  ــ يــ
طــاقــة الــريــاح والــطــاقــة الــشــمــســيــة مــنــذ عــام 
9002، وتخطط لرفع إنفاقها إلى 5.6 مليار 
االستثمارات  مليار دوالر( من   84.6( يورو 

بحلول عام 0302.
بدأ تعاون stnemtsevnI akgnI مع 2XO عام 
0102، واستحوذت stnemtsevnI akgnI منذ 
ذلك الحني، على 01 مشروعات من 2XO في 

السويد وليتوانيا وفنلندا وبولندا.
ــا 

ً
تــوربــيــن نــحــو 575   puorG akgnI تــمــتــلــك 

دولــة، و02 حديقة شمسية،   71 للرياح في 
و539 ألف لوح شمسي على أسطح متاجر 

أيكيا. ومستودعات 
ــددة لــــدى  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ يـــبـــلـــغ إجــــمــــالــــي الــــطــــاقــــة املـ
أكــثــر مـــن 3.2 غـــيـــغـــاوات، أي ما  املــجــمــوعــة 
يــعــادل االســتــهــاك السنوي ألكــثــر مــن 52.1 

مليون أسرة أوروبية.

أكــــــــــدت مــــنــــظــــمــــة »فـــــــــونـــــــــاي«، الـــحـــكـــومـــيـــة 
املعزولة  القبائل  أفــراد  بتتبع  املتخصصة 
فــي غــابــات األمــــازون بــالــبــرازيــل، وفـــاة آخــر 
الذي عاش  املعزولة،  قبيلته  أفراد  رجل من 
األصليني  للسكان  تــانــارو  إقليم  في  وحــده 
بــــــواليــــــة رونــــــدونــــــيــــــا فــــــي غـــــربـــــي غــــابــــات 

البرازيلية. األمازون 
قتلوا في سلسلة  الرجل  قبيلة  أفــراد  وكــان 
من الهجمات خال السبعينيات على أيدي 

رعاة املواشي وناهبي األراضي.
ــفــــرة«، ألنـــه  ــل الــــحــ ــ ــلــــق عــلــيــه لـــقـــب »رجــ وأطــ
للصيد بتجهير حفر  أفــخــاخــا  كــان يجهز 
ــا  ــاخـ ــيـ عـــمـــيـــقـــة، بـــعـــضـــهـــا كــــــان يــــحــــوي أسـ

خشبية حادة في قعرها.
وحـــاولـــت املــنــظــمــات الـــتـــواصـــل مـــع الــرجــل 
ومــســاعــدتــه بــمــنــحــه مـــا قـــد يــلــزمــه، إال أنــه 
ــتـــواصـــل مـــع الــعــالــم  رفــــض أي شــكــل مـــن الـ
الـــــخـــــارجـــــي، وعــــــــاش وحــــــــده طــــــــوال الــــــــ62 

 lavivruS“ عــامــا األخـــيـــرة. وذكــــرت مــنــظــمــة
lanoitanretnI” أنه عثر على »رجل الحفرة« 
املـــاضـــي، بينما  أغــســطــس  فــي 32  مــتــوفــيــا، 
قة بأسباب 

ّ
كان مستلقيا على أرجوحة معل

بدت وأنها طبيعية. وأشارت السلطات إلى 
للتحقق من  تــشــريــح  بــإجــراء  أنــهــا ســتــقــوم 

ذلك، وفقا ملا نقلته »سي إن إن”.
ــرة األبــــــحــــــاث لـــــــدى مــنــظــمــة  ــ ــديــ ــ ــــت مــ ــانــ ــ وكــ
فيونا واتسون،   ،”lanoitanretnI  lavivruS“
زارت اإلقــلــيــم عـــام 4002 مــع فــريــق مــراقــبــة 

حكومي.
وقــالــت بــعــد اإلعـــان عــن وفــاتــه: »لــم يعرف 
أو حــتــى  ــل،  ــ ــرجــ ــ الــ هــــــذا  اســــــم  أي شــــخــــص 
الكثير عن قبيلته، وبوفاته اكتملت اإلبادة 
كــانــت بالفعل  لــشــعــبــه. ألن هــذه  الــجــمــاعــيــة 
املتعمد على شعب  القضاء  إبادة جماعية، 
املتعطشني  املــاشــيــة  مــربــي  قــبــل  مــن  بأكمله 

لألرض والثروة.

وأضــافــت أن الــرجــل »كــان يرمز إلــى كــل من 
الــعــنــف والــقــســوة املــروعــني الــلــذيــن تــعــرض 
أنــحــاء  فــي جميع  األصــلــيــون  الــســكــان  لهما 
الـــعـــالـــم بـــاســـم االســـتـــعـــمـــار والــــربــــح، ولــكــن 
أن نتخيل  إال  ملــقــاومــتــهــم. ال يسعنا  أيــضــا 
التي شهدها في حياته، والوحدة  الفظائع 
قبيلته،  أفــراد  بقية  بعد مقتل  التي عاشها 
بــإصــرار كل مــحــاوالت االتصال،  قــاوم  لكنه 

وأوضح أنه يريد فقط أن ُيترك وشأنه”.
مــقــطــع  عــــام 8102،  ــريـــق حـــكـــومـــي  فـ ــر  ونـــشـ

فيديو للرجل وهو يحاول قطع شجرة.
يقع  تانارو  إقليم  أن  إلــى  املنظمة  وأشــارت 
للمواشي،  بــمــزارع  مــحــاط  فــي جــزء صغير 
ــم عــنــفــا فــي  ــيـ ــالـ ــثـــر األقـ وأنـــــه يـــعـــد »أحـــــد أكـ
ــامـــت إلـــى  ــا قـ ــهـ ــــى أنـ الــــبــــرازيــــل«، مـــشـــيـــرة إلـ
ــل  ــ ــرازيـ ــ ــبـ ــ ــمــــات أخـــــــــرى فــــــي الـ ــنــــظــ جـــــانـــــب مــ
لـــســـنـــوات لــحــمــايــة أرض »رجـــل  بــالــضــغــط 

الحفرة”.

ذوبان أنهار جليدية فى سويسرا
بعد ارتفاع درجات احلرارة 

ــار  ــ ــهـ ــ بــــعــــض األنـ ــــدت  ــقـ ــ فـ   :  زيـــــــوريـــــــخ  
ــيــــرة فـــــي ســـويـــســـرا  الـــجـــلـــيـــديـــة الــــصــــغــ
كــــمــــيــــات كــــبــــيــــرة مــــــن جــــلــــيــــدهــــا، هــــذا 
ــــط ارتـــــفـــــاع قـــيـــاســـي فــي  الــــصــــيــــف، وســ
درجـــــات الــــحــــرارة، مــمــا أجـــبـــر الــعــلــمــاء 
ــم  ــهــ ــرامــــجــ ــــض مـــــــن بــ ــعـ ــ ــى إنـــــــهـــــــاء بـ ــ ــلـ ــ عـ
 

ّ
لــم يتبق إنــه  بــالــقــيــاس، حيث  الــخــاصــة 

أي جليد.
وقــــــال مـــاتـــيـــاس هــــانــــس، الــــــذي يــــرأس 
ــكـــة »غــــــامــــــوس« لــــقــــيــــاس األنــــهــــار  ــبـ شـ
إتـــش  تــــي  فــــي هـــيـــئـــة »إي  الـــجـــلـــيـــديـــة، 
زيــوريــخ«: »مــا نــراه أقــوى من أي شيء، 

اعتقدنا أنه ممكن حتى اآلن«.
وأضـــــــــــاف هـــــانـــــس لـــــــ»وكــــــالــــــة األنـــــبـــــاء 
ــيــــة« أن بـــعـــض طـــبـــقـــات الــجــلــيــد  ــانــ األملــ

ــاتــــش« الـــجـــلـــيـــدي، فــي  ــورفــ فــــي نـــهـــر »كــ
جــنــوب شــرقــي ســويــســرا، الــتــي تشكلت 
أيضًا.  قبل نحو سبعة آالف عام، ذابت 
ويــعــتــمــد تــأريــخ الــجــلــيــد عــلــى قــيــاســات 
ســابــقــة، أجــرتــهــا جامعة هــايــدلــبــرغ في 

أملانيا.
وقــــال هـــانـــس إن بـــرنـــامـــج الـــقـــيـــاس فــي 
كورفاتش سيتوقف، لعدم وجود جليد 
القياس. وأضاف: »لذلك فإن  في مواقع 
الـــشـــيء الــوحــيــد املــتــبــقــي بــالــنــســبــة لنا 

هو جمع جميع املواد وإزالتها«.
ــــج غــــامــــوس  ــامـ ــ ــرنـ ــ ــاء بـ ــمــ ــلــ ــيــــس عــ ــقــ ويــ
األنهار الجليدية، منذ عقود، ويقيمون 
مــســتــويــات حــجــم الــثــلــوج فـــي الــشــتــاء، 

الجليد في الصيف. وذوبان 

أوباما يفوز بجائزة إميي بعد تعليقه الروائي على أفالم وثائقية
حــصــل الــرئــيــس األمـــيـــركـــي الــســابــق بــــاراك 
ــرده  ــ ــن ســ ــ ــــي عــ ــمـ ــ ــزة إيـ ــ ــائــ ــ ــلــــى جــ أوبــــــامــــــا عــ
نــاشــونــال  غــرايــت  »آور  الــوثــائــقــي  ملسلسله 
بـــاركـــس« )مــحــمــيــاتــنــا الــوطــنــيــة الــعــظــيــمــة( 
أكــاديــمــيــة  أعــلــنــت  مــا  عــلــى  نتفليكس،  عــلــى 

السبت. األميركية  التلفزيون 
ويـــقـــام حــفــل تـــوزيـــع هــــذه الـــجـــوائـــز فـــي 31 
ســبــتــمــبــر/أيــلــول، لــكــن يــســبــق ذلــــك إعـــان 

الثانوية. الجوائز 

قد حصل سابقًا  آخر  أميركي  وكان رئيس 
أيزنهاور  د.  دوايــت  إيمي، هو  على جائزة 

في عام 6591، لكنها كانت جائزة فخرية.
كل  عــام 7102، كتب  في  تــرك منصبه  وبعد 
أوباما وزوجته ميشال مذكرات  بــاراك  من 
حــقــقــت مــبــيــعــات مــرتــفــعــة. وبــاإلضــافــة إلــى 
مــؤســســتــهــمــا غــيــر الــربــحــيــة، أّســـســـا شــركــة 
نتفليكس بعشرات  مــع  عــقــدًا  ــعــت 

ّ
وق إنــتــاج 

الدوالرات. مايني 

الــفــيــلــم الــوثــائــقــي األول لــشــركــتــهــمــا،  ــاز  وفــ
ــار  ــكــ أوســ ــائــــزة  بــــجــ  ،yrotcaF naciremA
ألفــضــل فــيــلــم وثــائــقــي، وجـــائـــزة إيــمــي عن 
فــئــة أفــضــل إخــــراج، لــكــن املــكــافــأتــني ُمنحتا 
لــــلــــزوجــــني أوبــــامــــا  الــــعــــمــــل، ال  لـــصـــانـــعـــي 

نفسيهما.
ــم يــفــز خــلــيــفــة بـــــاراك أوبــــامــــا فـــي مــوقــع  ولــ
إيمي عن  ترامب، بجائزة  الرئاسة دونالد 
برنامجه لتلفزيون الواقع »ذي أبرنتيس«، 

لنيلها. رغم ترشيحه مرتني 
مــن بــني املــرشــحــني اآلخــريــن فــي فــئــة أفضل 
راٍو، الــنــجــم الــســابــق فــي الـــدوري األمــيــركــي 
للمحترفني في كرة السلة كريم عبد الجبار 
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ــة قــامــت بــهــا هيئة  ــ مــســقــط : أظـــهـــرت دراسـ
الطبيعية  فــي محمية خــور صــالــة  البيئة 
ــة الــــطــــيــــور املـــحـــلـــيـــة  ــلــ ــة ظــــفــــار قــ ــافـــظـ ــمـــحـ بـ
املــهــاجــرة وانــتــشــار طــائــر الـــغـــراب الــهــنــدي 
الغازي مع وجود مناطق تعشيش واسعة 
لهذا النوع، حيث ينتشر في مدينة صالة، 
ــلـــى األنـــــــواع  ــا عـ ــ ــًمـ ــ ــا يـــشـــكـــل خــــطــــًرا داهـ ــمـ مـ

الطيور املحلية واملهاجرة. األخرى من 
وتـــأتـــي هـــذه الـــدراســـة الــتــي تــنــفــذهــا هيئة 
ــــي مـــكـــتـــب حـــفـــظ الــبــيــئــة  ــئـــة مـــمـــثـــلـــة فـ ــيـ ــبـ الـ
بــمــحــافــظــة ظـــفـــار حــــول تـــنـــوع الـــطـــيـــور فــي 
تعد  والتي  الطبيعية،  محمية خور صالة 
إحــــدى املــحــمــيــات املــهــمــة لــحــمــايــة املــنــاطــق 
ُعــمــان بــحــكــم موقعها  الــرطــبــة فــي ســلــطــنــة 

التي تحتويها. الطبيعية  واملقومات 
تــهــدف الــدراســة إلــى مــعــرفــة أنـــواع الــطــيــور 
ــة ســلــوكــهــا، حيث  وحــصــر أعـــدادهـــا ودراســ
التي تطرأ على  بالتغيرات  الدراسة  عرف 

ُ
ت

املحميات وتسهم  بيئة  فــي  البيئية  النظم 
الــتــي تــرفــد التقارير  الــبــيــانــات  فــي تــحــديــث 
والــبــاغــات الــوطــنــيــة املــلــتــزمــة بــهــا سلطنة 
الصلة، مما  ذات  الدولية  للمنظمات  ُعمان 
ــلـــى تـــحـــســـني تـــصـــنـــيـــف الــســلــطــنــة  يـــعـــمـــل عـ
أحد  العاملية وهــو  البيئية  املــؤشــرات  وفــق 
االلـــتـــزامـــات الــرئــيــســة الســتــراتــيــجــيــة ُعــمــان 
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ويــشــكــل الـــخـــور والـــبـــحـــيـــرات املـــائـــيـــة شــبــه 
املـــالـــحـــة بــيــئــة مــثــالــيــة لــتــعــشــيــش الــطــيــور 

ــا  غــذائــّيً ــا 
ً
مــخــزون تــحــوي  أنــهــا  املحلية، كما 

ــا ومــحــطــات اســتــراحــة لــهــجــرة الطيور  مــهــّمً
العاملية.

ــعــــول  ــــد جــــشــ ــيـ ــ ــعـ ــ وأوضــــــــــــــح أحــــــمــــــد بـــــــن سـ
أخـــصـــائـــي نـــظـــم بــيــئــيــة أن الــــدراســــة بـــدأت 
مــن شــهــر أغــســطــس الـــجـــاري وتــســتــمــر إلــى 

القيام  الحالي واشتملت على  العام  نهاية 
ــارات  ــارات صـــبـــاحـــيـــة ومـــســـائـــيـــة ملــــســ ــ ــزيــ ــ بــ
مــــحــــددة داخـــــل املــحــمــيــة وحـــــول مــحــيــطــهــا 
لـــرصـــد املـــشـــاهـــدات وتــوثــيــقــهــا فـــي قــاعــدة 
بـــيـــانـــات فـــرعـــيـــة بـــاملـــديـــرة الـــعـــامـــة لــلــبــيــئــة 

بمحافظة ظفار.

إنتشار الغراب الهندي يقلق العمانيني


