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جماعة الخط األخضر البيئية

الطاقة الشمسية .. 
التكاليف تنخفض 85 ٪ 
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إعادة إطالق إعادة إطالق 44 من  من 
نسور األذون فى محمية نسور األذون فى محمية 

السرين الطبيعيةالسرين الطبيعية

تشارلز الثالثتشارلز الثالث
ملك المدافع ملك المدافع 

عن البيئةعن البيئة

اكتشاف جبل جليدي اكتشاف جبل جليدي 
مغطى بالحصى فى مغطى بالحصى فى 

أقصى شمال العالمأقصى شمال العالم

إندونيسيا فقدت غابات إندونيسيا فقدت غابات 
استوائية  بسبب التعدين استوائية  بسبب التعدين 

أكثر من أي دولة أخرىأكثر من أي دولة أخرى

اقتصاد

طبيعة

تقارير

دولى

األخيرة

خلصت دراســـة للمركز العربي 
لعلوم املناخ والبيئة في جامعة 
ــبــــي، نــشــرتــهــا  ــيــــويــــورك أبــــوظــ نــ
ــتــــيــــرز إن مـــاريـــن  دوريـــــــــة »فــــونــ
ــى اشــــتــــداد نقص  ســـايـــنـــس«، إلــ
ــــط الــخــلــيــج  األكـــســـجـــن فــــي وسـ
الـــــعـــــربـــــي، مـــصـــحـــوبـــا بـــإطـــالـــة 

موسم »نقص األكسجة«.
الــبــاحــثــن تــطــور  فــريــق  ودرس 
األكـــســـجـــن املــــــذاب فـــي الــخــلــيــج 
العربي على مــدى ثالثة عقود، 
واســتــخــدمــوا نــمــوذجــا متطورا 
ملحاكاة نقص األكسجة بالقرب 
من قاع البحر منذ عام 1982 إلى 
عام 2010، واكتشفوا انخفاضا 
كــبــيــرا فــي تــركــيــزات األكــســجــن، 
مــصــحــوبــا بــالــتــوســع املــوســمــي 
ــقـــص األكـــســـجـــن  فــــي مــنــطــقــة نـ
ــقــــاع )انـــخـــفـــاض  بـــالـــقـــرب مــــن الــ
مــســتــويــات األكــســجــن بــالــقــرب 
ــم  ــــي مـــواسـ ــــن قــــــاع الـــخـــلـــيـــج فـ مـ

ــلــــص الـــبـــاحـــثـــون  ــة(، وخــ ــنـ ــيـ ــعـ مـ
ــاخ  ــنـ ــــي املـ إلــــــى أن الــــتــــغــــيــــرات فـ
املحلي تعمل على تغيير البيئة 
الفيزيائية والبيوجيوكيميائية 
في الخليج مع تداعيات محتملة 
عــلــى الــنــظــم الــبــيــئــيــة ومــصــايــد 

األسماك في املنطقة.
ــات فــي  ــظـ ــــدرة املـــالحـ وبـــســـبـــب نــ
املنطقة، فإن ديناميكيات نقص 
األكسجة في الخليج ال تزال غير 
مــعــروفــة إلــــى حـــد كــبــيــر، وهـــذه 
هـــي الــــدراســــة األولــــــى لــنــمــذجــة 
الكيمياء الجيولوجية الحيوية 
في منطقة الخليج، وهذه أيضا 
هي املرة األولى التي يستكشف 
فــيــهــا الـــبـــاحـــثـــون دوافــــــع نقص 
األكسجة على نــطــاق واســـع في 
الـــخـــلـــيـــج وتـــقـــلـــبـــاتـــه املــوســمــيــة 

وطويلة األجل.
وتــــــــــوســــــــــع وتــــــكــــــثــــــيــــــف نــــقــــص 
األكــــســــجــــة فـــــي الـــخـــلـــيـــج لـــديـــه 

ــدرة عـــلـــى تــغــيــيــر الــكــيــمــيــاء  ــقــ الــ
الــــحــــيــــويــــة والـــــنـــــظـــــم الـــبـــيـــئـــيـــة 
البحرية بطرق مختلفة، ويمكن 
ــقــــص األكـــســـجـــة  نــ يـــتـــســـبـــب  أن 
فـــــي مـــــــوت األســـــــمـــــــاك، ويـــــــؤدي 

الــتــنــوع البيولوجي  فــقــدان  إلــى 
الــــبــــحــــري، وقـــــد يــتــســبــب أيــضــا 
فــــي تــــحــــوالت فــــي الـــتـــوزيـــع مــع 
هجرة األسماك لتجنب اإلجهاد 
الـــنـــاجـــم عــــن نـــقـــص األكـــســـجـــة، 
وهذا يمكن أن يغير بنية النظم 
الـــبـــيـــئـــيـــة لـــلـــشـــعـــاب املـــرجـــانـــيـــة 
ويـــــزيـــــد مـــــن تــــعــــرض الـــشـــعـــاب 
املرجانية في الخليج لالحترار 

املستمر وتغير املناخ.
يـــــقـــــول زهـــــيـــــر األشـــــــقـــــــر، كــبــيــر 
الـــبـــاحـــثـــن فــــي املــــركــــز الـــعـــربـــي 
لعلوم املناخ والبيئة في جامعة 
نــيــويــورك أبــوظــبــي »األكــســجــن 
جــــزيء أســاســي وحــيــوي لبقاء 
الــكــائــنــات الــبــحــريــة وتــجــمــعــات 
ــد  األســــمــــاك فــــي املـــنـــطـــقـــة، ووجــ
نـــقـــص  فـــــريـــــقـــــنـــــا أن مــــنــــطــــقــــة 
األكسجن املوسمية في الخليج 
الــعــربــي نــمــت بنسبة تــزيــد عن 
50 في املائة منذ الثمانينيات، 

وهـــي مــســتــمــرة اآلن عـــدة أشهر 
أخــرى كــل عــام مقارنة بالعقود 

املاضية«.
وأضـــــاف األســـتـــاذ املــســاعــد في 
علم األحــيــاء بجامعة نيويورك 
أبـــــوظـــــبـــــي واملـــــــؤلـــــــف املـــــشـــــارك 
للتقرير جون بيرت: »إن توسع 
وتــكــثــيــف هـــذه املــيــاه منخفضة 
ــــط الــخــلــيــج  األكـــســـجـــن فــــي وسـ
يــمــثــل تــهــديــدا مــتــزايــدا ملصايد 
األسماك اإلقليمية، حيث تنمو 
هــــذه املــنــطــقــة الـــتـــي تــعــانــي من 
نـــقـــص األكـــســـجـــة بــشــكــل مــطــرد 
نحو شواطئ اإلمارات، ومناطق 
ــــل دراســـــــة  ــــواصـ ــنـ ــ الــــصــــيــــد، وسـ
تــطــور هـــذه الــظــاهــرة وسنعمل 
ــــاالت الــحــكــومــيــة ذات  ــــوكـ مــــع الـ
الــخــطــر في  الــصــلــة لتقييم هـــذا 
املــســتــقــبــل مــــع اســـتـــمـــرار تــغــيــر 
املناخ في الضغط على أنظمتنا 

البحرية«.

إنخفاض 
االكسجين 

زاد بنسبة 5٠ 
في المائة منذ 

الثمانينيات
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تــواجــه مجلة النــســيــت الطبية رد فــعــل عنيف بــعــد أن أشــار 
الــفــيــروس ربــمــا تسرب  إلــى أن  تقرير رئيسي للجنة كوفيد 
من مختبر في الواليات املتحدة. وقالت املجلة إنه ال يزال من 
»املجدي« أن يخرج سارس-كوف 2- )االسم العلمي لكوفيد( 
إلــى تقديم  من انتشار طبيعي أو حــادث في مختبر، ودعــت 

املزيد من الضمانات لتقليل مخاطر أي من الحالتن.
ــا إلى 

ً
لكن التقرير، الناتج عــن عــامــن مــن العمل، أشـــار أيــض

أن الــبــاحــثــن األمــيــركــيــن قـــد يــكــونــون مــذنــبــن. إضـــافـــة إلــى 
ذكر املنشآت في ووهــان الصينية، أشــارت إلى أن »الباحثن 
املستقلن لــم يــحــقــقــوا بــعــد« فــي املــعــامــل األمــيــركــيــة، وقــالــت 
إن املعاهد الوطنية للصحة »قــاومــت الكشف عن تفاصيل« 

عملها.

تقرير يدعى خروج كورونا من مختبر أميركى
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• نيودلهي : وصلت ثمانية فهود السبت إلى الهند من ناميبيا 
بهدف إطالقها الحقا في البرية، في إطار مشروع إلعادة إدخال هذا 
النوع الذي انقطع أثره في الهند قبل 70 سنة. وتشير السلطات إلى 
 هذه الخطوة تمثل أول عملية نقل للفهود، وهي أسرع حيوانات 

ّ
أن

آراء الخبراء في  الــقــارات. وتنقسم  برية على األرض، تحصل عبر 
الــطــمــوح، إذ يشكك بعضهم فــي فرص  املــشــروع  شــأن نتائج هــذا 
 الفهود قــد تــواجــه صعوبة في 

ّ
نجاحه. ويعتبر متخصصون أن

التأقلم في بيئتها الجديدة التي تضم كذلك نمورًا، ويخشون أن 
تحصل قــتــاالت بــن الــنــوعــن. وقــالــت الطبيبة لــوري مــاركــر، وهي 
مؤسسة صندوق حفظ الفهود في ناميبيا، لوكالة فرانس برس 
 »الفهود يمكنها التكيف بصورة كبيرة وأعتقد أنها ستتأقلم 

ّ
إن

بشكل جيد”.

الفهود تعود للهند بعد ٧٠ عاماً

دراسة حتذر حكومات اخلليج االكسجني ينخفض بحدة فى خليجكم

تداعياته : نفوق لألسماك وموت للمرجان وفقدان االمن الغذائى 

ما تكلفة 
تلوث الهواء؟

تـــلـــوث   : • واشـــــنـــــطـــــن 
ــبــــب  الـــــــــهـــــــــواء هــــــــو الــــســ
الــــــبــــــيــــــئــــــي الـــــرئـــــيـــــســـــي 
لـــــــــــحـــــــــــدوث األمـــــــــــــــــراض 
الـــوفـــاة املبكرة  ــاالت  وحــ
ــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم.  عـ
ــات  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــجـ ــ وتــــــــعــــــــد الـ
املــــــــــــواد  الــــــدقــــــيــــــقــــــة أو 
الــطــيــارة )الـــــــرذاذ( الــتــي 
ــــواء،  ــهـ ــ ــلــــوث الـ تـــســـبـــب تــ
املــــعــــروفــــة أيـــضـــا بــاســم 
ــيـــمـــات الـــدقـــيـــقـــة،  الـــجـــسـ
الــجــســيــمــات الدقيقة  أو 
ــر 2.5 مــــيــــكــــرون،  ــقــــطــ بــ
الــســبــب فـــي 6.4 مــلــيــون 
ــا،  ــويــ ــنــ ــة وفـــــــــــاة ســ ــ ــالــ ــ حــ
ــبــــب أمـــــــــــــراض مـــثـــل  ــســ بــ
انــســداد شــرايــن القلب، 
ــة،  ــيــ ــاغــ ــدمــ ــة الــ ــتــ ــكــ ــســ والــ
وسرطان الرئة، ومرض 
االنسداد الرئوي املزمن، 
وااللــــــتــــــهــــــاب الــــــرئــــــوي، 
والنوع الثاني من مرض 
الــســكــري، واضــطــرابــات 

حديثي الوالدة.

٧
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ويــقــول غــريــغــوري نــيــمــيــت، وهـــو أســتــاذ 
في جامعة ويسكونسن-ماديسون وأحد 
 الــطــاقــة 

ّ
مــؤلــفــي الــتــقــريــر الــرئــيــســيــن إن

الشمسية »تــشــكــل عــلــى األرجــــح أرخــص 
ــة لــتــولــيــد  ــريـ ــبـــشـ ــة اكـــتـــشـــفـــتـــهـــا الـ ــلـ ــيـ وسـ

الكهرباء على نطاق واسع”.
ــدأت الــطــاقــة املــتــجــددة تــشــهــد تــطــورًا  وبـــ
سجل بأسعار الوقود 

ُ
في ظل االرتفاع امل

األحفوري واملخاوف املتمحورة على سّد 
االحــتــيــاجــات مــن الــطــاقــة نتيجة الــحــرب 

األوكرانية.
ويشير تقرير لـ«بلومبرغ إن إي إف« إلى 
ان االســـتـــثـــمـــارات الــعــاملــيــة فـــي مــشــاريــع 
الــطــاقــة الشمسية ارتــفــعــت بنسبة 33% 
الــســنــة  ــــن هــــــذه  ــنـــصـــف األول مـ الـ خــــــالل 
مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت 
وحققت 120 مليار دوالر. امــا املشاريع 
ــريـــاح،  ــن الـ املــرتــبــطــة بــالــطــاقــة املــــولــــدة مـ
بــنــســبــة %16 ووصــــل  ــدًا  ــ ــزايـ ــ تـ فـــشـــهـــدت 

مردودها إلى 84 مليار دوالر.
وســاهــمــت خــطــة الــرئــيــس األمــيــركــي جو 
بـــايـــدن املــنــاخــيــة الــتــي يــتــوقــع أن يــقــّرهــا 
ــم  ــزخــ ــز الــ ــزيــ ــعــ ــي تــ ــ مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ فــ
املــتــجــددة، إذ  الحاصل فــي مجال الطاقة 
الــخــطــة 370 مــلــيــار دوالر من  خــصــصــت 
األموال العامة على شكل حوافز ضريبية 
لــتــقــلــيــل انـــبـــعـــاثـــات غــــــازات الــدفــيــئــة في 
الواليات املتحدة بنسبة %40 بحلول عام 

2030 )مقارنة بعام 2005(.
وكتبت مديرة املؤسسة األوروبية للمناخ 
لورانس توبيانا في صحيفة »لوموند« 
بــايــدن ســتــؤدي إلى   »خطة 

ّ
الفرنسية إن

ــواح الشمسية  تعزيز مجال تصنيع األلـ
في الواليات املتحدة”.

 الطاقة الشمسية وحدها 
ّ
ويرى نيميت أن

يمكن أن تنتج نصف كمية الكهرباء في 
الــعــالــم بــحــلــول منتصف الــقــرن الــحــالــي، 
إلــى »وجـــود إمكانات كبيرة« في  مشيرًا 

هذا الشأن.
ــرنـــســـي - واكــــتــــشــــف عـــالـــم  - اكــــتــــشــــاف فـ
الفيزياء الفرنسي إدمــون بيكيريل سنة 
الــذي يتيح  1939 التأثير الكهروضوئي 

انتاج الكهرباء من أشعة الشمس.
ــــّور أول نــمــوذج مــن األلــــواح املصنعة 

ُ
وط

مـــن الــســيــلــيــكــون فـــي الــــواليــــات املــتــحــدة 
خـــالل خــمــســيــنــات الــقــرن الــفــائــت، بينما 
ــبـــحـــت الـــنـــســـبـــة األكــــبــــر مــــن األلـــــــواح  أصـ

ع حاليا في الصن.
ّ
صن

ُ
الشمسية ت

 
ّ
وتــشــيــر الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة إلـــى أن

األلــــــــواح الـــكـــهـــروضـــوئـــيـــة الــــجــــديــــدة فــي 
ــواق فــعــالــة أكــثــر بــــــ%20 مــمــا كــانــت  ــ األســ
عليه قبل خمس سنوات، ويعود السبب 
في ذلك إلى استخدام مواد حديثة تعتمد 

نظامن .
وتشّكل باأللواح ذات »الطبقات الرقيقة« 
أحد أبرز االبتكارات في هذا املجال وهي 
أرخص من تلك املصنوعة من السيليكون. 
ــواع  ــ ويـــمـــكـــن تــثــبــيــتــهــا عـــلـــى مــخــتــلــف أنـ
القواعد باستخدام مــادة البيروفسكيت 
الــروســي لي  التي اكتشفها عالم املــعــادن 

بروفسكي في القرن التاسع عشر.
 هذا االبتكار قد يحدث 

ّ
ويرى الخبراء أن

ثورة في القطاع من خالل زيادة األماكن 
التي يمكن فيها إنتاج الطاقة الشمسية، 
لكن شرط جعل النوع الجديد من األلواح 
يدوم أكثر من األلواح الحالية ، وأن تعمل 

لفترة تصل أقله إلى عشرين سنة.

 هـــذه الــفــكــرة 
ّ
وتــظــهــر أبـــحـــاث جـــديـــدة أن

قابلة للتطبيق.
وفـــي دراســــة نــشــرتــهــا مــجــلــة »ســايــنــس« 
فــي نــيــســان/أبــريــل، أعلنت مجموعة من 
العلماء نجاحهم في جعل فاعلية األلواح 
املصنوعة من بيروفسكيت مماثلة لتلك 
الخاصة باأللواح التي يدخل السيليكون 

في تصنيعها.
ــــشــــرت 

ُ
ــــت دراســـــــــــة أخــــــــــرى ن ــــدمـ ــــخـ ــتـ ــ واسـ

ــي مــجــلــة »نـــيـــتـــشـــر« نـــمـــوذجـــا مـــرادفـــا  فــ
يستند إلـــى اســتــخــدام أشــبــاه مــوصــالت 
ــتـــصـــاص ضـــوء  ــن الــبــيــروفــســكــيــت المـ مــ
األشعة تحت الحمراء القريبة من الطيف 
الشمسي، فيما تتولى مــادة قائمة على 
الكربون التقاط األشعة فوق البنفسجية.

ــــداع« - وتــبــقــى مــســألــة عــمــل األلـــواح  - “إبـ
 بــحــاجــة إلــى 

ً
عــنــدمــا تغيب الــشــمــس لــيــال

.
ّ

حل
ونــجــح بــاحــثــون مــن جــامــعــة ســتــانــفــورد 
ــواح شمسية  ــ ــام فـــي تــصــنــيــع ألــ ــعـ ــذا الـ هــ
 باستخدام 

ً
تستطيع توليد الطاقة ليال
الحرارة املنبعثة من األرض.

ويــقــول رون شــوف الــذي يــرأس األبحاث 
ــتـــجـــددة في  املـــتـــمـــحـــورة عــلــى الـــطـــاقـــة املـ
معهد األبحاث الكهربائية )EPRI( الذي 
 هذا 

ّ
الــواليــات املتحدة مقرًا إن يتخذ من 

القطاع »يحوي أفكارًا إبداعية كثيرة على 
قدر كبير من اإلبداع”.

 أحــد حــلــول املشكلة املتمثلة 
ّ
ويعتبر أن

فـــي زيـــــادة اســـتـــخـــدام األراضــــــي لتثبيت 
األلــــــــواح الــشــمــســيــة تــتــمــثــل فــــي اعــتــمــاد 
األلـــــــــواح املـــــزودجـــــة الـــعـــمـــل الــــتــــي يــنــتــج 
الــكــهــربــاء، فأحدهما يستخدم  جانباها 
أشعة الشمس والثاني األشعة املنبعثة 

من األرض.
وتركز حلول أخرى على استخدام ألواح 
شــبــه شــفــافــة يــحــقــق اســتــعــمــالــهــا هدفن 
يـــتـــمـــثـــالن بـــتـــولـــيـــد الـــكـــهـــربـــاء وحـــمـــايـــة 
املــزروعــات من العوامل املناخية الضارة 
ــا. وتـــشـــهـــد الـــهـــنـــد مـــنـــذ نـــحـــو عــشــر  ــهــ بــ
ـــد 

ّ
ــيـــب ألــــــــواح مـــمـــاثـــلـــة تـــول ســــنــــوات تـــركـ

الكهرباء وتحد من عمليات التبخر.
 للمستهلكن دورًا 

ّ
ويشير نيميت إلى أن

فـــي املـــوضـــوع مـــن خـــالل تــغــيــيــر ســاعــات 
لـــلـــكـــهـــربـــاء أو مـــــن خــــالل  اســـتـــهـــالكـــهـــم 
التجمع ضمن شبكات خاصة على غرار 

نموذج عمل » إير بي إن بي”.

الطاقة الشمسية..التكاليف تنخفض 85 % واالستثمارات ترتفع 33 %

الطاقة الشمسية أرخص وسيلة اكتشفتها البشرية لتوليد الكهرباء على نطاق واسع

اقتصاد

في ١939 اكتشف عالم 
الفيزياء الفرنسي إدمون 

بيكيريل سنة ١939 
التأثير الكهروضوئي 

الذي يتيح انتاج الكهرباء 
من أشعة الشمس

الطاقة الشمسية حققت خالل 
النصف األول من هذه السنة 

مقارنة بالفترة نفسها من العام 
الفائت ١٢٠ مليار دوالر

 وتنخفض 
ً
تتطور تقنيات إنتاج الكهرباء من الشمس بوتيرة سريعة جدا

 
ً
 رئيسيا

ً
تكاليفها بشكل كبير، مما يجعل العلوم الكهروضوئية عنصرا

من عملية التحول في مجال الطاقة. وبهدف الوصول إلى الحياد الكربوني 

بحلول منتصف القرن الحالي والحّد من االحترار المناخي عند 1,5 درجة 

مئوية فوق مستويات ما قبل الحقبة الصناعية كما تنص اتفاقية باريس 

 حتى عام 2023 كميات 
ً
للمناخ، يتعّين على سكان األرض أن يركبوا سنويا

من ألــواح الطاقة الشمسية تفوق تلك الحالية بأربع مــرات، على ما تذكر 

 أسعار ألواح 
ّ
الوكالة الدولية للطاقة. أما النبأ السار في هذا الشأن فهو أن

.
ً
 كبيرا

ً
الطاقة الشمسية شهدت انخفاضا

ويشير تقرير أعده علماء من الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغير 

 تكاليف تركيب نظام واحــد من 
ّ
ــشــر بــدايــة عــام 2022 إلــى أن

ُ
المناخي ون

الــطــاقــة الشمسية انخفض بنسبة %85 بين عــامــي 2010 و2019 بينما 

 بـ55%.
ً
شهدت أسعار تركيب نظام الطاقة المولدة من الرياح انخفاضا
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التقرير الناتج 
عن عامين من 
العمل  أشار أيًضا 
إلى أن الباحثين 

األميركيين 
قد يكونون 

مذنبين

انتقد التقرير 
منظمة الصحة 

العالمية 
لتصرفها 

ببطء شديد 
في األيام األولى 

للوباء

ويأتي التقرير في الوقت الذي يدور فيه 
الــجــدل حــول رئيس اللجنة االقتصادية 
ــفـــري ســــاكــــس، الــــذي  ــيـ الـــبـــروفـــيـــســـور جـ
ــد فــي  ــ ــدريـ ــــي مـــ قــــــال فـــــي مـــؤتـــمـــر عـــقـــد فـ
ــه »مقتنع  ــذا الـــعـــام إنـ وقـــت ســابــق مـــن هـ
تماًما« بــأن الفيروس »خــرج من مختبر 
أمـــيـــركـــي لــلــتــكــنــولــوجــيــا الـــحـــيـــويـــة، ولــم 
ــاء روج له  يـــأت مــن الــطــبــيــعــة«، وهـــو ادعــ
الــدبــلــومــاســيــون الصينيون عــلــى نطاق 

واسع منذ ذلك الحن.
قــالــت الــبــروفــيــســور أنــجــيــال راســمــوســن، 
اللقاحات  الــفــيــروســات فــي منظمة  عــاملــة 
ـــراض املــعــديــة فــي كــنــدا: »قـــد تكون  واألمــ
أكــثــر اللحظات املخزية  هــذه واحـــدة مــن 
فــي مجلة النسيت فيما يتعلق بدورها 
كــمــضــيــفــة وقـــائـــدة فـــي إيـــصـــال الــنــتــائــج 
الحاسمة حــول العلم والــطــب«، مضيفة 
ــدى تــجــاهــل  ــ أنـــهـــا »ُصــــدمــــت جــــــًدا مــــن مـ
الــتــقــريــر لـــأدلـــة الــرئــيــســيــة عــلــى أصـــول 

كوفيد”.
وقــــال الــبــروفــيــســور ديــفــيــد روبــرتــســون، 
مدير مركز أبحاث الفيروسات بجامعة 
ا 

ً
غــالســكــو: »إنـــه ألمــر مخيب لــآمــال حق

أن نـــرى مــثــل هـــذا الــتــقــريــر الـــذي يحتمل 
ــًرا يــســاهــم فـــي مـــزيـــد من  أن يـــكـــون مــــؤثــ
ــذا  ــثـــل هـ ــة حــــــول مـ ــئـ ــاطـ ــخـ املــــعــــلــــومــــات الـ
ــم«. وأضـــــــــاف: »صــحــيــح  ــ ــهـ ــ ــوع املـ ــ ــــوضـ املـ
نــفــهــمــهــا  يـــجـــب أن  تـــفـــاصـــيـــل  لـــديـــنـــا  أن 
ــانــــب األصـــــــــول الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، عــلــى  ــــن جــ مـ
ــواع الوسيطة الدقيقة  املــثــال األنــ سبيل 
... أي  املعنية، لكن هذا ال يعني أن هناك 
أســاس للتكهنات الجامحة بــأن املعامل 

األمريكية كانت متورطة”.
بيانات منحازةبيانات منحازة

ــمـــســـك ســـاكـــس  بـــحـــســـب »تـــــلـــــغـــــراف«، تـ

ــه  ــــا أنــ
ً
ــاتـــه الــــســــابــــقــــة، مــــضــــيــــف ــقـ ــيـ ــلـ ــتـــعـ بـ

شــخــصــيــا »أشــــرف عــلــى هـــذا الــجــزء من 
العمل« بشأن ظهور كوفيد. في الصيف 
ــة عـــمـــل أولـــيـــة  ــرقــ ــــي قــــــام بـــحـــل فــ ــــاضـ املـ
بـــقـــيـــادة الـــدكـــتـــور بــيــتــر داســــــزاك وســط 
للغاية  كانت منحازة  أنها  مخاوف من 
يتم  لــم  الطبيعي.  األصــل  تجاه فرضية 
قــال:  لكن ســاكــس  أبـــًدا،  إعــادة تشكيلها 
ــألـــة اإلطــــــالق املـــخـــتـــبـــري املــحــتــمــل  »مـــسـ
ــالــــب مـــســـألـــة الـــعـــمـــل  ــغــ ــي الــ ــ تـــتـــضـــمـــن فـ
املتحدة والصن  الواليات  املشترك بن 
ــا بــــشــــأن فــــيــــروســــات  ــ ــاريـ ــ الــــــــذي كــــــان جـ

شبيهة بسارس”.
لــكــن الــبــروفــيــســور بــيــتــر هــوتــيــز، عضو 
لجنة النسيت وعميد املــدرســة الوطنية 
للطب االستوائي في كلية بايلور للطب 
فــي تــكــســاس، قـــال إنـــه كــانــت هــنــاك »آراء 
متنوعة« وأنه »دفع بشدة إلزالة« اإلشارة 

إلــــى الــــواليــــات املـــتـــحـــدة. املـــخـــتـــبـــرات في 
التقرير ألنها كانت »مصدر إلهاء”.

ــــول الــفــيــروس  كـــانـــت املــنــاقــشــة حــــول أصـ
مــجــرد عنصر صغير مــن التقرير، وقــال 
الـــخـــبـــراء إن بــقــيــة الـــورقـــة اســتــنــدت إلــى 
ــقـــريـــر أن خــطــة  ــتـ بـــحـــث قـــــــوي. ووجـــــــد الـ
Covax أعيقت بسبب السياسة العلمية 
وإخــفــاقــات التنفيذ، وحــذر مــن أن معظم 
الــبــلــدان ال تـــزال تفتقر إلـــى خــطــط تأهب 
للوباء »ذات مغزى«، وشدد على أن هناك 
املزيد الذي يتعن القيام به ملكافحة تردد 
اللقاحات على الصعيد العاملي، وأشــار 
إلى »الالفت ... عدم مسؤولية العديد من 

أصحاب النفوذ قادة سياسين”.
تباطأتتباطأت

كما انتقد التقرير منظمة الصحة العاملية 
لتصرفها ببطء شديد في األيــام األولــى 
إلــى أنها »أخــطــأت مــراًرا  للوباء، مشيرة 

ــراًرا فـــي جــانــب االحـــتـــيـــاط بــــداًل من  ــكــ وتــ
الجرأة«–على سبيل املثال حول التأخير 
في استدعاء حالة طــوارئ صحية عامة، 
و »الـــتـــردد »لــتــأكــيــد أن كــوفــيــد يــمــكــن أن 

ينتشر من خالل االنتقال الجوي.
كما حذر املفوضون من أن وكالة الصحة 
الــتــابــعــة لــأمــم املــتــحــدة »وقــعــت ضحية 
للتوترات املتزايدة بن الواليات املتحدة 
والــصــن«، مضيفن أن الــتــعــاون الــدولــي 
األفضل سيكون مفتاًحا ملنع األوبئة من 

أن تصبح أوبئة في املستقبل.
قام الباحثون بتحليل األساليب املختلفة 
ــا. 

ً
للمرض فــي جميع أنــحــاء الــعــالــم أيــض

ــرب املـــحـــيـــط الــــهــــادئ »ملــتــوســط  ــ ــرز غـ ــبـ يـ
معدل الوفيات املنخفض للغاية«، ربما 
ألن تجربة املنطقة مــع وبـــاء ســـارس في 
عــــام 2003 قـــد جــعــلــتــهــا أكــثــر اســـتـــعـــداًدا 

ملعالجة مسببات األمراض الجديدة.

تقرير يدعى خروج كورونا من مختبر أميركى
أثار ردات فعل عنيفة فى األوساط العلمية

تواجه مجلة النسيت الطبية رد فعل عنيف بعد أن أشار تقرير رئيسي للجنة كوفيد إلى أن الفيروس 

ربما تسرب من مختبر في الواليات المتحدة. وقالت المجلة إنه ال يزال من »المجدي« أن يخرج سارس-

كوف 2- )االسم العلمي لكوفيد( من انتشار طبيعي أو حادث في مختبر، ودعت إلى تقديم المزيد من 

الضمانات لتقليل مخاطر أي من الحالتين.

ا إلى أن الباحثين األميركيين قد يكونون مذنبين. 
ً

لكن التقرير، الناتج عن عامين من العمل، أشار أيض

إضافة إلى ذكر المنشآت في ووهان الصينية، أشارت إلى أن »الباحثين المستقلين لم يحققوا بعد« في 

المعامل األميركية، وقالت إن المعاهد الوطنية للصحة »قاومت الكشف عن تفاصيل« عملها.
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الـــوزراء الهندي ناريندرا  وتــرأس رئيس 
مــــــــودي مـــــراســـــم إدخــــــــــال الــــنــــمــــور الـــتـــي 
أقيمت في حديقة كونو بالبور الوطنية 
الــواقــعــة على بعد حــوالــى 300 كيلومتر 
جنوب العاصمة نيودلهي، وهي منطقة 
اختيرت بسبب وفرة الفرائس واألراضي 

العشبية فيها.
الـــتـــي  ــة  ــمــــوعــ املــــجــ ــر مـــــن  ــمــ نــ كـــــل  ّود 

ُ
وز

ــتــــراوح أعـــمـــارهـــا بـــن ســنــتــن وخــمــس  تــ
ــرصــد 

ُ
ســـنـــوات ونــصــف الــســنــة، بــطــوق ت

مــن خــاللــه تحركاتها عــن طــريــق األقــمــار 
ــلـــق الـــنـــمـــور فــي  ـــطـ

ُ
ــت االصـــطـــنـــاعـــيـــة. وسـ

الحديقة بعد عزلها لنحو شهر.
املــاضــي موطنا  وكــانــت الهند تشكل فــي 
الـــنـــوع  ــة، إال ان هـــــذا  ــويــ ــيــ لـــلـــفـــهـــود اآلســ
فــيــهــا ســنــة 1952. وُيــعــتــقــد أن  انـــقـــرض 
املهراجا رامانوج براتاب سينغ ديو قتل 

ــيـــرة فـــي الـــبـــالد في  الــفــهــود الــثــالثــة األخـ
أواخر أربعينيات القرن العشرين.

ــدادًا ضئيلة جــدًا  وتــضــم إيــــران حــالــيــا أعــ
ــــالالت نـــمـــور مـــهـــددة بــشــكــل حــرج  مـــن سـ
بــاالنــقــراض، كــانــت ســابــقــا مـــوجـــودة في 
بالد من الشرق األوسط وآسيا الوسطى 
وفـــي الــهــنــد. وســعــت الــســلــطــات الهندية 
 الستيراد هــذه الفهود اإلفريقية 

ً
جاهدة

ــوع مــخــتــلــف عـــن تلك  ــي نــ الــثــمــانــيــة، وهــ
اآلسيوي، منذ أن سمحت املحكمة العليا 
في قرار أصدرته سنة 2020 إدخالها إلى 

»موقع ُيحدد بدقة”.
ــهـــود الـــثـــمـــانـــيـــة هــــي هـــبـــة مــن  ــفـ وهــــــذه الـ
ــدول  ــ ــي إحــــــدى الـ ــ حـــكـــومـــة نــامــيــبــيــا، وهـ
اإلفــريــقــيــة الــقــلــيــلــة الــتــي ال يــــزال يعيش 

فيها هذا النوع في البرية.
ــري الـــهـــنـــد حـــالـــيـــا مــــفــــاوضــــات مــع  ــجــ وتــ

إلــى استقدام  جــنــوب إفريقيا قــد تفضي 
12 فهدًا منها.

ويرجع انقراض الفهود أساسا إلى فقدان 
موائلها الطبيعية وصــيــدهــا للحصول 

على جلدها املرقط املرغوب.
وبينما كانت آسيا وإفريقيا تضم أعدادًا 
كــبــيــرة مــن الــفــهــود فــي املـــاضـــي، بحسب 
صـــنـــدوق حــفــظ الــفــهــود فـــي نــامــيــبــيــا، ال 
الــــ7000  الــنــوع حاليا  تتعدى أعـــداد هــذا 
فــهــد فـــي الـــعـــالـــم وتــعــيــش مــعــظــمــهــا في 

سهول السافانا االفريقية.
الــدولــي لحفظ الطبيعة  وأدرج االتــحــاد 
الفهد ضمن األنــواع املعرضة لالنقراض 
ــواع املــهــددة  عــلــى قــائــمــتــه الـــحـــمـــراء لـــأنـ
 األعـــداد املــوجــودة في 

ّ
بــاالنــقــراض. اال أن

ــا »مــــهــــددة بشكل  ــيـ شـــمـــال إفــريــقــيــا وآسـ
حرج باالنقراض«.

الفهود تعود للهند بعد الفهود تعود للهند بعد ٧٠٧٠ عاماً عاماً
سعياً إلحياء هذا النوع الُمنقرض فيها منذ سعياً إلحياء هذا النوع الُمنقرض فيها منذ ٧٠٧٠ سنة سنة

إلــى الهند  • نيودلهي : وصلت ثمانية فهود السبت 

 في البرية، في إطار 
ً
من ناميبيا بهدف إطالقها الحقا

ــذا الــنــوع الــــذي انــقــطــع أثــره  مــشــروع إلعــــادة إدخــــال هـ

 هذه 
ّ
إلــى أن في الهند قبل 70 سنة. وتشير السلطات 

الــخــطــوة تــمــثــل أول عملية نــقــل لــلــفــهــود، وهـــي أســرع 

حـــيـــوانـــات بـــريـــة عــلــى األرض، تــحــصــل عــبــر الـــقـــارات. 

وتنقسم آراء الــخــبــراء فــي شـــأن نــتــائــج هـــذا الــمــشــروع 

الطموح، إذ يشكك بعضهم في فرص نجاحه.

 الفهود قد تواجه صعوبة في 
ّ
ويعتبر متخصصون أن

 ،
ً
الــتــي تضم كــذلــك نــمــورا التأقلم فــي بيئتها الــجــديــدة 

ويــخــشــون أن تــحــصــل قـــتـــاالت بــيــن الــنــوعــيــن. وقــالــت 

الطبيبة لـــوري مــاركــر، وهـــي مــؤســســة صــنــدوق حفظ 

 »الفهود 
ّ
الفهود في ناميبيا، لوكالة فرانس بــرس إن

يمكنها التكيف بصورة كبيرة وأعتقد أنها ستتأقلم 

بشكل جيد”.

قدمت المجموعة المقدمة من الحكومة الناميبية 
ُ
واست

ــور، مـــن متنزه  ــ ــاث وثـــالثـــة ذكـ والــمــؤلــفــة مـــن خــمــس إنــ

للحيوانات شمال ويندهوك، عاصمة ناميبيا، ضمن 

رحلة في طائرة من طراز بوينغ 747 تحمل اسم »كات 

بالين« استغرقت 11 ساعة.

الهند تشكل موطناً للفهود اآلسيوية إال ان هذا النوع انقرض فيها سنة ١95٢
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اإلطالق تزامًنا مع برنامج »صون وحماية النسور فى سلطنة ُعمان«
• مسقط : تمكنت هيئة البيئة بالتعاون 
الــعــمــانــيــة، مــن إعـــادة  مــع جمعية البيئة 
فـــي محمية  إطــــالق 4 مـــن نــســور األذون 
السرين الطبيعية، بعد تلقيها العناية 
الـــتـــابـــع للهيئة  الــــالزمــــة بــمــركــز اإلكــــثــــار 

بوالية بركاء.
ــا مــع برنامج 

ً
ويــأتــي هــذا اإلطـــالق تــزامــن

ــون وحـــمـــايـــة  ــ ــ أعــــمــــال حـــلـــقـــة الـــعـــمـــل »صـ
النسور في سلطنة ُعمان«، التي نظمتها 
هيئة البيئة بالتعاون مع جمعية البيئة 
الـــُعـــمـــانـــيـــة وصــــنــــدوق ديــــزنــــي لــلــصــون؛ 
إيــضــاًحــا ملــا تقدمه الــنــســور مــن خدمات 

بيئية مهمة تفيد البشر بشكل مباشر.
ــة إجـــــــراء  ــيــ ــمــ ــــت الــــحــــلــــقــــة إلـــــــى أهــ ــدفــ ــ وهــ
مسوحات ودراسات، وتشکيل فريق عمل 
من الجهات املعنية واملتطوعن؛ لصون 
الــنــســور والــطــيــور الــجــارحــة فــي سلطنة 

ُعمان وحمايتها.
وقـــد وضــعــت الــهــيــئــة أجــهــزة تــعــقــب عبر 
األقمار االصطناعية على النسور، إضافة 
إلــــى حــلــقــات الــتــحــجــيــل؛ بــهــدف تتبعها 
ودراسة أساليب معيشتها وسلوكياتها.
جـــديـــر بــالــذكــر أن ســلــطــنــة ُعـــمـــان تــزخــر 
ــيــــوّي؛ جــعــلــهــا وجـــهـــة جــاذبــة  بــتــنــوع حــ
أنــواع الطيور، إذ تم   للعديد من 

ً
وموئال

تسجيل ما يقارب 530 نوًعا، منها ما هو 
مقيم ومهاجر، ومن بينها: نسر األذون.

إعادة إطالق إعادة إطالق 44 من نسور األذون فى محمية السرين الطبيعية من نسور األذون فى محمية السرين الطبيعية
بعد تلقيها العناية الالزمة بمركز اإلكثار التابع لهيئة البيئةبعد تلقيها العناية الالزمة بمركز اإلكثار التابع لهيئة البيئة



جماعة الخط األخضر البيئيةاألحد 18 سبتمرب 2022 م – 22 صفر 1444 هـ 6
تقارير

فى مزرعته أقام حديقة مفتوحة للجمهور ومزرعة مخصصة بأكملها للزراعات العضوية

تشارلز الثالث ملك تشارلز الثالث ملك 
املدافع عن البيئةاملدافع عن البيئة

املــتــحــدة للمناخ في  وفــي مؤتمر األمـــم 
ــان هــو مــن ألقى  ادنـــبـــره بــاســكــتــلــنــدا، كـ
ــذي دعـــــا فــيــه  ــ ــ ــتـــاحـــي الـ ــتـ الـــخـــطـــاب االفـ
ــدول والــحــكــومــات الجالسن  الــ ــاء  رؤســ
أمــامــه إلـــى مــضــاعــفــة الــجــهــود ملكافحة 
االحترار املناخي ألن »الوقت للمماطلة 

انتهى”.
“ملتزم منذ “ملتزم منذ ١9٧٠١9٧٠””

أوضــــح بـــوب وارد مــن مــعــهــد جــرانــثــام 
ألبــحــاث تــغــيــر املــنــاخ والــبــيــئــة أن امللك 
الجديد البالغ من العمر 73 عاما ومنذ 
أول خــطــاب عـــام لــه فــي هـــذا الــشــان في 
الـــتـــوعـــيـــة بــجــمــيــع  فــــي  1970 »يـــســـاهـــم 
الــجــوانــب املــتــعــلــقــة بــالــبــيــئــة مــنــذ فــتــرة 
طــويــلــة جــــًدا”. وأضــــاف لــوكــالــة فــرانــس 
برس أنه »في العديد من الجوانب كان 

مــتــقــدمــا عــلــى الــجــمــهــور والــســيــاســات« 
حــول قضايا املــنــاخ، مشيرا إلــى أنــه »ال 
يهتم بتحديد املشاكل فقط بل بكيفية 

إيجاد حلول« لها.
فـــــــــــي مـــــــــزرعـــــــــتـــــــــه هــــــــــايــــــــــغــــــــــروف فــــي 
ــام  ــرا، أقــ ــتـ ــلـ ــكـ غـــلـــوســـتـــرشـــيـــر بـــغـــرب إنـ
ــة مـــفـــتـــوحـــة  ــقــ ــديــ تــــشــــارلــــز الــــثــــالــــث حــ
بأكملها  للجمهور ومزرعة مخصصة 

العضوية. للزراعات 
ــكــــوك بــعــض  وهـــــــذا الـــتـــغـــيـــيـــر أثـــــــار شــ
لكنه تحول على  املــجــاوريــن  املــزارعــن 
مـــر الـــقـــوت إلــــى عــمــل نـــاجـــح حــتــى أن 
مــنــتــجــاتــه تـــبـــاع تـــحـــت اســــم »داتـــشـــي 
ــــي ســـلـــســـلـــة مـــتـــاجـــر  ــز« فـ ــالــ ــنــ ــيــ أوريــــجــ

الراقية. ويتروز 
وفـــي إطــــار حــرصــه عــلــى أســلــوب حياة 

ــة«، بـــــدأ حـــمـــلـــة لــجــعــل  ــ ــدامـ ــ ــتـ ــ »أكــــثــــر اسـ
ممتلكاته امللكية خضراء عبر »خفض 
استخدام الوقود األحفوري واستبدالها 
بــالــطــاقــات املـــتـــجـــددة« بــنــســبــة تسعن 
باملئة، حسب املوقع الرسمي املخصص 

لنشاطه السابق.
ــنـــوات يــنــشــر تـــشـــارلـــز الــثــالــث  ومـــنـــذ سـ
ــــون الـــتـــي  ــربـ ــ ــكـ ــ ــات الـ ــاثــ ــعــ ــبــ حـــصـــيـــلـــة انــ
ــام بــمــا فــي ذلـــك رحــالتــه  يسببها كــل عـ
ا بن 

ً
غير الرسمية. وقد بلغت 445 طن

مارس 2021 ومارس 2022.
وقــــــد أدخـــــــل تــــعــــديــــالت عـــلـــى ســـيـــارتـــه 
وهــي من طــراز أستون مارتن ويملكها 
ــن خــمــســن عـــامـــا لــتــعــمــل  مـــنـــذ أكـــثـــر مــ
على فائض النبيذ األبيض اإلنكليزي 
ومصل األلبان الناتج من عملية صنع 

األجبان. وهي تعمل بمزيج يتألف في 
85 بــاملــئــة مــنــه مــن اإليــثــانــول الــحــيــوي 
ــود الـــخـــالـــي مــن  ــ ــوقـ ــ و15 بـــاملـــئـــة مــــن الـ

الرصاص.
ويــــــــــرأس تــــشــــارلــــز الــــثــــالــــث املـــنـــظـــمـــة 
الــبــيــئــيــة غــيــر الــحــكــومــيــة »الــصــنــدوق 
ــة« )وورلــــــــد  ــ ــريـ ــ ــبـ ــ الــــعــــاملــــي لـــلـــحـــيـــاة الـ
املتحدة  اململكة  فــي  فــانــد(  وايــلــداليــف 
فيليب  األمير  والــده  2011. ومثل  منذ 
قــبــلــه، يــرعــى عـــددا مــن املــنــظــمــات مثل 
ــيــــويــــج« الـــتـــي  ــنـــســـت ســ ــيـ »ســـــرفـــــرز أغـ
ــال الــــصــــرف الــصــحــي  تـــعـــمـــل فــــي مــــجــ
للتحذير  واملقاالت  الخطب  ويضاعف 
من زوال التنوع البيولوجي، كما فعل 
في مقال رأي نشر في مجلة نيوزويك 

أبريل املاضي. األميركية في 

أهم من السياسةأهم من السياسة
ــه فــــي بـــعـــض األحـــيـــان  ــفـ ــواقـ ــهــــت مـ واجــ
انـــتـــقـــادات واعــتــبــرت مــخــالــفــة للتحفظ 
ــراد الــعــائــلــة  ــ الــســيــاســي املــطــلــوب مـــن أفـ
امللكية. وقال بوب وارد إن تشارلز »كان 
يدرك دائما أهمية منصبه كولي للعهد 
)...( وسيكون بالتأكيد بالدرجة نفسها 

من االنتباه كرئيس دولة. 
الــحــذر حتى ال  وسيتعن عليه تــوخــي 
يعتبر أنه يعمل بهدف ممارسة ضغط 

على الحكومة”.
وأضاف »لكنني ال أعتقد أنه سيتوقف 
ــــذه  عـــــــن الـــــتـــــحـــــدث بـــــالـــــكـــــامـــــل« عـــــــن هـ

املواضيع.
وقـــالـــت روبـــــي رايـــــت )42 عـــامـــا( وهــي 
رسامة كانت أمام قصر باكنغهام غداة 
وفـــــاة املـــلـــك إلـــيـــزابـــيـــث الــثــانــيــة »يــجــب 
عليه أن يضغط فعال في مجال البيئة 
وجـــعـــل هــــذه الــقــضــيــة إرثـــــــه.. هــــذا أهــم 
مـــن الــســيــاســة.. هـــذا يــتــعــلــق بمستقبل 

البشرية”.
أما املصممة لورا بيرن )30 عاًما(، فقد 
أكــــدت إن الـــتـــزامـــه »أمــــر مــهــم لــجــيــلــي«، 
وأضــافــت »وجــدت أنــه أمــر جيد جــدا أن 
يتحدث عــن ذلــك فــي يوبيل امللكة« في 
يــونــيــو املــاضــي الـــذي نــظــم فــي الــذكــرى 

السبعن العتالئها العرش.
الــــعــــرش خــلــفــا  ــلـــى  ــتـ اعـ ــد أن  ــعـ بـ واآلن 
الثالث قادًرا  لوالدته، لن يكون تشارلز 
بــالــتــأكــيــد عــلــى تــخــصــيــص الــكــثــيــر من 
الوقت لشغفه بالبستنة والزراعة، وهو 
الـــذي اعــتــرف فــي مقابلة عــام 1986 أنه 
أثــار موجة  إلــى النباتات، مما  يتحدث 
ســخــريــة. ويــشــاركــه نــجــلــه ولـــيـــام الـــذي 
ــز، الـــتـــزامـــه هـــذا.  ــلـ أصـــبـــح اآلن أمـــيـــر ويـ
وقــد أنشأ العام املاضي جائزة »إيــرث-

شوت« التي تكافئ املشاريع التي تقدم 
حلواًل ألزمة املناخ.

امللك الجديد تشارلز الثالث رجل مدافع عن البيئة بقناعة ثابتة وينشط منذ 

فترة طويلة من أجل حماية الطبيعة ويدافع عن زراعة حيوية ومكافحة تغير 

املناخ، في التزام يمكن أن يجذب الشباب البريطاني. وبن صورتن للقاءات 

رســمــيــة، يغص حسابه على تطبيق انستجرام بصفته أمــيــر ويــلــز، بصور 

يظهر فيها بن أشجار األيــك الساحلية )املنغروف( املهددة باالنقراض في 

جزر سانت فنسنت وغرينادين أو يقوم بزرع شجرة في يوم البيئة العاملي 

أو يعرض فاكهة وخضارا عضوية في منزله كالرنس هاوس أو يبرز الزهور 

امللونة في حديقته العزيزة على قلبه في هايغروف بغرب البالد.
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ويــعــد الــفــقــراء وكــبــار الــســن واألطــفــال 
الصغار الذين ينتمون إلى أسر فقيرة 
ــن اآلثـــــــار الــصــحــيــة  ــررًا مــ ــر تــــضــ ــثــ األكــ
املــرتــبــطــة بــتــلــوث الـــهـــواء، وهـــم أيــضــا 

األقل قدرة على التعامل معها.
وتؤدي األزمات الصحية العاملية، مثل 
جــائــحــة كـــورونـــا، إلـــى إضـــعـــاف قـــدرة 
الــصــمــود والتحمل.  املجتمعات عــلــى 
ومـــمـــا يـــزيـــد األمــــــر ســــــوءًا أنـــــه يــوجــد 
ارتـــبـــاط بـــن الــتــعــرض لــتــلــوث الــهــواء 
ــــول املــســتــشــفــيــات  ــــاالت دخـ وزيــــــادة حـ
ــيـــروس كـــورونـــا  ــفـ بــســبــب اإلصــــابــــة بـ
ــه. إضـــافـــة إلــى  والـــوفـــيـــات املــرتــبــطــة بــ
تـــأثـــيـــر تـــلـــوث الــــهــــواء عـــلـــى الــصــحــة، 
ــا بـــفـــقـــدان الــتــنــوع  ــه يـــرتـــبـــط أيـــضـ ــإنـ فـ
البيولوجي والنظام اإليكولوجي، وله 
آثار سلبية على رأس املال البشري. من 
ناحية أخرى، ال يؤدي الحد من تلوث 
الهواء إلى تحسن الصحة فحسب، بل 
يقوي أوضـــاع االقــتــصــادات املختلفة. 
وخلصت دراسة أجراها البنك الدولي 
مـــؤخـــرًا إلــــى أن انــخــفــاضــا فـــي تــركــيــز 
الجسيمات الدقيقة بقطر 2.5 ميكرون 
بـــزيـــادة بنسبة  بنسبة 20 % يــرتــبــط 
16 % في النمو في معدالت التشغيل 
وزيــــادة بنسبة 33 % فــي مــعــدل نمو 

إنتاجية العمالة.
وتـــشـــيـــر الـــتـــقـــديـــرات الـــتـــي تــضــمــنــهــا 
تقرير أعده البنك الدولي إلى أن تكلفة 
األضـــرار الصحية الناجمة عــن تلوث 
تــبــلــغ 8.1 تــريــلــيــون دوالر في  الـــهـــواء 
السنة، أي ما يعادل 6.1 % من إجمالي 

الناتج املحلي العاملي.
ــواء وتـــغـــيـــر املـــنـــاخ  ــ ــهـ ــ ويــــعــــد تــــلــــوث الـ
وجــهــن لــعــمــلــة واحـــــدة، ولــكــن يــجــري 
التعامل معهما كل على حدة. ومن ثم، 
يجب التصدي لهما معا مــع التركيز 
على حماية صحة الناس -ال سيما في 
البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل- 
بغية تدعيم رأس املال البشري والحد 

من معدالت الفقر.
غالبا ما تنتج ملوثات الهواء وغازات 
الــدفــيــئــة أو االحـــتـــبـــاس الــــحــــراري من 
املصادر نفسها، مثل محطات الكهرباء 
الــتــي تعمل بــالــفــحــم، واملــركــبــات التي 
تــــــــدوم بــعــض  بـــــالـــــديـــــزل. وال  ــل  ــمـ ــعـ تـ
ــلـــة فــي  ــتـــرة طـــويـ ــفـ ــواء لـ ــهـــ مـــلـــوثـــات الـــ
الـــبـــيـــئـــة، ال ســيــمــا الــــكــــربــــون األســـــود 
-وهــــو جــــزء مـــن الــجــســيــمــات الــدقــيــقــة 
بقطر 2.5 مــيــكــرون. وتــشــمــل ملوثات 
املناخ األخرى التي تبقي فترة قصيرة 
ــلـــوروكـــربـــونـــات  املـــيـــثـــان، والـــهـــيـــدروفـ
وأوزون مـــســـتـــوى ســـطـــح األرض أو 
الــغــالف  الــســفــلــى مـــن  الــطــبــقــة  أوزون 

الجوي )طبقة التروبوسفير(.
وتــعــد هــذه املــلــوثــات أقـــوى بكثير من 
ثاني أكسيد الكربون من حيث قدرتها 
ــة الـــحـــرارة. واملــيــثــان  عــلــى زيــــادة درجــ
مؤشر أولــي على حالة أوزون الطبقة 
ــجــــوي، وذكـــر  الــســفــلــى مـــن الـــغـــالف الــ
تحالف املناخ والهواء النظيف ومعهد 
ــه يــتــســبــب في  ســتــوكــهــولــم لــلــبــيــئــة أنــ
وفـــــاة نــحــو مــلــيــون شــخــص كـــل عـــام. 
وهـــو أقـــوى بــمــقــدار 80 مـــرة مــن ثاني 
أكسيد الكربون من حيث ارتفاع درجة 

حـــرارة الــجــو على كــوكــب األرض على 
مــدار فترة 20 عاما. ويعني بقاء هذه 
املـــلـــوثـــات فـــتـــرة قــصــيــرة نــســبــيــا، إلــى 
جانب قدرتها القوية على زيادة درجة 
حـــرارة الــجــو، أن اإلجــــراءات التدخلية 
للحد من انبعاثاتها يمكن أن تحقق 
مــنــافــع مــنــاخــيــة فـــي وقـــت قــصــيــر إلــى 
حد ما. وإذا ما تصدينا مللوثات املناخ 
التي تبقى فترة قصيرة، فإننا نحقق 
فوائد مــزدوجــة هــي: تحقيق مستوى 
ــــواء وتــحــســن  ــهـ ــ ــن جــــــودة الـ أفـــضـــل مــ
الصحة في األماكن التي نعيش فيها، 
والفائدة العاملية املتمثلة في الحد من 

تأثيرات تغير املناخ.
وخلصت دراسة أجراها البنك الدولي 
إلـــــى أن الـــجـــســـيـــمـــات الـــدقـــيـــقـــة بــقــطــر 
ــكـــرون، الــنــاتــجــة عـــن احـــتـــراق  ــيـ 2.5 مـ
ــود األحـــــــفـــــــوري، مــــثــــل احــــتــــراق  الــــــوقــــ
الــفــحــم أو انـــبـــعـــاثـــات املـــركـــبـــات الــتــي 
ــن بــــن أكــثــر  ــزل، تـــعـــد مــ ــديــ ــالــ تــعــمــل بــ
أنواع هذه الجسيمات الدقيقة ُسمية. 
والجسيمات الدقيقة الناتجة عن هذه 
املــصــادر تلحق بالصحة ضـــررًا أكثر 
مما تحدثه الجسيمات الدقيقة التي 
الــهــواء  تــلــوث  تطلقها معظم مــصــادر 
ــأن الـــتـــصـــدي لــهــذه  ــ ــــن شـ األخــــــــرى. ومـ
املــصــادر -مثل احــتــراق الفحم وحركة 

املــــــرور- أن يــتــيــح الــتــعــامــل مـــع تــلــوث 
الهواء األكثر ُسمية. وألن هذه املصادر 
تــعــد أيـــضـــا مـــن الــعــنــاصــر األســاســيــة 
الــتــي تسهم فــي ارتــفــاع درجـــة حـــرارة 
ــإن الـــتـــصـــدي لــقــضــيــة تــلــوث  ــ الــــجــــو، فـ
الــهــواء الناتج عنها يخفف أيضا من 
آثـــار تغير املــنــاخ. ويــعــد تــلــوث الــهــواء 
ــدة،  وتــغــيــر املــنــاخ وجــهــن لعملة واحـ
ولكن يجري التعامل معهما كل على 
حــــدة. ومـــن ثـــم، يــجــب الــتــصــدي لهما 
مــعــا مـــع الــتــركــيــز عــلــى حــمــايــة صحة 
الناس -ال سيما في البلدان منخفضة 
الــدخــل- بغية تدعيم رأس  ومتوسطة 
املال البشري والحد من معدالت الفقر.
بـــعـــض مــتــطــلــبــات الـــتـــصـــدي الــفــعــال 

لتلوث الهواء
لــدى العديد  قياسه ومتابعته: ليس 
من البلدان النامية بنية تحتية، حتى 
وإن كانت بدائية، لقياس تلوث الهواء. 
واســتــنــتــجــت دراســـــــة أجــــراهــــا الــبــنــك 
الدولي أنه ال يوجد سوى جهاز واحد 
لرصد الجسيمات الدقيقة بقطر 2.5 
مــيــكــرون على مستوى سطح األرض 
لــكــل 65 مــلــيــون شــخــص فـــي الــبــلــدان 
الــدخــل، وجــهــاز واحـــد لكل  منخفضة 
28 مليون شخص في منطقة أفريقيا 

جنوب الصحراء.

وفــي املــقــابــل، يــوجــد جــهــاز واحـــد لكل 
ألــف شخص في البلدان مرتفعة   370
الدخل. وهذه بالطبع مشكلة خطيرة، 
ألنــه ال يمكن إدارة ما ال يمكن قياسه 
ــم يـــكـــن هــنــاك  بــشــكــل صـــحـــيـــح. فـــــإن لــ
إدراك ملــدى تفاقم املشكلة، فلن يعرف 
مــا إذا كــانــت أي طــريــقــة تــتــبــع لحلها 
فعالة أم ال. ومن ثم، يجب على البلدان 
إنـــشـــاء شــبــكــات رصــــد عــلــى مــســتــوى 
سطح األرض وتشغيلها وصيانتها 
على نحو صحيح حتى تقدم بيانات 

موثوقة عن جودة الهواء.
ــادر الـــرئـــيـــســـيـــة لــتــلــوث  ــ ــــصـ مـــعـــرفـــة املـ
الــهــواء: على سبيل املــثــال، فــي املدينة 
“أ”، قد يكون النقل هو السبب األكبر 
في تلوث الهواء، ولكن في املدينة “ب”، 
قــد يــكــون الــســبــب شــيــئــا آخـــر مختلفا 
ــن وقــــود  ــا، مـــثـــل االنـــبـــعـــاثـــات مــ ــامـ ــمـ تـ
الــطــهــي غــيــر الــنــظــيــف الـــتـــي تــتــســرب 
ــى الــبــيــئــة الـــخـــارجـــيـــة.  ــ مــــن املــــنــــازل إلـ
بــاالســتــعــانــة بــهــذه املــعــلــومــات، يمكن 
توجيه اإلجراءات التدخلية على نحو 
مناسب للحد مــن تــلــوث الــهــواء. ومن 
ــه تـــوجـــد خــــطــــوات بــديــهــيــة  ــ املــــؤكــــد أنـ
املـــــدن  ــذهـــا  تـــتـــخـ ــكـــن أن  ــمـ يـ مــــرضــــيــــة 
والــــبــــلــــدان لــلــتــصــدي لـــتـــلـــوث الــــهــــواء، 
إلــى استخدام الحافالت  مثل التحول 
النظيفة أو الطاقة املتجددة. ولكن إذا 
ما أريد حل مشكلة تلوث الهواء بشكل 
شـــامـــل، فــيــجــب فــهــم طــبــيــعــة املــصــادر 

املتاحة.
الــهــواء للجمهور:  نشر بيانات جــودة 
يــحــق لــلــنــاس مــعــرفــة مــســتــوى جـــودة 
الـــــهـــــواء الــــــــذي يـــتـــنـــفـــســـونـــه. ويــــــؤدي 
ــلـــومـــات إلـــــى الــضــغــط  ــعـ نـــشـــر هـــــذه املـ
ــراء  ــ ــلـــى أولــــئــــك الــــذيــــن يــمــكــنــهــم إجــ عـ
الـــتـــغـــيـــيـــرات املـــطـــلـــوبـــة. ويـــجـــب جــعــل 
ــــودة الـــهـــواء  ــــالع عــلــى بــيــانــات جـ االطــ
مــيــســورًا فــي تنسيقات مفهومة على 
نــطــاق واســـع حتى يتمكن الــنــاس من 
تقليل تعرضهم لتلوث الهواء وحماية 
الفئات األولــى بالرعاية، مثل األطفال 
الـــصـــغـــار وكــــبــــار الـــســـن واألشــــخــــاص 
ـــن ظــــــروف صــحــيــة  ـــن يـــعـــانـــون مـ ــذيـ الــ
يمكن أن تتفاقم بسبب تــدنــي جــودة 

الهواء. )البنك الدولي(

ــواء  ــهــ الــ ــلــــوث  تــ  : ــنــــطــــن  • واشــ

هـــو الــســبــب الــبــيــئــي الــرئــيــســي 

ــــدوث األمــــــــــــراض وحـــــــاالت  ــحــ ــ لــ

الـــوفـــاة الــمــبــكــرة عــلــى مستوى 

ــد الـــجـــســـيـــمـــات  ــ ــعـ ــ الـــــعـــــالـــــم. وتـ

الـــطـــيـــارة  ــواد  ــ ــمـ ــ الـ الـــدقـــيـــقـــة أو 

)الـــــــــــرذاذ( الــــتــــي تـــســـبـــب تــلــوث 

 
ً
ــا ــ ــــضـ الـــــــــهـــــــــواء، الـــــمـــــعـــــروفـــــة أيـ

ــم الـــجـــســـيـــمـــات الـــدقـــيـــقـــة،  بــــاســ

الــدقــيــقــة بقطر  الــجــســيــمــات  أو 

فـــي 6.4  الــســبــب  2.5 مـــيـــكـــرون، 

 ،
ً
ــا ــويـ ــنـ ــة وفـــــــاة سـ ــالــ ــيـــون حــ ــلـ مـ

بــســبــب أمـــــــراض مـــثـــل انـــســـداد 

ــب، والـــســـكـــتـــة  ــ ــلـ ــ ــقـ ــ ــن الـ ــ ــيـ ــ ــرايـ ــ شـ

ــة،  ــرئــ ــة، وســـــرطـــــان الــ ــيــ ــاغــ الــــدمــ

ومــــــــــرض االنــــــــســــــــداد الـــــرئـــــوي 

الـــمـــزمـــن، وااللـــتـــهـــاب الـــرئـــوي، 

ــــي مــــــن مــــرض  ــانـ ــ ــثـ ــ والـــــــنـــــــوع الـ

السكري، واضطرابات حديثي 

الوالدة.

ــن  نــــــحــــــو 95 % مـ ويـــــــــحـــــــــدث 

حــاالت الــوفــاة هــذه فــي البلدان 

ــعــــرض  ــتــ ــث يــ ــ ــيــ ــ الــــــنــــــامــــــيــــــة؛ حــ

مليارات األشــخــاص لتركيزات 

ــيــــقــــة بــقــطــر  الـــجـــســـيـــمـــات الــــدقــ

ــرون، ســـــــــواء خـــــارج  ــ ــكـ ــ ــيـ ــ 2.5 مـ

ــتـــي  الـ الـــــمـــــنـــــازل أو داخـــــلـــــهـــــا، 

تــزيــد مــــرات عـــدة عــمــا ورد في 

ــــادئ الـــتـــوجـــيـــهـــيـــة الـــتـــي  ــبـ ــ ــمـ ــ الـ

ــا مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة  ــهــ ــتــ ــعــ وضــ

الــعــالــمــيــة. وتــشــيــر الــتــقــديــرات 

ــر أعــــده  ــريـ ــقـ ــتــــي تــضــمــنــهــا تـ الــ

ــــى أن تــكــلــفــة  الـــبـــنـــك الــــدولــــي إلـ

األضــرار الصحية الناجمة عن 

تلوث الهواء تبلغ 8.1 تريليون 

دوالر فــي السنة؛ أي مــا يعادل 

الـــنـــاتـــج  ــي  ــالــ ــمــ 6.1 % مـــــن إجــ

المحلي العالمي.

ما تكلفة تلوث الهواء؟ما تكلفة تلوث الهواء؟
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اكتشاف جبل جليدى مغطى اكتشاف جبل جليدى مغطى 
باحلصى فى أقصى شمال العالمباحلصى فى أقصى شمال العالم

ــمـــاركـــي، ريــنــيــه  ــدنـ • كــوبــنــهــاغــن : قــــال الـــعـــالـــم الـ
»وكــالــة األنــبــاء األملــانــيــة«، إن مــا كان  فــورســبــرغ، لـــ
يعتقد أنها جزيرة في أقصى شمال العالم، ليست 
جــزيــرة على اإلطــــالق، وإنــمــا جبل جليدي مغطى 
بــالــتــراب والــحــصــى. واكــتــشــف عــلــمــاء دنــمــاركــيــون 
ــانـــوا  ــل الـــجـــلـــيـــدي، الـــــــذي كـ ــبـ وســــويــــســــريــــون الـــجـ
يعتقدون أنه جزيرة، شمال غرينالند العام املاضي. 

إال أنه تم اكتشاف وجود ماء أسفله، مما يعني أنه 
ت  في الواقع جبل جليدي. وقــال فورسبرغ إنــه تمَّ
زيــارة كل الجزر التي تم اكتشافها منذ عام 8791 
في املنطقة، ولم يتضح أن أيا منها جزر حقيقية. 
وفــي الــعــام املــاضــي، أطــلــق فــريــق تــقــصٍّ سويسري 
دنماركي يقوم بدراسة املنطقة الواقعة في شمال 
غرينالند اســم »جــزيــرة أقــصــى الــشــمــال«، على ما 

كان ُيعتقد أنها جزيرة تبلغ مساحتها 03 مترًا في 
06 مترًا، التي تقع على ُبعد نحو 008 متر شمال 
عتبر حتى ذلك الحن 

ُ
جزيرة أووداك، التي كانت ت

أقرب أرض إلى القطب الشمالي. وقد أصبح وضع 
أووداك، كــجــزيــرة، محل شــك أيــضــا حــالــيــا. ويقول 
العلماء إن جزيرة أخــرى قريبة تسمى كيكيرتات 

هي أبعد جزيرة في أقصى شمال األرض.

نفوق حوت وجنوحه نفوق حوت وجنوحه 
على شواطيء قطرعلى شواطيء قطر

مزرعة فى أوكرانيا مزرعة فى أوكرانيا 
تصبح مأوى للحيوانات تصبح مأوى للحيوانات 

املشردة وسط احلرباملشردة وسط احلرب

قبل الغزو الروسي الوكرانيا كان يعيش 
في منطقة دونباس مــزارع يمتلك عشرة 
من األغنام، ويعمل معه نحال يرعى 14 
خلية نحل، وكانت تعيش معهم سلحفاة 
في نفس املكان مع 26 طائرا وطاووسا، 

وذلك وسط الحقول واملروج
الــروس يمطرون املنطقة  لكن عندما بــدأ 
بــالــصــواريــخ اســتــعــد جــمــيــع األشــخــاص 
والــحــيــوانــات الــذيــن كــانــوا يعيشون في 
ــام وســــالم ملـــغـــادرة املـــكـــان، ولــيــكــونــوا  وئــ
ضمن مــاليــن مــن األوكــرانــيــن اآلخــريــن، 
في عملية هــروب ولجوء أصبحت تمثل 
أكبر أزمــة هجرة في أوروبـــا منذ الحرب 

العاملية الثانية.
ــام والــطــيــور  ــنـ وكــــان مـــن حــســن حـــظ األغـ
والطواويس والنحل وغيرهم أن يجدوا 
مأوى لهم بعد ما قرر أصحابها الرحيل. 
ــن جــــــروف«  ــ ــريـ ــ ــة »جـ ــ ــزرعـ ــ كــــــان املـــــــــأوى مـ
الـــتـــي يـــوجـــد بــهــا أيـــضـــا مــصــنــع إلنــتــاج 
األجــــبــــان، فـــي زاويــــــة رعـــويـــة هـــادئـــة من 
الــريــف األوكـــرانـــي، وهـــذه املــزرعــة صــارت 
ــــأوى غــيــر مــتــوقــع، ملــجــمــوعــة مــتــزايــدة  مـ
مـــن الــحــيــوانــات الــتــي شــردتــهــا الــحــرب، 
وأيــضــا مــــالذا لــعــدد مــن الــبــشــر الــذيــن ال 
يستطيعون تحمل فراق هذه الحيوانات.
وفـــي الــحــقــيــقــة أدت أوضــــاع الــحــرب إلــى 
إرغــــام الــكــثــيــريــن عــلــى تـــرك حــيــوانــاتــهــم، 
حيث تم في األراضــي الزراعية املفتوحة 
بمناطق الشرق األوكــرانــيــة، التخلي عن 
أعداد أقل من القطط والكالب وغيرها من 
الحيوانات األليفة، مقارنة بما تم تركه 
مـــن هـــذه الـــحـــيـــوانـــات، فـــي املــــدن الــكــبــرى 

املنكوبة مثل كييفز معيشتهم.

• الدوحة : أعلنت وزارة البيئة والتغير 
املــنــاخــي بــدولــة قــطــر رصـــد فـــرق املــراقــبــة 
البيئية التابعة للوزارة، صباح الجمعة، 
ا بشواطئ منطقة )سيلن( في 

ً
ا نافق

ً
حوت

الساحل الشرقي جنوب مدينة مسيعيد.
وقالت الوزارة في تغريدة على صفحتها 
ــا مختًصا لديها 

ً
بموقع تويتر إن فــريــق

ــنـــات  ــيـ تــــعــــامــــل مــــــع الـــــــوضـــــــع، وأخــــــــــذ عـ
ــق إلجــــــــراء  ــ ــافـ ــ ــنـ ــ ــات لــــلــــحــــوت الـ ــ ــاســ ــ ــيــ ــ وقــ
ــات والــــتــــحــــالــــيــــل املـــخـــتـــبـــريـــة  ــفــــحــــوصــ الــ

الالزمة.
وحــســب تــقــاريــر تــعــد املــيــاه الــقــطــريــة من 
أكــبــر أمــاكــن تــجــمــعــات حـــوت الــقــرش في 
الــعــالــم ملــالئــمــة مــيــاهــهــا بــالــنــســبــة لــهــذه 

األسماك.
ــد كــشــفــت عــن  ــانــــت دراســـــــة بــحــثــيــة قــ وكــ
وجود نحو 006 من حوت القرش النادر 
فــــي شــــواطــــئ قــــطــــر، وصـــنـــفـــت الــــدراســــة 
ــه عــلــى  ــوعــ ــــن نــ ــر مـ ــ ــبـ ــ ــه األكـ ــأنــ الـــتـــجـــمـــع بــ

مستوى العالم.

ــم املـــتـــحـــدة  ــ ــــالمـ قـــــــال األمـــــــــن الـــــعـــــام لـ
الــبــشــريــة  ــريـــش ان  ــيـ ــيـــو غـــوتـ أنـــطـــونـ
»تسير في االتجاه الخاطئ« في مجال 
التغير املناخي بسبب إدمــانــهــا على 
الوقود األحفوري في تقييم يظهر أن 
انــبــعــاثــات االحــتــبــاس الــحــراري باتت 

اآلن أعلى مما كانت عليه قبل الوباء.
وحـــــذرت املــنــظــمــة الــعــاملــيــة لـــأرصـــاد 
ــم املـــتـــحـــدة  ــ ــــأمـ ــة لـ ــعــ ــابــ ــتــ ــة الــ ــ ــــويـ ــــجـ الـ
وبرنامج البيئة التابع للهيئة األممية، 
ــل الـــفـــيـــضـــانـــات  ــثـ ــــن أن الــــــكــــــوارث مـ مـ
الــعــارمــة فــي بــاكــســتــان ومــوجــة الحر 
التي تدمر املحاصيل في الصن هذا 
الــــعــــام ســتــصــبــح شـــائـــعـــة إذا أخــفــق 
االقتصاد العاملي في خفض انبعاثات 
الـــكـــربـــون عــمــال بــمــا يـــقـــول الــعــلــم إنــه 
ضروري ملنع أسوأ تداعيات االحترار 

العاملي.
ــيـــريـــش أن »الـــفـــيـــضـــانـــات  وأكـــــــد غـــوتـ
والجفاف وموجات الحر والعواصف 
الشديدة وحرائق الغابات تمضي من 
ــوأ، محطمة مستويات  إلـــى أســ ســـيء 

قياسية بوتيرة تنذر بالخطر”.
وحــذرت األمــم املتحدة الشهر املاضي 
ــــذي يــجــتــاح الــقــرن  مـــن أن الــجــفــاف الـ
اإلفريقي ويهدد املالين بنقص حاد 
إلــى عام  املــواد الغذائية، قد يمتد  في 

خامس على األرجح.
ــد شـــيء  ــوجــ وقــــــــال غـــوتـــيـــريـــش »ال يــ

الــجــديــد لهذه  الــحــجــم  طبيعي بــشــأن 
ــكــــوارث. إنــهــا ثــمــن إدمـــــان الــبــشــريــة  الــ

على الوقود األحفوري”.
ويــبــرز تــقــريــر األمــــم املــتــحــدة بــعــنــوان 
ــع أنـــه رغــم  »مــتــحــدون فـــي الــعــلــم« واقــ
مــرور قرابة ثالث سنوات على إعطاء 
ــات فــرصــة  ــومـ ــكـ ــحـ جـــائـــحـــة كـــوفـــيـــد الـ
ـــي مــســألــة  ــدة إلعــــــــادة الــتــفــكــيــر فـ ــريــ فــ
ــإن الـــبـــلـــدان  ــ تــشــغــيــل اقـــتـــصـــاداتـــهـــا، فـ

تمضي قدًما في التلوث كاملعتاد.
أنــه بعد انخفاض غير  ورأى التقرير 
بــلــغ 4,5 باملئة  لــالنــبــعــاثــات  مــســبــوق 
في عام 0202 بسبب اإلغالق والقيود 
املفروضة على السفر، تظهر البيانات 
ــنـــايـــر إلــى  األولـــيـــة مـــن كـــانـــون األول/يـ
أيار/مايو من هذا العام أن االنبعاثات 
العاملية لثاني أكسيد الكربون أعلى 
بنسبة 2,1 باملئة مما كانت عليه قبل 

جائحة كوفيد.
ــيــــر إلــــى  ــبــ ويــــــرجــــــع ذلــــــــك إلــــــــى حــــــد كــ
الزيادات املرتفعة على أساس سنوي 
الــواليــات املتحدة والهند ومعظم  في 

الدول األوروبية.
الــعــام للمنظمة العاملية  ــال األمـــن  وقـ
لــأرصــاد الــجــويــة بيتيري تـــاالس إن 
»الــعــلــم ال لــبــس فــيــه: نــحــن نــســيــر في 

االتجاه الخاطئ”.
أضــــاف »تــركــيــزات غــــازات االحــتــبــاس 
الحراري مستمرة في االرتفاع وصوال 

ــتــــويــــات قـــيـــاســـيـــة جــــديــــدة.  إلـــــــى مــــســ
مــعــدالت انبعاثات الــوقــود األحــفــوري 
اآلن أعلى من مستويات ما قبل الوباء. 
والسنوات السبع املاضية كانت األكثر 

دفئا على اإلطالق”.
قال البرنامج األوروبي لرصد األرض 
كـــوبـــرنـــيـــكـــوس األســــبــــوع املــــاضــــي إن 
صــيــف 2202 كـــان األكــثــر ســخــونــة في 
أوروبا وأحد أكثر فصول الصيف حرا 
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم مــنــذ بـــدء حفظ 

السجالت في السبعينات املاضية.
وتـــوصـــل تــقــريــر الـــثـــالثـــاء إلــــى وجـــود 
احــتــمــال بنسبة 39 باملئة فــي تجاوز 
مـــعـــدالت الــســنــة األكـــثـــر ســخــونــة على 
مــســتــوى الــعــالــم والــتــي هــي اآلن سنة 

6102، خالل خمس سنوات.
ــلــــة  مــــــن أن مــــواصــ الــــتــــقــــريــــر  وحــــــــــذر 
ــفــــوري تعني  اســـتـــخـــدام الــــوقــــود األحــ
تساوي احتماالت عدم حصر االحترار 
املــنــاخــي فــي حـــدود 5,1 درجـــة مئوية 
ــل الـــحـــقـــبـــة  ــبــ ــا قــ ــ ــات مــ ــويــ ــتــ فـــــــوق مــــســ
الصناعية )احتمال بنسبة 84 باملئة(.

مؤتمر باريس
واتــفــق ممثلو 691 دولــــة أعــضــاء في 
األمم املتحدة خالل مؤتمر في باريس 
فـــي الـــعـــام 5102 عــلــى الــعــمــل عــلــى أال 
ــــرارة  ــــحـ يــــتــــجــــاوز ارتـــــفـــــاع درجـــــــــات الـ
درجـــتـــن مــئــويــتــن مــقــارنــة بــالــوضــع 
قبل الثورة الصناعية وفي حدود 5,1 

درجة إن أمكن.
رغــم مـــرور أكــثــر مــن ثــالثــة عــقــود على 
املــفــاوضــات بــقــيــادة األمـــم املــتــحــدة، ال 
الـــدول الثرية امللوثة مــؤشــرات  تظهر 
تـــــذكـــــر عــــلــــى اســـــتـــــعـــــدادهـــــا لــخــفــض 
االنبعاثات بما يحافظ على هدف 5,1 

درجة.
وقــــال بــرنــامــج األمــــم املــتــحــدة للبيئة 
الــســنــوي بشأن  فــي تــحــديــث للتقييم 
ــاب  ــقــ ــي أعــ ــ ــوة االنـــــبـــــعـــــاثـــــات« فــ ــ ــجــ ــ »فــ
تــــعــــهــــدات جـــــديـــــدة قـــطـــعـــت فـــــي قــمــة 
كـــوب62 األخــيــرة فــي تشرين الثاني/

نوفمبر في غالسكو، الثالثاء إن حتى 
تلك الوعود لم تكن كافية إطالقا.

الـــــــــدول فــي  ــعـــض  بـ ــمــــوح  ورأى أن طــ
تعهداتها األخيرة بحاجة ليكون أكبر 
بــأربــع مــرات مــن أجــل حصر االحــتــرار 
بدرجتن، وأكبر بسبع مرات لحصره 

بدرجة ونصف.
وفي املجمل، فإن السياسات املناخية 
الحالية في أنحاء العالم، تضع كوكب 
األرض فــي مسار احــتــرار بــحــدود 8,2 
ــــق بــرنــامــج  بـــحـــلـــول 0012، وفـ ــة  ــ درجــ
الــبــيــئــة. وقــــال غــوتــيــريــش إن التقييم 
يظهر أن »الــتــداعــيــات املناخية تتجه 

إلى منطقة دمار مجهولة”.
»ومــع ذلــك فإننا نضاعف كل عــام من 
إدمان الوقود األحفوري هذا، حتى مع 

تفاقم األعراض بسرعة«، 

األمم املتحدة: العالم يسير لالجتاه اخلاطئ فى مجال التغير املناخىاألمم املتحدة: العالم يسير لالجتاه اخلاطئ فى مجال التغير املناخى
انبعاثات االحتباس الحرارى زادت عما كانت عليه قبل الوباءانبعاثات االحتباس الحرارى زادت عما كانت عليه قبل الوباء
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الصني تكتب قصة مستقبل املناخالصني تكتب قصة مستقبل املناخ
التي كنا نتصورها، وهو في طريقه إلى 
أن يــــزداد صــغــرا. فــاألمــم املــتــحــدة حاليا 
تــتــوقــع أن يــتــنــاقــص عـــدد ســكــان الصن 
إذ  الــقــرن،  بمقدار النصف بحلول نهاية 
ــادا، وهـــو تــنــبــؤ يكاد  يــشــهــد تــنــاقــصــا حــ
لـــدى مــؤســســة شنغهاي  يـــتـــردد حــرفــيــا 

للعلوم االجتماعية.
ثــانــيــا، يــبــدو »الـــنـــمـــوذج الــصــيــنــي« أقــل 
ــا فـــــي ضــــوء  ــاديــ ــتــــصــ دعــــــــوة لـــلـــحـــســـد اقــ
االنـــهـــيـــار املـــفـــاجـــئ فـــي قـــطـــاع الـــعـــقـــارات 
وصــنــاعــات املــعــمــار، والــرفــض الجماعي 
ــن الـــعـــقـــاري في  ــرهـ ــداد مـــدفـــوعـــات الـ لـــسـ
التي  الهزيلة  النمو  البلد، وأرقــام  أرجــاء 
يــنــفــرد الــبــنــك املـــركـــزي الــصــيــنــي ـ ضمن 
بــــالد الـــعـــالـــم املـــتـــقـــدم ـ بــتــقــلــيــل مــعــدالت 
الــفــائــدة فــي ظــل تضخم غير هــن خوفا 
مــن قــلــق أكــبــر بــاســتــمــرار الــكــســاد. ومنذ 
ــان ثــمــة نـــبـــوءة على  ــد فـــقـــط، كــ ــ ــام واحـ عــ
نطاق واسع بأن اقتصاد الصن سيكون 
األضخم في العالم بنهاية العقد الحالي، 
لــون  ولــكــن بــعــض االقــتــصــاديــن يــتــســاء

اآلن إن كان هذا سيحدث أصال.
وثالثا، استجابة الصن للوباء، وكانت 
ــم، بــاتــت  ــالـ ــعـ ذات يــــوم مـــوضـــع حـــســـد الـ
العالم  إلــى أضحوكة في  أقــرب ما تكون 
كله، بفرض الحظر على مدن بعد حاالت 
فــرديــة ووضــع برنامج للتطعيم  إصــابــة 
عــلــى املــســتــوى الــوطــنــي كــلــه لـــم يتمكن 
حتى من تغطية الكثير من الفئات األكثر 
تعرضا للخطر فضال عــن أن الجرعات 
الصينية ليست موضع ثقة من الحكومة 
ــن الـــوفـــاة  ــا عـــلـــى الــــوقــــايــــة مــ ــهـ ــدرتـ فــــي قـ

واألمراض الخطيرة.
وال يــعــنــي هـــذا أن »الــفــقــاعــة الــصــيــنــيــة« 
تــوشــك أن تــنــفــقــئ، وأن الــبــلــد لــيــس أهــم 
بــــالد الــعــالــم مـــن حــيــث آثـــــاره املــنــاخــيــة، 
أو أن عــدم استقرار العالقة بينها وبن 
الواليات املتحدة يمكن أن يفقد أهميته 
ــــي مـــطـــلـــع ســبــتــمــبــر،  بــــــأي حـــــــال. لـــكـــن فـ
 nobraC أظهرت تحليالت تقرير الكربون
feirB أنه بفضل إغالقات الوباء وتداعي 
االقتصاد، تراجعت االنبعاثات الصينية 
بــقــرابــة 8% فــي الــربــع الــثــانــي مــن 2202، 
مقارنة مع العام السابق، وهو انخفاض 
أكـــبـــر مـــن الـــــذي شـــهـــده الــبــلــد فـــي ذروة 

اإلغالق الوبائي.
ــــذي قــلــل مــؤقــتــا  ــاء، الـ ــوبــ فــفــي خــضــم الــ
مـــن االنـــبـــعـــاثـــات الــعــاملــيــة بــنــســبــة %7، 
ذلــك يقارب  أن  إلــى  املناخ  أشــار مراقبو 
لتحقيق  املطلوبة  الكربون  تقليل  نسبة 
ــداف الــطــمــوحــة فـــي اتــفــاقــيــة  ــ أغــلــب األهـ
لـــم يــكــن  ــــالق الـــعـــاملـــي  بـــاريـــس وأن اإلغــ
لتحقيق  الجذابة  أو  املستدامة  الطريقة 
أن الصن لن تتبع ذلك  ذلــك. وفــي حن 
ــار الــــذي  ــد، فـــإنـــه املــــســ ــ ــ ــــى األبـ ــار إلـ املــــســ
بأن  أخــرى  تذكرة  وهــذه  تسلكه حاليا، 
الــتــحــول األخــضــر سيكون أكــثــر وعــورة 
وإدهـــاشـــا مــمــا يــبــدو عــلــى رســـم بياني 
ــة لــلــتــغــيــر  ــيــ صــــــادر عــــن الـــلـــجـــنـــة الــــدولــ
املــــــــنــــــــاخــــــــيC.C.P.I. وأنــــــــه مـــــا مـــــن بــلــد 
في  سيبقى طويال يحتل نفس موقعه 

األخالق. لعبة 

نــيــويــورك  *ديــفــيــد والس ويــلــس صحفي فــي 
الــرأي فيها ومؤلف  تايمز وكاتب في صفحة 

كتاب أرض غير قابلة للسكنى

ــن حــيــث  ــ األخــــــــــرى، ولــــيــــس ذلــــــك فـــقـــط مـ
الــصــفــقــات الــتــجــاريــة، والـــتـــوتـــر املــحــيــط 
بتايوان وإلغاء الصن أخيرا ملحادثات 
املـــنـــاخ الــثــنــائــيــة بــعــد أن قــامــت نــانــســي 
بــيــلــوســي بـــزيـــارة تــايــبــاي. ومــنــذ األزمـــة 
املـــالـــيـــة الـــعـــاملـــيـــة، وبـــصـــفـــة خـــاصـــة مــنــذ 
انــتــخــاب دونـــالـــد تـــرامـــب واإلخــــفــــاق في 
االســتــجــابــة األمــريــكــيــة املــبــكــرة لــلــوبــاء، 
ــــرت روايــــــــــــات االنـــــحـــــدار  ــــظـ ــا مـــــا نـ ــبــ ــالــ غــ
األمريكي إلى الصن باعتبارها الوريث 
الــحــتــمــي: فــهــي تــحــظــى بــعــدد هــائــل من 
نــمــوذج لرأسمالية  الــســكــان، وإدارة مــن 
دولة ال يكاد يتعرض ألي احتكاك، وغير 
مثقلة بأنواع الخلل الوظيفي السياسي 
يــبــدو مــن سبيل الجتنابها في  الــتــي ال 
الواليات املتحدة. فتبقى الصن منافسا 
ــا، وقـــــد تـــجـــاوزت  ــ ــــحـ جـــيـــوســـيـــاســـا واضـ
الـــــواليـــــات املـــتـــحـــدة فــــي أحـــــد مــقــايــيــس 
اإلســــهــــام الــعــلــمــي: وهــــو نــشــر الــبــحــوث 
الــعــاملــيــة األكـــثـــر ورودا فـــي االســتــشــهــاد 
لـــــوال أن بـــعـــض األحـــــــداث  ــــاس.  ــبـ ــ ــتـ ــ واالقـ
األخيرة أضفت تعقيدا على الصورة غير 

املعقدة ملستقبل الصن القريب.
لــيــس بالضخامة  الــبــلــد  أن  يــتــبــن  أوال، 

في شينجيانج(. لو انتهت القصة عند 
هذا لكفاها ذلك حيرة: فالصن بوصفها 
عــمــالقــا عــاملــيــا تـــقـــوم فـــي آن واحــــد دور 
البطل والشرير. لكن الصن تحتل أيضا 
فيما يبدو دورا محيرا في أفق األوضاع 
املناخية الجيوسياسية ألن ذلــك األفــق 
تحول هو نفسه أخيرا. قبل عشر سنن، 
ــانـــت الــدبــلــومــاســيــة  ــمـــس، كـ أو حـــتـــى خـ
املناخية غالبا ما تعني دعوات خطابية 
العاملي ممتزجة مع جهود  التعاون  إلى 
لــلــتــقــدم   kitiloplaer ســـيـــاســـة واقـــعـــيـــة
بــبــطء يــفــوق بـــطء املــنــافــســن. والــيــوم لم 
ــزل تــقــلــيــل انــبــعــاثــات الـــكـــربـــون شــديــد  يــ
البطء، لكنه سريع بالقدر الكافي إلبعاد 
الدبلوماسية عــن تنافسية  الديناميات 
التقاعس عن العمل لتنحو إلى تنافسية 
العمل. فاالستثمار املناخي  واضحة في 
الــواليــات املتحدة، ومع  يشهد طفرة في 
تــمــريــر قــانــون الــرقــائــق SPIHC وقــانــون 
الــداخــلــيA.R.I. املناخي انضمت  العائد 
الواليات املتحدة رسميا إلى ما وصفته 
التسلح  مجلة بوليتيكو أخيرا »بسباق 

بالطاقة النظيفة”.
ــة تــشــهــد تـــحـــوال هــي  ــاقـ ــنـــامـــيـــات الـــطـ ديـ

ســبــب ذلـــــك، مـــن نـــاحـــيـــة، هـــو أن الــصــن 
وإن لم تكن بلدا مغلقا تماما، فهي بلد 
أيــضــا، مــمــا يجعل األخــبــار  غــيــر منفتح 
ــــى الــثــقــة  ــاك مــفــتــقــرة إلـ ــنـ الـــــــــواردة مــــن هـ
كــأنــهــا حــواديــت غــريــبــة. فــلــم تـــرد أخــبــار 
ــرارة الــــقــــصــــوى عــلــى  ــ ــحــ ــ ــر الــ ــيـ ــأثـ ــول تـ ــ حــ
حـــيـــاة الـــنـــاس فـــي مــنــطــقــة شــيــنــجــيــانــج 
مــثــال وهـــي أحـــد مــركــزي املــوجــة الــحــارة 
وموطن مخيمات اعتقال ما يقدر بأكثر 
مـــن مــلــيــون مـــن األويــــجــــور وغــيــرهــم من 
الــهــان، حيث يعمل  أهــل املنطقة من غير 
كثير منهم في ظروف توصف بالقمعية 
ويتركز عملهم غالبا في صناعة األلواح 
الشمسية املهيمنة في البلد. فمن املؤكد 
أكــبــر مما  الـــحـــرارة  أن حصيلة ضــحــايــا 

نعلم.
لــكــن لــيــس نــقــص املــعــلــومــات وحــــده هو 
الـــذي يعمينا. فــمــن الــصــعــب أيــضــا على 
ــة  ــعـ ــــع واقـ األمــــريــــكــــيــــن أن يـــتـــعـــامـــلـــوا مـ
مناخية غير مسبوقة في الصن بسبب 
الـــدور غير  البلد مكانة صاحب  احــتــالل 
املـــســـتـــقـــر فــــي الـــقـــصـــص الــــتــــي نــحــكــيــهــا 
ألنــفــســنــا ونــــحــــاول أن نــحــكــيــهــا لــلــعــالــم 
عــن االحـــتـــرار الــعــاملــي، وهـــي فــي الغالب 
ــار وفــيــهــا  ــيــ قـــصـــص أخـــالقـــيـــة فـــيـــهـــا أخــ
أشــرار، ومذنبون وأبرياء. فحينما يحل 
على الصن طقس شديد يغيم »املعنى«، 
متجاوزا الوضوح الطبيعي. ولو أننا ال 
نــعــرف مـــاذا نفعل بــشــأن الــصــن، كفاعل 
ــإن فــهــم مــعــانــاتــهــا املــنــاخــيــة  مـــنـــاخـــي، فــ

تكون أصعب علينا.
املـــرتـــكـــز  الــــصــــن دور  تـــحـــتـــل  ــنــــوات  لــــســ
الذهنية املناخية  الخطابي املناسب في 
لـــدى كــل مــن الــيــســار والــيــمــن، فيصفها 
قــومــيــو الــطــاقــة واملــنــاخ بــالــفــاعــل الــســيء 
ــــوق بـــــه، ويـــضـــرب  ــــوثـ والــــشــــريــــك غـــيـــر املـ
بــهــا أنـــصـــار الــبــيــئــة الـــثـــائـــرون املـــثـــال ملا 
يمكن القيام به مناخيا في ضوء البنية 
الكثير من نقاط  السياسية الخالية من 
االعـــتـــراض املــزعــجــة. هـــذه الــتــوصــيــفــات 
املتناقضة قامت دائما على نمط عارض 
أكـــثـــر مــمــا قـــامـــت عــلــى بــصــيــرة أصــيــلــة. 
ـ شـــأن أي مــوضــوع  أيــضــا  قــائــمــة  لكنها 
ـ على شــيء حقيقي. ليست  نافع للكالم 
الـــصـــن مـــجـــرد أكـــبـــر مـــلـــوث لــلــمــنــاخ في 
الــعــالــم لــكــنــهــا مــســؤولــة اآلن عـــن قــرابــة 
نــصــف اســتــعــمــال الــفــحــم الــعــاملــي وقــرابــة 
ــلــــث انــــبــــعــــاثــــات الـــــكـــــربـــــون الــــعــــاملــــيــــة،  ثــ
والــحــصــة فـــي ازديـــــــاد، وتـــتـــجـــاوز مثلي 
الحصة األمريكية. )برغم أن القياس إلى 
الواليات املتحدة أسوأ  كل نسمة يجعل 

كثيرا من الصن(.
لــو أن الصن تضير اآلن بمستقبل  لكن 
املـــنـــاخ أكــثــر مـــن أي بــلــد آخــــر، فصحيح 
قــوة للطاقة  أيضا أن الصن كانت أكبر 
ــدار الــعــقــد املـــاضـــي. في  الــنــظــيــفــة عــلــى مــ
ــام املــــاضــــي، قـــامـــت الـــصـــن بــتــركــيــب  ــعـ الـ
ــثـــر مـــمـــا تــــم تـــداولـــه  ــدرات مـــتـــجـــددة أكـ ــ ــ قـ
ــات املــتــحــدة وأوربـــــا وأمــريــكــا  فـــي الـــواليـ
الالتينية والشرق األوسط وجنوب شرق 
آسيا مجتمعة. وبرغم أن االنخفاض في 
أسعار الطاقة املتجددة يعد غالبا قصة 
نــجــاح عــاملــيــة ال مــؤلــف لــهــا، فــلــعــل أكــبــر 
إسهام في انهيار السعر هو استثمارات 
وابتكارات املصنعن الصينين )وكثير 
مـــن ذلـــك يــجــري فـــي ظـــل ظــــروف شنيعة 

أطلقوا عليه فــي يونيو »صيف 
ــع تـــقـــدم الــصــيــف  ــوارث«، ومــ ــكـــ الـــ
ــيــــة: بـــــدرجـــــات  ــتــــســــمــ ــدقـــــت الــ صـــ
حرارة غير مسبوقة االرتفاع في 
أرجــاء جنوب آسيا، ثم موجتن 
حـــارتـــن مــنــفــصــلــتــن فـــي أرجــــاء 
الــواليــات املــتــحــدة، مما أدى إلى 
وصول التحذيرات الصحية إلى 
إجــمــالــي مئتي مــلــيــون شخص، 
وثــالث مــوجــات حــارة فــي أرجــاء 
ــا فــمــات آالف واضمحلت  ــ أوروبـ
أنهار إلى حد أن عجزت القوارب 
فـــيـــهـــا وازدادت  ــــرك  ــــحـ ــتـ ــ الـ ــن  ــ عــ
ســخــونــة مــحــطــات طــاقــة نــوويــة 
حــتــى اســتــعــصــت عــلــى الــتــبــريــد. 
وهطلت على بنجالديش أمطار 
مـــوســـمـــيـــة مـــمـــيـــتـــة، هــــي األســـــوأ 
منذ ما يربو على القرن، ثم على 
باكستان، فكانت أشــد وبـــاال، إذ 
غـــرق ثــلــث الــبــلــد، ولــقــي أكــثــر من 
ــــرب مــلــيــون  ألــــف مــصــرعــهــم، وخـ

بيت.
لـــكـــن ربــــمــــا كــــــان أكــــثــــر حــــــوادث 
الــــصــــيــــف املــــنــــاخــــيــــة وضــــوحــــا 
بالنسبة لعلماء املناخ هو تزامن 
الــحــرارة والجفاف اللذين شمال 
أغـــلـــب الـــصـــن. فــالــبــلــد يــتــعــرض 
لــدرجــة حــــرارة فــائــقــة مــنــذ قــرابــة 
ثالثة شهور تؤثر على أكثر من 
تسعمئة مليون نسمة، وتسببت 
فــي »جــفــاف« مــا يصل إلــى ستة 
فــي منطقة بلدية  وســتــن نــهــرا 
واحـــــــــــدة حــــــــول شـــونـــجـــكـــويـــنـــج 
فـــي تليفزيون  بــحــســب بــرنــامــج 
ــــؤرخ  ــال املـ ــ ــــي. ومــثــلــمــا قـ ســــي سـ
املــنــاخــي مــكــســمــيــلــيــانــو هــيــريــرا 
مقولته العصية عــلــى النسيان 
في مجلة نيو ساينتست فـ«ليس 
فــــــي تــــــاريــــــخ املــــــنــــــاخ مــــــا يــمــكــن 
مــقــارنــتــه مـــع هـــذا ولـــو فـــي حــده 

األدنى”.
وبــرغــم اســتــثــنــائــيــة هـــذا الــحــدث 
املناخي، فقد تكونون معذورين 
ــدم مــعــرفــتــكــم الــكــثــيــر عــنــه.  فـــي عـ
البلد األكثر سكانا  فالصن هي 
فــي الــعــالــم، وهـــي إلـــى حــد كبير 
أضخم باعث في العالم لغازات 
االحــتــبــاس الــحــراري، وقــد تكون 
أكـــبـــر قــــوة حــاســمــة فـــي صــيــاغــة 
مستقبل الكوكب. ولكن بالنسبة 
ألغــلــب األمــريــكــيــن، يــبــدو وكــأن 
الــتــغــيــر املــنــاخــي الـــجـــاري هــنــاك 

إنما يجري من وراء ستار.

بقلم : ديفيد والس ويلس*
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خالد محمد الهاجرياألخـــيــرة
رئيس التحرير : النـاشط البيئـي

إندونيسيا فقدت غابات استوائية إندونيسيا فقدت غابات استوائية 
بسبب التعدين أكثر من أى دولة أخرىبسبب التعدين أكثر من أى دولة أخرى

ــة جــديــدة أن أكــثــر من  • جــاكــرتــا : كشفت دراســ
نصف عمليات إزالة الغابات االستوائية نتيجة 
للتعدين الصناعي في العقدين األخيرين وقعت 

في إندونيسيا.
وقام الباحثون، الذين تم نشر بحثهم في دورية 
األكاديمية الوطنية للعلوم في الواليات املتحدة، 

بربط اإلحداثيات الجغرافية للمناجم الصناعية 
ببيانات فقدان الغابات خــالل الفترة بن عامي 

0002 و9102، والتي ركزت على 62 دولة.
ــقـــط، وهـــي  فـ أربــــعــــة دول  الـــبـــاحـــثـــون أن  ووجــــــد 
إندونيسيا والبرازيل وغانا وسورينام، شهدت 
فقدان 08في املئة من الغابات االستوائية بسبب 

التعدين الصناعي.
وتــعــد الــغــابــات حليفا قــويــا فــي مــكــافــحــة تغير 
املــنــاخ، حــيــث تمتص 92% مــن إنــبــعــاثــات ثاني 
أكسيد الكربون البشرية كل عام، مما يمنع زيادة 
االحــتــبــاس الـــحـــراري بــشــكــل أســــرع مــمــا يــحــدث 
بالفعل. وتتسبب إزالــة الغابات االستوائية في 

تآكل قدرة الكوكب على الحفاظ على هذا التوازن.
وفي مختلف أنحاء إندونيسيا، تمت إزالة 1091 
كيلومتر مربع )437 ميل مربع( من الغابات من 
أجـــل تسهيل الــتــعــديــن الــصــنــاعــي، وهـــي منطقة 

تعادل مساحة العاصمة جاكرتا ثالث مرات.

حديقة حيوانات موسكوحديقة حيوانات موسكو
تبقي دبا جريحا لديها لعالجهتبقي دبا جريحا لديها لعالجه

: قــررت حديقة حيوانات في  • موسكو 
العاصمة الروسية موسكو، اإلبقاء على 
دب جريح في الحديقة، تم العثور عليه 
فــي جــزيــرة ديــكــســون القطبية فــي إقليم 

كراسنويارسك.
وقالت سفيتالنا أكولوفا، املديرة العامة 
لحديقة حــيــوانــات موسكو، للصحفين 
اليوم الجمعة، إن دب ديكسون الجريح 
سيبقى في الحديقة، ألنــه من املستحيل 
أن يظل على قيد الحياة في البرية بمثل 
ــة، وســـيـــتـــم إعـــــــادة تــجــهــيــز  ــ ــابـ ــ ــــذه اإلصـ هـ
ــلــــه. وقــــالــــت أكـــولـــوفـــا »مـــن  ــان مــــن أجــ ــكـ مـ
املستحيل بالطبع الذهاب إلى البرية مع 
فــي حديقة  ــابـــة. سيبقى  مــثــل هـــذه اإلصـ
ــكـــو« ، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن  حــــيــــوانــــات مـــوسـ

ــا لــهــا، سيتم 
ً
الــــدب اســمــه ديــكــســون. وفــق

ــــذي يــعــيــش فيه  إعـــــادة تــجــهــيــز املـــكـــان الـ
الدب اآلن حتى يتمكن الدب من الخروج 
إلــى ذلــك، سيتم  في املستقبل. باإلضافة 
تــركــيــب هــيــكــل رفــــع خــــاص فـــي املــســبــح، 
ــادرا عــلــى رفـــع الـــدب فــي حالة  ســيــكــون قــ
عدم تمكنه من السباحة. هذا وتم العثور 
عــلــى دب قطبي مــصــاب فــي وقـــت سابق 
فـــي إقــلــيــم كـــراســـنـــويـــارســـك، وفــــي الــيــوم 
الــعــالج.  إلــى موسكو لتلقي  ــقــل 

ُ
ن الــتــالــي 

وأثناء الفحص، عثر على جرح في كتفه 
األيسر جراء طلق ناري وشلل جزئي في 
األطــــراف الخلفية وجــفــاف شــديــد وشلل 
في الجزء الخلفي من الجسم. يمكن للدب 

فقط تحريك رأسه وكفوفه األمامية.

دراسة حتدد سقف السرعة األعلى دراسة حتدد سقف السرعة األعلى 
لتقليل انبعاثات الكربون من السياراتلتقليل انبعاثات الكربون من السيارات

خلصت دراسة حديثة لوكالة حماية 
البيئة األمريكية، إلى أن فرض سقف 
أعلى للسرعة على الطريق السريع 
بــــواقــــع 001 كــيــلــومــتــر فــــي الــســاعــة 
يقلل من انبعاثات غازات االحتباس 
ــنـــويـــة فــــي الــــواليــــات  ــراري الـــسـ ــ ــحــ ــ الــ
املــتــحــدة. وأفــــادت الـــدراســـة البحثية 
التي نشرتها مجلة »سيرا« العلمية 
األمريكية، بــأن وكالة حماية البيئة 
في الواليات املتحدة خلصت إلى أن 
فــرض هــذا السقف يــؤدي إلــى تقليل 
انبعاثات غازات االحتباس الحراري 
الــســنــويــة فــي الـــواليـــات املــتــحــدة بما 
ــيـــون طــــن مــــن ثــانــي  ــلـ يــــعــــادل 4.5 مـ
أكسيد الكربون، ويــوازي سحب 2.1 
مــلــيــون ســـيـــارة مـــن الـــطـــرق، وفـــق ما 

نقله )موقع سكاي نيوز عربية(
ووفقا لأسعار الحالية للوقود، فإن 
 في 

ً
رحــلــة 001 ميل بسرعة 06 مــيــال

الساعة تكلف 10.11 دوالر أمريكي 
ــدفـــاع بــســرعــة 57  لــلــبــنــزيــن، وأن االنـ
 فـــي الــســاعــة ســيــكــلــف إجــمــالــي 

ً
مــيــال

لــو أدى ذلــك إلى  80.41 دوالر، حتى 
الـــوصـــول إلـــى الــوجــهــات املــقــصــودة 

بوقت أقل بـ 02 دقيقة.
ويــقــطــع الــســائــق األمـــريـــكـــي الــعــادي 
 عــلــى ســيــارتــه كــل عــام، 

ً
67431 مــيــال

الــصــادرة عن  وفقا ألحــدث البيانات 
الــفــيــدرالــيــة للطرق السريعة  اإلدارة 

التابعة لوزارة النقل األمريكية.
لكن فــي وقــت ارتــفــاع أســعــار الوقود 
وتـــصـــاعـــد مــــعــــدالت الـــتـــضـــخـــم، فـــإن 
إبـــطـــاء حـــركـــة الـــســـيـــارات وتــنــقــلــهــا، 
ــــؤدي أيـــضـــا إلــــى تــوفــيــر بعض  قـــد يـ
ــوال، وذلـــك ألن الــســيــارات تكون  ــ األمـ
أكثر كفاءة عند السرعات البطيئة، 
وتـــحـــديـــدًا عــنــدمــا يــنــخــفــض ضغط 
هواء السحب على السيارة - مقاومة 

الهواء - مع مقاومة دوران اإلطــارات 
املطلوب للحفاظ على العجالت.

املــثــلــى مع  الــســرعــة  وبينما تختلف 
كــل طـــراز ســيــارة، فــإن االقــتــصــاد في 
اســتــهــالك الــوقــود يــأتــي بــســرعــات ال 
 في الساعة، وفقا 

ً
تزيد على 05 ميال

لوكالة حماية البيئة.
وأضـــاف التقرير املنشور فــي مجلة 
»ســيــرا« العلمية، أن السرعة ليست 
ــد الــــــذي يـــؤثـــر عــلــى  ــيـ ــل الـــوحـ ــامـ ــعـ الـ
االقــتــصــاد فــي اســتــهــالك الــوقــود في 

السيارات.
ــئـــة أن  ــيـ ــبـ ــة حـــمـــايـــة الـ ــ ــالـ ــ ــدر وكـ ــ ــقـ ــ وتـ
ــتـــخـــدام مــثــبــت الـــســـرعـــة يخفض  اسـ
الــوقــود بنسبة 01-52 في  اســتــهــالك 
الــطــرق السريعة،  املئة على ســرعــات 
الــحــال بالنسبة للتخلي عن  وكــذلــك 
ســلــوكــيــات الــقــيــادة الــعــدوانــيــة التي 

تستهلك الوقود.


