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كيف يؤثر التغّير 
الملحوظ فى المناخ 

على الصحة؟

بسبب انفلونزا الطيور 
ذبح عشرة  ماليين طير 

من الدواجن فى فرنسا

أسعار األسمدة عند مستويات 
قياسية ماذا يعني ذلك 

لالقتصاد العالمي ؟

عامل المناخ .. كيف 
غيرت الطبيعة 

مجرى التاريخ؟

محليات

تقارير

دولي

اقتصاد

كتب ومجالت

األجهزة احلكومية عاجزة عن إدارة االزمات ومواجهة الكوارث
كتب: الناشط البيئي خالد الهاجرى 

خــلــصــت دراســـــة  مـــحـــدودة الـــتـــداول  
ــكـــومـــي ذو طــابــع  ــهــــاز حـ أعــــدهــــا جــ
ــــت جــــــريــــــدة الـــخـــط  ــعـ ــ ــلـ ــ خــــــــاص وأطـ
األخـــضـــر عــلــى نــســخــة مــنــهــا إلـــى أن 
الكويت تمتاز بنقاط قوة فريدة من 
نوعها وغير مستغلة بشكل صحيح 
لــتــهــديــدات مصيرية  تــتــعــرض  كــمــا 
بسبب نقاط الضعف التي لم يكترث 
الــدراســة طبيعة  لعالجها، وبحثت 
الكوارث واالزمات وحاالت الطوارئ 
الــتــي قـــد تــتــعــرض لــهــا الــكــويــت في 
ــتـــي تـــمـــتـــاز بــهــا   ــقـــاط الــــقــــوة الـ ظــــل نـ
ونــقــاط الــضــعــف الــتــي تــؤثــر عليها 
الــــبــــاحــــثــــون خــــالل  ــل  ــ ــلـ ــ ودرس وحـ
الدراسة عدد من االزمــات والكوارث 

ــنـــذ ســنــة  ــا الــــبــــالد مـ ــــرت بـــهـ ــتــــي مــ الــ
إلــــى ديــســمــبــر 2002  ــــوال  1917 وصـ
حــيــث بــلــغ عــددهــا 59 أزمــــة وكــارثــة 

ــى دراســــــــــة وتــحــلــيــل  ــ ــ ــة إلـ ــ ــافـ ــ ــــاإلضـ بـ
عــدد من الــكــوارث واالزمـــات العاملية 
املختلفة وكيفية عالجها والتقليل 
آثــارهــا واستنباط أفضل آليات  مــن 
منع االزمات والحد من آثار الكوارث  
وجــاء فــي الــدراســة أن دولــة الكويت 
الــحــديــثــة وبــوضــعــهــا الـــحـــالـــي هي 
نتاج اقتصاد البترول والذي تغيرت 
الــروابــط والــثــوابــت التي  فيه بعض 
جبل عليها املجتمع الكويتي القديم 
حــيــث يــغــلــب عــلــى املــجــتــمــع الــحــالــي 
طبيعة االســتــقــطــاب ســـواء كــان هذا 
االســتــقــطــاب ذو طــابــع ســيــاســي أو 
اقـــتـــصـــادي أو اجــتــمــاعــي  وفــــي ظل 
مجتمع يــســوده االستقطاب تتغير 
تــجــاه املصلحة  املــصــالــح والـــنـــظـــرة 
العامة حيث تصبح األخيرة أسيرة 

ــبــــن كــل  ــقــــطــ ــتــ االســـــتـــــقـــــطـــــاب واملــــســ
وحسب طابع االستقطاب  وفي ظل 
مثل هــذا الــوضــع يكون مــن الصعب 

إدارة األزمـــات والــكــوارث والــحــوادث 
الــتــي قــد تمر  ذات األبــعــاد الخطيرة 
الـــدولـــة ومــنــظــمــاتــهــا وبيئتها  بــهــا 
بالطريقة األفضل  فقد ينشأ جهاز 
خـــاص فــي الـــدولـــة لــلــتــعــامــل وإدارة 
األزمات قبل وبعد حدوثها ولكن إذا 
تم استقطاب هذا الجهاز فأنه سوف 
يعاني من خلل يعيقه من أداء عمله 
بالصورة املطلوبة وإذا كان التصور 
الواقعي الحالي هو استحالة إزاحة 
ــه االســـتـــقـــطـــاب حـــالـــيـــا فــلــيــكــن  تـــوجـ
هنالك إذًا نوع من االستقاللية لدعم 
وجـــود جــهــاز مستقل فــي أداءه في 
إدارة األزمات  وخلصت الدراسة إلى 
الــقــوة والــواجــب  مجموعة مــن نقاط 
تــعــزيــزهــا ونــقــاط الــضــعــف الــواجــب 

معالجتها.

وفق دراسة حكومية محدودة التداول
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نقص املياه يهدد بأزمة 
نزوح فى العراق

• بغداد : وجهت ممثلة األمن العام 
لــأمــم املــتــحــدة فـــي الــــعــــراق، جينن 
ــشــــأن مــلــف  ــة بــ ــ ــالـ ــ ــارت، رسـ ــ ــخـ ــ ــــالسـ بـ
رة في الوقت 

ّ
املياه في الــعــراق، مــحــذ

ــراء نقص  ــ ــــزوح جـ عــيــنــه مـــن فـــقـــٍر ونــ
املــيــاه. وجـــاء فــي نــص الــرســالــة التي 
ــعـــراق،   نــشــرهــا مـــوقـــع الــبــعــثــة فـــي الـ
فــي كــل مــكــاٍن على كوكبنا، املـــاء هو 
ســـر الــحــيــاة، وفـــي الـــعـــراق، يكتسي 
توافر املوارد املائية وإدارتها بشكٍل 
سليم أهمية خاصة. لقد زرُت الشهر 
املــاضــي أهـــوار بــالد مــا بــن النهرين 
ــــي الــــجــــنــــوب، وشـــــاهـــــدت بــنــفــســي  فـ
الــتــحــديــات الــعــديــدة الــتــي يواجهها 
العراق. وأضافت أن انخفاض هطول 
ـــح 

ّ
ــقــــص املـــــيـــــاه، وتـــمـــل األمــــــطــــــار، ونــ

الفّعالة  التربة واملــيــاه، واإلدارة غير 
ــهــا 

ّ
ــلـــمـــوارد، والـــنـــمـــو الــســكــانــي، ُكــل لـ

رت في جميع أنحاء البالد. 
ّ
 أث

ُ
عوامل

ــافـــة إلــــى تــغــّيــر املـــنـــاخ، فــإن  وبـــاإلضـ
الــتــخــفــيــض الــنــشــط لــتــدفــقــات املــيــاه 
املـــجـــاورة يمثل تهديدًا  الــبــلــدان  مــن 

خطيرًا آخر.

الدراسة بحثت ٥9 أزمة وكارثة تعرضت لها الكويت منذ 191٧

خطط إدارة 
االزمات في الجهات 
الحكومية نظرية 
وعلى الورق فقط

الكويت تمتاز بنقاط 
قوة فريدة من نوعها 

وغير مستغلة 
بشكل صحيح

أين ذهبت أموال صندوق البيئة؟
ديوان المحاسبة: صندوق البيئة بال قوائم مالية تحدد مركزه المالي

• الكويت : صندوق لحماية البيئة 
الــغــرامــات والتعويضات  إلــيــه  تــؤل 
يــتــفــق عليها  بــهــا أو  الـــتـــي يــحــكــم 
عن األضــرار التي تصيب البيئة له 
الئحة داخلية تحدد أغراضه ونظام 
العمل به وفقا لنصوص املواد 13 و 
14 و 15من قانون حماية البيئة 42 
لسنة 2014 وحددت املواد بوضوح 
أوجـــــــــه صــــــــرف األمـــــــــــــوال وطـــريـــقـــة 
إدارتــــهــــا بــشــفــافــيــة ووفــــق الــقــانــون 
ولــكــن مــا كــشــف عــنــه تــقــريــر ديـــوان 
املحاسبة حــول أداء الهيئة العامة 
ــــالل الــهــيــئــة الــعــامــة  لــلــبــيــئــة هـــو إخـ

للبيئة باإللتزامات املالية الواجبة 
عليها تجاه الصندوق حيث لم تقم 
بــإعــداد القوائم املالية التي تعكس 
املــركــز املــالــي للصندوق وذلــك على 
ــــدور الــالئــحــة املــالــيــة  الـــرغـــم مـــن صـ
املظمة لذلك بموجب القرار 2018/6 
والعمل بها اعتبارا من 25 نوفمبر 
بـــــل والــــتــــعــــاقــــد مـــــع إحـــــدى   2018
الــشــركــات لتركيب نــظــام محاسبي 

في 12 مارس 2020.
وكشف ديــوان املحاسبة أن الهيئة 
ــيـــة  ــالـ ــم املـ ــ ــوائـ ــ ــقـ ــ ــلــــزمــــة بــــــإعــــــداد الـ مــ
ــوال في  نـــظـــرا لـــوجـــود حـــركـــة لــــأمــ

حساب الصندوق البنكي وتنفيذه 
ــعــــدة مــــشــــاريــــع تــــم تـــمـــويـــلـــهـــا مــن  لــ
األمــــــــوال املــخــصــصــة لــــه بــمــيــزانــيــة 
الــهــيــئــة وعــلــيــه فـــإنـــه يــتــعــن إعــــداد 
القوائم املالية إلظهار املركز املالي 

للصندوق . 
املحاسبة  ديــوان  تقرير  كما كشف 
ــام الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة  ــ ــيـ ــ عـــــن عـــــــدم قـ
داخلي على  للبيئة بتعين مدقق 
باملخالفة ألحكام  البيئة  صندوق 
املـــالـــيـــة  الــــالئــــحــــة  مـــــن   11 املــــــــــادة 
 6 للصندوق الصادرة بالقرار رقم 
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■ د. شمالن الجناعي

جامعة الكويت تتسبب بتأخير تخرج طلبة التخصصات البيئية 
ــة شـــديـــدة  ــ ــ ــق أزمـ ــ ــ • الـــكـــويـــت : تــــلــــوح فــــي االفـ
التعقيد بسبب االجراءات املتخذة من قبل إدارة 
جامعة الكويت ، فبسبب قــرارات غير مدروسة 
تتضمن االفتئات على حقوق املعلمن سينتج 
عنها تأخر تخرج طلبة التخصصات البيئية 
والعلمية ، حيث قامت إدارة الجامعة بتقليص 
عــدد الشعب املتخصصة خــالل فصل الصيف 
مما قــد يؤثر سلبا على خطة تخرج الطالب، 
ــلـــى فـــرص  ويــــؤخــــر تـــبـــعـــا لــــذلــــك حـــصـــولـــهـــم عـ
وظيفية مناسبة ويــحــرم األجــهــزة الحكومية 

والخاصة من االستفادة منهم.
وفــي هــذا الــشــأن صــرح رئــيــس جمعية أعضاء 
الــجــنــاعــي لجريدة  الــتــدريــس د. شــمــالن  هيئة 
الخط األخضر قائال : أن مجلس إدارة جمعية 
أعــضــاء هيئة التدريس دعــا لجمعية عمومية 
ــة لــبــحــث تــــداعــــيــــات قـــــــــرارات إدارة  ــاديــ غـــيـــر عــ
الجامعة على املستقبل التعليمي فــي جامعة 
الــــكــــويــــت، وشـــــــدد الـــجـــنـــاعـــي عـــلـــى أن تـــحـــرك 
املــســيــرة التعليمية  الــجــمــعــيــة يــصــب لــصــالــح 
وحفاظا على مستقبل أبنائنا الطلبة والــذي 

إلــيــه  تــنــظــر  الــجــامــعــيــة أن  ــن االدارة  نــتــوقــع مـ
بــعــنــايــة خـــاصـــة. هــــذا وأضـــــاف الــجــنــاعــي بــأن 
االصــل في تعامل االدارة الجامعية مع الهيئة 
التدريسية والطلبة يــقــوم أســاســا على تذليل 
ــع املــســيــرة  كـــافـــة املـــعـــوقـــات واملــســاهــمــة فـــي دفــ
الــجــنــاعــي ان كافة  ــال  التعليمية لــأفــضــل. وقــ
املخرجات التعليمية السنوية لجامعة الكويت 
ــيــــة تــســاهــم  مـــن كــافــة الــكــلــيــات الــعــلــمــيــة واالدبــ
فــي دفــع عجلة التنمية فــي الــبــالد وتــرفــد كافة 

قطاعات الدولة بإحتياجاتها الالزمة .

خطر املجاعة يتفاقم بسبب احلرب الروسية

تهدد الحرب الروسية - األوكرانية بالتسبب في مجاعة في أجزاء من 
العالم بسبب مكانة البلدين كمصدرين رئيسن للمنتجات الزراعية، 
وفقا لتحذيرات وزراء االتحاد األوروبــي في بروكسل أمــس. ويعمل 
االتحاد األوروبي على وضع خطة لزيادة مساحة أراضي الكتلة التي 
يمكن تخصيصها لإلنتاج الزراعي وتخفيف قيود استيراد األعالف 
الحيوانية والبحث في تقديم املزيد من املساعدات املباشرة ملزارعي 

االتحاد األوروبي، على ما أفاد وزراء الزراعة.

أبوظبى متتلك أغلى ديناصورات العالمإيران حتت إحتالل تلوث الهواء

• طهران : في إيران، تشهد طهران واملحافظات الواقعة على الغرب 
يؤثر على صحة  الــذي  األمــر  الــهــواء،  تلوث  ارتفاعًا في نسبة  منها 
السكان، في ظل ضعف العمل على مكافحة العوامل املؤثرة. يومّيًا، 
يــضــطــّر الـــشـــاب األربــعــيــنــي مــحــمــد إلــــى الــبــقــاء فـــي شـــــوارع مــديــنــة 
رزقــه من  لتأمن  15 ساعة  سنندج، مركز محافظة كردستان، نحو 
خـــالل بــيــع الــفــاكــهــة الــتــي يــضــعــهــا فــي ســيــارتــه، إذ لــم يــجــد وظيفة 
الرغم  إيــران، على  في  الصعبة  االقتصادية  الــظــروف  أخــرى في ظل 

امتالكه شهادة جامعية. من 

يــبــدو أن لــغــز بــيــع حــفــريــة أغــلــى ديــنــاصــور فــي الــعــالــم قــد انــكــشــف 
 National أخيرا مع تصريح جديد ملنصة  ناشيونال جيوغرافيك   
الطبيعي في  التاريخ  أن متحف  أكدت  والتي  العاملية،    Geographic
افتتاحه  الجمهور بمناسبة  الديناصور على  أبــو ظبي سيعرض 
31.8 مليون دوالر  الــديــنــاصــور  ســتــان  بمبلغ  2025. وتــم بيع  عــام 

ملشتر مجهول في الخامس من أكتوبر عام 2020.
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الكويت تمتاز بنقاط 
قوة فريدة من نوعها 
وغير مستغلة بشكل 
صحيح كما تتعرض 
لتهديدات مصيرية 

بسبب نقاط الضعف 
التي لم يكترث 

لعالجها

المجتمع الكويتي 
يسوده االستقطاب الذي 

يؤثر على المصلحة 
العامة وفي ظل مثل 
هذا الوضع يكون من 
الصعب إدارة األزمات 

والكوارث والحوادث ذات 
األبعاد الخطيرة

الضبابية المالية التي 
تحيط بأداء هيئة 

البيئة وتثير التساؤالت

محليات

الــــكــــويــــت  أن دولـــــــــة  الـــــــدراســـــــة  ــي  ــ فــ وجـــــــــاء 
ــالـــي هــــي نــتــاج  الـــحـــديـــثـــة وبـــوضـــعـــهـــا الـــحـ
فيه بعض  والــذي تغيرت  البترول  اقتصاد 
ــت الــــتــــي جــــبــــل عــلــيــهــا  ــ ــوابـ ــ ــثـ ــ الــــــروابــــــط والـ
ــقــــديــــم حـــيـــث يــغــلــب  املـــجـــتـــمـــع الـــكـــويـــتـــي الــ
االستقطاب  الــحــالــي طبيعة  املجتمع  عــلــى 
ــاب ذو طـــابـــع  ــطــ ــقــ ــتــ كــــــان هــــــذا االســ ســــــــواء 
ســيــاســي أو اقــتــصــادي أو اجــتــمــاعــي  وفــي 
ظـــل مــجــتــمــع يـــســـوده االســـتـــقـــطـــاب تــتــغــيــر 
املــصــالــح والــنــظــرة تــجــاه املــصــلــحــة الــعــامــة 
حــيــث تــصــبــح األخــيــرة أســيــرة االســتــقــطــاب 
واملستقطبن كل وحسب طابع االستقطاب  
وفي ظل مثل هذا الوضع يكون من الصعب 
ذات  والـــحـــوادث  والـــكـــوارث  األزمـــــات  إدارة 
الــدولــة  بها  تمر  قــد  الــتــي  الخطيرة  األبــعــاد 
ومــنــظــمــاتــهــا وبــيــئــتــهــا بــالــطــريــقــة األفــضــل  
للتعامل  الدولة  فقد ينشأ جهاز خاص في 
قــبــل وبــعــد حــدوثــهــا ولكن  وإدارة األزمــــات 
إذا تــم اســتــقــطــاب هـــذا الــجــهــاز فــأنــه ســوف 
عــمــلــه  أداء  ــــن  مـ يـــعـــيـــقـــه  ــــن خـــلـــل  مـ يـــعـــانـــي 

. املطلوبة  بالصورة 
ــالـــي هــو  ــحـ الـ الــــواقــــعــــي  ــور  ــتـــصـ الـ كـــــان  وإذا 
ــة تــوجــه االســتــقــطــاب حاليا  ــ اســتــحــالــة إزاحـ
فليكن هنالك إذًا نــوع من االستقاللية لدعم 
فـــي إدارة  فـــي أداءه  وجـــــود جـــهـــاز مــســتــقــل 
ــة إلــــى مــجــمــوعــة  األزمــــــات وخــلــصــت الــــدراســ
مــن نــقــاط الــقــوة والـــواجـــب تــعــزيــزهــا ونــقــاط 

الضعف الواجب معالجتها.
 نقاط القوة 

أن مــســاحــة ومــحــيــط الــدولــة صغير األبــعــاد 
واملساحة وبالتالي يكون الوصول والتعامل 

مـــع أمـــاكـــن حــــدوث األزمــــــات والــــحــــوادث أمــر 
ســهــل  وأن املــجــتــمــع الــكــويــتــي تــقــريــبــا قليل 
السكان وكثافته السكانية منخفضة كما أن 
املجتمع ككل متجانس ومستقر في تفكيره 
وفــي توجهه فــي حــل مشاكل البلد بالطرق 
الــســلــمــيــة بــاإلضــافــة إلـــى أن الــكــويــت لديها 
مــصــادر بشرية ومــالــيــة تستطيع توظيفها 

إلدارة أي أزمة قد تواجهها. 
نقاط الضعف

أما نقاط الضعف فتمثلت في وجود ظاهرة 

االســتــقــطــاب غير املــفــيــدة والــتــي ينتج عنها 
ضعف الوالء تجاه املصلحة العامة و تحول 
إلــى مجتمع استهالكي غير منتج  املجتمع 
بــشــكــل حــقــيــقــي  ووجـــــود بــيــروقــراطــيــة غير 
مفيدة وابتعاد وإبــعــاد النخبة عن عمليات 
اإلصالح  باإلضافة إلى وجود بعض التوجه 
إلفــراغ القوانن من محتواها  وعــدم الحسم 
في اتخاذ قــرارات مصيرية بسبب األوضــاع 

الداخلية والخارجية. 
الجهات الحكومية

وتـــجـــدر اإلشـــــــارة إلــــى أنــــه عــنــد قـــيـــام فــريــق 
العمل بزيارة والتعرف على أغلب املؤسسات 
والجهات الحكومية في دولة الكويت بغرض 
التعرف على دورها في التعامل مع الطوارئ 
لوحظ أن معظم هذه الجهات أما لها خطط 
واضـــحـــة املـــعـــالـــم أو غــيــر مــــحــــددة  وبــعــض 
الــورق وكدليل مادي  الخطط مــوجــودة على 
يشير على وجــود تعامل مع الطوارئ ولكن 

من الناحية النظرية وليس التطبيقية . 
نقاط هامه

ومـــن الــنــقــاط الــتــي يــكــون مـــن املــهــم الــتــركــيــز 
والــتــشــديــد عــلــيــهــا عــنــدمــا يــتــم الــحــديــث عن 
ضــــرورة وجـــود إدارة فــعــالــة إلدارة األزمـــات 
في الكويت هو التعامل مع املعوقات التالية:

وجــــود تــشــابــك كــبــيــر فــي إخــتــصــاص معظم 
الــجــهــات الــحــكــومــيــة حــيــث أن اكــثــرهــا يقوم 
بــــعــــمــــل مــــــــــــزدوج وبــــــاإلمــــــكــــــان تـــفـــســـيـــر هــذ 
اإلزدواجية عن طريق وجود املركزية ورغبة 
كل جهة في اإلنفراد والقيام بجميع األعمال 
املناطة وغير املناطة بها من دون الرغبة في 

مشاركة الجهات األخرى .

عدم اإلستفادة من الخبرات املحلية والدولية 
ــداث بـــروح  ــادرة عــلــى الــتــعــامــل مـــع األحـــــ ــقــ الــ

العصر وبتوجه واعي ومستقبلي واضح. 
عدم اإلستفادة من املنظمات الدولية بشكل 
ــداد وتــأهــيــل الـــكـــوادر الــوطــنــيــة  ــ كــبــيــر فـــي إعـ
لــلــتــعــامــل بــشــكــل أفـــضـــل مـــع إدارة األزمـــــات 

ووضع اإلستراتيجيات الالزمة .
ــــود خــطــة مــركــزيــة واضـــحـــة املــعــالــم  عــــدم وجـ
لــلــدولــة بــخــصــوص كــيــفــيــة الــتــعــامــل وإدارة 
األزمات والكوارث والحوادث التي من املمكن 

أن تواجة الكويت وأيضا عــدم وجــود خطط 
فــرعــيــة مــنــبــثــقــة مــنــهــا تـــوضـــح مــســئــولــيــات 
ــام الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة واألهـــلـــيـــة بكل  ــهـ ومـ
الــنــظــري والعملي  وضـــوح مــن أجــل التعامل 
وبــشــكــل مــشــتــرك ومــنــســق فــي وقـــت التعامل 
وإدارة األزمـــات ، حيث أن في واقــع الحال أن 
كل جهة حكومية قد يكون لها خطة طوارئ 
معينة قد تتفق أو تتشابك مع خطط الجهات 
الحكومية األخـــرى.. الدراسة حاولت جاهدة 
أن تــؤكــد عــلــى مــوضــوع واحــــد ومــهــم لــدولــة 
ــرورة وجـــود  ــ ــو مـــوضـــوع ضــ الــكــويــت أال وهــ
فهم وتوجه وتطبيق ملوضوع إدارة األزمات 
فــي الكويت بحيث يتم وضــع هــذا املوضوع 
ــار تنظيمي عـــن طــريــق إنـــشـــاء جهاز  فـــي إطــ
حــكــومــي يــعــمــل عــلــى إدارة األزمــــــــات ســـواء 
حدثت أو لم تحدث على أن يكون وجوده قد 
تم على أســس وطــرق صحيحة وسليمة من 
أجـــل أن يــرتــقــي الــجــهــاز فــي أدائــــه فــي خدمة 
الكويت ومجتمعها والصالح العام بعيدا عن 

االستقطاب والبيروقراطية.
املــكــونــة للدراسة  الــفــصــول املختلفة  حــاولــت 
تــغــطــيــة املـــوضـــوع مـــن عــــدة جـــوانـــب نــظــريــة 
ــة ودعــــمــــتــــه بـــــدراســـــة حـــــــاالت مــحــلــيــة  ــيـ ــنـ وفـ
وعــاملــيــة مـــن أجــــل الـــخـــروج بــتــصــور واضـــح 
ــتـــه فــــي ظــــل تـــزايـــد  ــيـ ــــول املـــــوضـــــوع وأهـــمـ حــ
األزمــــــات املــحــلــيــة والـــخـــارجـــيـــة الـــتـــي تحيط 
فـــي دولـــــة الـــكـــويـــت واملــنــطــقــة بــشــكــل خــاص 
والعالم بشكل عام حيث أن األزمــات املحلية 
قـــد تــصــبــح إقــلــيــمــيــة أو دولـــيـــة أو األزمـــــات 
الدولية قد تنعكس على األوضــاع الداخلية 

والخارجية لدولة الكويت. 

األجهزة احلكومية عاجزة عن إدارة االزمات ومواجهة الكوارث
وفق دراسة حكومية محدودة التداول

كتب: الناشط البيئي خالد الهاجرى 

ــــتــــداول  أعـــدهـــا جــهــاز حكومي  خــلــصــت دراســـــة  مـــحـــدودة ال
الخط األخضر على نسخة  ذو طابع خــاص وأطلعت جريدة 
منها إلى أن الكويت تمتاز بنقاط قوة فريدة من نوعها وغير 

لــتــهــديــدات مصيرية  تــتــعــرض  مستغلة بشكل صحيح كــمــا 
بسبب نقاط الضعف التي لم يكترث لعالجها، وبحثت الدراسة 
طبيعة الكوارث واالزمات وحاالت الطوارئ التي قد تتعرض لها 
الكويت في ظل نقاط القوة التي تمتاز بها  ونقاط الضعف التي 
الــدراســة عــدد من  الباحثون خــالل  تؤثر عليها ودرس وحلل 

االزمات والكوارث التي مرت بها البالد منذ سنة 1917 وصوال 
إلى ديسمبر 2002 حيث بلغ عددها 59 أزمة وكارثة باإلضافة 
إلى دراسة وتحليل عدد من الكوارث واالزمات العاملية املختلفة 
آليات  آثارها واستنباط أفضل  وكيفية عالجها والتقليل من 

منع االزمات والحد من آثار الكوارث.

عدم وجود خطة مركزية واضحة للدولة حول كيفية إدارة األزمات والكوارثخطط إدارة االزمات في الجهات الحكومية نظرية وعلى الورق فقط

أين ذهبت أموال صندوق البيئة؟ األحمدي الصناعية ... شاهد على فشل البلدية
صندوق لحماية البيئة تؤل إليه الغرامات 
والــتــعــويــضــات الــتــي يــحــكــم بــهــا أو يتفق 
الــتــي تــصــيــب البيئة  عليها عــن األضـــــرار 
لــه الئــحــة داخــلــيــة تــحــدد أغـــراضـــه ونــظــام 
املـــواد 13 و 14  العمل بــه وفــقــا لنصوص 
ــن قـــانـــون حــمــايــة الــبــيــئــة 42 لسنة  و 15مــ
ــه  ــ ــــوح أوجـ ــــوضـ بـ املـــــــــواد  2014 وحـــــــــددت 
صــرف األمـــوال وطريقة إدارتــهــا بشفافية 
القانون ولكن ما كشف عنه تقرير  ووفــق 
ديــوان املحاسبة حــول أداء الهيئة العامة 
الــعــامــة للبيئة  الــهــيــئــة  للبيئة هــو إخـــالل 
بــاإللــتــزامــات املالية الواجبة عليها تجاه 
الــصــنــدوق حــيــث لـــم تــقــم بـــإعـــداد الــقــوائــم 
املالية التي تعكس املركز املالي للصندوق 
ــدور الـــالئـــحـــة  ــ ــ ــك عـــلـــى الــــرغــــم مــــن صـ ــ ــ وذلـ
املالية املظمة لذلك بموجب القرار 2018/6 
والعمل بها اعتبارا من 25 نوفمبر 2018 
بل والتعاقد مع إحــدى الشركات لتركيب 

نظام محاسبي في 12 مارس 2020 .
وكشف ديــوان املحاسبة أن الهيئة ملزمة 
بإعداد القوائم املالية نظرا لوجود حركة 
لــــأمــــوال فـــي حـــســـاب الـــصـــنـــدوق الــبــنــكــي 
وتــنــفــيــذه لــعــدة مــشــاريــع تــم تمويلها من 
األمـــــوال املــخــصــصــة لـــه بــمــيــزانــيــة الهيئة 
الــقــوائــم املالية  وعــلــيــه فــإنــه يتعن إعــــداد 

إلظهار املركز املالي للصندوق .

■  إقـــامـــة املـــشـــاريـــع الـــهـــادفـــة لــحــمــايــة الــبــيــئــة 
ومصادرها والحفاظ على توازنها.

■ دعـــــم جـــهـــود إحــــتــــواء الـــــكـــــوارث واألزمـــــــات 
البيئية.

■ إقامة مشاريع إعادة تأهيل املواقع املتضررة 
بالدولة.

■ تشجيع الــتــحــول نــحــو االقــتــصــاد األخــضــر 
والتنمية املستدامة.

■ دعم االستثمار في مجال علوم وتكنولوجيا 
الــوطــنــيــة للعمل في  الـــكـــوادر  البيئة وتــطــويــر 

هذا املجال.

■ دعــم االســتــثــمــار فــي قــطــاع التربية البيئية 
وإنشاء املراكز التعليمية والتوعوية املرتطبة 

في املجاالت البيئية.
■ دعــم الــدراســات واألبــحــاث البيئية الخاصة 

ذات العالقة بمشاريع الصندوق.
■ دعــــم مـــؤســـســـات املــجــتــمــع املـــدنـــي الــبــيــئــيــة 
الرسمية والعمل على تشجيع مشاركة بقية 
ــي املـــجـــاالت  مـــؤســـســـات املـــجـــتـــمـــع الـــعـــامـــلـــة فــ
الــدفــع بإتجاه  غير البيئية وبــمــا يمكنها مــن 
ــئــــة كــــــل حــســب  ــيــ ــبــ املـــــشـــــاركـــــة فــــــي حــــمــــايــــة الــ

اختصاصه.

كما كشف تقرير ديوان املحاسبة عن عدم 
قيام الهيئة العامة للبيئة بتعين مدقق 
داخـــلـــي عــلــى صـــنـــدوق الــبــيــئــة بــاملــخــالــفــة 
ألحــــكــــام املــــــــادة 11 مــــن الــــالئــــحــــة املـــالـــيـــة 
للصندوق الــصــادرة بــالــقــرار رقــم 6 لسنة 
2018.. و كشف ديـــوان املحاسبة عــن عدم 
قيام الهيئة العامة للبيئة بتعين مدقق 
خــارجــي عــلــى صــنــدوق البيئة باملخالفة 
ألحــــكــــام املــــــــادة 15 مــــن الــــالئــــحــــة املـــالـــيـــة 
ــذه الــضــبــابــيــة فـــي مــعــرفــة  لـــلـــصـــنـــدوق.. هــ
الوضع املالي الحقيقي للصندوق وأوجه 
صرف أمواله ليست بجديدة على الهيئة 
العامة للبيئة فقد سبق لديوان املحاسبة 
بــالــكــشــف عـــن املتسبب  الــهــيــئــة  أن طــالــب 
بــمــنــاقــصــة الـــــــزورق الــبــيــئــي الـــــذي قــامــت 
الهيئة العامة للبيئة بشرائه رغــم ثبوت 

عدم الحاجة له من الناحية الفنية.

ديوان المحاسبة : صندوق البيئة بال قوائم مالية تحدد مركزه المالي

إختصاصات صندوق حماية البيئة :

الدراسة بحثت ٥9 أزمة وكارثة تعرضت لها الكويت منذ 191٧

هــل مــن واجــــب املــواطــنــن ان يــقــومــوا بــــدور مــركــز بلدية 
األحـــمـــدي فـــي الــقــيــام بـــجـــوالت مــيــدانــيــة لـــرصـــد إنـــحـــدار 
اكــتــراث شركات النظافة بالقيام  مستوى النظافة وعــدم 
بواجبها، وهــل يجب على كــل مــواطــن أن يرصد تقاعس 
مركز بلدية منطقة االحــمــدي أن يبادر باإلتصال بمدير 
بــلــديــة املــحــافــظــة املــهــنــدس ســعــود الـــدبـــوس، ملـــاذا يتعمد 
بعض موظفي البلدية التقاعس في القيام بواجبهم هل 
لهم مصالح خاصة وراء ترك النفايات تتكدس في املناطق 
سواء السكنية أو الصناعية أو الحرفية، وهل أصبح دور 
موظفي البلدية هو وضــع امللصقات ونسيانها، األعــذار 
وإختالقها إختصاص أصيل لكثير من قيادي وموظفي 
ــي الـــتـــهـــرب من  بــلــديــة الـــكـــويـــت فـــال تــجــد أفـــضـــل مــنــهــم فـ
مــســؤولــيــاتــهــم. نــاشــطــو جــمــاعــة الــخــط األخــضــر البيئية 
قاموا بجولة في صناعية االحــمــدي ورصـــدوا تجاوزات 
عدة وتقاعس كبير ملركز بلدية منطقة األحمدي مما حدا 
بهم للتواصل مع مدير بلدية محافظة األحمدي املهندس 
ــود الــــدبــــوس لــتــوجــيــه االلــــيــــات واملـــوظـــفـــن لــلــقــيــام  ــعـ سـ
الــســؤال هل يجب ان يتم التواصل مع  بواجبهم، ويبقى 

القيادين كي يتحرك املوظفن؟
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كريس لوسون:
إن التجارة بين روسيا 

وبقية العالم لم 
تتوقف لكنها 
تعطلت بشدة 

مؤخًرا

اقتصاد

أسعار األسمدة عند مستويات قياسية.. ماذا يعني ذلك لالقتصاد العاملي ؟
أدى نقص اإلمدادات الناجم عن الصراع بن 
أوكــرانــيــا وروســيــا، إلــى جانب مجموعة من 
ا، إلى ارتفاع أسعار 

ً
العوامل املوجودة مسبق

األسمدة إلى مستويات قياسية.
حيث ارتفعت أسعار املواد الخام التي تشكل 
ــيــــا والـــنـــيـــتـــروجـــن  ســـــوق األســـــمـــــدة، األمــــونــ
والنترات والفوسفات والبوتاس والكبريتات 
بنسبة 30% منذ مطلع العام وتتجاوز اآلن 
تلك التي شهدتها أزمــة الــغــذاء والــطــاقــة في 

.CRU ا لـ
ً
عام 2008، وفق

تعد روســيــا وأوكــرانــيــا مــن بــن أهــم منتجي 
ــالـــم، حــيــث تــتــركــز  ــعـ الــســلــع الـــزراعـــيـــة فـــي الـ
اإلمدادات القابلة للتصدير في أسواق املواد 
الغذائية واألســمــدة العاملية في عــدد صغير 

من البلدان.
ــام 2021، كـــانـــت روســـيـــا أكـــبـــر مــصــدر  فـــي عــ
الــعــالــم وثــانــي  لــأســمــدة النيتروجينية فــي 
ــدة الــبــوتــاســيــة  ــمــ ــــورد لـــكـــل مــــن األســ أكـــبـــر مــ
ــا ملنظمة األمـــم املتحدة 

ً
والــفــوســفــوريــة، وفــق

لأغذية والزراعة.
قــال كــريــس لــوســون، رئــيــس قــســم األســمــدة 
الــتــجــارة بـــن روســيــا  فـــي شــركــة CRU، إن 
لــكــنــهــا تعطلت  تــتــوقــف،  لـــم  الــعــالــم  وبــقــيــة 
ــًرا، حــيــث ابــتــعــد املـــســـتـــوردون  بـــشـــدة مــــؤخــ
ــبـــالد فـــي ضــوء  ــن الـ ومـــســـتـــأجـــرو الــســفــن عـ

الجارية. الحرب 
ا، ومن 

ً
وأوقفت روسيا تصدير األسمدة مؤقت

الــقــرار تأثير قــوي في  املتوقع أن يكون لهذا 
الــعــاملــيــة، حيث تمثل حوالي  الــغــذاء  أســـواق 

14% من صادرات األسمدة العاملية.
عــالوة على ذلــك، يعتبر الغاز أحد املدخالت 
الرئيسية إلنتاج األســمــدة، وقــد أدى ارتفاع 

إضافة مزيد من الضغوط التضخمية، حيث 
يحتوي إنتاج األغذية واألسمدة على نسبة 
عالية مــن الطاقة بسبب امليكنة والتصنيع 

والنقل .
ــواد الـــغـــذائـــيـــة الــعــاملــيــة  ــ ــ يـــذكـــر أن أســــعــــار املـ
ارتــفــعــت بــشــكــل حــــاد فـــي عــــام 2007 وحــتــى 
إلــى  الـــربـــع األول مـــن عــــام 2008، مــمــا أدى 
ــادي والـــســـيـــاســـي  ــتــــصــ ــرار االقــ ــقــ ــتــ عـــــدم االســ
واالضطرابات االجتماعية عبر الدول، في كل 

من االقتصادات املتقدمة والناشئة.
وأضــــاف مــونــتــانــي أن الــتــأثــيــر ســيــكــون غير 
مــتــكــافــئ بـــن الــــــدول، حــيــث ســيــتــأثــر معظم 
ــادات األســـــــواق الــنــاشــئــة بــشــكــل غير  ــتـــصـ اقـ
متناسب بمخاطر نقص اإلمـــدادات بالغذاء 

واألسمدة من روسيا.
كما توقع جون الفورج، رئيس قسم األصول 
فــــي Wells Fargo، أن  الــحــقــيــقــيــة  الـــعـــاملـــيـــة 
يكون التأثير الغذائي على مستوى العالم 
مــحــصــوًرا بشكل أكــثــر فــي عـــدد مــن الــبــلــدان 
الناشئة. وأضاف الفورج  بشكل عام، نعتقد 
أن حروب السلع الحالية ستؤدي إلى تضخم 
أعلى وأكثر استمراًرا في جميع أنحاء العالم، 
بما في ذلك في الواليات املتحدة، لكن الركود 
االقتصادي في الواليات املتحدة غير مرجح 
الــتــجــارة املنخفضة مــع روســيــا  ألن أحــجــام 
يــجــب أن تــتــرك الـــواليـــات املــتــحــدة فــي وضــع 

اقتصادي أقوى نسبًيا .
وعلى صعيد متصل، قالت رئيسة صندوق 
الــدولــي، إن الحرب في أوكرانيا تعني  النقد 
جـــوًعـــا فـــي أفــريــقــيــا، وأضـــافـــت أن األوضــــاع 
الــجــاريــة ستكون صدمة كبيرة القتصادات 

كثيرة.

عواقب الحرب خطيرة على العالم
معظم تركيز املناقشات حول ارتفاع األسعار 
فــي أعــقــاب الــحــرب الــروســيــة األوكــرانــيــة كان 
حول أسعار الطاقة، لكن من املتوقع أن تؤدي 
صدمة نقص اإلمــدادات في األسمدة والقمح 
إلــى تفاقم مشكلة ارتفاع  والحبوب األخــرى 

األسعار.
فــي مــذكــرة بحثية فــي وقـــت ســابــق مــن هــذا 
الشهر، قال رئيس بنك Barclays البريطاني 
ــيــــن فــابــريــس  وكــبــيــر االقــتــصــاديــن األوروبــ
مــونــتــانــي  إن شـــدة صــدمــة الــعــرض هـــذه قد 
يكون لها عواقب أكثر خطورة من ارتفاعات 
ــن خـــالل  ــة، وذلــــــك مــ ــقـ ــابـ ــار الـــســـلـــع الـــسـ ــعــ أســ

جزئًيا على تعويض ارتفاع أسعار املدخالت 
األخـــــرى، لــكــن مــن املــرجــح بــشــكــل مــتــزايــد أن 
يــحــدث انــخــفــاض فــي الــطــلــب بسبب ارتــفــاع 

األسعار ونقص العرض .
تتعامل االقتصادات في جميع أنحاء العالم 
بالفعل مع تضخم مرتفع تاريخًيا، مدفوًعا 
إلــى حــد كبير بــاالرتــفــاع الشديد فــي أسعار 

الغذاء والطاقة.
ــدة لـــأغـــذيـــة  ــحــ ــتــ ــر مــــؤشــــر األمــــــــم املــ ــهــ ــظــ ــ وُي
والــزراعــة أن أسعار املــواد الغذائية في أعلى 
مستوياتها على اإلطالق، وأشار لوسون إلى 
أن فــتــرة طــويــلــة مــن نــقــص األســمــدة ستؤثر 

على الزراعة على املدى الطويل.

أسعار الغاز إلى تقليص اإلنتاج في مناطق 
مثل أوروبا، مما زاد من تقييد السوق.

البوتاس في خطر
تعتبر العقوبات املفروضة على بيالروسيا، 
حليفة روســـيـــا، لــهــا آثــــار كــبــيــرة عــلــى ســوق 
البوتاس، حيث تساهم روسيا وبيالروسيا 

بنسبة 40% من أحجام التجارية السنوية.
وأوضــــــح لــــوســــون:  مــنــذ بـــدايـــة عــــام 2020، 
ارتفعت أسعار األسمدة النيتروجينية أربعة 
ارتــفــعــت أســعــار الفوسفات  أضــعــاف، بينما 
والبوتاس بمقدار ثالثة أضعاف، في حن أن 
املزارعن في األســواق املتقدمة قد استفادوا 
من ارتفاع أسعار السلع الزراعية، مما ساعد 

الصني تضاعف قدرة الطاقة الشمسية 3 مرات خالل شهرين
الــصــادرة عــن اإلدارة الوطنية  أظــهــرت البيانات 
الـــبـــالد أضـــافـــت 10.86  الـــصـــن، أن  فـــي  لــلــطــاقــة 
جــيــجــاواط مــن قــــدرة الــطــاقــة الــشــمــســيــة فــي أول 
شــهــريــن مـــن الـــعـــام الـــجـــاري، أي أكــثــر مـــن ثــالثــة 
ــرت وكــالــة   ــ ــام الـــســـابـــق. وذكــ ــقـــدار الـــعـ أضـــعـــاف مـ
بلومبيرج  لــأنــبــاء، أن اإلدارة الوطنية للطاقة 
ــافــــت 5.73 جـــيـــجـــاواط  الـــصـــن أضــ بـــــأن  أفــــــــادت 
مــن قـــدرة طــاقــة الــريــاح فــي كــانــون الــثــانــي يناير 

وفبراير.
يـــشـــار إلــــى أنــــه مـــن املـــتـــوقـــع أن تــضــيــف الــصــن 
ــا يــصــل إلــــى 90 جـــيـــجـــاواط مـــن قـــــدرة الــطــاقــة  مـ
الــبــالد من  الــجــاري، فيما تــدفــع  الــعــام  الشمسية 

أجـــل بــنــاء ضــخــم لــلــطــاقــة املــتــجــددة فــي املــنــاطــق 
ألــواح شمسية على أسطح  الصحراوية ووضــع 

البنايات.
ــهـــرت بـــيـــانـــات لــلــجــمــعــيــة الــصــيــنــيــة  ــك أظـ ــى ذلــ إلــ
ـــن مــن  ملـــصـــنـــعـــي املــــركــــبــــات أن صــــــــــادرات الــــصـ
املـــركـــبـــات قـــفـــزت 75 فـــي املـــائـــة فـــي أول شــهــريــن 
أنــبــاء الصن  مــن 2022. ووفــقــا ملــا نقلته وكــالــة 
الجديدة  شينخوا ، فقد تم تصدير ما مجموعه 
412 ألف مركبة في يناير وفبراير، فيما ازدادت 
ــركــــاب 84 فـــي املـــائـــة على  ــارات الــ ــيــ صـــــــادرات ســ

أساس سنوي، لتصل إلى 331 ألف وحدة.
وفــــي فـــبـــرايـــر وحــــــده، وصــــل إجـــمـــالـــي صـــــادرات 

ألـــــــف وحـــــــدة،  إلـــــــى 180  الـــصـــيـــنـــيـــة  املـــــركـــــبـــــات 
بانخفاض 21.9 في املائة عن يناير، وبزيادة 60.8 
في املائة عن الفترة نفسها من العام املاضي. وفي 
الوقت نفسه، أسهمت صادرات املركبات العاملة 
املــائــة مــن نمو  الــجــديــدة بنسبة 52 فــي  بالطاقة 

صادرات املركبات.
الــــصــــن مــن  تـــضـــاعـــفـــت صــــــــــادرات  ــي 2021،  ــ وفــ
املــركــبــات عــلــى أســـاس ســنــوي، لتصل إلـــى نحو 
ـــادرات  ــ فـــيـــمـــا ســـجـــلـــت صــ ــلـــيـــون وحــــــــدة،  2.02 مـ
مــركــبــات الــطــاقــة الـــجـــديـــدة زيـــــادة قـــدرهـــا ثــالثــة 
أضعاف على أساس سنوي، لتصل إلى 310 آالف 

وحدة، وفق بيانات سابقة.

• برازيليا : تسعى شركة  شل  العمالقة في 
مجال الطاقة للحصول على تصاريح بيئية 
لتطوير أول مـــزارع ريـــاح بحرية على طول 
ساحل البرازيل، نظرًا ألنها تضغط لتسريع 

انتقالها بعيدًا عن الوقود األحفوري.
تقترح شركة النفط الكبرى التي يقع مقرها 
في لندن بناء ستة مشاريع بقدرة إجمالية 
تــبــلــغ 17 غـــيـــغـــاواط، والـــتـــي مـــن شــأنــهــا أن 
 نـــوويـــًا. وتــقــدمــت 

ً
تــنــافــس إنــتــاج 15 مــفــاعــال

ــــح مــن  ــاريـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــلــــحــــصــــول عــــلــــى الـ بــــطــــلــــب لــ
املعهد البرازيلي للبيئة واملـــوارد الطبيعية 
املــتــجــددة، وفقًا لغابرييال أوليفيرا، رئيسة 
ــة املــــتــــجــــددة فــي  ــاقـ ــطـ ــل لــتــولــيــد الـ شـــركـــة شــ

البرازيل.
ــرا فــــي مـــقـــابـــلـــة مـــعـــهـــا:  إنــهــا  ــيـ ــفـ ــيـ قـــالـــت أولـ
الخطوة األولى في عملية تطوير طويلة جدًا 
الــذي توقعت  . لكنها لم تذكر تقديرًا للوقت 

فيه الشركة تشغيل املشاريع.
تحاول شركة  شل ، التي تهدف إلى تحقيق 
انبعاثات صافية صفرية بحلول عام 2050، 
الــريــاح مع  توسيع أعمالها فــي مجال طاقة 
تــوجــهــهــا نــحــو الــطــاقــة املــتــجــددة بــعــد أكــثــر 
مــن قـــرن مــن عملها فــي ضــخ الــنــفــط ولديها 
ــاح بــأكــثــر مــن 6 غــيــغــاواط  مــشــاريــع طــاقــة ريـ
قـــيـــد الــتــشــغــيــل أو الـــتـــطـــويـــر، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
فـــي الــــواليــــات املــتــحــدة وهـــولـــنـــدا. فـــي الــعــام 
املاضي، عينت الشركة توماس بروستروم، 
ــرم الــــــقــــــادم مـــــن شـــــركـــــة  أورســــتــــيــــد    ــخــــضــ املــ

فـــي مــجــال  الــعــمــالقــة  الـــدنـــمـــاركـــيـــة    Orsted
الرياح البحرية لقيادة أعمال تطوير الطاقة 
املـــتـــجـــددة. تــقــتــرح شـــركـــة شــــل، الـــتـــي قــامــت 
بخطوتها األولى في مجال طاقة الرياح منذ 
أكثر من 20 عامًا، بناء املشاريع قبالة واليات 
بـــيـــاوي وســـيـــارا وريــــو غـــرانـــدي دو نــورتــي 
وإسبيريتو سانتو وريو دي جانيرو وريو 
غراندي دو سول البرازيلية. وقالت الشركة 
إنه سيكون لديهم متوسط   مسافة ال تقل عن 

12.4 ميال  20 كيلومترًا  من الساحل.
تنتج الــبــرازيــل حــالــيــًا حــوالــي 21 غــيــغــاواط 
الــريــاح، وجميعها على الشاطئ،  مــن طــاقــة 
الــــطــــاقــــة  مــــــن  ويــــمــــثــــل هــــــــذا حــــــوالــــــي %10 
املــتــولــدة. كــمــا تحصل الــبــرازيــل عــلــى معظم 
احتياجاتها من الكهرباء، حوالي 66%، من 
الطاقة الكهرومائية، وفقًا إلدارة معلومات 
الطاقة األمريكية. ومع ذلك، فإن مجال الرياح 

البحرية مهيأ لالزدهار.
ــوارد  ــ ــــدرس املــعــهــد الـــبـــرازيـــلـــي لــلــبــيــئــة واملــ يـ
 ، Ibama   الــطــبــيــعــيــة املـــتـــجـــددة، أو  إيـــبـــامـــا
بــالــفــعــل مــقــتــرحــات ملــــزارع ريــــاح تــنــتــج أكثر 
من 40 غيغاواط، وفقًا لجمعية طاقة الرياح 
الــبــرازيــلــيــة. تــتــوقــع شـــل أن تــبــدأ الـــدراســـات 
البيئية ملشاريعها املقترحة في وقــت الحق 
من هذا العام. تخطط الشركة لتقديم عطاءات 
في مزادات طاقة برازيلية مستقبلية، وتأمل 
أيضًا في بيع الكهرباء من مزارع الرياح إلى 

صناعة الهيدروجن الناشئة في البالد.

نــيــودلــهــي : أعــلــنــت نــيــودلــهــي أنـــهـــا تــجــري 
مـــحـــادثـــات نــهــائــيــة مـــن أجــــل بــــدء صـــــادرات 
القمح إلى مصر، التي تعد أكبر مستورد له 
الــروســي في  فــي العالم، بعدما أدى التدخل 
أوكرانيا إلى عرقلة صادرات كييف وموسكو 

العاملية من الحبوب.
وقالت وزارة التجارة الهندية في بيان لها، 
نــيــودلــهــي تــجــري مــنــاقــشــات لبيع القمح  إن 
للبوسنة والسودان ونيجيريا وإيران بينما 
إلــى مرحلة املفاوضات النهائية مع  وصلت 

مصر إلمدادها بشحنات قمح. 
وأضافت أن التوجه الهندي لزيادة صادرات 
ــاء  ــهـــي مــــن الــــقــــمــــح، تــــزامــــن مــــع إعـــطـ ــيـــودلـ نـ
الحكومة الهندية تعليمات لسلطات املوانئ 
ــــد املـــحـــطـــات  ــديــــدة لـــــزيـــــادة عـ ــحــ والــــســــكــــك الــ
والحاويات الالزمة لعمليات تصدير القمح. 
وتعد الهند ثاني أكبر دولــة منتجة للقمح 

في العالم بعد الصن.
وفــي الــســيــاق، عــقــدت هيئة تنمية صـــادرات 
املــنــتــجــات الــزراعــيــة والــغــذائــيــة ـ وهـــي ذراع 
وزارة التجارة ـ اجتماًعا ألصحاب املصالح، 
األسبوع املاضي، حول كيفية زيادة شحنات 

القمح.
بــأكــثــر  الـــهـــنـــديـــة  الـــقـــمـــح  وزادت صــــــــادرات 
مـــن أربـــعـــة أضـــعـــاف لــتــصــل إلـــى نــحــو ستة 
مــاليــن طـــن فـــي األشـــهـــر الــعــشــرة املــنــتــهــيــة 
املــــاضــــي،  ــثــــانــــي  الــ ــانــــون  ــايــــر/كــ ــنــ يــ  31 فــــي 
مــن 1.38 مــلــيــون طــن خـــالل الــعــام املــاضــي، 

ــا لـــبـــيـــانـــات رســـمـــيـــة. وتـــظـــهـــر بــيــانــات  ــقـ وفـ
وزارة الـــزراعـــة الــهــنــديــة أنـــه مــن املــرجــح أن 
يــرتــفــع إنــتــاج الــقــمــح إلـــى مــســتــوى قياسي 
2022، من  عــام  فــي  طــن  111.3 مليون  يبلغ 
2021. وشهدت  العام  109.6 مليون طن في 
إمدادات القمح في العام ارتباكات منذ بدء 
أوكــرانــيــا  فــي  الــروســيــة  العسكرية  العملية 

24 فبراير/شباط املاضي. في 
وتتجاوز واردات مصر من القمح الروسي 8 
مالين طن سنويا، بينما تتجاوز 4 مالين 
طن من أوكرانيا، ما يعني أن مصر بحاجة 
للبحث مبكرا عن مصادر أخرى تكون قادرة 
عـــلـــى تـــوفـــيـــر 13 مـــلـــيـــون طــــن ســـنـــويـــا بــحــد 

أقصى.
ــعـــود ارتــــفــــاع أســــعــــار الـــقـــمـــح ألســـبـــاب  وال يـ
ــــدرة الــبــلــديــن اإلبـــقـــاء على  مــرتــبــطــة بـــعـــدم قـ
اســتــقــرار الـــصـــادرات، بــل إن أســعــار الشحن 
ــادات متتالية مــع ارتـــفـــاع أســعــار  ــ تــســجــل زيـ

النفط.
وكانت روسيا أطلقت فجر 24 فبراير، عملية 
فــي أوكـــرانـــيـــا، تبعتها ردود فعل  عــســكــريــة 
دولــيــة غــاضــبــة وفـــرض عــقــوبــات اقتصادية 

ومالية  مشددة  على موسكو.
ــاء الــعــمــلــيــة تــخــلــي  ــهــ ــا إلنــ ــيــ ــتـــرط روســ وتـــشـ
أوكرانيا عن أي خطط لالنضمام إلى كيانات 
عسكرية بينها حلف شمال األطلسي والتزام 
الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف  تدخال 

في سيادتها .

 شل  تسعى لتسريع التحول األخضر 
مبشروع لطاقة الرياح فى البرازيل

الهند تستعد لبدء تصدير القمح إلى مصر العراق يتوسع باالستثمار 
فى قطاعي الغاز والطاقة 

النظيفة واملتجددة 
ــفــــط  ــنــ الــ وزيـــــــــــر  جـــــــــدد   : بـــــــغـــــــداد 
الـــعـــراقـــي، إحـــســـان عــبــد الــجــبــار، 
ســعــي بـــالده إلـــى تــوســيــع دائـــرة 
االســــتــــثــــمــــار فــــي قـــطـــاعـــي الـــغـــاز 
في  واملتجددة  النظيفة  والطاقة 
بــالــتــعــاون شــركــات عاملية  الــبــالد 

متخصصة.
وقـــــال فـــي كــلــمــة، خــــالل مــشــاركــتــه 
فـــي افـــتـــتـــاح املـــؤتـــمـــر الــتــخــصــصــي 
ــــذي نــظــمــتــه وزارة  لــطــاقــة الـــغـــاز الـ
النفط بالتعاون مــع شركة جنرال 
إِلكتريك األمريكية، أن العراق ماٍض 
في تنفيذ خططه الرامية العتماد 
برنامج مشاريع االستثمار األمثل 
صاِحب لعمليات اإلنتاج 

ُ
للغاز امل

النفطي، وتطوير الحقول الغازية 
من أجل تقليل االنبعاثات وحماية 

البيئة واملناخ.
ــد فـــي أكــثــر  ــاف أن الـــعـــراق أكــ ــ وأضــ
مــن مــؤتــمــر ومــحــفــل دولـــي الــتــزامــه 
بـــــــمـــــــحـــــــددات تــــقــــلــــيــــص وتــــقــــلــــيــــل 
االنــبــعــاثــات الــكــربــونــيــة مـــن خــالل 
تنفيذ عدد من املشاريع في مجال 
صاِحب وتطوير 

ُ
استثمار الغاز امل

الحقول الغازية، فضال عن مشاريع 
اعتماد الطاقة الشمسية في إنتاج 

الطاقة الكهربائية.
وأوضـــح أن الــعــراق وقــع أكــثــر من 
عــقــد لــتــنــفــيــذ مـــشـــاريـــع اســتــثــمــار 
الــــــغــــــاز والـــــطـــــاقـــــة الــــنــــظــــيــــفــــة مـــع 
ــة  ــتـــخـــصـــصـ ــة مـ ــ ــيــ ــ ــاملــ ــ شــــــــركــــــــات عــ
فــــــي مـــــجـــــال الـــــطـــــاقـــــة الـــنـــظـــيـــفـــة، 
مــنــهــا شـــركـــات تـــوتـــال الــفــرنــســيــة 
ومــــجــــمــــوعــــة ائـــــتـــــالف مـــــع شـــركـــة 
إســــكــــاِتــــك الـــنـــرويـــجـــيـــة ومـــصـــدر 

اإلماراتية.
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مشرعون صينيون يفحصون إنفاذ قانون احلماية البيئية

أستراليا تتعهد بتمويل أبحاث حماية احلاجز املرجاني

االنفلونزا تقتل ماليني الدواجن فى فرنسا

السعودية إنشاء منظومة لالستفادة من املعادن فى عمليات حتلية املياه

األمم املتحدة حتذّر من تداعيات نقص املياه فى العراق: مقبلون على فقر ونزوح 

لـــلـــمـــشـــرعـــن بـــفـــريـــق فــحــص  ــاع  ــمــ ــتــ ــد اجــ ــقــ ــ ُع  : • بـــكـــن 
الشعب  لــنــواب  الــوطــنــي  للمجلس  الــدائــمــة  للجنة  تــابــع 
ــاذ قــانــون  ــفـ الــصــيــنــي، لــالســتــمــاع إلــــى تــقــريــر بـــشـــأن إنـ

البيئية.  الحماية 
وتــــرأس االجــتــمــاع لــي تــشــان شـــو، عــضــو اللجنة الــدائــمــة 
لــلــمــكــتــب الــســيــاســي لــلــجــنــة املـــركـــزيـــة لــلــحــزب الــشــيــوعــي 

الصيني ورئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب 
الشعب الصيني. وقــال لي إن التشريع الصيني الخاص 
بــالــحــمــايــة اإليــكــولــوجــيــة والــبــيــئــيــة حــقــق تــقــدمــا فــي الكم 

والكيف، وساهم في مكافحة التلوث.
مشددا على أهمية قانون الحماية البيئية بصفته تشريعا 
ــدا فـــي مــجــال الــحــمــايــة  ــ رئــيــســيــا وشـــامـــال يــلــعــب دورا رائـ

اإليكولوجية والبيئية، ذكر لي أنه ينبغي إخضاع عملية 
حل املشكالت املكتشفة خالل عملية الفحص، للرقابة.

وشــهــدت عملية الــفــحــص الــتــي تــرأســهــا لــي إرســــال أربــع 
فرق إلى 8 مناطق على مستوى املقاطعات، كما تم فحص 
مــنــاطــق أخــــرى مــن قــبــل الــلــجــان الــدائــمــة بــمــجــالــس نــواب 

الشعب على مستوى املقاطعات.

• ســيــدنــي : أعــلــنــت الــحــكــومــة األســتــرالــيــة 
الــدولــة تعهدت بتقديم 63 مليون دوالر  أن 
أسترالي  46.5 مليون دوالر أمريكي  للبنية 
التحتية العلمية والبحثية للمساعدة في 

حماية الحاجز املرجاني العظيم.
وقـــال رئــيــس الــــوزراء ســكــوت مــوريــســون في 
ــادة أســتــرالــيــا فـــي إدارة  ــيـ بـــيـــان حـــكـــومـــي: قـ
الشعاب املرجانية وعلوم الشعاب املرجانية 
ال يفوقها أحد، سوف يضمن هذا االستثمار 

الجديد استمرارنا في الريادة.
وســــوف تــدعــم حــزمــة الــتــمــويــل بــشــكــل كبير 
الــقــدرات العلمية للمعهد األسترالي للعلوم 
الـــبـــحـــريـــة، الـــــذي يـــجـــري دراســـــــات مــســتــمــرة 
بـــشـــأن الــحــاجــز املـــرجـــانـــي الــعــظــيــم مــنــذ 35 

عاما.
وأضــــــاف مـــوريـــســـون أن االســـتـــثـــمـــار ســوف 
الــعــلــوم البحرية األسترالين  لــخــبــراء  يتيح 

نقل أبحاثهم إلى املستوى التالي.
وواجــــــــــــه مــــــوريــــــســــــون، وهــــــــو مـــــؤيـــــد قـــديـــم 
الستخدام الفحم، انتقادات بسبب سياساته 

املتعلقة بتغير املناخ. 
وكـــان األمـــن الــعــام لــأمــم املــتــحــدة أنطونيو 
جوتيريش قد وصف أستراليا بأنها معوق، 
ــيـــس الـــــــــوزراء األســـتـــرالـــي  بـــعـــد أن رفـــــض رئـ
ــبــــالد لــخــفــض االنـــبـــعـــاثـــات  تـــعـــزيـــز هـــــدف الــ

بحلول عام 2030.
وتـــوجـــد حــالــيــا بــعــثــة مــراقــبــة تــابــعــة لــأمــم 
املتحدة في أستراليا لتقييم جهود الحكومة 
االتحادية لحماية الحاجز املرجاني العظيم 

من تغير املناخ والتهديدات األخرى.
يقع الحاجز املرجاني العظيم قبالة الساحل 
الشرقي ألستراليا، ويمتد على أكثر من 340 
ألـــف كيلومتر مــربــع، ويــمــكــن رؤيــتــه بالعن 

املجردة من الفضاء.

• باريس : أعلنت وزارة الزراعة الفرنسية أن 
عشرة مالين طير من الدواجن تم ذبحها في 
الــثــانــي املــاضــي للقضاء  فرنسا منذ تشرين 
على انفلونزا الطيور. وذكــرت وكالة فرانس 
برس أن ما يقرب من نصف رؤوس الدواجن 
الـ 10 مالين املذبوحة في فرنسا بسبب هذه 
األزمــة تأتي من منطقة بــاي دو ال لــوار ثاني 
لــلــدواجــن الفرنسية بعد  إنــتــاج  أكــبــر منطقة 
بريتاني حيث رصدت حالتان مؤخرًا. وهذه 
الحصيلة هي األشــد في فرنسا حيث تتركز 
الحاالت في العادة في املزارع الواقعة جنوب 
غرب البالد. ومنذ اكتشاف الحالة األولى في 
شمال فرنسا نهاية تشرين الثاني أصيب ما 
ألــف مزرعة بالفيروس بينها ما ال  يقرب من 
يقل عن 450 مزرعة في منطقة فانديه حيث 
ــن مـــن خــالل  ــدواجــ تـــفـــرغ الــســلــطــات مــــــزارع الــ
عمليات ذبــح جماعي لدواجن مريضة ولكن 

أيضا لحيوانات سليمة في تدبير احترازي.

• السعودية : قال وزير البيئة واملياه والزراعة املهندس عبدالرحمن 
الفضلي إن املؤسسة العامة لتحلية املياه املالحة تعمل على إنتاج 
ونــقــل املـــيـــاه املـــحـــالة بــمــا يــصــل إلــــى 5.9 مــلــيــون مــتــر مــكــعــب يــومــيــًا 
الــيــوم. وأوضــح  إلــى 6.5 مليون متر مكعب في  وبمعدالت نقل تصل 
الــذي  املــالــحــة،  املــيــاه  الــدولــي لتعدين  الفضلي، خــالل افتتاح املؤتمر 
تنظمه املؤسسة العامة لتحلية املياه املالحة وفقا ملا أوردت  وكالة 
األنـــبـــاء الــســعــوديــة، أن املــؤســســة بــذلــت مــن خـــالل ذراعـــهـــا البحثية- 
معهد األبحاث واالبتكار وتقنيات التحلية–جهوًدا حثيثة لتطوير 
نمذجة عمليات تقنية–الصفر رجيع ملحي–وهي عملية فريدة من 
املــعــادن بطريقة اقتصادية  نوعها تعتمد على األغشية الستخراج 
من مياه رجيع عمليات تحلية املياه، األمر الذي سينعكس في خفض 
الــتــكــالــيــف، وفــتــح آفــــاق جــديــدة لــالســتــثــمــار، حــيــث وصــلــت األســعــار 

العاملية لبعض هذه املعادن ما يقارب 7500 دوالر للطن.
أكبر منظومة صفر رجيع ملحي  إنشاء  املؤسسة  عــزم  إلــى  وأشــار 
بطاقة إنتاجية تبلغ مليوني طن من كلوريد الصوديوم، ما يسهم 
في دعم الصناعات التحويلية، الفتًا إلى العمل حالًيا على تعظيم 
عــدة مشاريع إلنتاج  فــي  باالستثمار  الرجيع  مياه  مــن  االســتــفــادة 
الذي يعتبر مفيًدا لصحة اإلنسان عند إضافته  املغنيسيوم  معدن 

إلى املياه املحالة.

• بغداد : وجهت ممثلة األمــن العام لأمم 
املـــتـــحـــدة فـــي الــــعــــراق، جــيــنــن بـــالســـخـــارت، 
رة 

ّ
الــعــراق، محذ رسالة بشأن ملف املياه في 

في الوقت عينه من فقٍر ونــزوح جــراء نقص 
املــيــاه. وجـــاء فــي نــص الــرســالــة الــتــي نشرها 
موقع البعثة فــي الــعــراق، فــي كــل مــكــاٍن على 
كوكبنا، املـــاء هــو ســر الــحــيــاة، وفــي الــعــراق، 
يكتسي توافر املوارد املائية وإدارتها بشكٍل 
سليم أهمية خاصة. لقد زرُت الشهر املاضي 
أهـــــوار بــــالد مـــا بـــن الــنــهــريــن فـــي الــجــنــوب، 
الــعــديــدة التي  وشــاهــدت بنفسي التحديات 

يواجهها العراق.

ــــار،  ــــطـ وأضـــــافـــــت أن انــــخــــفــــاض هــــطــــول األمـ
ح التربة واملياه، واإلدارة 

ّ
ونقص املياه، وتمل

ــوارد، والـــنـــمـــو الــســكــانــي،  ــمـ ــلـ غــيــر الـــفـــّعـــالـــة لـ
ـــرت فــي جميع أنــحــاء الــبــالد. 

ّ
 أث

ُ
ــهــا عــوامــل

ّ
ُكــل

وباإلضافة إلى تغّير املناخ، فإن التخفيض 
املــجــاورة  البلدان  املــيــاه مــن  النشط لتدفقات 
يمثل تهديدًا خطيرًا آخر. وتابعت: والحقيقة 
ــــدرة املــيــاه لــيــســت فــقــط خطرًا 

ُ
ــــرة هــي أن ن

ُ
امل

 للمخاطر، 
ٌ

 ُمضاِعف
ٌ

، لكنها أيضًا عامل
ً
ماثال

ــنــــزوح  فـــتـــأثـــيـــُرهـــا املــحــتــمــل عـــلـــى الـــفـــقـــر والــ
 على استقرار 

ٌ
والــصــراع له تداعياٌت خطيرة

العراق وازدهاره على املدى الطويل.

وبــيــنــت مــمــثــلــة األمـــم املــتــحــدة أن مــوضــوع 
املياه  هــو  الــعــام  لهذا  للمياه  العاملي  الــيــوم 
ط 

ّ
 غــيــِر املــرئــّي مــرئــيــًا، ُيسل

ُ
الــجــوفــيــة، جــعــل

الــضــوء عــلــى مــــورٍد ثــمــٍن ويــتــم إغــفــالــُه في 
ــدر  ــان. وبـــوصـــفـــهـــا املـــصـ ــ ــيــ ــ كـــثـــيـــٍر مــــن األحــ
 
ُ
 حــمــايــة

ُ
الــرئــيــســّي لــلــمــيــاه الـــعـــذبـــة، يــتــعــن

 عليها. وأشـــارت 
ُ
الــجــوفــيــة والــحــفــاظ املــيــاه 

ــٍت ســابــٍق مــن هـــذا الــشــهــر،  إلـــى أنـــه وفـــي وقـ
ُعــقــد مــؤتــمــُر بــغــداد الــدولــي الــثــانــي للمياه 
 وواسعة 

ً
لُيقّدم توصياٍت مهمة العراق،  في 

 يجب 
ٌ
 جيدة

ٌ
بداية بالتأكيد  النطاق، وهذه 

اٌت اآلن عِقبها إجراء
َ
أن ت

أخبار
■ الـــكـــويـــت :  دشـــــن مــــعــــرض الـــحـــيـــاة 
الــيــرمــوك الثقافي،  املــســتــدامــة   بمركز 
أكــثــر مــن 30 جهة تعمل في  بمشاركة 
املــجــال الــبــيــئــي املــســتــدام، تــحــت شعار  
كن أنت التغيير، املعرض يسلط الضوء 
عــلــى الــتــلــوث الــبــيــئــي مــحــلــيــًا وعــاملــيــًا، 
الناتج عنه الكثير من املشاكل، منها  أن 
الكويت لديها ثالث أعلى نصيب للفرد 
من النفايات اليومية، وأعلى معدالت 
استهالك مياه في العالم، وأعلى معدل 
لــحــاالت ربــو األطــفــال الــجــديــدة بسبب 
ــــواد البالستيكية  املـ الــتــلــوث، وتــشــكــل 
ذات االستخدام الواحد أكثر من 80 في 
املئة من النفايات على شواطئها، التي 
تــهــدد حــيــاة آالف الــكــائــنــات الــبــحــريــة 

سنويًا.

■ الدوحة : دعا د.محمد سيف الكواري 
نــائــب رئــيــس اللجنة الوطنية لحقوق 
اإلنــــســــان، إلــــى تــكــاتــف الــجــهــود لنشر 
ــة الـــبـــيـــئـــيـــة، وجــــعــــل الــنــظــافــة  ــيـ ــتـــوعـ الـ
البيئية أســلــوب حــيــاة مــســتــدام خــالل 
حملة تنظيف شاطئ الوكرة التي تأتي 
ضمن األنشطة والفعاليات املصاحبة 
لدراسة الحق في البيئة  حقوق وجودة 
الــهــواء واملـــاء  التي تعمل اللجنة على 
ــز عـــلـــى نـــشـــر الـــوعـــي  ــ ــركـ ــ إعــــــدادهــــــا وتـ
بأهمية املحافظة على البيئة الطبيعية 
والــحــد مــن الــســلــوكــيــات الــخــاطــئــة ضد 

البيئة.

■ الزلفي : دشن محافظ الزلفي مسفر 
ــــوع الــبــيــئــة  ــبـ ــ ــات أسـ ــيـ ــالـ ــعـ الـــعـــتـــيـــبـــي فـ
للعام 2022م الذي ينظمه مكتب وزارة 
ــة بــاملــحــافــظــة  ــ ــزراعـ ــ ــيــــاه والـ الــبــيــئــة واملــ
تـــحـــت شــــعــــار  بــيــئــتــنــا مــســؤولــيــتــنــا ، 
ــتـــب  وزارة  ــكـ ــات مـ ــيـ ــالـ ــعـ فـ وتـــضـــمـــنـــت 
البيئة  بهذه املناسبة، حمالت تشجير 
ــة  ــريــ ــبــ ــة والــ ــيــ ــنــ فـــــي املــــتــــنــــزهــــات الــــوطــ
ــدد مــــن الــــطــــرق الــبــريــة  ــ والــــحــــدائــــق وعــ
واملدارس واملقرات الحكومية بالتعاون 
ــــع الــــجــــهــــات الـــحـــكـــومـــيـــة والـــــروابـــــط  مـ

والجمعيات البيئية.

ــي : حـــصـــلـــت دائــــــــرة املـــالـــيـــة فــي  ــ ■ دبــ
حكومة دبي على 5 مواصفات اعتماد 
دولــيــة ذات صلة بالتنمية املستدامة. 
وشـــمـــلـــت املـــــواصـــــفـــــات الــــتــــي نــالــتــهــا 
الدائرة نظام إدارة البيئة آيزو 14001، 
ونظام إدارة املرافق آيزو 41001، ونظام 
إدارة األصول آيزو 55001، ونظام إدارة 
الصحة والسالمة املهنية آيزو 45001، 

ونظام إدارة الطاقة آيزو 50001.

■ القاهرة : أعلن الدكتور محمد عثمان 
الخشت رئيس جامعة القاهرة، إطالق 
جــامــعــة الــقــاهــرة عـــدة مــســابــقــات فيما 
يــتــعــلــق بــقــضــيــة الــتــغــيــر املــنــاخــي لكل 
مـــن الــعــلــمــاء والـــطـــالب بـــاإلضـــافـــة إلــى 
مـــبـــادرة لــلــحــوكــمــة الــبــيــئــيــة، وذلــــك في 
إطار االهتمام بقضية التغير املناخي، 
ــام بــهــا  ــيـ ــقـ والــــواجــــبــــات الـــتـــي يـــجـــب الـ

لإلعداد لقمة املناخ في شرم الشيخ.

■ دبــــي : قـــامـــت جـــمـــارك دبــــي بـــإعـــادة 
ألــف قطعة مقلدة لعالمات  تــدويــر 23 
الــى أكثر  تجارية عاملية تصل قيمتها 
مـــن 1.4 مــلــيــون درهـــــم لــتــجــنــب اآلثــــار 
الــضــارة إلتــالف تلك البضائع  البيئية 
وذلــــك ضــمــن جــهــوده الـــدائـــرة لتطوير 
التعاون مع مجلس أصحاب العالمات 
ــة حــــقــــوق املــلــكــيــة  ــايـ ــمـ ــة لـــحـ ــاريــ ــجــ ــتــ الــ
الفكرية مــع املحافظة على االســتــدامــة 
الــبــيــئــيــة دعــمــا ملــــبــــادرة  اســتــراتــيــجــيــة 
اإلمــارات للتنمية الخضراء .حيث بلغ 
إجمالي عدد ضبطيات امللكية الفكرية 
الــعــام 2021  الــدائــرة فــي  التي أنجزتها 
نــحــو 390 ضبطية تشمل 1,764,710 
قطعة من البضائع املقلدة وتمت إعادة 
لـــ 228  املــقــلــدة  تــدويــر جميع البضائع 

عالمة تجارية.

■ نواكشوط : استقبلت وزيرة البيئة 
والـــتـــنـــمـــيـــة املـــســـتـــدامـــة مــــريــــم بـــكـــاي، 
ــيــــة األمـــــم  ــاقــ ــفــ األمــــــــن الـــتـــنـــفـــيـــذي التــ
ــول مـــكـــافـــحـــة الـــتـــصـــحـــر،  ــ ــتــــحــــدة حــ املــ
إبراهيما تياْو، الذي يزور موريتانيا 
ويــــــأتــــــي هــــــــذا االجـــــتـــــمـــــاع فــــــي إطــــــار 
الــتــحــضــيــر لــلــمــؤتــمــر املــقــبــل لــأطــراف 
ُكــوْب  الــتــصــحــر   اتــفــاقــيــة مكافحة  فــي 
أبــيــدجــان، من  فــي  الـــذي سينعقد    15

09 حتى 30 مايو 2022.

أعلنت السلطات في أرخبيل جزر األزور 
في البرتغال حالة التأهب بعد وقوع ما 
يــقــرب مــن 90 زلــــزاال صــغــيــرا فــي جــزيــرة 
ســــاو خـــورخـــي الــبــركــانــيــة الـــواقـــعـــة في 
وســـط املــحــيــط األطــلــســي عــلــى الــرغــم من 

عدم ورود تقارير عن وقوع أضرار.
وثار بركان أورزيلينا في ساو خورخي 
آخر مرة في 1808 وطلبت هيئة الحماية 
املدنية فــي جــزر األزور مــن خــبــراء مركز 
ــبـــة الــبــركــانــيــة فـــي املــنــطــقــة وضــع  املـــراقـ

تقييم للموقف، بحسب  رويترز .
وقــالــت الــحــمــايــة املــدنــيــة فــي بــيــان إنها 
اتـــصـــلـــت بـــالـــفـــعـــل بـــــرؤســـــاء الـــبـــلـــديـــات 
ووحـــــــــدات مـــكـــافـــحـــة الــــحــــرائــــق املــحــلــيــة 
وطلبت منهم التأهب ومساعدة سكان 
ساو خورخي إذا لزم األمر.وأشارت إلى 
أن النشاط الزلزالي بدأ اإلسبوع املاضي 
وحثت الناس على التزام الهدوء واتباع 
تـــوصـــيـــات املـــســـؤولـــن. وتــــراوحــــت قــوة 

الزالزل بن 1.9 إلى 3.3 درجة.

وقوع 90 زلزاال صغيرا
فى جزر األزور البرتغالية

ـــي انـــتـــهـــاء  ــ ــة دبـ ــديـ ــلـ ــنـــت بـ ــلـ ـــي : أعـ ــ • دبـ
ــيـــــــرة مــن  ــة األخـــــ ــ ــلـ ــ ــــرحـ ــن املـ ــمــ ــل ضــ ــمــ ــعــ الــ
مشروع املسح الهيدروغرافي للمناطق 
البحرية التابعة إلمارة دبي، وتغطيتها 
الــبــحــري، وفقًا  بــبــيــانــات املــســح  جميعًا 
للمواصفات العاملية للمنظمة الدولية 
للهيدروغرافية، لتكون دبــي أول إمــارة 
الـــدولـــة تستكمل تغطية  عــلــى مــســتــوى 
كامل املناطق البحرية لإلمارة ببيانات 

املسح الهيدروغرافي.
الــهــاجــري، مدير  املــهــنــدس داوود  اطــلــع 
ــة، عـــلـــى تـــفـــاصـــيـــل املــرحــلــة  ــديـ ــلـ ــبـ عـــــام الـ
األخــــــيــــــرة مـــــن املـــــــشـــــــروع، كــــمــــا اســـتـــمـــع 
إلــــى شــــرح حــــول مـــمـــيـــزات قـــــارب املــســح 
ــجــّهــز بــأحــدث أنظمة الرصد 

ُ
امل الــبــحــري 

، ويمكنه اإلبحار ملدة 72 
ً
وأكثرها تكامال

ســاعــة متواصلة، وُيــعــد األول مــن نوعه 
عــلــى مــســتــوى الـــدولـــة لــتــنــفــيــذ عمليات 
املــســح الــهــيــدروغــرافــي الــشــامــل واملــســح 
الــجــيــوفــيــزيــائــي لــطــبــقــات تــحــت الـــقـــاع؛ 
حــيــث شــمــل املـــشـــروع املــنــاطــق الــبــحــريــة 
لــإلمــارة بـــدءًا مــن خــط الــســاحــل، وصــواًل 

إلى املياه الدولية.
وأوضــــح أن املـــشـــروع يــهــدف إلـــى إنــتــاج 
الخرائط املالحية البحرية لدبي، حسب 
الــدولــيــة  الــعــاملــيــة للمنظمة  املــواصــفــات 
ــــي، بــــاإلضــــافــــة  ــرافـ ــ ــــدروغـ ــيـ ــ ــهـ ــ لـــلـــمـــســـح الـ
إلــــى تــوفــيــر الـــبـــيـــانـــات الــهــيــدروغــرافــيــة 
بمواصفات دولــيــة، وبــذلــك تــكــون بلدية 
ــرة حــكــومــيــة عــلــى مستوى  دبـــي أول دائــ
ــتـــاج  ــإنـ الــــــدولــــــة تــــقــــدم خــــدمــــة عــــاملــــيــــة بـ
ــرائــــط املـــالحـــيـــة لــلــســفــن  وتـــحـــديـــث الــــخــ

البحرية.

انتهاء املسح الهيدروغرافى 
للمناطق البحرية فى دبي 
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تفاصيل جديدة حول الحرب العالمية الثانية والتي انتهت بهزيمة األلمان أمام روسيا

كتب ومجالت

ويــشــيــر الــكــتــاب إلـــى دراســــة أجـــريـــت تحت 
السيطرة  للقوة:  الطقس كمضاعف  عنوان  
على الطقس  ، والتي تم تنفيذها نيابة عن 
كــلــيــة الــحــرب الــجــويــة األمــريــكــيــة، وتــوضــح 
بـــقـــدر كــبــيــر الـــرهـــان عــلــى إمــكــانــيــة تــعــديــل 

العالم مستقبال. في  الطقس 
ووفــقــا لــلــكــتــاب فــإنــه مــن املــحــتــمــل أن تــقــوم 
ــي الـــعـــالـــم وأجـــهـــزة  األقــــمــــار الـــصـــنـــاعـــيـــة فــ
الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر بـــتـــحـــويـــل املــــنــــاطــــق املــلــيــئــة 
ريــفــيــة صافية  مــنــاطــق  بــالــضــبــاب لجعلها 
لن  التكنولوجيا  هــذه  أن مثل  جــدا معتبرا 

تتوافر إال بحوزة الدولة القوية.
ويـــزعـــم املـــؤلـــف أن املــخــطــطــن الــعــســكــريــن 
قــادريــن مستقبال على تصميم  سيكونون 
نــمــط الــطــقــس الـــذي يــرغــبــون فــي الــحــصــول 
ــيــــرة الـــتـــي حـــاول  عــلــيــه، وكـــانـــت املـــــرة األخــ
األمـــريـــكـــيـــون الـــقـــيـــام بـــفـــعـــل مـــمـــاثـــل خـــالل 
ــفـــقـــوا، لــكــنــه يــرى  حــــرب فــيــتــنــام لــكــنــهــم أخـ
ــوارد فــي املستقبل أن يــكــون لــدى  الـ أنــه مــن 
مراقبة متطورة  العمالقة فرصة  الحواسب 

باملناخ. والتالعب  الجوي  للغالف 
ــــرى، يــشــيــر الــكــتــاب إلـــى أنــه  مـــن نــاحــيــة أخـ
فــي حــالــة نــجــاح مثل هــذه الــخــطــوات يمكن 
ــيـــة حــيــث  ــانـ ــك لـــصـــالـــح اإلنـــسـ ــ اســـتـــثـــمـــار ذلـ
ــاط الـــطـــقـــس  ــ ــمـ ــ ــل أنـ ــديــ ــعــ ــكـــن تـــغـــيـــيـــر وتــ ــمـ يـ
أية ضغوط  الحبوب ملواجهة  نمو  لتحفيز 

مــتــزايــدة عــلــى احــتــيــاجــات املــيــاه، حــيــث من 
ــام 2025 يــصــل ســكــان  ــه عــنــد عــ املـــتـــوقـــع أنــ
العالم إلى 9 مليارات نسمة ولكن 26 % من 
املــيــاه املـــوجـــودة فــي كــوكــبــنــا ســتــكــون فقط 

التغييرات املناخية  أثر  الكتاب على دراسة 
تدمير  مــن  بــدايــة  الــتــاريــخ  والطبيعية على 
ــا الــقــديــمــة إلــى  ــ ــبـــراطـــوريـــة رومـ جـــيـــوش إمـ

إلقاء أول قنبلة ذرية.

للشرب. الصالحة  هي 
املــعــارك فــي املــســتــقــبــل ستكون  ويــتــوقــع أن 
ــن تــخــتــلــف كـــثـــيـــرا عــمــا  ــ جـــيـــوفـــيـــزيـــائـــيـــة ولـ
ــي أفــــــالم الـــخـــيـــال الـــعـــلـــمـــي، ويـــركـــز  نــــــراه فــ

ــبـــطـــت  ــارك ارتـ ــ ــعـ ــ ــاب عــــــدة مـ ــتــ ــكــ ويــــبــــحــــث الــ
وأبرزها  الطقس  بتغيير  فيها  الفوز  فرص 
املــعــركــة الــتــي خــســرهــا نــابــلــيــون بــونــابــرت 
ــة  ــركـ ــعـ مـ أو   1812 عــــــــام  بــــطــــرســــبــــرج  فــــــي 
والتي   1916 فــي  والنمساوين  اإليطالين 
الــطــرفــن بسبب  مــن  اآلالف  راح ضــحــيــتــهــا 

ثلجية. عاصفة 
ــدة حـــول  ــ ــديـ ــ ــيـــل جـ ــفـــاصـ ــــف تـ ــؤلـ ــ ويـــعـــطـــي املـ
الثانية والتي انتهت  معارك الحرب العاملية 
بهزيمة األملــان أمــام روسيا في 1941، حيث 
ــذي غــيــر  ــ ــ كـــــان الــتــغــيــيــر فــــي الـــطـــقـــس هــــو الـ
مسار األحداث فقد جاء الطقس حارا وجافا 
وارتفعت درجة الحرارة في الصيف فوق 40 
ــة مــئــويــة وهـــو شـــيء لـــم تــكــن الــجــيــوش  درجــ
األملــانــيــة مــعــتــادة عــلــيــه وبــلــغــت فـــي الــشــتــاء 
20 درجــة تحت الصفر، مــا أدى إلــى خسارة 

معركة االستيالء على موسكو.
ويبحث املــؤلــف اعــتــمــادا على مــقــارنــات بن 
مــصــادر مــراجــع مختلفة واقــعــة طــوفــان نوح 
الــســومــريــة  ومـــا ورد فــي ملحمة جــلــجــامــش 
كـــــأول ظـــاهـــرة مــنــاخــيــة ســمــعــنــا بـــهـــا، الفــتــا 
إلــى أن مثل هــذا التغيير املناخي يــؤدي إلى 
حــــدوث الـــكـــوارث ومــعــه يتغير الــعــالــم الــذي 
نعيش فيه على حــن غــرة فيضطر اإلنسان 
إلــــى أن يـــركـــع عــلــى ركــبــتــيــه ويــصــلــي طلبا 

للغوث اإللهي.

عامل املناخ .. كيف غيرت الطبيعة مجرى التاريخ

يــرى املـــؤرخ إريـــك دور شميد، مــؤلــف كتاب:  
عامل املناخ  أن تغيير أنماط الطقس سيكون 
هدف استراتيجي في املستقبل، حيث يقول 
إن هناك علماء يسعون بالفعل للتأثير على 
أنــمــاط الــطــقــس، وأن هـــذا لــم يــعــد فــكــرة لــدي 
العلماء املجانن، بل هــدف ألي دولــة تمتلك 

تكنولوجيا متقدمة.

ــه، كـــيـــف  ــ ــابـ ــ ــتـ ــ ــحــــث دورشـــــمـــــيـــــد فـــــي كـ ــبــ ويــ
ويعتقد  الــتــاريــخ،  مــجــرى  الطبيعة  غــيــرت 
الــكــاتــب أن تــغــيــيــر الــطــقــس يــحــتــاج جــهــدا 
مــثــل الــــذي يــتــم بـــذلـــه لــتــغــيــيــر املــحــاصــيــل 
املــعــدلــة وراثــيــا، ومــع ذلــك فــإن الــعــلــم تــرك 
ــتــــرق طــــــرق أخــــالقــــي،  ــفــ ــي مــ ــ ــة فـ ــيــ ــانــ ــســ اإلنــ
وقـــال إن الــســيــطــرة عــلــى الــطــقــس هــو أحــد 

ــتـــي تـــمـــثـــل تـــحـــديـــا جـــديـــدا  االحــــتــــمــــاالت الـ
التالية  املرحلة  إن  الكاتب  ويقول  للعلم.. 
لـــن تـــكـــون الــتــنــبــؤ بــالــطــقــس بـــل اســتــغــالل 
اإلمــكــانــيــات الــكــامــنــة فــيــه بــمــعــنــى الــتــحــكــم 
فـــي كــمــيــة األمــــطــــار وتــــوزيــــع الـــســـحـــب فــي 
ــد يـــؤثـــر عــلــى كــثــافــة الــغــطــاء  ــا قـ الـــعـــالـــم مـ

العالم. في  النباتي 

الكتاب  إريـــك دور شميد مــؤلــف 
الــشــهــيــر: دور الــصــدفــة والــغــبــاء 
الذي  التاريخ،  في تغيير مجرى 
ــر الــكــتــب  ــثــ ال يـــــــزال مــــن بــــن أكــ
الــعــالــم، وهــو مصور  توزيعا فــي 
ســـيـــنـــمـــائـــي ومــــنــــتــــج ومــــخــــرج 
ومؤلف وبروفيسور في التاريخ 
ــكــــري، وعــــمــــل كـــمـــراســـل  ــعــــســ ــ ال
 ،CBSو BBC لــقــنــاتــي حـــربـــي 
ــالـــت عـــنـــه مـــجـــلـــة  نـــيـــوزويـــك   و قـ
ــه مــراســل مــوهــوب  األمــيــركــيــة إنـ
ـــدث تــحــوال فـــي شكل  جــــدا، وأحــ

اإلعالم الذي يعمل به.

عمل موسوعي وثائقي لجائحة كورونا 
فـــي أكـــثـــر مـــن 750 صــفــحــة تــحــتــوي عــلــى 
، لــلــخــبــيــر الــوثــائــقــي 

ً
خــمــســة عــشــر فـــصـــال

مــن خاللها  اللبناني حــمــزه عليان نجح 
في رصد كافة مجريات الحياة االنسانية 
ــــوارث  ــكـ ــ ــة مــــجــــريــــات الـ ــافــ عـــبـــر تـــحـــلـــيـــل كــ

لها. التي تعرضت  الوبائية 
اإلرادة  عـــن  يــتــحــدث  مــنــهــا  األول  الــفــصــل 
اإلنــســانــيــة، فــيــمــا يــأتــي الــثــانــي بــعــنــوان 
كورونا... من أين جاء وكيف انتشر... بن 

الطب وأشياء أخرى.
أمـــا الــفــصــل الــثــالــث، فــهــو بــعــنــوان  رحــلــة 
ــرابــــع  ــكـــويـــت ضــــد كــــورونــــا ، والــ كـــفـــاح الـ
الحياة  الــجــائــحــة تعيد صــيــاغــة  عــنــوانــه  
ــــى الـــخـــامـــس بـــعـــنـــوان  الــلــقــاح  ، فــيــمــا أتـ
الشامل والحق املتكافئ في الحماية ، في 
في  الطواعن  السادس عن   حن يتحدث 

. العربية  املنطقة 

ويــــــتــــــنــــــاول الـــــفـــــصـــــل الــــــســــــابــــــع  املـــــــوت 
ــع عــشــر  ــ ــرابـ ــ األســــــــود: طــــاعــــون الــــقــــرن الـ
الـــثـــامـــن  ــتـــحـــدث  ــاقـــي ، ويـ ــبـ الـ ومــــوروثــــه 
عــن  االنــفــلــونــزا اإلســبــانــيــة بــدايــة الــقــرن 
الـــتـــاســـع فــي   األمــــيــــركــــي ، فـــيـــمـــا يـــبـــحـــث 
الـــــعـــــودة لـــلـــطـــبـــيـــعـــة وخــــطــــر االنــــفــــصــــال 
عــنــهــا ، والــعــاشــر فــي  الــتــحــول املــنــاخــي 

. املستقبل  وصناعة 
ــــي عـــن   ــكـ ــ ــــحـ الـــــفـــــصـــــل الـــــــــحـــــــــادي عـــــشـــــر يـ
ــم الـــكـــتـــب ،  ــ ــالـ ــ الــــتــــأثــــيــــرات الـــثـــقـــافـــيـــة وعـ
ويــبــحــر الــثــانــي عــشــر فــي  الــقــارة الكبرى 
وســـط املــحــيــطــات ، فــيــمــا يــســافــر الــفــصــل 
الكرة  استراليا نصف  إلــى   الثالث عشر 

. الفيروس  قاهرة  الجنوبي ونيوزيلندا 
ــا  ــ ويـــتـــنـــاول الــفــصــل الـــرابـــع عـــشـــر  أوروبـ
ــتـــم الـــفـــصـــل  ــتـ تـــحـــت وقــــــع الـــــوبـــــاء ، ويـــخـ
ــدًا... إن  ــ ــديــ ــ ــر مـــعـــًا نـــصـــنـــع عـــاملـــًا جــ ــيــ األخــ

اتحدنا.

■ إعالمي وباحث وخبير فى مراكز املعلومات الصحفية.
■ مؤسس ومدير مركز املعلومات والدراسات فى القبس منذ العام 1976 - 2019

■ سكرتير حترير القبس 2015 - 2016

■ مستشار فى جهاز التحرير فى جريدة  اجلريدة  منذ أكتوبر 2019 - 2021

موسوعة األوبئة الوثائقية

حمزه عليان
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املحيط الهندى يسجل ارتفاعا  فوق الطبيعى  فى موجات احلر البحرية

وذكــــرت صــحــيــفــة  انـــديـــا تــايــمــز - نــقــال عن 
تــقــريــر لــلــمــعــهــد الــهــنــدى تــقــدم بــه لــلــبــرملــان 
الـــهـــادى سجلت  - أن مــنــطــقــة غـــرب املــحــيــط 
ــاالت  ارتــــفــــاعــــا بـــمـــقـــدار أربــــــع مــــــرات فــــى حــ
مــــوجــــات الــــحــــر الـــبـــحـــريـــة، بــيــنــمــا شــهــدت 
ارتــفــاعــا فى  الــبــنــغــال  منطقة شــمــال خــلــيــج 
معدل هذه املوجات ما بن مرتن إلى ثالث 
مـــرات عــلــى مـــدار عــقــد واحـــد بــعــد أن كــانــت 
هــــذه الــتــغــيــرات تـــحـــدث مــــرة كـــل 100 عـــام؛ 
األمر الذى يشكل تهديدا كبيرا على الحياة 
االرتــفــاع  البيئى بسبب  والــنــظــام  الــبــحــريــة 
الناتجة  الحرارة  املسبوق فى درجــات  غير 

عن تغيرات املناخ.  وقال وزير علوم االرض 
فى الحكومة الهندية جيتيندرا سينج - في 
تعقيبه على التقرير البيئي للمحيطات - إن 
هــذه الــزيــادة فــي مــعــدالت االحــتــرار البحري 
التي تسبب ارتــفــاع درجــة حـــرارة املحيطات 
ــــدالت  فـــــوق الـــطـــبـــيـــعـــيـــة  خـــالل  ــعـ ــ ســـجـــلـــت مـ
الـــعـــام املـــاضـــي، الــــذى شــهــدت ســـت مــوجــات 
ــارة فـــي غــضــون 52 يــومــا فــقــط فـــي غــربــى  حــ
املحيط، بينما سجلت منطقة خليج البنغال 
اربـــع مــوجــات حــراريــة فــى غــضــون 30 يوما، 
ــات يــمــكــن  ــانـ ــيـ ــبـ واوضــــــــح ســـيـــنـــغ ان هـــــذه الـ
فـــى ادارة االزمــــــات البيئية  االســـتـــفـــادة بــهــا 

الــتــغــيــرات  تــبــعــات  والــتــخــطــيــط للتعامل مــع 
املناخية املختلفة. 

يشار إلى أن عالم االحياء البحرى االمريكى 
كريس هارلى قد حذر سابقا من أن موجات 
الحر الشديدة التى تضرب املحيط تؤدى الى 
مصرع مئات املالين من الكائنات البحرية .. 
ونقل موقع  اكسيوس  االمريكى في تقريرعن 
عالم األحياء البحري كريس هارلي، قوله إن  
ما يقدر بمليار كائن بحري صغير قد نفق 
خالل موجة الحر في بحر ساليش بكندا، في 

نهاية شهر يونيو املاضي.

ارتفاعا كبيرا  املــداريــة  الجوية  الهندى لألرصاد  املعهد  سجل 
فى موجات الحر البحرية التي ضربت املحيط الهادى على مدار 

العام املاضي، الذى سجل حدوث ست موجات حارة فى منطقة 
غرب املحيط وهو ما يعد معدال  فوق الطبيعى .

لـــوحـــظ فـــي الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة املــاضــيــة 
ارتــفــاعــًا ملموسًا فــي درجـــات الــحــرارة، 
عالوة على تغّيرات ملحوظة في درجات 
الــحــرارة وظــواهــر طقس مختلفة، والتي 
الــدراســات أنها يمكن أن تؤثر  أوضحت 
بشكل كبير على صحة الناس في جميع 
أنحاء العالم. ويعيش أكثر من 4 من كل 
10 أشخاص في مناطق  شديدة التأثر  
املــنــاخ وفــقــًا آلخــر تقرير صــادر  بتغير 
عـــن الــهــيــئــة الــحــكــومــيــة الـــدولـــيـــة املــعــنــيــة 
بتغير املناخ  IPCC ، حيث يعاني الكثير 
بالفعل من بعض التأثيرات على الصحة 
مــن جــراء تغير املــنــاخ، ومــن دون اتخاذ 
ــراءات عــاجــلــة فــمــن املــقــرر أن تـــزداد  ــ إجــ

سوءًا، بحسب ميديكال إكسبريس.

المخاطر 
المناخية ستؤدي 

إلى الضطراب 
النظم الغذائية 

تغير المناخ يمكن أن 
ينشر البعوض واألمراض 

التي يحملها مثل المالريا 
وحمى الضنك وزيكا

ــا على 
ً

ــا تــعــمــل أيــض
ً
فــي املــنــاطــق األكــثــر دفــئ

توسيع نطاقها. تظهر العديد من األمراض 
ــذه املــنــاطــق  ــا فـــي هـ

ً
املــعــديــة الــنــاشــئــة حــديــث

الحرارة  االستوائية حيث تتناسب درجــات 
الـــدافـــئـــة مـــع دورات حـــيـــاة كـــل مـــن املــمــرض 
املنقولة  األمــراض  والناقل. تشكل مسببات 
بالنواقل خطرًا متزايدًا على صحة اإلنسان. 
واآلن هـــم فـــي ازديــــــــاد. عــلــى ســبــيــل املـــثـــال، 
البعوض  أن ينتشر  املــنــاخ، يمكن  مــع تغير 
واألمــــــــــراض الــــتــــي يـــحـــمـــلـــهـــا  مـــثـــل املــــالريــــا 
وحـــمـــى الــضــنــك وزيـــكـــا فـــي حـــن أن زيــــادة 
ا إنشاء 

ً
أن يدعم أيض هطول األمطار يمكن 

مــواقــع لتكاثر الــنــواقــل، وســيــؤدي ذلــك إلــى 
زيـــادة نسبة تــعــرض الــعــالــم لــهــذه األمـــراض 

الفتاكة.
تأثير اجتماعي

ســتــؤدي تــأثــيــرات االحــتــبــاس الــحــراري إلــى 
كــل جانب مــن جــوانــب املجتمع، من  تعطيل 
الطعام الذي نأكله واملدن التي نعيش فيها، 

إلى وظائفنا، وممارسة الرياضة.
وقـــد حـــدث بــالــفــعــل فـــي عـــام 2020، ضــاعــت 
العمل املحتمل بسبب  295 مليار ساعة من 
التعرض الشديد للحرارة وتشرد ما ال يقل 
عن 7 مالين شخص داخلًيا بسبب الكوارث 
البيئية. ومن الصعب قياس اآلثار الجسدية 
والــعــقــلــيــة املــعــقــدة لــهــذه الـــعـــواقـــب، وغــالــًبــا 
مــا تتشابك مــع عـــدد ال يحصى مــن عــوامــل 
ــك، مــــع اســـتـــمـــرار  ــ ــــع ذلــ الـــخـــطـــر األخـــــــرى، ومـ
الــعــالــم فـــي تــســخــن املــخــاطــر الــنــاجــمــة عن 
ــر املــــبــــاشــــرة وغـــيـــر املــــبــــاشــــرة الــتــي  ــاطـ املـــخـ
يــشــكــلــهــا ارتـــــفـــــاع مـــســـتـــوى ســـطـــح الــبــحــر 
وســـيـــصـــبـــح تـــغـــيـــر املــــنــــاخ واضــــحــــًا بــشــكــل 

متزايد.
والحماية الوقاية 

يجب على العالم أن يتصرف بسرعة وحسم 
لتجنب أسوأ آثار املناخ على الصحة.

ــتــــخــــدام الــــوقــــود  ويــــجــــب أن نــنــتــقــل مــــن اســ
ــتـــجـــددة،  ــــى طـــاقـــة نــظــيــفــة ومـ ــــوري إلـ ــفـ ــ األحـ
ــة الــغــابــات واســـتـــعـــادة مــوائــلــنــا  ــ ووقــــف إزالـ
الــعــمــل على  الــطــبــيــعــيــة، فكلما أســرعــنــا فــي 
الــتــخــفــيــف مــن آثــــار تــغــيــر املـــنـــاخ، كــلــمــا كــان 
ــي املــســتــقــبــل.  لــكــن الــتــخــفــيــف  أفـــضـــل لــنــا فـ
وحــده لن يكون كافيًا، فحتى لو تمكنا من 
تقليل االنبعاثات وتحقيق األهداف العاملية 
انــبــعــاثــات بحلول  عـــدم وجـــود  فــي  املتمثلة 
لــلــهــيــئــة  تـــقـــريـــر  ــدث  ــ أحــ ــام 2050. وأشـــــــار  ــ عـ
الــحــكــومــيــة الـــدولـــيـــة املــعــنــيــة بــتــغــيــر املــنــاخ 
الــعــديــد من  إلــــى أن  فـــي مــــارس 2022  ـــشـــر 

ُ
ن

اآلن   الــحــراري أصبحت  تأثيرات االحتباس 
التغييرات  . وستستمر هــذه  ال رجعة فيها 
التأثير على مناخنا لفترة طويلة في  فــي 
السكان في  لــذلــك لحماية صحة  املستقبل، 
ا مع 

ً
املستقبل، من الضروري أن نتكيف أيض

تغير املناخ املستمر.

فــي معالجة انــعــدام األمـــن الــغــذائــي واملــائــي 
ــان األكـــثـــر  ــكـ الــــــذي ال يــــــزال يـــؤثـــر عـــلـــى الـــسـ

ا في جميع أنحاء العالم.
ً
حرمان

األمراض وتغّير المناخ
فــي ظهور   رئيسيًا 

ً
املــنــاخ عــامــال يعد تغير 

األمراض في أجزاء جديدة من العالم، حيث 
يمكن أن يتأثر بقاء وتكاثر ووفرة وتوزيع 
ــــالت األمــــــــراض  ــاقــ ــ ــات األمـــــــــــراض ونــ ــبـ ــبـ مـــسـ
والــعــوائــل بــالــتــغــيــرات املــرتــبــطــة بــاالحــتــرار 
الــعــاملــي. يــمــكــن أن تـــؤدي الــظــواهــر الــجــويــة 
ــظــــروف املـــثـــالـــيـــة النــتــشــار  ــديـــدة إلــــى الــ الـــشـ
األمراض املعدية، مثل الكوليرا، ومع ارتفاع 
درجــــــات الــــحــــرارة الـــعـــاملـــيـــة، فــــإن األمـــــراض 
ــام مــحــصــورة  ــ الـــتـــي كـــانـــت فـــي يــــوم مـــن األيــ

في تساقط الثلوج بشكل متزايد على شكل 
مطر.

كــمــا يــمــكــن أن يــــؤدي ذلــــك أيـــضـــًا إلــــى خلق 
ــة  ــ ــن أنـــــــواع زراعـ ظــــــروف صــعــبــة لـــلـــعـــديـــد مــ
الحيوانية، مع استمرار  املحاصيل والثروة 
ــتــــي تــعــتــبــر  ــة الــ ــيــ ــاســ ــيـــل األســ ــة املـــحـــاصـ ــلـ غـ
الــــدعــــامــــة األســــاســــيــــة لـــلـــوجـــبـــات الـــغـــذائـــيـــة 
فــي جــمــيــع أنــحــاء الــعــالــم مــثــل الــــذرة واألرز 
والـــقـــمـــح وفـــــول الـــصـــويـــا فـــي اتـــبـــاع اتـــجـــاه 

هبوطي بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
وترتبط الخسائر املفاجئة في إنتاج الغذاء 
والحصول على الغذاء، إلى جانب انخفاض 
تنوع النظام الغذائي، بزيادة معدالت نقص 

التغذية في العديد من املجتمعات.
ــا بــيــئــة  ــ ـ

ً
ــئ ــ ــر دفـ ــ ــثـ ــ ــر املــــنــــاخــــات األكـ ــوفــ كـــمـــا تــ

مثالية الزدهار األمراض التي تنقلها املياه 
والغذاء.

والـــجـــديـــر بــالــذكــر أنـــه إذا ارتــفــعــت درجـــات 
الـــحـــرارة بــأكــثــر مــن درجــتــن مــئــويــتــن، فــإن 
الجليدية  التي تعتمد على األنهار  املناطق 
أن تشهد انخفاضًا  الجليد يمكن  وذوبـــان 
لــلــزراعــة بعد  املــيــاه  تــوافــر  فــي  بنسبة %20 
عــام 2050. وفــي آســيــا وحــدهــا، يعتمد 800 
ــار الــجــلــيــديــة  ــهـــ ــلـــى األنـــ ــيـــون شـــخـــص عـ ــلـ مـ
الــعــذبــة. ســتــزداد هذه  املــيــاه  للحصول على 
ا مــع اســتــمــرار ارتــفــاع درجــة  ــداث ســــوًء األحــ
حرارة العالم، مما يعكس سنوات من التقدم 

مــخــاطــر الـــحـــرارة الــشــديــدة عــلــى صــحــة األم 
العقلية واألمـــراض غير  والــولــيــد، والصحة 

املعدية املزمنة، مثل الربو والسكري.
املناخية على الصحة  وتأثير هذه املخاطر 
ال ينتهي عند هــذا الــحــد، بــل قــد يــؤدي إلى 
اضـــطـــراب الــنــظــم الــغــذائــيــة بــســبــب الــطــقــس 
ــلــــى مـــنـــاعـــة  ــًا عــ ــ ــــر أيـــــضـ ــــؤثـ ــــرف، مـــــا تـ ــطـ ــ ــتـ ــ املـ

األشخاص حول العالم.
الغذاء والماء

ــم، نــشــهــد  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــيــــرة مـــــن الـ ــثــ وفـــــــي أجــــــــــزاء كــ
الغذاء  أنظمة  املناخ على  آثــار تغير  بالفعل 
وإمــدادات املياه، حيث يهدد ارتفاع درجات 
الحرارة األمن املائي من خالل زيادة التبخر 
وتــغــيــيــر أنـــمـــاط هــطــول األمـــطـــار والــتــســبــب 

كيف يؤثر تغير المناخ على الصحة؟
االحتباس العاملي هو الزيادة طويلة األجل 
فــي مــتــوســط   درجــــات حــــرارة ســطــح األرض 
ارتفاع مستويات غــازات االحتباس  بسبب 
الــحــراري فــي الــغــالف الــجــوي، واالنــبــعــاثــات 
الفحم والنفط  الذي نحرقه مثل  الوقود  من 
الخطير في  الرئيسي لالرتفاع  السبب  هي 
غـــــازات االحـــتـــبـــاس الــــحــــراري. ويـــــؤدي هــذا 
االحــتــبــاس بـــدوره إلــى ارتــفــاع درجــة حــرارة 
ــي تــوقــيــت  املـــحـــيـــطـــات ويـــســـبـــب تـــغـــيـــرات فــ
وجــغــرافــيــا وشـــدة ظــواهــر الــطــقــس واملــنــاخ، 
البحر.  ارتــفــاع مستويات سطح   عــن 

ً
فــضــال

ــة والــــظــــواهــــر  ــيـ ــاخـ ــنـ ــر املـ ــواهــ ــظــ ــد الــ ــزايــ ــتــ وتــ
ــة، مـــثـــل حــــــاالت الـــجـــفـــاف  ــرفـ ــطـ ــتـ الـــجـــويـــة املـ
والــفــيــضــانــات ومـــوجـــات الــحــر، فــي شدتها 

وتواترها في جميع أنحاء العالم.
املرتبطة  الوفيات  الكثير مــن  وتباعًا هناك 
ــنــــاخ، تـــحـــديـــدًا تــلــك الـــتـــي تــتــعــلــق  بــتــغــيــر املــ
ــرارة، خـــاصـــة أنــــه قد  ــحــ بـــارتـــفـــاع درجـــــات الــ
الناجمة  املتطرفة  الطقس  كـــوارث  زاد عــدد 
املــنــاخ خمسة أضــعــاف على مــدار  عــن تغير 
املاضية، ما أسفر عن مقتل  الخمسن عاًما 

أكثر من مليوني شخص.
ــرارة مــثــل  ــالـــحـ ــك، األمــــــراض املــرتــبــطــة بـ ــذلـ كـ
ضربة الشمس واإلجهاد الحراري وأمراض 

الكلى املزمنة تأتي تحت بند تغّير املناخ.
ظهر لنا 

ُ
عالوة على أنه هناك أدلة متزايدة ت

كيف يؤثر التغّير امللحوظ فى املناخ على الصحة؟

5005 كواكب 
خارجية.. رحلة 
30 عاماً من 

االكتشافات

أكـــدت وكــالــة الــفــضــاء األمــريــكــيــة – نـــاســـا–أن عـــدد الــكــواكــب 
الــخــارجــيــة املــؤكــد اكــتــشــافــهــا بــلــغ 5005 كـــواكـــب، مــا يمثل 
رحلة 30 عامًا من االكتشافات بقيادة التلسكوبات. وقالت 
: تشمل الكواكب عوالم صغيرة وصخرية شبيهة  الوكالة 
بـــــــاألرض، وعــمــالــقــة غـــازيـــة أكـــبـــر بـــمـــرات عــــدة مـــن كــوكــب 
املشتري، موجودة في مدارات قريبة للغاية حول نجومها. 
إضافة إلى كواكب أرضية فائقة، وهي عوالم صخرية أكبر 
من كوكبنا، وهــى عوالم صخرية أكبر من كوكبنا إضافة 
إلى مزيج الكواكب التي تدور حول نجمن في وقت واحد 
والكواكب التي تــدور حول البقايا املنهارة للنجوم امليتة. 
وقالت جيسي كريستيانسن، قائدة علم األرشــيــف وعاملة 
أبحاث في معهد ناسا لعلوم الكواكب الخارجية في معهد 
كــالــيــفــورنــيــا لــلــتــكــنــولــوجــيــا: لــيــس مــجــرد رقــــم، كـــل كــوكــب 
مكتشف عــالــم جــديــد تــمــامــًا. ونــحــن متحمسون الكتشاف 
كــل واحـــد عــن قـــرب، ألنــنــا ال نــعــرف أي شـــيء عــن التكوين. 
وأضافت: نحن على يقن بأن مجرتنا تحتوي على مئات 

املليارات من هــذه الكواكب، وبــدأت طبول االكتشاف تقرع 
عام 1995 بعوالم جديدة غريبة تدور حول نجم يعد أكثر 
غــرابــة فــي ســلــوكــاتــه لـــدى الــعــلــمــاء، كـــان نــوعــًا مــن النجوم 
يـــدور بسرعة  الــنــابــض،  ُيــعــرف بــاســم النجم  النيوترونية 
ويــنــبــض مــع رشــقــات مــن اإلشــعــاع الــحــارق باملللي ثانية. 
وســمــح قــيــاس الــتــغــيــرات الــطــفــيــفــة فـــي تــوقــيــت الــنــبــضــات 
للعلماء بالكشف عن الكواكب في مدار حول النجم النابض. 
وقال ألكسندر وولشزان، املؤلف الرئيسي للدراسة: العثور 
على ثالثة كواكب فقط حول هذا النجم الــدوار فتح أبواب 
االكــشــتــاف، والــــذي رصـــد قــبــل 30 عــامــًا عــن أول كــواكــب تم 
تأكيدها خــارج نظامنا. وأوضــح العلماء كيف نجد عوالم 
ــرى، إذ لـــن تــكــون صــــورة الــكــواكــب دائـــمـــًا مــشــرقــة جـــدًا.  ــ أخـ
وتــبــن أن أول كــوكــب اكتشف حــول نجم شبيه بالشمس، 
فــي عــام 1995، هــو كوكب املشتري الــســاخــن: عمالق غــازي 
نحو نصف كتلة كوكب املشتري الخاص بنا في مدار قريب 

للغاية من مجرتنا مدته أربعة أيام حول نجمه.
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يرتفع عدد األشخاص 
الذين يعانون نقص 
التغذية سوف يصل 
إلى 13 مليون شخص

تقارير

احلرب تثير مخاوف أزمة غذاء عاملية .. وفرنسا: الصراع سيجلب خطر املجاعة قريبا

قـــال وزيـــر الخارجية   ، وبــحــســب  الفرنسية 
الــفــرنــســي جـــان إيـــف لـــودريـــان أثــنــاء توجهه 
إلى اجتماع منفصل مع نظرائه في االتحاد 
األوروبــي في بروكسل، إن الصراع  سيجلب 
ــر فــــي األمــــن  ــؤثـ ــا يـ قـــريـــبـــا خـــطـــر املـــجـــاعـــة  مــ
ــا لــكــن فــي كل  ــ الــغــذائــي لــيــس فــقــط فــي أوروبـ

أنحاء العالم.
وأوضــــح  نحن نحتاج إلــى الــتــطــرق لقضية 
ــــن الـــغـــذائـــي الــعــاملــي ألنـــنـــا نـــعـــرف حجم  األمـ
ــيـــا  ــتــــاج الـــحـــبـــوب، خـــصـــوصـــا مــــن أوكـــرانـ إنــ

وروسيا، ونرى عواقب الحرب .
الــدول  وتعد أوكرانيا وروســيــا من بن أكبر 
املصدرة للمواد الغذائية املزروعة واألسمدة 
خــــصــــوصــــا الــــقــــمــــح والـــــــــــذرة وبــــــــــذور عـــبـــاد 

الشمس.
ــدة  ــعــــــد روســــــــيــــــــا أكـــــــبـــــــر مــــــــــــــورد لـــــأســـــمـــ تــــ
أكــبــر مـــورد لأسمدة  النيتروجينية وثــانــي 

البوتاسية والفوسفورية.

وقـــالـــت مــنــظــمــة األغـــذيـــة والــــزراعــــة الــتــابــعــة 
ــاو  إن األســــعــــار الــعــاملــيــة  ــ لـــأمـــم املـــتـــحـــدة  فـ
للحبوب واألســمــدة قد ترتفع بنسبة تــراوح 
بن ثمانية و22 في املائة نتيجة الحرب في 

أوكرانيا وتأثيرها في سالسل اإلمداد.
وتــوقــعــت أيــضــا أن يــرتــفــع عـــدد األشــخــاص 
الذين يعانون نقص التغذية بنحو ثمانية 
إلــى 13 مليون شخص خالل  مالين ليصل 
الـــعـــام الــحــالــي والـــعـــام املــقــبــل وال ســيــمــا في 
منطقة آسيا املحيط الهادئ وإفريقيا جنوب 

الصحراء والشرق األوسط وشمال إفريقيا.
، قال مسؤول في برنامج  وبحسب  رويترز 
ــي إن ســــالســــل اإلمـــــــــــدادات  ــاملــ ــعــ الــ ــة  ــ ــذيــ ــ األغــ
الغذائية في أوكرانيا آخــذة في االنهيار مع 
تدمير البنية التحتية الرئيسة مثل الجسور 
والـــقـــطـــارات بــالــقــنــابــل، كــمــا بـــات الــكــثــيــر من 
ــتـــودعـــات خــالــيــة من  مــتــاجــر الــبــقــالــة واملـــسـ

السلع.

الــتــحــتــيــة األوكـــرانـــيـــة  الــبــنــيــة  ــالـــت وزارة  وقـ
إن جــمــيــع مــوانــئ الــبــالد املــطــلــة عــلــى البحر 
األســـود وبــحــر آزوف مــا زالـــت مغلقة مؤقتا 
أمام السفن التي تسعى للدخول أو الخروج.

وبــعــد فــتــرة وجـــيـــزة مـــن الــتــدخــل الــعــســكــري 
الروسي في 24 شباط فبراير، علق الجيش 
األوكــــرانــــي عــمــلــيــات الــشــحــن الــتــجــاريــة من 
ــار مـــخـــاوف مـــن تعطل  ــ ــا أثـ ــبـــالد مـ مـــوانـــئ الـ
اإلمـــدادات من أوكرانيا التي تعد واحــدة من 

أكبر مصدري الحبوب والبذور الزيتية.
يشار إلى أن الباحث الفرنسي سيباستيان 
أبــيــس قـــال  انــطــلــق ســبــاق مــحــمــوم لتخزين 
لــه عــواقــب على الجميع،  الحبوب وستكون 
الــزراعــيــة العظمى،  واالنــهــيــار املخيف للقوة 
الــتــي تمثلها أوكــرانــيــا يــطــرح مــســألــة األمــن 
الغذائي العاملي، من البحر األبيض املتوسط 

إلى حدود آسيا .
ــــي  ــــدولـ ــد الـ ــقــ ــنــ وقـــــالـــــت مـــــديـــــرة صـــــنـــــدوق الــ
كــريــســتــالــيــنــا جــورجــيــيــفــا إن  الــــحــــرب فــي 
، بينما  الــجــوع فــي إفريقيا  أوكــرانــيــا تعني 
حـــذر األمـــن الــعــام لــأمــم املــتــحــدة أنطونيو 
جوتيريش من  إعصار من املجاعات  يمكن 

أن يــضــرب عـــديـــدا مـــن الـــــدول الــضــعــيــفــة في 
األصل.

انــعــدام األمــن  أبــيــس أن   يــؤكــد سيباستيان 
ــيـــن، إذ  ــرانـ الــغــذائــي يــفــرض أوال عــلــى األوكـ
تضطر عائالت كثيرة إلى الفرار، فيما يواجه 
الباقون مشكلة توفير الطعام، فيما يتطاير 

الرصاص من حولهم.
لكن الذعر سرعان ما استحوذ على العالم، 
يـــقـــول أبـــيـــس  لــقــد بــالــغــت األســـــــواق فـــي رد 
ــا قــــوة تــصــديــر عــظــمــى،  ــيـ ــرانـ فــعــلــهــا ألن أوكـ
فقد ارتفعت األسعار فيما يتساءل الجميع 
مــن ســيــكــون قــــادرا عــلــى تــعــويــض اإلمــــدادات 
األوكــرانــيــة مــن القمح أو الـــذرة أو زيــت عباد 
الشمس  الذي تؤمن كييف 50 في املائة منه 

في املبادالت التجارية العاملية.
بــعــض الــــدول مــثــل مــصــر، الــتــي تــســتــورد 90 
في املائة من قمحها من روسيا وأوكرانيا، 
ــلــــواردات أو بــــدأت في  خــفــضــت تــوقــعــاتــهــا لــ
الــبــحــث عــن مــصــادر أخــــرى، و اخـــتـــارت دول 
أخرى مثل األرجنتن األمن الغذائي الوطني 
من خالل اتخاذ قرار بتعليق صادراتها من 
زيت فول الصويا  الــذي تعد أكبر مصدر له 
في العالم. وعلى املدى املتوسط، تطرح عدة 
أسئلة وفق الباحث: ماذا سيحدث إذا وقعت 
الذرة األوكرانية املخزنة في أيدي الروس؟ هل 
سنتمكن من شرائها تحت طائلة العقوبات؟ 
هـــل ســيــتــم بــيــع هـــذه املــنــتــجــات تــحــت العلم 
الــروســي أم األوكـــرانـــي؟ وعــلــى نــطــاق أوســع، 
يضيف  هل يمكن أن تستمر املنتجات ذات 
الــدول،  الــروســي في االنتشار؟ بعض  املنشأ 
ــــى احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــا، ســتــســتــمــر فــي  بــالــنــظــر إلـ
شرائها . وفــي إشــارة إلــى أن روسيا نفسها  
قــيــدت صــادراتــهــا مــن الحبوب إلــى أوراســيــا 
ــان وبـــيـــالروســـيـــا  ــتــ ــســ ــازاخــ ــتــــي تـــضـــم كــ ، الــ
وأرمينيا وقرغيزستان، يتساءل عن وجهة 
هذه املنتجات، مشيرا إلى أن  الصن تواجه 
مــوجــة جــفــاف كــبــيــرة وستضطر إلـــى زيـــادة 

وارداتها .
مــن اآلن، يمثل ارتــفــاع األســعــار مــصــدر قلق 
الــدول املستوردة: ليبيا  التي  كبيرا لجميع 
يــأتــي ثــلــثــا قمحها مــن روســيــا وأوكـــرانـــيـــا ، 
 ، وإندونيسيا  ثاني أكبر مشتر فــي العالم 
وإثيوبيا  التي تعتمد أكثر من 30 في املائة 
مــن وارداتــهــا على روســيــا، وكــذلــك باكستان 

وتركيا وإريتريا .

ــــحــــرب الـــروســـيـــة - األوكـــرانـــيـــة  ــدد ال ــهـ تـ
بــالــتــســبــب فـــي مــجــاعــة فـــي أجــــــزاء من 
البلدين كمصدرين  العالم بسبب مكانة 
رئـــيـــســـن لــلــمــنــتــجــات الــــزراعــــيــــة، وفــقــا 
االتــحــاد األوروبـــي في  لتحذيرات وزراء 

بروكسل أمس.
ــاد األوروبــــــي عــلــى وضــع  ويــعــمــل االتـــحـ
خطة لزيادة مساحة أراضي الكتلة التي 
يــمــكــن تــخــصــيــصــهــا لــإنــتــاج الـــزراعـــي 
ــيـــف قــــيــــود اســــتــــيــــراد األعــــــالف  ــفـ وتـــخـ
املزيد من  الحيوانية والبحث في تقديم 
املــســاعــدات املــبــاشــرة ملـــزارعـــي االتــحــاد 

األوروبي، على ما أفاد وزراء الزراعة.

سالسل االمدادات الغذائية في أوكرانيا آخذة في االنهيار مع تدمير البنية التحتية الرئيسة

المياه المخزنة فوق 
سطح األرض هي مورد 
محدود وغالبا ما تكون 

عرضة للتلوث

هناك الكثير من املاء غير املرئي حتت أقدامنا

• لــنــدن: تثير نــدرة املــيــاه تــســاؤالت عن 
البديل الذي يمكن اللجوء إليه في العقود 
املقبلة السيما أن النقص املتوقع تسجيله 
ســيــؤثــر عــلــى املــلــيــارات مــن األشــخــاص 
حول العالم. ويبدو أن الحل يكمن في املاء 
املرئي املوجود تحت األرض.وتوقع  غير 
تــقــريــر حـــديـــث لـــألمـــم املــتــحــدة أن املــيــاه 
املناخ  الجوفية ســتــزداد أهمية مــع تغير 
لــإمــدادات السطحية  البشر  واســتــهــالك 

مثل البحيرات والخزانات. 

ــك املــحــتــمــلــة، حيث  ــيـــات ذلــ الــجــوفــيــة وتـــداعـ
يشدد كونور على أنه  يمكن أن يكون لإلفراط 
في االستخراج عواقب وخيمة، بما في ذلك 
االنــخــســافــات والـــصـــراعـــات املــرتــبــطــة بــنــدرة 
اإلمـــــدادات . وفـــي 2018 عــنــدمــا عــانــت الهند 
مما كان ُينظر إليه على أنه أسوأ أزمة مياه 
في تاريخها، توقع تقرير صادر عن مؤسسة 
فكرية حكومية أن 40 في املئة على األقل من 
سكانها البالغ عــددهــم 1.3 مليار نسمة لن 
يــحــصــلــوا عــلــى مــيــاه الــشــرب بشكل مــوثــوق 
بــحــلــول 2030. وأصــبــحــت مــوجــات الــجــفــاف 
أكثر تــواتــرا مــع ارتــفــاع درجــة حـــرارة املناخ، 
مما تسبب في مشاكل للمزارعن املعتمدين 
على األمطار في الهند، في حن أن الخالفات 

بن الدول آخذة في االزدياد.
وقــــال املــشــرف عــلــى تــحــريــر الــتــقــريــر األمــمــي 
الجديد إنه  في غضون ذلك، يعني التحضر 
السريع واختفاء مناطق مستجمعات املياه 
أن معظم السكان في العاصمة اإلندونيسية 
جاكرتا يعتمدون على اآلبار التي تستنزف 
طبقات املياه الجوفية، مما يتسبب في غرق 
املدينة الضخمة بنحو 5 إلى 10 سنتيمترات 
كــل ســنــة . وأكـــد أنـــه  يمكن أن تــتــلــوث املــيــاه 
الجوفية على كوكب األرض بسبب الصرف 
ــيــــض ذات  ــراحــ ــاســـب واملــ ــنـ الـــصـــحـــي غـــيـــر املـ
املجرى الطويل، فضال عن التلوث الصناعي 
الـــنـــاجـــم عـــن الــتــعــديــن واملـــــــواد الــكــيــمــيــائــيــة 

الزراعية .

طبيعي وتوجد على أعماق بسيطة ويسهل 
الوصول إليها. ويعّد الباقي مياها أحفورية 
كانت موجودة في األرض منذ آالف أو حتى 
مــاليــن الــســنــن. وهــــي وفـــيـــرة إال أنــهــا غير 
. وتعد أنظمة املياه الجوفية  قابلة للتجّدد 
املــنــاطــق الغنية بالطبيعة مثل  لــدعــم  مهمة 
الغابات، وتوفر حوالي ربع املياه املستخدمة 
لـــلـــزراعـــة، وفــقــا لــتــقــريــر األمــــم املـــتـــحـــدة. كما 
تمثل اإلمدادات الجوفية أيضا حوالي نصف 
املياه التي يستخدمها محليا سكان العالم 
وهــي أرخـــص مــصــدر ملــيــاه الــشــرب بالنسبة 
إلــى ســكــان األريــــاف، ومعظمهم غير متصل 

بأنظمة اإلمداد العامة أو الخاصة.
ــاك تـــوجـــس مـــن ســــوء اســـتـــخـــدام املــيــاه  ــنـ وهـ

وتبقى خرائط املياه الجوفية التي تمثل 99 
في املئة من إمدادات املياه العذبة على كوكب 
األرض غير مفّصلة، وبالتالي فهي مقومة 
بأقل من قيمتها، وسوء إدارتها وحتى إساءة 
اســـتـــخـــدامـــهـــا، وفـــقـــا لــتــقــريــر األمـــــم املــتــحــدة 
العاملي عن تنمية املــوارد املائية 2022. وقال 
ريتشارد كونور املشرف على تحرير التقرير 
الجديد الذي نشرته اليونسكو  ماذا لو كان 
حل مشاكل املياه في العالم تحت أقدامنا؟ ، 
موضحا أن  هناك فرصة هائلة إذا استطعنا 
الــجــوفــيــة واستغاللها  املــيــاه  إدارة كــل هـــذه 

على نحو مستدام .
املــيــاه املــخــزنــة فـــوق ســطــح األرض  ورأى أن 
مثل الخزانات والــســدود هي مــورد محدود، 
ــة لــلــتــلــوث  ــا تـــكـــون مــكــلــفــة وعـــرضـ وغـــالـــبـــا مـ
وتأثيرات تغير املناخ مثل الجفاف الشديد. 
ويــمــكــن أن يــكــون لــطــرق اســتــغــاللــهــا عــواقــب 
أنـــه  توجد  إلــى  بيئية واجتماعية ، مشيرا 
99 فــي املــئــة مــن املــيــاه الــعــذبــة الــســائــلــة على 
الــكــوكــب تــحــت األرض. ويــمــكــن استخدامها 
الــحــاجــة إلى  بــأمــان وبتكلفة معقولة ودون 
تعقيم متقدم . وفي العالم يعاني 3.6 مليار 
شــخــص مـــن نــقــص فـــي الـــوصـــول إلــــى املــيــاه 
ــل مـــن الــســنــة في  ــ ــد عــلــى األقـ ــ ملــــدة شــهــر واحـ
2018، ومن املتوقع أن يصل هذا العدد إلى 5 

مليارات بحلول 2050، كما يقول الباحثون.
وقـــال كــونــور إنـــه  بــاملــقــارنــة، فــإن 10 إلــى 20 
فــي املــئــة مــن املــيــاه الــجــوفــيــة تــتــجــدد بشكل 

اكتشاف نوعني جديدين من الضفادع الزجاجية

غربي إيران حتت سيطرة تلوث الهواء

لــنــدن : اكــتــشــف عــلــمــاء نــوعــن جــديــديــن 
مــن الــضــفــادع الــزجــاجــيــة فــي اإلكـــــوادور 
تتميز ببطون شفافة تمامًا. وعثر على 
الــضــفــادع بــالــقــرب مــن مــنــاطــق التعدين 
ــديـــــــز، وأطــــلــــق  ـــ ــة فـــــي جــــبــــال اإلنــ ــطـ ــنـــشـ الـ
الــزجــاج ماشبي وضفدع  عليها ضــفــدع 
الزجاج ناونز. ويبدو االثنان متشابهن 
لــلــغــايــة، وتــتــمــيــز بــبــطــن شـــفـــاف يكشف 
ـــر، والـــكـــبـــد األبــــيــــض،  ــمــ عــــن قــلــبــهــا األحـــ
ــاث،  والــجــهــاز الــهــضــمــي. وفـــي حــالــة اإلنــ
يكشف البطن الشفاف كذلك عن البيض 
األخــضــر. واكــتــشــف بــاحــثــون مــن جامعة 
ســان فرانسيسكو دي كيتو الحيوانات 
الجديدة في منطقة جبال اإلنديز: ضفدع 
مــاشــبــي فـــي مــحــمــيــة مـــاشـــبـــي، وضــفــدع 

ناونز في نطاق تويسان. في هذا الصدد، 
أوضحت بيكا برونر، أحد القائمن على 
الــدراســة، أن كثيرًا من هــذه املواقع نائية 
على نحو ال يصدق، وهذا أحد األسباب 
أنــواع جديدة،  التي تعيننا من اكتشاف 
حسب ما جاء في تقرير لصحيفة ديلي 
ــــت: يــمــكــنــك املـــشـــي ملــســافــة  ــافـ ــ ــيـــل. وأضـ مـ
بضعة كيلومترات فقط فوق سلسلة من 
الـــتـــالل والـــعـــثـــور عــلــى مــجــتــمــع مختلف 
من الضفادع غير الــذي بــدأت فيه. جدير 
بالذكر أنه حن جرى العثور على ضفدع 
ــاجـــي لـــلـــمـــرة األولــــــــى، ظــن  ــزجـ مـــاشـــبـــي الـ
الــبــاحــثــون فــي بــدايــة األمـــر أنـــه الضفدع 
الــــزجــــاجــــي فـــالـــيـــريـــو ـ وهــــــو نــــــوع آخـــر 

موجود في األراضي املنخفضة.

فـــي إيــــــران، تــشــهــد طـــهـــران واملــحــافــظــات 
الــواقــعــة عــلــى الـــغـــرب مــنــهــا ارتــفــاعــًا في 
نسبة تلوث الهواء، األمر الذي يؤثر على 
صحة السكان، في ظل ضعف العمل على 

مكافحة العوامل املؤثرة.
يومّيًا، يضطّر الشاب األربعيني محمد 
إلـــى الــبــقــاء فــي شــــوارع مــديــنــة ســنــنــدج، 
مركز محافظة كردستان، نحو 15 ساعة 
لتأمن رزقــه من خالل بيع الفاكهة التي 
لــم يجد وظيفة  يضعها فــي سيارته، إذ 
ــــروف االقـــتـــصـــاديـــة  ــظـ ــ أخــــــرى فــــي ظــــل الـ
الصعبة في إيران، على الرغم من امتالكه 

شهادة جامعية.
 محمد مصاب بمرض الربو، وقد تفاقم 
ــيــــرة حتى  مـــرضـــه خــــالل الـــســـنـــوات األخــ
بـــــات يــتــنــفــس بــصــعــوبــة بــســبــب تــلــوث 
الــهــواء فــي غـــرب إيــــران خـــالل فــتــرات من 

لـ   الــعــام تطول أو تقصر أحيانًا. ويــقــول 
ــه يعيل أســرة مكونة 

ّ
إن العربي الجديد  

من 4 أشخاص، ويعتمد على ما يكسبه، 
والــذي ال يتجاوز الـ 150 دوالرًا، مضيفًا 
ــلــــوث الــــهــــواء  ــاع نـــســـبـــة تــ ــ ــفـ ــ ــع  ارتـ ــ ــه مــ ــ أنــ
ــــالل الـــســـنـــوات  والــــعــــواصــــف الـــرمـــلـــيـــة خـ
ــاء وضـــعـــي الــصــحــي كــثــيــرًا.  األخـــيـــرة ســ
وســاهــم األمـــر فــي رفــع تكاليف عالجي، 

. 
ً
علمًا أن ما أكسبه يعد قليال

  جــســيــمــات الــغــبــار 
ّ
ويـــوضـــح مــحــمــد أن

واألتربة اجتاحت سنندج ومدنًا أخرى 
في الغرب قبل أيام، إلى درجة أن الرؤية 
كانت تصير صعبة أحيانًا بسبب كثافة 
الغبار ، مشيرًا إلــى أنـــه  على الــرغــم من 
وضــــع الـــكـــمـــامـــات، اضـــطـــر إلــــى مــراجــعــة 
املـــســـتـــشـــفـــى بـــعـــدمـــا شـــعـــر بـــضـــيـــق فــي 

التنفس حتى كاد يختنق . 
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اللزجة  النباتات  أو غيرها من  البامية  أن استخدام  املتحدة  الواليات  أعلن علماء في 
الــصــرف الصحي مــن دون استخدام  الدقيق مــن مياه  البالستيك  يمكن أن يصفي 

منتجات صناعية، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية.
دمت في مؤتمر الربيع للجمعية الكيميائية 

ُ
ويمكن للنتائج التي توصلوا إليها والتي ق

 الستخدام املواد الكيميائية في محطات معالجة مياه الصرف 
ً
األميركية، أن تقدم بديال

الصحي، والتي تطرح نفسها مخاطر صحية. وأوضحت الباحثة الرئيسية راجاني 
أنه لتصفية هذه  سرينيفاسان من جامعة تارلتون في تكساس، في مقطع فيديو 
املواد البالستيكية الدقيقة والعناصر األخرى غير املرغوب فيها، يجب أن نستخدم 
ستخدم البامية كمكثف في عدد من الوصفات، ال سيما 

ُ
مواد طبيعية غير سامة.  وت

من مطابخ جزر األنتيل أو لويزيانا أو جنوب آسيا.

سامة أخرى.
ــــي ســريــنــيــفــاســان  ــانـ ــ  لـــذلـــك حــقــقــت راجـ
وزمــالؤهــا فيما إذا كانت النباتات التي 
يــســهــل الـــوصـــول إلــيــهــا مــثــل الــبــامــيــة أو 
الــهــنــدي أو  الــتــمــر  الــصــبــار أو الحلبة أو 
السيليوم يمكن أن تحل محلها. وأجريت 
االخـــتـــبـــارات بـــاســـتـــخـــدام مــســتــخــلــصــات 
مـــن نــبــات واحــــد أو أكـــثـــر، بــمــيــاه ملوثة 
بجزيئات بالستيكية دقيقة. فــي نهاية 
تجربتهم، خلص الباحثون إلى أن مزيج 
مستخلصات البامية والحلبة كان األكثر 
فعالية في املياه املالحة، وأن البديل من 
البامية والــتــمــر الــهــنــدي كــان أفــضــل حل 

للمياه العذبة. 
وتـــبـــن أن املـــركـــبـــات الــطــبــيــعــيــة املــشــتــقــة 
ــل  ــن هـــــذه الـــنـــبـــاتـــات، فـــعـــالـــة عـــلـــى األقــ مــ
ــة عــيــنــهــا إن لــــم يـــكـــن أكــــثــــر، مــن  ــالـــدرجـ بـ
عتبر 

ُ
الــصــنــاعــي. وت متعدد األكــريــالمــيــد 

خصوصًا املنتجات النباتية غير سامة 
 فـــي محطات 

ً
ــال وقــابــلــة لــالســتــخــدام أصــ

معالجة مياه الصرف الصحي بحالتها 
ــــي  ــانـ ــ ــة راجـ ــثــ ــاحــ ــبــ ــل الــ ــ ــأمــ ــ الــــحــــالــــيــــة. وتــ
سرينيفاسان أن تتمكن في نهاية املطاف 
من تسويق هذه العملية تجاريًا للسماح 

بوصول أكبر إلى املياه النظيفة.

الــصــحــي عــلــى مــرحــلــتــن: يــتــم االحــتــفــاظ 
بتلك التي تطفو على السطح، وبعد ذلك 
تــســمــح املـــــواد الــكــيــمــيــائــيــة الــتــي تسمى 
ــواد الـــنـــدفـــيـــة لــلــبــاقــي بــالــتــجــمــع مــعــًا  ــ ــ املـ

لتشكيل كتل يسهل تصفيتها.
ــواد الــنــدفــيــة، بــيــنــهــا عــديــد  ــ ــذه املــ لــكــن هــ
إلــى مــواد  األكــريــالمــيــد، يمكن أن تتحلل 

األنهار، في الهواء وحتى في طعامنا.
وقـــد تــكــون لــهــذه الــجــزيــئــات آثــــار ضــارة 
عــلــى صــحــة اإلنـــســـان رغـــم الــغــمــوض في 

شأنها. 
ويــمــكــن أيــضــًا أن تــكــون الــلــدائــن الدقيقة 
لــلــســرطــان والــطــفــرات وعــــادة ما  مسببة 
الــصــرف  تزيلها مــحــطــات معالجة مــيــاه 

تعطيل نظامها التناسلي أو نموها.
اللدائن الدقيقة  ميكروبالستيك   وتأتي 
من الكمية الهائلة من البالستيك املنتجة 
ــاضـــي، والــتــي  مــنــذ خــمــســيــنــات الـــقـــرن املـ
قدر بنحو 8 مليارات طــن، أعيد تدوير 

ُ
ت

10 في املائة منها فقط. والباقي منتشر 
في أنحاء العالم كافة، من املحيطات إلى 

ــوع مــن  ــنــ وبـــعـــدمـــا درســــــت قــــــدرة هـــــذا الــ
النباتات على تطهير املياه من امللوثات 
ذات األصــــل الــنــســيــجــي، رّكـــــزت راجــانــي 
سرينيفاسان على تطبيق للجسيمات 
الــبــالســتــيــكــيــة الــدقــيــقــة. هـــذه الــجــزيــئــات 
التي ال يتعدى طولها خمسة مليمترات، 
ــن طــريــق  ــاك، ال ســيــمــا عــ ــمــ ــاألســ تـــضـــر بــ

بينها البامية.. نباتات قادرة على تصفية املياه املبتذلة من جزيئات البالستيك

املزارعون يشعرون باحلرارة الناجمة عن تغير املناخ

 . إلــيــنــا  أضـــافـــت،  هـــذا طبيعي بالنسبة 
لـــكـــن، حــتــى عــنــدمــا تــشــعــر بـــاملـــرض، في 
األغلب ما تستمر ماجدالينا في العمل، 
وإال فـــإن أجـــرهـــا–ســـواء بــالــســاعــة أو في 
نهاية الشهر- سيتأثر. تجربة ماجدالينا 
هـــي مـــثـــال ملــشــكــلــة عـــاملـــيـــة. تــغــيــر املــنــاخ 
املـــزارع فــي جميع أنحاء  يعني أن عــمــال 
العالم معرضون بشكل متزايد ملخاطر 
الــطــقــس الـــقـــاســـي. املــنــظــمــون وأصـــحـــاب 
العمل يالحظون ذلــك، على الرغم من أن 
األوان قــد فــات على بعض الــعــمــال. وجد 
تقرير صدر العام املاضي عن  إنفستقيت 
مــيــد وســـت ، وهـــي خــدمــة إخــبــاريــة غير 
ــمـــال  ــــى الــــربــــح تـــركـــز عـــلـــى األعـ هــــادفــــة إلـ
التجارية الزراعية، أن ما ال يقل عن 65 من 
عمال املــزارع في الواليات املتحدة ماتوا 
ألسباب تتعلق بالحرارة في الفترة بن 
تــقــول مــايــرا رايــتــر، مديرة  2002 و2021. 
مـــشـــروع الــســالمــة والــصــحــة املــهــنــيــة في 
مجموعة فريم وركــر جستس للحمالت، 
يؤدي عمال الزراعة وظائف تتطلب جهدا 
بدنيا شديدا في ظروف شديدة الحرارة 
والــرطــوبــة طـــوال معظم الــعــام . أضــافــت،  
نــحــن نــعــلــم أن هـــذا يــمــكــن أن يــــؤدي إلــى 
مــشــكــالت صــحــيــة خــطــيــرة بــمــا فـــي ذلــك 
مشكالت الكلى  ...  وضربة شمس، حتى 
املــــوت . وفــقــا لــعــدد مـــن الــــدراســــات، يتم 
تضخيم هذه املخاطر بسبب تغير املناخ. 
أظـــهـــرت الـــبـــيـــانـــات مـــن بـــرنـــامـــج مــراقــبــة 
األرض التابع لالتحاد األوروبــــي أخيرا 
أن األعـــوام السبعة املاضية كانت األكثر 

سخونة في السجل الحديث.
ــزاء  ــر،  تـــؤثـــر املــشــكــلــة فـــي أجــ ــتــ تـــقـــول رايــ
كــبــيــرة مـــن الــــواليــــات املـــتـــحـــدة. ال تــوجــد 
منطقة فــي الــدولــة لــن تــتــأثــر مــع تــســارع 
ــة  ــ تــغــيــر املــــنــــاخ . تــشــيــر تـــقـــديـــرات دراسـ
أجــرتــهــا مــجــلــة  إنــفــايــرمــنــتــال ريــســيــرش 
ليترز  في 2020، إلى أنه وفقا للتوجهات 
ــتـــوســـط عـــدد  الـــحـــالـــيـــة، ســـيـــتـــضـــاعـــف مـ
أيــام العمل غير اآلمنة في كل صيف من 

ــات املــتــحــدة  ــي الــــواليــ ــم الــــزراعــــة فـ ــواسـ مـ
بحلول منتصف القرن–وثالثة أضعاف 
املــنــاطــق األخــــرى ستكون  بــحــلــول 2100. 
الــدولــيــة أن  أســـوأ. حـــددت منظمة العمل 
جــنــوب آســيــا وغـــرب إفريقيا مــن املرجح 
ــاهـــرة  ــا األكــــثــــر تــــضــــررا مــــن ظـ ــكـــونـ أن يـ
الــحــراري. اآلثـــار الناجمة عن  االحتباس 
بــالــفــعــل. قالت  ذلـــك أصــبــحــت محسوسة 
رينجيتا جـــــواواال، 32 عــامــا، عــامــلــة في 
مــــزارع الــشــاي فــي واليــــة آســــام الــهــنــديــة،  
لقد رأينا تأثير تغير املناخ في العمال. 
ــاد الـــــــحـــــــراري، أصــبــحــت  ــ ــهــ ــ بـــســـبـــب اإلجــ
ــعـــف ونــــواجــــه مــــزيــــدا مــن  أجـــســـامـــنـــا أضـ

املشكالت الصحية .
خـــالل مــوســم الــحــصــاد، تقضي جـــواواال 
كل نوبة كاملة وهي تعمل مباشرة تحت 
أشعة الشمس دون الحصول على كمية 
كافية من املاء. تقول،  عندما يكون الجو 
حارا حقا، نرى كثيرا من حاالت االغماء 
ــفـــاف . فــــي مــحــاولــة  يـــومـــيـــا بــســبــب الـــجـ
ملعالجة هذا األمر، ساعدت جواواال على 
ــاه الــــصــــرف الــصــحــي  تــشــكــيــل لــجــنــة مـــيـ
والــصــحــة لــلــمــرأة، الــتــي وضــعــت خريطة 
للوصول إلى املرافق وقدمت اقتراحا إلى 
لــلــتــفــاوض للحصول عــلــى مزيد  اإلدارة 
الــدول واملناطق  من الصنابير. كثير من 
الــحــرارة،  ســنــت تــشــريــعــات للحماية مــن 
حــيــث اعــتــمــدت كــالــيــفــورنــيــا أول معيار 

الــحــرارة  أمريكي لــأمــراض الناجمة عــن 
للعاملن في الهواء الطلق في 2005–وهو 

إجراء تم تعزيزه منذ ذلك الحن.
ــول تـــــيـــــريـــــزا أنـــــــــــــــــدروز، أخــــصــــائــــيــــة  ــ ــقــ ــ تــ
الــتــعــلــيــم والـــتـــوعـــيـــة فـــي املـــركـــز الــغــربــي 
الــزراعــيــة فــي جامعة  للصحة والــســالمــة 
كاليفورنيا، ديــفــيــس،  تعد كاليفورنيا 
رائـــــــــــدة فــــــي هــــــــذا الــــــنــــــوع مــــــن الــــلــــوائــــح 

التنظيمية لحماية العمال .
يقدم املركز–الذي يتلقى تمويال فيدراليا 
مـــن املــعــهــد الــوطــنــي لــلــســالمــة والــصــحــة 
املــهــنــيــة، وكـــذلـــك مـــراكـــز الــســيــطــرة على 
األمـــــــــــــراض والــــــوقــــــايــــــة مــــنــــهــــا–تــــدريــــبــــا 
لــلــمــشــرفــن وأمـــاكـــن الــعــمــل لــلــوقــايــة من 
األمــــراض الــنــاجــمــة عــن الـــحـــرارة وتقليل 
املـــخـــاطـــر الــصــحــيــة الــنــاتــجــة عـــن دخـــان 
حـــرائـــق الـــغـــابـــات. الــتــوصــيــات الــرئــيــســة 
ملواجهة اإلجــهــاد الــحــراري هــي ببساطة 

توفير فترات راحة كافية وماء وظل.
ــزارع  تــشــمــل اإلجـــــــراءات الــتــي نــفــذتــهــا املــ
الـــجـــرارات لنقل الهياكل التي  اســتــخــدام 
توفر الظل حول الحقول، وتغيير أوقات 
الــجــزء األكــثــر سخونة  الــنــوبــات لتجنب 
من اليوم، وتذكير العمال بشرب املاء–من 
خـــالل جــعــل املــشــرفــن يــنــفــخــون صــافــرة، 
مثال. يمكن ألصحاب العمل أيضا تفعيل  
الــثــنــائــي ، بــحــيــث ينتبه  الـــفـــريـــق  نـــظـــام 
زميال العمل للعالمات املبكرة لإلجهاد 

الناجم عن الحرارة.
تقول أنــدروز،  أعتقد أن هناك وعيا أكبر 
ــدا مـــن الــحــلــول  ــزيـ مـــن جــانــب الــعــامــل ومـ
العملية مــن جــانــب املـــزارعـــن . تــؤمــن أن 
إدخــــال الــتــنــظــيــم الــحــكــومــي ومــمــارســات 
العمل األفضل قد أحدثت فرقا. انخفض 
عـــدد الــوفــيــات الــنــاجــمــة عــن الـــحـــرارة في 
كــالــيــفــورنــيــا بــشــكــل كــبــيــر مـــنـــذ 2005–
عــلــى الــرغــم مــن أن بــعــض عــمــال املــــزارع، 
القلقن بشأن األمن الوظيفي أو وضعهم 
ــارة  كــمــهــاجــريــن، ال يــــزالــــون يــخــشــون إثــ

مخاوف أصحاب العمل.

تــهــاجــر مــاجــدالــيــنــا مـــن تــكــســاس إلــى 
أوهـــايـــو مــن أجـــل مــوســم الــحــصــاد منذ 
أثناء جمع  إنها حياة صعبة.  45 عاما. 
املحاصيل، عانت املرأة البالغة من العمر 
ــداع والـــــدوخـــــة والــطــفــح  ــ 61 عـــامـــا الـــــصـ
الــجــلــدي والـــقـــيء والــضــعــف واإلرهـــــاق–
وأصبحت نوبات اإلجهاد الحراري أكثر 

تواترا على مر األعوام.
تقول،  بعد أيام طويلة من ارتفاع درجات 
الحرارة، هناك كثير من اآلثــار التي يمر 

بها جسمك، وهي تحدث كل يوم . 

مايرا رايتر : يؤدي 
عمال الزراعة وظائف 

في ظروف شديدة 
الحرارة والرطوبة

احلشرات الغازية ستدمر أكثر
من مليون شجرة فى أميركا

ــاطــــق  ــنــ األشــــــــجــــــــار املـــــــــزروعـــــــــة فـــــــي املــ
الـــحـــضـــريـــة مـــهـــمـــة فــــي الـــحـــفـــاظ عــلــى 
بــــرودة املــــدن، لـــذا فـــإن تــعــزيــز تنوعها 
البيولوجي مــن شأنه أن يجعل حياة 
البشر أكثر رخاء. حذرت دراسة بحثية 
ــال  حـــديـــثـــة نـــشـــرت فــــي دوريــــــــة  جـــورنـ
 Journal of   إيــكــولــوجــي أبــاليــد  أوف 
Applied Ecology  فــي 13 مــن مــارس/ 
آذار الجاري من كارثة بيئية محدقة قد 
تلحق الدمار بالعديد من األشجار في 
الواليات املتحدة خالل العقود الثالثة 

املقبلة.
ــارت الـــدراســـة إلـــى أن حــشــرة   ــ  وقـــد أشـ
 Emerald ash   حــفــار الــرمــاد الـــزمـــردي
نـــــوع  أغــريــلــوس  الـــغـــازيـــة مـــن    borer
  Agrilus planipennis   بــالنــيــبــيــنــيــس
هــي الــســبــب الــرئــيــس وراء هـــذا الــدمــار 

الــبــيــئــي املـــتـــوقـــع أن يــلــحــق الـــضـــرر بـ 
البالغ عددها  الــرمــاد  90% من أشجار 
لــلــبــيــان  ــيـــون شــــجــــرة. ووفــــقــــا  ــلـ 1.4 مـ
الـــصـــحـــفـــي الــــــــذي نــــشــــرتــــه الــجــمــعــيــة 
 British Ecological  البيئية البريطانية
Society ، فإن هذه الخنفساء ستقضي 
على أشجار الرماد في أكثر من 6 آالف 

منطقة حضرية. 
كما أشار تقرير نشره موقع  ساينس 
ألــرت   Science Alert  إلــى أن متوسط 
تكلفة إحالل األشجار وترميم األضرار 
املتخلفة قد يصل إلى 30 مليون دوالر 
سنويا. ولو أن هذه الحشرات الغازية 
تــمــكــنــت مـــن االســـتـــقـــرار فـــي الـــواليـــات 
ــدة، فـــــــإن حــــجــــم هـــــــذه الــتــكــلــفــة  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ املـ
الـــــدوالرات قبل  سيرتفع إلــى مــلــيــارات 

عام 2050.

ارتفاع حرارة غير مألوف
فى القارة القطبية 30 درجة

الــقــارة القطبية الجنوبية  شهد شــرق 
األســبــوع املاضى ارتفاعا غير مألوف 
لدرجات الحرارة، بلغ 30 درجة مئوية 
ــاد به  فـــوق املـــعـــدل املــعــتــاد، وفـــق مـــا أفــ
خـــبـــراء. وســجــلــت قـــاعـــدة كــونــكــورديــا 
البحثية الواقعة على  القبة ســي  في 
الــهــضــبــة الــقــطــبــيــة عــلــى ارتـــفـــاع يــزيــد 
على ثــالثــة آالف مــتــر،  حـــرارة قياسية 
بلغت 11.5 درجــة مئوية تحت الصفر 
، وهـــو رقـــم قــيــاســي عــلــى اإلطــــالق لكل 
األشـــهـــر مــجــتــمــعــة، حــطــم ذاك املسجل 
فــي 17 كــانــون األول  ديــســمــبــر  2016، 
البالغ 13.7 درجة تحت الصفر، بحسب 
مــا غــرد بــه خبير األرصـــاد الجوية في  
ميتيو فرانس ، إيتيان كابيكيان، على 

تويتر.
ومــــع أن الـــتـــوقـــعـــات كـــانـــت تــشــيــر إلــى 
احتمال انخفاض درجــات الــحــرارة مع 
نهاية الصيف الجنوبي، سجلت قاعدة 
دومــــون دورفـــيـــل الــواقــعــة عــلــى ساحل 
إديــلــي النـــد، رقــمــا قياسيا فــي اعــتــدال 
الــحــرارة خــالل آذار  مـــارس ، إذ بلغت 
4.9 درجات مئوية، فيما وصلت درجة 

الـــحـــرارة الــدنــيــا إلـــى مــســتــوى قياسي 
أيضا هو 0.2 درجة في 18 آذار  مارس  

الجاري.
وأشــار جيتان أيمز من هيئة األرصــاد 
الـــجـــويـــة الـــفـــرنـــســـيـــة  مــيــتــيــو فـــرانـــس  
على تويتر إلــى أن  األيــام الخالية من 
الــصــقــيــع تـــكـــون عــرضــيــة  فـــي دومــــون 
ــا أن  ــكــــن لــــم يـــســـبـــق يــــومــ ــل  ولــ ــ ــيــ ــ دورفــ
حصلت بعد 22 شباط  فبراير  1991 .

ــــدث الـــتـــاريـــخـــي  ــــحـ ـــ الـ ــ ووصـــــــف ذلــــــك بـ
ــرق  الـــقـــارة  ــ ــدال فـــي شـ ــتــ مـــن حــيــث االعــ
املــتــجــمــدة، إذ راوحـــــت زيـــــادة درجــــات 
الحرارة بن 30 و35 درجة مئوية فوق 

املعايير املوسمية.
والحظ الباحث في معهد علوم األرض 
ــل، جـــونـــاتـــان  ــ ــوبـ ــ ــرونـ ــ ــــي جـ الـــبـــيـــئـــيـــة فـ
ويـــل، أن  درجـــات الــحــرارة يفترض أن 

تنخفض بسرعة في مثل هذا الوقت .
ويشكل تكاثر موجات الحر واشتدادها 
ــات االحـــتـــبـــاس  ــ ــالمـ ــ إحــــــــدى أوضــــــــح عـ
الــحــراري مــع أن مــن غير املمكن إعطاء 
مثل هذا التفسير لحدث مناخي معن 

عند حصوله.
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اسكتلندا دولة في شمال غرب أوروبا، تعتبر جزءًا 
ــع املــكــونــة اململكة املــتــحــدة. تحتل  مــن الــــدول األربــ
الــثــلــث الــشــمــالــي مـــن جـــزيـــرة بــريــطــانــيــا الــعــظــمــى 
وتـــحـــدهـــا جــنــوبــًا إنــجــلــتــرا ويـــحـــدهـــا شـــرقـــًا بحر 
الشمال وغربًا املحيط األطلسي. عاصمتها أدنبرة، 
ــم مــدنــهــا وأكـــبـــرهـــا مــديــنــة غـــالســـكـــو..  كــانــت  ــ وأهـ

اسكتلندا مملكة مستقلة حتى 1 مايو 1707 حن 
تم إقــرار قانون الوحدة لعام 1707 والــذي اتحدت 
بموجبه مملكتي إنجلترا واسكتلندا فيما يعرف 
اليوم بمملكة بريطانيا العظمى. تغطي اسكتلندا 
ثــلــث مــجــمــوع مــنــطــقــة بــريــطــانــيــا الــعــظــمــى، كما 
تتكون من أكثر من 790 جزيرة.. يشكل نهر تويد 

الــحــدود الجنوبية مع  وتــالل اسكتلندا الشفيوت 
إنجلترا وتفصل القناة الشمالية الغربية جنوب 

غرب اسكتلندا عن إيرلندا الشمالية.
ــر لــســكــتــلــنــدا مـــن مــحــبــي الــطــبــيــعــة  ــزائــ  إن كــــان الــ
الساحرة، فهي مليئة بالصخور امللونة والجبال 
الــتــي يعتقد بأنها بقايا بــراكــن خمدت  الشاهقة 

مــنــذ آالف الــســنــن، أو مــن هـــواة اآلثــــار التاريخية 
أو مــن هـــواة الــتــســوق أو مــن محبي العلم وزيـــارة 
الــعــروض الشعبية  الجامعات العريقة أو محبي 
املوسيقية أو التزلج أو مدن املالهي الترفيهية، كل 
شيء موجود هناك باإلضافة إلى أن كافة املناطق 

السياحية في اسكتلندا قريبة من حولك.

اخلـط األخضـر .. ورحلة 922 كم فى أسـكتلندا
رحلة جديدة مليئة بالصور الرائعة ، هذه املرة رحلتنا في 
السيارة حيث عبرنا 922 كــم مــن طــرقــات ووديـــان وهضاب 
 john وجبال اسكتلندا من ليفربول وإنتهاء بمرسى منطقة
الــســيــاحــيــة التاريخية  الــرحــلــة بــمــقــاصــدهــا  groats  تــمــيــزت 
والطبيعية بــن املــرتــفــعــات والـــوديـــان والــبــحــيــرات كــمــا كــان 
للقالع املشهورة نصيب في هــذه الرحلة حيث قلعة ادنبرا 

الشهيرة وقلعة الدون روبن وقعلة برودي.
ســيــاســيــا تــشــتــهــر اســكــتــلــنــدا بــأنــهــا الــســكــن الــريــفــي للملكة 

وسياسين عدة منهم رؤساء سابقن للواليات املتحدة.

كتب : م. حممد قاسم
البيئية  األخضر  الخط  التنفيذي بجماعة  املكتب  عضو 

ويشرف على أجهزة الرصد ويرأس فريق التصوير



د.شبانه: تربية احليوانات
األليفة التزام مدى احلياة

أكــد الدكتور محمود شبانه   : • الكويت 
ــادة كــومــبــانــيــون  ــيــ ــر الـــطـــبـــي فــــي عــ ــديــ املــ
ــه مــــن الــــواجــــب مـــعـــرفـــه بــعــض  كــلــيــنــك أنـــ
الــتــي قــد تصيب القطط والتي  االمــــراض 
أمــراض بكتيريه وفيروسيه  إلــى  تنقسم 
وطفيليه وامــــراض جــلــديــه والــتــي يمكن 
الــقــطــط بــهــا عن  تجنب او تقليل إصــابــة 
الــدوريــه ضــد بعض  طريق التطيعيمات 
االمــراض الفيروسيه وذلــك للحفاظ علي 
صــحــه الــقــطــط و حــمــايــتــهــا مـــن ببعض 

االمراض التي يمكن ان تكون مميتة.
وأضــاف بــأن هناك بعض االمـــراض التي 
قد تكون معديه لالنسان كمرض السعار 
ومرض الجرب والفطريات وهي من اكثر 
االمراض شيوعا كمرض معدي لالنسان 
مـــن الــقــطــط ولـــذلـــك يــجــب املــحــافــظــه علي 
الــفــحــص الــــــدوري لــلــقــطــط لــــدي الــطــبــيــب 
البيطري وذلــك حفاظا علي صحه القط 

وبالتبعيه صحه االنسان.
وأعتبر د. شبانه أن القطط من الحيوانات 
التي تعتبر كصديق أليف لالنسان فهي 
لــدي االنسان  تساعد علي خفض التوتر 
الــذى تسكن  املــنــزل  كما أن القطط تعتبر 
فـــيـــه كــمــلــكــيــه خــــاصــــه بـــهـــا وتــــفــــرض بــه 

سيادتها.
وعـــبـــر عـــن أســـفـــه الـــشـــديـــد ألن كــثــيــر من 
الـــنـــاس يــتــخــلــصــون مـــن قــطــطــهــم عــنــدمــا 
يــشــعــرون بــاملــلــل او عــنــدمــا يــمــرض القط 
خــوفــا مـــن انــتــقــال الـــعـــدوي لــهــم او لــعــدم 
امــكــانــيــة تــحــمــل تــكــالــيــف الــعــالج مــشــددا 

على أن  هــذا التصرف غير مقبول وغير 
انـــســـانـــي نــهــائــيــا النــــه مـــن غــيــر املــعــقــول 
ان يــتــمــكــن الـــقـــط املـــنـــزلـــي مـــن الــتــعــايــش 
فــي الــخــارج حيث سينتهي بــه االمـــر إما 
بــالــهــزال حتى  مصابا بمرض او يصاب 
املوت لعدم قدرته علي التعايش مع قطط 
العالم الخارجي والصراع من اجل البقاء 
او املوت نتيجه عدم فهمه كقطط الشوارع 

لخطورة عبور الشوارع.
وشــدد على أنــه يجب علي التفكير جيدا 
قــبــل اقــتــنــاء اي حـــيـــوان الــيــف وان يــكــون 
مـــالـــكـــه عـــلـــي درايـــــــة تـــامـــة بــإحــتــيــاجــاتــه 
وكيفية التعامل معه الن إقتناء حيوان 
الــيــف ســــوف يــكــون الـــتـــزام مــــدي الــحــيــاة 
من كافة النواحي سواء كالرعاية الطبية 
ــر الـــتـــغـــذيـــة والـــبـــيـــئـــة املـــنـــاســـبـــه  ــيــ ــوفــ وتــ
لــلــعــيــش، فــــاذا كــنــت غــيــر قــــادرا عــلــي هــذا 
االلتزام بذلك فال تقتني حيوانا أليفا ذلك 
ألنــه يكون رابطة قوية بينه وبــن مالكه 
ــدا عند  ويــتــأثــر سلبيا بنسبة كــبــيــرة جـ

فقدان هذه الرابطة.
وأشار د. شبانه على أنه في حال الرغبة 
فــي االســتــغــنــاء عــن أي حــيــوان ألــيــف ألي 
ســبــب فــهــنــاك بــعــض الـــحـــلـــول  كــالــبــحــث 
عن منزل اخــر لكي يعيش به او تسليمه 
ــــرق املــخــتــصــة   ــفـ ــ لــبــعــض الـــجـــمـــعـــيـــات والـ
ــة الــــحــــيــــوانــــات لـــتـــهـــيـــئـــة الــبــيــئــة  ــايــ ــرعــ بــ
املناسبة له للعيش بها واستكمال حياتة 
ولــكــن ايــــاك وايــــاك ان ينتهي بــك املــطــاف 

وتتخلص منه باي طريقة اخري.
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خالد محمد الهاجرياألخـــيــرة
رئيس التحرير : النـاشط البيئـي

إلــى انبعاث  تـــؤدي عمليات مراقبة النجوم 
كميات غير قليلة من ثاني أكسيد الكربون، 
الفلك، بحسب دراسة  مما يتطلب من علماء 
ــن هـــذه  ــ ــد مـ ــحــ تـــثـــيـــر جـــــــــداًل، الـــعـــمـــل عـــلـــى الــ
االنبعاثات من املنشآت التي يستخدمونها 
 منها في درء الخطر 

ً
في أبحاثهم، مساهمة

املناخي. وهــذه هي املــرة األولــى التي يسعى 
فــيــهــا بــاحــثــون إلــــى احــتــســاب كــمــيــة غــــازات 
الدفيئة املنبعثة من أدوات عمل ثالثن ألف 
 تلسكوبات راديوية أرضية 

ّ
عالم فلك، ومنها

ومسابر فضائية وروبوتات متجولة ترسل 
إلى الفضاء.

ـــشـــرت في 
ُ
وتــشــيــر نــتــائــج أّولـــيـــة لـــلـــدراســـة ن

 النشاط 
ّ
إلــى أن مجلة نيتشر أســتــرونــومــي 

بـــدء  ــنـــذ  ــتــــج مـ أنــ لــــهــــذه األدوات  ــي  ــالــ ــمــ اإلجــ
تــشــغــيــلــهــا مـــا ال يــقــل عـــن 20,3 مــلــيــون طن 
مــن ثاني أكسيد الــكــربــون، مــا يــعــادل رصيد 
الـــكـــربـــون املــســّجــل ســنــويــًا فـــي إســتــونــيــا أو 
الــتــي ينتجها عالم  كــرواتــيــا. وتبلغ الكمية 

 سنويًا. وتؤكد 
ّ
الفلك الواحد 1.2 مليون طن

 هـــذه الــكــمــيــة هــي تــقــريــبــًا  أعلى 
ّ
الـــدراســـة أن

بخمس مرات  من تلك املنبعثة جراء رحالت 
الفلك الجوية التي يجرونها ألسباب  علماء 

تتعلق بعملهم.
ــنــــي الـــفـــرنـــســـي  ــز الــــوطــ ــ ــركـ ــ ــديــــر املـ ــول مــ ــ ــقـ ــ ويـ
الــدراســة الرئيسي  لأبحاث العلمية ومــعــّد 
 ، يورغن كنودلسيدير لوكالة  فرانس برس 
  أوســاط علماء الفلك تناقش حاليًا الحد 

ّ
إن

مـــن انــبــعــاثــات الـــكـــربـــون املــرتــبــطــة بــوســائــل 
الفائقة ، مضيفًا  النقل وبنشاط الحواسيب 
هم ال يرون السبب الرئيسي 

ّ
  األمر جّيد لكن

ّ
أن

املــشــكــلــة واملــتــمــثــل فــي األدوات   الــكــامــن وراء 
التي يستخدمونها في عملهم.

املــســبــب، أجـــرى الباحث  ولتقييم حجم هــذا 
عمليات تدقيق فــي خمسن مهمة فضائية 
وأربــــعــــن مــنــشــأة لــلــمــراقــبــة مــــوجــــودة على 
األرض، مــن بينها تلسكوب هــابــل ومرصد 
ــتـــكـــشـــاف  ــثــــات االسـ ــعــ ــالنــــك الـــفـــضـــائـــي وبــ بــ

إنــســايــت  املــريــخ ، ومــســبــار روزيـــتـــا  املــذنــب  
تـــشـــوري   وتــلــســكــوب VLT الكبير جـــًدا في 

تشيلي.
وتــتــمــثــل الــطــريــقــة املــثــالــيــة فــي الــتــعــاطــي مع 
ستخدمة 

ُ
األدوات باألخذ في االعتبار املواد امل

فـــي بــنــائــهــا وتــكــالــيــف تــشــغــيــلــهــا وكــمــيــات 
 هذه املعطيات 

ّ
الكهرباء التي تستهلكها. لكن

لم تكن غالبًا متوافرة، والسبب في ذلك يعود 
أحيانًا إلى غياب الشفافية من جانب وكاالت 
الــفــضــاء، بحسب مــا يوضحه كنودلسيدير 
الـــذي يعمل فــي معهد األبــحــاث املتخصص 
في الفيزياء الفلكية وعلم الكواكب في تولوز 

الفرنسية.
ــلء هــــذه الـــثـــغـــرات، لــجــأ فــريــقــه إلــــى نهج  ــ وملـ
تطلق عليه تسمية  النسب املالية  وضعته 
ــة الــــتــــحــــّول الـــبـــيـــئـــي وجـــمـــعـــيـــة رصــيــد  ــالــ وكــ
 
ّ
ــكـــرة مـــفـــادهـــا أن الــــكــــربــــون، ويـــرتـــكـــز عـــلـــى فـ
كميات الكربون املنبعثة جــراء نشاط معّن 

تناسبية مع تكلفته وحجمه.

علماء الفلك يساهمون فى انبعاثات تلوث اجلو

أبوظبى تشترى حفرية أغلى ديناصور فى العالم بقيمة 32 مليون دوالر

ــور الحــــــم يـــســـيـــر عــلــى  ــاصــ ــنــ ســــتــــان  هــــو ديــ
ــرانــــوصــــور    ــيــ ــتــــن، وهـــــــو مـــــن نـــــــــوع  تــ ــمــ ــائــ قــ
 T-Rex  الشهير اختصارا بـ ، Tyrannosaurus
، وهو أحد أشهر الديناصورات ومن أكثرها 
دراسة وظهورا في الثقافة الشعبية العاملية، 

خاصة في السينما والروايات.
ــان  ألول مــــرة ســنــة 1992 في  ــتـ اكـــتـــشـــف  سـ
والية  داكوتا الجنوبية  بالواليات املتحدة، 
ــات يـــــدعـــــى  ســـتـــان  ــريــ ــفــ عــــلــــى يـــــد هــــــــاوي حــ
ساكريسون   Stan Sacrison ، ونتيجة لذلك 

حمل الديناصور اسم  ستان .
 ولم يكن ستان يظن في لحظة كشفه أن هذه 
حفرية كاملة للديناصور، لكن مع مشاركة 
فــريــق بــحــثــي مــتــخــصــص، ظــهــرت املــفــاجــأة. 
وأجرى الباحثون عمليتي تنقيب إضافيتن 

للموقع، مما أسفر عــن اكتشاف 199 عظمة 
معروفة من التيرانوصور، ما يمثل أكثر من 
70% من جسمه، وهو ما جعل ستان خامس 
أكــثــر أنــــواع الــتــيــرانــوصــورات اكــتــمــاال حتى 

عام 2019. 
أمــضــت الــحــفــريــة قـــرابـــة الــعــقــديــن مـــن الــزمــن 
ــــالك هــيــلــز الــــخــــاص لــأبــحــاث  ــــي  مــعــهــد بـ فـ
الجيولوجية  بوالية داكوتا الجنوبية، لكن 
حــيــنــمــا اخــتــلــف مــالــكــو املــعــهــد حــــول أمـــور 
مالية، بيع الديناصور في مــزاد علني بأمر 
قـــضـــائـــي، وكـــــان مـــن نــصــيــب دائــــــرة الــثــقــافــة 

والسياحة في أبو ظبي. 
ــنــــاصــــور واحــــــــدا مــــن أهـــم  ــذا الــــديــ ــ يــعــتــبــر هــ
ــة لــــبــــاحــــثــــي نــــطــــاق  ــبــ ــنــــســ ــالــ الـــــحـــــفـــــريـــــات بــ
ــان  ــكــــل خـــــــاص كــ الـــــتـــــيـــــرانـــــوصـــــورات، وبــــشــ
لجمجمته شبه الكاملة واملــحــفــوظــة بحالة 
مــثــالــيــة دور كبير فــي تــطــويــر فهمنا لنمط 
طــعــام هـــذا الـــنـــوع مـــن الـــديـــنـــاصـــورات وقـــوة 
انــتــقــل بالتبعية لعالم  الــــذي  ــر  ــتــه، األمــ

ّ
عــض

السينما.
وعـــاش ســتــان مــنــذ حــوالــي 67 مــلــيــون سنة، 
بطول قدر بنحو 12 مترا وارتفاع عن األرض 
حوالي 4 أمتار. وكان هذا الجنس هو آخر ما 
عــاش على وجــه األرض قبل حــدث انــقــراض 
ــالثــي، والـــذي قضى 

ُ
الــث العصر الطباشيري 

على الديناصورات.
لكن ستان مــات قبل ذلــك بوقت طويل. ومن 
غــيــر املــعــروف بالضبط ســبــب وفــاتــه، إال أن 
الـــعـــديـــد مـــن الـــفـــرضـــيـــات تــشــيــر إلــــى أنــــه قد 
يكون نتيجة الشيخوخة، أو الجوع بسبب 
محدودية الحركة من إصاباته السابقة التي 
ظــهــر أثــرهــا بــوضــوح عــلــى حــفــريــات هيكله 
العظمي، أو ربما بسبب عدوى طفيلية تظهر 

آثارها أيضا في الحفرية.

يـــبـــدو أن لـــغـــز بـــيـــع حـــفـــريـــة أغــلــى 

ديــنــاصــور فــي الــعــالــم قــد انكشف 

أخـــيـــرا مـــع تــصــريــح جــديــد ملنصة  

 National   ناشيونال جيوغرافيك

Geographic  العاملية، والتي أكدت 

أن متحف التاريخ الطبيعي في أبو 

ظــبــي ســيــعــرض الــديــنــاصــور على 

الــجــمــهــور بــمــنــاســبــة افــتــتــاحــه عــام 

 .2025

وتم بيع الديناصور  ستان  بمبلغ 

31.8 مليون دوالر ملشتر مجهول 

ــوبــــر عــــام  ــتــ ــامــــس مـــــن أكــ فـــــي الــــخــ

نــاشــيــونــال  لــكــن مــؤســســة   ،2020

ــبــــعــــت شـــحـــنـــة  ــتــ ــك تــ ــ ــيـ ــ ــرافـ ــ ــوغـ ــ ــيـ ــ جـ

الـــديـــنـــاصـــور لــتــجــد أنـــهـــا تــوقــفــت 

املــتــحــدة قبل  العربية  اإلمــــارات  فــي 

حــوالــي عــام مــن اآلن، ثــم تــأكــد بعد 

الثقافة  ذلك أن املشتري كان دائــرة 

والسياحة في أبو ظبي.

■ بطول حوالي 12 مترا وارتفاع عن األرض نحو 4 أمتار عاش ستان منذ حوالي 67 مليون سنة

عــلــى مــدخــل ســـوق الصفافير  
فى العاصمة الكويتية جلس 
ــقــــط املــــلــــيء بــالــتــلــوث  ــذا الــ هــــ
بسبب عمليات التصنيع غير 

املنضبطة بيئيًا في السوق.


