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جماعة الخط األخضر البيئية
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األخيرة

الكويت ضمن أكثر دول العالم تلوثًا وفقا ملؤشر التلوث العاملي
اخلط األخضر حتمل احلكومة املسؤولية

رغـــــم الـــتـــحـــذيـــرات املـــســـتـــمـــرة الــتــي 
تــطــلــقــهــا جـــمـــاعـــة الــــخــــط األخـــضـــر 
البيئية حرصا على سالمة املجتمع 
ومكانة البالد أمام املجتمع الدولي 
الــــكــــويــــت عـــــــــادت مــــجــــددا  ، إال أن 
لــلــواجــهــة دولـــيـــا مـــن ذات الــبــوابــة 
التي دأبت على الدخول منها بيئيا 
خــالل الــســنــوات املــاضــيــة ، أال وهي 
بوابة التدهور البيئي الذي تعاني 
مــنــه بــشــكــل مــتــزايــد ، حــيــث تــبــوأت 
الكويت املراكز الحادي عشر عامليا 
فـــي ارتـــفـــاع مـــعـــدالت تـــلـــوث الـــهـــواء 
وفـــق مــؤشــر تــلــوث الـــهـــواء الــعــاملــي 
فــي إحصائيته املنشورة املنشورة 
يــوم أمــس السبت.. ويــرصــد املؤشر 
الــعــاملــي لــتــلــوث الـــهـــواء أشـــد أنـــواع 
مــلــوثــات الـــهـــواء خـــطـــورة أال وهــي 

pm2.5 امللوثات من نوع
وتــعــانــي الــكــويــت مــن إنــفــالت بيئي 
وعــشــوائــيــة مـــصـــادر تــلــوث الــهــواء 
فــيــهــا تـــتـــوزع بـــن الــقــطــاع النفطي 
والصناعي ومصادر أخرى متنوعة 
تـــــؤدي إلــــى كــثــافــة عــالــيــة ملــلــوثــات 

الهواء الخطرة.
الــوعــود الحكومية بمعالجة  ورغــم 
هـــذه املــشــكــلــة مــنــذ تــأســيــس الهيئة 
العامة للبيئة فــي عــام 1995 إال أن 

الوضع يزداد سوء يوما بعد أخر.
ــبــــق أن حـــــــذرت الـــخـــبـــيـــرة  هــــــذا وســ
الــبــيــئــيــة مـــنـــصـــورة خــريــبــط نــائــب 

ــر  ــــط األخــــضــ ــخـ ــ ــة الـ ــاعــ ــمــ ــــس جــ ــيـ ــ رئـ
ــيـــة مــن  ــمـ ــلـ ــعـ ــة لــــلــــشــــؤون الـ ــيـ ــئـ ــيـ ــبـ الـ
خطورة ما تتعرض له الكويت من 
ملوثات )جسيمات دقيقة في الهواء 

.pm2.5 )
وقــالــت خــريــبــط » أن مــا نــحــذر منه 
بــشــكــل دائــــم هـــو أشــــد أنـــــواع تــلــوث 
الهواء وهي ملوثات الهواء شديدة 
الــصــغــر mp2.5 وهـــي األخــطــر على 

ا 
ً
الصحة العامة في الكويت، مؤكدت

أنــــهــــا تــــعــــرف عـــــدد مــــن املـــســـؤولـــن 
كانوا ال يتكترثون بتحذيرات الخط 
األخــضــر ونــدمــوا بعد إصابتهم أو 
أحــــد أقــربــائــهــم بـــمـــرض الــســرطــان، 
الــذي تشير دراســـات عــدة انــه نتاج 
الـــتـــعـــرض لــلــتــلــوث، وشــــــددت على 
أن تــلــويــث الـــهـــواء يــعــد جــريــمــة من 
ــان  ــســ ــوق االنــ ــقــ ــهــــاك حــ ــتــ ــم إنــ ــ ــرائـ ــ جـ

ــة مــن  ــبــ ــاســ ــحــ ــيــــة وتـــــجـــــب مــ ــئــ ــيــ ــبــ الــ
يتسببون به.

ــــوع مــن  ــنـ ــ ــذا الـ ــهــ مـــشـــيـــرة إلــــــى أن لــ
امللوثات تأثير صحي يعتمد على 
الــتــركــيــز فـــي الــجــو ومــــدة الــتــعــرض 
فـــاذا كــان مــدة التعرض قصيره قد 
تــســبــب أضـــــــرار صــحــيــه مـــثـــل حــكــة 
واحمرار للعن والجلد، كحه، ضيق 
تنفس و قصر النفس، أمــا إذا كان 

التعرض لها لفترات زمنيه طويله 
فــقــد تـــكـــون لــهــا آثـــــار خــطــيــرة مثل 
أمـــــراض الـــســـرطـــان وامــــــراض الــرئــة 
املـــزمـــنـــة وأمــــــــراض الـــقـــلـــب والــــــــدم. ، 
حــســب احــصــائــيــة مــنــظــمــة الصحة 
العاملية فان تقدير الوفيات املبكرة 
وصـــــل الـــــى 4.2 مـــلـــيـــون حــــالــــه فــي 
ــذه  بـــســـبـــب هــ ــم عـــــــام 2016  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ

امللوثات الهوائية

تقرير أممي: العالم سيواجه 560 كارثة 
سنويا بدًء من سنة 2030

األمم املتحدة–ا ف ب : حذرت األمم املتحدة من أن العالم 
ســيــواجــه 560 كــارثــة ســنــويــا اعــتــبــارا مــن عـــام 2030، إذا 
استمرت وتيرة التغير املناخي على حالها. وأشار مكتب 
األمم املتحدة للحد من مخاطر الكوارث في تقرير جديد 
إلى وقوع ما بن 350 و500 كارثة متوسطة إلى واسعة 
النطاق على مستوى العالم سنويا على مــدى العقدين 

املاضين.
وأضـــاف أن ذلــك يــزيــد بخمس مـــرات عــن املتوسط خالل 
العقود الثالثة السابقة. وفي ظل تغير املناخ، من املتوقع 
ــات  ــ ــداث كـــارثـــيـــة نــاجــمــة عـــن الـــجـــفـــاف ودرجـ ــ أن تــقــع أحــ

الحرارة القصوى والفيضانات املدمرة بشكل متكرر أكثر 
في املستقبل. وقدر التقرير أنه بحلول عام 2030 سنواجه 
560 كــارثــة حـــول الــعــالــم كــل عــــام، أي بــمــعــدل 1,5 كــارثــة 
يوميا. وحــذرت نائبة األمــن العام لألمم املتحدة أمينة 
الــتــي نواجهها  الــكــبــيــرة  محمد مــن أن تــجــاهــل املــخــاطــر 
»يضع البشرية فــي دوامـــة تدمير ذاتـــي«. ولفت التقرير 
إلى أن منطقتي آسيا واملحيط الهادئ تعانيان من أكبر 
الــتــقــريــر أن 37,6 مليون  الــخــســائــر االقـــتـــصـــاديـــة. وقــــدر 
شخص آخر سيعيشون في ظروف فقر مدقع بحلول عام 

2030 بسبب آثار تغير املناخ والكوارث.

السعودية منع استيراد الشاحنات التي يزيد عمرها على 5 سنوات
قـــرار مجلس  بـــدأ تطبيق   : الــريــاض 
الـــوزراء السعودي بإيقاف استيراد 
الشاحنات املخصصة لنقل البضائع 
الــتــي يــزيــد عــمــرهــا التشغيلي على 
5 ســنــوات مــن سنة الصنع، على أن 
يكون احتساب »املوديل« بداية شهر 

يناير من سنة الصنع.
وذكــــــرت الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــنــقــل، إن 
القرار سيطبق على شاحنات النقل 
الــثــقــيــل املــخــصــصــة لــنــقــل الــبــضــائــع 
والــتــى يــزيــد وزنــهــا اإلجــمــالــي على 
3.5 طن، سواء كانت شاحنة مفردة، 

قـــاطـــرة، أو مــقــطــورة، أو أنــصــاف  أو 
املقطورات. وأبانت أن القرار سيسهم 
ــداف االستراتيجية  فــي تحقيق األهـ
الــبــيــئــة، وتخفيف  بــاملــحــافــظــة عــلــى 
االنـــبـــعـــاثـــات الــكــربــونــيــة والـــتـــلـــوث، 
إلــى تخفيف معدل استهالك  إضافة 
الوقود، وانخفاض تكاليف التشغيل 

والصيانة.
وتشير اإلحصائيات التي تم اإلعالن 
ــن 12  ــا يـــزيـــد عــ عــنــهــا أنـــــه يـــوجـــد مــ
مــلــيــون ســـيـــارة فـــي أراضـــــي املــمــلــكــة 

العربية السعودية

الرئيس العراقي يحذر من مخاطر تهدد بالده
حــذر الــرئــيــس الــعــراقــي بــرهــم صــالــح، أمـــس، مــن مخاطر قــال إنها 
تشكل تهديدًا وجوديًا لبالده، تتمثل بالتغير املناخي وشح املياه، 

مشددًا على ضرورة أن يكون التصدي لها أولوية وطنية للعراق.
وفــي سلسة تغريدات على حسابه بشبكة التواصل االجتماعي 
»تـــويـــتـــر«، أشــــار الــرئــيــس صــالــح إلــــى أن »بــحــيــرة ســـــاوة، لــؤلــؤة 
الــجــنــوب فــي الــســمــاوة الــتــي قــال إنــه يتذكر زيــارتــه لها مــع والــده 
عــنــدمــا كـــان يــافــعــًا مــنــبــهــرًا بجمالها وبــريــقــهــا، فـــإن جــفــافــهــا أمــر 
مؤسف وتذكير قاٍس 
بخطر التغير املناخي 
الـــــذي يــشــّكــل تــهــديــدًا 
وجــــــــوديــــــــًا ملـــســـتـــقـــبـــل 
الـــــــــعـــــــــراق واملــــنــــطــــقــــة 
ــا يــجــعــل  ــ ــم، مـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ والـ
التصدي لتغير املناخ 

أولوية وطنية.
ــى أن عـــدد  ــ إلــ وأشــــــــار 
ســـكـــان الــــعــــراق الــيــوم 
أكــثــر مـــن 41 مــلــيــونــًا، 
وســيــكــون 52 مليونًا 
بـــعـــد عـــشـــر ســــنــــوات، 
ســتــتــرافــق مـــع زيــــادة 
الـــطـــلـــب عـــلـــى املــــيــــاه، 
بـــأن التصحر  مــنــوهــًا 
يؤثر على 39% من أراضي البالد وشح املياه، ما يؤثر اآلن سلبًا 
عــلــى كــل أنــحــاء الـــعـــراق، وســيــؤدي إلـــى فــقــدان خــصــوبــة األراضـــي 
الزراعية بسبب التملح. كما شــدد صالح على أن مبادرة إنعاش 
بالد الرافدين التي طرحها منتصف العام املاضي، وتمت املوافقة 
الـــوزراء يجب تفعيلها وتطويرها كإطار  عليها مــن قبل مجلس 

استراتيجي لبناء اقتصاد أخضر داعم.

///
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مناهيل اخلدمات تتحول إلى مرادم للنفايات فى الكويت بسبب سرقة أغطيتها

السرقات طالت أعمدة 
االنارة وكيابل الكهرباء 

والكثير

المناهيل تخص شبكة 
الخدمات في الدولة 

من صرف صحي ومياه 
وكهرباء واتصاالت 

وغيرها

كاميرا الخط األخضر وثقت تكدس عدد كبير من األغطية فى أمغرة  

اللصوص يحظون بحماية مواطنين وتقاعس أخرين وإال ما تجرؤا على ذلك

لصوص أغطية المناهيل يخزنونها في المناطق الصناعية والحرفية

ناشطو الخط األخضر يشتبهون بتقاعس الجهات المعنية وتواطؤ بعض موظفيها 
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حرب أوكرانيا تزيد إدمان العالم على الفحم

ــلــــنــــت األمـــــم  أعــ املــــتــــحــــدة – أ ف ب:  األمــــــــم 
املتحدة أن مؤتمــر مانحن تم تنظيمه في 
جنيــف تمكــن من جمع 1.39 مـــليــار دوالر 
الـــقـــرن االفــريــقــي،  ــدول مــنــطــقــة  لــ مخــصصة 
حيــث تهدد موجة جفاـــف مستمرة مالين 
األشخاص باملجاعة وانعدام األمن الغذائي.

وقـــال بــيــان صـــادر عــن مكتب االمـــم املتحدة 
لتنسيق الشؤون االنسانية أن األموال التي 
تــم جمعها ستخصص ملــشــاريــع إنسانية 
وتــنــمــويــة فــي إثــيــوبــيــا وكينيا والــصــومــال 
التي تشهد أسوأ موجة جفاف منذ 40 عامًا.
وأضــاف البيان أن الوضع في ست مناطق 
ح  رجَّ

ُ
في الصومال ُمزٍر بشكل خاص، ومن امل

حــصــول مــجــاعــة اذا لــم تهطل األمــطــار هــذا 
املــوســم، واســتــمــرت أســعــار املــــواد الغذائية 
باالرتفاع، ولم يتم توسيع نطاق املساعدات 
االنسانية لتشمل غالبية الفئات الضعيفة 
من السكان. وطلبت املنظمات اإلنسانية 1,4 

مليار دوالر لتمويل برامج في املنطقة.
ــم املــتــحــدة مــع األمـــــوال الــتــي تم  وقــالــت األمــ
ــاالت اإلنــســانــيــة  ــوكـ الــتــعــهــد بــهــا، ســتــوفــر الـ
وجبات الطعام واملواد الغذائية واملساعدات 
النقدية والصحية العاجلة، باإلضافة إلى 

األعالف واألدوية ملنع نفوق املاشية.
وأشار البيان إلى أن منطقة القرن االفريقي 
تشهد رابع موسم أمطار سيء على التوالي، 
مـــا أدى إلـــى نــــزوح مــلــيــون شــخــص بسبب 
نقص املياه أو املراعي، ونفوق ما ال يقل عن 

ثالثة مالين رأس ماشية.
وكــانــت األمـــم املتحدة قــد ذكـــرت أمــس األول 
أن أكثر من 6 مالين شخص في الصومال 
يــعــانــون مـــن انـــعـــدام األمــــن الــغــذائــي الــحــاد 
إلـــى 3.5 مــلــيــون فــي كينيا و6.5  بــاإلضــافــة 
مليون فــي إثــيــوبــيــا. وحـــذر بــرنــامــج الــغــذاء 

ــبـــوع  ــتـــحـــدة األسـ ــتـــابـــع لـــألمـــم املـ الـــعـــاملـــي الـ
املاضي من أن عدم هطول األمطار التي طال 
انــتــظــارهــا يــرفــع عـــدد األشــخــاص الــذيــن قد 
الــقــرن االفــريــقــي إلى  يتعرضون ملجاعة فــي 

20 مليونًا مع نهاية 2022.

مانحون يتعهدون بتقدمي 1.39 مليار دوالر 
ملكافحة اجلفاف واجملاعة فى القرن االفريقي 

يـــتـــوقـــع مــكــتــب اإلحـــصـــاء  ا:  أوتــــــــاوا – د ب 
ــنـــدي زراعـــــــة أكـــثـــر مــــن 25 مـــلـــيـــون فــــدان  ــكـ الـ
بالقمح في كندا خالل العام الحالي بزيادة 
نسبتها 7.2% عن العام املاضي. كما يتوقع 
ــاء وصـــــول مــســاحــة زراعـــــات  مــكــتــب اإلحــــصــ
ــانـــوال الـــــذي يــســتــخــدم فـــي إنــتــاج  ــكـ نـــبـــات الـ
ــت الـــطـــعـــام إلــــى حـــوالـــي 21 مــلــيــون فـــدان  زيــ

بانخفاض نسبته 7% عن العام املاضي.
ـــك فــيــمــا يــتــوقــع الـــخـــبـــراء والــتــجــار  يـــأتـــي ذلـ
تــــراجــــع االحـــتـــيـــاطـــي الـــعـــاملـــي مــــن الــحــبــوب 
املوسم املقبل، إلى أقل مستوى له في ثماني 
سنوات، وهــو ما من شأنه أن يفاقم النقص 
الــشــديــد حــالــيــا فـــي اإلمــــــــدادات، والـــــذي أدى 
بالفعل إلى ارتفاع أسعار املواد الغذائية إلى 

عنان السماء.
يشار إلى أن أوكرانيا، وهي واحدة من كبار 
مصدري الحبوب في العالم، تحتفظ بكميات 

ــعـــام  ــيـــرة مــــن الــــحــــبــــوب مــــن مـــحـــصـــول الـ ــبـ كـ
املاضي، ولكن الحرب الروسية عليها عطلت 

موانئ البالد إلى حد كبير.
ويــعــيــق الـــغـــزو الـــروســـي ألوكـــرانـــيـــا األعــمــال 
املــيــدانــيــة، والـــغـــرس مـــن أجـــل حــصــاد الــعــام 
املقبل، مع توقع تراجع إنتاج الحبوب بواقع 
النصف، حيث يكافح املزارعون في ظل نقص 
العمالة واألسمدة والوقود. ومن شأن ذلك أن 
يــؤدي إلى تراجع اإلنتاج العاملي، والتجارة 
للموسم الثاني على التوالي، وهو ما يشكل 
االنخفاض املتتالي األول، على األقــل، خالل 
عقد. ويقول املجلس الدولي للحبوب، ومقره 
لـــنـــدن، أن مـــن املــمــكــن أن يـــتـــراجـــع املـــخـــزون 
العاملي من الحبوب إلى 581 مليون طن في 
موسم /2022 2023 وهو أدنى مستوى منذ 
مــوســم 2014/2015، حيث يــتــراجــع مخزون 

القمح والذرة.

كندا تعتزم توسيع زراعة القمح إلى 25 مليون فدان 

شركات صناعة السيارات تتجه إلى إعادة تدوير الزجاج القدمي فى إنتاجها
حتى اآلن يعاد استخدام الزجاجات الفارغة 
ــاج زجــــاجــــات جــــديــــدة، لـــكـــن ال يــتــم  ــتــ فــــي إنــ
ــارات املــتــشــقــق وال  ــيــ اســـتـــخـــدام زجــــــاج الــــســ

املعيب في إنتاج زجاج جديد.
لكن كشفت شركة صناعة السيارات الفارهة 
األملانية أودي عن رغبتها في تدوير الزجاج 
ــنــــوافــــذ فــــي ســـيـــاراتـــهـــا  ــــي وزجــــــــاج الــ ــامـ ــ األمـ
ــه فــــي إنــــتــــاج الـــزجـــاج  ــتـــخـــدامـ الـــقـــديـــمـــة واسـ
الــجــديــد، بــهــدف تقليل االنــبــعــاثــات الــغــازيــة 

واملخلفات الناتجة عن نشاطها.
ــكـــرة أودي عـــلـــى تـــحـــويـــل زجــــاج  وتــعــتــمــد فـ
السيارات املحطم إلى مواد معاد تدويرها من 
خالل عملية متعددة املراحل. وسيتم تكسير 
الزجاج إلى أجزاء صغيرة ثم تتم تنقيته من 
املواد غير الزجاجية مثل بقايا مواد اللصق.

الــزجــاج وتحويله إلى  وبعد ذلــك يتم صهر 
ألــــواح زجـــاج جــديــدة، ليتم اســتــخــدامــهــا في 

إنتاج زجاج جديد للسيارات.
وبحسب األملــانــيــة، أشـــارت الشركة إلــى أنها 
ــدأت بــالــفــعــل اخـــتـــبـــار الـــفـــكـــرة مــنــذ كــانــون  ــ بـ
الثاني )يناير( املاضي وملدة عام باالشتراك 
مــع شــركــات صناعة الــزجــاج ريلينج وســان 
جـــوبـــان جــــالس وســــان جـــوبـــان ســيــكــوريــت. 
الـــتـــجـــربـــة فــســيــتــم اســـتـــخـــدام  نــجــحــت  وإذا 
الــزجــاج املنتج فــي ســيــارات أودي كــيــو4 في 

تورن في املستقبل.
ــر  تـــدويـ إعـــــــــادة  بـــــــدأت  ــا  ــهــ أنــ وذكـــــــــرت أودي 
مخلفات األملنيوم في مصانعها منذ 2017، 
مضيفة أنها تعتزم إعادة تدوير مادة أخرى 

إلى جانب الزجاج.

لــنــدن : قــدمــت األزمــــة فــي شـــرق أوروبــــا 
فــرصــة ذهــبــيــة ملنتجي الــفــحــم مــن أجــل 
ــادة اإلنــتــاج عــلــى الــرغــم مــن الــدعــوات  زيــ
للتخلص  البيئة  للمدافعني عن  املستمرة 
العديد  املهم في تشغيل  الوقود  من هذا 
مــن املــصــانــع ومــحــطــات الــكــهــربــاء حــول 

العالم.
أملانيا وإيطاليا  النظر في  وفي حني يتم 
ملحطات الطاقة التي تعمل بالفحم والتي 
تم إيقاف تشغيلها سابقا، تشرع املزيد 
املـــادة بجنوب  بــهــذه  السفن املحملة  مــن 
أفريقيا فــي مــســار يعتبر عـــادة طريقا 
هادئا حول رأس الرجاء الصالح باتجاه 
ــرق الـــفـــحـــم فــي  ــ أوروبـــــــــا، بــيــنــمــا يـــقـــع حـ
الواليات املتحدة في خضم أكبر انتعاش 

له منذ عقد.

وكـــان الــطــلــب فــي ارتــفــاع مــنــذ الــعــام املــاضــي 
ــعـــي ومــــع  ــيـ ــبـ ــطـ ــاز الـ ــ ــغــ ــ ــــي الــ ــقــــص فــ وســـــــط نــ
تصاعد استخدام الكهرباء بعد إلغاء القيود 

املفروضة على تفشي الوباء.
لـــــــــحـــــــــرب بـــــــــن روســــــيــــــا  ا لــــــكــــــن انــــــــــــــــدالع 
وأوكــرانــيــا شــحــن ســوق الــفــحــم، مــمــا أدى 
إلـــى ظـــهـــور تــأثــيــر الــدومــيــنــو الــــذي تــرك 
لـــطـــاقـــة يـــتـــدافـــعـــون لــلــحــصــول  مـــنـــتـــجـــي ا
لـــــــعـــــــرض ودفـــــــــــع األســــــــعــــــــار إلـــــى  عـــــلـــــى ا

مــســتــويــات قــيــاســيــة.
ويـــقـــول خـــبـــراء إن الـــطـــفـــرة فـــي أقـــــذر أنــــواع 

ــــود األحـــــفـــــوري عـــلـــى مـــســـتـــوى الــعــالــم  ــوقـ ــ الـ
ستكون لها تداعيات هائلة على االقتصاد 

العاملي.
ومـــن املــتــوقــع أن تــســتــمــر األســـعـــار املــرتــفــعــة 
في تغذية التضخم املتزايد، ولكن حتى مع 
الطفرة األخيرة، يقول املحللون إن الفحم ال 

يزال من أرخص أنواع الوقود نسبيا.
وهـــــذا يــجــعــل األمـــــر أكـــثـــر أهــمــيــة إلمــــــدادات 
الطاقة في وقــت يظل فيه حــرق الفحم أيضا 
أكـــبـــر عــقــبــة مــنــفــردة فـــي املــعــركــة ضـــد تغير 

املناخ.

وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، يــكــافــح عـــمـــال املــنــاجــم 
الستخراج أي أطنان إضافية حيث تستمر 
ــاء الـــعـــالـــم فـــي طلب  املــــرافــــق فـــي جــمــيــع أنـــحـ
املزيد، مما يمهد الطريق للمرحلة التالية من 

أزمة الطاقة العاملية.
األول  الرئيس  نائب  وقــال ستيف هولتون 
ــــواق الــفــحــم فـــي شــركــة أبـــحـــاث الــســوق  ألسـ
ــيـــدنـــي لـــوكـــالـــة  ــتــــارد إنـــيـــرجـــي فــــي سـ ريــــســ
بــلــومــبــرغ عــنــدمــا تــحــاول تــحــقــيــق الــتــوازن 
ــن الـــطـــاقـــة، يــعــرف  ــ بـــن إزالـــــة الـــكـــربـــون وأمـ
ــاء األضــــــواء  ــقــ ــفـــوز: إبــ ــيـ الـــجـــمـــيـــع أيـــهـــمـــا سـ

ــاف هـــذا مــا يبقي الــنــاس في  ة. وأضــ مـــضـــاء
ــلـــطـــة، ويـــمـــنـــع الــــنــــاس مــــن الـــشـــغـــب فــي  الـــسـ

الشوارع.
ووفــقــا لــوكــالــة الــطــاقــة الــدولــيــة أنــتــج العالم 
في 2021 كهرباء من الفحم أكثر من أي وقت 
مــضــى، بــزيــادة قــدرهــا 9 فــي املــئــة عــن الــعــام 

السابق.
وبالنسبة إلى هذا العام من املتوقع أن يرتفع 
إجـــمـــالـــي اســـتـــهـــالك الــفــحــم لــتــولــيــد الــطــاقــة 
الــفــوالذ واالســتــخــدامــات الصناعية  وصــنــع 
األخــــرى بنسبة اثــنــن فــي املــئــة تــقــريــبــا إلــى 

مــســتــوى قــيــاســي يـــتـــجـــاوز 8 مـــلـــيـــارات طن 
متري ويظل هناك حتى عام 2024 على األقل.
وقالت وكالة الطاقة تشير جميع األدلــة إلى 
ــــداف  اتـــســـاع الــفــجــوة بـــن الــطــمــوحــات واألهـ
ــع نــظــام الــطــاقــة  ــ الــســيــاســيــة مـــن جــانــب وواقـ

الحالي من ناحية أخرى.
وقدر خبراء الوكالة أن انبعاثات ثاني أكسيد 
ــام 2024 ستكون  الــكــربــون مــن الــفــحــم فــي عـ
أعلى بمقدار 3 مليارات طــن على األقــل مما 
إلــى صافي  كــانــت عليه فــي سيناريو يصل 

الصفر بحلول عام 2050.

ترجيح ارتفاع استهالك المادة هذا العام باثنين في المئة



جماعة الخط األخضر البيئيةاألحد 8 مايو 2022 م – 7 شوال 1443 هـ4
اقتصاد

ارتفاع أسعار الوقود
 يضر مبصايد 

األسماك فى أملانيا
ــــاك  ــمـ ــ ــايــــد األسـ ــتــــعــــرض مــــصــ تــ
ــر الـــشـــمـــال  ــة فـــــي بــــحــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ األملـ
ــيــــق لـــضـــغـــوط  ــطــ ــلــ ــبــ ــر الــ ــ ــحــ ــ وبــ
ــفــــعــــة  ــبــــب األســــــــعــــــــار املــــرتــ ــســ بــ

البحري.  الديزل  لوقود 
ــانـــي  االتــــحــــاد األملـ يـــتـــوقـــع  وال 
ــــد األســـــــمـــــــاك تـــحـــســـنـــًا  ــايـ ــ ــــصـ ملـ
ــــي األفـــــــــق، حـــيـــث قـــال  يــــلــــوح فـ
األمـــــن الـــعـــام لـــالتـــحـــاد، بــيــتــر 
الـــشـــركـــات  كــــل  بــريــكــلــيــنــج، إن 
ــًا عـــلـــى  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ تـــــقـــــدر بـــــالـــــكـــــاد حـ
ولـــم يتمكن  كــلــفــاتــهــا..  تــغــطــيــة 
ــن تـــحـــديـــد رقـــم  ــ بـــريـــكـــلـــيـــنـــج مـ
لــعــدد الـــشـــركـــات الــتــي تــوقــفــت 

عن اإلبحار.
 وبــــصــــرف الـــنـــظـــر عــــن حــــاالت 
اإلعــــســــار، ذكــــر بــريــكــلــيــنــج أن 
ــن الـــشـــركـــات  هـــنـــاك الـــعـــديـــد مــ
ــعــــت مــــدخــــراتــــهــــا،  ــراجــ الــــتــــي تــ
مــوضــحــًا أن بــعــض الــشــركــات 
ــــن  ــأمـ ــ ــتـ ــ ــــت ســــــيــــــاســــــات الـ ــ ــغـ ــ ــ ألـ
عــلــى الــحــيــاة الــتــي تــهــدف إلــى 
تــوفــيــر مــعــاشــاتــهــم الــتــقــاعــديــة 
واســـــــتـــــــثـــــــمـــــــار األمــــــــــــــــــــوال فــــي 

شركاتهم. 
وأشــــــــــــــــــار بـــــريـــــكـــــلـــــيـــــنـــــج إلـــــــى 
االتـــــحـــــاد  مــــــن  ــدة  ــ ــاعــ ــ ــســ ــ املــ أن 
ــــي األفــــــق،  األوروبـــــــــــي تــــلــــوح فـ
ــاد اإلطـــــار  ــ ــــحـ حـــيـــث يـــضـــع االتـ
الدعم  لتقديم  الالزم  القانوني 
املنتظر  للقطاع. ومــن  الــطــارئ 
أن تـــوافـــق الــحــكــومــة األملــانــيــة 
عــلــى مــا يــصــل إلـــى 10 مــاليــن 
مــــلــــيــــون دوالر(   11( يــــــــــورو 
كـــمـــســـاعـــدات لــلــقــطــاع بــحــلــول 

الشهر. نهاية هذا 
ــــود  ــوقـ ــ ــت أســـــعـــــار الـ ــ ــعـ ــ ــفـ ــ  وارتـ
فـــي أملــانــيــا بــشــكــل ســريــع بعد 
الحرب الروسية على أوكرانيا 
في 24 فبراير املاضي، بما في 
ذلــــك أســـعـــار الــــديــــزل الــبــحــري 
ــــوم  ــــرسـ ــاع بــــــــدون الـ ــ ــبـ ــ الــــــــذي يـ
أنواع  املطبقة على  والضرائب 
ــــود األخــــــــــــرى.. وبـــحـــســـب  ــوقــ ــ الــ
كـــلـــفـــات  زادت  فـــقـــد  االتــــــحــــــاد، 
الــوقــود فــي هــذه األثــنــاء ألكثر 

الضعف. من 

الصني تلغي 15 مشروعاً حملطات فحم فى اخلارج

تراجع قيمة عملة جنوب أفريقيا جراء الفيضانات وارتفاع إصابات كورونا مجددا

محادثات بني إكس لينكس وبريطانيا الستيراد الطاقة النظيفة من املغرب

بــكــن : ألــغــيــت أكــثــر مــن دســتــة مــشــروعــات 
صينية لتوليد الطاقة بالفحم في الخارج 
املــاضــي على تمويل  الــعــام  أقــر  بعد حظر 
ــثـــغـــرات قد  هــــذه املـــحـــطـــات، لــكــن بــعــض الـ
ـــ18 مــشــروعــا آخـــر بــاملــضــي قدما  تــســمــح لــ

وفق دراسة نشرت الجمعة.
والصن هي أكبر مصدر في العالم لغازات 
الدفيئة. وقــد تعهدت أن تصل انبعاثات 
الــكــربــون إلــى ذروتــهــا بحلول الــعــام 2030 
لـــلـــكـــربـــون بــحــلــول  وأن تــصــبــح مـــحـــايـــدة 
2060، لكن ذلك ال يشمل استثماراتها في 

الوقود األحفوري في الخارج.
كما أنــهــا أكــبــر مــمــول عــام ملحطات الفحم 
خـــارج أراضــيــهــا وكــانــت تخطط لبناء 67 

محطة فــي أكــثــر مــن 12 بــلــدا عــنــدمــا أعلن 
الرئيس شي جينبينغ حظرا على تمويل 

مشاريع جديدة في سبتمبر )أيلول(.
منذ ذلك الحن، ألغى املطورون الصينيون 
15 مشروعا خــارج الصن ملحطات تعمل 

بالفحم مع جفاف التمويل الخاص بها. 
املــنــاخ،  وبـــدأ يظهر التأثير املميت لتغير 
من موجات حر قاسية إلى عواصف أكثر 
شدة، في كل أنحاء العالم. ويقول خبراء إن 
االنبعاثات يجب أن تنخفض إلى النصف 
ــة  فــــي غـــضـــون عـــقـــد لــحــصــر ارتــــفــــاع درجــ
الحرارة العاملية بأقل من درجتن مئويتن 
أو 1.5 درجــــة مــئــويــة كــمــا هــو مــذكــور في 

اتفاق باريس للمناخ.

د ب ا : تكافح جنوب أفريقيا مجموعة من التحديات التي 
نقل  التي عطلت شبكات  الكارثية  الفيضانات  آثار  تشمل 
كــورونــا،  عــودة ظهور جائحة  البضائع، ومــؤشــرات على 

البالد. اقتصاد  الكهربائي، مما يقوض  التيار  وانقطاع 
وذكرت وكالة بلومبرج لألنباء أن الخسائر التي سببتها 
رند  مليارات   10 إلى  كلفتها  قد تصل  والتي  الفيضانات، 
مــن إصــابــات  مــلــيــون دوالر(، وخــطــر مــوجــة أخــــرى   652(
العامة  بــاملــالــيــة  بــالــغــا  كــوفــيــد-19 يمكن أن يــحــدثــا ضـــررا 
الــديــون،  مــن  للحد  الحكومة  فيه  تكافح  وقــت  فــي  لــلــبــالد، 

ومن أجل تنشيط االقتصاد.
وألـــقـــى ذلـــك بــظــاللــه عــلــى ســعــر الــعــمــلــة الــوطــنــيــة، الــرانــد 
ماكينا، وهو  بريندان  ما أوضحه  األســبــوع، بحسب  هــذا 
خــبــيــر اســتــراتــيــجــي فـــي الـــعـــمـــالت بــشــركــة ويـــلـــز فــارجــو 

بنيويورك. سيكيوريتيز 
الناشئة  األســـواق  عــمــالت  مــن  الــرانــد  إن  بلومبرج  وقــالــت 
األكـــثـــر حــســاســيــة فــيــمــا يــتــعــلــق بـــارتـــفـــاع عـــوائـــد ســنــدات 
االتحادي  االحتياط  األمريكية وسياسة مجلس  الخزانة 
)الــبــنــك املـــركـــزي( األمــريــكــي املــتــشــددة. وكـــان الـــرانـــد أكــبــر 
األســبــوع،  هــذا  النامية  الــدول  مــن  بــن نظرائه  الخاسرين 
حــيــث انــخــفــضــت قــيــمــتــه بــحــوالــي 5%، وهـــو يــســيــر نحو 
الـــجـــائـــحـــة.  بــــدايــــة  مـــنـــذ  ــبــــوعــــي  أســ أداء  أســـــــوأ  تـــســـجـــيـــل 
اليوم  6ر%2  بلغت  الــرانــد بنسبة كبيرة  قيمة  وتراجعت 
التداول  للدوالر. وتم  راند  4251ر15  إلى  لتصل  الخميس 
عــلــيــه عــنــد 4195ر15 رانـــد لــلــدوالر بــحــلــول الــســاعــة 55ر8 
مــســاء بــالــتــوقــيــت املــحــلــي ملــديــنــة جــوهــانــســبــرج، ليسجل 
أطول سلسلة هبوط منذ كانون األول/ ديسمبر املاضي.

: قالت شركة الطاقة إكــس لينكس التي شــارك في  لندن 
تأسيسها الرئيس السابق لـشركة تيسكو )Tesco( ديف 
لــويــس، إنها تجري محادثات مــع الحكومة البريطانية 
بخصوص مشروع استيراد الكهرباء من مــزارع الطاقة 
ــة الــــريــــاح فـــي املــــغــــرب. ســُيــصــبــح كــابــل  ــاقـ الــشــمــســيــة وطـ
ــادرًا عــلــى تــوفــيــر 8% مـــن طلب  ــ الــطــاقــة، حـــال تــنــفــيــذه، قـ
الكهرباء في البالد مباشرة من الدولة الواقعة في شمال 

أفــريــقــيــا. قــــال لــويــس فـــي بـــيـــان، الــجــمــعــة، إن بــريــطــانــيــا 
ستكون قادرة على الوصول إلى هدف صافي االنبعاثات 
الــصــفــريــة مــبــكــرًا عــبــر اســتــخــدام مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة من 

املصادر، ومنها ذلك الكابل.
ــر املـــشـــروع طــاقــة مــتــجــددة لــســبــعــة مــاليــن مــنــزل 

ّ
ســيــوف

بسعر 48 جنيهًا إسترلينيًا )60 دوالرًا( للميغاواط في 
الساعة، مقارنة بسعر 92.50 جنيه إسترليني للمفاعل 

 Hinkley( النووي الجديد في البالد في هينكلي بوينت
Point(. اقرأ أيضًا: الطاقة الشمسية.. استثمار ُمربح لكنه 

مازال محفوفًا باملخاطر
لـإكس لينكس:  قال سيمون موريش، الرئيس التنفيذي 
نحن ال نبحث عن تمويل حكومي للمساعدة في تكلفة 
ُيــعــّد فرصة هائلة ويتوافق مــع التزامات  الــذي  املــشــروع 
بريطانيا لصافي االنــبــعــاثــات الصفرية وبــأقــل قــدر من 

املخاطر. رغم علم وزارة األعمال والطاقة واإلستراتيجية 
لــم تقم بأية  الصناعية فــي بريطانيا بــاالقــتــراح، لكنها 
ــا قــالــتــه  مـــنـــاقـــشـــات رســـمـــيـــة بـــخـــصـــوص األمـــــــر، وفـــقـــًا ملــ

لـبلومبرغ نيوز في بيان.
ســُيــكــلــف املــــشــــروع 16 مـــلـــيـــار جــنــيــه إســـتـــرلـــيـــنـــي، حـــال 
يــبــدأ العمل فــي الكابل فــي عــام 2025  بــه، على أن  القيام 

واستكماله في عام 2029.

إندونيسيا جتازف بتعليق صادرات زيت النخيل .. مقاضاة دولية وغرامات فى انتظارها
بــدأت إندونيسيا، تعليق صادراتها من 
زيت النخيل، التي تعد أكبر دولة منتجة 
لـــه فـــي الـــعـــالـــم، مـــا يــمــكــن أن يــــؤدي إلــى 
النباتية  الــزيــوت  زعــزعــة استقرار ســوق 
التي ارتفعت أسعارها إلى أعلى مستوى 

منذ الحرب في أوكرانيا.
ويواجه األرخبيل الواقع في جنوب شرق 
آسيا منذ أشهر نقصا في زيوت الطهي 
وارتـــفـــاع أســعــارهــا فــي أســـواقـــه املحلية 
ويخشى تصاعدا في التوتر االجتماعي، 

وفقا لـالفرنسية.

تــعــلــيــق  قــــــــــرار  الــــســــلــــطــــات أن  وأوضـــــــحـــــــت 
الــــــصــــــادرات يـــشـــمـــل كــــل صــــــــــادرات الــــزيــــوت 
النباتية وليس فقط منتجات زيوت الطعام 
فــقــط، كــمــا أعـــلـــن. ويـــؤكـــد بــيــمــا يــوديــســتــيــرا 
ــات  ــدراســ الــخــبــيــر االقـــتـــصـــادي فـــي مـــركـــز الــ
ــدول األكــثــر  ــ االقـــتـــصـــاديـــة والــقــانــونــيــة أن الــ
تضررا بتعليق التصدير هي الهند والصن 

وبنجالدش وباكستان، نظرا إلى استهالكها 
الغذائي. ويشير إلى أن إندونيسيا تجازف 
باحتمال دفع غرامات لخرقها عقودا، وحتى 
املـــقـــاضـــاة أمــــــام مــنــظــمــة الـــتـــجـــارة الــعــاملــيــة 
ــاد ايــرالنــجــا  ــ ــذا الــحــظــر. وأفــ ــد هــ ــال أمــ إذا طــ
ــو الــــوزيــــر املــنــســق لــالقــتــصــاد بــأن  ــارتـ ــارتـ هـ
جميع املــنــتــجــات بــمــا فــي ذلـــك زيـــت النخيل 

الــتــجــارة،  بــمــرســوم وزارة  الـــخـــام مــشــمــولــة 
موضحا أن الحظر دخل حيز التنفيذ.

وارتـــفـــع ســعــر زيـــت الــنــخــيــل الــخــام نــحــو 10 
في املائة األربــعــاء قبل بــدء الحظر املفروض 
فــي بــورصــة كــواالملــبــور، بــزيــادة نسبتها 63 
ــد الــرئــيــس  ــ ــد. وأكـ ــ ــام واحــ ــائـــة خــــالل عــ فـــي املـ
اإلنــدونــيــســي جــوكــو ويـــدودو أن تــأمــن هذه 

الــقــصــوى.  السلعة للسكان يشكل األولـــويـــة 
وأضــاف بما أننا أكبر منتج لزيت النخيل، 
ــه صـــعـــوبـــة فــي  ــواجــ ــات أنـــنـــا نــ ــارقــ ــفــ فـــمـــن املــ
الحصول على زيــت الطهي، داعيا املنتجن 

إلى التعاون.
وتعاني إندونيسيا التي يبلغ عدد سكانها 
270 مــلــيــون نــســمــة مــشــكــالت فـــي الــتــوزيــع 

والـــتـــخـــزيـــن، بــيــنــمــا يــفــضــل املـــنـــتـــجـــون بــيــع 
ــفـــاع  شــحــنــاتــهــم دولــــيــــا لـــالســـتـــفـــادة مــــن ارتـ
ــا الســـتـــئـــنـــاف  ــرتــ ــاكــ األســــــعــــــار. وتـــخـــطـــط جــ
ــادرات عــنــدمــا يــنــخــفــض ســعــر الجملة  الــــصــ
لــزيــت الــطــهــي إلـــى 14 ألـــف روبــيــة 97 سنتا 
في األرخبيل، بعدما ارتفع 70 في املائة في 

األسابيع األخيرة.

تعاني إندونيسيا 
مشكالت في التوزيع 

والتخزين، بينما 
المنتجون يبيعون 

شحناتهم دوليا 
لالستفادة من ارتفاع 

األسعار

االستثمار الخارجي المباشر غير المالي يناهز 2٧ مليار دوالر 
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االمارات : اكتمال تشييد أول محطة فى الدولة لتحويل النفايات إلى طاقة
: انتهت أعــمــال تشييد أول محطة  أبــوظــبــي 
ــى طــاقــة  ــ فــــي الــــدولــــة لــتــحــويــل الـــنـــفـــايـــات إلـ
عــلــى أن تــدخــل مــرحــلــة االخــتــبــار والتشغيل 
قريبًا وتكون إضافة محورية لقطاع الطاقة 
الـــنـــظـــيـــفـــة بــــالــــدولــــة حـــيـــث تـــعـــتـــبـــر املــحــطــة 
مـــن أوائـــــل أعـــمـــال شــركــة اإلمـــــــارات لتحويل 
الــنــفــايــات إلـــى طــاقــة  املـــشـــروع املــشــتــرك بن 
بيئة للطاقة إحـــدى شــركــات مجموعة بيئة 
ــة أبـــوظـــبـــي لــطــاقــة املــســتــقــبــل مــصــدر  ــركـ وشـ

إحدى شركات الطاقة الرائدة عامليًا.
و تعتزم شــركــة اإلمــــارات لتحويل النفايات 
إلــى طــاقــة ومجموعة بيئة ومــصــدر افتتاح 
مــحــطــة تــحــويــل الــنــفــايــات إلـــى طــاقــة بشكل 
رســمــي ضــمــن حــفــل يــقــام قــريــبــا، كــمــا بـــدأت 
مـــجـــمـــوعـــة بـــيـــئـــة ومــــصــــدر فــــي اســتــكــشــاف 
الــفــرص املــتــاحــة إلنــشــاء مــحــطــات أخـــرى من 
هذا النوع في مختلف أنحاء دولــة اإلمــارات 
واملنطقة. و ستساعد املحطة بعد تشغيلها 
إمــارة الشارقة لتكون أول مدينة في منطقة 
الــــشــــرق األوســـــــط خـــالـــيـــة مــــن الـــنـــفـــايـــات مــع 
ــــن الــــنــــفــــايــــات غــيــر  ــالـــيـــة مـ تـــحـــقـــيـــق قـــيـــمـــة عـ
القابلة إلعـــادة التدوير ورفــع معدل تحويل 
النفايات بعيدًا عن املكّبات من 76 في املائة 
، كما ستساعد أيضًا في  إلــى 100 في املائة 
تقليل كميات النفايات املوجهة إلى املكبات 
وتدعم توجهات الدولة لتعزيز مزيج الطاقة 

النظيفة.
املــحــطــة طــاقــتــهــا التشغيلية  تــبــلــغ  وعــنــدمــا 
القصوى ستسهم فــي تحويل مــا يصل إلى 

الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر أن مــجــمــوعــة كــنــيــم شــركــة 
املقاوالت الصناعية الفرنسية قامت بتشييد 
املحطة الجديدة التي تبلغ مساحتها 80 ألف 
متر مرّبع وتستوفي شروط أفضل التقنيات 
ــتـــي تــنــســجــم مع  فـــي االتـــحـــاد األوروبـــــــي والـ

300 ألف طن سنويًا من النفايات غير القابلة 
ــادة الــتــدويــر بــعــيــدًا عـــن املــكــّبــات ، وذلـــك  ــ إلعـ
إلنــتــاج 30 مــيــجــاواط مــن الــطــاقــة منخفضة 
الكربون لتلبية احتياجات 28 ألف منزٍل من 

الكهرباء في إمارة الشارقة.

الــصــارمــة واملــعــتــمــدة حول  املعايير البيئية 
العالم.

و حــول آليات التشغيل في هــذه املحطة فإن 
النفايات غير القابلة إلعادة التدوير توضع 
الــحــراري لتوليد بخار  فــي مــرجــل النفايات 

ــي الـــضـــغـــط يــســهــم بـــــــدوره فــــي تــشــغــيــل  ــالـ عـ
التوربينات الكهربائية مع التأكيد على إزالة 
وتنقية السموم وامللوثات املتولدة عن تلك 

العملية.
عــلــى جـــانـــب آخــــر يـــجـــري جــمــع رمـــــاد الــقــاع 
املـــواد املعدنية واملكونات  إلعـــادة استخراج 
األخــــرى الــتــي يمكن اســتــخــدامــهــا فــي البناء 
وأعــمــال الــطــرق فــي الــوقــت الـــذي ُيــجــمــع فيه 
املــتــطــايــر بــشــكــل مــنــفــصــل ملعالجته  ــاد  ــرمـ الـ

بطريقة علمية وآمنة.
الــنــفــايــات إلى  بــالــقــرب مــن محطة تحويل  و 
الـــنـــفـــايـــات  بــيــئــة إلدارة  يـــقـــع مـــجـــّمـــع  طـــاقـــة 
الحائز على جوائز متعددة ويخضع إلدارة 
الــتــدويــر شــركــة إعـــادة التدوير  بيئة إلعـــادة 
ــادة املــــــواد الــتــابــعــة ملــجــمــوعــة بيئة  ــعـ ــتـ واسـ
والــتــي ســاهــمــت حــتــى الــيــوم فــي تــحــويــل 76 
في املائة من النفايات بإمارة الشارقة بعيدًا 

عن املكبات.
ووفقًا للمخططات فإن النفايات غير القابلة 
ــن املـــجـــّمـــع إلــى  ـــحـــول مـ

ُ
ــادة الـــتـــدويـــر ســـت إلعــــ

مــحــطــة تــحــويــل الـــنـــفـــايـــات إلــــى طـــاقـــة ليتم 
معالجتها إلنتاج الطاقة النظيفة.

ــٍن مــن  ــ ــــف طـ ــى تـــحـــويـــل 300 ألـ ــ بـــاإلضـــافـــة إلـ
الــنــفــايــات بــعــيــدًا عـــن املــكــّبــات ســتــســهــم هــذه 
املــحــطــة الـــتـــي تــبــلــغ طــاقــتــهــا اإلنــتــاجــيــة 30 
ميجاواط في تفادي ما يقارب 450 ألف طٍن 
الــكــربــون سنويًا  مــن انبعاثات ثاني أكسيد 
ــفـــاظ عــلــى مـــا يـــعـــادل 45 مــلــيــون متر  والـــحـ

مكعب من الغاز الطبيعي.

ــرح حـــمـــد بــــن حــــمــــود الــــغــــالبــــي، شــريــك  ــ ــ وشـ
مــؤســس ومـــديـــر الــتــســويــق فـــي شــركــة ســدن 
ــعـــازل  ــتـــج يـــعـــمـــل كـ ــنـ ــائــــال أن املـ ــة قــ ــيـ الـــطـــالبـ
ــاج الـــســـيـــارات  ــ ــــالؤه عــلــى زجـ ــراري يــتــم طـ ــ حــ
األمامية والجانبية والخلفية بحيث يمنع 
دخــــول األشـــعـــة تــحــت الـــحـــمـــراء الــتــي تـــؤدي 

ــرارة وإلــــى انــفــجــار  ــحـ ــــات الـ إلـــى ارتـــفـــاع درجـ
العبوات املضغوطة املوجود داخل السيارة، 
ــتــــبــــارات الـــتـــي قــــام بها  مـــؤكـــدا أن آخــــر االخــ
ــتــــاج تـــؤكـــد أن مــــدة ثـــبـــات املــنــتــج  فـــريـــق اإلنــ
ض  تتراوح بن 18 شهرا إلى عام حسب تعرُّ
السيارة للظروف املختلفة كالحرارة العالية 

والغبار واألتــربــة والرطوبة املستمرة طوال 
فــتــره الــســنــة. ولــفــت الــغــالبــي إلـــى الــجــوانــب 
التي يسعون لتطويرها في املنتج، وقال إن 
إلــى تعزيز خصائص  الفريق يسعى حاليا 
العزل بشكل أكبر ودراسة إمكانية استمراره 
ــده أطــــــول بـــالـــكـــفـــاءة نــفــســهــا، كـــمـــا تــطــرق  ــ ملـ

إلـــى أهـــم الــصــعــوبــات الــتــي واجــهــتــهــم أثــنــاء 
تــصــنــيــع املـــنـــتـــج، والـــتـــي كـــانـــت مـــن أبـــرزهـــا 
محاولة الفصل بن املادة املراد استخدامها 
كــعــازل حــــراري، وبـــن بقية املــــواد املــوجــودة 
فـــي الــخــلــيــط ذاتــــــه، وقـــــال إن هـــنـــاك عــقــبــات 
مستقبلية يسعى أعضاء الفريق لتجاوزها، 

وهـــي إمــكــانــيــة اســتــخــدام املــنــتــج عــلــى مـــواد 
غير الزجاج، مضيفا إن الفريق يعمل حاليا 
ــة لــتــحــديــد  ــهــــزة الــــالزمــ فـــي الــبــحــث عـــن األجــ
ــتــــي ســتــســهــم فــــي إمــكــانــيــة  الـــخـــصـــائـــص الــ
ــلـــى مـــــــواد أخـــــــرى غــيــر  ــتـــج عـ ــنـ ــدام املـ ــخــ ــتــ اســ

الزجاج.

مــســقــط : ابــتــكــر طــلــبــة مــن جــامــعــة الــســلــطــان قــابــوس منتجا 
يعالج مشكلة الحرارة العالية داخل السيارات والتي ينتج عنها 
الــعــطــور واملــلــطــفــات، واملنتج  الــعــبــوات املضغوطة مثل  انــفــجــار 
املسمى NPH هو طاء عــازل للحرارة يتم طــاؤه على زجاج 
الــخــارج وهــو بديل طبيعي وآمــن ُيستخدم ملنع  السيارات من 
دخـــول حـــرارة الشمس إلــى داخـــل الــســيــارة، ويــتــم استخراجه 
من سعف النخيل والتي تعتبر سلطنة عمان غنية بهذه املادة 
السلطنة ما يزيد على ٨  النخيل في  الخام بحيث يقّدر عــدد 
إلــى ٢٠ كجم  بــني ١٥  أن كــل نخلة تنتج  مــايــني نخلة بمعدل 
سنويا من سعف النخيل، وقد أثبتت نتائج االختبار التي قام 
بها فريق سدن الطابي املنتج لابتكار، نقصان درجة الحرارة 
داخــل السيارة بعد وضع املنتج بمعدل من ١٠ إلى ١٥ درجة 
املنتجات األخــرى املوجودة في  املنتج مع  سيليزية، وبمقارنة 
األسواق فإن NPH يتميز بنفاذية أكثر للضوء حيث إن اللون 
التقليل من  األبــيــض مما يسهم فــي عــدم  للمنتج هــو  النهائي 

مجال الرؤية لقائد املركبة.

ٌعمانيون يستخرجون من سعف النخيل منتجا يعالج ارتفاع احلرارة داخل السيارات
الغالبي: المنتج يعمل كعازل حراري يتم طالؤه على زجاج السيارات يمنع دخول األشعة تحت الحمراء

أعــلــن املــركــز الــســعــودي لـــألرصـــاد، بـــدء العمليات 
التشغيلية لبرنامج استمطار السحب الصناعي، 
ــواء  ــ وانــــطــــالق أولــــــى الـــطـــلـــعـــات الـــجـــويـــة عـــلـــى أجـ
مــنــاطــق الـــريـــاض والــقــصــيــم وحـــائـــل، وذلـــك ضمن 
املرحلة األولـــى للبرنامج. ويسعى البرنامج إلى 
تحقيق ستة أهداف تتمثل في زيادة معدل الهاطل 
الـــســـنـــوي 10% و20%، واملـــســـاهـــمـــة فــي  املــــطــــري 
تعزيز التكيف مع التغير املناخي وفــي الحد من 
التصحر، وتحقيق مستهدفات مبادرة السعودية 
الخضراء عبر زيادة الغطاء النباتي، ونقل املعرفة 
والتقنيات وتأهيل الكوادر الوطنية، ودعم أبحاث 
فـــيـــزيـــاء الـــســـحـــب، ورصـــــد الــعــنــاصــر الـــجـــويـــة في 
طبقات الجو العليا، ودعم أعمال اإلنذار املبكر من 

العواصف الغبارية.
ــامـــج لــخــمــس  ــرنـ ــبـ ــن الـ ــلـــة األولـــــــى مــ ــرحـ وتـــمـــتـــد املـ
 من هذا العام 2022، حيث يستخدم 

ً
سنوات، بداية

فـــي عــمــلــيــات االســتــمــطــار الــصــنــاعــي نـــوعـــان من 
ــة، هــــي املــنــخــفــضــة والـــرعـــديـــة،  ــيـ ــامـ ــركـ الـــســـحـــب الـ
وتــعــتــبــر املـــــواد املــســتــخــدمــة فـــي عــمــلــيــات الــبــذور 
صديقة للبيئة، منها ملح الطعام وأيوديد الفضة 
بنسب قليلة جــــًدا، وفـــي حـــاالت خــاصــة ومــحــددة 

للسحب الباردة، وليس لها أي أثر سلبي.
مــن جــانــبــه، أوضـــح وزيـــر البيئة واملــيــاه والــزراعــة 
املـــهـــنـــدس عــبــد الـــرحـــمـــن الــفــضــلــي، أن الــبــرنــامــج 
يستهدف زيــادة معدل الهطول املطري عن املعدل 
الــحــالــي الـــذي ال يــتــجــاوز 100 مــلــم ســنــويــًا، لكون 
بــلــدان العالم جفافًا، وال  السعودية تعّد مــن أكثر 
تــحــتــوي عــلــى مــســطــحــات مــائــيــة دائــمــة مــن أنــهــار 

وبحيرات.
الــرئــيــس التنفيذي للمركز واملــشــرف  قــال  بــــدوره، 
ــه أولـــى  ــــالم، إنــ عــلــى الـــبـــرنـــامـــج، الـــدكـــتـــور أيـــمـــن غـ
الـــرحـــالت الــجــويــة عــلــى مــنــطــقــة الـــريـــاض، حققت 

أهدافها من حيث نجاح العملية والعامل الزمني 
لــهــا، وكــذلــك الــنــتــائــج املـــرجـــوة، مبينًا أن الــخــبــراء 
ــلـــى دراســــــــة اإلطــــــــار الــبــحــثــي  ــًا عـ ــيـ ــالـ يـــعـــمـــلـــون حـ
والعلمي؛ لالستفادة من مخرجاتها في عمليات 

االستمطار املجدولة.
وأضاف الدكتور غالم أن العمليات الحالية تعمل 
وفــق الخطة الزمنية املــعــدة لها وفــي إطــار العمل 
التشغيلي، بالتعاون مع جميع الجهات املعنية، 
إلــى إنشاء غرفة عمليات تعمل على مدار  مشيرًا 
الـــســـاعـــة ومـــجـــهـــزة بــــــأدق الــتــقــنــيــات األرصــــاديــــة 
ــرادارات الدقيقة، والعلماء والخبراء الدولين  والــ
في مجال االستمطار والدعم الفني واللوجستي؛ 
بهدف مراقبة السحب وتحديد مواقع االستمطار، 
لتقوم الطائرات املخصصة ببذر املواد املحفزة في 
أماكن محددة؛ لتحفيز عملية هطول األمطار على 

املناطق املستهدفة وزيادة كميتها.

السعودية تستمطر السحب مبواد صديقة للبيئة
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أظـــهـــرت الــــدراســــة الــســنــويــة ملــنــظــمــة جــلــوبــل 
فــورســت ووتــــش ومــعــهــد وورلــــد ريــســورســز 
ــد أن نــحــو  ــاريـــالنـ إنــســتــيــتــيــوت وجـــامـــعـــة مـ
11.1 مليون هكتار من الغابات في املناطق 
االستوائية فقدت العام املاضي، بينها 3.75 

مليون من الغابات األصلية.
وبحسب ما ذكرت الفرنسية، قال رود تايلور 
رئيس برنامج الغابات في وورلد ريسورسز 
فــقــدان مــســاحــات من  إنستيتيوت إن وتــيــرة 
الغابات االستوائية األصلية عــادلــت عشرة 
مالعب كرة قدم في الدقيقة الواحدة، مشيرا 

إلى أنها مستمرة منذ عام.
ــابـــات الــســلــيــمــة إلــى  ــغـ وأدى تــدمــيــر هــــذه الـ
ــانـــي أكــســيــد  انـــبـــعـــاث 2.5 جــيــجــا طــــن مــــن ثـ
الكربون في الغالف الجوي في 2021، وهو 
مــا يــعــادل انــبــعــاثــات الــهــنــد الــســنــويــة، وفقا 
لــلــبــاحــثــن. ويــقــع أكــثــر مــن 40 فــي املــائــة من 
البرازيل،  الغابات األصلية املدمرة 2021 في 

حيث قطع أو احترق نحو 1.5 مليون هكتار، 
وحـــلـــت الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة فـــي املــرتــبــة 
ألـــف هكتار.  فــقــد فيها نــحــو 500  الــثــانــيــة إذ 
وشــهــدت بوليفيا أعــلــى مستوى مــن تدمير 
الغابات منذ بدء إحصاء املساحات املفقودة 

2001، إذ بلغت نحو 300 ألف هكتار.
أما خارج املناطق االستوائية، فأظهر التقرير 
الــغــابــات الشمالية فــي النصف الشمالي  أن 
مــن الــكــرة األرضــيــة شــهــدت أكــبــر خــســارة في 

الغطاء الحرجي في عقدين.
ــا، أدى مـــوســـم حــرائــق  وفــــي روســـيـــا وحــــدهــ
كــثــيــفــة إلــــى خـــســـارة 6.5 مــلــيــون هــكــتــار من 

الغابات، وهو رقم قياسي.
وحـــذر الــبــاحــثــون مــن اتــســاع الــظــاهــرة ككرة 
الثلج، إذ تؤدي الحرائق املتكررة إلى انبعاث 
مــزيــد مــن ثــانــي أكسيد الــكــربــون فــي الغالف 

الجوي.

البيئة ضحية احلرب الروسية األوكرانية

احلرائق دمرت ماليني الهكتارات فى غابات اإلستوائية

ويـــرجـــح ســتــيــفــان ســمــيــث، مــنــســق بــرنــامــج 
الكوارث والنزاعات في برنامج األمم املتحدة 
لــلــبــيــئــة، إمــكــانــيــة أن يـــواجـــه الــعــالــم مشكلة 

بيئية ضخمة.
أماكن ملوثة

بــدأ مفتشو البيئة بــأخــذ عينات مــن التربة 
واملــيــاه فــي أكثر مــن موقع تعرض للهجوم، 
بحسب ما أكدته إيرينا ستافتشوك، نائبة 
وزيـــر حماية البيئة واملــــوارد الطبيعية في 
أوكرانيا، وتقوم أوكرانيا بمساعدة العديد 
مــن الــشــركــات لتحديد مــواقــع الــتــلــوث، ومــن 
أبرز املنظمات غير الحكومية: PAX، منظمة 
ــلـــوث فــي  ــتـ ــقـــت الـ هـــولـــنـــديـــة غـــيـــر ربـــحـــيـــة وثـ
ســـوريـــة ومــنــاطــق الـــنـــزاع األخـــــرى، ومــرصــد 
الصراع والبيئة، مؤسسة خيرية بريطانية، 
ومجموعة Ecoaction، مجموعة بيئية مقرها 

أوكرانيا.
ومن خالل متابعة منشورات شهود العيان 
على وسائل التواصل االجتماعي، قامت كل 
مجموعة بتوثيق األضــرار في أكثر من 100 
موقع ، بدءًا من محطات الطاقة إلى املنشآت 
الـــعـــســـكـــريـــة ومـــصـــانـــع املــــــــواد الــكــيــمــيــائــيــة 

وغيرها.
تلوث الماء

املـــاء مــن أخــطــر النتائج على  تــلــوث  ويعتبر 
الــــحــــيــــاة، فـــبـــعـــدمـــا دمـــــر حـــطـــام الـــصـــواريـــخ 
خــزانــات األســمــدة فــي منطقة ترنوبل، شرق 
ــار فــي  ــ ــهـ ــ ــرت عـــيـــنـــات مـــيـــاه األنـ ــهــ لـــفـــيـــف، أظــ
املــنــطــقــة ارتـــفـــاع مــســتــويــات األمــونــيــا، أعلى 
بـ163 مرة من املعدل الطبيعي والنترات أعلى 

بـ 50 مرة، وفقًا لستافتشوك.
وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن عـــــدم رصـــــد أي مـــلـــوثـــات 
كيميائية حــتــى اآلن، إال أن مــجــرد فــكــرة أن 
الــخــزانــات الضخمة  أوكــرانــيــا تمتلك مــئــات 
ــتـــي تـــضـــم 6 مـــلـــيـــارات طــــن مــــن الــنــفــايــات  الـ
الــســائــلــة الــنــاتــجــة عـــن الــتــعــديــن والــنــشــاط 
الصناعي، تثير املخاوف في حال تم تسريب 

ــداول. وفـــي أجــــزاء أخــــرى من  ــجـ األنـــهـــار أو الـ
أوكــرانــيــا، أعـــرب خــبــراء الــصــحــة الــعــامــة عن 
ــــالق املــــعــــادن الــثــقــيــلــة مثل  قــلــقــهــم بـــشـــأن إطـ
الرصاص والكادميوم من املواقع الصناعية، 
الــتــي ترتبط بالتأخر فــي نمو األطــفــال، في 
ــاري لــيــفــي،  ــ ــــق بـ الـــهـــواء ومـــيـــاه الـــشـــرب. ووفـ
الــعــامــة فــي كلية  األســـتـــاذ املــســاعــد للصحة 
ــار  الـــطـــب بــجــامــعــة تــافــتــس والــخــبــيــر فـــي آثـ
الـــحـــرب عــلــى الــصــحــة الـــعـــامـــة، مـــن الــصــعــب 

هــذه املــواد الكيميائية السامة إلــى األراضــي 
أو األنهار القريبة في حالة تلف الخزانات.

وجــــد فــيــم زويــجــنــيــنــبــيــرج، رئــيــس مــشــروع 
ــرار البيئية  جهود PAX لرصد مــواقــع األضـ
في أوكرانيا، أن الصراع دمر أكثر من عشرة 
مرافق مائية، بما في ذلــك محطات معالجة 
املــيــاه والــســدود، وأدت األضـــرار التي لحقت 
بـــمـــحـــطـــات مـــعـــالـــجـــة املــــيــــاه إلـــــى تـــــرك مــيــاه 
الــصــرف الــصــحــي غــيــر املــعــالــجــة لتغسل في 

لـــــاملــلــوثــات البيئية  تــحــديــد كــمــيــة الــتــعــرض 
خالل العمليات العسكرية.

تلوث الهواء
الــهــواء مــصــدرًا آخــر يهدد البيئة  يعد تلوث 
فـــــي أوكــــــرانــــــيــــــا، بـــحـــســـب مـــــا ذكـــــرتـــــه نــيــتــا 
كــــروفــــورد، أســـتـــاذة الــعــلــوم الــســيــاســيــة في 
جامعة بوسطن، فإن مدة الحرب سيكون لها 

تأثير مباشر على زيادة تلوث الهواء.
ــتــــي اســـتـــهـــدفـــتـــهـــا الـــضـــربـــات  فـــفـــي املـــــــدن الــ

الــغــبــار اإلسمنتي املتطاير  الــروســيــة، شــّكــل 
في الهواء من خالل املباني املتداعية تهديدًا 
لــلــســكــان وعــمــال اإلنـــقـــاذ، ألن تــطــايــر الــغــبــار 
يؤدي إلى مشاكل تنفسية، إذ إن الجسيمات 
الدقيقة من اإلسمنت املتطاير يمكن أن تهيج 
املسالك الهوائية وتسبب ندبات في الرئتن 

عند استنشاقها.
مــــــــادة  إلــــــــــى ذلــــــــــك أن اســـــتـــــنـــــشـــــاق  أضــــــــــف 
الــبــنــاء،  األســبــســتــوس، مـــادة مستخدمة فــي 
يؤدي إلى أمراض عديدة وتستمر لسنوات، 
ألن املــعــدن ال يتحلل أو يغسل فــي األمــطــار، 
فــقــد تــم ربـــط األســبــســتــوس بــأنــواع مختلفة 

من السرطان.
نزاعات سابقة

ــقــــة إلـــــــى أن هــــذه  ــر الـــــنـــــزاعـــــات الــــســــابــ ــيـ تـــشـ
االنـــبـــعـــاثـــات يــمــكــن أن تـــكـــون لــهــا تــأثــيــرات 
ــــدى كــمــا حــــدث فـــي أمـــاكـــن أخــــرى،  بــعــيــدة املـ
ضـــرمـــت 

ُ
ــثــــال، أ فــفــي الـــكـــويـــت عــلــى ســبــيــل املــ

النار في مئات من آبــار النفط التي احترقت 
ألشهر، في تسعينيات القرن املاضي، وشكل 
ــاثـــات ثــانــي  ــعـ ــبـ ــن انـ ــتـــرق %2 مــ ــحـ ــزيــــت املـ الــ
الــعــام، أي  الــكــربــون العاملية فــي ذلــك  أكسيد 
مـــا يـــعـــادل االنـــبـــعـــاثـــات مـــن كـــنـــدا بــأكــمــلــهــا. 
وأشارت عينات الجليد التي تم جمعها بعد 
سنوات في األنهار الجليدية إلى أن السخام 
حملته الرياح مئات األميال، وغطت األنهار 

الجليدية.
وبعيدًا عن تلوث املــاء والــهــواء، رصــد تقرير 
ــز ســــتــــراســــفــــور األمـــيـــركـــي  ــركــ ــن مــ ــ صـــــــادر عـ
الــتــأثــيــرات بــعــيــدة املــــدى لــلــحــرب الــروســيــة، 
والتي بحسب التقرير ستؤثر على الجهود 
الــدولــيــة الــخــاصــة لخفض درجـــات الــحــرارة، 
والــتــوقــف عــن اســتــخــدام الـــوقـــود األحــفــوري 
الــعــام 2050، ووفـــق التقرير، فــإن الحرب  فــي 
ستؤدي إلى مزيد من املنافسة االستراتيجية 
التي تضر بالتعاون في قضايا املناخ على 

املدين املتوسط والبعيد.

الملوثات بسبب الحرب تستغرق سنوات لتنظيفها مع زيادة خطر االصابة بالسرطان وأمراض الجهاز التنفسي

الروسية عملياتها  القوات  بينما توسع 
العسكرية في األراضي األوكرانية، يحذر 
العديد من خبراء البيئة من تحول الحرب 
إلـــى مــأســاة تــدفــع ثمنها الــبــشــريــة، فمع 
العسكرية واســتــخــدام  الــضــربــات  ــادة  زيـ
الكثير مــن األسلحة والــقــذائــف، تنتشر 
املــلــوثــات فــي جميع أنــحــاء الـــبـــاد، ومــن 
املمكن أن تؤثر على الدول املجاورة، من 
األنهار  امللوثات عبر مياه  خال تسرب 

أو حتى عبر الهواء.
وبــحــســب تــقــريــر نــشــرتــه صحيفة وول 
ستريت جورنال األميركية، حدد خبراء 
ــرات املــــواقــــع املـــلـــوثـــة نتيجة  الــبــيــئــة عـــشـ
األعمال العسكرية، ووفق خبراء الصحة 
املــلــوثــات املستمرة بسبب  فــإن  البيئية، 
لتنظيفها  قــد تستغرق ســنــوات  الــحــرب 
ــة بــالــســرطــان  ــابــ مـــع زيــــــادة خــطــر اإلصــ
وأمراض الجهاز التنفسي، باإلضافة إلى 

تأخر النمو لدى األطفال.

دويل



7 األحد 8 مايو 2022 م – 7 شوال 1443 هـجماعة الخط األخضر البيئية تقارير

علماء روسيا يطورون وقودا يعمل فى درجات حرارة منخفضة جدا

إجالء اآلالف جرَّاء حرائق الغابات فى والية نيو مكسيكو األمريكية

كندا تالحق قانونياً مرتكبي جرائم على القمر وفى الفضاء 

القبض على شخصني على خلفية نصب فخاخ قتلت ثالث منور نادرة

 أوتاوا : أقّر النواب الكنديون، مشروع قانون 
يــتــضــّمــن تــعــديــالت عــلــى الــقــانــون الــجــنــائــي 
تتيح السماح بمحاكمات في شــأن الجرائم 
املرتكبة على القمر أو في الفضاء، وفق وكالة 

الصحافة الفرنسية.
ووردت التعديالت ضمن مشروع قانون من 

443 صفحة يتناول أساسًا املوازنة.
ويــنــص أحـــد الــتــعــديــالت عــلــى أن أي عضو 
في طاقم فضائي كندي ُيرتَكب خــارج كندا 
 
ً
وأثـــنـــاء رحــلــة فــضــائــيــة أي عــمــل، أكــــان فعال

ــكــب داخــل 
ُ
أو امتناعًا عــن فعل، يشكل لــو ارت

األراضـــــــي الـــكـــنـــديـــة، جــريــمــة يــعــاقــب عليها 
الــقــانــون، ُيــعــد وكــأنــه ارتــكــب هـــذه الــفــعــل في 
كندا. ويهدف نص املشروع الذي أقره مجلس 
العموم بغالبية 181 صوتًا مقابل 144 إلى 
الـــســـمـــاح بـــاملـــالحـــقـــات الــقــضــائــيــة املــرتــبــطــة 
بجرائم حدثت خــالل الرحالت الفضائية أو 

على سطح القمر.
وباإلضافة إلى املواطنن الكندين، ستالحق 
الــكــنــديــة قضائيًا أعــضــاء الطاقم  الــســلــطــات 
ــال ارتـــكـــبـــوا أفــــعــــااًل تــعــرض  األجــــانــــب فـــي حــ
أفـــراد الطاقم الكندي أو سالمته  حــيــاة أحــد 

لــلــخــطــر، أو إذ ارتــكــبــوا هـــذه األفـــعـــال داخـــل 
مركبة كندية.

وتأتي املوافقة على االقتراح، في ظل املشاركة 
املتوقعة لرائد فضاء كندي للمرة األولى في 
إلــى مــدار القمر فــي 24 مايو  رحلة فضائية 
ــار( 2024، فــي إطــار مــشــروع بناء املحطة  )أيـ
القمرية املستقبلية، غــايــتــواي، بمبادرة من 

وكالة الفضاء األميركية )ناسا(.
ــاء واحـــــــدًا مــــن طــاقــم  ــفـــضـ ــكـــون رائــــــد الـ ــيـ وسـ
أرتــيــمــيــس 2، وهـــي أول مــهــمــة مــأهــولــة إلــى 

القمر منذ عام 1972.

د ب أ : ألقت الشرطة في إندونيسيا القبض 
عــلــى شــخــصــن الــيــوم الــجــمــعــة فــي مقاطعة 
بــأنــهــمــا نصبها  آتــشــيــه عــلــى خلفية مــزاعــم 
فخاخا من األســالك تسببت في مقتل ثالثة 
ــور ســـومـــطـــريـــة(، مـــهـــددة  ــبــ نـــمـــور نـــــــادرة )بــ
بــاالنــقــراض. وقــال مسؤولون إنــه تــم العثور 

عــلــى الــبــبــور نــافــقــة، وكـــانـــت تــفــصــل بـــن كل 
مــنــهــا 500 مــتــر فـــي مــنــطــقــة زراعـــيـــة شــرقــي 
آتشيه يــوم األحــد املاضي، بعدما وقعت في 
الــفــخــاخ الــتــي صــمــمــت الصــطــيــاد الــخــنــازيــر 
الــبــريــة. ويــمــكــن أن يـــواجـــه الـــرجـــالن عقوبة 
السجن ملدة تصل إلى خمسة أعوام إذا أدينا 

بانتهاك قانون البالد للحفاظ على التنوع 
الحيواني والحياة البرية.

ويبقى في البرية حوالي 400 ببر سومطري، 
وتــواصــل أعــدادهــا التناقص بسبب الصيد 
الجائر وفقدان املوائل الطبيعي بسبب إزالة 

األشجار لزراعة نخيل الزيت.

هـــائـــان في  أّدى حـــريـــقـــان   : واشـــنـــطـــن 
والية نيو مكسيكو جنوب غرب الواليات 
المتحدة، إلى إجاء آالف األشخاص بعد 
أن تعّرض جزء كبير من الوالية للتهديد 

نتيجة الحرائق.
وذكــــــرت شــبــكــة ســـي إن إن األمــريــكــيــة 
اليوم أن الحريق المسمى /كاف كانيون/ 
تسبب في حرق أكثر من 145 ألف فدان 
فـــي وقــــت مــبــكــر مـــن يــــوم الـــثـــاثـــاء، وتــم 
بالمائة فقط،  الحريق بنسبة 20  احتواء 
مضيفة أنـــه تــم اســتــدعــاء أكــثــر مــن ألــف 

رجل من اإلطفاء لمكافحة النيران.

وقـــالـــت جـــوي أنــســلــي مـــديـــرة مــقــاطــعــة ســان 
ميغيل األمريكية إنه تم إجالء حوالي 3500 
شخص من مدينة الس فيجاس وما حولها 
بسبب خطر الحريق، مضيفة أن 270 مبنى 
تــعــّرضــت بــشــكــل واضــــح لــلــضــرر أو الـــدمـــار، 
. ويعد /كاف كانيون/ 

ً
بما في ذلك 166 منزال

أكبر حريق غابات نشط في الواليات املتحدة 

ا في الجنوب 
ً
واألكثر تدميًرا ضمن 12 حريق

الــغــربــي، ويــقــول علماء إنــهــا أوســـع انــتــشــاًرا 
ــام بــســبــب  ــعــ ــذا الــ ــ ــا هـ ونـــشـــبـــت قـــبـــل مـــوعـــدهـ
تغير املناخ. وأصدر خبراء األرصاد تحذيًرا 
بــالــلــون األحـــمـــر، مـــا يــشــيــر إلـــى أن الــحــرائــق 
يمكن أن تبدأ وتنتشر بسهولة في املنطقة 
التي من املتوقع أن تصل سرعة الرياح فيها 

إلى نحو 80 كيلومتًرا في الساعة وتنخفض 
فيها الرطوبة إلى خمسة باملائة.

الــســادس من  يذكر أن الحريق املشتعل منذ 
أبريل املاضي، دّمر املئات من العقارات وأّدى 
إلــى إخـــالء عــشــرات التجمعات السكنية في 
جبال سانجر دي كريستو، لكنه لم يسفر عن 

وفاة أحد حتى اآلن.

اكتشاف سحالي سمكية عاشت قبل 205 ماليني عام

قناديل البحر تغزو ميناء بشمال إيطاليا

اكــتــشــفــت فـــي جــبــال األلــــب الــســويــســريــة 
ــة  ــ ــــالثــ مـــــــتـــــــحـــــــجـــــــرات عـــــــــــائـــــــــــدة إلــــــــــــــى ثــ
ــــن فــصــيــلــة  زواحـــــــــف بـــحـــريـــة ضـــخـــمـــة مـ
اإلكـــثـــيـــوصـــورات )الــســحــالــي الــســمــكــيــة( 
التي عاشت قبل نحو 205 مالين عــام، 
بينها أكبر ســن تــم العثور عليها حتى 

اليوم ألحد هذه الحيوانات.
وتعد اإلكثيوصورات التي يصل وزنها 
إلــــى 80 طــنــا وطــولــهــا إلــــى أكــثــر مـــن 20 
مترا من أكبر الحيوانات املوجودة على 

اإلطالق بحسب الفرنسية.
وظــهــرت اإلكــثــيــوصــورات قبل نحو 250 
ــــوع أصــغــر  ــقـــي مــنــهــا نـ مـــلـــيـــون عــــــام، وبـ
حجما شبيه بالدالفن حتى 90 مليون 
عــام مضت. لكن معظمها نفق قبل 200 

مليون عام، خصوصا تلك العمالقة.
ــثــــيــــوصــــورات مـــوجـــودة  ــو بــقــيــت اإلكــ ــ ولـ
لضاهت بحجمها حيتان العنبر الكبيرة 
ــذا الـــعـــصـــر، لــكــنــهــا تــبــقــى أصــغــر  ــ فــــي هـ
مــن أكبر حــيــوان حــي على األرض اليوم 
والــحــوت األزرق، إذ يصل طــولــه إلــى 30 

مترا.
ولم تكتشف إلى اليوم سوى متحجرات 
ــــاش فــي  قــلــيــلــة لــــهــــذا الـــعـــمـــالق الـــــــذي عــ
عــصــور مــا قبل الــتــاريــخ، مــا يشكل لغزا 
كـــبـــيـــرا ، بــحــســب الـــبـــروفـــيـــســـور مـــارتـــن 
ساندر ، املعد الرئيس لهذه الدراسة التي 
نشرت في مجلة علم الحفريات الفقارية 
جورنال أوف فيرتبريت باليونتولوجي.
ويـــعـــود اكـــتـــشـــاف املـــتـــحـــجـــرات إلــــى بن 
عامي 1976 و1990 ، في كانتون جريزون 

السويسري، لكنها لم تدرس بالتفصيل 
إال في اآلونة األخيرة.

واملــــفــــارقــــة أن هـــــذه املـــتـــحـــجـــرات كــانــت 
ارتــــفــــاع 2800 مـــتـــر. إذ  مــــوجــــودة عـــلـــى 
ــذي  ــــت، الــ ــــوقـ ــي ذلـــــك الـ إن قـــــاع الـــبـــحـــر فــ
ــان يــحــيــط بــالــقــارة الــعــظــمــى الــوحــيــدة  كـ
املــــوجــــودة )بــانــجــيــا(، أصــبــح تــدريــجــيــا 
في الجزء العلوي من هذه الجبال بفعل 

حركة الصفائح التكتونية.
وعــثــر مـــن أول إكــثــيــوصــور عــلــى عــشــرة 
أجـــزاء صغيرة مــن أضــالعــه، إضــافــة إلى 
ــا يــحــمــل عــلــى  ــو مــ ــ ــقــــرات، وهـ ــفــ إحــــــدى الــ
مــــتــــرا، أي  نـــحـــو 20  ــه  االعـــتـــقـــاد أن طـــولـ
تقريبا حجم أكبر عينة من هذا الحيوان 

اكتشفت على اإلطالق )21 مترا(.
وبلغ طول اإلكثيوصور الثاني نحو 15 
إلــى الفقرات السبع التي  مــتــرا، استنادا 

تم فحصها.
لكن االكتشاف األهم هو السن الضخمة 
حــتــى بــالــنــســبــة لــإكــثــيــوصــور، إذ يبلغ 
قطر جذرها 60 مليمترا ، على ما شرح 
بيان صادر عن مارتن ساندر من جامعة 

بون.
ولـــم تــكــن لــإكــثــيــوصــور الـــذي عــثــر عليه 
في كندا أي أسنان. وأشارت الدراسة إلى 
أن اإلكــثــيــوصــورات ذات األســـنـــان كانت 

تتعايش مع تلك التي ال أسنان لها.
وكـــانـــت أكـــبـــر ســـن اكــتــشــفــت إلــــى الــيــوم 
)والوحيدة األخرى إلكثيوصور عمالق( 
يــبــلــغ 20 مـــلـــيـــمـــتـــرا، وتـــعـــود  قـــطـــر  ذات 

لحيوان يبلغ طوله نحو 18 مترا.

ــا : أظـــهـــر تــصــويــر الــتــقــطــتــه طــائــرة  ــ رومـ
مــســيــرة أن قــنــاديــل الــبــحــر مـــألت ميناء 
مدينة تريستا بشمال إيطاليا في غزو 
إنــه قــد ناجم عــن تأثيرات  يقول العلماء 
الرياح والتغيرات في درجة حرارة مياه 

البحر
ولوحظت الــظــاهــرة ذاتــهــا فــي أبــريــل من 
الــعــام املــاضــي عندما عثر على آالف من 
أحد أنواع قناديل البحر في طريقها إلى 

امليناء.
وقـــــالـــــت فـــالـــنـــتـــيـــنـــا تـــيـــريـــلـــي الـــبـــاحـــثـــة 

فـــي املــعــهــد الـــوطـــنـــي لــعــلــوم املــحــيــطــات 
والــجــيــوفــيــزيــاء التجريبية لصحيفة ال 
ا في درجة حرارة 

ً
ريبوبليكا نالحظ دفئ

مــيــاه البحر وربــمــا تــكــون زيـــادة قناديل 
البحر ترتبت بصورة جزئية على ذلك.

ووضـــحـــت تــيــريــلــي إنـــه قـــد يــكــون هــنــاك 
الــريــاح الشمالية  ســبــب آخـــر يتمثل فــي 
الشرقية التي عادة ما تهب بقوة باتجاه 
تريستا وخليجها وتتسبب في ارتفاع 
املياه من األعماق مما يؤدي إلى تحريك 

قنديل البحر باتجاه الساحل.

موسكو–نوفوستي : نجحت مجموعة من 
الـــروس بتطوير وقــود ديــزل يمكنه  العلماء 
العمل في درجات حرارة منخفضة جدا تصل 

إلى 70 درجة تحت الصفر.
وأشـــار العلماء فــي جامعة تومسك للعلوم 
التطبيقة إلى أن الوقود الجديد الذي طوروه 
بطرق بسيطة نوعا ما سيؤمن احتياجات 
الـــنـــاس والـــشـــركـــات املــــوجــــودة فـــي املــنــاطــق 
الشمالية الباردة ليتمكنوا من تأمن الطاقة 

وسيستخدم فــي وســائــط النقل، ويستعمل 
ــواد  ــــود مــ ــــوقـ ــن الـ ــنــــوع مــ فــــي تـــطـــويـــر هـــــذا الــ
محفزة روسية الصنع أرخــص من نظائرها 

األجنبية.
ــــح الــعــلــمــاء أن الـــطـــرق الــجــديــدة الــتــي  وأوضـ
ابتكروها في إنتاج هذا الوقود ستمكن من 
الــحــصــول عــلــيــه فــي حــقــول الــنــفــط مــبــاشــرة، 
ــوجـــــــودة فـــــي مـــنـــاطـــق  ــلــــك املـــــ وخــــصــــوصــــا تــ
يصعب تأمن الوقود إليها، وأن امليزة املهمة 

ــادة مـــن نحو  ــفـ ــتـ ــو إمــكــانــيــة االسـ األخــــــرى هـ
%98 مــن املـــواد الــخــام لتحويلها لــوقــود في 
حن تــراوح تلك النسبة ما بن 50-%70 مع 
الــطــرق االخـــرى لتحويل املشتقات النفطية 

إلى وقود.
ــتـــاذة املــســاعــدة  وحــــول املـــوضـــوع قــالــت األسـ
في قسم الهندسة الكيميائية في الجامعة، 
ماريا كيرغينا:طريقة املعالجة التي نتبعها 
ـــــــود ديـــزل 

َ
تــســاعــدنــا فـــي الـــحـــصـــول عــلــى وِق

ــــة حـــــرارة تــصــل إلــــى 70  ال يــتــصــل عــنــد درجـ
درجة مئوية تحت الصفر، واملهم في طريقة 
إنــتــاج هــذا الــوقــود هــو أنها ال تتطلب الغاز 
لــذا سيكون  الــذي يحوي على الهيدروجن، 
بـــاإلمـــكـــان اعــتــمــادهــا فـــي املــصــافــي الــكــبــيــرة 
واملــنــشــآت الــصــغــيــرة املـــوجـــودة فــي املناطق 
النائية أيضا.. تمكنها من جعل هذا الوقود 
ــرارة منخفضة بفضل  يعمل فــي درجــــات حــ
تقنيات تحويل بارافينات النفط الثقيلة إلى 

بارافينات خفيفة وأيزوبارافن.
ــيـــــوم طــــــرق لــلــحــصــول  ــت تــــوجــــد الـــ ــ ــافــ ــ وأضــ
عــلــى وقـــــود ديــــل يــعــمــل فـــي درجــــــات حــــرارة 
منخفضة، لكن هذه الطرق تطلب وجود غاز 
الــهــيــديــوجــن ومــحــفــزات كيميائية تحتوي 
على البالتن، وهذا األمر مكلف للغاية، كما 
أن هذه املحفزات تنتج في بلدان أجنبية، لذا 

طورنا طريقتنا الخاصة في إنتاج الوقود.
املصدر: 
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البلدان الواقعة حول 
خط االستواء أكثر 

عرضة لمخاطر 
المناخ الملموسة

بول مونداي: 
من الصعب تحديد 

تأثيرات أساليب 
التكيف حالياً

تقارير

التعدين غير الشرعي يدمر أراضي السكان األصليني فى غابات األمازون

 الدول الفقيرة أكثر عرضة خملاطر املناخ أربعة أضعاف من الغنية

نهر كولورادو األهم واألخطر فى الواليات املتحدة

ودمــــر عــمــال املــنــاجــم الــحــرفــيــن، املــعــروفــن 
محلّيًا باسم غاريمبو )Garimpo( ما يصل 
فــــدانــــًا(،  ــــى 3 آالف و272 هـــكـــتـــارًا )8085  إلـ
ــام 2018،  ــ ــي مـــســـاحـــة تــضــاعــفــت مـــنـــذ عـ ــ وهـ
وفــقــًا ألحــــدث إصــــدار مــن تــقــريــر يــحــمــل اســم 

ــوم، أعــــدتــــه فــئــات  ــجــ ــهــ يـــانـــومـــامـــي تـــحـــت الــ
الــحــفــاظ على  مجتمعية بــدعــم مـــن جــمــاعــة 
البرازيلية املعهد االجتماعي البيئي.  البيئة 
كما جلب وجـــود هـــؤالء الــعــّمــال فــي املنطقة 
مزيدًا من األمراض واألسلحة والكحول إليها

يـــواجـــه شــعــب الـــيـــانـــومـــامـــي حــمــى الــذهــب 
الـــكـــبـــيـــرة الـــثـــانـــيـــة مـــنـــذ الــثــمــانــيــنــيــات، مــع 
ــقـــدر بــنــحــو 20 ألــــف عـــامـــل مـــن عــمــال  مـــا يـ
ــلــــذهــــب داخـــــل  ــر الــــشــــرعــــي لــ ــيــ ــديــــن غــ ــعــ ــتــ الــ
مــنــطــقــة الـــغـــابـــات االســتــوائــيــة املــمــتــدة بن 

ــذا الــتــهــديــد  الـــبـــرازيـــل وفـــنـــزويـــال. ويـــأتـــي هـ
بينما  النائية  األمازون  املتزايد ملجتمعات 
الـــبـــرازيـــلـــي جــايــيــر  الــرئــيــس  إدارة  تــخــطــط 
أراضي  في  بالتعدين  للسماح  بولسونارو 
ــلـــيـــن مــــن خـــالل  مــجــتــمــعــات الـــســـكـــان األصـ

ــانــــون تـــعـــارضـــه حـــتـــى شـــركـــات  ــروع قــ ــشــ مــ
املشرعن  اســتــعــداد  ومــع  الــكــبــرى.  التعدين 
مــن  آالف   7 حــــوالــــي  يـــنـــصـــب  لـــلـــتـــصـــويـــت، 
ــي عــاصــمــة  الـــســـكـــان األصـــلـــيـــن خــيــمــهــم فــ

البالد احتجاجًا على ذلك

يتسبب التعدين غير املشروع للذهب في 
غابات األمازون بمفاقمة تدمير األراض 
التي تسكنها أكبر مجموعة في أمريكا 
الجنوبية من السكان األصليني الذين ما 
يــزالــون يعيشون في عزلة نسبية، وهم 

)Yanomami( شعب اليانومامي
ــى أن  ــ ــدر مــــؤخــــرًا إلـ ــ وأشـــــــار تـــقـــريـــر صـ
ــة املــــتــــراخــــيــــة ودعـــــــم الـــســـلـــطـــات  ــابــ ــرقــ الــ
البرازيلية املباشر للتعدين غير املشروع 
تــدهــور أراضــي  للذهب كانا وراء زيـــادة 
الـــعـــام  ــي  ــ فـ بـــنـــســـبـــة 46%  ــامــــي  ــانــــومــ يــ
املاضي، حيث تمت إزالة الغابات وتلوثت 

املياه والتربة في املنطقة

ــار الــتــقــريــر إلـــى أن مــنــطــقــة جــنــوب آســيــا  أشــ
مــعــرضــة للخطر بشكل خــاص–أكــثــر بعشر 
مرات من أوروبا–بسبب تعرضها للعواصف 

والفيضانات وارتفاع منسوب مياه البحر.
تمتلك الــبــلــدان الــواقــعــة حــول خــط االســتــواء 
ــادة ما  والـــــدول الــجــزريــة الــصــغــيــرة، الــتــي عــ
املــنــاخ امللموسة،  تكون أكثر عرضة ملخاطر 
اقــتــصــادات فــقــيــرة وأقـــل تــنــوعــًا ومــؤســســات 
ــا  ــائـــرهـ ــا يـــعـــنـــي أن خـــسـ ــ ــــف، وهـــــــو مــ ــعــ ــ أضــ
االقتصادية من املرجح أن تكون أعلى وأكثر 
ثباتًا نظرًا ألن لديها قدرة أقل على التكيف، 

وفقًا لستاندرد آند بورز.
ــال مــؤلــفــو الــتــقــريــر، ومــــن بــيــنــهــم مـــاريـــون  قــ
أمــيــوت إن: هــنــاك حــاجــة إلـــى تــمــويــل املــنــاخ 
ــدرة الــبــلــدان الــنــامــيــة  لــلــمــســاعــدة فـــي بــنــاء قــ
على الصمود في مواجهة تغير املناخ الذي 
ساهمت فيه بــقــدر ضئيل نسبيًا. وأضـــاف: 
الــتــعــاون والــدعــم الدوليان  يمكن أن يساعد 
ــي تـــمـــويـــل فــجــوة  ــر ضــعــفــًا فــ ــثــ ــلــــدان األكــ الــــبــ

األدوات التي تراعي البيئة.
املــخــاطــر املناخية  الــتــقــدم فــي تحديد  تباطأ 
ــد تـــكـــون الــنــمــاذج  لــكــل دولـــــة عــلــى حـــــدة، وقــ
مـــحـــدودة االســتــخــدام، نــظــرًا ألن الــعــديــد من 
السندات السيادية لن تكون مستحقة لعقود. 

التكيف املتزايدة.
بدأت أسواق السندات بالفعل في التكيف مع 
تهديد تغير املناخ، حيث أصدر املقترضون 
أحــجــامــًا قــيــاســيــة مـــن الـــســـنـــدات الــخــضــراء، 
وغالبًا ما يتدافع املستثمرون على شراء تلك 

آنــد بــورز هــذا التحليل  وال تعتبر ستاندرد 
ــزءًا مـــن حــالــتــهــا األســـاســـيـــة للتصنيفات  ــ جـ
إلــى عــدم اليقن بالنسبة  السيادية، مشيرة 

للتوقعات.
الــوكــالــة بتقييم مـــا يسمى  يــقــوم تــحــلــيــل  ال 
بمخاطر التحول، والتي تشير إلى التكاليف 
االقــتــصــاديــة لــالنــتــقــال نــحــو اقــتــصــاد أكــثــر 
الــتــي تبذلها  الــتــكــيــف  اخــــضــــرارًا، أو جــهــود 

الحكومات واملجتمعات املرتبطة بها.
ــــي فــي  ــاسـ ــ قـــــال بـــــول مـــــونـــــداي، املـــحـــلـــل األسـ
التقرير: من الصعب تحديد تأثيرات أساليب 
الــتــكــيــف حــالــيــًا.. ومـــع ذلـــك، فــمــن املــعــقــول أن 
نــفــتــرض أن الـــبـــلـــدان ســتــحــاول الــتــكــيــف مع 

قضايا مثل ارتفاع منسوب مياه البحر.
تستند الدراسة أساسًا إلى سيناريو يتوقع 
ــرارة بــمــقــدار 1.8  ــة الـــحـ زيــــادة مــتــوســط   درجــ
درجـــة مــئــويــة، مقابل هــدف اتفاقية باريس 
للحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى أقل بكثير 

من 2 درجة مئوية.

قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات 

الفقيرة  الــبــلــدان  اقــتــصــادات  االئــتــمــانــيــة إن 

 لــمــخــاطــر الــمــنــاخ 
ً
ســتــكــون أكـــثـــر تـــعـــرضـــا

بــأربــعــة أضــعــاف مــن نــظــرائــهــا األكــثــر ثــراء 

بحلول عام ٢٠٥٠. ذكرت الوكالة في تقرير 

عــلــى أســــاس ســيــنــاريــو مــعــتــدل أن حــوالــي 

١٢% مـــن الــنــاتــج االقـــتـــصـــادي لـــلـــدول ذات 

الدنيا  الشريحة  المنخفض، وحتى  الــدخــل 

الدخل، سيكون تحت  البلدان متوسطة  من 

التهديد، مقارنة بـ 3% للدول ذات الشريحة 

العليا من البلدان متوسطة الدخل.

 Colorado”كـــــــــــولـــــــــــورادو ــهــــر  »نــ أن  تـــبـــيـــن 

التي يتهددها  المائية  الممرات  أكثر   River

الخطر فــي الــواليــات الــمــتــحــدة، وفــق تقرير 

حــديــث نشر األســبــوع الــحــالــي. يــوفــر »نهر 

كـــولـــورادو« اإلمــــدادات الحيوية الــازمــة من 

الناس  المايين مــن  الــشــرب لعشرات  مياه 

فــي غـــرب الـــواليـــات الــمــتــحــدة، بــمــا فــي ذلــك 

الــكــبــرى مــن قبيل فينيكس،  الــمــدن  ســكــان 

فــيــغــاس،  ــون، وأريــــــزونــــــا، والس  ــســ ــوكــ وتــ

 عن أنه يروي مايين األفدنة 
ً
ونيفادا، فضا

من األراضي الزراعية في المنطقة الرئيسة 

المنتجة للمواد الغذائية .

يكتسي أهمية بالغة فى إمداد عشرات الماليين من الناس فى غرب الواليات المتحدة بالمياه الصالحة للشرب
فــأبــرزهــا التلوث  املــمــرات املائية  تتهدد تلك 
ــيــــة واملـــحـــاصـــيـــل  ــن تـــربـــيـــة املــــاشــ ــ ــاتــــج مـ ــنــ الــ
الــغــذائــيــة واألعـــــالف الــحــيــوانــيــة، والـــســـدود، 

واالستخدام املفرط للمياه.
“كـــولـــورادو« أحــد أكبر األنــهــار فــي الــواليــات 
املــتــحــدة، إذ تــمــتــد مــســتــجــمــعــات مــيــاهــه في 
ســبــع واليـــــات أمــيــركــيــة مـــن وايـــومـــنـــغ حتى 
كاليفورنيا، ليشكل فــي خليج كاليفورنيا 
 Colorado ”باملكسيك »دلــتــا نهر كـــولـــورادو
الـــقـــرن  ــكـــن مـــنـــذ مــنــتــصــف  River Delta. ولـ
العشرين، بالكاد وصل نهر »كولورادو« إلى 

ــان  ــركـ ــيـ ــن مــنــظــمــة »أمـ ــــادر عــ ــــصـ ــر، الـ ــريـ ــقـ ــتـ الـ
ريفرز”American Rivers )األنهار األميركية( 
التي ال تتوخى الربح، يدرج أيضًا في الئحته 
لــألنــهــار الــعــشــرة األوائـــــل املــعــرضــة للخطر، 
»سنايك ريفر”Snake River ]نهر األفعى[ في 
املنطقة الشمالية الغربية للمحيط الهادئ، 
 San Pedro River ”بـــــيـــــدرو ــهــــر »ســـــــان  ونــ
 Los”فـــي أريــــزونــــا، ونــهــر »لــــوس أنــجــيــلــيــس
 عن 

ً
Angeles River فــي كــالــيــفــورنــيــا، فــضــال

»مــيــســيــســيــبــي« املـــمـــتـــد عـــبـــر قــــــارة أمــيــركــا 
إلـــى األخـــطـــار التي  أمـــا بالنسبة  الــشــمــالــيــة. 

في بحيرة »باول« )االصطناعية(، علمًا أنها 
خزان مياه في كولورادو أنشئ بواسطة »سد 
غلن كانيون” Glen Canyon Dam، إلى أدنى 

مستوى له منذ 1969.
درج أكــثــر من 

ُ
اعــتــبــارًا مــن الــشــهــر الــحــالــي، أ

99 في املئة من »حوض نهر كولورادو« بن 
أحـــوال »الجفاف غير الطبيعي« و«الجفاف 
ــد«، وفـــــق خــــبــــراء مــعــنــيــن بــمــراقــبــة  ــديــ الــــشــ

الجفاف تابعن للحكومة األميركية.
وفيما يتخبط العالم أكثر في أزمة املناخ، من 
املــرجــح أن تتفاقم هــذه االتــجــاهــات. بحلول 

خليج كــالــيــفــورنــيــا، مــع اســتــنــزاف الغالبية 
الكبرى من املياه على امتداد الطريق.

أما املشكلة امللحة التي يشير إليها التقرير 
الــتــي يستهلكها  املــيــاه  فتتمثل فــي أن كمية 

السكان أكثر مما يمكن للنهر تحمله.
ومما زاد الطن بلة تراجع السعة اإلجمالية 
الــجــفــاف كابدتها  ــوال مــن  للنهر نتيجة أحــ
ــوال عـــقـــديـــن مــــن الــــزمــــن وأثـــــرت  ــ ــ املـــنـــطـــقـــة طـ
سلبًا فــي إمـــداداتـــه مــن املــيــاه، حسبما وجد 

الباحثون.
فــي الــعــام املـــاضـــي، انــخــفــض مــنــســوب املــيــاه 

2050، كما يذكر التقرير، من شــأن املياه في 
»نهر كــولــورادو« أن تنخفض بنسبة عشرة 

إلى 30 في املئة مرة أخرى.
وجدت دراسة أخرى تعود إلى 2020 أن تدفق 
النهر على طــول كــولــورادو ينخفض بنسبة 
تسعة فــي املــئــة لــكــل درجـــة مــئــويــة تسجلها 
ــرارة. ويـــقـــود إلــــى هــــذه الــحــال  ــ ــحـ ــ درجــــــات الـ
جزئيًا تراجع الغطاء الثلجي، الذي من شأنه 
أن يعكس أشعة الشمس، ويحول دون جفاف 
األرض، في تراجع ال تبطله تمامًا زيادة في 
هــطــول األمــطــار. تــاريــخــيــًا، كــان إمـــداد النهر 
وتــوزيــعــه يــخــضــع لــــ«اتـــفـــاق نــهــر كـــولـــورادو 
الــــواليــــات األمــيــركــيــة  أبـــرمـــتـــه  الـــــذي   »1922
الــســبــع داخـــــل مــنــطــقــة حــــوض مـــيـــاه الــنــهــر: 
كاليفورنيا، ونيفادا، وأريزونا، وكولورادو، 

ونيو مكسيكو، ويوتا، ووايومنغ.
تـــتـــزايـــد مــــحــــاوالت هــــذه الــــواليــــات مــعــالــجــة 
الـــنـــهـــر. فــــي 2007، عــمــلــت  ــيــــاه فــــي  نـــقـــص املــ
مجموعة من املبادئ التوجيهية املؤقتة على 
التصدي لظروف الجفاف، كذلك أبرمت خطة 

طارئة أخرى ملواجهة القحط في 2019.
بيد أن الخطط املذكورة ستنتهي في 2026، 
الــواليــات االتــفــاق على إطــار  وسيتعن على 
عمل جديد قبل ذلك الحن، ولكن هذه املسألة 
ــبــــاء وأوجــــه  ربـــمـــا تـــكـــون عــســيــرة جـــــراء األعــ

الغموض املتزايدة املتصلة بأزمة املناخ.
إلـــى جــانــب الـــواليـــات والــهــيــئــات الــفــيــدرالــيــة، 
ــيــــن مــن  ــلــ ــكــــان األصــ تـــعـــتـــبـــر جــــمــــاعــــات الــــســ
ــاب املــصــلــحــة الــرئــيــســن فـــي املــســائــل  أصـــحـ
املــتــعــلــقــة بــاملــيــاه فـــي املــنــطــقــة. يــشــيــر تــقــريــر 
القبلية  »األنهار األميركية« إلى أن الشعوب 
تــفــتــقــر إلـــى الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــلــمــيــاه، وأنــهــا 
ــرارات  ـــبـــعـــدت فــــي املــــاضــــي مــــن الـــــقـــ

ُ
قــــد اســـت

ــر صـــــادر عن  بـــشـــأن إدارة املــــيــــاه. تــقــريــر آخــ
كونسورتيوم يضم منظمة »أميركان ريفرز« 
يقدم بعض االقتراحات التي ترمي إلى حل 

أزمة نهر كولورادو.

بقلم : إيثان فريدمان
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امليكرو بالستيك الذي يلوث احمليطات مرتع للطفيليات املسببة لألمراض
حذرت دراسة حديثة من أن تلك الجزيئات 
املنتشرة من النفايات الباستيكية ربما 
تسهم أيضًا في حشد بعض الطفيليات 
البغيضة جدًا في املحيط، مع ما يترتب 
عن ذلك من عواقب محتملة على الصحة 

العامة والحيوانات البحرية
ــق مــــا عــلــمــت صــحــيــفــة انــدبــنــدنــت  ووفــــ
مــن كــاريــن شابيرو، طبيبة بيطرية في 
جــامــعــة كــالــيــفــورنــيــا بــديــفــيــس، تـــدرس 
مسببات األمراض، فقد كان معروفًا أن 
البعض  الطفيليات تتراكم فوق بعضها 
فــي طــبــقــات تتشكل عــلــى نــحــو طبيعي 
وتــغــطــي مــســاحــات مــغــمــورة بـــاملـــاء من 

أسطح موجودة في املحيطات

الــشــاطــئ، سنجد  ، فــي مــمــشــى عــلــى 
ً
ومــثــال

مغطى  املــاء  تحت  منه  املــوجــود  القسم  أن 
ــة يــشــار  بـــكـــائـــنـــات حـــيـــة فــــي طـــبـــقـــات لـــزجـ
بيولوجية.  أغشية  بوصفها  أيــضــًا  إليها 
فــي  ــاركــــت  شــ دراســـــــة،  ــــدت  وجــ  ،2014 فــــي 
تــلــك  أن  شــــابــــيــــرو،  ــــورة  ــتـ ــ ــدكـ ــ الـ إعــــــدادهــــــا 
ــي تـــجـــمـــعـــات  ــ ــة فــ ــيــ ــولــــوجــ ــيــ ــبــ ــة الــ ــ ــيـ ــ ــــشـ األغـ
أعـــشـــاب الــبــحــر تــســتــضــيــف طــفــيــلــيــات مــن 
 Toxoplasma غوندي  توكسوبالزما  قبيل 
مـــجـــهـــري  ــلــــوق  مــــخــ بــــأنــــه  عـــلـــمـــًا   ،gondii
الــحــجــم فـــي مـــقـــدوره أن يــتــســبــب بــمــرض 
ــد ســــــواء.  ــ ــر عــــلــــى حـ ــشــ ــبــ لــــلــــحــــيــــوانــــات والــ
أعــراضــه  مــا تتضمن  غــالــبــًا  اإلنــســان،  لــدى 
الغدد  وتضخم  والــصــداع  الحمى  معاناة 

الليمفاوية.
فـــي ظـــل غـــيـــاب الـــغـــشـــاء الــبــيــولــوجــي الـــذي 
الطفيليات  بـــه، ســتــذوب  طــبــيــعــيــًا  تــلــتــصــق 
ــل، وفــــــــق الـــــدكـــــتـــــورة  ــ ــائــ ــ ــهــ ــ ــ ــــط ال ــيـ ــ ــــحـ فــــــي املـ
وتــالــيــًا، فستجد مساحة تتجمع  شــابــيــرو. 
فــيــهــا وتــتــكــدس، وربــمــا تــنــقــل الــعــدوى إلــى 

البحرية. الكائنات 
الدكتورة  ما تضيف  املنطلق، على  من هذا 
ــا رغــبــة  ــ ــــالؤهـ شـــابـــيـــرو، كـــانـــت لـــديـــهـــا وزمـ
نــفــســهــا  الــــظــــاهــــرة  ــانــــت  كــ إذا  مـــعـــرفـــة  ــــي  فـ
ــداد إضــافــيــة مـــن األســطــح  ــ ســتــطــرأ عــلــى أعـ
ــط، مـــــن قــبــيــل  ــيــ ــحــ غــــيــــر الـــطـــبـــيـــعـــيـــة فـــــي املــ

امليكروبالستيك.

ــيــــاف بــالســتــيــكــيــة دقـــيـــقـــة،  تـــتـــخـــذ هـــيـــئـــة ألــ
الطفيليات  عــدد  احتساب  مــن طريق  وذلــك 
املوجودة في املاء، وتلك املتراكمة على تلك 

البالستيكية. الجسيمات  األنواع من 
الـــيـــوم األول، كــانــت أعــــداد الــطــفــيــلــيــات  فـــي 
الثالثة املوجودة في املاء أكثر من نظيرتها 
املــتــكــدســة عــلــى املــيــكــروبــيــدات أو األلــيــاف 

كذلك يتناول هذا السؤال على تأثيرات ذلك 
الدكتورة  اإلنسان. تشير  األمــر على صحة 
شابيرو إلى أنه في حال تركزت الطفيليات 
 ،

ً
حـــول تــجــمــعــات األســـمـــاك الــصــدفــيــة، مــثــال

ربما ينتهي بها املطاف في أطعمة الناس، 
البحرية  الكائنات  إلى  بالنسبة  خصوصًا 
كاملة ونيئة،  الناس  يأكلها  ما  التي غالبًا 
املــحــار وغــيــره من  أن  كــاملــحــار. تبن سابقًا 
تــبــتــلــع  الــصــدفــتــن  الــبــحــر ذوات  رخـــويـــات 
جــزيــئــات بــالســتــيــكــيــة دقــيــقــة، وفـــق اإلدارة 

الجوي والغالف  للمحيطات  الوطنية 
ملــعــرفــة املــزيــد عــن تــلــك املــســألــة، مـــزج فــريــق 
البحاثة كمية من املياه املأخوذة من البحر 
وجـــســـيـــمـــات بـــالســـتـــيـــكـــيـــة بـــالـــغـــة الــصــغــر 
ــداد مـــن الــطــفــيــلــيــات مـــعـــًا. إضـــافـــة إلــى  ــ وأعــ
توكسوبالزما غوندي، بحث هؤالء العلماء 
املعوية  الجياردية  الطفيلين  الكائنن  في 
Giardia enterica وكــريــبــتــوســبــوريــديــوم 
اللذين   ،Cryptosporidium parvum بــارفــوم 
ــاه غــيــر املـــعـــالـــجـــة، وعــنــد  ــيـ يــعــيــشــان فـــي املـ
دخـــولـــهـــمـــا إلــــى جـــســـم اإلنــــســــان، يــمــكــن أن 
أيامًا،  يسببا إسهااًل وقيئًا وجفافًا تستمر 

أو حتى أسابيع.
ــــوع، نـــظـــر الـــبـــاحـــثـــون فــي  ــبـ ــ ــلـــى مـــــدى أسـ عـ
ــــرق ارتــــبــــاط الــطــفــيــلــيــات مــــع جــســيــمــات  طـ
ــورة كــــحــــبــــات املـــســـبـــحـــة،  ــ ــكـ ــ بـــالســـتـــيـــكـــيـــة مـ
ــــرى  وأخـ  microbeads مـــيـــكـــروبـــيـــد  تــســمــى 

الــدقــيــقــة. ولــكــن، مــع حــلــول الــيــوم الــســابــع، 
ــددًا أكـــبـــر بــــأشــــواط مــن  ــ ــد الـــبـــاحـــثـــون عـ وجــ
ــتــوكــســوبــالزمــا  طــفــيــلــيــات الـــــــجـــيـــارديـــا والـــ
ــاء. أمــا  عــلــى املــيــكــروبــيــدات بــاملــقــارنــة مــع املـ
يكن  فلم  إلى كريبتوسبوريديوم  بالنسبة 
الــفــارق بــن املـــاء واملــيــكــروبــيــدات كــبــيــرًا في 

السابع. اليوم 
فــــي الــــيــــوم الـــســـابـــع أيــــضــــًا، لــــم يـــتـــبـــن فــي 
الـــدراســـة وجــــود قـــدر أكــبــر مـــن الــطــفــيــلــيــات 
مــتــراكــمــة عــلــى األلــيــاف الــدقــيــقــة، بــاملــقــارنــة 
مــع مــثــيــالتــهــا مــن الــكــائــنــات املـــوجـــودة في 

املاء.
الــــيــــوم األول  إلــــى ذلـــــك، بـــــدءًا مــــن  إضــــافــــة 
كل  حمل  والسابع،  الثالث  اليومن  وحتى 
ــرام واحــــد مـــن املــيــكــروبــيــدات واأللـــيـــاف  غــ
ــددًا أكـــبـــر كـــثـــيـــرًا مــن  ــ الـــدقـــيـــقـــة كــلــيــهــمــا عــ
ــــع كــل  ــقــــارنــــة مـ ــاملــ ــة بــ ــثــــالثــ ــيـــات الــ ــلـ ــيـ ــفـ الـــطـ
يعادل  )ما  البحر  مياه  من  واحد  ملليلتر 

تقريبًا(. واحدًا  غرامًا 
فـــي الـــواقـــع، تــكــتــســي هـــذه الـــدراســـة أهــمــيــة 
الدكتورة شابيرو،  استثنائية كونها، وفق 
تبحث في التفاعل بن نوعن مختلفن من 

اإلنسان. الذي يسببه  التلوث 
أحــــد  املـــيـــكـــروبـــالســـتـــيـــك  أن  ــلــــي  الــــجــ فــــمــــن 
املـــلـــوثـــات الــنــاجــمــة عـــن اإلنــــســــان، ولـــكـــن ال 
يــخــتــلــف األمــــر بــالــنــســبــة إلــــى الــطــفــيــلــيــات، 
وإن إلى حد ما ذكرت الدكتورة شابيرو أن 

كليهما في  جيارديا وكريبتوسبوريديوم 
مــقــدورهــمــا أن يــنــتــشــرا مــن طــريــق فــضــالت 
اإلنـــســـان واملـــاشـــيـــة والـــحـــيـــوانـــات األلــيــفــة، 
بــيــنــمــا تــنــتــشــر تـــوكـــســـوبـــالزمـــا عـــبـــر بــــراز 

املنزلية منها. القطط، بما في ذلك 
ــرو، نــتــيــجــة  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ وأضــــــافــــــت الـــــدكـــــتـــــورة شـ
املستمر، وكذلك  أسلوب عيشنا، وتوسعنا 
البراز  لدينا، يحمل  الداجنة  الحية  األنواع 
ــراض. وفــي الــوقــت  كــثــيــرًا مــن مــســبــبــات األمــ
املــواد  فأكثر على  أكثر  بتنا نعتمد  نفسه، 

البالستيكية.
عــلــى ســبــيــل املـــتـــابـــعـــة، ســتــنــظــر الـــدكـــتـــورة 
شــابــيــرو وزمــالؤهــا فــي مــدى تــأثــيــر وجــود 
ــي الـــتـــركـــيـــز الــفــعــلــي  ــ املـــيـــكـــروبـــالســـتـــيـــك فـ

املحاريات. داخل  للطفيليات 
في الحقيقة تتخطى األهمية التي تتخذها 
هـــذه األســئــلــة مــحــبــي املـــأكـــوالت الــبــحــريــة، 
الـــــــذي تـــســـبـــبـــه طــفــيــلــيــات  ــك أن املـــــــرض  ــ ذلــ
الثدييات  توكسوبالزما يشكل خطرًا على 
ــددة بـــالـــخـــطـــر، عـــلـــى شــاكــلــة  ــهــ الـــبـــحـــريـــة املــ
فــقــمــات راهـــب هـــاواي ودالفـــن مـــاوي، وفــق 

الدكتورة شابيرو.
ــلــــى أن  ــــي املـــــقـــــابـــــل، شـــــــــددت شــــابــــيــــرو عــ فــ
فــي تخفيف  املــســاعــدة  الــنــاس يستطيعون 
وطــــأة هــــذه املــشــكــلــة، عــبــر اتـــخـــاذ خــطــوات 
التي  الــبــالســتــيــك  إلــى خــفــض كمية  تفضي 

يستخدمونها.

دراسة: جرذان املدن لن تكون سبباً فى انتشار اجلائحة املقبلة

أكــثــر بمئة مــرة مما  الــدراســات تناولتها  أن 
اهتمت بمثيالتها الريفية.

وفـــوجـــئ الــبــاحــثــون لــــدى تــصــحــيــحــهــم هــذا 
التحيز الكبير بأن احتمال التسبب بمرض 

ومـــع أن الــبــاحــثــن تــوصــلــوا فــي الـــواقـــع إلــى 
ــًا من  أن لــــدى حـــيـــوانـــات املـــــدن طــبــعــًا أنــــواعــ
ــرات مــــن غـــيـــرهـــا،  األمـــــــــراض أكــــبــــر بـــعـــشـــر مـــــ
ــوا أن ثــمــة تــحــيــزًا مــنــهــجــيــًا يــتــمــثــل في  ــ أدركــ

لــدى الفئران مما هو لدى  جديدًا ليس أكبر 
حيوانات أخرى.

الــــدراســــة  الــــــذي أدار  ألـــبـــيـــري،  وقــــــال غـــريـــغ 
املنشورة االثنن في مجلة نيتشر إيكولوجي 

ــيـــرًا مــن  ــثـ ــن، إن االقــــــتــــــراب كـ ــولــــوشــ ــفــ أنــــــد أيــ
حيوانات املدن ليس مع ذلك فكرة مستحبة. 
ــرانـــس بــــرس أن  ورأى فـــي حـــديـــث لـــوكـــالـــة فـ
ُدنية 

ُ
امل احتماالت أن تكون هــذه الحيوانات 

ــدًا، لكنها  ــ ــــرض املــقــبــل ضــئــيــلــة جـ مـــصـــدر املـ
ــــدرًا ألمـــــــــراض مــهــمــة  ــــصـ ــكــــون مـ ــا تــ ــ ــبـــًا مـ ــالـ غـ
إلـــى داء البريميات   

ً
ومــعــروفــة، مــشــيــرًا مــثــال

وهــو مــرض بكتيري ينتقل عــادة عــن طريق 
الجرذان.

وأضـــــاف نــعــرف الــكــثــيــر عـــن طــفــيــلــيــات هــذه 
إلــى درجة  املــدن  الحيوانات التي تعيش في 
أن ما نجهله عنها قليل نسبيًا، نظرًا إلى أن 

الدراسات في شأنها بدأت منذ زمن بعيد.
ورأى أن الحياة البرية فــي املناطق الريفية 
يـــمـــكـــن أن تــــكــــون مــــصــــدر الـــتـــهـــديـــد الــكــبــيــر 
الــتــالــي نــظــرًا إلــى أن املــعــرفــة بها أقــل بكثير. 
ــــي جــامــعــة  ــة فـ ــ ــيـ ــ ــُدنـ ــ ـ

ُ
ــاذ الـــبـــيـــئـــة امل ــ ــتـ ــ لـــكـــن أسـ

ريــتــشــمــونــد جـــونـــاثـــان ريـــتـــشـــاردســـون قــال 
لــوكــالــة فــرانــس بـــرس إن الــبــشــر عــلــى تماس 
مــنــتــظــم مـــع الــــجــــرذان، ويــصــح تــالــيــًا وصــف 
هــــذه الـــحـــيـــوانـــات بــأنــهــا اســفــنــجــات مليئة 

باألمراض.
ونشر ألبيري واملعّد املشارك للدراسة كولن 
كــارلــســون األســـبـــوع الــفــائــت بــحــثــًا أظــهــر أن 
التغير املناخي يمكن أن يزيد خطر انتشار 

أوبئة جديدة.
 وتبن لهما أن هجرة حيوانات كالخفافيش 
إلى مناطق أكثر برودة، يؤدي إلى اختالطها 
للمرة األولـــى مــع أنـــواع أخـــرى، ويــوفــر تاليًا 
فـــرصـــًا جـــديـــدة لــــألمــــراض الـــتـــي قـــد تصيب 

ا.
ً
البشر الحق

ـــُدنـــيـــة مثل 
ُ
والحــــظ ألــبــيــرى أن الــثــديــيــات امل

الفئران يمكن أن تؤدي دورًا في هذه العملية. 
كــذلــك أظــهــر بحثه عــن االحـــتـــرار املــنــاخــي أن 
فرصًا جديدة النتقال الفيروسات من حيوان 
ــر بــاتــت مــتــوافــرة فـــي الـــوقـــت الــراهــن  إلـــى آخـ

بالقرب من املناطق املأهولة.

ــرًا إلــى  ــيـ ــريـــت أخـ ــات أجـ ــ ــ تــوصــلــت دراسـ
ــادت منذ  خـــاصـــات مــخــاِلــفــة لــفــكــرة ســ
ــن أن  ــ عـــصـــر الــــطــــاعــــون عـــلـــى األقـــــــل عـ
الـــجـــرذان نــاشــرة لـــأمـــراض، إذ أظــهــرت 
ــَســُبــب 

َ
األبـــحـــاث الـــجـــديـــدة أن احــتــمــال ت

الـــقـــوارض وســواهــا مــن حــيــوانــات املــدن 
بالجائحة املقبلة أقل مما كان ُيعتقد.

فعندما انكّب باحثون من جامعة جورج 
تـــاون فــي واشــنــطــن عــلــى درس بيانات 
نــحــو ثــاثــة آالف مـــن الــثــديــيــات، كــانــوا 
يتوقعون أن يكتشفوا أن تلك التي تعيش 
ُمُدنية تختزن كمية أكبر من  في بيئات 
إلــى  أن تنتقل  الــتــي يمكن  الــفــيــروســات 

البشر.

الجرذان لصيقة بالبشر وهي اسفنجات مليئة باألمراض

تبين أن المحار وغيره من رخويات البحر ذوات الصدفتين تبتلع جزيئات بالستيكية دقيقة

عثر على الشاطئ 
على جزئيات

 بالسيتك تحوي 
طفيليات تسبب 
الحمى والصداع 
وتضخم الغدد 

الليمفاوية
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عالج لضغط الدم.. حقنتان سنوياً

الــدم. العالج مرتن في السنة  ارتفاع ضغط 
بالحقن تحت الجلد سيوفر بديال أفضل عن 
تــنــاول األدويــــة الــيــومــيــة، والــتــي نعتقد أنها 
ستكون أخبارا سارة للمرضى وتجعل عالج 

ارتفاع ضغط الدم أكثر مالءمة«.
ــر نــيــلــيــش  ــيــ ــســ وأوضـــــــــــح الــــبــــروفــــيــــســــور الــ
ــة الــقــلــب  ــبـــي ملـــؤســـسـ ــي، املــــديــــر الـــطـ ــانــ ــامــ ســ
البريطانية )BHF(: “هذه التجربة املثيرة قد 
تـــؤدي إلـــى أخــبــار ســـارة ملــاليــن األشــخــاص 
ــتـــحـــدة الـــذيـــن  ــاء املــمــلــكــة املـ فــــي جــمــيــع أنــــحــ
ــاع ضـــغـــط الــــــــدم، وكــثــيــر  ــ ــفـ ــ يـــعـــانـــون مــــن ارتـ
ــة يومية  ــ مــنــهــم يــحــتــاجــون إلـــى تـــنـــاول أدويـ
القلبية  لتقليل مخاطر إصابتهم. بالنوبات 

والسكتات الدماغية.
وســتــحــدد الــدراســة مــا إذا كــان إعــطــاء حقنة 
مرتن في السنة يخفض ضغط الدم بدرجة 
كافية على مدى فترة طويلة. إذا ثبت أن هذا 
 ألخـــذ الحبوب 

ً
هــو الـــحـــال، فــقــد يــوفــر بــديــال

اليومية لبعض املرضى.
ويــشــار إلـــى أن ارتــفــاع ضــغــط الـــدم هــو أكبر 
ســــبــــب مــــنــــفــــرد ألمــــــــــراض الــــقــــلــــب والـــســـكـــتـــة 
الدماغية، وُيعرف باسم »القاتل الصامت«، 
ألن أعراضه غالبا ما تمر دون أن يالحظها 

أحد حتى فوات األوان.
ويـــمـــكـــن أن يــــــــؤدي الـــضـــغـــط عـــلـــى جــــــدران 
الشراين إلى إتالف األعضاء، مع مضاعفات 
فــقــدان البصر والــخــرف وفــشــل القلب  تشمل 

وتمدد األوعية الدموية وأمراض الكلى.

الذي يضيق األوعية الدموية، ما يؤدي إلى 
ارتفاع ضغط الدم.

لــكــن الـــــــدواء الـــجـــديـــد طـــويـــل املـــفـــعـــول يمنع 
هــذا البروتن، مولد »األنجيوتنسن«، »من 
املــصــدر«، عن طريق خلط الشيفرة الجينية 

لوقف إنتاج البروتن في الكبد.
وأظهرت تجارب املرحلة األولى التي أجريت 
على 84 مريضا أن جــرعــة واحـــدة قللت من 
تركيز الهرمون في دمــاء املرضى بنسبة 90 

في املئة على األقل بعد ثالثة أسابيع.
واستمر التأثير بعد 12 أسبوعا، ما أعطى 
العلماء األمــل في أن الــدواء يمكن أن يتحكم 

في مستويات ضغط الدم لفترات طويلة.
وســيــخــتــبــر الــعــلــمــاء الـــــــدواء مـــقـــارنـــة بــــدواء 
وهمي على املرضى الذين تتراوح أعمارهم 

بن 18 و75 عاما.
ــال الـــدكـــتـــور مــانــيــش ســاكــســيــنــا، رئــيــس  ــ وقـ
الدراسة ونائب املدير اإلكلينيكي في جامعة 
كوين ماري بلندن: »إننا متحمسون لتجربة 
هذا النهج األول من نوعه للبحث إذا كان آمنا 
وفــعــاال لعالج ارتــفــاع ضغط الـــدم. وال يمكن 
حل التحديات الصحية على هذا النطاق من 
قبل شخص أو كيان واحد بمفرده. يسعدنا 
العمل جنبا إلى جنب مع Alnylam والجمع 
بن خبراتنا على أمل تغيير الطب الحديث«.

وأضاف الدكتور ساكسينا: »ما زلنا في وقت 
مبكر، لكن أملنا النهائي هو أن يثبت العالج 
ــهـــل الـــتـــعـــامـــل مــع  ــــن وعـــمـــلـــي وسـ ــه حــــل آمـ ــ أنـ

لندن : يختبر فريق من العلماء في بريطانيا 
عــالجــًا ملــرض ضغط الـــدم، عــن طــريــق الحقن 
مـــرتـــن فــــي الـــســـنـــة، مــــا يــنــهــي الـــحـــاجـــة إلـــى 
الحبوب اليومية التي يتناولها املالين حول 
ــذا الــعــالج  الــعــالــم، ويــأمــلــون فــي أن يــكــون هـ
متاحًا خالل 3 سنوات في حال نجحت تلك 

االختبارات.
ويـــقـــوم الــعــلــمــاء بــتــجــربــة حــقــنــة هـــي األولـــى 
فـــي الــعــالــم لــلــســيــطــرة عــلــى الــحــالــة الــقــاتــلــة، 
والتي تعد سببا رئيسيا للسكتات الدماغية 
ــا نـــقـــل مـــوقـــع  ــ ــــات الـــقـــلـــبـــيـــة، وفــــــق مـ ــــوبـ ــنـ ــ والـ
»روســيــا الــيــوم« عــن صحيفة »الــديــلــي ميل« 
البريطانية. ويقوم فريق علماء من جامعة 
كوين ماري بلندن )QMUL( حاليًا باختبار 
ــعــطــى مـــرة واحــــدة كــل ســتــة أشــهــر لـ 

ُ
حــقــنــة ت

630 متطوعا. وإذا ثبت أن الدواء آمن وفعال، 
فإنه يمكن أن يحدث ثورة في كيفية التحكم 
ــدى املــــرضــــى املـــعـــرضـــن  ــ فــــي ضـــغـــط الـــــــدم لــ
لخطر كبير. ويعمل الدواء، الذي يحمل اسم 
 Alnylam والــذي تصنعه شركة ،Zilebesiran
Pharmaceuticals ومقرها الواليات املتحدة، 
عن طريق استهداف هرمون رئيسي ينتجه 

الكبد.
ويأمل الخبراء أن يكون العقار متاحا على 
ــــع فـــي غـــضـــون ثــــالث إلــــى خمس  نـــطـــاق واسـ
الــتــي يدعمها  الــــدراســــة،  ســـنـــوات، حــيــث أن 
املــعــهــد الــوطــنــي ألبــحــاث الــصــحــة والــرعــايــة 
ملــــدة ثــالث  املـــقـــرر أن تــســتــمــر  )NIHR(، مـــن 

سنوات.
 ،»Zilebesiran« الــجــديــد الــعــقــار  ويــســتــهــدف 
بـــروتـــيـــنـــا يـــســـمـــى »أنـــجـــيـــوتـــنـــســـيـــنـــوجـــن« 
)Angiotensinogen(، ينتجه الكبد ويساهم 

في تنظيم ضغط الدم.
ــه يــمــكــن أن يــكــون »حــال  ويــقــول مــبــتــكــروه إنـ
عمليا أكثر قابلية لإدارة« للمرضى، ويزيل 

خطر نسيان أقراص ضغط الدم اليومية.
 »zilebesiran« فـــي ســـالمـــة حــقــن وســتــنــظــر 
الــســيــطــرة عــلــى ضغط  ومــــدى فعاليتها فــي 
لــدى املرضى الذين يعانون من ارتفاع  الــدم 

ضغط الدم الخفيف إلى املتوسط.
ــدم شـــيـــوعـــًا، هــي  ــ ــ وأكــــثــــر عـــقـــاقـــيـــر ضـــغـــط الـ
ــم املـــحـــول لــألنــجــيــوتــنــســن،  ــزيـ مــثــبــطــات اإلنـ
تعمل عن طريق منع إنزيم ينشط البروتن 

تلوث الهواء يوقف القلب

ــة فـــي الـــصـــن، نــشــرت في  ــ خــلــصــت دراسـ
ــة، إلـــى  ــيـ ــركـ ــيـ مــجــلــة جــمــعــيــة الـــقـــلـــب األمـ
الــــــهــــــواء، حــتــى  ــات  ــوثــ ــلــ ــعــــرض ملــ ــتــ الــ أن 
أقــل مما تسمح بــه معايير  بمستويات 
ــد يـــــؤدي إلــــى نــوبــة  الــصــحــة الـــعـــاملـــيـــة، قـ

قلبية خالل ساعة.
ــــرت فــي  ــشـ ــ ــــي نـ ــتـ ــ ووجـــــــــــدت الـــــــدراســـــــة الـ
medicalxpress ، أن التعرض ألي مستوى 
مـــن 4 مـــلـــوثـــات هـــــواء شــائــعــة يــمــكــن أن 
ــة  ــتـــالزمـ يــــــــؤدي بــــســــرعــــة إلـــــــى ظــــهــــور مـ
الــــحــــادة ACS، وهــو  الـــتـــاجـــي  الـــشـــريـــان 
مــصــطــلــح شـــامـــل يـــصـــف أي حـــالـــة يــتــم 
الــدم املــوفــر لعضلة القلب،  فيها انــســداد 
مثل النوبة القلبية، أو الذبحة الصدرية 
ــم الــصــدر الــنــاجــم عن  غــيــر املــســتــقــرة، وألـ
الــجــلــطــات الــدمــويــة الــتــي تــســد الــشــريــان 

مؤقتًا.
وأشارت الدراسة إلى أن الخطورة تكون 
أقوى خالل الساعة األولى من التعرض، 

وتتناقص على مدار اليوم.
وقال األستاذ في كلية »الصحة العامة« 
فـــودان فــي شنغهاي هايدونغ  بجامعة 
ــار الــســلــبــيــة  ــقـــد تــــم تـــوثـــيـــق اآلثـــــ ــان: »لـ ــ كــ

ــة  ــيــ ــواء عـــلـــى الـــقـــلـــب واألوعــ ــ ــهـ ــ لـــتـــلـــوث الـ
ــيــــد، لــكــنــنــا مـــازلـــنـــا  ــة بـــشـــكـــل جــ ــويــ ــدمــ الــ

مندهشن من اآلثار السريعة«.
وأضـــاف »املــفــاجــأة األخـــرى كــانــت اآلثــار 
ــواء، وبــعــبــارة  ــهــ غــيــر الـــحـــديـــة لــتــلــوث الــ
أخـــرى فــإن أي تــركــيــزات ملــلــوثــات الــهــواء 
)مثل الجسيمات الدقيقة، وثاني أكسيد 
الــنــيــتــروجــن، وثـــانـــي أكــســيــد الــكــبــريــت، 
وأول أكسيد الكربون( املسجلة في هذه 
الدراسة قد يكون لها القدرة على إحداث 

نوبة قلبية.
ولفت البحث إلى أن التعرض للجسيمات 
الدقيقة يرتبط باملواد الصلبة املجهرية 
ــأتـــي مــن  ــتـــي تـ أو الـــقـــطـــرات الـــســـائـــلـــة، الـ
انــبــعــاثــات الــســيــارات ومــحــطــات الــطــاقــة 
ومواقع البناء ومصادر التلوث األخرى، 
ــراض الــقــلــب  ــ ــأمــ ــ بـــشـــكـــل ال لـــبـــس فـــيـــه بــ
والسكتة الدماغية وغيرها من املشكالت 
 عـــن 4.2 مــاليــن حــالــة 

ً
الــصــحــيــة، فــضــال

ــاة مــبــكــرة فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم،  ــ وفـ
ويمكن أن تكون هذه الجزيئات صغيرة 
جدًا بحيث عند استنشاقها، قد تتعمق 

في الرئتن أو حتى مجرى الدم.

اخلمول البدني يرتبط بزيادة خطر اإلصابة بالسرطان

شر في املجلة الطبية 
ُ
لندن–وجد تحليل ن

لنسات، أن الخمول البدني يرتبط بزيادة 
خطر اإلصابة بسرطان القولون بنسبة 
تتراوح من 30 إلى 40 في املئة، وزيــادة 
الــثــدي بنسبة  خطر اإلصــابــة بــســرطــان 
ــابـــة  ــادة خـــطـــر اإلصـ 30 فــــي املــــئــــة، وزيــــــ
بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 

20 إلى 60 في املئة.
كما يزيد الخمول بنسبة من 30 إلى 50 
في املئة من خطر الوفاة املبكرة، مقارنة 

بالنشاط البدني.
وكــشــفــت دراســــة حــديــثــة أن الــخــمــول له 
عاقة قوية باإلصابة بمرض السرطان، 
الجلوس في وضــع مريح ومستلق  وأن 
ــل الــخــطــر  ــوامـ ــد عـ ــو أحــ لــفــتــرة طــويــلــة هـ

القوية.

وقد لوحظت مخاطر مماثلة بن أولئك الذين 
يعانون من السمنة مقارنة بمن كانوا ذوي 

وزن طبيعي.
ــراض  ــ ــ وأفـــــــــادت مــــراكــــز الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى األمـ
ــا يـــقـــرب مــــن 57 ألـــف  ــة مــنــهــا أن مــ ــايــ ــوقــ والــ
أميركي يعيشون مع سرطان الكلى أو أنواع 

أخرى من سرطان الحوض.
واكتشف الباحثون في معهد روزويــل بارك 
ــار الــتــمــريــنــات ونــقــصــهــا على  ــ لــلــســرطــان آثـ

مخاطر اإلصابة بسرطان الكلى واملثانة.
وقام الباحثون بتحليل 160 شخصا مصابا 
بسرطان الكلى و208 مرضى بسرطان املثانة 
ــاركــــون عــن  أبـــلـــغ املــــشــ و766 مــــن األصــــحــــاء 
نشاطهم الــبــدنــي. ولــحــســاب خــطــر اإلصــابــة 
بالسرطان استخدم الباحثون طرق االنحدار 

اللوجستي متعدد التغيرات غير املشروطة.
واقــتــرح الــبــاحــثــون أن عــيــش حــيــاة مستقرة 
هــو عــامــل خــطــر مستقل لــإصــابــة بسرطان 
الــكــلــى واملــثــانــة. وقــالــت الــدكــتــورة كريستن 
مـــويـــســـيـــش: نــــأمــــل أن تـــحـــفـــز نـــتـــائـــج مــثــل 
نــتــائــجــنــا األشـــخـــاص غــيــر الــنــشــيــطــن على 
ــكـــل مــــن أشــــكــــال الـــنـــشـــاط  ــراط فــــي شـ ــ ــخــ ــ االنــ
الـــبـــدنـــي. ويـــزيـــد الــخــمــول الــبــدنــي مـــن خطر 
اإلصـــابـــة بــالــســرطــان، فـــي حـــن أن الــخــمــول 
املـــفـــرط واإلفــــــــراط فـــي الـــتـــدريـــب قـــد يـــؤثـــران 
سلبا عــلــى نــتــائــج الــعــالج ونــوعــيــة الــحــيــاة، 
الــقــيــام بتمارين معتدلة ونــشــاط بدني  فــإن 
بانتظام قد يوفران آثــارا مفيدة للنظام مثل 
الــفــيــســيــولــوجــيــة وتقليل  الــوظــيــفــة  تــحــســن 

مخاطر اإلصابة بالسرطان وتكرارها.
آثــــارا مفيدة  وقـــد وجــــدت دراســـــات مختلفة 
املــعــتــدل املنتظم وممارسة  الــبــدنــي  للنشاط 
التمارين في التقليل من آثار السرطان، مثل 

سرطانات الثدي والقولون وبطانة الرحم.
ويــمــكــن وصـــف أي حــركــة إراديـــــة للعضالت 
تـــؤدي إلـــى إنــفــاق الــطــاقــة عــلــى نــطــاق واســع 
على أنها نشاط بدني. على عكس التمرين، 
وهــو شكل مــن أشــكــال النشاط البدني الــذي 
ــات املــخــطــطــة واملـــتـــكـــررة  ــركـ ــحـ ــــى الـ يــشــيــر إلـ
بهدف البقاء بصحة جيدة. والنشاط البدني 
هو مصطلح أكثر عمومية وقد يشمل حتى 
األنشطة اليومية العامة في حياتنا مثل أداء 
األعمال املنزلية، والنقل، أو نشاط مخطط له 

مثل ممارسة الرياضة.

تستلزم فوائد مختلفة.
ويـــتـــم تــشــجــيــع تـــمـــاريـــن تــقــويــة الــعــضــالت، 
مثل رفــع األثــقــال أو تمارين الضغط، مرتن 
ــــوع لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى قـــــوة الـــعـــظـــام  ــبـ ــ فــــي األسـ

والعضالت.
وإذا كان كل هذا يبدو معقدا للغاية، فتأكد 
ــيـــس عــلــيــك  ــــك. ولـ مــــن أن أي تـــمـــريـــن مــفــيــد لـ
تحقيق إرشادات النشاط البدني لالستفادة 

من النشاط البدني.
الــبــدنــي مرتبط  كشفت الــدراســة أن الــخــمــول 
ــان الــكــلــى  بـــــزيـــــادة خـــطـــر اإلصـــــابـــــة بــــســــرطــ
واملـــثـــانـــة. وبــشــكــل أكــثــر تــحــديــدا، كـــان خطر 
اإلصابة بسرطان الكلى أعلى بنسبة 77 في 
املــئــة بــن أولــئــك الــذيــن كــانــوا غــيــر نشيطن 
بدنيا وكـــان لديهم خطر اإلصــابــة بسرطان 

املثانة بنسبة 73 في املئة.

ــلـــدراســـات فـــي مــجــمــوعــات ســكــانــيــة  يـــكـــون لـ
مختلفة نتائج مماثلة وعندما تــوجــد آلية 
محتملة لعالقة سببية، فإن هذا يوفر دليال 

على وجود عالقة سببية.
ــذيـــن  وُيـــنـــصـــح الـــبـــالـــغـــون األســـتـــرالـــيـــون )الـ
ــا(  ــامــ ــــن 18 و65 عــ بــ أعـــــمـــــارهـــــم  تـــــــتـــــــراوح 
بالحصول على 150 دقيقة على األقــل )على 
الـــنـــشـــاط  ــه يـــفـــضـــل 300( مــــن  ــ الــــرغــــم مــــن أنــ
البدني املعتدل الشدة كل أسبوع. وقد تكون 
الــتــمــاريــن املــعــتــدلــة الـــشـــدة عـــبـــارة عـــن نــزهــة 

سريعة أو دورة خفيفة أو جز العشب.
وإذا كـــان الــشــخــص عــلــى اســتــعــداد ملمارسة 
ــوي، فــهــو يــحــتــاج فــقــط إلــى  ــ نـــشـــاط بـــدنـــي قـ

نصف ذلك )75-150( دقيقة في األسبوع.
أنـــواع  ويــتــم تشجيع مجموعة متنوعة مــن 
األنـــشـــطـــة ألن األنـــشـــطـــة الـــبـــدنـــيـــة املــخــتــلــفــة 

مــن الــنــشــاط الــبــدنــي مــرتــبــطــة بـــزيـــادة خطر 
اإلصابة بأنواع عديدة من السرطان.

أدلـــة قــويــة على أن املستويات  كما أن هــنــاك 
ــدنـــــي مـــرتـــبـــطـــة  ــبـــ ــنـــــشـــــاط الـــ األعــــــلــــــى مــــــن الـــ
ــــواع من  بــانــخــفــاض خــطــر اإلصـــابـــة بــعــدة أنـ

السرطان.
وأوضــح املعهد الوطني للسرطان أن الدليل 
ــربـــط بــــن الـــنـــشـــاط الـــبـــدنـــي الــعــالــي  الــــــذي يـ
ــفـــض مـــخـــاطـــر اإلصــــابــــة بـــالـــســـرطـــان تــم  وخـ
ــات القائمة  ــدراسـ الــتــوصــل إلــيــه مــن خـــالل الـ
ــراد بالتبليغ عن  على املــالحــظــة، فيقوم األفــ
الــبــدنــي وتــتــّم متابعتهم لسنوات  نشاطهم 

لتشخيص السرطان.
ــة مــن  ــيــ ــنــــوعــ ــــى الـــــرغـــــم مـــــن أن هـــــــذه الــ ــلـ ــ وعـ
الــدراســات العلمية ال يمكن أن تثبت عالقة 
أنــه عندما  سببية، يالحظ الجسم الصحي 

ــائــــج بــــعــــض ادعــــــــــاءات  ــتــ ــنــ ــفــــت أهـــــــم الــ وكــــشــ
السرطان أن هناك عالقات بن نمط الحياة 
ــلــــوس فــــي وضـــعـــيـــة مــريــحــة  املـــســـتـــقـــر والــــجــ

والسرطان.
ووفقا لتقارير هيئة الصحة، فإن األشخاص 
الــذيــن يــقــضــون وقــتــا أطـــول فــي الــجــلــوس أو 
االستلقاء لديهم مخاطر متزايدة من سرطان 
الــقــولــون واملــســتــقــيــم وســـرطـــان الــبــروســتــاتــا 
وبـــطـــانـــة الــــرحــــم واملـــبـــيـــض ويـــرتـــبـــط نــمــط 
الحياة الكسول وعــدم الحركة بزيادة معدل 

الوفيات بالسرطان لدى النساء.
وأكــدت هذه النتائج في عام 2020 ملجموعة 
الــــســــود والـــبـــيـــض،  الـــبـــالـــغـــن  مــــن 8002 مــــن 
ــامــــل خــطــر  أن أســــلــــوب الــــحــــيــــاة الــــخــــامــــل عــ
مستقل لخطر اإلصابة بالسرطان والوفاة، 
وتوجد أدلــة تؤكد أن املستويات املنخفضة 

الجلوس في وضع مريح لفترة طويلة أحد العوامل القوية لحصول الخطر

صحة
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الــفــدرالــيــة  ابــتــكــر عــلــمــاء جــامــعــة األورال 
دواء فريدا يساعد على عالج املضاعفات 
ــكـــري، وقـــد  ــسـ ــــدى املـــصـــابـــن بـــمـــرض الـ لـ
ــارات مـــــا قــبــل  ــ ــبــ ــ ــتــ ــ اجـــــتـــــاز بــــنــــجــــاح االخــ

السريرية. 
وقــد ابتكر هــذا الــــدواء الـــذي أطــلــق عليه 
АВ-19 عــلــمــاء جــامــعــة األورال  الـــرمـــز 
الــفــدرالــيــة فــي يــكــاتــيــرنــبــورغ بــالــتــعــاون 
مــع عــلــمــاء جــامــعــة فــولــغــوغــراد الطبية، 
ــة عــمــل  ــ ــيـ ــ ــد آلـ ــديــ ــحــ ــم بــــالــــفــــعــــل تــ ــ وقـــــــد تــ
ــدواء، وتــكــنــولــوجــيــا إنــتــاجــه. وحصل  ــ الــ
الباحثون على ثالث بــراءات اختراع في 
ــة  روســـيـــا. هـــنـــاك اتـــفـــاق مـــع شـــركـــة أدويــ
ــــاج هــــــذا الــــــــــدواء وعـــرضـــه  ــتـ ــ مـــحـــلـــيـــة إلنـ

ــم حـــــل مـــســـألـــة  ــ ــ ــوق األدويـــــــــــــة. وتـ ــ ــ فـــــي سـ
ــالـــت ســفــيــتــالنــا  ــــذب االســــتــــثــــمــــارات. قـ جـ
ــة األورال  ــعــ ــامــ ــن جــ ــ ــا، مــ ــايــ ــكــ ــوفــــســ ــوتــ كــ
الــفــدرالــيــة، »تـــقـــوم الــشــركــة اآلن بــإنــتــاج 
مـــجـــمـــوعـــة تـــجـــريـــبـــيـــة مــــن الــــــــــدواء عــلــى 
شكل كبسوالت. ويتم حاليا إعــداد ملف 
تسجيل للحصول على شهادة وتصريح 
املــرحــلــة  الـــصـــحـــة. وتــتــضــمــن  مـــن وزارة 

التالية، إجراء االختبارات السريرية”.
وبــعــد ذلـــك، سيظهر منتج مهم للعديد 
مــن املــرضــى فــي ســوق األدويـــة الــروســي. 
ســيــســاعــد فـــي عــــالج مــضــاعــفــات مــرض 
ــه  ــلـ ــراحـ ــا فـــــي ذلـــــــك فـــــي مـ ــري، بــــمــ ــ ــكـ ــ ــسـ ــ الـ

املتأخرة.

خاليا سرطانية حتول إنزمياً مفيداً إلى حارس شرير حلمايتها 

محكمة هندية تلزم احلكومة باإلفصاح عن بيانات جتارب لقاحات كورونا

الصحة العاملية : ارتفاع عدد حاالت اإلصابة باحلصبة فى العالم 

د ب أ  : رصـــــدت مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــاملــيــة 
فــي تقرير لــهــا، ارتــفــاع عــدد حـــاالت اإلصــابــة 

بالحصبة في جميع أنحاء العالم.
ــان عـــدد حــــاالت الحصبة  ووفــقــًا لــلــتــقــريــر، كـ
ــــن من  الــتــي أعــلــن عــنــهــا فـــي الــشــهــريــن األولـ
الــجــاري أعــلــى بنسبة 79% مــن نفس  الــعــام 

الفترة العام املاضي.
ــفــــاع  ارتــ ــبـــب وراء  الـــسـ املـــنـــظـــمـــة إن  وقــــالــــت 
الــحــاالت هــو أن عـــدد مــن يــتــم تطعيمهم من 
األطــفــال قليل جـــدًا، ويــرجــع ذلـــك جــزئــيــًا ألن 
ـــت عـــراقـــيـــل خـــالل  ــهـ حـــمـــالت الــتــطــعــيــم واجــ

الـــدول اضطرت  جائحة كوفيد 19-،وكــمــا إن 
إلعادة تخصيص املال لقضايا أخرى.

ــــات  ــراعـ ــ ــــصـ وإضـــــــافـــــــة إلــــــــى ذلــــــــك ، تـــــرغـــــم الـ
والحروب في أوكرانيا وإثيوبيا والصومال 
وأفغانستان مالين األشــخــاص على الفرار 
من منازلهم ،مما يمنع األطفال من الحصول 
على اللقاحات، ويرغمهم غالبا على العيش 

في أماكن مكتظة.
وفي الوقت الذي يتم فيه بصفة خاصة رفع 
إجراءات التباعد االجتماعي التي تم فرضها 
جراء الجائحة ، يكون هناك تفش على نطاق 

كبير للمرض شديد العدوى.
لــــحــــصــــبــــة مــــــن خـــــالل  ويــــنــــتــــشــــر مــــــــرض ا
أو  لــعــطــس  وا لـــكـــالم  ا رذاذ خـــالل  قـــطـــرات 

الــســعــال .
لــعــدوى بــأعــراض تــشــبــه أعـــراض  وتــبــدأ ا
،ويمكن  جلدي  طفح  يعقبها  األنفلونزا، 
أن تــؤدي إلــى الــتــهــاب رئــوي وعــدوى فــي 

األذن الــوســطــى أو حــتــى الــتــهــاب بــاملــخ.
واملــــرض يــمــكــن أن يــكــون مــمــيــتــًا، ويــمــكــن أن 
يضعف جهاز املناعة ، مما يجعل املصابن 

به أكثر عرضة ألمراض أخرى.

اكــتــشــف فــريــق دولــــي مـــن الــبــاحــثــن، تــحــول 
أحـــد اإلنــزيــمــات املــهــمــة فــي الــجــســم، مــن أداء 
مهمة مفيدة، وهي املساعدة في إزالة الخاليا 
غير املرغوب فيها، إلى حارس شرير يحمي 
الــعــالج اإلشــعــاعــي،  الــخــاليــا السرطانية مــن 
وتم اإلعالن عن هذا اإلنجاز في العدد األخير 

من دورية »ساينس«.
وعــكــس الــفــريــق الــدولــي بــقــيــادة بــاحــثــن من 
مركز ابتكار وأبحاث التكنولوجيا الحيوية 
بــالــدنــمــارك، تفاصيل  بــجــامــعــة كــوبــنــهــاغــن 
االكــتــشــاف فــي الــصــورة املــصــاحــبــة لبيانهم 
الــصــحــافــي عـــن الــــدراســــة املـــنـــشـــور أول من 
أمـــس عــلــى مــوقــع »ســايــنــس إكـــس نــيــتــورك«، 
حيث توضح الصورة كيفية نجاح الخاليا 
السرطانية في تحويل إنزيم »عامل تجزئة 
الحمض النووي«، واملعروف اختصارًا باسم 
بــروتــن مــفــيــد يــكــســر الحمض  »CAD«، مــن 
أثــنــاء مــوت الخاليا املبرمج ويعزز  الــنــووي 
ــــارس شـــريـــر يحمي  تــمــايــز الـــخـــاليـــا، إلــــى حـ

الخاليا السرطانية.
واملفترض أن إطالق حزمة من اإلشعاع على 
الــســرطــانــيــة يمكن أن يقتل الخاليا  األورام 
ــــي كـــثـــيـــر مــن  ــن فـ ــكــ ــتــــي تـــتـــكـــون مـــنـــهـــا، ولــ الــ
األحــيــان، تنجو بعض الخاليا من الهجوم، 
ما يسمح للورم بالبدء في النمو مرة أخرى.

الــخــاليــا غير  وأظــهــرت األبــحــاث السابقة أن 
»نقطة  السرطانية غالبًا ما تنشط ما يعرف بـ

تفتيش دورة الخلية G1«، كوسيلة للحماية 
الــذاتــيــة عــنــد تــعــرضــهــا لــإشــعــاع، لــكــن هــذه 
اآللية ال تعمل مع الخاليا السرطانية، وترك 
لــون عـــن كــيــفــيــة بــقــاء  ذلــــك الــبــاحــثــن يــتــســاء
بعض الخاليا السرطانية على قيد الحياة 

بعد هذا العالج.
وفي الدراسة الجديدة كان الباحثون يجرون 
جـــهـــود فــحــص مـــع خـــاليـــا ســـرطـــان الــعــظــام 
ــل تــجــزئــة  ــامــ ــم »عــ ــزيــ ــوا أن إنــ ــظــ عـــنـــدمـــا الحــ
أنــــه يلعب  يــبــدو   ،»CAD الـــنـــووي الــحــمــض 
دورًا فـــي مــنــع مــــوت الـــخـــاليـــا الــســرطــانــيــة، 
فبعد إطـــالق اإلشــعــاع على عينات الخاليا 
»الشقوق  السرطانية، وجـــدوا مــا وصــفــوه بـ
الغامضة« في خيوط من حمضها النووي، 
نشأت بعد نحو 12 إلى 18 ساعة من تطبيق 

اإلشعاع.
ولـــالشـــتـــبـــاه فـــي مـــســـؤولـــيـــة اإلنــــزيــــم عــن 
ــوا بـــتـــعـــطـــيـــلـــه فـــي  ــ ــامــ ــ لـــــشـــــقـــــوق، قــ هـــــــذه ا
لـــخـــاليـــا  ــات، وأصــــبــــحــــت ا ــنــ ــيــ ــعــ لــ بــــعــــض ا
ــبـــحـــت  ــاع، وأصـ ــعــ ــة لــــإشــ ــيـ ــثــــر حـــســـاسـ أكــ
تــمــيــل أيـــضـــًا إلـــى الـــدخـــول فـــي االنــقــســام 
ــعـــد ذلـــك  ــعـــتـــاد، وبـ ــر مـــن املـ ــكـ فـــي وقــــت أبـ
فــي  بـــشـــريـــة  ورم  خـــاليـــا  لـــبـــاحـــثـــون  ا زرع 
اإلنزيم  إضافة  تأثير  واختبروا  الفئران 
إلـــى وجـــود  ــذا  املـــزيـــج، وأدى هـ ــذا  إلـــى هـ
ــلــــى تـــحـــمـــل  خــــاليــــا كــــانــــت أكــــثــــر قـــــــدرة عــ

الــعــالج اإلشــعــاعــي.

 نيودلهي : قضت املحكمة العليا في الهند 
لصالح اإلفــصــاح عــن بيانات بشأن تجارب 
أمــــرت  ــا  ــمـ كـ مــــن اآلن،  لــــقــــاحــــات »كــــــورونــــــا« 
ــا  الــحــكــومــة االتـــحـــاديـــة بــاإلفــصــاح عــلــنــًا عــمَّ
يتم التوصل إليه، ونتائج بيانات التجارب 

املاضية.
وذكــــرت وكــالــة »بــلــومــبــرغ« لــألنــبــاء أن حكم 
ــيـــن، أيـــد  ــن قـــاضـ ــة مــ ــفـ ــؤلـ لــجــنــة املـــحـــكـــمـــة املـ
ــة الـــتـــطـــعـــيـــم الــــخــــاصــــة بـــالـــحـــكـــومـــة،  ــاسـ ــيـ سـ
ــة عــلــى  ــ ــقــ ــ ــوافــ ــ والــــــــــقــــــــــرارات الـــــتـــــي تــــمــــنــــح املــ

االستخدام الطارئ للتطعيم.
وقالت املحكمة إنه ال يمكن إجبار املواطنن 
على الحصول على التطعيم؛ مشيرة إلى أنه 
يتعن عــلــى الــهــيــئــات الــحــكــومــيــة والــخــاصــة 
ــة عـــلـــى األفـــــــراد  ــفــــروضــ مـــراجـــعـــة الـــقـــيـــود املــ
الــلــقــاح. وأضــافــت املحكمة  لــم يتلقوا  الــذيــن 
أن سياسة الحكومة بــشــأن اللقاح لألطفال 

متوافقة مع األعراف الدولية.
وأصــــــــــــدرت املـــحـــكـــمـــة أوامـــــــرهـــــــا لــلــحــكــومــة 
بتسهيل اإلبــالغ عن حــاالت اآلثــار الجانبية 
لــلــحــصــول عــلــى الـــلـــقـــاح، وإتـــاحـــة الــبــيــانــات 

للعلن.

العلماء الروس يبتكرون 
دواء فريدا ملرضى السكري
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بييرا باتريزيو: 
يجب أن تنفق األموال 

لتسريع استخدام 
الطاقات النظيفة

سامانثا ماكولوتش: أن 
حوالي ربع االنبعاثات 
الصناعية ناتجة عن 

تفاعالت كيميائية

هل حتد التكنولوجيا من اآلثار الكارثية لتغير املناخ
الطبيعية  الحلول  العلماء إن  لندن–يقول 
ــة األشـــجـــار وتــقــنــيــات مثل  مــثــل غـــراسـ
احـــتـــجـــاز الـــكـــربـــون وتــخــزيــنــه ســتــكــون 
أســاســيــة لتجنب اآلثــــار األكــثــر كــارثــيــة 
إلـــى بعض  لــكــن بالنسبة  املـــنـــاخ،  لتغير 
دعــــاة حــمــايــة الــبــيــئــة هــــذا لــيــس الــطــريــق 

الصحيح الذي يجب سلوكه.
التي تقود  وتــقــول سامانثا ماكولوتش 
وحدة التقاط الكربون وتخزينه في وكالة 
الطاقة الدولية هناك العديد من الخيارات، 
واألكثر شيوعًا هو التقاط ثاني أكسيد 
الطاقة الصناعية  الكربون مــن مــصــادر 
التي تعمل بالوقود األحــفــوري، ثم نقله 

عبر خطوط أنابيب أو سفن.
العملية حقن االنبعاثات في  وتتضمن 
امــتــصــاص يحتوي على مذيب،  مــركــب 
الكربون، بينما  ويتم جمع ثاني أكسيد 

يتم إطاق الغازات األخرى.

وتقول باتريزيو للمرة األولى أوصت الهيئة 
الحكومية الدولية املعنية بتغير املناخ في 
أبــريــل باستخدام التكنولوجيا إلزالـــة ثاني 

أكسيد الكربون.
ويقول آخرون إن إزالة ثاني أكسيد الكربون 
هــي فــي الــواقــع أحــد الحلول القليلة لخفض 
االنبعاثات في مجال الصناعات الثقيلة مثل 
الصلب واإلسمنت واملواد الكيميائية، حيث 
ال يمكن تحقيق خــفــض االنــبــعــاثــات إال من 
خـــالل تقنيات مــتــطــورة مــثــل احــتــجــاز ثاني 

أكسيد الكربون وتخزينه.
وتقول سامانثا ماكولوتش من وكالة الطاقة 
ــذه الــعــمــلــيــات  ــا تــتــطــلــب هــ الـــدولـــيـــة غــالــبــًا مـ
ــرارة عــالــيــة. كــمــا أن حـــوالـــي ربــع  ــ ــات حـ ــ درجـ
االنــبــعــاثــات الصناعية ناتجة عــن تفاعالت 
كـــيـــمـــيـــائـــيـــة، وبــــالــــتــــالــــي ال يـــمـــكـــن تــجــنــبــهــا 

بالتحول إلى أنواع وقود بديلة.
إلــى غراسة غابات جديدة أو ترميم  وُينظر 
الــقــديــمــة عــلــى أنــهــا أكــثــر فــائــدة للبيئة، لكن 
بعضها غير فعال على املــدى الطويل، وفقًا 
قـــدرة الشجرة  لباتريزيو. وتــشــرح قائلة إن 
على فصل الكربون مؤقتة فقط ألنها عندما 
تــصــل إلــــى مــرحــلــة الـــنـــضـــج، تــتــوقــف أيــضــًا 
عن إزالــة الكربون ما لم تحافظ على الغابة 
بأكملها. وتضيف طرق اإلزالة الفنية تتجاوز 
هـــذه املــشــكــلــة. فــمــع تقنية احــتــجــاز الــكــربــون 
وتخزينه، يتم تخزين ثاني أكسيد الكربون 
بشكل دائم في مواقع التخزين الجيولوجية. 
ويوضح دعاة احتجاز وتخزين ثاني أكسيد 
الكربون أيضًا أنه في بعض البلدان ال تتوفر 
شــروط االستثمار في جميع أنــواع الطاقات 
إلــى أولئك الذين لديهم  النظيفة. وبالنسبة 
انبعاثات عالية من الوقود األحفوري، يمكن 
أن يكون احتجاز الكربون وتخزينه ضرورة.

ويــــقــــول كـــريـــســـتـــوف بــيــتــلــر مـــؤســـس شــركــة 
كليم ووركس التي تملك أول مصنع تجاري 
المــتــصــاص ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون مباشرة 
ــذه الــتــقــنــيــة حــديــثــة،  ــ مــــن الــــهــــواء ال تــــــزال هـ
ــة الــكــربــون  ــ ــراوح إلزالـ ــ ومــهــمــتــنــا هـــي بــنــاء مـ
الــجــوي وتخزينه بشكل نهائي  الــغــالف  مــن 
في األرض.وعــلــى عكس املــرافــق التي ترتبط 
ارتباطًا مباشرًا بمصادر الوقود األحفوري، 
تقوم كليم ووركــس بتصفية الهواء املحيط 

بمصنعها. 
ويــؤكــد بيتلر نحن مــوجــودون فــي أيسلندا 
ولــكــن مــا نــقــوم بــه يــؤثــر على مستوى ثاني 
ــان. ويــضــيــف  ــكــ ــل مــ أكـــســـيـــد الــــكــــربــــون فــــي كــ
تلتقط تقنية احتجاز ثاني أكسيد الكربون 
وتخزينه االنــبــعــاثــات قبل دخــولــهــا الغالف 
الجوي. ما نفعله هو التقاط ما هو موجود 
بالفعل في السماء. وُينظر إلى التقاط الهواء 
بشكل مباشر على أنه أقل إثارة للجدل ألنه 

ال يرتبط مباشرة بامللوثات.

وبــحــســب مــوقــع بـــي.بـــي عـــربـــي، فــقــد دعــمــوا 
حجتهم بــاإلشــارة إلــى أحــدث وثيقة للفريق 
الحكومي الدولي املعني بتغير املناخ التي 

صدرت في وقت سابق من هذا الشهر.

دومينيك إيغلتون، أحد كبار الناشطن في 
غلوبال ويتنس، والذي يرى أن أفضل طريقة 
لــوقــف االنــبــعــاثــات هـــي وقــــف حــــرق الــوقــود 

األحفوري.
وتقول بييرا باتريزيو، باحثة في علم املناخ 
فـــي إمـــبـــريـــال كـــولـــيـــدج لـــنـــدن يــعــتــقــد بعض 
نفق على 

ُ
علماء البيئة أيضًا أن األموال التي ت

ستخدم 
ُ
زيــــادة احــتــجــاز الــكــربــون يــجــب أن ت
لتسريع استخدام الطاقات النظيفة.

ــار الزمني  إلـــى اإلطــ وتــضــيــف ولــكــن بالنظر 
املتاح لنا، فإن إزالة الكربون أمر ال مفر منه، 
والتفكير في أننا لسنا بحاجة إلى تقنيات 

تخزين الكربون أمر غير واقعي.
ويــجــادل الــعــلــمــاء بــأنــه إلـــى أن نحصل على 
مصادر الطاقة املتجددة على نطاق واســع، 
تــظــل تقنية احــتــجــاز ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون 
وتــخــزيــنــه عــنــصــرًا مهمًا لــالنــتــقــال إلـــى عالم 

خاٍل من الوقود األحفوري.

ــه ال يــمــكــن االعـــتـــمـــاد  ــ ــان االســـتـــنـــتـــاج أنـ ــ  وكــ
عــلــيــهــا لــتــحــقــيــق تــخــفــيــضــات االنـــبـــعـــاثـــات 
العاملية في املوعد املحدد، ولكنها تستخدم 
أيضًا الستخراج املزيد من النفط  كما يقول 

ولــفــصــل املـــذيـــب عـــن ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون 
يــســتــخــدم الــعــلــمــاء الــــحــــرارة. ثـــم تــتــم إعــــادة 
تدوير املذيب وتخزين ثاني أكسيد الكربون 

النقي في عمق األرض في كهوف صخرية.
وتـــضـــيـــف مــــاكــــولــــوتــــش الـــطـــريـــقـــة األخــــــرى 
الحتجاز ثاني أكسيد الكربون هي إزالته من 

الغالف الجوي مباشرة من الهواء.
وفي كلتا الحالتن، يتم تخزينه في تكوينات 
جيولوجية عميقة إلبعاده عن دورة الكربون 

التي تساهم في تسخن الكوكب.
لكن بعض دعـــاة حماية البيئة متشككون. 
إنهم قلقون من تركيز عملية التقاط الكربون 
على إنبعاثات الوقود األحفوري كحل سريع 
ــام 2021 أجــــرت  ــ ــــي عـ ــداًل مــــن تــقــلــيــلــهــا. وفـ ــ بــ
الــدولــيــة بحثًا لتقييم مــا إذا  املــنــاخ  منظمة 
كــانــت الــتــكــنــولــوجــيــا قـــــادرة عــلــى املــســاعــدة 
في تحقيق هــدف منع ارتفاع حــرارة األرض 

بمقدار 1.5 درجة مئوية.

تقنية احتجاز وتخزين الكربون لمنع ارتفاع حرارة الكوكب

تكنولوجيا

األوبئة ثمن باهظ لهندسة خفض حرارة األرض

العلماء جهودهم للوصول  لندن–يتابع 
ــلــــول لـــخـــفـــض حــــــــرارة الـــكـــوكـــب  ــى حــ ــ ــ إل
السلبية لاحتباس  الــتــأثــيــرات  وتقليل 
أن تقنية  ــد عــلــمــاء  ــد وجــ الــــحــــراري. وقــ
ــــرى في  ــرة أخـ ــوء الــشــمــس مــ عــكــس ضــ
الفضاء من املحتمل أن تسبب زيادة في 
أعداد البعوض الحامل لأمراض بحسب 

دويتشه فيلله بالعربي.
ويعد التقرير الذي نشر في مجلة »ناتير 
لــكــيــفــيــة  تــقــيــيــم  أول  كــومــيــنــيــكــايــشــن« 
للمناخ على  الجيولوجية  الهندسة  تأثير 

معدالت اإلصابة باألمراض املعدية.

كـــبـــيـــرة )…( فــالــهــنــدســة الــجــيــولــوجــيــة قــد 
تنقذ األرواح، لكن االفتراض بأنها ستحقق 
ذلــك على قــدم املــســاواة مــع الجميع وفــي كل 
األمـــاكـــن قــد يــتــرك بــعــض الــبــلــدان فــي وضــع 
مــخــتــلــف تــمــامــًا عــنــدمــا يــحــن وقــــت اتــخــاذ 

القرارات.
وأضاف أنه إذا كانت الهندسة الجيولوجية 
تــــدور حـــول حــمــايــة الــســكــان األكـــثـــر تعرضًا 
لنتائج تغير املناخ فيجب أن نكون قادرين 
على حساب املخاطر والــفــوائــد، السيما في 
مــا يتعلق بــاألعــبــاء الصحية التي قــد تنتج 
عن ذلك في أماكن أخرى، مثل األمراض التي 

ينقلها البعوض.
الـــهـــنـــدســـة  أيـــــضـــــًا أن  الــــــــدراســــــــة  وأفــــــــــــــادت 
الــجــيــولــوجــيــة يــمــكــن أن تــقــلــل مـــن مــعــدالت 
انــتــشــار املـــالريـــا فـــي بــعــض األمـــاكـــن بينما 
تزيدها في أماكن أخرى. فعلى سبيل املثال، 
وجد الباحثون أن الهندسة الجيولوجية قد 
تقلل بشكل كبير من خطر اإلصابة باملالريا 
الــقــارة الهندية حتى باملقارنة مع  فــي شبه 
الــوقــت الــحــاضــر. ومــع ذلــك، فــإن هــذا التأثير 
الـــوقـــائـــي تــقــابــلــه زيـــــادة فـــي مــخــاطــر تفشي 

املرض في جنوب شرق آسيا.
ويـــقـــول كـــارلـــســـون عــلــى كـــوكـــب تـــــزداد فــيــه 
ــا مـــثـــل كـــوكـــبـــنـــا تــصــبــح  ــاعــ ــفــ ــرارة ارتــ ــ ــحــ ــ الــ
بالنسبة  البيئة غير مناسبة بشكل مطرد 
إلـــى طــفــيــل املــالريــا )…( وقـــد يــكــون تبريد 
الكوكب خيارًا طارئًا إلنقاذ األرواح، ولكنه 
قد يتسبب في نتائج سيئة أخرى، مضيفًا 
لــتــبــريــد  مـــخـــتـــلـــفـــة  ــل  ــ ــائـ ــ اســــتــــخــــدام وسـ أن 
الــكــوكــب يــحــتــاج إلـــى املــزيــد مــن الـــدراســـات 
تنفيذها  قبل  تأثيرها  فــي  للنظر  العميقة 

على أرض الواقع.

تبريد سريع لهذه املنطقة يمكن أن تتسبب 
فـــي عــكــس هــــذا االنـــخـــفـــاض، مـــا يـــــؤدي إلــى 

ارتفاع معدالت انتشار املرض.
وفي سيناريو آخر، وجدت عمليات املحاكاة 
أن مليار شخص آخرين سيكونون معرضن 
لــخــطــر اإلصـــابـــة بــاملــالريــا بــســبــب اســتــخــدام 

الهندسة الجيولوجية.
ــاذ األبـــحـــاث  ــتــ ــون، أســ ــســ ــارلــ وقــــــال كـــولـــن كــ
املــســاعــد فـــي املـــركـــز الــطــبــي بــجــامــعــة جـــورج 
تــاون األميركية واملــؤلــف الرئيسي للدراسة 
إن آثـــار الــدراســة على اتــخــاذ الــقــرار ستكون 

مستقبلين، في وجــود مستويات متوسطة 
أو عالية من االحــتــرار العاملي، مع استخدام 

الهندسة الجيولوجية ومن دونها.
ــمـــاذج درجــــــات الــــحــــرارة األكــثــر  ــنـ وتـــحـــدد الـ
مالءمة لالنتقال عن طريق البعوض من نوع 
األنوفيليس وتــحــدد عــدد األشــخــاص الذين 
يعيشون في املناطق التي يكون فيها انتقال 

العدوى ممكنًا.
ووجدت الدراسة أنه في بعض املناطق، أدت 
إلــى قتل  الــحــرارة املرتفعة املتوقعة  درجـــات 
طفيل املــالريــا، وبالتالي فــإن حــدوث عملية 

الــدراســة الحديثة الضوء وبشكل  وقــد ألقت 
تــلــك الجسيمات العاكسة  مــحــدد عــلــى نــشــر 
الــســتــراتــوســفــيــر املحيطة  لــلــضــوء فــي طبقة 

بكوكب األرض.
وعلى الرغم من مناقشة هذه التقنية كطريقة 
أنـــه  ــاع حــــــــرارة األرض، إال  ــ ــفـ ــ ارتـ لــلــحــد مــــن 
ــة آثــارهــا املحتملة على  ــادرًا مــا تمت دراسـ نـ
صحة البشرية، بحسب مــا نشرت صحيفة 

الغارديان البريطانية.
ووضـــع العلماء نــمــوذجــًا ملــا يمكن أن يبدو 
عليه تفشي مرض املالريا في سيناريوهن 

وتـــقـــوم فـــكـــرة الــهــنــدســة الــجــيــولــوجــيــة على 
تقليل نسبة ثاني أكسيد الكربون في الجو 
بــحــيــث يــحــبــس الــغــالف الــجــوي حــــرارة أقــل، 
إلــى تقليل كمية اإلشــعــاع الشمسي  إضــافــة 
إلــى األرض بعمل انعكاس للمزيد  الواصلة 
ــًدا عـــــن الـــكـــوكـــب،  ــيــ ــعــ مـــــن ضــــــوء الـــشـــمـــس بــ

وبالتالي يمتص الكوكب حرارة أقل.
ويــمــكــن الــقــيــام بــهــذه العملية بــطــرق عــديــدة 
ومختلفة، بما فــي ذلــك رش جزيئات دقيقة 
عـــاكـــســـة لـــلـــضـــوء فــــي طـــبـــقـــات الـــجـــو الــعــلــيــا 

لعكس أشعة الشمس بعيدًا عن األرض.

الهندسة الجيولوجية تدور حول حماية السكان األكثر تعرضاً لنتائج تغير المناخ



تويتر حتظر اإلعالنات 
املشككة فى التغير املناخي

ــات  ــ ــالنــ ــ ــر الــــجــــمــــعــــة اإلعــ ــتــ ــويــ ــرت تــ ــ ــظـ ــ حـ
املـــضـــلـــلـــة املـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــتـــغـــيـــر املـــنـــاخـــي 
بــهــدف عـــدم تــقــويــض الــجــهــود املــبــذولــة 
الذي  القرار  البيئة. ويأتي هذا  لحماية 
األرض«،  »يــــــوم  فــــي  ــنـــصـــة  املـ ــه  ــ ــدرتـ ــ أصـ
فـــي ظـــل انـــتـــقـــادات كــبــيــرة تــتــعــرض لها 
في  ثغرات  العمالقة على خلفية  املنصة 
ــراف عــلــى املــحــتــويــات، إن كـــان من  ــ اإلشـ
رقابة  يتهمونها بممارسة  الذين  أولئك 
شــديــدة أو مــّمــن يــلــومــونــهــا فــي املــقــابــل 

على التراخي في إدارة املحتوى.
وذكــــرت الــشــبــكــة االجــتــمــاعــيــة فــي بــيــان: 
املناخي  التغير  في  التشكيك   

ّ
أن »نعتبر 

ال ينبغي أن يساعد على توفير إيرادات 
املــضــلــلــة  ــات  ــ ــالنــ ــ اإلعــ  

ّ
وأن لـــــ«تــــويــــتــــر«، 

عليها أال تصرف االنتباه عن النقاشات 
املهمة في شأن األزمة املناخية«.

الـــتـــي  ــات  ــ ــــالنــ اإلعــ  
ّ
أن الــــبــــيــــان  وأضــــــــاف 

»تـــتـــعـــارض مـــع إجـــمـــاع الــعــلــمــاء« حــول 
املـــنـــاخ لـــن تـــمـــر بـــعـــد اآلن فـــي املـــنـــصـــة.. 
يــنــبــغــي منعها،  إعـــالنـــات  أي  ولــتــحــديــد 
ــانـــات تــابــعــة  ــيـ ــــى بـ ســتــســتــنــد تـــويـــتـــر إلـ
ــة املــعــنــيــة  ــيــ ــدولــ لــلــهــيــئــة الـــحـــكـــومـــيـــة الــ

املناخي. بالتغير 
وفي أوائل أبريل، نشرت الهيئة الدولية 
 البشر »من دون 

ّ
تقارير جديدة تظهر أن

شــك« مــســؤولــون عــن االحــتــرار املناخي، 
إذ ارتــفــعــت درجــة حـــرارة األرض بسبب 
ــا قــبــل  1.1% مـــنـــذ عـــصـــر مــ بــنــحــو  ــك  ــ ذلـ
الــصــنــاعــة.. ومـــن املــتــوقــع أن يــصــل هــذا 
بــحــدود  أو +%1.6  إلـــى +1.5  االرتـــفـــاع 
مّما  قبل عشر ســنــوات  أي   ،2030 الــعــام 
ــا يــتــرافــق  ــي الـــســـابـــق، مـ ــان مــتــوقــعــًا فـ كــ
ـــتـــهـــم املــنــصــات 

ُ
مـــع عـــواقـــب وخـــيـــمـــة. وت

ــدم الـــتـــصـــدي  ــعــ ــتــــمــــرار بــ الـــكـــبـــيـــرة بــــاســ

ــة  ــلـ ــلـ ــات املـــضـ ــلــــومــ ــعــ ــمــ ــلــ ــل كــــــــاف لــ ــكــ بــــشــ
املتعلقة  تلك  فيها، وخصوصًا  املنتشرة 
السياسة  بـــدءًا مــن  بــمــواضــيــع حــســاســة 
وصــــواًل إلـــى املـــنـــاخ، إذ يــمــكــن أن تــكــون 
ــلـــة تـــداعـــيـــات  ــلـ ــلــــومــــات املـــضـ ــذه املــــعــ ــهــ لــ

مأساوية على أرض الواقع.
وأضـــافـــت تــويــتــر »نــــدرك أن املــعــلــومــات 
املــضــلــلــة فـــي شـــأن الــتــغــيــر املــنــاخــي من 
ــة  ــبــــذولــ ــقــــويــــض الــــجــــهــــود املــ ــا تــ ــهــ ــأنــ شــ

الكوكب«. لحماية 
ات مــمــاثــلــة  واتــــخــــذت يـــوتـــيـــوب إجـــــــــراء
تــفــضــل  ــا  ــمـ ــنـ ــيـ بـ  ،2021 الـــــعـــــام  ــة  ــايــ ــهــ نــ
ــاء األولــــــويــــــة لــتــســلــيــط  ــ ــطـ ــ ــبـــوك إعـ ــيـــسـ فـ
الــضــوء عــلــى الــحــقــائــق الــعــلــمــيــة الــتــي ال 
ـــن خـــــالل قـــســـم مــخــصــص  جـــــدل فـــيـــهـــا مـ

للبيئة على شبكتها.
ــابــــق  ــــس األمـــــريـــــكـــــي الــــســ ــيـ ــ ــرئـ ــ ودعـــــــــا الـ
ــا الــخــمــيــس إلـــى مــزيــد من  ــامـ ــاراك أوبـ ــ بـ
اإلشــــــراف فـــي مـــواقـــع الـــتـــواصـــل لــتــكــون 
أكــثــر مــســؤولــيــة وشــفــافــيــة، مــشــيــرًا إلــى 
فـــي املــعــلــومــات   املــشــكــلــة األســـاســـيـــة 

ّ
أن

ــره  ــشــ ــنــ ــــت فــــــــي »مــــــــــا يــ ــسـ ــ ــيـ ــ املـــــضـــــلـــــلـــــة لـ
»املحتوى  في  ما هي  بقدر  األشــخــاص« 

الذي ترّوج له هذه املنصات«.
ــوازاة حــمــاســة أوبــامــا حـــول هــذا  وفـــي مــ
املوضوع، يسعى رئيس شركة »تيسال« 
ــــواذ عــلــى  ــــحـ ــتـ ــ ــك إلــــــى االسـ ــاســ ــــون مــ ــلـ ــ إيـ
ــر لــجــعــلــهــا شــــركــــة خــــاصــــة )غـــيـــر  ــتـ تـــويـ

البورصة(. مدرجة في 
ويـــرى أغــنــى رجـــل فــي الــعــالــم املــعــروف، 
ــه لـــلـــســـخـــريـــة واالســــــتــــــفــــــزازات  ــتــ ــنــــزعــ بــ
حـــريـــة  ــبــــح  ــكــ تــ تــــويــــتــــر   

ّ
أن والــــــنــــــكــــــات، 

التعبير.. ووعــد في حــال استحوذ على 
الـــشـــركـــة أن يـــفـــرض قـــيـــودًا أقــــل صــرامــة 

املحتوى. على 
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خالد محمد الهاجرياألخـــيــرة
رئيس التحرير : النـاشط البيئـي

ــي أســـكـــوتـــلـــنـــدا  ــ ــط فــ ــ ــب قــ ــ ــاحـ ــ ــاد صـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ اسـ
حــيــوانــه املــفــقــود مــنــذ فــتــرة طــويــلــة، بعدما 
ــات الــشــحــن  ــاويـ عــثــر عــلــيــه داخــــل إحــــدى حـ
فــي مــنــصــة نــفــطــيــة فــي بــحــر الــشــمــال، وفــق 
ــا ذكــــــرت جــمــعــيــة الـــحـــيـــوانـــات الــخــيــريــة  مــ

األسكوتلندية.
ــارت الــجــمــعــيــة إلـــى الــعــثــور عــلــى الــقــط  وأشــ
ــدة فــــي مــنــصــة  ــ ــواحــ ــ الــ ــعــــن  الــ األســــــــود ذي 
نـــفـــط قـــبـــالـــة مـــرفـــأ بــيــتــرهــيــد عـــلـــى ســاحــل 

أسكوتلندا. أبردينشاير شمال شرقي 
وأعيد القط عبر طائرة هليكوبتر بعد يوم 
عــلــى تـــواصـــل عـــمـــال املــنــصــة مـــع املــؤســســة 

الخيرية.
وقالت الضابطة املسؤولة عن اإلنقاذ إيمي 
فــيــنــدالي »ال نــعــرف كــيــف وصـــل الــقــط إلــى 
إلى مهبط  لكننا حضرنا  النفطية،  املنصة 

الطائرات هذا الصباح ألخذه«.
وتــبــن أن الــقــط عـــاش مــشــردًا طــيــلــة خمس 
سنوات حول منطقة ميناء بيترهيد، وكان 
يطعمه موظفون يعملون في سجن مجاور 

وعرف باسم »جو ذو العن الواحدة«.
ــه تــســلــل بــطــريــقــة  ــ ويــــبــــدو عـــلـــى األرجــــــح أنـ
ــــى حــــاويــــة شـــحـــن تــــرســــو فــــي املـــرفـــأ  مــــا إلــ
ــفــــط. وعـــنـــدمـــا  ــنــ وتــــوجــــهــــت إلــــــى مـــنـــصـــة الــ
فــحــصــه أحـــد األطـــبـــاء الــبــيــطــريــن، تــبــن أن 

القط املشرد له صاحب ينتظر عودته.

كــيــبــيــك  مـــنـــطـــقـــة  فــــــي  قــــطــــبــــي  شـــــوهـــــد دب 
الكندية، فــي ظــهــور نــادر أثــار ذهــول سكان 
إلى  املحلية  بلدة صغيرة ودفــع بالسلطات 

التنبيه بضرورة الحذر من الحيوان.
وأفــــاد شــهــود بـــأن الـــدب الـــذي أصــبــح نوعه 
املناخي، شوهد  إلى مخاطر االحترار  يرمز 
ــاح فــــي مـــديـــنـــة مـــادلـــن  ــبـ ــات الـــصـ ــاعــ فــــي ســ
ســنــتــر فـــي مــنــطــقــة غــاســبــيــســيــا، وهـــي شبه 
جـــزيـــرة عــلــى طـــول الــضــفــة الــجــنــوبــيــة لنهر 

سان لوران. 
وحــتــى بــعــد ظــهــر الــســبــت، كـــان املــســؤولــون 
الحيوان.  العثور على  يــحــاولــون  يــزالــون  ال 
وقــالــت صــوفــي بــونــفــيــل املــقــيــمــة فــي الــبــلــدة 
الــتــي تــعــد ألــفــي نــســمــة والــواقــعــة عــلــى بعد 
الكلب  مــونــتــريــال »راح  800 كيلومتر شــرق 
ينبح وسمعت شريكي يصيح +هناك دب، 

هناك دب!+.
ونــــشــــرت شـــرطـــة مــقــاطــعــة كــيــبــيــك تــغــريــدة 
عــبــر تــويــتــر حـــذرت فــيــهــا الــســكــان مــن الــدب 

وحثتهم على مالزمة منازلهم.
ــدًا فـــي الــبــلــدة لم  وأوضـــحـــت بــونــفــيــل أن أحــ
تــقــع لهذه  فــي منطقة  يــَر ســابــقــًا دبــًا قطبيًا 
الحياة  الــدرجــة جنوبًا، وال حتى مسؤولو 
»الناس  البرية. وقالت لوكالة فرانس برس 

ظنوا أن األمر دعابة.
وأضـــافـــت »كــيــف يــمــكــن لـــدب أن يــعــبــر كتلة 

ــى هـــنـــا؟ حــتــى  ــ الــجــلــيــد ويـــســـبـــح ويـــصـــل إلـ
يــروا شيئا  لم  الشمالية  الضفة  الناس على 

من هذا القبيل.
ونــفــذت الــشــرطــة دوريــــات فــي املــنــطــقــة التي 

يقبل عليها الناس للقيام بنزهات جبلية.
وصــــــرح املـــتـــحـــدث بــــاســــم شــــرطــــة مــقــاطــعــة 
كــيــبــيــك ســتــيــفــان تــرامــبــالي لــوكــالــة فــرانــس 
إلى آخر لنطلب من  برس »ذهبنا من منزل 
السكان مالزمة البيوت«، موضحا أنه لم ير 

 أي دب قطبي في هذه املنطقة أيضا.
ً
قبال

وقـــالـــت بــونــفــيــل الـــتـــي تــمــكــنــت مـــن الــتــقــاط 
ــى مــنــطــقــة  ــ ــل أن يـــنـــتـــقـــل إلــ ــبـ ــلــــدب قـ ــور لــ ــ صــ
مكسوة بالغابات »مع تغير املناخ، كل شيء 

ممكن.
وتابعت قائلة »املقلق في املوضوع يرتبط 
بــمــعــرفــة ســبــب مــجــيــئــه إلـــى هــنــا. هـــل األمـــر 
عــائــد إلــى االحــتــرار؟ أم أنــه مــجــرد خطأ من 

الطبيعة؟.
وقــــد أدرجــــــت كـــنـــدا الـــدبـــبـــة الــقــطــبــيــة، أكــبــر 
رضية الالحمة، ضمن األنواع 

ّ
الحيوانات األ

»املعرضة للخطر.
شرت العام 2020 في مجلة 

ُ
وأظهرت دراسة ن

املناخ  أن تغير  »نيتشر كاليمت تشاينج« 
قد يــؤدي إلــى انــقــراض هــذه الحيوانات ألن 
االحـــتـــرار يــتــســبــب فـــي الـــذوبـــان الــتــدريــجــي 

لكتل الجليد في القطب الشمالي.

ــه تــبــن  ــ وأوضــــحــــت الــجــمــعــيــة الـــخـــيـــريـــة أنـ
أن »اســـم الــقــط الــحــقــيــقــي هــو دكــســتــر وأنــه 

مفقود منذ خمس سنوات!«.
االتــصــال بصاحبه  مــن  الجمعية  وتــمــكــنــت 

وإعادة القط له.

وقــالــت »نــحــن ســعــداء جـــدًا ألن الــقــط تلقى 
ــان مـــفـــقـــودًا، لــكــنــنــا  عــنــايــة جـــيـــدة عــنــدمــا كــ
ــر لــتــمــكــنــنــا مــــن إعـــــادتـــــه إلـــى  ــثــ ســــعــــداء أكــ
ــفـــضـــل الــــرقــــائــــق اإللـــكـــتـــرونـــيـــة  صــــاحــــبــــه بـ

له«. املوضوعة  الحديثة 

العثور على قط مفقود منذ 5 سنوات داخل منصة نفطية 

ظهور نادر لدب قطبي فى جنوب كندا

»العشب التجميلي« 
وقانون نيفادا

ـــل مــــشــــروع ســكــنــي بــمــديــنــة  ــ داخـ
الس فــيــجــاس األمــيــركــيــة انــهــمــك 
»جـــــــــامـــــــــي جــــــــونــــــــزالــــــــيــــــــس« فــــي 
ــثـــبـــت ألغـــــراض  إزالـــــــة الـــعـــشـــب املـ
تــجــمــيــلــيــة. مــشــهــد قــد يــكــون غير 
األمــر  لكن  لــدى كثيرين،  منطقي 
يــتــعــلــق بـــقـــانـــون أصــــدرتــــه واليـــة 
نيفادا العام املاضي، ويعد األول 
ــه، كـــونـــه يــقــضــي بـــإزالـــة  مـــن نـــوعـ
الــذي يتم زرعــه ضمن ما  العشب 
يــســمــى »ديـــكـــور« فــقــط، مـــن أجــل 
ــنـــاظـــر الــطــبــيــعــيــة  ــام بـــاملـ ــمــ ــتــ االهــ
مـــة لــلــصــحــراء داخـــل  األكـــثـــر مـــالء

األميركية. الوالية  هذه 


