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جماعة الخط األخضر البيئية
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تقارير

دراسات

األخيرة

املختبرات البيولوجية األمريكية تهدد العالم
30 مختبـًرا أمريـكيـًا على األراضي األوكرانـيـة

• شينخوا – األنــاضــول – وكــاالت: 
الـــروســـيـــة،  ــاع  ــ ــدفـ ــ الـ ــلـــنـــت وزارة  أعـ
بـــيـــولـــوجـــيـــا  وجـــــــــود 30 مـــخـــتـــبـــرا 
ــلـــواليـــات املـــتـــحـــدة األمـــريـــكـــيـــة في  لـ

أوكرانيا.
جـــاء ذلـــك فــي تــصــريــحــات صحفية 
ــائــــد قـــــــــوات الــــــدفــــــاع الـــشـــعـــاعـــي  ــقــ لــ
ــيــــولــــوجــــي فــي  ــبــ ــائـــي والــ ــيـ ــمـ ــيـ ــكـ والـ
القوات الروسية، إيغور كيريلوف، 
ــات املــتــحــدة  ــ ــواليـ ــ ــامـــج الـ ــول بـــرنـ ــ حـ
البيولوجي العسكري في أوكرانيا.

وأوضــح كيريلوف أن وزارة الدفاع 
األمريكية البنتاغون أدارت برامج 
ــــي  بــيــولــوجــيــة عــســكــريــة فــــي أراضـ

االتحاد السوفيتي السابق.
ــة مـــــن 30  ــكـ ــبـ وقــــــــــال: تـــــم إنـــــشـــــاء شـ
مــخــتــبــًرا بــيــولــوجــًيــا فــي أوكــرانــيــا، 
وهي نوعان أبحاث علمية وصحية 

وبــائــيــة، وتـــشـــارك شــركــة بـــاك انــد 
فيتش التابعة للمؤسسة العسكرية 

في تنفيذ هذه املشاريع.

ولــفــت إلـــى أن املــخــتــبــرات تــقــع في 
مـــدن لــفــيــف وخــاركــيــف وبــولــتــافــا، 
ـــا تــم 

ً
ــه تــــم تـــدمـــيـــرهـــا، مـــضـــيـــف ـــ وأنــ

آثـــار ملسببات  الــعــثــور هــنــاك عــلــى 
ــون والـــــجـــــمـــــرة  ــ ــ ــاعـ ــ ــ ــطـ ــ ــ أمــــــــــــــراض الـ
ــــات  ــيـ ــ ــروسـ ــ ــبـ ــ الـ ــة وداء  ــثــ ــيــ ــبــ ــخــ الــ
الــســلــمــونــيــات  والـــدفـــتـــيـــريـــا وداء 

والدوسنتاريا.
وأثــــار الــكــشــف األخــيــرعــن األنــشــطــة 
العسكرية البيولوجية األمريكية 
ــة  ــعــ ــاوف واســ ــ ــخــ ــ ــا مــ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ ــي أوكــ ــ فــ
الـــــنـــــطـــــاق، لـــكـــنـــه كــــشــــف لـــلـــتـــو عــن 
غيض مــن فيض فــي اإلمبراطورية 
العسكرية البيولوجية األمريكية 

في جميع أنحاء العالم.
ــا تـــشـــكـــل األنــــشــــطــــة الــعــســكــريــة  ــمـ كـ
الــبــيــولــوجــيــة األمــريــكــيــة الــواســعــة، 
الــتــي تــكــتــنــفــهــا الـــســـريـــة، تــهــديــدات 

ــلــــصــــحــــة واالســــــتــــــقــــــرار  ــرة لــ ــ ــيـ ــ ــطـ ــ خـ
العامليني. ومع ذلك، ال يزال الساسة 
األمريكيون مصرين على موقفهم، 

حـــــتـــــى أنـــــــهـــــــم يـــــغـــــضـــــون الـــــطـــــرف 
ــمــــع الـــــدولـــــي  ــتــ عــــــن مــــــخــــــاوف املــــجــ
ــا بــــأنــــهــــا مـــعـــلـــومـــات  ــهــ ــونــ ــفــ ويــــصــ

مضللة.
ــيــــانــــات الـــرســـمـــيـــة إلـــى  ــبــ تـــشـــيـــر الــ
 30 املـــتـــحـــدة تــمــتــلــك  الــــواليــــات  أن 
أخرى  بيولوجيا ومرافق  مختبرا 
أوكــــرانــــيــــا، والـــتـــي  فــــي  ذات صـــلـــة 
الكاملة  القيادة  البنتاغون  يباشر 
عــلــيــهــا. عـــــاوة عـــلـــى ذلـــــك، ُيــطــلــب 
األمــراض  تخزين جميع مسببات 
الـــخـــطـــيـــرة فـــي أوكـــرانـــيـــا فـــي هـــذه 
ـــرف الــــجــــانــــب  ــ ــشـ املـــــخـــــتـــــبـــــرات، ويــــ
األمــــريــــكــــي عـــلـــى جـــمـــيـــع األنـــشـــطـــة 
أي  نــــشــــر  ــكــــن  ــمــ يــ ــة. وال  ــيــ ــثــ ــحــ ــبــ الــ
للجمهور دون موافقة  مــعــلــومــات 

املتحدة. الواليات 

٤

قوة االطفاء أخمدت النيران والحرس الوطني تدخل لإلسناد

محطات الكهرباء أحرقت 
نفطا بقيمة 1.3 مليار 

دينار خالل 10 أشهر

الكويت : استهلكت محطات الطاقة الكهربائية 
وتقطير املياه نفطا بقيمة 1.306 دينار خال 
10 أشــهــر مــن بــدايــة املــيــزانــيــة الــحــالــيــة، ووفقا 
لتقرير وزارة املالية االخير الصادر في فبراير 

املاضي.
وأوضح التقرير أن امليزانية املعتمدة لتغطية 

بــنــد املــســتــلــزمــات السعلية )الــنــفــط والـــزيـــوت( 
املــســتــخــدمــة لــتــشــغــيــل املــحــطــات بــلــغــت 1.433 
مليار دينار لتصبح نسبة املصروفات مقارنة 
بــمــا تـــم اعـــتـــمـــاده 91.1 فـــي املـــئـــة، لــيــتــبــقــى من 
امليزانية 127 مليون دينار، فيما بلغت الزيادة 
في إجمالي املصروفات على بند شــراء النفط 

لــتــشــغــيــل املــخــطــات 61 مــلــيــون ديـــنـــار مــقــارنــة 
باملصروفات على البند في امليزانية املاضية 
خال نفس الفترة، إذ بلغ إجمالي املصروفات 
1.245 مليار دينار بسنبة إنفاق 82.2 في املئة 
البالغ  مقارنة بإجمالي املبالغ املعتمدة للبند 

1.515 مليار دينار.

٣٣٦ مختبرا بيولوجيا 
في ٣0 دولة تملكها 

الواليات المتحدة 
وتضعها تحت 

سيطرتها

مختبر عسكري 
أمريكي نشر الجمرة 

الخبيثة في 8٦ مختبرا 
في الواليات المتحدة 

وسبع دول أخرى

حريق ضخم يلتهم أسواق املباركيه

ــكـــويـــت : شــــب حـــريـــق ضـــخـــم يـــوم  الـ
الخميس فــي ســـوق املــبــاركــيــة، أقــدم 
ــاورة في  ــتـــجـ األســـــــواق الـــتـــجـــاريـــة املـ
الـــكـــويـــت، مـــمـــا أســـفـــر عــــن إصـــابـــات 

وخسائر مادية، وفقا للسلطات.
وقــالــت وزارة الــصــحــة الــكــويــتــيــة إن 
الحريق أسفر عن إصابة 14 شخصا 
مــــــا بــــــني حــــــــــروق طـــفـــيـــفـــة وحــــــــاالت 
أنــه تم إسعاف  اختناق، مشيرة إلــى 

معظم املصابني.

ونــقــلــت وكــالــة األنــبــاء الكويتية عن 
قــوة اإلطــفــاء الــعــام أن الحريق أسفر 
عــن إتــاف عــشــرات املــحــال التجارية 
التي تحتوي على عطور وجلود في 

سوق املباركية.
ونشرت قوة اإلطفاء 8 فرق ملكافحة 
الــحــريــق، وأظـــهـــرت مــقــاطــع مــصــورة 
عــلــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي 
ألــســنــة الــلــهــب وســحــبــا مـــن الــدخــان 

تتصاعد من السوق.

الــداخــلــيــة الكويتية  وطــالــبــت وزارة 
ــنــــني  ــام املــــواطــ ــ ــعــ ــ وقـــــــــوة اإلطــــــفــــــاء الــ
واملقيمني بعدم االقتراب من منطقة 

الحريق.
الــعــاقــات العامة  هــذا وذكـــرت إدارة 
ــام فــي  ــعــ ــوة اإلطــــفــــاء الــ واإلعــــــــام بـــقـ
بيان لها حــول أســبــاب حريق سوق 
أنــه ال شبهة جنائية وراء  املباركية 
الحريق الذي التهم عددًا من املحات 

2في سوق الساح.

ضوضاء املدن تسبب األزمات القلبية 

5 أعراض لسوء جودة الهواء!

نيوجرسي  : سلطت دراسة طبية حديثة الضوء على اآلثار 
الصحية املترتبة على العيش في األحياء واملناطق السكنية 

الصاخبة، أو القريبة من وسائل النقل واملواصات.
وخلص الباحثون فــي كلية روبـــرت وود جونسون الطبية 
األمــريــكــيــة فــي نــيــوجــرســي، إلــى أن العيش فــي حــي صاخب 
قد ال يكلفك قلة النوم فحسب، بل يزيد أيضا من احتماالت 

اإلصابة بنوبة قلبية.

ــى تــفــاقــم  ــــؤدي مـــلـــوثـــات الــــهــــواء إلــ اليــــف ســايــنــس : يــمــكــن أن تـ
أعــــــراض الـــعـــديـــد مــــن أمــــــراض الـــجـــهـــاز الـــتـــنـــفـــســـي، مـــثـــل الـــربـــو 
والتليف الكيسي وسرطان الرئة. ولكن، ما هي األعراض األكثر 
شــيــوعــا لــســوء جــــودة الــــهــــواء؟، وكــيــف يــمــكــنــنــا تــحــســني جـــودة 

الهواء في منازلنا؟.

بـــــورت لـــويـــس – األنــــاضــــول : تــنــتــظــر جــمــهــوريــة مــوريــشــيــوس 
باملحيط الهندي اكتشاف جمال طبيعتها الساحرة، ومــا تنعم 
بــهــا مــن مــيــاه صــافــيــة بــراقــة وشـــواطـــئ بــيــضــاء الـــرمـــال، وجــبــال 
ــوائـــي ومــعــاملــهــا  ــتـ ــى جـــانـــب مــنــاخــهــا االسـ ــدة الـــخـــضـــرة، الــ ــديـ شـ
السياحية الكثيرة. وال ترتبط موريشيوس بحدود برية مع أي 
دولة أخــرى، وأقــرب جيرانها هي مدغشقر وجزر القمر وسيشل 
وجــــزر ريــنــيــون الــفــرنــســيــة.  وتــبــعــد عـــن مــاجــاشــي )مــدغــشــقــر( 
بحوالي 860 كيلومتر. وتتكون موريشيوس من جزر رودريغز 
وأغــالــيــغــا وكـــارغـــادوس كـــاراخـــوس. ويــرجــع أصــل التسمية إلى 
األمير الهولندي موريس فان ناساو الذي كان حاكم هولندا في 

فترة سيطرتهم على الجزيرة عام 1598.

موريشيوس.. جنة مخفية فى املحيط الهندي
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ونشرت قوة اإلطفاء 8 فرق ملكافحة الحريق، 
ــلــــى مــــواقــــع  ــقــــاطــــع مـــــصـــــورة عــ وأظــــــهــــــرت مــ
التواصل االجتماعي ألسنة اللهب وسحبا 

من الدخان تتصاعد من السوق.
الــكــويــتــيــة وقـــوة  الــداخــلــيــة  وطـــالـــبـــت وزارة 
ــنـــني واملــقــيــمــني بــعــدم  ــاء الـــعـــام املـــواطـ ــفــ اإلطــ

االقتراب من منطقة الحريق.
هــذا وذكــرت إدارة العاقات العامة واإلعــام 

بقوة اإلطفاء العام في بيان لها حول أسباب 
أنــه ال شبهة جنائية  حريق ســوق املباركية 
وراء الحريق الذي التهم عددًا من املحات في 

سوق الساح.
وأوضحت اإلدارة بأن الضباط املختصني في 
الــحــوادث بــاشــروا أعمالهم  إدارة تحقيقات 
يــوم أمــس منذ بداية انــدالع الحريق وقاموا 
بجمع املــعــلــومــات مــن شــهــود الــواقــعــة وأخــذ 

ــدالع الــحــريــق  ــ إفــادتــهــم وتــبــني بـــأن بـــدايـــة انـ
كـــانـــت مـــن أحــــد مـــحـــات الـــعـــطـــور فـــي ســوق 

الساح.
الحريق  إخــمــاد  بعد  أنــه  اإلدارة  وأضــافــت 
املختصني  الضباط  قام  املذكور  املحل  من 
بــمــعــايــنــة نــقــطــة انــــدالع الــحــريــق مـــع أخــذ 
ــهـــود مــــن املــــحــــات املــــجــــاورة  إفـــــــادات الـــشـ
وتـــبـــني وجـــــود عـــمـــالـــة كـــانـــت تـــعـــمـــل عــلــى 

ــة فــــي أعــلــى  ــديـ ــديـ ــيـــب قــــواعــــد حـ ــركـ فــــك وتـ
ــل  ــحــ ــاملــ املـــــــدخـــــــل الـــــرئـــــيـــــســـــي الـــــــخـــــــاص بــ
فان  وعليه  الحديد،  قطع  معدات  بواسطة 
ــاتـــج عـــن تــطــايــر  ــدالع الـــحـــريـــق نـ ــ ســـبـــب انــ
كــتــل حــديــديــة ســاخــنــة أثــنــاء عــمــلــيــة قــطــع 
ــد وســــقــــوطــــهــــا عــــلــــى مـــــــواد قـــابـــلـــة  ــديــ ــحــ الــ
مما  والكحوليات  العطور  مثل  لاشتعال 
أدى إلــى اشــتــعــال الــحــريــق فــي ذات املــحــل 

واملقابلة  املجاورة  املحات  إلى  وامتداده 
عــن طــريــق األخـــشـــاب املـــوجـــوده فــي أعــلــى 
ــارج املـــحـــل وســــاعــــدت كــمــيــات  ــ املـــظـــات خـ
الـــعـــطـــور والــكــحــولــيــات املـــخـــزنـــة بــكــمــيــات 
ــار  ــتـــشـ ــــات عـــلـــى انـ ــــحـ ــــي تـــلـــك املـ كـــبـــيـــرة فـ
ــــدم  ــة أقـ ــيــ ــاركــ ــبــ ــد ســــــوق املــ ــعــ الــــحــــريــــق. ويــ
يعود  حيث  اإلطاق،  على  الكويت  أسواق 

عاما.  120 من  أكثر  إلى  تاريخه 

حريق ضخم يلتهم أسواق املباركيه
الكويت : شب حريق ضخم يوم الخميس في سوق املباركية، 
أقــدم األســواق التجارية املتجاورة في الكويت، مما أسفر عن 

إصابات وخسائر مادية، وفقا للسلطات.

وقالت وزارة الصحة الكويتية إن الحريق أسفر عن إصابة 14 
شخصا ما بني حروق طفيفة وحاالت اختناق، مشيرة إلى أنه 

تم إسعاف معظم املصابني.

ونقلت وكالة األنباء الكويتية عن قوة اإلطفاء العام أن الحريق 
التي تحتوي على  التجارية  إتــاف عشرات املحال  أسفر عن 

عطور وجلود في سوق املباركية.

قوة االطفاء أخمدت 
النيران والحرس 

الوطني تدخل لإلسناد

أعمدة الدخان لوثت 
أجواء الكويت 
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10 باملئة من كهرباء العالم أنتجتها الشمس والرياح

• الـــريـــاض: ابــتــكــر الــعــلــمــاء الــســعــوديــون 
ــل لـــلـــخـــايـــا  ــيــ ــدروجــ ــيــ ــهــ ــ ـــ طــــــــاء يــــســــمــــى بــ
تــهــا ويــســاعــد في  الــشــمــســيــة يــحــّســن كــفــاء
ــاء مــن  ــ ــوقـــت نــفــســه عــلــى اســـتـــخـــاص املـ الـ

الرقيق. الهواء 
ــة الــنــبــاتــات في  إنـــه يــمــكــن أن يــســّهــل زراعــ
ــن الــنــائــيــة الـــتـــي يــصــعــب الـــوصـــول  ــاكـ األمـ
بذلك وكالة  أفادت  الصحاري.  إليها، مثل 

الروسية. تاس 
ابتكر على مدى  الفيزياء  أن علماء  يذكر 
الـــعـــقـــد املــــاضــــي، مـــجـــمـــوعـــة مـــتـــنـــوعـــة مــن 
األجــهــزة الــقــادرة على اســتــخــراج املــاء من 
هواء أكثر الصحاري جفافا. وعلى سبيل 
املــثــال هــنــاك أجــهــزة الــتــبــريــد )الــثــاجــات( 
الشمسية، حيث  املكثفات  آخر هو  وخيار 
يــتــم اســـتـــخـــدام الــطــاقــة الســـتـــخـــراج بــخــار 

املاء من األسطح املسامية.
واســتــوضــح الــبــاحــثــون الــســعــوديــون من 
جــامــعــة املـــلـــك عــبــد الـــلـــه فـــي مــديــنــة جــدة 

ــدام مــــادة  ــخــ ــتــ ــه يـــمـــكـــن اســ ــ الـــســـعـــوديـــة أنــ
مــســامــيــة أخـــرى شــفــافــة لــلــغــايــة لــأغــراض 
ــادة  نــفــســهــا وبـــطـــريـــقـــة مـــمـــاثـــلـــة، وهـــــي مــ
هــيــدروجــيــل )مــــادة هــامــيــة مــائــيــة( حيث 
تــمــتــلــئ فــراغــاتــهــا لــيــا بــاملــاء أو بــســوائــل 
ــلـــه هــو  ــعـ ــا يــــجــــب فـ ــ أخـــــــــرى، لــــذلــــك فــــكــــل مـ
ــلــــمــــاء عــن  ــــراج املـــــــــاء. وكــــشــــف الــــعــ ــــخـ ــتـ ــ اسـ
ــمــــوذج أولــــــي لـــلـــهـــيـــدروجـــيـــل فــــي مــجــلــة  نــ
Cell Reports Physical Science حــيــث 
بمثابة  املادة  اعتبار هذه  يمكن  إنه  قالوا 
يـــؤدي وظيفتني  الشمسية  لــألــواح  طــاء 
طـــريـــق  عـــــن  الــــتــــلــــف  مـــــن  أوال  ــيـــهـــا  ويـــحـــمـ
املتراكمة.  الــرطــوبــة  ليا بفضل  تبريدها 
ــه يــعــمــل ثــانــيــا كــمــصــدر لــلــمــاء، حيث  وإنــ
ُيــســخــن الــســائــل بــواســطــة حــــرارة األلــــواح 
الــخــزانــات. واخــتــبــر العلماء  إلــى  ويــتــدفــق 
ــيـــع وأوائـــــــل صــيــف  الــــطــــاء فــــي أواخــــــر ربـ
فـــي مـــيـــدان تــجــريــبــي بــالــقــرب  عــــام 2021 
ــتــــي تــقــع  ــة جـــــدة الـــســـعـــوديـــة الــ ــنـ مــــن مـــديـ

املــنــاطــق جــفــافــا باململكة  أكــثــر  فــي إحـــدى 
االختبارات  السعودية. وأظهرت  العربية 
ــض مــن درجــة حــرارة 

ّ
أن الــهــيــدروجــيــل خــف

ــواح بــمــقــدار 17 درجـــة مــئــويــة، مــا زاد  األلــ
9.9٪. وبــاإلضــافــة  بــنــســبــة  تــهــا  كــفــاء مـــن 
ــك، فـــإن كــل لــوحــة تــجــمــع حــوالــي 3  إلـــى ذلـ
لــتــرات مــن املـــاء املــقــطــر الــنــقــي فــي غضون 

شهر واحد.
االأولــى،  الوهلة  كثيرا من  األمــر  يبدو  وال 
تكفي  الكمية  تلك  إن  يقولون  العلماء  لكن 
ــة صــــغــــيــــرة لــلــســبــانــخ  ــ ــزرعـ ــ لــــدعــــم نــــمــــو مـ
املحبة  النباتات  أكثر  أحد  املائي، بصفته 
للرطوبة في املناطق االستوائية في شرق 
العلماء أن اختراعهم يفتح  آسيا. ويعتقد 
الطريق أمام إنشاء مصادر مرّكبة للطاقة 
واملـــيـــاه فـــي جــمــيــع املـــنـــاطـــق الــقــاحــلــة مــن 
الــعــالــم، وكــذلــك فــي الــجــزر حــيــث ال توجد 
ــــواض أخــــرى لــلــمــيــاه  ــداول وأحـ ــ أنـــهـــار وجـ

العذبة.

السعوديون يستخرجون املاء من هواء الصحاري القاحلة

• جاكرتا : قــال بــاولــوس تــجــاكــراوان، نائب 
رئيس مجلس إدارة رابــطــة منتجي الوقود 
الحيوي اإلنــدونــيــســيــة، إن بـــاده وهــي أكبر 
الــعــالــم، تتجه نحو  لــزيــت النخيل فــي  منتج 
تصدير مليون كيلو لتر من الوقود الحيوي 
خــال الــعــام الــجــاري، مــع زيـــادة الطلب على 
هـــذا الـــوقـــود فـــي ظـــل ارتـــفـــاع أســـعـــار الــنــفــط. 

وأشـــــارت وكـــالـــة بــلــومــبــيــرج لــأنــبــاء إلـــى أن 
إنتاج إندونيسيا من الوقود الحيوي خال 
العام املاضي بلغ 8.98 مليون كيلو لتر، في 
حني بلغ االستهاك املحلي 8.44 مليون كيلو 
لتر. وتتوقع الرابطة زيادة الطلب من الصني 
والدول األوروبية على الوقود الحيوي خال 

العام الجاري.

إندونيسيا تزيد صادرات الوقود احليوي

أرامكو وهيونداي 
تتعاونان إلنتاج وقود 

للسيارات الهجينة
أرامكو  أعلنت كل من   : • الرياض 
ــيــــونــــداي  الــــســــعــــوديــــة، وشـــــركـــــة هــ
مــــــــوتــــــــورز، وجـــــامـــــعـــــة املـــــلـــــك عـــبـــد 
الــلــه لــلــعــلــوم والــتــقــنــيــة عــن تــعــاون 
ــتــــرك لـــتـــطـــويـــر وقـــــود  بـــحـــثـــي مــــشــ
ة ملـــحـــركـــات احـــتـــراق  ــفـــاء ــكـ عـــالـــي الـ
ــز بـــقـــلـــة اســـتـــهـــاك  ــيـ ــمـ ــتـ ــــي تـ ــلــ ــ داخــ
الـــــوقـــــود، بــــهــــدف خـــفـــض إجـــمـــالـــي 
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من 
الــســيــارات. ويــشــمــل الــتــعــاون الــذي 
تركيبة  ملدة عامني، تطوير  يستمر 
وقــــود مــثــالــيــة يــمــكــن اســتــخــدامــهــا 
مع نظام احتراق جديد في سيارة 
كــهــربــائــيــة هــجــيــنــة. ويــهــدف فــريــق 
الــبــحــث إلـــى إيـــجـــاد أفــضــل الــســبــل 
ــانـــي أكــســيــد  لــخــفــض انـــبـــعـــاثـــات ثـ
الــكــربــون مـــن خـــال تــصــمــيــم نــظــام 
ــراق يـــتـــصـــف بـــقـــلـــة اســـتـــهـــاك  ــ ــتـ ــ احـ
الوقود في سيارة هجينة حديثة.

الثاثة بخبرات  الــشــركــاء  ويتمتع 
فريدة تعزز الشراكة، حيث ستعمل 
االستفادة  السعودية على  أرامــكــو 
مـــن خـــبـــراتـــهـــا الـــكـــبـــيـــرة فـــي مــجــال 
الــبــحــث وتــطــويــر مــعــادالت الــوقــود 
تركيبة وقود  الكيميائية لتصميم 
ــقـــدم شـــركـــة  ــتـ ــة. وبـــيـــنـــمـــا سـ ــيـ ــالـ ــثـ مـ
ــدة فــي  ــ ــرائــ ــ ــداي مـــــوتـــــورز الــ ــونــ ــيــ هــ
مــجــال الــســيــارات والــتــقــنــيــة أحــدث 
الخفيفة  السيارات  وأكثر محركات 
ــورًا، فــــإن فـــريـــق الـــبـــاحـــثـــني فــي  ــطــ تــ
مـــركـــز أبـــحـــاث االحــــتــــراق الــنــظــيــف 
فــي جــامــعــة املــلــك عــبــد الــلــه للعلوم 
والــتــقــنــيــة ســيــتــولــى عــمــلــيــة إجـــراء 

االختبارات.

ــآت الـــطـــاقـــة  ــنــــشــ ــنـــت مــ ــــس : تـــمـــكـ ــاريــ ــ ــ ب
الــريــاح  الــخــاصــة بطاقة  الشمسية وتــلــك 
مــن إنــتــاج أكــثــر مــن عــشــرة فــي املــئــة من 
العالم عــام 2021، على ما  الكهرباء في 
أفاد تقرير صدرعن مركز إمبر ألبحاث 
الطاقة، وهي نسبة تسّجل للمرة األولى.

الكهرباء،  الــعــاملــي عــن  التقرير  وأوضـــح 
الــثــالــث مــن نــوعــه وتضمن بيانات  وهــو 
العام 2021 من 75 بلدًا تمثل 93 في املئة 
من الطلب العاملي، أّن خمسني دولة بلغت 
حــالــيــا مــســتــوى الــعــشــرة فـــي املـــئـــة، من 
بينها الصني واليابان اللتان وصلتا إلى 

هذه النسبة العام الفائت للمرة األولى.

وشهدت كل من هولندا وأستراليا وفيتنام 
التحوالت األسرع، إذ اكتسبت حصة الطاقة 
الشمسية وطاقة الرياح في هذه البلدان عشر 

نقاط خال العامني املنصرمني.
وتستمد عشر دول أكثر من ربع احتياجاتها 
ــن، مــن  ــدريــ ــاء عـــبـــر هـــذيـــن املــــصــ ــربـ ــهـ ــكـ ــن الـ مــ
بينها الدنمارك 52 ٪، ولوكسمبورغ 43 ٪، 

نتجت 
ُ
أ واألوروغــــواي 47 ٪. وفــي املجموع، 

الــعــالــم عــام 2021 من  38٪ مــن الكهرباء فــي 
مصادر خالية من الكربون بما فيها الطاقة 

النووية.
ــئــــة مــن   الـــفـــحـــم أنــــتــــج كــــذلــــك 36 فــــي املــ

ّ
لــــكــــن

ط إمبر الضوء على االنتعاش 
ّ
الكهرباء. وسل

الذي شهده إنتاج الفحم، وهو مصدر الطاقة 

األكـــثـــر ضـــــررًا عــلــى الــبــيــئــة، بــعــد طـــفـــرة في 
الطلب على الكهرباء شهدتها مرحلة ما بعد 
كــوفــيــد. وشــهــد إنــتــاج محطات الــطــاقــة التي 
انــتــعــاشــًا سنويًا  بــالــفــحــم عـــام 2021  تــعــمــل 
غــيــر مــســبــوق بــزيــادة نسبتها 9٪ مــنــذ عــام 
 إنتاجًا قياسيًا بلغ 

ً
1985 على األقل، مسجا

10042 تيراواط في ساعة.

ـــ1٪ املــرتــبــطــة بــالــغــاز، تــكــون  ــ وإذا أضــفــنــا الـ
ــد الـــكـــربـــون  ــانــــي أكـــســـيـ نـــســـب انــــبــــعــــاثــــات ثــ
املتعلقة بقطاع الكهرباء قــد بلغت ذروتــهــا 
 املستوى القياسي 

ً
الــعــام املــاضــي، مــتــجــاوزة

املسّجل عام 2018 بنسبة ٪3.
وينبغي على قطاعات عــدة من بينها النقل 
والتدفئة أن تلجأ إلى اعتماد الكهرباء للحد 

مــن االحــتــرار املــنــاخــي إلــى 1,5 درجـــة مئوية 
مقارنة بعصر ما قبل الصناعة، وعلى إنتاج 
الــكــربــون. وشهدت  الكهرباء أال يعتمد على 
الطاقة الشمسية وطاقة الرياح نموًا بنسبة 
17٪ عـــام 2021، ويــنــبــغــي أن تــحــافــظــا على 
معدل نمو سنوي نسبته 20 في املئة بحلول 

عام 2030، بحسب مركز إمبر.

L.G  تستثمر 1.39 مليار دوالر فى مصنع بطاريات 

أملانيا تؤجل إغالق منشآت الطاقة العاملة بالفحم

• أعــلــنــت شــركــة صــنــاعــة الــبــطــاريــات ووحـــدات 
تخزين الطاقة الكورية الجنوبية إل.جي إنرجي 
سوليوشن اعتزامها استثمار 1.3 مليار دوالر 
إلقامة مصنع جديد للبطاريات األسطوانية في 

منطقة كوين كريك في والية أريزونا األمريكية.
ووفقا لـ األملانية، سيكون املصنع األول من نوعه 

في أمريكا الشمالية.
ــــذي  ــاء املـــصـــنـــع الـ ــنــ ــــي بــ ــدء فـ ــ ــبـ ــ ــرر الـ ــ ــقـ ــ ومــــــن املـ
تــصــل طــاقــتــه اإلنــتــاجــيــة إلـــى 11 جــيــجــاواط/ 
ســاعــة ســنــويــا خـــال الـــربـــع الــثــانــي مـــن الــعــام 
التجاري خال  اإلنــتــاج  يبدأ  أن  الــجــاري، على 

الــثــانــي مـــن 2024. وأشـــــارت الــشــركــة  الــنــصــف 
إلــــى أنـــهـــا ســـتـــورد الـــبـــطـــاريـــات الـــتـــي يــنــتــجــهــا 
السيارات  إلى شركات صناعة  أريزونا  مصنع 
الــكــهــربــائــيــة، بــمــا فــي ذلـــك الــشــركــات الــنــاشــئــة 
فــي  الـــكـــهـــربـــائـــيـــة  األدوات  ــات  ــركــ ــــارزة وشــ ــبـ ــ الـ

الشمالية. أمريكا 
ــا، وهـــو األحــــدث من  ويــســتــهــدف مصنع أريـــزونـ
نوعه، تعزيز وجــود إل. جي إنرجي سوليوشن 
فــي ســـوق الــبــطــاريــات األســطــوانــيــة فــي أمــريــكــا 
الــشــمــالــيــة، مـــع اعـــتـــزامـــهـــا زيــــــادة إنــتــاجــهــا في 

املستقبل.

• بــرلــني : تــنــظــر أملــانــيــا فـــي مــســألــة إبـــقـــاء منشآت 
الطاقة العاملة بالفحم مفتوحة فترة أطول من أجل 
، في  الــطــاقــة، حسبما أعلنت الحكومة  أمــن  ضــمــان 
وقــت يثير الــتــدخــل الــروســي فــي أوكــرانــيــا هواجس 

بشأن إمدادات الكهرباء.
ــا لــلــفــرنــســيــة، قـــالـــت بـــرلـــني إنـــهـــا ســتــخــفــض  ــقــ ووفــ
استخدام الغاز في توليد الكهرباء عن طريق احتمال 
الــفــحــم، كــإجــراء  الــطــاقــة العاملة على  إبــقــاء منشآت 

أمني احتياطي فترة أطول.
وأضافت أن إيقاف منشآت الطاقة عن الخدمة يمكن 
تعليقه حتى إشعار آخر، الفتة إلى أنها ومن حيث 
املبدأ يمكن أن تلتزم بهدف خفض استخدام الفحم 

تدريجيا بحلول 2030.
ــــني  ــيـ ــ ــراكـ ــ ــتـ ــ ــم االشـ ــ ــــضـ وســــــعــــــى االئــــــــتــــــــاف الـــــــــــذي يـ
الــديــمــوقــراطــيــني والــخــضــر والـــحـــزب الــديــمــوقــراطــي 
الحر الليبرالي، إلى وقف استخدام الفحم في األعوام 
إلــى الحياد املناخي بحلول  الــوصــول  املقبلة بغية 

ــان الــتــحــول فــي مــجــال الــطــاقــة يــعــول على  2045. وكـ
بـــمـــوازاة تــعــزيــز البنى  الــغــاز مــوقــتــا  زيــــادة واردات 

التحتية للطاقة املتجددة.
الــحــرب فــي أوكــرانــيــا تسببت فــي تغير أفضل  لــكــن 

الخطط األملانية.
و55 في املائة من واردات أملانيا من الغاز تأتي من 
روســـيـــا، مــا يــعــنــي انــكــشــاف اعــتــمــادهــا عــلــى مـــوارد 
الــطــاقــة الــروســيــة فــي وقــت يــبــذل الحلفاء الغربيون 
مساع لفرض عقوبات على إدارة الرئيس فاديمير 

بوتني لتدخلها في أوكرانيا.
ــر االقـــتـــصـــاد األملـــانـــي املــنــتــمــي لــحــزب  ــ واضـــطـــر وزيـ
الــخــضــر للبحث فــي أنــحــاء الــعــالــم سعيا إلـــى شــراء 

الفحم لتعزيز احتياطي الطاقة.
ويــتــصــاعــد الــضــغــط وســــط دعـــــوات مـــتـــزايـــدة لـــدول 
الــطــاقــة  لـــفـــرض حــظــر شـــامـــل عــلــى واردات  الـــغـــرب 
الروسية، لكن أملانيا امتنعت حتى اآلن، مشيرة إلى 
تداعيات محتملة لذلك على أكبر اقتصاد في أوروبا.
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كارثة بيئية.. مياه الصرف الصحى غير املعاجلة تختلط باألنهار فى بريطانيا

إندونيسيا.. والدة نادرة لوحيد قرن 
سومطري بفضل برنامج تكاثر

ــــرن  قـ ــد  ــ ــيــ ــ ُولـــــــــــد وحــ  : • جـــــاكـــــرتـــــا 
سومطري داخل محمية إندونيسية 
طــلــق بهدف 

ُ
أ بفضل برنامج تكاثر 

ــلـــى هـــــذا الــــنــــوع املـــهـــدد  الـــحـــفـــاظ عـ
بشكل حــرج بــاالنــقــراض، حسب ما 

أعلنت وزارة البيئة في جاكرتا.
لـــصـــنـــدوق  ــرات ا ــديــ ــقــ وأشــــــــارت تــ
ــة  ــعــ ــيــ ــبــ ــطــ لــ لـــــحـــــمـــــايـــــة ا لــــــعــــــاملــــــي  ا
حــيــوانــات  عـــدد   

ّ
أن إلـــى   )WWF (

ــري  ــ ــطــ ــ ــومــ ــ ــســ ــ لــ لـــــــــقـــــــــرن ا ا ــد  ــ ــ ــيــ ــ ــ وحــ
فـــي  مــــــــوجــــــــودة  تـــــــــــزال  ال  لــــــتــــــي  ا
لـــثـــمـــانـــني،  ا ــاوز  ــجــ ــتــ يــ ال  ــم  ــالــ ــعــ لــ ا
وتــعــيــش هــذه الــحــيــوانــات بــشــكــل 
رئــيــســي فـــي جــزيــرتــي ســومــطــرة 
اإلنــــــــدونــــــــيــــــــســــــــيــــــــة وبــــــــورنــــــــيــــــــو 

ــا  ــيـ ــيـــسـ ــقـــاســـمـــهـــا إنـــدونـ ــتـ ــي تـ ــتــ لــ ا
ومــالــيــزيــا وبــرونــاي.

ووضـــعـــت روزا، وهـــي أنــثــى وحــيــد 
ــيــــس، فــي  ــمــ ــا، الــــخــ ــيــــرهــ ــغــ قـــــــــرن، صــ
الــوطــنــي في  محمية واي كــامــبــاس 
سومطرة، بعدما أجهضت 8 مرات 
مــنــذ عـــام 2005، وهـــي الــســنــة الــتــي 
وضــعــت فــيــهــا فــي تــصــرف بــرنــامــج 

التكاثر.
بــيــان،  فـــي  الــبــيــئــة،  وأشــــــارت وزارة 
 والدة صــغــيــرة وحــيــد قــرن 

ّ
إلــــى أن

ــل خــبــرًا مــمــتــازًا في 
ّ
ســومــطــري تــمــث

سياق الجهود املبذولة من الحكومة 
وشركائها لزيادة أعــداد هذا النوع 

من الحيوانات.

األوروبي للحد من األضرار البيئية 
للهواتف وحقائب اليد

السعودية : 78 مخالفا لنظام 
البيئة فى قبضة األمن

ــان  ــ ــارديــ ــ ــجــ ــ الــ قـــــالـــــت صـــحـــيـــفـــة   : لـــــنـــــدن   •
البريطانية، إن شركات املياه قامت بتصريف 
مــيــاه الـــصـــرف الــصــحــي الـــخـــام غــيــر املــعــالــج 
فــي األنـــهـــار اإلنــجــلــيــزيــة 372533 مـــرة الــعــام 
املاضي، بانخفاض طفيف عن العام السابق.

وتــابــعــت الــصــحــيــفــة أن شــركــات املــيــاه التي 
تغطي إنجلترا أطلقت مياه الصرف الصحي 
غــيــر املــعــالــجــة ملـــدة إجــمــالــيــة تــزيــد عــلــى 2.7 
مليون ساعة، مقارنة بـ3.1 مليون ساعة في 
ا للبيانات الصادرة عن وكالة 

ً
عام 2020، وفق

أنــه تم  البيئة )EA( يــوم الخميس، مضيفة 
نــشــر الــبــيــانــات فــي الــوقــت الـــذي أعــلــنــت فيه 
إنــه أكبر إصــاح شامل  الحكومة عما قالت 
الــصــحــي مــنــذ التسعينيات  الــصــرف  لــنــظــام 

ملعالجة مشكلة التصريف.
وقــالــت الحكومة البريطانية إن خطة الحد 
ـــن تـــصـــريـــف فـــيـــضـــانـــات الـــعـــاصـــفـــة كــانــت  مـ
خطوة تغيير في كيفية تعامل شركات املياه 
مـــع عــــدد تــصــريــف مـــيـــاه الـــصـــرف الــصــحــي 
ــتـــي أوضـــحـــت الــحــكــومــة  غــيــر املـــعـــالـــجـــة، والـ

والجمهور أنها غير مقبولة.
وأوضــحــت الــجــارديــان أن الخطة تهدف إلى 
القضاء على 40٪ من مياه الصرف الصحي 
غير املعالجة في األنــهــار بحلول عــام 2040، 
وأنـــــه يــنــبــغــي فــقــط تــصــريــف مـــيـــاه الــصــرف 
الــصــحــي ومـــيـــاه األمـــطـــار غــيــر املــعــالــجــة في 
األنهار واملياه الساحلية عبر أنابيب فيضان 
ــعـــواصـــف فـــي األحـــــــوال الـــجـــويـــة الــقــاســيــة  الـ

لتخفيف الضغط في نظام الصرف الصحي.
ــك، فقد  وأشـــــارت إلـــى أنـــه عــلــى الـــرغـــم مـــن ذلــ
ــة عــلــى مـــدى الــســنــوات الــثــاث  ــ أظـــهـــرت األدلـ
املــاضــيــة أن شــركــات املــيــاه تــســتــخــدم بشكل 
روتــيــنــي الــفــائــض لــتــصــريــف مــيــاه الــصــرف 

الصحي غير املعالجة بداًل من معالجتها.
وقـــال وزيـــر البيئة، جـــورج يوستيس: نحن 
الحكومة األولــى التي حــددت توقعاتنا بأن 
شركات املياه يجب أن تتخذ خطوات للحد 
بشكل كبير من فيضانات العواصف، واليوم 
ــا محددة لضمان عــدم استخدام 

ً
نضع أهــداف

تلك الفيضانات إال فــي ظـــروف استثنائية، 
وااللتزام بقانون البيئة الخاص بنا والبناء 

ا بشأن جودة املياه.
ً
على عمل أوسع نطاق

• بــروكــســل: يعتزم االتــحــاد األوروبــــي العمل مــن أجــل ضمان أن تكون 
منتجات مثل حقائب اليد وأجهزة الكمبيوتر والهواتف الجوالة معمرة 
ــرار البيئية الناجمة عــن مدى  بشكل أطــول فــي محاولة للحد مــن األضـ

عمرها املحدود.
ــالـــة بــلــومــبــرغ لـــأنـــبـــاء، أنــــه بــمــوجــب حـــزمـــة االقــتــصــاد  وذكـــــرت وكـ
على  سيتعني  اليوم،  األوروبية  املفوضية  ستطرحها  التي  الدائري، 
األوروبي  االتحاد  داخل  تبيعها  التي  املنتجات  أن  إظهار  الشركات 
تــســتــمــر لــفــتــرة أطـــول ويــمــكــن أن تــكــون أكــثــر ســهــولــة فــي إصــاحــهــا 

االملانية. االنباء  وكالة  حسب  تدويرها،  وإعادة 
فيرجينيوس سينكيفيسيوس  باالتحاد  البيئة   وقال مفوض شؤون 
الطاقة،  إلــى توفير  تــؤدي  أن  الحزمة، حــال تبنيها،  إنــه من شــأن هــذه 
للتكتل،  الــروســيــة  الطبيعي  الــغــاز  واردات  مــن  عــام  قيمة  يــعــادل  بــمــا 

بحلول عام 2030. 
وأضــــاف فـــي مــقــابــلــة هــدفــنــا هـــو ضــمــان أنــنــا نــقــلــص اعــتــمــادنــا على 

املوارد الطبيعية، وهو أمر ال يوجد لدينا في أوروبا.

ا 
ً
: أعلنت القوات الخاصة لأمن البيئي ضبط 78 مخالف • السعودية 

لنظام البيئة في عدد من مناطق اململكة خال أسبوع. 
ــا 

ً
وأوضـــحـــت الـــقـــوات الــخــاصــة لــأمــن الــبــيــئــي أنـــه تـــم ضــبــط 44 مــخــالــف

ا من اإلبل، و835 رأًسا من األغنام في مواقع متنوعة. 
ً
لرعيهم 1032 متن

ني لنظام البيئة لدخولهما محمية اإلمام تركي بن عبدالله 
َ
ضبط مخالف

الــخــاصــة لــأمــن البيئي كــمــا ضبطت مخالفني  الــقــوات  لــغــرض الــصــيــد 
لنظام البيئة ارتكبا مخالفتي دخــول والصيد في محمية اإلمــام تركي 
ا لنظام البيئة؛ لنقلهم 

ً
بن عبدالله امللكية بحوزتهما صقر و16 مخالف

الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في منطقة الرياض و9 مخالفني؛ 
لبيعهم 30 متًرا مكعًبا من الحطب املحلي في منطقة تبوك. كما تمكنت 
من ضبط 3 مخالفني لنظام البيئة ارتكبوا مخالفة دون ترخيص في 
منطقة مكة املكرمة، بحوزتهم 73 طيًرا مصيًدا، و3 بنادق رش وساحان 
ناريان وجهاز جذب الكائنات الفطرية و625 ذخيرة. وضبطت الجهات 
الــبــيــرة بــحــوزتــهــم كمية من  لــنــظــام  الــعــام 4 مخالفني  املختصة بــاألمــن 

الحطب املحلي املعروض للبيع.

مختبر عسكري 
أمريكي نشر الجمرة 

الخبيثة في 8٦ مختبرا 
في الواليات المتحدة 

وسبع دول أخرى

ولــفــت إلـــى أن املــخــتــبــرات تــقــع فـــي مـــدن لفيف 
ا 

ً
وخاركيف وبولتافا، وأنه تم تدميرها، مضيف

تــم الــعــثــور هــنــاك عــلــى آثــــار ملــســبــبــات أمـــراض 
الطاعون والجمرة الخبيثة وداء البروسيات 

والدفتيريا وداء السلمونيات والدوسنتاريا.
ــار الــكــشــف األخــيــرعــن األنــشــطــة العسكرية  وأثــ
البيولوجية األمــريــكــيــة فــي أوكــرانــيــا مخاوف 
واسعة النطاق، لكنه كشف للتو عن غيض من 
فيض في اإلمبراطورية العسكرية البيولوجية 

األمريكية في جميع أنحاء العالم.
الــعــســكــريــة البيولوجية  كــمــا تــشــكــل األنــشــطــة 
الــســريــة،  الــتــي تكتنفها  الـــواســـعـــة،  األمــريــكــيــة 
تهديدات خطيرة للصحة واالستقرار العامليني. 
ومع ذلك، ال يزال الساسة األمريكيون مصرين 
على موقفهم، حتى أنهم يغضون الطرف عن 
مــخــاوف املــجــتــمــع الـــدولـــي ويــصــفــونــهــا بأنها 

معلومات مضللة.
تــشــيــر الـــبـــيـــانـــات الــرســمــيــة إلــــى أن الـــواليـــات 
املتحدة تمتلك 30 مختبرا بيولوجيا ومرافق 
أخـــرى ذات صــلــة فــي أوكــرانــيــا، والــتــي يباشر 
البنتاغون القيادة الكاملة عليها. عــاوة على 
ذلــك، ُيطلب تخزين جميع مسببات األمــراض 
الــخــطــيــرة فـــي أوكـــرانـــيـــا فـــي هــــذه املــخــتــبــرات، 
ويشرف الجانب األمريكي على جميع األنشطة 
البحثية. وال يمكن نشر أي معلومات للجمهور 

دون موافقة الواليات املتحدة.
الــتــعــاون للحد من  وباستخدامها ذرائـــع مثل 
مخاطر السامة البيولوجية وتعزيز الصحة 

الــواليــات املتحدة 336  العامة العاملية، تمتلك 
مختبرا بيولوجيا في 30 دولة وتضعها تحت 

سيطرتها.
الــدفــاع األمريكية مــع السلطات  وتعمل وزارة 
الصحية فــي البلدان املضيفة فــي العديد مما 
يسمى ببرامج املشاركة البيولوجية التعاونية 
ــــرى، فــإن  األمــريــكــيــة فـــي الـــخـــارج. وبــعــبــارة أخـ
الــجــيــش األمــريــكــي لــيــس وكــالــة أبــحــاث مدنية 
مــحــايــدة أو ســلــطــات صحية أمــريــكــيــة، ولكنه 
يــقــوم بشكل مباشر بتمويل وإدارة وتشغيل 

املختبرات البيولوجية خارج الباد.
ــد مــن  ــديـ ــعـ ــدة الـ ــتـــحـ ــات املـ ــ ــواليـ ــ كـــمـــا أجــــــرت الـ
األنــشــطــة الــعــســكــريــة الــبــيــولــوجــيــة فــي قــاعــدة 
ــبــــاد. وتـــعـــد فــــورت  فـــــورت ديـــتـــريـــك داخـــــل الــ
ديتريك، املعروفة بأنها سيئة السمعة كونها 
الحكومة  التي تجريها  التجارب  أحلك  مركز 
الطبية  البحوث  يقع معهد  األمريكية، حيث 
األمريكي،  للجيش  التابع  املعدية  لــأمــراض 
ــة الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة  ــريـ ــكـ ــسـ ــعـ ــة الـ ــطــ مــــركــــز األنــــشــ
ــلـــك صـــيـــتـــا ســـيـــئـــا بــســبــب  ــتـ ــمـ ــيــــة وتـ ــكــ األمــــريــ
مــمــارســاتــهــا غــيــر الــقــانــونــيــة وغــيــر الــشــفــافــة 

اآلمنة. وغير 
شــكــلــت املــؤســســات الــبــيــولــوجــيــة األمــريــكــيــة، 
مــثــل قــاعــدة فــورت ديــتــريــك، مــخــاطــر صحية 
ــدان املـــضـــيـــفـــة.  ــلــ ــبــ ــعــــوب الــ خـــطـــيـــرة عـــلـــى شــ
مـــدنـــيـــة  مـــجـــمـــوعـــة  رفــــعــــت   ،2021 عــــــام  ــــي  فـ
قاعدة  ضد  قضائية  دعــوى  جنوبية  كورية 
ــيــــة فــي  ــكــ ــوات األمــــريــ ــ ــقــ ــ ــ ــريــــك وال ــتــ فـــــــورت ديــ
ــة إلـــى  ــربـ ــهـ ــة املـ ــامـ كــــوريــــا بـــشـــأن املــــــواد الـــسـ
البلد  هذا  في  األمريكية  العسكرية  القواعد 

املحلي. للقانون  انتهاك  في  اآلسيوي 
ووفـــقـــا لــلــشــكــوى املــقــدمــة مـــن جــمــعــيــة الــثــقــافــة 
ــكــــوريــــة لــلــتــثــقــيــف فــــي مــــجــــال الـــســـامـــة مــن  الــ
الحرائق، انتهكت القوات األمريكية في كوريا 
ومختبر فـــورت ديــتــريــك البيولوجي القانون 
الكوري الجنوبي وقاما باستيراد مواد سامة 

إلى الباد ثاث مرات بني عامي 2017 و2019.
ــاع  ــ ــدفـ ــ الـ ــقـــيـــق أجـــــرتـــــه وزارة  تـــحـ ــا وجـــــــد  ــمــ كــ

األمريكية، صــدر فــي يوليو 2015، أن مختبرا 
عــســكــريــا أمــريــكــيــا فـــي واليــــة يــوتــا األمــريــكــيــة 
فشل في تحييد جراثيم الجمرة الخبيثة الحية 
وقام بشحن العينات السامة إلى الباحثني في 
86 مختبرا فــي الــواليــات املــتــحــدة وســبــع دول 

أخرى، بما فيها كوريا الجنوبية.
لــطــاملــا ســـــاور املــجــتــمــع الــــدولــــي الــقــلــق بــشــأن 
األنـــشـــطـــة الــعــســكــريــة الــبــيــولــوجــيــة لــلــواليــات 
املــتــحــدة. إن الــعــالــم بــحــاجــة مــاســة إلـــى معرفة 
الــواليــات املتحدة في فــورت ديتريك  ما تفعله 
واملــخــتــبــرات الــبــيــولــوجــيــة الــبــالــغ عــددهــا 336 
مــخــتــبــرا فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم، وكـــذلـــك ما 
إذا كانت األنشطة تتفق مــع اتفاقية األسلحة 

البيولوجية.
وما يؤسف له أن الواليات املتحدة هي وحدها 
الــتــي وقــفــت عــلــى مـــدى الــعــقــديــن املــاضــيــني في 
آلــيــة للتحقق مــن تنفيذ اتفاقية  طــريــق إنــشــاء 
األســلــحــة الــبــيــولــوجــيــة ورفـــضـــت الــتــحــقــق من 

مرافقها البيولوجية في الداخل والخارج.
وتـــشـــكـــل األنـــشـــطـــة الــعــســكــريــة الــبــيــولــوجــيــة 
تـــهـــديـــدا رئــيــســيــا لــلــســلــم واألمــــــن الـــدولـــيـــني، 
فــضــا عـــن املــصــالــح األمــنــيــة لــجــمــيــع الــــدول. 
ــلـــى واشـــنـــطـــن االســـتـــجـــابـــة  لــــذلــــك، يــتــحــتــم عـ
بــطــريــقــة منفتحة  الــعــاملــيــة  لــلــشــواغــل  بــجــديــة 
وشــفــافــة ومــســؤولــة، وتــقــديــم بــيــان كــامــل عن 
الداخل  في  البيولوجية  العسكرية  أنشطتها 
للتحقق متعدد  والــخــارج، وإخــضــاع نفسها 

األطراف.

• شينخوا - األناضول - وكاالت : أعلنت 
وزارة الدفاع الروسية، وجود 30 مختبرا 
املــتــحــدة األمريكية  لــلــواليــات  بيولوجيا 
فــي أوكــرانــيــا. جــاء ذلــك فــي تصريحات 
الشعاعي  الــدفــاع  ــوات  قـ لــقــائــد  صحفية 
والــكــيــمــيــائــي والــبــيــولــوجــي فـــي الـــقـــوات 
الروسية، إيغور كيريلوف، حول برنامج 
العسكري  البيولوجي  املتحدة  الــواليــات 
ــح كـــيـــريـــلـــوف أن  ــ ــ ــا. وأوضـ ــيــ ــرانــ فــــي أوكــ
أدارت  البنتاغون  الدفاع األمريكية  وزارة 
أراضــي  بــرامــج بيولوجية عسكرية فــي 
االتـــحـــاد الــســوفــيــتــي الــســابــق. وقــــال: تم 
إنشاء شبكة من 30 مختبًرا بيولوجًيا 
أبحاث علمية  أوكرانيا، وهي نوعان  في 
وصحية وبــائــيــة، وتــشــارك شــركــة باك 
العسكرية  للمؤسسة  التابعة  اند فيتش 

في تنفيذ هذه املشاريع.

املختبرات البيولوجية األمريكية تهدد العالم
٣٣٦ مختبرا بيولوجيا في ٣0 دولة تملكها الواليات المتحدة وتضعها تحت سيطرتها
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اليف ساينس : يمكن أن تؤدي ملوثات 
ــــى تــفــاقــم أعـــــراض الــعــديــد من  الـــهـــواء إل
ــراض الــجــهــاز الــتــنــفــســي، مــثــل الــربــو  ــ أمـ
الرئة. ولكن،  والتليف الكيسي وسرطان 
مــا هــي األعــــراض األكــثــر شيوعا لسوء 
الـــهـــواء؟، وكــيــف يمكننا تحسني  جـــودة 

جودة الهواء في منازلنا؟.

تتسبب مادة أول 
أكسيد الكربون 

وثاني أكسيد الكربون 
في التسمم وتلف 

األنسجة

تلعب المواد المسببة 
للحساسية والمهيجات 

في األماكن المغلقة 
دورا مهما في إثارة

 نوبات الربو

االعياء
يــمــكــن أن يـــكـــون الــتــعــب عـــرضـــا آخــــر لــســوء 
ــــواء، وغـــالـــبـــا مــــا يـــكـــون مــرتــبــطــا  ــهـ ــ ــــودة الـ جــ
بأمراض الجهاز التنفسي مثل الربو. ويمكن 
أن تـــــؤدي الــخــســائــر الـــتـــي تــلــحــق بــالــجــســم 
إلـــى نفاد  الــجــهــاز التنفسي  ــراض  أمــ بسبب 
طاقة شخص يعاني من هذه الظروف بشكل 
أسرع من الشخص السليم، أو يكافح إلكمال 
املهام األساسية التي يمكن اعتبارها سهلة.

أعــــــراض نشطة  لــــدى شــخــص مـــا  كــــان  وإذا 
للربو، فقد يجد أيضا أنه يعاني من اإلرهاق 
الــضــغــط النفسي ملــحــاولــة السيطرة  بسبب 

على األعراض وتجنب حدوث نوبة.
كيفية تحسين جودة الهواء

يمكن أن تساعدك معرفة مؤشر جودة الهواء 
ملــنــطــقــتــك املــحــلــيــة عـــلـــى فـــهـــم مــــقــــدار مــشــكــلــة 
ــذي تــعــيــش فــيــه.  ــ ــان الـ ــكـ ــودة الــــهــــواء فـــي املـ ــ جـ
ويعد االستثمار في جهاز تنقية الهواء أيضا 
وسيلة ميسورة التكلفة لتقليل كمية املــواد 
الــهــواء  فــي  املــســبــبــة للحساسية واملــهــيــجــات 
في منزلك. ويمكنك التأكد من تهوية منزلك 
ــتـــخـــدام الــبــخــاخــات  بــشــكــل صــحــيــح عــنــد اسـ
الهوائية أو الطابعات أو حرق أي شيء مثل 
الــبــخــور أو الـــشـــمـــوع. قـــم بــتــنــظــيــف األجــهــزة 
وصيانتها بشكل صحيح مثل مكيفات الهواء 
واملواقد، وتأكد من أن لديك أجهزة كشف أول 
أكسيد الكربون معدة لفحص الهواء الداخلي 

لديك بحثا عن ملوثات خطرة.

الصداع
قد تجد نفسك تعاني من الصداع إذا كنت في 
منطقة ذات نوعية هــواء رديــئــة. وعلى غرار 
الدوخة، يمكن أن يكون الصداع عامة على 
الــكــربــون، أو إذا كنت  بـــأول أكــســيــد  التسمم 
فــي منطقة سيئة التهوية، فقد يكون أيضا 
ثــانــي أكسيد  ارتــفــاع مستويات  عــامــة على 

الكربون.
الـــدراســـات أن العيش فــي مناطق   وأظــهــرت 
شـــديـــدة الــتــلــوث بـــالـــهـــواء، مــثــا بــالــقــرب من 
طــريــق رئــيــســي أو مـــطـــار، مــرتــبــط بمشاكل 
ــــراض مــعــديــة، وحتى  تنفسية متفاقمة وأمـ

بعيوب خلقية.

والتليف الكيسي بسبب سوء نوعية الهواء، 
الــرئــتــني. وبينما  الــحــاالت على  وتأثير هــذه 
يدرك معظم الناس أن التدخني عامل مشترك 
يــســاهــم فـــي اإلصــــابــــة بـــســـرطـــان الــــرئــــة، فقد 
ال تـــــدرك أن ســــوء نــوعــيــة الــــهــــواء، وخــاصــة 
تلوث الــهــواء، يمكن أن يزيد أيضا من خطر 

اإلصابة بهذا املرض.
الدوخة

تعد مــن األعـــراض الشائعة األخـــرى لنوعية 
الــهــواء الــرديــئــة. وغــالــبــا مــا تسبب امللوثات 
الداخلية، مثل أول أكسيد الكربون، الشعور 
ــالــــدوار، مـــا قـــد يــشــيــر إلـــى أن الـــهـــواء الـــذي  بــ
تتنفسه قد يكون ملوثا. ويمكن أن يتسبب 
كــل مــن أول أكــســيــد الــكــربــون وثــانــي أكسيد 
الـــكـــربـــون فـــي تــســمــمــك، والــتــســبــب فـــي تلف 
ــاة إذا  ــوفــ األنـــســـجـــة، وحـــتـــى الــتــســبــب فـــي الــ

تعرضت لهما لفترة طويلة.
وإذا وجدت أن أعراضك تختفي بعد مغادرة 
املــنــطــقــة، فــمــن املـــهـــم أن تــتــصــل بــأخــصــائــي 
لفحص أنابيب الغاز بحثا عن التسريبات 
املحتملة.  ويمكن أن تؤدي األجهزة املنزلية 
الــــتــــي ال تـــتـــم صــيــانــتــهــا بـــشـــكـــل جـــيـــد مــثــل 
ــد وســـخـــانـــات املــــيــــاه، إلــى  ــواقــ الـــغـــايـــات واملــ
تــســرب أول أكــســيــد الــكــربــون والــتــســبــب في 
بعض أعــراض ســوء نوعية الــهــواء. ويمكنك 
شراء أجهزة الكشف عن أول أكسيد الكربون 
إلــى حد ما من معظم متاجر  بتكلفة زهيدة 

األجهزة أو السوبر ماركت.

 ،)EPA( باسم وكالة حماية البيئة األمريكية
أفــضــل الــطــرق لــدعــم شخص مــصــاب بالربو 
فــــي مـــنـــزلـــك. تــــقــــول: تـــلـــعـــب املــــــــواد املــســبــبــة 
للحساسية واملهيجات فــي األمــاكــن املغلقة 

دورا مهما في إثارة نوبات الربو. 
واملحفزات هي األشياء التي يمكن أن تسبب 
أعراض الربو أو نوبة أو تجعل الربو أسوأ. 

وإذا كــنــت مــصــابــا بــالــربــو، فــقــد تــتــفــاعــل مع 
محفز واحـــد فقط أو قــد تجد أن العديد من 
األشـــيـــاء تــعــمــل كــمــحــفــزات. تــأكــد مـــن العمل 
مــع طبيب لــتــحــديــد املــحــفــزات ووضـــع خطة 
ــا لــتــقــلــيــل الــتــعــرض  عـــاجـــيـــة تــتــضــمــن طـــرقـ

ملسببات الربو لديك.
ــان الــرئــة  ـــراض ســـرطـ ــ ــا تــتــفــاقــم أعـ وغـــالـــبـــا مـ

تهيج العين واألنف والحنجرة
ســيــســتــجــيــب جـــهـــاز املـــنـــاعـــة لــديــنــا لــوجــود 
املواد املسببة للحساسية عن طريق تنشيط 
األغـــشـــيـــة املــخــاطــيــة فـــي أنــفــنــا وحــلــقــنــا، ما 
يــجــعــلــنــا نــســعــل ونــعــطــس وتــســيــل أنــوفــنــا . 
وقد تجد أيضا أنك تعاني من حكة ودموع 
فــي الــعــني، وهـــي عـــارض آخـــر عــلــى أن جهاز 
املناعة لديك يتم تنشيطه بواسطة امللوثات 

املوجودة في الهواء.
ويمكن أن يؤدي الغبار وامللوثات امليكروبية 
مــثــل جــراثــيــم الــعــفــن أو الــبــكــتــيــريــا املــنــقــولــة 
بــالــهــواء ودخـــان التبغ واملــبــيــدات الحشرية 
ــرات وحــــتــــى الــــعــــطــــور، إلــــــى تــهــيــج  ــ ــهـ ــ ــطـ ــ واملـ
أنظمتنا التنفسية وتسبب أعراضا أو تدني 

جودة الهواء. 
وأظهرت الدراسات أن منازلنا يمكن أن تكون 
مليئة بهذه املهيجات، باإلضافة إلى بعض 
امللوثات الخارجية التي تشق طريقها إلى 
الــداخــل، خــاصــة إذا كنت تعيش فــي منطقة 

مكتظة بالسكان.
أمراض الجهاز التنفسي

ــكـــون أعـــــــراض أمـــــــراض الــجــهــاز  ــا تـ غـــالـــبـــا مــ
التنفسي مثل الربو أسوأ بكثير في املناطق 
ذات نوعية الهواء الرديئة. ويمكن أن تؤدي 
املــلــوثــات املــحــمــولــة فــي الــهــواء مــثــل الــدخــان 
وحــبــوب الــلــقــاح والــغــبــار إلـــى نــوبــات الــربــو 
ــة عــنــد  ــلـــة، خـــاصـ ــكـــون قـــاتـ ــتـــي يــمــكــن أن تـ الـ
ــز، املــتــحــدثــة  ــال. وتـــشـــرح انــســتــا جـــونـ ــفــ األطــ

5 أعراض لسوء جودة الهواء!

سانديل زاتو: ليس 
أمامنا خيار إال 

باالستيقاظ صباحاً 
لملء خزاننا بالمياه

أراضـى كـيـب تـاون أجـدبـت

كيب تاون - أ ف ب : تواجه مدينة كايب 
تاون منذ أربع سنوات أزمة جفاف غير 
مسبوقة، فيما يخّيم شبح على العاصمة 
الــســيــاحــيــة لــجــنــوب إفــريــقــيــا أطــلــق عليه 
 

ّ
الـــذي ستجف الــيــوم  الــيــوم الصفر، وهــو 

فيه األنابيب تماما.
وفيما يغتسل رواد شواطئ كايب تاون 
أقدامهم،  الرمل عن  الرائعة بالمياه إلزالــة 
يعّبر شـــادراك موغريس عــن امتعاضه 
بالماء، إذ ال مياه في  وهــو يمأل برميله 

مراحيض منزله.

سخة.
ّ
املزروعات واعتاد أن يقود سيارة مت

ا نــدرك 
ّ
ويــقــول موغريس فــي ذلــك الــوقــت، كن

جميعنا املشكلة، أمــا اليوم فاملياه متوافرة 
ل أمرًا أسوأ.

ّ
ونحن نعلم ذلك، ما يمث

ـــف مــبــالــغ كبيرة 
ّ
ـــهـــا تـــوظ

ّ
وتـــؤكـــد الــبــلــديــة أن

إلصــاح البنية التحتية املتداعية. وأتاحت 
علنت جــراء كوفيد19- 

ُ
أ الــطــوارئ التي  حالة 

أمـــوال إضافية لتوفير املياه  الحصول على 
لــلــســكــان. ويـــقـــّدم املـــســـؤول عـــن إدارة املــيــاه 
بـــدروديـــان حججًا تتعلق  فــي البلدية زاهـــد 
 
ّ
بانعدام األمــن في بعض األحــيــاء، ويقول إن
ستهدف فيما يتعرض موظفينا 

ُ
شاحناتنا ت

ــًا.  ــانـ ــيـ ــكــــون مــســلــحــة أحـ ــو تــ ــطـ لـــعـــمـــلـــيـــات سـ
 موجة جفاف جديدة 

ّ
ويعتبر بــدروديــان أن

ــــال الـــســـنـــوات  ــــرضــــت خـ
ُ
ســتــصــل حـــتـــمـــًا. وف

املــيــاه مــن وقت  قــيــود على استهاك  الفائتة 
إلــى آخــر فــي مــدن كثيرة مــن جنوب إفريقيا 
ــفــه الــبــنــك الــدولــي أخــيــرًا أكــثــر بلد 

ّ
الـــذي صــن

ــرى  ــي الــــعــــالــــم. وتــ تــــســــوده عـــــدم املـــــســـــاواة فــ
الخبيرة في املياه في جامعة ستيلينبوش 
 كايب تــاون ال تخطط للكارثة 

ّ
يو بارنس أن

ــقـــول: عــــدم التخطيط  املــقــبــلــة كــمــا يــجــب. وتـ
ملواجهة الجفاف املقبل الذي قد يكون وشيكًا 
ــل عملية انــتــحــاريــة، وفـــي ظــل االرتــفــاع 

ّ
يــمــث

جه إلى كارثة لن 
ّ
املستمر في عدد السكان نت

 إذا فعلنا شيئا سحريا.
ّ

نقذ منها إال
ُ
ن

الـــذي يعيش فــي مــنــزل مــجــاور ليس أمامنا 
خــيــار إال باالستيقاظ صباحًا ملــلء خزاننا 
قــدر اإلمــكــان باملياه. أمــا فــي حــدائــق األحياء 
الراقية في شبه جزيرة كيب تاون، فاملسابح 
ــوال الـــســـنـــة. لـــكـــن خـــلـــف املــنــاظــر  ــ مــمــتــلــئــة طــ
املذهلة والــتــال الخضراء التي تنتشر على 
سفوحها رمال بيضاء، ال تصل مياه الشرب 
حَرم من هذه 

ُ
إلى حوالي ثاثني حيًا، فيما ت

املادة الحيوية كذلك ضواح وأحياء تقطنها 
الطبقة الوسطى. وخــال فترة الجفاف، ُبذل 
مــجــهــود جــمــاعــي، إذ كـــان كــل شــخــص يدير 
كمية املياه املستهلكة في منزله، وحّد من رّي 

في انتظار أن يمتلئ برميله، تروي مرشات 
تلقائية الكروم الواقعة على التال، وتتدفق 
املــيــاه مــن الصنابير، لكن ليس فــي األمــاكــن 
بــلــدة خاييليتشا،  إلــى  املــيــاه  ــهــا. ال تصل 

ّ
كــل

بــلــدات جنوب إفريقيا، إال  وهــي إحــدى أكبر 
بــشــكــل مــتــقــطــع، وغــالــبــًا مـــا يــكــون ضغطها 

ضعيف فيما تنقلها أنابيب متقادمة.
ــريــــس بـــــاكـــــرًا فــي  ــوغــ يـــســـتـــيـــقـــظ شـــــــــــادراك مــ
املــيــاه تصل.   

ّ
أن الصباح ليمأ خــزانــه طــاملــا 

أمـــا الــكــمــيــة املــجــمــوعــة فــي الـــخـــزان، فبالكاد 
تكفي العائلة املؤلفة من ستة أفــراد لتقضي 

حاجاتها اليومية من شرب وغسيل.
الـــوالـــد يــومــيــًا كمية قليلة مــن املــيــاه  ـــر 

ّ
ويـــوف

املــراحــيــض، إذ ال يستخدم  الستعمالها فــي 
ــرة واحــــــدة فـــي نــهــايــة الـــيـــوم.  ـــاط إال مــ

ّ
الـــشـــف

 األمر بمثابة إهانة يومية.
ّ
ويقول إن

ويــضــيــف فــي مــنــزلــنــا حــمــامــات ومــراحــيــض 
نا ال نستطيع استخدامها. وفــي بعض 

ّ
لكن

األحيان، يذهب أطفاله إلى املدرسة من دون 
شرب أي قطرة ماء.

من سّيئ إلى أسوأ
حــاول موغريس االتــصــال بالجهات املعنية 
لكنه لم ينجح بالتواصل معها، فيما تنقل 
صهاريج تابعة للبلدية ومــن وقــت إلــى آخر 
كميات غير كبيرة من املياه إلى املنازل، لكن 
لــيــس بــصــورة دائــمــة. ويــقــول ســانــديــل زاتــو 

مكتبة عاملية ألصوات أعماق البحار واملحيطات

واشـــنـــطـــن : ربـــمـــا ال يـــعـــرف كـــثـــيـــرون أن 
أعــــمــــاق املـــحـــيـــطـــات لــيــســت هــــادئــــة عــلــى 
اإلطاق، وإنما هي أماكن صاخبة يعلو 
فيها الضجيج، وإن كان علماء البحار ال 
يعرفون على وجــه التحديد مصادر كل 

هذه الضوضاء.
ومــــــن هــــنــــاك جــــــــاءت فــــكــــرة جـــلـــوبـــز أي 
املكتبة العاملية لــأصــوات الحيوية في 
األعــمــاق. وقــد ظــهــرت هــذه الفكرة للمرة 
األولى في إطار مشروع التجربة الدولية 
ــة، وهــــــي مــــبــــادرة  ــ ــادئـ ــ ــهـ ــ لـــلـــمـــحـــيـــطـــات الـ
تستهدف تنسيق جهود استخدام شبكة 
لــلــمــيــكــروفــونــات غــيــر العسكرية  عــاملــيــة 
لإلنصات إلى ما يحدث تحت سطح املاء.
لـــم تستكمل  ــبــــادرة جــلــوبــز  ورغـــــم أن مــ
بــعــد فــي طــورهــا الــنــهــائــي، إال أن فريقا 
من الباحثني يعكف على إرساء القواعد 
ــروع  ــشــ ــي ســيــســتــنــد إلـــيـــهـــا هــــــذا املــ ــتــ الــ

العلمي العماق.
ــك إذا تــــركــــت جــهــاز  ــ ــلـــمـــاء إنــ ويـــــــرى الـــعـ
مــيــكــروفــون يــعــمــل تــحــت صــفــحــة املــيــاه، 
فإنك ستعرف كثيرا عــن طبيعة الحياة 
فــــــي األعـــــــمـــــــاق مــــــن خــــــــال فــــــك شــــفــــرات 
التناغمات الصوتية التي تستمع إليها.

ــقــــول جــيــســي أوســــوبــــل الـــبـــاحـــث فــي  ويــ
ــة فـــــي جــــامــــعــــة روكـــفـــيـــلـــر  ــئـ ــيـ ــبـ مــــجــــال الـ

األمـــريـــكـــيـــة ومــــديــــر بـــرنـــامـــج الــتــجــربــة 
الـــهـــادئـــة، يمكنك  لــلــمــحــيــطــات  الـــدولـــيـــة 
أن تستمع إلــى أصـــوات قــطــرات األمــطــار 
الــهــادرة والبراكني التي  وتكسر األمــواج 
تــنــفــجــر تـــحـــت املـــــــاء، فـــضـــا عــــن صــخــب 
السفن ومراكب الصيادين وهي تسحب 
ــد، فــــضــــا عــــــن أصــــــــوات  ــيـــ شـــــبـــــاك الـــــصـــ

الكائنات البحرية بالطبع.
ــاف فـــي تــصــريــحــاتــه الــتــي أوردهــــا  ــ وأضـ
املـــوقـــع اإللــكــتــرونــي بــوبــيــوالر ساينس 
املــتــخــصــص فـــي األبــــحــــاث الــعــلــمــيــة، أن 
الــصــوت لــه قــوة كبيرة تحت املـــاء، حيث 
إنـــه ينتقل بــشــكــل جــيــد بــعــكــس الــضــوء، 
ومـــــن ثـــــم، فـــــإن الــــصــــوت يـــمـــثـــل عــنــصــرا 
رئيسا في نمط حياة كثير من األشكال 

البحرية.
وفي ربيع 2020، وبسبب تفشي جائحة 
كـــــــورونـــــــا، انــــحــــســــرت أنــــشــــطــــة الـــشـــحـــن 
الــبــحــري حـــول الــعــالــم وتــراجــعــت أعــمــال 
ــفـــط والــــغــــاز  ــنـ ــفـــر والـــتـــنـــقـــيـــب عــــن الـ الـــحـ
الطبيعي في البحار واملحيطات، وكانت 
هذه الفترة بمنزلة فرصة مثالية للعلماء 
الكـــتـــســـاب مـــزيـــد مــــن املـــعـــلـــومـــات بــشــأن 
توزيع وتنوع الحياة البحرية، عن طريق 
مــجــرد االســتــمــاع إلـــى أصــــوات الــشــعــاب 

املرجانية وهمسات أعشاب البحر.
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مدينة نيويورك هي 
األكثر عرضة للخطر، 

وفقا لبحث أجرته 
مؤسسة المناخ 

المركزي

جاكرتا ليست 
المدينة الوحيدة ذات 
المستقبل الغامض 

وفقا للمنتدى 
االقتصادي العالمي

يستطيع الباحثون 
متابعة نشاط ثوران 

بركان عن طريق 
مراقبة سلوكيات 

الحيوانات

مارتن ويكيلسكي: 
إننا نستخدم حواس 

الحيوانات كأداة 
لفهم مجريات 

األحداث

تقارير

ما هي الدول واملدن التي قد تختفي لدى ارتفاع منسوب مياه البحر؟

مشروع فضائي لتتبع حركة احليوانات حول العالم

إذن، هل ستختفي أي من البلدان أو املدن أو 
الدول تماما في حياتنا، وهل هناك أي شيء 

يمكن فعله لتجنب كارثة؟.
قـــــــــال جــــــيــــــرد مــــاســــيــــلــــيــــنــــك، األســــــــتــــــــاذ فـــي 
الـــجـــيـــومـــورفـــولـــوجـــيـــا الــســاحــلــيــة بــجــامــعــة 
بليموث في اململكة املتحدة: إن اختفاء املدن 
أو البلدان يعتمد على ما إذا كنا كبشر نفعل 
شيئا ملواجهة التهديد. معظم هولندا تحت 
مــســتــوى ســطــح الــبــحــر بــالــفــعــل ولــكــنــهــا ال 
تختفي، ألن الهولنديني يبنون ويحافظون 

على دفاعاتهم الساحلية.
ما هي الدول األكثر تضررا؟

أوال، دعـــونـــا نــلــقــي نــظــرة عــلــى الــبــلــدان ذات 
االرتفاعات املنخفضة.

وفـــقـــا التـــحـــاد الــعــلــمــاء املــهــتــمــني UCS، فــإن 
ــزر املــــالــــديــــف، املـــكـــونـــة مــــن 1200 جـــزيـــرة  ــ جـ
مرجانية صغيرة ويقطنها حوالي 540000 
شخص، هي الدولة األكثر تسطحا على وجه 
األرض، بمتوسط   ارتفاع يبلغ 3 أقدام 1 متر 
فقط. وإذا شهدت جزر املالديف ارتفاعا في 
مــســتــوى ســطــح الــبــحــر بــمــقــدار 1.5 قـــدم 45 
ســم فقط، فستفقد حــوالــي 77٪ مــن مساحة 
أراضــيــهــا بــحــلــول عـــام 2100، وفــقــا التــحــاد 

.UCS
وهـــنـــاك دولـــــة أخـــــرى ذات مــتــوســط   ارتـــفـــاع 
أقــــدام 1.8 متر  لــلــغــايــة–حــوالــي 6  منخفض 
فــوق مستوى سطح البحر–هي كيريباتي. 
يــمــكــن لـــهـــذه الــــجــــزيــــرة الـــصـــغـــيـــرة الـــواقـــعـــة 
فــي قــلــب املــحــيــط الـــهـــادئ، والــتــي يــبــلــغ عــدد 
سكانها ما يقرب من 120000 نسمة، أن تفقد 
ثــلــثــي أراضـــيـــهـــا إذا ارتـــفـــع مــســتــوى سطح 

البحر بمقدار 3 أقدام.
ــع، مـــن املـــرجـــح أن يــتــأثــر كـــل من  ــواقــ ــي الــ وفــ
يعيش على جزيرة في املحيط الهادئ بشدة 
مــن ارتــفــاع مــســتــوى ســطــح الــبــحــر. ويعيش 
حـــوالـــي 3 مـــايـــني مـــن ســـكـــان جــــزر املــحــيــط 
الهادئ على بعد 6.2 ميل 10 كم من الساحل، 
وبــالــتــالــي، قــد يــحــتــاجــون إلـــى االنــتــقــال قبل 
نهاية القرن، وفقا لشبكة العلوم والتنمية، 
وهــي منظمة غير ربحية تركز على تسهيل 

التعلم العلمي.
وأدى ارتــفــاع مستوى سطح البحر بالفعل 

ــاء مـــــا ال يـــقـــل عـــــن خـــمـــس جـــزر  ــفــ ــتــ إلــــــى اخــ
ا من  مرجانية نباتية كانت في السابق جزء
جزر سليمان، مع ست جزر أخرى تعاني من 
ركـــود ساحلي شــديــد، وفــقــا لــدراســة أجريت 
 Environmental Research عام 2016 في مجلة

.Letters
وتميل جزر املحيط الهادئ هذه، على الرغم 
مـــن كــونــهــا مــعــرضــة لــلــخــطــر إلـــى حـــد كبير، 
إلى أن يكون عدد سكانها قليا نسبيا. إذن 
مــا هــي الــــدول األكــبــر الــتــي قــد تــكــون األكــثــر 

تضررا؟.
الــذي من املحتمل أن يتأثر فيه معظم  البلد 
الــــنــــاس بــتــغــيــر مـــســـتـــوى ســـطـــح الـــبـــحـــر هــو 
الصني، حيث يعيش 43 مليون شخص في 
مواقع ساحلية غير مستقرة. وتشمل البلدان 
األخــــرى املــعــرضــة ملــواجــهــة قــضــايــا رئيسية 
ــاع مــســتــويــات ســطــح الــبــحــر  ــفـ ــارتـ تــتــعــلــق بـ
بـــنـــغـــاديـــش، حـــيـــث ســيــتــعــرض 32 مــلــيــون 
شخص للخطر بحلول عــام 2100، والهند، 
 Life Adaptate مع 27 مليونا، وفقا ملشروع

املمول من االتحاد األوروبي.
لـــذلـــك، فـــي حـــني أن الــعــديــد مـــن الـــبـــلـــدان في 
لــرؤيــة عــواقــب  الــعــالــم تستعد  أنــحــاء  جميع 
ارتــفــاع مستوى سطح البحر بشكل مباشر 
بحلول نهاية القرن وسيتأثر مايني عديدة، 
يبدو مــن غير املحتمل أن تختفي أي دولــة، 

حتى تلك ذات االرتفاعات املنخفضة للغاية.
املدن الساحلية

تــعــد جــاكــرتــا، عــاصــمــة إنــدونــيــســيــا، واحـــدة 
من أوضح األمثلة على ارتفاع منسوب مياه 
الــبــحــر الـــــذي يــســبــب صـــعـــوبـــات كــبــيــرة في 

العالم الحقيقي.
وتــلــقــت جـــاكـــرتـــا، الــتــي يــقــطــنــهــا حـــوالـــي 10 
مــايــني نسمة، لقب أســـرع مدينة غــارقــة في 
الــعــالــم مـــن قــبــل هــيــئــة اإلذاعــــــة الــبــريــطــانــيــة 
BBC. وتغرق بمقدار 2 إلى 4 بوصات 5 إلى 
10 سم كل عام بسبب الصرف املفرط للمياه 
الجوفية، وفقا ملوقع Earth.org، وهي منظمة 

بيئية غير ربحية مقرها في هونغ كونغ.
ــاع مـــســـتـــوى ســطــح  ــ ــفــ ــ ــا يـــقـــتـــرن ارتــ ــدمــ ــنــ وعــ
لــكــارثــة. وفقا للمنتدى  البحر، فهذه وصفة 
االقـــتـــصـــادي الـــعـــاملـــي، يــمــكــن أن يـــكـــون جــزء 
كبير من جاكرتا تحت املاء بحلول عام 2050. 
وفــــي الــــواقــــع، وضــــع جــاكــرتــا مــــروع للغاية 
بحيث يتم استبدالها كعاصمة إندونيسيا 
ــي مــديــنــة ســيــتــم بــنــاؤهــا  بـــنـــوســـانـــتـــارا، وهــ
قريبا على الساحل الشرقي لبورنيو، حوالي 

1200 ميل 2000 كم من جاكرتا.
ــدة  ــيــ ــة الــــوحــ ــ ــنـ ــ ــــديـ ــا لـــيـــســـت املـ ــ ــرتـ ــ ــاكـ ــ ــن جـ ــكــ لــ
الـــغـــامـــض. ووفـــقـــا للمنتدى  ذات املــســتــقــبــل 
الـــعـــاملـــي، بـــحـــلـــول عـــــام 2100،  ــتــــصــــادي  االقــ
دكــا، بنغاديش عــدد سكانها 22.4 مليون؛ 
الغوس، نيجيريا عدد السكان 15.3 مليون؛ 
وبـــانـــكـــوك، تــايــانــد 9 مــايــني نــســمــة، يمكن 
أن تــغــرق بــالــكــامــل أو أن مــســاحــات شاسعة 
بــاملــيــاه وغــيــر صالحة  مــن األرض مــغــمــورة 

لاستعمال.
يـــــؤثـــــر ارتـــــفـــــاع  ــتــــمــــل أيـــــضـــــا أن  ومــــــــن املــــحــ
مــســتــويــات ســطــح الــبــحــر بــشــكــل كــبــيــر على 
الــواليــات املــتــحــدة. واســتــنــادا إلــى التوقعات 
األخيرة، قد تواجه العديد من املدن األمريكية 
مشكات خطيرة بحلول عام 2050، حيث من 
املــحــتــمــل أن تــصــبــح مــســاحــات شــاســعــة من 

األراضي غير صالحة للعيش.
ووفقا لـ NOAA، “في العديد من املواقع على 
طول ساحل الواليات املتحدة، أصبح فيضان 
املـــد الــعــالــي اآلن 300٪ إلـــى أكــثــر مــن ٪900 
أكثر تــواتــرا مما كــان عليه قبل 50 عــامــا، ما 

يــشــيــر إلـــى أن مــســتــويــات ســطــح الــبــحــر هي 
سبب وجيه للقلق.

كــمــا أن مــديــنــة نــيــويــورك هــي األكــثــر عرضة 
للخطر، وفــقــا لبحث أجــرتــه مؤسسة املناخ 
املركزي. ويذكر التقرير أنه بحلول عام 2050، 
سيعيش ما يقرب من نصف مليون 426000 
ــيــــويــــورك عـــلـــى أرض مــــهــــددة.  مــــن ســــكــــان نــ
ــيــــويــــورك لــلــفــيــضــانــات  وشــــوهــــد تــــعــــرض نــ
بوضوح في عام 2012، عندما تأثرت املدينة 

بشدة بإعصار ساندي. 
وتوفي ما ال يقل عن 43 شخصا في املدينة 
الشديدة، ودمــرت حوالي  العاصفة  نتيجة 
ربــع مــلــيــون ســيــارة، وكـــان هــنــاك مــا ال يقل 
32 مليار دوالر من األضرار والخسائر  عن 

آنذاك.
ــة لـــلـــتـــأثـــر  ــيــ ــلــ ــابــ ــقــ ومــــــــع ذلــــــــــك، مــــــن حــــيــــث الــ
ــبـــدو مــــن املــــؤكــــد أن واليــــة  بـــالـــفـــيـــضـــانـــات، يـ
فــلــوريــدا هـــي األكـــثـــر تـــضـــررا. وفــقــا لبحوث 
املــنــاخ املـــركـــزي، فـــإن 36 مــديــنــة مــن أصـــل 50 
مــديــنــة فــي الـــواليـــات املــتــحــدة األكــثــر عرضة 
تــقــع فــي واليـــة صن  الــســاحــلــيــة  للفيضانات 

شاين.
ــــذي يــمــكــن عــمــلــه؟ هـــل هــــذه املـــدن  ــا الـ إذن، مـ
بــالــفــشــل، أم يمكن  والــبــلــدان مــحــكــوم عليها 

إنقاذها؟.
الــبــلــدان التي تستثمر فــي البنية  قــد تتمكن 

التحتية، مثل هولندا، من تجنب بعض آثار 
الفيضانات. لكن بعض االســتــثــمــارات، مثل 
تلك املقترحة في فلوريدا، ال يمكن تطبيقها 
فــي كــل مــكــان. عــلــى ســبــيــل املـــثـــال، اســتــعــادة 
ــغــــروف، كــمــا اقـــتـــرحـــت منظمة  ــانــ غـــابـــات املــ
الــحــفــاظ عــلــى الــطــبــيــعــة، وتــوســيــع الــشــعــاب 
املــرجــانــيــة، قــابــلــة لــلــحــيــاة فــقــط فـــي مناطق 

مناخية معينة.
وأعــلــن املــســؤولــون فــي مقاطعة ميامي ديد 
ــن اســتــراتــيــجــيــة  ــرا عـ ــة فـــلـــوريـــدا مـــؤخـ بـــواليـ
التخفيف التي ستشمل رفع املنازل والطرق، 
باإلضافة إلى إنشاء مساحة مفتوحة تسمح 
بــحــدوث الفيضانات دون اإلضــــرار بالبنية 

التحتية، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.
ومــــع ذلــــك، لـــم يــتــم الــتــرحــيــب بــهــذه الــخــطــط 
ــعـــض الــــخــــبــــراء،  ــاملــــي. وقـــــــال بـ ــعــ ــاء الــ ــنـ ــثـ ــالـ بـ
مــثــل روب مـــــور، كــبــيــر مــحــلــلــي الــســيــاســات 
فـــي مــجــلــس الـــدفـــاع عـــن املــــــوارد الــطــبــيــعــيــة، 
إنــه ليس متأكدا  نــيــويــورك تايمز  لصحيفة 
ــع املــشــكــات  مـــمـــا إذا كـــــان حـــقـــا يـــتـــعـــامـــل مــ
املــوجــودة فــي مستقبل ميامي، بينما أشــار 
آخـــــرون إلــــى أن املــقــتــرحــات قــلــلــت مـــن حجم 

التهديد.
وفــي أمــاكــن أخــرى مــن فــلــوريــدا، كانت هناك 
نقاشات حول ما إذا كانت مجدية اقتصاديا، 
أو أنها مجدية بالفعل، في محاولة لحماية 
جميع البنية التحتية، مع اقتراحات بأنه قد 
يــكــون مــن األفــضــل قــبــول الهزيمة فــي بعض 
 Yale Climate املــنــاطــق، وفــقــا ملــقــال نــشــرتــه
Connections، وســيــلــة إعــامــيــة غــيــر حزبية 

تركز على تغير املناخ.
وفــي حني أن دوال مثل الــواليــات املتحدة قد 
تــكــون قـــــادرة عــلــى االســتــثــمــار فـــي مــشــاريــع 
حماية السواحل–ولديها القدرة على التعلم 
من خال التجربة والخطأ–فإن معظم الدول 

النامية ال تتمتع بنفس الرفاهية.
لـــــذا، فــــإن الـــعـــامـــل الــرئــيــســي فـــي تــحــديــد ما 
بــلــد مــا ستختفي ليس  إذا كــانــت مــديــنــة أو 
ــاع مــســتــوى سطح  ــفــ بـــالـــضـــرورة مـــعـــدل ارتــ
الــبــحــر، ولــكــن أكــثــر قـــدرة مدينة أو بلد على 
مــعــالــجــة املــشــكــلــة وتــطــويــر دفـــاعـــات طويلة 

األجل. 

االرتــفــاع بسرعة، من 1.4 ملم  البحر آخــذة في  : يبدو أن مستويات  اليــف ساينس 
سنويا خال معظم القرن العشرين إلى 3.6 ملم سنويا من 2006 إلى 2015، وفقا 

.)NOAA( لإلدارة الوطنية للمحيطات والغاف الجوي
وتتوقع NOAA أن مستويات سطح البحر سترتفع على األرجح بمقدار قدم واحد 
القرن املقبل،  التي شوهدت في عام 2000 بحلول بداية  )0.3 متر( فوق املستويات 
أنها  املتحدة  التابعة لألمم  املناخ  املعنية بتغير  الدولية  الحكومية  الهيئة  بينما تقدر 

سترتفع بمقدار 16 إلى 25 بوصة )40 و63 سنتيمترا( بحلول عام 2100.
وفي حالة ارتفاع مستويات سطح البحر إلى هذا الحد، فقد يتسبب ذلك في حدوث 
إلــى 250 مليون شــخــص، عبر جميع  الــعــالــم. ومــا يصل  أنــحــاء  فــوضــى فــي جميع 
القارات، يمكن أن يتأثروا بشكل مباشر بحلول عام 2100، وفقا لدراسة أجريت عام 
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يهدف برنامج منظومة التعاون الدولي ألبحاث 
ــاء الــــــــذي يـــشـــتـــهـــر بـــاســـم  ــفــــضــ الــــحــــيــــوان عـــبـــر الــ
إيكاروس التابع ملؤسسة ماكس بانك البحثية 
في أملانيا، إلى تتبع سلوكيات ومسارات الهجرة 
للطيور والخفافيش والساحف البحرية والدببة 
والــفــهــود والــنــمــور وغيرها مــن الكائنات الحية. 
ويعتمد على مجموعة مــن وحـــدات االستشعار 
التي تثبت في أجسام الحيوانات وتستخدم لبث 
إلــى هوائيات خاصة ببرنامج  إشــارات السلكية 

إيكاروس مثبتة في املحطة الفضائية الدولية.
ويتمثل الــهــدف الــنــهــائــي مــن هـــذا الــبــرنــامــج في 
ابتكار ما يطلق عليه اسم انترنت الحيوان بحيث 
يــســتــطــيــع الـــبـــاحـــثـــون مــــن خـــالـــه الـــتـــعـــرف عــلــى 
التغيرات التي تطرأ على األنظمة البيئية وقت 

حدوثها ومدى تأثيرها على الحيوانات.
سلوكيات الحيوان

ويــتــم اســتــقــاء هـــذه املــعــلــومــات مـــن خـــال حصر 
ــــدات االســتــشــعــار  الــبــيــانــات الــتــي تــصــدر مـــن وحـ
جــنــبــا إلــــى جــنــب مـــع مـــا يـــتـــوافـــر مـــن مــعــلــومــات 
بشأن سلوكيات الحيوان في البيئات الطبيعية 

والفصول املختلفة.
ــثـــال، يــمــكــن مـــن خـــال املــنــظــومــة  وعــلــى ســبــيــل املـ
ــي الــرطــبــة  ــ ــ الـــجـــديـــدة تــتــبــع نــســق تــغــيــيــر األراضـ
واملستنقعات فــي منطقة مــا عــن طــريــق متابعة 
حركة الطيور البحرية في نفس املنطقة، أو تتبع 
ــان الــجــلــيــد عـــن طــريــق هـــجـــرات األوز  ــ حــركــة ذوبـ
الــبــري، أو متابعة موجة تفشي مــرض معني عن 
طــريــق مـــســـارات حــركــة الــخــفــافــيــش فــي أفــريــقــيــا. 
ــن خـــــال نــفــس  ــثـــون أيـــضـــا مــ ــبـــاحـ ويــســتــطــيــع الـ
ثـــوران بــركــان فــي موقع  املنظومة متابعة نشاط 

ــــال هـــذه  الــــتــــي يـــمـــكـــن الـــحـــصـــول عــلــيــهــا مــــن خــ
املنظومة وسبل االستفادة منها، وكذك الخطوات 

املستقبلية لتطوير هذه الفكرة.
ــدادات املــــيــــدانــــيــــة لــتــفــعــيــل  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ وفــــــي إطـــــــار االســ
الــبــرنــامــج، قـــام فــريــق مــن الــبــاحــثــني واملتطوعني 
ــدات اســتــشــعــار دقــيــقــة الــحــجــم على  بتثبيت وحــ
أجسام مجموعة متنوعة من فصائل الحيوانات 
والـــطـــيـــور وتـــحـــتـــوي وحــــــدات االســـتـــشـــعـــار على 
أجهزة تتبع تعمل عبر منظومة تحديد املواقع 
ــزيــــد وزن هـــذه  يــ ــة )جــــــــي.بــــــــي.إس(. وال  ــيـ ــاملـ ــعـ الـ
ــدات عـــن عـــدة جـــرامـــات وتــعــمــل بــبــطــاريــات  الـــوحـ
ــات الـــحـــركـــة  ــاهــ ــجــ ــيــــاس اتــ لـــيـــثـــيـــوم ويـــمـــكـــنـــهـــا قــ

معني عن طريق مراقبة السلوكيات غير املعتادة 
للحيوانات في املنطقة املحيطة بالبركان.

ونـــقـــل املـــوقـــع اإللـــكـــتـــرونـــي بـــوبـــيـــوالر ســايــنــس 
ــن الـــبـــاحـــث مـــارتـــن  ــي الـــعـــلـــوم عــ املـــتـــخـــصـــص فــ
الحيوان  املتخصص في سلوكيات  ويكيلسكي 
بــمــؤســســة مــاكــس بــانــك قـــولـــه: إنــنــا نــســتــخــدم 
ــات وحـــواســـهـــا املـــخـــتـــلـــفـــة، وبــخــاصــة  ــوانـ ــيـ ــحـ الـ
ــــواس الـــتـــفـــاعـــلـــيـــة، كــــــــأداة لـــفـــهـــم مـــجـــريـــات  ــحـ ــ الـ

األحداث.
وشــرح الفريق البحثي أبعاد املنظومة الجديدة 
فـــي الــــدوريــــة الــعــلــمــيــة تـــرنـــدز أن يــكــولــوجــي أنــد 
أيــفــولــيــوشــن، حــيــث أوضـــحـــوا طبيعة الــبــيــانــات 

الــحــرارة والرطوبة والضغط  والسرعة ودرجـــات 
الــجــوي فــي الــبــيــئــة املــحــيــطــة بــالــحــيــوان. ويمكن 
شــحــن هـــذه الــبــطــاريــات بــواســطــة خلية شمسية 
مغلفة بإطار من الباستيك ومثبتة أعلى الجهاز. 
ويحتوي الجهاز أيضا على هوائيني، أحدهما 
ــي لـــاتـــصـــال  ــانــ ــثــ ــكـــي والــ ــلـ ــبـــث اإلرســــــــــال الـــاسـ لـ

بمنظومة تحديد املواقع.
وحدات استشعار

وتــقــوم وحـــدات االســتــشــعــار ببث الــبــيــانــات التي 
تــخــزنــهــا فـــي كـــل مــــرة تـــكـــون فــيــهــا داخـــــل نــطــاق 
اإلرســــــال إلــــى املــحــطــة الــفــضــائــيــة الـــدولـــيـــة. وفــي 
ــادة ال يــزيــد حــجــم حــزمــة الــبــيــانــات املــرســلــة  ــعـ الـ
عــن 220 بــايــت، وال يــســتــغــرق إرســالــهــا أكــثــر من 
ثاث إلى خمس ثوان. ويقوم جهاز كمبيوتر في 
املحطة الفضائية الدولية بجمع هــذه البيانات 
ومعالجتها ثم إرسالها إلى مركز مراقبة أرضى 
يـــقـــوم بــــــدوره بــتــحــويــلــهــا إلــــى فـــريـــق الــبــاحــثــني 
ــشــــروع إيـــــكـــــاروس لـــــدى مــعــهــد  الـــعـــامـــلـــني فــــي مــ
سلوكيات الحيوان التابع ملؤسسة ماكس بانك 
والــذي يتم تمويله بواسطة وكالة علوم الفضاء 
والطيران األمريكية )ناسا( واملؤسسة الوطنية 

للعلوم.
ــد تــــم تــجــهــيــز وحــــــــدات االســـتـــشـــعـــار بــنــظــام  ــ وقــ
اتصاالت يعمل على مسارين، بحيث يمكن إعادة 
برمجة هذه األجهزة عن بعد، وهو ما يجعل آلية 
جمع البيانات أكثر كــفــاءة، نظرا ألن الكمبيوتر 
الــدولــيــة ال يكتفي بتلقي  فــي املحطة الفضائية 
املعلومات التي تصدر عن أجهزة االستشعار، بل 
يمكنه أيضا إباغها بطبيعة البيانات املطلوب 

جمعها في كل مرحلة من مراحل البحث.

: تــعــكــف مــؤســســة مــاكــس بانك  أ  د ب 
لتتبع  البحثية على تنفيذ برنامج علمي 
الحيوانات في شتى بقاع األرض  حركة 
الفضاء. ويطلق  من خال كمبيوتر في 
على هذا البرنامج اسم منظومة التعاون 
الـــدولـــي ألبـــحـــاث الــحــيــوان عــبــر الــفــضــاء 

ويشتهر باسم إيكاروس.
البحثية  بــانــك  تعكف مؤسسة مــاكــس 
لتتبع حركة  بــرنــامــج علمي  على تنفيذ 
الــحــيــوانــات فـــي شــتــى بــقــاع األرض من 
خــــال كــمــبــيــوتــر فـــي الـــفـــضـــاء. ويــطــلــق 
على هذا البرنامج اسم منظومة التعاون 
الـــدولـــي ألبـــحـــاث الــحــيــوان عــبــر الــفــضــاء 

ويشتهر باسم إيكاروس.
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مادة كيميائية فى اخلضروات تبطئ تكاثر كورونا

وفــي هــذا االطــــار، وجــد الــبــاحــثــون أيضا 
ــــت أقـــــــل بــنــســبــة  ــانـ ــ أن إصـــــابـــــة الـــــرئـــــة كـ
لـــم تتلق  الـــتـــي  بــالــفــئــران  29٪، مـــقـــارنـــة 

السلفورافان.
وقــلــل املـــركـــب االلـــتـــهـــاب فـــي الــرئــتــني عن 
طـــريـــق حــمــايــة الــخــايــا مـــن االســتــجــابــة 
املــنــاعــيــة املــفــرطــة الــنــشــاط؛ والــتــي يبدو 
ــاة  ــ ــــي وفــ ــل دافـــــــــع يـــتـــســـبـــب فــ ــ ــامـ ــ ــا عـ ــ ــهـ ــ أنـ

األشخاص من كوفيد-19.
ــارو  ــ ــفـ ــ ــر قـــــــال ألـ ــ ــثـ ــ ــيــــح األمـــــــــر أكـ ــتــــوضــ ولــ
لــلــورقــة البحثية  املــعــد األول  أوردونــــيــــز 
أستاذ طب األطفال املساعد بكلية الطب 
ــا وجـــدنـــاه  بــجــامــعــة جـــونـــز هــوبــكــنــز : مـ
الــســلــفــورافــان مــضــاد لفيروسات  هــو أن 
بــيــنــمــا يــســاعــد   2-SARS-CoV كــــورونــــا
أيضا في التحكم باالستجابات املناعية. 
وهـــذا الــنــشــاط مــتــعــدد الــوظــائــف يجعله 
ــام الســـتـــخـــدامـــه  ــمـ ــتـ ــرا لـــاهـ ــيـ ــثـ ــا مـ ــبـ ــركـ مـ
ــعـــدوى الــفــيــروســيــة، وكــذلــك  ضـــد هــــذه الـ
تــلــك الـــتـــي تــســبــبــهــا فـــيـــروســـات كـــورونـــا 

البشرية األخرى. جدير بالذكر، في بحث 
ســابــق ثبت أن الــســلــفــورافــان يــوفــر ثــروة 
مـــن الــفــوائــد الــصــحــيــة ال ســيــمــا للهضم 

والسرطان.
ويـــــــحـــــــتـــــــوي مــــــــركــــــــب الــــــســــــلــــــفــــــورافــــــان 
ــدة  ــســ ــائـــــص مـــــــضـــــــادة لــــأكــ ــ ــــصـ ــــى خـ ــلـ ــ عـ
وللميكروبات ولالتهابات والشيخوخة 
ووقــائــيــة لــأعــصــاب ومــضــادة للسكري. 
وكـــمـــا يـــوحـــي اســـمـــه فــــإن الــســلــفــورافــان 
مــركــب غــنــي بالكبريت يــوجــد غــالــبــا في 
ــروات الــصــلــيــبــيــة. وقـــــد أظـــهـــرت  ــخــــضــ الــ
ــب يــقــلــل  ــ ــركـ ــ ــاث اإلضــــافــــيــــة أن املـ ــ ــحــ ــ األبــ
االلــتــهــاب عــن طــريــق تحييد السموم في 

الجسم.
أنــواع  ونــظــرا ألن االلتهاب مرتبط بعدة 
الــســرطــان، فقد تــم الترحيب باملركب  مــن 

آلثاره الوقائية ضد املرض.
مــن جــانــبــهــا، قــالــت لـــوري جــونــز-بــرانــدو 
األســتــاذة املــســاعــدة بطب األطــفــال بكلية 
الـــطـــب بــجــامــعــة جـــونـــز هــوبــكــنــز عــنــدمــا 

بــــدأت جــائــحــة كـــوفـــيـــد-19، حــولــت فرقنا 
البحثية متعددة التخصصات تحقيقنا 
ــي الـــفـــيـــروســـات والـــبـــكـــتـــيـــريـــا األخـــــرى  فــ
ــتــــمــــل. كــنــت  لـــلـــتـــركـــيـــز عــــلــــى عــــــــاج مــــحــ
أفــحــص عــــدة مــركــبــات بــحــثــا عـــن نــشــاط 
مضاد للفيروس التاجي وقــررت تجربة 
السلفورافان ألنه أظهر نشاطا متواضعا 
ــــرى الــتــي  ضـــد الــعــوامــل املــيــكــروبــيــة األخـ

ندرسها.
ــتــــجــــارب، عــــــّرض الــفــريــق  ــــي إحــــــدى الــ وفـ
الــفــئــران للسلفورافان ملــدة ساعة  خــايــا 
SARs- إلى ساعتني قبل إصابة الخايا بـ
املــنــخــفــض  الـــتـــركـــيـــز  فـــوجـــد أن   ،2-CoV
ملركب النبات قلل من تكرار ست ساالت 
مــــن SARS-CoV-2 بــنــســبــة 50٪، بــمــا 
فــيــهــا مــتــغــيــرات دلــتــا وأومـــيـــكـــرون. كما 
كــشــفــت الــنــتــائــج أن الــجــمــع بــني جــرعــات 
منخفضة من السلفورافان وريمديسفير 
كان أكثر فعالية ضد الفيروس من أي من 

العاجات املطبقة بمفردها.

ــة جـــديـــدة أجــرتــهــا كلية  ــ اقــتــرحــت دراسـ
الـــطـــب بـــجـــامـــعـــة جـــونـــز هـــوبـــكـــنـــز عــلــى 
السلفورافان مركب موجود  أن  الفئران، 
فــي الــخــضــار الــورقــيــة الــخــضــراء يمكن 
ــرئـــة الـــنـــاجـــم عن  أن يــحــمــي مـــن تــلــف الـ
نــشــر موقع  كــوفــيــد-19، وذلـــك حسبما 
املوقع،  البريطاني. وحسب  إكسبريس 
فــقــد كشفت نــتــائــج الـــدراســـة أن املــركــب 
انــخــفــاض بنسبة 17% في  تسبب فــي 
ــرئــتــني وانــخــفــاض  كــمــيــة الـــفـــيـــروس بــال
التنفسي  بنسبة 9% بكميته بالجهاز 

العلوي.

ضوضاء املدن تسبب األزمات القلبية

الطيور تضع بيضها قبل األوان بسبب تغير املناخ

نـــيـــوجـــرســـي  : ســلــطــت دراســـــــة طــبــيــة 
حــديــثــة الـــضـــوء عــلــى اآلثـــــار الــصــحــيــة 
ــاء  ــيــ ــــي األحــ املـــتـــرتـــبـــة عـــلـــى الـــعـــيـــش فـ
ــبــــة، أو  واملــــنــــاطــــق الـــســـكـــنـــيـــة الــــصــــاخــ

القريبة من وسائل النقل واملواصات.
وخـــلـــص الــبــاحــثــون فـــي كــلــيــة روبــــرت 
وود جــونــســون الطبية األمــريــكــيــة في 
ــى أن الــعــيــش فـــي حي  نــيــوجــرســي، إلــ
صاخب قد ال يكلفك قلة النوم فحسب، 
بل يزيد أيضا من احتماالت اإلصابة 

بنوبة قلبية.
وقـــال الــبــاحــثــون، إن واحـــدة مــن كــل 20 
ــة قــلــبــيــة فــــي نــيــوجــيــرســي كــانــت  ــوبـ نـ
ــادرة عــن  ــ ــــصـ مــرتــبــطــة بـــالـــضـــوضـــاء الـ
الــطــرق السريعة والــقــطــارات والحركة 
الجوية. وتعليقا على نتائج الدراسة، 
قال الدكتور أبيل موريرا أستاذ الطب 
في قسم أمراض القلب في الكلية املؤلف 
الرئيس، إنه عندما يتحدث الناس عن 
الــتــلــوث، فإنهم عـــادة مــا يتكلمون عن 
جزيئات في الهواء أو املاء، إال أن هناك 
أشكاال أخرى مثل الضوضاء، التي من 
املــمــكــن أن تسبب ضــغــوطــا ومشكات 
في النوم وحاالت قلق واكتئاب، ما قد 

يؤثر في صحة القلب.

وجــاءت نتائج الــدراســة بعدما فحص 
الباحثون سجات ما يقرب من 16 ألف 
شخص من سكان نيوجيرسي، نقلوا 
إلــى املستشفى بسبب نوبة قلبية في 
2018، إلى جانب بيانات الوالية حول 
مــتــوســط ضــوضــاء الــنــقــل الــيــومــيــة في 

أحيائهم.
وقال مؤلفو الدراسة، إن 5 في املائة من 
إلــى مستويات  النوبات القلبية تعزى 
ــقــــل تـــعـــرف  ــنــ ــيــــة مـــــن ضـــــوضـــــاء الــ ــالــ عــ
أكـــثـــر على  بــمــتــوســط 65 ديــســيــبــل أو 

مدار اليوم.
ــنـــوبـــات الــقــلــبــيــة أعــلــى  وكـــــان مـــعـــدل الـ
ــة لــــدى األشــــخــــاص الــذيــن  ــائـ 72 فـــي املـ
يــقــيــمــون فــــي األمــــاكــــن ذات الــتــعــرض 
ــقـــارنـــة  ــقــــل، مـ ــنــ ــاء الــ ــالــــي لــــضــــوضــ ــعــ الــ
الـــضـــوضـــاء األقــــــل، أي  بــاملــنــاطــق ذات 
3336 مقابل 1938 نوبة قلبية لكل 100 

ألف شخص.
وأشــار الباحثون أيضا إلى أن العيش 
قرب الطرق ووسائل النقل يعني زيادة 
الــتــعــرض لـــعـــوادم املـــركـــبـــات، وأشــكــاال 
أخـــرى مــن تــلــوث الــهــواء بالجسيمات، 
ــر الــــذي يــرفــع احــتــمــاالت اإلصــابــة  األمــ

بأمراض القلب.

• رويترز : كشفت دراسة جديدة أن قدوم 
الربيع فــي وقــت سابق ألوانـــه فــي معظم 
أنـــحـــاء أمـــريـــكـــا الــشــمــالــيــة بــســبــب تغير 
املناخ، دفع الكثير من الطيور إلى وضع 
بيضها قبل األوان خال العام، األمر الذي 
يــضــيــف إلـــى أدلــــة عــلــى أن ارتـــفـــاع درجــة 
حرارة األرض يقلب عادات الحياة البرية 

رأسًا على عقب.
وذكر الباحثون في الدراسة املنشورة في 
دوريــة علم البيئة الحيوانية أنه من بني 

72 سالة طيور جرى فحصها في أنحاء 
شــيــكــاغــو، وضـــع ثــلــثــهــا تــقــريــبــًا البيض 
قبل مــوعــده بنحو 25 يــومــًا مــقــارنــة بما 
كــان عليه الــوضــع قبل مئة عــام. وتشمل 
الــســاالت املــتــأثــرة حــمــام الــحــداد وطائر 

العاسوق األمريكي وباز كوبر.
ولـــم يــجــد الــعــلــمــاء حــتــى اآلن أي سمات 
مشتركة واضحة بني هذه الساالت مثل 
الحجم أو وضــع الهجرة قد تفسر تغير 

موعد وضع البيض.

ــــرف عـــلـــى قــســم  ــشـ ــ ــاتــــس املـ لـــكـــن جــــــون بــ
الــطــيــور فـــي املــتــحــف املـــيـــدانـــي لــلــتــاريــخ 
الـــطـــبـــيـــعـــي فــــي شـــيـــكـــاغـــو وقــــائــــد فــريــق 
الـــبـــحـــث قـــــال إن غـــالـــبـــيـــة الـــطـــيـــور الــتــي 
درســنــاهــا تــتــغــذى عــلــى الــحــشــرات التي 
تغير ســلــوكــهــا املــوســمــي بـــدورهـــا بفعل 

املناخ.
ــع مــا  ــ وتـــتـــفـــق نـــتـــائـــج هــــــذه الــــــدراســــــة مـ
لــه دراســــات مماثلة أجــريــت في  خلصت 

العقود املاضية في اململكة املتحدة.

ومــعــلــوم أنـــه عــلــى امـــتـــداد جائحة 
ــاء أن  ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــــف الـ ــــشـ ــتـ ــ كـــــوفـــــيـــــد، اكـ
ــيـــروس كــــورونــــا املــســتــجــد الـــذي  فـ
يتسبب بــــداء كــوفــيــد فــي مــقــدوره 
أن ينتقل من البشر إلى حيوانات 
الــــهــــامــــســــتــــر، واملــــــنــــــك، والــــفــــهــــود، 
واألســــــــود املـــحـــتـــجـــزة فــــي حـــدائـــق 

الحيوانات، والنمور. 
ــارت بــيــانــات حــديــثــة  ــ وبــعــدمــا أشــ
ــيـــض الــــذيــــل ربــمــا   أبـ

ً
ــى أن أيــــــا ــ إلـ

نقل الــفــيــروس إلــى البشر مــجــددًا، 
فــي حــالــة واحــــدة عــلــى أقـــل تقدير، 
أعـــرب بــاحــثــون عــن مــخــاوفــهــم من 
أن خــزانــات جــديــدة للفيروس بني 
مجموعات الحيوانات قد تمنحه 
فرصًا إضافية لتطوير متحورات 

جينية إضافية. 
ــــي يـــتـــوصـــلـــوا إلــــــى فـــهـــم أفـــضـــل  كـ
لــلــمــخــاطــر الــتــي يــطــرحــهــا انــتــقــال 
مسببات األمراض من اإلنسان إلى 
الــبــريــة، عــمــد العلماء  الــحــيــوانــات 
إلى إجراء تقييم لتقارير منشورة 
ــوادث ارتــــــداد لــلــفــيــروس،  ــ حــــول حــ
ــروا أن فــي حــوالــى 100 حالة  ــ وذكـ
مختلفة وجــدت األمــراض طريقها 

من البشر إلى الحيوانات البرية.

وفـــي تــصــريــح أدلـــى بــه غــريــغــوري 
ألــبــيــري مــن جــامــعــة جـــورج تـــاون، 
وكــبــيــر الــبــاحــثــني الـــذيـــن نــهــضــوا 
إنــه بغية املساعدة  بالدراسة، قــال 
في توجيه النقاشات والسياسات 
املتعلقة بانتقال الكائنات املسببة 
ــات مــن  ــوانــ ــيــ ــحــ لـــــأمـــــراض إلــــــى الــ
خــالــنــا فــي املــســتــقــبــل، لــجــأنــا إلــى 
ــبــــحــــث فـــــي مـــــنـــــشـــــورات عــلــمــيــة  الــ
ــه  مــتــخــصــصــة كـــي نــكــتــشــف األوجــ
الــتــي تجلت بها هــذه العملية في 

املاضي.
ـــشـــرت 

ُ
ــة، الـــتـــي ن ــ ــدراســ ــ ــائـــج الــ ــتـ ونـ

الثاثاء املاضي في 22 مــارس في 
 Ecologyلـــيـــتـــرز إيــكــولــوجــي  مجلة 
Letters، كشفت أن نــصــف حــاالت 
انـــتـــقـــال الــــفــــيــــروســــات مــــن الــبــشــر 
إلــى الــحــيــوانــات البالغ عــددهــا 97 
حالة الواردة في الدراسة شهدتها 
أمـــاكـــن الحــتــجــاز الـــحـــيـــوانـــات من 
قــبــيــل حـــدائـــق الـــحـــيـــوانـــات، حيث 
ــاء بـــيـــطـــريـــون عــلــى  ــ ــبـ ــ ــــب أطـ ــواظـ ــ يـ
مراقبة صحة الحيوانات عن كثب، 
ولديهم فرصة أكبر كي يكتشفوا 
األمــــر عــنــد الــتــقــاطــهــا فــيــروســًا من 

البشر.

انتقال الفيروسات من البشر إلى احليوانات أكثر مما كان يعتقد

إلى  الفيروسات  البشر ينقلون  أن  تبين 
الحيوانات على نحو أكثر مما كان يعتقد 
 
ً
، وذلــك في حــوادث تسمى علميا

ً
سابقا

ــعــوامــل الــمــمــرضــة، بــحــســب ما  ارتـــــداد ال
انعكاسات  تشير دراســـة حديثة تحمل 
الحيوانات  إلــى حماية  إيجابية بالنسبة 

البرية والحفاظ على الصحة العامة.
وذكـــــر عــــدد مـــن الـــعـــلـــمـــاء، بــعــضــهــم من 
جامعة جورج تاون في الواليات المتحدة، 
ــذا الـــقـــبـــيـــل النـــتـــقـــال  ــ أن حــــــــوادث مــــن هــ
 فــي الــفــتــرة 

ً
الــفــيــروســات لــقــيــت اهــتــمــامــا

األخـــيـــرة بــســبــب انــتــقــال كــوفــيــد19- من 
بشر إلــى نــوع مــن األيــائــل البرية يسمى 
األيل األبيض الذيل في الواليات المتحدة 

وكندا.
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موريشيوس.. جنة مخفية فى املحيط الهندي

• بــــورت لــويــس – األنـــاضـــول : تــنــتــظــر جــمــهــوريــة مــوريــشــيــوس 
بها  تنعم  وما  الساحرة،  طبيعتها  اكتشاف جمال  الهندي  باملحيط 
الــرمــال، وجــبــال شديدة  بــراقــة وشــواطــئ بيضاء  مــيــاه صافية  مــن 
ــتـــوائـــي ومــعــاملــهــا الــســيــاحــيــة  ــــى جـــانـــب مــنــاخــهــا االسـ الـــخـــضـــرة، ال

أخــرى،  دولــة  أي  مع  برية  بحدود  موريشيوس  ترتبط  وال  الكثيرة. 
وأقرب جيرانها هي مدغشقر وجزر القمر وسيشل وجزر رينيون 

الفرنسية.
860 كــيــلــومــتــر.  بـــحـــوالـــي   وتــبــعــد عـــن مـــاجـــاشـــي )مــدغــشــقــر( 

وكارغادوس  وأغاليغا  رودريغز  جزر  من  موريشيوس  وتتكون 
موريس  الهولندي  األمير  إلى  التسمية  أصل  ويرجع  كاراخوس. 
فــان نــاســاو الـــذي كــان حــاكــم هــولــنــدا فــي فــتــرة ســيــطــرتــهــم على 

.1598 عام  الجزيرة 

العرب أول من اكتشفها
وفقًا للموسوعة اإلسامية لوقف الديانة 
الــتــركــي، فــإن الــبــحــارة الــعــرب هــم أول من 
الــجــزيــرة. وتشير أســمــاء بعض  اكتشف 
األماكن في الجزيرة مثل املدينة واليمن 
إلـــى أن املــســلــمــني تـــواجـــدوا فــي الــجــزيــرة 

منذ عصور مبكرة.
جــــاء الــبــرتــغــالــيــون لــلــجــزيــرة ألول مــرة 
فـــاســـكـــو دي غـــامـــا،  بـــقـــيـــادة  عـــــام 1498 
وبــعــد الــبــرتــغــالــيــني سيطر الــهــولــنــديــون 
ــام 1516 واســتــخــدمــوا  عــلــى الـــجـــزيـــرة عــ
الــجــزيــرة لــفــتــرة طــويــلــة كــقــاعــدة لتوفير 
ــدادات على الطريق البحري  الغذاء واإلمـ
إلـــى الــهــنــد. واضـــطـــر الــهــولــنــديــون لــتــرك 
الجزيرة عام 1710 وبعد 5 أعوام استولى 

عليها الفرنسيون.
وبعد توقيع اتفاقية باريس التي أعقبت 
الـــحـــرب بـــني إنــجــلــتــرا وفـــرنـــســـا انــتــقــلــت 
الــســيــطــرة عــلــى الـــجـــزيـــرة إلــــى اإلنــجــلــيــز 
عــام 1814. وبــعــد افــتــتــاح قــنــاة السويس 
فــقــدت مــوريــشــيــوس أهميتها  عــام 1869 
بالنسبة لأوروبيني كقاعدة مهمة على 
الطريق البحري للهند. وباستفتاء 1967 
انفصلت موريشيوس عن بريطانيا وفي 
12 مــــــارس/ آذار 1968 أصــبــحــت دولـــة 

مستقلة.
ــل في  ووفــقــًا لــكــتــاب  بــحــارة الهند األوائــ
موريشيوس وغازي سوبدار في القرنني 
ــثـــامـــن عـــشـــر والـــتـــاســـع عـــشـــر لــلــمــؤرخ  الـ
املــوريــشــي أســعــد بــوغــاه فـــإن الــعــاقــات 
بـــني مـــوريـــشـــيـــوس والــــدولــــة الــعــثــمــانــيــة 
بـــدأت فــي عهد السلطان العثماني عبد 

العزيز.
ــد الــــعــــزيــــز إلــــى  ــبــ ــان عــ ــلــــطــ وأرســـــــــــل الــــســ
ــازي ســـوبـــدار في  ــام نــاصــر الـــديـــن غــ ــ اإلمـ
موريشيوس عــام 1865، قفطان اإلمــامــة 
ــدولــــة الــعــثــمــانــيــة  ومـــصـــحـــفـــا، كـــمـــا أن الــ
منحت اإلمــام املذكور لقب املمثل الديني 
للدولة العثمانية في موريشيوس، لتبدأ 
العاقات الرسمية بني الجانبني منذ ذلك 

التاريخ.
ولــتــركــيــا قنصلية فــخــريــة فــي العاصمة 
بـــــــــــــــورت لـــــــــويـــــــــس. ويـــــــــرغـــــــــب مـــســـلـــمـــو 
مــوريــشــيــوس فــي إقــامــة عــاقــة أقـــرب مع 

تركيا ويطالبونها بفتح سفارة لها في 
الباد لتعزيز وجودها الدبلوماسي.

ــة مــــوريــــشــــيــــوس ألـــفـــني  ــلــــغ مــــســــاحــ ــبــ وتــ
و40 كــيــلــومــتــرا وتـــعـــد الــعــاصــمــة بـــورت 
لويس ثاني أهــم ميناء في إفريقيا بعد 

جوهانسبرغ.
وتشتهر موريشيوس بسواحلها الرملية 
وأشجارها الضخمة وبالعديد من أنواع 
النباتات والطيور املتوطنة وهي املوطن 

األصلي لطائر الدودو املنقرض.
ومــــع االســـتـــقـــرار الــســيــاســي واالهـــتـــمـــام 
الــبــنــيــة التحتية والــفــوقــيــة زاد  بــتــطــويــر 
عــــدد الـــفـــنـــادق وبـــــدأت شـــركـــات الــطــيــران 

وفي مقدمتها الخطوط الجوية التركية 
في تنظيم رحات إلى موريشيوس مما 
ساهم كثيرًا في تطوير السياحة وزيادة 

عدد السياح القادمني إليها.
عدد السياح يتجاوز عدد السكان

ــيـــاحـــة فــي  الـــسـ ــانـــات وزارة  ــيـ ــبـ لـ ووفــــقــــًا 
موريشيوس فإن عدد السياح الذي زاروا 
الــجــزيــرة عــام 2019 وصــل إلــى مليون و 
ألــف، متجاوزًا عــدد السكان. ويأتي   400
أغلب السياح من أوروبا وخاصة فرنسا 
وإنـــجـــلـــتـــرا وأملـــانـــيـــا. وفــتــحــت الــجــزيــرة 
ــي أكـــتـــوبـــر/  ــجــــددًا فــ ــــزوار مــ ــلـ ــ ــا لـ أبــــوابــــهــ
تشرين أول املــاضــي بعد إغــاق الحدود 

بسبب وباء كوفيد19-. وبلغ عدد السياح 
منذ أكتوبر 300 ألف زائر.

ويعمل نحو ربع السكان بقطاع السياحة 
ــة مــــن إجــمــالــي  ــئـ ــذي يــشــكــل 24 فــــي املـ ــ الــ

الناتج القومي للباد.
أهم المعالم السياحية

وتنظم الخطوط الجوية التركية رحات 
مباشرة من إسطنبول إلى موريشيوس 
تــســتــغــرق 9 ســــاعــــات. وتـــزخـــر الــجــزيــرة 
بـــاألمـــاكـــن الــطــبــيــعــيــة والــســيــاحــيــة الــتــي 
يقصدها السياح مثل الحديقة النباتية 
الــوطــنــيــة، ومــصــنــع الــشــاي الـــذي تأسس 
عــام 1892، وخليج Gran Baie الــذي يعد 

أكـــبـــر خــلــيــج فـــي الـــبـــاد وأرض األلـــــوان 
املــقــدس   Grand Bassin الــســبــعــة ومــعــبــد
 Trou aux Biches لدى الهندوس، وشاطئ

)مأوى الغزالن(.
وتـــتـــمـــيـــز مــــوريــــشــــيــــوس بـــتـــنـــوع عـــرقـــي 
ــالــــدول  ــه بــ ــبــ وثــــقــــافــــي وديــــنــــي كـــبـــيـــر أشــ
اآلسيوية رغــم وقوعها في قــارة إفريقيا 
وذلــك بسبب موقعها الجغرافي املتميز 
ــتـــي تــعــاقــبــت  والـــحـــقـــب االســـتـــعـــمـــاريـــة الـ
الــدولــة اإلفريقية الوحيدة  عليها. وتعد 

التي تنتشر فيها الهندوسية بكثرة.
ــــن أصـــــــول هــنــديــة  ويـــتـــشـــكـــل الــــســــكــــان مـ
وإفـــريـــقـــيـــة وأوروبـــــيـــــة. ويــشــكــل الــهــنــود 
الـــذيـــن أحـــضـــرهـــم اإلنــجــلــيــز لــلــعــمــل في 
الجزيرة نحو ثلثي السكان. كما ينحدر 
2 في املئة من السكان من أصول صينية 
و 1 في املئة من األوروبيني البيض بينما 
باقي السكان من مجموعة عرقية يطلق 
عــلــيــهــا كـــريـــول وهـــي مــزيــج مـــن األفـــارقـــة 

واملدغشقريني واألوروبيني.
ويــديــن حــوالــي 50 فــي املــئــة مــن السكان 
بالهندوسية و 32,7 باملسيحية. بينما 
املــــئــــة مــن  فـــــي  املـــســـلـــمـــون 17,3  يـــشـــكـــل 

السكان.
لــأنــاضــول قــال أرفيند  وفــي تصريحات 
ــر هـــيـــئـــة مـــوريـــشـــيـــوس  ــديــ ــون مــ ــدهــ ــونــ بــ
ــيــــاحــــي–تــــابــــعــــة لــــــــوزارة  ــتــــرويــــج الــــســ ــلــ لــ
السياحة والترفيه–إن مورشيوس أعادت 
فتح حدودها أمــام السياح في 1 أكتوبر 
2021 ونــفــذت حــمــات نــاجــحــة للترويج 
للسياحة وإن عــدد السياح منذ أكتوبر 

إلى فبراير بلغ حوالي 280 ألفًا.
أعــــداد ضئيلة  الــبــاد تشهد  وأضــــاف أن 
جــدًا فــي إصــابــات كــوفــيــد19- ولــم تسجل 

أي وفيات أو حاالت خطرة.
وأشــار إلى أن األمن والخدمة الراقية من 

أهم مميزات السياحة في موريشيوس.
ــا ريـــكـــو بــاولــيــتــي املـــديـــر الـــعـــام ألكــبــر  أمــ
ــال إن  ــ ــقـ ــ ــــاد فـ ــبــ ــ ــــي الــ ــادق فــ ــ ــنــ ــ ــلـــة فــ ــلـــسـ سـ
موريشيوس تستقبل سياح من كل بقاع 
العالم وإنها وجهة مفضلة لأوروبيني 
باألخص، الفتا الى أن املناخ االستوائي 
لــلــجــزيــرة يــجــعــلــهــا صــالــحــة الســتــقــبــال 

السياح على مدار العام.

موريشيوس
■  تبلغ مساحة موريشيوس ألفني 
و40 كيلومترا، وتعد العاصمة بورت 
لويس ثاني أهم ميناء فى إفريقيا 

بعد جوهانسبرغ.

■ ال ترتبط بحدود برية مع أي دولة 
أخرى، وأقرب جيرانها هي مدغشقر 
وجــزر القمر وسيشل وجــزر رينيون 

الفرنسية

ــن جــزر  ■ تــتــكــون مــوريــشــيــوس م
رودريــغــز و أغاليغا و كــارغــادوس 

كاراخوس

■ تــعــد مـــوريـــشـــيـــوس الـــدولـــة 
اإلفريقية الوحيدة التي تنتشر 

فيها الهندوسية بكثرة.

■ لتركيا قنصلية فــخــريــة فى 
العاصمة بورت لويس

■ أرسل السلطان عبد العزيز إلى 
اإلمــام ناصر الدين غازي سوبدار 
فى موريشيوس عام 1865، قفطان 
ــة ومصحفا، ومنحه لقب  ــام اإلم

املمثل الديني للدولة العثمانية
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سعت كثير من االفام في هوليوود إلى طرح القضايا البيئية من 
زوايا من مختلفة، ولكن يبقى تغير املناخ هو املسيطر دائما على 

 The Day after أغلب االفام التي انتجتها شركات السينما ويبقى
Tomorrow هو االكثر تأثيرا بينها.

البيئة فى هوليوود تغير للمناخ
ودمار يحاكي املستقبل املتوقع!

محطم الثلجاألميرة مونونوكي عالم الماء أفاتار

الــرســوم املتحركة املحبوبة  أفـــام  تــتــنــاول  غالبًا مــا 
للمخرج الياباني هاياو ميازاكي القضايا البيئية، 
 منها تناولها بشكل مباشر تمامًا بمثلما 

ً
ولكن قليا

فعل فيلم األميرة مونونوكي الكاسيكي )1998(. إذ 
يحكي مــونــونــوكــي قــصــة صـــراع بــني صناعيني من 
الــتــي ال تعرف  بني البشر )بــقــيــادة السيدة إبــوشــي 
الرحمة( وقوى العالم الطبيعي. ويلقي نظرة مؤثرة 
تتجسد فــي رســـوم متحركة جميلة، على الخسائر 
الــتــي تلحقها البشرية ببيئتها، وكــذلــك يــعــرض ما 

يحدث عندما ترد البيئة الهجوم.

لــم ُيــخــِف بونغ جــون هــو، املــخــرج الــكــوري املــوقــر الــذي 
حقق فيلمه األخير طفيلي Parasite نجاحًا كاسحًا في 
األوســكــار قبل عــامــني، أيديولوجيته البيئية. وشكل 
الــذي أخرجه في 2017 فيلمًا غريب   Okja فيلم أوكجا
األطـــــوار، لــكــنــه عــمــل قـــوي يــتــنــاول الــهــنــدســة الــوراثــيــة 
الــذي صــدر قبل  ورعاية الحيوان. وكذلك صــّور فيلمه 
الــثــلــج )2013( فــي عالم   عــنــوان محطم 

ً
أوكــجــا حــامــا

يغطيه الجليد بعد محاولة فاشلة من البشر في وقف 
االحتباس الحراري. ثمة عناصر كثيرة في هذا العمل. 
إنه في الغالب فيلم إثــارة، يركز على الحرب الطبقية، 

لكن رسالة محطم الثلج البيئية ترافق الفيلم بأكمله.

بعد النجاح الهائل في شباك التذاكر الذي حققه فيلم 
الرسوم املصنوعة بواسطة الحاسوب أفاتار )2009( 
للمخرج جيمس كاميرون واختفائه بشكل سريع من 
 نوعًا ما. على 

ً
الذاكرة العامة، أصبح العمل هدفًا سها

الــطــويــل السخيف املبكي،  كــل حـــال، يبقى هــذا الفيلم 
 بـــالـــدالالت عــلــى نــحــو مــدهــش. وتــــدور حـــوادث 

ً
مــحــمــا

الــعــمــل فـــي واقــــع يــشــهــد مـــوت األرض، بــعــدمــا دمــرهــا 
مزيج من االحتباس الحراري، ونضوب طبقة األوزون 
واالكـــتـــظـــاظ الــســكــانــي. ويــصــب أفـــاتـــار اهــتــمــامــه على 
كوكب آخر يدعى باندورا، يواجه أيضًا كارثة مناخية 

نتيجة لسوء تصرف البشر.

جاء فيلم عالم املــاء )1995( سابقًا لعصره في نواح 
كثيرة، فهو فيلم إثارة بميزانية مرتفعة حقق صدى 
مـــدويـــًا، وتــطــرق إلـــى مــخــاوف مــعــاصــرة عـــدة بشأن 

مستقبل مناخنا. 
 ما زال نجمه 

ً
اشتهر بفشله في شباك التذاكر فشا

كيفن كوستنر يعيش تبعاته منذ ذلك الحني. 
فــي املــقــابــل، يمكنكم على الــغــالــب رؤيـــة تلك األمـــوال 
على الشاشة ويبقى عالم املاء ما زال أحد الرؤى التي 
ال تنسى، في إدراكها تأثيرات االحترار العاملي التي 

يحتمل أنها ستغير العالم.

تقليص الحجماليوم بعد الغد 
يتناول هذا الفيلم مخاطر التغير املناخي وتداعياته 
على الطبيعة واإلنسان في قصة مشوقة بطلها عالم 
الــذي يحاول إنقاذ ابنه العالق  في علم املناخ القديم 
ــعــرض 

ُ
فــي مــديــنــة نــيــويــورك بسبب عــاصــفــة ثلجية ت

صور قصة الفيلم قساوة 
ُ
حياة املايني إلى الخطر. ت

التداعيات املخيفة التي تسببها أزمات التغير املناخي 
واالحتباس الحراري على البشرية.

يعد يــوم مــا بعد الغد مــن بــني جميع األفـــام الرائجة 
ــــدرت عــلــى مـــدار  الــتــي تــتــنــاول الـــكـــوارث الــبــيــئــيــة وصـ
الــعــقــديــن املــاضــيــني، واليـــــزال فــيــلــم يـــوم مــا بــعــد الغد 
ــر. إذ صـــدر ذلــك  )2004( حـــاضـــرًا بــقــوة كـــأي وقـــت آخــ
الشريط خال فترة رئاسة جورج دبليو بوش، وجاء 
 سياسيًا واضحًا تحت قشرة الفيلم السينمائي 

ً
عما

املـــســـلـــي، وصـــرخـــة يــائــســة تـــجـــاه تــقــاعــس الــحــكــومــة 
األميركية فــي مــوضــوع البيئة. مــن الناحية العلمية، 
إنه فيلم فوضوي، لكن الفكرة األساسية في فرضيته، 
وهـــي أن االســتــدامــة الــبــشــريــة تــدفــع الــعــالــم إلـــى حافة 

الكارثة، ما زالت صحيحة بشكل مخيف.

ــم تـــقـــلـــيـــص الــــحــــجــــم  لـــلـــمـــخـــرج  ــلـ ــيـ فـــــي فـ
أليكساندر باين )2017( الذي يضم طاقم 
ــيــــوودي عـــلـــى أرفــــــع مــســتــوى،  ــولــ عـــمـــل هــ
يــــجــــري تــــنــــاول األزمــــــــة املـــنـــاخـــيـــة بــشــكــل 

واضح. 
ونــــــــرى مـــــــات ديـــــمـــــون وكــــريــــســــتــــني ويــــغ 
يتقلصان إلى حجم شديد الصغر ضمن 

بدعة تكنولوجية جديدة. 
يغص العمل بحبكته الدرامية، ويمكننا 
القول أكثر من الازم، وسرعان ما يتحول 
الهجاء اللطيف الذي يدور في الضواحي 
ــن عـــدم  ــ ــي الـــفـــيـــلـــم، إلــــــى اســـتـــكـــشـــاف عـ ــ فـ

املساواة في الثروة ونهاية العالم.
 إنه ليس فيلمًا مخيفًا وال مضحكًا على 
ــه الـــخـــصـــوص، لــكــن تــقــلــيــص الــحــجــم  وجــ
يستحق تقييمًا عاليًا بسبب تفرده التام 

في تناوله للموضوع.



لمحاربة األمراض الفتاكة

 إطالق 2.4 مليار بعوضة 
معدلة وراثيًا بأميركا

الـــواليـــات املتحدة  : تستعد  كــالــيــفــورنــيــا 
األمـــيـــركـــيـــة إلطـــــاق 2.4 مــلــيــار بــعــوضــة 
مــعــدلــة وراثـــيـــا لــوقــف انــتــشــار الــبــعــوض 
ــروف بــنــقــلــه لـــلـــفـــيـــروســـات  ــ ــعـ ــ ــازي املـ ــ ــغـ ــ الـ

واألمراض الفتاكة.
وبحسب صحيفة الغارديان البريطانية، 
ــة الــبــيــئــة األمــيــركــيــة  ــالــ فـــقـــد ســمــحــت وكــ
فــي وقـــت ســابــق مــن هـــذا الــشــهــر، لشركة 
أوكزيتيك للتكنولوجيا الحيوية، التي 
ــرا لــهــا  ــقــ ــــن املـــمـــلـــكـــة املــــتــــحــــدة مــ تـــتـــخـــذ مـ
وتعمل في الواليات املتحدة، بإطاق ما 
يقرب مــن 2.4 مليار مــن البعوض املعدل 
وراثــيــًا فــي الــبــاد حــتــى عـــام 2024، على 
أن تبدأ التجربة في منطقة سنترال فالي 
بكاليفورنيا، حــيــث تــوجــد أعــــداد كبيرة 

من البعوض.
ــة أوكــــزيــــتــــيــــك إلــــــى أنـــهـــا  ــركــ وأشــــــــــارت شــ
ــــور الـــبـــعـــوض، وبــالــتــالــي  اســتــخــدمــت ذكـ
فإنه ال يلدغ، حيث إن اللدغات تأتي من 
إنــاث البعوض فقط بسبب حاجتها إلى 
الــدم إلنــتــاج البيض. وتــم حقن البعوض 
املعدل وراثيا باستخدام بروتني خاص، 
بــحــيــث إنـــــه عـــنـــدمـــا يـــتـــم الـــــتـــــزاوج بــيــنــه 
أنــثــى بعوضة، فــإن النسل الوحيد  وبــني 

القابل للحياة الذي تنتجه سيكون أيضًا 
الــذكــور. وهــذا األمــر ســيــؤدي فــي النهاية 
إلى تقليل أعداد إناث البعوض وبالتالي 

تقليل اللدغات املسببة لأمراض.
ومن املفترض أن يستهدف هذا البعوض 
ــتـــحـــديـــد  ــلــــى وجـــــــه الـ ــدل وراثــــــيــــــا عــ ــ ــعــ ــ املــ
بــعــوضــة الــحــمــى الــصــفــراء، أو مــا يعرف 
بـالزاعجة املصرية، والتي يمكن أن تنقل 
ــراء وداء  ــفـ حــمــى الــضــنــك والـــحـــمـــى الـــصـ

الشيكونغونيا وزيكا.
وقـــال راجــيــف فــيــديــانــاتــان، املـــســـؤول في 
شركة أوكزيتيك: الزاعجة املصرية مدمرة 
لــإلنــســان والــبــيــئــة. وهـــي تفضل التكاثر 
في منازل الناس وحولها، وتخرج أثناء 
الــقــضــاء عليها أكثر  الــنــهــار–مــمــا يجعل 
صعوبة باملبيدات خوفا على الفراشات 
والنحل التي تخرج في النهار أيضًا. ومن 
ثم فنحن نعتقد أن هــذا البعوض املعدل 
ــكـــون األمــــثــــل فــــي الــتــصــدي  وراثــــيــــا قــــد يـ

لأمراض التي تنقلها الزاعجة املصرية.
وأشار فيدياناتان إلى أن البعوض املعدل 
وراثــيــا سيخضع للرقابة بشكل منتظم 

لضمان نجاح التجربة.

أسبوعية - بيئية - مستقلة
تصدر  عن مركز اإلعالم البيئي

 فى جماعة اخلط األخضر البيئية
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خالد محمد الهاجرياألخـــيــرة
رئيس التحرير : النـاشط البيئـي

 ســتــبــدأ روســيــا قــريــبــا بتطبيق 
إجــــــــــــــــــــــــــراءات جــــــــــديــــــــــدة بـــــهـــــدف 
الــنــاجــم عن  الــتــلــوث  التقليل مــن 
النفايات التي تخلفها األجهزة 

اإللكترونية القديمة.
دخــلــت الـــقـــوانـــني الـــجـــديـــدة الــتــي 
أصدرتها وزارة املوارد الطبيعية 
الــروســيــة حــيــز الــتــنــفــيــذ، وتنص 
هذه القوانني على منع املواطنني 
ــهــــزة  فــــي الــــبــــاد مــــن إلــــقــــاء األجــ
اإللكترونية القديمة أو قطعها أو 
مخلفاتها فــي حــاويــات القمامة 
العادية املتواجدة في األحياء، بل 
وضعها في حــاويــات مخصصة 

لهذا النوع من املخلفات.
وبـــحـــســـب الــــجــــريــــدة الــبــرملــانــيــة 
الــــروســــيــــة فـــــإن الـــحـــظـــر املـــذكـــور 
ــــب  ــــواسـ ــــحـ ــزة الـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ســــيــــشــــمــــل أجـ
وهياكلها األساسية، واللوحات 

ــهـــزة،  لــتــلــك األجـ األم املــخــصــصــة 
وكـــــذلـــــك الــــبــــطــــاريــــات وأقــــــــراص 
الـــتـــخـــزيـــن الـــصـــلـــبـــة، وســيــضــاف 
هذا األمر إلى القيود التي فرضت 
ــنـــني الــــروس  ســابــقــا عــلــى املـــواطـ

الــبــنــاء أو  إلــقــاء مخلفات  ملنعهم 
الــقــديــمــة أو املصابيح  اإلطـــــارات 
الكهربائية في حاويات القمامة 

املنزلية.
ــدة إلــــــــــى أن  ــ ــ ــريـ ــ ــ ــجـ ــ ــ وأشـــــــــــــــــارت الـ

ــــن ســيــخــالــفــون  ــــذيـ ــنــــني الـ ــواطــ املــ
الـــــتـــــعـــــلـــــيـــــمـــــات الــــــــجــــــــديــــــــدة قـــد 
يــــتــــعــــرضــــون لـــــغـــــرامـــــات مـــالـــيـــة 
بــــني 1000 و2000  ــراوح مــــا  ــ ــتـ ــ تـ
روبـــــــــل، أمــــــا الــــغــــرامــــة بــالــنــســبــة 
لــلــشــركــات فــســتــكــون مــا بــني 100 
إلـــى 250 ألـــف روبــــل، وقـــد تـــزداد 
الــغــرامــة فــي حـــال املخالفة  قيمة 

ألكثر من مرة.
وتــجــدر اإلشـــارة إلــى أن موسكو 
ــاطــــق واملــــــدن  ــنــ ــن املــ ــ والــــعــــديــــد مـ
ــــد خــصــصــت  ــانــــت قـ الــــروســــيــــة كــ
ــة مــن  ــفـ ــلـ ــتـ ســــابــــقــــا أنـــــــواعـــــــا مـــخـ
الحاويات للتخلص من النفايات 
اإللـــكـــتـــرونـــيـــة، كــمــا بـــــدأت بــلــديــة 
مــــوســــكــــو بـــــــإجـــــــراءات ملـــســـاعـــدة 
املــــواطــــنــــني عـــلـــى الـــتـــخـــلـــص مــن 
الــنــفــايــات الــكــبــيــرة أو املــخــلــفــات 

الكيمائية الخطرة .

روسيا تكافح النفايات اإللكترونية

سماعة رأس تعزلك عن التلوث والعالم.. تنقي الهواء حتى 99 %
: كشفت شركة دايسون لتقنيات  • لندن 
ــاعـــة رأس مــبــنــيــة  ــمـ ــواء، عــــن أول سـ ــ ــهــ ــ الــ
ــواء، والــتــي  ــهـ عــلــى خــبــراتــهــا فـــي مــجــال الـ
الــبــلــوتــوث ويمكنها إلغاء  تعمل بتقنية 
ــاء، إذ تــســتــهــدف ســـكـــان املــــدن  الــــضــــوضــ

املزدحمة الراغبني في تجنب التلوث.
الـــرأس الكبيرة الفخمة  وتــأتــي ســمــاعــات 
مع قناع باستيكي يتصل من األذن إلى 
األذن عــبــر قــنــاع عــلــى الــفــم، والــتــي تجعل 
مرتديها يشبه شخصيات أفــام الخيال 

العلمي.
ــفــــم واألنــــــــف هـــــــواء نــقــيــًا  ــنــــاع الــ ويــــوفــــر قــ
بــيــنــمــا يــعــالــج فـــي الـــوقـــت نــفــســه الــتــلــوث 
ــائــــي مـــــن خـــــــال تـــقـــنـــيـــة إلــــغــــاء  الــــضــــوضــ
ــا ذكـــرتـــه  ــ ــًا ملـ ــقــ الــــضــــوضــــاء الـــنـــشـــطـــة، وفــ

صحيفة الغارديان.
وقال كبير املهندسني في شركة دايسون، 
جــايــك دايـــســـون، إن تــلــوث الــهــواء مشكلة 
عــاملــيــة، وأيــنــمــا ذهــبــنــا يــؤثــر علينا، وتــم 
ابــتــكــار هــــذه األداة لــتــنــقــيــة الـــهـــواء الـــذي 
نتنفسه أثــنــاء الــتــنــقــل. كــمــا أضــــاف: على 
عكس أقنعة الوجه، فإن السماعة الجديدة 
تــوفــر عــمــودًا مــن الــهــواء الــنــقــي دون ملس 

وجهك.
ويحتوي التصميم على محرك ومروحة 
ــغـــط، وفـــلـــتـــر مـــــــزدوج الــطــبــقــة لــتــنــقــيــة  ضـ
الــــــــهــــــــواء، ويــــــقــــــوم بــــســــحــــب الـــــــهـــــــواء مــن 
خـــال املــرشــحــات لتنظيفه مـــن 99٪ من 
الــجــزيــئــات الصغيرة حتى 0.1 ميكرون، 
بــمــا فـــي ذلـــك حــبــوب الــلــقــاح والــبــكــتــيــريــا 
والــــغــــبــــار، وكــــذلــــك مــــلــــوثــــات الــــغــــاز مــثــل 

الكبريت أو ثاني أكسيد النيتروجني.
ويتم دفع الهواء املصفى على طول الجزء 
الــداخــلــي مــن الـــواقـــي، والــــذي يــقــابــل الفم 

واألنف مباشرة دون مامسة الجلد، مما 
يخلق جيبًا من الهواء النظيف ليتنفسه 

مرتديه.
ــلـــى  وتـــــــحـــــــتـــــــوي ســـــــمـــــــاعـــــــات الـــــــــــــــــرأس عـ
مستشعرات تكتشف السرعة التي يتحرك 
بــهــا مـــرتـــديـــهـــا، وتـــقـــوم تــلــقــائــيــًا بضبط 
الــهــواء بــني 3 مستويات مــن الشدة  تدفق 
ــــى 5  ــا تـــوفـــر مــــا يـــصـــل إلـ لــلــتــأكــد مــــن أنـــهـ
لترات من الهواء النظيف في الثانية، وهو 
الــذي يحتاجه اإلنسان عند  معدل الهواء 

الركض.
كــــمــــا يـــــراقـــــب مـــســـتـــشـــعـــر جــــــــودة الــــهــــواء 
املوجود في غطاء األذن األيسر مستويات 
ــل  ــــت الـــفـــعـــلـــي ويــــرســ ــوقــ ــ ــــي الــ الــــتــــلــــوث فــ
البيانات إلى تطبيق على هاتفك ويخبرك 
بــمــوعــد اســتــبــدال املــرشــحــات، والــتــي يتم 
تغيرها بحد أقصى خال 12 شهر تقريبًا 
ــل فــي  ــ مــــن االســــتــــخــــدام فــــي أوروبــــــــا أو أقـ

البيئات األكثر تلوثًا.

ويحتوي القناع على أذرع قابلة للتعديل 
الــرأس  الحجم ويــتــم توصيله بسماعات 
عــبــر مــغــنــاطــيــس يــمــكــن فــكــه أو تــحــريــكــه 
بحيث يسقط إلى ذقن مرتديه مما يؤدي 
إلى إيقاف املراوح للسماح لهم بالتحدث 

إلى اآلخرين.
وتوفر سماعة الرأس Dyson أيضًا ملحق 
قــنــاع إضـــافـــي يــتــم وضــعــه بـــني الــحــاجــب 
والــوجــه، بما في ذلــك مرشح FFP2، الذي 
تــم تــطــويــره اســتــجــابــة ملتطلبات جائحة 
كــــورونــــا. وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، تــســتــخــدم 
تقنية إلغاء الضوضاء النشطة، املشابهة 
 Sonyو Bose لتلك املوجودة في سماعات
وسماعات الرأس األخرى الشائعة، والتي 
تشمل ميكروفونات ملراقبة صوت العالم 
الخارجي وضواغط الــدوران على جانبي 
رأس مـــرتـــديـــهـــا إلزالـــتـــهـــا عـــبـــر املـــوجـــات 
املــضــادة للصوت التي يتم تشغيلها في 

أكواب األذن.

ــار فـــي قــاعــدة  ــ مـــع حــلــول فــصــل الـــربـــيـــع، تــتــفــتــح األزهــ
ــي مـــديـــنـــة يــيــتــشــانــغ بــمــقــاطــعــة  الـــطـــاقـــة الــــجــــديــــدة فــ
ــواح  ــار الــذهــبــيــة واأللــ ــ هــوبــي الــصــيــنــيــة، وتــكــمــل األزهـ

الكهروضوئية الزرقاء بعضها البعض


