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جماعة الخط األخضر البيئية
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األمواج تجتاح شواطئ 
سيدني وتصل إلى 

منازلها

القطب الجنوبي فى 
الواقع »صحراء قاحلة« 

لسبب علمي

الروس يبتكرون 
دواء ضد فطريات 

األشجار

انقاذ السفينة 
»صافر« يحتاج

 ٨0 مليون دوالر

اقتصاد

دولي

تقارير

دراسات

األخيرة

احلكومة تأمر بتدمير غابة حتتوي 83 ألف شجرة
هناك من يتعمد اختيار مواقع غير مناسبة إلشغال املجتمع باملشاكل

2

فوائد الغابة بيئيا وصحيا تطال اكثر من 200 ألف نسمة يقطنون المناطق القريبة

أكثر من مليار
 شخص أثرت حرب 

أوكرانيا عليهم

أكــد أنطونيو جوتيريش األمني   : • نيويورك 
الــعــام لــأمــم املــتــحــدة، أن الــحــرب فــي أوكــرانــيــا 
لديها تداعيات على 47 دولة نامية وتؤثر في 

2.1 مليار شخص في العالم.
وبحسب »الفرنسية«، قال في مستهل اجتماع 
إلـــى أن  الــدولــي يشير تحليلنا  ملجلس األمـــن 
47 دولة نامية يسكن فيها 2.1 مليار شخص، 

مــعــرضــة بــشــكــل خـــاص الرتـــفـــاع أســعــار املـــواد 
الغذائية والطاقة واألسمدة. وتحدث الرئيس 
أمـــام األمــم  األوكـــرانـــي فولوديمير زيلينسكي 
ــــى،  ــرة األولــ ــ ــذه املــ ــ املـــتـــحـــدة عـــبـــر الـــفـــيـــديـــو. وهــ
بحسب األمــم املتحدة، التي يلقي فيها رئيس 
دولة في حالة حرب بخطاب عبر هذه التقنية 
ــن. وحـــض زيلينسكي األمــم  أمـــام مجلس األمــ

املتحدة على التحرك »فــورا« ملواجهة التدخل 
الــعــســكــري الــروســي فــي بــــاده، وإال فسيتعني 

على األمم املتحدة »إغاق أبوابها ببساطة.
وقال جوتيريش إن التدخل العسكري الروسي 
أدى أيــضــا إلـــى نـــزوح أكــثــر مــن عــشــرة مايني 
شــخــص خـــال شــهــر فــقــط - وهـــو أســـرع حركة 

سكان قسرية منذ الحرب العاملية الثانية.

اخلرسانة املطاطية تتفوق على التقليدية بيئيًا

99% من سكان العالم يتنفسون هواء رديئًا

مــــــع وجـــــــــود بــصــمــة   : ــــورن  ــبـ ــ ــلـ ــ مـ  •
كــربــونــيــة كــبــيــرة، تعتبر الخرسانة 
ــا رئـــيـــســـًيـــا لـــلـــبـــاحـــثـــني الـــذيـــن  ــ ـ

ً
ــدف ــ هـ

ــــورون مــــــــواد بــــنــــاء مــســتــقــبــلــيــة  ــطــ ــ يــ

صديقة للبيئة. أظهرت عدة دراسات 
ــدام اإلطــــــــــــارات  ــ ــخــ ــ ــتــ ــ أنــــــــه يــــمــــكــــن اســ
املطاطية القديمة لصنع إصـــدارات 
أقوى وأكثر مقاومة للحرارة ومرونة 

بــدرجــة كافية مــن الخرسانة كمواد 
لــلــطــرق، وفــقــا ملــا نــشــره مــوقــع »نيو 
 عــن دوريــة 

ً
أطــلــس« New Atlas نــقــا
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البيت األبيض تغير املناخي سيكلف 
أمريكا تريليوني دوالر سنويا

بريطانيا تخطط لبناء 7 محطات نووية 

الـــبـــيـــت  قـــــــــال   : • واشـــــنـــــطـــــن 
األبيض في أول تقييم له على 
اإلطاق، األحد، إن الفيضانات 
والـــحـــرائـــق والـــجـــفـــاف الــنــاجــم 
ــاخ، يـــمـــكـــن أن  ــ ــنــ ــ عـــــن تـــغـــيـــر املــ
ــيـــة  ــكـ ــة األمـــريـ ــيــ ــزانــ ــيــ يـــكـــلـــف املــ
خــســائــر ســنــويــة تــبــلــغ 1.7 % 
يــــعــــادل  ــا، أو مـــــا  ــهـ ــمـ ــجـ مـــــن حـ
تريليوني دوالر سنويا بسعر 

الدوالر اليوم. 
وقــــالــــت كـــانـــديـــس فــالــســيــنــج: 
ــو املــــــنــــــاخ والــــعــــلــــوم  ــ ــؤولـ ــ ــسـ ــ مـ
ــيــــم اإلدارة  ــيــ ــقــ تــ ــب  ــتــ ــكــ فـــــــي مــ
وامليزانية ودانــي ياجان كبير 
ــــني بـــاملـــكـــتـــب فــي  ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ االقـ

مـــدونـــة: األضـــــرار الــتــي تحدث 
فـــي املــســتــقــبــل يــمــكــن أن تــفــوق 
بــكــثــيــر األضــــــــرار الـــحـــالـــيـــة إذا 
ــتــــمــــرت انــــبــــعــــاثــــات غــــــازات  اســ
االحتباس الحراري با هوادة. 
ــه يــمــكــن  ــ وذكـــــــرت الـــحـــكـــومـــة أنـ
بـــــني 52 مــلــيــار  تـــنـــفـــق مـــــا  أن 
دوالر و821 مــــلــــيــــار دوالر 
ــلـــى أمــــور  ــا عـ ــنـــويـ إضــــافــــيــــة سـ
ــثــــل اإلغـــــــاثـــــــة مــــــن الــــــكــــــوارث  مــ
الــــســــاحــــلــــيــــة والــــفــــيــــضــــانــــات 
وتـــأمـــني املــحــاصــيــل والــرعــايــة 
ــــق  ــرائــ ــ ــة ووقـــــــــــــف حــ ــيـــ ــحـــ الـــــصـــ
الـــغـــابـــات والـــفـــيـــضـــانـــات عــنــد 

املرافق االتحادية.

• لندن : تعتزم اململكة املتحدة اإلعان عن تفاصيل خطط لتنويع 
مــصــادرهــا مــن الــطــاقــة ، فــي وقــت تجبر فيه الــحــرب فــي أوكــرانــيــا 
والعقوبات املفروضة على روســيــا وارتــفــاع تكاليف املعيشة في 
أوروبا، الدول على القيام بإعادة ترتيب عاجلة لتوجيهاتها فيما 

يتعلق بتوليد الكهرباء وتدفئة املنازل. 

لمصلحة من 
تم التغاضي عن 
المواقع البديلة

• الخط األخضر : خلط غريب لأوراق وتعطيل 
املــواطــنــني وحــاجــتــهــم للسكن  متعمد ملــصــالــح 
تمارسه الحكومة ويرعاه مجلس االمة وينفذه 
املجلس البلدي عبر اختيار أماكن غير مناسبة 
إلقامة املشاريع االسكانية، وكان أخرها االتفاق 
الحكومي البرملاني البلدي الغريب بالسماح 
ــــف شــجــرة  ــابـــة تـــحـــتـــوي عـــلـــى 38 ألـ بــتــدمــيــر غـ

جنوب منطقة القيروان.

القضايا  الناشطني في  العديد من  رغم نجاح 
عــشــرة مواقع  مــن  أكــثــر  فــي تحديد  االسكانية 
ــاطـــق ســـكـــنـــيـــة وتـــصـــل  ــنـ ــكــــون مـ تـــصـــلـــح ألن تــ
مــن  االالف  لـــعـــشـــرات  االســـتـــيـــعـــابـــيـــة  طــاقــتــهــا 
الوحدات السكنية، ورغم ذلك ورغم مقابلتهم 
ات  اإلجراء املسؤولني الستخاص  للعديد من 
ــة نـــحـــو تــســلــيــمــهــا لــلــمــؤســســة الــعــامــة  الــــازمــ
لــلــرعــايــة الــســكــنــيــة، إال أن هـــنـــاك مـــن يــحــاول 

االمــة  الحكومة ومجلس  فــي  عبر صاحياته 
الــبــلــدي تعطيل مــقــتــرحــات األهــالــي  واملــجــلــس 
واخــتــيــار مـــواقـــع غــيــر مــنــاســبــة عــلــى االطـــاق 
بــرغــبــة خــلــق حــالــة مــن االخــتــاف االجــتــمــاعــي 
األهالي  االمر وترك  فيتم تعطيل  املواقع  على 
ــارات املــنــازل  يــعــانــون االمـــريـــن بـــني غـــاء إيـــجـ

السكن. في  وتعطل حقوقهم 

ــيـــة  ــاملـ ــعـ ــة الـ ــحــ ــة الــــصــ ــمـ ــنـــظـ ــــت مـ ــالـ ــ قـ
ــم تــقــريــبــا  ــالــ ــعــ الــ إن جـــمـــيـــع ســــكــــان 
ــواء ال يـــفـــي بــمــعــايــيــر  ــ يــتــنــفــســون هــ
املــنــظــمــة الـــخـــاصـــة بـــجـــودة الـــهـــواء، 
 إلى فرض مزيد من اإلجراءات 

ً
داعية

الــوقــود األحفوري  لتقليل استخدام 
والذي يولد ملوثات تسبب مشكات 
بالتنفس وتدفق الدم وتؤدي ملايني 
الــوفــيــات الــتــي يــمــكــن الــوقــايــة منها 

سنويا.
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لمصلحة من 
تم التغاضي عن 
المواقع البديلة

احلكومة تأمر بتدمير غابة حتتوي 83 ألف شجرة
الحكومة تتنكر لكافة وعودها بحماية البيئة أمام المجتمع الدولي

• الخط األخضر: خلط غريب لأوراق وتعطيل متعمد لمصالح المواطنين 

وحاجتهم للسكن تمارسه الحكومة ويرعاه مجلس االمة وينفذه المجلس 

البلدي عبر اختيار أماكن غير مناسبة إلقامة المشاريع االسكانية، وكان 

أخرها االتفاق الحكومي البرلماني البلدي الغريب بالسماح بتدمير غابة 

تحتوي على 83 ألف شجرة جنوب منطقة القيروان .

فوائد الغابة بيئيا وصحيا تطال اكثر من 200 ألف نسمة يقطنون المناطق القريبة
رغـــــم نــــجــــاح الـــعـــديـــد مــــن الـــنـــاشـــطـــني فــي 
الــقــضــايــا االســكــانــيــة فــي تــحــديــد أكــثــر من 
عـــشـــرة مـــواقـــع تــصــلــح ألن تـــكـــون مــنــاطــق 
ســكــنــيــة وتــــصــــل طـــاقـــتـــهـــا االســتــيــعــابــيــة 
لــعــشــرات االالف مـــن الـــوحـــدات الــســكــنــيــة، 
ــم مــقــابــلــتــهــم لــلــعــديــد من  ــ ــم ذلــــك ورغـ ــ ورغـ
املــــــســــــؤولــــــني الســـــتـــــخـــــاص اإلجـــــــــــــــراءات 
الــازمــة نحو تسليمها للمؤسسة العامة 
للرعاية السكنية، إال أن هناك من يحاول 
عــبــر صــاحــيــاتــه فـــي الــحــكــومــة ومــجــلــس 
االمــة واملجلس البلدي تعطيل مقترحات 
األهالي واختيار مواقع غير مناسبة على 
االطــــاق بــرغــبــة خــلــق حــالــة مــن االخــتــاف 
االجـــتـــمـــاعـــي عـــلـــى املــــواقــــع فــيــتــم تــعــطــيــل 
االمـــر وتـــرك األهــالــي يعانون االمــريــن بني 
غاء إيجارات املنازل وتعطل حقوقهم في 

السكن .
غابة جنوب القيروان

ــروان  ــيــ ــقــ عـــمـــر أشـــــجـــــار مــــوقــــع جــــنــــوب الــ

ــاوز الــــعــــشــــريــــن ســــنــــة فــــهــــي تــســبــق  ــجــ ــتــ يــ
الــزراعــة  لــشــؤون  اســتــحــواذ الهيئة العامة 
والثروة السمكية على املوقع، حيث قامت 
الـــهـــيـــئـــة بـــعـــد اســــتــــحــــواذهــــا عـــلـــى املـــوقـــع 
بـــزيـــادة عـــدد األشـــجـــار حــتــى بــلــغ عــددهــا 
اإلجــمــالــي 83 ألـــف شــجــرة تــقــدم خــدمــات 
بــيــئــيــة وصــحــيــة لــكــافــة املــنــاطــق املحيطة 
الــجــو وتمتص امللوثات  بــاملــوقــع وتلطف 

إلــى إمكانية افتتاحها كمنتزه  باإلضافة 
لأهالي .

عدد ونوعية األشجار
يبلغ العدد اإلجمالي لأشجار في موقع 
جنوب القيروان 83 ألف شجرة منها 36 
ألف و137 شجرة سلم وهي من األشجار 
 775 و   ، ــل  اثــ 7272 شـــجـــرة  و  الـــفـــطـــريـــة، 
780 شــجــرة  و  ألــــف   38 و  ســــدر  شـــجـــرة 

كونوكاربس.
المناطق المتاحة بدال من تدمير الغابة

حصر عدد من املختصني املناطق املتاحة 
ــتـــي بـــاإلمـــكـــان تــحــويــلــهــا إلــــى مــنــاطــق  والـ
ســكــنــيــة فــأتــضــح أن هـــنـــاك ثـــمـــان مــنــاطــق 
شــاســعــة تــعــتــبــر األنـــســـب إلقـــامـــة مــنــاطــق 
سكنية فيها بدال من إزالــة 83 ألف شجرة 

واملناطق هي: 
الــجــهــراء وتبلغ مساحتها 7.5كــم  ¶ غــرب 

وتتسع لـ 5500 وحدة سكنية. 
¶ جنوب الصباحية وتبلغ مساحتها 3.5 

كم وتتسع لـ 2500 وحدة سكنية. 
¶ محطة اإلرســال االذاعــي 25كم وتتسع لـ 

15000 وحدة سكنية .
¶ جنوب أم الهيمان 3.5 كم وتتسع لـ 2500 

وحدة سكنية.
¶ أرض املعسكر 2.5 وتتسع لـ 2000 وحدة 

سكنية.
¶ تيماء 2.5 وتتسع لـ 2000 وحدة سكنية.

ــة 2 كـــم وتــتــســع لــــ 1200  ¶ جــنــوب الـــدوحـ
وحدة سكنية.

¶ أبــوحــلــيــفــة 1 كـــم وتــتــســع لــــ 650 وحـــدة 
سكنية.

تأجيج لمصالح شخصية
الــســؤال املهم ملــاذا يسعى البعض  ويبقى 
ــؤولــــــني ونــــــــــــــواب أمــــــــــة وبـــــلـــــدي  مـــــــن مــــــســــ
ــارع  ــ ــــشـ وأشــــــخــــــاص أخـــــريـــــن لـــتـــأجـــيـــج الـ
وتأليبه للدفع بإزالة هذه الغابة التي يندر 
الــبــاد، رغــم أهميتها البيئية  مثيلها فــي 
ألــيــس كــافــيــا التسبب بكارثة  والــصــحــيــة، 
أم الهيمان البيئية بسبب سوء التخطيط 
أليس كافيا التسبب بكارثة إزالة أكثر من 
املــوقــع  5000 آالف شـــجـــرة نــخــيــل بــســبــب 
الــخــاطــئ ملنطقة جــنــوب ســعــد الــعــبــدالــلــه، 
ال يـــوجـــد ســبــب مــنــطــقــي ســــوى املــصــالــح 
الشخصية التي أغلبها انتخابية أو رغبة 
أنانية في لعب دور البطولة على املواقع 

التواصل االجتماعي .

رئيس الحكومة وعد 
بحماية البيئة في مؤتمر 
غالسكو للتغير المناخي 

هناك من يتعمد  اختيار 
مواقع غير  مناسبة الشغال 

المجتمع بالمشاكل
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بريطانيا تخطط لبناء 7 محطات نووية 

: تعتزم فيتنام اســتــيــراد خمسة  • هــانــوي 
مـــــايـــــني طــــــن مــــــن الــــفــــحــــم مــــــن أســــتــــرالــــيــــا، 
الستخدامه في توليد الكهرباء وتعزيز أمن 
الــطــاقــة، فــي الــوقــت الـــذي تــواجــه فــيــه الــبــاد 
خطورة انقطاع التيار الكهربي بسبب نقص 

الوقود.
ــارة عــــبــــر مـــوقـــعـــهـــا  ــ ــجــ ــ ــتــ ــ الــ وقــــــالــــــت وزارة 
إلــى البدء في  اإللكتروني: إن فيتنام تسعى 
تلقي شحنات الفحم األسترالي خال الشهر 
الــــجــــاري، وأشـــــــارت إلــــى لـــقـــاء عـــقـــده الـــوزيـــر 
نجوين هونج ديــن وروبـــني مــوديــي السفير 
األسترالي في الباد، في هانوي، بحسب ما 

أوردته وكالة »بلومبيرج« لأنباء أمس.
وأضافت الوزارة أن هانوي تسعى أيضا إلى 
شراء الفحم من دولة جنوب إفريقيا، دون أن 

تكشف عن كميات بعينها.
ودعــــت شــركــة فــيــتــنــام الــكــتــريــســتــي جــــروب، 
وهــي الــشــركــة الــوحــيــدة الــتــي تتولى توزيع 
الــطــاقــة فــي الــبــاد، هـــذا األســبــوع إلـــى تبني 

إجــراءات لتوفير الكهرباء، بسبب الخطورة 
الحقيقية النقطاع الكهرباء بداية من الشهر 
الــجــاري. وقــد حــدت معظم محطات التوليد 
التابعة للشركة من عمليات اإلنتاج، حيث إن 
املــورديــن لم يوفروا ســوى 80 في املائة فقط 
من الفحم بمقتضى عقود جرى توقيعها في 

الربع األول من العام.
وشــــهــــدت الــشــبــكــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــكــهــربــاء فــي 
فــيــتــنــام انــخــفــاضــا فــي اإلنـــتـــاج بــواقــع ثاثة 
آالف ميجاواط، بسبب تراجع معدالت توليد 
الــطــاقــة مـــن املــحــطــات الـــتـــي تــعــمــل بــالــفــحــم، 

بحسب ما ذكرته الشركة في تقرير.
وأضاف التقرير أن الطاقة التي يتم توليدها 
باستخدام الفحم شكلت نحو 44 فــي املائة 
الــبــاد مــن الكهرباء خــال فبراير  مــن حاجة 
أكــبــر مــصــفــاة فــي فيتنام  املــاضــي. وتستعد 
ا  الستعادة إنتاجها من النفط تدريجيا بدء
فــبــرايــر، عقب تلقيها التمويل  مــن منتصف 

الازم للحفاظ على تشغيل عملياتها.

أعلنت شركتا جنرال موتورز وهوندا موتور 
عـــزمـــهـــمـــا الـــقـــيـــام بــشــكــل مـــشـــتـــرك بــتــطــويــر 
ســــيــــارات كــهــربــائــيــة صـــغـــيـــرة بـــأســـعـــار فــي 
ــــواق الــعــاملــيــة الــكــبــرى، عــلــى أن  مــتــنــاول األسـ

تبدأ بأمريكا الشمالية في 2027.
وقالت الشركتان، في بيان، إنهما تعتزمان 
بــــنــــاء قــــــــدرة إنــــتــــاجــــيــــة تــــصــــل إلـــــــى مـــايـــني 
املركبات. ونقلت وكالة »بلومبيرج« لأنباء 
ــارا، املـــديـــرة الــتــنــفــيــذيــة لــجــنــرال  ــ ــاري بـ عـــن مــ
موتورز القول في البيان: »ستشارك جنرال 
موتورز وهوندا أفضل التقنيات والتصاميم 
ــيــــات الــتــصــنــيــعــيــة لــتــقــديــم  ــيــــجــ ــتــــراتــ واالســ
ســـيـــارات كــهــربــائــيــة بــأســعــار فـــي املــتــنــاول، 
على الصعيد العاملي، بما في ذلــك أسواقنا 
ــا الـــشـــمـــالـــيـــة وأمـــريـــكـــا  ــكـ ــريـ الـــرئـــيـــســـة فــــي أمـ
الجنوبية والصني«. وتعمل جنرال موتورز 

وهوندا بالفعل معا على تطوير خايا وقود 
الهيدروجني منذ 2013.

ــيــــرا تـــعـــاونـــا فــــي بـــطـــاريـــات  كـــمـــا أعــلــنــتــا أخــ
السيارات الكهربائية واملركبات التي تعمل 

بالغاز وتكنولوجيا القيادة الذاتية.
وأصــبــحــت هــونــدا الــعــام املــاضــي أول شركة 
الــســيــارات تعلن صــراحــة  يــابــانــيــة لتصنيع 
أنها ستتوقف عن بيع السيارات التي تعمل 
بــالــبــنــزيــن، وحـــــددت هـــدفـــا لــلــتــخــلــص منها 
بــحــلــول 2040. كــمــا تــخــطــط جــنــرال  تــمــامــا 
مـــوتـــورز لــبــنــاء ســـيـــارات كــهــربــائــيــة وبيعها 
ــات  ــبـ ــركـ املـ ــلـــص مــــن  ــتـــخـ ــلـــول 2025، والـ بـــحـ
التي تعمل بالبنزين والــديــزل بعد عقد من 
الــزمــن. مــن جانب آخــر مــن املتوقع أن تشهد 
الهند تضاعف مبيعات التجزئة للسيارات 

الكهربائية.

فيتنام تستورد الفحم وتلوث البيئة إلنتاج الكهرباء

جنرال موتورز وهوندا .. خطط مشتركة إلنتاج 
ماليني السيارات الكهربائية الصغيرة

الــقــادة األفــارقــة  أنــظــار  : تتجه  • مومباسا 
نــحــو الـــطـــاقـــات املـــتـــجـــددة الـــتـــي تـــزخـــر بها 
القارة السمراء، لتوظيفها في منع االحترار 
ــاخـــي وتــنــمــيــة االقــــتــــصــــادات املــتــعــثــرة  ــنـ املـ
وتجنيب دولــهــم كــــوارث تــهــددهــم أكــثــر من 

غيرهم نتيجة التغيرات املناخية.
وسلط تقرير مناخي جديد لأمم املتحدة 
الضوء على إمكانات الطاقة النظيفة الهائلة 
الــقــارة األفريقية، حيث قــال إن مشاريع  فــي 
ض حدة آثار 

ّ
الطاقة املتجددة يمكن أن تخف

االحــتــرار املناخي القاسية، وتدعم التنمية 
االقــتــصــاديــة املــتــوقــعــة فــي الـــقـــارة، وتنتشل 

املايني من براثن الفقر.
ويـــأتـــي تــقــريــر الــلــجــنــة الــحــكــومــيــة الــدولــيــة 
املعنية بتغير املناخ التابعة لأمم املتحدة، 
في وقت تزدهر فيه أعمال الطاقة املتجددة 
ف الكثير من الدول 

ّ
في القارة السمراء. وتكث

ــي خــطــط الــطــاقــة 
ّ
األفــريــقــيــة جــهــودهــا لــتــبــن

ــتــــمــــاد عــلــى  ـــن االعــ ــاد عـ ــعــ ــتــ ــتــــجــــددة واالبــ املــ
الــوقــود األحــفــوري، حيث تتصدر دول مثل 
كينيا وتنزانيا واملــغــرب ومــصــر وإثيوبيا 
وجـــنـــوب أفــريــقــيــا قــائــمــة الــســيــاســات الــتــي 

تتبنى الطاقة النظيفة على نطاق واسع.
ومع ذلك لم تجذب أفريقيا سوى 2 في املئة 
)60 مــلــيــار دوالر( مــن 2.8 تــريــلــيــون دوالر 
مستثمرة في مصادر الطاقة املتجددة في 
جميع أنحاء العالم خال العقدين املاضيني 
وتــمــثــل 3 فـــي املـــئـــة فــقــط مـــن قـــــدرة الــطــاقــة 

املتجددة الحالية في العالم.
وقال تقرير األمم املتحدة إن خفض االحترار 
املــنــاخــي إلـــى 1.5 درجـــة مــئــويــة أو درجــتــني 
مئويتني، بما يتماشى مع اتفاقية باريس 
للمناخ لسنة 2015، سيشمل تحوال أكبر في 

نظام الطاقة.
وهـــذا يعني أن هــنــاك حــاجــة إلــى املــزيــد من 
ــــادرات الـــطـــاقـــة املــــتــــجــــددة، مـــثـــل بــحــيــرة  ــبـ ــ مـ
توركانا لطاقة الرياح في كينيا التي أطلقت 
فــي 2019 عــلــى بــعــد حــوالــي 600 كيلومتر 
نــيــروبــي وتشكل 18  شــمــال غــرب العاصمة 
فــي املئة مــن إنــتــاج الطاقة فــي الــبــاد. وقــال 
مدير الشركة التنفيذي فيليب ليفرينك إن 
ــذه يــمــكــن تــكــرارهــا،  مــشــاريــع كــبــيــرة مــثــل هـ

لكنها ال تزال تمثل تحديا لوجستيا.

ــروف الــــريــــاح فـــي شـــمـــال كينيا  ــ وتــعــتــبــر ظـ
فــــريــــدة مــــن نـــوعـــهـــا بــالــنــســبــة إلـــــى الــــقــــارة 
األفــريــقــيــة. وقــــال لــيــفــريــنــك ســـوف لــن يكون 
ــرء أن يــعــثــر عــلــى مــوقــع  مـــن الــســهــل عــلــى املــ
آخــر في أفريقيا به نظام ريــاح مماثل. لكن 
هــذا ال يعني أنــه ال توجد إمكانية ملشاريع 
ــــرى فـــي الـــقـــارة. ويتمتع  طــاقــة الـــريـــاح األخـ
الــســاحــل األفــريــقــي عــلــى وجـــه الــخــصــوص، 
ــــول الـــطـــريـــق جــنــوبــا  مــــن جــيــبــوتــي عـــلـــى طـ
حول جنوب أفريقيا إلى الشمال مرة أخرى 
حتى الكاميرون، بإمكانيات جيدة للرياح 
ويـــســـتـــدعـــي بـــالـــتـــأكـــيـــد مـــــبـــــادرات فــــي هـــذا 

الصدد. ويبدو املشروع بالفعل جيدا، حيث 
ــارج الــشــبــكــة  ــ تــســاهــم الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة خـ
أيــضــا فــي إنــتــاج الــطــاقــة داخـــل الــبــاد. وفي 
الــواقــعــة على بعد حوالي  مقاطعة نــاكــورو 
167 كيلومترا شمال غرب نيروبي، اشترك 
جيمس كاريوكي في شركة إم كوبا للطاقة 
د ملنزله الطاقة الشمسية 

ّ
الشمسية كي يول

خـــارج الــشــبــكــة. وقـــال عــنــدمــا قـــررت تركيب 
الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة فـــي مــنــزلــي نــجــحــت في 
تحقيق توفير كبير نتيجة عــدم استخدام 
ــدم  ــاح الــــكــــيــــروســــني لـــــــإضـــــــاءة وعــــ ــبــ مــــصــ
اســتــعــمــال الــفــحــم فـــي مــنــزلــي. وانــخــفــضــت 
ــنــــا اآلن  فــــواتــــيــــري مـــنـــذ ذلــــــك الــــحــــني ولــــديــ
اإلنـــتـــرنـــت ونــشــاهــد الـــريـــاضـــة الـــدولـــيـــة في 
ت إم كوبا أكثر من 

ّ
منزلي. ومنذ 2012 غط

225 ألف منزل في كينيا وأوغندا وتنزانيا 
الــشــبــكــة. وتعمل  بــالــطــاقــة الشمسية خـــارج 
كينيا أيضا على توسيع قدرتها على إنتاج 
الطاقة الحرارية األرضية والطاقة الحيوية 

لعدة سنوات.
وتــعــتــبــر هــــذه املــــبــــادرات خـــطـــوة ثــابــتــة في 
ــاه الــصــحــيــح، وفـــقـــا ملــؤلــفــة الــتــقــريــر  ــجــ االتــ
وخــبــيــرة الــطــاقــة يمينة ســاهــب الــتــي قالت 
إن مــصــادر الــطــاقــة املــتــجــددة هــي بالتأكيد 
استراتيجية تخفيف مهمة ألفريقيا، حيث 
تــقــدم ملواطنيها مستويات معيشية الئقة 
مــن خــال تطوير البنية التحتية واملباني 

التي ال تتطلب حلوال كثيفة الكربون. 

أفريقيا تسعى نحو الطاقة املتجددة بيئيا وأقتصاديا

لم تجذب أفريقيا 
سوى ٦0 مليار دوالر 

من 2.٨ تريليون دوالر 
مستثمرة في مصادر 

الطاقة المتجددة

• لندن : تعتزم اململكة املتحدة اإلعالن 
لتنويع مصادرها  عــن تفاصيل خطط 
، فــي وقــت تجبر فيه الحرب  الطاقة  مــن 
املفروضة على  في أوكرانيا والعقوبات 
روســـيـــا وارتـــفـــاع تــكــالــيــف املــعــيــشــة في 
أوروبــا، الــدول على القيام بإعادة ترتيب 
عاجلة لتوجيهاتها فيما يتعلق بتوليد 

الكهرباء وتدفئة املنازل.
ووفــقــا لوكالة »بلومبيرج« لألنباء، فإن 
الــتــركــيــز الــرئــيــس يــنــصــب عــلــى الــطــاقــة 
النووية وطــاقــة الــريــاح، وهما مــجــاالن ال 

يخلوان من الجدل.

ــرح كــــواســــي كــــوارتــــنــــج، وزيـــــــر الــــدولــــة  وصـــــ
البريطاني لأعمال والطاقة واالستراتيجية 
الــصــنــاعــيــة، فــي تــصــريــحــات صحافية ، بــأن 
إلــى سبع  اململكة املتحدة قد تبني ما يصل 

محطات نووية جديدة بحلول 2050.
وقال جرانت شابس، وزير النقل البريطاني، 

قــد تــبــدو قبيحة لــعــيــون الــســكــان، كــمــا أنها 
تتسبب في مشكات تتعلق بالضوضاء«.

واستطرد قائا أنه ألسباب تتعلق بحماية 
ــإن الــســبــيــل لــلــتــوســع فــــي تــولــيــد  ــ الـــبـــيـــئـــة، فـ
الطاقة من الرياح هو إلى حد كبير إقامتها 
فـــي الـــبـــحـــر. وســلــطــت الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا 

، »إنــه يتوقع أن يــرى مقترحات لبناء مزيد 
من املفاعات النووية، بما في ذلك املفاعات 
األصغر من حيث القدرة اإلنتاجية، وتوسيع 

مزارع الرياح البحرية«.
ــاي نــــيــــوز«، »ال أؤيـــد  ــكـ ــاف لــشــبــكــة »سـ وأضــــ
زيادة كبيرة في مزارع الرياح على البر، فهي 

الضوء على واردات الطاقة، ويعمل االتحاد 
األوروبــــــــي عــلــى مــضــاعــفــة جـــهـــوده لتقليل 
االعــتــمــاد على روســيــا، خــاصــة فيما يتعلق 
بالغاز. وتستورد اململكة املتحدة 8 في املائة، 
من احتياجاتها من النفط و4 في املائة، من 
الـــغـــاز مـــن مــوســكــو، وتـــهـــدف بــريــطــانــيــا إلــى 

الــغــاز فــي توليد الكهرباء  خفض اســتــخــدام 
إلى 65 في املائة بحلول 2035، و100 في املائة 
ــم واضــــح ملــزيــد من  بــحــلــول 2050. هــنــاك دعـ
االعتماد على املــصــادر املتجددة للمساعدة 
على ضمان أمــن الطاقة في اململكة املتحدة، 
لــكــن دون اســتــراتــيــجــيــة واضـــحـــة لتقليص 
العوائق التي تحد من تنفيذ هذه املشاريع، 
ــات لـــتـــســـريـــع قـــــــرارات  ــ ــــاحــ فـــضـــا عــــن اإلصــ
الــتــخــطــيــط، لـــن يــشــعــر املــســتــهــلــكــون بــفــوائــد 
املــتــجــددة بالسرعة الكافية، بحسب  الطاقة 

شركة فاتينفول.
وتحتاج اململكة املتحدة - بصفة عاجلة - إلى 
الرياح البحرية،  وكالة واحدة لتطوير طاقة 
ــر واملــــوافــــقــــة والـــقـــضـــايـــا  ــيـ ــأجـ ــتـ لــتــنــســيــق الـ
ــال الـــشـــبـــكـــة وحــمــايــة  ــة، مـــثـــل اتــــصــ ــيـــويـ الـــحـ
الــبــيــئــة، عــلــى غـــرار الــــدور الـــذي تــؤديــه هيئة 
ــذا الـــقـــطـــاع. وتــخــطــط  ــ الـــنـــفـــط والــــغــــاز فــــي هـ
بريطانيا ملضاعفة قدرة توليد طاقة الرياح 
البحرية وزيـــادة عــدد األلـــواح الشمسية في 
الباد، بمقدار ثاثة أضعاف بحلول 2030، 
ورفـــع إســهــام الــطــاقــة الــنــوويــة 25 فــي املــائــة، 
ضــمــن مــزيــج الــكــهــربــاء فـــي املــمــلــكــة املــتــحــدة 
بحلول 2050، مقابل 16 في املائة في الوقت 
الـــحـــالـــي. وصـــــرح كـــواســـي كـــوارتـــنـــج، وزيـــر 
الطاقة واألعمال البريطاني - في تغريدة له 
عبر موقع تويتر الشهر املــاضــي - قائا إن 
الــطــاقــة املــتــجــددة كــانــت أكــبــر مــصــدر إلنتاج 

الكهرباء في اململكة املتحدة خال 2020.

خطط أوروبية للتوسع فى استخدام الفحم قد تّسرع بتدهور املناخ 
•  لــنــدن : تــــدرس دول أوروبـــيـــة زيــــادة االعــتــمــاد عــلــى الفحم 
 للغاز لتوليد الكهرباء، بعد ارتفاع أسعار الوقود 

ً
مصدرًا بديا

األحفوري )النفط والغاز( ملستويات قياسية، جراء الحرب في 
أوكرانيا.

وارتــفــاع الطلب على الفحم، الوقود الرخيص، يبدد األمــل في 
فرص الحد من االحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية، إذ إنه 

األكثر تلويثا للهواء بني مصادر الطاقة األخرى.
وارتفعت أسعار الفحم ملستويات قياسية نتيجة زيادة الطلب، 
 عن دراسة االتحاد األوروبي فرض عقوبات على روسيا 

ً
فضا

تطال الفحم، وخطة بولندية الستبدال الغاز به.
بلغت أسعار الفحم في الواليات املتحدة مساء االثنني، أكثر من 
100 دوالر للطن، وذلك ألول مرة منذ 13 عاما، في الوقت الذي 

تتعرض فيه أوروبــا لضغوط من أجل استهداف قطاع الطاقة 
الحيوي ملوسكو وقطع عائداتها الضخمة من مبيعات الغاز 

والنفط والفحم.
ــي لــلــشــؤون االقــتــصــاديــة واملـــالـــيـــة في  ــ ــ وقــــال املـــفـــوض األوروبـ
ــاد األوروبـــــــي فــالــديــس دومــبــروفــســكــيــس لــــدى وصــولــه  ــحـ االتـ
ملحادثات مع وزراء أوروبيني في لوكسمبورغ: »ال أريد استباق 
األمــــور لــكــن هــنــاك بالفعل مــبــاحــثــات حـــول مــا يمكن فعله في 
قطاعات الطاقة مثل الفحم والنفط«. أضاف: »املباحثات بهذا 
الشأن مستمرة. وبالنسبة للمفوضية األوروبــيــة فــإن املسألة 
بالتأكيد مــطــروحــة«. تقوم املفوضية األوروبــيــة فــي بروكسل 
لــكــن تبنيها يتطلب إجــمــاع دول  الــعــقــوبــات  ــرارات  قــ بصياغة 

التكتل الـ27.
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حاول تهريب 143 عنكبوتاً
كبيراً بأكياس بالستيكية

إرتفاع قياسي للتلوث فى مدن أوروباء

يـــــزال غــالــبــيــة  : ال  • كــوبــنــهــاجــن – د.ب.أ 
املــواطــنــني فــي املــراكــز السكانية فــي أوروبــا 
ــواء، الــــضــــار عــلــى  ــ ــهـ ــ يـــتـــعـــرضـــون لـــتـــلـــوث الـ
الــصــحــة، بــالــرغــم مـــن الــتــحــســن فـــي جـــودة 

الهواء، بحسب وكالة األنباء األملانية.
وفــي هــذا اإلطـــار، أفـــادت الوكالة األوروبــيــة 
الـــحـــضـــر  مـــــن ســــكــــان  بـــــــأن %96  ــلـــبـــيـــئـــة،  لـ
باالتحاد األوروبي، يعيشون مع مستويات 
جسيمات تتجاوز القيم اإلرشادية ملنظمة 
الــعــاملــيــة خــــال عــــام 2020، فيما  الــصــحــة 
وتـــعـــرض إجــمــالــي 89% ملــســتــويــات ثــانــي 
أكسيد النتروجني تتجاوز القيم اإلرشادية 

للمنظمة.
وكــان لجائحة كورونا تأثير إيجابي على 
ــراءات اإلغـــاق  ــ جــــودة الـــهـــواء، فــقــد أدت إجــ
ــا إلــى  فـــي جــهــود مــكــافــحــة فـــيـــروس كـــورونـ

تــقــلــيــص مـــؤقـــت فــــي حـــركـــة املـــــــرور الـــبـــري 
والجوي والشحن الدولي خال عام 2020، 
والذي أدى بدوره إلى تراجع في انبعاثات 

ملوثات الهواء، بحسب ما ذكرت الوكالة.
ــيـــة أنـــه فــي املــدن  وأضــافــت الــوكــالــة األوروبـ
الــكــبــرى فـــي فــرنــســا وإســبــانــيــا وإيــطــالــيــا، 
تراجعت مستويات ثاني أكسيد النتروجني 

إلى املستوى الربع.
ــارت إلـــى أنـــه عــلــى الــرغــم مــن الــتــراجــع  ــ وأشـ
املــرور  الــهــواء من حركة  امللحوظ في تلوث 
ــزال انــتــهــاكــات مــعــايــيــر نوعية  الـــبـــري، ال تــ
الهواء األوروبية شائعة في مختلف أنحاء 

االتحاد األوروبي.
ــكــــوارث  ــرة الــ ــيــ ــالـــم ازديــــــــاد وتــ ــعـ ويـــشـــهـــد الـ
الطبيعية وشدتها، في كل القارات تقريبا، 
ــتـــاحـــت  كــــمــــا فـــــي الـــــعـــــام املـــــاضـــــي حـــــني اجـ

الحرائق الغرب األمريكي واليونان وتركيا، 
وغـــمـــرت الــفــيــضــانــات مــنــاطــق فـــي أملــانــيــا 
والــصــني، وسجلت درجـــات حـــرارة قياسية 

اقتربت من 50 درجة مئوية في كندا.
وفــــي مــواجــهــة هــــذا املــشــهــد والـــحـــاجـــة إلــى 
خفض االنبعاثات بنحو 50% بحلول عام 
ــتـــرار تــحــت عــتــبــة +  2030 حــتــى يــبــقــى االحـ
1,5 درجة مئوية، تعهد قادة العالم في قمة 
املــنــاخ »كــوب 26« فــي غاسغو خــال شهر 
نــوفــمــبــر املــاضــي بــتــســريــع وتــيــرة مكافحة 

االحترار املناخي.
وقــال األمــني العام لأمم املتحدة أنطونيو 
غــوتــيــريــش، وقــتــهــا إن ذلـــك »ال يكفي لــدرء 
كارثة تغير املناخ التي تستمر في تهديد 
الكوكب«، داعيا إلى التخلص من استخدام 

الفحم.

جنود روس يتلقون العالج من اإلشعاعاتاحلرب فى أوكرانيا تهدد التغير املناخي

• بوغوتا : ضبطت السلطات الكولومبية 
، فيما كانت  الــرتــيــاء  نحو 143 مــن عناكب 
مــهــربــة إلـــى املــكــســيــك خـــال عــمــلــيــة ملكافحة 
تــهــريــب الــحــيــوانــات فــي مــطــار بــوغــوتــا، كما 

أعلنت وزارة البيئة الكولومبية.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن هذه العناكب 
التي عثر على 12 منها نافقة اختناقا، كانت 
مــخــبــأة فـــي أكـــيـــاس بــاســتــيــكــيــة فـــي طــائــرة 

شحن، بحسب ما ذكرت »الفرنسية.
ــائـــق تــثــبــت مــصــدر  ــم تـــتـــوافـــر وثـ وتـــابـــعـــت، لـ

الشحنة أو تصاريح نقلها بشكل قانوني.

الـــدولـــي لحفظ الطبيعة،  وبــحــســب االتـــحـــاد 
تـــبـــاع الـــرتـــيـــاء بــشــكــل غــيــر قـــانـــونـــي، وهــي 
تحظى بشعبية كبيرة في سوق الحيوانات، 

نظرا إلى طبيعتها األليفة وألوانها.
وفتحت الشرطة تحقيقا لتحديد  الجهتني 
املرسلة واملستقبلة  للعناكب. وفي نوفمبر، 
ضبطت 232 من الرتياء في كولومبيا فيما 

كانت مهربة إلى أوروبا.
القانون في كولومبيا على عقوبات  وينص 
ــيـــرة ضــــد املــتــهــمــني  ــبـ ــات كـ ــ ــرامــ ــ جـــنـــائـــيـــة وغــ

باالتجار بالحيوانات.

• وكاالت : في نوفمبر 2021، شهدت مدينة 
غاسكو في اسكتلندا على العقد الذي تبناه 
قــادة العالم فــي قمة املــنــاخ كــوب 26 لخفض 
ــــى صــفــر  ــــول إلـ ــربـــون والـــــوصـ ــكـ انـــبـــعـــاثـــات الـ
انبعاثات بحلول 2030 أو 2070 على أبعد 
تقدير. لكن انبعاثات الدخان من املتفجرات 
املـــتـــصـــاعـــدة مــــن أوكــــرانــــيــــا بـــخـــرت آمـــاالهـــم 
خــاصــة وأنــهــا أصــابــت العصب الـــذي يشعل 
وقود الصراعات بني الــدول املصدرة للطاقة 

والدول املستوردة.
ــــة وضــــعــــت الـــعـــالـــم أمــــام  ــيـ ــ ــرانـ ــ الــــحــــرب األوكـ
مواجهة لحماية مصالحها وعلى قائمتها 
ــذي يــســيــطــر على  ــ ــن الـــطـــاقـــة، الـــهـــاجـــس الـ أمــ
ـــم ويــــتــــخــــذ مـــــن ســـيـــاســـاتـــهـــم  ــالـ ــعــ أجـــــنـــــدة الــ
النصيب األكبر، فأن تنتج وقودك يعني أنك 

من أصحاب صناع القرار.
في حني أن تكون مستوردًا للطاقة فهذا أمر 
يترتب عليه الكثير خاصة في إدارة اقتصاد 

الباد.
الــحــرب الــروســيــة األوكــرانــيــة قلبت املــوازيــن 
في أوروبا بشأن حساباتها املتعلقة بتوفير 
املــنــاخ وبــاتــت تــهــدد خططها  الطاقة وتغير 

للتحرك نحو االقتصاد األخضر.
ــوات واملـــــافـــــع وقـــــذائـــــف الـــحـــرب  ــلــــى أصـــــــ وعــ
املتواصلة فــي أوكــرانــيــا انقسم قــادة أوروبــا 

بشأن االستغناء عن الغاز والنفط الروسي 
خاصة وإن قرار حظره ال يمكن تطبيقه بليلة 

وضحاها فالبدائل غير مشجعة.
ــغـــاز الـــروســـي  وفــــي خـــطـــوة لــابــتــعــاد عـــن الـ
أعلنت أملانيا أكبر دولة صناعية في أوروبا 
تــأجــيــلــهــا إلغــــاق آخــــر مــحــطــة نـــوويـــة حتى 
نــهــايــة الـــعـــام املــقــبــل إضـــافـــة إلــــى اعــتــمــادهــا 
على محطات توليد الكهرباء بحرق الفحم 
حتى 2030، بدائل يراها األملانيون بإنها نذر 
سوء لقضية تغير املناخ الذي يكافح العالم 

لتحقيقه.
وعلى خطى أملانيا قــرر مرفق كهرباء إينل 
إس بـــي إيــــه وهــــو األكـــبـــر فـــي إيــطــالــيــا الــتــي 
تستورد نحو 45% من احتياجاتها من الغاز 
الــطــبــيــعــي مـــن روســـيـــا إلـــغـــاء خــطــة لتحويل 
أكــــبــــر مــحــطــتــني لــلــفــحــم فــــي الــــبــــاد لــلــعــمــل 

بالغاز.
إذًا املشكلة في البحث عن بدائل للوقود سواء 
مــن روســيــا أو غــيــرهــا مــن الــــدول تــحــمــل في 
طياتها مخاوفا من زيــادة انبعاثات غــازات 
الــدفــيــئــة مــع إعــــادة تشغيل مــحــطــات الفحم 
بــشــكــل يــجــعــل شــعــار الــعــالــم بــالــوصــول إلــى 
صفر انبعاثات مجرد ذر للرماد في العيون 
وحلم من ورق يؤكد أن مناخ السياسة يغلب 

على املناخ البيئي

فــــــي مــحــطــة  مـــــصـــــدر  كــــشــــف   : • وكــــــــــــاالت 
تــشــيــرنــوبــل الــنــوويــة بــأوكــرانــيــا، أن »املــزيــد 
مـــن الـــجـــنـــود الـــــــروس« يــتــلــقــون الـــعـــاج من 
اإلشعاعات التي تعرضوا لها عند اقتحامهم 
املــحــطــة قــبــل نــحــو شــهــر، لــفــرض سيطرتهم 
مـــع انـــطـــاق الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الــروســيــة 
على أوكــرانــيــا، الفتا إلــى أن »مــا فعله هؤالء 

الجنود كان بمثابة انتحار.
ــي الـــــوكـــــالـــــة الـــحـــكـــومـــيـــة  ــ ــــف فــ ــوظــ ــ وقـــــــــال املــ
األوكــرانــيــة التي تشرف على منطقة الحظر 
قــرب تشيرنوبل، يــاروســاف يميليانينكو، 
قلت إلــى مركز 

ُ
إن »دفعة أخــرى من الــروس ن

الــطــب اإلشــعــاعــي الــبــيــاروســي فــي غوميل، 
ــفــــت وســـــائـــــل إعـــــام  لـــتـــلـــقـــي الــــــعــــــاج. وكــــشــ
بــيــاروســيــة، أن 7 حــافــات محملة بجنود 
املــركــز العلمي والعملي  إلـــى  روس، وصــلــت 
ــــي والـــبـــيـــئـــة  ــاعـ ــ ــعـ ــ ــلـــطـــب اإلشـ ــهــــوري لـ ــمــ ــجــ الــ

البشرية في غوميل، لتلقي العاج
يأتي ذلــك بعد أن قــال عمال بمحطة الطاقة 
الــنــوويــة، إن الــجــنــود الــــروس الــذيــن وصــلــوا 
إلى تشيرنوبيل، لم يكونوا يرتدون معدات 
مــضــادة لــإشــعــاع، وفـــق مــا ذكــــرت صحيفة 

»ديلي ميل« البريطانية.
الـــروس  الــجــنــود  ــــاف يميليانينكو أن  وأضـ
»أصــيــبــوا بـــاملـــرض ألنــهــم فــشــلــوا فـــي اتــبــاع 

)قـــواعـــد الــتــعــامــل( مـــع مــحــطــة تــشــيــرنــوبــيــل 
الــنــوويــة واملنطقة شــديــدة السمية املحيطة 

بها، املعروفة باسم الغابة الحمراء.
وحــصــل املـــوقـــع عــلــى اســمــه عــنــدمــا تحولت 
عـــشـــرات الــكــيــلــومــتــرات املــربــعــة مـــن أشــجــار 
الصنوبر إلى اللون األحمر، بعد امتصاص 
ــام 1986، وهـــو أحــد  اإلشـــعـــاع مــن انــفــجــار عـ

أسوأ الكوارث النووية في العالم.
وقال: »مع الحد األدنى من الذكاء في القيادة 
أو لــدى الجنود، كــان مــن املمكن تجنب هذه 
ا أن الحماية من اإلشعاع 

ً
الــعــواقــب«، مضيف

»إلزامية.
ــــع هـــذا  ــــوقـ ــــي املـ ــال فـ ــمــ ــــن جـــانـــبـــهـــم، قــــــال عــ مـ
قـــــــادوا  الـــــــــــروس  األســـــــبـــــــوع، إن »الـــــجـــــنـــــود 
مركباتهم عبر الغابة الحمراء الشهر املاضي، 
دون معدات واقية، مما أدى إلى تناثر سحب 
من الغبار املشع، الذي من املحتمل أن يكون 

قد تسبب في إشعاع داخلي في أجسادهم.
وكــــان الــعــامــان األوكـــرانـــيـــان الـــلـــذان تحدثا 
لوكالة »رويــتــرز«، في الخدمة عندما دخلت 
ــيــــة تــشــيــرنــوبــيــل فــــي 24  الــــدبــــابــــات الــــروســ
املــوقــع، حيث كــان ال  فبراير، وسيطرت على 
يزال املوظفون مسؤولني عن التخزين اآلمن 
ــراف على  ــ لــلــوقــود الـــنـــووي املــســتــهــلــك واإلشــ

بقايا املفاعل املغطاة بالخرسانة.

الساحل  أمــواج ضخمة  اجتاحت  • سيدني: 
ــازل،  ــنــ الـــشـــرقـــي ألســـتـــرالـــيـــا، وصـــلـــت إلـــــى املــ
وغـــمـــرت شـــاطـــئ بـــونـــدي بـــيـــاش الــشــهــيــر فــي 

سيدني.
صــــــــدرت تــنــبــيــهــات مــــن أمــــــواج خـــطـــرة فــي 

ُ
وأ

معظم مناطق ساحل والية نيو ساوث ويلز، 
أمــواج  الــقــويــة بتشكل  الــريــاح  حــيــث تسببت 

ضخمة.
وأظــهــر أحـــد مــقــاطــع الــفــيــديــو مــوجــة ضخمة 
يــبــلــغ ارتــفــاعــهــا خــمــســة أمــتــار تــصــل مياهها 
إلـــى املـــنـــازل، فــيــمــا شــوهــد مــتــفــرجــون يــفــرون 
ــواج اجـــتـــاحـــت شـــاطـــئ أفـــوكـــا بــيــتــش،  ــ مـــن أمــ
الشمال  إلــى  بالسيارة  دقيقة   90 يبعد  الــذي 

من سيدني.
وأوضح بيتر إيفانز من هيئة اإلنقاذ في نيو 
أن  الفرنسية،  الصحافة  لوكالة  ســاوث ويلز 
الــعــنــاصــر يــقــدمــون املــســاعــدة لــعــدد كــبــيــر من 

ــواج في  ــ ســكــان املـــنـــازل الــتــي اجــتــاحــتــهــا األمـ
املنطقة، لكنه طمأن إلى أن الوضع يتحسن.

وفــــي ســـيـــدنـــي، غــــرق شـــاطـــئ بـــونـــدي بــيــتــش 
ــاة،  ــواج اجـــتـــاحـــت جـــســـور املـــشـ ــأمــ الــشــهــيــر بــ

املجاورة. الطريق  وتدفقت مياهها نحو 
الجوية تحذيرًا من  األرصــاد  وأصــدرت هيئة 
املنطقة  قــويــة تجتاح  مــوجــات خــطــرة وريـــاح 
الــتــي تــشــمــل الــســاحــل الــشــمــالــي لــنــيــو ســاوث 
ــلـــز، وصـــــواًل إلــــى حــــدود واليــــة فــيــكــتــوريــا  ويـ

طوال نهاية األسبوع.
وشـــــهـــــدت مـــنـــطـــقـــة شــــــرق أســــتــــرالــــيــــا، خــــال 
ــع الـــفـــائـــتـــة، ظـــواهـــر مــنــاخــيــة حـــادة  ــيـ ــابـ األسـ
والتغير  نينيا  ساهمت في شدتها ظاهرة ال 

املناخي.
ــــت الــــــــظــــــــروف الــــــجــــــويــــــة الــــصــــعــــبــــة  ــبـ ــ ــبـ ــ ــــسـ وتـ
األقــل  عــلــى  22 شــخــصــا  والــفــيــضــانــات بمقتل 

فبراير منذ مطلع 

األمواج جتتاح شواطئ سيدني وتصل إلى منازلها

حظر تكييف وتدفئة شرفات 
املقاهي واملطاعم فى فرنسا

ــاريــــس : بـــــات تــكــيــيــف شـــرفـــات  • بــ
ــا أو  ــم فــــي فـــرنـــسـ ــاعــ ــطــ املــــقــــاهــــي واملــ
تدفئتها محظورين بموجب قانون 

يهدف إلى مكافحة التغير املناخي.
ــــح املـــرســـوم الــتــنــفــيــذي بــبــدء  وأوضـ
الــــقــــرار أن اســـتـــخـــدام  ــذا  ــهـ الـــعـــمـــل بـ
أنــظــمــة الــتــدفــئــة أو الــتــكــيــيــف الــتــي 
الهواء  الطاقة وتعمل في  تستهلك 
الــطــلــق بــــات مـــحـــظـــورًا فـــي الــفــضــاء 
العام من اآلن فصاعدًا، بما في ذلك 
األجــهــزة الــعــامــلــة بــمــصــادر الــطــاقــة 

الخضراء.
وسبق لبعض البلديات الفرنسية أن 

أصدرت مراسيم في هذا الشأن.
إال أن التدفئة أو التبريد سيبقيان 
متاحني للشرفات املغطاة أو املقفلة 

كليا في املقاهي واملطاعم.
ونـــص املـــرســـوم عــلــى تــوقــيــع غــرامــة 
اعتبارًا من 30 يونيو تصل قيمتها 
ــــاص  ــخـ ــ ــــأشـ لـ يــــــــــــــورو  إلـــــــــــى 1500 
املــخــالــفــني، تــضــاعــف في  الطبيعيني 
ــكــــرار املـــخـــالـــفـــة، وإلــــــى 7500  ــال تــ ــ حـ
يورو لأشخاص االعتباريني، ترفع 
إلــــى 30 ألــــف يــــورو فـــي حــالــة تــكــرار 

املخالفة.
وأوضــــحــــت نـــقـــابـــة أصــــحــــاب الــعــمــل 
الفرنسية الرئيسية في هــذا القطاع 
بـــــيـــــان أن »ال مـــــفـــــر« مــــــن هــــذا  فــــــي 
اإلجــراء الذي قرره املجلس املواطني 
املــشــّكــل عـــام 2019، مــع أنها  للمناخ 
أشــارت إلــى أن هــذه الشرفات »كانت 
ــيـــرًا وتـــســـاهـــم  ــبـ تـــمـــثـــل اســــتــــثــــمــــارًا كـ
فـــي تــعــويــض مــنــع الــتــدخــني داخـــل« 

املقاهي واملطاعم.
وال يــشــمــل قــــــرار الـــحـــظـــر الـــشـــرفـــات 

الواقعة على املمتلكات الخاصة.
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الصني تطلق قمرا صناعيا جديدا لرصد األرض

• شــيــنــخــوا : أطــلــقــت الـــصـــني، الــخــمــيــس، 
قمرا صناعيا جديدا لرصد األرض، وذلك 
مــن مــركــز »جــيــوتــشــيــوان« إلطـــاق األقــمــار 

الصناعية شمال غربي الباد.
ــــرت وكـــالـــة »شــيــنــخــوا« أنـــه تـــم إطـــاق  وذكـ
القمر الصناعي »قـــاوفـــن-3 03« على منت 
صاروخ من طراز لونغ مارش-4 سي ودخل 

مداره بنجاح.
ــالـــة إنــه  وحـــــول مـــهـــام الـــقـــمـــر، قـــالـــت الـــوكـ
»يــقــدم خــدمــات فــي مــجــاالت الــوقــايــة من 
والتخفيف من حدتها  البحرية  الــكــوارث 
ــة الـــديـــنـــامـــيـــة  ــبـــحـــريـ ــة الـــبـــيـــئـــة الـ ــبــ ــراقــ ومــ
ــة الــبــيــئــة  ــايــ ــمــ والــــبــــحــــوث الـــبـــحـــريـــة وحــ
والزراعة واألرصاد  املياه،  والحفاظ على 
ــى املــــســــاعــــدة فــي  ــ الــــجــــويــــة، بــــاإلضــــافــــة الـ

ــالـــح الـــبـــحـــريـــة«.  حـــمـــايـــة الـــحـــقـــوق واملـــصـ
الصناعيني  بالقمرين  ربــطــه  املــقــرر  ومــن 
قــاوفــن-3 و«قـــاوفـــن-3 02 املــوجــوديــن في 
ــه، لــتــشــكــيــل كــوكــبــة مــن األقــمــار  ــدار ذاتــ املــ
الــــراداريــــة لــلــبــر والــبــحــر والـــتـــقـــاط صــور 
مـــوثـــوقـــة ومـــســـتـــقـــرة مـــن الــــــــــرادارات ذات 
بــحــســب   ،)SAR( االصـــطـــنـــاعـــيـــة الــفــتــحــة 

نفسه. املصدر 
وأوضحت الوكالة أن هذه الصور ستتمتع 
بدقة تصل إلــى واحــد متر مــع فترة إعــادة 
زيــــارة تــصــل إلـــى يـــوم واحــــد، مــا سيحسن 
قــــــــــدرات األقــــــمــــــار الـــصـــنـــاعـــيـــة الـــــــراداريـــــــة 

الصينية لرصد البر والبحر.
ويمثل هذا اإلطاق املهمة رقم 414 لسلسلة 

الصواريخ الحاملة من طراز لونغ مارش.

• مــومــبــي : شـــهـــدت قـــريـــة فـــي غــــرب الــهــنــد 
سقوط عدد من األجسام املعدنية على حقل 
مفتوح، فيما ذكــرت السلطات الهندية أنها 

قد تكون مخلفات فضائية.
الــخــبــراء أن قطعة كبيرة مــن حطام  ويعتقد 
سفينة فضائية هي التي سقطت في القرية 
الــهــنــديــة، خــــال عــطــلــة نــهــايــة األســــبــــوع؛ قد 
ــن صـــــــــاروخ صـــيـــنـــي أطــــلــــق الـــعـــام  ــ تــــكــــون مـ

املاضي.
ووفـــقـــا لصحيفة »ديـــلـــي مــيــل« تـــم اكــتــشــاف 
إلــى 3  الــتــي يبلغ قطرها 2  الحلقة املعدنية 
أمــتــار ووزنــهــا أكــثــر مــن 40 كــجــم ، فــي حقل 
ــة مـــاهـــاراشـــتـــرا، دون أن تــرد  ــ قـــريـــة فـــي واليـ

تقارير عن وقوع اصابات او اضرار. 
فيما قالت امرأة- لم تذكر اسمها- في منطقة 
تشاندرابور بــواليــة مــاهــاراشــتــرا، لصحيفة 
هـــنـــديـــة: كــنــا نــعــد ولـــيـــمـــة، عــنــدمــا اشــتــعــلــت 
الــنــيــران فــي الــســمــاء بــالــقــرص األحــمــر الــذي 
سقط مع دوي على قطعة أرض مفتوحة في 

القرية.

ا 
ً
واضــافــت  »ركــض الناس إلــى منزلهم خوف

من حــدوث انفجار وظلوا بالداخل ملا يقرب 
من نصف ساعة. 

بــيــنــمــا قــــال املــــســــؤول بــاملــقــاطــعــة الـــتـــي تقع 

ــاي جــولــهــان، لــوكــالــة بــرس  فــيــهــا الــقــريــة أجــ
ترست الهندية: إن جسًما آخر عبارة عن كرة 
معدنية كبيرة، يبلغ قطرها حــوالــي نصف 

متر ، سقط في قرية أخرى في املنطقة.

أجسام فضائية تسقط على قرية فى الهند

• كيب تاون : حذرت 11 منظمة إغاثة دولية، 
من أن تأثير الحرب في أوكرانيا جعل غرب 
ــة غــذائــيــة منذ  ــوأ أزمــ أفــريــقــيــا عــلــى شــفــا أســ
عقد. وقالت املنظمات ومن بينها: أوكسفام، 
ــد فــيــجــن إنــهــا قلقة  ــ وأنـــقـــذوا األطـــفـــال، وورلـ
مــن أن الــحــرب تــزيــد مــن تفاقم ســوء الوضع 

الكارثي بالفعل في املنطقة.
ويعاني أكثر من 27 مليون شخص بالفعل 
مـــن الـــجـــوع فـــي املــنــطــقــة، ويــمــكــن أن يــرتــفــع 
هــذا العدد بواقع 11 مليون شخص بحلول 
يــونــيــو املــقــبــل، وفــقــا ملــا قــالــتــه املــنــظــمــات في 

بيان مشترك.
 ووفقا لتقديرات األمم املتحدة، سوف يعاني 
6.3 مليون طفل تتراوح أعمارهم بني 6 أشهر 
و5 أعوام من سوء التغذية الحاد في املنطقة 

هــذا العام. وأسهم انخفاض إنتاج الحبوب 
بسبب الــجــفــاف والــفــيــضــانــات والــصــراعــات 
والــتــأثــيــر االقــتــصــادي لجائحة كــورونــا في 

تسريع وتيرة األزمة. 
وهـــذا أدى الرتــفــاع أســعــار الــطــعــام فــي غرب 
املــائــة خــال الخمسة  أفريقيا بنسبة 30 فــي 

أعوام املاضية.
واآلن تــؤدي الــحــرب فــي أوكــرانــيــا إلــى تفاقم 
الـــوضـــع، بــحــســب منظمة األغـــذيـــة والـــزراعـــة 
لــأمــم املــتــحــدة، فــقــد ارتــفــعــت أســعــار الــغــذاء 
بــنــســبــة 20 فـــي املـــائـــة عــلــى مــســتــوى الــعــالــم. 
وباإلضافة لذلك، من املتوقع أن تؤدي الحرب 
لتراجع حــاد فــي تــوفــر القمح لــدى كثير من 
الــدول األفريقية التي تستورد معظم القمح 

من روسيا أو أوكرانيا.

يقدم خدمات في مجاالت الوقاية من الكوارث البحرية

السعودية تزرع غابة ماجنروف
• الــدمــام : قــدم فــرع وزارة البيئة واملــيــاه 
 بمركز 

ً
والــزراعــة باملنطقة الشرقية ممثا

الـــثـــروة السمكية بالقطيف أكثر  أبــحــاث 
مــن 1500 شتلة مــانــجــروف لــزراعــتــهــا في 

تناجيب.
الــبــيــئــة  فـــــرع وزارة  وأوضـــــــح مـــديـــر عـــــام 
ــة بــاملــنــطــقــة الــشــرقــيــة م.  ــ ــزراعـ ــ ــيــــاه والـ واملــ
عــامــر املــطــيــري، أن الــخــدمــة الــتــي يقدمها 
الفرع تأتي من منطلق التعاون بني الفرع 
ــــاص بــاملــنــطــقــة  ــــخـ ــام والـ ــعــ ــاعـــني الــ ــطـ ــقـ والـ

لــــتــــطــــويــــر الــــبــــيــــئــــة الــــبــــحــــريــــة، ملـــواجـــهـــة 
الــــتــــحــــديــــات الـــبـــيـــئـــيـــة وزيــــــــــادة املـــســـاحـــة 
الخضراء وخفض االنبعاثات الكربونية 

والحفاظ على التنوع البيئي.
ولــفــت إلــى أن الــشــتــات املــقــدمــة مــن إنتاج 
الــواقــع فــي رأس أبو  املشتل التابع للفرع 
عــلــي بــمــحــافــظــة الــجــبــيــل لــزراعــتــهــا على 

ساحل الخور في منطقة تناجيب.
الــبــيــئــيــة  الــنــظــم  املـــطـــيـــري أن  وأضــــــاف م. 
ــة مــــثــــل أشــــجــــار  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ ــة والـ ــيــ ــلــ ــاحــ ــســ الــ

ــانــــجــــروف تــعــتــبــر مــــن أنـــســـب املــنــاطــق  املــ
ــة أنـــــــــــــواع األســــــمــــــاك  ــ ــانــ ــ ــــضــ لــــتــــكــــاثــــر وحــ
ــقـــشـــريـــات، وتـــســـاهـــم بــشــكــل كــبــيــر في  والـ
حماية املناطق الساحلية من أثر التعرية 
بــفــعــل األمـــــــواج واألعـــاصـــيـــر وحـــركـــة املــد 
والـــجـــزر، كــذلــك تــعــمــل عــلــى الــقــضــاء على 
ــاه وتــحــســن  ــ ــيـ ــ ــي املـ ــ املــــلــــوثــــات الــــذائــــبــــة فـ
جودتها، وتساعد على نمو أنواع مختلفة 
مــن الــشــعــاب املــرجــانــيــة وذلـــك على سبيل 

املثال ولكن فوائده ال حصر لها.

غرب أفريقيا تواجه أسوأ أزمة غذائية

•  لندن : إن فكرة العيش في ظروف القطب 
ــة لـــجـــعـــل أشــجــع  ــيـ ــافـ ــة كـ ــيـ ــقـــاسـ ــالـــي الـ ــمـ الـــشـ

املغامرين يشعر بالرهبة. 
لكن املأوى الجديد للطوارئ يمكن أن يجعل 
ــات حـــرارة  الــبــقــاء عــلــى قــيــد الــحــيــاة فــي درجــ
دون الــصــفــر أســهــل بــكــثــيــر، حــســب صحيفة 

ديلي ميل البريطانية.

وقام فريق من الطاب من األكاديمية امللكية 
الدنماركية بتطوير كوخ إسكيمو مستوحى 
من بيوت الدببة القطبية مصنوع من الجلد 

لتجميع الثلج واستخدامه كعازل طبيعي.
ــبـــيـــت مـــســـتـــوحـــى مــن  أوضـــــــح الـــفـــريـــق أن الـ
النباتات املحلية والحيوانات وكهوف الثلج 
وكوخ اإلسكيمو التقليدي، حيث يعد الثلج 

ــــال مــــراحــــل  ــ ــنـــاء ولـــيـــس عـــبـــئـــا. وخـ ــادة بـ ــ مــ
ــي أالســــكــــا،  ــ لــــتــــي جــــــرت فـ االخـــــتـــــبـــــارات ا
إلى  يصل  ما  وجود  أن  املصممون  أظهر 
يــجــعــل  أن  يـــمـــكـــن  ــلـــج  ــثـ لـ ا ــن  مــ بــــوصــــة   15
ــوارئ يـــحـــافـــظ عـــلـــى مــتــوســط  ــطــ لــ مـــلـــجـــأ ا
لـــــداخـــــل  ا بــــــني  ــة  ــ ــــويـ ــئـ ــ مـ درجـــــــــة   37 فــــــــرق 
 بــالــخــيــمــة الــشــتــويــة 

ً
ــة ــارنـ ــقـ لــــخــــارج، مـ وا

13 درجـــة  فـــرق  لــتــي أظـــهـــرت  ا الــتــقــلــيــديــة 
مــئــويــة.

وحصل كــوخ اإلسكيمو مؤخرًا على جائزة 
 Design Educates الــــعــــام ضـــمـــن مـــســـابـــقـــة
ــوده هــــنــــري  ــ ــ ــقـ ــ ــ وأوضـــــــــــــح الـــــفـــــريـــــق الـــــــــــذي يـ
ــهـــام كــان  ــارات أن اإللـ جــلــوجــاو وصــمــويــل بـــ
وراء تصميمهم. وتــســاءل فــريــق التصميم: 

مــاذا ستفعل حــال وجــدت نفسك فــي ظــروف 
قطبية قاسية: مــع رؤيــة ضبابية مــحــدودة، 
الــخــلــوي، ودرجـــات  وانــعــدام تغطية الهاتف 
حرارة تحت الصفر )انخفاض حرارة الجسم 
يشكل تهديدًا خطيرًا للجسم(، وقد يستغرق 
وصول املساعدات ساعات؟ ، االبتكار الجديد 

جاء ليحل املشكلة.

كوخ اإلسكيمو... 
مستوحى من بيوت 

الدببة القطبية
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بالنسبة للعديد من األشخاص حول العالم، ترتبط كلمة صحراء في أذهناهم 
بصورة مساحة شاسعة من الرمال مع شمس ساطعة ودرجات حرارة شديدة، 
فــالــقــارة القطبية الجنوبية في  بــالــعــجــائــب،  إال أن الطبيعة تفاجئنا دائــمــا 
ا. بحسب باحثون، تشترك مناطق مثل الصحراء الحارقة 

ً
الواقع صحراء أيض

والقطب الجنوبي الجليدي في بعض السمات الحاسمة املشتركة التي تسمح 
التالي.  لها باالشتراك في تسمية  الصحراء، والتي نستعرضها في التقرير 

أحد أكثر األماكن جفافا على وجه األرض

تعتبر جزر فرانز 
جوزيف وسفيرنايا 

زمليا ونوفايا زيمليا، 
في منطقة القطب 

الشمالي بمثابة 
صحراء

القطب اجلنوبي فى الواقع »صحراء قاحلة« لسبب علمي

ــا مــحــدًدا جـــًدا، 
ً
يطلق عــلــى الــصــحــراء تــعــريــف

األرض القاحلة ذات الغطاء النباتي املتناثر 
ــنـــاخ دافـــــــئ جــــدا،  ــمـ عــــــــادة، والــــتــــي تــتــمــتــع بـ
أقــل من 25 سم من األمطار املتفرقة  وتتلقى 
سنوًيا، وكل ذلك ينطبق على القارة القطبية 

الجنوبية، باستثناء املناخ الدافئ.
ــــا ملــــوقــــع  Aurora Expeditions، ربــمــا 

ً
ــق وفــ

ــذا الــجــفــاف الــقــاحــل هـــو أفـــضـــل ما  يـــكـــون هــ
الــقــارة القطبية  يميز الصحراء، حيث تأخذ 

الــجــنــوبــيــة مــفــهــوم الــجــفــاف إلـــى مــســتــويــات 
جديدة، فعند الشرق من القارة توجد وديان 
ـــا ملجموعة 

ً
الـــجـــافـــة، والـــتـــي وفـــق  McMurdo

ــن الــجــلــيــد، مــثــيــرة  إدارة املــنــطــقــة، خــالــيــة مـ
لاهتمام ومتنوعة تضم كل شيء من الجبال 

إلى الكثبان الرملية.
ــــى أن مـــتـــوســـط   هــطــول  وتـــشـــيـــر دراســــــــات إلـ
،ا 

ً
األمـــطـــار الــســنــوي فـــي الـــقـــارة كــــان ضــئــيــل

الــقــارة  لــذلــك، تــم تصنيف  10 مــلــم، ونتيجة 

ــا صـــــحـــــراء، الـــصـــحـــراء  ــهــ بـــأكـــمـــلـــهـــا عـــلـــى أنــ
ــا للمسح 

ً
القطبية. مــن الناحية الفنية، وفــق

الــقــارة  الجيولوجي األمــريــكــي، يتم تعريف 
القطبية الجنوبية على أنها صحراء قطبية، 
فـــرغـــم أن الــشــهــر الـــــذي تــرتــفــع فــيــه درجــــات 
ــات  ــ ــرارة ال يـــتـــجـــاوز مـــتـــوســـط   10 درجـ ــ ــحـ ــ الـ
أكــثــر مــن 250  أنــه ال يتم تسجيل  مئوية، إال 

ملم من األمطار على أساس سنوي.
ــم يــنــص  ــالــ ــعــ بــــاإلضــــافــــة إلــــــى أن أطــــلــــس الــ

ــا موطن 
ً

عــلــى أن الــقــطــب الــشــمــالــي هــو أيــض
ــا بـــــ صـــحـــراء  لـــصـــحـــراء شـــاســـعـــة، ويـــعـــرفـــهـ
ــزر فــرانــز  الــقــطــب الــشــمــالــي.كــذلــك تــعــتــبــر جــ
جوزيف وسفيرنايا زمليا ونوفايا زيمليا، 
في منطقة القطب الشمالي بمثابة صحراء، 
ألنــهــا تمتلك نفس مستوى هــطــول األمــطــار 

تقريًبا في الصحراء الكبرى.
وأفــادت هيئة املسح الجيولوجي األمريكية 
ــن ابـــتـــكـــر نــظــام  أن بــيــفــريــل مـــيـــجـــس، هــــو مــ

تصنيف املناطق الصحراوية حسب هطول 
األمطار في عام 1953، وصنف املناطق التي 
يبلغ متوسط   هطول األمطار فيها 500-250 
مــلــم ســنــوًيــا عــلــى أنــهــا شــبــه قــاحــلــة، بينما 
ــام تصنف  املــنــاطــق أقــــل مـــن 250 مــلــم كـــل عــ
ا  قاحلة، بينما املناطق التي ال تشهد أمطاًر
على اإلطاق ملدة عام كامل قاحلة جدا، لذلك 
يتم تحديد املناطق فــي الفئتني األخيرتني، 
باستخدام هذا النموذج، على أنها صحارى.

أعداد التماسيح النيلية أقل بكثير من أن تشكل خطرا 
الـــقـــاهـــرة : أكـــــد مـــصـــدر مـــســـئـــول بـــــــاإلدارة 
املـــركـــزيـــة لــلــتــنــوع الــبــيــولــوجــى، فـــى وزارة 
ــه اليــــوجــــد دراســــــــات عــــن حــجــم  ــ الـــبـــيـــئـــة، أنـ
األعــــــــداد الــحــقــيــقــيــة لــلــتــمــاســيــح الــنــيــلــيــة، 
ببحيرة ناصر في مصر حتى هذه اللحظة، 
اال انه تم مؤخرا عمل دراسة تؤكد أن أعداد 
التماسيح ببحيرة ناصر أقل بكثير من أن 

تــشــكــل عــبــئــا، وال تــهــدد األنــشــطــة البشرية 
ــروة الــســمــكــيــة بـــمـــصـــر، عـــلـــى عــكــس  ــ ــثــ ــ ــ أوال
الشائعات املنتشر، فهذا حديث عارى تماما 

من الصحة وبدون أى دراسات علمية.
وحول حقيقة التصدير للتماسيح النيلية 
للخارج من عدمها قال املصدر:« أنه ال يتم 
تصدير التماسيح للخارج،  ألنها محمية 

بالتشريعات الوطنية والــدولــيــة، وخاصة 
طــبــقــا لـــبـــنـــود اتـــفـــاقـــيـــة الــــتــــجــــارة الـــدولـــيـــة 
الــخــاصــة بـــاالنـــواع الــحــيــوانــيــة والــنــبــاتــيــة، 
املهددة بخطر االنــقــراض، حيث أن اتفاقية 
»ســـايـــتـــس« هـــي املــعــنــيــة بــتــنــظــيــم االتــجــار 
الــــدولــــي بـــالـــنـــبـــاتـــات والـــكـــائـــنـــات املـــهـــددة 

باالنقراض.

الخرسانة المطاطية 
هي نتاج طحن 

االطارات المطاطية
إلى فتات ذي قوام 

مشابه للرمل

اخلرسانة املطاطية تتفوق على التقليدية بيئياً
: مــع وجــود بصمة كربونية  • ملبورن 
ــا رئيسًيا 

ً
الخرسانة هــدف كبيرة، تعتبر 

ــطــــورون مـــــواد بــنــاء  لــلــبــاحــثــيــن الـــذيـــن يــ
أظــهــرت عدة  للبيئة.  مستقبلية صديقة 
ــارات  دراســــات أنـــه يمكن اســتــخــدام اإلطــ
المطاطية القديمة لصنع إصــدارات أقوى 
لــلــحــرارة ومــرونــة بدرجة  وأكــثــر مقاومة 
كافية من الخرسانة كمواد للطرق، وفقا 
 New »ــيـــو أطــــلــــس لـــمـــا نـــشـــره مـــوقـــع »نـ

.Structures عن دورية 
ً

Atlas نقال

الخرسانة المطاطية الفتاتية
وقــامــت دراســـة جــديــدة بتقييم مــدى مائمة 
اســتــخــدام الــخــرســانــة املــطــاطــيــة فـــي ظـــروف 
العالم الحقيقي كألواح في املباني السكنية 
ومراقبة أدائها على مدى عدة سنوات، حيث 
ثبت تفوقها على الخرسانة التقليدية بعدد 

من الطرق.
وُيـــعـــرف نــــوع الـــخـــرســـانـــة فـــي مـــركـــز هــذه 
الفتاتية،  املــطــاطــيــة  بــالــخــرســانــة  الــدراســة 
ــارات  ويــنــطــوي إنــتــاجــهــا عــلــى طــحــن اإلطــ
مـــشـــابـــه  قـــــــوام  ــات ذي  ــتــ فــ ــى  ــ إلــ املـــطـــاطـــيـــة 
ــك اســــتــــخــــدام هـــذا  ــ لـــلـــرمـــل. يـــمـــكـــن بـــعـــد ذلـ
الرمل  من  معينة  نسبة  الستبدال  الفتات 
ومكونات  واملاء  باألسمنت   

ً
عادة املمزوج 

ــا يــقــلــل  ــمـ أخــــــرى لـــتـــشـــكـــيـــل الــــخــــرســــانــــة، مـ

ــادة  االعــتــمــاد عــلــى املــــواد الــطــبــيــعــيــة وإلعـ
املستعملة. اإلطارات  تدوير 
بعد ٤ سنوات

وسعى العلماء في جامعة جنوب أستراليا 
وجــامــعــة RMIT فــي مــلــبــورن إلـــى أخـــذ هــذه 
ــادة إلــــى مـــجـــال الــتــطــبــيــقــات الــعــمــلــيــة في  ــ املــ
ــي، مـــشـــيـــريـــن إلـــــى أنـــــه عــلــى  ــعــ ــواقــ الـــعـــالـــم الــ
الــرغــم مــن أنــهــا أظــهــرت الــكــثــيــر مــن الــوعــود 
فــي االخــتــبــارات املعملية، إال أن موثوقيتها 
ــًدا مــن  ــ ــزيــ ــ ــاء الــــواقــــعــــي تـــتـــطـــلـــب مــ ــنــ ــبــ ــي الــ ــ فـ

االستكشاف.
وللتحقق مــن تطبيقه العملي فــي البيئات 
ــة، قــــــــام الــــعــــلــــمــــاء بــــصــــب لـــوحـــني  ــيــ ــنــ ــكــ الــــســ
خرسانيني مقوى باملطاط في حرم »جامعة 
إلــى جانب  جنوب أستراليا« في عــام 2018، 

لــوحــني خــرســانــيــني تقليديني. تــم اســتــخــدام 
ــــواح الــخــرســانــيــة فـــي مـــداخـــل عــبــور إلــى  األلــ
مختبر الهندسة املدنية، الذي يشهد الكثير 
من حركة السير على األقدام، مع مراقبة فريق 

الباحثني عن كثب ألداء املواد بمرور الوقت.
صالبة ومرونة وخفة وزن

ــقــــوى )مـــع  ــاط املــ ــطــ وتـــبـــني أن خـــرســـانـــة املــ
نــســبــة اســـتـــبـــدال لـــلـــرمـــل تـــصـــل إلــــى 20%( 
ــلـــى الـــخـــرســـانـــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة فــي  ــفـــوق عـ ــتـ تـ
بما يشمل مقاومة عالية  النواحي،  بعض 
للصدمات وصابة وليونة ونسبة تخميد 
أفضل، عاوة  أعلى وعزل حراري وصوتي 

ا.
ً
على أنها أخف وزن

وأضـــــاف دكـــتـــور يــوســف أنــــه »فــيــمــا يتعلق 
بــالــضــخ أو الــتــســويــة أو االنــتــهــاء مــن سطح 

الــخــرســانــة بــاســتــخــدام مــجــرفــة كــهــربــائــيــة، 
ــــا بـــعـــدم وجــــــود فـــرق 

ً
ــاولــــون أيــــض أفــــــاد املــــقــ

بـــني اســـتـــخـــدام خـــرســـانـــة الـــفـــتـــات املــطــاطــيــة 
ــة الــتــقــلــيــديــة، قـــائـــلـــني إن فــتــات  ــانـ والـــخـــرسـ
املطاط خليط في الواقع يتطلب جهًدا بدنًيا 

أقل في جميع الجوانب«.
عمر أطول

ــثـــل مــــقــــاومــــة الـــصـــدمـــات  ــر عــــوامــــل مـ ــبـــشـ وتـ
والصابة بعمر أطــول للخرسانة املطاطية، 
ا رئـــيـــســـًيـــا لــلــعــلــمــاء 

ً
ــا يــمــثــل تــــركــــيــــز وهـــــو مــ
العاملني في هذا املجال.

وتــعــتــبــر الــخــرســانــة كــثــيــفــة الــكــربــون بشكل 
ال يـــصـــدق، لـــذلـــك عــنــدمــا تـــبـــدأ فـــي الــتــصــدع 
أو التدهور أو الفشل وتحتاج الهياكل إلى 
االســتــبــدال، فــإنــهــا تــضــع املــزيــد مــن الضغط 

على البيئة. يمكن أن يكون صنع أشكال أكثر 
متانة مــع اســتــخــدام اإلطــــارات القديمة غير 
الــبــيــولــوجــي خــطــوة مفيدة  الــقــابــلــة للتحلل 

على عدة محاور.
بديل واعد

قـــــــــال الــــــبــــــاحــــــث املــــــــشــــــــارك فـــــــي الـــــــدراســـــــة 
ظهر 

ُ
»ت النتائج  إن  يــان زوجــي  بروفيسور 

املطاطي هي  األسمنت  أن كسرات  بوضوح 
ــد لــلــخــرســانــة  ــ بـــديـــل قـــابـــل لــلــتــطــبــيــق وواعــ
السكنية«  الــخــرســانــة  فــي ســوق  التقليدية 
ويـــوصـــي الـــبـــاحـــثـــون »بــــضــــرورة أن تــأخــذ 
صــنــاعــة الــخــرســانــة فـــي االعــتــبــار إمــكــانــيــة 
االســتــعــانــة بــفــتــات املــطــاط كــبــديــل مــســتــدام 
ات  ــاء ــ ــشــ ــ ــة فـــــي اإلنــ ــديـ ــيـ ــلـ ــقـ ــتـ لـــلـــخـــرســـانـــة الـ

املسلحة«. السكنية 

يان زوجي :ُتظهر أن كسرات األسمنت المطاطي هي بديل واعد للخرسانة التقليدية
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أقدم وأكبر مزرعة 
جماعية تقليدية 
لتربية النحل في 
العالم يعود تاريخ 

إنشائها إلى 
العام 1٨50

تراجع عدد 
العائالت التي ترعى 
خاليا نحل في هذه 
المزرعة الجماعية 

من ٨0 إلى نحو
 20 فقط حاليا

تقارير

99% من سكان العالم يتنفسون هواء رديئاً

النحل هجر أقدم مزرعة جماعية لتربيته بالعالم

وقـــالـــت املــنــظــمــة إن 99% مـــن ســكــان الــعــالــم 
يتنفسون هــواء أقــل جــودة، وغالبا ما يكون 
مــلــيــئــا بــجــزيــئــات قـــد تــخــتــرق عــمــق الــرئــتــني 
ــرايــــني وتــســبــب  ــشــ فــــي األوردة والــ ــل  وتــــدخــ

األمراض.
وأضــافــت أن منطقتي شــرق البحر املتوسط 
وجنوب شرق آسيا هما األسوأ فيما يتعلق 

بجودة الهواء، تليهما قارة إفريقيا.
تلوث الهواء في طهران

ــذا الــســيــاق، قــالــت الـــدكـــتـــورة مــاريــا  وفـــي هـ
نــــيــــرا، مــــديــــرة قـــســـم الــبــيــئــة وتـــغـــيـــر املـــنـــاخ 

والــصــحــة بــمــنــظــمــة الــصــحــة الــعــاملــيــة: بعد 
ــن غــيــر  ــ ــــروس كــــــورونــــــا، مـ ــيـ ــ ــن فـ ــ ــاة مـ ــنــــجــ الــ
املقبول استمرار وجود سبعة مايني حالة 
الوقاية منها، وخــســارة فرصة  يمكن  وفــاة 
العيش لسنوات بصحة جيدة بسبب تلوث 

الهواء.
ــانـــات مــنــظــمــة الــصــحــة  ــيـ ــاعــــدة بـ يـــذكـــر أن قــ
العاملية، التي تشمل تقليديا من نوعني من 
الجسيمات املعروفة باسم بي. إم. 10 و بي. 
الــيــوم ألول مـــرة قــيــاســات  إم. 2.5، تضمنت 

أرضية لثاني أكسيد النيتروجني.

وكانت أحدث نسخة من قاعدة البيانات هذه 
قد صدرت في عام 2018.

وتنشأ جسيمات ثاني أكسيد النيتروجني 
من حرق الوقود الناتج عن األنشطة البشرية 
ــيـــارات، وهــــو أكــثــر شــيــوعــا في  ــوادم الـــسـ ــعـ كـ

املناطق الحضرية.
الــتــعــرض لثاني  الــصــحــة إن  وتــقــول منظمة 
أكــســيــد الــنــيــتــروجــني قــد يــــؤدي إلـــى أمـــراض 
بــالــجــهــاز الــتــنــفــســي كــالــربــو، وأعـــــراض مثل 
السعال، وصعوبة في التنفس، وقد يزيد من 
ارتفاع عدد الحاالت التي تحتاج إلى دخول 

املستشفيات، وغرف الطوارئ.
تلوث الهواء في لندن

وُعـــــــثـــــــر عـــــلـــــى جــــســــيــــمــــات ثــــــانــــــي أكــــســــيــــد 
الــنــيــتــروجــني بــتــركــيــزات عــالــيــة فـــي منطقة 

شرق البحر املتوسط.
وتـــأتـــي هــــذه الــجــســيــمــات مـــن عــــدة مــصــادر، 
كــحــركــة الــنــقــل ومــحــطــات الــطــاقــة، والـــزراعـــة 
ــة، وكــــذلــــك مــن  ــاعـ ــنـ وحــــــرق الـــنـــفـــايـــات والـــصـ

مصادر طبيعية كغبار الصحراء.
وأظــهــرت قــاعــدة البيانات أن العالم النامي 
هو األكثر تضررًا بشكل خاص: حيث سجلت 

الهند مستويات كبيرة من جسيمات بي. إم. 
10، بينما ظهر في الصني مستويات قياسية 

من جسيمات بي. إم. 2.5.
ــالــــت مــنــظــمــة الـــصـــحـــة كـــذلـــك إن املـــــواد  وقــ
قــادرة على   2.5 إم.  بــي.  الجسيمية، خاصة 
الدم،  الرئتني، ودخول مجرى  اختراق عمق 
مـــا يــتــســبــب فـــي أضـــــرار بــالــقــلــب واألوعـــيـــة 
التنفسي. وهاك  والدماغ والجهاز  الدموية 
تؤثر على  الجسيمات  أن  أدلة جديدة على 
ــا أخــــرى  ــ ــــراضـ أعــــضــــاء أخـــــــرى، وتـــســـبـــب أمـ

أيضا.

العاملية إن جميع  قــالــت منظمة الصحة 
ســكــان الــعــالــم تــقــريــبــا يــتــنــفــســون هـــواء 
ــة الـــخـــاصـــة  ــمـ ــنـــظـ ال يـــفـــي بـــمـــعـــايـــيـــر املـ
 إلـــى فـــرض مزيد 

ً
بــجــودة الـــهـــواء، داعـــيـــة

الوقود  لتقليل استخدام  مــن اإلجــــراءات 
األحــفــوري والـــذي يــولــد مــلــوثــات تسبب 
الــدم وتــؤدي  بالتنفس وتدفق  مشكالت 
الوقاية منها  التي يمكن  الوفيات  ملاليني 

سنويا.
وأصـــــــدرت املــنــظــمــة، بــعــد حـــوالـــي ستة 
أشـــهـــر مـــن تــشــديــد إرشـــاداتـــهـــا بــشــأن 
لــقــاعــدة بياناتها  الــهــواء، تحديثا  جـــودة 
الــخــاصــة بــجــودة الــهــواء ، والــتــي تعتمد 
على معلومات من عدد متزايد من املدن 
والبلدات والقرى في جميع أنحاء العالم، 

يبلغ مجموعها اآلن أكثر من 6000.

 
ً
 الصمت بــدال

ّ
• انــزركــي – أ.ف.ب : حــل

من طنين النحل الذي كان يمأل فضاءات 
المزرعة التقليدية الضخمة لتربيته بقرية 
أنـــزركـــي جــنــوب الــمــغــرب، حــيــث اختفت 
خـــاليـــاه فـــي كـــارثـــة بــيــئــيــة مــســت أيــضــا 
مــنــاطــق أخــــرى مـــن الــمــمــلــكــة. ويــعــزوهــا 

خبراء إلى جفاف استثنائي هذا العام.
ــيــــم شــتــوي  يـــقـــول مـــربـــي الـــنـــحـــل إبــــراهــ
متحسرا وهو يتفقد ما تبقى من الخاليا 
ــارة يـــفـــتـــرض أن يــمــأل  ــ تـــحـــت شـــمـــس حــ
الفترة من  المكان في هــذه  النحل  طنين 

العام، لكنه اآلن ينفق بوتيرة عالية.

منظمة الصحة:  إن التعرض لثاني أكسيد النيتروجين قد يؤدي إلى أمراض بالجهاز التنفسي كالربو

فقد هذا املزارع 40 من أصل 90 وحدة لتربية 
ــــي مــرتــبــة  ــل مــــن شـــهـــريـــن، وهـ ــ الـــنـــحـــل فــــي أقـ
ــدة مــن أغنى  فــي مــزرعــة جماعية وســط واحـ

محميات شجر األركان باملغرب.
واضــطــرت عــائــات أخــرى مــن مستغلي هذه 
املزرعة الفريدة من نوعها إلى التخلي تماما 
عــن تــربــيــة الــنــحــل، النـــعـــدام اإلمـــكـــانـــات، كما 

يضيف شتوي.
ويــصــنــف خـــبـــراء مــتــخــصــصــون هــــذا املــوقــع 
على أنه أقدم وأكبر مزرعة جماعية تقليدية 
لــتــربــيــة الــنــحــل فـــي الـــعـــالـــم، ويـــعـــود تــاريــخ 
الــعــام 1850. لكن الكارثة التي  إلــى  إنشائها 
ــالـــت أيــضــا  ــة، إذ طـ ــزولـ ــعـ حـــلـــت بــــه لــيــســت مـ

مناطق أخرى من اململكة.
ــربـــي الــنــحــل  ويـــنـــبـــه املــــســــؤول فــــي اتــــحــــاد مـ
إلـــى أن الخسائر  بــاملــغــرب مــحــمــد شـــودانـــي 
جسيمة، حــيــث فــقــدت نــحــو 100 ألـــف وحــدة 
إلنــتــاج الــعــســل فــي جــهــة خنيفرة بــنــي مــال 

لوحدها، منذ أغسطس.
لتربية  آالف مزرعة   910 اململكة نحو  تضم 
ــنـــحـــل يــســتــغــلــهــا نـــحـــو 36 ألـــــف مــــــزارع،  الـ

اختفاء  لكن   .2019 العام  ات  إحــصــاء حسب 
إلــى درجــة أن  النحل هــذا العام كــان شديدا 
الــحــكــومــة خــصــصــت مــســاعــدة بــقــيــمــة 130 

أجــرى دراســات على تربية النحل بالجنوب 
الشرقي للمغرب.

إنــتــاج النحل بمعدل 69 باملئة خال  ارتــفــع 

مــلــيــون دوالر(،   13,5 )نــحــو  ــم  درهــ مــلــيــون 
لكن  املــزارعــني.  الــكــارثــة على  وقــع  لتخفيف 
مــبــلــغ الـــدعـــم »لــــم يـــتـــم صـــرفـــه بـــعـــد«، وفـــق 

شوداني.
ظاهرة غير مسبوقة

فتحت الحكومة أيضا تحقيقا حول أسباب 
الكارثة عهد به إلى املكتب الوطني للسامة 
الصحية للمنتجات الغذائية. وقــال األخير 
فــــي بــــيــــان إن هـــجـــر أســــــــراب الـــنـــحـــل ملـــــزارع 

تربيتها ظاهرة غير مسبوقة في املغرب.
إلــى التغيرات  إنــهــيــار خــايــا النحل  وأرجـــع 

املناخية، مستبعدا فرضية إصابتها بوباء.
بــدوره يعزو الباحث في علوم تربية النحل 
أنطونان أدم هذه الظاهرة إلى الجفاف الذي 
يــضــرب املــغــرب هـــذا الــعــام، وهـــو األســــوأ من 

نوعه منذ 40 عاما.
لكن إلــى جانب شــح األمــطــار، ال يستبعد أن 
الــوضــع تفاقم بسبب هشاشة النحل  يــكــون 
إزاء األمراض، والترحال، واستعمال تقنيات 
لرفع اإلنتاجية في ظل سعي الباد لزيادة 
منتوجها من العسل، بحسب الباحث الذي 

عشرة أعوام في اململكة، منتقا من 4,7 أطنان 
في 2009 إلى قرابة ثمانية أطنان في 2019، 
برقم تعامات يفوق مليار درهم )نحو 100 

مليون دوالر(، وفق أرقام وزارة الزراعة.
إلــى النّحال إبراهيم شتوي يبقى  بالنسبة 
الجفاف ظاهرة طبيعية، لكن حدته هي التي 

تثير القلق هذا العام.
تراث مهدد

ووقــع الكارثة مضاعف في قرية إنزركي، إذ 
يهدد أيضا تراثا ثقافيا يتمثل في تقنيات 
التربية الجماعية التقليدية للنحل. وهــذه 
املـــزرعـــة عـــبـــارة عـــن بــنــاء بــســيــط ومــعــقــد في 
الـــوقـــت نــفــســه، مـــن الــطــني والـــخـــشـــب، يــرتــفــع 
على خمس طبقات، مقسمة أفقيا إلى خانات 

بأحجام متساوية.
داخل كل خانة توضع خايا النحل الدائرية 
املصنوعة من قصب، يلفه الطني وروث البقر. 
وقــد تم تصنيف املزرعة أخيرًا ضمن الئحة 

الثرات الوطني.
لكن جوانب من هذا البناء الضخم تتخللها 
شــقــوق، مــا يثير مــخــاوف مــن خطر انهياره. 
ويـــرجـــع الــبــاحــث فـــي الــجــغــرافــيــا اإلنــســانــيــة 
حسن بنعليات تدهور هذه املعلمة إلى عدة 
تحوالت طــرأت على املنطقة، بينها تحديث 
وسائل اإلنتاج والهجرة القروية، لكن أيضا 

التغيرات املناخية.
وتـــراجـــع عـــدد الــعــائــات الــتــي تــرعــى خــايــا 
نحل فــي هــذه املــزرعــة الجماعية مــن 80 إلى 

نحو عشرين فقط حاليا.
ويـــدعـــو بــنــعــلــيــات إلــــى إحـــيـــاء هــــذا الـــثـــرات 

االستثنائي على نحو عاجل.
ــــس جــمــعــيــة  ــتـــطـــرد شــــتــــوي، الـــــــذي أســ ويـــسـ
لحماية املــزرعــة مــع قــرويــني آخــريــن، الوضع 

حساس جدًا لكنني لن أستسلم.
ــة  ــزرعـ ــل تــســجــيــل املـ ــ ونــــاضــــل هــــــؤالء مــــن أجـ
الــفــريــدة مـــن نــوعــهــا ضــمــن الـــثـــرات الــثــقــافــي 
 عطرية ملقاومة 

ً
الوطني، كما زرعــوا أعشابأ

جفاف التربة، ويجاهدون اليوم لترميمها.
إنــتــاج العسل فــي ذاتــه ليس هدفنا،  ويختم 
بـــل عــلــى الــخــصــوص الــحــفــاظ عــلــى املــزرعــة 
وبــقــاء الــنــحــل عــلــى قــيــد الــحــيــاة فــي انــتــظــار 

أيام أفضل.
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الروس يبتكرون دواء نانويا ضد فطريات األشجار

• تـــــاس : قـــــام الـــعـــلـــمـــاء الــــــــروس بــتــصــنــيــع 
جسيمات نــانــو تــقــوم على أكسيد النحاس 
من شأنها تحفيز عمل جهاز مناعة األشجار 
ورفع قدرتها على مقاومة أنواع مختلفة من 

الفطريات الضارة.
ــفــــي لـــجـــامـــعـــة  أفــــــــــاد بـــــذلـــــك املــــكــــتــــب الــــصــــحــ
»مسيس« التقنية الروسية للبحوث العلمية 

.Nanomaterials نقا عن مقال في مجلة
ــثـــني فــــــإن املـــعـــلـــومـــات الــتــي  ــاحـ ــبـ وحــــســــب الـ
تلقوها تؤكد مستقبل استخدام الجسيمات 
الــــنــــانــــويــــة لـــتـــطـــويـــر تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا زراعـــــــة 
النباتات. وفي املرحلة التالية سيتم اكتشاف 
آليات تجعل الجسيمات النانوية تؤثر على 

النبابات والفطريات.
ــــادرة  ــدة قـ ــديـ ــعـ ــادن الـ ــعــ ــات املــ ــونــ يـــذكـــر أن أيــ
أنـــواع مختلفة مــن الفطر  إلــى داخـــل  التوغل 
وتـــدمـــيـــرهـــا. وعـــلـــى وجـــــه الـــخـــصـــوص فـــإن 
أكــســيــدات الــزنــك والــنــحــاس تمتلك خــواص 
مــــضــــادة لــلــبــكــتــيــريــا، لــــذلــــك تـــســـتـــخـــدم كــا 
ــــاء لـــأجـــهـــزة الــطــبــيــة  املــــادتــــني لــتــشــكــيــل طـ
ومكمات ملزيات العرق ومعاجني األسنان 

ومستحضرات التجميل ومعقمات.
واســـتـــوضـــح فـــريـــق مـــن الــبــاحــثــني بــرئــاســة، 

ــــي جــامــعــة  ــبــــاحــــث فـ ــيـــف الــ ــدر غـــوسـ ــنـ ــسـ ــكـ ألـ
مــســيــس الــتــقــنــيــة أن الــجــســيــمــات الــنــانــويــة 
املــــصــــنــــوعــــة عــــلــــى أســــــــــاس أكــــســــيــــد الــــزنــــك 
والنحاس يمكن أن تستخدم ملكافحة أنواع 
مختلفة مــن الفطر عــن طــريــق تعزيز مناعة 

األشجار.
 تــوصــل الــعــلــمــاء إلـــى هـــذا االســتــنــتــاج خــال 

الــتــجــارب الــتــي حــاولــوا فيها حــمــايــة مـــزارع 
خايا البتوال وشتاتها، التي تم الحصول 

عليها باستخدام تقنية التكاثر.
ــادات  املــــضــ ــغــــرض  الــ لـــهـــذا  وتـــســـتـــخـــدم اآلن 
الحيوية التي يمكن أن تنخفض فاعليتها 
ــاومــــة مــســبــبــات  ســــريــــعــــا نـــتـــيـــجـــة نــــمــــو مــــقــ
ا  األمـــراض. وقــال، غوسيف وزمـــاؤه إن جزء
من تلك املضادات الحيوية يمكن استبدالها 
بــجــســيــمــات نـــانـــويـــة مــصــنــوعــة مـــن أكــســيــد 

النحاس.
ــا الــعــلــمــاء  وأظــــهــــرت الـــتـــجـــارب الـــتـــي أجــــراهــ
أن تــلــك املـــركـــبـــات الــنــانــويــة تـــقـــوم بــإســكــات 
 Alternaria alternata الــفــطــريــات مــثــل نــمــو 
و Fusarium avenaceum حـــتـــى بــكــمــيــات 
التالية أن تلك  الــتــجــارب  صــغــيــرة. وأظــهــرت 
ــبــــات قــــامــــت بــتــنــشــيــط عـــــدد كـــبـــيـــر مــن  املــــركــ
 .MYB46 و LEA8 الــنــبــاتــات مــثــل جــيــنــات 
وتبنّي أن الجرعات الصغيرة من الجسيمات 
النانوية في بعض األحيان تكون أكثر فائدة 
الــكــبــيــرة ، ألن نسبا  وفــعــالــيــة مـــن كــمــيــتــهــا 
كبيرة من الجسيمات النانوية ال تسبب موت 
الفطريات فحسب بــل وتقتل خايا البتوال 

نفسها.

ــن أن  ــدة مــ ــديــ لـــنـــدن : حــــــذرت دراســـــــة جــ  •
األوزون ربما يضعف إحدى آليات التبريد 
األرض ويسخن كوكبنا  أهمية على  األكثر 
أكــثــر مــمــا نـــدرك، واكــتــشــف فــريــق دولـــي من 
األوزون  الباحثني تغييرات في مستويات 
فـــي طــبــقــتــني مـــن الـــغـــاف الـــجـــوي لــــأرض، 
وفـــي طــبــقــة الــتــروبــوســفــيــر،أدنــى طــبــقــة من 
األوزون، وهو  زاد  لــأرض،  الجوي  الغاف 

ــاز دافــــــئ، حــيــث  ــغـ ــه يــعــمــل كـ ــ ــــر ســـيـــئ ألنـ أمـ
ــة الـــخـــارج،  يــحــبــس اإلشـــعـــاع طـــويـــل املـــوجـ

األرض. وبالتالى يسخن 
ــلــــى مــيــل«  ــا ذكــــرتــــه صــحــيــفــة »ديــ ــا ملــ ــقــ ووفــ
الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــة فــــــإنــــــه فــــــــي غــــــضــــــون ذلـــــك 
طــبــقــة  فـــي  األوزون  مــســتــويــات  انــخــفــضــت 
ــة مــن  ــيــ ــالــ ــتــ ــر، الــــطــــبــــقــــة الــ ــيــ ــفــ ــراتــــوســ ــتــ ــســ الــ
طــبــقــة الــتــروبــوســفــيــر. وعــمــلــت كــل مــن هــذه 

ــعــــاف آلـــيـــة الــتــبــريــد  الـــتـــغـــيـــيـــرات عـــلـــى إضــ
الــطــبــيــعــي لــلــمــحــيــط الــجــنــوبــي، وبــالــتــالــى 

ساهمت في ارتفاع درجة حرارة الكوكب.
ــــي دوران  فـ الـــجـــنـــوبـــي  املـــحـــيـــط  ويــــســــاهــــم 
ــات، ويــــنــــقــــل الــــــــحــــــــرارة مــــــن خـــط  ــ ــطـ ــ ــيـ ــ ــحـ ــ املـ
ــتــــواء إلــــى الــقــطــبــني، مــمــا يــتــســبــب فــي  االســ
ــام. وقــالــت باحثة  تــبــريــد الــكــوكــب بــشــكــل عـ
ــايـــا هــيــجــلــني،  ــكـ ــيـ ــورة مـ ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ الــــــدراســــــة الـ

األســــتــــاذة املـــســـاعـــدة فـــي جــامــعــة ريــديــنــج: 
الــزائــدة من نظام  الــحــرارة  املحيط  »يمتص 
ــرارة  ــ ــــحـ الـ مـــــوازنـــــة  عـــلـــى  ويـــعـــمـــل  األرض، 
الزائدة من ارتفاع درجات الحرارة العاملية. 
ــرارة سطح  وأضـــافـــت: مــع ارتـــفـــاع درجـــة حــ
ــة،  ــئـ ــيـ ــدفـ الـ غـــــــــازات  زيـــــــــادة  ــبـــب  بـــسـ األرض 
الــحــرارة ويوزعها  املحيط  في  املــاء  يمتص 
األوزون  الكوكب. ويعد  بشكل متساٍو عبر 

الــذي يسبب ضــبــاًبــا ضبابًيا يمكن   ،)O3(
أن يــتــلــف الـــرئـــتـــني، هـــو جــــزيء يــتــكــون مــن 
أكسجني تتشكل بشكل طبيعي  ذرات  ثاث 
ــرة. كـــمـــا يـــتـــم إنــــشــــاؤه عــن  ــيـ ــغـ بـــكـــمـــيـــات صـ
أكاسيد  بــني  الكيميائية  التفاعات  طــريــق 
العضوية  واملــركــبــات   )NOx( الــنــيــتــروجــني 
أبــخــرة  فـــي  املـــوجـــودة   ،  )VOC( املــتــطــايــرة

العادم، في وجود ضوء الشمس.

دراسة حتذر من األوزون ومضاعفاته على مناخ األرض
ميكايال هيجلين : يمتص المحيط الحرارة الزائدة  لموازنة الحرارة الزائدة

وقــام الــبــاحــثــون خــال الــدراســة بــتــجــمــيــع 
بــبــغــاء  لــــف  أ  130 مــــن  أكـــثـــر  مــــن  ــات  ــانـ ــيـ بـ
ــر مـــن ألـــف  ــثـ تـــم الـــحـــصـــول عــلــيــهــا مـــن أكـ
حــديــقــة حــيــوان، وســمــحــت هـــذه الــقــاعــدة 
الــكــبــيــرة مــن الــبــيــانــات لــلــفــريــق الــبــحــثــي 
تــقــديــرات مــوثــوقــة  أول  عــلــى  بــالــحــصــول 
الــبــبــغــاوات  217 نــوعــا مــن  ملــتــوســط عــمــر 

ــثــــر مــــن نـــصـــف جـــمـــيـــع األنــــــواع  تـــمـــثـــل أكــ
املــعــروفــة.

كشف التحليل عن تنوع مذهل في متوسط 
يتراوح من متوسط عامني  املتوقع،  العمر 
لببغاء التني، إلى متوسط 30 عاما للببغاء 
ــــزي، أمــــــا األنــــــــــواع األخـــــــــرى طـــويـــلـــة  ــرمـ ــ ــقـ ــ الـ
الــبــبــغــاء األســتــرالــي ذا القمة  الــعــمــر تــشــمــل 

 25 املتوسط  فــي  والــذي يعيش  الكبريتية، 
عاما.

 
ً
البحثي تحليا الفريق  استخدم  ذلك،  بعد 

الــنــطــاق لتحديد مــا إذا كــان  مــقــارنــا واســـع 
أي  للببغاوات  الشهيرة  املعرفية  لــلــقــدرات 
تأثير على طول العمر أم ال، وقاموا بفحص 
فــرضــيــتــني، األولـــــى، هـــي أن امـــتـــاك أدمــغــة 

ــول، وبــعــبــارة  ــ أكــبــر نــســبــيــا يــتــيــح عــمــرًا أطـ
أن تحل  ذكـــاًء  األكــثــر  للطيور  يمكن  أخـــرى، 
أفضل، وبالتالي  البرية بشكل  في  املشاكل 
ــة، أن  ــيـ ــانـ ــثـ االســـتـــمـــتـــاع بـــحـــيـــاة أطــــــول، والـ
أطول  األكبر نسبيا تستغرق وقتا  األدمغة 

أطول. تتطلب عمرًا  لتنمو، وبالتالي 
ومن خال توفر بيانات عن الحجم النسبي 

الـــجـــســـم  مـــتـــوســـط وزن  ــك  ــ ــذلـ ــ وكـ لــــلــــدمــــاغ، 
الببغاوات،  لكل نوع من  النمو،  ومتغيرات 
أن  األولـــى، وهــي  للفرضية  نتائجهم  مالت 
الـــبـــبـــغـــاوات ذات األدمـــغـــة الــكــبــيــرة نــســبــيــا 
لــديــهــا قـــــدرات مــعــرفــيــة ســمــحــت لــهــا بــحــل 
املشكات في البرية، وقد مكنها هذا الذكاء 

من العيش لفترة أطول.

ذكاء الببغاوات ينقذها من اخلطر 
• برلني : تشتهر الببغاوات بقدراتها املعرفية الرائعة 
وعمرها الطويل بشكل استثنائي، واآلن أظهرت دراسة 
قــادهــا باحثو معهد ماكس بانك بأملانيا، أن إحــدى 

هذه السمات من املحتمل أن تكون ناجمة عن األخرى.
ومـــــن خـــــال فـــحـــص 217 نــــوعــــا مــــن الـــبـــبـــغـــاء، كــشــف 
الباحثون أن األنواع مثل »الببغاء القرمزي« و»الببغاء 
ذو قــمــة الــكــبــريــت«، لــهــا مــتــوســط عــمــر طــويــل للغاية، 
رى فقط في الطيور 

ُ
يصل إلى 30 عاما، والتي عادة ما ت

 لهذه 
ً
الكبيرة. عــاوة على ذلــك، أظهروا سببا محتما

األعمار الطويلة، وهي الحجم النسبي الكبير للدماغ، 
الــدوريــة األميركية  الــدراســة املنشورة فــي  لتكون هــذه 
بروسيدنجز أوف ذا ناشيونال أكاديمي أوف ساينس، 
هــي األولـــى التي تظهر وجــود صلة بــني حجم الدماغ 
وعـــمـــر الـــبـــبـــغـــاوات، مــمــا يــشــيــر إلــــى أن زيـــــادة الـــقـــدرة 
املــعــرفــيــة ربــمــا ســـاعـــدت الــبــبــغــاوات فـــي الــتــغــلــب على 

التهديدات في بيئتها واالستمتاع بحياة أطول.

أيونات المعادن 
العديدة قادرة 

التوغل إلى داخل 
أنواع مختلفة من 

الفطر وتدميرها

الفراشات وصراع البقاء فى بريطانيا
لــنــدن:  لفتت دراســة حديثة األنــظــار   •
إلــى الــصــراع عــلــى الــبــقــاء الـــذي تعانيه 
الــفــراشــات فــي بــريــطــانــيــا، حــيــث تــؤدي 
الــتــغــيــرات املــنــاخــيــة إلـــى خــريــف أطـــول 
وقــــتــــا وأكـــــثـــــر دفـــــئـــــا، حــــســــب صــحــيــفــة 

البريطانية. الديلي ميل 
ويــقــول الــبــاحــثــون إن درجـــات الــحــرارة 
املرتفعة في كافة أرجاء بريطانيا ربما 
تــقــلــل مـــن فـــرص تــحــول الـــحـــشـــرات إلــى 
طـــور الـــبـــلـــوغ، إثـــر تــعــرضــهــا ملــجــمــوعــة 
ــتـــجـــارب  ــــروف فــــي الـ ــظـ ــ مـــتـــنـــوعـــة مــــن الـ

النظرية. باختبار  املعنية  املعملية 
كــانــت فـــراشـــات أبـــي دقــيــق الــكــرنــبــيــة - 
اململكة  أنحاء  كافة  الوجود في  شائعة 
املـــتـــحـــدة - أفـــضـــل حــــااًل عــنــد الــتــعــرض 
ــاة األكـــــثـــــر اعــــــتــــــدااًل،  ــاكـــ ــحـــ لـــــظـــــروف املـــ
ــذراوات أو  ــ ــعـ ــ فـــي حـــني أن الـــحـــشـــرات الـ
الـــخـــادرة قــد فــقــدت الــكــثــيــر مــن وزنــهــا، 
املناخ  في  الطاقة  املزيد من  واستهلكت 

الخريفي األطول وقتا واألكثر دفئا.
وأفاد الباحثون من جامعة ستوكهولم 
ــلـــت مـــــن فــــرص  ــلـ ــظــــــروف قـ ــلــــك الــــ بــــــأن تــ
في  الــحــيــاة  قيد  للبقاء على  الــفــراشــات 

الربيع. فصل الشتاء ثم الظهور في 
املؤلف  نيلسن،  ماثيو  الدكتور  وصــرح 
ــاذ فــي  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــيــــســــي لـــــلـــــدراســـــة، واألسـ الــــرئــ
أظهرنا   :

ً
قــائــا الفنلندية،  أولــو  جامعة 

ــهـــدة الــتــي  الــــظــــروف املـــنـــاخـــيـــة املـــجـ أن 
واحــد  وقــت  فــي  الحشرات  لها  تعرضت 
ــواقــــب ســلــبــيــة  ــام يـــكـــون لـــهـــا عــ ــعــ ــن الــ مــ
ــن الـــعـــام  ــي أوقـــــــات أخــــــرى مــ ــة فــ ــ ــمـ ــ ودائـ

نـــفـــســـه. وفــــي الـــخـــريـــف املــــاضــــي، كــانــت 
األجـــــواء املــنــاخــيــة فـــي بــريــطــانــيــا أكــثــر 
ــنـــاخ، إذ بــلــغــت درجــــات  ســخــونــة مـــن مـ
الــحــرارة مــســتــوى 24 درجـــة مــئــويــة في 

نهاية سبتمبر.
 :

ً
ــور نــــيــــلــــســــن قـــــائـــــا ــ ــتــ ــ ــدكــ ــ وأضــــــــــــاف الــ

ــل فـــصـــل  ــعــ ـــرات املــــنــــاخــــيــــة تــــجــ ــيــ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ الـ
وكــان  وقــتــا.  وأطــول  دفئا  أكثر  الخريف 
لــهــذا املــزيــج املــحــدد مــن الـــظـــروف أكــبــر 
األثر على حياة الفراشات في دراستنا. 
ــور عــنــد  ــفــ ــلـــى الــ ــات عـ ـــراشــ ــفـ ـــم تـــمـــت الــ لـ
تـــعـــرضـــهـــا لـــلـــظـــروف األكــــثــــر ارتـــفـــاعـــا، 
ــعـــوبـــات بـــالـــغـــة فــي  ــا واجــــهــــت صـ ــمــ وإنــ
ــــور الـــبـــلـــوغ. وبــمــجــرد  ــــى طـ الـــتـــحـــول إلـ
تــوقــف الــيــرقــة عــن األكــــل، فــإنــهــا تتدلى 
أو  بــني غصنني  رأســا على عقب  ُمعلقة 
ورقـــة مــن وريــقــات الــشــجــر ثــم تتساقط 

في شرنقة المعة.
تــتــعــرض الـــحـــيـــوانـــات الـــحـــشـــرات الــتــي 
ــات الــــشــــتــــوي  ــ ــبــ ــ ــســ ــ ــة الــ ــ ــلـ ــ ــرحـ ــ تــــــدخــــــل مـ
لــاحــتــرار بــصــورة خــاصــة، نــظــرًا ألنها 
الــغــذائــي  التمثيل  مــســتــويــات  مــن  تــزيــد 
ــــؤدي إلــــى نـــفـــاد الـــطـــاقـــة بــوتــيــرة  مــمــا يـ

أسرع. 
أن  برغم   : نيلسن مضيفا  الدكتور  قــال 
الــحــيــوانــات الــخــامــلــة تــســتــهــلــك كــمــيــات 
النشطة،  الحيوانات  الطاقة عن  أقل من 
إال أنــهــا تــســتــهــلــك كــمــيــات أكــبــر عــنــدمــا 
دفـــئـــا، وال تتمكن  أكــثــر  األجـــــواء  تــكــون 
مـــن تـــنـــاول الـــطـــعـــام لــتــعــويــض الــفــاقــد 

املستهلكة. الطاقة  املستمر من 
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: توصلت دراســـة دولــيــة قادها  • دبلن 
بــاحــثــون بــكــلــيــة دبـــلـــن فـــي آيـــرلـــنـــدا إلــى 
تــحــل محل  أن  يــمــكــن  أن ديــــدان األرض 
بعض األسمدة املعدنية الصناعية عالية 
التكلفة. واكتشف الباحثون رؤى جديدة 
حول أهمية »ساكن التربة« بالنسبة إلى 

املحاصيل التي تتناول املغذيات.
وتــشــيــر الــنــتــائــج املــنــشــورة أول مـــارس 
املاضي، في دورية سويل بيولوجي آند 
إلى وجــود اختصار في  بايوكمستري، 
التعرف  لــم يتم  الــتــربــة  دورة نيتروجني 
ــــدان األرض،  عــلــيــه ســابــقــا تــقــوم بــهــا ديـ
إثــراء  تــكــون نشطة تعمل على  فعندما 
ــات بـــســـرعـــة مــــن خـــالل  ــاتـ ــبـ ــنـ الـــتـــربـــة والـ

النيتروجني الذي يفرز في مخاطها.

كوارث مناخية متتالية 
تهدد الغرب األمريكي

ديدان األرض بديالً عن األسمدة الصناعية

 : بــــــرس  أســــوشــــيــــتــــد   – كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا   •
الغابات  حذرت دراسة جديدة أن حرائق 
التي تسبب فيضانات  الغزيرة  واألمطار 
وانــــــهــــــيــــــارات طـــيـــنـــيـــة ســــتــــهــــدد الــــغــــرب 
عــالــم ترتفع  فــي  مــتــكــرر  األمــيــركــي بشكل 

درجة حرارته.
ــة، ســـيـــرتـــفـــع احـــتـــمـــال  ــ ــدراســ ــ وبـــحـــســـب الــ
وقــــــــــــــوع هـــــــــــذا املـــــــــزيـــــــــج مـــــــــن الــــــحــــــرائــــــق 
في  ثمانية أضعاف  والفيضانات بنسبة 
الــهــادئ، ويتضاعف  املحيط  غــرب  شمال 
فــي كــالــيــفــورنــيــا ويــقــفــز حــوالــي 50% في 
كـــولـــورادو بــحــلــول عـــام 2100، فــي أســوأ 
ــراء ارتـــفـــاع  ــ ــنــــاخ جــ ســـيـــنـــاريـــو لــتــغــيــر املــ
للدراسة  الدفيئة، وفقا  غــازات  انبعاثات 

الجمعة. التي نشرت 
ــذرت الـــدراســـة أنـــه مــع اشـــتـــداد تغير  وحــ
املناخ الذي يسببه اإلنسان، فإن 90% من 
الحرائق الكبيرة سيتبعها ما ال يقل عن 
ثاثة موجات أمطار غير عادية في نفس 

املوقع في غضون خمس سنوات.
وقـــــال مـــؤلـــفـــو الــــدراســــة إنــــه عـــلـــى الـــرغـــم 
ــزداد جــفــافــا بــشــكــل عــام،  مــن أن الــغــرب يــ
ــابــــات  ــا يـــجـــعـــل مــــوســــم حـــــرائـــــق الــــغــ ــمــ مــ
أطــــول، إال أن مـــوجـــات األمـــطـــار الــغــزيــرة 
ــزداد. وقـــالـــت املــؤلــفــة املــشــاركــة  ــ املـــركـــزة تـ
ــة، ســـامـــانـــثـــا ســتــيــفــنــســون،  ــ ــدراســ ــ فــــي الــ
عـــاملـــة املـــنـــاخ فـــي جــامــعــة ســانــتــا بـــاربـــرا 
ــدة ســيــئــة.  ــ ــة واحــ ــارثـ فـــي كــالــيــفــورنــيــا: كـ
تتابع سريع سيكونان  كارثتني في  لكن 
تنبئ  الغابات  أن حرائق  أسوأ. وتضيف 
ــا تـــقـــضـــي عــلــى  ــهــ بــــعــــواقــــب أســــــــوأ، إذ أنــ
التربة  النباتي وتغير خصائص  الغطاء 
ــع مـــائـــمـــا لـــفـــيـــضـــانـــات  ــ ــــوضـ وتـــجـــعـــل الـ

مدمرة.

وتــقــول ســتــيــفــنــســون إن حــريــق تــومــاس، 
وهـــــــــــو حـــــــريـــــــق غـــــــــابـــــــــات ضــــــخــــــم أضــــــر 
بــاربــرا في  فينتورا وســانــتــا  بمقاطعتي 
ــدأ فـــي أواخـــــر عــام  ــــذي بــ كــالــيــفــورنــيــا، الـ
أمــطــار  بــعــد شــهــر هـــطـــول  أعــقــبــه   ،2017
بلغت نسبتها )13 ملم( في خمس دقائق 
ــقـــط، مــــا تــســبــب فــــي انــــهــــيــــارات طــيــنــيــة  فـ
فـــي مــونــتــيــســيــتــو أســـفـــرت عـــن مــقــتــل 23 

شخصا.
وفي شمال غرب املحيط الهادئ، تستمر 
مـــواســـم الــحــرائــق والــفــيــضــانــات وتــكــون 
مــتــشــابــهــة فـــي مــدتــهــا وحــدتــهــا، وتــحــذر 
ا في  الــدراســة أن الــحــرائــق ســتــزداد ســـوء
املــســتــقــبــل، فــيــمــا ســـتـــزداد كــمــيــة األمــطــار 

أكبر. بشكل 
ــي 11 واليــــــــة غـــربـــيـــة  ــ فـ الــــتــــقــــريــــر  ونــــظــــر 
ــع مــنــهــا حيث  أمــيــركــيــة، مـــركـــزا عــلــى أربــ
ــادة املـــتـــوقـــعـــة فــــي الـــحـــرائـــق  ــ ــزيـ ــ كـــانـــت الـ

أكثر وضوحا. الغزيرة  األمطار  تليها 
الدراسة بأن أسوأ سيناريو  وأقر مؤلفو 
ــرار الــــــــذي درســــــــــوه بـــاســـتـــخـــدام  ــ ــتـ ــ ــــاحـ لـ
عــشــرات مــن عــمــلــيــات املــحــاكــاة املــنــاخــيــة، 
أصــبــح أقـــل احــتــمــاال بــشــكــل مــتــزايــد بعد 
الــبــلــدان، بــمــا في  الــعــديــد مــن  أن خفضت 
انبعاثات  الواليات املتحدة وأوروبا  ذلك 

الحراري. غازات االحتباس 
ــر  ــ ــثـ ــ ولــــــكــــــن فـــــــي الـــــســـــيـــــنـــــاريـــــوهـــــات األكـ
تـــرجـــيـــحـــا، مـــن املــحــتــمــل أن يـــظـــل شــمــال 
ــيــــط الــــــهــــــادئ يـــشـــهـــد زيـــــــادة  ــحــ غـــــــرب املــ
بمقدار أربعة أضعاف في نسبة الحرائق 
ــــق املــــؤلــــف الــرئــيــســي  ــانـــات، وفـ ــيـــضـ ــفـ والـ
لــلــدراســة دانــيــيــل تــومــا، وهــو عــالــم مناخ 
فـــــي املـــــركـــــز الــــوطــــنــــي ألبـــــحـــــاث الــــغــــاف 

الجوي.

دراسة تكشف سبب انخفض عدد الطيور فى أوروبا

ــة عــلــى تــحــلــيــل تــركــيــزات  واعـــتـــمـــدت الــــدراســ
ــــدى ثـــاثـــة آالف مــن  الــــرصــــاص فــــي الـــكـــبـــد لـ
ــور الــــجــــارحــــة مـــــن 22 نــــوعــــا وجـــــدت  ــيــ ــطــ الــ
نافقة أو تحتضر في 13 دولــة أوروبــيــة هي 
فرنسا وأملــانــيــا والنمسا واملــجــر وإسبانيا 
ــدا والـــســـويـــد  ــنـ ــولـ ــبـــرتـــغـــال وإيـــطـــالـــيـــا وبـ والـ
والدنمارك وسويسرا وبريطانيا واليونان. 
واستنتج الباحثون أن التسمم بالرصاص 
ــــؤدي إلــى  ــيـــرة الــصــيــاديــن يـ الــنــاجــم عـــن ذخـ
ــا  ــ ــــدره 55 ألـــفـــا فـــي ســـمـــاء أوروبـ انــخــفــاض قـ
ــواع طــيــور تــتــغــذى على  ــ ــراد عــشــرة أنـ ــ مـــن أفـ
الــفــرائــس الــحــيــة والــجــيــف، مــقــارنــة بــعــددهــا 

لوال وجود هذا التسمم.
وأشــارت الــدراســة إلــى أن عــدد أنــواع الطيور 
هذه يقل في الوقت الراهن بنسبة 6 في املئة 
عما كان يمكن أن يكون عليه من دون تأثيرات 

الـــرصـــاص، مــوضــحــة أن هـــذه املــــادة تتسبب 
للطيور املصابة بها بموت »بــطــيء ومــؤِلــم. 
والحظ الباحثون على سبيل املثال أن تعداد 
الــنــســور ذات الــذيــل األبــيــض أقـــل بنسبة 14 
في املئة مما كان ليكون عليه لو لم تتعرض 
للرصاص طوال أكثر من قرن، في حني تبلغ 
هذه النسبة 13 في املئة لدى النسور الذهبية 
و12 في املنة لدى نسور غريفون و3 في املئة 
للطيور الشائعة كالحداة الحمراء أو هارير 

املستنقعات.
الــهــاريــر الشائعة  لـــدى طــيــور  وتــقــل النسبة 
عن 1,5 في املئة، لكن هذه النسبة املنخفضة 
تساوي 22 ألف طير نظرًا إلى كثافة انتشار 

هذا النوع.
الــبــاحــثــون أن ثــمــة عـــاقـــة بـــني كــثــافــة  ورأى 
الصيادين وعدد الطيور الجارحة املسمومة. 

واعتبروا أن »عدم العثور على طيور جارحة 
مــســمــومــة بــالــرصــاص فــي الــدنــمــارك بعدما 
حــظــرت الــدولــة ذخــيــرة الــرصــاص عــام 1996 
يبني أن الرصاص الذي يسبب املشكلة يأتي 
مــن ذخــيــرة الــصــيــاديــن«، عــلــى مــا قـــال املــعــّد 
الرئيسي للدراسة البروفيسور ريــس غرين 

لوكالة فرانس برس.
وشـــــدد غـــريـــن فـــي بـــيـــان عــلــى أن »مــســتــوى 
ــفـــاض فـــي أعــــــداد الـــطـــيـــور الـــجـــارحـــة«  االنـــخـ
الذي كشفته الدراسة »كان ليدفع إلى اتخاذ 
ــراءات صــارمــة وخصوصا على املستوى  إجـ
االشتراعي، لو كان ناتجا عن تدمير املوائل 

أو التسميم املتعمد.
وقــالــت ديــبــي بــايــن الــتــي شــاركــت فــي إعـــداد 
الــدراســة، إن »املــعــانــاة وإمــكــان تجنب نفوق 
الكثير من الطيور الجارحة بسبب التسمم 

يــكــونــا سببني كافيني  بــالــرصــاص يــجــب أن 
لــلــمــطــالــبــة بــاســتــخــدام بـــدائـــل غــيــر ســـامـــة« ، 
مشددة على الحاجة امللحة التخاذ إجراءات 

في هذا الصدد.
وأفادت الدراسة بأن الصيد مسؤول عن نشر 
نحو 14 ألــف طــن مــن الــرصــاص كــل عــام في 

دول االتحاد األوروبي.
وحــظــرت دولــتــان أوروبــيــتــان الــذخــيــرة التي 
ــا الــــدنــــمــــارك  ــمـ تــــحــــوي مــــعــــدن الـــــرصـــــاص هـ

وهولندا. 
ويــــعــــتــــزم االتـــــحـــــاد األوروبـــــــــــي وبـــريـــطـــانـــيـــا 
بدورهما حظر كل أنواع الذخيرة التي تحوي 
الرصاص، وفق ما أوضح معّدا الدراسة، لكن 
السلطات األوروبية وتلك البريطانية تواجه 
مـــعـــارضـــة تــبــديــهــا مــجــمــوعــات الــصــيــد ألي 

خطوة من هذا القبيل.

دراسات

الدراسة تحتسب األثر الذي تحدثه تسممات مادة الرصاص في كل أنحاء أوروبا

• لندن : تؤدي مادة الرصاص التي تحويها الذخيرة املستخدمة من الصيادين إلى 
تراجع أعداد الطيور الجارحة في أوروبا بنحو 55 ألفا على األقل، نظرًا إلى أن هذا 

شرت األربعاء.
ُ
العنصر الكيميائي املعدني يلوث نظامها الغذائي، وفقا لدراسة ن

برت األولى التي 
ُ
ى باحثون من جامعة كامبريدج إجراء هذه الدراسة، وهي اعت

ّ
وتول

تحتسب كميا األثر الذي تحدثه هذه التسممات في كل أنحاء أوروبا.

عدم العثور على 
طيور مسمومة 
بالرصاص يبين أن 
الرصاص يأتي من 
ذخيرة الصيادين

شميدت: ديدان 
األرض ربما تزود 

المحاصيل 
بالنيتروجين 

مباشرًة

في  التربة  ديــدان  إلــى دور  تقليديا  وُينظر 
دورة املــغــذيــات عــلــى أنـــه مــفــيــد، لــكــنــه غير 
مــبــاشــر وبــطــيء وتــراكــمــي، ومـــع ذلـــك قــد ال 
للبروفسور  كاملة، وفقا  القصة  تكون هذه 
لـــلـــزراعـــة  كــلــيــة دبـــلـــن  مــــن  أوالف شـــمـــيـــدت 
وعـــلـــوم الــــغــــذاء. إذ يـــقـــول فـــي تــصــريــحــات 
البصيرة  للكلية:  اإللكتروني  املوقع  نقلها 
الـــجـــديـــدة الــحــقــيــقــيــة الـــتـــي وجـــدنـــاهـــا هــي 
أن الـــنـــيـــتـــروجـــني مـــن الــــديــــدان يــنــتــقــل إلـــى 
ــتــــى اآلن  ــة كــــبــــيــــرة، وحــ ــرعـ ــل بـــسـ ــيـ املـــحـــاصـ
افـــتـــرضـــنـــا أن هــــذا يـــنـــطـــوي عـــلـــى عــمــلــيــات 
لــكــن  مــــيــــكــــروبــــيــــة،  بـــطـــيـــئـــة ودورة  ــلـــل  تـــحـ
تــجــاربــنــا أظـــهـــرت أن حـــركـــة الــنــيــتــروجــني 
والـــكـــربـــون مـــن ديــــــدان الـــتـــربـــة الـــحـــيـــة إلـــى 

للغاية. أن تكون سريعة  النباتات يمكن 
ــدان  ــ ــود ديـ ــ ــن املــــعــــروف بـــالـــفـــعـــل أن وجــ ــ ومـ
املدى  املحاصيل على  يزيد من غلة  األرض 
الــتــربــة وتغذيتها  الــطــويــل، مــن خــال حــفــر 
مـــمـــا يـــخـــلـــق بـــنـــيـــة جـــيـــدة لـــلـــتـــربـــة ويــطــلــق 
الــنــيــتــروجــني الــــذي يــتــم حــبــســه بــعــيــدًا فــي 

للتربة. العضوية  املواد 
وفـــي ظـــل الـــظـــروف املــخــتــبــريــة واملــيــدانــيــة، 
وأملانيا  آيــرلــنــدا  مــن  الباحثني  فــريــق  تمكن 
ـــل املـــــغـــــذيـــــات مــن  ــقـ ــن تــــتــــبــــع نــ ــ ــــني مــ ــــصــ والــ
القمح  الــتــربــة وشــتــات  إلــى  ديـــدان األرض 
ــراء )حــــــشــــــرات املـــــن(  ــ ــــضـ ــخـ ــ والـــــحـــــشـــــرات الـ
النظائر  طــريــقــة تسمى متتبع  بــاســتــخــدام 
الــــذبــــاب األخـــضـــر  املـــســـتـــقـــرة. ووجـــــــدوا أن 
ديدان  املشتق من  النيتروجني  حصل على 
األرض بــعــد ســاعــتــني فــقــط فــي ظــل ظــروف 

ــي الـــحـــقـــل.  مـــخـــتـــبـــريـــة، وبـــعـــد 24 ســـاعـــة فــ
انتقال  الباحثون من مدى سرعة  واندهش 
ــة إلـــى  ــتــــربــ الـــنـــيـــتـــروجـــني الــــــــــدودي عـــبـــر الــ
الـــجـــذور والــنــبــاتــات وفـــي الـــحـــشـــرات الــتــي 

النبات. تتغذى على عصارة 
يقول شميدت: هذا مثير للغاية ألنه يشير 
إلى أن ديدان األرض ربما تزود املحاصيل 
، وهــــي تــفــعــل ذلــك 

ً
بــالــنــيــتــروجــني مـــبـــاشـــرة

أمّس  في  املحاصيل  تكون  بالضبط عندما 
األرض  ديـــــــدان  نــــشــــاط  إلــــيــــه ألن  الـــحـــاجـــة 
ونمو املحاصيل متزامنان نوعا ما، حسب 
الغالب درجة الحرارة  البيئية، في  العوامل 

والرطوبة.
املكتشفة حديثا  الــفــوائــد  تــكــون  أن  ويــمــكــن 

الــــزراعــــة  أنـــظـــمـــة  فــــي  ــيـــة خــــاصــــة  أهـــمـ ذات 
ــمـــدة  ــتـــي تــــحــــاول تــقــلــيــل اســـتـــخـــدام األسـ الـ
الــصــنــاعــيــة، ويــجــب عــلــى الــقــطــاع الــزراعــي 
تــعــظــيــم الــفــوائــد املــالــيــة لــهــذا الــنــيــتــروجــني 
األرض كبديل محتمل  ديـــدان  تــوفــره  الــذي 
لــأســمــدة الــصــنــاعــيــة، والــتــي تــكــون مكلفة 
ــل الـــتـــوريـــد  لـــلـــغـــايـــة، حـــيـــث تــســتــمــر ســـاسـ
العاملية في التعافي من جائحة كوفيد - 19 
الــطــاقــة. يضيف شميدت:  أســعــار  وارتــفــاع 
كيفية  املزارعني  م 

ّ
يعل أن  العمل  لهذا  يمكن 

وإمــــــــدادات  الـــتـــربـــة  ــاة  ــيــ األرض وحــ إدارة 
الــنــيــتــروجــني، مـــن خــــال تــبــنــي مــمــارســات 
تــعــزز ديــــدان األرض، لقد  الــتــي  املــحــاصــيــل 
أن مجموعات  السابقة  األبحاث  علمنا من 
ديدان األرض الجيدة تسهم بكميات كبيرة 
النيتروجني في  مــن  الــزراعــيــة  الناحية  مــن 
أن  يمكن  أنــهــا  نعلم  نــكــن  لــم  لكننا  الــتــربــة، 

بالنيتروجني. املحاصيل  تزود 
يــعــرفــوا  أن  ــلـــمـــزارعـــني  لـ يــمــكــن  وبــيــنــمــا ال 
ــدة  ــمــ مـــســـبـــقـــا مـــتـــى يـــجـــب اســــتــــخــــدام األســ
املــعــدنــيــة الــصــنــاعــيــة ألن املــحــاصــيــل قـــد ال 
ــــان الــجــو  الـــنـــيـــتـــروجـــني إذا كـ ــــى  إلـ تـــحـــتـــاج 
ثم  ومــن  الجفاف،  أو شديد  الــبــرودة  شديد 
البيئة،  في  الثمن  باهظ  النيتروجني  ُيفقد 
الجوفية  املــيــاه  إلــى  الــنــتــرات  حيث تتسرب 
املنبعثة  الـــغـــازات  نــيــتــروجــني  فــي شــكــل  أو 
ــغــــاف الــــجــــوي، فـــــإن جـــمـــيـــع أشـــكـــال  ــي الــ فــ
ــتـــي يـــتـــم تـــوفـــيـــرهـــا بــشــكــل  الـــنـــيـــتـــروجـــني الـ
طــبــيــعــي، مــن مــخــازن الــتــربــة الــخــاصــة، عن 

والتمعدن. التحلل  طريق 



بلجيكا تغلق مصنع كيندر 
بسبب اإلصابات بالساملونيال

أقـــرت شــركــة فــيــريــرو العماقة فــي مجال 
الــصــنــاعــات الــغــذائــيــة فــي بــيــان، بــوجــود 
ــك ُبــعــيــد وقـــف عمل  ثـــغـــرات داخــلــيــة، وذلــ
ــه  ــتــــج شــــوكــــوالتــ ــنــ ــ ــا ُي ــهــ ــع لــ ــ ــابـ ــ مـــصـــنـــع تـ
»كيندر« في بلجيكا إثر االشتباه بتسبب 

منتجاته بإصابات بالساملونيا.
وقــالــت املجموعة اإليطالية إنــهــا تأسف 
 بـاالعتذار 

ً
بشدة لهذه القضية، متقدمة

الصادق من جميع املستهلكني والشركاء 
التجاريني«. وأكــدت اتخاذ »كــل التدابير 
ــقـــة الــكــامــلــة  ــثـ ــلـــى الـ الـــــازمـــــة لـــلـــحـــفـــاظ عـ
لـــدى مستهلكينا، وفـــق مــا نقلته وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
ــاء بــيــان فــيــريــرو بــعــيــد إعــــان وكــالــة  وجــ
سامة الغذاء البلجيكية )الجمعة( أنها 
أمرت بوقف العمل في مصنع شوكوالته 
ــى بــــعــــض املـــنـــتـــجـــات  ــ ــ ــــســــبــــت إلـ

ُ
كــــيــــنــــدر ن

ــات  ــابــ ــإصــ ــه تـــســـبـــبـــهـــا بــ ــيــ ــة فــ ــوعــ ــنــ املــــصــ
بالساملونيا، متهمة املجموعة اإليطالية 

العماقة بتقديم معلومات منقوصة.
وقــالــت الهيئة البلجيكية: مــنــذ أسابيع 
ــابــــة  مـــــن 100 إصــ ــر  ــ ــثـ ــ أكـ عـــــــــدة، ُرصــــــــــدت 
 إلـــى 

ً
بـــالـــســـاملـــونـــيـــا فــــي أوروبــــــــــا، الفــــتــــة

تحديد »رابــط« نهاية الشهر الفائت بني 
هــــذه اإلصــــابــــات ومــنــتــجــات مـــن مصنع 

فيريرو في مدينة أرلون البلجيكية.

وأضافت الهيئة أنه بعد التحقيقات وإثر 
ماحظات ُسجلت في الساعات األخيرة 
ــيـــريـــرو( قـــدمـــت مــعــلــومــات  أظـــهـــرت أن )فـ
منقوصة، تعمد الهيئة اليوم إلى سحب 
الترخيص املمنوح ملصنع إنتاج فيريرو 

في أرلون.
ــهــــت الـــهـــيـــئـــة أمـــــــرًا بـــســـحـــب كــل  كـــمـــا وجــ
منتجات »كــيــنــدر« املصنوعة فــي املوقع 

املذكور من األسواق.
وأوضحت الهيئة الصحية أنها »ستتابع 
ذة من )فيريرو( 

َ
عن كثب الخطوات املتخ

ولـــن تــســمــح بـــإعـــادة فــتــح املــوقــع إال بعد 
التأكد من امتثال املؤسسة لكل القواعد 
واملوجبات املرتبطة بالسامة الغذائية«. 
ولـــفـــتـــت إلـــــى أن الــتــحــقــيــق مــســتــمــر مــع 
إلـــى عــدم   املستهلكني 

ً
»فـــيـــريـــرو«، داعـــيـــة

تناول أيٍّ من املنتجات املعنية.
وقــد سحبت الشركة اإليطالية في األيــام 
املــاضــيــة مــنــتــجــات لــشــوكــوالتــه »كــيــنــدر« 
ــواق دول أوروبـــيـــة عــدة  مـــوجـــودة فــي أســ
ــكـــة املـــتـــحـــدة  ــلـ ــمـ )فــــرنــــســــا وبـــلـــجـــيـــكـــا واملـ
وآيـــرلـــنـــدا والـــســـويـــد وهـــولـــنـــدا(، وأيــضــا 
فـــي الــــواليــــات املـــتـــحـــدة، بــســبــب مــخــاوف 
بــشــأن منتجات مصنوعة فــي مصنعها 
ُيــشــتــبــه في  البلجيكي فــي مــديــنــة أرلــــون 

 ملرض الساملونيا.
ٍّ

أنها مصدر تفش
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خالد محمد الهاجرياألخـــيــرة
رئيس التحرير : النـاشط البيئـي

عـــثـــرت وزارة الــبــيــئــة فـــي الـــيـــابـــان االســـبـــوع 
املــاضــي على ثعلب نافق مصاب بإنفلونزا 
ــيـــور فــــي مــنــطــقــة هـــوكـــايـــدو فــــي شــمــال  الـــطـ
اليابان، وصفته بأول حالة إصابة بإنفلونزا 
الــطــيــور فـــي الـــبـــاد بـــني الــثــديــيــات، بحسب 
»رويترز. وقالت أكاني شوجي، املسؤولة في 
وزارة البيئة، إنه يعتقد أن الثعلب أكل طائرا 
بـــريـــا مـــصـــابـــا. ورفـــعـــت مــقــاطــعــة هــوكــايــدو 
مــســتــوى الـــتـــأهـــب بـــشـــأن إنـــفـــلـــونـــزا الــطــيــور 
فــي نوفمبر وأجـــرت فحوصا منتظمة على 
جــيــف الـــطـــيـــور. وســجــلــت مــســتــويــات عــالــيــة 
مــــن مــســبــبــات املــــــرض فــــي اخـــتـــبـــار املــرحــلــة 
ــان ثــبــتــت إصــابــتــهــا  ــربــ الـــثـــانـــيـــة لــخــمــســة غــ
فــي الــســابــق بــإنــفــلــونــزا الــطــيــور. وأوضــحــت 
مسؤولة وزارة البيئة أنه في ضوء البيانات 
الـــخـــاصـــة بـــحـــاالت اإلصــــابــــة بـــني الــثــديــيــات 
فـــي الـــخـــارج، ال يــرجــح انــتــقــال الـــعـــدوى بني 
الثعالب، لكن املسؤولني سيواصلون مراقبة 
الوضع الكامل إلنفلونزا الطيور في املنطقة. 

وكــــان مــســؤولــون فـــي واليــــة ســــاوث داكــوتــا 
األمــريــكــيــة، أعــلــنــوا إعــــدام 85 ألـــف طــائــر في 
منشأتني حكوميتني، قبل نحو شهر، وسط 
أول انتشار إلنفلونزا الطيور في الوالية منذ 
2015. وحصل تفشي املرض في مزرعتني في 
مقاطعة تشارلز مينكس، الواقعة في الجزء 
الجنوبي الــشــرقــي مــن الــواليــة، وفــقــا إلذاعــة 

ســاوث داكــوتــا العامة. وأوضــحــت السلطات 
أنه تم إعدام الطيور األخرى التي كانت على 

اتصال وثيق بالطيور املصابة باإلنفلونزا.
ــال الــطــبــيــب الــبــيــطــري املــســاعــد، الــدكــتــور  وقــ
مندل ميللر فــي تقرير، »إن موقعني آخرين 
يخضعان للتحقيق، وسيتم تحديدهما إذا 

جاءت االختبارات إيجابية.

أول إصابة بإنفلونزا الطيور بني الثدييات فى اليابان .. ثعلب

الــواقــعــة فــي مناطق  ولـــم تخضع السفينة 
ســيــطــرة الــحــوثــيــني ألي صــيــانــة مــنــذ الــعــام 
2015؛ بــســبــب الــحــرب الــقــائــمــة بــالــيــمــن، ما 
أدى إلى تآكل هيكلها وترّدي حالتها بشكل 
كبير، على نحو ينذر بــحــدوث أكبر كارثة 

بيئية وبحرية في منطقة البحر األحمر.
وعلى مــدار السنوات املاضية حــذرت األمم 
املــتــحــدة مــن أن الــنــاقــلــة تتحلل بــســرعــة، ما 

يهدد بتسرب النفط منها.
ــال ديـــفـــيـــد جـــريـــســـلـــي، مــنــســق الـــشـــؤون  ــ وقــ
اإلنسانية لأمم املتحدة في اليمن، في بيان: 
لــلــتــصــدي لتهديد  املــتــحــدة  إن خــطــة األمــــم 
ــراف الــنــزاع.  خـــزان صــافــر حظيت بــدعــم أطــ

وأضــاف جريسلي أن األمــم املتحدة حددت 
تكلفة عملية الطوارئ عند 80 مليون دوالر، 
وهذا يشمل عملية اإلنقاذ واستئجار ناقلة 
نفط كبيرة جدًا لاحتفاظ بالنفط والطاقم 
والصيانة ملــدة 18 شهرًا. واعتبر أن نجاح 
ــة  ــاديـ ــات املـ ــزامــ ــتــ الـــخـــطـــة يـــتـــوقـــف عـــلـــى االلــ
الــســريــعــة للمانحني لــبــدء الــعــمــل فــي بــدايــة 
ــذر مــن أن االنــتــظــار بعد  يــونــيــو املــقــبــل. وحـ
ذلك يعني تأخير بدء املشروع لعدة أشهر، 
وتـــــرك الــقــنــبــلــة الــزمــنــيــة مـــوقـــوتـــة، خــاصــة 
أن الــتــقــيــيــمــات تــشــيــر إلــــى أن الــنــاقــلــة غير 
قابلة لــإصــاح، ومــعــّرضــة لخطر انسكاب 
النفط في حال التسريب أو االنفجار. وقال 

جـــريـــســـلـــي: إذا ُســـمـــح بــــحــــدوث االنـــســـكـــاب 
ــة بــيــئــيــة  ــ ــارثـ ــ ــكـ ــ ــان لـ ــ ــنـ ــ ــعـ ــ فـــــســـــوف يـــطـــلـــق الـ
وإنسانية ضخمة، وفــي بلد دمرته الحرب 

ألكثر من سبع سنوات.
ــكـــون عــلــى  ــيـ ــــرر الـــبـــيـــئـــي سـ ــــضـ وذكـــــــر أن الـ
الــدول الواقعة على سواحل البحر األحمر، 
ل الشحن في جميع أنحاء 

ّ
وسيتسبب بتعط

 عن التأثير البيئي 
ً
املنطقة وخارجها، فضا

على املياه والشعاب املرجانية.
وأشـــار املــســؤول األمــمــي إلــى أن التأثير من 
املمكن أن يطال اململكة العربية السعودية 

وإرتريا وجيبوتي والصومال.
قّدر تكاليف التنظيف فقط 

ُ
وقال جريسلي: ت

بنحو 20 مليار دوالر أمــريــكــي، وال يشمل 
ذلــــك تــكــلــفــة األضـــــــرار الــبــيــئــيــة عــبــر الــبــحــر 
املــلــيــارات التي يمكن أن تضيع  األحــمــر، أو 
ـــل الـــشـــحـــن عـــبـــر مــضــيــق بـــاب 

ّ
بــســبــب تـــعـــط

املندب، وهو أيضا ممر إلى قناة السويس.
ــة« صــــافــــر« عـــلـــى أربـــعـــة  ــلـ ــاقـ ــنـ وتـــحـــتـــوي الـ
ــاف كــمــيــة الـــنـــفـــط الـــتـــي تـــســـربـــت مــن  ــعــ أضــ
ــــام 1989،  ــز« فــــي عـ ــديـ ــالـ الـــنـــاقـــلـــة إكــــســــون فـ
حينما قذفت حمولتها املقدرة بـ 42 مليون 
لتر من النفط الخام في مياه األمير ويليام 
ســاونــد جــنــوبــي أالســكــا أثــنــاء اصــطــدامــهــا 
بشعاب مرجانية، متسببة بتلوث الساحل 

البالغ طوله 1990 كيلومترًا.

أعلنت األمم املتحدة، الجمعة، خطة طارئة بتكلفة 80 مليون 
البحر  العائمة فــي مياه  النفط صافر  دوالر إلنــقــاذ ناقلة 

األحمر واملهددة باالنهيار قبالة سواحل غرب اليمن.

والناقلة »صافر« صنعت قبل 45 عاما كميناء عائم، وهي 
الــخــام  الــنــفــط  بــرمــيــل مــن  مــلــيــون  محملة اآلن بنحو 1.14 

بقيمة نحو 50 مليون دوالر.

بكني :  شارك إجمالي 133 مسؤوال وزاريا في الصني في فعالية لزراعة األشجار اليوم السبت في العاصمة 
الصينية، بكني. وتعد فعالية زراعــة األشــجــار حدثا سنويا منذ عــام 2002. وقــد تم زراعــة إجمالي 40530 

شجرة من قبل املسؤولني الوزاريني على مدار سنوات وسط جهود الدولة للتشجير والتخضير.

وزيرة البيئة األلمانية: 

تعارض متديد عمل 
محطات الطاقة النووية 
أكـــدت شتيفه ليمكه، وزيــــرة البيئة   : بــرلــني 
األملــانــيــة، رفــضــهــا لتمديد تشغيل محطات 
الطاقة النووية في أملانيا، بسبب مؤشرات 
على عدم جدواها في توليد الكهرباء بشكل 

كاف، وفقا لـ«األملانية.
وقــالــت ليمكه فــي تــصــريــحــات »أجــبــنــا على 
ســــــــؤال تـــمـــديـــد تـــشـــغـــيـــل مـــحـــطـــات الـــطـــاقـــة 
ــة، فــحــصــا غــيــر أيـــديـــولـــوجـــي كشف  ــنـــوويـ الـ
أن املــســاهــمــة فـــي تــولــيــد الــكــهــربــاء ســتــكــون 

صغيرة جدا.
وأوضحت الوزيرة، املنتمية لحزب الخضر، 
الـــذي يتم فيه قصف محطات  الــوقــت  أن فــي 
الطاقة النووية في أوكرانيا، أعتقد أن تمديد 
فـــتـــرة الــتــشــغــيــل هــنــا ســتــكــون فـــكـــرة ســيــئــة، 
وبالتالي قبول مزيد من االضطراب بالنسبة 
لنا«. وقامت وزارة االقتصاد ووزارة البيئة 
بــفــحــص مـــا إذا كـــان يــنــبــغــي االســـتـــمـــرار في 
اســتــخــدام مــحــطــات الــطــاقــة فــي حــالــة غياب 
ــدادات الــطــاقــة الـــروســـيـــة، وتــوصــلــتــا إلــى  إمـــــ
استنتاج مــفــاده أن تمديد فــتــرات التشغيل 
غــيــر مــجــديــة وال يــمــكــن تــبــريــرهــا. وال تـــزال 
هناك ثاث محطات للطاقة النووية متصلة 
بــالــشــبــكــة فـــي أملـــانـــيـــا، الـــتـــي- وفـــقـــا للخطط 
الــحــالــيــة- ســيــجــرى إغــاقــهــا بــحــلــول نهاية 
ــه آر دي«  الـــعـــام. وفـــي اســتــطــاع لــشــبــكــة »إيــ
ــيـــة، أيــــد 53 فـــي املـــائـــة، من  األملـــانـــيـــة اإلعـــامـ
املواطنني تمديد التشغيل، وعارضه 38 في 

املائة.
وكــــان مــجــلــس »حــكــمــاء االقــتــصــاد« األملــانــي 
صـــرح أخـــيـــرا بـــأن تــمــديــد تــشــغــيــل املــحــطــات 
النووية يمكن أن يسهم في تقليل االعتماد 

على إمدادات الطاقة الروسية.

خطة أممية طارئة إلنقاذ »صافر« بتكلفة 80 مليون دوالر


