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األخيرة

معهد األبحاث يعلن براءة أشجار الكونوكاربس

أكــــــد مــعــهــد   : ــر  ــ ــــضـ الــــخــــط األخـ  •
الكويت لألبحاث العلمية أن نجاح 
اســتــخــدام أشــجــار الــكــونــوكــاربــس 
ملــعــالــجــة الـــتـــربـــة املـــلـــوثـــة بــالــنــفــط 
فــي إحــدى الــدراســات التي أجراها 
والتي أكــدت تراكم املعادن الثقيلة 
فـــي أنــســجــة الـــكـــونـــوكـــاربـــس، كما 
أكــدت دراســة سابقة أهمية اعتبار 
أوراق شجرة الكونوكاربس بديال 
الــنــخــالــة التقليدية فــي تربية  عــن 
العجول فتصبح مكونا غذائيا في 
صنع العلف فــي الكويت، كما أكد 
لــألبــحــاث العلمية  الــكــويــت  مــعــهــد 
قـــدرة أشــجــار الــكــونــوكــاربــس على 
املــنــاخــيــة الصعبة  ــواء  ــ تحمل األجـ
الــبــقــاء على  الــقــدرة على  بما فيها 
قيد الحياة فــي ظــل ظــروف التربة 
ــــى نــمــوهــا  املـــجـــهـــدة. بـــاإلضـــافـــة إلـ
السريع مع إنتاج كميات كبيرة من 
أوراق الشجر خــاصــة فــي الصيف 
الـــري بالتنقيط حــيــث نجحت  مــع 

في التأقلم مع املناطق الجافة.
كما أكــد على قدرتها على تثبيت 
الرمال والقدرة على معالجة التربة 
املـــلـــوثـــة بـــالـــنـــفـــط تـــحـــت الــــظــــروف 
ـــع إمـــكـــانـــيـــة  ــيـــة مــ ــلـ املـــنـــاخـــيـــة املـــحـ
اســتــخــدامــهــا فـــي مــكــونــات الــعــلــف 

للعجول.
كــمــا أن اســتــخــدامــاتــهــا الــجــمــالــيــة 
الــالزمــة  كثيرة لتوافر االمــكــانــيــات 
جماليا فيها من حيث دوام اللون 
ــر وإمــــكــــانــــيــــة تــشــكــيــلــهــا  ــ ــــضــ االخــ

بأشكال جمالية عديدة.
ــلــــى إمــــكــــانــــيــــة ان  واكــــــــد املــــعــــهــــد عــ
تــســتــخــدم أشـــجـــار الــكــونــوكــاربــس 
ــي املـــنـــاطـــق  ــ ــاح فـ ــريــ ــلــ ــمــــصــــدات لــ كــ

الصحراوية املكشوفة.
وأوصـــى املعهد عند ســن الــقــرارات 

ــأن أطـــــــــر اســــــتــــــخــــــدام شــــجــــرة  ــ ــشــ ــ بــ
الكونوكاربس بــضــرورة االهتمام 
بالنواحي اإليجابية لهذه الشجرة.

هيئة الزراعة هيئة الزراعة 
هذا وسبق أن أكدت الهيئة العامة 
لـــلـــزراعـــة عــلــى أنـــهـــا تـــقـــوم بـــزراعـــة 
أشــجــار الــكــونــوكــاربــس فــي مــواقــع 
مـــــــدروســـــــة وفـــــقـــــا لـــخـــطـــطـــهـــا فــي 
الــزراعــات  الــزراعــات التجميلية او 
التحريجية وأنــهــا ال تــصــادف أي 
مشاكل مع أشجار الكونوكاربس 
وانــــهــــا شـــجـــرة مــثــالــيــة لـــلـــزراعـــات 
ـــا 

ً
الــتــجــمــيــلــيــة فــــي الــــبــــالد، مـــؤكـــدت

ــكـــونـــوكـــاربـــس الــتــي  الـ ان أشــــجــــار 
ــــى الــــهــــيــــئــــة مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا  ــولـ ــ ــتـ ــ تـ
لــيــســت مـــســـؤولـــة عـــن اي نــــوع من 
املــشــاكــل الــتــي يــذكــرهــا الــعــديــد من 
أفـــراد املجتمع، حيث ان مثل هذه 
االشجار تستوجب التعامل معها 
لـــجـــدول صــيــانــة دوري كما  وفـــقـــا 
ــهـــا فــــي االمـــاكـــن  ــتـ تــســتــوجــب زراعـ
الصحيحة لها ليست هي فقط بل 

كافة االشجار ذات الجذور القوية.
ــد لـــ  ــ ــة اكـ ــ ــزراعـ ــ ــدر فــــي هــيــئــة الـ مـــصـ
)الـــــخـــــط األخــــــضــــــر( أن ادعــــــــــاءات 
البعض بأن أشجار الكونوكاربس 

ــة تــغــلــق  ــ ــ ــزراعـ ــ ــ الــــتــــابــــعــــة لـــهـــيـــئـــة الـ
املــنــاهــيــل هـــو إدعـــــاء بـــاطـــل تــمــامــا 
ــود عــــقــــود صـــيـــانـــة وتــقــلــيــم  ــ ــوجـ ــ لـ
ــار ويـــتـــم تــنــظــيــف  يـــومـــيـــة لـــألشـــجـ
املــــواقــــع بــشــكــل مــســتــمــر، مــضــيــفــا 
بأن الرقابة الحقيقية يجب أن تتم 
عــلــى أشــجــار الــكــونــوكــاربــس التي 
يــزرعــهــا املــواطــنــن أمــــام مــنــازلــهــم 
ــات  ــدمــ ــخــ بـــشـــكـــل خـــــاطـــــئ فــــــــوق الــ
واملناهيل مما يتسبب بإغالق هذه 
املــنــاهــيــل وتــعــطــلــهــا بــســبــب ســوء 
فهم طبيعة شجرة الكونوكاربس 
وزراعتها في أماكن غير صحيحة.

ــم رصـــــــد عـــــــدد كـــبـــيـــر مــن  ــ ــيــــث تــ حــ
ــــن ال يـــهـــتـــمـــون بــتــقــلــيــم  ــنـ ــ ــواطـ ــ املـ
أشــــــجــــــار الـــــكـــــونـــــوكـــــاربـــــس الـــتـــي 
بــنــقــل  يـــهـــتـــمـــون  ــا وال  ــهــ ــونــ ــزرعــ يــ
مـــخـــلـــفـــات تـــقـــلـــيـــم األشــــــجــــــار إلــــى 
املواقع املخصصة بل يلقونها على 
جانب الطرقات منتظرين البلدية 
كي تقوم بإزالتها مما يؤدي بهذه 
االغصان إلى السقوط في مناهيل 
االمـــــــطـــــــار والــــتــــســــبــــب بـــإغـــالقـــهـــا 
مــمــا يــــؤدي إلـــى فــيــضــان الـــشـــوارع 
والـــطـــرقـــات واملــــنــــازل عــنــد هــطــول 

االمطار.
اتهامات بالحساسيةاتهامات بالحساسية

جرت العادة لدى بعض الكويتين 
أن يــلــقــوا بــالــالئــمــة عــلــى االشــجــار 
ــارة الــحــســاســيــة  ــ ــإثـ ــ ويـــتـــهـــمـــوهـــا بـ
بــــزراعــــتــــهــــا  ــــون  ــبـ ــ ــــرغـ يـ ــا ال  ــمـ ــنـ ــيـ حـ
اتــــــهــــــام ســــبــــق ان وجــــهــــوه  وهــــــــو 
ألشـــــجـــــار الــــصــــفــــصــــاف وأشــــجــــار 
يــــــقــــــدم أي  لـــــــم  ــرة أخـــــــــــرى و  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ كـ
مـــنـــهـــم  دراســــــــات عــلــمــيــة مــوثــوقــة 
تــثــبــت أن شـــجـــرة الــكــونــوكــاربــس 
ــــح  ــــواضـ مـــثـــيـــرة لـــلـــحـــســـاســـيـــة، والـ
أمـــراض الحساسية  بــه أن  واملسلم 
بــالــدرجــة األولـــى بعوامل  مرتبطة 
وراثـــيـــة وبـــقـــدرات الــجــهــاز املعاني 
بــــالــــدرجــــة األولـــــــــى يــــأتــــي بــعــدهــا 
مــحــفــزات أخــــرى تــســتــوجــب إجـــراء 
فحوصات طبية لتأكيدها، وحتى 
الـــيـــوم لـــم يـــقـــدم أي مــمــن يــتــهــمــون 
أشجار الكونوكاربس في الكويت 
بتسببها بالحساسية أدلة علمية 
دقيقة تثبت صحة إدعائاتهم  ، كما 
الــصــحــة الكويتية  لــم تعلن وزارة 
أيــة مراجعات ملراكزها الطبية  عن 
تتعلق باإلصابة بتحسس بسبب 

اشجار الكونوكاربس.

الزراعة : نزرعها في االماكن الصحيحة ولم نرصد تأثر البنية التحتية

هناك شروط لزراعة أشجار 
الكونوكاربس والمواطنين 

ال يتقيدون بها

وزارة الصحة لم تسجل 
اصابات حساسية بسبب 

أشجار الكونوكاربس

ــة لـــــزراعـــــة األشـــــجـــــار ذات  ــاصــ ــاك شـــــــروط خــ ــنــ هــ
ــنــــون فــي  ــة ال يـــلـــتـــزم بـــهـــا املــــواطــ ــقـــويـ الــــجــــذور الـ
الــكــويــت وهــي الــســبــب فــي مــا نــشــاهــده الــيــوم من 
تأثر البنى التحتية بهذه االشجار لسبب بسيط 
هــو انــهــا زرعـــت فــي االمــاكــن غــيــر املــنــاســبــة على 
ــة بــعــض املــواطــنــن  ــ االطـــــالق، ويـــأتـــي ســبــب زراعـ
فـــــي حــــدائــــق  ــة  ــويــ ــقــ الــ ــذور  ــ ــجــ ــ الــ ذات  ــار  ــجــ لــــألشــ

كبير وعازل  بناء سور  منازلهم هو رغبتهم في 
بــهــذه االشـــجـــار يــســتــدخــلــون مــعــه أمــــالك الــدولــة 
ضمن نطاق منازلهم عبر سور اخضر ضخم من 
مجموعة من اشجار الكونوكاربس، غير مدركن 
لــخــطــورة مـــا يــقــومــون بـــه عــلــى الــبــنــى الــتــحــتــيــة 
املــتــصــلــة بــمــنــازلــهــم كــمــنــاهــيــل الــصــرف الــصــحــي 

الكهربائية. التمديدات  ومناهيل 

٥

لــنــدن : أعــلــن بــاحــثــون أنــهــم اكتشفوا كيف يــؤدي 
تلوث الهواء إلى اإلصابة بالسرطان، في اكتشاف 

يغير فهمنا تماًما لكيفية ظهور األورام.
وأظهر الفريق البحثي في معهد فرانسيس كريك 
في لندن أنه بداًل من التسبب في ضرر، فإن تلوث 

الهواء يعمل على إيقاظ الخاليا التالفة القديمة.

دراسة : تلوث الهواء يسبب سرطان الرئة

7

تلقت هيئة البيئة 53 بــالغــا عــن حـــوادث التلوث 
بـــيـــئـــيـــة و404 شــــكــــاوى  ــة  ــيـ ــلــــت 334 قـــضـ وســــجــ
ورصدت581 تجاوزا ومخالفات بيئية من مختلف 
املحافظات خالل ٢٠٢١، ونظرا لزيادة املخاطرالتي 
تهدد البيئة العمانية فّعلت الهيئة مركز طوارئ 

للتصدي للمخاطر الصناعية والطبيعية. 

عُمان : 53  بالغ تلوث و334 قضية بيئية

٩

ــقـــيـــق أهــــدافــــنــــا فــي  ــن تـــحـ ــ نـــــــزال بـــعـــيـــديـــن عـ ال 
ــتــــصــــدي لـــلـــتـــغـــيـــر املــــنــــاخــــي، ولــــكــــن خـــطـــونـــا  الــ
ــارنـــة بــوضــعــنــا  ــقـ خـــطـــوة كـــبـــيـــرة إلــــى األمــــــام مـ
تــخــفــيــض  ــانــــون  قــ وإن   ،2022 ــام  ــ عـ ــة  بــــدايــ فــــي 
الــتــضــخــم لــيــس مــثــالــيــا-لــكــنــه ُيــظــهــر أنـــه يــمــكــن 

الهائلة. املحلية  العقبات  على  التغلب 

شعاع األمل فى صراع املناخ

شروط زراعة شجرة الكونوكاربس
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وزارة األشغال تلقى زبالتها فى شوارع البالد

الخط األخضر سبق ان خاطبت الوزارة بضرورة االلتزام بقانون حماية البيئة

هيئة البيئة كعادتها صمتت عن هذه المخالفات ولم تخالف الوزارة وال مقاوليها

محليات

تنظيف المناهيل يستوجب 
الرفع الفوري لألوساخ والنفايات

االشغال اعتادت إلقاء أكياس مليئة 
بالنفايات فوق االرصفة وتركها
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الطاقة  رفع  تتضمن  املشروع  من  الثانية  املرحلة 
50 ألـــف ســيــارة ســنــويــا، وفــق  االســتــيــعــابــيــة إلـــى 
ــي لـــحـــكـــومـــة  ــ ــــالمــ ــتــــب اإلعــ ــكــ بــــيــــان صــــــــادر عـــــن املــ

أبوظبي.
التجميع  منشأة  تجهيز  من  االنتهاء  املتوقع  من 
ــاري، وتــســعــى  فـــي الـــربـــع الــــرابــــع مـــن الـــعـــام الــــجــ
اإلمارات. في  جديدة  طرازات  توفير  إلى  الشركة 

في  تأسست  التي  إن«،  تي  دبليو  »إن  ستستفيد 
ــارات، مــن خــالل  ــ 2016 وتــتــخــذ مــقــرًا لــهــا فــي اإلمـ
ــن مــنــظــومــة  ــرب مــ ــقــ ــن الــ ــزاد مــ ــيــ ــي كــ مـــنـــشـــأتـــهـــا فــ
األعــمــال الــواســعــة فــي مــجــمــوعــة مــوانــئ أبــوظــبــي 
ــارات، والــــتــــي تــتــضــمــن  ــ ــيـ ــ ــــسـ ــاع الـ ــطـ ــقـ الــــخــــاصــــة بـ
املــــشــــاريــــع الـــحـــالـــيـــة واملـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة واملــخــصــصــة 
لــهــذا الــقــطــاع مــثــل أول مــنــشــأة إلنــتــاج بــطــاريــات 
اإلقليمي  واملــركــز  »ليبيديكو«،  لشركة  الليثيوم 
لــلــســيــارات- أبــوظــبــي، ومــحــطــة »أوتــوتــيــرمــيــنــال 

خليفة”. ميناء 
يـــأتـــي هــــذا اإلعــــــالن عـــقـــب نـــحـــو ســـتـــة أشـــهـــر مــن 
إعـــالن شــركــة »إم جــلــوري الــقــابــضــة« إطـــالق أول 
مــنــشــأة صــنــاعــيــة إمـــاراتـــيـــة لــتــصــنــيــع الــســيــارات 
الــكــهــربــائــيــة فــي مــديــنــة دبــي الــصــنــاعــيــة الــتــابــعــة 

دوالر. مليار   1.5 بتكلفة  تيكوم  ملجموعة 

اقتصاد

موانئ أبوظبي توقع اتفاقية لتجميع السيارات الكهربائية فى اإلماراتموانئ أبوظبي توقع اتفاقية لتجميع السيارات الكهربائية فى اإلمارات

الطاقة اإلنتاجية تصل إلى ١٠ آالف سيارة كهربائية سنوياً في المرحلة األولى

الـــتـــجـــريـــبـــي  الـــتـــشـــغـــيـــل  بـــــــدأ   : الـــــقـــــاهـــــرة   •
لــــبــــوابــــات مـــركـــز الـــــــــزوار ومـــنـــظـــومـــة الــطــاقــة 
النظيفة والــحــافــالت الكهربائية فــي منطقة 
ــات الــجــيــزة فـــي مــصــر، وذلــــك فـــي إطـــار  ــرامـ أهـ
التعاون املشترك بن املجلس األعلى لآلثار، 

و«أوراسكوم بيراميدز للمشروعات”.
قـــال هــشــام جـــاد الــلــه، رئــيــس مــجــلــس اإلدارة 
ــــدب لــــشــــركــــة »أوراســــــــكــــــــوم  ــتـ ــ ــنـ ــ ــو املـ ــ ــــضـ ــعـ ــ والـ
الــطــاقــة النظيفة في  بــيــرامــيــدز«، إن منظومة 
منطقة األهرامات تتماشى مع أجندة خفض 
االنــبــعــاثــات الــكــربــونــيــة، خــصــوصــا فــي ضــوء 
ــدادات مـــصـــر الســـتـــضـــافـــة الــــــــدورة 27  ــعــ ــتــ اســ
ــــراف التــفــاقــيــة األمـــم املتحدة  مــن مــؤتــمــر األطـ
الــتــي   )COP27( ــة حـــول تــغــيــر املـــنـــاخ ــاريـ اإلطـ

عقد في شرم الشيخ في نوفمبر املقبل.
ُ
ست

كان املجلس األعلى لآلثار قد وقع في ديسمبر 
2018، بــروتــوكــول تــعــاون مــشــتــرك مــع شركة 
الــقــابــضــة« لتقديم  »أوراســــكــــوم لــالســتــثــمــار 
وتشغيل خدمات الزائرين في منطقة أهرامات 
الجيزة، على أن يتولى املجلس األعلى لآلثار 

وحده إدارة املنطقة األثرية بالكامل.

• أبــوظــبــي : أعــلــنــت كــيــزاد الــتــابــعــة لــقــطــاع املـــدن االقــتــصــاديــة واملــنــاطــق الــحــرة في 

»مجموعة موانئ أبوظبي« عن توقيع اتفاقية تأجير مع شركة »إن دبليو تي إن« 

تنص على تأسيس منشأة لتجميع السيارات الكهربائية في إمــارة أبوظبي بهدف 

تلبية الطلب املتنامي على خيارات النقل املستدام.

ســتــقــوم »إن دبــلــيــو تــي إن« بــمــوجــب االتــفــاق بتشغيل منطقة مخصصة لتصنيع 

ألــف متر  السيارات واختبارها والخدمات اللوجستية ذات الصلة على مساحة 25 

مربع مطّورة من قبل كيزاد، وبطاقة إنتاجية سنوية تتراوح ما بن 5 آالف و10 آالف 

سيارة كهربائية سنويا مجّمعة وفق نظام تجميع قطع الغيار غير املفككة بالكامل 

للمركبات الكهربائية.

مصر تبدأ التشغيل التجريبى ملنظومة الطاقة النظيفة فى منطقة األهراماتمصر تبدأ التشغيل التجريبى ملنظومة الطاقة النظيفة فى منطقة األهرامات
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غابات نيوزيلندا حتتوي على  غابات نيوزيلندا حتتوي على  7070 % من النباتات التى نثرت بذورها الطيور % من النباتات التى نثرت بذورها الطيور
ومهما يكن مــن أمـــر، فــإن الــطــيــور هي 
عماد الغابات وخادمتها، لكن علينا 
الــغــابــة  الــطــيــور ال تـــخـــدم  أن نــعــلــم أن 
ــل نــفــســهــا،  ــان، بـــل مـــن أجــ ــســ ــل اإلنــ ألجــ
ولكن من دون أن تعلم شيئا عن نتائج 

ما تفعله.
الــكــثــيــر مـــن الـــطـــيـــور الــنــاضــجــة )ذات 
املهن في املوئل الذي تعيش فيه( تبدأ 
بإخفاء طعامها املفضل في التربة في 
بــدايــة الخريف أي قبل حلول الشتاء. 
أوائــــل الـــبـــذور الــتــي تخبئها عــــادة ما 
الــتــي تشكلت من  تــكــون فــي الفسحات 
ــار املــعــمــرة،  جــــراء مـــوت بــعــض األشـــجـ
وتليها البذور التي تــزرع على حدود 
الغابات، ثم تلك التي تــزرع بعيدًا عن 
الغابة، وصواًل إلى تلك التي تزرع في 

قارات أخرى.
أهم أنــواع الطيور التي تــزرع )تخّبئ( 
ـــار الـــخـــشـــب، والـــقـــرقـــف أو 

ّ
الــــبــــذور، نـــق

 املـــنـــجـــل، وكــــاســــر الـــبـــنـــدق، وأبــــو 
ّ
ــن ــ سـ

زريــــــق، وكــــل مــنــهــا قـــــادر عــلــى تخبئة 
نحو 100 بذرة في اليوم. هذه الطيور 
الــبــذور في  غير مهاجرة، لذلك تخبئ 
الغابة وفي محيطها املباشر لتتمكن 
من العودة إليها في الشتاء وتأكلها، 
علما أن ذاكرتها تجعلها تعرف موقع 
كل بذرة على األقل ملدة شهر وأكثر من 
دون أن تخطئ مكان كل حبة. مع ذلك، 
يبقى مــن الــبــذور مــا لــم تــجــده الطيور 
التي خبأتها، فتنمو فسيلة، ومــن ثم 
شــجــيــرة فـــشـــجـــرة، وقــــد يـــقـــدر لــهــا أن 

تنمو ملدة تزيد على مئات األعوام.
ــابـــات  ــإن الـــطـــيـــور تـــــــزرع الـــغـ ــ هــــكــــذا، فــ
وتحميها وتؤمن استدامتها. هذا عن 
الطيور املقيمة. أمــا الطيور املهاجرة، 
فــإنــهــا عــنــدمــا تـــســـافـــر، تـــأخـــذ الـــبـــذور 
التي أكلتها معها وتفرقها مــن خالل 
ــذه الـــطـــيـــور  ــ ــ ــم هـ ــاهــ ــســ فــــضــــالتــــهــــا. وتــ
بـــإعـــادة الــنــبــاتــات إلـــى الــنــظــم البيئية 
الــتــي دمــــرت، بــل تحمل الــنــبــاتــات عبر 
الـــبـــحـــر إلـــــى قــــــــارات أرضــــيــــة جــــديــــدة، 
فــتــســاعــد الــطــيــور فـــي تــشــكــيــل الــحــيــاة 
النباتية التي نراها من حولنا وحول 

العالم.
وهناك دراســات عن غابات نيوزيلندا 
الـــتـــي تــحــتــوي عــلــى 70 فـــي املـــائـــة من 
الــنــبــاتــات الــتــي نــثــرت بـــذورهـــا طــيــور 
ــر الـــــتـــــوي. بـــيـــنـــمـــا الـــحـــمـــام  ــائــ مـــثـــل طــ
اإلمبراطوري امليكرونيزي يقوم بمهام 
ــبـــر. وكـــواحـــد مـــن أكـــبـــر الــطــيــور في  أكـ
أرخبيل باالو، فإنه موزع بذور رئيسي 

عبر سلسلة الجزر بأكملها.
وفــــي مــنــطــقــة الـــشـــرق األوســـــــط، تــقــوم 
طـــيـــور مــهــاجــرة مــثــل الــســمــن والـــفـــري 

وبــعــض أنــــواع الــدخــلــة وغــيــرهــا بنقل 
ــن بـــلـــد إلـــــى آخــــــر. إن تــنــوع  الــــبــــذور مــ
الـــطـــيـــور يـــــؤدي إلــــى تـــنـــوع خــدمــاتــهــا 
ــا بــيــئــة  ــهــ ــنــ ــلــــفــــة، ومــ لـــلـــبـــيـــئـــات املــــخــــتــ
الــــغــــابــــات. وتـــلـــقـــح الـــطـــيـــور الــنــبــاتــات 
وتــحــافــظ على استمراريتها وحماية 
الــغــابــات مــن األمــــراض، لكونها تلتهم 

الحشرات القاتلة للنباتات.
ولــلــغــابــات تــأثــيــر فـــي الــبــشــر، فتخزن 
الكربون وتجعل املناخ مستقرًا أكثر، 
وتـــعـــطـــي األوكـــســـيـــجـــن لـــلـــهـــواء الــــذي 
نتنفسه، وتحول امللوثات إلى مغذيات. 
لكن من دون طيور، فإن موائل الغابات 

لن يكون لها وجود.
بــاإلضــافــة إلــى ذلـــك، للطيور أثــر كبير 
في املــوائــل األخــرى التي تعيش فيها، 
كــاملــراعــي واملــســتــنــقــعــات واملـــزروعـــات، 

إلـــــخ. وهـــــذه آثـــــار نــاتــجــة مـــن تنظيف 
الــطــبــيــعــة مـــن األجـــســـام املــيــتــة وحــفــظ 
التوازن بن النباتات والحيوانات أكلة 
األعشاب، وحماية النباتات الساحلية 
مـــن االنـــقـــراض بــســبــب اجــتــيــاحــهــا من 
قــبــل أصــــداف صــغــيــرة تــأكــل الــنــبــاتــات 

على سبيل املثال.
من دون حماية النباتات الساحلية من 
الــشــواطــئ بسبب  االنــقــراض، ستتآكل 
الــبــحــر وعــــدم وجــــود مــثــبــتــات للتربة. 
الـــحـــفـــاظ  فــــي  الــــطــــيــــور دورًا  وتــــــــؤدي 
املــرجــانــيــة وغــيــرهــا ممن  على الشعب 
سيكون لنا معها موعد الحــق. يجهل 
بعض البشر حقا أهمية هــذه الطيور 
أنــهــم  لــيــثــبــتــوا  الــحــيــوي  فـــي محيطها 

أقوى منها.
اختصاصي في علم الطيور البرّية*

لوال الطيور الندثرت الغابات لوال الطيور الندثرت الغابات 

منذ حوالى عقدين من الزمن، قال أحد العلماء األملــان إن العالم بال طيور لن 

يكون فيه حياة. ربما كان في هذا اإلعالن مبالغة بعض الشيء بسبب عدم 

القدرة على شرح العالقة بني الطيور والكائنات الحية األخرى املعروفة وتلك 

غير املعروفة بعد. لكننا نحن اليوم نستطيع الجزم بأنه بال طيور، لن تكون 

هناك غابات. واألدلة متوافرة، وأغلبها يشاهد كل يوم تقريبًا، ولكننا ال نفكر 

في تأثيره بالغابات. ففوائد الطيور ليست مجرد فوائد ثقافية، بل هي تؤدي 

دورًا في وظائف األجهزة البيئية اإليكولوجية بطريقة تؤثر مباشرة في صحة 

اإلنسان واقتصاده. وبينت الدراسات الحديثة أن الطيور تلتهم نصف مليار 

ف املنزلي اآلفات الزراعية 
ّ
طن من الحشرات في السنة. وفي الصني، يلتهم الخط

بنسبة ثلثي كمية ما يأكله. أما الشرشور كبير املنقار، فيهاجم يرقات براعم 

أشجار التنوب عند انتشارها، ويحصد بيولوجيًا من اليرقات ما يعادل 1800 

دوالر من ثمن املكافحة باملبيدات لكل كيلومتر مربع.

كتب : غسان رمضان الجرادي*

الطيور تلتهم سنويا نصف 
مليار طن من الحشرات الضارة
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قــدم الــبــاحــثــون أدلـــة على فــكــرة مختلفة. 
ــود بـــالـــفـــعـــل فــــي الــحــمــض  ــرر مــــوجــ الــــضــ
الـــنـــووي لــلــخــاليــا، ويــنــشــط مـــع تــقــدمــنــا 
فــي العمر، ولــكــن هــنــاك شيئا مــا يحتاج 
إلى الضغط على الزناد الذي يجعله في 

الواقع سرطانًيا.
وجاء هذا االكتشاف من البحث في سبب 
ــة غــيــر املـــدخـــنـــن بـــســـرطـــان الـــرئـــة.  ــابـ إصـ
فالغالبية العظمى مــن ســرطــانــات الرئة 
ناتجة عــن الــتــدخــن، ولــكــن ال تـــزال حالة 
ــدة مــن كــل 10 حـــاالت فــي بريطانيا  واحــ

بسبب تلوث الهواء.
وركـــز عــلــمــاء معهد كــريــك عــلــى شــكــل من 
أشكال التلوث يسمى املواد الجسيمة 2.5 
املعروفة باسم PM2.5 وهي أصغر بكثير 

من قطر شعرة اإلنسان.
ومن خالل سلسلة من التجارب البشرية 

والحيوانية املفصلة، أظهروا:
األماكن ذات املستويات األعلى من تلوث 
الهواء كان بها املزيد من سرطانات الرئة 
غــيــر الــنــاتــجــة عــن الــتــدخــن. مــع التنفس 
يؤدي استنشاق مواد PM2.5 إلى إطالق 
ــذار كـــيـــمـــيـــائـــي–interleukin-1-beta–فـــي  إنـ

الرئتن.
هــذا يسبب التهاب وينشط الخاليا في 

الرئتن، للمساعدة في إصالح أي ضرر.
لكن حوالي خلية واحــدة من كل 600000 
خلية، في رئتي شخص يبلغ من العمر 
50 عـــاًمـــا، تــحــتــوي بــالــفــعــل عــلــى طــفــرات 

سرطانية محتملة.
هذه الخلية يتم اكتسابها مع تقدمنا في 
العمر، ولكنها تبدو سليمة تماًما حتى 
يتم تنشيطها بواسطة اإلنذار الكيميائي 

وتصبح سرطانية.

بــشــكــل حــاســم، اســتــطــاع الــبــاحــثــون منع 
تــكــون الــســرطــانــات فــي الــفــئــران املعرضة 
لــتــلــوث الــــهــــواء، بــاســتــخــدام عــقــار يمنع 

إشارة اإلنذار.
وجاءت النتائج مبهرة لفهم تأثير تلوث 
الهواء وأيضا أساسيات كيفية اإلصابة 

بالسرطان.
ــــدة  ــم، واحـ ــيـ وتــــقــــول الــــدكــــتــــورة إمــيــلــيــا لـ
مــن بــاحــثــي معهد كــريــك، إن األشــخــاص 
ا ولكنهم أصيبوا 

ً
الذين لم يدخنوا مطلق

بسرطان الرئة ليس لديهم في الغالب أي 

فكرة عن السبب.
وقــالــت: »إن إعطاءهم بعض األدلــة حول 

ا”.
ً
كيفية حدوث هذا أمر مهم حق

“إنـــه أمـــر بــالــغ األهــمــيــة. 99 فــي املــئــة من 
الـــنـــاس فـــي الــعــالــم يــعــيــشــون فـــي أمــاكــن 
ــهــــواء إرشــــــادات  يـــتـــجـــاوز فــيــهــا تـــلـــوث الــ
منظمة الــصــحــة الــعــاملــيــة، لـــذا فــهــو يؤثر 

ا.”
ً
علينا جميًعا حق

ــا أن الــطــفــرات 
ً

لــكــن الــنــتــائــج أظــهــرت أيــض
وحــــدهــــا ال تـــكـــفـــي دائـــــًمـــــا لــلــتــســبــب فــي 
اإلصــابــة بــالــســرطــان. ويــمــكــن أن تحتاج 

إلى عنصر إضافي.
وقــال البروفيسور سوانتون إن هذا كان 
أكــثــر االكــتــشــافــات إثـــــارة الــتــي صــادفــهــا 
الــواقــع يعيد التفكير  مختبره، ألنــه »فــي 
فــي فهمنا لكيفية ظــهــور األورام«. وقــال 
إنه سيؤدي إلى »حقبة جديدة« للوقاية 
مــن الــســرطــان الــجــزيــئــي. إن فــكــرة تــنــاول 
حــبــوب مــنــع الــســرطــان، إذا كــنــت تعيش 
الــتــلــوث، ليست فكرة  فــي منطقة شــديــدة 
خيالية تماًما. فلقد جرب األطباء بالفعل 
عــقــار )إنــتــرلــوكــن 1- بــيــتــا( فـــي أمـــراض 

ــدوا، عن  ــة الــدمــويــة ووجــــ ــيـ الــقــلــب واألوعـ
طريق الصدفة البحتة، أنه يقلل من خطر 

اإلصابة بسرطان الرئة.
في هذه األثناء، يتم عرض هذه النتائج 
ــلــــمــــاء فـــــي مــــؤتــــمــــر لــلــجــمــعــيــة  ــلــــى الــــعــ عــ

األوروبية لطب األورام.
وقــال البروفيسور سوانتون فــي حديث 
لبي بــي ســي مــن املــؤتــمــر: »الــتــلــوث مثال 
ــع، لكن سيكون هــنــاك 200 مــثــال آخر  رائـ
على ذلك خالل السنوات العشر القادمة.”

ــادة الــتــفــكــيــر  ــ ــال إنـــنـــا بــحــاجــة إلــــى إعــ ــ وقـ
الــتــدخــن فــي اإلصــابــة  فــي كيفية تسبب 
بالسرطان–هل هو مجرد تلف الحمض 
ــن املــــــواد  ــ ــم عـ ــنــــاجــ الـــــنـــــووي املـــــعـــــروف الــ
الــكــيــمــيــائــيــة املـــوجـــودة فـــي الــتــبــغ، أم أن 

ا؟.
ً

الدخان يسبب االلتهاب أيض
من الغريب أن فكرة أن الحمض النووي 
ــتـــحـــور ال يــكــفــي لــتــشــكــيــل الـــســـرطـــان،  املـ
إلــى محفز آخر  وأن السرطانات بحاجة 
للنمو، اقترحها ألول مرة العالم إسحاق 

برينبلوم في عام 1947.
وتــــقــــول الــــدكــــتــــورة لــــيــــم: »مـــــن الــنــاحــيــة 
قـــام علماء  لــقــد  أمـــر رائــــع.  إنـــه  الفلسفية، 
ــيـــاء املـــذهـــلـــون بــهــذا الــعــمــل مــنــذ 75  األحـ

عاًما، وتم تجاهله إلى حد كبير”.
ومع ذلك شددت ميشيل ميتشل، الرئيسة 
الــتــنــفــيــذيــة ملــعــهــد أبـــحـــاث الـــســـرطـــان في 
ــدخـــن ال يــــزال  بـــريـــطـــانـــيـــا، عـــلـــى أن »الـــتـ

السبب األكبر لسرطان الرئة”.
لــكــنــهــا أضـــافـــت: »الــعــلــم، الــــذي يستغرق 
سنوات من العمل الشاق، يغير تفكيرنا 
الــســرطــان. لدينا اآلن  حــول كيفية تــطــور 
الــدافــعــة وراء سرطان  فهم أفضل للقوى 

الرئة”.

دراسة : تلوث الهواء 
يسبب سرطان الرئة
• لندن : أعلن باحثون أنهم اكتشفوا كيف يؤدي تلوث الهواء إلى اإلصابة 

بالسرطان، في اكتشاف يغير فهمنا تماًما لكيفية ظهور األورام.

أنــه بــداًل من  وأظهر الفريق البحثي في معهد فرانسيس كريك في لندن 

التسبب فــي ضـــرر، فـــإن تــلــوث الــهــواء يعمل عــلــى إيــقــاظ الــخــاليــا التالفة 

القديمة. وقــال البروفيسور تشارلز سوانتون، أحد الخبراء البارزين في 

العالم، إن االختراق يمثل »حقبة جديدة”. وقد يكون من املمكن اآلن تطوير 

الــســرطــانــات. ويمكن أن تشرح النتائج كيف تعمل  عقاقير توقف تكون 

الــنــظــرة الكالسيكية  الــجــســم. وتــبــدأ  املـــواد املسببة للسرطان على  مــئــات 

للسرطان بخلية سليمة. تكتسب املزيد واملزيد من الطفرات في شفرتها 

إلــى نقطة تــحــول. ثــم تصبح  الــنــووي، حتى تصل  الجينية، أو الحمض 

ا وتنمو دون حسيب وال رقيب. ولكن هناك مشاكل في هذه الفكرة: 
ً
سرطان

توجد الطفرات السرطانية في األنسجة التي تبدو سليمة، والعديد من 

املــواد املعروفة بأنها تسبب السرطان–بما في ذلك تلوث الهواء–ال يبدو 

أنها تلحق الضرر بالحمض النووي لألشخاص.

الملوثات الدقيقة قياس PM2.5 وهى أصغر بكثير من قطر شعرة اإلنسان هى األخطر
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كما نص املرسوم بقانون على أن يكون 
للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة 
االخــتــصــاصــات اآلتــيــة، رســم السياسات 
الــعــامــة ووضــــع الــخــطــط االســتــراتــيــجــيــة 
للهيئة في اإلمارة وعرضها على املجلس 
لُيقرر ما يــراه مناسبا بشأنها، واقتراح 
الـــالزمـــة املتعلقة  الــتــشــريــعــات واألنــظــمــة 
بــعــمــل الــهــيــئــة وعـــرضـــهـــا عــلــى املــجــلــس 
لُيقرر ما يراه مناسبا بشأنها واإلشراف 
ــاديــــن ومـــراقـــبـــة  ــيــ ــيـــات الــــصــ ــعـ ــمـ عـــلـــى جـ
أنشطة الصيد في اإلمـــارة، والعمل على 
تــنــمــيــة الـــثـــروة الــســمــكــيــة بــالــتــعــاون مع 
الــصــيــاديــن والــجــهــات املعنية،  جمعيات 
ــات  ــراحــ ــتــ وبــــحــــث ودراســــــــــة ووضـــــــع االقــ
ــــول أليـــــــة مــــشــــكــــالت ذات عـــالقـــة  ــلـ ــ ــحـ ــ والـ
ــثـــروة الــســمــكــيــة ، الــتــوعــيــة بــأهــمــيــة  ــالـ بـ
املحافظة على الثروة السمكية بالوسائل 
املــتــاحــة، والتنسيق مــع الجهات املعنية 
ــا يــتــعــلــق بـــالـــثـــروة الــســمــكــيــة ،  فـــي كـــل مـ
وإبــــــرام الــعــقــود واالتـــفـــاقـــيـــات ومـــذكـــرات 
ــــات بـــعـــد اعـــتـــمـــادهـــا  ــراكـ ــ ــــشـ الـــتـــفـــاهـــم والـ
ــة بـــالـــجـــهـــات  ــانــ ــعــ ــتــ ــــن املــــجــــلــــس، واالســ مـ
الــدعــم اإلداري  املختصة للحصول على 
والفني، ويجوز لها االستعانة بالخبراء 

في كافة األنشطة واملهرجانات البحرية 
، وأي  ــا  ــ ــهـ ــ ــارجـ ــ فـــــي داخــــــــل اإلمـــــــــــارة وخـ
كلف بها من الحاكم 

ُ
اختصاصات أخرى ت

أو املجلس.
املرسوم بقانون  للهيئة بحسب  ويكون 
أمــيــري  رئــيــس يــصــدر بتعيينه مــرســوم 
ُيعاونه عدد كاف من املوظفن والخبراء 

ــاريــــن وبــــيــــوت الـــخـــبـــرة ذات  ــشــ ــتــ واالســ
االختصاص في كل ما يتعلق بأعمالها، 
ويجوز لها التعاون مع الجهات األخرى 
فـــــي املـــــوضـــــوعـــــات الــــتــــي تــــدخــــل ضــمــن 
ــا ، وتــمــثــيــل  ــاتـــهـ ــتـــصـــاصـ ــا واخـ ــهــ ــدافــ أهــ
ــمــــرات واالجـــتـــمـــاعـــات  اإلمــــــــارة فــــي املــــؤتــ
املحلية واإلقليمية والدولية، واملشاركة 

ــكــــون  ــمـــي، ويــ ــيـ ــظـ ــنـ ــتـ وفــــقــــا لـــهـــيـــكـــلـــهـــا الـ
ــيــــات الــــالزمــــة  ــلـــطـــات والــــصــــالحــ لــــه الـــسـ
الــقــرارات  الهيئة واتــخــاذ  إلدارة شـــؤون 
ــا ولــــه بــوجــه  ــهـ ــدافـ ــة لــتــحــقــيــق أهـ الــــالزمــ
العامة  السياسة  اقــتــراح  مــا يلي  خــاص 
الالزمة لتحقيق أهداف  واالستراتيجية 
الهيئة وعرضها على املجلس العتمادها 

الــالزم بشأنها، اإلشـــراف على  اتخاذ  أو 
التشريعات  الهيئة وفق  العمل في  سير 
واألنـــظـــمـــة الـــســـاريـــة وإصــــــدار الـــقـــرارات 
االداريـــــــة ومــتــابــعــة تــنــفــيــذهــا ، مــتــابــعــة 
تنفيذ الخطط والبرامج واملشاريع التي 
ــداد املـــوازنـــة  ــ تــشــرف عــلــيــهــا الــهــيــئــة.، إعـ
للهيئة  الــخــتــامــي  الــســنــويــة والـــحـــســـاب 
وعـــرضـــهـــمـــا عـــلـــى املـــجـــلـــس لـــالعـــتـــمـــاد 
ــان الــــدائــــمــــة واملـــؤقـــتـــة  ــلــــجــ ، تـــشـــكـــيـــل الــ
للهيئة وتــحــديــد  الــتــابــعــة  الــعــمــل  وفــــرق 
اخــتــصــاصــاتــهــا ونـــظـــام عــمــلــهــا، تمثيل 
الهيئة أمام القضاء والجهات الحكومية 
ــن، الــتــوقــيــع  ــ ــريـ ــ ــــي عــالقــتــهــا مــــع اآلخـ وفـ
عــلــى الــعــقــود واالتــفــاقــيــات والــشــراكــات 
الهيئة،  برمها 

ُ
ت التي  التفاهم  ومــذكــرات 

ــفــــي الـــهـــيـــئـــة  ــفــــويــــض غــــيــــره مـــــن مــــوظــ تــ
بــبــعــض ســلــطــاتــه أو صــالحــيــاتــه وفــقــا 
لــلــتــشــريــعــات الـــســـاريـــة فـــي اإلمـــــــارة، أي 
ف بها 

ّ
أو اختصاصات أخــرى يكل مهام 

من الحاكم أو املجلس.
ــانــــون مــخــتــلــف  ــقــ ــوم بــ ــ ــرســ ــ كـــمـــا نـــظـــم املــ
بــالــهــيــكــل التنظيمي  املــتــعــلــقــة  الــجــوانــب 
واملــــــوارد املــالــيــة والــضــبــطــيــة الــقــضــائــيــة 

واألحكام الختامية وغيرها.

الشارقة تنشيء هيئة للثروة السمكية تتولىالشارقة تنشيء هيئة للثروة السمكية تتولى
كل ما من شأنه حماية الثروة السمكية وتنميتها كل ما من شأنه حماية الثروة السمكية وتنميتها 

• الشارقة : أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور 

سلطان بن محمد القاسمي عضو املجلس األعلى 

حــاكــم الــشــارقــة املـــرســـوم بــقــانــون رقـــم /3/ بشأن 

تنظيم هيئة الشارقة للثروة السمكية.

ونص املرسوم بقانون على أن يكون املقر الرئيس 

لــلــهــيــئــة فـــي مــديــنــة الـــشـــارقـــة، ويـــجـــوز بـــقـــراٍر من 

نشئ فروعا 
ُ
املجلس التنفيذي إلمارة الشارقة أن ت

ــارة.  ــ أو مــكــاتــب لــهــا فـــي بــاقــي مـــدن ومــنــاطــق اإلمـ

وتــــهــــدف الــهــيــئــة بــحــســب املــــرســــوم بـــقـــانـــون إلـــى 

تحقيق املحافظة على الثروة السمكية وتنميتها 

ــن الـــغـــذائـــي وتــنــمــيــتــه  ــ فـــي اإلمـــــــارة، وتــحــقــيــق األمـ

وإحياء مهنة صيد األسماك واالرتقاء بها، ودعم 

مــحــالت الــتــعــاونــيــات /الــســوق املــحــلــي/ مــن خالل 

بيع مــواد الصيد بأسعار منافسة، وتقديم كافة 

الــدعــم املتاحة للصيادين وأنشطتهم على  أوجــه 

مستوى اإلمارة.

باكستان : أضرار الفيضانات تتجاوز باكستان : أضرار الفيضانات تتجاوز 1010 مليارات دوالر بكثير مليارات دوالر بكثير

ــراتـــشـــي : أوضــــــح وزيــــــر الــتــخــطــيــط والــتــنــمــيــة  • كـ
ــرار الــنــاجــمــة  ــ ــال، أن األضــ ــبـ الــبــاكــســتــانــي إحـــســـان إقـ
عـــن الــفــيــضــانــات فـــي بــاكــســتــان أكــبــر بــكــثــيــر مـــن 01 
مليارات دوالر، بعد أن فقد مالين املواطنن منازلهم 
الطرق والجسور  املياه  وسبل عيشهم بينما جرفت 

الرئيسية في البالد.
البالد يحسبون تكلفة  بينما ال يزال املسؤولون في 
الخسائر الناجمة عن الفيضانات الغزيرة التي أودت 
بحياة أكثر من 0031 شخص، ُيظهر أحدث تقييم أن 
األضرار ستكون أسوأ من التوقعات األولية. في هذا 

النهائية  القيمة  أن تحديد  إلــى  إقــبــال  أشــار  اإلطـــار، 
ســيــســتــغــرق مــن ســتــة إلـــى ثــمــانــيــة أســابــيــع، مضيفا 
العالم  الكارثة املناخية ناجمة عن تصرفات  أن هذه 
املـــتـــقـــدم. قــــال إقـــبـــال الــــذي يـــقـــود جـــهـــود اإلغـــاثـــة من 
الفيضانات في باكستان، عبر الهاتف: »جميع الدول 
التي أسهمت في ظاهرة االحتباس الحراري تتحّمل 
مسؤولية مساعدتنا اآلن وأن تكون شريكة في إعادة 
املأساة ليست  البالد«. وأضــاف: »هــذه  تأهيل وبناء 

من صنعنا. بل بسبب االحتباس الحراري”.
التي كانت  الواقعة فــي جنوب آســيــا،  الــدولــة  تــواجــه 

تـــعـــانـــي بــالــفــعــل مــــن تــــضــــاؤل احـــتـــيـــاطـــيـــات الــعــمــلــة 
وتـــشـــهـــد مـــســـتـــويـــات تــضــخــم مـــرتـــفـــعـــة مـــنـــذ عـــقـــود، 
ــارثـــة طــبــيــعــيــة رهـــيـــبـــة. حيث  خــســائــر نــاجــمــة عـــن كـ
جبر نحو نصف 

ُ
أغرقت املياه أكثر من ثلث البالد وأ

مــلــيــون شــخــص عــلــى دخـــول مخيمات اإلغــاثــة. ومــع 
رت الــحــكــومــة من 

ّ
اكــتــســاح املــحــاصــيــل واملــاشــيــة، حـــذ

أزمة غذائية تلوح في األفق. 
تــســّبــت الــفــيــضــانــات الــراهــنــة فــي الــقــضــاء عــلــى نحو 
54% مـــن إنـــتـــاج الــقــطــن، وهــــو أحــــد أهــــم املــحــاصــيــل 
ــار إلــيــهــا  ــ ــشـ ــ ــا ُيـ ــ  مـ

ً
ــــي بـــاكـــســـتـــان وعــــــــــادة الـــنـــقـــديـــة فـ

إقبال  السياق، أوضح  بالـ«الذهب األبيض«. في هذا 
أنــــه ســيــتــعــّن عــلــى الـــبـــالد إنـــفـــاق 3 مـــلـــيـــارات دوالر 
النسيج،  الخام الضرورية لصناعة  املــواد  الستيراد 
ــعــّد أكــبــر مــصــدر لــلــنــقــد األجــنــبــي فــي الــبــالد، 

ُ
الــتــي ت

مستشهدًا بالتقديرات األولية.
سيضيف ارتـــفـــاع تــكــالــيــف الـــغـــذاء وتــضــخــم فــواتــيــر 
االســــتــــيــــراد ضــغــطــا عـــلـــى االقـــتـــصـــاد الــبــاكــســتــانــي. 
وتـــجـــدر اإلشـــــارة إلـــى أن الـــبـــالد حــصــلــت لــلــتــو على 
النقد  مــلــيــار دوالر مــن صــنــدوق  قـــرض بقيمة 61.1 
الدولي لتتجنب التخلف الوشيك عن سداد ديونها.
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عُمان : عُمان : 5353  بالغ تلوث و  بالغ تلوث و334334 قضية بيئية خالل  قضية بيئية خالل 20212021
ولــتــعــزيــز الــثــقــافــة املــجــتــمــعــيــة حــول 
ــفــــاظ عـــلـــى الـــســـالحـــف،  أهـــمـــيـــة الــــحــ
ــة مـــــــبـــــــادرة »تـــــارتـــــل  ــئــ ــيــ ــهــ ــلــــت الــ فــــعــ
التي تهدف  الحد  كوماندوز« برأس 
ــة الــــشــــبــــاب عــلــى  ــئــ إلـــــــى تـــشـــجـــيـــع فــ
التطوع البيئي للحفاظ على الحياة 
الفطرية والتنوع األحيائي، وتعزيز 
وعــــي املــجــتــمــع بــأهــمــيــة الــســالحــف 
الــــــتــــــي تــــعــــشــــش عـــــلـــــى الـــــشـــــواطـــــئ 
العمانية وضـــرورة حمايتها، ويتم 
املبادرة رصد عدد السالحف،  خالل 
بــال أضــــواء، وتوعية  وتنفيذ حملة 
املــخــالــفــن، واملـــراقـــبـــة  الــــــزوار وردع 
ــلـــســـالحـــف  ــة لـ ــيــ ــلــ ــيــ ــلــ والـــــحـــــمـــــايـــــة الــ
الـــبـــحـــريـــة، وتــنــظــيــف الـــشـــواطـــئ من 
املــخــلــفــات الــبــالســتــيــكــيــة ومــخــلــفــات 
الــســكــان املحلين  الــصــيــد، وتــوعــيــة 
حول األهمية االقتصادية والثقافية 
لـــلـــســـالحـــف الـــبـــحـــريـــة ودورهـــــــــا فــي 
توفير فــرص استثمارية للمجتمع 

املحلي.
وخالل عام1202م شارك في املبادرة 
683 مــتــطــوعــا، وبــلــغ إجــمــالــي عــدد 
التواجد  الذين تم منعهم من  الــزوار 
لــيــال عــلــى شـــواطـــئ املــحــمــيــة 69233 
السيارات  زائـــرا، وبلغ إجمالي عــدد 
أو ردعها لدخول  التي تم إخراجها 
ــيــــارة، وبــلــغ  لــيــال 9458 ســ املــحــمــيــة 
إجــمــالــي عـــدد الــســالحــف الــصــغــيــرة 
إرجــاعــهــا 23791 سلحفاة،  تــم  الــتــي 
املخلفات  أكياس  وبلغ إجمالي عدد 

التي تم تنظيفها2428 كيسا.
ــــت هــــيــــئــــة الــــبــــيــــئــــة مـــمـــثـــلـــة  ــنــ ــ ــلــ ــ وأعــ
بمركزالتنوع األحيائي تأهيل 912 
ــور، وإنـــقـــاذ  ــيـ ــطـ مـــن الـــحـــيـــوانـــات والـ
63 خــالل عــــام1202م ، ويــقــوم املــركــز 
ــار  ــ ــثـ ــ ــل وإكـ ــيــ ــأهــ بــــإنــــقــــاذ وإعــــــــــــادة تــ
الــفــطــريــة املحلية إلــى  أنـــواع الــحــيــاة 

ــعــــودة إلــى  بــيــئــاتــهــا الــطــبــيــعــيــة، والــ
املـــوطـــن األصـــلـــي أو االســـتـــخـــدام في 
الــتــعــلــيــمــيــة،  الــعــلــمــيــة أو  ــنـــواحـــي  الـ
باإلضافة إلى تقديم الرعاية الطبية 
ــات الــــفــــطــــريــــة، وتـــأهـــيـــل  ــوانــ ــيــ ــحــ ــلــ لــ
الــبــريــة إلعــــادة إطالقها  الــحــيــوانــات 
فــــي بــيــئــاتــهــا الــطــبــيــعــيــة، وحــمــايــة 
الــبــريــة املحلية  الــحــيــوانــات  وإكـــثـــار 
املــهــددة بــاالنــقــراض، وحفظ األنــواع 
املـــصـــادرة مــن الــحــيــوانــات والــطــيــور 

البرية.
مـــن 00031 مــن  أكـــثـــر  وتــــم تــســجــيــل 
الــســالحــف الـــخـــضـــراء الــتــي تعشش 
الــحــد، وبلغت عدد  فــي منطقة رأس 
آثـــار الــســالحــف الــتــي زارت شــواطــئ 
أثــــرا، وتـــم تسجيل  املــحــمــيــة 99106 
بـــائـــضـــة و12011  87194 ســلــحــفــاة 
غير بائضة، وتسجيل107 سلحفاة 
ضالة و 351 سلحفاة ميتة، ورصد 
ــدة وتـــســـجـــيـــل 281  ــائــ 7 ســـالحـــف عــ

سلحفاة جديدة.
التي تشرف  وبلغت عــدد املحميات 
الـــبـــيـــئـــة 52 مــحــمــيــة  عـــلـــيـــهـــا هـــيـــئـــة 
بـــنـــهـــايـــة1202م، وتــهــدف الــهــيــئــة من 
ــيــــات الـــطـــبـــيـــعـــيـــة إلــــى  ــــالل املــــحــــمــ ــ خـ
رفـــــع املـــــؤشـــــرات الـــبـــيـــئـــيـــة لــســلــطــنــة 
ُعــمــان فــي الــتــقــاريــر الــدولــيــة، ودعــم 
املـــحـــافـــظـــة عـــلـــى الـــتـــنـــوع األحـــيـــائـــي 
ــع  ــة الـــبـــيـــئـــيـــة، ورفــ ــمـ ــظـ ــة األنـ وســــالمــ
الـــبـــيـــئـــي ومــــؤشــــرات  األداء  مــــؤشــــر 
التنمية املستدامة للسلطنة،  أهداف 
وتنويع مصادر الدخل من السياحة 
ــارات املــتــعــلــقــة  ــمــ ــثــ ــتــ الــبــيــئــيــة واالســ
بــــاســــتــــخــــدام املــــــــــــوارد الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، 
وإشــراك املجتمع املحلي لالستفادة 
مـــن املــحــمــيــة اقــتــصــاديــا، بــاإلضــافــة 
إلـــى االســتــغــالل املـــتـــوازن واملــســتــدام 

للموارد الطبيعية في املحمية.

تــلــقــت هــيــئــة الــبــيــئــة 53 بــالغــا 
ــوادث الــتــلــوث وسجلت  عــن حــ
بـــيـــئـــيـــة و404  ــة  ــيـ 334 قـــضـ
شكاوى ورصدت581 تجاوزا 
ومخالفات بيئية من مختلف 
الــعــام2021،  املحافظات خــالل 
ــادة املــخــاطــرالــتــي  ــزيــ ــ ونـــظـــرا ل
الــعــمــانــيــة فّعلت  الــبــيــئــة  تــهــدد 
الهيئة مركز طوارئ للتصدي 
للمخاطر الصناعية والطبيعية 
كحوادث السفن وتسرب املواد 
الــخــطــرة فــي الــهــواء الــجــوي أو 
األنــواء  البحر وتغير  في مياه 
املناخية والــزالزل والعواصف 

الرملية واألعاصير .
ويــســعــى املــركــز إلـــى مكافحة 
ــئــــي بــــــــــدءا مــن  ــيــ ــبــ ــ ــوث ال ــ ــلـ ــ ــتـ ــ الـ
استالم بالغات التلوث البيئي 
الطارئة، والتعامل مع عمليات 
االســتــجــابــة الـــفـــوريـــة واتـــخـــاذ 
املــطــلــوبــة والتنسيق  الــتــدابــيــر 
ــا مــتــخــذا  ــارهــ لــلــتــقــلــيــل مــــن آثــ
املــنــاســبــة بشأنها  ــراءات  ــ ــ اإلجـ
الوطنية  الجهات  بالتعاون مع 
واإلقليمية والــدولــيــة، وتفعيل 
ــــبــــرامــــج  ــة وال ــيـ ــنـ الـــخـــطـــط الـــوطـ
ــة بــمــكــافــحــة الــتــلــوث  ــاصـ ــخـ الـ
إلــى متابعة  البيئي، باإلضافة 
حوادث التلوث البيئي وتطبيق 
ــح الــبــيــئــيــة  ــ ــوائـ ــ ــلـ ــ الــــقــــوانــــني والـ
املـــعـــمـــول بــهــا بــالــتــنــســيــق مع 
الـــجـــهـــات املــخــتــصــة وتــطــبــيــق 
االتـــفـــاقـــيـــات والـــبـــروتـــوكـــوالت 
ــــيــــة واإلقـــلـــيـــمـــيـــة املــعــنــيــة  ــــدول ال
البيئي لردع  التلوث  بمكافحة 
كــــل مــــن يــــقــــوم بـــاملـــمـــارســـات 
الخاطئة التي تؤثر على البيئة 
الــعــمــانــيــة ، وكـــانـــت الــهــيــئــة قد 
تــرخــيــصــا  أصــــــــــدرت 9947 

بيئيا خالل عام 2021م
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تعد غابة تونغاس الوطنية في جنوب 
ــة فــي  ــيـ ــنـ ــة وطـ ــابــ ــر غــ ــبــ شــــــرق أالســــكــــا أكــ
الواليات املتحدة، حيث تبلغ مساحتها 

86 مليون كيلومتر مربع.
كما أن غابة تونغاس الوطنية هي أكبر 
غابة مطيرة معتدلة على وجه األرض لم 
بــهــا، وتتألف  العبث  يــجــِر تشويهها أو 
من أشجار األرز العتيقة، وأشجار تنوب 
ســيــتــكــا، والـــشـــوكـــران الــغــربــي. كــمــا أنها 
موطن ألكثر من 004 نوع من الحيوانات 
الــبــريــة بــمــا فـــي ذلــــك الــنــســور الــصــلــعــاء 
ــــزالن األمـــيـــركـــيـــة الــضــخــمــة وأكـــبـــر  ــغـ ــ والـ

تجمع في العالم للدببة السوداء.
جدير بالذكر أن سكان أالسكا األصلين 
اســـتـــوطـــنـــوا الـــغـــابـــة ألكـــثـــر مـــن 01 آالف 
عــام ومــا زالــوا يعتبرونها وطنهم حتى 

اليوم.
هذا وتعمل إدارة الرئيس بايدن جاهدة 
عــلــى اســتــعــادة الــحــمــايــة الــبــيــئــيــة لغابة 
تونغاس الوطنية في أالسكا وستعمل 
ــات  ــسـ ــــع الــــحــــكــــومــــات الـــقـــبـــلـــيـــة ومـــؤسـ مـ
أالسكا األصلية للحفاظ على أكبر غابة 

وطنية في الواليات املتحدة.
قــد  ــة  ــيـ ــركـ ــيـ الـــــزراعـــــة األمـ ــانــــت وزارة  وكــ

تـــــمـــــوز/يـــــولـــــيـــــو، عــن  فــــــي 51  ــت،  ــ ــنـ ــ ــلـ ــ أعـ
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة االســــتــــدامــــة فــــي جـــنـــوب 
شرق أالسكا، حددت بموجبها مبادرات 
وحـــمـــايـــات جـــديـــدة لـــلـــمـــوارد الــطــبــيــعــيــة 

للوالية.

تضع االستراتيجية حدا لعمليات قطع 
األشجار على نطاق واســع من األشجار 
املــعــمــرة فـــي الــغــابــات الــبــدائــيــة الــقــديــمــة 
التي تبلغ مساحتها 8.6  النمو  البطيئة 
مــلــيــون هــكــتــار، وهـــي أكــبــر مــســاحــة من 

الــغــابــات الــقــديــمــة الــتــي تشهد نــمــوا في 
الواليات املتحدة.

وقـــالـــت مــاريــنــا أنــــدرســــون، مـــديـــرة قــريــة 
ــازان املــنــظــمــة فــي كــيــتــشــيــكــان، أالســكــا،  كــ
بــه لصحيفة نيويورك  أدلـــت  فــي حــديــث 

تايمز: “هذه واحدة من الخطوات األولى 
الــتــي شــهــدنــاهــا نــحــو تــحــقــيــق املـــســـاواة 
العرقية الذي وعدت به إدارة بايدن تجاه 
مــجــتــمــعــاتــنــا األصـــلـــيـــة.” وأضـــافـــت “إنـــه 
يوجد لدينا الكثير مطروح على الطاولة 

– الغابة هي كل شيء بالنسبة لنا.”
تعد غابة تونغاس الوطنية في جنوب 
شــرق أالسكا موطنا ألكثر من 004 نوع 
ــن الـــحـــيـــوانـــات الـــبـــريـــة – بــمــا فـــي ذلــك  مـ
البيضاء واملوظ  الــرؤوس  النسور ذوات 
)الغزال األميركي الضخم( وأكبر تجمع 
لــلــدبــبــة الـــســـوداء فـــي الــعــالــم. كــمــا تضم 
الــغــابــة أشـــجـــار شــجــرة الــتــنــوب سيتكا 

التي يبلغ عمرها 008 عام.
دأب الــعــلــمــاء عــلــى وصـــف الــغــابــة بأنها 
واحـــــدة مـــن أكــبــر أحـــــواض الـــكـــربـــون في 
ــقـــديـــرات، فـــــإن هـــذه  ــتـ ــلـ ــا لـ ــقــ الــــعــــالــــم. ووفــ
الـــغـــابـــات تـــخـــزن 8٪ مـــن كـــربـــون جميع 
ــابـــات فـــي الـــبـــر الــرئــيــســي لــلــواليــات  الـــغـ
املتحدة مجتمعة. إن التقاط الكربون من 
الغالف الجوي يعد أمرا ضروريا وحسم 
املــنــاخ واملساعدة  أزمــة  األهمية ملكافحة 
ارتـــــفـــــاع درجــــة  مــــع  ــد األرض  ــريـ ــبـ تـ فــــي 

حرارتها.

تونغاس ...أكبر غابة مطيرة فى الواليات املتحدةتونغاس ...أكبر غابة مطيرة فى الواليات املتحدة
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شعاع األملشعاع األمل
فى صراع املناخفى صراع املناخ

ــا في  مــســتــويــات مــنــخــفــضــة جــــديــــدة، أمــ
الـــبـــرازيـــل فــقــد زاد تــولــيــد طــاقــة الــريــاح 
والطاقة الشمسية فــي عــام 1202، حيث 
يمثل اآلن أكثر من 31% من مزيج الطاقة 
ــــالد مــــتــــجــــاوزا مــــؤشــــر مــنــظــمــة  ــبـ ــ ــي الـ ــ فـ
الــتــعــاون االقــتــصــادي والــتــنــمــيــة للطاقة 

النظيفة لذلك العام.
ــتــــراقــــات ســيــاســيــة  يــمــكــن أن تـــحـــدث اخــ
بشأن قضايا املناخ بن عشية وضحاها 
وبــشــكــل غــيــر مــتــوقــع عــلــمــا أنـــه لــســنــوات 
الــوقــود األحفوري  عديدة كانت صناعة 
مــصــمــمــة عــلــى إقــنــاعــنــا بــأنــه ال يمكننا 
ــاز  ــغـ ــدون الـــفـــحـــم والـــنـــفـــط والـ ــ الـــعـــيـــش بــ
الطبيعي، لكن االرتفاع الحاد في أسعار 
الــطــاقــة بــعــد الـــغـــزو الـــروســـي ألوكــرانــيــا 
أظـــهـــر وبـــكـــل بــســاطــة أنـــنـــا ال نــســتــطــيــع 

االستمرار بهذا اإلدمان.
الوقود األحفوري  بينما تجني شركات 
الطاقة  أرباحا غير مسبوقة، فإن أسعار 
املــرتــفــعــة تــســبــب الـــبـــؤس لــلــنــاس األكــثــر 
العالم ودفعت مالين آخرين  ضعفا في 
للوقوع في براثن الفقر ألول مرة، وحتى 
فـــي الــبــلــدان املــتــقــدمــة قـــد تــضــطــر األســـر 
إلــى االختيار بن  الدخل املنخفض  ذات 

الطعام والتدفئة هذا الشتاء.
مثلما تسعى اتفاقية تخفيض التضخم 
ــات املــتــحــدة  ــ ــواليـ ــ ــــى حـــمـــايـــة ســـكـــان الـ إلـ
الـــوقـــود األحـــفـــوري املتقلبة  مـــن أســـعـــار 
وآثـــارهـــا غــيــر املـــبـــاشـــرة، يــجــب عــلــى كل 
حــكــومــة أخـــرى أن تتحمل مسؤوليتها 
بــحــمــايــة مــواطــنــيــهــا، علما  فــيــمــا يتعلق 
لــو تمكنت مــن عمل ذلــك فسيعتبر  أنها 
املؤرخون هذه اللحظة على أنها اللحظة 
ــات املــتــحــدة  ــ ــواليـ ــ الـــتـــي أطـــلـــقـــت فــيــهــا الـ
بــرنــامــجــا ضــخــمــا ملــكــافــحــة الــفــقــر، حيث 
ــــى األبــــد  ــكـــان والــ ــــط الــــنــــاس فــــي كــــل مـ ربـ

السياسة املناخية برفاهيتهم.
ــزال بــعــيــديــن عــــن تــحــقــيــق أهـــدافـــنـــا  ــ ال نــ
ــتـــصـــدي لــلــتــغــيــر املـــنـــاخـــي، ولــكــن  فــــي الـ
خطونا خطوة كبيرة إلى األمــام مقارنة 
ــام 2202، وإن  ــ عــ بــــدايــــة  فــــي  بـــوضـــعـــنـــا 
قــانــون تخفيض التضخم ليس مثاليا-
التمويل  الــصــارخ فيه هــو غــيــاب  العيب 
ملساعدة البلدان األكثر فقرًا على التأقلم 
أنـــه يمكن  ُيــظــهــر  املــنــاخ- لكنه  مــع تغير 
الهائلة،  الــعــقــبــات املحلية  التغلب عــلــى 
وإن مؤتمر األطــــراف 72 قــد أصــبــح قاب 
قــوســن أو أدنـــى ويــجــب عــلــى الـــقـــادة أن 
يجلسوا إلى طاولة املفاوضات ولديهم 
شعور باملسؤولية ودليل ملموس على 

التزامهم بالتحرك.

* السكرتيرة التنفيذية السابقة التفاقية األمم 
املناخ، وأشرفت  اإلطــاريــة بشأن تغير  املتحدة 
عــلــى اتــفــاقــيــة بــاريــس الــتــاريــخــيــة بــشــأن تغير 

املناخ.

األوروبي أن تصل حصة مصادر الطاقة 
إلــى 04  الطاقة لديه  املتجددة فــي مزيج 
في املئة على األقل بحلول عام 0302 كما 
حــقــق قــطــاع الــنــقــل فــي الــهــنــد واملــســؤول 
عن 41 في املئة من إجمالي االنبعاثات 
ــــالد قــــفــــزة نـــوعـــيـــة لـــــألمـــــام، مــن  ــبـ ــ ــي الـ ــ فـ
إلــى تحالف ذا فيرست  خــالل االنضمام 
مـــوفـــرز، وهـــو تــحــالــف يــهــدف إلـــى إزالـــة 
الكربون من قطاع النقل، وذلك في مجال 
الـــصـــنـــاعـــات الــثــقــيــلــة والـــنـــقـــل ملــســافــات 
طويلة والــتــي تعتبر مسؤولة عــن %03 
مـــن االنـــبـــعـــاثـــات الــعــاملــيــة، لــقــد وضــعــت 
الحكومة الكولومبية املنتخبة مؤخرًا 
أجندة طموحة للغاية للمناخ والعدالة 
ــدة مــــن أجـــل  ــ ــ ــــي أجــــنــــدة واعـ الــبــيــئــيــة وهـ
إنــهــاء نــمــوذج الــبــالد املــدمــر الــقــائــم على 

استخراج املوارد.
ــاقـــة  لــــقــــد ســــاهــــم ازدهـــــــــــار صــــنــــاعــــة الـــطـ
الـــى حــد كبير في  الــصــن  فــي  الشمسية 
انــخــفــاض أســعــار الــطــاقــة املــتــجــددة إلــى 

الركب  الــتــي تخلفت عــن  الرئيسة  الـــدول 
في املحافل الدولية التي تهدف للتصدي 
للمشكلة، لكن قانون تخفيض التضخم 
سيبقي األميركين في اللعبة في الفترة 
الــتــي تــســبــق مـــحـــادثـــات املـــنـــاخ الــدولــيــة 

لهذا العام.
الــــــواليــــــات  فــــــي  ــد  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ الـــــقـــــانـــــون  إن 
ــيــــة ال يـــضـــعـــهـــا عــلــى  ــيــــركــ ــتــــحــــدة األمــ املــ
الــتــلــوث بشكل  املــســار الصحيح لتقليل 
كــبــيــر فــحــســب، بـــل مـــن املـــرجـــح أيــضــا أن 
ــــى انـــخـــفـــاض أســــعــــار الـــطـــاقـــة  يـــــــؤدي إلــ
املتجددة، وسيّسهل ذلك على العديد من 
االقتصادات الناشئة والبلدان منخفضة 
الــدخــل تــبــنــي مــصــادر الــطــاقــة املــتــجــددة 
الطاقة  بــداًل من بناء املزيد من محطات 

التي تعمل بالفحم.
وعلى الرغم من العقبات السياسية التي 
ــارات  تــواجــه مــثــل هـــذا الــتــقــدم، هــنــاك إشـ
حــــول الــعــالــم عــلــى أن األمـــــور تــســيــر في 
ــاه الـــصـــحـــيـــح، إذ يـــريـــد االتـــحـــاد  ــ ــــجـ االتـ

مـــثـــل قــــانــــون تــخــفــيــض الـــتـــضـــخـــم، فـــإن 
تــلــك االنـــتـــصـــارات تــبــدو مــفــاجــئــة، ولكن 
الحركات االجتماعية تساعد في تحقيق 
التقدم، ويمكن أن تصبح أكثر  مثل هــذا 
ــتـــحـــول ريـــــــاح الـــســـيـــاســـة  ــا تـ ــدمـ ــنـ ــوة عـ ــ قــ

ملصلحتها.
عـــــالوة عــلــى ذلــــك كــــان تــوقــيــت الــقــانــون 
األميركي الجديد مثاليا ألن وتيرة حركة 
العام،  الوقت من  املناخ تتسارع في هذا 
فبعد أســابــيــع قليلة مــن اآلن سيجتمع 
ــيـــويـــورك لــحــضــور  رؤســــــاء الــــــدول فـــي نـ
ــة لـــألمـــم  ــامــ ــعــ ــمــــاعــــات الـــجـــمـــعـــيـــة الــ ــتــ اجــ
املـــتـــحـــدة الـــتـــي ســتــتــبــعــهــا قــمــة لـــرؤســـاء 
ــات فـــــي بــــويــــنــــس آيــــــــرس وقـــمـــة  ــديــ ــلــ ــبــ الــ
مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا 
ــم املـــتـــحـــدة لــتــغــيــر املـــنـــاخ  ــ ومـــؤتـــمـــر األمــ
)مــؤتــمــر األطــــراف 72( فــي شـــرم الشيخ، 

مصر.
ــنـــاخ مــعــتــادون  إن املـــفـــاوضـــن بـــشـــأن املـ
على حضور مثل تلك التجمعات وكلهم 
إصرار على اإلعالن عن إحراز تقدم بأي 
ثــمــن واســـتـــخـــدام الـــقـــوة املــطــلــقــة لــــإرادة 
إلبقاء التركيز على العدالة املناخية، أما 
في السنوات األخيرة فقد تمكن النشطاء 
الــشــبــاب مــن فــضــح تناقضاتنا حــيــث ال 
يمكن للمرء أن يقول إن الجهود املبذولة 
الــطــوارئ املناخية كافية  ملعالجة حــالــة 
عندما ال يفعل السياسيون شيئا سوى 

الكالم.
ــة عــــلــــى قـــــانـــــون تــخــفــيــض  ــ ــقـ ــ ــــوافـ لــــكــــن املـ
ــذه الــســاعــة  ــه- فـــي هــ ــ الــتــضــخــم تــعــنــي أنـ
ــفـــاح ضــــد االحـــتـــبـــاس  ــكـ ــن الـ املـــتـــأخـــرة مــ
ــا االســـــــتـــــــعـــــــداد  ــ ــنـ ــ ــنـ ــ ــكـ ــ ــمـ ــ الـــــــــــــحـــــــــــــراري- يـ
ــة ولــــديــــنــــا شـــيء  ــادمــ ــقــ ــاعـــات الــ ــمـ ــتـ لـــالجـ
ــمـــوس، فــــالــــواليــــات املــتــحــدة  ــلـ جـــديـــد ومـ
ــبـــر مــصــدر  األمـــيـــركـــيـــة هــــي تـــاريـــخـــيـــا أكـ
لــلــغــازات املــســبــبــة لــالحــتــبــاس الـــحـــراري 
وفي السنوات األخيرة كانت واحــدة من 

ــزال بــعــيــديــن عـــن تــحــقــيــق أهــدافــنــا  ــ ال نـ
ــنـــاخـــي، ولــكــن  فـــي الـــتـــصـــدي لــلــتــغــيــر املـ
خطونا خطوة كبيرة إلى األمــام مقارنة 
بوضعنا في بداية عام 2022، وإن قانون 
تــخــفــيــض الــتــضــخــم لــيــس مــثــالــيــًا-لــكــنــه 
العقبات  الــتــغــلــب عــلــى  أنـــه يمكن  ُيــظــهــر 

املحلية الهائلة.
لـــقـــد أصــبــحــنــا مـــعـــتـــاديـــن عـــلـــى أخـــبـــار 
املناخ الكئيبة، وعلى الرغم من تحذيرات 
الــعــلــمــاء واحــتــجــاجــات املــجــتــمــعــات فــإن 
الــفــيــضــانــات الــكــارثــيــة ومـــوجـــات الــحــر 
القياسية وحرائق  التي حطمت األرقـــام 
ــات الـــجـــفـــاف  ــ ــوجـ ــ ــرة ومـ ــ ــدمـ ــ ــابــــات املـ ــغــ ــ ال
املــســبــبــة لــلــمــجــاعــة قــد أصــبــحــت تتكرر 

وبشكل متزايد.
ولــكــن فــي بــعــض األحــيــان فـــإن مفاجأة 
ــاع  ــنــ ــة ســــــــــــارة تـــــشـــــّجـــــع صــ ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ سـ
دمًا 

ُ
السياسات والنشطاء على املضي ق

فــي املــعــركــة ضــد االحــتــبــاس الـــحـــراري، 
قــانــون تخفيض  فاملوافقة مــؤخــرًا على 
املتحدة األميركية،  بــالــواليــات  التضخم 
الذي سيّسرع من تحول أميركا للطاقة 

النظيفة هو مثال جيد على ذلك.
لقد شهدنا لحظات مشجعة مماثلة في 
املـــاضـــي، فــخــالل األشـــهـــر الــتــي سبقت 
ــلــمــنــاخ لــســنــة  تــبــنــي اتـــفـــاقـــيـــة بــــاريــــس ل
2015، أعلنت الواليات املتحدة األميركية 
ــة لــتــخــفــيــض  ــتـــركـ ــــني خـــطـــة مـــشـ ــــصـ والـ
االنــبــعــاثــات والــتــي ســاعــدت فــي تمهيد 
ــول إلـــــى تـــلـــك الــصــفــقــة  ــلـــوصـ ــق لـ ــريـ ــطـ الـ
ــــي ســـنـــة 2014 شــــارك  الـــتـــاريـــخـــيـــة، وفـ
مئات اآلالف من األميركيني في مسيرة 
بمدينة نــيــويــورك مــن أجــل املــنــاخ والتي 
تـــجـــاوزت جــمــيــع الـــتـــقـــديـــرات مـــن حيث 
املــشــاركــني فيها مما دفــع باألمني  عــدد 
بــان كي-مون  آنــذاك  املتحدة  العام لألمم 
ــوع والــتــأكــيــد على  لــلــحــديــث عـــن املـــوضـ

أهمية االحتجاجات.

بقلم : كريستيانا فيغيريس*
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خالد محمد الهاجرياألخـــيــرة
رئيس التحرير : النـاشط البيئـي

انخفاض »مقلق« لعدد حيوانات انخفاض »مقلق« لعدد حيوانات 
وحيد القرن فى جنوب إفريقياوحيد القرن فى جنوب إفريقيا

وصـــف أبـــرز أحــــزاب املــعــارضــة فــي جــنــوب إفــريــقــيــا 
االنـــخـــفـــاض املــســتــمــر فـــي أعـــــداد حـــيـــوانـــات وحــيــد 
ــات  ــيـ ــمـ ــــرى املـــحـ ــبـ ــ ــــي »كــــــروغــــــر بــــــــــــارك«، كـ ــرن فــ ــ ــقــ ــ الــ
ــيـــا، بـــأنـــه »مـــقـــلـــق«،  ــقـ الـــحـــيـــوانـــيـــة فــــي جـــنـــوب إفـــريـ
منتقدًا سياسة الحكومة في مجال مكافحة الصيد 

الجائر.
املحمية  أن  بيان  الديمقراطي في  التحالف  والحظ 
فــقــدت 153 مــن حــيــوانــات وحــيــد الــقــرن مــنــذ نهاية 
مــن مجمل  املــئــة  فــي   21 نــحــو  مــا نسبته  أي   ،0202
ات  هــــذه الـــحـــيـــوانـــات فــيــهــا، اســـتـــنـــادًا إلــــى إحـــصـــاء

البرملان. رسمية قدمت خالل اجتماع في 

وأدى ذلك إلى انخفاض عدد حيوانات وحيد القرن 
في املحمية في الوقت الراهن.

بــارك« تضم عام 3102 نحو عشرة  وكانت »كروغر 
آالف من هذه الثدييات، بحسب منظمة »سايف ذي 
، مما يعني  الحكومية  إنــتــرنــاشــونــال« غير  رايــنــو 
تاليا أن 57 في املئة من حيوانات وحيد القرن فيها 

نفقت في أقل من عشر سنوات.
وأفادت الحكومة في آب/أغسطس الفائت بأن 952 
مـــن حــيــوانــات وحــيــد الـــقـــرن كــانــت ضــحــيــة الــصــيــد 
ــى مـــن الــســنــة.  ــ الـــجـــائـــر خــــالل األشـــهـــر الــســتــة األولــ
الصيد غير  بتهمة  السلطات 96 شخصا  وأوقــفــت 

املــشــروع واالتــجــار بــقــرون وحــيــد الــقــرن، بينهم 31 
فـــي »كـــروغـــر بـــــارك”. وتــضــم جــنــوب إفــريــقــيــا نحو 
08 فــي املــئــة مــن مجمل حــيــوانــات وحــيــد الــقــرن في 
الــعــالــم، وهـــذا مــا يــجــعــلــهــا مــركــزًا أســاســيــا للصيد 
ــقــــراض. ومـــا  ــوان املــــهــــدد بــــاالنــ ــيـ الـــجـــائـــر لـــهـــذا الـــحـ
يــشــجــع هـــذا الــصــيــد هـــو الــطــلــب املــتــأتــي مـــن آســيــا 

التقليدي. الطب  القرون في  حيث تستخدم 
ورأى التحالف الديمقراطي أن األرقام األخيرة التي 
الحيوانات في  االنخفاض في عدد  استمرار  تظهر 
االدعاء  »تعارضا مع  ظهر 

ُ
ت بارك«  »كروغر  محمية 

بـــأن جــهــود الــحــكــومــة ملــكــافــحــة الــصــيــد الــجــائــر في 

الجائر”. الصيد  آفة  كروغر كافية ملعالجة 
وأفـــــاد االتـــحـــاد الـــدولـــي لــحــفــظ الــطــبــيــعــة فـــي آب/
أغــســطــس الــفــائــت بـــأن الــصــيــد الــجــائــر لــحــيــوانــات 
ــار غــيــر املـــشـــروع بــهــا شــهــدا  ــقـــرن واالتــــجــ وحـــيـــد الـ
ــرة، لــكــنــهــمــا ال يـــزاال  ــيــ تـــراجـــعـــا فـــي الـــســـنـــوات األخــ

يشكالن خطرًا كبيرًا على وجود هذه الحيوانات.
الــقــرن عــلــى جــدول  درج مصير حــيــوانــات وحــيــد 

ُ
وأ

التجارة  اتفاقية  التاسع ألطــراف  االجتماع  أعــمــال 
ــأنــــواع الـــحـــيـــوانـــات والـــنـــبـــاتـــات الــبــريــة  ــة بــ ــيـ الـــدولـ
املـــهـــددة بــاالنــقــراض )»ســـايـــتـــس«( الــــذي ُيــعــقــد في 

بنما. املقبل في  الثاني/نوفمبر  تشرين 

إحباط تهريب أنياب أسود إحباط تهريب أنياب أسود 
وأفيال داخل سندويتشاتوأفيال داخل سندويتشات

• الــخــرطــوم : أحــبــطــت إدارة جــمــارك مــطــار الــخــرطــوم فــي الـــســـودان بــصــالــة املــغــادرة 
ــو مـــن فصيلة  مــحــاولــة تــهــريــب أســـنـــان أســــود وأفـــيـــال وأظـــافـــر حـــيـــوان »الـــبـــعـــام«، وهـ
ما نشرته صحيفة  أجانب. ووفق  البالد بحوزة  إلى خارج  كانت فى طريقها  القرود، 
الشرطة على ستة سندوتشات ملفوفة  اإللكتروني، عثرت  »االنتباهة« على موقعها 
كل  بداخل  للتفتيش حيث عثرت  الجمارك وأخضعتها  قوة  فيها  اشتبهت  باحترافية 
بداخل كل سندوتش على  السندوتشات وعثر  تفتيش  تم  سندوتش على مادة صلبة 

الفيل«.  العاج »سن  قطعتن من 
ــــارت إلـــى أن جــمــلــة املــضــبــوط مــن ســن الــفــيــل بــلــغــت 21 قــطــعــة تـــزن بــالــضــبــط 8.5  وأشـ
للتحقيق. وكشفت عن  إندونيسي وأحالته  ليتم توقيف  الــخــام،  العاج  كيلوغرام من 
ضبط ست قطع عبارة عن أنياب أسود مستخرجة من حوالي ثالثة أسود عقب قتلها، 
بــجــانــب ضــبــط ثــمــانــي كــيــلــوغــرامــات مــن أظــافــر حــيــوان الــبــعــام وهـــو حــيــوان نـــادر من 

التي يحظر قتلها أو صيدها. املنقرضة  الحيوانات  القرود وُيعد من  فصيلة 


