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جماعة الخط األخضر البيئية

تسرب 14 ألف برميل يغلق 
أكبر أنابيب نقل النفط من 

كندا إلى أمريكا
٢

٣

٥

٩

1٢

التحول نحو الطاقة 
المتجددة بدأ 

ولن يكون سلساً

العبو كرة القدم 
معرضون ألمراض

 الدماغ بعد الـ 6٥ عاما

المساحة السطحية 
لبحيرات العالم زادت 46 ألف 

كيلومتر خالل 4 عقود

»مارك« .. دب بني يستعيد 
حريته  بعد ٢0 عاما 

داخل القفص

أخبار

صحة

اقتصاد

دراسات

األخيرة

كتب : الناشط البيئي خالد الهاجري:

 فــي الــوقــت الـــذي كـــان مــن املــتــوقــع أن يــخــرج مسؤولي 
الطيران املدني وإدارة األرصــاد الجوية لتقديم إيضاح 
الـــوزراء حيال تعطل رادار الطقس  للمجتمع وملجلس 
وشبهات التكتم على ذلك، أو حتى تقديم تبرير لفشلهم 
في إصالحه، إال أنهم الذو بالصمت وغابوا عن املشهد 
الــواقــعــة ال تخصهم وال تعنيهم، مما يكشف أن  وكـــأن 
وضع إدارة الطيران املدني قد يكون أسوء مما يتصوره 
املــســؤولــن فــي الــحــكــومــة، خصوصا وأنــهــا هــي اإلدارة 
املعنية بالدرجة األولى عن تنظيم كافة رحالت الطيران 
ــار بــالــبــالد وهـــي املــســؤولــة عـــن رصـــد كــافــة  ــ الـــقـــادم واملـ

املتغيرات املتعلقة بالطقس.
مجلس األمة مجلس األمة 

تفاعال مع ما نشرته ) الخط األخضر( في العدد املاضي 
بادر كل من النائبان عالية الخالد وحمد العبيد بتوجيه 
أسئلة برملانية تتعلق بواقعة تعطل رادار الطقس، حيث 
أمطرت الخالد إدارة الطيران املدني بـ 13 سؤاال برملانيا 
، بينما وجــه النائب حمد العبيد ســـؤاالن حول  دقيقا 

أسباب تعطل الرادار وأسباب عدم إصالحه.
الوزير المعنيالوزير المعني

بــــدوره أكـــد وزيـــر الــدولــة لــشــؤون مجلس األمـــة ووزيـــر 
العمراني واملكلف  لــشــؤون اإلســكــان والتطوير  الــدولــة 
باملسؤولية عن إدارة الطيران املدني عمار العجمي أنه 
سيشكل لجنة للتحقيق في واقعة تعطل رادار الطقس 
الطيران املدني للرد على ما كشفت  إدارة  كما سيوجه 

عنه الخط األخضر.
المدير السابقالمدير السابق

الــجــويــة بالتكليف  إدارة األرصـــــاد  أدلــــى مــديــر  بــــدوره 
ســابــقــا املــهــنــدس صــــالح االنــــصــــاري )مــتــقــاعــد حــالــيــا(  
بــمــعــلــومــات غـــايـــة فـــي األهـــمـــيـــة حـــيـــث أوضـــــح )لــلــخــط 
إدارة األرصــاد  أنــه كــان يتولى منصب مدير  األخــضــر( 
الجوية باإلنابة عن زمالئه بشكل متقطع منذ عام 2014 

حتى نهاية خدمته
صدفه!صدفه!

إيــقــاف صور  تــم  انــه بعد تعطل رادار الطقس  وأضـــاف 
ــرادار عــن مــوقــع إدارة األرصـــــاد الــجــويــة عــلــى شبكة  ــ الــ
االنترنت بالتالي علم املهتمون بالطقس بتوقف الرادار 
وهذا هو سبب استفسار املهتمن بالطقس واملغردين 
عـــن تــوقــفــه ، لــذلــك لــســت أنــــا مـــن »كــشــفــت تــعــطــل رادار 
الــبــالد« بــل جميع متابعي مــوقــع األرصـــاد  الطقس فــي 

الجوية علم به.
ال توجد قطع غيار!ال توجد قطع غيار!

وكشف أنه بعد قيام املختصن بإدارة األرصاد الجوية 
ــرادار بــفــحــصــه تبن  ــلــ ــعــة لــ

ّ
ومــهــنــدســي الــشــركــة املــصــن

تعطل عدة أجزاء منه ، و بعض هذه األجزاء غير متوفر 
بــالــشــركــة املــصــنــعــة و تــحــتــاج إلـــى تــصــنــيــع مـــن جــديــد 
إلــى وقت  نـــادرة االعــطــال بالتالي ستحتاج  ألنها قطع 

لتصنيعها وتوصيلها وتركيبها.
استغاثة بالخليج!استغاثة بالخليج!

وأضاف بأن إدارة األرصاد الجوية قامت بالتعاون مع 
الــوطــنــي لــأرصــاد باململكة العربية  الــزمــالء فــي املــركــز 
السعودية الشقيقة بربط رادار الطقس الخاص بمنطقة 
حــفــر الــبــاطــن وهـــي بــــادرة كــريــمــة لــيــســت بــغــريــبــة على 
األشقاء. هذا باإلضافة لقيام أرصاد الكويت باستخدام 
شبكة رادارات الطقس لدول مجلس التعاون الخليجي ، 
وهي الشبكة التي ربطت رادارات الطقس بدول مجلس 
الطارئة  الــحــاالت  فــي  الــتــعــاون الخليجي الستخدامها 

وبمثل حالة الرادار اآلن. 
أسئلة النائبة عالية الخالدأسئلة النائبة عالية الخالد

■ ما صحة خبر تعطل رادار الطقس ؟ إذا كان صحيحا 
ــا أســبــاب  ــبـــاب الـــعـــطـــل؟ ومــ ــا أسـ ــدة الــتــعــطــل؟ ومــ ــا مــ ، مـ
تأخر إصــالحــه؟ مــع تــزيــدي بــصــورة ضوئية مــن جميع 
املــخــاطــبــات الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة والــتــقــاريــر املتعلقة 
بتعطل رادار الطقس التابع إلدارة األرصاد في الطيران 

املدني.

ــا الـــجـــهـــة املــــســــؤولــــة عــــن صــيــانــة  ــن املــــوظــــف أو مــ ■ مــ
الـــــرادار؟ مــع تــزيــدي بــمــؤهــالتــهــم الــعــلــمــيــة الـــدالـــة على 
الــرادارات، كما يرجى تزويدي  تخصصهم في إصالح 
بجدول صيانة الرادار خالل فترة الست أشهر السابقة 

لتعطله.
■ هـــل تــوجــد عــقــود صــيــانــة ســـاريـــة املــفــعــول لــصــيــانــة 
ات املتخذة  الرادار؟ إذا كانت اإلجابة بالنفي ما اإلجراء
اســتــمــراريــة خدمات  للحفاظ على  املــدنــي  الــطــيــران  مــن 

رصد الطقس؟ 
إدارة  تــتــبــع  احــتــيــاطــيــة  طــقــس  رادارات  تـــوجـــد  ــل  هـ  ■
الرئيسي  األرصاد الجوية لتالفي تعطل رادار الطقس 

؟ إذا كانت اإلجابة باإليجاب، يرجى تزيدي بمواقعها 
بالنفي  اإلجــابــة  ومتول ياملسؤولية عنها، وإذا كانت 

يرجى تزويدي باألسباب.
■ كيف يزود برج املراقبة والطائرات واملوانئ والسفن 
بحالة الطقس خالل تعطل رادار الطقس؟ وكيف كانت 
ادارة االرصاد تصدر نشرات الطقس ومن كان يشرف 
على ذلك مع بيان تخصصه الوظيفي ومؤهله العلمي.
بــــاألصــــالــــة إلدارة  تـــعـــيـــن مـــديـــر  تـــأخـــر  ــاب  ــبــ ــا أســ مــ  ■
ــاد الــجــويــة؟ ومــن املــديــر بالتكليف مــع تــزويــدي  االرصـ
ــمـــي الـــــــــدال عــلــى  ــلـ ــعـ ــن مـــؤهـــلـــة الـ ــ ــــورة ضـــوئـــيـــة مـ ــــصـ بـ

اختصاصه.
■ كــم عـــدد مــن تــنــطــبــق عــلــيــهــم شــــروط ديــــوان الــخــدمــة 
الــجــويــه؟  لــتــولــي منصب مــديــر ادارة االرصــــاد  املــدنــيــة 
الخبرة  بيان أسمائهم واختصاصاتهم وشهادات  مع 

والسيرة الذاتية لكل منهم.
ــم عـــدد  ــ ــــالد؟ وكــ ــبـ ــ ــدد مـــحـــطـــات الــــرصــــد فــــي الـ ــ ■ كــــم عــ
؟ وهل  ذلــك  اســبــاب  العمل؟ ومــا  عــن  املتوقفة  املحطات 
يوجد في ادارة االرصاد متخصصون لصيانتها ؟ إذا 
اإلجابة باإليجاب يرجى بيان عددهم وطبيعة  كانت 

تخصصاتهم.
■ هل توجد عقود سارية املفعول للمحطات؟ إذا كانت 
اإلجابة باإليجاب يرجى تزويدي بصورة منها، وإذا 

كانت اإلجابة بالنفطي يرجى تزويدي باألسباب.
املواطنن بتعطل  الجوية  االرصـــاد  إدارة  هــل نبهت   ■
يــرجــى  بــاإليــجــاب  ــابـــة  كــانــت اإلجـ إذا   الــطــقــس؟  رادار 
تــزويــدي بــمــا يــثــبــت ذلـــك، وإذا كــانــت اإلجــابــة بالنفي 

يرجى ذكر اسباب ذلك؟
التي  والــريــاح  الترابية والرملية  العواصف  عــدد  كم   ■
تــتــجــاوز ســرعــتــهــا ٣٠ كــــم/س  وريــــاح الــغــبــار الــعــالــق 
الــتــي ضــربــت الــبــالد مــنــذ تــعــطــل رادار الــطــقــس وكــيــف 
تــحــديــد تواريخها  مــع  والــتــحــذيــر منها  التنبيه  جــرى 

وساعات حدوثها وكيفية رصدها؟
الــجــويــة تعتمد خــالل عمل  ــاد  ادارة االرصـ كــانــت  اذا   ■
وتعطل رادار الطقس على رادارات طقس دولية يرجى 
تزويدي باالتي نوعها ومكان وجودها وملن تتبع وهل 
تكلف املال العام شيئا نظير الحصول على خدماتها؟ 
مــا  اإلدارة  لــــدى  الـــخـــدمـــات  هــــذه  تـــتـــوافـــر  كـــانـــت ال  ,إن 
خطط الطوارئ املوجودة في حال تعذر الحصول على 

خدمات هذه الرادارات خالل تعطل رادار الطقس؟
■ هــل إلدارة األرصــــاد الــجــويــة خــطــة أو اســتــراتــيــجــيــة 
لعملها؟ إذا كــانــت اإلجــابــة بــاإليــجــاب يــرجــى تــزويــدي 
ــا انـــجـــز مـــن هــذه  بـــصـــورة ضــوئــيــة عــنــهــا، مـــع بـــيـــان مـ
االســتــراتــيــجــيــة أو الــخــطــة ، ومــوانــع اتــمــامــهــا والــعــمــل 
بها، وإذا كانت اإلجابة بالنفي يرجى ذلك أسباب ذلك.

فشل حكومي فى إدارة االزمات...رادار الطقس ال يزال معطل

النائبان عالية الخالد وحمد 
العبيد يتفاعالن ويتصديان 

للواقعة بأسئلة برلمانية

الطيران المدني ال تملك 
قطع  غيار لرادار الطقس 
لمواجهة الحاالت الطارئة

الطيران المدني ال تمتلك
رادار طقس احتياطي 

ولجأت ألرصاد السعودية 
إلنقاذ الموقف!

غياب تام ملسؤولي الطيران املدني ال تعليق وال توضيح بل فشل فى إيضاح احلقائق

جلنة البيئة البرملانية غائبة عن احلدث والصمت يطبق على أعضائها

الصدفة قادت الكتشاف تعطل رادار الطقس 

السعودية قامت بربط الكويت برادار حفر الباطن إلنقاذ املوقف

سوء اإلدارة يضرب أطنابه فى الطيران املدني وتعطل الرادار يكشف املزيد

■ النائب حمد العبيد■ النائبة عالية الخالد■ الوزير عمار العجمي
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مجموعة كبيرة من احليوانات البحرية مهددة باالنقراضمجموعة كبيرة من احليوانات البحرية مهددة باالنقراض
ــالـــت مــنــظــمــة دولـــيـــة  • مـــونـــتـــريـــال : قـ
للحفاظ على البيئة، إن مجموعات من 
األنـــواع املعرضة للخطر من الثدييات 
أنــواع أذن البحر  البحرية والعديد من 
ونـــــوع مـــن املــــرجــــان الـــكـــاريـــبـــي مــهــددة 
اآلن بــاالنــقــراض. وجـــاء إعـــالن االتــحــاد 
الـــدولـــي لــلــحــفــاظ عــلــى الــطــبــيــعــة خــالل 
مــؤتــمــر اتــفــاقــيــة األمـــم املــتــحــدة للتنوع 
البيولوجي، أو »كــوب 15«، فــي مدينة 
ــرت  ــا ذكــ ــة، وفـــــق مــ ــنـــديـ ــكـ ــال الـ ــريـ ــتـ مـــونـ
وكالة »أسوشيتد برس«. ويضم مئات 
األعــضــاء في االتــحــاد وكــاالت حكومية 
مـــن جــمــيــع أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، وهــــو واحـــد 
مــن أوســــع الــشــبــكــات الــبــيــئــيــة انــتــشــارا 
على كوكب األرض. ويستخدم االتحاد 
الــدولــي للحفاظ على الطبيعة قائمته 
الــحــمــراء لـــأنـــواع املـــهـــددة بــاالنــقــراض 
لتصنيف الحيوانات التي تقترب من 
االنـــقـــراض. وهــــذا الـــعـــام، يـــدق االتــحــاد 
ــقــــرة الــــبــــح ،  نــــاقــــوس الـــخـــطـــر بــــشــــأن بــ
وهي حيوان ثديي بحري كبير وسهل 
االنــقــيــاد يــعــيــش مــن الــســاحــل الــشــرقــي 

إلفريقيا إلى غرب املحيط الهادئ.
قـــال االتــحــاد فــي بــيــان إن أبــقــار البحر 
ــــي جـــمـــيـــع أنـــحـــاء  مـــعـــرضـــة لـــلـــخـــطـــر فـ
نطاقها، واآلن دخــلــت تلك الحيوانات 
التي تعيش في شرقي إفريقيا القائمة 

الحمراء لكونها معرضة للخطر بشكل 
كـــبـــيـــر.  وقــــالــــت املــنــظــمــة إن تـــلـــك الــتــي 
تعيش فــي كاليدونيا الجديدة دخلت 

القائمة باعتبارها معرضة للخطر.
األخطار التي تواجه الحيواناتاألخطار التي تواجه الحيوانات

ــاد إلـــــى أن الـــتـــهـــديـــدات  ــ ــــحـ وأشــــــــار االتـ
الــرئــيــســيــة لــلــحــيــوان هـــي وقــوعــهــا في 
ــكـــل غــــيــــر مــتــعــمــد  شــــبــــاك الــــصــــيــــد بـــشـ
ــد الــجــائــر  ــيـ فــــي شـــــرق إفـــريـــقـــيـــا والـــصـ
ــال إيــفــان  فـــي كــالــيــدونــيــا الـــجـــديـــدة. وقــ
ــزوك، الـــــذي قــــاد تــقــيــيــم الــقــائــمــة  تـــــروتـــ

الـــحـــمـــراء لـــشـــرق إفـــريـــقـــيـــا، إنــــه يــعــانــي 
ــوارب وفـــقـــدان  ــقــ أيـــضـــا مـــن اصــــطــــدام الــ
األعــشــاب البحرية التي تتغذى عليها 

أبقار البحر. 
ــز إدارة  ــزيــ ــعــ تـــــــروتـــــــزوك: »تــ وأضـــــــــاف 
مصايد األسماك التي يقودها املجتمع 
املــحــلــي وتــوســيــع فـــرص الــعــمــل خـــارج 
ــان فــي  ــيــ نــــطــــاق الـــصـــيـــد أمــــــــران أســــاســ
شرق إفريقيا، حيث تعد النظم البيئية 
ــغـــذائـــي  ــريـــة ضـــــروريـــــة لــــأمــــن الـ ــبـــحـ الـ

للناس وسبل عيشهم«.

الــحــمــراء لالتحاد أكثر  وتضم القائمة 
مـــن 150 ألــــف نـــــوع. تـــتـــداخـــل الــقــائــمــة 
أحيانا مع األنواع املدرجة تحت قانون 
األنواع املهددة باالنقراض في الواليات 
املتحدة، كما هو الحال في حالة الحوت 
الــصــائــب فــي شــمــال األطــلــســي. ويــقــول 
االتـــحـــاد إن أكــثــر مــن 42 ألـــف نـــوع من 
األنـــــواع املـــدرجـــة فــي الــقــائــمــة الــحــمــراء 
مهددة باالنقراض. ويستخدم االتحاد 
فئات عدة لوصف حالة الحيوان، التي 
تـــتـــراوح مـــن »غــيــر مـــهـــدد« إلـــى »مــهــدد 
ــادة مــا يــقــوم االتــحــاد  بــاالنــقــراض«. وعـ
بــتــحــديــث الــقــائــمــة الـــحـــمـــراء مــرتــن أو 
ثالث مرات في السنة. وتضمن تحديث 
هـــذا األســبــوع أكــثــر مــن 3 آالف إضــافــة 
إلــى القائمة الــحــمــراء. ومــن بــن هــؤالء 
700 نوع مهدد باالنقراض. وقالت جن 
سمارت، رئيسة مركز العلوم والبيانات 
الــــتــــابــــع لــــالتــــحــــاد الــــــدولــــــي لـــلـــحـــفـــاظ 
الــطــبــيــعــة، إن األمـــر يتطلب إرادة  عــلــى 
سياسية إلنقاذ األنواع املهددة، ويمكن 
ــكـــون خــــطــــورة الـــقـــوائـــم الـــجـــديـــدة  أن تـ
ــــت  ــافـ ــ بـــمـــثـــابـــة دعـــــــــوة واضــــــحــــــة. وأضـ
سمارت: »غالبا ما تكون األخبار التي 
ــك بـــشـــأن هـــــذا األمــــــر قــاتــمــة  نـــقـــدمـــهـــا لــ
الــشــيء، لكنها تبعث  ومحبطة بــعــض 

على التحرك، وهو أمر جيد«.

زيلينسكي يتحدثزيلينسكي يتحدث
 عن »كارثة بيئية« عن »كارثة بيئية«
فى البحر األسودفى البحر األسود

ــــي  ــرانــ ــ ــيــــس األوكــ ــرئــ الــ :  دان  كـــيـــيـــف   •
فولوديمير زيلينسكي »اإلبادة البيئية« 
بــعــد تــســجــيــل نـــفـــوق آالف الــــدالفــــن في 
الــبــحــر األســـــود واملـــرتـــبـــط بــحــســب قــولــه 
الــروســي ألوكرانيا على  بآثار االجتياح 

البيئة البحرية.
وقــال زيلينسكي في منشور على مواقع 
التواصل االجتماعي مستندا إلى تقرير 
ملـــوقـــع »يـــونـــايـــتـــد 24« مــنــصــة الــتــمــويــل 
الــجــمــاعــي عــلــى اإلنـــتـــرنـــت الــتــي أطلقها 
الـــنـــافـــقـــة  الـــــدالفـــــن  ــايــــو »آالف  مـــطـــلـــع مــ
ــــى شــــواطــــئ الــبــحــر  جــرفــتــهــا األمــــــــواج إلـ

األسود«.
ــة لــهــا آثـــار  ــيـ وأعـــلـــن أن »الــــحــــرب الـــروسـ
هائلة على الثروة الحيوانية في بالدنا« 
معربا عن أسفه »لعواقبها املدمرة« على 

األنظمة البيئية.
وأكــــد الــرئــيــس األوكــــرانــــي أن الــســلــطــات 
املختصة في مجال حماية البيئة »تجمع 
األدلــة على هذه الجرائم وتنوي تحميل 
روسيا مسؤولية هذه اإلبادة البيئية في 

أوكرانيا«.
ــر املــــديــــر الــعــلــمــي لــحــديــقــة الغـــونـــز  ــ وذكــ
الــوطــنــيــة فـــي تـــوزلـــي )جـــنـــوب غــــرب( في 
هذا التقرير أن مجزرة الدالفن في البحر 
األســـــــود تـــعـــود إلـــــى »وجـــــــود غـــواصـــات 
ــيــــاه مـــنـــذ نــهــايــة  ــفـــن حـــربـــيـــة« فــــي املــ وسـ
الــذي »شكل ضغطا هائال  فبراير، األمــر 

على البيئة البحرية«.
وقـــال إيــفــان روســيــف: »نــقــدر أن 50 ألــف 
الــحــرب بينها 2500  دلفن نفقت بسبب 
ُعــثــر عليها )عــلــى الــشــواطــئ( فــي منطقة 
ــرم الــتــي  ــقــ ــرة الــ ــزيــ ــي شـــبـــه جــ ــا فــ ــ ــــسـ أوديـ
ضــمــتــهــا مــوســكــو وأيـــضـــا فـــي بــلــغــاريــا 

وتركيا ورومانيا«.
ــك نــســبــة 20 بـــاملـــئـــة مــــن هـــذه  ــ ويـــمـــثـــل ذلـ
الــحــوتــيــات فــي الــبــحــر األســــود الــتــي قــدر 
ا والتي كانت 

ً
ألف بـــ250  عددها في 2020 

تتعرض أصال لضغوط الصيد والتلوث، 
وفقا للسلطات األوكرانية.

ــه مـــدونـــة  ــديــ ــيــــف الـــــــذي لــ ــا لــــروســ ــقــ وفــ
عــلــى فــيــســبــوك تــحــظــى بــاهــتــمــام كــبــيــر 
ملــتــابــعــة تــداعــيــات الــحــرب عــلــى الــثــروة 
ــة، أرغـــــم بــعــض  ــيـ ــيـــوانـ الـــنـــبـــاتـــيـــة والـــحـ
وقت  في  »الهجرة«  على  الطيور  أنواع 
ســـابـــق مــــن الــــعــــام جـــــراء »الـــصـــواريـــخ 
الـــتـــي ســقــطــت فـــي الـــجـــزء الـــشـــرقـــي مــن 

وطنية«. ال  الحديقة 

تسرب تسرب 1414 ألف برميل يغلق أكبر أنابيب نقل النفط من كندا إلى أمريكا ألف برميل يغلق أكبر أنابيب نقل النفط من كندا إلى أمريكا
املتحدة  الــواليــات  فــي  البيئة  وكــالــة حماية  قــالــت   : • واشــنــطــن 
الخام  للنفط  تسرب  أكبر  من  النفط  إلزالــة  املبذولة  الجهود  إن 
عــشــرة أعــوام ستستمر  مــن  يقرب  مــا  منذ  املتحدة  الــواليــات  فــي 
هذا األسبوع ما يجعل من املرجح أن يستمر إغالق خط أنابيب 

أخرى. أيام  لعدة  كيستون 
وأغــلــقــت شــركــة تــي ســي لــلــطــاقــة أكــبــر خــط أنــابــيــب لــنــقــل النفط 
ألف   14 أن تسرب  األربــعــاء بعد  املتحدة  الــواليــات  إلــى  من كندا 
برميل من النفط إلى مجرى مائي في كانساس. وقالت الجمعة 
إلى  الــخــط  إعــادة  قــادرة على  تــدرس متى ستكون  تــزال  إنــهــا ال 
الخدمة. وينقل خط كيستون 622 ألف برميل من الخام الكندي 
املتحدة. وقال محللون  الواليات  إلى مناطق مختلفة من  يوميا 
إن تـــوقـــف الـــخـــط قــــد يـــؤثـــر فــــي املــــخــــزونــــات بـــمـــركـــز الــتــخــزيــن 
الخام  إمدادات  ويقطع  أوكالهوما  بوالية  كوشينج  الرئيس في 
إلــــى مـــركـــزي تــكــريــر الـــنـــفـــط. وواصـــلـــت الـــطـــواقـــم فـــي كــانــســاس 
لم يعرف سببه  الذي  التسرب  الجمعة بعد هذا  التطهير  جهود 

»رويترز«. بحسب 
وهــذا هــو ثــالــث تــســرب لــعــدة آالف مــن بــرامــيــل النفط الــخــام من 
تسرب  2010. وتسبب  في  مرة  افتتاحه ألول  منذ  األنابيب  خط 

تقريبا. أسبوعن  إغالقه  استمرار  في  كيستون  لخط  سابق 

جلنة أممية حتث على إظهار التزام سياسي وخطط جلنة أممية حتث على إظهار التزام سياسي وخطط 
عمل للحفاظ على التنوع البيولوجيعمل للحفاظ على التنوع البيولوجي

• جنيف : حثت لجنة األمـــم املتحدة االقتصادية 
ــا وأمــريــكــا الــشــمــالــيــة على  ــ ــا كـــال مـــن أوروبــ ــ ألوروبــ
»إظــهــار االلـــتـــزام الــســيــاســي وخــطــط الــعــمــل القوية 
بــمــا يــتــمــاشــى مـــع حــجــم الــتــحــدي ونــصــيــبــهــمــا من 

املسؤولية للحفاظ على التنوع البيولوجي«.
جـــاء ذلـــك فـــي بــيــان مـــن الــلــجــنــة بــمــنــاســبــة انــطــالق 
أعمال املؤتمر الخامس عشر لأطراف في اتفاقية 
التنوع البيولوجي )كوب 15( في الفترة ما بن ال7 

وال19 من ديسمبر في )مونتريال( بكندا.
الــعــام لأمم املتحدة  ونقل البيان عــن وكيل األمــن 

ولجنة األمــم املتحدة االقتصادية ألوروبـــا األمينة 
التنفيذية أولغا ألجايروفا قولها »إن لجنة األمم 
املتحدة االقتصادية ألوروبا على استعداد ملساعدة 
الدول األعضاء على االستفادة الكاملة من أدواتها 
بشأن املعايير والسياسات ملعالجة بعض الدوافع 
الــرئــيــســة لـــفـــقـــدان الـــتـــنـــوع الــبــيــولــوجــي ولــتــعــزيــز 
التعاون داخل املنطقة وخارجها للمساعدة بشكل 
جماعي في معالجة هذه األزمــة العاملية » وأعربت 
املسؤولة األممية عن أملها في ان تمثل قمة )كوب 
15 مـــونـــتـــريـــال( دفـــعـــة عــاملــيــة قـــويـــة لــلــحــافــظ على 

التنوع البيولوجي. وحــذرت اللجنة من ان التنوع 
الــعــاملــي ينخفض اآلن بــوتــيــرة أســرع  الــبــيــولــوجــي 
من أي وقت مضى في تاريخ البشرية ما يدعو الى 
التعجيل على وجه السرعة بالقيادة الالزمة لوقف 
فقدان التنوع البيولوجي وتنفيذ ما بعد عام 2020.
ــم املــتــحــدة االقــتــصــاديــة  ــ ووفـــقـــا لــتــقــريــر لــجــنــة األمـ
ألوروبا لعام 2022 حول التقدم املحرز نحو تحقيق 
املــســتــدامــة تحتاج  املــتــحــدة للتنمية  أهــــداف األمــــم 
املنطقة إلى التصرف بشكل عاجل لعكس اتجاهات 

فقدان التنوع البيولوجي.
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ــام الـــطـــاقـــة الـــجـــديـــد قــد   نـــظـ
َّ
ــم أن بـــرغـ

يــصــبــح يـــومـــا مـــا أكـــثـــر مــوثــوقــيــة من 
نظيره القديم، هناك أسباب متنوعة 
ــايـــة  ــلـــغـ ــا لـ ــبــ ــعــ ــل االنــــــتــــــقــــــال صــ ــعــ ــجــ تــ
إلــى فترة طويلة إلكماله.  وسيحتاج 

ها هي بعض األسباب.
مصادر الطاقة املتجددة

ــي حــــاجــــة إلــــــى طــــــرق أفـــضـــل  ــ نـــحـــن فـ
ــة  ــاقــ ــطــ ــاح والــ ــة الـــــــريـــــ ــ ــاقـ ــ لــــتــــخــــزيــــن طـ
املــثــال، املرافق  الشمسية. على سبيل 
فـــــي مـــخـــتـــلـــف أنـــــحـــــاء الــــعــــالــــم تـــقـــوم 
الليثيوم  أيــونــات  بتوصيل بطاريات 
 على نماذج 

ً
بشبكة الكهرباء، معتمدة

كــبــيــرة مـــن نــفــس الــتــقــنــيــة املـــوجـــودة 
داخل الهواتف املحمولة.

 مــا تعمل 
ً
لــكــن تــلــك الــبــطــاريــات عــــادة

ملدة 4 ساعات فقط قبل أن تحتاج إلى 
إعـــادة شحنها. يمكن ألنـــواع جديدة 
ــن الـــبـــطـــاريـــات أن تــعــمــل لــســاعــات  مــ
ــهــا ال تــســتــطــيــع تــشــغــيــل 

َّ
أطـــــــول، لــكــن

الشبكة أليام أو ألسابيع.
الوصول إلى الناس

بعض املناطق مثل السهول العظمى 
بالواليات املتحدة التي يقطنها عدد 
ــكـــان، وتــشــتــد فيها  مـــحـــدود مـــن الـــسـ
النائية  الــصــحــراء الكبرى  الــريــاح، أو 
املــشــمــســة، يمكن أن تنتج الكثير من 
ــهــا تــحــتــاج إلــــى خــطــوط 

َّ
الـــطـــاقـــة، لــكــن

الجهد العالي لنقل الكهرباء إلى حيث 
يعيش الناس.

تـــواجـــه هـــذه الــتــوصــيــالت بــاســتــمــرار 
ــــط. فــفــي  ــخــ ــ ــلــــى طـــــــول الــ تــــحــــديــــات عــ
الـــواليـــات املــتــحــدة، اســتــطــاعــت عائلة 
ــوات إحـــــبـــــاط مـــشـــروع  ــنــ ــســ واحـــــــــدة لــ
ــاء، بــقــيــمــة 3  ــربــ ــهــ ــكــ ــل الــ ــقـ لـــخـــطـــوط نـ
ُمـــصـــّمـــم لنقل  ــو  مـــلـــيـــارات دوالر، وهــ
ــغ إلـــى  ــنــ ــيــ ــاح مـــــن وايــــومــ ــ ــريــ ــ ــ طــــاقــــة ال
جنوب كاليفورنيا. فــي 2021، رفض 
ُمصّوتون في والية ماين مشروع خط 
لــنــقــل الــكــهــربــاء كـــان بــإمــكــانــه توفير 
الطاقة الكهرومائية لنيو إنغالند من 

مقاطعة كيبيك.
ــاب الـــســـعـــي لـــبـــنـــاء مـــــزارع  ــبــ ومـــــن أســ
الــريــاح فــي البحر على طــول الساحل 
ـــهـــا لن 

َّ
الــشــرقــي لـــلـــواليـــات املــتــحــدة أن

تحتاج إلى خطوط نقل الكهرباء على 
األرض.

صعوبة التحول للكهرباءصعوبة التحول للكهرباء
يتضمن جــزء كبير من تحّول الطاقة 
عملية تحول األجهزة واملــعــدات التي 
يجري تشغيلها بالوقود األحــفــوري 
 إلـــــى الـــعـــمـــل بـــالـــكـــهـــربـــاء، مــثــل 

ً
عـــــــادة

الــســيــارات وأجــهــزة الــتــدفــئــة بــاملــنــازل 
واملــــواقــــد. هـــذا الــتــغــيــر بـــدأ أخـــيـــرًا في 

التسارع.
الــســيــارات الكهربائية على  مبيعات 
املــســتــوى الــعــاملــي، على سبيل املــثــال، 
ارتــفــعــت أكــثــر مــن الــضــعــف مــن 2020 
لت %9 مــن مبيعات 

ّ
إلــى 2021، إذ مث

املــــركــــبــــات الــــجــــديــــدة عـــلـــى مــســتــوى 
لـ«بلومبرغ نيو إنرجي  العالم، وفقا 

فاينانس«.
الـــتـــي تستهلك  ــاء  ــيــ بــعــض األشــ لــكــن 
الطاقة بكثافة، مثل مصانع الصلب 
واألســمــنــت وســفــن الــشــحــن وطــائــرات 
الــركــاب الكبيرة، ال تعمل بالكهرباء. 
ـــزيء  ــ ــبـــحـــث عــــن »جـ الـ ــى  ــ ــك إلــ ــ أدى ذلــ
نــظــيــف«، وهـــو وقــــود قــابــل للتخزين 
والــنــقــل ولــــن يــرفــع مـــن درجــــة حــــرارة 

الكوكب.
ــات  ــاعــ ــنــ ــن الــــحــــكــــومــــات والــــصــ ــ ــراهــ ــ تــ
 الهيدروجن 

َّ
على حــد ســـواء على أن

ـــــــه يــمــكــن 
َّ
ســـيـــكـــون ذلــــــك الــــــوقــــــود، ألن

املــاء وحرقه دون إنتاج  تصنيعه من 
ثاني أكسيد الكربون.

 بــــنــــاء نــــظــــام عــــاملــــي لــتــصــنــيــع 
َّ
 لــــكــــن

واستخدام الهيدروجن يتطلب بنية 
تــحــتــيــة جــــديــــدة ضـــخـــمـــة ســتــحــتــاج 
عـــقـــودًا إلنــشــائــهــا. تــحــتــاج الــصــنــاعــة 
ــى تــشــكــيــلــهــا بـــحـــذر، لــكــي ال  أيـــضـــا إلــ
يساهم إنتاج الوقود ونقله وتخزينه 

في تغير املناخ.

التمويل واإلرادة السياسيةالتمويل واإلرادة السياسية
كـــر 

ُ
فـــي بــعــض األوقـــــــات، لـــم يــكــن ملـــا ذ

ــيــــس  الــــرئــ أعــــــــــاله أي وجــــــــــــود. ضــــــخ 
ــــي األســـــبـــــق بــــــــــاراك أوبــــامــــا  ــركـ ــ ــيـ ــ األمـ
ــاقـــة، إذ  أمـــــــوااًل عـــامـــة فـــي تـــحـــّول الـــطـ
مّول شركة الطاقة الشمسية املتعثرة 
»سوليندرا« )Solyndra(، وأول مصنع 

سيارات كهربائية لشركة »تسال«.
ــد تـــرمـــب، إلــى  ــالـ تــحــول خــلــيــفــتــه، دونـ
املــــســــار الـــعـــكـــســـي فــــــــورًا. ويــخــصــص 
ــرائــــب لــلــرئــيــس  ــفـــض الــــضــ قــــانــــون خـ
بــايــدن 374 مليار دوالر لإلنفاق  جــو 
املرتبط باملناخ، الذي يشمل إعفاءات 
ضريبية لبناء ونشر البنية التحتية 
للطاقة النظيفة. لكن ال يوجد ضمان 
 اإلدارات املستقبلية ستستأنف ما 

َّ
بأن

ع الوتيرة. سرِّ
ُ
بدأ أو ت

ر »بلومبرغ نيو إنرجي فاينانس«  قدِّ
ُ
ت

 االستثمار العاملي في تحّول الطاقة 
َّ
أن

وصــل ألكثر مــن 800 مليار دوالر في 
2021، أو نحو %0.8 من الناتج املحلي 
اإلجــمــالــي الــعــاملــي، ويــجــب أن يرتفع 
لــكــي يظل  ــاف بــحــلــول 2030  ــعـ 5 أضـ
العالم على املسار الصحيح عبر إبقاء 
ارتفاع درجــة الــحــرارة بنحو درجتن 

مئويتن )3.6 فهرنهايت( هذا القرن.
الطقس القاسي ال يساعد

يتسّبب العالم األكثر دفئا بالفعل في 
مزيد من موجات الحر والفيضانات 
ــرارة  ــــوارث األخــــــــرى. تـــرفـــع الــــحــ ــكــ ــ والــ
القاسية الطلب على الكهرباء لتكييف 
الــجــو والــتــبــريــد، فيما يمكن للمناخ 
بــه-  الــتــنــبــؤ  -الــــــذي ازدادت صــعــوبــة 
اإلضرار بتوليد الكهرباء بطرق شتى. 
يها 

ّ
يمكن لحرائق الغابات، التي يغذ

تغير املناخ، خفض الطاقة الشمسية 
من خالل تغطية السماء بسحابة من 

الدخان.
درجـــــات الــــحــــرارة الــعــالــيــة والــجــفــاف 
ــاقــــة  ــل إنــــــتــــــاج الــــطــ ــلــ ــالــــشــ أصــــــابــــــت بــ
الــــكــــهــــرومــــائــــيــــة املـــــــوثـــــــوق بــــهــــا مــن 

مــشــروعــات مــثــل ســد املـــمـــرات الثالثة 
بالصن ، ورفعت درجة حرارة األنهار 
ــنـــشـــآت الـــنـــوويـــة  بــحــيــث اضــــطــــرت املـ
ــا، الــتــي تعتمد عــلــى املــيــاه  ــ فــي أوروبــ
لتبريد املعدات، إلى خفض عملياتها. 
الـــطـــاقـــتـــان الـــنـــوويـــة واملـــائـــيـــة أداتـــــان 
هما 

َّ
رئيسيتان في تحّول الطاقة، إذ إن

ال تــــصــــدران أي انــبــعــاثــات كــربــونــيــة 
تقريبا.

الفقراء يحتاجون إلى الكهرباءالفقراء يحتاجون إلى الكهرباء
في 2020، كان هناك نحو 770 مليون 
شخص في العالم، أي قرابة %10 من 
الــجــنــس الــبــشــري، مــا زالــــوا يفتقرون 
إلــــى الـــكـــهـــربـــاء، وفـــقـــا لــوكــالــة الــطــاقــة 
الدولية. ولم يكن لدى نحو 2.5 مليار 
فرصة لـ«الطهي النظيف«، مما يعني 
هم يضطرون الستخدام الخشب أو 

َّ
أن

الــفــحــم أو حــتــى روث األبـــقـــار الــجــاف 
لطهي الوجبات.

يمثل التحول ملئات األشخاص الذين 
مــا زالــــوا يــحــاولــون الــهــرب مــن الفقر 
تحديا وفرصة على حد سواء. بعض 
املـــنـــاطـــق فـــي أفــريــقــيــا، غــيــر املــتــصــلــة 
ألــواح  بشبكة الكهرباء، تحصل على 
شمسية لتزويد البطاريات ومصادر 
ــاءة بــالــطــاقــة، وقـــد يــنــتــهــي بها  ــ اإلضــ
الــحــال إلــى تــجــاوز نظام الطاقة الــذي 
يــعــمــل بــالــوقــود األحــــفــــوري، ويــواجــه 

بقية العالم صعوبات استبداله.
االعتماد على النفط والغازاالعتماد على النفط والغاز

نـــظـــرًا لــــإلطــــار الـــزمـــنـــي طـــويـــل األجــــل 
ــة  ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ ــول إلــــــــــى مــــــــصــــــــادر الـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ لـ
املتجددة؛ ما يــزال العالم يحتاج إلى 
الــــوقــــود األحــــفــــوري، وســيــظــل الــحــال 
 االســتــثــمــار في 

َّ
كــذلــك لـــســـنـــوات. لــكــن

املـــجـــال بـــطـــيء. واعــتــمــدت مــؤســســات 
االستثمار على املديرين التنفيذين 
فـــي قــطــاع الــنــفــط لــتــخــصــيــص أمــــوال 
أقل للتوسع في اإلنتاج والتركيز بداًل 
من ذلك على تحقيق مزيد من األرباح 
إلــــى املــســاهــمــن فـــي شــكــل تــوزيــعــات 
ــادة شـــراء األســهــم. هــدد  وعــمــلــيــات إعــ
بــايــدن الــصــنــاعــة بــضــرائــب أعــلــى، إال 
إذا وافقت الشركات على زيادة إنتاج 
ر وكالة الطاقة  ــقــدِّ

ُ
النفط وتكريره. وت

 الصناعة تحتاج إلى إنفاق 
َّ
الدولية أن

قــرابــة %50 أكــثــر كــل عـــام حــتــى 2030 
لــتــلــبــيــة الــطــلــب الــعــاملــي عــلــى الــنــفــط. 
لــكــن مـــع مــضــي تـــحـــّول الــطــاقــة قــدمــا؛ 
أصبحت شركات النفط غير واثقة من 
حجم اإلنتاج الذي سيحتاجه العالم 

بالفعل.
د تحّول الطاقة د تحّول الطاقةالحرب ُتعِقّ الحرب ُتعِقّ

ربما يمكن اعتبار الحرب في أوكرانيا 
ــــي تـــحـــّول  ــة فـ ــ ــارقـ ــ ــة فـ ــا عــــالمــ ــ ــا مـ ــومــ يــ
الطاقة، كونها تقنع أوروبــا بتسريع 
التحّول. في الوقت الحالي؛ أدى الغزو 
والــعــقــوبــات الــتــي تــبــعــتــه إلــــى تــدافــع 
عـــلـــى الــــوقــــود الســــتــــبــــدال اإلمــــــــدادات 
ل التخطيط ورفــع 

ّ
الــروســيــة، مما عط

ــار. وامــــتــــصــــت الـــــقـــــارة املـــزيـــد  ــ ــعــ ــ األســ
مــن الــغــاز الــطــبــيــعــي بــشــكــل كــبــيــر في 
ــنــــازل  ــة لـــتـــدفـــئـــة املــ ــيـ ــاملـ ــعـ األســــــــــواق الـ

وتزويد الصناعات بالوقود.

التحول نحو الطاقة املتجددة التحول نحو الطاقة املتجددة 
بدأ.. ولن يكون سلساًبدأ.. ولن يكون سلساً

الـــعـــالـــم  ــــر  ــيِّ ــــغــ ُي  : بـــلـــومـــبـــيـــرج   •

نظامه إلنتاج واستخدام الطاقة 

ــــي مـــســـيـــرة مــلــيــئــة  بـــالـــكـــامـــل، وهـ

الــذي  الــطــاقــة  فــتــحــّول  بالعقبات. 

يحدث اآلن سيستبدل أهم ركيزة 

لــــالقــــتــــصــــاد الــــعــــالــــمــــي نــفــســهــا، 

والمتمثلة في الوقود األحفوري، 

بــمــصــادر الــطــاقــة الــنــظــيــفــة التي 

ــثـــل الـــطـــاقـــة  ــاخ، مـ ــنــ ــمــ ال تـــضـــر الــ

الــشــمــســيــة وطـــاقـــة الــــريــــاح. هــذا 

 
ً
الــتــحــول دقــيــق ويــتــطــلــب عــقــودا

 
ً
لــتــحــقــيــقــه، كـــمـــا ُيــــقــــارن أحـــيـــانـــا

بإعادة بناء طائرة في منتصف 

الرحلة.

 تحّول الطاقة قد أفسح 
َّ
برغم أن

الــمــجــال الســتــثــمــارات ووظــائــف 

ـــه تــســبــب فــي 
َّ
ــــول الـــعـــالـــم؛ لـــكـــن حـ

ــا تــهــدأ  ــدمـ ــنـ . عـ
ً
صــــدمــــات أيـــــضـــــا

الــــــريــــــاح، عـــلـــى ســـبـــيـــل الـــمـــثـــال، 

تقفز أســعــار الــطــاقــة فــي أوروبـــا. 

 في 
ً
وتشهد كاليفورنيا انقطاعا

 
َّ
الكهرباء خالل موجات الحر، ألن

محطات الكهرباء القديمة، التي 

تــعــتــمــد عــلــى حـــرق الـــغـــاز، تغلق 

بــوتــيــرة أســـرع مــن قـــدرة مصادر 

الــطــاقــة الــمــتــجــددة عــلــى أن تحل 

 بعض الصناعات، 
َّ
محلها. كما أن

مثل خطوط الطيران، ال يمكنها 

ــــي الـــوقـــت  ــكـــهـــربـــاء فـ ــالـ ــمـــل بـ ــعـ الـ

الحالي.

االنتقال أفسح المجال 
الستثمارات ووظائف 

حول العالم لكنه 
تسبب في صدمات 

أيضاً

شركات النفط تحتاج إلنفاق 
%٥0 أكثر كل عام حتى ٢0٣0 

لتلبية الطلب العالمي
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اقتصاد

وتضمن االتفاق تأمن صادرات الحبوب 
ــــة عــلــى  ــيـ ــ ــرانـ ــ ــــئ األوكـ ــوانـ ــ الـــعـــالـــقـــة فــــي املـ
البحر األسود )شرق أوروبا( إلى العالم، 

بحسب »األملانية«.
املــاضــي، أعــلــن الرئيس  وفــي 17 نوفمبر 
التركي رجب طيب أردوغان، تمديد اتفاق 
مــمــر الــحــبــوب عــبــر الــبــحــر األســـــود، 120 

يوما اعتبارا من 19 من الشهر نفسه.
وكــانــت وزارة الــزراعــة األوكــرانــيــة ذكــرت 
الــجــمــعــة أن املـــــزارع األوكـــرانـــيـــة حصدت 
الـــحـــبـــوب مـــن 85  41.9. مــلــيــون طـــن مـــن 
فــي املــائــة مــن املــســاحــة املــتــوقــع زراعــتــهــا 
حــتــى أول ديــســمــبــر. وأضـــافـــت فــي بيان 
املــزارعــن حــصــدوا 9.4 مليون هكتار  أن 

وبــلــغ متوسط إنــتــاج الــحــبــوب 4.44 طن 
املــزارعــن انتهوا من  للهكتار. وقــالــت إن 
حصاد القمح ملوسم 2022 بإجمالي 19.4 
مــلــيــون طــن والــشــعــيــر بــواقــع 5.6 مليون 
طن. وتضمن إجمالي محصول الحبوب 
15.5 مليون طن من الذرة حصدت من 60 
فــي املــائــة مــن املــســاحــة املــتــوقــع زراعــتــهــا 

بإنتاجية 6.13 طن للهكتار.
وحــصــدت أوكــرانــيــا 32.2 مليون طــن من 
الــقــمــح و9.4 مــلــيــون طــن مــن الشعير في 
2021. وعــزت الــوزارة تراجع اإلنتاج هذا 
الــعــام إلـــى الــحــرب فــي املــنــاطــق الشرقية 

والشمالية والجنوبية للبالد.
وزرعــــت أوكــرانــيــا أكــثــر مــن ســتــة مالين 

هــكــتــار بــالــقــمــح الـــشـــتـــوي ملـــوســـم 2022 
لكن منطقة كبيرة وقعت تحت السيطرة 
الــروســيــة وتــم حصاد 4.7 مليون هكتار 
فــقــط فـــي املـــنـــاطـــق الـــتـــي تــســيــطــر عليها 
ــا. وقـــالـــت الـــــــوزارة إن الــفــالحــن  ــيـ ــرانـ أوكـ
حــصــدوا أيضا 9.9 مليون طــن مــن بــذور 
دوار الشمس من 97 في املائة من املساحة 
املزروعة و8.6 مليون طن من بنجر السكر 

من 97 في املائة من املساحة املزروعة.
وقــالــت الــحــكــومــة إن أوكــرانــيــا يــمــكــن أن 
تحصد نحو 51 مليون طن من الحبوب 
هــــــــذا الــــــعــــــام انــــخــــفــــاضــــا مــــــن مـــســـتـــوى 
قـــيـــاســـي بـــلـــغ 86 مـــلـــيـــون طــــن فــــي 2021 
الــروســيــة  لــلــقــوات  بسبب خــســارة أراض 

وانخفاض اإلنتاجية.
ــيـــج أوزيـــــــــروف، سفير  إلــــى أن أولـ يـــشـــار 
املهمات الخاصة بالخارجية الروسية، 
بـــــــالده »مـــســـتـــعـــدة  أمــــــس األول إن  قــــــال 
ــدان األكــــــثــــــر احـــتـــيـــاجـــا  ــ ــلــ ــ ــبــ ــ ــ لـــــتـــــزويـــــد ال
بــالــحــبــوب، ويمكنها تــعــويــض الحبوب 

األوكرانية بالكامل في السوق العاملية«.
ــة »تـــــــــاس« الــــروســــيــــة عــن  ــ ــالـ ــ ونـــقـــلـــت وكـ
أوزيـــــــــروف، الـــــذي يــشــغــل كـــذلـــك منصب 
رئيس أمانة منتدى الشراكة بن روسيا 
وإفريقيا، قوله في مقال بمجلة نيوزويك 
ــرغــــم مــــن الـــتـــدابـــيـــر  ــة »عـــلـــى الــ ــيـ ــكـ ــريـ األمـ
الــتــقــيــيــديــة مـــن الــجــانــب األوروبــــــــي، فــإن 
روســــيــــا مـــســـتـــعـــدة لـــلـــوفـــاء بــمــســؤولــيــة 

وضــمــيــر بــالــتــزامــاتــهــا بــمــوجــب الــعــقــود 
الدولية فيما يتعلق بتصدير املنتجات 
ــدة ومـــــــــوارد الـــطـــاقـــة  ــ ــمــ ــ الــــزراعــــيــــة واألســ

وغيرها من املنتجات املهمة«.
وتــابــع الــدبــلــومــاســي الـــروســـي: »فـــي عــام 
2022 حــقــقــت روســـيـــا رقــمــا قــيــاســيــا في 
إنتاج الحبوب، بواقع 152.2 مليون طن، 
ونــحــن عــلــى اســتــعــداد لــتــوريــد الــحــبــوب 
الروسية إلى الدول املحتاجة جدا بشكل 
ــن(، وكـــذلـــك توفير  ألـــف طــ مــجــانــي )500 
الـــبـــديـــل لــلــحــبــوب األوكـــرانـــيـــة بــالــكــامــل، 
التي تشكل 2 في املائة فقط من اإلنتاج 
البلدان  العاملي، بأسعار معقولة لجميع 

املعنية«.

شحن شحن 1313 مليون طن من احلبوب األوكرانية منذ مطلع أغسطس مليون طن من احلبوب األوكرانية منذ مطلع أغسطس
أنقرة : أعلنت وزارة الدفاع التركية، 

أن إجــمــالــي كــمــيــات الــحــبــوب التي 

تم شحنها من الموانئ األوكرانية، 

منذ مطلع آب )أغسطس( الماضى 

يتجاوز 13 مليون طن.

وذكــــرت الـــــوزارة، فــي بــيــان، أن نقل 

الــحــبــوب مـــن الـــمـــوانـــئ األوكـــرانـــيـــة 

ــو مــــخــــطــــط لـــهـــا  ــ ــ ــا هـ ــ ــمـ ــ مــــســــتــــمــــر كـ

ــرم فــــي 22  ــبـ ــمـ بـــمـــوجـــب االتــــفــــاق الـ

يوليو الماضي.

تـــركـــيـــا  يــــولــــيــــو، وقــــعــــت  وفـــــــي 22 

وروسيا وأوكرانيا واألمم المتحدة 

ــادرة الــــشــــحــــن اآلمـــــن  ــبــــ ــة مــــ ــقــ ــيــ »وثــ

ــة مــن  ــيـ ــغـــذائـ لـــلـــحـــبـــوب والـــــمـــــواد الـ

الموانئ األوكرانية« خالل اجتماع 

استضافته إسطنبول.

ارتفاع أسعار البطاريات ارتفاع أسعار البطاريات 
يطال كل شيء من اجلواليطال كل شيء من اجلوال
 إلى السيارات الكهربائية إلى السيارات الكهربائية

بـــلـــومـــبـــيـــرج : ارتـــفـــعـــت أســـعـــار 
البطاريات - التي تتيح تشغيل 
كــل شـــيء مــن الـــجـــواالت الــذكــيــة 
إلــى السيارات الكهربائية - في 
عــام 2022 للمرة األولــى منذ أن 
بدأت شركة األبحاث »بلومبرج 

إن إي إف« في تتبع األسعار.
ـــا ملــســح الــوكــالــة الــســنــوي 

ً
ووفـــق

ــفــــع  ــات، ارتــ ــ ــاريـ ــ ــطـ ــ ــبـ ــ ألســـــعـــــار الـ
مــــــتــــــوســــــط   الــــــســــــعــــــر الـــــعـــــاملـــــي 
لبطاريات الليثيوم أيون بنسبة 
%7 إلى 151 دوالًرا للكيلوواط، 
وهي أول زيــادة سنوية منذ أن 
بدأت الوكالة في رصد األسعار 

قبل 12 عاًما.
ويرى املسح أنه من غير املحتمل 
أن تنخفض أســعــار البطاريات 
الـــــعـــــام املـــقـــبـــل بـــســـبـــب ارتــــفــــاع 
ــيـــوم والـــنـــيـــكـــل  ــثـ ــيـ ــلـ ــيـــف الـ ــالـ ــكـ تـ
ــرى،  ــ ــ ــادن األخـ ــ ــعـ ــ وبــــطــــاريــــات املـ
الــــــذي قــــد يــبــقــي األســــعــــار عــنــد 
حــوالــي 152 دوالًرا للكيلوواط 

في عام 2023.
ــع أن  ــ ــوقــ ــ ــتــ ــ ومـــــــــع ذلـــــــــــك، مـــــــن املــ
ــرة أخـــرى  تــنــخــفــض األســـعـــار مــ
ــيـــث تــتــوقــع  ــام 2024، حـ ــ فــــي عــ
تـــزايـــد  »بـــلـــومـــبـــرج إن إي إف« 

إنتاج الليثيوم.
ــــي هــــــذا االرتــــــفــــــاع بــيــنــمــا  ــأتـ ــ ويـ
يـــطـــرح صــانــعــو الـــســـيـــارات في 
جـــمـــيـــع أنــــحــــاء الـــعـــالـــم نـــمـــاذج 
جــديــدة للسيارات والشاحنات 
الــكــهــربــائــيــة فــي الـــســـوق، وتعد 
ــبــــطــــاريــــات املــرتــفــعــة  أســــعــــار الــ
أحــد األسباب الرئيسية لتكلفة 
أكــثــر من  الــســيــارات الكهربائية 

نظيرتها التي تعمل بالبنزين.
املــرجــح أن تتراجع تكلفة   ومــن 
ــارة الــكــهــربــائــيــة بــمــجــرد  ــيـ الـــسـ
انخفاض أسعار البطاريات إلى 
مــا دون 100 دوالر للكيلوواط، 
وهــو مــا تتوقع شركة األبحاث 
 

ً
الوصول إليه في عام 2026، بدال

ا.
ً
من عام 2024 املتوقع سابق

روسيا تعلن بدء تشغيل حقلروسيا تعلن بدء تشغيل حقل
جديد للغاز فى القطب الشماليجديد للغاز فى القطب الشمالي

ــة غــــازبــــروم  ــركـ مـــوســـكـــو : أعـــلـــنـــت شـ
ــدء تــشــغــيــل  الـــروســـيـــة لــلــطــاقــة عـــن بــ
ــاز فـــــــي مـــنـــطـــقـــة  ــ ــغـ ــ ــلـ ــ ــد لـ ــ ــديــ ــ ــل جــ ــ ــقـ ــ حـ
ســـــيـــــمـــــاكـــــوفـــــســـــكـــــوي فـــــــــي الــــقــــطــــب 

الشمالي.
ــا،  ــهـ ــان لـ ــ ــيـ ــ ــــي بـ وأفــــــــــــادت الــــشــــركــــة فــ
بـــــأن املـــرحـــلـــة األولــــــــى مــــن املــــشــــروع 
تــســتــهــدف إنــتــاج حــوالــي 7.5 مــلــيــار 

متر مكعب من الغاز في السنة.
ــال ألــيــكــســي مــيــلــر رئـــيـــس شــركــة  ــ وقـ

غــازبــروم فــي تعليق لــه: »مــع إطــالق 
ــقــــل ســـيـــمـــاكـــوفـــســـكـــوي الـــضـــخـــم،  حــ
ــا تــقــنــيــا جــيــدا  فـــإنـــنـــا نــخــلــق أســــاســ
في  إنتاج جديدة  لتطوير مجموعة 

املنطقة”.
يذكر أنه في عام 2021، أنتجت شركة 
مليار متر   514.8 الروسية  غازبروم 
مليار   62.2 بزيادة  الغاز،  مكعب من 
2020، مسجلة  عـــام  عــن  مــكــعــب  مــتــر 
أفــضــل مــعــدل مــنــذ 13 عـــامـــا. وتــقــدر 

األمريكية  الجيولوجي  املسح  هيئة 
الـــقـــطـــب الـــشـــمـــالـــي فــيــهــا  أن مــنــطــقــة 
مــكــعــبــة  قـــــدم  تـــريـــلـــيـــون   1700 نـــحـــو 
وأنـــواع مختلفة  الطبيعي  الــغــاز  مــن 
مـــن الـــوقـــود، أي مـــا يـــعـــادل إجــمــالــي 
الروسية وثالثة  النفط  احتياطيات 
الواليات  في  املوجودة  تلك  أضعاف 
املــتــحــدة، األمـــر الـــذي يــجــعــلــهــا محل 
تنافس دولي خصوصا بن موسكو 

وواشنطن.
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كيف ميكن لتقنيات الرعاية الصحية عن بعد مواجهة أزمة املناخ ؟كيف ميكن لتقنيات الرعاية الصحية عن بعد مواجهة أزمة املناخ ؟
تعالت أصــوات مجتمع الرعاية الصحية العاملي، 
مطالبة أن تلعب الشركات دورا حاسما، بعد أن 
أشارت بيانات إلى أن القطاع مسؤوال عن 4.6 في 
املائة من انبعاثات االحتباس الحراري في العالم.

وإذا افترضنا أن الرعاية الصحية العاملي بلدا، 
فسيكون خــامــس أكــبــر مــصــدر النــبــعــاثــات غــازات 
االحتباس الحراري، وفقا لتقرير منظمة »الرعاية 

الصحية بدون أضرار«.
هــــذا األمــــر يــوجــه االنـــتـــبـــاه إلــــى تــقــنــيــات الــرعــايــة 
التأثير على البيئة،  الصحية عن بعد، التي تقلل 
ــال الــــرعــــايــــة« لـــلـــمـــرضـــى الـــذيـــن  ــ ــيـ ــ عـــبـــر إزالــــــــة »أمـ

يسافرون إلى ومن املرافق الصحية.
وتــعــمــل »جـــنـــرال إلــكــتــريــك« عــلــى تــطــويــر مــيــزات 
الكفاءة واالستفادة من التقنيات الرقمية لتحويل 
أكبر قطع املعدات الطبية إلى أجهزة تترك تأثيرا 

أقل على الكوكب.
ــزة عــــن بـــعـــد فــي  ــركــ حـــيـــث قـــدمـــت حــــل الـــعـــنـــايـــة املــ
الــســعــوديــة، الــــذي يــعــمــل عــلــى املــراقــبــة عــلــى مــدار 
الساعة باستخدام برامج تجمع بيانات املرضى، 
وتـــراقـــب عـــالمـــات املـــريـــض الــحــيــويــة، وفــــي حــالــة 
اكتشاف أي تــدهــور، يتم تنبيه فريق متخصص 
ــــود بــقــرب  ــــوجـ ــن بـــعـــد، يــتــصــل بــاملــســتــشــفــى املـ عــ
املــريــض، كما أنها تساعد فــي نقل مرضى القلب 
بـــواســـطـــة اإلســــعــــاف، حــيــث يــمــكــن إجــــــراء فحص 

كهربائي للقلب أثناء السير على املستشفى.
وبصفة »جنرال إلكتريك« شركة رائــدة في مجال 
ابتكارات التقنيات الطبية والتشخيصات، فإنها 

تعمل على تطوير ميزات الكفاءة واالستفادة من 
التقنيات الرقمية لتحويل حتى أكبر قطع املعدات 

الطبية إلى أجهزة تترك تأثيرا أقل على كوكبنا.
كــمــا تــدعــم صــنــاعــة الــرعــايــة الــصــحــيــة فــي الــشــرق 
األوســـــط بــحــلــول تــوفــر نــظــرة شــامــلــة فـــي الــوقــت 
الــفــعــلــي لـــحـــالـــة املــــرضــــى عـــبـــر مــنــطــقــة رعــــايــــة أو 
مستشفى أو النظام الصحي بأكمله، ومــن خالل 
القيام بذلك، فإنها تمكن صناعة الرعاية الصحية 
ــبـــعـــاثـــات الـــكـــربـــون ودعــــــم الـــبـــلـــدان  ــن تــقــلــيــل انـ مــ

لــتــحــقــيــق أهـــدافـــهـــا املــنــاخــيــة مـــع مــســاعــدة الــفــرق 
السريرية أيضا على تقديم رعاية مستجيبة وفي 

الوقت املناسب ومتوافقة.
أبــقــت تقنيات  ومــن منظور الصيانة واإلصــــالح، 
الخدمة عن بعد املوجودة لدى الشركة على تشغيل 
معدات الرعاية الصحية في جميع أنحاء الوباء 
وتستمر في القيام بذلك حتى اليوم. وفي منطقة 
الــشــرق األوســــط وشــمــال شـــرق إفــريــقــيــا وتــركــيــا، 
أكــثــر مــن 250 مهندس خــدمــة ميدانية من  يــوجــد 

شركة جنرال إلكتريك للرعاية الصحية يدعمون 
الــطــلــبــات املــتــزايــدة لــقــطــاع الــرعــايــة الــصــحــيــة في 
املنطقة، والذين تمكنوا من حل ما يقرب من ثلث 

مشكالت الخدمة عن بعد.
كما تعالج الحلول عن بعد مسألة قيود التدريب 
أثــنــاء  عــلــى التطبيق، والــتــي لعبت دورا حــاســمــا 
الــرقــمــي، وهو  الــجــائــحــة، حيث تــم تقديم الخبير 
نهج جديد للتدريب على التطبيق عبر جلسات 
مباشرة ومخصصة وجها لوجه، من خالل جهاز 

لوحي محمول متصل بهذا النظام بسهولة.
ــرنـــن  ــام الـ ــظــ ــا طـــــــورت »جـــــنـــــرال إلــــكــــتــــريــــك« نــ ــمـ كـ
الــجــديــد، املــصــمــم لتقليل اســتــخــدام  املغناطيسي 
ــــادر وغــيــر  الــهــيــلــيــوم فـــي الـــنـــظـــام، وهــــو مـــصـــدر نـ
مــتــجــدد، بــنــســبــة 67 فـــي املـــائـــة، ويـــكـــون اإلصــــدار 
الحالي من املغناطيس أخــف بـ 2 طن من سابقه، 
إضافة لتمكن الطاقم الطبي من تقليل استهالك 
طــاقــة التصوير بالرنن املغناطيسي بنسبة 50 

في املائة.
التزامها بمبادرة األهــداف العلمية،  وأشــارت إلى 
وتطوير أهداف النطاق 3 التي تتوافق مع الحد من 
ظاهرة االحتباس الحراري إلى أقل من 1.5 درجة 
مئوية، ومع استمرار الجائحة واملخاوف الصحية 
األخــــرى فــي الــتــأثــيــر عــلــى الــصــنــاعــة، سيستغرق 
تحقيق بعض اإلجراءات لحماية الناس والكوكب 
وقــتــا أطــــول. ومـــع ذلـــك، فـــإن تغيير الــطــريــقــة التي 
يتم بها تقديم الرعاية الصحية حالي في العالم 

سيسهم في مستقبل أكثر استدامة للجميع.

الكشف عن املالريا بالضوءالكشف عن املالريا بالضوء
ــة  ــعـ ــامـ طــــــــور فـــــريـــــق دولــــــــــي بـــــقـــــيـــــادة جـ
ــة، جـــهـــاز يــصــدر  ــيـ ــرالـ كـــويـــنـــزالنـــد األســـتـ
ضــوءًا باألشعة تحت الحمراء غير مؤٍذ 
ألذن الشخص أو أصبعه ملدة خمس إلى 
10 ثــواٍن للكشف عن املــالريــا، بما ساعد 
في إنقاذ مئات اآلالف من األرواح سنويا، 
ويــرســل الــجــهــاز الــبــيــانــات إلــى الهواتف 
الذكية، لذلك يتم الحصول على النتائج 

في الوقت الفعلي.
ــورد، رئــيــســة الــفــريــق  ــ وقـــالـــت د. مــاجــي لـ
الدولي من كلية العلوم البيولوجية في 
جــامــعــة كــويــنــزالنــد: »إن الــتــكــنــولــوجــيــا 
ستحدث ثورة في كيفية مكافحة املالريا 
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، فــي وقـــت يــتــم فيه 

الكشف عن املالريا عبر فحص الدم«.
وأضــاف الباحثون: »هذه التقنية خالية 
من املواد الكيميائية ومن اإلبر، وتكشف 
عــن املــالريــا مــن خــالل الجلد باستخدام 

األشعة تحت الحمراء«.
الــبــاحــثــون أن هــذه التقنية هي  ويعتقد 
ــى لــلــقــضــاء عــلــى املـــالريـــا.  الــخــطــوة األولـــ
ووفقا لتقرير املالريا الصادر عن منظمة 
الصحة العاملية في عام 2020، كان هناك 
مــا يــقــّدر بــنــحــو 241 مــلــيــون إصــابــة في 
جميع أنحاء العالم، وتوفي أكثر من 600 
ألف بسبب املالريا، ومعظم الحاالت في 
إفريقيا جنوب الصحراء، حيث إن 90% 

من الوفيات من األطفال دون سن

دراسة: العبو كرة القدم معرضون ألمراض الدماغ بعد الـ دراسة: العبو كرة القدم معرضون ألمراض الدماغ بعد الـ 6565 عاما عاما
شرت الجمعة أن العبي كرة القدم هم األكثر 

ُ
 لندن : أفــادت دراســة إنكليزية ن

عرضة لإلصابة بمشاكل صحية متعلقة بالدماغ بعد سن الـ 65 عاما مقارنة 
بباقي األفراد. وتتشارك هذه الدراسة الجديدة مع نتائج دراسة استقصائية 
أجرتها جامعة غالسكو خلصت إلى أن العبي كرة القدم كانوا أكثر عرضة 
بثالث مرات ونصف للوفاة من عامة الناس بسبب مرض التنكس العصبي 

مثل الخرف أو باركنسون.
قـــام بــاحــثــون فــي جــامــعــة »إيــســت أنــغــلــيــا« اإلنــكــلــيــزيــة، بـــدراســـة حملت اســم 
»ســكــورز« اعتمدت على اخــتــبــارات أجــريــت عبر اإلنــتــرنــت لتقييم الوظائف 

اإلدراكية عن ُبعد ومراقبة تدهور صحة الدماغ.
وشــارك في هذه الدراسة حوالي 145 العب كرة قدم محترف، بينهم مهاجم 
كــريــســتــال بـــاالس الــســابــق مـــارك بــرايــت وثــنــائــي نــوريــتــش الــســابــق الــويــلــزي 

جيريمي غوس ومواطنه إيوان روبرتس.
ا يبلغون من العمر 65 عاًما أو أكثر، 

ً
هذا وقد شملت الدراسة 55 العًبا سابق

وتمت مقارنة نتائجهم مع 27 شخصا ال يمارسون كرة القدم في مجموعة 
الــدراســة تــتــراوح أعــمــارهــم بــن 65 عــاًمــا وأكــثــر، وكــذلــك بمجموعة معيارية 
تضم اآلالف مــن املــشــاركــن الــذيــن تــم دمجهم مــن دراســــات أخـــرى وخضعوا 

لالختبارات نفسها.
وخلصت نتائج الدراسة إلى أن أداء العبي كرة القدم السابقن الذين تتراوح 
أعمارهم بن 40 و50 عاًما أفضل من باقي املشاركن، لكن االتجاه ينعكس مع 

تقدم العمر.
وأوضـــح الطبيب مايكل غـــراي، الـــذي قــاد الــدراســة »عــنــدمــا بلغوا 65 عــاًمــا، 
بــدأت األمــور في االنــحــدار«، مضيفا »العبو كــرة القدم الذين تزيد أعمارهم 
عن 65 عاًما لديهم أســوأ أداء في مجاالت كــرد الفعل، والوظائف التنفيذية 
)التي تشمل إدارة املواقف غير الروتينية والتحكم فيها أو أداء عدة أشياء 
في نفس الوقت( أو تحديد املكان. ومن الواضح أن هذه عالمات إنــذار مبكر 
الــجــديــدة مــع نتائج  الــدراســة  الــدمــاغ«. وتتقاطع نتائج هــذه  لتدهور صحة 
دراسة استقصائية أجرتها جامعة غالسكو وجدت أن العبي كرة القدم كانوا 
أكثر عرضة بثالث مرات ونصف للوفاة من عامة الناس وذلك بسبب مرض 

التنكس العصبي كالخرف أو باركنسون.
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وجيفة الفيل التي تتغذى عليها الطيور 
ــات مــفــتــرســة أخــــرى،  ــوانـ ــيـ الـــجـــارحـــة وحـ
ملقاة في السهل الشاسع الذي تطل عليه 
القمم املكسوة بالثلوج في كليمنجارو. 
وتنبعث رائحة نتنة من بقايا الحيوان 
الذي كان في أعوامه السابعة فيما يبلغ 
مـــتـــوســـط الـــعـــمـــر املـــتـــوقـــع لــلــفــيــلــة نــحــو 
60 عـــامـــا. ويـــؤكـــد جــوســفــات وانــجــيــجــي 
نــفــق بسبب  كـــاجـــاي بـــأســـف أن »الـــفـــيـــل 

الجفاف«، وفقا لـ«الفرنسية«.
ويـــزيـــل الـــحـــارس بــواســطــة فــــأس أنــيــاب 
ــولــــي عـــلـــيـــهـــا  ــتــ ــســ ــــي ال يــ ــكـ ــ لـ الــــــحــــــيــــــوان 
الــصــيــادون. ويقول »منذ أسابيع قليلة، 
نــقــوم بــهــذه املهمة بشكل يــومــي تقريبا. 
ــرا  ــذه املـــــرة األولــــــى الـــتـــي أرى فــيــهــا أمـ هــ

مماثال وهذا يحزنني جدا«.
ــر عـــام 2020، يــعــانــي الــقــرن  ــ  ومــنــذ أواخـ
اإلفـــريـــقـــي مـــن شـــح فـــي كــمــيــات األمـــطـــار 
. وفــي كينيا، تسبب الجفاف  املتساقطة 
الــنــاجــم عــن التغير املــنــاخــي فــي تجويع 
ما ال يقل عن 4 مالين شخص )من أصل 
50 مليون نسمة(، ومعهم حيوانات برية 
استثنائية جعلت كينيا وجهة سياحية 
ــارزة. وتــشــيــر وزيــــرة الــســيــاحــة بينينا  ــ بـ
مالونزا إلى أن الجفاف تسبب في نفوق 
إفـــريـــقـــيـــا و381  فــيــلــة و512 ثــيــتــال   205
حـــمـــارا وحــشــيــا و12 زرافـــــة بـــن فــبــرايــر 
وأكتوبر. وفي متنزه أمبوسيلي الوطني، 
أحـــد املــنــتــزهــن الــبــارزيــن فــي كينيا إلــى 
جانب محمية ماساي مارا، تشهد اآلبار 

جفافا وتفرغ املراعي من الحيوانات.
ــفـــات وانـــجـــيـــجـــي كـــاجـــاي  ــقــــول جـــوسـ ويــ
»رأيـــت فــي إحــدى املـــرات فيال على شفير 
النفوق فأشربته لكن األوان كان قد فات، 
ونـــفـــق بــعــد وقــــت قـــصـــيـــر«، مــوضــحــا أن 
الحمير الوحشية والظباء هي بن أكثر 
تـــضـــررا. ويــشــيــر كيليمبو اولـــه  األنـــــواع 
ــــذي أمـــضـــى أعـــوامـــه الــخــمــس  نــكــوريــن الـ
والــثــالثــن فــي أمــبــوســيــلــي، إلـــى أن »هــذا 
)...( ألن الحيوانات كلها  الجفاف رهيب 
تختفي حــالــيــا، مــن حــمــيــر وحــشــيــة إلــى 
ثيتل إفريقية وزرافــــات وفــيــلــة«، مضيفا 
»لــم أشهد قــط أعـــدادا مماثلة لحيوانات 
برية نافقة«. ويتابع »قبل الجفاف، كان 
باإلمكان رؤية قطعان من الفيلة تتجول 

في هــذا الجزء من املتنزه، بينما لم تعد 
موجودة حاليا«. وفــي منطقة نائية من 
املتنزه، تنتشر جيف متعفنة من الحمير 
الــوحــشــيــة والـــجـــوامـــيـــس والـــظـــبـــاء على 
أرض قاحلة، وتتشكل فوقها أســراب من 
الـــذبـــاب. ويــلــفــت جــوزفــات إلـــى أن »أقـــرب 
نقطة مياه تقع على بعد حوالى ثالثن 
كيلومترا، وكانت هذه املسافة بعيدة جدا 
للحيوانات«. وتفيد نورا نجيريني، وهي 
عضو منذ 1985 في منظمة »امبوسيلي 
تراست فور إيليفنتس« املتخصصة في 
دراســة الفيلة داخل املتنزه، بأن أكثر من 
مئة فيل من أصل ألفن نفقت منذ يونيو 

في متنزه امبوسيلي الوطني.
وتذكرها الفترة الحالية بموجة جفاف 
أخرى سجلت عام 2009 وتسببت بنفوق 
فيلة تــحــديــدا، وكــانــت أســـوأ مــن الحالية 

بالنسبة إلى الحيوانات.
وتقول »في عام 2009، خسرنا إناث فيلة 
الــعــام مختلف ألن  )...(، إال أن هــذا  بالغة 

الفيلة األصغر سنا تنفق«.
وهذا العام، تحاول الهيئة املولجة حماية 
الطبيعة إلــى جانب موظفي املنتزهات، 

الحد من عواقب موجة الجفاف.
وفي متنزه أمبوسيلي، يحضر الحراس 

التنب للحيوانات كل يومن.
أمــــا فـــي مــتــنــزه تــســافــو إيـــســـت الــوطــنــي 
الذي يقع على بعد حوالى 140 كيلومترا 
الــشــمــال، فتولت هيئة الحفاظ على  إلــى 
الطبيعة حفر آبار لسحب مياه وتوفيرها 
للحيوانات. ورغم هذه الخطوة، نفق 54 

فيال في املتنزه بن فبراير وأكتوبر.
ويـــقـــول مــديــر املــتــنــزه كــيــنــيــث أوتــشــيــنــغ 
»بــحــســب تــوقــعــات األحــــــوال الـــجـــويـــة، ال 
يفترض أن تكون كميات املتساقطات في 
هـــذا املــوســم )مـــن أكــتــوبــر إلـــى ديسمبر( 
ــم تــســجــيــل هــــطــــول حــديــث  ــ ــة«، رغــ ــيــ ــافــ كــ

لأمطار.

اجلفاف يقضي على اجلفاف يقضي على 
احليوانات فى متنزهات احليوانات فى متنزهات 
كينيا الوطنية ويهدد كينيا الوطنية ويهدد 

السياحةالسياحة

• نــيــروبــى : أدت مــوجــة حـــادة من 

الجفاف لم تشهدها كينيا منذ 40 

ــداد مــن الفيلة  عــامــا، إلـــى نــفــوق أعــ

والــجــوامــيــس والــحــمــيــر الوحشية 

في المتنزهات الوطنية.

وأصــبــحــت األرض فــي أمبوسيلي 

قــــــرب الـــــحـــــدود الـــتـــنـــزانـــيـــة، جـــافـــة 

ـــت األقـــــــــــــــدام، فــيــمــا  ــحـ وتــــتــــشــــقــــق تــ

ــشــــب طـــــويـــــل فــي  يـــــرصـــــد أي عــ ال 

فـــــــي أوراق  بـــــــل اصــــــــفــــــــرار  األفـــــــــــق 

األشجار الضعيفة. وتنتشر جيف 

الحيوانات على طول الطريق.

ــات وانـــجـــيـــجـــي  ــ ــفـ ــ ــوسـ ــ ويــــشــــيــــر جـ

كــــاجــــاي، وهــــو حـــــارس لــــدى هيئة 

الــحــفــاظ على الطبيعة ويعمل في 

متنزه أمبوسيلي الوطني منذ عام 

ــر هـــطـــول كبير  ــ إلــــى أن »آخـ  ،2016

لأمطار شهدته المنطقة كــان في 

ديسمبر 2021«.

كـــاجـــاي مـــن كيليمبو  ــتـــدعـــي  واسـ

أولــه نكورين، وهو راع متحدر من 

مجموعة مــاســاي عــثــر خـــالل رعــي 

قــطــيــعــه عــلــى فــيــل نــافــق مــنــذ نحو 

شهر.

تسبب اجلفاف الناجم عن التغير املناخي فى جتويع ما ال يقل عن 4 ماليني شخص

الــضــوضــاء التي  : تمثل  • ســان دييجو 
ا ال يـــتـــجـــزأ مــــن الـــحـــيـــاة  ــزء ــ ــ أصـــبـــحـــت جـ
اليومية التي طالت أيضا أعماق البحار، 
خطورة على املخلوقات البحرية خاصة 
ــتـــخـــدم األصــــــــوات  ــان، الــــتــــي تـــسـ ــتــ ــيــ ــحــ الــ
لتوجيه مسارها، والعثور على الطعام 
والتواصل مع الكائنات البحرية األخرى.
ــــوث  ــلـ ــ ــتـ ــ ــان مــــــــن الـ ــ ــتــ ــ ــيــ ــ ــحــ ــ ــة الــ ــ ــايــ ــ ــمــ ــ ــحــ ــ ولــ
ــل تــشــيــلــي،  ــواحــ ــائـــي قـــبـــالـــة ســ الـــضـــوضـ
ــاذ إجــــــــــراءات وقـــائـــيـــة،  اتــــخــ يـــجـــرى اآلن 
باستخدام نظام من العالمات اإلرشادية 
الــعــائــمــة، الــتــي تــحــذر السفن أيــضــا التي 
تقترب مــن مناطق وجـــود الحيتان لكي 

تتجنب االصطدام بها.
وتــتــســبــب الـــضـــوضـــاء فـــي مــشــكــالت في 
التواصل بن الحيتان، ما يعني أنها ال 
تــســتــطــيــع الــعــثــور عــلــى بــعــضــهــا بعضا 
أنــهــا تعيق عملية البحث  للتكاثر، كما 
عــن الــطــعــام، األمـــر الـــذي لــه تأثير سلبي 
ــادة أعــــدادهــــا، بــحــســب ما  ــ مــبــاشــر فـــي زيـ
ــالـــة ارتـــفـــاع  ــــي حـ ذكــــــرت »األملــــانــــيــــة«. وفـ

األصوات الخارجية بدرجة كبيرة، يمكن 
أن تتعرض الحيتان إلصابات في قنوات 
أذنــهــا، بــل ربما تنفق فــي حــاالت ارتفاع 

األصوات لدرجة قصوى.
الــدولــيــة لتنظيم صيد  وسجلت اللجنة 
الحيتان، وقوع نحو 1500 حادث تصادم 
بــن السفن والــحــيــتــان، خــالل الفترة بن 
2007 و2016، ومـــع ذلـــك فــمــن املــرجــح أن 
يـــكـــون الـــعـــدد الــفــعــلــي أعـــلـــى بــكــثــيــر، ألن 
كثيرا من حوادث االصطدام تمر دون أن 

يالحظها أحد أو دون اإلبالغ عنها.
ــي تــشــيــلــي  ــ فــ الــــبــــيــــئــــة  ــــت وزارة  ــنــ ــ ودشــ
ومــؤســســة مـــيـــري، مـــبـــادرة أطــلــق عليها 
»الـــقـــارب األزرق«، ســتــســتــخــدم عــوامــات 
عالية التقنية، لتحسن إجــراءات حماية 
الـــحـــيـــتـــان. وتــــم إطـــــالق الـــعـــوامـــة األولــــى 
ــتـــوبـــر(  تـــشـــريـــن األول )أكـ فــــي مــنــتــصــف 
املـــاضـــي، وأطـــلـــق اســــم »ســــــواي« عــلــيــهــا. 
وتتمثل طريقة عملها في أنه إذا حددت 
أجهزة االستشعار الصوتية امللحقة بها، 
وجــــود الــثــديــيــات الــبــحــريــة فـــي املــنــطــقــة، 

فإنها ترسل إشــارة سريعة إلى البحرية 
ــا السفن  الــتــشــيــلــيــة، الــتــي تــحــذر بـــدورهـ
الـــقـــريـــبـــة، ويـــجـــب عـــلـــى قــبــاطــنــة الــســفــن 

حينئذ إبطاء السير أو تغيير االتجاه.
ومــا قــد ال يعلمه كــثــيــرون، فــإن الحيتان 
ــل كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مـــبـــاشـــرة  ــزيــ ــا تــ ــ ــهـ ــ ذاتـ
مـــن غـــاز ثــانــي أكــســيــد الـــكـــربـــون، الــضــار 
باملناخ وتمنعها من االنتشار عن طريق 
امــتــصــاصــهــا، وعـــنـــدمـــا تــنــفــق الــحــيــتــان 
ــتـــرســـب كــل  ــيـــط، ويـ ــحـ ــي قـــــاع املـ تـــغـــرق فــ
الكربون املتراكم في أجسامها في أعماق 

البحار، حيث يبقى لعدة قرون.
ــلــــن  ــاكــ وفـــــــــــي هـــــــــــذا الـــــــــصـــــــــدد تـــــــقـــــــول يــ
ــيـــرة بـــالـــصـــنـــدوق  ــبـ مـــونـــتـــســـيـــنـــوس الـــخـ
الــعــاملــي لــلــحــيــاة الــبــريــة، »الــحــيــتــان ذات 
لـــكـــوكـــب األرض، وتــشــيــر  كـــبـــيـــرة  قــيــمــة 
الــتــقــديــرات إلـــى أن كــل حـــوت مــن الحجم 
الكبير، يتراكم فــي جسمه نحو 33 طنا 
ــانـــي أكـــســـيـــد الــــكــــربــــون، وهـــي  ــاز ثـ ــ مــــن غـ
الكمية ذاتــهــا التي يمكن أن تستوعبها 

1000 شجرة«.

تشيلي حتمي احليتان من التلوث الضوضائي
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تدمير مساحات شاسعة من غابات األمازون

فقدان الغابات يؤدى إلى تسريع وتيرة تغير املناخفقدان الغابات يؤدى إلى تسريع وتيرة تغير املناخ
ــد الــبــنــك الـــدولـــي أن الــتــنــوع الــبــيــولــوجــي يمثل  أكـ
جــانــبــا كــبــيــرا مــن ثــــروات الــكــوكــب، حــيــث إنـــه يعد 
ركيزة أساسية لعملية التنمية، موضًحا أن فقدان 
ــــؤدي إلـــى فـــقـــدان الــكــثــيــر مـــن الــكــربــون،  الــغــابــات ُيـ
باإلضافة إلى تسريع وتيرة تغير املناخ، فغابات 
األمــازون كانت تمتص %5 من انبعاثات الكربون 
السنوية، وتــم تدمير 1500 ميل مربع مــن غابات 
األمــــازون، وهــي مساحة تزيد على مثلي مساحة 

بكن. 
ــاف الــبــنــك الــــدولــــي أن الـــتـــنـــوع الــبــيــولــوجــي  ــ وأضــ

يخفف مــن تــأثــيــر أزمــــات أخـــرى مــثــل تغير املــنــاخ 
ــا مــصــدر ثــروة 

ً
والــصــراع على التنمية، وهــو أيــض

البلدان الفقيرة واملجتمعات املحلية الفقيرة داخل 
البلدان بوصفه مصدًرا لتوفير الوظائف وإجمالي 
الــذي  الناتج املحلي، مثل قطاع مصائد األســمــاك 
يـــوفـــر 60 مـــلـــيـــون وظـــيـــفـــة عـــلـــى مـــســـتـــوى الــعــالــم 
ا مباشًرا بالصيد واملزارع السمكية، 

ً
ترتبط ارتباط

ومــقــابــل كــل وظــيــفــٍة مــن تــلــك الــوظــائــف، تنشأ 2.5 
وظيفة أخــرى في سالسل قيمة مصائد األسماك، 
أي 200 مليون وظيفة، %60 منها في بلدان العالم 

الــنــامــيــة. وأشــار تقرير للبنك الــدولــي إلــى أنــه في 
حالة حدوث انهيار جزئي للمنظومة البيئية، قد 
يفقد ماليزيا وهي من أغنى بلدان العالم من حيث 
التنوع الحيوي سنويا %6 مــن إجمالي ناتجها 
املحلي بحلول، ويضاهي حجم هذه الخسارة ما 

فته جائحة كورونا في 2020. 
َّ
خل

ووجــدت دراســة حديثة أجريناها مع بنك نيجارا 
ــثــــر مــــن نــصــف  ــزي ملـــالـــيـــزيـــا( أن أكــ ــ ــركـ )الـــبـــنـــك املـــ
مها القطاع املصرفي  الــقــروض التجارية التي قدَّ
كانت لقطاعات تعتمد اعتماًدا كبيًرا على خدمات 

األنظمة البيئية، وأن قــرابــة %90 كانت لقطاعات 
لها هي نفسها تأثير بالغ على األنظمة البيئية.

أنــحــاء العالم، تضمحل معالم الطبيعة  ى 
َّ
فــي شت

بمعدل غير مسبوق وعلى نطاق كانت له بالفعل 
تــداعــيــات كــارثــيــة عــلــى االقــتــصــادات وســبــل كسب 
العيش واالقتصادات األشد فقًرا هي األكثر تضرًرا 
من فقدان التنوع الحيوي وتدهوره، ويعتمد أكثر 
من %50 من إجمالي الناتج املحلي العاملي أو 44 
تريليون دوالر من حيث القيمة االقتصادية على 

املوارد الطبيعية.

اتفاقية أوروبية حلظر الواردات املساهمة فى إزالة الغابات

• بــروكــســل- أ.ف.ب : وقــع االتــحــاد األوروبـــي، 
اتفاقية غير مسبوقة لحظر استيراد املنتجات 
ــيـــات إزالــــــة  ــلـ ــمـ ــــي عـ ــا فـ ــ ــة مـ ــقـ ــريـ ــطـ املـــســـاهـــمـــة بـ
األطراف  انعقاد مؤتمر  أيام من  قبل  الغابات، 
الخامس عشر حول التنوع البيولوجي »كوب 

15« في كندا.
وتــســتــهــدف هـــذه االتــفــاقــيــة اســتــيــراد الــكــاكــاو 
والنب والصويا وزيت النخيل والخشب ولحم 
الــبــقــر واملـــطـــاط، إضــافــة إلـــى عـــدة مـــواد أخــرى 
مثل الجلود واألثاث والورق املطبوع والفحم، 
وفــق الــنــص الــذي نجم عــن مــفــاوضــات طويلة 
ــــدول األعـــضـــاء في  بــن الــبــرملــان األوروبـــــي والـ

االتحاد األوروبي.
وقال رئيس لجنة البيئة في البرملان األوروبي 

مــن نوعها في  »إنــهــا سابقة  كــانــفــان:  باسكال 
الـــعـــالـــم! )تــســتــهــدف االتـــفـــاقـــيـــة( الـــقـــهـــوة الــتــي 
التي  والــشــوكــوالتــة  فــطــورنــا  نحتسيها خــالل 
ــذي نـــســـتـــخـــدمـــه لـــلـــشـــواء  ــ ــ نـــأكـــلـــهـــا والــــفــــحــــم الـ

واألوراق في كتبنا«.
ورحـــبـــت أنــكــي شــوملــيــســتــيــر-أولــديــنــهــوف من 
مــنــظــمــة »وورلـــــــد وايـــلـــداليـــف فـــانـــد« بـــالـــقـــرار 
ــي، مــعــتــبــرة أنـــه »ال يــغــيــر فــقــط قــواعــد  ــ األوروبـ
ــتــــــهــــــالك األوروبــــــــــــــــــي، بــــــل يـــخـــلـــق  ــة االســــ ــبــ ــعــ لــ
أيـــضـــا لـــلـــدول األخــــــرى حـــافـــزًا كـــبـــيـــرًا لــتــغــيــيــر 
ــال  ــوبـ ــلـ ــرت مـــنـــظـــمـــة »غـ ــبــ ــتــ مـــمـــارســـتـــهـــا«. واعــ

القرار يشكل »لحظة تاريخية«. أن  ويتنيس« 
ــاد األوروبــــــــي ثـــانـــي أكـــبـــر مــدمــر  وُيـــعـــد االتــــحــ
ساهم 

ُ
لــلــغــابــات االســتــوائــيــة بــعــد الــصــن، إذ ت

النخيل،  الصويا وزيت  )معظمها من  وارداتــه 
بــحــســب أرقــــام عـــام 2017( فـــي %16 مـــن إزالـــة 
ــتــــوى الــــعــــاملــــي، بــحــســب  ــســ الــــغــــابــــات عـــلـــى املــ
االتفاقية  فاند«. وبموجب  وايلداليف  »وورلد 
ــتــــم حــــظــــر اســـــتـــــيـــــراد بـــعـــض  ــيــ الــــــجــــــديــــــدة، ســ
زيــلــت منها غــابــات بعد 

ُ
أ أراض  املــنــتــجــات مــن 

كانون األول/ ديسمبر 2020.
املسؤولة  املستوردة،  الشركات  وسيتعن على 
ــا، إثـــبـــات  ــهـ عــــن ســلــســلــة الـــتـــوريـــد الـــخـــاصـــة بـ
بــيــانــات تحديد  املنتجات عبر  تتبع  إمكانية 
املـــوقـــع الــجــغــرافــي لــلــمــحــاصــيــل والـــتـــي يــمــكــن 
ــار  ــ ربـــطـــهـــا بـــصـــور األقــــمــــار الـــصـــنـــاعـــيـــة. وأشـ
ــفـــاوض فـــي الـــبـــرملـــان األوروبــــــي كــريــســتــوف  املـ
ــنـــص الـــنـــهـــائـــي لــالتــفــاقــيــة  ــــى أن الـ هـــانـــســـن إلـ

يــشــمــل »ضـــمـــانـــات لــحــمــايــة حـــقـــوق الــشــعــوب 
املستوردين  األصلية«، بحيث سيتوجب على 
اإلنتاج  بلد  لتشريعات  االمتثال  »التحقق من 

في ما يتعلق بحقوق اإلنسان«.
كامل«، بحسب شومليستير- »النص غير  لكن 

ــــد وايــلــداليــف  أولــديــنــهــوف مــن مــنــظــمــة »وورلـ
الــــفــــوري  اإلدراج  أن  ــبــــرت  ــتــ اعــ الــــتــــي  ــد«  ــ ــانـ ــ فـ
ــان لـــُيـــحـــدث فــرقــا  ــ لــلــســافــانــا فـــي االتـــفـــاقـــيـــة »كـ
ــي الـــنـــظـــم الـــبـــيـــئـــيـــة املـــعـــرضـــة لــخــطــر  كـــبـــيـــرًا فــ
دائــــم«. وتــأســف هـــذه األخـــيـــرة أيــضــا لتعريف 
»التحويل«  الــذي يقتصر على  الــغــابــات  إزالـــة 
والــذي ال يشمل جميع  املحاصيل  أراضــي  فــي 

الغابات. األضرار داخل مناطق 
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املساحة السطحية لبحيرات العالماملساحة السطحية لبحيرات العالم
زادت زادت 4646 ألف كيلومتر خالل  ألف كيلومتر خالل 44 عقود عقود

أن تغير املناخ سيؤدي إلطالق البحيرات لنصيب متزايد من غازات االحتباس احلراري
ــرة وســـريـــعـــة  ــيــ ــبــ ــــت تــــغــــيــــرات كــ ــدثـ ــ حـ
الــعــقــود األخــيــرة تؤثر  فــي  للبحيرات 
ــابــــات غـــــــــازات االحـــتـــبـــاس  عـــلـــى حــــســ
البيئية  الــنــظــم  ــراري، فــضــال عـــن  ــحــ الــ

والوصول إلى موارد املياه.
ــــة جـــديـــدة أن الــبــحــيــرات  كــشــفــت دراسـ
ــد تــوســعــت  قـ الــصــغــيــرة عــلــى األرض 
ــة  ــعـ ــــالل الـــعـــقـــود األربـ بــشــكــل كــبــيــر خـ
املــاضــيــة. وبــحــســب مــا نــشــرتــه دوريـــة 
 Nature( »نــيــتــشــر كــومــيــونــيــكــيــشــنــز«
الــزيــادة  فــإن هــذه   ،)Communications
فــي تــوســع عـــدد الــبــحــيــرات فــي عاملنا 
أمــرا مثيرا للقلق، بالنظر إلى  تعتبر 
كــمــيــة غــــــازات الــدفــيــئــة الـــتـــي تــنــبــعــث 
مــن خــزانــات املــيــاه الــعــذبــة، مما يضر 
بــعــمــلــيــة الــتــنــمــيــة، والـــنـــظـــم الــبــيــئــيــة 
العاملية، وتعيق وصــول اإلنسان إلى 

موارد املياه.
يــقــول الــبــيــان الــصــحــفــي -الـــصـــادر من 
 University( »جـــامـــعـــة »كـــوبـــنـــهـــاغـــن
فـــي 28 نــوفــمــبــر/  )of Copenhagen
البكتيريا  الثاني املاضي- إن  تشرين 
ــــذى عـــلـــى  ــغـ ــ ــتـ ــ ــي تـ ــ ــتــ ــ ــ ــات ال ــ ــريــ ــ ــطــ ــ ــفــ ــ ــ وال
امليتة فــي قاع  النباتات والــحــيــوانــات 
البحيرات تنبعث منها كميات هائلة 
مـــن ثـــانـــي أكــســيــد الـــكـــربـــون واملــيــثــان 
النيتروز والــغــازات األخــرى،  وأكسيد 
الغازات  وينتهي املطاف ببعض هذه 
فــي الــغــالف الـــجـــوي، وذلــــك مــا يجعل 
الــــبــــحــــيــــرات تـــتـــصـــرف مـــثـــل مــصــانــع 
الغازات املسببة لالحتباس الحراري.

وتــتــوقــع هـــذه الـــدراســـة -الـــتـــي أشـــرف 
عــلــيــهــا فـــريـــق دولـــــي بـــقـــيـــادة جــامــعــة 
كــوبــنــهــاغــن- أن تطلق بــحــيــرات املــيــاه 
الــعــذبــة %20 مـــن إجــمــالــي انــبــعــاثــات 
ــغـــالف الــجــوي  ــازات الــدفــيــئــة فـــي الـ ــ غــ

لأرض. 
إلــــى أن تغير  الـــتـــوقـــعـــات  كــمــا تــشــيــر 
املــنــاخ ســيــؤدي إلــى إطــالق البحيرات 
لنصيب متزايد من غازات االحتباس 

ــبـــل. وبــحــســب  ــقـ ــتـ ــــي املـــسـ الــــــحــــــراري فـ
الــبــيــان فــــإن هــــذه هـــي األســـبـــاب الــتــي 
تــجــعــل مـــن املــهــم مــعــرفــة عـــدد وحــجــم 
ــك كـــيـــفـــيـــة  ــ ــ ــذلـ ــ ــ ــرات، وكـ ــ ــيــ ــ ــحــ ــ ــبــ ــ هـــــــــذه الــ
تطورها، وهو ما استهدفته الدراسة.

توسع البحيرات
ــقـــا لــلــبــيــان الــصــحــفــي فــــإن نسبة  ووفـ
الــبــحــيــرات  %49.8 مـــن إجــمــالــي عــــدد 
مـــــــن مـــســـاحـــة  الـــــعـــــاملـــــيـــــة، و23.6% 
ــــوق خــط  الـــبـــحـــيـــرات الـــعـــاملـــيـــة، تـــقـــع فـ
العرض 60 شماال، للكرة األرضية. كما 
الناتجة عــن ذوبــان  البحيرات  تشكل 
الــجــلــيــديــة أو ذوبــــان الجليد  األنـــهـــار 
الــــدائــــم %30 مـــن مــســاحــة الــبــحــيــرات 
الــنــقــاط الساخنة  الــعــالــم، وتشمل  فــي 
البحيرات غرينالند  لهذه األنــواع من 

وهضبة التبت وجبال روكي.
ــيــــة أخــــــــــرى، لــــوحــــظ وجـــــود  مـــــن نــــاحــ
ــيـــرات كـــانـــت قــــد تــقــلــصــت بــســبــب  بـــحـ

الــجــفــاف واســـتـــهـــالك املــــــوارد املــائــيــة، 
الواليات  وذلك في جميع أنحاء غرب 
املـــتـــحـــدة وآســــيــــا الـــوســـطـــى وشـــمـــال 
ــاكـــن  ــنــــوب أســـتـــرالـــيـــا وأمـ الـــصـــن وجــ
أخــــــــــرى. وقـــــــد أعـــــــد الــــفــــريــــق الــــدولــــي 
خريطة أكثر دقة وتفصيال لبحيرات 
ــرائـــط لـــقـــرابـــة 3.4  ــم خـ الـــعـــالـــم، إذ رســ
مالين بحيرة، ودرس تطورها على 
مـــدى الــعــقــود األربــعــة املــاضــيــة، وذلــك 
األقــمــار الصناعية  بــاســتــخــدام صـــور 
عالية الدقة جنبا إلى جنب مع الذكاء 

االصطناعي.
الــــخــــرائــــط أن هـــنـــاك  ويـــكـــشـــف رســــــم 
سببن رئيسين للعديد من البحيرات 
تــغــيــر  ــي  ــ عـــلـــى األرض، وهـ الـــجـــديـــدة 
املناخ واألنشطة البشرية، حيث ُيظهر 
بـــن عـــامـــي 1984 و2019،  أنــــه  املـــســـح 
ــيــــرات  ــبــــحــ نــــمــــت مــــســــاحــــة أســـــطـــــح الــ
ألـــف كيلومتر  الــعــاملــيــة بــأكــثــر مــن 46 

مربع، أي أكثر قليال من مساحة سطح 
الدانمارك.

تــانــغ األســتــاذ املساعد  ويــقــول جينغ 
بــقــســم عــلــم األحـــيـــاء فـــي كــلــيــة الــعــلــوم 
بجامعة كوبنهاغن واملــؤلــف املشارك 
فــي الـــدراســـة »حــدثــت تــغــيــرات كبيرة 
وســــريــــعــــة لـــلـــبـــحـــيـــرات فـــــي الـــعـــقـــود 
األخـــيـــرة تــؤثــر عــلــى حــســابــات غـــازات 
النظم  االحتباس الحراري، فضال عن 

البيئية والوصول إلى موارد املياه«.
ووفقا لحسابات الدراسة، فإن الزيادة 
الــســنــويــة فــي انــبــعــاثــات ثــانــي أكسيد 
الفترة  البحيرات -خــالل  الــكــربــون مــن 
)تـــريـــلـــيـــون(  ــــات  ــــرامـ ــــراغـ ــيـ ــ تـ ــي 4.8  ــ هـ
مـــن الـــكـــربـــون- وهـــو مـــا يـــعـــادل زيـــادة 
انــبــعــاثــات ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون في 

اململكة املتحدة عام 2012.
البحيرات الصغيرة أخطرالبحيرات الصغيرة أخطر

وبينت الدراسة أن البحيرات األصغر 

)أقــل من كيلومتر مربع واحــد( مهمة 
ــدا لــحــســاب غــــــازات الــدفــيــئــة ألنــهــا  جــ
ــبـــعـــاثـــات  ــيـــرا مــــن االنـ ــبـ تـــنـــتـــج قـــــــدرا كـ
بــالــنــســبــة لــحــجــمــهــا. وبــيــنــمــا تــمــثــل 
الــصــغــيــرة %15 فــقــط من  الــبــحــيــرات 
إجـــمـــالـــي مــســاحــة الـــبـــحـــيـــرات، فــإنــهــا 
تمثل %25 من انبعاثات ثاني أكسيد 

الكربون و%37 من انبعاثات امليثان.
عـــالوة عــلــى ذلـــك، فــإنــهــا ســاهــمــت بما 
الــزيــادة  نسبته %45 و59 مــن صــافــي 
فــي انــبــعــاثــات ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون 

وامليثان، خالل الفترة 2019-1984.
يـــقـــول األســــتــــاذ تـــانـــغ إن كــمــيــة غــيــر 
الدفيئة تنبعث  ــازات  متناسبة مــن غـ
من البحيرات الصغيرة ألنها عادة ما 
تكون ضحلة، وتجمع املزيد من املواد 
الـــعـــضـــويـــة الـــتـــي يـــتـــم تــحــويــلــهــا إلـــى 
غازات تصل إلى السطح وتصعد إلى 

الغالف الجوي.
ويــضــيــف »فــــي الـــوقـــت نــفــســه، تــكــون 
الــبــحــيــرات الــصــغــيــرة أكــثــر حساسية 
للتغيرات في املناخ والطقس، وكذلك 
البشرية، ونتيجة لذلك  لالضطرابات 
املياه فيها  تتقلب أحجامها وكيمياء 
بــشــكــل كــبــيــر. ومـــن ثـــم فــإنــه مـــن املــهــم 
تحديدها ورسم خرائط لها، ولحسن 

الحظ، فقد تمكنا من فعل ذلك«.
تــكــون بياناتهم  الباحثون أن  ويــأمــل 
مفيدة لنماذج املناخ املستقبلية، مع 
وجـــود جــزء كبير مــن غـــازات الدفيئة 
ــأتــــي مــــن أســـطـــح  ــتــــي يـــحـــتـــمـــل أن تــ الــ
ــد مــن  ــزيــ ــيـــرات مــــع اســــتــــمــــرار املــ ــبـــحـ الـ

الذوبان واالحترار.
وحـــســـب تـــانـــغ فـــإنـــه يــمــكــن اســتــخــدام 
ــانـــات الــــجــــديــــدة هـــذه  ــيـ ــبـ مـــجـــمـــوعـــة الـ
ــوارد املــيــاه  ــ لــعــمــل تـــقـــديـــرات أفـــضـــل ملــ
الــعــذبــة، ولتقييم  فــي بــحــيــرات املــيــاه 
مــخــاطــر الــفــيــضــانــات بــشــكــل أفــضــل، 
وكذلك تحسن إدارة البحيرات »ألنها 
تؤثر على التنوع البيولوجي أيضا«.

مواقع تعشيش طائر البفن مهددة بالزوال
البفن  أكــثــر مــن ثلثي مــواقــع تعشيش طــائــر  يــواجــه 
ــزوال بــســبــب االحـــتـــرار  ــ ــا الــغــربــيــة خــطــر الــ ــ فـــي أوروبــ
املناخي، على ما حذر علماء بريطانيون أطلقوا دليال 

للمساعدة في حماية هذه الطيور البحرية.
وتـــوصـــلـــت دراســــــة أجـــرتـــهـــا جــمــعــيــة »زولـــودجـــيـــكـــل 
إلــى أن  لــنــدن« وجامعة كامبريدج،  سوسايتي أوف 
68 في املائة من مواقع تعشيش البفن مهددة بالزوال 
مـــوارد الطيور  الــقــرن، بسبب تــضــاؤل  بحلول نهاية 
الــغــذائــيــة وتــســجــيــل مــوجــات طــويــلــة مــن الــعــواصــف 
الــنــاجــمــة عــن االحـــتـــرار املــنــاخــي. وبــحــســب مــا ذكــرت 
»الــفــرنــســيــة«، تــواجــه الــخــطــر نفسه 80 فــي املــائــة من 
مــواقــع تكاثر طــيــور »أبـــو مـــوس«، و87 فــي املــائــة من 

مواقع تعشيش طيور الخرشنة القطبية، في حال لم 
تتخذ أي إجراءات عاجلة.

التهديد، نشر علماء بريطانيون  وفــي مواجهة هــذا 
دلــيــال مــؤلــفــا مــن 274 صــفــحــة لــحــمــايــة 47 نــوعــا من 
الــتــي تتكاثر على ســاحــل املحيط األطلسي  الــطــيــور 
البحرية  أمــل ملستقبل« هــذه الطيور  بــهــدف »إعــطــاء 
تــدابــيــر الزمــة  مــن خــالل تقييم احتياجاتها ووضـــع 
لحمايتها. ويضم املشروع نتائج أعمال 80 مساهما 
البيئة وصناع قرار من 15 بلدا  بينهم مدافعون عن 
إلــى معلومات جمعت مــن مجالت  أوروبـــيـــا، إضــافــة 
لــغــات مختلفة. وتــظــهــر مــجــمــوعــة من  علمية بعشر 
إلــى مواقع  البفن على االنتقال  األبــحــاث أن تشجيع 

تعشيش جديدة ممكن من خالل وضع طيور وهمية 
العلماء نتائج ناجحة أكثر  املــواقــع. وحقق  في هــذه 
الــنــورس، مــن خــالل استخدام منصات من  مــع طيور 
البشر. وقد تكون إجــراءات مماثلة »أساسية«  صنع 
لــنــقــل الــطــيــور املـــهـــددة بـــاالنـــقـــراض إلـــى أمـــاكـــن أكــثــر 
أمانا، في ظل موجات الحر وتضاؤل املوارد الغذائية 
املتمثلة في األسماك. وقال هنري هيكينن، باحث ما 
بعد الدكتوراه في معهد »زيد إس إل« لعلم الحيوان 
البفن األطلسي  املــعــقــول أن ينقرض طــائــر  »مــن غير 
أحــد أهــم الــطــيــور فــي أوروبــــا، مــن شــواطــئــنــا بحلول 
نهاية القرن، إلى جانب أنواع أخرى بارزة من الطيور 

البحرية«.
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دراسة جديدة تكشف تفاصيل مثيرة عن زوال الديناصورات

ودرس الباحثون 18 مليون سنة سبقت 
اصـــطـــدام الــكــويــكــب الــــذي أنــهــى الــعــصــر 
الــطــبــاشــيــري و4 مــاليــن ســنــة بــعــد ذلــك 
فــي بــدايــة العصر الباليوجيني، عندما 
الــثــديــيــات هيمنتها بــعــد اخــتــفــاء  أكــــدت 
الديناصورات، بصرف النظر عن سالالت 
الـــطـــيـــور الــــتــــي تــنــتــســب لــــهــــذه الـــســـاللـــة 

العمالقة املنقرضة.
واستنادا إلى أكثر من 1600 حفرية، أعاد 
الباحثون بناء سالسل الغذاء وتفضيالت 
املوائل لفقاريات اليابسة واملياه العذبة، 
وشمل ذلك أمثال التيرانوصور العمالق 
آكل اللحوم، والديناصور ثالثي القرون 
ــــس( واألنــــكــــيــــلــــوصــــور  ــوبـ ــ ــراتـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــريـ ــ )تـ
ــيـــح والــــســــالحــــف والــــضــــفــــادع  ــمـــاسـ ــتـ والـ

ــد مـــــن الـــثـــديـــيـــات  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ واألســــــــمــــــــاك، والـ
ــيــــرة الــــتــــي عــــاشــــت تــــحــــت أقـــــــدام  الــــصــــغــ
ــثـــون أن  ــبـــاحـ الــــديــــنــــاصــــورات، ووجــــــد الـ
الديناصورات كانت متحصنة في بيئة 
مــالئــمــة مــســتــقــرة تــكــيــفــت مــعــهــا بشكل 

جيد.
ــيــــرون عــالــم  ــا غــ ــيـ وقــــــال خــــورخــــي غـــارسـ
ــو فــــي فــنــلــنــدا  ــ الــبــيــئــة فــــي جــامــعــتــي أولــ
ــا، كــــبــــيــــر مـــعـــدي  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــبـ ــ ولــــــيــــــون فــــــي إسـ
الدراسة التي نشرت في مجلة »ساينس 
أدفـــانـــســـز«: »بــعــبــارة أخــــرى، تــم الــقــضــاء 

على الديناصورات في أوج ازدهارها«.
وأضـــــاف غــارســيــا غـــيـــرون أن الــثــديــيــات 
بـــــــدأت فــــي إرســــــــاء األســــــــاس الرتـــقـــائـــهـــا 
الــذي تلى ذلــك، وتنويع موائلها البيئية 

وتطوير أنظمة غذائية وسلوكيات أكثر 
تنوعا وتكيفا مع املناخ.

وخلصت الدراسة إلى أن الديناصورات 
اســـتـــمـــرت فــــي الـــتـــطـــور والـــتـــكـــيـــف خـــالل 
فــتــرة وجــودهــا، مــع ظــهــور أنـــواع جديدة 

واختفاء األنواع القديمة.
ــلــــت مــــكــــان بـــعـــض آكـــــــالت الـــنـــبـــاتـــات  وحــ
الرئيسية مثل الديناصورات ذات القرون 
ــبـــط، مــجــمــوعــة أكـــبـــر من  وذات مــنــقــار الـ

آكالت العشب متوسطة الحجم.
وأشــــــارت بــعــض األبـــحـــاث الــســابــقــة إلــى 
أن الــتــنــوع الــبــيــولــوجــي لــلــديــنــاصــورات 
قــد انــخــفــض قــبــل تــأثــيــر الــكــويــكــب بفترة 
ــاء عـــلـــى الـــســـجـــل األحــــفــــوري  ــنـ طـــويـــلـــة، بـ

لعائالت الديناصورات املختلفة.

بــروســات، عــالــم الحفريات  وقـــال ستيف 
ــــي إعــــــداد  بـــجـــامـــعـــة إدنـــــبـــــرة املـــــشـــــارك فـ
الدراسة: »كان هناك هذا الفكر املزعج بأن 
الــديــنــاصــورات ربــمــا كــانــت فــي طريقها 
ــــي خــضــم  لــــالنــــقــــراض عـــلـــى أي حـــــــال، فـ
ــويـــل األمـــــــد، عـــنـــدمـــا خــلــصــهــا  تــــدهــــور طـ
الكويكب من بؤسها. يمكننا اآلن أن نقول 
بــاقــتــنــاع إن الــديــنــاصــورات كــانــت تـــزداد 
أنــظــمــة بيئية مستقرة،  قـــوة، مــع وجـــود 

حتى قتلها الكويكب فجأة«.
وربــمــا كــان تكيف الــديــنــاصــورات الجيد 
مع مناخها وبيئتها هو سبب انقراضها.
وقال بروسات: »عندما اصطدم الكويكب، 
ألـــقـــى بــكــل شــــيء فـــي حـــالـــة فـــوضـــى ولــم 
تــســتــطــع الــــديــــنــــاصــــورات الـــتـــعـــامـــل مــع 

ــتــــادوا عليه  الــتــغــيــيــر املــفــاجــئ لــعــالــم اعــ
كثيرا«. وبعد االنقراض الجماعي، ظهرت 
ثــــديــــيــــات جـــــديـــــدة، وأضــــــــاف بــــروســــات: 
»للثدييات والــديــنــاصــورات نفس قصة 
األصل، فقد نشأ كالهما وبدأ في التنويع 
فـــي الــعــصــر الـــتـــريـــاســـي، قــبــل نــحــو 230 
مليون سنة، في القارة العمالقة بانجيا«.
وأوضح: »ومن هناك، ذهب كل منهما في 
طريق منفصل، إذ اتجهت الديناصورات 
نــحــو األحــجــام األضــخــم والــثــديــيــات إلــى 
أحجام صغيرة في الظل، لكن مصيرهما 
إلـــى األبــــد. فالثدييات  سيبقى مــتــرابــطــا 
كــانــت مــوجــودة عند اصــطــدام الكويكب. 
نــجــوا مــنــه. كـــان لــديــنــا أســـالف نــجــوا من 

الكويكب«.

ــاء أنــــهــــم اســــتــــخــــرجــــوا مــن  ــمــ ــلــ أعــــلــــن عــ
رواســـــــــــب فــــــي جــــريــــنــــالنــــد تـــــعـــــود إلــــى 
الجليدي، حمضا نوويا ألنواع  العصر 
ما  أقدم  مليونا عام، هو  مختلفة عمره 
اكــتــشــف فــي هـــذا املــجــال عــلــى اإلطــــالق، 
ــدا لــعــلــم املــتــحــجــرات  ــديـ ــر أفـــقـــا جـ ــوفـ ويـ

القديمة.
وأوضـــح ميكيل ويــنــذر بــيــدرســن، وهــو 
أحـــد املــعــديــن الــرئــيــســن لــلــدراســة الــتــي 
نـــشـــرت فــــي مــجــلــة »نـــيـــتـــشـــر« الــعــلــمــيــة 
»الـــحـــمـــض  أن  »الـــفـــرنـــســـيـــة«،  لـــلـــوكـــالـــة 
عــام،  أن يعيش مليوني  الــنــووي يمكن 

أي ضــعــف عــمــر الــحــمــض الــنــووي الــذي 
عثر عليه سابقا”.

الــنــووي  الــحــمــض  ــزاء  تــأتــي مختلف أجـ
الــتــي اكــتــشــفــت فــي رواســــب »مـــن الــجــزء 
بكيب  املعروف  الشمالي من جرينالند 
في  نراها  بيئة ال  كوبنهاجن، وهي من 
الــيــوم«، على حد  األرض  أي مكان على 

قوله.
النووي محفوظا بطريقة  الحمض  بقي 
جــيــدة، ألنـــه كـــان مــجــمــدا، وفـــي مــنــاطــق 
لـــم تــكــن عـــرضـــة ســابــقــا إال لـــقـــدر قــلــيــل 
ــتـــغـــالل، بــحــســب املـــحـــاضـــر فــي  مـــن االسـ

جامعة كوبنهاجن.
ــلـــت( مـــعـــادن  ــمـ ــار )حـ ــ ــهـ ــ ــرح أن »األنـ ــ وشــ
ــواد عــضــويــة إلـــى الــبــيــئــة الــبــحــريــة،  ــ ومـ
األرضــيــة.  الــرواســب  حيث ترسبت هــذه 
ــا، قــبــل نــحــو  ــك، فـــي مــرحــلــة مــ ــ وبـــعـــد ذلـ
ــفــــعــــت هــــــذه الــكــتــلــة  ــيـــونـــي عـــــــام، ارتــ ــلـ مـ
ا  األرضية من تحت املاء وأصبحت جزء

من شمال جرينالند”.
ــيـــوم صــحــراء  تــعــد كــيــب كــوبــنــهــاجــن الـ
ــفــــت أنــــــــــواع مــخــتــلــفــة  ــتــــشــ قـــطـــبـــيـــة. واكــ
مـــن الـــرواســـب فــيــهــا بــيــنــهــا مــتــحــجــرات 
لــحــشــرات مــحــفــوظــة بــشــكــل مــمــتــاز. ولــم 

يــســع الــبــاحــثــون فــي الــبــدء إلــى التعرف 
عــلــى الــحــمــض الــنــووي لــلــعــنــاصــر التي 
ــر ســـوى  ــوافـ ــتـ ــم يـــكـــن يـ ــ عـــثـــر عـــلـــيـــهـــا، ولـ
معلومات قليلة جدا عن وجود محتمل 

فيها. لحيوانات 
أتاح عمل الباحثن الذي بدأ عام 2006 
رسم صورة ملا كانت عليه هذه املنطقة 

قبل مليوني عام.
ــــت هــــــذه الــبــيــئــة  ــانـ ــ ــيــــدرســــن »كـ وقـــــــال بــ
املاستودون  حرجية وتضم حــيــوانــات: 
والرنة واألرانب البرية وعددا كبيرا من 

أنواع النباتات بلغ 102”.

ــــود »املـــاســـتـــودون«  وأشـــــار إلــــى أن وجـ
الفـــت، نــظــرا إلـــى أنـــه لــم يــرصــد مــن قبل 

الشمال. في 
وطــــرح هـــذا االكـــتـــشـــاف عــلــى الــبــاحــثــن 
التكيف، نظرا  األنواع على  مسألة قدرة 
الــخــضــراء«  إلــى أن جــريــنــالنــد، »األرض 
ــة الـــــدنـــــمـــــاركـــــيـــــة، شـــــهـــــدت قـــبـــل  ــغــ ــلــ ــالــ بــ
مليوني عام درجات حرارة أعلى ما بن 
11 و17 درجـــة مــن مــســتــويــات الــحــرارة 
تــغــرب  الـــشـــمـــس ال  أن  عــلــمــا  ــيـــة،  ــالـ الـــحـ
خـــالل أشــهــر الــصــيــف وال تــشــرق خــالل 

الشتاء في هذه املناطق.

جرينالند .. اكتشاف أقدم حمض نووي يعود إلى مليوني عامجرينالند .. اكتشاف أقدم حمض نووي يعود إلى مليوني عام

انتهى عصر الديناصورات بكارثة 

في أحد أيام الربيع قبل 66 مليون 

عاما، عندما ضرب كويكب عرضه 

12 كيلومترا شبه جزيرة يوكاتان 

في المكسيك، مما أدى إلى انقراض 

تــلــك الــكــائــنــات الــعــمــالقــة مـــع نحو 

ثالثة أرباع األنواع على األرض.

لــكــن هـــل كــانــت الـــديـــنـــاصـــورات في 

طــريــقــهــا إلــــى االنــــقــــراض بــالــفــعــل، 

مــع تعثر التنوع وضــعــف معدالت 

لــتــصــورات بعض  الــتــطــور بحسب 

العلماء؟ الجواب هو »ال بالتأكيد«، 

لــدراســة جديدة أعــدت نماذج  وفقا 

الــغــذاء والــمــوائــل البيئية  لسالسل 

ــا الـــشـــمـــالـــيـــة، الــمــنــطــقــة  ــركـ ــيـ فــــي أمـ

ـــل  ــجـ ــســ األفــــــــضــــــــل عـــــــرضـــــــا فــــــــي الــ

األحفوري لتلك الحقبة في العالم.
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آليات مناسبة  العمل على إطــالق  علينا 
ملعالجة تأثير تغير املناخ على الصحة 
العديد  أننا نعرف بالفعل  العامة، فرغم 
ــإن فــعــالــيــتــهــا  ــ مــــن الـــحـــلـــول املــحــتــمــلــة، فـ
تــســتــلــزم وضــعــهــا مــوضــع الــتــنــفــيــذ قبل 

الكارثة.
ــيـــت لــلــعــد  يـــســـلـــط أحـــــــدث تــــقــــاريــــر النـــسـ
 ،)Lancet Countdown report( التنازلي
العواقب الصحية املترتبة  الــذي يرصد 
على تغير املناخ، الضوء على احتياجنا 
ــكـــوارث  ــع الـ ــداد لــلــتــعــامــل مـ ــعـ ــتـ إلــــى االسـ
املقبلة، حتى مع استمرار انتشار مرض 
فيروس كورونا 2019 )كوفيد 19(، تشير 
دراســـــة حــديــثــة إلــــى أن احــتــمــال انــــدالع 
املئة  فــي  يــزيــد بنسبة 2  جــائــحــة أخــــرى 
املقبلة، قد يتسبب  العقود  كل عام، وفي 
التفاعل بن أزمة املناخ والصحة العامة 
ــدمــــار  ــن الــ ــ ــــي خـــلـــق عـــاصـــفـــة كـــامـــلـــة مـ فـ

م.
َ
واالرتباك على مستوى العال

اتخذنا  إذا  أنــنــا  هــو  الــســار هنا  الخبر   
خـــــطـــــوات فـــــوريـــــة لـــتـــحـــويـــل أنـــظـــمـــتـــنـــا 
بــوســعــنــا تجنب  فــســيــصــبــح  الــصــحــيــة، 
19، كما  كــارثــة أخــرى على غــرار كوفيد 
هــي الــحــال مــع الــجــائــحــة الــحــالــيــة، فــإن 
الــتــخــفــيــف  الـــتـــي تـــحـــول دون  الـــعـــوائـــق 
أو  ليست علمية  املــنــاخ  تغير  ــّدة  ِحـ مــن 
تمتد جذورها  بل  تكنولوجية فحسب، 
ــــروف الــجــيــوســيــاســيــة  ــــظـ أيـــضـــا إلـــــى الـ
ــــوق، وقـــــد تـــعـــمـــل املـــصـــالـــح  ــسـ ــ وقــــــوى الـ
الــذاتــيــة عــلــى تــقــويــض الــصــحــة الــعــامــة، 
ــلــــق األمـــــــر  ــعــ ــتــ ــا عـــــنـــــدمـــــا يــ ــ ــــوصــ ــــصــ وخــ
بالوصول العادل إلى املوارد، ومع ذلك، 
اجـــتـــمـــع املــجــتــمــع الــــدولــــي عـــلـــى تــقــديــم 
آلــــيــــات مـــبـــتـــكـــرة مـــثـــل مــــرفــــق الــــوصــــول 
لــــقــــاحــــات )كــــوفــــيــــد 19(  إلـــــــى  الــــعــــاملــــي 
ــة  ــمــا إلزالـ ُمــَصــمَّ كـــان  الــــذي   ،)COVAX(
ــالــــت دون  ــتــــي حــ الــــحــــواجــــز املــــالــــيــــة، الــ
الدخل على  املنخفضة  البلدان  حصول 
أن نعمل على  الــلــقــاحــات. يتعن علينا 
إطـــــالق آلـــيـــات مــمــاثــلــة ملــعــالــجــة تــأثــيــر 
فرغم  العامة،  الصحة  املناخ على  تغير 
الحلول  مــن  العديد  بالفعل  أننا نعرف 
ــا تـــســـتـــلـــزم  ــهـ ــتـ ــيـ ــالـ ــعـ املــــحــــتــــمــــلــــة، فـــــــإن فـ
ــع الــتــنــفــيــذ قـــبـــل وقــــوع  وضـــعـــهـــا مـــوضـ
الـــكـــارثـــة، فـــهـــذه لــيــســت مـــجـــرد حــتــمــيــة 
اقتصادي  اختيار  أيضا  أخالقية، فهي 
تقليص  أن يعمل على  املرجح  ذكــي من 
ــة املــــتــــرتــــبــــة عــلــى  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ الـــتـــكـــلـــفـــة اإلجـ
ــَرضــيــة وغير 

َ
الــتــعــامــل مــع الــفــاشــيــات امل

الكوارث املرتبطة باملناخ. ذلك من 
ــَد مــؤتــمــر األمـــم املــتــحــدة لتغير املــنــاخ  ــ كَّ

َ
أ

)مؤتمر األطراف 27( الذي ُعِقد في ِمصر 
فــي نوفمبر مــن عامنا هــذا على حقيقة 
تــتــوقــف فقط  ــتـــدامـــة ال  مــفــادهــا أن االسـ
على إزالة الكربون، أو استخدام املركبات 
الكهربائية، أو اتخاذ تدابير التكيف مع 
املناخ مثل الدفاعات ضد الفيضانات، بل 
التأهب للجوائح، في  تعتمد أيضا على 
عموم األمر، من املتوقع أن يتسبب تغير 
املناخ في تحويل نطاق موائل مسببات 

األمـــــــراض الـــفـــتـــاكـــة، وهـــــذا مـــن شـــأنـــه أن 
يؤدي إلى انتشار األمراض املعدية التي 
املــالريــا، والحمى  البعوض مثل  ينقلها 
ــمـــى الـــضـــنـــك لــتــصــل إلـــى  ــفــــراء، وحـ الــــصــ
شــمــال أوروبــــا وكــنــدا، وفــي الــوقــت ذاتــه، 
تهدد أزمة املناخ بزيادة انتشار املالريا، 
فـــي مختلف  والـــكـــولـــيـــرا، والــبــلــهــارســيــا 
أنـــحـــاء الـــعـــالـــم الـــنـــامـــي. تــظــل أشــــد دول 
ــة لتغير  ــر ُعـــرضـ ــثـ ـــم فـــقـــرًا هـــي األكـ

َ
الـــعـــال

الــرغــم مــن مساهمتها بأقل  املــنــاخ، على 

قدر في خلق املشكلة، لهذا السبب، يتعن 
الــدولــي أن يتخذ خطوات  على املجتمع 
فورية لضمان تمكن املجتمعات الفقيرة 
واملــهــمــشــة مــن الـــوصـــول إلـــى الــلــقــاحــات، 
ــائــــــل الـــتـــشـــخـــيـــص،  ــات، ووســــ ــ ــــالجــ ــعــ ــ والــ
ونظرا للتأثير املدمر الذي خلفه فيروس 
واحــــد عــلــى املــلــيــارات مــن أرواح الــبــشــر، 
وســبــل مــعــايــشــهــم، واالقـــتـــصـــاد الــعــاملــي 
ــنـــوات الـــثـــالث األخـــيـــرة،  عـــلـــى مـــــدار الـــسـ
فــقــد بـــات مــن الــواضــح تــمــامــا أنــنــا يجب 
ملـــواجـــهـــة  ــة  ــلــ عــــاجــ نـــتـــخـــذ خـــــطـــــوات  أن 
الــتــهــديــدات الــصــحــيــة املــرتــبــطــة بــاملــنــاخ. 
يــوفــر الــجــهــد الــعــاملــي لــضــمــان الــتــوزيــع 
الـــعـــادل لــلــقــاحــات )كــوفــيــد 19( نــمــوذجــا 
فــي السوق  االلــتــزام املسبق  مفيدًا، فكان 
مـــن جـــانـــب تــحــالــف الــلــقــاحــات )جـــافـــي( 
ومـــرفـــق الـــوصـــول الــعــاملــي إلـــى لــقــاحــات 
آلـــيـــة مــالــيــة  الـــــذي يــشــكــل  )كـــوفـــيـــد 19(، 
يــمــولــهــا املــانــحــون ويــعــمــل عــلــى تسريع 
ــار األوروبــــــــي،  ــمـ ــثـ ــتـ تــنــفــيــذهــا بـــنـــك االسـ
سببا في تمكن الناس في بلدان العالم 
األكثر فقرًا )92 دولة( من الحصول على 
الــلــقــاحــات بــاملــجــان. كــانــت هـــذه الــبــلــدان 
الــتــي تمثل مــا يقرب  الــدخــل،  املنخفضة 
م، لتواجه صعوبة 

َ
من نصف سكان العال

شديدة في محاولة تأمن الوصول إلى 

اللقاحات لوال ذلك.
حتى اآلن، تم تسليم أكثر من 1.6 مليار 
جــرعــة مـــن مــرفــق الـــوصـــول الــعــاملــي إلــى 
لقاحات )كوفيد 19( إلى البلدان النامية، 
مــمــا يــســاعــد فـــي ضـــمـــان تــلــقــيــح 52 في 
ــن مــواطــنــيــهــا بـــالـــكـــامـــل، مــقــارنــة  املـــئـــة مـ
باملتوسط العاملي الذي بلغ 64 في املئة، 
وهذا إنجاز رائع، وخصوصا في سياق 
تــكــديــس الـــلـــقـــاحـــات بــكــثــافــة مـــن جــانــب 
التي فرضتها  البلدان املتقدمة، والقيود 

بــعــض الــبــلــدان عــلــى تــصــديــر الــلــقــاحــات 
واملكونات الالزمة إلنتاجها، وتصرفات 
بــعــض الـــشـــركـــات املــصــنــعــة الــتــي أعــطــت 
ــة لــلــربــح عــلــى اإلنـــصـــاف. ُيــظــِهــر  األولـــويـ
نــجــاح نـــمـــوذج مــرفــق الـــوصـــول الــعــاملــي 
إلــى لقاحات )كوفيد 19( أن املجال قائم 
إليـــجـــاد حــلــول تــمــويــل مــبــتــكــرة مــمــاثــلــة 
لــلــمــخــاطــر الــصــحــيــة املــرتــبــطــة بــاملــنــاخ. 
ــثــــال، يــســتــكــشــف الــعــديــد  عــلــى ســبــيــل املــ
الــخــاص حاليا  القطاع  فــي  الفاعلن  مــن 
م لتحفيز اإلبداع  دَّ

َ
ق

ُ
التزام سوق املناخ امل

ــاخ، وعــلــى  ــنــ ــلـــول املــ ــثـــمـــار فــــي حـ ــتـ واالسـ
نحو مماثل، ال يخلو األمــر من إمكانات 
عظيمة البتكار آليات تستند إلى نموذج 
الذي  الدولي للتحصن،  التمويل  مرفق 
ــاح« مــخــصــصــة  ــقــ ــــدات لــ ــنـ ــ يـــســـتـــخـــدم »سـ
لتأمن التزامات املانحن الطويلة األجل 
مقدما حتى يتسنى توفير األمــوال على 

الفور.
تشكل التعددية ضرورة أساسية إلنشاء 
األمـــان، فلم يتسن إنشاء  آليات شبكات 
ــول الـــعـــاملـــي إلــــى لــقــاحــات  مـــرفـــق الــــوصــ
)كــوفــيــد 19( إال ألنـــه عــمــل عــلــى توحيد 
القوة املالية والدراية التي تمتلكها أكثر 
مـــن 190 حـــكـــومـــة، جــنــبــا إلــــى جــنــب مــع 
شــركــاء مــن الــقــطــاع الــخــاص، ومنظمات 
ــــاالت الـــدولـــيـــة،  ــــوكـ املــجــتــمــع املــــدنــــي، والـ
حــــول قــضــيــة مــشــتــركــة عــــادت بــالــفــائــدة 
على الجميع، لكن لو كان مرفق الوصول 
إلى لقاحات كوفيد 19 موجودًا  العاملي 
الجائحة، ومجهزًا بتمويل  بالفعل قبل 
طـــارئ عــنــد الــخــطــر والــقــدرة عــلــى زيــادة 
ــمــــل عــلــى  ــعــ ــه الــ ــانــ ــكــ ــإمــ ــان بــ ــ ــكـ ــ قــــــدرتــــــه، لـ
أكــبــر عمليات نشر   - تــعــزيــز استجابته 
العالم وأكثرها  اللقاحات على مستوى 
تعقيدًا على اإلطالق- بسرعة أكبر، على 
الــنــحــو الــــذي كـــان ســـيـــؤدي فـــي الــنــهــايــة 
إلى إنقاذ املزيد من األرواح. بعد مؤتمر 
الــحــكــومــات  األطـــــــراف 27، يــتــعــن عـــلـــى 
املانحة واملقرضن من الهيئات املتعددة 
ــتـــي يــمــكــن  ــة الــكــيــفــيــة الـ األطــــــــراف دراســـــ
ــات املـــالـــيـــة  ــ ــيــ ــ ــن خـــاللـــهـــا تـــكـــيـــيـــف اآللــ ــ مـ
الــقــائــمــة ملــكــافــحــة تــغــيــر املـــنـــاخ مـــن أجــل 
ضـــمـــان تــوفــيــر األمـــــــوال بــمــجــرد ظــهــور 
التكاليف  أي تهديد، فال ينطوي تقليل 
املترتبة على املخاطر  املالية اإلجمالية 
الوقاية  املرتبطة باملناخ على  الصحية 
املبكر.  التحرك  فحسب، بل يشمل أيضا 
ــيــــات شــبــكــات  يـــجـــب أيـــضـــا أن تـــكـــون آلــ
ــــذه مــصــمــمــة لــحــمــايــة الـــنـــاس  ــان هـ األمـــــ
األكثر ضعفا وُعرضة للخطر في العالم، 
أينما كانوا، لكن األمر األكثر أهمية هو 
اآلن،  اتخاذها  الخطوات يجري  أن هــذه 
بــدأ بالفعل  فكما يحذر تقرير النسيت، 
الــعــد الــتــنــازلــي النـــدالع األزمـــة الصحية 
ــيـــس الــتــنــفــيــذي  الـــعـــاملـــيـــة الـــتـــالـــيـــة. الـــرئـ
ــالـــف الـــعـــاملـــي لــلــقــاحــات  ــتـــحـ لـــشـــراكـــة الـ

والتحصن )جافي(، 

* فيرنر هوير رئيس بنك االستثمار األوروبي.

بقلم :  فيرنر هوير و سيث بيركلي و سيث بيركلي*

أزمة املناخ هي أزمة صحية أيضاًأزمة املناخ هي أزمة صحية أيضاً

االستدامة ال تتوقف 
فقط على إزالة 

الكربون بل تعتمد
أيضاً على التأهب 

للجوائح

تهدد أزمة المناخ 
بزيادة انتشار المالريا، 
والكوليرا، والبلهارسيا 

في مختلف أنحاء 
العالم النامي
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صحراء أتاكاما »مقبرة نفايات العالم«صحراء أتاكاما »مقبرة نفايات العالم«

النظام البيئي 
الهش لصحراء أتاكاما 

دمرته النفايات

 صحراء طبيعية 
تحولت لمكب ضخم 

لمختلف نفايات 
العالم

المالبس المملوءة 
بالمواد الكيميائية 

يستغرق تحللها
 ٢00 عام

ــــو، رئـــيـــســـة  ــرانـ ــ ــيـ ــ وقـــــالـــــت كـــــارمـــــن سـ
ــيــــك روتـــــــــس« غــيــر  ــمــ ــديــ مـــنـــظـــمـــة »إنــ
الــحــكــومــيــة، إن مــعــظــم الــنــاس يــرون 
ــا لــيــســت أكـــثـــر مـــن »تـــالل  ــامـ ــاكـ أن أتـ
جـــــرداء«؛ حــيــث يمكنهم »اســتــخــراج 

املوارد أو ملء جيوبهم«.
نقص الوعي العاملي

لطاملا كانت تشيلي مركزًا للمالبس 
املستعملة وغير املبيعة من أوروبــا 
وآســـيـــا والــــواليــــات املـــتـــحـــدة، والــتــي 
باع في أنحاء أمريكا الالتينية، 

ُ
إما ت

أو يــنــتــهــي بــهــا املـــطـــاف فـــي مــكــّبــات 
القمامة في الصحراء.

ــالـــــم لـــــأزيـــــاء  ــعـــ ــبــــب تــــعــــطــــش الـــ بــــســ
السريعة، دخل العام املاضي أكثر من 
ألـــف طــن مــن املــالبــس املستعملة   46
ــارة الـــــحـــــرة إلــــى  ــ ــــجـ ــتـ ــ مـــــن مـــنـــطـــقـــة الـ

إيكيكي في شمال تشيلي.
املــــالبــــس  الــــنــــاشــــطــــون، إن  ويـــــقـــــول 
الكيميائية والــتــي  بــاملــواد  ة  املــمــلــوء
يــســتــغــرق تــحــلــلــهــا الــبــيــولــوجــي مــا 
يــصــل إلــــى 200 عـــــام، تـــلـــوث الــتــربــة 
والهواء واملياه الجوفية. وفي بعض 
األحـــيـــان، تــضــرم الــنــيــران فـــي أكـــوام 

املالبس املستعملة.
وأوضحت املحامية والناشطة بولن 
سيلفا )34 عاما( التي قّدمت شكوى 
الــبــالد بشأن  فــي  البيئة  إلــى محكمة 
األضرار التي سببتها جبال القمامة 
واملــالبــس »املـــواد شــديــدة االشتعال. 

هذه الحرائق سامة للغاية«.
ــــاك حـــاجـــة  ــنـ ــ أن هـ »يـــــبـــــدو  وقــــــالــــــت: 
لتحديد املسؤولن«، بينما تقف بن 
مــهــمــالت أشـــــارت إلــــى أنـــهـــا »خـــِطـــرة 
وتـــشـــّكـــل خـــطـــرًا بــيــئــيــا عـــلـــى صــحــة 

الناس«.
ق السيارات املستعملة أيضا 

ّ
وتتدف

إلى البالد من منطقة التجارة الحرة. 
يــصــّدر الــعــديــد منها إلـــى الــبــيــرو أو 
بـــاراغـــواي، فيما ينتهي  أو  بوليفيا 
األمــر بالسيارات املتبقية في مقابر 
تمتد على كيلومترات في الصحراء 

املـــحـــيـــطـــة. كـــمـــا تـــنـــتـــشـــر أكـــــــــوام مــن 
اإلطارات املتروكة عبر الصحراء.

وأعـــــرب رئـــيـــس الــبــلــديــة بــاتــريــســيــو 
ــرا عــــن أســـفـــه »لـــنـــقـــص الـــوعـــي  ــريـ ــيـ فـ
الـــعـــاملـــي، واالفـــتـــقـــار إلــــى املــســؤولــيــة 
ــة الــــبــــيــــئــــة« مــن  ــايــ ــمــ ــــة وحــ ــيـ ــ ــــالقـ األخـ
ــــي الــــعــــالــــم«.  »عــــديــــمــــي الـــضـــمـــيـــر فــ

ــاف: »نــشــعــر بــأنــنــا مــتــروكــون.  ــ وأضــ
تــمــت التضحية  بـــأن أرضـــنـــا  نــشــعــر 

بها«.
نظام بيئي »هش جداً«نظام بيئي »هش جداً«

ــيــــة مـــــاليـــــن عــــــام،  ــانــ ــمــ ألكـــــثـــــر مــــــن ثــ
اعــتــبــرت أتـــاكـــامـــا املــمــتــدة عــلــى 100 
ألف كيلومتر مربع، الصحراء األكثر 

نــادر، وفي  العالم. فاملطر  قحالة في 
بعض من أجزائها، ال وجود له.

أمــا الجزء األكثر جفافا فهو منطقة 
يــونــغــاي فـــي مــديــنــة أنــتــوفــاغــاســتــا. 
هــنــا، وجـــد الــعــلــمــاء أشــكــااًل متطرفة 
مـــن الــحــيــاة ، كــائــنــات دقــيــقــة قــــادرة 
ــاء أو  عــلــى الــعــيــش تــقــريــبــا بـــــدون مــ
مغذيات رغم وجود إشعاع شمسي.

ــذه الــكــائــنــات  ويــعــتــقــد الــعــلــمــاء أن هـ
الــدقــيــقــة قـــد تــحــمــل أســــــرار الــتــطــور 

والبقاء على األرض وكواكب أخرى.
ــة الـــفـــضـــاء األمــريــكــيــة  ــالـ وتــعــتــبــر وكـ
)ناسا( أن منطقة يونغاي هي األكثر 
تــشــابــهــا مــع كــوكــب املــريــخ مــن حيث 
الــطــبــيــعــيــة، وتستخدمها  مــنــاظــرهــا 

الختبار مركباتها اآللية.
ــارًا  ــطــ ــا ال تـــشـــهـــد أمــ ــهــ ــــن أنــ وفــــــي حـ
ــــراء ســحــب  ــــحـ ــــصـ ــرة، تـــغـــطـــي الـ ــيــ ــثــ كــ
ــيـــف، مــــا يــســمــح  ــثـ ــكـ مــــن الــــضــــبــــاب الـ
لــبــعــض الــنــبــاتــات وبــعــض األشــنــات 
نــدرة  والــفــطــريــات والطحالب األكــثــر 

بالنمو.
ــرات األنـــــــــــواع مــن  ــ ــشـ ــ كـــمـــا تـــتـــفـــتـــح عـ
الزاهية عندما تهطل  البرية  األزهــار 
األمطار بكميات أعلى من املتوسط، 
فـــي عـــرض مــذهــل يــحــدث كـــل خمس 
إلـــى ســبــع ســـنـــوات، كـــان آخــرهــا عــام 

.2021
وقـــــال بــابــلــو غـــيـــريـــرو، الـــبـــاحـــث في 
البيولوجي  البيئة والــتــنــوع  معهد 
والــخــبــيــر فـــي صــبــار الـــصـــحـــراء، إنــه 
نظام بيئي »هش جدًا؛ ألن أي تغيير 
أو نــقــص فـــي نــمــط هـــطـــول األمـــطـــار 
أو الــضــبــاب لـــه عـــواقـــب فـــوريـــة على 

األنواع التي تعيش فيه«.
الصبار  أنواع من  وأوضح، »هناك 
تــعــتــبــر مــنــقــرضــة« نــتــيــجــة الــتــلــوث 
ــان  ــ ــطــ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ ــر املــــــــنــــــــاخ واالســ ــ ــيــ ــ ــغــ ــ وتــ

البشري.
ــا ظـــاهـــرة  ــهــ وأضــــــــــاف، »لـــــأســـــف، إنــ
نــراهــا على نطاق واســع، مــع تدهور 

منهجي في السنوات األخيرة«.+

ــن بـــيـــن أكـــثـــر األمـــاكـــن  ــد تـــكـــون مــ قــ

ــبـــدو  تـ ــلــــى األرض؛ إذ   عــ
ً
ــا ــ ــافـ ــ ــفـ ــ جـ

ــة والــــحــــيــــاة فــيــهــا  ــيـ ــائـ مـــوحـــشـــة ونـ

مــســتــحــيــلــة، لــكــن صـــحـــراء أتــاكــامــا 

الـــشـــاســـعـــة فــــي تــشــيــلــي هــــي نــظــام 

بيئي فريد وهش يقول الخبراء إنه 

مــهــدد بــســبــب أكــــوام الــقــمــامــة التي 

تلقى هناك من كل أنحاء العالم.

تــدّمــر جــبــال مــن المالبس المهملة 

ومقبرة أحــذيــة وصــفــوف متراكمة 

من اإلطــارات والسيارات المهترئة، 

مــــا ال يـــقـــل عــــن ثـــــالث مـــنـــاطـــق مــن 

الصحراء في شمال تشيلي.

ــرا، رئــيــس  ــريـ ــيـ وقـــــال بــاتــريــســيــو فـ

بـــــــلـــــــديـــــــة ألـــــــــتـــــــــو هــــوســــبــــيــــســــيــــو 

الصحراوية: »لم نعد الفناء الخلفي 

 الفناء 
ً
المحلي فــحــســب، بــل أيــضــا

الخلفي للعالم، وهو أمر أسوأ«.

كما أن التعدين المكثف للنحاس 

ــــر صـــحـــراء أتــاكــامــا  والــلــيــثــيــوم دّمـ

بــجــمــالــهــا الـــمـــذهـــل ومــســطــحــاتــهــا 

الشاسعة من الملح.
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رئيس التحرير : النـاشط البيئـياألخـــيــرة

خالد محمد الهاجري

طالء يطيل العمر طالء يطيل العمر 
االفتراضي لألطعمةاالفتراضي لألطعمة

طــــور بـــاحـــثـــون مـــن جــامــعــة تــافــتــس 
األمـــــريـــــكـــــيـــــة، طــــــــــالًء صـــــالـــــح لـــأكـــل 
االفــتــراضــي لأطعمة،  العمر  إلطــالــة 
ــالــــج  ــعــ ــا مــــــن الـــــحـــــريـــــر ويــ ــوعــ ــنــ مــــصــ
الحرير  بطريقة مختلفة ويستخدم 
ــواد املــفــيــدة، من  ــواع املــ فــي جــمــيــع أنــ
الــجــلــد الــصــنــاعــي إلـــى املــســتــشــعــرات 
ــــذي يــمــكــن  ــــى الــــغــــراء الــ الـــضـــوئـــيـــة إلـ

استخدامه تحت املاء.
ــــي مــن  ــلــ ــ ــــي دوبــ ــــك ســ ــرانــ ــ فــ وقـــــــــال د. 
ــة الـــطـــبـــيـــة الـــحـــيـــويـــة  ــنـــدسـ ــهـ ــم الـ قـــسـ
بــــالــــجــــامــــعــــة:»االكــــتــــشــــاف الـــجـــديـــد 
ــة  ــظــ ــافــ ــحــ ــائـــــص الــــــحــــــريــــــر الــ ــ ــــصـ ــــخـ لـ
واالســتــخــدام الــواســع لــطــالء الحرير 

الفواكه والخضراوات واللحوم  على 
ــم فـــي  ــ ــاهـ ــ ــــسـ واألطــــــعــــــمــــــة األخــــــــــــرى يـ
تــخــفــيــف نـــفـــايـــات الـــطـــعـــام بــجــمــيــع 

أنحاء العالم«.
ــال الـــبـــاحـــثـــون:»مـــن املــــعــــروف أن  ــ وقــ
الـــحـــريـــر يــســتــخــدم كــســلــعــة نــســيــج، 
لكن يختلف الحرير الذي نستخدمه 
 بـــمـــعـــنـــى أنــــــه بــــــــداًل مـــــن أخــــذ 

ً
قــــلــــيــــال

فإننا  األلياف ونسجها في املالبس، 
فــي سائل  األلــيــاف ونصهرها  نــأخــذ 
يــتــحــول إلـــى مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة من 
ــون شــبــيــهــة  ــكــ تــ املــــــــــواد. ويـــمـــكـــن أن 
ات أو كــتــل أو  بــالــبــالســتــيــك أو طــــالء

إسفنج«.

الـــدب البني مـــارك حريته بعدما أمــضــى عقدين  اســتــعــاد 
داخـــل قفص بــجــوار مطعم فــاخــر فــي العاصمة األلبانية 
تــيــرانــا. وسيكمل »مـــارك« مــا تبقى مــن عــمــره فــي محمية 
مخصصة للدببة في أربسباخ بالنمسا، تديرها جمعية 
»كاتر بــات« املختصة في توفير رعاية للحيوانات التي 
ــد األلـــبـــانـــي ســجــمــيــر شيهو  ــ تــعــانــي وضـــعـــا صــعــبــا. وأكـ
منسق مشروع إنقاذ الحيوانات البرية، أن »مارك سيتلقى 
العالج البيطري الالزم والرعاية املناسبة وطعاما مناسبا 
للحيوانات مــن نــوعــه، حتى يتمكن مــن التعافي بسرعة 
واالســتــمــتــاع بــحــيــاة تليق بــالــدبــبــة«. ولـــن يــجــري تغيير 
الــدب«، بينما سيزال القفص  اســم املطعم الفاخر »طاولة 
الذي كان »مارك« وشقيقته »ليزا« محتجزين فيه ترفيها 
لــزوار املطعم، »حتى ال يواجه أي دب آخــر هــذه املعاناة«، 
بحسب مدير املكان أوريــل بيكي. وكان »مــارك« وشقيقته 
إلــى شمال ألبانيا، أحضرا  الــلــذان يعود أصلهما  »لــيــزا« 

إلــى املطعم »لسبب وجــيــه«وهــو تأمن مــالذ لهما بعدما 
قتلت والدتهما برصاص أحد الصيادين غير الشرعين 
وكان الخطر يالحقهما كذلك. وعاش الدبان في تيرانا لكن 
داخــل قفص مغلق في ظل حرمانهما حريتهما. وأوضح 
شيهو أن »مارك كان يعيش داخل قفص صغير ذي أرضية 
خرسانية، وفي ظل ظروف صحية غير مالئمة، فيما كان 
الــبــنــيــة«. ويــجــد »مـــارك«  الــدبــبــة  يتلقى طعاما ال يناسب 
الــــذي يــعــانــي ســمــنــة صــعــوبــة فـــي الــتــحــرك، فــيــمــا يعاني 
اضـــطـــرابـــات مــرتــبــطــة بــالــقــلــق ويــصــبــح عــدوانــيــا بمجرد 
ــاء وضـــع الــــدب الــبــنــي عــقــب وفـــاة  ســمــاعــه أي ضــجــة. وســ
شقيقته »لــيــزا« قبل عــامــن. وقــال حكمت مــراد الــذي كان 
يعتني بالدبن للوكالة »الفرنسية«، إن »مارك لم يكف عن 
البكاء طوال شهرين إلى ثالثة أشهر بعد وفاة شقيقته«. 
ونظرا إلى أن الدبن كانا متوترين، أظهرا سلوكا عدوانيا 
جدا لم يتغير حتى مع والدة صغار دببة لم ينج أي منها.

تأهيل السالحف البحرية فى بحيرات »اللوفر أبوظبي«

قطر.. والدة أول مها عربية مبحمية »سيلني« البيئية

»مارك« .. دب بني يستعيد حريته
 بعد 20 عاما داخل القفص

ــيـــرات  ــبـــحـ الـ تـــحـــولـــت   : ــبــــي  أبــــوظــ  •
أبوظبي  الــلــوفــر  الــشــاطــئــيــة بمتحف 
ــل الــــســــالحــــف  ــيــ ــأهــ ــتــ إلــــــــى مـــنـــطـــقـــة لــ
الــبــحــريــة قــبــل إطــالقــهــا فـــي الــخــلــيــج 
العربي، وتعتبر هذه الخطوة امتدادًا 
»إنقاذ الحياة  لبرنامج هيئة البيئة لـ
البرية«، بالتعاون مع »ذا ناشونال 
أكــــواريــــوم«. وُيــعــتــبــر مــتــحــف الــلــوفــر 
أبوظبي وجهة مثالية إلنشاء منطقة 
إعــــــادة تــأهــيــل الـــســـالحـــف الــبــحــريــة، 
ــم قـــبـــل  ــ ــلـ ــ ــأقـ ــ ــتـ ــ ــة وتـ ــ ــريـ ــ ــــحـ لــــتــــتــــحــــرك بـ
الــزوار  املنطقة  إطالقها. وستستقبل 
الـــذيـــن ســيــحــظــون بــفــرصــة الــتــعــرف 
عن قرب إلى مراحل هذه العملية من 

خـــالل ســلــســلــة مـــن الـــعـــروض وورش 
العمل والفعاليات.

وتــوفــر األحـــيـــاء الــبــحــريــة االســتــقــرار 
والتوازن للنظم البيئية الطبيعية، إذ 
مــبــادرات حمايتها وإكثارها  تسعى 
إلــى املحافظة على  وإعـــادة تأهيلها 
البحرية  أبوظبي من األحياء  ثــروات 
الـــبـــيـــئـــيـــة واملــــعــــّرضــــة  األهــــمــــيــــة  ذات 
ــع تــعــريــف  ــ ــــوازي مـ ــتـ ــ ــالـ ــ لــــأخــــطــــار، بـ
العيش  أفــراد املجتمع بكيفية  جميع 

بسالم وعلى نحو مستدام معها.
وسيعمل علماء األحياء البحرية من 
أكواريوم« على ضمان  »ذا ناشونال 
أعلى مستويات  املنطقة حسب  إدارة 

املهنية  السالمة والــجــودة واملعايير 
ــمــــارســــات  املــ ــل  ــ ــــضـ ــة، وأفـ ــلــ الــــصــ ذات 
البيئة  الدولية، فيما ستتولى هيئة 
– أبــوظــبــي مــســؤولــيــات رئــيــســة في 
قيادة املشروع حتى إطالق السالحف 
الطبيعية، باعتبارها  إلــى مواطنها 
الجهة املعنية بحماية وتعزيز جودة 
ــيـــولـــوجـــي فــي  ــبـ ــنــــوع الـ ــتــ ــواء والــ ــ ــهـ ــ الـ
النظم البيئية الصحراوية والبحرية 
العديد من  أبوظبي، والتي تدير  في 
األهـــداف. وقد  البرامج لتحقيق هــذه 
البيئة و»ذا ناشونال  نجحت هيئة 
أكواريوم« في إنقاذ وإطالق أكثر من 

400 سلحفاة.

• الدوحة : شهدت محمية سيلن املسيجة 
الواقعة ضمن محمية خور العديد القطرية 
الحفاظ  أول مها عربية ضمن خطة  والدة 
عـــلـــى الـــبـــيـــئـــة وتـــحـــقـــيـــق الـــتـــنـــوع الـــحـــيـــوي 
ــة بــــعــــض األنـــــــــــواع مــن  ــايــ ــمــ املـــــســـــتـــــدام، وحــ

االنقراض.
ــفــــران، مــســاعــد مـــديـــر إدارة  وقـــــال ســـالـــم ســ
البيئة والتغير  الطبيعية بوزارة  املحميات 
الـــوزارة:  فــي مقطع فيديو نشرته  املناخي، 
املــــهــــا( هــــو أول  إن »الـــغـــضـــيـــض« )صـــغـــيـــر 
ــادة تــجــديــد الحفاظ  مــولــود فــي مــشــروع إعـ
الحيوي واالستدامة  البيئة والتنوع  على 

البيئية في محمية سيلن بخور العديد.
ــار »ســفــران« إلــى أن عــدد مــوالــيــد املها  وأشـ
ــي فـــــي مـــنـــطـــقـــة »بـــــــــــروق« بــمــحــمــيــة  ــربــ ــعــ الــ

»الريم«، زاد هذا الشهر إلى 15 مولودًا.
وأضـــــــــــاف: »يــــمــــثــــل تــــوطــــن وإعـــــــــــادة املـــهـــا 
الطبيعية وتكاثره  الوضيحي في مناطقه 
بــشــكــل طــبــيــعــي إنــــجــــازًا بــيــئــيــا يــســهــم فــي 
ــراء الـــتـــنـــوع األحــيــائــي  ــ ــ ــوازن الــبــيــئــة، وإثـ ــ تــ

واملحافظة عليه من االنقراض«.
املــنــاخــي،  ــر  الــبــيــئــة والــتــغــيُّ وأطــلــقــت وزارة 
فـــي يــنــايــر املـــاضـــي، مــجــمــوعــة جـــديـــدة من 
الــعــربــي بمحمية »ســيــلــن« املسيجة،  املــهــا 

ضمن مشروع قطري لحماية هذا النوع من 
االنقراض، ليصل إجمالي أعداد الحيوانات 

املوجودة باملحمية إلى 52 نوعا.
وبعد نجاح التجربة، قررت الدوحة إطالق 
مــجــمــوعــة أخـــرى مــن الــحــيــوانــات والــطــيــور 
النعام  أزواج مــن   3 باملحمية، ومــن بينها 

صغير السن وزوجان من غزالن الريم.
املـــبـــادرات ضــمــن استراتيجية  وتــأتــي هــذه 
خــاصــة لــلــمــحــافــظــة عــلــى الـــتـــنـــّوع الــحــيــوي 
وتنمية الحياة الفطرية وتنميتها، وتعزيز 
الجذب السياحي عبر العديد من املحميات 

املحلية.


