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الدرونز النقاذ الغابات 
األسترالية من 

التصحر

تونس .. الجفاف 
يهدد حياة الشجر 

والبشر

باحثو »كاوست« يطورون خلية 
كهروكيميائية تستخرج 

الليثيوم من مياه البحر 

28 ألف حيوان أليف جلبها 
الالجئون األوكران معهم 

إلى ألمانيا

اقتصاد

دولي

تقارير

دراسات

األخيرة

التراجع عن إزالة 83 ألف شجرة فى غابة جنوب القيروان
اخلط األخضر نتعامل مع التطمينات احلكومية والنيابية بحذر وحملتنا مستمرة
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مســؤول حكــومي : سنتجه إلختيار مـواقع بـديلة وهـي كثيـرة ومناسـبة

اخلط األخضر : النواب والوزراء يرفضون إزالة األشجار سًرا ويوافقون علنا 

أحد أعضاء اللجنة االسكانية : ال يجوز شرعا وقانونا إزالة هذا الكم من األشجار

ــر : اســـتـــبـــعـــدت الــحــكــومــة  • الـــخـــط األخــــضــ
ــيـــة مــــوقــــع غــــابــــة جــنــوب  ــانـ ــكـ والـــلـــجـــنـــة االسـ
الــقــيــروان الــذي يحتوي على 83 الــف شجرة 
من املواقع املقترحة إسكانيا ، وأكد ) عضو 
مــجــلــس وزراء رفـــــض  ذكــــر أســـمـــه ( للخط 
األخـــضـــر أن مــجــلــس الــــــــوزراء لـــم يــكــن على 
اطـــاع بــالــعــدد الفعلي املــهــول لــأشــجــار في 
اتــى من املجلس البلدي  املــوقــع، وان املقترح 
ولــيــس مـــن مــجــلــس الـــــــوزراء وأتــــى الــتــعــامــل 
ــابــــي مــــع املـــقـــتـــرح فــــي ســـبـــيـــل تــوفــيــر  االيــــجــ
مــواقــع إســكــانــيــة جــديــدة ، مــؤكــدا أن ال علم 
ــول لــأشــجــار  ــهــ ــدد املــ ــعـ ــالـ لـــــدى الـــحـــكـــومـــة بـ
وأنـــه مــن شــبــه املستحيل إزالــتــهــا لفائدتها 

البيئية والصحية ألهــالــي املناطق القريبة 
وال يــجــوز االفــتــئــات عــلــى حــقــوقــهــم فــي هــذا 
الشأن ، في الوقت الذي تتوافر لدى املؤسسة 
الـــعـــامـــة لــلــرعــايــة الــســكــنــيــة اكـــثـــر مـــن عــشــرة 
مواقع اخرى كلها مناسبة وافضل كثيرا من 
الناحية االسكانية ، ومنها املنطقة الواقعة 
بــن صبحان ومنطقة الظهر وكــذلــك منتزه 
أبوحليفة الذي ال يزال خاليا ولم يتم تنفيذ 
اي مـــشـــروع فــيــه حــتــى االن، وعــلــيــه فــقــد تم 
االيــعــاز للجهات الحكومية املعنية بإيجاد 

البدائل املناسبة.
وفــي السياق نفسه اكــد أحــد أعــضــاء اللجنة 
االســـكـــانـــيـــة فــــي مــجــلــس االمــــــة )رفــــــض ذكـــر 

اســــمــــه(  لــلــخــط األخــــضــــر أن الــلــجــنــة كــذلــك 
لـــم تــكــن عــلــى عــلــم بــالــعــدد املـــهـــول لــاشــجــار 
فــي املــوقــع إال بــعــد أن حـــذرت جــمــاعــة الخط 
األخضر البيئية من خطورة إزالــة االشجار، 
ــدم املــســاس  ــأن الــلــجــنــة أرتــــــأت عــ مــضــيــفــا  بــ
باملوقع لفائدته الصحية والبيئية ألهالي 
املــنــاطــق الــقــريــبــة ، وســيــتــم مناقشة الــبــدائــل 
االخــــــرى فـــي اجـــتـــمـــاعـــات الــلــجــنــة الـــقـــادمـــة ، 
ــــي مــتــوفــرة وبــإمــكــان  مــشــددا عــلــى ان االراضـ
ـــرى مــنــاســبــة  ــ الـــحـــكـــومـــة اخـــتـــيـــار مــــواقــــع اخـ
خــصــوصــا فـــي ظـــل تــأكــيــد املـــســـؤولـــن على 
،  وعبر عن استشعاره ملعاناة االهالي  ذلــك 
ورغــبــتــهــم فـــي الــســكــن إال أن تــوفــيــر الــســكــن 

يجب أن ال يكون على حساب حقوق االخرين 
فهذه الغابة تؤدي دورا كبيرا بيئيا وصحيا 
قــانــونــا  يـــجـــوز ال شـــرعـــا وال  ــالـــي وال  لـــأهـ
الــحــكــومــة مسؤولياتها،  إزالــتــهــا ولتتحمل 
مضيفا أنــه كــان االجـــدر بمجلس الـــوزراء ان 
يفحص مــقــتــرح املــجــلــس الــبــلــدي جــيــدا قبل 
ان يتسبب بمثل هــذه املشاكل التي ال داعي 
لها والتي تتسبب بمزيد من التعطيل، وبدال 
من إزالة الغابة يجب إزالة منطقة الصليبية 
املـــوجـــودة فــي منتصف املناطق  الصناعية 
ــتـــضـــرر مــنــهــا األهــــالــــي بــيــئــيــا  الــســكــنــيــة ويـ

وصحيا.
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أسباب جينية تدفع الطيور إلى تزوير البيض

• لــنــدن : تــمــكــن الــعــلــمــاء مـــن كشف 
ــن أكـــبـــر الــقــضــايــا  أســـــــرار واحـــــــدة مــ
الجنائية في الطبيعة ، وهي جريمة 
الــطــيــور للبيض التي  تــزويــر بعض 
ــام، وتشير  تــســتــمــر مــنــذ مــلــيــونــي عــ
إلــى أن  النتائج التي توصلوا إليها 
ضحايا هذا االحتيال أصبحوا أكثر 

قدرة اآلن على مواجهته.
ــيــــور  ــطــ ــــن الــ ــ ــنــــب الـــــعـــــديـــــد مـ ــجــ ــتــ وتــ
مسؤولية رعاية صغارها من خال 
وضـــــــع بـــيـــضـــهـــا فـــــي عـــــش األنــــــــواع 
األخــــــــــــرى ، ويــــســــمــــى هــــــــذا املـــســـلـــك 
»تـــطـــفـــل الـــحـــضـــنـــة« ، حـــيـــث تــقــوم  بــــ
ــاة ألــــــــــوان وأنــــــمــــــاط بــيــض  ــاكــ ــمــــحــ بــ
اآلخرين لخداعها لتربية صغارها، 
وكان السؤال الذي شغل العلماء هو 
كــيــف يــقــوم نــــوع واحــــد مـــن الــطــيــور 

الــــتــــي تـــــمـــــارس ســــلــــوك »الـــحـــضـــنـــة 
الطفيلية« بــمــحــاكــاة بــيــض العديد 
من أنــواع الطيور املختلفة لخداعها 
لتربية صغارها، وكيف ينقل هؤالء 

املزيفون تلك القدرة إلى صغارهم؟
كــانــت هـــذه األســئــلــة تــحــيــر الــعــلــمــاء 
ألكــثــر مــن قـــرن ، ولــكــن فــريــقــا دولــيــا 
بقيادة كلير سبوتيسوود من قسم 
عــلــم الــحــيــوان بــجــامــعــة كــامــبــريــدج، 
ومــعــهــد فــيــتــزبــاتــريــك لــعــلــم الــطــيــور 
ــيــــب تـــــــاون،  األفـــــريـــــقـــــي بــــجــــامــــعــــة كــ
ومـــايـــكـــل ســـورنـــســـون ، فـــي جــامــعــة 
بوسطن ، حققوا تقدما كبيرًا في حل 
الــلــغــز ، وقـــد تــحــمــل بــعــض الــنــتــائــج 
الــتــي تــوصــلــوا إلــيــهــا أخـــبـــارًا سيئة 

ملزوري البيض. 

الــفــحــم  يــــدخــــل   : ــيــــويــــورك  • نــ
ــة  ــيــ ــلــــى خـــــط األزمــــــــــة الــــروســ عــ
ــه دول  تـــوجـ مــــع  ــة  ــيــ ــرانــ - األوكــ
ــي إلــــى حــظــر  االتـــحـــاد األوروبـــــ
ــي،  ــ ــروســ ــ ــم الــ ــحــ ــفــ اســـــتـــــيـــــراد الــ
مــن منتصف أغسطس  ابــتــداء 
املــقــبــل، ضــمــن حــزمــة عــقــوبــات 
ردا  مـــــوســـــكـــــو  عـــــلـــــى  غـــــربـــــيـــــة 
عــلــى الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة فــي 
أوكرانيا. وذكرت تقارير دولية، 
أن مــشــتــري الــفــحــم األوروبـــيـــن 
يتطلعون ، بشكل أساسي، إلى 

ــات املــتــحــدة وكــولــومــبــيــا  الـــواليـ
إمــــدادات جــديــدة بديلة  لتقديم 
الــروســي، بينما  لهم عــن الفحم 
تــتــوقــع مــجــمــوعــة »ســـي آر يــو« 
ــات  ــواليــ الــ تـــزيـــد  ، أن  ــيــــة  الــــدولــ
املــــتــــحــــدة مـــــن صـــــادراتـــــهـــــا مــن 
الفحم بمقدار تسعة ماين طن 
ــذا الـــعـــام إلــــى أعـــلـــى مــســتــوى  هــ
ــا ســـتـــحـــذو  ــ ــمـ ــ ، كـ ــــذ 2018  ــنـ ــ مـ
كولومبيا حــذوهــا، حيث تزيد 
ــادرات بــمــقــدار 14 مــلــيــون  الــــصــ
طــن ، وأشـــارت التقارير إلــى أن 

ــتـــاج الـــواليـــات  الــــزيــــادات فـــي إنـ
ــتــــحــــدة وكـــولـــومـــبـــيـــا لــيــســت  املــ
مخصصة عــلــى وجـــه التحديد 
لـــاتـــحـــاد األوروبــــــــــي ،  لــكــنــهــا 
ــاملــــي  ــعــ ســــتــــعــــزز املـــــــعـــــــروض الــ
مـــن الــفــحــم ،  وإلــــى جــانــب ذلــك 
ستحدث زيـــادة فــي اإلنــتــاج من 
مــنــتــجــي الـــفـــحـــم املـــحـــلـــيـــن فــي 
، والتشيك وهو  أملانيا، بولندا 
املــتــوقــع أن يــعــوض أغلبية  مــن 

خسائر الفحم الروسية.

الفــحــم عـلــى خــط األزمــة الــروســية .. 
الواليات املتحدة وكولومبيا أسواق بديلة
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مسـؤول حكـومي : سـنتجه إلختيـار مـواقـع بديلة وهـي كثيـرة ومناسبة

أحد أعضاء اللجنة االسكانية : ال يجوز شرعا وقانونا إزالة هذا الكم مــن األشــجار

اخلـط األخـضـر : النـواب والـــوزراء يـرفضــون إزالــة األشــجار ســًرا ويوافقون علنا 

مواطنون: نرفض املساس 
بالغـــابــة فــهــي جــــــزء 
مـــــن حقــــوقنا الـبيئية 
والصحية وعلى احلكومة 
البحـــــــث عــــن بــــدائل

األجدر إزالة منطقة 
الصـليبيه الصناعية 
التـــى تلــوث املنـاطق 
املـــحــيـطــــة وإقــامة 
منطقة سكنية مكانها

اللجنة االسكانية
وفــي السياق نفسه اكــد أحــد أعــضــاء اللجنة 
ــيـــة فــــي مــجــلــس االمــــــة )رفــــــض ذكـــر  االســـكـــانـ
اسمه(  للخط األخضر أن اللجنة كذلك لم تكن 
على علم بالعدد املهول لاشجار في املوقع 
إال بــعــد أن حـــــذرت جــمــاعــة الـــخـــط األخــضــر 
البيئية مــن خــطــورة إزالـــة االشــجــار، مضيفا  
ــدم املــــســــاس بــاملــوقــع  ــ ــأن الــلــجــنــة أرتـــــــأت عـ ــ بـ
لفائدته الصحية والبيئية ألهــالــي املناطق 
الــقــريــبــة ، وســيــتــم مــنــاقــشــة الــبــدائــل االخـــرى 
فــــي اجـــتـــمـــاعـــات الــلــجــنــة الـــقـــادمـــة ، مـــشـــددا 
على ان االراضــي متوفرة وبإمكان الحكومة 
اختيار مواقع اخــرى مناسبة خصوصا في 
ظــل تــأكــيــد املــســؤولــن عــلــى ذلـــك ،  وعــبــر عن 
اســتــشــعــاره ملــعــانــاة االهـــالـــي ورغــبــتــهــم في 
السكن إال أن توفير السكن يجب أن ال يكون 
عــلــى حــســاب حــقــوق االخـــريـــن فــهــذه الــغــابــة 
تؤدي دورا كبيرا بيئيا وصحيا لأهالي وال 
يجوز ال شرعا وال قانونا إزالتها ولتتحمل 
الــحــكــومــة مــســؤولــيــاتــهــا، مــضــيــفــا أنــــه كــان 
ــــوزراء ان يفحص مقترح  الـ االجـــدر بمجلس 
املجلس البلدي جــيــدا قبل ان يتسبب بمثل 
هذه املشاكل التي ال داعي لها والتي تتسبب 
بمزيد مــن التعطيل، وبـــدال مــن إزالـــة الغابة 
يــجــب إزالــــــة مــنــطــقــة الــصــلــيــبــيــة الــصــنــاعــيــة 
املــــوجــــودة فـــي مــنــتــصــف املـــنـــاطـــق الــســكــنــيــة 

ويتضرر منها األهالي بيئيا وصحيا.
تداعيات دولية

وفـــي تحليل لــلــمــوقــف الــنــيــابــي والــحــكــومــي 
الــخــط األخــضــر البيئية بأنه  علقت جــمــاعــة 
من الغريب ان يرفض النواب والـــوزراء إزالة 
األشجار سًرا ويوافقون علنا، في إزدواجية 
غريبة تــدل على عــدم الــكــفــاءة والــقــدرة على 
املــلــفــات املكلفن بها وتــحــول بعضهم  إدارة 
إلى ألعوبة تحركها األراء غير السديدة وغير 
الــصــحــيــحــة مــمــا يــنــعــكــس ســلــبــا عــلــى كــافــة 

أوجه التنمية في الباد.
وأكـــدت جماعة الخط األخــضــر البيئية بأنه 
يـــتـــم الـــتـــعـــامـــل مــــع الــتــطــمــيــنــات الــحــكــومــيــة 
والنيابية بحذر وأن حملة وقف إزالة 83 ألف 
شــجــرة ســتــظــل مــســتــمــرة خــصــوصــا فــي ظل 
التفاعل الكبير من قبل املواطنن مع الحملة.
ــات  ــيـ ــداعـ ــتـ ــــن الـ ــر مـ ــ ــــضـ وحـــــــــذرت الــــخــــط األخـ
املحلية بيئيا وصحيا إلزالة 83 الف شجرة 
املــوجــودة فــى الــغــابــة ، والــتــداعــيــات الدولية  
ــلـــى الــــعــــديــــد مــن  ــة عـ ــكـــومـ ــيـــث وقــــعــــت الـــحـ حـ

االتــفــاقــيــات واعــطــت الــعــديــد مــن الــوعــود في 
الــدولــيــة تــؤكــد مــن خالها التزامها  املحافل 
بحماية البيئة والحد من آثار ارتفاع درجات 
الحرارة على املجتمع الكويتي عبر التوسع 

في الزراعة.
تفاعل المواطنين

ــدا من  ــر تــفــاعــل عــــدد كــبــيــر جــ مـــن جـــانـــب اخــ
الــخــط األخضر  املــواطــنــن مــع حملة جماعة 

ــة 83 الــف  البيئية إلنــقــاذ الــغــابــة ووقـــف إزالــ
شجرة التى تحتوي عليها، وتمسك الكثير 
مــنــهــم بــالــحــقــوق الــبــيــئــيــة ألهـــالـــي املــنــاطــق 
املـــجـــاورة لــلــغــابــة والـــذيـــن يــســتــفــيــدون منها 
بــيــئــيــا وصــحــيــا، وضــجــت مـــواقـــع الــتــواصــل 
ــع لـــــإزالـــــة  ــ ــاطـ ــ ــقـ ــ ــرفـــــض الـ ــ ــالـ ــ ــــي بـ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ االجـ
خصوصا وان الهيئة العامة للزراعة والثروة 
السمكية كــانــت قــد قــامــت قــبــل فــتــرة وجــيــزة 

ــزراعــــة ولــيــس  بـــإطـــاق حــمــلــة لــلــتــشــجــيــر والــ
من املقبول ان تقوم الهيئة بالسماح بإزالة 
الغابة التابعة لها كما قامت الهيئة العامة 

للبيئة بحملة مماثلة.
وعلق املحامي صــاح الهاشم على محاولة 
إزالة 83 ألف شجرة في تغريدة له عبر تويتر 
قــائــا : اتــقــوا الــلــه يــا بــلــديــة الــكــويــت وهيئة 
اإلســـكـــان الــكــويــت تــخــتــنــق مـــن الــتــلــوث انــتــم 
بــإعــدام مئات األشــجــار التي تضخ  تقومون 

االكسجن لنا
بــدورهــا عــلــقــت أبـــرار مــبــارك عــبــر حسابها 
ــلــــه ونـــعـــم  ــــي تـــويـــتـــر قـــائـــلـــة : حـــســـبـــنـــا الــ فـ
الـــوكـــيـــل ، تــدمــيــر لــلــبــيــئــة ، زيـــــادة لــلــتــلــوث 
والــتــصــحــر، أمــــراض الــربــو والــحــســاســيــة... 
غـــيـــاب لــلــهــيــئــة وجــمــعــيــة الــبــيــئــة وجــامــعــة 
ــرارات عــشــوائــيــة غــيــر مــدروســة  ــ الــكــويــت، قـ
املناخ  تغير  الخضراء في ظل  للبيئة  إعدام 
قرار  الكويت،  في  الحرارة  وارتفاع درجــات 
غــيــر مــســؤول، اســتــمــراريــة مــســلــســل تدمير 

الكويت!
املواطن راشد العازمي علق عبر حسابه في 
: السعودية عندها مشروع 10  تويتر قائا 

مليار شجرة سوف يتم زرعها!

احلكومة واملجلس يتراجعان عن إزالة 83 ألف شجرة فى غابة جنوب القيروان
اخلط األخضر نتعامل مع التطمينات احلكومية والنيابية بحذر وحملتنا مستمرة

• الخط األخضر : استبعدت الحكومة 

واللجنة االسكانية موقع غابة جنوب 

الف  الـــذي يحتوي على 83  الــقــيــروان 

املقترحة إسكانيا  املــواقــع  شجرة من 

، وأكـــد ) عضو مجلس وزراء رفض  

ــلـــخـــط األخـــــضـــــر أن  لـ ذكــــــر أســــمــــه ( 

مــجــلــس الــــــوزراء لـــم يــكــن عــلــى اطـــاع 

لــأشــجــار في  املــهــول  الفعلي  بــالــعــدد 

املـــوقـــع، وان املــقــتــرح اتـــى مــن املجلس 

ــوزراء  ــ ــ ــيـــس مــــن مــجــلــس الـ الـــبـــلـــدي ولـ

ــى الــتــعــامــل االيــجــابــي مـــع املــقــتــرح  وأتــ

فـــي ســبــيــل تــوفــيــر مـــواقـــع إســكــانــيــة 

جديدة ، مؤكدا أن ال علم لدى الحكومة 

بالعدد املهول لأشجار وأنه من شبه 

البيئية  لــفــائــدتــهــا  إزالــتــهــا  املــســتــحــيــل 

القريبة وال  املناطق  والصحية ألهالي 

يجوز االفتئات على حقوقهم في هذا 

الــشــأن ، فــي الــوقــت الـــذي تــتــوافــر لدى 

املؤسسة العامة للرعاية السكنية اكثر 

من عشرة مواقع اخرى كلها مناسبة 

الناحية االسكانية  وافضل كثيرا من 

الواقعة بني صبحان  املنطقة  ، ومنها 

ومنطقة الظهر وكذلك منتزه أبوحليفة 

الــذي ال يــزال خاليا ولــم يتم تنفيذ اي 

مـــشـــروع فــيــه حــتــى االن، وعــلــيــه فقد 

املعنية  الحكومية  االيــعــاز للجهات  تم 

بإيجاد البدائل املناسبة.
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توقعات بفقدان 50% من إنتاج املحاصيل الزراعية فى أوكرانيا

ــتــــشــــارات الـــزراعـــيـــة »أيــــه. قـــالـــت شـــركـــة االســ
بـــي.كـــيـــه-إنـــفـــورم« إن أســـعـــار تــصــديــر الـــذرة 
ــى الـــعـــالـــم تـــراجـــعـــت بــســبــب  ــ ــة إلــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ األوكـ
املــخــزونــات الــكــبــيــرة والــطــلــب املـــحـــدود على 
الـــحـــبـــوب، الــتــي ال يــمــكــن تــصــديــرهــا إال عن 
طريق السكك الحديدية عبر الحدود الغربية 
ألوكرانيا، بسبب التدخل العسكري الروسي.
وبحسب »رويــتــرز«، اعــتــادت أوكــرانــيــا، أحد 
أكبر مــوردي الحبوب في العالم، على شحن 
الــزراعــيــة عــبــر مــوانــئ البحر  معظم سلعها 
األســـود، لكن مــع انـــدالع الــحــرب على امتداد 
ــد مــن  ــزيـ ســـواحـــلـــهـــا تــــدافــــع الـــتـــجـــار لــنــقــل مـ

الحبوب عن طريق السكك الحديدية.
وقالت شركة االستشارات في تقرير »واصلت 
الفوائض الكبيرة في الذرة وارتفاع العرض 

مقابل الطلب ضغوطها على األسعار.
وأضــافــت »أيــه.بــي.كــيــه-إنــفــورم« أن »أســعــار 
الــذرة عند الطلب مع التسليم من أبريل إلى 
ــــت بـــن 240 و250 دوالرا للطن  مــايــو راوحـ
للتسليم على الحدود البولندية، بانخفاض 
ــلـــطـــن عـــــن أســــعــــار  لـ ــى 15 دوالرا  ــ ــ إلـ يــــصــــل 

األسبوع السابق.
كما انخفضت أسعار الطلب على الذرة على 
الـــحـــدود مـــع ســلــوفــاكــيــا إلــــى مـــا يـــــراوح بن 
245 و260 دوالرا للطن، في حن راوح سعر 
التسليم إلى ميناء كونستانتا في رومانيا 
بــن 300 و315 دوالرا للطن. ولــم تقدم »أيــه.

بي.كيه-إنفورم« أرقاما للمقارنة.
ــال املــســؤولــون األوكــرانــيــون »إن مــخــزون  وقـ
الــذرة في الباد بلغ نحو 13 مليون طن في 
نهاية مــارس، مع تصدير 300 ألف طن فقط 

من الحبوب خال الشهر.
ــــي وقــــــت أفـــــــــادت فـــيـــه مــنــظــمــة  يــــأتــــي ذلــــــك فـ
األغذية والزراعة لأمم املتحدة »الفاو«، بأن 
األســـعـــار الــعــاملــيــة لــلــســلــع الــغــذائــيــة سجلت 
ارتفاعا ملحوظا في مارس لتصل إلى أعلى 
مستويات لها على اإلطـــاق، في ظل تسبب 
الحرب في منطقة البحر األسود في صدمات 
ــة والـــزيـــوت  ــيـ فـــي أســــــواق الـــحـــبـــوب األســـاسـ

النباتية.
ــتــــوســــط مــــؤشــــر مـــنـــظـــمـــة األغــــذيــــة  وبــــلــــغ مــ
والـــزراعـــة ألســعــار األغـــذيـــة 159.3 نــقــطــة في 
املــــائــــة عــن  فــــي  ــادة 12.6  ــزيــ بــ ــارس 2022،  ــ مــ

مستواه املسجل فــي فبراير، حــن بلغ أعلى 
مستوى له منذ إرسائه في 1990.

ويتتبع هــذا املــؤشــر التغيرات الشهرية في 
الــدولــيــة لسلة مــن السلع الغذائية  األســعــار 
األكــثــر تــــداوال. وكـــان املــســتــوى األخــيــر الــذي 
سجله هــذا املؤشر أعلى 33.6 في املائة مما 

كان عليه في مارس 2021.
وكان مؤشر منظمة األغذية والزراعة ألسعار 
الـــحـــبـــوب أعـــلـــى 17.1 فـــي املـــائـــة فـــي مـــارس 
مـــن مــســتــواه املــســجــل فـــي فـــبـــرايـــر، مــدفــوعــا 
باالرتفاع الكبير في أسعار القمح والحبوب 
الــخــشــنــة كــافــة، وذلــــك إلـــى حــد كــبــيــر نتيجة 

الحرب في أوكرانيا.
ويمثل االتحاد الروسي وأوكرانيا معا نحو 
30 في املائة من صادرات القمح و20 في املائة 
من صادرات الذرة على الصعيد العاملي على 

التوالي، خال األعوام الثاثة املاضية.
وسجلت األسعار العاملية للقمح زيادة حادة 
ــي املــــائــــة، فــاقــمــتــهــا الـــشـــواغـــل بــشــأن  19.7 فـ

أوضاع املحاصيل في الواليات املتحدة.
وارتفعت في الوقت نفسه أسعار الذرة 19.1 
في املائة من شهر إلى آخر، لتسجل مستوى 
إلــى أسعار  قياسيا جديدا، وكذلك بالنسبة 

الشعير والذرة الرفيعة.
وبفعل االتجاهات املتباينة بحسب مصادر 
األرز ومــواصــفــاتــه املــتــنــوعــة، لــم يــطــرأ سوى 
تــغــيــيــر طــفــيــف عـــلـــى قــيــمــة مـــؤشـــر مــنــظــمــة 
األغذية والــزراعــة ألسعار األرز خــال مارس 
فــبــرايــر، فبقي  مقارنة بمستواه املسجل فــي 
بالتالي أدنى 10 في املائة من قيمته قبل عام 

من اآلن.
أما مؤشر منظمة األغذية والــزراعــة ألسعار 
الـــزيـــوت الــنــبــاتــيــة، فــقــد ســجــل ارتــفــاعــا 23.2 
ــة، مــدفــوعــا بـــارتـــفـــاع أســـعـــار زيـــوت  ــائـ فـــي املـ
دوار الشمس، علما بأن أوكرانيا هي املصدر 

الرئيس في العالم لهذا الزيت.
وارتـــفـــعـــت أيـــضـــا األســــعــــار الـــدولـــيـــة لــزيــوت 
ــفـــت بــشــكــل  ــلـ ــا وبــــــــذور الـ ــويــ الـــنـــخـــيـــل والــــصــ
ـــت دوار  ــار زيــ ــعــ مـــلـــحـــوظ بــفــعــل ارتــــفــــاع أســ
الشمس وتزايد أسعار النفط الخام، في ظل 
ارتــفــاع أسعار زيــت الصويا نتيجة  تواصل 
املـــخـــاوف إزاء انــحــســار اإلمــــــــدادات املــتــاحــة 

للتصدير في أمريكا الجنوبية.

أسعار الذرة العاملية تتراجع .. فوائض كبيرة وطلب محدود

يمكن أن يتراجع إنتاج بعض أهم املحاصيل األوكرانية بواقع النصف فى العام الحالي، 
مهددا مكانتها كأحد املصدرين املهمني ويفاقم أزمة إمدادات عاملية محدودة بالفعل، 

بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ.
ويحدث الغزو الروسي في فترة مهمة للمحاصيل. املزارعون األوكرانيون بدأوا للتو 
زراعة القمح وعباد الشمس، الذي يعرقل املضي قدما في زراعته األلغام األرضية وقلة 
الوقود والسماد. وبالنسبة للقمح الذي تم البدء في زراعته قبل الحرب بشهور، فإن 

القوات تحتل جزءا من مناطق زراعته.
إلى املحاصيل  التحول  املزارعني يدرسون  التي تم إغاقها، فإن  للموانئ  وبالنسبة 
املبكرة في  املرحلة  التصدير... وحتى في هذه  أكثر لاستهاك املحلي من  املائمة 
موسم الزراعة يبدو أن الوضع كئيب، حيث يتوقع املحللون تراجع اإلنتاج بما بني 30 

في املائة و55 في املائة على حسب املحصول.

وتــســبــب اضــطــراب حــركــة اإلمــــداد فــي زيـــادة 
أسعار املحاصيل العاملية إلى أعلى مستوى 
ــي، وأجـــجـــت  ــ ــاضــ ــ عـــلـــى اإلطـــــــــاق الـــشـــهـــر املــ
املـــخـــاوف بــشــأن األمـــن الــغــذائــي عــبــر الــشــرق 
األوســـــط وأفــريــقــيــا، الــلــذيــن يــضــمــان بعض 

أكبر مستهلكي الصادرات األوكرانية.
وقــــال ســيــرجــي فــيــوفــيــلــوف رئــيــس مؤسسة 
»أوكرأجروكونسلت« لابحاث واالستشارات 
الـــزراعـــيـــة يــــوم األربــــعــــاء املـــاضـــي، إن الــقــمــح 
الــــذي تعتبر زراعـــتـــه مكلفة نــســبــيــا، يــواجــه 
إنــتــاجــه غموضا شــديــدا. وتــتــوقــع املؤسسة 

أن يصل املحصول إلى 19 مليون طن في ظل 
سيناريو زراعة متوسطة، أي أقل من نصف 

مستوى العام املاضي.
ومـــن نــاحــيــة أخــــرى، تــعــد تــوقــعــات مؤسسة 
ــل تـــفـــاؤال،  »بـــارفـــا إنــفــســت« االســـتـــشـــاريـــة أقــ
بواقع 29.5 مليون طن، وهذا يظل أقل بنحو 
تسعة ماين طن من تقدير ما قبل الحرب، 
إنــتــاج عـــام 2021 القياسي  وأقـــل بكثير مــن 
الـــذي بلغ 41.9 مليون طــن. وقــالــت بــارفــا إن 
ــى 16.7  ــد يــصــل إلــ ــاج الــقــمــح قـ ــتـ إجـــمـــالـــي إنـ
ــــن، أي نـــحـــو نـــصـــف إنــــتــــاج الـــعـــام  مـــلـــيـــون طـ

املاضي.
ويمكن أن يتراجع إنتاج عباد الشمس إلى 
أقــل مــن الطبيعي ليصل إلــى مــا بــن 30 في 
املــائــة و40 فــي املــائــة، بحسب شركة ماكسي 
جرين للتجارة والخدمات الزراعية. وتشير 
ــفــــورم«  تـــقـــديـــرات شـــركـــة »إيــــــه بــــي كـــيـــه - إنــ
لاستشارات الزراعية إلى أن إجمالي إنتاج 
الحبوب والبذور الزيتية تراجع إلى النصف 
الـــواليـــات  . وواصـــلـــت  بــمــقــدار 53.3 مــلــيــون 
ــتـــحـــدة تـــوقـــعـــاتـــهـــا بـــانـــخـــفـــاض صــــــادرات  املـ
ــة مــــع تــعــطــل املــــســــارات  ــيــ ــرانــ الـــحـــبـــوب األوكــ

الــروســي، حسبما  البحرية في أعقاب الغزو 
أفادت وكالة بلومبرغ يوم الجمعة.

وأشـــــارت بــيــانــات وزارة الـــزراعـــة األمــيــركــيــة 
إلى أن صادرات الذرة األوكرانية ستنخفض 
إلــى 23  بنحو 4.5 مليون طــن أخـــرى لتصل 
مليون طن، كما ستنخفض صــادرات القمح 
بمقدار مليون طن. وجرى تعديل املخزونات 
الــعــاملــيــة مـــن الــقــمــح إلـــى 278.4 مــلــيــون طــن، 
وهو أقل من املتوقع الذي ظهر في استطاع 

أجرته بلومبرغ.
وتسببت الــحــرب الــروســيــة فــي أوكــرانــيــا في 

إحــداث تغير جــذري في التدفقات التجارية 
مـــن مــنــطــقــة ســلــة الــخــبــز املــهــمــة فـــي الــبــحــر 
األســود مما أثــار تحذيرات من نقص الغذاء 
مـــع تــعــرض اإلمـــــــدادات الــحــيــويــة مـــن القمح 

والذرة وزيوت الطعام للخطر.
وأكد بنك قطر الوطني في تقريره األسبوعي، 
أن الــصــدمــة الــســلــبــيــة الــنــاتــجــة عـــن الــصــراع 
ــي ســـتـــؤدي إلــــى تــســريــع  ــ ــرانـ ــ الــــروســــي األوكـ
اتجاهات »الركود التضخمي« وربما تمحو 
بــعــض املــكــاســب االقــتــصــاديــة الــتــي تحققت 
بفعل سياسات التحفيز االستثنائية التي 
تم اعتمادها بعد صدمة كوفيد - 19، مضيفا 
»يعتبر االتحاد األوروبي أكثر عرضة للتأثر 

بهذه البيئة الجديدة«.
وأوضــــــــــــح الــــبــــنــــك فــــــي تـــــقـــــريـــــره أمــــــــــس، أن 
الــتــي أعقبت بداية  ــراءات االقــتــصــاديــة،  اإلجـــ
الــتــصــعــيــد الــعــســكــري فـــي أوروبـــــا الــشــرقــيــة، 
تخلق بالفعل اضطرابات كبيرة في أســواق 
السلع األساسية، وحتى قبل بداية الحرب، 
وصــلــت أســعــار الــعــديــد مــن السلع إلــى أعلى 
ــع انــخــفــاض  مــســتــويــاتــهــا عـــلـــى اإلطـــــــاق مــ
املخزونات إلى أدنى مستوياتها التاريخية.

املناقشات  أن  إلــى  الوطني  بنك قطر  ونــوه 
ــــي ســـيـــتـــم  ــتــ ــ ــ ــأن الــــعــــمــــلــــة ال ــ ــشــ ــ ــة بــ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــحـ ــ الـ
اســـتـــخـــدامـــهـــا لـــدفـــع ثـــمـــن صــــــــادرات الـــغـــاز 
ــكـــو قــــد ال  الــــروســــيــــة، تـــشـــيـــر إلـــــى أن مـــوسـ
ترغب في مراكمة فوائض تجارية بعملتي 
الدوالر األمريكي أو اليورو املشمولتن في 
مــؤخــرًا دفع  الــعــقــوبــات، فقد طلبت روســيــا 
ثمن صادراتها من الغاز بالروبل الروسي، 
وهــنــاك مــخــاوف مــن أن هــذه املــنــاقــشــات قد 

تؤدي إلى انقطاع تجارة الغاز.

يــدخــل الفحم على خــط األزمـــة الــروســيــة - 
األوكرانية مع توجه دول االتحاد األوروبي 
إلى حظر استيراد الفحم الروسي، ابتداء 
من منتصف أغسطس املقبل، ضمن حزمة 
عـــقـــوبـــات غــربــيــة عــلــى مــوســكــو ردا على 

العملية العسكرية في أوكرانيا.
تــقــاريــر دولــيــة، أن مشتري الفحم  وذكـــرت 
ــــن يــتــطــلــعــون، بــشــكــل أســـاســـي،  ــيـ ــ األوروبـ
الــواليــات املتحدة وكولومبيا لتقديم  إلــى 
إمـــــــــدادات جــــديــــدة بـــديـــلـــة لـــهـــم عــــن الــفــحــم 
آر  الــروســي، بينما تتوقع مجموعة »ســي 
يو« الدولية، أن تزيد الواليات املتحدة من 
صادراتها من الفحم بمقدار تسعة ماين 
طن هذا العام إلى أعلى مستوى منذ 2018، 
كما ستحذو كولومبيا حذوها، حيث تزيد 

الصادرات بمقدار 14 مليون طن.
ــى أن الــــزيــــادات في  ــارت الــتــقــاريــر إلــ ـــ وأشــ
إنتاج الواليات املتحدة وكولومبيا ليست 
مــخــصــصــة عــلــى وجــــه الــتــحــديــد لــاتــحــاد 
األوروبي، لكنها ستعزز املعروض العاملي 
من الفحم، وإلى جانب ذلك ستحدث زيادة 
في اإلنتاج من منتجي الفحم املحلين في 
أملانيا، بولندا، والتشيك وهو من املتوقع 
أن يعوض أغلبية خسائر الفحم الروسية.

وتوقعت التقارير أن تحدث زيـــادة هائلة 
فـــي إنـــتـــاج الــفــحــم فـــي الـــصـــن، مـــا يـــؤدي 
ــارج،  ــخــ ــن الــ ــراد مــ ــيــ ــتــ ــفـــاض االســ إلـــــى انـــخـ
ــو«، أن  ـــ بــيــنــمــا تـــتـــوقـــع شــــركــــة »ســـــي آر يــ
يرتفع اإلنــتــاج الــعــاملــي للفحم الــحــراري – 
املستخدم في توليد الكهرباء - 3 في املائة 
ــــاس ســـنـــوي ملــواجــهــة  ــام عــلــى أسـ ــعـ ــذا الـ هــ

الطلب املتزايد.
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، ذكــــر تــقــريــر »مــايــنــيــج 
تكنولوجي« الدولي، أن االتحاد األوروبي 
قــــرر فــــرض عـــقـــوبـــات عــلــى تـــجـــارة الــفــحــم 
واملنتجات الروسية ابتداء من )أغسطس( 
املقبل، كما أن لديه خططا لفرض مزيد من 

العقوبات.
ــارة الــفــحــم  ــال الــتــقــريــر الــــدولــــي إن تـــجـ ــ وقـ
الــروســيــة تــركــز فعليا عــلــى أســــواق آســيــا، 
ا كبيرا  لكن االتــحــاد األوروبـــي يشكل جــزء
مــن تجارتها ومــوافــقــة االتــحــاد األوروبـــي 

الــفــحــم مـــن روســيــا  عــلــى مــعــاقــبــة واردات 
هو جــزء من عقوبات اقتصادية أشــد بعد 

الحرب.
ــــى أن الـــعـــقـــوبـــات تــحــظــر أيــضــا  ــار إلـ ــ ــ وأشـ
تــــصــــديــــر وقــــــــــود الــــــطــــــائــــــرات والــــخــــشــــب 
ــات واإللـــكـــتـــرونـــيـــات واملــــــواد  ــاويـ ــمـ ــيـ ــكـ والـ
الــغــذائــيــة وغــيــرهــا مــن املــــواد إلـــى روســيــا، 
حــيــث ال يــجــوز للمستهلكن فــي االتــحــاد 
ــقـــود جــــديــــدة مــع  األوروبـــــــــي تـــوقـــيـــع أي عـ
ــــروس، الفــتــا إلـــى أنـــه تـــم منح  املـــورديـــن الــ
املــســتــهــلــكــن األوروبـــــيـــــن الــــوقــــت لــتــأمــن 

موردين بدالء.
ولــفــت إلـــى أنـــه لــم يــعــد بــإمــكــان مؤسسات 
االتــحــاد األوروبـــي إجـــراء أي معامات مع 
أربعة من أكبر البنوك الروسية وأن الفحم 
يشكل نحو 5 في املائة من صادرات روسيا 
تــقــارب 14.5 مليار دوالر  فــي 2020 بقيمة 
ومــع ذلــك فــإن معظم هــذه الــتــجــارة تذهب 
إلـــى آســـيـــا، مـــا يــقــلــل مـــن تــأثــيــر الــعــقــوبــات 

األوروبية على روسيا.
وفــي حــن يــســتــورد االتــحــاد األوروبــــي 45 
في املائة من فحمه من روسيا، ذكر التقرير 
ــه داخـــــــل االتـــــحـــــاد األوروبـــــــــــي ســيــكــون  أنــــ
لــلــعــقــوبــات الــتــأثــيــر األكـــبـــر عــلــى أملــانــيــا، 
هولندا، وبولندا، حيث تستورد هذه الدول 
بــقــيــمــة 864 و728 و598  الـــروســـي  الــفــحــم 

مليون دوالر على التوالي.

ونوه التقرير إلى توقع االتحاد األوروبي، 
أن تزيل حزمة العقوبات ثمانية مليارات 
يــورو »8.7 مليار دوالر« من تجارة الفحم 
بــن االتــحــاد وروســيــا، خــاصــة بعد تعهد 
ــيـــة بالعمل عــلــى فــرض  املــفــوضــيــة األوروبـ

مزيد من العقوبات.
إلــــــى ذلــــــــك، ذكــــــر تـــقـــريـــر »فـــــورتـــــشـــــن«، أن 
العقوبات األوروبــيــة على موسكو تشمل 
حــظــر دخـــول الــســفــن الــروســيــة إلـــى مــوانــئ 
االتحاد األوروبـــي، كما سيتم فرض قيود 
على صــادرات السلع األساسية مثل وقود 
الــطــائــرات وأشــبــاه املــوصــات، لكن محور 
الخطة هو فرض حظر على واردات الفحم 

الروسي.
وتـــوقـــع الــتــقــريــر أن الــحــزمــة الــجــديــدة من 
الــعــقــوبــات ســتــدفــع أســـعـــار الــفــحــم - الــتــي 
اقــتــربــت بــالــفــعــل مـــن مــســتــويــات قــيــاســيــة 
- إلـــى أعــلــى مــســتــوى فـــي األشـــهـــر املــقــبــلــة، 
حيث يتدافع املشترون األوروبيون إليجاد 
ــدادات الــروســيــة، وعــلــى عكس  بــدائــل لـــإمـ
الــغــاز الطبيعي فــإن حظر  حظر النفط أو 
ــدمـــرا تــقــريــبــا ألســعــار  الــفــحــم لـــن يـــكـــون مـ

الطاقة األوروبية.
ونوه إلى أنه في 2021 استحوذت روسيا 
على ما يقرب من 70 في املائة، من واردات 
ــراري -  االتـــحـــاد األوروبــــــي مـــن الــفــحــم الـــحـ
ــذا هـــو نـــوع الــفــحــم املــســتــخــدم لتوليد  وهــ
ــم مــــن مـــحـــاوالت  الـــكـــهـــربـــاء - وعـــلـــى الــــرغــ
الــوقــود األحــفــوري فإن  التنويع بعيدا عن 
إنــتــاج الكهرباء  املــائــة مــن إجمالي  16 فــي 
في االتحاد األوروبــي من املتوقع أن يأتي 

من الفحم الحراري في 2022.
ــــن أن  ــــي حـ وأشـــــــــار الـــتـــقـــريـــر إلــــــى أنــــــه فـ
دول االتــحــاد األوروبــــي تــدفــع نــحــو 850 
والغاز  النفط  مليون دوالر يوميا مقابل 
الـــروســـي تــبــلــغ فـــاتـــورة الــفــحــم الــيــومــيــة 
ــا  ــقـ وفـ  - ــقــــط  فــ ــيــــون دوالر  ــلــ مــ  20 نــــحــــو 
ارتفاع  الرغم من  - وعلى  لتقارير حديثة 
إلى مستويات  أوروبــا  في  الطاقة  أسعار 
قـــيـــاســـيـــة بـــعـــد الــــحــــرب فـــــإن مـــعـــظـــم هـــذه 
الــزيــادة تــرجــع إلــى ارتــفــاع أســعــار الــغــاز 

الفحم. الطبيعي وليس 

الفحم على خط األزمة الروسية .. 
الواليات املتحدة وكولومبيا أسواق بديلة

الحزمة الجديدة من 
العقوبات ستدفع 

أسعار الفحم إلى أعلى 
مستوى في األشهر 

المقبلة
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أكثر من 300 قتيل فى فيضانات غير مسبوقة منذ 60 عاما فى جنوب أفريقيا

الدرونز إلنقاذ الغابات األسترالية من التصحر

• سيدني: تشتهر األراضي القاحلة الكائنة 
بــوســط أســتــرالــيــا عــاملــيــا بــرمــالــهــا الــحــمــراء 
الـــرائـــعـــة وبـــصـــخـــور أولـــــــور الـــشـــاهـــقـــة الــتــي 
يقدسها السكان املحليون، غير أن املنطقة 
ــظــــروف املــعــيــشــيــة  قــلــيــلــة الـــســـكـــان بــســبــب الــ

القاسية السائدة فيها.
وتشكل املناطق النائية مــا نسبته نحو 70 
فـــي املـــئـــة مـــن مــســاحــة الـــبـــاد، ولـــكـــن بسبب 
ارتــفــاع درجــة الــحــرارة في الصحراء، يعيش 
85 فــي املــئــة مــن األســتــرالــيــن على مسافة ال 
تــبــعــد أكــثــر مـــن 50 كــيــلــومــتــرا عـــن الــســاحــل، 

وذلك وفقا إلحصائيات عام 2016.
ويتساءل خبراء البيئة منذ فترة عما إذا كان 
يمكن للتكنولوجيا أن تــســاعــد عــلــى إعـــادة 
تــخــضــيــر املــنــطــقــة الــقــاحــلــة الــــحــــارة بــوســط 

الباد جزئيا على األقل.
ــا  ــيــ ــرالــ ــتــ فــــــــإن ســـــكـــــان أســ وعـــــلـــــى أي حــــــــال 
والـــحـــيـــوانـــات عـــلـــى حــــد الــــســــواء تــتــهــددهــم 
ــداث الــبــيــئــيــة الــكــارثــيــة بــشــكــل مــتــزايــد،  ــ األحــ
ــفـــاف والـــحـــرائـــق  اعـــتـــبـــارا مــــن مــــوجــــات الـــجـ
ــرارة بــشــكــل  ــ ــــحـ ــات الـ ــاع درجـــــ ــ ــفـ ــ املــــدمــــرة وارتـ
قياسي إلى الفيضانات، وعانت الباد بشكل 
خاص من حرائق الغابات املدمرة في موسم 

صيف 2019.
وتــعــتــزم حــالــيــا شــركــة أيــرســيــد األســتــرالــيــة 
ــتـــي تـــأســـســـت حـــديـــثـــا زراعـــــــة املــــايــــن مــن  الـ
كـــمـــا تــعــتــزم  ــام 2024،  ــ بـــحـــلـــول عـ األشــــجــــار 
الشركة إسقاط البذور من الجو على األماكن 
الـــتـــي تــعــرضــت فــيــهــا املـــســـاحـــات الــخــضــراء 

للتدمير بسبب الحرائق وقطع األشجار.
ــبـــراء الــبــيــئــة لــوضــع  وعــمــلــت الــشــركــة مـــع خـ
ــــذور، وإعــــــــداد الـــتـــقـــاوي  ــبـ ــ نــــمــــاذج لــــزراعــــة الـ
واملواد املغذية داخل كبسوالت، بحيث يمكن 
لــلــطــائــرات املــســيــرة إســقــاطــهــا عــلــى املنطقة 
أنــدرو  املختارة. وقــال رئيس شركة أيرسيد 
ووكر لوكالة األنباء األملانية )د.ب.أ( إن مهمة 
الشركة الرئيسية تتمثل في استعادة التنوع 
البيولوجي املفقود على مستوى واسع، عن 
ــواع األشـــجـــار والــشــجــيــرات  ــ ــة أنـ ــ طــريــق زراعـ
واألعشاب املحلية، التي تفيد النظام البيئي 

املحلي بكل منطقة.
وأشار ووكر إلى أن الطائرات املسيرة واعدة، 
حيث أنها يمكن أن تصل إلى املناطق األكثر 
بعدا، وقال إن الحل الذي نقدمه أسرع بنسبة 
الــطــرق اليدوية للزراعة،  25 مــرة تقريبا مــن 

كما أنه أكثر توفيرا للنفقات بما نسبته 80 
في املئة.

وانتهت شركة أيرسيد بالفعل من زراعة 150 
ألـــف شــجــرة بــاســتــخــدام الـــطـــائـــرات املــســيــرة 
عــلــى حــد قــولــهــا، مــشــيــرة إلـــى أنـــه مــن املــقــرر 
الــتــي  ــئــــات اآلالف مــــن األشـــــجـــــار  إضــــافــــة مــ

ستزرع خال األشهر املقبلة.
كـــمـــا كـــرســـت مــنــظــمــة ريــــفــــروســــت نـــــاو غــيــر 
ــربـــح حــــهــــودهــــا إلعــــــــادة زراعــــــة  ــلـ ــة لـ ــادفــ ــهــ الــ
الغابات، على الرغم من أنها ال تركز نشاطها 
على املناطق النائية، وبدال من ذلك تأمل في 
زراعة األشجار في أجزاء من الغابات املطيرة 
الكائنة في املنطقة الشمالية املدارية، وأيضا 

شبه املدارية في شمال شرقي أستراليا.
وذكــرت منظمة ريفروست ناو على موقعها 
اإللكتروني نقوم بهذه الجهود ليس ألنها 
سهلة، ولــكــن ألنــنــا نعيش فــي أكــثــر الــقــارات 
جــفــافــا عــلــى كــوكــب األرض، وهــــي قــــارة في 

حاجة ماسة إلعادة التشجير.
ومــن ناحية أخـــرى، تتبنى منظمة تخضير 
أستراليا غير الهادفة للربح والتي تأسست 
مــنــذ 40 عــامــا مــنــهــاجــا أوســــع نــطــاقــا حيث 
ــادة البيئات الطبيعية  تنفذ مــشــروعــات إلعـ
التي تعرضت للتدمير في املناطق النائية، 
وحــمــايــة الــحــاجــز املــرجــانــي الــعــظــيــم ونــشــر 
املــــدن الــخــضــراء، وتــســعــى املــنــظــمــة لتطبيق 
رؤيــــــة لـــكـــفـــالـــة مـــســـاحـــات طــبــيــعــيــة صــحــيــة 

ومنتجة يزدهر فيها الناس والطبيعة.
ــبـــذور،  وتــتــركــز الــجــهــود هــنــا أيـــضـــا عــلــى الـ
حــيــث يــســعــى فــريــق الــعــمــل لــتــشــكــيــل شبكة 
عــلــى املــســتــوى الــوطــنــي مــن جــامــعــي الــبــذور 
في الوقت الــذي يتم فيه البحث عن أساليب 

جديدة إلنتاج البذور املحلية.
غير أن الظروف املناخية للباد تمثل تحديا، 
كــمــا أنــهــا ال يــمــكــن الــتــنــبــؤ بــأحــوالــهــا، وفــي 
هذا الصدد تقول جلندا واردلي أستاذة علم 
البيئة والــتــطــور بجامعة سيدني أستراليا 
تعد قــارة يسودها الجفاف، وأحيانا تهطل 
ــار بــكــمــيــات كــبــيــرة ولـــكـــن في  عــلــيــهــا األمــــطــ

أوقات ال يمكن التنبؤ بها.
ــوام عـــديـــدة من  ــأعــ وتــضــيــف أحـــيـــانـــا نــمــر بــ
الـــجـــفـــاف تــعــقــبــهــا أمــــطــــار غــــزيــــرة، وتــنــتــقــل 
ــوال مــن ظـــروف مائية فقيرة ال تساعد  األحــ
على نمو الــنــبــاتــات، ثــم فــجــأة تـــزداد كميات 

األمطار لتزيد املساحات الخضراء.

أغطية الفنادق قمصان للتالميذ الفقراء فى جنوب أفريقيا

• كيب تاون : عادة ما ترمي الفنادق الفاخرة 
أغطية األســّرة البيضاء قبل أن تظهر عليها 
 هــذه املنتجات 

ّ
أدنـــى عــامــات االهـــتـــراء، لــكــن

املصنوعة مــن النسيج تلقى فــي كيب تــاون 
ل إلـــــى قــمــصــان  ــوَّ ــ ــحـ ــ ـ

ُ
مـــصـــيـــرا مــخــتــلــفــا إذ ت

يرتديها تاميذ األحياء الفقيرة.
يــــوهــــانــــســــن اآلالف  ــي  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــولـ ــ وتــــجــــمــــع دانـ
مــــن األغـــطـــيـــة فــــي مــشــغــل الـــخـــيـــاطـــة الــتــابــع 
لــشــركــتــهــا، الســتــخــدامــهــا مـــن أجــــل تصنيع 
املــدارس في  قمصان بيضاء يرتديها أطفال 
جنوب أفريقيا. وتقول املــرأة صاحبة الوجه 
املستدير أردنــا إيجاد طريقة إلبقاء أطفالنا 
ــاملـــابـــس الـــازمـــة  فــــي مـــدارســـهـــم ومــــّدهــــم بـ

الرتيادها… وتعزيز احترامهم لذواتهم.
ومنذ العام 2015، تمّكن مشروعها املسّمى 
ريستور أس.إيه من توفير قمصان مصنوعة 
من الكتان القديم لنحو مئة ألف طفل. ويمكن 
ــــاءة ســريــر  تــصــنــيــع خــمــســة قــمــصــان مـــن مـ

مزدوجة واحدة.
ــي جــنــوب  ـــرض املـــــــــدارس الـــحـــكـــومـــيـــة فــ ــفـ وتــ
أفريقيا على تاميذها ارتــداء الــزّي الرسمي 
ــة  ــ ــو بــســيــطــة إلزالـ ــ ــد، فــــي مـــحـــاولـــة ولـ ــ ــوّحـ ــ املـ
التفاوتات العميقة والواضحة بن السكان، 
ــيـــذ فــــي املـــــــدارس  ــتـــامـ إذ يــــرتــــدي جـــمـــيـــع الـ
ا مــن الــضــواحــي األكــثــر ثــراء  االبــتــدائــيــة بـــدء
وصـــوال إلــى أفــقــر األحــيــاء، قمصانا بيضاء 
وسراويل قصيرة أو تنانير رمادية وجوارب 

 العائات األكثر فقرا ال 
ّ
تصل إلى الركبة. لكن

يمكنها أن تتحّمل تكلفة شراء هذه املابس 
 مــعــّدل البطالة 

ّ
إلــى أن البسيطة، بــاإلضــافــة 

املــئــة فــي جــنــوب أفريقيا  الـــذي يبلغ 35 فــي 
تفاقم جراء جائحة كوفيد – 19.

وفي حّي تامبورسكلوف الراقي، تدير باميا 
نايلر فندق باركر كوتدج الواقع على منحدر 
خــفــيــف واملــطــل عــلــى املــحــيــط. وتــوضــع على 
ــبــة بــدقــة صــفــوف مـــن الــوســائــد 

ّ
ــّرتـــه املــرت أسـ

املريحة. وإلرضاء الزبائن املتطلبن، ينبغي 
استبدال أغطية األسّرة باستمرار.

ــقـــول نــايــلــر أخـــبـــرنـــا مــــــوّرد الـــكـــتـــان الـــذي  وتـ
نــتــعــامــل مــعــه عـــن املـــشـــروع. ونــتــبــّرع حاليا 
إلــى قمصان يرتديها  باألغطية لتحويلها 
الــتــامــيــذ. وفـــي بــونــيــفــال الــواقــعــة عــلــى بعد 
نحو 200 كيلومتر من حّي تامبورسكلوف، 
تــصــطــحــب لــيــمــيــيــز بـــيـــتـــيـــرس ابـــنـــتـــهـــا إلـــى 
مــــن مـــبـــنـــى أزرق بــســيــط  املــــؤلــــفــــة  املـــــدرســـــة 
وحديقة متواضعة، فحالها أفضل بكثير من 

حال مدارس أخرى في جنوب أفريقيا.
ُيــحــدث  الــعــيــش بــاهــظــة،   متطلبات 

ّ
وبــمــا أن

الــقــمــصــان مــن الجمعية فــرقــا كبيرا،  تــوزيــع 
ــدا ال يمكنه مــاحــظــة أدنــى   أحـ

ّ
بــخــاصــة وأن

ــك املــــوجــــودة  ــلـ ــذه الـــقـــمـــصـــان وتـ ــ ــرق بــــن هـ ــ فـ
فــي املــتــاجــر. وتــقــول بيتيرس أتيت إلــى هنا 
ألحصل على قميص البنتي وأنا محظوظة 

جدا وأشعر بالبركة.

ثـلـث املــواد الـغــذائـيــة
فى سويسرا يتم رميها

چــنــيــف : فـــي ظـــل مـــا يــمــر بـــه الــعــالــم من 
أزمـــات اقتصادية وارتــفــاع فــي األســعــار؛ 
ــتــــمــــرار الــــحــــرب بــــن روســـيـــا  نــتــيــجــة اســ
وأوكرانيا، أطلقت الحكومة السويسرية 
ــفــــض هـــــــدر الـــطـــعـــام  ــن أجـــــــل خــ ــ ــة مــ ــطــ خــ
ــام 2030 مــقــارنــة  إلـــى الــنــصــف بــحــلــول عـ
 ،)Swissinfo( ـــا ملــوقــع

ً
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الــســويــســريــة بسلسلة  الــحــكــومــة  قـــامـــت 
مــن اإلجـــــراءات لتقليل هــدر الــطــعــام؛ ألن 
تبعة حالًيا لها تأثير إيجابي 

ُ
البرامج امل

محدود. طلبت الحكومة السويسرية من 
قطاع املطاعم وصناعة تجهيز األغذية 
ومنظمات املزارعن االتفاق على سلسلة 
مــن اإلجــــــراءات الــطــوعــيــة. تــشــمــل الخطة 
الــــتــــي أعـــلـــنـــت عـــنـــهـــا حـــكـــومـــة ســـويـــســـرا  
ــتـــراضـــي لــلــمــنــتــجــات،  تــمــديــد الــعــمــر االفـ
وتــحــســن الــتــعــبــئــة والــتــغــلــيــف، وكــذلــك 
تحسن التخطيط للزراعة، وورفع مقدار 
التبرعات الغذائية املقدمة إلى مؤسسات 
املــقــرر أن تعيد  الــرعــايــة االجتماعية. مــن 
ــام 2025؛  فــي عـ الــخــطــة  الــحــكــومــة تقييم 
ملعرفة إذا كانت هناك حاجة إلى تدابير 
ــــى هـــدف  ــل الــــوصــــول إلـ ــ إضـــافـــيـــة مــــن أجـ

التخفيض بحلول عام 2030.
الــســويــســريــة أن ما  أعــلــنــت وزارة البيئة 
ــــواد الــغــذائــيــة املنتجة  يــقــرب مـــن ثــلــث املـ
للمستهلكن يتم إهــدارهــا ورميها دون 
املــهــدرة  الــطــعــام  تــقــديــر كمية  داع. يمكن 
بحوالي 330 كجم من النفايات للفرد في 
الــعــواقــب االقتصادية  إلــى جانب  السنة. 
ــدار، يــــؤدي هــدر  ــ الــتــي يسببها هـــذا اإلهــ

الطعام إلى تلوث البيئة.
ا ملجلة الجارديان البريطانية، ظهر 

ً
وفق

تــأثــيــر األزمــــة االقــتــصــاديــة عــلــى مختلف 
دول الـــعـــالـــم، بـــلـــغ مـــعـــدل الــتــضــخــم فــي 
الواليات املتحدة 7.9٪، كما أن التضخم 
ــدة أصـــبـــح أعـــلـــى مــن  ــحـ ــتـ ــي املـــمـــلـــكـــة املـ فــ
املتوقع منذ الصيف املاضي، ولــن يكون 
يـــرتـــفـــع عــــن 10٪ هـــذا  املـــفـــاجـــئ أن  مــــن 

الربيع.

فرنسا: إعدام 13 مليون طائر بسبب إنفلونزا الطيور
• باريس : قالت وزارة الزراعة الفرنسية، إنه جرى إعدام أكثر من 
13 مليونا من الطيور الداجنة في فرنسا منذ نهاية نوفمبر، في 
الوقت الذي يتفاقم فيه تفشي إنفلونزا الطيور في فرنسا بوتيرة 

سريعة.
وسجلت فرنسا زيــادة نــادرة في حــاالت تفشي الفيروس شديد 
العدوى الــذي يعتقد أنه انتقل إلى الباد عن طريق طيور برية 
مهاجرة، بحسب »رويترز«. وزادت عمليات إعدام الطيور منذ أن 

أصاب الفيروس أكبر مناطق إنتاج الدواجن في الباد.
وبحلول الثامن من أبريل الجاري، تم تسجيل 1230 بورة تفش 
فــي املــــزارع منذ اكــتــشــاف أول بـــؤرة فــي 26 نوفمبر، وفــقــا ملوقع 
وزارة الــزراعــة على اإلنــتــرنــت. وكـــان تــوم فيلساك وزيـــر الــزراعــة 
األمـــريـــكـــي، قــــال إنــــه ال يــتــوقــع خــســائــر تــصــديــر كــبــيــرة ملنتجي 
الدواجن في الواليات املتحدة من تفشي إنفلونزا الطيور الذي 
انتشر في 24 والية . يأتي ذلك، في حن دفع تفشي املرض أكثر 

من 80 دولة إلى الحد من املنتجات األمريكية املستوردة.
وأشــار فيلساك إلــى أن القيود اقتصرت على الــدواجــن التي تتم 

تربيتها في املقاطعات أو الواليات املتضررة.
ــادرات  ــم تــكــن هــنــاك مــحــاولــة لــفــرض قــيــود عــلــى صــ وأضـــــاف، »لـ

الدواجن األمريكية على مستوى الدولة، وهو مؤشر إيجابي«.
ووفقا لفيلساك، فقد ساعدت التحسينات في األمن البيولوجي 
الــحــد من  املـــرض بشكل كبير فــي 2014 و2015 على  منذ تفشي 
انتشار املـــرض. وخـــال االنــتــشــار السابق لــلــوبــاء، نفق أكــثــر من 
50 مــلــيــون دجـــاجـــة وديــــك رومــــي بــســبــب املـــــرض، كــمــا تـــم إخـــاء 
الــذي امتد في  السكان في املناطق املصابة خــال تفشي املــرض 
2014 و2015، مــا كــلــف االقــتــصــاد األمــريــكــي خــســائــر بنحو 3.3 
مليار دوالر، وفقا لتقييم وزارة الزراعة األمريكية، إذ حظرت 18 
دولة - بما في ذلك الصن وروسيا وكوريا الجنوبية -، الدواجن 

األمريكية في ذلك التوقيت.

وتسببت األمطار القياسية التي وصلت إلى 
مستوى غير مسبوق منذ أكثر من 60 عاما 
إلـــى دمــــار كــبــيــر مـــع جــســور مــنــهــارة وطـــرق 
مــغــمــورة بــالــفــيــضــانــات فـــي بــعــض األمــاكــن 
حول مدينة ديربان الساحلية، وهي املدينة 
الرئيسية في كوازولو-ناتال )شــرق( ومركز 

الكارثة.
وقالت نوناال ندلوفو املتحدثة باسم الهيئة 
الـــكـــوارث مــع حــلــول مساء  اإلقــلــيــمــيــة إلدارة 
، تبلغنا أن حصيلة قتلى كارثة  13 إبــريــل 
الفيضانات في كــوازولــو ناتال ارتفعت إلى 

306 قتلى.

ــوارث طــبــيــعــيــة. ووصـــف  ــ إلـــى إعــــان حــالــة كـ
الــتــي ضربت  الــفــيــضــانــات املميتة  رامـــابـــوزا 
املــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة الــشــرقــيــة لـــبـــاده بــأنــهــا 

كارثة.
وقـــــــال أمـــــــام مــجــتــمــع مـــحـــلـــي بـــعـــد تــفــحــص 
ــرار الــنــاجــمــة عــن الــفــيــضــانــات انــهــارت  األضـــ
جسور وانهارت طرق ومات أشخاص... هذه 
أبــعــاد هــائــلــة، مضيفا أن احــدى  كــارثــة ذات 
ــا. وتــضــررت  الــعــائــات فــقــدت 10 مــن أفـــرادهـ

248 مدرسة على األقل.
ويتوقع أن تتبدد األمــطــار بــبــطء فــي املساء 
ــة. ويـــبـــدو أن  ــويـ وفــــق خـــبـــراء األرصـــــــاد الـــجـ

وأشار مكتبها إلى أن هذه الكارثة التي أودت 
بهذا العدد من االشخاص من أحلك اللحظات 
في تاريخ كوازولو ناتال. وكانت ندلوفو قد 

أعلنت أن 259 شخصا لقوا مصرعهم.
ــوزا زيــــارة  ــ ــابـ ــ وأجــــــرى الـــرئـــيـــس ســيــريــل رامـ
لعائات ثكلى. في كليرمون، إحدى ضواحي 
ــان الـــفـــقـــيـــرة، تــعــهــد بــتــقــديــم مــســاعــدة  ــربــ ديــ
لــوالــد فقد أطفاله األربــعــة بانهيار  حكومية 

جزء من منزلهم.
وصـــرح رامـــابـــوزا نــحــن نـــرى مــآســي مماثلة 
نا اليوم 

ّ
تضرب موزمبيق وزيمبابوي، لكن

املــتــضــررون. وتــدعــو السلطات املحلية  نحن 

ــيـــط الـــهـــنـــدي  ــلـــى املـــحـ ــتـــوحـــة عـ ــفـ املـــنـــطـــقـــة املـ
ــتــــي شـــهـــدت دمـــــــارا هـــائـــا خـــــال مــوجــة  والــ
غير مسبوقة من أعمال الشغب والنهب في 

تموز/يوليو، تشهد فترة راحة.
ــة املـــرتـــفـــعـــة، يـــزيـــل بعض  وفــــي ظـــل الـــرطـــوبـ
األشـــخـــاص الـــركـــام حــــول املــبــانــي املــنــهــارة. 
بــالــحــطــام، ينثر البعض  وعــلــى طـــرق مليئة 
ــر الـــرمـــال ملـــلء الــحــفــر بــحــســب صحافي  اآلخــ
فــي وكــالــة األنــبــاء الفرنسية. وفتحت بعض 
املدارس أبوابها لكن املقاعد بقيت بمعظمها 
فارغة. في مدرسة »إناندا« االبتدائية، حضر 

اثنان فقط من أصل 48 تلميذا.

وأوضــــح ديــبــيــو تـــاوانـــا مــن املــعــهــد الــوطــنــي 
ــــال 48 ســــاعــــة، هــطــل  لــــأرصــــاد الـــجـــويـــة خـ
أكثر من 450 مليمترا من األمطار في بعض 
املناطق وقارن املتخصصون مستوى هطول 
األمطار باملستوى املرتبط عادة باألعاصير.

وتـــمـــت تــعــبــئــة الــجــيــش لــتــقــديــم دعــــم جــوي 
ــــاء. دمـــرت آالف املــنــازل  خـــال عــمــلــيــات اإلجـ
وتـــضـــررت 140 مـــدرســـة عــلــى األقــــل بحسب 

السلطات املحلية.
ــام، غــمــرت الــطــرق الــرئــيــســيــة بمياه  ومــنــذ أيــ
ــرور  ــ بـــنـــيـــة الــــلــــون تـــطـــفـــو فـــيـــهـــا إشـــــــــارات املــ

والفتات إعانية.
 وتجمعت أكـــوام مــن األغــصــان والــزجــاجــات 
والنفايات على شواطئ ديربان التي عادة ما 

يقصدها السياح والعائات.
املياه  وجرفت  امليناء  في  النشاط  وعلق 
ــال  ــمـ ــن أعـ ــا أبــــلــــغ عــ ــمـ حــــاويــــات شــــحــــن، كـ
إلــى  الــغــزيــرة  كــذلــك، أدت األمـــطـــار  نــهــب. 
ــعـــطـــل  ــائــــي وتـ ــربــ ــهــ ــكــ لــ لــــتــــيــــار ا انــــقــــطــــاع ا

إمــدادات املــيــاه.
ـــق الــعــمــل فـــي خـــطـــوط الــســكــك الــحــديــد 

ّ
 وعـــل

وطلب من السكان عدم التنقل.
وحــــذرت مـــاري غــالــفــن األســـتـــاذة فــي جامعة 
جــوهــانــســبــرغ مــن أن تغير املــنــاخ هــو الــذي 
يتفاقم، فقد انتقلنا من العواصف الشديدة 
أنــهــا  فـــيـــضـــانـــات اعـــتـــقـــدنـــا  إلـــــى  عـــــام 2017 
أنــه تم  الــواضــح  قياسية عــام 2019 لكن مــن 

تجاوزها اليوم عام 2022.
في العام 2019، أودت الفيضانات في املنطقة 
ومقاطعة الكاب الشرقية املجاورة بحياة 70 
شخصا ودمــرت الكثير من القرى الساحلية 

في انزالقات طينية.

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات في 
إلــى أكثر من 300 قتيل  أفريقيا  جنوب 
الساحلية ومــا حولها، وفق  في ديــربــان 
ما أعلنت السلطات. وخلفت األمطار غير 
املسبوقة منذ نحو 60 عاما دمارا كبيرا 
في الباد ال سيما في املناطق الساحلية.
قالت حكومة جنوب أفريقيا إن حصيلة 
ــرة الـــتـــي  ــ ــدمــ ــ ضـــحـــايـــا الـــفـــيـــضـــانـــات املــ
الساحلية وما  اجتاحت مدينة ديــربــان 

حولها ارتفعت إلى 306 قتلى.
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املبيدات احلشرية تصيب النحل مبا يشبة الزهامير

 ضمن 
ً
وتقيم الجامعة على سطحها منحا

أســـــوار مـــن الـــخـــيـــزران يــبــلــغ ارتــفــاعــهــا ستة 
أمــــتــــار مـــحـــاطـــة بـــأشـــجـــار وزهــــــــور. ويـــجـــري 

ــة. ويـــــوضـــــح ريــــفــــيــــروس لـــوكـــالـــة  ــريــ الــــحــــشــ
الصحافة الفرنسية أن »املــبــيــدات الحشرية 
تــؤثــر فـــي بــعــض املــنــاطــق )الــعــصــبــيــة( لــدى 

ريفيروس وفريقه في هذا املكان دراسة حول 
الــنــحــل، بــهــدف تطوير مكمل  مستعمرة مــن 
غـــذائـــي يـــوفـــر حــمــايــة لــلــنــحــل مـــن املــبــيــدات 

الــنــحــل، إذ تـــطـــال عــمــلــيــة الــتــعــلــم والــــذاكــــرة، 
مــا يــــؤدي فــي الــنــهــايــة إلـــى أضــــرار مشابهة 
لتلك التي يتسبب فيها مرض األلزهايمر«. 

ويتابع »نحاول إيجاد حل ملشكلة انقراض 
النحل«، مضيفا أن »سعينا لحماية النحل 

يمثل جوهر عملنا«.
ويركز عمل الفريق على نحل العسل الغربي، 
وهو واحد من األنواع العشرين ألفا املعروفة 
فــي الــعــالــم. ودمـــرت املــئــات مــن خــايــا النحل 
في كولومبيا خــال السنوات الفائتة، فيما 
أشـــــــارت الــتــحــقــيــقــات إلـــــى أن الــفــيــبــرونــيــل 
تسبب في نفوق النحل، وهــو مبيد حشري 
ــا ومــحــدود االستعماالت  محظور فــي أوروبـ
فـــي الـــواليـــات املــتــحــدة والـــصـــن. واســتــخــدم 
الفبرونيل على نطاق واســع بهدف تحقيق 
ــادو والــحــمــضــيــات  ــوكــ أربـــــاح مـــن إنـــتـــاج األفــ
املربح في كولومبيا، رغم أن الدولة األميركية 
ــي بــعــض  ــ ــه فـ ــتــــخــــدامــ ــة عـــلـــقـــت اســ ــيـ ــنـ ــيـ الـــاتـ

املزروعات لستة أشهر خال العام املاضي.
وتحتضن جامعة EAN فــي بوغوتا خايا 
نحل فوق سطح مبنى مؤلف من ست طبقات 
ويطل على املدينة التي يبلغ عــدد سكانها 
ثــمــانــيــة مــايــن نــســمــة. ويــســتــخــرج الــنــحــال 
جينو كاال العسل من الخايا كجزء من عمله 
لتوجيه الجامعات ومساعدتها على إدارة 

املناحل املدنية.
ويــقــول كــاال إن النحل الكولومبي »يــفــر من 
الحقول« بصورة جزئية بسبب »االستخدام 
الــعــشــوائــي لــلــمــواد الــكــيــمــيــائــيــة الـــزراعـــيـــة«، 
مضيفا أن »هذه الحشرات مهمة جدًا... ألنها 
تساعد في حماية جزء من األمن الغذائي في 
كولومبيا والعالم كله«. ويساعد النحل الذي 
يعتني به كاال على تلقيح النباتات املحيطة 

.EAN بأراضي جامعة

•  بوغوتا : في املناطق الريفية الكولومبية 
يجد نحل العسل املعرض للخطر جراء 
املبيدات الحشرية املستخدمة، ماذًا آمنًا 
في عدد من جامعات العاصمة بوغوتا، 
بــعــيــدًا مـــن حـــقـــول األزهـــــــار الـــتـــي تمثل 
موطنه الطبيعي، حسب وكالة الصحافة 
ــم  ــد حــــــذرت األمــ ــت قــ ــانــ الـــفـــرنـــســـيـــة. وكــ
املــتــحــدة مـــن أن نــحــو نــصــف املــلــقــحــات 
وخصوصًا النحل والفراشات، معرضة 

لخطر االنقراض العاملي.
ــل جــامــعــة روزاريـــــــو، يــعــطــي عــالــم  وداخـــ
األحــيــاء أنــدريــه ريــفــيــروس املـــاء املحلى 
بالسكر لنحلة، ويراقب كيف تمد لسانها 

الشبيه بالقشة نحو املاء لتشربه.

ريفيروس: المبيدات الحشرية تؤثر في بعض المناطق العصبية لدى النحل

الجفاف أّثر على السدود 
والمياه الجوفية ويهدد 
بموت بذور القمح كما 
أشجار الزيتون والرمان

تـونس.. اجلـفــاف يهــدد حــيــاة الشــجــر والــبشــر
• القيروان : األنــاضــول : في زاويــة من 
ضــيــعــتــهــا الــصــغــيــرة بـــريـــف الـــقـــيـــروان 
العجوز »حسناء«  وسط تونس، تجلس 
النحيف فــي صــمــت صاخب  بجسمها 
الزيتون  أمـــام أشــجــار  كأنها فــي صــاة 
املـــحـــتـــضـــرة، الـــتـــي حـــاصـــرهـــا الــجــفــاف 
ــا حــتــى  ــهـ ــتـ تـــحـ ــن  ــ مــ ــبــــســــت األرض  ويــ
أوراق  ــوز  ــجــ ــعــ ــ ال تـــتـــفـــحـــص  ــقـــت.  ــقـ تـــشـ
الزيتون كأنها تريد إنعاشها بدموعها، 
التي جفت من طول التضرع في انتظار 

األمطار لتغيثها وشجيراتها.

ــة الـــســـتـــيـــنـــيـــة فـــــي حــديــثــهــا  ــ حـ
ّ
ــــا ــفـ ــ تــــقــــول الـ

لــأنــاضــول: »أشــجــار الــزيــتــون املــحــدودة كل 
أنــظــر إليها  أنـــا وأوالدي، وعــنــدمــا  أمــلــك  مــا 
واملوت يتهددها بسبب الجفاف، أشعر أنني 
أفقد حياتي معها«. وأضافت أنها انقطعت 
عــن عملها الــفــاحــي بـــاملـــزارع مــنــذ أكــثــر من 
عام، بسبب الجفاف الذي عّم قرية »سيسب« 
بالقيروان. وتابعت: »أريد املاء لسقي أشجار 
الــزيــتــون، وأعـــود إلــى عملي الــفــاحــي ألعيل 
أســـرتـــي«. وقــبــل أعــــوام كــانــت هـــذه األراضــــي 
الــجــفــاف، فتوقف  خصبة قبل أن يجتاحها 
ضـــخ املـــيـــاه مـــن ســـد نــبــهــانــة، والـــتـــي كــانــت 
تـــروي مــســاحــات واســعــة مــن ريــف معتمدية 
الــســبــيــخــة بـــالـــقـــيـــروان، وواليــــــــات ســاحــلــيــة 
مــجــاورة. وســط أرض محروثة، يقف الفاح 
علي دبش، يشرح أثر الجفاف على النباتات، 
ــذه األرض كـــان  ــ لــــأنــــاضــــول، إن »هــ ويــــقــــول 
يفترض أن تصبح في منتصف مارس حقا 

للحبوب يغطيها اللون األخضر«.
وأشار دبش، إلى أن البذور التي بذرها على 
أمل أن تنبت سنابل دفنت تحت األرض لعدم 

حصولها على ما يكفي من املاء، فبدت كأنها 
صحراء قاحلة أو حقا مّر عليه الجراد فلم 

يترك أخضرا وال يابسا.
وأردف: »لقد توكلنا على الله وبذرنا حبوب 
القمح والشعير وكنا نأمل أن ينزل الغيث، 
ولكن اليوم بلغنا حالة من اليأس من نجاح 
موسم الحبوب بسبب تأخر األمــطــار وشح 

مياه الري«.
واعــتــبــر أنـــه حــتــى ولـــو نـــزل الــغــيــث فـــإن هــذه 
األراضـــي لــن ينبت زرعــهــا وأفــضــل مــا يمكن 
تــوقــعــه أن »تــصــبــح مــراعــي لــلــمــواشــي، التي 

هزلت وجف ضرعها، بسبب نقص العلف«.
ــيـــة  ــارات مــــن األراضــــــــي الـــزراعـ ــتـ ــكـ ــهـ ــات الـ ــئـ مـ
املمتدة على سهول »سيسب« تواجه مصيرا 
صعبا ومنعرجا خطيرا مــع تــواصــل نقص 
مياه الــري، إمــا غيثا من السماء أو تدخات 

وزارة الفاحة لحفر آبار جوفية.
ويـــحـــاول الــفــاحــون إنــقــاذ مــا يــمــكــن إنــقــاذه 
عبر جلب صهاريج املياه مدفوعة الثمن )13 
لــلــصــهــريــج( أصــبــحــت مــكــلــفــة، بينما  دوالر 
ال تكفي لسقي 10 أشــجــار زيــتــون أو رمــان، 

والحال أن أعداد األشجار باآلالف.
بكل وجــع وحــســرة، يكسر الفاح نــور الدين 
ــتــــي أهــلــكــهــا  ــة الــ ــابـــسـ ــيـ دبـــــــش، األغـــــصـــــان الـ
الجفاف لُيبّن حجم املأساة والفاجعة التي 
يــعــيــشــهــا أغــلــب فــاحــي الـــقـــيـــروان مـــن جـــراء 
تـــواصـــل أزمــــة الـــجـــفـــاف. ويــشــيــر إلــــى حــبــات 
الــرمــان الــتــي »تــلــفــت الــعــام الــفــارط وتكبدنا 
الــرمــان هذا  خسائر كبيرة، وهــا هي أشجار 
العام تواصل التأثر بالجفاف، ولــم تطلعنا 
بــأوراقــهــا كما عهدنا أن تـــورق فــي مثل هذا 
الـــوقـــت« مـــن كـــل عــــام. يــتــحــدث الـــفـــاح دبــش 
بمرارة لأناضول، عن األثر الذي يخلفه هذا 
الــوضــع الــصــعــب عــلــى قــطــاع الــفــاحــة، الــذي 
وت آالف 

ُ
يعد املصدر األســاســي والوحيد لق

الــعــائــات. ويــرتــبــط بــقــطــاع الــفــاحــة أنشطة 
النقل والتجارة. وهذا الوضع الصعب ضيق 
الخناق على اليد العاملة فتعمقت بطالتها، 
وأثــــرت عــلــى مستقبل الــشــبــاب الــذيــن تــركــوا 
القرية ورحــلــوا إلــى املــدن، بينما هاجر عدد 

كبير منهم بشكل غير نظامي إلى أوروبا.
وتسبب هذا الوضع في انقطاع أطفال األسر 

الفقيرة عن الدراسة بسبب تكاليف التعليم، 
التي تتضاعف في املناطق الريفية املعزولة.

وقـــــال شــــاب عــشــريــنــي ابــــن أحــــد الــفــاحــن، 
لــأنــاضــول، إن فــكــرة الهجرة غير النظامية 
ــري، وتــعــطــل  ــ ــ ــيـــاه الـ ــراوده مـــنـــذ انـــقـــطـــاع مـ تــــــ
الــنــشــاط الــفــاحــي. الـــشـــاب الــــذي فــضــل عــدم 
الــكــشــف عــن اســمــه، ذكـــر أن والــــده عــهــد إليه 
بأرض فاحية مساحتها 8 هكتارات )80 ألف 
متر مــربــع(، لتكون مصدر قوته ومستقبله 

بعد االنقطاع عن الدراسة في مبكر.
ويكشف أن انقطاع املياه جعله وجها لوجه 
مـــع فـــكـــرة الـــهـــجـــرة، الـــتـــي يــنــمــيــهــا إغــــــراءات 
وعـــــروض لــتــنــظــيــمــات تــشــرف عــلــى الــهــجــرة 
الجماعية والتي لم تعد سرية، وإنما تعرض 
خدماتها على الشباب مستغلة حالة اليأس.

سعيدان بوزيد، رئيس مجمع دار الجمعية 
ــة(، لــفــت فـــي حــديــثــه  ــيـ ــلـ الـــفـــاحـــي )هــيــئــة أهـ
ــه بــعــد تـــوقـــف مـــيـــاه سد  لـــأنـــاضـــول، إلــــى أنــ
ــم يـــعـــد لـــلـــفـــاحـــن املـــشـــتـــركـــن أي  نـــبـــهـــانـــة لــ

مصدر ملياه الري في مواجهة الجفاف.
واعتبر الفاح بوزيد، أن الجهات الحكومية 

ا مـــراســـات وجــهــتــهــا 
ً
تـــأخـــر تــدخــلــهــا، مـــبـــرز

أكــثــر من  الــفــاحــيــة فــي  إلـــى وزارة  الجمعية 
آبــار عميقة  مناسبة مــن أجــل التدخل لحفر 

لري املساحات الزراعية.
وقــال إنــه وضــع قطعة أرض على ذمــة وزارة 
الفاحة لحفر بئر عميقة، لكن وزارة الفاحة 
أعلمته أن املنطقة أصبحت مصنفة حمراء 

يحجر فيها حفر آبار عميقة.
والــتــحــجــيــر الـــرســـمـــي، بــســبــب نــقــص املــيــاه 
الجوفية، لم يمنع من قيام بعض الفاحن 
بحفر آبــار دون تراخيص، رغم أعن الرقابة 
الــفــاحــيــة. ويــبــرر الــفــاحــون ذلــك بخشيتهم 
مــن تيبس أشجارهم وموتها، إن بقيت با 
ارتــفــاع تكاليف ســقــي بواسطة  مـــاء، مــقــابــل 
الــــصــــهــــاريــــج. ووفـــــــق إحـــصـــائـــيـــات رســمــيــة 
الــجــوي )حكومي(  للمعهد الوطني للرصد 
ال تمثل كــمــيــات األمــطــار الــتــي هطلت خــال 
املــوســم الــفــاحــي إلــى حـــدود يناير املــاضــي، 
ــات املــــعــــتــــادة،  ــيـ ــمـ ــكـ ــة مــــن الـ ــئـ ــاملـ ســــــوى 60 بـ
والنقص يكون أكثر حدة في مناطق الوسط 

والجنوب.

القحط يعمق البطالة بين الفالحين ويدفع الشباب للنزوح إلى المدن أو الهجرة غير النظامية إلى أوروبا
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الليثيوم مكونًا حيويًا  : يعد  الرياض   •
الذكية  الهواتف  ال في تصنيع بطاريات 
الكومبيوتر املحمولة فحسب،  وأجــهــزة 
وإنما في البطاريات التي تشغل املركبات 
الكهربائية. ومن املتوقع أن يؤدي ارتفاع 
الطلب عليه إلى نفاد املخزون االحتياطي 
بــاحــثــو  ــــور  ــذا طـ ــ لـ ــام 2080.  ــ عـ بـــحـــلـــول 
للعلوم والتقنية  الــلــه  املــلــك عــبــد  جــامــعــة 
)كــاوســت( بــقــيــادة الــبــروفــســور زيبينغ 
الكيميائية، طريقة  الهندسة  الي، أستاذ 
مــبــتــكــرة وقـــابـــلـــة لــلــتــطــبــيــق اقــتــصــاديــا؛ 
الستخراج الليثيوم عالي النقاء من مياه 
الــبــحــر؛ حــيــث تــحــتــوي املــحــيــطــات على 
كمية من الليثيوم أكثر بنحو 5000 مرة 
من رواسب األرض املعروفة حاليًا، ولكن 
للغاية تبلغ حوالي  بتركيزات منخفضة 

0.2 جزء في املليون. 

ــرار  • لـــنـــدن : تــمــكــن الــعــلــمــاء مـــن كــشــف أســ
ــن أكـــبـــر الـــقـــضـــايـــا الـــجـــنـــائـــيـــة فــي  ــدة مــ واحــــــ
الطبيعة، وهي جريمة تزوير بعض الطيور 
ــتـــي تــســتــمــر مـــنـــذ مــلــيــونــي عــــام،  لــلــبــيــض الـ
إلــى أن  وتشير النتائج التي توصلوا إليها 
ضــحــايــا هـــذا االحــتــيــال أصــبــحــوا أكــثــر قــدرة 

اآلن على مواجهته.
وتتجنب العديد من الطيور مسؤولية رعاية 
صــغــارهــا مــن خـــال وضـــع بيضها فــي عش 
»تطفل  األنواع األخرى، ويسمى هذا املسلك بـ
الحضنة«، حيث تقوم بمحاكاة ألوان وأنماط 
بــيــض اآلخــريــن لــخــداعــهــا لتربية صــغــارهــا، 
الـــذي شغل العلماء هــو كيف  الــســؤال  وكـــان 
يــقــوم نـــوع واحــــد مــن الــطــيــور الــتــي تــمــارس 
سلوك »الحضنة الطفيلية« بمحاكاة بيض 
أنــواع الطيور املختلفة لخداعها  العديد من 
لتربية صغارها، وكيف ينقل هؤالء املزيفون 

تلك القدرة إلى صغارهم؟
كـــانـــت هــــذه األســـئـــلـــة تــحــيــر الــعــلــمــاء ألكــثــر 
ــا بـــقـــيـــادة كلير  ــيـ ــرن، ولـــكـــن فــريــقــا دولـ ــ ــن قـ مـ
ــوان  ــيــ ــحــ ــم الــ ــلــ ــم عــ ــســ ــن قــ ــ ــوود مــ ــســ ــيــ ــوتــ ــبــ ســ
بــجــامــعــة كــامــبــريــدج، ومــعــهــد فــيــتــزبــاتــريــك 

ــلـــت دراســــــــة أمــيــركــيــة  : تـــوصـ • واشــــنــــطــــن 
لجامعة واليـــة كــارولــيــنــا الــشــمــالــيــة، إلـــى أن 
تغليف درنــات البطاطا بــورق قابل للتحلل 
الــحــيــوي مــصــنــوع مـــن أجـــــزاء غــيــر صــالــحــة 
لاستعمال من نبات املوز، يقلل من اإلصابة 
واآلثـــار الــضــارة ملسببات األمـــراض النباتية 
ــــي دودة تــســمــى »نـــيـــمـــاتـــودا«  الـــســـيـــئـــة، وهـ
ــن حــجــم  ــ ــد بـــشـــكـــل حــــــاد مـ ــ ــزيـ ــ ــا، ويـ ــبــــطــــاطــ الــ
ــــال الــــدراســــة  ــ الـــبـــطـــاطـــا وإنـــتـــاجـــيـــتـــهـــا. وخـ
ــشــرت فــي 8 مــــارس بـــدوريـــة »نيتشر 

ُ
الــتــي ن

الــبــاحــثــون، أن ورق  أثــبــت  سيستنابليتي«، 
املوز يساعد في تعطيل اإلشارات بن النبات 
والدودة؛ ما يمنع انتشار مسببات األمراض 
ــات الــبــطــاطــا املـــزروعـــة  ــ ونــمــوهــا. ونــمــت درنـ
داخـــل الــــورق املــحــتــوي عــلــى كــمــيــات ضئيلة 
مـــن مــــادة كــيــمــيــائــيــة قــاتــلــة لـــلـــديـــدان تسمى 
»أبــامــكــتــن«، أكــبــر وأكــثــر وفـــرة مــن البطاطا 
املزروعة من دون الــورق أو في الحقول التي 
ــده.  تـــم رشــهــا بــاســتــخــدام »األبــامــكــتــن« وحـ

وكانت غلة البطاطا أكبر بخمس مــرات من 
املجموعة الضابطة، عندما تــم تــزويــد ورق 
املوز بجرعة 100 نانوغرام من »األبامكتن«، 
وهـــو جـــزء ضــئــيــل مـــن الــكــمــيــة الــتــي يرشها 
املزارعون عادة في الحقول لحماية البطاطا.

ــارك  ــشـ ــقـــول تـــشـــارلـــز أوبـــــرمـــــان، املــــؤلــــف املـ يـ
بــالــدراســة وأســـتـــاذ عــلــم أمــــراض الــنــبــات في 
جامعة واليــة كارولينا الشمالية »كنا نعلم 
ـــوز ســيــكــون نــاجــحــا، ولــكــن ليس  أن ورق املـ
ــد... حققنا فــي الــســابــق بعض  إلـــى هـــذا الـــحـ
الــنــجــاح فــي زيـــادة غلة البطاطا باستخدام 
ــــاغ عن  الــطــريــقــة نــفــســهــا، ولــكــن لـــم يــتــم اإلبـ
ــواجـــه الــبــطــاطــا  أي شــــيء مـــع الــبــطــاطــا«. وتـ
آفـــة »نــيــمــاتــودا«، وهـــي آفـــة عــاملــيــة يــمــكــن أن 
تسبب أضرارًا جسيمة، ويقول الباحثون، إن 
غلة البطاطا في بعض املناطق في أفريقيا 
ــائــــة بــســبــبــهــا.  تـــراجـــعـــت بــنــســبــة 60 فــــي املــ
وُصنعت الورقة املستخدمة في املقاومة في 
املـــواد الحيوية للغابات بــواليــة نــورث  قسم 

كـــارواليـــنـــا مـــن مــنــتــج نـــفـــايـــات املــــــوز. تــقــول 
طاهرة بيرزادا، املؤلفة املشاركة في الدراسة 
وباحثة ما بعد الدكتوراه في قسم الهندسة 
الكيميائية والبيولوجية الجزيئية بجامعة 
والية نورث كاروالينا في تقرير نشره املوقع 
اإللكتروني للجامعة بالتزامن مع الدراسة 
املــوز  »يــتــم تشكيل صفائح طويلة مــن ورق 
اعة الــورق لقص الــورق 

ّ
املــرن، وتستخدم قط

إلى قطع صغيرة يمكن أن تلتف حول بذور 
الــبــطــاطــا؛ ثــم يــتــم زرع تــلــك الـــعـــبـــوات«. وفــي 
ــارات املـــيـــدانـــيـــة املــصــمــمــة الخــتــبــار  ــبــ ــتــ االخــ
نــيــمــاتــودا البطاطا،  املـــوز ضــد  فاعلية ورق 
ــة الــبــطــاطــا  ــزراعــ ــام بـــاحـــثـــون فــــي كــيــنــيــا بــ ــ قـ
بــأربــع طــرق مختلفة، إحــداهــا ملفوفة بــورق 
مــــوز مـــع جـــرعـــات مــنــخــفــضــة مـــن أبــامــكــتــن، 
ملفوفة في ورق املوز دون أبامكتن، من دون 
أي ورق مــــوز، ولــكــن فـــي الــحــقــول الــتــي يتم 
رشها بأبامكتن، وفي مجاالت املراقبة دون 

استخدام ورق املوز أو املعالجة الكيميائية.

لعلم الطيور األفــريــقــي بجامعة كيب تــاون، 
ومــايــكــل ســـورنـــســـون، فـــي جــامــعــة بــوســطــن، 
ــز، وقـــد  ــغـ ــلـ ــل الـ حـــقـــقـــوا تـــقـــدمـــا كـــبـــيـــرًا فــــي حــ
تحمل بــعــض الــنــتــائــج الــتــي تــوصــلــوا إليها 
أخبارًا سيئة ملــزوري البيض. وخال دراسة 
نــشــرهــا الــفــريــق الــبــحــثــي، أول مــن أمـــس، في 

دوريــــــة »بــروســيــدنــجــز أوف ذا نــاشــيــونــال 
أكــاديــمــي أوف ســايــنــس«، تـــم الــتــركــيــز على 
طائر الوقواق، وهو نوع يتبنى أسلوب حياة 
»تطفل الحضنة«، ويستغل العديد من أنواع 

الطيور املغردة في جميع أنحاء أفريقيا.
ــــذه الـــســـلـــوك لــه  ويـــكـــشـــف الـــبـــحـــث، عــــن أن هـ
أســـــاس جــيــنــي، حــيــث تــــرث أنـــثـــى عــصــافــيــر 
الــــوقــــواق قــدرتــهــا عــلــى تــقــلــيــد مــظــهــر بيض 
 W مضيفها مــن أمــهــاتــهــا، عبر كــرومــوســوم
 Y الـــخـــاص بــاألنــثــى )مــشــابــه لــكــرومــوســوم

الخاص بالذكور في البشر(.
ويــســمــح هـــذا »املـــيـــراث األمـــومـــي« لعصافير 
الوقواق بالتغلب على مخاطر وراثة جينات 
التقليد الخاطئة من األب الذي نشأ من ِقبل 
مضيف مختلف، وبــالــتــالــي ســمــح لــســاالت 
مــمــيــزة مــن إنـــاث عــصــفــور الـــوقـــواق بتطوير 
محاكاة بيض متخصصة للعديد من األنواع 
املضيفة املختلفة، ومثل هــذا التقليد يخدع 
ــاء املضيفن لقبول بيضة طفيلية على  اآلبـ
أنها بيضة خاصة بهم بداًل من رميها خارج 
العش، وبالتالي كان أمرًا حاسما لنجاح هذه 

الطيور األفريقية.

أســباب جينيـة تـدفـع الطيـور إلـى تـزوير البيـض

باحثو »كاوست« يطورون خلية كهروكيميائية تستخرج الليثيوم من مياه البحر 

ورق من مخلفات املوز يقضي على آفات البطاطا

يسمح الميراث 
األمومي لعصافير 

الوقواق بالتغلب على 
مخاطر وراثة الجينات 

التقليدية الخاطئة

كما تــوجــد جميع األيــونــات األكــبــر، بما في 
ذلك الصوديوم واملغنيسيوم والبوتاسيوم 
في مياه البحر، ولكن بتركيزات أعلى بكثير؛ 
ــإن الــجــهــود الــبــحــثــيــة الــســابــقــة  ــــك، فــ ومــــع ذلـ
الستخراج الليثيوم من هذا املزيج لم تسفر 

إال عن القليل.
ــــت« الــبــحــثــي فـــقـــد تــمــكــن  ــاوسـ ــ ــريـــق »كـ ــا فـ ــ أمـ
ــــق خــلــيــة  ــريـ ــ مـــــن حـــــل هـــــــذه املـــشـــكـــلـــة عـــــن طـ
كهروكيميائية، تحتوي على غــشــاء خزفي 
مركب مــن أكاسيد ثاثة عناصر: الليثيوم، 
والــانــثــانــوم، والتيتانيوم LLTO ويحتوي 
ــعـــة بما  هــيــكــلــهــا الـــبـــلـــوري عــلــى ثـــقـــوب واسـ
الليثيوم، في  أيــونــات  يكفي للسماح بمرور 

حن أنها تمنع أيونات معدنية أكبر.
ــذا الـــصـــدد يـــقـــول الـــدكـــتـــور تــشــن لي  وفــــي هــ
الــدكــتــوراه، الذي  الباحث في مرحلة ما بعد 

عمل على تطوير الخلية: »لــم يتم استخدام 
ــيـــد الـــلـــيـــثـــيـــوم، والـــانـــثـــانـــوم،  أغـــشـــيـــة أكـــاسـ
والــتــيــتــانــيــوم LLTO مــن قــبــل فــي اســتــخــراج 

وتركيز أيونات الليثيوم«.
وعاوة على ذلك، تحتوي الخلية على ثاث 
حجيرات. في البداية يتدفق مــاء البحر إلى 
حــجــيــرة تــغــذيــة مــركــزيــة، حــيــث تــمــر أيــونــات 
الــلــيــثــيــوم املــوجــبــة عــبــر الــغــشــاء املـــركـــب من 
ــا إلــــــى حــجــيــرة  ــ ــرهـ ــ ــابــــق ذكـ ــســ األكــــاســــيــــد الــ
جانبية. كما تحتوي هذه الحجيرة الجانبية 
عــلــى مــحــلــول مــنــظــم وكـــاثـــود )قــطــب ســالــب( 
نحاسي مغطى بالباتينيوم والروثينيوم. 
وفــي هــذه األثــنــاء، تــخــرج األيــونــات السالبة 
مــن حجيرة التغذية مــن خــال غــشــاء تبادل 
األيون القياسي، لتمريرها إلى حجيرة ثالثة 
تــحــتــوي عــلــى مــحــلــول كــلــوريــد الــصــوديــوم 

وأنود )قطب موجب( باتينيوم روثينيوم.
واســتــعــان الــبــاحــثــون بــمــيــاه الــبــحــر األحــمــر 
ــذه الــتــقــنــيــة. فــعــنــد جـــهـــد 3.25  ــ ــبـــار هـ ــتـ الخـ
فــولــت، تــولــد الخلية غـــاز الــهــيــدروجــن عند 
ــــود. وهـــو ما  الــكــاثــود وغـــاز الــكــلــور عــنــد األنـ
يؤدي إلى نقل الليثيوم عبر الغشاء الخزفي 
املركب من أكاسيد ثاثة عناصر: الليثيوم، 
والـــانـــثـــانـــوم، والــتــيــتــانــيــوم LLTO، حيث 

راكم في الحجيرة الجانبية.
َ
يت

أيــديــنــا مياه  بعد هــذه العملية، يصبح بــن 
ــعــتــبــر مـــادة أولــيــة ألربــع 

ُ
غنية بــالــلــيــثــيــوم، ت

لـــنـــصـــل فــي  ــة،  ــالــــجــ ــعــ املــ ــن  ــ دورات أخــــــــرى مـ
النهاية إلى تركيز يزيد على 9000 جزء في 
س الهيدروجيني 

ُ
املليون. ويــؤدي ضبط األ

إلــى توفير فوسفات الليثيوم  لهذا املحلول 
الــصــلــب الــــذي يــحــتــوي عــلــى مــجــرد آثــــار من 

أيونات معدنية أخرى - نقية بما يكفي لتفي 
بمتطلبات مصنعي البطاريات.

تكلفة منخفضة
الليثيوم  للتنقيب عن  املبتكرة  الطريقة  إن 
فاعلية من حيث  أكثر  تكون  أن  قــادرة على 
الحالية، مما يجذب  األساليب  التكلفة من 
ــراء الـــتـــعـــديـــن  ــ ــبـ ــ اهـــتـــمـــام املـــســـتـــثـــمـــريـــن وخـ
املتضمنة  الرئيسية  فالتكلفة  العالم.  حول 
ــفـــة  ــلـ ــكـ ــتـ هــــــي الـــــكـــــهـــــربـــــاء، وحـــــتـــــى هــــــــذه الـ
تـــعـــد مــنــخــفــضــة نــســبــيــا. وبـــحـــســـب تــقــديــر 
5 دوالرات  فــالــخــلــيــة ســتــحــتــاج  الــبــاحــثــن؛ 
ــهـــربـــاء الســـتـــخـــراج  ــكـ أمـــيـــركـــيـــة فـــقـــط مــــن الـ
كـــيـــلـــوغـــرام واحـــــد مــــن الــلــيــثــيــوم مــــن مــيــاه 
والكلور  الهيدروجن  قيمة  أن  البحر. كما 
ــتــــعــــوض هــــذه  الــــتــــي تـــنـــتـــجـــهـــا الـــخـــلـــيـــة ســ
إمكانية استخدام  إلــى  بــاإلضــافــة  التكلفة، 

مــيــاه الــبــحــر املــتــبــقــيــة فـــي مــحــطــات تحلية 
العذبة. املياه  لتوفير  املياه 

ــذه الـــطـــريـــقـــة تــتــجــنــب الـــخـــطـــوات  ــ كـــمـــا أن هـ
باهظة الثمن في سلسلة التوريد مثل سحق 
خام املعدن، والنقل من املناجم البعيدة إلى 
مــرافــق املــعــالــجــة، ومـــن ثــم إلـــى املستهلكن. 
وتعد سوق الليثيوم العاملية شديدة التركز: 
فمعظم احتياطي الليثيوم يوجد في أميركا 
الــجــنــوبــيــة، تــمــتــلــك 4 شـــركـــات كـــبـــرى زمـــام 

األمور في الوصول إليه.
ومنذ أن نشر الي وفريقه نتائجهم في ورقة 
بــعــنــوان »عــمــلــيــة غـــشـــاء الـــضـــخ الــكــهــربــائــي 
ــن مــيــاه  املـــســـتـــمـــر؛ الســــتــــخــــراج الـــلـــيـــثـــيـــوم مــ
البحر« في عدد مايو )أيــار( 2021 من مجلة 
»الطاقة وعلوم البيئة األكاديمية«، اكتسب 
االبتكار تغطية من املنشورات بما في ذلك: 
مــجــلــة أخــبــار الــكــيــمــيــاء والــهــنــدســة، ومجلة 

التعدين الكندية، ومجلة ميتال تيك.
بينما تلقى العلماء أكثر من 30 استعاما من 
الشركات واملــؤســســات االستثمارية، وقعوا 
معها اتفاقيات عدم إفصاح؛ للتفاوض بشأن 
صــفــقــات اســتــثــمــاريــة لــشــركــة نــاشــئــة تــقــوم 

بإنتاج وبيع هذه التقنية الجديدة.
ومــــن املــتــوقــع تـــزايـــد الــطــلــب عــلــى الــلــيــثــيــوم 
بــشــكــل كــبــيــر فـــي الــســنــوات الـــقـــادمـــة؛ بسبب 
الــجــهــود املــبــذولــة لــتــوســيــع إنــتــاج املــركــبــات 
الــكــهــربــائــيــة، وتــخــزيــن الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة 
املتولدة مــن مــصــادر متجددة على مستوى 

العالم؛ استجابة لتغير املناخ.
وإلى جانب أن الليثيوم يعد ركيزة أساسية 
في التحول املستمر للطاقة، فإن هذا املشروع 
الواعد يلبي أهــداف االستدامة التي تبنتها 
ــة املــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 2030«،  ــ »رؤيـ
حيث إن متطلبات الطاقة ملشروعات الغيغا 
واالقـــتـــصـــاد الــعــاملــي األوســـــع ســتــســتــمــر في 

النمو خال السنوات القادمة.
ويقدم قائد الفريق، زيبينغ الي، وعدًا فيقول: 
»سنواصل تحسن هيكل الغشاء وتصميم 
الخلية لتعزيز كــفــاءة العملية«. كما يطمح 
ــعـــاون مـــع مــصــانــع الـــزجـــاج؛  ــتـ فــريــقــه فـــي الـ
إلنــتــاج الــغــشــاء الــخــزفــي املــركــب مــن أكاسيد 
الــعــنــاصــر الــثــاثــة: الــلــيــثــيــوم، والــانــثــانــوم، 
ــع  ــ ــاق واسـ ــطــ نــ والـــتـــيـــتـــانـــيـــوم LLTO عـــلـــى 

وبأسعار في املتناول.
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اكتشاف طبي قد يؤدي للقضاء على الزهامير
وأطــــبــــاء  ــاء  ــمــ ــلــ عــ ــتــــشــــف  اكــ  : لــــنــــدن   •
مـــرتـــبـــطـــا   

ً
ـــا جــــيــــنـ  42 مـــتـــخـــصـــصـــون 

ألــزهــايــمــر بــعــد أن أجـــروا أكبر  بــمــرض 
ــذا الــمــرض،  دراســــة مـــن نــوعــهــا عــلــى هـ
وقــالــوا إن اكــتــشــافــهــم يــمــكــن أن يــؤدي 
 أو على 

ً
إلى القضاء على المرض قريبا

والــتــنــبــؤ  مــن تشخيصه  الــتــمــكــن  ــل  األقـ
بــه فــي وقـــت مــبــكــر. ومـــن الــمــعــروف أن 
مــــرض الـــزهـــايـــمـــر هــــو الـــشـــكـــل األكـــثـــر 
ببطء  الــنــاس  ويسلب  للخرف،  شيوعا 

واستقاليتهم.  ذكرياتهم 

جينات الفرد يمكن أن تزيد من خطر االصابة بمرض الزهايمر مع انتشار المرض في العائالت
وال يوجد عاج حتى اآلن لهذا املــرض الذي 
يؤثر على الذاكرة والتفكير والسلوك، بالرغم 
ــنـــاك أدويـــــــة يــمــكــن أن تـــســـاعـــد فــي  مــــن أن هـ

تخفيف بعض األعراض.
وحـــســـب تــقــريــر نــشــرتــه جـــريـــدة دايـــلـــي ميل 
فإن العلماء في الدراسة الجديدة يقولون إن 
النتائج التي توصلوا إليها قد تفتح الباب 

أمام طرق جديدة لعاج املرض.

واكـــتـــشـــف الـــفـــريـــق الــــدولــــي مـــن الــعــلــمــاء 75 
منطقة من الحمض النووي مرتبطة باملرض 
القاسي وغير القابل للشفاء. وشملت هذه 
ــم تــرتــبــط من  ــذوذا وراثــــيــــا لـ ــ املـــنـــاطـــق 42 شــ
قبل بمرض الزهايمر. وطــوروا أيضا درجة 
املخاطر الجينية لتقييم املرضى املعرضن 
الــذيــن مــن املــرجــح أن يــســتــمــروا في  للخطر 
تــطــويــر املـــــرض فـــي غـــضـــون ثــــاث ســـنـــوات. 

الدكتورة ريبيكا سيمز، املؤلفة املشاركة من 
جامعة كارديف، أن النتائج تزيد عن ضعف 
عدد الجينات املحددة التي يعتقد أنها تؤثر 

على خطر اإلصابة بمرض الزهايمر.
وقـــالـــت: إنــهــا تــوفــر أهـــدافـــا جـــديـــدة ومــثــيــرة 
للتدخل العاجي وتطور قدرتنا على تطوير 
خــوارزمــيــات للتنبؤ بــمــن ســيــصــاب بمرض 

الزهايمر في وقت الحق من الحياة.

وأشاد العلماء بالدراسة الجديدة باعتبارها 
ــا يــســبــب  ــ ــــن الـــلـــغـــز ملـ ــدم قـــطـــعـــة أخـــــــرى مـ ــقــ تــ
املـــرض، لكنهم أضــافــوا أن األمــر سيستغرق 
املــزيــد مــن العمل لتحويل هــذا إلــى عاجات 
جــديــدة للمرضى. وأشـــارت مجموعة كبيرة 
مــن األبــحــاث إلــى أن جينات الــفــرد يمكن أن 
تــزيــد مــن خــطــر اإلصـــابـــة بــمــرض الــزهــايــمــر، 
ــــرض فـــي الـــعـــائـــات. وزعــمــت  مـــع انــتــشــار املـ

وأضافت جولي ويليامز، األستاذة بجامعة 
كارديف، واملؤلفة املشاركة أيضا في الدراسة: 
ــة بــــارزة فــي مــجــال أبــحــاث مــرض  هـــذه دراســ
الزهايمر وهي تتويج لعمل استمر ملدة 30 
عاما. وتدعم النتائج معرفتنا املتزايدة بأن 
مرض الزهايمر هو حالة معقدة للغاية، مع 
العديد من املحفزات واملسارات البيولوجية 

وأنواع الخايا التي تشارك في تطورها.
ــؤثـــر عــــوامــــل نــمــط  ــه بــيــنــمــا تـ ــ وأوضــــحــــت أنـ
الــحــيــاة مــثــل الــتــدخــن ومــمــارســة الــريــاضــة 
والنظام الغذائي على خطر اإلصابة بمرض 
الزهايمر، فإن جيناتنا كانت العامل األكثر 
أهــمــيــة، بــالــنــظــر إلــــى أن مـــا بـــن 60 إلــــى 80 
ــــرض تــعــتــمــد عــلــى  ــئـــة مــــن مـــخـــاطـــر املــ فــــي املـ
جيناتنا، وبالتالي يجب أن نواصل البحث 
عن األسباب البيولوجية وتطوير العاجات 
التي تشتد الحاجة إليها ملاين األشخاص 

املصابن في جميع أنحاء العالم.
ــــرى عــلــمــاء مـــن املــمــلــكــة املــتــحــدة البحث  وأجـ
جنبا إلى جنب مع زماء من املعهد الوطني 

الفرنسي للصحة والبحوث الطبية.
وقارن الفريق الحمض النووي ملا يزيد قليا 
عــن 111 ألـــف مــصــاب بــمــرض الــزهــايــمــر مع 

677 ألف شخص يتمتعون بصحة جيدة.
ووجـــــــــدوا أن بـــعـــض هـــــذه الـــجـــيـــنـــات تــلــعــب 
دورا فــي الــبــروتــيــنــن الــلــذيــن يــتــراكــمــان في 
أدمغة املصابن بمرض الزهايمر: أميلويد 
ــنــــات أخـــــرى  ــيــ ــلــــى جــ ــر عــ ــ ــثـ ــ ــا وتــــــــــاو. وعـ ــتـ ــيـ بـ
املــنــاعــي للجسم  الــجــهــاز  مرتبطة بخلل فــي 
وامليركوغيا ـ وهي خلية مناعية في الجهاز 
العصبي والــتــي عـــادة مــا تــزيــل تــراكــم املــواد 

السامة في الدماغ.

 
ً
الفضاء األوروبية« عظما طّورت »وكالة 
 لــمــنــح رواد الــفــضــاء إمــكــانــيــة 

ً
صــنــاعــيــا

الــحــصــول عــلــى »قــطــع الــغــيــار« الــتــي قد 
الفضاء طويلة  لبعثات  تكون ضــروريــة 
ــمــــدى، حــســب صــحــيــفــة »إنـــدبـــنـــدنـــت«  ــ ال

البريطانية.

دراسة: فقدان حاسة الشم عند اإلصابة 
بـ»كورونا« مرتبط بـتلف فى الدماغ

باحثون يتوصلون إلى اكتشاف خارق
قد يُنهي مرض السكري إلى األبد

عظام وجلد صناعي... »قطع غيار« لرواد الفضاء فى املريخ

: أكــدت دراســة علمية جديدة  • نيويورك 
أن فــقــدان حــاســة الــشــم، الـــذي يــعــانــي منه 
الكثيرون عند إصابتهم بفيروس كورونا 

يرتبط بتلف في أحد أجزاء الدماغ.
ــمـــز«  ــايـ ووفـــــقـــــا لـــصـــحـــيـــفـــة »نـــــيـــــويـــــورك تـ
األمــيــركــيــة، فــقــد قـــام الــبــاحــثــون بتشريح 
جثث 23 مريضا ماتوا بسبب الفيروس، 
لــيــجــدوا أن أولــئــك الــذيــن عــانــوا مــن فقدان 
ــة  ــيــ ــــي األوعــ ــلـــف فـ ــم تـ ــهـ ــديـ ــم لـ ــة الــــشــ حــــاســ
»البصيات  الدموية واملــحــاور الخاصة بـ
الشمية«، وهي منطقة الدماغ التي تتحكم 

في اإلحساس بالروائح.
وكشفت عمليات تشريح الجثث أيضا أن 
ــان لــديــهــم تــلــف في  الــعــديــد مــن املــرضــى كـ
الـــدمـــاغ مــشــابــه لــذلــك املـــوجـــود فــي أدمــغــة 

مرضى الزهايمر.
وقال املؤلف املشارك في الدراسة الدكتور 

تشينغ ينغ، ال يؤثر )كورونا( على وظيفة 
الــــشــــم فـــقـــط عــــن طــــريــــق إصــــابــــة الـــخـــايـــا 
املــبــطــنــة لــتــجــويــف األنــــف، ولــكــنــه يتسبب 
أيضا في تلف كبير في منطقة الدماغ التي 

تتحكم في الشم واإلحساس بالروائح.
ولفت الباحثون، في دراستهم التي نشرت 
ــى أن  أإلــ  »JAMA Neurology« فـــي مــجــلــة
الـــضـــرر الــــذي لــحــق بــالــبــصــيــات الشمية 
ربــمــا ال ينتج بشكل مــبــاشــر عــن فــيــروس 
ــا، بــل نتيجة اللــتــهــاب تــســبــب فيه  كـــورونـ

الفيروس في هذه املنطقة بالدماغ.
ويــعــد فــقــدان حــاســة الــشــم أحـــد األعــــراض 
الــشــهــيــرة لــعــدوى فــيــروس »كـــورونـــا« إلــى 

جانب الحمى والسعال املستمر.
وفـــي معظم الـــحـــاالت، تــعــود حــاســة الشم 
بسرعة نسبيا بعد زوال املرض، إال أنها قد 

تستمر مع البعض ألكثر من 6 أشهر.

• لــنــدن : تــوصــل فــريــق مــن الباحثن إلى 
طــريــقــة تــتــيــح مــنــع أو عــكــس بــدايــة مــرض 
السكري من النوع الثاني، من خال دراسة 

ثاثة نماذج مختلفة قبل السريرية.
وبــحــســب تــقــريــر نـــشـــره مـــوقـــع مــيــديــكــال 
ــا مـــن  ــيــ ــثــ ــا بــــحــ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ ــــس فـــــــــإن فـ ــريـ ــ ــبـ ــ ــسـ ــ إكـ
مــؤســســات مــخــتــلــفــة، بــمــا فـــي ذلــــك كــلــيــة 
الـــطـــب بـــجـــامـــعـــة يـــيـــل مــخــتــبــر رايـــمـــونـــد 
تــجــارب جــدوى  هرتسوغ، يجري حاليا، 
بــشــريــة مـــع مـــرضـــى الــســكــري مـــن الــنــوع 
الثاني، ما يجعل الدواء يقربنا من اليوم 
الذي يمكن فيه التخلي عن مراقبة مرض 
الـــســـكـــري وإدارتـــــــه مـــن خــــال اخـــتـــبـــارات 
والعاجات  اإلنــســولــن  الــدم وحقن  سكر 

األخرى. الدوائية 
وقـــال الــفــريــق البحثي إن الــهــدف مــن مثل 
ــذه الــــدراســــات هـــو تــوفــيــر عــــاج طــويــل  هــ

األمـــد للمصابن بـــداء الــســكــري مــن النوع 
الثاني للتخفيف من املرض وربما عكسه.

ويــؤثــر مـــرض الــســكــري مــن الــنــوع الثاني 
على مــايــن األشــخــاص فــي جميع أنحاء 
الــعــالــم. وتــــؤدي الــحــالــة طــويــلــة األمـــد إلــى 
زيادة نسبة السكر في الدم في مجرى الدم.
ويـــــعـــــد مــــــــرض الـــــســـــكـــــري مــــــن األســـــبـــــاب 
ــلــــوي  ــل الــــكــ ــ ــشـ ــ ــفـ ــ ــة لـــلـــعـــمـــى والـ ــيــ ــيــــســ ــرئــ الــ
والنوبات القلبية والسكتة الدماغية وبتر 

األطراف السفلية.
ويعمل هــرتــســوغ، األســتــاذ املــشــارك )طب 
الغدد الصماء( في قسم الطب الباطني في 
كلية الطب بجامعة ييل، وعضو في مركز 
أبحاث مــرض السكري في ييل املمول من 
املــعــاهــد الــوطــنــيــة لــلــصــحــة، فــي مختبره، 
على اختبار حجم تأثير العاج باملوجات 

فوق الصوتية على غلوكوز الدم. 

العظام هذه جزءًا من مجموعة  وتعد عينة 
مختارة من العناصر املوجودة على املوقع 
مـــادة يحتفظ   99 الـــذي يشمل  اإللــكــتــرونــي 
بها »املركز األوروبي ألبحاث وتكنولوجيا 
»وكـــــــالـــــــة الــــفــــضــــاء  الــــــفــــــضــــــاء« الـــــتـــــابـــــع لــــــــ
ــــذي يـــعـــرض الــقــطــع األثـــريـــة  ــة« الـ ــ ــيـ ــ األوروبـ
الــتــي طــّورتــهــا الــوكــالــة عــلــى مــــدار األعــــوام 
الــخــمــســن املــاضــيــة. وجـــرى تــطــويــر العظم 
الحيوية ثاثية  الطباعة  تقنية  باستخدام 
ــاد، الــــــذي وصـــفـــتـــه »وكــــالــــة الــفــضــاء  ــ ــعـ ــ األبـ
ــرة« نــحــو  ــكــ ــبــ »خــــطــــوة املــ ـــ ــالــ ــة« بــ ــ ــ ــيـ ــ ــ األوروبـ
»طــــب الــــطــــوارئ فـــي الـــفـــضـــاء«. بـــاإلضـــافـــة 
إلــــى الـــعـــظـــام، مـــن املــمــكــن أيـــضـــا اســتــخــدام 
هــــذه الــتــقــنــيــة فـــي تــرقــيــع الـــجـــلـــد، أو حــتــى 

الحصول  الداخلية. ويمكن  األعضاء  إنتاج 
عــلــى »الــحــبــر الــحــيــوي« الــغــنــي بــاملــغــذيــات 
ــدم الــبــشــري لـــرواد  املــصــنــوع مـــن بـــازمـــا الــ
الــفــضــاء أنــفــســهــم فــي وجـــود بــيــئــة جــاذبــيــة 
تــتــطــلــب إصـــابـــات  أن  غــــــرام«. ويــمــكــن   1  -«
رقعة جلدية باستخدام  الخطيرة  الحروق 
مــن جسم  آخـــر  جـــزء  مــن  عــضــلــة مستقطعة 
املــمــكــن تنفيذه  املـــريـــض. ورغـــم أن هـــذا مــن 
يــتــســم بصعوبة  فــإنــه  األرض،  كــوكــب  عــلــى 
أكـــبـــر فـــي الـــفـــضـــاء، إذ إنــــه لــيــس هـــنـــاك مــا 
الثانوي سيشفى تماما. أن الضرر  يضمن 

ــا مــا  ــبـ ــالـ ــيــــة، غـ ــدام الــــجــــاذبــ ــ ــعـ ــ وفـــــي حـــــال انـ
الـــعـــظـــام، مــمــا  كـــثـــافـــة  الـــفـــضـــاء  يــفــقــد رواد 
تكون  قد  الكسور  اإلصــابــات مثل  أن  يعني 

ــــدار  ــر شـــيـــوعـــا عـــنـــدمـــا يـــكـــونـــون فــــي املـ ــثـ أكـ
أو يــســتــكــشــفــون كـــواكـــب مــثــل املـــريـــخ. وقــد 
ــن الـــبـــحـــث فــي  ــدر كـــبـــيـــر مــ ــ ــى قـ ــ ــك إلـ ــ أدى ذلـ
التدابير الوقائية التي يمكن لرواد الفضاء 
اتــخــاذهــا. وفـــي عـــام 2020 ظــهــر اقــتــراح أن 
الــفــضــاء يمكن  املــيــكــروبــات فــي مــعــدة رواد 
الــتــاعــب بــهــا بــاســتــخــدام الــبــريــبــايــوتــكــس 
ــكــــن أن  ــمــ ــة( الـــــتـــــي يــ ــ ــويـ ــ ــيـ ــ ــحـ ــ )املـــــــــعـــــــــززات الـ
ــة إلــــــى اتـــــبـــــاع نـــظـــام  ــ ــافـ ــ ــــاإلضـ ــيـــهـــم، بـ ــمـ تـــحـ
غـــذائـــي مـــن األلـــيـــاف لــبــدء عــمــلــيــة الــتــمــثــيــل 
أبــحــاث ظــهــرت نتائجها  الــغــذائــي. وتــشــيــر 
»الخس  نبات  أن  إلــى  أيضا  املاضي  الشهر 
الــفــضــائــي« يــمــكــن أن يــحــافــظ عــلــى كــثــافــة 

الطويلة. الرحات  العظام في 

: كانت جويس آريــس قد بلغت  • واشنطن 
للتو 74 عاما وكانت في حالة جيدة عندما 
ــقــــت عـــلـــى إعــــطــــاء عــيــنــة دم لــلــبــحــث، ثــم  وافــ
فوجئت عندما حــدد الفحص عــامــات على 

وجود سرطان في جسمها.
ــغــــدد  ــا بــــســــرطــــان الــ ــهــ ــتــ ــابــ ـــــصـــــت إصــ

ّ
ـــــخ

ُ
وش

الليمفاوية هــودجــكــن ليمفوما بعد تكرار 
اخـــتـــبـــار الــــــدم ومـــســـح الـــتـــصـــويـــر املــقــطــعــي 

والخزع.
وكــــانــــت الــــســــيــــدة املـــقـــيـــمـــة بـــمـــديـــنـــة كــانــبــي 
التابعة ألوريغون قد تطوعت إلجراء فحص 
دم ُوصـــــف بـــأنـــه جــبــهــة جـــديـــدة فـــي فحص 
السرطان لأشخاص األصحاء. فهو يبحث 
الــتــحــقــق  ــن طـــريـــق  الــخــبــيــثــة عــ ــن األورام  عــ
مــن شــظــايــا الــحــمــض الـــنـــووي الــتــي تفرزها 

الخايا السرطانية.
الــدم هــذه، التي تسمى  ستخدم اختبارات 

ُ
وت

ــات الـــســـائـــلـــة، بـــالـــفـــعـــل مــــع مــرضــى  ــزعــ ــخــ الــ
الـــســـرطـــان لــتــكــيــيــف عــاجــهــم والــتــحــقــق من 

عـــدم عــــودة األورام. ونــجــد إحــــدى الــشــركــات 
تــرّوج لفحص دم األشخاص الذين ال تظهر 
عليهم عامات اإلصابة بالسرطان كطريقة 
للكشف عن األورام في البنكرياس واملبايض 

واألعضاء الباطنية األخرى.
ويبحث البعض فــي مــا إذا كانت اختبارات 
ــدم الــســرطــانــيــة )إذا تــقــررت إضــافــتــهــا إلــى  الـ
الــرعــايــة الروتينية( يمكن أن تحسن صحة 
األميركين أو تساعد في تحقيق هدف البيت 
األبـــيـــض املــتــمــثــل فـــي خــفــض مـــعـــدل وفــيــات 
الــســرطــان إلـــى الــنــصــف عــلــى مـــدى الــســنــوات 

الـ25 املقبلة. 
ومـــع الــتــقــدم فـــي تــســلــســل الــحــمــض الــنــووي 
ــتـــي تــجــعــل اخـــتـــبـــارات  ــلــــوم الـــبـــيـــانـــات الـ وعــ
الــدم ممكنة، تتسابق شركة غــرايــل ومقرها 
كاليفورنيا وشــركــات أخــرى للتسويق. كما 
يخطط بــاحــثــو الــحــكــومــة األمــيــركــيــة إلجـــراء 
تــجــربــة كــبــيــرة )مـــن املحتمل أن تستمر ملــدة 
سبع سنوات ومــع 200 ألــف مــشــارك( ملعرفة 

مــا إذا كــانــت اخــتــبــارات الــــدم يــمــكــن أن تفي 
بوعد اكتشاف املزيد من السرطانات في وقت 

مبكر وإنقاذ األرواح.
مـــع الـــتـــقـــدم فـــي تــســلــســل الــحــمــض الـــنـــووي 
وعلوم البيانات التي تجعل اختبارات الدم 

ممكنة، تتسابق الشركات للتسويق
ــــورة لـــــــوري مـــيـــنـــاســـيـــان مــن  ــتـ ــ ــدكـ ــ ــــت الـ ــالـ ــ وقـ
املعهد الوطني للسرطان، والتي تشارك في 
الــتــطــورات واعـــدة،  التخطيط للبحث تــبــدو 
لــكــن لــيــســت لــديــنــا مــعــلــومــات كـــافـــيـــة. ليس 
بحوزتنا بيانات نهائية تظهر أنها ستقلل 

من خطر الوفاة من السرطان.
وتتفوق غــرايــل على الشركات األخـــرى التي 
ــتـــعـــداد لــوصــف  تـــديـــر ألـــفـــي طــبــيــب عــلــى اسـ
اختبار قيمته 949 دوالرا. وال تغطي معظم 

خطط التأمن التكلفة.
وكــان تسويق االختبارات دون موافقات من 
املجموعات الطبية أو توصية من السلطات 

الصحية األميركية. 

بقايا دي.أن.أي 
فى الدم تكشف 
السرطان مبكرا
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حرب صينية - تايوانية باردة على مهندسي الشرائح اإللكترونية

وأدى نــقــص الــرقــائــق الــعــاملــيــة وهــــدف بكن 
ــاد عــلــى الــــــذات في  ــمـ ــتـ املــعــلــن لــتــحــقــيــق االعـ
الـــرقـــائـــق املــتــقــدمــة )الــــــذي روج لـــه الــرئــيــس 
الصيني شي جن بينغ بقوة أكبر بعد حرب 
تجارية مع إدارة ترامب السابقة( إلى تكثيف 

التدافع على املواهب الهندسية.
املهندسون التايوانيون الذين ذهبوا للعمل 
لـــدى مــؤســســات لتصنيع أشــبــاه املــوصــات 
ــابـــت  ــجـ ــتـ ــوا خــــونــــة واسـ فـــــي الــــصــــن ُصــــنــــفــ
تــــايــــوان بــتــشــكــيــل فـــريـــق عــمــل فـــي ديــســمــبــر 
2020 داخــل مكتب التحقيقات بــوزارة العدل 
الــتــي تــراقــب التجسس(  )املنظمة الرئيسية 
لــلــتــصــدي لــســرقــة الــعــامــلــن فــي هـــذا املــجــال. 
وقال املسؤول، إن الحاالت التي اتخذت فيها 
إجــراءات بمداهمات أو استجواب تمثل قمة 
جبل الجليد، وطلب عدم الكشف عن هويته 

حتى ال يتسبب األمر في إعاقة التحقيقات.
وقـــــــال مـــكـــتـــب الـــتـــحـــقـــيـــقـــات إن تــصــريــحــات 
املـــســـؤول تــمــثــل وجــهــة نـــظـــره. وعــــزز ضغط 
الــصــن الــعــســكــري املـــتـــزايـــد، وهـــي تــدعــي أن 
تايوان تتبعها، تصميم تايبيه على حماية 
ــنــــدرج ضــمــن  تــفــوقــهــا فــــي الــــرقــــائــــق الـــتـــي تــ
األصول املهمة للواليات املتحدة من الناحية 
االســتــراتــيــجــيــة، حــيــث تــتــواصــل االســتــعــانــة 
ــائـــق في  ــرقـ بـــمـــصـــادر خـــارجـــيـــة لــتــصــنــيــع الـ

الجزيرة.
ــرى مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات أكــبــر عــمــلــيــة له  ــ وأجـ
 حــمــلــة على 

ّ
فـــي الــشــهــر املـــاضـــي، حــيــث شــــن

ثــمــانــي شــركــات تــهــدف إلـــى مــواجــهــة مــا قــال 
إنها أنشطة غير قانونية للحزب الشيوعي 
الصيني تتمثل في االستياء على املواهب 
ــة األســــــــــرار. ولـــــم يـــــرد مــكــتــب شــــؤون  ــرقــ وســ

تايوان الصيني على طلب للتعليق.
وتـــوظـــيـــف الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة ملــهــنــدســن 
القانون  تايوانين قانوني. ومع ذلك يحظر 
الــتــايــوانــي االســتــثــمــار الــصــيــنــي فـــي بعض 
أجـــزاء سلسلة تــوريــد أشــبــاه املــوصــات بما 
في ذلك تصميم الرقائق ويتطلب مراجعات 
ملـــجـــاالت أخــــرى مــثــل تــغــلــيــف الـــرقـــائـــق، مما 
يصعب جدا على شركات الرقائق الصينية 

العمل في الجزيرة بشكل قانوني.
ويــتــمــتــع املــهــنــدســون الــتــايــوانــيــون بــحــريــة 
الذهاب إلى الصن، لكن الكثيرين يفضلون 

نوعية الحياة في الجزيرة، خاصة وأن قيود 
كورونا تجعل السفر أكثر صعوبة.

وتــتــعــلــق إحـــــدى الــقــضــايــا الـــتـــي تــبــقــى قيد 
الــتــحــقــيــق بــشــركــة لــتــحــلــيــل الــبــيــانــات تــزعــم 
الــســلــطــات تعتقد أنها  لــكــن  أنــهــا تــايــوانــيــة، 
ذراع لشركة رقــائــق مقرها شنغهاي ترسل 
مخططات تصميم الرقائق إلى الصن، وفقا 
لــه. واستدعى املكتب  للمسؤول وزميل آخــر 
صــاحــب الــشــركــة لــاســتــجــواب فــي منتصف 
مارس، بعد قرابة سنة من املراقبة. وقال إنه 
تم اإلفــراج عن املالك منذ ذلك الحن بكفالة، 
ورفــض ذكر اسم الشركة ألن التهم لم توجه 
بـــعـــد. وتــشــمــل الــحــيــل األخــــــرى املــســتــخــدمــة 
دمج األذرع في املاذات الضريبية مثل جزر 
كايمان، مما يصعب تحديد تدفقات األموال 
ــمــــت شــــركــــة ســـتـــاربـــايـــز  ــهــ ــ

ُ
مــــن الــــصــــن. وات

ــن بـــكـــن مـــقـــرا  ــ ــي تـــتـــخـــذ مـ ــتــ ــنـــولـــوجـــي الــ تـــكـ
ــإدارة مــركــز بــحــث وتــطــويــر فـــي مــركــز  لــهــا بــــ
الــتــكــنــولــوجــيــا فـــي هــســيــنــشــو دون مــوافــقــة. 
وُيــزعــم أنها أجــرت مقابات عمل على زوم، 
واعــتــمــدت شــركــة فــي هــونــغ كــونــغ للتعامل 
مع كشوف املرتبات والتأمن، وفقا لوثائق 
املــحــكــمــة الــتــي راجــعــتــهــا رويــــتــــرز. وال تـــزال 

املحاكمة جارية.
تهم شركة تونغفو مايكروإلكترونيكس، 

ُ
كما ت

وهــي شركة صينية تابعة للدولة، بامتاك 
مــكــتــب غــيــر قـــانـــونـــي حــصــل مـــوظـــفـــوه على 
ــــدوالر األمـــيـــركـــي فــــي حــســابــات  ــالـ ــ رواتـــــــب بـ

خارجية من خال شركة تابعة مقرها هونغ 
كونغ. وأعلنت املحكمة في يناير أن املتهمن 
مذنبون. وتقول لوسي تشن، نائبة رئيس 
شــركــة إســايــاه ريــســرش ومــقــرهــا تايبيه، إن 
شركات الرقائق الصينية في العام املاضي 
كانت تتودد إلى عروض الرواتب من ضعفن 
ــات املــحــلــيــة.  ــويـ ــتـ ــسـ إلـــــى ثــــاثــــة أضــــعــــاف املـ
الــغــالــب عــن مصممن يمكنهم  وتــبــحــث فــي 
الــعــمــل عـــن ُبـــعـــد. ضــغــط الـــصـــن الــعــســكــري 
ــي تـــدعـــي أن تــــايــــوان تــتــبــعــهــا،  ــد، وهــ ــزايـ ــتـ املـ
عزز تصميم تايبيه على حماية تفوقها في 
الـــرقـــائـــق وفــــي حـــن يــصــعــب الــتــنــافــس على 
إلــى توفير  الــراتــب، تهدف الشركات املحلية 
تطوير وظيفي أكثر أمانا على املدى الطويل 
ــراكـــز الـــرعـــايـــة الــنــهــاريــة  وامــــتــــيــــازات مــثــل مـ

والــتــدلــيــك وصــــاالت األلـــعـــاب الــريــاضــيــة في 
ــال مـــســـؤول تــنــفــيــذي في  املـــوقـــع، حــســبــمــا قــ
شـــركـــة هــســيــنــشــو لـــلـــرقـــائـــق، رفــــض الــكــشــف 
عن هويته. ويخاطر أولئك الذين يسمحون 
ــثـــور عــلــى  ــعـ لــلــصــن بــاســتــغــالــهــم بـــعـــدم الـ
عــمــل مـــرة أخــــرى فــي شــركــات التكنولوجيا 

التايوانية باإلضافة إلى وصمة العار.
ــد مــــــن كـــــبـــــار املــــســــؤولــــن  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ ـــــــف الـ

ّ
وُصـــــــن

التنفيذين في شركة تايوان لصناعة أشباه 
املوصات املحدودة الذين ذهبوا للعمل لدى 
املؤسسة الدولية لتصنيع أشباه املوصات 
فـــي الــصــن عــلــى أنــهــم خــونــة فـــي الــصــحــافــة 
التايوانية. كما تعمل السلطات على زيــادة 
الــعــقــوبــات املــفــروضــة عــلــى هـــذه املــمــارســات. 
ومـــن املــقــرر زيــــادة الــحــد األقــصــى لعقوبات 
الــســجــن مــن ســنــة إلـــى ثـــاث ســنــوات والــحــد 
إلـــى 520.525  لــلــغــرامــات مــن 5200  األقــصــى 

دوالر.
كما اقترحت الحكومة جعل تسريب تقنيات 
ــيــــة خـــرقـــا لـــقـــانـــون األمــــن  الــــرقــــائــــق األســــاســ
القومي. ولكن هناك مخاوف من أن القواعد 
األكثر صرامة قد تعيق حملة الرئيسة تساي 
إنــــغ ون لــبــنــاء ســلــســلــة إمـــــداد تــشــمــل املــــواد 

لتصنيع الرقائق.
وقــــال مــســؤول كــبــيــر فــي مــكــتــب التحقيقات 
ــمـــريـــن األجــــانــــب  ــثـ ــتـ مــــــــاذا لـــــو أبــــعــــدنــــا املـــسـ
الــشــرعــيــن وأضـــررنـــا بــاقــتــصــادنــا الــوطــنــي 

بسبب التنظيم الصارم املفرط؟.

بكين تسعى لتحقيق االعتماد على الذات في الرقائق المتقدمة ما أدى إلى تكثيف التدافع على المواهب الهندسية

التحقيقات في  قــال مــســؤول كبير فــي مكتب   : • تايبيه 
تايوان إن مراقبي التجسس أجروا تحقيقات شملت حوالي 
تــوّرطــهــا فــي الصيد غير  100 شــركــة صينية يشتبه فــي 
املـــشـــروع ملــهــنــدســي أشـــبـــاه املـــوصـــات وأصـــحـــاب املــواهــب 
التقنية األخرى. وقال املسؤول إن سبعة حوكموا منذ بداية 

2021، وشهد 27 مداهمة أو استدعاء لاستجواب.
وتمتلك تايوان ما تحتاجه الصني من الرقائق. وهي تحتضن 
مــقــر شــركــة تـــايـــوان لــصــنــاعــة أشــبــاه املـــوصـــات املــحــدودة 
وتمثل 92 في املئة من قدرة تصنيع أشباه املوصات األكثر 

تقدما في العالم.

يحظر القانون التايواني 
االستثمار الصيني في 
بعض أجزاء سلسلة 

توريد أشباه الموصالت

اعتمدت شركة في 
هونغ كونغ للتعامل 
مع المرتبات والتأمين 
وفقا لوثائق المحكمة

ــورادو ســـبـــريـــنـــغـــز )الــــواليــــات  ــ ــ ــول ــ • كــ
تــــــؤدي خـــدمـــة  ــتـــوقـــع أن  يـ ــدة(:   ــ ــــحـ ــتـ ــ املـ
األقمار االصطناعية  اإلنترنت بواسطة 
الــتــي بــاتــت واقــعــا تــجــاريــا إلــى اشــتــداد 
األقمار  من  اآلالف  نشر 

ُ
ت إذ  املنافسة، 

فـــــي املــــــــــدار املـــنـــخـــفـــض لــــــــأرض بــمــا 
ــل أنــحــاء  يـــوفـــر نــطــاقــا عــريــضــا فـــي كـ
التحتية  البنية  عــبء  عــن  ُيــغــنــي  الــعــالــم 

األرضية.

سباق محموم على توفير اإلنترنت بتقنية النطاق العريض

ــة أمــــــــازون تـــقـــدمـــا كـــبـــيـــرا فــي  ــركـ وحـــقـــقـــت شـ
الرامية  طريقها إلى نشر كوكبتها “كويبر” 
ــة،  ــعـ ــريـ إلــــــى تـــوفـــيـــر خــــدمــــة اإلنــــتــــرنــــت الـــسـ
ــــاث شــــركــــات لــلــصــنــاعــات  ــى ثـ ــ ــهـــدت إلـ إذ عـ
الفضائية مهمة إطـــاق هـــذه األقــمــار ضمن 
املـــشـــروع الــبــالــغــة مــوازنــتــه أكــثــر مـــن عــشــرة 

مليارات دوالر.
 مـــشـــروع كــويــبــر يــهــدف 

ّ
وقـــالـــت أمـــــــازون إن

إلــى توفير خــدمــة اإلنــتــرنــت بتقنية النطاق 
ــازل  ــ ــنـ ــ ــة إلـــــــى املـ ــيــ ــالــ الــــعــــريــــض وبــــســــرعــــة عــ
واملدارس واملستشفيات والشركات وعمليات 
اإلغاثة في حاالت الكوارث وفي أماكن تفتقد 

إلى اتصال جّيد بشبكة اإلنترنت.
 من 

ّ
ــل ـــعـــة مـــع كــ

ّ
 الــعــقــود املـــوق

ّ
وأوضـــحـــت أن

“أريانسبايس” و”بلو أوريجن” و”يونايتد 
أكــبــر عمليات تــعــاون  النـــش أاليــنــس” تمثل 
إلطــاق صــواريــخ حاملة ألقــمــار اصطناعية 

في التاريخ.
ــيــــة  ــة الـــــتـــــجـــــارة اإللــــكــــتــــرونــ ــ ــركـ ــ ــعــــى شـ ــســ وتــ
األمــيــركــيــة العماقة مــن خــال هــذا املــشــروع 
لتنويع أنشطتها املربحة في مجال الخدمات 
املعلوماتية وتوفير خدمة اإلنترنت بتقنية 
الــنــطــاق الــعــريــض ســريــعــة ملجموعة واســعــة 
من الزبائن من بينهم أولئك الذين يعملون 
في أماكن ال يتوافر فيها اتصال باإلنترنت 

يعّول عليه. واعتبر الرئيس التنفيذي لشركة 
أريانسبايس ستيفان إســرائــيــل أن الحلول 
القائمة على األقــمــار االصطناعية مكّمل ال 

غنى عنه لألياف. 
والحـــــظ أن ثــمــة حـــــاالت تـــكـــون فــيــهــا تكلفة 
األلياف باهظة جدا مقارنة بالخدمة القائمة 
على األقــمــار االصطناعية، وخصوصا عند 
الــحــاجــة إلـــى تــوفــيــر الــخــدمــة لــســكــان منطقة 
إلــى األقمار االصطناعية  نائية. وباإلضافة 
نـــفـــســـهـــا، تـــخـــطـــط أمــــــــــازون ألجــــهــــزة عــمــاء 
صغيرة منخفظة التكلفة استمرارا ملا بدأته 
مــع مــكــبــرات الــصــوت الــذكــيــة إيــكــو وأجــهــزة 
كيندل للقراءة اإللكترونية. وأكدت املجموعة 
أنــهــا ستتيح خــدمــة بــأســعــار مــعــقــولــة وفــي 
متناول الزبائن، لكنها لم تفصح عن مزيد 
من التفاصيل في هذا الشأن. هل ستكون قوة 
أمــازون الضاربة قادرة على إثبات وجودها 
وإحداث فرق في قطاع أصبحت فيه املنافسة 

شرسة؟
اإلنــتــرنــت بــاألقــمــار االصــطــنــاعــيــة مــوجــودة 
، كما هي الحال مع فيزا سات وهوغز 

ً
أصــا

الــواليــات املتحدة، بينما في أوروبــا  نت في 
تستخدم الشركة الفرعية أورنج نوردت قوة 
الــقــمــر االصــطــنــاعــي أوتــــل ســـات كــونــكــت من 
بن تقنيات أخــرى لتوفير النطاق العريض 

ــتــــرنــــت تـــصـــل إلـــــى املـــنـــاطـــق  لـــعـــمـــائـــهـــا. اإلنــ
النائية وتبدأ أسعار املستهلك بأقل من 60 
يورو أو 70 دوالرا شهريا، من دون احتساب 
الــجــهــاز الــطــرفــي والــهــوائــي، وتــــزداد بحسب 

النطاق الترددي املطلوب.
وتمر هذه الخدمات عبر أقمار موجودة في 
مــدار ثابت بالنسبة إلى األرض على ارتفاع 
يزيد عن 35 ألف كيلومتر، ومع أنها يحتمل 
أن تـــوفـــر ســـرعـــات أعـــلـــى بـــثـــاث إلــــى خمس 
مــرات من سرعات خط املشترك الرقمي غير 
املتماثل )أي.دي.أس.أل( إال أن وجودها على 
هذه املسافة يعني أنها ال تستطيع الوصول 
الـــتـــأخـــيـــر بــن  إلـــــى أداء األلـــــيـــــاف، ويـــشـــكـــل 
الطلب وتنفيذ األمــر عائقا لها. لهذا السبب 
ــــواة األلـــعـــاب  ال تـــوصـــي شـــركـــة هـــوغـــز نـــت هـ

اإللكترونية بمنتجاتها.
أمـــا األقـــمـــار االصــطــنــاعــيــة الــتــي ستنشرها 
أمــــــــــازون مــســتــقــبــا فـــســـتـــكـــون كـــتـــلـــك الـــتـــي 
تــنــشــرهــا حــالــيــا شــركــة ســتــارلــيــنــك الــتــابــعــة 
لـسبايس إكس في مدار أرضي منخفض أي 

على علو نحو 600 كيلومتر.
والحظ ستيفان إسرائيل أن ما يميز وجود 
األقــمــار في املــدار األرضــي املنخفض هو أنه 
الــكــمــون. ويــتــيــح تقليل فترة  فــتــرة  يقلل مــن 

الكمون زيادة االستخدامات إلى أقصى حد.

أبــل األمريكية  : أعلنت شركة  • واشنطن 
إنتاج أحــدث هواتفها الذكية »آيفون 13« 
فـــي الـــهـــنـــد، داخـــــل مــصــنــع   «فـــوكـــســـكـــون«، 
بــالــقــرب من  الــشــريــك التصنيعي املتعاقد 
ــالـــت »أبــــــل« فـــي تــصــريــحــات  تــشــيــنــاي.  وقـ
لصحيفة The Economic Times الهندية، 
»نحن متحمسون لبدء تصنيع آيفون 13 

هنا في الهند لعمائنا املحلين.
ــدأت الـــشـــركـــة تــحــويــل بــعــض مــجــاالت  ــ وبــ
ــــون« مــــن الـــصـــن إلـــى  ــفـ ــ ــاتـــف »آيـ ــتــــاج هـ إنــ
أســــواق أخــــرى، بــمــا فـــي ذلـــك الــهــنــد، وهــو 
ــــوق لـــلـــهـــواتـــف الـــذكـــيـــة فــي  ــبـــر سـ ــانـــي أكـ ثـ
ــم، وتــــخــــطــــط أيــــضــــا إلـــــــى تــجــمــيــع  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ
حـــاســـوب »آيــــبــــاد« الـــلـــوحـــي هـــنـــاك، وفــقــا 
لــوكــالــة »رويـــتـــرز«. وبـــدأت »أبـــل« تصنيع 
ــون« فـــي الــهــنــد مــنــذ 2017،  ــفــ ــواتـــف »آيــ هـ
»آيفون إس إي«، الذي تبعه هواتف  بداية بـ
»آيــفــون 11« و»آيـــفـــون 12« واآلن »آيــفــون 
13«. لــكــن لــم يــتــم تصنيع أي مــن طـــرازات 

»آيفون برو« في الهند في الوقت الحالي. 
وفي 2020، أطلقت شركة أبل متجرها عبر 
اإلنــتــرنــت فــي الــهــنــد، الـــذي يــوفــر لعمائه 
ــنـــتـــجـــات مــن  ــراء املـ ــ ــــشـ ــبــــاشــــرة لـ طـــريـــقـــة مــ
الشركة دون الحاجة إلى الشراء من بائع 
الــتــجــزئــة. وأطــلــقــت شــركــة أبــــل، الــثــاثــاء، 
هــاتــفــا جــديــدا مــن نـــوع »آيـــفـــون إس إي«، 
يــدعــم مــجــمــوعــة مـــن املـــواصـــفـــات واملـــزايـــا 
الــجــديــدة، منها شــاشــة بــزجــاج أقـــوى من 
اإلصــدارات السابقة، مقاوم للماء، بقياس 

4.7 إنش بدقة 750x1334 بكسل.
ــاتـــف مـــيـــزة »تـــتـــش آي دي«،  ــهـ الـ ويــــدمــــج 
الــوصــول للتطبيقات وإنــجــاز  الــتــي تتيح 
ـــ«أبــــل بــــاي«،  ــراء الـــخـــاصـــة بــ عــمــلــيــات الــــشــ
بمنتهى األمـــان. كذلك تتوافر فــي الهاتف 
الــســرعــة التي  شريحة Bionic A15 فائقة 
تمكن املستخدمن من تشغيل التطبيقات 
والبرامج بسهولة، وذلك بفضل احتوائها 

على وحدة معالجة سداسية النوى.

• لــنــدن : تــمــكــن الــعــلــمــاء مـــن صــنــع مـــادة 
لزجة مغناطيسية تبدو مثيرة لاشمئزاز 
ولــكــنــهــا فــي الـــواقـــع مــذهــلــة لــلــغــايــة، إن لم 

تكن مخيفة.
وابــتــكــر عــلــمــاء فــي هــونــغ كــونــغ أحـــدث ما 
توصلت إليه التكنولوجيا من روبوت لزج 
يمكن التاعب بــه مغناطيسيا الســتــرداد 
األشــــيــــاء املــبــتــلــعــة عــــن غـــيـــر قـــصـــد، وهـــو 
مــا يــعــنــي أن هـــذا الـــروبـــوت مــن املــمــكــن أن 
ينجح في إنقاذ حياة ماين البشر الذين 

يبتلعون مواد سامة أو ضارة.
وقـــال لــي تــشــانــغ، أحـــد مبتكري الــروبــوت 
الــجــامــعــة الصينية فــي هونغ  الـــلـــزج  مــن 
الـــغـــارديـــان البريطانية  كــونــغ، لصحيفة 
إن الــهــدف الــنــهــائــي هــو أن يــكــون العلماء 

قادرين على استخدامه كإنسان آلي.
ــتــــكــــار  وقــــــــام تــــشــــانــــغ وفــــريــــقــــه بــــهــــذا االبــ
الـــثـــوري عـــن طـــريـــق مــــزج بــولــيــمــر يسمى 
ــو املـــكـــون األول  كــحــول الــبــولــي فــيــنــيــل وهـ
حـــتـــى يــمــكــن الـــتـــحـــكـــم فـــيـــه مــغــنــاطــيــســيــا 

مـــع مــســحــوق الـــبـــوراكـــس املــنــظــف املــنــزلــي 
وجزيئات املغناطيس، ثم قاموا بتغليف 
الجزيئات املغناطيسية السامة بالسيليكا 
ــل جــســم  ــ ــنـــة لـــاســـتـــخـــدام داخــ لــجــعــلــهــا آمـ

اإلنسان افتراضيا.
املــرونــة اللزجة  وهــذا املنتج له خصائص 
ما يعني أنه يتصرف مثل سائل أو صلب 

اعتمادا على مستوى القوة املطبقة.
ــح تــشــانــغ: عــنــدمــا تــلــمــســه بسرعة  ــ وأوضـ
كبيرة فإنه يتصرف مثل الصلب. وعندما 
فــإنــه يتصرف مثل  تلمسه بلطف وبــبــطء 

السائل.
وال يوجد حاليا أي روبوتات داخل الهيكل 
الــلــزج، لكن العلماء يقولون إنهم قــادرون 
على التحكم في هذا الجسم املغناطيسي 
بفضل جزيئات مغناطيس النيوديميوم 
ــي الــــــداخــــــل. ويـــســـمـــح هـــذا  ــ املــــوضــــوعــــة فـ
للعلماء بتمديده في اتجاهات مختلفة، ما 
لــه بالتحرك عبر مساحات ضيقة  يسمح 

جدا.

روبوت جديد مُيكن أن يحمي حياة املاليني

أبل  تبدأ تصنيع »آيفون 13« فى الهند
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البيئة فى املجالت العلمية 

أزمة املناخ والصفقة اخلضراء العاملية اجلديدة 

سميثسونيان

ساينتفك أميركان

ذا ساينتست

ساينس

 كــــــان هــــــذا الـــــعـــــدد عـــــن »الـــــثـــــورة 
الــتــي تمثلها تجربة  األمــيــركــيــة« 
جزيرة بلوك آياند في اعتمادها 
الــريــاح لتلبية  بشكل كــامــل عــلــى 

احتياجاتها من الطاقة. 
وكــانــت الــجــزيــرة، الــتــي تــبــعــد 24 
كيلومترًا عــن الــســواحــل الشرقية 
األمــيــركــيــة، توقفت عــن استخدام 
ــولـــت إلـــى  ــــزل وتـــحـ ــــديـ ــــدات الـ ــــولـ مـ
الــريــاح منذ  اســتــخــدام توربينات 

ــــت مـــــــزارع  ــعـ ــ ــــوسـ ــوات، وتـ ــ ــ ــنـ ــ ــ 5 سـ
الــريــاح الشاطئية فيها مع سعي 
ــة األمــــيــــركــــيــــة لـــتـــولـــيـــد  ــكــــومــ الــــحــ
ــريـــاح  ــة الـ ــاقـ 30 غـــيـــغـــاواط مــــن طـ

البحرية بحول 2030. 
ــاح  ــريــ ــة الــ ــاقــ وتـــســـتـــمـــر تـــكـــلـــفـــة طــ
الــــبــــحــــريــــة بــــاالنــــخــــفــــاض، حــيــث 
تراجع سعر الكيلو واط الساعي 
مـــن 7 ســنــتــات إلـــى ســنــتــن خــال 

العقد املاضي.

إحــيــاء الــجــداول الــنــهــريــة واألقــنــيــة 
ــد املـــواضـــيـــع الــتــي  ــان أحــ املـــائـــيـــة كــ
تــطــرقــت لــهــا ســايــنــتــفــك أمــيــركــان . 
وكـــــان الـــتـــوســـع الـــحـــضـــري تــســبــب 
خـــال الــعــقــود املــاضــيــة فــي تــدمــيــر 
الغطاء  إزالة  بسبب  النهرية  النظم 
ــبــــاتــــي الــــــــذي يـــنـــظـــم الــــجــــريــــان  ــنــ الــ
ــــي، وتـــــقـــــويـــــم الــــــجــــــداول  ــــحـ ــطـ ــ ــــسـ الـ
املـــتـــعـــرجـــة لـــطـــرح املـــيـــاه الــفــائــضــة 
بــســرعــة، وتــدعــيــم جـــوانـــب األقــنــيــة 
ملــنــع تــآكــلــهــا، واســتــخــدام األنــابــيــب 
املــدفــونــة لــتــوجــيــه املـــمـــرات املــائــيــة 
ــهــــود  جــ ــه  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ وتـ األرض.  ــــت  ــحـ ــ تـ

للتقليل  الــنــهــريــة  الـــجـــداول  إحــيــاء 
مـــن مــخــاطــر الــفــيــضــانــات بــتــنــفــيــذ 
ــــي ســيــر  ــات فـ ــنـــحـــنـــيـ ــعــــرجــــات ومـ تــ
الــنــهــر، وإدخـــال الــصــخــور وجــذوع 
الطبيعية.  املوائل  األشجار إلنشاء 
ما  كافية  غير  الجهود  هذه  وتبقى 
الــرواســب  تــقــتــرن بــوجــود طبقة  لــم 
الـــطـــيـــنـــيـــة والــــحــــصــــى والـــكـــائـــنـــات 
ــتــــي تـــحـــافـــظ  الـــحـــيـــة الـــصـــغـــيـــرة الــ
عــلــى صــحــة املــمــر املــائــي مــن خــال 
ــة  ــيـ ــائـ ــزيـ ــيـ ــفـ ــم الــــعــــمــــلــــيــــات الـ ــيـ ــنـــظـ تـ
ــيــــة  ــائــ ــيــ ــيــــمــ ــكــ ــة والــ ــ ــيـ ــ ــــوجـ ــولـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ والـ

الحرجة. 

تغطية موجزة عن أبحاث استنبات 
الــلــحــوم صناعيا مــن خــايــا جذعية 

أو متمايزة. 
ومــــن املــتــوقــع أن يــصــل عــــدد ســكــان 
إلــى 10 مليارات  األرض سنة 2050 
إنسان، مما يتطلب مضاعفة اإلنتاج 
ــــاج الـــلـــحـــوم  ــتـ ــ الــــغــــذائــــي وزيــــــــــادة إنـ

بنسبة 70 في املائة. 
وملواجهة هذا التحدي قدمت وزارة 
الـــزراعـــة األمــيــركــيــة ألول مـــرة منحة 
قــدرهــا 10 مــايــن دوالر لــفــريــق من 

ــل إنــــشــــاء مــعــهــد  ــ ــثـــن مــــن أجــ ــبـــاحـ الـ
ــاج  ــتـ ــنـــي لـــلـــزراعـــة الـــخـــلـــويـــة وإنـ وطـ

اللحوم في املختبرات. 
الــغــذاء السنغافورية  وكــانــت وكــالــة 
ــة  ــقـ ــوافـ ــنــــة 2020 أول مـ ــنـــحـــت ســ مـ

تنظيمية لبيع اللحوم املستنبتة. 
ومن املتوقع أن تكون هذه الصناعة 
رديــفــا ألســالــيــب اإلنــتــاج التقليدية، 
فيما تتميز عنها بتوفير املضادات 
الحيوية أثناء اإلنتاج وتقليل خطر 

اإلصابة باألمراض املنتقلة.

لــــــحــــــرب فـــي  ــرات ا ــ ــيــ ــ ــأثــ ــ لــــبــــعــــض تــ
أوكــرانــيــا عــلــى الــجــهــود الــدولــيــة 

فــي حــمــايــة األنــواع الــحــيــة. 
لــــقــــائــــمــــة فـــي  ــــرب ا ــــحـ لـ وتـــســـبـــبـــت ا
لــــــتــــــعــــــاون  ــل مــــــــشــــــــروع »ا ــ ــيـ ــ ــطـ ــ ــعـ ــ تـ
لــــحــــيــــوانــــات  ــاث ا ــحــــ لــــــدولــــــي ألبــــ ا
لـــفـــضـــاء«، املـــعـــروف  بـــاســـتـــخـــدام ا
ــاروس«،  ــ ــكــ ــ ــم »إيــ ــارًا بــــاســ ــتــــصــ اخــ
ــم  ــ ــــرسـ لـ ــة  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ ــحـ ــ وهــــــــــو دراســــــــــــــة بـ
لـــــحـــــيـــــوانـــــات  مــــــــســــــــارات حــــــركــــــة ا
ــة أجــــهــــزة تـــتـــبـــع مــتــصــلــة  ــطـ بـــواسـ

بــاألقــمــار االصــطــنــاعــيــة. 
انــطــلــق  ــــذي  لـ ا املــــشــــروع،   ويـــقـــوم 

بـــن  ــاون  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ لـ ا ــلــــى  عــ  ،2002 فـــــي 
عــدد مــن املــنــظــمــات الــبــحــثــيــة بــمــا 
ــاكـــــس بــــانــــك«  ــ ــيـــة »مـ ــا جـــمـــعـ ــهـ ــيـ فـ
ــة  ــ ــيـ ــ ــــروسـ لـ لـــــفـــــضـــــاء ا ــي ا ــ ــتــ ــ ــ ــال ــ ووكــ
واألملـــــانـــــيـــــة.  ونـــتـــيـــجـــة لـــتـــعـــلـــيـــق 
ــتـــعـــاون بـــن الـــوكـــالـــتـــن بــســبــب  لـ ا
لــبــيــانــات  لـــحـــرب، تـــوقـــف تـــدفـــق ا ا
الـــخـــاصـــة بـــاملـــشـــروع.ويـــوجـــد فــي 
20 ألــف حــيــوان  الــعــالــم اآلن نــحــو 
ــاز تـــتـــبـــع يـــســـاعـــد  ــهـ ــجـ مــــزوديــــن بـ
ــا  ــهــ ــلــــوكــ فـــــــي دراســــــــــــة أنـــــــمـــــــاط ســ
ــتـــهـــديـــدات  لـ ودوافــــــع هـــجـــرتـــهـــا وا

الــتــي تــتــعــرض لــهــا.

ناشيونال جيوغرافيك 

بي بي سي ساينس فوكاس

نيو ساينتست 

ساينس نيوز

ــوان »نــــهــــر يــــتــــدفــــق فــيــه  ــ ــنـ ــ تــــحــــت عـ
الــبــاســتــيــك«، تــنــاولــت نــاشــيــونــال 
 National( جـــــــــيـــــــــوغـــــــــرافـــــــــيـــــــــك 
لنهر  البيئية  الحالة   )Geographic
األنهار  أكبر  أحد  والغانج  الغانج. 
في شبه القارة الهندية، حيث يزيد 
طوله عن 2500 كيلومتر، وهو نهر 
الهندوس. ويعتبر  مقدس في نظر 
ــاطــــق  ــنــ ــى املــ ــ ــلــ ــ ــه إحــــــــــدى أعــ ــ ــــوضــ حــ
ــول الـــعـــالـــم، إذ   بــالــســكــان حــ

ً
كـــثـــافـــة

يــعــيــش عــلــى ضــفــافــه أكــثــر مــن 400 
ــيـــون شــــخــــص.  وفـــــي كــــل ســـنـــة،  ــلـ مـ
يــحــمــل الــنــهــر إلــــى خــلــيــج الــبــنــغــال 
ــات  ــايــ ــفــ ــنــ الــ مــــــن  طــــــن   6200 نــــحــــو 

الباستيكية. 
وكـــانـــت الــحــكــومــة الــهــنــديــة أطــلــقــت 
فـــي شــهــر أكـــتـــوبـــر )تـــشـــريـــن األول( 
املـــاضـــي حــمــلــة »الــهــنــد الــنــظــيــفــة«، 
التي تلحظ تحسن جمع ومعالجة 

الباد. في  النفايات 

بعد  الدولية  الفضاء  مصير محطة 
إعان وكالة ناسا عن نيتها إيقاف 

تشغيل املحطة في 2031. 
ــقــــاط املــحــطــة،  ــا إلســ ــاسـ وتـــخـــطـــط نـ
الــــتــــي تــــقــــارب فــــي حــجــمــهــا مــلــعــب 
كــــــــرة قـــــــــدم، فــــــي املــــحــــيــــط الـــــهـــــادئ 
تـــجـــنـــبـــا لـــتـــحـــولـــهـــا إلــــــى وابـــــــل مــن 
األنــــــقــــــاض تــــهــــدد جـــمـــيـــع األقــــمــــار 
ــــي حــــــال إبـــقـــائـــهـــا  االصـــطـــنـــاعـــيـــة فـ

فــــي املــــــدار وتـــعـــرضـــهـــا لـــاصـــطـــدام 
بنفايات فضائية. 

ــي املـــقـــابـــل، يـــحـــذر بـــاحـــثـــون مــن  وفــ
ــات كـــمـــقـــابـــر  ــ ــطـ ــ ــيـ ــ ــحـ ــ اســــــتــــــخــــــدام املـ
لــــلــــمــــركــــبــــات الــــفــــضــــائــــيــــة بـــســـبـــب 
مــــخــــاطــــر تـــــســـــرب املـــــــــــواد الــــســــامــــة 
ــد تـــنـــجـــو خـــال  أو املـــشـــعـــة الـــتـــي قــ
اخـــــتـــــراق هــــــذه املــــركــــبــــات لـــلـــغـــاف 

الجوي.

ــة نــتــيــجــة  ــاقــ ــطــ ــاع الــ ــطــ ــــوالت قــ ــــحـ تـ
أوكرانيا.  في  الحرب 

الـــطـــاقـــة  أنـــظـــمـــة  أن  املـــجـــلـــة  وتـــــرى 
ــبــــطء  ــل بــ ــقــ ــتــ ــنــ ــت تــ ــ ــانــ ــ ــة كــ ــ ــيـ ــ ــاملـ ــ ــعـ ــ الـ
ــــود املــنــخــفــضــة  ــوقـ ــ ــو أنـــــــواع الـ نـــحـ
ــــرب غـــيـــرت  ــــحـ ــن الـ ــكــ ــــون، ولــ ــربـ ــ ــكـ ــ الـ
كـــــــــل شـــــــــــيء حــــــيــــــث تـــــــصـــــــدر أمــــــن 
الــطــاقــة األولـــويـــات، ال ســيــمــا بــعــد 
ــاز كـــورقـــة  ــغــ ــدام الـــنـــفـــط والــ ــتـــخـ اسـ

سياسية.  ضغط 

الحرب  هــذه  أن  محللون  ويــرى 
ــتـــؤدي إلــــى زيـــــادة االعــتــمــاد  سـ
عـــلـــى الــــوقــــود األحــــفــــوري عــلــى 
ــتــــصــــاص  املــــــــــدى الــــقــــصــــيــــر المــ
الــــــــصــــــــدمــــــــة، وســــــيــــــتــــــبــــــع ذلــــــك 
الطاقة  اســتــقــال  نــحــو  خــطــوات 
بــإنــتــاجــهــا مــحــلــيــا مـــن مــصــادر 
ــلـــة االنـــبـــعـــاثـــات،  ــلـــيـ نـــظـــيـــفـــة وقـ
كحامل  الــهــيــدروجــن  تبني  مــع 

للطاقة.

ــا  ــنــ ــنــــوان »أرضــ  بــــعــ
ً

ــال ــ ــقـ ــ اخـــــتـــــارت مـ
ــــاف فــي  ــقــــال غــ ــيـــكـــون مــ ــــددة« لـ ــهــ ــ املــ
إصـــداراتـــهـــا األخــــيــــرة. وتــســتــعــرض 
املــجــلــة األبـــحـــاث الــعــلــمــيــة املــتــراكــمــة 
ــدور  ــ ــ ــى تــــأكــــيــــد الـ ــ ــ ــلـــصـــت إلـ الــــتــــي خـ

البشري في تغير املناخ. 
وتعود جذور املاحظات حول تغير 
املـــنـــاخ إلــــى أكـــثـــر مـــن قــــرن ونــصــف، 
الــقــيــاســات التفصيلية لثاني  ولــكــن 

ــبــــدأ حــتــى  ــون لــــم تــ ــربــ ــكــ أوكــــســــيــــد الــ
منتصف القرن املاضي. وابــتــداًء من 
الستينيات بــدأ الباحثون بتطوير 
ــاذج حـــاســـوبـــيـــة شـــامـــلـــة تــســلــط  ــمــ نــ
الــضــوء على شــدة التغيرات املقبلة. 
ويعتمد مستقبل األرض على مدى 
ــتـــعـــداد الــــــدول لـــالـــتـــزام بخفض  اسـ
االنبعاثات، وما إذا كانت حقا ستفي 

بهذه االلتزامات. 

د . روبرت بولن
ــــروف،  ــعـ ــ ــادي أمــــريــــكــــي مـ ــتـــــصـــ اقـــ

أســتــاذ جــامــعــي واملـــديـــر املــشــارك 

املؤسس املعهد أبحاث االقتصاد 

الــــــســــــيــــــاســــــي، ويــــــــوصــــــــف بــــأنــــه 

اقـــتـــصـــادي يـــســـاري، وكــــان خــال 

إدارة أوباما ضمن الفريق، الذي 

ــه مـــهـــمـــة وضــــــع خــطــة  ــ أنـــيـــطـــت بـ

لــلــتــحــول نــحــو الــطــاقــة الــخــضــراء 

النظيفة.

د . نعوم جومسكي

مــفــكــر يـــســـاري ونـــاشـــط ســيــاســي 

ــــف الـــعـــديـــد مــــن الــكــتــب  ــاملــــي، ألـ عــ

واملـــقـــاالت الــتــي نــشــرت وترجمت 

إلى مختلف لغات العالم. أمضى 

جومسكي حياته املهنية أستاذا 

لتدريس علوم اللغات.

د . نــعــوم جــومــســكــي: رغــم 
خـــــطـــــورة وبــــــــاء كـــــورونـــــا، 
فــإنــه لــيــس الــخــطــر األكــبــر 
ـــاء،  ــ ــوبـ ــ ــ ال ـــن  ــ ــرج مـ ــخــ ــنــ ، ســ
مــــقــــابــــل ثــــمــــن عــــــــال جــــــدا. 
أبــدا من  لكننا لن نتعافى 
ذوبـــــان الــغــطــاء الــجــلــيــدي 
ــاع  ــ ــفـ ــ ــــي الـــقـــطـــبـــن ، وارتـ فـ
ــار  مــنــســوب الــبــحــار، واآلثــ
الــســلــبــيــة للتغير  األخـــــرى 
ــي، نــــحــــن نــمــضــي  ــ ــاخـ ــ ــنـ ــ املـ
نــحــو كــارثــة ذات ابــعــاد ال 

يمكن تصورها.

تأليف : د. نعوم جومسكي و د. روبرت بولن

وأربعة  الكتاب من مقدمة  يتألف 
ــاذان  ــتــ فـــصـــول نـــاقـــش فــيــهــا األســ
ــــج الــــطــــاقــــة  ــامـ ــ ــرنـ ــ املــــــتــــــحــــــاوران بـ
املستوى  النظيفة على  الخضراء 
ــــروع إلنـــقـــاذ  ــــشـ ــو مـ ــ الــــعــــاملــــي. وهــ
كــوكــب األرض مــن كــارثــة مــدمــرة، 
ولـــــــرفـــــــع مـــــســـــتـــــويـــــات املــــعــــيــــشــــة 
ــة وتــــــوســــــيــــــع فـــــرص  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ الـ
ــيــــر الـــــهـــــواء الــنــقــي  الـــعـــمـــل وتــــوفــ
النظيفة  واملياه  الخصبة  والتربة 
ــة  ــافــ ــرب فـــــــي كــ ــ ــشـ ــ ــلـ ــ ــة لـ ــ ــحـ ــ ــالـ ــ ــــصـ الـ

البلدان. 
ــو، يـــجـــب فــهــم  ــنـــحـ ــذا الـ ــ  وعـــلـــى هـ
ــا  ــهــ ــونــ الـــــصـــــفـــــقـــــة الـــــــخـــــــضـــــــراء كــ
للتطبيق  الــقــابــل  الــوحــيــد  اإلطـــار 
العقود في ظل  املزيد من  لتجنب 
الــلــيــبــرالــيــة الـــجـــديـــدة وأزمـــاتـــهـــا 
االقـــتـــصـــاديـــة الـــشـــديـــدة وتـــدهـــور 
مــســتــويــات املــعــيــشــة، إضــافــة إلــى 
ــــاع املــســتــمــر فــــي مــتــوســط  ــفـ ــ اإلرتـ

العاملية.  الحرارة  درجات 



نيوزيلندا تلحق ببلجيكا .. 
سحب »كندر« من األسواق

• ويلينجتون : تتواصل أزمة منتجات 
شــوكــوالتــة الــعــامــة الــتــجــاريــة »كــنــدر«، 
حيث سحبت الشركة اإليطالية املنتجة 
ــــواق  ــرو«، أمــــــس، املـــنـــتـــج مــــن أسـ ــريــ ــيــ »فــ
نـــيـــوزيـــلـــنـــدا بــســبــب الـــتـــلـــوث املــحــتــمــل 
ببكتيريا الساملونيا. وجـــاءت خطوة 
الشركة، عقب قــرار مشابه في بلجيكا، 
إذ أمـــرت هيئة ســامــة األغــذيــة بسحب 

جميع منتجات »كندر« من األسواق.
وقــال فنسنت أرباكل نائب املدير العام 
للهيئة، نــحــن نعلم أن هـــذه املنتجات، 
ــلـــى ألــــعــــاب صـــغـــيـــرة،  الــــتــــي تـــحـــتـــوي عـ
بـــن األطـــفـــال،  تــحــظــى بشعبية خــاصــة 
لــذلــك نــحــث األشــخــاص عــلــى اتــخــاذ كل 

االحتياطات.
ــار عـــدوى  ــ ــاف يــمــكــن أن تـــكـــون آثـ ــ  وأضــ
ــة عــنــد  ــ ــــاصـ ــيــــا خــــطــــيــــرة، خـ ــاملــــونــ الــــســ

األطفال الذين تقل أعمارهم عن خمسة 
أعــوام، والبالغن ممن هم 65 عاما فما 
فوق، واألشخاص الذين يعانون ضعفا 
في جهاز املناعة.. وأكــدت هيئة سامة 
األغذية البلجيكية أنه تم تسجيل أكثر 
مـــن 100 حـــالـــة تــســمــم غـــذائـــي مــرتــبــطــة 
الــتــي يــمــكــن أن  الــســاملــونــيــا،  ببكتيريا 
تسبب الغثيان والقيء ومشكات أخرى 
في املعدة إضافة إلى الحمى واألعراض 
األخــــــــرى، فــــي أوروبــــــــا عـــلـــى مـــــدى عـــدة 

أسابيع.
 ولــــم يــتــم تــســجــيــل أي حـــــاالت إصــابــة 
نـــيـــوزيـــلـــنـــدا.  فــــي  ــــراض ذات صـــلـــة  ــأمـ ــ بـ
ووفقا لفيريرو، تم اكتشاف الساملونيا 
الــداخــلــيــة في  خـــال عمليات التفتيش 
مصنع في مدينة آرلــون البلجيكية في 

15 ديسمبر املاضي.

أسبوعية - بيئية - مستقلة
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خالد محمد الهاجرياألخـــيــرة
رئيس التحرير : النـاشط البيئـي

• كــمــبــاال: لقي بــاحــث كولومبي كــان يعمل 
لــصــالــح إحـــدى الــجــامــعــات األمــريــكــيــة حتفه 
األحـــد بعدما دهــســه فيل فــي متنزه كيبالي 
الوطني غرب أوغندا، على ما أعلنت الهيئة 

املسؤولة عن املتنزهات الوطنية.
وكان سيباستيان راميريز أمايا، وهو باحث 
يعمل فــي جامعة واليـــة أريــزونــا األمريكية، 
مــوجــودًا مع باحث آخــر وأحــد املرشدين في 

هذا املتنزه املعروف بتنّوع الحيوانات البرية 
التي يحويها وبمركزه الخاص باألبحاث.

ــت الـــهـــيـــئـــة األوغــــنــــديــــة املـــســـؤولـــة  ــ ــحـ ــ وأوضـ
عـــن املــتــنــزهــات الــوطــنــيــة فـــي بــيــان أن أفـــراد 
 كــــان بــمــفــرده ثم 

ً
املــجــمــوعــة “صــــادفــــوا فــيــا

هــاجــمــهــم، مــا دفــعــهــم لــلــركــض فــي اتــجــاهــات 
الــفــيــل سيباستيان وداس  مختلفة. وطــــارد 

عليه ما أدى إلى وفاته”.

ــوادث مــمــاثــلــة طــوال  وأضـــافـــت “لـــم نشهد حــ
الــتــي تخللتها  الــفــائــتــة  الــســنــوات الخمسن 
جريت في متنزه كيبالي 

ُ
أبحاث عن الغابات أ

الوطني”. ولقي سائح سعودي مصرعه في 
يناير الفائت بعدما دهسه فيل خــال رحلة 
سافاري في متنزه “مورشيسون فولز” في 
أوغــنــدا، حــن تــرك الــرجــل املركبة التي كانت 

ه هو واألصدقاء الذين كان برفقتهم.
ّ
تقل

ــات  ــابــ غــ ــــق  ــرائــ ــ حــ أدت   : ــلــــيــــس  انــــجــ لـــــــوس 
ــة نــيــو مكسيكو  اجــتــاحــت مــنــاطــق فــي واليـ
ــاق  ــــى مــقــتــل شــخــصــن وإلـــحـ األمـــيـــركـــيـــة الـ
أضــــــرار بـــأكـــثـــر مــــن مــئــتــي مـــبـــنـــى، وفــــق مــا 

الشرطة. أعلنت 
وقضت النيران على حوالى 2,400 فدان من 
الــحــرائــق فــي سلسلة  انـــدالع  األراضـــي منذ 

نيومكسيكو. جبال سييرا بانكا في 
ــد مـــن حـــرائـــق عــدة  ــذا الــحــريــق هـــو واحــ وهــ
الغربية،  الجنوبية  الوالية  أخرى شبت في 
تفاقم حالة  إلى  املناخي  التغير  أدى  حيث 
الــجــفــاف الــتــي جعلت مــســاحــات كــبــيــرة من 

للحرائق. الريف عرضة 
وأفــــاد عــنــاصــر إنــقــاذ أن شــخــصــن مسنن 
اللهب في  ألسنة  مــن  الــفــرار  مــن  يتمكنا  لــم 
قرية ريدوسو، وقد عثر على جثتيهما في 

التالي. اليوم 
وقـــال مــتــحــدث بــاســم الــشــرطــة األربـــعـــاء إن 
ــة نــيــومــكــســيــكــو  ــ »عـــنـــاصـــر مـــن شـــرطـــة واليـ
للتعرف  يعملون حاليا مع محققن طبين 

الضحيتن”. على هوية 
وانـــدلـــع مـــا ســمــي بــحــريــق مـــاكـــبـــرايـــد بــعــد 
ظــهــر الـــثـــاثـــاء، وبــحــلــول صــبــاح الــخــمــيــس 
كان قد أتى على 5,700 فدان وال يزال خارج 

السيطرة.
وتــضــرر أو دمـــر مــا ال يــقــل عــن 200 مبنى، 
كما انقطعت إمدادات الكهرباء عن املنطقة.

ــاع درجـــــة حــــرارة  ــفــ ويــعــتــبــر عـــلـــمـــاء أن ارتــ
األرض الــنــاجــم بــشــكــل رئــيــســي عـــن نــشــاط 

الطقس. أنماط  بتغيير  االنسان يتسبب 

فيل يقتل باحثاً كولومبياً فى أحد متنزهات أوغندا 

مقتل شخصني فى حرائق غابات والية نيو مكسيكو األميركية

أ ب ف : رصدت صحيفة أملانية جلب كثير 
الــاجــئــن مــن أوكــرانــيــا لحيواناتهم  مــن 

األليفة معهم. 
وفيما يؤكد البعض أن هــذه الحيوانات 
تــوفــر دعــمــا نــفــســيــا كــبــيــرا لــلــهــاربــن من 
الحرب، وعدت السلطات األملانية بتقديم 

التسهيات.
ــثــــر مــن  ــلـــب الجــــئــــون مــــن أوكــــرانــــيــــا أكــ جـ
إلــى أملانيا،  28,000 حــيــوانــا أليفا معهم 
بــحــســب صــحــيــفــة رايـــنـــشـــه بـــوســـت الــتــي 

نشرت الخبر.
ونقا عن معلومات وصلتها من الجمعية 

األملـــانـــيـــة لـــرعـــايـــة الـــحـــيـــوان فــــإن ثــمــانــيــة 
فــي املــئــة مــن أكــثــر مــن 340 ألـــف أوكــرانــي 
مسجل في أملانيا حتى اآلن جلبوا معهم 
حيوانات منزلية: قطط أو حيوانات أليفة 

أخرى.
 وترافق هذه الحيوانات أصحابها حتى 
فــي أمــاكــن إقــامــة الــاجــئــن، وهـــو يسبب 

مشاكل أحيانا.
ويــرى الــاجــئــون األوكــــران أن الحيوانات 
مــهــمــة لــهــم فـــي هـــذه الـــظـــروف العصيبة، 
كما أنها تشكل داعما نفسيا لهم. وقالت 
الــحــيــوان،  املتحدثة بــاســم جمعية رعــايــة 

ليا شميتس للصيفة األملــانــيــة أن تزايد 
ــادمــــن مــن  ــقــ ــــدى الــ ــيــــوانــــات لــ أعــــــــداد الــــحــ
أوكــرانــيــا »تــفــرض علينا تجهيز ماجئ 
الــبــقــاء مع  الــحــيــوانــات مــن  بطريقة تمكن 

أصحابها«. 
بيد أن هذا لم يكن دائما متاحا في كل نزل 
الاجئن، كما تقول شميتس، حيث كان 
يفرض على املقيمن في كثير من األحيان 
تــســلــيــم الـــحـــيـــوان األلـــيـــف إلــــى الــســلــطــات 
املختصة لرعايته وذلـــك مــن أجــل التقيد 

بجوانب الوقاية من األمراض والنظافة.
ــر بـــوســـت«،  ــيـــشـ ــنـ ــا لــصــحــيــفــة »رايـ ــقــ ووفــ

ــة االتــــحــــاديــــة  ــيــ ــلــ ــداخــ الــ تــــعــــهــــدت وزارة 
باالهتمام بهذه املشكلة، خاصة وأن هذه 
الحيوانات تشكل أهمية خاصة للقادمن 
ــن صـــدمـــات  ــانـــون مــ ــعـ ــن يـ ــذيــ األوكــــــــــران الــ

نفسية جراء الحرب.
ــر الــدولــة فــي وزارة الــداخــلــيــة،  وكــتــب وزيـ
مـــحـــمـــود أوزدمـــــيـــــر إلـــــى جــمــعــيــة رعـــايـــة 
أنــه بالنسبة لأشخاص الذين  الحيوان 
يعانون من الصدمة، فمن املهم »أن تكون 
حــيــوانــاتــهــم األلــيــفــة مــعــهــم« . وســتــشــيــر 
الــحــكــومــة االتـــحـــاديـــة إلـــى هـــذا املــوضــوع 

خال املحادثات مع الواليات.

جنوح سفينة تنقل 
ألف طن من املحروقات 

قبالة سواحل تونس
تــــونــــس : غــــرقــــت ســـفـــيـــنـــة تــــجــــاريــــة تـــحـــمـــل عــلــم 
ألف طن من  غينيا اإلستوائية على متنها نحو 
)السبت( قبالة سواحل مدينة  اليوم  املحروقات 

قابس الواقعة بجنوب شرق تونس.
السبت  الرسمية  التونسية  األنباء  وقالت وكالة 
»املــســؤول« في ميناء  بـ  نقا عن مصدر وصفته 
قــابــس الــتــجــاري إن مــيــاه الــبــحــر غــمــرت الجانب 
األكبر من السفينة التجارية الحاملة لعلم غينيا 
اإلستوائية التي اضطرت مساء الجمعة للدخول 
إلــــى املـــيـــاه االقــلــيــمــيــة الــتــونــســيــة بــســبــب تــســرب 
املــيــاه إلــى غــرفــة املــحــركــات نتيجة ســوء األحــوال 
أن »الجهود تتركز حاليا على  الجوية. وأضــاف 
تجنب حــدوث تلوث بحري قد تتسبب فيه هذه 
ــقــدر 

ُ
ــحــمــلــة بــكــمــيــة مـــن املـــحـــروقـــات ت

ُ
الــســفــيــنــة امل
بألف طن”.

وقــبــل ذلــــك، أعــلــنــت وزارة الــبــيــئــة الــتــونــســيــة في 
بيان عن تفعيل الخطة الوطنية للتدخل العاجل 
في حالة وجــود تلوث بحري، وذلــك عبر تفعيل 
عــمــل الــلــجــنــة الــوطــنــيــة عــلــى املـــســـتـــوى املـــركـــزي 

والجهوي من أجل الحيلولة دون حدوث ذلك.
وأكـــــــدت أنـــــه يـــجـــري الـــعـــمـــل حـــالـــيـــا بــالــتــنــســيــق 
الـــدفـــاع والــداخــلــيــة والــنــقــل لتجنب  مـــع وزارات 
كــارثــة بيئية بحرية بالجهة والــحــد من  حـــدوث 
تــداعــيــاتــهــا. ُيـــشـــار إلــــى أن هــــذه الــســفــيــنــة الــتــي 
ــن مــيــنــاء  ــة مـ ــادمـ قـ ــم “XELO” كـــانـــت  تــحــمــل إســ
بــإتــجــاه مالطا عندما تعرضت  املــصــري  دمــيــاط 
لــصــعــوبــات حــالــت دون مــواصــلــة مــســارهــا نظرا 
لــســوء األحـــــوال الــجــويــة وهــيــجــان الــبــحــر، األمـــر 
ــول إلــــى املـــيـــاه  ــدخــ الـــــذي اضـــطـــرهـــا إلــــى طـــلـــب الــ

التونسية. اإلقليمية 
وقـــد ســمــحــت الــســلــطــات الــتــونــســيــة لــهــا بــالــرســو 
ــرات مـــن ســواحــل  ــتـ ــوالـــي 7 كــيــلــو مـ عــلــى بــعــد حـ
ــــاد، غـــيـــر أن  ــبـ ــ مـــديـــنـــة قـــابـــس بـــجـــنـــوب شـــــرق الـ
مــيــاه الــبــحــر تــســربــت إلــى داخـــل غــرفــة املــحــركــات 
الوضع  ارتفاع مترين. وأمــام هذا  لتغمرها على 
تــدخــل الــحــرس الــبــحــري الــتــونــســي إلجـــاء طاقم 
أتـــراك  املــتــكــون مــن 7 أشــخــاص )أربــعــة  السفينة 
واثنان من أذربيجان وجورجي(، حيث تم نقلهم 

إلى املستشفى الجهوي بقابس.

28 ألف حيوان أليف جلبها الالجئون األوكران معهم إلى أملانيا


