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جماعة الخط األخضر البيئية
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كتب الناشط البيئي خالد الهاجري:

بــطــرح ثالثة  للبيئة  الــعــامــة  الهيئة  قــامــت   
مزايدات مليونيه دون نشرها في الجريدة 
الـــرســـمـــيـــة الـــكـــويـــت الــــيــــوم بــشــكــل مــخــالــف 
ومـــريـــب ويــلــحــظ فــيــه شــبــهــات الـــرغـــبـــة فــي 
تــســريــع وتــعــجــيــل وتـــيـــرة الــتــرســيــة بــيــنــمــا 
األصـــل فــي شــفــافــيــة طــرح املـــزايـــدات ان يتم 
فــيــهــا االلـــتـــزام  بــتــعــمــيــم وزارة املــالــيــة رقــم 
4 لــســنــة 1997 بــشــأن املـــزايـــدات الــحــكــومــيــة 
)الفصل 3 ، أوال ، بند 6( والذي ينص على 
اإلعــالن عــن املــزايــدة فــي الــجــريــدة الرسمية 
الــكــويــت الـــيـــوم، وهـــو مـــا لـــم تــفــعــلــه الــهــيــئــة 
الـــعـــامـــة لــلــبــيــئــة، مــمــا يــجــعــل عــمــلــيــة طــرح 
ــــدة خـــالـــيـــة مــــن الـــشـــفـــافـــيـــة ومــخــالــفــة  ــزايـ ــ املـ
ــريــــدة  الــــجــ فـــــي  ــر  ــنــــشــ الــ عـــــــدم  ــرار، ألن  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ لـ
الرسمية يجعل هذه املزايدات غير معلومة 
ــان ان  ــكـ ــاإلمـ ــتـــي بـ ــات الـ ــركـ ــشـ لــلــكــثــيــر مــــن الـ
ات مالية  تشارك في املزايدة وتتقدم بعطاء
الدولة،  عالية تحقق عائدا مجزيا لخزينة 
كــمــا ان عـــدم الــنــشــر فــي الــجــريــدة الــرســمــيــة 
يــجــعــل مــن يــعــلــمــون بــهــا عــدد مــحــدود جــدا 
املقدمة  ات  العطاء الشركات مما يجعل  من 
شبه متحكم بها فتتم الترسية على اعالها 
وقد يكون املبلغ املقدم يبخس حق الدولة.

مـــصـــادر مــطــلــعــة اكـــــدت لــلــخــط األخـــضـــر أن 
الــشــركــة التي  إلـــى تحقيق  الــتــوقــعــات تشير 
سيتم ترسية املزايدة عليها ماليني الدنانير، 
وكما هو معلوم فإن املزايدة هي اشبه بمزاد 

بني الشركات ترسو على من يقدم أكبر عرض 
املــزايــدة ستحقق  الــدولــة كــون  مالي لخزينة 
عوائد كبيرة ومجزية. وبينما تدعي هيئة 
املــزايــدات إلى  البيئة أنها أرسلت طلب نشر 
الـــجـــريـــدة الــرســمــيــة لــنــشــرهــا، وبــعــد تــحــري 
ناشطي جماعة الخط األخضر البيئية حول 
هذا االدعاء اكتشف أن الهيئة العامة للبيئة 
خالفت تعميم إدارة الجريدة الرسمية الذي 
ينص على أن اخر موعد إلرسال طلبات نشر 
املــزايــدات هو نهاية دوام يــوم الثالثاء حيث 
قامت الهيئة بإرسال طلب النشر بعد نهاية 
دوام يــوم األربــعــاء املوافق 28 سبتمبر وهو 
الوقت الذي يكون فيه عدد الجريدة الرسمية 
قد دخل فعليا إلى املطبعة كي يكون جاهزا 
للتسليم والتوزيع يــوم الجمعة، األمــر الذي 

يثير شبهات عديدة حول هذه املزايدة التي 
ال يراد ألحد أن يعلم بها.

وكــانــت املــفــاجــأة انــه بــدال مــن تنتظر الهيئة 
الـــعـــامـــة لــلــبــيــئــة حـــتـــى يـــتـــم نـــشـــر املــــزايــــدات 
ــة قــامــت  ــيـ ــمـ ــدة الـــرسـ ــريــ ــجــ املـــلـــيـــونـــيـــة فــــي الــ
بنشر اعــالن يــوم االحــد 2 أكتوبر فــي احــدى 
الصحف املحلية معلنة ان اخر موعد لتقديم 
الــعــطــاءات هــو الــعــاشــر مــن أكــتــوبــر يصادف 
يـــوم االثــنــني وإذا تــم اســتــثــنــاء عــطــلــة نهاية 
األســبــوع التي ترتبط بعطلة املولد النبوي 
فـــإن عـــدد األيــــام املــطــروحــة فعليا هــي أربــعــة 
لــن يتسنى ألي جــهــة املــشــاركــة  ــه  انـ ــام أي  أيــ
اتها بالشكل الفني الصحيح  وتجهيز عطاء
مـــا يــثــيــر شــبــهــات عـــديـــدة حـــول مـــا تــقــوم به 
الــعــامــة للبيئة مــن رغــبــة فــي تسريع  الهيئة 

وتــــيــــرة الـــتـــرســـيـــة. وإثـــــــر تــــواصــــل نــاشــطــي 
جــمــاعــة الــخــط األخــضــر البيئية مــع الــوزيــر 
املسؤول عن الهيئة العامة للبيئة د. محمد 
ــة والــبــراهــني  ــ ــفـــارس وتـــزويـــده بــكــافــة األدلـ الـ
حـــول الــشــبــهــات الــتــي تــطــال طـــرح املـــزايـــدات 
املليونية أمر بوقف املزايدة حتى يتم نشرها 
ــيـــوم كــمــا أمــر  ــي الـــكـــويـــت الـ بــشــكــل رســـمـــي فـ
الــكــراســات الخاصة  لــشــراء  بتمديد اإلغــــالق 
باملزايدة إلى يوم 17 أكتوبر وتمديد تقديم 
الــعــطــاءات إلـــى يـــوم 27 أكــتــوبــر مــع التأكيد 
على متابعة جميع الجهات الرقابية لطريقة 

طرح املزايدات.
املزايدات هي : 

■ املزايدة رقم ) هـ ع ب / 1 / 2022 – 2023( 
بــــشــــأن إدارة وتـــشـــغـــيـــل وفــــحــــص وتـــدقـــيـــق 
ــنــــات املـــــــــــواد الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة  ــة شــــحــ ــقــ ــابــ ــطــ ومــ

املستوردة واملصدرة بمنافذ دولة الكويت
■ املزايدة رقم ) هـ ع ب / 2 / 2022 – 2023( 
إدارة وإســـتـــغـــالل وتــشــغــيــل غـــرفـــة عــمــلــيــات 
ومــركــز تتبع آللــيــات نــقــل املــخــلــفــات لصالح 

الهيئة العامة للبيئة 
■ مــزايــدة رقــم )هـــ ع ب / 3 / 2022 – 2023( 
بشأن إدارة وتشغيل الهيئة العامة للبيئة 
ــتـــابـــعـــة لـــــــوزارة  ــفـــنـــي الـ ــفـــحـــص الـ بـــمـــراكـــز الـ
الداخلية لقياس نسبة انبعاثات السيارات 

قبل تجديد دفتر املركبات
ويبقى السؤال املهم أين الجهات الرقابية التي تتابع 
أداء الهيئة العامة للبيئة وأين الرقابة املسبقة لديوان 

املحاسبة؟

لمصلحة من تقوم 
هيئة البيئة بمخالفة 

اللوائح الخاصة 
بالمزايدات الحكومية

عملية تسريع مريبة 
لترسية المزايدات 

المليونية دون نشرها 
في الكويت اليوم

اخلط األخضر توقف فضيحة املزايدات املليونية فى هيئة البيئة
الوزير الفارس أوقف املزايدة بعد ما كشفته اخلط األخضر

هيئة البيئة خالفت تعميم وزارة املالية املتعلق بطرح املزايدات 

اخلط األخضر : جنحنا فى متديد اإلغالق لشراء الكراسات إلى 17 أكتوبر ومتديد تقدمي العطاءات إلى 27 أكتوبر

جائزة نوبل العربية... 
تذهب إلى علماء من 

مصر ولبنان والسعودية
ــزة  ــ ــائـ ــ جـ ــد  ــ ــعـ ــ تـ  : الـــــكـــــويـــــت   •
ــنــــحــــهــــا  الـــــــكـــــــويـــــــت الـــــــتـــــــي تــــمــ
ــتـــقـــدم  ــلـ مــــؤســــســــة الـــــكـــــويـــــت لـ
الــعــلــمــي ضــمــن أهـــم الــجــوائــز 
ــلـــمـــاء حــــول  ــلـــعـ ــنـــح لـ ــمـ الــــتــــي تـ
الـــعـــالـــم، كـــمـــا تـــوصـــف بــأنــهــا 
جــائــزة نــوبــل الــعــربــيــة، وعــلــى 
ــاز  مــــــــدار ســـــنـــــوات عـــــديـــــدة حــ
كبير  عــدد  الــجــائــزة  هــذه  على 
واألجانب  العرب  العلماء  من 
العلمية  الساحة  اثــروا  الذين 
التي  وأبحاثهم  بابتكاراتهم 
تيسير  في  كبير  دور  لها  كان 

البشرية. حياة 

٢

العمل  إلــى  املداخيل  ارتــفــاع  إلــى  املــدقــع  الفقر  القضاء على  مــن 
على برنامج فضائي طموح، أحرزت الصني في عهد شي جني 
لكن مع  أعـــوام،  عــدة خــالل عشرة  تقدما على مستويات  بينج 
بعض التعثر. انتقلت الصني من 770 مليون شخص يعيشون 
2013 ثم ستة  82 مليون فقير في  إلى  املدقع )1978(  الفقر  في 
ماليني شخص في الفقر املدقع في 2019، حسبما يشير البنك 
الـــدولـــي الــــذي رحــــب بـــوتـــيـــرة قـــضـــاء عــلــى الــفــقــر املـــدقـــع »غــيــر 

مسبوقة«.

الصني قضت على الفقر وغزت الفضاء 

٦

• ريو دي جانيرو: بعد ثالث سنوات من التخطيط واملهّمات 
االستكشافية ورحــلــة اســتــغــرقــت أســبــوعــني فــي الــغــابــة، وصــل 
شفت في غابة األمــازون 

ُ
إلــى أكبر شجرة اكت فريق من العلماء 

ــف من 
ّ
املــطــيــرة على اإلطــــالق، إذ أن حجمها مماثل ملبنى مــؤل

25 طبقة. والشجرة العمالقة التي ترتفع قّمتها فوق الظلة في 
البرازيل، هي من  محمية نهر إيراتابورو الطبيعية في شمال 
نوع دينيزيا اكسلسا فيما يبلغ ارتفاعها 88٫5 مترًا وقطرها 

9٫9٩ أمتار.

علماء يصلون إلى أطول شجرة فى غابة األمازون
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وزارة الكهرباء تنشر ضوابط استخدام شواحن املركبات الكهربائيةوزارة الكهرباء تنشر ضوابط استخدام شواحن املركبات الكهربائية
أصدرت وزارة الكهرباء والماء 

ــات  ــفــ ــمــــواصــ ــأن الــ ــ ــشـ ــ قـــــــــــرارا بـ

ــد الــمــنــظــمــة  ــقــــواعــ الــفــنــيــة والــ

لــضــوابــط اســتــخــدام شــواحــن 

المركبات الكهربائية.. وجاء 

في القرار:

بدء املرحلة األولى من تاريخ سريان القرار حتى نهاية ديسمبر 2025
مادة أولىمادة أولى

في شأن تطبيق أحكام هذا القرار يقصد 
بالكلمات والعبارات اآلتية املعنى املبني 

قرين كل منها:
- شاحن املركبة الكهربائية ذو التيار 
ــردد AC: نـــظـــام لــنــقــل الـــطـــاقـــة إلـــى  ــتــ املــ
املــركــبــة الــكــهــربــائــيــة بــاســتــخــدام التيار 
املتردد، حيث يعتمد على املحول املدمج 
بــاملــركــبــة الــكــهــربــائــيــة لــتــحــويــل الــطــاقــة 

وتخزينها.
- شاحن املركبة الكهربائية ذو التيار 
ــام لــنــقــل الـــطـــاقـــة إلـــى  الـــثـــابـــت DC: نـــظـ
املــركــبــة الــكــهــربــائــيــة بــاســتــخــدام التيار 
املستمر، وذلــك بعد تحويلها من خالل 

محول خارجي.
- نــظــام تــخــزيــن الــطــاقــة الــقــابــل للشحن 
–Rechargeable Power Storage System
الــطــاقــة الكهروكيميائية  نــظــام تخزين 
وهي عبارة عن بطاريات قابلة للتفريغ 

وإعادة الشحن.
 Electric الــكــهــربــائــيــة الـــطـــاقـــة  قـــطـــار   -
الــكــهــربــائــيــة  ــرة  ــ ــدائــ ــ الــ  :Power Train
ــة  ــاقـ ــل نــــظــــام تــــخــــزيــــن الـــطـ ــمـ الــــتــــي تـــشـ
القابل للشحن، ونــظــام تحويل الطاقة 
الــكــهــربــائــيــة، واملـــحـــوالت اإللــكــتــرونــيــة، 
ــر الـــكـــهـــربـــائـــيـــة واملــــوصــــالت  ــائـ ــفـ والـــضـ
املــرتــبــطــة بــهــا، ونـــظـــام الـــربـــط الــخــاص 
بــشــحــن نـــظـــام تـــخـــزيـــن الـــطـــاقـــة الــقــابــل 

للشحن.
ــبـــات الــكــهــربــائــيــة:  - نـــظـــام شــحــن املـــركـ
Electric Vehicle ChargingSystem نظام 
ــداد املــركــبــة الــكــهــربــائــيــة  ــ يــعــمــل عــلــى إمـ
 ،DC OUTPUT ــتــــمــــر املــــســ بــــالــــتــــيــــار 
لغرض إعــادة شحن بطاريات املركبات 

الكهربائية.
 Electric الــكــهــربــائــيــة املــركــبــة  - مــوصــل 
Vehicle Connector: أداة تــعــمــل على 
ــائــــي بـــاملـــركـــبـــة  إنـــــشـــــاء اتـــــصـــــال كــــهــــربــ
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة عــــن طـــريـــق تــثــبــيــتــهــا فــي 

مدخل شحن السيارة الكهربائية.
ــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة  ــ ــبـ ــ ــركـ ــ - كـــــابـــــل ربــــــــط املـ
Electric Vehicle Charger Cable: كابل 
)Cable( ربط ما بني املوصل والشاحن 

الكهربائي لنقل الطاقة واملعلومات.
- مــــدخــــل شـــحـــن املـــركـــبـــة الــكــهــربــائــيــة 
ــاز عــلــى  ــهـ Electric Vehicle Inlet: جـ
املركبة الكهربائية، يدخل فيه موصل 
الشاحن الكهربائي لنقل الطاقة وتبادل 
املعلومات، ويعتبر مدخل شحن املركبة 
ا من املركبة الكهربائية  الكهربائية جزء
ا مــــــن مــــــعــــــدات اإلمــــــــــداد  ولـــــيـــــس جــــــــــزء

بالكهرباء.
- بطارية التخزين للمركبة الكهربائية 
 :Electric Vehicle Storage Battery
بــطــاريــة تــتــكــون مـــن خــلــيــة أو أكــثــر من 

الخاليا القابلة إلعادة الشحن.
مادة ثانيةمادة ثانية

يتم تنفيذ هذا القرار على مرحلتني:
- املرحلة األولى تبدأ من تاريخ سريان 

ــرار ويـــعـــمـــل بــــه حـــتـــى تـــاريـــخ  ــ ــقـ ــ ــذا الـ ــ هــ
.31/12/2025

ــن تـــاريـــخ  ــ ــة الـــثـــانـــيـــة تــــبــــدأ مـ ــلــ - املــــرحــ
1/1/2026 حتى تاريخ 31/12/2030.

مادة ثالثةمادة ثالثة
ــيـــب شـــــواحـــــن املــــركــــبــــات  ــركـ ــتـ يـــســـمـــح بـ
الــكــهــربــائــيــة فــي املـــواقـــع الــتــالــيــة ووفــقــا 
ملــا تسمح بــه األنــظــمــة املــعــمــول بها في 

الجهات ذات العالقة:
ــئـــات  ــيـ ــهـ ــآت واملـــــؤســـــســـــات والـ ــشــ ــنــ - املــ

الحكومية.
- املنشآت التجارية.

- املنشآت االستثمارية.
- املباني اإلدارية في املنشآت الصناعية.

- محطات تعبئة الوقود.
- السكن الخاص.

- الطرق السريعة والشوارع الرئيسية.
مادة رابعةمادة رابعة

يتم تركيب شواحن املركبات الكهربائية 
وفقا ملا يلي:

فـــي الــســكــن الــــخــــاص: يــســمــح بــتــركــيــب 
ــات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة ذات  ــبــ ــركــ شــــواحــــن املــ
ــار املــــتــــردد بــحــيــث ال تـــزيـــد قــــدرة  ــيـ ــتـ الـ

الحمل الكهربائي للشاحن الواحد على 
.22KW

في القطاعات األخـــرى: يسمح بتركيب 
شواحن املركبات الكهربائية ذات تيار 
.)DC( و/ أو التيار الثابت )AC( متردد

مادة خامسةمادة خامسة
ــبـــات  ــتـــرط لـــتـــركـــيـــب شــــواحــــن املـــركـ يـــشـ
الكهربائية لجميع املرافق تقديم طلب 
تركيب شاحن لقطاع شبكات التوزيع 
بــالــوزارة كما هو متبع في  الكهربائية 
تــــقـــــوية التـــيار  ــراءات إيــــصال أو  ــ إجـ

الكهربائي.
مادة سادسةمادة سادسة

ــات الــعــامــة  ــراطـ ــتـ يــجــب االلــــتــــزام بـــاالشـ
الــالزمــة لتركيب وتشغيل  واملتطلبات 
شواحن املركبات الكهربائية حسب ما 
هــو موضح فــي ملحق )أ( االشتراطات 
الــشــواحــن الكهربائية  الــعــامــة لتركيب 

ومتطلبات السالمة.
مادة سابعة

ــزام بــاملــواصــفــات الــفــنــيــة عند  ــتـ يــتــم االلـ
تركيب الشواحن الكهربائية حسب ما 
هــو موضح فــي ملحق )ب( املواصفات 

الفنية واملعايير القياسية للربط على 
الشبكة الكهربائية.

مادة ثامنة
يتم احتساب تعرفة استهالك الكهرباء 
لــشــواحــن املـــركـــبـــات الــكــهــربــائــيــة طبقا 
للتعرفة املقررة بالقانون رقم 20/2016 
والئحته التنفيذية والقرار الوزاري رقم 
بـــشـــأن تــحــديــد تــعــرفــة  لــســنــة 2017   28
وحـــدتـــي الـــكـــهـــربـــاء واملــــــاء حــســب نــوع 
الــنــشــاط، عــلــى أن تــتــم إعــــادة الــنــظــر في 
الثانية من تطبيق  التعرفة في املرحلة 
هذا القرار، ويحظر إعادة بيع الكهرباء 
بـــتـــعـــرفـــة تـــزيـــد عـــلـــى الـــتـــعـــرفـــة املـــقـــررة 

قانونا.
مادة تاسعةمادة تاسعة

الــتــصــمــيــم واإلشــــــــراف  تــخــتــص إدارة 
ــات الـــفـــنـــيـــة واملـــشـــاغـــل  ــدمــ ــقـــطـــاع الــــخــ بـ
ــبــــات اعـــتـــمـــاد  ــلــ ــقـــي طــ ــلـ ــتـ الــــرئــــيــــســــيــــة بـ
موديالت وأنــواع الشواحن الكهربائية 
لـــلـــمـــركـــبـــات وتــــحــــديــــد مــطــابــقــتــهــا مــع 
املـــواصـــفـــات الــفــنــيــة الــــــواردة فـــي وثيقة 
ــد املــنــظــمــة  ــواعــ ــقــ االســـتـــراتـــيـــجـــيـــات والــ
لــشــواحــن املــركــبــات الــكــهــربــائــيــة وكــذلــك 

املــواصــفــات الفنية واملعايير القياسية 
املعتمدة مــن قبل الجهات ذات العالقة 

في الدولة.
مادة عاشرةمادة عاشرة

يــســري تــطــبــيــق هــــذا الـــقـــرار بــعــد مـــرور 
60 يوما مــن تــاريــخ نشره فــي الجريدة 

الرسمية.
االشــتــراطــات العامة لتركيب الشواحن 

الكهربائية ومتطلبات السالمة
٭ يــجــب أخــــذ مــســافــات األمـــــان بــمــواقــع 
مــعــدات الشحن كأماكن تــوقــف عجالت 
املركبة واالرتـــدادات واألرصفة املحيطة 
بــهــا، وذلــــك لتجنب اصـــطـــدام املــركــبــات 
ــبــــل مـــــزود  ــن مـــــن قــ ــ ــواحـ ــ ــشـ ــ بــــمــــعــــدات الـ

الخدمة.
٭ االلـــتـــزام بــعــدم تــركــيــب مــعــدات شحن 
املركبات بالقرب من مصادر املياه مثل 

)نافورة، بركة، رشاش ماء، إلخ...(.
٭ يجب تركيب معدات الشحن في أماكن 

تتوافر فيها اإلنارة.
٭ يجب تركيب معدات الشحن بشريطة 

عدم إعاقة الحركة املرورية.
٭ يلتزم مــزود الخدمة بتوفير مظالت 
في األماكن املخصصة لشحن املركبات 

الكهربائية واملعدات التابعة لها.
٭ يجب أن تكون أبعاد وارتفاع الشاحن 
ال تعيق الحركة املرورية أو تعيق حركة 

األشخاص ذوي الهمم.
٭ يجب عمل قاعدة خرسانية للشاحن 
الــكــهــربــائــي ال يــقــل ارتــفــاعــهــا عـــن 25 
الشاحن  تركيب  املــراد  السطح  سم عن 

عليه.
٭ يـــــجـب االلتــــزام باالشتراطات العـــــامة 
وإرشادات األمن والسالمة لقوة اإلطفاء 

العام واإلدارة العامة للدفاع املدني.
٭ ال يسمح بتركيب شــواحــن املركبات 
 DC الـــثـــابـــت الـــتـــيـــار  الــكــهــربــائــيــة ذات 
الــســكــن  CHARGING STATION فـــي 
الخاص والحيازات الزراعية في املرحلة 

األولى.
اتــبــاع معايير األمـــن والسالمة  ٭ يجب 
املــذكــورة، وفــي حــال عــدم االلــتــزام بذلك 
يكون للوزارة الحق في مساءلة املخالف 

قانونيا.
٭ يجب اســتــخــراج الــتــراخــيــص الــالزمــة 
لــتــركــيــب الـــشـــواحـــن الــكــهــربــائــيــة وفــقــا 

للنظم املتبعة.
الــشــاحــن الكهربائي  ٭ يمنع اســتــخــدام 
ــــدون تــرخــيــص من  ألغـــــراض تــجــاريــة بـ
وزارة الكهرباء واملاء والطاقة املتجددة 
ووفــــق الــضــوابــط الــتــي ســتــوضــع لذلك 
ــرى ذات  الــجــهــات األخــ وبالتنسيق مــع 
العالقة مع مراعاة عدم السماح بإعادة 

بيع الكهرباء املقدمة بالسعر املدعوم.
٭ ال يسمح بتركيب الشواحن الكهربائية 
في املرحلة األولى من االستراتيجية في 
الــحــيــازات الــزراعــيــة أو االســطــبــالت أو 
غيرها من املواقع التي لم يرد ذكرها في 

القرار الوزاري.

السماح بتركيب 
الشواحن في 

المنشآت التجارية 
واالستثمارية 

ومحطات الوقود 
والسكن الخاص

تركيب الشواحن ذات 
التيار المتردد فى السكن 

الخاص بحيث ال تزيد قدرة 
22KW الحمل على
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جائزة نوبل العربية... تذهب إلى علماء من مصر ولبنان والسعوديةجائزة نوبل العربية... تذهب إلى علماء من مصر ولبنان والسعودية
المؤسسة أعلنت 
في يوليو الماضي 

أسماء الفائزين 
)بجائزة جابر 

األحمد للباحثين 
الشباب( لعام ٢٠٢١

تكريم العلماء 
الكويتيين الشباب 

الذين يحملون 
درجة الدكتوراه 

في مختلف 
حقول المعرفة

الـــكـــويـــت : تــعــد جـــائـــزة الـــكـــويـــت الــتــي 
تــمــنــحــهــا مـــؤســـســـة الـــكـــويـــت لــلــتــقــدم 
ــم الــــجــــوائــــز الـــتـــي  ــ ــلـــمـــي ضـــمـــن أهــ الـــعـ
تـــمـــنـــح لـــلـــعـــلـــمـــاء حــــــول الــــعــــالــــم، كــمــا 
العربية،  نــوبــل  بــأنــهــا جــائــزة  تــوصــف 
وعــلــى مـــدار ســنــوات عــديــدة حــاز على 
هـــذه الــجــائــزة عـــدد كــبــيــر مــن الــعــلــمــاء 
الساحة  اثروا  الذين  العرب واألجانب 
التي  بابتكاراتهم وأبحاثهم  العلمية 
كـــان لــهــا دور كــبــيــر فــي تــيــســيــر حــيــاة 

البشرية.
هـــذا وأعــلــنــت مــؤســســة الــكــويــت للتقدم 
ــائـــزة  ــن بـــجـ ــزيــ ــائــ ــفــ ــمـــي أســـــمـــــاء الــ ــلـ ــعـ الـ
الـــتـــي تمنحها  لـــعـــام 2021(  )الـــكـــويـــت 
ــعــــرب  ــاء الــ ــمـ ــلـ ــعـ ــلـ ــا لـ ــنــــويــ املــــؤســــســــة ســ
املتميزين ممن حققوا إنــجــازات بــارزة 
ــــي مــســيــرتــهــم  ــلـــة فـ ومــــســــاهــــمــــات أصـــيـ

البحثية.
ــال املــديــر الــعــام للمؤسسة الــدكــتــور  وقـ
خالد الفاضل في بيان صحفي إن قيمة 
الـــجـــائـــزة تــبــلــغ 40 ألــــف ديـــنـــار كــويــتــي 

ــكـــي( لكل  أمـــريـ ألــــف دوالر  )نـــحـــو 132 
مجال من مجاالتها األربعة.

ــــاف أن جـــائـــزة الــعــلــوم األســاســيــة  وأضـ
بــمــجــال عـــلـــوم الــفــيــزيــاء فـــي تخصص 
)فيزياء الحالة املكثفة( منحت مناصفة 
بــني الــعــالــم الــســعــودي الــدكــتــور عثمان 

بـــكـــر والـــعـــالـــم املــــصــــري الـــدكـــتـــور عــمــر 
عبدالصبور، اللذين يعمالن معا بقسم 
العلوم والهندسة الفيزيائية في جامعة 
)امللك عبد الله للعلوم والتقنية باململكة 
العربية السعودية(، وتركزت أبحاثهما 
على اســتــخــدام مــادة )البيروفسكايت( 

فــي تطبيقات الطاقة الشمسية وكذلك 
مستشعرات اإلشعاعات عالية الطاقة.

وأوضح أنه في مجال العلوم التطبيقية 
ــوم الــتــطــبــيــقــيــة  ــ ــلـ ــ ــعـ ــ عـــــن مـــــوضـــــوع )الـ
الــطــبــيــة(، فـــاز مــنــاصــفــة كـــل مـــن الــعــالــم 
املـــصـــري الــدكــتــور نــبــيــل صـــيـــدح، الـــذي 

يــشــغــل حـــالـــيـــا مــنــصــب مـــديـــر مــخــتــبــر 
الغدد الصماء العصبية البيوكيميائية 
بمعهد البحوث السريرية في مونتريال 
بكندا، والعالم اللبناني الدكتور علي 
طــــاهــــر الــــــــذي يـــشـــغـــل مـــنـــصـــب أســـتـــاذ 
بــوحــدة أمـــراض الــدم واألورام فــي قسم 
الـــطـــب الـــبـــاطـــنـــي ومــــديــــر مــعــهــد نــايــف 
ــة فــي  ــيـ ــكـ ــريـ ــي الـــجـــامـــعـــة األمـ بـــاســـيـــل فــ

بيروت.
ـــر الـــبـــيـــان أن مـــوضـــوع أبــحــاثــهــمــا  وذكــ
ــاد إلــــى آفـــاق  وتــجــاربــهــمــا الــعــالجــيــة قــ
جـــديـــدة لــعــالج مــرضــى اضـــطـــراب الـــدم 
)الــثــالســيــمــيــا( بـــاإلضـــافـــة الــــى تــطــويــر 
ــة جـــديـــدة وفــعــالــة لـــعـــالج ارتـــفـــاع  ــ أدويــ

الكوليسترول.
وبني أنه في مجال العلوم االقتصادية 
واالجـــتـــمـــاعـــيـــة عــــن مــــوضــــوع )الـــعـــلـــوم 
التربوية( فاز بالجائزة العالم اللبناني 
الدكتور فــؤاد عبد الخالق الــذي يشغل 
منصب عميد كلية التعليم في جامعة 
نورث كارولينا )تشابل هل( بالواليات 

املتحدة األمريكية.
وأشار البيان إلى أن أبحاثه تركزت في 
العديد من املواضيع التي تخص مجال 
تعليم العلوم وتعلمها مع التركيز على 
أهــمــيــة ادخــــال مــنــهــج STEM )الــعــلــوم-
التكنولوجيا-الهندسة -الــريــاضــيــات( 
فــي الــفــصــول الــدراســيــة لصقل مــهــارات 

الطالب وتطوير مهاراتهم.
وأضاف أنه في مجال العلوم اإلنسانية 
ــن مـــوضـــوع )عــلــم  والـــفـــنـــون واآلداب عـ
ــيــــات  ــانــ ــلــــســ الـــــلـــــغـــــويـــــات تــــخــــصــــص الــ
ــاز  ـــي(، فــ ــ ــربـ ــ ــعــ ــ ــ ــــو ال ــــحـ ــنـ ــ املـــعـــجـــمـــيـــة والـ
بـــالـــجـــائـــزة الـــعـــالـــم الــلــبــنــانــي الــدكــتــور 
ــــذي يــشــغــل مــنــصــب  ــزي بــعــلــبــكــي الــ ــ رمــ
ــيـــس دائـــــــرة الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة ولـــغـــات  رئـ
الشرق األدنــى بالجامعة األمريكية في 
بيروت. وأوضــح أن أبحاثه تركزت في 
مجال اللسانيات املعجمية وله العديد 
من املنشورات البحثية والكتب املحررة 
والــقــوامــيــس خــالل الــســنــوات العشرين 

املاضية.
ــي يــولــيــو  ــة أعـــلـــنـــت فــ ــسـ ــانــــت املـــؤسـ وكــ
ــائـــزة  املــــاضــــي أســــمــــاء الـــفـــائـــزيـــن )بـــجـ
جابر األحــمــد للباحثني الشباب( لعام 
تــكــريــم العلماء  إلـــى  الــتــي تــهــدف   2021
والباحثني الكويتيني مــن فئة الشباب 
ــوراه في  ــتـ ــدكـ ــة الـ ــ الـــذيـــن يــحــمــلــون درجـ
مــخــتــلــف حـــقـــول املـــعـــرفـــة وتــشــجــيــعــهــم 
على زيادة متابعتهم ألبحاثهم العلمية 

التي تتوجه إلى خدمة املجتمع.



جماعة الخط األخضر البيئيةاألحد 9 أكتوبر 2022 م – 13 ربيع األول 1444 هـ 4
خليجي

االمارات السعودية

• مـــســـقـــط:  ســـرعـــت الـــحـــكـــومـــة الــعــمــانــيــة 
مــن وتــيــرة خــطــوات إستراتيجية التحول 
التكنولوجي الكتساب القدرة على الرؤية 
الفورية الالزمة لتنمية األسواق في جميع 
الــقــطــاعــات اإلنـــتـــاجـــيـــة، وبــالــتــالــي تــعــزيــز 
ــا فــي نــمــو الــنــاتــج املــحــلــي اإلجــمــالــي  دورهــ

للبلد الخليجي.
وفـــي أحـــدث تجسيد لــهــذا املــنــحــى، أعلنت 
وزارة النقل واالتصاالت وتقنية املعلومات 
الخميس عن برنامجها التنفيذي “للذكاء 

االصطناعي والتقنيات املتقدمة”.
والتكنولوجيا واالبتكار من بني مجموعة 
الـــتـــي تــراهــن  مـــن األدوات اإلســتــراتــيــجــيــة 
عليها الــحــكــومــة لــتــعــزيــز دورهــــا فــي نمو 
الناتج املحلي اإلجمالي، كما هو الحال مع 

جيرانها اإلمارات والسعودية والبحرين.
الــبــرنــامــج 4 مــحــاور هــي تعزيز  ويتضمن 
املــســتــهــدفــة للتنويع  الــقــطــاعــات  إنــتــاجــيــة 
الــقــدرات البشرية في  االقــتــصــادي وتنمية 
الـــذكـــاء االصــطــنــاعــي وتــبــنــي هـــذه التقنية 
في القطاعات األساسية، فضال عن اعتماد 

سياسة الحوكمة بهذا املضمار.
ــاء  ــذكــ ــلــ ــل الــــتــــقــــنــــيــــات املــــمــــكــــنــــة لــ ــ ــمـ ــ ــشـ ــ وتـ
االصطناعي والتقنيات املتقدمة إنترنت 
األشياء، والطائرات واملركبات ذاتية القيادة 
ــعــــاد والـــروبـــوتـــات  والـــطـــبـــاعـــة ثــالثــيــة األبــ

والواقع االفتراضي واملعزز.
ــة إلـــــــــى تــــقــــنــــيــــات الــــــذكــــــاء  ــبــ ــســ ــنــ ــالــ أمـــــــــا بــ
االصــطــنــاعــي املــســتــهــدفــة فــهــي تــعــلــم اآللـــة 
والــتــعــلــم الــعــمــيــق والـــرؤيـــة اآللــيــة وتمييز 
الصوت والكالم ومعالجة اللغة، باإلضافة 

إلى التحليل الذكي واتخاذ القرارات املبنية 
على البيانات.

وتــشــكــل الــخــطــوة أحـــد الــبــرامــج التنفيذية 
لـــإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــحـــكـــومـــيـــة لــالقــتــصــاد 
ُيــعــد للتوجه اإلستراتيجي  الـــذي  الــرقــمــي 
لــلــذكــاء االصــطــنــاعــي والــتــقــنــيــات املتقدمة 
لـــلـــبـــالد، لــتــشــجــيــع تـــبـــنـــي الــتــكــنــولــوجــيــا 
ــة  ــعــ ــا بــــعــــد مــــراجــ ــهــ ــنــ ــيــ ــوطــ ــورة وتــ ــ ــطــ ــ ــتــ ــ املــ

إستراتيجيات عدة دول في هذا املجال.
ويتوقع املسؤولون أن توفر اإلستراتيجية 

ــن فــــرص الــعــمــل  الــرقــمــيــة لــلــبــالد اآلالف مـ
لــــلــــمــــواطــــنــــني فـــــــي قــــــطــــــاع تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 

املعلومات.
وفـــي حــني تــراهــن مسقط كــبــاقــي جيرانها 
ــقـــطـــاب الــحــلــقــات  ــتـ ــلـــى اسـ الــخــلــيــجــيــني عـ
ــــي صـــنـــاعـــة الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  األســــاســــيــــة فـ
والـــتـــقـــنـــيـــة ضـــمـــن مـــشـــاريـــعـــهـــا الــطــمــوحــة 
إيـــراداتـــهـــا، لكنها قد  لــتــنــويــع  املستقبلية 
ــدة تــتــمــثــل فــي  ــديــ تـــصـــطـــدم بـــتـــحـــديـــات جــ
ــتـــمـــاالت تــعــثــر نــقــل املـــعـــرفـــة من  زيــــــادة احـ

دول العالم املتقدم. وبحسب وكالة األنباء 
الُعمانية الرسمية، يــهــدف برنامج وزارة 
إلــى بناء شراكات ومنظومة تعاون  النقل 
وتــكــامــل مــع املــؤســســات الــعــامــة والخاصة 
واألكــاديــمــيــة ورواد األعــمــال واملــؤســســات 
لتوحيد الجهود في مجال تقنيات الذكاء 

االصطناعي والتقنيات املتقدمة.
كـــمـــا أنـــــه يــشــجــع عـــلـــى اســــتــــخــــدام الـــذكـــاء 
االصطناعي في القطاعات األساسية مثل 
التعليم والصحة والدفاع واألمن والرعاية 

االجــتــمــاعــيــة وتــحــســني جـــــودة الــخــدمــات 
الحكومية.

ومن املتوقع أن يسهم البرنامج في تحفيز 
مــخــتــلــف الــقــطــاعــات وتـــوطـــني الــصــنــاعــات 
الــقــائــمــة عــلــى إنـــتـــاج املــكــونــات األســاســيــة 
ــي الــــــذكــــــاء االصـــطـــنـــاعـــي  ــ املــــســــتــــخــــدمــــة فــ

والتقنيات املتقدمة.
وتــوفــر الــحــكــومــة مــن خـــالل هـــذا البرنامج 
أرضية لتحديث منظومة التعليم وإيجاد 
بيئة تنظيمية وتشريعات مرنة وتحديد 
ومـــراجـــعـــة مــعــايــيــر الـــقـــيـــاس واملــــؤشــــرات 
لتتماشى مع متطلبات الذكاء االصطناعي 

والتقنيات املتقدمة.
املــاضــيــة شرعت  القليلة  الــســنــوات  وخـــالل 
مــســقــط فــــي اســـتـــكـــشـــاف فـــــرص اســـتـــخـــدام 
التكنولوجيا فــي القطاعات اإلنتاجية ملا 
لها من دور كبير في التحول الرقمي ودفع 
عــجــلــة الــتــنــمــيــة الــشــامــلــة فــي الـــبـــالد، التي 
تــواجــه تــحــديــات مــالــيــة كــبــيــرة تعمل على 

معالجتها.
وتقول الحكومة إن التكنولوجيا ستقود 
إلى تطوير قدرات القطاع لتحقيق مؤشرات 
متقدمة، وخاصة قطاع األعمال واملبادالت 
التجارية والــخــدمــات اللوجستية وقطاع 
الــصــنــاعــة وغــيــرهــا لـــزيـــادة مــســاهــمــتــه في 

الناتج املحلي وفق إستراتيجية 2040.
وتستهدف الحكومة رفع مساهمة القطاع 
التكنولوجي في الناتج املحلي اإلجمالي 
للبالد ليبلغ 10 في املئة بحلول العام 2040 
اســتــنــادا على بــرنــامــج اعتمدته الحكومة 

في أكتوبر املاضي.

عمان 

مسقط تطلق برنامجا لتنمية أعمال قطاع الذكاء االصطناعي

إطالق برنامج مكافحة البعوض والتوعية اجملتمعيةإطالق برنامج مكافحة البعوض والتوعية اجملتمعية»االستثمارات السعودي« يطرح سندات خضراء بقيمة »االستثمارات السعودي« يطرح سندات خضراء بقيمة 33 مليارات دوالر مليارات دوالر
أعــــــــلــــــــن صــــــنــــــدوق   : الــــــــــريــــــــــاض 
االســتــثــمــارات الــعــامــة الــســعــودي 
ــنـــداتـــه  ــرح أول سـ ــ ــ إتـــــمـــــام طـ عـــــن 
الــخــضــراء الــدولــيــة بــقــيــمــة ثــالثــة 
مـــــلـــــيـــــارات دوالر وذلـــــــــك ضــمــن 
بــرنــامــج )صــنــدوق االســتــثــمــارات 
الــــدولــــي إلصــــــدار أدوات  الـــعـــامـــة 
الــــديــــن( حــيــث أصـــــدر الــصــنــدوق 
سندات )100 سنة( والتي تعكس 
الثقة العالية في مكانة الصندوق 
ــبــــاء  ــلـــت وكــــالــــة االنــ ــقـ ــة. ونـ ــيــ ــالــ املــ
السعودية )واس( عن الصندوق 
القول ان ذلك يأتي بهدف تمويل 
ــارات  ــمـ ــثـ ــتـ ــمـــويـــل اسـ تـ إعــــــــادة  أو 
الــــــصــــــنــــــدوق الــــــخــــــضــــــراء ضـــمـــن 
بــمــا ينسجم  ــنـــدوق  الـــصـ جـــهـــود 
ــة املــمــلــكــة 2030.  ــ مـــع أهـــــداف رؤيـ
وقالت ان املجموع الكلي لطلبات 
االكــتــتــاب وصــل إلــى أكــثــر مــن 24 
أمــريــكــي )نـــحـــو 90  مــلــيــار دوالر 
مليار ريـــال( كما تــجــاوزت نسبة 
التغطية أكثر من ثمانية أضعاف 
إجـــمـــالـــي اإلصـــــــدار مــقــســمــة على 
الـــشـــرائـــح الــتــالــيــة األولـــــى بقيمة 
1,25 مـــلـــيـــار دوالر )نـــحـــو 69,4 
ــال( لــســنــدات مدتها  ــ مــلــيــارات ريـ
خــمــس ســـنـــوات والــثــانــيــة بقيمة 
25ر1 مــلــيــار دوالر )نـــحـــو 69,4 
ــال( لــســنــدات مدتها  ــ مــلــيــارات ريـ
10 ســنــوات والــثــالــثــة بقيمة 500 
مــلــيــون دوالر )نــحــو 88,1 مليار 

ريال( لسندات مدتها 100 سنة.
إلــــى ان حجم  الـــوكـــالـــة  واشـــــــارت 
ـــن قـــبـــل املــســتــثــمــريــن  ــال مــ ــ ــبــ ــ اإلقــ

ــلـــى اإلصـــــــــدار األول  ــيــــني عـ الــــدولــ
لــلــصــنــدوق يــعــكــس ثــقــتــهــم بـــدور 
الـــــــصـــــــنـــــــدوق كــــــــداعــــــــم أســـــاســـــي 
ــة  ــيــ ــربــ ــعــ ــة الــ ــ ــكـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ القــــــتــــــصــــــاد املـ
ــانـــة الـــصـــنـــدوق  ــكـ الـــســـعـــوديـــة ومـ
ــاديــــق الــــثــــروة  ــنــ كــــأحــــد أكــــبــــر صــ
الـــســـيـــاديـــة فــــي الـــعـــالـــم وأكـــثـــرهـــا 
تـــــأثـــــيـــــرا. واضــــــافــــــت ان إصـــــــدار 
الـــســـنـــدات األولـــيـــة يـــأتـــي بــعــد أن 
قام الصندوق في فبراير املاضي 
ــار  بــــإصــــدار وثـــيـــقـــة تــتــضــمــن إطــ
عــمــل الــتــمــويــل األخــضــر الــخــاص 
بـــــالـــــصـــــنـــــدوق الـــــــــــذي يـــتـــمـــاشـــى 
مــــع أفـــضـــل املــــمــــارســــات الـــدولـــيـــة 
ويـــتـــوافـــق مـــع املــعــايــيــر املـــحـــددة 
ــبـــادئ الـــســـنـــدات الــخــضــراء  فـــي مـ
ــة الــدولــيــة  ــرابـــطـ الــــصــــادرة عـــن الـ
املــــــــــــال ومــــــبــــــادئ  لــــــســــــوق رأس 
الــقــروض الخضراء الــصــادرة عن 

الرابطة الدولية لسوق الدين.
وذكرت ان صندوق االستثمارات 
العامة السعودي يعتزم توظيف 

محصالت هــذا اإلصــــدار لتمويل 
املـــــشـــــاريـــــع الـــــخـــــضـــــراء املـــؤهـــلـــة 
املــتــجــددة  الــطــاقــة  وفـــي مقدمتها 
ــلــــمــــوارد  لــ ــة  ــدامــ ــتــ ــســ املــ واإلدارة 
املائية ومكافحة التلوث واملباني 
الخضراء ووســائــل النقل.ولفتت 
يــلــعــب دورا  الــــصــــنــــدوق  إلـــــى ان 
أســاســيــا فــي دعـــم أجــنــدة اململكة 
الـــــخـــــضـــــراء بــــاعــــتــــبــــاره مـــحـــركـــا 
لـــلـــتـــحـــول االقــــتــــصــــادي الـــوطـــنـــي 
ودعـــم جــهــود التنمية والتنويع 
ــي املـــمـــلـــكـــة ويــعــد  ــادي فــ ــتــــصــ االقــ
اإلصـــــــــــدار اســـــتـــــمـــــرارا ملـــــبـــــادرات 
ــاق  ــطــ ــنــ ــي هـــــــــذا الــ ــ ــ الــــــصــــــنــــــدوق فـ
مــــــــن بــــيــــنــــهــــا إعـــــــــــــالن صـــــنـــــدوق 
االســتــثــمــارات الــعــامــة بــالــتــعــاون 
مع مجموعة تداول السعودية عن 
الــســوق الطوعية لتداول  مــبــادرة 
االئـــتـــمـــان الــكــربــونــي فـــي منطقة 
الــشــرق األوســـط وشــمــال أفريقيا 
ــج الـــــطـــــاقـــــة املــــتــــجــــددة  ــ ــامــ ــ ــرنــ ــ وبــ

لصندوق االستثمارات العامة.

املــنــاخــي والبيئة  الــتــغــيــر  أعــلــنــت وزارة   : أبــوظــبــي   
عـــن إطــــالق بــرنــامــج مــكــافــحــة الــبــعــوض والــتــوعــيــة 
»الــبــرنــامــج  الــثــانــيــة مــن  املــرحــلــة  املجتمعية، ضــمــن 
البعوض«، بالتعاون مع  الوطنية ملكافحة  الوطني 
، والـــذي يستهدف  وزارة الصحة ووقــايــة املجتمع 
ــعـــوض، بــالــتــنــســيــق مـــع كــافــة  ــبـ رصــــد ومـــكـــافـــحـــة الـ
السلطات والــجــهــات املحلية املعنية على مستوى 

الدولة.
ــلـــقـــت املـــرحـــلـــة األولــــــــى مــن  وكــــانــــت الــــــــــوزارة قــــد أطـ
الــبــرنــامــج فـــي الـــعـــام 2019 واســتــمــرت حــتــى الــعــام 
الـــعـــام  ــن  ــ مـ الـــثـــانـــيـــة  ــة  ــلــ املــــرحــ تـــمـــتـــد  فـــيـــمـــا   ،2021
ــد  مـــســـح ورصــ ــــاري وحـــتـــى 2025، وتـــتـــضـــمـــن  ــــجـ الـ
الــبــعــوض والــســيــطــرة عليها عــن طريق  بــؤر تجمع 
القيام بعمليات املكافحة ومتابعة أجــهــزة الرصد 
الحشري، باإلضافة إلى توعية الجمهور بالبرنامج 
الــتــعــاون مــع الشركة  الــوطــنــي للمكافحة وبــأهــمــيــة 

املكلفة باملكافحة.
الــثــانــيــة حملة متخصصة  املــرحــلــة  أعــمــال  وتــشــمــل 
ــة وتــدابــيــر  ــايـ لــتــوعــيــة الــجــمــهــور بـــأهـــم طــــرق الـــوقـ
ات  الــســالمــة، ورفــــع الــوعــي بــأهــمــيــة اتــخــاذ اإلجـــــراء
التغير املناخي  بــهــا وزارة  الــتــي تــوصــي  الصحية 

والبيئة ووزارة الصحة ووقاية املجتمع.
ــادة عــيــســى الــهــاشــمــي الـــوكـــيـــل املــســاعــد  ــعـ ــال سـ ــ وقـ
الــتــغــيــر  فـــي وزارة  املـــســـتـــدامـــة  لــقــطــاع املــجــتــمــعــات 
: » تمثل حماية وتعزيز الصحة  املناخي والبيئة 
الــعــامــة أحــد األولـــويـــات االســتــراتــيــجــيــة الــتــي تعمل 
الـــوزارة بالتعاون مع الجهات املعنية وذات  عليها 
العالقة على مستوى الدولة في القطاعني الحكومي 
والخاص«، مشيرا إلى أن مكافحة اآلفات والتبعات 
البيئة أو على  الصحية املترتبة عليها ســواء على 
صحة البشر ورفع الوعي املجتمعي بها تأتي ضمن 
اخــتــصــاصــات الــــوزارة الــتــي تــحــرص بشكل سنوي 
على إطــالق حمالت متخصصة تستهدف مكافحة 
ــتـــعـــاون مـــع الــجــهــات املــعــنــيــة على  هــــذه اآلفـــــات والـ

مستوى الدولة في رفع وعي الجمهور بكافة فئاته 
فــي كيفية املــســاهــمــة فــي جــهــود املــكــافــحــة وتــعــزيــز 

سبل الوقاية من تأثيرات هذه اآلفات.
ــــالل الـــــعـــــام الـــــجـــــاري،  ــ ــة خـ ــلـ ــمـ ــحـ وضــــمــــن أعـــــمـــــال الـ
وبالتزامن مع فصل الشتاء وتساقط األمطار والتي 
تتكاثر فيها نسبة انتشار الحشرات، سيتم إرسال 
فــرق مختصة لــرش املــبــيــدات اآلمــنــة واملــعــتــمــدة من 
الفترة من األول من أكتوبر الجاري  الـــوزارة، خــالل 
عـــلـــى مــكــافــحــة  ــز  ــركــ فـــبـــرايـــر 2023، وتــ وحـــتـــى 23 
العوامل املسببة والتي تؤدي النتشار البعوض، في 
مختلف املواقع اإلنشائية واالستثمارية واملــدارس 
واألحــيــاء السكنية وإســطــبــالت الخيول ومضامير 
ــدائـــق واملـــتـــنـــزهـــات الـــعـــامـــة والـــعـــزب  الـــســـبـــاق والـــحـ
واملــــزارع، فــي أنــحــاء اإلمــــارات، بــهــدف الــحــفــاظ على 

البيئة والسالمة العامة.
ــاون مــــع الـــفـــرق  ــعـ ــتـ وتـــهـــيـــب الــــــــوزارة بــالــجــمــهــور الـ
املتخصصة واملعتمدة في عمليات املكافحة، ورش 

املبيدات األمنة واملعتمدة،

التكنولوجيا واالبتكار أدوات إستراتيجية تراهن عليها احلكومة العمانية لتعزيز دورها فى منو الناجت املحلي اإلجمالي

البيئة تصادر شباك صيد مخالفةالبيئة تصادر شباك صيد مخالفة
الــبــيــئــة والتغير  : أعــلــنــت وزارة  الـــدوحـــة   •
املناخي عن ضبط ومصادرة إدارة الحماية 
الــخــور البحرية  الــبــحــريــة ممثلة فــي وحـــدة 
شـــبـــاك صــيــد )نـــايـــلـــون( بـــالـــقـــرب مـــن فشت 

بمحمية الذخيرة.
ــــى ضــــــــــرورة اإللـــــتـــــزام  ــ ونـــــوهـــــت الـــــــــــــوزارة إلـ

بــالــقــوانــني وعــــدم إســـتـــخـــدام شــبــاك الــصــيــد 
املخالفة أو الصيد في املناطق املمنوعة من 

أجل سالمة البيئة والحياة الفطرية فيها.
وتشير املـــادة رقــم )1( مــن قــرار وزيــر البيئة 
بــتــنــظــيــم مــمــارســة  لــســنــة 2015م  رقــــم )86( 
بعض أعمال الصيد البحري إلى أنه ُيحظر 

ُيحظر استخدام أي من األدوات التالية في 
الــغــزل الخيشومية  الــبــحــري: شــبــاك  الصيد 
ذات الـــثـــالث طــبــقــات، و الــشــبــاك املــصــنــوعــة 
من النايلون )أحادية الخيط(، وشباك الجر 
القاعي لصيد األسماك، شباك السالية، وفقًا 

للبوابة القانونية القطرية.

قطر
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غالء األسعار يحول القهوة فى أوروبا إلى سلعة رفاهية
لـــــــوكـــــــســـــــمـــــــبـــــــورغ–أجـــــــبـــــــرت 

االرتفاعات الهائلة في األسعار 

وفــي قيمة التكاليف األخــرى 

ــة العديد  ــيـ بـــاألســـواق األوروبـ

من المقاهي إلى تحويل هذه 

الــــزيــــادات إلـــى الـــزبـــائـــن، وهــو 

ــم الـــضـــغـــوط  مــــا يـــعـــكـــس حـــجـ

التي خلفها التضخم القاسي 

على القدرة الشرائية. ويشهد 

ــقــــاهــــي  ــمــ الـــمـــســـتـــهـــلـــكـــون والــ

ــا زيـــادة  ــ والــمــطــاعــم فــي أوروبـ

فــي أســعــار القهوة منذ أشهر 

ــر الــــــخــــــبــــــراء إلـــــــــى أن  ــ ــيـ ــ ــشـ ــ ويـ

ــذا الــــوضــــع لــــن يــتــغــيــر فــي  ــ هــ

المستقبل القريب، بل أشاروا 

ا. إلى أنه قد يزداد سوء

ــال مــكــتــب اإلحـــصـــاء الــتــابــع لــالتــحــاد  وقــ
األوروبــي )يوروستات( إن “قدح القهوة 
الصباحي أصبح متعة باهظة الثمن”، 
الــن،  مسلطا األضــــواء على زيـــادة سعر 

إضافة إلى السكر والحليب.
وقـــال يــوروســتــات “قـــد تجعل الـــزيـــادات 
األخــــــيــــــرة فـــــي األســــــعــــــار هـــــــذه الـــســـلـــعـــة 
الـــنـــاس في  الــتــي يستهلكها  األســاســيــة 
الــصــبــاح ضــربــا مــن ضـــروب الــرفــاهــيــة”، 
الـــــــن زادت فــي  ــار  ــ ــعــ ــ ــا أن أســ ــحــ مــــوضــ
املــــئــــة فــي  ــي  ــ فـ بـــنـــســـبـــة 16.9  ــتــــوســــط  املــ
أغــســطــس املــاضــي مــقــارنــة بــالــســعــر قبل 
ــاف املــكــتــب أن ســعــر الحليب  ــ عــــام. وأضـ
الـــدســـم زاد بــنــســبــة 24.3  الـــطـــازج كــامــل 
فــي املــئــة فــي املــتــوســط، بينما زاد سعر 
الــحــلــيــب الـــطـــازج مــنــزوع الــدســم بنسبة 
ــادة في  ــ 22.2 فـــي املـــئـــة. وكـــانـــت أعــلــى زيـ
مــــكــــونــــات الــــقــــهــــوة فــــي الــــســــكــــر، إذ قــفــز 

متوسط سعره بنسبة 33.4 في املئة.
وأظهرت البيانات أن األسعار زادت لهذه 
الــســلــع األربـــــع فـــي جــمــيــع دول االتـــحـــاد 
األوروبــــــــي بــاســتــثــنــاء مـــالـــطـــا، حــيــث لم 
تتغير أســعــار الــحــلــيــب الـــطـــازج مــنــزوع 
الدسم. وشهدت فنلندا وليتوانيا أعلى 
تــغــيــرات فــي أســعــار الـــن، بــزيــادة قدرها 
43.6 في املئة و39.9 في املئة على التوالي، 

تليهما كل من السويد وإستونيا.
في املقابل، شهدت بولندا أعلى قفزة في 
أســعــار الــســكــر، حــيــث قــفــزت إلـــى حــوالــي 
الـــعـــام  أغـــســـطـــس  ــن  ــ املــــئــــة مـ ــي  ــ فـ  109.2

املاضي.
وفي منطقة اليورو التي تضم 19 دولة، 
بلغ تضخم أســعــار املستهلكني 9.1 في 
ــي، مـــدفـــوعـــا  ــ ــاضـ ــ املــــئــــة فــــي أغـــســـطـــس املـ

ــة والـــــــغـــــــذاء. وســجــلــت  ــاقــ ــطــ ــار الــ ــعــ ــأســ بــ
رقـــمـــا قــيــاســيــا جـــديـــدا بــلــغ 10 فـــي املــئــة 
بنهاية الشهر املــاضــي، وفــقــا لتقديرات 

يوروستات.
املــاضــيــة، ارتفعت  القليلة  خــالل األشــهــر 
ــا.  ــ أســـعـــار الــــن فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء أوروبــ
على الرغم من أن العديد من املقاهي في 
برلني لم ترفع األسعار حتى اآلن، إال أنها 
لم تستبعد القيام بذلك. شهدت غالبية 
املــقــاهــي فـــي الــعــاصــمــة األملــانــيــة تقلص 

هوامشها مؤخًرا.

املـــعـــاكـــســـة  ــة  ــيــ ــنــــاخــ املــ وأدت األحــــــــــــداث 
وزيــــــادة الــطــلــب، إلــــى جـــانـــب الــتــطــورات 
ــــات  ــــدمـ ــــخـ ــة وأزمـــــــــــــة الـ ــيــ ــاســ ــيــ ــوســ ــيــ ــجــ الــ
ــة بــــالــــوبــــاء، إلـــى  ــبـــطـ ــرتـ الـــلـــوجـــســـتـــيـــة املـ
ارتفاع أسعار الجملة على مدار العامني 
ــاقـــة  الـــطـ كــــمــــا أدت أســـــعـــــار  ــــني.  ــيـ ــ ــــاضـ املـ
انــدالع الحرب في شرق  املتصاعدة منذ 
ــا إلـــى مــضــاعــفــة تــكــالــيــف الشحن  ــ أوروبــ
في األشهر االثني عشر املاضية وزيادة 

الضغوط التضخمية.
وفـــي ظــل ارتـــفـــاع أســعــار الــطــاقــة بنسبة 

الــتــضــخــم  ــدل  ــعــ بـــلـــغ مــ ــة،  ــ ــئـ ــ املـ ــــي  فـ  40.8
السنوي في منطقة اليورو أعلى مستوى 
لـــه مــنــذ بــــدأ تــســجــيــل الــبــيــانــات قــبــل 23 
عـــامـــا. وكـــانـــت مــنــصــة “دويـــشـــتـــه فــيــلــه” 
األملانية قد نقلت عن جوردان مونتغمري 
مـــديـــر الــتــســويــق بــشــركــة فـــيـــورد كــوفــي 
روســتــيــرس قــولــه فــي أغــســطــس املــاضــي 
ــار الـــقـــهـــوة كـــانـــت تـــــدور حــول  ــعــ إن “أســ
مستوى 0.85 دوالر للرطل في مايو من 
عام ″2019، وهو أدنى مستوى منذ عام 

.2004

التضخم وارتفاع األسعار 
ينعكس سلبا على 
سكان القارة العجوز

إعدام نحو إعدام نحو 4848 مليون طائر  مليون طائر 
فى أوروبا منذ اخلريف املاضيفى أوروبا منذ اخلريف املاضي

أعـــــــلـــــــنـــــــت الـــــــســـــــلـــــــطـــــــات األوروبــــــــــــيــــــــــــة 
الصحيةإعدام نحو 48 مليون طائر في 
أوروبــــا مــنــذ الــخــريــف املــاضــي، نتيجة 
ـــر انـــتـــشـــار إلنـــفـــلـــونـــزا  ــطـ ـــر وأخــ ــبـ ـــ »أكــ ــ ل

الطيور« على اإلطالق.
جـــــــاء ذلـــــــك بـــحـــســـب مـــــا نـــقـــلـــت شــبــكــة 
يــورو نيوز عــن تقرير أصــدرتــه الهيئة 
 )EFSA( لــســالمــة األغــــذيــــة ــة  ــ ــيـ ــ األوروبـ
واملركز األوروبــي للوقاية من األمراض 
ــا )ECDC( واملـــخـــتـــبـــر  ــهــ ــتــ ــافــــحــ ــكــ ومــ
املرجعي لالتحاد األوروبــــي ألنفلونزا 

الطيور.
ــــدر أن االنــــتــــشــــار األخـــيـــر  ــــصـ وذكـــــــر املـ
إلنـــفـــلـــونـــزا الــــطــــيــــور هــــو أخــــطــــر وبــــاء 

مسجل في أوروبا.
وأضـــــاف أن أكــثــر مـــن 47.7 حـــيـــوان تم 
ــة منذ  ــ ــيـ ــ ــم فـــي املـــــــزارع األوروبـ ــهـ إعـــدامـ

الخريف املاضي، بسبب الفيروس.
ووفق التقرير، تم تسجيل ما يقرب من 
2500 حالة تفشي النفلونزا الطيور في 
ــزارع الـــدواجـــن الــعــام املــاضــي، بينما  مــ
تم العثور على أكثر من 3500 حالة في 

الطيور البرية.
ــة أخـــــــرى فــي  ــالــ وتــــــم تـــســـجـــيـــل 190 حــ
الحيوانات املحفوظة في أماكن أخرى، 

مثل حدائق الحيوان.
ـــشـــف 161 

ُ
ــت وفـــــي املــمــلــكــة املـــتـــحـــدة، اكـ

حالة إصابة بإنفلونزا الطيور شديدة 
الــعــدوى )اتـــش بــي أي آي( فــي الطيور 
الداجنة، مما أدى إلى إعدام 3.2 ماليني 

طائر.
ويعد ذلك رقما كبيرا مقارنة بـ26 حالة 

ُسجلت العام الذي سبقه 2020 /2021.
وقــــالــــت حـــكـــومـــة املـــمـــلـــكـــة املـــتـــحـــدة إن 
عــــدمــــت كـــانـــت »نــســبــة 

ُ
ــيـــور الـــتـــي أ الـــطـ

صــغــيــرة« مـــن إجــمــالــي اإلنـــتـــاج–الـــذي 
يصل إلــى حــوالــي 20 مليون طــائــر في 
األسبوع، بحسب ما نقلت هيئة اإلذاعة 

البريطانية بي بي سي.
أيـــضـــا 1727 حــالــة  كـــانـــت هـــنـــاك  كـــمـــا 
إصابة بإنفلونزا الطيور في مجموعات 
الـــطـــيـــور الـــبـــريـــة فـــي املــمــلــكــة املــتــحــدة، 
ُســجــلــت فـــي 406 مــوقــعــا وشــكــلــت 59 

نوعا من الطيور.

حتذيرات من عواقب انقطاع كاملحتذيرات من عواقب انقطاع كامل
 للغاز الروسي فى أوروبا خالل الشتاء للغاز الروسي فى أوروبا خالل الشتاء

أدى تــراجــع تدفق الــغــاز الــروســي ردا على 
الــعــقــوبــات ضــد مــوســكــو مــنــذ الــتــدخــل في 
أوكــرانــيــا، إلــى ارتــفــاع شــديــد لــأســعــار في 
األســـــواق الــعــاملــيــة، ودفــــع األوروبـــيـــني إلــى 
ــتــــزود بـــالـــغـــاز مـــن مـــصـــادر أخــــــرى، عبر  الــ
اســـتـــيـــراد الـــغـــاز الــطــبــيــعــي الــســائــل بشكل 
كــبــيــر وال ســيــمــا الـــغـــاز األمـــريـــكـــي والـــغـــاز 

النروجي.
لـ«الفرنسية« قالت الوكالة الدولية  ووفقا 
للطاقة، إن تدابير ترشيد استهالك الغاز 
في أوروبــا ستكون »حاسمة« هــذا الشتاء 
للحفاظ على املــخــزون بكميات تكفي في 
حال االنقطاع التام للغاز الروسي ووقوع 

»موجة برد متأخرة”.
وأشــــــــــــــــارت الـــــــوكـــــــالـــــــة، إلـــــــــى أنـــــــــه بـــفـــضـــل 
ــإن »خــزيــن  ــذه فــ اســتــراتــيــجــيــة الــتــنــويــع هــ
الغاز كان ممتلئا بنسبة 90 في املائة حتى 
أيــلــول )سبتمبر(«، مــحــذرة أوروبـــا  أواخـــر 
مـــن عـــواقـــب انــقــطــاع كــامــل مــحــتــمــل لــلــغــاز 
الروسي، اعتبارا من هذا الشتاء وفي العام 

املقبل.
وحـــددت الوكالة توقعاتها لفصل الشتاء 
لــلــمــخــزونــات »فـــي حـــال االنــقــطــاع الــكــامــل 
لـــإمـــدادات الــروســيــة اعــتــبــارا مــن نوفمبر، 
واعتمادا على إمدادات الغاز املسال، املورد 

الذي بات اآلن مصدر »منافسة عاملية”.
وحــــذرت الــوكــالــة مــن أنـــه »بــــدون تخفيض 
ــال انــقــطــعــت  ــ ــــي حـ ــغــــاز، وفـ لــلــطــلــب عـــلـــى الــ
اإلمــــــدادات الــروســيــة تــمــامــا، فـــإن املــخــزون 
ســيــكــون أقـــل مــن 20 فــي املــائــة فــي فــبــرايــر، 
وذلـــــك فـــي حــــال وجـــــود مــســتــوى عــــال من 
اإلمـــــــــدادات بـــالـــغـــاز الـــســـائـــل«. فـــي املــقــابــل 
سيكون املــخــزون »بــحــدود 5 فــي املــائــة في 
حال كانت إمدادات الغاز السائل ضعيفة”.

وذكــــرت الــوكــالــة الــتــابــعــة ملنظمة الــتــعــاون 
ــفـــاض  ــخـ انـ ــيــــة، أن  ــمــ ــنــ ــتــ االقـــــتـــــصـــــادي والــ
املــخــزونــات إلــى تلك املستويات »يــزيــد من 
خــطــر االنــقــطــاع الــتــام لـــإمـــدادات فــي حــال 

حصول موجة برد متأخرة”.
ــذا الــســيــنــاريــو، رأت الــوكــالــة  ولـــتـــفـــادي هــ
ــيـــة لــلــطــاقــة أن عــلــى أوروبـــــــا اتــخــاذ  الـــدولـ

ــة« مــــن أجـــل  ــمــ إجــــــــــراءات اقـــتـــصـــاد »حــــاســ
املــخــزونــات عند مستويات  »الــحــفــاظ على 
ــم الـــحـــاجـــة إلـــى  تــكــفــي حـــتـــى نـــهـــايـــة مـــوسـ

التدفئة”.
ووفــق هــذه التوقعات، فــإن خفضا للطلب 
ــي عــلــى الــغــاز بنسبة 9 فــي املــائــة  ــ األوروبــ
قياسا باألعوام الخمسة املاضية، »سيكون 
ضروريا للحفاظ على مستويات الخزين 
فــوق نسبة 25 فــي املــائــة« فــي حــال لــم تكن 
تدفقات الغاز السائل عند مستوى مرتفع. 
ويــنــبــغــي أن يــكــون الــطــلــب أقـــل بنسبة 13 
املــائــة قياسا بمعدل األعــــوام الخمسة  فــي 
»لــلــحــفــاظ عــلــى مــســتــويــات خـــزيـــن تــفــوق 
نسبة 33 في املائة«، في حال كانت تدفقات 

الغاز السائل ضعيفة.
وانــخــفــض االســتــهــالك الــشــامــل لــلــغــاز في 
أوروبا بنسبة 10 في املائة أصال بني يناير 
وأغـــســـطـــس مـــقـــارنـــة بــالــفــتــرة نــفــســهــا من 
عام 2021، وهو انخفاض »غير مسبوق«، 
مدفوع بتراجع بنسبة 15 في املائة بنشاط 
القطاع الصناعي مع اضطرار املصانع إلى 

أمـــام االرتــفــاع الكبير في  خفض إنتاجها 
األسعار، وفق الوكالة.

وفــي الوقت نفسه، ارتفع الطلب األوروبــي 
عــلــى الـــغـــاز الـــســـائـــل بــنــحــو 65 فـــي املــائــة 
أنـــه  ــــني  ــــي حـ فـ ــام 2021،  ــ ــعـ ــ الـ ــع  ــ ــقــــارنــــة مـ مــ
انــخــفــض بــنــســبــة 7 فـــي املـــائـــة فـــي الــســوق 
اآلســـيـــوي، بــفــعــل عـــوامـــل ارتـــفـــاع األســعــار 
والطقس املعتدل وسياسة صفر كــورونــا 

في الصني.
وتوقعت انخفاضا بنسبة 0.8 في املائة في 
االستهالك العاملي للغاز في 2022، وزيادة 
بنسبة 0.4 في املائة فقط في 2023، وسط 
هــذا السياق املتوتر فــي األســـواق العاملية 
ــــودة الــحــركــة فـــي 2021 مع  لــلــغــاز، مــنــذ عـ
انــتــهــاء إجــــــراءات الــحــد مـــن كــوفــيــد، ومــنــذ 

اندالع الحرب في أوكرانيا أواخر فبراير.
مــن قــالــت شــركــة غــازبــروم الــروســيــة أمــس، 
الــغــاز مــن خطي أنابيب نــورد  إن تسربات 
ســتــريــم تــحــت مــيــاه بــحــر البلطيق تــوقــف، 
وربــمــا يكون ممكنا استئناف الضخ عبر 

خط منفرد ما زال بحالة تسمح بذلك.
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خالل عشر سنوات فقط

الصني قضت على الفقر وغزت الفضاء الصني قضت على الفقر وغزت الفضاء 
الفقر املدقع إلى ارتفاع  من القضاء على 
املداخيل إلى العمل على برنامج فضائي 
طموح، أحرزت الصني في عهد شي جني 
بينج تقدما على مستويات عــدة خالل 

عشرة أعوام، لكن مع بعض التعثر.
الــصــني مــن 770 مــلــيــون شخص  انتقلت 
يعيشون في الفقر املدقع )1978( إلى 82 
مــلــيــون فــقــيــر فـــي 2013 ثـــم ســتــة مــاليــني 
فـــــي 2019،  املـــــدقـــــع  الـــفـــقـــر  فـــــي  شـــخـــص 
الــذي رحب  الــدولــي  حسبما يشير البنك 
بــوتــيــرة قــضــاء عــلــى الــفــقــر املـــدقـــع »غــيــر 

مسبوقة«.
إنــهــا قضت  الــحــكــومــة الصينية:  وتــقــول 
على الفقر املدقع 100 في املائة في نهاية 
املـــنـــازل  بـــني  املـــســـؤولـــون  2020، وتــنــقــل 
للتحقق من ظروف العيش وعدد املاشية 

لدى كل أسرة ومستوى التعليم.
وســمــح النمو االقــتــصــادي 8.2 فــي املائة 
سنويا بني 1978 و2020 بتوفير وظائف 
ــيــــر زراعــــــيــــــة وبــــــأجــــــور أفـــــضـــــل، وفـــقـــا  غــ

لـ«الفرنسية«.
ــامـــي 2013 و2021، اســتــثــمــرت  ــــني عـ وبـ
يــــوان )230 مــلــيــار  الــصــني 1.600 مــلــيــار 
يــورو( ملحاربة الفقر، واستحدثت طرقا 

ومنازل وبنى تحتية.
وتــــم نــقــل مـــاليـــني األســـــر إلــــى قــــرى أكــثــر 
مالءمة للتنمية االقتصادية، ولم يشكل 
دائـــمـــا هـــذا األمــــر مــوضــع تــرحــيــب وكـــان 
املــدنــيــة العمل في  الــخــدمــة  على موظفي 

قرى منعزلة أحيانا رغما عنهم.
وقال شي جني بينج في نهاية 2020: إن 
»تعزيز وتوسيع نــطــاق نتائج مكافحة 

الفقر ال يزال صعبا«.
تــابــعــة  ــة  ــبـ ــركـ وبـــــدايـــــة 2019، هـــبـــطـــت مـ
لــلــصــني عــلــى الــجــانــب املــظــلــم مـــن الــقــمــر، 

ألول مرة في التاريخ، وفي 2020، أعادت 
عينات من القمر وأنجزت نظام »بيدو« 
للمالحة عبر األقمار االصطناعية، وهو 
ــع الــعــاملــي  مــنــافــس لــنــظــام تــحــديــد املـــواقـ

)GPS( األمريكي.
وفــي 2021، هبط روبــوت صيني صغير 
على سطح املريخ، وتخطط بكني إلرسال 

رواد فضاء إلى القمر بحلول 2030.
وارتفع متوسط الدخل السنوي لأسرة 
الحضرية من 26.467 يوان )3800 يورو( 
إلى 43.834 يوان )6200 يــورو( أي زيادة 
بنسبة 66 في املائة، أما في القرى فارتفع 

82 في املائة.

وقـــفـــز أيـــضـــا مـــتـــوســـط عـــــدد الـــســـيـــارات 
ــرة الـــــواحـــــدة بــــني 2012  املـــمـــلـــوكـــة لــــأســ
و2020 من 0.22 إلى 0.45، ومتوسط عدد 
إلــى 2.49، في  الهواتف الجوالة من 2.17 

مؤشر إلى ارتفاع ثروة األسر.
ــا نـــشـــاطـــات  ــيــ ــالــ ويــــــمــــــارس الــــشــــبــــاب حــ
رياضية وثقافية أكثر من تلك التي كان 

يمارسها ذووهم.
غــيــر أن تكاليف اإلســكــان ازدادت أربــعــة 
إلــى  أضــعــاف بــني 2013 و2020، مــا أدى 
ــقــــدرة الـــشـــرائـــيـــة، بــحــســب املــكــتــب  شـــل الــ

الوطني لإحصاءات.
ــراك االجــتــمــاعــي  وقـــــال الــخــبــيــر فـــي الــــحــ

الــصــيــنــي فــي جــامــعــة »ســيــانــس بـــو« في 
بــاريــس جــان-لــوي روكـــا »حصلت زيــادة 
كبيرة جــدا في دخــل العمال املهاجرين« 
أي الريفيني الذين نزحوا للعمل في املدن.
ــع ارتــــفــــاع االيــــجــــارات  وأضـــــــاف »لـــكـــن مــ
وتكلفة التعليم ومــع الحاجة إلــى ارتــداء 
لــالنــدمــاج فــي املجتمع،  مــالبــس عصرية 
تحسن وضــع هــؤالء في املــدن املتوسطة 
ــم، لـــكـــنـــه شـــهـــد ركـــــــــودا أو حــتــى  ــجــ ــحــ الــ

انخفض في املدن الكبرى«.
ومن موظفي الخدمة املدنية إلى الوزراء 
والــجــنــراالت ومـــدريـــري املـــصـــارف، تلقى 
تـــحـــذيـــرات بــشــأن  11.3 مــلــيــون شــخــص 

ــامــــي 2012 و2022،  بــــني عــ ــاط  ــبــ االنــــضــ
وفقا للجنة املركزية لالنضباط، وجرى 
التحقيق مع 4.7 ماليني شخص في سوء 

سلوك أكثر خطورة.
الــعــالــيــة  الــــقــــطــــارات  ــــول شـــبـــكـــة  وزاد طــ
أربــــع مــــرات مــن 9300 كيلومتر  الــســرعــة 
في 2012 إلى 40 ألف كيلومتر في العام 
2021. وتــم إنشاء 82 مطارا مدنيا خالل 
ــوام، وأصــبــح فــي الــصــني اليوم  عــشــرة أعــ
250 مـــطـــارا، وتــضــاعــف عـــدد املــســافــريــن 
بني 2012 و2019، وعززت مشاريع البنى 
ــفـــزت  ــر والـــســـيـــاحـــة وحـ ــفـ الـــتـــحـــتـــيـــة الـــسـ

االقتصاد.

استثمرت 230 مليار يورو خلفض عدد الفقراء من 770 مليون فقير إلى ستة ماليني وجنحت

ملاذا تستثمر الـملاذا تستثمر الـCIACIA فى مشروع إعادة إحياء املاموث املنقرض؟ فى مشروع إعادة إحياء املاموث املنقرض؟

ــوالــــي الــســنــتــني تـــقـــريـــبـــا، انــطــلــقــت   مـــنـــذ حــ
ــادة  ــدة فـــي مـــحـــاولـــة إلعــ مـــشـــاريـــع عــلــمــيــة عــ
إحــيــاء املــامــوث الــصــوفــي املــنــقــرض، إضافة 
إلى حيوانات أخرى قديمة زالت من الوجود.
الــضــوء على أهمية هذا  وقــد سلط العلماء 
املشروع في إطار التغير املناخي الذي يعشه 
كوكب األرض حاليا، وقدرة هذه الحيوانات 
ــه أو  ــائـ ــطـ ــي املــــســــاعــــدة عـــلـــى إبـ الـــضـــخـــمـــة فــ
التخفيف مــن آثـــاره. فقد عــاش املــامــوث في 
سهول سيبيريا الشاسعة التي تتكون من 
تربة صقيعية، مجمدة باستمرار، وتحتجز 
في داخلها كميات ضخمة من ثاني أوكسيد 
الكربون.وحفز املاموث نمو أعشاب السهول 
بشكل وفــيــر، والــتــي تــســاهــم بــدورهــا بمنع 
أشعة الشمس من التغلغل إلى داخلة التربة 
وتــذويــبــهــا، وبــالــتــالــي مــنــع ثــانــي أوكــســيــد 

الكربون من التسرب إلى الغالف الجوي.
In- “ لــكــن الـــالفـــت مـــؤخـــرا، انــضــمــام شــركــة
Q-Tel” التابعة لوكالة املــخــابــرات املركزية 
األمريكية “CIA” إلى قائمة أبرز املستثمرين 
 Colossal“ ــوال لــصــالــح شــركــة فــي ضــخ األمــ
تــقــود مــشــروعــا إلعـــادة  الــتــي   ”Biosciences

إحياء املاموث.

ماذا تريد الـ”CIA”؟
أنــهــا تقوم  تعلن “In-Q-Tel” على موقعها 
بــتــمــويــل مـــشـــاريـــع عــلــمــيــة »لــتــعــزيــز األمـــن 
ــتـــحـــدة وحــلــفــائــهــا«.  ــقـــومـــي لـــلـــواليـــات املـ الـ
وباإلضافة إلــى جهودها الكبيرة لتقنيات 
ــالـــة  ــارات واألســــلــــحــــة، أبـــــــدت وكـ ــبــ ــخــ ــتــ االســ
املخابرات املركزية مؤخًرا اهتماًما متزايًدا 
ــة وخـــاصـــة  ــيـ ــولـــوجـ ــيـ ــبـ بـــالـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـ

تسلسل الحمض النووي.
وتشير الشركة فــي مقال على موقعها إلى 
أن اهــتــمــامــهــا بــهــذا املـــشـــروع »مـــن الناحية 
اإلســتــراتــيــجــيــة، ال يــتــعــلــق بـــاملـــامـــوث بــقــدر 
مــا يتعلق بــاإلمــكــانــيــات الــتــي تــوفــرهــا هذه 

التكنولوجيا الجديدة”.
ويــــــرى مـــحـــلـــلـــون أن الـــحـــكـــومـــة األمـــريـــكـــيـــة 
تـــرغـــب فــــي أن تــبــقــى عـــلـــى اضــــطــــالع حـــول 
الــتــطــورات فــي مــجــال التكنولوجيا  أحــــدث 
ــيـــــاء األنــــــــواع  الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة، حـــيـــث أن إحـــ
املنقرضة من شأنه أن يمثل قفزة تكنولوجية 

لها آثار هامة.  
ويعتبر هؤالء أن هذه التكنولوجيا ستكون 
شكال من أشكال الهندسة البيئية والتي قد 

تخلق نزاعات بني الدول في املستقبل.
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سيدني .. رقم قياسي جديد سيدني .. رقم قياسي جديد 
فى هطول األمطارفى هطول األمطار

• سيدني : سجلت مدينة سيدني 
األســتــرالــيــة أكــبــر كــمــيــة مــن األمــطــار 
السنوية منذ 70 عاما، إثر عام شهد 
ــلـــى الـــســـاحـــل  ــــرة عـ ــــدمـ ــات مـ ــانـ ــيـــضـ فـ

الشرقي للبالد.
وســجــلــت ســيــدنــي الـــرقـــم الــقــيــاســي 
الــســابــق ملــنــســوب األمـــطـــار السنوية 
فـــي 1950 حـــني بــلــغ 2194 مليمترا 
مــن األمـــطـــار. كـــان هـــذا أعــلــى رقـــم تم 
بــيــانــات  بـــدأ جــمــع  تسجيله مــنــذ أن 
هطول األمطار السنوية في سيدني 

في 1858.
مع توقع أن تجلب ظاهرة »ال نينا« 
املــنــاخــيــة أمـــطـــارا تــفــوق املـــعـــدل، من 
املرجح أن يكون املنسوب في نهاية 

العام أعلى بكثير.
وتــســتــعــد كـــامـــل واليـــــة نــيــو ســـاوث 
ويــلــز ومــن ضمنها سيدني ألمطار 

غزيرة مجددا ..
ــالــــت  ــــب »الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة«، قــ ــــسـ ــــحـ وبـ
ــــف كـــــــــوك وزيــــــــــــــرة خـــــدمـــــات  ــيـ ــ ــتـ ــ سـ
األحــــوال الــطــارئــة فـــي الـــواليـــة، إن 
يترك  قد  األمطار  من  مزيد  هطول 

شديدا. تأثيرا 
وأضــافــت، »نعلم أن تجمعات املياه 
لدينا مشبعة وأن ســدودنــا ممتلئة 
وأنـــهـــارنـــا عــالــيــة املــنــســوب أســاســا. 
بالتالي فان أي أمطار إضافية تهطل 
وبغض النظر عما إذا كانت خفيفة، 
ــــح أن تـــــــؤدي إلــــــى تــفــاقــم  ــــرجـ ــــن املـ مـ

ظروف الفيضانات«.
وتابعت، »أي هطول أمطار إضافي 
يـــمـــكـــن أن يــتــســبــب فــــي فــيــضــانــات 
ــذه األرقـــــــام  ــ مـــفـــاجـــئـــة«. وصــــــــدرت هــ
السنوية عن محطة أرصاد جوية في 

منطقة وسط األعمال في سيدني.
وأوضـــــــح مــكــتــب األرصــــــــاد الــجــويــة 
الـــــتـــــحـــــذيـــــرات مــن  األســــــتــــــرالــــــي أن 
الفيضانات كانت سارية في أقسام 
كبرى من شرق أستراليا، بما يشمل 
أجــــزاء مــن كــويــنــزالنــد ونــيــو ســاوث 

ويلز وشمال فيكتوريا.
ــة الـــفـــيـــضـــانـــات عــلــى  ــارثــ يـــذكـــر أن كــ
الــســاحــل الــشــرقــي فــي آذار )مــــارس( 
الناجمة عن العواصف الشديدة التي 
خلفت خرابا في أجزاء من كوينزالند 
ونيو ساوث ويلز، تسببت في مقتل 

أكثر من 20 شخصا.
ــرات اآلالف مــــن ســكــان  ــشــ وتـــلـــقـــى عــ
سيدني أوامــر إخالء في يوليو حني 
غمرت الفيضانات مجددا أحياء في 

ضواحي املدينة.
وتعرض الساحل الشرقي ألستراليا 
بــــشــــكــــل مــــتــــكــــرر لــــهــــطــــول األمـــــطـــــار 
الغزيرة في العامني املاضيني في ظل 

ظاهرة »ال نينيا«.
وتــم اإلعـــالن فــي اآلونـــة األخــيــرة عن 
حـــالـــة نــــــادرة ثــالــثــة مـــن ظـــاهـــرة »ال 
إلــى مزيد من األمطار  نينا« ما أدى 
وتــحــذيــرات مــن فــيــضــانــات الصيف 
ــــرارة  ــــحـ ــنـــي درجـــــــــات الـ ــعـ ــقــــبــــل. وتـ املــ
الــجــوي يحتفظ  الــغــالف  املرتفعة أن 
بــمــزيــد مـــن الـــرطـــوبـــة، مـــا يــــؤدي إلــى 

هطول مزيد من األمطار.
قـــدر مجلس الــتــأمــني األســتــرالــي في 
الـــســـابـــق أن طــلــبــات الــتــعــويــض عن 
الكوارث التي قدمت في 2022 بلغت 
قــيــمــتــهــا أكـــثـــر مـــن خــمــســة مــلــيــارات 
دوالر أســـتـــرالـــي »3,2 مــلــيــار دوالر 

أمريكي«.

المسابقة تهدف كذلك 
إلى تسليط الضوء على 
أهمية األسماك المهاجرة

ومـــن بــني أكــثــر مــن ألــفــي دّب تنتشر في 
الــواحــد منها  املنطقة وقــد يتخطى وزن 
550 كيلوغرامًا، وحــدهــا الدببة األجمل 

تتنافس للحصول على اللقب.
فــهــل ســيــكــون الـــفـــائـــز هــــذه الــســنــة الـــدب 
ــــس الــــــــذي يـــبـــلـــغ وزنــــــــه نـــحـــو 747  ــيـ ــ أوتـ
كيلوغراما وســبــق لــه أن فــاز أربـــع مــرات 

باللقب، أو دّب أضخم منه؟
وتشهد املسابقة إقبااًل متزايدًا، فبعدما 
كــان عــدد املصّوتني يقتصر على بضعة 

آالف عــنــد إنــشــائــهــا ســنــة 2014، يــشــارك 
فيها اآلن أكثر من 800 ألف شخص.

ــقـــة والــــحــــارس  ــابـ وأوضــــــــح مـــنـــشـــئ املـــسـ
الــســابــق ملــتــنــزه كــاتــمــاي الــوطــنــي مــايــك 
فــيــتــز فـــي حـــديـــث لـــوكـــالـــة فـــرانـــس بــرس 
 هـــذا الــحــدث تــوعــوي )…( ونــأمــل في 

ّ
أن

أن يساهم فــي زيـــادة وعــي السكان حول 
هـــذه الــحــيــوانــات . ويــمــكــن لــلــراغــبــني في 
التصويت أن يشاهدوا الدببة املرشحة 
وهــــي تــصــطــاد ســمــك الــســلــمــون بفضل 

كــامــيــرات تــابــعــة ملــنــظــمــة إكــســبــلــور غير 
الــحــكــومــيــة املــعــنــيــة بــالــدفــاع عــن البيئة، 
ــام املــصــّوتــني  ــ ــا يــشــكــل فـــرصـــة أمـ ــو مـ وهــ
لــتــعــزيــز مــعــلــومــاتــهــم عـــن الــدبــبــة البنية 
 الــدبــبــة 

ّ
وعــمــلــيــة أيــضــهــا املــذهــلــة. إال أن

الــبــنــيــة ال تــكــون بــهــذه الــضــخــامــة طـــوال 
أشــهــر الــســنــة، إذ تفقد بعض وزنــهــا في 
الـــربـــيـــع، بــيــنــمــا تــكــتــســب كــيــلــوغــرامــات 
إضــافــيــة خــالل الصيف والــخــريــف تصل 
املــــئــــة مــــن وزن أجـــســـامـــهـــا.  فــــي  إلـــــى 50 

وهــذا الــوزن املكتسب ضــروري قبل فترة 
السبات التي تمر بها، فتنام مدى خمسة 
أشهر وال تستيقظ مطلقًا حتى لتشرب 
أو تقضي حاجتها، فيما تتغذى بفضل 
الــدهــون املتراكمة فــي جسمها وتحتفظ 
تاليًا بكتلتها العضلية. وأشار فيتز إلى 
 دّبــًا واحــدًا من املتنزه يمكنه أن يأكل 

ّ
أن

أكثر من 45 كيلوغرامًا من سمك السلمون 
في يوم واحد. وتهدف املسابقة كذلك إلى 
تسليط الضوء على أهمية هذه األسماك 

املهاجرة.
 أعدادها جيدة في أالسكا، 

ّ
وقال فيتز إن

لكن هجرتها وشيكة في معظم الساحل 
الغربي ألميركا الشمالية.

وفــي كاليفورنيا أو أوريــغــون، تتعرض 
ــاك لــلــتــهــديــد بــســبــب فـــقـــدان  ــمــ ــــذه األســ هـ
الــــســــدود، فيما  مــوائــلــهــا )…( ووجــــــود 
ــذه املــشــكــلــة  ــ ــفـــاقـــم الـــتـــغـــيـــر املـــنـــاخـــي هــ يـ
مـــن خـــالل ظـــواهـــره الـــحـــادة املــتــمــثــلــة في 

الجفاف وموجات الحر.

أالسكا تنظم مسابقة أضخم دب بنّي للتوعية بحمايتهأالسكا تنظم مسابقة أضخم دب بنّي للتوعية بحمايته
م واليــة أالسكا األميركية مسابقة “فــات بير 

ّ
:  تنظ • لــوس أنجلس 

ب فيها أضخم دب في الوالية، 
َ

ويك” )أسبوع أضخم دّب( التي ُينتخ

والهادفة إلى توعية السكان بشأن حماية هذا النوع من الحيوانات. 

وككل عام ينظم متنزه كاتماي الوطني المسابقة التي يمكن للسكان 

جميعهم أن يصّوتوا فيها عبر اإلنترنت الختيار األضخم بين الدببة 

البنية الموجودة في هذه المنطقة البركانية التي يتكاثر فيها سمك 

السلمون ويسبح في نهر بروكس.

: دعــت الجمعية العامة  • االمــم املتحدة 
لــأمــم املــتــحــدة إلـــى تــعــزيــز الــدعــم املــالــي 
للبلدان النامية لتمكينها مــن مواجهة 
الــتــغــّيــر املـــنـــاخـــي، وذلـــــك فـــي قـــــرار لــدعــم 
بــــاكــــســــتــــان الـــــتـــــي شـــــهـــــدت فـــيـــضـــانـــات 
تاريخية. فــي هــذا النص الــذي تــم تبنيه 
ـــ193 األعــضــاء  بــالــتــوافــق، تشير الــــدول الــ
إلــــــى »ضــــــــــرورة تـــحـــســـني الـــــوصـــــول إلـــى 
تمويل دولـــي للتحرك املناخي ملساعدة 
البلدان النامية، خصوصا تلك الضعيفة، 
ــار الــســلــبــيــة لــلــتــغــّيــرات  ــ فـــي مــواجــهــة اآلثـ
املناخية، فــي التأقلم مــع هــذه التغّيرات 
الــذي  الــوعــد  وتخفيف وطــأتــهــا. ويشكل 
أطلقته البلدان الغنية بزيادة مساعداتها 
إلــى مئة مليار  املناخية للبلدان الفقيرة 
دوالر اعــتــبــارا مــن الــعــام 2020 وبقي من 
دون تنفيذ، إحدى النقاط الساخنة التي 
ال تـــزل عــالــقــة فــي املــفــاوضــات املــنــاخــيــة، 

تــضــاف إليها املطالبات بتمويل خاص 
لتعويض »الخسائر واألضرار« الناجمة 

عن التغّير ملناخي.
في خطابه الجمعة أمام الجمعية العامة 
لأمم املــتــحــدة، دعــا األمــني الــعــام للهيئة 
األمــمــيــة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش إلـــى جعل 
مؤتمر األطـــراف »كــوب 27« املــزمــع عقده 
فـــي تــشــريــن الــثــانــي/نــوفــمــبــر فـــي مصر 
»مساحة للتحركات الجدية على صعيد 

الخسار واألضرار.
ر كــوب27 

ّ
وقــال غوتيريش »يجب أن يوف

ق بعمليات التمويل 
ّ
وضوحا في ما يتعل

الحيوية من أجل التأقلم والصمود.
والبلدان النامية التي تعد األقــل تسّببا 
بــاالحــتــرار الــعــاملــي هــي مــن األكــثــر تــأثــرا 
بتداعياته، وتستند إلى مفهوم »العدالة 

املناخية« لدعم مطالباتها.
بـــاكـــســـتـــان مـــثـــال أودت فــيــضــانــات  فـــفـــي 

بــــــ1,700 شــخــص ودمــــرت مــلــيــونــي منزل 
وغمرت ثلث مساحة البالد.

وإزاء هذه الكارثة، دعت الجمعية العامة 
لأمم املتحدة املجتمع الدولي إلى »زيادة 
املـــســـاعـــدات اإلنـــســـانـــيـــة وتـــعـــزيـــز جــهــود 

إعادة اإلعمار في باكستان.
وأوضــــــــــــح غــــوتــــيــــريــــش أنــــــــه يــــعــــمــــل مــع 
الــحــكــومــة الباكستانية مــن أجـــل تنظيم 
مؤتمر للمانحني »عــلــى أعــلــى مستوى« 
مـــن أجـــل تــوفــيــر »دعــــم مــلــمــوس لجهود 

إعادة التأهيل وإعادة اإلعمار.
ر األمــني العام من أن تداعيات هذه 

ّ
وحــذ

الفيضانات ستطال كثرا، مشددا على أن 
تأثيرها »لن يقتصر على أيام أو أشهر.

وشـــدد غــوتــيــريــش عــلــى أن هـــذه الــكــارثــة 
ليست ســوى مقّدمة، وقــال إن »الفوضى 
املــنــاخــيــة تــقــرع حــالــيــا بـــاب الــجــمــيــع في 

العالم.

األمم املتحدة تُطالب مبساعدات ُتكّن األمم املتحدة تُطالب مبساعدات ُتكّن 
البلدان الفقيرة من التصدي للتغّير املناخيالبلدان الفقيرة من التصدي للتغّير املناخي

منظمات بيئية تدعو حكومة اسكتلندا للوفاء بتعهداتها بشأن املناخ قبل كوب منظمات بيئية تدعو حكومة اسكتلندا للوفاء بتعهداتها بشأن املناخ قبل كوب 2727
الــحــكــومــة  بــيــئــيــة  : دعـــــت مـــنـــظـــمـــات  أ  ــلـــنـــدا–أ ش  ــتـ • ســـكـ
األسكتلندية إلى الوفاء بالتزاماتها بشأن املناخ قبل مؤتمر 
األطراف في اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية للتغير املناخي 
)COP27( الذي يعقد في مدينة شرم الشيخ في الفترة من 6 

إلى 18 نوفمبر املقبل.
وذكــــرت شــبــكــة أبـــرديـــن اليـــف األســكــتــلــنــديــة -عــلــى موقعها 
اإلخــــبــــاري- أن مــنــظــمــة وقـــف فــوضــى املـــنـــاخ فـــي اسكتلندا 
تـــواجـــه »اخـــتـــبـــار مــصــداقــيــة  الــحــكــومــة  أكـــــدت أن   )SCCS(
ـــي بـــشـــأن مــعــالــجــة الــخــســائــر  ــدولـ حــــاســــم« قـــبـــل املـــؤتـــمـــر الــ
الــتــي تستضيفه العاصمة  املــنــاخ  الــنــاجــمــة عــن  واألضـــــرار 
إدنبره بعد غد الثالثاء، داعية الوزيرة األولى في اسكتلندا 
نيكوال ستورجون على الوفاء بتعهداتها بشأن املناخ من 
خــالل الــدعــوة إلــى مزيد من االستثمار العاملي الــذي يجعل 

.Cop27 امللوثني يدفعون الثمن«، قبل مؤتمر«
وأوضحت املنظمة البيئية، أنها تريد أن تحصل املجتمعات 
املحلية في أسكتلندا التي تواجه خسائر وأضـــراًرا بسبب 
األزمـــــة عــلــى دعــــم مـــالـــي، مــضــيــفــة أن االســتــثــمــار مــثــل عــزل 

حــــراري ســريــع لــلــمــنــازل وتــوســيــع اســتــخــدام الــكــهــربــاء في 
ــا فــي معالجة 

ً
الــعــام املجانية سيساعد أيــض وســائــل النقل 

أزمتي املناخ والتكلفة. وأشارت إلى أن ستورجون ستفتتح 
املــؤتــمــر الــرئــيــســي بــشــأن املــنــاخ بــعــد غــد الــثــالثــاء ويستمر 
أمـــام خــبــراء املناخ  ملــدة يــومــني فــي العاصمة األسكتلندية، 
الـــدول واملستثمرين وهــم يجتمعون مًعا  العاملي وممثلي 
الستكشاف كيفية جمع املــوارد املالية ملعالجة أزمــة املناخ، 
حيث مــن املــقــرر أن تصل أكــثــر مــن 60 منظمة مــن منظمات 
املــجــتــمــع املـــدنـــي إلـــى اســكــتــلــنــدا، حــيــث تستضيف إدنــبــرة 
ــنــــاخ الــرئــيــســيــة بــيــنــمــا أصـــبـــحـــت الــحــكــومــة  مـــحـــادثـــات املــ
االســكــتــلــنــديــة أول حــكــومــة فـــي الــعــالــم تــخــصــص 2 مليون 
 .Cop26 ــرار فــي جنيه إسترليني ملعالجة الخسائر واألضــ
وقــالــت بيكي كينتون، مــديــرة املنظمة البيئية: »ستساعد 
هذه املحادثات في إدنبرة على خلق زخم تشتد الحاجة إليه 
الـــدول الغنية  قبل Cop27 فــي مصر، حيث يجب أن تــوافــق 
عــلــى إنــشــاء مــرفــق تــمــويــل عــاملــي جــديــد ملــواجــهــة الخسائر 

املتصاعدة و األضرار.”
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عملة  إلنتاج  البيئية  التكلفة  ف 
ّ
صن

ُ
ت  : هارت  فوربس–وبيرت   •

الصناعات  أكثر  بعض  مع  جنب  إلــى  جنًبا  الرقمية  البيتكوين 

ــشــرت 
ُ
ــا لــدراســة جــديــدة ن

ً
غــيــر الــصــديــقــة لــلــبــيــئــة فــي الــعــالــم، وفــق

البصمة  حول  متزايد  تدقيق  مع   ،Scientific Reports مجلة  في 

الــبــيــئــيــة لــلــقــطــاع والــجــدل حـــول الــمــســتــقــبــل الــمــســتــدام لــلــعــمــالت 

المشفرة.
• واشــنــطــن : أظــهــرت دراســــة جــديــدة أن 
انــبــعــاثــات غـــاز املــيــثــان مــن إنــتــاج النفط 
فــي الـــواليـــات املــتــحــدة جــــراء حـــرق الــغــاز 
الطبيعي أعــلــى بنحو خمس مـــرات مما 
ــقــــدم هـــذه  كـــــان ُيــعــتــقــد فــــي الــــســــابــــق. وتــ
النتائج فرصة كبيرة لخفض انبعاثات 
غـــــــــازات الـــدفـــيـــئـــة املـــســـبـــبـــة لـــالحـــتـــبـــاس 
ــون  ــثــ ــاحــ ــــب بــ ــتـ ــ ــبــــمــــا كـ الــــــــــحــــــــــراري، حــــســ
أمــريــكــيــون ونــيــذرالنــديــون فــي دراستهم 

التي نشرت في جريدة ساينس. 

ــاج يــتــم -  ــتــ وفــــي الــكــثــيــر مـــن مـــواقـــع اإلنــ
ــذه  ــاز املــــتــــســــرب، وهــ ــغــ ــًدا - حـــــرق الــ قــــصــ
ممارسة معروفة باسم الحرق، مما ينتج 
ثاني أكسيد الكربون، وهــو من الغازات 
الــدفــيــئــة املــســبــبــة لــالحــتــبــاس الـــحـــراري. 
ــثـــان املــســبــب  ــيـ ــإن تـــأثـــيـــر املـ ــ ــع ذلــــــك، فـ ــ ومـ
لالحتباس الحراري خالل 100 عام يبلغ 
الــكــربــون،  ثــانــي أكسيد  28 ضعف تأثير 
وبـــالـــتـــالـــي فـــــإن حـــــرق الــــغــــاز الــطــبــيــعــي 
أكــثــر صــداقــة للبيئة مــن السماح له  يعد 

بالتسرب بدون حرق إلى الغالف الجوي. 
وقــام الباحثون بالقياسات في أكثر من 
300 عمود للغاز املنبعث من حرق الغاز 
الطبيعي، وأظهرت أنه يتم حرق امليثان 
بمتوسط كــفــاءة بنسبة 2ر95 %. وقــال 
الباحثون: إن الحل الستخدام كميات أقل 
ــفـــوري بــصــفــة عــامــة هو  مــن الـــوقـــود األحـ
تعظيم استعادة الغاز ومراقبة التوقف 
الــحــرق على نحو  غير املتوقع لعمليات 

وثيق.

جنينك فى خطر بسبب التلوث

التكلفة البيئية لعملة البيتكوين توازي 
أضرار حلوم األبقار والغاز الطبيعي والنفط

في  األجنة  أن  إلى  دراسة علمية جديدة  خلصت 
بطون أمهاتهم يعانون من التلوث، حتى قبل أن 

النور. يبصروا 
ــــون فــــــي الــــــــدراســــــــة وجــــــود  ــثـ ــ ــاحـ ــ ــبـ ــ ــــف الـ ــشـ ــ ــتـ ــ واكـ
التي  األجنة  رئــات عدد من  في  جسيمات ملوثة 
مـــا أوردت مــجــلــة »ذا  بـــعـــد، بــحــســب  تــكــتــمــل  لـــم 

الطبية. النسيت« 
الجسيمات  إذ وجد هؤالء  وليس هذا كل شيء، 

امللوثة في أعضاء أخرى مهمة في األجنة.
العناصر  إن  العلماء  قال  األمر،  وفي تفسير هذا 

الــســيــارات تدخل  عــوادم  عــن  التي تصدر  امللوثة 
عــبــر دمـــــاء األم إلــــى املــشــيــمــة ثـــم تــصــل أعــضــاء 

الجنني خالل أول 12 أسبوعًا.
الــالتــي يعشن فــي أكثر  الــحــوامــل  أن  ويــعــتــقــدون 
املناطق تلوثًا يواجهن خطرًا أكبر لوالدة أطفال 
ــن أن يــضــعــن مــوالــيــد  ــــع أحـــسـ ــــي وضـ مــيــتــني وفـ

يواجهون مشكالت صحية.
بريطانيا وبلجيكا  مــن  الــبــاحــثــون وهــم  ودرس 
التي تعرف  امللوث،  للهواء  النانوية  الجسميات 
بــالــكــربــون األســـود، لتحديد مــا إذا كــانــت قــادرة 

على الوصول إلى األجنة.
البريطانية  أبردين  األكاديمي في جامعة  وقــال 
والذي شارك في الدراسة، تيم ناوروت: نعلم أن 
والرضاعة  الحمل  امللوث خالل  للهواء  التعرض 
املبكرة،  والـــوالدة  الـــوالدة،  بــالــوفــاة عند  مرتبط 
أدمغتهم،  نمو  املواليد واضطراب  أوزان  ونقص 

العواقب طوال الحياة. مع استمرار 
أظــــهــــرنــــا أن عــــدد  ــا  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ وأضــــــــــــاف: خـــــــالل دراسـ
جسيمات الكربون األسود التي تدخل إلى جسم 

األم تواصل طريقها إلى املشيمة ثم الجنني.

ــيــــة لــكــل  ــئــ ــيــ ــبــ ــلــــغ األضــــــــــــــرار الــ ــبــ تــ
وحـــدة بيتكوين يــجــري تعدينها 
بــــاســــتــــخــــدام عـــمـــلـــيـــة حـــاســـوبـــيـــة 
ــثـــر مــــن 11300  كــثــيــفــة الـــطـــاقـــة أكـ
لــتــقــديــرات الباحثني  ــا 

ً
دوالر، وفــق

إلـــى  الـــتـــي اســـتـــنـــدت  عـــــام 2021، 
التكاليف االقتصادية النبعاثات 

ثاني أكسيد الكربون.
بلغ متوسط األضرار البيئية لكل 
عــمــلــة بيتكوين يــجــري تعدينها 
الــســوقــيــة بني  %35 مـــن قــيــمــتــهــا 
عامي 2016 و2021، وارتفعت إلى 
مــا يــقــارب %60 بــني عــامــي 2020 

و2021، حسبما يقدر الباحثون.
قــــال الــبــاحــثــون إن األرقــــــام تضع 
عــمــلــة الــبــيــتــكــويــن الــتــي غــالــًبــا ما 
ــا »ذهـــــــب رقــــمــــي«،  ــهـ ــأنـ تــــوصــــف بـ
إلــى الصناعات غير  أقـــرب بكثير 
الــــصــــديــــقــــة لـــلـــبـــيـــئـــة مــــثــــل إنــــتــــاج 
ــار )%33(، وإنـــتـــاج  ــ ــقـ ــ لـــحـــوم األبـ
البنزين من النفط الخام )41%(، 
واستخدام الغاز الطبيعي لتوليد 

الكهرباء )46%(.
البيتكوين.. الخام الرقميالبيتكوين.. الخام الرقمي

أكد الباحثون أن عملة البيتكوين 
ــر مــن  ــثــ تـــعـــد »خـــــاًمـــــا رقــــمــــًيــــا« أكــ
الذهب الذي تبلغ أضراره البيئية 
%4 فقط من قيمته السوقية، وذلك 

ا ملنظور األضرار البيئية.
ً
وفق

الــبــيــئــيــة العاملية  ـــــّدرت األضـــــرار 
ُ
ق

لعملة البيتكوين بني عامي 2016 
بــنــحــو 12 مـــلـــيـــار دوالر  و2021 
تــأكــيــد الباحثني،  ، حــســب 

ً
إجـــمـــاال

الـــكـــربـــون 126  انــبــعــاثــات  وزادت 
ا خالل تلك الفترة.

ً
ضعف

ــيــــف الـــبـــيـــئـــيـــة  ــالــ ــكــ ــتــ أصــــبــــحــــت الــ
للعمالت املشفرة التي تعد عملة 
إلــى حد كبير،  البيتكوين أكبرها 
ــة فـــــي الــتــخــطــيــط  ــيـ ــيـــسـ نـــقـــطـــة رئـ

ملستقبل القطاع.
قـــــّدر الـــبـــاحـــثـــون، فـــي عــــام 2021، 
الــبــيــتــكــويــن  تـــعـــديـــن  أن عـــمـــلـــيـــة 
تستخدم طاقة أكثر من دول مثل 

النمسا أو البرتغال.
نظام استدامة بديلنظام استدامة بديل

ـــــا 
ً
أصـــــبـــــحـــــت االســــــــتــــــــدامــــــــة هـــــدف

للمنظمني في جميع أنحاء العالم، 
ودفعت الصني، التي كانت تهيمن 
ــا عــلــى هــــذا الـــقـــطـــاع، عــمــال 

ً
ســابــق

املناجم إلى التدافع في عام 2021 
ــراءات صــارمــة  ــ عــنــدمــا اتــخــذت إجـ
ضــد هـــذه الــصــنــاعــة، جــزئــًيــا على 

األقل ألسباب بيئية.
تــوجــد بــدائــل أكــثــر كــفــاءة متاحة 
ــدام الـــعـــمـــالت  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ لـــتـــدشـــني واسـ

املشفرة هناك.
تـــــــحـــــــولـــــــت مــــــنــــــصــــــة إيـــــــثـــــــيـــــــروم 
للبلوكتشني التي تدعم مساحات 
شاسعة مــن النظام اإليكولوجي 
للعمالت الرقمية املشفرة واإليثر، 
ــر عـــمـــلـــة رقــمــيــة  ــبــ ــانــــي أكــ وهــــــي ثــ
مــشــفــرة، مـــؤخـــًرا إلـــى هـــذا النظام 
ــــو مـــشـــروع  األكــــثــــر اســــتــــدامــــة، وهـ

ضخم أطلق عليه اسم »الدمج”.
نـــــظـــــام  يــــــخــــــضــــــع  ويـــــــمـــــــكـــــــن أن 
البيتكوين البيئي لتحول مماثل 
فـــي املــســتــقــبــل، ويــــحــــاول آخــــرون 
جــعــل صــنــاعــتــه أنـــظـــف مـــن خــالل 
اســتــخــدام طــاقــة خــضــراء صديقة 

للبيئة في عملية التعدين.

انبعاثات امليثان أعلى خمس مرات من تقديرات سابقةانبعاثات امليثان أعلى خمس مرات من تقديرات سابقة

وفقاً لدراسة أجريت على آالف النساء في فرنسا

بعض ملوثات الهواء تزيد خطر اإلصابة بسرطان الثديبعض ملوثات الهواء تزيد خطر اإلصابة بسرطان الثدي
• باريس–أ ف ب : قد يــؤدي التعرض 

لعدد من ملوثات الهواء إلى زيادة 
خــــطــــر اإلصـــــــابـــــــة بــــســــرطــــان 

ــثـــــدي ، وفــــقــــًا لــــدراســــة  الـــ
أجــــــــريــــــــت عـــــلـــــى آالف 

الــنــســاء فــي فــرنــســا ، 
تنسجم نتائجها 

مـــع مـــا توصلت 
إلــــــيــــــه أبـــــحـــــاث 

أخرى حديثة.
وأكـــــــــــدت هــــذه 
الـــــــــــــــــدراســـــــــــــــــة 
الــــتــــي أطـــلـــقـــت 

عــلــيــهــا تسمية 
»كـــــــســـــــيـــــــنـــــــيـــــــر” 

مـــن   )Xenair(
ضــمــن خــالصــاتــهــا 

لــثــانــي  الـــتـــعـــرض  أن 
أكـــســـيـــد الــنــيــتــروجــني 

يـــــزيـــــد خــــطــــر اإلصـــــابـــــة 
بسرطان الثدي.

وتولى تنفيذ الدراسة أعضاء 
ــعـــة لـــيـــســـتـــر الـــبـــريـــطـــانـــيـــة  ــامـ ــــن جـ مـ

ــيــــرار ومــــدرســــة لــيــون  ــيـــون بــ ومــــركــــز لـ
ــنــــوب شــــــرق فـــرنـــســـا،  ــــي جــ املــــركــــزيــــة فـ
ومــعــهــد غــوســتــاف روســـي فــي املنطقة 
الــوطــنــي للبيئة  الــبــاريــســيــة، واملــعــهــد 
ــيـــة واملــــخــــاطــــر )ايـــنـــيـــريـــس(  ــاعـ ــنـ الـــصـ
)Ineris( ومقرها شمال باريس، ومركز 
صحة السكان في بوردو )جنوب غرب 

فرنسا(.
ــّيــــنــــت دراســـــــــــات ســـابـــقـــة  بــ وســــبــــق أن 
عــوامــل الخطر الجينية أو الهرمونية 
الــتــي تــتــســبــب بــســرطــان الـــثـــدي، وهــو 
األكــثــر شيوعًا عند الــنــســاء بــني أنــواع 
ــذلـــك الـــعـــوامـــل املــتــعــلــقــة  الـــســـرطـــان، وكـ
بـــالـــعـــمـــر أو نـــمـــط الـــحـــيـــاة )الـــكـــحـــول، 
إاّل أن دراســـات  إلـــخ(.  الــبــدنــي،  النشاط 
ــوات  ــــي الـــســـنـ ــــوء فـ ــــضـ ـــطـــت الـ

ّ
عــــــدة ســـل

األخيرة على دور بعض امللوثات.

ــشــر عــام 
ُ
ــار مــعــّدو تحليل تــلــوي ن وأشــ

لــثــانــي أكسيد  الــتــعــرض  إلـــى أن   2021
النيتروجني هو من عوامل الخطر هذه، 
املــمــكــن ربـــط نــحــو 1700  ورأوا أن مـــن 
حالة إصــابــة بسرطان الــثــدي كــل سنة 
فـــي فــرنــســا بـــه. واعـــتـــبـــروا أن الــنــتــائــج 
املتعلقة باملخاطر املرتبطة بالجزيئات 

الدقيقة ليست مؤكدة إلى هذا الحد.
أمــا مــعــّدو دراســـة »كسينير« فــدرســوا 
الــعــالقــة بـــني خــطــر اإلصـــابـــة بــســرطــان 
ــعــــرض املــــزمــــن لـــجـــرعـــات  ــتــ الــــثــــدي والــ
منخفضة من ثمانية ملوثات للهواء، 
ــائــــص  ــخــــصــ الــ املـــــــلـــــــوثـــــــات ذات  هــــــــي 
الزينوستروجينية، كالديوكسينات 

بـــيـــريـــن )BaP( وثــنــائــي  والـــبـــنـــزو ]أ[ 
الــكــلــور والــكــادمــيــوم– الفينيل املــتــعــدد 
وامللوثات التي يكون التعرض لها 
يومًيًا، وهي الجزيئات الدقيقة 
)PM10 و PM2.5( وثـــانـــي 
ــــروجـــــني  ــتـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــد الـ ــ ــيــ ــ ــســ ــ أكــ
)NO2( ، واألوزون 
)O3(، بــحــســب بــيــان 

أصدروه.
وشــمــلــت الـــدراســـة 
5222 حـــــــالـــــــة 
ــــدي  ســــــــرطــــــــان ثــ
ــــَصــــت بــني 

ّ
ــــخ

ُ
ش

عـــــــامـــــــي 1990 
ــــن  مـ و2011 
ضــمــن مــجــمــوعــة 
ــيــــة خــضــعــت  ــنــ وطــ
للمتابعة مـــدى 22 
عــاًمــًا، مــقــارنــة بعدد 
مــمــاثــل مـــن الــحــاالت 

السليمة.
وتــــــــــــــــــم تــــــقــــــديــــــر 
الــــــتــــــعــــــرضــــــات 
املــــــــتــــــــوســــــــطــــــــة 
والــــــتــــــراكــــــمــــــيــــــة 
ــرأة بالنسبة  امــ لــكــل 
، مع  لكل مـــادة ملوثة 
ــــاة مـــعـــطـــيـــات عـــدة  ــــراعـ مـ

بينها أماكن اإلقامة.
ــة بـــســـرطـــان  ــ ــابـ ــ وتــــبــــنّي أن خـــطـــر اإلصـ
الثدي يزيد في حاالت التعرض لثاني 

أكسيد النيتروجني.
وُيـــفـــتـــرض أن تــنــشــر دراســـــة فـــي شــأن 
هذه النتائج في مجلة »انفايرونمنتال 
 )Environmental Pollution( ”بليوشن

املختصة بالتلوث البيئي.
كــذلــك تــبــني أن زيــــادة الــخــطــر مرتبطة 
بالبنزو ]أ[ بيرين و وثنائي الفينيل 
املتعدد الكلور 153، وهما من العوامل 

املسببة الضطرابات الغدد الصماء.
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علماء يصلون إلى أطول شجرة فى غابة األمازونعلماء يصلون إلى أطول شجرة فى غابة األمازون
ً حجمها مماثل لمبنى مؤّلف من ٢٥ طابقا

ثــــالث ســــنــــوات مــن  بـــعـــد  • ريــــو دي جـــانـــيـــرو: 

الــتــخــطــيــط والـــمـــهـــّمـــات االســتــكــشــافــيــة ورحـــلـــة 

اســتــغــرقــت أســبــوعــيــن فــي الــغــابــة، وصـــل فــريــق 

غابة  في  شفت 
ُ
اكت شجرة  أكبر  إلى  العلماء  من 

حجمها  أن  إذ  اإلطالق،  على  المطيرة  األمازون 

ــف مــن 25 طــبــقــة. والــشــجــرة 
ّ
مــمــاثــل لــمــبــنــى مــؤل

الــعــمــالقــة الـــتـــي تــرتــفــع قــّمــتــهــا فـــوق الــظــلــة فــي 

مــحــمــيــة نــهــر إيــراتــابــورو الــطــبــيــعــيــة فــي شــمــال 

الــبــرازيــل، هــي مــن نــوع ديــنــيــزيــا اكــســلــســا فيما 

أمتار.  9,9 وقطرها   
ً
مترا  88,5 ارتفاعها  يبلغ 

ــمـــرة األولـــــــى مــــن خـــالل  ــلـ ــمـــاء لـ ــلـ ــعـ ــا الـ ــ ــدهـ ــ ورصـ

ــار اصـــطـــنـــاعـــيـــة عـــام  ــ ــمـ ــ مـــشـــاهـــد الـــتـــقـــطـــتـــهـــا أقـ

بــاحــثــيــن  يـــضـــّم  ــي 
ّ
فـــريـــق مــحــل ثـــم حــــاول   ،2019

ــن الـــبـــيـــئـــة ومــــرشــــديــــن الـــوصـــول  ــيـــن عــ ــعـ ــدافـ ومـ

نفسها. السنة  خالل  إليها 

طولها يتجاوز 88 مترا وقطرها اكثر من 9 أمتار ووزنها يقدر بـ 400 ألف طنطولها يتجاوز 88 مترا وقطرها اكثر من 9 أمتار ووزنها يقدر بـ 400 ألف طن

تعرض 19 من فريق االستكشاف إلى لسعات حيوان مجهول خالل الرحلة

وبعد رحلة استغرقت عشرة أيام في 
أرض وعرة، اضطر الفريق إلى العودة 
بعدما أصــيــب أفــــراده بــاإلرهــاق وفي 
ظــل كمية مــحــدودة مــن الطعام كانت 
فــي حــوزتــهــم، بــاإلضــافــة إلــى تعّرض 

أحدهم لوعكة صحية.
ثالث رحالت استكشافيةثالث رحالت استكشافية

ــاحـــت ثــــالث رحــــالت اســتــكــشــافــيــة  وأتـ
أخـــرى فــي املنطقة الــنــائــيــة مــن وادي 
ــلــــى الــــــحــــــدود بــني  جــــــــاري الــــــواقــــــع عــ
واليتي أمابا وبارا، الوصول إلى عدد 
كبير من األشــجــار العمالقة األخــرى، 
من بينها أكبر شجرة جوز برازيلية 
رصد على اإلطــالق في األمــازون مع 

ُ
ت

ارتفاع يبلغ 66 مترًا.
إلـــى شــجــرة دينيزيا  الــوصــول   

ّ
أن إال 

اكسلسا بقي غير ُمنَجز حتى الرحلة 
ــظــمــت بـــني 12 

ُ
االســتــكــشــافــيــة الـــتـــي ن

و25 أيــلــول/ســبــتــمــبــر والـــتـــي اجــتــاز 
فيها الباحثون مسافة 250 كيلومترًا 
بواسطة قارب وأكثر من 20 كيلومترًا 
ســيــرًا عبر الغابة الجبلية. وتــعــّرض 
أحـــد أعــضــاء الــبــعــثــة الــتــي ضــّمــت 19 
شخصًا إلى لسعة من حيوان يعتقد 

ه عنكبوت سام.
ّ
طبيب الفريق أن

ديــيــغــو  لـــغـــابـــات  ا مـــهـــنـــدس  ورأى 
ــعــــة  ــامــ مــــــن جــ ــا  ــفــ ــلــ ــيــ نــــــــدو ســ رمــــــــا أ
لــــوصــــول  ا  

ّ
ن أ لــــيــــة  لــــفــــدرا ا ــا  ــ بـ ــا ــ مـ أ

يــســتــحــق هــذه  ــان  كـ لـــشـــجـــرة  ا لـــى  إ
ملــغــامــرة. ا

ـــهـــا 
ّ
ــرانــــس بـــــرس »إن ــة فــ ــالـ ــوكـ وقــــــال لـ

ــاء الــتــي رأيــتــهــا في  ــيـ مـــن أجــمــل األشـ
حياتي”.

معّرضة للتهديدمعّرضة للتهديد
وأخـــذت املجموعة عينات ستخضع 
ــــى مــعــلــومــات  لــلــتــحــلــيــل لـــلـــتـــوّصـــل إلـ
أبــرزهــا عمرها )بحسب  عــن الشجرة 
توقعات سيلفا يبلغ 400 إلى 600 عام 

أقله( وكمية الكربون التي تخزنها.
ــار الــعــمــالقــة في  ويــصــل وزن األشـــجـ
هــذه املنطقة إلــى 400 ألــف طــن، فيما 
ــًا  ــذا الـــــرقـــــم كـــربـــونـ ــ ــ يـــشـــكـــل نــــصــــف هـ
صته األشجار من الغالف الجوي، 

ّ
امت

بحسب ما يوضح سيلفا.
 هذه األشجار تقع في منطقة 

ّ
ومع أن

ـــهـــا مـــعـــّرضـــة لــلــتــهــديــد، 
ّ
بــعــيــدة إال أن

 قاطعي األشــجــار يثّمنون خشب 
ّ
ألن

دينيزيا اكسلسا، فيما يرتاد املحمية 
بشكل كبير عمال تعدين الذهب غير 
الــشــرعــيــني، عــلــى مــا تــوضــح جاكلني 
ــازون« غير  ــمــ بــيــريــرا مـــن مــنــظــمــة »إيــ

الحكومية التي شاركت في الرحلة.
وارتـــفـــعـــت نــســبــة إزالــــــة الـــغـــابـــات في 
املنطقة البرازيلية من األمــازون 75% 
 
ً
مدى السنوات الثالث األخيرة مقارنة

بما جرى قطعه خالل العقد الفائت.

عثر عليها بعد ثالث سنوات 
من المهمات االستكشافية
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خالد محمد الهاجرياألخـــيــرة
رئيس التحرير : النـاشط البيئـي

حلماية 20 شجرة .. باريس تتراجع 
عن أعمال بناء أسفل برج إيفل

ناسا تبقي كامل 
طاقمها فى روسيا

واشـــنـــطـــن : أبــــقــــت مـــحـــطـــة الـــفـــضـــاء 
ــل مــوظــفــيــهــا  ــامـ الـــدولـــيـــة »نــــاســــا« كـ
ــا أعــلــنــه رئــيــس  ــق مـ فـــي روســــيــــا، وفــ
الــبــرنــامــج األمــريــكــي ملحطة الفضاء 
الـــدولـــيـــة جــويــل مــونــتــالــبــانــو. وقـــال 
مونتالبانو فــي مؤتمر صحفي: إن 
االحتفاظ باملوظفني األمريكيني في 
روســيــا يــأتــي »رغـــم توصيات وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة األمـــريـــكـــيـــة لــأمــريــكــيــني 
بمغادرة أراضـــي روســيــا«. وأضــاف: 
ــم الـــعـــمـــل فــي  ــاقـ »نــحــتــفــظ بـــكـــامـــل طـ
مــوســكــو، فــي ســتــار ســيــتــي، ولــديــنــا 
موظفون في مركز التحكم بالبعثة.. 
ا  ال نكشف عــن عــددهــم، لكننا حالًيّ

بكامل طاقمنا”.

باريس : تراجعت بلدية باريس عن أعمال 
بناء كانت تخطط لها أسفل برج إيفل في 
إطار خطتها التي تلقى اعتراضا، الهادفة 
ــنـــاطـــق املــحــيــطــة بــاملــعــلــم  ــى تـــطـــويـــر املـ ــ إلـ
الـــســـيـــاحـــي، الـــــذي يــســتــقــطــب ســنــويــا 20 

مليون زائر، بحسب »الفرنسية”.
ويــتــمــثــل مــــشــــروع آن هـــيـــدالـــجـــو رئــيــســة 
املــســمــى OnE، في  الــبــلــديــة االشـــتـــراكـــيـــة 
زرع نـــبـــاتـــات وإنــــشــــاء مــــســــارات لــلــمــشــاة 
فــي محيط بــرج إيــفــل، وهــو مــا القــى منذ 
شهور انتقادات من معارضني ومدافعني 

عن البيئة.
وسيتسبب هذا املشروع في قطع نحو 20 

شجرة، ومنها أشجار معمرة عند أسفل 
برج إيفل، من أجل إقامة خدمات للزبائن 

ومكاتب للموظفني.
ــن املــــــشــــــروع عــقــب  ــ ــة عــ ــديــ ــلــ ــبــ ــلــــت الــ وتــــخــ
ــات  ــيــ ــعــ ــمــ ــا جــ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ ــاجـــــــات أطـ احـــــــتـــــــجـــــ
وشخصيات عــدة. وقــررت أيضا التراجع 
عــن إنــشــاء أربــعــة مبان كــان مخططا لها. 
ــال إيــمــانــويــل جــريــجــوار الــنــائــب األول  وقـ
لرئيسة البلدية فــي حديث إلــى صحيفة 
»لو جورنال دو ديمانش«، »أعلن إلغاءنا 
بـــصـــورة نــهــائــيــة وبــبــســاطــة أي مــشــروع 
بناء عند أسفل برج إيفل، مع اإلبقاء على 

مشروع املساحات الخضراء”.

أستراليا تبحث زراعة سطح القمر فى أستراليا تبحث زراعة سطح القمر فى 20252025؟؟
ســيــدنــي: يــرغــب عــلــمــاء أســتــرالــيــون في 
محاولة زرع نباتات على القمر بحلول 
علن 

ُ
عــام 2025، فــي إطــار مهمة جــديــدة أ

عنها وتهدف إلى تطوير مستعمرة على 
 »هذا 

ّ
سطحه. وقال الباحثون في بيان إن

املشروع يشّكل خطوة أولــى نحو زراعة 
ــدواء  نــبــاتــات مــن أجـــل تــأمــني الـــغـــذاء والــ
ـــعـــّد هـــذه األمـــور 

ُ
وإنـــتـــاج األكــســجــني، وت

ــهــا ضـــروريـــة لــتــأســيــس حــيــاة للبشر 
ّ
كــل

على سطح القمر”.
ــاء الـــنـــبـــاتـــيـــة فــي  ــ ــيـ ــ وأوضــــــــح عــــالــــم األحـ
جامعة كوينزالند للتكنولوجيا بريت 

ــبــــذور ســتــنــقــلــهــا مــركــبــة   الــ
ّ
ويــلــيــامــز أن

»بيريشيت 2 » الفضائية ضمن مهمة 
فضائية إسرائيلية خاصة.

ــّرد الـــهـــبـــوط عـــلـــى ســـطـــح الــقــمــر  وبــــمــــجــ
سقى البذور في غرفة مغلقة 

ُ
وزرعها، ست

فيما يتولى العلماء مراقبة أي عالمات 
تشير إلى إنباتها.

أنــواع النباتات استنادًا إلى  ختار 
ُ
وست

قـــدرتـــهـــا عــلــى تــحــمــل الــــظــــروف الــجــويــة 
ــى ســـرعـــة إنــبــاتــهــا كــذلــك.  ــ الـــقـــصـــوى وإلـ
ــذا الـــهـــدف، قـــد تــكــون  وبـــاإلضـــافـــة إلـــى هـ
املهمة أيضًا بمثابة مختبر يهدف إلى 

ــلـــول ملـــشـــاكـــل األمــــــن الـــغـــذائـــي  إيــــجــــاد حـ
الناجمة عــن االحــتــرار املــنــاخــي، على ما 
تــقــول األســـتـــاذة فـــي الــجــامــعــة الــوطــنــيــة 
األســتــرالــيــة كيتلني بــيــرت. وأضــافــت في 
بيان »إذا تمّكنا من إنشاء نظام لزراعة 
الــقــمــر، سنتمكن إذًا من  الــنــبــاتــات عــلــى 
لــزراعــة املنتجات الغذائية  إيــجــاد نظام 
فــي بعض البيئات التي تتمتع بأقسى 

الظروف على األرض”.
وتــتــولــى مــنــظــمــة »لـــونـــاريـــا وان« الــتــي 
تــضــم عــلــمــاء أســتــرالــيــني وإســرائــيــلــيــني، 

إدارة هذا املشروع.

هــجــوم حـــاد شــنــتــه مــنــظــمــات حــمــايــة الــبــيــئــة عــلــى 
الــنــجــم األرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل مــيــســي بــعــد تــقــريــر 
مــخــتــص فـــي تــوثــيــق رحــــالت الـــطـــيـــران كــشــف عــن 
ــائـــرة الـــخـــاصـــة لــلــنــجــم الــعــاملــي  ــــالت الـــطـ ــدد رحـ عــ

أشهر. ثالثة  في  جوية  رحلة   52 بلغت  والتي 
ولـــفـــت الــتــقــريــر إلــــى حــجــم تــأثــيــر غــــاز ثـــانـــي أكــســيــد 
الكربون الصادر عن الطائرة الخاصة ملهاجم باريس 
سان جيرمان الفرنسي على طبقةالجو، وتسببها في 

زيادة التلوث الجوي ومن ثم التغير املناخي.
وتفاعل رواد مواقع التواصل االجتماعي مع التقرير 
بني من دعا إلى ضرورة تحمل املشاهير ومن بينهم 
الالعبني مسؤولية أفعالهم والتي تهدد البيئة، فيما 
ــــرون عـــن الــنــجــم الــعــاملــي مــؤكــديــن أن هــنــاك  ـــع آخـ دافـ

مسببات أكثر ضررًا للمناخ.
الـــفـــرنـــســـي  بــــيــــرنــــار«  دو  ــيــــون  فــ »ال  ــاب  ــســ حــ نـــشـــر 
أن  الخاصة،  الطائرات  بتوثيق رحالت  املتخصص 

طائرة ميسي نفثت 1502 طن من غاز ثاني أكسيد 
الـــكـــربـــون فـــي الــجــو خـــالل فــصــل الــصــيــف املــاضــي، 
فرنسي  وهي كمية تصدر عادة عن سيارة مواطن 

في 150 سنة، بحسب التقديرات.
وبــحــســب تــقــريــر لصحيفة »لــيــكــيــب« الــفــرنــســيــة فقد 
حلقت الطائرة ملدة 368 ساعة طيران، وحطت في عدة 
مــدن مثل بلباو، وروســاريــو، ومونتفيديو، وسانت 

مارتن، ونيويورك، وبرشلونة ونيس.

ميسي يثير غضب املنظمات البيئيةميسي يثير غضب املنظمات البيئية

بطاريات تخزين الطاقة الشمسية جتنب كاليفورنيا انقطاع التيار الكهربائي
ــم تــشــهــد شــبــكــة الــكــهــربــاء  كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا : لــ
انقطاعات كبيرة في كاليفورنيا أوائل أيلول 
)سبتمبر( عندما وصلت درجة الحرارة إلى 
45 درجـــة مــئــويــة، عكس مــا كــان يحصل في 
2020. ويـــعـــود أحـــد أســـبـــاب تــحــمــل الشبكة 
لهذا الضغط إلى مجموعة بطاريات عمالقة 

قادرة على تخزين الطاقة الشمسية.
ومـــن مـــركـــزه الـــواقـــع فـــي لــونــج بــيــتــش الـــذي 
ثـــبـــتـــت فـــيـــه آالف الــــبــــطــــاريــــات فــــي صــفــوف 
كأنها مزرعة من الخوادم، يعد وايكو ويرتا 
تــبــلــغ قــدرتــهــا 400 مــيــجــاواط  الــتــي  محطته 
وتــشــكــل إحــــدى أكــبــر املــحــطــات فـــي الـــواليـــة، 
تعمل بكامل طاقتها خالل موجة الحر التي 

ضربت املنطقة.
ووفــقــا لـــ«الــفــرنــســيــة« يــقــول مــديــر العمليات 
في شركة AES املزودة للكهرباء التي تتولى 
املــحــطــة مــنــذ 2021 »جـــرت االســتــعــانــة  إدارة 
)...( التي كــان لها دور أساسي  بالبطاريات 

خالل موجة الحر األخيرة«.
وبدل التطلع إلى تزويد الشبكة الكهربائية 
بعدد كاف من البطاريات لسد حاجة السكان 
ــتـــاجـــون فـــيـــهـــا إلـــى  ــثــــر فــــتــــرات يـــحـ ــــالل أكــ خــ
الكهرباء، »قــد يكون دفــع األمــوال لهم مقابل 
تــوقــفــهــم عـــن اســـتـــخـــدام الــكــهــربــاء لــســاعــات 

محدودة خيارا أفضل في حاالت كثيرة«.

وتــمــكــنــت الـــشـــركـــة بــفــضــل الـــبـــطـــاريـــات مــن 
ــة الــشــمــســيــة املــنــتــجــة خـــالل  ــاقـ تـــخـــزيـــن الـــطـ
النهار وإعادة توزيعها مساء »لتلبية حاجة 
ــن الــكــهــربــاء بـــني الـــســـاعـــة الــرابــعــة  ــنـــاس مـ الـ
والخامسة والعاشرة مساء«، عندما تواجه 

شــبــكــة الــكــهــربــاء خــطــر الـــتـــوقـــف عـــن الــعــمــل 
نتيجة انخفاض إنتاج الكهرباء من الطاقة 
الشمسية عند الغروب وارتفاع الطلب على 

مكيفات الهواء.
ــة حــر  ــعــــت مــــوجــ ــطـــس 2020، دفــ وفــــــي أغـــسـ

قاسية ضربت غرب الواليات املتحدة والية 
كاليفوريا التي تعد رائــدة في مجال الطاقة 
املتجددة، إلى قطع التيار الكهربائي عن 800 
ألــف منزل وشــركــة خــالل فــتــرات معينة على 
مـــدى يــومــني، وهـــو مــا لــم يحصل مــنــذ نحو 

20 عاما.
وللتصدي ملوجات الحر املسجلة هذا العام، 
جــنــبــت الــبــيــوت والـــشـــركـــات انــقــطــاع الــتــيــار 
الــكــهــربــائــي عــنــهــا أوائــــــل ســبــتــمــبــر، بفضل 
ــتـــي أطـــلـــقـــت لــتــحــقــيــق األهــــــداف  املـــنـــافـــســـة الـ

املناخية في كاليفورنيا.
ــاقـــة خــالــيــة  ــــى إنــــتــــاج طـ وتـــســـعـــى الــــواليــــة إلـ
بصورة كاملة من الكربون بحلول عام 2045. 
وبني عامي 2020 و2022، زادت قدرتها على 
تخزين الطاقة باستخدام البطاريات عشر 
مرات، بحسب هيئة الطاقة الخاصة بالوالية.

وتمكنت البطاريات في الخامس من سبتمبر 
حني كانت موجة الحر في ذروتها، من إنتاج 
3300 مــيــجــاواط مـــســـاء، وفـــق »كــالــيــفــورنــيــا 

ISO« التي تتولى إدارة شبكة الكهرباء.
ــاحـــث فــي  ــول ديـــيـــجـــو مـــايـــك فـــيـــري الـــبـ ــقــ ويــ
جامعة سان، إن هذه الكمية »أكبر مما تنتج 
محطة ديابلو كانيون للطاقة النووية التي 
تشكل أكبر محطة للطاقة في الوالية وتنتج 

نحو 2200 ميجاواط«


