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جماعة الخط األخضر البيئية
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83 ألف شجرة معرضة لإلزالة بسبب تردد هيئة البيئة فى رفض إزالتها
الزراعة رفضت رفضا قاطعا إزالة الغابة

: أكــد مصدر مطلع لجريدة  • الخط األخضر 
ــأن الــهــيــئــة الــعــامــة  ــر الــبــيــئــيــة بــ الـــخـــط األخـــضـ
ــة والــــثــــروة الــســمــكــيــة جـــــددت رفــضــهــا  ــلـــزراعـ لـ
لتدمير غــابــة جــنــوب الــقــيــروان وإزالــــة 83 ألف 
شــجــرة مـــن املـــوقـــع املــصــنــف بــأنــه ذوو أهمية 
الــزراعــة بأهمية  بيئية عالية، وتمسكت هيئة 

مواقعها بيئيا وصحيا وزراعيا.
وشـــــدد املـــصـــدر بــــأن الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــزراعــة 
والثروة السمكية متمسكة بتوجيهات القيادة 
السياسية في البالد بزيادة الرقعة الخضراء 
وحـــمـــايـــتـــهـــا خـــصـــوصـــا فــــي ظــــل تـــبـــنـــي دولــــة 

الكويت ملــبــادرة الشرق األوســط األخضر التي 
أطلقتها اململكة العربية السعودية وشاركت 
فــيــهــا الــبــالد ممثلة بــوفــد بــرئــاســة ســمــو ولــي 
العهد الشيخ مشعل األحــمــد الجابر الصباح 
، ومشاركة الكويت أيضا في مؤتمر غالسكو 
الــوزراء  للمناخ بحضور سمو رئيس مجلس 
ــــاف املـــصـــدر بــأن  الــشــيــخ صــبــاح الــخــالــد. وأضـ
الكرة االن في ملعب الهيئة العامة للبيئة التي 
ال تــزال مــتــرددة فــي حسم رأيــهــا البيئي حيال 
أنــه يفترض أن تكون أول الجهات  الغابة رغــم 
الرافضة إلزالة الغابة، مؤكدا بأنه يجب عليها 

أن تــحــدد موقفها مــن إزالـــة الــغــابــة، ولــن يكون 
بــإمــكــان إدارة هيئة البيئة ســـوى رفـــض إزالـــة 
الغابة. هذا وأكد املصدر بأن الحملة التي قامت 
بها جماعة الخط األخضر البيئية حركت املياه 
الراكدة وأعطت دعًما قويا للجهات الحكومية 
الرافضة إلزالة الغابة كي تعلن صراحة رفضها 
إلزالة الغابة دون أي تحفظ من أي جهة كانت. 
وعاب املصدر الصمت املريب الذي أطبق على 
ــة النائب  رئــيــس لجنة البيئة فــي مجلس االمـ
حــمــد املــطــر الـــذي تــفــرغ ملــطــاردة كــل مــا يتعلق 
باملناقصات البيئية ولم يكترث لخطورة إزالة 

ألـــف شــجــرة تــمــثــل أهــمــيــة بيئية وصحية   83
عـــالـــيـــة لـــلـــمـــجـــتـــمـــع. وأضـــــــــاف بــــــأن األســــبــــوع 
الــحــالــي هـــو األســـبـــوع االخـــيـــر للهيئة الــعــامــة 
للبيئة لــكــي تــحــســم أمــرهــا خــصــوصــا فــي ظل 
تصعيد الناشطني البيئيني لألمر واعتزامهم 
رفــــع مــنــاشــدة لــلــقــيــادة الــســيــاســيــة فـــي الــبــالد 
لوقف إزالـــة الغابة. هــذا وقــام عــدد مــن وكــاالت 
ــاء املــحــلــيــة والــعــاملــيــة اإلخـــبـــاريـــة بــزيــارة  ــبـ االنـ
املوقع وإجــراء عدد من اللقاءات مع الناشطني 
البيئيني حـــول أهــمــيــة غــابــة جــنــوب الــقــيــروان 

وأهميتها البيئية. 

هيئة الزراعة متمسكة بتوجيهات القيادة السياسية بزيادة الرقعة الخضراء في البالد

حمـلة الخـط األخـضر أعطـت الجـراءة للجـهات الحــكــومـيـة لــرفــض إزالـــة الـــغابة

درويش 200 ألف دينار غرامة تصريف امللوثات فى مناهيل االمطار
بـــاقـــر  الـــبـــيـــئـــي  الـــخـــبـــيـــر  حــــــذر   : ــويــــت  ــكــ الــ  •
الجهات  العديد من  درويش من خطورة قيام 
بشبكة  قانونية  غير  وصالت  بربط  واالفراد 
مــنــاهــيــل االمـــطـــار وقــيــامــهــم بــتــصــريــف مـــواد 
ســائــلــة كــيــمــاويــة مــجــهــولــة الــكــم والــنــوع على 
الــشــبــكــة، مــشــيــرا إلــــى أن مــثــل هــــذه الــجــهــات 
بحق  عديدة  بيئية  جرائم  يرتكبون  واالفراد 
املــجــتــمــع وبــيــئــتــه، مــؤكــدا أن غــرامــة تــصــريــف 
 200 إلى  تصل  االمطار  مناهيل  عبر  ملوثات 
ألـــف ديــنــار ألنــهــا تــصــل مــبــاشــرة إلـــى الــبــحــر 

ــثـــروة الــســمــكــيــة بــالــخــطــر.  وتــلــوثــه وتـــهـــدد الـ
وكــشــف درويــــش بـــأن مــا يــشــاهــد مــن ســوائــل 
ومــلــوثــات تــخــرج مــن مــجــاريــر االمـــطـــار عــلــى 
ــي نـــتـــاج لـــهـــذه املــخــالــفــات  ــبـــالد هـ ــواحـــل الـ سـ
الـــنـــاتـــجـــة عـــن تـــقـــاعـــس الـــجـــهـــات املــعــنــيــة فــي 

دورها. إحكام 
 وأضــاف درويــش في تصريح له لجريدة الخط 
األخضر البيئية أن وزارة االشغال تقوم بمتابعة 
ــيـــس ضــمــن  ــات االمــــــطــــــار، رغــــــم أن ذلــــــك لـ ــكـ ــبـ شـ
الــجــهــات الرقابية  اختصاصها بــل اخــتــصــاص 

وفق لقانون حماية البيئة واملانحة للتراخيص 
ــعـــرض تــلــك  ــتـ ــرا لـ ــظــ ــة نــ ــيـ ــاعـ ــنـ الــــتــــجــــاريــــة والـــصـ
الشبكات لتصريف مـــواد سائلة غير مسموح 
بها، حيث ان الغرض من انشاء شبكة االمطار 
ــيـــاه الـــحـــاالت  ــان لــتــصــريــف مـــيـــاه االمـــطـــار ومـ كــ

الطارئة بعد معالجتها.
ــزام جــمــيــع  ــ ــتـ ــ ــرورة إلـ وشــــــدد درويــــــــش عـــلـــى ضــــــ
الـــجـــهـــات بـــعـــدم تــصــريــف أي مــخــلــفــات ســائــلــة 
تــخــالــف قــانــون حــمــايــة الــبــيــئــة حــتــى ال تــقــع في 

طائلة القانون وغرامته الباهظة.

لــنــحــل  ا ــاخـــي  ــنـ املـ لـــتـــغـــيـــر  ا يـــطـــال   : ــن  ــنـــطـ • واشـ
تـــبـــعـــاتـــه  أن  حـــتـــى  مـــخـــتـــلـــفـــة،  مـــســـتـــويـــات  عـــلـــى 
. إذ  . ــرات. ــشــ ــحــ لــ ا تـــنـــعـــكـــس عـــلـــى حـــجـــم هــــذه  قــــد 
تــوقــعــت دراســة حــديــثــة أن تــرتــفــع أعــداد الــنــحــل 
الــصــغــيــر فــيــمــا ســتــنــخــفــض فـــي املـــقـــابـــل أعــــداد 
الــنــحــل الــطــنــان، مــحــذرة مــن تــأثــيــرات مــتــتــالــيــة 
لـــبـــيـــئـــي املـــرتـــبـــط  لـــنـــظـــام ا لـــتـــلـــقـــيـــح وكــــل ا ــلـــى ا عـ

بــهــذه الــحــشــرات.
ــنــــوات، درس عـــلـــمـــاء فــي  ثـــمـــانـــي ســ ــلـــى مــــدى  وعـ
ــات املـــتـــحـــدة عـــشـــريـــن ألــــف حـــشـــرة تــابــعــة  الــــواليــ

لــعــائــلــة الــنــحــل بــعــدمــا حـــاصـــروهـــا فـــي ســلــســلــة 
تتفاعل  كيف  دراسة  بهدف  )غرب(،  روكي  جبال 
ــــالت املـــخـــتـــلـــفـــة مـــــع الــــــظــــــروف املـــنـــاخـــيـــة  ــائـ ــ ــعـ ــ الـ

املتغيرة.
ــة املــــنــــشــــورة فــــي مــجــلــة  ــ ــدراســ ــ ــدو الــ ــعــ وأشــــــــار مــ
بــي  بــروســيــديــنــغــز أوف ذي رويــــال ســوســايــتــي 
ــــذت  خـ

ُ
أ الـــتـــي  الـــجـــبـــل  مــنــتــصــف  مــنــطــقــة   

ّ
أن ــــى  إلـ

مــنــهــا الــعــيــنــات تــتــأثــر فــي شــكــل خـــاص بــالــتــغــيــر 
اعــتــدااًل  أكثر  حــرارة  بــدرجــات  تتسم  إذ  املناخي، 

للثلوج. مبكر  وذوبان  الربيع  في 

قطر: نفايات كأس العالم بني 
التدوير والتحويل إلى طاقة

ا مع 
ً
 الُعليا للمشاريع واإلرث، تزامن

ُ
• الدوحة : أكدت اللجنة

االحتفال بيوم األرض 2022، التزاَمها الثابت بتوفير حلول 
مبتكرة تسهُم في تعزيز أهداف االستدامة البيئية املرتبطة 
باستضافة كــأس العالم FIFA قطر 2022™ املرتقبة أواخــر 
الُعليا جهوَدها على صعيد اعتماد   اللجنة 

ُ
العام. وتواصل

أحدث الطرق إلعــادة تدوير النفايات العضوية الناتجة عن 
استضافة بطوالت كبرى وتحويلها إلى سماد، على الطريق 
نحو الحدث التاريخي األكثر أهمية على الساحة الرياضية 
الــعــاملــيــة، حــيــث شــكــلــت كـــأس الــعــرب 2021 الــتــي أقــيــمــت في 
ة  شهري نوفمبر وديسمبر 2021 منصة هامة الختبار كفاء
العمليات التنظيمية والتشغيلية فــي اســتــادات ومشاريع 

مونديال قطر 2022.

¶ الناشط البيئي خالد الهاجري خالل لقاء حول أهمية الغابة ¶ ازالة 83 الف شجرة تعني دمًرا بيئًيا هائاًل

¶ الخبير البيئي باقر درويش

تغير املناخ يهدد بانقراض النحل
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محليات

أيـــن الهــيـــئـــة الــعـــامــة لـلـــبيئــة؟

التلوث يطوق الكويت بًرا وبحًرا وجًوا 

قطاعات الدولة جميعا تستهتر بوجود هذه الهيئة وتنتهك حقوق المواطنين البيئية 
جماعة الخط األخضر البيئية حذرت مراراً وتكراراً من خطورة التدهور البيئي وغياب الرقابة



3 األحد 24 ابريل 2022 م – 23 رمضان 1443 هـجماعة الخط األخضر البيئية اقتصاد

املكسيك تقر مشروعا إلصالح قانون التعدين .. خطة جديدة لتأميم الليثيوم

نستله ترفع أسعار 
منتجاتها حول العالم
 5% وتتوقع املزيد

قالت شركة نستله إنها قد تلجأ إلى زيادة 
الذي  الوقت  في  أسعار منتجاتها مجددًا، 

الكلفة. تكافح فيه تضخمًا حادًا في 
وقال الشركة املنتجة لعالمات تجارية مثل 
كــيــت كــات وشــريــديــز، إنــهــا رفــعــت األســعــار 
بالفعل بأكثر من %5 خالل األشهر الثالثة 
األولى من عام 2022، ولكنها تتوقع املزيد 
ــارك  ــي األســـــعـــــار. وقــــــال مــ ــادات فــ ــ ــزيــ ــ ــن الــ مــ
ــايــــدر، الـــرئـــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي ملــجــمــوعــة  ــنــ شــ
ــة: يـــســـتـــمـــر تــضــخــم  األغـــــذيـــــة الــــســــويــــســــريــ
الذي  األمر  االرتفاع بشكل حاد،  في  الكلفة 
أخرى  ات  وإجــراء األسعار  زيــادة  سيتطلب 

على مدار العام.
أن شــركــة نستله شهدت  وأضـــاف شــنــايــدر 
الــرغــم من  العمالء على  مــن  طلبًا مستدامًا 

األسعار. قفزة 

أقر املشرعون املكسيكيون خطة لتأميم 
تــدخــل في  الــتــي  الحيوية،  الليثيوم  مـــادة 
الكهربائية  الــســيــارات  بــطــاريــات  إنــتــاج 
والهواتف املحمولة وغيرها من منتجات 
الــتــكــنــولــوجــيــا. وتــقــدم الــرئــيــس أنــدريــس 
ــز أوبـــــــــــــرادور بـــمـــشـــروع  ــيـ ــوبـ ــانــــويــــل لـ مــ
إلصالح قانون التعدين، بهدف استغالل 
املــعــدن بشكل  الحكومية هــذا  الشركات 
الـــقـــطـــاع  مــــن  مـــشـــاركـــة  حــــصــــري دون 
ــخـــاص. وأقــــر مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، خطة  الـ
اإلصــالح بأغلبية 87 صوتا مقابل 20، 
املوافقة عليها في مجلس  يــوم من  بعد 
النواب في الكونجرس، وفقا لـالفرنسية.

ــرادور للصحافيني بأنه  ــ لــوبــيــز أوبــ وصـــرح 
ســيــتــم الـــتـــدقـــيـــق فــــي ثــمــانــيــة امــــتــــيــــازات تــم 
منحها للتنقيب عن الليثيوم ملعرفة إذا ما 

كانت الشركات تتبع اإلجراءات القانونية.
وأشـــار إلــى عقد مــع شــركــة بــاكــانــورا، التي 
تــســيــطــر عــلــيــهــا شـــركـــة جـــانـــفـــنـــج لــيــثــيــوم 
إلــى  يــحــتــاج  الــعــقــد  بــاعــتــبــار هــذا  الصينية 
أن  أعلنت سابقا  الحكومة  وكــانــت  تدقيق. 
ــيـــازات ســتــظــل ســـاريـــة املــفــعــول طــاملــا  ــتـ االمـ

بدء  الــالزم نحو  التقدم  الشركات تحرز  أن 
الذي تعهد  أوبــرادور،  لوبيز  اإلنتاج. وقال 
فـــي بــرنــامــجــه قــبــل انــتــخــابــه رئــيــســا 2018 
النيوليبرالي  االقتصادي  النموذج  بتغيير 
فـــي املــكــســيــك، ســنــطــور الــتــقــنــيــة الســتــغــالل 
الليثيوم  أو االستحواذ عليه، لكن  املخزون 

لنا. ملك 
وأضـــاف، أن سلفه إنريكي بينا نييتو منح 
امــتــيــازات للتنقيب عــن مــعــدن الليثيوم في 

أراض تبلغ مساحتها نحو 150 ألف هكتار. 
الليثيوم بعد،  إنــتــاج  تــبــدأ املكسيك فــي  ولــم 
كما أن الجدوى االقتصادية والتأثير البيئي 

لتعدينه ال يزاالن غير واضحني.
ــريــــث، رئــــيــــس غـــرفـــة  ــيــ وقــــــــال خـــايـــمـــي جــــوتــ
الــتــعــديــن املــكــســيــكــيــة، نــحــن لــســنــا مــتــأكــديــن 
ــن الـــلـــيـــثـــيـــوم لــديــنــا  ــا يــكــفــي مــ مــــن وجــــــود مــ
الســتــغــاللــه، مضيفا إلذاعــــة إل هــيــرالــدو أن 
ــروري، وأوجــــد كثيرا  ــ هـــذا اإلصــــالح غــيــر ضـ

مــن حــالــة عــدم اليقني للمستثمرين فــي هذا 
القطاع.

وتعد أستراليا وأمريكا الجنوبية من أكبر 
منتجي الليثيوم، بينما تهيمن الصني على 
سالسل التوريد. ويتوافر املعدن في املكسيك 

بشكل أساسي في والية سونورا الشمالية.
وقـــــال جــيــســوس رامـــيـــريـــز، املـــتـــحـــدث بــاســم 
لوبيز أوبـــرادور، في تغريدة على تويتر، إن 
الــلــيــثــيــوم ســيــكــون مــلــكــيــة حــصــريــة لــلــدولــة، 

وملصلحة الناس ستكون مواردنا آمنة.
وتم تضمني خطة الليثيوم في البداية ضمن 
إصــالحــات دستورية تــم التقدم بها لتعزيز 
شركة الكهرباء اململوكة للدولة، لكنها فشلت 
ــوات إلقــــرارهــــا  فــــي نـــيـــل مــــا يــكــفــي مــــن األصــــــ
األحـــد. وفــي حــني إن التعديالت الدستورية 
تتطلب أغلبية ثلثي املشرعني، فــإن إصــالح 
القوانني مثل قانون التعدين ال يحتاج سوى 

إلى أغلبية بسيطة إلقراره.

الصني تشتري الفحم الروسي بأسعار مخفضة

األوروبـــــي - نــحــو حــظــر واردات الـــوقـــود من 
ــا. وبـــيـــنـــمـــا ارتـــفـــعـــت أســــعــــار الــفــحــم  ــ ــيـ ــ روسـ
الروسي بشكل طفيف العام املاضي، ال تزال 
أقل بكثير من أسعار املوردين اآلخرين مثل 
إنــدونــيــســيــا ومــنــغــولــيــا. وأشـــــــارت الــصــني، 
أكبر اقتصاد في آسيا وثاني أكبر اقتصاد 
في العالم، إلى أنها مهتمة بشراء املزيد من 

بينما انخفضت واردات الصني مــن روسيا 
من الفحم الحراري، الذي يستخدم في توليد 
الــذي أدى إلى  الطاقة، نظرا للطقس املعتدل 
تــراجــع الــطــلــب وأيــضــا دعـــم الــصــني لإلنتاج 
الــصــني مــن التخفيضات  املــحــلــي. وتستفيد 
الكبيرة ألسعار الفحم الروسي، وسط اتجاه 
مــشــتــريــن آخـــريـــن - مــثــل الـــيـــابـــان واالتـــحـــاد 

الطاقة الروسية على الرغم من العراقيل التي 
تضعها البنوك الدولية ومالكو السفن بعد 

غزو روسيا ألوكرانيا.
كــانــت الــصــني انــتــقــدت الــحــظــر الـــذي فرضته 
الواليات املتحدة على واردات النفط والغاز 
ــا ردا عـــلـــى الــــحــــرب فــي  ــيــ ــفـــحـــم مــــن روســ والـ

أوكرانيا.

غير أن املفوضية األوروبــيــة أيــدت الــواليــات 
املـــتـــحـــدة وســـعـــت لــلــمــشــي وراءهـــــــا فـــي تلك 
العقوبات، خصوصا الفحم الروسي، وأبدت 
أملــانــيــا تــأيــيــدهــا املــبــدئــي لــخــطــط املفوضية 
ــــرض حـــظـــر عــلــى  ــــى فـ األوروبـــــيـــــة الـــرامـــيـــة إلـ
ــــي، لــكــنــهــا طــالــبــت  ــــروسـ اســـتـــيـــراد الـــفـــحـــم الـ
بجدول زمني مشترك للتخلي الكامل عن كل 

واردات الطاقة األحفورية القادمة من روسيا.
وقالت الخارجية األملانية إن الرد على جرائم 
الحرب التي شوهدت في أوكرانيا يجب أن 
يتمثل فــي حزمة العقوبات الخامسة، وفي 
أن نتخلى كاتحاد أوروبـــي بشكل كامل عن 
القادمة من  االعتماد على الطاقة األحفورية 

روسيا ابتداء بالفحم ثم النفط ثم الغاز.
كانت املفوضية األوروبية قدمت في 5 أبريل 
)نــيــســان( الـــجـــاري، اقــتــراحــا لــحــزمــة شاملة 
ــا.  ــيــ ــلـــى روســ ــــدة عـ ــــديـ ــقــــوبــــات جـ تـــتـــضـــمـــن عــ
وتتضمن الحزمة حسب تصريحات رئيسة 
ــن حــظــر  ــ ــر اليــ ــ ــون ديــ ــ فــ ــة أورزوال  ــيـ ــفـــوضـ املـ
اســتــيــراد الفحم مــن روســيــا وإغـــالق املــوانــئ 
أمـــام الــســفــن الــروســيــة بــاإلضــافــة إلـــى فــرض 

قيود على التجارة مع روسيا.
ــاوت درجـــــة اعــتــمــاد  وتــشــيــر أملـــانـــيـــا إلــــى تـــفـ
ــا فــي  ــيــ دول االتــــحــــاد األوروبـــــــــي عـــلـــى روســ
مجال الطاقة، وإذا كنا نريد فعال الوصول 
إلـــى شـــيء مــا مــعــا، فــإنــنــا بــحــاجــة إلـــى خطة 
ــيــــة أوروبـــــــيـــــــة مـــشـــتـــركـــة حـــــــول كــيــفــيــة  ــنــ زمــ
تخلينا كاتحاد أوروبـــي عن واردات الطاقة 

األحفورية من روسيا بالكامل.
الــطــاقــة الروسية  الــتــي تعتمد على  وأملــانــيــا 
بــنــســبــة تـــزيـــد عـــلـــى 50 فــــي املــــائــــة، مــــن غـــاز 
ــرأس مــجــمــوعــة  ــ ــــي اآلن تــ ــفـــط وفــــحــــم، وهـ ونـ
الــدول الصناعية السبع الكبرى، قالت إنها 
تضطلع بمسؤولية حيال مــراعــاة أال تؤدي 
مثل هذه الخطوات من العقوبات املتسارعة 
على روسيا إلى انهيار مالي أو انقطاع كامل 

للطاقة في الدول غير القوية اقتصاديا.

الـــصـــن وارداتــــهــــا من  : زادت  بــكــن   •
الــحــجــري املستخدم  الفحم  روســيــا مــن 
ــر مــن  ــثــ ــلــــب، إلــــــى أكــ ــة الــــصــ ــاعـ ــنـ فــــي صـ
الضعف في مارس )آذار(، حيث تحصل 
عليه بسعر منخفض وسط اتجاه دول 
أخـــــرى لــحــظــر االســـتـــيـــراد مـــن روســيــا 

بسبب الحرب في أوكرانيا.
 ، وأوضــحــت بيانات للجمارك الصينية 
أن واردات فحم الكوك من روسيا قفزت 
إلى 1.4 مليون طن في مارس هذا العام، 
مقارنة بـ550 ألف طن في الشهر نفسه 
الــعــام املــاضــي وإلـــى 1.1 مليون طــن في 

فبراير. 

الصين تنتقد حظر الواليات المتحدة على واردات النفط والغاز والفحم من روسيا

أمازون تعتزم إطالق 37 مشروعا فى مجال الطاقة املتجددة18.7 مليار دوالر إيرادات تيسال الفصلية.. والهوامش قياسية
الــربــع األول  أعلنت شــركــة تيسال عــن أربـــاح 
لعام 2022، والتي تجاوزت توقعات املحللني 
حيث بلغت ربحية السهم 3.22 دوالر مقابل 
2.26 دوالر املتوقعة؛ وفيما توقع املحللون 
أن تكون اإليرادات 17.80 مليار دوالر إال أنها 

وصلت إلى 18.76 مليار دوالر.
إيــرادات شركة السيارات الكهربائية  وقفزت 
بــأكــثــر مــن 80% عــن نــفــس الــفــتــرة مــن الــعــام 
املاضي، وقفز إجمالي الهوامش إلى مستوى 
قــيــاســي بــلــغ 32.9% مـــع إعــــالن الــشــركــة عن 
ربــح إجمالي 5.54 مليار دوالر في قطاعها 
الرئيسي. وذكــرت الشركة أن نمو اإليـــرادات 
كان مدفوعًا جزئيًا بزيادة في عدد السيارات 
الــــتــــي ســلــمــتــهــا، وزيـــــــــادة مـــتـــوســـط أســـعـــار 
املــبــيــعــات، وكــانــت قــد أبــلــغــت فــي وقـــت مبكر 
مــن هــذا الشهر عــن تسليم 310 آالف سيارة 
في الربع األول، وشكل الطراز 3 والطراز واي 
95% من عمليات التسليم في الفترة املنتهية 

الـــشـــركـــة  ــقــــدم  تــ ــم  ــ مـــــــارس 2022. ولــ فــــي 31 
إرشادات مفصلة بشأن عمليات التسليم في 
املستقبل لكنها تتوقع نموًا سنويًا بنسبة 
50% على أســاس متعدد السنوات، وحــذرت 
مــن أن مــشــاكــل سلسلة الــتــوريــد مــن املــرجــح 
أن تستمر حتى عــام 2022. وقــال ماسك إنه 
كر وسيستمر 

ُ
يعتقد أن التضخم أسوأ مما ذ

على مدى العام.
ــا يــتــعــلــق بـــقـــطـــاع الـــطـــاقـــة انــخــفــضــت  ــي مــ فــ
عــمــلــيــات نـــشـــر الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة لــلــشــركــة 
ــقــــدار الـــنـــصـــف تـــقـــريـــبـــًا لـــتـــصـــل إلــــــى 48  ــمــ بــ
الـــربـــع األول مـــن عــــام 2022  فـــي  ــاوات  ــيـــجـ مـ
 بــالــوقــت نــفــســه مـــن الـــعـــام املـــاضـــي. 

ً
مـــقـــارنـــة

وقـــامـــت بــنــشــر 846 مـــيـــجـــاوات / ســاعــة من 
ــات أيــــونــــات  ــاريــ ــطــ ــة بــ ــاقــ ــزيـــن طــ ــة تـــخـ ــمـ أنـــظـ
الليثيوم وذلك بزيادة 90% عن نفس الفترة 
من العام املاضي ولكن بانخفاض عن الربع 

السابق.

 تعتزم شركة أمــازون للتجارة اإللكترونية، 
زيــادة مشاريعها املتعلقة بالطاقة املتجددة 
30 فــي املــائــة، مــن خــالل إطـــالق 37 برنامجا 
جــديــدا فــي الــعــالــم بــهــدف االعــتــمــاد بالكامل 

على مصادر الطاقة النظيفة بحلول 2025.
وأشارت الشركة في بيان إلى أن أمازون ومع 
هذه املشاريع الجديدة، ستستطيع االعتماد 
على إجــمــالــي 15.7 جــيــجــاوات فــي أعمالها، 
وستعزز تاليا مكانتها كأكثر شركة تشتري 

طاقة متجددة في العالم.
أنــدي جاسي، رئيس  لـالفرنسية، قال  ووفقا 
الشركة التنفيذي نظرا إلى النمو املحقق في 
أعمالنا وهدفنا املتمثل في تشغيل أعمالنا 
بـــاســـتـــخـــدام الـــطـــاقـــة املـــتـــجـــددة بــنــســبــة 100 
لــن نخفض استثماراتنا فــي هذا  املــائــة،  فــي 

القطاع”.
وأصـــبـــحـــت الـــشـــركـــة الــعــمــالقــة فـــي الــتــجــارة 
اإللــكــتــرونــيــة واملــســؤولــة عــن إدارة توصيل 

كــل منتجاتها كذلك مـــزودا رئيسا لخدمات 
الحوسبة السحابية، التي تعمل باستخدام 

خوادم تستهلك كميات كبيرة من الطاقة.
وتـــعـــهـــدت املــجــمــوعــة 2019 بـــالـــوصـــول إلــى 
الحياد الكربوني بحلول 2040، فيما تشكك 
منظمات تكافح التغير املناخي أحيانا بهذا 
التعهد، بسبب الكميات الكبيرة من الكربون، 

التي تنبعث جراء أعمال الشركة.
ــار الــتــســوق اإللــكــتــرونــي وازديــــاد  ــ ومـــع ازدهـ
املــنــزل منذ بــدايــة جائحة كوفيد  العمل مــن 
الــكــربــون الخاصة  انــبــعــاثــات  ارتــفــعــت   ،19 -
بــالــشــركــة، مــا يــســاوي 44.4 مــلــيــون طــن من 
ــربـــون ســـنـــويـــا 2018 إلـــى  ــكـ ثـــانـــي أكـــســـيـــد الـ
60.64 مــلــيــون طــن 2020، أي بــزيــادة 37 في 
ـــ37  ــامـــني. وســـتـــقـــام املـــشـــاريـــع الــ ــة فـــي عـ ــائـ املـ
الــتــي أعــلــن عنها األربــعــاء  املــتــجــددة  للطاقة 
ــات املـــتـــحـــدة وإســبــانــيــا وفــرنــســا  فـــي الــــواليــ

وأستراليا وكندا والهند واليابان.
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بيئة أبوظبي.. إجنازات نوعية فى 2021

والقائمة  الحالية  للمشاريع  البيئي 
فــــي جـــمـــيـــع أنــــحــــاء إمــــــــارة أبـــوظـــبـــي 
التزام  ونحن حريصون على ضمان 
جــمــيــع املــنــشــآت الــجــديــدة بــالــقــوانــني 
والــــلــــوائــــح الـــبـــيـــئـــيـــة والــــتــــي نــســعــى 
إلـــى تــحــقــيــق هـــذا الــهــدف مــنــذ بــدايــة 
املــشــروع “. وأضـــاف  تكشف األرقـــام 
القطاعات  أن هناك عدًدا متزايًدا من 
يتبنون  واملــطــوريــن ممن  الصناعية 
البيئية مما يعني  املمارسات  أفضل 
أنــنــا نــســيــر عــلــى الــطــريــق الــصــحــيــح 
بيئة  أبوظبي  تــكــون  أن  نحو ضــمــان 

ــتـــي تـــوفـــر حــــوالــــي 11 مـــلـــيـــون طــن  الـ
الكربون  أكسيد  ثــانــي  انــبــعــاثــات  مــن 
ــادل االنـــبـــعـــاثـــات  ــعــ يــ ــا  ســـنـــوًيـــا أو مــ
الــنــاتــجــة عـــن 2.4 مــلــيــون ســـيـــارة لو 
الوقود  الطاقة باستخدام  توليد  تم 
ــوري. وقـــــال املـــهـــنـــدس فــيــصــل  ــ ــفـ ــ األحـ
الـــحـــمـــادي املـــديـــر الــتــنــفــيــذي لــقــطــاع 
الـــجـــودة الــبــيــئــيــة بــاإلنــابــة فــي هيئة 
 2021 عــــام  كــــان    : الــبــيــئــة–أبــوظــبــي 
ــا نـــاجـــًحـــا لــلــغــايــة فــيــمــا يــتــعــلــق  ــاًمـ عـ
بــــاإلنــــجــــازات الـــتـــي حــقــقــتــهــا الــهــيــئــة 
ــال الـــتـــقـــيـــيـــم والــــتــــرخــــيــــص  ــ ــجـ ــ فـــــي مـ

البيئية  الــتــقــيــيــمــات  نــتــائــج  وكــشــفــت 
 60 ــة  ــايــ ــمــ حــ ــن  ــ عــ  2021 عـــــــام  خـــــــالل 
البحرية  املوائل  كيلومتًرا مربًعا من 
ألــــف مـــتـــر مـــربـــع مــن  الـــحـــرجـــة و850 
املـــوائـــل الــبــريــة الــحــرجــة إضــافــة إلــى 
2800 متر مكعب من  أكثر من  تقليل 
الحفر  الناتجة عن عمليات  النفايات 
وخــفــض انــبــعــاثــات مــلــوثــات الــهــواء 
ــة عــــن صــــنــــاعــــات الـــفـــلـــوريـــن  ــاتـــجـ ــنـ الـ

بنسبة 99 في املائة .
كما انتهت الهيئة من منح تراخيص 
لــعــدد مـــن مــشــاريــع الــطــاقــة الــنــظــيــفــة 

ــيـــجـــي / ــراتـ ــتـ الـــتـــقـــيـــيـــم الـــبـــيـــئـــي االسـ
بـــرنـــامـــج  ــع  ــ ــك وضـ ــ ذلـ SEA/ وشـــمـــل 
تــنــفــيــذ مـــقـــتـــرح يـــهـــدف إلــــى تــضــمــني 
ــــي تــصــمــيــم  ــبـــــارات الـــبـــيـــئـــيـــة فـ ــتـــ االعـــ
املـــشـــاريـــع االســتــراتــيــجــيــة والــخــطــط 

التنموية. والبرامج  الرئيسية 
وطــــورت الــهــيــئــة شـــروط الــتــراخــيــص 
الــبــيــئــيــة لــقــطــاعــات جــديــدة مــن خــالل 
دراســـــــــة اآلثـــــــــار الـــبـــيـــئـــيـــة لــلــمــســالــخ 
ــآت الـــطـــبـــيـــة ونـــتـــيـــجـــة لـــذلـــك  ــشــ ــنــ واملــ
قـــــــامـــــــت الـــــهـــــيـــــئـــــة بـــــــوضـــــــع شــــــــروط 
تــم ربطها  الــتــي  البيئية  الــتــراخــيــص 

ــن نـــــــدرك أن  ــحــ صـــحـــيـــة لـــلـــجـــمـــيـــع ونــ
الــعــديــد مــن الــقــطــاعــات قــد تــكــون لها 
تــأثــيــر ضــــار عــلــى الــبــيــئــة ولـــكـــن مــن 
وفـــعـــال  مـــنـــاســـب  نـــظـــام  إدارة  ــــالل  خـ
لــلــتــرخــيــص الـــبـــيـــئـــي والـــــــذي يــشــمــل 
دائــًمــا  تقييم صــارمــة يمكننا  عملية 
تقليل أي مخاطر أو آثار سلبية على 

البيئة”.
ــنـــت اإلنـــــــجـــــــازات الـــرئـــيـــســـيـــة  ــمـ وتـــضـ
البيئة  الــتــي حــقــقــتــهــا هــيــئــة  األخــــرى 
 2021 املاضي  العام  أبوظبي خالل   –
فــي هــذا املــجــال االنــتــهــاء مــن برنامج 

بــالــنــصــوص الــقــانــونــيــة فــي الــقــوانــني 
واللوائح البيئية النافذة في اإلمارة.

ــبــــي  ــة–أبــــوظــ ــئــ ــيــ ــبــ ــة الــ ــئــ ــيــ وقــــــامــــــت هــ
ات الــتــشــغــيــل  أيــضــا بــتــحــديــث إجـــــراء
املــعــيــاريــة ووثــائــق األدلـــة اإلرشــاديــة 
الــفــنــيــة حــيــث تـــم مــراجــعــة وتــحــديــث 
ات تــشــغــيــل مــعــيــاريــة  تــســعــة إجــــــــراء
لــبــرامــج الــتــراخــيــص الــبــيــئــيــة وتــســع 
أفضل  لتطبيق  فنية  إرشادية  وثائق 

البيئية. املمارسات 
كــمــا طــــورت الــهــيــئــة بــرنــامــج اإلبـــالغ 
الـــــذاتـــــي لـــقـــطـــاع الــــحــــديــــد والـــصـــلـــب 
ذات  الرئيسية  امللوثات  والــذي حــدد 
الـــصـــلـــة بـــقـــطـــاع الــــحــــديــــد والـــصـــلـــب 
وأجــرت  واإلبـــالغ  الــرصــد  ومتطلبات 
ــادي لــتــنــفــيــذ  ــتـــصـ  لـــألثـــر االقـ

ً
تــحــلــيــال

هـــذه املــتــطــلــبــات. وتــمــكــنــت مــن خــالل 
تــحــديــث األنــظــمــة اإللــكــتــرونــيــة – من 
تعزيز قدرتها على توحيد متطلبات 
الــــــتــــــراخــــــيــــــص وتـــــســـــهـــــيـــــل عـــمـــلـــيـــة 
في  التحديث  إصدارها وتضمن هذا 
عـــام 2021 مــراجــعــة جــمــيــع األنــشــطــة 
الــصــنــاعــيــة والـــتـــجـــاريـــة والــتــنــمــويــة 
أبوظبي ووضــع معايير جديدة  فــي 
البيئية ودمــج  املــخــاطــر  أســـاس  عــلــى 
الـــــبـــــرنـــــامـــــج املــــــحــــــدث فــــــي تـــصـــمـــيـــم 

الجديدة. الرقمية  الخدمات 

• القاهرة : أعلنت وزارة الزراعة االشتراطات 
الـــالزمـــة لــتــصــديــر نــحــل الــعــســل، ضــمــن خطة 
النهوض بالثروة املصرية من النحل وإنتاج 
الشركة  تقدم  أن  االشتراطات  العسل. وتشمل 
الـــراغـــبـــة طـــلـــًبـــا لــلــتــصــديــر بــالــهــيــئــة الــعــامــة 
لــلــخــدمــات الــبــيــطــريــة، مــوضــحــة بــه الــكــمــيــات 
املــطــلــوب تــصــديــرهــا ومــصــدر ومــكــان النحل، 
ــا  ــ

ً
ــق ــيــــص. ووفــ ــراخــ ــتــ ــــن الــ ــور مـ ـــ ــــه صـ مـــرفـــقـــة بـ

لــالشــتــراطــات تــقــوم لــجــنــة مــمــثــلــة مــن الهيئة 
ــة الــــنــــبــــاتــــات بــســحــب  ــ ــايـ ــ ومـــعـــهـــد بــــحــــوث وقـ
املختصة، وتكويد  باملعامل  للفحص  عينات 
الـــرســـالـــة، وتـــرســـل املــعــامــل شـــهـــادة الــفــحــص 
للهيئة  اإللــكــتــرونــى  الــبــريــد  عــبــر  إلــكــتــرونــًيــا 
املركزية  البيطرية واإلدارة  للخدمات  العامة 

ــيـــطـــرى والــــفــــحــــوص. وتــتــضــمــن  ــبـ لـــلـــحـــجـــر الـ
الـــقـــواعـــد الـــجـــديـــدة لــتــصــديــر الــنــحــل أنــــه فــى 
حــالــة املــطــابــقــة يــتــم نــقــل الــرســالــة املــكــودة من 
املـــزرعـــة إلـــى إدارة الــحــجــر الــبــيــطــرى بــمــطــار 
ــقـــاهـــرة، صــحــبــة مــمــثــل مـــن الــهــيــئــة الــعــامــة  الـ
لــلــخــدمــات الــبــيــطــريــة، مــن جــانــبــه، اســتــعــرض 
الهيئة  الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس 
الـــعـــامـــة لــلــخــدمــات الــبــيــطــريــة، االشـــتـــراطـــات 
املطلوبة من الجانب السعودى لتصدير نحل 
العسل إلى اململكة، وهى أن يكون للمستورد 
امللكات،  لتربية  عقد مبرم مع محطة واحــدة 
ــى بـــلـــد املـــنـــشـــأ،  ــــرود أو أكـــثـــر فــ ــــطـ ــــاج الـ ــتـ ــ وإنـ
ات اعــــتــــمــــادهــــا كــجــهــة  واســــتــــكــــمــــال إجـــــــــــــراء
ــرود الــنــحــل لـــدى اإلدارة  مــصــدرة ملــلــكــات وطــ

الــبــيــئــة واملــيــاه  لــلــمــحــاجــر فـــى وزارة  الــعــامــة 
والــزراعــة بــالــســعــوديــة. وتــشــمــل االشــتــراطــات 
الطرد للوزن املسجل  السعودية مطابقة وزن 
النسبة  أن تكون  املرفقة، على  املعلومات  فى 
املــســمــوحــة لــلــطــرود األقــــل مـــن الــــوزن املــحــدد 
ــاديـــق شــحــن  ــنـ تـــطـــويـــر صـ ــع  مــ  ،%10 ــادل  ــعــ تــ
نــحــل الــعــســل املـــصـــدر إلــــى املــمــلــكــة، عــلــى أن 
تــكــون مــصــنــوعــة مــن الــبــالســتــيــك أو الــخــشــب 
االشتراطات  قياسية. وتتضمن  بمواصفات 
إمــكــانــيــة تــكــويــد شــحــنــات نــحــل الــعــســل مــن 
الشحنة  لتتبع  الباركود  خــالل تطبيق نظام 
ــعـــودى  ومــــصــــدرهــــا، وتـــــزويـــــد الــــجــــانــــب الـــسـ
ــمـــدة مــــن الــــجــــانــــب املـــصـــرى  ــتـ ــعـ بـــالـــقـــائـــمـــة املـ

للمصدرين بحد أقصى 15 مايو 2022.

النفايات  أن خلط  كما  الــنــفــايــات.  فــي مكبات 
الــعــضــويــة مــع الــعــبــوات غــيــر الــقــابــلــة للتحلل 
 

ُ
والــتــحــويــل إلــــى ســـمـــاد لـــلـــمـــزروعـــات، يــجــعــل

معالجة هذا النوع من النفايات أمًرا في غاية 
الصعوبة.

وتـــابـــَع: لــجــأنــا إلـــى الــبــحــث عــن حــلــول فــعــالــة 
إلى  التحديات  مــن خاللها تحويل  نستطيُع 

وأشـــاَر أوريـــان لــونــدبــيــرغ، خبير االســتــدامــة 
للمشاريع واإلرث،  الُعليا  اللجنة  في  والبيئة 
كبيًرا   تحدًيا 

ُ
الطعام تشكل أن مخلفات  إلــى 

ــي ثـــلـــث األغـــذيـــة  ــوالــ ــدر حــ ــهــ ــ ــــدول، حـــيـــث ُي ــلـ ــ لـ
املنتجة.

هــدر   
َ
الـــدول مشكلة مــن  الكثير  تــواجــُه   :

َ
وقـــال

الطعام، حيث يتُم التخلص من فائض الغذاء 

 
ً

ــــالل كـــــأس الــــعــــرب، وصـــــوال فـــــرص واعـــــــدة خـ
البيئية خالل  االستدامة  أهــداف  إلــى تحقيق 

الكبرى.  الرياضية  البطوالت  تنظيم 
وأوضَح أن مشروع تدوير النفايات وتحويل 
ــاَد  مــخــلــفــات الـــطـــعـــام إلــــى ســـمـــاد عـــضـــوي، عـ
االستدامة  فريق عمل  الفائدة على  بكثير من 
ــــذي اكــتــســَب  والــبــيــئــة فـــي الــلــجــنــة الــعــلــيــا، الـ

معلومات وخبرة واسعة في هذا املجال ومن 
ــواد االســتــهــالكــيــة  ــ ــراء املــ ــ ضــمــنــهــا، كــيــفــيــة شـ

إلى سماد. والتحويل  للتحلل  القابلة 
وتــعــاونــت الــلــجــنــة الــُعــلــيــا لــلــمــشــاريــع واإلرث 
لتحقيق   ،2022 قــطــر  فــيــفــا  الــعــالــم  كـــأس  مـــع 
أقـــــصـــــى اســـــتـــــفـــــادة مـــمـــكـــنـــة مــــــن اســــتــــخــــدام 
الحاويات املخصصة ملخلفات الغذاء وأدوات 

ــتــــحــــويــــل إلـــى  املـــــائـــــدة الـــقـــابـــلـــة لـــلـــتـــحـــلـــل والــ
الــتــي احتضنت  االســتــادات  فــي جميع  ســمــاد 
مــبــاريــات كـــأس الــعــرب. كــذلــك نــظــمــت اللجنة 
الــُعــلــيــا عــــدًدا مــن األنــشــطــة اإلضــافــيــة بــهــدف 
فـــرز الــنــفــايــات حــســب نــوعــهــا، وتــعــاونــت في 
هــذا اإلطـــار مــع شــركــة أجــريــكــومــبــوســت التي 
النفايات  لتحويل  لــهــا،  مــقــًرا  قــطــر  مــن   

ُ
تــتــخــذ

العضوية إلى سماد جرى االستفادة منه في 
الزراعية. املحاصيل 

 نـــاصـــر الـــخـــلـــف، الــرئــيــس 
َ

ومــــن جـــانـــبـــه، قـــــال
ــت: إن  ــوســ ــبــ ــومــ ــكــ ــريــ ــة أجــ ــركــ الــــتــــنــــفــــيــــذي لــــشــ
 

ُ
عــمــلــيــات إعــــادة الــتــدويــر فـــي الــشــركــة تــهــدف

إلــى االســتــفــادة مــن الــنــفــايــات الــعــضــويــة على 
للمحاصيل  إلنــتــاج سماد  أنــواعــهــا،  اخــتــالف 
فاكهة وخــضــراوات وغيرها من  الزراعية من 

األخرى. النباتات 
الناتجة  املخلفات  وتابَع: يمكن تدوير جميع 
ــات  ــاتــ ــبــ ــنــ ــن األشــــــجــــــار والـــــحـــــيـــــوانـــــات والــ ــ عــ
ــذلـــك  ــدًدا إلـــــى الـــطـــبـــيـــعـــة، وكـ ــ ــجـ ــ وإعــــادتــــهــــا مـ
تحويل بعض النفايات إلى علف للحيوانات.
تدوير وتحويل  لعملية  الزمنية  الفترة  وعن 
النفايات إلى سماد، أوضَح الخلف أنها عادة 
 حــوالــي أربــعــة أســابــيــع، مــشــيــًرا 

ُ
مــا تــســتــغــرق

أجريكومبوست جمعت خالل بطولة  أن  إلى 
كأس العرب ما يقارُب 5 أطنان يومًيا.

ــادة تـــدويـــر الــنــفــايــات  وســجــلــت الــبــطــولــة إعــ
الــذي  الــبــيــت،  اســتــاد  فــي   70% بلغت  بنسبة 
 املــبــاراتــني االفــتــتــاحــيــة والــنــهــائــيــة، 

َ
احــتــضــن

فــيــمــا جــــرى تـــحـــويـــل الــنــســبــة املــتــبــقــيــة إلـــى 
طاقة،  إلــى  لتحويلها  النفايات  إدارة  مــركــز 
الــبــطــولــة الــتــي اســتــمــرت على  حــيــث شــهــدت 
19 يــوًمــا، تــطــبــيــق نــظــام مــحــكــم إلدارة  مــدى 
 جــمــع مــا يــزيــُد 

ُ
الــنــفــايــات الــعــضــويــة تــضــمــن

الـــعـــضـــويـــة  الــــنــــفــــايــــات  مـــــن  ــا  ــ ـ
ً
ــن ــ طـ  75 ــلــــى  عــ

سماد. إلى  وتحويلها 
األرض في  بيوم   

ُ
العالم يحتفل أن  إلــى  يشاُر 

الــضــوء على  عـــام، لتسليط  كــل  أبــريــل مــن   22
ــبـــادرات حــمــايــة الــبــيــئــة واملــحــافــظــة عــلــيــهــا.  مـ

واحتفل بهذه املناسبة ألول مرة في 1970.

 الُعليا للمشاريع 
ُ
• الدوحة : أكدت اللجنة

بــيــوم  ــفــــال  ــتــ مــــع االحــ ــا  ــ
ً
ــن تــــزامــ واإلرث، 

الثابت بتوفير  التزاَمها  األرض 2022، 
حلول مبتكرة تسهُم في تعزيز أهداف 
املرتبطة باستضافة  البيئية  االستدامة 
قـــطـــر 2022™   FIFA ــــم ــال ــعــ ــ ال كــــــأس 

املرتقبة أواخر العام.
الــُعــلــيــا جــهــوَدهــا على  اللجنة   

ُ
وتـــواصـــل

صــعــيــد اعـــتـــمـــاد أحـــــدث الـــطـــرق إلعــــادة 
تــدويــر الــنــفــايــات الــعــضــويــة الــنــاتــجــة عن 
اســتــضــافــة بـــطـــوالت كــبــرى وتــحــويــلــهــا 
إلـــى ســـمـــاد، عــلــى الــطــريــق نــحــو الــحــدث 
الــتــاريــخــي األكـــثـــر أهــمــيــة عــلــى الــســاحــة 
الــريــاضــيــة الــعــاملــيــة، حــيــث شكلت كــأس 
الـــعـــرب 2021 الــتــي أقــيــمــت فـــي شــهــري 
نوفمبر وديسمبر 2021 منصة هامة 
الخـــتـــبـــار كـــفـــاءة الــعــمــلــيــات الــتــنــظــيــمــيــة 
ــادات ومــشــاريــع  ــتــ والــتــشــغــيــلــيــة فـــي اســ

مونديال قطر 2022.

قطر : نفايات كأس العالم بني التدوير والتحويل إلى طاقة
خلط النفايات العضوية مع العبوات غير القابلة للتحلل وتحويلها إلى سماد للمزروعات

• أبوظبي – وام : نجحت هيئة البيئة – أبوظبي في تحقيق العديد من 
التقييم والترخيص  اإلنــجــازات خــالل عــام 2021 في مجال إجـــراءات 
البيئية املحتملة  اآلثــــار  إلـــى تقييم  تــهــدف مــن خــاللــهــا  البيئي والــتــي 
املبكرة لضمان  التصميم  ألنشطة املشاريع واملنشآت خــالل مراحل 
لــلــقــوانــن والتشريعات  املــتــاحــة واالمــتــثــال  املــمــارســات  أفــضــل  تنفيذ 

البيئية النافذة في اإلمارة .
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تغير املناخ يهدد بانقراض النحل

ــوات، درس  ــ ــنــ ــ وعــــلــــى مــــــدى ثــــمــــانــــي ســ
عــلــمــاء فـــي الــــواليــــات املــتــحــدة عــشــريــن 
ــة لــــعــــائــــلــــة الـــنـــحـــل  ــعــ ــابــ ــرة تــ ــ ــــشـ ألـــــــف حـ
بــعــدمــا حـــاصـــروهـــا فـــي ســلــســلــة جــبــال 
روكـــــــي )غــــــــــرب(، بــــهــــدف دراســـــــــة كــيــف 
الظروف  املختلفة مع  العائالت  تتفاعل 

املتغيرة. املناخية 
ــة املـــنـــشـــورة فــي  ــدراســ ــار مـــعـــدو الــ ــ وأشــ
رويــــال  أوف ذي  بــروســيــديــنــغــز  مــجــلــة 
 منطقة منتصف 

ّ
أن إلى  بي  سوسايتي 

خذت منها العينات تتأثر 
ُ
الجبل التي أ

فــي شــكــل خـــاص بــالــتــغــيــر املــنــاخــي، إذ 
في  اعتدااًل  أكثر  بدرجات حــرارة  تتسم 

للثلوج. الربيع وذوبان مبكر 
املتخصص  الــنــحــل  ــداد  أعــ  

ّ
أن ووجــــدوا 

ــــاش والـــنـــحـــل الــكــبــيــر  ــــشـ ــفـــر األعـ فــــي حـ
ــاع  ــفـ الـــحـــجـــم تــنــخــفــض تـــزامـــنـــًا مــــع ارتـ
درجـــــات الــــحــــرارة، فــيــمــا أعـــــداد الــنــحــل 
األصغر الذي يعشش في التربة تزداد.

 بحوثنا تشير 
ّ
إن الدراسة  وقــال معدو 

الحاصلة في درجات  التغيرات   
ّ
أن إلى 

ــول  ــطــ ــلـــــوج وهــ ــ ــثـ ــ الـــــــحـــــــرارة وتــــــراكــــــم الـ
ــي الـــصـــيـــف جـــــــراء الــتــغــيــر  ــ األمـــــطـــــار فـ
أنــواع  أن تعيد تشكيل  املــنــاخــي يمكن 

النحل في شكل جذري”.

ــة خــصــوصــًا  ــ ــدراسـ ــ وأشــــــــارت نـــتـــائـــج الـ
إلـــى انــخــفــاض مـــن املــتــوقــع أن تــشــهــده 
الــقــارض  والنحل  الطنان  النحل  أعــداد 
 
ّ
والــنــحــل الــبــنــاء. ويـــذكـــر الــبــاحــثــون أن
النحل الطنان مهدد باالحترار املناخي 
أكثر من أنواع نحل أخرى موجودة في 

نظامنا”.
ــائـــج مــــع دراســــــات  ــتـ ــنـ وتـــلـــتـــقـــي هـــــذه الـ
 الــنــحــل الــطــنــان، وهــي 

ّ
أخـــرى تــظــهــر أن

املــلــقــحــات الـــســـائـــدة فـــي عـــدد كــبــيــر من 
أقل  بقدرة  تتمتع  اإليكولوجية،  النظم 
ــرارة وتــنــتــقــل عــنــدمــا  ــحــ عــلــى تــحــمــل الــ
تـــرتـــفـــع درجــــــات الــــحــــرارة إلــــى مــنــاطــق 

أكثر برودة وارتفاعًا.
 حجم 

ّ
ــارت نــتــائــج الــدراســة إلــى أن وأشـ

الطنان وكذلك سلوكه في  النحل  جسم 
العش من املتوقع أن يجعاله أكثر تأثرًا 

أكثر سخونة. بمناخ يصبح 
ــذه  ــ هــ  

ّ
أن الــــــــــدراســــــــــة  مـــــــعـــــــدو  ويـــــــــــــرى 

بتأثيرات  أن تتسبب  التغييرات يمكن 
الــنــظــم  وأداء  الــتــلــقــيــح  عـــلـــى  مــتــتــالــيــة 

اإليكولوجية”.
ومـــــن املـــتـــوقـــع عـــلـــى ســـبـــيـــل املــــثــــال، أن 
يــــــؤدي االنــــخــــفــــاض فــــي أعـــــــداد الــنــحــل 
ــــذي يــمــكــنــه الـــطـــيـــران  ــبــــر حــجــمــًا الــ األكــ

ــــول بــحــثــًا عـــن الـــطـــعـــام، إلــى  ملــســافــة أطـ
تــقــلــيــل عــمــلــيــات الــتــلــقــيــح الـــتـــي تــجــرى 

بعيدة. على مسافات 
 هــذه 

ّ
ــم ذلــــك إلــــى أن ولـــفـــت املـــعـــدون رغــ

ــد ال تـــنـــطـــبـــق عـــلـــى الـــنـــظـــم  ــ الـــنـــتـــائـــج قـ
ــيــــؤدي الــتــغــيــر  ــتـــي ســ اإليـــكـــولـــوجـــيـــة الـ
ــا إلــــــــى زيــــــــــــادة هــــطــــول  ــهــ ــيــ املـــــنـــــاخـــــي فــ

األمطار.
الرئيسية  امللقحات  الحشرات  عتبر 

ُ
وت

فــي الــعــالــم، إذ يــعــتــمــد 75 فــي املــئــة من 
الـ115 األساسية ومن بينها  املحاصيل 
أشــجــار الــكــاكــاو والــلــوز والــكــرز ونبتة 
الــحــيــوانــي، بحسب  التلقيح  الــن، على 

املتحدة. األمم 
 ،2019 عــــــام  ــــشــــر 

ُ
ن تـــقـــريـــر الفــــــت  وفــــــي 

 
ّ
خــلــصــت مــجــمــوعــة مــن الــعــلــمــاء إلـــى أن
الحشرات في  أنــواع  أعــداد نحو نصف 
ينقرض  قد  ثلثها   

ّ
وأن تتدهور،  العالم 

الحالي. القرن  نهاية  بحلول 
وأصــبــح نــوع واحــد مــن كــل ستة أنــواع 
نــحــل مــنــقــرضــًا عــلــى املـــســـتـــوى املــحــلــي 
فــي عــدد مــن الــبــلــدان. أمــا فــقــدان املوائل 
العاملني  فيمثالن  املبيدات،  واستخدام 

النحل. بانقراض  املسببني  األساسيني 

• واشنطن : يطال التغير املناخي النحل 
على مستويات مختلفة، حتى أن تبعاته 
قد تنعكس على حجم هذه الحشرات... 
إذ توقعت دراسة حديثة أن ترتفع أعداد 
الــنــحــل الــصــغــيــر فــيــمــا ســتــنــخــفــض في 
الطنان، محذرة من  النحل  أعــداد  املقابل 
تأثيرات متتالية على التلقيح وكل النظام 

البيئي املرتبط بهذه الحشرات.

جليد القطب اجلنوبي يتقلص 
إلى أدنى مستوى منذ 44 عاما

رمال مطلية بالشمع حتافظ على 
رطوبة التربة وتزيد املحاصيل 

انتشار 1500 نوع من الصبار فى أمريكا

• واشــنــطــن : خلصت دراســــة حديثة 
إلـــى أن الــجــلــيــد الــبــحــري حـــول الــقــارة 
القطبية الجنوبية تقلص أخــيــرا إلى 
ــــالق مــنــذ 44  ــى مــســتــوى عــلــى اإلطـ أدنــ
عاما، بعد خمسة أعوام من االنخفاض 
ــا يــشــيــر إلــــى أن  الــقــيــاســي الـــســـابـــق، مـ
أنــتــركــتــيــكــا قـــد تــكــون أقــــل مــنــعــة أمـــام 
التغير املناخي مما كــان يعتقد. ففي 
ــاط )فـــــبـــــرايـــــر(، تـــراجـــعـــت  ــبــ أواخـــــــــر شــ
رقــعــة الــغــطــاء الــجــلــيــدي عــلــى املحيط 
إلـــى مـــا دون الــحــاجــز الـــرمـــزي الــبــالــغ 
مليوني كيلومتر مربع ألول مرة منذ 
بـــدء تــســجــيــالت األقـــمـــار االصطناعية 
فــي 1978، بــحــســب دراســــة نــشــرت في 
مجلة أدفــانــســز إن ذي أتموسفيريك 

ساينسز”.
والحـــظ الــبــاحــثــون أن الــدافــع الرئيس 
لــفــقــدان الجليد هــو التغير فــي درجــة 
الــرغــم مــن أن التغيرات  الـــحـــرارة، على 
في كتلة الجليد لعبت أيضا دورا لكن 

بدرجة أقل.
ــفـــعـــت حــــــرارة مــنــطــقــتــي الــقــطــبــني  وارتـ
الـــشـــمـــالـــي والــــجــــنــــوبــــي بـــنـــحـــو ثـــالث 
درجــــــات مــئــويــة مـــقـــارنـــة بــمــســتــويــات 
ـــ19، أي ثــالثــة أضعاف  أواخـــر الــقــرن الــ

املتوسط العاملي. وبحسب الفرنسية، 
القارة القطبية الجنوبية أول  واجهت 
مــوجــة حــر مسجلة لها فــي 2020، مع 
9.2 درجـــة مئوية فــوق متوسط الحد 
األقــــصــــى. وفــــي آذار )مــــــــارس(، سجل 
القارة القطبية  مركز أبحاث في شرق 
الــجــنــوبــيــة ارتــفــاعــا بــدرجــات الــحــرارة 
بمقدار 30 درجة فوق املعدل الطبيعي.

على عكس الجليد البحري في القطب 
الـــشـــمـــالـــي الــــــذي تــقــلــص 3 فــــي املـــائـــة 
ــنـــذ أواخــــــــر الــســبــعــيــنــيــات،  ــا مـ ــنـــويـ سـ
وتـــوســـع الــجــلــيــد الــبــحــري فـــي الـــقـــارة 
القطبية الجنوبية خالل الفترة نفسها 
1 في املائة لكل عقد، وإن ترافق ذلك مع 

تغيرات سنوية كبيرة.
وتقلص الغطاء الجليدي خالل صيف 
الــعــام  الــجــنــوبــيــة هـــذا  الـــقـــارة القطبية 
بشكل كبير حول غرب أنتركتيكا التي 
كانت أكثر عرضة لالحترار من شرق 
القارة القطبية الجنوبية الذي يتفوق 

في املساحة على نحو كبير.
لــذوبــان الجليد البحري تأثير  وليس 
واضــــح فـــي مــســتــويــات ســطــح الــبــحــر، 
ــال فـــي مــيــاه  ألن الــجــلــيــد مـــوجـــود أصــ

املحيطات.

التربة تجف  النباتات، ألن  زراعــة  فيها  الــحــارة يصعب  املناطق   : الــريــاض   •
القاحلة  القاحلة وشــبــه  املــنــاطــق  فــي  املــزارعــون  يــروي  لــذلــك  بــســرعــة، ونتيجة 
بأغطية بالستيكية،  األرض  املدفونة ويغطون  الري  أنابيب  حقولهم بشبكات 
لكنها تكون باهظة الثمن وتسبب نفايات. ولحل هذه املشكلة، أبلغ الباحثون 
من مركز تحلية املياه وإعادة استخدامها بقسم العلوم والهندسة البيولوجية 
)كاوست(، عن تطوير  والتكنولوجيا  للعلوم  الله  امللك عبد  والبيئية بجامعة 
يمكنها  بالشمع، بحيث  رمال مغطاة  للتحلل، وهو  قابل  أرضي بسيط  غطاء 
ــــادة غــلــة املــحــاصــيــل. يــقــول الــبــاحــثــون في  املــحــافــظــة عــلــى رطــوبــة الــتــربــة وزيـ
األميركية  الجمعية  بــدوريــة  املــاضــي  )آذار(  مــارس   16 فــي  املنشورة  دراستهم 
املزارعون  ما يحصل  املحاصيل، عادة  لري  أنه  والعلوم،  الزراعة  لتكنولوجيا 
عــلــى املــيــاه مــن املـــجـــاري املــائــيــة الــقــريــبــة أو طــبــقــات املــيــاه الــجــوفــيــة، ويــمــكــن 
استنفاد هذه اإلمدادات بسرعة عند زراعة النباتات في املناطق القاحلة، حيث 

التربة في الغالب من الرمل وال يمكنها االحتفاظ باملياه جيدًا. تتكون 
مــن بقائها في  الــتــأكــد  فــي  املــرويــة  املــيــاه  ة  كــفــاء إحـــدى طــرق تحسني  وتتمثل 
الــتــربــة لــفــتــرة كــافــيــة حــتــى تــتــمــكــن جــــذور الــنــبــاتــات مـــن تــنــاولــهــا، وأظـــهـــرت 
البالستيكية  األلــــواح  مــثــل  الــغــطــاء األرضــــي،  أن حــواجــز  الــســابــقــة  الـــدراســـات 
واملواد النانوية املصممة هندسيًا، يمكن أن تبطئ التبخر وتعزز نمو النبات 
املــحــاصــيــل، ومــع ذلـــك، يمكن لكليهما تــســريــب مــركــبــات غــيــر مــرغــوب  وإنــتــاج 

فيها إلى التربة مع تأثيرات غير معروفة على املدى الطويل.
وتنتج بعض النباتات والحيوانات بشكل طبيعي مواد شمعية تحبس املياه 
وتــجــمــعــهــا مــن الــضــبــاب أو الــتــكــثــيــف حــتــى تتمكن مــن الــوصــول إلـــى مــصــادر 
الــرطــوبــة، واســتــوحــى الــبــاحــثــون ذلـــك مــن الــطــبــيــعــة، وقـــام الــبــاحــث الــرئــيــســي 
بالدراسة هيمانشو ميشرا وزمالؤه باختبار ما إذا كان بإمكانهم طالء الرمل 

التربة.  بالشمع، وإنشاء غطاء أرضي غير ضار بالبيئة للتحكم في تبخر 

ـــع أن تــكــون 
َّ
ُيـــتـــوق بـــاريـــس- )أ ف ب(:   •

ــواع الــصــبــار  ــ ــ ــئـــة مــــن أنـ نــســبــة 60 فــــي املـ
عرضة ملناخات أقل مالءمة خالل العقود 
املقبلة بسبب االحترار املناخي، على ما 
أفادت دراسة أجراها باحثون من جامعة 
 هذه 

ّ
أريــزونــا نسفت فرضية مفادها أن

ــفـــاع درجـــات  الــنــبــاتــات ســتــزدهــر مـــع ارتـ
الــحــرارة. ومــع إضــافــة عــوامــل أخــرى غير 
ــن بــيــنــهــا اخــتــفــاء  ــاخـــي مــ ــنـ االحـــــتـــــرار املـ
الــبــيــئــة الطبيعية، من  املـــوائـــل، وتـــدهـــور 
املرّجح أن يتعّرض ما يصل إلى %90 من 
نبات الصبار إلى االنقراض بحلول عام 
2070، وهــي نسبة تــفــوق األرقـــام املــقــّدرة 
حاليًا بثالثة أضــعــاف، بحسب مــا يذكر 
الباحثون الذين أعّدوا الدراسة املنشورة 
ــتـــس. ويــعــيــش  فــــي مــجــلــة نــايــتــشــر بـــالنـ
نحو 1500 نــوع من الصبار املنتشر في 
القارة األميركية ضمن مناخات مختلفة 
ــدءًا مـــن الــصــحــارى الــســاحــلــيــة وصـــواًل  بــ
إلى سلسلة جبال األنديز املرتفعة، ومن 
النظم اإليكولوجية الجافة إلى الغابات 

االستوائية الرطبة.
ومن بني األماكن املرتفعة التي يسودها 
ــرز وســـط  ــبــ تـــنـــوعـــًا بـــيـــولـــوجـــيـــًا غـــنـــيـــًا تــ
املكسيك والغابة األطلسية املمتدة على 

طول الساحل البرازيلي.

وبهدف التحقق من الفرضية التي تشير 
 الصبار سيستفيد من عالم أكثر 

ّ
إلى أن

حرارة وعرضة للجفاف، درس فريق ضّم 
باحثني من جامعة أريزونا على رأسهم 
ميشال بيييه بيانات أكثر من 400 نوع 
من الصبار، واستخدموا نماذج للتنبؤ 
بتطورها املقبل بــدءًا من منتصف القرن 
وما بعده، في ظل سيناريوهات مختلفة 

النبعاثات غـــازات الدفيئة املــســؤولــة عن 
االحترار املناخي.

 الــنــتــائــج تظهر 
ّ
وتــشــيــر الـــدراســـة إلـــى أن

 أكثر تشاؤمًا للصبار.
ً
مستقبال

ــذا الـــنـــبـــات حـــالـــيـــًا لــلــخــطــر  ــ ويـــتـــعـــرض هـ
ــة  ــتـــوســـع فــــي الــــزراعــ خـــصـــوصـــًا جــــــراء الـ
وتدهور بيئته الطبيعية، وفقدان التنوع 

البيولوجي وقطفه ألغراض مختلفة.

• مــوســكــو : طـــور عــلــمــاء الــكــيــمــيــاء من 
معهد نيسميانوف ملــركــبــات العناصر 
العضوية لدى أكاديمية العلوم الروسية 
مـــادة كيميائية جــديــدة، وحــصــلــوا على 
بــولــيــمــرات تــتــمــيــز بــســرعــة تــحــلــل املـــواد 

البالستيكية.
ــإن   وبـــحـــســـب مــــوقــــع روســــيــــا الـــــيـــــوم، فـ
املنتجات املصنوعة مــن مــواد البوليمر 
والبالستيك واألغــشــيــة املختلفة ومــواد 
الــــطــــالء يــمــكــن أن تـــهـــدد الــبــيــئــة بــســبــب 
وجود املركبات الكيميائية التي تنبعث 
أثناء معالجتها، إذا لم يتم التحكم في 
عملية الــتــخــلــص مــن هـــذه الــبــولــيــمــرات، 

يمكن أن تتحلل ألعوام عديدة.

وتــــم فـــي مــعــهــد نــيــســمــيــانــوف ملــركــبــات 
ــواد  ــ ــ الــــعــــنــــاصــــر الــــعــــضــــويــــة تـــجـــمـــيـــع املـ
الكيميائية وحيدة التركيب القائمة على 
املعقدات املعدنية. واتضح أنه عند دمج 
املــعــقــدات املعدنية مــع مـــادة الستايرين 
تـــتـــبـــلـــور بـــولـــيـــمـــرات يـــمـــكـــن أن تــتــحــلــل 
تــحــت تــأثــيــر أشــعــة الــشــمــس نــتــيــجــة ما 
الــضــوئــي. وتفقد  يسمى عملية التحلل 
الــبــولــيــمــرات قــوتــهــا، وتــتــحــول تدريجيا 
إلـــــى مـــســـحـــوق. وقــــــــارن الـــعـــلـــمـــاء أثـــنـــاء 
الـــتـــجـــارب الـــتـــي أجــــروهــــا الــخــصــائــص 
الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة الـــضـــوئـــيـــة لـــلـــبـــولـــيـــمـــرات 
ــائـــص  ــيــــهــــا بـــخـــصـ ــلــ ــوا عــ ــ ــلـ ــ ــــصـ ــي حـ ــ ــتــ ــ ــ ال
البوليسترين. وأثبتوا أن نسبة التحلل 

الضوئي للبوليمرات املشتركة املحتوية 
عــلــى مـــعـــادن تــزيــد أضــعــافــا عــلــى نسبة 
الــتــحــلــل الــضــوئــي لــــدى الــبــولــيــســتــريــن، 
وإضــافــة إلـــى ذلـــك، فـــإن الــعــلــمــاء سجلوا 
خصائص أخـــرى غير عــاديــة للمركبات 

القائمة على املجمعات املعدنية.
كـــثـــيـــف،  لــــــون  ذات  ــــات  ــبـ ــ ــركـ ــ املـ وكـــــانـــــت 
ــن املـــمـــكـــن الــــحــــصــــول عــلــى  ــ ــــح مـ ــبـ ــ وأصـ
عــلــى  زاهـــــيـــــة  ألـــــــــوان  ذات  ــرات  ــمــ ــيــ ــولــ بــ
ــفــــر، األحـــمـــر،  أســـاســـهـــا، وبــيــنــهــا: األصــ
األخضر، والبرتقالي. وعالوة على ذلك 
فـــإن الــعــلــمــاء اكــتــشــفــوا أن الــبــولــيــمــرات 
تتمتع  املعادن  املحتوية على  املشتركة 

أكبر. باستقرار حراري 

ابتكار مادة كيميائية حتلل املواد البالستيكية
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علماء يحذرون من عاصفة 
شمسية قوية فى 2024

حـــذر عــلــمــاء فــلــك مـــن إمــكــانــيــة حـــدوث 
عاصفة شمسية قوية، بعدما تم رصد 
الــشــمــســيــة الــضــخــمــة،  الــبــقــع  زوج مـــن 
ــا يـــكـــفـــي اللـــتـــهـــام  ــمــ ــا كـــبـــيـــر بــ ــهـ بـــعـــضـ

بأكملها. األرض 
والــبــقــع الــشــمــســيــة عـــبـــارة عـــن مــنــاطــق 
برودة  أكثر  تكون  الشمس،  مظلمة من 
من األجزاء األخرى من السطح، وتنشأ 
بالقرب من هذه  الشمسية  التوهجات 

املظلمة. املناطق 
القليلة  األيام  فلك، خالل  ورصد علماء 
املــاضــيــة، مــنــطــقــتــني نــشــطــتــني تــعــرفــان 
تــضــمــان   ،AR2994و AR2993 بـــاســـم 

الشمسية. البقع  عددا من 
وتـــــــــأتـــــــــي الـــــــتـــــــوهـــــــجـــــــات الــــشــــمــــســــيــــة 
ــة مــــــن هــــذه  ــيــ ــلــ ــيــ ــلــ ــات اإلكــ ــ ــاثــ ــ ــعــ ــ ــبــ ــ واالنــ
املـــنـــاطـــق، وعـــنـــدمـــا تــنــفــجــر فـــي اتــجــاه 
نــشــوء  إلـــــى  تــــــؤدي  أن  يـــمـــكـــن  األرض، 
ــة، قـــــد تــشــكــل  ــيـ ــيـــسـ ــاطـ ــنـ ــغـ عـــــواصـــــف مـ
خــطــرا عــلــى شــبــكــات الــطــاقــة واألقـــمـــار 

االصطناعية.
ــع الـــشـــمـــســـيـــة بــســبــب  ــقــ ــبــ وتـــتـــشـــكـــل الــ

الغالف  املغناطيسية في  االضطرابات 
الــــضــــوئــــي لـــلـــشـــمـــس، مـــــا يــــــــؤدي إلــــى 
تعريض الطبقات األكثر برودة تحتها 
ــوداء،  الــتــي تــظــهــر عــلــى شــكــل بــقــعــة ســ

للضغط.
الشمسية  التوهجات  تندلع  أن  ويمكن 
ــلـــة الـــبـــالزمـــا  ــنــــاطــــق، مـــرسـ فــــي هـــــذه املــ
والــجــســيــمــات املــشــحــونــة إلـــى الــفــضــاء، 

ويتجه بعضها نحو األرض.
ــك الــــجــــســــيــــمــــات  ــ ــلــ ــ وعـــــــنـــــــد وصـــــــــــــول تــ
بــتــدفــقــهــا عبر  األرض،  إلـــى  املــشــحــونــة 
املـــجـــال املــغــنــاطــيــســي، يــتــشــكــل الــشــفــق 

القطبي.
لـــــــزيـــــــادة  ا فـــــــــإن  ــاء،  ــ ــمــ ــ ــلــ ــ ــعــ ــ ــ ل ا ووفــــــــــق 
لــــشــــمــــس هـــي  ا ــاط  ــشــ نــ فــــي  ــيـــــرة  األخـــ
ــة  ــ ــلـ ــ ــــرحـ ملـ ا مـــــــن  ــا  ــ ــهــ ــ بــ ــرا ــ ــتــ ــ قــ ا نــــتــــيــــجــــة 
فــــــــــي دورتــــــــهــــــــا  نـــــــشـــــــاطـــــــا  األكــــــــــثــــــــــر 
 ، ــا ــامــ عــ  11 تـــبـــلـــغ  لــــتــــي  ا لـــشـــمـــســـيـــة  ا
فـــي  ســـــتـــــكـــــون  ذروتــــــــهــــــــا  أن  ــا  ــ ــمـ ــ ــلـ ــ عـ
صــحــيــفــة  ــــرت  ذكـ مـــا  بـــحـــســـب   ،2024
عـــن  نـــقـــال  ــة  ــيـ نـ ــا ــطـ ــريـ ــبـ لـ ا مـــيـــل  ــلــــي  ديــ

لــعــلــمــي. ا مــوقــع اليــف ســايــنــس 

إسبانيا تفشل محاولة تهريب 1000 
حيوان محنط بينها أنواع منقرضة

والدة اثنني من سالحف غاالباغوس 
العمالقة املهددة باالنقراض فى بريطانيا

املحنطة  الحيوانات  أكبر مجموعات  واحــدة من  اإلسبانية  الشرطة  ضبطت 
29 مليون  قيمتها بنحو  قــدرت  نــوع   400 مــن  أكثر  أوروبــا تضم  فــي  املهربة 
يورو. في إطار تحقيق مكرس ملكافحة التهريب، أشارت السلطات اإلسبانية 
ألف متر مربع في بيتيرا   50 اكتشفت مستودعًا صناعيًا بمساحة  أنها  إلى 
بإقليم فالنسيا يحتوي أكثر من 1000 عينة من الحيوانات املحنطة بما في 

ذلك أكثر من 400 نوع محمي أو منقرض أو معرض لالنقراض.
ــواع الــحــيــوانــات يــظــهــر غـــزال املــهــا ذو الـــقـــرون ذات الـــقـــرون والــنــمــر  وبـــني أنــ

القرن وفهود ودببة قطبية وغيرها. البنغالي ووحيد 
التابع  الطبيعة  أجراه فريق حماية  لتحقيق مكثف  الكشف هو تتويج  وهذا 

.2021 الثاني/نوفمبر  فالنسيا منذ تشرين  لشرطة 

أعلنت حديقة حيوان بريطانية عن والدة اثنني من نوع السالحف العمالقة 
تعود في األصل إلى جزر غاالباغوس في املحيط الهادئ واملدرجة على قوائم 
األنــــواع الــحــيــة املــهــددة بــاالنــقــراض. وولـــد الــحــيــوانــان لــذكــر ســالحــف يدعى 
الستينيات  إلى بريطانيا في  70 عامًا وصل ألول مرة  العمر  يبلغ من  ديرك 
األم  أمــا  الجسدية”.  بأنه في ذروة حالته  اليوم  املاضي ويوصف  القرن  من 
21 عامًا، وتم تلقيحها من قبل ديريك في  العمر  فتسمى تشارلي تبلغ ممن 
 Crocodiles of the World 2022 في حديقة حيوان  الثاني/نوفمبر  تشرين 
أكثر  غــاالبــاغــوس  مــن  العمالقة  السالحف  أوكــســفــوردشــايــر. ويبلغ عمر  فــي 
البريطاني تشارلز داروين الذي ابتكر  100 عام، ويرتبط ذكرها بالعالم  من 

التطور من خالل دراستها. نظرية 

شيخوخة السدود الكبرى خطٌر جاثم يهدد حياة ماليني البشر

تجاوزت آالف السدود الكبيرة حول العالم 
ــّم تشييدها،  تـ أكــثــر مــنــذ  أو  ــرن  قـ نــصــف 
وبــالــتــالــي يــكــون أغلبها قــد تــجــاوز عمره 
ــا؟  ـ

ً
ــان ــل أمـ ــي اآلن أقــ االفـــتـــراضـــي. فــهــل هـ

تكشف عملية إعادة تأهيل سد فيرزاسكا 
في جنوب سويسرا عن طريقة مناسبة 
الّسدود وعواقب تغّير  ملواجهة شيخوخة 
املناخ. املهندس املدني فرانتشيسكو أمبرغ 
ال ُيخفي حسرته، فقد زار خــالل حياته 
املهنية عشرات األحواض االصطناعية في 
سويسرا وحول العالم، ولكن ندر أن رأى 

مثل تلك املناظر.

188 سًدا كبيًرا، تنتج طاقة 
كهرومائية تعادل ٥8 % 

من إجمالي حجم الطاقة 
الكهربائية المنتجة على 

المستوى الوطني

تصميم السدود في 
سويسرا يجعلها 

تتحّمل الزالزل التي 
تحدث مرة كل عشرة 

آالف عام

املــتــحــدة  فــقــد حــذر بــاحــثــون فــي جــامــعــة األمم 
تــمــثــل  ــبـــيـــرة  لـــكـ ا لــــســــدود  ا أن شـــيـــخـــوخـــة  مــــن 
ــد بــــاالهــــتــــمــــام  ــعــ لـــــم يــــحــــظ بــ ــــا 

ً
خـــــطـــــًرا نــــاشــــئ

الــكــافــي.
الــســد إذا صــّمــم وُبــنــي وتــمــت  وُيــشــار إلــى أن 
صــيــانــتــه بــشــكــل جــّيــد يــظــل قــيــد الــتــشــغــيــل مــن 
دون أي اشــكــال. غــيــر أن الــعــديــد مــن الــســدود 
املـــعـــايـــيـــر، فــعــلــى  تــلــبــي هـــذه  لـــعـــالـــم ال  ا حـــول 
ــرات  ــــت عــــشــ ــانـ ــ ــن املــــاضــــيــــني عـ ــديــ ــقــ ــعــ لــ مــــــدى ا
ــارت  ــهــ انــ أو  ــيـــمـــة  جـــسـ أضــــــــرار  ــــن  مـ لـــــســـــدود  ا
لـــواليـــات املــتــحــدة  بــالــكــامــل كــمــا حــصــل فـــي ا
ودول  ــان  ــتــ ــســ ــانــ ــغــ وأفــ لـــــبـــــرازيـــــل  وا لــــهــــنــــد  وا
ــقـــريـــررابـــط خـــارجـــي  ــم يــســتــبــعــد تـ أخـــــرى، ولــ
ــم املـــتـــحـــدة الـــصـــادر  ــ ــادر عـــن جـــامـــعـــة األمـ ــ صـ
تــلــك  ــدد  ــ عـ ارتــــفــــاع  ــة  ــيـ ــانـ ــكـ إمـ  2021 ــام  ــ عـ فــــي 

الــحــوادث.
ـــضـــر شــيــخــوخــة الـــســـدود 

ُ
مـــن جــهــة أخـــــرى، ال ت

ــة  ــيــ ــائــ ــرومــ ــهــ ــكــ ــات الـــــطـــــاقـــــة الــ ــ ــطـ ــ ــحـ ــ ة مـ بـــــكـــــفـــــاء
ــا  ـ

ً
ــا تـــشـــكـــل أيـــض ووظـــيـــفـــتـــهـــا فـــحـــســـب، بــــل إنــــهــ

املاليني   لحياة وســالمــة مئات 
ً
تهديًدا محتمال

مـــن الـــبـــشـــر، ويــشــيــر الــتــقــريــر إلــــى أن أكـــثـــر مــن 
نــصــف ســكــان الــعــالــم ســيــعــيــشــون، بــحــلــول عــام 
2050، في مجاري أنهار سدود كبيرة ُبنيت في 

العشرين. القرن 
ز صيانة 

ّ
يعز إلى جهد دولي  إذن  األمر  يحتاج 

هـــذه الـــســـدود لــكــي تــكــون قــــادرة عــلــى مــواجــهــة 
كافة ما يمكن أن تتعّرض له من مخاطر ناشئة، 
الطبيعي، البد من  التآكل  إلى خطر  فباإلضافة 
الحراري،  االحتباس  االعتبار عواقب  في  األخذ 
ــــرات هـــطـــول  ــيـ ــ ــغـ ــ الــــقــــويــــة وتـ الــــســــيــــول  ذلــــــك أن 
املــرافــق وتزيد  قــد تعّجل بتدهور هــذه  األمــطــار 
ُيــالِحــظ دوميندا  كما  انــهــيــارهــا،  احتمالية  مــن 
األمــم  لــدراســة جامعة  الرئيسي  املــؤلــف  بيريرا، 

املتحدة.
ذوبان األنهار والقمم الجليدية

ــى مـــــــا ســــــبــــــق، تـــــــواجـــــــه الــــــســــــدود  ــ ــلـ ــ عـــــــــــالوة عـ
الـــــســـــويـــــســـــريـــــة خــــــــطــــــــًرا مــــــــتــــــــزايــــــــًدا، بـــســـبـــب 
ــبــــرغ: نــحــن  ــقـــول أمــ الـــفـــيـــضـــانـــات والـــســـيـــول، يـ
نـــعـــيـــد تــقــيــيــم قـــــدرة وحــــــدات تـــصـــريـــف املـــيـــاه 
الـــزائـــدة، فــأكــثــر مــا يــقــلــق املــهــنــدس هــو تــراكــم 
األخــــشــــاب نــتــيــجــة هـــطـــول األمــــطــــار الـــغـــزيـــرة، 
واألحراش  بالغابات  العناية  يقتضي  ما  وهو 
الجذوع  ملنع  املائية  األحواض  املوجودة حول 
واألغــــصــــان مـــن الـــوصـــول إلــــى مـــجـــاري املــيــاه 

الصرف. وحدات  إلى  ومنها 
ــيــــار ات  ــهــ انــ ــاالت حــــــدوث  ــمــ ــتــ ويــــزيــــد مــــن احــ
ــيـــر طــبــيــعــي  ــكـــل غـ لـــبـــحـــيـــران، وبـــشـ بـــاتـــجـــاه ا
لـــســـفـــوح الــجــبــلــيــة  ــــدم اســــتــــقــــرار ا ــر، عـ ــ ــدّمـ ــ ومـ
لـــــــحـــــــرارة وذوبــــــــان  عــــنــــد ارتــــــفــــــاع درجــــــــــات ا
ــد فـــايـــونـــت  ــــدث فــــي ســ ــا حـ ــمـ لـــقـــمـــم، كـ جـــلـــيـــد ا
الــرواســب   عــن 

ً
1963، فــضــال فــي إيــطــالــيــا عــام 

لـــــــتـــــــي تــــحــــمــــلــــهــــا مـــــــيـــــــاه ذوبــــــــــــــان األنـــــــهـــــــار  ا
الــجــلــيــديــة، فــهــي وال شــك تــثــيــر قــلــق املــشــرفــني 
لــــتــــرّســــبــــات بــمــا  ــذه ا ــ لــــكــــون هـ لــــســــدود  ــلـــى ا عـ
تــحــويــه مــن أمــالح ومــعــادن تــعــمــل عــلــى كــشــط 
ــــى مـــن ذلــك  لـــتـــوربـــيـــنـــات، واألدهـ األنـــابـــيـــب وا

أنــهــا قــد تــتــراكــم فــي الــحــوض فــتــقــلــل حــجــمــه.
أي  تسبب  ال  الرواسب  أن  إلى  اإلشارة  يجدر 
تتغذى  بحيرته  ألن  فيرزاسكا،  لسد  مشكلة 
ــيــــســــي مـــــن األمــــــطــــــار، وســـتـــنـــتـــهـــي  بـــشـــكـــل رئــ
لـــذي هــو  لــربــيــع ا أعـــمـــال تــحــديــثــه فـــي فــصــل ا
تدريجيًا،  حوضه  ملء  وسيتم  األبواب،  على 
ــيــــروزيــــة.  ــفــ لــ لــــــــوادي مـــيـــاهـــه ا ا وســـيـــســـتـــعـــيـــد 
ُيــلــقــي أمـــبـــرغ نــظــرتــه  لــكــن فـــي هـــذه الــلــحــظــة، 
ــاه أســـفـــلـــه  ــاتــــجــ ــد بــ ــســ لــ ــى ا ــلــ ــــن أعــ األخـــــيـــــرة مـ
ــــدري مـــتـــى ســـتـــتـــاح لـــي فــرصــة  ـــن يـ َمـ  : ا ــردًد ــ ــ مـ

االســتــمــتــاع بــهــكــذا مــنــظــر مــرة أخــرى”.

ــــوع الــســد  ــــدة عــــوامــــل مــخــتــلــفــة، مــــن بــيــنــهــا نـ عـ
ــا  وأيـــضـ  ، ــي(  ــ ــرابـ ــ تـ أو  حــــجــــري  أو  ــانــــي  ــرســ )خــ
إال  البناء،  في  املستخدمة  املــواد  بحسب جــودة 
: الـــســـدود الــخــرســانــيــة املــســلــحــة هـــي األكــثــر 

ّ
أن

تـــدهـــوًرا لــكــونــهــا عــرضــة لــلــتــآكــل بــســبــب عملية 
ــلــــود كـــولـــي،  ــة، وفــــــق تـــصـــريـــح جــــــان كــ ــنــ ــربــ ــكــ الــ
املــدنــي ومـــســـؤول االتـــصـــاالت بلجنة  املــهــنــدس 
بــه إلى  أدلــى  ، فــي حــديــث  الــســدود السويسرية 
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واليابان  املتحدة  اململكة  في  السدود  وتتمتع 
الــعــالــم )106 و111  بــأعــلــى مــتــوســط   عــمــر فــي 
عمر  متوسط  يبلغ  بينما  التوالي(،  على  عاًما 
كولي:  ويقول   . عاًما  69 سويسرا  في  السدود 
ــة فــــي الـــعـــمـــر نـــســـبـــًيـــا،  ــقـــدمـ ــتـ لـــقـــد اصـــبـــحـــت مـ
ـــضـــاِعـــف عـــمـــَرهـــا فـــي حــــال عــدم 

ُ
ولــكــنــهــا، قـــد ت

ــــود تـــفـــاعـــالت قـــلـــويـــة تـــراكـــمـــيـــة أو كــربــنــة،  وجـ
مــن دون أي مــشــكــلــة”. وخــيــر مــثــال عــلــى ذلــك، 
ــبــــورغ، الــــذي  ــتـــون فــــريــ ــانـ ــغـــروج فــــي كـ ــيـ ســــد مـ
أقــــدم ســد  1872، وهــــو  ــام  فـــي عــ بــــدأ تــشــغــيــلــه 
ــا، وتـــم تــحــديــثــه فـــي عــام  ــ خــرســانــي فـــي أوروبـ
على   ، مثالي  بشكل  يعمل   ، الــيــوم  وهــو   2005

كولي. قول  حّد 
مخاطر شيخوخة السدود

ــم  ــالـ ــعـ لـ ــدود فــــي ا لـــــســـ ــع ا ــيـ ــمـ ــكــــون جـ لــ ونــــظــــرا 
ــالـــضـــرورة شــبــيــهــة بـــســـد مـــيـــغـــروج،  لــيــســت بـ

ــا مــنــه يــوم 
ً
ســـّد فــيــرزاســكــا هــو الــيــوم أكــثــر أمــان

ــا أن لــحــظــة الــبــدايــة، أول مــلء، 
ً
تــشــغــيــلــه، مــضــيــف

وأول هـــزة زلــزالــيــة، هــي األكــثــر أهــمــيــة، وتــؤكــد 
الــدراســات رابــط خــارجــي الــدولــيــة أن كــثــيــًرا من 
ــى  ــوادث تــقــع فـــي الـــســـنـــوات الــخــمــس األولــ ــحــ الــ
ــّم تــصــمــيــم  ــ ــة الـــتـــشـــغـــيـــل.فـــي ســـويـــســـرا، تـ ــدايـ ــبـ لـ
الــــســــدود بــحــيــث تــتــحــّمــل خــرســانــتــهــا الـــــزالزل 
الــتــي تــحــدث مـــرة كــل عــشــرة آالف عـــام، ويشير 
التشريع صــارم جــًدا بخصوص  أن  إلــى  أمــبــرغ 
الــســالمــة، فــعــلــى ســبــيــل املــثــال، ُيــشــتــرط إلخــراج 
الــســّد مــن الــخــدمــة، أن يــكــون مــجــمــوع الــســدود 

املياه بسرعة كبيرة. قادًرا على تصريف 
 عــــن أن الــــســــدود الـــســـويـــســـريـــة تــخــضــع 

ً
فـــضـــال

وُيـــعـــاد تقييمها  مــنــتــظــمــة  فــتــرات  فــي  لــلــفــحــص 
عــلــى أســــاس الــخــرائــط الــزلــزالــيــة املـــحـــّدثـــة، أّمـــا 
دائًما،  فاألمر ليس هكذا  الدولي،  الصعيد  على 

السويسري. املهندس  كما يالحظ 
متوسط   عمر السد في سويسرا ٦9 عاًما

ات الـــلـــجـــنـــة الـــدولـــيـــة لــلــســدود  ــاء ــ ــــصـ تــشــيــر إحـ
ــى وجــود ما يقرب من  الكبيرةرابط خــارجــي، إل
58700 ســد كــبــيــر يــزيــد ارتــفــاعــهــا عــن 15 مــتــًرا 
أو تــتــجــاوز ســعــة أحــواضــهــا ثــالثــة مــاليــني متر 
أكثرها  الــعــاملــي، ويــوجــد  املــســتــوى  عــلــى  مكعب 
~)قرابة 24000 سد منها( في الصني بمفردها.

عتبر سويسرا من بني البلدان ذات أعلى 
ُ
كذلك ت

 188 فيها  للسدود، حيث نجد  بالنسبة  كثافة 
سًدا كبيًرا، تنتج طاقة كهرومائية تعادل 58% 
املنتجة  الكهربائية  الــطــاقــة  إجــمــالــي حــجــم  مــن 

الوطني. املستوى  على 
الــكــبــيــرة، هناك  لــلــســدود  الــدولــيــة  ــا للجنة 

ً
ووفــق

ُبــنــي ثلثها  الــعــالــم،  نــحــو 19000 ســد كــبــيــر فــي 
قبل أكثر من خمسني عاًما، وقد تجاوزت الحد 
ــــى املــفــتــرض لــعــمــر الـــســـد، وبــالــتــالــي فهي  األدنـ
النظرية، إلى تحديث، ذلك  الناحية  تحتاج، من 
ُبنيت  العالم  في  الكبرى  السدود  العديد من  أن 
ثم  املــاضــي،  الــقــرن  بــني ستينيات وسبعينيات 
تــواصــل بــعــد ذلـــك تــراجــع بــنــاء الـــســـدود بشكل 
ــذا ، بـــســـبـــب املــــخــــاوف  ــ مــــطــــرد حـــتـــى يـــومـــنـــا هــ

البيئة. تأثيرها على  املتزايدة من 
محتويات خارجية

بــنــاًء على  للسّد  االفــتــراضــي  العمر  يتم تحديد 

رئــيــســيــة يــطــلــق عــلــيــهــا تــفــاعــل الـــركـــام الــقــلــوي، 
ــنــتــج عــن تــفــاعــل املـــاء مــع مــعــادن داخــلــة ضمن 

َ
ت

الــخــرســانــة، مــثــل الــســيــلــيــكــا، وتـــؤدي إلـــى تــمــّدد 
ــم الـــضـــغـــط عــلــى  ــد، ثــ ــســ ــة الــ ــ ــالـ ــ الـــخـــرســـانـــة وإطـ

االستنادية. الصخور 
القرن  أربعينيات  منذ  معروفة  الظاهرة  هــذه 
الهياكل  عطب  في   ، ا 

ً
أيض وتتسّبب،  املــاضــي، 

ــالــــجــــدران االســـتـــنـــاديـــة  الـــرئـــيـــســـيـــة األخــــــرى كــ
ليست  املشكلة  أمبرغ:  يقول  بينما  والجسور، 
مــلــحــة ألنـــهـــا ال تـــؤثـــر عــلــى صـــالبـــة الــهــيــاكــل، 
ولــكــنــهــا تــحــتــاج إلـــى مـــراقـــبـــة مــســتــمــرة، وفــي 
حـــال حــصــول تــمــدد مــفــرط لــلــخــرســانــة، يــقــوم 
ــتـــخـــدام ســلــك  ــنـــدســـون بـــقـــطـــع رأســـــي بـــاسـ ــهـ املـ

السد. على  الداخلي  الضغط  لتقليل  ماسي 
ــــرى مــحــتــمــلــة، ذات  ــدهـــور أخـ ــر تـ ــواهـ ــاك ظـ ــنـ وهـ
ــلــــى الـــــجـــــدران  ــل حــــــــدة، قـــــد تــــؤثــــر عــ ــ ــ وتـــــيـــــرة أقـ
بالنسبة  قائال:  أمبرغ ذلك  االستنادية، ويشرح 
ــز فـــي كــانــتــون فـــريـــبـــورغ، قد 

ْ
ــِفــن

ْ
ــســال

ْ
لــســد مــونــت

 أن تــتــجــه طــبــقــات الــصــخــور إلــى 
ً

يــحــصــل مــثــال
ــــزالق فـــوق بــعــضــهــا الــبــعــض، عــنــدئــذ تــكــون  االنـ

املراسي”. هناك حاجة الستخدام 
مقاومة ألعنف الزالزل

ــدم الــســد  ــالـــضـــرورة بـــني قــ ــــالزم بـ لــيــس هـــنـــاك تـ
ــتـــي يــمــثــلــهــا، فـــكـــثـــيـــًرا مــا  ودرجــــــة الـــخـــطـــورة الـ
يــكــون الــعــكــس هــو الــصــحــيــح، ويــؤكــد أمــبــرغ أن 

بينما اعــتــلــى أمــبــرغ قــمــة ســد فــيــرزاســكــا، الــذي 
يــقــع عــلــى بــعــد بــضــعــة كــيــلــومــتــرات مـــن مــديــنــة 
لــــوكــــارنــــو فــــي كـــانـــتـــون تــيــتــشــيــنــو الـــجـــنـــوبـــي، 
وقـــف يــرمــق مــا تــبــقــى مــن الــبــحــيــرة أســفــل مــنــه، 
الحوض  ت من 

َ
فرغ قد  اللون  الفيروزية  فاملياه 

ــفــة مـــنـــظـــًرا طــبــيــعــّيــا هــاللــًيــا 
ّ
الـــكـــهـــرمـــائـــي مــخــل

، ويقول أمبرغ : إن رؤية البحيرة 
ً

رمادًيا قاحال
املشاعر”. يثير  فارغة 

ُيــعــتــبــر ُســــّد فــيــرزاســكــا أحـــد أعــلــى الـــســـدود في 
أوروبــــا إذ يــبــلــغ ارتــفــاعــه 220 مـــتـــًرا، وفـــي عــام 
1995 غمر صيت جيمس بوند العالم من خالل 
 ،)Goldeneye( الــذهــبــيــة”  الــعــني  الشهير  الفيلم 
ــلـــى الـــســـد بــرفــقــة  ــنـــا، حـــيـــث أقــــف فـــي أعـ ومــــن هـ
أمــبــرغ فــي يــوم ُمــشــمــٍس مــن أيـــام شــهــر فــبــرايــر، 
ألـــقـــى الــعــمــيــل الـــســـري الــبــريــطــانــي، الــــذي لــعــب 
الفراغ وكان  دوره بيرس بروسنان، بنفسه في 

مشدودا بشريط مطاطي.
أكثر  السد، وبعد  افتتاح هذا  1965، تم  في عام 
إلى  الخدمة، أصبح بحاجة  قــرن من  من نصف 
تـــحـــديـــث، ومــــع أن شــيــخــوخــتــه قــــد تـــؤثـــر عــلــى 
باالهتمام  يــحــظ  لــم  أنــه  إال  وظيفته وســالمــتــه، 
التآكل قد طال آالف   

ّ
أن العاملي الالئق، باعتبار 

الكبيرة األخرى كذلك. السدود 
تمّدد الخرسانة

فيرزاسكا وفق  تأهيل سد  إعــادة  تشمل عملية 
األشغال،  املشاركني في  املهندسني  أحد  أمبرغ، 
الحوض  املياه من  قة بجلب 

ّ
املتعل األجــزاء  كافة 

النهر. ويتعنّي، وعلى  إلــى مجرى  االصطناعي 
ــّمــــامــــْي الـــفـــراشـــة   صــ

َ
ــدال ــبــ ــتــ ــه الـــتـــحـــديـــد اســ ــ وجـ

ــذان يــعــمــالن عــلــى إيـــقـــاف تــدفــق املـــيـــاه إلــى  ــلـ )الـ
املثبتة  الحماية   مرافق 

َ
التوربينات( وتحديث

ــتــــآكــــل، بــــاإلضــــافــــة إلـــى  ــن الــ ــيــــب مــ ــابــ داخــــــل األنــ
أشغال خاصة بغرفة التوسعة، التي هي عبارة 
ــل الـــصـــخـــور ُيــســتــخــدم  ــ عــــن حـــّيـــز مـــحـــفـــور داخــ
ــاه الـــتـــي ُيــرســلــهــا الــســد،  ــيـ لــتــنــظــيــم تـــغـــّيـــرات املـ
بــحــوالــي سبعة  التأهيل  مــشــروع  تكلفة  وتــقــدر 

الفرنكات. ماليني من 
نـــوع  يـــحـــتـــاج ألي  املــــقــــّوس ال  الــــجــــدار  أن  غـــيـــر 
ــل، نــظــًرا ألن خــرســانــتــه، عــلــى عكس 

ّ
مــن الــتــدخ

ــصــب بــتــدهــور كيميائي، 
ُ
لــم ت الــســدود األخـــرى، 

لـــكـــن قــــد تــــحــــدث لــــه مــــع مــــــرور الــــوقــــت ظـــاهـــرة 

بقلم : لوجيي جوريو

السدود السويسرية تخضع للفحص في فترات منتظمة وُيعاد تقييمها على أساس الخرائط الزلزالية المحّدثة
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ال يمكن انتظار 
إجراءات للتصّدي 

ألزمة التلّوث 
البالستيكي في 

وقت قريب

نحن بحاجة إلى 
تقليل كمية 

البالستيك 
البكر المنتجة 
والمستخدمة

ديفيد بيزلي:  الحرب 
الروسية األوكرانية 
سيكون لها تأثيٌر 
عالمي يتجاوز أي 
شيء رأيناه منذ 
الحرب العالمية 

الثانية

العالم خطا خطوة إلنهاء التلوّث البالستيكي..فلننتهز الفرصة!

أزمات الغذاء.. تداعياٌت عامليٌة

فهذه الجمعية التي توصف بكونها برملان 
الـــعـــالـــم املــعــنــي بــالــبــيــئــة تــضــم مــمــثــلــني من 
ــم املــتــحــدة  جــمــيــع الــبــلــدان األعـــضـــاء فـــي األمــ
الــبــلــغ عـــددهـــا 193 بـــلـــدا، إلــــى جـــانـــب قـــادة 
ــال وأخـــصـــائـــيـــي الـــبـــيـــئـــة ومــنــظــمــات  ــ ــمـ ــ االعـ

املجتمع املدني.
ال يــمــكــن انــتــظــار إجــــــراءات لــلــتــصــّدي ألزمـــة 
ــريــــب.  ــــي وقـــــــت قــ الـــــتـــــلـــــّوث الـــبـــالســـتـــيـــكـــي فــ
فالكمية االجمالية للبالستيك التي ُينتجها 
الــبــشــر حــتــى اآلن تــبــلــغ ضــعــف كــتــلــة جميع 
ــبـــحـــريـــة مــجــتــمــعــة.  ــة والـ ــريـ ــبـ الـــحـــيـــوانـــات الـ
ويوجد البالستيك في كل مكان: في أعماق 
املحيطات، وفــي جليد القطب الشمالي، بل 
وحتى في أجسامنا عبر تراكم هذه املادة في 

السلسلة الغذائية.
رأيــنــا جميعا صــورا صــادمــة لشواطئ  لقد 
البالستيكية، وشاهدنا  بالقمامة  مكتظة 
ــا بــالســتــيــكــيــة  ــاســ ــيــ ــقـــضـــم أكــ الــــســــالحــــف تـ
أو ثـــديـــات بـــحـــريـــة ســجــيــنــة ملـــعـــدات صــيــد 
ــا، كـــل  ــ ــومــ ــ ــمــ ــ ــورة. وعــ ــ ــجــ ــ ــهــ ــ بــــالســــتــــيــــكــــيــــة مــ
ــات الـــبـــحـــريـــة تـــتـــأثـــر بــالــبــالســتــيــك  ــنـ ــائـ ــكـ الـ
بــأخــرى. ولكن  أو  لبيئتها بطريقة  املــلــّوث 
ــلـــّوث  ــتـ ــم الـ ــادم أيــــضــــا هــــو حـــجـ ــ ــ مــــا هــــو صـ
ن 

ّ
التفط بامكاننا  الــذي ليس  البالستيكي 

ــه: فـــفـــي بـــعـــض املـــنـــاطـــق، بـــمـــا فــــي ذلـــك  ــيــ إلــ
مــنــطــقــة الــبــحــر األبـــيـــض املـــتـــوّســـط، وشـــرق 
ــراء، والــــقــــطــــب  ــ ــفــ ــ ــــصــ ــــني، والـــــبـــــحـــــار الــ ــــصــ الــ

ــئــــات  ــزيــ ــي، تـــــــجـــــــاوزت كــــثــــافــــة جــ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــشـ ــ الـ
البيئية  املــخــاطــر  بالفعل عتبة  البالستيك 

الكبيرة.
نــبــادر بالتحرك اآلن، ســوف تتفاقم  لــم  وإذا 
ا. ومــن  املشكلة وســـوف يــــزداد الــوضــع ســــوًء
ــاج الـــبـــالســـتـــيـــك عــن  ــتــ ــــع أن يـــــــزداد إنــ

ّ
املــــتــــوق

الــضــعــف بــحــلــول عـــام 2040، مــمــا قـــد يعني 
زيــــادة الــحــطــام الــبــالســتــيــكــي فــي املحيطات 
أربـــع مـــرات بــحــلــول عـــام 2050. وإذا أضفنا 
إلـــى ذلـــك املــخــاطــر األخــــرى مــثــل تــغــّيــر املــنــاخ 
الــتــلــّوث البالستيكي  ــإن  فـ املـــفـــرط،  والــصــيــد 

غير املقّيد سوف يؤدي إلى انقراض النظام 
األيكولوجي.

 
ّ
ُيـــوِجـــد حــال ُيــمــكــن ألي بــلــد بــمــفــرده أن  وال 
املــعــاهــدة العاملية  لــهــذه األزمـــة العاملية. لكن 
ــحــدث فرقا هائال، 

ُ
ت لزمة قانونا ُيمكن أن 

ُ
امل

من خــالل وضــع أهــداف طموحة وإطــار عمل 
قوي لتحقيقها.

ــاملـــي لــلــطــبــيــعــة،  ــعـ ــي الــــصــــنــــدوق الـ ونـــحـــن فــ
ــات الــــجــــاريــــة مــن  ــاوضــ ــفــ ســـنـــواصـــل دعـــــم املــ
أجـــل الــتــوصــل إلـــى مــعــاهــدة قــويــة وطموحة 
ــنـــا ســـوف  ــذا يــعــنــي أنـ ــ ــونـــًا. وهــ ــانـ ومـــلـــزمـــة قـ
نــدعــم الــحــكــومــات مــن الــعــالــم الــنــامــي للتأكد 
من سماع وجهات نظرها وإدماجها في أي 
الــدولــي  اتــفــاق. وإجــمــاال، سيتمكن املجتمع 
مــن بــذل املــزيــد مــن الجهود ملعالجة املشكلة 
املـــوارد بطريقة تحقق أقصى  إذا تــم تــوزيــع 
قـــدر مـــن الــكــفــاءة مـــن حــيــث الــتــكــلــفــة وتــدعــم 
البلدان محدودة الدخل في جهودها الرامية 
إلــــى تــنــفــيــذ الـــتـــزامـــاتـــهـــا. وبــالــنــســبــة ملعظم 
املعاهدات البيئية، يستلزم ذلــك إنشاء آلية 
املـــوارد، وربما يقترن  مالية مكّرسة وجيدة 

ذلك بنظام لنقل التكنولوجيا واملعرفة.
كذلك سنواصل العمل مع أصحاب األعمال 
الـــتـــجـــاريـــة لــتــهــيــئــة الــــوضــــع ملـــعـــاهـــدة قــويــة 
الدائري. وهــذا يعني  تحقق هدف االقتصاد 
إلــى الكيفية التي ُيمكن بها لألعمال  النظر 
التجارية أن تأخذ في الحسبان دورة حياة 

الــبــالســتــيــك كــامــلــة. وبــالــطــبــع نــحــن بحاجة 
لـــوقـــف تــســرب  لــلــنــفــايــات  أفـــضـــل  إلــــى إدارة 
البالستيك إلى الطبيعة. لكننا أيضا بحاجة 
الــبــكــر املنتجة  الــبــالســتــيــك  إلـــى تقليل كمية 
واملستخدمة، مما يعني معالجة كل املراحل 
ا بتصميم املنتج حتى عادات املستهلك.  بدًء
ويمكن ملعاهدة عاملية بشأن البالستيك أن 
تلعب دورًا هامًا في التعجيل بالتحول إلى 

اقتصاد دائري.
تـــحـــتـــرم أي مـــعـــاهـــدة  أيــــضــــا أن  املــــهــــم  ــن  ــ مـ
دولــيــة حقوق قطاع النفايات غير الرسمي. 

فــمــا يــصــل إلـــى 20 مــلــيــون شــخــص يعملون 
كجامعني للنفايات، وهم مسؤولون عن أكثر 
من نصف البالستيك الذي يتم إعادة تدويره 
عــلــى املــســتــوى الــعــاملــي.. واملــعــاهــدة العاملية 
فرصة لدعم هذا العمل الحيوي والبناء عليه.
ــود قـــواعـــد وأنـــظـــمـــة مــوحــدة  ــ ــأن وجـ ــن شــ ومــ
ومعايير منسقة وتعريفات واضحة أن يهيئ 
مجاال متكافئا ويكفل مشاركة كل بلد وكل 
نــشــاط تـــجـــاري. إنــهــا فــرصــة لــتــقــديــم حــوافــز 
إيجابية للدول التي تتخذ إجراءات للقضاء 
على التلّوث البالستيكي، وأيضا محاسبة 

الدول التي ال تبذل الجهود املطلوبة.
الــحــكــومــات بمدى  كما سنستمر فــي تذكير 
أهــمــيــة إنـــهـــاء الــتــلــوث الــبــالســتــيــكــي لعاملنا 

ولكل من يهتم به.
إن القرار الذي اتخذته جمعية األمم املتحدة 
لــلــبــيــئــة ُيــشــكــل خـــطـــوة كـــبـــرى نــحــو تــحــويــل 
معاهدة عاملية إلى واقــع، ولكنه ليس سوى 
الـــبـــدايـــة. ونــحــن بــحــاجــة إلـــى اغــتــنــام الــزخــم 
ومواصلة الدفع من أجل اتخاذ إجراء عاجل. 
وكل يوم نؤخره، يدخل املزيد من البالستيك 
إلــــى املــحــيــط–حــيــث ســيــبــقــى ملــئــات أو حتى 

آالف السنني.
ــاق عـــلـــى الــتــلــوث  ــنـ ــخـ ــا نـــشـــدد الـ ــونــ اآلن دعــ

البالستيكي، مرة واحدة وإلى األبد.

* مدير عام الصندوق العاملي للبيئة

شاهدنا السالحف تقضم أكياسا بالستيكية أو ثديات بحرية سجينة فى معدات صيد بالستيكية 

لــقــد كـــان يـــوم 2 مـــارس 2022 لحظة تــاريــخــيــة فــي مــســيــرة جــهــودنــا لــوقــف التلوث 
الحكومات  املتحدة، وافقت  التابعة لألمم  البيئة  البالستيكي. فخالل مؤتمر جمعية 
على الشروع رسميا في مفاوضات من أجل التوّصل إلى معاهدة عاملية ملزمة قانونا 

بشأن التلّوث البالستيكي
إلــى األمـــام، وهــي تأتي نتيجة لحملة قادها الصندوق  الــقــرار يعد خطوة كبيرة  هــذا 
أربــع ســنــوات. وقد  أكثر من  امتدت  للطبيعةرابط خارجي ومنظمات أخــرى،  العاملي 
ع أكثر من 2.2 مليون شخص التماسنا الداعي إلى التوّصل إلى اتفاق عاملي، وهو 

ّ
وق

نداء أّيدته أكثر من 140 مؤسسة تجارية رائدةرابط خارجي فضال عن العديد من 
الحكومات. ويعد قرار جمعية البيئة التابعة لألمم املتحدة رابط خارجي أوضح دليل 
أكبر  العالم على استعداد ألخــذ خطوات جــادة بشأن واحــدة من  أن  حتى اآلن على 

القضايا البيئية املستعصية في عصرنا. 

وقد تسبب هذا في ارتفاع أسعار اإلمــدادات 
الــرابــع والعشرين  الغذائية األســاســيــة. وفــي 
مــن شــهــر فــبــرايــر 2022، عــّرضــت الــحــرُب في 
أوكــرانــيــا الـــصـــادراِت الــغــذائــيــة الــحــيــويــة من 
 لــخــطــر الــتــوقــف 

ً
ــأة ــا فــــجــ ــيــ ــرانــ ــيــــا وأوكــ روســ

واالنـــقـــطـــاع، وهــمــا اثــنــتــان مـــن أهـــم منتجي 
القمح والشعير والــذرة وزيــت عباد الشمس 
ْبِد الحرُب أيَّ عالمة 

ُ
في العالم. وإلى اآلن لم ت

على االنتهاء قريبًا، ولم تتم زراعة محاصيل 
جديدة.

وبغض النظر عما يحدث في ساحة املعركة، 
لــفــتــرة طــويــلــة.  فسيستمر نــقــص اإلمــــــدادات 
ــا إلــى  وســتــحــتــاج كـــل مـــن أوكـــرانـــيـــا وروســـيـ
تــخــزيــن الــعــديــد مـــن املــنــتــجــات واملــحــاصــيــل 
الـــبـــلـــديـــن  كـــــال  ــًا، ألن  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ الســـتـــهـــالكـــهـــا داخـ
 عن 

ً
أكــثــر عــزلــة -وألســبــاب مختلفة- أصبَحا 

ــــرح رئـــيـــس بــرنــامــج  األســــــواق الـــدولـــيـــة. وصـ
الــغــذاء العاملي التابع لألمم املتحدة، ديفيد 
بــيــزلــي، بــأن هــذه الــحــرب سيكون لها تأثيٌر 
عــاملــي يــتــجــاوز أي شــيء رأيــنــاه منذ الحرب 

العاملية الثانية.
 
َ
ث ومــن بني اإلحصائيات املخيفة التي تحدَّ

ــنـــان  ــبـ  أن مــــصــــر ولـ
َ
ــة ــقـ ــيـ ــقـ ــا بــــيــــزلــــي حـ ــهـ ــنـ عـ

تــحــصــالن عــلــى 85 فـــي املـــئـــة و81 فـــي املــئــة 
على التوالي من محاصيلهما من أوكرانيا. 
ــام 1977، أدت أعـــمـــال شــغــب بسبب  وفــــي عــ
أســعــار الــخــبــز فــي مــصــر إلـــى مقتل أكــثــر من 
70 شخصًا وإصــابــة املــئــات، وكــانــت إشـــارة 
قـــويـــة بــالــنــســبــة لـــلـــقـــيـــادة إلـــــى أن الــجــهــود 
ــم الــحــكــومــي للخبز  ــدعـ املـــبـــذولـــة لــخــفــض الـ
كانت بمثابة خــط أحمر ال ينبغي تــجــاوزه. 
وعلى مر التاريخ كان نقص الغذاء يؤدي إلى 

اضطرابات سياسية وإطاحة الحكومات.
ــثـــورة الــفــرنــســيــة عــام  وأشـــهـــر حــالــة كــانــت الـ
1789. وقبل 15 عامًا من ذلك الوقت، وتحديدًا 
فــي أبــريــل ومــايــو 1775، أدى نقص الحبوب 
ومــا تبعه مــن ارتــفــاع فــي أســعــار الخبز إلى 

ــادة الــعــديــد مـــن الـــبـــلـــدان فـــي عــالــم  ــ تـــواجـــه قـ
الــجــنــوب، وكـــذلـــك حــكــومــات بـــلـــدان االتــحــاد 
األوروبــي وإدارة الرئيس جو بايدن وحزبه 
الديمقراطي الذي يواجه انتخابات التجديد 
فــي نــوفــمــبــر 2022. وإذا اســتــمــرت  الــنــصــفــي 
حــرب أوكــرانــيــا، فــإن الــقــيــود املــفــروضــة على 
ــادرات الـــغـــذائـــيـــة ســتــضــمــن املـــزيـــد من  ــ ــــصـ الـ

التضخم والتداعيات السياسية.
ــداث األخــــــرى، بــمــا فـــي ذلــك  وقــــد تــــؤدي األحــــ
ــــي الـــصـــني  ــــادي الــــهــــائــــل فـ ــــصـ ــتـ ــ اإلغـــــــــالق االقـ
ــواء مــــوجــــة تـــفـــشـــي فــــيــــروس كــــورونــــا  ــ ــتـ ــ الحـ
األخيرة، إلى ركود عاملي. وربما تكون إحدى 
النتائج انخفاض أسعار الوقود األحفوري 
ــذا مــزيــدًا  ــد يــشــكــل هــ مـــع تــبــاطــؤ الــطــلــب. وقــ
مــن املــشــاكــل لــروســيــا الــتــي تــخــضــع بالفعل 

نحو 300 عمل من أعمال الشغب في املناطق 
ا في  املحيطة بباريس. وازداد الوضع ســوء
التالية بسبب ارتفاع عدد السكان  السنوات 
والــفــشــل فــي زراعـــة محاصيل جــديــدة، حيث 
بــلــغــت ذروة الــفــشــل فـــي زراعــــــة املــحــاصــيــل 
فـــي عـــامـــي 1788 و1789. وارتـــفـــعـــت تكلفة 
الخبز إلــى مــا يــقــارب نسبة 90 فــي املــئــة من 
أجــر العامل. وكانت هــذه العوامل من ضمن 
األسباب الرئيسية النتفاضة 14 يوليو 1789 
واقتحام قلعة وسجن الباستيل في باريس 
والـــــذي كــــان رمــــزًا لــلــمــلــكــيــة. إن أزمــــة الــغــذاء 
 فــي نــطــاقــهــا، وســتــكــون لها 

ٌ
الــحــالــيــة عــاملــيــة

 في كل بلد تقريبًا.
ٌ
تداعياٌت سياسية

ويعد ارتفاع التضخم وتأثيره على أسعار 
املــــواد الــغــذائــيــة مــن أخــطــر الــتــحــديــات التي 

 لــكــبــار 
َ
ــة ــ ــــراحـ لـــعـــقـــوبـــات، لــكــنــهــا قــــد تـــوفـــر الـ

ــوري، خــاصــة في  ــفــ مــســتــهــلــكــي الـــوقـــود األحــ
أوروبـــا حيث تتعرض الحكومات لضغوط 
كبيرة لتنويع مصادر استيراد الطاقة. وما 
 وتصميمًا 

ً
لم يتم اتخاذ تدابير أكثر جدية

إلنهاء الحرب والسماح باستئناف اإلنتاج 
االقــتــصــادي، فقد تـــؤدي الــعــواقــُب إلــى تفكك 
الـــنـــظـــام املــســتــنــد إلــــى قـــواعـــد فـــتـــرة مـــا بعد 
 
َ
الحرب العاملية الثانية. وهذا سيعني العودة
إلـــى ســيــاســة الــقــوة فــي الــقــرن الــتــاســع عشر 
وأوائل القرن العشرين، أو في أسوأ األحوال، 

إلى الفوضى الدولية.

*مدير البرامج االستراتيجية بمركز ناشيونال 
انترست- واشنطن

ــذاء الــتــابــعــة لــألمــم  ــغـ أصـــــدرت وكـــــاالت الـ
 
ً
الــمــتــحــدة فـــي الـــعـــام الــمــاضــي مــنــشــورا
الغذائي والتغذية في  األمــن  بعنوان حالة 

العالم خالل عام 2021.
إثيوبيا   

ً
الــبــلــدان األكــثــر ضعفا وشملت 

ونــيــجــيــريــا وجـــنـــوب الــــســــودان والــيــمــن 
وأفغانستان وجمهورية أفريقيا الوسطى 
وجمهورية الكونغو الديمقراطية وهايتي 
وهـــنـــدوراس والـــســـودان وســوريــا. وعلى 
الــصــعــيــد الــعــالــمــي، يــنــام أكــثــر مـــن 800 
مليون شخص جائعين أو حوالي 10 في 
العالم. وهناك  المئة مــن إجمالي سكان 
ــفـــاع هــذه  ــبـــاب وراء ارتـ الــعــديــد مـــن األسـ

األرقام.
وهي تشمل فترات الجفاف الممتدة التي 
ــــحــــراري،  تــفــاقــمــت بــســبــب االحـــتـــبـــاس ال
الــداخــلــيــة  ــوء اإلدارة، والـــصـــراعـــات  ــ وسـ
ابــتــداء  والــخــارجــيــة، وجائحة كــوفــيــد19- 
من عام 2020. لقد عطل الوباء سالسل 
إلى  الدولية، مما أدى  التوريد واألســـواق 

زيادة الضغوط التضخمية.

مقاالت

بقلم :ماركو لومربتيني *

بقلم :جيفري كمب  *
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الصداع النصفي وهو 
حالة عصبية شائعة 

تؤثر في أكثر من %12 
من سكان العالم

الصداع يصيب أكثر من نصف سكان العالم

أشعة الليزر تدخل مجال إنقاص الوزن

النصفي، وهــو حالة عصبية شائعة، تؤثر 
فــي أكــثــر مــن 12 فــي املــائــة مــن ســكــان العالم 

وتسبب آالمًا شديدة. 
يــعــانــي هـــــؤالء املـــصـــابـــون مـــن صـــــداع حـــاد، 
غالبًا على أســاس منتظم، وتزيد احتمالية 
ــهـــذه الـــحـــالـــة ســـبـــع مــــرات  إصــــابــــة الـــنـــســـاء بـ
تــقــريــبــًا مــقــارنــة بـــالـــرجـــال. وعــلــى الـــرغـــم من 
انتشار مرض الصداع النصفي، فإن العوامل 
الــتــي تسهم فــي حـــدوث اإلصــابــة بــه لــم تكن 
مفهومة جيدًا. قــّدر املؤلفون أن 52 في املائة 
مـــن ســـكـــان الـــعـــالـــم قـــد عـــانـــوا مـــن اضـــطـــراب 
الصداع خالل عام معني، إذ أبلغ 14 في املائة 
عن صــداع نصفي، و26 في املائة أبلغوا عن 
تـــوتـــر عــصــبــي، و4.6 في  صـــــداع يــصــاحــبــه 
املائة أبلغوا عن شعورهم بالصداع ملدة 15 
يومًا في الشهر. كانت جميع أنــواع الصداع 
أكثر شيوعًا لــدى اإلنـــاث منها لــدى الــذكــور، 
وأبرزها الصداع النصفي )17% عند اإلناث 
مقابل 8.6% عند الــذكــور( والــصــداع ملــدة 15 
يومًا أو أكثر شهريًا )6% لإلناث مقابل %2.9 

عند الذكور(.

ــد تـــحـــدث فــــي حــالــة  أي أعـــــــراض جــانــبــيــة قــ
استمرار وجوده.

وأفاد املوقع اإللكتروني ميديكال إكسبريس 
بـــــأن تـــجـــربـــة هـــــذه الــتــقــنــيــة الــــجــــديــــدة عــلــى 
الــخــنــازيــر أثــبــتــت أن الــجــهــاز الــجــديــد يقلل 
من كمية هرمون الجريلني داخــل املعدة؛ بل 
ووزن الخنازير بواقع النصف خالل أسبوع 
ــــوزن يــعــود إلـــى مــعــدالتــه  ــد، وإن كـــان الـ ــ واحـ
تــدريــجــيــًا خـــالل األســابــيــع الــتــالــيــة فــي حالة 

عدم تكرار العالج بأشعة الليزر.

االختالفات في أساليب دراسة الصداع، عبر 
الـــدراســـات الــتــي راجــعــوهــا. بــعــد ذلـــك، جــرت 
عملية نمذجة هذه االختالفات في األساليب، 
وكيفية ارتباطها بتقديرات انتشار الصداع.

أفــادت بعض الــدراســات عن انتشار الصداع 
طوال العمر، وبعضها لفترات أقصر بكثير. 
إحدى أكثر حاالت الصداع شيوعًا، الصداع 

كمية الجريلني التي تفرز داخل املعدة، ولكن 
بعد فترة تبني أن هذا الجهاز له مضاعفات 
جانبية تتعلق بــاالرتــجــاع الحمضي داخــل 
ــذه املــشــكــلــة، قــام  ــل عــــالج هــ ــن أجــ املـــعـــدة. ومــ
الفريق البحثي مؤخرًا بتغليف القرص الذي 
املـــريء بمركب كيميائي يمكن في  يــزرع فــي 
حالة تعرضه ألشعة الليزر أن يفرز نوعية 
مـــن األكــســجــني املــشــحــون كــهــربــائــيــًا بحيث 
يقتل الخاليا التي تفرز الجريلني، ثم يمكن 
بعد ذلك إزالة الجهاز من داخل املعدة لتجنب 

• واشنطن : قال باحثون إن 52 في املائة من 
ســكــان الــعــالــم يــتــأثــرون بــاضــطــراب الــصــداع 
بلغ 14 في املائة عن حاالت 

ُ
أ كل عــام، بينما 

ــداع الـــنـــصـــفـــي، وفـــــق دراســــــــة جــــديــــدة.  ــ ــــصـ الـ
وعلى الرغم من أن الصداع من أكثر الحاالت 
املرضية انتشارًا في أنحاء العالم كافة، فإن 
انــتــشــاره  الـــدراســـات يمكن أن تختلف حـــول 
اخــتــالفــًا كــبــيــرًا، فـــي طــرقــهــا وعــيــنــاتــهــا، ما 
املــعــدالت العاملية  قــد يؤثر فــي كيفية تقدير 

للصداع.
فـــي الــــدراســــة الـــجـــديـــدة الــتــي نــشــرت فـــي 12 
 The Journal إبريل/نيسان الحالي في مجلة
of Headache and Pain، راجـــع بــاحــثــون من 
الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا 
أنــجــزت بــني عامي 1961 و2020،  357 بحثًا، 
لــتــقــديــر االنـــتـــشـــار الــعــاملــي لـــلـــصـــداع. ذكـــرت 
ــر فـــيـــهـــا فــي  ــــظــ

ُ
ــتــــي ن غـــالـــبـــيـــة املــــنــــشــــورات الــ

املـــراجـــعـــة الــبــالــغــني الـــذيـــن تـــــراوح أعــمــارهــم 
بني 20 و65 عامًا، ولكن بعضها شمل أيضًا 
 خمس سنوات، 

ّ
املراهقني واألطفال حتى سن

وكبار السن فــوق 65.  قــاس الفريق البحثي 

• لندن : إلنقاص الــوزن، في بعض األحيان 
ــكــــون الـــحـــمـــيـــات الــــغــــذائــــيــــة ومـــمـــارســـة  ال تــ
ــة كــــافــــيــــة، مــــا يــضــطــر  ــاضــ ــريــ ــبــــات الــ ــتــــدريــ الــ
إلــى جــراحــات مختلفة،  إلــى اللجوء  البعض 
مــثــل زرع بـــالـــونـــات طــبــيــة داخـــــل املـــعـــدة أو 
إنقاص حجمها جراحيًا، لتقليل اإلحساس 
بـــالـــجـــوع وتـــعـــزيـــز الـــشـــعـــور بـــاالمـــتـــالء بعد 
تناول وجبات ضئيلة، حسب وكالة األنباء 

األملانية.
ــريـــق مــن  ــات املـــتـــحـــدة، ابـــتـــكـــر فـ ــ ــواليـ ــ ــي الـ ــ وفـ
ــدة لـــعـــالج مــشــكــلــة  ــديــ الـــبـــاحـــثـــني وســـيـــلـــة جــ
الــــوزن، تعتمد عــلــى زرع جــهــاز طبي  ــادة  زيــ
داخل املعدة يقتل الخاليا التي تفرز هرمون 
الجريلني الذي يسبب الشعور بالجوع، عند 

تعريضه ألشعة الليزر.
بــحــثــي مــن  فـــريـــق  ابـــتـــكـــر  وفـــــي عـــــام 2019، 
الجمعية الكيميائية األميركية جهازًا أطلقوا 
الــشــعــور بــاالمــتــالء  عليه اســـم جــهــاز تحفيز 
ــدة، ويـــتـــم زرع هــــذا الـــجـــهـــاز عن  ــعــ داخـــــل املــ
ــعـــي داخــــــل املـــعـــدة،  طـــريـــق الـــتـــخـــديـــر املـــوضـ
ويتكون من دعامة تثبت على الجزء السفلي 
مـــن املـــــريء، وأســـطـــوانـــة تــوضــع عــنــد مــدخــل 
املــعــدة، وتــحــتــوي على فــجــوة تسمح بمرور 
الــطــعــام. وأثبتت الــتــجــارب أن هــذا االخــتــراع 
يــحــفــز الــشــعــور بــاالمــتــالء عــن طــريــق تقليل 

انتشار التهاب الكبد احلاد فى أوروبا
• اســتــوكــهــولــم : أبــلــغ املــركــز األوروبــــي 
لــلــوقــايــة مــن األمـــــراض ومــكــافــحــتــهــا عن 
حــاالت متعددة من التهاب الكبد الحاد 
ــال فـــي أوروبـــــــا خــــالل األيــــام  ــفــ لــــدى األطــ
القليلة املاضية، وذلــك وفــق ما أكــده في 

بيان له.
إلـــى أن اململكة  الــرقــابــة  ــارت هــيــئــة  ــ وأشــ
ــغ عــــن هـــذه  ــلـ ــانـــت أول مــــن أبـ املـــتـــحـــدة كـ
املشكلة، وتراكمت لديها معظم الحاالت 
حتى اآلن. وعــرضــت جميع الــحــاالت في 
الــتــهــاب الكبد  بريطانيا إكلينيكيا مــع 
ــاع مــســتــويــات  ــ ــفــ ــ ــم، وارتــ ــيــ الــــحــــاد الــــوخــ
ــغ بــعــض  ــلــ ــبــــد، بـــيـــنـــمـــا أبــ ــكــ إنــــزيــــمــــات الــ
ــن أعـــــــــــراض مـــعـــديـــة  ــ ــا عــ ــ ــــضـ ــى أيـ ــ ــــرضــ املــ

ــــة، بـــمـــا فــي  مــــعــــوّي
الــبــطــن  ذلــــــك آالم 
وإســـــــهـــــــال وقــــــيء 
ــع  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــابـ ــ ــ فــــــــــي األسـ

السابقة.
وصــــــــــــــرح املــــــركــــــز 
بأنه عقب تقارير 
عن حاالت التهاب 
الـــــــكـــــــبـــــــد الـــــــحـــــــاد 
مـــجـــهـــول املـــصـــدر 
ــة  ــ ــالـ ــ ــــل وكـ ــبـ ــ ــن قـ ــ ــ مـ
األمن الصحي في 
املــمــلــكــة املــتــحــدة، 
تـــــــم اإلبــــــــــــــالغ عـــن 
ــيـــة  ــافـ حــــــــاالت إضـ
لــــــــــــــدى األطـــــــــفـــــــــال 
فـــــــــي الـــــــدنـــــــمـــــــارك 
وأيرلندا وهولندا 

وإسبانيا.
ــة إلــى  ــافـ وبـــاإلضـ
ــثــــر عــلــى  ذلـــــــك، عــ

ــبــــد  ــكــ ــاب الــ ــ ــهــ ــ ــتــ ــ ــ تـــــســـــع حـــــــــــاالت مـــــــن ال
ــال الــــذيــــن تــــتــــراوح  ــ ــفـ ــ الــــحــــاد بــــني األطـ
ــة أعـــــوام  ــتـ ــم مــــن عـــــام إلـــــى سـ ــارهــ ــمــ أعــ
األمــيــركــيــة، حسبما  أالبــامــا  واليــة  فــي 
ــة. وأثــــبــــتــــت الــــحــــاالت  ــمــ ــنــــظــ ذكــــــــرت املــ
ــايــــروس  ــفــ ــلــ ــا إيــــجــــابــــيــــة لــ ــ ــهـ ــ ــا أنـ ــ ــــضـ أيـ
الــغــدي ولــم يــتــضــح عــلــى الــفــور مــا إذا 
ــا بــتــفــشــي  كـــانـــت مـــرتـــبـــطـــة بـــطـــريـــقـــة مــ

ال. أم  أوروبا  الفايروس في 
وال تـــــزال أصـــــول الـــتـــهـــاب الــكــبــد الــحــاد 
ــركـــز الــســيــطــرة  ــقــــوم مـ غـــيـــر مـــعـــروفـــة ويــ
ــة مـــنـــهـــا مــع  ــ ــايــ ــ ــوقــ ــ ــلــــى األمــــــــــــراض والــ عــ
املــتــخــصــصــني املــحــلــيــني حــالــيــا بـــإجـــراء 
ــارات مــخــتــلــفــة لــتــحــديــد األســـبـــاب  ــبـ ــتـ اخـ
املــــــرض. وتــجــري  تــفــشــي  الــكــامــنــة وراء 
الــتــحــقــيــقــات فــــي جــمــيــع الــــبــــلــــدان الــتــي 

أبلغت عن حاالت. وفي الوقت الحالي، ال 
يــزال السبب الدقيق اللتهاب الكبد لدى 

هؤالء األطفال غير معروف.
ــوادث فــــي املــمــلــكــة  ــ ــحــ ــ واقـــــتـــــرح فــــريــــق الــ
املتحدة الــذي يحقق في الحاالت أنــه قد 
يكون سببها “عــامــال معديا أو تعرضا 
ســـامـــا مــحــتــمــال”. واســتــبــعــد املــحــقــقــون 
بالفعل احتمالية أن يكون تفشي املرض 
مرتبطا بلقاحات فايروس كورونا، نظرا 
ألن األطفال املصابني ليس لديهم سوى 

القليل من القواسم املشتركة تماما.
وصــــــــــرح املــــــركــــــز األوروبــــــــــــــــي ملـــكـــافـــحـــة 
األمــــــراض والـــوقـــايـــة مــنــهــا بـــأنـــه لـــم يتم 
تحديد أي ارتباط بلقاح كوفيد – 19 وتم 
جــمــع املــعــلــومــات 
الــتــفــصــيــلــيــة مــن 
خـــــالل اســتــبــيــان 
حــــــــــــــــول حــــــــــــاالت 
الطعام والشراب 
والـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــادات 
الـــــــشـــــــخـــــــصـــــــيـــــــة 
فـــــي تــــحــــديــــد أي 

تعرض شائع.
والـــتـــهـــاب الــكــبــد 
 
ٌ
هـــــــــــو انــــــــِتــــــــفــــــــاخ

ــِبـــد،  ــُب الـــكـ ــيــ ــِصــ ــ ُي
ــاّد  واملــــــــرض الــــحــ
 يحُدث 

ٌ
ُهو مرض

بـــســـرعـــة ويــــــزول 
بسرعة.

ــح  ــ ــبـ ــ ــــصـ كـــــــــمـــــــــا يـ
ــبـــد  ــكـ الـــــتـــــهـــــاب الـ
الـــتـــهـــابـــا مــزمــنــا 
أحـــيـــانـــا، ويــنــجــم 
عـــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــدوى 
ــراَوح  ــتـ ـــة غـــالـــبـــًا، ويــمــكــن أن تـ فـــايـــروســـيَّ
ـــشـــِبـــه 

ُ
ــي ت ــتــ ــــني الـــخـــفـــيـــفـــة الــ األعــــــــــراض بـ

ــراض األنــفــلــونــزا إلـــى الــشــديــدة الــتــي  ــ أعـ
د حياة املريض. هدِّ

ُ
ُيمكن أن ت

ويــقــوم الطبيُب بــإجــراء اخــِتــبــارات للدم 
ملعرفة ما إذا كانت هناك إصابة بالتهاب 

الكِبد الحاّد وما هو الفايروس املسبب.
ــول عـــــلـــــى لــــقــــاحــــات  ــ ــ ــــصـ ــ ــُحـ ــ ــ وُيــــــمــــــكــــــن الـ
الكِبد  الــِتــهــاب  أنـــواع  للوقاية مــن بعض 

الفايروسي.
ـــنـــة، مــثــل الــوشــم  ــُد نـــشـــاطـــات ُمـــعـــيَّ وتــــزيــ
أو وضــــع حــلــقــات مــعــدنــيــة فـــي الــجــســم 
واالشـــــِتـــــراك فـــي اســـتـــخـــدام اإلبـــــر لــَحــقــن 
ــــــخــــــّدرات أو وجــــــود أكـــثـــر مــــن شـــريـــٍك 

ُ
امل

جـــنـــســـّي، مــــن خـــطـــر اإلصــــابــــة بــالــِتــهــاب 
الكِبد.

دراسة طبية: أغلب ضحايا لدغات األفعى من الذكور تعرضوا لتجلط الدم وإصابة حادة فى الكلى

ــة طــبــيــة أن  ــ • مــســقــط : أوضـــحـــت دراســ
معظم ضحايا لدغات األفاعي من الذكور 
ــــحــــوادث الـــواقـــعـــة في  ــغــن، ومــعــظــم ال ــبــال ال
املزارع خالل أشهر الصيف، وتبلغ ذروته 
في شهر أغسطس، حيث تتميز سلطنة 
عمان بتنوع في الحياة البرية والتضاريس 
املــكــونــة مــن صــحــارى شــاســعــة، وجــبــال، 
ــه أكثر  ــة، وتــبــن أنـ ــ ــ وتــــالل صــخــريــة وأودي
الثعابن فــي سلطنة  نــوًعــا مــن  مــن )20( 

عمان)9( منها تعد ثعابن سامة.

وأظهرت النتائج أن 212 حالة حققت معايير 
االشتمال من أصل 236، حيث لوحظ تجلط 
ا 

ً
ا )38.7%(، و14 مريض

ً
الـــدم فــي 82 مريض

ــادة في  لــديــهــم إصــابــة حـ ونسبتهم )%6.6( 
الكلى، و)5( مرضى ونسبتهم )2.4%( لديهم 

نزيف خارجي.
ومــن بني املرضى الذين كــان لديهم القصور 
الكلوي الحاد، واجهوا الثعابني في األودية 
ــــود أعـــــراض لــنــزيــف  بــنــســبــة 85.7% مـــع وجـ
في البداية من موقع اللدغة، باإلضافة إلى 
ــقـــيء، حــيــث أدى الــتــأخــيــر فـــي تــلــقــي الــســم  الـ
املـــضـــاد لــألفــعــى إلــــى زيـــــادة خــطــر اإلصـــابـــة 
الحادة في الكلى. بينما 47.6% من املرضى 
الـــذيـــن أصــيــبــوا بــاعــتــالل الــتــخــثــر تــعــرضــوا 
املــزرعــة، و72.0% تلقوا العضة  للدغات فــي 
في الطرف السفلي من الجسم. كما ارتبطت 
زيــــــادة الـــوقـــت مـــن الـــلـــدغـــة إلــــى تــلــقــي الــســم 
ــــدم بـــدون  املـــضـــاد لــألفــعــى بــتــطــور تــجــلــط الـ

تسجيل أي حالة وفاة.
ــان مــعــظــم ضــحــايــا  ــك، فــقــد كــ ــ ــــالوة عــلــى ذلـ عـ
ــذكــــور الـــبـــالـــغـــني مــع  ــاعــــي مــــن الــ لــــدغــــات األفــ
وقوع معظم الحوادث في املزارع خالل أشهر 
ــارس إلــــى ســبــتــمــبــر( حــيــث بلغ  ــ الــصــيــف )مــ

ذروته في شهر أغسطس.
وتــوصــلــت الـــدراســـة إلـــى وجـــود ارتـــبـــاط بني 
املــوقــع )الــتــضــاريــس(، الــوقــت املــنــقــضــي بني 
الــســم املــضــاد لألفعى،  الــلــدغــة، وإدارة تلقي 
ــة بــالــقــصــور  ــابــ ــاع مــخــاطــر اإلصــ ــفــ وبــــني ارتــ

الكلوي الحاد أو اعتالل التخثر.
ــد مــن  ــزيـ ــــى وجــــــود مـ ــة إلـ ــ ــدراسـ ــ ــت الـ ــ ــد دعـ ــ وقـ
ــزاء أخـــرى من  الـــدراســـات املستقبلية فــي أجــ
البالد، خصوًصا في جنوب محافظة ظفار 
التي تتمتع بمناخ موسمي، وموطن لثعابني 
الــكــوبــرا العربية، بــاإلضــافــة إلى  أخـــرى مثل 
أهمية اإلدارة السريعة لتلقي السم املضاد 

لألفعى لتجنب املضاعفات غير الضرورية.

القائمة على  الــدراســة  وقــد استعرضت هــذه 
مالحظة متعددة املراكز بأثر رجعي لجميع 
الــحــاالت التي ظهرت عليها أعـــراض لدغات 
األفاعي، وزارت أقسام الطوارئ في مستشفى 
جــامــعــة الــســلــطــان قــابــوس مــن مــــارس 2016 
حتى أغسطس 2017، ومستشفى الرستاق 

من أغسطس 2015 إلى أغسطس 2017.

والدكتورة سعاد العبرية، نشرت في العدد 
الثاني من إصدار املجلة لشهر مارس 2022؛ 
بهدف تقييم عوامل الخطر لتسمم األفعى، 
واملضاعفات املرتبطة به التي يعاني منها 
املرضى، وذلك باستخدام بيانات من قسمني 
لــلــطــوارئ مــع وصـــف الخصائص  مختلفني 

املشتركة للمرضى.

ــاعــــي فــقــد نـــشـــرت مــجــلــة ُعــمــان  بــظــهــور األفــ
ــة لـــلـــمـــجـــلـــس الــــعــــمــــانــــي  ــ ــعـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ الــــطــــبــــيــــة الـ
لالختصاصات الطبية دراسة بعنوان تقييم 
عوامل الخطر لسم األفعى وما يرتبط بها من 
مضاعفات املعروضة على اثنني مــن أقسام 
الـــطـــوارئ فــي عــمــان، لــكــل مــن الــدكــتــور سالم 
املــــســــروري، والـــدكـــتـــورة فــاطــمــة الــبــلــوشــيــة، 

أمــا حــول الــعــالــم فقد وجــد حــوالــي 421 ألف 
ــاة تــحــدث  ــ حـــالـــة تــســمــم، و20 ألــــف حـــالـــة وفـ
ســنــوًيــا، نــظــًرا إلــى عــدم وضـــوح مــدى تأثير 
خطورة التسمم للمصابني في سلطنة عمان؛ 
لقلة التقارير من املناطق التي ُسجلت لدغات 

األفاعي فيها.
وتــزامــنــا مــع بــدايــة فصل الصيف وارتباطه 

إجراء المزيد من الدراسات في جنوب ظفار لما تتمتع به من مناخ موسمي وموطن للثعابين

أكثر من 20 نوًعا من الثعابين في سلطنة عمان 9 منها سامة

مركز السيطرة على 
األمراض والوقاية منها 

يقوم حاليا بإجراء 
اختبارات مختلفة 

لتحديد األسباب الكامنة 
وراء تفشي المرض
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لــبــافــاريــة بــن وادي  ا لــهــضــبــة  ا بــافــاريــة فــي  يــقــع إقــلــيــم 
لــتــي  ا مـــهـــا  قـــدا ــــب وأ نـــوب ومـــقـــدمـــة جـــبـــال األل لـــدا ا نــهــر 
ــيـــدي. وتـــؤلـــف  نـــهـــري جـــلـ لــــى أصــــل رســــوبــــي  إ تـــعـــود 
ــــب ذات  ــ األل ــال  ــبـ لـــجـ ــة  ــدمـ ــقـ مـ ــــبــــافــــاريــــة  ل ا ــب  ــ ــ األل جــــبــــال 
لــحــقــب  ا لــــى  إ يـــنـــهـــا  تـــكـــّو تـــعـــود فــــي  صـــخـــور كـــلـــســـيـــة، 
لـــتـــعـــريـــة  وا بـــالـــحـــت  تـــأثـــرت  ــد  وقــ األول،  لـــجـــيـــولـــوجـــي  ا

بــافــاريــة إقــلــيــمــا طــبــيــعــيــا قــائــمــا  . تــؤلــف  تـــأثـــرًا كــبــيــرًا
ملــانــيــة،  لــشــرقــي مــن أ ا لــجــنــوبــي  ا لــجــزء  ا تــه يــقــع فــي  بــذا
لــجــنــوب  ا ــنــمــســا ومـــن  ل لـــشـــرق تــشــيــكــيــا وا ا يــحــده مـــن 
ــادن فـــورتـــمـــبـــرغ ومــن  بــ لـــغـــرب إقــلــيــم  ا لــنــمــســا، ومـــن  ا
لــشــمــال ســكــســونــيــا وتــورنــغــن وهــســا. تــبــلــغ مــســاحــة  ا
كـــبـــرى  وهــــي  ــا،  ــعـ ــربـ مـ مـــتـــرًا  كـــيـــلـــو   70552 بـــافـــاريـــة 

ــيــــون نــســمــة  12مــــلــ ــا  ــهـ ــانـ ــكـ ــيــــة. عـــــدد سـ ملــــانــ أ واليـــــــات 
كــبــيــرة  مــجــمــوعــات  ثـــالث  لـــى  إ يــقــســمــون   ،1997 عـــام 
والشرق،  الجنوب  في  لقدامى  ا لبافاريون  ا ومختلفة: 
لــبــافــاريــون  ا بــيــون  لــســوا لــشــمــال، وا ا نــكــيــون فــي  لــفــرا وا
300 مــديــنــة  مـــن  كــثــر  أ لــغــربــي. وتــضــم  ا لــجــنــوب  ا فـــي 

وبــلــدة.

المناخ
البارد.  يغلب على الوالية املناخ املعتدل 
وتـــهـــب عــلــيــهــا الـــريـــاح الــغــربــيــة وتــهــطــل 
ــزداد في  ــ أمــطــارهــا طــــوال الـــعـــام لــكــنــهــا تـ
ــيـــف، وتــتــنــاقــص درجــــات  الـــربـــيـــع والـــصـ
الــــشــــمــــال، وال يـــزيـــد  ــاه  ــاتــــجــ الــــــحــــــرارة بــ
متوسطها السنوي على 18 درجة مئوية.
بــاملــيــاه السطحية وأهــم  والـــواليـــة غــنــيــة 
مــصــادرهــا نهر الــدانــوب الـــذي يخترقها 
من الغرب إلــى الشرق، وروافـــده الكثيرة. 
ــايــــــن فــــــي جـــزئـــهـــا  ــر املــــ ــهــ ــري نــ ــجـــ ــا يـــ ــمــ كــ
ــر مــن  ــيــ ــثــ ــكــ ــــي، إضــــــافــــــة إلــــــــى الــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــشـ ــ الـ
الـــبـــحـــيـــرات. وهــــي مـــشـــهـــورة بطبيعتها 
الــســاحــرة وتتركز  الخالبة وجــبــال األلــب 

فيها الزراعات التقليدية.
السياحة

 Zugspitze ، أملــانــيــا  فـــي  أعــلــى قــمــة  تــقــع 

ارتـــفـــاع 9،718 قدما  بــافــاريــا. عــلــى  فــي   ،
ــــوق مـــســـتـــوى ســـطـــح الـــبـــحـــر ، يــحــتــوي  فـ
أنــــهــــار جــلــيــديــة  ثـــالثـــة  Zugspitze عـــلـــى 
كبيرة وهو أيضا أفضل منتجع للتزلج 

في أملانيا.
وتــعــتــبــر الــوجــهــة األولــــى الــســيــاحــيــة في 
املانيا ملحبني الطبيعية و الجبال حيث 
تمتاز باملناظر الخالبة من جبال جليديه 
و بــحــيــرات و غــابــات تــأســر قــلــب كــل من 

يزور هذه املنطقة.
كــمــا يــشــتــهــر الـــبـــافـــاريـــون بــتــفــوقــهــم في 
صناعات عدة تشمل السيارات واألجهزة 
على اختالفها ووســائــل االتــصــال.وتــعــد 
ــــة هــــي مـــديـــنـــة مــيــونــيــخ  ــــواليـ عـــاصـــمـــة الـ
مــقــرا  لــشــركــات عــاملــيــة مــثــل بــي م دبليو 
إلــى جانب مصانع  وسيمنس مقرا لها. 

التكنولوجيا العالية.

رحالت واستكشاف

بافاريا ملكة جمال الطبيعة األلمانية تتميز بتنوع فريد من نوعه من غابات وجبال وأنهار

اختيار الخط األخضر لهذا األسبوع :

مــحــافــظــة بـافــاريــا األلـمــانـيـة

تصوير وحتقيق : 
م. حممد قاسم
عضو املكتب التنفيذي 

بجماعة الخط األخضر البيئية 
ويشرف على أجهزة الرصد 

ويرأس فريق التصوير



نــفــق ذكــــر ســلــحــفــاة عـــمـــالق فـــي حــديــقــة 
ــي إنـــجـــلـــتـــرا عــن  حــــيــــوانــــات بـــالكـــبـــول فــ
أعــــــــوام، وعــــــاش ذكـــر  يـــنـــاهـــز 105  عـــمـــر 
الـــســـلـــحـــفـــاة دارويـــــــــــن ألـــــــدابـــــــرا حـــربـــني 
ــتـــني قــبــل  ــيـ ــاملـ ــتـــني وجــــائــــحــــتــــني عـ ــاملـــيـ عـ
وفاته، وهو ما أعلنه طاقم العمل بحزن 
شديد، حيث كان عامل جذب شهير في 
 50 قبل  افتتاحها  الحيوان منذ  حديقة 
عــاًمــا وقـــال عــامــل فــي الــحــديــقــة: إن ذكــر 
الـــســـلـــحـــفـــاة تـــلـــقـــى عــــالًجــــا مــتــخــصــًصــا 

قـــبـــل أن تـــتـــدهـــور  ــاق  ــ ــــسـ الـ ــــي  ملـــشـــكـــلـــة فـ
ــا ملــوقــع صــحــيــفــة ديــلــى ميل 

ً
حــالــتــه وفــق
البريطانية.

ــام 1916، وعــــــاش خـــالل  ــ ــد دارويــــــــن عـ ــ ولـ
ــيــــس وزراء وأربـــــعـــــة مـــلـــوك  عـــشـــريـــن رئــ
باإلضافة إلى اختراع التلفزيون والهبوط 
على القمر، وقالت حديقة الحيوانات: إنه 
كان يتمتع بشعبية كبيرة وقد ألهم دعاة 
حماية البيئة منذ افتتاح حديقة الحيوان 

في عام 1972.

أسبوعية - بيئية - مستقلة
تصدر  عن مركز اإلعالم البيئي

 فى جماعة اخلط األخضر البيئية
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خالد محمد الهاجرياألخـــيــرة
رئيس التحرير : النـاشط البيئـي

متساح يتجول فى ملعب غولف

تغرمي أستاذ احتل شجرة فى حرم جامعته

فــي مدينة  أملــانــيــة  : قضت محكمة  بــرلــني 
ــبــــورغ بـــتـــغـــريـــم أســــتــــاذ جــامــعــي  ــنــــســ رافــ
ــــــاحـــتـــاللـــه  لـ أمـــــــس  يــــــــورو   4000 ــلـــغ  ــبـ ــمـ بـ
شــجــرة فــي حـــرم جــامــعــتــه )رافــنــســبــورغ-

املناخ. فاينجارتن( مع نشطاء حماية 
ــيـــســـور  ــبـــروفـ ــع الـ ــ ــاة مـ ــقــــضــ ولــــــم يـــتـــفـــق الــ
الشجرة  احتالل  أن  إرتل على  فولفجانج 
ووضـــــــــع الفـــــتـــــة عــــلــــى مــــبــــنــــى الـــجـــامـــعـــة 
يـــشـــكـــالن عـــمـــال لـــلـــدفـــاع عـــن الـــنـــفـــس ضــد 
املـــشـــكـــالت الـــتـــي كــــان إرتـــــل يـــحـــاول لــفــت 
ــاه إلـــيـــهـــا، حـــســـب وكــــالــــة االنــــبــــاء  ــبــ ــتــ االنــ
االملــانــيــة. وفـــي املــقــابــل، رأت املــحــكــمــة أنــه 
ــل اإلخــــطــــار بــالــتــجــمــهــر  ــ ــان بـــإمـــكـــان إرتـ كــ
لـــدى ســلــطــات الجامعة  عــلــى نــحــو ســلــيــم 
لـــلـــوصـــول إلــــى هـــدفـــه املــتــمــثــل فـــي زيــــادة 

الـــوعـــي. وبــاملــشــاركــة مـــع نــشــطــاء حــمــايــة 
التدفئة  فــي  بالتحكم  إرتــل  املــنــاخ، طالب 
ــرات بــالــجــامــعــة بــذكــاء  بـــقـــاعـــات املـــحـــاضـ

بداًل من تركها تعمل بشكل دائم.
ــل مــخــالــفــا لــقــوانــني  ووجــــدت املــحــكــمــة إرتـ
الــتــجــمــهــر األملــــانــــيــــة. ومــــع ذلـــــك، لــــم يــكــن 
نــــشــــاط إرتــــــل غـــيـــر مـــثـــمـــر، حـــيـــث أعــلــنــت 
بــادن- فورتمبرغ  العلوم في واليــة  وزارة 
ة  كفاء إمكانية تحسني  أنها ستنظر في 
وأنها ستكون واحدة  بالجامعة،  الطاقة 
من تسع جامعات في الوالية سوف تعني 

املناخ. مديرا ملواجهة تغير 
ــك، أعــلــنــت الــجــامــعــة أنــهــا  عــــالوة عــلــى ذلــ
تدفئة ذكي  بتركيب نظام  بالفعل  قامت 

املباني. بأحد 

تعدين العمالت البتكوين بالطاقة الشمسية

ــذي  ــيــ ــفــ ــنــ ــتــ الــ الــــــرئــــــيــــــس  بــــــــــاك  آدم  وقــــــــــــال 
ــبــلــوكــســتــريــم، إن مــجــمــوعــة بـــلـــوك لــلــدفــع  لـــ
باسم  كانت تعرف سابقا  التي  اإللكتروني 
املتخصصة  بــلــوكــســتــريــم  ســكــويــر وشــركــة 
فـــي الــبــلــوكــتــشــني اســتــثــمــرتــا ســتــة مــاليــني 
ينتج  أن  يــتــوقــع  الــــذي  املـــشـــروع  فـــي  دوالر 

0.1 بيتكوين في اليوم. نحو 
ــــت شــــركــــة  ــفـ ــ ــشـ ــ ــة، كـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــرنـ ــ ــفـ ــ ــالـ ــ ــــ ــ ووفــــــــقــــــــا لـ
بـــلـــوكـــســـتـــريـــم أن املــــركــــز ســـيـــقـــع فــــي غـــرب 
بألواح شمسية  تكساس وسيكون مجهزا 

وبطاريات من شركة تسال.
وأضــــاف بـــاك تــحــدث كــثــيــر مـــن الـــنـــاس عن 
ــه يـــجـــب أن  ــ ــــذه الـــنـــظـــريـــة، وفـــكـــرنـــا فــــي أنـ هـ

لدينا  تكون  نحاول تجربتها عمليا، حتى 
االطالع عليها  للناس  فعلية يمكن  بيانات 

إليها. واستخدامها واالستناد 
وأشار إلى أن الهدف هو إثبات أن التعدين 
يـــمـــكـــن أن يـــســـاعـــد عـــلـــى تـــمـــويـــل مــنــشــآت 
لــلــطــاقــة املــتــجــددة، أكــثــر مــن مــجــرد تعدين 
املنطق  فإن  باك  بيتكوين. وبحسب  عمالت 
ــو أن يــســتــخــدم مـــركـــز تــعــديــن بــيــتــكــويــن  هـ
الــطــاقــة الـــزائـــدة مـــن مـــرافـــق تــولــيــد الــطــاقــة 
املتجددة، في حني يخصص الجزء الرئيس 

للمنازل. الكهرباء لالستهالك  من 
ويـــتـــطـــلـــب تـــعـــديـــن بـــيـــتـــكـــويـــن ســلــســلــة مــن 
عــمــلــيــات الــحــوســبــة املــعــقــدة الـــتـــي تــتــطــلــب 

ــاك إن  ــال بــ ــ كــمــيــة كــبــيــرة مـــن الـــكـــهـــربـــاء. وقـ
الــشــريــكــني فــي املـــشـــروع يــفــكــران فــي زيـــادة 
ــي حـــــال أثــبــتــت  حـــجـــمـــه نـــحـــو مـــائـــة مـــــرة فــ
التجارب جدواه. وهذا ليس املشروع األول 
الطاقة  بالكامل على  الذي يعتمد  للتعدين 

املتجددة.
فـــفـــي الـــســـلـــفـــادور حـــيـــث بــيــتــكــويــن حــالــيــا 
التعدين على محطة  عملة رسمية يعتمد 
ــة عــبــر  ــيــ ــــرارة األرضــ ــــحـ ــة مــــن الـ ــاقـ تـــولـــيـــد طـ
ــراكـــني مــحــيــطــة. والــــعــــام املـــاضـــي اتــحــدت  بـ
ــركــــات تـــحـــت مـــظـــلـــة اتـــفـــاقـــيـــة  عــــشــــرات الــــشــ
املشفرة، وتعهدت بتحقيق  للعمالت  املناخ 

.2030 الكربوني بحلول  الحياد 

تــســتــعــد شـــركـــتـــا الــتــكــنــولــوجــيــا بــلــوك 
وبلوكستريم األمريكيتان إلطالق مركز 
لتعدين عملة بيتكوين، يعمل بالكامل 
الشمسية فــي حــزيــران يونيو  بــالــطــاقــة 
املقبل، ضمن مسعى جديد للتقليل من 
العمالت املشفرة، وجعل  تكلفة تعدين 

العملية مراعية للبيئة بشكل أكبر.

يعتمد التعدين على طاقة من الحرارة األرضية عبر البراكين في السلفادور

اضطرت مجموعة من العبي الغولف في أحد املالعب بوالية 
فلوريدا األميركية، إليقاف مباراتهم، لظهور تمساح عمالق 

في أرضية امللعب.
وقــالــت لــيــزا ريـــد إنــهــا كــانــت هــي ومــجــمــوعــة مــن أصدقائها 
بــروك للغولف فــي بلدة إيستيرو  نــادي ستون  يلعبون فــي 

بفلوريدا، عندما شــاهــدوا تمساحا عمالقا يتجول بحرية 
في امللعب .

ونشرت وكالة يو بي آي لألنباء فيديو للتمساح في امللعب، 
بينما يظهر في خلفية املقطع شخص يقول: يا إلهي إنها 

أول مرة أشاهد فيها مثل هذا الشيء هنا.

نفوق أقدم سلحفاة فى بريطانيا

حتذير أمريكي من منتجات 12 شركة لتفتيح البشرة
والــــــــدواء  ــذاء  ــ ــغـ ــ الـ إدارة  أصــــــــدرت   : واشـــنـــطـــن 
األمــريــكــيــة، الــثــالثــاء، تــحــذيــرًا لـــ12 شــركــة تبيع 
منتجات تفتيح البشرة التي ال تستلزم وصفة 

الهيدروكينون. طبية، وتحتوي على 
 TPو Tatiomaxو Relumins هـــي:  والـــشـــركـــات 
Drug Laboratories وLaennec وSaluta و
 Laroscorbine M & M Beauty andو Tationil
 Genomma Ultimark Products و  و   Wellness

.Lab USA
وقــالــت الــوكــالــة إنـــه يــوجــد حــالــيــًا دواء واحــد 
إدارة  ــن  ــ مـ مـــعـــتـــمـــد   ،Tri-Luma فــــقــــط، وهــــــو 
ــذاء والــــــــــدواء األمـــريـــكـــيـــة ويـــحـــتـــوي عــلــى  ــ ــغـ ــ الـ
هـــو وصــفــة   Tri-Luma كــريــم  الــهــيــدروكــيــنــون. 

الشديد، وهو  إلى  املعتدل  الكلف  لعالج  طبية 
اضطراب تصّبغ.

واملـــنـــتـــجـــات الــــتــــي حــــــذرت مـــنـــهـــا أدويــــــــة غــيــر 
ــم تــثــبــت االخــــتــــبــــارات أنـــهـــا آمــنــة  مــعــتــمــدة، ولــ
الــتــي  الـــغـــذاء والــــــدواء،  وفــعــالــة، ووفـــقـــًا إلدارة 
آثار جانبية خطيرة، بما في  تلقت تقارير عن 
ذلك الطفح الجلدي، وتورم الوجه، وتغير لون 
إن  اإلدارة:  دائمة. وقالت  تكون  قد  التي  الجلد 
املستهلكني يجب أال يستخدموا هذه املنتجات 
بــســبــب املـــخـــاطـــر املـــحـــتـــمـــلـــة، ويـــجـــب مــراجــعــة 
مــقــدمــي الــرعــايــة الــصــحــيــة الــخــاص بــهــم حــول 
خـــيـــارات الـــعـــالج لــبــعــض األمــــــراض الــجــلــديــة، 
بــمــا فــي ذلــك الــبــقــع الــداكــنــة أو الــبــقــع العمرية. 

الــوكــالــة: ال تــوجــد مــنــتــجــات تفتيح  وأضـــافـــت 
والعقاقير  األغــذيــة  إدارة  مــن  الــبــشــرة معتمدة 
بــدون وصفة  قانوني  يتم تسويقها بشكل  أو 
طبية، وقام بعض املصنعني واملوزعني بالفعل 
بإزالة مثل هذه املنتجات من السوق األمريكية 
التي  الشركات  ات ضد  إجــراء وتخطط التخاذ 
تواصل تسويق ما وصفته باملنتجات الضارة 

املحتملة.  القانونية  وغير 
تلقت رسائل تحذير  التي  الشركات  وأخطرت 
 15 الــفــور، ومنحهم  انتهاكاتها على  بــإصــالح 
ات  باإلجراء والــدواء  الغذاء  إدارة  يومًا إلخبار 
ــتـــهـــاكـــات ومــنــع  ــا ملــعــالــجــة االنـ ــتـــي اتـــخـــذوهـ الـ

حدوثها مرة أخرى.


