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جماعة الخط األخضر البيئية
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الغبار يغزو الكويت ... واحللول فى األدراج
60 طنا من الغبار يسقط على الكويت شهرًيا

• الخط األخضر : الكويت أصبحت 
مضربا للمثل على املستوى الدولي 
في توافر االمكانات الفنية واملالية 
وإنــعــدام اإلخـــاص لــدى عــدد كبير 
مـــن مــســؤولــيــهــا، وأكـــبـــر دلــيــل على 
ذلــك أن العواصف الترابية املعطلة 
ــغـــزو هـــذه  ــه الــتــنــمــيــة تـ ــ لـــكـــافـــة أوجــ
الــدولــة الصغيرة منذ ســنــوات ولم 
يتحرك أي من مسؤوليها ملعالجة 
هــذه املشكلة ذات البعدين املحلي 
واالقــلــيــمــي، هـــذا وضــربــت عاصفة 
تــرابــيــة الــكــويــت، االســـبـــوع املــاضــي 
ويتوقع أن تضربها عاصفة أخرى 
خــال هــذا األســبــوع أيضا ، ويشار 
ــــــــه بـــســـبـــب شــــــدة الـــعـــاصـــفـــة 

ّ
إلــــــى أن

لــجــأت اإلدارة العامة  الــتــرابــيــة فقد 
ــدنــــي فــــي الــــبــــاد، إلـــى  لـــلـــطـــيـــران املــ
اإلعــــــان عـــن تـــوقـــف حـــركـــة املــاحــة 
الــجــويــة فـــي مـــطـــار الـــكـــويـــت، لحني 
ــدوء  ــوال الـــجـــويـــة، وهــ ــ ــ تــحــســن األحـ
ــة الـــتـــرابـــيـــة إلعــــــــادة فــتــح  ــفـ الـــعـــاصـ
املطار واستئناف الرحات، وليست 
ــــي يـــغـــلـــق فــيــهــا  ــتـ ــ املـــــــــرة األولـــــــــــى الـ
مــطــار الــكــويــت أو مــوانــئــهــا بسبب 

العواصف الترابية.
إن العواصف الترابية التي تضرب 
الـــكـــويـــت تـــأتـــي غـــالـــبـــا  مـــن جــنــوب 
غرب  العراق وجنوب غرب سوريا، 
وغــــرب األردن كــمــا تــوضــحــه صــور 
األقــمــار الصناعية، وأرض الكويت 
نفسها يــغــزوهــا بــحــزامــني كبيرين 
من الرمال الزاحفة أحدهما واألكثر 
نــشــاطــا يــقــع فـــي الــجــهــة الــشــمــالــيــة 

الـــغـــربـــيـــة عـــبـــر الــــحــــدود الــكــويــتــيــة 
الـــعـــراقـــيـــة فـــي مــنــطــقــة الــهــويــمــلــيــة، 
واآلخــر يقع عند الحدود الشمالية 
الـــشـــرقـــيـــة فــــي مــنــطــقــة الــقــشــعــانــيــة 
ويعتبر هذان الحزامان من املصادر 
الرئيسية املحلية للرمال الزاحفة، 
ولـــهـــذا فــحــال الــغــبــار واألتــــربــــة في 
الكويت على وجه العموم يزيد عما 
هو عليه في املناطق التي تقع إلى 

الجنوب منها. 
العواصف كما هو معروف  وهــذه 

ــارة  ــ ــــؤدي إلــــي زحــــف الــــرمــــال وإثـ تـ
الجو  في  عالقا  يبقى  الذي  الغبار 
ــا يـــتـــســـبـــب فـــــي تـــعـــريـــة  وهــــــــذا مــــمــ
الــطــرق،  الــســطــحــيــة، وردم  الــتــربــة 
ــة،  ــ ــيــ ــ ــزراعــ ــ وتـــــدمـــــيـــــر األراضــــــــــــــي الــ
ــة  ــيـ ــقـ ــة األفـ ــ ــرؤيــ ــ ــور مــــــدى الــ ــ ــدهــ ــ وتــ
ــيـــل  ومــــــــــا يــــنــــجــــم عـــــنـــــه مـــــــن تـــعـــطـ
والبحرية  الجوية  املــاحــة  لحركة 
والبرية، وتلويث الهواء واألضرار 

العامة لإلنسان. بالصحة 
ــة الـــتـــي  ــاريــ ــبــ ــغــ تـــمـــثـــل الــــظــــواهــــر الــ

تــتــعــرض لــهــا الــكــويــت 25 فــي املئة 
ــعـــدل  ــا أن مـ ــمــ ــة كــ ــنــ ــســ الــ ــــن أيـــــــــام  مــ
العواصف الترابية يبلغ 26 عاصفة 
وهـــو مــعــدل يــفــوق أضــعــاف املــعــدل 
الــتــرابــيــة في  لــلــعــواصــف  الطبيعي 
الــــــدول املــــجــــاورة كــالــبــحــريــن الــتــي 
أيـــام السنة  املــئــة مــن  تمثل 5.6 فــي 
ــطـــر7.1 فـــي املــئــة وأبــــو ظــبــي 3.9  وقـ

في املئة.
تــتــعــرض بحكم  الـــكـــويـــت  إن دولـــــة 
مـــوقـــعـــهـــا الــــجــــغــــرافــــي و ظـــروفـــهـــا 

املناخية و طبيعتها الجيولوجية 
تـــربـــتـــهـــا و ســـمـــات  و خــــصــــائــــص 
غطائها النباتي و أنماط استخدام 
أراضـــيـــهـــا لــجــمــيــع أنـــــواع الــظــواهــر 
ـــن عــــــــواصــــــــف  غــــبــــار  ــ الـــــتـــــرابـــــيـــــة مــ

متصاعد و غبار عالق.
حـــيـــث تـــشـــكـــل هــــــذه الــــظــــواهــــر فــي 
ــا حـــــســـــب الــــــــدراســــــــات  ــهــ ــوعــ ــمــ ــجــ مــ
أيــــام السنة  يـــوم مـــن  الــعــلــمــيــة 154 
فـــي املـــتـــوســـط و تــمــثــل الــعــواصــف 
الترابية اقل الظواهر حدوثا بمعدل 
أمــا الغبار املتصاعد فهو  26 يوما 
األكثر تكرارا و بمعدل 69 يوما في 
السنة ثم الغبار العالق بمعدل 58 
يــومــا و هــــذان الــنــوعــان مــن الــغــبــار 
هما اللذان سادا خال شهري مايو 

و يونيو 2008.
و تــدل اإلحصائيات على أن معدل 
تــراكــم كــمــيــات الــغــبــار عــلــى أراضـــي 
الكويت تــتــراوح فيما بــني 20 و 60 
املــربــع شهريا  طــن على الكيلومتر 
و هــو مــعــدل يــتــجــاوز كثيرا املعدل 
املسموح بــه عامليا ) 108 طــن على 
الكم املربع سنويا ( بمتوسط لعدد 
أيـــــام الـــعـــواصـــف حـــوالـــي 25 يــومــا 
ســـنـــويـــا ، و هــــو مــــا يــمــثــل حـــوالـــي 
خمسة أضــعــاف متوسط عــدد أيــام 
ــاورة  ــ ــجـ ــ ــي الـــــــــدول املـ ــ الــــعــــواصــــف فـ
) مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن ، دولــــــة قـــطـــر ، 
األمــــــــارات الــعــربــيــة املـــتـــحـــدة ( كما 
يـــاحـــظ أن مـــعـــدالت تـــراكـــم الــغــبــار 

آخذه في االزدياد منذ عام 2004.
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دراسة: 9 ماليني وفاة مبكرة حول العالم بسبب تلوث الهواء

لوسيد للسيارات الكهربائية تنشئ مصنًعا فى السعودية
ستتلقى شركة لوسيد Lucid األميركية 
 

ً
لصناعة السيارات الكهربائية تمويا
وحـــوافـــز بــنــحــو 3.4 مــلــيــار دوالر على 
مـــــدار األعـــــــوام الــخــمــســة عــشــر الــقــادمــة 
ملصنعها املخطط إنشاؤه في السعودية 

إلنتاج 155 ألف سيارة سنوًيا.

ــبـــب الــــتــــلــــوث بـــــوفـــــاة مــــبــــكــــرة لــتــســعــة  تـــسـ
مــايــني شخص فــي العالم فــي 2019، وفق 
دراســة نشرتها مجلة »ذي النست« تظهر 
ــذا الــصــعــيــد،  ــدم تــحــســن الـــوضـــع عــلــى هــ عــ
ــات  ــ ــوثـ ــ ــلـ ــ ــة املـ ــ ــيـ ــ ــــوعـ ــا فـــــــي ظـــــــل نـ ــ ــــوصـ ــــصـ خـ

الكيميائية أبرزها الرصاص.
ــقـــريـــر أول فــي  ــلـــى تـ بـــعـــد أربــــعــــة أعــــــــوام عـ
ــم يـــطـــرأ أي تــحــســن عــلــى هــذا  ــوع، لـ املــــوضــ
الــصــعــيــد، إذ إن مـــا يــقــرب مـــن حــالــة وفـــاة 
مــبــكــرة مــن كــل ســت فــي الــعــالــم مــردهــا إلــى 
ــــق الــلــجــنــة املــعــنــيــة بــالــتــلــوث  الـــتـــلـــوث، وفـ
والصحة في »ذي النست«. وقلما يتسبب 
التلوث واملخلفات التي يتركها البشر في 
الهواء واملاء والتربة بوفيات مباشرة، لكن 
هـــذه الــعــوامــل تــــؤدي إلـــى أمــــراض خطيرة 
فــي القلب إضــافــة إلــى إصــابــات بالسرطان 
ومــشــكــات تنفسية أو إســهــال حـــاد. وقــال 

ــشـــارد فـــولـــر املـــعـــد الـــرئـــيـــس لـــلـــدراســـة  ريـــتـ
ــار في  ــ وهـــو أحـــد مـــديـــري الــلــجــنــة، »إن اآلثـ
الــصــحــة ال تـــزال هــائــلــة، والــــدول الضعيفة 
الــدخــل تدفع الثمن«، إذ تتركز  ومتوسطة 
فيها 92 في املائة من هذه الوفيات والجزء 
األكبر من الخسائر االقتصادية. وأشار في 
تصريحات أوردهــا بيان إلى أن »االهتمام 
والتمويل سجا ازديــادا طفيفا منذ 2015، 
رغم االزديــاد املوثق بشكل جيد للمخاوف 
ــــوث وآثـــــــــاره  ــلـ ــ ــتـ ــ ــلــــى صـــعـــيـــد الـ ــة عــ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
ــتـــراجـــع فـــي الــوفــيــات  الـــصـــحـــيـــة«. ورغـــــم الـ
الــتــلــوث املرتبطة  بــأنــواع  املــبــكــرة املرتبطة 
بالفقر املدقع، تسجل تلك املرتبطة بتلوث 
الهواء وتلوث املنتجات الكيميائية ازديادا.

ولــفــتــت الــــدراســــة إلــــى أن »تـــأثـــيـــر الــتــلــوث 
أقــوى بكثير مــن تأثير الحرب  فــي الصحة 
ــيــــروس »إتـــــش آي  واإلرهــــــــاب واملــــاريــــا وفــ

ــدد الــوفــيــات  ــ ــدرات، وعـ ــ ــخـ ــ فــــي« والـــســـل واملـ
الـــنـــاجـــمـــة عــــن الـــتـــلـــوث يـــنـــاهـــز تـــلـــك الــتــي 
الـــتـــبـــغ«.  وفـــي 2019، نسبت  يــتــســبــب بــهــا 
6،7 مليون وفـــاة مبكرة إلــى تــلــوث الــهــواء، 
و1،4 مليون وفــاة لتلوث املياه، و900 ألف 
ــالـــرصـــاص. وأوضــــــح فــولــر  إلــــى الــتــســمــم بـ
لــلــوكــالــة »الــفــرنــســيــة« أن »تــفــاقــم الــوضــع 
الــنــاجــم عــن الــرصــاص، خصوصا فــي هذه 
ــتــــســــارع فــــي عـــدد  ــرا، والــ ــقــ ــر فــ ــثــ الـــــــدول األكــ
الوفيات، أمر مريع«. كما أن التعرض ملادة 
ســامــة قــد يــســبــب تــأخــرا فــي نــمــو الــقــدرات 
ــفــــال. وفــيــمــا تــراجــعــت  ــة لــــدى األطــ ــيــ اإلدراكــ
ــيـــات املــرتــبــطــة بــالــتــلــوث فـــي األســــرة  الـــوفـ
»بــســبــب إحــــراق الــوقــود أو مــشــكــات املــيــاه 
أو الــنــظــافــة«، خــصــوصــا فــي إفــريــقــيــا، فــإن 
تبعات األشــكــال »املــعــاصــرة« للتلوث أكبر 

بكثير مما كانت قبل 20 عاما.

علماء يكتشفون 
جينا جديدا لتحسني 

محصول القمح

قطر تطور نظام تبريد 
خاص حلماية جماهير 

املونديال من الطقس احلار

• بكني  : أعلنت االكاديمية الصينية للعلوم 
الزراعية، عن اكتشاف علماء صينيني جينا 
جــديــدا يمكن أن يــعــزز مــحــصــول الــقــمــح من 
ــدرة املــحــصــول عــلــى تحمل  خـــال تــحــســني قــ

الجفاف وفاعلية استخدام النيتروجني.
وقـــال الــعــالــم مــا يــو تــشــي: » يعتبر الجفاف 
الــعــوامــل الرئيسية  ونقص النيتروجني مــن 
ــتـــي تـــؤثـــر عـــلـــى مـــحـــصـــول الــقــمــح  املـــقـــيـــدة الـ
الــتــعــزيــز الجيني  إلــــى أن  الـــعـــاملـــي«، مــشــيــرا 
لتحمل الجفاف وفاعلية استخدام املغذيات 
يــتــيــح إنــتــاج الــقــمــح املــســتــدام واملــســتــقــر في 
املــنــاطــق املــعــرضــة لــنــقــص املــيــاه وانــخــفــاض 
الــحــراري  خصوبة التربة بسبب االحتباس 

وتدهور املوارد الطبيعية.

 مشجعي 
ّ
ُيعرف عن قطر طقسها الحار، لكن

ــقــــدم قــــد يـــضـــطـــرون الرتــــــــداء ســـتـــرات  ــرة الــ ــ كـ
تــقــيــهــم الـــبـــرد فـــي املـــاعـــب املـــــــزودة بــأحــدث 
الــهــواء، خــال نهائيات كأس  أجهزة تكييف 
الــقــدم التي تستضيفها اإلمــارة  العالم لكرة 
الـــصـــحـــراويـــة الــغــنــيــة بـــالـــغـــاز نــهــايــة الــعــام 

الحالي.
إلـــى مــهــنــدس نــظــام التكييف هــذا،  بالنسبة 
 تبريد املــاعــب سيصبح بمثابة قاعدة 

ّ
فـــإن

الــريــاضــيــة الضخمة في  ــداث  ثابتة فــي األحــ
املستقبل.

عمل سعود عبد العزيز عبد الغني، املعروف 
باسم »دكتور كول«، ملدة 13 عامًا على نظام 
ــه يــســاعــد الــاعــبــني  ــذي يـــقـــول إنــ ــ الــتــبــريــد الـ
ب اإلصــابــة، والــحــفــاظ على صحة 

ّ
على تجن

العشب، وحتى التخلص من رائحة الجسم 
في االستاد املزدحم.

١٥4 يوًما متوسط العواصف الترابية التي تضرب الكويت في السنة
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اخلط األخضر: الغبار يغزو الكويت مجددا ألن احلكومة جتاهلته!

توجيه أموال المنح الكويتية لمعالجة 
مصادر الغبار في دول الجوار أفضل من 
توزيعها على جزر في المحيط الهادي

الخط األخضر : في الكويت الجميع يلعب دور المتفرج وال توجد رغبة حقيقية لمعالجة المشكلة

الخسائر الصحية واالقتصادية بسبب الغبار مهولة

صحراء العراق هي المصدر الرئيسي للعواصف التي تضرب البالد

الحكومة أهدرت المال العام إلقامة مؤتمرات حول العواصف الترابية ولم تنفذ توصياتها
الخط األخضر : معالجة البؤر المحلية للغبار ستقضي على ٥٠ % من العواصف الترابيية 

ما هي التنمية التي نريد تنفيذها في دولة تغرق بالعواصف الترابية؟!
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بعد حظره شهرا.. إندونيسيا تستأنف تصدير زيت النخيل

ستتلقى شــركــة لــوســيــد Lucid األمــيــركــيــة 
 

ً
ــارات الــكــهــربــائــيــة تــمــويــا ــيـ ــسـ لــصــنــاعــة الـ
وحــوافــز بنحو 3.4 مليار دوالر على مــدار 
األعـــــوام الــخــمــســة عــشــر الــقــادمــة ملصنعها 
املخطط إنشاؤه في السعودية إلنتاج 155 

ألف سيارة سنوًيا.
إنشاء مصنع جديد بالسعودية

ــبــــات املـــنـــتـــجـــة مــــن املــصــنــع  ســـتـــطـــرح املــــركــ
املــقــرر إقــامــتــه بــالــســعــوديــة الــعــام الــجــاري، 
في السوق السعودي مبدئًيا، لكن لوسيد 
تخطط للتصدير منه إلى األسواق العاملية 

األخرى.
وكــــــانــــــت لــــوســــيــــد قــــــد وقـــــعـــــت عــــــقــــــًدا مــع 
»إعـــمـــار املــديــنــة االقــتــصــاديــة« بــقــيــمــة 30 

لبناء  املــاضــي،  فــبــرايــر  فــي  مــلــيــون دوالر، 
أول مــصــنــع لــهــا فـــي الــســعــوديــة، عــلــى أن 
تستأجر قطعة أرض صناعية في مدينة 
ــة بــــالــــوادي  ــاديــ ــتــــصــ ــه االقــ ــلــ ــلــــك عـــبـــد الــ املــ
إنشاء وتشغيل منشأة  الصناعي بغرض 
السيارات وتجميعها مع جميع  لتصنيع 

اإلضافية. الخدمات 
الـــشـــركـــة،  إدارة  ــلـــس  مـــجـ ــيــــس  رئــ ــر  ــبــ وعــ
متلفزة  تصريحات  عبر  ليفريس  أنــدرو 
ــنـــع بــحــلــول  ــي تـــشـــغـــيـــل املـــصـ ــن أمــــلــــه فــ عــ
2026، واملــزمــع أن يــكــون فــي مــديــنــة  عــام 
املــلــك عــبــد الــلــه االقــتــصــاديــة، بــالــقــرب من 
املــيــنــاء الــتــجــاري الــرئــيــســي عــلــى الــبــحــر 

األحمر.

ــارت وزارة املالية السعودية فــي وقت  وأشـ
ــا قـــد يصل  ــراء مـ ــى الــتــزامــهــا بـــشـ ســـابـــق إلــ
إلى 100 ألف سيارة خال السنوات العشر 
املــقــبــلــة، فــيــمــا تــوقــعــت الــشــركــة أن تــتــراوح 
كــمــيــة الــطــلــب الــســعــودي املـــزمـــع بـــني 1000 
و2000 مــركــبــة ســنــوًيــا لــتــزيــد إلـــى مـــا بني 
4000 و 7000 مــركــبــة ســنــوًيــا بــحــلــول عــام 

.2025
ــارات الــعــامــة  ــمـ ــثـ ــتـ يــمــتــلــك صـــنـــدوق االسـ
لــوســيــد،  أســـهـــم  مـــن   %62.72 الـــســـعـــودي 
وقــد وقــع الــصــنــدوق فــي ســبــتــمــبــر 2018 
مليار  تــتــجــاوز  بقيمة  اســتــثــمــار  اتــفــاقــيــة 
ألول  ــتـــجـــاري  الـ ــــاق  اإلطــ لــتــمــكــني  دوالر 

لها. كهربائية  سيارة 

لوسيد للسيارات الكهربائية تنشئ مصنًعا فى السعودية
24 دولــة تمتلك توربينات ريــاح بحرية 
إنــتــاج تبلغ 330  بحلول 2030 مــع سعة 
غــيــغــاواط و مــن املــتــوقــع زيــــادة منشآت 
ــاح الــبــحــريــة بــنــحــو 9  ــريـ تــولــيــد طــاقــة الـ
أضــعــاف عــددهــا اآلن تــقــريــبــًا خـــال هــذا 
الــعــقــد، حــيــث ســيــغــدق الــعــالــم تــريــلــيــون 
دوالر على هذه التقنية النظيفة لتوليد 
ــة، لــلــمــســاعــدة فـــي تــلــبــيــة أهــــداف  ــاقـ الـــطـ
املــنــاخ، وفــقــًا لشركة االســتــشــارات »وود 
ماكنزي« كتب محللو الشركة، بمن فيهم 
ســوريــن الســـني، فــي تقرير نشر مــؤخــرا، 
إن 24 دولة ستمتلك توربينات رياح في 
البحر بحلول 2030، وهو ما يعادل سعة 

إنتاج طاقة تناهز 330 غيغاواط.
يقارن هذا بتوليد 34 غيغاواط في 9 دول 
بنهاية 2020. وسيبلغ اإلنفاق التراكمي 
على بناء وتجهيز أسطول التوربينات 

الضخم تريليون دوالر بحلول 2031.
نظرًا ألن الرياح البحرية أصبحت جزءًا 
أكثر شيوعًا من النظام الكهربائي؛ فإن 
شركات املرافق والحكومات تتطلع إلى 

أهداف أكبر من مجرد اختيار أقل تكلفة 
عند تحديد الجهات التي تشتري منها 

التوربينات، حسبما أوضح السني.
وتــتــضــمــن أهـــدافـــهـــم مــــراعــــاة مــتــطــلــبــات 
الــوظــائــف، مع  لــتــعــزيــز  الــتــواجــد محليًا 
أكــبــر على تخفيف األثــر  التركيز بشكل 
البيئي، واستخدام املعدات ذات املكونات 
ــن املـــطـــوريـــن  املـــســـتـــدامـــة، كـــمـــا تــطــلــب مــ
ــة املــتــقــطــع  ــاقـ ــأكـــد مــــن أن إمـــــــداد الـــطـ ــتـ الـ
يمكن أن يتكامل مع نظام يتطلب توليد 

الكهرباء على مدار الساعة.
وأضـــاف املحللون أن املنافسة املتزايدة 
ــانــــات يــقــوضــان هــوامــش  وتـــضـــاءل اإلعــ

أرباح املطورين كذلك.
أردف الســـــني: »الـــتـــحـــدي األكـــبـــر هـــو أن 
هــنــاك فــرصــًا مــحــدودة فــي قــطــاع توليد 
الــريــاح الــبــحــريــة ال يــتــم الــتــنــازع عليها. 
فــمــع زيـــــادة تــقــديــم الـــشـــركـــات لـــعـــروض؛ 
ترتفع أسعار اإليجار ملستويات باهظة، 
فيما تنخفض اإلعانات، وتتراجع عوائد 

املشروعات«.

تريليون دوالر إنفاق العالم 
على طاقة الرياح بحلول 2031

• جاكارتا – األناضول : أعلنت إندونيسيا، 
ــــذي دام شـــهـــرا على  أنـــهـــا ســتــرفــع الــحــظــر الـ
املــعــروف بــاســم »زيــت  تصدير زيــت النخيل 
ــائــــب«، جــــــراء تــحــســن الـــعـــرض  الـــطـــهـــي الــــســ

والسعر املحلي.
وقــال الرئيس اإلندونيسي جوكو ويــدودو، 
إن الــــصــــادرات ســتــســتــأنــف، بــحــســب وكــالــة 

أسوشيتيد برس.
وأضـــــاف ويـــــــدودو، فـــي مــؤتــمــر صــحــفــي، أن 
حكومته كانت تخطط لرفع الحظر إذا بلغ 
ســعــر لــتــر زيـــت الــطــهــي الــســائــب نــحــو 0.96 
دوالر. ولفت إلى عدم الوصول لهدف )0.96 
أكــثــر في  دوالر(، لكنه يتوقع أن »ينخفض   
القليلة املقبلة مع توفر املزيد من  األسابيع 

زيت النخيل«.
ــى الــــعــــرض والـــســـعـــر  ــ ــابـــــع: »اســــتــــنــــادا إلــ وتـــ
الحاليني لزيت الطهي وبالنظر إلى أن هناك 

17 مــلــيــون عــامــل فــي صــنــاعــة زيـــت النخيل، 
ســواء كــانــوا مــزارعــني عاملني أو غيرهم من 
موظفي الدعم، قررت إعادة فتح تصدير زيت 

الطهي يوم االثنني 23 مايو )أيار الجاري(«.
وتعد إندونيسيا وماليزيا من أكبر مصدري 
الــعــالــم، والـــذي يلعب دورا  زيــت النخيل فــي 

مهما في اقتصادي البلدين.
وتستحوذ إندونيسيا وحدها على 85 باملئة 

من إنتاج زيت النخيل العاملي.
الــعــاملــيــة  ــدادات  اإلمـــ عــلــى  الــضــغــط  وازداد 
مـــــــن زيـــــــــت الـــــطـــــهـــــي بــــســــبــــب األزمـــــــــــــة فـــي 
ــا الـــتـــي تـــوفـــر نـــحـــو نـــصـــف زيـــت  ــيــ أوكــــرانــ
أسعار  وارتفعت  العالم.  في  الشمس  عباد 
200 بــاملــئــة أو أعــلــى بــعــد أن  زيــت الــنــخــيــل 
حــظــرت إنــدونــيــســيــا تــصــديــر زيــت الــطــهــي 
ــام لــتــقــلــيــل الـــنـــقـــص املــحــلــي  ــخــ واملــــــــواد الــ

املرتفعة. األسعار  وخفض 

أملانيا تعارض تصنيف الطاقة النووية بـ »املستدامة«
الـــحـــكـــومـــة األملـــانـــيـــة  : عـــــارضـــــت  بــــرلــــني   •
مقترح املفوضية األوروبية تصنيف الطاقة 
الــنــوويــة عــلــى أنــهــا مــســتــدامــة، وأعــلــنــت في 
املــقــابــل دعمها للغاز الطبيعي كحل مؤقت 
على طــريــق الــطــاقــة الــخــضــراء، وفــقــا لرسالة 

أرسلتها الحكومة األملانية إلى بروكسل.
وبــحــســب وكــالــة »بــلــومــبــيــرج« لــأنــبــاء، جــاء 
فــي الــرســالــة، الــتــي نــشــرت على مــوقــع وزارة 
ــتـــرنـــت: »كــلــمــا  االقـــتـــصـــاد األملـــانـــيـــة عــلــى اإلنـ
طالت مدة تشغيل محطات الطاقة النووية، 
أصــبــحــت مــشــكــلــة الــنــفــايــات الـــنـــوويـــة أكــبــر، 
مــن وجــهــة نــظــر الــحــكــومــة األملــانــيــة، الــطــاقــة 

النووية ليست مستدامة.
أنــه ال يمكن اعــتــبــار الغاز  وكتبت الحكومة 
مصدرا مستداما للطاقة على املدى الطويل، 
بل كحل مؤقت لتسريع االنتقال إلى الطاقة 

الخضراء.
ــاء فــي الــرســالــة: »مــحــطــات الــطــاقــة التي  وجــ
تعمل بالغاز يمكن أن تسهل االنتقال السريع 
ــتـــجـــددة، وتــقــلــل االنــبــعــاثــات  ــى الـــطـــاقـــة املـ إلــ
الــكــربــونــيــة فـــي قــطــاع الــطــاقــة كــكــل، وتــكــمــل 
مــصــادر الــطــاقــة املــتــجــددة بـــدال مــن أن تحل 

محلها.
ــه املـــفـــوضـــيـــة األوروبــــــيــــــة مـــعـــارضـــة  ــ ــواجـ ــ وتـ
مــتــزايــدة القــتــراحــهــا إضــافــة الــغــاز والــطــاقــة 
إلــى كتاب القواعد الخضراء، حيث  النووية 
املــدنــي وبعض  أعــرب مستثمرون واملجتمع 
ـــاء عــــن اســـتـــيـــائـــهـــم مــــن هـــذه  ــــضــ الــــــــدول األعـ

العملية.
ــة إن الــتــعــديــل  ــ ــيـ ــ وتـــقـــول املــفــوضــيــة األوروبـ
ضــــــروري لـــدفـــع بــعــض الــــــدول لــلــتــوقــف عن 

ــرى لـــم يــتــم حــتــى اآلن  ــ ــبـــاب أخـ ــن بـــني أسـ ومــ
توضيح مسألة التخزين النهائي )للنفايات 

املشعة(.
ــذا  ــهــ وتـــــــريـــــــد املـــــفـــــوضـــــيـــــة األوروبــــــــــيــــــــــة بــ
الــتــصــنــيــف إعــــادة تــعــريــف االســتــثــمــارات، 
في  للمناخ  صديقة  اعــتــبــارهــا  يجب  الــتــي 
املــســتــقــبــل، ولــذلــك قــدمــت مــشــروعــا مــثــيــرا 
)ديــســمــبــر(  األول  كـــانـــون   31 يـــوم  لــلــجــدل 

استخدام الفحم وتيسير االنتقال إلى أشكال 
الطاقة املتجددة.

وفي وقت سابق قالت كريستيانه هوفمان، 
نــائــبــة املــتــحــدث بـــاســـم الــحــكــومــة األملــانــيــة، 
ــة ســتــوضــح  ــيـ ــانـ فـــي بـــرلـــني: »الـــحـــكـــومـــة األملـ
الــراســخــة بــأن الطاقة  فــي تعليقها قناعتها 
الــــنــــوويــــة ال يـــمـــكـــن تــصــنــيــفــهــا عـــلـــى أنـــهـــا 
مستدامة. نعد هــذه التكنولوجية خطيرة، 

في  االستثمارات  أن  على  وينص  املاضي، 
الجديدة  النووية  والطاقة  الغاز  محطات 
يــمــكــن تــصــنــيــفــهــا عــلــى أنــهــا مــســتــدامــة في 

معينة. ظروف  ظل 
ــة فــــي الـــســـابـــق  ــيــ ــانــ ــة األملــ ــكـــومـ ــلـــت الـــحـ ــمـ وعـ
بوضوح من أجــل تصنيف محطات الطاقة، 
التي تعمل بالغاز على أنها مستدامة على 
مستوى االتــحــاد األوروبـــي، إال أنها رفضت 

بـــوضـــوح هـــذا الــتــصــنــيــف بــالــنــســبــة للطاقة 
النووية. وتعتزم املفوضية تحويل املسودة 
إلـــى مـــا يــســمــى رســمــيــا بـــاإلجـــراء الــقــانــونــي 
ــفــــوض- وبـــالـــتـــالـــي الــــشــــروع فـــي الــخــطــوة  املــ

التالية نحو التنفيذ.
ولم تحدد املتحدثة ما إذا كان تعليق أملانيا 
ســيــكــون مــتــاحــا للجمهور بــعــد إرســالــه إلــى 
االتـــحـــاد األوروبــــــي، وقـــالـــت: »هــــذا لــيــس هو 
الحال عادة«، مضيفة في املقابل أنه في هذه 

الحالة لم يتم اتخاذ أي قرار.
وفــــي نـــــداء مـــشـــتـــرك، دعــــت مــنــظــمــات بيئية 
الحكومة األملانية إلى الكشف عن محتويات 

تعليقها على املقترح األوروبي.
ــدم وجـــــــــود أغــــلــــبــــيــــة مـــعـــارضـــة  ــ ــعـ ــ ــرا لـ ــ ــظــ ــ ونــ
للتصنيفات الجديدة على مستوى االتحاد 
األوروبي، فإنه من املرجح حتى اآلن تطبيقه.
مــن جــهــتــهــا، حــــذرت وزيــــرة الــبــيــئــة األملــانــيــة 
شتيفه ليمكه مــجــددا مــن تصنيف محطات 
الطاقة النووية كاستثمارات مستدامة على 

مستوى االتحاد األوروبي.
ــرة املــنــتــمــيــة لـــحـــزب الــخــضــر  ــ ــوزيـ ــ ــالــــت الـ وقــ
»الــــطــــاقــــة الــــنــــوويــــة لــيــســت مـــســـتـــدامـــة عــلــى 
اإلطـــاق، وإدراجــهــا في هــذا التصنيف خطأ 
كبير«، واصفة خطط املفوضية األوروبية في 

هذا الشأن بأنها »خاطئة تماما.
وأضافت »الحقائق واضحة، الطاقة النووية 
ــر، كــــمــــا بــيــنــت  ــ ــاطـ ــ ــــخـ هـــــي تـــقـــنـــيـــة عــــالــــيــــة املـ
تشيرنوبيل وفوكوشيما. ال يوجد مستودع 
نــهــائــي لــلــنــفــايــات الـــنـــوويـــة عــالــيــة الــنــشــاط 
اإلشعاعي في أي مكان في العالم، والطاقة 

النووية غير مربحة اقتصاديا«.
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علماء يكتشفون جينا جديدا لتحسني محصول القمح
• بكني : أعلنت االكاديمية الصينية للعلوم 
الزراعية، عن اكتشاف علماء صينيني جينا 
جــديــدا يمكن أن يــعــزز مــحــصــول الــقــمــح من 
ــدرة املــحــصــول عــلــى تحمل  خـــال تــحــســني قــ

الجفاف وفاعلية استخدام النيتروجني.
وقـــال الــعــالــم مــا يــو تــشــي: » يعتبر الجفاف 
الــعــوامــل الرئيسية  ونقص النيتروجني مــن 
ــتـــي تـــؤثـــر عـــلـــى مـــحـــصـــول الــقــمــح  املـــقـــيـــدة الـ
الــتــعــزيــز الجيني  إلــــى أن  الـــعـــاملـــي«، مــشــيــرا 
لتحمل الجفاف وفاعلية استخدام املغذيات 
يــتــيــح إنــتــاج الــقــمــح املــســتــدام واملــســتــقــر في 
املــنــاطــق املــعــرضــة لــنــقــص املــيــاه وانــخــفــاض 
الــحــراري  خصوبة التربة بسبب االحتباس 

وتدهور املوارد الطبيعية.

باستنساخ  األكاديمية  من  باحثون  وقام 
يــقــوم  جـــني  ــو  وهــ  ،)1 ان  دي  تـــي  ام  )جــــي 
بــتــرمــيــز عــامــل نــســخ شــبــيــه بـــ )دي ار ايــه 
ــنــــف فــــــول الــــصــــويــــا املــــقــــاوم  بــــــي( مـــــن صــ
ــه فــــي نـــوعـــني  ــالــ ــإدخــ ــوا بــ ــ ــامـ ــ لــــإلجــــهــــاد وقـ

الشتوي. القمح  من  حديثني 
الــقــمــح تحسينات كبيرة  وأظــهــرت أصــنــاف 

للجفاف وتحمل انخفاض النيتروجني.
ــة األمــــن  ــ ــــد تـــســـاهـــم الـــنـــتـــائـــج فــــي حــــل أزمــ وقـ
الـــغـــذائـــي الــعــاملــي مـــن خــــال تــحــســني تحمل 
الـــجـــفـــاف وفــعــالــيــة اســـتـــخـــدام الــنــيــتــروجــني 
ــا لـــلـــدراســـة الــتــي  ــقـ ملــحــاصــيــل الـــحـــبـــوب، وفـ
نــــشــــرت مــــؤخــــرا فــــي مـــجـــلـــة الــتــكــنــولــوجــيــا 

الحيوية النباتية.

نحل العسل يتبنى سلوك التباعد االجتماعي لتقليل نقل العدوى داخل املستعمرة

لتقليل  التباعد االجتماعي فرصة  أتــاح 
انتشار العدوى بني البشر خالل جائحة 
كورونا. فهل نرى لهذا السلوك الحيوي 

نظيرا مماثال في عالم الحيوان؟
ــة الــحــديــثــة الــتــي نــشــرت في  ــدراسـ فـــي الـ
 Science( »أدفــانــســز دوريـــة »ســايــنــس 
العلماء -فــي جامعة  أفــاد   ،  )Advances
 )University of Sassari( ســاســاري
 University of( تـــوريـــنـــو وجـــامـــعـــة 
لـــنـــدن  كـــلـــيـــة  ــيـــا وفــــــي  ــالـ ــإيـــطـ بـ  )Turin
 University College( الـــجـــامـــعـــيـــة
بــأن نحل  املــتــحــدة-  London( باململكة 
الــعــســل يــزيــد مـــن الــتــبــاعــد االجــتــمــاعــي 
كلما كانت خليته واقعة تحت تهديد من 

الطفيليات.

أفـــراد الخلية داخــل  هــذا الفصل املكاني بــني 
املستعمرة على تقليل التفاعات بني قسمي 
املــســتــعــمــرة الـــخـــارجـــي والـــداخـــلـــي، ومــــن ثم 
يحمي األفــراد األهم قيمة -كامللكة والصغار 
والحضنة- من البيئة الخارجية ويقيهم من 

األمراض.
إعادة تموضع أفراد الخلية

ــريـــق الــبــحــثــي عـــلـــى ســلــوك  ــفـ وقـــــد تـــعـــرف الـ
مفرد يمكنه أن يزيد من فــرص انتقال العث 
قــارن الفريق بني  داخــل املستعمرة. فبعدما 
الــفــاروا وتلك  املستعمرات املصابة بطفيلية 
ــا، الحــــظــــوا أن رقـــصـــات  ــهـ ــــَصــــب بـ

ُ
ــتـــي لــــم ت الـ

ــن الـــطـــعـــام حـــدثـــت بــشــكــل أقــــل في  الــبــحــث عـ
األجــــــــزاء املـــركـــزيـــة مــــن الــخــلــيــة الـــتـــي كــانــت 
ــفــــاروا. كــمــا الحـــظـــوا أن  الــ مــصــابــة بطفيلية 
سلوكيات االستمالة أصبحت أكثر تركيزا 

في الخلية املركزية.
ويــفــســر الــبــاحــثــون هـــذه الــســلــوكــيــات -الــتــي 
يــتــحــرك فــيــهــا جــامــعــو الـــكـــأ )نـــحـــل الــعــســل 
األكــبــر ســنــا( نــحــو أطــــراف الــخــلــيــة، فــي حني 
تتموضع مربيات النحل األصغر سنا نحو 
مــركــز الــخــلــيــة كــاســتــجــابــة مــنــهــا لــإلصــابــة- 
ــد بــني  ــاعــ ــبــ ــتــ ــــدف إلـــــــى زيـــــــــــادة الــ ــهـ ــ ــا تـ ــهــ ــأنــ بــ

املجموعتني.
وتذكر ميشلينا بوسيدو قائدة الدراسة في 
جامعة ساساري أن »هذه الزيادة امللحوظة 
فــــي الـــتـــبـــاعـــد االجـــتـــمـــاعـــي بــــني مــجــمــوعــتــي 
الــنــحــل داخــــل املــســتــعــمــرة املــــوبــــوءة نفسها 
بــالــطــفــيــلــيــات تــظــهــر جــانــبــا جـــديـــدا ومــثــيــرا 
الــتــي يجابه بها نحل  للدهشة عــن الكيفية 

العسل الطفيليات ومسببات األمراض«.
وتــخــتــتــم بــوســيــدو بـــأن »قـــــدرة الــنــحــل على 
تكييف بنيته االجتماعية وتقليل االتصال 
أفــراد الخلية تسمح لهم بتعظيم فوائد  بني 
التفاعات االجتماعية كلما أمكن ذلــك، كما 
تقيهم من اإلصابة باألمراض املعدية. ولذا، 
فــإن مستعمرات نحل العسل تعد نموذجا 
لــدراســة التباعد االجتماعي وتقييم  مثاليا 

مدى فاعلية وكفاءة هذا السلوك«.

ــــذي يــقــلــل مــن  فــــي خــلــيــة الـــنـــحـــل بــالــشــكــل الــ
انتشار الطفيليات داخل الخلية.

املــدمــرة واحـــدة من  الــفــاروا  وتعتبر طفيلية 
عـــوامـــل اإلجــــهــــاد الــكــثــيــرة الـــتـــي تـــؤثـــر على 
الــفــاروا  مستعمرات نحل العسل. ويعد عــث 
لـــدودا لنحل العسل، إذ يلحق العديد  عــدوا 
من اآلثــار الضارة ســواء بأفراد نحل العسل 

أو باملستعمرة ككل.
ومـــن املـــعـــروف أن مــســتــعــمــرات نــحــل العسل 
ــن: جــــزء خـــارجـــي يسكنه  ــزأيــ ــم إلــــى جــ ـ ـــسَّ

َ
ــق ـ

ُ
ت

جامعو الــكــأ، وجــزء مــركــزي داخــلــي تشغله 
ــة. ويعمل 

َ
ــن

َ
ــربــيــات والــَحــض

ُ
الــنــحــل وامل ملكة 

يمكننا ماحظة هذا السلوك في العديد من 
ا من قردة البابون التي تتباعد  الكائنات بدء
ــهـــا املـــصـــابـــة بـــالـــتـــهـــابـــات الــجــهــاز  ــرانـ عــــن أقـ
ــل املـــصـــاب  ــمـ ــنـ ــمـــي، ووصــــــــوال إلــــــى الـ ــهـــضـ الـ
ــــذي يــنــأى بنفسه  ـــمـــِرضـــة والـ

ُ
بــالــفــطــريــات امل

بعيدا عن مجتمعات النمل حتى ال تصيبها 
ــة الــحــديــثــة  ــد اهــتــمــت الــــدراســ ــالـــعـــدوى. وقــ بـ
الــذي قــد تلحقه الطفيليات  بمعرفة التأثير 
 Varroa( »الخارجية من نــوع »فــاروا املــدمــرة
destructor( إذا أصـــابـــت مــســتــعــمــرات نحل 
العسل. إذ تساءل الفريق في البداية إن كانت 
هذه اإلصابة ستغير من التنظيم االجتماعي 

خليته كاستجابة منه إلصابتها بأي طفيلي 
شائع«.

ــنـــي »نــــحــــل الــــعــــســــل حــــيــــوان  ــيـ ويــــضــــيــــف سـ
ــيـــات  ــتـــمـــاعـــي يـــتـــشـــارك تــــوزيــــع املـــســـؤولـ اجـ
وتجمعه تفاعات اجتماعية متبادلة. غير 
ــادة هـــذه األنــشــطــة االجــتــمــاعــيــة يــزيــد  أن زيـــ
مــن خطر اإلصــابــة بــالــعــدوى. ولكن يبدو أن 
الــتــوازن  آلــيــة لتحقيق  نحل العسل قــد طـــّور 
بني املخاطر واملكاسب وذلك بتبنيه التباعد 

االجتماعي«.
وعـــــلـــــى مــــــا يــــــبــــــدو، فــــــــإن ســـــلـــــوك الـــتـــبـــاعـــد 
االجتماعي ليس غريبا في عالم الحيوان، إذ 

وبـــحـــســـب الـــتـــقـــريـــر الـــصـــحـــفـــي الــــــذي نــشــره 
موقع »يوريك ألرت« )EurekAlert(، فإن نحل 
العسل ُيبدي ردة فعل إذا أصابت الطفيليات 
الضارة مستعمرته، وذلك بتعديل موضعها 
وتفاعلها مع بعضها بعضا لزيادة التباعد 

االجتماعي بني الصغار والكبار.
ويــذكــر ألــيــســانــدرو سيني -املــؤلــف املــشــارك 
فــي الـــدراســـة فــي مــركــز الــتــنــوع البيولوجي 
وأبحاث البيئة التابع لكلية لندن الجامعية- 
ــقـــدم »أول  تـ املــكــتــشــفــة  ــــذه االســـتـــجـــابـــة  أن هـ
دلـــيـــل عــلــى تــعــديــل نــحــل الــعــســل تــفــاعــاتــه 
االجتماعية وللكيفية التي يتحرك بها في 

ابتكار خوارزمية تستبق مخاطر التسونامي
ــة حديثة  ــ • بـــاريـــس: خــلــصــت دراسـ
ــات املـــد  ــان اســـتـــبـــاق مــــوجــ ــكــ إلـــــى إمــ
العاتية )تسونامي( بصورة أفضل 
فـــي حــــال تــقــويــم قــــوة الـــــــزالزل الــتــي 
تــســّبــبــهــا بــــدقــــة لـــحـــظـــة حــصــولــهــا، 
وهــو مــا قــد يحصل باالعتماد على 
خــوارزمــيــة مــطــّورة بــواســطــة الــذكــاء 
االصــطــنــاعــي مـــن شــأنــهــا الـــحـــد من 
ــادي عـــشـــر مــن  ــ ــحـ ــ األضـــــــــــرار. فـــفـــي الـ
مارس 2011، ضرب واحد من أعنف 
ــاق املــحــيــط  ــمـ الـــــــزالزل فـــي الـــعـــالـــم أعـ
الـــهـــادئ قــبــالــة الــســواحــل الــشــمــالــيــة 
الشرقية لليابان، ما أدى إلى موجة 
مد عاتية أوقعت ما يقرب من 18500 
قتيل وتسّببت بــكــارثــة فوكوشيما 
ــزال 9  ــ ــزلــ ــ ــوة الــ ــ ــلـــغـــت قــ الــــنــــوويــــة. وبـ
درجـــــات عــلــى مــقــيــاس ريــخــتــر، لكن 
أنظمة اإلنــذار قّدرته لحظة حصوله 
بـــــــ8.1 درجــــــة، وهــــو خــطــأ فـــــادح في 
الــتــقــديــر لــكــنــه حــتــمــي عــلــى األرجــــح 
في حاالت الزالزل العماقة. وأوضح 
كانتان بليتيري أحد معدي الدراسة 
ــلـــة نـــيـــتـــشـــر أن  ــا مـــجـ ــهـ ــرتـ الــــتــــي نـــشـ
الـــزلـــزالـــيـــة  ــــات  ــــوجـ املـ قـــيـــاس  أدوات 
املــــوجــــودة حــالــيــا مـــحـــدودة وتــتــســم 
ــذا  ــا أشـــــــار هـ ــمـ ــد. كـ ــديــ ــشــ بــــالــــبــــطء الــ
الــجــيــوفــيــزيــائــي فــي معهد البحوث 
الــتــنــمــويــة فـــي تــصــريــحــات إعــامــيــة 
تـــمـــيـــل عــنــد  إلــــــى أن هــــــذه األدوات 
تخطي الزلزال قوة معينة )8 درجات 
عـــلـــى مـــقـــيـــاس ريـــخـــتـــر(، إلـــــى بــلــوغ 
مرحلة إشــبــاع وحصر التوقع بحد 
أقصى عند 8 درجــات بصرف النظر 

ــشــفــت سنة 
ُ
عــن الــقــوة الــفــعــلــيــة. واكــت

ــرع مـــن املـــوجـــات  ــ ــارات أسـ ــ ــ 2017 إشـ
ـــعـــرف بــاســم بـــي أي جي 

ُ
الــزلــزالــيــة ت

أس )بــرومــبــت إالســتــرو – غرافيتي 
ســيــنــغــنــلــز(، وهــــي اضـــطـــرابـــات في 
الــجــاذبــيــة األرضـــي ناجمة عن  حقل 
الــــهــــزات األرضــــيــــة تـــتـــحـــرك بــســرعــة 
الضوء. وتم تدريب خوارزمية الذكاء 
االصــطــنــاعــي بــاالعــتــمــاد عــلــى 350 
ألف سيناريو لزالزل افتراضية على 
طول الفوالق الزلزالية الرئيسية في 
الـــيـــابـــان، مـــع احــتــســاب كـــل إشــــارات 
الجاذبية املتوقعة في هذه الحاالت.

وأوضـــــــح كـــانـــتـــان بــلــيــتــيــري دربـــنـــا 
الـــذكـــاء االصــطــنــاعــي عــلــى كــل زلـــزال 
افتراضي، من خال إعطائه اإلجابة 

فــي كــل مـــرة، على رصــد قــوة الــزلــزال 
وموقعه باالعتماد على إشارات ‘بي 

أي جي أس’ املتوقعة.
وجــرى اختبار النموذج الحقا عبر 
بيانات فعلية مرتبطة بزلزال مارس 
2011 فــي فــوكــوشــيــمــا. وبالنتيجة، 
نــجــحــت الـــخـــوارزمـــيـــة الـــجـــديـــدة في 
تـــوقـــع املـــوقـــع والـــقـــوة الــصــحــيــحــني، 
مع هامش خطأ يبلغ 0.3 درجة، في 
غضون 50 دقيقة. وأعطى النموذج 
القوة الدقيقة للزلزال وهي 9 درجات 

في غضون دقيقتني فقط.
واستذكر الباحث أنه في سنة 2011، 
تــطــلــب تـــحـــديـــد قـــــوة الـــــزلـــــزال بــدقــة 
ســاعــات عــــدة، بــعــد فــتــرة طــويــا من 
انــطــاق موجة التسونامي. لكن مع 

ـــ8.1 درجـــة،  تــقــديــرات لــقــوة الـــزلـــزال بــ
كنا نتوقع أال يتخطى ارتفاع املوج 

ثاثة أمتار كحد أقصى.
ــا كـــــــــان لـــيـــســـبـــب  ــ ــ هـــــــــذا االرتـــــــــفـــــــــاع مـ
ــة عــلــى  ــامـ ــقـ املـ ــلـــســـدود  لـ أّي مــشــكــلــة 
السواحل اليابانية. لكن الزلزال بقوة 
ــــات يــتــســبــب بــمــوجــات يــفــوق  9 درجـ
ــرا.. لـــو عــرفــنــا بــذلــك  ــتــ عـــلـــّوهـــا 15 مــ
ــــاء الــســكــان  ــان يــمــكــن إجـ مــســبــقــا، كــ

بسرعة أكبر، وفق بليتيري.
وال تــزال هــذه الــخــوارزمــيــة الجديدة 
تــــخــــضــــع لــــاخــــتــــبــــار فــــــي الــــبــــيــــرو، 
ــا إدمـــاجـــهـــا فــي  ــتـــزم مــــطــــّوروهــ ويـــعـ
أنظمة إنــذار في مناطق مختلفة من 
العالم تواجه خطر حصول موجات 

تسونامي.

اكتشاف أنواع من الدالفني عاشت 
بسويسرا قبل 20 مليون عام

: رغـــــــم أن ســـويـــســـرا  • جـــنـــيـــف 
ــقــــع فـــــي وســـــــط أوروبــــــــــــا وفـــــوق  تــ
مــنــطــقــة تــرتــفــع كــثــيــرا عـــن سطح 
البحر حاليا، لكنها سابقا وقبل 
كـــانـــت تغطيها  الـــســـنـــني،  مـــايـــني 
مـــيـــاه الــبــحــر. واكــتــشــف بــاحــثــون 
مئات املتحجرات لدالفني لم تكن 
معروفة حتى يومنا هذا، وفق ما 
أعــلــن بــاحــثــون مــن معهد اإلحــاثــة 

فى جامعة زوريخ.
وقـــال الــبــاحــثــون إن الــدالفــني هذه 
كــانــت قبل 20 مليون عــام تجوب 
املــحــيــطــات بــمــا فيها الــبــحــر الــذى 
ى سويسرا. وبعد فحص 

ّ
كان يغط

نحو 300 متحجرة تابعة لحيتان 
ــشــفــت فـــي ســويــســرا 

ُ
ودالفــــــني اكــت

ويعود تاريخها إلى تلك املرحلة، 
ــّكــــن بــــاحــــثــــون فـــــي الـــجـــامـــعـــة  ــمــ تــ
الــســويــســريــة مـــن تــحــديــد نــوعــني 
مــن الــدالفــني على األقـــل، لــم يكونا 
معروفني سابقًا، على ما أوضحت 
ــة. ومــــــــن خــــــــال فــحــص  ــ ــعـ ــ ــامـ ــ ــــجـ الـ
بقايا األسنان والفقرات والعظام 
ــكــتــشــفــة فـــي طــبــقــات الـــرواســـب 

ُ
امل

الــبــحــريــة، عثر علماء املتحجرات 
عــلــى عــظــام األذن الــداخــلــيــة الــتــي 
نادرًا ما ُيعثر عليها، وأتاحت لهم 
تاليًا تصنيف األنــواع. وقال عالم 
املــتــحــجــرات غــابــريــيــل أغـــيـــري في 
بــيــان أصــدرتــه الجامعة »نجحنا 

في تحديد نوعني من الدالفني لم 
تكن معروفة سابقًا في سويسرا«، 

بحسب فرانس برس.
ــاد الــبــاحــثــون بــنــاء األنــســجــة  ــ وأعـ
الرخوة حول عظام األذن وأنشأوا 
ــعــــاد لـــلـــزوائـــد،  صـــــورًا ثــاثــيــة األبــ
وذلـــــــــــك بـــــاســـــتـــــخـــــدام الــــتــــصــــويــــر 
الطبقي املبرمج بمساعدة جهاز 
كــمــبــيــوتــر، وهــــي تــقــنــيــة تــصــويــر 

ثاثية األبعاد.
ونــقــلــت فـــرانـــس بـــرس عـــن أغــيــري 
الـــخـــطـــوة   هــــــذه 

ّ
إلــــــى أن إشـــــارتـــــه 

ساعدتهم ليحللوا بشكل أفضل 
القدرات السمعية للدالفني.

وأوضـــح الباحثون فــي دراستهم 
املــنــشــورة عــبــر مــوقــع »بــيــر جــاي« 
 
ّ
الــعــلــمــي أنـــهـــم تــــوّصــــلــــوا إلـــــى أن

األنــــواع املــنــقــرضــة الــتــي حــددوهــا 
مرتبطة بحيتان العنبر والدالفني 

املوجودة حاليًا.
كـــانـــت  ــيــــون ســــنــــة،  ــلــ مــ وقــــبــــل 20 
أســـــــــمـــــــــاك الـــــــــقـــــــــرش واألســـــــــمـــــــــاك 
والدالفني والحيتانيات تسبح في 
الــذي كــان يغطي سويسرا  البحر 
ــريــــات وبـــلـــح  ــقــــشــ ــمــــرت الــ ــعــ ــتــ واســ

البحر وقنافذ البحر شواطئه.
ــرة مـــن  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــة كـ ــيــ ــمــ ـــــشـــــفـــــت كــ

ُ
واكـــــت

ــــور  ــخــ ــ ــــصــ املـــــــتـــــــحـــــــجـــــــرات فــــــــــي الــ
الرسوبية املعروفة باسم املوالس 

البحري العلوي.
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أسماك القرش الحوتي هي نوع من األسماك 
الضخمة التي تعيش في املحيطات، وتعرف 
بحركتها البطيئة، ويــمــكــن أن تنمو بطول 
إلــى 20 مــتــرًا وتــتــغــذى على حيوانات  يصل 
مجهرية تسمى العوالق الحيوانية. تساعد 
أسماك القرش الحوتي في تنظيم مستويات 

الــعــوالــق فــي املــحــيــطــات، وتــلــعــب دورًا مهّمًا 
فــي شــبــكــة الـــغـــذاء الــبــحــري والــنــظــم البيئية 

للمحيطات الصحية.
رســــم الـــفـــريـــق خــريــطــة »الـــنـــقـــاط الــســاخــنــة« 
ألســـمـــاك الـــقـــرش الــتــي تــداخــلــت مـــع خــطــوط 
حركة أساطيل السفن العاملية املختصة بنقل 

البضائع والحاويات والركاب وسفن الصيد، 
وهــــي أنــــــواع الــســفــن الــكــبــيــرة الــــقــــادرة على 

االصطدام بأسماك القرش وقتلها.
ــة الـــرئـــيـــســـيـــة لــــلــــدراســــة فــريــا  ــفـ ــؤلـ ــالــــت املـ وقــ
وومرسلي، وهي باحثة دكتوراه في جامعة 
ساوثهامبتون: »وجــدنــا أن أكثر مــن 90 في 

املــائــة مــن مــتــوســط املــســاحــة الــشــهــريــة التي 
تستخدمها أسماك القرش الحوتي تتداخل 
مـــع الــبــصــمــة الــعــاملــيــة لــلــســفــن الــكــبــيــرة، بما 
في ذلك مناطق التجميع الساحلية وعندما 
كــانــت أســـمـــاك الـــقـــرش تــتــحــرك عــبــر املــحــيــط 

املفتوح بعيدًا عن األرض.

وأضـــافـــت الــبــاحــثــة فــي تــصــريــح لــهــا أضمن 
املــتــداخــلــة، تمكنا مــن تحديد  املــنــاطــق  هـــذه 
املـــنـــاطـــق الـــتـــي كـــانـــت فــيــهــا أســـمـــاك الــقــرش 
أكثر عرضة للخطر، وشمل ذلك مناطق مثل 
املــكــســيــك، والــبــحــر األحــمــر، والخليج  خليج 
الـــعـــربـــي. عــنــدمــا حـــددنـــا أحـــــداث االصـــطـــدام 
املــمــيــتــة املــعــروفــة مـــن الــســجــات الــتــاريــخــيــة 
ــذه األحــــداث   نــصــف هـ

ّ
والــحــديــثــة وجـــدنـــا أن

وقـــعـــت فـــي املـــنـــاطـــق عــالــيــة الـــخـــطـــورة الــتــي 
ــا واملــــواقــــع املــرتــبــطــة بــتــقــديــراتــنــا  ــاهـ حـــددنـ
إلــى أن النتائج التي  للمخاطر«. يشير هــذا 
ــل إلـــيـــهـــا الـــفـــريـــق هــــي تــمــثــيــل واقـــعـــي  تـــوصـ
ملخاطر االصطدام الفعلية التي تتعرض لها 
هـــذه األنــــواع املــهــددة بــاالنــقــراض، وكـــان من 
املهم تحديد أخطر املناطق في العالم التي 

تعيش فيها أسماك القرش الحوتي.
ــاعـــيـــة  ــنـ اســـــتـــــخـــــدم الـــــفـــــريـــــق األقـــــــمـــــــار الـــصـ
الــجــديــدة، بما في  ومجموعة مــن األســالــيــب 
ذلــــك الــتــتــبــع الـــدقـــيـــق املـــتـــزامـــن عـــالـــي الــدقــة 
)فــي غضون دقائق وأمــتــار( ألسماك القرش 
والسفن لتحديد املمرات القريبة بني االثنني، 
وحتى تحليات التداخل العاملية على نطاق 
أوســع استنادًا إلى خرائط الشحن الشهرية 

وحركات أسماك القرش.
 اإلشــــــارات الــــــواردة من 

ّ
أظـــهـــرت الـــدراســـة أن

أجـــهـــزة الــتــعــقــب الـــتـــي ثــبــتــوهــا فـــي أســمــاك 
الــقــرش الــحــوتــي كــانــت تنتهي فــي كثير من 
األحــيــان فــي مــمــرات الــشــحــن املــزدحــمــة أكثر 
من ما كــان متوقعًا، حتى عندما استبعدوا 
ــى أن  ــ ــفـــريـــق إلـ ــلـــص الـ األعــــطــــال الـــفـــنـــيـــة. وخـ
ــان عـــلـــى األرجـــــــح بــســبــب  ــ ــقــــدان اإلرســــــــال كـ فــ
ــقـــرش الـــحـــوتـــي وقــتــلــهــا  ــاك الـ ــمـ اصــــطــــدام أسـ
وغرقها في قاع املحيط. وشدد املؤلفون على 
ضــرورة تخصيص الوقت والطاقة لتطوير 
استراتيجيات لحماية هــذه األنـــواع املهددة 
باالنقراض بسبب عمليات الشحن التجاري، 
أكــبــر  تــتــمــكــن  فــــوات األوان، حــتــى  قــبــل  اآلن، 
سمكة على وجه األرض من تحّمل التهديدات 
التي من املتوقع تفاقمها في املستقبل، مثل 

تغير املناخ.

 MBA حذرت دراسة جديدة قادها علماء من رابطة األحياء البحرية
وجامعة ساوثهامبتون من تزايد حاالت االصطدام املميت بني أسماك 
القرش الحوتي والسفن الكبيرة، وهو ما يتسبب في نفوق الكثير من 

األسماك، ويمكن أن يكون السبب في انخفاض أعداد هذه األسماك.
 Proceedings وكشفت الدراسة التي نشرت في 9 مايو/ أّيار، في دورية
أّن الشحن   ،  of the National Academy of Sciences-PNAS
الصناعي قد يؤدي إلى نفوق عدد كبير من أسماك القرش الحوتي في 
أنحاء العالم كافة، وتقييد 90 في املائة من مسارات حركة هذه األنواع.
انخفضت أعداد أسماك القرش الحوتي في السنوات األخيرة في مواقع 
عــدة، ولكن ليس من الــواضــح تمامًا سبب حــدوث ذلــك. ونظرًا إلــى أن 
 في املياه السطحية وتتجّمع 

ً
أسماك القرش الحوتي تقضي وقتًا طويال

في املناطق الساحلية، افترض الخبراء أن االصطدام مع السفن يمكن 
أن يتسبب في نفوق كبير لهذه األنواع، ولكن لم يكن هناك في السابق 

أي وسيلة لرصد هذا التهديد.
الــجــديــدة، تتبع علماء مــن 50 مؤسسة بحثية وجامعة  الــدراســة  فــي 
دولية تحركات أسماك القرش الحوتي والسفن في جميع أنحاء العالم، 
الخطر واالصطدامات املحتملة. قدمت بيانات حركة  لتحديد مناطق 
تتبع األقــمــار الصناعية ملــا يــقــرب مــن 350 سمكة قــرش حــوتــي إلى 

مشروع حركة القرش العاملية.

دراسة : القرش احلوتي ضحية السفن الضخمة وناقالت النفط
الخليج العربي والبحر األحمر ضمن المناطق شديدة الخطورة على القرش الحوتي بسبب كثافة مرور السفن الضخمة 

تتبع علماء من ٥٠ مؤسسة بحثية وجامعة دولية تحركات أسماك القرش الحوتي والسفن في جميع أنحاء العالم
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يعقوب أباد .. أكثر املدن 
الباكستانية سخونة

البحرين إزالة 150 شحنة 
أتربة من الشوارع جراء 

موجة الغبار

السعودية تزرع 
مليون شجرة 

فى 350 موقعا

أبــــــاد،  يـــعـــقـــوب  ــراتــــشــــي : ســـجـــلـــت  • كــ
الواقعة في مقاطعة السند القاحلة في 
ــرارة بلغت  ــات حــ وســـط بــاكــســتــان، درجــ
51 درجة مئوية نهاية األسبوع املاضي، 
ــر كـــبـــيـــرة ضــربــت  خـــــال آخـــــر مـــوجـــة حــ

جنوب آسيا.
وقــال عبد الحفيظ ســيــال، نائب رئيس 
ــة تـــقـــع عـــلـــى الــخــط  ــنـ ــديـ ــلـــديـــة، إن املـ ــبـ الـ
ــــي لــلــتــغــيــر املــــنــــاخــــي. مــبــيــنــا أن  ــامـ ــ األمـ
»نــوعــيــة الــحــيــاة الــعــامــة هــنــا تــتــدهــور«، 

بحسب الفرنسية.
يسكن يعقوب أباد والقرى املحيطة بها 
أكثر من مليون شخص يعيش معظمهم 
ــع، ويـــجـــعـــل نـــقـــص املـــيـــاه  ــدقــ ــي فـــقـــر مــ فــ
الــحــر جحيما. ويعد  والــكــهــربــاء مــوجــة 
الــذيــن ليس لديهم خــيــار سوى  الــعــمــال 
العمل طــوال اليوم تحت أشعة الشمس 
ــذلـــك مــوظــفــو  ــر تــــأثــــرا، وكـ ــثـ ــن بـــني األكـ مـ
مـــصـــانـــع الــــطــــوب، الــــذيــــن يــســتــخــدمــون 
أفرانا يمكن أن تصل درجة حرارتها إلى 
ألــف درجــة مئوية وينبعث منها دخان 
أسود. وقال رشيد رند، الذي يعمل منذ 
طفولته في مصنع للطوب، إن الحرارة 
الشديدة تدفعنا أحيانا إلى التقيؤ. لكن 
لــم أتمكن مــن العمل، فلن أتمكن من  إذا 
الــعــيــش. وتضطر العائات  كسب لقمة 
األكثر فقرا أحيانا لاختيار بني األكل أو 
الشرب، إذ يبلغ ثمن 20 لترا من املياه 20 

روبية »25 سنتا من اليورو.

• املــنــامــة : أكــد وكــيــل شـــؤون البلديات 
ــــؤون الــبــلــديــات  فـــي وزارة األشـــغـــال وشـ
والــــتــــخــــطــــيــــط الـــــعـــــمـــــرانـــــي املــــهــــنــــدس 
الــــشــــيــــخ مـــحـــمـــد بـــــن أحــــمــــد آل خــلــيــفــة 
أزالـــــت 150 شــحــنــة من  أن »الـــبـــلـــديـــات« 
األتــربــة مــن الـــشـــوارع الــعــامــة واملــيــاديــن 
إثــر موجة الغبار والــريــاح القوية التي 
ــن. وأوضـــــح  ــريـ ــبـــحـ اجـــتـــاحـــت مــمــلــكــة الـ
ــة الــعــاصــمــة  ــانــ ــات أن أمــ ــديـ ــلـ ــبـ وكـــيـــل الـ
والبلديات الثاث باشرت أعمال كنس 
الــشــوارع وإزالـــة مخلفات موجة الرياح 
ــار الـــتـــي اجـــتـــاحـــت املــمــلــكــة، وأن  ــبـ ــغـ والـ
أعــمــال النظافة مستمرة لحني االنتهاء 
من موجة الــريــاح. وأشــار إلــى أن »أمانة 
ــة 25 شــحــنــة من  ــإزالـ الــعــاصــمــة قــامــت بـ
األتربة، وأزالت بلدية املحرق 55 شحنة، 
املــنــطــقــة الجنوبية  بــلــديــة  أزالــــت  بينما 
الـــشـــمـــالـــيـــة 35  ــلــــديــــة  45 شـــحـــنـــة، والــــبــ
ــة الـــتـــي تــجــمــعــت في  شــحــنــة مـــن االتــــربــ
الـــشـــوارع واملــيــاديــن الــعــامــة«. وأضــــاف: 
»كما تم إزالــة 10 شحنات من األشجار 
ـــا 

ً
املــتــســاقــطــة، و18 إعـــان والـــشـــجـــيـــرات 

مــن اإلعــانــات املــتــضــررة، جــراء موجات 
ا إلى أن املنطقة الشمالية 

ً
الــريــاح«، الفت

كــانــت أكــثــر املــنــاطــق الــتــي تـــأثـــرت فيها 
اإلعـــانـــات مــن مــوجــة الـــريـــاح، إذ أزالـــت 
ـــا 

ً
بـــلـــديـــة املـــنـــطـــقـــة الـــشـــمـــالـــيـــة 15 إعـــان

والبلدية الجنوبية 3 إعانات.

• الرياض : أعلن املركز الوطني لتنمية 
الغطاء النباتي ومكافحة التصحر عن 
مشاركة نحو 68 ألف متطوع في أعمال 
التشجير في أكثر من 350 موقًعا حول 
اململكة، وزراعــة أكثر من مليون شجرة، 
وذلك في حملة لنجعلها خضراء ملوسم 

.2022–2021
كما أسهم املتطوعون في الحملة، التي 
انــطــلــقــت فــي أكــتــوبــر املـــاضـــي، فــي جمع 
100 كجم من البذور، إضافة إلى تنظيف 
425 هكتاًرا من املتنزهات، وكذلك نثر ما 
ا من البذور على مساحة 

ًّ
يقارب 11 طن

ألــف هــكــتــار، وذلـــك عبر كثير  نحو 420 
مـــن الـــفـــرص الــتــطــوعــيــة الــتــي طرحتها 
الجمعيات البيئية وفــروع وزارة البيئة 
واملــيــاه والـــزراعـــة عــبــر املــنــصــة الوطنية 
الــتــطــوعــي، إســهــاًمــا فــي تحقيق  للعمل 
مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.

مشاركة مجتمعية
وهــدفــت الحملة خــال مراحلها الثاث 
لـــــهـــــذا املــــــوســــــم إلــــــــى تــــعــــزيــــز الــــجــــهــــود 
التطوعية عبر دعم املشاركة املجتمعية، 
وتحفيز املجتمع املحلي على اإلسهام 
فـــي تــنــفــيــذ أعـــمـــالـــهـــا، وذلـــــك بــمــواصــلــة 
الــبــذور، وإنتاج  أعــمــال التشجير، ونثر 
الـــشـــتـــات، وأعــــمــــال الــتــنــظــيــف، تــنــمــيــة 
ملــواقــع الــغــطــاء الــنــبــاتــي، وإعــــادة تأهيل 
املــتــدهــورة، واستعادة التنوع  األراضـــي 

النباتي في مختلف مناطق اململكة.

نزوح أكثر من 59 مليون شخص فى عام 2021 بسبب الكوارث والعنف
59.1 مــلــيــون شــخــص داخــلــيــًا فــي  تـــم تــشــريــد 
النزوح  حول  العاملي  للتقرير  وفقًا   2021 عام 
ــن مـــركـــز مــراقــبــة  الـــداخـــلـــي الــــصــــادر حـــديـــثـــًا عـ
الـــنـــزوح الــداخــلــي. ويــجــســد هـــذا الــرقــم زيـــادة 
نهاية  في  إضافي  نازح  مايني  أربعة  بمقدار 
بــالــفــتــرة نــفــســهــا مـــن عــام  2021 مـــقـــارنـــة  عــــام 
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وفـــي بــيــان أصـــدرتـــه ، قــالــت املــنــظــمــة الــدولــيــة 
لــلــهــجــرة إن الــــكــــوارث تــســبــبــت فـــي أكـــبـــر عــدد 
األعوام  مدار  على  الداخلي  النزوح  من حاالت 
ــداد ســنــويــة  ــيـــة، مـــع أعــــ الـــخـــمـــســـة عـــشـــر املـــاضـ
ــة بــــالــــصــــراع  ــقـ ــلـ ــعـ ــتـ ــلــــك املـ ــن تــ ــ أعــــلــــى بـــكـــثـــيـــر مـ

والعنف.
بــلــغــت  فـــقـــد  ــاًء،  ــنــ ــثــ ــتــ اســ  2021 عـــــام  يـــمـــثـــل  لــــم 
23.7 مــلــيــون حــالــة،  الــداخــلــي  الـــنـــزوح  حـــاالت 
ــهـــادئ،  خـــاصـــة فـــي مــنــطــقــة آســـيـــا واملـــحـــيـــط الـ
ونــتــجــت عــن األحــــداث املــتــعــلــقــة بــالــطــقــس بــمــا 
ــــف وأعــــاصــــيــــر.  ــواصـ ــ فــــي ذلـــــك فـــيـــضـــانـــات وعـ
ــيــــرات  ــأثــ ــتــ ـــل الــ ــت املـــنـــظـــمـــة إنــــــه وفــــــي ظــ ــ ــالـ ــ وقـ
ات  ــاخ وبــــــــدون إجــــــــراء ــ ــنـ ــ املــــتــــوقــــعــــة لـــتـــغـــيـــر املـ
تــــــزداد  أن  ــــح  ــــرجـ املـ فـــمـــن  ــة،  ــمــــوحــ ــة طــ ــيـ ــاخـ ــنـ مـ

املقبلة. السنوات  في  األرقام 
مــلــيــون   14.4 فـــي  والـــعـــنـــف  الــــصــــراع  وتـــســـبـــب 
بـــزيـــادة   ،2021 ــام  عــ فـــي  ــــزوح داخـــلـــي  نـ حـــالـــة 
تــقــارب 50 فــي املــائــة مــقــارنــة بــالــعــام الــســابــق. 
ــداخـــلـــي  ــزوح الـ ــ ــنـ ــ وحــــدثــــت غـــالـــبـــيـــة حــــــاالت الـ
إثـــيـــوبـــيـــا  فــــي  أفـــريـــقـــيـــا، وال ســـيـــمـــا  فــــي  هـــــذه 
وجــمــهــوريــة الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة، كــمــا أدى 

ــدد الــــنــــازحــــني داخـــلـــيـــًا  ــ ــن إجـــمـــالـــي عـ ــة مــ ــائــ املــ
آثــــار  الـــتـــقـــريـــر  ويـــســـتـــكـــشـــف   .2021 ــام  ــ عــ فــــي 
الـــنـــزوح الــداخــلــي عــلــى رفــاهــهــم ومــســتــقــبــلــهــم 
الــتــي تعتبر  الــبــيــانــات واملــعــرفــة  فــجــوات  وســد 
مخاطر  تعالج  دائــمــة  حــلــول  إليــجــاد  أســاســيــة 
وآثـــار الـــنـــزوح عــلــى األطـــفـــال والــشــبــاب الــيــوم 
وفــي املــســتــقــبــل، وتــســاهــم بــنــهــايــة املــطــاف فــي 

الــعــنــف والـــصـــراع فـــي أفــغــانــســتــان ومــيــانــمــار 
ــر مـــســـبـــوقـــة مــن  ــيـ ــًا إلـــــى نــــــزوح أعـــــــداد غـ أيــــضــ

الناس.
التركيز على األطفال والشباب

ــر هـــــذا الــــعــــام تــــركــــيــــزًا خـــاصـــًا  ــريـ ــقـ يـــتـــضـــمـــن تـ
ــاالت الـــنـــزوح  ــ ــبـــاب فـــي حـ ــفــــال والـــشـ عـــلـــى األطــ
40 فــي  أكـــثـــر مــــن  يـــمـــثـــلـــون  ــن  ــذيــ الــ ــلــــي،  ــداخــ الــ

واستدامة. مرونة  أكثر  مجتمعات  بناء 
الفجوات  إن  للهجرة  الــدولــيــة  املنظمة  وقــالــت 
النزوح  ال تزال قائمة في كيفية فهم ومعالجة 

والكوارث. الصراع  سياقات  في  الداخلي 
الشركات وأهمية البينات

املنظمة  وقعت  األمــد،  طويلة  عاقة  على  بناًء 
عاملية  شراكة  الداخلي  النزوح  مراقبة  ومركز 
2018 لــتــوحــيــد الــجــهــود فــي تــحــســني  فــي عـــام 
الــبــيــانــات وتــســريــع عــمــلــيــة صــنــع الــســيــاســات 
ــنـــزوح الـــداخـــلـــي. ومـــنـــذ عــام  والــعــمــل بـــشـــأن الـ
رئــــاســــة  ــــي  فـ أيــــضــــًا  املـــنـــظـــمـــة  ــارك  ــ ــشـ ــ تـ  ،2020
ــال  ــفـ ــي لـــلـــبـــيـــانـــات حــــول األطـ ــدولــ الـــتـــحـــالـــف الــ
ــكــــومــــات  ــن الــــحــ ــ ــحــــالــــف مــ ــلــــني، وهـــــــو تــ ــقــ ــنــ ــتــ املــ
واملــنــظــمــات الـــدولـــيـــة واإلقــلــيــمــيــة واملــنــظــمــات 
غــيــر الــحــكــومــيــة ومــراكــز الــفــكــر واألكــاديــمــيــني 
ات  بــهــدف تحسني اإلحــصــاء املــدنــي  واملــجــتــمــع 
والــبــيــانــات املــتــعــلــقــة بــاملــهــاجــريــن والــنــازحــني 

األطفال. من  قسرًا 
فهم  أن  على  للهجرة  الدولية  املنظمة  وشددت 
والتكيف  وإدارتها  البشري  التنقل  اتجاهات 
ــــول  ــة لــــضــــمــــان وصـ ــيــ ــمــ ــا أمــــــر بــــالــــغ األهــ ــهـ ــعـ مـ
املـــســـاعـــدة اإلنـــســـانـــيـــة والـــخـــدمـــات األســاســيــة 
إلـــى األشـــخـــاص الـــذيـــن هـــم فـــي أمـــس الــحــاجــة 
إلــيــهــا. ورحــبــت بــالــتــقــريــر الـــذي صـــدر حــديــثــًا 
وشـــركـــائـــهـــا  لــلــمــنــظــمــة  قــيــمــة  أداة  بـــاعـــتـــبـــاره 
والــحــكــومــات والـــشـــركـــاء األخـــريـــن فـــي املــجــال 
اإلنــــســــانــــي فــــي اســـتـــجـــابـــاتـــهـــم لـــاحـــتـــيـــاجـــات 
األزمــات  مــن  املــتــضــررة  للمجتمعات  املــتــطــورة 

العالم. أنحاء  جميع  في 

قطر تطور نظام تبريد خاص حلماية جماهير املونديال من الطقس احلار
ُيـــعـــرف عـــن قــطــر طــقــســهــا الـــحـــار، لــكــّن 
ــرة الــــقــــدم قــــد يـــضـــطـــرون  ــ مــشــجــعــي كــ
الرتــداء سترات تقيهم البرد في املالعب 
املــــزودة بــأحــدث أجــهــزة تكييف الــهــواء، 
القدم  العالم لكرة  خــالل نهائيات كــأس 
الــصــحــراويــة  اإلمــــارة  الــتــي تستضيفها 

الغنية بالغاز نهاية العام الحالي.
التكييف  نــظــام  إلـــى مــهــنــدس  بــالــنــســبــة 
هذا، فإّن تبريد املالعب سيصبح بمثابة 
قـــاعـــدة ثــابــتــة فـــي األحـــــــداث الــريــاضــيــة 

الضخمة في املستقبل.

درجة حرارة 7 مئوية ثم ضخه مرة أخرى.
الــاعــبــون بأفضل  الــغــنــي: »سيحظى  ــال عــبــد  وقـ
 الهواء البارد 

ّ
تجربة في حياتهم«، مشيرًا إلى أن

ســيــمــنــع اإلصـــــابـــــات الـــتـــي يـــتـــعـــرضـــون لـــهـــا فــي 
درجات الحرارة والبرودة الشديدتني.

وأضــــاف أن الــنــظــام يــلــّبــي مــتــطــلــبــات االســتــدامــة 
ــد الـــطـــاقـــة مـــن مـــوقـــع عـــمـــاق لــلــطــاقــة  ــ

َّ
ــول ــ

ُ
حــيــث ت

الشمسية في الصحراء خارج العاصمة الدوحة.
ــة لــلــتــكــيــيــف فــــي مــوعــد  ــنــــاك حــــاجــ وســــيــــكــــون هــ

املونديال، برغم انخفاض درجات الحرارة.
ــرارة  ــ ــــد كــــل انــــســــان حــ

ّ
ــد الــــغــــنــــي، يــــول ــبـ حـــســـب عـ

حــاســوبــني محمولني وسبعني غــرامــًا مــن العرق 
في الساعة.

أعــطــى مــثــااًل عــن اســتــاد لوسيل حيث سيحضر 
املــقــّررة فــي 18  املــبــاراة النهائية  ألــف متفرج   80
كانون األول/ديسمبر »سيبقون هناك ملدة أربع 
ساعات، وهــذا كثير من املــاء. ولــدي أيضًا حــرارة 
ألــف حاسوب محمول في تلك املساحة. لذا   160
يجب موازنة هذه الحرارة بصرف النظر عما إذا 

كان الشتاء، الصيف، الخريف أو الربيع.
■ ماذا عن توفير الطاقة؟

ــه ســـيـــرّحـــب بــالــســمــاح ألي  ــ ـ
ّ
ــال عــبــد الــغــنــي إن ــ وقـ

خبير بفحص النظام والتحقق من فعاليته، علمًا 
 هـــذه الــتــكــنــولــوجــيــا خــالــيــة مــن قــيــود بــــراءات 

ّ
أن

االختراع.
 نــهــائــيــات كــأس الــعــالــم 

ّ
ـــه مــتــأّكــد مــن أن

ّ
كــمــا أن

الواليات  في   2026 في  سيما  ال  املستقبل،  في 
نظام  إلى  ستحتاج  وكندا،  واملكسيك  املتحدة 
أجل  املستقبل، من  »في  كول. وأوضح  »دكتور 
أكثر  املكّيفة  املاعب  ستكون  الاعبني،  سامة 

شيوعًا.

إقامة نهائيات كــأس العالم هــذا العام في بداية 
الــحــرارة عند نحو 25  فصل الشتاء حني تستقر 

درجة مئوية.
وتــبــريــد املـــاعـــب لــيــس بـــاألمـــر الــجــديــد، فملعب 
»سوبردوم«، موطن فريق نيو أورليانز ساينتس 
األمريكي لكرة القدم، يحتوي على 9000 طن من 

مكيفات الهواء.
■ كيف يعمل نظام التبريد في الفقاعة املعزولة؟

لكن »دكــتــور كـــول«، أســتــاذ الهندسة فــي جامعة 

الــذي ساعد أيضًا فــي صناعة نظام تبريد  قطر 
لسيارة فورد مونديو، طّور نظامًا يقول منظمو 
كــأس العالم إنــه أكــثــر »اســتــدامــة« بنسبة 40 في 
الــحــالــيــة، علمًا أن سبعة من  املــئــة مــن التقنيات 

ماعب كأس العالم الثمانية مكّيفة الهواء.
لـــ40 ألــف متفرج  الــذي يتسع  في استاد الجنوب 
املــبــاراة  ويستضيف سبع مباريات بما فــي ذلــك 
ــى لــفــرنــســا حــامــلــة الــلــقــب، روى عــبــد الغني  األولــ
ــام هـــو وفــريــقــه »فــقــاعــة مــعــزولــة تــمــامــًا«  كــيــف أقــ

ــعـــب وفــــوق  ــلـ ــوق أرضــــيــــة املـ ــ ــريـــن فــ ــتـ ــاع مـ ــفــ ــارتــ بــ
املدرجات.

داخل الفقاعة، ستكون الحرارة 21 درجة مئوية، 
ــهـــواء مـــن زوايـــــا املــلــعــب ومـــن تحت  وســيــخــرج الـ
املقاعد. وتحافظ املستشعرات حول امللعب على 
ــة الـــحـــرارة، وتــضــبــط تــدفــقــات الــهــواء  ثــبــات درجــ
بالنسبة للمقاعد في الظل وأخرى تحت الشمس.

يــتــم امـــتـــصـــاص الــــهــــواء املــتــصــاعــد داخـــــل نــظــام 
تبريد االســتــاد، وتنظيفه باملياه املحفوظة على 

عــمــل ســعــود عــبــد الــعــزيــز عــبــد الــغــنــي، املــعــروف 
ــتـــور كـــــول«، ملــــدة 13 عــامــًا عــلــى نــظــام  بــاســم »دكـ
الــتــبــريــد الــــذي يــقــول إنـــه يــســاعــد الــاعــبــني على 
ــب اإلصـــابـــة، والــحــفــاظ عــلــى صــحــة العشب، 

ّ
تــجــن

وحــتــى التخلص مــن رائــحــة الجسم فــي االســتــاد 
املزدحم.

9 آالف طن من مكيفات الهواء في ملعب واحد
ويــمــكــن أن تــصــل الـــحـــرارة إلـــى 50 درجــــة مئوية 
خال فصل الصيف في قطر، ولهذا السبب تقّرر 

روسيا : حرائق الغابات تلتهم 19657 هكتارا

• مــوســكــو : أعــلــنــت دائــــــرة حــمــايــة الــغــابــات 
الفيدرالية فــي روســيــا، أن 129 حريقا اشتعل 

في غابات روسيا على مساحة 19657 هكتارا.
بيان  في   - للدائرة  الصحفية  الخدمة  وذكرت 
ــة عــبــر  ــيـ نــقــلــتــه وكـــالـــة أنـــبـــاء »تــــــاس« الـــروسـ
مــوقــعــهــا الــرســمــي - أن املــســاحــة اإلجــمــالــيــة 

 4500 زادت  ــيــــا  فــــي روســ الـــغـــابـــات  لـــحـــرائـــق 
ــده، مضيفة  هــكــتــار خـــال الــيــوم املــاضــي وحــ
»خــال الــيــوم املــاضــي، تــم إخــمــاد 120 حريقا 
فـــي الـــغـــابـــات الـــروســـيـــة عــلــى مــســاحــة 7353 

هكتاًرا.
البيان أن حرائق الغابات تستمر في  وأضــاف 

االشــتــعــال فــي مناطق طبيعية محمية بشكل 
ــا، نــشــب حـــريـــق فـــي محمية  ــــاص، فــفــي تـــوفـ خـ
ــونــــور هـــولـــو الــطــبــيــعــيــة عـــلـــى مــســاحــة  أوبــــســ
أمــا فــي منطقة كراسنويارسك،  1869 هــكــتــاًرا، 
اشــتــعــلــت الــنــيــران فـــي 70 هــكــتــاًرا فـــي محمية 

سايانو شوشينسكي.
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ال يوجد أفضل من الصمغ العربي لعالج األمراض فهو بذاته يعتبر صيدلية قائمة بذاتها

يدخل الصمغ العربي في الصناعات الغذائية والمشروبات وصناعة األلوان والطالء والغراء وصناعة الحبر والصناعات النسيجية

الصمغ العربي ثروة 
مهملة في االستثمارات 

العربية

الهند وفرنسا تتصدران 
قائمة الدول المستوردة 

للصمغ العربي الخام

تقارير

الصمغ العربي ثروة مهملة فى االستثمارات العربية

الـــعـــربـــي إلــــى الـــهـــنـــد، ويــبــلــغ إنــتــاجــهــا الــســنــوي 
15000 طن من الصمغ الهش. ومــن أجــل الحفاظ 
على غابات القتاد وتطوير إنتاج الصمغ العربي، 
تـــقـــدمـــت مــنــظــمــة الـــتـــجـــارة الـــعـــاملـــيـــة بــمــجــمــوعــة 
لــلــدول املــصــدرة للصمغ منها تطوير  توصيات 
البحوث وخلق طرق للتعريف باملنتوج بصفته 
منتوجا طبيعيا، ومنها إنجاز دراسات لتحديد 
األســعــار، ومــن هــذه التوصيات إشـــراك املنتجني 
الــصــغــار وتــكــويــنــهــم ومنحهم الــتــمــويــات، ومــن 
التوصيات تنظيم منتدى دولي للصمغ العربي، 
وعــقــد نــــدوات إلظــهــار فــوائــده الــصــحــيــة، ولبيان 

أهميته في الصناعات الدوائية.
عــاقــة الفرنسيني بنهر السنغال عــاقــة قديمة، 
ويبدو أن تجارة الصمغ العربي في موريتانيا 
ارتــبــطــت بــهــذا الــنــهــر ارتـــبـــاطـــا وثــيــقــا، وصــــارت 
هــذه الــتــجــارة الــعــنــوان األبـــرز لنهر السنغال في 
القرنني الثامن عشر والتاسع عشر، فقيمة هذا 
الــقــرنــني مرتبطة بما يمر  النهر ظلت فــي هــذيــن 
عــبــر مـــراســـيـــه مـــن عــــائــــدات هــــذه املــــــادة الـــتـــي ما 

اإلرهاب عرقلة
وتصدر أكثر كميات الصمغ العربي من السودان 
65 في املئة، والتشاد 13 في املئة ونيجريا 8 في 
املئة، مع أن إنتاج الصمغ العربي يمتد على طول 
الشريط الساحلي وخارج ذلك من موريتانيا إلى 

تنزانيا.
ويــعــرقــل اإلرهــــاب وانــعــدام األمـــن نــشــاطــات جني 
الصمغ وبخاصة لدى املشتغلني بتجارته الذين 
ال يملكون مشاتل خاصة وإنما يجنون الصمغ 

من الغابات.
وبــســبــب عــرقــلــة حــركــة بــوكــوحــرام لــهــذا النشاط 
انخفضت صـــادرات نيجريا مــن الصمغ العربي 
مــن 40 ألـــف طــن عـــام 2009 إلـــى 11000 طــن فقط 

عام 2013.
ــيـــوم قــائــمــة الــــدول  وتـــتـــصـــدر الــهــنــد وفـــرنـــســـا، الـ
املــســتــوردة للصمغ الــعــربــي الـــخـــام؛ واســـتـــوردت 
فرنسا والهند لوحدهما 75 في املئة من الكميات 

العاملية من هذه املادة.
صادرات وواردات

الــهــنــد عـــام 2016 مــوقــع أول مــســتــورد  واحــتــلــت 
الــتــجــارة العاملية،  عــاملــي للصمغ حــســب منظمة 
وذلك باستيرادها لـ 47559 طنا من الصمغ مقابل 
لـــ 29247 طــنــا عـــام 2015؛ وفـــي عــام  اســتــيــرادهــا 
2016 استوردت فرنسا 39224 طنا مقابل 44422 

طنا عام 2015.
وفـــيـــمـــا يـــخـــص صــــــــادرات الـــصـــمـــغ املــــحــــول، فـــإن 
لـــ 38181  فرنسا تهيمن على سوقه بتصديرها 
طنا، وإذا جمعت الصادرات الفرنسية من الصمغ 
املـــحـــول مـــع صـــــــادرات بــريــطــانــيــا 4006 طـــنـــا، و 
صادرات إيطاليا 3177 طنا، وصــادرات الواليات 
املتحدة 2416 طنا، وصــادرات أملانيا 2440 طنا، 
يكون املجموع 92 في املئة من الصادرات العاملية.

استخدامات متعددة
وال تعتبر مادة الصمغ وحدها املهمة لدى الدول 
أكــد عبد املجيد عبد  الــســودان: فقد  املنتجة مثل 
ــــني الـــعـــام لــلــمــكــتــب الــوطــنــي للصمغ  الـــقـــادر األمـ
العربي »أن صفة العربي التي تطلق على الصمغ 
ــادة الـــصـــمـــغ مـــقـــتـــصـــرة عــلــى  ــ ــ ال تـــــدل عـــلـــى أن مـ
البلدان العربية، بل إن هذا الوصف يعني النقاء 
واالمتياز، ذلك أن االقتصاد املحلي إنما يستفيد 

أساسا، من أوراق وخشب ولحى القتاد«.
وقال »إن خشب القتاد يستخدم في بناء املنازل 
وصناعة السفن واأللــــواح، وتتغذى على أوراقــه 

الغنية مواشي املنطقة«.
ويدخل الصمغ العربي في الصناعات الغذائية 
واملـــشـــروبـــات، وكــمــثــبــت كــيــمــيــائــي فـــي الــطــبــاعــة 
الــحــجــريــة، ويـــدخـــل كــذلــك فـــي صــنــاعــة ملمعات 
األحــذيــة، وفــي صناعة األلـــوان والــطــاء والــغــراء، 
وفــــي صــنــاعــة الــحــبــر والـــصـــنـــاعـــات الــنــســيــجــيــة، 

ويستخدم كمادة الصقة.
إحياء المشاتل

وعرفت أسعار الصمغ العربي في منطقة كردفان 
عاصمة القتاد السودانية، تقلبات كثيرة، حيث 
الــطــن مــن 4200 دوالر منتصف عام  انتقل سعر 
2006 االرتــفــاع الــصــاروخــي لــلــمــواد األولــيــة، إلى 
1800 دوالر عام 2010 ثم تأرجح سعر الطن 2800 

و3400 دوالر للطن عام 2016.
وتستعد عدة دول أفريقية إلحياء مشاتل القتاد 
لزيادة إنتاج الصمغ العربي مثل جمهورية مالي 

التي أنشأت اتحادية وطنية للصمغ العربي.
أكــثــر دول أفريقيا تــوفــرا على  وتعتبر مــالــي مــن 
أشجار القتاد فهي تصدر منذ عقود مادة الصمغ 

الغسيل من دون الحاجة للزراعة«.
وقــال »عالجت به مريضة تعاني من فشل كلوي 
فشعرت بتحسن ملحوظ في حالتها وأصبحت 
ــدون مــعــانــاة بعد  تـــمـــارس حــيــاتــهــا الــطــبــيــعــيــة بــ
شهرين من تناولها للصمغ، ونصحها طبيبها 
املعالج بعد مراجعته بمواصلة تناول مسحوق 

الصمغ«.
وأوضـــح الطبيب أوفــى »أن منقوع العلك ساعد 
إفـــراز الفضات مــن الجسم،  املريضة على زيـــادة 
ومـــن ثــم اســتــغــنــت عــن الــغــســيــل الــكــلــوي« مشيرًا 
إلــى »أن حالة هــذه املواطنة وهــي ممرضة بأحد 
املستشفيات، كافية للجزم بفائدة الصمغ العربي 
فـــي مــعــالــجــة الــفــشــل الـــكـــلـــوي، حــيــث إن حــالــتــهــا 
تحسنت في حني أن غيرها ممن طبق عليه نفس 
العاج لم تتحسن حالتهم ألنهم لم يستسيغوا 

طعم الصمغ ولم يواصلوا العاج«.
حاالت أخرى

وتحدث الطبيب أوفى عن شاب موريتاني يبلغ 
من العمر 35 عامًا يواظب على جلسات الغسيل 

فتئت تغذي مصانع النسيج ومخابر املنتجات 
الصيدالنية وغيرها في أوروبا.

ولذلك نجد الفرنسيني يضعون خرائط مقطعية 
لهذا النهر، وملختلف املراسي التي توجد عليه، 
ــاء الــقــبــائــل واألعـــــــراق املـــوجـــودة  ــمـ ــرزون أسـ ــبــ ويــ
عــلــى الــضــفــتــني الــيــمــنــى املــوريــتــانــيــة والــيــســرى 

السنغالية.
غابات وقبائل

ــذه الـــخـــرائـــط ونـــصـــوص الـــرحـــات  ــم تــهــمــل هــ ولــ
القتاد  االستكشافية إعطاء معلومات عن غابات 
إلــى الجهة اليمنى مــن ضفة  الــتــي كــانــت تنتشر 

النهر، أي غابات القتاد املوريتانية.
ــرائـــط والـــنـــصـــوص الــفــرنــســيــة فــي  تـــحـــدثـــت الـــخـ
الــقــرون املــاضــيــة عــن ثـــاث غــابــات إحــداهــا تحت 
إشـــراف إمـــارة البراكنة وتسمى »الــفــتــاك« بينما 
الــتــي تــشــرف قبيلة إدوالـــحـــاج  تسمى نظيرتها 
عـــلـــى ريـــعـــهـــا بـــغـــابـــة »األبــــــيــــــار« وتـــســـمـــى غــابــة 
الــقــتــاد الــتــي تحت إشـــراف إمـــارة الــتــرارزه بغابة 
»الساحل« وهذه تسميات مشهورة في الرحات 
والـــخـــرائـــط الــفــرنــســيــة فـــي الـــقـــرون الــســابــع عشر 

والثامن عشر والتاسع عشر.
صيدلية الصمغ

يؤكد الطبيب التقليدي املوريتاني عبد الله أوفى 
»أنـــه ال يــوجــد أفــضــل مــن الصمغ الــعــربــي لعاج 
ــذاتـــه يــعــتــبــر صــيــدلــيــة قــائــمــة  األمــــــــراض« فــهــو بـ

بذاتها، حسب قوله.
وقال »يستخدم الصمغ العربي أو ما يطلق عليه 
الــعــلــك بــعــد طــحــنــه بــمــعــدل ملعقتني في  شعبيا 
كــوب مــاء صباحًا ومــســاًء عــاجــا فــعــاال للقضاء 
عـــلـــى الـــفـــشـــل الـــكـــلـــوي والـــتـــخـــلـــص مــــن مـــعـــانـــاة 

الكلوي منذ سنة، بدأ تناول الصمغ العربي وبعد 
إنــه لم يعد  فترة أجــرى تحاليل فقال له الطبيب 

بحاجة للغسيل الكلوي وأنه شفي تماما«.
وقــــال »هـــنـــاك حــالــة ثــالــثــة لــفــتــاة 21 عــامــًا كــانــت 
نسبة الكرنتنني عندها 5.5 وبعد تناول الصمغ 
العربي أصبحت النسبة 2 فقط، وذلك بعد ثاث 

أسابيع«.
ألياف الصمغ

ــدت بــحــوث عـــدة أن ألـــيـــاف الــصــمــغ تقلل  وقـــد أكــ
من امتصاص الجسم للسكر، وتساهم في عاج 
مــرض السكر بــزيــادة إفـــراز اإلنــزيــمــات الهاضمة 
للدهون وتخفيف الوزن وتقليل نشاط الجينات 
املسببة لسرطان القولون، ولــذا يمكن استعمال 
الــصــمــغ كــوقــايــة لـــدى األشـــخـــاص األكــثــر عرضة 
لــإلصــابــة بــســرطــان الــقــولــون والــتــهــابــه، ويساهم 
ــدم، وعــــاج أمـــــراض الــكــلــى،  فـــي خــفــض ضــغــط الـــ
والــتــهــابــات املــفــاصــل وداء املــلــوك ارتــفــاع حمض 

البول.
وتعمل األلياف الغذائية الذائبة على رفع معدل 
ــمـــاض الــدهــنــيــة قــصــيــرة الــســلــســلــة واملــهــمــة  األحـ
في الوقاية من السموم بالجسم، وباألخص في 

نهاية الجهاز املعوي.
طريقة االستخدام

ينصح الطبيب التقليدي املــوريــتــانــي علي آجه 
بــطــحــن الــصــمــغ جــيــدًا حــتــى يــصــيــر نــاعــمــًا جـــدًا، 
ويفضل طحنه بواسطة آلة خاصة ألنه غير لني، 
ويتم تناول مقدار 50 غرامًا يوميًا أي 4 ماعق 

على فترتني صباحية ومسائية.
وأضــــاف »يــحــضــر الــعــاج بــإضــافــة ملعقتني من 
ــاء مــــن الــحــنــفــيــة  ــ ــــوب مـ ــــى كـ مـــســـحـــوق الـــصـــمـــغ إلـ
مــبــاشــرة، ويــقــلــب جــيــدًا ويــتــرك مــن ســاعــتــني إلــى 
ثــــاث حــتــى يــــذوب تــمــامــًا ويــقــلــب ويـــشـــرب على 

الريق وتكرر العملية مساء قبل النوم«.
ــد أخـــــرى فـــي تــخــســيــس الــجــســم،  ــوائـ ولــلــصــمــغ فـ
وعــــاج الــســكــر وضــغــط الــــدم املــرتــفــع واإلمـــســـاك 
الحاد واملزمن وأمــراض الكلى واملسالك البولية 
الفشل الكلوي، الضمور، وكــل األمــراض الباطنة 
ــة، والـــكـــولـــســـتـــرول، وأمــــــــراض الـــصـــدر  ــديـ ــلـ ــجـ والـ
والرئة، وجميع أنواع السرطانات، وتقوية جهاز 
ــان  ــرطـ املـــنـــاعـــة، وعــــــاج الـــقـــولـــون الــعــصــبــي وسـ
الــــقــــولــــون. وأثـــبـــتـــت جــمــيــع الـــــدراســـــات أن لــيــس 
ــة أعـــــراض جــانــبــيــة مهما  الســـتـــخـــدام الــصــمــغ أيــ
كثرت الجرعة، وهو آمن عكس أي عاج كيميائي 
يفيد الجسم من ناحية ويدمره من ناحية أخرى.

فوائد عديدة
ويــســاهــم الــصــمــغ الــعــربــي، وفــقــا لـــدراســـات عــدة، 
ــاء الــتــقــلــيــديــون  ــ ــبـ ــ وطـــبـــقـــا ملــــا أجــــمــــع عـــلـــيـــه األطـ
املـــشـــهـــورون فـــي عــمــلــيــة الــهــضــم الحـــتـــوائـــه على 
ألـــيـــاف تــســاعــد فـــي ضــبــط حـــركـــة األمــــعــــاء، كما 
يعزز الجهاز املناعي ويحمي الجسم من بعض 
األمــــراض، ويحافظ على صحة القلب واألوعــيــة 
الدموية، ويستخدم لعاج التهاب الحلق ونزالت 
البرد والسعال، ويعزز صحة األسنان ألنه يحوي 
بكتيريا نافعة تمنع تكون البكتيريا الضارة في 

الفّم، ويخلص الجسم من السموم.
ويــعــمــل الــصــمــغ الـــعـــربـــي عــلــى تــحــفــيــز الــبــشــرة 
إلنتاج الكوالجني، مما يساعد في التخلص من 
الخطوط الدقيقة، ويقي البشرة مــن ظهور حب 
الشباب وذلك عن طريق تقليل اإلفرازات الدهنية 
للبشرة، ويعمل على تنظيف املــســام وتخليص 
البشرة من األوساخ، ويحافظ على مرونة البشرة 

ويخلصها من الرؤوس السوداء.

بقلم : عبداهلل مولود- نواكشوط

العربي ذات األهمية الصناعية  مهملة حتى اآلن مــادة الصمغ 
ــيـــة واالقـــتـــصـــاديـــة الــكــبــرى؛ فــقــد أكــــدت اإلحــصــائــيــات  والـــدوائـ
تــراجــع قطاع الصمغ العربي مــن إنــتــاج 100 ألــف طــن إلــى 12 
ألف طن في العام، وهو ما يعود ألسباب في مقدمتها ضعف 
للتسويق. ويقتصر جني  التمويل وانــعــدام خــطــوط منسقة 
الــســودان  الــغــالــب، على دول فقيرة بينها  فــي  الــعــربــي  الصمغ 
الــذيــن يتتبعون مــنــابــت شجر  والــتــشــاد ومــالــي ومــوريــتــانــيــا، 
القتاد لتجميعه وتسويقه. ويعتبر الصمغ العربي مجهوال لدى 
أنها  العاملية، مع  التجارة  الكثيرين من نشطاء  الغالبية ولــدى 
املئة في  بـ 194 في  العاملية  مــادة رائجة حيث ازدادت مبيعاته 
للتو منظمة  الخمس األخــيــرة، حسب تقرير نشرته  السنوات 
العربي هو عصير  للتجارة والتنمية. والصمغ  املتحدة  األمــم 
شجرة تسمى القتاد سيال يميل لونه من الشفاف إلى البني 
وهو مادة لزجة ال رائحة لها، يذوب في املاء الحار وهو خليط 
أكبر  السودان  من بروتني سكري وسكريات متعددة ويعتبر 

مصدر لتصنيع الصمغ.

يــســاعــد الــصــمــغ فــي التخلص مــن مـــرض سكر 
ــه يــعــمــل عــلــى  ــ ــــدى املـــــــرأة الـــحـــامـــل ألنـ الـــحـــمـــل لـ
الــســكــر، ويــســارع فــي التئام  تنظيم مستويات 
الــجــروح وتطهيرها، ويقي من التهابات التي 
تصيب األنسجة املهبلية، ويشد عضات الرحم 

وعضات الحوض.

ولــلــصــمــغ الــعــربــي فـــوائـــد لــلــتــخــســيــس، حيث 
ــدًا فــي  ــ ــه مــــن أكـــثـــر املــــشــــروبــــات الـــفـــعـــالـــة جـ ــ أنـ
التنحيف والتحكم في الوزن ألنه يحوي على 
تمنح  التي  الغذائية  األلياف  نسبة عالية من 
الـــشـــعـــور بـــالـــشـــبـــع وتـــجـــعـــل املــــعــــدة مــمــتــلــئــة، 
ــم الـــفـــضـــات فـــي الــجــســم  ــراكـ ــه يــمــنــع تـ كــمــا أنــ

ويــمــنــع إعـــاقـــة حـــرق الـــدهـــون والـــقـــضـــاء على 
الــعــربــي فــي عاج  الــشــحــوم. ويــســاعــد الصمغ 
التهاب  البروستاتا وخاصة  أعــراض  مشاكل 
الــبــروســتــاتــا وذلـــك بــتــنــاول كــأس مــن الصمغ 
عــن طــريــق نــقــعــه بــاملــاء الــفــاتــر لــيــلــة كــامــلــة أو 

العصير. بمزجه مع 

فوائد للنساء وللرجال
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ــواب  ــدد أكــ ــأل الــعــلــمــاء املـــشـــاركـــني عـــن عــ ســ
الــقــهــوة الــتــي يــشــربــونــهــا كــل يـــوم. وســألــوا 

التي يشربونها. القهوة  أيضا عن نوع 

تـــشـــرب الـــنـــســـاء مـــا مــعــدلــه أقــــل بــقــلــيــل مــن 
أربـــعـــة أكــــــواب مـــن الـــقـــهـــوة يـــومـــيـــا، بــيــنــمــا 
يــســتــهــلــك الـــرجـــال مــا يــقــرب مــن خــمــســة في 

املــتــوســط. وأشـــار الــبــاحــثــون إلـــى أن املـــواد 
الـــكـــيـــمـــيـــاويـــة املــــــوجــــــودة بـــشـــكـــل طــبــيــعــي 
فــــي الـــقـــهـــوة، مـــثـــل ديـــتـــيـــربـــني وكـــافـــســـتـــول 

وكــهــويــل، تــرفــع مــســتــويــات الــكــولــيــســتــرول 
الضار LDL في الدم.

أظــهــر تــحــلــيــل الــبــيــانــات وجــــود عــاقــة بني 

التي  الدم  في  الكلي  والكوليسترول  القهوة 
القهوة. تختلف حسب طريقة صنع 

إلـــى  ثـــاثـــة  ــنــــاول  تــ ــة أن  ــ ــــدراسـ الـ وكـــشـــفـــت 
خـــمـــســـة أكـــــــــواب مـــــن قــــهــــوة اإلســـبـــريـــســـو 
ــادة  ــ ــزيــ ــ ــكــــل كــــبــــيــــر بــ ــا ارتــــــبــــــط بــــشــ ــ ــيـ ــ ــــومـ يـ
بني  خاصة  الدم،  في  الكلي  الكوليسترول 

الرجال.
بارتفاع  االســتــهــاك  مــن  النمط  هــذا  ارتــبــط 
مــــلــــجــــرام/ لــــتــــر »100  مــــلــــيــــمــــول/   0.16
الــرجــال،  بــني  أعلى  ديسيلتر« كوليسترول 

0.09 مليمول/ لتر بني النساء. مقابل 
فــيــمــا ارتــبــطــت الــقــهــوة ســريــعــة الــتــحــضــيــر 
بـــــزيـــــادة نـــســـبـــة الـــكـــولـــيـــســـتـــرول لــــــدى كــا 

الجنسني.
املنشط  القهوة هي  الدراسة،  وكتب مؤلفو 
أنحاء  استهاكا في جميع  األكثر  املــركــزي 
القهوة،  استهاك  ارتفاع  إلى  العالم ونظرا 
لــلــتــأثــيــرات الصحية  يــكــون حــتــى  أن  يــمــكــن 

كبيرة. الصغيرة عواقب صحية 
ــة، الــنــرويــجــيــون مــعــتــادون  وكــتــبــت الـــدراسـ
ــقـــهـــوة  ــن الـ ــ ــاول أكـــــــــواب كـــبـــيـــرة مـ ــ ــنـ ــ عـــلـــى تـ
إلى  الــعــادة  هــذه  تــؤدي  أن  املفلترة، ويمكن 
تناول أكواب كبيرة من اإلسبريسو أيضا.

• أوسلو : أشارت دراسة أجرتها جامعة 
»القطب الشمالي« في النرويج ونشرتها 
مجلة »أوبن هارت«، إلى أن تناول القهوة 
يــزيــد مــن مــعــدل الــكــولــيــســتــرول الــضــار 
لـــدى الـــرجـــال، الـــذي يمكن أن يــقــود إلــى 
ــا نقلته  ــق مـ ــات قــلــبــيــة خـــطـــيـــرة، وفــ ــوبـ نـ

»سبوتنيك.
مـــن 13889  بـــيـــانـــات  الـــبـــاحـــثـــون  درس 
امـــرأة و6722 رجــال«،  مــشــاركــا »7167 
فـــأكـــثـــر،  ــون 40 عــــامــــا  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ املـ كــــــان 

بمتوسط 56 عاما.

اإلسبريسو ... يؤثر فى صحة الرجال ويسبب نوبات قلبية خطيرة

وحدة استشعار على 
شكل وشم لقياس نسبة 

األكسجني فى الدم

ممارسة الرياضة
 تقي احلامل من 
ارتفاع ضغط الدم

•  ماساشوستس : ابتكر فريق من 
الباحثني في الواليات املتحدة وحدة 
استشعار إلكترونية على شكل وشم 

لقياس نسبة األكسجني في الدم.
ويتكون الوشم اإللكتروني من مواد 
ــه  مــصــنــوعــة مـــن الـــحـــريـــر ويـــتـــم زرعـ
تــحــت الــجــلــد وهـــو يــســطــع بــدرجــات 
متباينة عــنــد وضــعــه تــحــت الــضــوء 
املــبــاشــر لتوضيح درجـــة األكسجني 
فـــــي الــــــــــدم، وذلـــــــــك حـــســـبـــمـــا نـــشـــرت 
وكالة االنباء االملانية. ويقول فريق 
الباحثني من جامعة تافتس بوالية 
ماساشوستس االميركية إن وحدة 
الــجــديــدة مصنوعة من  االســتــشــعــار 
نــوعــيــة مـــن الــجــيــل مــســتــخــلــصــة من 
املــكــونــات البروتينية للحرير، ومن 
خــواص هــذه املـــادة أنها تتوافق مع 

األنسجة البشرية دون مشكات.
ونــقــل املــوقــع اإللــكــتــرونــي »ميديكال 
إكسبريس« املتخصص فــي العلوم 
الــطــبــيــة عـــن الــبــاحــث ديــفــيــد كابلني 
ــال الـــهـــنـــدســـة  ــجــ ــــي مــ املـــتـــخـــصـــص فـ
قــولــه إن »الـــحـــريـــر يتميز  الــحــيــويــة 
ــــواص املـــتـــمـــيـــزة،  ــــخـ ــن الـ بـــالـــعـــديـــد مــ
ومنها إمكانية تشكيله فــي صــورة 
شــرائــح ورقــائــق، كما يمكن تــزويــده 
بــمــكــونــات إضــافــيــة دون تغيير في 

خصائصة الكيميائية«.

 ”Woman“ أوردت مجلة فيينا:   •
الــنــمــســاويــة أن مــمــارســة الــريــاضــة 
ــرة لـــلـــمـــرأة  ــيــ ــبــ ــتـــع بــــأهــــمــــيــــة كــ ــمـ ــتـ تـ
ــمـــل؛ حـــيـــث أنـــهـــا تــقــيــهــا  ــاء الـــحـ ــنــ أثــ
مـــن اإلصـــابـــة بــارتــفــاع ضــغــط الـــدم 

الحمل. وسكري 
بالصحة  املعنية  املجلة  وأوضحت 
ــه يـــنـــبـــغـــي مـــمـــارســـة  ــ ــ ــال أنـ ــ ــمـ ــ ــــجـ والـ
ــرات  ــ ــ ــــدل ثــــــــاث مـ ــعـ ــ ــمـ ــ الــــــريــــــاضــــــة بـ
أســبــوعــيــا ملـــدة 30 دقــيــقــة فـــي املـــرة 

نتائج ملموسة. لتحقيق  الواحدة 
وعـــن الـــريـــاضـــات املــنــاســبــة لــلــمــرأة 
 ”Woman“ أثــنــاء الــحــمــل، أوضــحــت
املشي وتمارين  أنه يمكن ممارسة 
ــة، الســــيــــمــــا مـــع  ــ ــيـ ــ ــدنـ ــ ــبـ ــ الــــلــــيــــاقــــة الـ
ــتـــخـــدام كــــرة مـــطـــاطـــيـــة، وركــــوب  اسـ
الدراجات على األرضيات املستوية. 
كما يمكن أيضا ممارسة السباحة، 
بـــشـــرط أال تــنــخــفــض درجــــة حــــرارة 
املاء عن 20 وأال تزيد عن 33 درجة 

مئوية.
وفي الوقت نفسه ينبغي أن تبتعد 
ــرأة الــحــامــل تــمــامــا عــن مــمــارســة  املــ
ــات الــــريــــاضــــة الــــتــــي يــــــزداد  ــيــ ــوعــ نــ
التعرض  أو  السقوط  خالها خطر 
أو  الخيل مثا  لإلصابات، كركوب 

املاراثون. أو  القتالية  الرياضات 

1.7 مليون إصابة بـ »كورونا« فى كوريا الشمالية

األشعة فوق البنفسجية ترفع خطر اإلصابة بالتهاب القرنية

حتذير من مخاطر جتلط الدم الناجم عن كوفيد - 19
رصـــــدت دراســــــة حــديــثــة لــلــســجــات الــصــحــيــة لــلــمــرضــى أن 
»كوفيد19-« عانى  شخصا واحدا تقريبا من كل 100 مصاب بـ
من تجلط وريدي أو شرياني وسط معدالت أعلى بني الذكور، 

ال سيما في املستشفيات.
وتــشــيــر تـــقـــديـــرات ســابــقــة إلــــى أن خــطــر اإلصـــابـــة بالجلطة 
الـــوريـــديـــة بـــني األشـــخـــاص الـــذيـــن تـــم نــقــلــهــم إلـــى املستشفى 
مع »كوفيد19-«، يبلغ حوالي 9 في املائة، بينما يبلغ خطر 
اإلصابة بتجلط الدم الشرياني 4 في املائة، ومع ذلك، توجد 
ــداث فــي املــرضــى الــذيــن لــم يتم  ــ بــيــانــات قليلة عــن هـــذه األحـ

إدخالهم إلى املستشفى.
شرت في العدد األخير من 

ُ
وراجعت الدراسة الجديدة التي ن

مجلة »ذا النسيت إنفكشن ديــزيــز«، حالة التجلط الوريدي 
ــرابــــة مـــلـــيـــون شـــخـــص مــصــاب  والـــشـــريـــانـــي بــــني بـــيـــانـــات قــ
»كوفيد - 19«، باستخدام املعلومات التي يتم جمعها بشكل  بـ

روتيني من جميع أنحاء أوروبا.

ووجـــــــــدت الــــــدراســــــة أنــــــه بـــالـــنـــســـبـــة لــــأشــــخــــاص املـــصـــابـــني 
»كــوفــيــد19-«، تــراوحــت املــخــاطــر مــن 0.2 فــي املــائــة إلــى 0.8  بـــ
في املائة بالنسبة للجلطة الوريدية ومــن 0.1 في املائة إلى 
الــشــريــانــيــة. وزادت نسبة  املـــائـــة، بالنسبة للجلطة  0.8 فــي 
حدوث هذه اإلصابات إلى 4.5 في املائة و3.1 في املائة ألولئك 
»كوفيد19-«، وفي  الذين تم نقلهم إلى املستشفى مصابني بـ
الوقت نفسه تراوح معدل الوفيات على مدار 90 يومًا بسبب 
الجلطات املصاحبة لإلصابة بالفيروس بــني 1.1 فــي املائة 

و2.0 في املائة، وزاد إلى 14.6 في املائة ملن دخلوا املستشفى.
وأظــهــرت الــنــتــائــج أيــضــا ارتــبــاط الــذكــور بشكل عـــام بــزيــادة 
خــطــر اإلصـــابـــة بــالــجــلــطــات الــدمــويــة الـــوريـــديـــة، والــجــلــطــات 
الشريانية والوفاة. ويقول داني برييتو-أالمبرا، أستاذ علم 
ــة بــجــامــعــة أكــســفــورد فــي تــقــريــر نــشــره أول  ــ األوبـــئـــة واألدويــ
من أمــس املوقع اإللكتروني للجامعة: »فــي حني أن املخاطر 
منخفضة إلى حد ما بشكل عام، بالنظر إلى األعداد الهائلة 

مــن األشــخــاص الــذيــن أصــيــبــوا بــفــيــروس كــورونــا املستجد، 
إلــى أعــداد كبيرة  فــإن هــذه املخاطر الصغيرة نسبيا تترجم 
من األشخاص املصابني، والنتائج على الصحة، بما في ذلك 

خطر الوفاة، كبيرة«.
ويــؤكــد بــريــيــتــو-أالمــبــرا على »أهــمــيــة استراتيجيات العاج 
الفعالة في إدارة مرض كوفيد 19- الشديد، ونحتاج إلى مزيد 
من البحث في االستراتيجيات املحتملة لتقليل مخاطر تجلط 
الدم بني املرضى الذين يعانون من املرض خارج املستشفى«.

بــيــرن، وهــو باحث أول فــي جامعة أكسفورد على  ويعلق إد 
النتائج بالقول إنها »تسلط الضوء على اآلثار السيئة واسعة 
)كوفيد19-(«، مشيرًا إلى أن الدراسة كانت  النطاق املرتبطة بـ
على مــدى فترة زمنية حيث تم تطعيم عــدد قليل من الناس 
بشكل كامل، ومــن املحتمل أن تكون إحــدى الفوائد العديدة 
للقاحات ضد املرض، هي تقليل عدد مثل هذه األحداث التي 

تحدث في املستقبل.

• ســيــول : قـــال زعــيــم كــوريــا الــشــمــالــيــة كيم 
املـــســـؤولـــني  ــال وكـــســـل  ــمــ جـــونـــغ أون إن إهــ
إلــى تفاقم تفشي »كوفيد«  الحكوميني أديــا 
ــــرت وســــائــــل إعــــام  ــبــــاد، حــســبــمــا ذكــ فــــي الــ
رسمية أمس )األربعاء(، في وقت تجاوز عدد 
الحاالت املعروفة 1.7 مليون إصابة، بحسب 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وأفـــــادت كـــوريـــا الــشــمــالــيــة عـــن أولــــى حـــاالت 
اإلصابة بفيروس كورونا األسبوع املاضي، 
ــد أعــــــــــداد اإلصـــــــابـــــــات بـــاملـــتـــحـــورة  ــ ــزايـ ــ ــتـ ــ وتـ
ــــرون«، مـــمـــا يــظــهــر فـــشـــل إجـــــــراءات  ــكـ ــ ــيـ ــ »أومـ

اإلغاق املستمرة منذ عامني.
وخــال ترؤسه اجتماعًا للمكتب السياسي 
ــال كـــيـــم إن هـــنـــاك »عــــدم  ــ ــاكـــم قـ لـــلـــحـــزب الـــحـ
نــضــج فـــي قــــدرة الـــدولـــة عــلــى الــتــعــاطــي مع 
ـــف غـــيـــر اإليـــجـــابـــي  ــوقـ األزمـــــــــة«. وانـــتـــقـــد »املــ
والــتــراخــي وعــدم تحرك كبار املسؤولني في 
الدولة«، على ما ذكرت وكالة األنباء الكورية 

الشمالية الرسمية.
الــشــمــالــيــة 232880 حــالــة  ــا  وســجــلــت كـــوريـ
»حمى« حتى مساء الثاثاء  إصابة جديدة بـ
املــاضــي، مما يرفع إجمالي الــعــدد إلــى 1.72 
مليون و62 وفاة، بحسب الوكالة. ولم تحدد 

• برلني: حذرت مؤسسة »عني« األملانية من 
خطورة األشعة فوق البنفسجية على العني؛ 
حــيــث إنـــهـــا تـــرفـــع خــطــر اإلصــــابــــة بــالــتــهــاب 
الــقــرنــيــة أو املــلــتــحــمــة، وفــــي أســــوأ الــحــاالت 
إتـــاف خــايــا الشبكية  إلـــى  تـــؤدي  يمكن أن 
مسببة إعتام عدسة العني )املياه البيضاء( 
املـــخـــاطـــر  الــــــســــــرطــــــان. ولــــتــــجــــنــــب هــــــــذه  أو 
الــجــســيــمــة، شــــددت املــؤســســة عــلــى ضــــرورة 
ارتداء نظارة شمسية توفر حماية جيدة من 
األشعة فوق البنفسجية حتى الطول املوجي 
400 نانومتر، وهو ما يمكن االستدالل عليه 

.UV400 من خال امللصق
ومن املهم أيضا أن تكون النظارة الشمسية 
الـــضـــوء  ــن  لــلــحــمــايــة مــ ذات أذرع عـــريـــضـــة 

املشتت، الذي يسقط من الجانب.
وأشـــــــــارت املـــؤســـســـة إلـــــى أن لـــــون عـــدســـات 
الـــنـــظـــارة قـــد يــتــســبــب فـــي تــغــيــر األلــــــوان في 
البيئة املحيطة، موضحة أن العدسات البنية 
والـــرمـــاديـــة والـــخـــضـــراء هـــي أقـــل الــعــدســات، 

ــــوان. أمـــا الــعــدســات الــصــفــراء  ــغــيــر األلـ
ُ
الــتــي ت

ــزيـــد مــــن تـــبـــايـــن األلــــــوان  ـ
َ
ــت أو الـــبـــرتـــقـــالـــيـــة فـ

وتنخفض حمايتها من اإلبهار نسبيا.
وتتناسب العدسات البرتقالية مع ممارسة 
الرياضة في الهواء الطلق؛ حيث إنها تعزز 
من تباين اللون األخضر، ولكنها تؤدي إلى 
عــدم إدراك األلـــوان الصارخة بشكل صحيح 

مثل ألوان إشارات املرور.
ومن املهم أيضا أن تكون النظارة الشمسية 
بـــحـــيـــث ال تــضــغــط  ــاســــب  ــنــ ــــاس مــ ــقـ ــ ذات مـ
وســــادات األنـــف أو األذرع عــلــى الــوجــه. كما 
أنــــه مـــن األفـــضـــل أن تـــكـــون وســـــــادات األنـــف 
مــصــنــوعــة مــن مــــادة باستيكية طــريــة، كي 
تتواءم بمرونة مع شكل األنــف. ومن ناحية 
أكــدت املؤسسة على أهمية النظارة  أخـــرى، 
الشمسية لأطفال بصفة خاصة؛ نظرا ألن 
بؤبؤ العني لديهم يكون أكبر من مثيله لدى 
نفذ 

ُ
البالغني، فضا عن أن عدسات أعينهم ت

الضوء بشكل أكبر أيضا. 

ــابـــات  ــدد اإلصـ ــل اإلعــــــام الــرســمــيــة عــ ــائـ وسـ
والـــوفـــيـــات الــنــاجــمــة عـــن فـــيـــروس كـــورونـــا 
يــقــولــون إن السلطات  املستجد، لكن خــبــراء 
ستاقي صعوبة فــي إجـــراء اخــتــبــارات على 
نــطــاق واســــع. فــي االجــتــمــاع مــســاء الــثــاثــاء 

»إيــقــاظ الــحــزب بــأســره  املــاضــي وعـــد كــيــم بـــ
مثل بركان ثائر« ملواجهة تفشي الفيروس.

ــّدمـــة اســتــجــابــة  ــقـ ووضــــــع كـــيـــم نــفــســه فــــي مـ
الباد الوبائية منذ أعلنت كوريا الشمالية 
عــن أول إصــابــة »كــوفــيــد« األســبــوع املاضي، 

»اضطرابات  مشيرًا إلى أن التفشي يتسبب بـ
كبيرة«. وُوزعت أدوية تبرعت بها أسرة كيم 
عــلــى الــكــوريــني الــشــمــالــني فــي إقــلــيــم جنوب 
هوانغي، بحسب وســائــل اإلعـــام الرسمية، 
ــلـــى دوره  فــــي مـــســـعـــى لــتــســلــيــط الــــضــــوء عـ

شخصيًا في محاربة الوباء.
ويــشــارك قــرابــة 3 آالف مــن الــطــواقــم الطبية 
ــلـــى مـــــــدار الـــســـاعـــة  لــلــجــيــش فــــي »خــــدمــــة عـ
ــداد األدويــــــة«، حسبما ذكــرت  ــ لــتــوصــيــل وإمـ

وسائل اإلعام الرسمية.
ويشير خبراء إلى أن نظام الرعاية الصحية 
ــوأ  ــا الــشــمــالــيــة يــعــد مـــن بـــني األســ فـــي كـــوريـ
الــعــالــم، فــي ظــل مستشفيات تعاني من  فــي 
نقص في التجهيزات وقلة وحــدات العناية 
املشددة وعدم وجود أدوية لعاج املصابني 
»كوفيد«، أو إمكانيات إلجراء فحوص على  بـ

نطاق واسع.
الــعــاملــيــة عــن قلقها  الــصــحــة  أعــربــت منظمة 
بـــشـــأن األضـــــــرار الــهــائــلــة الـــتـــي قـــد تلحقها 
املـــــتـــــحـــــّورة »أومــــــيــــــكــــــرون« بـــالـــســـكـــان غــيــر 
ــا الـــشـــمـــالـــيـــة، وجـــــددت  ــوريــ ــي كــ املـــلـــقـــحـــني فــ
بـــدءًا بتوفير اللقاحات  عرضها للمساعدة 

وصواًل إلى املعدات الطبية.
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عملي   - الناشئة  السيارات  شركات  قبل  من 
للتكامل  اإلمدادات  لتأمني  ذلك  يبدو  ما  بقدر 
ألنه  يبدو،  كما  السهل  الحل  ليس   - الرأسي 

مكلف للغاية.
الحل الوحيد طويل األجل لتخفيف أزمة العرض 
التعدين  تكنولوجيا  في  االستثمار  دفع  هو 
وصديقة  مستدامة  بطريقة  الليثيوم  ومعالجة 
للبيئة. يتطلب األمر رأس مال خاصًا وحوافز 
حكومية، وهو ما تعلمه بكني جيدًا، لبناء القدرة 

االستراتيجية في صناعة مركزة.
جميع  في  الشركات  من  العديد  تستكشف 
املعدن  الستخراج  مبتكرة  طرقًا  العالم  أنحاء 
وإنتاجه. ومع ذلك، فإن تقنيات التعدين خاصة 
كل  استخدام  يمكن  ال  أنه  يعني  ما  باملوارد، 
تقنية في كل منجم. على سبيل املثال، واصلت 
شركة »سوسيداد دي شيلي«، التي يشار إليها 
منتج  أكبر  ثاني  تعتبر   ،»SQM« اختصارًا 
فترات  خالل  االستثمار  العالم،  في  لليثيوم 
الصعود والهبوط وبطريقة صديقة للبيئة. في 
وقت سابق من الشهر الجاري، التزمت الشركة 
باستثمار 900 مليون دوالر العام الجاري في 

جميع منتجاتها.
وأشار تقرير حديث صدر عن شركة »ماكنزي 
لالستخراج  مختلفة  طرق  إلى  كومباني«  آند 
املباشر، لكن تكاليف التشغيل ال تزال مرتفعة، 
وكذلك استخدام املياه. ومن بني الطرق الخمس 
املختلفة للقيام بذلك، هناك طريقة واحدة فقط - 
باستخدام خاصية االمتصاص – تعتبر قابلة 
للتطبيق تجاريًا، والبعض اآلخر ال يزال باهظ 
البدائل للحصول على املزيد من  الثمن. تشمل 
الليثيوم  طريقة  يسمى  ما  استخدام  الليثيوم 
املباشر إلى املنتج وتزويد السوق باإلسبودومني 
الحقًا  معالجته  ثم  الدرجة(  منخفض  )خام 
إعادة  فإن  النهاية،  وفي  الصينيون.  فعل  كما 
استخدامها  وإعادة  القديمة  البطاريات  تدوير 

ستضمنان أيضًا استمرار اإلمداد.
من شأن كل هذا أن يضيف الكثير إلى صورة 

معقدة إلمدادات الليثيوم في املستقبل.
ال  األمر  أن  يعلم  أن  ماسك  إيلون  على  يتعني 
بل  فقط،  املستقبل  إلى  بالولوج  دائمًا  يتعلق 
والتكنولوجيا  املال  رأس  في  التفكير  أيضًا 

والوقت.

العربي، أين نحن اآلن من تلك املبادرة اإلنقاذية 
التي أطلقت عام 2021؟ الخطة تحتاج إلى برامج 
أحد  كانت  فلربما  الجميع،  بها  يلتزم  فعلية 
الخليج  دول  تكون  وقد  واملساهمات،  الحلول 
املتابعة،  ثم  بالعمل  والبدء  التنفيذ  على  أقدر 
فهل نرى نقطة ضوء قادمة تخفف عن الجميع 

انعدام الرؤية؟

مستشار إعامي وأحد مؤسسي جريدة 
، وتولى تأسيس مركز  الكويتية  القبس 

الدراسات واملعلومات فيها

املرتفعة  األسعار  أثبتت  وقد  بسالسة.  تعمل 
أنها باهظة بالنسبة للبطاريات املستخدمة في 
ما  والكبيرة،  الصناعية  الطاقة  تخزين  أنظمة 
أدى إلى موجة من إلغاء الطلبات ألن الشركات ال 
تستطيع نقل التكاليف بنفس الطريقة للعمالء.

أسعار  أيضًا  انخفضت  نفسه،  الوقت  وفي 
معالجة،  األكثر  الليثيوم  هيدروكسيد 
في  التقنية  عالية  البطاريات  في  واملستخدم 
الصني. ويتناقض هذا االتجاه بشكل حاد مع 
دقة  األكثر  النسخة  مع  الخارج  في  يحدث  ما 
حيث يواصل املصنعون الكوريون واليابانيون 

دعم الطلب.
في  اإلسبودومني  مادة  على  الطلب  يستمر 
إلى  تهدف  التي  املنشآت  وتواجه  االرتفاع، 
فقد   - عليها  الحصول  في  صعوبة  تحويلها 
خالل  املائة  في   24 بنسبة  األسعار  ارتفعت 

الواردة إليها، وقد تكرر األمر عدة مرات، فنسبة 
 %40 من  أكثر  إلى  وصلت  املياه  في  النقص 
العراق  في  كوارث  حدوث  إلى  يؤدي  ما  وهذا 
 30 من  النخيل  أشجار  عدد  فيه  تراجع  الذي 
مليون نخلة إلى 18 مليونا، كما يقول العارفون 

بالزراعة.
األوجه  أحد  يكون  فقد  الغبار  موضوع  أما 
وبالتالي  املياه،  في  والنقص  الشح  عن  الناتجة 
بيئة  املناخ، وفي  وأحوال  تقلبات  ينعكس على 
صحراوية مساعدة أصاًل على تراكم العواصف 
في  تتسبب  دقيقة  لكائنات  والحاملة  الترابية 

أسعار  انخفضت  بينما  املاضي  الشهر 
الليثيوم وهيدروكسيد بنسبة 5 في  كربونات 

املائة إلى 7 في املائة.
املنحرفة  الصورة  بسبب  األسعار  تعثر  ومع 
متى  تحديد  الصعب  من  والطلب،  للعرض 
في  البطارية  تقنية  وتستمر  األمور.  تتزامن 
األكثر  التقنيات  تتطلب  وقد   - أيضًا  التطور 
تقضي  أال  أمل  على  الليثيوم  من  املزيد  تقدمًا 
القادم  العقد  خالل  اإلنتاج  ومنشآت  املناجم 
عليه أيضًا. بالفعل كانت الزيادات في العرض 
العام الجاري أقل مما كان متوقعًا، حيث يتوقع 
العقد  خالل  السوق  عجز  يتسع  أن  املحللون 

القادم.
ورجال  الشركات  دفع  أن  أيضًا  هذا  ويعني 
األعمال إلى األعمال التجارية التي تتمتع بخبرة 
محدودة فيها هي مهمة خادعة؛ فشراء املناجم 

الكثير من املشاكل الصحية لإلنسان.
قيل إن تغير املناخ سيقلب حياتنا رأسًا على 
إلى  تتحول  قد  نعيشها  التي  فالتبدالت  عقب، 
إلى  ذهب  والبعض  الجميع،  يالحق  »كابوس« 
إلى  األرض  ستحول  الظاهرة  هذه  بأن  التنبؤ 
عطارد!!  أو  املريخ  غرار  على  قاحلة  صخرة 
وارتفاع درجات حرارة األرض أقرب مثال على 

ذلك.
السعودية  العربية  اململكة  مبادرة  إلى  عودة 
»االقتصاد  إلى  املنطقة  تحول  في  وقيادتها 
العالم  في  مليار شجرة  األخضر« وزراعة 50 

آخر.  ضغطًا  تضيف   - والكوبالت(  النيكل 
واسع  نطاق  على  املستخدمة  التقنيات  تعمل 
الخام  املواد  من  املزيد  على  الطلب  زيادة  على 
ومن  الصني.  خارج  خصوصًا  األساسية، 
الكاثود هذه  مواد  على  الطلب  يمثل  أن  املتوقع 
من   - املائة  في   25 نحو   - نسبيًا  ثابتًا  جزءًا 
الركاب  سيارات  بطاريات  من  الطلب  إجمالي 
املقبل،  العقد  مدار  على  التجارية  واملركبات 
وفقًا لـوود ماكنزي. ولم تكن شعبية بطاريات 
فوسفات الحديد الليثيوم مستبعدة، وهي التي 

كان ُينظر إليها في البداية على أنها أقل شأنًا.
اضطر املسؤولون إلى خفض أسعار مركبات 
الليثيوم الخام في الصني - حيث يجري تكرير 
- لضمان  العالم  الليثيوم في  املائة من  60 في 
سلسلة  وأن  للضغط  الشركات  تعرض  عدم 
الحيوية  الكهربائية  املركبات  بطاريات  توريد 

العراقي مهدي الحمداني.
دجلة  نهر  في  يظهر  لألزمة  املأساوي  الجانب 
ويصل إلى شط العرب، ويتضرر منه العراقيون 
وبالتبعية وضع الكويت املناخي واملائي، فإيران 
العراق من  على  للضغط  الورقة  هذه  تستخدم 
أجل أن تعيد العمل باتفاقية الجزائر عام 1975 
والتي كانت أحد أسباب الحرب مع العراق ملدة 

8 سنوات.
حصة  في  التحكم  أن  للعيان  املاثلة  الحقيقة 
العراق من املياه بيد تركيا وإيران، وأن السدود 
املياه  كميات  من  تقلل  الدولتان  تبنيها  التي 

املشاريع  أصحاب  على  ماسك  إيلون  يقترح 
إلى  للولوج  الليثيوم  تعدين  مجال  في  الدخول 
التي  البليغة  النصيحة  وهي  مثير.  مستقبل 
إلنتاج  املعقدة  التحديات  استيعاب  في  فشلت 

املزيد من ذلك املعدن.
أدى ارتفاع أسعار الليثيوم إلى إضعاف اإلثارة 
وأشار  الكهربائية.  بالسيارات  أحاطت  التي 
أكبر  كان  األبيض  املعدن  إنتاج  أن  إلى  ماسك 
يكون  قد  الكهربائية.  للسيارات  مقيد«  »عامل 
هذا صحيحًا – باإلضافة إلى جميع االختناقات 
ولكن   - البطاريات  إمداد  سلسلة  في  األخرى 
شراء  أو  الليثيوم  من  املزيد  استخراج  مجرد 

منجم ليس هو الحل.
على  والطلب  العرض  بني  الفجوة  اتساع  مع 
املعدن، ارتفعت أسعار كل شيء بدءًا من خام 
الليثيوم  كربونات  إلى  واإلسبودومني  الليثيوم 
هيدروكسيد  في  املتمثل  دقة  األكثر  والشكل 
الليثيوم. أممت املكسيك إنتاج الليثيوم، وأيضًا 
شيلي التي تحوي بعض أكبر املناجم في العالم 
اقتربت من تحقيق ذلك أيضًا. وتفرض الصني 
قيودًا صارمة على األسعار وتدفعها لألسفل 
لضمان عدم معاناة شركاتها من االنتكاسات، 
طرق  إيجاد  املتحدة  الواليات  تحاول  فيما 

لتوسيع إمدادات الليثيوم.
الفجوة  ورغم ذلك، ال توجد حلول سهلة لسد 
نطاق  على  الكهربائية  املركبات  اعتماد  وجعل 
واسع حقيقة واقعة. يرجع جانب من ذلك إلى أن 
التعدين قد اكتسب سمعة سيئة على مر السنني 
من  املستثمرين  مجموعة  وسط  إغراقه  وتم 
خارج نطارق املشروعات البيئية واالجتماعية، 
ومجاالت الحوكمة، ما يعني نقص االستثمار 
في تقنيات التكرير، ووضع الشركات في وضع 
مع  للتعامل  اآلن  يستعدون  فهم  مواٍت،  غير 
أقرب  الخام في وقت  املواد  املتزايد على  الطلب 
بكثير مما كانوا يتوقعون، ومع أزمات سلسلة 
تتطور  لم  والعمليات  األساليب  لكن  التوريد، 

بشكل كامل.
بني  الكبيرة  الفجوة  فإن  ذلك،  إلى  باإلضافة 
تلك   - الكهربائية  السيارات  بطاريات  تقنيات 
حديد  )فوسفات  صالحيتها  أثبتت  التي 
الليثيوم( مقابل تلك التي ال يزال أمامها طريق 
)منغنيز  للطاقة  كثافة  أكثر  ولكنها  طويل، 

على من تقع مسؤولية الغبار التي تهب علينا 
تلقي  الكويت  في  أصوات  وآخر؟  وقت  بني 
نقلت  بغداد  عطست  وكلما  العراق،  على  اللوم 
العدوى مباشرة إلى الكويت، دون التمعن قلياًل 
الشح في  وأزمة  املناخ  تغير  األسباب وفي  في 
املياه، بل هناك من دعا إلى وقف تمويل مشروع 
بـ40  املقرر  العراقي،  الجنوب  في  التخضير 
مليون دينار كويتي بحجة أن القسم األكبر منه 

سيذهب إلى جيوب البعض كرشا.
إيران بدورها أرجعت السبب إلى السدود التي 
تقيمها تركيا بأنها تسببت في مشاكل بيئية 
من  عدد  في  مؤخرًا  حدثت  رملية  وعواصف 
الهواء، بلغ ذروته في  املدن وأسفرت عن تلوث 
طهران، أما تركيا فتقول ردًا على وسائل إعالم 
إيرانية، وكما نقلته صحيفة »الخط األخضر« 
الهاجري،  خالد  الزميل  البيئي  الناشط  بقيادة 
ظاهرة  تعتبر  والترابية  الرملية  العواصف  إن 
الغبار  بأنه  الرئيس  السبب  مبينة  طبيعية، 
الصحراوي القادم من إفريقيا والشرق األوسط 

واملتضرر منه تركيا وإيران!
الكرة  وترمي  املسؤولية  تتقاذف  جهات  ثالث 
شيء  الواقع  أن  حني  في  اآلخرين،  ملعب  في 
األزمة  مقدمته  في  يأتي  تمامًا،  ومختلف  آخر 
الطاحنة واملتمثلة بشح موارد املياه والندرة التي 
على  عنها  نتجت  التي  واملعاناة  إليها  وصلت 
صعيد الزراعة والتصحر ومياه الشرب وتغير 
الجانب  على  ليست  السدود  ومشكلة  املناخ، 
التركي فقط، بل عند إيران التي أمعنت الضرر 
للعراق بالدرجة األولى، كما هو الضرر التركي، 
واملياه  السدود  موضوع  في  التركي  فالخطاب 
لم يتغير، فهي تنظر إلى املياه بكونها »عابرة 
معها  املتشاركة  لألطراف  وليس  للحدود« 
وقانون  الدولية  املواثيق  وفق  تلزمها  حقوق 
من  تدعي  كما  عنصر  فاملياه  الدولي،  البحار 
»عناصر التعاون«، في حني أن طهران تشتكي 
غير  »أمرًا  وتعتبره  للسدود  تركيا  بناء  من 

مقبول«.
املشكلة أن التعامل في ملف مصيري ووجودي 
من الطرفني املهمني واملؤثرين، وهما إسطنبول 
ُوضع  فقد  »التسييس«،  عليه  يغلب  وطهران، 
املعهودة،  الضغط  أوراق  ضمن  الطاولة  على 
تقاسم  على  وافقت  تركيا  إن  تقول  فبغداد 
إيران  لكن  فنية،  محادثات  عبر  معها  الضرر 
روافد  ستة  قطعت  بل  التقاسم  هذا  ترفض 
الوزير  كبرى كانت تغذي نهر دجلة على ذمة 

تعدين الليثيوم انتكاسة تواجه السيارات الكهربائية

من يتحمل مسؤولية الغبار... تركيا أم العراق أم إيران؟

بقلم : أنجاين تريفيدي

بقلم : محزه عليان*

في الصين يجري تكرير 6٠ في المائة من الليثيوم في العالم

الحقيقة الماثلة للعيان أن التحكم في حصة العراق من المياه بيد تركيا وإيران



أسبوعية - بيئية - مستقلة
تصدر  عن مركز اإلعالم البيئي

 فى جماعة اخلط األخضر البيئية

■  العنوان: الساملية شارع قطر برج العثمان
■ املراسالت: ص.ب  2152 -  الرمز البريدي: 40172
info@greenkuwait.org :البريد االلكتروني ■
www.greenkuwait.org :املوقع االلكتروني ■

GreenKuwait

GreenKuwait
GreenKuwait

GreenKuwait

Sunday 22 May 2022األحد 22 مايو 2022 م – 21 شوال 1443 هـ

خالد محمد الهاجرياألخـــيــرة
رئيس التحرير : النـاشط البيئـي

•  الــربــاط : أفتتح في الــربــاط البنك الجديد 
لــلــجــيــنــات الــتــابــع لــلــمــركــز الـــدولـــي للبحوث 
الزراعية في املناطق الجافة )إيــكــاردا(، وذلك 
خـــــال حـــفـــل تــــرأســــه مـــحـــمـــد صـــديـــقـــي وزيــــر 
الفاحة والصيد البحري والتنمية القروية 

واملياه والغابات.
وتـــم إنــشــاء بــنــك الــجــيــنــات، الــــذي يــنــدرج في 
املــوارد،  إطــار الجهود الوطنية للحفاظ على 
ملواجهة تحديات األمن الغذائي والتهديدات 
املــتــعــلــقــة بــالــتــغــيــرات املــنــاخــيــة، بــهــدف جمع 
املـــــوارد الــجــيــنــيــة الــحــيــويــة والــحــفــاظ عليها 
ــنـــوع الــبــيــولــوجــي  ــتـ ــا لــحــمــايــة الـ وتـــطـــويـــرهـ

الزراعي في األراضي الجافة.
ــال الـــوزيـــر صــديــقــي فـــي كــلــمــة خـــال حفل  وقــ
االفــتــتــاح الــــذي تــمــيــز بــحــضــور املـــديـــر الــعــام 
»إيكاردا« علي أبو سبع، إن املوارد الجينية  لـ
تــشــكــل تـــراثـــًا ثــمــيــنــًا لــلــغــايــة »يــجــب صيانته 

والحفاظ عليه«.
وذكر صديقي أن املدخات واألنواع البرية ذات 
الصلة، ضــروريــة لتطوير محاصيل جديدة 
قـــادرة على التكيف  مــن خــال اختيار سمات 
مع الظروف األكثر صعوبة بسبب التغيرات 
ــــى أن االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــرًا إلــ ــيـ املـــنـــاخـــيـــة، مـــشـ
الجديدة الجيل األخضر تضع الحفاظ على 
التنوع البيولوجي ضمن األولويات، من أجل 
القادم. وأشــاد الوزير  فاحة مستدامة للعقد 
املـــغـــربـــي بــالــتــعــاون الـــوثـــيـــق مـــع »إيــــكــــاردا«، 
الـــذي بـــدأ فــي عـــام 1977 فيما يــخــص بــرامــج 
الـــبـــحـــث الـــتـــي تــغــطــي مــــجــــاالت مـــثـــل انــتــقــاء 
الحبوب والقطاني، ونظم املحاصيل والثروة 
املــيــاه وتعزيز  املــتــكــامــلــة، وإدارة  الــحــيــوانــيــة 
ــتـــعـــاون امـــتـــد إلــى  ــدرات. وقـــــال إن هــــذا الـ ــ ــقـ ــ الـ
املـــوارد  املــجــاالت املتعلقة بحفظ واســتــخــدام 
الــوراثــيــة فــي أوائـــل الثمانينيات، مــع اقتناء 
عـــدد كبير مــن مــدخــات الــحــبــوب والــقــطــانــي 
التي تم اختبارها في املغرب. وقد أدى التقدم 
الــذي أحــرزه املعهد الوطني للبحث الزراعي 

إلــى انضمام العديد مــن الشركاء  وإيــكــاداك« 
اآلخرين إلى برنامج التعاون.

ويضم بنك الجينات للمعهد الوطني املغربي 
الـــزراعـــي حــالــيــا مــجــمــوعــة بنحو 72  للبحث 
ألف مدخل، منها أكثر من 13 ألف مدخل قام 
»إيكاردا«. باإلضافة  بتوفيره بنك الجينات لـ
إلــى ذلــك قــام بنك الجينات للمعهد الوطني 
للبحث الزراعي في سنة 2020. وللمرة األولى، 
»إيــكــاردا«، بإيداع  لـــ بمساعدة بنك الجينات 
جــــزء مـــن مــجــمــوعــتــه فـــي مــحــمــيــة ســفــالــبــارد 

العاملية للبذور بالنرويج.
ــاردا« إلـــى تعزيز  ــكــ ويـــهـــدف الــتــعــاون مـــع »إيــ
قــدرات املؤسسات الوطنية للبحث من خال 
التكوين والدعم التقني وكذا دعم بناء النظام 

املغربي للموارد الوراثية لأغذية والزراعة.
وأنشأت »إيــكــاردا« منصة للبحوث الزراعية 
بـــدعـــم مــــن الـــحـــكـــومـــة املـــغـــربـــيـــة ســـنـــة 2012، 
ــراء بــحــوث مــعــمــقــة حـــول جــمــيــع جــوانــب  ــ إلجـ
الــبــوريــة. وتــضــم منصة البحث هذه  الــزراعــة 
100 هكتار من األراضي بموقع مرشوش، كما 
تــضــم الــعــديــد مــن املــخــتــبــرات، بــاإلضــافــة إلــى 

بنك الجينات.
و»إيــــــــكــــــــاردا« هــــي مــنــظــمــة دولــــيــــة تــضــطــلــع 
بــالــبــحــوث مـــن أجــــل الــتــنــمــيــة لــتــقــديــم حــلــول 
فــاحــيــة مــبــتــكــرة قــائــمــة عــلــى الــعــلــم، وتعمل 
على تحسني مــرونــة سبل عيش املجتمعات 
القروية في األراضــي الجافة. وهي تعمل في 
مناطق الشرق األوسط وشمال أفريقيا وآسيا 

الوسطى.
جـــرى حــفــل افــتــتــاح الــبــنــك الــجــديــد للجينات 
الــدولــي للبحوث الزراعية في  التابع للمركز 
ــاردا(، أيــضــًا، بحضور  ــكــ املــنــاطــق الــجــافــة )إيــ
عدد من كبار املسؤولني من املنظمات الدولية، 
بما في ذلــك املجموعة االستشارية للبحوث 
الزراعية الدولية ومنظمة األغذية والــزراعــة، 
ــامـــعـــات ومــعــاهــد  ومــمــثــلــو الــــســــفــــارات والـــجـ

التكوين والبحث.

• مسقط : انضم املصور الفوتوغرافي العماني هيثم 
بــن خميس الفارسي لوكالة ناشيونال جيوغرافيك 
ا 

ً
العاملية، كمصور محترف ضمن 80 مصوًرا متعاون

حول العالم، ويعد أول مصور عماني في هذه الوكالة 
آلية تتبعها الوكالة  العاملية. وتم اختياره عن طريق 
لــلــجــان متخصصة تــتــابــع مــصــوري  تتمثل فــي عــمــٍل 
العالم في املواقع واملنصات اإللكترونية حول العالم، 
مـــن خـــال الــبــحــث عـــن املــصــوريــن وأعــمــالــهــم الــفــنــيــة، 
وآليات تقديم صورهم، ومواضيع تلك األعمال التي 

تتناسب مع رؤية الوكالة الفنية.
ويــأتــي انضمامه للوكالة العاملية بهدف نشر صور 
وفيديوهات عــن سلطنة عمان فــي مــجــاالت مختلفة 
الــعــمــانــيــة، والطبيعة  املــغــامــرات، والــثــقــافــة  كسياحة 
والحياة الفطرية، وغيرها التي مــن شأنها أن تعزز 
ــذا الــجــانــب، وســُيــســلــط  حــضــور ســلــطــنــة عــمــان فـــي هـ
الضوء عليها من خــال نشرها في منصات الوكالة 
الــتــي تــجــذب مــايــني املتابعني مــن مختلف  الرسمية 

دول العالم.

وُيشير الفارسي في تصريح لوكالة األنباء العمانية 
ا ودافــًعــا 

ً
إلـــى أهــمــيــة هـــذا الــتــعــاون كــونــه يمثل حــافــز

نــحــو مــزيــد مــن اإلبـــــداع، ويــعــد بــوابــة مهمة للتعرف 
ــا جديدة 

ً
آفــاق على سلطنة ُعمان عن كثب، كما يفتح 

لوكالة ناشيونال جيوغرافيك وغيرها من املؤسسات 
العاملية؛ إلنتاج أعمال فنية ووثائقية تخص سلطنة 

عمان.
وأضـــــاف أن الـــوكـــالـــة قــامــت مـــؤخـــًرا بــنــشــر صــورتــني 
مــن تــصــويــري، األولـــى ألنــثــى سلحفاة خــضــراء أثناء 
فترة التعشيش في محمية رأس الحد بوالية صور، 
ـــظـــِهـــر مـــشـــهـــًدا عـــلـــوًيـــا لـــإلفـــطـــار فـــي شهر 

ُ
والــثــانــيــة ت

الــســدرة بــواليــة جعان  رمــضــان الفضيل فــي مسجد 
بني بو علي.

وأوضح أنه سعيد بهذا التعاون الذي يراه استثنائًيا 
ــــى تـــجـــربـــتـــه ثــــــــراًء فــــي عــــوالــــم الــــصــــورة  ــيـــف إلــ ويـــضـ
ُعـــمـــان تمتلك  لـــهـــا، خـــاصـــة وأن ســلــطــنــة  والـــتـــرويـــج 
ــى الــتــنــوع  ــ ــقـــومـــات فــــريــــدة مـــتـــنـــوعـــة، بـــاإلضـــافـــة إلـ مـ

الجغرافي والبيئي.

العماني هيثم الفارسي ينضم إلى ناشيونال جيوغرافيك

¶ املصور الفوتوغرافي هيثم بن خميس الفارسي

املغرب يفتتح »بنكًا جينيًا« ملكافحة التصحر

الغبار املتراكم ينهي مغامرة 
مسبار »ناسا« على املريخ

بــعــد نــحــو أربــعــة أعــــوام مــن ســبــر أغــــوار املــريــخ، 
إنهاء عملياته خال  يعتزم املسبار »إنسايت« 
ــار املــــتــــراكــــم عــلــى  ــبـ ــغـ الـــصـــيـــف املـــقـــبـــل بــســبــب الـ

الشمسية. ألواحه 
التي تم جمعها سيستخدمها  البيانات  أن  غير 
العلماء من العالم أجمع ألعوام عدة، لاستمرار 
في تحسني فهم طريقة تشكل الكواكب، على ما 

أشارت وكالة الفضاء األمريكية »ناسا«.
املزود خصوصا  وقد سجل املسبار »إنسايت«، 
ــــزالزل، أكثر  جــهــازا فــائــق الــحــســاســيــة لــقــيــاس الـ
مــن 1300 »هــزة مريخية«، إحــداهــا بقوة خمس 
درجــات قبل أسبوعني فقط، وهــي األقــوى حتى 

اآلن، بحسب ما ذكرت »الفرنسية«.
بــحــدود تموز )يوليو(،  املهمة،  انتهاء  لكن قبل 
ســيــتــم إطـــفـــاء جــهــاز قــيــاس الــــــزالزل. وســيــقــاس 
بــواقــع مرة  املــســبــار بعدها  فــي  الــطــاقــة  مستوى 
يوميا تقريبا، ويتم التقاط بعض الصور أيضا. 
وبحلول نهاية 2022، ستتوقف املهمة بالكامل.

ويعود ذلك إلى التراكم الحاصل على مر األشهر 
للغبار املريخي على اللوحني الشمسيني اللذين 

يبلغ عرض كل منهما 2،2 متر.
ــوازي تــقــريــبــا  ــ وتــبــني أن ســرعــة تـــراكـــم الــغــبــار تـ
مــا كــانــت عــلــيــه الــتــقــديــرات الــتــي وضــعــتــهــا فــرق 
»نــاســا«  عـــام، عــمــدت  »نــاســا« مسبقا. قبل نحو 
إلى عملية تنظيف الفتة، استخدم فيها الغبار.

وقد حفرت ذراع الروبوت السطح وأنزلت برفق 
الــروبــوت. وقد  فــوق  املريخية  التربة  كميات من 
ا مـــن الــغــبــار عــلــى الــلــوحــني  حــمــلــت الـــريـــح جــــزء

الشمسيني، ما أتاح إطالة عمر املهمة.
ــــج أدوات تــتــيــح تــنــظــيــف  ــاذا لــــم يـــتـــم دمـ ــ لـــكـــن ملــ
الـــلـــوحـــني مـــبـــاشـــرة؟ الــســبــب يـــعـــود إلــــى مــســألــة 
التكلفة، وفق ما قال بروس بارنردت من مختبر 
الــدفــع الــنــفــاث الــتــابــع لــوكــالــة نــاســا. ومــثــل هــذه 
املــيــزانــيــة املخصصة  مــن  كــانــت لتنتقص  اآللــيــة 

لأدوات العلمية.
وكــان »إنــســايــت«، وهــو أحــد الــروبــوتــات األربعة 
ــــودة حـــالـــيـــا عـــلـــى املــــريــــخ مــــع املــســبــاريــن  ــــوجـ املـ
األمــريــكــيــني »بــرســيــفــيــرنــس« و«كــوريــوســيــتــي« 
والــصــيــنــي »جــــورونــــغ«، قــد وصـــل إلـــى الــكــوكــب 

األحمر في تشرين الثاني )نوفمبر( 2018.

أنف ذكي يشتم الروائح واخملاطر

أملاني  : صمم عالم  أملانيا  • كييل – 
بــرنــامــجــا لــلــذكــاء االصــطــنــاعــي، على 
شكل أنف باستيكي عماق، يكشف 
عن ابتسامة واسعة عندما ينجح في 
املعروضة  الرائحة  التعرف على نوع 
ــه. ووضـــــــــع الــــبــــاحــــث هــــورســــت  ــيــ ــلــ عــ
هلبروك األنــف الــذكــي، أمــام كــأس من 
ــنــــدي الســـتـــعـــراض  ــرلــ الـــويـــســـكـــي األيــ
ــاء وجـــه  ــ ــ ــوان أضـ ــ ــ مــــهــــاراتــــه، وبــــعــــد ثـ
ــغـــيـــرة  أخـــــضـــــر مــــبــــتــــســــم شـــــاشـــــة صـ
عـــلـــى ظـــهـــر األنـــــــف، وتـــمـــكـــن بــرنــامــج 
الــكــمــبــيــوتــر الـــــذي يــســتــخــدم الـــذكـــاء 
التعرف على رائحة  االصطناعي من 
الويسكي، قائا إنه متأكد بنسبة 99 

في املئة مما يحتويه الكأس.
إلى  لــم نتوصل بعد  ويــقــول هلبروك 
دقــــة حـــاســـة الـــشـــم الـــتـــي يــتــمــتــع بــهــا 

الكلب.
الذكي الصغير  الجهاز  كما يستطيع 
أيــضــا، بفضل  الخطر  رائــحــة  أن يشم 
أربــعــة مــن قـــرون االســتــشــعــار الــقــادرة 
ــاز ثــانــي  عــلــى قــيــاس مــعــدل تــركــيــز غـ
للتفرقة  الــجــو،  فــي  الــكــربــون  أوكسيد 

بني املواد في الهواء املحيط.
ويـــوضـــح هــلــبــروك قـــائـــا، إنــنــا نــريــد 
ــذا الـــجـــهـــاز لـــنـــبـــني أنـــه  ــ ــدام هــ ــتــــخــ اســ
يــمــكــن تــطــبــيــق الــــذكــــاء االصــطــنــاعــي 
فـــي الــعــديــد مـــن االســـتـــخـــدامـــات، ولــم 
إلى جهاز كمبيوتر  يعد لديك حاجة 

مركزي لتحقيق هذا الغرض.
وإذا تساءل أحد عن األغراض املفيدة 
بــــدرجــــة أكــــبــــر، ويـــمـــكـــن أن يــحــقــقــهــا 
ــراع، يــــرد هـــلـــبـــروك قــائــا  ــ ــتـ ــ هــــذا االخـ
الــنــاس فــي حالة  إنــه يمكن أن يــحــذر 
وصــــول املــــواد الــخــطــرة إلـــى مــعــدالت 
املــصــانــع على  أحــد  فــي  للغاية  عالية 

املــثــال، وذلـــك حــتــى ال تتسبب  سبيل 
في حدوث مشكات صحية للعمال.

ــن بــــرنــــامــــج بـــالـــكـــمـــبـــيـــوتـــر مــن  ــكـ ــمـ وتـ
تعليم نفسه الشم في غضون دقائق، 
ــر  ــنـــاء شــبــكــة عــصــبــيــة تــشــبــه دوائــ وبـ
الـــــشـــــم، الــــتــــي تـــســـتـــخـــدمـــهـــا أمــــخــــاخ 

الحيوانات للتعرف على الروائح.
ويـــجـــري الــبــاحــثــون بــجــامــعــة لــوبــرو 
فــتــرة على  البريطانية دراســـات منذ 
اســتــخــدام قـــدرة الـــذكـــاء االصــطــنــاعــي 

على الشم كأداة لتشخيص األمراض.
ــيـــو كــبــيــر  ــتـــوجـ ـــب أنـــــدريـــــا ســـولـ ــتـ وكــ
ــن بـــجـــامـــعـــة لـــــوبـــــرو فــي  ــريــ ــاضــ ــحــ املــ
ي 

ّ
تدوينة له قام زمائي بمشاركة من

بــتــطــويــر نــظــام لــلــذكــاء االصــطــنــاعــي، 
يمكنه أن يشم زفير اإلنسان، ويتعلم 
كــيــفــيــة الـــتـــعـــرف عـــلـــى مــجــمــوعــة مــن 
املواد التي تكشف عن وجود أمراض، 
وهــــــي مـــــــواد يـــمـــكـــن أن نــطــلــقــهــا مــع 
ــلـــبـــروك إنـــه  ــواء الـــزفـــيـــر. ويــــقــــول هـ ــ هــ

ــاء،  ــبـ بــيــنــمــا قـــد ال يـــرغـــب بــعــض األطـ
مـــجـــاالت  فــــي  تـــتـــدخـــل اآلالت  أن  فــــي 
ــم، فــــهــــنــــاك آخــــــــــــرون أكـــثـــر  ــ ــهـ ــ ــراتـ ــ ــبـ ــ خـ
انـــفـــتـــاحـــا يـــــريـــــدون الــــحــــصــــول عــلــى 
الروتينية. ويقول  الدعم في مهامهم 
خــبــيــر أملــــانــــي فــــي الـــتـــأمـــني الــصــحــي 
ــاء االصــطــنــاعــي يــمــكــن أن يــقــدم  ــذكـ الـ
املــســاعــدة فــي مــجــال الــطــب، ويضيف 
إذا  مــا  تــبــني  العملية  أن االخــتــبــارات 
ــانــــت الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا قـــــــــادرة، عــلــى  كــ

ــاء عـــلـــى تــشــخــيــص  ــبــ دعــــم قـــــدرة األطــ
األمراض وعاجها.

ــتـــعـــني عــــلــــى الــــذكــــاء  ــــح أنــــــه يـ ــــوضـ ويـ
االصطناعي أن يسّهل املهام اليومية 
ــد إضـــافـــيـــة  ــ ــوائـ ــ لــــأطــــبــــاء، ويـــتـــيـــح فـ
ــه مـــن املـــرجـــح أن  لــلــمــرضــى، بـــرغـــم أنــ
تـــســـتـــخـــدم هــــــذه الـــتـــقـــنـــيـــة كـــأســـلـــوب 
مـــعـــاون عــلــى أن تـــكـــون الـــعـــاقـــة بــني 
ــة فــي  ــ ــــوريـ ــــحـ ــبــــيــــب واملـــــــريـــــــض مـ الــــطــ
العصر  فــي  الــعــاجــيــة حــتــى  العملية 

الرقمي.
ويصف هلبروك نفسه بأنه مهندس 
يريد تحسني حياة الناس، ويريد أن 
يكون في إمكانه أن يجعل تشخيص 

األمراض يتم بصورة أفضل.
الــــــــذكــــــــاء  اســـــــــتـــــــــخـــــــــدام  ــى  ــ ــقــ ــ ــلــ ــ يــ وال 
ــن الــجــمــيــع،  االصـــطـــنـــاعـــي تــرحــيــبــا مـ
ويــتــفــهــم الــكــثــيــر مـــن الــعــلــمــاء مــوقــف 
ــن أن  ــن يـــخـــشـــون مــ ــذيــ ــــخـــــاص الــ األشـ
تـــذهـــب بــهــم اســتــخــدامــاتــه إلــــى آفـــاق 
ــدد يـــرى  ــ ــــصـ مـــجـــهـــولـــة. وفــــــي هــــــذا الـ
هــلــبــروك أنـــه يــجــب عــلــى الــعــلــمــاء أن 

يشرحوا طبيعة هذه االستخدامات.
يــعــيــشــون  الـــــنـــــاس  أن  إلــــــى  ويــــشــــيــــر 
ــّو مـــحـــاط بــتــطــبــيــقــات  بــالــفــعــل فـــي جــ
ــارا مــن  ــبــ ــتــ ــنــــاعــــي، اعــ ــاء االصــــطــ ــ ــذكـ ــ الـ
بـــرامـــج مــعــالــجــة الـــصـــور إلــــى بــرامــج 
ــاالت الـــهـــاتـــفـــيـــة ومـــا  ــ ــــصـ تــســهــيــل االتـ
يــــعــــرف بــــاســــم الـــخـــطـــوط الـــســـاخـــنـــة، 
مـــــن اآلن ال  ــقــــد  بــــعــــد عــ إنـــــــه  ويـــــقـــــول 
هـــذه  ــاة دون  ــيــ الــــحــ تـــخـــيـــل  يـــمـــكـــنـــنـــا 
الــتــطــبــيــقــات. ويـــضـــيـــف هـــلـــبـــروك إن 
الـــنـــاس ال يـــدركـــون فـــي الــغــالــب أنــهــم 
يــتــعــامــلــون مــع الـــذكـــاء االصــطــنــاعــي، 
بــالــفــائــدة، ستتخلى  تــشــعــر  وعــنــدمــا 

عن خوفك منه.

جهاز ذكي يقيس معدل تركيز غاز ثاني أوكسيد الكربون في الجو للتفرقة بين المواد في الهواء المحيط


