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رئـــيـــس  أعـــلـــن   : الـــكـــويـــت   – ــران  ــهــ طــ  •
محمد  اإليرانية  الذرية  الطاقة  منظمة 
ــاء املـــرحـــلـــة  ــشـ ــإنـ ــبــــدء بـ إســــامــــي عــــن الــ
األولـــــــــى مـــــن مـــحـــطـــة كـــــــــارون لـــلـــطـــاقـــة 
الـــنـــوويـــة بــالــقــرب مـــن نــهــر كــــارون فــي 
خوزستان  بمحافظة  درخــويــن  مدينة 
جنوب غرب الباد، لتزويد املحافظات 
الذي  املوقع  وهو  بالكهرباء،  املجاورة 
80 كــم  الـــكـــويـــتـــيـــة  ــدود  ــحــ الــ يـــبـــعـــد عــــن 
املفاعل تجاوز مفاعل  ان هذا  أي  فقط، 
الحدود  من  قربة  في  اإليراني  بوشهر 
الــكــويــتــيــة حــيــث يــبــعــد مــفــاعــل بــوشــهــر 

الكويتية.  الحدود  عن  كم   277
هذا وينطوي البرنامج النووي االيراني 
على مخاطر بيئية جسيمة، قــد تعرض 
إلـــى مــا ال تــحــمــد عقباه  الــخــلــيــج  منطقة 
ايــران من اكثر دول العالم تعرضا  إذ ان 
لـــــلـــــزالزل وال تــــوجــــد ضــــمــــانــــات مـــؤكـــدة 
بتحمل املــفــاعــل لــانــزالقــات األرضــيــة أو 
الكوارث الطبيعية، كما ان مياه الخليج 
ستتعرض للتلوث االشعاعي وبالتالي 
ــــرب املـــــحـــــاة، يـــضـــاف  ــــشـ ــاه الـ ــيــ ــلــــوث مــ تــ
ــران وكـــل دول الــعــالــم غير  إلـــى ذلـــك ان ايــ
الــــكــــوارث املتعلقة  قـــــادرة عــلــى مــواجــهــة 
الــنــوويــة، مما يعزز املخاطر  باملفاعات 
ايــة كارثة  املحدقة بالكويت عند حــدوث 
ــة اإليـــرانـــيـــة  ــنـــوويـ نـــوويـــة لــلــمــفــاعــات الـ

القريبة من حدودها. 
رئــيــس منظمة الــطــاقــة الـــذريـــة اإليــرانــيــة 
محمد إسامي قال في تصريح له: بسبب 
عــدم الــتــزام الشركاء األجــانــب ببناء هذه 
املــحــطــة تــم الــيــوم بــاالســتــفــادة القصوى 

من القدرات الداخلية البدء بإنشاء الجزء 
املــرحــلــة األولـــى للمحطة، التي  األول مــن 
ستعمل باملاء الخفيف املضغوط إلنتاج 

300 ميغاواط من الكهرباء”.
مخاطر نوويةمخاطر نووية

الـــزالزل أخطر مــا تواجهه املحطات  تعد 
ــم املــتــحــدة  ــ الـــنـــوويـــة حــيــث »تــصــنــف االمـ
ايـــران باعتبارها واحـــدة مــن اكــثــر الــدول 
املهددة بالزالزل سواء من حيث القوة او 
العدد او عدد الخسائر البشرية، ويشير 
الــســجــل الـــزلـــزالـــي إلــــى تــعــرضــهــا لــــزالزل 
الـــزالزل في العالم،  مدمرة تعد من اقــوى 
كما انها تعد من انشط املناطق زلزاليا«.

وكان الزلزال الذي ضرب مدينة )بام( في 
ديسمبر 2003، قــد اودى بحياة 30 الف 
شخص، ويؤكد الخبراء ان ايران تتعرض 

لزلزال ضعيف بصفة شبه يومية.
ــــي الــحــافــل  ــرانـ ــ ــــال الـــتـــاريـــخ االيـ ــن خـ ــ ومـ
ــان الـــشـــكـــوك تـــحـــيـــط بــمــدى  ــ ــــزالزل فــ ــالــ ــ بــ

املــفــاعــل االيـــرانـــي للمتطلبات  اســتــيــفــاء 
ــآت الـــــــنـــــــوويـــــــة، مـــن  ــ ــــشـ ــنـ ــ ــاملـ ــ الـــــخـــــاصـــــة بـ
حــيــث الــطــبــيــعــة الــزلــزالــيــة ملــوقــع املــفــاعــل 
وخصائصه الجيولوجية وقدرة املفاعل 

على تحمل االنزالقات االرضية«.
تلوث مياه الخليجتلوث مياه الخليج

ــــج مـــن  ــيــ ــ ــلــ ــ ــخــ ــ ويــــــــعــــــــد تــــــــلــــــــوث مــــــــيــــــــاه الــ
السيناريوهات املحتملة عند حدوث أية 
كارثة نووية حيث يعتبر الخليج املورد 
الــرئــيــســي ملــيــاه الـــشـــرب )املـــحـــاة( لكافة 
ــدول املــطــلــة عــلــيــه، كــمــا يــعــد مـــن اكــثــر  ــ الــ
خلجان العالم تلوثا حيث تمر فيه املئات 
من ناقات النفط يوميا حاملة ما يقارب 
15 مليون برميل من النفط، وتطل عليه 
العديد مــن املصافي واملــصــانــع النفطية 
الــتــي ال تــنــطــبــق عــلــيــهــا ابــســط الــشــروط 
الــبــيــئــيــة، يــضــاف إلــــى ذلــــك بــــطء تــجــديــد 
الــخــلــيــج ملــيــاهــه والـــتـــي تــحــدث كـــل ثــاث 

سنوات في احسن االحوال«.

واذا علمنا ان التقارير تــؤكــد عــدم قــدرة 
محطات تحلية املياه في منطقة الخليج 
ــن املـــيـــاه  ــ عـــلـــى نــــــزع بـــعـــض املــــلــــوثــــات مـ
ــن هـــذه  ــا يـــدفـــع املــــســــؤولــــن عــ ــحــــاة مــ املــ
املــحــطــات إلـــى حــقــن كــمــيــات اضــافــيــة من 
املــواد الكيميائية املطهرة )الكلور مثا( 
لضمان سامة املياه فكيف لها ان تواجه 
املــلــوثــات االشــعــاعــيــة الــتــي قــد تصاحب 
املـــيـــاه املــســتــخــدمــة فـــي تــبــريــد الـــوحـــدات 
االشعاعية داخل املفاعل خاصة وان هذه 
املياه تخرج وقد تجاوزت درجة الغليان 
ما يجعل لها تأثيرا خطيرا على التركيبة 
الــكــيــمــيــائــيــة والــفــيــزيــائــيــة ملــيــاه الخليج 
وان لم تكن ملوثة اشعاعيا فانها تبقى 

ملوثة حراريا.
النفايات النوويةالنفايات النووية

الــعــالــم  مــــن دول  اي دولـــــة  تــســتــطــع  لــــم 
الــنــوويــة ان تــعــالــج نــفــايــاتــهــا الــنــوويــة، 
ولــــم تــســتــطــع ايـــضـــا الــتــكــنــولــوجــيــا ان 
ــلــــة مـــنـــاســـبـــة وآمــــنــــة  ــر عــــلــــى وســــيــ ــثـ ــعـ تـ
ــة،  ــ ــــوويـ ــنـ ــ ــن الــــنــــفــــايــــات الـ ــ ــلـــص مــ ــتـــخـ ــلـ لـ
ــن ذلــــــــك بــــدفــــنــــهــــا فـــي  ــ ــ ــــاض عـ ــعـ ــ ــتـ ــ ــــسـ ويـ
ــاق االرض،  ــمــ اعــ ــي  فــ ــــات خـــاصـــة  ــــاويـ حـ
العديد من  إلــى تحويل  الــذي ادى  االمــر 
السوفيتي  االتحاد  مناطق جمهوريات 
ــيـــة إلــى  الــســابــق وبــعــض الــــدول االوروبـ
ان  ثبت  وقــد  الــنــوويــة،  للنفايات  مـــرادم 
الــتــجــهــيــزات الـــخـــاصـــة الـــتـــي تــتــم لــهــذه 
ــادرة عــلــى االســتــمــرار  الــنــفــايــات غــيــر قـــ
البعيد  املدى  النفايات على  بحفظ هذه 
الجوفية  باملياه  مما يهدد باختاطها 

ومن ثم وصولها إلى االنسان.

إيران تبني مفاعل نووي قرب احلدود الكويتية

٨ ٥١١
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التنوع احليوي: ما هو االنقراض اجلماعي؟ اتهام السيارات الكهربائية بهدر املال العام فى الكويت!

صناعة اإلسمنت..صناعة اإلسمنت..
إلى أي حد تضر إلى أي حد تضر 
بالبيئة وكيف نحدبالبيئة وكيف نحد
 من هذا الضرر؟ من هذا الضرر؟

ستتعرض شعوب 
الخليج للعطش 
إن تلوثت مياهه 

إشعاعيا

الزالزل من أكبر 
المخاطر التي تواجه 

المفاعالت النووية 
اإليرانية 

مفاعل درخوين يبعد 80 كم وبوشهر 277 كم عن الكويت

الكويت : مع إعان وزارة الكهرباء واملاء والطاقة املتجددة، 
فــتــح بــــاب الــتــقــديــم عــلــى طــلــبــات ملـــواقـــع شــحــن الــســيــارات 
الكهربائية عبر موقعها اإللــكــتــرونــي، وبـــدء العمل فعليًا 
فــي هــذه املــواقــع وفقًا للتعرفة املــدعــومــة مــن الــدولــة حسب 
قانون 20 لسنة 2016، فتح عدُم تحديد تعرفة جديدة الباب 
واســعــًا أمـــام مــشــروع أزمـــة، على خلفية اســتــفــادة مشاريع 
محطات الشواحن من التعرفة املعتمدة الستهاك الكهرباء 

واملدعومة من الدولة، وهو ما يعد إهدارًا للمال العام.

واآلن، يقول العلماء إن األرض تواجه الكثير من املشكات 
التي تهدد الحياة عليها، بل ويذهب بعضهم إلى حد القول 
بأننا ربما نقف بالفعل على أعتاب انقراض جماعي للمرة 
السادسة. ال يختلف أي من العلماء الجديرين بالثقة على 
أنــنــا فــي أزمــــة، فــيــمــا يتعلق بــالــســرعــة الــتــي تــتــعــرض بها 

الطبيعة للتدمير.
لكن هل يمكن أن نكون بالفعل في طريقنا إلى فقدان غالبية 

مظاهر الحياة على كوكب األرض؟
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أبراج االتصاالت فوق املنازل بؤرة لنشر األمراض!أبراج االتصاالت فوق املنازل بؤرة لنشر األمراض!

فــــــــــــي ظــــل   : الــــــــــخــــــــــط األخــــــــــــضــــــــــــر   •
ــة مـــن  ــ ــيـ ــ ــــحـ ــــصـ ــيــــة والـ ــئــ ــيــ ــبــ املــــــــخــــــــاوف الــ
خـــطـــورة ابـــــراج االتــــصــــاالت وتـــردداتـــهـــا 
الكهرومغناطيسية على االنسان، ورغم 
حظر قانون حماية البيئة ولوائح هيئة 
الــبــيــئــة ولـــوائـــح بــلــديــة الــكــويــت ولــوائــح 
الــكــهــربــاء واملـــاء إلقــامــة مثل هذه  وزارة 
االبراج فوق اسطح املنازل، إال ان تقاعس 
لــزيــادة مخالفات  الــجــهــات املعنية أدى 
أبــــــــــراج االتـــــــصـــــــاالت فـــــــوق املــــــنــــــازل فــي 

مختلف املناطق .
سؤال برلماني سؤال برلماني 

ونتيجة إلستفحال املشكلة وجه النائب 
حـــمـــد الــعــبــيــد أســـئـــلـــة بـــرملـــانـــيـــة لـــوزيـــر 
الــدولــة لــشــؤون الــبــلــديــة فــي شـــأن أبـــراج 
االتصاالت املنتشرة فوق أسطح املنازل 

وبعض فروع الجمعيات كالتالي :
1 – مـــا آلــيــة تــركــيــب هــــذه األبــــــراج فــوق 
ــنــــازل؟ ومــــا الــســنــد الــقــانــونــي  أســطــح املــ
ــل يـــوجـــد تـــرخـــيـــص فــــي هـــذا  ــ لــــذلــــك؟ وهـ
الشأن؟ مع إفادتي وتزويدي باملستندات 

والعقود في هذا الشأن.
ــل أعـــــــدت دراســـــــــة حــــــول األضـــــــرار  ــ -2 هـ
الناتجة عن وجود مثل هذه األبــراج في 
وســط املناطق السكنية ومــدى تأثيرها 
السلبي عــلــى الــقــاطــنــن فــي املــنــزل ومــن 
حــولــهــم؟ إذا كــانــت اإلجـــابـــة بــاإليــجــاب 

يرجى تزويدي بهذه الدراسة.
الضبطية القضائيةالضبطية القضائية

مــن جــانــب آخـــر قـــال نــائــب رئــيــس فريق 
الضبطية القضائية في وزارة الكهرباء 
ــأن مـــوضـــوع  ــ ــمــــد الــــشــــمــــري بــ واملــــــــاء أحــ

أبراج االتصاالت بأنه تم البدء قبل ستة 
أشهر برصد ومخالفة أبراج االتصاالت 
املخالفة في محافظة الفروانية ونجحنا 
ــذا االمـــر  بــقــطــع شــــوط كــبــيــر  نــــوع فـــي هــ
ــقــــارات  ــــداف الــــعــ ــهـ ــ ــتـ ــ عـــبـــر مـــاحـــقـــة واسـ
املخالفة لــوجــود مخالفات جسيمة في 
ــرار الــــــوزاري  ــقــ املـــخـــطـــطـــات، حــيــث أن الــ
لــــــوزارة  يــجــيــز  رقـــــم 121  لــســنــة 2017  
ــاء قــطــع تــيــار الــكــهــربــائــي  ــ الــكــهــربــاء واملـ
ــذار، ويــتــحــمــل  املـــالـــك مــســؤولــيــة  ــ دون إنــ
مخالفة املخططات املعتمدة والــتــي من 
ضمنها وجــود أبــراج اتصاالت ووجــود 
تمديدات كهربائية مخالفة في األسطح 

واألحواش

ــأن الــــقــــرار الـــــــوزاري  ــ وأشـــــــار الـــشـــمـــري بـ
يــجــيــز لـــلـــوزارة اتـــخـــاذ إجــــــراءات تنفيذ 
ــة الـــكـــهـــربـــاء ومـــع  ــدمـ ــع خـ ــطـ مــحــضــر وقـ
ذلـــك قمنا كــفــريــق الضبطية القضائية 
بـــتـــوجـــيـــه إنــــــــــذارات ووضــــــع املــلــصــقــات 
 قبل قطع التيار على تلك األبـــراج حيث 
بلغت حصيلة األبـــراج التي تــم  قطعها 
خال فترة املاضية اكثر من ثمان أبراج 
توزعت ما بن الجهراء والفروانية  إلى 
ــدة إنــــــــذارات لــعــقــارات  جـــانـــب تــوجــيــه عــ

مخالفة في محافظة العاصمة.
شبهات فسادشبهات فساد

الــعــامــة للبيئة  ورغـــم علم كــل مــن الهيئة 
الــصــحــة ممثلة  الــكــويــت ووزارة  وبــلــديــة 

ــاع والــهــيــئــة  ــعــ ــة مـــن االشــ ــايـ بـــــــإدارة الـــوقـ
الــعــامــة لــاتــصــاالت وتــقــنــيــة املــعــلــومــات 
ووزارة الكهرباء واملــاء ووزارة التجارة، 
ــة أبـــــــراج  ــ ــامــ ــ ــات إقــ ــفــ ــالــ ــخــ بــــاســــتــــشــــراء مــ
ــازل إال أن  ــنــ االتــــصــــاالت فــــوق أســـطـــح املــ
لــم تكلف  الــرقــابــيــة التابعة لها  االجــهــزة 
ــتـــرض  ــفـ املـ بــــــدورهــــــا  ــــوم  ــقـ ــ تـ نـــفـــســـهـــا أن 
خــصــوصــا وان االبــــــراج ظـــاهـــرة للعيان 
فـــوق اســطــح املـــنـــازل وتــمــتــد عــالــًيــا أمـــام 
مــــرأى الـــعـــامـــة، وهــــو مـــا يــدفــع لــلــتــســاؤل 
ويثير الشبهات حول صمت هذه الجهات

املــخــالــفــات املــتــرتــبــة عــلــى إقــامــة االبـــراج 
فوق املنازل مخالفة قانون حماية البيئة 
ــة  ــ ــإقـــامـــة مــــشــــروع تــــجــــاري دون دراسـ بـ

مردود بيئي موافق عليها من قبل هيئة 
البيئة

مخالفة لوائح واشتراطات إدارة الوقاية 
من االشعاع التابعة لوزارة الصحة

مخالفة قــانــون ولــوائــح وزارة الكهرباء 
ــة مـــــــشـــــــروع تـــــــجـــــــاري يـــســـتـــمـــد  ــ ــامــ ــ ــإقــ ــ بــ
طــاقــتــه مــن كــهــربــاء مــدعــومــة مــن الــدولــة 

مخصصة للمنازل
مــخــالــفــة قــانــون ولـــوائـــح الــهــيــئــة العامة 

لإلتصاالت وتقنية املعلومات
مخالفة قــانــون ولــوائــح وزارة التجارة 
بإقامة نشاط تــجــاري غير مرخص في 

منزل مخصص للسكن
مخالفة لوائح بلدية الكويت بعدم جواز 
ــــوق اســطــح  ــاالت فـ ــ ــــصـ ــة أبـــــــراج االتـ ــامــ اقــ

املنازل
مخالفة لوائح بلدية الكويت بعدم جواز 
القيام بمشاريع ذات طابع تــجــاري في 

املنازل 
وقــد يترتب على ما سبق من مخالفات 
أن يــتــحــمــل صــــاحــــب املــــنــــزل والـــشـــركـــة 
املستأجرة لسطح املنزل غرامات باهظة

دراساتدراسات
في دراســة أجراها برنامج علم السموم 
الــوطــنــي األمـــريـــكـــي عــلــى مــجــمــوعــة من 
الــفــئــران والـــجـــرذان ملــعــرفــة تــأثــيــر طاقة 
ــم  ــهـ ــامـ ــلــــى أجـــسـ ــردد الــــــــراديــــــــوي عــ ــ ــ ــتـ ــ ــ الـ
ــوم،  ــيــ ــــي الــ ــات فـ ــ ــاعـ ــ بـــالـــكـــامـــل ملــــــدة 9 سـ
والتي بــدأت قبل الــوالدة واستمرت ملدة 
سنتن. وجدت الدراسة زيــادة في خطر 
اإلصابة باألورام التي تسمى الشونوما 
السرطانية الخبيثة في القلب في ذكور 
الجرذان التي تعرضت إلشعاع املوجات 
ــد مــن  ــديــ ــعــ الـــــراديـــــويـــــة كـــمـــا صــــــــدرت الــ
الدراسات حول املخاطر التي قد تتسبب 

املجاالت الكهرومغناطيسية.

يجوز لوزارة الكهرباء فصل التيار عن املنزل املخالف

■ أحمد الشمري■ النائب حمد العبيد
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غضب بالسويد بعد قتل قردة شمبانزي رميا بالرصاص فى حديقة للحيوانغضب بالسويد بعد قتل قردة شمبانزي رميا بالرصاص فى حديقة للحيوان
تــــواجــــه حـــديـــقـــة حــــيــــوان فــــي الـــســـويـــد 
انـــتـــقـــادات بــســبــب قــتــل ثــاثــة مـــن قـــردة 
الشمبانزي رميا بالرصاص وإصابة 
ــم مــن  ــهــ ــروبــ شـــمـــبـــانـــزي رابــــــــع بـــعـــد هــ

أقفصاهم.
الــحــيــوان فــي فوروفيك  وبـــررت حديقة 
ــأن مــحــاولــة تــهــدئــة هــذه  فــي الــســويــد بـ
الحيوانات بتخديرها بــدال من رميها 
بالرصاص كــان سيشكل خطورة على 

حياة الناس.
ــزال هــنــاك ثــاثــة قـــرود  ــك، ال يــ ــم ذلــ ورغــ
طــلــقــاء لــم تتمكن الــجــهــات املــعــنــيــة من 

إعادتهم إلى أقفاصهم بعد.
وكانت تلك الحيوانات تتمتع بشهرة 
كــبــيــرة فـــي الـــســـويـــد، مــمــا أثـــــار مــوجــة 
مــن الــغــضــب فــي الـــبـــاد. وأكــــد الــبــاحــث 
مـــاتـــيـــاس أوســــفــــاث، الـــــذي يـــعـــرف تلك 
الــحــيــوانــات جــيــدا، إنــهــا لــم تكن تشكل 
ــنـــــــاس. وقــــــال  ــى الـــــ ــلــ ــا عــ ــقـ ــيـ ــقـ ــرا حـ ــ ــطـ ــ خـ
أوسفاث: »لو التقيت بهم في الحديقة 
بــقــوة،  املــمــكــن أن يخفق قلبي  كـــان مــن 
لكن لم أكن ألشعر بخطر على حياتي«.
وبدأت الواقعة بهروب قردة الشمبانزي 
مــن أقفاصها حــوالــي الساعة الحادية 
عــشــرة صباحا وبـــدأت تتجول بحرية 
في أرجاء الحديقة، لكن لم يتضح حتى 

اآلن كيف هرب.
الــحــيــوان فــي فوروفيك  وكــانــت حديقة 

مغلقة للعامة، لكن املسؤولن بها رأوا 
أن الـــحـــيـــوانـــات الـــهـــاربـــة تــشــكــل خــطــرا 
على الحياة وأصدروا تعليمات بإجاء 
طــواقــم العمل أو إبقائهم داخـــل أماكن 

مغلقة.
وأصدرت الشركة املسؤولة عن تشغيل 
الــحــديــقــة بــيــانــا بــشــأن الــحــادث نشرته 
ــل االجـــتـــمـــاعـــي  ــ ــــواصـ ــتـ ــ ــلــــى مــــوقــــع الـ عــ
فيسبوك جــاء فيه: »قــد يعتقد البعض 
أن قــردة الشمبانزي مساملة، لكنها في 
الحقيقة خطيرة للغاية. فهي سريعة، 

وقوية، وال تخاف«.

لـــهـــذه األســـــبـــــاب، قـــالـــت الـــشـــركـــة إنــهــا 
أطلقت الــنــار على الــقــردة الــهــاربــة بدال 
مـــن تــخــديــرهــا بــالــســهــام املــهــدئــة الــتــي 

يمكن إطاقها من مسافة قريبة.
وأضــاف البيان أن »هــذا باإلضافة إلى 
حــقــيــقــة أخــــرى تــشــيــر إلــــى أن األمــــر قد 
يــســتــغــرق حـــوالـــي عــشــر دقـــائـــق حتى 
ــار املـــخـــدر، مــمــا يــشــكــل خــطــرا  تــظــهــر آثــ

كبيرا على سامة الناس«.
ومــع ذلــك قــوبــل قـــرار إطـــاق الــنــار على 
الــــحــــيــــوانــــات بــــانــــتــــقــــادات عـــلـــى نــطــاق 
واسع. واتهمت عاملة سابقة في رعاية 

الــحــيــوانــات فــي هـــذه الــحــديــقــة، شغلت 
هـــذه الــوظــيــفــة لــحــوالــي 30 ســنــة، إدارة 
حــديــقــة الـــحـــيـــوان بــاتــخــاذ إجـــــراء غير 

احترافي.
إنــج–مــاري بيرسون لتلفزيون  وقــالــت 
»إس فــي تــي« الحكومي: »أعتقد أنهم 

أصيبوا بالذعر«.
ــة اثـــنـــن  ــويــ ــــن هــ ــشـــفـــت الـــحـــديـــقـــة عـ وكـ
ــردة الـــذيـــن قـــتـــلـــوا: وهــــم لــيــنــدا  ــقــ مـــن الــ
وتـــورســـن. كــمــا تــأكــد مــقــتــل قـــرد ثالث 
بينما يخشى املسؤولون أن يكون قرد 
آخر قد قتل، وهما املعروفان بـسانتينو 

وماندا.
وبـــــعـــــد ســــــنــــــوات مــــــن دراســــــــــــة ســـلـــوك 
الـــشـــمـــبـــانـــزي، عـــلـــق مــتــخــصــصــون فــي 
علم الحيوان اإلدراكي من جامعة لوند 

تعاونهم مع حديقة حيوان فوروفيك.
الــذي  وقــال الباحث ماتياس أوســفــاث، 
أوضح أن تلك القردة سبق لها الهروب 
من أقفاصها من قبل منذ عدة سنوات 
أثناء وجود زائرين في الحديقة: »كنت 
أعــرفــهــم شخصيا. كــنــت أعــانــق مــانــدا، 
وســــبــــق أن قـــبـــلـــت لـــيـــنـــدا ولـــعـــبـــت شــد 

الحبل مع سانتينو«.
وكان سانتينو معروفا خارج السويد 
أيــضــا نــظــرا ملــهــاراتــه الــفــنــيــة، كــمــا كــان 
ــد الـــســـويـــد  ــهـ ــة عـ ــيـ ــفـــضـــل لـــولـ الــــقــــرد املـ

األميرة فيكتوريا.

»املها العربي« فى »املها العربي« فى 
محمية نيوم ألول مرة محمية نيوم ألول مرة 

منذ منذ 100100 عام عام
طـــلـــقـــت فـــي »مــحــمــيــة نــيــوم« 

ُ
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اليوم أربعة أنــواع من الحيوانات البرية 
»املــهــا الــعــربــي، والــوعــل، والــغــزال الرملي 
)ظــبــي الـــريـــم(، والـــغـــزال الــجــبــلــي«، وذلــك 
ضمن املرحلة األولـــى مــن برنامج إعــادة 
تــوطــن الــكــائــنــات الــفــطــريــة الــتــي تشمل 
إطــــاق عــــدد مـــن الــحــيــوانــات الــبــريــة في 
املــحــمــيــة بــالــتــعــاون مـــع املـــركـــز الــوطــنــي 

لتنمية الحياة الفطرية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود نيوم 
االستدامة  لتحقيق  رؤيتها  املنبثقة من 
تـــكـــون  ــة، وأن  ــئـ ــيـ ــبـ الـ ــلـــى  عـ واملـــحـــافـــظـــة 
الحفاظ على  في  نموذجًا غير مسبوق 
والــبــريــة على مستوى  الفطرية  الحياة 
املــنــطــقــة؛ حــيــث قــام فــريــق نــيــوم بتقديم 
البرية من  الحيوانات  هــذه  لنقل  الدعم 
الفطرية  الحياة  لتنمية  الوطني  املركز 
األول(  )تشرين  أكتوبر  في  الرياض  في 
ــيــــوم. ولــلــتــأكــد  ــــى مــحــمــيــة نــ املــــاضــــي إلـ
ــع الــــظــــروف الــبــيــئــيــة فــي  ــن تــكــيــفــهــا مـ مـ
مــواقــع مخصصة  فــي  املحمية، وضعت 
ــجــــي عــلــى  ــدريــ ــكـــل تــ ــم بـــشـ ــلـ ــأقـ ــتـ حــــتــــى تـ
ــا فــي  ــهــ ــــدة، قـــبـــل إطــــاقــ ــديـ ــ ــــجـ ــئـــة الـ ــيـ ــبـ الـ

املحمية.
وتــمــتــد »مــحــمــيــة نـــيـــوم« عــلـــــى مــســاحــة 
إلـــى  25,000 كــيــلــومــتــر مــــربــــع، وتــــهــــدف 
توفير نظام بيئي للحفاظ على الطبيعة 
واملــكــونــات الــبــيــئــيــة وتــنــمــيــتــهــا، وزيــــادة 
الـــتـــنـــوع األحـــيـــائـــي فـــي نـــيـــوم واملــنــطــقــة، 
تحقيقًا ملستهدفات مبادرة تكاثر أنواع 
الحياة البرية املهددة باالنقراض التابعة 
للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، 
ــادرة  ــ ــبـ ــ ــــدرج تـــحـــت مـــظـــلـــة »مـ ــنـ ــ ــــي تـ ــتـ ــ والـ
الــســعــوديــة الــخــضــراء«. إلـــى جــانــب ذلــك، 
ستشكل املحمية موطنًا لواحد من أكبر 
البرامج الهادفة إلى إعادة إحياء الحياة 
الفطرية والبرية في العالم، كما ستفتح 
املجال أمام الزائرين للتعرف على برامج 
نــيــوم لتنمية الــغــطــاء الــنــبــاتــي والــحــيــاة 
ــادة تــأهــيــلــهــا، واالســتــفــادة  ــ الــفــطــريــة وإعـ
منها كنموذج يمكن تطبيقه في مناطق 

أخرى.
وتـــســـعـــى املـــحـــمـــيـــة، ضـــمـــن مــنــظــومــتــهــا 
ــــى تـــوفـــيـــر أرضــــيــــة مــنــاســبــة  الــبــيــئــيــة، إلـ
لتطوير وتطبيق مجموعة مــن الحلول 
واالبـــتـــكـــارات ملــواجــهــة الــتــحــديــات الــتــي 
فــقــدان التنوع  تهدد كوكب األرض، مثل 
الــحــيــوي وانــقــراض الــســاالت؛ وذلـــك من 
خال الشراكات البحثية وتوسيع نطاق 
الــحــلــول وتــســريــع تــبــنــي الــتــقــنــيــات، مما 
يضع نيوم في مقدمة الجهات املساهمة 

في حماية منظومتنا البيئية.

الصومال يواجه خطر اجملاعة مرة أخرىالصومال يواجه خطر اجملاعة مرة أخرى
 )FEWS( حذرت شبكة أنظمة اإلنذار املبكر باملجاعة
األمــريــكــيــة، مــن كــارثــة غــذائــيــة وخــطــر املــجــاعــة في 
ــدث تــقــريــر لــهــا. وقـــالـــت الشبكة  الـــصـــومـــال، فـــي أحــ
املــتــخــصــصــة بـــاألمـــن الـــغـــذائـــي إن حــصــيــلــة املـــوت 
ترتفع، على الرغم من عدم وجود إعان رسمي عن 
املجاعة في الصومال. وال يزال انعدام األمن الغذائي 
الشديد يــودي بحياة الــنــاس فــي الــصــومــال، وسط 
جفاف غير مسبوق متعدد املواسم عبر شرق القرن 

اإلفريقي، وفقًا للتقرير.
املــســاعــدات اإلنسانية ساهمت  الــرغــم مــن أن  وعلى 
ــة فــي  ــاعــ ــجــ ـــن املــ ــمــــي عــ ــي تـــأخـــيـــر اإلعـــــــــان الــــرســ ــ فـ
الصومال، يحذر خبراء من ازدياد خطر املجاعة في 
إبريل ويونيو 2023، بسبب ضعف التمويل املتعلق 

باإلغاثة. وأفادت الشبكة أن املستويات املرتفعة من 
ســـوء الــتــغــذيــة الــحــاد والــوفــيــات املــرتــبــطــة بالجوع 
تتفاقم بسبب تفشي األمراض املتزامنة في املناطق 

األكثر ضعفًا في الباد.
وســيــحــتــاج مـــا يــصــل إلـــى 8.3 مــلــيــون شــخــص في 
إلــى مــســاعــدات غــذائــيــة إنسانية عاجلة  الــصــومــال 
ــام 2023 عــلــى األقــــل ملــنــع ارتــفــاع  حــتــى منتصف عـ
عــدد الضحايا. وقــالــت رئيسة فريق شبكة اإلنــذار 
املبكر، كيرسن جونسون، إن »استجابة املجتمع 
الــدولــي لتوقع املجاعة في سبتمبر حققت نجاحًا 
وتأثيرًا مهمًا، ومع ذلك، فإن أزمة الجوع املستمرة 
فــي الــصــومــال هــي حــقــًا غــيــر مــســبــوقــة، وتستدعي 
ــدان املـــزيـــد من  اســتــجــابــة إنــســانــيــة أقـــــوى ملــنــع فـــقـ

األرواح، خاصة أنه من املحتمل أن يستمر الجفاف 
في العام الجديد«.

وانخفضت معدالت هطول األمــطــار بنسبة 70-40 
فــي املــئــة عــن املــتــوســط فــي جميع أنــحــاء الصومال 
خـــال مــوســم األمـــطـــار فـــي الــفــتــرة مـــن أكــتــوبــر إلــى 
ــزح أكــثــر مـــن 1.3 مــلــيــون شــخــص في  ديــســمــبــر. ونــ
ــل عـــام 2021.  ــ الــصــومــال بــســبــب الــجــفــاف مــنــذ أوائـ
ويعيش العديد من هؤالء األشخاص اآلن في مواقع 
نــزوح مكتظة بالسكان من دون مياه نظيفة وآمنة 
أو مـــرافـــق صــحــيــة كــافــيــة، ويــعــانــون انـــعـــدام األمـــن 
الــغــذائــي الــشــديــد، ونــــدرة املــيــاه، وتــفــشــي الحصبة 
املستمر والكوليرا، مما يساهم في زيــادة معدالت 

الوفيات.

اتفاق عراقي- كويتي على تفعيل اللجان البيئية املشتركةاتفاق عراقي- كويتي على تفعيل اللجان البيئية املشتركة

: أعلنت وزارة البيئة العراقية عن االتفاق  بغداد 
مـــع الــجــانــب الــكــويــتــي لــتــفــعــيــل الــلــجــان الــبــيــئــيــة 
املــشــتــركــة، ُبــغــيــة التقليل مــن الــتــلــوث الــنــاجــم عن 

األنشطة النفطية في الحدود املشتركة.
وبـــحـــســـب بــــيــــان لــــــلــــــوزارة، فـــــإن ذلـــــك جـــــاء خـــال 
اســتــقــبــال الـــوزيـــر نــــزار ئـــامـــيـــدي، ســفــيــر الــكــويــت 

الله الفرج، وبحث تأثيرات  في بغداد طــارق عبد 
التغيرات املناخية على البلدين واملنطقة وإمكانية 
مضاعفة التعاون من أجــل تدعيم جهود الفريق 
املشترك في تنفيذ برامج بيئية تسهم في تقليل 
التلوث الناجم عن األنشطة النفطية في الحدود 
املــشــتــركــة، واعــتــمــاد املـــحـــددات الــبــيــئــيــة الحديثة 

لعمل الشركات العاملة في القطاع النفطي.
ــر الــبــيــئــة حــــرص الـــعـــراق عــلــى احـــتـــرام  ــ ــد وزيـ ــ وأكـ
حسن الجوار والتعاون املشترك بن العراق ودولة 
الكويت الشقيقة، متمنيا من الكويت وباقي الدول 
العربية الشقيقة استثمار دورهـــا الدبلوماسي 
بالضغط على دول مياه املنبع زيـــادة اإلطــاقــات 

ــة الــتــصــحــر وزيــــــــادة الـــعـــواصـــف  ــهـ ــيـــة ملـــواجـ ــائـ املـ
ــن الـــجـــفـــاف الـــــذي يـــؤثـــر عــلــى الـــعـــراق  الــنــاجــمــة عـ

والكويت واملنطقة.
مــن جانبه أعـــرب السفير الكويتي، وفــقــًا للبيان، 
عن رغبة الكويت املضي سريعا بتفعيل اللجان 

املشتركة وتقديم الخدمات الازمة للبلدين.
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تــأتــي تــلــك الــخــطــوة فــي إطـــار الخبرة 
الــكــبــيــرة الــتــي تــتــمــتــع بــهــا مجموعة 
بيئة في إدارة النفايات، واستخاص 
ــره، وتــتــكــامــل  ــ ــدويــ ــ املــــــــواد وإعــــــــــادة تــ
ــريــــن في  مـــع خـــبـــرات الــشــريــكــن اآلخــ

املشروع.
وســتــتــضــمــن املــحــطــة مـــوزعـــًا لــتــزويــد 
ــيـــدروجـــن األخـــضـــر،  ــالـــهـ املــــركــــبــــات بـ
وللوصول إلى تلك املرحلة االستباقية 
واملــــــتــــــطــــــورة ســـتـــنـــتـــج شـــــركـــــة »إيــــــر 
ووتـــــــــر« املـــتـــخـــصـــصـــة خــــايــــا وقـــــود 
الهيدروجن، اعتمادًا على تقنياتها 

املتطورة لتنقية الهيدروجن.
ُيـــشـــار إلــــى أن الـــغـــاز املــســتــخــرج عبر 
تـــقـــنـــيـــة روديـــــــكـــــــس مــــــن »تـــشـــيـــنـــوك 
ساينسيز« وتشمل عمليتْي تحويل 
الغازات )التغويز( والتحلل الحراري، 
 عبر أنابيب إلى نظام تنقية 

ّ
سُيضخ

الهيدروجن وذلك إلنتاج هيدروجن 
لخايا الوقود من نوع )PEM( والتي 
ــزو 14687 أو  تــتــوافــق مـــع مــعــايــيــر آيــ

.SAEJ2719
يذكر أن دولــة اإلمــــارات، أعلنت خال 
مشاركتها فــي مؤتمر األمـــم املتحدة 
ــم فــي  ــيــ أقــ الـــــــذي   )COP26( لـــلـــمـــنـــاخ
غـــاســـكـــو، اســتــراتــيــجــيــتــهــا لــلــحــيــاد 
املناخي بحلول 2050 لتكون بذلك أول 
دولة في الشرق األوســط، ترسم خطة 
الــهــدف الطموح  طــريــق لتحقيق هـــذا 
وتــتــّصــدر املــشــهــد الــبــيــئــي بــاملــنــطــقــة، 
عــبــر اإلنــــجــــازات الــنــوعــيــة واملــتــمــيــزة 
ــة الـــواضـــحـــة  ــ ــرؤيـ ــ وفـــــي ضـــــوء تـــلـــك الـ
تخطط الدولة لتصدير الهيدروجن 
األخـــضـــر، بتسخير أحـــدث التقنيات 
إلنتاج خايا وقود الهيدروجن. كما 
ستسهم املحطة في التخلص من آالف 
ــنــــان مـــن ثـــانـــي أكــســيــد الــكــربــون  األطــ

سنويًا.
ــل، الــــرئــــيــــس  ــ ــمـ ــ ــريـ ــ ــحـ ــ وقــــــــــال خـــــالـــــد الـ

الــــتــــنــــفــــيــــذي ملـــجـــمـــوعـــة »بــــيــــئــــة« فــي 
تصريح لوكالة أنباء اإلمــارات »وام«: 
ــعــّد املــحــطــة ابــتــكــارًا نــوعــيــًا ينسجم 

ُ
ت

ــيــــة  ــة الــــرامــ مـــــع تــــوجــــهــــات املــــجــــمــــوعــ
ــــى مـــعـــالـــجـــة الـــتـــحـــديـــات الـــخـــاصـــة  إلــ
القابلة  الــنــفــايــات، غير  أنـــواع  ببعض 
ــتــــدويــــر، ومـــنـــهـــا األخـــشـــاب  إلعـــــــادة الــ
والباستيك. وفي الوقت نفسه إنتاج 
خايا وقــود الهيدروجن الــذي يمثل 
 مــثــالــيــًا ملستقبل عــمــلــيــات النقل 

ً
حـــا

الخالية من االنبعاثات.
ــروع يــنــســجــم مــع  ــ ــشـ ــ وأوضـــــــح أن »املـ
ــاصـــة بــتــرســيــخ  رؤيــــــة اإلمــــــــــارات الـــخـ
إنــــــــتــــــــاج الـــــــهـــــــيـــــــدروجـــــــن األخــــــضــــــر 
واســتــدامــتــه، ونــحــن عــلــى ثــقــة كبيرة 

رسي معايير 
ُ
بأن خبرات التحالف ست

ــم إلنـــتـــاج  ــالــ ــعــ جــــديــــدة بـــاملـــنـــطـــقـــة والــ
الهيدروجن األخضر وخايا الوقود 
لتنعكس إيجابًا على البيئة والنمو 

االقتصادي«.
ويـــعـــمـــل الـــقـــســـم الـــهـــنـــدســـي فــــي »إيــــر 
ــة نــيــو  ــنــ ــديــ ــــي مــ ووتـــــــــــر« والـــــكـــــائـــــن فــ
ــع شــــركــــة  ــ ــ ــة، مـ ــ ــيــ ــ ــكــ ــ ــريــ ــ ــــي األمــ ــــرسـ ــيـ ــ جـ
»تشينوك ساينسيز« منذ عــام 2004 
ــــس«  ــكـ ــ ــلـــى تـــطـــويـــر تـــقـــنـــيـــات »روديـ عـ
الـــتـــي تــشــمــل الــتــحــلــل الــــحــــراري الــتــي 
عّد نظامًا عامليًا للمعالجة الحرارية 

ُ
ت

ــنــــادًا لـــلـــخـــبـــرات الـــكـــبـــيـــرة الــتــي  ــتــ واســ
تــمــتــلــكــهــا الــــشــــركــــتــــان، فـــــإن الـــنـــجـــاح 
ــة تـــحـــويـــل  ــطــ ــحــ ــًا ملــ ــفــ ــيــ ــلــ ــــون حــ ــكـ ــ ــيـ ــ سـ

الــنــفــايــات إلـــى هـــيـــدروجـــن، املــشــروع 
املشترك مع مجموعة »بيئة«.

ــال الــدكــتــور رفــعــت شــلــبــي، رئيس  وقــ
املـــشـــارك  مــجــلــس اإلدارة واملــــؤســــس 
ملـــجـــمـــوعـــة تـــشـــيـــنـــوك ســايــنــســيــز إنـــه 
نتجة 

ُ
امل يجب أن تكون خايا الوقود 

ضــمــن مــحــطــة تــحــويــل الــنــفــايــات إلــى 
الــجــودة وبالتالي  هــيــدروجــن عالية 
ــيــــدروجــــن  ــهــ ــة تـــنـــقـــيـــة الــ ــلــ فـــــــإن مــــرحــ
ــــود  ــــوقـ ــمــــان جـــــــــودة الـ مــــحــــوريــــة لــــضــ

ستخرج..
ُ
امل

وقــــــال ريــــوســــوكــــي مـــاتـــســـوبـــايـــاشـــي، 
ــائــــب الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي واملــــديــــر  نــ
التنفيذي للعمليات لدى »إير ووتر«: 
ــنــــذ ســـــنـــــوات فـــــي األســــــــواق  ــل مــ ــمـ ــعـ نـ
الــعــاملــيــة بــمــجــال تــصــنــيــع وبــيــع غــاز 
ــفــــضــــل تــقــنــيــاتــهــا  الــــهــــيــــدروجــــن وبــ
املــتــطــورة والــعــصــريــة تمتلك الشركة 
حاليًا حصة سوقية عالية في مجال 
الياباني  بــالــســوق  الــهــيــدروجــن  غـــاز 
ــا فــــي األجــــهــــزة  إضــــافــــة إلـــــى ريــــادتــــهــ
ــائـــل  ــيــــدروجــــن الـــسـ ــهــ ــالــ املــــرتــــبــــطــــة بــ

بأمريكا الشمالية.
ــئـــة وشــــركــــة  ــيـ بـ ــة  ــوعـ ــمـ ــجـ يــــذكــــر أن مـ
»تشينوك ساينسيز« كانت قد أطلقتا 
محطة الشارقة لتحويل النفايات إلى 
هـــيـــدروجـــن لــلــمــرة األولـــــى فـــي مــايــو 
الــشــريــكــان عن  2021. والحـــقـــًا كــشــف 
املـــزيـــد مـــن خــطــط الـــبـــدء فـــي تشغيل 

املشروع.
ومــن املتوقع أن يزيد اإلنتاج العاملي 
فـــــي 2030  ــلــــهــــيــــدروجــــن األخـــــضـــــر  لــ
كـــمـــا تــخــطــط  تـــريـــلـــيـــون دوالر.  عـــلـــى 
الـــدولـــة لــتــكــون مـــركـــزًا عــاملــيــًا إلنــتــاج 
ــره،  ــديـ ــر وتـــصـ الـــهـــيـــدروجـــن األخــــضــ
مــع خطط لاستحواذ على %25 من 

السوق العاملي.

إنشاء أول محطة باملنطقة إلنتاج الهيدروجني من النفاياتإنشاء أول محطة باملنطقة إلنتاج الهيدروجني من النفايات
• الشارقة – وام : وقّعت مجموعة 

ــنـــوك  ــيـ بـــيـــئـــة اإلمـــــاراتـــــيـــــة و»تـــشـ

ساينسيز« البريطانية–الشركة 

المتخصصة في تقنيات تحويل 

النفايات إلى طاقة–و»إير ووتر«–

الــيــابــانــيــة المتخصصة  الــشــركــة 

في األعمال ذات الصلة بالموارد 

ــــاظ عــلــيــهــا،  ــفـ ــ ــــحـ الـــطـــبـــيـــعـــيـــة والـ

ــاج الـــــغـــــازات الــصــنــاعــيــة– ــ ــتـ ــ وإنـ

مذكرة تفاهم إلنتاج خايا وقود 

الهيدروجين وتحويل النفايات 

الــخــشــبــيــة والــبــاســتــيــكــيــة إلـــى 

طاقة.

 لــــاتــــفــــاقــــيــــة ســـيـــنـــشـــئ 
ً
ووفــــــــقــــــــا

ــثـــاثـــي أول مــحــطــة  الـ الـــتـــحـــالـــف 

الــشــارقــة  ــارة  فــي المنطقة فــي إمــ

ويـــطـــّورهـــا، مــع إمــكــانــيــة البحث 

فــي إنــشــاء المزيد مــن المحطات 

بــالــمــنــطــقــة. وستعمل  الــمــمــاثــلــة 

ــة عــــنــــد إنــــشــــائــــهــــا عــلــى  ــمـــحـــطـ الـ

تــــحــــويــــل الــــنــــفــــايــــات الــخــشــبــيــة 

ــا  والــــبــــاســــتــــيــــكــــيــــة إلـــــــــى خــــايــ

هيدروجين أخــضــر الستخدامه 

 ضمن مــركــبــات مجموعة 
ً
ــودا وقــ

بيئة.
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مرسيدس تكشف خطتها لزيادة إنتاج السيارات الكهربائيةمرسيدس تكشف خطتها لزيادة إنتاج السيارات الكهربائية

اتهام السيارات الكهربائية بهدر املال العام فى الكويت!اتهام السيارات الكهربائية بهدر املال العام فى الكويت!

الــــســــيــــارات  ــة  ــاعــ ــنــ ــــة صــ ــركـ ــ ــــت شـ ــالـ ــ قـ  : أ  د ب 
الــفــارهــة األملــانــيــة مــرســيــدس بــنــز، إن الــعــديــد 
إنــتــاجــهــا مــن مكونات  مــن مصانعها ســتــزيــد 
الــســيــارات الــكــهــربــائــيــة اعــتــبــارا مــن 2024 في 
إشارة إلى رغبتها في احتال املركز األول في 

إنتاج السيارات الكهربائية على حساب شركة 
تسا األمريكية التي تحتل املركز األول حاليا.

ونــقــلــت وكــالــة بــلــومــبــرج لــأنــبــاء عــن الــشــركــة 
الــقــول إن مصانع إنــتــاج بــطــاريــات الــســيــارات 
الكهربائية فــي كامينتس وبــرويــهــل بأملانيا 

وبــكــن فـــي الــصــن ســتــبــدأ إنـــتـــاج الــبــطــاريــات 
لــلــســيــارات الــكــهــربــائــيــة إي.كـــيـــو اعـــتـــبـــارا من 

.2024
كما ستبدأ مصانع الشركة في أونتر أورخايم 
بــأملــانــيــا وســيــبــيــس فـــي رومـــانـــيـــا وبـــكـــن في 

الصن زيادة إنتاجها من املحركات الكهربائية 
اعتبارا من 2024.

ــر اإلنــــــتــــــاج فــي  ــ ــديـ ــ وقـــــــــال يـــــــــورج بــــورتــــســــر مـ
الـــــســـــيـــــارات  ــــى  ــلـ ــ ــــب عـ ــلـ ــ ــــطـ الـ مــــــرســــــيــــــدس، إن 

الكهربائية آخذ في االنتعاش.

الــكــهــربــاء  : مـــع إعــــان وزارة  الــكــويــت 
واملـــــاء والـــطـــاقـــة املـــتـــجـــددة، فــتــح بــاب 
الـــتـــقـــديـــم عـــلـــى طـــلـــبـــات ملــــواقــــع شــحــن 
الــكــهــربــائــيــة عــبــر موقعها  الـــســـيـــارات 
اإللـــكـــتـــرونـــي، وبــــدء الــعــمــل فــعــلــيــًا في 
هذه املواقع وفقًا للتعرفة املدعومة من 
قــانــون 20 لسنة 2016،  الــدولــة حسب 
فتح عدُم تحديد تعرفة جديدة الباب 
واسعًا أمام مشروع أزمة، على خلفية 
استفادة مشاريع محطات الشواحن 
ــتـــهـــاك  مـــــن الــــتــــعــــرفــــة املــــعــــتــــمــــدة السـ
الكهرباء واملــدعــومــة مــن الــدولــة، وهو 
مــا يعد إهـــدارًا للمال الــعــام، وتحقيقًا 
ملــكــاســب عــلــى حــســاب دعـــم الــكــهــربــاء، 
الــدولــة مــلــيــارات الدنانير  الـــذي يكبد 
ــدة الـــجـــريـــدة  ــريـ ــا لـــجـ ــقــ ســــنــــويــــًا.  ووفــ
الكويتية التي نشرت الخبر، فإنه وفقًا 
لــلــدعــم املـــقـــدم مـــن الـــدولـــة لــلــقــطــاعــات 
املختلفة ســــواء كــانــت »ســكــنــًا خاصًا 
أو تجاريًا أو استثماريًا« في القانون 
املــذكــور، تبلغ تعرفة شحن السيارات 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة فــــي »الـــــخـــــاص« فــلــســن 
للكيلو واط، وللتجاري واالستثماري 
5 فلوس، مبينة أن السعة التخزينية 
( تقدر 

ً
للسيارة الكهربائية )تسا مثا

بـــ 67 كــيــلــوواط، وهـــي تــكــلــف الــــوزارة 
إذا شحنت فــي »الـــخـــاص« بالتعرفة 
فـــلـــســـًا، و335 فــلــســًا  املــــدعــــومــــة 134 

بــالــقــطــاع الـــتـــجـــاري أو االســتــثــمــاري 
لتقطع مسافة 500 كيلومتر، في حن 
تكلف نفس املسافة لسيارة البنزين 

نحو 6 دنانير.

 واعــتــبــرت أن »الــكــهــربــاء« أغفلت هذا 
الــتــبــايــن وأتـــاحـــت ألصــحــاب محطات 
الشحن االستفادة من الدعم لتحقيق 
ــــى ضـــــــــرورة  ــلـ ــ مـــــكـــــاســـــب، مـــــــشـــــــددة عـ

ــوزارة لــهــذه الــثــغــرة والعمل  ــ تــفــادي الـ
ــع تــعــرفــة لــلــشــواحــن أســـوة  عــلــى وضــ
بالتعرفة غير املوحدة للسكن الخاص 
والــتــجــاري، السيما أن زيـــادة التوجه 

نحو السيارات الكهربائية من شأنها 
أن تزيد االســتــهــاك، وبالتالي مبالغ 

الدعم التي تتكبدها الدولة.
لـــــت عــــمــــن يـــتـــحـــمـــل الـــــفـــــارق  وتـــــســـــاء
ــارات الــبــنــزيــن  ــيـ املـــــادي بـــن تــعــبــئــة سـ
ــارات الــكــهــربــائــيــة، هل  ــيـ وشـــحـــن الـــسـ
الــدولــة للمستهلك الذي  يتحمله دعــم 
ال يستطيع شـــراء ســيــارة كهربائية، 
أم تعيد »الكهرباء« النظر في تعرفة 
الــشــحــن فــي ظــل عــوامــل الــضــغــط على 
ــدرة الــــدولــــة فـــي تــوفــيــر الــتــزامــاتــهــا  ــ قـ
األخــــــــــرى تــــجــــاه املـــــواطـــــنـــــن، ومـــنـــهـــا 
ــــة  ــــويـ ــــربـ ــتـ ــ ــة والـ ــيــ ــحــ ــدمــــــات الــــصــ الــــــخــــ
والسكنية وغيرها؟ وبينت أن قانون 
الـــبـــنـــد  فـــــي  ــة 2016 أعــــطــــى  ــنـ لـــسـ  20
الثامن مــن مذكرته التفسيرية الحق 
 
ً
لـــوزيـــر الـــكـــهـــربـــاء أن يـــصـــدر تــعــديــا

ــد الـــــعـــــرض عــلــى  ــعــ ــة بــ ــرفــ ــعــ ــتــ ــلــــى الــ عــ
مــجــلــس الـــــــــوزراء، مــتــســائــلــة: ملـــــاذا لم 
يــتــم الــتــعــديــل والـــعـــرض عــلــى مجلس 
الـــــوزراء واحــتــســاب الــكــيــلــوواط بمئة 
الــســيــارات الكهربائية  فلس لشواحن 
لتصبح القيمة منطقية، الســيــمــا أن 
الــوضــع يفتح عــن تــجــار العقار  هـــذا 
الـــذيـــن ال يــســتــطــيــعــون تــقــويــة الــتــيــار 
ــاء، لـــوضـــع  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــفــــات الـ ــالــ ــبـــب مــــخــ بـــسـ
الــــشــــواحــــن لـــتـــقـــويـــة تــــيــــار بــنــايــاتــهــم 

املخالفة؟
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برنامج بحثي غير مسبوق فى بريطانيا لرصد األمراض الوراثيةبرنامج بحثي غير مسبوق فى بريطانيا لرصد األمراض الوراثية
• لندن- أ ف ب : أعلنت اململكة املتحدة عن برنامج 
ــد األمــــراض  بــحــثــي غــيــر مــســبــوق يــهــدف إلـــى رصـ
الوراثية ومعالجتها بصورة أفضل، سيتم خاله 
تــتــّبــع مــجــن )جــيــنــوم( مــئــة ألـــف رضــيــع بــــدءًا من 

نهاية العام املقبل.
ــه مــبــلــغ 105  ـــصـــص لـ

ُ
ــرمـــي الـــبـــرنـــامـــج الـــــذي خ ويـ

مــايــن جــنــيــه إســتــرلــيــنــي )129,1 مــلــيــون دوالر( 
إلــــى الـــتـــوّصـــل ملـــا إذا كــــان هـــنـــاك ضــــــرورة لنشر 
الــبــاد خــال  عملية تسلسل جــيــنــوم مماثلة فــي 
الفحوصات الروتينية التي يخضع لها حديثو 
الـــــــــوالدة، لـــعـــدم تــضــيــيــع ســــنــــوات فــــي تــشــخــيــص 

األمراض النادرة.
وتتناول الدراسة نحو مئتي مرض يطال سنويًا 

ثاثة آالف طفل رضيع في اململكة املتحدة.
أمراض الطفولةأمراض الطفولة

وقــــال املـــديـــر الــطــبــي لــــدى مــنــظــمــة »جــيــنــومــيــكــس 
إنـــغـــانـــد« الــتــابــعــة لــــــوزارة الــصــحــة الــبــريــطــانــيــة 
ريـــتـــش ســـكـــوت »ســنــبــحــث تـــحـــديـــدًا فـــي أمــــراض 

ج«.
َ
عال

ُ
الطفولة املبكرة التي يمكن أن ت

ومن بن هذه األمراض نقص البيوتينيداز، وهو 
مرض وراثــي يؤثر على عملية تفاعل الجسم مع 

فيتامن البيوتن.
وقـــال ديفيد بــيــك، أحــد املــســؤولــن عــن البرنامج، 
»إذا تناول الطفل هذا الفيتامن، فلن ُيصاب بأي 
مشاكل« مرتبطة بــاملــرض، والتي يمكن أن تصل 

إلى اضطرابات عصبية خطرة.
ــابــــة األطـــفـــال  ــّد مــــن إصــ ــحــ ــي الــ ــرغــــب فــ ــابــــع »نــ وتــ

باألمراض ال أن ننتظر حدوثها ملعالجتها«.
 عن الفوائد واملخاطر املحتملة، سيجري 

ً
وفضا

النظر في استجابة الرأي العام في شأن »تخزين 
بـــيـــانـــات جـــيـــنـــوم الـــطـــفـــل خـــــال حـــيـــاتـــه، إلعـــــادة 
 فــي التنبؤ بــاألمــراض 

ً
)...( مستقبا استخدامها 

صيب بها 
ُ
أو تشخيصها أو معالجتها في حال أ

«، وفق ريتش سكوت.
ً
األطفال الحقًا مثا

 
ّ
ــــح ســكــوت خـــال لــقــاء مـــع الــصــحــافــيــن أن وأوضـ
اختيار املــشــاركــن فــي البرنامج سينطلق نهاية 
 البرنامج 

ّ
لــعــامــن، مــؤكــدًا أن عــام 2023 ويستمر 
يشّكل أكبر دراسة من نوعها في العالم.

أصول مختلفةأصول مختلفة
ويــعــتــزم الــبــاحــثــون اخــتــيــار مــجــمــوعــة كــبــيــرة من 

ــّدد لديهم  املــشــاركــن مـــن أصــــول مــخــتــلــفــة لـــم ُيـــحـ
بالضرورة أي خطر مسبق لإلصابة باألمراض.

وأوضــــحــــت املـــســـؤولـــة عــــن الـــتـــجـــارب الــســريــريــة 
لـــدى »جينوميكس إنــغــانــد«  للمسائل الجينية 
 معيار اختيار املشاركن في 

ّ
أماندا بيتشيني أن

 عـــددًا كبيرًا مــن اآلبـــاء الذين 
ّ
البرنامج »يعني أن

نــتــواصــل مــعــهــم لــن يــكــون لــديــهــم مــعــرفــة مسبقة 
بوجود أي مرض وراثي )...( ضمن عائاتهم«.

وفي النهاية، إذا نجحت التجارب سيجري جمع 
الــجــيــنــوم الــكــامــل لــأطــفــال إلـــى جــانــب اخــتــبــارات 
ــجــرى مــن خـــال حــقــن األطـــفـــال حــديــثــي الــــوالدة، 

ُ
ت

والـــتـــي تـــهـــدف إلــــى رصــــد تــســعــة أمــــــراض نــــادرة 
وخطرة لدى األطفال.

وقــال وزيــر الصحة ستيف باركلي في بيان »إذا 
تمّكنا من رصــد أمــراض قابلة للعاج في مراحل 
مبكرة وإتاحة عاجات شافية للمرضى بصورة 
سريعة، يمكننا تحسن حياة السكان في مختلف 

أنحاء الباد«.
شرت 

ُ
طت الوزارة الضوء على استفتاء عام ن

ّ
وسل

ضح فيه دعم 
ّ
نتائجه في تموز/يوليو2021 ويت

ــاه اســتــخــدام تــســلــســل الــجــيــنــوم لـــدى األطــفــال  القــ
حديثي الوالدة، في حال ُوجدت ضمانات مهّمة.

ــًا عــــن بـــرنـــامـــجـــن بــحــثــيــن  وجــــــرى اإلعـــــــان أيـــضـ
صص ألحدهما تمويل بقيمة 22 مليون 

ُ
آخرين، خ

جنيه إسترليني )27,04 مليون دوالر(، ويهدف 
إلى تتّبع جينوم ما يصل إلى 25 ألف مشارك من 
أصول غير اوروبية، و«ال يحظون بتمثيل كبير« 

في مجال البحوث.
 البرنامج يرمي إلى فهم 

ّ
وأّكــدت وزارة الصحة أن

الــحــمــض الـــنـــووي بــشــكــل أفــضــل و«تـــأثـــيـــره على 
املشاكل الصحية«، واملساعدة في »تقليص عدم 
املــســاواة السائدة في املسائل الصحية وتحسن 

رعاية املرضى »في مختلف املجتمعات«.
صص له تمويل أّولي 

ُ
أما البرنامج الثاني الذي خ

بـ26 مليون جنيه إسترليني )31,96 مليون دوالر(، 
فيتمثل في تقييم تسلسل الجينوم لتحسن الدقة 

والسرعة في تشخيص أنواع السرطان.
وفي املجموع، أعلنت الحكومة عن تخصيص 175 
مليون جنيه إسترليني )أكثر من 215,08 مليون 

دوالر( لأبحاث املرتبطة بالجينوم.

نيوزيلندا متنع أي شخص وُلد بعد نيوزيلندا متنع أي شخص وُلد بعد 
سنة سنة 20082008 من شراء السجائر من شراء السجائر

دراسة تكشف عن ضرر غير متوقع الستخدام املنبهدراسة تكشف عن ضرر غير متوقع الستخدام املنبه
ــل بـــاحـــثـــون فــــي جـــامـــعـــة نــــوتــــردام  تـــوصـ
ــن  ــذيـ األمــــريــــكــــيــــة إلــــــى أن األشـــــخـــــاص الـ
يــســتــخــدمــون املـــنـــبـــه يــســتــيــقــظــون أكــثــر 

إرهاقا مقارنة بمن ال يحتاجون إليه.
ــــي دراســـــــــة نــشــرتــهــا  وأشـــــــــار الـــعـــلـــمـــاء فـ
صــحــيــفــة »مـــتـــرو« الــبــريــطــانــيــة وصــحــف 
أخــرى اليوم اإلثنن، إلى أن أولئك الذين 
إلــــــى مـــنـــبـــه أو أي »مــحــفــز  يـــحـــتـــاجـــون 
اصــطــنــاعــي« آخــر لاستيقاظ، يشعرون 
ــمـــول، ألن املـــنـــبـــه يــعــطــل  ــخـ بـــمـــزيـــد مــــن الـ
نــمــط الـــنـــوم الــطــبــيــعــي. وقـــالـــت الـــدراســـة 
»قـــد يـــؤدي هـــذا الــنــوم املتقطع بــعــد ذلــك 
إلــى استهاك املــزيــد مــن الكافين، مــا قد 
يـــؤدي إلـــى تــأخــر الــنــوم وبــالــتــالــي املــزيــد 
مـــن الــخــمــول والـــتـــعـــب. اســـتـــخـــدام املــنــبــه 
يعني أننا نتخطى االستجابة الطبيعية 
للضغط؛ مــا يــؤدي لـــدورة نــوم متقطعة، 

وبالتالي التعرض للخمول والتعب.
الــدراســة »باملقارنة، فــإن أولئك  وأضافت 
الذين يستيقظون بشكل طبيعي ينامون 
ــول، وربــمــا كــانــوا أقـــل اعــتــمــاًدا  لــفــتــرة أطــ

على الكافين.
ــه عــنــدمــا نستيقظ  ــح الـــخـــبـــراء أنــ ــ وأوضــ
ــكـــل طـــبـــيـــعـــي فـــــــإن الــــجــــســــم يــخــضــع  بـــشـ
لــلــتــوتــر«؛ ما  لعملية تسمى »اســتــجــابــة 
يــجــعــلــنــا نــشــعــر بــمــزيــد مـــن الــيــقــظــة في 
ــــوا فــــي دراســــتــــهــــم »لــكــن  ــالـ ــ الــــصــــبــــاح. وقـ
اســــتــــخــــدام املـــنـــبـــه يــعــنــي أنـــنـــا نــتــخــطــى 
هــذه االســتــجــابــة الطبيعية للضغط؛ ما 

يــؤدي إلــى دورة نــوم متقطعة، وبالتالي 
التعرض للخمول والتعب.

الـــــــدراســـــــة 450 شــخــصــا  واســـتـــطـــلـــعـــت 
أمريكيا يعملون بدوام كامل، واستخدمت 
البيانات التي تــم جمعها مــن املشاركن 
الــذيــن يــرتــدون أجــهــزة تقيس مــدة النوم 

ومعدل ضربات القلب.
ووجـــدت الــدراســة أن الــنــســاء يستخدمن 
املنبه بنسبة %50 أكثر من الرجال، لكن 
أولئك الذين ُوجــدوا أنهم يعتمدون على 
املــنــبــه يــعــانــون مــن اضــطــرابــات أكــثــر في 

أثناء وقت النوم.
الــدكــتــور ستيفن ماتينجلي، املعد  وقــال 
الــرئــيــس لــلــدراســة »مــعــظــم مــا نــعــرفــه عن 
الــغــفــوة واملــنــبــه مــأخــوذ مــن بــيــانــات عن 

الــســلــوكــيــات ذات  ــنـــوم أو اإلجـــهـــاد أو  الـ
الصلة.

وأضاف ماتينجلي »لدينا اآلن البيانات 
إلثـــبـــات مــــدى شــيــوعــهــا، وال يــــزال هــنــاك 
الــكــثــيــر مــمــا ال نــعــرفــه، كــثــيــر مـــن الــنــاس 
يستخدمون املنبه ألن الكثير من الناس 

متعبون بشكل مزمن.
وتابع قائا »لقد أصبح األمر كله عبارة 
عـــن دورة، فــأنــت تــغــفــو ألنــــك مــتــعــب، ثم 
تــشــعــر بــالــتــعــب بــســبــب اضـــطـــراب الــنــوم، 
ثــم تــشــرب الكافين، وقــد يـــؤدي ذلــك إلى 
ا مرة أخرى، ولكن هناك 

ً
إبقائك مستيقظ

 وقد 
ً
عدة طرق لضمان النوم الجيد ليا

تساعدك فقط على التوقف عــن الضغط 
على زر املنبه في الصباح.

• ويلينغتون – أ ف ب : ستفرض 
نــيــوزيــلــنــدا تــدريــجــيــًا حـــظـــرًا شبه 
تام على التبغ بدءًا من العام 2023، 
من خال منع أي شخص ُولد بعد 
سنة 2008 من شــراء السجائر إلى 
أجـــل غــيــر مــســمــى، وتقليص كمية 
النيكوتن املــوجــودة في املنتجات 

املطروحة باألسواق.
ــــذي أقــــره  ــانـــون الــ ــقـ ــار نــــص الـ ــ ــ وأشـ
الــبــرملــان ويــهــدف إلـــى خــفــض عــدد 
األشــــــخــــــاص الـــــذيـــــن يــســتــهــلــكــون 
 
ّ
الـــســـن  

ّ
أن إلــــــى  ــبــــغ،  ــتــ الــ مـــنـــتـــجـــات 

القانونية للتدخن سيجري رفعها 
سنويًا.

ــيـــرال  ــة فـ ــشـ ــائـ وأّكــــــــــدت الــــــوزيــــــرة عـ
الــتــي دفــعــت نــحــو إقـــــرار الــقــانــون، 
 الــتــدبــيــر يــشــّكــل خـــطـــوة »نــحــو 

ّ
أن

مستقبل خاٍل من التبغ«.
 »آالف األشــــخــــاص 

ّ
وتــــابــــعــــت أن

سيعيشون حــيــاة أطــــول وصحية 
ــر، فـــيـــمـــا ســيــســتــفــيــد الـــنـــظـــام  ــ ــثـ ــ أكـ
الصحي من خمسة مليارات دوالر 
نيوزيلندي )3,16 مــلــيــارات دوالر 
أميركي( سيتم توفيرها من عاج 
األمـــــــــــراض املـــرتـــبـــطـــة بـــالـــتـــدخـــن، 

ــواع عـــدة مـــن الــســرطــان  ــ وبــيــنــهــا أنـ
ــات الـــقـــلـــبـــيـــة والـــســـكـــتـــات  ــ ــوبـ ــ ــنـ ــ والـ

الدماغية وبتر األطراف«.
ــنــــن الـــبـــالـــغـــن فــي  ونـــســـبـــة املــــدخــ
 إذ 

ً
ــنـــدا مــنــخــفــضــة أصـــــــا ــلـ ــيـــوزيـ نـ

تسّجل 8%.
ــون الـــــــــذي يــحــمــل  ــ ــانـ ــ ــقـ ــ ويـــــهـــــدف الـ
تسمية »بيئة خالية من التدخن« 
إلى خفض هذه النسبة إلى ما دون 

الـ%5 بحلول عام 2025.
وســيــجــري تقليص عـــدد البائعن 
الــــحــــائــــزيــــن تــــصــــاريــــح لـــتـــســـويـــق 
إلـــى 600 شخص،  الــتــبــغ  منتجات 
ــر عـــــن الــــعــــدد  ــيـ ــبـ فـــــي انــــخــــفــــاض كـ
ــي نـــيـــوزيـــلـــنـــدا  ــ ــنـــتـــشـــر حـــالـــيـــًا فـ املـ

والبالغ 6000 بائع.
 كمية النيكوتن 

ّ
ولفتت فيرال إلى أن

ــتــــويــــات ال  ــــض إلـــــــى مــــســ
ّ
ــــخــــف

ُ
»ســــت

بــإدمــان« األشــخــاص على  تتسبب 
التدخن.

ــــه قد 
ّ
ويــعــتــبــر مــنــتــقــدو الــقــانــون أن

ي سوقًا غير قانونية ملنتجات 
ّ
يغذ

التبغ وغير خاضعة للتنظيم.
وال ينص القانون الجديد على أي 

حظر يطال السجائر االلكترونية.

مخزون لقاحات الكوليرا مخزون لقاحات الكوليرا 
منخفض للغايةمنخفض للغاية

الصحة العالمية:الصحة العالمية:

الــصــحــة  مـــنـــظـــمـــة  ــلـــنـــت  أعـ  : • جـــنـــيـــف 
مــن  الــــعــــاملــــي  ــزون  ــ ــخــ ــ املــ أن  ــة،  ــيــ ــاملــ ــعــ الــ
لـــــقـــــاحـــــات الـــــكـــــولـــــيـــــرا الــــــــــذي تـــســـاعـــد 
املــنــظــمــة فــي إدارتــــه، مــنــخــفــض لــلــغــايــة 
في  الظهور  املرض  بينما عاود  حاليا، 
شــتــى أنــحــاء الــعــالــم. وقــالــت املــنــظــمــة: 
فــي  ــة  ــيـ ــاملـ ــعـ الـ ــيــــات  الــــوفــ مــــعــــدالت  »إن 
العالم  30 دولة حول  ازدياد وإن نحو 
هذا  للكوليرا  تفش  بؤر  برصد  أفــادت 
الــعــام، ويــزيــد هــذا عــلــى الــعــدد املــعــتــاد 

ســنــويــا بــمــقــدار الــثــلــث. مــن جــهــتــه قــال 
فريق  رئــيــس  بــاربــوزا  فيليب  الــدكــتــور 
مــكــافــحــة الــكــولــيــرا وأمــــراض اإلســهــال 
الــوبــائــي فــي مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــاملــيــة 
ــات، تــــواصــــل  ــ ــاحـ ــ ــقـ ــ ــا لـ ــنــ ــديــ ــد لــ ــعــ »لــــــم يــ
الــلــقــاحــات وهــذا  مــزيــد مــن الــدول طلب 
ــاف »تـــطـــويـــر لـــقـــاح  ــ ــ تـــحـــد كـــبـــيـــر. وأضـ
لــلــكــولــيــرا، وهـــو بــشــكــل أســـاســـي لــقــاح 
األرجح  على  أقل جذبا  الفقيرة،  للدول 
ــات لـــكـــوفـــيـــد، حــيــث  ــاحـ ــقـ مــــن تـــطـــويـــر لـ

الــدخــل املــخــصــص لــلــقــاح أكــثــر بــكــثــيــر. 
وأوضــح بــاربــوزا أنــه مــن غــيــر املــقــبــول 
يموت  أن  والعشرين  الواحد  القرن  في 
الناس من مرض معروف للغاية، ومن 
الــســهــل جــدا عــاجــه. جــديــر بــالــذكــر أن 
أو  الطعام  عبر  تنتقل  الكوليرا  عدوى 
تسبب  أن  يمكنها  التي  امللوثة،  املياه 
حـــاالت إســـهـــال، ويــعــانــي كــثــيــرون مــن 
أعــــراض مــعــتــدلــة ولــكــنــهــا قـــد تــتــســبــب 
تعالج. لم  إن  الوفاة خال ساعات  في 
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عواصف ثلجية وأمطار عاتية تضرب أمريكا وأوروباعواصف ثلجية وأمطار عاتية تضرب أمريكا وأوروبا

لقي ثاثة أشخاص على األقل مصرعهم، وأصيب 
ــي الـــغـــرب  آخـــــــــرون، عـــقـــب مــــــرور عـــاصـــفـــة قـــويـــة فــ
األوسط وجنوب الواليات املتحدة، وفق ما أفادت 
به السلطات الحكومية. وتلقى أكثر من 31 مليون 
شـــخـــص عـــبـــر الـــــواليـــــات املــــتــــحــــدة، تــــحــــذيــــرات أو 
إشعارات بعاصفة شتوية. وتسّببت العواصف في 
إصابة العديد من األشخاص وتدمير مباٍن في كل 
من تكساس وأوكاهوما ولويزيانا، وتــم العثور 
الــذي  قــرب منزلهما  على طفل ووالــدتــه متوفين 
لــويــزيــانــا، وفق  تــعــرض للتدمير فــي كيثفيل، فــي 
السلطات املحلية. كما تم إلغاء حوالي 550 رحلة 

جــويــة فـــي الـــواليـــات املــتــحــدة؛ بــســبــب الــعــواصــف 
الرعدية والرياح العاتية.

وباتت آالف املنازل في جزر شيتاند االسكتلندية 
بدون كهرباء، وسط درجــات حــرارة جليدية، عقب 
تــســاقــط الــثــلــوج »بــكــمــيــة كــبــيــرة«، عــلــى مــا أعلنت 
املــزودة للتيار الكهربائي. وقالت شبكات  الشركة 
الكهرباء االسكتلندية والجنوبية، إن املهندسن 
ــادة الــتــيــار لــقــرابــة 2800 مــنــزل،  ــ يــعــمــلــون عــلــى إعـ
لكن من غير املرجح ربطه بشكل كامل قبل نهاية 
ــر مـــطـــار ســـامـــبـــرغ الــرئــيــســي في  ــبـ ــوع. وأجـ ــبــ األســ
الـــجـــزر عــلــى اإلغــــــاق، بــعــدمــا تـــضـــررت اتـــصـــاالت 

الرادار الثانوية بسبب الطقس.
وفــــي إســـبـــانـــيـــا، شـــهـــدت مــنــطــقــة إكـــســـتـــريـــمـــادورا 
الــغــربــيــة فــيــضــانــات عـــارمـــة نــجــمــت عـــن الــعــاصــفــة 
إفـــرايـــن، الــتــي اجــتــاحــت شــبــه الــجــزيــرة األيــبــيــريــة، 
وتــســّبــبــت فـــي هــطــول أمـــطـــاٍر غـــزيـــرة فــاضــت على 
إثرها األنهار، وغمرت مياهها مساحات شاسعة 
ــقـــرى. فــفــي قــريــة ال روكــــا دي ال  فـــي الــعــديــد مـــن الـ
ــرت الــســيــول  ــي مـــقـــاطـــعـــة بـــــاداخـــــوز دّمــــــ ســـيـــيـــرا فــ
الــجــارفــة مــنــازل وممتلكات فــي الــقــريــة، وفــي قرية 
جيفورا املجاورة غمرت املياه السيارات واملنازل، 

وتم إجاء مئتي شخص.

مــن جانب آخــر، ضــرب زلـــزال بقوة 6.2 درجــة على 
عــمــق ضــحــل الــســاحــل الــشــرقــي لـــتـــايـــوان، بحسب 
ما أعلن معهد األرصــاد الجوية في الجزيرة، وقد 
شــعــر بــالــهــزة ســكــان الــعــاصــمــة تــايــبــيــه. وحــــّددت 
الــزلــزال  قــوة  هيئة املــســح الجيولوجي األمــريــكــيــة 
ب5.9 درجـــة. ولــم تــرد فــي الــحــال تقارير عــن وقــوع 

إصابات.
بـــشـــكـــل مـــنـــتـــظـــم؛ بــســبــب  ــوان زالزل  ــ ــايـ ــ تـ وتـــشـــهـــد 
فـــوق منطقة تتقاطع قــربــهــا صفيحتان  وقــوعــهــا 
ــؤّدي احــتــكــاكــهــمــا بــبــعــضــهــمــا إلــى  ــ تــكــتــونــيــتــان يــ

نشاط زلزالي وبركاني كثيف.

• بــرازيــلــيــا – بــويــنــوس ايـــرس : ارتــفــعــت مساحة 
األراضـــــي الــتــي الــتــهــمــتــهــا الــنــيــران فـــي الــبــرازيــل، 
خـــال شــهــر نــوفــمــبــر املـــاضـــي، بــنــســبــة 90 بــاملــئــة، 
مــقــارنــة بـــذات الشهر مــن الــعــام املــاضــي، حيث تم 
تــســجــيــل تــضــرر نــحــو مــلــيــونــي فــــدان تــقــريــبــا من 

غابات ماناوس بمنطقة األمازون.
وذكرت مجموعة مابايوماس غير الحكومية، في 
فـــدان تقريبا  أتــت على مليوني  الــنــيــران  أن  بــيــان، 
من األراضـــي الشهر املــاضــي، أي أكثر بـــ90 باملئة، 
مقارنة بنفس الشهر، العام املاضي، الفتة إلى أن 
هذه املساحة توازي ثاثة أرباع مساحة ماناوس 

البرازيلية في منطقة األمازون.
مــــن األرض  بـــاملـــئـــة  مــــن 80  أكــــثــــر  أن  ــــت  ــحـ ــ وأوضـ

املـــحـــروقـــة تــقــع فـــي غـــابـــة األمـــــــازون االســتــوائــيــة، 
ــى أن »الـــبـــيـــانـــات تـــؤكـــد تــفــاقــم الـــدمـــار  مــشــيــرة إلــ
البيئي في األشهر األخيرة لحكومة بولسونارو«.

وأعربت املجموعة عن استغرابها من ارتفاع عدد 
الغابات في شهر، يتزامن عــادة مع فصل  حرائق 
األمــطــار، قائلة إنــه »مــن الــواضــح أن ذلــك رد فعل 
عــلــى تــوقــع ســيــاســات أكــثــر فــاعــلــيــة مــن الحكومة 

الجديدة ملكافحة الحرائق وإزالة الغابات«.
وأكــــدت أن إجــمــالــي املــســاحــات املــحــروقــة فــي أول 
11 شهرا من العام الجاري ناهز 40 مليون فدان، 
الــفــتــرة في  أي بــزيــادة قــدرهــا 13 باملئة عــن نفس 
الــغــابــات  الـــحـــرائـــق وإزالــــــة  ــزايــــدت  ــام 2021. وتــ عــ
فـــي الـــبـــرازيـــل بــشــكــل الفــــت، وســـط دعـــــوات دولــيــة 

ــازون،  ــ بــاملــحــافــظــة عــلــى الــغــابــات املــطــيــرة فــي األمـ
الــكــبــيــرة في  الــعــالــم، ملساهمتها  الــتــي تعتبر رئــة 
إنــتــاج األوكــســيــجــن داخـــل الــغــاف الــجــوي للكرة 
ــة. فــي الــوقــت ذاتــــه ال يــــزال حــريــق غــابــات  ــيـ األرضـ
انــدلــع فــي تــيــيــرا ديـــل فــويــغــو بــجــنــوب األرجــنــتــن 
في 30 نوفمبر يستعر، وقد دّمر 7000 هكتار من 

األراضي، وفق ما أفادت السلطات.
وتــقــع بــــؤرة الــحــريــق داخــــل محمية كـــــورازون دو 
ال ايــســا الــطــبــيــعــيــة، وهــــي مــنــطــقــة خـــضـــراء غير 
مسكونة على بعد 3000 كيلومتر جنوب بوينس 
ــًا مـــن أشـــجـــار مــحــلــيــة يــزيــد  آيـــــرس وتـــضـــم أنــــواعــ
علوها عن 40 متًرا. وقال حاكم مقاطعة تييرا ديل 
فويغو، غوستافو ميليا خــال مؤتمر صحافي 

د جدًا في مكان يصعب الوصول 
ّ
»إنــه حريق معق

إليه وحيث يتغّير اتجاه الرياح باستمرار. وُدّمر 
سبعة آالف هكتار«.

ــفــــاء الــنــيــران  ــن عــنــاصــر اإلطــ ويـــكـــافـــح نــحــو 85 مـ
بمساعدة مروحيتن وثاث قاذفات مياه. ولم يتم 

اإلباغ عن ضحايا.
وأوضح ميليا أن السلطات تنّسق تركيب حواجز 
مقاومة للحريق ملنع ألسنة اللهب من التقدم نحو 
املناطق املأهولة ولكن »مع الرياح، تتغلب النيران 
عــلــيــهــا«. يــــؤدي جــفــاف الــصــيــف والـــريـــاح الــقــويــة 
الباد إلى تعقيد عمل عناصر  في أقصى جنوب 
ــوال  ــ ــاء. وال تـــتـــوقـــع األرصــــــــاد تــحــســن األحــ ــ ــفـ ــ اإلطـ

الجوية في األيام املقبلة.

حرائق الغابات تضرب البرازيل واألرجنتنيحرائق الغابات تضرب البرازيل واألرجنتني
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صناعة اإلسمنت..صناعة اإلسمنت..
 إلى أي حد تضر بالبيئة وكيف نحد من هذا الضرر؟

بــســبــب أهــمــيــة اإلســمــنــت فـــي تشييد 
ــقـــدرة  ــدم الـ ــ مــخــتــلــف املــــشــــروعــــات وعــ
على االســتــغــنــاء عنه يبحث العلماء 
جاهدين عن وسائل لتخفيف أضراره 

املؤثرة في درجة حرارة األرض
يشهد العالم حاليا زيادة ضخمة في 
عــدد سكانه، فقد وصــل إلــى مــا يزيد 
ــر الـــذي  ــ عــلــى 8 مـــلـــيـــارات نــســمــة، األمـ
يــشــيــر إلـــى حــاجــة أولـــئـــك الــبــشــر إلــى 
إقامة املزيد من املشروعات العمرانية 
مــثــل املــســاكــن واملــصــانــع والــشــركــات، 

إلى جانب طرق النقل.
قـــادرة على  ولــضــمــان تأسيس أبنية 
مواجهة مختلف الظروف الطبيعية، 
الـــزالزل وعــوامــل التعرية، وعلى  مثل 
االستمرار أعواما طويلة دون الحاجة 
إلى إعادة بنائها، يعتمد البشر على 
ــتـــي طــاملــا  ــة، تـــلـــك املـــــــادة الـ ــانـ ــرسـ ــخـ الـ
الـــعـــصـــور لتشييد  اســتــخــدمــت عــبــر 

املباني املتنوعة.
وتتميز الخرسانة بسهولة التصنيع 
وانخفاض تكلفة اإلنتاج، إلى جانب 
املــعــهــودة، إال أن تصنيعها  متانتها 
صــــــــار مــــحــــط أنــــــظــــــار كــــــل املـــهـــتـــمـــن 
بـــالـــحـــفـــاظ عـــلـــى جـــــــودة الـــحـــيـــاة فــي 
كوكبنا، ألن تصنيع اإلسمنت )املادة 
الــرئــيــســة املــكــونــة لــلــخــرســانــة( يــؤثــر 
ــنــــاخ، مــمــا يـــهـــدد كــافــة  ســلــبــا عــلــى املــ
املــجــهــودات املــبــذولــة للحد مــن تأثير 

التغيرات املناخية والتكيف معها.
اإلسمنت العب أساسي في التشييد

ــــي عـــــــــام، اعـــتـــمـــد  ــفـ ــ ــر مـــــن ألـ ــ ــثـ ــ ــنــــذ أكـ مــ
ــيــــون والـــــرومـــــانـــــيـــــون عــلــى  ــانــ ــيــــونــ الــ
اإلسمنت لتشييد املباني، وصنعوه 
عبر خلط الجير مع الرماد البركاني 
واملــــاء لينتج عــن هـــذا الــخــلــيــط مــادة 
صلبة تسمى اإلسمنت الهيدروليكي.
ــدام  ــ ــــخـ ــتـ ــ ــعـــــض أن اسـ ــ ــبـ ــ الـ ويــــعــــتــــقــــد 
اإلسمنت بدأ منذ أكثر من 8 آالف عام 
في كل من سوريا واألردن. ومع تقدم 
العصور ظهر اإلسمنت البورتاندي 
الــــــــذي طـــــوره   )Portland cement(
جــون سميتون ألول مــرة عــام 1756، 
وقـــد اســتــخــدمــه أثــنــاء تشييد مــنــارة 

إديستون بإنجلترا.
والحـــقـــا تـــطـــورت صــنــاعــة اإلســمــنــت 
عبر إحـــراق مــادة الجير الطينية في 
إنجلترا وفــرنــســا خــال الــقــرن الـــ 17، 
وفي الواليات املتحدة اعتمد تصنيع 
اإلســمــنــت على إحـــراق مـــادة طبيعية 
ــنــــت  ــمــ ــرة اإلســ ــ ــخــ ــ ــم صــ ــ ــاســ ــ ــت بــ ــ ــرفــ ــ عــ

.)Cement rock(

وينسب تطوير اإلسمنت البورتاندي 
عادة إلى جوزيف أسبدين اإلنجليزي 
الذي حصل على براءة اختراع للمادة 
التي طورها عبر مزج الحجر الجيري 
والطن، ويعود اسم »بورتاند« إلى 
أحــــد أنـــــواع األحـــجـــار الــجــيــريــة الــتــي 

استخدمت في البناء بإنجلترا.
صناعة اإلسمنت واالنبعاثات

ــاث والــــدراســــات  وطــبــقــا ملــعــهــد األبـــحـ
 Think tank( تــــــشــــــاتــــــام هـــــــــــاوس«
Chatham house( تــتــســبــب صــنــاعــة 
اإلسمنت فــي نحو %8 مــن االنبعاث 
الكربوني حــول العالم، مما يتخطى 
ــنــــاتــــجــــة عــن  ضــــعــــف االنــــبــــعــــاثــــات الــ
أنشطة الــطــيــران والــشــحــن، وهــو يعد 
ثاني أكثر املواد استخداما في العالم 

بعد املاء.

ــاملــــي الـــســـنـــوي  ــعــ ــاج الــ ــ ــتــ ــ ويـــبـــلـــغ اإلنــ
نحو 4 مــلــيــارات طــن إسمنت، إلقامة 
املشروعات املختلفة. وتعتبر الصن 
األكثر تصنيعا لإلسمنت، ومــا زالت 
عملية تصنيعه فــي زيـــادة مستمرة، 
خـــاصـــة الــــــدول الـــنـــامـــيـــة، مــثــل بــلــدان 
ــعــــض دول  ــا، وبــ ــ ــيـ ــ ــنــــوب شــــــرق آسـ جــ

الشرق األوسط.
ــقــــول تـــقـــريـــر نـــشـــرتـــه مــنــصــة »بـــي  ويــ
بــي ســي )BBC( اإلخــبــاريــة إن إنتاج 
الــعــالــم تضاعف نحو  اإلســمــنــت عبر 
بــالــعــام 1990، وإن  ــرات مــقــارنــة  ــ 4 مـ
الـــصـــن والــهــنــد والــــواليــــات املــتــحــدة 
ــــي وفيتنام  وبـــلـــدان االتـــحـــاد األوروبــ
وتركيا ومصر هي أكثر الدول إنتاجا 

لإلسمنت.
ملـــــــــــاذا يــــــصــــــدر اإلســـــمـــــنـــــت كـــــــل تـــلـــك 

االنبعاثات؟
ــد صــــنــــاعــــة اإلســــمــــنــــت عــلــى  ــمـ ــتـ ــعـ وتـ
خـــــطـــــوات بـــســـيـــطـــة، تـــتـــضـــمـــن خــلــط 
الــجــيــري والــطــن وطحنهما،  الحجر 
املــواد لهذا الخليط  ثم إضافة بعض 
ـــم وضـــع املــزيــج 

َ
مــثــل الــحــديــد، ومـــن ث

داخــل أفــران ذات درجــة حــرارة تقارب 
ــــادة  ــــاج مـ ــتـ ــ ــة إلنـ ــويـ ــئـ 1400 درجـــــــة مـ
»كـــلـــنـــكـــر« وبــــعــــد تـــبـــريـــدهـــا تــطــحــن 

وتخلط بالجبس والحجر الجيري.
وخــال هــذه العملية يصدر الكربون 
مرتن، األولــى خال تسخن الخليط 
ـــل األفـــــران اعــتــمــادا عــلــى الــوقــود  داخـ
ــــول إلــــــــى درجــــــة  ــــوصـ ــلـ ــ األحــــــــفــــــــوري لـ

الحرارة املرتفعة تلك، والثانية أثناء 
تكون »كلنكر« إذ يتم ذلك عبر تفاعل 
كيميائي ينتج عنه غاز ثاني أكسيد 

الكربون.
الــغــاز الناتجة عــن كلتا  وتــقــدر كمية 
املرحلتن بنحو 600 كيلوغرام لكل 
طــن مــن اإلســمــنــت، وهــي كمية كبيرة 
تــعــيــق املـــجـــهـــودات املـــبـــذولـــة لتجنب 

عدم زيادة متوسط حرارة الكوكب.
ــيـــة  ــكـــومـ ــة الـــحـ ــئــ ــيــ ــهــ وقــــــــد أوصــــــــــت الــ
ــة بـــتـــغـــيـــر املــــنــــاخ  ــيــ ــنــ ــعــ ــة املــ ــ ــيــ ــ ــ ــدول ــ الــ
 Intergovernmental panel on climate(
change – IPCC( بــــضــــرورة خفض 
االنبعاثات الكربونية كي ال تتخطى 
درجــة الحرارة 1.5 درجــة مئوية، مما 
يعني ضرورة خفض تلك االنبعاثات 
بنسبة %45 مطلع عام 2030 مقارنة 

بكمية االنبعاثات الصادرة عام 2010.
محاوالت متعددة على نطاق محدود

واستجابة لدعوات خفض االنبعاثات 
ــت، ظـــهـــرت  ــ ــنــ ــ ــمــ ــ الــــنــــاتــــجــــة عــــــن اإلســ
مـــحـــاوالت ومــــبــــادرات مــخــتــلــفــة لحل 
املــشــكــلــة، مــنــهــا شـــركـــة »بــيــومــاســون 
الـــتـــي تــهــدف  BioMason األمـــيـــركـــيـــة 
الــكــتــل الــخــرســانــيــة عبر  إلـــى تصنيع 
وضـــــع الــــرمــــال فــــي قــــوالــــب، ومـــــن ثــم 
حقنها بكائنات دقيقة دون الحاجة 
ــى الــتــســخــن بـــاســـتـــخـــدام الـــوقـــود  ــ إلـ
األحــــــفــــــوري، وهـــــي عــمــلــيــة مــشــابــهــة 

لعمليات تكون الشعاب املرجانية.
وفـــي الــســويــد أجــــرت شــركــة فاتنفال 
Vattenfal دراسة أشارت إلى إمكانية 
ــادا عــلــى  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــنــــت اعـ ــمــ تـــصـــنـــيـــع اإلســ
الكهرباء بــدال من الوقود األحفوري، 
ــــت إحـــــــدى  ــاعـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ ــا اسـ ــ ــــسـ ــرنـ ــ وفـــــــــي فـ
ــفــــادة مــــن الـــكـــربـــون  ــتــ الـــشـــركـــات االســ
 Carbon( ــقــــاطــــه ــتــ الــ ــر  ــبــ املـــنـــبـــعـــث عــ

.)capture
ويـــقـــول بـــول فــيــنــيــل -األســـتـــاذ بقسم 
الكيمياء الهندسية بجامعة إمبريال 
ــة- إلــــى  ــزيــ ــيــ ــلــ ــجــ كــــولــــيــــدج لــــنــــدن اإلنــ
أهمية االعتماد على تطبيق تقنيات 
 Carbon( الــتــقــاط الــكــربــون وتــخــزيــنــه
capture and storage( مــن أجــل الحد 
مــن االنــبــعــاثــات الناتجة عــن صناعة 
أنــه »ال يوجد بديل  اإلسمنت، مؤكدا 
حقيقي آخر نظرا للطريقة املتبعة في 

صناعة اإلسمنت.
الحل األمثل إلسمنت صديق للبيئة

ــة مــنــشــورة بـــدوريـــة جــول  ــ وفـــي دراسـ
الـــكـــربـــون من  بـــعـــنـــوان »إزالـــــــة   Joule
صناعة اإلسمنت« يشير البروفيسور 
فــيــنــيــل وفــريــقــه الــبــحــثــي إلــــى أهــمــيــة 
املــدعــومــة  تشييد مــصــانــع اإلســمــنــت 
بتقنيات التقاط الكربون وتخزينه، 
واالعــتــمــاد عــلــى اســتــخــدام الــنــفــايــات 
الصلبة البلدية التي تنتج انبعاثات 

كربونية أقل.
وبسؤاله عما إذا كان يتم تطبيق تلك 
الــحــالــي، أجـــاب بأن  الــوقــت  التقنيات 
»العديد من مصانع اإلسمنت تعتمد 
حاليا على إحــراق النفايات الصلبة، 
وتطبق بعض الشركات تقنية التقاط 
ــون، مـــثـــل شـــركـــتـــي »كـــالـــكـــس  ــ ــربـ ــ ــكـ ــ الـ

.)Norcem( و«نورتسم )Calix(
وعــن إمكانية تطبيق تلك التقنيات 
بالدول النامية، يقول »بالتأكيد، إال 
أن االعــتــمــاد عــلــى تــلــك الــتــقــنــيــات قد 
يرفع من سعر اإلسمنت بعض الشيء.

تتسبب صناعة 
اإلسمنت في نحو ٨٪ 

من االنبعاث الكربوني 
حول العالم

يبلغ اإلنتاج 
العالمي السنوي 
نحو ٤ مليارات 

طن إسمنت
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بــاريــس - أ ف ب : خــلــص عــلــمــاء إلـــى أن الطفرة 
الــغــامــضــة فـــي انــبــعــاثــات غـــاز املــيــثــان، املــعــروف 
بمفعوله القوي في رفع معدالت حرارة الكوكب، 
عام 2020 رغم تدابير اإلغــاق املتصلة بجائحة 
ــن مـــصـــادر  ــ ــيـــر مـ ــثـ ــكـ ــد19- الــــتــــي حــــــــّدت الـ ــ ــيـ ــ ــوفـ ــ كـ
االنبعاثات املرتبطة باألنشطة البشرية، قد تكون 
ناجمة عــن ازديـــاد فــي االنبعاثات مــن الطبيعة، 

وأيضًا بشكل مفاجئ من تراجع تلوث الهواء.
وفـــوجـــئ الــبــاحــثــون بـــالـــزيـــادة الــكــبــيــرة لكميات 
)الــتــركــيــبــة الكيميائية هــي CH4، نفس  املــيــثــان 
بــالــغــاز الطبيعي( فــي الغاف  الــخــاص  الــجــزيء 
الجوي عام 2020، رغم القيود املرتبطة بالجائحة 

التي كانت مفروضة آنذاك.
ــادي  ــتــــصــ ــاط االقــ ــشــ ــنــ ــم الــــتــــبــــاطــــؤ فـــــي الــ ــ ــرجــ ــ ــ

ُ
وت

بانخفاض في انبعاثات امليثان املرتبطة بإنتاج 
الوقود األحفوري.

وفــي دراســة نشرتها مجلة »نايتشر« وترأسها 
األســتــاذ شوشي بينغ من جامعة بكن، توّصل 
فريق دولي من العلماء إلى إجابة في ما يخص 
الطفرة الغامضة التي يمكن تفسيرها بظاهرتن.

عامان
 عام 2020 شهد نسبة 

ّ
يتمثل العامل األول في أن

 )OH( أقـــل فــي الــهــواء مــن جـــذور الــهــيــدروكــســيــل
ص مــن امليثان في 

ّ
املــســؤولــة الرئيسة عــن التخل

الغاف الجوي.
وأوضــــــح الـــبـــاحـــث الــفــرنــســي مـــن هــيــئــة الــطــاقــة 
الــذي  الــفــرنــســيــة فيليب سييه  الـــذريـــة والــبــديــلــة 
شــارك فــي قــيــادة الــدراســة داخــل مختبرات علوم 
 جذور الهيدروكسيل املوجودة 

ّ
املناخ والبيئة، أن

ــل من  ــتـــي تــعــيــش ألقــ ــدًا والـ بــكــمــيــات صــغــيــرة جــ
)باك مان( في الغاف  ثانية هي »بمثابة لعبة الـ
الـــجـــوي، فــبــمــجــرد أن تــرصــد أي شـــيء تــأكــلــه ثم 

تختفي«.
 مركبات الهيدروكسيد التي تتمتع بقدرة 

ّ
إال أن

هــائــلــة عــلــى تــنــظــيــف الـــغـــاف الـــجـــوي مــرتــبــطــة 
الــنــيــتــروجــن )NOx(، وهــو  بــانــبــعــاثــات أكــســيــد 
مـــلـــوث نـــاجـــم تـــحـــديـــدًا عـــن وســـائـــل الــنــقــل الــتــي 
انخفضت انبعاثاتها أثناء فترة الحجر. وحدد 
 كمية 

ّ
الباحثون تاليًا ظاهرة غريبة تتمثل في أن

املــيــثــان يـــزداد فــي الــغــاف الــجــوي عندما يشهد 
التلّوث انخفاضًا.

أمــــا الـــعـــامـــل الـــثـــانـــي الـــــذي جــــرى الـــتـــوصـــل إلــيــه 
ــق بـــالـــزيـــادة الــطــبــيــعــيــة النـــبـــعـــاثـــات غــاز 

ّ
فــيــتــعــل

امليثان من األراضــي الرطبة. فالكائنات الدقيقة 
ــــودة فــــي املــســتــنــقــعــات أو الــــرخــــاخ تــنــتــج  ــــوجـ املـ

بصورة طبيعية هذا الغاز.
االحترار المناخي والتلوثاالحترار المناخي والتلوث

وأشــــــارت مــاريــيــل ســـونـــوا مـــن مــخــتــبــرات عــلــوم 

 هــذه املناطق »تتأثر جدًا 
ّ
إلــى أن املــنــاخ والبيئة 

 »الــكــائــنــات 
ّ
 إلـــى أن

ً
بــالــعــوامــل املــنــاخــيــة«، الفـــتـــة

الدقيقة تنتج كميات أكثر من امليثان ضمن مناخ 
حار أو رطب بشكل أكبر«.

الــحــرارة والــرطــوبــة اللتن   
ّ
واعتبر الباحثون أن

ــام 2020 ارتـــفـــاعـــًا كــبــيــرًا فـــي املــنــاطــق  شــهــدتــا عــ
الــشــمــالــيــة وتـــلـــك االســـتـــوائـــيـــة مـــن نــصــف الــكــرة 
األرضـــيـــة الــشــمــالــي، تــقــّدمــان تــفــســيــرًا عــن زيـــادة 

امليثان.
وينطوي ما ُسّجل عــام 2020 على أهمية كبيرة 
للمناخ، إذ يشير إلى »تزايد« محتمل لاحترار 
الـــذي يمكن أن ينتج بــــدوره مــزيــدًا من  املــنــاخــي 
االنبعاثات الــضــارة، وهــو ما يعزز وجــود حلقة 

مفرغة في هذا الشأن.
وأشــــــارت الــــدراســــة أيــضــًا إلــــى الــتــأثــيــر املــفــاجــئ 
الــتــلــوث. وقـــال فيليب سييه »عندما  النــخــفــاض 
تنخفض انبعاثات أكاسيد النيتروجن بنحو 
%20، يزداد امليثان أسرع بمرتن، وهو ما شّكل 

مفاجأة كبيرة لنا«.
ويحتمل أن تؤدي برامج التحكم في االنبعاثات 
. وقـــال فيليب 

ً
املــيــثــان مستقبا إلــى رفــع كميات 

بـــاريـــس،  اتـــفـــاقـــيـــة  »إذا أردنـــــــا تــحــقــيــق أهـــــــداف 
أكــبــر وبشكل  الــتــحــرك بــســرعــة  فسيتعن علينا 

فّعال أكثر للحّد من مصادر امليثان«.

مكافحة التغير المناخيمكافحة التغير المناخي
ويجري التركيز على امليثان في مكافحة التغير 
 حياته في الغاف الجوي 

ّ
املناخي ألنه، ورغم أن

أقـــصـــر بــكــثــيــر مـــن تــلــك الــخــاصــة بــثــانــي أكــســيــد 
الكربون )نحو عشر سنوات(، يحمل تأثير أكبر 
على االحترار املناخي. وُيعتبر هذا الغاز مسؤواًل 
ــرار الـــعـــاملـــي مـــنـــذ الـــثـــورة  ــ ــتـ ــ عــــن نـــحـــو ثـــلـــث االحـ

الصناعية.
وتــرتــبــط غالبية انبعاثاته )%60( بالنشاطات 
اتــخــاذ خــطــوات فــي شأنها،  البشري التي يمكن 
ومنها إنتاج الوقود األحفوري، والزراعة، وتربية 
املـــواشـــي، والـــنـــفـــايـــات... فــيــمــا تــنــجــم االنــبــعــاثــات 

املتبقية من األراضي الرطبة.
وال يزال هناك غموض يحوم حول هذا املوضوع 
 كــمــيــات املــيــثــان اســتــمــرت فـــي االرتـــفـــاع عــام 

ّ
ألن

 الباحثن كــّونــوا فــكــرة عــن السبب، 
ّ
2021. إال أن

ويــقــول فيليب »يــبــدو بحسب الــدراســات األولية 
أننا ال نزال نواجه مشكلة في ما يتعلق بجذور 
الهيدروكسيل«. ويمكن تفسير هذه الظاهرة من 
خـــال إعــــادة عــمــل وســائــل الــنــقــل الــجــوي بشكل 
ع الطائرات بــدور مهم جــدًا في 

ّ
جزئي إذ مع تمت

إنتاج أكاسيد النيتروجن على ارتفاعات كبيرة 
في الجو، ومن خال نشاط وسائل النقل الذي ال 

يزال محدودًا في الواليات املتحدة والهند.

ملاذا أثارت احلشرات على
لوحات أرقام السيارات قلق علماء؟

لــنــدن : فـــي تــحــذيــر فــريــد مـــن نـــوعـــه، أعــــرب عــلــمــاء عـــن قلقهم 
مــن تــنــاقــص »أعــــداد الــحــشــرات املـــوجـــودة عــلــى لــوحــات أرقـــام 
السيارات«، في اململكة املتحدة، وذلك في إشارة إلى انخفاض 
عدد الحشرات الطائرة في الباد. وأظهر مسح حديث، أعدته 
مؤسسة Bugs Matter Citizen Science، أن أعـــداد الحشرات 
الطائرة في بريطانيا، تنهار بصورة أسرع من أي وقت مضى، 
حيث انخفضت األرقـــام بنسبة 64 في املائة عما كانت عليه 
عام 2004. وكشفت أحدث األرقــام، املستندة إلى مسح سنوي 
للحشرات املوجودة على لوحات أرقام السيارات، عن انخفاض 
كــبــيــر خــــال الـــعـــام املـــاضـــي، حــيــث تـــم اكــتــشــاف عــــدد أقــــل من 
الحشرات بنسبة 5 في املائة في عام 2022 مقارنة بعام 2021.

ودعـــت مــؤســســات خيرية معنية بـالحفاظ على البيئة، إلى 
ــذا الـــتـــدهـــور،  »اتــــخــــاذ إجــــــــراءات عـــاجـــلـــة، ملــعــالــجــة وعـــكـــس هــ
لــه »تــداعــيــات كبيرة على النظم البيئية في  مــشــددة على أن 
كل مكان، مما يهدد اإلمـــدادات الغذائية ملجموعة واسعة من 
الحيوانات وكذلك البشر«، وفق ما ذكرت صحيفة »إندبندنت« 
البريطانية. وحـــذرت الجمعيتان الخيريتان اللتان تــديــران 

املسح ) Kent Wildlife Trust و Buglife(، من أن العالم »بحاجة 
ملزيد من األبحاث عن الحشرات، على نطاق أوسع، لفهم حجم 

االنخفاض بشكل أفضل وما يجب القيام به ملعالجة املشكلة.
بــيــان أعلنت فيهما عــن نتائج املسح:  وقــالــت املنظمتان فــي 
»الـــحـــشـــرات تـــدعـــم ســـاســـل الــــغــــذاء، وتـــقـــوم بــتــلــقــيــح معظم 
املــحــاصــيــل )الـــزراعـــيـــة( فــي الــعــالــم، وتــقــدم خــدمــات املكافحة 
الطبيعية لآلفات. وأضــاف البيان: »دون الحشرات، ستنهار 
الحياة على األرض وسيكون بقاء البشرية على كوكبنا مهددا.

الــســريــع فــي أعــداد  تشمل األســبــاب الكامنة وراء االنــخــفــاض 
الحشرات في جميع أنحاء العالم، »الخسائر واألضــرار التي 
لحقت باملوائل، وتلوث الهواء، وأزمــة املناخ، وتلوث املجاري 
املـــائـــيـــة، واســـتـــخـــدام املـــبـــيـــدات الــحــشــريــة، وتــطــويــر )الــبــنــاء( 
أنــدرو   ،Buglife املساحات البرية. وقــال رئيس العمليات فــي
وايتهاوس: »للسنة الثانية على التوالي، أظهرت )باغز ماتر( 
ــرة الــحــشــرات الــطــائــرة.  انــخــفــاضــات كــارثــيــة محتملة فـــي وفــ
مطلوب اتخاذ إجراءات عاجلة ملعالجة فقدان التنوع والوفرة 

في حياة الحشرات.

رغم القيود المرتبطة بالجائحة التي كانت مفروضة آنذاك

العلماء يتوصّلون إلى تفسير الطفرة الغامضة فى انبعاثات غاز امليثان عام العلماء يتوصّلون إلى تفسير الطفرة الغامضة فى انبعاثات غاز امليثان عام 20202020
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دراسات

استخالص الذهب من الشرائح اإللكترونية واستخدامه فى صناعة األدوية

تربية أول قطط منزلية يعود إلى 12 ألف عام

: نجح علماء من جامعة »إمبريال  لندن 
 )Imperial College London( كولدج لندن
ــادة استخدام  فــي اململكة املــتــحــدة فــي إعـ
الــذهــب املستخرجة مــن شرائح  جزيئات 
الهواتف الخلوية كمحفزات للتفاعات 

التي تدخل في صناعة األدوية.
ونشرت الدراسة في دورية » إيه سي إس 
ساستينابول كيمستري أند إنجنيرينغ 
 ACS Sustainable Chemistry &(

.)Engineering
عمليات تصنيع باهظةعمليات تصنيع باهظة

وتــصــنــع املــحــفــزات الــحــالــيــة الــتــي تدخل 
في صناعة الـــدواء من معادن نــادرة يتم 
استخاصها بــواســطــة عمليات تعدين 
الــثــمــن تستهلك الكثير  خــطــرة وبــاهــظــة 

من الطاقة.
ــات املـــــعـــــدات  ــايـــ ــفـــ وعــــــــــــادة مــــــا تـــــرســـــل نـــ
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة واإللـــكـــتـــرونـــيـــة إلـــــى مــكــب 
الـــنـــفـــايـــات. ويــتــطــلــب فــصــل واســـتـــخـــراج 
ــكـــونـــات الــرئــيــســة فـــي هــــذه الــنــفــايــات  املـ
الكثير من الطاقة واملواد الكيميائية، مما 
ــا االقـــتـــصـــاديـــة. غير  يــقــوض مـــن جـــدواهـ
الــنــفــايــات اإللــكــتــرونــيــة تحتوي  أن هـــذه 
على ثــروة مــن املــعــادن التي يمكن إعــادة 
اســتــخــدامــهــا فـــي تــصــنــيــع مــجــمــوعــة من 

املنتجات الجديدة.
ــادة  ــديـــدة إلعــ ــرق جـ ــاد طــ ــإن إيـــجـ ولــــــذا، فــ
ــقـــة  اســـــتـــــخـــــاص هـــــــــذه املــــــــعــــــــادن بـــطـــريـ
منخفضة التكلفة وأقل استهاكا للطاقة 
وغير ضارة يعد أمرا بالغ األهمية يمكنه 
أن يساعد في جعل املنتجات اإللكترونية 

أكثر استدامة.
الـــذي نشرته  الــبــيــان الصحفي  وبحسب 
جـــامـــعـــة »إمــــبــــريــــال كــــولــــدج لــــنــــدن« فــي 
ــانــــون األول  ــر/كــ ــبــ ــمــ مـــــن ديــــســ الــــتــــاســــع 
الــدراســة، فقد نجح  الجاري تعقيبا على 
 University of( باحثو جامعة »كالياري
Cagliari( في إيطاليا في تطوير طريقة 
ــادة اســـتـــخـــراج  مــنــخــفــضــة الــتــكــلــفــة إلعــــــ
الـــذهـــب واملــــعــــادن الــقــيــمــة األخـــــرى )مــثــل 
النيكل والنحاس والفضة( من النفايات 
ــة بــــمــــا فــــــي ذلــــــــك لــــوحــــات  ــ ــيـ ــ ــــرونـ ــتـ ــ ــكـ ــ اإللـ

الـــدوائـــر اإللــكــتــرونــيــة وشــرائــح الــهــواتــف 
اإللكترونية ومحابر الطابعات.

إعادة استخدام المواردإعادة استخدام الموارد
كما نجح باحثو جامعة »إمبريال كولدج 
لندن« في تطوير طريقة إلعادة استخدام 
جــزيــئــات الـــذهـــب املــســتــخــرجــة تــلــك. وقــد 
حصل الباحثون على بــراءة اختراع عن 

الطريقة املطورة.
ــذه  ــد إعـــــــــــادة اســـــتـــــخـــــدام هــ ــاعــ ــســ ولـــــــن يــ
الــنــفــايــات اإللــكــتــرونــيــة فــي إعــــادة تــدويــر 
مــعــادنــهــا الــثــمــيــنــة فــحــســب، بـــل سيحد 
أيــضــا مـــن الــنــفــقــات الــتــي تــدفــع مـــن أجــل 

التخلص من هذه النفايات.

ــــي، قـــائـــد  ــلـ ــ ــلــــتــــون إيـ ــــول جـــيـــمـــس ويــ ــقـ ــ ويـ
الــدراســة فــي جامعة إمــبــريــال، إنــه »ألمــر 
املـــآل بمعظم نفاياتنا  مـــروع أن ينتهي 
اإللكترونية إلى مكب النفايات، وهو ما 
يــنــاقــض تــمــامــا مــا يــتــوجــب علينا فعله 
للحفاظ على مواردنا األساسية الثمينة.

ويــضــيــف إيـــلـــي: »تـــهـــدف طــريــقــتــنــا إلــى 
تقليل النفايات املــوجــودة بالفعل داخــل 
ــا مـــــــــوردا قــيــمــا  ــهـ ــلـ ــعـ مـــجـــتـــمـــعـــاتـــنـــا، وجـ
يستخدم فــي تصنيع مــحــفــزات جــديــدة، 
ــن ثــــم الــــحــــد مــــن عـــلـــمـــيـــات الــتــعــديــن  ــ ومــ

الضارة بيئيا.
ورغم ذلك فإن الذهب املستخرج بواسطة 

ــــوره عــلــمــاء جــامــعــة  ــــذي طـ ــذا الــنــهــج الـ هــ
»كــالــيــاري« هــو جــزء مــن مــركــب جزيئي، 
ــادة اســتــخــدامــه مــرة  ومـــن ثــم ال يمكن إعــ
ــة، إذ  ــيـ ــتـــرونـ ــكـ أخــــــرى فــــي املـــنـــتـــجـــات اإللـ
ــن الــطــاقــة  إن ذلـــــك ســيــتــطــلــب الـــكـــثـــيـــر مــ

للحصول على املعدن الذهبي.
محفزات مستدامةمحفزات مستدامة

ولاستفادة من الذهب املعاد استخاصه 
ــام إيــلــي  ــة، قـــ ــيـ ــرونـ ــتـ ــكـ ــفـــايـــات اإللـ ــنـ ــن الـ مــ
ــقـــه بـــمـــحـــاولـــة اســـتـــخـــدامـــه كــعــامــل  وفـــريـ
محفز في تصنيع مركبات مفيدة بما في 

ذلك املركبات الصيدالنية.
واملحفزات هي مــواد تستخدم في زيادة 

معدل التفاعل الكيميائي دون أن تشترك 
بــذاتــهــا فــي الــتــفــاعــل. وقــد اختبر الفريق 
إعادة استخدام مركب الذهب املستخلص 
ــاعـــات الـــشـــائـــعـــة فــي  ــفـ ــتـ ـــن الـ ــي عـــــدد مـ فــ
ــة  ــ ــك األدويـ صــنــاعــة األدويـــــــة، بــمــا فـــي ذلــ
املضادة لالتهابات وأدوية تسكن اآلالم.
وقـــد وجـــد الــفــريــق أن مــركــب الــذهــب كــان 
أفــضــل مــن املــحــفــزات املــســتــخــدمــة حاليا 
فــي صناعة الــــدواء، بــاإلضــافــة إلــى كونه 
قــابــا إلعــــادة االســتــخــدام، مــمــا يــزيــد من 

استدامته.
ويــقــول إيلي »تستهدف طريقتنا إعــادة 
النفايات كموارد، بما في  استخدام هذه 
ذلــك شــرائــح الــهــواتــف اإللــكــتــرونــيــة التي 
تــهــدر بشكل روتــيــنــي. إن هــذا النهج من 
شــأنــه أن يــحــســن مـــن اســتــدامــة عمليات 

أساسية كصناعة الدواء.
مكونات إضافية ثمينةمكونات إضافية ثمينة

وال يقتصر األمر على الذهب املستخلص 
فــحــســب، بـــل إن املـــكـــونـــات األخـــــرى الــتــي 
ــذه الــنــفــايــات  أعـــيـــد اســتــخــاصــهــا مـــن هــ
-كــالــنــحــاس والــنــيــكــل والــبــاســتــيــك- قد 
ــا فـــــي إعــــــــــادة تــصــنــيــع  ــ تـــســـتـــخـــدم أيـــــضـ

منتجات جديدة.
ويشير شــون مكارثي، باحث الدكتوراة 
واملؤلف األول في الدراسة، إلى أنه »عند 
ــة الـــــــوزن نــفــســه فـــــإن الــكــمــبــيــوتــر  ــارنـ ــقـ مـ
أكــثــر بكثير  يحتوي على مــعــادن ثمينة 
مما تحويه مناجم التعدين، مما يجعل 
أجــهــزة الــحــواســيــب مــصــدرا مــركــزا لهذه 

املعادن.
الدراسة توفر طريقة  ومن ثم فإن هذه 
ــتــــدامــــة إلعـــــادة  أقـــــل تـــكـــلـــفـــة وأكــــثــــر اســ
اســــتــــخــــاص هـــــــذه املـــــــعـــــــادن. ويـــعـــمـــل 
النهج  هذا  توسيع  على  حاليا  الفريق 
ــى يــــشــــمــــل اســــتــــخــــاص مــــكــــونــــات  ــتــ حــ
أخــرى مــثــل الــبــاديــوم، ومــن ثــم إعــادة 
اســـتـــخـــدامـــه فــــي مــــحــــوالت الـــســـيـــارات 

الصاحية. منتهية 
ويعد هذا أمرا آخر أكثر أهمية، خاصة أن 
الباديوم يستخدم على نطاق أوسع في 

عمليات التحفيز، وهو أغلى من الذهب.

وجـــدت دراســـة جينية جــديــدة أن تدجين القطط حــدث منذ 12000 عــام، 

وأن ذلك يعود إلى أن العاقة بين البشر والقطط نشأت بسبب تحول في 

أنماط حياة أسافنا على األرجح.

ويــأتــي هــذا اإلعـــان مــن العلماء فــي جامعة مــيــســوري، الــذيــن وجـــدوا أن 

البشر استقبلوا الحيوانات األليفة أوال في منطقة »الــهــال الخصيب«، 

مناطق الشرق األوســط المحيطة بنهري دجلة والــفــرات، بهدف مكافحة 

اآلفات في مستوطناتهم الجديدة.

الــدراســة الجديدة، التي أجراها متخصصون في علم الوراثة  وتوصلت 

للقطط، إلــى أن التحول الــهــام فــي نمط الــحــيــاة، مــن الصيد إلــى الــزراعــة، 

كــان الــحــافــز الـــذي أطــلــق شـــرارة أول تدجين للقطط فــي الــعــالــم، ولــكــن تم 

إنشاء الرابطة بمجرد أن بدأ البشر في السفر حول العالم وجلبوا معهم 

أصــدقــاءهــم القطط الــجــدد. وعــلــى عكس الــخــيــول والــمــاشــيــة، مــع أحــداث 

التدجين المختلفة، يبدو أن القطط هــي الحيوانات الوحيدة التي يتم 

ترويضها من خال حدث وموقع واحد.

والهال الخصيب هو منطقة على شكل 
هال في الشرق األوسط، تمتد من العراق 
وســــوريــــا ولـــبـــنـــان وفــلــســطــن واألردن، 
جنبا إلى جنب مع املنطقة الشمالية من 
الــكــويــت والـــجـــزء الــجــنــوبــي الــشــرقــي من 

تركيا والجزء الغربي من إيران.
ومنذ آالف السنن، ُيفترض أن السومرين 
الــقــدمــاء–أقــدم حــضــارة معروفة فــي باد 
ما بن النهرين القديمة–هم أول حضارة 
بشرية في العالم. وقبل 10000 عام، بدأت 

هذه الحضارة في عيش حياة مستقرة.
ومــن أجــل الــدراســة الــجــديــدة، نظر فريق 

دولـــي مــن العلماء فــي األنــمــاط الجينية 
ألكثر من 1000 قطة تم تربيتها عشوائيا 
مـــن أوروبـــــا وآســـيـــا وإفــريــقــيــا، مـــن أصــل 
أوراسي في املقام األول، إلى جانب أربعة 
قــطــط بــريــة إفــريــقــيــة و10 أنــــواع هجينة 
مفترضة مــن القطط البرية واألوروبــيــة، 
مــع الــتــركــيــز عــلــى مــا يــقــارب 200 عامة 
ــاطـــق  ــنـ وراثــــــيــــــة أقـــــامـــــت روابــــــــــط بـــــن املـ

والساالت.
وقالت ليزلي أ.ليونز، عاملة وراثة القطط 
فــي جامعة مــيــســوري، فــي بــيــان: »إحــدى 
ــــووي الــرئــيــســيــة  ــنـ ــ ــات الـــحـــمـــض الـ عــــامــ

التي درسناها كانت التكرارات املترادفة 
الــقــصــيــرة، الــتــي تــتــحــول بــســرعــة كبيرة 
وتعطينا أدلـــة حـــول مــجــمــوعــات القطط 
الــحــديــثــة وتـــطـــورات الــتــكــاثــر عــلــى مــدى 
ــدة آالف مــن  ــ ــنـــذ عــ الــــقــــديــــم مـ ــم  ــهـ ــاريـــخـ تـ

السنن«.
وكانت عامة الحمض النووي الرئيسية 
الــتــي قمنا بفحصها هــي تعدد  األخـــرى 
ــردة، وهــي  ــفــ ــال الــنــوكــلــيــوتــيــدات املــ ــكـ أشـ
تـــغـــيـــيـــرات أحــــاديــــة الـــقـــاعـــدة فــــي جــمــيــع 
أنـــحـــاء الـــجـــيـــنـــوم، والـــتـــي تــعــطــيــنــا أدلـــة 
حــول تاريخها القديم منذ عــدة آالف من 

السنن.
ومـــــــــن خـــــــــال دراســـــــــــــة ومــــــقــــــارنــــــة كـــلـــتـــا 
ــبــــدء فــــي تــجــمــيــع  ــعــــامــــات، يــمــكــنــنــا الــ الــ

القصة التطورية للقطط.
ــاة بــشــكــل عــشــوائــي  ــربـ وتــمــثــل الــقــطــط املـ
أكثر من 40 دولة، بما في ذلك أكثر من 85 
موقعا ألخذ العينات، لكن الغالبية كانت 

تركز على منطقة الشرق األدنى.
وأظــهــرت النتائج أصــول القطط املنزلية 
الــتــي ولــــدت فـــي حـــوض الــبــحــر األبــيــض 
املتوسط الشرقي، ثم انتشرت إلى الجزر 
املـــجـــاورة وســـافـــرت جــنــوبــا عــبــر ســاحــل 

باد الشام إلى وادي النيل.
وهــذا، وفقا للدراسة املنشورة في مجلة 
Nature، يتبع نفس نمط الهجرة للبشر 
ــرد أن بـــــدأ الـــبـــشـــر فــي  ــمـــجـ ــدامــــى. وبـ ــقــ الــ
االنتشار مــن املنطقة الواقعة فــي الهال 
ــدأت الــقــطــط تــشــق طريقها  الــخــصــيــب، بــ

حول العالم.
وهاجرت القطط إلى أوروبا وإلى الشرق 
مـــن الـــهـــال الــخــصــيــب جــنــبــا إلــــى جنب 

مع النمو الزراعي والتجاري.
ومـــن أوروبـــا، صـــعـــدت الــقــطــط عــلــى من 

القوارب املتوجهة إلى األمريكتن.
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خالل الخمسين سنة 
الماضية تقلصت 
الحيوانات البرية 

بنسبة بنسبة ٦9 %

ــاء الــــذيــــن يــــدرســــون  ــمـ ــلـ ــعـ ــر الـ ــيـ ويـــشـ
ــة إلـــــى حــــدوث  ــفــــوريــ الـــســـجـــات األحــ
خــمــســة انـــقـــراضـــات جــمــاعــيــة هــائــلــة 
ـــ 540 مـــلـــيـــون عـــام  ــ ــــال الـ الـــنـــطـــاق خـ
املاضية. أحــدث تلك االنقراضات هو 
أيــضــا أكــثــرهــا شــهــرة–عــنــدمــا ارتــطــم 
كويكب بسطح األرض وتحطم فوق 
ما يعرف حاليا بدولة املكسيك قبل 
إلــى إشعال  66 مليون ســنــة، مــا أدى 
النيران في النصف الغربي من الكرة 
األرضــيــة وفــنــاء الــديــنــاصــورات غير 
ــرى  ــ ــلـــة األخـ ــثـ ــائــــرة. مــــن بــــن األمـ الــــطــ
الــذي شهده كوكب  »الفناء العظيم« 
األرض قبل 250 مليون عــام، عندما 
فــــــي املـــــئـــــة مــــــن أنــــــــواع  انــــــقــــــرض 90 
الــكــائــنــات الــتــي كــانــت مـــوجـــودة في 

ذلك الحن.
األســبــاب الــتــي أدت إلـــى كــافــة فــتــرات 
االنــقــراض الجماعي ليست معروفة 
عــلــى وجــــه الـــدقـــة، ولــكــنــهــا تضمنت 
تغيرات سريعة ودراماتيكية طــرأت 

على املناخ واملحيطات واليابسة.
هـــــل يـــتـــســـبـــب الــــبــــشــــر فـــــي انــــقــــراض 

جماعي سادس؟
يــقــول الــخــبــراء إنــنــا نفقد أنــواعــا من 
الــكــائــنــات بــســرعــة أكــبــر مـــن الــســرعــة 
التي تنشأ بها تلك األنواع وتتطور، 
قـــد يضعنا  الــبــعــض أن ذلــــك  ويـــــرى 
على طريق حــدوث انــقــراض جماعي 
جــديــد–والــذي ســوف يشمل الجنس 

البشري.
يــقــول الــدكــتــور جــيــراردو سيبالوس 
الخبير في مجال علم البيئة بجامعة 
يو إن إيه إم بمكسيكو سيتي: »إننا 
نغير مسار النشوء واالرتقاء ... حتى 
لــو لــم نكن بــصــدد انــقــراض جماعي، 
مـــا نــفــعــلــه اآلن هـــو تــعــريــض الــنــظــام 
الذي جعل بقاءنا أمرا ممكنا للخطر.
من الصعب قياس معدالت االنقراض 
ألنه، حتى في عصرنا هذا، ال زلنا ال 
نعرف الكثير عن غالبية األنـــواع–أو 

مدى التهديد الذي قد تتعرض له.
الــســجــات املـــحـــدودة املــتــاحــة تظهر 
ــد فـــي املــئــة  ــ ــل مـــن واحـ أنـــنـــا فــقــدنــا أقــ
ــن األنــــــــواع خـــــال األعــــــــوام الــــــ 500  مــ
املــنــصــرمــة، لــكــن الــعــديــد مــن العلماء 
يــرون أن النسبة الحقيقية قد تكون 
أعلى بكثير، ألن غالبية األنواع التي 
نحن على درايــة بها لم يتم وصفها 

حتى منتصف القرن التاسع عشر.
في عام 2015، عكف علماء على دراسة 
ــمـــوعـــات املـــحـــفـــوظـــة بــاملــتــاحــف  املـــجـ
ــــجـــــات وتـــــدويـــــنـــــات الــــخــــبــــراء  ــــسـ والـ
لـــأنـــواع املـــعـــروفـــة لــلــحــلــزون الــبــري 

والتي يبلغ عددها 200 نوع. اكتشف 
العلماء أن الكثير من تلك األنــواع لم 
ُيرصد في البرية منذ تصنيفه للمرة 
األولـــى، وأن عشرها على األرجــح قد 

تعرض للفناء بالفعل.
مـــــثـــــاال عــلــى  ــر ذلــــــــك  ـــبــ ــتـ اعــ مــــــا  وإذا 
اتجاهات أوسع نطاقا، يقدر العلماء 
أنــنــا فــقــدنــا بالفعل ما  أنـــه قــد يعني 
بن 7.5 إلى 13 في املئة من كافة أنواع 

الكائنات املعروفة.
ــتــــور ألـــكـــســـنـــدر لـــيـــز، عــالــم  يـــقـــول دكــ
ــر  ــتــ ــانــــشــــســ الـــــــطـــــــيـــــــور بـــــجـــــامـــــعـــــة مــ
ــم يـــشـــارك  ــتـــان، والــــــــذي لــ ــيـ ــتـــروبـــولـ مـ
فــي الــدراســة املــشــار إليها، إن »هناك 
إشــــارة إلـــى فــقــدان عـــدد كبير للغاية 
]مــــن األنــــــــواع[ ال تــعــكــســه الــبــيــانــات 
ــم مــــن أنـــنـــا ال  الـــحـــالـــيـــة. وعـــلـــى الــــرغــ
ــــدد األنــــــــواع الــتــي  نــعــلــم بــالــضــبــط عـ
تعرضت للفناء في األعــوام األخيرة، 
ــداد الــحــيــوانــات الــبــريــة آخــذة  فـــإن أعــ
في التناقص بمعدل سريع. يقدر أن 
عــدد الــحــيــوانــات الــبــريــة حــول أنحاء 
الـــعـــالـــم تــقــلــص بــنــســبــة 69 فـــي املــئــة 
فــي املــتــوســط خـــال الــخــمــســن عاما 

املاضية فقط.
يـــــــقـــــــول الــــــبــــــروفــــــيــــــســــــور أنـــــثـــــونـــــي 

ــاذ عـــلـــم األحــــيــــاء  ــ ــتـ ــ ــكــــي أسـ بــــارنــــوســ
بــجــامــعــة كــالــيــفــورنــيــا بــبــركــلــي: »لــن 
ــر الــكــثــيــر مـــن الــفــتــرات  يــســتــغــرق األمــ
الــتــي يــبــلــغ كـــل مــنــهــا 50 عــامــا حتى 
إلــى مرحلة تتعرض فيها تلك  نصل 

األنواع لانقراض.
ــتـــي نــفــقــد  ــقـــدر الـــعـــلـــمـــاء الـــســـرعـــة الـ يـ
ــات الــــحــــيــــة مــن  ــنــ ــائــ ــكــ بــــهــــا أنــــــــــواع الــ
خــــال فــحــص الــســجــات األحــفــوريــة 
واستخدامها لحساب معدل متوسط 
لعملية االنقراض خال الفترات التي 

ال يحدث فيها انقراض جماعي.
ــقـــارنـــون ذلــــك املـــعـــدل بــمــعــدالت  ثـــم يـ
االنقراض الحديثة التي يتم جمعها 
مـــن الـــســـجـــات لـــيـــروا كــيــف يــتــمــاثــل 

االثنان أو يختلفان.
ــذ املـــتـــوســـط الـــتـــقـــريـــبـــي لــتــلــك  وبــــأخــ
الــــتــــقــــديــــرات الــــتــــي تـــوصـــلـــت إلــيــهــا 
نــــــرى أن  نــســتــطــيــع أن  الـــــــدراســـــــات، 
مــعــدالت االنـــقـــراض أعــلــى بكثير في 
الوقت الحالي–بنسبة 100 إلى 1000 
ضــعــف، كــمــا يــقــول الــدكــتــور روبـــرت 
كاوي العالم البيئي بجامعة هاواي 
ــوا. بـــعـــض الـــعـــلـــمـــاء لــديــهــم  ــ ــانـ ــ ــي مـ فــ
شــكــوك بــشــأن دقــة تلك النتائج، لكن 
غـــالـــبـــيـــة الــــخــــبــــراء يـــتـــفـــقـــون عـــلـــى أن 
مــعــدالت االنـــقـــراض الــيــوم أعــلــى مما 
كانت عليه في معظم الحقب املاضية.
ــك يــعــنــي أنـــنـــا نــمــر  ــ ــان ذلـ ــ ــا إذا كـ ــ ومـ
بــمــرحــلــة انـــقـــراض جــمــاعــي أم ال هو 

محل الكثير من الجدل والنقاشات.
ــقـــول الـــدكـــتـــور ســـيـــبـــالـــوس الــعــالــم  يـ
الــبــيــئــي بــجــامــعــة يـــو إن إيــــه إم إنــه 
يعتقد أننا سنكون قد دخلنا بالفعل 
فــي مــرحــلــة انـــقـــراض جــمــاعــي بشكل 
ــام 2150، وأنـــنـــا قد  كـــامـــل بــحــلــول عــ
نفقد 70 فــي املئة مــن كافة النباتات 

والحيوانات خال القرنن املقبلن.
 علماء آخرين أكثر تحفظا، إذ 

ّ
ولكن

يقولون إننا ال نعرف بالضبط كم من 
الوقت سيستغرق انقراض األنواع.

يـــقـــول الــــدكــــتــــور لـــيـــز: »لـــــم نــنــتــه مــن 
ــي، ولـــكـــن  ــاعــ ــمــ ــلــــة انــــــقــــــراض جــ مــــرحــ
الــســؤال هــو–هــل مــن املمكن أن نكون 
ــة انــــــــقــــــــراض؟...  ــلــ بـــالـــفـــعـــل فـــــي مــــرحــ
لــيــس بــاســتــطــاعــتــنــا مــعــرفــة ذلــــك. قد 
يستغرق األمـــر آالف السنن قبل أن 

يكتمل تسلسل االنقراض.
تقول البروفيسورة بينتشيللي َهل، 
عــاملــة الــحــفــريــات بــجــامــعــة يـــايـــل، إن 
الــبــشــر لــيــســوا بــحــاجــة إلــــى حـــدوث 
ــكــــي يـــشـــعـــروا  ــاعــــي لــ ــمــ انــــــقــــــراض جــ
بلدغة األثر السلبي الذي تركناه في 
لــذا ال ينبغي أن نستخدم  الطبيعة، 

ذلك كمعيار للحاجة إلى التحرك.
ــرابــــات  ــد أدت اضــــطــ ــقــ ــيــــف: »لــ وتــــضــ
ــى مــحــو  ــ ــر بــكــثــيــر إلــ ــغــ مـــنـــاخـــيـــة أصــ
مــجــتــمــعــات بــأكــمــلــهــا مـــن الــــوجــــود... 
على سبيل املثال، جفاف حاد يستمر 
20 عاما بإمكانه أن يؤدي إلى انهيار 
ــذا هــو  ــا–هـ ــهـ ــيـ ــرة أبـ ــكـ حــــضــــارة عــــن بـ

النطاق الذي يهمنا.
ما الذي يمكن أن نفعله؟

بينما يــحــاول الــقــادة املــشــاركــون في 
قمة كــوب15- تحديد أهــداف لحماية 
الــطــبــيــعــة خــــال الــعــقــد املــقــبــل، يــأمــل 
خـــبـــراء الــبــيــئــة فـــي أن تــتــعــهــد الــقــمــة 
الـــدولـــيـــة بــحــمــايــة 30 فــــي املـــئـــة مــن 
املــســاحــة الــكــلــيــة لــلــيــابــســة والــبــحــار 

واملحيطات بحلول عام 2030.
يقول خبراء إنه ال يزال هناك أمل في 
أن نتمكن من مساعدة الحياة البرية 
ــاذ الـــكـــثـــيـــر مــن  ــ ــقـ ــ عـــلـــى الـــتـــعـــافـــي وإنـ
ــواع مــن االنــقــراض إذا مــا أبقينا  األنــ
االحتباس الحراري عند مستوى 1.5 
ــة مــئــويــة عــلــى مــســتــوى الــعــالــم،  درجــ
ــل الــطــبــيــعــيــة  ــوائــ وقــمــنــا بــحــمــايــة املــ
الحيوية. يــقــول البروفيسور ديفيد 
ــكــــي، عـــــالـــــم الــــحــــفــــريــــات  ــلــــونــــســ ــافــ جــ
ــل  ــ ــوائــ ــ املــ ــــو، إن  ــاغـ ــ ــكـ ــ ــيـ ــ ــة شـ ــعــ ــامــ ــجــ بــ
تــأوي  بــإمــكــانــهــا أن  الــتــي  الطبيعية 
شبكات إيكولوجية )بيئية(، وليس 
فقط أنواعا فردية من الكائنات، تبدو 
هي الطريقة املثلى ملساعدة الطبيعة 
عــلــى الــتــعــافــي. ويــقــول الــبــروفــيــســور 
ســتــيــوارت بــيــم املــتــخــصــص فــي علم 
ــة ديــــــــــوك: »هــــنــــاك  ــعـ ــامـ ــجـ األحــــــيــــــاء بـ
أنــواع كانت ستتعرض للفناء لو لم 
نعكف على حمايتها. نعرف بالفعل 
الــحــفــاظ عــلــى الطبيعة  ــراءات  ــ أن إجــ
نجحت فــي إبــطــاء مــعــدل االنــقــراض. 

بعبارة أخرى، نحن نحدث أثرا.
شؤون العلم واملناخ، بي بي سي

تــواجــه  الــعــلــمــاء إن األرض  يـــقـــول 

الــكــثــيــر مــن الــمــشــكــات الــتــي تهدد 

الحياة عليها، بل ويذهب بعضهم 

ــا نــقــف  ــــى حــــد الــــقــــول بـــأنـــنـــا ربـــمـ إلـ

ــفــــعــــل عــــلــــى أعــــــتــــــاب انـــــقـــــراض  ــالــ بــ

جماعي للمرة السادسة.

ال يختلف أي من العلماء الجديرين 

ــة، فيما  ــ بــالــثــقــة عــلــى أنـــنـــا فـــي أزمــ

يتعلق بالسرعة التي تتعرض بها 

الطبيعة للتدمير.

لكن هل يمكن أن نكون بالفعل في 

فــقــدان غالبية مظاهر  إلــى  طريقنا 

الحياة على كوكب األرض؟

الــذي يتسبب فيه  التغير المناخي 

البشر، والتغيرات التي طرأت على 

اســتــخــدام األرض، والــتــلــوث، كلها 

أدت إلــــى تــغــيــيــر طــبــيــعــة الــكــوكــب 

بسرعة هائلة، وزادت من صعوبة 

تكيف الكائنات وبقائها على قيد 

الحياة.

وفـــــي قـــمـــة »كـــــــــــوب15-« الــمــنــعــقــدة 

ــتــــي وصــفــت  ــدا، والــ ــنــ ــي كــ حـــالـــيـــا فــ

بأنها »الفرصة األخيرة« للطبيعة، 

ــقـــادة جــاهــديــن  يــســعــى الــعــلــمــاء والـ

إلى توضيح نطاق األزمة.

وقــال األمــيــن الــعــام لأمم المتحدة 

لــدى افتتاحه  أنطونيو غوتيريش 

مؤتمر القمة بمونتريال إن مليون 

نوع من الكائنات أصبح اآلن »على 

حافة الهاوية.

وأضـــاف: »فــي شتى أنــحــاء العالم، 

وعـــلـــى مــــدى الــمــئــات مـــن الــســنــيــن، 

ظـــلـــلـــنـــا نـــــعـــــزف ســـيـــمـــفـــونـــيـــة مــن 

الفوضى على آالت الدمار .

ما هو االنقراض الجماعي؟

االنـــــقـــــراض الـــجـــمـــاعـــي هــــو فـــتـــرات 

يــفــقــد  ــــخ األرض  ــاريـ ــ تـ ــــي  فـ ــة  ــيـ ــنـ زمـ

أنــواع  خالها الكوكب ثاثة أربــاع 

الكائنات الحية التي تعيش عليه 

بسرعة كبيرة.

بقلم : باتريك هيوز

تعرض كوكبنا لفناء 
غالبية مظاهر الحياة 

عليه خمس مرات 
في تاريخه
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رئيس التحرير : النـاشط البيئـياألخـــيــرة

خالد محمد الهاجري

احلر والبرد يزيدان من خطراحلر والبرد يزيدان من خطر
الوفاة بـ القاتل األول فى العالمالوفاة بـ القاتل األول فى العالم

قــال الباحثون إن واحــدة من كل 100 
حــــالــــة وفـــــــاة بـــســـبـــب أمــــــــراض الــقــلــب 
عزى إلــى أيام 

ُ
واألوعــيــة الدموية قد ت

درجـــــات الــــحــــرارة الـــشـــديـــدة الـــحـــر أو 
الشديدة البرودة.

ــمــــع انــــخــــفــــاض درجــــــــــات الـــــحـــــرارة  فــ
فـــي الـــشـــتـــاء، يــعــانــي الــكــثــيــر مــنــا من 
أمراض مرتبطة به، مثل نزالت البرد 
ارتــفــعــت  ــثـــل، إذا  ــاملـ واإلنـــفـــلـــونـــزا. وبـ
درجــــــات الــــحــــرارة بــشــكــل خــــاص في 
ــون هـــنـــاك  ــكــ ــا تــ ــ ــيــــف، فـــغـــالـــبـــا مـ الــــصــ
ــاد  ــ ــهــ ــ ــن الــــجــــفــــاف واإلجــ ــ ــاوف مــ ــ ــخــ ــ مــ

الحراري.
ولــكــن دراســـة جــديــدة اآلن أظــهــرت أن 
الــطــقــس املــتــطــرف يــمــكــن أن يــكــون له 

تأثير أكثر خطورة على أجسامنا.
وكشفت الورقة البحثية املنشورة في 
مــجــلــة Circulation أن درجـــات شـــدة 
ــن خــطــر  ــ ــد مــ ــ ــزيـ ــ ــر والــــــــبــــــــرودة تـ ــ ــحـ ــ الـ
الــوفــاة بــن املصابن بــأمــراض القلب 

واألوعية الدموية.
وتشمل هذه أمــراض القلب اإلقفارية 
)مــشــاكــل الــقــلــب الــنــاجــمــة عــن تضيق 
شـــرايـــن الــقــلــب( والــســكــتــة الــدمــاغــيــة 
وفــشــل الــقــلــب وعـــدم انــتــظــام ضــربــات 

القلب.

وبحسب منظمة الصحة العاملية، فإن 
أمراض القلب واألوعية الدموية تعد 
السبب الرئيسي للوفاة على مستوى 
الــعــالــم، حــيــث تـــودي بــحــيــاة مــا يقدر 

بنحو 17.9 مليون شخص كل عام.
وربطت نتائج الدراسة قصور القلب 
بــأكــبــر عـــدد مــن الــوفــيــات الـــزائـــدة في 
الــطــقــس الــقــاســي–مــع 2.6 حــالــة وفــاة 
ــام الـــحـــارة لــلــغــايــة،  ــ إضــافــيــة فـــي األيــ

و12.8 في أيام البرد القارس.
واكــتــشــف الــبــاحــثــون كــيــف يــمــكــن أن 
تؤثر درجــات الــحــرارة القصوى على 
أمراض القلب، وهو السبب الرئيسي 

للوفاة على مستوى العالم.
وللقيام بذلك، قاموا بتحليل بيانات 
مـــن أكـــثـــر مـــن 32 مــلــيــون حـــالـــة وفـــاة 
ــة الــدمــويــة  ــيــ بـــأمـــراض الــقــلــب واألوعــ
حــدثــت فــي 567 مــديــنــة فــي 27 دولـــة، 

بن 1979 و2019.
ولكل 1000 حالة وفاة بأمراض القلب 
واألوعية الدموية تم تسجيلها، وجد 

الباحثون ما يلي:
- شكلت األيام الحارة للغاية 2.2 حالة 

وفاة إضافية
ــــارس فــي  ــقـ ــ - تــســبــبــت أيــــــام الــــبــــرد الـ

حدوث 9.1 حالة وفاة إضافية

 مسقط : أعلن قسم علوم األرض بكلية العلوم في جامعة 
السلطان قــابــوس العمانية اكتشاف فوهة نيزكية يبلغ 
قطرها 1000 متر في والية محوت، وعمرها 60 مليون عام.
وُيــرّجــح الدكتور صبحي جابر نصر أستاذ بقسم علوم 
األرض أن يكون عمرها 60 مليون عاما كما أن قطر النيزك 
الــذي تسبب فــي ظهور هــذه الفوهة يــتــراوح بــن 50 و60 
مــتــرا، مــمــا يجعلها إحــــدى أكــبــر الــفــوهــات الــصــدمــيــة في 
الــفــوهــة النيزكية  ــــط. وتــعــتــبــر هـــذه  الــشــرق األوسـ منطقة 
املذهلة والفريدة التي يقوم بدراستها األســتــاذ الدكتور 
صــبــحــي نــصــر مـــع زمـــائـــه بــالــقــســم ظـــاهـــرة عــلــى السطح 
ــة مــحــوت بــشــكــل مــتــكــامــل مــمــا يجعلها مـــن أهــم  فـــي واليــ
الــتــي ستقدم أفــضــل مثال  الــعــالــم  الــفــوهــات الصدمية فــي 
متكامل للفوهات النيزكية على األرض والكواكب األخرى، 
حيث أن غالبية الفوهات االصطدامية على األرض قديمة 

وتعرضت للتأكل أو تم تغطيتها باملياه أو الرواسب.

وإلـــى جــانــب ذلــك إن غــمــوض الــفــوهــات النيزكية الــتــي لم 
تــتــرك آثـــارا يمكن دراســتــهــا أصــبــح األن ممكنا مــن خال 
الفوهة املكتشفة، كذلك يقدم هذا االكتشاف الفريد موقعا 
علميا نــادرا لدراسة آثــار االرتطامات على األرض مما لم 
يكن ممكنا من قبل، مما يجعل سلطنة عمان تقدم موقعا 
ثانيا لتميزها وتــراثــهــا الجيولوجي حيث تعد صخور 
االفــيــولــيــت فيها املــثــال األول والــفــريــد مــن نــوعــه لتكشف 
الــقــشــرة املحيطية على سطحها كما يمثل دور  صــخــور 
هذه الصخور في امتصاص ما يقدر من 100 ألف طن من 
ثاني أكسيد الكربون سنويا لتساعد هــذه الصخور في 
مكافحة االحتباس الحراري وبشكل طبيعي، أيضا تظهر 
شظايا الصخور في موقع الفوهة املكتشفة عامات على 
أثــنــاء االصـــطـــدام، حيث يسخن  ــادة التبلور  الــذوبــان وإعــ
الحجر الرملي بسرعة إلى أكثر من 1200 درجــة، ثم يبرد 

في املوقع، بما يتوافق مع التأثير االصطدامي.

السلطات األملانية حتفر طريقا عاما لتحرير يد ناشط بيئي

2022 أكثر السنوات حراً فى فرنسا

سلطنة عمان.. اكتشاف فوهة 
نيزكية عمرها 60 مليون عاما

 اضطرت السلطات األملانية لحفر طريق عــام من أجل 
إنقاذ ناشط بيئي أقدم على لصق يده بالشارع بمادة 
الصقة، خال مشاركته في وقفة احتجاجية ضد تغير 

املناخ.
ووفــق صحيفة »ديــلــي ميل« البريطانية، فــإن ناشطا 
بيئيا كان يشارك في وقفة احتجاجية بمدينة »ماينز« 
األملـــانـــيـــة، ضــمــن مــجــمــوعــة مـــن أعـــضـــاء حـــزب »لــيــتــزت 
جــيــنــيــريــش« لــحــمــايــة الــبــيــئــة، تـــنـــديـــدًا بــتــغــيــر املــنــاخ 
وارتــفــاع نسبة االنبعاثات مــن قطاع النقل وتأثيرها 

على عدد من املدن األملانية.
وفــي التفاصيل، وضــع الناشط على يــده غـــراًء شديد 
االلــتــصــاق، وألــصــقــهــا بــاإلســفــلــت عــلــى الــطــريــق الــعــام. 
ــتـــي نـــشـــرهـــا مــســتــخــدمــو مـــواقـــع  وأظــــهــــرت الــــصــــور الـ

التواصل، أفــرادا من قسم النجدة وهم يحاولون إذابة 
الغراء إلزالة يد الناشط، لكنهم فشلوا مرارا.

والحـــقـــا أحـــضـــرت فــــرق اإلنـــقـــاذ أداة حــفــر كــهــربــائــيــة، 
لتتمكن مــن تحرير الــنــاشــط وإبــعــاده عــن املــكــان، دون 
اعتقاله. وظهر الناشط في مشاهد مصورة وهو يقف 
ويمشي بعيدًا عن الوقفة االحتجاجية، بينما ال تزال 

كتلة من إسفلت الطريق ملتصقة بيده.
ــا إذا تــمــكــن الـــنـــاشـــط مــــن إزالـــــــة الــكــتــلــة  ــم يــتــبــن مــ ــ ولـ

اإلسفلتية من يده أم ال.
يذكر أن أعضاء حزب »ليتزت جينيريش«، الذي ينتمي 
لـــه الـــنـــاشـــط، يــســتــخــدمــون فـــي احــتــجــاجــاتــهــم الــعــديــد 
ــــرى، ومــنــهــا »رش املــبــانــي بالطاء  مــن األســالــيــب األخـ

البرتقالي، ورمي الطحن على األعمال الفنية.

ــاد  ــ بـــاريـــس - أ ف ب : أعــلــنــت هــيــئــة األرصـ
الجوية الفرنسية أن العام الحالي سُيصنف 
كأكثر السنوات حــرًا في فرنسا رغــم موجة 

البرد التي تضرب جزءًا من الباد حاليًا.
وكانت الهيئة العامة لفتت في مطلع الشهر 
الــســنــوات  الـــجـــاري أن 2022 ســتــكــون أكــثــر 
حــــرًا فـــي تـــاريـــخ الــســجــات الــفــرنــســيــة منذ 
الــحــرارة سنة 1900،  بــدء تسجيل مــعــدالت 
أيًا كانت درجات الحرارة في كانون األول/
ديسمبر الحالي. وأكد عالم املناخ في هيئة 
األرصـــاد الجوية الفرنسية ماتيو سوريل 
ــــر سيبقى  خـــال مــؤتــمــر صــحــافــي أن »األمـ

كــذلــك رغـــم مــوجــة الــبــرد الــحــالــيــة. وأضـــاف 
»هـــذا يــدل على الــفــارق الــشــاســع والهامش 
الــذي كــان لدينا مقارنة بعام 2020  الكبير 
الــتــي كــانــت أكــثــر الــســنــوات حــرًا فــي فرنسا. 
ــاخ إلـــــى أن مـــوجـــة الـــبـــرد  ــنــ ولـــفـــت عـــالـــم املــ
املسجلة حاليًا »ال تغّير التوازن مع مجمل 
االختاالت الحارة وموجات الطقس الدافئ 

والحر التي شهدناها طوال سنة 2022.
وصنفت هيئة األرصـــاد الجوية الفرنسية 
33 مقاطعة في النصف الشمالي من الباد 
باللون »البرتقالي«، وهو مستوى تحذيري 
مــن تــكــّون متوقع للثلوج والجليد اعتبارًا 

من مساء الثاثاء وطيلة يوم األربعاء.
وأشــــار مــاتــيــو ســوريــل إلـــى أنـــه »بــاإلمــكــان 
ــن مـــوجـــة صــقــيــع الفـــتـــة بــمــا أن  الـــحـــديـــث عـ
درجــات الــحــرارة على مستوى الباد خال 
الــنــهــار تصل إلــى درجـــة مئوية واحـــدة في 
ــواقــــع خــمــس  ــا يــمــثــل اخــــتــــااًل بــ املــــعــــدل، مــ
درجــــات أقـــل مــن املــعــدل الطبيعي ملــثــل هــذا 
ــإن تسجيل  الــوقــت مــن الــســنــة. وبــالــتــالــي فـ
أيــــــام بــــــــاردة بـــهـــذا املـــســـتـــوى رغـــــم الــتــغــيــر 
املناخي الناجم عن األنشطة البشرية ليس 
، لكن هذه األيام »أكثر ندرة وأقل 

ً
مستحيا

طواًل وحدة مقارنة مع السابق. 


