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جماعة الخط األخضر البيئية

الفارسي تطرح مشروع الفارسي تطرح مشروع 
بيئي للنقل الجماعي بيئي للنقل الجماعي 
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تدهور المحاصيل فى تدهور المحاصيل فى 
الهند يهدد الهند يهدد ٤٠٤٠  ٪٪ من  من 
التجارة العالمية لألرزالتجارة العالمية لألرز

دراسة تحذر: دراسة تحذر: 
أكبر طبقة جليدية أكبر طبقة جليدية 

فى العالم مهددةفى العالم مهددة

هل تؤدى أزمة شّح هل تؤدى أزمة شّح 
األمطار فى إسبانيا إلى األمطار فى إسبانيا إلى 

حرب على المياه؟حرب على المياه؟

نفوق أكثر من نفوق أكثر من ١٥٠١٥٠ نسرا  نسرا 
مهددة باالنقراض فى مهددة باالنقراض فى 

بوتسوانا وجنوب إفريقيابوتسوانا وجنوب إفريقيا

محليات

اقتصاد

دراسات

تقارير

األخيرة

الكويت تنجو من كارثة عاصفة ترابية ضربت البالد ولم يتم التحذير منهاالكويت تنجو من كارثة عاصفة ترابية ضربت البالد ولم يتم التحذير منها

ــر: نـــجـــت الــــبــــاد بــفــضــل  ــ ــــضـ • الــــخــــط األخـ
ــدة، فــــي ظــل  ــ ــديـ ــ ــفـــه مــــن كــــارثــــة جـ ــلــــه ولـــطـ الــ
غـــــيـــــاب احــــــــد اهــــــــم األجـــــــهـــــــزة الـــحـــكـــومـــيـــة 
ــات، فــالــثــابــت أن  ــ املــعــنــيــة بــالــكــوارث واألزمــ
السبيل  االحترازي لألزمات هو  االستعداد 
كــوارث، وهذا  إلى  لتافي تطورها  الوحيد 
االســـتـــعـــداد يــتــطــلــب فـــرق مــؤهــلــة ال تسمح 
ــان  ــواء كـ ــ ــ ــأ سـ ــطـ بــــوجــــود أي نـــــوع مــــن الـــخـ
بشري أو خافه ، إال أن ما حدث في الساعة 
الــثــامــنــة مــن مــســاء الــخــمــيــس 11 أغــســطــس 
تـــوافـــرت فــيــه كــافــة مــقــومــات الــكــارثــة ، فقد 
ها  تعرضت الباد ملوجة غبار غطت أجواء
الطيران  فــي  إدارة األرصــاد  ولــم يصدر مــن 

املدني أي تحديث لحالة الطقس.
الوزيرة الفارسالوزيرة الفارس

الــوزيــرة رنــا الــفــارس حينما رصـــدت انتقاد 
ــر الـــبـــيـــئـــيـــة لــغــيــاب  ــ ــــضـ ــة الــــخــــط األخـ ــاعـ ــمـ جـ
تحديث إدارة األرصاد لحالة الطقس بعد ان 
ضــربــت مــوجــة الــغــبــار الــبــاد حــاولــت تبرير 
الـــتـــقـــاعـــس الــخــطــيــر بــــإرســــال نـــشـــرة الـــيـــوم 
التالي للخط األخضر فتم إيضاح االمر لها 
ــاد لــم تــقــم بــتــحــديــث نشرة  ــ بـــأن إدارة األرصـ
حــالــة الــطــقــس لــــذات الـــيـــوم ولــيــس املــطــلــوب 
نشرة الغد بل تحذير وتحديث فوري لحالة 

الـــطـــقـــس كــــي تــتــنــبــه جــمــيــع جـــهـــات الـــدولـــة 
وافرادها ملا هو قادم.

سيناريو كارثةسيناريو كارثة
ــــدى اخــطــر  ــة هــــي أحــ ــاريـ ــبـ ــغـ الـــعـــواصـــف الـ
الحياة،  مناحي  كافة  على  الطقس  عوامل 
ــتـــوقـــف املـــــطـــــارات إحـــتـــرازيـــا  فــبــســبــبــهــا تـ
لــضــمــان ســـامـــة الـــطـــائـــرات مـــن الــســقــوط، 
ــوقـــف املــــوانــــئ حـــتـــى تـــتـــضـــح الـــرؤيـــة  ــتـ وتـ
ــــرق  ــطـ ــ ــفــــض اســــــتــــــخــــــدامــــــات الـ ــخــ ــنــ ــا تــ ــمـــ ــ كـ
تــؤدي  انــهــا  كما  املميتة  الــحــوادث  لتافي 
إلــــى تـــوقـــف اغـــلـــب األجــــهــــزة االلــكــتــرونــيــة 
إلى  باإلضافة  تعطلها،  لتافي  الحساسة 
اثــارهــا الــصــحــيــة الــخــطــيــرة واالقــتــصــاديــة 
الــســلــبــيــة، مـــن هــنــا يــتــضــح أهــمــيــة الــــدور 

غــابــت  الـــتـــي  األرصـــــاد  االســتــبــاقــي إلدارة 
11 أغــســطــس عـــن تــحــديــث نــشــرة  فـــي يـــوم 

الطقس. حالة 
منصب شاغرمنصب شاغر

اإلدارة  ــبـــع  ــتـ تـ ــة  الــــجــــويــ األرصـــــــــاد  إدارة 
ــــدار  ــــت تـ ــانـ ــ ــــي وكـ ــدنـ ــ ــة لـــلـــطـــيـــران املـ ــامــ ــعــ الــ
ة عــالــيــة جـــدا إال أن هــنــاك خــلــل مــا  بــكــفــاء
الــحــيــوي  الــــدور  ذات  اإلدارة  هـــذه  أصــــاب 
ــا خــبــيــر  ــديــــرهــ والـــخـــطـــيـــر مـــنـــذ تـــقـــاعـــد مــ
ــنــــدس صــــــاح االنــــــصــــــاري ،  ــهــ الــــطــــقــــس املــ
وتــشــيــر املـــعـــلـــومـــات إلــــى أن هـــنـــاك صـــراع 
على  املدني  للطيران  العامة  اإلدارة  داخل 
تتدخل  بان  القلق  يثير  ما  وهو  املنصب، 
)الـــواســـطـــة( فــيــتــم إخــتــيــار مــديــرلــيــس مــن 

ذوي االخــتــصــاص والــخــبــرة مــمــا ســيــكــون 
هــــذه  أداء  عــــلــــى  ســـلـــبـــيـــة  ــكــــاســــات  ــعــ انــ ــه  ــ لـ

الحيوية. اإلدارة 
إنكار للواقعةإنكار للواقعة

بعد ما كشفته جماعة الخط األخضر البيئية 
من غياب خطير إلدارة األرصــاد من تحديث 
حــالــة الطقس ومــوجــة الــغــبــار املــفــاجــئــة، كنا 
نتوقع ان يقوم مسؤولي األرصــاد بمراجعة 
مـــا حـــدث والــتــحــقــيــق فــيــه، إال أنــهــم لــألســف 
الشديد انبروا إلنكار الواقعة عبر حساباتهم 
في تويتر، وهو أمر ال نملك تفسيرا له سوى 
أن عمل وكفاءة إدارة األرصاد حاليا بحاجة 

إلى التقييم والتقويم واإلصاح والتطوير.

هيئة لألرصادهيئة لألرصاد
لم يعد باإلمكان مواكبة التطورات الكبيرة 
ــد حـــالـــة الــطــقــس  والـــســـريـــعـــة فـــي مـــجـــال رصــ
والتغيرات املناخية من خال إدارة صغيرة 
مــلــحــقــة بــــــــاإلدارة الـــعـــامـــة لــلــطــيــران املـــدنـــي، 
واصــبــح مــن الـــضـــروري ان يــتــم إنــشــاء هيئة 
لألرصاد والتغيرات املناخية تضطلع بكافة 
املسؤوليات املتعلقة بالطقس وتغير املناخ 
ــلـــزم مــــن قـــانـــون  ــم تــجــهــيــزهــا بـــكـــل مــــا يـ ــتـ ويـ

ولوائح وخبراء وميزانية.

الخط األخضر حذرت من خطورة ماحدث وضرورة التحقيق فيه

الوزيرة الفارس حاولت تبرير التقاعس الخطير بإرسال نشرة اليوم التالي للخط األخضر
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األمن الغذائي الكويتى فى خطر األمن الغذائي الكويتى فى خطر 95%95% منه مستورد منه مستورد

مجزرة مروعة بحق الدالفني فى جزر فارومجزرة مروعة بحق الدالفني فى جزر فارو

قــال تــقــريــر شــركــة كــامــكــو إنــفــســت إن معدل 
4.4% عــلــى  ارتــــفــــع  الـــكـــويـــت  فــــي  الــتــضــخــم 
أســــاس ســنــوي فــي يــونــيــو 2022، مــدفــوعــا 
بصفة رئيسية بأداء مؤشر أسعار التعليم 
19% على أساس  نموًا بنسبة  الــذي سجل 
مـــؤشـــر  تـــبـــعـــه   ،2022 ــو  ــيـ ــونـ يـ فــــي  ــنــــوي  ســ
أســعــار املــــواد الــغــذائــيــة واملــشــروبــات الــذي 

ســجــل نــمــوًا 8% عــلــى أســـاس ســنــوي خــال 
الفترة نفسها.

املـــســـتـــهـــلـــك  أســــــعــــــار  مـــــؤشـــــر  أن  وأضـــــــــــاف 
فـــي الـــكـــويـــت شــهــد نـــمـــوًا هــامــشــيــا بــنــســبــة 
يـــونـــيـــو  فـــــي  ــــري  ــهـ ــ شـ أســــــــاس  ــلــــى  عــ  %0.4
2022، نــتــيــجــة الرتـــفـــاع مـــؤشـــرات األســعــار 
الــرئــيــســيــة، إذ ارتــفــعــت أســـعـــار فــئــة املــــواد 

1.2% على  بــنــســبــة  واملـــشـــروبـــات  الــغــذائــيــة 
أساس شهري في يونيو 2022، فيما يعزى 
الحبوب  أسعار  ارتفاع  إلى  رئيسية  بصفة 
والخبز ضمن عناصر  واللحوم واألسماك 
أخـــرى. كما شــهــدت فئة املــابــس واألحــذيــة 

الفترة نفسها. 0.5% خال  نموًا هامشيا 

ــح نـــحـــو 100  ــ فــــي تــقــلــيــد شــعــبــي غــــريــــب، ذبـ
دولفني من فصيلة نادرة في جزر فارو، مما 
يمثل أكبر عملية صيد لهذا النوع منذ 124 

عاًما.
ــتــل فيها مــثــل هـــذا الــعــدد 

ُ
وكــانــت آخـــر مـــرة ق

الكبير مــن الــدالفــني قـــاروريـــة األنـــف شــديــدة 
ــارو فـــي عـــام 1898، حيث  الـــذكـــاء فـــي جـــزر فــ
ــا إلحــصــاءات 

ً
تــم ذبــح 100 مــن الــدالفــني، وفــق

حكومة جزر فارو.
ويــبــدأ مــوســم صيد الحيتان فــي جــزر فــارو 
في أشهر الصيف. ويعود تاريخ هذا التقليد 
ــام، عــنــدمــا كـــان الــنــاس  إلـــى حـــوالـــي 1200 عــ
يــصــطــادون الـــدالفـــني والــحــيــتــان فـــي أوقـــات 

املجاعة. 

العواصف الترابية تسقط الطائرات وتعطل 
المطارات وتغلق الموانئ والطرقات

الكويتيون 
يتصدرون العالم 

فى هدر املياه
: كــشــفــت وزارة  الــخــط األخــضــر   •
املتجددة  والطاقة  واملاء  الكهرباء 
ــلـــى  أعـ أحــــــد  ــلـــت  ســـجـ ــويــــت  ــكــ الــ أن 
ــهــــاك فــــي الـــعـــالـــم  ــتــ مــــعــــدالت االســ
غـــــالـــــون   100 وبـــــلـــــغـــــت  لــــــلــــــفــــــرد، 
تـــقـــريـــبـــا  ــيــــوم  ــالــ بــ  / إمـــــبـــــراطـــــوري 
ــا  ــ

ً
ــدت ــؤكــ ــا املــــــائــــــي، مــ ــرهــ ــقــ ــم فــ ــ ــرغـ ــ بـ

ــزيــــن لـــلـــمـــيـــاه  ــر تــــخــ ــيــ ــة تــــوفــ ــيــ ــمــ أهــ
االستهاك  يكفي  باملباني  العذبة 
مــدة )48( ســاعــة تــحــســبــا لــألعــمــال 
الــطــارئــة عــلــى الــشــبــكــة املــائــيــة مــن 

متوقعة. غير  واصاحات  أعطال 
ــوال شــبــكــة  ــ الــــــوزارة إن أطـ وقـــالـــت 
املــيــاه فــي الــبــاد قــرابــة الـــ )10004 
ــة،  ــ ــذبــ ــ ــعــ ــ كـــــيـــــلـــــومـــــتـــــر( لـــــلـــــمـــــيـــــاه الــ
قليلة  لــلــمــيــاه  كــيــلــومــتــرًا(  و)8180 
للمياه  كيلومترًا(  و)250  امللوحة، 
املـــــقـــــطـــــرة وهــــــــي شــــبــــكــــة عــــمــــاقــــة 
إدارات  ــن  مــ مـــعـــهـــا  ــتـــعـــامـــل  الـ ــتـــم  يـ
املياه  لسامة  املتخصصة  الوزارة 

املستهلكني. لكل  ووصولها 

٢

■ عاصفة ترابية تعرضت لها الباد فى وقت سابق
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الكويتيون يتصدرون العالم فى هدر املياهالكويتيون يتصدرون العالم فى هدر املياه

الفارسي تطرح مشروع بيئي للنقل اجلماعي بشكل حضاريالفارسي تطرح مشروع بيئي للنقل اجلماعي بشكل حضاري

الكويت  أن  املتجددة  الكهرباء واملــاء والطاقة  : كشفت وزارة  الخط األخضر   •

للفرد، وبلغت 100 غالون  العالم  فــي  أعــلــى مــعــدالت االســتــهــاك  أحــد  سجلت 

ا أهمية توفير تخزين 
ً
املائي، مؤكدت باليوم تقريبًا برغم فقرها   / إمبراطوري 

الــعــذبــة باملباني يكفي االســتــهــاك مــدة )48( ســاعــة تحسبًا لألعمال  للمياه 

الطارئة على الشبكة املائية من أعطال واصاحات غير متوقعة.

وقالت الوزارة إن أطوال شبكة املياه في الباد قرابة الـ )10004 كيلومتر( للمياه 

العذبة، و)8180 كيلومترًا( للمياه قليلة امللوحة، و)250 كيلومترًا( للمياه املقطرة 

وهي شبكة عماقة يتم التعامل معها من إدارات الــوزارة املتخصصة لسامة 

املياه ووصولها لكل املستهلكني.

ً ٢٧ ألف شكوى تلقتها الوزارة خالل ٢٠٢١ وتم التعامل معها ومعالجتها جميعا

م.الفارسي: مع زيادة التطور والنمو العمراني يزداد الضغط على مرافق الدولة وهذا يؤدىإلى اشتداد الكثافة المرورية

وأضــــافــــت الــــــــوزارة أنـــهـــا تــلــقــت خــــال الــعــام 
ــــف شــكــوى  ألـ ــقــــارب 27  يــ ــا  املــــاضــــي 2021 مــ
تــم الــتــعــامــل مــعــهــا ومــعــالــجــتــهــا جميعا من 
خال الفرق التابعة لها، وأن صيانة الشبكة 
املــائــيــة هــي أعــمــال دائــمــة عــلــى مـــدار الساعة 
إذ يتم تلقى شكاوى املستهلكني من الوزارة 
بـــ »ضعف أو انقطاع  وغالبا مــا يتعلق ذلــك 

خدمة املياه العذبة وقليلة امللوحة أو وجود 
تسربات مــن تــمــديــدات املــيــاه، ووجـــود تغير 
في لــون أو طعم املــيــاه« ويتم التعامل معها 

على الفور.
وأوضحت أن عدد أقسام الطوارئ )7( أقسام، 
وتتولى اإلدارة بالتنسيق مع القطاع املعني 
بالوزارة ما يتعلق بمتطلبات الشبكة املائية 

ــق خـــطـــة مــتــبــعــة«  ــ مــــن الـــنـــاحـــيـــة الــفــنــيــة »وفــ
لوضعها ضمن املشاريع التي تعمل الوزارة 
على تنفيذها لتحسني أداء الشبكة املائية، 
إنــمــا هي  لـــدى اإلدارة مــشــاريــع،  وال يــوجــد 

عقود صيانة للشبكة العاملة.
ــال  ــطـ ــدد اصــــــاح األعـ ــ وبـــيـــنـــت الـــــــــوزارة أن مـ
ــراوح مـــا بـــني ســاعــتــني إلــــى )16( ســاعــة  ــتــ تــ

حــســب قــطــر خـــط املـــيـــاه ومــتــطــلــبــات املــوقــع، 
ويتم تــزويــد املناطق املتأثرة بضعف املياه 
أثــنــاء األعـــطـــال الــطــارئــة مــن مــصــادر بــديــلــة، 
الفــتــتــا إلــــى أن الـــعـــوائـــق الـــتـــي تـــواجـــه فــرق 
الــطــوارئ بــمــواقــع العمل تتمثل فــي »وجــود 
بــعــض الــتــعــديــات عــلــى خــدمــات املــيــاه ســواء 
بالبناء أو بــاملــزروعــات أو وجـــود تقاطعات 

بــني خــطــوط املــيــاه وخــطــوط خــدمــات أخــرى، 
ــتـــا إضــافــيــا  ــتـــي تــتــطــلــب تـــلـــك األعــــمــــال وقـ الـ
لـــلـــوصـــول ملــــوقــــع الـــتـــســـرب بــالــتــنــســيــق مــع 
الجهات املعنية مثل بلدية الكويت والهيئة 
الـــزراعـــة والـــثـــروة السمكية  الــعــامــة لــشــئــون 
ووزارتي األشغال العامة والداخلية في حال 

تطلب املوقع إيقاف املرور وتأمينه«.

ــي املــجــلــس  ــة لـــجـــنـــة الـــبـــيـــئـــة فــ ــيـــسـ قــــدمــــت رئـ
الــبــلــدي الــعــضــو م.عــلــيــاء الــفــارســي اقــتــراحــا 
املروري.  االزدحام  من  للحد  الجماعي  للنقل 
واملـــشـــروع هـــو أحـــد صـــور الــنــقــل الــجــمــاعــي 
الــتــي تــحــد مــن االزدحـــام املـــروري، وبــالــتــالــي 
مـــن الـــتـــلـــوث الـــبـــيـــئـــي، مـــن خــــال تــخــصــيــص 
الـــدولـــة لــخــدمــة فــكــرة  أراض فـــي مــحــافــظــات 
املــشــروع. وقــالــت م.الــفــارســي فــي اقــتــراحــهــا: 
ــنــــمــــو  ــــور والــ ــطـ ــ ــتـ ــ الـ ــع زيــــــــــادة  ــ انـــــــه مــ ــك  ــ ال شــ
الدولة  مرافق  على  الضغط  يزداد  العمراني 
كـــالـــجـــامـــعـــات ومـــنـــاطـــق الـــــــــوزارات ومـــراكـــز 
الــخــدمــة وأمــاكــن الــتــرفــيــه وغــيــرهــا ويــتــرتــب 
املرورية  والكثافة  الزحام  اشتداد  ذلــك  على 
عــلــى الـــطـــرق املـــؤديـــة الــــى تــلــك املـــرافـــق ومــا 
خسائر  في  تتسبب  حوادث  من  عليه  يترتب 
ــة فـــــادحـــــة، بــــاإلضــــافــــة الــــى  ــريــ ــشــ ــة وبــ ــ ــاديـ ــ مـ
ارتـــفـــاع مــســتــويــات الــتــلــوث الــبــيــئــي الــنــاتــج 
ــنــــاك تـــأتـــي  ــارات، ومـــــن هــ ــ ــيـ ــ ــــسـ عــــن عـــــــوادم الـ
والتي  الجماعي  النقل  وسائل  تنوع  أهمية 

مــن أجــمــل صــورهــا واملــطــبــقــة عــاملــيــا وأيــضــا 
ــن الـــــدول الـــعـــربـــيـــة والــخــلــيــجــيــة  فـــي كــثــيــر مـ
ــاتـــي  ــاركـ ــــن ضـــمـــن مـــشـ ت كــــاقــــتــــراح مـ وجــــــــاء
بــمــاحــظــات عــلــى مــســودة املــخــطــط الــهــيــكــلــي 
ــمـــاعـــاتـــي مــع  ــتـ ــة الـــكـــويـــت واجـ ــدولــ الــــرابــــع لــ

. الكويت  بلدية 
حيث تعتمد فكرة تشغيل املشروع على اآلتي:

1 - توزيع نقاط الخدمة على 6 مناطق تغطي 
جميع محافظات الكويت، وذلــك بشكل محدد 
ــادة نـــقـــاط الــخــدمــة  ــ ومــــــدروس مـــع إمــكــانــيــة زيــ

مستقبا حسب الحاجة.
2 - مكونات املشروع عبارة عن مواقف سيارات 
بــــاصــــات خــاصــة  ــــف  ــواقـ ــ مـــتـــعـــددة األدوار ومـ
واســـتـــراحـــات لــلــذكــور واإلنـــــاث، بــاإلضــافــة الــى 
تخصيص بعض املساحات لألنشطة التجارية.

3 - يــقــوم املــســتــفــيــد مــن هــذه الــخــدمــة بــركــن 
ــه فــــي املــــوقــــف ثــــم يـــســـتـــقـــل بـــاصـــات  ــارتـ ــيـ سـ
ة عــالــيــة تــنــقــلــه مــن وإلـــى املــرافــق  ذات كــفــاء
ــر  ــوفــ ــدد مــــــع تــ ــ ــحــ ــ ــي مــ ــ ــنــ ــ ــن جــــــــــدول زمــ ــ ــمـ ــ ضـ

خــدمــات واســتــراحــات.
4 - تــوفــر هــــذه الــخــدمــة لــلــمــســتــفــيــديــن الــراحــة 
والطمأنينة ووقتا للقراءة واالطاع خال مدة 
الرحلة فــي بــاصــات النقل الجماعي وتحد من 
الــتــوتــر الــنــاتــج عــن الــجــلــوس لفترة طويلة في 

الزحام خلف عجلة القيادة.
ــذ فــيــهــا آراء  5 - يـــتـــم عـــمـــل اســـتـــبـــيـــانـــات تـــؤخـ
ــن األمــــاكــــن الــتــي  ــطـــرق عـ ــادي الـ ــرتــ الـــشـــبـــاب ومــ

يفضلون أن تتوافر بها تلك الخدمة.
6 - في حال تشغيل تلك الخدمة تبقى خيارات 
التنقل متعددة بالنسبة للفرد سواء بالسيارات 
الخاصة او بباصات النقل الجماعي الخاصة 

باملشروع.
: منطقة الخالدية  7 - نقاط التجمع املقترحة 
الــجــابــريــة ، منطقة  ، منطقة العديلية، منطقة 
جـــنـــوب الــصــبــاحــيــة، مــنــطــقــة غــــرب أبــوفــطــيــرة 

الحرفية ، منطقة الجهراء بمساحة.
8 - املكونات املقترحة ألماكن التجمع : مواقف 

الفارسيسيارات متعددة األدوار، مواقف باصات. م.علياء   ■



3اإلثنني 22 أغسطس 2022 م – 24 محرم 1444 هـجماعة الخط األخضر البيئية اقتصاد

ــم،  وأوضــــحــــت أن الــنــهــر انــخــفــض إلــــى 56ســ
فــي حــني تــحــتــاج الــســفــت إلـــى 1.5 مــتــر على 
األقـــل مــن املــيــاه ، وهــو مــا اعــتــبــره االملـــان أنه 

»كابوس« تعيشه أوروبا.
 ETG وقــال روبــرتــو سبرانزى ، مدير شركة
الـــتـــجـــاري إن »مــنــذ   Duisburg فـــي مــيــنــاء  ،
ــا..

ً
42 عـــاًمـــا لـــم أر مــثــل هــــذا الـــوضـــع مــطــلــق

النقل النهري  وإنــه أمــر مــروع ألن إمكانيات 
محدودة في وقت تحتاجه أملانيا بشدة، وقد 
تــم بــيــع الــســفــن الــتــي كــانــت تنقل الــفــحــم ألن 
الباد اضطرت إلى وقف استغالها، بينما 

توقفت العديد من السفن لنقل الحبوب من 
أوكرانيا«.

ــاف أن األســــعــــار الـــفـــوريـــة لــلــشــحــن من  ــ وأضــ
ميناء روتــردام الهولندي إلى كارلسروه في 
أملانيا بلغ 110 يورو للطن في 10 أغسطس، 
وكــان يونيو كــان حوالي 20 يــورو للطن من 

البضائع.
الــرايــن بــطــول 1288 كيلومتًرا  ويــتــعــرج نهر 
ــا، فــي قــلــم أملــانــيــا ، يــمــر 80٪ من  ــ عــبــر أوروبـ
الــنــقــل الـــنـــهـــري لــلــبــضــائــع عـــبـــرهـــا، ويــعــتــبــر 
ــريـــان حـــيـــوي لــلــفــحــم ، وبــفــضــلــه يــعــوض  شـ

االقتصاد األوروبي الرائد حالًيا النقص في 
الغاز الروسي.

ــة فـــاكـــتـــس جـــلـــوبـــال إنــيــرجــي  ــركـ وقـــيـــمـــت شـ
ــلـــل تــــــام فــي  ــة حـــــــدوث شـ ــالــ ــــي حــ ــائـــج فـ ــتـ ــنـ الـ
الــرايــن: »يمكن إعاقة  املـــرور على نهر  حركة 
ألــف برميل يومًيا من املنتجات  توزيع 400 
النفطية«، كما جــاء في الوثيقة، مضيفة أن 
هذا »اضطراب خطير من أمر مهم«، وطريق 
النقل الذي يزود أوروبا بالديزل ال يمكن أن 

يحدث في وقت أسوأ ».
، الخبير االقــتــصــادي في  وقــال نيلز يانسن 

مــعــهــد االقـــتـــصـــاد الــعــاملــي )IfW( فـــي كــيــل ، 
الـــذي نشر دراســـة عــن عــواقــب جــفــاف النهر، 
وفي عام 2018 ، عندما توقفت املاحة على 
الــرايــن ملــدة سبعة أسابيع فــي الخريف  نهر 

، وانخفض اإلنتاج الصناعي بنسبة ٪1.5.
وفـــي أملــانــيــا ، يــتــم نــقــل نــســبــة صــغــيــرة فقط 
من البضائع عن طريق املمرات املائية، يمثل 
الشحن الداخلي ما بني 10 و 30 ٪ من الحجم 
لــفــئــات مــعــيــنــة مــثــل الــفــحــم والـــنـــفـــط الــخــام 
والـــغـــاز الــطــبــيــعــي وفــحــم الــكــوك واملــنــتــجــات 

البترولية ، وكذلك املواد الكيميائية.

وأوضـــح ستيفان كوثس ، خبير اقتصادي 
أن »هذه املواد هي أساس العديد من ساسل 
ــاج. حــتــى يــمــكــن أن تــتــســبــب الــعــقــبــات  ــتــ اإلنــ
فــي نقلها فــي حــدوث انقطاعات فــي املراحل 

املتأخرة«.
تــكــمــن املــشــكــلــة فــي أن نــهــر الـــرايـــن يــقــع على 
مفترق طرق ملمرات أساسية حددها االتحاد 
األوروبي. يمر النهر بخمس دول ، من منبعه 
فـــي ســـويـــســـرا إلــــى مــصــبــه فـــي هـــولـــنـــدا. في 
غضون ذلك ، تمثل أملانيا ثلث النقل النهري 

األوروبي.

ــة »البـــــانـــــجـــــورديـــــا«  ــفـ ــيـ ــحـ قـــــالـــــت صـ
اإلسبانية إن انخفاض منسوب نهر 
ــذى يعتبر أحــد  ــ الـــرايـــن فــي أملــانــيــا وال
أوروبــا  الكبرى فــي  النهرية  الشرايني 
املـــرور للسفن  إلــى تعطل حــركــة  أدى 
ــارة بشلل  ــقــ ــ الـــتـــجـــاريـــة مــمــا يـــهـــدد ال

اقتصادى.
ــــى أنــــه نتيجة  وأشــــــارت الــصــحــيــفــة إل
ــكــبــيــر الــــــذى تـــعـــانـــى مــنــه  لــلــجــفــاف ال
ــا، فـــإن جــفــاف مــمــر مــائــى مثل  ــ أوروبـ
الــقــارة من شلل  الــرايــن يثير مخاوف 
اقتصادى محقق، وذلــك بعد خفض 

السفن حمولتها بنسبة 30 %.

جفاف نهر الراين يخفض حموالت السفن التجارية ويهدد اقتصاد أوروبا

قيمت شركة فاكتس 
جلوبال إنيرجي النتائج 
في حالة حدوث شلل 
تام في حركة المرور 

على نهر الراين : »يمكن 
إعاقة توزيع ٤٠٠ ألف 

برميل يومًيا من 
المنتجات النفطية«

ــار املــســتــهــلــك فــي  ــعــ وأضـــــــاف أن مـــؤشـــر أســ
الــكــويــت شــهــد نــمــوًا هــامــشــيــا بــنــســبــة %0.4 
على أساس شهري في يونيو 2022، نتيجة 
ـــار الـــرئـــيـــســـيـــة،  ــ ــعـ ــ ــرات األســ ــ ــؤشــ ــ ـــاع مــ ــ ــفـ ــ الرتــ
ــة املــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة  ــئـ إذ ارتــــفــــعــــت أســــعــــار فـ
ــــاس  ــلـــى أسـ بـــنـــســـبـــة 1.2% عـ واملـــــشـــــروبـــــات 
شهري في يونيو 2022، فيما يعزى بصفة 
رئيسية إلى ارتفاع أسعار الحبوب واللحوم 
واألسماك والخبز ضمن عناصر أخرى. كما 
شهدت فئة املابس واألحذية نموًا هامشيا 

0.5% خال الفترة نفسها.
ارتفاع أسعار الغذاءارتفاع أسعار الغذاء

أوضــــح الــتــقــريــر أن تــفــاقــم تــحــديــات سلسلة 
التوريد بسبب التدابير التي طبقتها الصني 
إلــى جانب ارتفاع  الحــتــواء تفشي الفيروس 
ــار الـــســـلـــع األســــاســــيــــة الـــعـــاملـــيـــة كــانــت  ــعــ أســ
ــرز الــعــوامــل الــتــي ســاهــمــت فـــي تــزايــد  مـــن أبــ
الــبــاد، حيث تستورد  معدالت التضخم في 
ــواد  ــ ــثــــر مــــن نـــســـبـــة 95% مــــن املــ الـــكـــويـــت أكــ
الــغــذائــيــة، وبــالــتــالــي فــهــي عــرضــة لــارتــفــاع 
الـــشـــديـــد ألســـعـــار املــــــواد الـــغـــذائـــيـــة الــعــاملــيــة 
الــصــراع بني  وتقلباتها التي يقودها حاليا 
روسيا وأوكرانيا بشكل أســاســي، الفتا إلى 
أن الــكــويــت شــهــدت تــراجــع صــفــقــات الــســوق 
بـــنـــســـبـــة 50% خـــال  ــاري  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ ــنـــي والـ ــكـ الـــسـ
النصف األول مــن 2022، فيما يعزى جزئيا 
إلى تباطؤ االقتصاد العاملي وزيادة معدالت 

التضخم.

أشـــار الــتــقــريــر إلـــى تــصــاعــد الــتــحــديــات التي 
ــيـــة فــي  ــاملـ ــة الـــعـ ــزيــ ــركــ ــا الـــبـــنـــوك املــ ــهـ ــهـ تـــواجـ
ــار املــســتــهــلــكــني،  ــعـ ــفــــاع أسـ ــل اســـتـــمـــرار ارتــ ظـ
ــدادات املــــحــــدودة. وكـــان  ــ ــ خــاصــة فـــي ظـــل اإلمـ
ــني عن 

َ
كــا جــانــبــي الــعــرض والــطــلــب مــســؤول

التضخم. ويعكس التضخم في جانب الطلب 
ــوات مــــن اتـــبـــاع  ــنــ بــصــفــة رئـــيـــســـيـــة ثـــــاث ســ
السياسات النقدية التيسيريه للتعامل مع 
جائحة كوفيد 19 بــهــدف تعزيز االنتعاش 

االقتصادي ودعم القطاعات الضعيفة.
ــان الــــصــــراع الــــروســــي -  ــ مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، كـ
األوكــــرانــــي مـــن الـــعـــوامـــل الـــتـــي ســاهــمــت في 
رفــــع مـــعـــدالت الــتــضــخــم الـــنـــاتـــج عـــن جــانــب 

العرض بسبب نقص املواد الغذائية الواردة 
 عــــن تــقــيــيــد اإلمــــــــدادات 

ً
مــــن املـــنـــطـــقـــة، فـــضـــا

الــروســيــة مــن النفط والــغــاز الطبيعي. وكــان 
الرتفاع أسعار املواد الغذائية انعكاسا قويا 
الـــدول منخفضة  على املستهلك، خاصة فــي 
ومتوسطة الدخل، وفقا للبنك الدولي. وفي 
ذات الوقت، ظلت أسعار النفط مرتفعة، في 
ظـــل تــشــديــد أوضـــــاع الـــســـوق بــســبــب مــرونــة 

الطلب واإلمدادات املحدودة.
وذكــر التقرير أن ســوق السندات كــان األكثر 
ــعـــدالت الــتــضــخــم،  ــفــــاع مـ تـــضـــررًا بــســبــب ارتــ
حيث ظلت عائدات سندات الشركات مرتفعة، 
ومع صعود الدوالر األميركي أصبحت إعادة 
تمويل السندات من أبرز التحديات الرئيسية 
ــات. كـــمـــا انــعــكــســت  ــركــ الـــتـــي تـــواجـــهـــهـــا الــــشــ
املخاوف وتزايدت إمكانية دخول االقتصاد 
ــواق األســهــم  فــي مــرحــلــة الـــركـــود فــي دفـــع أســ
نــحــو الـــتـــراجـــع عــلــى مــــدار ربــعــني متتاليني 
حتى اآلن هذا العام. إال أن أرباح الشركات ما 
زالت مرتفعة كما يتضح من إعانات األرباح 
األخيرة، فيما يعزى ذلك بصفة رئيسية إلى 
تزايد الطلب، باإلضافة إلى ارتفاع األسعار. 
وعلى الرغم من ذلك، يمكننا أن نتوقع ظهور 
تـــأثـــيـــر ارتــــفــــاع تــكــالــيــف الـــتـــمـــويـــل وضــعــف 
ــرات إعــــان  ــتــ ــي فــ مـــعـــنـــويـــات املــســتــهــلــكــني فــ

النتائج املالية القادمة مع نهاية العام.
حماية المستهلكينحماية المستهلكين

ذكرت »كامكو إنفست« أن معدالت التضخم 

فـــي دول مــجــلــس الــتــعــاون الــخــلــيــجــي كــانــت 
الــدول املتقدمة  أقــل بكثير من نظيراتها في 
والــنــاشــئــة. ويـــعـــزى نــمــو مـــعـــدالت التضخم 
بــوتــيــرة مــعــتــدلــة فـــي دول مــجــلــس الــتــعــاون 
الخليجي بصفة رئيسية إلى تحّسن النشاط 
االقــتــصــادي فــي املــنــطــقــة، حــيــث أدى ارتــفــاع 
أســعــار الــنــفــط والـــغـــاز إلـــى إنــعــاش الــخــزائــن 
الحكومية. وعلى الرغم من قيام دول الخليج 
باستيراد نحو 90% من إمداداتها الغذائية، 
ب اضطرابات سلسلة 

ّ
فإنها نجحت في تجن

اإلمــــــــــــدادات الـــغـــذائـــيـــة املـــرتـــبـــطـــة بـــالـــصـــراع 
ــــي بــصــفــة رئــيــســيــة من  ــرانـ ــ الــــروســــي - األوكـ
خال تنوع مصادر استيراد املواد الغذائية. 

بــاإلضــافــة إلـــى ذلــــك، أدى تــحــديــد الــحــكــومــة 
للسقف األعلى لزيادة أسعار املواد الغذائية 
إلــى حماية املستهلكني  األســاســيــة والــوقــود 
ــتــــعــــاون الــخــلــيــجــي مــن  ــي دول مــجــلــس الــ فــ

الزيادات الحادة لتلك الفئات.
التضّخم في الكويت األعلى خليجياالتضّخم في الكويت األعلى خليجيا

قـــــال الـــتـــقـــريـــر إن أحــــــدث تـــقـــريـــر صــــــادر عــن 
ــاق  ــ ــ ــوان »آفـ ــنــ ــعــ ــي بــ ــدولــــ صـــــنـــــدوق الــــنــــقــــد الــــ
االقــتــصــادي اإلقــلــيــمــي«، كــشــف عــن توقعات 
فـــي دول مجلس  الــتــضــخــم  بـــارتـــفـــاع مـــعـــدل 
التعاون الخليجي ليصل إلى 3.3% في 2022 
و2.3% لعام 2023. في حني توقع الصندوق 
أن يصل معدل التضخم في الكويت إلى %4.8 
فــي املتوسط فــي عــام 2022، فيما يعد أعلى 
مــعــدل عــلــى مــســتــوى دول مــجــلــس الــتــعــاون 
الخليجي. وباملقارنة، يتوقع الصندوق نمو 
معدل التضخم في السعودية بنسبة %2.5 
فـــي عــــام 2022، والـــــذي يــعــتــبــر األدنـــــى على 
مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. من 
جــهــة أخــــرى، يــتــوقــع صــنــدوق الــنــقــد ارتــفــاع 
ــارات وعــمــان بنسبة  معدل التضخم فــي اإلمـ
إلـــى 3.5% فــي قطر  3.7% مــقــارنــة بــوصــولــه 

والبحرين على التوالي في 2022.
وتـــوقـــع الــتــقــريــر أن يــســاهــم ارتـــفـــاع أســعــار 
الــنــفــط فـــي مــســاعــدة دول مــجــلــس الــتــعــاون 
الخليجي على تعويض التأثيرات التي قد 
الــفــائــدة األميركية على  تنتج عــن رفــع سعر 

القطاعات االقتصادية غير النفطية.    

ــال تــقــريــر شـــركـــة كــامــكــو إنــفــســت  قــ
ارتفع  الكويت  التضخم في  إن معدل 
4.4% على أســاس سنوي في يونيو 
2022، مدفوعًا بصفة رئيسية بأداء 
ــــذي سجل  مــؤشــر أســـعـــار الــتــعــلــيــم ال
نموًا بنسبة 19% على أساس سنوي 
في يونيو 2022، تبعه مؤشر أسعار 
املواد الغذائية واملشروبات الذي سجل 
نــمــوًا 8% على أســـاس ســنــوي خال 

الفترة نفسها.

األمن الغذائي الكويتى فى خطر 95% منه مستورد
الصراع الروسي - األوكراني ساهم في رفع معدالت التضخم بسبب نقص المواد الغذائية الواردة

قامت دول الخليج 
باستيراد 9٠% من 
إمداداتها الغذائية 
لتجنب اضطرابات 
اإلمدادات الغذائية

يتوقع صندوق النقد 
ارتفاع التضخم في 

اإلمارات وعمان بنسبة 
٣.٧% ووصوله إلى ٣.٥% 

في قطر والبحرين
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زراعـــة  مــســاحــة  إن  الـــزراعـــة  وقـــالـــت وزارة 
هــكــتــار  مــلــيــون   30.98 إلـــى  تــراجــعــت  األرز 
12 آب  اعــتــبــارا مــن  اكـــر«:  »:76.55 مــلــيــون 
قبل  هكتار  مليون   35.36 من  )أغسطس(، 
عــــام. غــيــر أن املــنــطــقــة املــخــصــصــة لــقــصــب 
5.52 مــلــيــون هــكــتــار  إلـــى  الــســكــر ارتــفــعــت 

مليون.  5.45 من 
ويقول موكيش جني، مدير شركة »سبونج 
األرز في تصريحات  إنتربرايسيز« لشحن 
ســابــقــة، إن أســـعـــار بــعــض األصـــنـــاف زادت 
بأكثر من 10 في املائة في واليات أساسية 
لزراعة األرز مثل البنغال الغربية وأوديشا 
وتشاتيسجار، وذلــك بسبب ضعف هطول 
األمطار والطلب املتزايد على املحصول من 
ــــاف أن أســـعـــار الــتــصــديــر  بـــنـــجـــادش. وأضـ
لــلــتــســلــيــم مـــن خـــال الــشــاحــنــات قـــد تــرتــفــع 
من 365 دوالرا حاليا، إلى 400 دوالر للطن 

أيلول )سبتمبر(. الواحد في 

يستهلك ويــزرع معظم أرز العالم في آسيا، 
ــــي الـــحـــفـــاظ  ــا تـــنـــعـــكـــس أهـــمـــيـــتـــه فـ ــنـ ومــــــن هـ
ــرار الـــســـيـــاســـي واالقـــتـــصـــادي  ــقــ ــتــ عـــلـــى االســ
للمنطقة. وعلى عكس أسعار القمح والــذرة 
الــتــي ارتــفــعــت نتيجة الــحــرب الــروســيــة، كان 
سعر األرز قد انخفض بسبب وفــرة اإلنتاج 
ــة  ــادي أزمـ ــفـ ــا ســـاعـــد عــلــى تـ واملــــخــــزونــــات، مـ

غذائية أكبر.
لكن املستقبل يعتمد على محصول األرز في 

الهند وموسم األمطار بها. 
ويـــتـــفـــاءل بــعــض الــعــلــمــاء الـــزراعـــيـــني بــطــول 
الــوقــت الــكــافــي ملــواصــلــة الـــزراعـــة وتــعــويــض 
ــا يـــتـــوقـــع  ــمــ ــقــــص فـــــي املــــنــــتــــج. كــ ــنــ بــــعــــض الــ
هطول األمــطــار بشكل طبيعي في أغسطس 
وســبــتــمــبــر، مــا ســيــؤدي إلـــى تــحــســني إنــتــاج 

املحاصيل.
إال أن املـــزارعـــني أعــربــوا عــن وجــهــة نــظــر أقــل 
تفاؤال، إذ يقول املزارع راجيش كومار سينج، 

ــة أوتـــر بـــراديـــش، إنـــه زرع  54 عــامــا، مــن واليـ
األرز في نصف فدان فقط من أرض مساحتها 
سبعة أفدنة »2.8 هكتار«: بسبب قلة األمطار 
في حزيران )يونيو( وتموز )يوليو(، قائا، 

»الوضع خطير حقا”.
وأوضـــــــح هــيــمــانــشــو، األســــتــــاذ فــــي جــامــعــة 
ــذي اســـتـــخـــدم اســمــه  ــ ــهـــرو« الـ »جــــواهــــر الل نـ
األول للتعليق فقط، إن أسعار األرز تتعرض 
للضغط، ومن غير املتوقع أن يحدث التعافي 
بــســبــب نـــــدرة عــمــلــيــات الــــــزرع فـــي منتصف 
انــخــفــاض اإلنـــتـــاج يزيد  يــولــيــو، مضيفا أن 

الضغوط على التضخم.
مــن املــحــتــمــل أن يــشــكــل األرز تــحــديــا جــديــدا 
لــجــهــود مــحــاربــة التضخم فــي الــهــنــد، وكــان 
مــــعــــدل أســــعــــار املــســتــهــلــكــني تــــجــــاوز الــحــد 
املستهدف من قبل االحتياطي الهندي البالغ 
6 فــي املــائــة هـــذا الـــعـــام، مــا أدى إلـــى صعود 

أسعار الفائدة بشكل حاد.

يقول كوشيك داس، الخبير االقتصادي لدى 
»دويــتــشــه بــنــك«، »قلة مساحات زراعـــة األرز 
بــاملــيــاه، فضا عــن الطلب املتزايد  املــغــمــورة 
من بنجادش ودول الشرق األوسط، أدت إلى 
ارتفاع أسعار األرز بأنواعه املختلفة بنسبة 
30 في املائة تقريبا منذ يونيو. ويفرض هذا 
األمــر تحديات على توقعات تضخم أسعار 

الغذاء”.
الــعــالــم أزمـــة حبوب  وفـــي مــحــاولــة لتجنيب 
كــبــرى، أطــلــقــت إســبــانــيــا مــشــروعــا تجريبيا 
الســـتـــيـــراد الــحــبــوب مـــن أوكـــرانـــيـــا بــالــقــطــار 
الســتــكــشــاف مـــدى إمـــكـــان اســتــخــدام وسيلة 
الــطــرق البحرية أو حظرت  النقل إذا أغلقت 

بسبب الحرب.
وتسببت الحرب الروسية في توقف صادرات 
الحبوب األوكرانية ما أدى إلى محاصرة ما 
يصل إلى 25 مليون طن من القمح والحبوب 
األخرى في موانئ كييف على البحر األسود.

وأدت الــحــرب إلــى ارتــفــاع أســعــار الــغــذاء في 
كل أنحاء العالم وأثــارت مخاوف من حدوث 

مجاعة.
وقالت وزارة النقل إن قطار »رينفي« للشحن 
»يتألف من 25 حاوية طول كل منها 12 مترا« 
غادر مدريد مساء الثاثاء كجزء من املشروع 
اإلسباني متوجها إلى بلدة خيلم البولندية 

القريبة من الحدود األوكرانية.
وســيــقــطــع 2400 كــيــلــومــتــر إلـــى خــيــلــم حيث 
ستجمع 600 طــن مــن الــحــبــوب وتــعــود إلــى 

برشلونة مطلع سبتمبر.
وقالت الوزارة في بيان »هذا مشروع تجريبي 
الــجــدوى الفنية واالقــتــصــاديــة لنقل  إلثــبــات 
الحبوب عبر شبكة السكك الحديد التي تعبر 

أوروبا من لودز في بولندا إلى برشلونة”.
املــشــروع الجديد سيساعد  إلــى أن  وأشـــارت 
أيضا »في معرفة مدى قدرة النقل البري على 

دعم الطرق البحرية”.

تدهور احملاصيل فى الهند يهدد تدهور احملاصيل فى الهند يهدد 4040 % من التجارة العاملية لألرز % من التجارة العاملية لألرز

ازدهار زراعة القطن املستدام فى البرازيلازدهار زراعة القطن املستدام فى البرازيل
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القطِن من بعيٍد وكأنها غطاٌء ثلجيٌّ 
يمتُد على مساحاٍت واسعٍة جانَبي 
ــــى كــريــســتــالــيــنــا  ـــــؤدي إلـ الـــطـــريـــق املــ
ــة غــــويــــاس الـــريـــفـــيـــة وســـط  ــ فــــي واليــ
الـــبـــرازيـــل. ويــعــكــُس هـــذا املــشــهــد في 
ــــذرة وفـــول  مــنــطــقــة ُعـــرفـــت بــحــقــول الـ
ــًدا لــلــزراعــة  ــديــ ــا، تـــوجـــًهـــا جــ الـــصـــويـ
إنــتــاج القطن   فــي 

ُ
الــبــرازيــلــيــة يتمثل

 
َّ
الــــذي يــوصــف بــأنــه »ُمـــســـتـــدام«؛ ألن
زراعته تتسم باإلقال من استخدام 
ــاء فــئــة جـــديـــدة من  ــ ــيـــدات، إلرضــ ــبـ املـ
عتبر البرازيل ثاني 

ُ
ستهلكني. وت

ُ
امل

رة للقطن في العالم  أكبر دولة مصدِّ
 

ُّ
بعد الواليات املتحدة، بينما تحتل

املـــرتـــبـــة األولــــــــى فــــي إنــــتــــاج الــقــطــن 
ــدام«، إذ  ــ ــتــ ــ ــســ ــ الـــــــذي يــــوصــــف ب »املــ
الــكــمــيــة املنتجة   نــســبــة 84٪ مـــن 

َّ
إن

تــحــظــى بـــشـــهـــادة مــطــابــقــة ملــعــايــيــر 
االستدامة من مبادرة »بيتر كوتون 
إنيشاتيف« غير الربحية. وُيباع هذا 
الــنــوع مــن الــقــطــن بــأســعــار تــفــوق ب 
الــعــادي.  10٪ تلك الخاصة بالقطن 
وتـــقـــول كــريــســتــيــنــا شــيــتــيــنــو، وهــي 
عــاملــة حــشــرات مــن جــامــعــة برازيليا 
 
َّ
ــة الــقــطــن: إن ــ ومــتــخــصــصــة فـــي زراعـ
ر، ولــم يعد الناس  »املـــزاج العام تغيَّ
يــرغــبــون فـــي اســتــهــاك مــنــتــجــات ال 
الــطــبــيــعــة«. ويسعى  تــحــتــرم دورات 
لون على هذا  األشــخــاص الذين يعوِّ
ــا« إلـــى  ــتــــداًمــ الـــقـــطـــن املـــصـــنـــف »مــــســ
البرازيل في الخارج  تحسني صورة 
هت منذ وصــول الرئيس  وِّ

ُ
بعدما ش

الــيــمــيــنــي جــايــيــر بـــولـــســـونـــارو إلــى 
السلطة، إذ زادت وتيرة قطع أشجار 

الـــغـــابـــات فـــي الـــبـــرازيـــل مــنــذ تــولــيــه 
 
ُ
ــع زراعـــــة

َّ
الــحــكــم فـــي يـــنـــايـــر. وتــتــمــت

ــن بـــســـمـــعـــة ســـيـــئـــة إذ تــرتــبــط  ــطـ ــقـ الـ
ـــمـــارســـة في 

ُ
تــاريــخــًيــا بــالــعــبــوديــة امل

حــق الــعــمــال داخـــل َمــــزارع كبيرة في 
الــــواليــــات املـــتـــحـــدة، فـــي حـــني تــوجــه 
الـــيـــوم لحاجتها  ــقـــادات  ــتـ إلــيــهــا االنـ
إلى كميات كبيرة من املياه ومبيدات 
الـــحـــشـــرات. ووضـــــَع اتـــحـــاد منتجي 
ــا( سنة  ــ ــرابـ ــ الــقــطــن الـــبـــرازيـــلـــيـــني )أبـ
املـــزارعـــني  يـــوجـــه   

ً
ــوكـــوال ــروتـ بـ  2015

ــة  ــيــ ــابــ ــات إيــــجــ ــ ــ ــارسـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــاد مـ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ العــ
كتدريبهم على إدارة استخدام املياه 

الــحــشــريــة بطريقة تكون  واملــبــيــدات 
فــاعــلــة فـــي الــــزراعــــة وبـــَكـــمـــيـــات غير 
كبيرة، باإلضافة إلى إياء األولوية 
لــألســمــدة الطبيعية. ويــقــول رئيس 
 
َّ
االتــحــاد مارسيو بــورتــوكــاريــرو: إن

الــبــروتــوكــول هــو عــبــارة عــن »عملية 
ــــون  ــزارعـ ــ إعــــــــادة تـــأهـــيـــل، إذ كـــــان املـ
ــا يـــســـعـــون لــتــحــقــيــق أقــصــى  ــ ــاًسـ ــ أسـ
نسبة ممكنة مــن األربـــاح. أمــا اليوم 
 اإلنــــتــــاج املـــســـتـــدام 

َّ
فـــنـــشـــرح لـــهـــم أن

يؤدي بشكل قاطع إلى تدفق الطلب 
على القطن«.

وتضم كريستالينا الواقعة على ُبعد 

130 كيلومتًرا من العاصمة برازيليا، 
مزرعة باملونا التي تديرها شركة 
عدُّ إحدى 

ُ
»إس إل سي أغريكوال« وت

ــل.  ــرازيــ ــبــ ــقـــطـــن فــــي الــ ــم مــــــــزارع الـ ــ أهــ
ووســط 27 ألــف هكتار مــن األراضــي 
الزراعية، تبرز مجموعة من املباني 
تــشــكــل بــمــثــابــة قــريــة صــغــيــرة وســط 
الحقول. وتضمُّ املزرعة كذلك حديقة 
لألطفال وملعًبا لكرة القدم ومرافق 
ترفيهية أخرى مخصصة للموظفني 
املقيمني فيها. ويؤكد منسق اإلنتاج 
 
َّ
فــي املـــزرعـــة ديــيــغــو غــولــدشــمــيــت أن
ــتــاحــة 

ُ
الـــهـــدف مـــن وســـائـــل الـــراحـــة امل

لــلــعــمــال هــو اســتــمــرارهــم فــي العمل 
 فـــي املـــزرعـــة وتــجــنــب تغيير 

ً
طـــويـــا

املوظفني بصورة دائمة.
وتجري خلف غولدشميت عمليات 
ــن الــقــطــن  ــ تـــغـــلـــيـــف حــــــزم ضـــخـــمـــة مـ
ـــــع رمــــز شــريــطــي عــلــيــهــا يــوفــر 

ْ
ووض

رع 
ُ
كل املعلومات عن املنطقة التي ز

عتمدة في 
ُ
فيها املنتج والــشــروط امل

 
َّ
إلــى أن زراعــتــه.ويــشــيــُر غولدشميت 

ــا 
ً
«، الفــت

ً
هـــذه الــكــمــيــة »ُمــبــاعــة أصـــــا

 99٪ مــن اإلنـــتـــاج ُيخصص 
َّ
إلـــى أن

ــا الــــســــنــــة املــــاضــــيــــة،  ــ ــ ــديـــر. أمـ ــتـــصـ ــلـ لـ
ــة 600 ألــــف طـــن من  ــزرعـ رت املـ ــدَّ فـــصـ
ع طورته  القطن. ويتيح برنامج تتبُّ
املزرعة بالشراكة مع عامات تجارية 
ــــابـــــس لــلــمــســتــهــلــكــني  ــاملـ ــ ــة بـ ــ ــاصـ ــ خـ
أن يــتــابــعــوا مـــراحـــل اإلنــــتــــاج كــلــهــا. 
ستدام« 

ُ
ويستخدم ُمنتجو القطن »امل

ــــرش املــــبــــيــــدات  ــ ــرة لـ ــ ــيَّ ــســ ــرات مــ ــائــــ طــــ
بطريقة أكثر فاعلية.

وزادت كمية الصادرات 15 مرة على 
مدى السنوات العشرين األخيرة.

يواجه إنتاج األرز في الهند تدهورا خال العام الجاري، حيث تسبب تراجع تساقط األمطار في مناطق الزراعة 
الرئيسة في تقليص الزراعات، ما يثير مخاوف من أن أكبر دولة مصدرة لألرز قد تحد من صادراتها بعد 

فرض قيود على مبيعات القمح والسكر لتوفير األمن الغذائي.
ونقلت وكالة بلومبيرج لألنباء عن وزارة الزراعة القول إن إجمالي مساحة زراعة األرز في الهند، وهي ثاني أكبر 

منتج له في العالم، تراجع بواقع 12 في املائة حتى اآلن هذا العام.
العالم، وهو ما  الغذاء باالقتصادات في مختلف أنحاء  ويتداعى املحصول في وقت يضر فيه ارتفاع أسعار 
سيؤثر في مليارات األشخاص الذين يعتمدون على هذه السلعة الرئيسة. وتسهم الهند بنحو 40 في املائة في 

التجارة العاملية لألرز.
الغذائي للباد مهدد، بعدما أضرت موجة حر  القمح في أيار )مايو(، وقالت إن األمن  الهند تصدير  ومنعت 
تجاوزت األرقــام القياسية بمحصول القمح في عديد من الواليات. كما قيدت الهند صــادرات السكر لتأمني 

إمدادها الغذائي.

إضراب إضراب 150150 ألف  ألف 
عامل شاي بنغالدشيعامل شاي بنغالدشي

تكاليف الكهرباء فى سويسرا ترتفع تكاليف الكهرباء فى سويسرا ترتفع 3030 % العام القادم % العام القادم

• دكا : الحد األدنــى لألجور في الباد لعامل مــزارع الشاي هو 120 
 
ً
تاكا في اليوم ، أو 1.25 دوالًرا باألسعار الرسمية ، لكن ما يزيد قليا

ــا ألحــد املوظفني ، ال 
ً
عــن دوالر واحــد فــي الــســوق املفتوحة. هــذا ، وفــق

يكفي لشراء الطعام ، ناهيك عن األساسيات األخرى. يقدر الباحثون 
أن الرواتب اليومية التي يتقاضاها أكثر من 150 ألف عامل في أكثر 
مــن 200 مــزرعــة شــاي فــي بنغاديش هــي مــن بــني أدنـــى الــرواتــب في 
الــســبــت للمطالبة بــزيــادة قــدرهــا 150 باملئة.  يـــوم  الــعــالــم. وأضـــربـــوا 
غالبية عمال الشاي في الدولة ذات الغالبية املسلمة هم من الهندوس 
، والذين ينحدرون من عبيد استوردهم املزارعون  من الطبقة الدنيا 
ا ألحد املوظفني ، ال 

ً
البريطانيون خال الحقبة االستعمارية. هذا ، وفق

يكفي لشراء الطعام ، ناهيك عن األساسيات األخرى. صرحت أنجانا 
بويان ، 50 عاًما ، “اليوم ، ال يمكننا حتى شراء األرز الخشن لعائلتنا 
بــهــذا الـــقـــدر.” يكلف لــتــر زيـــت الــطــعــام أكــثــر مــن دخـــل الــيــوم. ثــم كيف 
يمكننا حتى التفكير في نظامنا الغذائي وأدويتنا وتعليم أطفالنا؟ “
مع ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة ، تطلب النقابات زيادة 
ــا للتقارير ، بـــدأ املــوظــفــون فــي 232 

ً
قــدرهــا 300 تــاكــا فــي الــيــوم. وفــق

حديقة شاي في الباد إضراًبا واسع النطاق. قال عضو لجنة نقابة 
عمال الشاي في بنغاديش ، سيتارام بن ، إن حوالي 150 ألف عامل 
شاي قد انضموا إلى اإلضراب حتى اليوم. وطاملا أن السلطة ال تأخذ 
طلباتنا في االعتبار ، فلن يختار أي عامل شاي أوراق الشاي أو يعمل 
، بعد زيــادة  الــشــاي ، على حــد قوله  فــي النباتات التي تعالج أوراق 
املــزارع زيــادة 14 تاكا  ، اقترح أصحاب  قدرها 18 تاكا العام املاضي 
يوميا. وبحسب إم. شاه ألوم ، رئيس اتحاد الشاي البنغاديشي ، فإن 
املشغلني “يمرون بظروف صعبة مع انخفاض األربــاح في السنوات 

األخيرة.

أن  تقرير صحفي  : ذكــر  • جينيف 
ــاء ســـوف  ــربـ ــهـ ــكـ مـــتـــوســـط تــكــلــفــة الـ
يـــرتـــفـــع بـــواقـــع نـــحـــو 30 فـــي املـــائـــة 
في  للمنازل في سويسرا  بالنسبة 
رابـــطـــة  بـــاســـم  نـــاطـــق  ــال  ــ وقــ  .2023
ــاء الـــســـويـــســـريـــة  ــربــ ــهــ ــكــ ــات الــ ــ ــركـ ــ شـ
ــايــــجــــر  ــتــــســ ــة تــــــاجــــــس أنــ ــفــ ــيــ لــــصــــحــ
ــــف الـــــشـــــركـــــات ســـــــوف تـــرفـــع  ــــصـ »نـ
ــع 30 فــي  ــواقــ لـــلـــمـــنـــازل بــ األســــعــــار 

الــحــال  . ومثلما هــو  أكــثــر  أو  املــائــة 
بــالــنــســبــة لــلــكــثــيــر مـــن املــنــاطــق فــي 
أوروبـــــا، تــرتــفــع تــكــالــيــف الــكــهــربــاء 
ــع  ــ ــراجــ ــ ــب تــ ــ ــبـ ــ ــسـ ــ فــــــــي ســــــويــــــســــــرا بـ
ــبـــيـــعـــي عــقــب  ــاز الـــطـ ــ ــغـ ــ إمــــــــــــدادات الـ
ــــي فــي  ــــروسـ الـــتـــدخـــل الـــعـــســـكـــري الـ
ــه يــتــم  ــ أوكــــرانــــيــــا.  ولـــكـــن نـــظـــرا ألنـ
تــولــيــد أغــلــب الــكــهــربــاء مــن الــطــاقــة 
الــكــهــرومــائــيــة والـــنـــوويـــة، فــصــدمــة 

ــا فــــــي الــــــــدول  ــنــــهــ األســـــــعـــــــار أقــــــــل مــ
املـــجـــاورة. ونــقــلــت وكــالــة بــلــومــبــرج 
لــألنــبــاء عــن الــصــحــيــفــة أن الــزيــادة 
فـــي أســـعـــار الــكــهــربــاء ســـوف تصل 
ــرانــــك ســـويـــســـري  فــ  315 نـــحـــو  إلـــــى 
)328.39 دوالرا( ســـنـــويـــا ألســـر 
تــعــيــش فـــي شــقــة مـــن خــمــس غـــرف. 
وتــــواجــــه األعــــمــــال الـــتـــجـــاريـــة مــثــل 
ــز الـــكـــبـــيـــرة زيـــــــادة تــكــالــيــف  ــابـ املـــخـ

ــع نـــحـــو عـــشـــرة آالف  ــواقــ الـــطـــاقـــة بــ
ــكـــشـــف عــن  ــم الـ ــتـ ــــوف يـ ــ ــك. وسـ ــ ــرانـ ــ فـ
الشهر،  نهاية  الزيادة في  تفاصيل 
املشغلة  الــشــركــات  مــوافــقــة  بــمــجــرد 
عــلــى األســـعـــار الـــجـــديـــدة. وأطــلــقــت 
ــرا  ــة مــــؤخــ ــريــ ــويــــســ ــة الــــســ ــكــــومــ الــــحــ
مليارات  بقيمة عشرة  إنقاذ  حزمة 
إفــــــاس  لـــلـــحـــيـــلـــولـــة دون  فــــــرانــــــك 

السويسرية. الكهرباء  شركات 
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وأضاف مشروع البحث قطع مراحل 
ــمـــت الـــجـــامـــعـــة  ـ

ّ
ــظ ــيـــث نـ ــة، حـ ــدمـ ــقـ ــتـ مـ

مــؤخــًرا نـــدوة علمية بــعــنــوان »تـــآزر 
ــات  ــاســ ــيــ ــة وقــ ــ ــ ــيـ ــ ــ الــــقــــيــــاســــات األرضـ
ــمــــار الــصــنــاعــيــة لـــرصـــد الــهــبــاء  األقــ
الجوي فوق الشرق األوســط«، وتعد 
الـــنـــدوة الــعــلــمــيــة األولـــــى فـــي ســيــاق 
الندوات التي تقيمها جامعة نزوى 
لــلــتــوعــيــة بــمــخــاطــر الــتــلــوث الــجــوي 
بالتعاون مع وكالة ناسا والوقوف 
ــلـــى األضــــــــــرار الـــبـــيـــئـــة واملـــنـــاخـــيـــة  عـ

ــــي تـــســـبـــبـــهـــا ظــــاهــــرة  ــتـ ــ ــدة الـ ــ ــديـ ــ ــعـ ــ الـ
االحتباس الحراري.

الـــــــنـــــــدوة أوصــــــت  إلــــــــى أن  وأشــــــــــــار 
ــرورة مـــشـــاركـــة أعــــضــــاء هــيــئــة  بـــــضـــ
ــدريـــس فــــي الـــبـــحـــث الــعــلــمــي مــن  ــتـ الـ
ــــال تــشــكــيــل مـــجـــمـــوعـــات بــحــثــيــة  خـ
مــتــعــاونــة وإشــــــراك الــطــلــبــة بــهــا من 
خال البرامج البحثية التي توفرها 
جامعة نــزوى بالتعاون والتنسيق 
الــعــالــي والبحث  مــع وزارة التعليم 
العلمي واالبتكار مثل املنح البحثية 

مة للطلبة في املرحلة الجامعية  املقدَّ
الــبــحــثــيــة  ــــح  ــنـ ــ األولـــــــــى )URG( واملـ

.)GRG( مة لطلبة املاجستير املقدَّ
وأوضــح عميد كلية العلوم واآلداب 
ــــزوى أن مــشــاركــة وكــالــة  بــجــامــعــة نـ
ــذا املـــشـــروع نــابــع من  »نـــاســـا« فــي هـ
املـــكـــانـــة الــعــلــمــيــة لــلــوكــالــة ودورهـــــا 
ــوث  ــ ــحـ ــ ــبـ ــ ــود فــــــــي مـــــــجـــــــال الـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــعـ ــ ــ املـ
والـــدراســـات، وفــي مقدمتها مشاكل 
ــث يــمــثــلــهــا  ــيــ ــغــــــاف الـــــــجـــــــوي، حــ الــــ
ــذا املــــشــــروع الـــدكـــتـــور بــاتــيــل  ــ فــــي هـ

)Piyushkumar N. Patel(، عالم مناخ 
يعمل في مختبر الدفع النفاث التابع 
لــوكــالــة نـــاســـا، ومــعــهــد كــالــيــفــورنــيــا 
الــواليــات املتحدة  للتكنولوجيا فــي 
األمريكية، وفــي جامعات أوك ريدج 
ــد الـــبـــاحـــثـــني  ــ ــ ــو أحـ ــ ــ املــــتــــعــــاونــــة، وهـ
ــــي املـــــشـــــروع الــبــحــثــي  املــــشــــاركــــني فـ
ل ولــديــه خبرة فــي االستشعار  املــمــوَّ
ــار الــصــنــاعــيــة  ــ ــمـ ــ ــن ُبـــعـــد عـــبـــر األقـ عــ
والعمل على إعــادة معالجة بيانات 

األقمار الصناعية املختلفة.

ــور أن الــــــــدور الــكــبــيــر  ــتــ ــدكــ وذكـــــــر الــ
ــــوي فــي  ــجـ ــ ــاء الـ ــبــ ــهــ ــه الــ ــ ــؤديـ ــ الــــــــذي يـ
ــدورة  ــ ــوازن الـــطـــاقـــة اإلقــلــيــمــي، والــ ــ تــ
الـــهـــيـــدرولـــوجـــيـــة، ونـــوعـــيـــة الـــهـــواء، 
ســُيــســهــم فــي الــتــوّصــل إلـــى النتائج 
ــي املــــشــــروع  ــ ــم الــــتــــوّصــــل إلـــيـــهـــا فـ ــ تـ
البحثي الحالي للحد من املعلومات 
غير الدقيقة املتعلقة فــي التنبؤات 
املــنــاخ فــي سلطنة  ر  اإلقليمية لتغيُّ

ُعمان والشرق األوسط.
ــاء مـــؤســـســـة  ــ ــشــ ــ إنــ إلـــــــى أن  وأشـــــــــــار 

تــوفــر مــعــلــومــات قــّيــمــة لــدعــم جهود 
التخفيف من تلّوث الهواء وتخفيف 
ــيـــمـــا مـــــن حــيــث  ــــر املـــــنـــــاخ ال سـ تــــغــــيُّ
فــهــم الــعــاقــة بــني املـــصـــادر وفعالية 
ــراءات التخفيف مــن االنــبــعــاثــات  ــ إجـ
ــــي ســـلـــطـــنـــة ُعـــمـــان  ومــــــن الــــتــــلــــّوث فـ
يمكن أن يساعد في تحديد مصادر 
التلّوث والعوامل املناخية اإلقليمية 
ــــى الـــحـــد األدنــــــــى، مــمــا  وتــقــلــيــلــهــا إلـ
الــبــعــيــد على  املــــدى  سينعكس عــلــى 

منطقة الشرق األوسط بأكملها.

• مسقط : أطلقت جامعة نزوى بالتعاون مع وكالة )ناسا( مؤخًرا مشروًعا 

الــجــوي في  »الــهــبــاء  الــجــوي بعنوان  الــتــلــّوث  بــدراســة مخاطر  ق 
ّ
ا يتعل بحثّيً

الشرق األوسط«، بتمويل من برنامج التمويل املؤسسي املبني على الكفاءة 
التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار.

الــعــلــوم واآلداب  الــعــامــري عميد كلية  بــن سليمان  الــدكــتــور عيسى  وقـــال 
بجامعة نزوى: الهدف الرئيس من املشروع البحثي هو التوصل إلى معدالت 
الــجــوي مــن خــال قياسها عــن طريق األقمار  الهباء  التي يسببها  التلوث 
االصطناعية ومحطات الرصد املحلية والتحاليل املخبرية لقياس الجزيئات 
التي يمكن أن توفر فرًصا  املناخ الجوي،  الــذرات في  التي تحملها  الضارة 
انبعاثات غــازات  التي ال تقلل فقط من  السياسات  الــقــرار ملراجعة  اع 

ّ
لصن

البيئية في  الهواء وترتقي بالصحة  الحراري بل تحّسن جــودة  االحتباس 
الشرق األوسط.

إطالق مشروع حول مخاطر تلوث الهواء فى الشرق األوسط
بالتعاون مع ناسا و جامعة عمانية

دراسة حتذر: أكبر طبقة جليدية فى العالم مهددة

مكبات النفايات ترفع حرارة األرض

الدكتور باتيل : الدور الذي يؤديه الهباء الجوي في توازن الطاقة اإلقليمي والدورة الهيدرولوجية ونوعية الهواء، سُيسهم في التوّصل إلى النتائج

كشف بحث جديد ما يعتقد العلماء 
ــاع مــســتــوى »ســطــح  ــفـ أنــــه يــفــســر ارتـ
الــعــاملــي«، حيث تتدفق املياه  البحر 
الدافئة نحو أكبر طبقة جليدية في 
العالم واملــوجــودة فــي »شــرق القارة 

القطبية الجنوبية«.
ــقـــل مـــوقـــع »ذا كـــونـــفـــيـــرجـــن« عــن  ونـ
بحث نشرته مجلة »نيتشر كايمت 
املــيــاه في  تــشــنــج« أن »تــغــيــر دوران 
املحيط املتجمد الجنوبي قــد يضر 
باستقرار الغطاء الجليدي في شرق 
الــجــنــوبــيــة«، مشيرا  الــقــارة القطبية 
الــواليــات  إلــى أن حجمه يبلغ حجم 

املتحدة، وهو األكبر في العالم.
وأوضــح البحث أن هذا األمــر يحدث 
بسبب تغييرات »دوران املياه بسبب 
الــريــاح، والتي  التحوالت في أنماط 
املــنــاخ، والتي  ترتبط بعوامل تغير 
قد تؤدي إلى ارتفاع مستوى سطح 
البحر، بما يهدد املناطق الساحلية 
للبشر«. وتوصي النتائج أن خفض 
ــل مـــن 1.5  ــى أقــ ــرار الـــعـــاملـــي إلــ ــتــ االحــ
درجــة مئوية أصبح ضــرورة ملحة، 

لتجنب أكثر األضرار املناخية فتكا.
وتتكون الصفائح الجليدية بحسب 
التقرير من »جليد« تراكم مع هطول 
فــــوق األرض، حــيــث تمتد  األمــــطــــار 
هــذه الصفائح لتطفو على املحيط. 
وأشــار التقرير إلــى أنــه من املعروف 

 جــديــٌد 
ٌ
• واشـــنـــطـــن : خـــلـــَص بـــحـــث

 » ساينس أدفانسيز«  
ُ
نشرته دوريــة

 تحلل 
َّ
إلــــى أن ــة األمـــريـــكـــيـــة،  الــعــلــمــيَّ

فايات 
ُّ
ُمخلفات الطعام في مكبات الن

حول العالم يؤدي إلى انبعاث آالف 
األطنان من غاز امليثان الذي يتسبب 
ــــي ارتـــــفـــــاع درجـــــــة حــــــرارة  بـــــــــدوره فـ
األرض. وأوضــحــت اإلدارة الوطنية 
ــِغـــــاف الــــجــــوي فــي  ــ لــلــمــحــيــطــات والـ
ــه مـــع انــبــعــاث  ــ

َّ
الـــواليـــات املــتــحــدة، أن

نــحــو 570 مــلــيــون طـــن مـــن الـــغـــازات 
ــراري كــل  ــ ــحـ ــ املــســبــبــة لـــاحـــتـــبـــاس الـ
ــل األنــــشــــطــــة الـــصـــنـــاعـــيـــة  ــعـ ــفـ عـــــــام بـ
والطبيعية، يتزايد تركيز امليثان في 

الِغاف الجوي بوتيرة قياسّية.
وفـــي بــعــض الــبــلــدان، يــكــون املــصــدر 
ــــــة  األكـــــــبـــــــر هـــــــو الـــــحـــــقـــــول الــــــزراعــــــيَّ
املـــزارع، أمــا في الواليات  وحيوانات 
املــتــحــدة، فــإن صناعة النفط والــغــاز 
هـــي املـــســـؤولـــة إلــــى حـــد بــعــيــد، ومــع 

القارة  أن الغطاء الجليدي في غــرب 
القطبية الجنوبية يـــذوب ويساهم 

في ارتفاع مستوى سطح البحر.
وركـــز الــبــحــث عــن املــيــاه والــصــفــائــح 
فــي منطقة تــعــرف باسم  الــجــلــيــديــة 
حوض »أورورا«، والتي تشكل جزء 

من الغطاء الجليدي لشرق القارة.
ويــقــدر العلماء فــي حــال ذوبـــان هذا 

ذلـــك، هــنــاك مــصــدر رئــيــســي آخـــر في 
العديد من دول العالم، وهي القمامة.

إلــى أن صـــوًرا عالية  ــاَر البحث  وأشــ
الدقة من األقمار الصناعية التقطت 
في عام 2020، أظهرت أن غاز امليثان 
ــبـــات لـــلـــنـــفـــايـــات فــي  ــكـ صـــــــادر مــــن مـ

الحوض بالكامل سيرتفع مستوى 
سطح البحر العاملي بمقدار 5.1 متر.

ورصـــد الــبــاحــثــون مــؤشــرات حوض 
»أورورا« والتي تبني ارتفاعا واضحا 
في درجات حرارة املحيطات، بمعدل 
2 إلــــى 3 درجــــة مــئــويــة فـــي الــنــصــف 
ــريـــن، حــيــث  ــعـــشـ الـ ــرن  ــقــ الــ ــن  األول مــ
اتــجــاهــات االحــتــرار ثاث  تضاعفت 

ــة األرجـــنـــتـــيـــنـــيـــة بــويــنــس  ــمـ ــعـــاصـ الـ
ي نيودلهي ومومباي 

َ
آيرس ومدينت

ني والهور ثاني أكبر مدينة 
َ
الهنديت

في باكستان. 
ــى ســـبـــيـــل املـــــــثـــــــال، كــــــــان مــكــب  ــ ــلـ ــ وعـ
النفايات في مومباي ينتج نحو 9.8 

مرات منذ تسعينيات القرن املاضي.
وحـــــذرت الــــدراســــة مـــن تــفــاقــم حــركــة 
املــيــاه الــدافــئــة بــاتــجــاه شـــرق الــقــارة 
ــقـــرن  ــــال الـ الـــقـــطـــبـــيـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة خــ
ــادي والــــعــــشــــريــــن، مـــمـــا يـــهـــدد  ــ ــحــ ــ الــ
اســتــقــرار الــغــطــاء الــجــلــيــدي، ومـــا قد 
ــفـــــاع كـــبـــيـــر فــــي مــســتــوى  يـــعـــنـــي ارتـــ

سطح البحر.

طن من امليثان في الساعة أو 85 ألف 
ا لنتائج البحث، في 

ً
طن سنوًيا َوفق

حــني أطــلــق مــكــب بــويــنــس آيــــرس ما 
يــقــرب مــن 250 ألـــف طــن ســنــوًيــا، أو 
نصف إجمالي انبعاثات غاز امليثان 

من املدينة.

علماء يتوصلون إلى طريقة لتفتيت املواد علماء يتوصلون إلى طريقة لتفتيت املواد 
الكيميائية الضارة يف األدوات املنزليةالكيميائية الضارة يف األدوات املنزلية

ابــتــكــروا، ألول مــرة، طريقة  كشف بحث جديد أن علماء الكيمياء قــد 
لتدمير »املواد الكيميائية إلى األبد«، بطريقة منخفضة التكلفة.

وربط العلماء بني التعرض ملستويات معينة من املواد املعروفة باسم 
»الــفــاعــات بالسطح الــفــلــوريــة«، وهــي مــن مــركــبــات الــفــلــور، بمخاطر 

صحية منها السرطان والتشوهات الخلقية.
وقال البحث إن مقاومة هذه املواد للماء والزيت والبقع تجعلها مفيدة 
للغاية. ذلــك تستخدم في مئات من األشياء اليومية، بــدءًا من أوانــي 

القلي وصواًل إلى مستحضرات التجميل.
لكن تلك الخصائص هي التي تجعل من الصعب تدميرها.

وتعرف هذه املواد اختصارًا باسم PFAS، ويوجد منها حوالي 4,500 
من هذه املركبات املؤلفة من ذرات الفلور. وتوجد تقريبا في كل منزل 
في جميع أنحاء العالم داخل منتجات تشمل تغليف املواد الغذائية، 
وأدوات الــطــهــي غــيــر الــاصــقــة، ومـــعـــدات الــوقــايــة مــن املــطــر، واملــــواد 

الاصقة، والورق، والدهانات.
ــار على  وتـــوجـــد هــــذه املـــــواد بــمــســتــويــات مــنــخــفــضــة فـــي مــيــاه األمـــطـ
مستوى العالم، لكن إذا تسربت إلى املاء أو التربة بمستوى عاٍل، يمكن 

أن تصبح مصدر قلق خطير.
تـــؤدي مستويات  تـــزال األبــحــاث جــاريــة لتحديد كــيــف يمكن أن  وال 

التعرض لتلك املواد، إلى تأثيرات صحية مختلفة.
تقول إلسي سندرالند، أستاذة الكيمياء البيئية في جامعة هارفارد، 
)لـــذرات الفلور( والنتائج  ارتــبــاط بني التعرض  لبي بي ســي: »هناك 

السلبية في كل عضو حيوي رئيسي من جسم اإلنسان”.
ولم تكن الطرق املعروفة لتدمير »الفاعات بالسطح الفلورية«، مثل 
الــحــرق، ناجحة للغاية–إذ أنها تتطلب درجــات حــرارة عالية للغاية 

ومكلفة.
ويقول بحث جديد، أجراه علماء في جامعة نورث وسترن األمريكية، 
إن تــمــكــن مـــن تــحــقــيــق »مــــا كــــان يــبــدو مــســتــحــيــا« ودمــــر تــلــك املــــواد 

باستخدام درجة حرارة منخفضة ومواد رخيصة التكلفة.
الــتــي تعاني  وقـــد يــكــون هـــذا مــفــيــدًا للغاية فــي مــســاعــدة املجتمعات 
مــن تــلــوث عــالــي املــســتــوى، وفــقــا لــســنــدرالنــد، وهــي ليست عــضــوة في 
فريق البحث. ويعود السبب الرئيسي في صعوبة تدمير »الفاعات 
بالسطح الفلورية« إلى أنها تحتوي على العديد من روابط الكربون 

والفلور–أقوى الروابط في الكيمياء العضوية.
لكن هذه الروابط هي التي تجعلها تقاوم السوائل، وتجعلها مفيدة 

جدًا للصناعات الدوائية والغذائية.
وحـــدد فــريــق الــبــحــث، بــقــيــادة بريتاني تــرانــغ، آلــيــة جــديــدة لتحطيم 
الــفــلــوريــة« بــاســتــخــدام مـــادة كيميائية شائعة  »الــفــاعــات بالسطح 
ستخدم في صنع املنتجات 

ُ
تسمى هيدروكسيد الصوديوم–والتي ت
املنزلية مثل الصابون أو مسكنات األلم.

الــبــحــث مــجــمــوعــة مـــن ذرات األكـــســـجـــني ضعيفة  فـــريـــق  واســـتـــهـــدف 
الشحنة املوجودة في نهاية الذيل الطويل لروابط الكربون والفلور.

الــذيــل«  ونجحت العملية بشكل فــعــال فــي »قــطــع رأس املجموعة مــن 
وبــدأت »الفاعات بالسطح الفلورية« في االنهيار، ولــم يتبق سوى 

املنتجات غير الضارة.
تقول ترانغ إن النتائج »مثيرة بسبب بساطة الحل الذي نقدمه–لكنه 

غير معترف به”.
وقالت كاميا ألكسندر وايت، رائدة سياسة املواد الكيميائية وزميلة 
في الجمعية امللكية للكيمياء، لبي بي سي: »يمكن أن يكون هذا إنجازًا 

إذا كان بتكلفة منخفضة”.ً
شر البحث فى دورية »ساينس« العلمية.

ُ
ن

مكب النفايات 
في مومباي ينتج 
نحو 9.8 طن من 

الميثان في الساعة 
أو 8٥ ألف طن سنوًيا
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ــــح نـــحـــو 100  فــــي تــقــلــيــد شــعــبــي غــــريــــب، ذبـ
دولفني من فصيلة نادرة في جزر فارو، مما 
يمثل أكبر عملية صيد لهذا النوع منذ 124 

عاًما.
ــتــل فيها مــثــل هـــذا الــعــدد 

ُ
وكــانــت آخـــر مـــرة ق

الكبير مــن الــدالفــني قـــاروريـــة األنـــف شــديــدة 
ــام 1898، حيث  ــارو فـــي عـ ــزر فــ الـــذكـــاء فـــي جـ
ــا إلحــصــاءات 

ً
تــم ذبــح 100 مــن الــدالفــني، وفــق

حكومة جزر فارو.

تقليد عمره 1200 عام
ويــبــدأ مــوســم صيد الحيتان فــي جــزر فــارو 
في أشهر الصيف. ويعود تاريخ هذا التقليد 
ــام، عــنــدمــا كـــان الــنــاس  إلـــى حـــوالـــي 1200 عــ
يــصــطــادون الـــدالفـــني والــحــيــتــان فـــي أوقـــات 
املجاعة. وال تــزال العديد من أنــواع الدالفني، 
بــمــا فــي ذلـــك الــحــيــتــان والـــدالفـــني الــبــيــضــاء، 

قتل كل عام بسبب شحومها ولحومها.
ُ
ت

وتـــم تــوثــيــق الــصــيــد مـــن قــبــل مــنــظــمــة حملة 

الــهــادفــة  ســـي شــيــبــرد Sea Shepherd غــيــر 
للربح. وقام متطوعون من املنظمة بتصوير 

الدالفني وهي ملقاة ميتة بعد ذبحها.
»أنباء مروعة«

وقالت جماعة الكوكب األزرق للمحافظة على 
املحيط على فيسبوك، إن العملية عبارة عن 
»أنــبــاء مــروعــة.. لقد صدمنا بــشــدة ألن جزر 
فارو ذبحت بقسوة ما يقرب من 100 دالفني 

قارورية األنف«

أنــه إذا »لــم تتخذ اململكة املتحدة  وأضــافــت 
ــارك واالتــــحــــاد األوروبـــــــي أي إجــــراء  ــمـ ــدنـ والـ
لوقف الذبح غير املسؤول تماًما لهذه األنواع 
املحمية بشدة اآلن، فعندئذ تكون متواطئة 

في هذه اإلبادة البيئية«.
وفـــي يــولــيــو، أعــلــنــت حــكــومــة جـــزر فـــارو أنــه 
سيتم تنفيذ حــد ســنــوي للصيد يبلغ 500 
دولــفــني لــكــن املــدافــعــني عــن حــقــوق الــحــيــوان 

رفضوا هذا اإلجراء.

موجة نفوق هائلة لقنافذ البحر تقلق العلماء
 البحر 

ُ
آ بيتر – أ ف ب: تشهُد قنافذ بــوانــت 

ــا »ســريــًعــا 
ً
ذات اإلكــلــيــل فــي غـــوادلـــوب نــفــوق

 
ُ

ــَريـــن، األمـــــر الـــــذي ُيــقــلــق ــهـ « مــنــذ شـ
ً

وهــــائــــا
ــهــم ال يستطيعون تفسيَر 

َّ
أكــثــر؛ ألن العلماء 

 األحياء في جامعة األنتيل 
ُ
ذلك. وتقول عاملة

ــذه الــجــزيــرة  مــالــيــكــا ريــنــيــه تـــرويـــفـــو، فـــي هــ
الــواقــعــة فــي أرخبيل األنتيل الفرنسي: منذ 

ـــا ســريــًعــا 
ً
 نـــفـــوق

ُ
شـــهـــَريـــن أو ثـــاثـــة، نـــاحـــظ

 لــهــذه الــحــيــوانــات، فــي ظــاهــرة تضرُّ 
ً

وهــائــا
ــــرجــــانــــيــــة وال تــقــتــصــر 

َ
ــــا بـــالـــشـــعـــاب امل

ً
أيــــض

عــلــى غـــوادلـــوب بــل تـــمَّ اإلبــــاغ عــنــهــا فــي كل 
جـــزر الــكــاريــبــي. ومـــع شــركــاء آخــريــن بينهم 
الــدولــة الفرنسية واملعهد الفرنسي لبحوث 
ــــــــَه مــخــتــبــر وحــــدة  ــكـــشـــاف الــــبــــحــــر، وجَّ ــتـ اسـ

بيولوجيا الكائنات واألنظمة البيئية املائية 
في الجامعة إنــذاًرا في هذا الشأن، ويستعُد 
ـــحـــاولـــة 

ُ
ــــاق »حـــمـــلـــة ســـحـــب عـــيـــنـــات« مل ــ إلطـ

تحديد أصل املشكلة التي تطال قنافذ البحر 
ـــوجـــئ الــعــلــمــاُء بــمــوجــة حـــاالت 

ُ
ــد ف ــذه. وقــ ــ هـ

النفوق هذه، إذ إن أًيا منهم لم يرصد من قبل 
أيَّ مؤشرات إلى املرض.

حكومة جزر فارو 
أعلنت قتل ٥٠٠ 
دولفين سنوًيا!

مجزرة مروعة بحق الدالفني فى جزر فارومجزرة مروعة بحق الدالفني فى جزر فارو

الدالفين كائنات شديدة الذكاء ومفيدة للبيئة وصديقة للبشر

تقليد شعبي غريب في مجتمع يفترض انه متحضر!
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هل تؤدى أزمة شحّ األمطار فى إسبانيا إلى حرب على املياه؟

مخاوف من كارثة بيئية .. النفايات الكيميائية تلوث نهر أودير بني أملانيا وبولندا

شــهــدت شــبــه الــجــزيــرة اإليــبــيــريــة عــلــى غــرار 
فرنسا وإيطاليا في األشهر األخيرة موجات 
حـــر شــديــد بــعــد فــصــل شــتــاء عــلــى قـــدر غير 
إلــى تراجع  اعتيادي من الجفاف. وأدى ذلــك 
احتياطات املياه في إسبانيا في مطلع آب/
أغــســطــس إلـــى 14,4٪ مــن قــدراتــهــا، مــا يقل 
بعشرين نقطة عن متوسط السنوات العشر 

األخيرة في الفترة ذاتها.
ــى اتـــخـــاذ  ــ ــذا الــــوضــــع الـــســـلـــطـــات إلـ ــ ودفــــــع هـ
املــيــاه وال  تدابير عاجلة للحد مــن استهاك 
ــدلــــس )جـــنـــوب(  ســيــمــا فـــي كــاتــالــونــيــا واألنــ
حيث ال يتعدى مستوى خزانات املياه ٪25 
بــدل 56,5٪ فــي حــوض الـــوادي الكبير الــذي 

يؤمن رّي املنطقة بكاملها.
وقــــــالــــــت روســــــــاريــــــــو خـــيـــمـــيـــنـــيـــث أســـــتـــــاذة 
الهيدرولوجيا في جامعة خاين في األندلس 
لـ«املياه  إن »الــوضــع خطير« ســواء بالنسبة 
السطحية« أو »املياه الجوفية«، مشيرة إلى 
أن الــوضــع يــــزداد خــطــورة إذ يــنــدرج ضمن 
اتجاه عــام تنسبه روســاريــو خيمينيث إلى 

االحتباس الحراري.
 يــبــقــى أن شـــح املـــيـــاه لــيــس أمــــرا جـــديـــدا في 
إسبانيا، بل أن البلد بــات نموذجا للتكّيف 
مع أمطار غير منتظمة، بفضل عمليات نقل 
املــيــاه بــني أحـــواض االحتجاز وإلــى خزانات 

الــخــبــراء يـــرون أن هــذا الــنــظــام يكشف اليوم 
ــا مـــســـؤول  ــاريــ حــــــــدوده. وأوضـــــــح خـــولـــيـــو بــ
الـــفـــرع اإلســـبـــانـــي ملــنــظــمــة غرينبيس  حــمــلــة 
الــســدود »كانت لها فائدتها« لكنها  أن هــذه 
في املقابل »شجعت على االستغال املفرط« 
للمياه وتــراجــع نوعيتها، فضا عــن عرقلة 

املجرى الطبيعي لألنهار وتجددها.
ــلـــس الـــعـــلـــمـــي لــــحــــوض رون- ــجـ ــبــــر املـ ــتــ واعــ
املــتــوســط، وهــي هيئة فرنسية تضم خبراء 
في الهيدرولوجيا، أن »النموذج اإلسباني« 
يكون مجديا »فقط حني تكون املوارد املائية 
متوافرة بشكل كــاف ملــلء أحــواض احتجاز« 
املياه. لكن »يبدو أننا شارفنا على بلوغ هذه 
الــحــدود املــاديــة«، على مــا أوضـــح فــي تقرير 
مــضــيــفــا أن »الـــتـــطـــورات املــنــاخــيــة الــجــاريــة 
والتي ستستمر في العقود املقبلة، ستزيد 
مــــن خـــطـــر الـــتـــعـــثـــر الـــــــذي قــــد يـــتـــوقـــف مـــدى 
حــّدتــه أيضا على ضعف إمــكــانــات التكيف« 

للنموذج الحالي.
ــــروب إلـــى األمـــــام« - يــعــتــبــر الــخــبــراء أن  - “هـ
املشكلة تكمن فــي اســتــخــدام املــــوارد فــي بلد 
غــالــبــا مـــا يــتــم ري الـــحـــدائـــق فــيــه فـــي وســط 
الــنــهــار خـــال فــتــرات الــقــيــظ، كــمــا هــي الــحــال 
حاليا في مدريد. وعلق خوليو باريا مبديا 
استياءه »لــم يتوقف االستهاك عن التزايد 

عديدة أقيمت لتأمني إمــداد املــدن واألراضــي 
الــزراعــيــة. وفــي هــذا السياق أقــامــت إسبانيا 
خـــال الــقــرن الــعــشــريــن 1200 ســد كــبــيــرة، ما 
يمثل رقما قياسيا في أوروبــا بالنسبة إلى 
عدد السكان. وتوضح وزارة االنتقال البيئي 
عــلــى مــوقــعــهــا اإللـــكـــتـــرونـــي أن هــــذا »ســمــح 
املــروّيــة  إلسبانيا بــزيــادة مساحة األراضــــي 
إلــى ثاثة مايني و400  ألــف هكتار  من 900 
ألــف هــكــتــار«، معتبرة أن »نــظــام إدارة املياه 
في إسبانيا مثال للنجاح«. لكن العديد من 

ــاء الــتــي فـــي مــتــنــاولــنــا تـــزداد  فـــي حـــني أن املــ
ندرة، هذا غير منطقي”.

والسبب خلف ذلــك هو ازدهــار السياحة مع 
إقـــامـــة بــنــى تــحــتــيــة مــســتــهــلــكــة لــلــمــيــاه مثل 
مــاعــب الــغــولــف وأحـــــواض الــســبــاحــة، إنــمــا 
كــذلــك الــزراعــة املكثفة الــتــي تمتص أكــثــر من 
80٪ مــن املـــوارد املائية لـــرّي مــزروعــات غير 
مــائــمــة إطــاقــا فــي بــعــض األحـــيـــان للطقس 
الجاف، مثل الفراولة واألفــوكــادو، وموجهة 
ــى الـــــســـــوق األوروبــــــــيــــــــة. وقـــــالـــــت خـــولـــيـــا  ــ ــ إلـ

مارتينيث املــديــرة الفنية ملجموعة »نويفا 
كــولــتــورا بـــور إيـــل أغــــوا« الــنــاشــطــة مــن أجــل 
الــري في  إدارة أفضل للمياه، إن »اســتــخــدام 
إســبــانــيــا غــيــر عـــقـــانـــي. ال يـــجـــوز أن نــكــون 
بــســتــان أوروبـــــا« فــي حــني أن »هــنــاك حــاالت 

انقطاع للمياه عن السكان”.
وســعــيــا ملــعــالــجــة مــشــكــلــة شـــح املـــيـــاه أقـــرت 
فــي منتصف تــمــوز/يــولــيــو خطة  الــحــكــومــة 
ــفـــتـــرض أن »تـــكـــّيـــف نــظــام  إســـتـــراتـــيـــجـــيـــة يـ
إدارة )املــيــاه( املعتمد مــع مفاعيل االحــتــرار 
ــنــــاخــــي« مــــن خـــــال تـــدابـــيـــر تــشــجــع عــلــى  املــ
ــتـــدويـــر« وعـــلـــى اســـتـــخـــدام »فـــّعـــال  »إعــــــادة الـ

وعقانّي« للموارد.
لــكــن الــخــبــراء يـــرون أن الــتــقــدم الـــذي يتحقق 
ال يــزال مــحــدودا في حني ال تــزال العديد من 
املناطق تراهن على زيــادة األراضــي املروية. 
وأكـــــد خــولــيــو بـــاريـــســـا »نـــحـــن بــحــاجــة إلــى 
ــادة هيكلة  تــدابــيــر أكــثــر شـــّدة« تمر عبر »إعــ

النظام الزراعي« اإلسباني.
وتـــشـــاطـــره الــــــرأي خــولــيــا مــارتــيــنــيــث الــتــي 
تذكر بأن »إسبانيا هي البلد األوروبي الذي 
يمارس أكبر قــدر من الضغوط على مــوارده 
املــائــيــة« مــحــذرة »ثــمــة قـــــرارات ال يــريــد أحــد 
اتخاذها، لكن ال يمكننا مواصلة هذا الهروب 

إلى األمام”.

في ظل موجة جفاف تاريخية، تتساءل 
ــا  ــ ــواردهـ ــ إســـبـــانـــيـــا حــــــول مـــســـتـــقـــبـــل مـ
التي يخصص قسم كبير منها  املائية 
ــي الــزراعــيــة فــي حــني يهدد  لـــرّي األراضــ

التصّحر 75 % من الباد.
في مواجهة شّح األمطار، حذرت وزيرة 
االنتقال في مجال البيئة تيريسا ريبيرا 
نــكــون فــي غاية  أن  بـــأّن »علينا  مــؤخــرا 
الــحــذر واملــســؤولــيــة بـــدال مــن أن نغمض 
عــيــونــنــا« مــتــوقــعــة »فــــتــــرات مـــن الــتــوتــر 

الشديد«.

النافقة فــوق مياه  تطفو آالف األســمــاك 
نهر أوديـــر فــي أملانيا وبــولــنــدا، مــا يعزز 
املنطقة،  فــي  كــارثــة بيئية  مــخــاوف مــن 
حيث دعــي الــســكــان لــعــدم االقــتــراب من 
املــــيــــاه. تــنــتــشــر األســــمــــاك الـــنـــافـــقـــة فــي 
بــحــيــرات بــالــقــرب مــن بــلــدة شــفــيــدت في 
شــــرق أملـــانـــيـــا، ومــــن املــتــوقــع أن تــيــارات 
ــيـــث تــم  ــنــــدا، حـ ــولــ ــــن بــ ــاه نــقــلــتــهــا مـ ــ ــيـ ــ املـ
اكتشاف الحاالت األولى من قبل السكان 
ــيــــاديــــن فــــي 28 تــــمــــوز )يـــولـــيـــو(  والــــصــ

املاضي.

أقامت إسبانيا فى القرن العشرين ١٢٠٠ سد كبيرة، ما يمثل رقما قياسيا في أوروبا

تقارير

خوليو باريا : أن هذه 
السدود »كانت لها 

فائدتها« لكنها »شجعت 
على االستغالل المفرط« 
للمياه وتراجع نوعيتها

خوليا مارتينيث:
 إن استخدام الري
 في إسبانيا غير 

عقالني ال يجوز أن
 نكون بستان أوروبا«

ــا تــــفــــاجــــأوا  ــيــ ــانــ ــــون فـــــي أملــ ــــؤولـ ــــسـ واتـــــهـــــم مـ
بــوصــول أعـــداد كبيرة مــن األســمــاك النافقة، 
السلطات البولندية بــعــدم إعامهم مسبقا 
الــشــرطــة البولندية مكافأة  بــاألمــر، وأعــلــنــت 
بقيمة 210 آالف يورو ملن يتمكن من العثور 

واإلباغ عن الجهة التي لوثت النهر.
وتنتقد الحكومة البولندية بشدة لكونها لم 
تتخذ قرارات مبكرة بتطويق موقع الكارثة، 
الــوزراء  وقــال ماتيوش مورافتسكي، رئيس 
البولندي الجمعة »في البداية اعتقد الجميع 
بــــأن املــشــكــلــة مــحــلــيــة«. وأقـــــر بــــأن »الــتــلــوث 
منتشر بشكل كبير، بما يمكننا مــن القول 
إن أوديــــر يــلــزمــه أعـــوامـــا لــيــســتــرجــع وضعه 
الطبيعي«. كما أوضـــح »األرجــــح أن كميات 
كبيرة مــن النفايات الكيميائية تــم إلقاؤها 
في النهر رغم الوعي باملخاطر وتبعات ذلك”.
مــن جــانــبــهــا، طــالــبــت ستيفي ليمكي، وزيــر 

البيئة األملانية بفتح تحقيق شامل لتحديد 
ــة  ــارثــ ــكــ إلــــــى هــــــذه »الــ الــــتــــي أدت  ــاب  ــ ــبــ ــ األســ
البيئية«. ويقف ميشال توتينهان، مساعد 
رئــيــس الــحــديــقــة الــوطــنــيــة لــــوادي »ال بــاس-
الــواقــع  أوديـــر« وينظر بتركيز صــوب النهر 
عــلــى الـــحـــدود األملــانــيــة-الــبــولــنــديــة. ويــقــول 
»نحن في الجانب األملاني، السمك النافق في 
كل مكان، صدمت بشكل كبير، لدي إحساس 

بأن عقودا من العمل انهارت.. املاء حياتنا”.
وتعد مياه مهر »أوديــر« نقية ويعيش فيها 
نحو 40 صنفا من األسماك. ويطفو عديد من 
األســمــاك النافقة وبعضها يــتــجــاوز حجمه 
الـــــــ40 ســنــتــيــمــتــرا فــــوق مـــيـــاه الـــنـــهـــر، بينما 
تــحــاول أخـــرى الــتــحــرك دون جــــدوى، وتــقــدر 
الــســلــطــات بـــأن األســمــاك تــعــرضــت للتسميم 
على األرجــــح. وأوضـــح اكسيل فــوجــل، وزيــر 
البيئة في الند دي براندبورج بأن »نفوقها 

غير طبيعي«، وأن أطنانا منها ماتت دون 
شك، الفتا إلى أن نفوق األسماك يكون سببه 
فــي غــالــب األحــيــان تقلص نسبة األكسجني 

حني ينخفض منسوب املياه.
ــن الحـــظـــنـــا ارتـــــفـــــاع نــســبــة  ــكــ ويــــســــتــــدرك »لــ
ــديـــدة، مـــا يــؤكــد بــأن  األكــســجــني مــنــذ أيــــام عـ
مــــادة غــريــبــة تـــم وضــعــهــا وتــســبــبــت فـــي كل 
هذا«. وأجريت اختبارات في أملانيا للتعرف 
على هذه املــادة وملحت السلطات إلى وجود 
مستويات مرتفعة جدا من مادة الزئبق، في 

انتظار ما سيكشف عنه التحقيق.
وفــي بــولــنــدا، تنظر املحكمة فــي ملف تلوث 
النهر مع تنامي اإلدانات في الباد، وطالبت 
املعارضة واملنظمات، التي تنشط في الدفاع 
عــــن الـــبـــيـــئـــة، بـــتـــوضـــيـــحـــات مــــن الـــحـــكـــومـــة، 
وطـــالـــب بــعــضــهــم بــاســتــقــالــة املــســؤولــني في 
وزارة املـــنـــاخ، حــيــث ال يـــزال مــســاعــد الــوزيــر 

يــشــجــع املـــواطـــنـــني عــلــى الــتــوجــه إلــــى الــنــهــر 
للسباحة.

وشبه الناشط البيئي دانيال بيتريكيوفيز 
مـــا يـــحـــدث فـــي الــنــهــر بـــ«تــشــيــرنــوبــيــل بعد 
الــحــادثــة حــني طلبت السلطات السوفياتية 
من املواطنني املشاركة في استعراض األول 

من مايو«. 
وتـــبـــدو الـــحـــيـــرة عــلــى وجــــه مــســاعــد رئــيــس 
الــحــديــقــة الــوطــنــيــة الــــذي يــقــف عــلــى ضــفــاف 
النهر ويقول »إذا ما تم التأكد من أنها مادة 

الزئبق، فستبقى لوقت طويل”.
املــنــاخ البولندية أمـــس، وجــود  ونــفــت وزارة 
ــعــــد أن قـــامـــت  مـــــــــادة الــــزئــــبــــق فـــــي املـــــيـــــاه بــ
بــاخــتــبــارات، وأوضــحــت فــي بــيــان »لـــم نعثر 
ــي قــــــام بــهــا  ــتــ ــبــــق فـــالـــتـــحـــالـــيـــل الــ ــزئــ عـــلـــى الــ

الجانبان تظهر أن نسبة امللوحة مرتفعة«.
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جفاف تاريخي يضرب فرنسا.. و100 بلدة من دون ماء للشرب

ــر االنـــتـــقـــال الــبــيــئــي في  ــ ــاريـــس : أعـــلـــن وزيـ بـ
ــر مــن  ــثــ ــا، كـــريـــســـتـــوف بـــيـــشـــو، أن »أكــ فـــرنـــسـ
مــئــة بــلــدة فـــي فــرنــســا لـــم يــُعــد لــديــهــا حاليا 
مــاء لــلــشــرب«، واصــفــا الجفاف الــذي تشهده 
ــه 

ّ
خــــرى بــأن

ُ
الــبــاد عــلــى غـــرار دول أوروّبـــيـــة أ

»تاريخي”.
ــا، تــخــضــع 93 مــنــطــقــة مــــن أصـــل  فــــي فـــرنـــسـ
ــاء بـــدرجـــات  ــ 96 لــقــيــود تـــخـــّص اســتــهــاك املـ

متفاوتة، بينما تمّر 62 منطقة بأزمة.
كان يوليو الفائت ثاني أعلى شهر من حيث 
ــل مــثــيــل لـــه مــنــذ مـــارس  ــم ُيــســجَّ الــجــفــاف ولــ
1961، وقد ترافق ذلك مع تراجع املتساقطات 
بـــ84٪ مقارنة باملعّدالت العادّية في الفترة 

املمتّدة بني 1991 و2020.
 فـــي غــالــبــّيــة املــنــاطــق الــتــي 

ّ
ــَر الـــوزيـــر أن ــ وذكـ

الــشــرب »تــتــّم عملّيات  تشكو نقًصا فــي مــاء 
ه 

ّ
التزّود من خال شاحنات نقل املاء... بما أن

لم يعد هناك شيء في القنوات”.
وأضـــــاف خــــال زيـــــارة لـــه إلــــى جـــنـــوب شــرق 
ل في تشديد بعض 

ّ
 الرهان يتمث

ّ
الباد »كــل

القيود”.
ّعلت رئيسة الــوزراء إليزابيت بورن خلّية 

َ
وف

التاريخي  أزمـــة وزارّيــــة للنظر فــي »الــوضــع 
الذي يمّر به عدد كبير من املناطق”.

حاد األوروبي، على غرار 
ّ
وتشهد دول في االت

فرنسا، موجة حّر وجفاف.
وأعلنت السلطات الهولندّية حــال »النقص 
 هناك إجراءات 

ّ
الشديد للماء«، ونّبهت إلى أن

خاذها.
ّ
جديدة قد يجري ات

ــع أن تـــزداد مــوجــات الــجــفــاف ونقص 
ّ
وُيــتــوق

صبح أكثر شــّدة، على ما 
ُ
 وت

ً
املياه مستقبا

أفادت املفوضّية األوروبية التي دعت الدول 
ــم ُســبــل إعـــــادة اســتــخــدام 

ّ
األعـــضـــاء إلــــى تــعــل

عالَجة.
ُ
املياه امل

تخضع 9٣ منطقة من أصل 9٦ لقيود استهالك الماء بينما تمّر ٦٢ منطقة بأزمة

دوىل

اليونان تتعرض النتقادات جراء »فشلها املزمن« فى حماية الطبيعة

حتذير من ثوران بركان هائل فى هذا القرن

قالت وزارة البيئة إن النيران أتت على أكثر 
الـــغـــابـــات مــنــهــا 2200  مـــن 4500 هــكــتــار مـــن 
ــا 

ً
ــبــــاد. لــكــن وفــق دمـــــرت فـــي داديــــــا شـــمـــال الــ

لــلــتــقــديــرات األولـــيـــة تــم إنــقــاذ املــنــاطــق التي 
تتكاثر فيها هذه الطيور النادرة.

قـــــال وزيـــــــر الـــبـــيـــئـــة كـــوســـتـــاس ســكــريــكــاس 
ــزال  ــان وال يـ ــرام الــبــيــئــة وحــمــايــتــهــا كــ ــتــ »احــ

التزاًما أساسًيا لحكومتنا”.
لـــكـــن الـــعـــديـــد مــــن املـــجـــمـــوعـــات الـــتـــي تــعــنــى 
بحماية البيئة في اليونان ال تتفق مع هذا 

الرأي.
ينتقد سبيروس بساروداس مدير مجموعة 
كــالــيــســتــو لــحــمــايــة الــحــيــاة الــبــريــة، »الــفــشــل 
 
ً
املزمن« في حماية الطبيعة في اليونان، قائا
إن الحكومة املحافظة تسعى إلى ايجاد بيئة 
صديقة للشركات على حساب الحياة البرية. 

تــضــيــف نـــاديـــا أنـــدريـــانـــيـــدو املــكــلــفــة مهمة 
جمعية املتوسط إلنقاذ الساحف البحرية 
)Medasset( “هــنــاك نقص فــي التنسيق بني 
الــواضــح للمسؤوليات  الـــــوزارات والــتــوزيــع 
)..( كل هذا يؤدي إلى أنشطة غير قانونية ال 

يعاقب عليها أبًدا”.
وقـــالـــت لــفــرانــس بــــرس »إنـــهـــا حــلــقــة مــفــرغــة 
ويؤدي ذلك إلى سوء إدارة املناطق املحمية”.
يــــــقــــــول مـــــهـــــنـــــدس الـــــــغـــــــابـــــــات ديــــمــــتــــريــــس 
ــــذي ســـاهـــم فـــي وضــــع خطة  فــاســيــاكــيــس الـ
ــا إن أربـــعـــة حــــراس فقط  ــ الــعــمــلــيــات فـــي داديـ
مولجون القيام بــدوريــات في الحديقة على 

مساحة 800 كيلومتر مربع.
تتلقى خدمة سوفلي للغابات التي تشرف 
عــلــى داديــــــا، أقــــل مـــن 50 ألــــف يــــورو ســنــويــا 
ا 

ً
الــدولــة أو خمس القيمة املتوقعة، وفق مــن 

لفاسياكيس. حتى عندما كــانــت الحديقة 
تــحــتــرق قــبــل أســـبـــوعـــني، حـــاولـــت الــحــكــومــة 
تمرير قانون جديد قالت اثنتا عشرة منظمة 
غــيــر حــكــومــيــة إنـــه أضــعــف حــمــايــة الــحــدائــق 
ــوم الـــســـابـــع مـــن الــحــريــق،  ــي الـــيـ الـــوطـــنـــيـــة. فـ
ســحــبــت الــحــكــومــة مـــشـــروع الـــقـــانـــون بشكل 
مفاجىء من أجل »مزيد من املشاورات«. كان 
النص يسمح بأنشطة إضافية فــي املناطق 
املـــحـــمـــيـــة بـــمـــا فــــي ذلـــــك شــــق طـــــرق ومـــواقـــع 
سياحية ومنشآت لتخزين الكهرباء ومرافق 

االتصاالت.
أحــيــلــت الــيــونــان مـــــراًرا عــلــى مــحــكــمــة الــعــدل 
فـــي حــمــايــة محمياتها  لــفــشــلــهــا  ــة  ــيــ األوروبــ

الطبيعية.
ــبــــر 2020، ذّكـــــرت  ــمــ ــانــــون األول/ديــــســ كــ فــــي 
املحكمة أثينا بأنه باعترافها اتخذت الباد 

تدابير وقائية ألقل من 20٪ من 240 منطقة 
مـــحـــمـــيـــة. وفــــقــــا لـــلـــمـــجـــمـــوعـــات الــــتــــي تــعــنــى 
الــدفــاع عــن الــبــيــئــة، فـــإن احـــدى أهـــم الــثــغــرات 
هــي غــيــاب الــضــمــانــات الــقــانــونــيــة والــقــواعــد 
ــتــــي تـــنـــظـــم الــــجــــزء الـــيـــونـــانـــي مــــن شــبــكــة  الــ
نــاتــورا 2000 األوروبــيــة–الــتــي تــضــم مــواقــع 
تكاثر واســتــراحــة األنـــواع الــنــادرة واملــهــددة، 

واملحمية بموجب التشريعات األوروبية.
تـــؤكـــد خــاريــكــلــيــا مــيــنــوتــو مـــديـــرة بــرنــامــج 
املــنــتــزه الــوطــنــي فــي جــزيــرة زانــتــي لحماية 
الــذي يــديــره القسم  ساحف كاريتا كــاريــتــا، 
اليوناني في الصندوق العاملي للطبيعة، ان 
الــســلــطــات تــتــغــاضــى عــن »مـــئـــات« الــشــكــاوى 

والغرامات ضد التنمية غير القانونية.
ــز حـــكـــومـــة كــيــريــاكــوس  ــركـ ــا ملــيــنــوتــو تـ ــ

ً
ــق وفــ

ميتسوتاكيس على استكشاف املحروقات. 

حــتــى قــبــل الــهــجــوم الــروســي عــلــى أوكــرانــيــا، 
الــيــونــان خصصت مــواقــع استكشاف  كــانــت 

في البحر األيوني.
في شباط/فبراير، جنحت العديد من حيتان 
كوفييه إلى السواحل أثناء األبحاث الزلزالية 
فــي البحر األيــونــي. ونــفــت الــوكــالــة الوطنية 
الـــهـــيـــدروكـــربـــونـــيـــة أن تــكــون  املـــــــواد  إلدارة 

أنشطتها هي السبب في ذلك.
الـــيـــونـــان هــيــئــة وطــنــيــة  أنــــشــــأت  فــــي 2020، 
جــديــدة إلدارة حــدائــقــهــا، هــي وكــالــة البيئة 
املــنــاخ. لكن املنظمات غير  الطبيعية وتغير 
الـــحـــكـــومـــيـــة اســـتـــنـــكـــرت اســـتـــبـــعـــادهـــا مــنــهــا 

وكذلك السلطات املحلية.
ــاروداس »نـــحـــتـــاج إلــــى حــدائــق  ــ ــسـ ــ ويـــقـــول بـ
املــحــلــي ويتم  وطــنــيــة يــشــارك فيها املجتمع 

تمثيلها بشكل ديموقراطي”.

التي  املنظمات  الــعــديــد مــن  اعلنت  اثــيــنــا: 
البيئة أن حريقا ضخما  تعنى بحماية 
ــيــونــان كشف  فـــي حــديــقــة وطــنــيــة فـــي ال
الطبيعة في  املزمن« في حماية  »الفشل 
هذا البلد بسبب نقص في املوارد وعدد 

العاملني.
حديقة داديا الوطنية التي نجت باعجوبة 
الحرائق نهاية تموز/ الدمار بسبب  من 
يوليو، هي نظريا واحدة من أهم املناطق 
املحمية في أوروبا، إذ توفر موطنا مثاليا 
الوحيدة  نـــادرة وهــي املستعمرة  لطيور 

لتكاثر النسور السوداء في اوروبا.

وزارة البيئة : 
النيران أتت 

على أكثر من 
٤٥٠٠ هكتار من 

الغابات منها ٢٢٠٠ 
دمرت في داديا 

شمال البالد

السلطات متهمة بالتغاضي عن الشكاوى

حــذر علماء مــن احتمال ثـــوران بــركــان هائل 
في هذا القرن، سيؤدي - في حال حدوثه- إلى 
تغيير مناخ كوكب األرض وسيعرض حياة 

املايني للخطر.
وقــــال الــعــلــمــاء إن هــنــاك احــتــمــال واحــــد من 
ــــوام الــــ78  6 لــحــدوث هـــذه الــكــارثــة خـــال األعـ
ــا أوردت  ــــرن، وفـــــق مــ ــقـ ــ ــن هـــــذا الـ املــتــبــقــيــة مــ

صحيفة »ديلي ميل« البريطانية.
وأظهر تحليل أجــراه علماء معهد نيلز بور 
في الدنمارك لطبقة اللب الجليدي في جزيرة 
جريناند وأنتاركتيكا خلص إلى أن ثوران 
بركان بقوة 7 درجــات، يمكن أن يكون أقوى 
بـــ 10- 100 مـــرة مــن ذلـــك املــســجــل فــي يناير 

املاضي.
ثــار بــركــان هونجا تونجا هونجا  وعــنــدمــا 
هــا إبـــاي فــي يناير املــاضــي فــي دولـــة تونغا 
بــاملــحــيــط الـــهـــادئ، كـــان قــويــا إلـــى درجــــة أنــه 
تــســبــب بـــمـــوجـــات مـــد بـــحـــري »تــســونــامــي« 
وصـــلـــت إلـــــى الــــيــــابــــان وأمــــريــــكــــا الــشــمــالــيــة 

وأمريكا الجنوبية.
ــة تــونــجــا كــانــت األكـــثـــر تـــضـــررا من  لــكــن دولــ
جــراء هــذه املــوجــات، حيث تسببت بخسائر 
ــــدرت بــنــحــو خــمــس الــنــاتــج  مـــاديـــة فـــادحـــة قـ

املــحــلــي اإلجـــمـــالـــي. وقـــد تــســبــبــت انــفــجــارات 
بركانية سابقة في إحــداث تغيرات مفاجئة 

في املناخ وانهيار حضارات.
وفي عصرنا الحالي، ثمة أمر محزن بحسب 
أبــرز علماء الــبــراكــني فــي بريطانيا، وهــو أن 

العالم غير مستعد لحدث مثل هذا األمر.
ويقول أستاذ البراكني في جامعة برمنغهام، 
مايكل كاسيدي، ملجلة »ناتشر« العلمية: »ال 
يوجد عمل منسق، وال استثمارات ضخمة، 
للتخفيف من حدة اآلثار العاملية لانفجارات 
الــبــركــانــيــة الــضــخــمــة«، مــضــيــفــا: »هــــذا األمــر 

يحتاج إلى تغيير”.
ويــعــقــد كــاســيــدي مــقــارنــة، فــيــقــول إن وكــالــة 
ــن الــــــوكــــــاالت املــعــنــيــة  ــ ــا مـ ــيــــرهــ »نـــــاســـــا« وغــ
بـــشـــؤون الـــفـــضـــاء تــتــلــقــى تـــمـــويـــات بقيمة 
مئات املليارات من الدوالرات من أجل برامج 
»الدفاع الكوكبي«، ملواجهة احتمال ارتطام 

أجرام سماوية مثل الكويكبات باألرض.
:«فــي املقابل، ال يوجد هناك برنامج  اضــاف 
ــوران  ــ لــحــمــايــة األرض فــــي حــــــدوث ثـ ــاملـــي  عـ
ــــد احـــتـــمـــال  ــزيـ ــ بـــــركـــــان هـــــائـــــل، وهـــــــو أمـــــــر يـ
حــدوثــه بمئات املـــرات عــن احــتــمــال اصــطــدام 

الكويكبات واملذنبات معا باألرض.
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شهدت أوروبــا أسابيع من الجفاف الشديد 
فــي جميع أنــحــائــهــا بسبب انــخــفــاض املــيــاه 
فـــي األنـــهـــار والـــبـــحـــيـــرات إلــــى مــســتــويــات ال 
يـــتـــذكـــرهـــا ســـــوى الـــقـــلـــيـــل، األمــــــر الــــــذي أدى 
إلــــى كــشــف كـــنـــوز مـــغـــمـــورة بـــاملـــيـــاه وبــعــض 
املــخــاطــر غــيــر املـــرغـــوب فــيــهــا. فـــي إســبــانــيــا، 
الــتــي عــانــت أســـوأ مــوجــة جــفــاف مــنــذ عــقــود، 
ــداء بـــظـــهـــور دائـــــرة  ــعــ كـــــان عـــلـــمـــاء اآلثــــــــار ســ
طــلــق 

ُ
حــجــريــة مـــن عــصــور مـــا قــبــل الــتــاريــخ أ

عليها اســـم »ستونهنج اإلســبــانــيــة« والــتــي 
عرف 

ُ
عــادة مــا تغمرها مياه أحــد الــســدود. ت

الــدائــرة الحجرية رسميا باسم )دوملــن أوف 
جوادالبيرل(، وهي مكشوفة تماما في الوقت 
ــزان فــالــديــكــانــاس  ــان خــ ــ الـــراهـــن فـــي أحـــد أركـ
في إقليم كاسيريس بوسط الباد، إذ تقول 
السلطات إن مستوى املياه انخفض إلى 28 

باملئة من سعة الخزان.
ــي هـــوجـــو  ــ ــ ــانـ ــ ــ ــم اآلثـــــــــــار األملـ ــ ــالـ ــ ــــشـــــف عـ ــتـ ــ واكـ
أوبــرمــايــر الـــدائـــرة الــحــجــريــة فــي عـــام 1926، 
مرت في عام 1963 في مشروع 

ُ
لكن املنطقة غ

تنمية ريفية أثناء حكم فرانثيسكو فرانكو. 
شاهد بالكامل سوى 

ُ
ومنذ ذلــك الحني، لم ت

أربع مرات فحسب. وعادت لألذهان ذكريات 
موجات الجفاف املاضية في أملانيا مع عودة 
ظهور ما يطلق عليها اسم »أحجار الجوع« 
على طول نهر الراين. وظهر العديد من هذه 
ــول ضـــفـــاف أكـــبـــر نــهــر في  األحــــجــــار عــلــى طــ

أملانيا في األسابيع القليلة املاضية.
وتحمل بعض هذه األحجار تواريخ وأحرف 
أولـــى مــن أســمــاء بــعــض األشـــخـــاص، وينظر 
ــرى عــلــى أنــه  الــبــعــض إلـــى ظــهــورهــا مـــرة أخــ
تــحــذيــر وتــذكــيــر بــاملــصــاعــب الــتــي واجــهــهــا 
الناس خال فترات الجفاف السابقة. وتشمل 
ــار في  ــتـــواريـــخ الـــتـــي شـــوهـــدت عــلــى أحـــجـ الـ
ــنـــدورف  فــورمــس وجــنــوب فــرانــكــفــورت ورايـ

وقــرب ليفركوزن أعــوام 1947 و1959 و2003 
و2018. وانخفض نهر الدانوب، أحد األنهار 
الكبيرة األخـــرى فــي أوروبــــا، إلــى أحــد أدنــى 
مــســتــويــاتــه مــنــذ مـــا يـــقـــرب مـــن قــــرن نتيجة 
للجفاف، مما كشف عــن هياكل أكثر مــن 20 
سفينة حــربــيــة أملــانــيــة غــرقــت خـــال الــحــرب 
العاملية الثانية بالقرب من ميناء براهوفو 
الصربي. وكانت السفن من بني املئات التي 

أغــرقــهــا أســـطـــول أملــانــيــا الــنــازيــة فـــي البحر 
ــــوب فــــي عـــام  ــدانـ ــ ــــول نـــهـــر الـ األســـــــود عـــلـــى طـ
1944 أثـــنـــاء انــســحــابــهــا أمــــام تــقــدم الــقــوات 
السوفيتية، وال تــزال تعيق حركة املــرور في 

النهر في أثناء انخفاض مستويات املياه.
الــطــوارئ في املناطق  وأعلنت إيطاليا حالة 
املحيطة بنهر بو، وفي أواخر يوليو تموز تم 
اكتشاف قنبلة ترجع للحرب العاملية الثانية 

وتــــزن 450 كــيــلــوجــرامــا مــغــمــورة فـــي املــيــاه 
املنخفضة ألطول نهر في الباد.

وتـــم إجـــاء حــوالــي 3000 شــخــص يعيشون 
ــــرب مــــــن قـــــريـــــة بــــــورجــــــو فـــيـــرجـــيـــلـــيـــو  ــقـ ــ ــالـ ــ بـ
الشمالية، القريبة من مدينة مانتوا، بينما 
قام خبراء عسكريون بإبطال مفعول القنبلة، 
املــتــحــدة، وتنفيذ  الـــواليـــات  الــتــي صنعتها 

تفجير محكوم لها.

دوىل

اجملاعة تهدد 22 مليون شخص
على األقل فى القرن اإلفريقي

الصني: إنذار من اجلفاف ومكافحة إلنقاذ احملاصيل فى موجة حر شديدة

ر بــرنــامــج األغــذيــة الــعــاملــي الــتــابــع لألمم 
ّ
حـــذ

ــّدد بــحــلــول  ــهـ ــتـ ــة سـ ــاعـ ــن أن املـــجـ ــتـــحـــدة مــ املـ
سبتمبر 22 مــلــيــون شــخــص عــلــى األقـــل في 
الــقــرن اإلفــريــقــي، حيث يــتــزايــد خطر  منطقة 
انــعــدام األمـــن الــغــذائــي بسبب الجفاف الــذي 

بلغ مستويات قياسية.
وأشــــار الــبــرنــامــج إلـــى أن »احــتــجــاب هطول 
األمــطــار للموسم الــرابــع على الــتــوالــي« منذ 
نهاية العام 2020 فاقم جفافا هو األسوأ منذ 
40 عاما، وأدى إلى نفوق املايني من رؤوس 
املـــاشـــيـــة وقــــضــــى عـــلـــى املـــحـــاصـــيـــل وأغـــــرق 
مناطق فــي كينيا والــصــومــال وإثيوبيا في 
أوضاع أشبه باملجاعة. وترك أكثر من مليون 

شخص منازلهم بحثا عن املياه والغذاء.
في بداية العام، حذر برنامج األغذية العاملي 

من أن 13 مليون شخص في القرن األفريقي 
ــن الـــغـــذائـــي الــحــاد  ــ يــعــانــون مـــن انـــعـــدام األمـ

بسبب الجفاف.
ــام، وبــــعــــد الـــغـــزو  ــ ــعــ ــ ــلــــول مـــنـــتـــصـــف الــ وبــــحــ
ــتـــحـــوذ عــلــى  ــا الــــــذي اسـ ــيــ ــرانــ ــــي ألوكــ ــــروسـ الـ
اهتمام الجهات املانحة الدولية ورفع أسعار 
املــــواد الــغــذائــيــة والـــوقـــود، ارتــفــع هـــذا الــعــدد 
إلـــى 20 مــلــيــونــا، بــحــســب الــبــرنــامــج بحسب 

الفرنسية.
وجاء في بيان برنامج األغذية العاملي »اآلن، 
مــن املــتــوقــع أن يــرتــفــع الــرقــم مـــرة أخـــرى إلــى 
مـــا ال يــقــل عـــن 22 مــلــيــون شــخــص بــحــلــول 

سبتمبر”.
ــذا الــــعــــدد فــي  ــ وتــــابــــع الـــبـــيـــان »ســيــســتــمــر هـ
االرتفاع، وستتفاقم حدة الجوع إذا لم تسقط 

األمطار، في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، 
ولم يتلق األشخاص األكثر ضعفا مساعدات 

إنسانية”.
وشــــدد عــلــى أن املــجــاعــة تــشــكــل »اآلن خطرا 

جسيما، ال سيما في الصومال”.
املــديــر التنفيذي لبرنامج  الــبــيــان عــن  ونــقــل 
األغذية العاملي ديفيد بيزلي قوله »ال تبدو 
هــنــاك نــهــايــة فــي األفـــق ألزمـــة الــجــفــاف هــذه، 
لــذلــك يــجــب أن نحصل عــلــى املــــوارد الــازمــة 
إلنقاذ األرواح ومنع الناس من االنــزالق إلى 

مستويات كارثية من الجوع واملجاعة”.
ــة الـــعـــاملـــي عــلــى أنــه  ــذيــ وشـــــدد بـــرنـــامـــج األغــ
ــيــــون دوالر  ــلــ إلـــــــى 418 مــ ــة  ــ ــاسـ ــ ــة مـ ــاجــ ــحــ بــ
ــــال األشــــهــــر الـــســـتـــة املــقــبــلــة لــتــلــبــيــة هـــذه  خـ

االحتياجات املتزايدة.

ــدرت الــصــني أول تــحــذيــر وطــنــي  ــ بــكــني : أصـ
مـــن حـــالـــة الــجــفــاف هــــذا الـــعـــام فــيــمــا تــكــافــح 
ــابـــات وتــحــشــد فــرقــا  الــســلــطــات حـــرائـــق الـــغـ
متخصصة لحماية املحاصيل مــن درجــات 

الحرارة الحارقة عبر حوض نهر يانغتسي.
ويأتي »اإلنذار األصفر« الوطني، الذي صدر 
، بعد أن شــهــدت مناطق مــن سيتشوان في 
ــــى شــنــغــهــاي فــــي دلــتــا  الـــجـــنـــوب الـــغـــربـــي إلـ
الــشــديــد، فيما  الــحــر  يانغتسي أســابــيــع مــن 
ــــى تــغــيــر  يـــرجـــعـــه مـــســـؤولـــون حـــكـــومـــيـــون إلـ
املـــنـــاخ. واإلنــــــذار األصـــفـــر أقـــل بــدرجــتــني من 

أخطر تحذير على املقياس الصيني.
وقــــــالــــــت وكــــــالــــــة أنــــــبــــــاء الـــــصـــــني الــــجــــديــــدة 
)شينخوا(  إن بحيرة بويانغ تقلصت اآلن 
فــــي أحـــــد أحـــــــواض الـــفـــيـــضـــان املـــهـــمـــة لــنــهــر 
يــانــغــتــســي بــمــقــاطــعــة جــيــانــغــشــي بــوســط 
ــع حــجــمــهــا الــطــبــيــعــي لــهــذا  ــ ــى ربـ ــ الـــصـــني إلـ

ــر تـــلـــفـــزيـــون الــصــني  ــ الــــوقــــت مــــن الــــعــــام. وذكــ
ــيــــوم  إن مـــا يــصــل إلــــى 66 نــهــرا  ــركــــزي الــ املــ
عبر 34 مقاطعة فــي منطقة تشونغتشينغ 
الجنوبية الغربية جفت. ونقل التلفزيون عن 
بيانات الحكومة املحلية إن هطول األمطار 
ــام انــخــفــض  ــ ــعـ ــ ــــي تــشــونــغــتــشــيــنــغ هــــــذا الـ فـ
بنسبة 60 ٪ مقارنة باملعدل املوسمي، كما 
أن التربة في العديد من املناطق تعاني من 
نقص شــديــد فــي الــرطــوبــة. وشــهــدت منطقة 
بيبى، شمالي تشونغتشينغ، درجات حرارة 
بلغت 45 درجـــة مــئــويــة أمـــس  ، وفــقــا ملكتب 
الــجــويــة الصيني. واحــتــلــت مدينة  ــاد  األرصــ
الــســادس من بني أكثر  تشونغتشينغ املركز 
10 مــــواقــــع حـــــــرارة فــــي الــــصــــني، إذ اقــتــربــت 
ــة  ــرارة فـــي مــنــطــقــة بــيــشــان مـــن 39 درجـ ــحــ الــ
مئوية. وسجلت درجة الحرارة في شنغهاي 

37 درجة.

ــة  ــائـــحـ بــــعــــدمــــا أدت جـ  :  مــــــــامــــــــوراس 
كـــوفـــيـــد-19 والـــصـــراع فـــي أوكـــرانـــيـــا إلــى 
ارتفاع أسعار األسمدة بشكل حــاد، عاد 
املزارع األلباني ألبان كاكالي إلى الطرق 
التقليدية لتغذية أرضه باستخدام تفل 

القهوة.
ــا ال  ــامــ ــالــــغ 38 عــ ــبــ الــ املــــــــــزارع  ورغـــــــم أن 
يملك إال نصف هكتار فقط مــن األرض 
الــزراعــيــة فــي بــلــدة مــامــوراس فــي شمال 
غـــربـــي ألـــبـــانـــيـــا، لــيــس بـــمـــقـــدوره تحمل 
كلفة األســمــدة الكيماوية املستوردة من 

الخارج.
وكما هــو الــحــال فــي بقية أنــحــاء العالم، 
تضرر القطاع الزراعي في ألبانيا بسبب 
ــع زيـــــــادة أســـعـــار  ــاع الـــتـــكـــالـــيـــف، مــ ــ ــفـ ــ ارتـ
ــوقـــود واألســــمــــدة بــفــعــل غــــزو روســيــا،  الـ

املنتج الرئيسي للسلعتني، ألوكرانيا.
وبــهــدف الحد مــن النفقات، لجأ كاكالي 
إلــــى تــفــل الـــقـــهـــوة، وهــــو ســـمـــاد طبيعي 

مــتــوافــر بكثرة فــي ألبانيا حيث تعتبر 
ــشـــروبـــات املــفــضــلــة فيما  الـــقـــهـــوة مـــن املـ

تنتشر املقاهي في كل أنحاء الباد.
يقول كاكالي إنه يجمع يوميا ما يصل 

إلى 40 كيلوغراما من القهوة املطحونة.
ويضيف لوكالة الصحافة الفرنسية من 

مزرعته »األلبان شغوفون بالقهوة«.
لــكــن عــمــلــيــة تــحــويــل الــتــفــل إلــــى ســمــاد 
تستغرق وقتا طويا، إذ عليه أوال جمع 
بــقــايــا الــقــهــوة قــبــل خلطها بــأعــشــاب ثم 
االنــتــظــار ثــاثــة أشــهــر ليصبح الخليط 

جاهزا لاستخدام.
إال أن املنتج النهائي »غني بالنيتروجني 
واملغنيسيوم والبوتاسيوم، وهو بديل 
ــمـــدة الـــكـــيـــمـــاويـــة« و»يـــطـــرد  جـــيـــد لـــألسـ

الحشرات«، كما يقول كاكالي.
ومن خال التحول إلى تفل القهوة، يقول 
كــاكــالــي إنـــه يــوفــر مــا بــني 1500 و2000 

يورو سنويا.

مزارع ألباني يستخدم مزارع ألباني يستخدم 
بقايا القهوة لتغذية أرضهبقايا القهوة لتغذية أرضه
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: تسبب وجــود سلحفاة جريحة على  لندن 
إحدى سكك الحديد، في إعاقة حركة القطار 
فـــي شـــرق إنــجــلــتــرا لــســاعــات عـــدة ، عــلــى ما 
أعلنت شركة »غريتر أنغليا« للقطارات، التي 
نــشــرت تــغــريــدة عــلــى »تــويــتــر« فــي منتصف 
اليوم أفادت فيها بأن »حيوانات على السكة 
في هارلينغ رود )شــرق(، تسببت في إغاق 
أجل رحات القطارات 

ُ
لغى أو ت

ُ
الخط، وقد ت

التي تمر عبر هذه املحطة«. 
وأوضـــحـــت راكـــبـــة أحـــد الـــقـــطـــارات، واســمــهــا 
ديان أيكرز، عبر »تويتر«، أن »ثمة سلحفاة 

ــزال على  عــمــاقــة عــلــى خـــط نـــورويـــتـــش، ال تــ
قيد الحياة لكنها مصابة«، ونشرت صورة 
للسلحفاة بدت فيها آثار الجرح واضحة في 

أعلى قوقعتها.
أمــا آنــا دبــنــهــام، الــتــي كــانــت أيــضــا فــي قطار 
عــالــق فنقلت عــبــر تغريدتها عــلــى »تــويــتــر« 
املعلومات القليلة التي كانت تذاع ومفادها: 
»نعتذر عــن التأخير ملــدة 74 دقيقة فــي هذا 
ــــود ســلــحــفــاة على  الـــقـــطـــار، الـــعـــائـــد إلــــى وجـ
الــســكــة«. وأضـــافـــت: »ســمــعــت بـــوضـــوح. ثمة 

سلحفاة تسببت بالفوضى على السكة«.

وكــانــت السلحفاة مــوجــودة عــلــى خــط سكة 
الــذي يربط كامبريدج بنورويتش  الحديد، 

في شرق إنجلترا.
وأعـــلـــنـــت »غـــريـــتـــر أنـــغـــلـــيـــا« أن »الــســلــحــفــاة 
زيـــلـــت، وأعــيــد فــتــح كــل الــخــطــوط«، 

ُ
املــصــابــة أ

مشيرة إلى أن حركة املرور ستعود ببطء إلى 
طبيعتها.

ــبـــر الــشــبــكــة  وطـــمـــأنـــت شــــركــــة الــــقــــطــــارات عـ
االجتماعية إلى أن فريقا متخصصا للرعاية 
تولى معالجة السلحفاة وأبلغ )الشركة( أنها 

ستتعافى تماما.

سلحفاة جريحة تعيق حركة القطارات فى إجنلترا

ــاروخــــــا مــن  بــــكــــني : أطــــلــــقــــت الــــصــــني صــــ
طـــراز »لــونــج مــــارش–2 دي« حــامــا على 
مــتــنــه مــجــمــوعــة مـــن األقـــمـــار الــصــنــاعــيــة 

لاستشعار عن بعد.
ــلـــت األقـــمـــار الــصــنــاعــيــة، الـــتـــي تعد  ودخـ
الــرابــعــة مــن عائلة »يـــاوقـــان–35«،  الدفعة 
املدار املخطط لها بنجاح، حيث من املقرر 
استخدام األقمار بشكل أساسي في إجراء 
تجارب علمية وفي عمليات مسح املوارد 
البرية، وتقدير حجم املنتجات الزراعية 
ــة مـــن الــــكــــوارث والــتــخــفــيــف من  ــايـ والـــوقـ

حدتها.
وذكــرت شركة الصني للعلوم والتقنيات 
الـــصـــواريـــخ  الـــجـــوفـــضـــائـــيـــة أن ســلــســلــة 

الحاملة الصينية حققت منذ الخامس من 
شهر مايو 2020 الكثير مــن النجاحات، 
حيث تمكنت من نقل أكثر من 200 مركبة 
فــضــاء إلـــى املــــدار، بينها وحــــدات محطة 
فـــضـــاء ومـــســـبـــار قـــمـــري ومـــســـبـــار املــريــخ 

ومركبات فضاء مأهولة.
وأضـــافـــت الـــشـــركـــة، الــتــي تــعــد املــتــعــاقــد 
الــرئــيــســي لــبــرنــامــج الــفــضــاء فــي الــبــاد، 
ــبــــل مــن  ــقــ املــ ــيــــل  الــــجــ تــــطــــور  الــــصــــني  أن 
مــركــبــات اإلطـــاق املــأهــولــة والــصــواريــخ 
ــتــــولــــى مـــهـــمـــات  ــتــ ــي ســ ــ ــتــ ــ ــ ــة، وال ــلــ ــيــ ــقــ ــثــ الــ
ــي املـــســـتـــقـــبـــل إلـــــــى الــــقــــمــــر،  ــ ــة فــ ــ ــولـ ــ ــأهـ ــ مـ
املريخ  إلــى  أخــرى  استكشافية  ورحــات 

والكويكبات. واملشتري 

الصني تطلق دفعة جديدة من األقمار 
الصناعية لالستشعار عن بعد

الببر التسماني املنقرض قد يعود للحياة فى غضون 10 أعوام
عــلــمــاء  يـــعـــتـــقـــد  »د.ب.أ«:  ــيـــدنـــي  سـ
ــا أنـــهـــم فــــي طــريــقــهــم  ــيـ ــرالـ ــتـ فــــي أسـ
ــي  ــانــ ــمــ ــســ ــتــ الســـــــتـــــــعـــــــادة الـــــبـــــبـــــر الــ
املـــــنـــــقـــــرض إلــــــــى الـــــحـــــيـــــاة مــــجــــددا 
أول  يتم تخليق  قد  إنهم  ويقولون 

شبل حي خال العقد املقبل.
ــطـــــاق واســـــــــع أن  ــقــــد عــــلــــى نـــ ــتــ ويــــعــ
الــبــبــر الــتــســمــانــي واســـمـــه الــعــلــمــي 
ــفـــى مــــن الـــبـــر  ــتـ »ثـــايـــلـــســـني« قــــد اخـ
ــا قـــبـــل ألـــفـــي  ــيــ ــرالــ ــتــ الـــرئـــيـــســـي ألســ
ــام. ونــفــقــت آخـــر فــصــيــلــة مــعــروفــة  عـ

فـــي عــــام 1936 فـــي األســــر بــحــديــقــة 
بيوماريس في هوبارت في جزيرة 

األسترالية. تسمانيا 
وقـــــــال أنــــــــدرو بــــاســــك، مــــن جــامــعــة 
مــلــبــورن يـــوم الــثــاثــاء إن الــشــراكــة 
ــا بـــني  ــ ــثـ ــ ــديـ ــ ــا حـ ــن عــــنــــهــ ــ ــلــ ــ ــي أعــ ــ ــتــ ــ ــ ال
ــادة  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ مــــخــــتــــبــــره ألبـــــــحـــــــاث االســ
ــة لـــثـــايـــلـــســـني  ــلــ ــامــ ــكــ ــتــ الـــجـــيـــنـــيـــة املــ
»كــولــوســال بيوساينسز«  وشــركــة 
املتحدة ستسمح  الواليات  ومقرها 
لــلــعــلــمــاء بــاتــخــاذ »قـــفـــزات عــمــاقــة 

لــلــحــفــاظ عــلــى الــجــرابــيــات املــهــددة 
أستراليا ومواجهة  باالنقراض في 
ــدي الــــكــــبــــيــــر املــــتــــمــــثــــل فـــي  ــ ــحــ ــ ــتــ ــ ــ ال
اســــتــــعــــادة الـــحـــيـــوانـــات املــنــقــرضــة 
الــتــي فــقــدنــاهــا”. وقـــال بــاســك: »مــن 
خال هذه الشراكة ، أعتقد اآلن أنه 
يمكننا   ، فــي غضون عشر ســنــوات 
أول شــبــل ثياسني  عــلــى  الــحــصــول 
ــيــــاده حــتــى  ــم اصــــطــ ــي مـــنـــذ أن تــ حــ
ــقــــراض مــنــذ مـــا يـــقـــرب مـــن قــرن  االنــ

الزمان”. من 

نفوق أكثر من 150 نسرا مهددة باالنقراض فى بوتسوانا وجنوب إفريقيا

ــأن نـــحـــو 150  ــ ــاة الــبــيــئــة بـ ــمـ ــاد حـ ــ أفــ
نسرا من األنواع املهددة باالنقراض 
نفقت بسبب التسمم فــي حادثتني 
منفصلتني سجلتا فــي بــوتــســوانــا، 

وجنوب إفريقيا.
وحذر هؤالء من أن قتل هذه األنواع 

يقربها خطوة من االنقراض.
ــر تـــســـمـــيـــم الـــــنـــــســـــور أمــــــرا  ــبــ ــتــ ــعــ ويــ
شــائــعــا فـــي جـــنـــوب إفــريــقــيــا الــغــنــي 
الـــبـــريـــة، إذ يستهدف  بــالــحــيــوانــات 
ـــــه يلفت 

ّ
الـــصـــيـــادون هــــذا الـــنـــوع ألن

ــم غــيــر  ــهــ ــاتــ ــمــــارســ ــاه إلـــــــى مــ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ االنـ
الــنــســور  املـــشـــروعـــة، كــمــا أن رؤوس 
ــيـــدي،  ــلـ ــقـ ــتـ ــــب الـ ــطـ ــ ــي الـ ــ تـــســـتـــخـــدم فــ
حسبما تؤكده املجموعات املدافعة 

عن حقوق الحيوانات البرية.
وضـــمـــن الــــحــــوادث املــســجــلــة أخـــيـــرا، 
عثر الجمعة على أكثر من 50 نسرا 
ــــي مــنــطــقــة  ــيــــض الـــظـــهـــر نـــافـــقـــا فـ أبــ

تشوبيب شمال بوتسوانا، بعد أن 
عثر يوم الخميس على حوالي 100 
نــســر آخــــر نــافــقــا فـــي مــتــنــزه كــروغــر 
الوطني في جنوب إفريقيا، على ما 
أعلنته مجموعة »فولبرو« لحماية 
النسور. وأوضح مؤسس »فولبرو«، 
ــيــــري وولـــــتـــــر، أن الــــنــــســــور نــفــقــت  كــ
فـــي املــنــطــقــتــني نــتــيــجــة أكــلــهــا جيف 

جواميس، تبني أنها مسّممة.
ــتـــر لــوكــالــة فـــرانـــس بــرس  ــال وولـ ــ وقـ
»إن مــرورنــا حاليا في موسم تكاثر 
ا«،  الــنــســور يجعل األمـــر يـــزداد ســـوء
موضحا أن الصغار منها لن تعيش 

من دون والديها.
وأعــلــن مــســؤولــو املــتــنــزه فــي جنوب 
إفــريــقــيــا أنـــهـــم فــتــحــوا تــحــقــيــقــا في 
ــــى أن بــعــض  الــــحــــادثــــة، مــشــيــريــن إلـ
الــجــيــف بـــدت مــبــتــورة لــســرقــة أجـــزاء 
مــنــهــا. وقـــال يـــوالن فــريــدمــان رئيس 

مــجــمــوعــة »إنـــدايـــنـــغـــرد وايـــلـــداليـــف 
الــنــســور فــي بيان  تــراســت« لحماية 
تــــنــــاول فـــيـــه حــــادثــــة نـــفـــوق الــنــســور 
فــي متنزه كــروغــر »نــظــرا إلــى وضع 
النسور الحرج، فمن شــأن تعرضها 
للتسمم عــلــى نــطــاق كبير أن يفاقم 

خطر تعرضها لانقراض”.
ويـــصـــنـــف االتــــحــــاد الــــدولــــي لــحــفــظ 
الــطــبــيــعــة الــنــســور الــبــيــض الــظــهــور 
ــواع املـــهـــددة بــشــكــل حــرج  ــ ضــمــن األنـ
بـــاالنـــقـــراض، عــلــى الئــحــتــه الــحــمــراء 

للحيوانات املهددة باالنقراض.
ــه تـــم الــعــثــور على  جـــديـــر بــالــذكــر أنــ
ــنـــة 2019 فــي  نــــســــرا سـ جـــيـــفـــة 537 
محمية تشوبي نفقت نتيجة أكلها 
ــادون،  ــ ــيــ ــ ــلـــهـــا صــ ــتـ ــيــــف 3 فـــيـــلـــة قـ جــ
فـــي حـــادثـــة تــعــد مـــن أبــــرز الـــحـــوادث 
املسجلة خال السنوات األخيرة في 

بوتسوانا.
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