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

محليات

الخط األخضر حذرت من خطورة ماحدث وضرورة التحقيق فيه

الفارسي تطرح مشروع
بيئي للنقل الجماعي
بشكل حضاري

٢

اقتصاد

■ عاصفة ترابية تعرضت لها البالد فى وقت سابق

الوزيرة الفارس حاولت تبرير التقاعس الخطير بإرسال نشرة اليوم التالي للخط األخضر

• الـ ـخ ــط األخ ـ ـضـ ــر :ن ـج ــت ال ـ ـبـ ــاد بـفـضــل
الـ ـل ــه ول ـط ـف ــه مـ ــن كـ ــارثـ ــة جـ ــديـ ــدة ،فـ ــي ظــل
غـ ـ ـي ـ ــاب احـ ـ ـ ــد اهـ ـ ـ ــم األجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــزة الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة
املـعـنـيــة بــال ـكــوارث واألزمـ ـ ــات ،فــالـثــابــت أن
االستعداد االحترازي لألزمات هو السبيل
الوحيد لتالفي تطورها إلى كــوارث ،وهذا
االس ـت ـعــداد يـتـطـلــب ف ــرق مــؤهـلــة ال تسمح
بـ ــوجـ ــود أي ن ـ ــوع مـ ــن ال ـخ ـط ــأ س ـ ـ ــواء ك ــان
بشري أو خالفه  ،إال أن ما حدث في الساعة
الـثــامـنــة مــن م ـســاء الـخـمـيــس  11أغـسـطــس
ت ــواف ــرت فـيــه كــافــة م ـقــومــات ال ـكــارثــة  ،فقد
تعرضت البالد ملوجة غبار غطت أجواء ها
ولــم يصدر مــن إدارة األرصــاد فــي الطيران
املدني أي تحديث لحالة الطقس.
الوزيرة الفارس
الــوزيــرة رنــا الـفــارس حينما رص ــدت انتقاد
جـ ـم ــاع ــة الـ ـخ ــط األخ ـ ـضـ ــر ال ـب ـي ـئ ـي ــة ل ـغ ـيــاب
تحديث إدارة األرصاد لحالة الطقس بعد ان
ضــربــت مــوجــة الـغـبــار الـبــاد حــاولــت تبرير
ال ـت ـق ــاع ــس ال ـخ ـط ـيــر بـ ــإرسـ ــال نـ ـش ــرة ال ـي ــوم
التالي للخط األخضر فتم إيضاح االمر لها
ب ــأن إدارة األرصـ ــاد لــم تـقــم بـتـحــديــث نشرة
حــالــة الـطـقــس لـ ــذات ال ـي ــوم ول ـيــس املـطـلــوب
نشرة الغد بل تحذير وتحديث فوري لحالة

الكويتيون
يتصدرون العالم
فى هدر املياه
• ا ل ـخــط األ خ ـضــر  :كـشـفــت وزارة
الكهرباء واملاء والطاقة املتجددة
أن ا ل ـ ـكـ ــو يـ ــت سـ ـجـ ـل ــت أ حـ ـ ــد أ ع ـل ــى
م ـ ـعـ ــدالت اال سـ ـتـ ـه ــاك فـ ــي ا ل ـع ــا ل ــم
ل ـ ـ ـل ـ ـ ـفـ ـ ــرد ،و بـ ـ ـلـ ـ ـغ ـ ــت  100غ ـ ــا ل ـ ــون
إ مـ ـ ـب ـ ــرا ط ـ ــوري  /ب ــا لـ ـي ــوم ت ـق ــر ي ـب ــا
ً
بـ ــر غـ ــم ف ـ ـقـ ــر هـ ــا ا ملـ ـ ــا ئـ ـ ــي ،مـ ــؤ كـ ــدتـ ــا
أ هـ ـمـ ـي ــة ت ــو فـ ـي ــر تـ ـخ ــز ي ــن ل ـل ـم ـي ــاه
العذبة باملباني يكفي االستهالك
مــدة ( )48ســا عــة تـحـسـبــا لــأ عـمــال
ا ل ـطــار ئــة عـلــى ا لـشـبـكــة ا ملــا ئ ـيــة مــن
أعطال واصالحات غير متوقعة.
و ق ــا ل ــت ا لـ ـ ــوزارة إن أ طـ ــوال شـبـكــة
ا ملـيــاه فــي ا لـبــاد قــرا بــة ا ل ـ (10004
كـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــو مـ ـ ـت ـ ــر) لـ ـ ـلـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــاه ا ل ـ ـع ـ ــذ ب ـ ــة،
و( 8180كـيـلــو مـتــرًا) لـلـمـيــاه قليلة
امللوحة ،و( 250كيلومترًا) للمياه
ا ملـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــرة و هـ ـ ـ ــي ش ـ ـب ـ ـكـ ــة عـ ـم ــا ق ــة
ي ـت ــم ا ل ـت ـع ــا م ــل م ـع ـه ــا م ــن إدارات
الوزارة املتخصصة لسالمة املياه
ووصولها لكل املستهلكني.

٢

العواصف الترابية تسقط الطائرات وتعطل
المطارات وتغلق الموانئ والطرقات
ال ـط ـق ــس ك ــي ت ـت ـن ـبــه ج ـم ـيــع جـ ـه ــات ال ــدول ــة
وافرادها ملا هو قادم.
سيناريو كارثة
ا لـ ـع ــوا ص ــف ا ل ـغ ـب ــار ي ــة ه ــي أ ح ـ ــدى ا خ ـطــر
عوامل الطقس على كافة مناحي الحياة،
ف ـب ـس ـب ـب ـهــا ت ـت ــو ق ــف ا ملـ ـ ـط ـ ــارات إ حـ ـت ــراز ي ــا
ل ـض ـمــان س ــا م ــة ا ل ـط ــا ئ ــرات م ــن ا ل ـس ـقــوط،
و تـ ـت ــو ق ــف ا ملـ ــوا نـ ــئ ح ـت ــى ت ـت ـض ــح ا ل ــرؤ ي ــة
كـ ـ ـم ـ ــا تـ ـنـ ـخـ ـف ــض ا س ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــدا مـ ـ ــات ا لـ ـ ـط ـ ــرق
لتالفي ا لـحــوادث املميتة كما ا نـهــا تــؤدي
إ ل ــى ت ــو ق ــف ا غ ـل ــب األ جـ ـه ــزة اال ل ـك ـتــرو ن ـيــة
الحساسة لتالفي تعطلها ،باإلضافة إلى
ا ثــار هــا ا لـصـحـيــة ا لـخـطـيــرة واال قـتـصــاد يــة
ا ل ـس ـل ـب ـيــة ،م ــن ه ـنــا ي ـت ـضــح أ ه ـم ـيــة ا ل ــدور

اال س ـت ـبــا قــي إلدارة األر ص ـ ــاد ا ل ـت ــي غــا بــت
ف ــي ي ــوم  11أ غ ـس ـطــس ع ــن ت ـحــد يــث نـشــرة
حالة الطقس.
منصب شاغر
إدارة األر ص ـ ـ ـ ــاد ا لـ ـج ــو ي ــة ت ـت ـب ــع اإلدارة
ا لـ ـع ــا م ــة لـ ـلـ ـطـ ـي ــران ا ملـ ــد نـ ــي و كـ ــا نـ ــت تـ ــدار
ب ـك ـفــاء ة عــا ل ـيــة ج ــدا إال أن ه ـنــاك خ ـلــل مــا
أ ص ــاب ه ــذه اإلدارة ذات ا لـ ــدور ا ل ـح ـيــوي
وا لـ ـخـ ـطـ ـي ــر مـ ـن ــذ تـ ـق ــا ع ــد م ــد ي ــر ه ــا خ ـب ـيــر
ا لـ ـطـ ـق ــس ا ملـ ـهـ ـن ــدس صـ ـ ــاح اال ن ـ ـ ـصـ ـ ــاري ،
و ت ـش ـيــر ا مل ـع ـل ــو م ــات إ ل ــى أن ه ـن ــاك ص ــراع
داخل اإلدارة العامة للطيران املدني على
املنصب ،وهو ما يثير القلق بان تتدخل
(ا ل ــوا س ـط ــة) فـيـتــم إ خ ـت ـيــار مــد يــر ل ـيــس مــن

ذوي اال خـتـصــاص وا لـخـبــرة مـمــا سـيـكــون
لـ ــه ا نـ ـعـ ـك ــا س ــات س ـل ـب ـي ــة عـ ـل ــى أداء ه ــذه
اإلدارة الحيوية.
إنكار للواقعة
بعد ما كشفته جماعة الخط األخضر البيئية
من غياب خطير إلدارة األرصــاد من تحديث
حــالــة الطقس ومــوجــة الـغـبــار املـفــاجـئــة ،كنا
نتوقع ان يقوم مسؤولي األرصــاد بمراجعة
م ــا ح ــدث والـتـحـقـيــق ف ـيــه ،إال أن ـهــم لــأســف
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 واإلصالح والتطوير.
هيئة لألرصاد
لم يعد باإلمكان مواكبة التطورات الكبيرة
وال ـســري ـعــة ف ــي م ـج ــال رصـ ــد ح ــال ــة الـطـقــس
والتغيرات املناخية من خالل إدارة صغيرة
مـلـحـقــة بـ ـ ـ ــاإلدارة ال ـع ــام ــة ل ـل ـط ـيــران امل ــدن ــي،
واصـبــح مــن ال ـض ــروري ان يـتــم إنـشــاء هيئة
لألرصاد والتغيرات املناخية تضطلع بكافة
املسؤوليات املتعلقة بالطقس وتغير املناخ
وي ـت ــم ت ـج ـه ـيــزهــا ب ـك ــل م ــا ي ـل ــزم م ــن ق ــان ــون
ولوائح وخبراء وميزانية.

تدهور المحاصيل فى
الهند يهدد  ٪ 40من
التجارة العالمية لألرز

٤

دراسات

دراسة تحذر:
أكبر طبقة جليدية
فى العالم مهددة

٥

تقارير

األمن الغذائي الكويتى فى خطر  %95منه مستورد
قــال تـقــريــر شــركــة كــامـكــو إنـفـســت إن معدل
ال ـت ـض ـخــم ف ــي ال ـك ــوي ــت ارتـ ـف ــع  %4.4عـلــى
أس ــاس س ـنــوي فــي يــونـيــو  ،2022مــدفــوعــا
بصفة رئيسية بأداء مؤشر أسعار التعليم
الــذي سجل نموًا بنسبة  %19على أساس
سـ ـن ــوي فـ ــي ي ــونـ ـي ــو  ،2022ت ـب ـع ــه م ــؤش ــر
أس ـعــار امل ــواد الـغــذائـيــة وامل ـشــروبــات الــذي

سـجــل نـمــوًا  %8عـلــى أس ــاس سـنــوي خــال
الفترة نفسها.
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف أن م ـ ــؤش ـ ــر أس ـ ـ ـعـ ـ ــار امل ـس ـت ـه ـل ــك
ف ــي ال ـك ــوي ــت ش ـهــد ن ـم ــوًا هــام ـش ـيــا بـنـسـبــة
 %0.4عـ ـل ــى أسـ ـ ـ ــاس ش ـ ـهـ ــري ف ـ ــي ي ــون ـي ــو
 ،2022نـتـيـجــة الرت ـف ــاع م ــؤش ــرات األس ـعــار
الــرئ ـي ـس ـيــة ،إذ ارت ـف ـعــت أس ـع ــار ف ـئــة امل ــواد

ال ـغــذائ ـيــة وامل ـش ــروب ــات بـنـسـبــة  %1.2على
أساس شهري في يونيو  ،2022فيما يعزى
بصفة رئيسية إلى ارتفاع أسعار الحبوب
واللحوم واألسماك والخبز ضمن عناصر
أخ ــرى .كما شـهــدت فئة املــابــس واألحــذيــة
نموًا هامشيًا  %0.5خالل الفترة نفسها.

٣

مجزرة مروعة بحق الدالفني فى جزر فارو
ف ــي ت ـق ـل ـيــد ش ـع ـبــي غ ــري ــب ،ذبـ ــح ن ـح ــو 100
دولفني من فصيلة نادرة في جزر فارو ،مما
يمثل أكبر عملية صيد لهذا النوع منذ 124
ً
عاما.
ُ
وكــانــت آخ ــر م ــرة قـتــل فيها مـثــل ه ــذا الـعــدد
الكبير مــن الــدالفــن ق ــاروري ــة األن ــف شــديــدة
ال ــذك ــاء ف ــي ج ــزر ف ــارو ف ــي ع ــام  ،1898حيث
ً
تــم ذبــح  100مــن الــدالفــن ،وفــقــا إلحـصــاءات
حكومة جزر فارو.
ويـبــدأ مــوســم صيد الحيتان فــي جــزر فــارو
في أشهر الصيف .ويعود تاريخ هذا التقليد
إل ــى ح ــوال ــي  1200عـ ــام ،عـنــدمــا ك ــان الـنــاس
ي ـص ـطــادون ال ــدالف ــن وال ـح ـي ـتــان ف ــي أوق ــات
املجاعة.

٦

شح
هل تؤدى أزمة ّ
األمطار فى إسبانيا إلى
حرب على المياه؟

٧

األخيرة

نفوق أكثر من  150نسرا
مهددة باالنقراض فى
بوتسوانا وجنوب إفريقيا

١٠
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محليات

اإلثنني  22أغسطس  2022م –  24محرم  1444هـ

جماعة الخط األخضر البيئية

الكويتيون يتصدرون العالم فى هدر املياه
 27ألف شكوى تلقتها الوزارة خالل  2021وتم التعامل معها ومعالجتها جميعا ً
• الخط األخضر  :كشفت وزارة الكهرباء واملــاء والطاقة املتجددة أن الكويت
سجلت أحــد أعـلــى مـعــدالت االسـتـهــاك فــي العالم للفرد ،وبلغت  100غالون
ً
إمبراطوري  /باليوم تقريبًا برغم فقرها املائي ،مؤكدتا أهمية توفير تخزين
للمياه الـعــذبــة باملباني يكفي االسـتـهــاك مــدة ( )48ســاعــة تحسبًا لألعمال
الطارئة على الشبكة املائية من أعطال واصالحات غير متوقعة.
وقالت الوزارة إن أطوال شبكة املياه في البالد قرابة الـ ( 10004كيلومتر) للمياه
العذبة ،و( 8180كيلومترًا) للمياه قليلة امللوحة ،و( 250كيلومترًا) للمياه املقطرة
وهي شبكة عمالقة يتم التعامل معها من إدارات الــوزارة املتخصصة لسالمة
املياه ووصولها لكل املستهلكني.

وأض ــاف ــت الـ ـ ـ ــوزارة أن ـه ــا تـلـقــت خـ ــال ال ـعــام
امل ــاض ــي  2021م ــا يـ ـق ــارب  27ألـ ــف ش ـكــوى
تــم الـتـعــامــل مـعـهــا ومـعــالـجـتـهــا جميعًا من
خالل الفرق التابعة لها ،وأن صيانة الشبكة
املــائـيــة هــي أعـمــال دائـمــة عـلــى م ــدار الساعة
إذ يتم تلقى شكاوى املستهلكني من الوزارة
وغالبًا مــا يتعلق ذلــك ب ـ «ضعف أو انقطاع

خدمة املياه العذبة وقليلة امللوحة أو وجود
تسربات مــن تـمــديــدات املـيــاه ،ووج ــود تغير
في لــون أو طعم املـيــاه» ويتم التعامل معها
على الفور.
وأوضحت أن عدد أقسام الطوارئ ( )7أقسام،
وتتولى اإلدارة بالتنسيق مع القطاع املعني
بالوزارة ما يتعلق بمتطلبات الشبكة املائية

م ــن ال ـن ــاح ـي ــة ال ـف ـن ـيــة «وفـ ـ ــق خ ـط ــة مـتـبـعــة»
لوضعها ضمن املشاريع التي تعمل الوزارة
على تنفيذها لتحسني أداء الشبكة املائية،
وال يــوجــد ل ــدى اإلدارة م ـشــاريــع ،إن ـمــا هي
عقود صيانة للشبكة العاملة.
وب ـي ـن ــت ال ـ ـ ـ ــوزارة أن مـ ــدد اصـ ـ ــاح األع ـط ــال
تـ ـت ــراوح م ــا ب ــن ســاع ـتــن إلـ ــى ( )16ســاعــة

ح ـســب ق ـطــر خ ــط امل ـي ــاه ومـتـطـلـبــات املــوقــع،
ويتم تــزويــد املناطق املتأثرة بضعف املياه
أث ـنــاء األع ـط ــال ال ـطــارئــة مــن م ـصــادر بــديـلــة،
الف ـت ـتــا إلـ ــى أن ال ـع ــوائ ــق ال ـت ــي ت ــواج ــه فــرق
ال ـطــوارئ بـمــواقــع العمل تتمثل فــي «وجــود
بـعــض الـتـعــديــات عـلــى خــدمــات امل ـيــاه ســواء
بالبناء أو بــاملــزروعــات أو وج ــود تقاطعات

بــن خـطــوط املـيــاه وخـطــوط خــدمــات أخــرى،
الـ ـت ــي ت ـت ـط ـلــب ت ـل ــك األع ـ ـمـ ــال وقـ ـت ــا إضــاف ـيــا
لـ ـل ــوص ــول مل ــوق ــع الـ ـتـ ـس ــرب بــال ـت ـن ـس ـيــق مــع
الجهات املعنية مثل بلدية الكويت والهيئة
ال ـعــامــة لـشـئــون ال ــزراع ــة والـ ـث ــروة السمكية
ووزارتي األشغال العامة والداخلية في حال
تطلب املوقع إيقاف املرور وتأمينه».

الفارسي تطرح مشروع بيئي للنقل اجلماعي بشكل حضاري
م.الفارسي :مع زيادة التطور والنمو العمراني يزداد الضغط على مرافق الدولة وهذا يؤدىإلى اشتداد الكثافة المرورية
ق ــد م ــت ر ئ ـي ـس ــة ل ـج ـن ــة ا ل ـب ـي ـئ ــة فـ ــي ا مل ـج ـلــس
ا لـبـلــدي ا لـعـضــو م .ع ـل ـيــاء ا ل ـفــار ســي ا قـتــرا حــا
للنقل الجماعي للحد من االزدحام املروري.
وا ملـ ـش ــروع ه ــو أ ح ــد ص ــور ا ل ـن ـقــل ا لـجـمــا عــي
ا لـتــي تـحــد مــن االزد ح ــام ا مل ــروري ،و بــا لـتــا لــي
م ــن ا ل ـت ـل ــوث ا ل ـب ـي ـئ ــي ،م ــن خ ــال تـخـصـيــص
أراض ف ــي م ـحــا ف ـظــات ا ل ــدو ل ــة ل ـخــد مــة فـكــرة
ا مل ـشــروع .و قــا لــت م.ا ل ـفــار ســي فــي ا قـتــرا حـهــا:
ال ش ـ ــك ا ن ـ ـ ــه م ـ ــع ز يـ ـ ـ ـ ــادة ا ل ـ ـت ـ ـطـ ــور وا لـ ـنـ ـم ــو
العمراني يزداد الضغط على مرافق الدولة
ك ــا ل ـج ــا م ـع ــات و مـ ـن ــا ط ــق ا ل ـ ـ ـ ــوزارات و م ــرا ك ــز
ا لـخــد مــة وأ مــا كــن ا لـتــر فـيــه و غـيــر هــا و يـتــر تــب
على ذ لــك اشتداد الزحام والكثافة املرورية
ع ـلــى ا ل ـط ــرق ا مل ــؤد ي ــة ا ل ــى ت ـلــك ا مل ــرا ف ــق و مــا
يترتب عليه من حوادث تتسبب في خسائر
مـ ــاد يـ ــة و بـ ـش ــر ي ــة ف ـ ــاد ح ـ ــة ،بـ ــاإل ضـ ــا فـ ــة ا ل ــى
ار ت ـف ــاع م ـس ـتــو يــات ا ل ـت ـلــوث ا ل ـب ـي ـئــي ا لـنــا تــج
عـ ــن ع ـ ـ ــوادم ا ل ـ ـس ـ ـيـ ــارات ،و م ـ ــن هـ ـن ــاك ت ــأ ت ــي
أهمية تنوع وسائل النقل الجماعي والتي

مــن أ جـمــل صــور هــا وا ملـطـبـقــة عــا ملـيــا وأ يـضــا
ف ــي ك ـث ـيــر م ــن ا ل ـ ــدول ا ل ـع ــر ب ـي ــة وا ل ـخ ـل ـي ـج ـيــة
و جـ ـ ـ ــاء ت كـ ــا ق ـ ـتـ ــراح مـ ــن ضـ ـم ــن م ـش ــار ك ــا ت ــي
بـمــا حـظــات عـلــى م ـســودة ا ملـخـطــط ا لـهـيـكـلــي
ا لـ ــرا بـ ــع ل ــدو ل ــة ا لـ ـك ــو ي ــت وا جـ ـتـ ـم ــا ع ــا ت ــي مــع
بلدية الكويت .
حيث تعتمد فكرة تشغيل املشروع على اآلتي:
 - 1توزيع نقاط الخدمة على  6مناطق تغطي
جميع محافظات الكويت ،وذلــك بشكل محدد
ومـ ـ ــدروس م ــع إم ـكــان ـيــة زي ـ ــادة ن ـق ــاط الـخــدمــة
مستقبال حسب الحاجة.
 - 2مكونات املشروع عبارة عن مواقف سيارات
مـ ـتـ ـع ــددة األدوار وم ـ ــواق ـ ــف بـ ــاصـ ــات خــاصــة
واس ـت ــراح ــات لـلــذكــور واإلن ـ ــاث ،بــاإلضــافــة الــى
تخصيص بعض املساحات لألنشطة التجارية.
 - 3يـقــوم ا ملـسـتـفـيــد مــن هــذه ا لـخــد مــة بــر كــن
سـ ـي ــار ت ــه ف ــي ا مل ــو ق ــف ث ــم ي ـس ـت ـق ــل ب ــا ص ــات
ذات ك ـفــاء ة عــا لـيــة تـنـقـلــه مــن وإ ل ــى ا ملــرا فــق
ض ـ ـمـ ــن جـ ـ ـ ـ ــدول ز م ـ ـن ـ ــي م ـ ـح ـ ــدد مـ ـ ــع ت ــو ف ــر

خــد مــات وا سـتــرا حــات.
 - 4تــوفــر ه ــذه ال ـخــدمــة لـلـمـسـتـفـيــديــن الــراحــة
والطمأنينة ووقتا للقراءة واالطالع خالل مدة
الرحلة فــي بــاصــات النقل الجماعي وتحد من
الـتــوتــر الـنــاتــج عــن الـجـلــوس لفترة طويلة في
الزحام خلف عجلة القيادة.
 - 5ي ـت ــم ع ـم ــل اس ـت ـب ـي ــان ــات ت ــؤخ ــذ ف ـي ـهــا آراء
ال ـش ـب ــاب ومـ ــرتـ ــادي ال ـط ــرق ع ــن األم ــاك ــن الـتــي
يفضلون أن تتوافر بها تلك الخدمة.
 - 6في حال تشغيل تلك الخدمة تبقى خيارات
التنقل متعددة بالنسبة للفرد سواء بالسيارات
الخاصة او بباصات النقل الجماعي الخاصة
باملشروع.
 - 7نقاط التجمع املقترحة  :منطقة الخالدية
 ،منطقة العديلية ،منطقة الـجــابــريــة  ،منطقة
ج ـن ــوب ال ـص ـبــاح ـيــة ،مـنـطـقــة غـ ــرب أبــوف ـط ـيــرة
الحرفية  ،منطقة الجهراء بمساحة.
 - 8املكونات املقترحة ألماكن التجمع  :مواقف
سيارات متعددة األدوار ،مواقف باصات.

■ م.علياء الفارسي

جماعة الخط األخضر البيئية
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األمن الغذائي الكويتى فى خطر  %95منه مستورد
الصراع الروسي  -األوكراني ساهم في رفع معدالت التضخم بسبب نقص المواد الغذائية الواردة
ق ــال ت ـقــريــر ش ــرك ــة كــام ـكــو إنـفـســت
إن معدل التضخم في الكويت ارتفع
 %4.4على أســاس سنوي في يونيو
 ،2022مدفوعًا بصفة رئيسية بأداء
مــؤشــر أس ـع ــار الـتـعـلـيــم ال ــذي سجل
نموًا بنسبة  %19على أساس سنوي
في يونيو  ،2022تبعه مؤشر أسعار
املواد الغذائية واملشروبات الذي سجل
نـمـوًا  %8على أس ــاس سـنــوي خالل
الفترة نفسها.

وأض ـ ـ ــاف أن م ــؤش ــر أسـ ـع ــار امل ـس ـت ـه ـلــك فــي
ال ـكــويــت شـهــد ن ـم ـوًا هــامـشـيــا بـنـسـبــة %0.4
على أساس شهري في يونيو  ،2022نتيجة
الرت ـ ـ ـفـ ـ ــاع مـ ـ ــؤشـ ـ ــرات األس ـ ـ ـعـ ـ ــار ال ــرئ ـي ـس ـي ــة،
إذ ارتـ ـفـ ـع ــت أس ـ ـعـ ــار ف ـئ ــة املـ ـ ـ ــواد ال ـغ ــذائ ـي ــة
واملـ ـ ـش ـ ــروب ـ ــات ب ـن ـس ـبــة  %1.2عـ ـل ــى أسـ ــاس
شهري في يونيو  ،2022فيما يعزى بصفة
رئيسية إلى ارتفاع أسعار الحبوب واللحوم
واألسماك والخبز ضمن عناصر أخرى .كما
شهدت فئة املالبس واألحذية نموًا هامشيًا
 %0.5خالل الفترة نفسها.
ارتفاع أسعار الغذاء
أوض ــح الـتـقــريــر أن تـفــاقــم تـحــديــات سلسلة
التوريد بسبب التدابير التي طبقتها الصني
الحـتــواء تفشي الفيروس إلــى جانب ارتفاع
أسـ ـع ــار ال ـس ـل ــع األس ــاسـ ـي ــة ال ـع ــامل ـي ــة كــانــت
م ــن أب ــرز ال ـعــوامــل ال ـتــي ســاهـمــت ف ــي تــزايــد
معدالت التضخم في الـبــاد ،حيث تستورد
الـ ـك ــوي ــت أكـ ـث ــر مـ ــن ن ـس ـب ــة  %95مـ ــن امل ـ ــواد
ال ـغــذائ ـيــة ،وبــالـتــالــي فـهــي عــرضــة لــارتـفــاع
ال ـش ــدي ــد ألسـ ـع ــار املـ ـ ــواد ال ـغ ــذائ ـي ــة الـعــاملـيــة
وتقلباتها التي يقودها حاليًا الـصــراع بني
روسيا وأوكرانيا بشكل أســاســي ،الفتًا إلى
أن الـكــويــت ش ـهــدت تــراجــع صـفـقــات الـســوق
ال ـس ـك ـن ــي والـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــاري ب ـن ـس ـب ــة  %50خ ــال
النصف األول مــن  ،2022فيما يعزى جزئيًا
إلى تباطؤ االقتصاد العاملي وزيادة معدالت
التضخم.

أش ــار الـتـقــريــر إلــى تـصــاعــد الـتـحــديــات التي
ت ــواج ـه ـه ــا الـ ـبـ ـن ــوك امل ــرك ــزي ــة ال ـع ــامل ـي ــة فــي
ظ ــل اس ـت ـم ــرار ارتـ ـف ــاع أس ـع ــار املـسـتـهـلـكــن،
خــاصــة ف ــي ظ ــل اإلم ـ ـ ــدادات املـ ـح ــدودة .وك ــان
َ
كــا جــانـبــي الـعــرض والـطـلــب مـســؤولــن عن
التضخم .ويعكس التضخم في جانب الطلب
ب ـص ـفــة رئ ـي ـس ـي ــة ث ـ ــاث س ـ ـنـ ــوات مـ ــن ات ـب ــاع
السياسات النقدية التيسيريه للتعامل مع
جائحة كوفيد  19بـهــدف تعزيز االنتعاش
االقتصادي ودعم القطاعات الضعيفة.
م ــن ج ـه ــة أخ ـ ـ ــرى ،كـ ــان ال ـ ـصـ ــراع الـ ــروسـ ــي -
األوكـ ــرانـ ــي م ــن ال ـع ــوام ــل ال ـت ــي ســاه ـمــت في
رفـ ــع مـ ـع ــدالت ال ـت ـض ـخــم ال ـن ــات ــج ع ــن جــانــب

قامت دول الخليج
باستيراد  %90من
إمداداتها الغذائية
لتجنب اضطرابات
اإلمدادات الغذائية

العرض بسبب نقص املواد الغذائية الواردة
ً
م ــن امل ـن ـط ـق ــة ،ف ـض ــا ع ــن ت ـق ـي ـيــد اإلمـ ـ ـ ــدادات
الــروسـيــة مــن النفط والـغــاز الطبيعي .وكــان
الرتفاع أسعار املواد الغذائية انعكاسًا قويًا
على املستهلك ،خاصة فــي ال ــدول منخفضة
ومتوسطة الدخل ،وفقًا للبنك الدولي .وفي
ذات الوقت ،ظلت أسعار النفط مرتفعة ،في
ظ ــل تـشــديــد أوض ـ ــاع ال ـس ــوق بـسـبــب مــرونــة
الطلب واإلمدادات املحدودة.
وذكــر التقرير أن ســوق السندات كــان األكثر
تـ ـض ــررًا بـسـبــب ارتـ ـف ــاع مـ ـع ــدالت الـتـضـخــم،
حيث ظلت عائدات سندات الشركات مرتفعة،
ومع صعود الدوالر األميركي أصبحت إعادة
تمويل السندات من أبرز التحديات الرئيسية
الـ ـت ــي ت ــواج ـه ـه ــا الـ ـش ــرك ــات .ك ـم ــا انـعـكـســت
املخاوف وتزايدت إمكانية دخول االقتصاد
فــي مــرحـلــة ال ــرك ــود فــي دف ــع أس ــواق األسـهــم
ن ـحــو ال ـت ــراج ــع ع ـلــى مـ ــدار رب ـعــن متتاليني
حتى اآلن هذا العام .إال أن أرباح الشركات ما
زالت مرتفعة كما يتضح من إعالنات األرباح
األخيرة ،فيما يعزى ذلك بصفة رئيسية إلى
تزايد الطلب ،باإلضافة إلى ارتفاع األسعار.
وعلى الرغم من ذلك ،يمكننا أن نتوقع ظهور
ت ــأث ـي ــر ارت ـ ـفـ ــاع ت ـكــال ـيــف ال ـت ـم ــوي ــل وض ـعــف
م ـع ـن ــوي ــات امل ـس ـت ـه ـل ـكــن فـ ــي ف ـ ـتـ ــرات إعـ ــان
النتائج املالية القادمة مع نهاية العام.
حماية المستهلكين
ذكرت «كامكو إنفست» أن معدالت التضخم

ف ــي دول مـجـلــس ال ـت ـعــاون الـخـلـيـجــي كــانــت
أقــل بكثير من نظيراتها في الــدول املتقدمة
وال ـنــاش ـئــة .وي ـع ــزى نـمــو م ـع ــدالت التضخم
بــوت ـيــرة مـعـتــدلــة ف ــي دول مـجـلــس الـتـعــاون
ّ
تحسن النشاط
الخليجي بصفة رئيسية إلى
االق ـت ـصــادي فــي املـنـطـقــة ،حـيــث أدى ارتـفــاع
أس ـعــار الـنـفــط وال ـغ ــاز إل ــى إن ـعــاش الـخــزائــن
الحكومية .وعلى الرغم من قيام دول الخليج
باستيراد نحو  %90من إمداداتها الغذائية،
ّ
فإنها نجحت في تجنب اضطرابات سلسلة
اإلمـ ـ ـ ـ ـ ــدادات الـ ـغ ــذائـ ـي ــة امل ــرت ـب ـط ــة ب ــال ـص ــراع
ال ــروس ــي  -األوكـ ــرانـ ــي ب ـص ـفــة رئ ـي ـس ـيــة من
خالل تنوع مصادر استيراد املواد الغذائية.

يتوقع صندوق النقد
ارتفاع التضخم في
اإلمارات وعمان بنسبة
 %3.7ووصوله إلى %3.5
في قطر والبحرين

بــاإلضــافــة إل ــى ذل ــك ،أدى تـحــديــد الـحـكــومــة
للسقف األعلى لزيادة أسعار املواد الغذائية
األســاسـيــة والــوقــود إلــى حماية املستهلكني
فـ ــي دول م ـج ـلــس الـ ـتـ ـع ــاون ال ـخ ـل ـي ـجــي مــن
الزيادات الحادة لتلك الفئات.
التضخّ م في الكويت األعلى خليجيا
ق ـ ــال ال ـت ـق ــري ــر إن أحـ ـ ــدث ت ـق ــري ــر صـ ـ ــادر عــن
صـ ـ ـن ـ ــدوق الـ ـنـ ـق ــد الـ ـ ــدولـ ـ ــي بـ ـعـ ـنـ ــوان «آف ـ ــاق
االق ـت ـصــادي اإلقـلـيـمــي» ،كـشــف عــن توقعات
ب ــارت ـف ــاع م ـع ــدل الـتـضـخــم ف ــي دول مجلس
التعاون الخليجي ليصل إلى  %3.3في 2022
و %2.3لعام  .2023في حني توقع الصندوق
أن يصل معدل التضخم في الكويت إلى %4.8
فــي املتوسط فــي عــام  ،2022فيما يعد أعلى
م ـعــدل عـلــى مـسـتــوى دول مـجـلــس الـتـعــاون
الخليجي .وباملقارنة ،يتوقع الصندوق نمو
معدل التضخم في السعودية بنسبة %2.5
ف ــي ع ــام  ،2022وال ـ ــذي يـعـتـبــر األدن ـ ــى على
مستوى دول مجلس التعاون الخليجي .من
جـهــة أخـ ــرى ،يـتــوقــع ص ـنــدوق الـنـقــد ارت ـفــاع
معدل التضخم فــي اإلم ــارات وعـمــان بنسبة
 %3.7مـقــارنــة بــوصــولــه إل ــى  %3.5فــي قطر
والبحرين على التوالي في .2022
وت ــوق ــع ال ـت ـقــريــر أن ي ـســاهــم ارتـ ـف ــاع أس ـعــار
ال ـن ـفــط ف ــي م ـســاعــدة دول مـجـلــس ال ـت ـعــاون
الخليجي على تعويض التأثيرات التي قد
تنتج عــن رفــع سعر الـفــائــدة األميركية على
القطاعات االقتصادية غير النفطية.

جفاف نهر الراين يخفض حموالت السفن التجارية ويهدد اقتصاد أوروبا
ق ـ ــال ـ ــت صـ ـح ـيـ ـف ــة «الب ـ ــانـ ـ ـج ـ ــوردي ـ ــا»
اإلسبانية إن انخفاض منسوب نهر
ال ــراي ــن فــي أملــانـيــا والـ ــذى يعتبر أحــد
الشرايني النهرية الكبرى فــي أوروبــا
أدى إلــى تعطل حــركــة امل ــرور للسفن
ال ـت ـج ــاري ــة م ـمــا ي ـه ــدد الـ ـق ــارة بشلل
اقتصادى.
وأشـ ـ ــارت الـصـحـيـفــة إل ــى أن ــه نتيجة
ل ـل ـج ـفــاف ال ـك ـب ـيــر الـ ـ ــذى ت ـع ــان ــى مـنــه
أوروبـ ــا ،ف ــإن جـفــاف مـمــر مــائــى مثل
الــرايــن يثير مخاوف الـقــارة من شلل
اقتصادى محقق ،وذلــك بعد خفض
السفن حمولتها بنسبة .% 30
وأوضـ ـح ــت أن ال ـن ـهــر ان ـخ ـفــض إل ــى 56س ــم،
فــي حــن تـحـتــاج الـسـفــت إل ــى  1.5مـتــر على
األق ــل مــن املـيــاه  ،وهــو مــا اعـتـبــره االمل ــان أنه
«كابوس» تعيشه أوروبا.
وقــال روبــرتــو سبرانزى  ،مدير شركة ETG
 ،ف ــي م ـي ـنــاء  Duisburgال ـت ـج ــاري إن «مـنــذ
ً
 42ع ـ ً
ـام ــا ل ــم أر م ـثــل هـ ــذا ال ــوض ــع م ـط ـلــقــا..
وإنــه أمــر مــروع ألن إمكانيات النقل النهري
محدودة في وقت تحتاجه أملانيا بشدة ،وقد
تــم بـيــع الـسـفــن الـتــي كــانــت تنقل الـفـحــم ألن
البالد اضطرت إلى وقف استغاللها ،بينما

قيمت شركة فاكتس
جلوبال إنيرجي النتائج
في حالة حدوث شلل
تام في حركة المرور
على نهر الراين « :يمكن
إعاقة توزيع  400ألف
برميل يوم ًيا من
المنتجات النفطية»
توقفت العديد من السفن لنقل الحبوب من
أوكرانيا».
وأض ـ ــاف أن األسـ ـع ــار ال ـف ــوري ــة لـلـشـحــن من
ميناء روتــردام الهولندي إلى كارلسروه في
أملانيا بلغ  110يورو للطن في  10أغسطس،
وكــان يونيو كــان حوالي  20يــورو للطن من
البضائع.
ويـتـعــرج نهر الــرايــن بـطــول  1288كيلومتراً
عـبــر أوروبـ ــا ،فــي قـلــم أملــانـيــا  ،يـمــر  ٪80من
ال ـن ـقــل ال ـن ـه ــري لـلـبـضــائــع ع ـب ــره ــا ،ويـعـتـبــر
ش ــري ــان ح ـي ــوي لـلـفـحــم  ،وب ـف ـض ـلــه يـعــوض

ً
حاليا النقص في
االقتصاد األوروبي الرائد
الغاز الروسي.
وق ـي ـم ــت ش ــرك ــة ف ــاك ـت ــس ج ـل ــوب ــال إن ـيــرجــي
الـ ـنـ ـت ــائ ــج فـ ــي ح ــال ــة ح ـ ـ ــدوث شـ ـل ــل تـ ـ ــام فــي
حركة امل ــرور على نهر الــرايــن« :يمكن إعاقة
ً
يوميا من املنتجات
توزيع  400ألــف برميل
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 «.
وقــال نيلز يانسن  ،الخبير االقـتـصــادي في

مـعـهــد االق ـت ـص ــاد ال ـعــاملــي ( )IfWف ــي ك ـيــل ،
ال ــذي نشر دراس ــة عــن عــواقــب جـفــاف النهر،
وفي عام  ، 2018عندما توقفت املالحة على
نهر الــرايــن ملــدة سبعة أسابيع فــي الخريف
 ،وانخفض اإلنتاج الصناعي بنسبة .٪1.5
وف ــي أملــانـيــا  ،يـتــم نـقــل نـسـبــة صـغـيــرة فقط
من البضائع عن طريق املمرات املائية ،يمثل
الشحن الداخلي ما بني  10و  ٪ 30من الحجم
ل ـف ـئــات مـعـيـنــة م ـثــل ال ـف ـحــم وال ـن ـف ــط ال ـخــام
وال ـغ ــاز الـطـبـيـعــي وف ـحــم ال ـكــوك واملـنـتـجــات
البترولية  ،وكذلك املواد الكيميائية.

وأوض ــح ستيفان كوثس  ،خبير اقتصادي
أن «هذه املواد هي أساس العديد من سالسل
اإلنـ ـت ــاج .ح ـتــى يـمـكــن أن تـتـسـبــب الـعـقـبــات
فــي نقلها فــي حــدوث انقطاعات فــي املراحل
املتأخرة».
تـكـمــن املـشـكـلــة فــي أن نـهــر ال ــراي ــن يـقــع على
مفترق طرق ملمرات أساسية حددها االتحاد
األوروبي .يمر النهر بخمس دول  ،من منبعه
ف ــي س ــوي ـس ــرا إلـ ــى م ـص ـبــه ف ــي ه ــول ـن ــدا .في
غضون ذلك  ،تمثل أملانيا ثلث النقل النهري
األوروبي.
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جماعة الخط األخضر البيئية

تدهور احملاصيل فى الهند يهدد  % 40من التجارة العاملية لألرز
يواجه إنتاج األرز في الهند تدهورا خالل 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  12في املائة حتى اآلن هذا العام.
ويتداعى املحصول في وقت يضر فيه ارتفاع أسعار الغذاء باالقتصادات في مختلف أنحاء العالم ،وهو ما
سيؤثر في مليارات األشخاص الذين يعتمدون على هذه السلعة الرئيسة .وتسهم الهند بنحو  40في املائة في
التجارة العاملية لألرز.
ومنعت الهند تصدير القمح في أيار (مايو) ،وقالت إن األمن الغذائي للبالد مهدد ،بعدما أضرت موجة حر
تجاوزت األرقــام القياسية بمحصول القمح في عديد من الواليات .كما قيدت الهند صــادرات السكر لتأمني
إمدادها الغذائي.

و ق ــا ل ــت وزارة ا ل ــزرا ع ــة إن م ـســا حــة زرا ع ــة
األرز تــرا جـعــت إ ل ــى  30.98مـلـيــون هـكـتــار
« 76.55:مـلـيــون ا ك ــر» :ا عـتـبــارا مــن  12آب
(أغسطس) ،من  35.36مليون هكتار قبل
ع ــام .غ ـيــر أن ا مل ـن ـط ـقــة ا مل ـخ ـص ـصــة لـقـصــب
ا ل ـس ـكــر ار ت ـف ـعــت إ ل ــى  5.52م ـل ـيــون هـكـتــار
من  5.45مليون.
ويقول موكيش جني ،مدير شركة «سبونج
إنتربرايسيز» لشحن األرز في تصريحات
ســاب ـقــة ،إن أس ـع ــار بـعــض األص ـن ــاف زادت
بأكثر من  10في املائة في واليات أساسية
لزراعة األرز مثل البنغال الغربية وأوديشا
وتشاتيسجار ،وذلــك بسبب ضعف هطول
األمطار والطلب املتزايد على املحصول من
ب ـن ـج ــادش .وأضـ ــاف أن أس ـع ــار الـتـصــديــر
لـلـتـسـلـيــم م ــن خ ــال ال ـشــاح ـنــات ق ــد تــرتـفــع
من  365دوالرا حاليا ،إلى  400دوالر للطن
الواحد في أيلول (سبتمبر).

يستهلك ويــزرع معظم أرز العالم في آسيا،
ومـ ـ ــن هـ ـن ــا ت ـن ـع ـك ــس أه ـم ـي ـت ــه فـ ــي ال ـح ـف ــاظ
ع ـل ــى االسـ ـتـ ـق ــرار ال ـس ـي ــاس ــي واالقـ ـتـ ـص ــادي
للمنطقة .وعلى عكس أسعار القمح والــذرة
الـتــي ارتـفـعــت نتيجة الـحــرب الــروسـيــة ،كان
سعر األرز قد انخفض بسبب وفــرة اإلنتاج
واملـ ـخ ــزون ــات ،م ــا س ــاع ــد ع ـلــى تـ ـف ــادي أزم ــة
غذائية أكبر.
لكن املستقبل يعتمد على محصول األرز في
الهند وموسم األمطار بها.
وي ـت ـف ــاءل ب ـعــض ال ـع ـل ـمــاء ال ــزراع ـي ــن بـطــول
الــوقــت الـكــافــي ملــواصـلــة ال ــزراع ــة وتـعــويــض
بـ ـع ــض الـ ـنـ ـق ــص ف ـ ــي امل ـ ـن ـ ـتـ ــج .كـ ـم ــا ي ـت ــوق ــع
هطول األمـطــار بشكل طبيعي في أغسطس
وسـبـتـمـبــر ،مــا س ـيــؤدي إل ــى تـحـســن إنـتــاج
املحاصيل.
إال أن امل ــزارع ــن أعــربــوا عــن وجـهــة نـظــر أقــل
تفاؤال ،إذ يقول املزارع راجيش كومار سينج،

إضراب  150ألف
عامل شاي بنغالدشي

• دكا  :الحد األدنــى لألجور في البالد لعامل مــزارع الشاي هو 120
ً
ً
دوالرا باألسعار الرسمية  ،لكن ما يزيد قليال
تاكا في اليوم  ،أو 1.25
ً
عــن دوالر واحــد فــي الـســوق املفتوحة .هــذا  ،وفــقــا ألحــد املوظفني  ،ال
يكفي لشراء الطعام  ،ناهيك عن األساسيات األخرى .يقدر الباحثون
أن الرواتب اليومية التي يتقاضاها أكثر من  150ألف عامل في أكثر
مــن  200مــزرعــة شــاي فــي بنغالديش هــي مــن بــن أدن ــى الــرواتــب في
الـعــالــم .وأض ــرب ــوا ي ــوم الـسـبــت للمطالبة بــزيــادة قــدرهــا  150باملئة.
غالبية عمال الشاي في الدولة ذات الغالبية املسلمة هم من الهندوس
من الطبقة الدنيا  ،والذين ينحدرون من عبيد استوردهم املزارعون
ً
البريطانيون خالل الحقبة االستعمارية .هذا  ،وفقا ألحد املوظفني  ،ال
يكفي لشراء الطعام  ،ناهيك عن األساسيات األخرى .صرحت أنجانا
بويان ً 50 ،
عاما “ ،اليوم  ،ال يمكننا حتى شراء األرز الخشن لعائلتنا
بـهــذا ال ـق ــدر ”.يكلف لـتــر زي ــت الـطـعــام أكـثــر مــن دخ ــل ال ـيــوم .ثــم كيف
يمكننا حتى التفكير في نظامنا الغذائي وأدويتنا وتعليم أطفالنا؟ “
مع ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة  ،تطلب النقابات زيادة
ً
قــدرهــا  300تــاكــا فــي ال ـيــوم .وفــقــا للتقارير  ،ب ــدأ املــوظـفــون فــي 232
ً
إضرابا واسع النطاق .قال عضو لجنة نقابة
حديقة شاي في البالد
عمال الشاي في بنغالديش  ،سيتارام بن  ،إن حوالي  150ألف 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
فــي النباتات التي تعالج أوراق الـشــاي  ،على حــد قوله  ،بعد زيــادة
قدرها  18تاكا العام املاضي  ،اقترح أصحاب املــزارع زيــادة  14تاكا
يوميا .وبحسب إم .شاه ألوم  ،رئيس اتحاد الشاي البنغالديشي  ،فإن
املشغلني “يمرون بظروف صعبة مع انخفاض األربــاح في السنوات
األخيرة.

 54عــامــا ،مــن والي ــة أوت ــر ب ــرادي ــش ،إن ــه زرع
األرز في نصف فدان فقط من أرض مساحتها
سبعة أفدنة « 2.8هكتار» :بسبب قلة األمطار
في حزيران (يونيو) وتموز (يوليو) ،قائال،
«الوضع خطير حقا”.
وأوض ـ ـ ــح ه ـي ـمــان ـشــو ،األس ـ ـتـ ــاذ ف ــي جــامـعــة
«ج ــواه ــر الل ن ـه ــرو» ال ـ ــذي اس ـت ـخ ــدم اسـمــه
األول للتعليق فقط ،إن أسعار األرز تتعرض
للضغط ،ومن غير املتوقع أن يحدث التعافي
ب ـسـبــب ن ـ ــدرة ع ـم ـل ـيــات الـ ـ ــزرع ف ــي منتصف
يــولـيــو ،مضيفا أن انـخـفــاض اإلن ـت ــاج يزيد
الضغوط على التضخم.
مــن املـحـتـمــل أن يـشـكــل األرز تـحــديــا جــديــدا
لـجـهــود مـحــاربــة التضخم فــي الـهـنــد ،وكــان
مـ ـع ــدل أس ـ ـعـ ــار امل ـس ـت ـه ـل ـكــن ت ـ ـجـ ــاوز ال ـحــد
املستهدف من قبل االحتياطي الهندي البالغ
 6فــي املــائــة ه ــذا ال ـع ــام ،مــا أدى إل ــى صعود
أسعار الفائدة بشكل حاد.

يقول كوشيك داس ،الخبير االقتصادي لدى
«دويـتـشــه بـنــك»« ،قلة مساحات زراع ــة األرز
املـغـمــورة بــاملـيــاه ،فضال عــن الطلب املتزايد
من بنجالدش ودول الشرق األوسط ،أدت إلى
ارتفاع أسعار األرز بأنواعه املختلفة بنسبة
 30في املائة تقريبا منذ يونيو .ويفرض هذا
األمــر تحديات على توقعات تضخم أسعار
الغذاء”.
وف ــي مـحــاولــة لتجنيب الـعــالــم أزم ــة حبوب
ك ـبــرى ،أطـلـقــت إسـبــانـيــا مـشــروعــا تجريبيا
الس ـت ـي ــراد ال ـح ـبــوب م ــن أوك ــران ـي ــا بــالـقـطــار
السـتـكـشــاف م ــدى إم ـك ــان اس ـت ـخــدام وسيلة
النقل إذا أغلقت الـطــرق البحرية أو حظرت
بسبب الحرب.
وتسببت الحرب الروسية في توقف صادرات
الحبوب األوكرانية ما أدى إلى محاصرة ما
يصل إلى  25مليون طن من القمح والحبوب
األخرى في موانئ كييف على البحر األسود.

وأدت الـحــرب إلــى ارت ـفــاع أسـعــار ال ـغــذاء في
كل أنحاء العالم وأثــارت مخاوف من حدوث
مجاعة.
وقالت وزارة النقل إن قطار «رينفي» للشحن
«يتألف من  25حاوية طول كل منها  12مترا»
غادر مدريد مساء الثالثاء كجزء من املشروع
اإلسباني متوجها إلى بلدة خيلم البولندية
القريبة من الحدود األوكرانية.
وسـيـقـطــع  2400كـيـلــومـتــر إل ــى خـيـلــم حيث
ستجمع  600طــن مــن الـحـبــوب وت ـعــود إلــى
برشلونة مطلع سبتمبر.
وقالت الوزارة في بيان «هذا مشروع تجريبي
إلثـبــات ال ـجــدوى الفنية واالقـتـصــاديــة لنقل
الحبوب عبر شبكة السكك الحديد التي تعبر
أوروبا من لودز في بولندا إلى برشلونة”.
وأش ــارت إلــى أن املـشــروع الجديد سيساعد
أيضا «في معرفة مدى قدرة النقل البري على
دعم الطرق البحرية”.

ازدهار زراعة القطن املستدام فى البرازيل
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• بــرازيـلـيــا – أف ب  :ت ـب ـ ُـدو حـقــول
ٌ
ٌّ
ثلجي
غطاء
بعيد وكأنها
القطن من
ٍ
ُ ِ
َ
مساحات واسعةٍ جانبي
على
يمتد
ٍ
ال ـط ــري ــق امل ـ ـ ــؤدي إلـ ــى كــريـسـتــالـيـنــا
ف ــي واليـ ـ ــة غ ــوي ــاس ال ــري ـف ـي ــة وس ــط
ال ـب ــرازي ــل .ويـعـكـ ُـس ه ــذا املـشـهــد في
مـنـطـقــة ُع ــرف ــت بـحـقــول الـ ــذرة وف ــول
ال ـص ــوي ــا ،ت ــوج ـ ًـه ــا ج ــدي ـ ًـدا ل ـلــزراعــة
ُ
الـبــرازيـلـيــة يتمثل فــي إنـتــاج القطن
َّ
ال ــذي يــوصــف بــأنــه ُ
«م ـس ـت ــدام»؛ ألن
زراعته تتسم باإلقالل من استخدام
امل ـب ـي ــدات ،إلرضـ ـ ــاء ف ـئــة ج ــدي ــدة من
ُ
ُ
املستهلكني .وتعتبر البرازيل ثاني
ِّ
مصدرة للقطن في العالم
أكبر دولة
ُّ
بعد الواليات املتحدة ،بينما تحتل
امل ــرتـ ـب ــة األولـ ـ ـ ــى فـ ــي إن ـ ـتـ ــاج ال ـق ـطــن
ال ـ ـ ــذي ي ــوص ــف ب «امل ـ ـس ـ ـت ـ ــدام» ،إذ
َّ
إن نـسـبــة  %84م ــن الـكـمـيــة املنتجة
ت ـح ـظــى ب ـش ـه ــادة م ـطــاب ـقــة ملـعــايـيــر
االستدامة من مبادرة «بيتر كوتون
إنيشاتيف» غير الربحيةُ .
ويباع هذا
ال ـنــوع مــن الـقـطــن بــأسـعــار ت ـفــوق ب
 %10تلك الخاصة بالقطن الـعــادي.
وت ـق ــول كــريـسـتـيـنــا شـيـتـيـنــو ،وهــي
عــاملــة ح ـشــرات مــن جــامـعــة برازيليا
َّ
ومـتـخـصـصــة ف ــي زراعـ ــة ال ـق ـطــن :إن
«امل ــزاج العام َّ
تغير ،ولــم يعد الناس
يــرغ ـبــون ف ــي اس ـت ـهــاك مـنـتـجــات ال
تـحـتــرم دورات الـطـبـيـعــة» .ويسعى
األشـخــاص الذين ِّ
يعولون على هذا
ً
ال ـق ـط ــن امل ـص ـن ــف «مـ ـسـ ـت ــدام ــا» إل ــى
تحسني صورة البرازيل في الخارج
ُ
بعدما ش ِّوهت منذ وصــول الرئيس
الـيـمـيـنــي جــاي ـيــر ب ــول ـس ــون ــارو إلــى
السلطة ،إذ زادت وتيرة قطع أشجار

ال ـغ ــاب ــات ف ــي الـ ـب ــرازي ــل م ـنــذ تــولـيــه
ُ
َّ
ال ـح ـكــم ف ــي ي ـن ــاي ــر .وت ـت ـمــتــع زراع ـ ــة
ال ـق ـط ــن ب ـس ـم ـعــة س ـي ـئ ــة إذ تــرت ـبــط
ُ
تــاري ـخـ ًـيــا بــالـعـبــوديــة امل ـم ــارس ــة في
حــق الـعـمــال داخ ــل َم ــزارع كبيرة في
ال ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة ،ف ــي ح ــن تــوجــه
إل ـي ـهــا االن ـت ـق ــادات ال ـي ــوم لحاجتها
إلى كميات كبيرة من املياه ومبيدات
ال ـح ـش ــرات .ووض ـ ـ َـع ات ـح ــاد منتجي
ال ـق ـطــن ال ـب ــرازي ـل ـي ــن (أب ـ ــراب ـ ــا) سنة
ً
 2015ب ــروت ــوك ــول يــوجــه امل ــزارع ــن
الع ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاد مـ ـ ـم ـ ــارس ـ ــات إيـ ـج ــابـ ـي ــة
كتدريبهم على إدارة استخدام املياه

وامل ـب ـيــدات الـحـشــريــة بطريقة تكون
َ
فــاع ـلــة ف ــي الـ ــزراعـ ــة وب ــك ـم ـي ــات غير
كبيرة ،باإلضافة إلى إيالء األولوية
لــأسـمــدة الطبيعية .وي ـقــول رئيس
َّ
االتـحــاد مارسيو بــورتــوكــاريــرو :إن
الـبــروتــوكــول هــو عـبــارة عــن «عملية
إعـ ـ ـ ــادة ت ــأهـ ـي ــل ،إذ ك ـ ــان املـ ــزارعـ ــون
أسـ ـ ً
ـاسـ ــا ي ـس ـع ــون ل ـت ـح ـق ـيــق أق ـصــى
نسبة ممكنة مــن األرب ــاح .أمــا اليوم
َّ
ف ـن ـش ــرح ل ـه ــم أن اإلن ـ ـتـ ــاج امل ـس ـت ــدام
يؤدي بشكل قاطع إلى تدفق الطلب
على القطن».
ُ
وتضم كريستالينا الواقعة على بعد

ً
كيلومترا من العاصمة برازيليا،
130
مزرعة باملونا التي تديرها شركة
ُ
وت ُّ
عد إحدى
«إس إل سي أغريكوال»
أه ـ ــم مـ ـ ـ ــزارع ال ـق ـط ــن فـ ــي الـ ـب ــرازي ــل.
ووســط  27ألــف هكتار مــن األراضــي
الزراعية ،تبرز مجموعة من املباني
تـشـكــل بـمـثــابــة قــريــة صـغـيــرة وســط
ُّ
وتضم املزرعة كذلك حديقة
الحقول.
ً
لألطفال وملعبا لكرة القدم ومرافق
ترفيهية أخرى مخصصة للموظفني
املقيمني فيها .ويؤكد منسق اإلنتاج
َّ
فــي امل ــزرع ــة ديـيـغــو غــولــدشـمـيــت أن
ُ
ال ـه ــدف م ــن وس ــائ ــل ال ــراح ــة املـتــاحــة
لـلـعـمــال هــو اس ـت ـمــرارهــم فــي العمل
ً
ط ــوي ــا ف ــي امل ــزرع ــة وتـجـنــب تغيير
املوظفني بصورة دائمة.
وتجري خلف غولدشميت عمليات
ت ـغ ـل ـي ــف حـ ـ ــزم ض ـخ ـم ــة مـ ــن ال ـق ـطــن
ْ
ووض ـ ــع رم ــز شــري ـطــي عـلـيـهــا يــوفــر
ُ
كل املعلومات عن املنطقة التي زرع
ُ
فيها املنتج والـشــروط املعتمدة في
َّ
زراعـتــه.ويـشـيـ ُـر غولدشميت إلــى أن
ً
ً
ه ــذه الـكـمـيــة ُ
«م ـبــاعــة أص ـ ــا» ،الفــتــا
َّ
ُ
إل ــى أن  %99مــن اإلن ـت ــاج يخصص
لـ ـلـ ـتـ ـص ــدي ــر .أم ـ ـ ــا الـ ـسـ ـن ــة امل ــاضـ ـي ــة،
فـ ـص ـ َّـدرت امل ــزرع ــة  600أل ــف ط ــن من
القطن .ويتيح برنامج ُّ
تتبع طورته
املزرعة بالشراكة مع عالمات تجارية
خـ ــاصـ ــة بـ ــاملـ ــابـ ــس ل ـل ـم ـس ـت ـه ـل ـكــن
أن ي ـتــاب ـعــوا م ــراح ــل اإلنـ ـت ــاج كـلـهــا.
ُ
ويستخدم ُمنتجو القطن «املستدام»
طـ ـ ــائـ ـ ــرات مـ ـسـ ـ َّـيـ ــرة ل ـ ـ ــرش املـ ـبـ ـي ــدات
بطريقة أكثر فاعلية.
وزادت كمية الصادرات  15مرة على
مدى السنوات العشرين األخيرة.

تكاليف الكهرباء فى سويسرا ترتفع  % 30العام القادم
• جينيف  :ذكــر تقرير صحفي أن
م ـت ــوس ــط ت ـك ـل ـفــة ال ـك ـه ــرب ــاء س ــوف
ي ــرت ـف ــع ب ــواق ــع ن ـح ــو  30ف ــي امل ــائ ــة
بالنسبة للمنازل في سويسرا في
 .2023وقـ ـ ــال ن ــاط ــق ب ــاس ــم راب ـط ــة
شـ ــركـ ــات الـ ـكـ ـه ــرب ــاء ال ـس ــوي ـس ــري ــة
لـ ـصـ ـحـ ـيـ ـف ــة تـ ـ ــاجـ ـ ــس أنـ ـتـ ـس ــايـ ـج ــر
«ن ـ ـصـ ــف الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات س ـ ـ ــوف ت ــرف ــع
األس ـ ـعـ ــار ل ـل ـم ـن ــازل ب ــواق ــع  30فــي

املــائــة أو أكـثــر  .ومثلما هــو الـحــال
بــالـنـسـبــة لـلـكـثـيــر م ــن امل ـنــاطــق فــي
أوروب ـ ــا ،تــرتـفــع تـكــالـيــف الـكـهــربــاء
فـ ـ ـ ــي سـ ـ ــوي ـ ـ ـسـ ـ ــرا ب ـ ـسـ ـ ـب ـ ــب ت ـ ــراج ـ ــع
إمـ ـ ـ ـ ـ ــدادات الـ ـ ـغ ـ ــاز ال ـط ـب ـي ـع ــي ع ـقــب
الـ ـت ــدخ ــل ال ـع ـس ـك ــري الـ ــروسـ ــي فــي
أوكـ ــران ـ ـيـ ــا .ولـ ـك ــن نـ ـظ ــرا ألنـ ــه يـتــم
تــولـيــد أغ ـلــب ال ـك ـهــربــاء مــن الـطــاقــة
ال ـك ـهــرومــائ ـيــة وال ـن ــووي ــة ،فـصــدمــة

األسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــار أقـ ـ ـ ــل مـ ـنـ ـه ــا فـ ـ ــي الـ ـ ـ ــدول
امل ـج ــاورة .ونـقـلــت وكــالــة بـلــومـبــرج
لــأن ـبــاء عــن الـصـحـيـفــة أن الــزيــادة
ف ــي أس ـع ــار ال ـك ـهــربــاء س ــوف تصل
إل ـ ــى ن ـح ــو  315ف ــران ــك س ــوي ـس ــري
( 328.39دوالرا) سـ ـن ــوي ــا ألس ــر
تـعـيــش ف ــي ش ـقــة م ــن خ ـمــس غ ــرف.
وتـ ــواجـ ــه األع ـ ـمـ ــال ال ـت ـج ــاري ــة مـثــل
امل ـخ ــاب ــز ال ـك ـب ـي ــرة زي ـ ـ ــادة ت ـكــال ـيــف

الـ ـط ــاق ــة ب ــواق ــع ن ـح ــو عـ ـش ــرة آالف
فـ ــرانـ ــك .وس ـ ــوف ي ـت ــم ال ـك ـش ــف عــن
تفاصيل الزيادة في نهاية الشهر،
بـمـجــرد مــوافـقــة ال ـشــركــات املشغلة
ع ـلــى األسـ ـع ــار ال ـج ــدي ــدة .وأط ـل ـقــت
الـ ـحـ ـك ــوم ــة الـ ـس ــويـ ـس ــري ــة م ــؤخ ــرا
حزمة إنقاذ بقيمة عشرة مليارات
فـ ـ ــرانـ ـ ــك لـ ـلـ ـحـ ـيـ ـل ــول ــة دون إفـ ـ ــاس
شركات الكهرباء السويسرية.

جماعة الخط األخضر البيئية
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بالتعاون مع ناسا و جامعة عمانية

إطالق مشروع حول مخاطر تلوث الهواء فى الشرق األوسط
ً
ً
مشروعا
مؤخرا
• مسقط  :أطلقت جامعة نزوى بالتعاون مع وكالة (ناسا)
ّ
ًّ
بحثيا يتعلق بــدراســة مخاطر الـتـلـ ّـوث الـجــوي بعنوان «الـهـبــاء الـجــوي في
الشرق األوسط» ،بتمويل من برنامج التمويل املؤسسي املبني على الكفاءة
التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار.
وق ــال الــدكـتــور عيسى بــن سليمان الـعــامــري عميد كلية الـعـلــوم واآلداب
بجامعة نزوى :الهدف الرئيس من املشروع البحثي هو التوصل إلى معدالت
التلوث التي يسببها الهباء الـجــوي مــن خــال قياسها عــن طريق األقمار
االصطناعية ومحطات الرصد املحلية والتحاليل املخبرية لقياس الجزيئات
الضارة التي تحملها الــذرات في املناخ الجوي ،التي يمكن أن توفر ً
فرصا
ّ
لصناع الـقــرار ملراجعة السياسات التي ال تقلل فقط من انبعاثات غــازات
االحتباس الحراري بل ّ
تحسن جــودة الهواء وترتقي بالصحة البيئية في
الشرق األوسط.

التوصل إلى النتائج
سيسهم في ّ
الدكتور باتيل  :الدور الذي يؤديه الهباء الجوي في توازن الطاقة اإلقليمي والدورة الهيدرولوجية ونوعية الهواءُ ،
وأضاف مشروع البحث قطع مراحل
ّ
م ـت ـق ــدم ــة ،ح ـي ــث ن ــظ ـم ــت ال ـجــام ـعــة
مــؤخـ ًـرا ن ــدوة علمية بـعـنــوان «ت ــآزر
ال ـ ـق ـ ـيـ ــاسـ ــات األرضـ ـ ـي ـ ــة وقـ ـي ــاس ــات
األق ـ ـمـ ــار ال ـص ـنــاع ـيــة ل ــرص ــد ال ـه ـبــاء
الجوي فوق الشرق األوســط» ،وتعد
الـ ـن ــدوة الـعـلـمـيــة األول ـ ــى ف ــي سـيــاق
الندوات التي تقيمها جامعة نزوى
لـلـتــوعـيــة بـمـخــاطــر ال ـت ـلــوث الـجــوي
بالتعاون مع وكالة ناسا والوقوف
ع ـل ــى األضـ ـ ـ ـ ــرار ال ـب ـي ـئ ــة وامل ـن ــاخ ـي ــة

ال ـ ـعـ ــديـ ــدة ال ـ ـتـ ــي ت ـس ـب ـب ـه ــا ظ ــاه ــرة
االحتباس الحراري.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ـ ــى أن الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدوة أوصـ ـ ــت
بـ ـ ـض ـ ــرورة مـ ـش ــارك ــة أع ـ ـضـ ــاء هـيـئــة
ال ـت ــدري ــس ف ــي ال ـب ـحــث ال ـع ـل ـمــي مــن
خـ ــال ت ـش ـك ـيــل م ـج ـم ــوع ــات بـحـثـيــة
م ـت ـعــاونــة وإشـ ـ ــراك الـطـلـبــة ب ـهــا من
خالل البرامج البحثية التي توفرها
جامعة نــزوى بالتعاون والتنسيق
مــع وزارة التعليم الـعــالــي والبحث
العلمي واالبتكار مثل املنح البحثية

َّ
املقدمة للطلبة في املرحلة الجامعية
األول ـ ـ ـ ــى ( )URGوامل ـ ـنـ ــح ال ـب ـح ـث ـيــة
َّ
املقدمة لطلبة املاجستير (.)GRG
وأوضــح عميد كلية العلوم واآلداب
بـجــامـعــة نـ ــزوى أن م ـشــاركــة وكــالــة
«ن ــاس ــا» فــي ه ــذا امل ـش ــروع نــابــع من
امل ـك ــان ــة الـعـلـمـيــة ل ـلــوكــالــة ودوره ـ ــا
املـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـه ـ ـ ــود فـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـج ـ ـ ــال الـ ـ ـبـ ـ ـح ـ ــوث
وال ــدراس ــات ،وفــي مقدمتها مشاكل
ال ـ ـ ـغـ ـ ــاف الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــوي ،ح ـ ـيـ ــث ي ـم ـث ـل ـهــا
ف ــي هـ ــذا امل ـ ـشـ ــروع ال ــدكـ ـت ــور بــاتـيــل

( ،)Piyushkumar N. Patelعالم مناخ
يعمل في مختبر الدفع النفاث التابع
لــوكــالــة ن ــاس ــا ،ومـعـهــد كــالـيـفــورنـيــا
للتكنولوجيا فــي الــواليــات املتحدة
األمريكية ،وفــي جامعات أوك ريدج
امل ـ ـت ـ ـعـ ــاونـ ــة ،وه ـ ـ ــو أح ـ ـ ــد ال ـب ــاح ـث ــن
امل ـ ـشـ ــاركـ ــن فـ ــي املـ ـ ـش ـ ــروع ال ـب ـح ـثــي
املـمـ َّـول ولــديــه خبرة فــي االستشعار
ع ــن ُبـ ـع ــد ع ـب ــر األق ـ ـمـ ــار ال ـص ـنــاع ـيــة
والعمل على إعــادة معالجة بيانات
األقمار الصناعية املختلفة.

دراسة حتذر :أكبر طبقة جليدية فى العالم مهددة
كشف بحث جديد ما يعتقد العلماء
أن ــه يـفـســر ارت ـف ــاع م ـس ـتــوى «سـطــح
البحر الـعــاملــي» ،حيث تتدفق املياه
الدافئة نحو أكبر طبقة جليدية في
العالم واملــوجــودة فــي «شــرق القارة
القطبية الجنوبية».
ون ـق ــل م ــوق ــع «ذا ك ــون ـف ـي ــرج ــن» عــن
بحث نشرته مجلة «نيتشر كاليمت
تـشـنــج» أن «تـغـيــر دوران امل ـيــاه في
املحيط املتجمد الجنوبي قــد يضر
باستقرار الغطاء الجليدي في شرق
ال ـقــارة القطبية الـجـنــوبـيــة» ،مشيرا
إلــى أن حجمه يبلغ حجم الــواليــات
املتحدة ،وهو األكبر في العالم.
وأوضــح البحث أن هذا األمــر يحدث
بسبب تغييرات «دوران املياه بسبب
التحوالت في أنماط الــريــاح ،والتي
ترتبط بعوامل تغير املـنــاخ ،والتي
قد تؤدي إلى ارتفاع مستوى سطح
البحر ،بما يهدد املناطق الساحلية
للبشر» .وتوصي النتائج أن خفض
االحـ ـت ــرار ال ـع ــامل ــي إل ــى أق ــل م ــن 1.5
درجــة مئوية أصبح ضــرورة ملحة،
لتجنب أكثر األضرار املناخية فتكا.
وتتكون الصفائح الجليدية بحسب
التقرير من «جليد» تراكم مع هطول
األمـ ـط ــار فـ ــوق األرض ،ح ـيــث تمتد
هــذه الصفائح لتطفو على املحيط.
وأشــار التقرير إلــى أنــه من املعروف

أن الغطاء الجليدي في غــرب القارة
القطبية الجنوبية ي ــذوب ويساهم
في ارتفاع مستوى سطح البحر.
ورك ــز الـبـحــث عــن امل ـيــاه والـصـفــائــح
الـجـلـيــديــة فــي منطقة ت ـعــرف باسم
حوض «أورورا» ،والتي تشكل جزء
من الغطاء الجليدي لشرق القارة.
ويـقــدر العلماء فــي حــال ذوب ــان هذا

الحوض بالكامل سيرتفع مستوى
سطح البحر العاملي بمقدار  5.1متر.
ورص ــد الـبــاحـثــون مــؤشــرات حوض
«أورورا» والتي تبني ارتفاعا واضحا
في درجات حرارة املحيطات ،بمعدل
 2إل ــى  3درجـ ــة م ـئــويــة ف ــي الـنـصــف
األول مـ ــن ال ـ ـقـ ــرن ال ـع ـش ــري ــن ،حـيــث
تضاعفت اتـجــاهــات االح ـتــرار ثالث

مرات منذ تسعينيات القرن املاضي.
وح ـ ــذرت ال ــدراس ــة م ــن ت ـفــاقــم حــركــة
امل ـيــاه الــداف ـئــة بــاتـجــاه ش ــرق ال ـقــارة
ال ـق ـط ـب ـي ــة ال ـج ـن ــوب ـي ــة خـ ـ ــال ال ـق ــرن
ال ـ ـح ـ ــادي وال ـ ـع ـ ـشـ ــريـ ــن ،مـ ـم ــا ي ـه ــدد
اسـتـقــرار الـغـطــاء الـجـلـيــدي ،وم ــا قد
ي ـع ـن ــي ارتـ ـ ـف ـ ــاع ك ـب ـي ــر فـ ــي م ـس ـتــوى
سطح البحر.

مكبات النفايات ترفع حرارة األرض

ٌ
• واش ـن ـط ــن  :خ ـل ـ َـص ب ـح ــث جــديـ ٌـد
ُ
نشرته دوريــة «ساينس أدفانسيز»
َّ
الـعـلـمـ َّـيــة األم ــري ـك ـي ــة ،إل ــى أن تحلل
ُّ
ُمخلفات الطعام في مكبات النفايات
حول العالم يؤدي إلى انبعاث آالف
األطنان من غاز امليثان الذي يتسبب
ب ـ ـ ـ ــدوره فـ ــي ارتـ ـ ـف ـ ــاع درج ـ ـ ــة حـ ـ ــرارة
األرض .وأوضـحــت اإلدارة الوطنية
ل ـل ـم ـح ـي ـطــات والـ ـ ِـغـ ــاف الـ ـج ــوي فــي
َّ
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ،أنـ ــه م ــع انـبـعــاث
ن ـحــو  570م ـل ـيــون ط ــن م ــن ال ـغ ــازات
امل ـس ـب ـبــة ل ــاح ـت ـب ــاس ال ـ ـحـ ــراري كــل
ع ـ ـ ــام ب ـف ـع ــل األن ـ ـش ـ ـطـ ــة ال ـص ـن ــاع ـي ــة
والطبيعية ،يتزايد تركيز امليثان في
ّ
قياسية.
الغالف الجوي بوتيرة
ِ
وف ــي بـعــض ال ـب ـلــدان ،ي ـكــون املـصــدر
األكـ ـ ـ ـب ـ ـ ــر ه ـ ـ ــو الـ ـ ـحـ ـ ـق ـ ــول الـ ـ ــزراعـ ـ ـ َّـيـ ـ ــة
وحيوانات امل ــزارع ،أمــا في الواليات
املـتـحــدة ،فــإن صناعة النفط والـغــاز
ه ــي امل ـس ــؤول ــة إل ــى ح ــد ب ـع ـيــد ،ومــع

مكب النفايات
في مومباي ينتج
نحو  9.8طن من
الميثان في الساعة
أو  85ألف طن سنو ًيا
ذل ــك ،هـنــاك مـصــدر رئـيـســي آخ ــر في
العديد من دول العالم ،وهي القمامة.
ـار البحث إلــى أن ص ـ ً
وأش ـ َ
ـورا عالية
الدقة من األقمار الصناعية التقطت
في عام  ،2020أظهرت أن غاز امليثان
ص ـ ـ ــادر مـ ــن م ـك ـب ــات ل ـل ـن ـف ــاي ــات فــي

ال ـع ــاص ـم ــة األرج ـن ـت ـي ـن ـي ــة بــوي ـنــس
َ
آيرس ومدينتي نيودلهي ومومباي
َ
الهنديتني والهور ثاني أكبر مدينة
في باكستان.
وعـ ـ ـل ـ ــى سـ ـبـ ـي ــل املـ ـ ـ ـث ـ ـ ــال ،كـ ـ ـ ــان م ـكــب
النفايات في مومباي ينتج نحو 9.8

طن من امليثان في الساعة أو  85ألف
ً
ً
سنويا َوفقا لنتائج البحث ،في
طن
حــن أط ـلــق مـكــب بــويـنــس آي ــرس ما
ي ـقــرب مــن  250أل ــف طــن س ـنـ ً
ـويــا ،أو
نصف إجمالي انبعاثات غاز امليثان
من املدينة.

وذك ـ ـ ــر ال ــدكـ ـت ــور أن الـ ـ ـ ــدور ال ـك ـب ـيــر
الـ ـ ـ ــذي يـ ــؤديـ ــه الـ ـهـ ـب ــاء ال ـ ـجـ ــوي فــي
تـ ـ ــوازن ال ـط ــاق ــة اإلق ـل ـي ـمــي ،والـ ـ ــدورة
ال ـه ـي ــدرول ــوج ـي ــة ،ون ــوع ـي ــة الـ ـه ــواء،
سـ ُـيـسـهــم فــي ال ـتـ ّ
ـوصــل إل ــى النتائج
تـ ــم ال ـ ـتـ ـ ّ
ـوصـ ــل إلـ ـيـ ـه ــا فـ ــي امل ـ ـشـ ــروع
البحثي الحالي للحد من املعلومات
غير الدقيقة املتعلقة فــي التنبؤات
ُّ
لتغير املـنــاخ فــي سلطنة
اإلقليمية
ُعمان والشرق األوسط.
وأش ـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ــى أن إن ـ ـش ـ ــاء م ــؤس ـس ــة

تــوفــر مـعـلــومــات قـ ّـيـمــة لــدعــم جهود
التخفيف من ّ
تلوث الهواء وتخفيف
تـ ـغ ـ ُّـي ــر املـ ـ ـن ـ ــاخ ال س ـي ـم ــا م ـ ــن حـيــث
فـهــم الـعــاقــة بــن امل ـص ــادر وفعالية
إجـ ــراءات التخفيف مــن االنـبـعــاثــات
ومـ ـ ــن ال ـ ـت ـ ـلـ ـ ّـوث فـ ــي س ـل ـط ـن ــة ُعـ ـم ــان
يمكن أن يساعد في تحديد مصادر
ّ
التلوث والعوامل املناخية اإلقليمية
وت ـق ـل ـي ـل ـهــا إلـ ــى ال ـح ــد األدنـ ـ ـ ــى ،مـمــا
سينعكس عـلــى امل ــدى الـبـعـيــد على
منطقة الشرق األوسط بأكملها.

علماء يتوصلون إلى طريقة لتفتيت املواد
الكيميائية الضارة يف األدوات املنزلية
كشف بحث جديد أن علماء الكيمياء قــد ابـتـكــروا ،ألول مــرة ،طريقة
لتدمير «املواد الكيميائية إلى األبد» ،بطريقة منخفضة التكلفة.
وربط العلماء بني التعرض ملستويات معينة من املواد املعروفة باسم
«الـفــاعــات بالسطح الـفـلــوريــة» ،وهــي مــن مــركـبــات الـفـلــور ،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 وصوال إلى مستحضرات التجميل.
لكن تلك الخصائص هي التي تجعل من الصعب تدميرها.
وتعرف هذه املواد اختصارًا باسم  ،PFASويوجد منها حوالي 4,500
من هذه املركبات املؤلفة من ذرات الفلور .وتوجد تقريبًا في كل منزل
في جميع أنحاء العالم داخل منتجات تشمل تغليف املواد الغذائية،
وأدوات الـطـهــي غـيــر الــاص ـقــة ،وم ـع ــدات الــوقــايــة مــن امل ـطــر ،وامل ــواد
الالصقة ،والورق ،والدهانات.
وت ــوج ــد ه ــذه امل ـ ــواد بـمـسـتــويــات مـنـخـفـضــة ف ــي م ـيــاه األم ـط ــار على
عال ،يمكن
مستوى العالم ،لكن إذا تسربت إلى املاء أو التربة بمستوى ٍ
أن تصبح مصدر قلق خطير.
وال ت ــزال األب ـحــاث جــاريــة لتحديد كـيــف يمكن أن ت ــؤدي مستويات
التعرض لتلك املواد ،إلى تأثيرات صحية مختلفة.
تقول إلسي سندرالند ،أستاذة الكيمياء البيئية في جامعة هارفارد،
لبي بي ســي« :هناك ارتـبــاط بني التعرض (ل ــذرات الفلور) والنتائج
السلبية في كل عضو حيوي رئيسي من جسم اإلنسان”.
ولم تكن الطرق املعروفة لتدمير «الفاعالت بالسطح الفلورية» ،مثل
الـحــرق ،ناجحة للغاية–إذ أنها تتطلب درجــات حــرارة عالية للغاية
ومكلفة.
ويقول بحث جديد ،أجراه علماء في جامعة نورث وسترن األمريكية،
إن تـمـكــن م ــن تـحـقـيــق «م ــا ك ــان ي ـبــدو مـسـتـحـيــا» ودمـ ــر ت ـلــك امل ــواد
باستخدام درجة حرارة منخفضة ومواد رخيصة التكلفة.
وق ــد يـكــون ه ــذا مـفـيـدًا للغاية فــي مـســاعــدة املجتمعات الـتــي تعاني
مــن تـلــوث عــالــي املـسـتــوى ،وفـقــا لـسـنــدرالنــد ،وهــي ليست عـضــوة في
فريق البحث .ويعود السبب الرئيسي في صعوبة تدمير «الفاعالت
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.
وح ــدد فــريــق الـبـحــث ،بـقـيــادة بريتاني تــرانــغ ،آلـيــة جــديــدة لتحطيم
«ال ـفــاعــات بالسطح الـفـلــوريــة» بــاسـتـخــدام م ــادة كيميائية شائعة
ُ
تسمى هيدروكسيد الصوديوم–والتي تستخدم في صنع املنتجات
املنزلية مثل الصابون أو مسكنات األلم.
واس ـت ـه ــدف ف ــري ــق ال ـب ـحــث م ـج ـمــوعــة م ــن ذرات األك ـس ـج ــن ضعيفة
الشحنة املوجودة في نهاية الذيل الطويل لروابط الكربون والفلور.
ونجحت العملية بشكل فـعــال فــي «قـطــع رأس املجموعة مــن الــذيــل»
وبــدأت «الفاعالت 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 كاميال ألكسندر وايت ،رائدة سياسة املواد الكيميائية وزميلة
في الجمعية امللكية للكيمياء ،لبي بي سي« :يمكن أن يكون هذا إنجازًا
إذا كان بتكلفة منخفضة”ً.
ُ
نشر البحث فى دورية «ساينس» العلمية.
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تقارير

جماعة الخط األخضر البيئية

مجزرة مروعة بحق الدالفني فى جزر فارو

الدالفين كائنات شديدة الذكاء ومفيدة للبيئة وصديقة للبشر

تقليد شعبي غريب في مجتمع يفترض انه متحضر!
حكومة جزر فارو
أعلنت قتل 500
دولفين سنو ًيا!

ف ــي ت ـق ـل ـيــد ش ـع ـبــي غ ــري ــب ،ذبـ ــح ن ـح ــو 100
دولفني من فصيلة نادرة في جزر فارو ،مما
يمثل أكبر عملية صيد لهذا النوع منذ 124
ً
عاما.
ُ
وكــانــت آخ ــر م ــرة قـتــل فيها مـثــل ه ــذا الـعــدد
الكبير مــن الــدالفــن ق ــاروري ــة األن ــف شــديــدة
ال ــذك ــاء ف ــي ج ــزر ف ــارو ف ــي ع ــام  ،1898حيث
ً
تــم ذبــح  100مــن الــدالفــن ،وفــقــا إلحـصــاءات
حكومة جزر فارو.

تقليد عمره  1200عام
ويـبــدأ مــوســم صيد الحيتان فــي جــزر فــارو
في أشهر الصيف .ويعود تاريخ هذا التقليد
إل ــى ح ــوال ــي  1200ع ــام ،عـنــدمــا ك ــان الـنــاس
ي ـص ـطــادون ال ــدالف ــن وال ـح ـي ـتــان ف ــي أوق ــات
املجاعة .وال تــزال العديد من أنــواع الدالفني،
بـمــا فــي ذل ــك الـحـيـتــان وال ــدالف ــن الـبـيـضــاء،
ُ
تقتل كل عام بسبب شحومها ولحومها.
وت ــم تــوثـيــق الـصـيــد م ــن قـبــل مـنـظـمــة حملة

موجة نفوق هائلة لقنافذ البحر تقلق العلماء

ُ
ُ
تشهد قنافذ البحر
بــوانــت آ بيتر – أ ف ب:
ً
ً
ذات اإلك ـل ـيــل فــي غ ــوادل ــوب ن ـفــوقــا «ســريــعــا
ُ
ً
وهـ ــائـ ــا» م ـنــذ ش ـه ـ َـري ــن ،األم ـ ــر ال ـ ــذي ُي ـق ـلــق
َّ
َ
تفسير
العلماء أكـثــر؛ ألنـهــم ال يستطيعون
ُ
ذلك .وتقول عاملة األحياء في جامعة األنتيل
مــال ـي ـكــا ري ـن ـيــه ت ــروي ـف ــو ،ف ــي ه ــذه ال ـجــزيــرة
الــواقـعــة فــي أرخبيل األنتيل الفرنسي :منذ

ً
ُ
ش ـه ـ َـري ــن أو ث ــاث ــة ،ن ــاح ــظ ن ـف ــوق ــا ســريـ ًـعــا
ً
ُّ
تضر
وهــائــا لـهــذه الـحـيــوانــات ،فــي ظــاهــرة
ً
َ
أيـ ــضـ ــا ب ــال ـش ـع ــاب امل ــرج ــانـ ـي ــة وال تـقـتـصــر
عـلــى غ ــوادل ــوب بــل ت ـ َّـم اإلبـ ــاغ عـنـهــا فــي كل
ج ــزر الـكــاريـبــي .وم ــع شــركــاء آخــريــن بينهم
الــدولــة الفرنسية واملعهد الفرنسي لبحوث
اس ـت ـك ـش ــاف الـ ـبـ ـح ــرَّ ،
وجـ ـ ـ ـ َـه م ـخ ـت ـبــر وحـ ــدة

بيولوجيا الكائنات واألنظمة البيئية املائية
ُ
في الجامعة إنـ ً
ويستعد
ـذارا في هذا الشأن،
ُ
إلط ـ ـ ــاق «ح ـم ـل ــة س ـح ــب عـ ـيـ ـن ــات» مل ـح ــاول ــة
تحديد أصل املشكلة التي تطال قنافذ البحر
هـ ــذه .وق ــد ُف ــوج ــئ ال ـع ـل ـمـ ُ
ـاء ب ـمــوجــة ح ــاالت
النفوق هذه ،إذ إن ًأيا منهم لم يرصد من قبل
َّ
أي مؤشرات إلى املرض.

س ــي ش ـي ـبــرد  Sea Shepherdغ ـيــر ال ـهــادفــة
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
«أنـبــاء مــروعــة ..لقد صدمنا بـشــدة ألن جزر
فارو ذبحت بقسوة ما يقرب من  100دالفني
قارورية األنف»

وأضــافــت أنــه إذا «لــم تتخذ اململكة املتحدة
وال ــدن ـم ــارك واالتـ ـح ــاد األوروب ـ ـ ــي أي إج ــراء
لوقف الذبح غير املسؤول ً
تماما لهذه األنواع
املحمية بشدة اآلن ،فعندئذ تكون متواطئة
في هذه اإلبادة البيئية».
وف ــي يــولـيــو ،أعـلـنــت حـكــومــة ج ــزر ف ــارو أنــه
سيتم تنفيذ حــد سـنــوي للصيد يبلغ 500
دول ـفــن لـكــن املــداف ـعــن عــن ح ـقــوق الـحـيــوان
رفضوا هذا اإلجراء.

جماعة الخط األخضر البيئية

تقارير
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هل تؤدى أزمة شح ّ األمطار فى إسبانيا إلى حرب على املياه؟
أقامت إسبانيا فى القرن العشرين  1200سد كبيرة ،ما يمثل رقما قياسيا في أوروبا
في ظل موجة جفاف تاريخية ،تتساءل
إسـ ـب ــانـ ـي ــا حـ ـ ــول م ـس ـت ـق ـب ــل م ـ ــوارده ـ ــا
املائية التي يخصص قسم كبير منها
لـ ّ
ـري األراضـ ــي الــزراع ـيــة فــي حــن يهدد
ّ
التصحر  % 75من البالد.
في مواجهة ّ
شح األمطار ،حذرت وزيرة
االنتقال في مجال البيئة تيريسا ريبيرا
مــؤخــرا ب ـ ّ
ـأن «علينا أن نـكــون فــي غاية
ال ـحــذر واملـســؤولـيــة ب ــدال مــن أن نغمض
ع ـيــون ـنــا» مـتــوقـعــة «فـ ـت ــرات م ــن الـتــوتــر
الشديد».

شـهــدت شـبــه ال ـجــزيــرة اإليـبـيــريــة عـلــى غــرار
فرنسا وإيطاليا في األشهر األخيرة موجات
ح ــر شــديــد بـعــد فـصــل ش ـتــاء عـلــى ق ــدر غير
اعتيادي من الجفاف .وأدى ذلــك إلــى تراجع
احتياطات املياه في إسبانيا في مطلع آب/
أغـسـطــس إل ــى  %14,4مــن قــدرات ـهــا ،مــا يقل
بعشرين نقطة عن متوسط السنوات العشر
األخيرة في الفترة ذاتها.
ودفـ ـ ــع ه ـ ــذا ال ــوض ــع ال ـس ـل ـط ــات إل ـ ــى ات ـخ ــاذ
تدابير عاجلة للحد مــن استهالك املـيــاه وال
سـيـمــا ف ــي كــاتــالــون ـيــا واألنـ ــدلـ ــس (ج ـن ــوب)
حيث ال يتعدى مستوى خزانات املياه %25
بــدل  %56,5فــي حــوض ال ــوادي الكبير الــذي
يؤمن ّ
ري املنطقة بكاملها.
وقـ ـ ــالـ ـ ــت روسـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ــو خ ـي ـم ـي ـن ـي ــث أسـ ـ ـت ـ ــاذة
الهيدرولوجيا في جامعة خاين في األندلس
إن «الــوضــع خطير» ســواء بالنسبة لـ»املياه
السطحية» أو «املياه الجوفية» ،مشيرة إلى
أن الــوضــع يـ ــزداد خ ـطــورة إذ ي ـنــدرج ضمن
اتجاه عــام تنسبه روســاريــو خيمينيث إلى
االحتباس الحراري.
يـبـقــى أن ش ــح امل ـي ــاه لـيــس أمـ ــرا ج ــدي ــدا في
ّ
للتكيف
إسبانيا ،بل أن البلد بــات نموذجا
مع أمطار غير منتظمة ،بفضل عمليات نقل
املـيــاه بــن أح ــواض االحتجاز وإلــى خزانات

عديدة أقيمت لتأمني إمــداد املــدن واألراضــي
الــزراعـيــة .وفــي هــذا السياق أقــامــت إسبانيا
خ ــال ال ـقــرن الـعـشــريــن  1200ســد كـبـيــرة ،ما
يمثل رقما قياسيا في أوروبــا بالنسبة إلى
عدد السكان .وتوضح وزارة االنتقال البيئي
ع ـلــى مــوق ـع ـهــا اإلل ـك ـت ــرون ــي أن هـ ــذا «سـمــح
إلسبانيا بــزيــادة مساحة األراض ــي املـ ّ
ـرويــة
من  900ألــف هكتار إلــى ثالثة ماليني و400
ألــف هـكـتــار» ،معتبرة أن «نـظــام إدارة املياه
في إسبانيا مثال للنجاح» .لكن العديد من

خوليو باريا  :أن هذه
السدود «كانت لها
فائدتها» لكنها «شجعت
على االستغالل المفرط»
للمياه وتراجع نوعيتها

الـخـبــراء ي ــرون أن هــذا الـنـظــام يكشف اليوم
حـ ـ ـ ــدوده .وأوض ـ ـ ــح خ ــول ـي ــو ب ــاري ــا م ـس ــؤول
حـمـلــة ال ـف ــرع اإلس ـب ــان ــي ملـنـظـمــة غرينبيس
أن هــذه الـســدود «كانت لها فائدتها» لكنها
في املقابل «شجعت على االستغالل املفرط»
للمياه وتــراجــع نوعيتها ،فضال عــن عرقلة
املجرى الطبيعي لألنهار وتجددها.
واعـ ـتـ ـب ــر املـ ـجـ ـل ــس ال ـع ـل ـم ــي لـ ـح ــوض رون-
املـتــوســط ،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
ال ـحــدود املــاديــة» ،على مــا أوض ــح فــي تقرير
مـضـيـفــا أن «الـ ـتـ ـط ــورات امل ـنــاخ ـيــة ال ـجــاريــة
والتي ستستمر في العقود املقبلة ،ستزيد
مـ ــن خ ـط ــر ال ـت ـع ـث ــر ال ـ ـ ــذي قـ ــد ي ـت ــوق ــف م ــدى
حـ ّـدتــه أيضا على ضعف إمـكــانــات التكيف»
للنموذج الحالي.
 “هـ ــروب إل ــى األم ـ ــام»  -يـعـتـبــر ال ـخ ـبــراء أناملشكلة تكمن فــي اسـتـخــدام امل ــوارد فــي بلد
غــال ـبــا م ــا ي ـتــم ري ال ـح ــدائ ــق ف ـيــه ف ــي وســط
الـنـهــار خ ــال ف ـتــرات الـقـيــظ ،كـمــا هــي الـحــال
حاليا في مدريد .وعلق خوليو باريا مبديا
استياءه «لــم يتوقف االستهالك عن التزايد

ف ــي ح ــن أن امل ــاء ال ـتــي ف ــي مـتـنــاولـنــا ت ــزداد
ندرة ،هذا غير منطقي”.
والسبب خلف ذلــك هو ازدهــار السياحة مع
إق ــام ــة ب ـنــى تـحـتـيــة مـسـتـهـلـكــة لـلـمـيــاه مثل
مــاعــب ال ـغــولــف وأح ـ ــواض ال ـس ـبــاحــة ،إنـمــا
كــذلــك الــزراعــة املكثفة الـتــي تمتص أكـثــر من
 %80مــن امل ــوارد املائية ل ـ ّ
ـري مــزروعــات غير
مــائـمــة إطــاقــا فــي بـعــض األح ـيــان للطقس
الجاف ،مثل الفراولة واألفــوكــادو ،وموجهة
إل ـ ـ ــى الـ ـ ـس ـ ــوق األوروب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة .وق ـ ــال ـ ــت خ ــول ـي ــا

خوليا مارتينيث:
إن استخدام الري
في إسبانيا غير
عقالني ال يجوز أن
نكون بستان أوروبا»

مارتينيث املــديــرة الفنية ملجموعة «نويفا
كــول ـتــورا ب ــور إي ــل أغـ ــوا» الـنــاشـطــة مــن أجــل
إدارة أفضل للمياه ،إن «اسـتـخــدام الــري في
إس ـبــان ـيــا غ ـيــر ع ـق ــان ــي .ال ي ـج ــوز أن نـكــون
بـسـتــان أوروب ـ ــا» فــي حــن أن «ه ـنــاك حــاالت
انقطاع للمياه عن السكان”.
وس ـع ـيــا مل ـعــال ـجــة مـشـكـلــة ش ــح املـ ـي ــاه أق ــرت
الـحـكــومــة فــي منتصف تـمــوز/يــولـيــو خطة
إس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ي ـف ـت ــرض أن «تـ ـك ـ ّـي ــف ن ـظــام
إدارة (امل ـيــاه) املعتمد مــع مفاعيل االحـتــرار
املـ ـن ــاخ ــي» مـ ــن خ ـ ــال ت ــدابـ ـي ــر ت ـش ـجــع عـلــى
«إعـ ـ ــادة ال ـت ــدوي ــر» وع ـل ــى اس ـت ـخ ــدام «ف ـ ّـع ــال
ّ
وعقالني» للموارد.
لـكــن الـخـبــراء ي ــرون أن الـتـقــدم ال ــذي يتحقق
ال يــزال مـحــدودا في حني ال تــزال العديد من
املناطق تراهن على زيــادة األراضــي املروية.
وأك ـ ــد خــول ـيــو ب ــاري ـس ــا «ن ـح ــن ب ـحــاجــة إلــى
تــدابـيــر أكـثــر ش ـ ّـدة» تمر عبر «إع ــادة هيكلة
النظام الزراعي» اإلسباني.
وت ـش ــاط ــره الـ ـ ــرأي خــول ـيــا مــارت ـي ـن ـيــث الـتــي
تذكر بأن «إسبانيا هي البلد األوروبي الذي
يمارس أكبر قــدر من الضغوط على مــوارده
املــائ ـيــة» م ـحــذرة «ث ـمــة ق ـ ــرارات ال يــريــد أحــد
اتخاذها ،لكن ال يمكننا مواصلة هذا الهروب
إلى األمام”.

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

تطفو آالف األسـمــاك النافقة فــوق مياه
نهر أودي ــر فــي أملانيا وبــولـنــدا ،مــا يعزز
م ـخــاوف مــن كــارثــة بيئية فــي املنطقة،
حيث دعــي الـسـكــان لـعــدم االق ـتــراب من
امل ـ ـيـ ــاه .ت ـن ـت ـشــر األس ـ ـمـ ــاك ال ـن ــاف ـق ــة فــي
بـحـيــرات بــالـقــرب مــن بـلــدة شـفـيــدت في
ش ــرق أمل ــان ـي ــا ،وم ــن امل ـتــوقــع أن ت ـيــارات
امل ـ ـيـ ــاه ن ـق ـل ـت ـهــا مـ ــن بـ ــول ـ ـنـ ــدا ،حـ ـي ــث تــم
اكتشاف الحاالت األولى من قبل السكان
والـ ـصـ ـي ــادي ــن فـ ــي  28تـ ـم ــوز (ي ــول ـي ــو)
املاضي.

واتـ ـ ـه ـ ــم م ـ ـسـ ــؤولـ ــون ف ـ ــي أملـ ــان ـ ـيـ ــا تـ ـف ــاج ــأوا
بــوصــول أع ــداد كبيرة مــن األسـمــاك النافقة،
السلطات البولندية بـعــدم إعالمهم مسبقا
بــاألمــر ،وأعـلـنــت الـشــرطــة البولندية مكافأة
بقيمة  210آالف يورو ملن يتمكن من العثور
واإلبالغ عن الجهة التي لوثت النهر.
وتنتقد الحكومة البولندية بشدة لكونها لم
تتخذ قرارات مبكرة بتطويق موقع الكارثة،
وقــال ماتيوش مورافتسكي ،رئيس الــوزراء
البولندي الجمعة «في البداية اعتقد الجميع
بـ ــأن امل ـش ـك ـلــة م ـح ـل ـيــة» .وأق ـ ــر بـ ــأن «ال ـت ـلــوث
منتشر بشكل كبير ،بما يمكننا مــن القول
إن أوديـ ــر يـلــزمــه أع ــوام ــا لـيـسـتــرجــع وضعه
الطبيعي» .كما أوض ــح «األرج ــح أن كميات
كبيرة مــن النفايات الكيميائية تــم إلقاؤها
في النهر رغم الوعي باملخاطر وتبعات ذلك”.
مــن جــانـبـهــا ،طــالـبــت ستيفي ليمكي ،وزيــر

البيئة األملانية بفتح تحقيق شامل لتحديد
األس ـ ـب ـ ــاب ال ـ ـتـ ــي أدت إلـ ـ ــى هـ ـ ــذه «الـ ـك ــارث ــة
البيئية» .ويقف ميشال توتينهان ،مساعد
رئ ـيــس الـحــديـقــة الــوطـنـيــة لـ ــوادي «ال بــاس-
أودي ــر» وينظر بتركيز صــوب النهر الــواقــع
ع ـلــى الـ ـح ــدود األملــان ـيــة-ال ـبــول ـنــديــة .وي ـقــول
«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  40صنفا من األسماك .ويطفو عديد من
األس ـمــاك النافقة وبعضها يـتـجــاوز حجمه
ال ـ ـ ــ 40سـنـتـيـمـتــرا فـ ــوق م ـي ــاه ال ـن ـه ــر ،بينما
ت ـحــاول أخ ــرى الـتـحــرك دون ج ــدوى ،وتـقــدر
الـسـلـطــات ب ــأن األس ـمــاك تـعــرضــت للتسميم
على األرج ــح .وأوض ــح 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 األح ـيــان تقلص نسبة األكسجني
حني ينخفض منسوب املياه.
وي ـ ـس ـ ـتـ ــدرك «لـ ـك ــن الحـ ـظـ ـن ــا ارتـ ـ ـف ـ ــاع نـسـبــة
األك ـس ـجــن م ـنــذ أيـ ــام ع ــدي ــدة ،م ــا يــؤكــد بــأن
مـ ــادة غــري ـبــة ت ــم وض ـع ـهــا وتـسـبـبــت ف ــي 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 بــولـنــدا ،تنظر املحكمة فــي ملف تلوث
النهر مع تنامي اإلدانات في البالد ،وطالبت
املعارضة واملنظمات ،التي تنشط في الدفاع
عـ ــن ال ـب ـي ـئ ــة ،ب ـت ــوض ـي ـح ــات مـ ــن ال ـح ـك ــوم ــة،
وط ــال ــب بـعـضـهــم بــاسـتـقــالــة امل ـســؤولــن في
وزارة امل ـن ــاخ ،حـيــث ال ي ــزال مـســاعــد الــوزيــر

يـشـجــع امل ــواط ـن ــن ع ـلــى ال ـتــوجــه إل ــى الـنـهــر
للسباحة.
وشبه الناشط البيئي دانيال بيتريكيوفيز
م ــا ي ـح ــدث ف ــي ال ـن ـهــر ب ــ»ت ـش ـيــرنــوب ـيــل بعد
الـحــادثــة حــن طلبت السلطات السوفياتية
من املواطنني املشاركة في استعراض األول
من مايو».
وتـ ـب ــدو ال ـح ـي ــرة ع ـلــى وجـ ــه م ـســاعــد رئـيــس
الـحــديـقــة الــوطـنـيــة ال ــذي يـقــف عـلــى ضـفــاف
النهر ويقول «إذا ما تم التأكد من أنها مادة
الزئبق ،فستبقى لوقت طويل”.
ونـفــت وزارة املـنــاخ البولندية أم ــس ،وجــود
م ـ ـ ـ ــادة الـ ــزئ ـ ـبـ ــق ف ـ ــي املـ ـ ـي ـ ــاه بـ ـع ــد أن ق ــام ــت
بــاخـتـبــارات ،وأوض ـحــت فــي بـيــان «ل ــم نعثر
عـ ـل ــى ال ــزئـ ـب ــق ف ــال ـت ـح ــال ـي ــل الـ ـتـ ــي قـ ـ ــام بـهــا
الجانبان تظهر أن نسبة امللوحة مرتفعة».
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جماعة الخط األخضر البيئية

جفاف تاريخي يضرب فرنسا ..و 100بلدة من دون ماء للشرب
تخضع  93منطقة من أصل  96لقيود استهالك الماء بينما تم ّر  62منطقة بأزمة
ب ــاري ــس  :أع ـل ــن وزيـ ــر االن ـت ـق ــال ال ـب ـي ـئــي في
ف ــرن ـس ــا ،ك ــري ـس ـت ــوف ب ـي ـش ــو ،أن «أكـ ـث ــر مــن
مـئــة ب ـلــدة ف ــي فــرنـســا ل ــم يـ ُـعــد لــديـهــا حاليا
مــاء لـلـشــرب» ،واصـفــا الجفاف الــذي تشهده
ّ
ُ
ّ
أوروب ـي ــة أخ ــرى بــأنــه
ال ـبــاد عـلــى غ ــرار دول
«تاريخي”.
ف ــي ف ــرن ـس ــا ،ت ـخ ـضــع  93م ـن ـط ـقــة م ــن أص ــل
 96ل ـق ـيــود ت ـخ ـ ّـص اس ـت ـهــاك املـ ــاء ب ــدرج ــات
متفاوتة ،بينما ّ
تمر  62منطقة بأزمة.
كان يوليو الفائت ثاني أعلى شهر من حيث
ال ـج ـفــاف ول ــم ُي ـسـ َّـجــل مـثـيــل ل ــه م ـنــذ م ــارس
 ،1961وقد ترافق ذلك مع تراجع املتساقطات
ّ
ّ
العادية في الفترة
باملعدالت
ب ــ %84مقارنة
ّ
املمتدة بني  1991و.2020
ّ
وذكـ ـ َـر ال ــوزي ــر أن ف ــي غــالـبـ ّـيــة امل ـنــاطــق الـتــي
ّ
تشكو ً
عمليات
نقصا فــي مــاء الـشــرب «تـتـ ّـم
ّ
ّ
التزود من خالل شاحنات نقل املاء ...بما أنه

لم يعد هناك شيء في القنوات”.
وأض ـ ــاف خ ــال زي ـ ــارة ل ــه إل ــى ج ـن ــوب شــرق
ّ
ّ
البالد «كــل الرهان يتمثل في تشديد بعض
القيود”.
َ
وف ّعلت رئيسة الــوزراء إليزابيت بورن ّ
خلية
ّ
وزاريـ ــة للنظر فــي «الــوضــع التاريخي
أزم ــة
الذي ّ
يمر به عدد كبير من املناطق”.
ّ
وتشهد دول في االتحاد األوروبي ،على غرار
فرنسا ،موجة ّ
حر وجفاف.
ّ
وأعلنت السلطات الهولندية حــال «النقص
ّ
الشديد للماء»ّ ،
ونبهت إلى أن هناك إجراءات
ّ
جديدة قد يجري اتخاذها.
ُ ّ
ويـتــوقــع أن ت ــزداد مــوجــات الـجـفــاف ونقص
ً ُ
ّ
املياه مستقبال وتصبح أكثر شــدة ،على ما
ّ
املفوضية األوروبية التي دعت الدول
أفادت
ّ
ُ
األعـ ـض ــاء إل ــى ت ـعــلــم س ـبــل إع ـ ــادة اس ـت ـخــدام
املياه ُامل َ
عالجة.

السلطات متهمة بالتغاضي عن الشكاوى

اليونان تتعرض النتقادات جراء «فشلها املزمن» فى حماية الطبيعة
اثـيـنــا :اعلنت الـعــديــد مــن املنظمات التي
تعنى بحماية البيئة أن حريقا ضخما
ف ــي حــديـقــة وطـنـيــة ف ــي ال ـيــونــان كشف
«الفشل املزمن» في حماية الطبيعة في
هذا البلد بسبب نقص في املوارد وعدد
العاملني.
حديقة داديا الوطنية التي نجت باعجوبة
من الدمار بسبب الحرائق نهاية تموز/
يوليو ،هي نظريا واحدة من أهم املناطق
املحمية في أوروبا ،إذ توفر موطنا مثاليا
لطيور ن ــادرة وهــي املستعمرة الوحيدة
لتكاثر النسور السوداء في اوروبا.
قالت وزارة البيئة إن النيران أتت على أكثر
م ــن  4500ه ـك ـتــار م ــن ال ـغ ــاب ــات مـنـهــا 2200
ً
دم ـ ــرت ف ــي داديـ ـ ــا ش ـم ــال الـ ـب ــاد .ل ـكــن وفــقــا
لـلـتـقــديــرات األول ـي ــة تــم إن ـقــاذ امل ـنــاطــق التي
تتكاثر فيها هذه الطيور النادرة.
ق ـ ــال وزي ـ ـ ــر ال ـب ـي ـئ ــة ك ــوسـ ـت ــاس س ـكــري ـكــاس
«احـ ـتـ ــرام ال ـب ـي ـئــة وح ـمــاي ـت ـهــا كـ ــان وال ي ــزال
ً
ً
أساسيا لحكومتنا”.
التزاما
ل ـك ــن ال ـع ــدي ــد م ــن امل ـج ـم ــوع ــات الـ ـت ــي تـعـنــى
بحماية البيئة في اليونان ال تتفق مع هذا
الرأي.
ينتقد سبيروس بساروداس مدير مجموعة
كــالـيـسـتــو لـحـمــايــة ال ـح ـيــاة ال ـبــريــة« ،الـفـشــل
ً
املزمن» في حماية الطبيعة في اليونان ،قائال
إن الحكومة املحافظة تسعى إلى ايجاد بيئة
صديقة للشركات على حساب الحياة البرية.

وزارة البيئة :
النيران أتت
على أكثر من
 4500هكتار من
الغابات منها 2200
دمرت في داديا
شمال البالد
ت ـض ـيــف ن ــادي ــا أن ــدري ــانـ ـي ــدو امل ـك ـل ـفــة مهمة
جمعية املتوسط إلنقاذ السالحف البحرية
(“ )Medassetهـنــاك نقص فــي التنسيق بني
ال ـ ــوزارات وال ـتــوزيــع الــواضــح للمسؤوليات
( )..كل هذا يؤدي إلى أنشطة غير قانونية ال
يعاقب عليها ً
أبدا”.
وق ــال ــت ل ـفــرانــس ب ــرس «إن ـه ــا حـلـقــة مـفــرغــة
ويؤدي ذلك إلى سوء إدارة املناطق املحمية”.
ي ـ ـ ـقـ ـ ــول مـ ـ ـهـ ـ ـن ـ ــدس الـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــاب ـ ـ ــات دي ـ ـم ـ ـتـ ــريـ ــس
فــاسـيــاكـيــس الـ ــذي س ــاه ــم ف ــي وض ــع خطة
الـعـمـلـيــات فــي داديـ ــا إن أرب ـعــة ح ــراس فقط
مولجون القيام بــدوريــات في الحديقة على
مساحة  800كيلومتر مربع.
تتلقى خدمة سوفلي للغابات التي تشرف
ع ـلــى داديـ ـ ــا ،أق ــل م ــن  50أل ــف يـ ــورو سـنــويــا
ً
مــن الــدولــة أو خمس القيمة املتوقعة ،وفقا

لفاسيالكيس .حتى عندما كــانــت الحديقة
ت ـح ـتــرق ق ـبــل أس ـب ــوع ــن ،ح ــاول ــت الـحـكــومــة
تمرير قانون جديد قالت اثنتا عشرة منظمة
غـيــر حـكــومـيــة إن ــه أضـعــف حـمــايــة الـحــدائــق
ال ــوط ـن ـي ــة .ف ــي الـ ـي ــوم ال ـس ــاب ــع م ــن ال ـحــريــق،
سـحـبــت ال ـح ـكــومــة م ـش ــروع ال ـق ــان ــون بشكل
مفاجىء من أجل «مزيد من املشاورات» .كان
النص يسمح بأنشطة إضافية فــي املناطق
امل ـح ـم ـيــة ب ـم ــا ف ــي ذل ـ ــك ش ــق ط ـ ــرق وم ــواق ــع
سياحية ومنشآت لتخزين الكهرباء ومرافق
االتصاالت.
أحـيـلــت ال ـيــونــان م ـ ـ ً
ـرارا عـلــى مـحـكـمــة الـعــدل
األوروبـ ـي ــة لـفـشـلـهــا ف ــي ح ـمــايــة محمياتها
الطبيعية.
ّ
ف ــي ك ــان ــون األول/ديـ ـسـ ـمـ ـب ــر  ،2020ذك ـ ــرت
املحكمة أثينا بأنه باعترافها اتخذت البالد

تدابير وقائية ألقل من  %20من  240منطقة
م ـح ـم ـي ــة .وفـ ـق ــا ل ـل ـم ـج ـمــوعــات الـ ـت ــي تـعـنــى
الــدفــاع عــن الـبـيـئــة ،ف ــإن اح ــدى أه ــم الـثـغــرات
هــي غـيــاب الـضـمــانــات الـقــانــونـيــة والـقــواعــد
الـ ـت ــي ت ـن ـظ ــم ال ـ ـجـ ــزء الـ ـي ــون ــان ــي مـ ــن شـبـكــة
نــاتــورا  2000األوروب ـيــة–ال ـتــي تـضــم مــواقــع
تكاثر واسـتــراحــة األن ــواع الـنــادرة واملـهــددة،
واملحمية بموجب التشريعات األوروبية.
ت ــؤك ــد خــاري ـك ـل ـيــا م ـي ـنــوتــو م ــدي ــرة بــرنــامــج
املـنـتــزه الــوطـنــي فــي جــزيــرة زان ـتــي لحماية
سالحف كاريتا كــاريـتــا ،الــذي يــديــره القسم
اليوناني في الصندوق العاملي للطبيعة ،ان
الـسـلـطــات تـتـغــاضــى عــن «م ـئ ــات» الـشـكــاوى
والغرامات ضد التنمية غير القانونية.
ً
وف ــق ــا مل ـي ـنــوتــو ت ــرك ــز ح ـك ــوم ــة ك ـيــريــاكــوس
ميتسوتاكيس على استكشاف املحروقات.

حتذير من ثوران بركان هائل فى هذا القرن
حــذر علماء مــن احتمال ث ــوران بــركــان هائل
في هذا القرن ،سيؤدي  -في حال حدوثه -إلى
تغيير مناخ كوكب األرض وسيعرض حياة
املاليني للخطر.
وقـ ــال ال ـع ـل ـمــاء إن ه ـنــاك اح ـت ـمــال واحـ ــد من
 6ل ـحــدوث ه ــذه ال ـكــارثــة خ ــال األعـ ــوام ال ــ78
امل ـت ـب ـق ـيــة م ــن ه ـ ــذا ال ـ ـقـ ــرن ،وف ـ ــق م ــا أوردت
صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.
وأظهر تحليل أجــراه علماء معهد نيلز بور
في الدنمارك لطبقة اللب الجليدي في جزيرة
جرينالند وأنتاركتيكا خلص إلى أن ثوران
بركان بقوة  7درجــات ،يمكن أن يكون أقوى
بـ ـ  100 -10م ــرة مــن ذل ــك املـسـجــل فــي يناير
املاضي.
وعـنــدمــا ثــار بــركــان هونجا تونجا هونجا
هــا إب ــاي فــي يناير املــاضــي فــي دول ــة تونغا
بــاملـحـيــط ال ـه ــادئ ،ك ــان قــويــا إل ــى درج ــة أنــه
ت ـس ـبــب ب ـم ــوج ــات م ــد ب ـح ــري «ت ـســونــامــي»
وصـ ـل ــت إل ـ ــى الـ ـي ــاب ــان وأم ــريـ ـك ــا ال ـش ـمــال ـيــة
وأمريكا الجنوبية.
لـكــن دول ــة تــونـجــا كــانــت األك ـث ــر ت ـض ــررا من
جــراء هــذه املــوجــات ،حيث تسببت بخسائر
م ــادي ــة ف ــادح ــة قـ ــدرت بـنـحــو خ ـمــس الـنــاتــج

حـتــى قـبــل الـهـجــوم الــروســي عـلــى أوكــرانـيــا،
كــانــت الـيــونــان خصصت مــواقــع استكشاف
في البحر األيوني.
في شباط/فبراير ،جنحت العديد من حيتان
كوفييه إلى السواحل أثناء األبحاث الزلزالية
فــي البحر األيــونــي .ونـفــت الــوكــالــة الوطنية
إلدارة امل ـ ـ ــواد ال ـه ـي ــدروك ــرب ــون ـي ــة أن ت ـكــون
أنشطتها هي السبب في ذلك.
ف ــي  ،2020أنـ ـش ــأت الـ ـي ــون ــان ه ـي ـئــة وطـنـيــة
جــديــدة إلدارة حــدائـقـهــا ،هــي وكــالــة البيئة
الطبيعية وتغير املـنــاخ .لكن املنظمات غير
ال ـح ـك ــوم ـي ــة اس ـت ـن ـك ــرت اس ـت ـب ـع ــاده ــا مـنـهــا
وكذلك السلطات املحلية.
ويـ ـق ــول ب ـ ـس ـ ــاروداس «ن ـح ـت ــاج إلـ ــى حــدائــق
وطـنـيــة ي ـشــارك فيها املجتمع املـحـلــي ويتم
تمثيلها بشكل ديموقراطي”.

املـحـلــي اإلج ـم ــال ــي .وق ــد تـسـبـبــت ان ـف ـجــارات
بركانية سابقة في إحــداث تغيرات مفاجئة
في املناخ وانهيار حضارات.
وفي عصرنا الحالي ،ثمة أمر محزن بحسب
أبــرز علماء الـبــراكــن 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 لالنفجارات
الـبــركــانـيــة الـضـخـمــة» ،مـضـيـفــا« :ه ــذا األمــر
يحتاج إلى تغيير”.
ويـعـقــد كــاس ـيــدي م ـقــارنــة ،فـيـقــول إن وكــالــة
«ن ـ ــاس ـ ــا» وغـ ـي ــره ــا مـ ــن الـ ـ ــوكـ ـ ــاالت امل ـع ـن ـيــة
بـ ـش ــؤون ال ـف ـض ــاء تـتـلـقــى ت ـم ــوي ــات بقيمة
مئات املليارات من الدوالرات من أجل برامج
«الدفاع الكوكبي» ،ملواجهة احتمال ارتطام
أجرام سماوية مثل الكويكبات باألرض.
اضــاف »:فــي املقابل ،ال يوجد هناك برنامج
ع ــامل ــي ل ـح ـمــايــة األرض ف ــي حـ ـ ــدوث ثـ ــوران
ب ـ ــرك ـ ــان ه ـ ــائ ـ ــل ،وه ـ ـ ــو أم ـ ـ ــر يـ ــزيـ ــد احـ ـتـ ـم ــال
حــدوثــه بمئات امل ــرات عــن احـتـمــال اصـطــدام
الكويكبات واملذنبات معا باألرض.

دوىل
9
أحجار قدمية وسفن من احلرب العاملية الثانية كشفها اجلفاف فى أوروبا
اإلثنني  22أغسطس  2022م –  24محرم  1444هـ

جماعة الخط األخضر البيئية

شهدت أوروبــا أسابيع من الجفاف الشديد
فــي جميع أنـحــائـهــا بسبب انـخـفــاض املـيــاه
ف ــي األنـ ـه ــار وال ـب ـح ـي ــرات إل ــى م ـس ـتــويــات ال
ي ـت ــذك ــره ــا س ـ ــوى ال ـق ـل ـي ــل ،األمـ ـ ــر الـ ـ ــذي أدى
إل ــى ك ـشــف ك ـن ــوز م ـغ ـم ــورة ب ــامل ـي ــاه وبـعــض
امل ـخــاطــر غـيــر امل ــرغ ــوب فـيـهــا .ف ــي إسـبــانـيــا،
الـتــي عــانــت أس ــوأ مــوجــة جـفــاف مـنــذ عـقــود،
ك ـ ــان ع ـل ـم ــاء اآلثـ ـ ـ ــار سـ ـعـ ــداء ب ـظ ـه ــور دائ ـ ــرة
ُ
حـجــريــة مــن ع ـصــور م ــا قـبــل ال ـتــاريــخ أطـلــق
عليها اس ــم «ستونهنج اإلسـبــانـيــة» والـتــي
ُ
عــادة مــا تغمرها مياه أحــد ال ـســدود .تعرف
الــدائــرة الحجرية رسميا باسم (دوملــن أوف
جوادالبيرل) ،وهي مكشوفة تماما في الوقت
ال ــراه ــن ف ــي أح ــد أركـ ــان خ ــزان فــالــديـكــانــاس
في إقليم كاسيريس بوسط البالد ،إذ تقول
السلطات إن مستوى املياه انخفض إلى 28
باملئة من سعة الخزان.
واك ـ ـت ـ ـشـ ــف عـ ــالـ ــم اآلث ـ ـ ـ ـ ــار األمل ـ ــان ـ ــي ه ــوج ــو
أوبــرمــايــر ال ــدائ ــرة الـحـجــريــة فــي ع ــام ،1926
ُ
لكن املنطقة غمرت في عام  1963في مشروع
تنمية ريفية أثناء حكم فرانثيسكو فرانكو.
ُ
ومنذ ذلــك الحني ،لم تشاهد بالكامل سوى
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
األحـ ـج ــار ع ـلــى طـ ــول ض ـف ــاف أك ـب ــر ن ـهــر في

أملانيا في األسابيع القليلة املاضية.
وتحمل بعض هذه األحجار تواريخ وأحرف
أول ــى مــن أسـمــاء بـعــض األش ـخ ــاص ،وينظر
الـبـعــض إل ــى ظ ـهــورهــا م ــرة أخ ــرى عـلــى أنــه
ت ـحــذيــر وتــذك ـيــر بــامل ـصــاعــب ال ـتــي واجـهـهــا
الناس خالل فترات الجفاف السابقة .وتشمل
ال ـت ــواري ــخ ال ـت ــي ش ــوه ــدت ع ـلــى أح ـج ــار في
فــورمــس وج ـنــوب فــران ـك ـفــورت وراي ـن ــدورف

وقــرب ليفركوزن أعــوام  1947و 1959و2003
و .2018وانخفض نهر الدانوب ،أحد األنهار
الكبيرة األخ ــرى فــي أوروبـ ــا ،إلــى أحــد أدنــى
مـسـتــويــاتــه م ـنــذ م ــا ي ـق ــرب م ــن ق ــرن نتيجة
للجفاف ،مما كشف عــن هياكل أكثر مــن 20
سفينة حــربـيــة أملــانـيــة غــرقــت خ ــال الـحــرب
العاملية الثانية بالقرب من ميناء براهوفو
الصربي .وكانت السفن من بني املئات التي

أغــرق ـهــا أس ـط ــول أملــان ـيــا ال ـنــازيــة ف ــي البحر
األس ـ ـ ــود ع ـل ــى طـ ــول ن ـه ــر الـ ــدانـ ــوب ف ــي ع ــام
 1944أث ـن ــاء انـسـحــابـهــا أمـ ــام ت ـقــدم ال ـقــوات
السوفيتية ،وال تــزال تعيق حركة املــرور في
النهر في أثناء انخفاض مستويات املياه.
وأعلنت إيطاليا حالة الـطــوارئ في املناطق
املحيطة بنهر بو ،وفي أواخر يوليو تموز تم
اكتشاف قنبلة ترجع للحرب العاملية الثانية

وتـ ــزن  450ك ـي ـلــوجــرامــا م ـغ ـمــورة ف ــي امل ـيــاه
املنخفضة ألطول نهر في البالد.
وت ــم إج ــاء حــوالــي  3000شـخــص يعيشون
بـ ــال ـ ـقـ ــرب مـ ـ ــن ق ـ ــري ـ ــة بـ ـ ــورجـ ـ ــو ف ـي ــرج ـي ـل ـي ــو
الشمالية ،القريبة من مدينة مانتوا ،بينما
قام خبراء عسكريون بإبطال مفعول القنبلة،
ال ـتــي صنعتها ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ،وتنفيذ
تفجير محكوم لها.

اجملاعة تهدد  22مليون شخص
على األقل فى القرن اإلفريقي

مزارع ألباني يستخدم
بقايا القهوة لتغذية أرضه
مـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــوراس  :ب ـ ـعـ ــدمـ ــا أدت ج ــائـ ـح ــة
ك ــوف ـي ــد 19-والـ ـص ــراع ف ــي أوك ــران ـي ــا إلــى
ارتفاع أسعار األسمدة بشكل حــاد ،عاد
املزارع األلباني ألبان كاكالي إلى الطرق
التقليدية لتغذية أرضه باستخدام تفل
القهوة.
ورغ ـ ـ ــم أن املـ ـ ـ ـ ــزارع الـ ـب ــال ــغ  38ع ــام ــا ال
يملك إال نصف هكتار فقط مــن األرض
الــزراعـيــة فــي بـلــدة مــامــوراس فــي شمال
غ ــرب ــي أل ـب ــان ـي ــا ،ل ـيــس ب ـم ـق ــدوره تحمل
كلفة األسـمــدة الكيماوية املستوردة من
الخارج.
وكما هــو الـحــال فــي بقية أنـحــاء العالم،
تضرر القطاع الزراعي في ألبانيا بسبب
ارت ـ ـفـ ــاع ال ـت ـك ــال ـي ــف ،م ــع زي ـ ـ ــادة أس ـع ــار
ال ــوق ــود واألسـ ـم ــدة بـفـعــل غ ــزو روس ـيــا،
املنتج الرئيسي للسلعتني ،ألوكرانيا.
وبـهــدف الحد مــن النفقات ،لجأ كاكالي
إل ــى ت ـفــل ال ـق ـه ــوة ،وه ــو س ـم ــاد طبيعي

مـتــوافــر بكثرة فــي ألبانيا حيث تعتبر
ال ـق ـه ــوة م ــن املـ ـش ــروب ــات امل ـف ـض ـلــة فيما
تنتشر املقاهي في كل أنحاء البالد.
يقول كاكالي إنه يجمع يوميا ما يصل
إلى  40كيلوغراما من القهوة املطحونة.
ويضيف لوكالة الصحافة الفرنسية من
مزرعته «األلبان شغوفون بالقهوة».
ل ـكــن عـمـلـيــة ت ـحــويــل ال ـت ـفــل إلـ ــى سـمــاد
تستغرق وقتا طويال ،إذ عليه أوال جمع
بـقــايــا الـقـهــوة قـبــل خلطها بــأعـشــاب ثم
االنـتـظــار ثــاثــة أشـهــر ليصبح الخليط
جاهزا لالستخدام.
إال أن املنتج النهائي «غني بالنيتروجني
واملغنيسيوم والبوتاسيوم ،وهو بديل
ج ـي ــد ل ــأس ـم ــدة ال ـك ـي ـم ــاوي ــة» و«يـ ـط ــرد
الحشرات» ،كما يقول كاكالي.
ومن خالل التحول إلى تفل القهوة ،يقول
كــاكــالــي إن ــه يــوفــر مــا بــن  1500و2000
يورو سنويا.

ّ
ح ــذر بــرنــامــج األغــذيــة الـعــاملــي الـتــابــع لألمم
امل ـت ـح ــدة م ــن أن امل ـج ــاع ــة س ـت ـه ـ ّـدد ب ـح ـلــول
سبتمبر  22مـلـيــون شـخــص عـلــى األق ــل في
منطقة الـقــرن اإلفــريـقــي ،حيث يـتــزايــد خطر
انـعــدام األم ــن الـغــذائــي بسبب الجفاف الــذي
بلغ مستويات قياسية.
وأشـ ــار الـبــرنــامــج إل ــى أن «اح ـت ـجــاب هطول
األمـطــار للموسم الــرابــع على الـتــوالــي» منذ
نهاية العام  2020فاقم جفافا هو األسوأ منذ
 40عاما ،وأدى إلى نفوق املاليني من رؤوس
امل ــاشـ ـي ــة وقـ ـض ــى ع ـل ــى امل ـح ــاص ـي ــل وأغ ـ ــرق
مناطق فــي كينيا والـصــومــال وإثيوبيا في
أوضاع أشبه باملجاعة .وترك أكثر من مليون
شخص منازلهم بحثا عن املياه والغذاء.
في بداية العام ،حذر برنامج األغذية العاملي

من أن  13مليون شخص في القرن األفريقي
ي ـعــانــون م ــن انـ ـع ــدام األمـ ــن ال ـغ ــذائ ــي ال ـحــاد
بسبب الجفاف.
وبـ ـحـ ـل ــول م ـن ـت ـص ــف ال ـ ـع ـ ــام ،وب ـ ـعـ ــد الـ ـغ ــزو
الـ ــروسـ ــي ألوك ــرانـ ـي ــا الـ ـ ــذي اسـ ـتـ ـح ــوذ عـلــى
اهتمام الجهات املانحة الدولية ورفع أسعار
امل ــواد الـغــذائـيــة وال ــوق ــود ،ارت ـفــع ه ــذا الـعــدد
إل ــى  20مـلـيــونــا ،بـحـســب الـبــرنــامــج بحسب
الفرنسية.
وجاء في بيان برنامج األغذية العاملي «اآلن،
مــن املـتــوقــع أن يــرتـفــع الــرقــم م ــرة أخ ــرى إلــى
م ــا ال ي ـقــل ع ــن  22م ـل ـيــون ش ـخــص بـحـلــول
سبتمبر”.
وت ــاب ــع ال ـب ـي ــان «س ـي ـس ـت ـمــر هـ ــذا الـ ـع ــدد فــي
االرتفاع ،وستتفاقم حدة الجوع إذا لم تسقط

األمطار ،في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر،
ولم يتلق األشخاص األكثر ضعفا مساعدات
إنسانية”.
وش ــدد عـلــى أن املـجــاعــة تـشـكــل «اآلن خطرا
جسيما ،ال سيما في الصومال”.
ونـقــل الـبـيــان عــن املــديــر التنفيذي لبرنامج
األغذية العاملي ديفيد بيزلي قوله «ال تبدو
هـنــاك نـهــايــة فــي األف ــق ألزم ــة الـجـفــاف هــذه،
لــذلــك يـجــب أن نحصل عـلــى املـ ــوارد الــازمــة
إلنقاذ األرواح ومنع الناس من االنــزالق إلى
مستويات كارثية من الجوع واملجاعة”.
وش ـ ــدد ب ــرن ــام ــج األغ ــذي ــة ال ـع ــامل ــي ع ـلــى أنــه
بـ ـح ــاج ــة م ـ ــاس ـ ــة إل ـ ـ ــى  418مـ ـلـ ـي ــون دوالر
خـ ــال األشـ ـه ــر ال ـس ـت ــة امل ـق ـب ـلــة لـتـلـبـيــة ه ــذه
االحتياجات املتزايدة.

الصني :إنذار من اجلفاف ومكافحة إلنقاذ احملاصيل فى موجة حر شديدة
بـكــن  :أص ـ ــدرت ال ـصــن أول تـحــذيــر وطـنــي
م ــن ح ــال ــة ال ـج ـفــاف ه ــذا ال ـع ــام فـيـمــا تـكــافــح
ال ـس ـل ـطــات ح ــرائ ــق ال ـغ ــاب ــات وت ـح ـشــد فــرقــا
متخصصة لحماية املحاصيل مــن درجــات
الحرارة الحارقة عبر حوض نهر يانغتسي.
ويأتي «اإلنذار األصفر» الوطني ،الذي صدر
 ،بعد أن شـهــدت مناطق مــن سيتشوان في
ال ـج ـن ــوب ال ـغ ــرب ــي إلـ ــى ش ـن ـغ ـهــاي ف ــي دل ـتــا
يانغتسي أســابـيــع مــن الـحــر الـشــديــد ،فيما
ي ــرج ـع ــه مـ ـس ــؤول ــون ح ـك ــوم ـي ــون إلـ ــى تـغـيــر
امل ـن ــاخ .واإلنـ ـ ــذار األص ـف ــر أق ــل بــدرج ـتــن من
أخطر تحذير على املقياس الصيني.
وقـ ـ ــالـ ـ ــت وكـ ـ ــالـ ـ ــة أن ـ ـ ـبـ ـ ــاء الـ ـ ـص ـ ــن ال ـ ـجـ ــديـ ــدة
(شينخوا) إن بحيرة بويانغ تقلصت اآلن
ف ــي أح ـ ــد أح ـ ـ ــواض ال ـف ـي ـض ــان امل ـه ـم ــة لـنـهــر
يــان ـغ ـت ـســي ب ـم ـقــاط ـعــة ج ـيــان ـغ ـشــي بــوســط
الـ ـص ــن إلـ ــى ربـ ــع ح ـج ـم ـهــا ال ـط ـب ـي ـعــي ل ـهــذا

ال ــوق ــت م ــن ال ـ ـعـ ــام .وذك ـ ــر ت ـل ـف ــزي ــون ال ـصــن
امل ــرك ــزي الـ ـي ــوم إن م ــا ي ـصــل إلـ ــى  66نـهــرا
عبر  34مقاطعة فــي منطقة تشونغتشينغ
الجنوبية الغربية جفت .ونقل التلفزيون عن
بيانات الحكومة املحلية إن هطول األمطار
فـ ــي ت ـشــون ـغ ـت ـش ـي ـنــغ هـ ـ ــذا ال ـ ـعـ ــام ان ـخ ـفــض
بنسبة  % 60مقارنة باملعدل املوسمي ،كما
أن التربة في العديد من املناطق تعاني من
نقص شــديــد فــي الــرطــوبــة .وشـهــدت منطقة
بيبى ،شمالي تشونغتشينغ ،درجات حرارة
بلغت  45درج ــة مـئــويــة أم ــس  ،وفـقــا ملكتب
األرص ــاد الـجــويــة الصيني .واحـتـلــت مدينة
تشونغتشينغ املركز الـســادس من بني أكثر
 10م ــواق ــع ح ـ ـ ــرارة ف ــي الـ ـص ــن ،إذ اق ـتــربــت
ال ـ ـحـ ــرارة ف ــي مـنـطـقــة ب ـي ـشــان م ــن  39درج ــة
مئوية .وسجلت درجة الحرارة في شنغهاي
 37درجة.
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الببر التسماني املنقرض قد يعود للحياة فى غضون  10أعوام
س ـي ــدن ــي «د.ب.أ» :ي ـع ـت ـقــد ع ـل ـمــاء
ف ــي أس ـت ــرال ـي ــا أنـ ـه ــم ف ــي طــري ـق ـهــم
السـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــادة الـ ـ ـبـ ـ ـب ـ ــر الـ ـتـ ـسـ ـم ــان ــي
املـ ـ ـنـ ـ ـق ـ ــرض إلـ ـ ـ ــى الـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــاة م ـ ـجـ ــددا
ويقولون إنهم قد يتم تخليق أول
شبل حي خالل العقد املقبل.
ويـ ـعـ ـتـ ـق ــد ع ـ ـلـ ــى نـ ـ ـط ـ ــاق واس ـ ـ ـ ــع أن
ال ـب ـبــر ال ـت ـس ـمــانــي واس ـم ــه الـعـلـمــي
«ث ــايـ ـلـ ـس ــن» قـ ــد اخـ ـتـ ـف ــى مـ ــن ال ـب ــر
ال ــرئـ ـيـ ـس ــي ألسـ ـت ــرالـ ـي ــا قـ ـب ــل أل ـف ــي
ع ــام .ونـفـقــت آخ ــر فـصـيـلــة مـعــروفــة

الصني تطلق دفعة جديدة من األقمار
الصناعية لالستشعار عن بعد

بـ ـك ــن  :أطـ ـلـ ـق ــت ال ـ ـصـ ــن صـ ـ ــاروخـ ـ ــا مــن
ط ــراز «لــونــج مـ ــارش– 2دي» حــامــا على
مـتـنــه مـجـمــوعــة م ــن األقـ ـم ــار الـصـنــاعـيــة
لالستشعار عن بعد.
ودخ ـل ــت األقـ ـم ــار ال ـص ـنــاع ـيــة ،ال ـت ــي تعد
الدفعة الــرابـعــة مــن عائلة «ي ــاوق ــان–،»35
املدار املخطط لها بنجاح ،حيث من املقرر
استخدام األقمار بشكل أساسي في إجراء
تجارب علمية وفي عمليات مسح املوارد
البرية ،وتقدير حجم املنتجات الزراعية
وال ــوق ــاي ــة م ــن ال ـ ـكـ ــوارث وال ـت ـخ ـف ـيــف من
حدتها.
وذكــرت شركة الصني للعلوم والتقنيات
ال ـج ــوف ـض ــائ ـي ــة أن س ـل ـس ـلــة الـ ـص ــواري ــخ

الحاملة الصينية حققت منذ الخامس من
شهر مايو  2020الكثير مــن النجاحات،
حيث تمكنت من نقل أكثر من  200مركبة
فـضــاء إل ــى املـ ــدار ،بينها وح ــدات محطة
ف ـض ــاء وم ـس ـب ــار ق ـم ــري وم ـس ـب ــار املــريــخ
ومركبات فضاء مأهولة.
وأض ــاف ــت ال ـش ــرك ــة ،ال ـتــي ت ـعــد املـتـعــاقــد
الــرئـيـســي لـبــرنــامــج الـفـضــاء فــي الـبــاد،
أن ال ـ ـصـ ــن ت ـ ـطـ ــور الـ ـجـ ـي ــل املـ ـقـ ـب ــل مــن
مــركـبــات اإلط ــاق املــأهــولــة والـصــواريــخ
الـ ـثـ ـقـ ـيـ ـل ــة ،وال ـ ـ ـتـ ـ ــي سـ ـتـ ـت ــول ــى م ـه ـم ــات
مـ ــأهـ ــولـ ــة ف ـ ــي املـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل إل ـ ـ ــى الـ ـقـ ـم ــر،
ورحــات استكشافية أخــرى إلــى املريخ
واملشتري والكويكبات.

ف ــي ع ــام  1936ف ــي األسـ ــر بـحــديـقــة
بيوماريس في هوبارت في جزيرة
تسمانيا األسترالية.
وق ـ ـ ــال أنـ ـ ـ ــدرو بـ ــاسـ ــك ،مـ ــن جــام ـعــة
م ـل ـبــورن ي ــوم ال ـثــاثــاء إن الـشــراكــة
ال ـ ـت ـ ــي أع ـ ـل ـ ــن ع ـ ـن ـ ـهـ ــا حـ ــدي ـ ـثـ ــا ب ــن
م ـ ـخ ـ ـت ـ ـبـ ــره ألبـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاث االس ـ ـت ـ ـع ـ ــادة
الـ ـجـ ـيـ ـنـ ـي ــة املـ ـتـ ـك ــامـ ـل ــة ل ـث ــاي ـل ـس ــن
وشــركــة «كــولــوســال بيوساينسز»
ومقرها الواليات املتحدة ستسمح
لـلـعـلـمــاء بــات ـخــاذ «قـ ـف ــزات عـمــاقــة

لـلـحـفــاظ ع ـلــى ال ـجــراب ـيــات امل ـهــددة
باالنقراض في أستراليا ومواجهة
ال ـ ـت ـ ـح ـ ــدي ال ـ ـك ـ ـب ـ ـيـ ــر امل ـ ـت ـ ـم ـ ـثـ ــل ف ــي
اسـ ـتـ ـع ــادة الـ ـحـ ـي ــوان ــات امل ـن ـقــرضــة
الـتــي فـقــدنــاهــا” .وق ــال بــاســك« :مــن
خالل هذه الشراكة  ،أعتقد اآلن أنه
فــي غضون عشر سـنــوات  ،يمكننا
الـحـصــول عـلــى أول شـبــل ثيالسني
حـ ــي م ـن ــذ أن تـ ــم اصـ ـطـ ـي ــاده حـتــى
االنـ ـق ــراض م ـنــذ م ــا ي ـق ــرب م ــن قــرن
من الزمان”.

سلحفاة جريحة تعيق حركة القطارات فى إجنلترا

لندن  :تسبب وجــود سلحفاة جريحة على
إحدى سكك الحديد ،في إعاقة حركة القطار
ف ــي ش ــرق إنـجـلـتــرا ل ـســاعــات ع ــدة  ،عـلــى ما
أعلنت شركة «غريتر أنغليا» للقطارات ،التي
نـشــرت تـغــريــدة عـلــى «تــويـتــر» فــي منتصف
اليوم أفادت فيها بأن «حيوانات على السكة
في هارلينغ رود (شــرق) ،تسببت في إغالق
ُ
ُ
الخط ،وقد تلغى أو تأجل رحالت القطارات
التي تمر عبر هذه املحطة».
وأوض ـح ــت راك ـب ــة أح ــد ال ـق ـط ــارات ،واسـمـهــا
ديان أيكرز ،عبر «تويتر» ،أن «ثمة سلحفاة

عـمــاقــة عـلــى خ ــط ن ــوروي ـت ــش ،ال ت ــزال على
قيد الحياة لكنها مصابة» ،ونشرت صورة
للسلحفاة بدت فيها آثار الجرح واضحة في
أعلى قوقعتها.
أمــا آنــا دبـنـهــام ،الـتــي كــانــت أيـضــا فــي قطار
عــالــق فنقلت عـبــر تغريدتها عـلــى «تــويـتــر»
املعلومات القليلة التي كانت تذاع ومفادها:
«نعتذر عــن التأخير ملــدة  74دقيقة فــي هذا
ال ـق ـط ــار ،ال ـع ــائ ــد إل ــى وجـ ــود سـلـح ـفــاة على
ال ـس ـكــة» .وأض ــاف ــت« :سـمـعــت ب ــوض ــوح .ثمة
سلحفاة تسببت بالفوضى على السكة».

وكــانــت السلحفاة مــوجــودة عـلــى خــط سكة
الحديد ،الــذي يربط كامبريدج بنورويتش
في شرق إنجلترا.
وأع ـل ـن ــت «غ ــري ـت ــر أن ـغ ـل ـي ــا» أن «ال ـس ـل ـح ـفــاة
ُ
املـصــابــة أزي ـل ــت ،وأع ـيــد فـتــح كــل الـخـطــوط»،
مشيرة إلى أن حركة املرور ستعود ببطء إلى
طبيعتها.
وطـ ـم ــأن ــت ش ــرك ــة ال ـ ـق ـ ـطـ ــارات ع ـب ــر ال ـش ـب ـكــة
االجتماعية إلى أن فريقًا متخصصًا للرعاية
تولى معالجة السلحفاة وأبلغ (الشركة) أنها
ستتعافى تمامًا.

نفوق أكثر من  150نسرا مهددة باالنقراض فى بوتسوانا وجنوب إفريقيا
كيري وولتر لوكالة فرانس برس  :إن مرورنا في
موسم تكاثر النسور يجعل األمر يزداد سوءا
أفـ ـ ــاد ح ـم ــاة ال ـب ـي ـئــة بـ ــأن ن ـح ــو 150
نسرا من األنواع املهددة باالنقراض
نفقت بسبب التسمم فــي حادثتني
منفصلتني سجلتا فــي بــوتـســوانــا،
وجنوب إفريقيا.
وحذر هؤالء من أن قتل هذه األنواع
يقربها خطوة من االنقراض.
ويـ ـعـ ـتـ ـب ــر تـ ـسـ ـمـ ـي ــم الـ ـ ـنـ ـ ـس ـ ــور أمـ ـ ــرا
شــائ ـعــا ف ــي ج ـن ــوب إفــري ـق ـيــا الـغـنــي
بــال ـح ـيــوانــات ال ـب ــري ــة ،إذ يستهدف
ّ
الـ ـصـ ـي ــادون هـ ــذا الـ ـن ــوع ألن ـ ــه يلفت
االنـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــاه إل ـ ـ ــى مـ ـم ــارس ــاتـ ـه ــم غ ـيــر
امل ـش ــروع ــة ،كـمــا أن رؤوس الـنـســور
تـ ـسـ ـتـ ـخ ــدم ف ـ ــي ال ـ ـطـ ــب الـ ـتـ ـقـ ـلـ ـي ــدي،
حسبما تؤكده املجموعات املدافعة
عن حقوق الحيوانات البرية.
وض ـم ــن الـ ـح ــوادث املـسـجـلــة أخ ـي ــرا،
عثر الجمعة على أكثر من  50نسرا
أب ـ ـيـ ــض الـ ـظـ ـه ــر ن ــافـ ـق ــا فـ ــي مـنـطـقــة

تشوبيب شمال بوتسوانا ،بعد أن
عثر يوم الخميس على حوالي 100
ن ـســر آخ ــر نــاف ـقــا ف ــي م ـت ـنــزه كــروغــر
الوطني في جنوب إفريقيا ،على ما
أعلنته مجموعة «فولبرو» لحماية
النسور .وأوضح مؤسس «فولبرو»،
كـ ـي ــري وولـ ـ ـت ـ ــر ،أن الـ ـنـ ـس ــور نـفـقــت
ف ــي املـنـطـقـتــن نـتـيـجــة أك ـل ـهــا جيف
ّ
مسممة.
جواميس ،تبني أنها
وقـ ــال وول ـت ــر لــوكــالــة ف ــران ــس بــرس
«إن مــرورنــا حاليا في موسم تكاثر
الـنـســور يجعل األم ــر ي ــزداد س ــوءا»،
موضحا أن الصغار منها لن تعيش
من دون والديها.
وأع ـلــن مـســؤولــو املـتـنــزه فــي جنوب
إفــري ـق ـيــا أن ـه ــم ف ـت ـحــوا تـحـقـيـقــا في
الـ ـح ــادث ــة ،م ـش ـيــريــن إلـ ــى أن بـعــض
الـجـيــف ب ــدت مـبـتــورة لـســرقــة أج ــزاء
مـنـهــا .وق ــال ي ــوالن فــريــدمــان رئيس

م ـج ـمــوعــة «إن ــداي ـن ـغ ــرد واي ـل ــدالي ــف
تــراســت» لحماية الـنـســور فــي بيان
تـ ـن ــاول ف ـي ــه ح ــادث ــة ن ـف ــوق ال ـن ـســور
فــي متنزه كــروغــر «نـظــرا إلــى وضع
النسور الحرج ،فمن شــأن تعرضها
للتسمم عـلــى نـطــاق كبير أن يفاقم
خطر تعرضها لالنقراض”.
وي ـص ـن ــف االت ـ ـحـ ــاد الـ ــدولـ ــي لـحـفــظ
الـطـبـيـعــة ال ـن ـســور ال ـب ـيــض الـظـهــور
ضـمــن األن ـ ــواع امل ـه ــددة بـشـكــل حــرج
ب ــاالن ـق ــراض ،عـلــى الئـحـتــه الـحـمــراء
للحيوانات املهددة باالنقراض.
ج ــدي ــر بــالــذكــر أن ــه ت ــم ال ـع ـثــور على
ج ـي ـف ــة  537نـ ـس ــرا س ـن ــة  2019فــي
محمية تشوبي نفقت نتيجة أكلها
جـ ـي ــف  3فـ ـيـ ـل ــة ق ـت ـل ـه ــا ص ـ ـي ـ ــادون،
ف ــي ح ــادث ــة تـعــد م ــن أبـ ــرز ال ـح ــوادث
املسجلة خالل السنوات األخيرة في
بوتسوانا.

أسبوعية  -بيئية  -مستقلة
تصدر عن مركز اإلعالم البيئي
فى جماعة اخلط األخضر البيئية

■ العنوان :الساملية شارع قطر برج العثمان
■ املراسالت :ص.ب  - 2152الرمز البريدي40172 :
■ البريد االلكترونيinfo@greenkuwait.org :
■ املوقع االلكترونيwww.greenkuwait.org :
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