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جماعة الخط األخضر البيئية
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مرسيدس تسعى لمنافسة 
»تسال« بشبكة ضخمة 

لشحن السيارات الكهربائية

ارتفاع قياسى لمستويات 
الحرارة والملوحة 

للمحيطات عام ٢0٢٢

صدور أكبر معجم علمي عربي 
لمصطلحات »الكيمياء الحيوية 
والجينوم والبيولوجيا الجزيئية«

العثور على تمساح 
بطول 3 أمتار  فى قبو 

منزل عائلة ماليزية

محليات

دراسات

اقتصاد

تقارير

األخيرة

• البصرة - الخط األخضر: 

تخشى تقارير املفوضية العليا لحقوق 
اإلنـــســـان فــي الــبــصــرة، مــن ارتـــفـــاع أعـــداد 
املــصــابــن بــالــســرطــان إلـــى 3 آالف حــالــة 
بحلول عــام 2025، فــي ظــل تسجيل 800 
حالة، في الوقت الحالي، حصة األطفال 
منها ليست قليلة، أغلبها فــي املناطق 
ــع الـــتـــي  ــواقـ ــمـ ــلـ ــقــــة لـ ــة املــــاصــ ــيـ ــوائـ ــعـــشـ الـ
تتكدس بها املخلفات الحربية والنفايات 

املشعة غربي املحافظة.
األرقام السابقة وصلت لها لجنة الصحة 
والرصد بمكتب املفوضية والتي تمتلك 
فرقا جوالة في كافة املدن لرصد الحاالت 
املصابة بالسرطان التي تعالج باملشافي 
الــحــكــومــيــة والـــخـــاصـــة، والــــحــــاالت الــتــي 

تعالج خارج املدينة، بحسب املفوضية.
ويتفاقم عــدد اإلصــابــات بــالــســرطــان في 
الــعــراق، إذ ارتفعت من  عموم محافظات 
5720 إصابة بمعدل 31.5% لكل 100 ألف 
إلــى 25556  نسمة فــي عــام 1991، لتصل 
إصابة بمعدل 67.4% في عام 2016، وفق 
ــــرة الــبــحــوث بــمــجــلــس الــنــواب  تــقــريــر دائـ
الــعــراقــي الــــذي أعــــده الــبــاحــث باملجلس، 
أصيل سلمان في فبراير 2019، بعنوان 

»نسبة اإلصابة بالسرطان في العراق”. 
المواقع المشعة في البصرة المواقع المشعة في البصرة 

ــواد الــخــطــرة واملشعة  تــتــكــون نــفــايــات املــ
من مخلفات معمل الحديد والصلب في 
ــابـــات واألســلــحــة  ــدبـ الـــبـــصـــرة، وبـــقـــايـــا الـ
واملــعــامــل الــتــي ظــلــت مــدمــرة فــي مــســارح 
الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة خـــــــال الــــحــــرب 

الــعــراقــيــة اإليـــرانـــيـــة وتــعــرضــت للقصف 
األميركي في حرب الخليج الثانية 1991 
 عن 

ً
ــعـــراق عـــام 2003، فــضــا ــتـــال الـ واحـ

بــقــايــا الــصــواريــخ الــتــي أطلقتها الــقــوات 
ــــداف  األمــيــركــيــة عــلــى مــجــمــوعــة مـــن األهـ
ــقـــوات  الــعــســكــريــة واملــــدنــــيــــة. وأطـــلـــقـــت الـ
األميركية في حــرب الخليج األولــى أكثر 
ــلـــيـــون قـــذيـــفـــة عـــلـــى مـــنـــاطـــق غـــرب  مــــن مـ
الــبــصــرة، يــتــراوح وزنــهــا بــن 320 و500 
طــــن مــــن الــــيــــورانــــيــــوم املــــنــــضــــب، حــســب 
دراســة »تقدير مخاطر استخدام أسلحة 
الـــيـــورانـــيـــوم املــنــضــب فـــي الــــعــــراق« الــتــي 
أعدتها د.سعاد ناجي العزاوي، الحاصلة 
على دكتوراه في الهندسة الجيولوجية 
ــة كــــــــولــــــــورادو فــي  ــعــ ــامــ ــــن جــ ــة مــ ــيـ ــئـ ــيـ ــبـ الـ
اخــتــصــاص نــمــذجــة انــتــقــال املــلــوثــات من 
مواقع النفايات الخطرة. وتشير التقارير 
إلــى إســتــخــدام الــقــوات فــي حــرب الخليج 
الثانية أكثر من 900 طن من الصواريخ 
املــنــضــبــة بــالــيــورانــيــوم، حــصــة الــبــصــرة 
منها قرابة 200 طــن، ما أدى إلــى تكدس 
املــخــلــفــات الــحــربــيــة فــي مــنــاطــق البصرة 

مـــلـــوثـــا فــي  يــــوجــــد 26 مـــوقـــعـــا  ، حـــيـــث 
مناطق »الدرهمية، الهوير، الرميلة، أبي 
الخصيب، البرجسية، القرنة، جبل سنام، 

والفاو« جنوب غرب البصرة وشمالها.
تراكيز عالية من أكاسيد اليورانيوم تراكيز عالية من أكاسيد اليورانيوم 

الــعــزاوي بن املخلفات  وتربط دراســة د. 
ــاقـــم حــــاالت  ــفـ ــــن تـ ــعـــة وبــ ــة املـــشـ ــيـ الـــحـــربـ
الــســرطــان، حيث تــعــرض ســكــان البصرة 
لجرعات إشعاعية عالية تصل قيمتها 
ــلـــى مــــن الــجــرعــة  ــرة أعـ ــ ــى نـــحـــو 200 مـ ــ إلـ
اإلشــعــاعــيــة الــســنــويــة الــتــي يــتــلــقــاهــا أي 
شخص من مكان طبيعي في معظم أنحاء 
رت 

َ
ي سيف

ّ
العالم، والتي ال تتجاوز 2.4 مل

Sv )وهــي وحــدة لقياس جرعة اإلشعاع 
املكافئة(، مؤكدة أن الجرعة الفعالة التي 
تـــعـــرض لــهــا الـــســـكـــان فـــي قـــضـــاء الــزبــيــر 
ــي 

ّ
الـــبـــصـــرة تــصــل إلــــى 267.6 مــل ــرب  ــ وغـ

رت تعّرض لها 
َ
ي سيف

ّ
رت، و167 مل

َ
سيف

سكان مدينة صفوان املحاذية للكويت، 
نتيجة اليورانيوم املنضب.

وأجريت دراسة العزاوي عام 2020، على 
منطقة مكتظة بالسكان تبلغ مساحتها 

1200 كيلومتر مربع، شملت مدن صفوان 
والــزبــيــر غـــرب الــبــصــرة والــتــي تعرضت 
لــجــرعــات إشــعــاعــيــة عــالــيــة بسبب تلوث 
الــيــورانــيــوم املــنــضــب، وكــشــفــت الــنــتــائــج 
أن إجــمــالــي حــــاالت اإلصـــابـــة بــاألمــراض 
السرطانية املميتة وغير املميتة )سرطان 
ــاز الـــهـــضـــمـــي(  ــ ــهـ ــ ــجـ ــ الـــــثـــــدي والــــــرئــــــة والـ
ــدم )الـــلـــوكـــيـــمـــيـــا( املــتــوقــعــة  ــ وســــرطــــان الــ
فــي مــديــنــة صــفــوان بــحــدود 1930 حالة 
ــا نــســبــتــه 7.2% مــــن مــجــمــوع  وتـــمـــثـــل مــ
السكان، وبحدود 9141 حالة في مدينة 
الزبير، تمثل ما نسبته 4.5% من مجموع 
السكان، وبحدود 4475 حالة إصابة في 
غـــرب مــدنــيــة الــبــصــرة، تــمــثــل مـــا نسبته 

4.5% من مجموع السكان. 
ــــورة الــصــحــيــة  ــطـ ــ ــخـ ــ وتـــعـــتـــمـــد درجــــــــة الـ
الــنــاتــجــة عـــن الــتــعــرض اإلشـــعـــاعـــي على 
شدة وزمن التعرض واملسافة، باإلضافة 
ــخــــاص الـــذيـــن  ــــى صـــحـــة ومـــنـــاعـــة األشــ إلـ
يــتــعــرضــون لــلــمــخــلــفــات املـــشـــعـــة، حسب 
ــى أن ســـكـــان  ــ ــ ــيـــر إلـ ــة الــــتــــي تـــشـ ــ ــ ــدراسـ ــ ــ الـ
الـــبـــصـــرة تـــعـــرضـــوا لـــتـــراكـــيـــز عـــالـــيـــة مــن 
أكــاســيــد الـــيـــورانـــيـــوم اســتــخــدمــت أثــنــاء 
القصف الجوي والبري، ونتيجة هبوب 
الــتــرابــيــة املحملة بــرمــاد تلك  الــعــواصــف 
الــســكــان بــدرجــات  الــعــنــاصــر، استنشقها 
متفاوتة واستقرت في أجسادهم، مؤكدة 
أن سكان البصرة يتعرضون دوما لجرع 
إشعاعية إضافية مع كل عاصفة ترابية 
تنقل مزيدًا من هذه امللوثات من الدبابات 
وناقات الجنود بعد تعرضها للقصف 

بالقذائف املشعة. 

بطولة كأس اخلليج أقيمت فى البصرة امللوثة إشعاعياً!

3 ٧١0

ماذا سيحدث حينما يبدأ الذكاء االصطناعي فى السيطرة؟ إعادة التنوع احليوي فى مدغشقر يستغرق ماليني السنني

الذئاب تثير جداالً الذئاب تثير جداالً 
فى االحتاد األوروبيفى االحتاد األوروبي

كيف تقوم النباتات كيف تقوم النباتات 
بتحسني التمثيلبتحسني التمثيل

الضوئي فى ظروف الضوئي فى ظروف 
اإلضاءة املتغيرة؟اإلضاءة املتغيرة؟

ما حجم اجلرعات االشعاعية التي تعرض لها املشجعني واملشاركني فى البطولة؟

• أ. ف. ب : بــاريــس: يهدد خطر االنــقــراض الــذي تواجهه 
الليمور،  ثدييات مدغشقر، بما يشمل أجناسا فريدة مثل 
بأزمة تنوع بيولوجي قد يستغرق حلها أكثر من 20 مليون 

سنة، على ما حذر علماء في دراسة حديثة.
وقـــد ُعــزلــت الــجــزيــرة الــواقــعــة فــي جــنــوب املــحــيــط الــهــنــدي، 
عــن الــبــر الــرئــيــســي لــلــقــارة األفــريــقــيــة ألكــثــر مــن 80 مليون 
عــام، وهــو فصل أدى إلــى تطوير مجموعة غير عادية من 
النباتات والحيوانات، كثير منها ال يمكن العثور عليه في 
أي مكان آخــر على األرض. لكن بعد أن استقر البشر على 
ــدأت أنــــواع كــثــيــرة مثل  ــام، بـ الــجــزيــرة مــنــذ حــوالــى 2500 عـ
الليمور العماق وطيور الفيلة وأفـــراس النهر القزمة في 

االختفاء، وانقرض بالفعل حوالى 30 نوعا من الثدييات.

ــقـــادم قـــد تــبــدأ تــجــربــة جــريــئــة في  بــحــلــول شــهــر فــبــرايــر الـ
بضعة مدارس روسية، والقليل من التجارب السابقة يمكن 
وصفها بالجريئة. ستتولى شبكة ذكــاء صناعية فحص 
املقاالت واألعمال األخرى للطلبة في مجال اللغة الروسية 
واألدب والعلوم االجتماعية. ُيقال أن من شأن هذا اإلجراء 
توفير وقت كبير للمعلمن تصل نسبته إلى 20 %، بالرغم 
من أني شخصًيا ال أفهم طبيعة هذا التوفير؛ على حساب 
إلــى 100 %؟ لكن القائمن على  مــن وملـــاذا ال تصل نسبته 

التجربة يعرفون بالطبع بشكل أفضل مني.
من حيث املبدأ، يمكن تدبر األمر بحيث ال يوجد مدرسون 
على اإلطـــاق، ويمكن نقل عــبء التعليم كله ليصير على 

كاهل شبكة بعينها.

٦

الكويتيون ارتادوا البصرة 
الملــوثة إشـــعــاعيا خـالل 
حضــــــورهم المبـــــــاريات

صفــــــوان المـــــالصقة للـحدود 
الكويتية تعرضت لمستويات 
عـــــــالــــيــــــة مـــــــن اإلشــــعـــاع
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ا خلط األخضر : شوارع الكويت تتفكك وتهدد مرتادى الطرق والبيئة

أين ذهبت املناقصات املليونية التى صرفت على الطرق ؟

صيانة الشوارع من جديد زيادة للنفايات الكيماوية وتوسيع ملساحة املرادم

هبوط فى شوارع وتفكك فى أخرى واألشغال تتفرجالصيانة تعنى مزيد من املعاناة والضوضاء لألهالى

ملاذا تتقاعس وزارة األشغال ومن املستفيد فيها؟

ال يحدث إال فى الكويت الشوارع تتحول لصخور ورمال 

ال شأن للحرارة باألمر فدول اخلليج حارة ولم تتفكك شوارعها
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الواليات املتحدة تعتزم تشديد املعايير املرتبطة باجلسيمات الدقيقة فى الهواءالواليات املتحدة تعتزم تشديد املعايير املرتبطة باجلسيمات الدقيقة فى الهواء
• واشــنــطــن : أعــلــنــت الــســلــطــات 
األميركية أنها ستفرض معايير 
أشّد على جودة الهواء، من خال 
تــغــيــيــر مـــســـتـــويـــات الــجــســيــمــات 
الدقيقة املسموح بها في األجواء 
والـــتـــي تــشــكــل خــطــرًا عــلــى صحة 

البشر.
ــة حـــمـــايـــة الــبــيــئــة  ــالــ وكـــشـــفـــت وكــ
ــتــــوى  ــســ ــيــــل املــ ــلــ ــقــ ــا تــ ــتــــهــ ــيــ عـــــــن نــ
ــن الـــجـــســـيـــمـــات  ــ ــه مــ ــ املــــســــمــــوح بــ
ــّدى  ــعـ ــتـ يـ ــقــــة PM 2,5 )ال  ــيــ الــــدقــ
قــطــرهــا 2,5 مــيــكــرومــتــرًا( مـــن 12 
ميكروغراما لكل متر مكعب إلى 

10 ميكروغرامات كحد أقصى.
املـــعـــيـــار  يـــخـــضـــع  وُيــــفــــتــــرض أن 
ــبــــدي خــالــهــا  الــــجــــديــــد لـــفـــتـــرة يــ
ــون بــتــعــلــيــقــاتــهــم فــي  ــيــ ــركــ ــيــ األمــ

شأنه، قبل أن يعتمد رسميا.
ــيــــــس وكـــــــالـــــــة حـــمـــايـــة  وقـــــــــــال رئــــ
 
ّ
البيئة مايكل ريغان في بيان إن
الرامية إلى توفير جو  »جهودنا 
نظيف للجميع هي أولوية لنا«، 

 »هذا االقتراح سيتيح 
ّ
مضيفا ان

ها وتحديدًا تلك األكثر 
ّ
لألحياء كل

ــنـــأى عــن  ــمـ ــا، أن تـــصـــبـــح بـ ــفـ ــعـ ضـ
التعرض للتلوث الضار«.

وقــــد تــكــون الــجــســيــمــات الــدقــيــقــة 
مــتــأتــيــة مـــن مـــصـــادر عــــدة بينها 
ــق، أو  ــ ــرائــ ــ ــحــ ــ مـــــواقـــــع الــــبــــنــــاء والــ
ناجمة عن تفاعات معقدة ملواد 
كيميائية منبعثة مــن السيارات 
املـــواقـــع  ــة أو  ــاقـ ــطـ الـ أو مـــحـــطـــات 

الصناعية.
ــــدة مــخــاطــر  وأثـــبـــتـــت دراســــــــات عـ
ــلــــى صــحــة  هـــــــذه الـــجـــســـيـــمـــات عــ
الــبــشــر، إذ قــد تتسبب بــاإلصــابــة 

بأمراض في الجهاز التنفسي.
 
ّ
وأوضحت وكالة حماية البيئة أن
املعايير الجديدة ستمنع تسجيل 
4200 حــالــة وفـــاة مبكرة سنويا، 
وستساهم في توفير حوالى 43 
مليار دوالر من تكاليف الرعاية 

الصحية بحلول عام 2032.
عيد النظر فيها 

ُ
وتعود آخر مرة أ

بهذه املعايير إلى عام 2012.
وأعــــرب رئــيــس منظمة »أمــريــكــن 
النغ أسوسييشن« هارولد ويمر 
عن شعوره بـ«خيبة أمــل كبيرة« 
إزاء االقتراح الذي أفادت به وكالة 
ـــه ليس 

ّ
أن حماية البيئة، معتبرًا 

كافيا.
 »الــعــلــم يــؤكــد 

ّ
وقــــال فـــي بــيــان إن

ــفـــرض  ــة لـ ــارئــــ ــة طــــ ــ ــاجـ ــ وجـــــــــود حـ
معايير أشّد في هذا الخصوص«.
ووصف بيتو لوغو مارتينيز من 
منظمة »كــلــن إيــر نـــاو« االقــتــراح 
ه 

ّ
بــأنــه »خــطــوة أولـــى جــيــدة«، لكن

اعتبرها غير كافية.
وأّكد في بيان أن »هذه التوصيات 
لـــن تـــحـــدث فـــرقـــا كــبــيــرًا مـــن دون 
ــار  ــعـ ــتـــشـ اســـــتـــــخـــــدام أجــــــهــــــزة اسـ
ــة بــشــكــل اســتــراتــيــجــي  مـــوضـــوعـ
لـــــقـــــيـــــاس مـــــســـــتـــــويـــــات الــــتــــلــــوث 
الكبيرة، وفــي غياب اإلرادة على 
تـــغـــريـــم الــــجــــهــــات املــــلــــّوثــــة الـــتـــي 

تتخطى املعايير املوضوعة«.

الشرطة األملانية تخلى بالقوة مخيم لنشطاء بيئينيالشرطة األملانية تخلى بالقوة مخيم لنشطاء بيئيني
الــشــرطــة  بــــدأت   : لــوتــســيــرات   : أ. ف. ب   •
األملــانــيــة فــي إجــــاء نــشــطــاء مــدافــعــن عن 
الــبــيــئــة تــســلــقــوا هـــيـــاكـــل مــرتــفــعــة بــشــكــل 
ــــاء مــخــيــم  ــار عــمــلــيــة إلخــ ــ خـــطـــيـــر، فــــي إطــ
ــوقــــود  اعــــتــــصــــام بــــــات رمـــــــزًا ملــــعــــارضــــة الــ

األحفوري.
كــان عــدد سكان قرية لوتسيرات الواقعة 
الـــرايـــن فستفاليا، يبلغ  فــي واليـــة شــمــال 
قرابة مئة شخص، لكن األهالي هجروها 
خــــال الـــســـنـــوات املــاضــيــة وســــط غــمــوض 
بشأن مخطط إلجائهم من أجــل توسيع 

منجم الفحم غارتسفايلر املجاور.
ومــنــذ أن غـــادر آخـــر سكانها وهـــو مـــزارع 
في تشرين األول/أكتوبر 2022، تدفق على 
الــقــريــة نــحــو ألـــف نــاشــط ســعــيــا لــلــحــؤول 

دون أن تتحول منجما للفحم.
وأقــــام الــنــشــطــاء حــواجــز وحــفــروا خــنــادق 
ملنع الشرطة من دخولها. والبعض جلس 

على أراجيح نصبت عاليا فوق األرض.
دفاع »با حدود«

وتعهد املتظاهرون أن يكون دفاعهم عن 
املوقع »بــا حــدود«. وقــال أحدهم ويدعى 

جــوي )28 عــامــا( »تركنا بعض املفاجآت 
للشرطة«. أضاف »معظم الناس يختارون 
ـــن الـــقـــريـــة( لــكــن آخــريــن  ــا ســلــبــيــا )عـ ــاعـ دفـ
سيتصرفون بدفاع نشط، لن تكون هناك 
ــر قــاســًيــا  ــ حــــــدود«. وتـــابـــع »قــــد يـــبـــدو األمـ
ولــكــن هــنــاك أشـــيـــاء أكــبــر تــأتــي مـــع تغير 

املناخ، الناس يموتون«.
وكـــانـــت مــجــمــوعــات مـــدافـــعـــة عـــن الــبــيــئــة 
قــد أمــلــت أن تنجو لــوتــســيــرات مــن أعمال 
الحفر بعد تولي حكومة املستشار أوالف 
شولتس بمشاركة حزب الخضر مهامها 
في كانون األول/ديسمبر 2021 ووعدها 

التخلي تدريجيا عن استخدام الفحم.
لكن الحرب الروسية في أوكرانيا تسببت 
ــة طــاقــة أجــبــرت بــرلــن عــلــى إعـــادة  فــي أزمـ
تشغيل منشآت الفحم لتلبية الطلب على 

الطاقة في أملانيا.
وفي إطار بحثها عن مصادر للطاقة على 
ــا، منحت  ــهــ ــداداتــ وقــــع خــفــض روســـيـــا إمــ
حكومة شولتس إذنا لشركة آر دبليو إيه 

لتوسيع املنجم املجاور للوتسيرات.
اختراق حواجز وعوائق

وإلخــــــاء مــخــيــم االعـــتـــصـــام الــــواقــــع على 
أطــــراف مــنــجــم غــارتــســفــايــلــر، يــتــعــن على 
الشرطة اختراق حواجز وعوائق وخنادق 

أقامها النشطاء.
الــنــشــطــاء مخيما متشابكا في  أقـــام  كــمــا 
ــال، ُصــمــم  ــبـ ــار تــربــطــه كـــابـــات وحـ األشـــجـ

ليجعل عملية اإلخاء صعبة.
ولكي تتجنب إلحاق األذى باملتظاهرين، 
ــة دخــــــــــول الــــقــــريــــة  ــ ــرطـ ــ ــشـ ــ يــــتــــعــــن عــــلــــى الـ
باستخدام آليات ثقيلة من بينها رافعات 
مجهزة بمنصات، إلزالة النشطاء الواحد 

تلو اآلخر.
ــام النشطاء مقرهم فــي مــزرعــة كبيرة  وأقـ
الــذي غادر  كانت مملوكة للمزارع األخير 
لــوتــســيــرات. وحــصــنــوا الــنــوافــذ واألبــــواب 
بــشــكــل يــجــعــل مـــن الــصــعــب عــلــى الــشــرطــة 
الــدخــول، فيما وضــعــت مــئــات مــن أكياس 

النوم على أرض حظائر املاشية.
ــنـــشـــطـــاء لـــحـــصـــار يـــمـــكـــن أن  ويـــســـتـــعـــد الـ
يــســتــمــر ألســـابـــيـــع. والــــدخــــول إلــــى مخيم 
االعــتــصــام مــقــطــوع مــن الــخــارج بحواجز 

الشرطة والدوريات املستمرة.

هندوراس فقدت هندوراس فقدت 1010 % %
من غاباتها فى عقد ونّيفمن غاباتها فى عقد ونّيف

أبوظبي تزرع مليون بذرة قرم أبوظبي تزرع مليون بذرة قرم 
باستخدام طائرات درونباستخدام طائرات درون

• أ. ف. ب – تيغوسيغالبا : أفادت رئيسة 
هــــنــــدوراس زيــــومــــارا كـــاســـتـــرو الــجــمــعــة 
فــــقــــدت 10 % مــــن غــابــاتــهــا  بــــادهــــا  أن 
أثـــنـــاء  ــك  ــ بــــن عــــاَمــــي 2010 و2021، وذلــ
افتتاحها برنامجا لحماية البيئة. وقالت 
كــاســتــرو »فـــي ظــل الــحــكــم الــديــكــتــاتــوري 
ــقــــدت هــــنــــدوراس  فــ بــــن 2010 و2021، 
696 ألــفــا و562 هــكــتــارًا مــن الــغــابــات في 
املجمل، ما يمثل 10 % من غاباتنا«، في 
إلــى حكومات سلفيها بورفيريو  إشــارة 
لـــوبـــو )2010-2014( وخــــــوان أورالنــــــدو 
هيرنانديس )2014-2018 و2022-2018(. 
في وسط غابة من الصنوبريات في سان 
ماتياس، على مسافة خمسة كيلومترات 
شمال العاصمة تيغوسيغالبا، افتتحت 
كــاســتــرو برنامجا ملنع حــرائــق الغابات 

وإعـــــادة الــتــحــريــج يــشــمــل 150 مـــن أصــل 
ــــت عــن  ــربــ ــ ــــاد. وأعــ ــبــ ــ الــ ــي  ــ فـ بـــلـــديـــة   298
ــة األحــراج  الــغــابــات وإزالـ أسفها لحرائق 
ــيــــة املـــكـــثـــفـــة  ــتــــربــ ــبـــب الــ فـــــي الــــــبــــــاد، بـــسـ
لــلــمــواشــي والـــزراعـــة املــتــحــركــة. كـــان لــدى 
هندوراس 1,9 مليون هكتار من الغابات 
الــصــنــوبــريــة، لــكــنــهــا فــقــدت حـــوالـــى 500 
ــاَمــــي 2015 و2016،  بــــن عــ ــــف هـــكـــتـــار  ألـ
ويرجع ذلك جزئيا إلى الزيادة السريعة 
في أعــداد نــوع من الحشرات بعد موجة 
جفاف كبيرة، ما ُيعزى إلى تغير املناخ. 
وتضم هندوراس البالغة مساحتها 112 
ألفا و492 كيلومترًا مربعا، خمسة أنواع 
من الغابات: الصنوبرية واملدارية الرطبة 
والضبابية وغابات املنغروف والغابات 

الجافة.

• أبوظبي : نجحت هيئة البيئة في زراعة 
مليون بذرة من القرم باستخدام طائرات 
بــدون طيار، كجزء من املرحلة األولــى من 
مــشــروع زراعــــة أشــجــار الــقــرم باستخدام 
سّيرة املبتكرة، والــذي يعتبر 

ُ
الطائرات امل

األول من نوعه في املنطقة. ومبادرة القرم 
ا طموحة لترسيخ مكانة 

ً
تتضمن خطط

اإلمــــــــارة لـــتـــكـــون مــــركــــزًا عـــاملـــيـــا لــلــبــحــوث 
واالبتكار في الحفاظ على أشجار القرم. 
وتــركــز املــبــادرة على أهمية أشــجــار القرم 
في عزل الكربون، واملساهمة في تخفيف 
آثار التغير املناخي، وتقوم الهيئة بتنفيذ 
ــــع مـــجـــمـــوعـــة مــن  املــــــبــــــادرة بــــالــــتــــعــــاون مـ
الشركاء املحلين واإلقليمين والدولين.

ــئـــة الــــبــــيــــئــــة–أبــــوظــــبــــي أول  ــيـ ــر هـ ــبـ ــتـ ــعـ وتـ
مؤسسة تقوم بــزراعــة أشجار القرم على 

املــبــادئ البيئية  نــطــاق واســـع باستخدام 
التي تعززها تقنية الطائرات بدون طيار، 
حيث تعتبر هذه الطريقة لزراعة أشجار 
الـــقـــرم طــريــقــة مــبــتــكــرة وجـــديـــدة نــســبــًيــا. 
ــة مــلــيــون بــــذرة بــعــد نــجــاح  ــ ــاءت زراعـ ــ وجـ
الــتــجــربــة األولـــيـــة الـــتـــي تـــم تــنــفــيــذهــا مع 
شركة إنجي املتخصصة توفير خدمات 
الطاقة منخفضة االنبعاثات الكربونية، 
ــركــــة دســـتـــنـــز ايـــمـــجـــري املــتــخــصــصــة  وشــ
في حلول هندسة الطائرات بــدون طيار. 
تضمنت هذه املرحلة زراعة أشجار القرم 
عبر الطائرات بــدون طيار في عــام 2020، 
مع نسبة نجاح وصلت إلى 48 في املائة، 
حيث قامت الهيئة بعدها بتوسيع نطاق 
املشروع ليتم زراعة مليون بذرة في مواقع 

مختلفة بمدينة املرفأ في منطقة الظفرة.

تتمتع الكثير من الحيوانات البرية، 
ومــنــهــا الـــذئـــاب، بــحــمــايــة كــبــيــرة في 
ظل قوانن االتحاد األوروبـــي. ولكن 
مع زيــادة أعــداد الــذئــاب بشكل كبير 
ــواشــــي  ــرا عـــلـــى املــ ــطــ وتـــشـــكـــيـــلـــهـــا خــ
والدواجن، يحتج كثير من الفاحن 
ــبـــن  ــالـ ــطـ ــــى هـــــــــذه الـــــحـــــمـــــايـــــة، مـ ــلـ ــ عـ

بتخليصهم من خطر الذئاب.
ويــــــضــــــغــــــط حــــــالــــــيــــــا الـــــــعـــــــديـــــــد مـــن 
السياسين والبرملانين في االتحاد 
ــاه تـــخـــفـــيـــف هـــذه  ــاتــــجــ األوروبــــــــــــي بــ
القوانن، والسماح بماحقة الذئاب. 
ــــذه الـــتـــحـــركـــات كــانــت  ــرز هـ ــ ولـــعـــل أبــ
الــخــطــاب الــــذي وجــهــه أعـــضـــاء أكــبــر 
كــتــلــة فـــي الــبــرملــان األوروبــــــي )حـــزب 
ــيــــســــة املـــفـــوضـــيـــة  الــــشــــعــــب( إلـــــــى رئــ
فــــون ديــــر اليـــن،  األوروبــــيــــة أورزوال 
مــطــالــبــن إيـــاهـــا بـــضـــرورة الــتــحــرك، 
وعبروا عن »أسفهم لتجاهل صوت 
ــــون ديـــر  ــــى أن فـ ــار إلـ ــان«. يـــشـ ــرملــ ــبــ الــ
ــــف. فــقــد  ــــوقـ اليـــــن نــفــســهــا عـــاشـــت املـ
ــعـــرض مـــهـــر ثـــمـــن تــمــلــكــه لــهــجــوم  تـ
من ذئــاب. وعــاد أخيرًا النقاش حول 
هــذه الــحــادثــة الــتــي وقــعــت فــي بداية 
فـــون ديــر  فــي مــنــزل  سبتمبر 2022، 
ــن الــــواقــــع فـــي مــنــطــقــة ريــفــيــة في  اليــ

والية سكسونيا السفلى األملانية. 

الذئاب تثير جداالً 
فى االحتاد األوروبي
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اقتصاد

البا تبدأ مشروع الطاقة الشمسية على مساحة البا تبدأ مشروع الطاقة الشمسية على مساحة 37٫00037٫000 متر مترأزمة املعيشة تشكل أكبر خطر عاملي حالياًأزمة املعيشة تشكل أكبر خطر عاملي حالياً
ــشــكــل أزمـــة تكلفة املعيشة 

ُ
ت لــنــدن:  أ. ف. ب –   •

الناجمة عن التضخم الذي تفاقم بسبب الحرب 
ــادة فــتــح االقــتــصــاد بــعــد وبــاء  ــ فــي أوكــرانــيــا وإعـ
الــعــاملــي األول خــال العامن  كــوفــيــد19-، الخطر 
ا لتقرير أعــده املنتدى االقتصادي 

ً
املقبلن، وفق

الــــعــــاملــــي. هـــــذا الـــخـــطـــر الــــــذي يــتــســبــب بـــحـــدوث 
توترات شديدة في عدة مناطق من العالم بدفع 
ــدقـــع مع  ــنـــاس إلــــى هــــوة الــفــقــر املـ ــن الـ املـــايـــن مـ
الــتــوتــرات املجتمعية، يــتــجــاوز مخاطر  تــأجــيــج 
الــكــوارث الطبيعية واألحـــداث املناخية القاسية، 
الــنــزاعــات، بحسب التقرير. وذكــر بيان  أو حتى 
للمنتدى االقــتــصــادي العاملي أصـــدره بمناسبة 
نــشــر تــقــريــر حـــول املــخــاطــر الــعــاملــيــة لــعــام 2023 
شــمــل اســتــبــيــان 1200 خــبــيــر وصـــانـــع قـــــرار، أن 
»النزاعات والتوترات الجيو-اقتصادية أدت إلى 

سلسلة من املخاطر العاملية الشديدة الترابط«.
ــدادات  ــ وتــشــمــل هـــذه املــخــاطــر »الــضــغــط عــلــى إمـ
الطاقة والغذاء املتوقع أن يستمر خال العامن 
املقبلن، واالرتفاع الحاد في أزمة تكلفة املعيشة 
وتــكــلــفــة الـــديـــون« بــســبــب ارتـــفـــاع أســعــار الــطــاقــة 

وأسعار الفائدة، بحسب البيان.
ــر »تــلــحــق  ــاطــ وأضـــــــــاف الـــتـــقـــريـــر أن هــــــذه املــــخــ
ضـــررًا بجهود مكافحة تــهــديــدات أخـــرى طويلة 
ــــد وخـــاصـــة تــغــيــر املـــنـــاخ« وانـــهـــيـــار الــتــنــوع  األمـ
ــام مــــن بـــدء  ــ ــك قـــبـــل خــمــســة أيــ ــ الـــبـــيـــولـــوجـــي، وذلــ
االجتماع السنوي للمنتدى االقتصادي العاملي 

املنعقد في دافــوس بن 16 و 20 كانون الثاني/
يناير.

عـــد بــالــتــعــاون مــع شركة 
ُ
ويــدعــو الــتــقــريــر الـــذي أ

مارش ماكلينان، املتخصصة بتقديم املشورة في 
إدارة املخاطر، وشركة زوريخ للتأمن، إلى اتخاذ 
إجراءات تعاون عاملية عاجلة بهدف وضع نوافذ 

عمل »تتقلص بسرعة«.
واوضــح »أن الــوبــاء العاملي والــحــرب في أوروبــا 
أديا إلى وضع أزمــات الطاقة والتضخم والغذاء 
واألمـــن فــي املــقــام األول« مشيرًا كــذلــك إلــى خطر 
»استقطاب املجتمعات عبر التضليل واملعلومات 

الخاطئة« أو حتى »الحروب الجيو-اقتصادية«.
ــد الــتــقــريــر عــلــى أنـــه »مـــا لـــم يــبــدأ الــعــالــم في  وأكــ
ــدال )لــتــغــيــر  ــتــ الـــتـــعـــاون بــشــكــل فـــعـــال بـــشـــأن االعــ
املــنــاخ( والتكيف املــنــاخــي، فــإن الــســنــوات العشر 
ــــن االحـــتـــبـــاس  ــد مـ ــزيــ ــــؤدي إلــــــى مــ ــتـ ــ الــــقــــادمــــة سـ

الحراري واالنهيار البيئي«.
ــات املــرتــبــطــة بــالــتــنــافــس  ــ ــوازي، فـــإن األزمــ ــتـ ــالـ وبـ
الـــجـــيـــوســـيـــاســـي بــــن مــخــتــلــف الـــبـــلـــدان »تـــهـــدد 
بــخــلــق ضـــائـــقـــة مــجــتــمــعــيــة عـــلـــى مـــســـتـــوى غــيــر 
مــســبــوق، مـــع غـــيـــاب االســـتـــثـــمـــارات فـــي الــصــحــة 
والتعليم والتنمية االقــتــصــاديــة، مما يفاقم من 
تــآكــل الــتــمــاســك االجــتــمــاعــي«. وخــلــص الــتــقــريــر 
إلــى نتيجة ضــارة أخــرى لهذا التنافس املتمثلة 
باستئناف التسلح والعسكرة، ال سيما من خال 

التقنيات الحديثة أو الفاعلن املارقن.

• املنامة : أعلنت شركة أملنيوم البحرين ش.م.ب. 
)الـــبـــا(، أحـــد أكــبــر مــصــاهــر األملــنــيــوم فــي الــعــالــم، 
عـــن مــنــحــهــا مـــشـــروع حــديــقــة الــطــاقــة الشمسية 
لشركة Advanced United Systems )AUS( التي 
ستقوم بتركيب ألواح كهروضوئية شمسية على 
مساحة 37,000 متر مربع بطاقة إنتاجية تبلغ 

أكثر من 6 ميغاوات سنوًيا.
لــوحــة شمسية  املـــشـــروع حـــوالـــي 11,300  يــضــم 
الــســيــارات وأسطح  سيتم تثبيتها على مــواقــف 
ــــن بــيــنــهــا  بـــعـــض املـــبـــانـــي الـــتـــابـــعـــة لـــلـــشـــركـــة، ومـ
مصنع معالجة بقايا بطانة خايا الصهر. ومن 
د حديقة الطاقة الشمسية 10,539 

ّ
املخطط أن تول

ــا يــقــارب  مـــيـــغـــاوات ســـاعـــة ســـنـــوًيـــا، لــتــخــفــض مـ
الــكــربــون  انــبــعــاثــات  7,591,760 كــيــلــوغــراًمــا مــن 
ســنــوًيــا، وســيــبــلــغ إجــمــالــي خــفــض االنــبــعــاثــات 
بفضل هذا املشروع 189,794,000 كيلوغراًما من 

انبعاثات الكربون على مدى 25 عاًما.
ــذا املــــشــــروع الــــهــــام، صــرح  ــي تــعــلــيــقــه عــلــى هــ وفــ
رئــيــس مجلس إدارة الــشــركــة، الــشــيــخ دعــيــج بن 

:
ً
سلمان بن دعيج آل خليفة، قائا

ــة مـــتـــأصـــل فــــي رؤيــــــة ومــهــمــة  ــدامــ ــتــ ــدأ االســ ــبــ »مــ
وقيم الشركة، وهــذا املــشــروع يتوافق تماًما مع 
تــوجــهــاتــنــا وطــمــوحــاتــنــا فــي الــجــوانــب البيئية 
واالجــتــمــاعــيــة والــحــوكــمــة، والــتــزامــنــا بتحقيق 
األهـــــــداف الـــتـــي أعــلــنــهــا صـــاحـــب الــســمــو املــلــكــي 
ولـــي الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء حــفــظــه الله 

الــصــفــري بحلول  الــكــربــونــي  بــالــوصــول للحياد 
عام 2060 وذلك خال املؤتمر السادس والعشرين 
ألطــــراف اتــفــاقــيــة األمــــم املــتــحــدة اإلطـــاريـــة بشأن 

.)COP26( تغير املناخ
وكلي ثقة بأننا مع االنتهاء من املشروع سوف 
نشهد املزيد من املشاريع البيئية املسؤولة في 
املــمــلــكــة والـــتـــي ســتــهــدف لــتــعــزيــز تــولــيــد الــطــاقــة 
النظيفة محلًيا ودفع عجلة التحّول نحو الحياد 

الصفري في االقتصاد«.
الــرئــيــس التنفيذي لشركة  ومـــن جــانــبــه، أضـــاف 

:
ً
البا، علي البقالي، قائا

»الـــســـامـــة هـــي األولــــويــــة الـــقـــصـــوى واألهــــــم في 
ــعــــاون مــــع شــركــة  ــتــ ــة، لــــذلــــك يـــســـعـــدنـــا الــ ــركــ الــــشــ
Advanced United Systems للعمل على إنجاز 

هذا املشروع خال 15 شهًرا.
الشركات  جميع  لدعوة  الفرصة  هذه  وأغتنم 
ــورة الـــتـــحـــول  ــ ــ ــة فــــي ثـ ــاركـ ــمـــشـ ــلـ ــكـــة لـ ــلـ فــــي املـــمـ
فـــي الـــطـــاقـــة الـــتـــي بــــدأت تــتــشــكــل فـــي املــمــلــكــة، 
حــتــى نــســاهــم جــمــيــًعــا فــي تــحــقــيــق تــطــلــعــاتــهــا 
بـــالـــوصـــول إلـــى الــحــيــاد الــكــربــونــي الــصــفــري 

.»2060 عام  بحلول 
جدير بالذكر أن مشروع حديقة الطاقة الشمسية 
ــــدى املــــبــــادرات املــنــضــويــة تــحــت خــارطــة  هـــو إحـ
ــا لـــلـــجـــوانـــب الــبــيــئــيــة واالجــتــمــاعــيــة  ــبـ ــريـــق الـ طـ
والحوكمة، وذلك خال مسيرتها الرامية لتعزيز 

القيمة املستدامة ملوظفيها واملجتمع ككل.

مرسيدس تسعى ملنافسة »تسال« بشبكة ضخمة لشحن السيارات الكهربائيةمرسيدس تسعى ملنافسة »تسال« بشبكة ضخمة لشحن السيارات الكهربائية
تخطط شركة »مرسيدس« لبناء شبكة 
فــائــق  ــم 10 آالف شــــاحــــن  ــة تـــضـ ــيـ ــاملـ عـ
السرعة للسيارات الكهربائية في إطار 
الــتــي تبذلها شــركــات صناعة  الــجــهــود 
الـــســـيـــارات الــتــقــلــيــديــة ملــنــافــســة شــركــة 
»تـــســـا« الــــرائــــدة فـــي مــجــال الــســيــارات 

الكهربائية.
ــيـــدس« بــنــاء  ــرسـ ُيـــرتـــقـــب أن تــبــاشــر »مـ
املــحــطــات األولـــى هــذا الــعــام فــي أميركا 
إلــى أوروبـــا  الشمالية، لتتوسع الحــقــا 
والـــصـــن، حــســبــمــا ذكــــرت الــشــركــة يــوم 
الخميس. قد تصل قدرة املحطات على 
توفير الطاقة كهربائية للسيارات إلى 
يــكــفــي لقطع  كـــيـــلـــوواط، مـــا  نــحــو 350 
 إضافيا فــي الدقيقة. 

ً
الــســيــارة 20 مــيــا

تمتلك »تسا« أكثر من 40 ألف شاحن 
 ما توفر محطات 

ً
فائق السرعة، وعــادة

»في V3( »3( الخاصة بها على ما يصل 
إلى 250 كيلوواط.

»يستحق عماؤنا خوض تجربة شحن 
ــســهــل عــمــلــيــة امـــتـــاك ســيــارة 

ُ
مــقــنــعــة ت

كــهــربــائــيــة والــســفــر ملــســافــات طــويــلــة«، 
وفقا ملا قاله الرئيس التنفيذي لشركة 
»مــرســيــدس« أوال كالينيوس، ُمضيفا: 
»ال يمكننا مراقبة ماذا يحدث وانتظار 

بناء هذه املحطات دون التحرك«.

ــبــــط هـــــــذا اإلقــــــبــــــال الــــشــــديــــد عــلــى  ــرتــ يــ
بــنــاء املــحــطــات، ارتــبــاطــا وثــيــقــا بسعي 
»مرسيدس« إلنفاق أكثر من 40 مليار 
لــكــهــربــة  ــار دوالر(  ــيـ ــلـ يـــــــورو )42.5 مـ
ــازات  ســيــاراتــهــا وخـــفـــض انــبــعــاثــات غــ
الــحــراري بحلول نهاية هذا  االحتباس 
 بمستويات 

ً
العقد حتى النصف مقارنة

2018. وقد تستفيد الشركة األملانية من 
الدعم املقدم في الواليات املتحدة، حيث 
أعلنت إدارة »بــايــدن« عــن تقديم مبلغ 
بقيمة 7.5 مليار دوالر إلضافة 500 ألف 
شاحن للسيارات في الباد، كما تضغط 
دول في أوروبا لتوفير مثل هذه البنية 
التحتية للمساعدة فــي التحول بعيدًا 

عن محركات االحتراق الداخلي. ُيرجح 
ــيــــدس« هـــــذه الــشــبــكــة  ــرســ أن تــبــنــي »مــ
بالشراكة مع عدد من الشركاء، بما في 
ذلــك شركة »إم إن 8« للطاقة الشمسية 
)MN8 Energy Inc(. ســتــوزع املحطات 
ــدن الــرئــيــســيــة والـــطـــرق  ــ بـــالـــقـــرب مـــن املـ
ــد االســـتـــثـــمـــار فــي  ــزيـ ــد يـ ــ الـــســـريـــعـــة. وقـ

 عن مليار يورو 
ً
الواليات املتحدة، قليا

عــلــى مـــدى الــســنــوات الــســت إلـــى السبع 
املقبلة، وفقا ملا قالته »مرسيدس«، مع 
تقاسم شركة صناعة السيارات وشركة 
»إم إن 8« التكلفة فيما بينهما. وبحلول 
نهاية تلك الفترة كحد أقــصــى، تتوقع 
شركة صناعة السيارات أن تعود هذه 

العملية باألرباح.
ــيـــزهـــا نــحــو  تــــحــــول »مــــرســــيــــدس« تـــركـ
إنتاج سيارات ذات هامش ربح مرتفع 
لــلــمــســاعــدة فـــي دفــــع تــكــالــيــف تحولها 
إلى املركبات الكهربائية، حيث تخطط 
الشركة لخفض إنتاجها من السيارات 
ــيـــز  ــي، وتـــركـ ــ ــدائــ ــ ــتــ ــ املــــســــتــــوى االبــ ذات 
ــــوديـــــات  ــــاج املـ ــتـ ــ ــلـــى إنـ ــا عـ ــارهـ ــمـ ــثـ ــتـ اسـ
كـــــاس«  ــارة »إس  ــ ــيـ ــ املـــتـــمـــيـــزة مـــثـــل سـ
)S-Class( الرائدة وسيارة »جي كاس » 

)G-Class( الرياضية الفاخرة.
فـــي هــــذا اإلطــــــار، أشـــــارت »مــرســيــدس« 
إلــى أن تطوير شبكة الشحن الخاصة 
بها سيدعم استراتيجية الرفاهية أواًل. 
فـــي حـــن ســيــكــون بــاســتــطــاعــة ســائــقــي 
السيارات املنافسة االستفادة من أجهزة 
الشحن، إال أن عماء شركة »مرسيدس« 
بــاألولــويــة الســتــخــدامــهــا،  سيتمتعون 

تجنبا للانتظار.

السويد: اكتشاف »أكبر حقل« لفلزات األرضية النادرة فى أوروبا
الــتــعــديــن  ــنـــت مـــجـــمـــوعـــة  ــلـ أعـ  : كـــيـــرونـــا  أ. ف. ب - 
السويدية »الكاب” LKAB أنها اكتشفت »أكبر حقل 
مــعــروف« للفلزات األرضــيــة الــنــادرة فــي أوروبــــا، في 
أقــصــى شــمــال الــســويــد، وقـــد يــحــتــوي عــلــى أكــثــر من 

مليون طن من املعادن.
وهــذا االكتشاف مهم في وقت تشعر أوروبــا بالقلق 
مــن اعــتــمــادهــا عــلــى الــصــن، أكــبــر منتج فــي الــعــالــم، 
للحصول على هذه املعادن التي تستخدم خصوصا 
لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية وتوربينات 
الـــريـــاح. وقــــال الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــلــمــجــمــوعــة يــان 
موستروم في بيان »هذا أكبر حقل معروف للفلزات 

األرضــيــة الــنــادرة فــي الــجــزء الــخــاص بنا مــن العالم، 
ــد يــصــبــح عــنــصــرا أســاســيــا إلنــتــاج املــــواد الــخــام  وقـ

املهمة جدا بالنسبة لانتقال إلى الطاقة النظيفة”.
وأوضـــح »نحن نــواجــه مشكلة فــي اإلمــــدادات. بــدون 

مناجم ال سيارات كهربائية”.
وبحسب التقديرات األولية، فإن حقل كيرونا، وهي 
الــســويــد، يــحــتــوي على  منطقة تــعــديــن رئيسية فــي 
الفلزية األرضية  أكثر من »مليون طن من األكاسيد 
الــنــادرة« إال أن املجموعة أشــارت إلــى أنها لم تحدد 

الكمية املوجود بالضبط بعد.
ــتــــروم »نـــتـــوقـــع أن يـــســـتـــغـــرق األمــــر  وأضــــــــاف مــــوســ

سنوات عــدة لــدرس الحقل وشــروط استغال مربح 
ومستدام”.

ولدى سؤاله في مؤتمر صحافي عن املوعد املتوقع 
لـــبـــدء اســـتـــغـــالـــه، قــــال إن ذلــــك يــعــتــمــد عــلــى ســرعــة 
الــحــصــول عــلــى تــصــاريــح مــشــيــرا إلـــى أنـــه نــظــرا إلــى 
الخبرة في هذا املجال، سيستغرق األمر على األرجح 

»10 إلى 15 عاما”.
ــرة  ــ ــــدت نــائــبــة رئـــيـــس الـــــــوزراء ووزيـ مـــن جــهــتــهــا، أكـ
االقتصاد والطاقة السويدية إيبا بــوش أن »اكتفاء 
الــذاتــي واستقاليته عــن روسيا  االتــحــاد األوروبــــي 

والصن ستبدأ في املنجم”.
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صغر حجم جزيئات البالستيك يزيد من سميتها فى البيئة البحريةصغر حجم جزيئات البالستيك يزيد من سميتها فى البيئة البحرية
لــــجــــزيــــئــــات  ــن  ــ ــكـ ــ ــمـ ــ يـ  : ــن  ــ ــ ــطـ ــ ــ ــنـ ــ ــ • واشـ
النانوباستيك األصغر حجما التحلل 
بسهولة نظرا لزيادة مساحة سطحها، 
ــا مــــــــواد عـــضـــويـــة  ــ ــ ــدارهـ ــ ــ ــتـــيـــح إصـ مـــــا يـ
تــذوب سريعا في املــاء، وتنتج مركبات 
األكسجن التفاعلية بفعل تأثير الضوء
ــخــــفــــاض تـــكـــلـــفـــة تــصــنــيــعــه،  نـــــظـــــًرا النــ
الـــبـــاســـتـــيـــك  ــدة عــــلــــى  ــ ــ تـــعـــتـــمـــد دول عـ
مــكــونــا أســاســيــا للكثير مــن املنتجات، 
مــا سبب زيـــادة مــعــدل التلوث البحري 
ــواد. وتتخلص دول العالم من  املـ بتلك 
نــحــو 400 مــلــيــون طـــن مـــن الــبــاســتــيــك 
ســنــويــا، يــصــل منها نــحــو 75 إلـــى 199 
مليون طن إلــى املحيطات. وفــي دراســة 
ــة »إيــــه ســـي إس  جـــديـــدة نــشــرت بـــدوريـ
نــانــو« )ACS Nano( فــي 27 ديسمبر/

املــاضــي، حـــاول مجموعة  كــانــون األول 
مـــن بــاحــثــي جــامــعــة واشــنــطــن بسانت 
 Washington University in St.( لويس
Louis( تــحــديــد تــأثــيــر النانوباستيك 

)Nanoplastics( في البيئة البحرية.
وعــــن تــلــك الــــدراســــة تـــقـــول يــونــج-شــن 
جــان، أستاذ الطاقة والهندسة البيئية 
ــة الـــرئـــيـــســـة  ــثــ ــبــــاحــ ــة، والــ ــيـ ــائـ ــيـ ــمـ ــيـ ــكـ والـ
للدراسة، في البيان الصحفي الصادر 
يــوم 6 يناير/ كــانــون الثاني واملنشور 
Phys.( »عــلــى مـــوقـــع »فـــيـــز دوت أورغ

org( »اهتممنا مسبقا بالوجود املادي 

الــنــانــويــة، بينما  لــلــمــواد الباستيكية 
غفلنا عن دورهــا كمواد نشطة تتفاعل 
مــع مــا حــولــهــا«. النانوباستيك مــواد 
ــقـــل حــجــمــهــا عــــن 1  شــــديــــدة الـــصـــغـــر يـ
ــواحــــد = 1 *  نـــانـــومـــتـــر )الـــنـــانـــومـــتـــر الــ
إلــى أن حجمها  10-7(، ويشير البعض 
ــــف نــانــومــتــر،  ــا بـــن 100 وألـ يــــتــــراوح مـ
وهــــي مــــواد تــنــتــج عـــن تــحــلــل مخلفات 
الــبــحــار أو على  املــلــقــاة فــي  الباستيك 
الـــبـــاحـــثـــون  ســـطـــح األرض. وقـــــد حـــلـــل 

ــــال الـــــدراســـــة- كــيــفــيــة تــكــســر مــــادة  -خــ
»بـــولـــي ســتــيــريــن« عـــن طـــريـــق الـــضـــوء، 
وهــــــي مـــــــادة بـــاســـتـــيـــكـــيـــة غـــيـــر قــابــلــة 
للتحلل تستخدم فــي أغـــراض التعبئة 
أنــهــا تــؤثــر تأثيرا  والتغليف، ووجـــدوا 
ــواد.  ــ ــا فــيــمــا يــحــيــط بـــهـــا مــــن مـ واضــــحــ
ويتمثل ذلك التأثير في أكسدة أيونات 
)شوارد( عنصر املنجنيز املوجودة في 
املــاء لتكوين »أكسيد املنجنيز«، وهي 
مـــادة صلبة تــؤثــر فــي انــتــقــال امللوثات 

الــعــضــويــة بــالــبــحــار، وفــــي نــظــم املــيــاه 
ــان  ـــك تــــوضــــح جـ ــ ـــن ذلـ ــ ــة. وعـ ــيـ ــاعـ ــنـ الـــصـ
»وجــدنــا أن قطع الباستيك الصغيرة 
تلك يمكنها التفاعل مع ما يحيط بها 
من مواد، مثل املعادن الثقيلة وامللوثات 
الــعــضــويــة )مــنــهــا املـــبـــيـــدات الــحــشــريــة 
واألنــســجــة الــنــبــاتــيــة(، وقـــد تــكــون أشــد 
تـــفـــاعـــا مـــمـــا اعـــتـــقـــدنـــا فــــي الـــســـابـــق«. 
حاولت جان -بمعاونة طالبها األسبق- 
املـــواد الباستيكية  تبيان تأثير حجم 

املختلفة فــي قــدرتــهــا على التفاعل مع 
غيرها من املــواد، لذا اختبروا جزيئات 
تـــتـــراوح مـــا بـــن 30 و100  ذات أحـــجـــام 
و500 نــانــومــتــر، وقــارنــوا بــن قـــدرة كل 
منهم عــلــى أكــســدة املــنــجــنــيــز. وأشـــارت 
ــــى أن جــزيــئــات  ــارات إلـ ــبــ ــتــ نـــتـــائـــج االخــ
ــام األكــبــر  الــنــانــوبــاســتــيــك مـــن األحــــجــ
احتاجت وقتا أطول ألكسدة ما حولها 

من عنصر املنجنيز.
وتــعــقــب جــــان قــائــلــة »يــمــكــن لــجــزيــئــات 
النانوباستيك األصغر حجما التحلل 
بسهولة نظرا لزيادة مساحة سطحها 
)Surface area(، ما يتيح إصدارها مواد 
عضوية تذوب سريعا في املــاء، وتنتج 
 Reactive( مركبات األكسجن التفاعلية
الــضــوء،  oxygen species( بفعل تأثير 
ــبــــات الــــتــــي تـــســـبـــب أكـــســـدة  وهـــــي املــــركــ

املنجنيز«. 
تــضــر املــخــلــفــات الــبــاســتــيــكــيــة الــحــيــاة 
الــبــريــة والــبــحــريــة بـــشـــدة، فــقــد تــوفــيــت 
طيور وأسماك وحيوانات عــدة نتيجة 
تناول تلك املــواد، أو تشابكها بها مما 
يعوق حركتها، أو نتيجة موتها جوعا 
لــعــدم تمكنها مــن الــوصــول إلــى الــغــذاء 
بسبب انتشار تلك املخلفات، وقد تبن 
نــحــو 700 فــصــيــلــة حــيــوانــيــة -بــمــا  أن 
يتضمن تــلــك املــعــرضــة لــانــقــراض- قد 

تأثرت سلبا بسبب الباستيك.

معطرات اجلو قد تتسبب فى مشاكل صحية خطيرةمعطرات اجلو قد تتسبب فى مشاكل صحية خطيرة
• نـــيـــويـــورك : كــشــفــت دراســــــة جــديــدة 
أن اســتــخــدام مــعــطــرات الــجــو فــي املنزل 
ــاكــــن املــغــلــقــة يــمــكــن أن  وغـــيـــره مـــن األمــ
يــؤثــر بــشــكــل كــبــيــر عــلــى جــــودة الــهــواء، 
مــمــا يــــؤدي إلـــى مــجــمــوعــة مــن املــشــاكــل 

الصحية املحتملة.
ــفــــة »الــــــــغــــــــارديــــــــان«  ــيــ ــــب صــــحــ ــسـ ــ ــحـ ــ وبـ
ــتـــنـــشـــق الـــشـــخـــص  ــة، يـــسـ ــيــ ــانــ ــطــ ــبــــريــ الــ
الـــعـــادي مـــا يــصــل إلـــى 20 ألـــف لــتــر من 
الــهــواء يوميا، ويقضي األشــخــاص في 
الـــبـــلـــدان املــرتــفــعــة واملـــتـــوســـطـــة الــدخــل 
ــتــــهــــم فــي  نــــحــــو 90 فـــــي املـــــائـــــة مـــــن وقــ
األمــاكــن املغلقة، والــتــي عـــادة مــا تكون 
مــســتــويــات مــلــوثــات الــهــواء فيها أعلى 
بثاث مرات من الخارج، وفقا للدراسة 
التي أجراها باحثون في وكالة حماية 
الــبــيــئــة األمــيــركــيــة )EPA(. ويــمــكــن أن 
تكون مــصــادر التلوث الداخلي كثيرة، 

ومن بينها الطهي والتدخن ومنتجات 
التنظيف باإلضافة إلى املنتجات التي 
نستخدمها إلزالــة الروائح الكريهة من 
الجو في املنزل أو العمل، مثل الشموع 

أو البخاخات املطرة.
وقـــال فــريــق الــدراســة إن هــذه املعطرات 
تــطــلــق مــزيــجــا مـــن املـــــواد الــكــيــمــيــائــيــة، 
ومــن املحتمل أن تخفض جــودة الهواء 
ــؤدي إلـــى مــخــاطــر تتعلق  ــ الــداخــلــي وتـ
بــصــحــتــنــا ورفـــاهـــيـــتـــنـــا، حـــيـــث تــســبــب 
أعــراضــا مثل تهيج العن ومشاكل في 
الـــجـــهـــاز الــتــنــفــســي والـــــصـــــداع، وحــتــى 

السرطان. 
وكتب الباحثون فــي دراســتــهــم: »هناك 
أكــثــر مــن 100 مـــادة كيميائية مختلفة 
تنبعث من معطرات الجو، بما في ذلك 
 .)VOCs( املركبات العضوية املتطايرة
تـــتـــفـــاعـــل مـــــع األوزون  املــــــــــواد  وهـــــــــذه 

وغيره من املؤكسدات الداخلية لتوليد 
مجموعة من منتجات األكــســدة، والتي 

من املحتمل أن تكون جزيئات سامة«.
ــوا: »يـــمـــكـــن أن تـــولـــد الــعــطــور  ــ ــافــ ــ وأضــ
ــثـــل  أيـــــــضـــــــا مـــــــلـــــــوثـــــــات مـ واألوزون 
الـــفـــورمـــالـــديـــهـــايـــد واألســـيـــتـــالـــديـــهـــيـــد، 
وهــي ملوثات مصنفة على أنها سامة 
ومسرطنة مــن قبل وكـــاالت مثل وكالة 

حماية البيئة«.
ولــفــت الــفــريــق إلـــى أن هـــذه الــنــتــائــج 
ال تــعــنــي أنـــه يــجــب عــلــى األشـــخـــاص 
إلــقــاء الــشــمــوع والــبــخــاخــات املــعــطــرة 
ــمــــات، ولـــكـــنـــهـــا تـــؤكـــد  ــهــ ــة املــ ــلـ فــــي سـ
عــلــى ضـــرورة اســتــخــدامــهــا بــاعــتــدال، 
لــهــا  الـــتـــعـــرض  مـــؤكـــديـــن أن مــســتــوى 
ومـــــــدى تــــركــــيــــز املــــــــواد الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة 
الـــــــضـــــــارة بــــهــــا يـــــــحـــــــددان تــــأثــــيــــرهــــا 

الجسم. على  املحتمل  السمي 

الــتــي تمتص معظم  • بــاريــس : سّجلت املحيطات 
الــحــرارة الناجمة عــن االحــتــرار املــنــاخــي، مستويات 
حــرارة جديدة العام املاضي، بحسب دراســة نشرها 

فريق دولي من العلماء.
ــّدو الـــــدراســـــة الـــتـــي نـــشـــرت نــتــائــجــهــا  ــعــ وخـــلـــص مــ
مجلة »أدفانسز إن أتموسفيريك ساينسز«، إلى أن 

»املحيطات تستمر في االحترار على نطاق عاملي”.
ــة والــــعــــشــــرون، املــنــتــمــون  ــعــ وكـــتـــب الـــبـــاحـــثـــون األربــ
ــات املـــتـــحـــدة  ــ ــــواليــ ــــى جـــامـــعـــات فــــي الــ ــا إلــ خـــصـــوصـ
والصن وإيطاليا، أن »االرتفاع الحتمي في درجات 
ــرارة املــحــيــطــات هـــو الــنــتــيــجــة الــحــتــمــيــة الخــتــال  ــ حـ

ــوازن الــطــاقــة عــلــى األرض، املــرتــبــط أواًل وقــبــل كل  تــ
شيء بتركيز متزايد من غازات الدفيئة”.

وتــمــتــص املــحــيــطــات أكـــثـــر مـــن 90 % مـــن الـــحـــرارة 
الــزائــدة التي تسببها غــازات الدفيئة املنبعثة جراء 
ــار الباحثون إلــى أن »اتــجــاه  الــنــشــاط الــبــشــري. وأشـ
االحــتــرار ثابت وقــوي لدرجة أن مستويات قياسية 
ل كــل ســنــة”. وبــذلــك أثبتوا أن الــحــرارة  سجَّ

ُ
ال تــزال ت

اإلجمالية املوجودة في املحيطات بن السطح وعمق 
ي متر وصلت إلى »مستوى قياسي« جديد العام 

َ
ألف

املــاضــي، مــع إضــافــة حــوالــى 10 زيــتــاجــول فــي العام 
2022. وتــعــادل عشرة زيتاجول جــواًل واحـــدًا )وهــي 

الــحــرارة(، مع 22 صفرًا خلفها.  وحــدة تقيس مقدار 
ــوالـــى 100 مــــرة كــمــيــة الــطــاقــة  ــادل حـ ــعـ ــم يـ ــرقـ ــذا الـ هــ
الكهربائية املنتجة في العالم العام املاضي. وتترافق 
هذه الظاهرة أيضا مع زيــادة في ملوحة املحيطات 

وفي درجة فصل املياه إلى طبقات مختلفة فيها.
ويــمــكــن لــهــاتــن الــظــاهــرتــن تــغــيــيــر مـــعـــدالت تــبــادل 
ــون واألكــــســــجــــن بــــن املــحــيــطــات  ــربــ ــكــ الـــــحـــــرارة والــ
ــؤثـــر بـــــــدوره عـــلـــى الــحــيــاة  ــا يـ والــــغــــاف الــــجــــوي، مــ
الــرئــيــســي  ــد  ــعـ املـ ــــق 

ّ
ــل املــــيــــاه. وعــ الـــبـــحـــريـــة ودورات 

للدراسة ليجينغ تشينغ قائا إن »االحترار املناخي 
يتواصل ويتجلى من خال درجــات حــرارة قياسية 

فـــي املــحــيــطــات، ولـــكـــن أيـــضـــا مـــن خــــال مــســتــويــات 
متطرفة على صعيد امللوحة”.

ــح أن »هـــذه الــنــقــطــة األخـــيـــرة تــضــيء عــلــى أن  وأوضــ
ــال األســتــاذ في  املــنــاطــق املــالــحــة تــــزداد مــلــوحــة”. وقـ
جــامــعــة بنسلفانيا مــايــكــل مـــان املـــشـــارك فــي إعـــداد 
الدراسة، إن »املحيطات تمتص معظم الحرارة التي 
الــكــربــون الناجمة  ثــانــي أكسيد  انــبــعــاثــات  تسببها 
عــن الــنــشــاطــات الــبــشــريــة”. وتــوقــع أن »يستمر هــذا 
االحترار حتى نصل إلى الحياد الكربوني، وبالتالي 
ســنــواصــل تــحــطــيــم األرقـــــام الــقــيــاســيــة لــلــحــرارة في 

املحيطات”.

ارتفاع قياسى ملستويات احلرارة وامللوحة للمحيطات عام ارتفاع قياسى ملستويات احلرارة وامللوحة للمحيطات عام 20222022
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كيف تقوم النباتات بتحسني التمثيلكيف تقوم النباتات بتحسني التمثيل
الضوئي فى ظروف اإلضاءة املتغيرة؟الضوئي فى ظروف اإلضاءة املتغيرة؟

تكييف  الــنــبــاتــات  عــلــى  يــتــعــيــن 
نــشــاطــهــا الــضــوئــي بــاســتــمــرار 
مـــع ظــروفــهــا الــبــيــئــيــة مـــن أجــل 
الــحــصــول عــلــى أقــصــى قــدر من 
الــــضــــوء مــــن نــــاحــــيــــة، وتـــجـــنـــب 
الـــتـــعـــرض لــــألذى بــســبــب كــثــرة 

أخرى ناحية  من  الضوء 
بــــعــــد ســـلـــســـلـــة مــــــن الــــتــــجــــارب 
عـــــلـــــى تــــكــــيــــف الـــــنـــــبـــــاتـــــات مـــع 
ة الـــمـــتـــغـــيـــرة،  ظـــــــروف اإلضـــــــــاء
ــاة الـــتـــفـــاعـــل الــطــبــيــعــي  ــاكـ ومـــحـ
ــلـــضـــوء والــــظــــل، كـــشـــف فـــريـــق  لـ
ــادة مــعــهــد  ــيــ ــقــ ــثـــي دولـــــــي بــ بـــحـ
ــاكــــس بــــانــــك لـــفـــســـيـــولـــوجـــيـــا  مــ
 Max Planck( الجزيئي  النبات 
 Institute of Molecular Plant
اثــنــيــن  ــة  ــيـ ــمـ أهـ  ،)Physiology
ــات الـــرئـــيـــســـيـــة  ــنــ ــيــ ــروتــ ــبــ مـــــن الــ
ــــي فـــي  ــكـ ــ ــيـ ــ ــامـ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ ــم الـ ــكــ ــحــ ــتــ ــلــ لــ

الضوئي. التمثيل  عملية 
ــادر مــن  ــ ــــصــ ووفـــــقـــــا لـــلـــبـــيـــان الــ
جـــمـــعـــيـــة مــــاكــــس بــــانــــك لـــدعـــم 
Max-Planck-( الــــــــعــــــــلــــــــوم 
نــوفــمــبــر/ فــــي   )Gesellschaft

ــي،  ــ ــاضـ ــ ــمـ ــ ــن الـــــثـــــانـــــي الـ ــ ــريـ ــ ــشـ ــ تـ
ســتــفــيــد هـــذه الـــدراســـة فــي فــهــم 
ــيــــف مــــــع ظــــــروف  ــكــ ــتــ كــــيــــفــــيــــة الــ
ــتــــي  ــيــــرة، والــ ــتــــغــ ة الــــمــ اإلضــــــــــاء
ــمـــو  نـ إلـــــــــى  تـــــــــــؤدي  أن  يــــمــــكــــن 
ــد فـــي  ــ ــيـ ــ الـــــنـــــبـــــاتـــــات بــــشــــكــــل جـ
الزراعية،  والصوب  المختبرات 
وكـــــــــــــذا زيـــــــــــــــادة الــــمــــحــــاصــــيــــل 

الزراعية.

التمثيل الضوئي في ظروف طبيعيةالتمثيل الضوئي في ظروف طبيعية
الــنــبــاتــات يتم  ــعـــروف أن نــمــو  املـ مـــن 
بــواســطــة عــمــلــيــة الــتــمــثــيــل الــضــوئــي، 
ــة مــن  ــاقـ ــطـ ــتــــي تـــســـتـــخـــدم فـــيـــهـــا الـ والــ
ــــوء الـــشـــمـــس وتـــطـــلـــق األكـــســـجـــن،  ضـ
الكربوهيدرات، وهي  وينتج عن ذلك 
ــيــــاف،  الـــســـكـــريـــات والـــنـــشـــويـــات واأللــ
األساسي  الــغــذاء  التي تعتبر مصدر 
ــات الــــحــــيــــة ومـــنـــهـــا  ــنــ ــائــ ــكــ لـــجـــمـــيـــع الــ
الحيوانات على وجه  البشر وجميع 

تقريبا. األرض 
وبحسب الدراسة التي نشرت نتائجها 
فــــي دوريــــــــة »نــــيــــو فــايــتــولــوجــيــســت” 
فـــإنـــه وفــــي ظل   ،)New Phytologist(
الــطــبــيــعــيــة يــمــكــن أن يتغير  ــظـــروف  الـ
توافر الضوء بسرعة وفي وقت قصير 
جــدا، وسبب هــذا التغير، هو السحب 
التي توفر الضوء والظل أثناء مرورها 
أمام الشمس، كما يمكن أن توفر أوراق 
وأغصان النباتات الظل بشكل مؤقت 

عندما تحركها الرياح.
ومن ناحية أخرى، تقول الدراسة إنه ال 
يمكن للنباتات االنتقال من الظل إلى 
الشمس عندما يكون الضوء محدودا، 
ــن ذلــــــك، ال يــمــكــنــهــا  وعـــلـــى الـــعـــكـــس مــ
ـــى الـــظـــل عند  ــن الــشــمــس إلـ الـــتـــهـــرب مـ
الــشــمــس،  تــعــرضــهــا للكثير مــن ضـــوء 
وبـــالـــتـــالـــي يـــجـــب عــلــيــهــا االســتــجــابــة 
ــــروف اإلضــــــــــاءة املـــتـــغـــيـــرة بـــطـــرق  ــظـ ــ لـ

أخرى.
ــيــــر مـــــن ضـــــــوء الــــشــــمــــس ضــــار  ــثــ والــــكــ
الــنــبــاتــات  بـــالـــنـــبـــاتـــات، إذ تــســتــخــدم 

جزيئات في أوراقها اللتقاط جزيئات 
الضوء عندما يكون الضوء منخفضا، 
وتــكــون هــذه بمثابة مصائد ضوئية 
فعالة جدا في التقاط أكبر قدر ممكن 

من اإلضاءة املنخفضة.
التكيف مع ظروف اإلضاءة املتغيرة

وبــحــســب الــــدراســــة، فـــإنـــه إذا تــغــيــرت 
ظـــروف الــضــوء فــجــأة، قــد تــصــل طاقة 
ضــوئــيــة كــبــيــرة جــــدا إلــــى الــنــبــاتــات، 
ويمكن أن تؤدي هذه الطاقة إلى زيادة 
ــــاف جـــهـــاز الــتــمــثــيــل  الــتــحــمــيــل أو إتــ
الـــضـــوئـــي الـــحـــســـاس داخــــــل الــخــايــا 
ــذلــــك، يـــتـــعـــن عــلــى  ــــا لــ

ً
الـــنـــبـــاتـــيـــة. وفــــق

الــضــوئــي  الــنــبــاتــات تكييف نــشــاطــهــا 
باستمرار مع ظروفها البيئية من أجل 
الحصول على أقصى قــدر من الضوء 

مــن نــاحــيــة، وتــجــنــب الــتــعــرض لــألذى 
بسبب كثرة الضوء من ناحية أخرى.

حتى اآلن، تــزرع النباتات في البيوت 
الـــزجـــاجـــيـــة واملـــخـــتـــبـــرات بــشــكــل شبه 
حصري فــي ظــل ظــروف إضـــاءة ثابتة 
فــإن فهم كيفية عمل  لــذلــك،  ومــوحــدة. 
التكيف مــع ظـــروف اإلضـــاءة املتغيرة 
مــحــدود لــلــغــايــة، وفـــي أســـوأ الــحــاالت، 
يمكن أن يؤدي هذا إلى نمو النباتات 
بشكل جيد في املختبرات والصوبات 
الــزراعــيــة، ولكنها فــجــأة تـــؤدي بشكل 
أســـــوأ بــكــثــيــر مــمــا كــــان مــتــوقــعــا عند 

زراعتها في الحقل.
تنظيم التمثيل الضوئيتنظيم التمثيل الضوئي

الــدولــي، بفحص  الــفــريــق البحثي  قــام 
الفأر، واسمه العلمي  نبات رشــاد أذن 

 Arabidopsis( ”أرابيدوبسيس ثاليانا«
فــــي ظــــل مــجــمــوعــة  thaliana(، وذلــــــك 
ــي ذلـــك  ــــروف بـــمـــا فــ ــــظـ ــن الـ مـــتـــنـــوعـــة مــ

الضوء الساكن واملتقلب والطبيعي.
وقــــد ركـــــزت الــــدراســــة عــلــى اثـــنـــن من 
بروتينات النقل األيــونــي فــي النبات، 
وهـــمـــا بـــروتـــن »فــــي ســـي ســـي إن 1” 
إيـــه 3”  )VCCN1( وبـــروتـــن »كــيــه إي 
)KEA3(، واللذان يلعبان دورا رئيسيا 
الـــضـــوئـــي  الـــتـــمـــثـــيـــل  ــــي ضـــبـــط أداء  فـ

ديناميكيا.
وبــحــســب الــبــيــان الــصــحــفــي، فــإنــه من 
املــــعــــروف مـــن الــــدراســــات الــســابــقــة أن 
)VCCN1( ينشط الحماية مــن أشعة 
الشمس، إذا أصبح الضوء فجأة قويا 
جـــدا. وعــنــدمــا تنخفض شــدة الــضــوء، 
يقوم البروتن الثاني )KEA3( بتقليل 
ــن الـــشـــمـــس بــســرعــة  هـــــذه الـــحـــمـــايـــة مــ
ــاط  ــقـ ــتـ ــتــــى يـــتـــمـــكـــن الــــنــــبــــات مـــــن الـ حــ
ــن الــــضــــوء مـــــرة أخـــــــرى. وقـــد  ــد مــ ــزيــ املــ
الــدراســة والتحليل أن أنشطة  أظهرت 
 )KEA3(و )VCCN1( ــيـــنـــات الـــبـــروتـ
ة الــتــي  تــعــتــمــد عـــلـــى ظــــــروف اإلضــــــــاء

نشأت فيها النباتات.
ــقــــد ركـــــــز الــــبــــاحــــثــــون عــلــى  ولـــــهـــــذا فــ
عــامــلــن ضــوئــيــن مــرتــبــطــن بــالــنــمــو 
أن  التحليل وتــمــكــنــوا مــن إظــهــار  فــي 
الــتــي يتلقاها  الــضــوء  كــمــيــة  مــن  كــا 
الــنــبــات وتـــواتـــر تــقــلــبــات الــضــوء لها 
ــــوي عـــلـــى وظـــيـــفـــة الــنــاقــلــن  تـــأثـــيـــر قـ
الــــوظــــيــــفــــة  تــــعــــتــــبــــر  إذ  األيــــــونــــــيــــــن، 
في  فقط  )VCCN1( مهمة  لــــ الوقائية 
ــتـــي نـــمـــت ســـابـــقـــا تــحــت  الـــنـــبـــاتـــات الـ
 )KEA3( أمــــا  املــنــخــفــضــة.  ة  اإلضـــــــاء
فهو يلغي الحماية، إذ إنه كان نشطا 
ة الــعــالــيــة  حـــتـــى فــــي فــــتــــرات اإلضـــــــاء
النباتات في ظل ظروف  عندما نمت 

ة مرتفعة. ذات كثافة إضاء
ــة فــــإن حــمــايــة  ووفـــقـــا لــنــتــائــج الــــدراســ
الــنــبــاتــات مـــن ضــــوء الــشــمــس تعتمد 
ــات الـــــضـــــوء الـــتـــي  ــبـ ــلـ ــقـ عــــلــــى درجــــــــة تـ
تــتــعــرض لــهــا الــنــبــاتــات، يــقــول املــؤلــف 
الرئيسي للدراسة تكا فــون بسمارك 
ــظــهــر دراســتــنــا أنــنــا يــجــب أال ننظر 

ُ
»ت

بشكل منفصل إلى تأثير ضوء النمو 
ــة لــتــقــلــبــات  ــعـ ــريـ واالســــتــــجــــابــــات الـــسـ

الضوء”.
املقاييس  »تكامل  بسمارك  وأضاف 
ــتــــويــــات  الــــزمــــنــــيــــة املـــــتـــــعـــــددة ومــــســ
ــات  ــاتـ ــبـ ــنـ ــــي الـ الـــتـــمـــثـــيـــل الــــغــــذائــــي فـ
سوف  متزايد  بشكل  معقدة  بطريقة 
يــشــكــل تــحــديــا كــبــيــرا فـــي املــســتــقــبــل 
ــل، وســــيــــوفــــر  ــ ــيــ ــ ــاصــ ــ ــحــ ــ لـــــبـــــحـــــوث املــ
ــارا رئــيــســيــة لــتــحــســن غــلــة  ــكـ هـــذا أفـ

املجال”. هذا  في  املحاصيل 
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يــــهــــدد خــطــر  ــــس:  ــاريـ ــ بـ  : أ. ف. ب   •
ــه ثــديــيــات  ــهـ ــراض الــــــذي تـــواجـ ــ ــقـ ــ االنـ
فريدة  أجناسا  بما يشمل  مدغشقر، 
بيولوجي  تنوع  بأزمة  الليمور،  مثل 
ــر مـــــن 20  ــ ــثـ ــ قـــــد يـــســـتـــغـــرق حـــلـــهـــا أكـ
في  ما حذر علماء  مليون سنة، على 

دراسة حديثة.
ــة فــي  ــعــ ــواقــ ــرة الــ ــزيــ وقـــــد ُعــــزلــــت الــــجــ
ــنــــدي، عــــن الــبــر  ــهــ ــيـــط الــ جــــنــــوب املـــحـ
األفريقية ألكثر من  للقارة  الرئيسي 
80 مــلــيــون عـــام، وهــو فــصــل أدى إلــى 
ــر عــــاديــــة مــن  ــيـ ــر مـــجـــمـــوعـــة غـ ــويـ ــطـ تـ
ال  كثير منها  والحيوانات،  النباتات 
آخر  أي مكان  في  العثور عليه  يمكن 

على األرض.
ــبــــشــــر عــلــى  الــ ــقــــر  ــتــ بــــعــــد أن اســ ــكــــن  لــ
الجزيرة منذ حوالى 2500 عام، بدأت 
أنــــواع كــثــيــرة مــثــل الــلــيــمــور الــعــمــاق 
القزمة  النهر  وأفــراس  الفيلة  وطيور 
فـــــي االخـــــتـــــفـــــاء، وانــــــقــــــرض بـــالـــفـــعـــل 

حوالى 30 نوعا من الثدييات.
التعافي مدة 

»نيتشر  شرت في مجلة 
ُ
ن دراســة  في 

إحاثة  كوميونيكيشنز«، حلل علماء 
مــــن أوروبــــــــا ومـــدغـــشـــقـــر والــــواليــــات 
ــتـــي ســيــســتــغــرقــهــا  ــدة الـ ــ املـــتـــحـــدة، املــ
تــعــافــي تـــنـــوع الــثــديــيــات فـــي الـــدولـــة 
ــيــــرة ورجــــــوعــــــه إلــــى  ــبــ ــكــ ــرة الــ ــ ــزيـ ــ ــــجـ الـ
مــســتــويــات مــا قــبــل اســتــيــطــان البشر 

لها.
ــه إذا مـــا جــرى  ــد الـــبـــاحـــثـــون أنــ ــ ووجـ
وقـــــــــــف الـــــــــنـــــــــزف الـــــــحـــــــاصـــــــل حـــــــــــااًل، 
مــايــن سنة  ثــاثــة  األمــر  سيستغرق 
حـــتـــى تــتــعــافــى الــطــبــيــعــة مـــع ظــهــور 

لتحل  ثــديــيــات معقدة مماثلة  أنـــواع 
بالفعل. املفقودة  األنواع  محل 

ولكن إذا انقرضت 128 من الثدييات 
املـــصـــنـــفـــة حـــالـــيـــا عـــلـــى أنـــهـــا مـــهـــددة 
ــافـــي  ــعـ ــتـ بــــــاالنــــــقــــــراض، فـــــــإن وقـــــــت الـ
23 مليون  إلــى  كبير،  ســيــزداد بشكل 

سنة.
الـــدراســـة تسلط  إن  الــبــاحــثــون  وقـــال 
الضوء على الضرورة امللحة لحماية 

البيولوجي في مدغشقر. التنوع 
وأوضـــــح الــعــالــم املـــشـــارك فـــي إعــــداد 
كبير  فالينتي،  ليما  لويس  الــدراســة 
الــبــاحــثــن فـــي مـــركـــز »نـــاتـــورالـــيـــس« 
لـــلـــتـــنـــوع الـــبـــيـــولـــوجـــي فــــي هـــولـــنـــدا، 
أنـــه »فـــي حـــال انــقــرضــت الــحــيــوانــات 
والــنــبــاتــات املــتــوطــنــة فـــي مــدغــشــقــر، 
البيئية  النظم  فــي  انهيار  فسيحدث 

الجزيرة«. على 

ــكـــون لـــذلـــك تـــداعـــيـــات  ــيـ وأضـــــــاف »سـ
مــأســويــة عــلــى ســبــل عــيــش اإلنـــســـان 
فـــي املــنــطــقــة، مـــا يــــؤدي إلـــى املــجــاعــة 

الجماعية«. والهجرة 
البيولوجي التنوع 

ــنــــف مـــدغـــشـــقـــر نـــقـــطـــة ســـاخـــنـــة  ــــصــ
ُ
ت

ــا يــعــنــي  ــ ــنــــوع الــــبــــيــــولــــوجــــي، مــ ــتــ ــلــ لــ
ـــهـــا تــضــّم عــــددًا كــبــيــرًا مـــن األنــــواع 

ّ
أن

الــعــثــور عليها فــي أي  الــتــي ال يــمــكــن 

مـــكـــان آخـــــر. وقــــد فـــوجـــئ الــبــاحــثــون 
ــقــــر ســـتـــســـتـــغـــرق  مــــدغــــشــ أن  ــة  ــ ــرؤيــ ــ بــ
وقــتــا أقـــل لــلــعــودة إلـــى الــتــنــوع الــذي 
ــبـــل وصـــــــول الــبــشــر  ــان مـــــوجـــــودًا قـ ــ كــ
األخــرى، وعــزوا هذه  بالجزر  مقارنة 
ــاالت االنــــقــــراض  ــ ــ إلـــــى أن حـ ــة  ــ ــرونـ ــ املـ
العهد  اإلنسان حديثة  التي يسببها 

نسبيا.
لــكــن املــســتــويــات الــعــالــيــة مــن الــتــنــوع 
الــبــيــولــوجــي تــعــنــي أنـــه إذا اســتــمــرت 
حـــــــاالت االنـــــــقـــــــراض، فــــــإن مــدغــشــقــر 
ســتــســتــغــرق وقـــتـــا أطـــــول بــكــثــيــر مــن 

للتعافي. األخرى  الجزر 
ــتــــي لـــــوكـــــالـــــة فــــرانــــس  ــنــ ــيــ ــالــ وقــــــــــال فــ
للتنوع  الــســاخــنــة  »الــنــقــاط  إن  بـــرس 
الـــبـــيـــولـــوجـــي تــــــؤوي تـــركـــيـــزًا كــبــيــرًا 
ــــن األنــــــــــواع املــــهــــددة–فــــهــــي لــيــســت  مـ
بــالــضــرورة أكــثــر عــرضــة لــلــخــطــر من 
ــاكــــن ذات  مـــنـــاطـــق أخـــــــرى، لــكــنــهــا أمــ
ــا تـــضـــّم تــنــوعــا  ــــهــ

ّ
ــة ألن ــاصـ أهـــمـــيـــة خـ

ــزاء  ــ ــــي أجــ ــــود فـ ــــوجـ ــــو مـ ــر مـــمـــا هـ ــبــ أكــ
أخرى من العالم«.

أيضا دورًا هاما في  الــجــزيــرة  تــؤدي 
البشرية. التأثيرات  قياس 

وتــشــمــل الـــدوافـــع الــرئــيــســيــة لــفــقــدان 
الـــتـــنـــوع الــبــيــولــوجــي فـــي مــدغــشــقــر، 
تــحــويــل اســتــخــدام األراضــــي لــلــزراعــة 
ــواع الــغــازيــة  ــ ــ وتـــدهـــور املـــوائـــل واألنـ
وتغير املناخ والصيد، وفق الدراسة.

باإلنقراض مهددة 
ــيـــم أجـــــــــراه االتــــحــــاد  ــيـ ــقـ وبــــحــــســــب تـ
 ،2020 عــام  الطبيعة  لــحــفــظ  الــدولــي 
الليمور  مــن  نــوع   100 مــن  أكــثــر  فــإن 
ــقــد 

ُ
ــددة، بــيــنــمــا ف ــهــ فــــي مـــدغـــشـــقـــر مــ

الـــغـــطـــاء  ــــن  مـ ــة  ــئــ املــ ــــي  فـ  40 ــــى  ــــوالـ حـ
ــلــــجــــزيــــرة بــن  ــي لــ ــ ــلـ ــ ــرجــــي األصـ ــحــ الــ
خـــمـــســـيـــنـــات الــــقــــرن املــــاضــــي وعــــام 

.2000
املعزولة  البقع  فالينتي »حتى  وقــال 
الـــوصـــول  يـــتـــعـــذر  الـــتـــي  أو األجــــــــزاء 
الــغــابــات  إلــيــهــا والــكــبــيــرة نسبيا مــن 
تأثير  مــن  تعاني  بــدأت  فــي مدغشقر 

املناخ«. املوائل وتغير  تدمير 
لـــحـــســـاب املــــــدة الــــتــــي ســيــســتــغــرقــهــا 
ــواع املــنــقــرضــة  ــ الـــعـــدد نــفــســه مـــن األنــ
أخـــرى، نظر  مــرة  لتتطور  املــهــددة  أو 
الباحثون في وقت العودة التطوري، 
األنــواع في  الذي تستغرقه  الوقت  أو 
منطقة ما للعودة إلى مستوى معن 

التنوع. من 
»يعطينا  األمــر  هــذا  إن  فالنتي  وقــال 
مــنــظــورًا زمــنــيــا لــتــأثــيــر الــبــشــر، وهــو 
أثـــــــر عــلــى  ــا  ــهــ لــ ــا  ــنــ ــالــ ــعــ أفــ أن  يـــظـــهـــر 
التي يصعب حتى  الزمنية  املقاييس 

تخيلها«.
وأضاف »في الوقت عينه، هذا يظهر 
أننا إذا تحركنا اآلن لحماية األنواع، 
السنن  فلدينا فرصة إلنقاذ ماين 
التطور. هذه رسالة مؤثرة يجب  من 

تقديمها«.

إعادة التنوع احليوي الفريد فى مدغشقر إعادة التنوع احليوي الفريد فى مدغشقر 
إلى طبيعته قد يستغرق ماليني السننيإلى طبيعته قد يستغرق ماليني السنني
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ــعــــرب  ــلــــطــــاب والــــبــــاحــــثــــن الــ ــكــــن لــ ــمــ ويــ
ــذا املــعــجــم فـــي نسخته  االســـتـــفـــادة مـــن هـ
اإللــكــتــرونــيــة، والــبــحــث عــن أي مصطلح 

على محرك البحث الخاص به.
أهمية توحيد المصطلحات العلميةأهمية توحيد المصطلحات العلمية

ويــقــول املــشــرف عــلــى إنــجــاز هـــذا املعجم 
ــــطــــوة -فـــي 

ُ
ــــو خ ــتـــور أحـــمـــد نــبــيــل أبـ ــدكـ الـ

ــر الـــبـــريـــد  ــبــ ــــت عــ ــرة نــ ــزيــ ــجــ ــلــ ــح لــ ــريــ تــــصــ
ــد املـــصـــطـــلـــحـــات  ــيــ ــــي- »تــــوحــ ــــرونـ ــتـ ــ ــكـ ــ اإللـ
الــعــلــمــيــة املــتــرجــمــة إلــــى الــلــغــة الــعــربــيــة 
ـــبـــس أو خــلــط 

ُ
ــدا حـــتـــى ال يـــقـــع ل ــ مـــهـــم جـ

ــاء  ــرب، واملـــعـــجـــم جـ ــــدى بـــاحـــثـــيـــنـــا الـــــعـــ لــ
لتحقيق ذلــك مع تقديم شــرح واٍف لهذه 

املصطلحات«.
وأضـــــــاف أن »هــــــذا مــــن شـــأنـــه أيـــضـــا أن 
لــهــذه املصطلحات، ويدفع  يعمق الفهم 

ـــن شــأنــه  عــجــلــة االبـــتـــكـــار واإلبــــــــــداع، ومــ
أيضا تنشيط حركة التعريب والترجمة 
ونموها في عاملنا العربي، بحيث يصبح 
العلم في متناول الجميع بيسر وسهولة 

وبنقرة حاسوب«.
أبــو خطوة »هناك معاجم سابقة  وتابع 
لــكــن بــالــلــغــة اإلنــجــلــيــزيــة، وهـــنـــاك أيــضــا 
مــعــجــم فــــي الـــطـــب بــالــلــغــة الـــعـــربـــيـــة مــن 
أفضل املعاجم في الطب تم طبع نسخته 
الرابعة عام 2006 من إعــداد فريق علمي 
مــــن مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــاملـــيـــة، ولـــذلـــك 
فنحن نفتقد إلى معاجم باللغة العربية 
الــتــرجــمــة  ــثـــة، ألن  وبــمــصــطــلــحــات حـــديـ
العلمية تحتاج ألن تكون دائما حديثة، 

ومعجمنا هذا جاء لسّد هذه الثغرة«.
عنى 

ُ
وعـــن أســبــاب غــيــاب هــيــئــة عــربــيــة ت

بالترجمة العلمية حتى تكون املخرجات 
ــو خــــطــــوة »هــــنــــاك عـــدة  ــ ــال أبــ ــ واحــــــــــدة، قــ
مجامع للغة العربية في الوطن العربي 
لــعــل مـــن أهــمــهــا مــجــامــع الــلــغــة الــعــربــيــة 
فــي الــقــاهــرة ودمــشــق وبــغــداد والــريــاض، 
حيث أصبح مجمع امللك سلمان العاملي 
للغة العربية الذي تأسس عام 2020 هو 
أحدثها. وكان من املفترض أن تهتم هذه 
املجامع بالترجمة في كل املجاالت، لكنها 
لألسف لم تقطع شوطا كبيرا في ترجمة 
وتعريب وتوحيد املصطلحات العلمية 

باللغة العربية«.
مصطلحات عديدة لمعنى واحدمصطلحات عديدة لمعنى واحد

الــعــلــوم ومخرجاتها يتم إنتاجها  وألن 
وتــطــوريــهــا الـــيـــوم بــالــلــغــة اإلنــجــلــيــزيــة، 
فــــإن ظـــهـــور تـــرجـــمـــات وتـــعـــريـــب مــعــانــي 

املصطلحات العلمية ال يخلو من اللبس 
أو التعدد، وهذا ما يؤثر سلبا في عملية 
ــل الـــعـــلـــوم داخــــــل الـــوطـــن  ــقـ الـــتـــواصـــل ونـ
ــارق قــابــيــل،  الــعــربــي. ويـــقـــول الــدكــتــور طــ
فـــي تــصــريــح لــلــجــزيــرة نـــت عــبــر الــبــريــد 
ــتــــرونــــي، »نـــحـــن بـــحـــاجـــة لــتــوحــيــد  ــكــ اإللــ
ــربــــي واملـــقـــابـــل  ــعــ ــلـــمـــي الــ ــلـــح الـــعـ املـــصـــطـ
ملصطلحات علمية جــديــدة، هــنــاك مثا 
ــــتــــرجــــم فــي  ُي الـــــــذي   Genome مــصــطــلــح
ـــن« أو املــحــتــوى  ــجـ ــان »مــ ــ ــيـ ــ بـــعـــض األحـ
الوراثي الكامل للكائن، وتم االتفاق على 
ترجمته إلى »الجينوم«، وهو املصطلح 
املــســتــخــدم الــيــوم لـــدى الــنــاطــقــن باللغة 
العربية واللغات األخرى«. وأضاف قابيل 
 ،Gene Editing أيــضــا مــصــطــلــح »هـــنـــاك 
فكثيرا مــا يطلق عليه تعديل جيني أو 

تحرير جيني، ولكنه عادة ما يطلق على 
التحرير الجينومي حيث يعتبر تحرير 
الجينوم أو هندسة الجينوم من تقنيات 
الهندسة الوراثية التي يتم فيها إدخال 
أو حذف أو تعديل أو استبدال قاعدة أو 
الــنــووي »دي  أكــثــر فــي تسلسل الحمض 
إيــه« )DNA( الخاص بجينوم الكائن  إن 
ــال الـــدكـــتـــور أحــمــد  الــــحــــي«. مـــن جــهــتــه قــ
طوة إنه: من بن املصطلحات 

ُ
نبيل أبو خ

الــتــي يــقــع الــلــبــس فــيــهــا أيــضــا مصطلح 
 Epi الذي يتشكل من كلمتن Epigenetics
وتعني فوق، وGenetics وتعني »وراثة«، 
فــتــصــبــح الـــتـــرجـــمـــة الـــحـــرفـــيـــة »الــــوراثــــة 
الــفــوقــيــة«، وهــو مصطلح غــامــض، ولكن 
بــعــد شــــرح مــعــنــاه يــتــضــح أنــــه نــــوع من 

الوراثة التي ال تورث عبر األجيال.

صدور أكبر معجم علمي عربي ملصطلحات صدور أكبر معجم علمي عربي ملصطلحات 
»الكيمياء احليوية واجلينوم والبيولوجيا اجلزيئية«»الكيمياء احليوية واجلينوم والبيولوجيا اجلزيئية«

الرياض : تدّعمت المكتبة العلمية العربية مؤخرا بمعجم 
الــعــربــيــة فــي تــخــّصــص »الكيمياء  للمصطلحات العلمية 
الحيوية والجينوم والبيولوجيا الجزيئية«، يضّم أكثر 
من 17 ألف مصطلح حديث، مما يجعله أكبر معجم علمي 
ــــاق، بــاإلضــافــة إلـــى تـــزويـــده بــمــحــرك بــحــث على  عــلــى االطـ
شبكة اإلنترنت هو األول من نوعه. وأشرف على إنجاز هذا 
الــذي امتد العمل عليه طــوال 5 ســنــوات، الدكتور  المعجم 
أحمد نبيل أبو خطوة أستاذ الكيمياء الحيوية المتقاعد 
بجامعة الملك عبد العزيز بالعاصمة السعودية الرياض، 

وأســـتـــاذ الــكــيــمــيــاء الــحــيــويــة الــجــزيــئــيــة بــالــجــامــعــة نفسها 
الدكتور هاني شــودري، وتم العمل بدعم من جامعة الملك 
عبد العزيز التي تكفلت بطباعة المعجم ونشره. كما شارك 
الــعــرب على  فــي هــذا العمل كوكبة مــن الباحثين والعلماء 
غــــرار الــدكــتــور طــــارق قــابــيــل عــضــو هــيــئــة الــتــدريــس بقسم 
النبات والميكروبيولوجي بكلية العلوم بجماعة القاهرة، 
والدكتور سامي أحمد عبد العزيز، والدكتور طارق فدعق 
الــذيــن ساهموا فــي تعريب  الــعــرب،  وغيرهم مــن الباحثين 

وترجمة المصطلحات العلمية ومراجعتها.

عواصف النصف اجلنوبي للكرة األرضية أشد عنفا من عواصف النصف الشمالي.. فما السبب؟عواصف النصف اجلنوبي للكرة األرضية أشد عنفا من عواصف النصف الشمالي.. فما السبب؟
• شـــيـــكـــاجـــو : لـــطـــاملـــا اشـــتـــهـــر نــصــف 
الــكــرة األرضــيــة الجنوبي بــن البحارة 
بأنه مكان خطير ذو عــواصــف شديدة 
ومـــخـــيـــفـــة، عـــلـــى عـــكـــس نـــصـــف الـــكـــرة 
األرضــيــة الشمالي، وظــل هــذا االعتقاد 
ــادات  ــهـ ــــوى شـ ــيـــل سـ مــــجــــردا مــــن أي دلـ
البحارة حتى ثمانينيات القرن املاضي، 
لكن ومع دخــول البشرية عصر األقمار 
االصطناعية، جــاءت األدلـــة التي تؤكد 
روايــــــــات الــــبــــحــــارة. بـــالـــفـــعـــل، عـــواصـــف 
نــصــف الــكــرة الــجــنــوبــي أكــثــر عــتــوا من 

عواصف النصف الشمالي، ولكن ملاذا؟
ــــي دوريــــــة  ســـلـــط بـــحـــث جــــديــــد نـــشـــر فـ
»بروسيدنغز أوف ذا ناشونال أكاديمي 
الـــضـــوء على   )PNAS( »أوف ســايــنــس
سببن رئيسن لهذا االختاف في شدة 
العواصف )التي يبلغ الفارق بينهما ما 
يقارب %24( بن نصفي الكرة األرضية، 
هما ساسل الجبال الشاهقة ودوران 

مياه املحيط.
ويــذكــر الــبــيــان الــصــحــفــي الــــذي نشرته 
 University of( »ــعـــة شـــيـــكـــاغـــو ــامـ »جـ
الــكــثــيــر  ُيـــعـــرف  لـــم يــكــن  أنــــه   )Chicago
الــكــرة الجنوبي  عــن الطقس فــي نصف 
لفترة طويلة، فمعظم الطرق التي كان 
العلماء ياحظون بها الطقس تعتمد 
ــلـــى الـــيـــابـــســـة، والـــنـــصـــف الــجــنــوبــي  عـ
ــه مـــحـــيـــطـــات أكـــثـــر  ــ لـــلـــكـــرة األرضـــــيـــــة بـ
بكثير مــن النصف الشمالي، ولكن مع 
ظــهــور املـــراقـــبـــة الــعــاملــيــة الــقــائــمــة على 
األقمار االصطناعية في الثمانينيات، 
أمــكــنــنــا تــحــديــد مـــدى شـــدة االخـــتـــاف، 
وتم اكتشاف أن نصف الكرة الجنوبي 
يمتلك تيارا نفاثا أقوى وظواهر جوية 

أكثر حدة.
الجبال ودورة مياه المحيطالجبال ودورة مياه المحيط

وقـــد كــثــرت األفـــكـــار، لــكــن أحــــدا لــم يجد 
دلــــيــــا قـــاطـــعـــا عــــن أســــبــــاب الـــظـــاهـــرة، 
حــتــى قــــام فـــريـــق بــحــثــي بـــقـــيـــادة عــاملــة 
املــنــاخ بــجــامــعــة شــيــكــاغــو تــيــفــانــي شو 
بــوضــع فــرضــيــاتــهــم الــخــاصــة بــنــاء عن 
دراســاتــهــم السابقة أو دراســــات علماء 
آخرين، ومن ثم قرروا استخدام نموذج 
عــددي ملناخ األرض مبني على قوانن 
الفيزياء التي أعادت إنتاج املشاهدات، 
ــدا  ــم أزالــــــــوا مـــتـــغـــيـــرات مــخــتــلــفــة واحـــ ثــ
ــددوا تــأثــيــر كـــل واحـــد  ــ ــ ــر، وحـ ــ تــلــو اآلخــ

على العواصف. وتقول شو في البيان 
الصحفي »ال يمكنك وضــع األرض في 
جرة، لذلك نستخدم بدال من ذلك نماذج 
مــنــاخــيــة مــبــنــيــة عــلــى قـــوانـــن الــفــيــزيــاء 
ونــجــري تــجــارب الختبار فرضياتنا«، 
فــقــد اســتــخــدم الــفــريــق نــمــوذجــا عــدديــا 
قــــوانــــن  ــا عــــلــــى  ــيـ ــنـ ــبـ ملـــــنـــــاخ األرض مـ
الفيزياء التي أعادت إنتاج املشاهدات، 
ثم أزالـــوا متغيرات مختلفة واحــدا تلو 
ــــددوا تــأثــيــر كــل واحـــد منها  ــر، وحـ اآلخــ

على العواصف.
وكــان املتغير األول الــذي اخــتــبــروه هو 
الطبوغرافيا، فساسل الجبال الكبيرة 
تــعــطــل تــدفــق الـــهـــواء بــطــريــقــة تــقــلــل من 
ــرة  ــكـ ــــواصـــــف، ويــــحــــتــــوي نـــصـــف الـ ــعـ ــ الـ
أكــثــر من  الشمالي على ســاســل جــبــال 
النصف الجنوبي، وعندما قام العلماء 
بإزالة كل الجبال على األرض من نماذج 
املــحــاكــاة، اختفى حــوالــي نصف الفرق 

فــي شـــدة الــعــواصــف بــن نصفي الــكــرة 
األرضية.

ــــدورة  ــة بـ ــر فـــلـــه عـــاقـ ــ ــا املــتــغــيــر اآلخــ ــ أمـ
املحيط، فاملاء يتحرك في جميع أنحاء 
الــعــالــم مــثــل حـــزام نــاقــل بــطــيء للغاية، 
ولكنه قوي، يغرق في القطب الشمالي، 
ويسافر على طول قاع املحيط، ويرتفع 
ــرب الــــقــــارة الــقــطــبــيــة الـــجـــنـــوبـــيـــة، ثــم  ــ قـ
يتدفق قرب السطح حاما الطاقة معه، 
هذا يخلق فرق الطاقة بن نصفي الكرة 
األرضــيــة، وعندما حــاول العلماء إزالــة 
الــنــصــف  الـــنـــاقـــل، رأوا أن  الــــحــــزام  هــــذا 
اآلخــر من الفرق في شدة العواصف قد 

اختفى.
مقياس لدقة النماذج المناخيةمقياس لدقة النماذج المناخية

وبــالــنــظــر إلــــى تـــاريـــخ هــــذه الــتــغــيــرات 
فـــي شـــدة الـــعـــواصـــف، وجـــد الــبــاحــثــون 
أن التغير كــان شــديــدا فــي نصف الكرة 
الــجــنــوبــي مــقــارنــة بــالــنــصــف الــشــمــالــي 

ــن حــقــبــة الـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات، وأن  ــة مــ ــدايــ بــ
تغييرات املحيط التي سببها اختاف 
ــــف، كــــانــــت تــــؤثــــر عــلــى  ــواصـ ــ ــعـ ــ شــــــدة الـ
ــوبـــي بــشــكــل  ــنـ ــجـ ــنـــصـــف الـ ــــف الـ ــــواصـ عـ
أكــبــر، بينما بقي التأثير على النصف 
الشمالي ضئيا، ذلــك ألن هــذا التأثير 
يــتــاشــى عـــن طـــريـــق امـــتـــصـــاص ضــوء 
الـــشـــمـــس فــــي نـــصـــف الــــكــــرة الــشــمــالــي 

بسبب فقدان الجليد البحري والثلج.
ــقـــة مــع  ــتـــائـــج مـــتـــوافـ ــنـ ــذه الـ ــ وجــــــــاءت هــ
ــاذج املــســتــخــدمــة لــلــتــنــبــؤ بــتــغــيــر  ــمـ ــنـ الـ
تــقــريــر تقييم الفريق  املــنــاخ كــجــزء مــن 
الحكومي الدولي املعني بتغير املناخ، 
األمر الذي يشير إلى دقة هذه النماذج 
كما تذكر شو في البيان الصحفي »من 
ــذا، نــزيــد  ــ ــــاس الــفــهــم هـ خــــال وضــــع أسـ
الثقة في توقعات تغير املناخ، وبالتالي 
نساعد املجتمع على االستعداد بشكل 
ــاخ. أحـــد  ــ ــنـ ــ أفــــضــــل لـــتـــأثـــيـــرات تـــغـــيـــر املـ

املواضيع الرئيسية في بحثي هو فهم 
ما إذا كانت النماذج تقدم لنا معلومات 
جيدة اآلن حتى نتمكن من الوثوق بما 

تقوله عن املستقبل«.
وبــخــصــوص الــتــســاؤل عــن سبب تأخر 
اكــتــشــاف هـــذه األســـبـــاب حـــول اخــتــاف 
ــكــــرة  ــي الــ ــبـ ــطـ ــــف بـــــن قـ ــواصـ ــ ــعـ ــ شـــــــدة الـ
األرضــيــة، تجيب شــو أن مــجــال فيزياء 
الطقس واملــنــاخ حديث نسبيا، مقارنة 
بالعديد من املجاالت األخــرى، حيث لم 
يبدأ العلماء فــي بناء نــمــاذج للفيزياء 
الـــــتـــــي تـــــقـــــود الــــطــــقــــس واملـــــــنـــــــاخ عــلــى 
نــطــاق واســــع إال بــعــد الـــحـــرب الــعــاملــيــة 
الثانية، لكن وجود فهم عميق لآلليات 
املـــنـــاخ واســتــجــابــتــه  الــفــيــزيــائــيــة وراء 
الــتــي يسببها اإلنــســان مثل  للتغيرات 
ــة، أمــر  ــدراســ تــلــك املــوضــحــة فـــي هــــذه الــ
ــة لــلــتــنــبــؤ بـــمـــا ســيــحــدث  ــيـ ــمـ بـــالـــغ األهـ

وفهمه مع تسارع تغير المناخ.
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تشكيكتشكيك
 خــبــيــرًا شــــارك فــي الـــدراســـة، أبــدى 

ّ
إال أن

 الغاز 
ّ
شكوكا في شأن نتائجها وأكــد أن

ال يزال صحيا أكثر من الطهو باستخدام 
الــلــذيــن تشير األرقـــام  الــفــحــم،  الحطب أو 
التقديرية إلى أنهما يتسببان بتسجيل 
3,2 ماين حالة وفاة سنويا جراء تلوث 
ــواء املـــنـــزلـــي بـــهـــمـــا، وخـــصـــوصـــا فــي  ــهــ الــ

البلدان النامية.
ــتـــي  ــة الـ ــ ــيـ ــ ــــركـ ــيـ ــ ـــــــشـــــــرت الــــــــدراســــــــة األمـ

ُ
ون

عاينها متخصصون الشهر الفائت في 
مــجــلــة »ذي انــتــرنــاشــونــال جــورنــل أوف 
إنفايرنمنت ريسرتش أند بابلك هيلث«.

واســتــنــدت الــدراســة إلــى احــتــســاب نسبة 
مخاطر اإلصابة بالربو في املنازل التي 
تحتوي أفران طبخ بالغاز، باإلضافة إلى 
معلومات من تقرير يعود إلى العام 2013 

ويشمل 41 دراسة سابقة.
ومـــع دمـــج األرقــــام الــنــاجــمــة عــن العملية 
الحسابية ببيانات التعداد السكاني في 
 
ّ
الــواليــات املتحدة، جــرى التوصل إلــى أن
%12,7 من حاالت الربو لدى األطفال في 
الــواليــات املتحدة سببها الطهو بأفران 

تعمل بالغاز.
ــخــدمــت عــام 

ُ
وكــانــت األرقـــــام نفسها اســت

 %12,3 من حاالت 
ّ
2018 في بحث أظهر أن

الــربــو لــدى األطــفــال فــي أستراليا ناتجة 
من استخدام أفران الغاز.

إلى ذلك، استند تقرير صدر االثنن إلى 
 %12 من 

ّ
األرقـــام نفسها وتوصل إلــى أن

اإلصابات بربو األطفال في دول االتحاد 
عزى إلى الطهو بأفران الغاز.

ُ
األوروبي ت

ــه  ــعــ ــراجــ ــم يــ ــ ــ ــر الـــــــــــذي لـ ــ ــــريـ ــقـ ــ ــتـ ــ وصـــــــــــدر الـ
املـــجـــال، عــن مجموعة  فــي  متخصصون 
»كاسب« )CLASP( والتحالف األوروبي 

للصحة العامة.
وتـــضـــمـــن الـــتـــقـــريـــر األوروبــــــــــي عــمــلــيــات 
بــالــكــمــبــيــوتــر أجـــرتـــهـــا منظمة  مـــحـــاكـــاة 
 )TNO( »األبــحــاث الهولندية »تــي ان أو
الـــهـــواء داخــل  لــتــلــوث  الــتــعــّرض  لتحليل 
مطابخ منزلية في مختلف أنحاء أوروبا.
وأتــى مستوى ثاني أكسيد النيتروجن 
ــاد  ـــل مـــتـــجـــاوزًا تـــوصـــيـــات االتـــحـ ـــســـجَّ

ُ
امل

األوروبي ومنظمة الصحة العاملية خال 
مرات عدة في األسبوع بمختلف املطابخ 
باستثناء تلك الواسعة التي تحوي آالت 

لسحب الهواء خارج املنازل.
الصحة العالميةالصحة العالمية

وتـــشـــيـــر مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــاملـــيـــة إلـــى 
ــذي  ــ الـ الـــنـــيـــتـــروجـــن  أكـــســـيـــد  ثــــانــــي   

ّ
أن

ــّوث  ــلـ ــرق الــــغــــاز، هــــو »مـ ــ يــنــبــعــث عـــنـــد حـ
مرتبط بصورة وثيقة باإلصابة بالربو 
وبأمراض أخرى تطال الجهاز التنفسي«.

ــتـــولـــى مـــجـــمـــوعـــة »كـــــاســـــب« هـــذه  ــتـ وسـ
الــســنــة جــمــع الــبــيــانــات املــرتــبــطــة بــجــودة 
الهواء من 280 مطبخا في مختلف أنحاء 
أوروبــــــــا، فـــي مـــحـــاولـــة لــتــأكــيــد الــنــتــائــج 

الصادرة في هذا الخصوص.
ويأتي البحث تزامنا مع تشديد القواعد 
ــران الــــغــــاز فــــي الــــواليــــات  ــ ــأفـ ــ الـــخـــاصـــة بـ

املتحدة.
وأشار العضو في لجنة سامة املنتجات 
االستهاكية ريتشارد ترومكا جونيور، 
 الــلــجــنــة 

ّ
ــى أن ــ فــــي تــــغــــريــــدة االثـــــنـــــن، إلــ

»ستأخذ في االعتبار مختلف املقاربات 
في القواعد الجديدة«.

 اللجنة ال تستهدف 
ّ
وأضـــاف الحــقــا »إن

 فــي املـــنـــازل، بل 
ً
ــران املـــوجـــودة أصــــا ــ األفـ

تطال القواعد املنتجات الحديثة«.
ــاز األمـــيـــركـــيـــة  ــ ــغــ ــ ــة الــ ــيـ ــمـــعـ ــبــــت جـ ــجــ وشــ
ــشــّكــل مــجــمــوعــة ضــغــط، الـــدراســـة 

ُ
الــتــي ت

ايــاهــا بأنها »ترويج  األميركية، واصــفــة 
إلـــى مــجــرد عملية حــســابــيــة وال  يستند 

تضيف إلى العلم أي جديد«.
ــــض مـــديـــر مــعــهــد »روكـــــــي مـــاونـــن«  ورفــ

واملــعــد الــرئــيــســي لــلــدراســة بــــرادي سيلز 
تصريح جمعية الغاز األميركية.

وقــــال لــوكــالــة فـــرانـــس بــــرس »طــبــعــا هي 
مـــجـــرد عــمــلــيــة حــســابــيــة، إال أنـــهـــا تــوفــر 
لــم يجر التوصل لها فــي السابق  أرقــامــا 
مطلقا«. وكان روب جاكسون من جامعة 
 
ّ
ستانفورد نشر سابقا دراسة أظهرت أن
غـــاز املــيــثــان يمكن أن يــتــســرب مــن أفـــران 
الــغــاز حــتــى عــنــدمــا تــكــون ُمــطــفــأة. ولفت 
 الدراسة األميركية »أتت مدعومة 

ّ
أن إلى 

 
ّ
بـــعـــدة دراســـــــات أخـــــرى خــلــصــت إلــــى أن
اســتــنــشــاق الــتــلــوث الــداخــلــي الــنــاجــم عن 

الغاز قد يتسبب باإلصابة بالربو«.
إلــــــى جــعــل  الــــســــاعــــن  ــثـــن  ــاحـ ــبـ الـ  

ّ
إال أن

الثاثة مليارات شخص الذين ال يزالون 
ــلـــب الـــضـــار  ــود الـــصـ يـــســـتـــخـــدمـــون الـــــوقـــ
كالفحم والحطب في الطهو، يبدون قلقا 

من جانبهم.
وذكـــــــر دانـــيـــيـــل بـــــــوب، وهـــــو أســــتــــاذ فــي 
ــــدى جــامــعــة  الـــصـــحـــة الـــعـــامـــة الـــعـــاملـــيـــة لـ
الــرابــط   

ّ
أن املــتــحــدة،  ليفربول فــي اململكة 

بـــن مــــرض الـــربـــو والـــتـــلـــوث الــنــاجــم عن 
أفران الغاز لم ُيثبت بشكل قاطع، مشيرًا 
إلى ضرورة إجراء مزيد من البحوث في 

هذا الشأن.

وبوب هو أحد أعضاء فريق يجري بحثا 
بــتــكــلــيــف مـــن مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــاملــيــة، 
بــهــدف تــلــخــيــص الــتــأثــيــرات الــتــي يمكن 
أن يــحــدثــهــا مــخــتــلــف أنـــــواع املــحــروقــات 
ــســتــخــدمــة فـــي الــطــهــو والــتــدفــئــة، على 

ُ
امل

ــة فـــرانـــس  ــالــ ــوكــ ــة. وقــــــــال بــــــوب لــ الــــصــــحــ
 النتائج التي ستنشر في وقت 

ّ
بــرس إن

ــــال الــــعــــام الـــحـــالـــي تــشــيــر الـــى  ــــق خـ الحـ
»انـــخـــفـــاض كــبــيــر فـــي املـــخـــاطـــر« عــنــدمــا 
الـــوقـــود الصلب  يتخلى األشـــخـــاص عــن 

والكيروسن لصالح الغاز.
ـــى وجـــود  وأضــــــاف ان الــنــتــائــج لــفــتــت إلـ
»آثــار ضئيلة )ال تنطوي غالبيتها على 
أي أهــمــيــة( يــتــســبــب بــهــا الـــغـــاز مــقــارنــة 
بــالــكــهــربــاء، عــلــى كـــل الـــحـــاالت الصحية 

بينها الربو«.
وتعليقا عــلــى هـــذه الــنــتــائــج، قـــال بـــرادي 
 الدراسة لم تفترض وجود عاقة 

ّ
سيلز إن

سببية بن الربو والطهو بالغاز، وأفادت 
بداًل من ذلك بالعاقة بن التعرض للغاز 
واإلصابة باملرض استنادًا إلى دراســات 

تعود إلى سبعينات القرن العشرين.
 عــدم اعــتــراف املجتمع 

ّ
وتــابــع »أعــتــقــد أن

 بالخطر املعروف بشكل 
ً
الدولي صراحة

كبير ألفران الغاز، يمثل مشكلة كبيرة«.

دراسة أميركية عن الربو تثير جدالً فى شأن سالمة الطهو بالغازدراسة أميركية عن الربو تثير جدالً فى شأن سالمة الطهو بالغاز
أ. ف. ب – باريس : أثار بحث جديد يحّمل الطهي بالغاز 
الطبيعي المسؤولية عن حوالى 12 في المئة من حاالت 
الربو لدى األطفال، جداًل حول المخاطر الصحية ألفران 
المطبخ، مع دعــوات إلى تشديد القواعد ذات الصلة في 

الواليات المتحدة. 

 
ّ
 نتائج أبحاثهم أشـــارت إلــى ان

ّ
وقــال مــعــّدو الــدراســة إن

ألــف طفل أميركي مــا كــانــوا لُيصابوا بالربو  نحو 650 
 مــنــازلــهــم احـــتـــوت أفـــــران طــهــو كــهــربــائــيــة أو تلك 

ّ
لـــو أن

 بالتأثير الضار 
ً
الُمستخدمة للطبخ بالتحريض، مقارنة

حدثه األنواع التي تعمل بالغاز.
ُ
الذي ت

بعوض ناقل للفيروسات فى مناطق آسيوية يقاوم املبيدات احلشريةبعوض ناقل للفيروسات فى مناطق آسيوية يقاوم املبيدات احلشرية
أ. ف. ب – طوكيو: أصبح البعوض الناقل لفيروسات 
ُمسّببة لحمى الضنك وأمــــراض أخـــرى قــد ينطوي 
بعضها على خطورة كبيرة، مقاوما جدًا للمبيدات 
الــبــلــدان اآلســيــويــة، فيما تبرز  الحشرية فــي بعض 
حاجة ماسة لطرق جــديــدة تحّد مــن انــتــشــاره، على 
شرت أخيرًا. وُيعتبر رش 

ُ
ما أظهرت دراسة يابانية ن

املبيدات في مناطق ينتشر فيها البعوض ممارسة 
شــائــعــة فــي الــــدول االســتــوائــيــة وشــبــه االســتــوائــيــة. 
وكانت مقاومة البعوض لهذه املواد تثير القلق، إال 
 حجم املشكلة لم يكن محددًا بصورة دقيقة حتى 

ّ
أن

الياباني شينجي كاساي إلى  اليوم. وأجرى العالم 
جانب فريقه دراسة على البعوض في دول آسيوية 
ــرات جينية  ــفـ ــا، والحــــظــــوا وجـــــود طـ ــانـ ــي غـ ــدة وفــ عــ
تجعل بعض أنواع البعوض محصنا ضد املبيدات 

الحشرية املستخدمة بشكل كبير كالبيرميثرين.
مستويات المقاومةمستويات المقاومة

وقـــال كــاســاي لــوكــالــة فــرانــس بـــرس »فـــي كمبوديا، 
يظهر أكثر مــن %90 مــن بعوض الزاعجة املصرية، 
وهـــو الــنــاقــل الــرئــيــســي لــلــفــيــروســات الــتــي تتسبب 
بــحــمــى الـــضـــنـــك وزيــــكــــا وشــيــكــونــغــونــيــا والــحــمــى 
الـــصـــفـــراء، مــجــمــوعــة مـــن الـــطـــفـــرات تــجــعــلــه مــقــاومــا 
جــدًا« للمبيدات. وتــوّصــل كــاســاي، وهــو مدير قسم 

علم الحشرات الطبية فــي املعهد الوطني الياباني 
 أنواعا معينة من البعوض 

ّ
لألمراض املعدية، إلى أن

قتل باملبيدات الحشرية بنسبة 100%، 
ُ
ُيفترض أنها ت

أصبح التخلص منها بواسطة هذه الوسيلة ينجح 
بنسبة %7 فقط. ولم تتعد نسبة نفوقها الـ%30 عند 
ــهــا بــكــمــيــات مــن املــبــيــدات تــفــوق تــلــك األســاســيــة 

ّ
رش

بعشر مــرات. وتختلف مستويات مقاومة البعوض 

 
ّ
للمبيدات بحسب كل منطقة، وأشــار كاساي إلى أن
تــامــة بن  درجـــة مقاومة البعوض تختلف بــصــورة 
. وتــوّصــلــت الـــدراســـة التي 

ً
كــمــبــوديــا وفــيــتــنــام مــثــا

 املبيدات الحشرية في غانا ومناطق 
ّ
ترأسها إلى أن

بإندونيسيا وتايوان ال تزال فّعالة تجاه البعوض. 
 بعوض النمر األسيوي يقاوم 

ّ
وأظهرت الدراسة أن

املـــبـــيـــدات الــحــشــريــة لــكــن بـــدرجـــات أخــــف. وأشــــارت 

ــشــرت فــي مجلة »ساينس أدفنسز« 
ُ
ن الــدراســة التي 

في نهاية كانون األول/ديسمبر إلى أن »طرقا شائعة 
االستخدام لن تكون فّعالة بعد اليوم« في السيطرة 
على أعداد البعوض املؤذي، على ما قال الخبير في 
جامعة سيدني البروفيسور كــامــرون ويــب لوكالة 
ــار ويــب إلــى الــحــاجــة الــضــروريــة  فــرانــس بـــرس. وأشـ
 السلطات 

ّ
ملـــواد كيميائية جــديــدة، مــشــددًا عــلــى أن

والعلماء عليهم أن يفّكروا في طرق جديدة للوقاية 
من الفيروسات التي ينقلها البعوض، كاللقاحات 
. وال يتوفر حاليا سوى لقاحات قليلة ملقاومة 

ً
مثا

حــمــى الـــضـــنـــك. وأجـــــــازت إنــدونــيــســيــا ثـــم االتـــحـــاد 
االوروبي خال العام الفائت لقاحا طّورته مجموعة 
 استخدام 

ّ
اليابانية »تــاكــيــدا«، فــي حــن أن ــة  األدويــ

املــطــور مــن مختبرات »ســانــوفــي« الفرنسية  الــلــقــاح 
محدود جدًا ألنه قد يفاقم حّدة عوارض املرض لدى 
األشخاص الذين لم يسبق لهم أن التقطوا الفيروس. 
وشهدت اإلصابات بحمى الضنك ارتفاعا كبيرًا في 
مختلف أنحاء العالم على مــدار السنوات العشرين 
األخــيــرة، مع تسجيل بن 100 و400 مليون إصابة 
 
ّ
ســنــويــا، بــحــســب منظمة الــصــحــة الــعــاملــيــة. ومـــع أن
%80 من الحاالت تكون خفيفة أو من دون أعــراض، 

 البعض قد يواجه مضاعفات مميتة.
ّ
إال أن

وباستخدام النماذج الحاسوبية، قام 
الــفــريــق بــقــيــادة الــبــروفــيــســور بــانــوس 
جــورجــوبــولــوس، األســتــاذ املتخصص 
فــي الصحة البيئية واملهنية والعدالة 
ــي مــعــهــد  ــي كــلــيــة الـــصـــحـــة الـــعـــامـــة فــ فــ
اللقاح  روتجرز، بمحاكاة توزع حبوب 

في املستقبل.
املحاكاة التي قام بها الباحثون درست 
كــيــف مــن املــمــكــن أن يــؤثــر تــغــيــر املــنــاخ 
على مــادتــن مهمتن مــن املـــواد املثيرة 
ــات املــتــحــدة  ــواليــ لــلــحــســاســيــة داخـــــل الــ
ــيــــســــور  ــبــــروفــ ــة. وحـــــســـــب الــ ــركـــــيـــ ــيـــ األمـــ
بانوس جورجوبولوس، مدير »مختبر 

الــحــاســوبــيــة”  الــديــنــامــيــكــا الكيميائية 
 Computational Chemodynamics(
Laboratory( في معهد روتجرز وعضو 
ــــرت وود  هــيــئــة تـــدريـــس فـــي »كــلــيــة روبـ
 Robert Wood( ”الـــطـــبـــيـــة جـــونـــســـون 
Johnson Medical School(، فــإن حبوب 
اللقاح تعد راصدا ممتازا لتأثير التغير 
املــنــاخــي، إذ إن النباتات تقوم بتغيير 
ســلــوكــهــا، وفــقــا لــعــدة مــتــغــيــرات تشمل 
نــســب ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون ودرجـــات 
الـــحـــرارة. ويــضــيــف أنـــه فــي الــوقــت ذاتــه 
إنــتــاج حبوب اللقاح وتأثيرها  يتزايد 
عــلــى أمـــــراض الــحــســاســيــة بــفــعــل تغير 

املـــنـــاخ، وأن هــــذه الــــدراســــة واحـــــدة من 
ــــات الــقــلــيــلــة الـــتـــي تــتــنــبــأ بــهــذه  ــــدراسـ الـ
الــتــي  الــتــغــيــرات املستقبلية والــجــهــود 
بــــذلــــت ســـابـــقـــا لــــربــــط حــــبــــوب الـــلـــقـــاح 
واملـــــؤشـــــرات الـــنـــاتـــجـــة عــنــهــا بــالــتــغــيــر 
املــنــاخــي كــانــت مـــحـــدودة بــســبــب نـــدرة 
املــثــال، تنتشر  املعلومات. فعلى سبيل 
نحو 80 محطة لجمع عينات من حبوب 
الـــلـــقـــاح فــــي الـــــواليـــــات املـــتـــحـــدة يــقــوم 
بتشغيلها عدد من الجهات الحكومية 
والـــخـــاصـــة بــاســتــخــدام طــــرق مختلفة. 
ولــتــجــاوز هـــذه الــعــقــبــة، قـــام الــبــاحــثــون 
املــعــروف باسم  الــنــمــذجــة  بتبني نــظــام 

ــعـــي مـــتـــعـــدد  ــمـ ــتـ »جــــــــــودة الــــــهــــــواء املـــجـ
 Community Multiscale( ”الــنــطــاقــات
Air Quality modeling system( وهــو 
ــدار بــوســاطــة  أداة مــفــتــوحــة املـــصـــادر تــ
منظمة حماية البيئة األميركية. وتبنت 
هــذه األداة ملــحــاكــاة تـــوزع حــبــوب لقاح 
الــبــلــوط والــرجــيــد املسببة للحساسية 
في املاضي )عام 2004( واملستقبل )عام 

.)2047
وأظهرت النتائج أنــه حتى في األجــواء 
الــدافــئــة بشكل متوسط، سيبدأ موسم 
ــرا ويــســتــمــر لــفــتــرة  ــاكـ حـــبـــوب الـــلـــقـــاح بـ
أطــــــول. مـــن املـــتـــوقـــع أن يــقــفــز مــتــوســط 

تركيز حبوب لقاح شجر البلوط ألكثر 
من %40 في الشمال الشرقي والجنوب 
الـــغـــربـــي. فـــي حـــن أنــــه مـــن املـــتـــوقـــع أن 
يــرتــفــع انـــتـــشـــار حـــبـــوب لـــقـــاح الــرجــيــد 

بنحو %20 في هذه املناطق.
ولــــوحــــظ أيــــضــــا االنـــــزيـــــاح الـــجـــغـــرافـــي 
ــــزاء من  لـــتـــوزع حــبــوب الــلــقــاح، فــفــي أجـ
نــيــفــادا وشــمــالــي تــكــســاس مــن املــتــوقــع 
أن تــتــضــاعــف مــســتــويــات حــبــوب لــقــاح 
الــبــلــوط مــع حــلــول منتصف الــقــرن. في 
حن يتوقع ارتفاع حبوب لقاح الرجيد 
بــمــا نــســبــتــه %80 فـــي مــاســاشــوســتــس 

وفيرجينيا بحلول عام 2050.

تنبأ باحثون أنه بحلول عام 2050 سيزيد التغير المناخي من أحمال 
الــلــقــاح” )Pollen(، مما يمثل مشكلة لألشخاص  الــهــواء مــن »حــبــوب 
الذين يعانون من الربو، إذ إن تعرضهم لحبوب اللقاح يزيد من احتمال 
إصابتهم بالمشاكل التنفسية. وأجــرى الدراسة باحثون من »معهد 

 Rutgers Environmental( ”روتجرز لعلوم الصحة البيئية والمهنية
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ــد تــبــدأ  ــــادم قــ ــقـ ــ ــر الـ ــرايـ ــبـ بـــحـــلـــول شـــهـــر فـ
تجربة جريئة في بضعة مدارس روسية، 
ــتـــجـــارب الــســابــقــة يمكن  والــقــلــيــل مـــن الـ
ــة. ســـتـــتـــولـــى شــبــكــة  ــئـ ــريـ ــالـــجـ ــا بـ ــهـ ــفـ وصـ
ذكــاء صناعية فحص املــقــاالت واألعــمــال 
األخرى للطلبة في مجال اللغة الروسية 
ُيـــقـــال أن  واألدب والــعــلــوم االجــتــمــاعــيــة. 
مــن شـــأن هـــذا اإلجــــراء تــوفــيــر وقـــت كبير 
للمعلمن تصل نسبته إلى %20، بالرغم 
مـــن أنــــي شــخــصــًيــا ال أفـــهـــم طــبــيــعــة هــذا 
التوفير؛ على حساب من وملــاذا ال تصل 
الــقــائــمــن على  لــكــن  إلـــى %100؟  نــســبــتــه 
التجربة يــعــرفــون بالطبع بشكل أفضل 

مني.
من حيث املبدأ، يمكن تدبر األمــر بحيث 
ال يوجد مدرسون على اإلطــاق، ويمكن 
نقل عبء التعليم كله ليصير على كاهل 
شبكة بعينها. بالطريقة نفسها تماًما، 
ــر الـــــوقـــــت، ال لـــلـــمـــدرســـن  ــيـ ــوفـ يـــمـــكـــنـــك تـ
ـــا. طــاملــا يمكن 

ً
أيـــض وحــســب، بــل للطلبة 

ملثل هذه الشبكة فحص املقاالت، فلماذا 
تــــأخــــذ حــــمــــام بــــخــــار وتــــكــــتــــب املــــقــــاالت 
بنفسك؟ دعها تكتب كما ينبغي. أجــروا 
هذه التجربة، باملناسبة، فعا. ُكِتب املقال 
باللغة اإلنجليزية في األصــل؛ فبأي لغة 
أخرى يمكن ملثل هذا االختراع أن يتحدث 
رِجم النص 

ُ
معك من خارج الحدود؟ ثم ت

ــوه ملعلمن  ــطــ ــة وأعــ ــيـ إلــــى الــلــغــة الـــروسـ
ذوي خــبــرة لــفــحــصــه، وقـــالـــوا إن املــؤلــف 
قــــد تـــأقـــلـــم تـــمـــاًمـــا مــــع املـــهـــمـــة املــطــلــوبــة، 
باستثناء بعض أوجه القصور البسيطة، 
ويمكن قبوله في امتحان الدولة املوحد. 
ــر مــــن الــشــبــكــة الــعــصــبــيــة  ــ اســـتـــغـــرق األمــ
دقيقتن لكتابة كــل شــيء بأمثلة أدبية 
ا: يجب أن 

ً
مختارة بعناية. يقولون أيض

إلــى الجماهير  ننقل الذكاء االصطناعي 
بجرأة؛ خاصة في املجاالت التي لم يعد 
ــادًرا على التأقلم معها  قـ العقل البشري 

مثل اإلدارة العامة.
ظهرت كتابات كثيرة عن هذا املوضوع، 
 
ً
وبعضها مثير للقلق. يقولون إنه عاجا
الــراغــبــة  ، ستنتفض اآلالت غــيــر 

ً
ــا أم آجــ

ــة هــــــؤالء األشــــخــــاص األغـــبـــيـــاء  ــاعـ فــــي طـ
وستريد ترتيب العالم بطريقة جديدة. 
بينما يطمئننا اآلخرون قائلن أن الذكاء 
االصطناعي لن يحل محل العقل البشري، 
فليست لديه مشاعر وال عواطف. لكن هل 
يمكن اعتبار غياب املشاعر والعواطف 
عــيــًبــا فـــي الـــوقـــت الـــحـــاضـــر؟ ألــــم يصير 
ــعـــاطـــف لـــعـــنـــة بــالــنــســبــة  ــتـ ــالـ ــعــــور بـ الــــشــ
للسياسين مــن كــل األطــيــاف، رغــم أنهم 
بــالــطــبــع لـــن يــعــتــرفــوا بـــذلـــك؟ أخـــيـــًرا، كل 
ــــاالت حـــــول حــقــيــقــة أن الـــذكـــاء  ــقـ ــ هـــــذه املـ
االصــطــنــاعــي، كــمــا يــقــولــون، لـــن يتحمل 
عـــبء حــيــاتــنــا بــالــكــامــل فــمــن الــــذي صمم 

ُيــســأل  ــم  لـ ــذه اآلالت؟ الــبــشــر بــالــطــبــع.  هــ
الــذكــاء االصــطــنــاعــي هــذا الــســؤال، فربما 

ا.
ً
كّون رأًيا مختلف

في الصحافة مثا ثبت منذ فترة طويلة 
الـــذكـــاء االصــطــنــاعــي يمكنه بسهولة  أن 
كــتــابــة مــقــال صحفي عــــادي، ولـــن يميزه 
ــيـــاري« أبـــــًدا عن  ــعـ ــادي »املـ ــعـ الــشــخــص الـ
مــقــال آخـــر كــتــبــه صــحــفــي شــهــيــر. عـــاوة 
على ذلــك تعمل وسائل اإلعــام الحديثة 
ـــا لـــألكـــاشـــيـــهـــات 

ً
ــد طـــبـــق ــزايــ ــتــ بـــشـــكـــل مــ

واألســـاطـــيـــر والــــصــــور الــنــمــطــيــة ذاتـــهـــا، 
وبنفس العمى األيديولوجي العام.

ا أنه خال الثورة 
ً

من الجدير بالذكر أيض
الصناعية أكـــد كــثــيــرون مــن األذكـــيـــاء أن 
اآللــة لن تحل محل الحرفي الــعــادي. أين 

هؤالء الحكماء وأين تلك املهن اآلن؟
صرنا اآلن نتحدث مع الذكاء االصطناعي 
ــاتـــب اتـــــصـــــاالت خـــدمـــة  ــكـ ــــي مـ بـــالـــفـــعـــل فـ
ــمـــــاء، وتـــتـــابـــعـــنـــا هـــــــذه الـــشـــبـــكـــات  ــعـــ الـــ
ألغـــــــــــراض الـــــدعـــــايـــــة والــــتــــســــويــــق عــلــى 
ــرنـــت وتــــــدرس ســلــوكــنــا فـــي الــبــنــك  ــتـ اإلنـ

وتوقف التعامات املشبوهة... إلخ.
يتبع  التقدم  الوقت نفسه، نظًرا ألن  في 
األوهام واألهواء البشرية، فكذلك تفعل 
كان من  التي  الجديدة  والوظائف  املهن 
املــســتــحــيــل ظـــهـــورهـــا مـــن قـــبـــل. ال يـــزال 

الناس حيث ال يتطلب  هناك طلب على 
ــا نــســبــًيــا )مـــتـــكـــرًرا 

ً
ــًرا بــســيــط ــ الــعــمــل أمــ

وخــاضــًعــا لــلــوائــح(، بــل يــتــطــلــب مــزيــًدا 
ــا 

ً
مـــن اإلبـــــــداع. عــلــى ســبــيــل املــــثــــال، وفــق

العاملي،  االقتصادي  املنتدى  لتقديرات 
الـــــذكـــــاء  ــيــــحــــل  2025 ســ عــــــــام  بــــحــــلــــول 
االصـــطـــنـــاعـــي والـــــروبـــــوتـــــات مـــحـــل 85 
مــلــيــون وظــيــفــة، ولــكــن فــي الــوقــت نفسه 
ما يقرب من 100 مليون وظيفة جديدة 

البشر. ستظهر وسيشغلها 
ــا علمية 

ً
 ما يشير من يكتبون أوراق

ً
عــادة

عــن سبب عــدم قــدرة الــذكــاء االصطناعي 
أبــًدا إلــى ما  على استبدال شــيء بالبشر 
يعتقدون أنها قيود حاسمة. لن تتمكن 
الروبوتات والذكاء االصطناعي مثا من 
امتاك ذكاء عاطفي للتعبير عن املشاعر 
والعواطف وقبول »املعلومات العاطفية« 

أثناء اتخاذ القرار.
ــك.  ــ ــا... دعــــنــــا نـــفـــتـــرض صـــحـــة ذلـ ــ ـ

ً
ــن ــ ــسـ ــ حـ

فتلق نظرة حــولــك. هــل مــن تــراهــم حولك 
ال يـــــزالـــــون يـــشـــبـــهـــون الــــبــــشــــر؟ ألـــيـــســـوا 
مبرمجن بشكل صــارم مــن خــال لوائح 
الشركات، وإذا خطوا خطوة إلى اليسار 
بـــدال مــن خــطــوة إلـــى الــيــمــن فـــأال يــبــدون 
ارتباًكا بالفعل وال يعرفون ماذا يفعلون؟ 
ــــداع وبــنــاء الــعــاقــات،  األمـــر ذاتـــه مــع اإلبـ

ــره إلـــى  ــ ــأسـ ــ ــم بـ ــالــ ــعــ ــنـــدمـــا يـــتـــحـــول الــ فـــعـ
تعايش وحيد معتل اجتماعًيا يجدون 
أنــه مــن األســهــل الجلوس على الشبكات 
االجتماعية بــداًل من التواصل مع أناس 
حــقــيــقــيــن. يــصــيــر الـــنـــاس أنــفــســهــم مثل 
الــروبــوتــات املشفرة، وال يمكنهم تجاوز 
»البرنامج« والقوالب النمطية والسلوك 
بــنــاًء على  ُيــقــّره املجتمع  الـــذي  القياسي 
ا« ومناسًبا. 

ً
اقتراح الدولة بوصفه »الئق

في ظل املستوى الحالي لغسيل الدماغ 
مــــن الـــصـــعـــب تـــخـــيـــل أنـــــه فــــي املــســتــقــبــل 
ســتــتــضــاعــف »االنـــحـــرافـــات« فـــي األفــكــار 
ــال. عــلــى األرجـــــح ســـتـــزداد درجـــة  ــعــ واألفــ

تطابقها.
ــًرا يـــجـــدر بــنــا ذكــــر خــاصــيــة مــهــمــة:  ــيــ أخــ
ــاعـــي مـــبـــرمـــج بــطــريــقــة  ــنـ ــطـ ــاء االصـ ــ ــذكـ ــ الـ
بــاتــبــاع خــوارزمــيــات  تتصرف بعقانية 
واضــحــة ومنطقية بطريقتها الخاصة. 
الــنــاس؟ يقومون بأشياء غبية  مــاذا عــن 
ــًدا تــلــو اآلخــــر. من  ــ إلـــى مــا ال نــهــايــة، واحـ
ــة، يــــبــــدو الـــســـيـــاســـيـــون وكـــأنـــهـــم  ــيــ ــاحــ نــ
دمــــى حــقــيــقــيــة تــنــطــق الـــعـــبـــارات الــزائــفــة 
ــا، مــســتــرشــدة بنفس  ــهــ واملـــحـــفـــوظـــة ذاتــ
الـــقـــوالـــب الــنــمــطــيــة لــلــســلــوك. مـــن نــاحــيــة 
ا أكثر األشياء التي 

ً
أخرى، يفعلون أحيان

ال يمكن تصورها والتي ال يمكن وصفها 

إال بــعــبــارة »لــقــد فــقــدوا عقولهم تــمــاًمــا« 
أو »فــقــدوا الــشــعــور بــالــخــزي تــمــاًمــا«. لن 
لــم تــكــن لديه  يفعل أي روبــــوت ذلـــك، إذا 
ــه الــتــحــديــد مــصــلــحــة ذاتـــيـــة أو  عــلــى وجــ
إلــى ذلك  كراهية أو شهوة للسلطة، ومــا 

في برنامجه.
ــات والــــــــذكــــــــاء  ــ ــ ــوتـ ــ ــ ــروبـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــن لـ ــ ــكـ ــ ــمـ ــ هــــــــل يـ
الــعــالــم بشكل  أن يحكموا  االصــطــنــاعــي 
أفــضــل؟ حــيــنــهــا ســيــتــم كــل شـــيء »وفــقــا 
الــســؤال سيء  للقواعد«. ســوف يختفي 
أو  الــقــطــب  أحــاديــة  فــي  املتمثل  السمعة 
تــعــدد األقــطــاب. لــن تــكــون هــنــاك حــروب 
إهــدار غير معقول  ألغــراض وهمية وال 
للموارد من أجل أهداف غير مفهومة و 
التباهي، كما  أو ملجرد  »غير منطقية« 
ســتــتــاشــى أشـــيـــاء كــثــيــرة أخــــرى وغــيــر 
ــنـــاس مــســتــرشــديــن  مــعــقــولــة يــفــعــلــهــا الـ
ــم وجــهــلــهــم  ــهـ ــاتـ ــمـــوحـ بـــمـــشـــاعـــرهـــم وطـ
املعرفة  يمليها نقص  )التي  وأوهامهم 
ــدم الـــرغـــبـــة فـــي تــلــقــيــهــا( وحــســدهــم  ــ وعـ

وكراهيتهم.
، وسيكون 

ً
سيصير العالم أخيًرا جميا

األشخاص املوجودون فيه غير مضرين 
ا، حيث سيتعلم الذكاء االصطناعي 

ً
بتات

بطريقة ما كيفية التحكم بهم وكبحهم 
وتــحــيــيــدهــم. كـــل مـــا ســيــتــبــقــى هـــو املـــرح 
بــا مــبــاالة فــي قطاعات مــحــدودة للغاية 
ـــا لــدخــل 

ً
وتـــنـــاول الــطــعــام والــــشــــراب وفـــق

مضمون غير مشروط، وإذا شئت، يمكنك 
العمل في بعض الوظائف التافهة التي 

ال معنى لها.
ــع املــتــعــة يــمــكــنــنــا أن نـــتـــرك لــلــنــاس  ــدافـ بـ
ــع الــــحــــق فـــــي االخـــــتـــــيـــــار؛ دعـــهـــم  ــبـ ــطـ ــالـ بـ
يــلــعــبــون، كــمــا كــانــوا يفعلون فــي أوقـــات 
ــل دوري  ــكــ ــشــ بــ الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة: رتـــــــــب 
ا حــول مــوضــوع بــرنــامــج الــذكــاء 

ً
تصويت

الــجــديــد  املــجــتــمــع(  االصــطــنــاعــي )إدارة 
ــــذي يـــخـــتـــارونـــه ألنــفــســهــم فــــي الــفــتــرة  الــ
القادمة املمتدة بن 4–6 سنوات. ستقوم 
مــنــظــمــة الــعــفــو الــدولــيــة نــفــســهــا بالطبع 
بـــفـــرز أصــــــوات الــتــصــويــت اإللـــكـــتـــرونـــي، 

وستجد بالتأكيد أنه غير مخطئ.
في الوقت نفسه، سيكون للناس »حقوق 
غـــيـــر قـــابـــلـــة لـــلـــنـــقـــض« مـــثـــل عـــــدم الــقــلــق 
وعدم اإلزعــاج والعيش من أجل متعتهم 
واالكــتــفــاء بالقليل وعــدم شغل أدمغتهم 
ا مبدأ »ال شيء 

ً
بشيء، وكذلك العيش وفق

يــعــتــمــد عــلــيــنــا، كـــل شـــيء ســيــتــقــرر لــنــا«. 
سيتوافق كل ذلك كلية مع الواقع الجديد. 
لكن ملــاذا يوجد أنــاس على اإلطـــاق؟ من 
ا 

ً
الـــواضـــح أنــهــم ســيــكــونــون بــالــفــعــل عبئ

إضافًيا على كوكب األرض!

* جــيــورجــي بــوفــت خــبــيــر ســيــاســي ورئــيــس 
تحرير سابق لصحيفة ازفستيا الروسية.

ماذا سيحدث حينما يبدأماذا سيحدث حينما يبدأ
الذكاء االصطناعي فىالذكاء االصطناعي فى
السيطرة على كل شيء؟السيطرة على كل شيء؟

بقلم : جيورجي بوفات *
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ــنــــة حـــافـــلـــة  ــنــــة ســ ــــت هـــــــذه الــــســ ــانـ ــ ــقــــد كـ لــ
مــــن نــــــــواٍح عــــديــــدة فـــفـــي حــــن أصــبــحــت 
الصدمات املتعلقة باملناخ أكثر انتشاًرا 
وشدة، تسببت الحرب الروسية-أوكرانية 
فــي أزمـــة طــاقــة عاملية ال تـــزال تــؤثــر على 
حياة املاين من الناس وسبل عيشهم، 
وفي أعقاب تلك الصدمة، أبرزت موجات 
ــا وآسيا  الــحــر غير املسبوقة عبر أوروبــ
وأمريكا الشمالية، ثم الفيضانات املدمرة 
إلــى تقليل  فــي باكستان، الحاجة امللحة 
اعتمادنا على الوقود األحفوري وإعادة 

تشكيل أنظمة الطاقة لدينا.
لحسن الحظ فــإن تطورات أخــرى حدثت 
لــلــشــعــور  ــًبــــا  ــا ســــبــ ــنـ ــتـ ســــنــــة 2022 أعـــطـ
بــاألمــل فــإقــرار قــانــون الحد مــن التضخم 
الــواليــات املتحدة األمريكية، أضخم  فــي 
ــبــــعــــاثــــات  ــثــــمــــار فـــــي تـــخـــفـــيـــض االنــ ــتــ اســ

ا تاريخًيا.
ً
بتاريخ أمريكا، يعتبر إنجاز

لــقــد كــانــت الـــواليـــات املــتــحــدة األمــريــكــيــة 
تــاريــخــًيــا أكــبــر مــصــدر لــتــلــوث الــكــربــون 
ــر املـــتـــقـــاعـــســـن فـــــي املـــحـــافـــل  ــ ــبـ ــ ومـــــــن أكـ
الــدولــيــة ولــكــن اآلن فـــإن مــن املــفــتــرض أن 
يضع قانون الحد من التضخم الواليات 
املتحدة األمريكية على مــســار تخفيض 
انــبــعــاثــاتــهــا بــشــكــل حــــاٍد مــمــا سيساعد 
في خفض أسعار الطاقة املتجددة حول 
العالم. ســوف تتاح للعديد من األســواق 
ــة الـــفـــرصـــة  ــيـ ــامـ ــنـ ــة والــــبــــلــــدان الـ ــئـ ــنـــاشـ الـ
ــة الـــتـــي تــعــمــل  ــاقـ ــتـــجـــاوز مـــحـــطـــات الـــطـ لـ

بالفحم.
تدفع جماعات الضغط العاملة في مجال 
الوقود األحفوري الحكومات في إفريقيا 
ــرى لــاســتــثــمــار فـــي تــطــويــر  ــ وأمــــاكــــن أخـ

الغاز الطبيعي استجابة ألزمة الطاقة.
ــات الــــتــــي تــم  ــ ــروعـ ــشـــ ــ ـــن املـ ــد مــ ــديــ ــعــ إن الــ
ــًرا ســتــكــون عــبــارة  الــتــخــطــيــط لــهــا مــــؤخــ
عـــن »قــنــابــل كــربــونــيــة« ســتــبــث أكــثــر من 
مليار طن من ثاني أكسيد الكربون طيلة 
فترة وجود تلك املشروعات، لكن الحركة 
املناخية سارعت إلى فضح تلك الجهود 
وإدانــة »االندفاع من أجل الحصول على 
الغاز« في إفريقيا.. نتيجة لذلك تعرض 
خــط أنابيب شــرق إفريقيا للنفط الخام 
النتكاسة تلو االنتكاسة، ومع انسحاب 
ــأمــــن مــن  ــا وشــــركــــة تــ ــ ــارًي ــجــ ــا تــ ــًكـ ــنـ 22 بـ
املـــشـــروع، اكــتــســبــت حــمــلــة »أوقـــفـــوا خط 
أنابيب شرق إفريقيا للنفط الخام« زخًما 
قبيل مؤتمر األمــم املتحدة لتغير املناخ 
»مؤتمر األطراف 27« في نوفمبر املاضي 
حيث تمكنت تلك الحملة من نقل وجهة 

نظرها بشكل مؤثر.
لقد كان مؤتمر األطــراف 27 لحظة فارقة 
بالنسبة للحركة املناخية في سنة 2022 
وعلى الرغم من أن الدولة املضيفة، مصر، 
لــم تــوفــر ســـوى مــســاحــة ضــيــقــة للتحرك 

املـــدنـــي مـــن أجــــل حــشــد الـــجـــهـــود، إال أن 
املنظمات تكيفت وذلك بالعمل من خال 
الــشــبــكــات والــتــحــالــفــات الــعــاملــيــة القائمة 
للضغط مــن أجـــل إيــجــاد الــتــزامــات أكثر 
الــكــربــون وحماية  مصداقية بشأن إزالـــة 
حــقــوق اإلنـــســـان والــتــمــويــل. فـــي الــخــتــام 
تمكن املؤتمر من التوصل التفاقية تتعلق 
بإنشاء صندوق عاملي منفصل لتعويض 
البلدان املعرضة لألخطار عن »الخسائر 
ــرار« املتعلقة بــاملــنــاخ، ونــظــًرا إلى  واألضــ
أن االقــتــصــادات املتقدمة رفضت ولفترة 
طويلة حتى مناقشة هــذه القضية، فإن 
هـــذا يــعــد انــتــصــاًرا كــبــيــًرا وهـــو انتصار 
تــحــقــق بــفــضــل الــنــشــطــاء املــوجــوديــن في 
الصفوف األمامية واملتحدثن من جميع 
أنحاء جنوب الكرة األرضية. لكن االتفاق 
لــم يتضمن أي نصوص  النهائي للقمة 
مــــحــــددة حـــــول الـــحـــاجـــة إلـــــى الــتــخــلــص 

التدريجي من الوقود األحفوري.
ــًرا، تــضــمــنــت الـــتـــطـــورات اإليــجــابــيــة  ــيــ أخــ
األخــــرى فــي الــســيــاســة املــنــاخــيــة فــي عــام 
2022 إطــــــاق شــــراكــــات عــــادلــــة النــتــقــال 
الطاقة فــي إندونيسيا وجــنــوب إفريقيا 
وفيتنام. إن تلك الشراكات والتي تهدف 
ــاوز الـــوقـــود  ملـــســـاعـــدة الـــبـــلـــدان عــلــى تـــجـ
األحـــــفـــــوري -لـــــو تــــم الـــقـــيـــام بـــهـــا بــشــكــل 
صــحــيــح- يــمــكــن أن تــغــيــر قـــواعـــد اللعبة 
فيما يتعلق بالتحول العاملي إلى الطاقة 

املتجددة. لقد بذل املجتمع الدولي كذلك 
ــزيــــد مــــن الـــجـــهـــود لــحــمــايــة الــطــبــيــعــة  املــ
الـــعـــام من  ــتــــراب  اقــ فـــي عــــام 2022، ومــــع 
نهايته، أقرت الحكومات في مؤتمر األمم 
املـــتـــحـــدة لــلــتــنــوع الــبــيــولــوجــي »مــؤتــمــر 
االطـــــراف15« إطـــار كونمينغ -مونتريال 
للتنوع البيولوجي ملا بعد -2020 وهي 
ــبـــن  صـــفـــقـــة شـــّبـــهـــهـــا الـــعـــديـــد مــــن املـــراقـ
باإلنجاز التاريخي املتمثل فــي اتفاقية 
باريس للمناخ لسنة 2015. إن التزام هذا 
اإلطـــار بحماية %30 مــن جميع املناطق 
البرية والبحرية بحلول عام 2030 يعني 
ــه يــفــتــح صــفــحــة جــــديــــدة بـــعـــد الــفــشــل  ــ أنـ
الجماعي في تحقيق أي من أهداف أيشي 

للتنوع البيولوجي لعام 2020.
لقد أدركت الحكومات وأصحاب املصلحة 
اآلخــــرون أخــيــًرا أن تغير املــنــاخ وفــقــدان 
ــا 

ً
الــتــنــوع الــبــيــولــوجــي مــرتــبــطــان ارتــبــاط

ــار  ـــا. إن الـــغـــابـــات املـــطـــيـــرة وأشـــجـ
ً
وثـــيـــق

املــانــجــروف ليست مــجــرد مــوطــن ملاين 
ــا دوًرا حيوًيا 

ً
األنــــواع، فهي تلعب أيــض

ــيـــرة االحـــتـــبـــاس الـــحـــراري  ــاء وتـ فـــي إبـــطـ
ألنــهــا تمتص وتــخــزن كميات هائلة من 
ثاني أكسيد الكربون. لقد أظهر العلماء 
أن املـــحـــافـــظـــة عـــلـــى الـــبـــيـــئـــة واســـتـــعـــادة 
النظام البيئي واإلدارة األفضل للمناطق 
الطبيعية يمكن أن تسهم في أكثر من ثلث 
الــتــي نحتاجها  تخفيضات االنــبــعــاثــات 

بــحــلــول عـــام 2030، واألهــــم مــن ذلــــك، أنــه 
ببساطة ال تــوجــد طــريــقــة للحفاظ على 
درجـــات الــحــرارة ضمن حــدود 1.5 درجــة 
مــئــويــة بـــدون وقـــف تــدهــور الطبيعة. إن 
مؤتمر األطراف 15 يقر بشكل واضح بأن 
السكان األصلين يلعبون دوًرا حيوًيا 
ــا املــؤتــمــر  فــي حــمــايــة الــطــبــيــعــة حــيــث دعـ
الدول الغنية لجمع مبلغ 30 مليار دوالر 
ســنــوًيــا مــن أجـــل تــمــويــل الــتــنــوع البيئي 
لــلــدول الــنــامــيــة بــحــلــول ســنــة 2030. لكن 
تـــحـــديـــد األهـــــــــداف هــــو مــــجــــرد الـــخـــطـــوة 
األولـــــــى. يــجــب أن نــتــحــرك بـــوتـــيـــرة غير 
مسبوقة الســتــعــادة التنوع البيولوجي 
ووقــف االحتباس الــحــراري، وهــذا يعني 
البقاء متيقظن لجهود أصحاب املصالح 
املكتسبة في عرقلة التقدم باإلضافة إلى 
مــقــاومــة الــحــلــول الــزائــفــة–مــثــل تعويض 
الـــكـــربـــون والـــطـــاقـــة الـــنـــوويـــة والــتــكــســيــر 
الــهــيــدرولــيــكــي. يــجــب أال تــأتــي اســتــعــادة 
الطبيعة على حساب املجتمعات املحلية 
ــة أكــثــر  ــل إنــــشــــاء عـــاقـ ــ ــه مــــن أجـ ــ عـــلـــًمـــا أنـ
صــحــيــة مـــع الــبــيــئــة وتــعــزيــزهــا يــجــب أن 
نــســتــلــهــم تــجــربــة الــســكــان األصــلــيــن. إن 
هـــنـــاك ثـــــورة مـــتـــزايـــدة خـــــارج مــؤتــمــرات 
األمـــــم املـــتـــحـــدة وقــــاعــــات مــجــالــس إدارة 
الشركات فأولئك الذين يطالبون بمزيد 
مـــن الــتــمــويــل ألنــظــمــة الــطــاقــة املــتــجــددة 
ــلـــوكـــة مـــحـــلـــًيـــا أصـــبـــحـــوا يــتــغــلــبــون  املـــمـ

على الحواجز القائمة منذ فترة طويلة 
ويــــرفــــضــــون أن يـــتـــم تـــهـــمـــيـــشـــهـــم، وهـــم 
يــســعــون إلـــى بــنــاء إجــمــاع جــديــد بحيث 
ال يــكــون هــنــاك مــجــال للشك بــأن مسائل 
الــعــدالــة املــنــاخــيــة غــيــر قــابــلــة للتفاوض. 
أنا أعتبر هذه الثورة الهادئة واحدة من 
أكثر األشــيــاء إثــارة خــال العقد املاضي. 
يعتبر التفاعل الــدوري للتقدم والتراجع 
سمة دائمة لصنع السياسات–وللطبيعة 
نــفــســهــا. إن األزمــــــات الــحــتــمــيــة يــجــب أال 
ـــقـــابـــل بـــالـــيـــأس بـــل بـــاألمـــل فـــي تحسن 

ُ
ت

ــادم، وفــي حــن أن أزمـــة الــطــاقــة فــي عام  قـ
2022 أعطت ذريعة جديدة ألولئك الذين 
يدافعون عن زيادة االستثمار في الوقود 
األحــفــوري، إال أن مثل تلك االستثمارات 
تــتــجــه بـــســـرعـــة نـــحـــو الــــخــــســــارة املــالــيــة 
ــاقـــة املــــتــــجــــددة أصــبــحــت  وذلــــــك ألن الـــطـ
ــــوري. تــقــوم  ــفــ ــ ــن الــــوقــــود األحــ أرخــــــص مــ
املــجــتــمــعــات والـــبـــلـــدان واملـــــدن واملــنــاطــق 
الــعــالــم بتجربة حلول  أنــحــاء  فــي جميع 
مــنــاخــيــة إبـــداعـــيـــة. يــجــب عــلــيــنــا تــحــديــد 
األشخاص الذين يعملون وحشد الدعم 
لهم وتعزيز قدراتهم. إن هذه هي الطريقة 
التي سنطلق من خالها املرحلة التالية 
الحاسمة من الكفاح املستمر منذ عقود 

ضد تغير املناخ والدمار البيئي.
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الـواليـــات املتـحـــدة األمـريكيـة تـاريخيـًا أكبـــر مصـدر لتلـوث الكـربون

حالة احلركة املناخية خالل عام 2022
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رئيس التحرير : النـاشط البيئـياألخـــيــرة

خالد محمد الهاجري

واشــنــطــن : فــرت أنــثــى فهد مــن الــنــوع املــرقــط تزن 
فــي حــديــقــة حــيــوان  11.3 كيلو جـــرام مــن قفصها 
داالس، الــجــمــعــة، مــمــا دفــع املــســؤولــن إلــى إغــاق 
الحديقة وإعـــان »حــالــة طـــوارئ«، على الــرغــم من 
املناطق املجاورة بأنها ال تمثل  تأكيدهم لسكان 
إنها عثرت  الحيوان الحقا  خطرا. وقالت حديقة 
الحديقة، فيما  فــي  الفهد غير مصابة  أنثى  على 
فــتــحــت شــرطــة داالس تــحــقــيــقــا حـــول مـــا إذا كــان 
الــقــفــص حــيــث تــســكــن قــد تــعــرض »عــمــدا للتلف« 

بــي ســي”.  أم ال، بحسب تقرير نشرته شبكة »أن 
ــيـــة تــشــيــر إلـــى أنــهــا  ــافـــت أن املـــؤشـــرات األولـ وأضـ
»غـــيـــر مـــصـــابـــة« ولـــكـــن ســيــتــم تــقــيــيــمــهــا مـــن قــبــل 
الـــطـــاقـــم الــطــبــي الــبــيــطــري فـــي الـــحـــديـــقـــة. وقــالــت 
الجمعة »إن  شرطة داالس خــال مؤتمر صحفي 
الفهد تم قطعه«، مشيرة  الخاص بأنثى  القفص 
إلى أنها تحقق باألمر. ويتراوح عمر أنثى الفهد 
ــد نــائــب رئــيــس  ثـــاث إلـــى أربــــع ســـنـــوات، فــيــمــا أكـ
حــديــقــة الـــحـــيـــوان لــرعــايــة الــحــيــوانــات والــحــفــاظ 

فــي مؤتمر  إيــديــل للصحفين  عليها هــاريــســون 
ــا ال تـــشـــكـــل خـــطـــرا عـــلـــى الـــبـــشـــر”.  ــهــ صـــحـــفـــي »إنــ
وأضاف أنه ليس من املعلوم تحديدا متى هربت 
أنثى الفهد، لكن يبدو أنها فرت من خال قطع في 
املرقطة،  الــذي يحيط بالقفص. والفهود  السياج 
ويطلق عليها ذلك بسبب أشكال فرائها الشبيهة 
بالغيوم، تسكن الغابات الكثيفة في سفوح جبال 
الــهــيــمــااليــا وجــنــوب شـــرق آســيــا وجــنــوب الصن 

ل أعدادها في البرية. وتتضاء

كاليفورنيا تستعد لـ »فيضانات كارثية«

العثور على أنثى فهد هربت من حديقة حيوان فى داالس والسلطات حتقق

• كــواالملــبــور : قبض رجـــال اإلطــفــاء فــي جــزيــرة بــورنــيــو املاليزية 
أمــتــار، كــان ينتظر فريسته فــي قبو  على تمساح ضخم بــطــول 3 
منزل يعود ألحد السكان املحلين، حسب صحيفة »ديلي ستار« 
البريطانية. وفــي التفاصيل، اتصل سكان املنزل بالشرطة مساء 

الثاثاء املاضي لإلباغ عن تمساح مفترس رؤوه في قبو منزلهم
وقال متحدث باسم رجال اإلطفاء إلحدى الصحف املحلية: »عندما 
املــكــان، عثرنا على تمساح يبلغ طوله نحو 3 أمتار،  إلــى  وصلنا 

متواجد في الطابق السفلي ملنزل العائلة«.
ا من ربطه بمساعدة السكان 

ّ
وأضــاف: »أمسكنا بالتمساح وتمكن

املحلين، والحقا تم تسليمه للجهات املعنية«.  تأتي هذه الحادثة، 
بعد أيام من إنقاذ شاب من ناميبيا )19 عاما( لشقيقته )9 سنوات( 
لــهــجــوم خطير مــن تــمــســاح، مــا تسبب بإصابتها  الــتــي تــعــرضــت 
بجروح في فخدها وجذعها. يذكر أن التماسيح تقتل سنويا أكثر 

من 1000 شخص حول العالم.

العثور على متساح بطول 3 أمتار
 فى قبو منزل عائلة ماليزية

تدشني أول موقع إلطالق األقمار االصطناعية فى أوروبا
• القطب الشمالي : افتتحت 
الــســويــد، أول مــوقــع إلطــاق 
ــة مــع  ــيـ ــاعـ ــنـ ــطـ ــار االصـ ــ ــمـ ــ األقـ
األوروبية؛  املنافسة  احتدام 
ــل  تـــرسـ دولـــــــــة  أول  ــكــــون  ــتــ لــ
ــة إلــــى  ــيــ ــاعــ ــنــ ــطــ ـــــاًرا اصــ ــمـــ ــ أقــــ
مـــدار مــن الــقــارة األوروبـــيـــة. 
وشــــارك مــلــك الــســويــد كـــارل 
ــادس عـــشـــر غـــوســـتـــاف؛  ــســ الــ
وأورســــــــوال فــــون ديــــر اليـــن؛ 
رئيسة املفوضية األوروبية، 
وأولـــــــــــــــف كـــــريـــــســـــتـــــرســـــون؛ 
رئـــيـــس الـــــــوزراء الـــســـويـــدي، 
في حفل االفتتاح في القطب 
ــعــــد نــحــو  ــ ــى ُب ــلـ ــالـــي عـ ــمـ ــشـ الـ
 )

ً
مــــيــــا  25( كـــيـــلـــومـــتـــرًا   40

مـــن مــديــنــة كـــيـــرونـــا. وقــالــت 
فـــون ديـــر اليــــن؛ بــعــد الــحــفــل 
ــٌد  ــديـ لـــصـــحـــفـــيـــن: »هــــنــــاك عـ
التي  الوجيهة  األســبــاب  مــن 

إلى تسريع  تجعلنا بحاجة 
األوروبــي«.  الفضاء  برنامج 
وأضــــــــافــــــــت: »أوروبـــــــــــــــا لـــهـــا 
مـــــوطـــــئ قــــــــدم فــــــي الــــفــــضــــاء 

به”. وستحتفظ 
ــم  ــ ــاســ ــ وقـــــــــــــــــال مـــــــتـــــــحـــــــدث بــ
ــاء الـــســـويـــديـــة  ــفـــضـ شـــركـــة الـ
ــرانـــج  ــتـ اسـ ــة  ــركــ ، شــ  )SSC(
الشركة  إن  للدولة،  اململوكة 
إلـــى إطـــاق أول قمر  تــهــدف 
اصــطــنــاعــي لــهــا مـــن املــوقــع 
عـــام  مــــن  األول  ــع  الــــربــ »فـــــي 
املركز  2024”. سيستضيف 
اخـــتـــبـــارات لــوكــالــة الــفــضــاء 
ــخ  ــ ــواريـ ــ ــــصـ ــلـ ــ األوروبـــــــــــيـــــــــــة لـ
ــلــــى الـــهـــبـــوط  ــا عــ ــهــ ــبــ ــدريــ وتــ
تلك  غــرار  األرض، على  على 
الــــتــــي تـــســـتـــخـــدمـــهـــا شـــركـــة 
ســبــيــس إكـــس، املــمــلــوكــة من 

إيلون ماسك. ِقبل 

ــراء  ــ ــبـ ــ : حـــــــــذر خـ ــيــــس  ــلــ ــجــ انــ لـــــــــوس   •
األرصـــاد الجوية الجمعة من أن وسط 
كاليفورنيا معرض لخطر »فيضانات 
كــارثــيــة« فــي نــهــايــة هـــذا األســـبـــوع، في 
ــــي الـــثـــامـــنـــة  ــرب عـــاصـــفـــة هـ وقـــــــٍت تــــضــ
عــلــى الــتــوالــي أراضــــَي غــيــر قــــادرة على 

امتصاص مزيد من األمطار.
ـــا 

ً
ــر اكـــتـــظـــاظ ــ ــثــ ــ ــد الــــــواليــــــة األكــ ــهــ وتــــشــ

ــات املـــتـــحـــدة منذ  ــواليــ بــالــســكــان فـــي الــ
ــار بــلــغــت  ــطــ ــع هـــطـــول أمــ ــيـ ــابـ ثـــاثـــة أسـ
مــعــدالت تاريخية. وأودت سلسلة من 
الـــعـــواصـــف بـــحـــيـــاة 19 شـــخـــًصـــا عــلــى 
ا للسلطات بسبب فيضانات 

ً
األقل وفق

ــيــــة وانـــقـــطـــاع واســــع  ــارات أرضــ ــيــ ــهــ وانــ
الــنــطــاق لــلــتــيــار الــكــهــربــائــي وتــســاقــط 

أشجار.
وســــجــــل مـــنـــخـــفـــض جــــــوي جــــديــــد فــي 
ــا أثــــــــار قــلــق  ــ ــا الـــجـــمـــعـــة مـ ــيـ ــفـــورنـ ــيـ ــالـ كـ
ــا  ـ

ً
ــق ــة. وفـ ــ ــواليــ ــ ــط الــ ــ ــلـــطـــات فــــي وســ الـــسـ

ــزيــــرة  ــبــــه جــ ــعــــات، قـــــد تــــجــــد شــ ــتــــوقــ ــلــ لــ
مــونــتــيــري نفسها مــعــزولــة عــن الــعــالــم 
بسبب ارتفاع األمواج، وقد تغمر املياه 

مدينة ساليناس البالغ عــدد سكانها 
160 ألف نسمة.

ــدمـــــة األرصـــــــــــــاد الـــجـــويـــة  وحـــــــــــذرت خـــ
األمـــيـــركـــيـــة مــــن أن »وادي ســالــيــنــاس 
الــســفــلــي بــكــامــلــه ســيــشــهــد فــيــضــانــات 
كارثية«. وأضافت أن »مدينة ساليناس 
الــفــيــضــانــات.  بكاملها مــعــرضــة لخطر 
وســتــغــرق معظم مناطق كاستروفيل. 
الــطــرق القريبة مــن نهر  وستفيض كــل 
ســالــيــنــاس وســتــصــبــح غــيــر ســالــكــة«، 
ومن املتوقع أن تغمر املياه أكثر من 36 

ألف هكتار من األراضي الزراعية.
وكــل البنية التحتية والــطــرق واملــنــازل 

معرضة لخطر حدوث أضرار جسيمة.
ــواٍح عــــدة فـــي املــنــطــقــة أوامــــر  ــ وتــلــقــت نــ
بــاإلخــاء، فيما شبه جــزيــرة مونتيري 
مهددة باالنقطاع عن العالم إذا تسببت 
الــطــرق. وحــذر املسؤولون  املــيــاه بقطع 
ــذا  ــابــــق هـ ــــت ســ ــيـــري فــــي وقــ ــتـ فــــي مـــونـ
األســبــوع مــن أن »ســكــان شبه الجزيرة 
ومنطقة ساليناس يجب أن يتوقعوا أن 

لوا ملدة يومن أو ثاثة«.
َ
ُيعز

رجال اإلطفاء ظنوا القطة
فهداً فاطلقوها فى الغابة

• برازيليا : اختلط األمر على رجال 
اإلطــفــاء في الــبــرازيــل، عندما وردهــم 
ــوار  ــاغــ ــــن وجــــــــود فـــهـــد جــ ــال عـ ــ ــــصـ اتـ
حـــــد املــبــانــي، 

ٔ
يــتــجــول بـــالـــقـــرب مـــن ا

فــــســــارعــــوا اللـــتـــقـــاطـــه مــســتــخــدمــن 
الــشــبــاك، ومــن ثــم إطــاقــه فــي البرية، 
ن الفهد هو في الواقع 

ٔ
ليتبن الحقا ا

قــطــة عــائــدة لــفــتــاة صــغــيــرة. وذكـــرت 
ن قسم اإلطفاء 

ٔ
صحيفة »ديلي ميل« ا

الــقــطــة األلــيــفــة املرقطة  ن يفقد 
ٔ
ا كـــاد 

ــن الـــعـــمـــر ســـبـــعـــة اشـــهـــر  ــ الـــبـــالـــغـــة مـ
والــعــائــدة ألســــرة فــي واليــــة ميناس 
البرازيل بعد  جيرايس جنوب شرق 
فــــاد والــد 

ٔ
نـــه جـــاكـــوار. ا

ٔ
ن ظــن خــطــأ ا

ٔ
ا

الــفــتــاة، الــطــبــيــب الــبــيــطــري رودرغــــو 
كــلــيــل، إنـــه اســتــيــقــظ حــوالــي الساعة 

ن القطة البنغال 
ٔ
ا 7 صباحا والحــظ 

الـــتـــي اشـــتـــراهـــا مــقــابــل 1300 دوالر 
كهدية البنته البالغة من العمر سبع 
ــنـــوات مـــفـــقـــودة. وبـــعـــد انــضــمــامــه  سـ
الـــعـــائـــدة  ب 

ٔ
ا الـــــى مــجــمــوعــة واتــــــس 

ن املستأجرين 
ٔ
ا درك 

ٔ
ا لسكان املبنى 

ــوارئ  ــطــ ــالــ ــوا بــ ــلــ ــه اتــــصــ ــارتــ ــمــ فـــــي عــ
ن رصدوا القطة 

ٔ
صباح الثاثاء بعد ا

تتجول في املبنى، وكانوا متخوفن 
نه تم العثور 

ٔ
نها جاكوار، وعلم ا

ٔ
من ا

ــة بــالــقــرب  ــابـ عــلــيــهــا ونــقــلــهــا إلــــــى غـ
مــــا حـــدث  ــــف األب  املـــــنـــــزل. وصــ مــــن 
بالسريالي ونــتــاج خطأ تلو اآلخــر. 
وقد فتشت األســرة في الجوار قرابة 
ن تجدها ابنته 

ٔ
ا ثماني ساعات قبل 

في الغابة مساء الثاثاء.


