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بريطانيا
ت�ستعد لغزو كبري 
من العناكب هذا 

اخلريف   

ت�ستعد بريطانيا هذا اخلريف، 
لهجمة قد تكون كبرية من خمتلف 
اأنواع العناكب، التي �ستنت�سر يف 

البيوت وحدائق املنازل وكراجات 
ال�سيارات، ب�سكل قد يكون مقلقًا 

وخميفًا للكثريين.فقد اأعلنت جمعية 
املتخ�س�سة  ح�سرة"اخلريية  "حياة 

بحياة احل�سرات واحلفاظ عليها، 
اأن الظروف البيئية هذا اخلريف، 

مالئمة جدًا لتكاثر عدد كبري من 
اأنواع العناكب الربيطانية مثل 

املنزل". فالي"و"عنكبوت  "كرين 
و�ستكون هذه الأخبار �سارة، وفقًا ملا 
ذكرته �سبكة �سكاي نيوز الإخبارية، 
ملحبي الطبيعة الذين يجدون متعة 
يف متابعة مثل هذه الأنواع، اإل اأن 
كارهي العناكب والذين يخ�سونها، 

�سيعانون كثريًا من هذا النت�سار.
ومن املعروف اأن ف�سل اخلريف عادة 

ما يكون مو�سما لنت�سار العناكب 
يف املنازل والعديد من الأماكن، ما 
يثري قلق اأولئك الذين يخافون من 

هذا النوع من احل�سرات، مثل جيما 
كري�ستيان البالغة من العمر 24 عامًا، 
والتي تقول: "اأنا قلقة جدًا من الأمر، 

اأظنني �ساأجلاأ للتنومي املغناطي�سي 
لأ�ستطيع النوم، واإل لن تغم�ض يل 

عني."وعن �سبب النت�سار الكبري 
املتوقع للح�سرات هذا اخلريف، 

يقول املدير التنفيذي جلمعية 
�ساردلو:  ح�سرة" مات  "حياة 

وغياب  الطويل،  وال�سيف  "الدفء، 
الأجواء الباردة، كلها عوامل �ساعدت 

على وجود احل�سرات ال�سغرية 
التي تتغذى عليها اأنواع العناكب 

املختلفة، اإ�سافة اإىل وجود العديد 
من املواد املتحللة التي تتغذى 

عليها." وياأمل �ساردلو اأن يوؤدي 
انت�سار وزيادة اأعداد العناكب 

اإىل تخفيف حدة النق�ض احلا�سل 
يف اأعداد هذه احل�سرات، والتي 

تعترب مهمة يف احلفاظ على النظام 
البيئي، كما ياأمل اأن ي�ساعد النا�ض 

يف احلفاظ على الأعداد املتزايدة 
هذا اخلريف. وقد يكون هذا 

اخلريف مو�سم �سيد وفري للطيور 
التي تتغذى على هذه الأنواع من 

العناكب الربيطانية، لذلك يدعو 
�ساردلو ال�سكان لعدم قتل اأي منها، 

والكتفاء باإلقائها خارج املنزل، 
ويقول: "اإن جميعها تقريبًا غري 

موؤذية، وميكن ان تكون 
مفيدة من خالل اأكلها 

للذباب وبع�ض 
احل�سرات 
الأخرى.

اأظه���رت درا�س���ة اأمريكي���ة اأن الكح���ول ال���ذي ع���ده 
الكث���ريون �سبب���ا يف احلوادث، قد يك���ون على عك�ض 
ذلك، بحيث يحمي الدماغ من الإ�سابات التي تعر�ض 
حي���اة الإن�سان خلطر بعد تعر�سه للحادث.وتبني يف 
 Archives of" الدرا�س���ة، الت���ي ن�س���رت مبجل���ة
 38 على  اأجري���ت  والت���ي  Surgery"الأمريكي���ة، 
األ���ف مري����ض م�سابني بج���روح خط���رية ومعتدلة 
يف دماغه���م ما ب���ني عام���ي 2000 و2005، اأن 38 
يف املائ���ة منهم كانوا يحملون ن�سب���ة من الكحول 
بدمائهم، وه���م الذين كانوا اأقل عر�سة من غريهم 
خلطر امل���وت ب�سب���ب اإ�ساباتهم. وم���ن جهته قال 
اأح���د كاتب���ي الدرا�سة، علي �سلي���م، اإن اخلال�سات 
"تطرح اأ�سئلة اأكرث مما تقدم اأجوبة، لأنه ل ي�سح 
الق���ول ب���اأن تن���اول الكحول �س���يء جي���د، خ�سو�سا 
واأنه م�س���وؤول عن الكثري من ه���ذه الإ�سابات، ولكن 
درا�ستن���ا ت�س���ري اإىل اأن الأ�سخا����ض الذي���ن يحملون 
بدمائهم ن�سب���ا عالية من الكحول، هم اأكرث قدرة على 
النجاة من اجل���روح التي اأ�سابتهم."واأو�سح �سليم، 

العام���ل مبرك���ز طب���ي مبدين���ة لو����ض اأجنلو����ض يف 
ولي���ة كاليفورنيا الأمريكي���ة، اأن الدرا�سة قد ت�ساعد 
الأخ�سائيني واخلرباء على تطوير اأدوية وعالجات 
لإ�ساب���ات الدماغ، مبينا يف الوق���ت نف�سه اأن للبحث 
حدوده.و�س���رب �سلي���م مثال على ذلك، ب���اأن املر�سى 
الذي���ن �سملتهم الدرا�سة، وكان���وا يعاقرون الكحول، 
هم اأ�سغر بال�سن وجروحهم اأقل خطورة من غريهم، 
وق�سوا وقت���ا اأقل وهم ي�ستخدم���ون اأجهزة التنف�ض 
ال�سناع���ي اأو يف غ���رف العناية املرك���زة من غريهم، 
مو�سحا اأنه رغم اأخذ كل هذه العوامل بعني العتبار 
اإل اأن���ه يبدو اأن الكحول يحمي الدماغ. واأ�سار �سليم 
اإىل اأن 9.7 يف املائ���ة م���ن املر�سى الذين مل يتناولوا 
الكح���ول قد ق�سوا ج���راء جروحهم باملقارنة مع 7.7 
يف املائ���ة من الآخرين املعاقري���ن للخمر. وذكر �سليم 
ب���اأن ال�سب���ب وراء قدرة الكحول عل���ى حماية الدماغ 
ل ي���زال اأمرا غام�س���ا، مبينا اأنه ميك���ن تف�سريه باأنه 
ق���ادر على التخفي���ف من اأث���ر الكاتيكولمين���ات، اأي 
الإ�ساب���ة  بع���د  الت���ي يفرزه���ا اجل�س���م  الهرمون���ات 

بج���رح عمي���ق، ومو�سح���ا اأن وج���ود 
ن�سب���ة مرتفع���ة م���ن الكح���ول بال���دم قد 

هذا.  اجل�سماين  الفعل  رد  "ي�سعف"من 
وراأى �سليم، اأن ا�ستخدام الكحول للعالج 

ه���و اأم���ر م�ستبعد ولكن فه���م كيفية حمايته 
لبع�ض النا�ض قد ي�ساعد العلماء على تطوير 

اأدوية جلروح واإ�سابات الدماغ. ومن ناحيته 
قال ديفيد هوفدا، الأ�ستاذ يف مركز متخ�س�ض 

بجامع���ة كاليفورني���ا، ب���اأن الكح���ول ميك���ن اأن 
يخف����ض م���ن ح���رارة اجل�س���م الداخلي���ة، وه���و 

الأمر املعروف عن���ه باأنه يخفف من موت والتهاب 
اخلاليا، الت���ي ت�سببها الإ�سابات اخلطرية للدماغ.  

واأو�س���ح هوفدا باأن اأثر الكحول الإيجابي قد يكون 
حمدودا جدا، مبين���ا اأن الدرا�سات التي اأجريت على 
احليوان���ات اأت���ت بنتائ���ج مت�ساربة، م�س���ريا اإىل اأن 
الدرا�س���ة الأخرية، اأظهرت انه رغم اأن املر�سى الذين 
كان���وا ي�سربون الكحول اأق���ل عر�سة للموت، اإل اأنهم 

اأكرث تعر�سا حلدوث م�ساعفات بعد الإ�سابة.

الكحول قد يحمي الدماغ يف احلوادث املميتة

نا�سا تخترب 
اأقمارًا �سناعية 

م�سادة لل�سواريخ 
البالي�ستية

اتباع حمية غذائية خاطئة ت�سبب خيبة اأمل 
حلواء نظرًا للتقيد بفرتة طويلة برجيم غري 
�سليم الأمر الذي ياأتي بنتيجة عك�سية، واأ�سار 
اأن  اىل  الدرا�سات  من  �سل�سلة  خالل  العلماء 
احلرارية  لل�سعرات  التقييد  ذات  احلمية 
"بن�سبة 40%"تزيد من احلد املتو�سط لطول 

العمر بن�سبة 30 اإىل %50. 
ونوع  العمر  ط��ول  بني  ال��درا���س��ات  وربطت 
زي�����ادة طول  ذل���ك يف  اإث���ب���ات  ال���غ���ذاء ومت 
برمائية  وكائنات  والأ���س��م��اك  الفئران  عمر 
وح�����س��رات وغ��ريه��ا م��ن ال��الف��ق��اري��ات، ما 
العام  والنخفا�ض  اجل��وع  تاأثري  اإىل  ي�سري 
احلماية  يف  احلرارية  ال�سعرات  ل�ستهالك 
من ال�سيخوخة. بيد اأن الأبحاث مل ت�سر اإىل 
ارتباط هذا الأثر مع منع عن�سر غذائي حمدد، 
التاأثريات الف�سيولوجية  اأن بع�ض  كما تبني 
املنخف�سة،  احلرارية  ال�سعرات  ذات  للحمية 

مب�����������ا 
ي����خ����ف���������ض 
م���������������س�������ت�������وى 
والأن�سولني  الغلوكوز 
خف�ض  على  يعمل  ال���دم،  يف 
واإنتاجيته  اجل�����س��م  ح�����رارة  درج�����ة 
كما  احلرة"،  "الذرات  املوؤك�سدة  لاليونات 

ذكرت جريدة "القب�ض".
ويرجع ذلك اإىل ارتباط هذه احلمية بتحفيز 
اخلاليا  واإف�����راز  ال�سعيفة  اخل��الي��ا  م���وت 
تراكم  ب���طء  يف  دور  ل���ه  مم���ا  ال��رتم��ي��م��ي��ة، 
والتاأثري  الأم��را���ض،  تطور  وتقليل  ال�سرر 
والقلب  امل��خ  خاليا  يف  يظهر  حماية  الأك��رث 

والع�سالت. 

حميات �سليمة 
ول��ع��ل ال���ف���ائ���دة الأ���س��ا���س��ي��ة ل��ل��ح��م��ي��ة ذات 
يف  تنح�سر  املنخف�سة  احلرارية  ال�سعرات 
اإ�سعاف اإنتاجية اليونات احلرة، ما يخف�ض 
اجل�سم،  خ��الي��ا  على  التاأك�سدية  الأ���س��رار 
ح�سا�سية  يقلل  اجل���وع  اإن  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
الأن�سجة لالإجهاد التاأك�سدي ويرفع من معدل 

الرتميم و البناء.

الأمريكيني  الخت�سا�سيني  اأبحاث  وقّيمت 
عند  امل��ح��دودة  التغذية  فعالية  والإيطاليني 
الأ�سحاء غري املدخنني ممن التزموا بحمية 
ذات �سعرات حرارية منخف�سة )1100 اإىل 
1950 �سعرة حرارية( خالل �ست �سنوات، 
عادية  اأمريكية  حمية  اتبع  من  مع  مقارنة 
حرارية(  �سعرة   3537 اإىل   2000 )م��ن 
بحمية  تقيد  من  بر�سد  قاموا  حيث  يوميًا، 
 %26 من  احلرارية  �سعراتها  تتكون  يومية 
و%46  ال��ده��ون  من  و%28  الربوتينات  من 
الفواكه،  من  وتتاألف  الكربوهيدرات،  من 
الربوتينات  احلبوب،  اجلوز،  اخل�سروات، 
املحالة  امل�سروبات  ا�ستبعاد  )مع  واللحوم 
اأن اغ��ل��ب م���ن مت  ف��اك��ت�����س��ف��وا  واحل���ل���وى( 
مل  ع���ام���ًا(   82 اإىل   35 ���س��ن  )م���ن  ر���س��ده��م 
يتناولون  ول  م��زم��ن��ة،  ب��اأم��را���ض  ي�سابوا 
عادية من  اتبعوا حمية  مقارنة مبن  اأدوي��ة، 
بوزن  باحلمية  تقيد  من  قيود.ومتيز  دون 
الكولي�سرتول  م�ستوى  يف  وانخفا�ض  اأق��ل 
والغلوكوز  الدهنية  والربوتينات  الإجمايل 
مقارنة  الدم  و�سغط  التجلطات  منو  وعامل 
احلمية  اإن  اثبت  حيث  العادية.  باملجموعة 
تقلل  املنخف�سة،  احل��راري��ة  ال�سعرات  ذات 
اأمرا�ض  ت��ط��ور  خ��ط��ر  م��ن  ج��وه��ري  ب�سكل 
الأمرا�ض  وتكرار  ال��دوري،  واجلهاز  القلب 
الختبار. جمموعة  مع  باملقارنة  اللتهابية 
عليه  وتظهر  ب��ال��وه��ن  الإن�����س��ان  ي�ساب  ق��د 
ويخ�سر  وجتاعيد  �سعف  من  الكرب  عالمات 
حيويته ون�سارته يف عز �سبابه، مبعنى اإن 
ي�سبح مظهره اأكرب من �سنه احلقيقي نتيجة 
لعوامل كثرية من اأهمها الإفراط يف ا�ستهالك 
ال�سكريات واملواد الدهنية والتدخني و�سرب 
والتعر�ض  واخل���م���ول  وال��ك�����س��ل  ال��ك��ح��ول 

لل�سم�ض. 
اأن  ويف ه���ذا الإط������ار، ح���ذر اخل�����رباء م���ن 
الوجبات ال�سريعة وغريها من الأطعمة غري 
ال�سيخوخة وي�سعب  بوادر  ت�سرع  ال�سحية 
التغلب على اآثارها ال�سلبية يف اجل�سم، لذلك 
باللتزام  التغذية  وخ��رباء  الأط��ب��اء  ين�سح 

يف  ت�ساعد  متوازنة  �سحية  وجبة  بتناول 
تاأخري ال�سيخوخة.

وجبة �سحية 
عنا�سر  اأه��م  من  اأن  التغذية  خ��رباء  ويوؤكد 

الوجبة ال�سحية اأن حتتوي على التايل: 
يحتاجها  التي  الغذائية  العنا�سر  جميع   -
الكربوهيدرات   من  واح��د  كم�سدر  اجل�سم، 
) الن�سويات (  واآخر من الربوتينات و5 اأنواع 
حتتوي  وان  الفواكه،  اأو  اخل�سروات  من 
من  منخف�سة  ن�سبة  على  املطبوخة  الأطباق 

الدهون والأمالح وال�سكر. 
- احل���ر����ض ع��ل��ى حت�����س��ري ط��ب��ق ك��ب��ري من 
اخل�سراوات  م��ن  اأن���واع���ا  ي�سم  ال�سلطة، 
والفيتامينات  امل��ع��دن��ي��ة  ب���الأم���الح  الغنية 
والألياف، خا�سة داكنة اللون مثل اجلرجري 
وال��ب��ق��دون�����ض واخل���ي���ار وال��ف��ل��ف��ل ال��ب��ارد 

والطماطم وغريها. 
من  طبق  على  امل��ائ��دة  حت��ت��وي  ان  يجب   -
وال�سبانخ  امل��ل��وخ��ي��ة  م��ث��ل  اخل�������س���روات 

والربوكلي والكو�سا وغريها.
من  فبدل  بالفواكه،  التذكري  هنا  يغفل  ل   -
تناول حلويات الأعياد الد�سمة يف�سل تناول 
الليمون  اأو  البطيخ  اأو  ال��ربت��ق��ال  م��ن  حبة 
عدة  على  لحتوائها  اجلوافة  اأو  املانغو  اأو 
املقاوم   E وفيتامني   C كفيتامني فيتامينات 
مل�ستوى  وال��راف��ع  الب�سرة  خ��الي��ا  لأك�����س��دة 

مناعة اجل�سم. 
- يجب الإقالل من تناول املوالح واملخلالت 
امللح،  م��ن  م��رت��ف��ع��ة  ن�سبة  م��ن  حت��ت��وي��ه  مل��ا 
وم�ساكل  ال���دم،  �سغط  رف��ع  اإىل  ي���وؤدي  م��ا 
اأن  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  اأخ����رى،  وقلبية  ك��ل��وي��ة 
م�ستوى  انخفا�ض  ي�سبب  ال�سوديوم  ملح 
الكال�سيوم يف اجل�سم، ما يوؤدي اإىل ه�سا�سة 

العظام وم�ساكل يف الب�سرة . 
امل���ائ���دة على  اأن حت��ت��وي  ع��ل��ى  - احل��ر���ض 
اللنب،  ال����روب،  م��ث��ل  الأل���ب���ان  م��ن  منتجات 
بخا�سة  الأط��ف��ال  وعلى  املهلبية.  احلليب، 
ت��ن��اول ن��وع��ني م��ن ت��ل��ك امل��ن��ت��ج��ات. يوؤكد 

من  قبل غريها  لطات  ال�سَّ تناول  اأن  اخلرباء 
اأنها  منها  كثرية  فوائد  له  الأخ��رى  الأطعمة 
ت�سهل عملية اله�سم وتقلل من اأخطار تناول 
الوزن،  على  املحافظة  الدهون، وت�ساعد يف 
مما يجنب ال�سمنة. فال�سلطات حتتوي على 
ت�سهل  التي  والأل��ي��اف  امل��اء  من  عالية  ن�سبة 
بالإم�ساك  الإ���س��اب��ة  وتقلل  اله�سم  عملية 
تن�سيط  يف  الألياف  ل��دور  نتيجة  والإ�سهال 
فان  معروف،  هو  وكما  وتنظيفها.  الأمعاء 
البدء بتناولها اأول ميالأ املعدة بها وي�سعرنا 
الأطعمة  تناولنا  من  فنقلل  مبكرا،  بال�سبع 
ال�سعرات  ك��م��ي��ة  ت��ق��ل  وب��ال��ت��ايل  الأخ�����رى 
تناول  عملية  ولأن  ل��ل��وج��ب��ة.  الإج��م��ال��ي��ة 
لطات حتتاج ملدة م�سغ طويلة قبل بلعها،  ال�سَّ
والمتالء  بال�سبع  الإح�سا�ض  يعطي  فهذا 
لطات تنظف  مبكرا. كما ان عملية م�سغ ال�سَّ
تر�سبات  من  وتقلل  طبيعي،  ب�سكل  الأ�سنان 
البكترييا، ما يقلل من رائحة الفم. وللتنبيه، 
يف�سل عدم ملء ال�سلطة بال�سل�سات الدهنية 
املفيدة  باملنكهات  تلك  ت�ستبدل  الد�سمة، وان 
مثل الروب والليمون واخلل والفلفل الأ�سود 
معظم  يزيل  لكونه  اخليار  تق�سري  ع��دم  مع 

الفيتامينات وخا�سة فيتامني  ) اأ ( .
يجدر بالذكر ان اجتاه البع�ض لو�سع اخلبز 
قيمة  م��ن  ي��زي��د  ك��روت��ون(  )امل�سمى  املقلي 
احلرارية  وال�سعرات  والن�سويات  الدهون 
جتنبه،  يف�سل  لذا  كبري،  ب�سكل  ال�سلطة  يف 
اأو  ال��ف��رن،  يف  امل��ح��م��ر  اخل���رب  حت�سري  اأو 
ا�ستبداله بقطع من ال�سوفان اأو بودرة بذرة 

الكتان. 
ال��ب�����س��ل يف  ب��و���س��ع  ين�سح اخل����رباء  ك��م��ا 
ط��ب��ق ال�����س��ل��ط��ة ل��ف��وائ��ده ال�����س��ح��ي��ة، ومن 
ال��ك��ربي��ت واحلديد  اأه��م��ه��ا اح���ت���واوؤه ع��ل��ى 
واملن�سطة  لالأع�ساب  املقوية  والفيتامينات 
للمناعة مبا يف�سر دوره كم�ساد حيوي اقوى 
اجلراثيم  من  الكثري  قتل  يف  البن�سلني  من 
انه  على  درا�سات  ك�سفت  كما  وامليكروبات. 
من  ال��وق��اي��ة  يف  ت�سهم  م���واد  على  يحتوي 

الكتئاب. 

ر�ساقة اأ�سمن وحياة اأطول.. حمية �سحية ب�سعرات اأقل  

ي���زداد التدمري الب�س���ري للبيئة يوما بع���د اآخر وتزداد 
معه املخاوف من انقرا����ض احلياة على كوكب الأر�ض 
ال�سم���ايل  القط���ب  لذوب���ان  املت�س���ارع  الن�س���ق  ج���راء 
ونتيجة الغازات امللوث���ة واخلانقة التي تودي �سنويا 
بحي���اة ماليني الب�سر وتهلك اآلف ال�ساللت من التنوع 
البيولوج���ي. اذ توؤك���د اآخ���ر الدرا�س���ات الت���ي اأجراها 
العلم���اء ح���ول الحرتار يف القطب ال�سم���ايل حاليا اأن 
هذا القطب قد ي�سبح يف وقت قريب �سيئًا من املا�سي.
ووج���د علم���اء اأمريكي���ون ا�ستخدموا بيان���ات الأقمار 
ال�سناعي���ة و�سج���الت بعثات غوا�سة م���ن اأيام احلرب 
الب���اردة اأن �سمك اجلليد يف املحي���ط املتجمد ال�سمايل 

انخف�ض بن�سبة 53 % منذ عام 1980.
وق���دم الفري���ق ال���دويل برئا�س���ة الربوف�س���ور اإيري���ك 
بو�ست من جامعة ولية بن�سلفانيا الأمريكية جمموعة 
م���ن الدرا�سات ح���ول رد الفع���ل البيولوج���ي لحرتار 
القطب ال�سمايل خ���الل ال�سنة القطبية الدولية الرابعة 
التي انتهت يف الع���ام 2008، ووثقوا جمموعة كبرية 

من تفاع���ل النبات والطي���ور واحليوانات واحل�سرات 
والب�س���ر يف تل���ك املنطق���ة. وق���ال بو�س���ت ان فريق���ه 
اكت�سف ان ارتفاع درجة حرارة القطب ال�سمايل خالل 
ال�سن���وات ال����150 املا�سية ت���رك تاأثريًا كب���ريًا، وعلى 
�سبيل املثال، تفقد الدبب���ة القطبية والفقمات، التي تلد 
�سغاره���ا يف الكهوف اأو املالجئ الكامنة حتت الثلوج 
جراءها،عن���د انهيار املخاب���ئ ب�سبب الأمط���ار املبكرة 
يف ف�س���ل الربي���ع. واأك���د العلم���اء ان ه���ذه الأجنا����ض 
ق���د تتجه نح���و النقرا����ض. واأ�ساف بو�س���ت "نالحظ 
اإ�س���ارات تغري �سريعة اأينما نظرن���ا �سواء يف اجلو اأو 
يف املياه".واأ�س���ار اإىل ان نتائ���ج ه���ذه الدرا�سة تظهر 
ان تاأث���ري ارتفاع درج���ة حرارة القط���ب ال�سمايل كبري 
جدًا، خ�سو�س���ًا وان الحرتار ل يتخطى درجة مئوية 
واحدة خالل ال�150 �سن���ة املا�سية.واعترب بو�ست انه 
من ال�سعب التنبوؤ مبا �سيح�سل عندما ترتفع احلرارة 
6 درج���ات، وه���و اأمر متوق���ع خالل ال�سن���وات ال�100 
املقبلة.وحذر الأم���ني العام لالمم املتحدة بان كي مون 

م���ن ت�سارع وت���رية الح���رتار املناخ���ي منبه���ا اىل ان 
الع���امل "يتج���ه اىل الهاوية . "وقال ب���ان كي مون امام 
املوؤمتر الثالث لالمم املتحدة ح���ول املناخ ان "اقدامنا 
ت�سغط عل���ى الت�سارع الحرتاري ال���ذي يتجه بنا اىل 
الهاوي���ة". موؤك���دا اأن "ما يح���دث الن" كان ينبغي األ 
يح���دث ال بعد وقت اط���ول بكثري.ويف �سي���اق مت�سل 
و�س���ف تقري���ر ل���الأمم املتحدة يحم���ل عن���وان "امل�سح 
القت�س���ادي والجتماعي العامل���ي ل�سنة 2009"املبالغ 
املالي���ة املخ�س�س���ة ملواجهة التغري املناخ���ي يف العامل 
باأنه���ا "غري كافي���ة ب�سورة مفزعة". وق���ال رائد ف�ساء 
كندي على منت املحط���ة الف�سائية الدولية اإنه يرى من 
موقع���ه "بع�ض اآثار التدمري الب�س���ري لالأر�ض"م�سريًا 
اإىل اأن القم���م اجلليدي���ة على �سطح الأر����ض يبدو اأنها 
ذاب���ت قلياًل منذ املرة ال�سابقة لوجوده يف الف�ساء قبل 
12 عام���ًا. واأ�س���اف ب���وب ثري�سك يف موؤمت���ر �سحفي 
م���ن الف�ساء اإن���ه غالبًا م���ا ي�سعر بالرهب���ة عندما ينظر 
من الناف���ذة خ�سو�سًا اإىل طبقة الغ���الف اجلوي التي 

حتيط بكوكب الأر�ض، والتي هي "�ستار رقيق للغاية" 
باأنه  "وقال ثري�سك  "يجعلنا ن�ستمر على قيد احلياة. 
يرى من نافذته "بع�ض اآثار التدمري الب�سري لالأر�ض" 
وتاب���ع "رمبا يكون ذلك جمرد ت�س���ور لكن لدي �سعور 
ب���اأن الأنه���ار اجلليدية تذوب واأن اجللي���د الذي يغطي 
اجلبال اأقل مما كان قب���ل 12 عامًا عندما �ساهدته املرة 
ال�سابق���ة، ه���ذا ي�سع���رين باحل���زن قلياًل. ويع���ود هذا 
الدم���ار الذي ي�سه���ده كوكب الأر�ض بدرج���ة اأوىل اىل 
الغازات امللوثة للبيئة، وامل�سوؤول عنها ب�سفة مبا�سرة 
وفعلي���ة الن�سان.وتعت���رب ال�سني والولي���ات املتحدة 
اكرب دولتني م�سببتني للتلوث يف العامل وهما يف راأ�ض 
قائمة الدول املالمة على ظاه���رة الحتبا�ض احلراري، 
حي���ث اأطلقت���ا جهدا بحثي���ا م�س���رتكا لنت���اج �سيارات 
واقام���ة مبان اكرث كف���اءة يف ا�ستهالك الوق���ود. وقال 
وزير الطاق���ة المريكي �ستيفن ت�سو يف افادة �سحفية 
م���ع م�سوؤولني �سينيني اعرف انن���ا ن�ستطيع اأن نحقق 

بالعمل معا اكرث مما نحققه اذا عملنا ب�سكل منفرد.

���س��ن��وي��ًا ���س��خ�����ص  م���ل���ي���ون   1.5 ب���ح���ي���اة  ي������ودي  ال���ت���ل���وث 

اجلاذبي�ة 
اأك�ث��ر 

رب��ح��ًا من 
الذكاء

يتقا�سى 
الأ�سخا�ض 

اجلذابون راتبًا قد 
ي�سل اإىل 10% اأكرث من زمالئهم 

الأقل جاذبية. 
واأفادت درا�سة اأجرتها جامعة 

�سحيفة  ن�سرتها  "ييل"الأمريكية 
الفرق  اأن  مايل" الربيطانية  "دايلي 

بني راتب ال�سخ�ض ذي املنظر 
العادي وزميله اجلّذاب قد ي�سل اإىل 

80 دولرًا يف الأ�سبوع. 
واأ�سارت الدرا�سة اإىل اأن اجلمال 

مينح املوظف الثقة بالنف�ض فيبدو 
انه يقوم بعمله بطريقة اأف�سل من 

الواقع، فريتفع راتبه.
وقد �سملت الدرا�سة 4 اآلف رجل 

وامراأة ذوي درجات جاذبية خمتلفة 
واخ�سعوا لختبار ذكاء ثم طلب 

منهم الإف�ساح عن رواتبهم، فتبني 
اأن ارتفاع معدل الذكاء يرفع 

الراتب من 3 اإىل 6% اأما 
ارتفاع م�ستوى اجلاذبية 

فريفع الراتب بني 5 
و%10.

ويتبني من الدرا�سة 
اأن اإذا كان املرء 

ذا �سكل عادي 
الراتب عليه 

اأن يكون اأذكى 
بن�سبة 40 % 
من ال�سخ�ض 

اجلذاب 
ليتلقى 

الراتب الذي 
يتلقاه.

قال موقع "�سبي�ض" العلمي اإن 
وكالة الف�ساء الأمريكية "نا�سا" 

اأطلقت قمرين �سناعيني جتريبيني 
جرى ت�سميمهما لتتبع ال�سواريخ 

البالي�ستية منذ حلظة اإطالقها، 
يف اختبار تابع لوكالة الدفاع 

ال�ساروخي الأمريكية. وانطلق 
�ساروخ "دلتا 2"حامال معه قمري 

نظام مراقبة وتتبع الف�ساء يف اإطار 
بعثة ا�ستعرا�ض تقنية، وذلك يف 

متام ال�ساعة 8:20 �سباحا بتوقيت 
�سرقي الوليات املتحدة من قاعدة 

كاب كانافريال بولية فلوريدا. ونقل 
املوقع عن عمر بايز، مدير برنامج 

خدمات الإطالق التابع لنا�سا قوله اإن 
الإطالق جنح بو�سول احلمولة اإىل 
املدار ال�سحيح، حيث كان قد تعطل 

يومني جراء اأحوال الطق�ض واأخطاء 
تقنية.

من�س���وب البحر واإغ���راق ال�ساح���ل امل�سري 
ودلت���ا الني���ل، وتراج���ع من�س���وب الأمط���ار 
والت�سب���ب باجلف���اف، م���ا 
املزي���د  اإىل  �ست���وؤدي 
م���ن ال�سراع���ات يف 
م�ستعل���ة  منطق���ة 

اأ�سال باحلروب.
وقد اأظهرت درا�سات 
اأن البح���ر يبتلع �سيئا 
ف�سيئ���ا ال�ساح���ل امل�سري 
املط���ل على املتو�س���ط مبعدل قد 
ي�سل اإىل 91.4 مرتًا يف ال�سنة، ما يهدد يف 
اإغ���راق دلتا النيل التي يقيم فيها ثلثا ال�سعب 
امل�س���ري ال���ذي يبلغ ع���دده ح���وايل 70 مليون 

ن�سمة، بالإ�ساف���ة اإىل ت�سكيلها 60% من موارد 
الغذاء يف م�سر. 

وين�سب ارتفاع من�سوب مياه البحر اإىل ذوبان 
اجلبال اجلليدية يف القطبني، ما يهدد اأي�سا يف 
زوال اأ�سه���ر املدن التاريخية مث���ل الإ�سكندرية 

التي �ستختفي حتت املتو�سط.
ويكم���ن اخلط���ر الأكرب ال���ذي يواجه���ه ال�سرق 
الأو�س���ط يف تراجع كمي���ة املت�ساقطات ب�سبب 
الحتبا����ض احل���راري يف منطقة تع���اين اأ�سال 
من �سّح يف املياه، اإذ ي�سكن هذه املنطقة حوايل 
5% من عدد �سكان العامل غري اأنها ل متلك �سوى 

1% من خمزون املياه العاملي. 
و�سيوؤث���ر التهدي���د املناخي على اإنت���اج الغذاء، 
ما �سي���وؤدي اإىل انت�سار املجاعة، والفي�سانات، 

وع���دم ا�ستقرار �سيا�س���ي، بالإ�سافة اإىل هجرة 
الالجئني اجلائعني اإىل جنوب اأوروبا.

يف ح���ني حذرت وزيرة اخلارجي���ة الربيطانية 
ال�سابقة، مارغري���ت باكيت من تراجع من�سوب 
نهر الني���ل بن�سبة 80%، بينما اأ�سار م�سوؤولون 
ق���د  الني���ل  مي���اه  من�س���وب  اأن  اإىل  م�سري���ون 
�سن���ة  اخلم�س���ني  يف   %70 بن�سب���ة  ينخف����ض 

املقبلة. 
يذك���ر اأن املنت���دى القت�س���ادي العامل���ي ح���ذر 
يف الع���ام 2008 م���ن اأن التغ���ري املناخي واأمن 
الطاقة هما بني اأب���رز التهديدات التي يواجهها 

ال�سرق الأو�سط. 
طاول���ة  عل���ى  اأ�سا�س���ي  عن�س���ر  امل���اء  اأن  اإذ 
الفل�سطيني���ة   - الإ�سرائيلي���ة  املفاو�س���ات 

والإ�سرائيلية-ال�سوري���ة، كما اأن حرب دارفور 
امل�ستم���رة يف جن���وب ال�س���ودان تع���ود بن�سبة 
كب���رية اإىل موجات اجلف���اف والت�سح���ر التي 

ت�سرب املنطقة.

التغري املناخي يهدد باإغراق ثلثي ال�سعب امل�سري

الوىل  بوندان���ون  بل���دة  �س���ارت 
الع���امل  يف  ورمب���ا  اأ�سرتالي���ا،  يف 
باأ�سره التي حتظ���ر بيع وتداول 
زجاج���ات.  يف  املعب���اأة  املي���اه 
وكان مواطن���و البل���دة الذي���ن 
 2500 عدده���م  يتج���اوز  ل 
ن�سم���ة �سوت���وا يف مت���وز/
يوليو املا�س���ي ملنع املتاجر 
م���ن بي���ع زجاج���ات املي���اه 
الت���ي ت�ستخدم ملرة واحدة 

وا�ستبدالها بزجاجات قابلة للتعبئة 
اأكرث من مرة يف اأنحاء بلدتهم. 

وق���ال ه���و كنج�ست���ون، مال���ك اأح���د 
املتاج���ر ل�سحيفة "�س���ازرن هايالند 
اجل���دل  ظ���ل  "يف  ني���وز" املحلي���ة: 
الدائ���ر بني ال�سيا�سي���ني حول ق�سية 
التغ���ري املناخ���ي.. يتع���ني علين���ا األ 
نن�سى اأن كل واحد منا ميكنه اإحداث 
تغيري حقيقي على امل�ستوى املحلي. 
واأو�سحت بلدة بوندانون ال�سياحية 

جنوب���ي  كيلوم���رتا   120/
�سيدين/كي���ف ميكن اأن يكون 

اأم���را  البيئ���ة  عل���ى  احلف���اظ 
اأقامت ا�ستعرا�سا  ممتعا عندما 
واحتفال مبنا�سبة ذلك التحول. 

وا�ساد ج���ون دي رئي����ض جماعة 
بالبل���دة  البيئي���ة  �سمثن���ج"  "دو 

اأول  بو�سفه���ا  ال�سرتالي���ة 
بل���دة يف الع���امل تفر����ض ه���ذا 

احلظ����ر.

ح���ظ���رامل���ي���اه امل����ع����ب����اأة.. اإن����ق����اذا ل��ل��ب��ي��ئ��ة!


