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حتذير 
من تفاقم 
الأحتبا�س 

احلراري 
يتجاوز املتوقع 

اأفاد »ال�صندوق العاملي للحياة 
الرّبية« املعني باحلفاظ على 
الطبيعة يف تقرير باأن العامل 

عر�صة لأخطار اإنفاق ما ي�صمى 
»املوازنة العاملية لثاين اأوك�صيد 

الكربون« قبل املتوقع، اأي عام 
2025، ما يعني ارتفاع درجات 

حرارة الأر�ض باأكرث من درجتني 
مئويتني يف وقت اأ�صرع، ما مل 
تطبق الدول نظامًا مرنًا يتعلق 

باملحا�صبة يف �صاأن الكربون. 
وتابع التقرير الذي اأعدته 

»موؤ�ص�صة ا�صت�صارات الطاقة 
الهولندية« )ايكوفي�ض( بناء 

على طلب من »ال�صندوق العاملي 
للحياة الرّبية« اأنه يتعنّي على 

الدول الغنية خف�ض النبعاثات 
بواقع 80 يف املئة قبل حلول 

عام 2050، ويتعنّي خف�ض 
انبعاثات الغازات امل�صببة لظاهرة 
الحتبا�ض احلراري على امل�صتوى 

العاملي بواقع 30 يف املئة عن 
م�صتويات عام 1990، قبل حلول 

عام 2030. 
و�صيوؤدي الخفاق يف اجناز ذلك 

اىل ارتفاع �صريع يف درجات 
احلرارة. 

ون�صر تقرير »تقا�صم اجلهود يف 
ظل موازنة كربون عاملية« على 

هام�ض مفاو�صات المم املتحدة 
للمناخ يف بانكوك، التي حتاول 

البحث عن �صبل للو�صول اىل 
اتفاق بني الدول على جهد اأو�صع 

نطاقًا ملكافحة تغّي املناخ. 
وترى جلنة المم املتحدة املعنية 

باملناخ ان احلد من متو�صط 
الرتفاع يف درجات حرارة 

الأر�ض اىل درجتني مئويتني قبل 
عام 2050 ي�صتدعي ان يكون 

�صقف النبعاثات عند 450 جزءًا 
من املليون. 

وللو�صول اىل هذا احلد، 
يتعني على الدول الغنية خف�ض 

انبعاثاتها وم�صاعدة الدول الأفقر 
على كبح انبعاثاتها. 

وطرح التقرير ثالث طرق 
مل�صاعدة الدول على توزيع تقا�صم 

املوازنة مل�صاعدة الدول النامية 
على موا�صلة تنمية اقت�صاداتها 
ومعرفة الدول الغنية باأن عليها 

متويل برامج الطاقة النظيفة يف 
الدول الأفقر.

برنامج جماين 
ملكافحة 

الفريو�سات من 
مايكرو�سوفت 

تطلق �صركة مايكرو�صوفت 
املتخ�ص�صة يف جمال الربجميات 

برنامج مكافحة الفيو�صات 
 Security" املجاين

وتتيحه   ،"Essentials
مايكرو�صوفت لكل من م�صتخدمي 
نظم ت�صغيل "ويندوز اإك�ض بي" 

و"ويندوز في�صتا" و"ويندوز 7".
وقال موقع "بي �صي ورلد" 

املتخ�ص�ض يف جمال التقنية، اإن 
مايكرو�صوفت كانت قد طرحت 

ن�صخة جتريبية من الربنامج يف 
يونيو املا�صي م�صممة ت�صميمًا 

جيدًا ف�صاًل عن �صهولة ا�صتخدامها 
عددًا حمدودًا من امل�صتخدمني.

واأ�صاف املوقع اأن واجهة 
الربنامج الرئي�صية ت�صم نافذة 

واحدة مع اأربع عالمات تبويب 
و�صريط يظهر يف اأعلي الواجهة 
بالألوان، حيث ميكن للم�صتخدم 

يف ملحة واحدة، معرفة ما اإذا كان 
جهازه حمميًا اأم ل.

وكانت مايكرو�صوفت قد اأعلنت 
العام املا�صي عن الربنامج 

با�صم"Morro"، بدياًل جمانيًا 
 Windows Live" لربنامج

OneCare" املدفوع.
واحتلت الن�صخة التجريبية من 
 "Security Essentials"
املرتبة الرابعة يف تقرير املوقع 
عن برامج مكافحة الفيو�صات 

املجانية، اإذ ح�صل على %97.8، 
ويعترب هذا امل�صتوي متقدمًا 

مقارنة بالربامج املجانية 
الآخرى، من ر�صد الربامج 

اخلبيثة يف الختبارات التي 
AV-Test." اأجراها موقع

اأبحاث  يف  org" املتخ�ص�ض 
مكافحة الفيو�صات واأمن 

البيانات.
كما اأ�صار املوقع اإىل اأن الن�صخة 

التجريبية حتتاج اإىل فرتة اأطول 
من الربامج املناف�صة لتجري 

م�صحًا للربامج اخلبيثة. 
وقال اإيرك لركن اأحد حمللي 

املوقع اإنه اإذا ما متكنت 
مايكرو�صوفت من حت�صني معدل 

الك�صف قلياًل، وزيادة �صرعة 
امل�صح، قبل اإطالق الإ�صدار 
 Security" النهائي، فاإن

اإىل  Essentials" �صيتحول 
مناف�ض حقيقي يف جمال برامج 

مكافحة الفيو�صات املجانية.

قررت ال�صلط���ات التون�صية اإلغ���اء اأداء فري�صة 
احل���ج ه���ذا الع���ام، وتاأجيلها اإىل الع���ام املقبل، 
فيو����ض  تف�ص���ي  م���ن  املخ���اوف  تزاي���د  بع���د 
اخلنازير،  اأنفلونزا  ملر����ض  امل�صبب   ،H1N1
يف وق���ت اأعلنت فيه كل م���ن الكويت والبحرين 
عن �صقوط حالتي وفاة جديدتني بني امل�صابني 
باملر�ض.واأ�صدرت وزارة ال�صوؤون الدينية يف 
تون�ض بيانًا ال�صبت املا�صي دعت فيه "الراغبني 
يف اأداء فري�ص���ة احل���ج ه���ذا الع���ام، اإىل اإرجاء 
ذل���ك اإىل �صن���ة قادم���ة"، م�ص���ية اإىل اأن القرار 
ياأت���ي "تاأكي���دًا على اأن حفظ النف����ض من اأ�صمى 
مقا�ص���د الإ�ص���الم"، واعتمادًا عل���ى نتائج عمل 
اللجنة املكلفة ب���وزارة ال�صحة، بر�صد الو�صع 
الوبائ���ي للمر�ض.وكانت ال�صلط���ات التون�صية 
ق���د دع���ت يف وق���ت �صاب���ق، اإىل اإلغ���اء العمرة، 
للوقاي���ة من فيو�ض اأنفلون���زا اخلنازير، الذي 
تعتق���د ال�صلط���ات ال�صحي���ة يف تون����ض، وعدد 
م���ن ال���دول العربي���ة والإ�صالمية الأخ���رى، اأنه 

ق���د يتط���ور وينت�ص���ر ب�ص���ورة "اأك���رث خطرًا"، 
ب�صب���ب انخفا����ض درج���ات احل���رارة، تزامن���ًا 
مع مو�ص���م احلج.وج���اء الق���رار التون�صي بعد 
قليل م���ن تلويح وزير ال�صح���ة امل�صري، حامت 
اجلبل���ي، ب���اأن احلكوم���ة امل�صري���ة ق���د ت�صطر 
اإىل اإلغ���اء مو�ص���م احل���ج له���ذا الع���ام، ب�صب���ب 
نق����ض اللقاح���ات اخلا�صة بالفيو����ض امل�صبب 
للمر����ض، م�صيًا اإىل اأنه يف حالة تاأخر و�صول 
اللقاح���ات املطلوب توريدها م���ن قبل ال�صركات 
املنتج���ة باخلارج، فلن يك���ون مبقدور احلجاج 
ال�صف���ر اإىل الأرا�صي املقد�صة.م���ن جانب اآخر، 
اأعلن���ت وزارة ال�صح���ة البحريني���ة ع���ن وف���اة 
اجلمع���ة،  �صاب���ق  وق���ت  يف  بحرين���ي،  �ص���اب 
نتيج���ة اإ�صابت���ه مبر����ض اأنفلون���زا اخلنازير، 
ليتف���ع بذلك عدد الوفي���ات امل�صجلة يف اململكة 
اخلليجي���ة اإىل اأرب���ع حالت من���ذ اكت�صاف اأول 
اإ�صاب���ة بالفيو����ض يف ماي���و/ اأي���ار املا�ص���ي. 
ونقل���ت و�صائل الإعالم البحرينية الر�صمية عن 

املتح���دث الر�صمي با�ص���م وزارة ال�صحة، عادل 
عبدالل���ه، قوله يف بي���ان اإن ال�صاب املتوفى "مت 
حتويله اإىل جمم���ع ال�صلماني���ة الطبي من اأحد 
امل�صت�صفي���ات من���ذ حوايل اأ�صبوع���ني، يف حالة 
متقدم���ة م���ن املر����ض، و�صف���ت باأنه���ا �صيئ���ة". 
وذك���ر املتحدث اأن املت���ويف كان ريا�صيًا، حيث 
كان ميار����ض ريا�صة "كم���ال الأج�صام"، م�صيًا 
اإىل اأن���ه �صيتم اإحالة ملفه ال�صح���ي اإىل اللجنة 
امل�صوؤولة واملخت�صة ع���ن درا�صة حالت الوفاة 
الناجتة ع���ن مر�ض اأنفلون���زا اخلنازير، بهدف 
"تق�ص���ي احلقائ���ق والأ�صب���اب الرئي�ص���ة التي 
ُيق���در  الت���ي  البحري���ن،  لوفاته."وكان���ت  اأدت 
ع���دد امل�صابني مبر����ض اأنفلون���زا اخلنازير بها 
بحوايل 200 م�صاب، وفق تقديرات ال�صلطات 
ال�صحية، قد �صجل���ت ثالث حالت وفاة �صابقة، 
يف  الأجان���ب،  م���ن  واثن���ني  بحرين���ي  ل�ص���اب 
اأغ�صط����ض/ اآب املا�ص���ي.ويف الكوي���ت، اأعلنت 
وزارة ال�صح���ة عن ت�صجيل حال���ة وفاة جديدة 

بفيو����ض H1N1، لفت���اة كويتي���ة تبل���غ م���ن 
العمر 14 عامًا، توفيت يف وقت �صابق اجلمعة، 
م�ص���ية اإىل ان الفت���اة كان���ت م�صاب���ة مبر����ض 
"متالزم���ة ال���داون"، بالإ�صاف���ة اإىل اإ�صابته���ا 
بالتهاب حاد يف ال�صدر والربو ال�صعبي. ونقلت 
وكالة الأنباء الكويتية عن بيان لوزارة ال�صحة 
اأن الفت���اة املتوفاة اأُدخل���ت يف حالة حرجة اإىل 
اأحد امل�صت�صفيات العامة، حيث خ�صعت للرعاية 
املكثف���ة بوحدة العناية املرك���زة، ومت اإعطاوؤها 
الع���الج الالزم والأدوية امل�ص���ادة للفيو�صات، 
لكنه���ا مل تنج���ح يف اإنقاذها. وُتع���د هذه احلالة 
هي الوف���اة التا�صعة التي يت���م ت�صجيلها بدولة 
الكويت من���ذ بداية الإعالن ع���ن ظهور املر�ض، 
وكان اأ�صحابه���ا يعان���ون اأمرا�ص���ًا اأخ���رى، يف 
ح���ني متاثلت معظم ح���الت الإ�صابات امل�صجلة 
لل�صف���اء، حي���ث بلغ���ت ن�صب���ة ال�صف���اء م���ن هذا 
املر����ض يف البالد حوايل 99 يف املائة، بح�صب 

الوكالة الكويتية.

تون���س تلغ��ي احل��ج ب�سب��ب "اخلنازي��ر"..  ووفي��ات بالكوي��ت والبحري��ن

الربوفي�ص���ور  اىل  اإي���الف  حتدث���ت 
كالودي���و رونكو الذي يتعاون اليوم 
مع بع�ض اخلرباء للقيام باختبارات 
اإ�صافي���ة على ابتكار كلية ا�صطناعية 
نقال���ة ُتغن���ي املري����ض ع���ن جل�صات 
امل�صت�صف���ى املزعج���ة لغ�ص���ل الكل���ى، 
ي���زال يف  ل  اجله���از  ب���اأن  واأفاده���ا 

مرحلت���ه التجريبي���ة، و يت���م تثبيته 
اخل�ص���ر،  ح���ول  ح���زام  بو�صاط���ة 
تقريًب���ا،  كيلوغرام���ات   5 ووزن���ه 
با�صتم���رار،  ال���دم  بتنقي���ة  وي�صم���ح 
عل���ى م���دار ال�صاعة، يف ح���ني يتمكن 
املري�ض من قي���ادة حياته ون�صاطاته 
اليومي���ة ب�ص���ورة طبيعّي���ة. عندم���ا 

وي�صب���ح  الكل���ى  وظائ���ف  تتعط���ل 
املري����ض معلًقا بني احلي���اة واملوت، 
بانتظ���ار عملي���ة زرع كلي���ة جدي���دة، 
فاإن غ�صي���ل الكلى ل مف���ر منه. تكمن 
عملية الغ�صل يف عالج يعتمد نظامه 
على م�صخ���ات اإ�صطناعية حيث يتم 
توجيه الدم اىل فلرت لتنظيفه قبل اأن 

ي�صتعيده املري�ض، جمدًدا، خالًيا من 
املواد ال�صام���ة. ويفر�ض هذا العالج 
عبودي���ة قا�صية على املر�ص���ى الذين 
يحارب���ون �ص���د الوق���ت. اإ�صافة اإىل 
ذل���ك، ف���اإن جل�صات غ�ص���ل الكلى، يف 
امل�صت�صف���ى، ت�صتغرق اأرب���ع �صاعات 
لكل جل�صة، وينبغ���ي خو�صها 3 اىل 
4 م���رات اأ�صبوعًي���ا! قريًب���ا ق���د ياأتي 
احل���ل املريح لهم من ايطاليا، لنه مت 
ابتكار كلي���ة اإ�صطناعية نقالة. اأطلق 
 Wereable( على هذه الكلية ا�صم
اأو   )Artificial Kidney
وه���ي  باخت�ص���ار.    )WAK(
تعت���رب ثم���ار جه���ود بحثي���ة مكثف���ة 
قاده���ا العلم���اء يف م�صت�صف���ى "�صان 
بورتول���و" )San Bortolo( يف 
مدينة "فيت�صين���زا" اليطالية بقيادة 
رونك���و"  "كالودي���و  الربوفي�ص���ور 
ال���ذي يتع���اون راهًن���ا م���ع اخل���رباء 
 Royal Free( م�صت�صف���ى  يف 
وم�صت�صفى  لندن  يف   )Hospital
 )Cedars Sinai Hospital(
اأجنل����ض"  "لو����ض  مدين���ة  يف 
و�صرك���ة )Xcorporeal( للقي���ام 
باختب���ارات اإ�صافية على هذه الكلية 

قبل ت�صويقها قريًبا. 

كيف ُي�شتعمــل هذا اجلهاز 
القابل لالرتداء؟

مرحلت���ه  يف  اجله���از  ي���زال  ل 
التجريبي���ة. يت���م تثبيت���ه بو�صاطة 
 5 ووزن���ه  اخل�ص���ر.  ح���ول  ح���زام 
كيلوغرام���ات تقريًب���ا وه���و يق���وم 
بغ�صيل الكل���ى الربيتوين الذي يتم 
م���ن خالله و�صع قثط���ار يف البطن، 
ث���م يتدف���ق �صائ���ل خا����ض، ي�صم���ى 
الديال���ة، يف البط���ن ع���رب القثطار. 
البط���ن  يف  ال�صائ���ل  ويبق���ى  ه���ذا 
ل�صاع���ات عدي���دة. يف غ�ص���ون ذلك، 
الزائدة  تنتقل ال�صوائل والف�صالت 
باجل�صم من ال���دم اإىل ال�صائل الذي 
ي�صب���ه الب���ول ويت���م ت�صريف���ه، بعد 
ذل���ك، من اجل�صم ع���رب القثطار. تتم 
تغذي���ة اجله���از بو�صاط���ة بطاريات 
ويرم���ي اىل اإزالة املواد ال�صامة من 
اجل�ص���م وتنقي���ة الدم ع���رب متريره 

بغ�صاء فارز. 

ما هو الفرق بني الكلية 
التقليدية وتلك 

اجلديدة؟
الكل���ى  غ�ص���ل  بعملي���ة  مقارن���ة 
الكال�صيكية ف���اإن هذا اجلهاز ي�صمح 

تنقي���ة ال���دم با�صتمرار، عل���ى مدار 
ال�صاع���ة، يف ح���ني يتمك���ن املري�ض 
من قيادة حيات���ه واأن�صطته اليومية 
ب�ص���ورة طبيعية. كما يعمل اجلهاز 
كذلك اأثناء نوم املري�ض، يف منزله!

ما هي خريطــة االأمرا�ض 
الكلوية اليوم؟

ان 7 اىل 10 يف املئ���ة م���ن �ص���كان 
الع���امل م�صاب���ون بها. وج���زء منهم 
ل ي���دري بع���د با�صابت���ه. يف حني، 
ينبغ���ي عل���ى 1.6 ملي���ون م�ص���اب 
الع���امل،  ح���ول  الكل���وي،  بالف�ص���ل 
يومي���ة  �صب���ه  ب�ص���ورة  اخل�ص���وع 
لعملي���ة غ�ص���ل الكل���ى. عل���ى �صعيد 
ايطاليا، فاإننا جند حواىل 7 ماليني 
�صخ����ض م�صاب���ني مبر����ض كلوي، 
65 يف املئ���ة منه���م رج���ال و35 يف 
املئ���ة ن�ص���اء، اأي 12 يف املئ���ة م���ن 
الع���دد الكل���ي لل�ص���كان. كم���ا ينم���و 
عدد امل�صابني باأمرا�ض الكلى 4 يف 
املئ���ة �صنوًي���ا. يف م���وازاة 45 األف 
مري�ض هنا، يقوم���ون بغ�صل الكلى 
دورًيا جند اأن ت�صعة ماليني مري�ض 
ينتظ���رون ب�صغف عملي���ة زرع كلية 

جديدة ليولدوا جمدًدا! 

اإب����ت����ك����ار ج�����دي�����د.. ك���ل���ي���ة اإ����س���ط���ن���اع���ي���ة ن���ّق���ال���ة

ل تنف���رد النباتات واحليوان���ات التي تعي�ض 
يف احلياة الربية مبعان���اة خطر النقرا�ض، 
اإذ ت�صاركها اللغات الظاهرة نف�صها. ويف هذا 
الطار �صدر تقريران متزامنان يتطرقان معًا 
مل�صاألة النقرا�ض. حتدث الأول عن انقرا�ض 
اللغ���ات، وتناول الث���اين انقرا�ض الأ�صناف 
النباتي���ة واحليواني���ة.واذا مل يبذل املجهود 
ال�ص���روري ق���د تنقر����ض لغ���ة كل اأ�صبوعني. 
وعند نهاية الق���رن قد ت�صيع 90 يف املئة من 

اللغات املتداولة يف الوقت احلا�صر.

اأطل�ض اللغات املهّددة
ويف اإط���ار برنام���ج »منظم���ة الأمم املتح���دة 
)يوني�صك���و(  والثقاف���ة«  والعل���م  للرتبي���ة 
اخلا����ض بانق���اذ اللغ���ات، اجن���زت املنظم���ة 
اأطل�ص���ًا للغات املُه���ّددة بالنقرا����ض. وي�صي 
الأطل����ض اإىل وج���ود 2500 لغة تعاين خطر 
النقرا����ض، يف �ص���كل او اآخ���ر، م���ن اأ�ص���ل 
6700 لغ���ة متداول���ة عامليًا، ما ي�ص���ّكل ثلثها. 
ويظهر الأطل�ض خال�صات �صاهم فيها ثالثون 
خب���يًا لغويًا، مث���ل القول ان ثم���ة 199 لغة 

يتحدث بها اأقل م���ن ع�صرة ا�صخا�ض، و178 
لغ���ة يتحدث به���ا بني ع�ص���رة وخم�صني فردًا. 
وي�ص���ي الأطل����ض اإىل اأن 10 يف املائ���ة م���ن 
اأ�ص���ل األف���ي لغ���ة يف دول جن���وب ال�صحراء 
الع���ام  ح���دود  يف  �صتنقر����ض  افريقي���ا  يف 
2100، نظ���رًا لأنه���ا لغ���ات �صفوي���ة. ومّوَلت 
ه���ذه الدرا�صة حكومة ال���روج. وهي ترتب 
م�صتوي���ات اخلط���ر الذي تعاين من���ه اللغات 
لغ���ات   607 وج���ود  وتر�ص���د  خم�ص���ة.  يف 
تع���رف و�صعية ه�ص���ة، و632 لغة يف خطر، 
و502 لغة يف خطر حقيقي، 538 لغة تعرف 
و�صعي���ة حرج���ة، و200 لغ���ة انقر�صت فعاًل 
خالل الأجيال الثالثة املا�صية. وتنقر�ض لغة 
عندم���ا ميوت اآخ���ر كائن يتكلم به���ا. ويعترب 
ا�صتعم���ال لغة م���ا )حديث���ًا وق���راءة وكتابة( 
عب���ارة ع���ن طاق���ة ت�صم���ن له���ا ال�صتمرارية 
واحلياة. ومع انقرا�ض اللغة، ُيفتقد جزء من 
ال���رتاث الن�صاين الثق���ايف واملعنوي، مع ما 
يت�صمنه من ع���ادات وتعابي لغوية واأ�صعار 
وحكاي���ات واأمثال ون���كات للجماعة �صاحبة 
اللغ���ة املعنية، كما ُتفتقد عالق���ة معرفية لهذه 

اجلماع���ة م���ع حميطها الطبيع���ي ومع العامل 
كونت���ه على مدى زمن طوي���ل. وتعترب الهند 
واملك�صي���ك والولي���ات املتح���دة والربازي���ل 
واندوني�صي���ا م���ن اأك���رث املناط���ق تنّوع���ًا من 
الناحي���ة اللغوية، ول���ذا فاإنها مهددة اكرث من 
غيه���ا بخط���ر انقرا����ض اللغ���ات.ول حتمل 
الو�صعية اللغوية اخلطر عينه يف كل مكان. 
فف���ي غيني���ا اجلديدة الت���ي تعترب م���ن اأغنى 
املناط���ق يف التن���ّوع لغوي���ًا، ل يظه���ر خط���ر 
حقيقي. فمن �صم���ن 800 لغة هناك، ل تظهر 
يف خان���ة اخلطورة �صوى 88 لغ���ة. وهنالك 
بع����ض اللغات التي عرفت »ظروفًا �صعبة« ثم 
عادت وانتع�صت يف ما بعد، مثل احدى لغات 
كاليدوني���ا اجلدي���دة. وتوؤدي العومل���ة دورًا 
مهم���ًا يف تده���ور بع����ض اللغ���ات املحلية. اإذ 
غالبًا ما تف�صل الأجيال احلديثة تعّلم اللغات 
امل�صيطرة، نظرًا لنه���ا ت�صمح بالنفتاح على 

�صوق ال�صغل املحلي والعاملي.

ت�شاوؤل التنّوع بيولوجيًا
وتتعر����ض الطبيعة ملخاطر �صت���ى، من بينها 

اإنقرا�����ض الأنواع احلّي����ة. وعلى احلكومات 
كله����ا ال�صع����ي لنقاذه����ا مث����ل م����ا تفع����ل م����ع 
القطاع����ات القت�صادية واملالي����ة، بل واأكرث. 
و�ص����در يف 2 مت����وز )يولي����و( تقري����ر ع����ن 
»الحتاد ال����دويل للتن����ّوع البيولوجي«، اكد 
تراجع عدد من الأنواع النباتية واحليوانية 
بوتية ترتاوح بني مئة اىل الف مرة مقارنة 
م����ع مراح����ل النقرا�ض الكربى الت����ي عرفها 
كوكبن����ا �صابقًا. »ل ميكن لن����ا ال ان نوؤكد ان 
املنظوم����ة الدولية مل تنج����ح فعاًل يف مهمتها 
عندما تعّهدت يف العام 2002 بايقاف ن�صبة 
النقرا�����ض، عند حل����ول الع����ام 2010«. هذا 
م����ا اأكده ج����ان كري�صتوفر في����ي نائب رئي�ض 
املنظمة واملوؤلف الرئي�صي لهذا التقرير الذي 
ي�صدر كل اربع �صنوات. ويعتمد الحتاد يف 
تقوميه على متابعة قرابة 45 األفًا من اأنواع 
احليوانات والنباتات التي �صبق اأن و�صعت 
�صمن قائمة حمراء. ومبرور الزمن، حتّولت 
هذه القائمة اىل مرج����ع اأ�صا�صي ُيعتمد عليه 
لتتبع و�صعية الأنواع. وعلى رغم ذلك، تبقى 
القائم����ة جم����رد من����وذج باملقارنة م����ع العدد 

الجم����ايل ال����ذي يعرفه التن����ّوع البيولوجي 
ل����كل الكائنات والذي يقدر بقرابة 18 مليون 
ن����وع، مل يج����ر ت�صني����ف �ص����وى 1.8 مليون 
ن����وع منه����ا. وت�ص����م �صفوفه����ا 45 األف نوع 
مهدد فعاًل بالإنقرا�����ض. وثمة 16982 نوعًا 
ت�ص����ي نحو الإنقرا�ض ب�ص����ورة �صبه اكيدة. 
ويعن����ي ذلك اأن طائ����رًا من ثماني����ة وحيوانًا 
ثدييًا م����ن اأربعة وحيوانًا زاحف����ًا من ثالثة، 
باتت مهددة فعاًل بالنقرا�ض. واختفى 869 
نوعًا م����ن الكائن����ات احلّي����ة. وثم����ة اإحتمال 
ب����اأن 290 نوعًا اخ����رى انقر�ص����ت، من دون 
اأن يتاأك����د اأم����ر اإنقرا�صه����ا. ويج����در التنبيه 
اإىل اأن اإنقرا�����ض الأن����واع احلّية ه����و اأمر ل 
رجعة في����ه. اإذ يختفي الكائ����ن الذي انقر�ض 
اىل الأب����د، عل����ى الرغ����م م����ن ان����ه ا�صبح يف 
ام����كان العلم ا�صتن�صاخ بع�����ض الأنواع التي 
انقر�ص����ت، لكن ه����ذه ق�ص����ة اأخرى.واهتمت 
الدرا�ص����ة بثالث����ة م�صتوي����ات ه����ي الأ�صناف 
املحي����ط  وطبيع����ة  اجلغرافي����ة  واملناط����ق 
البيئ����ي ال����ذي تعي�ض في����ه الكائن����ات احلّية. 
ويب����دو اأن الكائنات البحرية تعرف و�صعية 

حرج����ة اأك����رث من الأن����واع احلّية عل����ى الرب. 
فم����ن �صمن احليوانات امله����ددة، جند اأن 47 
يف املئ����ة منها ه����ي اأنواع من �صم����ك القر�ض. 
وتاأت����ي �صتة اأن����واع من ال�صالح����ف البحرية 
�صمن �صبع����ة مهددة بال����زوال. وت�صي 845 
من كائن����ات ال�صعب املرجاني����ة اإىل الإختفاء 
الأب����دي. وحتى طيور البحر تعاين اأو�صاعًا 
فائق����ة ال�صعوبة، اإذ يتهدد خط����ر الإنقرا�ض 
27.5 يف املئ����ة منه����ا. وتنخف�����ض الن�صب����ة 
اىل 11 يف املئ����ة بالن�صب����ة اىل طي����ور الرب. 
جّم����ة،  خماط����ر  عموم����ًا  الطي����ور  وتع����اين 
الت����ي حتي����ا يف الربازي����ل  خ�صو�ص����ًا تل����ك 
واأندوني�صي����ا ويف خمتلف اجل����زر. وت�صي 
38 يف املئ����ة م����ن كائن����ات املي����اه العذبة يف 
اأوروبا نحو النقرا�����ض. وينطبق الو�صف 
عين����ه على 28 يف املئة م����ن تلك الكائنات يف 
افريقي����ا ال�صرقية. وب�صب����ب انت�صار الزراعة 
وا�صتغ����الل الغابات، يتعر�����ض ربع )او رمبا 
ن�صف( الأ�صناف النباتية اإىل اأو�صاع �صعبة 
للغاية ت�صعها �صمن قو�ض النقرا�ض.ورّكز 
يعتم����د  الت����ي  احليوان����ات  عل����ى  التقري����ر 

عليها الن�ص����ان يف طعام����ه، والنباتات التي 
ي�صتعملها يف اأدويت����ه، خ�صو�صًا التقليدية. 
خط����ر  م����ن  الأخ����ية  الفئ����ة  رب����ع  ويع����اين 
النقرا�ض. واعتربت الدرا�صة اأن املناخ اأحد 
اأب����رز الأ�صب����اب املت�صلة بانقرا�����ض الأنواع 
احلّية. وي�ص����اف اليه تدهور املحيط البيئي 
الذي تعي�ض فيه هذه الكائنات ب�صبب تو�صع 
امل����دن وامت����داد الن�صاط الزراع����ي وبخا�صة 

افتقادها جمالها احليوي للعي�ض.

انقرا�ض باجلملة وحلول 
بالتق�شيط 

يبق����ى اأن نقط����ة الأم����ل يف الدرا�ص����ة تتمّث����ل 
يف جه����ود م����ن هن����ا وهن����اك ت�صع����ى لإنق����اذ 
بع�ض الأن����واع املهددة فعاًل مثل فيل اأفريقيا 
ووحيد القرن الهن����دي والأ�صد يف الربازيل 
و16 نوع����ًا من الطي����ور. وتاأتي تلك احللول 
بالتق�صي����ط، لكن النقرا�ض يجري باجلملة. 
ويخت����م التقري����ر بالت�صدي����د عل����ى اأن تفادي 
النقرا�����ض اجلماع����ي يقت�صي ب����ذل جمهود 

معّمق قبل فوات الوان!

واحليواني��ة النباتي��ة  الأن��واع  اإنقرا���س  ت�س��ارع  م��ع  يت��وازى  اللغ��ات  زوال 

تو�ص���ل باحث���ون بريطاني���ون اإىل اأن مر�ص���ى ال�صرطان 
ي�صف���ون ب�صرع���ة من عملي���ات يف املع���ِدة والأمع���اء لدى 
حقنهم بطع���ام �صائل مبا�صرة يف اأمعائه���م. واأفادت هيئة 
الإذاعة الربيطانية "بي بي �صي" اأن الباحثني يف جامعة 
بعد  النتيجة  ه���ذه  اإىل  "كاردي���ف" الربيطانية تو�صلوا 

درا�صة اأجروها على 121 مري�صًا.
وتب���نّي له���م اأن فك���رة اإبقاء املر�ص���ى بعد اإج���راء عمليات 
جراحي���ة لهم يف الأمعاء واملعدة �صائمني اأو عدم تناولهم 
�صيئ���ًا عرب الفم ملدة 10 اأيام اأم���ر خاطئ.وراأى الباحثون 

اأن���ه ل���دى اإي�ص���ال طع���ام �صائ���ل مبا�ص���رة اإىل املعدة عرب 
اأنبوب يجعل املر�صى الذي���ن اأجريت لهم العملية ي�صفون 

اأ�صرع ممن تركوا �صائمني وقبلهم بثالثة اأيام. 
كم���ا تبنّي اأن الطريقة اجلديدة تقلل من حدوث م�صاعفات 
بع���د العملية.وقال امل�صوؤول ع���ن الدرا�صة الدكتور را�صل 
بارلو "جتربتنا هذه �صرفت النظر عن الطريقة التقليدية 
وهي جتويع املر�صى بعد عمليات اجلراحة املعوية املَعدية 
املعوي���ة ووجدنا منافع هائلة". واأ�صار بارلو اإىل اأن هذه 
الطريقة توفر عل���ى املر�صى كثيًا من الأموال التي تدفع 

اأثناء البق���اء يف امل�صت�صفى، اإذ اأن م���دة البقاء فيها تق�صر 
فاملري����ض ي�صفى ب�صرعة اأكرب.واأ�ص���اف "اخلطوة املقبلة 
ه���ي اأن نكت�صف اإن كن���ا ن�صتطيع تطبيق هذه الطريقة يف 
اأنواع اأخرى من اجلراحات". وقال رئي�ض املعهد الوطني 

لأبحاث ال�صرطان كنث كاملن 
تتوا�ص���ل  اأن  "ناأم���ل 
التجارب لرى اإن كانت 
ه���ذه التقنية ميك���ن اأن 
املر�ص���ى  ل���دى  تطّب���ق 

الذين اأجريت له���م عمليات لأنواع 
اأخرى من ال�صرطانات".

�سفاءهم ي�����س��ّرع  الأم���ع���اء  مل��ر���س��ى  ال�����س��ائ��ل  ال��ط��ع��ام  ح��ق��ن 

يف ع�ص����ر النرتن����ت واملواق����ع الجتماعي����ة ي�صتخدم 
كث����ي م����ن الأ�صخا�����ض تواري����خ ميالده����م يف كلم����ات 
امل����رور واأرقام التعري����ف بهويتهم، وكث����يا ما تكون 
مثل هذه املعلومات مطلوبة يف ا�صئلة اأمنية لكي يعاد 
ار�ص����ال كلم����ة املرور املفق����ودة. ويعني ه����ذا ان اذاعة 
تاري����خ ميالدك ميكن ان ي�صاع����د جمرمني الكرتونيني 
عل����ى انتح����ال �صخ�صي����ة اأخ����رى للدخ����ول اىل مواقع 
خمتلفة. لذا يدعو خرباء امنيون اىل احليطة واحلذر 
يف ا�صتخدام معلومات كهذه ويحذرون من تبادلها مع 
جمه����ور وا�صع، ل �صيما ع����رب املواقع الجتماعية مثل 
في�صب����وك. ال�صيء نف�صه ي�صح على ا�صماء احليوانات 
الأليف����ة والأطفال فه����ي الأخرى ميك����ن ان تقع باأيدي 
ل�صو�����ض الهوي����ات. ق����ال تقري����ر ن�صرته �صبك����ة "�صي 
ان ان" عل����ى موقعها اللك����رتوين اإن ملجرمي الف�صاء 
اللك����رتوين اهدافا متباين����ة. فالبع�����ض ي�صتدرجون 
م�صتخدمي ال�صبكة اىل النقر على روابط ُتفتح مقابل 
ر�ص����م، واآخ����رون يراهن����ون عل����ى اإدخ����ال الأ�صخا�ض 
كلم����ات م����رور اأو ارق����ام ال�صم����ان الجتماع����ي بهدف 
ا�صتخدامه����ا ل�صرق����ة هويات اأو ام����وال. وهناك فريق 
اآخ����ر يطم����ح اىل ال�صتح����واذ عل����ى كومبيوت����رات اأو 
هوي����ات في�صبوك. من احلي����ل املف�صلة ل����دى قرا�صنة 
النرتن����ت ار�صال بريد اىل ج����دار في�صبوك اأو ح�صاب 
عل����ى توي����رت يب����دو وكاأن����ه م����ن �صدي����ق. وتت�صم����ن 
الر�صال����ة رابط����ا ُيفرت�ض انه يحيل عل����ى طرف ثالث. 
واإذا ابتلع����َت الطعم ي�صتطي����ع الن�صابون ان يجمعوا 

املعلوم����ات الت����ي ك�صفَت عنه����ا للدخ����ول وي�صتخدموا 
برجمي����ات خبيثة لر�ص����ال الراب����ط اىل ا�صدقائك. ثم 
يج����رب القرا�صنة ال�ص����م نف�صه وكلمة امل����رور نف�صها 
مع مواقع اأخرى ملعرفة ما اإذا كان مبقدورهم الدخول 
اىل ح�صابات����ك واأر�صدت����ك املالي����ة. ويق����ول اخل����رباء 
الأمني����ون ان اخرتاق ح�صاب اح����د امل�صتخدمني يفتح 
الب����اب لعمليات احتيال جدي����دة. اإذ ميكن للن�صاب ان 
ي�صتح����وذ على ح�ص����اب ع�صو يف في�صب����وك ويتظاهر 
باأن ال�صب����ل تقطعت به يف مكان ما خ����ارج البلد حيث 
�ُصرق����ت نقوده على �صبيل املثال، ثم يطلب من ا�صدقاء 
امل�صتخ����دم ان يحول����وا ل����ه امل����ال ال����الزم لنق����اذه من 
ورطته. وكتب مهند�ض الربجميات الوك منغهراجاين 
يف اح����دى مدونات في�صبوك ان هذا ال�صكل من ا�صكال 
الن�صب والحتيال كثي احلدوث وان موقع فيب�صوك 
يتعاون مع �صركة وي�صرتن يونيون املخت�صة باإر�صال 
احلوالت املالية لت�صخي�����ض هوؤلء املجرمني. وا�صار 
اىل اإج����راء حت�صين����ات عل����ى النظ����م الآلي����ة للتعام����ل 
ب�صورة اأ�صد فاعلية مع هذا النوع الفريد من الحتيال. 
من الفر�ض الأخرى التي تتيحها مواقع مثل في�صبوك 
وتوي����رت على نط����اق وا�ص����ع للمجرمني تق����دمي اأحدث 
املعلوم����ات عن م����كان ال�صك����ن. ويذكر اخل����رباء حالة 
الميك����ي الذي اذاع على توي����رت انه ذاهب يف اجازة 
ث����م ع����اد ليجد الل�صو�����ض نظفوا منزله م����ن كل ما هو 
ثم����ني. ورغم ان ال�صلطات مل تتمكن من ربط اجلرمية 
مبا�ص����رة بالر�صالة التي ُنقلت عرب تويرت فان اخلرباء 

ي����رون ان َمْن يبلغ معارف����ه وا�صدقاءه على 
توي����رت مبغادرت����ه م����كان �صكن����ه لغر�ض ما 
يك�ص����ف نف�ص����ه للجرمي����ة. اعلن����ت �صرك����ة 

املا�ص����ي  اآب/اغ�صط�����ض  يف  في�صب����وك 
انه����ا �صتجري تغي����يات على موقعها، 
مب����ا يف ذل����ك تطوي����رات تكنولوجي����ا 
هدفه����ا �صمان قدر اكرب م����ن ال�صفافية 
ُتنق����ل  الت����ي  املعلوم����ات  ومراقب����ة 
اىل تطبيق����ات ط����رف ثال����ث. خرباء 
اأو�صوا با�صتخ����دام �صمة "القوائم" 
�صواب����ط  وتغي����ي  في�صب����وك  عل����ى 

بحي����ث  فئ����ة  ل����كل  اخل�صو�صي����ة 
ميك����ن الك�صف عن عن����وان وارقام 

هاتفية لأف����راد الأ�ص����رة والأ�صدقاء 
القريب����ني م����ع حتدي����د امكاني����ة اطالع 
اآخرين على املعلوم����ات نف�صها. اأخيا 
يدعو اخل����رباء اىل التفكي يف الهدف 

م����ن النخ����راط يف املواق����ع الجتماعية 
قب����ل ال�ص����روع يف ا�صتخدامه����ا. فاإذا كن����َت تريد 

ا�صتخدامها على امل�صتوى ال�صخ�صي ينبغي ان 
تق�صر عدد الأ�صخا�ض يف �صبكتك على اأفراد 

العائلة والأ�صدقاء القريبني ممن تثق بهم. 
واإذا كنَت ت�صتخدم الو�صائط الجتماعية 
كاأداة مهنية ذات �صبكة وا�صعة فكن حذرا 

يف ما تك�صفه من معلومات عن نف�صك.

اإحذروا الن�سابني لدى ا�ستخدام املواقع الجتماعية على النرتنت


