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�أول كمبيوت��ر حمم��ول يُ�شح��ن ال�سلكي�� ًا
ذك����رت �شرك����ة دي����ل للتقنيات �أنه����ا �ستطلق
�أول كمبيوتر حمم����ول با�سم Latitude
 ،Zوالذي يتم �شحنه ال�سلكي ًا ،وذلك ك�أول
جهاز من نوع����ه ي�ستخدم مثل هذه التقنية،
حي����ث يوف����ر الكث��ي�ر م����ن الطاق����ة والعن����اء
واجله����د عل����ى امل�ستخدمني.ويحت����وي
الكمبيوت����ر اجلدي����د على ت�صمي����م خارجي
جديد ،بحي����ث ميكن مل�سه بنعوم����ة ،وي�أتي
بغطاء �أ�سود ،وي�صل طوله �إىل  16بو�صة،
و 14ميليمرت ًا من حيث ال�سمك.
وبح�س����ب ال�شركة ،ف�إن الكمبيوتر املحمول
اجلديد �سيحت����وي على من�ص����ة ا�ستقرائية
م�صنوع����ة داخ����ل قاعدت����ه ،ب�إمكانه����ا �أن
تعي����د �شحن����ه بنف�س الف��ت�رة الزمني����ة التي
ي�ستغرقها مل�ؤه بالطاقة عرب �سلك كهربائي
عادي.
وتعت��ب�ر دي����ل �أنه����ا بذل����ك ت�صن����ع "نظامها

ن�صائح لتجنب
الإ�صابة
ب�أمرا�ض الربد
يف اخلريف
مع اقرتاب ف�صل اخلريف،
الذي بات يعني للنا�س جميعا
بدء مو�سم النزالت والربد
والإ�صابات بالأنفلونزا،
خ�صو�ص ًا يف ظل انت�شار الوباء
العاملي �أنفلونزا اخلنازير هذا
العام ،الأمر الذي يجعل من
ف�صلي ال�شتاء واخلريف القادمني
�أ�شد خطورة من ذي قبل ،الأمر
الذي يتطلب بال�ضرورة اتباع
طرق وقاية �أف�ضل لتقليل فر�ص
الإ�صابة بالأمرا�ض.تتنوع
الن�صائح التي تطلقها و�سائل
الإعالم ،وامل�ؤ�س�سات املعنية
ب�صحة الأفراد حول العامل ،حول
طرق الوقاية من الأمرا�ض يف
ف�صل اخلريف ،خ�صو�ص ًا نزالت
الربد والأنفلونزا وتتلخ�ص �أهم
هذه الن�صائح يف ما يلي :
*وجوب غ�سل اليدين بعد كل
م�صافحة ب�سبب ما قد تنقله من
م�سببات للمر�ض مع �إبقائهما
بعيدتني عن مل�س بع�ض �أع�ضاء
ج�سمك :حاول �أن ال تلم�س عينك
�أو انفك بيدك ،لأنهما يجمعان
م�سببات املر�ض.
*�إيجاد الوقت الكايف للنوم
حيث يجب التوجه للفرا�ش
حال ال�شعور بالتعب ،ويو�صي
الأطباء بالنوم من � 10-8ساعات
يومي ًا ،فراحة اجل�سم مهمة يف
احلفاظ على جهاز مناعة �سليم
كذلك يجب االعتناء بالغذاء :قد
يكون من ال�صعب اال�ستمرار
بتناول الغذاء ال�صحي يف كل
الأوقات ،خ�صو�ص ًا مع ظروف
العمل واحلياة الع�صرية،
لكن تناول اخل�ضار والفاكهة
الطازجة ،ي�ؤدي �إىل بناء
ج�سم قوي و�سليم ،ما يقوي
بال�ضرورة جهاز املناعة.
*يجب االبتعاد عن املر�ضى
واحلفاظ على م�سافة كافية
بينك وبني امل�صابني ب�أمرا�ض
فريو�سية معدية ،حتى لو
كانوا من �أ�صدقائك �أو
عائلتك.مع تعقيم
اجل�سم باملطهرات .
* االبتعاد عن
التدخني لأن زيادة
التدخني ت�ؤدي �إىل
تغيريات يف اجلهاز
التنف�سي ،ويجعله
�أقل قدرة على مواجهة
الأمرا�ض ،ب�سبب تدمري
التدخني للأهداب املبطنة
للخاليا يف اجلهاز التنف�سي.
و�أخريا االبت�سام والتفا�ؤل
فقد وجدت درا�سة حديثة� ،أن
ال�سعادة تلعب دور ًا مهم ًا يف
تكوين جهاز مناعة قوي ،كما
�أن التفكري الإيجابي له الت�أثري
نف�سه.

البيئ����ي الال�سلك����ي اخلا�����ص به����ا" ،لأن����ه
بالإ�ضاف����ة �إىل �إمكاني����ة �إع����ادة �شحنه دون
�أ�سالك ف�����إن � Latitude Zسيكون قادر ًا
على رب����ط نف�سه والعمل م����ن دونهم ،حيث
�سريبطه م����ع �شا�شته حمول �صغري مزروع
داخل����ه م����ع �أي �شا�ش����ة مرافق����ة ل����ه� ،سواءا
�أكانت ال�شا�شة يف غرفة اجتماعات �أم غرفة
النوم.
و�ستكل����ف كال الإ�ضافت��ي�ن ح����وايل 199
دوالر ًا ل����كل منهما ،ولكن ،بح�سب ديل ،ف�إن
اجلمهور الذي يتوجه له هذا املنتج اجلديد
هو ال�شركات ال الأ�شخا�ص العاديون.
و�إ�ضافة �إىل ذلك �سيحتوي Latitude Z
عل����ى �أدوات �ضبط تعم����ل باللم�س اخلفيف
و تظه����ر
عل����ى حاف����ة ال�شا�ش����ة،
عندم����ا يت����م االت�ص����ال
به����ا� ،إذ �سيتمك����ن

امل�ستخدمون م����ن تفتيح �ألوان ال�شا�شة� ،أو
رف����ع ال�ص����وت� ،أو الو�ص����ول بطريقة �سهلة
�إىل الربجميات التطبيقية على اجلهاز.
وعندما يتم التحكم بالربامج مثل "�إك�سل"،
�أو مت�صف����ح املواق����ع الإلكرتوني����ة ،ف�����إن
اجله����ة اليمنى م����ن حاف����ة الكمبيوتر ميكن
ا�ستخدامه����ا كن����وع م����ن اللوح����ة اللم�سي����ة
للدخ����ول يف اجل����داول املمت����دة Spread
� ،sheetأو �صفحات املواقع الإلكرتونية.
ويتمي����ز الكمبيوت����ر ب�أن����ه يعم����ل بنف�����س
الطريق����ة التي يبدو عليها ،فبد ًال من انتظار
برنامج  Windowsلت�شغيل نف�سه ،ف�إن
 Latitude Zي�ستخ����دم لوح����ة رئي�سية
 Motherboardثانية �أ�صغر ،ومعالج
"�إيه �آر �إم" منف�صل.
وع��ب�ر واجه����ة منف�صل����ة لتل����ك عل����ى ال����ـ
ي�سم����ح
،Windows

اجله����از للو�صول �إىل الر�سائل الإلكرتونية
وقائم����ة االت�ص����االت والتقومي����ات الزمنية
ومت�صف����ح للمواق����ع الإلكرتوني����ة ،يعتم����د
على برنامج  ،Fire-Foxفورا ،حيث �أن
الر�سائ����ل الإلكرتونية وقوائ����م االت�صاالت
والتقوميات الزمنية تعمل دائما يف خلفية
اجلهاز وب�شكل متزامن ب�صورة م�ستمرة.
يذك����ر �أن جه����از دي����ل اجلدي����د ،وغريه����ا
م����ن ال�ش����ركات مث����ل  Device VMو
 ،Phoenixتعمل يف اجتاه جديد وا�سع
نح����و �أن تعم����ل �أجهزته����ا دون ا�ستخ����دام
 ،Windowsحي����ث قام����ت �شرك����ة
الكمبيوترات  HPب�إيج����اد واجهة خا�صة
به����ا با�س����م  ،Touchsmart Pcالع����ام
املا�ض����ي ،والت����ي ت�سمح بالتنظي����م ال�سريع
بني ال�صور والر�سائل الإلكرتونية وت�صفح
املواقع بناء على مناذج قليلة من الربامج.

املنزل القمري"� ..أول بناء على �سطح القمر
�أ�صبح غ��زو الف�ضاء ميثل التحدى الأكرب
ملعظم ال���دول املتقدمة  ،حيث انتقل جمال
املناف�سة م��ن �إم��ت�لاك ال�سالح ال��ن��ووى �إىل
حماولة ال�سيطرة علي الف�ضاء ،وم��ن هذا
املنطلق ب��د�أ االهتمام بالرحالت الف�ضائية
اال�ستك�شافية و�إر���س��ال ال���رواد واملركبات
الف�ضائية.وت�شهد ال�ساحة العاملية يف هذه
الآونة ا�ستعداد �أكرث من دولة لإر�سال مهمات
ف�ضائية لدرا�سة القمر ب�شكل �أكرث عمق ًا من
مهمات القرن املا�ضي  ،وذلك للبحث عن املاء
واجلليد وامل��ع��ادن ودرا���س��ة �سبل تطويره
بهدف بناء م�ستوطنات ب�شرية على �سطحه.
ويف ه���ذا ال�����ص��دد ،واف��ق��ت وك��ال��ة "نا�سا"
الأم��ري��ك��ي��ة ع��ل��ى ت�صميم ت��ق��دم ب��ه مواطن
�أرجنتيني ،لأول منزل تتم �إقامته على �سطح
القمر ،حيث تعتزم "نا�سا" �إر�سال بعثة لها
ت�ستقر على �سطح القمر � 6أ�شهر لدرا�سة
البيئة والرتبة ،ومن املقرر �إر�سالها قبل حلول
عام .2020و�سيتم نقل "املنزل القمري" �إىل
الف�ضاء ب�شكل يجعله قاب ًال للفك والرتكيب،
مبا يتيح ل��رواد الف�ضاء ا�ستخدام مكوناته
يف العديد من الأغ��را���ض.و�أك��د "بابلو دي
ليون" �صاحب الت�صميم الأرجنتيني� ،أن
"نا�سا" ت�سعى �إىل الو�صول للمريخ� ،إال �أن
جتربة القمر ،وال��ق��ري��ب ن�سبي ًا م��ن كوكب
الأر���ض ،قد متثل اختبار ًا للربامج التي قد
ت�ستخدم يف رحلتها �إىل املريخ.و�أ�ضاف
ليون �أن "نا�سا" ت�سعى للت�أكد من �سالمة كافة
الربامج والأجهزة والتو�صيالت ،م�شري ًا �إىل
�أنه �سيتم تغطية "املنزل القمري" برتاب من
القمر لتجنب الآثار ال�سلبية لأ�شعة ال�شم�س،
حيث �أن املهمة التي تعتزم "نا�سا" تنفيذها
ق��د ت�ستغرق ع��ام�� ًا ك��ام ً
�لا .و�أظ��ه��رت ثالث
بعثات ف�ضائية منف�صلة �إىل القمر �أن هناك
�أدل��ة وا�ضحة على وجود املياه يف �سطحه،
وترتكز املياه يف قطبي القمر ورمبا ت�شكلت
نتيجة الرياح ال�شم�سية.
وك�شفت التقارير البحثية �أن املياه تتحرك
ب�شكل دوري ومتتابع ،وت�شكلت رمبا بفعل

اختالط اجل�سيمات بالغبار امل��وج��ود على
�سطح القمر .و�أكدت الباحثة كارل بيرتز من
جامعة براون� ،أن املعطيات التي تو�صل �إليها
امل�سبار الهندي �إىل القمر تثبت �أن هناك �أدلة
على وجود كميات من املياه يف �سطح القمر،
ويبدو �أن املياه التي عرث عليها تتميز بكثافة
عالية ومرتكزة يف املناطق القريبة من قطبي
القمر.و�أو�ضحت بيرتز �أن ه��ذه التقارير
التي تتحدث عن وجود مياه يف �سطح القمر
تتزامن مع االهتمام الكبري باحتمال وجود
كميات من املياه يف قطبي القمر.
يُذكر �أن القمر معروف ب�أنه �أكرث جفافا من �أي
منطقة �صحراوية على كوكب الأر�ض ،ويعود
الف�ضل يف اكت�شاف �آثار على وجود كميات
من املياه �إىل املعدات الأمريكية التي حملتها
�أول بعثة ف�ضائية هندية �إىل القمر.قريب ًا..
كما �أن اخل�ضراوات الطازجة  ..كانت حلم ًا
�صعب املنال لفرتة طويلة لدى رواد الف�ضاء
 ،حيث يقت�صر طعامهم املتعارف عليه حتى
وقت قريب على م�ساحيق جمففة او معجون
يف انابيب اال ان ظروف الرحالت الف�ضائية
تغريت و�سيحظون قريب ًا بامتيازات متاحة
ع���ادة ل�سكان االر�����ض  ،تتمثل يف تناول
اخل�����ض��راوات وال��ف��واك��ه ال��ط��ازج��ة  ،حيث
�أعلنت �شركة "باراجن �سباي�س دفلبمنت"
التي ابرمت �شراكة مع وكالة نا�سا الأمريكية
خالل جت��ارب �سابقة على مركبات ف�ضائية
وعلى حمطة الف�ضاء الدولية "اي ا�س ا�س"،
عن برنامج زراعة زهور واطعمة على �سطح
القمر.وتعد "واحة القمر" خيمة زراعية
انبوبية ال�شكل ذات قاعدة من االلومينيوم
ثالثية االق����دام  ،وال��ه��دف منها ه��و زراع��ة
ال�����ش��ت��ول ع��ل��ى ���س��ط��ح ال��ق��م��ر ،ح��ي��ث تقل
اجلاذبية عن جاذبية الأر���ض ب�ست مرات.
و�ستطلق اخليمة امل�صغرة "اودي�سي مون
ليميتد" وهي �شركة خا�صة تعنى بتطوير
رح�لات الب�شر �إىل الف�ضاء  ،حيث �ستحمل
علي متنها بذور الكرنب وهي احدى �أنواع
امللفوف ،حيث اختريت هذه البذور بالذات

لأن��ه��ا تنبت وت��زه��ر يف  14ي��وم�� ًا ،وتعترب
هذه ال��دورة ال�سريعة مالئمة لتجارب على
القمر.و�أٌقر جني جياكوميلي ،وهو ا�ستاذ يف
ق�سم العلوم الطبيعية يف جامعة اريزونا،
يف جنوب غرب البالد حيث مركز ال�شركة،
ب�أنه "مهتم جد ًا بهذا امل�شروع  ،م�شريا �إيل
"نا�سا" اقتطعت من الأموال املخ�ص�صة لدعم
انظمة التجدد احليوي يف الف�ضاء ،مما دفع
مبعظم مراكز االبحاث العاملة يف هذا احلقل
�إىل االقفال".ويعمل الأ�ستاذ وتالمذته على
خيمة �شم�سية خ��ا���ص��ة ب��ه��م  ،ك��م��ا تعمل
اجل��ام��ع��ة يف ال��وق��ت نف�سه على "غرفة
زراع��ي��ة ب���دون تربة" ،وذل���ك يف موقع
للم�ؤ�س�سة الوطنية الأمريكية للعلوم
يف املحيط املتجمد اجلنوبي.وي�ضيف
ج��ي��اك��وم��ي��ل��ي ان ال���ظ���روف يف هذا
املوقع من ارتفاع عن �سطح البحر
وانخفا�ض ال�ضغط اجلوي ورياح
جتعل احل��رارة تنخف�ض اىل مئة
درجة مئوية حتت ال�صفر ،ت�شكل
"حماكاة ناجحة" للظروف على
القمر.
وه��ذه اخليمة الزراعية تتواجد منذ اكرث
م��ن خم�س ���س��ن��وات يف القطب اجلنوبي،
ا���ش��د امل��ن��اط��ق ب���رودة على ك��وك��ب االر����ض،
وهي ت�سمح للباحثني هناك بتناول الطماطم
واخل�س والفليفلة والفراولة.وتنتج اخليمة
ح����وايل ث�لاث�ين ك��ي��ل��وج��رام�� ًا م��ن اخل�ضار
�أ�سبوعي ًا ،اي ما يكفي لتح�ضري طبقني من
ال�سلطة يومي ًا لكل من العلماء الـ.75ويقول
جياكوميلي "لي�س ه��ذا �ضرب ًا من �ضروب
اخليال العلمي .نحن منلك التكنولوجيات
التي تتيح لنا تطوير احلياة على كواكب
اخرى ان ا�ضطررنا ملغادرة كوكبنا والبداية
كانت �أوربية �إيل حد ما ،حيث �أعلن علماء
يف م��رك��ز الف�ضاء الأوروب�����ي "�إي�سا" �أن
اليوم الذي �ستتفتح فيه الزهور على القمر
قد اقرتب.
وا�ضافوا ان التجارب تو�صلت �إىل �إمكانية

خ�سائر
الكوارث
الطبيعية
تريليون دوالر

زراع��ة زهور "املاري
جولد" و�����س����ط ���ص��خ��ور
م�شابهة �إىل حد كبري ل�سطح القمر.ويعترب
البع�ض �أن منو النباتات على �سطح القمر
�سيكون اخلطوة الأوىل لال�ستقرار الب�شري
هناك.
وق��د مت ط��رح ه��ذا البحث يف م�ؤمتر احتاد
اجليو�ساين�س الأوروبي والذي انعقد العام
املا�ضي يف العا�صمة النم�ساوية فيينا وي�ضم
�أك�ب�ر جت��م��ع ل��ع��ل��م��اء �أوروب���ي�ي�ن يدر�سون
الأر�ض ومناخها وجريانها يف الف�ضاء.
و�أع�����رب ال��ع��امل ال���ب���ارز ب��رن��ار ف��وي��ن��ج عن
اع��ت��ق��اده ب��ان من��و النباتات على القمر قد
يكون مفيدا ك���أداة لتعلم �سبل تكيف احلياة
يف ظروف القمر وكو�سيلة عملية م�ساعدة
القامة قواعد ب�شرية هناك.

�إن من���و
وق������ال ف��وي��ن��ج:
القمر �ستبني
ال��ن��ب��ات��ات ع��ل��ى �سطح
كيف ميكن احلفاظ على احلياة الب�سيطة يف
ظل ظ��روف بيئة �صعبة  ،ثم �أ�ضاف قائال:
وال �أجد ما مينع من تنفيذ نف�س الفكرة على
الفواكه مثال حيث ميكن �شق �سطح القمر
ب����أدوات معينة وو�ضع البكترييا والبذور
وميكن للعلماء اختيار النباتات والبذور
التي تتالءم وظروف القمر.
غري �أن �أح��د املراقبني يف امل���ؤمت��ر ا�ستبعد
�أن ت�صبح زراعة املاري جولد �أو التيوليب
�أو ال��ك��رن��ب ع��ل��ى ���س��ط��ح ال��ق��م��ر ج����زءا من
ا�سرتاتيجية ،وقال "�إنه خيال علمي".

العـزلــة االجـتـمـاعـيــة "تـ�ؤثــر �سـلـبــ ًا عـلــى ال�سـرطــان"
�أف���اد بحث �أمريكي  ،ا�ستنادا �إىل جت���ارب �أجريت على الفئران ،ب�أن
العزل���ة الإجتماعية تفاقم �أعرا�ض ال�سرطان.وتو�صل الباحثون �إىل
�أن املحيط الإجتماعي ي�ؤثر على بيولوجيا املر�ض وي�ؤدي �إىل تباين
يف النتائج.وق���د تب�ي�ن �أن �أنثى الف�أر التي عزلت ع���ن �أمها عانت من
ت�ضخم يف الورم ال�سرطاين.و�ستن�شر الدرا�سة التي تناق�ش البحث
جامع���ة �شيكاغ���و يف جمل���ة
املذك���ور وال���ذي �أجري يف
Prevention
Cancer
.Researchوكا ن���ت
�أبح���اث �سابق���ة ق���د
تو�صل���ت �إىل
�أن الرعاي���ة
ا لإجتماعي���ة

قد ت�ساهم يف حت�سني الأحوال ال�صحية ملر�ضى �سرطان الثدي بينما
ر�ص���د �أثر العزلة االجتماعية على زيادة حاالت الوفاة بني امل�صابني
ب�أمرا�ض مزمنة.وقد �أجرى الباحثون يف جامعة �شيكاغو جتاربهم
على فئران م�صابة ب�سرطان الغدة الثديية.ور�صد الباحثون تغريات
يف ن�ش���اط اجلينات التي تلعب دورا يف من���و الورم ال�سرطاين يف
احليوان���ات املتوترة ،مما قد ي�شري �إىل �أنها ت�أثرت بارتفاع م�ستوى
هرمونات التوتر.
وقال���ت د �سوزان كونزي���ن �إحدى �أع�ضاء فريق البح���ث �أن الدرا�سة
تبع���ث الأم���ل ب�إمكاني���ة التو�ص���ل اىل و�سائ���ل جدي���دة اليقاف منو
الأورام ال�سرطانية.
وقال���ت د كارين لريمان حمررة املجلة التي �ستن�شر البحث " :بينت
ه���ذه الدرا�سة �أن العزلة الإجتماعية تغ�ي�ر عمل اجلينات التي ت�ؤثر

على منو ال���ورم ال�سرطاين يف الغدة
الثديية".
وقال���ت بروفي�س���ور تي���ا تل�ستي من
جامعة كاليفورنيا �سان فرن�سي�سكو
":كان معروف���ا �أن العوامل النف�سية
ت�ؤث���ر عل���ى املر����ض ،ولك���ن مل نكن
نعرف كيف".
و�أ�ضافت �أن الدرا�سة عززت �أدلة
كان���ت متوف���رة عل���ى �أن بع�ض
امل���واد الكيماوي���ة التي جتري
مع الدم مث���ل هرمونات التوتر
قد ت�ؤثر على تطور ال�سرطان.

بريطانيا "تقاوم" ت�شرد الكالب برقاقات �إلكرتونية
�أعل���ن احلزب���ان الكب�ي�ران يف بريطانيا ع���ن ت�أييدهما مل�شروع
قان���ون يدع���و مالك���ي ال���كالب �إىل تزوي���د ه���ذه احليوان���ات
برقاقة الكرتوني���ة للتعريف عنها،وذكرت �صحيفة "ديلي
تلغ���راف" الربيطانية �أن هذه الرقاق���ة �ستحتوي على
�شيف���رة خيطي���ة "بارك���ود" مت�صلة بقاع���دة بيانات
وطنية تخ���زن ا�سم الكلب وعمره ونوعه و�صحته
بالإ�ضاف���ة �إىل ا�سم املال���ك ورقم هاتفه،وتو�ضع
ه���ذه الرقاقة الت���ي ال يتج���اوز حجمها حجم
حب���ة االرز حت���ت جل���د الكلب،وق���ال �إيان
كاو�س���ي ،نائ���ب رئي����س ح���زب العمل �إن
الرقاقة �ستكون يف �أ�سا�س اقرتاح احلزب
املتعل���ق بالرفق باحلي���وان ،يف حني قال

�أن���درو روزيندال ،املتح���دث با�سم الرف���ق باحليوان يف
ح���زب املحافظ�ي�ن �إن الت�شري���ع اجلديد �سي�ساع���د �أماكن
االحتج���از املزدحم���ة � ً
أ�ص�ل�ا بال���كالب ال�شاردة،و�أعلن���ت
م�ؤ�س�س���ة "الثق���ة بال���كالب" اخلريية �أنه م���ن �آذار /مار�س
 2008حت���ى �آذار /مار����س  ،2009مت �إيجاد حوايل
� 108آالف كل���ب �ش���ارد يف بريطاني���ا،
�أي بارتف���اع  %11ع���ن ال�سن���ة
املا�ضية.

املال هو م�صدر القلق الأول ل�سكان العامل
ك�ش���ف ا�ستط�ل�اع عامل���ي جديد
�أن املال هو امل�ص���در الرئي�سي
للتوتر والقلق لدى الب�شرية،
كم���ا �أظه���ر �أن الرج���ال
والن�ساء ال تقلقهم الأ�سباب
نف�سه���ا  .وقد �شم���ل اال�ستطالع
�أ�شخا�ص���ا م���ن  16دول���ة ،مت التوج���ه
�إليه���م بال�س�ؤال :ما ه���و امل�سبب الأول
للتوتر لديك؟وتراوحت �إجابات نحو
� 150شخ�ص���ا ب�ي�ن امل���ال ،والعائلة،
وال�صح���ة ،و�أح���وال الع���امل� ،إال �أن
النتائج �أظهرت �أن املال كان ال�سبب
الأول للتوتر والقلق.
وق���د احتل���ت ماليزي���ا الالئح���ة
بن�سب���ة  58يف املائ���ة م���ن
الأ�شخا����ص الذي���ن ي�ش���كل امل���ال
م�ص���در قلقه���م الأول ،وج���اءت
بعده���ا ال�صني و�سنغافورة بن�سبة

 55يف املائة�.أم���ا املرك���ز الثال���ث ،فق���د
احتلت���ه الوالي���ات املتح���دة الأمريكي���ة
بن�سبة  48يف املائة.
وتق���ول كاثل�ي�ن فيفيل���د ،املح���ررة يف
جملة � ،Reader's Digestصاحبة
امل�شروع":ما يثري ده�شتنا يف مثل هذه
اال�ستطالعات هو وج���ود �إجماع عاملي
يف الر�أي على مو�ضوعات حمددة".
ووفق���ا لال�ستط�ل�اع ،ال يهت���م �سكان كل
م���ن رو�سي���ا وفرن�س���ا و�إيطالي���ا كثريا
بامل���ال ،وال يعتربون���ه ال�سب���ب الأول
للقلق ،فف���ي رو�سيا ،ق���ال  15يف املائة
�أن املال هو ال�سبب الأول لقلقهم ،بينما
مل تتجاوز ن�سبتهم يف فرن�سا و�إيطاليا
 19يف املائة.وت�أت���ي الأح���وال العاملية
يف املرتب���ة الثانية لأه���م الأ�سباب التي
ت�صيب �سكان العامل بالقلق.
من ناحية �أخرى� ،أ�شار اال�ستطالع �إىل

�أن الرجال والن�ساء ال يقلقون للأ�سباب
نف�سه���ا  ،حيث �أن الن�س���اء يف �إ�سبانيا،
عل���ى �سبي���ل املث���ال ،ي�ص�ب�ن بالقل���ق
لأ�سب���اب عائلية ،بينم���ا ت�شكل الأحوال
العاملي���ة م�ص���در القل���ق الأول للرج���ال
هناك.وق���د احتل���ت الأ�سب���اب ال�صحية
املرتب���ة الأخ�ي�رة �ضم���ن �أب���رز الأمور
امل�سببة للقلق.
تق���ول فيفيل���د" :ال ت�ش���كل الأ�سب���اب
ال�صحي���ة م�ص���درا للقل���ق ل���دى الكثري
م���ن النا����س حت���ى ي�صاب���وا باملر����ض
فعال ،ولهذا ف����إن معظ���م الأ�سباب التي
ت�ش���كل م�ص���در قل���ق لدين���ا ه���ي تل���ك
الآني���ة ،واملرتبط���ة بالعائلة".يذكر �أن
الأزم���ة املالي���ة العاملي���ة كان له���ا ت�أثري
كب�ي�ر يف جعل الأ�سب���اب املادية م�صدر
القل���ق الأول يف الع���امل ،كم���ا يق���ول
اال�ستطالع.

�شهد ن�صف القرن املا�ضي �سل�سلة من
الكوارث الطبيعية املت�صلة باملناخ
يف كافة �أنحاء العامل ،ت�سببت
يف �إيقاع �أكرث من � 800ألف قتيل
وخ�سائر اقت�صادية بلغت تريليون
دوالر.
ووردت تلك احلقائق يف تقرير
منظمات"" :اقت�صاد الت�أقلم
مع الطبيعة �( ECAإي�سا)"
و"جمموعة العمل (Working
 - ")Groupوجمموعة من
امل�ؤ�س�سات واملنظمات غري
احلكومية.
وحذر التقرير من �أنه يف حال
تقاع�ست دول العامل عن تبني
خطوات عاجلة مقاومة للتغريات
املناخية ،ف�إن االقت�صاد العاملي
�سيتكبد خ�سائر اقت�صادية �أكرب خالل
العقود املقبلة.ونبه التقرير ،الذي
ن�شر يف � 14سبتمرب�/أيلول� ،إىل �أن
كوارث الطبيعة تزايدت يف جتان�س
مبا�شر مع درجات احلرارة خالل
ال�سنوات الأخرية املا�ضية.
وقالت كري�ستينا رومبايت�س ديل
ريو ،م�ساعدة مدير "م�ؤ�س�سة
روكفيللر" والباحث الرئي�سي
للتقرير� ،إن الدول النامية ،حتديد ًا،
الأكرث عر�ضة خلطر تلك التهديدات
وفقدان ما بني واحد �إىل  12يف
املائة من �إجمايل الناجت العام،
بحلول  ،2030بالنظر �إىل منط
املناخ الراهن.
وبو�ضع عوامل معدالت النمو
االقت�صادي يف امل�ستقبل واملتغريات
املناخية قيد ح�سبان تلك الأرقام ،فقد
ترتفع اخل�سائر االقت�صادية املت�صلة
باملناخ حينئذ �إىل قرابة  19يف
املائة ،يف بع�ض البلدان.
وعلى الأرجح� ،سي�ؤدي ارتفاع
درجات احلرارة على الأر�ض لتف�أقم
كوارث الطبيعة يف امل�ستقبل،
وتراجع �إنتاج املحا�صيل وندرة
املياه.
وقالت ديل ريو لـ :CNNالدول
النامية هي الأكرث اعتماد ًا على
املناخ كمحرك للإنتاجية ..يفتقرون
لإمكانيات الت�أقلم جراء االعتماد على
البيئة يف الزراعة ،واملنتجات غري
امل�ؤمنة ،وقلة تنوع املحا�صيل".
وذكرت �أن �إعداد التقرير جاء لتباط�ؤ
احلكومات يف التحرك املنا�سب،
جراء �شكوك حيال التغيريات
املناخية و�أولويات اقت�صادية
مناف�سة ،و�أن هدفه ر�سم جمموعة
خيارات للتحرك نحو ت�أ�سي�س قواعد
مقاومة للتغريات املناخية.
وقال د .ديفيد بري�س ،مدير "�إدارة
التنمية امل�ستدامة واملخاطر النا�شئة:
من � ،SwissReإن الت�أمني �سيلعب
دور ًا حموري ًا يف معاجلة ما يرتتب
عن كوارث الطبيعة.
حيث �أ�شار التقرير �إىل �أن ما بني 40
يف املائة �إىل قرابة  100يف املائة
من اخل�سائر املتوقعة عام ،2030
ميكن تفاديها بتدابري معروفة ومتت
جتربتها م�سبق ًا.

التغري املناخي ّ
يهدد
ب�سوء التغذية
ح���ذرت درا�سة من ارتفاع عدد �أطفال العامل امل�صابني ب�سوء التغذية
بن�سبة  %25حتى عام  2050جراء ظاهرة التغري املناخي.
و�أ�ش���ارت الدرا�س���ة �إىل �أن توف�ي�ر مي���اه ال�ش���رب النقي���ة وحت�س�ي�ن
م�ست���وى التعلي���م للفتي���ات �أم���ر ذو �أهمي���ة بالغ���ة يف جتن���ب �سوء
التغذية.
وج���اء يف نتائ���ج الدرا�س���ة �أن املزارعني �سيتكب���دون خ�سائر كبرية
فيما يتعلق بكميات القمح والأرز �إذا مل يعتمدوا تقنيات حديثة و�إذا
مل يتكيفوا مع هذه الزيادة املتوقعة يف درجة حرارة الأر�ض.
وح���ذر الباحثون من ارتفاع �أ�سعار امل���واد الغذائية حتى دون ت�أثري
ظاه���رة االحتبا����س احلراري ،ما قد ي����ؤدي �إىل ارتف���اع �سعر القمح
حتى عام  2050بن�سبة  %40عما هو عليه الآن.
وتوق���ع الباحث���ون �أن يرتف���ع �سع���ر القم���ح بن�سب���ة  %194يف حالة
ح���دوث التغ�ي�ر املناخي الذي يحذر منه اخل�ب�راء �إذا مل يتخذ العامل
�إجراءات ملمو�س���ة يف مواجهته ،كما تنب�أ املعهد بتطورات م�أ�سوية
م�شابهة فيما يتعلق ب�سعر الأرز و�سعر الذرة.

