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علي السوداني

ثماني عشرة سنة من عمر العراق  في عهده الجديد ، مدة زمنية 
كبيرة تعادل فترة مناسبة لظهور جيل  كامل ، ذلك اّن الطفل الذي 
كان في رياض االطفال بعمر خمس الى ست سنوات  في العام 
نحو  على  تعليمه  في  إذا سار  مهندس  أو  طبيب  االن  هو   ٣٠٠٢
صحيح ومتصل . بالتالي فهو جيل جديد من حيث التعليم والثقافة 
بالحاضنة  متصل  الجيل  هذا  لكن   . أيضًا  والذكريات  والوعي 
االجتماعية التي عاشت الفترات السابقة املتنوعة من حياة العراق 

، واّن ذلك ايضًا له تأثيره الواضح في تنشئة الجيل .
تفكير  من  مكانها  راوحت  العراق  في  الحالية   السياسية  القوى 
بالتغيير الذاتي ، وهي بعد هذه الفترة الزمنية الطويلة تكاد تمسك 
الريح في قبضة يدها من حصيلة البناء الذي يمكن ان يكون شاهدا 
وصناعية  اقتصادية  انجازات  فيها  توافر  مرحلة  على  تاريخيا 

وزراعية وعلمية. 
إّن ما كان يظهر من فلتات هنا وهناك اّنما هي من جهود فردية 
أو ذات صيغ وظيفية لم تزل خارج التأثير الشديد للهيمنة الحزبية 
ذات الغطاء الكاتم للمواهب واالبداع ما لم يكن كل شيء خاضعًا 

للمسايرة السياسية املتداولة .
خارجية  حربًا  شهد  االخيرة  عشرة  الثماني  السنوات  ذو  الجيل 
داخلية  واليمن وحربًا  اقليمية عبر سوريا  دولية وحربًا  امريكية  
وحرب  ومخيمات  ونزوح  قسري  تهجير  وحرب  ارهابية  وحربًا 
الجغرافية  للتقسيمات  تبعًا  متفاوتة  وبنسب  ومعاشات،  أرزاق 

والفترات الزمنية . 
كل تلك الحروب الحقيقية والتعبوية كانت تضغط على تكوين النفس 
 ، العالم  على  حقيقي  انفتاح  دون  من  العراقي  لالنسان  البشرية 
ولها اثار دفينة واخرى ظاهرة لن يستطيع املجتمع الخالص منها، 
الدولة  فيه  تكون  جديد،  وطني  سياسي  بمسار  البلد  بشروع  إال 
االنتماء  من  أعلى  قيمة  الوطن  فيه  ويكون  الحزب  من  أعلى  قيمة 
االجيال وليس مصرف  الثروات ملك كل  وتكون  الديني   القومي 

جيب املتنفذين واملتحكمني بمصائر هذا الجيل . 
الكوكب منذ   تجاوزتها معظم دول  بدهيات  نتحدث عن  االن  نحن 

قرن أو ثالثة أرباع القرن في أسوأ الحاالت .
لننظر كم تأخلفنا عن ركب االنسانية، والى أين وصلنا؟ وأين نتجه؟ 
الى  إّما   ، البلد  مسار  اكمال  في  التاريخية  املسؤولية  نتحمل  ثم 

هاوية محدقة أو ساحل االمان؟

للوهلة   - ب(  ف  )العراق(-)أ  البدعة 
الزهور  بتلك  ُيذهل  أن  للمرء  ميكن  األولى 
الكبيرة  اخلضراء  وأوراقها  األرجوانية 
لكن  املياه،  على سطح  تطفو  التي  الزاهية 
نهر  في  عميقًا  الغارقة  جذورها  بطول 
ولقبه  العراق،  النيل"  "زهرة  تهدد  الفرات، 

املعروف منذ القدم باسم "بالد الرافدين".
أربعة  بني  ما  يوميًا  زهرة  كل  ومتتص 
أن  وميكنها  املاء،  من  ليترات  خمسة  إلى 
الدول  من  واحد  في  املياه  موارد  جتفف 
األكثر حّرًا في العالم. وال توفر هذه الزهرة 
املدرجة على الئحة  املياه  شيئًا، من أهوار 
األسماك  إلى  لليونيسكو،  العاملي  التراث 
والصيادين واملزارعني وحتى مياه الشرب. 
وفي زمن وباء كوفيد19-، واحلظر التام في 
العراق، لم يتبق الكثير من األيدي العاملة 

حملاولة وقف انتشارها.
فرانس  لوكالة  الشريفي  يؤكد جالب  لذلك، 
رزقهم"  مصادر  فقدوا  "الصيادين  أن  برس 
في جنوب العراق الزراعي الذي يرزح حتت 
وطأة اجلفاف املتزايد والسدود املبنية في 

تركيا وإيران اجملاورتني.
 زهرة خّداعة

النيل"  "زهرة  فإن  خّداعة،  املظاهر  وألن 
قبل  العراق  إلى  إدخالها  مت  التي  األنيقة 

نحو 20 عامًا بعدما انتشرت في كل مكان 
في العالم تقريبًا، تختنق حتتها كل حياة.

وهذه النبتة التي تعود أصولها إلى أميركا 
بيئية  أنظمة  على  سلبًا  أثرت  اجلنوبية، 
مرورًا  سريالنكا  إلى  نيجيريا  من  عدة 

بكينيا وجنوب غرب فرنسا أيضًا.
منذ  املدرجة  النبتة،  هذه  أوراق  وتشكل 
العام 2016 في قائمة املفوضية األوروبية 
للنبات اجملتاح الذي يجب السيطرة عليه، 
من  يقلل  ما  املاء،  على سطح  معتمة  طبقة 
إلى مختلف  التي تصل  األوكسيجني  كمية 
حتى  املياه،  في  تعيش  التي  األنواع 

اختفائها بالكامل.
فقط،  تتأثر  التي  السمكية  الثروة  وليست 
معظم  أيضًا  تفقد  التي  املياه  جفاف  وال 
أيضًا  تضعف  الزهرة  ولكن  مكوناتها، 
اإلنشاءات احمليطة، إذ أن مئة متر مربع من 

"زهرة النيل" تزن أكثر من خمسة أطنان!
ففي قرية البدعة، يبدو اجلسر املمتد على 
حقل  على  غريب  بناء  وكأنه  الفرات،  نهر 

أخضر هائل.
ويدعى  القرية  عشائر  إحدى  شيخ  يقول 
"إذا  إنه  برس  لفرانس  العبودي  جليل 
فسوف  النمو،  في  النيل  زهرة  استمرت 
ويحرمان  البدعة"  وسد  اجلسر  ينهار 

قار  املياه من محافظة ذي  مناطق عدة من 
إلى البصرة على امتداد مئات الكيلومترات.
ومع انعدام اخلدمات العامة، يرى العبودي 
البنية  إهمال  ، بني  بالفعل أسوأ سيناريو 
بلد  في  البيئية  السياسة  وغياب  التحتية 
تاريخه  في  اقتصادية  أزمة  أسوأ  دخل 
يشكل  الذي  أواًل  الزراعة  فقطاع  احلديث. 
مصدر دخل لواحد من بني ثالثة عراقيني، 
وبعد  العبودي.  وفق  كبيرًا،  ثمنًا  سيدفع 
ذلك، قد تختفي مياه الشرب، خصوصًا وأن 
تلوث املياه في صيف العام 2018 قد سمم 
نحو مئة ألف شخص في محافظة البصرة.
ويشير الشيخ إلى أن "تقاعس وزارة املوارد 
جتديد  أي  وجود  عدم  وحقيقة  املائية 
في  حتى  تضرر  إلى  أدى  اإلطالق،  على 

احتياطيات مياه الشرب".

 حصاد متواضع 
الري،  قنوات  بتنظيف  الوزارة  وقامت 
بحسب ما يقول صالح هادي املسؤول عن 
قام  قار.  بذي  الزراعة  دائرة  في  الدراسات 
موظفو الوزارة بتنظيف قنوات عدة إذ أن 
اخلطرة،  احليوانات  جتذب  النيل"  "زهرة 
فقط  وليس  والزواحف"  كـ"الثعابني 
البعوض احلامل للفيروس، بحسب هادي.

حالة  إلى  يرقى  ال  احلكومة  فعل  رد  لكن 
أحمد  املزارع  يقول  ما  بحسب  الطوارئ، 
ياسر من مدينة الكوت، كبرى مدن محافظة 

واسط شرق بغداد.
نبتة  "آثار  أن  برس  لفرانس  ياسر  ويؤكد 
موسم  كل  مع  واضحًا  بدا  النيل  زهرة 
في  انخفاض  هناك  حيث  صيفي،  زراعي 
إنتاج اخلضر واحملاصيل الصيفية بنسبة 

تزيد على الثلث" بسبب نقص الري.
املزارعون  كان  األخيرة،  السنوات  خالل 
كل  مع  يصطفون  احملليون  واملتطوعون 
بداية ربيع على ضفاف نهر الفرات القتالع 
جذور النبتة الطويلة التي جتعل من األنهار 

العراقية تبدو وكأنها حدائق يابانية.
وهذا العام أيضًا، استجاب الناشط وعضو 
للدعوة  كويش  محمد  الفالحية  اجلمعيات 

في الكوت رغم احلظر.
القوارب  بتحوير  "عملنا  كويش  يقول 
لتكون مالئمة للعمل وبتكلفة 800 دوالر من 
ال  أن  إذ  اجلذور،  إلزالة  الفالحني"  تبرعات 
اخلبراء،  بحسب  ممكنة  كيميائية  معاجلة 

ألنها قد تدمر النظام البيئي بأكمله.
احلمالت  "هذه  أن  إلى  يلفت  كويش  لكن 
التي  األضرار  إلى حجم  ترتقي  وال  بدائية 

يعاني منها الفالح".

نبتة زهرة النيل جتفف أنهار العراق وتقتل ثروته السمكية

فنانتان مصريتان تعتزالن في وقت واحد 
القاهرة -الزمان 

أعلنت فنانتان مصريتان اعتزالهما 
اعلنت  حيث   ، واحد  يوم  في  الفن 
خطاب،  إجني  املصرية  الفنانة 
مفاجئ  بشكل  وذلك  الفن  اعتزالها 
مبوقع  الشخصية  صفحتها  عبر 

إنستجرام”.
عنوان  نشر  أعادت   اجني خطاب، 
عليه  تعلق  ان  دون  اعتزاله  خلبر 
فقط، وسط دهشة  باإلعالن  مكتفيه 
عليها  وانهالت  متابعيها  من 
” ده  التعليقات وجاء في إحداها: 
بجد وال إشاعة”، لترد اجني خطاب 

قائلة ”بجد”.
قائلة:  أخرى  متابعه  وعلقت 
لترد  حجاب”،  وال  عادي  ”اعتزال 
”علشان  قائلة:  خطاب  اجني 

اعتزلت الزم احتجب؟”.
في  شاركت  خطاب  إجني  أن  يذكر 
 2019 لعام   الرمضاني  السباق 
بطولة  من   ،”2 ”كلبش  مبسلسل 

أمير كرارة وإخراج بيتر ميمي.
”وش  كما شاركت إجني مبسلسل 
عبدالعزيز  كرمي  النجم  مع  تاني”، 
وحسني فهمي ومحمد لطفي ومنة 
”أحالم  فيلم  فضالي. وشاركت في 
ببطولته  تقوم  والذي  ممنوعة”، 
أحمد صالح  غامن،  الفنانة عال  مع 
وتأليف  سليمان،  ومحمد  حسني، 

وإخراج محمد عادل.
أعلنت  قد  كانت  املصرية  الفنانة 
خطوبتها  فسخ  عن  سنوات  قبل 
من وليد العطار، بعد فترة خطوبة 

استمرت ثالثة أشهر.
داليا  املصرية  الفنانة  أعلنت  كما 
نهائيا،  الفن  اعتزالها  إبراهيم، 
صفحتها  عبر  منشور  في  وذلك 

الشخصية مبوقع فيس بوك”
تدوينتها:  في  قالت  إبراهيم،  داليا 
”قررت االعتزال بعد 40 مسلسل 7 
مسرحيات 5 أفالم قصيرة 3 أفالم 

طويلة عدد من الدوبالج.. شكرا”.
من  مصرية  ممثلة  إبراهيم،  داليا 
في   1974 عام  مارس   24 مواليد 
التمثيل  بدأت  القاهرة.  مدينة 
حاصلة  وهي  صغيرة،  سن  في 
املسرح،  قسم  آداب  ليسانس  على 
صبحي  محمد  الفنان  واكتشفها 
»بالعربي  لفرقة  انضمت  عندما 
هذه  في  معه  وعملت  الفصيح«، 
ذلك  بعد  معه  وقدمت  املسرحية، 

مسرحية »ماما أمريكا«.

مسلسل  في  جيًدا  اجلمهور  عرفها 
»عائلة ونيس«. توالت مشاركتها في 
املسلسالت بعد ذلك ومنها »احلسن 
البصري« و»حرس سالح« مع عزت 
مع  أبيض«   × و»أبيض  العاليلي، 
ممدوح عبد العليم، و»الليل وآخره« 
و»كناريا  الفخراني،  يحيى  مع 
وشركاه« و»الدم والنار« مع فاروق 

الفيشاوي.
هي:  السينما  في  جتارب  عدة  لها 
و»القتل  البندق«  و»قشر  »دعاء« 
و»شباب  وبلبل«  و»مبروك  اللذيذ« 

رايح جاي« و»كلمني شكًرا«.

صنعاء-)أ ف ب( - جلس العريس اليمني 
العاصمة  في  تلفزيوني  استديو  داخل 
اليمنية صنعاء في انتظار بدء حفل زفافه 
ظل  في  واألصدقاء  األهل  ليراه  ُبث  الذي 
كورونا  فيروس  تفشي  بسبب  اإلغالقات 

املستجد.
لتقدمي  واألصدقاء  األقارب  واتصل 
جانب  إلى  جلس  الذي  للعريس  التهاني 
فرقة شعبية  تقوم  أن  قبل  البرنامج  مقدم 

بزفه.
ومنذ بدء تفشي فيروس كورونا في اليمن، 
بدأت قناة فضائية مينية في صنعاء ببث 
برنامج "أعراسنا هوية" الذي يبث حفالت 
وإقامة  التجمعات  تقليل  بهدف  الزفاف 

األفراح في الصاالت.
املطهر  استخدام  اجلميع  من  ويطلب 
لتعقيم أيديهم قبل دخول االستديو، بينما 

مسافة  على  احلفاظ  املشاركون  يحاول 
البرع  برقصة  الزفاف  حفل  ويبدأ  بينهم. 

التقليدية اليمنية وأغان تراثية وغيرها.
وفي العادة، تعد حفالت الزفاف في اليمن 
يومني  من  تستمر  اجتماعية  مناسبة 
من  مئات  فيها  يتجمع  أيام،  ثالثة  إلى 
مناطق  من  يحضرون  الذين  األشخاص 
مختلفة للمشاركة، يجلسون معا ويغنون 
نبتة  مضغ  أي  ب"التخزين"  ويقومون 

القات اخملدرة لساعات.
ويقول مقدم البرنامج عبد الوهاب يحيى 
االستديو  داخل  األعراس  إقامة  فكرة  إن 
ظروف  في  تأتي  مباشر  بشكل  وبثها 
العرسان  صحة  على  "للحفاظ  احترازية 
إقامة  فرحة  من  حرمانهم  يتم  ال  وحتى 

أعراسهم في ظل تفشي هذا الفيروس".
إلى  الضيف  قدوم  من  "بدال  وأضاف 

يتواصل  العريس،  مع  للحديث  الصالة 
بدال من  ويبلغه حتياته  الهاتف  معه عبر 

التجمعات".
الزفاف  حفل  بث  يتم  ساعتني،  ومدى 

واستقبال املكاملات.
لالحتفال  القعود  أسامة  الشاب  وخطط 
البرنامج  إلى  يلجأ  أن  قبل  بزفافه ألشهر 

بسبب تفشي فيروس كورونا املستجد.
وقال العريس الذي جلس داخل االستديو 
مرتديا لباس الزفاف التقليدي مع اجلنبية 
إنه  برس  فرانس  لوكالة  الزينة(  )خنجر 

يتفهم سبب إلغاء احلفل.
من  العديد  أن  يعني  الزفاف  "جتمع  وأكد 
عدة  إلى  الوباء  سينقلون  األشخاص 
القرى  ومن  قرى  إلى  سينتقل  ثم  أحياء 
ينتقل إلى انحاء اجلمهورية. فرحة زفافي 

في صحة مجتمعي".

برنامج تلفزيوني بدل حفالت الزفاف
في اليمن بسبب كورونا

مقالة رباعية الدفع
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 . الشرق  من  تقصف  خامنئي  إيران   . الشمال  من  تقصف  أردوغان  تركيا    1
الصهيونية تبتلع كلَّ فلسطني العربية املحتلة وتتمدد نحو ما حولها . أثيوبيا تبني 
أما   . ومصر  السودان  وتصحير  تعطيش  حتى  ويتكاثر  سينمو  عمالقًا  محبسًا 
العرب فنائمون ويشخرون ويتلقون الصفعات غير املستردة بامتنان كبير ، حيث 
الذئاب تتقافز على جهاتهم األربع بعد أن صارت حوائطهم واطئة مثل ظهٍر مكسور 

!!
يحدث هذا الخراب برعاية وسقاية من أمريكا الراعي الرسمي لإلرهاب الكوني .

2 قريبًا جدًا سيشعر ذيول وقنادر السلطان العثماني الدجال بحرٍج كبير ، بعد أن 
يقوم أردوغان بخلع حجابه وقناعه اللغوي البائس ، ويتحدث بالتركي الفصيح ، 
هو أو من ينوب عنه من عتاة القوميني الشوفينيني الكريهني ، عن حقوق تركية كانت 
الغزاة  وجنوده  قواعده  وما   ، العراقيتني  واملوصل  كركوك  محافظتي  في  مؤجلة 
تنام على  الواحدة ، سوى مقدمة لفضيحة جغرافية كبرى  الرافدين  بشمال بالد 

جبل أكاذيب وتزوير مستل كله من قانون القوة القائمة !!
ُ غير مرة ومرة وكان القول والحرف بباب النصح : يا رجب اسحب  ُ وقلت 3 كتبت
جندك الغزاة األوغاد من العراق وسوريا واآلن ليبيا وقبلها قطر والصومال وجيبوتي 
والسودان قبل تبديل البشير ، ألن اللقمة العربية كبيرة وليست بحجم حلقك األبله 

ورأسك الغبي الذي سيأخذ تركيا الجميلة وشعبها الصديق الى الجحيم املبني . 
إجعل عالقتك بالعرب كلهم طيبة ودافئة ومثمرة ومفيدة وطبيعية ، وتشبه تمامًا 

عالقتك بأمريكا واسرائيل وايران وروسيا والصني .
لم يسمع ولم ينصح ولم يستجب ، بل تمادى كالغفل الذي حفر قبره بيديه !!
4 الوحش األمريكي القذر بدأ بخنق سورية تحت كذبة خنق نظام حكمها . 

وحتى ال تتكرر املصيبة العراقية التسعينية التي ال شبيه لها ، فإنَّ كل دولة تستجيب 
األفراد  يشمل  والقياس   ، شريفة  غير  دولة  هي  املمنهجة  الجماعية  االبادة  لهذه 
والجماعات املرّوجة لهذه الجريمة املعلنة التي تذّكر بقتل اكثر من مليون عراقي في 

حصار التسعينيات املجرم . 
أما الصهيونية املجرمة الغازية ، فهي تقصف كل شيء 

بسورية لكنها ال تقصف القاعدة وداعش والنصرة !!
هل فهمتم أيها العرب األمجاد ؟

أكلت  الذي  النائمني  املساملني  الحلوين  حكامنا  أقصد 
القطة حتى ألسنتهم ؟!

London@azzaman.com

لندن- )أ ف ب( - اكتشف هيكل »فريد« من عصور ما قبل التاريخ يشكل دائرة يزيد 
قطرها عن كيلومترين، قرب موقع »ستونهنج« في جنوب غرب إنكلترا االثنني، وفق ما 

أعلنت جامعة سانت آندروز االسكتلندية.
وأوضحت اجلامعة التي تعاونت مع مؤسسات تعليمية أخرى على هذا املوقع في بيان 
»العمل امليداني وحتليالت جرت مؤخرا سلطا الضوء على وجود 20 حفرية ضخمة 
أمتار وعمقها  أكثر من عشرة  يبلغ قطرها  التاريخ  قبل  ما  إلى عصور  تعود  أكثر  أو 
خمسة أمتار«. ووفقا لعلماء اآلثار، كانت هذه احلفريات ترسم حدود املنطقة املقدسة 
في العصر احلجري احلديث، املرتبط بظهور أول املزارعني في بريطانيا العظمى وإقامة 
هياكل طقسّية مهيبة للغاية. وتشكل هذه احلفريات دائرة يزيد قطرها عن كيلومترين 
من  كيلومترات  ثالثة  حوالى  مسافة  على  »وودهنج«  وموقع  والز«  »دورينغتون  حول 
لبناء  نفسه  الوقت  في  أي  سنة   4500 من  أكثر  قبل  حفرت  أنها  ويبدو  »ستونهنج«. 

»دورينغتون والز«.
يحيط  املتحدة  اململكة  في  التاريخ  قبل  ما  إلى  يعود  هيكل  يوجد  »ال  البيان  وأوضح 

مبنطقة كبيرة مثل هذا املوقع، وهو ما يجعله فريدا«.
بالنسبة إلى ريتشارد بايتس من كلية العلوم البيئية في جامعة سانت آندروز، فإن هذا 
االكتشاف »يعطينا حملة عن املاضي تظهر مجتمعا أكثر تعقيدا مما ميكن أن نتخيله«. 
االكتشاف  بهذا  و«إيفبوري«  »ستونهنج«  موقعي  في  اآلثار  عالم  نيك سناشال  وأشاد 
»املذهل« الذي »يقدم لنا رؤية جديدة حول حياة أسالفنا من العصر احلجري احلديث 

ومعتقداتهم«.

اكتشاف هيكل من عصور
ما قبل التاريخ 

اإلغالق  تدابير  رفع  مع   - ب(  ف  روما-)أ 
دراجات  غزت  اجليد،  الطقس  وحلول 
اخلدمة  الذاتية  الكهربائية  سكوتر 
وتوافد  األخيرة.  األيام  في  روما  شوارع 
إلى  هذه  النقل  وسائل  مستخدمي  آالف 
اإليطالية  للعاصمة  التاريخي  الوسط 
إلى  املؤدية  اإلمبراطورية  الطريق  وعلى 
فينيتسيا،  ساحة  وحول  الكولوسيوم 

الشريان املركزي لفيا ديل كورسو.
إيطاليا  في  جديدة  الظاهرة  هذه  وتعتبر 
أشهر  ثالثة  ملدة  بالكامل  أغلقت  التي 
أيار/ أوائل  إلى  آذار/مارس  من  تقريبا، 
وخالل  كوفيد19-.  وباء  ملكافحة  مايو 

من  العديد  إطالق  مت  األخيرة،  السنوات 
املبادرات في روما لتعزيز وجود الدراجات 
بدون  لكن  املدينة  في  اخلدمة  الذاتية 
هذه  من  كبير  جزء  ينتهي  كان  إذ  جدوى، 
وتعمل  تيفيري.  نهر  مياه  في  الوسائل 
كهربائية  سكوتر  دراجات  شركات  أربع 
في العاصمة اإليطالية منذ األول من آذار/
مارس هي "المي" و"بيرد" و"هلبيز" و"دوت". 
ويوفر مشروع البلدية مرحلة جتريبية ملدة 

عامني.
ونقلت الصحافة احمللية عن رئيسة بلدية 
"متثل  قولها  راجي  فيرجينيا  املدينة 
صغيرة  ثورة  الكهربائية  سكوتر  دراجات 

املستدامة  احلركة  ناحية  من  مدينتنا  في 
العدد  وحدد  التكنولوجي".  واالبتكار 
األقصى لهذه الدراجات في روما بـ 16 ألفا 
مع قواعد التشغيل املعتادة: السير بسرعة 
25 كيلومترا في الساعة وهي موجهة إلى 
 14 على  أعمارهم  تزيد  الذين  األشخاص 

عاما كما يحظر السير على األرصفة.
في  الكهربائية  سكوتر  انتشار  وأثار 
جمعيات  من  أولى  احتجاجات  روما  قلب 
سيارات األجرة التي نددت بطيش سائقيها 
و"عدم االمتثال للقانون"، ما يجبر السائقني 
باستمرار  الضغط  حتت  يكونوا  "أن  على 

لتجنب" احلوادث.

دراسة  أظهرت   - ب(  ف  )أ  هلسنكي- 
األصوات  أن  االثنني  فنلندا  في  نشرت 
التي  املسموعة  وغير  التردد  املنخفضة 
من  الكهرباء  توليد  توربينات  تصدرها 
طاقة الرياح ال تضر بصحة اإلنسان رغم 
تّدعي  التي  النطاق  الواسعة  اخملاوف 

عكس ذلك.
السابق  في  الدراسات  من  عدد  وخلص 
طواحني  عن  الناجت  الضجيج  أن  إلى 
آثارا  تسبب  ال  للطاقة  املولدة  الهواء 
واضطراب  اإلزعاج  تتجاوز  صحية 
يعيشون  الذين  األشخاص  لدى  النوم 

قربها.

ومع ذلك، بحثت الدراسة الفنلندية التي 
من  بتكليف  عامني  مدى  على  أجريت 
املنخفضة  األصوات  تأثير  احلكومة، 
البشرية  لالذن  ميكن  ال  التي  التردد 

التقاطها.
من  كثير  في  الناس  إن  الباحثون  وقال 
البلدان ألقوا باللوم على املوجات حتت 
الصوتية لتسببها بأعراض تتراوح من 
الصداع والغثيان إلى الطنني ومشكالت 

القلب واألوعية الدموية.
املقابالت  العلماء  واستخدم 
واالختبارات  الصوتية  والتسجيالت 
الصحية  اآلثار  الستكشاف  اخملبرية 

الذين  األشخاص  على  احملتملة 
يعيشون على بعد 20 كيلومترا من تلك 

التوربينات.
تدعم  "ال  النتائج  أن  الباحثون  وأوضح 
هي  املوجات  هذه  إن  القائلة  الفرضية 
الذي  التوربينات  أصوات  في  العنصر 
يسبب اإلزعاج" مرجحني "أن تكون هذه 
مثل  أخرى  عوامل  عن  ناجتة  األعراض 

توقع األعراض".
لم  االختبارات  أن  إلى  الدراسة  أشارت 
أصوات  أن  على  دليل  أي  أيضا  جتد 
معدل  على  تؤثر  الرياح  توربينات 

ضربات القلب.

أصوات توربينات الرياح ال تضر بالصحةدراجات سكوتر الكهربائية تغزو شوارع روما


