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كنُت كثيراً في هذه الزاوية اليومية من الهموم، قد 
عرضت مراراً الحاجة الى التخلي التدريجي عن 
حتى  الدخل  تنويع  الى  والتطلع  االقتصاد  أحادية 
والتوسع،  للنمو  قابلة  من خالل مجاالت صغيرة 
لالصالح  بغداد خطة  في  هناك  أنَّ  اسمع  واليوم 
االقتصادي تقوم على نفس تلك االفكار التي تعود 
الى خالصات من التجارب والمناقشات والورش 
السياسية واالقتصادية التي خاضتها بعض الدول 
التي كانت لها مشاكل مماثلة وتغلبت عليها، وفي 
الخليج العربي هناك مشكلة مضافة تخص توطين 
القوى  واستنهاض  المستوردة  العاملة  االيدي 
من دون جدوى كبيرة حتى  بديالً  لتكون  المحلية 
سو،ق  مع  االجتماعية  الثقافة  تشابك  بسبب  االن 

العمل الذي صار مشاعاً للعاملين االجانب .
نعمة كبيرة جدا، وليست عيباً بات ملتصقا باقتصاد 
صاحبته  لو  فيما  الجانب  احادي  بوصفه  العراق 
مشاريع البتروكيماويات التي بامكانها تحويل البلد 
صناعي  انتاجي  مركز  الى  الزمان  من  عقد  في 
مهم تكون ايراداته رديفا للمنتج النفطي. الفرصة 
عمرها  حكومة  بيد  ليس  لكن  موجودة  تزال  ال 
الى  تحتاج  المسألة  ولكن  واحد،  االفتراضي عام 
وضع لبنات لقيام ارضية اقتصادية عراقية تتبنى 
دعمها الحكومات المقبلة كلها بوصفها اساس االمن 

الوطني في التنمية والبناء واالعمار والثروة.
أّما زيادة ايرادات الدخل من مجاالت موجودة وال 
تضخ من الدخل إال عشرة بالمائة كما هو معروف 
اتخذت  سياسية  لقوى  الحصص  اقتسامات  بسبب 
قضية  فتلك  لديمومتها،  وسائل  البلد  ثروات  من 
وجود قانون بالبلد أو عدم وجوده، بل هي قضية 

وجود دستور من عدمه.
ال تزال العقلية التي تدعم عدم االستقرار األمني 
مغانمها  عن  بالتخلي  مقتنعة  غير  العراق  في 
مسار  من  مستنبطة  نتيجة  وهذه  الوطن،  لصالح 

الحكومات السابقة
والفساد  النهب  خطوط  هادنت  التي  كلها 

وتحاصصت معها.
االقتصاد هو القانون والدستور، وهو أيضاً األمن 
اليوم، بعد أن استهلكنا بطريقة غير مجدية شعار 

االمن قبل االقتصاد .
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اختراق خجول للنساء في نوبل
واجلامعات األميركية تهيمن على اجلوائز العلمية

باريس- الزمان - )أ ف ب( 
ال يزال معظم الفائزين بجوائز نوبل ذكورًا 
خصوصًا في مجاالت العلوم، لكن النساء 
يحجزن ألنفسهّن ببطء مكانًة، كما حصل 
أربع  ُمنحت  التي   2020 نوبل  في جوائز 
األولى من  النسخة  منذ  لنساء.  بينها  من 
امرأة   58 نالت   ،1901 العام  في  نوبل 
الفائزين  مجموع  من   6,2% ميّثلن  جوائز 
احتساب  دون  )من   934 عددهم  البالغ 
املؤسسات الفائزة(، بحسب قاعدة بيانات 

حتتفظ بها وكالة فرانس برس.
إال أن نسبة الفائزات سّجلت زيادًة خالل 
العقود األخيرة: فبلغت %11,1 في سنوات 
مقابل   ،2000 سنوات  في  و9,2%   2010
%5,4 في سنوات 1900 و%2,6 في سنوات 
1910 حتى أنها كانت معدومة في سنوات 

.1950
من بني الفائزين بجوائز العام 2020 أربع 
شاربانتييه  إميانويل  الفرنسية  نساء: 
)كيمياء( واألميركيات أندريا غيز )فيزياء( 
غلوك  ولويز  )كيمياء(  داودنا  وجينيفر 

)آداب(.
الفائزين  من   36,4% النساء  هاتيك  متثل 
الـ11 هذا العام )من دون احتساب اجلائزة 
ولم  العاملي(.  األغذية  لبرنامج  املمنوحة 
ُمنحت  التي  للجوائز  القياسي  العدد  يكن 
لنساء )5 من أصل 13 فائزًا، %38,5( الذي 

ُسّجل عام 2009، بعيد املنال.
العام  هذا  نساء  ثالث  فوز  ويشكل 
بجائزتي نوبل للفيزياء والكيمياء، انقالبًا 
من  اثنني  في  جوائز  على  حصولهّن  عبر 
اجملاالت األكثر ذكوريًة: فقد ُمنحت جائزة 
 216 أصل  من  نساء  ألربع  للفيزياء  نوبل 
)%1,9( فيما ُأعطيت  فائزًا في هذا اجملال 
نوبل للكيمياء لسبع نساء من أصل 186 

فائزًا في هذا اجملال )3,8%(.
وفي وقت تتشارك غيز جائزتها مع رجلني، 
حازت شاربانتييه وداودنا نوبل للكيمياء 
التي  فقط  الثالثة  املرة  وهذه  مبفردهما. 
بعد  اجملال،  هذا  في  ذلك  فيها  يحصل 
كوري  ماري  البولندية  الفرنسية  تتويج 

هودجكني  كروفوت  دوروثي  والبريطانية 
اللتني حازتا نوبل مبفردهما على التوالي 

في عامي 1911 و1964.
على  الذكوري  العنصر  يطغى  تاريخيًا، 
فقد  واالقتصاد.  للطّب  نوبل  جائزتي 
أصل  من  امرأة  لـ12  الطب  نوبل  ُمنحت 
222 فائزًا في هذا اجملال )%5,4(، وُأعطيت 
نوبل االقتصاد المرأتني من أصل 86 فائزًا 
 ،15,9%( لنوبل السالم  أما بالنسبة    2,3(
دون  من  فائزين،  من أصل 107  فائزة   17
االداب  ونوبل  املؤسسات(  احتساب 
فائزًا(،   117 أصل  من  فائزة   16  ،13,7%(

فقد ُمنحتا لعدد أكبر بقليل من النساء.
ويندرج اسم إميانويل شاربانتييه كامرأة 
فرنسية، حتت اسمي ماري كوري وابنتها 
عام  نالت  التي  جوليو-كوري  إيرين 
نوبل  جوليو  فريديريك  زوجها  مع   1935

الكيمياء.
وكانت ماري كوري أول امرأة تفوز بنوبل 
اليوم،  حتى  وهي  )الفيزياء(   1903 عام 
املرأة الوحيدة التي نالت جائزتني )1903 

الفيزياء و1911 الكيمياء(.
نوبل  ال تضّم جلنة  الفائزين،  غرار  وعلى 
النروجية التي متنح اجلوائز، سوى أقلية 
من النساء ال تفوق ربع أعضائها. وهناك 
مثاًل امرأتان من بني األعضاء السبعة في 
وامرأة  االداب  بجائزة  اخملتصة  اللجنة 
جلنة  في  أعضاء  سبعة  أصل  من  واحدة 
الفيزياء وأربع نساء من أصل 18 عضوًا 

في جلنة الطب.
العلمية  نوبل  بجوائز  الفوز  يشّكل  فيما 
يعمل  التي  للجامعات  تكرميية  لفتة 
تستحوذ  اجملال،  هذا  وفي  العلماء،  فيها 
اجلامعية  بصروحها  املتحدة  الواليات 

العريقة على احلصة األكبر.
فمنذ إطالقها )في 1901 جلوائز الفيزياء 
جلائزة   1969 وفي  والطب،  والكيمياء 
العلمية  نوبل  جوائز  كّرمت  االقتصاد(، 
710 باحثني عن 445 بحثا، وفق احصاء 
الى  استنادا  برس  فرانس  وكالة  اعدته 
الرسمي  املوقع  من  جمعتها  بيانات 

األميركيون  يشّكل  وفيما  نوبل.  جلوائز 
فائزًا   252( الفائزين  أبرز  كبير  وبفارق 
 35 أي  املتحدة،  الواليات  في  مولودون 
التي  األميركية  اجلامعات  هيمنة  فإن   ،)%
كافة،  اجلنسيات  من  باحثون  فيها  يعمل 
تبدو أقوى أيضا: إذ إن 57 % من جوائز 
نوبل املمنوحة )254 من أصل 445( كّرمت 
باحثني متعاونني مع جامعة أميركية خالل 

الفوز باجلائزة.
االعمال  أصل  ومن  أيضا  السنة  هذه 

أربعة  كانت  جوائز،  نالت  التي  اخلمسة 
أعمال تعود لكليات أميركية وفي مقدمها 
الكيمياء  مجالي  في  كاليفورنيا  جامعة 

والفيزياء.
وتتصدر جامعة كاليفورنيا التصنيف مع 
 12 و  الكيمياء  في   13 )بينها  جائزة   38
كان  الفائزين  هؤالء  وأول  الفيزياء(.  في 
الفيزيائي إرنست لورنس سنة 1939 عن 
اختراع أول سيكلوترون، وهو جهاز يعجل 
اجلسيمات الذرية املشحونة كهربائيا إلى 

طاقات عليا وال تزال استخداماته شائعة 
حتى اليوم خصوصا في الطب لتشخيص 

السرطان.
مع  هارفرد  جامعة  الثاني  املركز  وحتتل 
في  و8  الطب  في   11 )بينها  جائزة   33
الفيزياء(، فيما أول جامعة غير أميركية في 
البريطانية  كامبريدج  هي  التصنيف  هذا 
)مع  نوبل  28 جائزة  مع  ثالثة  التي حتّل 
مختبر  نالها  التي  اجلوائز  احتساب 
كامبريدج(.كما  في  اجلزيئية  البيولوجيا 

أن تسعًا من أصل 12 جامعة استحوذت 
أميركية  هي  جوائز،  عشر  من  أكثر  على 
ومعهد  جائزة(   23( ستانفورد  وبينها 
للتكنولوجيا )20 جائزة(  ماساتشوستس 
إلى  وإضافة   .)19( شيكاغو  وجامعة 
كامبريدج، وحده معهد ماك بالنك األملاني 
في  السنة( جنح  احداها هذه  )22 جائزة 
بجانب  القائمة  هذه  في  مركز  احتالل 
اوكسفورد  وكذلك  األميركية  اجلامعات 
هذه  إحداها  جوائز  عشر  )بريطانيا، 

السنة(. ويختلف تصنيف اجلامعات تبعا 
الختصاص اجلائزة.

وتهيمن جامعة روكفيلر على جوائز نوبل 
للطب، مع 13 جائزة بينها تلك التي نالها 
فائزين  ثالثة  بني  من  وهو  رايس  تشارلز 
عن  االثنني  للطب  نوبل  جائزة  حصدوا 
اكتشاف فيروس التهاب الكبد سي. وتليها 
جامعة هارفرد مع 12 جائزة، وكامبريدج 

مع سبع جوائز.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

ُقدم  وثائقي  فيلم  يرفع   - ب(  ف  باريس-)أ 
أخيرا خالل مهرجان "غلوبدوكس" السينمائي 
األميركي، صوت احملامية والناشطة احلقوقية 
منذ  السجن  في  القابعة  سوتوده  نسرين 
سنتني، في عمل صّوره "مجهولون" لم يكشف 
ألسباب  هويتهم  كوفمان  جيف  العمل  مخرج 

أمنية.  
"نسرين"،  اسم  يحمل  الذي  الوثائقي  وفي 
تروي نسرين سوتوده في آذار/مارس 2018 
محطات من مسيرتها الطويلة من الكفاح من 
مبا  إيران،  في  اإلنسان  حقوق  قضايا  أجل 
يشمل إنقاذ مراهقني من حبل املشنقة والدفاع 
عن أتباع أقليات دينية محظورة والتعبئة في 

سبيل حقوق النساء.
لو  "حتى  باسم  بوجه  قولها  العمل  وينقل 
فإنها  املرجوة،  النتائج  احلركة  هذه  تبلغ  لم 
املستقبلية.  للنضاالت  قوة  ونقطة  جتربة 
أكون  أن  حقي  من  +نعم،  القول  علّي  ويجب 

سعيدة+".
أدخلت  اللقطات،  هذه  من  أشهر  ثالثة  وبعد 

احملامية احلائزة سنة 2012 جائزة ساخاروف 
إثر  السجن  األوروبي،  البرملان  مينحها  التي 
حكم بحبسها خمس سنوات بتهمة التجسس. 
 12 بالسجن  مجددا  عليها  ُحكم   ،2019 وفي 

عاما بتهمة "التشجيع على الفساد والرذيلة".
وأودعت سوتوده السجن إثر دفاعها عن امرأة 
تظاهرت ضد فرض  بعدما  السلطات  أوقفتها 

احلجاب على اإليرانيات.
وتقبع هذه احملامية املعروفة البالغة 57 عاما 
مع  طهران،  العاصمة  في  إيوين  سجن  في 
سجناء سياسيني آخرين، في ظل تضييق كبير 

على اتصاالتها مع العالم اخلارجي.
العالم.  حول  واسعا  تأثرا  حالتها  وأثارت 
سنوات  لثالث  سابقا  ُسجنت  قد  كانت  وهي 
بني 2010 و2013، أضربت خاللها عن الطعام 

مرة واحدة على األقل.
وقد عّرضت حياتها للخطر خالل إضراب جديد 
عن الطعام استمر شهرا ونصف شهر بني آب/
بظروف  للتنديد  وأيلول/سبتمبر،  أغسطس 
توقفهم  الذين  السياسيني  السجناء  حبس 

مع  وصفها،  على  "واهية"  ألسباب  السلطات 
أفق قضائي مسدود في أوج أزمة كوفيد19-. 
في  ويتابعها  احملامية  مسيرة  الفيلم  ويروي 
إلى  شتى،  مبجازفات  احملفوفة  يومياتها 
جانب أطفال من ضحايا االنتهاكات، أو أقرباء 
لدى  أو  الديني  انتمائه  ُقتل بسبب  رب عائلة 
دفاعها عن امرأة أوقفت بسبب تظاهرها ضد 
سوتوده  الوثائقي  ويظهر  احلجاب.  إلزامية 
للمطالبة  وتتظاهر  الفتات  حتمل  عدة  مرات 
هذه  العمل  يبّين  كما  الرأي.  سجناء  بإطالق 
اعتصاما  تنظيمها  لدى  اإليرانية  الناشطة 
نقابات احملامني  احتاد  مقر  أمام  كرسي  على 
املهنة.  مزاولة  من  ملنعها  الساعي  اإليرانيني 
طقس  وسط  مبؤيديها  محاطة  ظهرت  وقد 
األولى.  محكوميتها  إثر  إطالقها  بعد  مثلج 
كذلك يرّكز الوثائقي على صالبتها في دفاعها 
عن موكليها بوجه السلطات القضائية، في ظل 
أحكام يراها هؤالء جائرة في حقهم ومشاعر 
في  قضوا  أشخاص  عائالت  من  اليأس 

السجون وسط شبهات بتعرضهم للتعذيب.

باريس- )أ ف ب( - بعدما كان هامشيا حتى نهاية التسعينات، استحال الفن املعاصر 
األساسي  الدور  بفعل  خصوصا  الفنية،  للسوق  مهما  محركا  املاضيني  العقدين  خالل 
شركة  أصدرته  تقرير  أحدث  أظهر  ما  وفق  األميركيني،  جانب  إلى  الصينيني  للفنانني 
"آرتبرايس" املتخصصة االثنني. وقد استند التقرير إلى نتائج املزادات العلنية في العالم 
خالل عقدين )بني األول من كانون الثاني/يناير 2000 و30 حزيران/يونيو 2020(، وهو 
ولديهم   1945 سنة  بعد  ولدوا  أنهم  أي  "معاصرين"،  املصنفني  الفنانني  أعمال  يتناول 
أعمال مدرجة ضمن خانة "الفنون اجلميلة" التي تضم مجاالت عدة بينها الرسم والنحت 
وخلصت  والسيارات.  األثاث  تصميم  باستثناء  والفيديو،  والتصوير  الفنية  واملنشآت 
"آرتبرايس" باالستناد إلى بنك بياناتها، إلى أن الفن املعاصر بات يستحوذ على 15 % 
من مزادات "الفنون اجلميلة"، في مقابل 3 % سنة 2000 في العالم، إذ ارتفعت املبيعات 
في هذا اإلطار من أقل من مئة مليون دوالر سنة 2000 إلى ما يقرب من مليارين. وأشارت 
"آرتبرايس" الرائدة عامليا في املعلومات املرتبطة بسوق الفنون، إلى أن مئتي عمل فني 
معاصر بيعت كمعدل يومي في هذه الفترة، كما أن عائدات املزادات على األعمال الفنية 
املعارض من حوالى  وارتفع عدد  بنسبة 2100 % في خالل عقدين.  ارتفعت  املعاصرة 
ستني إلى ما يزيد عن 600، غير أن هذا املسار التصاعدي متوقف حاليا بفعل جائحة 
كوفيد19-. وبات للفن املعاصر مكانة أكبر في املزادات مقارنة بكبار الفنانني من القرن 
التاسع عشر. وأكد رئيس "آرتبرايس" تييري إيرمان لوكالة فرانس برس أن "هذا القسم 

من السوق هو األكثر تكيفا مع املبيعات اإللكترونية. 

فيلم وثائقي في مهرجان أمريكي عن حقوقية إيرانية 

العثور على  دكا-)أ ف ب( - يعتبر  اباد-  اسالم 
حيث  باكستان  في  حتديا  اإلنترنت  عبر  شريك 
أنها  العتبار  املواعدة  تطبيقات  أخيرا  حظرت 

تروج "حملتوى غير الئق".
بعد تصّفح امللفات الشخصية اخلالية من الصور 
على تطبيقات للواعدة، لم يعثر محمد علي شاه 
عالقة  إلقامة  شخص  أي  أو  اآلخر  نصفه  على 

جدية معه في باكستان.
للغاية  احملافظة  اإلسالمية  اجلمهورية  هذه  في 
شاه  يقول  القاعدة،  هي  املدبرة  الزيجات  حيث 
إن نساء كثيرات يخترن عدم الكشف عن هويتهن 
احلقيقية ما يجعل املواعدة عبر اإلنترنت صعبة.
العمر  من  يبلغ  أعمال  رجل  وهو  شاه  ويضيف 
36 عاما ويعيش في العاصمة إسالم أباد "هناك 
اختيارات ضئيلة"، موضحا أن أصدقاءه وصفوه 
بـ"اليائس" وأطلقوا عليه لقب "رجل لعوب" بعدما 
مدى  على  العاطفية  املواعيد  عشرات  في  خرج 
وعلى  جدوى.  دون  املاضية  الثالث  السنوات 
املواعدة  تعتبر  حيث  البلدان  من  العديد  عكس 
يواجه  وعاديا،  روتينيا  أمرا  اإلنترنت  عبر 

تطبيقات  يستخدمون  الذين  الباكستانيون 
من  وأحكاما  مضايقات  منتظم  بشكل  املواعدة 
األقارب، واآلن أصبح يتعني عليهم أيضا مواجهة 
أن  خصوصا  النساء  وتخشى  احلكومي.  القمع 
يكشفن  ما  وغالبا  محتملة  لعواقب  يتعرضن 
أو  رمزية  صور  باستخدام  أنفسهن  عن  القليل 
ملفهن  على  صورتهن  من  بدال  للطبيعة  صور 

الفتيات  تشعر  "ال  شاه  ويوضح  الشخصي. 
أسماءهن  أو  ال يضعن صورهن  لذلك  بالراحة... 

احلقيقية".
لذلك، يعتمد شاه الذي يعتبر نفسه محافظا، على 
الشريكة  مع  اجلليد  لكسر  الفكاهية  األحاديث 
هناك  كان  إذا  فقط  صورتها  ويطلب  احملتملة 

احتمال للخروج معا.

ويضيف "في معظم األحيان، أتوقف عن التصفح 
معلومات  توجد  ال  صور.  وجود  عدم  بسبب 
حقيقية. األسماء غير موجودة. أنا ال ألوم النساء 
لكونهن حذرات. أعتقد في الواقع أنه تصرف ذكي 
فقط  واحدة  اجتياز  هو  موعد  تأمني  لكن  جدا". 
على  يعاقب  حيث  البلد  هذا  ففي  العقبات.  من 
واملثلية  الزواج  إطار  خارج  اجلنسية  العالقات 
املواعدة  ثقافة  أصبحت  بالسجن،  اجلنسية 
استخدام  بدأ  الذي  شاه  ويشرح  مألوفة.  غير 
مفهوم  يدركون  ال  "الناس  بعد طالقه  التطبيقات 
)املواعدة( في باكستان". ويتابع "تقابلهم مرة أو 
عالقة  عن  نبحث  نحن  يقولون  ذلك  وبعد  مرتني 
عاما   27 العمر  من  تبلغ  شابة  تروي  جدية". 
لنشر  الكافية  بالشجاعة  حتّلت  أباد  إسالم  من 
صورها احلقيقية واسمها على تطبيق للمواعدة 
لوكالة فرانس برس "من احملرمات أن تكون على 
كشف  عدم  طالبة  وتضيف  +تيندر+".  تطبيق 
أصدقاء  من  هاتفية  مكاملات  أتلقى  "كنت  اسمها 
يقولون لي +ال أصدق أنك على تيندر+"، مضيفة 

أنها على تواصل مع نساء ورجال. 

أعلن   - ب(  ف  -)أ  موسكو  كونغ-  هونغ 
عقارا  أن  االثنني  كونغ  هونغ  في  علماء 
مضادا للميكروبات بسعر معقول يستخدم 
البكتيرية  وااللتهابات  املعدة  قرحة  لعالج 
فيروس  مكافحة  في  واعدة  نتائج  أظهر 

كورونا في احليوانات.
إذا  ما  استكشاف  على  الباحثون  وعمل 
التي  املركبات  املعدنية،  العقاقير  كانت 
استخدامها  ويشاع  معادن  على  حتتوي 
أيضا  لها  يكون  قد  البكتيريا،  مكافحة  في 
ميكنها  للفيروسات  مضادة  خصائص 

محاربة فيروس سارس-كوفيد2-.
باستخدام فئران سورية في اخملتبر، وجد 
الباحثون أن أحد األدوية، وهو رانيتيدين 
قويا  "عامال  شّكل  البزموت،  سيترات 

ملكافحة سارس-كوف2-".
وقال الباحث بجامعة هونغ كونغ رامنينغ 
عرض  أثناء  االثنني  للصحافيني  وانغ 
رانيتيدين  دواء  إن  الدراسة  الفريق 
احِلمل  "قادر على خفض  البزموت  سترات 
مبقدار  املصاب  الفأر  رئة  في  الفيروسي 
التي  النتائج  ُتظهر   ... أضعاف.  عشرة 
توصلنا إليها أن هذا الدواء عامل محتمل 

مضاد للفيروسات في حالة كوفيد19-".
وفاة  في  املستجد  كورونا  فيروس  تسّبب 
في  ظهوره  منذ  شخص  مليون  من  أكثر 
املاضي  األول/ديسمبر  كانون  في  الصني 

قبل انتشاره في جميع أنحاء العالم.

لقاح  على  للعثور  العلماء  يكافح  وفيما 
أدوية  عن  أيًضا  يبحثون  فإنهم  فّعال، 
األعراض  تخفف  قد  بسهولة  متاحة 
تساعد  أو   -19 كوفيد  مرض  عن  الناجمة 

اجلسم على مكافحة العدوى.
ومت التوصل إلى أّن عالجي رميديسيفير، 
واسع  للفيروسات  مضاد  دواء  وهو 
من  نوع  وهو  وديكساميثازون،  النطاق، 
الكورتيكوستيرويد، يحققان بعض النجاح 

ضد الفيروس.
لعالج  الدواءين  كال  األطباء  واستخدم 
بعد  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس 

إصابته بـ كوفيد19-.
مكلًفا  رميديسيفير  عالج  يعتبر  لكن 
فيما  مخزونه،  في  عاملي  نقص  وهناك 
للمناعة  مثبطة  تأثيرات  للديكساميثازون 
املرضى  جلميع  باخملاطر  محفوفة  تكون 

باستثناء اولئك األشد مرضا.
فيما أظهرت نتائج أولية لتحقيقات أجرتها 
أعداد  نفوق  أن  االثنني  الروسية  السلطات 
كبيرة من احليوانات البحرية على سواحل 
الشرق  أقصى  في  كامتشاتكا  جزيرة  شبه 
الروسي خالل األسابيع األخيرة مرده إلى 
مجهرية  بطحالب  متصلة  طبيعية  أسباب 
العلوم  أكادميية  رئيس  نائب  وقال  سامة. 
تصريحات  في  أدريانوف  أندري  الروسية 
متأكد  "أنا  روسية  أنباء  وكاالت  أوردتها 
أننا أمام ظاهرة طبيعية على نطاق واسع، 

لكنها ليست نادرة في كامتشاتكا".
املياه  من  لعينات  حتاليل  أن  إلى  وأشار 
سوى  مرتفعة  تركيز  مستويات  تظهر  "لم 
لـ)طحالب مجهرية من نوع( جيمنودينيوم" 
على  تؤثر  )سامة(  "توكسينات  تنتج 

الالفقريات".

أكبر  عادت   - ب(  ف  )أ  )أملانيا(-  برمييرهافن 
مهمة علمية تنّفذ في القطب الشمالي إلى مدينة 
برمييرهافن في شمال غرب أملانيا االثنني، بعدما 
املنطقة  في  املناخية  التغيرات  حجم  الحظت 
املهددة  اجلليدية  الكتلة  على  اجلاثم  واخلطر 

بـ"الزوال" خالل مواسم الصيف.
وبعد 389 يوما في البحر، عادت كاسحة اجلليد 
ألفريد-فيغينر  ملعهد  التابعة  "بوالرشتيرن" 
من  أسطول  مع  برمييرهافن،  ميناء  إلى  األملاني 
السفن وجمهور احتشد منذ الصباح الباكر على 

األرصفة وقال رئيس البعثة ماركوس ريكس خالل 
مؤمتر صحافي "لقد وسعنا حدود ما ميكننا فعله 
على صعيد البحوث في املنطقة القطبية الشمالية 
)...( املهمة تشّكل محطة تاريخية في البحوث في 

القطب الشمالي".
غير أن املسؤول عن هذه املهمة الدولية املسماة 
إنقاذ  على  للعمل  نداء  أيضا  وجه  "موزاييك" 

الكتلة اجلليدية "اآلخذة في الزوال" صيفا.
مهدد"،  العالم  "هذا  واملناخ  الفيزياء  عالم  وأكد 
املناخي  التغير  "استمر  حال  في  أنه  من  محذرا 

املنطقة  سنرى  فإننا  احلالية،  الوتيرة  على 
بعد  صيفًا  اجلليد  من  خالية  الشمالية  القطبية 
قصارى  "بذل  ضرورة  على  وشدد  قليلة".  عقود 
في  اجلليدية  الكتلة  على   )...( للحفاظ  جهدنا 
كما  املقبلة  لألجيال  الشمالية  القطبية  املنطقة 
علينا محاولة استغالل الفرصة الضئيلة املتوفرة 
"مذهلة  بأنها  املنطقة  واصفا  ذلك"،  لفعل  أمامنا 

واستثنائية بجمالها".
االنحسار  هذا  برمتها  البعثة  أعضاء  الحظ  وقد 
الكبير في الكتلة اجلليدية خالل سحبهم عينات 

"رأينا  ريكس  وقال  قياس.  عمليات  إجراء  أو 
إلى  تصل  السائلة  املياه  من  كبيرة  مساحات 
الثقوب  القطب تقريبا محاطة بجليد تنتشر فيه 
"الكتلة  أن  مؤكدا  الكثيف"،  الذوبان  نتيجة 
تذوب  الشمالية  القطبية  املنطقة  في  اجلليدية 
ببيانات  مدّعم  االستنتاج  وهذا  هائلة".  بسرعة 
أقمار اصطناعية في الواليات املتحدة كشفت أن 
الكتلة اجلليدية انحسرت بعد ذوبانها في ثاني 
أصغر مساحة تسّجل على اإلطالق بعد تلك التي 

سّجلت في العام 2012.

عقوبة اإلعدام على املدانني بجرائم االغتصاب
املواعدة الغرامية عبر االنترنت في باكستان..مسار مليء بالعقبات

 طحالب سامة وراء نفوق حيوانات بحرية
علماء يعلنون جناح دواء مضاد 

للميكروبات مبواجهة كورونا

أكبر مهمة علمية في القطب الشمالي:حتذير من زوال اجلليد

الفن املعاصر محرك للسوق الفنية 
في عشرين عامًا
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