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 800مليون جائع حول العالم..
وهكذا يهدر الطعام!
يحرص الكثيرون ح��ول العالم على ش��راء
اخلضراوات والفواكه ،لكن مع األسف ،فإن قسما
كبيرا من هذه املشتريات يفسد دون استهالكه،
ويكون مصيره سلة املهمالت.
وتقول منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة
(ف��او) إن حوالى نصف اخل��ض��راوات والفاكهة
املنتجة عامليا يجري ه���دره ،ومعه ك��ل امل��وارد
املستخدمة في إنتاجه ،وال يستفيد منه عشرات
املاليني من اجلوعى حول العالم.
وأش��ارت الفاو إلى أن معدل الهدر العاملي من
اللحوم يبلغ سنويا  20باملئة من اإلنتاج ،أما معدل
األسماك واملأكوالت البحرية فيبلغ نحو  35باملئة،
كما يهدر سكان العالم نحو  30باملئة من إنتاج
احلبوب.
ل��ك��ن م��س��ت��وى ال��ه��در األك��ب��ر فيقع ف��ي حقل
اخلضراوات والفاكهة ،ويبلغ نحو  45في املئة من
إجمالي احملاصيل املنتجة.
وف��ي ع��ام  ،2011قدمت املنظمة تقديرا بأن
حوالى ثلث األغذية في العالم يفقد أو يهدر كل
ع��ام ،ومنذ ذل��ك احل�ين تغير الكثير في النظرة
العاملية للمشكلة ،بحسب “فاو”.
وتعرف املنظمة التابعة لألمم املتحدة الهدر
بأنه االنخفاض في كمية أو جودة الطعام الناجتة

عن ال��ق��رارات واإلج���راءات التي يتخذها موردي
األغ��ذي��ة على ط��ول السلسلة ،باستثناء جتار
التجزئة ومقدمي خدمات األغذية واملستهلكني.
وت��ق��ول إن���ه غ��ال��ب��ا م��ا ت��ت��رك ك��م��ي��ات كبيرة
م��ن األغ��ذي��ة ال��ص��احل��ة للتناول ،وم��ن ضمنها
اخل��ض��راوات وال��ف��واك��ه دون اس��ت��خ��دام ،أو يتم
التخلص منها من املطابخ املنزلية واملطاعم.
وبالنسبة لكثير من الناس على هذا الكوكب
الغذاء متاح بسهولة ،لكن بالنسبة ألكثر من 820
مليون شخص يعانون اجلوع ،ال يعتبر احلصول
على الطعام أمرا مسلم به.
وت��ق��ول ال��ف��او إنها تهدف إل��ى زي���ادة احترام
الغذاء ،وكذلك بالنسبة للمزارعني الذين ينتجونه،
وامل�����وارد الطبيعية ال��ت��ي ت��دخ��ل ف��ي إنتاجه
واألشخاص الذين يعيشون بدونه ،وتشير إلى
أن التقليل من فقد األغذية وهدرها سيؤدي إلى
استخدام أكثر كفاءة ل�لأراض��ي ،وإدارة أفضل
للموارد املائية ،مع تأثيرات إيجابية على تغير
املناخ وسبل العيش.
وتوضح املنظمة أنه بوسع كل إنسان أن يساهم
في األمر ،وذلك عبر تخزين الغذاء بشكل صحيح
في املنزل ،وشراء اخلضراوات والفواكه بالكميات
التي تفي حاجته فقط.

كيف جتمع سيارتك معلوماتك الشخصية؟ «بيتي» ..أول نبتة في العالم تلتقط سيلفي لنفسها!
تعمل أنظمة البيانات على
حتسني سالمة السيارة وراحة
ال���راك���ب ،ول��ك��ن خصوصية
ال�����رك�����اب وم��ع��ل��وم��ات��ه��م
الشخصية قد تكون في خطر.
ق���د ال ي��ع��رف ال��ك��ث��ي��ر من
ال��س��ائ��ق�ين ذل���ك ،ل��ك��ن أح��دث
تقنيات السيارات اجلديدة ال
تؤدي فقط إلى حتسني راحتهم
وس�لام��ت��ه��م ،ب���ل ق���د تسجل
وتشارك بياناتهم الشخصية،
وفقا للرحلة.
ووفقا لتقرير نشره موقع
“سي ب���ي سي” ،ت��ع��رف
ال��ش��رك��ات ال��ي��وم الكثير عن
س��ي��ارت��ك وك��ي��ف ت��ق��وده��ا،
بفضل تقنية التحكم عن بعد
واالق���ت���ران ب�ين االت��ص��االت
السلكية والالسلكية ومعاجلة
املعلومات.
وت����س����ج����ل ال����س����ي����ارة
م��ع��ل��وم��ات متعلقة مب��س��ار
الرحلة ،واملكاملات التلقائية
للطوارئ ،وتشخيص املركبات
وإشعارات الصيانة.
وب���اإلض���اف���ة ل��ذل��ك ت��أت��ي
س��ي��ارات اليوم مجهزة أيضا
بأنظمة الترفيه واملعلومات،
مبا في ذلك مشغالت الفيديو
واإلنترنت والبث املوسيقي،
وهو ما تسجله بيانات السيارة

وت��ش��ارك��ه��ا م���ع ال��ش��رك��ات
املصنعة.
وق��ال رئيس منظمة “أوتو
كير”“ :إنهم يعرفون سرعتنا
في القيادة وأي��ن نسكن وكم
ط��ف��ل ل��دي��ن��ا .ارب����ط هاتفك
بالسيارة وستدرك السيارة
فيمن تتصل وترسل الرسائل
النصية”.
وق���ال امل��وق��ع إن ش��رك��ات
السيارات تستطيع استخدام
البيانات ملعرفة شخصيات
املستهلكني ،وطباعهم ،وبذلك

تصميم ح��م�لات ترويجية
تناسب طلبات املستهلكني.
كما ميكن للشركات تتبع
اخلدمات املستخدمة ،ومحاولة
ت���ع���زي���زه���ا ،ول���ك���ن اخل��ط��ر
احلقيقي هو فكرة “التجسس”،
التي تتيح للشركات معرفة
ات��ص��االت��ك وأم���اك���ن رحلتك
ونوع املوسيقى أو التسجيالت
ال��ت��ي ت��ف��ض��ل س��م��اع��ه��ا ،مما
يعتبر خرقا صريحا للحياة
الشخصية.
كما ميكن للشركات بيع

«جونسون آند جونسون»:
مادة مسرطنة في بودرة األطفال

بدأت شركة “جونسون آند جونسون” سحبا
طوعيا لواحدة من منتجاتها بعد أن عثرت إدارة
الغذاء وال��دواء ( )FDAعلى آث��ار لألسبستوس
الذي يسبب السرطان ،حسبما أعلنته الشركة يوم
اجلمعة  18أكتوبر.
وقالت الشركة إنها أصدرت هذا القرار مبثابة
“زيادة في احلذر” ،حيث أن كمية األسبستوس
التي عثر عليها كانت ضعيفة للغاية ،وتقتصر على
عينات محددة من عبوة واحدة من بودرة األطفال.
ويعرف األسبستوس بأنه مادة مسرطنة ترتبط
باإلصابة بالسرطان حيث تسبب ورم الظهارة
املتوسطة ،وقد قام عشرات اآلالف من األشخاص
مبقاضاة ال��ش��رك��ة ،م��دع�ين أن التعرض طويل
األمد للمادة املوجودة في بودرة األطفال أدى إلى
إصابتهم بالسرطان الذي يؤثر على بطانة الصدر.
ونقال عن تقرير اختبارات إدارة الغذاء والدواء
األمريكية في الشهر املاضي ،قالت “جونسون
آن��د جونسون” إن منتجاتها ال حت��ت��وي على

األسبستوس على نطاق واسع ،لكن أسعار أسهمها
انخفضت بنسبة  2.6%قبل تداول يوم اجلمعة ،ما
يشير إلى أن اجلمهور قد يستجيب لهذه األقاويل.
وف��ي ال��وق��ت نفسه ،أص��ي��ب ع��دد م��ت��زاي��د من
األميركيني بورم الظهارة املتوسطة ،وهو سرطان
نادر في نسيج يصطف ويحمي بعض األعضاء،
مبا في ذلك الرئتان وجتويف الصدر
وعلى مدى عقود ،ادعت الشركة أن منتجاتها
خالية من هذه املادة املسرطنة ،لكن حتقيقا نشرته
وكالة “رويترز” في العام املاضي ،أشار إلى أن
هذا لم يكن احلال دائما ،حيث أنه منذ عام 1971
حتى أوائل عام  ،2000أثبتت اختبارات “بودرة
األطفال” بشكل دوري ،احتواءها على كميات
صغيرة من األسبستوس.
ومنذ اكتشاف هذه امل��ادة في “بودرة األطفال،
مت رف��ع أك��ث��ر م��ن  13أل��ف دع���وى قضائية ضد
“جونسون آند جونسون” ،مدعني أن املنتج أدى
إلى إصابات بالسرطان بل وحتى الوفاة.

ال��ب��ي��ان��ات مب��ب��ال��غ ط��ائ��ل��ة،
للشركات األخرى التي تساهم
في تصميم أنظمة السيارات،
وتطبيقات الهواتف وتطبيقات
امل��وس��ي��ق��ى ،ح��ت��ى ميكنها
“رصد” املستهلكني بشكل أدق.
ويشير املوقع إلى أن شركات
السيارات تعتمد بشكل كبير
على “اتفاق اخلصوصية”
الذي يوقع عليه املستهلك من
دون التمعن ف��ي ب��ن��وده ،مما
يحمي الشركات قانونيا ويتيح
لها جمع املعلومات.

التقطت نبتة ت��دع��ى “بيتي” تعيش
في حديقة احل��ي��وان بلندن ،للمرة األول��ى
على اإلط�ل�اق ،ص���ورة سيلفي ل��ه��ا ،خالل
جتربة تفوق مجرد محاولة دع��م حساب
“إنستغرام».
ويقول العلماء إن جناح هذه التجربة قد
يحدث ثورة في مجال احلفاظ على النباتات
في جميع أنحاء العالم ،حيث أن “تعليم
النباتات التقاط ص��ورة سيلفي” سيجعل
مراقبة احلياة البرية في الغابات املطيرة
أكثر سهولة.
ومتكنت نبتة السرخس املسمات “بيتي”،
مبساعدة باحثني من جمعية علم احليوان
بلندن ( ،)ZSLبعد اختراعهم كاميرا تعمل
باستخدام الطاقة املولدة من النبتة.
وه���ذا االخ��ت��راع ال��ث��وري مكن العلماء
من تسخير الطاقة الطبيعية التي تنتجها
النباتات احل��ي��ة لتوليد كميات صغيرة
من الكهرباء ،ما يسمح لهم “بالتواصل”
م��ع ال��ط��ب��ي��ع��ة .وق���ام ال��ع��ل��م��اء ،ف��ي وق��ت
سابق من هذا العام ،بتركيب خاليا وقود
جرثومية (خاليا الوقود التي تسخر طاقة
البكتيريا) ،في النبتة املوجودة في معرض
 Rainforest Lifeفي حديقة حيوانات
 ZSLفي لندن ،حيث تسمح ه��ذه اخلاليا
للنبتة بتوليد ط��اق��ة تعمل على تشغيل
كاميرا منخفضة الطاقة وتلتقط صورة لها.
وحت��ق��ق ه��ذه اخل��ط��وة تقدما كبيرا في
جهود احل��ف��اظ على النبات ،حيث يتمثل
الهدف األساسي منها في تشغيل كاميرات
وأجهزة استشعار وغيرها من املعدات التي

تضمن مراقبة وحماية احلياة البرية.
وجنحت التجربة العلمية بعد أن متكنت
“بيتي” من التقاط صورة سيلفي لها دون أي
تدخل بشري ،أثناء قضاء فترة الصيف في
منو طاقتها ،وتظهر الصورة بوضوح نبتة
السرخس مع أوراقها احلساسة وسيقانها
الالمعة.
وبفضل هذه اآللية ،يخطط العلماء ملراقبة
امل��واق��ع غير املضيافة والنائية للغابات
املطيرة التي يصعب على البشر الوصول
إليها ،لتسجيل البيانات الرئيسية مثل
درج��ات احل��رارة والرطوبة ومنو النبات،
وباإلضافة إلى أن هذه البيانات التي سيتم
جمعها ستسمح بفهم العديد من التهديدات

مثل التغير املناخي وفقدان املوائل لألنواع
املختلفة .ومت إن��ش��اء الكاميرا منخفضة
ال��ط��اق��ة م��ن قبل ش��رك��ة ال��ذك��اء الصناعي
األمريكية  ،Xnor.aiوالتي ميكنها العمل
ع��ل��ى م���دار  24س��اع��ة ف��ي ال��ي��وم ،بفضل
انخفاض استهالكها للطاقة ،حيث ميكن
لنبتة صغيرة تشغيل آليتها.
ويقول العلماء“ :معظم مصادر الطاقة
لها حدود ،ولذلك يجب استبدال البطاريات،
ولكن ميكن للنباتات البقاء على قيد احلياة
في الظل واالنتقال بشكل طبيعي إلى وضع
يسمح لها بامتصاص أشعة الشمس ،وهذا
يعني أن إمكانات طاقة النباتات ال حدود لها
إلى حد كبير»

علماء« :جنني» داخل فأرة من دون بويضات أو سائل منوي!
اتخذ علماء خ��ط��وات هامة إلنشاء
جنني دون استخدام احليوانات املنوية
أو البويضات ،ما يعطي األمل لألزواج
املصابني بالعقم.
وجلأت جتربة رائ��دة إلى أخذ خاليا
جلدية من أذن فأر ،وزرعها في رحم أنثى
القوارض ،ما جعلها حبلى.
وعلى الرغم من أن فريق البحث ،الذي
تقوده ال��والي��ات املتحدة ،أنتج “شبه
جنني مثالي”باستخدام خاليا اجللد ،إال
أنه لم يتطور إلى طفل.
وب����دال م���ن م��ح��اول��ة إن���ش���اء طفل
اصطناعي باستخدام خاليا اجللد فقط،
صممت التجربة بالفعل إللقاء الضوء
ُ
على اخلطأ ال��ذي ميكن أن يحدث في
احلمل.
ويقول باحثو معهد  Salkواملركز
الطبي اجلنوبي الغربي ف��ي جامعة
“تكساس” ،إنهم يطورون البحث في
كيفية تطور احلياة من كرة خاليا.
وأوض���ح خ���وان ك��ارل��وس إزب��س��وا
بيلمونتي ،األس��ت��اذ ف��ي مختبر Salk
للتعبير اجليني ،قائال“ :هذه الدراسات
تساعدنا على فهم بدايات احلياة بشكل
أف��ض��ل ،كيف ميكن خللية واح���دة أن
تؤدي إلى ماليني اخلاليا وكيف تجُ مّع
في املكان والزمان لتكوين كائن متطور
ك��ام��ل .واأله���م م��ن ذل��ك ،ه��ذه التجربة
تتجنب استخدام األجنة الطبيعية ،كما
أنها قابلة للتطوير».
وف���ي ع���ام  ،2016مت��ك��ن العلماء
اليابانيون من إنشاء فئران صغيرة دون
احلاجة ألنثى.
واس��ت��خ��دم الباحثون خاليا اجللد
من طرف ذيل الفأر ،وخلقوا بويضات
اصطناعية بها .ولكنها حتتاج إلخصاب

باحليوانات املنوية.
وفي العام املاضي ،أ ُنشئت “أجنة”
ف��ئ��ران ب���دون ب��وي��ض��ات أو حيوانات
منوية ،ألول مرة ،في معهد Hubrecht
بهولندا.
ولكن الدراسة اجلديدة تعد األولى من
نوعها في مجال زراع��ة اخلاليا بنجاح
في الرحم ،والتسبب في احلمل.
وحت��ت��وي ال��ه��ي��اك��ل ،ال��ت��ي تسمى
“املتفجرات» ( ،)blastoidsعلى جميع
أن��واع اخلاليا الثالثة الالزمة لتشكيل
جنني فأر ومشيمة.
ومت��ت التجربة ب��اس��ت��خ��دام خاليا

اجللد امل��أخ��وذة م��ن أذن ف��أرة واح��دة،
حيث أعيد برمجتها إلى خاليا جذعية
ميكن أن تصبح أي نوع من اخلاليا في
اجلسم .وجلعلها مثل اجلنني ،طُ ورت
اخلاليا باستخدام مجموعة محددة من
املواد الكيميائية وعوامل النمو.
وق��ال ال��دك��ت��ور ه��اري ليتش ،عالم
األحياء املختص في اخلاليا اجلذعية
في جامعة “إمبريال كوليدج” في لندن:
“سأحذر من تفسير الدراسة احلالية
على أنها تظهر أن األجنة ميكن أن تُصنع
من أنسجة بالغة .إن هذا األمر قد يثير
املخاوف األخالقية التي ال يوجد داع لها،

والهياكل املصنوعة ليست أجنة ،كما أن
البحث شمل الفئران وليس البشر».
وكان البروفيسور ألفونسو مارتينيز
آري���اس ،أس��ت��اذ علم ال��وراث��ة بجامعة
كامبريدج ،متفائال بالنتائج ،ومع ذلك
ردد ال��ن��داءات التي تدعو إل��ى توخي
احلذر.
وسيتطلب هذا التقدم العلمي املزيد
م��ن البحث ،ألن��ه م��ا ي��زال ف��ي مراحله
املبكرة .ولكنه يعطي األمل في املستقبل
ل�لأزواج الذين يكافحون إلجناب طفل،
بسبب انخفاض عدد احليوانات املنوية
أو ضعف جودة البويضات.

