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 COP  23مؤتمر األطرافالتركیز على -  أحداث
 

. وكانت األھداف الرئیسیة 2017نوفمبر  17إلى  6ن ترأس جزر فیجي المؤتمر الثالث والعشرین لألطراف في اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ في بون (ألمانیا) في الفترة م
التزامات الدول صعودا؛ متابعة مبادرات برنامج العمل. وأشارت السكرتیرة التنفیذیة لألمم المتحدة المعنیة بتغیر المناخ باتریشیا الثالثة ھي: وضع قواعد تطبیق اتفاق باریس أن تنقح طموحات 

 لمتحدة من ذلك االتفاق.درجة مئویة رغم انسحاب الوالیات ا 1.5إسبینوسا إلى الحاجة الملحة إلى تحقیق الطموح التفاق باریس للحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمیة إلى 
 
 

 
تسمیة وطنیة "الموقع ریفیرز وایلد" عروض  -المیاه 
 ل لیجر و غیك

 

 ركاتالش كبرى على فرض إلى تمیل الصینیة السیاسة ھذه وتنفیذ
 اآلثار إظھار أجل من الكھربائیة السیارات وتسویق لتصنیع المصنعة
 البدایة نقطة دأتب وسوف .البیئیة المسألة في الصین بھا تقوم التي والجھود
 للسیارات المصنعة الشركات عندما ،2019 عام في المشروع لھذا
 مقارنة ةالكھربائی السیارات من ٪10 حصة إلنتاج لدیك سیكون الكبرى
 1.4 عبی إلى المشروع ھذا سیؤدي ،النھایة وفي .السنویة مبیعاتھا مع
 .الصین في سنویا كھربائیة سیارة ملیون

 

 

 قد ةالصینی السیارات صناعات أن الواضح من ،العامة النظر وجھة ومن
 اراتالسی إلى الحراریة السیارات من االنتقال أكبر بسرعة توقعت
 المانیةو االوربیة المجموعات فیھ تكافح الذى الوقت وفى .الكھربائیة
 ما الكبرى ةالصینی الشركات باعت ،الكھربائیة النماذج لتسویق الكبرى
 ھربائیةك سیارة الف 36 وحوالى بید ل كھربائیة سیارة الف 50 من یقرب
 سیارة 750،000 أن نتذكر أن وینبغي .2017 عام بدایة منذ بكین
 .الصینیة األراضي في ٪40 حوالي منھا عام كل تباع كھربائیة

 

 

 لقضایاا من واحدة ھي الكھربائیة السیارة قضیة جیدا الصین فھمت وقد
 أن یبدوو .عصرنا في االقتصادیة المخاطر من واحدة أیضا ولكن البیئیة
 مع لصینیةا الحكومة قبل من الكھربائیة السیارات لتصنیع حصص وضع
 ،استخدامنا للتعدی تدفعنا أن یمكن التي الوسائل أحد ھو السیارات مصنعي
 .الكھربائیة السیارات لصالح الحراریة المركبات استبدال أي

 

 

 

 

 

 

 			

 
 
 
 
 
 
 

 أول محطة سالبة إلنتاج ثاني أكسید الكربون في العالم -البیئة 
 

إنھا ثورة للبشریة وحمایة كوكبنا ألن ھذه المحطة  
الحراریة األرضیة التي بدال من انبعاث ثاني أكسید 
الكربون، تزیل البثور. من خالل جامع الھواء، یتم التقاط 

من ثاني أكسید  ٪90إلى  80الھواء ویتم استخراج 
الكربون. ثم یتم توصیلھ بالماء لتخفیفھ ودفنھ تحت 

متر. ھناك جزیئات  2000إلى  500األرض بعمق 
CO2  تصبح مرصعة ومحاصرین في البازلت، وتحویل

الصخور إلى المعادن الكربونیة. عملیة تسارع مصطنع 
في غضون عامین فقط، والتي عادة ما تستغرق آالف 

 ٪40السنین. ویمكن لھذه التكنولوجیا تخزین ما یقرب من 
بشریة ألكثر من إنتاج ثاني أكسید الكربون الذي ولدتھ ال

من قرن. العیوب فقط: التكلفة، ألنھ یأخذ الكثیر من الماء لنقل الغاز في األرض. الحرارة. وأن الطابق السفلي یتكون من 
البازلت الصخور البركانیة التي تلتقط ثاني أكسید الكربون بشكل جید جدا. وستكون ھذه العملیة ممكنة في فرنسا وال 

 مثل الكتلة المركزیة. سمیا في مناطقھا البركانیة
 

 

 في فرنسا وفي أوروبا 106كشف الروثینیوم  -وویة 
 

تم اكتشاف سحابة مشعة فوق فرنسا في نھایة سبتمبر 
حول نیس، أجاكسیو وسین سور میر. واعتبر معھد 
الحمایة من اإلشعاع النووي والسالمة النوویة أنھ ربما 

 مسؤولیة.جاء من روسیا، ومع ذلك فإن موسكو تنفي أي 
وفقا للمعلومات التي قدمتھا میتیو فرنسا، "منطقة الرفض 
األكثر منطقیة تقع بین الفولغا واألورال" و "في ھذه 
المنطقة الجغرافیة أن محاكاة إلطالق الروثینیوم یجعل 
من الممكن إعادة إنتاج أفضل القیاسات التي تم الحصول 

 علیھا. في اوروبا".
أكتوبر / تشرین األول  13منذ وخلصت الجمعیة إلى أنھ "

في فرنسا و" أن مستویات التركیز في الھواء (...) لیست لھا أیة نتائج، سواء بالنسبة  106لم یعد الكشف عن الروثینیوم 
 لصحة اإلنسان أو البیئة " .

ل "حادثا صناعیا" باعتبر إیف ماریغناك مدیر وكالة المعلومات والدراسات حول الطاقة النوویة وایز باریس أنھ لیس 
 "مشكلة حقیقیة على (...)، یمكن أن تكون ھذه المنشآت عسكریة، مما قد یفسر عدم وجود أثر رسمي للمشكلة ".

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  قضائي قرار14/11/2017  

 ھذا  عنھ دیثالح عن یتوقف ال لیفوثیروكس تولوز لمدینة العلیا المحكمة
 یاغتھاص تغیرت والتي الدرقیة الغدة اضطرابات لعالج اتخذ الذي الدواء
 أدانت لعاج طلب في, القانونیة األخبار صمیم في ھو الماضي مارس في
 دالنیةالصی میرك شركة ,الماضي نوفمبر 14 في العلیا تولوز محكمة
 مسةخ إلى لیفوثیروكس من القدیمة الصیغة "أجل دون"  وھذا لتقدیم
 "ةخطیر اضطرابات" من عانوا الذین غارون ھوت من مریضا وعشرین
 درھاق عقوبة" القرار ھذا رافق وقد .الدواء لھذا الجدیدة الصیغة أخذ بعد
 يف للمحكمة قرار أول ھو وھذا ."انتھاك ولكل الیوم في یورو 10 000
 تییري ،نسافر میرك لشركة  العام المدیر الرئیس  ,القضیة ھذه في فرنسا
 یغةص أن نذكر القرار ھذا في الطعن ینوي أنھ بالفعل أعلن قد ھولوت
 جار تحقیقال وأن شكوى 300 موضوع بالفعل كانت الجدیدة لیفوثیروكس
 كوىشب ،لیفوثیروكس حالة في ،غراس محكمة أیضا وضبطت , حالیا
 إلى ساعدةالم تقدیم لعدم واالقتصاد الصحة وزراء خاصة بصفة تستھدف
 الحالة متابعة ینبغي ،ولذلك .للخطر المعرض الشخص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقدم المالبس من النفایاتذي تولوز الشركة التي  -النفایات  
 

من قبل اثنین  2016وبال ھي الشركة التي تم تصورھا في عام  ف
من الطالب تولوز الشباب. ھذا ھو األصلي تماما ألنھا تتكون من 
صناعة المالبس من النفایات. بشكل عام، لتصمیم القمصان، تحتاج 

خذ أیضا لتر من الماء لزراعة القطن والنسیج. ولكنھ یأ 2700حوالي 
الكثیر من الطاقة التي تمیل إلى زیادة انبعاثات غازات الدفیئة. ھذه 
الشركة تجد أصالة في أنھا تمیل إلى تقلیل ھذه الموارد. في الواقع، 

لترا من الماء، ولكن  40في تصمیم مالبسھا، وقالت انھا تستخدم فقط 
 األقمشة. إن إعادة تدویر النفایات ھذه ال تقلل فقط من انبعاثات في الغالب أنھا تعید تدویر المالبس القدیمة إلعادة استخدام

غازات االحتباس الحراري، ولكنھا تقلل أیضا من التأثیر البیئي نظرا لكمیة المیاه الصغیرة المستخدمة في صناعة 
 ة إلى حد ما ...المالبس. ومع ذلك، على الرغم من ھذا األسلوب من التصنیع، ونحن نرى أسعار بیع ھذه المالبس عالی

 

 
 اتعویم، إلى داخل، فرنس فلوتجن. أول یولین -الطاقة المتجددة 

 
، تم افتتاح أول توربینات 2017أكتوبر  13یوم الجمعة 

الریاح البحریة العائمة، "فلوتجین"، في سانت نازیر من قبل 
سیباستیان لیكورنو، وزیر الدولة لوزیر النقل البیئي 

 20قریبا تركیب توربینات الریاح على بعد والتضامن. سیتم 
 كم قبالة كرویزیك لمدة عامین.

منھا مدعومة من قبل أوروبا،  10ملیون یورو،  25وبتكلفة 
فإن ھذا العاكس توربینات الریاح العائمة، المثبتة على عائمة 

میغاواط ویمكن أن تنتج  2ملموسة خفیفة الوزن، لدیھا قدرة 
أسرة. ھذا  2000رباء السنوي من ما یعادل واستھالك الكھ

المشروع یمكن أن تجلب شركاء في فرنسا (المعھد المركزي 
بویج)، ولكن أیضا الشركاء األلمان  Ideolلمدینة نانت، 

) والبریطانیة IWES(جامعة شتوتغارت وفراونھوفر 
)RSK .(زاباال) المجموعة) واإلسبانیة 

إثبات أن نظام الریاح العائمة األوروبي ممكن من الناحیة االقتصادیة  ویھدف مشروع فلوتجن إلى تحقیق ثالثة أھداف:
والتقنیة والبیئیة؛ وإظھار القدرة التجاریة لتوربینات الریاح العائمة إلنتاج الكھرباء المتجددة وتقییم تكلفة ساعة میجاوات 

 .2030بحلول عام 
 ن، وواحدة في النرویج وواحد في البرتغال).وتوجد حتى اآلن ست وحدات عائمة في العالم (أربعة في الیابا

 

 

 على أوروبا والوالیات المتحدة 1-خطر كسر أجزاء محطة الفضاء تیانغونغ - كنولوجیات 
 

تشرین الثاني، قالت وكالة الفضاء األوروبیة  6في 
)ESA في موقعھا على االنترنت أن الحطام من (

 قد تصل إلى 1محطة الفضاء الصینیة تیانقونغ 
أوروبا، مثل الوالیات المتحدة. في الواقع، في عام 

، فقدت الصین السیطرة على ھذه المحطة منذ 2011
، والتي یمكن أن تسبب خسارة تدریجیة 2016سبتمبر 

لالرتفاع ودخول في أجواءنا. ھذا الدخول في الغالف 
طن سوف  8متر لمدة  10.4الجوي لھذه المحطة 

ى ذلك أن الجزء تشعل سوى جزء. وھذا سیترتب عل
اآلخر من المحطة، بعد أن قاوم االحتراق، سیصل إلى 
األرض. ووفقا لوكالة الفضاء األوروبیة، فإن ھذا الجزء من شأنھ أن یضرب أي نقطة على األرض بین خط العرض 

لة بید أن وكابالتوازي مع الجنوب. وبالتالي فإن أوروبا والوالیات المتحدة تشعران بالقلق.  43شماال والتوازي  43
الفضاء األوروبیة تود أن تشیر إلى أنھ لیس من الممكن في ھذا الوقت تحدید الموقع والزمان اللذین یمكن فیھما أن یصطدم 

 الحطام باألرض.
 

	


