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۱۰- ۱۲ -۲۰۲۰نشرة "فَاعتِبُروا" ۸۳

    اكتشف فریق من العلماء، حدیثًا، نوًعا جدیًدا من البكتیریا صدیٌق للبیئِة، یأكل البالستیك ویُذیب أصعب 
أنواعھ، ما یُشكل بارقة أمٍل لحل إحدى أعقد المشكالت البیئیة، المتمثلة بتراكم المخلفات البالستیكیة، ھذا 

النوع الجدید من البكتیریا یُحّطم الروابط الكیمیائیة في البولي یوریثین؛ وھي مادة بالستیكیة صعبة التفكك 
غیر قابلة للذوبان عند تسخینھا .

    الجرثومة الجدیدة ھي ذریة من عائلة بكتیریة كبیرة عنیدة أسمھا "سیدوموناس"، ولھا أكثر من مائة 
وثالثین ذریة معروفة، وتتمیز بتنوع نشاطھا ومقاومتھا للمضادات الحیویة والمعقمات، وقد ُسمیت الذریة 

الجدیدة ب " سیدمونس إس بي تي دي إیھ۱" .
اكتشف العلماء الذریة الجدیدة  في التربة، تحت أحد مدافن النفایات الغنیة بالبالستیك، وعمدوا إلى    

إجراء تجارب مكثفة علیھا لتحلیلھا جینیًا وتحدید قدراتھا ومواصفاتھا، ووجدوا أنھا تنتمي لساللة قادرة 
على التكیف مع أشد الظروف البیئیة تطرفًا .

نقل موقع ساینس دیلي عن عالم األحیاء الدقیقة "ھیرمان ھیبیبر" في مركز البحوث البیئیة في ألمانیا،    
أن ھذه الذریة تستخدم المادة الرئیسیة للبالستیك مصدًرا للطاقة، ولذلك العمل جاٍر على وضع خطة محكمٍة 

إلستخدام ھذا النوع الفرید بالطریقة األمثل .
علماً أن البشر یستھلكون نحو ۷۸ ملیون طن من المواد البالستیكیة، یصل منھا شاحنة نفایات كاملة كل    

دقیقة إلى میاھنا، وفقًا لدراسة علمیة نُِشرت عام ۲۰۱۷ في مجلة ساینس.
    وینشغل الباحثون حالیًا في محاولة إیجاد حل ناجح للقضاء على كتلة نفایات ضخمة بحجم والیة تكساس 

في المحیط الھادئ، ویبقى األمل معقوًدا على المبادرات الرائدة، والحلول اإلبداعیة؛ مثل ھذه البكتیریا 
والیرقات آكلة البالستیك، وغیرھا من االبتكارات .

    كانت فراسةُ الفاروق عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ تظھر من خالل تصرفاتھ، خاصة في خالفتھ، رأى 

رجال في السوق یحمل تمرةً وینادي علیھا صارخا: لقد وجدت تمرة فمن صاحبھا ؟ ، ولّما رأى عمر أنھ 
یفعل ذلك تظاھراً بالورع، عاله بالُدرِة وقال لھ : دعك من ھذا الورع الكاذب، ویُروي أنھ رأى رجالً  ُمظھرا 
للنسك متماوتاً، فخفقھ بالدرة وقال : ال تُمت علینا دیننا ، ومن أقوالھ : من كثُر ضحكھُ قلت ھیبتھ، ومن كثُر 

كالمھ كثُر سقطھ، ومن كثُر سقطھ قلَّ حیاؤه ، ومن قل حیاؤه قلَّ ورعھُ، ومن قلَّ ورعھُ ماَت قلبھُ . 

البالستيك آكالت 

الورع الكاذب

WWW.QUDAH.COM hotmail.comQudah12@ ا�ردن - إربــد جوال : 5515045 79 962+ - تلفاكس :  7245099 2 962+


