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Stec, "Sadece
geçmişe, yerken
keyif aldığımız

dönemlere benzer
bir tarz yaratmak
istiyoruz" diyor.
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Günün Sözü
Dostluk gündüz
görünmez, o ateşböceği
gibi yalnız geceleri
parlar.
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Tarihte Bugün
Takvimler 02 haziran
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zaman...

1970 yılında,
Yazar Orhan Kemal
öldü.
1978 yılında,
Madrit’te, Büyükelçi Zeki
Kunaralp’ın eşi Necla
Kunaralp Ermeni bir
saldırgan tarafından
öldürüldü. Aynı saldırı
sırasında, emekli
Büyükelçi Beşir
Balcıoğlu da vefat etti.
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ABD tanımıyor ama diyeti bile var
NASA Başkanı 'Emin değilim' diyor, Bush
önlem almamak için yeni kapı arıyor. Oysa
küresel ısınma mutfak anlayışını değiştirecek
kadar ciddi!

02/06/2007 (2151 kişi okudu)

WASHINGTON - ABD Ulusal Havacılık ve Uzay
Dairesi (NASA) Başkanı Michael Griffin, Ulusal
Radyo'ya konuştu, ortalık karıştı. "Küresel anlamda
bir ısınma olduğu şüphe götürmez. Ancak bunun
ilgilenmemiz gereken bir sorun olduğundan emin
değilim" diyen Griffin, "Hangi insan, şu andaki iklimin,
tüm diğer insanlar için en iyisi olduğuna karar verme
hakkına sahip? Sanırım bu büyük konuşmak olur"
ifadesini kullandı. Griffin'in kendi kurumu NASA'dan
bilim insanlarının, sonuncusu geçen hafta
yayımlanan ve küresel ısınmanın tehlikelerini anlatan raporlarından
sonra yaptığı bu açıklama, büyük tepki topladı. 

Beyaz Saray: Griffin hep nüktedandır! 
ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Araştırmaları Dairesi'nin üst düzey
yöneticisi Jerry Mahlman, "Griffin'in sözleri ya bihaber olduğunu ya da
küresel ısınmayı reddedenlerin ideoloğu olduğunu gösteriyor" dedi.
NASA'nın üst düzey iklim uzmanı ve son raporun yazarlarından James
Hansen, "Griffin'in sözleri tepeden bakma ve cahilliğe işaret eder.
Çünkü iklim değişikliği milyonları etkiliyor" diye konuştu. Beyaz Saray
Bilim Danışmanı Jack Marburger de bu sözlerin, hükümet yaklaşımıyla
ilgisi olmadığını belirterek, Griffin'in hep nükteli konuşan bir şahıs
olduğunu belirtti. 
Diğer küresel ısınma açıklaması ABD Başkanı George Bush'tan geldi.
Gelecek hafta düzenlenecek G8 Zirvesi'ne katılan ülkeleri alternatif
plan üretmeye teşvik edeceğini söyleyen Bush, "Kyoto Protokolü
2012'de sona erdiği zaman ABD, sera gazı salınımları konusunda yeni
plan oluşturmada diğer ülkelerle işbirliği içinde olacaktır" dedi. Almanya
ve Britanya açıklamayı 'önemli adım' görürken, çevre örgütleri 'şüpheli'
bularak eleştirdi. 
Yarım kilo hamburger, binlerce litre su ABD tüm kurumlarıyla
'inançsızlığını' sürdürürken, küresel ısınma mutfağa sızdı. Aşçı Laura
Stec ve iklim değişikliği uzmanı Eugene Cordoro, gelecek yıl
yayımlanacak 'Global Warming Diet' (Küresel Isınma Diyeti) adlı
kitapta, iyi bir diyetin kalori verdirmeye yardımcı olmakla kalmayıp,
çevre dostu da olması gerektiğini söylüyorlar. 
Stec, kitabın 'daha yerel, organik ve mevsime uygun gıdalar tüketmeyi,
daha az paket kullanmayı, toptan almayı ve kendi yiyeceğini
yetiştirmeyi' savunduğunu söylüyor. Kitap sürdürülebilir tarım yöntemi
kullanarak, daha çok sebze yiyerek ve daha az fast food tüketerek
(yazarlar yarım kilo hamburgerin yapımında 9 bin 463 litre su
kullanıldığını söylüyor), sağlıklı ve çevreye duyarlı bir beslenme tarzı
benimsenebileceğini söylüyor. (aa, afp)
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Bu haber için puan veren 5 üyemizin puan ortalamasını yanda
görebilirsiniz. Puan verme işleminden yalnızca üyelerimiz
faydalanabilir.
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Kitapları Özgürleştirin!

Sanal Alem'den...
» Sıradan
insanların
çağına doğru
M. Serdar
Kuzuloğlu
- - - - - - - - - - - - - - -
» Devletin belleğe
girmeye hakkı var mı?
» Video paylaşımı
korsanı unutturdu
» WiFi ağı büyüyor
» Bedava albüm tepki
topluyor
» USB tabanlı ekran

ÖZLÜ SÖZ #485
"Kavgalardan sonra
duygusallık da artar
şehvet de artar derler.
Bunu yaşadınız mı?"
Savaş Ay, Tamer
Karadağlı ve Arzu
Balkan çiftiyle
röportajını noktalıyor.
(Bu arada cevap tabii
ki 'Bu ikimizin
arasında.')
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