
رئي�س الديوان امللكي ي�سلم م�ساكن 
لأ�سر ت�سررت من حادثة اللويبدة

تنفيذا للتوجيهات امللكية.. 

بريطانيا: ابتكار نظام جديد يعمل بالطاقة 
ال�سم�سية يحول البال�ستيك اإىل وقود م�ستدام

اشتباكات عنيفة بني املواطنني الفلسطينيني وقوات االحتالل
تظاهرات وم�سريات يف غزة تندد بجرمية الحتالل يف جنني

*عمان 
يو�سف  الها�سمي  امللكي  ال��دي��وان  رئي�س  �سلم  ملكية،  بتوجيهات 
 ، امللك  جاللة  مبادرات  وتنفيذ  متابعة  جلنة  رئي�س  العي�سوي،  ح�سن 
انهيار  حادثة  من  ت�سررت  اأ�سر  خلم�س  �سكنية  �سقق  ت�سجيل  �سندات 
مبنى اللويبدة، اأمر جاللة امللك عبداهلل الثاين بتوفريها على نفقته 

اخلا�سة.
وكان جاللة امللك، الذي تابع حينها جمريات عمليات االإنقاذ اأوال 
جميع  وتوفري  املت�سررة،  لالأ�سر  الكاملة  الرعاية  بتوفري  وجه  ب��اأول، 
االحتياجات الالزمة لهم، وااليعاز ب�سراء �سقق �سكنية لهذه االأ�سر، يف 

�سياق املبادرات امللكية.
امللكي  الديوان  يف  الت�سجيل  �سندات  ت�سليم  خالل  العي�سوي  وقال 
وزارة  عام  واأمني  العدوان  يا�سر  العا�سمة  حمافظ  بح�سور  الها�سمي، 
يحر�س  امللك  جاللة  اإن  ال�سمور،  برق  الدكتور  االجتماعية  التنمية 
دوما  ويوجه  اأو�ساعهم،  ومتابعة  املواطنني  احتياجات  تلم�س  على 
بتقدمي الدعم والعون وامل�ساعدات العاجلة للحاالت االإن�سانية االأكرث 

اإحلاحا، وتلبية احتياجاتها االأ�سا�سية، ومن �سمنها امل�ساكن.
يف  اجلديد  م�سكنها  يف  املت�سررة  االأ�سر  الإح��دى  زيارته  وخ��الل 
اأمر بها  اأنه مت تاأمني امل�ساكن، التي  اأكد العي�سوي  حمافظة العا�سمة، 
جاللة امللك، بجميع امل�ستلزمات االأ�سا�سية من اأثاث واأجهزة كهربائية، 

ومبا يكفل توفري احلياة الكرمية لالأ�سر يف بيئة اآمنة و�سحية.
املبا�سر  امللكي  واحلر�س  االهتمام  عاليا  امل�ستفيدة  االأ�سر  وقدرت 
بق�سيتهم، مو�سحني اأنه منذ وقوع احلادثة، وجه جاللة امللك للجهات 
احتياجاتهم  جميع  وتوفري  لهم،  الكاملة  الرعاية  بتقدمي  املعنية، 

الالزمة، وتاأمينهم مب�ساكن موؤقتة.
تابع �س2

*لندن 
نظام  ابتكار  من  الربيطانية  كامربيدج  جامعة  يف  باحثون  متكن 
االحتبا�س  وغ���ازات  البال�ستيكية  النفايات  حتويل  ميكنه  جديد 

احلراري اإىل وقود م�ستدام با�ستخدام الطاقة ال�سم�سية.
االبتكار  اأن  للجامعة،  بيان  عن  بريطانية  اإع��الم  و�سائل  ونقلت 
اأخطر النفايات  اجلديد هو عبارة عن نظام ميكنه حتويل نوعني من 
خالل  اأن��ه  م�سيفة  كيميائيني،  منتجني  اإىل  البيئة  ت��واج��ه  التي 
االختبارات االأولية مت حتويل ثاين اأك�سيد الكربون اإىل غاز تخليقي 
من  خمتلفة  كميات  على  حتتوي  التي  الغازات  من  خليط  عن  عبارة 
للوقود  اأ�سا�سية  لبنة  يعد  الذي  والهيدروجني،  الكربون  اأك�سيد  اأول 
ال�سائل امل�ستدام، فيما مت حتويل الزجاجات البال�ستيكية اإىل حم�س 
“الغليكوليك” الذي ي�ستخدم على نطاق وا�سع يف �سناعة م�ستح�سرات 

التجميل.

*غزة 
الفل�سطينيني  ال�سبان  من  ع��دد  اأ�سيب 
اإطالق  جراء  اختناق  بحاالت  اليوم،  م�ساء 
الغاز  قنابل  االإ�سرائيلي  االح��ت��الل  ق��وات 
املدمع جتاههم اأثناء تظاهرهم على احلدود 

ال�سرقية لقطاع غزة.
ق��وات  اإن  فل�سطينية،  م�����س��ادر  وق��ال��ت 
الغاز جتاه ع�سرات  اأطلقت قنابل  االحتالل 
ملكة  منطقة  يف  تظاهروا  ال��ذي��ن  ال�سبان 
�سرق مدينة غزة و�سرق خميم الربيج و�سط 
املطاطية  االإط���ارات  اأ�سعلوا  حيث  القطاع، 

منددين بجرائم االحتالل يف جنني.
مناطق  خمتلف  �سهدت  اآخ��ر  جانب  من 
ال�سوارع  جابت  حا�سدة  م�سريات  غزة  قطاع 
يف  االإ�سرائيلي  االحتالل  بجرمية  تنديدا 
اأم�س، مرددين  مدينة جنني وخميمها �سباح 
لهذه  ال�سعبي  الغ�سب  ع��ن  تعرب  ه��ت��اف��ات 
لوقف  دويل  بتحرك  ومطالبني  اجل��رائ��م، 

جرائم االحتالل.
واندلعت م�ساء اجلمعة ا�ستباكات عنيفة 
بني املواطنني الفل�سطينيني وقوات االحتالل 
مدينة  �سمال  �سعفاط  خميم  يف  االإ�سرائيلي 

القد�س املحتلة.
الفل�سطينيني  ال�سبان  من  ع��دد  اأ�سيب 
اإطالق  جراء  اختناق  بحاالت  ام�س،  م�ساء 
الغاز  قنابل  االإ�سرائيلي  االح��ت��الل  ق��وات 
املدمع جتاههم اأثناء تظاهرهم على احلدود 

ال�سرقية لقطاع غزة.

ق��وات  اإن  فل�سطينية،  م�����س��ادر  وق��ال��ت 
الغاز جتاه ع�سرات  اأطلقت قنابل  االحتالل 
ملكة  منطقة  يف  تظاهروا  ال��ذي��ن  ال�سبان 
�سرق مدينة غزة و�سرق خميم الربيج و�سط 
املطاطية  االإط���ارات  اأ�سعلوا  حيث  القطاع، 

منددين بجرائم االحتالل يف جنني.
باإطالق  االأقّل  على  اأ�سخا�س  �سبعة  ُقتل 
يهودي  كني�س  خارج  اجلمعة  م�ساء  وقع  نار 
يف حّي ا�ستيطاين بالقد�س ال�سرقية املحتّلة 
ونّفذه م�سّلح “مّت حتييده”، بح�سب ما اأعلنت 
ال�سرطة االإ�سرائيلية.اأعقب غارة دامية يف 

ال�سفة الغربية يف اليوم ال�سابق.
 واأّكد متحّدث با�سم ال�سرطة اأّن “�سبعة 
يف  وق��ع  ال��ذي  الهجوم  يف  قتلوا”  اأ�سخا�س 
يعقوب( )النبي  يعقوب  نيفي  م�ستوطنة 
الذي يعترب حيا اال�ستيطاين داخل االحياء 
املحتلة  ال�سرقية  القد�س  يف  الفل�سطينية 
اأثناء  ا�سخا�سا يهود خارج كني�س  وا�ستهدف 

يهودي  بعد�سالة بدء ال�سبت اليهودي.
جت��دد  امل��ت��ح��دة  االأمم  خ���رباء  واأدان 
جنني  خميم  على  االإ�سرائيلية  الهجمات 
والتي  املحتلة  الغربية  ال�سفة  يف  لالجئني 
اأ�سفرت عن ا�ست�سهاد 9 فل�سطينيني، وطالبوا 
العنف  لوقف  باال�ستجابة  الدويل  املجتمع 

و�سمان امل�ساءلة دون تاأخري.
املجتمع  �سحفي  بيان  يف  اخل��رباء  وحث 
ال���رد دون ت��اأخ��ري وات��خ��اذ  ال����دويل ع��ل��ى 
مبوجب  به  املو�سى  النحو  على  االإج��راءات 

االأمم  ميثاق  ذل��ك  يف  مب��ا  ال���دويل  القانون 
املتحدة.

واأدانت اجلامعة العربية باأ�سد العبارات، 
وخميم  مدينة  االإ�سرائيلية  القوات  اقتحام 
اأ���س��ف��ر ع��ن ع���دد م��ن القتلى  ال���ذي  ج��ن��ني 

واجلرحى، بينهم م�سّنة.
 ، لها  بيان  يف  العربية  اجلامعة  واأ�سارت 
اإىل اأن ال�سمت على اقتحام املناطق ال�سكنية 
يهدد  الفل�سطينيني،  وقتل  وامل�ست�سفيات 
بتفجري االأو�ساع يف االأرا�سي املحتلة واإطالق 

العنان لدائرة جهنمية من العنف”.
خم�سة  اجل���م���ع���ة،  م�����س��اء  واأ����س���ي���ب، 
فل�سطينيني بر�سا�س االحتالل قرب مدخل 

بيتا جنوب نابل�س.
والطوارئ  االإ�سعاف  مركز  مدير  وق��ال 
جربيل  اأحمد  بنابل�س،  االأحمر  الهالل  يف 
ثالث  نقلت  االإ���س��ع��اف  ط��واق��م  اإن  ب��ي��ان،  يف 
اإىل  م�ستقرة  ب��ح��ال��ة  جميعها  اإ���س��اب��ات 
م�ست�سفى رفيديا، اأ�سيبوا بر�سا�س االحتالل 

عند مدخل بيتا.
اإ�سرائيلية  مركبة  اأن  جربيل  واأ���س��اف 
اأطلقت النار على عدد من ال�سباب عند مدخل 
بيتا ما اأدى الإ�سابة ال�سبان الثالثة، مو�سحا 
اأن مواجهات اندلعت مع قوات االحتالل عند 
الثالثة،  ال�سبان  اإ�سابة  عقب  بيتا  مدخل 
اأدى  م��ا  احل���ي،  ال��ر���س��ا���س  خاللها  اأط��ل��ق��ت 

الإ�سابة مواطنني اآخرين بالر�سا�س.
تابع �س8

*أوتاوا 
ورئي�س  ال��ث��اين،  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  ج��الل��ة  عقد 
الوزراء الكندي جا�سنت ترودو، مباحثات يف العا�سمة 
الكندية اأوتاوا، اجلمعة، تناولت العالقات الثنائية 
االإقليمية  ال�ساحتني  على  االأو����س���اع  وت��ط��ورات 

والدولية.
الكندي  ال���وزراء  ورئي�س  امللك  جاللة  واأ���س��اد 
خالل مباحثات ثنائية تبعتها مو�سعة، جرت يف مقر 
اال�سرتاتيجية  العالقات  مبتانة  الكندي،  الربملان 
احلر�س  موؤكدين  ال�سديقني،  البلدين  تربط  التي 

وال��ت��ج��ارة  التعليم  ق��ط��اع��ات  يف  ت��ع��زي��زه��ا  ع��ل��ى 
واال�ستثمار والتعاون الدفاعي.

عن  امل��ب��اح��ث��ات  م�ستهل  يف  ج��الل��ت��ه  واأع����رب 
االأردن  جتمع  ال��ت��ي  ال��ق��وي��ة  لل�سداقة  ت��ق��دي��ره 
الثنائية،  العالقات  مب�ستوى  اعتزازه  وعن  وكندا، 
يف  التحديات  ملواجهة  ال�سيا�سي  التعاون  خ�سو�سا 

املنطقة.
للمملكة يف  ك��ن��دا  ب��دع��م  امل��ل��ك  واأ���س��اد ج��الل��ة 
الت�سدي للتحديات االقت�سادية التي واجهتها خالل 

ال�سنوات املا�سية.

املهم وانخراطها يف  اإىل دور كندا  ولفت جاللته 
تعزيز االأمن واال�ستقرار يف املنطقة، معتربًا اأن �سوت 

كندا دائما يدعو اإىل العقالنية واالأمل.
امل�سرتكة  ب��اجل��ه��ود  ت���رودو  اأ���س��اد  م��ن ج��ان��ب��ه، 
الفتًا  املا�سية،  ال�سنوات  عرب  البلدين  بني  واملثمرة 
العالقات  تعميق  خاللها  من  ميكن  التي  الفر�س  اإىل 
اأو  اال�ستثمار  م�ستوى  على  �سواء  وتقويتها،  الثنائية 
على م�ستوى العالقات بني ال�سعبني التي لطاملا حر�س 

جاللة امللك على تعزيزها.
اأوت��اوا،  يف  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  والتقى 

اجلمعة، باحلاكم العام لكندا ماري �سيمون.
بني  اال�سرتاتيجية  العالقات  اللقاء  وت��ن��اول 

البلدين، و�سبل تعزيزها يف خمتلف املجاالت.
من  جديدة  اآف��اق  فتح  اأهمية  على  التاأكيد  ومت 
ال  امل�سرتكة،  العاملية  التحديات  ملواجهة  التعاون 
ومكافحة  والطاقة  الغذائي  باالأمن  املتعلقة  �سيما 

التغري املناخي.
االإقليمية  امل�ستجدات  اآخر  اإىل  اللقاء  وتطرق 

والدولية، ويف مقدمتها الق�سية الفل�سطينية.
تابع �س2

امللك ي�سيد بدور كندا يف تعزيز الأمن وال�ستقرار يف املنطقة

*عمان 
االإج���راءات  متديد  ق��رر  اأن��ه  اجلمعة،  االأوروب���ي،  املجل�س  اأعلن 
االحت��اد  اقت�ساد  من  حم��ددة  قطاعات  ت�ستهدف  التي  التقييدية 

الرو�سي ملدة �ستة اأ�سهر، حتى 31 متوز 2023.
هذه  تو�سيع  مت  اأنه  اإىل  بروك�سل،  يف  ال�سادرة  املذكرة  واأ�سارت 
العقوبات ب�سكل كبري منذ �سباط 2022، يف �سوء العمليات الع�سكرية 

الرو�سية يف اأوكرانيا.
ف��اإن  ل��الأن��ب��اء،  االإي��ط��ال��ي��ة  )اك���ي(  وك��ال��ة  نقلته  م��ا  وح�����س��ب 
العقوبات تتاألف يف �سكلها احلايل من جمموعة وا�سعة من التدابري 
والتمويل  التجارة  على  مفرو�سة  قيود  ذل��ك  يف  مبا  القطاعية، 
والنقل  وال�سناعة  املزدوج  اال�ستخدام  ذات  وال�سلع  والتكنولوجيا 

الكمالية. وال�سلع 
النفط  واردات  حظر  امل��ذك��رة،  بح�سب  العقوبات  ت�سمل  كما 
رو�سيا  من  البرتولية  املنتجات  وبع�س  بحرًا  املنقول  الرو�سي  اخلام 
البنوك  من  للعديد  )�سويفت(  نظام  واإلغاء  االأوروب��ي،  االحتاد  اإىل 
الرو�سية، وتعليق اأن�سطة البث وتراخي�س العديد من منافذ الت�سليل 

املدعومة من الكرملني.

*عّمان 
الدولية  االعتماد  �سهادة  على  لالنتخاب  امل�ستقلة  الهيئة  ح�سلت 
»ISO/TS 54001: 2019«، وذلك بعد اأن خ�سعت لعملية التدقيق 
كافة  والعمليات  االإج���راءات  �سمل  متتاليني،  يومني  ملدة  اخلارجي 
املتعلقة باملعايري الدولية لنظام اجلودة. وبح�سب بيان الهيئة، جرى 
على  احل�سول  و�سروط  متطلبات  جلميع  الهيئة  ا�ستيفاء  من  التاأكد 
ال�سهادة، مبا يتعلق بتقدمي اخلدمة وحتديد فعالية نظام اجلودة من 
خالل اأدلة مو�سوعية لها عالقة بالقيا�س ومراجعة اأهداف العمليات 

الرئي�سية واإجراءات ومراحل العملية االنتخابية.  
تابع �س2

*عّمان 
االأعيان،  جمل�س  يف  والريا�سة  وال�سباب  الثقافة  جلنة  بحثت 
اأنديه  تواجه  التي  التحديات  اأب��رز  داودي��ة،  حممد  العني  برئا�سة 

املحرتفني االأردنيني وجممل مطالبها.
وحتدث العني داودية حول �سرورة التفهم العميق لدور االأندية 
واملخدرات،  االإرهاب  ومكافحة  الوطنية  الوحدة  تعزيز  يف  الثقايف 
لكرة  االأردين  االحت��اد  رئي�س  احل�سني،  بن  علي  االأم��ري  دور  مثمنًا 
واملنتخبات  الريا�سة  تطوير  �سبيل  يف  الدائمة  وج��ه��وده  القدم 

الوطنية.
 تابع �س2

*القاهرة 
ال��ق��وات  اق��ت��ح��ام  ال��ع��ب��ارات،  ب��اأ���س��د  العربية  اجل��ام��ع��ة  اأدان����ت 
القتلى  من  عدد  عن  اأ�سفر  الذي  جنني  وخميم  مدينة  االإ�سرائيلية 

واجلرحى، بينهم م�سّنة.
واأ�سارت اجلامعة العربية يف بيان لها ، اإىل اأن ال�سمت على اقتحام 
بتفجري  يهدد  الفل�سطينيني،  وقتل  وامل�ست�سفيات  ال�سكنية  املناطق 
من  جهنمية  لدائرة  العنان  واإط��الق  املحتلة  االأرا���س��ي  يف  االأو���س��اع 
العنف«. وقال املتحدث با�سم االأمني العام جمال ر�سدي، اإن اأبو الغيط 
حالة  م�ستنكرا  بالغ،  بقلق  املحتلة  االأرا�سي  يف  التطورات  “يتابع 
ال�سمت الدويل حيال ما يجري، والتي تك�سف ازدواجية فا�سحة يف 

املعايري وتواطوؤا مرفو�سا وم�ستهجنا«.

*لندن 
اأعلن وزير الدولة يف وزارة الدفاع الربيطانية، األيك�س ت�سوك، عن 
اأوكرانيا  بتزويد  بريطانيا  تعّهدت  التي  )ت�سالنجر-2(  الدبابات  اأن 
بالده،  برملان  اأمام  ت�سوك  واأ�ساف  املقبل.  اآذار  نهاية  يف  �ست�سلها  بها، 
اأن احلكومة الربيطانية و�سعت برناجما تدريبيا لعنا�سر من القوات 
�سيتدرب  كما  ال��دب��اب��ات،  ه��ذه  ا�ستخدام  كيفية  ح��ول  االأوك��ران��ي��ة 
ع�سكريون اأوكرانيون اآخرون على كيفية �سيانتها، م�سريًا اإىل اأن هذا 

الربنامج التدريبي �سيبداأ تنفيذه اعتبارًا من االإثنني املقبل

*نيويورك 
)اأوت�سا(  املتحدة  ل��الأمم  التابع  امل�ساعدات  تن�سيق  مكتب  اأطلق 
لالأر�س  دوالر  مليون   502 بقيمة  اإن�سانيا  ن��داء  املا�سية،  الليلة 
الفل�سطينية املحتلة لدعم حوايل 1.6 مليون من الفئات االأكرث �سعفًا 
دوجاريك،  �ستيفان  االإعالمي،  الناطق  وقال  هناك.  يعي�سون  الذين 
مليون   2.1 اأن  تقدر   2023 لعام  االإن�سانية  اال�ستجابة  “خطة  اإن 
اإىل  بحاجة  املحتلة  الفل�سطينية  االأر�س  اأنحاء  جميع  يف  فل�سطيني 
م�ساعدات اإن�سانية”، م�سريا اإىل اأنهم ميثلون 58 باملئة من ال�سكان يف 

غزة وربع ال�سكان الذين يعي�سون يف ال�سفة الغربية.
على  النا�س  �ست�ساعد  م�سروع   200 من  اأكرث  من  اخلطة  وتتاألف 
والرعاية  وامل��اء  ال��غ��ذاء  مثل  االأ�سا�سية،  اخل��دم��ات  اإىل  الو�سول 
لتح�سني  والدعم  العي�س  ك�سب  �سبل  عن  ف�سال  والتعليم،  ال�سحية 

�سحتهم العقلية والبدنية.

الحتاد الأوروبي ميدد عقوباته 
القت�سادية على رو�سيا ل�ستة اأ�سهر

امل�ستقلة لالنتخاب حت�سل
 على الأيزو الدولية

ال�سباب والريا�سة يف الأعيان تبحث 
اأبرز حتديات اأندية دوري املحرتفني

اجلامعة العربية تدين اقتحام القوات 
الإ�سرائيلية مدينة وخميم جنني

بريطانيا تعتزم اإر�سال دبابات ت�سالنجر-2 
اإىل اأوكرانيا يف نهاية اآذار املقبل

الأمم املتحدة: نداء اإن�ساين بقيمة 
ن�سف مليار دولر لفل�سطني املحتلة

*عمان 
م�سرية  احل�سيني  امل�سجد  اأمام  من  اجلمعة  �سالة  بعد  انطلقت 
تنديدا  و�سبابية  ونقابية  وحزبية  �سعبية  فاعليات  فيها  �ساركت 
املبارك  االأق�سى  امل�سجد  على  االإ�سرائيلية  لالنتهاكات  ورف�سا 
بحق  االإ�سرائيلية  االحتالل  قوات  ترتكبها  التي  وباالعتداءات 

اأبناء ال�سعب الفل�سطينيني.
االإ�سرائيلي  االح��ت��الل  ق��وات  باقتحام  امل�ساركون  ن��دد  كما 
مدينة جنني وخميمها والتي ا�ست�سهد خاللها 10 من اأبناء ال�سعب 

الفل�سطيني
حتمل  ويافطات  االأردنية  االإعالم  امل�سرية  يف  امل�ساركون  ورفع 
�سعارات متجد القد�س وتوؤكد التم�سك بالقد�س ومقد�ساتها وبحق 
الوطني  ترابه  على  امل�ستقلة  دولته  اإقامة  يف  الفل�سطيني  ال�سعب 

وعا�سمتها القد�س.
وجه  يف  موحدة  عربية  وقفة  اإىل  بامل�سرية  امل�ساركون  ودعا 
القد�س  تهويد  حم���اوالت  وخ�سو�سا  االإ�سرائيلية  املخططات 

واملقد�سات.

جاللته يعقد مباحثات مع رئيس الوزراء الكندي ويلتقي احلاكم العام لكندا

امللك  دور  يثمن  الكندي  ال��وزراء  رئيس 
القيادي باملنطق.

ترودو: املباحثات مع دولة صديقة كاألردن مثمرة 
لتعزيز السالم واالستقرار يف املنطقة والعامل

بيان أردين كندي يف ختام املباحثات حول 
تعزيز التعاون ومواجهة التحديات العاملية

قرض كندي لألردن لدعم االستراتيجية 
دوالر  مليون   120 بقيمة  للتعليم  الوطنية 

كندي

انطالق م�سرية ن�سرة لل�سعب 
الفل�سطيني من اأمام امل�سجد احل�سيني
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*أوتاوا 
عقد ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين، 
ت��رودو،  جا�سنت  الكندي  ال��وزراء  ورئي�س 
اأوت��اوا،  الكندية  العا�سمة  يف  مباحثات 
الثنائية  ال��ع��الق��ات  ت��ن��اول��ت  اجل��م��ع��ة، 
ال�ساحتني  ع��ل��ى  االأو�����س����اع  وت���ط���ورات 

االإقليمية والدولية.
ال��وزراء  ورئي�س  امللك  جاللة  واأ���س��اد 
تبعتها  ثنائية  مباحثات  خ��الل  الكندي 
الكندي،  ال��ربمل��ان  مقر  يف  ج��رت  مو�سعة، 
التي  اال�سرتاتيجية  ال��ع��الق��ات  مبتانة 
ت��رب��ط ال��ب��ل��دي��ن ال�����س��دي��ق��ني، م��وؤك��دي��ن 
احلر�س على تعزيزها يف قطاعات التعليم 

والتجارة واال�ستثمار والتعاون الدفاعي.
املباحثات  م�ستهل  يف  جاللته  واأع��رب 
جتمع  التي  القوية  لل�سداقة  تقديره  عن 
مب�ستوى  اع��ت��زازه  وع��ن  وك��ن��دا،  االأردن 
التعاون  خ�سو�سا  الثنائية،  ال��ع��الق��ات 

ال�سيا�سي ملواجهة التحديات يف املنطقة.
واأ�ساد جاللة امللك بدعم كندا للمملكة 

التي  االقت�سادية  للتحديات  الت�سدي  يف 
واجهتها خالل ال�سنوات املا�سية.

املهم  ك��ن��دا  دور  اإىل  ج��الل��ت��ه  ول��ف��ت 
وانخراطها يف تعزيز االأمن واال�ستقرار يف 
املنطقة، معتربًا اأن �سوت كندا دائما يدعو 

اإىل العقالنية واالأمل.
م��ن ج��ان��ب��ه، اأ����س���اد ت����رودو ب��اجل��ه��ود 
امل�����س��رتك��ة وامل��ث��م��رة ب��ني ال��ب��ل��دي��ن عرب 
التي  الفر�س  اإىل  الفتًا  املا�سية،  ال�سنوات 
ميكن من خاللها تعميق العالقات الثنائية 
اأو  اال�ستثمار  م�ستوى  على  �سواء  وتقويتها، 
التي  ال�سعبني  بني  العالقات  م�ستوى  على 

لطاملا حر�س جاللة امللك على تعزيزها.
وث��م��ن رئ��ي�����س ال�����وزراء ال��ك��ن��دي دور 
اأن  معتربًا  باملنطقة،  القيادي  امللك  جاللة 
املباحثات مع دولة �سديقة كاالأردن مثمرة 
املنطقة  يف  واال���س��ت��ق��رار  ال�سالم  لتعزيز 

والعامل.
جاللة  مع  بحث  اأنه  اإىل  ترودو  واأ�سار 
اأحاطت العامل  امللك الظروف املعقدة التي 
واجتياح  اجلائحة  بعد  بخا�سة  اأخ���ريًا، 

رو�سيا الأوكرانيا.
الوزراء  رئي�س  نائب  املباحثات  وح�سر 
اأمين  املغرتبني  و���س��وؤون  اخلارجية  ووزي��ر 
امل��ل��ك،  ج��الل��ة  مكتب  وم��دي��ر  ال�����س��ف��دي، 
الدكتور جعفر ح�سان، وال�سفري االأردين يف 
امل�سوؤولني  من  القطارنة، وعدد  كندا ماجد 

الكنديني.
ووقعت حكومتا االأردن وكندا اتفاقية 
مبوجبها  تقدم  التعليم،  جم��ال  يف  تعاون 
اال�سرتاتيجية  لدعم  �سياديا  قر�سا  كندا 
دوالر  مليون   120 بقيمة  للتعليم  الوطنية 
نائب  االأردين  اجلانب  عن  وقعها  كندي، 
و�سوؤون  اخلارجية  ووزي��ر  ال���وزراء  رئي�س 
اأمي���ن ال�����س��ف��دي، وع��ن اجلانب  امل��غ��رتب��ني 
هارجيت  ال��دويل  التطوير  وزي��ر  الكندي 

�ساجان.
و�سدر يف ختام املباحثات بيان م�سرتك 

فيما يلي ن�سه:
ان��ط��الق��ا م���ن ال�����س��راك��ة امل�����س��ت��م��رة 
واالل���ت���زام ب��ت��ع��زي��ز رواب����ط ال�����س��داق��ة 
التقى  العاملية،  الق�سايا  الأب��رز  والت�سدي 
اليوم يف اأوتاوا جاللة امللك عبداهلل الثاين 

ورئي�س الوزراء الكندي جا�سنت ترودو.
حمادثات  وت��رودو  امللك  جاللة  اأج��رى 
الثنائي،  التعاون  تعزيز  �سبل  حول  مكثفة 
لتطوير  م��ع��ا  بالعمل  ال��ت��زام��ه��م��ا  واأك����دا 
ال���ع���الق���ات ال��ت��ج��اري��ة واال���س��ت��ث��م��اري��ة 

الكندية-االأردنية.
ل��ط��امل��ا ك��ان��ت ك��ن��دا ���س��ري��ك��ا جت��اري��ا 
وا�ستثماريا مهما لالأردن، خا�سة منذ دخول 
اتفاقية التجارة احلرة الكندية-االأردنية 
حيز التنفيذ. وناق�س جاللة امللك ورئي�س 
الوزراء ترودو اليوم فر�س تعزيز التجارة 

واال�ستثمار بني البلدين.

ال��وزراء  ورئي�س  امللك  جاللة  اأك��د  كما 
ترودو التزامهما بتعزيز االأمن واال�ستقرار 
لتجاوز  معا  العمل  وم��وا���س��ل��ة  ال��دول��ي��ني 

التحديات واالأزمات االإقليمية والعاملية.
ال��وزراء  ورئي�س  امللك  جاللة  واأع��رب 
ترودو عن بالغ قلقهما اإزاء تدهور االأو�ساع 
على  و���س��ددا  وغ���زة.  الغربية  ال�سفة  يف 
اأهمية تكثيف اجلهود لتحقيق �سالم عادل 
على  االأو���س��ط  ال�سرق  يف  و�سامل  ودائ���م 

اأ�سا�س حل الدولتني.
جميع  وق��ف  ���س��رورة  على  ���س��ددا  كما 
التي  واال�ستفزازية  االأحادية  االإجراءات 
تقو�س حل الدولتني وترفع التوتر وتوؤدي 
املبذولة  اجلهود  �سجعا  كما  العنف.  اإىل 
لتحقيق  ال�سالم  مفاو�سات  اإطالق  الإع��ادة 
الدولة  قيام  �سي�سمن  الذي  الدولتني  حل 
للحياة  والقابلة  امل�ستقلة  الفل�سطينية 
جنب  اإىل  جنبا  لتعي�س  ال�سيادة،  وذات 
للقانون  وفقا  و�سالم  اأم��ن  يف  اإ�سرائيل  مع 
ذات  امل��ت��ح��دة  االأمم  وق�����رارات  ال����دويل 
�سمن  الدولية  ال�سرعية  وقرارات  ال�سلة، 

املرجعيات املتفق عليها.
امللك  جاللة  �سدد  ال�سياق،  ه��ذا  ويف 
اأهمية  ع��ل��ى  ال��ك��ن��دي  ال�����وزراء  ورئ��ي�����س 
يف  القائم  التاريخي  الو�سع  على  احلفاظ 
الوزراء  رئي�س  وجدد  ومقد�ساتها،  القد�س 
للو�ساية  كندا  دعم  على  التاأكيد  ت��رودو 

الها�سمية على االأماكن املقد�سة.

ال��وزراء  ورئي�س  امللك  جاللة  اأكد  كما 
لالأزمة  �سيا�سي  حل  اإيجاد  اأهمية  ترودو 
رقم  االأم��ن  جمل�س  لقرار  وفقا  ال�سورية 
عن  ترودو  الوزراء  رئي�س  واأعرب   .2254
ا�ست�سافة  يف  االأردن  لكرم  كندا  تقدير 

الالجئني ال�سوريني.
التاأكيد  ت��رودو  ال��وزراء  رئي�س  وجدد 
ال�سرق االأو�سط  اأن انخراط كندا يف  على 
االأمنية  للتحديات  ا�ستجابة  �سي�ستمر 
يف  مبا  املنطقة،  يف  القائمة  واالإن�سانية 
واالأزم��ة  ال�سوريني  الالجئني  اأزم��ة  ذل��ك 

االقت�سادية يف لبنان.
ال���وزراء  ورئي�س  امل��ل��ك  ج��الل��ة  واأك���د 

ترودو دعمهما للعراق وا�ستقراره.
على  اأوكرانيا  حرب  تبعات  ناق�سا  كما 
�سرورة  اإىل  اجلانبان  ودعا  العاملي،  االأمن 
اإن��ه��اء احل���رب ف���ورا واح����رتام ال��ق��ان��ون 
و�سيادة  املتحدة  االأمم  وميثاق  ال���دويل 

ووحدة االأرا�سي االأوكرانية.
ال���وزراء  ورئي�س  امل��ل��ك  ج��الل��ة  واأك���د 
ترودو اأن االأردن وكندا �سيوا�سالن التعاون 
ملحاربة  �سركائهما  م��ع  والعمل  الثنائي 
البلدان  و�سيوا�سل  واالإره����اب.  التطرف 
داع�س  �سد  ال��دويل  التحالف  يف  امل�ساركة 
كما  نهائي.  ب�سكل  داع�س  هزمية  ل�سمان 
�سيوا�سل البلدان التعاون من خالل مبادرة 

اجتماعات العقبة.
ت��رودو  ال���وزراء  ورئي�س  امللك  جاللة 
امل�سرتك  التزامهما  على  التاأكيد  اأع���ادا 
بالبناء على العالقات بني االأردن وكندا يف 

خمتلف املجاالت.
قر�س  اتفاقية  على  البلدان  وقع  وقد 
كندي  دوالر  مليون   120 بقيمة  �سيادي 
متويل  و�سيتم  اأع����وام،  ع�سرة  م��دى  على 
القرو�س  برنامج  خ��الل  من  القر�س  ه��ذا 
ال�سيادية التابع لوزارة ال�سوؤون اخلارجية 
اأداة  وه��و  الكندية،  والتنمية  والتجارة 
التنموية  اجل��ه��ود  تدعم  مبتكرة  مالية 
ال��دخ��ل  متو�سطة  ال����دول  يف  احل��ك��وم��ي��ة 

ال�سريكة لكندا.
واأع�����رب ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ن ت��ق��دي��ره 
اأك��د  فيما  ل����الأردن،  امل�ستمر  ك��ن��دا  ل��دع��م 
االإ�سالحات  اأهمية  ترودو  ال��وزراء  رئي�س 
التحديث  وروؤي��ة  االأردن  يف  االقت�سادية 
وثمن  اململكة.  اأطلقتها  التي  االقت�سادي 
رئي�س الوزراء الكندي دور االأردن يف الدفع 
نحو ال�سالم وتعزيز اال�ستقرار يف املنطقة.

*عّمان 
 9 ت�سم  م�سرتكة  جل��ن��ة  ا�ستعر�ست 
تو�سيات  االأعيان،  جمل�س  يف  دائمة  جلان 
حول  عمل  ورق���ة  ع��ن  انبثقت  مقرتحة 
التكامل بني اإجراءات تغري املناخ و�سيا�سات 
التغلب على البطالة يف االأردن، تهدف اإىل 

النهو�س بعدة قطاعات.
اللجنة  اج��ت��م��اع  خ���الل  ذل���ك  ج���اء 
اخلدمات  جلنة  رئي�س  برئا�سة  امل�سرتكة 
احلمارنة  م�سطفى  الدكتور  العني  العامة 
ال��وزارات  بع�س  عامني  اأمناء  من  عدد  مع   ،

ومديري الدوائر واملوؤ�س�سات احلاليني.
وقال العني احلمارنة اإن اللجنة حتر�س 
ال�سلطتني  بني  و�سل  حلقة  ُت�سكل  اأن  على 
مهامها  لرتجمة  والت�سريعية،  التنفيذية 
التو�سيات  اأن  اإىل  الف��ًت��ا  ال��د���س��ت��وري��ة، 
عام  ب�سكل  تهدف  العمل  لورقة  املقرتحة 

اإىل حتويل التحديات اإىل فر�س.
وت�سمل التو�سيات املقرتحة على قطاع 
اال�ستثمار  جوانب  يت�سمن  الذي  الطاقة، 
واال�ستثمار  الطاقة  على  الطلب  اإدارة  يف 
ال�سم�س  م�سادر  م��ن  الكهرباء  توليد  يف 
والرياح، اإىل جانب قطاع النقل عرب بحث 
فر�س النمو االقت�سادي وتوفري فر�س عمل 
لتغيري  اال�ستجابة  اإج����راءات  خ��الل  م��ن 
ت�سريعية  تو�سيات  وجود  عن  ف�ساًل  املناخ، 
ُت�سهم بتح�سني النقل العام من منظور النوع 

االجتماعي.
كما ت�سمل التو�سيات على قطاع البيئة، 
االأنظمة  على  القائم  التكيف  حيث  م��ن 
بزيادة  ُيعنى  االأول  برامج،   6 عرب  البيئة، 

النظام  على  القائمة  التكيف  برامج  نطاق 
املناخ  على  ال��ق��ائ��م  والتخطيط  البيئي 
اخلا�سة،  واحلماية  املحمية  املناطق  يف 
والثاين يكمن يف ا�ستخدام البنية التحتية 
املجتمع  وم�ساركة  اخل�����س��راء  احل�سرية 

الإعادة تاأهيل النظام البيئي وا�ستعادته.
تعزيز  ح��ول  الثالث  يتمحور  حني  يف 
البيئي  النظام  خلدمات  التكيفية  القدرة 
ال�سديدة وطويلة  املناخ  �سد تاأثريات تغري 
الرابع نحو حت�سني تدابري  االأجل، ويتجه 
االأنواع  حلماية  القانون  وتطبيق  احلماية 
وحت�سني  املناخي،  بالتغري  املهددة  واملوائل 
تدابري احلماية ل�سمان عدم ظهور وانت�سار 
االأمرا�س املعدية احليوانية املن�ساأ، وهو ما 
ين�س عليه الربنامج اخلام�س، اأما ال�ساد�س 
ور�سد  امليداين  البحث  حت�سني  اإىل  يذهب 

قابلية تاأثر النظام البيئي بتغري املناخ.
النفايات،  ق��ط��اع  التو�سيات  وط��ال��ت 
عرب م�ساريع تخفف االنبعاثات اإىل جانب 
ا  اأي�سً وت�سمنت  االإج��راءات،  من  جمموعة 
بقطاع  متعلقة  التو�سيات  م��ن  جمموعة 
املياه، واأخرى ُتخ�س قطاع الزراعة، وعلى 

راأ�سها احلفاظ على املحا�سيل التقليدية.
جانب  اإىل  امل�سرتكة،  اللجنة  وتتكون 
املالية  جلان:  من  العامة،  اخلدمات  جلنة 
واالقت�سادية، برئا�سة مقررة اللجنة �سهري 
خالد  الدكتور  برئا�سة  االإداري���ة  العلي، 
البكار، الرتبية والتعليم برئا�سة الدكتورة 
حم��ا���س��ن اجل���اغ���وب، ال�����س��ح��ة وال��ب��ي��ئ��ة 
وال�سكان برئا�سة الدكتور يا�سني احل�سبان.

��ا م��ن جل��ن��ة ال��زراع��ة  وت��ت��ك��ون اأي�����سً

الزعبي،  عاكف  الدكتور  برئا�سة  واملياه 
برئا�سة  االجتماعية  والتنمية  العمل 
املعدنية  وال��رثوة  الطاقة  م��راد،  عي�سى 
ب��رئ��ا���س��ة امل��ه��ن��د���س م��ال��ك ال��ك��ب��اري��ت��ي، 
وجل��ن��ة ال�����س��ي��اح��ة وال�����رتاث ب��رئ��ا���س��ة 
واأع�ساء  الهندي،  عبداحلكيم  املهند�س 

العامة. اخلدمات  جلنة 
وح�سر اأمناء عامو وزارات العمل فاروق 
احلديدي، واالإدارة املحلية املهند�س ح�سني 
مهيدات، والزراعة الدكتور حممد احلياري، 
واملياه  خ�سا�سنة،  حممد  الدكتور  والبيئة 
والري الدكتور جهاد املحاميد، والتخطيط 

والتعاون الدويل مروان الرفاعي.
الوطني  املركز  ع��ام  مدير  جانب  اإىل 
ح��داد،  ن��زار  الدكتور  الزراعية  للبحوث 
ال��ربي  النقل  تنظيم  هيئة  ع��ام  وم��دي��ر 
ومدير  وري��ك��ات،  عبدالرحيم  املهند�س 

دائرة االأر�ساد اجلوية رائد اآل خطاب.
تو�سح  منف�سلة  ��ا  ع��رو���سً وق���دم���وا 
ال���وزارات وال��دوائ��ر احلكومية  اإج���راءات 
انبثق عنها من  العمل وما  املرتبطة بورقة 
التو�سيات  تلك  عك�س  واإمكانية  تو�سيات، 
يف  ُت��درج  تنفيذية  عمل  خطط  �سكل  على 

ا�سرتاتيجياتها املختلفة.
اأهمية  اللجان  روؤ�ساء  اأكد  جهتهم،  من 
واجلهات  ال��وزارات  بني  واالتفاق  الت�سبيك 
م�سرتكة  ل��روؤي��ة  ل��ل��و���س��ول  املتخ�س�سة 
�سيا�سات  اإىل  التو�سيات  خمتلف  وحتويل 
قابلة للتنفيذ، واحلد من ن�سب البطالة عرب 
توفري فر�س عمل يف خمتلف القطاعات من 

خالل اإجراءات اال�ستجابة لتغري املناخ.

امللك ي�سيد بدور كندا 
يف تعزيز الأمن وال�ستقرار يف املنطقة

م�سرتكة يف الأعيان ت�ستعر�س تو�سيات 
ورقة عمل للنهو�س بعدة قطاعات

*أوتاوا 
اأوت��اوا،  يف  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  التقى 

اجلمعة، باحلاكم العام لكندا ماري �سيمون.
بني  اال�سرتاتيجية  العالقات  اللقاء  وت��ن��اول 

البلدين، و�سبل تعزيزها يف خمتلف املجاالت.
من  جديدة  اآف��اق  فتح  اأهمية  على  التاأكيد  ومت 
ال  امل�سرتكة،  العاملية  التحديات  ملواجهة  التعاون 
ومكافحة  والطاقة  الغذائي  باالأمن  املتعلقة  �سيما 

التغري املناخي.
االإقليمية  امل�ستجدات  اآخر  اإىل  اللقاء  وتطرق 

والدولية، ويف مقدمتها الق�سية الفل�سطينية.
اإيجاد  اإىل  الرامية  اجلهود  ا�ستعرا�س  مت  كما 
حلول �سيا�سية لالأزمات التي متر بها منطقة ال�سرق 
االأو�سط. وح�سر اللقاء، نائب رئي�س الوزراء ووزير 
ومدير  ال�سفدي،  اأمين  املغرتبني  و�سوؤون  اخلارجية 
وال�سفري  ح�سان،  جعفر  الدكتور  امللك،  جاللة  مكتب 
االأردين يف كندا ماجد القطارنة، وعدد من امل�سوؤولني 

الكنديني.

*عمان 
امللكي  ال��دي��وان  رئي�س  �سلم  ملكية،  بتوجيهات 
الها�سمي يو�سف ح�سن العي�سوي، رئي�س جلنة متابعة 
وتنفيذ مبادرات جاللة امللك ، �سندات ت�سجيل �سقق 
مبنى  انهيار  حادثة  من  ت�سررت  اأ�سر  خلم�س  �سكنية 
اأمر جاللة امللك عبداهلل الثاين بتوفريها  اللويبدة، 

على نفقته اخلا�سة.
جمريات  حينها  تابع  ال��ذي  امللك،  جاللة  وك��ان 
الرعاية  بتوفري  وج��ه  ب��اأول،  اأوال  االإن��ق��اذ  عمليات 
املت�سررة، وتوفري جميع االحتياجات  لالأ�سر  الكاملة 
لهذه  �سكنية  �سقق  ب�سراء  واالي��ع��از  لهم،  ال��الزم��ة 

االأ�سر، يف �سياق املبادرات امللكية.
وقال العي�سوي خالل ت�سليم �سندات الت�سجيل يف 
العا�سمة  حمافظ  بح�سور  الها�سمي،  امللكي  الديوان 
يا�سر العدوان واأمني عام وزارة التنمية االجتماعية 
على  يحر�س  امللك  جاللة  اإن  ال�سمور،  برق  الدكتور 
اأو�ساعهم،  ومتابعة  املواطنني  احتياجات  تلم�س 
وامل�ساعدات  وال��ع��ون  الدعم  بتقدمي  دوم��ا  ويوجه 
وتلبية  اإحلاحا،  االأكرث  االإن�سانية  للحاالت  العاجلة 

احتياجاتها االأ�سا�سية، ومن �سمنها امل�ساكن.

وخالل زيارته الإحدى االأ�سر املت�سررة يف م�سكنها 
اأنه مت  العي�سوي  اأكد  العا�سمة،  اجلديد يف حمافظة 
بجميع  امللك،  جاللة  بها  اأم��ر  التي  امل�ساكن،  تاأمني 
كهربائية،  واأجهزة  اأثاث  من  االأ�سا�سية  امل�ستلزمات 
ومبا يكفل توفري احلياة الكرمية لالأ�سر يف بيئة اآمنة 

و�سحية.
وقدرت االأ�سر امل�ستفيدة عاليا االهتمام واحلر�س 
وقوع  منذ  اأن��ه  مو�سحني  بق�سيتهم،  املبا�سر  امللكي 
احلادثة، وجه جاللة امللك للجهات املعنية، بتقدمي 
احتياجاتهم  جميع  وتوفري  لهم،  الكاملة  الرعاية 

الالزمة، وتاأمينهم مب�ساكن موؤقتة.
لهم  دائمة  جديدة  م�ساكن  توفري  اأن  واعتربوا 
كان  ما  وه��و  حياتهم،  يف  مهمة  نوعية  نقلة  ي�سكل 
املتوا�سل  وحر�سه  امللك  جاللة  متابعة  لوال  ليكون 
واالآمنة  الكرمية  احلياة  اأ�سباب  جميع  توفري  على 
االجتماعية  التنمية  وزارة  اأن  اإىل  ي�سار  ل��ه��م. 
للتوجيهات  وتنفيذا  املعنية،  اجلهات  مع  وبالتعاون 
اأثناء عمليات  امللكية، قامت بتاأمني االأ�سر املت�سررة، 
احتياجاتهم  وت��وف��ري  م��وؤق��ت��ة،  مب�ساكن  االإن���ق���اذ، 

املنزلية والرعاية ال�سحية ال�ساملة لهم.

*عّمان 
الدولية  االعتماد  �سهادة  على  لالنتخاب  امل�ستقلة  الهيئة  ح�سلت 
»ISO/TS 54001: 2019«، وذلك بعد اأن خ�سعت لعملية التدقيق 
كافة  والعمليات  االإج���راءات  �سمل  متتاليني،  يومني  مل��دة  اخلارجي 
املتعلقة باملعايري الدولية لنظام اجلودة. وبح�سب بيان الهيئة، جرى 
على  احل�سول  و�سروط  متطلبات  جلميع  الهيئة  ا�ستيفاء  من  التاأكد 
ال�سهادة، مبا يتعلق بتقدمي اخلدمة وحتديد فعالية نظام اجلودة من 
خالل اأدلة مو�سوعية لها عالقة بالقيا�س ومراجعة اأهداف العمليات 
الرئي�سية واإجراءات ومراحل العملية االنتخابية. واأ�سارت الهيئة يف 
بيانها اإىل اأن عملية التدقيق �سملت جميع مراحل العملية االنتخابية، 
املعايري اخلا�سة  وكيفية تعامل االإدارة مع خمرجات التدقيق ح�سب 
املحددة  املعايري  مطابقة  وم��دى  عامليا،  به  املعمول  النظام  لتطبيق 
و�سبق  والتح�سني.  التطوير  فر�س  بع�س  وحتديد  االأه��داف  بتحقيق 
اأن ح�سلت الهيئة على �سهادة “االأيزو” املتعلقة بعملية �سبط اجلودة 
لالإدارات االنتخابية، حيُث كان االأردن هو البلد الوحيد الذي يح�سل 
املنطقة  م�ستوى  على  االنتخابات  جم��ال  يف  الدولية  ال�سهادة  على 
“املتعلقة  الدولية  االعتمادية  �سهادة  جانب  اإىل  االأو�سط،  وال�سرق 

بنظام اإدارة اأمن وحماية املعلومات” وللمرة الثالثة على التوايل.

امللك يلتقي احلاكم العام لكندا

رئي�س الديوان امللكي ي�سلم م�ساكن 
لأ�سر ت�سررت من حادثة اللويبدة

تنفيذا للتوجيهات امللكية.. 

امل�ستقلة لالنتخاب حت�سل
 على الأيزو الدولية

*عّمان 
االأعيان،  جمل�س  يف  والريا�سة  وال�سباب  الثقافة  جلنة  بحثت 
اأنديه  تواجه  التي  التحديات  اأب��رز  داودي��ة،  حممد  العني  برئا�سة 

املحرتفني االأردنيني وجممل مطالبها.
االأندية  لدور  العميق  التفهم  العني داودية حول �سرورة  وحتدث 
واملخدرات،  االإره��اب  ومكافحة  الوطنية  الوحدة  تعزيز  يف  الثقايف 
مثمنًا دور االأمري علي بن احل�سني، رئي�س االحتاد االأردين لكرة القدم 

وجهوده الدائمة يف �سبيل تطوير الريا�سة واملنتخبات الوطنية.
و�سرورة  وطنية  كاأولوية  الريا�سي  للقطاع  النظر  اأهمية  واأك��د 
البحث عن موارد مالية يف ظل االأزمات املالية التي تعاين منها مالية 
االأندية، وتقدمي �سبل الدعم احلقيقي كافة لها ولدورها املهم يف رفد 
البطوالت  خلو�س  بدنيًا،  وتاأهيلهم  بالالعبني  الوطنية  املنتخبات 
العزة  تبعث  التي  الريا�سية  املنجزات  لتحقيق  الدولية  واملناف�سات 

وتدعم االنتماء.
التحديات  اأب����رز  اإىل  اال���س��ت��م��اع  ب��ع��د  داودي�����ة،  ال��ع��ني  واأ����س���ار 
الريا�سي  القطاع  تواجه  التي  الريا�سية  والهموم  واالحتياجات 
جانب  اإىل  والوقوف  القطاع  دعم  اأهمية  اإىل  الريا�سية،  واالأندية 
باعتبارها  عموًما  الريا�سية  باحلركة  والنهو�س  الريا�سية،  االأندية 

احلا�سنة االأ�سا�سية لل�سباب.
وعر�س روؤ�ساء وممثلو االأندية الريا�سية اأبرز املطالب التي حتقق 
اال�ستقرار املادي واالإداري لالأندية لتتمكن من اأداء مهامها وواجباتها 
واإر���س��اء  وال��ن��ج��اح��ات  ال��ب��ط��والت  حتقيق  يف  املتمثلة  الريا�سية 

جماهريها.
تفعيل  ب��اإع��ادة  متثال  اأ�سا�سيني،  مطلبني  حتقيق  اأهمية  واأك���دوا 
يف  مل�ساهمته  والريا�سة  ال�سبابية  احلركة  لدعم  الوطني  ال�سندوق 
دعم وحل العديد من امل�ساكل واالأزمات التي تواجه االأندية، واملطلب 
الدعم  يخ�س  فيما  الت�سريعية،  البيئة  ا�ستقرار  يف  يتلخ�س  الثاين 

املقدم لالأندية واحلوافز املقدمة لها كاالإعفاءات ال�سريبية.
واأ�ساروا اإىل اأن مطالبهم من �ساأنها اأن ت�سهم بتحقيق التوزيع العادل 
اال�ستثمارية  امل�ساريع  اإقامة  الإمكانية  اإ�سافًة  لالأندية،  املقدم  للدعم 
والتزاماتها  عليها  املرتتبة  امل�ساريف  لدفع  املادي  الوفر  لتحقيق  لها 
الأندية  رابطة  تاأ�سي�س  على  حاليًا  العمل  يتم  اأن��ه  مبينني  املادية، 
الفر�س  تكافوؤ  مبداأ  لتحقيق  لها  االأ�سا�سي  النظام  و�سع  مت  املحرتفني 

وال�سراكة احلقيقية بني ممثلي قطاع الريا�سة والقطاعات االأخرى.
اآمًنا  مالًذا  تعد  الريا�سية  االأندية  اإن  االأعيان  قال  جانبهم،  من 
لل�سباب وحتميهم وحتافظ عليهم وعلى �سحتهم من االآفات املجتمعية 
واالهتمام  املحلي  املجتمع  يف  االأن��دي��ة  دور  مقدرين  بهم،  املحيطة 

بال�سباب يف مراحلهم العمرية كافة.

ال�سباب والريا�سة يف الأعيان تبحث 
اأبرز حتديات اأندية دوري املحرتفني

2  السبت )28( كانون الثاني 2023 العدد )2514(محلي

جاللته ورئيس الوزراء الكندي يعقدان مباحثات يف أوتاوا

ب��امل��ن��ط��ق ال���ق���ي���ادي  امل���ل���ك  دور  ي��ث��م��ن  ال���ك���ن���دي  ال���������وزراء  رئ���ي���س 
ترودو: املباحثات مع دولة صديقة كاألردن مثمرة لتعزيز السالم واالستقرار يف املنطقة والعامل
العاملية التحديات  ومواجهة  التعاون  تعزيز  حول  املباحثات  ختام  يف  كندي  أردين  بيان 
قرض كندي لألردن لدعم االستراتيجية الوطنية للتعليم بقيمة 120 مليون دوالر كندي



*وكاالت
مر�ضه  وي���زداد  مري�ض  ال��ع��امل،  اأن��ه��ار  اأط��ول  النيل،  نهر 

خطورة مبرور الأيام
فقد اأدى ازدياد عدد الب�ضر الذين يعي�ضون يف واديه اىل 
بازالته  املناخي  التغري  يهدد  بينما  مياهه،  وا�ضتنفاد  تلوثه 

باملرة
ويخ�ضى كثريون من ان التناف�ض حول مياه النيل املت�ضائلة 
قد يوؤدي اىل اندلع نزاعات اقليمية بني الدول امل�ضاطئة له

الأمطار
اخللل يبداأ عند املنبع.

تهطل  الأمطارالتي  كانت  بال�ضريان،  النيل  نهر  بداأ  فمنذ 
على احلب�ضة )اإثيوبيا( ت�ضكل اجلزء الأعظم – اأكرث من 80 

يف املئة – من مياهه.
�ضهري  بني  اأثيوبيا  على  تهطل  التي  الأمطار  كانت  حيث 
متوز / يوليو واأيلول / �ضبتمرب من كل عام من الغزارة مبكان 
ميكن  ل  م�ضتنقعات  اىل  البلد  ذلك  يف  الطرق  حتول  بحيث 

جتاوزها.
ب�ضرعة  �ضغرية  بحريات  تتكون  الأم��ط��ار،  لهذه  نتيجة 
من  جمموعة  اىل  الإثيوبية  اأمهارا  ه�ضبة  حمولة  ال��ربق، 

اجلزر املعزولة التي حتيط بها املياه.
تقع  غابة  من  رحلته  يبداأ  الذي  الأزرق،  النيل  نهر  ولكن 
اىل اجلنوب من بحرية تانا، ي�ضتوعب هذه املياه ويتحول يف 

هذا املو�ضم من جدول �ضغري اىل نهر جبار.
النيل  طول  طوله  يتجاوز  الذي  الأبي�ض،  النيل  نهر  اأما 
�ضرق  يف  فيكتوريا  بحرية  يف  منابعه  تقع  وال���ذي  الأزرق، 
اخل��رط��وم  يف  الأزرق  �ضنوه  م��ع  يندمج  وال���ذي  اف��ري��ق��ي��ا، 
بال�ضودان ليكونان نهر النيل، فال ي�ضكل ال ن�ضبة �ضغرية من 

املياه التي تن�ضاب �ضمال نحو م�ضر.
ولكن الأمطار التي تغذي النيل الأزرق ل ت�ضقط بالكميات 
كارثية  بنتائج  ينبئ  مما  املا�ضي،  يف  بها  ت�ضقط  كانت  التي 

حلو�ض النيل باأ�ضره.
فمو�ضم "امليهري"، وهو مو�ضم الأمطارالطويل الذي يقع يف 
ف�ضل ال�ضيف، يتاأخر قدومه مبرور ال�ضنني، كما توقف هطول 

الأمطاريف اأ�ضهر ال�ضتاء والربيع متاما.
والخ�ضائي  املحا�ضر  ووركو،  يوهان�ض  لكيمرييام  يقول 
"هطول  الإثيوبية،  مين�ض  ارب��ا  جامعة  يف  املناخ  �ضوؤون  يف 
الأمطار يتميز بالتباين الآن اىل حد بعيد، فهو اأقوى يف بع�ض 
الأحيان واأ�ضعف يف احيان اأخرى، ولكنه خمتلف عن املا�ضي 

يف كل الأحوال."
وعندما تهطل الأمطار، يكون ذلك من ال�ضدة بحيث جترف 
اأكرث من مليار طن من الطمي الإثيوبي يف نهر النيل كل عام 
مما يوؤدي اىل ان�ضداد ال�ضدود وحرمان املزارعني من الطمي 

الذي يغذي اأرا�ضيهم ويزيدها خ�ضوبة.
هذه  تعزيز  يف  الكبري  دوره��ا  ال�ضكان  عدد  لزيادة  وك��ان 
يقوم هوؤلء بقطع  الأ�ضر  اأفراد  يزداد عدد  فكلما  الظاهرة، 
امل�ضاحات  م��ن  امل��زي��د  اأج��ل توفري  م��ن  الأ���ض��ج��ار  م��ن  امل��زي��د 
ال��دور  لبناء  الن�ضائية  امل���واد  م��ن  امل��زي��د  على  واحل�ضول 

وغريها.
اأ�ضعاراملواد  وترتفع  الزراعية  املحا�ضيل  ت�ضمحل  وبينما 
كانوا  الذين  املزارعني  من  الكثريين  معاناة  تزداد  الغذائية، 
ل�ضقي  الأن��ه��ار  عن  عو�ضا  المطار  على  تاريخيا  يعتمدون 

حما�ضيلهم.
الزراعة  مهنة  هجر  اىل  ه��وؤلء  من  بالعديد  الأم��ر  وبلغ 
دار،  بيهار  ب��ل��دة  اىل  ال��ن��زوح  على  اأج���ربوا  حيث  نهائيا، 
العا�ضمة  عن  تبعد  التي  الأزرق  النيل  منطقة  بلدات  كربى 
من  باحلافلة  �ضاعات  بت�ضع  اأبابا  اأدي�ض  الناب�ضة  الأثيوبية 

اأجل ك�ضب قوتهم.
ولكن معظم القرويني ف�ضلوا البقاء، والعي�ض على الكفاف 
باأمل اأن تعود الأمطار اىل الهطول كما كانت يف �ضابق الأيام. 
قال يل اأحد الكهنة اإن ح�ضور النا�ض اىل الكنائ�ض قد ازداد 

يف الفرتة الأخرية.
ولكن عددا قليال من هوؤلء املزارعني �ضاقوا ذرعا باملو�ضوع 
باأ�ضره، فقد �ضمعوا – حتى يف قراهم النائية التي تفتقر اىل 
– باإمكانية احل�ضول على  التلفزيونات والطاقة الكهربائية 

حياة اف�ضل يف اأوروبا.
 17 ذوال���  الفتى  اآدام��و،  جيتي�ض  يفكر  املثال،  �ضبيل  على 
عاما من دانغال القريبة من منبع النيل الأزرق، والذي ترك 
مقاعد الدرا�ضة وباع دراجته من اأجل �ضراء البذور لأ�ضرته، 
املتو�ضط  البحر  اىل  والتوجه  ال�ضحارى  عبور  يف  باملخاطرة 

بغية الو�ضول اىل اأوروبا.
مع  البقاء  اأف�ضل  فاأنا  بعد،  ق��رارا  اتخذ  "مل  اآدام��و،  قال 
لن  املنوال،  هذا  على  الأمطار  �ضح  ا�ضتمر  اذا  ولكن  اأ�ضرتي، 
وجزر  مد  بني  الأم��ط��ار  ا�ضتمرت  واذا  البقاء."  من  امتكن 
اآبائهم  ارا�ضي  يف  البقاء  اأمثاله  من  العديدون  يتمكن  لن 

واأجدادهم.
�ضراع ال�ضدود

كلما �ضار نهر النيل �ضمال كلما زادت امل�ضاكل املحيطة به 
خ�ضا�ضة.

فعلى م�ضافة 30 ميال من منبعه يف بحرية تانا، ينحدرالنهر 
انحدارا �ضديدا يف �ضاللت النيل الأزرق العظيمة قبل اأن مير 

يف �ضبكة وا�ضعة من الوديان التي ت�ضرف عليها قمم عالية.
يزداد النهر قوة وجربوت بان�ضمام الروافد اليه، وينحدر 
ال�ضهول  اىل  فيها  نبع  التي  اله�ضاب  من  م��رتا   1500 بعمق 
اجلافة. تعد هذه اجمل مناطق حو�ض النيل واأكرثها عزلة 

ورمبا اأكرثها م�ضاكال.
اخلالية  اأثيوبيا  من  الغربية  املناطق  اأن  ذلك  يف  ال�ضبب 
يف  والدولية  املحلية  ال�ضراعات  تكتنفها  ال�ضكان  من  تقريبا 

اآن.
ال�ضتقرار  وعدم  التوتر  من  غمامة  املنطقة  على  تخيم 
لأ�ضباب عدة على راأ�ضها ت�ضييد اأكرب �ضد يف القارة الفريقية 
على جمرى النيل قرب احلدود مع ال�ضودان وقيام احلكومة 
الآلف  ع�ضرات  برتحيل   - يقال  م��ا  ح�ضب   – الأثيوبية 
الزراعة  ل�ضركات  ارا�ضيهم  تاأجري  اأج��ل  من  القرويني  من 

الأجنبية.
هناك  �ضحفي  حتقيق  ب��اج��راء  القيام  حم��اول��ة  جم��رد 
يعني التعامل مع �ضبكة معقدة من نقاط التفتي�ض واملخربين 

والنا�ض العاديني الذين يخ�ضون البوح باآرائهم بحرية.

قال يل طاه يف مطعم يف بلدة اإينجيبريا يدعى �ضموؤيل – 
احلكومة  قيام  عن  �ضاألته  عندما   - عليه  باديا  اخلوف  وكان 
تفهم  اأن  "عليك   ، جم��اورة  زراعية  اأرا���ض  على  بال�ضتيالء 
قد  ا�ضئلة  فهذه  عنها.  التحدث  ميكننا  ل  موا�ضيع  هناك  اأن 

ت�ضبب لك م�ضاكل."
مل يكن �ضموؤيل مبالغا فيما قال. فبعد اأيام فقط من ذلك 
الفندق  يف  غرفتي  الإثيوبية  الأم��ن  ق��وات  داهمت  اللقاء، 
الذي كنت اأقيم فيه، و�ضادرت الت�ضجيالت التي كنت قد قمت 

بها )ا�ضافة اىل كمية من احللويات التي كانت بحوزتي(.
الو�ضول اىل  اأخرى، منعتني قوات الأمن من  ويف منا�ضبة 
مناطق كانت قد �ضادرت احلكومة اأرا�ض فيها قرب ت�ضاغني.

ولكن، ويف خ�ضم كل هذه امل�ضاكل والق�ضايا ال�ضائكة، تربز 
ق�ضية ال�ضد – الذي يطلق عليه ا�ضم �ضد النه�ضة الإثيوبية 
اأهم الق�ضايا التي توؤجج خماوف وتذكي  – بو�ضفها  العظيم 

اآمال املنطقة يف اآن واحد.
ينظر الكثري من الإثيوبيني اىل ال�ضد – الذي يزيد طوله 
عن امليل وبامكانه توليد 7 غيغاواط من الطاقة الكهربائية 
عانت  الذي  الذل  من  بالدهم  لتعايف  رمزملمو�ض  اأنه  – على 

منه ابان جماعات الثمانينيات والت�ضعينيات.
تب�ضر  �ضور�ضيا�ضيني  عليها  بالفتات  اأثيوبيا  �ضوارع  تزخر 
بقدرة ال�ضد على توفري الطاقة الكهربائية للماليني. ويهتف 
"هذا هو قدرنا." وينتظر  تالميذ املدار�ض يف اأثيوبيا قائلني 
ا�ضتغال جارهم اجلديد،  اإثيوبيا ب�ضغف  العديدون يف غربي 

�ضد النه�ضة.
على  ال�ضحارى  تطغى  ال��ذي  البلد  مل�ضر،  بالن�ضبة  ولكن 
معظم م�ضاحته، ول تهطل عليه ال القليل من الأمطار، والذي 
يعتمد بالتايل على النيل لأكرث من 95 يف املئة من احتياجاته 
املائية، ينظر اىل �ضد النه�ضة وامكانية اأين وؤدي اىل خف�ض 

من�ضوب النهر بو�ضفه خطرا وجوديا.
النيل  مياه  ان  على   1959 ع��ام  وقعت  اتفاقية  تن�ض 
يجب ان تكون من ح�ضة م�ضر وال�ضودان ح�ضرا، ولكن دول 
امل�ضاطئة  الفريقية  ال��دول  من  وغريها  كاثيوبيا  اأخ��رى 
اأبرم ابان احلقبة  اإنه  تطعن يف �ضرعية ذلك التفاق قائلة 
يف  راأي  الفريقية  للدول  فيها  يكن  مل  التي  ال�ضتعمارية 

اأمورها الداخلية.
املو�ضوع،  حول  احلرب  باعالن  القاهرة  تهدد  جانبها،  من 
اأنه  الأم��ر  خال�ضة  التهديدات.  النزاع  طرفا  يتبادل  كما 
النيل  نهر  �ضيكون  املائية،  امل��وارد  يحول  اقليم  نزاع  ن�ضب  لو 

وواديه الأخ�ضر اجلميل يف قلب ذلك النزاع.
قال يل �ضابط بحري اأثيوبي يدعى مو�ضى ونحن نحت�ضي 
الأزرق،  النيل  على  املطلة  دار  بحر  بلدة  يف  حانة  يف  البرية 
نقيم عند  اأننا  نعلم  ولكننا  األي�ض كذلك؟  يبدوهادئا،  "النهر 
الرا�ضي  واأف�ضل  وال�ضد  املياه  توجد  فهنا  الأمامية.  اجلبهة 

الزراعية."
رغم خ�ضارتها ملنافذها البحرية عند انف�ضال ارترييا عنها 
يف عام 1991، احتفظتاأثيوبيا مبن�ضاأة بحرية يف بحرية تانا. 
اأن يتطرق اىل  "قد نحتاجها فيامل�ضتقبل" دون  يقول مو�ضى، 

التفا�ضيل.
املدن املتو�ضعة

مدينة اخلرطوم، ملتقى النيلني الأزرق والأبي�ض
ثم هناك اأي�ضا العن�ضر الب�ضري وتاأثرياته.

بالن�ضبة للم�ضافرين على نهر النيل، مثلت اخلرطوم دائما 
مرفاأ �ضروريا ورمزيا يف اآن.

ففي اخلرطوم، ملتقى نهري النيل الأبي�ض والنيل الأزرق، 
واملعروف.  والوا�ضع  الوديع  الهادئ  �ضكله  النهر  هذا  يتخذ 
فبعد اأكرث من األف ميل من الفرقة بينهما، ل ي�ضع للمرء ال 
ان يتعرف ب�ضكل جلي على مميزات كل من الرافدين اجللية.

الأمطار  ج��راء  البني  اللون  ذو  اجل��رار  الأزرق  فالنيل 
اأثيوبيا، يقتحم بقوة مكان التقاء الرافدين،  التي هطلت يف 
ويطغى لأميال على نظريه الأبي�ض الهادئ الذي يت�ضم ب�ضيء 
من ال�ضفرة. ويف مو�ضم اجلفاف، يجري النهران احدهما اىل 
"اأطول  جانب الآخر فيما ي�ضفه بع�ض �ضكان اخلرطوم باأنها 

قبلة يف التاريخ."
ولكن احلقيقة الآن ل تعك�ض هذه الرومان�ضية باأي حال 
من الأحوال. ففي اخلرطوم، اأول مدينة كربى تعانق النيل، 

تبداأ نوعية مياه النهر بالتدهور.
و�ضوله  حلظة  النيل  يف  القذرة  مبياهها  تلقي  فاخلرطوم 
�ضتعني  الذي  على  بالتعرف  النيل  يبداأ  اخلرطوم  ويف  اليها. 

زيادة ال�ضكان بالن�ضبة لعافيته.
ففي م�ضر، ارتفع عدد ال�ضكان اربع مرات منذ عام 1960 
احلكومة  اأرقام  )ح�ضب  ن�ضمة  ماليني   104 اليوم  بلغ  بحيث 
اأثيوبيا فيزيد عدد �ضكانها مبعدل 2،5 مليونا  اأما  امل�ضرية(، 
النيل  وادي  �ضكان  عدد  اأن  اىل  التقديرات  وت�ضري  العام.  يف 

�ضيت�ضاعف ويبلغ 500 مليون ن�ضمة بحلول عام 2050.

وبينما ت�ضارع حكومات املنطقة من اأجل الوفاء مبتطلبات 
مواطنيها اجلدد، يقع الكثري من ذلك على عاتق النيل.

يقول يو�ضف اأبو قرون، وهو مهند�ض يف اخلرطوم ميار�ض 
�ضيد ال�ضمك يف اأوقات فراغه والذي ل تكاد غلته من ال�ضمك 
اأن تبلغ 10 يف املئة مما كانت قبل ع�ضر �ضنوات، "لقد تعاملنا 
اأنه من  النيل ب�ضكل �ضيء منذ الأزل، فقد اعتقدنا دائما  مع 
اأن  يبدو  ولكن  حاجاتنا.  بكل  يفي  اأن  ميكن  بحيث  الكرب 

عددنا قد زاد عن ذلك الآن."
بالنيل  يتعلق  فيما  اخلرطوم  منها  تعاين  التي  امل�ضاكل 
لي�ضت حمددة بها بل تعك�ض امل�ضاكل التي تعاين منها الكثري 
ت�ضهد منوا كبريا يف  والتي  النهر  الواقعة على هذا  املدن  من 
ال�ضرف  �ضبكة  تو�ضيع  يتم  مل  اخلرطوم،  ففي  ال�ضكان.  عدد 
تو�ضعا  املدينة  تو�ضعت  بينما  الأخ��رية  العقود  يف  ال�ضحي 

كبريا.
والف�ضالت،  الأزب���ال  م��ع  التعامل  م��راف��ق  غياب  نتيجة 
ا�ضطرت ال�ضركات وامل�ضالح وامل�ضانع على ايجاد بدائل اأخرى 
لذلك اإذ عمدت اىل رمي القاذورات والف�ضالت – من املخلفات 
ال�ضامة مل�ضانع الأعتدة اىل الف�ضالت احليوانية ل�ضوق العاج 

الكيمياوية. باملواد  اأ�ضال  امللوثة  النيل  مياه  – يف 
�ضنتها  التي  القمع  حملة  اأدت  حت��دي��دا،  ال�����ض��ودان  ويف 
الأزم��ة  تفاقم  اىل  امل��دين  املجتمع  منظمات  على  احلكومة 
احلكومة  �ضجنت   ،2014 عام  ففي  النيل.  نهر  تواجه  التي 
حقوق  بحماية  متخ�ض�ضة  جماعة  زع��م��اء  ال�ضودانية 
اأدى ببقية  امل�ضتهلكني بعد ان متادى هوؤلء يف مطالبهم، مما 
اأجل  من  �ضغوطهم  تخفيف  اىل  البيئة  حلماية  امل��داع��ني 

مالحقة اأ�ضواأ امللوثني.
حلماية  ال�ضودانية  اجلمعية  من  منر،  ب�ضري  معت�ضم  قال 
يف  املتوا�ضع  اجلمعية  مقر  يف  ب��ه  التقينا  عندما  البيئة 
"نحن نن�ضط يف جمال املطالبة مبا نوؤمن به، وقد  اخلرطوم، 
نلجاأ للق�ضاء لل�ضكوى من بع�ض قرارات احلكومة، ولكن علينا 

توخي احلذر. فنحن نحاول البقاء."
غزو ال�ضحراء

كل هذا قبل اأن ناأخذ بنظر العتبار ظاهرة الت�ضحر.
فالنيل يف م�ضريه �ضمال عرب ال�ضحراء ال�ضودانية يتخذ له 

نغما هادئا نع�ضانا.
مير النهر اأمام اأهرام البجراوية – التي ليكاد يزورها اأي 
�ضائحني - ومن ثم اىل �ضد مروي. وي�ضل النهر بعد جتاوزه 
البلدات  اأح��ر  تعد  التي  كرمية  بلدة  اىل  ال��راب��ع  ال�ضالل 

الواقعة على النيل.
ظروف  يف  يعملون  الذين  املنطقة  هذه  يف  املزارعني  ولكن 
كيفية  تعلموا  حم�ضول  اأي  على  للق�ضاء  م�ضممة  تكون  تكاد 

التاأقلم مع كل ما ميكن للب�ضر اأو الطبيعة اأن يرميان عليهم.
فرغم جتاوز احلرارة 45 درجة مئوية – وهو اأمراعتيادي 
– يواظب هوؤلء املزارعون على  يف هذه املنطقة عند الظهر 
�ضكان  زرعها  الأ�ضجار  من  مظلة  حتميها  التي  بغللهم  العناية 

املنطقة لأجل ذلك فح�ضب.
كثرياحل�ضول  اأمر  وهو  الكهربائي،  التيار  ينقطع  وعندما 
و�ضنار  الرو�ضري�ض  �ضدي  توربينات  تعطلت  بعد  خ�ضو�ضا 
اىل  امل��زارع��ون  يلجاأ  النهر،  يجلبه  ال��ذي  الطمي  نتيجة 
ا�ضتخدام املولدات التي تعمل بزيت الغاز )الديزل( من اأجل 

ت�ضغيل امل�ضخات التي تروي حما�ضيلهم.
كان هوؤلء يجدون حلول لكل امل�ضاكل التي تواجههم، ولكن 
الأمر تغري الآن. ال�ضبب يف ذلك اأن ال�ضحراء بداأت بالتمدد 
يف ال�ضريط ال�ضيق – الذي ل يكاد عر�ضه يتجاوز 150 مرتا 
م�ضبوقة.  غري  ب�ضرعة  للزراعة  ي�ضتخدم  اأن  ميكن  – الذي 
فالرمال تتمدد يف هذا ال�ضريط ليال ونهارا، ومل تعد الأ�ضاليب 
التقليدية ملحاربة هذا التمدد، كزراعة ال�ضجار ذات اجلذور 

العميقة واقامة ال�ضياجات حول املحا�ضيل، ذات جدوى.
والنهر  الرمال  بني  املح�ضورة  امل��زارع  ال�ضحراء  وتبتلع 
من  ب�ضيء  عبداملعطي،  عثمان  امل��زارع  يقول  اجلبار.  الأزرق 
بابتالع  تهدد  التي  الرملية  الكثبان  على  يطلعنا  وهو  املزاح، 
حقل احلنطة العائد له والواقع يف ظالل جبل بركال قرب 
بلدة كرمية "اذا اأطلعوا وزير البيئة على خارطة للمنطقة، 
لن يتمكن من التعرف على اأي �ضيء فيها. اإن الأرا�ضي املنتجة 
تختفي �ضيئا ف�ضيئا." يبدو اأن الت�ضحر يعود لظاهرة التغري 

املناخي، وهو اأمر يحدث على طول وادي النيل.
فقد متددت ال�ضحراء مب�ضافة 120 كيلومرتا يف الأحرا�ض 
 30 ال���  ال�ضنوات  يف  اخل��رط��وم  م��ن  اجل��ن��وب  اىل  ال��واق��ع��ة 
الأخرية، ح�ضبما يقول برنامج البيئة التابع لالأمم املتحدة. 
كما ت�ضتمر درجات احلرارة بالرتفاع ب�ضكل ملفت، مما يزيد 

من ن�ضبة التبخر يف النيل.
ولكن يف �ضمايل ال�ضودان، و�ضل املوقف اىل درجة حرجة 
يعتمد  الذين  ال�ضباب  املزارعني  من  الكثري  لأن  نظرا  جدا 
برثوات  الوعود  اأغوتهم  قد  ال�ضحراء  هجوم  ل��درء  عليهم 

كبرية يف العمل يف مناجم الذهب املوجودة يف املنطقة.
الأرا���ض��ي  مالكي  من  بع�ض  يعمد  ه���وؤلء،  عن  للتعوي�ض 
واقليم  واأرترييا  اأثيوبيا  الزراعية اىل ت�ضغيل مهاجرين من 
دارفور وكلهم يريدون حت�ضيل بع�ض الأموال اثناء هجرتهم 
ا�ضت�ضلموا  الأرا���ض��ي  مالكي  من  اآخرين  ولكن  ال�ضمال.  اىل 
وهذه  امل��دن.  اىل  وجل���اأوا  مزارعهم  وه��ج��روا  لالأمرالواقع 
موارده  من  الكثري  ينفق  فقري  لبلد  بالن�ضبة  خطرية  ظاهرة 

املحدودة يف ا�ضترياد احلنطة من اخلارج.
وكما هو احلال مع املزارعني الأثيوبيني، ي�ضكك املزارعون 
ال�ضودانيون الذين اآثروا البقاء يف اأرا�ضيهم يف جدوى ذلك. 
يقول املزارع عواد حوران، الذي يزرع املاجنو وق�ضب ال�ضكر 
ون�ضف  دومن  م�ضاحته  تتجاوز  ل  حقل  يف  والبطيخ  والنخل 
ال�ضيف  كان  املا�ضي  "يف  ال�ضودان،  �ضمايل  النيل  �ضفاف  على 

�ضيفا وال�ضتاء �ضتاءا. اأما الآن فالأمر اختلط متاما."
الزراعي  الن�ضاط  يف  امل�ضي  الع�ضري  "من  قائال،  وم�ضى 

عندما يت�ضافر الطق�ض وال�ضحراء �ضدك."
البحر امل�ضمم

فما الذي �ضيحدث الآن؟ وهل هناك امكانية يف اأن يوؤدي 
و�ضع النيل املزري اىل اندلع حروب يف املنطقة؟

عندما ي�ضل النيل اىل القاهرة، يكون من القذارة مبكان.
القوام  �ضميكة  ومياهه  بالقاذورات،  مليئان  جانبيه  اأن  اإذ 
وزاخرة بال�ضموم. وي�ضكو املزارعون من �ضح املياه يف دلتا النيل 
ال�ضمالية حيث متنع قنوات الري املليئة بالطمي جريان املياه 

اىل املزارع.
ت�ضويرا  القاهرة  يف  للم�ضوؤولني  بالن�ضبة  املوقف  يبدو 
املنويف،  علي  يقول  املياه.  يخ�ض  فيما  م�ضر  مل�ضتقبل  كاحلا 
كل  النيل  "ميثل  امل�ضرية،  املائية  امل��وارد  وزارة  يف  امل�ضوؤول 
�ضيء بالن�ضبة لنا، من �ضراب وطعام. �ضتكون كارثة لو ح�ضل 

�ضيء له."
كانت نربة اخلطاب التي ات�ضمت بها العالقات بني الدول 
لهذه  انعكا�ضا  الأخ��رية  ال�ضنوات  يف  النيل  لنهر  امل�ضاطئة 

املخاطر.
قد  ال�ضابقة  امل�ضرية  الأنظمة  اح��دى  يف  م�ضوؤول  ك��ان 
دعا يف عام 2013 اىل �ضرب �ضد النه�ضة، مما اأدى اىل ردود 

غا�ضبة من جانب و�ضائل العالم الر�ضمية يف اأدي�ض اأبابا.
تعكف  الأثيوبي،  ال�ضد  ت�ضييد  يف  العمل  يتكامل  وفيما 
ال�ضلطات امل�ضرية على تعزيز قدرات البالد الإ�ضرتاتيجية. 
فرن�ضيتني  حربيتني  �ضفينتني  موؤخرا  امل�ضريون  ا�ضرتى  فقد 
الأه��داف  �ضرب  على  القدرة  لهما  "مي�ضرتال"  ف�ضيلة  من 
– جزئيا  البعيدة، وذلك يف خطوة يقول حمللون اإنها تهدف 

على الأقل – اىل اإي�ضال ر�ضالة اىل اأثيوبيا.
رد اأحمد اأبو زيد، الناطق با�ضم وزارة اخلارجية امل�ضرية 
اذا  ما  حول  �ضوؤال  على  النيل،  �ضوؤون  يف  ال�ضابق  واملفاو�ض 
اخليارات  "كل  بالقول،  مطروحا  مازال  الع�ضكري  احلل  كان 

مطروحة."
امل�ضاطئة  ال��دول  ان  اىل  ي�ضري  التاريخي  ال�ضياق  ولكن 
املنظور.  امل�ضتقبل  الع�ضكري يف  للخيار  تلجاأ  لن  النيل  لوادي 
ب�ضكل  فيها  املائية  النزاعات  حل  مت  عديدة  �ضوابق  فهناك 
بحتمية  بالإقرار  بداأت  م�ضر  اأن  اىل  موؤ�ضرات  وثمة  �ضلمي، 

وجود �ضد النه�ضة.
النتائج  حول  اأثيوبيا  متار�ضها  التي  التامة  ال�ضرية  ولكن 
املرتتبة على ت�ضغيل �ضد النه�ضة ما زالت ت�ضكل عقبة كاأداء، 
كما ت�ضكل عقبة اأي�ضا املفاو�ضات الدائرة حول الوقت الذي 

�ضي�ضتغرقه ملء خزان ال�ضد الكبري.
اجلانبني  بني  الكالمية  احل��رب  زال��ت  ما  ذل��ك،  غ�ضون  يف 

تت�ضاعد باأ�ضكال غري م�ضت�ضاغة.
اإن حالت  الأثيوبيون يف م�ضر  الأوروم��و  اإذ يقول لجئو 
�ضد  مو�ضوع  يت�ضدر  كلما  تزداد  لها  يتعر�ضون  التي  امل�ضايقة 
الأدي��رة  بع�ض  عمدت  اآخ��ر،  جانب  وم��ن  الأن��ب��اء.  النه�ضة 
والتي  تانا،  بحرية  يف  الواقعة  الكنائ�ض  فيها  مبا  الأثيوبية، 
امل�ضريني، اىل  الأقباط  متتعت تاريخيا بعالقات وطيدة مع 

قطع عالقاتها مع هوؤلء وطرد الكهنة امل�ضريني.
بتاأجريماليني  ال�ضودانية  ال�ضلطات  فيه  تقوم  وقت  ويف 
ل�ضركات  النيل  الزراعية على �ضفاف  الدومنات من الأرا�ضي 
لدولة  الأق��ل  على  دومن  مليون   2،5 اأج��رت  )فقد  خليجية 
الإمارات( يبدو اأن الكثري من امل�ضاكل ما زالت تقف يف طريق 

اأي تقدم.
قال جيربمييخائيل مانغي�ضتو، وهو طالب اأثيوبي التقيت 
مليا  فكرت  "اذا  التوترات  م�ضدر  ملخ�ضا  دار،  بحر  يف  به 
اإن  النهر على حاله.  بينما يبقى  نزداد عددا  بالأمر، فنحن 

الو�ضول اىل هذه احلالة كان اأمرا مفروغا منه."
ولكن يبقى من النيل كم كاف ليوؤدي به اىل نهاية بائ�ضة.

من  بالقرب  يعملون  الذين  ال�ضمك  ل�ضيادي  فبالن�ضبة 
ر�ضيد، م�ضب الفرع الغربي من النيل يف البحر املتو�ضط، يعد 

و�ضع النهر املزري كارثة حقيقية حلياتهم ومعي�ضتهم.
كانوا  التي  الأ���ض��م��اك  م��ن  الأك���رب  الكم  على  ق�ضي  فقد 
ا�ضطيادها  من  يتمكنون  التي  الأ�ضماك  اأما  عليها،  يعتمدون 
ويف  الأحيان.  اأغلب  يف  تناولها  ولميكنهم  الناظر  ت�ضر  فال 
حقيقة الأمر، فاإن املياه يف امل�ضار النهائي للنيل م�ضممة اىل 
حد ل تتمكن فيه ال القليل من املخلوقات اأن تبقى على قيد 

احلياة كما يقول ال�ضيادون.
يقول اأحد هوؤلء ويدعى خمي�ض وهو يرتب �ضباكه قرب 
القلعة التي اكت�ضف فيها حجر ر�ضيد، "كنا نعبد النيل، ولكن 
اأي عالقة به. نتبع جميعنا نف�ض  لنا  اأن تكون  الآن ل نريد 

ال�ضلوب: ابتعد عن النهر قدر امل�ضتطاع."
وع�ضرا،  �ضعوبة  ت���زداد  ال��ت��ي  ال�ضيد  ظ���روف  نتيجة 
اىل  حتولوا  الذين  اليائ�ضني  املزارعني  جانب  من  وباملناف�ضة 

�ضيد الأ�ضماك، جلاأ بع�ض ال�ضيادين اىل اجلرمية.
خذوا على �ضبيل املثال حممد، وهو �ضياد �ضمك من ر�ضيد. 
فقد نقل حممد هذا مهاجرين ولجئني اىل اأوروبا، وتعر�ض 

نتيجة لذلك لالعتقال مرتني بالكاد.
ولكن ذلك لن يثنيه كما يقول، خ�ضو�ضا وان النيل مل يعد 
النهر م�ضتعدين  اأنا�ض من حو�ض  م�ضدر دخل مربحا ووجود 

لدفع اأموال اأكرث بكثري مما قد يح�ضل عليه من ال�ضيد.
كما  النيل،  من  عي�ضي  لقمة  على  اأح�ضل  اأن  "اأف�ضل  قال، 
اأبي وجدي، ولكن هذا مل يعد ممكنا." �ضارك يف متويل  فعل 

هذا املقال مركز بوليتزر للبحث يف �ضوؤون الأزمات

وفاة نهر النيل
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*وكاالت
يريد الرئي�س الأمريكي ترامب اأن يعود الب�شر اإىل القمر بحلول عام 

2024، وذلك يف نطاق ع�شر جديد من ا�شتك�شاف الف�شاء.
ولكن ما الذي �شيتطلبه حتقيق ذلك؟

اأثناء  اللون  ر�شا�شي  الغبار  من  غمامة  دولبا   12 ذات  عجلة  تثري 
م�شريها يف الأر�س غري امل�شتوية. تتميز "�شاحنة الف�شاء" هذه مبق�شورة 
ب�شكل  التنف�س  الف�شاء داخلها  لرائدي  يتيح  ال�شغط مما  قيادة معدلة 

طبيعي دون احلاجة لبذلت ف�شاء.
خمزونات  عن  بالبحث  ق�شياه  يوم  بعد  بالإرهاق  الرائدان  ي�شعر 

مائية وجليدية على م�شافة ب�شعة كيلومرتات من قاعدتهما.
كبرية،  قمرية  حلفرة  املرتفع  احل��زام  حول  العجلة  تلتف  وبينما 
يرى الرائدان التماع املرايا املثبتة على حافة احلزام. تقوم هذه املرايا 
بتوجيه �شوء ال�شم�س نحو داخل احلفرة القمرية وتزويد منجم ن�شب 
داخلها يقوم با�شتخراج املاء واجلليد بالطاقة. ومتر العجلة اإىل ي�شار 
يت با�شتخدام اأ�شعة املايكروييف، حيث تقف  قاعدة اإطالق وهبوط �شوِّ

مركبة الإنطالق بانتظار الإنطالق نحو الف�شاء.
القطب اجلنوبي  اأخريا قرب قباب قاعدة تقع يف  العجلة  وتتوقف 
للقمر. ويلج الرائدان املكان الذي يقيمان فيه من خالل حجرة مكيفة 
ويف  القمر.  بغبار  املت�شختني  الف�شائيتني  بذلتيهما  وينزعان  ال�شغط 
تبثها  الأل��وان  غريبة  ا�شعاعات  م�شاهدة  ميكن  الإقامة،  مكان  داخ��ل 
م�شابيح LED وهي تنبعث من بيت زجاجي تنمو فيه البطاطا والكرنب. 
يت�شلق الرائدان �شلما يوؤدي بهما اإىل طابق علوي حيث ينتظرهما قائد 
الرحلة لي�شتمع اإىل التقارير التي �شيوافيانه بها عن ن�شاطاتهما لذلك 

اليوم.
تبدو ال�شيناريوهات كهذا ال�شيناريو ن�شجا من اخليال، يف عاملنا اليوم 
على الأقل، ولكنه ي�شرح طريقة واحدة ميكن للب�شر اأن يعي�شوا بها على 

�شطح القمر.
فلو كنا نبتغي تاأ�شي�س قاعدة ت�شلح لالإقامة الطويلة الأمد على �شطح 

القمر، ينبغي علينا ا�شتغالل املوارد املوجودة فيه لإ�شباع احتياجاتنا.
ميلتون  مدينة  يف  املفتوحة  اجلامعة  يف  فيه  تعمل  الذي  املخترب  يف 
�شبيل  يف  �شارجنت  هانا  الدكتوراه  طالبة  جتتهد  اإجنلرتا،  و�شط  كينز 
معدن  با�شتخدام  وذلك  القمر،  يف  الإقامة  ملع�شلة  حلول  اإىل  التو�شل 

يقال له "اإيلمنايت" موجود بكرثة يف التابع الأر�شي.
ي�شّخن الإملنايت يف فرن لأجل ا�شتخراج الأوك�شجني املخزون داخله، 

ومن ثم يدمج هذا الأوك�شجني مع الهيدروجني لتكوين املاء.
املاء  ل�شتخراج  طريقة   20 من  اأكرث  "هناك  ال�شابة  العاملة  تقول 
بالتحديد  الإملنايت  على  من�شب  اهتمامنا  ولكن  القمر،  يف  ال�شخور  من 
لوفرته اأول ولأن التفاعل ال�شروري لتكوين املاء منه ل يحتاج اإل لكم 

قليل من الطاقة.
القمر  اإىل  الب�شر  عودة  لإمكانية  كبري  بحما�س  ت�شعر  اإنها  وتقول 

للمرة الأوىل منذ عام 1972.
وت�شيف "اأ�شعر باأن جيلي �شينفذ هذه املهمة بالتاأكيد، واإين على ثقة 
باأن ذلك �شيح�شل يف حياتي. �شيكون لنا على اأقل تقدير وجود دائم يف 

مدار حول القمر يهبط منه الرواد اإىل �شطحه ويعودون ب�شكل عادي.
�شيا�شة  يخ�س  رئا�شي  اأم��ر  على   2017 عام  يف  ترامب  دونالد  وّق��ع 
القمر  اإىل  اأمريكيني  ف�شاء  رواد  بار�شال  يق�شي  الف�شائية  اأمريكا 
و"مقا�شد اأخرى". وقالت وكالة الف�شاء والطريان الأمريكية "نا�شا" اإنها 
�شتعمل على تنفيذ ذلك قبل حلول عام 2028. ولكن يف الآونة الأخرية، 
وذلك   ،2024 ع��ام  اإىل  املوعد  بتقدمي  الوكالة  ترامب  ادارة  اأم��رت 
ل�شتك�شاف  الأخرى  هي  طموحات  لها  التي  ال�شني  على  التفوق  بحجة 
يلحظوا  مل  الذين  هم  قليلني  ولكن  اإليه.  ماأهولة  بعثات  وار�شال  القمر 
اأن التاريخ يتوافق مع ال�شنة الأخرية لولية ترامب الثانية - اذا اأعيد 

انتخابه يف 2020 بطبيعة احلال.
تريد نا�شا هذه املرة اأن تكون مهمة التوجه اإىل القمر خمتلفة عن 
�شابقاتها يف القرن املا�شي. فالذهاب اإىل القمر هذه املرة �شيكون جزءا 
من طموح اأكرب واأو�شع ي�شتمل على ا�شتك�شاف الف�شاء العميق مبا يف ذلك 
�شطح  على  متقدمة  قاعدة  تاأ�شي�س  مو�شوع  �شيكون  ولذا  املّريخ.  كوكب 

القمر جزءا من هذه اخلطة اجلديدة.
قال مدير نا�شا، جيم برايدن�شتاين، يف وقت �شابق من العام احلايل 
على  اأقدام  واآثار  اأعالم  ب�شعة  ترك  اأجل  من  القمر  اإىل  ذاهبني  "ل�شنا 
�شطحه ثم ل نعود اإليه خلم�شني �شنة اأخرى. نحن ذاهبون لنبقى ب�شكل 
دائم وم�شتدام مع كل ما نحتاج اإليه من مركبات هبوط وعربات وب�شر".

القمر  اإىل  اآمنة  القيام برحلة جديدة  القدرة على  لنا�شا  ولكن هل 
قبل حلول املوعد النهائي املحدد، خ�شو�شا اإذا اأخذنا بنظر الإعتبار اأن 

؟ املعدات ال�شرورية لجنازها مل تنتج اأو ُتخترَربرَ
بهذا ال�شدد، يقول كبري اأ�شاتذة العلوم ال�شيا�شية وال�شوؤون الدولية 
لوغ�شدون  ج��ون  الأمريكية  العا�شمة  يف  وا�شنطن  ج��ورج  جامعة  يف 
باملخاطرة  راغبني  نكن  مل  اإذا  ولكن  باملخاطر،  حمفوفة  مهمة  "�شتكون 
بني  ت��وازن  باإيجاد  يتعلق  املو�شوع  الأر���س.  على  هنا  البقاء  بنا  يجدر 

املخاطرة والفعل".
العامل الب�شري

اأدوين )باز( األدرين
الإغريقي  الإل��ه  ا�شم  القمر  اإىل  ال�شابقة  نا�شا  رحالت  على  اأطلق 
اأبولو  �شقيقة  اأرمتي�س،  ا�شم  ف�شيطلق عليها  القادمة  الرحلة  اأما  اأبولو. 
اأول  هوية  حول  تكهنات  وثمة  الإغريقية.  امليثولوجيا  ح�شب  التواأم 

رائدة ف�شاء تطاأ قدماها �شطح القمر.
لنا�شا 38 رائد ف�شاء نا�شط حاليا، منهم 12 اإمراأة، ومن هوؤلءكايت 
اأخطر  من  بع�شا  در�شت  اأن  لها  �شبق  جمهرية  اأحياء  عاملة  وهي  روبينز 
الأمرا�س فتكا، وكذلك جانيت اإيب�س التي كانت تعمل فنية عند وكالة 
الإ�شتخبارات املركزية الأمريكية، والطبيبة �شريينا اأونون ت�شان�شيلور، 

ومهند�شة الكهرباء كري�شتينا كوخ.
الأمريكية  الأخبارية  اأن  اأن  �شي  لقناة  قال  اأن  لربيدن�شتاين  و�شبق 
رحلة  يف  �شاركت  اأن  لها  �شبق  واحدة  جدارتها،  اأثبتت  واحدة  "�شتكون 

مدارية وكانت من الذين عملوا يف املحطة املدارية الدولية".
جمال  يف  ال��رائ��دات  ب��ني  خ��ربة  ب��اأط��ول  ويل�شون  �شتيفاين  تتمتع 
التحليق، اإذ �شبق لها اأن �شاركت يف ثالث مهمات يف املكوك الف�شائي. اأما 

تراي�شي كالدويل و�شونيتا ويليامز فقد �شاركتا يف رحلتني لكل منهما.
اأن يتمتع بها رواد اليوم، يقول  وفيما يخ�س اخلربة التي ي�شتح�شن 
مايكل بارات، وهو رائد ف�شاء وبروفي�شور �شرف يف كلية الطب التابعة 
جلامعة اأك�شرت يف بريطانيا "نطالب اليوم بكم اأكرب من الأداء العملي من 

رواد الف�شاء مما كنا نطالب به من قبل".
ومي�شي للقول "فرائد ف�شاء اليوم يقود مركبة متعددة املنا�شئ ل�شتة 
�شهور، ويجب اأن يكون مدربا تدريبا عاليا يف جمالت �شتى كال�شباحة يف 
الف�شاء وا�شتخدام الأذرع الآلية و�شتى اأنواع املعدات الأخرى، واأن يكون 
مع  جيدا  يتاأقلم  اأن  اأي�شا  وعليه  والرو�شية،  الإجنليزية  باللغتني  ملما 

الوحدة والإقامة يف حّيز �شّيق لفرتات تناهز 6 �شهور".
عندما  ال���رواد  �شيواجهها  التي  الأخ���رى  التحديات  هي  ما  ولكن 

يخرجون عن مدار الأر�س؟
لدينا فعال فهم جيد للتغيريات التي تطراأ جل�شم الإن�شان يف الف�شاء. 
اإننا ن�شتحيل اإىل  "اأحب اأن اأقول  يقول بارات، الذي يعمل طبيبا اأي�شا، 
الأع�شاء  فرتكيب  معنى.  من  العبارة  لهذه  ما  بكل  اأر�شية  غري  كائنات 
ولكننا  البيوكيمياوية.  وتفاعالته  اجل�شم  ف�شلجة  تتغري  كما  يتغري 

ن�شتمر يف العي�س والفعالية كاأن �شيئا مل يكن. اإنه اأمر عجيب فعال".
كثرية  خماطر  �شيواجهون  الف�شاء  رواد  اأن  فيه  ل�شك  "مما  ويقول 
وهم يعملون على �شطح القمر. فبالرغم من اأن قوة اجلاذبية هناك تقل 
عن �شد�س قوتها على �شطح الأر�س، يتطلب من رائد الف�شاء اأن يرتدي 
باحلفر  يقوم  واأن  وع��دد  معدات  يحمل  واأن  ج��دا  ال��وزن  ثقيلة  بذلة 
يعاين  فقد  اأخ��رى.  خماطر  ت�شيف  كلها  وهذه  والإ�شتك�شاف.  والت�شلق 
العازلة  بذلتهم  يثقبوا  اأن  اأو  �شقطوا  اإذا  العظام  يف  ك�شور  من  ال��رواد 

باملعاول التي ي�شتخدمونها يف احلفر".
وهناك اإ�شافة لكل ذلك م�شكلة الغبار. فقد عانى رواد رحالت اأبولو 
من نوبات من ال�شعال، ويف بع�س احلالت �شعوبات يف التنف�س عندما كان 
الغبار يدخل اإىل مركباتهم ملوثا هواءها. لذا يقت�شي الأمر اإيجاد حل 

لهذه املع�شلة
الأخرى.  املخاطر  عن  يقل  ل  اآخر  خطر  م�شدر  الإ�شعاعات  ومتثل 
فلدى خروجهم من الفقاعة املغناطي�شية املحيطة بالأر�س التي حتمي 
اأ�شعاف  لثالثة  الرواد  يتعّر�س  الكونية،  الإ�شعاعات  الب�شر من خماطر 
يف  يحلقون  وهم  لها  يتعر�شون  مما  الواحد  اليوم  يف  الإ�شعاع  كميات 
باأمرا�س  الإ�شابة  خماطر  تزيد  الكميات  وه��ذه  الأر���س.  حول  م��دار 

كال�شرطانات واأمرا�س القلب والدورة الدموية.
من  الآتية  الكونية  فالإ�شعاعات  متعددة،  الإ�شعاعات  هذه  م�شادر 
املجّرة )GCRs( تتميز بكمية الطاقة الكبرية التي حتتويها، ولكن هذه 
الإ�شعاعات قليلة ن�شبيا. اأما اأحزمة فان األن املحيطة بالكرة الأر�شية، 
التعر�س لهذه  فتحتوي على جزيئات دون الذرية حمبو�شة فيها، ولكن 
طرق  اكت�شاف  ينبغي  ولكن  الف�شائية.  الرحالت  يف  موؤقت  الأحزمة 
للوقاية من تدفق اجلزيئات ال�شم�شية )الرياح ال�شم�شية( وهي جزيئات 

ذات �شحنات كهربائية تقذف بها ال�شم�س بني الفينة والأخرى.
مواد  انتاجها  على  نا�شا  تنكب  التي  "اأورايون"  مركبة  وت�شتخدم 

خا�شة يف بدنها تقي ركابها م�شار الإ�شعاع.
مركبة اأورايون

الوليات  خطة  يف  الزاوية  حجر  اجلديدة  اأوراي���ون  مركبة  تعد 
اأبولو،  مركبات  املخروطي  �شكلها  ويحاكي  القمر.  اإىل  للعودة  املتحدة 
ولي�س �شكل �شابقها املبا�شر مكوك الف�شاء الذي ي�شبه يف �شكله الطائرات. 
ويعيد �شكل املركبة اجلديدة لأذهان العديد من النا�س ذكريات الع�شر 

الذهبي ل�شتك�شاف الف�شاء عندما كان كل �شيء يبدو ممكن التحقيق.
ولكن مركبة اأورايون التي يبلغ وزنها 10 اأطنان حتتوي على تقنيات 
كانت ع�شية حتى على اخليال يف �شتينيات القرن املا�شي. وحتى اأ�شاليب 
انتاجها هي اأ�شاليب مبتكرة واإبداعية. ففي م�شانع �شركة لوكهيد مارتن 
التي تنتج مركبة اأورايون حل�شاب نا�شا، زّود املهند�شون الذين يعملون يف 

.)AR( امل�شروع بخوذات معّززة للواقع
لوكهيد  يف  امل�شتجدة  التقنيات  ق�شم  مديرة  بيرت�شون،  �شيلي  تقول 
�شفافة،  عيون  واقية  الواقع  يف  هي  عد�شة  خالل  من  "تنظر  مارتن، 

لت�شاهد اأج�شاما رقمية تغلف البيئة التي حولك".
با�شتخدام تعليمات رقمية مرّكبة على منظر للعامل احلقيقي، ي�شهل 
اأو  املثال،  �شبيل  على  ثقب  لعمل  املنا�شبة  الأماكن  اإيجاد  الفنيني  على 
اإىل  يحتاجون  ل  الفنيني  اأن  اأي�شا  هذا  يعني  معني.  رباط  مكان  تعيني 
مما  ال�شفحات،  اآلف  حجمها  يبلغ  قد  التي  التعليمات  كتب  ا�شت�شارة 

ميكنهم من اإجناز اأعمالهم بطريقة اأ�شرع واأكرث كفاءة.
اأورايون يقرتب  "كان لدينا �شخ�س يعمل يف م�شروع  تقول بيرت�شون 
عمره من �شن التقاعد، وكان يريد تاأجيل موعد تقاعده فقط من اأجل 

اأن يجرب هذه التقنيات اجلديدة يف موقع العمل".
لوكهيد  يف  النظم  هند�شة  ق�شم  مديري  كبري  ت�شيمربز،  روب  ويقول 
بكثري  اأكرث  لكل قدم مكعب من حجمها  اأوراي��ون  "كثافة قدرات  مارتن، 
بت�شميمها  املحيط  التعقيد  اأ�شباب  اأح��د  ك��ان  وه��ذا  باأبولو،  مقارنة 
ال�شابق  الرئي�س  خطة  من  جزءا  اأ�شال  اأورايون  مركبة  كانت  وبنائها". 
جورج بو�س الإبن للعودة اإىل القمر، وهي اخلطة التي اأعلن عنها يف عام 
2004. ولكن عندما اأُلغيت تلك اخلطة يف عام 2010 اإبان حكم الرئي�س 

باراك اأوباما، كانت املركبة هي املف�شل الوحيد املتبقي منها.
كل  اأجن��از  من  بها  اأوراي���ون  امل��زودة  الأرب��ع��ة  الكمبيوترات  تتمكن 
املهمات ال�شرورية يف املركبة تقريبا دون اأي تدخل ب�شري، مما يجعلها 
"اأن  ي�شيف  الذي  ت�شيمربز  يقول  ح�شبما  بعيد،  حد  اإىل  ذاتيا  مكتفية 

اأورايون تعترب قفزة نوعية حقيقية اإىل الأمام".
الركاب  طائرات  يف  املثبتة  لتلك  م�شابهة  اأوراي��ون  يف  الكمبيوترات 
ظروف  ق�شوة  حتّمل  من  للتمكن  وع��ززت  ح��ّورت  ولكنها   ،787 بوينغ 
التحليق يف الف�شاء حيث تت�شافر اجلاذبية والرجتاجات والإ�شعاعات 
اأرب��ع  عندنا  "لذلك  ت�شيمربز  ويقول  الدقيقة.  امل��ع��دات  اإت��الف  على 
جمموعات من الكمبيوترات يف املركبة. ال�شبب لي�س توقعنا باأن ت�شاب 
الف�شاء  يف  ال�شائدة  البيئة  يف  العمل  من  لتتمكن  بل  كهربائي،  بخلل 

اخلارجي".
احلوا�شيب،  علم  اإليه  تو�شل  ما  اأح��دث  الكمبيوترات  هذه  لي�شت 
ففيما يتعلق بالرحالت الف�شائية تف�شل املعدات املجربة على املبتكرات 

اجلديدة التي ي�شعب فهم طرق عملها.
وينبغي اأن تكون املركبة متينة من اخلارج اأي�شا. فاأورايون م�شممة 
الف�شائية  بال�شخور  ارتطامها  بها  يت�شبب  قد  التي  الأ���ش��رار  لتحمل 
ال�شغرية وجزيئات املخلفات الب�شرية )مثل بقايا الأقمار الإ�شطناعية( 

التي تدور حول الأر�س.
�شتحتفظ  اأوراي�����ون،  م��ن  ال��ه��واء  ت�شرب  يف  م��ا  ثقب  ت�شبب  واإذا 
ببذلت  الرواد  يزود  ف�شوف  الأر�س.  اإىل  العودة  على  بالقدرة  املركبة 
املعدات  �شممت  كما  الفراغ.  يف  حياتهم  حتفظ  ال�شغط  معّدلة  خا�شة 
الإلكرتونية امل�شوؤولة عن حتليق املركبة بحيث تتمكن من التخل�س من 

احلرارة دون احلاجة اإىل مراوح ت�شخ الهواء لتربيدها.
حراري  واق  اأكرب  �شيتكفل  الأر���س،  اإىل  العودة  وقت  يحني  وعندما 
 2760 تبلغ  قد  ح��رارة  درج��ات  من  املركبة  طاقم  بحماية  التاريخ  يف 
درجة مئوية لدى اخرتاقها الغالف اجلوي. وي�شتخدم الواقي احلراري 
هذا عنا�شر حماية حرارية �شبق لها اأن ا�شتخدمت يف املكوك الف�شائي 

والرحالت غري املاأهولة اإىل املريخ.
معظمها  خمتلفة  مظلة   11 �شتنفتح  الأر����س،  اإىل  هبوطها  ول��دى 
م�شنوع من مادتي الكيفالر والنايلون لإبطاء �شرعتها اإىل �شرعة ال� 27 

كم/�شاعة ال�شرورية لرتطامها باأمان يف مياه املحيط الهادئ.
طاقمها.  لنت�شال  املركبة  بانتظار  برمائية  نقل  �شفينة  و�شتكون 
و�شتقوم ال�شفينة بعد ذلك ب�شحب املركبة اإىل �شطح م�شتوي قريب من 

الأمواج قبل رفعها اإىل �شطح ال�شفينة واعادتها اإىل الرب.
ي�شكل  اإذ  القمر،  اإىل  العودة  خطة  من  جزءا  اإل  اأوراي��ون  ت�شّكل  ل 
هذا  طول  يزيد  الف�شاء.  اإىل  �شيو�شلها  الذي  ال�شاروخ  الآخ��ر  اجلزء 
SLS" عن طول  الف�شائي  "نظام الإطالق  ال�شاروخ، والذي يطلق عليه 
اإىل  طنا   130 ال�  تتجاوز  اأوزان  حمل  وباإمكانه  طابقا،   30 ذي  مبنى 

الف�شاء.
 SLS برنامج  ورئي�س  بوينغ  �شركة  مدير  نائب  �شانون،  جون  ي�شف 
�شاروخ  "اإنه  بالقول  نا�شا  حل�شاب  ال�شركة  تنتجه  الذي  ال�شاروخ  فيها، 

هائل احلجم فعال، بل اأن حجمه ي�شلب الألباب".
ا�شتخدامها يف  �شبق  التي  التقنيات  SLS بع�شا من  ي�شتخدم �شاروخ 
عدة  يف  �شابقه  عن  يختلف  اجلديد  ال�شاروخ  ولكن  الف�شائي.  املكوك 
الوقود  خزانات  على  موؤ�ش�شة  العمالقة  الأ�شا�شية  فمرحلته  جمالت. 
اخلارجية التي كانت تزود حمركات مكوك الف�شاء بالوقود. وحمركاه 
ال�شلب منوذجان حمّوران  بالوقود  اللذان يعمالن  الإثنان  ال�شاروخيان 

من مناذج كانت ت�شتخدم يف املكوك.
لكن هذه التحويرات جلبت معها حتديات، لأن �شاروخ SLS يعّر�س 
اإىل م�شتويات خمتلفة جدا من  اإنتاجه  الداخلة يف  مكوناته والأجزاء 
الإجهاد. ويقول �شانون "اأخذنا بع�س املعدات من مكوك الف�شاء وحاولنا 
هذه  ت�شميم  تعديل  علينا  وك��ان  ت�شمد،  فلم  البيئة  هذه  يف  جتربتها 

املعدات ب�شكل جذري يف الكثري من احلالت".
يف  تتلخ�س  امل�شروع  واجهت  التي  الكربى  التحديات  اإح��دى  وكانت 
الإرجت��اج��ات  حتّمل  يف  ال�شاروخ  يف  املحركات  ق�شم  ق��درة  من  التاأكد 
القوية املتاأتية عن عمل حمركات الوقود ال�شلب. وكان على املهند�شني 
هذه  حتّمل  على  قدرته  من  للتاأكد  املحرك  من  جزء  كل  يفح�شوا  اأن 

الإرجتاجات.
اأثناء  كبري  ح��د  اإىل  امل��ح��رك��ات  ق�شم  يف  احل���رارة  درج��ة  ترتفع 
كمادة  الفّلني  ا�شتخدام  اإىل  املهند�شون  جلاأ  ولذا  والتحليق،  الإنطالق 
عازلة للحرارة. فالفّلني مليء بالفجوات الهوائية مما يجعله من اأف�شل 

املواد العازلة للحرارة على الإطالق.
تقريرا  ولكن  دولر،  مليار   12،5 نحو  ال�شاروخ  تطوير  كلفة  بلغت 
لهيئة رقابة حكومية ن�شر يف حزيران / يونيو ذكر اأن الكلفة جتاوزت 

امليزانية املر�شودة بحوايل 1،8 مليار دولر.
ويرى �شانون اأن الأمور جتري الآن يف الإجتاه ال�شحيح واأنها يف طور 
التح�شن، ويقول "لقد جتاوزنا اجلزء ال�شعب الذي يتلخ�س يف التاأكد من 
عظيم  موقف  يف  فنحن  ولذا  بع�شها.  ت�شميم  واإعادة  املعدات  �شالحية 
الآن، اإذ يعمل امل�شنع بال�شكل املطلوب واإنتهينا من انتاج اأول �شاروخ الذي 

�شيخرج من بوابات امل�شنع قبل نهاية العام احلايل".
 / حزيران  �شهر  قبل  الأوىل  للمرة  ال�شاروخ  يحّلق  اأّل  املتوقع  ومن 

يونيو 2020.
ولكن ل يتفق اجلميع على اأن هذا هو ال�شبيل الأمثل، فهناك من يرون 
املركبة،  التجارية لإطالق  ال�شواريخ  ا�شتخدام  الأف�شل  �شيكون من  اأنه 
تي�شال  �شركة  )موؤ�ش�س  ما�شك  اإيلون  املليارديران  يطورها  التي  كتلك 

لل�شيارات الكهربائية( وجيف بيزو�س )موؤ�ش�س �شركة اأمازون(.
 Pioneer" ���ش��رك��ة  ل���دى  يعمل  ال���ذي  زوب���ري���ن،  روب����رت  وك���ان 
اأطلق  خطة  طرح  قد  كولورادو،  ولية  يف  Astronautics" ومقرها 
اأقل  جتارية  �شواريخ  ا�شتخدام  تقت�شي   Moon Direct ا�شم  عليها 

طاقة وقوة لإطالق مركبة ف�شائية متعددة الإ�شتخدام اإىل القمر.
مليار  تبلغ  والتي   ،SLS �شواريخ  ت�شغيل  تكاليف  اإن  زوبرين  ويرى 
دولر لكل اإطالق من املقرر اأن يطلق �شاروخان يف ال�شنة(، مرتفعة، واأنه 
اأ�شعب  العمالقة ملهمات  ال�شواريخ  ا�شتخدام هذه  من الأف�شل والأجدى 

كالتوجه اإىل املريخ.
لكن جون �شانون يقول اإن فريقه "يعرف ماذا يفعل، ومدى ندرة هذا 
العمل و�شعوبته"، م�شيفا "اأعتقد باأنه عندما يدخل �شاروخ SLS جمال 
اخلدمة لن تكون هناك حاجة ل�شاروخ مماثل لعدة �شنوات. لذا فاإن هذه 

هي فر�شة ل ت�شنح اإل مرة واحدة يف كل جيل".
عرب بوابة القمر

مدار  يف  ت�شبح  ف�شائية  حمطة  اإن�شاء  املتحدة  الوليات  قررت  ملاذا 
رواد  باأن  علمنا  اإذا  خ�شو�شا  م�شروعا،  ال�شوؤال  هذا  يبدو  القمر؟  حول 
اإىل  احلاجة  دون  �شنة   50 قبل  مهماتهم  اإجن��از  من  متكنوا  الف�شاء 
والت�شويق  العاملية  املبيعات  مدير  مغراث،  بيت  يقول  كهذه.  حمطة 
هذه  اإن�شاء  من  الغر�س  "اإن  بوينغ  �شركة  يف  الف�شاء  اإ�شتك�شاف  فرع  يف 
املحطة - البوابة هو ا�شتخدامها كمحطة متو�شطة للو�شول اإىل القمر 
ومن ثم اإىل املريخ". ميكن و�شف جون �شانون باأنه مهند�س هذه البّوابة. 
فعندما كان يعمل يف نا�شا حوايل العام 2011، ُكّلف بالتفكري يف الهدف 
التايل لال�شتك�شاف الف�شائي الب�شري. يقول "جل�شُت وراجعُت كل املهمات 
كومة  ارتفاع  بلغ  املا�شية.  الع�شرين  ال�شنوات  يف  لها  نا�شا  ططت  خرَ التي 
على  نظره  تركيز  �شانون  ب��داأ  اأقدام".  اأربعة  راجعتها  التي  الوثائق 
بدا  الذي  "الأمر  ويقول  للتطبيق.  والقابلة  املجدية  وامل�شاريع  الأفكار 
معقول جدا هو القدرة على اإن�شاء حمطة ف�شائية �شغرية احلجم ي�شغلها 
فر�شة  الرّواد  لأطقم  البوابة  تتيح  القمر.  حول  مدارا  لها  تتخذ  رّواد 
العربات  بت�شيري  ت�شمح  كما  القمر،  �شطح  اإىل  الهبوط  قبل  ال�شتعداد 
على �شطح القمر عن بعد. وميكنها اأي�شا اأن ت�شتخدم مالذًا اآمنًا اإذا وقع 
املعدات  كل  تاأخذ  اأبولو  رحالت  كانت  املهمات".  اإحدى  خالل  طارئ  اأي 
رّوادها  ت�شع  نا�شا  وكانت  القمر.  اإىل  معها  مهماتها  لتنفيذ  ال�شرورية 
بوا�شطتها  يتمكن  احلرة  العودة  م�شارات  ت�شمى  القمر  حول  مدارات  يف 
ت�شاب  ك��اأن  ط��ارئ  اأي  وق��ع  اإذا  باأمان  الأر���س  اإىل  العودة  من  ال���رّواد 
حمركات املركبة التي من املفرو�س اأن تقلهم اإىل مدار حول القمر بعطل 
ما. ولكن هذا النظام حدد مواقع هبوط الرّواد بحزام �شيق يقع قرب 

خط ا�شتواء القمر.
اأما البوابة القمرية ف�شوف حتلق يف مدار اأعلى، و�شتتخذ لها م�شارا 
امل�شتقيم )NRHO(، مما  املدار القمري �شبه  ال�شكل يقال له  بي�شوي 

ميكن نا�شا من اإنزال الرّواد يف اأي موقع ترتاأيه على �شطح القمر.

على  الهبوط  مرحلة  جتهيز  عليك  اأنه  هذا  "يعني  ت�شيمربز  ويقول 
م�شافة اأبعد من القمر لكي تتمكن من اأن تقرر ما اإذا تريد التوجه اإىل 

اأحد القطبني اأو اإىل خط ا�شتواء القمر".
لن تكون املحطة-البوابة جاهزة للعمل بحلول موعد الرحلة املقرر 
يف عام 2014، ولكن ميكن ملركبة اأورايون اأن تلتحم بن�شخة م�شغرة واأقل 
املحطة تتكون من وحدة دفع وقمرة  النهائية من  الن�شخة  جتهيزا من 

�شغرية للطاقم.
نهاية املطاف، �شت�شبح املحطة-البوابة  "يف  اإنه  �شانون  ويقول جون 
متوجهة  مركبة  حتتاجها  التي  اللوج�شتية  الأمور  كل  فيه  جتمع  مكانا 

اإىل املريخ".
اللغط  من  الكثري  يثري  زال  ما  القمرية  البوابة  اإن�شاء  مو�شوع  ولكن 
"احلجة  عنوانه  كتاب  موؤلف  وهو  زوبرين،  روبرت  فالدكتور  واجلدل. 
ل�شالح ا�شتك�شاف الف�شاء"، يرى اأن امل�شروع ي�شّكل توقفا غري �شروري يف 

الطريق اإىل القمر، وي�شفه باأنه مثل "حاجز مداري جلباية الأجور".
اأما جون لوغ�شدون من جامعة جورج وا�شنطن فيقول "اإذا كان هدفك 
الوحيد هو الهبوط يف قطب القمر اجلنوبي، فال اأعتقد يف هذه احلالة اأن 
ثمة �شرورة لوجود البوابة. ولكن اخلطة املو�شوعة تن�س على اإجراء 
هبوط اأويل على �شطح القمر يف عام 2014 على اأن يتحول الربنامج اإىل 
برنامج م�شتدام بحلول عام 2028 ل�شتك�شاف القمر ومن ثم املريخ. اإذا 

كانت هذه هي اخلطة، �شي�شبح وجود البوابة اأمرا حيويا".
القرن  يف  املمّيز  احلدث  كان  القمر  على  الهبوط  اأن  كثريون  يزعم 
نيل  الرائدان  كان   ،1969 يوليو   / متوز  من  الع�شرين  ففي  الع�شرين. 
ب�شرعة  القمر  �شطح  من  يقرتبان  األدرين  )ب��از(  واأدوي��ن  اآرم�شرتونغ 
م�شارها  عن  حتيد  املركبة  كانت  معروفة،  غري  ولأ�شباب  مبركبتهما. 

وتتوجه اإىل موقع يبعد عن موقع الهبوط املخطط له باأربعة اأميال.
األقى  الآل��ي��ة،  الهبوط  عملية  م��ن  الأخ���رية   610 ال���  الأم��ت��ار  ويف 
اآرم�شرتونغ نظرة من خالل �شباك املركبة وراأى اأنها تتوجه �شوب حفرة 
حجم  عن  منها  الواحدة  حجم  يقل  ل  �شخور  حتيطها  كبرية  قمرية 
املركبة يف  لو هبطت  �شتح�شل  كانت  كارثة  اإن  القول  ال�شيارة. خال�شة 

ذلك املوقع.
ولذا، وعندما هبطت املركبة اإىل ارتفاع 152 مرتًا فقط عن ال�شطح، 
الطائرات  تقاد  كما  وقادها  عليها  ال�شيطرة  بزمام  اآرم�شرتونغ  اأم�شك 
املروحية. توجه اآرم�شرتونغ باملركبة اإىل منطقة �شهلية م�شتوية حيث 

هبط بها باأمان متجاوزا بذلك احلفرة القمرية و�شخورها الكبرية.
ولكن مما ل�شك فيه اأن عمليات الهبوط امل�شتقبلية ينبغي اأن تكون 

اأكرث دقة واأمانا.
دريرب  ملخترب  التنفيذي  املدير  غابرييل،  كني  يقول  ال�شدد،  بهذا 
اأنظمة  اإىل  �شك  بال  "�شتحتاج  ما�شا�شو�شيت�س  بولية  بو�شطن  مبدينة 
هبوط اآلية اأكرث كفاءة ودقة، اأنظمة متكن املركبات من تتبع الت�شاري�س 

ومتكن قائدها من م�شاهدة ما تقوم به فوريا من خالل اأجهزة ت�شوير".
اأن  اأي�شا  ينبغي  بال�شبط فح�شب، بل  اأن تعرف مكانك  ينبغي لك  ل 
تقّدر - بدقة تبلغ اأجزاء املرت - املكان الذي تتوجه اإليه وكيف ميكنك 
جتنب العقبات التي تعرت�س طريقك. بعبارة اأخرى، علينا متكني نظام 
ال�شيطرة الآلية املرّكب يف مركبة الهبوط من تنفيذ الأعمال التي كان 
اآرم�شرتونغ يقوم بها بعينيه وعقله ويديه عندما كان يهبط على �شطح 

القمر.
حقا.  مثرية  اجلنوبي  القمر  قطب  عند  الهبوط  عملية  �شتكون 
وعندما يخرج رّواد املركبة منها، قد يكونون يرتدون بذلت ف�شاء ت�شبه 
منوذج Z-2 التجريبي. هذه البذلة م�شممة بحيث متنح مرتديها قدرا 
اأكرب من احلرية يف احلركة من �شابقاتها مما يتيح لهم الت�شلق والنزول 

والنحناء جلمع ال�شخور والأحجار.
وقد تكون عملية الإنطالق من �شطح القمر حمفوفة باملخاطر اأي�شا. 
"عندما  دريرب  خمترب  يف  يعمل  الذي  توهي  �شيمو�س  الدكتور  يقول  اإذ 
تنطلق من الأر�س، فاإنك اإمنا تنطلق من قاعدة اإطالق ثابتة ومعروفة".

الذي  املكان  على  �شيء  كل  يعتمد  القمر،  "على  اإن��ه  للقول  ومي�شي 
هبطت فيه والو�شع الذي اتخذته املركبة عند هبوطها".

رمبا تلّخ�س مركبة الهبوط التي �شت�شتخدم يف مهمة 2024، والتي 
مل يكتمل بناوؤها بعد، ب�شكل اأف�شل من اأي عن�شر اآخر من عنا�شر الرحلة 
العمل  ت�شريع  قرار  اإزاء  امل�شروع  يف  العاملني  ي�شاور  الذي  القلق  مدى 
فيه. اإذ ل توجد بعد اأي من املعدات ال�شرورية، ومل يت�شح كيف �شيتم 

اختبارها قبل حلول عام 2024.
ولكن روبرت زوبرين واثق من اأن فرتة خم�س �شنوات ون�شف ال�شنة 

تكفي لإجناز بناء مركبة الهبوط واختبارها.
تطوير  عملية  يحرم  القمرية  البوابة  "م�شروع  اأن  ي�شيف  اأنه  اإل 
مركبة الهبوط من الأموال التي حتتاجها، واملركبة هي العن�شر احلا�شم 

اإذا اأردنا الهبوط على �شطح القمر".
ل ينح�شر الأمر بالهبوط على القمر فقط، بل اأن بع�شهم ي�شتعد من 

الآن لنطالق ما ي�شمى ب� "القت�شاد القمري".
لل�شكة  "خط  ت�شييد  ب�شدد  اإنها  تقول  "اأ�شرتوبوتيك"  ف�شركة 
التي  ال�شركات  من  عدد  من  واحدة  ال�شركة  هذه  القمر.  احلديد" اإىل 

تطمح اإىل نقل املواد والب�شائع اإىل القمر.
يف  مقرها  ل�شركة  منا�شبا  يبدو  احلديد"  "بال�شكة  امل�شروع  ت�شبيه 
الوليات  يف  وال�شلب  احلديد  ل�شناعة  ال�شابق  املركز  بيت�شربغ،  مدينة 
�شغرية  م��واد  لنقل  دولرًا   450 من  يبداأ  معني،  اأج��ر  فلقاء  املتحدة. 
مليون   1،2 ليبلغ  ويرتفع  التذكارية،  كاملواد  ال��وزن  وخفيفة  احلجم 
دولر للكيلوغرام الواحد للمواد الأثقل وزنا كالعربات الروبوتية، تعد 
اأ�شرتوبوتيك باإي�شال احلمولة التي تريد اإىل القمر با�شتخدام مركبتها 
ال�شاهني(".  )اأي  "برييغرين  وامل�شماة  الأرب��ع  القوائم  ذات  اخلا�شة 
وت�شمل قائمة املواد والب�شائع التي �شّجل زبائن اأ�شرتوبوتيك رغبتهم يف 
نقلها اإىل القمر حاويات ذكريات ومعدات علمية وحجر من جبل اأفر�شت 
وبطاقة من مدينة األعاب كينيوود املعروفة يف بيت�شربغ بولية اأوهايو.

اأن تخطو اخلطوات الأوىل  اأ�شرتوبوتيك يف  �شركات مثل  قد تنجح 
نحو بناء اقت�شاد قمري قابل للدميومة، وذلك عن طريق توفري خدمات 

نقل للزبائن الأفراد وملوؤ�ش�شات مثل نا�شا.
و�شط  جامعة  يف  الكواكب  ع��امل  ميتزغر،  فيليب  الدكتور  يقول 
الف�شاء  يف  جهات  امل�شتقبل  يف  لدينا  تكون  "قد  اأورلن���دو،  يف  فلوريدا 
تنتج وقود ال�شواريخ وغريه من املواد وتوفر اخلدمات. اآنئذ لن يكون من 
ال�شروري اأن تتحمل ا�شتثمارات نا�شا وغريها كل نفقات بناء تلك البنية 

التحتية الف�شائية".
اآخر  دخل  م�شدر  قريبا  الف�شائية  ال�شياحة  ت�شبح  اأن  املرجح  ومن 
لالقت�شاد القمري. ففي عام 2018، ك�شفت �شركة SpaceX التي ميلكها 
امللياردير اإيلون ما�شك عن هوية اأول راكب �شتنقله يف رحلة حول القمر 
وهو  امل�شافر،  ولكن  املوعد،  ذلك  عن  الرحلة  تتاأخر  قد   .2023 عام  يف 
بوا�شطة مركبة  لل�شفر  يعلن عن حجمه  مبلغا مل  ياباين دفع  ملياردير 

.")BFR( ما�شك "ال�شقر الكبري
واإذا نظرنا اإىل امل�شتقبل البعيد، قد نرى اأنه �شيكون باإمكان ال�شائحني 
لهذا  خ�شي�شا  ت�شّيد  مبان  يف  هناك  والإقامة  القمر  �شطح  اإىل  الهبوط 
الغر�س. ويقدر بنك UBS باأن قطاع ال�شياحة الف�شائية قد يدر دخال 

يبلغ نحو 3 مليارات دولر بحلول عام 2030.
جليد  عن  التنقيب  يكون  اأن  بد  ل  القمري  القت�شاد  اأ�شا�س  ولكن 
املاء ل�شتخدامه يف انتاج وقود ال�شواريخ. ترتكز خمزونات هذا اجلليد 
اأ�شعة  ت�شلهما  ل  منطقتان  وهما  واجلنوبي،  ال�شمايل  القمر  قطبي  يف 

ال�شم�س. وقد تبلغ كميات هذه املخزونات مليارات الأطنان.
قد توؤدي فكرة تزويد املركبات بالوقود يف القمر اإىل خف�س كلفة 
ال�شفر يف الف�شاء، عالوة على خف�س الكلفة اخلا�شة بفتح قاعدة دائمة 
على �شطح القمر. وجاء يف تقرير �شدر عام 2018 اأنه ميكن انتاج وقود 
ال�شواريخ يف القمر بكلفة ل تتجاوز 500 دولر للكيلوغرام - وهو �شعر 
اإىل مدار حول  يقل بع�شرين �شعفا عن تكاليف نقل الوقود من الأر�س 

القمر والتي تبلغ 10 اآلف دولر للكيلوغرام الواحد

إلى القمر وما هو أبعد من ذلك
فضاء السبت )17( آب 2019
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*وكاالت
معدالت  االأخ���رة  االآون���ة  يف  ارتفعت 
حول  ب�أنواعه  اجللد  ب�سرط�ن  االإ�س�بة 
ال�سبغية  اخلالي�  �سرط�ن  وخ��سة  الع�مل، 
اأكرث  من  واح��دا  يعد  ال��ذي  )امليالنوم�(، 
ال  ك���ن  واإن  فتك�،  اجل��ل��د  ���س��رط���ن  اأن����واع 
اجللد  �سرط�ن  اأنواع  من  انت�س�را  اأقل  يزال 

االأخرى.
ارتفعت  وحده�،  املتحدة  الوالي�ت  يف 
بن�سبة  اجللد  ب�سرط�ن  االإ�س�بة  معدالت 

77 يف املئة خالل العقدين امل��سيني.
وي��ع��د ال�����س��ب��ب ال��رئ��ي�����س��ي ل��الإ���س���ب��ة 
لالأ�سعة  ال��ت��ع��ر���ض  ه��و  اجل��ل��د  ب�����س��رط���ن 
على  العلم�ء  ويجمع  البنف�سجية.  ف��وق 
منه  للوق�ية  فع�لية  االأك��رث  الطريقة  اأن 
اأ�سعة  من  الوق�ية  م�ستح�سرات  و�سع  هو 

ال�سم�ض.
ا�ست�س�ري  وي��ل��ر،  ري��ت�����س���رد  وي��ق��ول 
"يف  اإدن��ره:  بج�معة  اجللدية  االأمرا�ض 
اأدل��ة  هن�ك  اأن  نوؤكد  اأن  يجب  البداية، 
من  الوق�ية  م�ستح�سرات  اأن  تثبت  قوية 

ال�سم�ض تقي من �سرط�ن اجللد".
االإ�س�بة  معدالت  تراجعت  لهذا  ورمب� 
وال  ال��ب��ل��دان،  بع�ض  يف  اجل��ل��د  ب�سرط�ن 
ب�أهمية  الوعي  فيه�  زاد  التي  الدول  �سيم� 
اأ�سعة  من  الوق�ية  م�ستح�سرات  ا�ستخدام 
ال�سم�ض، رغم ارتف�ع تلك املعدالت يف بلدان 

اأخرى.
فريق  رئي�سة  غ��ري��ن،  اأدي����ل  وت��ق��ول 
وال�سك�ن  ال�سرط�ن  بدرا�سة  املعني  العلم�ء 
الطبية  ل��الأب��ح���ث  "برغوفر"  مب��رك��ز 
م��ع��دالت  اإن  ب���أ���س��رال��ي���،  ب��ك��وي��ن��زالن��د 
االإ�س�بة ب�سرط�ن اجللد اأكرث ارتف�ع� بني 
اجليل االأكر �سن�، ب�سبب االأ�سرار الن�جتة 
على  ال�سم�ض  الأ�سعة  املب��سر  التعر�ض  عن 

مدى عقود.
ال�سوء  �سلطت  ال��درا���س���ت  بع�ض  لكن 
التي  الفع�لة  للمواد  املحتملة  االأث���ر  على 
تدخل يف تركيب م�ستح�سرات الوق�ية من 
املواد  هذه  بع�ض  اأن  اإىل  واأ�س�رت  ال�سم�ض، 

قد ت�سر ب�سحتن�.
الع�م، اعترت  �س�بق من هذا  ويف وقت 
 14 االأم��ري��ك��ي��ة،  وال����دواء  ال��غ��ذاء  اإدارة 
التي  الكيمي�ئية  العن��سر  م��ن  عن�سرا 
تدخل يف تركيب م�ستح�سرات الوق�ية من 

ال�سم�ض، غر اآمنة وغر فع�لة.
اأ�سبحت  "خ�سرت كل ثروتي لكنني      

مليونرا من جديد"
    كيف يكون الف�سل دليال للنج�ح؟

االأك��رث  الع�سوية،  املر�سح�ت  متت�ض 
الوق�ية  م�ستح�سرات  معظم  يف  �سيوع� 
البنف�سجية،  ف��وق  االأ�سعة  ال�سم�ض،  من 

وحتوله� اإىل اأ�سعة اأكرث اأم�ن�
مر�سح�ت االأ�سعة فوق البنف�سجية

من  ال��وق���ي��ة  م�ستح�سرات  حت��ت��وي 
ال�سم�ض على مواد فع�لة ت�سكل ح�جزا من 
مر�سح�ت  ت�سمى  البنف�سجية  فوق  االأ�سعة 
نوع�ن  وهن�ك  البنف�سجية.  فوق  االأ�سعة 
البنف�سجية،  ف��وق  االأ�سعة  مر�سح�ت  من 
اأو  الع�سوية  املر�سح�ت  �سيوع�  اأك��رثه��� 
فوق  االأ���س��ع��ة  متت�ض  ال��ت��ي  الكيمي�ئية، 
اأك��رث  اإ���س��ع���ع  اإىل  وحتوله�  البنف�سجية 
فوق  االأ�سعة  مر�سح�ت  اأن  حني  يف  اأم�ن�. 
اأكرث  التي تعد  الع�سوية،  البنف�سجية غر 
اأك�سيد التيت�نيوم واأك�سيد  اأم�ن�، مثل ث�ين 
البنف�سجية  فوق  االأ�سعة  تعك�ض  الزنك، 

وت�ستتبه� بعيدا عن اجللد.
ومن املعلوم اأن بع�ض املر�سح�ت الع�سوية 
ال��دم،  جم��رى  اإىل  وتدخل  اجللد  ميت�سه� 
وهذا ال يدعو للخوف م� دامت املواد اآمنة. 
االآث���ر  على  رك��زت  ال��درا���س���ت  بع�ض  لكن 
اأوك�سيبنزون،  مل���دة  املحتملة  اجل�نبية 
ا�ستخدام� يف م�ستح�سرات الوق�ية  االأكرث 

من ال�سم�ض.
يف  وال����دواء  ال��غ��ذاء  اإدارة  واأ����س����رت 
كمي�ت  ا�ستخدام  تبع�ت  اأن  اإىل  تقريره� 

اأ�سعة  من  الوق�ية  م�ستح�سرات  من  كبرة 
وخل�ست  ب��ع��د.  م��ع��روف��ة  غ��ر  ال�سم�ض، 
اأن  اإىل  ف��ئ��ران  ع��ل��ى  اأج���ري���ت  درا����س����ت 
فوق  لالأ�سعة  الع�سوية  املر�سح�ت  بع�ض 
وكذلك  اأوك�سيبنزون،  مثل  البنف�سجة، 
ت�سبب  اأنه�  يف  ي�ستبه  والفث�الت،  الرابني 
على  توؤثر  اأي  ال�سم�ء،  الغدد  ا�سطراب 

هرمون�تن�.
كبرة  كمي�ت  ا�ستخدام  اأن  ول��وح��ظ 
االأع�س�ء  من��و  يعوق  ال��ف��ث���الت،  م���دة  م��ن 
ي��وؤدي  قد  وه��ذا  ال��ذك��ور،  ل��دى  التن��سلية 
الحقة  م��راح��ل  يف  اأخ���رى  م�سكالت  اإىل 
احليوان�ت  عدد  انخف��ض  مثل  العمر،  من 
املنوية اأو ارتف�ع خم�طر االإ�س�بة ب�سرط�ن 

اخل�سية.
على  الفث�الت  ا�ستخدام  يقت�سر  وال 
ال�سم�ض،  اأ�سعة  من  الوق�ية  م�ستح�سرات 
ب��ل ي��دخ��ل اأي�����س��� يف ت��رك��ي��ب ال��ك��ث��ر من 
ال�س�بون  مثل  التجميل،  م�ستح�سرات 
وال�����س���م��ب��و وط���الء االأظ����ف���ر وب��خ���خ���ت 
تركيب  يف  ال���راب���ني  وي���دخ���ل  ال�����س��ع��ر، 
ب�ل�سعر  العن�ية  م�ستح�سرات  من  الكثر 

وم�ستح�سرات التجميل.
اأ���س��ت���ذة  ف���ن��دب��رغ،  الورا  واكت�سفت 
ال�سحية  للعلوم  اأمهر�ست  بكلية  م�س�عدة 
م��س�ت�سو�ست�ض،  بج�معة  الع�مة  وال�سحة 
اأن اأوك�سيبنزون قد يوؤثر على حجم الغدد 
الثديية للفئران، وعرث على اآث�ر للم�دة يف 
حليب الثدي، وهذا يدل على اأنه قد يكون 
قد  مم�  الثدي،  اأن�سجة  يف  اأي�س�  موجودا 

يوؤثر على منوه ووظ�ئفه و�سحته.
لكن البع�ض يقولون اإن االآث�ر اجل�نبية 
ال�سم�ض  اأ�سعة  من  الوق�ية  مل�ستح�سرات 
على الفئران مل تظهر اإال بعد و�سع كمي�ت 
ي�ستخدمه�  ال  امل�ستح�سرات  م��ن  ك��ب��رة 

الب�سر ع�دة.
يجب اأن ت�سع املراأة م�ستح�سر الوق�ية 
من اأ�سعة ال�سم�ض يومي� ملدة تراوح بني 34 
نف�ض  ج�سمه�  اإىل  يدخل  حتى  �سنة  و277 
تن�ولته�  التي  اأوك�سيبنزين  م��ن  الكمية 

الفئران يف اإحدى الدرا�س�ت
ويف ع�م 2011 على �سبيل املث�ل، خل�ض 
اأوك�سيبنزون بطع�م  اأن خلط  اإىل  ب�حثون 
اأرح�مه�  منو  يف  ت�سبب  الي�فعة  الفئران 
بن�سبة 23 يف املئة. لكنهم ذكروا اأن كمية 
اأوك�سيبنزون التي تن�ولته� الفئران يف هذه 
اإذا  امل��راأة  ج�سم  اإىل  تدخل  قد  الدرا�سة 
ال�سم�ض  من  الوق�ية  م�ستح�سر  ا�ستخدمت 

يومي� ملدة تراوح بني 34 و277 ع�م�.
يف  اأج��ري��ت  اأخ����رى  درا���س��ة  وخل�ست 
ك�نوا  وزوج��ة  زوج   500 على   ،2015 ع���م 
ن�سب  وج��ود  اأن  اإىل  االإجن����ب،  يح�ولون 
تقي  التي  بنزوفينون  م���دة  من  مرتفعة 
حتليل  يف  البنف�سجية  ف��وق  االأ�سعة  م��ن 
يف  الذكور  فر�ض  انخف��ض  اإىل  اأدى  البول 

االإجن�ب بن�سبة 30 يف املئة.
فيت�مني د

ب�س�أن  اأخ��رى  ت�س�وؤالت  البع�ض  واأث���ر 
مدى ت�أثر م�ستح�سرات الوق�ية من اأ�سعة 
يف  د  فيت�مني  ت�سنيع  عملية  على  ال�سم�ض 
لفيت�مني  الرئي�سي  امل�سدر  ف���إن  اجل�سم. 
اأن  البع�ض  وي��رى  لل�سم�ض،  التعر�ض  هو  د 

م�ستح�سرات الوق�ية من ال�سم�ض قد تكون 
ال�سبب يف انت�س�ر نق�ض فيت�مني د.

م�س�عدة  اأ�ست�ذة  نيل،  را�سيل  وتقول 
مب��ع��ه��د ب���رغ���وف���ر ل���الأب���ح����ث ال��ط��ب��ي��ة 
الوق�ية  م�ستح�سرات  اإن  بكوينزالند، 
م�ستوي�ت  على  توؤثر  ال  ال�سم�ض  اأ�سعة  من 
موج�ت  اأط��وال  الأن  اجل�سم،  يف  د  فيت�مني 
ت�سبب  ال��ت��ي  البنف�سجية  ف��وق  االأ���س��ع��ة 
احلروق تختلف عن تلك التي ي�ستمد منه� 

اجل�سم فيت�مني د.
قول اخلراء اإن ا�ستخدام م�ستح�سرات 
على  يوؤثر  ال  ال�سم�ض  اأ�سعة  من  الوق�ية 
الب�لغني  ج�سم  يف  د  فيت�مني  م�ستوي�ت 

االأ�سح�ء
من  الك�فية  الكمي�ت  على  وللح�سول 
التي  املن�طق  �سك�ن  نيل  تن�سح  د،  فيت�مني 
الع�م  م��دار  على  ال�س�طعة  ب�سم�سه�  متت�ز 
ال�سم�ض  من  الوق�ية  م�ستح�سرات  بو�سع 

يومي�.
املخ�وف  اأن هذه  اإىل  اأي�س�  ويلر  وينبه 
اأ�سعة  من  الوق�ية  م�ستح�سرات  ت�أثر  من 
مب�لغ  د،  فيت�مني  اإن��ت���ج  ع��ل��ى  ال�سم�ض 
ي�ستخدمون  ال  الن��ض  اأغ��ل��ب  الأن  فيه�، 
ال�سم�ض  م���ن  ال���وق����ي���ة  م�����س��ت��ح�����س��رات 
االأطب�ء  ين�سح  اإذ  ال�سحيحة.  ب�لطريقة 
�سنتيمر  كل  على  ملليغرام  اثنني  بو�سع 
مربع، اأي م� يع�دل نحو �ست مالعق �سغرة.

لكن ثمة فوائد اأخرى للتعر�ض لل�سم�ض 
من  ال��وق���ي��ة  م�ستح�سرات  حتجبه�  ق��د 
خم�طر  ينفي  ال  ه��ذا  اأن  رغ��م  ال�سم�ض- 
اأن  بينه�  من  اجللد-  ب�سرط�ن  االإ�س�بة 
االأ�سعة فوق البنف�سجية حتث اجل�سم على 
اإنت�ج جزيء اأك�سيد النيريك الذي ي�سهم 
وتخفي�ض  الدموية  االأوع��ي��ة  تو�سيع  يف 

�سغط الدم.
اإن ال��ك��ث��ر م��ن االأدل���ة  وي��ق��ول وي��ل��ر 
من  يقلل  النيريك  اأك�سيد  اأن  اإىل  ت�سر 
القلب  ب���أم��را���ض  االإ���س���ب��ة  اح��ت��م���الت 
واالأوعية الدموية، وهذا اأهم من الوق�ية 
من �سرط�ن اجللد. اإذ يرى ويلر اأن معدالت 
اأم���را����ض القلب  ال��ن���ج��م��ة ع��ن  ال��وف��ي���ت 
اأع��ل��ى م��ن معدالت  ال��دم��وي��ة  واالأوع���ي���ة 
اإذ  اجللد.  �سرط�ن  عن  الن�جمة  الوفي�ت 
اأمرا�ض القلب واالأوعية الدموية يف  ت�أتي 
على  للوف�ة  ت��وؤدي  التي  االأ�سب�ب  مقدمة 
ال�سف�ء  ن�سبة  تقدر  بينم�  الع�مل.  م�ستوى 
بنحو  ال�سبغية  اخلالي�  �سرط�ن  مر�ض  من 
االإ�س�بة  ت���وؤدي  م���  ون����درا  امل��ئ��ة،  يف   92

ب�سرط�ن اجللد اإىل الوف�ة.
م�ستح�سرات الوق�ية من اأ�سعة ال�سم�ض 
حت��ف��زن��� ع��ل��ى ق�����س���ء وق���ت اأط����ول حتت 
معدالت  ترتفع  لهذا  ورمب�  ال�سم�ض  اأ�سعة 
البع�ض  ويرجع  اجللد  ب�سرط�ن  االإ�س�بة 
اجللد  ب�سرط�ن  االإ�س�بة  معدالت  ارتف�ع 
اأ�سعة  من  الوق�ية  م�ستح�سرات  اأن  اإىل 
اأ�سعة  حتت  البق�ء  على  ت�سجعن�  ال�سم�ض 
ديفيد  وي��ق��ول  اأط���ول.  ل��ف��رات  ال�سم�ض 
بكلية  واجلراحة  اجللدية  اأ�ست�ذ  ليفيل، 
امل�س�بني  اأغ��ل��ب  اإن  ييل،  بج�معة  الطب 
ك�نوا  معهم  حت��دث  ال��ذي  اجللد  ب�سرط�ن 
طويلة  لفرات  ال�سم�ض  الأ�سعة  يتعر�سون 
دون اأن يعيدوا و�سع م�ستح�سرات الوق�ية 

من اأ�سعة ال�سم�ض من وقت الآخر، مع العلم 
بعد  ينتهي  الكيمي�ئية  امل��واد  ت�أثر  ب���أن 

فرة حمددة.
كوكب احليوان�ت

من  الوق�ية  م�ستح�سرات  ت�أثر  اأن  اإال 
اأ�سعة ال�سم�ض ال يتوقف على �سحة الب�سر 
ال��درا���س���ت  ع�سرات  اأ���س���رت  ب��ل  فح�سب، 
ف��وق  ل��الأ���س��ع��ة  احل���ج��ب��ة  امل����واد  اأن  اإىل 
اأي�س�.  البحرية  احلي�ة  تهدد  البنف�سجية 
اإذ عرث ب�حثون على اآث�ر املواد الكيمي�ئية 
يف  البنف�سجية  فوق  االأ�سعة  حتجب  التي 
بي�ض الطيور البحرية ويف البح�ر واالأنه�ر 
اأ�سرار  الإحل���ق  يكفي  مب�  مرتفعة  بن�سب 
والثديي�ت  املرج�نية  وال�سعب  ب�الأ�سم�ك 

البحرية.
االأكرث  امل���دة  اأن  اإىل  الب�حثون  واأ�س�ر 
�سمية يف م�ستح�سرات الوق�ية من ال�سم�ض 
بع�ض  فر�ست  ولهذا  "اأوك�سيبنزون"،  هي 
على  امل��ك�����س��ي��ك،  يف  البيئية  امل��ن��ت��ج��ع���ت 
للوق�ية  م�ستح�سرات  ا�ستخدام  الزائرين 

من ال�سم�ض ق�بلة للتحلل احليوي.
اإح�����دى  ووديل،  ����س���ري���ل  وت����ق����ول 
للمحيط�ت  الوطنية  ب����الإدارة  الب�حث�ت 
اإن  املتحدة،  ب���ل��والي���ت  اجل��وي  وال��غ��الف 
قد  اأوك�سيبنزون  مثل  الكيمي�ئية  امل��واد 
اإىل  وت��وؤدي  هرمونية  ا�سطراب�ت  ت�سبب 
وت��وؤث��ر  االأ���س��م���ك،  ل���دى  اجل��ن�����ض  تغير 
قدرته�  وت�سعف  وخ�سوبته�  منوه�  على 
تلوث  اأن  وت�سيف  البي�ض".  اإن��ت���ج  على 
يف  امل�ستخدمة  الكيمي�ئية  ب�ملواد  البيئة 
اأ�سعة  من  الوق�ية  م�ستح�سرات  تركيب 
ال�سمود  على  قدرتن�  ي�سعف  قد  ال�سم�ض 
يوؤدي  وقد  البيئية  التغرات  مواجهة  يف 
البحرية  الك�ئن�ت  بع�ض  انقرا�ض  اإىل 
ب�لعقم.  اإ�س�بته�  احتم�الت  زي���دة  ب�سبب 
يف اإحدى الدرا�س�ت على ال�سعب املرج�نية، 
ب�ملواد  ملوثة  عين�ت  الب�حثون  اكت�سف 
م�ستح�سرات  يف  امل�ستخدمة  الكيمي�ئية 
ع�لية  ب��رك��ي��زات  ال�سم�ض  م��ن  ال��وق���ي��ة 
قتله�  اأو  بت�سوه�ت  الإ�س�بته�  يكفي  مب��� 
على  اأج��ري��ت  التي  الدرا�س�ت  اإح��دى  ويف 
كونغ،  ه��ون��غ  م��ي���ه  يف  املرج�نية  ال�سعب 
ك�نت  العين�ت  بع�ض  اأن  ب�حثون  اكت�سف 
م��ل��وث��ة ب��رك��ي��زات م��رت��ف��ع��ة م��ن امل���واد 
م�ستح�سرات  يف  امل�ستخدمة  الكيمي�ئية 
يكفي  مب���  ال�سم�ض  اأ���س��ع��ة  م��ن  ال��وق���ي��ة 
ال�سعب  قتل  اأو  ب�لت�سوه�ت  الإ�س�بته� 
يجمع  االآن،  حتى  لكن  الي�فعة.  املرج�نية 
اأ�سعة  من  الوق�ية  اأهمية  على  اخل��راء 
حلم�ية  االأف�سل  الطريقة  ولعل  ال�سم�ض. 
للحف�ظ  واأي�س�  ال�سم�ض  اأ�سعة  من  اجل�سم 
مالب�ض  ارت���داء  هي  ال��ري��ة،  احلي�ة  على 
�سم�ض  عن  واالبتع�د  الظل  يف  واجللو�ض 
يتعني  ذلك،  تعذر  واإذا  احل�رقة.  الظهرة 
ال�سم�ض  من  الوق�ية  م�ستح�سرات  ن�سع  اأن 
وفق� لتعليم�ت اخلراء واالأطب�ء. وُين�سح 
من  ال��وق���ي��ة  م�ستح�سرات  ب������س��ت��خ��دام 
غر  مر�سح�ت  تت�سمن  التي  ال�سم�ض  اأ�سعة 
ع�سوية لالأ�سعة فوق البنف�سجية، لتف�دي 
مثل  الكيمي�ئية،  للمواد  املحتملة  االأث���ر 
واحل��ي���ة  اأج�س�من�  على  اأوك�����س��ي��ب��ن��زون، 

الرية.

سرطان الجلد: هل تسبب مستحضرات 
الوقاية من أشعة الشمس اإلصابة بالمرض؟ *وكاالت

يف  ال�س�ئعة  القلب  اأمرا�ض  ف���إن  للعلم�ء،  طبق� 
الب�سر ن�درة جدا يف اأي حيوان�ت اأخرى

"فقد"  �سنة،  م��الي��ني  ث��الث��ة  اأو  مليوين  قبل 
اأج�س�دهم،  اأحد اجلين�ت املهمة يف  اأ�سالفن� االأوائل 

وفق� لدرا�سة علمية حديثة.
ل��ق��د ���س��ه��دت اأج�����س���م اأ���س��الف��ن��� االأوائ������ل من 
يطلق  ج��ني  ن�س�ط  عطلت  جينية  ط��ف��رة  الب�سر 
من  �سل�سلة  وبعد   ،CMAH ا�سم  اخت�س�را  عليه 
اإن�س�ن الهومو �س�بين�ض )اأو االإن�س�ن  التطورات، ورث 

الع�قل االأول( فقدان هذا اجلني.
يف  ب�حثون  اأج��راه���  ج��دي��دة  درا���س��ة  وبح�سب 
هذه  نتيجة  ف�إن  ك�ليفورني�،  يف  دييغو  �س�ن  ج�معة 
الطفرة اجلينية تركت االإن�س�ن على وجه التحديد 

ُعر�سة للنوب�ت القلبية.
وتقول منظمة ال�سحة الع�ملية اإن اأمرا�ض القلب 
املبكرة  الوف�ة  اأ�سب�ب  تت�سدر  الدموية  واالأوعية 
)التي ت�سيب َمن هم دون �سن ال�سبعني( حول الع�مل.

الع�مل  حول  الوفي�ت  ثلث  الن�سبة  هذه  ومتثل 
�سنوي� - اأي 17.9 مليون �سخ�ض تقريب� - وهو عدد 
ع�م  بحلول  �سخ�ض  مليون   23 اإىل  ي�سل  اأن  متوقع 

.2030
ان�سداد  جراء  الوف�ة  تكون  احل�الت،  ويف معظم 
ال�سرايني، ب�سبب الروا�سب الدهنية، مم� يقلل معدل 

تدفق الدم لالأع�س�ء احليوية ب�جل�سم.
    درا�سة: الري��سة يف منت�سف العمر حتد من 

اأمرا�ض القلب
    عالج جديد للنوب�ت القلبية ب��ستخدام رقعة 

حيوية ُتلحق ب�لقلب الإنق�ذ املر�سى
الب�سر،  بني  االأم��را���ض  ه��ذه  ت�سيع  بينم�  ولكن 
االأخرى،  الثديي�ت  تقريب�" يف  موجودة  "غر  ف�إنه� 
كم�  الن�س�ط،  قليلة  ال�سمب�نزي  ق��ردة  فيه�  مب��� 
اأي دليل على وجود هذه االأمرا�ض بني  يك�د ينعدم 

احليت�ن والدالفني ال�سخمة.
ُعر�سة  اأك��رث  وتركن�  للب�سر  ح��دث  ال��ذي  فم� 

لالإ�س�بة بتلك االأمرا�ض؟
الوف�ة  اأ�سب�ب  تت�سدر  وال�سرايني  القلب  اأمرا�ض 
املبكرة حول الع�مل، طبق� الإح�س�ءات االأمم املتحدة

ب�سرية" "�سمة 
اأح��د  ف���رك��ي،  اأج��ي��ت  ك���ن  �س�بقة،  درا���س���ت  يف 
الب�حثني الق�ئمني على هذه الدرا�سة، قد الحظ اأن 

ان�سداد ال�سرايني مر�ض ال ي�سيب غر الب�سر.
ُو�سعت  �سنوات،  ع�سر  قبل  اأجريت  جتربة  ويف 
حيوان�ت ال�سمب�نزي وثديي�ت اأخرى حتت املالحظة 
يف اأقف��ض للوقوف على م� اإذا ك�نت العوامل امل�سببة 
ملر�ض ان�سداد ال�سرايني لدى االإن�س�ن )كقلة الن�س�ط 
وارتف�ع  ب�لكولي�سرول  الغني  وال��غ��ذاء  وال�سمنة 
احليوان�ت  هذه  اإ�س�بة  اإىل  �ستوؤدي  ال��دم(  �سغط 

ب�أزم�ت قلبية.
لكن مل يتم ت�سجيل �سيء يذكر. وك�نت االإ�س�بة 
ح�ل  ويف  ن���درة  ال�سمب�نزي  بني  القلبية  ب�الأزم�ت 

االإ�س�بة به� مل تكن نتيجة ان�سداد ال�سرايني.
ت�أكيد  اإىل  الب�حثني  ال��درا���س���ت  ه��ذه  وق����دت 
واالأوعية  القلب  اأم��را���ض  تع�ين  ال  احليوان�ت  اأن 
تطورات  �سهدت  قد  اأج�س�مه�  ك�نت  اإذا  اإال  الدموية 
اأج�س�م  بوظ�ئف  �سبيهة  وظ�ئفه�  تركت  جينية 
كمي�ت  تتن�ول  احليوان�ت  تلك  ك�نت  اإذا  اأو  الب�سر، 
البحث  الأغ��را���ض  الكولي�سرول  من  طبيعية  غر 

العلمي.
يف  املن�سورة  اأي��دي��ن���،  ب��ني  ال��ت��ي  ال��درا���س��ة  ويف 
االأك�دميية الوطنية للعلوم، ا�ستخدم ف�ركي وفريقه 
فئران� معدلة جيني� تع�ين تعطال يف ن�س�ط جني ال� 
CMAH مت�م� كم� هي احل�ل يف الب�سر، وجمموعة 
معطال  اجل��ني  نف�ض  يكن  مل  ال��ف��ئ��ران،  م��ن  اأخ���رى 
ب�أج�س�مه�. وب�لرغم من اأن جمموعتي الفئران ك�نت 
تقدم له� نف�ض االأغذية ومت�ر�ض ذات االأن�سطة، ف�إن 
تر�سب�ت  �سهدت  جيني�  املعدلة  الفئران  جمموعة 
عف مق�رنة بذلك الذي  ال�سِ دهون يف دم�ئه� مبعدل 

�سهدته املجموعة االأخرى.
 CMAH ال�  جني  فقدان  "اإن  الدرا�سة:  تقول 
اال�ستعداد  يف  ملحوظ  ب�سكل  �س�عد  قد  الفئران  يف 

لالإ�س�بة ب�ن�سداد ال�سرايني دون تغر يف وزن اجل�سم 
اإىل  البي�ن�ت  هذه  وت�سر  الدهنية.  التكوين�ت  اأو 
CMAH بفعل التطور رمب� قد  ال�  اأن فقدان جني 
القلب  ب�أمرا�ض  لالإ�س�بة  اال�ستعداد  زي�دة  يف  اأ�سهم 

واالأوعية الدموية لدى الب�سر".
اإىل  حتت�ج  احل��ي��وان���ت  اإن  يقولون  الب�حثون 
حتويرات جينية اأو تن�ول اأغذية غر طبيعية حتى 

ت�س�ب ب�ن�سداد ال�سرايني
اأخط�ر متعلقة ب�للحوم احلمراء

ي�سر الب�حثون اإىل اأن هن�ك العديد من العوامل 
اإ�س�بة  فر�ض  معدل  تزيد  والتي  للمر�ض  امل�سببة 

الب�سر ب�أمرا�ض القلب واالأوعية الدموية.
ب�أن�سطة  القي�م  ع��دم  العوامل،  ه��ذه  بني  وم��ن 
ومر�ض  وال�����س��ن،  الكولي�سرول،  وارت��ف���ع  بدنية، 
اللحوم  وت��ن���ول  وال��ت��دخ��ني،  وال�سمنة،  ال�سكري، 

احلمراء.
نحو  يف  موجودة  تكون  ال  العوامل  تلك  اأن  على 
15 يف املئة من احل�الت التي ت�س�ب الأول مرة، حيث 
يكون �سبب االإ�س�بة هو اال�ستعداد اجليني، بح�سب 
ف�ركي، الذي يرى اأن هذا "ميكن اأن ي�س�عد يف تف�سر 
القلب  ب�أمرا�ض  لالإ�س�بة  اال�ستعداد  وراء  ال�سبب 
واالأزم�ت حتى بني النب�تيني ممن لي�ض لديهم اأ�سب�ب 

وا�سحة لالإ�س�بة بتلك االأمرا�ض.
الب�سر  كل  ب�ت   CMAH ال�  جني  فقدان  بعد 

عر�سة لالإ�س�بة ب�أمرا�ض القلب، بح�سب ب�حثني
لكن حمبي تن�ول اللحوم احلمراء لديهم الكثر 
ك�سفت  التي  الدرا�سة  نت�ئج  لكراهية  االأ�سب�ب  من 

زي�دة خم�طر االإ�س�بة لديهم.
حم�ض  م��ن  ن��وع���   CMAH ال����  ج��ني  وي��ف��رز 
ال��ذي   ،Neu5Gc ا���س��م  عليه  ُيطلق  ال�سي�ليك 

ن�ستهلكه عندم� ن�أكل حلوم� حمراء.
يف   CMAH ال����  ج��ني  ن�����س���ط  تعطيل  وب��ع��د 
حم�ض  اإىل  مفتقرين  الب�سر  اأم�سى  اأ�سالفن�،  اأج�س�م 
امل�دة  هذه  مع  يتع�مل  اجل�سم  وب�ت   Neu5Gc ال� 

كم� لو ك�نت غريبة وافدة من اخل�رج.
ال�  حم�ض  م��ن  كبرة  كمي�ت  ن�ستهلك  وعندم� 
Neu5Gc الذي حتتوي عليه اللحوم احلمراء، ف�إن 
التح�سني  من  كنوع  حيوية  م�س�دات  تفرز  اأج�س�من� 
ي�سمى  مزمن  الته�ب  اإىل  ب��دوره  يقود  مم�  املن�عي، 

.xenosialitis
ربط  و�س�بقة،  راه��ن��ة  مالحظ�ت  على  وب��ن���ء 
خطورة  معدل  وارتف�ع  االلته�ب  هذا  بني  الب�حثون 
واالأوع��ي��ة  والقلب  ال�سرط�ن  ب���أم��را���ض  االإ���س���ب��ة 

الدموية.
تن�ولت  التي  الفئران  اأن  عن  الدرا�سة  وك�سفت 
اأغذية غنية مب�دة ال� Neu5Gc ع�نت ارتف�ع� يف 
معدل االإ�س�بة ب�ن�سداد ال�سرايني بن�سبة تزيد عن 

2.4 مق�رنة بغره�.
على  ال�سوء  اإلق�ء  يف  ت�س�عد  اأن  للدرا�سة  ميكن 
معينة  واأن��واع  احلمراء  اللحوم  تن�ول  بني  العالقة 

من ال�سرط�ن
البحث عن روابط جديدة

التي  املن�عية  اال�ستج�بة  اإن  الب�حثون  يقول 
تن�ول كمي�ت كبرة من حم�ض  اأفرزه� اجل�سم عند 
بني  ال��رواب��ط  على  ال�سوء  تلقي   Neu5Gc ال��� 
اأن��واع  وبع�ض  احلمراء  للحوم  املرتفع  اال�ستهالك 
من  مزيد  اإىل  يحت�ج  االأم��ر  هذا  لكن   - ال�سرط�ن�ت 

الدرا�سة.
وال تزال من قبيل االألغ�ز حتى االآن معرفة متى 
وكيف ب�ل�سبط فقد اأ�سالفن� من الب�سر االأوائل جني 

.CMAH �ال
اأ�س��ض نظرية  وثمة بع�ض فر�سي�ت ق�ئمة على 
بعدم  يقولون  الب�حثني  لكن  الطبيعي،  االنتق�ء 
تطورت  ع�سوائية  ظ�هرة  حدوث  ا�ستبع�د  اإمك�نية 

حتى ورثه� اإن�س�ن الهومو�س�بين�ض.
ال�  جني  غي�ب  اأن  املق�بل،  يف  العلم�ء،  وي��وؤك��د 
CMAH قد اأك�سب اإن�س�ن الهومو�س�بين�ض ميزتني 
طويلة،  م�س�ف�ت  امل�سي  على  القدرة  هم�:  املق�بل  يف 

وانخف��ض معدل اخل�سوبة.
ويعتقد ف�ركي اأن البحوث اجلديدة حول اجلني 
عالج�ت  لظهور  ال��ب���ب  تفتح  ب���أن  كفيلة  املفقود 

جديدة الأمرا�ض القلب واالأوعية الدموية.

*وكاالت
االأواين  م��ن  ال�س�ئلة  اخل��م��رة  ا�ستخال�ض   
الفخ�رية الفرعونية وحتديد �ساللته� داخل مع�مل 

خ��سة
ن�ئمة  الفرعونية  اخل��م��رة  ميكروب�ت  ك�نت 
)خ�ملة( الأكرث من 5000 ع�م، ومدفونة داخل اأوان 
االأمريكي  قرر  حتى  امل�سري(،  الفخ�ر  )من  خزفية 
�سيمو�ض بالكلي ا�ستخدامه� االآن يف �سن�عة اخلبز. 
وب���ل��ف��ع��ل مت اإن��ت���ج رغ��ي��ف ب������س��ت��خ��دام اخل��م��رة 
علم  ه��واة  اأح��د  بالكلي،  الفرعونية.واالأمريكي 
بوك�ض  اأك�ض  جله�ز  حمرف  األع�ب  ومطور  امل�سري�ت 
Xbox، كم� اأنه يهوى �سن�عة اخلبز وين�سر العديد 

من ال�سور على و�س�ئل التوا�سل االجتم�عي.
واعرف ب�أنه �سنع "اأرغفة رهيبة ت�سبه ال�سخور 
يف �سكله�". لكن هذه التجربة )ب��ستخدام اخلمرة 

الفرعونية( ك�نت يف اإط�ر خمتلف مت�م�.
ميكروب�ت  ا�ستخراج  بخطوة  عمله  بالكلي  بداأ 
تدمر  دون  فرعونية  فخ�رية  اأوان  م��ن  اخل��م��رة 
�سرين�  االآث�ر  ع�ملة  مب�س�عدة  ومتكن  االأواين.  هذه 
لوف، من الو�سول اإىل جمموعة من اأدوات فرعونية 
متحفني  يف  حمفوظة  ك�نت  واخلبز  البرة  ل�سن�عة 

يف مدينة بو�سطن االأمريكية.
وا�ستع�ن اأي�س� بع�مل االأحي�ء املجهرية بج�معة 
اأيوا الدكتور ريت�س�رد بوم�ن، ال�ستخراج اخلمرة من 

االأواين الفخ�رية وحتديد �ساللته� اأي�س�.
يف  الغذائية  املواد  بوم�ن  االأحي�ء  ع�مل  وحقن 
ميكروب�ت  عليه�  تتغذى  حتى  الفخ�رية  االأواين 
الن�ئج  ال�س�ئل  �سحب  ذلك  وبعد  الن�ئمة،  اخلمرة 

لتحليله�  العين�ت  معظم  واأر�سل  العملية.  هذه  عن 
معملي�، لكن بالكلي احتفظ بواحدة.

وح�وي�ت  القدمية  واحلبوب  املي�ه  وب��ستخدام 
ملدة  العجينة  لت�سنيع  االأولية  امل��واد  جهز  معقمة، 
املكون�ت  اأقرب  اإىل  الو�سول  اأجل  من  وذلك  اأ�سبوع. 
م�  ل�سن�عة  القدم�ء  امل�سريون  ي�ستخدمه�  التي ك�ن 

ك�نوا يعترونه خبزا.
احلبوب  من  خليط  مع  اخلم�ئر  بالكلي  وو�سع 
التي طحنه� بنف�سه ومل يكن من بينه� القمح املعروف 
ح�لي�، وك�ن اخلليط مكون� من ال�سعر ونب�ت احلجل 
ك�ن  ال��ذي  احل��ب��ة(،  وحيد  ال��ري  القمح  )ي�سبه 

ي�ستخدمه الفراعنة قبل 10 اآالف ع�م.
من  خليط  مع  الفرعونية  اخلمرة  و�سع  بالكلي 
احلبوب التي ا�ستخدمه� الفراعنة ومل يكن من بينه� 

القمح املعروف ح�لي�
جدا،  قدمية  اخلم�ئر  هذه  اأن  بالكلي  ويو�سح 
امل�سريون  تو�سل  ن�ئمة،  اخلم�ئر  هذه  ك�نت  "بينم� 

القدم�ء اإىل القمح احلديث".
اأن اأقدم االأهرام�ت املعروفة يف اجليزة  واأ�س�ف 
ك�نت  بينم�  ع�م،   4500 حوايل  اإىل  ت�ريخه  يعود 
�سالالت اخلمرة هذه خمزنة قبل ذلك بحوايل 700 

ع�م، اأي اأنه� عمره� ي�سل اإىل 5200 ع�م.
االأول��ي��ة  )العجينة  رائحته�  "ك�نت  وي��ق��ول: 
حديث�".  املعروفة  تلك  عن  مت�م�  خمتلفة  للخبز( 
اأكرث  ولكنه�  حدة،  اأقل  اأ�سغر:  الفق�ع�ت  "ك�نت 
مق�بر  خربوا  الذين  الفراعنة  ن�س�ط�."ل�سو�ض 

امللوك
يف  الفراعنة  ملوك  اأحد  ابنة  قر  على  العثور 

ده�سور جنوب الق�هرة

*وكاالت
م��ع ارت��ف���ع درج����ت احل���رارة يف ف�سل 
نوم  على  احلف�ظ  �سعوبة  ت�سغل  ال�سيف، 

ه�دئ ليال تفكر كثر من الن��ض.
ملواجهة  فعله  ميكن  م�  هن�ك  هل  ولكن 

موجة احلر. هذه بع�ض الن�س�ئح:
ن�����س���ئ��ح ل��ل��ن��وم خ���الل م��وج���ت احل��ر 

ال�سديد
1- ال للقيلولة

بقليل  ت�سعر  احل���ر  اجل��و  يجعلك  ق��د 
اإىل  ذلك  ويرجع  النه�ر.  خالل  الك�سل  من 
حرارة  اإبق�ء  يف  اأكرث  ط�قة  ن�ستخدم  اأنن� 

اأج�س�من� الداخلية متوازنة.
ح�ول  ليال،  نومك  ا�سطرب  اإذا  ولكن 
اأن  �سك  وال  ال��ن��ه���ر.  يف  القيلولة  جتنب 
احل���رارة  ك���ن��ت  اإذا  رائ���ع  ���س��يء  النع��ض 
مرتفعة، لكن من االأف�سل ادخ�ر ذلك لوقت 

الليل.
2- التوقيت

تغير  على  اجل��و  ح��رارة  ت�سجعك  قد 
ومن  امل��ع��ت���د.  اليومي  و�سلوكك  ع���دات��ك 
االأف�سل اأال تفعل ذلك، فقد يوؤدي هذا اإىل 

ا�سطراب نومك.
املعت�د  ذه�بك  بوقت  االل��ت��زام  ح���ول 
اإىل النوم، وافعل م� اعتدت على فعله قبل 

موعد النوم.
3- ح�فظ على ال�سعور ب�لرودة

اخلطوات  واتخذ  االأ�س��سي�ت.  تذكر 
حرارة  درجة  بق�ء  من  للت�أكد  ال�سرورية 
غرفة نومك منخف�سة قدر امل�ستط�ع خالل 

الليل.
حتى  ال��ن��ه���ر،  خ��الل  ال�ست�ئر  اأ���س��دل 
من  وت���أك��د  عنه�.  ال�سم�ض  اأ���س��ع��ة  تبعد 
تدخله�  التي  الن�حية  من  النوافذ  اإغ��الق 
جم�ال  ت��دع  ال  حتى  امل��ن��زل،  م��ن  ال�سم�ض 
للهواء ال�س�خن. وافتح جميع النوافذ قبل 
التوجه اإىل النوم، حتى تت�سرب الن�سم�ت 

املنع�سة اإىل املك�ن.

4- فر�ض االأَ�ِسرة
ال�سرير،  فر�ض  من  االإم��ك���ن  ق��در  قلل 
لكن ت�أكد من وجود بع�ض االأغطية قريبة 
الأنه�  القطنية  امل��الءات  وا�ستخدم  منك. 

مفيدة الأنه� تت�سرب العرق.
غرفة  يف  احل��رارة  درجة  اأن  تن�ض  وال 
اإىل  متيل  ج�سمك  ح��رارة  ودرج��ة  نومك، 

االنخف��ض خالل الليل.
�سعرت  اإذا  ليال  ت�ستيقظ  فقد  ولذلك 

ب�لرودة.
5- املراوح

منه�،  ال�سغرة  حتى  املراوح،  ا�ستخدام 
ي�سعرك ب�لفرق يف اجلو احل�ر، خ��سة اإذا 

ك�نت هن�ك رطوبة يف اجلو.
ال��ع��رق،  تبخر  ع��ل��ى  امل����راوح  وت��ع��م��ل 
درجة  على  احلف�ظ  ج�سمك  على  وت�سهل 

حرارة داخلية متوازنة.
واإن مل يكن لديك مروحة، ح�ول ملء 
قوارير امل�ء ال�س�خن لديك مب�ء مثلج بدال 

من ال�س�خن.
بع�ض  ت��رد  اأن  ه��و  االآخ���ر  وال��ب��دي��ل 
جواربك بو�سعه� يف الثالجة، ثم ارتدائه�. 
ح��رارة  يخف�ض  اأق��دام��ك  ت��ري��د  اإن  اإذ 

ج�سمك كله وحرارة ب�سرتك.
6- ح�فظ على رطوبة ج�سمك

تن�ول قدرا ك�في� من امل�ء خالل النه�ر، 
موعد  قبل  كبرة  كمي�ت  �سرب  جتنب  لكن 
"تدمر  النوم  عن  �ست خراف�ت  ن��وم��ك.     

�سحتن� ومزاجن�"
واأن�����ت ط��ب��ع��� ال ت��ري��د اال���س��ت��ي��ق���ظ 
اإىل  التوجه  اأي�س� ال تريد  لكنك  عط�س�ن، 
دورة املي�ه غر مرة يف ال�س�ع�ت االأوىل من 

النوم.
7- فكر فيم� ت�سربه

فكثر  الغ�زية،  امل�سروب�ت  من  اح��ذر 
م��ن��ه��� ي��ح��ت��وي ع��ل��ى ك��م��ي���ت ك��ب��رة من 
الع�سبي  للجه�ز  مثرة  م�دة  هو  الك�فيني، 

املركزي، وجتعلن� اأكرث يقظة.

جين »مفقود« لدى اإلنسان يجعله 
يعاني وحده من النوبات القلبية

استخدام خميرة فرعونية عمرها 5000 
عام إلنتاج خبز أفضل من المعروف حاليا

الحر الشديد: كيف تنام خالل 
موجات الطقس الحار
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*وكاالت
اململكة  البلدان، ومنها  الكثري من  تقدم 
ر�سمية  طبية  ن�سائح  عقود  منذ  املتحدة، 
بخف�ض ما يتناوله الفرد من دهون م�سبعة، 
الن�سائح،  ت��ل��ك  ك��ث��ريون  ي��ت��ج��اه��ل  ل��ك��ن 
تكون  ل��ن  امل�سبعة  ال��ده��ون  اأن  معتقدين 

�سارة مهما تناولوا منها.
وتوجد الدهون امل�سبعة بكميات كبرية 
الد�سم  كامل  احلليب  ومنتجات  اللحوم  يف 
وزيت  النخيل  وزيت  والب�سكويت  والكعك 

جوز الهند.
واإذا كنت ممن يتبعون اإحدى احلميات 
الغذائية ال�سائعة الآن املعتمدة على تقليل 
الكربوهيدرات - كحمية "كيتو" اأو "باليو" 
امل�سبعة  الدهون  من  تتناول  واأنك  فالبد   -

اأكرث من احلد املو�سى به ر�سميا.
ي�سري  م��ن  على  الأم���ر  نف�ض  وينطبق 
الآون��ة الأخ��رية من  انت�سرت يف  مع موجة 
القهوة  اإىل  ال�سمن  اأو  الزبد  بع�ض  اإ�سافة 
20 غراما  ال�  جتاوز حد  ي�سهل  اإذ  �سباحا، 
للن�ساء وال� 30 غراما للرجال املو�سى به يف 

بريطانيا.
الإفراط  اأن  على  العلماء  اأغلب  ويتفق 
م�ستويات  ي��رف��ع  امل�����س��ب��ع��ة  ال���ده���ون  يف 
ي��وؤدي  قد  ما  وه��و  ال��دم،  يف  الكولي�سرتول 
الإ���س��اب��ة  واح��ت��م��ال  ال�����س��راي��ن  ل�سيق 
عددا  لكن  الدماغية.  اأو  القلبية  بال�سكتة 
اأمرا�ض  يف  امل�سكلة  اإن  يقولون  العلماء  من 
واإمنا  امل�سبعة،  الدهون  �سببها  لي�ض  القلب 

ال�سبب يف ذلك هو اللتهاب املزمن.
وت��ن�����س��ح اجل��ه��ات ال�����س��ح��ي��ة ب��اأغ��ل��ب 
البلدان ال�سكان بتقليل الدهون، وخ�سو�سا 
تو�سي  بريطانية  ن�سائح  ومنها  امل�سبعة، 
باأل يتلقى اجل�سم اأكرث من 35 يف املئة مما 
الدهون،  من  )�سعرات(  يحتاجه من طاقة 
الكربوهيدرات، دون  من  املئة  ونحو 50 يف 

اأن يعترب هذا اإفراطا يف الكربوهيدرات.
    اأ�سيب بال�سلل وعاد للعمل بعد ثالثة 

اأ�سهر لي�سبح من اأ�سحاب املالين
    �ستة حتديات تنذر بفناء الب�سرية يف 

امل�ستقبل البعيد
ال��ده��ون  م��ن  الهند  زي��ت ج��وز  ي��ح��وي 
واح��دة  فملعقة  الزبد،  من  اأك��رث  امل�سبعة 
احلد  ن�سف  م��ن  اأك���رث  حت��وي  منه  ك��ب��رية 

املو�سى به يوميا للن�ساء
تو�سي  امل�سبعة،  بالدهون  يتعلق  وفيما 
بريطانيا بن�سبة اأقل، ل تتعدى 11 يف املئة 
غذائية،  �سعرات  من  الفرد  يتناوله  مما 
ومنظمة  املتحدة  الوليات  تو�سي  بينما 
اأي  املئة،  يف   10 من  باأقل  العاملية  ال�سحة 
نحو 20 غراما للن�ساء و30 غراما للرجال 

بالتهام  الفرد  ي�ستنفده  ما  )وه��و  يوميا 
مالعق  واأرب��ع  باجلنب  هامبورغر  �سطرية 

كبرية من الزبد(.
فتذهب  للقلب  الأمريكية  الرابطة  اأما 
لأبعد من ذلك، اإذ تو�سي بن�سبة خم�سة اأو 

�ستة يف املئة فقط.
الآراء  اخ��ت��الف  م��ع  ال��ن��ا���ض  وي��ح��ت��ار 
وت�سارب الأخبار، فما القول الف�سل يف اأمر 

الدهون امل�سبعة؟
تعرب لن غارتون، خبرية تغذية بهيئة 
املعنية  للقلب  كيه" الربيطانية  يو  "هارت 
ت�سجيع  م��ن  قلقها  ع��ن  بالكولي�سرتول، 
امل�سبعة.  النا�ض حاليا على تناول الدهون 
عن  يزيد  ما  فعال  يتناول  الفرد  اإن  وتقول 
امل�سبعة، فال�سخ�ض يف  حاجته من الدهون 
 12.5 على  املتو�سط  يف  يح�سل  بريطانيا 
الدهون  �سعراته احلرارية من  املئة من  يف 
امل�سبعة، رغم التزامه باحلد املو�سى به من 
الدهون اإجمال، اأما الأمريكي فيتناول 11 
يف املئة يف املتو�سط من �سعراته من الدهون 

امل�سبعة، والأ�سرتايل 12 يف املئة.
حت���وي ���س��ري��ح��ت��ان م���ن ال��ب��ي��ت��زا 10 
غرامات من الدهن امل�سبع، اأي ن�سف املو�سى 

به للن�ساء يوميا وثلث املو�سى به للرجال
عدة  عوامل  "ت�سهم  غارتون:  وتقول 
ال��دم،  يف  الكولي�سرتول  م�ستوى  رف��ع  يف 
الدهون  تناول  يف  الإف���راط  اأقلها  ولي�ض 
منذ  ال��درا���س��ات  اأك��دت��ه  م��ا  وه��و  امل�سبعة، 

اخلم�سينيات".
من  ي��ك��ون  ق��د  اأن���ه  غ��ارت��ون  وت�سيف 
الأف�سل للبع�ض تناول اأقل حتى من املو�سى 
به من الدهون امل�سبعة، وخا�سة من تتوافر 
لالإ�سابة  تعر�سه  اأخ���رى  ع��وام��ل  ل��دي��ه 

باأمرا�ض القلب.

ا�ستبدال الدهون
دائ��م��ا  لي�ست  امل�سبعة  ال��ده��ون  ل��ك��ن 
جمرد  فهي  ال�سحة،  تدهور  عن  امل�سوؤولة 
عديدة  غذائية  عنا�سر  من  واحد  عن�سر 
توؤثر يف الإ�سابة باأمرا�ض القلب، وترتابط 

كافة تلك العنا�سر فيما بينها.
ال��ده��ون  ع���ن  ن�ستغني  ح���ن  وح��ت��ى 
اأخرى  باأ�سياء  ن�ستبدلها  قد  فاإننا  امل�سبعة 

لي�ست اأقل �سررا.
ملعقة واحدة كبرية من الزبد بها �سبعة 
غرامات من الدهون امل�سبعة - وال�ستعا�سة 

عنها بال�سكر اأو الدقيق رمبا اأكرث �سررا
تقول غارتون: "�سككت بع�ض الدرا�سات 
يف وجود �سلة مبا�سرة بن الدهون امل�سبعة 
ملا  غالبا  تتطرق  مل  لكنها  القلب،  واأمرا�ض 
ل  ما  وهو  الدهون،  تلك  عن  به  ا�ستعي�ض 

يجب اإغفاله".
اإىل  الدولية  املنظمات  وا�ستندت بع�ض 
الدهون  بخف�ض  للتو�سية  علمية  اأدل���ة 
م�سبعة،  غري  بدهون  وا�ستبدالها  امل�سبعة 
فقد اأ�سارت درا�سة اإىل اأن ا�ستبدال خم�سة 
الدهون  من  املاأخوذة  ال�سعرات  من  املئة  يف 
غري  ال��ده��ون  من  الن�سبة  بنف�ض  امل�سبعة 
اأ�سماك  يف  )امل��وج��ودة  املتعددة  امل�سبعة 
واجل���وز  ال�سم�ض  ع��ب��اد  وزي���ت  ال�����س��امل��ون 
امل�سبعة  غ��ري  ال��ده��ون  م��ن  اأو  وال���ب���ذور( 
الأح���ادي���ة )ك��زي��ت ال��زي��ت��ون وزي���ت بذر 
�سبب  لأي  الوفاة  احتمالت  قلل  اللفت( 

بن�سبة 19 يف املئة و11 يف املئة بالتتابع.
للدهون  "ال�سحية"  البدائل  اأن  ووجد 
امل�سبعة يف احلالتن قللت الإ�سابة بال�سكتة 
با�ستبدال  الإ�سابة  قللت  كما  القلبية، 

الدهون امل�سبعة بالكربوهيدرات.
امل�سبعة  ال��ده��ون  ُت�ستبدل  ح��ن  لكن 

كالدقيق  البي�ساء،  والن�سويات  بال�سكر 
الأبي�ض، تزداد خماطر الإ�سابة بال�سكتة 

القلبية اأكرث.
التغذية  اأ�ستاذ  كليفتون،  بيرت  ويقول 
يف  امل�����س��ارك  اأ���س��رتال��ي��ا  ج��ن��وب  بجامعة 
الغذائية  الن�سائح  "اأغلب  اإن  الدرا�سة، 
والوليات  واأ�سرتاليا  كربيطانيا  ببلدان 
القلب  على  ال�سحي  باملردود  تقر  املتحدة 
بغري  امل�سبعة  ال���ده���ون  ا���س��ت��ب��دال  ع��ن��د 

امل�سبعة."
ب����داأت  ح���ن  "لالأ�سف  وي�����س��ي��ف: 
ال�سناعات الغذائية اإنتاج بدائل منخف�سة 
واحللوى  اجل��اه��زة  الوجبات  يف  ال��ده��ون 
فيها،  ال�سكر  ن�سبة  زادت  وغريه،  والزبادي 
خطر  م��ن  الأرج����ح  على  يقلل  ل  م��ا  وه��و 

الإ�سابة باأمرا�ض القلب".
اأ�سارت درا�سة لنخفا�ض الوفاة بن�سبة 
11 يف املئة عند ا�ستبدال الدهون امل�سبعة 
كزيت  امل�سبعة  غري  الأح��ادي��ة  بالدهون 

الزيتون
كما اأن بع�ض اأنواع الأحما�ض الدهنية 
امل�سبعة تكون  امل�سبعة التي ت�سكل الدهون 
حم�ض  ذلك  ومثال  غريها،  من  �سررًا  اأقل 
الدهون  ن�سف  زهاء  يكّون  الذي  ال�سرتيك 
امل�سبعة يف ال�سوكولتة الداكنة، اإذ ل يرفع 
الدهني  احلم�ض  )لكن  الدم.  كولي�سرتول 
الباملتيك، يرفع  امل�سبع الآخر، وهو حم�ض 
بالعتدال  ُين�سح  وبالتايل  الكولي�سرتول، 

حتى يف تناول ال�سوكولتة الداكنة(.
يتعلق  ف��ي��م��ا  الأم�����ر  ي��خ��ت��ل��ف  ك��ذل��ك 
والزبادي  اجل��نب  ففي  احلليب،  مبنتجات 
الأم��الح  اأح��د  )وه��و  الكال�سيوم  يقلل  رمبا 
�سغط  جعل  يف  ت�سهم  ق��د  التي  املعدنية 
رفع  يف  الأغ��ذي��ة  تلك  اأث��ر  طبيعيا(  ال��دم 
منخف�ض  الدهني  ال��ربوت��ن  كولي�سرتول 
حلم  يحدثه  ال���ذي  الأث���ر  ع��ن  الكثافة، 
ما  ذلك  يف�سر  ورمبا  مثال.  اململح  اخلنزير 
منتجات  تناول  ارتباط  ع��دم  من  لوِحظ 
باأمرا�ض  الد�سم(  الكامل  )ومنها  احلليب 

ال�سريان التاجي.
عن  جميعا  "�سمعنا  غ��ارت��ون:  ت��ق��ول 
يكرثون  وك��ان��وا  امل��ئ��ة  جت����اوزوا  معمرين 
لكن  وغريها.  والق�سدة  الزبد  تناول  من 
الأف�سل  من  الأ�سخا�ض،  ملعظم  بالن�سبة 
والفاكهة  اخل�سروات  تناول  من  الإك��ث��ار 
غري  ال��ده��ون  وم�سادر  املكتملة  واحل��ب��وب 

امل�سبعة كاجلوز والأ�سماك الدهنية".
ما  ل��ك��ام��ل  بالنظر  غ��ارت��ون  وتن�سح 
والإكثار  و�سراب،  طعام  من  الفرد  يتناوله 
م��ن امل��ف��ي��د م��ن��ه، ب���دل م��ن ال��رتك��ي��ز على 

عنا�سر بعينها.

كيتو وباليو: هل تزيد الحميات المعتمدة على 
الدهون من مخاطر اإلصابة بأمراض القلب؟ *وكاالت

ح��ن ت�����س��رتي ك��وب��ا م��ن ال��ق��ه��وة رمب���ا تالحظ 
 - الثالثة  الأحجام  بن  املتو�سط  احلجم  �سعر  اأن 
�سعر  من  كثريا  يقرتب   - والكبري  واملتو�سط  ال�سغري 
احليلة  بتلك  تنخدع  قد  وبالتايل  الكبري،  احلجم 

وتقرر �سراء احلجم الكبري، وتدفع مال اأكرث!
وال�سبب يف هذا هو ما يعرف ب� "تاأثري ال�َسَرك" اأو 
"تاأثري �سعر الإغراء"، واملق�سود به طرح خيار اإ�سايف 
اأقل جذبا بق�سد دفع ال�سخ�ض نحو اإنفاق اأكرث مما 
كان يخطط له يف البداية - واخليار اخلادع هنا هو 

الكوب املتو�سط من القهوة الأغلى ن�سبيا.
بجامعة  نف�سية  خبرية  ت�سانغ،  ليندا  تقول 
اأن  ميكن  معينة  بطريقة  اخليارات  "طرح  هارفارد: 

يوجه الأ�سخا�ض نحو منتج اأعلى ثمنا".
ال�َسَرك"  "تاأثري  ب��ح��ث  ج���رى  ال��ب��داي��ة،  يف 
امل�ستهلك،  على  للتاأثري  ت�سويقية  كا�سرتاتيجية 
ولحقا اأظهرت بحوث اأخرى اأن نف�ض ال�سرتاتيجية 
كالتوظيف  اأخ����رى  جم����الت  ع��ل��ى  تن�سحب  ق��د 

والرعاية ال�سحية وال�سيا�سة.
وميكن ملن يعي تلك ال�سرتاتيجية اأن يقي نف�سه 
اإقناع  من الوقوع حتت تاأثريها، بل وي�ستفيد بها يف 

الآخرين.
القمر  ب��اأط��وار  املزاجية  حالتك  تتاأثر  هل      

املختلفة؟
    ملاذا كان اأجدادنا يثقبون روؤو�سهم؟

"تاأثري  ب�  يعرف  ما  الت�سويق  خ��رباء  ي�ستخدم   
ل  اأغلى  منتج  ل�سراء  امل�ستهلك  لتوجيه  ال�َسَرك" 

يختلف كثريا عن البديل الأرخ�ض
"تاأثري  ا�سرتاتيجية  فيها  توثق  مرة  اأول  كانت 
ال�َسَرك" يف الثمانينيات من القرن املا�سي، مع جلوء 
الإدراك.  على  امل��وؤث��رة  احليل  من  للكثري  اخل��رباء 
واأف�سل طريقة لفهم هذه ال�سرتاتيجية هي النظر 

اإىل مثال عملي.
اخليارات  من  ط��ريان  رحلة  تختار  اأن��ك  تخيل 

الثالثة التالية:
بتكلفة 400 دولر مع فرتة توقف  )اأ(  الرحلة 

ملدة 60 دقيقة
الرحلة )ب( بتكلفة 330 دولرا مع فرتة توقف 

ملدة 150 دقيقة
الرحلة )ج( بتكلفة 435 دولرا مع فرتة توقف 

ملدة 60 دقيقة
�سيختارون  النا�ض  اأغ��ل��ب  اأن  الباحثون  وج��د 
 - )ج(  الرحلة  من  اأرخ�ض  باعتبارها  )اأ(  الرحلة 

رغم اأنها اأغلى بفارق كبري عن الرحلة )ب(.
والآن لننظر لطرح اآخر لنف�ض املثال:

رحلة )اأ( بتكلفة 400 دولر مع فرتة توقف ملدة 
60 دقيقة

الرحلة )ب( بتكلفة 330 دولرا مع فرتة توقف 
ملدة 150 دقيقة

الرحلة )ج( بتكلفة 330 دولرا مع فرتة توقف 
ملدة 195 دقيقة

الرحلة  النا�ض  اأغلب  �سيف�سل  احلالة  هذه  يف 
)ب(.

اأن  ينبغي  ل  اإذ  منطقي،  غري  الأم��ر  هذا  ويبدو 
تكون الرحلة )ب( الآن اأكرث جذبا عن املثال الأول، 
تغيري  لكن  يتغريا؛  مل  وال�سعر  النتظار  وق��ت  لأن 
الرحلة )ج( - باإطالة فرتة توقفها - اأثر على حكم 
م�ستعدا  فجعله  الأخ��رى  اخل��ي��ارات  على  ال�سخ�ض 

لتحمل انتظار اأطول من اأجل �سعر اأرخ�ض.
ويف احلالتن مت طرح خيار الرحلة )ج( كعامل 
اأو ُطعم، بحيث يبدو �سبيها باأحد اخليارين  ت�ستيت 
جذبا،  اأق��ل  ولكن  امل�ستهدف"(  )"اخليار  الآخرين 
بخيار  مبفا�سلته  للهدف  اأكرث  ال�سخ�ض  مييل  بحيث 
اآخر. يقول باحثون اإن حيلة الت�ستيت تن�سحب على 
امل�سروبات  اإىل  الطريان  رحالت  من  املبيعات،  �ستى 

الغازية
التي فح�ست خيارات من هذا  التجارب  ووجدت 
اأن ال�ستعانة بعامل ت�ستيت جيد، كاملطروح  القبيل 
يف املثال، قد يوؤدي لتحويل الراأي عن اأحد اخليارين 
�سهولة  ُيظهر  ما  وه��و   - املئة  يف   40 بنحو  لالآخر 

التاأثري على قرار ال�سخ�ض بتغيري طريقة الطرح.
هو  الأول،  ال�سيناريو  يف  يظهر  كما  والأه����م، 
اأكرث  امل�ستهلك  يجعل  قد  �سعيف  خيار  اإ�سافة  اأن 
ا�ستعدادا لدفع املزيد من املال، وهو ما يعلل اهتمام 

خرباء الت�سويق بتلك ال�سرتاتيجية.
ول يزال علماء النف�ض يبحثون ال�سبب يف ذلك، 
ت�سهل  رمبا  الأ�سعف  باخليار  املقارنة  اإن  ويقولون 
)اأ(  اخليار  بن  فاملفا�سلة  الختيار،  ال�سخ�ض  على 
فبكم  والنتظار،  التكلفة  حيث  من  �سعبة  و)ب( 

اإ�سافية؟  دقيقة   90 ملدة  انتظارا  ال�سخ�ض  يثمن 
اأ�سهل  املفا�سلة  يجعل  ثالث  اختيار  اإ�سافة  لكن 
مب�ساهاتها باخليار ال�سعيف للرحلة )ج( مبا يرجح 

كفة الختيار.
مقرتنة  ال�سلوكية  الأمن���اط  تلك  اأن  ول��وح��ظ 
بالعديد من ال�سلع املختلفة، بدءا من اخلمور مرورا 
باأجهزة التليفزيون وو�سول اإىل ال�سيارات واملنازل، 
اأكرث  املرء  ي�ستميل  جذاب  غري  ثالث  خيار  فوجود 

لأحد اخليارين الأ�سلين.
متوقع"  "خيار  كتابه  يف  اآرييلي  دان  وي�سف 
احليلة  تلك  الإيكونومي�ست  جريدة  ت�ستخدم  كيف 
عن  اأغ��ل��ى،  ا���س��رتاك  اختيار  على  ال��ق��راء  لت�سجيع 
اأو  دولرا،   59 مقابل  رقمي  ا�سرتاك  عر�ض  طريق 
اأو  دولرا،   125 مقابل  املطبوعة  للن�سخة  ا�سرتاك 
مقابل  معا  والرقمية  املطبوعة  للن�سختن  ا�سرتاك 

نف�ض ال�سعر اأي 125 دولرا.
املطبوع  ال���س��رتاك  خ��ي��ار  اأن  وا���س��ح��ا  وي��ب��دو 
اآرييلي  لكن  احلقيقي.  اخليار  عن  ت�ستيتا  اإل  لي�ض 
اإقبال  اأن جمرد وجود هذا اخليار حفز كثريا  وجد 
الكتفاء  من  )بدل  املزدوج  ال�سرتاك  على  القراء 
�سوى  هناك  يكن  مل  وح��ن  الرقمي(.  بال�سرتاك 
على  امل��ئ��ة  يف   52 بن�سبة  ال��ق��راء  اأق��ب��ل  خ��ي��اري��ن 

ال�سرتاك الرقمي فقط، وهو الأرخ�ض كثريا.
كذلك يلجاأ التجار لتلك احليلة يف بيع املنتجات 
موؤخرا  اأجرتها  درا�سة  وثقت  فقد  ال�سعر،  باهظة 
جامعة "بريتي�ض كولومبيا" تاأثري "عامل الت�ستيت" 
على �سوق بيع املا�ض، ووجدت اأن طرح منتجات اأدنى 
التي حتققها  الأرباح  ال�سعر قد يزيد  قليال وبنف�ض 

منافذ البيع بن�سبة تزيد عن 20 يف املئة.
بتلك  ت��اأث��ره��م  م��دى  يف  الأ���س��خ��ا���ض  ويختلف 
احليلة، اإذ يتوقف ذلك على طريقة تفكري ال�سخ�ض. 
اأكرث  اأن بع�ض الأ�سخا�ض  اإىل  وت�سري ال�ستطالعات 
ميال لت�سديق حد�سهم الداخلي، بينما البع�ض الآخر 
اأكرث حتليال لالأمور )والنوع الأول اأكرث تاأثرا بحيلة 

الت�ستيت(.
توؤثر حيلة الت�ستيت يف اختيار �سخ�ض للمواعدة 

مبقارنته باخليارات املطروحة
كما تلعب الهرمونات دورا يف ذلك الأمر، فزيادة 
اأك��رث  الأ���س��خ��ا���ض  يجعل  الت�ستو�ستريون  ه��رم��ون 
اندفاعا، وبالتايل تنطلي عليهم احليلة اأكرث. ونظرا 
ال��ذك��ورة،  هرمون  هو  الت�ستو�ستريون  هرمون  لأن 
اأكرث  اإن الرجال  املاأثور  فرمبا وجب مراجعة القول 
الن�ساء! كما قد يتاأثر املجموع كما يتاأثر  تعقال من 

الفرد بحيلة الت�ستيت.
كما بحث العلماء تاأثري حيلة الت�ستيت يف ظروف 
على  اأي�سا  تنطبق  قد  اأنها  اآرييلي  ووجد  خمتلفة، 
اإذا  اأكرث  ب�سخ�ض  نعجب  قد  اإننا  يقول  اإذ  املواعدة، 
اأقل  لكن  ي�سبهه  اآخر  خيار  جانب  اإىل  موجودا  كان 

جذبا.
يف  الت�سويت  على  احليلة  تلك  توؤثر  قد  كذلك 
بن  املفا�سلة  فعند  التوظيف؛  ويف  النتخابات، 
مر�سحن متقاربن اأحدهما يفوق الآخر قليال تزداد 
الفارق  اأن  رغم  كبرية  ب�سورة  الأقوى  املر�سح  فر�ض 

بينهما لي�ض �سخما.
ال�ستعانة  بحث  يف  بريطانيون  علماء  بداأ  وقد 
على  الأ���س��خ��ا���ض  لت�سجيع  ال�سرتاتيجية  بتلك 
فون  كري�ستيان  در���ض  فقد  �سحي.  �سلوك  ات��ب��اع 
بجامعة  وال�سحة  ال�سلوكية  بالعلوم  باحث  واغرن، 
الأ�سخا�ض  ا�ستعداد  لندن،  كوليدج  يونيفر�ستي 
ب�سرطان  الإ�سابة  عن  الك�سف  لفح�ض  للخ�سوع 
ي�سببه  ما  رغم  هام  فح�ض  وهو  وامل�ستقيم،  القولون 
بن  املري�ض  ُخ��ري  لو  اأن��ه  الباحث  ووج��د  اأمل.  من 
عدم  يختار  قد  عدمه  من  للفح�ض  موعد  حتديد 
حتديد  ه��و  ثالث  اختيار  باإ�سافة  لكن  حت��دي��ده، 
الفح�ض مب�ست�سفى بعيد وانتظار اأطول - وهو اخليار 

امل�سطنع - يزداد اإقبال املر�سى على الفح�ض.
احليلة  تلك  اأهمية  تتبدى  الطبي  املجال  ويف 
جميعا  ميكننا  لكن  الب�سر.  اأرواح  تنقذ  قد  اأنها  يف 
على  الإقناع  على  قدراتنا  زيادة  يف  بها  ال�ستفادة 
خطط  اختيار  مثل  واملهني،  ال�سخ�سي  امل�ستوين 

ال�سفر مع الأ�سدقاء وخالفه.
ُتقبل  ح��ن  ال���رتوي  عليك  يتعن  اخل��ت��ام،  ويف 
اأو اختيار بديل للتقاعد.  على �سراء �سماعة هاتف 
ويتعن عليك اأن ت�ساأل نف�سك اإن كان اختيارك هو ما 
حتتاجه فعال، واإن كان هو ما رغبت فيه منذ البداية 
اأم انطلت عليك حيلة وجود بديل ثالث مل يكن يف 
�سيده  عن  يعدل  ل  متمر�ض  كقنا�ض  كن  احل�سبان. 
مهما بدا من الطري ميينا وي�سارا لت�ستيت النظر عن 

الهدف الأ�سلي!

*وكاالت
يف  فوائد  ذو  احلبوب  رقائق  من  نوع  ال�سوفان، 
الرجيم، وهو يحظى باإ�سادة يف �سفوف اخت�سا�سيي 
يو�سف  ال�سوفان  اأن  كما  الغذائيَّة،  لقيمته  التغذية 
ل��الأف��راد ال��ذي��ن ي��ح��اول��ون خ�����س��ارة ال���وزن اثناء 
اجلوع،  م�ستويات  يف  م  يتحكُّ هو  اإذ  وبعده،  الرجيم، 
القابلة  والأل��ي��اف  امل��اء  من  حمتواه  ارتفاع  ب�سبب 

م يف م�ستويات اجلوع للذوبان. ال�سوفان يتحكُّ
ع��ة من  ي��ت��واف��ر ال�����س��وف��ان يف جم��م��وع��ة ُم��ن��وَّ
عموًما  وهو  معاجلته.  كيفيَّة  على  بناًء  الأ�س�كال، 
غنيٌّ بالألياف القابلة للذوبان وغري القابلة للذوبان 

منها، والف�سفور والثيامن واملغني�سيوم والزنك.
ويف الآتي، تعدد اخت�سا�سية التغذية والتغذية 
الريا�سيَّة عبري بي�سون اأنواع ال�سوفان بالرتتيب، من 
الأقلِّ معاجلة اإىل الأكرث منها، علًما اأنَّه على الرغم 
ا بن القطع الكبرية  من ت�سابه املحتوى الغذائي ن�سبيًّ
اأنواع ال�سوفان  اآثار  من ال�سوفان والناعمة منه، فاإن 
لي�ست  باملُقابل،  ال��دم  يف  ر  ال�سكَّ ن�سبة  يف  املختلفة 
ال�سوفان  تناول  ي�ستغرق  الإط��ار،  هذا  ويف  كذلك. 
القطع  اأو  ال�سوفان  حبوب  مثل:  معاجلة،  الأق���ّل 
الكبرية منه وقًتا اأطول يف اله�سم، ُمقارنًة بال�سوفان 
ن�سبة  ر  موؤ�سِّ يف  اأق��ّل  تاأثري  مع  الناعم،  اأو  امللفوف 
ال�سكر يف الدم، ُمقارنة بال�سوفان امللفوف اأو الناعم. 

الكاملة:  ال�سوفان  حبوب   • ال�سوفان:  اأنواع  ت�سمل 
ال�ساحلة  اإزالة الأجزاء غري  ال�سوفان بغية  ف  ُينظَّ
لالأكل منه، وُترتك احلبوب التي حتتوي على اجلنن 
حتتوي  ال�سوفان:  نخالة   • والنخالة.  وال�سويداء 
على  وُتتناول  الألياف،  معظم  على  ال�سوفان  نخالة 
هيئة حبوب اأو ُت�ساف اإىل الو�سفات لتعزيز حمتوى 
Steel- الكبرية  ال�سوفان  حبوب   • فيها.  الألياف 
ع اإىل قطعتن اأو ثالث  Cut )اأو الأيرلنديَّة(: تقطَّ
منها اأكرث �سغًرا، با�ستخدام �سفرة من الفولذ. كلَّما 

كرب حجم قطع ال�سوفان، طال وقت طهيه.
ال�سوفان  ح��ب��وب  الإ�سكتلندي:  ال�سوفان   •
عند  الع�سيدة  ي�سبه  م��ا  ل  ُت�سكِّ التي  املطحونة، 
ال��ط��راز(:  ق��دمي  )اأو  امللفوف  ال�سوفان   • الطهي. 
ُتلفُّ  التي  البخار،  على  املطبوخة  ال�سوفان  حبوب 
بحيث  منها،  الرطوبة  لإزال��ة  ف  وجُتفَّ ذل��ك،  بعد 

تكون �ساحلة للتخزين.
حبوب  ال��ف��وري(:  )اأو  ال�سريع  ال�سوفان   •
اأط���ول،  ل��وق��ت  ال��ب��خ��ار  على  املطبوخة  ال�����س��وف��ان 
ب�سهولة،  امل��اء  لتمت�ضَّ  رقيقة  قطع  اإىل  عة  وُمقطَّ
العديد  اأنَّ  اإىل  اإ�سارة  الطهي.  عملية  ت�سريع  ُبغية 
اأو  ة  حُم��الَّ ة  التجاريَّ ة  الفوريَّ ال�سوفان  �سنوف  من 
من  خالًيا  املنتج  كون  من  التاأكد  يجب  لذا  هة،  ُمنكَّ

ر. ال�سكَّ

*وكاالت
اجليل  ه��وات��ف  �سبكات  ت�سغيل  ب��داأ 
املتحدة،  اململكة  م��دن  بع�ض  يف  اخلام�ض 
هذه  كانت  اإذا  عما  اأ�سئلة  طْرح  معه  وبداأ 
على  خم��اط��ر  ت�سكل  اجل��دي��دة  التقنية 

ال�سحة.
بع�ض  يف  بالفعل  التقنية  وت��ت��وف��ر 
اجلنوبية  ك��وري��ا  مثل  الأخ����رى،  ال���دول 
الوليات  من  واأجزاء  و�سوي�سرا  واإ�سبانيا 
احل�سر،  ل  امل��ث��ال  �سبيل  على  امل��ت��ح��دة، 
يف  اأخ���رى  اأم��اك��ن  اإىل  التقنية  و�ستمتد 

غ�سون العامن املقبلن.
يعزز  دليل  من  وهل  املخاوف،  هي  فما 

تلك املخاوف؟
    ما الذي تعرفه عن �سبكة ات�سالت 
بريطانيا  ب���داأت  ال��ت��ي  اخل��ام�����ض  اجل��ي��ل 

با�ستخدامها؟
    ماذا �ستقدم تقنيات اجليل اخلام�ض 

اأو ما يعرف ب� 5G؟
ما املختف يف اجليل اخلام�ض؟

على غرار التقنيات اخللوية ال�سابقة، 
ت��ع��ت��م��د ���س��ب��ك��ات اجل��ي��ل اخل��ام�����ض على 
اإ����س���ارات حم��م��ول��ة ع��ل��ى م��وج��ات رادي���و 
الكهرومغناطي�سي-  الطيف  من  ج��زء   -
الهوائي  الإ�سارة  م�ستقبل  بن  ما  منقولة 

اأو ال�ساري الهوائي، وهاتفك.
اإن������ن������ا حم������اط������ون ب����الإ�����س����ع����اع 
من   - ال��وق��ت  ط���وال  الكهرومغناطي�سي 
عن  ف�سال  والتلفزيون،  الراديو  اإ���س��ارات 
الهواتف  التقنية، مبا فيها  املنتجات  كافة 
كاأ�سعة  طبيعية  م���وارد  وم��ن  املحمولة، 

ال�سم�ض.
اخلام�ض  اجل��ي��ل  �سبكات  وت�ستخدم 
ت�ستخدمه  مما  اأعلى  ت��ردد  ذات  موجات 
ي�ساعد  مبا  ال�سابقة،  الهواتف  �سبكات 
اإىل  ال���دخ���ول  م��ن الأج���ه���زة يف  م��زي��دا 
وب�سرعة  التوقيت  نف�ض  يف  الإن��رتن��ت 

اأعلى.
اأق�سر  م�سافات  املوجات  هذه  وتقطع 
يف الأم���اك���ن احل�����س��ري��ة، وم���ن ث��م ف��اإن 
من  املزيد  تتطلب  اخلام�ض  اجليل  �سبكات 
ال�سواري الهوائية الناقلة اأكرث مما كانت 
على  مثَبتة  ال�سابقة،  التقنيات  تتطلبه 

م�ستويات اأقرب اإىل �سطح الأر�ض.
يف  الآن  اجل��ن��وب��ي��ة  ك���وري���ا  مت��ت��ل��ك 
اجليل  ه��وات��ف  �سبكة  ال��ب��الد  اأن��ح��اء  ك��ل 

اخلام�ض
ما املخاوف؟

ال��ذي  الكهرومغناطي�سي  الإ���س��ع��اع 
ت�����س��ت��خ��دم��ه ك��اف��ة ت��ق��ن��ي��ات ال��ه��وات��ف 
من  ال��ق��ل��ق  اإىل  البع�ض  دف���ع  امل��ح��م��ول��ة 
ذلك  يف  مبا  املتزايدة،  ال�سحية  املخاطر 

اأنواع معينة من ال�سرطان.
ال�سحة  2014، قالت منظمة  ويف عام 
مت  ���س��ارة  �سحية  اآث���ار  "ل  اإن��ه  العاملية 
ا�ستخدام  ع��ن  جن��م��ت  اأن��ه��ا  م��ن  ال��ت��اأك��د 

املحمولة". الهواتف 
ال��ع��امل��ي��ة  ال�����س��ح��ة  م��ن��ظ��م��ة  اإن  اإل 
ال�سرطان  ل��ب��ح��وث  ال��دول��ي��ة  وال��وك��ال��ة 
عن  ال��ن��اجت��ة  الإ���س��ع��اع��ات  ك��ل  �سنفتا 
اإ���س��ارات  بينها  )وم��ن  ال��رادي��و  ت���رددات 
م�سرِطنة  "مواد  اأن��ه��ا  ع��ل��ى  ال��ه��وات��ف( 

حمتملة".
دليل  ي��ق��م  "مل  امل��ن��ظ��م��ة:  واأ���س��اف��ت 
الإ�سعاعات  لتلك  التعر�ض  اأن  على  حا�سم 

بال�سرطان". الب�سر  ي�سيب 
وي��ت��ع��ر���ض َم���ن ي��ت��ن��اول اخل�����س��روات 
لنف�ض  "التلك"  بودرة  وي�ستخدم  املخللة 

املخاطر. م�ستوى 
الكحولية  امل�سروبات  ُت�سّنف  بينما 
م�ستوى  ذات  باعتبارها  املُ�سّنعة  واللحوم 

خماطر اأعلى.
عام  ال�سادر  ال�ُسمّية  تقرير  وخل�ض 
الربيطانية،  ال�سحة  وزارة  ع��ن   2018
خماوفهم،  عن  املعربون  به  ي�ست�سهد  الذي 
تعر�ست  التي  ال��ذك��ور  ال��ف��ئ��ران  اأن  اإىل 
موجات  ترددات  اإ�سعاع  من  اأعلى  جلرعات 
الورم  من  بنوع  الإ�سابة  اأظهرت  الراديو 

ال�سرطاين يف القلب.
ويف هذه الدرا�سة، مت تعري�ض اأج�سام 
ال��ف��ئ��ران ب��ال��ك��ام��ل لإ���س��ع��اع م��ن ه��وات��ف 
حممولة ملدة ت�سع �ساعات يوميا على مدى 

عامن، بدءا من قبل ولدتها.
الإ����س���اب���ة  ب���ن  راب�����ط  ي��ظ��ه��ر  ومل 
خ�سعت  ال��ت��ي  وال���ف���ئ���ران  ب��ال�����س��رط��ان 
اأن الفئران  للدرا�سة. بل وجدت الدرا�سة 
اأع��م��ارا  عا�ست  لالإ�سعاع  تعر�ست  ال��ت��ي 

اأطول من نظائرها.
وق���ال اأح���د ال��ب��اح��ث��ن ال��ب��ارزي��ن يف 
ب�سكل  املقارنة  ميكن  "ل  الدرا�سة:  هذه 
�سملتها  التي  التعّر�ض  عمليات  بن  مبا�سر 
الدرا�سات وخ�سعت لها الفئران والتعّر�ض 

ا�ستخدام  ج���راء  الب�سر  يختربه  ال���ذي 
بالن�سبة  ح��ت��ى  اخللوية"،  ال��ه��وات��ف 

الهواتف ب�سكل مكثف. مل�ستخدمي 
ا�ست�ساري  فوخت،  دي  فرانك  ويقول 
املحمولة:  للهواتف  الآم��ن  ال�ستخدام 
زيادة  الأبحاث من  ما توحيه بع�ض  "رغم 
بال�سرطان  الإ�سابة  خماطر  احتمالية 
ج����راء ال���س��ت��خ��دام امل��ك��ث��ف ل��ل��ه��وات��ف 
عالقة  وجود  على  الدليل  فاإن  املحمولة، 
يكفي  مب��ا  مقنعا  لي�ض  بينهما  �سببية 

لتخاذ تدابري وقائية".
العلماء  من  جمموعة  كتبت  ذلك،  ومع 
والأطباء اإىل الحتاد الأوروبي للمطالبة 
ب��وق��ف ن�����س��ر ���س��ب��ك��ات ه���وات���ف اجل��ي��ل 

اخلام�ض.
موجات الراديو غري موؤينة

-امل�ستخدم  الراديو  موجات  نطاق  اإن 
ن،  موؤيِّ غري  املحمولة-  الهواتف  �سبكات  يف 
"مما يعني اأنه يفتقر اإىل الطاقة الالزمة 
اإحداث  ثم  ومن  النووي  احلم�ض  لتفتيت 
روبرت  ديفيد  بح�سب  اخلاليا"،  يف  تلف 

غراميز، الباحث يف عالج ال�سرطان.
ل���ك���ن ال���ت���ع���ر����ض ب��ك��ث��اف��ة ل��ل��ط��ي��ف 
الكهرومغناطي�سي اأعلى من امل�ستوى الناجت 
الهواتف  يف  امل�ستخدمة  ال���رتددات  ع��ن 
الإ�سابة  خماوف  بو�سوح  يثري  املحمولة، 
ال�سم�ض  اأ�سعة  وتدخل  �سحية.  باأخطار 
فوق البنف�سجية �سمن هذه الفئة ال�سارة، 

وميكن اأن ت�سبب �سرطانا يف اجللد.
بخ�سو�ض  ح��ازم��ة  اإر����س���ادات  وث��م��ة 
اإ�سعاعات  م��ن  اأع��ل��ى  مل�ستويات  التعر�ض 
واأ�سعة  الطبية  اإك�����ض  كاأ�سعة  الطاقة، 
اآثارا مدمرة جل�سم  غاما، والتي قد تورث 

الإن�سان.
املتفَهمة  الأم��ور  "من  غراميز:  يقول 
بال�سرطان،  الإ���س��اب��ة  م��ن  النا�ض  خ��وف 
لكن من الأهمية مبكان تو�سيح اأن موجات 
الذي  ال�سوء  من  حتى  اأث��را  اأقل  الراديو 

يوميا". نبا�سره 
وي�سيف: "ل يوجد دليل كاف على اأن 
الال�سلكية  ال�سبكات  اأو  الهواتف  �سبكات 

كانت �سببا يف م�سكالت �سحية".
هوائيات  �سواري  من  القلق  ينبغي  هل 

�سبكات اجليل اخلام�ض؟
املزيد  اخلام�ض  اجليل  تقنية  تتطلب 
هذه   - اجلديدة  القاعدية  املحطات  من 

تنقل  ال��ت��ي  ال��ه��وائ��ي��ة  ال�������س���واري  ه���ي 
وت�ستقبل الإ�سارات من واإىل الهواتف.

النواقل،  م��ن  الكثري  وج��ود  ظ��ل  ويف 
من  مب�����س��ت��وي��ات  ال��ع��م��ل  منها  ل��ك��ل  مي��ك��ن 
يف  لزمة  كانت  التي  تلك  من  اأقل  الطاقة 
انخفا�ض  يعني  مما  الرابع،  اجليل  تقنية 
عن  الناجم  لالإ�سعاع  التعر�ض  م�ستوى 

�سواري هوائيات �سبكات اجليل اخلام�ض.
وق��ي��ا���س��ا ع��ل��ى ت��ع��ل��ي��م��ات احل��ك��وم��ة 
القاعدية  امل��ح��ط��ات  ح��ول  الربيطانية 
د  ت��ردُّ ح��ق��ول  ف���اإن  امل��ح��م��ول��ة،  للهواتف 
ي�ستطيع  التي  الأماكن  الراديو يف  موجات 

العامة الو�سول اإليها ل ترقى للمعايري.
ماذا عن خماطر احلرارة؟

الذي  اخلام�ض  اجليل  طيف  من  جزء 
�سمن  يقع  الدولية  الإر�سادات  به  ت�سمح 
)الدقيقة(  امليكروويف  م��وج��ات  نطاق 
من  ب��ه  مت��ر  فيما  احل���رارة  تبعث  وال��ت��ي 

اأ�سياء.
اآثار ارتفاع م�ستويات احلرارة  اأن  على 
يف �سبكات اجليل اخلام�ض )وما �سبقها من 
بح�سب  ���س��ارة،  لي�ست  ه��وات��ف(  تقنيات 
ا�ست�ساري  ك��روف��ت  ردوين  الربوفي�سور 
الإ�سعاعات  من  للوقاية  الدولية  اللجنة 

غري املوؤينة.
تردد  م�ستوى  "اأعلى  كروفت:  ويقول 
من  ل��ه  التعر�ض  ميكن  ال��رادي��و  مل��وج��ات 
�سغريا  وك��ان  ر���س��ده  مت  اخلام�ض  اجليل 
درجة  يف  ارت��ف��اع  ُي�سَجل  مل  بحيث  ج��دا 

احلرارة حتى الآن".
حدود التعر�ض

"رغم  املتحدة:  اململكة  حكومة  تقول 
ملوجات  التعر�ض  يف  ال�سئيلة  ال��زي��ادة 
اجليل  �سبكة  ظهور  على  املرتتبة  الراديو 
اخل��ام�����ض، ل ي����زال م�����س��ت��وى ال��ت��ع��ر���ض 

منخف�سا". الإجمايل 
اإ���س��ارات اجليل  ول ي��زال م��دى ت��ردد 
املوؤين  غري  النطاق  يف  منح�سرا  اخلام�ض 
دون  يزال  ول  الكهرومغناطي�سي،  للطيف 
الدولية  اللجنة  تعتربه  ال��ذي  امل�ستوى 

للوقاية الإ�سعاعية �سارا.
وتقول منظمة ال�سحة العاملية اإنه مل 
يظهر ما ي�سري اإىل اآثار �سارة �سحيا جراء 
الكهرومغناطي�سية  ل��ل��رتددات  التعر�ض 
حددتها  التي  امل�ستويات  دون  ه��ي  التي 

للوقاية الإ�سعاعية. اللجنة الدولية 

تعرف على الحيلة التي يستخدمها 
خبراء التسويق لدفعك إلنفاق المزيد

فوائد الشوفان في الرجيم الغذائي

هل تسبب شبكات هواتف الجيل الخامس أضرارا صحية؟
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*وكاالت
كري�ستيانو  الربتغايل  النجم  خ�سر 
اأول اختبار كبري مع فريقه  رونالدو يف 
نهائي  ن�����س��ف  يف  ال��ن�����س��ر،  اجل���دي���د، 
موجة  اأث��ار  مما  ال�سعودي«،  »ال�سوبر 
الأداء  وان��ت��ق��ادات  وا���س��ع��ة،  ا���س��ت��ي��اء 
وال�سفقة  ال��ف��ري��ق  واإدارة  »ال����دون« 

اخليالية ل�سمه.
اآماال كبرية  الن�سر  وعلقت جماهري 
على جنمها اجلديد كري�ستيانو رونالدو 
“ال�سوبر  ك��اأ���س  نهائي  ن�سف  لتجاوز 
احتاد  تخطي  توقعت  اإذ  ال�سعودي” 
امتحانه  “الدون” اأخفق يف  لكن  جدة، 

الكبري االأول مع “العاملي«.
 ،)1-3( االحتاد  من  الن�سر  وخ�سر 
العا�سمة  لفريق  الكثري  يقدم  اأن  دون 
ب�سفقة  ا�ستقدمه  ال���ذي  ال�سعودية 
وه��و  دوالر(  م��ل��ي��ون   200( خيالية 

يقرتب من �سن 38 عاما!
هذا  يف  الربتغايل  النجم  خ�سارة 

االختبار اأثارت جداًل وا�سًعا على و�سائل 
مغردون  انتقد  اإذ  االجتماعي  التوا�سل 
“ف�سل” رونالدو وامل�ستوى الذي ظهر به 

خالل املباراة.
عرب  ال�سعدون  خالد  �سفيان  وكتب 
“ماذا فعل بالكرات التي و�سلت  تويرت: 
الرجل مل  راأ�سية خطرية،  له؟ عدا عن 
ي�سنع فارًقا حتى بالتمرير! ف�سل متاًما 
اجلانب  حتى  الفردية!  املحا�سرة  �سد 

املهاري لديه كان �سعيًفا«!

ويف املقابل برر اآخرون ف�سل رونالدو 
مغردون  عنه  داف��ع  بينما  �سنه،  بكرب 
اآخرون، منتقدين اإدارة الفريق. واأرجع 

اأحمد �سرحان الف�سل اإىل املدرب!
“ف�سل  فانتقد  احلميد  ط���ارق  اأم���ا 
نقاط  اأح��د  من  اال�ستفادة  يف  الفريق 

قوة رونالدو”: ال�سربات الراأ�سية!
�سم  �سفقة  اآخ����رون  ان��ت��ق��د  فيما 
وكتب  اأ�سا�سها!  من  الن�سر  اإىل  رونالدو 
خالد: “عندما اأردت اأن تطور ريا�ستك، 
ف�سل  وللن�سر؟  رون��ال��دو؟  اإال  جتد  اأمل 

جديد يف ريا�ستنا«!
ال�سعودي  م�سواره  بداأ  رونالدو  وكان 
امل��ب��اراة  خ�سارة  يف  ثنائية  بت�سجيله 
الن�سر  جن���وم  ج��م��ع��ت  ال��ت��ي  ال���ودي���ة 
الفرن�سي  جرمان  �سان  بباري�س  والهالل 
م��ب��ارات��ه  م��ن  م��ن��ت�����س��رًا  وخ����رج   ،5-4
الر�سمية االأوىل بالفوز على االتفاق يف 

الدوري 1-0 لكن من دون اأن ي�سجل.
م��ن جماهري  ال��ك��ث��ريي��ن  اآم����ال  ل��ك��ن 
ال��دون  على  معقودة  ت���زال  م��ا  الن�سر 

ل�سنع مفاجاآت يف ال�سعودية.

*وكاالت
اأك�����د جن���م ال��ت��ن�����س ال�����س��رب��ي، 
ت�سرف  اأن  دي��وك��وف��ي��ت�����س،  ن��وف��اك 
الرو�س  امل�سجعني  بع�س  جتاه  وال��ده 
و�سائل  بع�س  قبل  من  تف�سريه  اأ�سيء 
يوجد  ال  اأن��ه  على  م�سددا  االإع���الم، 
من  نوع  »اأي  يوؤيد  عائلته  يف  فرد  اأي 

احلرب«. اأو  العنف 
الذي  الفيديو  مقطع  على  وتعليقا 
مع  ديوكوفيت�س،  �سردجان  لوالده  ُن�سر 
فالدميري  الرو�سي  الرئي�س  اأن�سار  بع�س 
ب��وت��ني ح��ام��ل��ني ال��ع��ل��م ال���رو����س���ي، يف 
اأرينا  الفر  رود  مللعب  املجاورة  املنطقة 
“�سمعت  نوفاك  قال  ب��ارك،  ملبورن  يف 

“حتياتي”  يقول  الفيديو،  يف  قاله  ما 
ول��ك��ن ل��الأ���س��ف ق��ام��ت ب��ع�����س و���س��ائ��ل 
خاطئة  بطريقة  بتف�سريه  االإع���الم 

حقا«.
املو�سوع ت�ساعد  “اآ�سف الأن  واأ�ساف 
ال  اأن��ه  النا�س  يفهم  اأن  اآم��ل  لكن  كثريا، 
نية على االإطالق منه لدعم اأي مبادرة 

تتعلق باحلرب«.
واأو����س���ح م��ف�����س��را م���ا ح���دث عقب 
روبليف  اآن��دري  الرو�سي  على  انت�ساره 
يف  ق��ال  كما  “والدي،  النهائي  رب��ع  يف 
امل�سجعني  بع�س  لروؤية  يهب  كان  بيان، 
باأ�سرتاليا،  مبارياتي  اإحدى  نهاية  بعد 

لتقدمي ال�سكر لهم«.

ت��اأه��ل  ال���ذي  ديوكوفيت�س  وت��اب��ع 
بعد  العا�سرة،  للمرة  البطولة  لنهائي 
“كانت  بول  تومي  االأمريكي  على  فوزه 
ال�سربية،  االأع���الم  م��ن  الكثري  هناك 
وهو اعتقد اأنه يلتقط �سورة مع �سخ�س 
هذه  ط��وى  لقد  �سيء،  كل  ه��ذا  �سربي، 

ال�سفحة«.
واأنا  اأكملها  واأ�سرتي  “والدي  و�سدد 
اأي�سا مررنا بعدة حروب يف الت�سعينات.. 
�سد  نقف  فنحن  ب��ي��ان،  يف  ق��ال  وك��م��ا 
احلرب وال ندعم اأبدا اأي نوع من العنف 
اأو احلرب، نعلم مدى الدمار الذي ميكن 
اأي  �سعب  اأو  اأ���س��رة  اأي  عليه  تكون  اأن 

بلد”.

*وكاالت
يف  ال�سابعة  ال�سفقة  اإمتام  من  للغاية  قريبا  ت�سيل�سي  بات 
يف  يونايتد  مان�س�سرت  على  والتفوق  اجلاري،  ال�ستوي  املريكاتو 

مناف�سة خا�سة.
االنتقاالت،  �سوؤون  يف  املخت�س  رومانو  فابريزيو  وبح�سب 
مالو  الفرن�سي،  ليون  لفريق  االأمين  الظهري  مع  ت�سيل�سي  اتفق 

جو�ستو، على اإجراء الك�سف الطبي غدا ال�سبت.
�سهر  يف  البلوز  ل�سفوف  جو�ستو  ين�سم  اأن  املنتظر  وم��ن 

يونيو/ حزيران املقبل اإىل جانب نكونكو.
اإىل  ال�سفقة،  قيمة  يورو  مليون   30 على  ليون  و�سيح�سل 

جانب االإ�سافات مع االحتفاظ بالالعب على �سبيل االإعارة.
اإ�سابة  ب�سبب  االأمي��ن  الظهري  مركز  يف  ت�سيل�سي  ويعاين 
يف  للبلوز  ال�سابعة  ال�سفقة  جو�ستو  و�سي�سبح  جيم�س،  ري�س 
جواو  �سم:  بعدما  وذلك  اجل��اري،  الثاين  كانون  يناير/  �سهر 
باديا�سيل  وبينوا  �سانتو�س  واأن��دري  فوفانا  ودافيد  فيليك�س 

ونوين مادويكي وميخايلو مودريك.
اأن ت�سيل�سي ال يقدم نتائج جيدة منذ بداية املو�سم  يذكر 
الدوري  ترتيب  جدول  يف  العا�سر  املركز  يحتل  حيث  اجلاري، 

االإجنليزي املمتاز.

جنوم العامل يتوافدون اإىل عمان 
للم�ساركة بالبطولة الدولية لكرة الطاولة

*عمان 
اأعلن النادي الفي�سلي عن موافقته اإعارة حار�س مرمى فريق كرة 
القدم يزيد اأبو ليلى اإىل نادي اجلبلني ال�سعودي للعب يف �سفوفه حتى 

نهاية اأيار املقبل.
واأ�سار النادي الفي�سلي يف خرب ر�سمي، اإىل اأن اأبو ليلى �سيعود اإىل 

الفي�سلي فور انتهاء فرتة اإعارته.
نوروز  فريق  اإىل  الر�سدان  ن��زار  العبه  اأع��ار  اأن  للفي�سلي  و�سبق 

العراقي والالعب اأمني ال�سناينة اإىل الرفاع البحريني.

*وكاالت
مدافعي  اأح��د  عقد  متديد  اجلمعة،  م�ساء  بر�سلونة،  ن��ادي  اأعلن 

الفريق، ليظل العًبا للبلوجرانا ملدة عام اإ�سايف.
االجتماعي  التوا�سل  مبوقع  الر�سمي  ح�سابه  عرب  بر�سلونة  واأكد 
يربطه بالنادي  جديد  عقد  على  وقع  األون�سو،  ماركو�س  اأن  “تويرت”، 

الكتالوين، حتى �سيف عام 2024.
واأ�ساف اأن األون�سو الذي ان�سم  للبار�سا قادما من ت�سيل�سي، ال�سيف 
املا�سي، ملدة مو�سم واحد، مدد عقده ملو�سم اآخر مع وجود خيار ي�سمح 

ا. بتمديد عقده لعام اإ�سايف اأي�سً
ولفتت �سحيفة “�سبورت” االإ�سبانية، اإىل اأن ماركو�س ميكن بذلك 
اأن ي�ستمر كالعب لرب�سلونة حتى 2025، بعد الثقة التي ح�سل عليها 

من مدربه ت�سايف هرينانديز، لي�سبح العًبا مهًما بالفريق.

*وكاالت
املدرب  ا�ستقالة  اجلمعة،  م�ساء  العراقي،  الديوانية  نادي  اأعلن 
االأردين هيثم �سبول، عقب اخل�سارة القا�سية اأمام زاخو بنتيجة )1-

5(، على ملعب كربالء الدويل، �سمن اجلولة 13 من الدوري املمتاز.
وقال الديوانية، يف بيان مقت�سب: “هيثم ال�سبول يعتذر عن عدم 

اال�ستمرار.. غدا �سيتم ح�سم املدرب اجلديد«.
يف  اال�ستمرار  ع��دم  عن  يعتذر  ال��ذي  الثاين  امل��درب  �سبول  ويعد 
تدريب الفريق، بعد �سل�سلة النتائج املخيبة، التي دفعت املدير الفني 
ال�سابق �سامر �سعيد، لتقدمي ا�ستقالته اإثر الرتاجع للمركز االأخري يف 

الئحة الرتتيب.
يذكر اأن هيثم �سبول �سبق اأن خا�س عدة جتارب بالدوري العراقي 
لكن  مو�سمني،  قبل  والديوانية  ال�سرطة  مع  ال�سابقة،  املوا�سم  خالل 
التجربة احلالية تعد االأ�سواأ له، بعد تلقيه عدة هزائم وجمع نقطتني 

من تعادلني.

*وكاالت
ي�سعى نادي اإنرت ميالن، الإبرام �سفقة هجومية يف الفرتة القادمة، 
روميلو  ف�سل  بجانب  الهجوم،  خط  �سهده  الذي  الكبري  الرتاجع  بعد 

لوكاكو، يف اإثبات نف�سه منذ عودته للفريق.
اإىل  رحيله  من  فقط  واح��د  مو�سم  بعد  اإن��رت  اإىل  لوكاكو  وع��اد 
مل  لكنه  للنرياتزوري،  االإع��ارة  �سبيل  على  وين�سم  ليعود  ت�سيل�سي، 
يف  وتراجع  كثرية  اإ�سابات  و�سط  بقدراته  النادي  اإقناع  يف  يتمكن 

امل�ستوى، ما جعله العبا بديال.
اإنرت  فاإن  االإيطالية،  �سبورت”  ديللو  “الجازيتا  �سحيفة  فبح�سب 
هجومي  كخيار  ليفربول،  مهاجم  فريمينو،  روبرتو  الربازيلي  حدد 

للفريق للمو�سم املقبل، خا�سة اإذا غادر لوكاكو.
�سينتهي عقده  ال31 عاما،  الربازيلي �ساحب  املهاجم  اأن  واأ�سافت 
مع الريدز بنهاية املو�سم اجلاري، ما قد ي�سهل عملية �سمه يف ال�سيف 

القادم.
ال��ف��رن�����س��ي م��ارك��و���س ت�����ورام، م��ه��اج��م ب��ورو���س��ي��ا  اأن   ون��وه��ت 
املقبل،  يونيو/حزيران  يف  حرا  العبا  اأي�سا  �سي�سبح  مون�سنجالدباخ، 
على  �سديدة  مناف�سة  هناك  لكن  لالإنرت  خيارا  يزال  ال  اأنه  مو�سحة 

املهاجم من اأندية اأخرى.

*وكاالت
اأكد كري�ستوف جالتيه، مدرب باري�س �سان جريمان، مت�سدر الدوري 
الفرن�سي لكرة القدم، اجلمعة، اأن النادي م�ستعد لال�ستماع اإىل رغبة 
حار�سه الكو�ستاريكي كيلور نافا�س بالرحيل، لكن من دون اتخاذ »اي 

قرار ب�ساأن م�ستقبله«.
ا�ستقبال  قبل  عقده  �سحفي  موؤمتر  خالل  الفرن�سي،  املدرب  وقال 
الدوري  من  الع�سرين  املرحلة  مناف�سات  �سمن  املقبل،  االأح��د  رمي�س، 
منذ  العمل  يف  مثايل  وهو  الرفيع،  الطراز  من  مناف�س  “كيلور  املحلي: 
واأنا  الكاأ�س،  م�سابقة  يف  للفريق  االأول  احلار�س  هو  املو�سم..  بداية 
االإدارة  اأن  جيدا  واأعرف  به،  ي�سعر  ما  هناك  “لكن  وتابع:  به«.  اأثق 
اليوم  لكن  اإليه،  ون�ستمع  نحرتمه  اأن  علينا  ل��ه..  ت�ستمع  الريا�سية 
ليكيب  �سحيفة  وبح�سب  م�ستقبله«.  ب�ساأن  ق��رار  اأي  اتخاذ  يتم  مل 
جانلويجي  االإيطايل  بديل  عاما(،   36( نافا�س  منح  فقد  الفرن�سية 
فور�ست  نوتنجهام  ن��ادي  جريمان،  �سان  مرمى  حرا�سة  يف  دون��اروم��ا 

االإجنليزي موافقته على االن�سمام اإىل �سفوفه.

*وكاالت
التي  االإ�سابة  بعد  النتكا�سة  مدريد  ري��ال  جن��وم  اأح��د  تعر�س 
تعر�س لها يف االأ�سابيع القليلة املا�سية، ومن املنتظر اأن يتوا�سل غيابه 

عن �سفوف املريجني يف املباريات القادمة.
وذكر موقع “توتومريكاتو ويب” اأن مدافع ريال مدريد، النم�ساوي 
دافيد اأالبا، كان قد عاد للم�ساركة يف تدريبات الفريق خالل االأ�سبوع 
اجلاري، لكنه تعر�س النتكا�سة يف االإ�سابة الع�سلية التي يعانى منها 

منذ فرتة.
مدريد،  ريال  لفريق  الفني  “املدير  اأن  االإيطايل  املوقع  واأ�ساف 
اإذ  لفرتة،  اأالبا  خدمات  عن  اال�ستغناء  عليه  �سيتعني  اأن�سيلوتي  كارلو 
يحتاج املزيد من الوقت من اأجل ا�ستعادة عافيته بالكامل بعد تعر�سه 

لهذه االنتكا�سة«.
كاأ�س  يف  االأخ��رية  الفريق  مباريات  عن  النم�ساوي  املدافع  وغاب 
ال�سوبر االإ�سباين، ثم يف كاأ�س ملك اإ�سبانيا، واأي�سا يف الدوري االإ�سباين 

“الليجا«.
 يذكر اأن ريال مدريد اأعلن مطلع يناير/كانون الثاين اجلاري عن 

معاناة اأالبا من اإ�سابة يف الع�سلة النعلية يف �ساقه اليمنى.

*وكاالت
الفرن�سي،  اأجنيه  اأوناحي، العب  الدين  املغربي عز  النجم  تو�سل 
التفاق مع ناديه اجلديد متهيدا لالنتقال اإليه خالل ال�ساعات القليلة 

املقبلة.
وبح�سب فابريزيو رومانو، املخت�س يف �سوؤون االنتقاالت يف اأوروبا، 
 8 مقابل  اإليه  لالنتقال  الفرن�سي  مار�سيليا  مع  التفاق  اأوناحي  تو�سل 

ماليني يورو، وهو ما اأ�سار اإليه “راديو مونت كارلو” اأي�سا.
يونيو/حزيران  حتى  �سيمتد  الذي  العقد  يت�سمن  اأن  املتوقع  ومن 
اإىل  كاإ�سافات،  يورو  مليون   2 ون�سف،  موا�سم   4 اأي   ..2027 عام  من 

جانب بند خا�س بن�سبة من بيع الالعب يف امل�ستقبل.
وجذب اأوناجي، االأنظار اإليه ب�سدة يف مونديال قطر االأخري، بعد 
النهائي،  اإىل ن�سف  للمغرب بالو�سول  التاريخي  م�ساهمته يف االإجناز 

وميتد عقده احلايل من اأجنيه حتى يونيو/حزيران من عام 2026.
يذكر اأن اأوناحي �سارك مع اأجنيه يف 15 مباراة بالدوري الفرن�سي 
املونديال  بعد  من  ي�سارك  مل  لكنه  دقيقة،   1،134 بواقع  املو�سم  هذا 
يناير/  15 يوم  فوت  كلريمونت  اأمام  اخل�سارة  يف  دقيقة   30 يف  �سوى 

كانون الثاين املا�سي.

الأهلي يختتم املرحلة الأوىل من 
دوري ال�سلة بالتفوق على كفريوبا

*عمان 
املرحلة  اإي��اب  �سمن  كفريوبا  م�سيفه  على  االأهلي  فريق  تفوق 

.)CFI( االأخرية من دوري ال�سلة املمتاز
مدينة  �سالة  يف  اأقيم  ال��ذي  اللقاء  يف  اجلمعة،  االأهلي  وتفوق 

احل�سن باإربد، ب�102 نقطة مقابل 57.
مباراتني  باإقامة  واالأخ���رية  العا�سرة  اجلولة  مباريات  وتختم 
واالأرثوذك�سي  ال�ساعة اخلام�سة، اجلبيهة  االأوىل عند  ال�سبت جتمع 
يف �سالة االأمري حمزة، فيما يلتقي الريا�سي واالأ�سرفية عند ال�ساعة 

ال�سابعة.
ومع نهاية اجلولة اليوم، تتاأهل الفرق الثالثة االأوىل االأرثوذك�سي 
اأن  اإىل املرحلة الثانية التي تنطلق بعد  واالأهلي والريا�سي ارامك�س 
الوطني  املنتخب  اأم��ام  املجال  الإتاحة  �سهر  حلوايل  ال��دوري  يتوقف 
املقبلني،  �سباط  و27   24 يومي  والفلبني  الهند  اأمام  مباراتني  خلو�س 
املوؤهلة  االآ�سيوية  الت�سفيات  من  واالأخرية  ال�ساد�سة  اجلولة  حل�ساب 

لنهائيات كاأ�س العامل 2023.

ت�سيل�سي يحدد موعد الك�سف 
الطبي ل�سفقته ال�ستوية ال�سابعة

جدل وا�سع حول »ف�سل« 
رونالدو يف امتحانه الأول مع الن�سر

ديوكوفيت�س يعلق 
على ت�سرف والده املثري للجدل

*عمان 
بطولة  يف  امل�ساركون  الالعبون  ب��داأ 
بالتوافد  الطاولة  بكرة  الدولية  االأردن 
عالية  حت�����س��ريات  و���س��ط  ع���م���ان،  اإىل 
من  االأردين  االحت���اد  يتخذها  امل�ستوى 
خالل اللجان العاملة التي يقودها رئي�س 

االحتاد طارق الزعبي.
واأعلن الزعبي عن ان�سمام العديد من 
م�سريا  بالبطولة،  امل�ساركني  العامل  جنوم 
ال�ساد�سة  امل�سنفة  الالعبة  م�ساركة  اإىل 
على العامل اليابانية ميما اإيتو، وامل�سنف 
تايبيه  ال�سني  العب  العامل  على  الثامن 
العامل  على  التا�سع  وامل�سنف  ل��ني،  ي��ون 
وامل�سنف  ه��وي،  كيم  كونغ  هونغ  الع��ب 
احلادي ع�سر على العامل الالعب االأملاين 

دميرتي اوفرتوف.
واعد االحتاد، ح�سب مديرة البطولة 
الفنية  الرتتيبات  كافة  تفاحة  هنادي 
م�سرية  الالعبني،  تدريبات  يف  املتعلقة 
اإىل تخ�سي�س �سالة ال�سهيد را�سد الزيود 
�سالة  وتخ�سي�س  التدريبات،  ال�ستقبال 
لل�سباب  احل�سني  مبدينة  الريا�سة  ق�سر 

ن�سب  خالل  من  املناف�سات  اإقامة  لغايات 
املتطلبات  بكافة  جمهزة  ط���اوالت  اأرب���ع 

وح�سب تعليمات االحتاد الدويل.
يوم  م��ن  اعتبارا  املناف�سات  وتنطلق 
اإقامة اللقاءات  االأربعاء املقبل، من خالل 
على فرتتني �سباحية وم�سائية، يف الوقت 
الذي اعتمد فيه االحتاد الدويل م�سابقات 
يوم  حتى  ت�ستمر  التي  االأوىل  البطولة 
للرجال،  )ال��ف��ردي  وه��ي  املقبل  �سباط   4
للرجال،  وال��زوج��ي  لل�سيدات،  وال��ف��ردي 

والزوجي لل�سيدات، والزوجي املختلط(.
وك����ان االحت�����اد ال�����دويل، ق���د ح��دد 
الالعبني  جميع  اأ���س��م��اء  �سابق  وق��ت  يف 
ومن  الت�سجيل،  باب  اإغالق  بعد  امل�ساركني 

امل�سنفان  الالعبان  اأي�سا  امل�ساركني  اأبرز 
“لن  ال�سيني  ال��ع��امل،  م�ستوى  على   48
اإىل جانب الربتغايل جريالدو  �سيدونغ”، 
جواو ، اإ�سافة اإىل الالعب االأملاين كيليان 
الالعبة  وت�سارك  كما  عامليا،   57 امل�سنف 
على   34 امل�سنفة  م��ان  ك��وين  ال�سينية 
ال�سلوفاكية  والالعبة  ال��ع��امل،  م�ستوى 
جانب  اإىل   ،48 امل�سنفة  ب��الزون  باربريا 
امل�سنفة  حلمي  ي�سرا  امل�سرية  الالعبة 
ال��الع��ب  اإىل  اإ���س��اف��ة  ال��ع��امل،  ع��ل��ى   58
عامليا،   21 امل�سنف  يودا  بوكايو  الياباين 
بيت�سونورد  ل��ي��ام  االإجن��ل��ي��زي  وال��الع��ب 
امل�سري  الالعب  23، وكذلك  رقم  امل�سنف 
اإ�سافة   ،  24 رق��م  امل�سنف  ع�سر  عمر 
اندريج  جاكي�س  الكرواتي  الالعب  اإىل 

ت�سارك  حني  يف  عامليا،   26 رقم  امل�سنف 
ال�سني  العبة  ت�سارك  ال�سيدات  م�سابقة 
والالعبة  21 عامليا،  امل�سنفة رقم  تايبيه 
امل�سنفة  ت��اه��ا���س��ي  ب��رون��ا  ال��ربازي��ل��ي��ة 
�سازوزك  الرومانية  والالعبة   ،23 رقم 
والالعبة   ،25 رق��م  امل�سنفة  بريناداتي 
 26 رقم  امل�سنفة  ماتيلوفا  هنا  الت�سيكية 

على العامل.
ومن االأردن ي�سارك يف البطولتني، زيد 
احل��وراين،  وح�سن  عزيز،  وزي��اد  مين،  اأب��و 
وخ��ال��د ب��ا���س��م، وح��م��ادة ق�����س��ول، ورائ��د 
بني  وحممد  ال�سلتوين،  وكرمي  الدميي�سي، 
وزينة  مي��ن،  اأب��و  و���س��وار  وتيماء  �سالمة، 
احل�سيني،  وريناد  با�سم،  وبتول  �سدقة، 

ومريا احلاج وتقي الدين اجنادات.

الفي�سلي يوافق على اإعارة حار�س 
املرمى اأبو ليلى لفريق اجلبلني ال�سعودي

بر�سلونة يعلن متديد عقد جنمه

ا�ستقالة جديدة ت�سرب الدوري العراقي

جنم ليفربول بديل لوكاكو يف اإنرت ميالن

جالتيه يفتح باب الرحيل 
لالعب باري�س املخ�سرم

انتكا�سة مقلقة لنجم ريال مدريد

اأوناحي يتو�سل لتفاق 
مع ناديه اجلديد
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*عمان 
النائب  برئا�سة  ب��رمل��اين،  وف��د  �سارك 
اجلمعية  اجتماعات  يف  الفرجات،  حممود 
الربملانية لالحتاد من اأجل املتو�سط، والتي 

تعقد يف ا�سطنبول.
واألقى الفرجات، كلمة خالل اجتماعات 
جل��ن��ة ال�����س��وؤون االق��ت�����س��ادي��ة وامل��ال��ي��ة 
فيها  اأ�سار  والتعليم،  االجتماعية  وال�سوؤون 
اأن االأردن من الدول الفقرية مائيا، ما  اإىل 

يوؤثر �سلبا على مو�سوع اإنتاج الغذاء.
بجميع  ال���غ���ذاء  اإن���ت���اج  اأن  واأو����س���ح، 
اأ�سكاله، خا�سة احلبوب، اأ�سبح قليال ب�سكل 
ملحوظ، اإذا ما قورن مع دول اجلوار والتي 

تعترب مرتفعة ن�سبيا.
دول  مع  العمل  �سرورة  الفرجات  واأكد 
اإيجاد  بهدف  اجلوار  وخا�سة  اأجمع  العامل 
احللول املنا�سبة لهذا املو�سوع واخلروج من 

هذه االأزمة.
قال  الفل�سطينية،  الق�سية  وب�����س��اأن 
امللك  جاللة  بقيادة  االأردن  اإن  الفرجات، 
االأ���س��ق��اء  ب��دع��م  م��ا���س  ال��ث��اين  عبد اهلل 
حقوقهم  ي��ن��ال��وا  ح��ت��ى  الفل�سطينيني 
امل�ستقلة  دول��ت��ه��م  اإق��ام��ة  يف  امل�����س��روع��ة 

وعا�سمتها القد�س.
الها�سمية  الو�ساية  اأهمية  اأك��د،  كما 
يف  وامل�سيحية  االإ�سالمية  املقد�سات  على 

جاللة  اأن  على  م�سددا  ال�سريف،  القد�س 
الق�سية  ي���ويل  ال���ث���اين  ع���ب���داهلل  امل��ل��ك 
املركزية  الق�سية  تعترب  التي  الفل�سطينية 
لقاءاته  يف  حا�سرة  وه��ي  اهتمامه،  جل 

باملحافل االإقليمية والدولية.
اإىل  باالإ�سافة  النيابي  الوفد  وي�سم 
ال��ف��رج��ات، ك��ال م��ن ال��ن��واب ال�����س��ي��دات: 
اإ�سالم  ال�سقران،  اآم��ال  ع�سيبات،  فايزة 

الطبا�سات.
اجلمعية  يف  ع�سو  االأردن  اأن  اإىل  ي�سار 
الربملانية لالحتاد من اأجل املتو�سط، والذي 
يف  والتكامل  اال�ستقرار  ت�سجيع  اإىل  يهدف 

عموم منطقة البحر املتو�سط.

وفد برملاين ي�سارك يف اجتماعات اجلمعية 
الربملانية لالحتاد من اأجل املتو�سط *القدس املحتلة 

املواطنني  بني  عنيفة  ا�ستباكات  اجلمعة  م�ساء  اندلعت 
�سعفاط  خميم  يف  االإ�سرائيلي  االحتالل  وقوات  الفل�سطينيني 

�سمال مدينة القد�س املحتلة.
اال�ستباكات  اإن  )ك��ان(،  االإ�سرائيلية  البث  هيئة  وقالت 
للمخيم  االحتالل  جي�س  من  كبرية  قوات  اقتحام  بعد  اندلعت 
النبي  م�ستوطنة  يف  اليوم  م�ساء  وقعت  نار  اإطالق  عملية  عقب 
�سبعة  مقتل  عن  واأ�سفرت  املحتلة  القد�س  مدينة  �سمال  يعقوب 

اإ�سرائيليني واإ�سابة اآخرين .

*غزة 
بحاالت  ام�س،  م�ساء  الفل�سطينيني  ال�سبان  من  عدد  اأ�سيب 
الغاز  قنابل  االإ�سرائيلي  االحتالل  قوات  اإطالق  جراء  اختناق 
لقطاع  ال�سرقية  احلدود  على  تظاهرهم  اأثناء  جتاههم  املدمع 

غزة.
وقالت م�سادر فل�سطينية، اإن قوات االحتالل اأطلقت قنابل 
الغاز جتاه ع�سرات ال�سبان الذين تظاهروا يف منطقة ملكة �سرق 
اأ�سعلوا  حيث  القطاع،  و�سط  الربيج  خميم  و�سرق  غزة  مدينة 

االإطارات املطاطية منددين بجرائم االحتالل يف جنني.
م�سريات  غزة  قطاع  مناطق  خمتلف  �سهدت  اآخر  جانب  من 
االإ�سرائيلي  ال�سوارع تنديدا بجرمية االحتالل  حا�سدة جابت 
يف مدينة جنني وخميمها �سباح اول اأم�س، مرددين هتافات تعرب 
دويل  بتحرك  ومطالبني  اجلرائم،  لهذه  ال�سعبي  الغ�سب  عن 

لوقف جرائم االحتالل.

*واشنطن
اأعلن وزير العدل االأمريكي مرييك غارالند اجلمعة توقيف 
طهران  تدعمها  موؤامرة  يف  ب�سلوعهم  لال�ستباه  اأ�سخا�س  ثالثة 
يف  جناد  علي  م�سيح  املعار�سة  االإيرانية  ال�سحافية  الغتيال 

الواليات املّتحدة.
 وقال غارالند اإّن اثنني من املوقوفني الثالثة هما عن�سران 
وعلى  ال�سرقية  اأوروبا  يف  تن�سط  املنظمة  للجرمية  جماعة  يف 

�سلة باإيران.
وتوجيه  الثالثة  االأ�سخا�س  توقيف  عن  االإع��الن  وياأتي   
تهم ال�سروع يف القتل اإليهم بعد �ستة اأ�سهر على اعتقال اأحدهم 
نيويورك  يف  جن��اد  علي  منزل  اأم���ام  مهدييف  خالد  وي��دع��ى 

وبحوزته بندقية هجومية من طراز “ايه كي 47«.
جانب  من  العملية  مكّلفا  كان  مهدييف  اإن  غارالند  وق��ال   
وبوالد  اأمريوف  راأفت  هما  االإجرامية  الع�سابة  قادة  من  اثنني 

عمروف.
ال��والي��ات  يف  اخلمي�س  عاما   43 البالغ  اأم���ريوف  واأوق���ف   
فيما  ف��درايل،  قا�س  اأم��ام  اجلمعة  ميثل  اأن  املقرر  ومن  املتحدة 
اعُتقل عمروف البالغ 38 عاما يف وقت �سابق من ال�سهر احلايل 

يف جمهورية ت�سيكيا وهو موقوف حاليا يف الواليات املتحدة.
جار  حتقيق  اإليها  اأف�سى  التهم  “هذه  اأن  غارالند  واأو�سح   
يف جهود تبذلها احلكومة االإيرانية الغتيال �سحافية وكاتبة 
االأرا���س��ي  على  اإي���راين  اأ�سل  من  اأمريكية  حقوقية  ونا�سطة 

االأمريكية«.
اأنها  اأو�سح  لكّنه  باال�سم،  جناد  علي  اإىل  غارالند  ي�سر  ومل   
املعنية باالأمر، وقد اأ�سار اإىل حماولة عنا�سر اإيرانيني يف العام 

2021 خطف النا�سطة البالغة 45 عاما واإعادتها اإىل اإيران.
ا�ستهداف  م��ّذاك  توا�سل  االإيرانية  “احلكومة  اأن  واأك��د   

ال�سحية«.
للع�سابة  قيادي  باأنه  اأم��ريوف  االتهامية  الالئحة  وت�سف   
االإجرامية يقيم يف اإيران، وت�سري اإىل اأنه وعمروف اأر�سال مبلغا 

قدره 30 األف دوالر ملهدييف ل�سراء �سالح وتنفيذ العملية.
 وقد اأعطى االأمر لعمروف بامل�سي قدما يف العملية وعمروف 

اأعطى االأمر ملهدييف بتنفيذ العملية.
من  التوجيهات  تلقى  بعدما  “عمروف  اإن  غارالند  وق��ال   

اأمريوف اأر�سل اإىل مهدييف �سورا لل�سحية ومنزلها وعنوانها«.
وحكومة  عمروف  بني  رابط  وجود  اإىل  غارالند  ي�سر  ومل   
اإيران موؤكدا اأن الق�سية ال تزال قيد التحقيق، لكّنه �سدد على 
اأجنبية  حكومة  حماوالت  مع  تتهاون  “ال  املتحدة  الواليات  اأن 

اإ�سكات اأمريكيني اأو اإحلاق االأذى بهم«.
 وا�ساف “على غرار ما اأ�سرنا اإليه يف الئحة اتهامية �سابقة، 
يف  قوله  ي�سعنا  كل  هذا  ال�سحية.  هذه  اغتيال  اإي��ران  حت��اول 

الوقت الراهن«.
اإيران وال  وعلي جناد معروفة بانتقاداتها لنظام املاليل يف 

�سّيما فر�س احلجاب.
ت�سّجع  التي  فريدوم”  �ستيلثي  “ماي  حركة  اأ�س�ست  وقد   

الن�ساء على نزع حجابهن.
اأنها تبّلغت  اإىل  اأ�سارت علي جناد   ويف تغريدة لها اجلمعة، 
النظام  كّلفهم  الذين  الثالثة  للرجال  االتهام  ب�”توجيه  للتو 

االإيراين قتلي على االأرا�سي االأمريكية«.
 وتابعت “يدير احلر�س الثوري االإيراين هذه العمليات منذ 

اأربعة عقود«.
اإن  جن��اد  علي  قالت  بر�س  فران�س  لوكالة  ت�سريح  ويف   
“النظام االإيراين يعتقد اأنه مبحاولة قتلي �سُي�سكت” الن�سطاء 
الذين ينادون بالدميوقراطية، لكّنه بذلك “يقوي عزميتنا على 

الن�سال«.
 واأعربت عن “امتنانها لعنا�سر مكتب التحقيقات الفدرايل” 
والن�ساء  الرجال  اإ�سماع �سوت  موا�سلة  الذين حموها و”تعّهدت 

ال�سجعان الذين ال يحظون باأي حماية الأنهم يف اإيران«.
واأك��رث  تويرت  على  حل�سابها  متابع  األ��ف   500 من  اأك��رث  مع   
ع�سرات  يوميا  تن�سر  حيث  اإن�ستغرام  على  ماليني  ثمانية  من 
و�سورا  حجابهن،  يخلعن  الإيرانيات  الفيديو  وت�سجيالت  ال�سور 
احلركة  با�سم  الناطقني  اأحد  جناد  علي  اأ�سبحت  عنيف،  لقمع 
االحتجاجية التي ت�سهدها اإيران منذ وفاة ال�سابة مه�سا اأميني 
“�سرطة  اعتقلتها  بعدما  اأيلول/�سبتمرب   16 يف  عاما(   22(
املفرو�سة  ال�سارمة  اللبا�س  قواعد  انتهاك  بتهمة  االأخالق” 

على الن�ساء يف اجلمهورية االإ�سالمية.

*القدس الشرقية
م�ساء  وق��ع  ن��ار  ب��اإط��الق  االأق���ّل  على  اأ�سخا�س  �سبعة  ُقتل 
بالقد�س  ا�ستيطاين  ح��ّي  يف  ي��ه��ودي  كني�س  خ���ارج  اجلمعة 
اأعلنت  ما  بح�سب  ال�سرقية املحتّلة ونّفذه م�سّلح “مّت حتييده”، 
ال�سرطة االإ�سرائيلية.اأعقب غارة دامية يف ال�سفة الغربية يف 

اليوم ال�سابق.
 واأّكد متحّدث با�سم ال�سرطة اأّن “�سبعة اأ�سخا�س قتلوا” يف 
يعقوب( )النبي  يعقوب  نيفي  م�ستوطنة  يف  وقع  الذي  الهجوم 

يف  الفل�سطينية  االحياء  داخل  اال�ستيطاين  حيا  يعترب  الذي 
القد�س ال�سرقية املحتلة وا�ستهدف ا�سخا�سا يهود خارج كني�س ً 

اأثناء يهودي  بعد�سالة بدء ال�سبت اليهودي.
كني�س  اإرهابي خارج  “وقع هجوم  بيان  ال�سرطة يف  وقالت   
اإطالق  منّفذ  حتييد  احلادث  مكان  يف  مّت  القد�س...  يف  يهودي 

النار وهناك انت�سار لعدد كبري من قوات ال�سرطة يف املوقع«. 
قرابة  اليوم،  “م�ساء  اأّنه  ال�سرطة  اأو�سحت  ثان  بيان  ويف   
كني�س  اإىل  اإره��اب��ي  و�سل  غ(،  ت   18:30(  20:30 ال�ساعة 
يهودي فيحي نيفي يعقوب يف القد�س واأطلق النار على عدد من 

االأ�سخا�س يف املوقع«.
“قوات ال�سرطة و�سلت �سريعًا اإىل مكان  اأّن   واأ�ساف البيان 
النار عليه ومّت حتييد  واأطلقت  االإرهابي  مع  وا�ستبكت  احلادث 

االإرهابي«.
 واظهرت و�سائل االإعالم �سيارة تويوتا بي�ساء قالت اإن منفذ 
الهجوم ا�ستقلها وحاول الفرار، الفتة اىل اأن املهاجم فل�سطيني 
�سمتها  التي  املحتلة  ال�سرقية  القد�س  يف  �سعفاط  خميم  من 

ا�سرائيل، ويحمل بطاقة االقامة اال�سرائيلية يف املدينة.
ف�سيل  اأو  تنظيم  ب��اأي  عالقة  وال  له  �سوابق  ال  اإن  وقالت   

فل�سطيني.
اليميني  غفري  بن  ايتمار  القومي  االم��ن  وزي��ر  املكان  وزار   
على  حفاظه  بحجة  ال�سحافيني  اىل  التحدث  ورف�س  املتطرف 

قد�سية ال�سبت.
 وقال املفو�س العام لل�سرطة اال�سرائيلية يعقوب �سبتاي يف 
كبريا  عددا  ويحوي  ومعقد  �سعب  هجوم  “هذا  بالعربية  بيان 
املنطقة  يف  ومت�سيط  م�سح  اأن�سطة  حالًيا  جنري  ال�سحايا.   من 
يف  املتورطني  بهم  امل�ستبه  من  املزيد  وج��ود  احتمال  ال�ستبعاد 

الهجوم االإرهابي يتجولون يف املنطقة«.  
 وا�ساف “مت حتييد االإرهابي من قبل افراد �سرطة ومتطوع 

يف �سرطة اإ�سرائيل، ومنعوا هجوًما اأكرب مع حتييد االإرهابي«.
احلمراء”  داود  “جنمة  يف  امل�سعف  دكيديك،  فادي  وقال   

لفران�س بر�س “اإن هذا هجوم اإرهابي خطري للغاية«.
 وبح�سب جنمة داوود احلمراء فاإّن ع�سرة اأ�سخا�س اأ�سيبوا 

بالر�سا�س، من بينهم رجل يبلغ 70 عامًا وفتى يبلغ 14 عامًا.
اآملاليم، وهو   ويف موقع الهجوم، قال لفران�س بر�س ماتانيل 
طالب يبلغ 18 عامًا ويقطن بالقرب من الكني�س “�سمعت اإطالق 

نار كثيفا«.

* االمم املتحدة 
على  اجلمعة  ال��دويل  االأم��ن  جمل�س  يف  اأع�ساء  ع��دة  �سّدد 
يف  ال�سالم  حفظ  لبعثة  الراهن”  “الو�سع  ا�ستمرار  ا�ستحالة 
كيفية  حول  انق�سامات  ك�سف  اجتماع  خالل  )مينو�سما(  مايل 

تطوير عملها.
حزيران/ يف  ق��رارا  يتخذ  اأن  يجب  ال��ذي  املجل�س  ونظر   
االأمني  تقرير  يف  االأوىل  للمرة  ملينو�سما،  التمديد  ب�ساأن  يونيو 
يف  املهمة  ا�ستمرار  اأن  يوؤكد  ال��ذي  غوتريي�س  اأنطونيو  العام 
م�سريا  اجلنود،  عديد  زيادة  بدون  ممكن”  “غري  احلايل  �سكلها 
اإىل �سرورة �سحب القوات اإذا مل يتم توفري ال�سروط االأ�سا�سية 

لبقائها.
“�ستكون   وقالت نائبة ال�سفري الفرن�سي ناتايل برودير�ست 
مينو�سما.  مل�ستقبل  بالن�سبة  حا�سمة  املقبلة  القليلة  االأ�سهر 
خيارا”  يعد  مل  الراهن  الو�سع  فاإن  العام،  االأم��ني  اأو�سح  وكما 
ممكنا، م�سددة على اأن م�ستقبل مينو�سما يعتمد على “التزامات 
وا�سحة” و”خطوات ملمو�سة” من املجل�س الع�سكري احلاكم يف 

مايل.
قوة  حترك  حرية  تقييد  خ�سو�سا  املتحدة  االأمم  تدين   
اأع�ساء  من  للعديد  اأ�سا�سيا  �سرطا  متثل  التي  ال�سالم  حفظ 
ع�سكري  األ��ف   12 من  اأك��رث  ت�سم  التي  املهمة  لتوا�سل  املجل�س 

و1500 �سرطي.
“ا�ستمرار  ميلز  ريت�سارد  االأمريكية  ال�سفرية  نائب  وق��ال   
عرقلة التفوي�س واالنتهاكات ال�سارخة التفاقية و�سع القوات 
جترب هذا املجل�س على اإعادة النظر بجدية يف دعم مينو�سما يف 

�سكلها احلايل«.
الدولة  ا�ستقرار  يف  للم�ساعدة   2013 عام  البعثة  اأن�سئت   
املدنيني،  وحماية  ج��ه��ادي،  مت��رد  ج��راء  بال�سقوط  امل��ه��ددة 
وامل�ساهمة يف جهود ال�سالم، والدفاع عن حقوق االإن�سان، من بني 

مهام اأخرى. 
 لكن الو�سع االأمني ما فتئ يتدهور. وي�سري تقرير غوتريي�س 
دعم  انعدام  نتيجة  املحك”  “على  �سار  مينو�سما  و�سع  اأن  اإىل 
البالد  ان�سحبت من  التي  الفرن�سية  القوات االأجنبية وال �سيما 

يف اآب/اأغ�سط�س املا�سي. 
هذا  ملعاجلة  خيارين  املتحدة  لالأمم  العام  االأم��ني  ويقرتح   

الو�سع.
ال�سيا�سي  االنتقال  يف  تقدم  باإحراز  امل�سروط  االأول  احلّل   
الالزمة  الو�سائل  من  متكينها  هو  البعثة،  قوات  حركة  وحرية 
االأف���راد  عديد  زي���ادة  خ��الل  م��ن  كامل  ب�سكل  مهامها  لتنفيذ 
الع�سكريني وال�سرطة امل�سرح لهم مبقدار 3680 عن�سرا، اأو األفي 

عن�سر على االأقل. 
وحتويلها  بالكامل  البعثة  ق��وات  �سحب  هو  الثاين  اخليار   

بعثة �سيا�سية اإذا مل يتم الوفاء بال�سروط الرئي�سية.
ديوب  اهلل  عبد  املايل  اخلارجية  وزير  ا�ستنكر  جهته،  من   
االعتبار  يف  ي��اأخ��ذان  “ال  اللذين  االق��رتاح��ني  املجل�س  اأم���ام 
االنتظارات امل�سروعة لل�سعب املايل والتي هي قبل كل �سيء ذات 

طابع اأمني«.
 واأعربت ال�سني ورو�سيا عن موقف م�سابه. 

“موقف  اأن  على  نيبينزيا  فا�سيلي  الرو�سي  ال�سفري  و�سدد   
امل�ساورات  اأن  ونعتقد  رئي�سية،  اأولوية  ميثل  امل�سيفة  الدولة 
“اال�ستعماري  ال��غ��رب  نهج  م�ستنكرا  ت�ستمر”،  اأن  يجب 

اجلديد«.

ا�ستباكات بني الفل�سطينيني وقوات 
الحتالل مبخيم �سعفاط �سمال القد�س

تظاهرات وم�سريات يف غزة 
تندد بجرمية الحتالل يف جنني

ال�سلطات الأمريكية توقف ثالثة اأ�سخا�س 
ملحاولتهم اغتيال معار�سة اإيرانية

�سبعة قتلى على الأقّل باإطالق نار اأمام كني�س 
يهودي بالقد�س ال�سرقية و”حتييد” املهاجم

انق�سامات يف جمل�س الأمن 
حول م�ستقبل البعثة الأممية يف مايل

*بغداد 
العراقيني  ال�سحفيني  نقيب  و�سف 
موؤيد  العرب  ال�سحفيني  احت��اد  ورئي�س 
االإعالمي  االأردين  الوفد  زي��ارة  الالمي، 
وناجحة  موفقة  زي��ارة  باأنها  بغداد  اإىل 
اأوا�سر  ر�سائل مهمة جتاه تعزيز  وحققت 
املتجذرة  التاريخية  والعالقات  التعاون 
بني البلدين ال�سقيقني وخ�سو�سا يف املجال 
التي  ال��زي��ارة  االإع��الم��ي. وق��ال يف ختام 
ا�ستمرت ثالثة اأيام التقى فيها الوفد كبار 
نقا�سات  اإن  بغداد،  يف  واملعنيني  امل�سوؤولني 
العراقيني،  امل�سوؤولني  مع  ولقاءاته  الوفد 
الدكتور  ببغداد  االأردين  ال�سفري  بح�سور 
الت�سميم  توؤكد  الزعبي،  العقلة  منت�سر 
ع��ل��ى ت��ن��ف��ي��ذ ال��ع��دي��د م���ن امل�����س��روع��ات 
االقت�سادية  املجاالت  يف  للبلدين  املهمة 
واالأم��ن��ي��ة واالإع���الم���ي���ة واأه��م��ي��ة دور 
مبا  اخل��ط��وات  ه��ذه  ت�سريع  يف  االإع���الم 

ال�سقيقني.  ال�سعبني  على  ب��اخل��ري  ي��ع��ود 
)برتا(،  االأردنية  االأنباء  لوكالة  واأ�ساف 
اإىل  املتوا�سلة  االأردنية  الوفود  زيارات  اأن 
البلدين  بني  العالقة  عمق  توؤكد  بغداد 
اخلطط  الإجن���اح  التن�سيق  وا�ستمرارية 
الوفد  لقاءات  اأن  اإىل  م�سريا  امل�ستقبلية، 
ال�سيا�سية  ال��ق��ي��ادات  �ساعة   48 خ��الل 
واحل���زب���ي���ة وال��ربمل��ان��ي��ة وال��ق�����س��ائ��ي��ة 

تعرب  العراق،  يف  املوؤثرة  والقوى  واالأمنية 
عن ديناميكية العمل واحلر�س على اإ�سناد 
اجلهود التي تعزز التعاون امل�سرتك ويوليها 
كال البلدين كل االهتمام. وبني، اأن من اأهم 
نتائج الزيارة االتفاق على تاأ�سي�س من�سة 
اإعالمية م�سرتكة فاعلة تت�سع لت�سمل دوال 
العراقيني  ال�سحفيني  نقابة  واأن  عربية، 
اتفاقيات  اإب���رام  بهدف  عملها  �ستوا�سل 
روؤى حتث  ومذكرات تعاون م�سرتكة �سمن 

تهم  م�سروعات  تنفيذ  يف  االإ���س��راع  على 
املوؤ�س�سات  لدى  اإنه  وق��ال،  وبغداد.  عمان 
ح�سورا  ال�سقيقني  البلدين  يف  االإعالمية 
وت���اأث���ريا ك��ب��ريي��ن يف امل�����س��ه��د االإع��الم��ي 
العربي، منوها اإىل اأهمية تبادل اخلربات 
ملكافحة  املهنية  االإع��الم��ي��ة  وال��ت��ج��ارب 
االإ�ساعة وت�سويه احلقائق، وموؤكدا اأهمية 
التعاون  لتعزيز  الرامية  اجلهود  كل  دعم 

االإعالمي العربي امل�سرتك .

*نيويورك 
جت��دد  امل��ت��ح��دة  االأمم  خ���رباء  اأدان 
جنني  خميم  على  االإ�سرائيلية  الهجمات 
والتي  املحتلة  الغربية  ال�سفة  يف  لالجئني 

اأ�سفرت عن ا�ست�سهاد 9
الدويل  املجتمع  وطالبوا  فل�سطينيني، 
باال�ستجابة لوقف العنف و�سمان امل�ساءلة 
دون تاأخري. وحث اخلرباء يف بيان �سحفي 
تاأخري  دون  ال���رد  على  ال���دويل  املجتمع 
املو�سى  النحو  على  االإج����راءات  وات��خ��اذ 
ال���دويل مب��ا يف ذلك  ال��ق��ان��ون  ب��ه مبوجب 
املقررة  البيان  املتحدة. ووقع  االأمم  ميثاق 
يف  االإن�سان  حقوق  بحالة  املعنية  اخلا�سة 
عام  منذ  املحتلة  الفل�سطينية  االأرا���س��ي 

1967، فران�سي�سكا األبانيز، واملقرر اخلا�س 
الق�ساء  خ���ارج  االإع����دام  ب��ح��االت  املعني 
موري�س  تع�سفا،  اأو  موجزة  ب��اإج��راءات  اأو 
املعنية  اخلا�سة  واملقررة  تيدبول-بينز، 

مبكافحة االإرهاب وحقوق االإن�سان.
حما�سبة  يجب  اأن���ه  اخل����رباء،  واأك���د 
القائمة  ال�سلطة  بقيت  ط��امل��ا  اإ���س��رائ��ي��ل 
باالحتالل، فعليها االلتزام ب�سمان حماية 
الذي  الفل�سطيني  ال�سعب  ورفاهية  واأم��ن 

يعي�س حتت احتاللها، م�سريين اإىل
يتم  حيث  ذل��ك،  عك�س  هو  ن��راه  ما  »اأن 
الفل�سطينيني  عن  االإن�سانية  ال�سفة  نزع 
و���س��ي��ط��ن��ت��ه��م، وف��ر���س ���س��ي��ا���س��ة ال��ع��ق��اب 
التحديد  وج��ه  على  املحظورة  اجلماعي 

والتي  ال��دويل  االإن�ساين  القانون  مبوجب 
ت�سّكل جرمية حرب«. و�سددوا على اأنه “لن 
يحدث اأي من هذا العنف اإذا اأنهت اإ�سرائيل 
احتاللها غري القانوين الذي دام ن�سف قرن 
على الفور ودون قيد اأو �سرط كما يقت�سي 
امل�سار  ه��و  ه���ذا  واأن  الدويل”،  ال��ق��ان��ون 
واالنتهاكات،  العنف  الإنهاء  املمكن  الوحيد 
اأف�سل  مل�ستقبل  الطريق  متهيد  يف  والبدء 
واأع��رب  واالإ�سرائيليني«.  للفل�سطينيني 
اأن  ا�ستيائهم من  املتحدة عن  االأمم  خرباء 
عام 2022 كان بالفعل العام االأكرث دموية 
قتلت  حيث  املحتلة،  الغربية  ال�سفة  يف 
وال  فل�سطينيا،   152 االإ�سرائيلية  القوات 

يزال االإفالت من العقاب �سائدا.

نقيب ال�سحفيني العراقيني: زيارة الوفد 
الإعالمي الأردين موفقة وحققت ر�سائل مهمة 

خرباء الأمم املتحدة يدينون الهجمات 
الإ�سرائيلية على خميم جنني
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