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الملك وولي العهد يشاركان 
بحملة تنظيف شواطىء العقبة 

*العقبة
الثاين  ع��ب��داهلل  امللك  جاللة  ���ش��ارك 

وويل العهد االمري احل�شني بن عبداهلل، يف 
من  جمموعة  مع  العقبة  �شواطئ  تنظيف 

الغوا�شني �شباح اجلمعة.
العقبة  مدينة  يف  حملة  وانطلقت 

العقبة  يف  البحر  وجوف  �شاطئ  لتنظيف 
اجلنوبي، مب�شاركة 400 غطا�س.

الخارجية: مصادقة المحكمة العسكرية 
اإلسرائيلية على اعتقال هبه اللبدي مرفوض

الخارجية تتابع احوال االردنيين 
بمدينة برشلونة

*عمان 
ان  املغرتبني،  و���ش��وؤون  اخلارجية  وزارة  قالت 
�شدر  الذي  االإ�شرائيلية  الع�شكرية  املحكمة  حكم 
للمواطنة  االإداري  االع��ت��ق��ال  على  بامل�شادقة 
االردنية هبة اللبدي، هو حكم باطل وغري مقبول 

ومرفو�س.
اخلارجية  وزارة  با�شم  الر�شمي  الناطق  وقال 

و�شوؤون املغرتبني ال�شفري �شفيان الق�شاة، ان الوزارة 
اأبلغت اجلانب االإ�شرائيلي رف�شنا وعدم قبولنا لهذا 
احلكم الباطل، وتاأكيدنا طلب االإفراج الفوري عن 

هبة.
ال�شعي  �شتوا�شل  ال����وزارة  ان  الق�شاة  واأك���د 
وبكل  هبة  عن  االإف��راج  �شمان  اأج��ل  من  وال�شغط 

ال�شبل املتاحة واملمكنة.

*عمان 
املغرتبني  و�شوؤون  اخلارجية  ب��وزارة  العمليات  مدير  قال 
مدريد  يف  االردنية  ال�شفارة  ان  الق�شاة  �شلمان  �شفيان  ال�شفري 
جراء  ا�شبانيا  يف  بر�شلونة  مدينة  يف  االردنيني  احوال  تتابع 
االأحداث املوؤ�شفة التي ي�شهدها اقليم كتالونيا، وتوؤكد وبحمد 

اهلل عدم وجود اإ�شابات بينهم. 
االأردن��ي��ني  امل��واط��ن��ني  ال�����وزارة  عمليات  م��رك��ز  وي��دع��و 
االأحداث  هذه  �شوء  ويف  بر�شلونة،  ملدينة  والزائرين  املقيمني 
مناطق  عن  االبتعاد  العامة،  ال�شالمة  ولغايات  اال�شتثنائية، 

تنقلهم،  اثناء  واحل��ذر  احليطة  وتوخي  والتجمعات  التوتر 
وااللتزام التام عما ي�شدر من ال�شلطات اال�شبانية من تعليمات 

بهذا اخل�شو�س وذلك حفاظا على �شالمتهم.
ال�شفارة  م��ع  ال��ف��وري  ال��ت��وا���ش��ل  اىل  امل��رك��ز  ي��دع��و  كما 
اخلط  رقم  على  طارئ  اي  حدوث  حال  يف  مدريد  يف  االردنية 
ال�شاخن 0034616642149 او هاتف مركز العمليات يف وزارة 
متمنني  ال�شاعة.  مدار  وعلى   00962795497777 اخلارجية 
وحكومة  قيادة  ال�شديقة  ا�شبانيا  وململكة  للجميع  ال�شالمة 

و�شعبا كل اخلري والتقدم.

إصابة 7 أشخاص بحادث 
تصادم  في الزرقاء

تسرب مادة الكلور من 
أسطوانة محطة مياه في اربد

*اسطنبول
 حذر الرئي�س الرتكي رجب طيب اأردوغان، 
عمليتها  �شت�شتاأنف  تركيا  اأن  م��ن  اجل��م��ع��ة، 
الع�شكرية �شد القوات الكردية يف �شورية م�شاء 
اآمنة«  »منطقة  من  تن�شحب  مل  اإذا  الثالثاء 

ت�شعى الإقامتها مبحاذاة حدودها.
موؤمتر  خ��الل  لل�شحافيني  اأردوغ���ان  وق��ال 
بالوعود  الوفاء  مت  “اإذا  ا�شطنبول  يف  �شحايف 
م�شكلة  حل  ف�شيتم  الثالثاء،  يوم  م�شاء  حتى 

املنطقة االآمنة. 
 … العملية  ف�شتبداأ  االأم����ر،  ف�شل  واإذا 
وع�شرون  املائة  فيها  تنتهي  التي  اللحظة  يف 

�شاعة”.
وت��و���ش��ل��ت ت��رك��ي��ا وال����والي����ات امل��ت��ح��دة 
تكون  باأن  يق�شي  التفاق  اخلمي�س،  االأمريكية 

املنطقة االآمنة يف ال�شمال ال�شوري حتت �شيطرة 
اجلي�س الرتكي، ورفع العقوبات عن تركيا.

جاء ذلك يف بيان م�شرتك حول �شمال �شرق 
الرتكي  الرئي�س  بني  مباحثات  عقب  �شوريا، 
اأردوغان، ونائب الرئي�س االأمريكي  رجب طيب 

مايك بن�س، واأخرى بني وفدي البلدين.
االأنا�شول  وكالة  اأوردته  الذي  البيان  واأّكد 
الرتكية، اأن “الواليات املتحدة تتفهم هواج�س 
ت��رك��ي��ا االأم��ن��ي��ة امل�����ش��روع��ة ح��ي��ال ح��دوده��ا 

اجلنوبية«.
امليدانية  ال��ت��ط��ورات  ب���اأن  “نقّر  وت��اب��ع: 
تن�شيقا  تتطلب  �شوريا  �شرق  �شمال  يف  وخا�شة 

اأوثق على اأ�شا�س امل�شالح امل�شرتكة«.
بحماية  التزامهما  البلدان  يوؤكد  واأ�شاف: 
الدينية  واملجتمعات  االإن�شان  وحقوق  حياة 

واأمريكا  “تركيا  اأن  اإىل  ول��ف��ت  وال��ع��رق��ي��ة. 
“داع�س”  با�شتمرار مكافحة ع�شابة  ملتزمتان 

االرهابية.
امل��ت��ح��دة  وال���والي���ات  “تركيا  اأن  واأّك�����د 
جميع  حماية  يف  تعهداتهما  على  حتافظان 
االأطل�شي  �شمال  حلف  دول  و�شعوب  اأرا���ش��ي 
وال��والي��ات  تركيا  تتفق  واأردف:  )ناتو(”. 
العنا�شر  ا���ش��ت��ه��داف  ���ش��رورة  ع��ل��ى  امل��ت��ح��دة 
ومواقعها  وحت�شيناتها  وخمابئها  االإرهابية 

واأ�شلحتها واآلياتها ومعداتها فقط.
يتعهد  ال��رتك��ي  “اجلانب  اأن  على  و���ش��ّدد 
االآم��ن��ة  املنطقة  يف  ال�شكان  جميع  بحماية 
اأنه  ويوؤكد  الرتكية  القوات  ت�شيطر عليها  التي 
�شيويل اأق�شى درجات االهتمام لتجنب اال�شرار 
باملدنيني والبنية التحتية”.      تابع �س7

*عمان 
“في�س  االجتماعي  التوا�شل  موقع  ي�شكل 
بوك” االكرث انت�شارا يف االردن من حيث اعداد 
التوا�شل من�شة تفي مبتطلبات  مرتادي مواقع 
يهتمون  الذين  من  وبخا�شة  االأذواق،  خمتلف 
باأن�شاء جمموعات ذات اخت�شا�شات واهتمامات 
�شلوك  وم��دون��ات  ق��وان��ني  وف��ق  ت��دار  خمتلفة 
موؤ�ش�شو  ي�شوغها  او  املجموعة،  من�شئ  ي�شعها 

تلك املجموعات.
اإح��دى   )Ask Jordan( االردن  اإ���ش��األ 
األ��ف   600 ن��ح��و  وحتت�شن  امل��ج��م��وع��ات  ه���ذه 
يو�شح  اململكة،  حمافظات  جميع  وت�شمل  ع�شو 

عملها  اآلية  املجموعة  يف  م�شوؤول  بهجت  حممد 
اع�شائها،  اح��د  من  ا�شتف�شار  او  �شوؤال  بطرح 
االأع�شاء  بع�س  من  �شوؤاله  عن  االجابة  ليجد 
اأو تر�شيح اأي �شخ�س من معارفهم اأو اأ�شدقائهم 
االخت�شا�س  �شمن  ال�����ش��وؤال،  ع��ن  ل��الإج��اب��ة 
واملعرفة، وقد يكون ال�شوؤال عن مناطق اأو مهن 

اأو حرف اأو خدمة معينة.
 Ask( عمل  طبيعة  اأن  اإىل  بهجت  وي�شري 
من  تاأ�ش�شت عام 2016 تظهر  التي   )Jordan
واالإجابة  االأ�شئلة  بطرح  تخت�س  فهي  ا�شمها 
املعرفة  وزي��ادة  املعلومات  من  لال�شتفادة  عنها 
عن  بالبحث  اأي�شا  وت�شاهم  عليها  والتاأكيد 

االأ�شخا�س املفقودين واملفقودات املادية، وو�شع 
املنا�شدات االإن�شانية كالتربع بالدم وامل�شاعدات 
املتعرثين  الطالب  وم�شاعدة  للفقراء  املالية 
يف  الدرا�شة  مقاعد  على  ال�شتمرارهم  ماديا 

حميط ي�شم عددا كبريا من االأع�شاء.
“ملتقى اأهايل املنارة” فيقول  اأما جمموعة 
اأن�شئت خلدمة  اإنها  م�شوؤوليها  �شائد حرب احد 
اأهايل جبل املنارة وت�شكل حلقة و�شل بني اأبناء 
التعارف  وحتقق  االجتماعي  ال�شاأن  يف  املنطقة 
والتوا�شل ومد اجل�شور االأخوية بينهم ومتابعة 
امل�شوؤولني  اإىل  واإي�شالها  وم�شاكلهم  همومهم 
الإيجاد احللول باأ�شرع وقت ممكن.      تابع �س2

*عمان 
املدنية  اخلدمة  لديوان  العام  االأمني  قالت 
املدنية  اخل��دم��ة  نظام  اإن  البلبي�شي،  ب��دري��ة 
اجلديد يركز على االنتقال من املفهوم التقليدي 
املبنية  االإدارة  اإىل  الب�شرية  امل��وارد  اإدارة  يف 
امل�شار  يف  والتو�شع  الوظيفية،  الكفايات  على 
اعتماد  و�شهادات  تدريبي  مب�شار  وربطه  املهني 
الب�شري ورفع  باملورد  ي�شاعد على االرتقاء  مبا 

�شوية االأداء العام يف االأجهزة احلكومية.
برناجًما  اختتامها  خالل  البلبي�شي  واأ�شارت 
حتت  املدنية  اخلدمة  دي��وان  يف  عقد  تدريبًيا 

وقيا�س  ال��ت��دري��ب��ي  الن�شاط  عنوان”تقييم 
العائد من التدريب” بالتعاون مع املعهد العربي 
التدريب  اأهمية  اإىل  الكويت،   – للتخطيط 
لالنتقال اإىل مفهوم الكفايات الوظيفية  وجعل 
ل�شمان  �شرورة  والتعاقب  االإحالل  �شيا�شة  من 
ا�شتدامة تقدمي اخلدمات واالرتقاء مب�شتواها.

بالتعاون  ال��دي��وان  ترحيب  ع��ن  وع���ربت 
االإق��ل��ي��م��ي، ن���ظ���ًرا ل��الرت��ب��اط ال��وث��ي��ق بني 
ال�شيا�شية  وال��ظ��روف  الب�شرية  امل��وارد  اإدارة 
بها  ي�شرتك  التي  واالجتماعية  واالقت�شادية 
االأردن مع الدول العربية ال�شقيقة، مما يعظم 

فيما  اخل���ربات  وت��ب��ادل  التعاون  م��ن  الفائدة 
بينها . من جانبه اأ�شاد منفذ الربنامج التدريبي 
الدكتور فهد الف�شالة من دولة الكويت باجلهود 
بوزارة  ممثاًل  االأردن  بني  امل�شتمرة  التن�شيقية 

التخطيط والتعاون الدويل واملعهد .
اإك�شاب  اإىل  ه��دف  ال��ربن��ام��ج  اأن  واأو���ش��ح 
امل�شاركني املعارف واملهارات االأ�شا�شية يف تقييم 
الربامج التدريبية التي تعقدها االإدارات �شمن 
االأث��ر  وقيا�س  ال�شنوية،  التدريبية  خطتها 
االأداء  على  العائد  قيا�س  يف  املتمثل  التدريبي 
العام للموؤ�ش�شة وعلى الفرد.     تابع �س2

أردوغان:سنستأنف عملياتنا 
العسكرية ما لم يتم احترام االتفاق

مبادرات وانجازات من رحم 
مجموعات فيسبوكية

البلبيسي: نظام الخدمة المدنية الجديد 
يرفع سوية األداء في األجهزة الحكومية

الحكومة تضع »التربية 
اإلعالمية« في قائمة أولوياتها

االردن يدين االنتهاكات 
االسرائيلية في المسجد األقصى

اجواء خريفية معتدلة الحرارة

مسيرة »أمشي لكي يمشي 
غيري« لمكافحة شلل االطفال

افتتاح وحدة التبخير العالجي 
لألطفال بمستشفى البشير

»المهندسين« تقر مشروع النظام 
المعدل لصندوق التكافل االجتماعي

*عمان 
با�شم  الر�شمي  الناطق  االإع��الم  ل�شوؤون  الدولة  وزي��ر  اأك��دت 
الوطني  الفريق  اأع�شاء  دور  اأهمية  غنيمات،  جمانة  احلكومة 
من  يقدمونه  ما  عرب  واملعلوماتية  االإعالمية  الرتبية  مل�شروع 
الن�سء  ثقافة  لبناء  الهادف  امل�شروع  اإث��راء  يف  واأفكار  طروحات 
و�شائل  خماطر  من  وحت�شينهم  املطلوبة،  الرقمية  املعرفة  حول 

التوا�شل االجتماعي.
مع  ال����وزراء،  رئا�شة  يف  اجتماعها  خ��الل  غنيمات  واأ���ش��ارت 
اأع�شاء الفريق الوطني املكلف مبتابعة م�شروع الرتبية االإعالمية 
ومبا  اجلميع،  بني  والت�شاركية  التعاون  اأهمية  اإىل  واملعلوماتية، 

ي�شهم يف خدمة اأهداف اخلطة التنفيذية للم�شروع.
واأ�شافت ان احلكومة و�شعت م�شروع الرتبية االإعالمية �شمن 
خطة اأولوياتها للعامني 2019 -2020، و�شواًل اإىل تطوير قدرات 
م�شادر  اإىل  الو�شول  من  ومتكينهم  ال�شباب،  لدى  النقدي  التفكري 
ت�شتهدف  التي  االإ�شاعات  عن  واالبتعاد  ال�شحيحة،  املعلومات 
يتعلق  مقرتح  اإىل  غنيمات  واأ���ش��ارت  الوطني.  الن�شيج  مكونات 
ال�شحافة  خريجي  قبل  من  االإعالمية  الرتبية  م��واد  بتدري�س 
على  للتدريب  خ�شوعهم  بعد  االأردن��ي��ة،  اجلامعات  يف  واالإع��الم 
مهارات واأ�شا�شيات التدري�س. من جانبه، قال عميد معهد االإعالم 
اإن املعهد اأدخل بع�س االأن�شطة  االأردين الدكتور با�شم الطوي�شي، 
اإىل  للم�شروع، م�شريا  التنفيذية  االأ�شرة �شمن اخلطة  املتعلقة يف 
املهمة نظرا  املوا�شيع  واملعلوماتية تعد من  الرتبية االإعالمية  اأن 
لتقاطعها مع خمتلف القطاعات االأ�شا�شية يف املجتمع.     تابع �س2

*عمان 
ا�شتمرار  املغرتبني  و�شوؤون  اخلارجية  وزارة  دانت 
املبارك/  االأق�شى  امل�شجد  االإ�شرائيلية يف  االنتهاكات 
احل����رم ال��ق��د���ش��ي ال�����ش��ري��ف، واآخ���ره���ا اق��ت��ح��ام��ات 
على  والت�شييق  امل�شجد  لباحات  الوا�شعة  املتطرفني 
امل�شلني واإدارة اأوقاف القد�س و�شوؤون امل�شجد االأق�شى 

املبارك.
ال�شفري  ال���وزارة  با�شم  الر�شمي  الناطق  واعترب   
ممار�شة  متثل  االنتهاكات  ه��ذه  ان  الق�شاة،  �شفيان 
عبثية وا�شتفزازية غري م�شوؤولة ومرفو�شة وتتناق�س 

يف  باالحتالل  قائمة  كقوة  اإ�شرائيل  التزامات  مع 
ال��دويل.  القانون  مبوجب  املحتلة  ال�شرقية  القد�س 
وطالب الق�شاة ال�شلطات االإ�شرائيلية بالوقف الفوري 
امل�شجد  حرمة  واحرتام  واالنتهاكات،  املمار�شات  لهذه 
الو�شع  واح��رتام  امل�شلمني،  وم�شاعر  املبارك  االق�شى 
التاريخي والقانوين القائم يف احلرم ال�شريف، موؤكًدا 
البالغة  م�شاحته  بكامل  املبارك  االأق�شى  امل�شجد  اأن 
داعيًا  للم�شلمني.  خال�س  عبادة  مكان  هو  دومنا   144
املجتمع الدويل للتحرك فورا وال�شغط على اإ�شرائيل 

لوقف انتهاكاتها.

*عمان 
قالت دائرة االأر�شاد اجلوية:يطراأ انخفا�س قليل 
االأجواء  وتكون  ال�شبت،  اليوم  احلرارة،  درجات  على 

اململكة، ومعتدلة يف  اأغلب مناطق  لطيفة احلرارة يف 
املنخف�شة،  الغيوم  بع�س  ظهور  مع  والعقبة،  االأغ��وار 

الرياح �شمالية غربية معتدلة ال�شرعة.

*عمان 
اإنطلقت �شباح اجلمعة م�شرية ملكافحة �شلل االطفال بعنوان “ 
االطفال  ل�شلل  العاملي  اليوم  مبنا�شبة  غريي”  مي�شي  لكي  اأم�شي 

الذي ي�شادف الرابع والع�شرين من ت�شرين االأول من كل عام .
و�شارك يف امل�شرية التي رعتها �شمو االمرية ب�شمة بنت علي نحو 

500 متطوع .
الدولية  االكادميية  ام��ام  من  انطلقت  التي  امل�شرية  وهدفت 
عمان - دابوق مل�شافة 4 كيلو مرتات والعودة اإىل نقطة االنطالق، 
االطفال  �شلل  مر�س  على  الق�شاء  باأهمية  الوعي  ن�شبة  رفع  اىل 
وحت�شني االطفال من خالل املطاعيم التي ت�شعى امل�شرية لتوفريها 

جماًنا الأكرب عدد ممكن من االطفال.

*عمان 
الفول، مندوبًا  اأبو  الدكتور حكمت  ال�شحة  وزارة  اأمني عام  افتتح 
عن وزير ال�شحة  وحدة التبخري العالجي لالأطفال يف ق�شم االأطفال 

مب�شت�شفى الن�شائية واالأطفال /الب�شري.
مت  والذي  الب�شري،  م�شت�شفيات  ا�شتحداثات  �شمن  امل�شروع  وياأتي 
مر�شى  من  االأطفال  خلدمة  ا�شتمرارا  ال�شويدية  ال�شركة  من  متويله 
اجلهاز التنف�شي وامرا�س الربو الق�شبي احلاد والع�شر التنف�شي احلاد 
وتليف الكي�س الرئوي وااللتهاب الق�شبي التح�ش�شي احلاد واالمرا�س 

ال�شدرية التي حتتاج اىل مو�شعات الق�شبات الهوائية.
وبنف�س  العالجية  التبخرية  بوا�شطة  للطفل  العالج  اعطاء  ويتم 
الوقت ي�شتطيع الطفل اختيار االألعاب الرتفيهية واأفالم االأطفال عرب 
�شا�شه تلفاز حديثة وممار�شة الر�شم والكتابة اأثناء تلقيه العالج ومن 
خالل هذه الوحدة ي�شتطيع الكادر اإعطاء التبخرية العالجية خمففًا 
التقليدية  بالطريقة  العالج  اخذ  نتيجة  التوتر  املري�س  الطفل  عن 

وكذلك تغيري ال�شورة النمطية عند االطفال عند تلقيهم العالج .

*عمان 
االجتماعي  التكافل  ل�شندوق  اال�شتثنائية  العامة  الهيئة  اأقرت 
يف نقابة املهند�شني االردنيني م�شروع النظام املعدل ل�شندوق التكافل 
يف النقابة . وقال نقيب املهند�شني املهند�س اأحمد �شمارة الزعبي، اإن 
يت�شمن  ال�شندوق  نظام  يف  نوعية  نقلة  عن  عبارة  هو  النظام  م�شروع 
ت�شتمل  متكاملة  منظومة  لتكون  معا  املرتابطة  التعديالت  من  حزمة 
ال�شندوق مما  ال�شباب لال�شرتاك يف  للمهند�شني  اآلية جديدة حمفزة 

يحقق التوازن يف توزيع اعمار امل�شرتكني ويعيد لل�شندوق �شبابه .
لل�شندوق  �شتحقق  النظام  م�شروع  يف  املتبعة  االلية  اأن  اىل  واأ�شار 
الفئة  حيث  من  حاليا  متبع  هو  عما  تختلف  حيث  اط��ول،  دميومة 
حممد  املهند�س  النقابة  عام  اأمني  بح�شور  الزعبي  واأكد  امل�شتهدفة. 
ابو عفيفة، واملدير التنفيذي الإدارة �شندوق التقاعد املهند�س حممد 
املهند�س  االجتماعي  التكافل  �شندوق  ادارة  جلنة  ورئي�س  جمدالوي 
يف  امل�شرتكني  اعداد  رفع  يف  �شي�شاهم  النظام  م�شروع  اأن  عيا�س،  علي 
ال�شندوق خا�شة فئة ال�شباب، مبينا اأن ذلك ياأتي �شمن �شعي النقابة 
اىل فتح االبواب امام الزمالء املهند�شني ال�شباب وادماجهم يف نقابتهم 
مما يعود بالفائدة عليهم وعلى النقابة، اإ�شافة اإىل كونه �شيخف�س من 
قيمة امل�شاهمات ويرفع قيمة التعوي�شات.   تابع �س2

*عمان 
اأ�شيب �شبعة اأ�شخا�س بجروح ور�شو�س اإثر حادث ت�شادم وقع 
يف  الها�شمية  مبنطقة  امل�شفاة  طريق  على  مركبتني  بني  اجلمعة 

حمافظة الزرقاء، وفق الدفاع املدين.
وقالت اإدارة االإعالم يف الدفاع املدين يف بيان: اإن فرق االإنقاذ 
االإ�شعافات  قدمت  ال��زرق��اء  م��دين  دف��اع  مديرية  يف  واالإ�شعاف 
االأولية الالزمة للم�شابني ونقلتهم اإىل م�شت�شفى الزرقاء احلكومي 

، وحالتهم العامة متو�شطة.

*عمان 
تعاملت كوادر دفاع مدين �شرق اربد بالتعاون مع �شركة مياه الريموك 
اجلمعة مع حادث ت�شرب ب�شيط ملادة الكلور من اإ�شطوانة موجودة داخل 
اإ�شابة  اربد، نتج عنه  املياه مبنطقة املغري يف حمافظة  اإحدى حمطات 
ب�شيطة ب�شيق يف التنف�س اثر ا�شتن�شاق مادة الكلور، وفق الدفاع املدين. 
الت�شرب  اأوقفت  املدين  الدفاع  فرق  اأن  بيان  يف  االإع��الم  اإدارة  واأقالت 
االإ�شعاف  فرق  عملت  حني  يف  انت�شاره،  ملنع  املنطقة  تطهري  على  وعملت 
م�شت�شفى  اإىل  ونقله  للم�شاب  الالزمة  االأولية  االإ�شعافات  تقدمي  على 

االأمرية ب�شمة التعليمي، وو�شفت حالة االإ�شابة العامة ب�شيطة .

*عمان 
وفاء  النائب  به  تقدمت  مقرتح  جنح 
االحتاد  اجتماعات  ختام  يف  م�شطفى  بني 
القا�شي  ���ش��رب��ي��ا،  يف  ال����دويل  ال��ربمل��اين 
جلنة  اأع��م��ال  ج���دول  على  بند  باإ�شافة 
�شلطات  ملخاطبة  االأو�شط  ال�شرق  ق�شايا 
االحتالل االإ�شرائيلي باالإفراج عن املعتقلة 
مرعي  الرحمن  عبد  واملعتقل  اللبدي  هبة 

واملعتقلني واالأ�شرى يف �شجون االحتالل. 
�شلطات  اإن  م�����ش��ط��ف��ى،  ب��ن��ي  وق��ال��ت 
االإداري  االعتقال  على  �شادقت  االحتالل 
وناأمل  اللبدي،  االأردنية هبة  ال�شابة  بحق 
اإدراج  االأو���ش��ط  ال�شرق  ق�شايا  جلنة  من 
االأردن��ي��ني  املعتقلني  وملف  الق�شية  ه��ذه 
زيارتها  خالل  اللجنة  اأعمال  جدول  على 

للمنطقة ال�شهر املقبل.

اأن يلقى طلبنا القبول  وتابعت: نتمنى 
با�شم الوفد الربملاين االأردين، وهو ما جرى 
بالفعل واأقره االحتاد الربملاين الدويل يف 
دورته )141( املنعقدة حاليا يف العا�شمة 

ال�شربية بلغراد.
اأن بني م�شطفى هي نائب رئي�س  يذكر 
يف  امل�شتدامة  للتنمية  الدائمة  اللجنة 

االحتاد الربملاين الدويل.

تراأ�شه  ال��ذي  االأردين  الوفد  واختتم 
عاطف  املهند�س  ال��ن��واب  جمل�س  رئي�س 
الوفد  و�شم  اليوم،  م�شاركته  الطراونة، 
ع�شوي جمل�س االأعيان كمال نا�شر وحممد 
املنعم  وعبد  البكار  خالد  والنواب  النجار، 
العودات ورجا ال�شرايرة واأمني عام جمل�س 
مكتب  عام  ومدير  العدوان  فرا�س  النواب 
رئي�س جمل�س النواب عبد الرحيم الواكد.

»البرلمان الدولي« يطالب إسرائيل باالفراج عن المعتقلين األردنيين
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*عمان 
جمعية  يف  اخل��داج  اخت�صا�ص  جمموعة  نظمت 
فندق  يف  الأردنية  الأطباء  بنقابة  الأطفال  اأطباء 
لطب  ال��ث��اين  الأردين  ال���دويل  امل��وؤمت��ر  لن��دم��ارك 
اخلداج وحديثي الولدة حتت رعاية رئي�ص الوزراء 

الدكتور عمر الرزاز .
وقال مندوب رئي�ص الوزراء وزير ال�صحة الدكتور 
علي  الدكتور  الط��ب��اء  نقيب  بح�صور  جابر،  �صعد 
اللواء  امللكية  الطبية  اخلدمات  عام  ومدير  العبو�ص 
الطبيب �صوكت التميمي ورئي�ص جمموعة اخت�صا�ص 
يويل  الردن  ان  اخل�صا�صنة،  عي�صى  الدكتور  اخلداج 
ال�صحية  اخل��دم��ات  ب��ج��ودة  للنهو�ص  العناية  ج��ل 
الطفال  �صمول  اىل  م�صريا  الطفال،  لفئة  �صيما  ول 
برنامج  وجناح  املجاين،  ال�صحي  بالتاأمني  الردنيني 
ينفذ  الذي  الطفال  امرا�ص  �صد  الطفال  حت�صني 
منذ عام 1979، وتقدمي خدمات المومة والطفولة، 
لتنفيذ  ا�صافة  جمانا،  وال�صرطانات  الكلوي  والف�صل 
برنامج الك�صف املبكر عن المرا�ص امل�صببة للإعاقة.

الطبية  الكوادر  جهود  ان  جابر  الدكتور  وا�صاف 
مبوقع  الأردن  بو�صع  �صاهمت  املتميزة  واجنازاتها 
اىل  م�صريا  ال�صحية،  ال��ع��امل  خ��ارط��ة  على  متميز 
بتح�صني  ا�صهمت  ال�صحة  وزارة  وم�صاريع  برامج  ان 
املوؤ�صرات ال�صحية الرئي�صة ومبقدمتها ارتفاع معدل 

وفيات  معدل  وانخفا�ص  ال��ولدة  عند  املتوقع  العمر 
المهات والطفال الر�صع.

اخلدمة  تقدمي  على  ال�صحة  وزارة  حر�ص  واكد 
الطبية النوعية للأطفال، وتعزيز اق�صام الطفال يف 
امل�صت�صفيات بخا�صة اخت�صا�صات الطفال، م�صريا اىل 
زيادة اعداد احلا�صنات اىل 371 حا�صنة و72 جهازا 
تنف�صيا ا�صطناعيا وقريبا افتتاح 40 وحدة للعناية 
بالطفال اخلدج مب�صت�صفى الب�صري وم�صت�صفى ال�صلط 
اإن املوؤمتر الذي  احلكومي. وقال الدكتور اخل�صا�صنة 
حما�صرة   35 يناق�ص  اي��ام  ثلثة  اعماله  تتوا�صل 
اخل���داج  وت��غ��ذي��ة  اأم���را����ص  ح���ول  علمية،  وورق����ة 
العيون  واأم��را���ص  واخللقية  الوراثية  والأم��را���ص 
واأمرا�ص اجلهاز التنف�صي عند اخلداج وطب الأجنة 
واأمرا�ص  الآلم  وع��لج  القلب  واأم��را���ص  والأم��ه��ات 

الوراثة واجلينات وال�صتقلب.
وا�صار اىل انه يعقد على هام�ص املوؤمتر ور�صتا عمل 
اأك�صجني  نق�ص  ملعاجلة  التربيد  “ا�صتخدام  بعنوان 
التنف�ص  اأج��ه��زة  و”ا�صتخدام  الولدة”،  حديثي 
معر�ص  اإىل  بالإ�صافة  الولدة”،  حلديثي  ال�صناعي 

ل�صركات الأدوية واملعدات والتجهيزات الطبية.
اخت�صا�ص  من  اأط��ب��اء  املحا�صرات  يف  وي�صارك 
حديثي الولدة والأطفال واجلهاز التنف�صي من داخل 

اململكة وخارجها.

*عمان 
ل��دي��وان اخل��دم��ة املدنية  ال��ع��ام  ق��ال��ت الأم���ني 
اجلديد  املدنية  اخلدمة  نظام  اإن  البلبي�صي،  بدرية 
اإدارة  يف  التقليدي  املفهوم  من  النتقال  على  يركز 
الكفايات  على  املبنية  الإدارة  اإىل  الب�صرية  امل��وارد 
مب�صار  وربطه  املهني  امل�صار  يف  والتو�صع  الوظيفية، 
الرتقاء  على  ي�صاعد  مبا  اعتماد  و�صهادات  تدريبي 
باملورد الب�صري ورفع �صوية الأداء العام يف الأجهزة 

احلكومية.
برناجًما  اختتامها  خ��لل  البلبي�صي  واأ���ص��ارت 
ت��دري��ب��ًي��ا ع��ق��د يف دي����وان اخل��دم��ة امل��دن��ي��ة حتت 
العائد  وقيا�ص  التدريبي  الن�صاط  عنوان”تقييم 
للتخطيط  العربي  املعهد  مع  بالتعاون  التدريب”  من 
اإىل مفهوم  للنتقال  التدريب  اأهمية  اإىل  – الكويت، 
الإح��لل  �صيا�صة  من  وجعل  الوظيفية   الكفايات 
اخلدمات  تقدمي  ا�صتدامة  ل�صمان  �صرورة  والتعاقب 

والرتقاء مب�صتواها .
الإقليمي،  بالتعاون  الديوان  وعربت عن ترحيب 
الب�صرية  امل��وارد  اإدارة  بني  الوثيق  للرتباط  نظًرا 

والجتماعية  والقت�صادية  ال�صيا�صية  والظروف 
التي ي�صرتك بها الأردن مع الدول العربية ال�صقيقة، 
مما يعظم الفائدة من التعاون وتبادل اخلربات فيما 
التدريبي  الربنامج  منفذ  اأ���ص��اد  جانبه  من   . بينها 
باجلهود  الكويت  دول��ة  من  الف�صالة  فهد  الدكتور 
ب���وزارة  مم��ث��ًل  الأردن  ب��ني  امل�صتمرة  التن�صيقية 

التخطيط والتعاون الدويل واملعهد .
امل�صاركني  اإك�صاب  اإىل  هدف  الربنامج  اأن  واأو�صح 
ال��ربام��ج  تقييم  يف  الأ���ص��ا���ص��ي��ة  وامل���ه���ارات  امل��ع��ارف 
خطتها  �صمن  الإدارات  تعقدها  التي  التدريبية 
املتمثل  التدريبي  الأثر  وقيا�ص  ال�صنوية،  التدريبية 
وعلى  للموؤ�ص�صة  العام  الأداء  على  العائد  قيا�ص  يف 
الفرد. وت�صمن الربنامج الذي امتد على مدى خم�صة 
اىل  وت��ط��رق  تفاعلية  عملية  تدريبات  على  اي��ام 
حماور رئي�صة تركزت حول اإ�صهام التدريب يف تطوير 
الب�صري  العن�صر  تنمية  واآلية  الب�صرية  ال��ق��درات 
وا�صرتاتيجيات التعليم لدى الكبار لعدد من م�صوؤويل 
وموؤ�ص�صات  دوائر  يف  الب�صرية  امل��وارد  اإدارة  وحدات 

اخلدمة املدنية.

*عمان 
برناجما  الإجتماعية،  التنمية  وزارة  اختتمت 
بدائل  ايجاد  بخطة  الوعي  م�صتوى  لرفع  تدريبيا 
حمافظة  يف  الإعاقة  ذوي  للأ�صخا�ص  الإي��واء  لدور 
الكرك  م��رك��ز  موظفي  ا�صتهدف  وال���ذي  ال��ك��رك، 

للرعاية والتاأهيل . 
ب�صمة  الج��ت��م��اع��ي��ة  التنمية  وزي����رة  وق��ال��ت 
العاملني  بناء قدرات  الوزارة تعزز من  ان  ا�صحاقات، 
الي��واء  م��ن  التحول  يف  اهمية  الأك���ر  امل���ورد  فهم 
و�صول اإىل الدمج يف املجتمع ملا لهم من ات�صال مبا�صر 
مع املنتفعني، مثمنة جهود ال�صركاء من القطاع العام 
اليواء،  لدور  بدائل  ايجاد  يف  والتطوعي  واخلا�ص 
الأوروبي يف دعم ومتويل هذا  مقدرة جهود الحتاد 

التوجه. 
اإيرلندا  �صمال  اأكد اخلبري من منظمة  من جانبه 

حتويل  ���ص��رورة  على  ب��لك  ج��ون  ال���دويل  للتعاون 
الرعاية املوؤ�ص�صة اإىل رعاية بديلة، �صارحا ال�صباب 
ال��رع��اي��ة  ت��ق��دمي  م��ن  الن��ت��ق��ال  وراء  الرئي�صية 

الإيوائية اإىل رعاية نهارية يف مركز الكرك. 
كما بينت اخلبرية من منظمة لوم�ص كريي هول، 
دمج  اإع���ادة  يف  تكمن  البديلة  الرعاية  ف��وائ��د  ان 
الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة يف جمتمعاتهم وا�صرهم، كما 
اليوائية  املراكز  من  امل��وارد  توجيه  اإع��ادة  وت�صمن 
التي  الداجمة  واملجتمعية  الأ�صرية  اخلدمات  اإىل 

تعزز دور الأ�صر يف عملية الدمج . 
تنفيذه  �صيعاد  الذي  التدريبي،  الربنامج  وناق�ص 
على مدار اليومني القادمني، اأهم املبادىء والتحديات 
يف عملية التحول من الرعاية اليوائية اإىل الرعاية 
الف�صلى  العاملية  املمار�صات  اإىل  بالإ�صافة  البديلة، 

الناجحة. 

*عمان 
انطلقت فعاليات مبادرة “�صتاء اآمن” التي نفذتها 
يف  اخلمي�ص،  م�صاء  اإرب��د  �صرق  مدين  دف��اع  مديرية 

حدائق امللك عبداهلل الثاين بن احل�صني .
على  بيان  بح�صب  امل��ب��ادرة  فعاليات  وا�صتملت 
التطبيقات  على  امل��دين  واملجتمع  املواطنني  تدريب 
واحل��روق  كالختناق  الأول��ي��ة  للإ�صعافات  العملية 
اليدوية  الطفايات  ا�صتخدام  وكيفية  الربد  ول�صعات 
وال�صتخدام الآمن للمدافئ وت�صرب الغاز الذي ينتج 
ال�صكري وال�صغط  اإىل كيفية فح�ص  عنها بالإ�صافة 

للمتواجدين باإ�صراف م�صعفي الدفاع املدين .
يو�صح  فيديو  عر�ص  على  الفعاليات  ا�صتملت  كما 
التثقيفية  الن�صرات  وتوزيع  امل�صاب  اإ�صعاف  خطوات 
الوقائية بهدف تعزيز مفهوم الثقافة الوقائية لدى 

�صرائح املجتمع كافة.
ي�صار اإىل انه �صيكون هنالك فعاليات للمبادرة يوم 
غٍد اجلمعة يف نف�ص املوقع والتوقيت، ويومي الثنني 
والتكنولوجيا  العلوم  جامعة  يف  القادم  والثلثاء 
الأردنية من ال�صاعة العا�صرة �صباحًا وحتى الثانية 

ع�صر ظهرًا .

*عجلون 
انطلقت اجلمعة يف قاعة مع�صكر احل�صني لل�صباب 
“متيز  ال�صنان  لطب  الثامن  عجلون  موؤمتر  فعاليات 

وابداع” مب�صاركة 500 م�صارك وم�صاركة.
الدكتور  الردن��ي��ني  ال�صنان  اطباء  نقيب  وق��ال 
نلتقي  اننا  املوؤمتر  فعاليات  الذي رعى  القدومي  عازم 
مبهنة  للرتقاء  وال�صرار  واملحبة  اخلري  على  اليوم 
طب ال�صنان ورفع امل�صتوى العلمي للزميلت والزملء 
والتاكيد على اهمية جمال�ص الفروع واللمركزية يف 
العمل كون هذا املوؤمتر باكورة موؤمتر جمال�ص الفروع 

يف املحافظات ولن يكون الخري .
لعقد  املحافظات  �صندعم كل  اننا  القدومي  وا�صار 
موؤمتر خلل هذه الدورة بال�صافة اىل نقل جزء من 
الن�صاط العلمي الذي تقيمه اللجنة العلمية اىل كل 
املحافظات لننا نوؤمن ان النقابة لي�ص فقط يف املركز 
مثمنا  الزملء  ن�صاطاتها اىل كل  ان ت�صل  امنا عليها 
جهود كافة املنظمني وامل�صاندين لجناح هذا املوؤمتر .

للموؤمتر  العملية  اللجنة  رئي�ص  ق��ال  ب���دوره 
العام  لهذا  املوؤمتر  �صعار  ان  عطا  بني  با�صل  الدكتور 
العمل على تطوير  نقابتنا يف  لر�صالة  تر�صيخا  ياتي 
املهنة ومواكبة كل ما هو حديث يف عامل طب ال�صنان 
املفيدة واجلديدة واحلفاظ  املعلومة  واحل�صول على 
برناجما  ي�صم  املوؤمتر  ان  م�صريا  املهنة  �صوية  على 
علمية  ورق��ة   30 ح��وايل  على  ي�صتمل  غنيا  علميا 
متخ�ص�صة و�صاملة لغلب فروع طب ال�صنان و3 ور�ص 

عملية حول ما هو حديث باملهنة .
النقابة  فرع  جمل�ص  رئي�ص  املوؤمتر  رئي�ص  واك��د 
اهمية  ان  على  ن�صر  بني  ح�صن  الدكتور  بعجلون 
انعقاد املوؤمتر نابعة من اميان جمل�ص الفرع ب�صرورة 
واملتوا�صلة  املت�صافرة  اجلهود  ثمار  من  كثمرة  عقده 
وملعرفة  علمي  م�صتجد  كل  ملواكبة  املجل�ص  قبل  من 
كل ما هو جديد يف طب ال�صنان من خلل املحا�صرات 
املحا�صرين  الزملء  التي يقدمها كوكبة من  والور�ص 

يف خمتلف علوم طب ال�صنان.

*عمان 
ل�صندوق  ال�صتثنائية  ال��ع��ام��ة  الهيئة  اأق����رت 
الردن��ي��ني  املهند�صني  نقابة  يف  الجتماعي  التكافل 
 . النقابة  يف  التكافل  ل�صندوق  املعدل  النظام  م�صروع 
الزعبي،  �صمارة  اأحمد  املهند�ص  املهند�صني  نقيب  وقال 
نظام  يف  نوعية  نقلة  عن  عبارة  هو  النظام  م�صروع  اإن 
معا  املرتابطة  التعديلت  من  حزمة  يت�صمن  ال�صندوق 
حمفزة  جديدة  اآلية  ت�صتمل  متكاملة  منظومة  لتكون 
يحقق  مما  ال�صندوق  يف  لل�صرتاك  ال�صباب  للمهند�صني 
لل�صندوق  ويعيد  امل�صرتكني  اعمار  توزيع  يف  ال��ت��وازن 
اأن اللية املتبعة يف م�صروع النظام  �صبابه . واأ�صار اىل 
�صتحقق لل�صندوق دميومة اطول، حيث تختلف عما هو 
الزعبي  واأك��د  امل�صتهدفة.  الفئة  حيث  من  حاليا  متبع 
عفيفة،  ابو  حممد  املهند�ص  النقابة  عام  اأمني  بح�صور 
املهند�ص  التقاعد  �صندوق  لإدارة  التنفيذي  واملدير 
التكافل  �صندوق  ادارة  جلنة  ورئي�ص  جمدلوي  حممد 
النظام  م�صروع  اأن  عيا�ص،  علي  املهند�ص  الجتماعي 

خا�صة  ال�صندوق  يف  امل�صرتكني  اعداد  رفع  يف  �صي�صاهم 
فئة ال�صباب، مبينا اأن ذلك ياأتي �صمن �صعي النقابة اىل 
فتح البواب امام الزملء املهند�صني ال�صباب وادماجهم 
النقابة،  وعلى  عليهم  بالفائدة  يعود  مما  نقابتهم  يف 
ويرفع  امل�صاهمات  قيمة  من  �صيخف�ص  كونه  اإىل  اإ�صافة 
قيمة التعوي�صات. وركز م�صروع النظام على عدم امل�صا�ص 
منها،  النتقا�ص  او  احلاليني  امل�صرتكني  تعوي�ص  بقيمة 
ال�صندوق من خلل معلومات  ال�صفافية يف عمل  وزيادة 
فيه،  الثقة  من  يعزز  مما  التعوي�ص  حل��الت  الف�صاح 
ال�صندوق  ادارة  يف  العامة  الهيئة  ا�صراك  اىل  اإ�صافة 
عن طريق تر�صيح اع�صاء منها لإدارته، واملحافظة على 
موجودات ال�صندوق ومركزه املايل من خلل ال�صتثمار 
ال�صندوق  يف  كر�صيد  ال�صرتاك  بدل  وتخفي�ص  الآمن، 
لتحفيز  دي��ن��ارا   150 اىل  دينار   200 من  للم�صرتكني 
امل�صرتكني ال�صباب على ال�صرتاك، اإ�صافة اإىل تخفي�ص 
�صنة بدل من 50  ل�صن ال�صرتاك اىل 45  احلد العلى 

�صنة لتعزيز اعداد املهند�صني ال�صباب فيه .

كنعان : »اليونسكو« تنتصر للقدس
*عمان 

حيت اللجنة امللكية ل�صوؤون القد�ص، املجل�ص التنفيذي لليون�صكو 
على اإ�صدار القرار رقم )207م ت / 38( لعام 2019 والذي يدعو 
القد�ص  حول  ال�صادرة  اليون�صكو  بقرارات  اللتزام  اىل  اإ�صرائيل 
وهويتها،  تراثها  على  حفاظًا  وامل�صيحية  الإ�صلمية  ومقد�صاتها 
والتي تنتهج اإ�صرائيل �صيا�صة تهويدها وحمو هذا الرتاث الإن�صاين 
واليون�صكو  الدولية  ال�صرعية  لقرارات  خمالفة  يجري  ذلك  وكل 

اخلا�صة بهذا الرتاث.
الأنباء  وكالة  ح�صلت   ، لها  �صحفي  بيان  يف  اللجنة  واملت 
لليون�صكو  العامة  املديرة  من  منه،  ن�صخة  على  )ب��رتا(  الأردن��ي��ة 
ومن  التنفيذي  املجل�ص  ق��رارات  لتنفيذ  اللزمة  اخلطوات  اتخاذ 
بينها الإ�صراع يف اإيفاد بعثة اليون�صكو للر�صد التفاعلي اإىل القد�ص 
وتعيني ممثل دائم فيها لر�صد النتهاكات والعتداءات الإ�صرائيلية 
)القوة املحتلة( على الرتاث العاملي الذي متثله القد�ص، ومن حق كل 
اإ�صرائيل تتحدى القرارات  اإىل متى �صتبقى  الت�صاوؤل  ال�صلم  دعاة 
ال��دويل  املجتمع  �صيبقى  متى  واىل  الدولية،  ال�صرعية  وقوانني 
يف  العاملي  الرتاث  على  الدائم  العدوان  عينه  باأم  يرى  وهو  �صامتًا 
القد�ص، اإىل جانب عدوانها على ال�صعب الفل�صطيني من البحر اىل 
النهر، ومن حق دعاة ال�صلم الت�صاوؤل ملاذا مل تتخذ عقوبات رادعة 

لإ�صرائيل يف حتديها لقرارات املجتمع الدويل.

*عمان 
الإع��لم  ل�صوؤون  الدولة  وزي��ر  اأك��دت 
جمانة  احلكومة  با�صم  الر�صمي  الناطق 
الفريق  اأع�����ص��اء  دور  اأه��م��ي��ة  غنيمات، 
ال��وط��ن��ي مل�����ص��روع ال��رتب��ي��ة الإع��لم��ي��ة 
وامل��ع��ل��وم��ات��ي��ة ع���رب م���ا ي��ق��دم��ون��ه من 
ط���روح���ات واأف���ك���ار يف اإث�����راء امل�����ص��روع 
الهادف لبناء ثقافة الن�صء حول املعرفة 
الرقمية املطلوبة، وحت�صينهم من خماطر 

و�صائل التوا�صل الجتماعي.
اجتماعها  خ��لل  غنيمات  واأ���ص��ارت 
الفريق  اأع�صاء  م��ع  ال����وزراء،  رئا�صة  يف 
الرتبية  م�صروع  مبتابعة  املكلف  الوطني 
اأهمية  اإىل  وامل��ع��ل��وم��ات��ي��ة،  الإع��لم��ي��ة 

ومبا  اجلميع،  ب��ني  والت�صاركية  التعاون 
ي�صهم يف خدمة اأهداف اخلطة التنفيذية 

للم�صروع.
م�صروع  و�صعت  احلكومة  ان  واأ�صافت 
اأولوياتها  خطة  �صمن  الإعلمية  الرتبية 
للعامني 2019 -2020، و�صوًل اإىل تطوير 
ال�صباب،  ل��دى  ال��ن��ق��دي  التفكري  ق���درات 
ومتكينهم من الو�صول اإىل م�صادر املعلومات 
التي  الإ�صاعات  عن  والبتعاد  ال�صحيحة، 

ت�صتهدف مكونات الن�صيج الوطني.
يتعلق  مقرتح  اإىل  غنيمات  واأ���ص��ارت 
بتدري�ص مواد الرتبية الإعلمية من قبل 
اجلامعات  يف  والإعلم  ال�صحافة  خريجي 
على  للتدريب  خ�صوعهم  بعد  الأردن��ي��ة، 

مهارات واأ�صا�صيات التدري�ص.
الإع��لم  معهد  عميد  ق��ال  جانبه،  من 
الأردين الدكتور با�صم الطوي�صي، اإن املعهد 

الأ�صرة  يف  املتعلقة  الأن�صطة  بع�ص  اأدخل 
م�صريا  للم�صروع،  التنفيذية  اخلطة  �صمن 
واملعلوماتية  الإعلمية  الرتبية  اأن  اإىل 
تعد من املوا�صيع املهمة نظرا لتقاطعها مع 

خمتلف القطاعات الأ�صا�صية يف املجتمع.
التنفيذية  اخل��ط��ة  ان  اإىل  واأ����ص���ار 
قبل  املراحل  من  بالعديد  مرت  للم�صروع 
و�صولها اإىل ال�صكل احلايل، موؤكدا اأن املعهد 
عقد م�صاورات مكثفة مع ال�صركاء املعنيني 
مع  بالتعاون  املا�صية،  الفرتة  م��دار  على 
العايل  والتعليم  والتعليم،  الرتبية  وزارات 

والبحث العلمي وال�صباب.
با�صم  الإع��لم��ي  الناطق  ق��ال  ب��دوره، 
اإن  اجل��لد  وليد  والتعليم  الرتبية  وزارة 
باأهمية  اإميانها  منطلق  ومن  بداأت  الوزارة 
على  املعلمني  من  العديد  بتدريب  امل�صروع، 
واملعلوماتية،  الإعلمية  الرتبية  موا�صيع 
منت�صرة  اإعلمية  نواد  اإن�صاء  اإىل  اإ�صافة 

والتعليم  الرتبية  مديريات  من  ع��دد  يف 
مبختلف املحافظات.

خلل  ادخلت  ال���وزارة  ان  اإىل  واأ���ص��ار 
العام الدرا�صي احلايل درو�صا حول مفاهيم 
الرتبية  ك��ت��ب  يف  الإع��لم��ي��ة،  ال��رتب��ي��ة 
ال�صابع  لل�صفني  والجتماعية  الوطنية 
العا�صر،  لل�صف  احلا�صوب  وكتاب  والثامن 
الأن�صطة  م��ن  ع��دد  تنفيذ  اإىل  اإ���ص��اف��ة 
�صمن  الإع���لم���ي���ة  ب��ال��رتب��ي��ة  امل��ت��ع��ل��ق��ة 

الن�صاطات اللمنهجية.
اإىل  ال���وزي���رة غ��ن��ي��م��ات  وا���ص��ت��م��ع��ت 
حول  الوطني  الفريق  اأع�صاء  ملحظات 
اأهمية  اإىل  م�صرية  التنفيذية،  اخلطة 
م��وا���ص��ل��ة ال��ع��م��ل ال��ت�����ص��ارك��ي ودمي��وم��ة 
التوا�صل بني ال�صركاء للو�صول اإىل تنفيذ 

امل�صروع.
الدكتور  ال��وزراء  رئي�ص  ان  اإىل  ي�صار 
برئا�صة  حكوميا  فريقا  �صكل  الرزاز،  عمر 

الناطق  الإع�����لم  ل�����ص��وؤون  دول���ة  وزي���ر 
م�صروع  ملتابعة  احلكومة  با�صم  الر�صمي 
ي�صم  واملعلوماتية،  الإعلمية  الرتبية 
الرتبية  وزارة  ع��ام  اأم��ني  ع�صويته:  يف 
ال�صباب،  وزارة  ع��ام  واأم���ني  والتعليم، 
العايل  التعليم  وزارة  عام  اأمني  وم�صاعد 
يف  التنفيذي  وامل��دي��ر  العلمي،  والبحث 
والناطق  املناهج  لتطوير  الوطني  املركز 
والتعليم  الرتبية  وزارة  با�صم  الإعلمي 
الرتبية  وزارة  يف  املناهج  اإدارة  ومدير 

والتعليم.
فريق  احلكومي،  الفريق  عن  وانبثق 
من  ���ص��رك��اء  ع�صويته  يف  ي�����ص��م  وط��ن��ي 
امل��دين  املجتمع  وم��وؤ���ص�����ص��ات  اجل��ام��ع��ات 
الأردين،  الإع���لم  معهد  عميد  التالية: 
وع���م���داء ك��ل��ي��ات الإع�����لم يف ج��ام��ع��ات 
وال��زرق��اء،  الأو���ص��ط،  وال�صرق  ال��ريم��وك، 
ال�صحافة  واأق�����ص��ام  كليات  ع��ن  وممثلني 
والإع����لم يف ج��ام��ع��ات ال��ب��رتا، وج���دارا، 
املفتوحة،  العربية  واجلامعة  وفيلدلفيا، 
ال�صرتاتيجية  والدرا�صات  الإعلم  وق�صم 
بن  احل�����ص��ني  ب��ج��ام��ع��ة  الآداب  ك��ل��ي��ة  يف 
و�صندوق  العهد،  ويل  وموؤ�ص�صة  ط���لل، 
ونقابة  للتنمية،  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  امللك 
املعلمني  ونقابة  الأردن��ي��ني،  ال�صحفيني 
الأردن���ي���ني، وامل��ج��ل�����ص ال��وط��ن��ي ل�����ص��وؤون 
واأمانة  ال��ع��ام،  الأم��ن  ومديرية  الأ���ص��رة، 
الوطنية،  املكتبة  ودائ��رة  الكربى،  عمان 
واأكادميية  �صومان،  احلميد  عبد  وموؤ�ص�صة 
امللكة رانيا لتدريب املعلمني، ومركز حماية 
وحرية ال�صحفيني، ومركز داعم للإعلم.

*عمان 
الجتماعي  ال��ت��وا���ص��ل  م��وق��ع  ي�صكل 
الردن  يف  انت�صارا  الك��ر  بوك”  “في�ص 
التوا�صل  مواقع  مرتادي  اعداد  حيث  من 
الأذواق،  خمتلف  مبتطلبات  تفي  من�صة 
وب��خ��ا���ص��ة م��ن ال��ذي��ن ي��ه��ت��م��ون ب��اأن�����ص��اء 
واهتمامات  اخت�صا�صات  ذات  جمموعات 
خمتلفة تدار وفق قوانني ومدونات �صلوك 
ي�صوغها  او  امل��ج��م��وع��ة،  من�صئ  ي�صعها 

موؤ�ص�صو تلك املجموعات.
اإ�صاأل الردن )Ask Jordan( اإحدى 
األف   600 نحو  وحتت�صن  املجموعات  هذه 
اململكة،  حمافظات  جميع  وت�صمل  ع�صو 
املجموعة  يف  م�صوؤول  بهجت  حممد  يو�صح 
من  ا�صتف�صار  او  �صوؤال  بطرح  عملها  اآلية 
�صوؤاله  عن  الجابة  ليجد  اع�صائها،  احد 
�صخ�ص  اأي  تر�صيح  اأو  الأع�صاء  بع�ص  من 
عن  للإجابة  اأ�صدقائهم  اأو  معارفهم  من 
واملعرفة، وقد  ال�صوؤال، �صمن الخت�صا�ص 
اأو حرف  مهن  اأو  مناطق  ال�صوؤال عن  يكون 

اأو خدمة معينة.
عمل  طبيعة  اأن  اإىل  بهجت  وي�صري 
عام  تاأ�ص�صت  التي   )Ask Jordan(

تخت�ص  ف��ه��ي  ا���ص��م��ه��ا  م��ن  ت��ظ��ه��ر   2016
لل�صتفادة  عنها  والإجابة  الأ�صئلة  بطرح 
والتاأكيد  املعرفة  وزي���ادة  املعلومات  م��ن 
ع��ل��ي��ه��ا وت�����ص��اه��م اأي�����ص��ا ب��ال��ب��ح��ث عن 
املادية،  واملفقودات  املفقودين  الأ�صخا�ص 
وو�صع املنا�صدات الإن�صانية كالتربع بالدم 
وم�صاعدة  للفقراء  املالية  وامل�صاعدات 
على  ل�صتمرارهم  ماديا  املتعرين  الطلب 
ع��ددا  ي�صم  حميط  يف  ال��درا���ص��ة  مقاعد 

كبريا من الأع�صاء.
املنارة”  اأه��ايل  “ملتقى  جمموعة  اأم��ا 
اإنها  م�صوؤوليها  اح��د  ح��رب  �صائد  فيقول 
وت�صكل  املنارة  جبل  اأهايل  خلدمة  اأن�صئت 
ال�صاأن  يف  املنطقة  اأبناء  بني  و�صل  حلقة 
والتوا�صل  التعارف  وحتقق  الجتماعي 
ومتابعة  بينهم  الأخ��وي��ة  اجل�صور  وم��د 
همومهم وم�صاكلهم واإي�صالها اإىل امل�صوؤولني 

لإيجاد احللول باأ�صرع وقت ممكن.
على  املجموعة  اإجن��ازات  من  وي�صيف 
الآي��ات  ر�صم  فكرة  تنفيذ  ال��واق��ع  ار���ص 
كانت  التي  املدار�ص  اأ�صوار  على  القرانية 
والتي  والنابية  امل�صيئة  بالكتابات  تعج 
امل��دار���ص  طلبة  ب��ني  ت��ك��ون  اأن  ت��رق��ى  ل 

الن�صاء  خ��ا���ص��ة  ال��ط��ري��ق  وم�صتخدمي 
تقوم  املجموعة  اأن  اإىل  م�صريا  والطفال، 
مبتابعة ق�صايا املنطقة وتوثيقها بال�صوت 

للمعنيني. واإي�صالها  وال�صورة 
“في�صبوكية”  جمموعة  يف  م�����ص��وؤول 
ت�صهم  انها  ي��رى  ال�صو�ص  حمزة  عائلية 
حيث  وجمتمعية  تطوعية  باعمال  كثريا 
دمي(  دم��ك   ( مب��ادرة  املجموعة  خرجت 
الدم  وح��دات  تاأمني  للهدف  بالدم  للتربع 
ل��ل��م��ح��ت��اج��ني م���ن امل��ر���ص��ى ح��ي��ث وف���رت 
ي�صتفيد  ال��دم  من  كبرية  كميات  امل��ب��ادرة 

منها اأبناء املجتمع املحلي.
وي�صيف عملت املجموعة �صوقا لعر�ص 
والتعريف  الأع�صاء  وم�صغولت  منتجات 
الرتويج  بهدف  التجارية  حمالهم  مبواقع 
حركة  يف  يزيد  مما  عليها،  والإق��ب��ال  لها 
�صتطرح  املجموعة  اأن  اإىل  م�صريا  الت�صوق 
من خلل من�صور خا�ص وبداخل املجموعة 
العاملة  الأي��ادي  اأ�صحاب  هواتف  اأرق��ام 
يتم  حتى  املجموعة  اأع�صاء  من  واملهنية 
اأعمالهم  من  وال�صتفادة  معهم  التوا�صل 
وخرباتهم مقابل الأجور التي يتقا�صونها.
واأ�صار ال�صو�ص اإىل اأن املجموعة تقوم 

جتاه  اإن�صانية  وم�صاعدات  خريية  باأعمال 
توزيع  حيث  م��ن  وال��ف��ق��راء،  املحتاجني 
مو�صم  يف  املدر�صية  وامل�صتلزمات  احلقائب 
اأج��ه��زة  امل���دار����ص، وت��وزي��ع  اإىل  ال��ع��ودة 
التدفئة ومادة الكاز والبطانيات يف مو�صم 

ال�صتاء .
وي���ق���ول حم��م��د ح���م���داهلل م�����ص��وؤول 
الن�صر  منطقة  باأخبار  تعنى  جمموعة 
من  ال��ه��دف  ك��ان  ب��ه،  املحيطة  وامل��ن��اط��ق 
اإن�����ص��اء امل��ج��م��وع��ة ت��وا���ص��ل��ي��ا واخ��ب��اري��ا 
ل��ل��ت��ع��ري��ف��ب��اق��ي الع�����ص��اء ب��امل��ن��ا���ص��ب��ات 
والف��راح  كالوفاة  املختلفة  الجتماعية 
الإن�صانية  املنا�صبات  ه��ذه  يف  للم�صاركة 

والجتماعية.
وحول املنجزات واملبادرات التي قامت 
عليها  القائمني  وال�صباب  املجموعة  بها 
ي�صيف حمدا هلل على مدى 3 �صنوات تقوم 
والتي  الكاز”  بنك  “مبادرة  ب��  املجموعة 
ي�صتعدون لها بداية �صهر 10 �صنويا لتاأمني 
بف�صل  اخلا�صة  ال�صرتات  من  ع��دد  اك��رب 
ال�صتاء وتاأمينها للأ�صر املعوزة واملحتاجة، 
للطلبة  امل�صاعدات  تقدمي  اإىل  اإ�صافة 

املتعرين ماديا.

*عّمان 
الور�صة  يف  امل��زارع��ني  م��ن  ع��دد  اأك���د 
للأف�صل”  “�صركاء  منظمة  عقدتها  التي 
يف  امل��زارع��ني  ل�صغار  “التمويل  ب��ع��ن��وان 
اأن  اإىل  وحلول”،  حت���دي���ات  الأردن/ 
اأه��م  اأح����د  ال��ت��م��وي��ل ه��و  اإىل  ال��و���ص��ول 
وذلك  طريقهم،  تعرت�ص  التي  التحديات 
التمويل،  على  احل�صول  فرتة  لطول  نظرًا 
القرو�ص  على  ال��ف��ائ��دة  اأ���ص��ع��ار  وارت��ف��اع 
توفري  و�صعوبة  للمزارعني،  التمويلية 
التمويل، ف�صًل عن  �صمانات للح�صول على 
لأنظمة  التمويل  موؤ�ص�صات  تطبيق  عدم 

الت�صديد املرن. 
ال��ق��درات  اأن حم��دودي��ة  اك����دوا  ك��م��ا 
معظم  ل��دى  وامل��ال��ي��ة  والإداري����ة  الفنية 
الزراعية  اخل��ربة  وحمدودية  املزارعني، 
مل��وؤ���ص�����ص��ات ال��ت��م��وي��ل يف جم���ايل درا���ص��ة 
عدم  اإىل  بالإ�صافة  واملتابعة،  اجل��دوى 
�صمول امل�صاريع الزراعية بخدمات التاأمني 

تقف  التي  امل��ع��وق��ات  اأب���رز  �صمن  م��ن  ه��ي 
حائًل اأمام تطور �صغار املزارعني.

التي  احللول  من  جمموعة  واقرتحوا 
القرو�ص  منح  اإج��راءات  حو�صبة  ت�صمنت 
واإي���ج���اد ن���اف���ذة اإل��ك��رتون��ي��ة م��وح��دة، 
عامة  م�صاهمة  متويل  �صركة  وتاأ�صي�ص 
تقدمي  اإىل  وت��ه��دف  امل���زارع���ون  ميلكها 
واعتماد  خمف�صة،  فائدة  باأ�صعار  التمويل 
ال�صهري  الق�صط  قيمة  حتديد  يف  التدرج 
اإ�صراك  جانب  اإىل  الت�صديد،  فرتة  خلل 
من  ك�صرط  تاأهيلية  دورات  يف  املزارعني 
�صروط احل�صول على التمويل، وغريها من 
احللول التي من �صاأنها امل�صاهمة يف تطوير 

القطاع الزراعي ككل.
ملنظمة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ص  وق���ال   
يف  الطراونة،  وليد  للأف�صل”  “�صركاء 
ال�صفارة  مع  بالتعاون  عقدت  التي  الور�صة 
ي�صكل  ال��زراع��ي  القطاع  اإن  الهولندية، 
يف  وي�صاهم  اأ�صا�صية  اقت�صادية  رك��ي��زة 

العاملة،  الأي��دي  من  كبرية  ن�صبة  ت�صغيل 
م��ن��وه��ا ب���ال���دور احل��ي��وي ال����ذي ي��وؤدي��ه 
النمو  عجلة  دف��ع  يف  ال�صغار  امل��زارع��ون 
م�صاعدتهم  اىل  وال�صعي  الق��ت�����ص��ادي، 
وقدراتهم،  اإمكانياتهم  كافة  توظيف  على 
واإيجاد احللول للتحديات التي يواجهونها، 
خا�صة يف جمال احل�صول على التمويل مبا 

ميكنهم من تطوير م�صاريعهم.
يف  الهولندية  ال�صفرية  ن��ائ��ب  وق���ال 
ال�صفارة  ت���درك   : ه�صلر  م���ارك  الأردن 
النمو  اإم��ك��ان��ي��ات  الأردن  يف  الهولندية 
الزراعي وقدرته على  للقطاع  القت�صادي 
تخ�صي�ص  م��وؤك��دا  ال��وظ��ائ��ف،  ا�صتحداث 
ان  اىل  واأ�صار  القطاع.  لدعم  كبرية  موارد 
التحليلت  وف��رت  اأجريت  التي  الدرا�صة 
اأهمية  ال��لزم��ة ون��ظ��رة ع��ام��ة ع��ن م��دى 
وفاعلية املنتجات املالية املتعددة املتوفرة 
للمزارعني ال�صغار و�صهولة احل�صول عليها، 
وذلك مبا يوفر توجيهات وا�صحة ملنهجية 

اإعداد ال�صيا�صات والربامج التي نعتمدها.
ل�صل�صلة  ا�صتكمال  الور�صة  هذه  وتاأتي 
التي  امل��رك��زة  النقا�صية  اجل��ل�����ص��ات  م��ن 
يف  اأي��ل��ول  �صهر  خ��لل  املنظمة  عقدتها 
اململكة  يف  الكربى  الزراعية  املناطق  كافة 
ال��ت��ح��دي��ات  ع��ل��ى  اأك����رب  ب�صكل  ل��ل��ت��ع��رف 
التمويلية من وجهة نظر مزارعني اأردنيني 
التمويلية،  املوؤ�ص�صات  وممثلي  و�صوريني 
خطة  لر�صم  �صموًل  اأك��ر  �صورة  وتكوين 

ت�صحيحية وا�صحة. 
جمموعة  ال��ع��م��ل  ور���ص��ة  يف  و���ص��ارك 
اإىل  وال�صوريني،  الأردن��ي��ني  امل��زارع��ني  من 
التمويلية،  املوؤ�ص�صات  عن  ممثلني  جانب 
الربحية،  غ��ري  واملنظمات  واحل��ك��وم��ي��ة، 
التحديات  اأبرز  على  ال�صوء  �صلطوا  حيث 
املزارعني،  �صغار  يواجهها  التي  التمويلية 
�صاأنها  م��ن  ال��ت��ي  احل��ل��ول  اق���رتاح  مت  كما 
بيئة  وفاعلية  كفاءة  حت�صني  يف  امل�صاعدة 

التمويل ل�صغار املزارعني.

بدء اعمال المؤتمر الدولي لطب 
الخداج وحديثي الوالدة
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مزارعون: الوصول الى التمويل من أهم 
التحديات التي تعترض طريقهم



*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
وهو  يحدث،  قلما  خلقي  لعيب  الأن��در  هي  احلالة  كانت 

الت�صاق التوائم من جهة الراأ�س!
خالل  جرى  عما  ح�صريا  الك�صف  من  �صي  بي  بي  متكنت 
الربيطانية  امل�صت�صفيات  باأحد  الرائدة  العمليات  من  �صل�صلة 

لف�صل الختني �صفا ومروة.
الع�صرين  يقارب  طبي  طاقم  يحت�صد  العمليات  �صالة  يف 

فردا يعملون جميعا وكاأنهم رجل واحد.
دون  حم�صوبة  جميعها  وبحركات  ب�صال�صة  العمل  يجري 
والأي��ادي  الأنامل  اأن  بل  قلق  اأو  توتر  على  يدل  ما  يبدر  اأن 

تبا�صر بحر�س مهماتها واحدة تلو الأخرى.  
الأ�صواء  اإذ تظهر  لي�س عملية معتادة،  اأن ما يجري  غري 
ج�صدا  الواقع  يف  هي  مدثرة  كتلة  العمليات  ل�صالة  الباهرة 
طفلتني هما �صفا ومروة امللت�صقتني عند الراأ�س، وقد انك�صف 
�صبكة  ف�صل  عملية  يف  اجل��راح��ني  انهماك  اأث��ن��اء  خماهما 

معقدة من الأوعية الدموية امل�صرتكة بينهما.
و�صكونها  العمليات  �صالة  هدوء  يتال�صى  ما  �صرعان  ولكن 

باإنذار يطلقه اأطباء التخدير.
فالدم من مخ �صفا ل ين�صاب ب�صكل �صحيح بل ينتقل اإىل 

اأختها.
لت�صبح  م��روة  قلب  على  ا�صافيا  �صغطا  ذل��ك  ي�صبب  اإذ 

حالتها غري م�صتقرة ب�صكل خطري.
ي�صدر اأطباء التخدير الأوامر يف �صالة العمليات وُيبلِّغون 
تظهر  التي  امل��وؤ���ص��رات  وف��ق  ال�صغريتني  بحالة  اجل��راح��ني 
اإىل  املري�صتني  اإي�صال  حماولة  يف  ينهمكون  بينما  عندهم 

و�صع م�صتقر.
يقول اأحدهم: "اأعتقد اأن ال�صدمة بالكهربائية اأ�صبحت 

�صرورية".
بينما  لذلك،  ا�صتعدادا  مروة  �صدر  على  املج�صات  تثّبت 
وين�صحب  حتذير  كاإ�صارة  يديه  كلتا  اجلراحني  كبري  يرفع 

للخلف بينما ينتظر اجلميع.
لو فقدوا مروة فرمبا فقدوا �صفا اأي�صا.

حياة الأ�صرة يف باك�صتان
بتواأمها،  حتمل  اأن  قبل  اأطفال  �صبعة  بيبي  زينب  اأجنبت 
اأن ت�صع تواأمها  البيت وكانت تعتزم  وقد و�صعتهم جميعا يف 

هذه املرة يف البيت اأي�صا.
م�صكلة  وجود  ال�صوتية  املوجات  فح�س  اأظهر  حني  ولكن 

ن�صحها الأطباء ب�صرورة اللجوء للم�صت�صفى لت�صع وليديها.
من  �صهرين  فقبل  لالأ�صرة،  بالن�صبة  ع�صيبة  فرتة  كانت 

الولدة تويف زوج زينب بال�صكتة القلبية.
يكون  اأن  باحتمال  الطبي  ال��ولدة  فريق  حذرها  كذلك 

التواأم ملت�صقا ولكن مل يذكروا منطقة الإلت�صاق.
يحملها  قد  التي  امل�صاعفات  مدى  يعي  اأحدا  اأن  يبد  ومل 

امل�صتقبل.
زينب  ول��دت   2017 الثاين  يناير/كانون  من  ال�صابع  يف 
بي�صاور  يف  اآباد  حياة  م�صت�صفى  يف  قي�صرية  بعملية  تواأمها 

على بعد 50 كيلومرتا من منزلها يف �صمايل باك�صتان.
حينها قيل لالأ�صرة اإن الطفلتني ب�صحة جيدة.

اأن تتعافى  اإذ لزم  ومل تلتق زينب بوليدتيها فور الولدة 
من اجلراحة اأول.

كان حممد �صادات ح�صني، جد الطفلتني، اأول من عرف اأن 
ال�صغريتني ملت�صقتني بالراأ�س وهي احلالة الأندر بني حالت 

اللت�صاق القليلة اأ�صال.
احللوى  حامال  بامل�صت�صفى  ال��ولدة  ق�صم  اإىل  اجلد  و�صل 

للممر�صات تهنئة بالوليدتني كما جرت العادة.
وكان ما زال يف حداد على ابنه املتوفى واختلطت م�صاعره 
عند روؤية حفيدتيه، اإذ يقول: "كنت �صعيدا لروؤيتهما بينما 

اأفكر ماذا ع�صاي اأن اأفعل بهما وهما ملت�صقتا الراأ�س؟"
لتلتقي  يكفي  مبا  زينب  تعايف  قبل  اأي��ام  خم�صة  م�صت 

بوليدتيها، وقد حملوا اإليها �صورة لهما كي ت�صتعد نف�صيا.
ولكنها تقول اإنها اأحبت البنتني ما اأن راأتهما.

مل  بي�صاء.  وب�صرتهما  جميل  �صعرهما  جميلتني.  "كانتا 
اأفكر حتى يف كونهما ملت�صقتني. لقد رزقني اهلل بهما".

ال�صفا  ا�صم  على  م��روة  والأخ��رى  �صفا  اإحداهما  �ُصميت 
واملروة يف مكة.

وبعد �صهر من الولدة خرج التواأمان من امل�صت�صفى ووافقت 
الأ�صرة على ال�صعي لف�صلهما اإذا كان ذلك ممكنا.

رجح  ولكن  العملية  اإج���راء  ع�صكري  م�صت�صفى  عر�س 
الأم  فرف�صت  ذلك  جراء  البنتني  اإحدى  متوت  اأن  م�صوؤولوه 

املجازفة باأي منهما.
وجرى بحث خيارات اأخرى، وحني بلغت البنتان من العمر 
ثالثة اأ�صهر اأتيح لالأ�صرة الإت�صال بجراح اأع�صاب الأطفال 
اأ�صهر م�صت�صفيات الأطفال  باأحد  الذي يعمل  اأوي�س جيالين 

يف العامل، م�صت�صفى غريت اأورموند �صرتيت يف لندن.
ك�صمري  مواليد  من  نف�صه  جيالين  اأن  امل�صادفة  وكانت 
يجمعه  م��ا  وج��د  وق��د  الأ���ص��رة  راأ����س  م�صقط  م��ن  القريبة 

بالطفلتني.
اجلراح  راأى  للطفلتني  الأ�صعة  �صور  على  الط��الع  وبعد 
عامهما  قبل  العملية  جترى  اأن  على  باأمان  ف�صلهما  اإمكانية 

الأول للح�صول على اأف�صل النتائج.

حينها بداأ ال�صباق مع الزمن.
تاأ�صريات  على  الأ�صرة  ح�صلت   2018 اأغ�صط�س/اآب  قبل 
دخول اململكة املتحدة ولكن مل يتوفر لهم بعد التمويل الالزم 
للعمليات التي جترى على نفقة املري�س ول يتكفل بها التاأمني 
اإل من جمع  الربيطاين، ومل يكن جيالين قد متكن  ال�صحي 

القليل من املال املطلوب لت�صديد التكاليف الطبية.
بلغت البنتان 19 �صهرا من العمر اأي اأكرث بكثري من ال�صن 
الوقت  تاأخر  ولو  العملية.  لإجراء  امل�صت�صفى  يحبذه  الذي 
اأكرث من ذلك فقد ي�صبح الف�صل اأ�صد خطورة وتتدنى فر�س 

التعايف لحقا.
وبالتايل ن�صح جيالين الأ�صرة بالقدوم فورا اإىل اإجنلرتا.
"و�صلوا  فيقول:  الأ�صرة  و�صول  حلظة  الطبيب  يتذكر 
املال  من  القليل  �صوى  لدينا  يكن  ومل  اأغ�صط�س/اآب  مطلع  يف 
املطلوب. و�صلت الطفلتان وكنت متوترا اإذ �صعرت مب�صوؤولية 

�صخ�صية جتاههما".
وجدهما،  اإدري�س،  حممد  البنتني  خلال  اإقامة  توفري  مت 
بجانب  البقاء  ف��اآث��رت  زينب  اأم��ا  امل�صت�صفى؛  ق��رب  ب�صقة 

طفلتيها والنوم يف نف�س الغرفة بامل�صت�صفى.
الأخرى  عن  املختلفة  �صخ�صيتها  بنت  لكل  اأن  الأم  توؤكد 

واإن الت�صقتا بالراأ�س.
مروة  بينما  الكالم"  وحتب  و�صعيدة  ذكية  "�صفا  تقول: 

خجولة "تف�صل اأن تناجي نف�صها واإن كلمناها قد ل ترد".
وبعد و�صول الأ�صرة با�صبوع، وبينما كان جيالين يتناول 
الغداء مع �صديقة له تعمل حمامية حدث �صيء غري متوقع 
قلب موازين الأمور. بينما كان يق�س عليها حكاية التواأمني 

واإذ باملحامية ترفع هاتفها وجتري ات�صال.
منه  وطلبت  اجلراح  ل�صديقها  ال�صماعة  املحامية  اأعطت 
البنتني،  ع��ن  اخل��ط  م��ن  الآخ���ر  اجل��ان��ب  على  م��ن  يخرب  اأن 
وكان امل�صتمع هو رجل اأعمال باك�صتاين ثري يدعى مرت�صى 
تكاليف  ب�صداد  التربع  مت  معدودة  دقائق  وخالل  لخ��اين، 

العالج.
الأ�صلي،  بلدي  وهي  باك�صتان  من  "البنتان  لخاين  يقول 
العملية  تلك  اأن  هو  الواقع  يف  امل�صاعدة  عر�صي  �صبب  ولكن 
�صتنقذ حياة طفلتني. مل اأفكر كثريا يف الأمر فالأطفال هم 

امل�صتقبل".

ملت�صقتان من الراأ�س
واحدة  بوي�صة  تلقيح  من  امللت�صقة  التوائم  حالة  تنتج 

وبالتايل يكون التواأمان متماثلني.
اأحد  انف�صال  اأن  اإما   – اللت�صاق  ل�صبب  نظريتان  وثمة 
التواأمني  اأح��د  فظل  متاأخرا  ح��دث  الآخ���ر  ع��ن  اجلنينني 
الرحم  يف  فعال  النف�صال  حدث  اأو  جزئيا،  بالآخر  ملت�صقا 
ثم لقرب اجلنينني الت�صق التواأمان واندمج بجزء من ج�صم 

الآخر مع النمو.
عند  اللت�صاق  يكون  ما  فعادة  احلالة  تلك  حتدث  وحني 

ال�صدر اأو البطن اأو احلو�س.
غريت  م�صت�صفى  اأطباء  و�صعت  وم��روة  �صفا  حالة  ولكن 
قمة  من  ملت�صقتان  فالبنتان  عديدة،  حتديات  اأمام  اأورموند 
مت�صادين.  اجتاهني  يف  ج�صداهما  يتجه  بينما  راأ�صيهما 

وبالتايل مل تر الواحدة وجه الأخرى.
اتخذت جمجمتيهما �صكال اأنبوبيا، واأظهرت الأ�صعة متايز 
مخ اإحداهما عن الأخرى واإن كان �صكل املخ م�صوها، فالن�صف 
التجويف  قائمة باجتاه  بزاوية  بارز  املخني  من  لكل  الأمين 

الدماغي للتواأم املقابل.
يكون  م��ا  اأق���رب  ليكون  ال��راأ���س  ترميم  يلزم  وب��ال��ت��ايل 

للطبيعي.
اجلراحة  لفريق  بالن�صبة  ال��ك��ربى  ال�صعوبة  ومتثلت 
الأوردة  م��ن  امل�صرتكة  امل��ع��ق��دة  ال�صبكة  ف�صل  كيفية  يف 
وال�صرايني، ومن خاللها ميد كل توائم الآخر بالدم. وهناك 
من  امل��خ  يحرم  مبا  الإت�صالت  تلك  بقطع  كبرية  خماطرة 

اإمداده ويت�صبب يف �صكتة دماغية.
اأرقام ر�صمية عن مدى �صيوع حالت اللت�صاق  ل تتوافر 
اإىل حالة واحدة بني  التقديرات  اأحد  ي�صري  ولكن  بالراأ�س، 
كل 2،5 مليون ولدة، واأغلبها ل تقوى على احلياة لأكرث من 

24 �صاعة.
اإل  جتر  ومل  فريدة،  حالة  احلالت  هذه  من  كل  وتعترب 
 ،1952 منذ عام  بالراأ�س  ملت�صقة  توائم  لف�صل  60 حماولة 

تاريخ اأول حماولة.
اأن العامل ي�صهد قرابة �صت حالت ولدة  يعتقد جيالين 

توائم ملت�صقة بالراأ�س �صنويا قد ينجح ف�صلها.
ويعد م�صت�صفى غريت اأورموند �صرتيت رائدا يف هذا النوع 

من اجلراحات، و�صتكون حالة �صفا ومروة ثالث حالة توائم 
اأكرب  عدد  وهو  امل�صت�صفى،  معها  يتعامل  بالراأ�س  ملت�صقة 
من  اجلراحي  الفريق  ويدرك  العامل.  يف  اآخر  مركز  اأي  من 
على  الف�صل  يجري  حني  تتحقق  النتائج  اأف�صل  اأن  خربته 
مراحل خالل عمليات عدة ما ي�صمح بالتعايف بعد كل عملية.

الفريق  ي�صم  التمري�س  وطاقم  اجلراحني  عن  وف�صال 
امل�صارك يف رعاية التواأمني وعملية الف�صل بينهما مب�صت�صفى 
متخ�ص�صون  منهم  �صخ�س   100 نحو  �صرتيت  اأورموند  غريت 
ثالثية  التطبيقات  جم��ال  يف  فنيون  احليوية  بالهند�صة 
الفرتا�صي  الواقع  مراحل  لت�صور  م�صمم  عن  ف�صال  الأبعاد 

للحالة.
البنتني  خم��ي  لف�صل  الأ�صا�صية  امل��ه��ام  جيالين  يبا�صر 
ديفيد  الربوفي�صور  التجميل  جراح  اأما  الدموية،  واأوعيتهما 
الفتاتني  دماغي  ت�صكيل  اإع��ادة  بعملية  في�صطلع  دان��اواي 

واإ�صافة �صقف جلمجمة كل منهما.

العملية الأوىل
ال�صاعة 08:00 �صباح الثنني اخلام�س ع�صر من اأكتوبر/
ت�صرين الأول 2018 وقد جتمع فريق من نحو ع�صرين فردا 
يف �صالة العمليات رقم 10 مب�صت�صفى غريت اأورموند �صرتيت. 

يقوم كل فرد بالفريق بتعريف نف�صه والدور الذي يتوله.
اليوم. �صفا ومروة،  "لدينا حالة واحدة  يقول جيالين: 

حالة واحدة وطفلتان".

بخطى بطيئة �صتبداأ رحلة التواأمني نحو ال�صتقالل.
هدف اجلراحة الراهنة – وهي الأوىل من ثالث عمليات 

رئي�صية – هو ف�صل ال�صرايني امل�صرتكة للتواأمني.
البدء،  قبل  الأخرية  للمرة  العمل  خطة  جيالين  يراجع 
ا�صتعد  اإذ  بهم،  املنوط  ال��دور  من  بينة  على  اجلميع  اأن  غري 

الفريق منذ عدة اأ�صهر ملثل هذا اليوم.
يقول داناواي: "راجعنا كل �صيء باأدق التفا�صيل املرة تلو 

." الأخرى. جاءت �صاعة احل�صم ول جمال للخطاأ
العمليات  ل�صالة  التواأمني  اإعداد  يجري  الأثناء  تلك  يف 
العمليات  رداء  وم��روة  �صفا  ارت��دت  الأطفال.  عنابر  باأحد 

ولكنهما تبكيان وتتقلبان بقلق.
تودي  قد  جمة  خماطر  امللت�صقة  التوائم  ف�صل  يحمل 
اأو قد تلحق  اأو كليهما خالل اجلراحة  بحياة اأحد التواأمني 
الأ�صرة  عن  الأخطار  تلك  تخفى  ل  دماغية.  اإ�صابة  بهما 

التي اأولت الفريق الطبي ثقتها التامة.
احلياة  �صعوبة  اأح��د  على  تخفى  "ل  ج��ي��الين:  يقول 
بعملية  املجازفة  تهون  ولذا  ال�صكل،  بهذا  ملت�صقني  لتواأمني 

الف�صل والأ�صرة تدرك ذلك".
للجوانب  اأجرى تقييما دقيقا  الفريق  اإن  داناواي  ويقول 

الأخالقية املتعلقة باحلالة.
ف�صلهما  بعد  التواأمني  حياة  اأن  اأعتقد  "طبعا  وي�صيف: 
كبرية  فر�صة  لدينا  باأن  نعتقد  مل  ولو  بكثري،  اأف�صل  �صتكون 
جدا يف النجاح لراجعنا اأنف�صنا قبل القيام بالعملية. الفريق 

بالكامل يعتقد باإمكان ف�صل التواأمني بنجاح".
ومع و�صول البنتني على النقالة اإىل �صالة العمليات تبادر 
�صتكون  الآتية  الأ�صهر  اأن  تعلم  وهي  تقبيلهما،  اإىل  زينب 
حلني.  ولو  تركهما  ب�صعوبة  ت�صعر  وكذلك  عليهما،  �صعبة 
تغمر عينيها الدموع بينما تهدئ من روعها اإحدى املمر�صات 

التي اأ�صبحت تنظر اليهم وكاأنهم من اأقاربها.
"اإن �صاء اهلل �صتم�صي الأمور على خري وُكلي  تقول الأم: 

ثقة بالأطباء. اإن �صاء اهلل كل �صيء يكون على ما يرام".
املهمة الأوىل داخل �صالة العمليات هي رفع ثالثة اأجزاء 
كبرية من عظام اجلمجمة. ارتدى جيالين نظارات جراحية 
مكربة متتبعا العالمات التي و�صعها على اجلمجمة امل�صرتكة 

للبنتني بعد حالقة ال�صعر ليبداأ بقطع اجللد والعظم.
ال��ن��ظ��ارة  ج��ي��الين  ي�صتبدل  امل��خ��ان،  ينك�صف  اإن  وم���ا 

اجلراحية باآلة اأخرى اأكرث دقة بكثري.
العمليات جمهر جراحي بارتفاع  ينت�صب يف و�صط غرفة 
الأوعية  فح�س  من  الأع�صاب  ج��راح  ليمّكن  اأق��دام  �صبعة 

الدموية متناهية الدقة.
ب�صد  "قمنا  يعلن:  وجيالين  ظهرا   2:30 الآن  ال�صاعة 
يتعني  والآن  ب��ال��دم  م���روة  م��خ  ي���زود  ال���ذي  �صفا  ���ص��ري��ان 

النتظار".
ما  اإت�صال  قطع  يتم  م��رة  كل  ففي  حرجة،  حلظة  اإنها 
ي�صاحب ذلك خطر حدوث تلف يف املخ. مت�صي خم�س دقائق 

ويقول اجلراح اإن املخ "ل يبدو مت�صررا"، ويوا�صل العمل.
يتم  اأخ��رى  �صاعات  لعدة  املعقد  الإج���راء  ه��ذا  ي�صتمر 
من  النقي  الدم  حتمل  التي  امل�صرتكة  ال�صرايني  �صد  خاللها 

اإحدى التواأمني لالأخرى، وقطعها ثم حلمها بعناية.
يف تلك الأثناء يبا�صر فريق ثان يتزعمه داناواي العمل 

على م�صافة قريبة من م�صرح الأحداث الرئي�صي.
من  �صلب  هيكل  تكوين  يف  دان���اواي  فريق  مهمة  تتمثل 
الأجزاء الثالثة من اجلمجمة على �صبكة معدنية با�صتخدام 

م�صامري، وهذه الأجزاء ميكن ف�صلها يف عمليات لحقة.
يقول داناواي اإن الأمر �صعب ب�صبب عمر التواأمني "لأنهما 
اأكرب �صنا واأكرث ن�صاطا ويلزم اأن يكون الرتميم متينا ملقاومة 

احلركة وال�صد واجلذب بالراأ�س".
وبينما يعمل الفريق ب�صرب لف�صل اأحد املخني عن الآخر 
ي�صتعني اأفراده بغ�صاء من البال�صتيك الطبي الناعم للحيلولة 
دون التحام اأجزاء املخ جمددا بني العملية والأخرى. وتتم 
ل�صد  بالبال�صتيك  املت�صلة  الرافعة  ي�صبه  مبا  ال�صتعانة 

اأجزاء املخ بالجتاه ال�صحيح وتقومي و�صعها تدريجيا.
الفريق  يعيد  امل�صرتكة  ال�صرايني  ف�صل  ينتهي  اإن  وم��ا 
ع�صرة  خم�س  العملية  وا�صتغرقت  اجلمجمة.  هيكل  تثبيت 

�صاعة.
تنقالن  ي��وم��ني  وب��ع��د  امل��رك��زة،  للعناية  البنتان  تنقل 

لعنربهما املعتاد والأطباء مطمئنون للحالة.

تقنية على اأعلى م�صتوى
�صبق جليالين وداناواي اأن �صاركا يف عمليتي ف�صل توائم 
عامي  �صرتيت  اأورموند  غريت  م�صت�صفى  يف  بالراأ�س  ملت�صقة 

2006 و2011.
وريتاج  ريتال  التواأمني  لف�صل  الثانية  العملية  وكانت 

جبورة من ال�صودان وعمرهما 11 �صهرا.
الأ�صعب  هي  ومروة  �صفا  ف�صل  عملية  اإن  دان��اواي  يقول 
املخ  و�صع  يف  الكبري  النحراف  اأقلها  لي�س  لأ�صباب  بالتاأكيد 

و�صكله.
وكنا  اأ���ص��ه��ل  ال�صابقتان  احل��ال��ت��ان  "كانت  وي�����ص��ي��ف: 
حمظوظني. ولكن يف احلالة الراهنة قللنا من اأهمية تعقيد 
يزيد  بعمر  البنتني  ان  كما  منحرف،  ب�صكل  املخني  الت�صاق 

الأمور �صعوبة".
ت��واأم��ني  لف�صل  امل��ث��ايل  العمر  اأن  اجل��راح��ون  ويعتقد 

ملت�صقني بالراأ�س يرتاوح بني �صتة اأ�صهر و12 �صهرا.
ي�صيف جيالين: "لقد كان الأمر �صاقا على البنتني، فكلما 
الأم��ور  ع��ادت  �صغرية  الدموية  والأوع��ي��ة  �صغريا  امل��خ  ك��ان 

للم�صار الطبيعي ب�صكل اأي�صر".
ي�صد  اجللد  اأ�صهل.  �صيء  كل  "يكون  دان��اواي:  ويوافقه 
ل�صد  اأح�صن  ب�صكل  تنمو  والعظام  اأف�صل  ب�صكل  ويرباأ  نف�صه 

الفراغات".
قاربت �صفا ومروة عامهما الثاين وال�صن لي�س يف �صاحلهما، 
فقد  التواأم،  �صالح  يف  اأخ��رى  اأم��ورا  العمل  فريق  يرى  ولكن 
كبري  ب�صكل  الفرتا�صي  والت�صور  الأ�صعة  تقنيات  تطورت 
على  الفريق  �صاعد  م��ا  املا�صية  الثماين  ال�صنوات  خ��الل 

التخطيط لعملية الف�صل بتدقيق اأكرث من اأي وقت م�صى.
يف مكتب �صيق مكتظ تربز �صا�صة كمبيوتر �صخمة مقعرة 
ويجل�س جولينغ اأونغ وهو جراح متخ�ص�س بجراحات جتميل 
ملا  الفرتا�صي  الت�صور  فريق  اأون��غ  يراأ�س  والوجه.  الراأ�س 
بع�س  وي�صرح  الف�صل  بعد  وم��روة  �صفا  راأ�صا  عليه  �صيكون 

الأنظمة املتطورة التي باتت باأيدي الأطباء.
علينا  ت��رد  مل  فريدة  ح��الت  بني  احلالة  "هذه  يقول: 
اأثناء درا�صة الطب، ولكن مُتكننا هذه الربجميات من ت�صور 
و�صع  اإىل  بالنظر  الت�صريحي  ال�صكل  عليه  �صيكون  ملا  منوذج 
ال�صروع  قبل  اجلراحة  مل�صار  التخطيط  ثم  ومن  الطفلتني 

فيها، وذلك بال�صتعانة بالكمبيوتر".
جللد  مذهلة  جم�صمة  من��اذج  اأون��غ  يعر�س  ال�صا�صة  على 
ب�صور  بال�صتعانة  املخني  وتداخل  وجمجمتيهما  الطفلتني 
الأ�صعة التقليدية، ويقول: "ي�صاعدنا الكمبيوتر على ت�صور 
ا�صرتاتيجيات خمتلفة للجراحة وتوقع مكامن اخلطر نظرا 

كيف جرت معجزة على أيـــــدي        األطبـــاء لفصل صفا عن مروة؟

للو�صع الت�صريحي الفريد لهذين التواأمني".
غري اأن الأمر ل يتوقف عند �صور جم�صمة على الكمبيوتر، 

بل ت�صبح واقعا ملمو�صا بف�صل طابعة ثالثية الأبعاد.
املج�صمات  فني  ت�صوي،  يني  كوك  وخرج  �صاعة   48 م�صت 
بامل�صت�صفى، بكتلة من البال�صتيك الّلني، ومع غ�صلها وت�صذيبها 
التواأمني  اإح���دى  جمجمة  بتجويف  اأ�صبه  ���ص��ورة  تظهر 
وغ�صائه اجللدي. الغر�س من هذه الن�صخة املطابقة لالأ�صل 
امل�صاعدة يف ت�صور كيفية تق�صيم الطبقة اجللدية امل�صرتكة 

بني اجلمجمتني.
لت�صاعد  املج�صمات  ت��ل��ك  م��ن  ال��ع��دي��د  ت�صميم  ج���رى 
واجل��ل��دي  العظمي  ال��رتك��ي��ب  ا�صتك�صاف  على  اجل��راح��ني 
الغريب للبنتني قبل اأن ميتد م�صرط اجلراحة جلمجمتيهما 

احلقيقيتني.
يقول جيالين: "ت�صاعد روؤية تلك النماذج والتعامل معها 
قبل اجلراحة ب�صكل هائل يف التخطيط للعملية وتنفيذها. 
املطلوب هو القيام بفك اأحد املخني من الآخر وهو ما ي�صعب 

تخيله دون جتربة ذلك ب�صكل ملمو�س".
يف  الوقت  من  الكثري  اأم�صوا  اإنهم  قائال  دان��اواي  يوافقه 

التدقيق يف تلك املج�صمات وجتربة �صيناريوهات خمتلفة.
جيالين  يلب�س  بل  املج�صمات،  على  الأم��ر  يقت�صر  ومل 
باأداة  الواقع الفرتا�صي بينما مي�صك  روؤية  منظارا يتيح له 
حتكم، ويقول وهو يتمايل يف كر�صيه اأمام �صا�صة الكمبيوتر: 
"�صيء مذهل". وي�صف ما يراه من حماكاة لت�صابك الأوعية 
الدموية للبنتني، مثنيا على دور املربجمني واملهند�صني الذين 

لولهم ملا ا�صتطاع الأطباء تنفيذ املهمة.

العملية الثانية
قطع  فبعد  الأوىل،  من  �صهر  بعد  الثانية  العملية  جتري 
الأوردة  ف�صل  اليوم  مهمة  فاإن  للتواأمني  امل�صرتكة  ال�صرايني 
التي تعيد الدم من املخ اإىل القلب، ويف كل مرة يتم قطع وريد 

يخ�صى الأطباء حدوث �صكتة دماغية لأحد التواأمني.

هذه املرة ل ت�صري الأمور ب�صال�صة.
فما اإن يتم رفع هيكل اجلمجمة اإل وتنزف البنتان. لقد 
وجد الأطباء اأن جلطات تكونت بعد العملية الأخرية باأوردة 
القلب  باجتاه  املخ  من  ال��دم  �صريان  دون  لتحول  �صفا  عنق 
فين�صاب بدل من ذلك ملروة لريتفع �صغط دم اإحدى التواأمني 
ب�صكل خطري بينما يتدنى �صغط الأخرى مبا ل يقل خطورة.
على  لالإبقاء  التخدير  اأط��ب��اء  يكافح  الأث��ن��اء  تلك  يف 

احلالة م�صتقرة.
يتوج�س  حتى  ب�صدة  مروة  نب�س  ينخف�س  ما  �صرعان  ثم 

الأطباء من اأن متوت على طاولة العمليات.
اإىل  الأعني  ت�صخ�س  بينما  بالغرفة  فجاأة  ال�صمت  ي�صود 
�صربات  تتبع  ملنبه  املت�صارع  ال�صوت  اإل  ُي�صمع  ول  ال�صا�صات 

القلب.
ولكن الأزمة متر اإل اأن عواقبها �صتكون خطرية.

الأ�صعف،  ال��ت��واأم  هي  م��روة  اأن  للجراحني  وا�صحا  ب��ات 
فر�صها  زيادة  اأمل  على  رئي�صيا  م�صرتكا  وريدا  منحها  فقرروا 

يف النجاة.
تبعات  يحمل  قد  اأنه  جيالين  يدرك  اإذ  �صعب  قرار  اإنه 

خطرية ل�صفا، وهي الأقوى حتى الآن.
وت�صتمر  ال�صائب،  القرار  اأن��ه  على  ي�صتقر  ال��راأي  ولكن 
الذي  جيالين  قوى  ت�صتنفد  �صاعة   20 من  لأك��رث  العملية 

ي�صلم الراية جلراح التجميل جولينغ اأونغ ل�صد اجلروح.
اإننا  نعتقد  "كنا  قائال  ارتياحه  عن  جيالين  اأعلن  الآن 
�صنفقد مروة يف مرحلة ما، لكن اإذا ا�صتفاقتا وناأمل يف ذلك، 

ف�صتكون الأمور على ما يرام".
ال�صاد�صة  قبل  العمليات  �صالة  اجل��راح��ون  ي��ربح  مل 

والن�صف �صباح اليوم التايل.
فُيبّلغ  لالطمئنان،  بامل�صت�صفى  الظهر  بعد  جيالين  يت�صل 
ي�صبه  ما  ظهر  وقد  طبيعيا  تتنف�س  ل  اإذ  خطر  يف  �صفا  اأن 

الطفح على جلدها.
"ظننت اأن �صفا �صتموت!" متذكرا كيف انهار على  يقول: 
من  وحرمانه  اإرهاقه  مع  بالبكاء  واأجه�س  مطبخه  اأر�صية 

النوم.
قبل،  من  ال�صكل  بهذا  اأبدا  ترين  مل  زوجتي،  "م�صكينة 

ناولتني الهاتف لت�صل بديفيد".
بالرهاق  واأ�صعر  احلالة،  هذه  يف  الكثري  ا�صتثمرت  "فقد 
الطاقة  من  �صيء  يل  يتبق  فلم  املرحلة،  هذه  يف  اجل�صدي 

واأ�صبح من ال�صعب ال�صيطرة على العواطف".
الأ�صعة  �صور  ليفح�صا  املركزة  للعناية  اجلراحان  عاد 
املقطعية ل�صفا. وقع ما كانا يخ�صياه، اأ�صيبت ب�صكتة دماغية 

يف اجلزء الذي اأخذوا منه الوريد الرئي�صي ملروة.
خالل اليومني التاليني بقيت �صفا يف حالة حرجة.

الدعاء  اإل  البنتني  وجد  واأخوها  زينب  جتد  مل  بينما 
بجوار البنتني.

تعد  مل  �صفا.  على  ت��ط��راأ  حت�صن  ب���وادر  ب���داأت  اأخ���ريا 
البنتان بحاجة جلهاز التنف�س ال�صناعي، فتنف�س اجلراحون 

ال�صعداء.
الي�صرى واهنتني.  و�صاقها  ذراع �صفا  ال�صكتة تركت  ولكن 
بالن�صبة  الأعظم  "احلدث  وق��ال  بالذنب،  جيالين  اأح�س 
ت�صتخدم  وعندما  امل�صي  على  قادرة  تكون  عندما  �صيكون  يل 

ذراعها الأمين لأنني اأعلم اأنني �صبب هذا ال�صعف".

جلد جديد
لي�س �صهال حتويل جزء ت�صريحي جموف اأنبوبي م�صرتك 
اإىل راأ�صني طبيعيني م�صتديرين، اإذ ل يتوفر ما يكفي من جلد 

وعظم لتغطية هامة راأ�صيهما بعد النف�صال.
الف�صل  من  اأ�صبوعني  قبل   ،2019 الثاين  يناير/كانون 
وجولينغ  داناواي  ديفيد  التجميل  جراحا  يجل�س  النهائي. 
اأونغ اإىل جانب البنتني حماولني حل جانب من امل�صكلة، وهو 

اجللد الالزم لتغطية الراأ�صني عند ف�صلهما.
بال�صتيكيني  كي�صني  اجل��راح��ان  و���ص��ع  اأ�صبوعني  قبل 
امل�صرتكة  اجلمجمة  وم��وؤخ��رة  اجلبهة  جلد  حتت  �صغريين 

وبدت املنطقتني متورمتني ب�صكل غريب.
يعمل الكي�صان على �صد الأن�صجة وتو�صيع رقعتها لت�صجيع 

منو اجللد.
مت�صلة  دقيقة  فتحة  "ثمة  بالقول:  دان���اواي  ي�صرح 
بالكي�صني حلقن �صائل ملحي لنفخ الكي�صني تدريجيا كالبالون 
جلد  من  يكفي  ما  يتوفر  اأن  اأم��ل  على  فوقهما"  اجللد  ملط 

لتغطية هامتي البنتني بعد �صتة اأ�صابيع .

يقر داناواي ب�صعوبة ال�صهرين املا�صيني.
، اإذ عانتا من التهابات وارتفاع يف درجات احلرارة، بينما 
هذه  رغم  ولكن  اأختها.  وعن  عنها  عبئا  م��روة  قلب  يتحمل 

ال�صعوبات فاإن حالتهما لي�صت �صيئة.
يحقن ديفيد داناواي كي�صي اجللد باملحلول املحلي، بينما 
يف  مرة  لأول  النف�صال.  �صتكون  للبنتني  التالية  اخلطوة 

حياتهما �صتتمكن الواحدة من روؤية الأخرى.

النف�صال
مت تقدمي موعد النف�صال باأربعة اأ�صابيع لتخفيف احلمل 
عن قلب مروة الذي يواجه �صعوبات. نحن الآن يف فرباير/
�صباط 2019 اأي بعد مرور اأربعة اأ�صهر من اجلراحة الأوىل.

هذا ما اأو�صلتنا اإليها عدة اأ�صهر من التخطيط والتح�صريات 
، وقد حتّملت البنتان 35 �صاعة من العمليات اجلراحية.

ما تبقى من عظام  �صيتم قطع  املقبلة  ال�صبع  ال�صاعات  يف 
واأن�صجة م�صرتكة وف�صل املخني ف�صال كامال با�صتثناء قطعة 
الوحيدة  ال�صلة  باملخ  املحيط  ال�صلبة"  "الأم  غ�صاء  من 

املتبقية بني الراأ�صني.
التواأمني. يقرتب عدد  واأخريا، يقطع الإت�صال متاما بني 
من اأفراد الطاقم اجلراحي لرفع اجل�صدين ال�صغريين برفق 

واإبعاد اأحدهما عن الآخر. مل تعد البنتان مت�صلتني.
ي�صف دوناواي تلك اللحظة باأنها "رائعة".

بقاء  يعتمد  ل  عمرهما  ه��ي  �صنتني  يف  الأوىل  للمرة 
طاقم  على  يي�صر  ما  الأخ���رى،  على  الأختني  من  ال��واح��دة 
التخدير تنظيم �صربات القلب لكلتيهما وكذلك �صغط الدم 

والإ�صارات احليوية الأخرى.
اليوم،  جراحة  من  الأول  الف�صل  هو  النف�صال  ولكن 
من  تبقى  مما  م�صتديرين  راأ�صني  الفريق  ي�صكل  اأن  يلزم  اإذ 
يكت�صي  اأن  ياأملون  بينما  امل�صرتكة  الأنبوبية  اجلمجمة 

الراأ�صان بالكامل باجللد الذي زرعوه.

بها.  خا�صة  عمليات  �صالة  البنتني  من  لكل  الآن  يلزم 
�صيبقى ن�صف الطاقم اجلراحي مع مروة حتت اإمرة جيالين 
مقاِبلة  بغرفة  الثاين  الن�صف  دان��اواي  يقود  بينما  واأون��غ، 

لرتميم جمجمة �صفا.
ي�صتخدم غ�صاء بال�صتيكي خا�س لتغطية اجلزء املك�صوف 

اأعلى راأ�صها ليت�صنى نقلها باأمان.
يت�صافح  الأخرية،  للمرحلة  العمليات  غرفتي  اإعداد  ومع 
الأروقة  باأحد  البت�صامة  ويتبادلن  الرئي�صيان  اجلراحان 

خارج الغرفة.
طويل  لوقت  جدا.  موؤثرة  حلظة  "كانت  دان��اواي:  يقول 
�صعينا للو�صول بالبنتني لهذه املرحلة وقد اجتازتا الكثري من 

العمليات بنجاح".
اأما جيالين فيعلق قائال: "ف�صلنا التواأمني وعلينا الآن اأن 

نرمم راأ�صيهما".
مل يكن من �صبيل للف�صل دون اإ�صالح و�صع املخني امل�صوهني.

جنح  خفيف،  �صغط  ت�صليط  من  اأ�صهر  اأربعة  مدار  وعلى 
اجلراحون يف القيام باأغلب املهمة حتى ولو ظل راأ�صا البنتني 
على  ال�صغط  اإل  يبق  مل  الآن  اخللف.  جهة  من  قليال  اأطول 
بالكامل يف جتويف  للدخول  �صنتيمرتين  نحو  اللينني  املخني 

كل جمجمة منف�صلة.
يبداأ "فريق �صفا" و"فريق مروة" العمل الرتميمي ال�صعب 

املتمثل يف اعادة بناء اجلمجمتني.
يقول داناواي، �صاحب اخلربة املمتدة 23 عاما يف عمليات 
التجميل وجراحات الراأ�س والوجه: "قطعة يل وقطعة لك، 
وهكذا"، وهو ي�صع بيديه عددا من قطع اجلمجمة الواحدة 

فوق الأخرى.
من  يكفي  ما  لت�صكيل  جلزءين  قطعة  كل  تق�صيم  يتعني 

العظام لتغطية الراأ�صني.
طبقات،  ث��الث  م��ن  اجلمجمة  "تتكون  دان����اواي:  يقول 
ال�صلب  العظم  من  اخلارجية  والطبقة  الداخلية  الطبقة 
ورغم  للتق�صيم،  قابلة  فه�صة  الو�صطى  الطبقة  اأما  ال�صميك، 
اأن �صمك هذه القطع ل يتجاوز ن�صف ال�صمك الطبيعي اإل اأننا 

معنيون بتغطية الراأ�صني بالكامل تقريبا بالعظام".
املحكم، يتم  الطبيعي  بالغ�صاء  البنتني  ُيغَلف خما  وبينما 
امل�صتديرين.  الراأ�صني  لتلتئم معا فوق  العظام  �صرائح  ترقيع 
ما  لت�صكل  خا�صة  موؤقتة  بخياطة  مكانها  يف  القطع  وتثبت 

ي�صبه اأرخبيل جزر من �صظايا العظام.
الِقطع  بني  الفراغات  يف  عظمية  خاليا  الأط��ب��اء  ينرث 
لتنمو يف الأ�صهر املقبلة وتلتحم عظام اجلمجمتني بالكامل.

اجلمجمتني  ف���وق  اجل��ل��د  ب�����ص��ط  ه��ي  الأخ�����رية  امل��ه��م��ة 
دون��اواي  يهز  اجللد.  من  بالكاد  يكفي  ما  هناك  املرممتني. 

راأ�صه متعجبا: "اإنه ليوم مده�س، األي�س كذلك؟".
يف احلادية والن�صف �صباحا، اأي بعد 17 �صاعة يف �صالة 
اأ�صرة  مع  بامل�صاعر  مفعما  لقاء  اجلراحان  يلتقي  العمليات، 
ل�صماع  متلهفني  اليوم  طوال  بامل�صت�صفى  ظلوا  وقد  البنتني، 

الأخبار.
ف�صلتا  ابنتيها  اإن  لزينب  الأردي��ة  باللغة  جيالين  يقول 

اأخريا.
ل تتمالك الأم م�صاعرها وتقبل يديه ويدي داناواي.

ريتال وريتاج
للنقاهة،  لندن  امل�صت�صفى يف  وبينما متكث �صفا ومروة يف 
وريتاج  ريتال  ل��زي��ارة  لأيرلندا  ودان���اواي  جيالين  يتجه 
عام  ف�صلهما  قبل  بالراأ�س  ملت�صقتني  كانتا  اللذين  التواأمني 

2011 حني كان عمرهما 11 �صهرا.
يف  مرة  لأول  البنتني  لروؤية  بال�صعادة  الطبيبان  ي�صعر 
منزل الأ�صرة ببلدة كافان الأيرلندية، حيث يعمل والدهما 
على  احلا�صلة  اإينا�س  وزوجته  ولدة،  طبيب  املجيد  عبد 

اإجازة العمل كطبيبة اأمرا�س نف�صية من ال�صودان.
والآخر  اأبي�س  اأحدهما  ف�صتانني  وريتاج  ريتال  ترتدي 
وهما  �صبتمرب/اأيلول  يف  العمر  من  التا�صعة  و�صتبلغان  وردي 

مفعمتان بالن�صاط.
ول ميكن ال�صتدلل على اأن راأ�صيهما كانا يوما مت�صلني اإل 
بانبعاج قليل فيهما. متد ريتاج يدها مل�صافحة اجلراحني كما 
يفعل الكبار دون اأن ت�صعفها الكلمات لو�صف ما ت�صعر به، وهو 
ريتال  توجه  بينما  والداها،  يقول  كما  عليها  الغريب  الأمر 

نظرها اإىل ال�صيفني من وراء والدها.
لتوائم  الأجن��ح  بني  وريتاج  ريتال  الختني  عملية  كانت 
 2010 ع��ام  ال�����ص��ودان  يف  ول��دت��ا  وق��د  ب��ال��راأ���س،  مت�صلني 
وجمعتهما جمجمة واحدة طويلة، ولكن بخالف �صفا ومروة 

مل يكن خماهما م�صوهني.
�صرتيت  اأورم��ون��د  غريت  مل�صت�صفى  وريتاج  ريتال  و�صلت 
ريتال  قلب  كان  مرتدية،  حالتهما  وكانت  اأ�صهر  �صبعة  بعمر 
جراحية  عملية  ودون  عليه،  الزائد  للجهد  هبوط  بحالة 

كان موت البنتني متوقعا.
مراحل  اأرب��ع  على  الطفلتني  هاتني  ف�صل  عملية  ج��رت 
وحت�صنتا  اإل  قليلة  اأ�صابيع  مت�س  ومل  اأ�صهر  ثالثة  خ��الل 

بو�صوح ونقلتا اإىل عنرب عام.
تعاين ريتال من درجة من درجات التوحد وتذهب ملدر�صة 
متخ�ص�صة بينما تتطور ريتال ب�صكل عادي بالن�صبة لعمرها 

الدرا�صي.
ترتبط البنتان بعالقة وثيقة، ويقول الوالدان اإن ريتاج 
متتثل  ريتال  جعل  على  ت�صاعدهما  التي  "الزعيمة"  هي 

لالأوامر.
وهما  بابنتيه  وف��خ��ورا  م�صرتخيا  املجيد  عبد  ي��ق��ول 
اأ�صعر به  اأ�صتطيع اأن اأبداأ بالتعبري عما  "ل  تتقافزان عليه: 
من اأننا جنل�س هنا برفقة بنتني تواأمني ب�صحة جيدة. كنت 

اآمل الو�صول لتلك اللحظة، وما اأ�صعد حياتي بها".
طفل  "اإنه  تقول:  جديد.  مولود  بانتظار  فهي  اإينا�س  اأما 
واحد هذه املرة، ولي�س تواأمني. كان احلمل ال�صابق خمتلفا. 

مل اأكن اأعرف اإنهما �صتولدان حيتني. كانت �صنة �صعبة.
دوناواي  يقول  عاطفيا.  للجراَحني  بالن�صبة  اللقاء  كان 
"اإن زيارة البنتني يف م�صكنهما وروؤيتهما م�صتقرين حميطهما، 
تعد  اأ�صرتهما،  مع  بحياتهما  وت�صتمتعان  للمدر�صة  تذهبان 
اجلراحة  تلك  اأهمية  عن  تخربنا  فهي  حقيقية،  جائزة 

النادرة".
ملت�صق  تواأم  ف�صل  عملية  جناح  على  دليل  وريتاج  ريتال 
النمو  على  اجل�صم  وق��درة  غ�صا  العمر  ك��ان  كلما  بالراأ�س 
وهو  تكاليفها،  حتمل  وي�صعب  باهظة  العملية  ولكن  اأف�صل. 

ما خربته اأ�صرة �صفا ومروة.
كانت  حينما  لالأ�صرة  جيالين  فيها  حتدث  مرة  اأول  كانت 
الطفلتان يف عمر الثالثة اأ�صهر، ولكن ا�صتغرق الأمر 16 �صهرا 
لإيجاد من يتحمل التكاليف. ويعتقد جيالين اأن التاأخري مل 

يكن يف �صالح البنتني.
يقول: "لو اأجرينا العملية يف وقت مبكر لكانت النتيجة 
الطويل،  امل��دى  على  الق�صور  بع�س  من  "�صتعانيان  اأف�صل. 
الأم  ولكن  الذهنية،  والوظائف  احلركة  يف  م�صكالت  نتوقع 
مننحهما  مل  لو  مما  اأف�صل  �صيكون  بالتاأكيد  الو�صع  اأن  توؤكد 
العادية،  غري  العمليات  هذه  مثل  اإج��راء  ولدى  الفر�صة". 
ال�صحيح.  ال�صيء  فعلوا  كانوا  اإذا  ما  مليا  اجلراحون  يفكر 
ولكن دوناواي يعرف اأن احلياة كان من املمكن اأن تغدو ع�صرية 

للتواأمني اإن مل يف�صال.
الكافية  العناية  توفري  ال�صعب  م��ن  ك��ان  "رمبا  وي��ق��ول 
الوا�صح  من  املطلوبتني.  وال�صحة  باللياقة  تتمتعان  جلعلهما 
النتيجة  باأن  اأعتقد  ولكني  املتاعب  بع�س  �صتواجهان  اأنهما 
التمتع  فر�صة  فلديهما  اإجمال.  اإيجابية  �صتكون  النهائية 

بعي�س �صعيد الآن".
ا�صم  حت��ت  خ��ريي��ة  موؤ�ص�صة  اجل��راح��ان  اأن�����ص��اأ  وال��ي��وم 
Gemini Untwined جلمع البحوث واملعلومات اخلا�صة 

بالتوائم امللت�صقة وتدبري املال للحالت التي حتتاج دعما.
يف  املوؤذي  التاأخري  هذا  جتنب  نريده  "ما  دوناواي:  يقول 
متخ�ص�صة  ذراع  لنا  تكون  اأن  اأي�صا  ونريد  الأطفال.  عالج 

بالبحوث تزودنا بكل ما نحتاجه من معلومات".
التوائم  عن  نعرفه  ل  الذي  من  الكثري  "هناك  وي�صيف: 
بحاجة  ولكننا  ال�صحيح،  ال�صيء  فعلنا  اأننا  نظن  امللت�صقة. 

ملزيد من املعلومات العلمية".

بعد العملية
م�صت  وق��د  امل�صت�صفى،  وم���روة  �صفا  م��غ��ادرة  ي��وم  ج��اء 
ببطء.  البنتان  وتعافت  ف�صلهما  منذ  اأ�صهر  خم�صة  قرابة 
وت��زاولن  ال��راأ���س  مبوؤخرة  لهما  جلد  ترقيع  اإج��راء  تعني 
اأ�صا�صية  حركات  على  للتدرب  يومية  ب�صورة  طبيعيا  عالجا 

كاجللو�س والدوران ورفع الراأ�س.
احتفال  زاهية  وذهبية  حمراء  األوانا  اأمهما  األب�صتهما 
اآخر الأغرا�س ت�صحك مروة  باملنا�صبة، وبينما تلملم زينب 
اأختها �صفا. ما زال الطريق طويال  ملداعبة جدها، وتقلدها 

ولكنهما حترزان تقدما.
وحني ياأتي اأوان الرحيل، تتبادل الأم العناق والدموع مع 

املمر�صات والأطباء.
اأن  بعد  جيالين  وكذلك  ال��وداع،  لإلقاء  دان��اواي  وياأتي 
ي�صعر  وبات  بالأ�صرة  ب�صدة  ارتبط  لقد  عملية.  لتوه  اأنهى 
ملغادرة  يكفي  مبا  حت�صنتا  وقد  للبنتني  بروؤيته  وا�صح  بفخر 

امل�صت�صفى.
ال�صتة  لالأ�صهر  لندن  يف  والأ���ص��رة  وم��روة  �صفا  �صتمكث 
الطبيعي  للعالج  البنتان  تخ�صع  بينما  الأق��ل،  على  املقبلة 
والفحو�س الطبية يف حني تعتزم اأ�صرتهما العودة لباك�صتان 

مطلع 2020.
واإذ يرتكون امل�صت�صفى وراءهم، والتي كانت مبثابة منزل 
القرار  اتخذت  اأنها  يف  زينب  ت�صك  ل  �صهرا،   11 طوال  لهم 

ال�صحيح بف�صل البنتني.
الآن  اأ�صتطيع  اأمهما.  لأين  بالتاأكيد  �صعيدة  "اأنا  وتقول: 
ا�صتجاب اهلل  ل�صاعة والأخرى بعدها.  البنتني  اإحدى  حمل 

لدعائنا".
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*وكاالت
وهو  يحدث،  قلما  خلقي  لعيب  الأن��در  هي  احلالة  كانت 

الت�صاق التوائم من جهة الراأ�س!
خالل  جرى  عما  ح�صريا  الك�صف  من  �صي  بي  بي  متكنت 
الربيطانية  امل�صت�صفيات  باأحد  الرائدة  العمليات  من  �صل�صلة 

لف�صل الختني �صفا ومروة.
الع�صرين  يقارب  طبي  طاقم  يحت�صد  العمليات  �صالة  يف 

فردا يعملون جميعا وكاأنهم رجل واحد.
دون  حم�صوبة  جميعها  وبحركات  ب�صال�صة  العمل  يجري 
والأي��ادي  الأنامل  اأن  بل  قلق  اأو  توتر  على  يدل  ما  يبدر  اأن 

تبا�صر بحر�س مهماتها واحدة تلو الأخرى.  
الأ�صواء  اإذ تظهر  لي�س عملية معتادة،  اأن ما يجري  غري 
ج�صدا  الواقع  يف  هي  مدثرة  كتلة  العمليات  ل�صالة  الباهرة 
طفلتني هما �صفا ومروة امللت�صقتني عند الراأ�س، وقد انك�صف 
�صبكة  ف�صل  عملية  يف  اجل��راح��ني  انهماك  اأث��ن��اء  خماهما 

معقدة من الأوعية الدموية امل�صرتكة بينهما.
و�صكونها  العمليات  �صالة  هدوء  يتال�صى  ما  �صرعان  ولكن 

باإنذار يطلقه اأطباء التخدير.
فالدم من مخ �صفا ل ين�صاب ب�صكل �صحيح بل ينتقل اإىل 

اأختها.
لت�صبح  م��روة  قلب  على  ا�صافيا  �صغطا  ذل��ك  ي�صبب  اإذ 

حالتها غري م�صتقرة ب�صكل خطري.
ي�صدر اأطباء التخدير الأوامر يف �صالة العمليات وُيبلِّغون 
تظهر  التي  امل��وؤ���ص��رات  وف��ق  ال�صغريتني  بحالة  اجل��راح��ني 
اإىل  املري�صتني  اإي�صال  حماولة  يف  ينهمكون  بينما  عندهم 

و�صع م�صتقر.
يقول اأحدهم: "اأعتقد اأن ال�صدمة بالكهربائية اأ�صبحت 

�صرورية".
بينما  لذلك،  ا�صتعدادا  مروة  �صدر  على  املج�صات  تثّبت 
وين�صحب  حتذير  كاإ�صارة  يديه  كلتا  اجلراحني  كبري  يرفع 

للخلف بينما ينتظر اجلميع.
لو فقدوا مروة فرمبا فقدوا �صفا اأي�صا.

حياة الأ�صرة يف باك�صتان
بتواأمها،  حتمل  اأن  قبل  اأطفال  �صبعة  بيبي  زينب  اأجنبت 
اأن ت�صع تواأمها  البيت وكانت تعتزم  وقد و�صعتهم جميعا يف 

هذه املرة يف البيت اأي�صا.
م�صكلة  وجود  ال�صوتية  املوجات  فح�س  اأظهر  حني  ولكن 

ن�صحها الأطباء ب�صرورة اللجوء للم�صت�صفى لت�صع وليديها.
من  �صهرين  فقبل  لالأ�صرة،  بالن�صبة  ع�صيبة  فرتة  كانت 

الولدة تويف زوج زينب بال�صكتة القلبية.
يكون  اأن  باحتمال  الطبي  ال��ولدة  فريق  حذرها  كذلك 

التواأم ملت�صقا ولكن مل يذكروا منطقة الإلت�صاق.
يحملها  قد  التي  امل�صاعفات  مدى  يعي  اأحدا  اأن  يبد  ومل 

امل�صتقبل.
زينب  ول��دت   2017 الثاين  يناير/كانون  من  ال�صابع  يف 
بي�صاور  يف  اآباد  حياة  م�صت�صفى  يف  قي�صرية  بعملية  تواأمها 

على بعد 50 كيلومرتا من منزلها يف �صمايل باك�صتان.
حينها قيل لالأ�صرة اإن الطفلتني ب�صحة جيدة.

اأن تتعافى  اإذ لزم  ومل تلتق زينب بوليدتيها فور الولدة 
من اجلراحة اأول.

كان حممد �صادات ح�صني، جد الطفلتني، اأول من عرف اأن 
ال�صغريتني ملت�صقتني بالراأ�س وهي احلالة الأندر بني حالت 

اللت�صاق القليلة اأ�صال.
احللوى  حامال  بامل�صت�صفى  ال��ولدة  ق�صم  اإىل  اجلد  و�صل 

للممر�صات تهنئة بالوليدتني كما جرت العادة.
وكان ما زال يف حداد على ابنه املتوفى واختلطت م�صاعره 
عند روؤية حفيدتيه، اإذ يقول: "كنت �صعيدا لروؤيتهما بينما 

اأفكر ماذا ع�صاي اأن اأفعل بهما وهما ملت�صقتا الراأ�س؟"
لتلتقي  يكفي  مبا  زينب  تعايف  قبل  اأي��ام  خم�صة  م�صت 

بوليدتيها، وقد حملوا اإليها �صورة لهما كي ت�صتعد نف�صيا.
ولكنها تقول اإنها اأحبت البنتني ما اأن راأتهما.

مل  بي�صاء.  وب�صرتهما  جميل  �صعرهما  جميلتني.  "كانتا 
اأفكر حتى يف كونهما ملت�صقتني. لقد رزقني اهلل بهما".

ال�صفا  ا�صم  على  م��روة  والأخ��رى  �صفا  اإحداهما  �ُصميت 
واملروة يف مكة.

وبعد �صهر من الولدة خرج التواأمان من امل�صت�صفى ووافقت 
الأ�صرة على ال�صعي لف�صلهما اإذا كان ذلك ممكنا.

رجح  ولكن  العملية  اإج���راء  ع�صكري  م�صت�صفى  عر�س 
الأم  فرف�صت  ذلك  جراء  البنتني  اإحدى  متوت  اأن  م�صوؤولوه 

املجازفة باأي منهما.
وجرى بحث خيارات اأخرى، وحني بلغت البنتان من العمر 
ثالثة اأ�صهر اأتيح لالأ�صرة الإت�صال بجراح اأع�صاب الأطفال 
اأ�صهر م�صت�صفيات الأطفال  باأحد  الذي يعمل  اأوي�س جيالين 

يف العامل، م�صت�صفى غريت اأورموند �صرتيت يف لندن.
ك�صمري  مواليد  من  نف�صه  جيالين  اأن  امل�صادفة  وكانت 
يجمعه  م��ا  وج��د  وق��د  الأ���ص��رة  راأ����س  م�صقط  م��ن  القريبة 

بالطفلتني.
اجلراح  راأى  للطفلتني  الأ�صعة  �صور  على  الط��الع  وبعد 
عامهما  قبل  العملية  جترى  اأن  على  باأمان  ف�صلهما  اإمكانية 

الأول للح�صول على اأف�صل النتائج.

حينها بداأ ال�صباق مع الزمن.
تاأ�صريات  على  الأ�صرة  ح�صلت   2018 اأغ�صط�س/اآب  قبل 
دخول اململكة املتحدة ولكن مل يتوفر لهم بعد التمويل الالزم 
للعمليات التي جترى على نفقة املري�س ول يتكفل بها التاأمني 
اإل من جمع  الربيطاين، ومل يكن جيالين قد متكن  ال�صحي 

القليل من املال املطلوب لت�صديد التكاليف الطبية.
بلغت البنتان 19 �صهرا من العمر اأي اأكرث بكثري من ال�صن 
الوقت  تاأخر  ولو  العملية.  لإجراء  امل�صت�صفى  يحبذه  الذي 
اأكرث من ذلك فقد ي�صبح الف�صل اأ�صد خطورة وتتدنى فر�س 

التعايف لحقا.
وبالتايل ن�صح جيالين الأ�صرة بالقدوم فورا اإىل اإجنلرتا.
"و�صلوا  فيقول:  الأ�صرة  و�صول  حلظة  الطبيب  يتذكر 
املال  من  القليل  �صوى  لدينا  يكن  ومل  اأغ�صط�س/اآب  مطلع  يف 
املطلوب. و�صلت الطفلتان وكنت متوترا اإذ �صعرت مب�صوؤولية 

�صخ�صية جتاههما".
وجدهما،  اإدري�س،  حممد  البنتني  خلال  اإقامة  توفري  مت 
بجانب  البقاء  ف��اآث��رت  زينب  اأم��ا  امل�صت�صفى؛  ق��رب  ب�صقة 

طفلتيها والنوم يف نف�س الغرفة بامل�صت�صفى.
الأخرى  عن  املختلفة  �صخ�صيتها  بنت  لكل  اأن  الأم  توؤكد 

واإن الت�صقتا بالراأ�س.
مروة  بينما  الكالم"  وحتب  و�صعيدة  ذكية  "�صفا  تقول: 

خجولة "تف�صل اأن تناجي نف�صها واإن كلمناها قد ل ترد".
وبعد و�صول الأ�صرة با�صبوع، وبينما كان جيالين يتناول 
الغداء مع �صديقة له تعمل حمامية حدث �صيء غري متوقع 
قلب موازين الأمور. بينما كان يق�س عليها حكاية التواأمني 

واإذ باملحامية ترفع هاتفها وجتري ات�صال.
منه  وطلبت  اجلراح  ل�صديقها  ال�صماعة  املحامية  اأعطت 
البنتني،  ع��ن  اخل��ط  م��ن  الآخ���ر  اجل��ان��ب  على  م��ن  يخرب  اأن 
وكان امل�صتمع هو رجل اأعمال باك�صتاين ثري يدعى مرت�صى 
تكاليف  ب�صداد  التربع  مت  معدودة  دقائق  وخالل  لخ��اين، 

العالج.
الأ�صلي،  بلدي  وهي  باك�صتان  من  "البنتان  لخاين  يقول 
العملية  تلك  اأن  هو  الواقع  يف  امل�صاعدة  عر�صي  �صبب  ولكن 
�صتنقذ حياة طفلتني. مل اأفكر كثريا يف الأمر فالأطفال هم 

امل�صتقبل".

ملت�صقتان من الراأ�س
واحدة  بوي�صة  تلقيح  من  امللت�صقة  التوائم  حالة  تنتج 

وبالتايل يكون التواأمان متماثلني.
اأحد  انف�صال  اأن  اإما   – اللت�صاق  ل�صبب  نظريتان  وثمة 
التواأمني  اأح��د  فظل  متاأخرا  ح��دث  الآخ���ر  ع��ن  اجلنينني 
الرحم  يف  فعال  النف�صال  حدث  اأو  جزئيا،  بالآخر  ملت�صقا 
ثم لقرب اجلنينني الت�صق التواأمان واندمج بجزء من ج�صم 

الآخر مع النمو.
عند  اللت�صاق  يكون  ما  فعادة  احلالة  تلك  حتدث  وحني 

ال�صدر اأو البطن اأو احلو�س.
غريت  م�صت�صفى  اأطباء  و�صعت  وم��روة  �صفا  حالة  ولكن 
قمة  من  ملت�صقتان  فالبنتان  عديدة،  حتديات  اأمام  اأورموند 
مت�صادين.  اجتاهني  يف  ج�صداهما  يتجه  بينما  راأ�صيهما 

وبالتايل مل تر الواحدة وجه الأخرى.
اتخذت جمجمتيهما �صكال اأنبوبيا، واأظهرت الأ�صعة متايز 
مخ اإحداهما عن الأخرى واإن كان �صكل املخ م�صوها، فالن�صف 
التجويف  قائمة باجتاه  بزاوية  بارز  املخني  من  لكل  الأمين 

الدماغي للتواأم املقابل.
يكون  م��ا  اأق���رب  ليكون  ال��راأ���س  ترميم  يلزم  وب��ال��ت��ايل 

للطبيعي.
اجلراحة  لفريق  بالن�صبة  ال��ك��ربى  ال�صعوبة  ومتثلت 
الأوردة  م��ن  امل�صرتكة  امل��ع��ق��دة  ال�صبكة  ف�صل  كيفية  يف 
وال�صرايني، ومن خاللها ميد كل توائم الآخر بالدم. وهناك 
من  امل��خ  يحرم  مبا  الإت�صالت  تلك  بقطع  كبرية  خماطرة 

اإمداده ويت�صبب يف �صكتة دماغية.
اأرقام ر�صمية عن مدى �صيوع حالت اللت�صاق  ل تتوافر 
اإىل حالة واحدة بني  التقديرات  اأحد  ي�صري  ولكن  بالراأ�س، 
كل 2،5 مليون ولدة، واأغلبها ل تقوى على احلياة لأكرث من 

24 �صاعة.
اإل  جتر  ومل  فريدة،  حالة  احلالت  هذه  من  كل  وتعترب 
 ،1952 منذ عام  بالراأ�س  ملت�صقة  توائم  لف�صل  60 حماولة 

تاريخ اأول حماولة.
اأن العامل ي�صهد قرابة �صت حالت ولدة  يعتقد جيالين 

توائم ملت�صقة بالراأ�س �صنويا قد ينجح ف�صلها.
ويعد م�صت�صفى غريت اأورموند �صرتيت رائدا يف هذا النوع 

من اجلراحات، و�صتكون حالة �صفا ومروة ثالث حالة توائم 
اأكرب  عدد  وهو  امل�صت�صفى،  معها  يتعامل  بالراأ�س  ملت�صقة 
من  اجلراحي  الفريق  ويدرك  العامل.  يف  اآخر  مركز  اأي  من 
على  الف�صل  يجري  حني  تتحقق  النتائج  اأف�صل  اأن  خربته 
مراحل خالل عمليات عدة ما ي�صمح بالتعايف بعد كل عملية.
الفريق  ي�صم  التمري�س  وطاقم  اجلراحني  عن  وف�صال 
امل�صارك يف رعاية التواأمني وعملية الف�صل بينهما مب�صت�صفى 
متخ�ص�صون  منهم  �صخ�س   100 نحو  �صرتيت  اأورموند  غريت 
ثالثية  التطبيقات  جم��ال  يف  فنيون  احليوية  بالهند�صة 
الفرتا�صي  الواقع  مراحل  لت�صور  م�صمم  عن  ف�صال  الأبعاد 

للحالة.
البنتني  خم��ي  لف�صل  الأ�صا�صية  امل��ه��ام  جيالين  يبا�صر 
ديفيد  الربوفي�صور  التجميل  جراح  اأما  الدموية،  واأوعيتهما 
الفتاتني  دماغي  ت�صكيل  اإع��ادة  بعملية  في�صطلع  دان��اواي 

واإ�صافة �صقف جلمجمة كل منهما.

العملية الأوىل
ال�صاعة 08:00 �صباح الثنني اخلام�س ع�صر من اأكتوبر/
ت�صرين الأول 2018 وقد جتمع فريق من نحو ع�صرين فردا 
يف �صالة العمليات رقم 10 مب�صت�صفى غريت اأورموند �صرتيت. 

يقوم كل فرد بالفريق بتعريف نف�صه والدور الذي يتوله.
اليوم. �صفا ومروة،  "لدينا حالة واحدة  يقول جيالين: 

حالة واحدة وطفلتان".

بخطى بطيئة �صتبداأ رحلة التواأمني نحو ال�صتقالل.
هدف اجلراحة الراهنة – وهي الأوىل من ثالث عمليات 

رئي�صية – هو ف�صل ال�صرايني امل�صرتكة للتواأمني.
البدء،  قبل  الأخرية  للمرة  العمل  خطة  جيالين  يراجع 
ا�صتعد  اإذ  بهم،  املنوط  ال��دور  من  بينة  على  اجلميع  اأن  غري 

الفريق منذ عدة اأ�صهر ملثل هذا اليوم.
يقول داناواي: "راجعنا كل �صيء باأدق التفا�صيل املرة تلو 

." الأخرى. جاءت �صاعة احل�صم ول جمال للخطاأ
العمليات  ل�صالة  التواأمني  اإعداد  يجري  الأثناء  تلك  يف 
العمليات  رداء  وم��روة  �صفا  ارت��دت  الأطفال.  عنابر  باأحد 

ولكنهما تبكيان وتتقلبان بقلق.
تودي  قد  جمة  خماطر  امللت�صقة  التوائم  ف�صل  يحمل 
اأو قد تلحق  اأو كليهما خالل اجلراحة  بحياة اأحد التواأمني 
الأ�صرة  عن  الأخطار  تلك  تخفى  ل  دماغية.  اإ�صابة  بهما 

التي اأولت الفريق الطبي ثقتها التامة.
احلياة  �صعوبة  اأح��د  على  تخفى  "ل  ج��ي��الين:  يقول 
بعملية  املجازفة  تهون  ولذا  ال�صكل،  بهذا  ملت�صقني  لتواأمني 

الف�صل والأ�صرة تدرك ذلك".
للجوانب  اأجرى تقييما دقيقا  الفريق  اإن  داناواي  ويقول 

الأخالقية املتعلقة باحلالة.
ف�صلهما  بعد  التواأمني  حياة  اأن  اأعتقد  "طبعا  وي�صيف: 
كبرية  فر�صة  لدينا  باأن  نعتقد  مل  ولو  بكثري،  اأف�صل  �صتكون 
جدا يف النجاح لراجعنا اأنف�صنا قبل القيام بالعملية. الفريق 

بالكامل يعتقد باإمكان ف�صل التواأمني بنجاح".
ومع و�صول البنتني على النقالة اإىل �صالة العمليات تبادر 
�صتكون  الآتية  الأ�صهر  اأن  تعلم  وهي  تقبيلهما،  اإىل  زينب 
حلني.  ولو  تركهما  ب�صعوبة  ت�صعر  وكذلك  عليهما،  �صعبة 
تغمر عينيها الدموع بينما تهدئ من روعها اإحدى املمر�صات 

التي اأ�صبحت تنظر اليهم وكاأنهم من اأقاربها.
"اإن �صاء اهلل �صتم�صي الأمور على خري وُكلي  تقول الأم: 

ثقة بالأطباء. اإن �صاء اهلل كل �صيء يكون على ما يرام".
املهمة الأوىل داخل �صالة العمليات هي رفع ثالثة اأجزاء 
كبرية من عظام اجلمجمة. ارتدى جيالين نظارات جراحية 
مكربة متتبعا العالمات التي و�صعها على اجلمجمة امل�صرتكة 

للبنتني بعد حالقة ال�صعر ليبداأ بقطع اجللد والعظم.
ال��ن��ظ��ارة  ج��ي��الين  ي�صتبدل  امل��خ��ان،  ينك�صف  اإن  وم���ا 

اجلراحية باآلة اأخرى اأكرث دقة بكثري.
العمليات جمهر جراحي بارتفاع  ينت�صب يف و�صط غرفة 
الأوعية  فح�س  من  الأع�صاب  ج��راح  ليمّكن  اأق��دام  �صبعة 

الدموية متناهية الدقة.
ب�صد  "قمنا  يعلن:  وجيالين  ظهرا   2:30 الآن  ال�صاعة 
يتعني  والآن  ب��ال��دم  م���روة  م��خ  ي���زود  ال���ذي  �صفا  ���ص��ري��ان 

النتظار".
ما  اإت�صال  قطع  يتم  م��رة  كل  ففي  حرجة،  حلظة  اإنها 
ي�صاحب ذلك خطر حدوث تلف يف املخ. مت�صي خم�س دقائق 

ويقول اجلراح اإن املخ "ل يبدو مت�صررا"، ويوا�صل العمل.
يتم  اأخ��رى  �صاعات  لعدة  املعقد  الإج���راء  ه��ذا  ي�صتمر 
من  النقي  الدم  حتمل  التي  امل�صرتكة  ال�صرايني  �صد  خاللها 

اإحدى التواأمني لالأخرى، وقطعها ثم حلمها بعناية.
يف تلك الأثناء يبا�صر فريق ثان يتزعمه داناواي العمل 

على م�صافة قريبة من م�صرح الأحداث الرئي�صي.
من  �صلب  هيكل  تكوين  يف  دان���اواي  فريق  مهمة  تتمثل 
الأجزاء الثالثة من اجلمجمة على �صبكة معدنية با�صتخدام 

م�صامري، وهذه الأجزاء ميكن ف�صلها يف عمليات لحقة.
يقول داناواي اإن الأمر �صعب ب�صبب عمر التواأمني "لأنهما 
اأكرب �صنا واأكرث ن�صاطا ويلزم اأن يكون الرتميم متينا ملقاومة 

احلركة وال�صد واجلذب بالراأ�س".
وبينما يعمل الفريق ب�صرب لف�صل اأحد املخني عن الآخر 
ي�صتعني اأفراده بغ�صاء من البال�صتيك الطبي الناعم للحيلولة 
دون التحام اأجزاء املخ جمددا بني العملية والأخرى. وتتم 
ل�صد  بالبال�صتيك  املت�صلة  الرافعة  ي�صبه  مبا  ال�صتعانة 

اأجزاء املخ بالجتاه ال�صحيح وتقومي و�صعها تدريجيا.
الفريق  يعيد  امل�صرتكة  ال�صرايني  ف�صل  ينتهي  اإن  وم��ا 
ع�صرة  خم�س  العملية  وا�صتغرقت  اجلمجمة.  هيكل  تثبيت 

�صاعة.
تنقالن  ي��وم��ني  وب��ع��د  امل��رك��زة،  للعناية  البنتان  تنقل 

لعنربهما املعتاد والأطباء مطمئنون للحالة.

تقنية على اأعلى م�صتوى
�صبق جليالين وداناواي اأن �صاركا يف عمليتي ف�صل توائم 
عامي  �صرتيت  اأورموند  غريت  م�صت�صفى  يف  بالراأ�س  ملت�صقة 

2006 و2011.
وريتاج  ريتال  التواأمني  لف�صل  الثانية  العملية  وكانت 

جبورة من ال�صودان وعمرهما 11 �صهرا.
الأ�صعب  هي  ومروة  �صفا  ف�صل  عملية  اإن  دان��اواي  يقول 
املخ  و�صع  يف  الكبري  النحراف  اأقلها  لي�س  لأ�صباب  بالتاأكيد 

و�صكله.
وكنا  اأ���ص��ه��ل  ال�صابقتان  احل��ال��ت��ان  "كانت  وي�����ص��ي��ف: 
حمظوظني. ولكن يف احلالة الراهنة قللنا من اأهمية تعقيد 
يزيد  بعمر  البنتني  ان  كما  منحرف،  ب�صكل  املخني  الت�صاق 

الأمور �صعوبة".
ت��واأم��ني  لف�صل  امل��ث��ايل  العمر  اأن  اجل��راح��ون  ويعتقد 

ملت�صقني بالراأ�س يرتاوح بني �صتة اأ�صهر و12 �صهرا.
ي�صيف جيالين: "لقد كان الأمر �صاقا على البنتني، فكلما 
الأم��ور  ع��ادت  �صغرية  الدموية  والأوع��ي��ة  �صغريا  امل��خ  ك��ان 

للم�صار الطبيعي ب�صكل اأي�صر".
ي�صد  اجللد  اأ�صهل.  �صيء  كل  "يكون  دان��اواي:  ويوافقه 
ل�صد  اأح�صن  ب�صكل  تنمو  والعظام  اأف�صل  ب�صكل  ويرباأ  نف�صه 

الفراغات".
قاربت �صفا ومروة عامهما الثاين وال�صن لي�س يف �صاحلهما، 
فقد  التواأم،  �صالح  يف  اأخ��رى  اأم��ورا  العمل  فريق  يرى  ولكن 
كبري  ب�صكل  الفرتا�صي  والت�صور  الأ�صعة  تقنيات  تطورت 
على  الفريق  �صاعد  م��ا  املا�صية  الثماين  ال�صنوات  خ��الل 

التخطيط لعملية الف�صل بتدقيق اأكرث من اأي وقت م�صى.
يف مكتب �صيق مكتظ تربز �صا�صة كمبيوتر �صخمة مقعرة 
ويجل�س جولينغ اأونغ وهو جراح متخ�ص�س بجراحات جتميل 
ملا  الفرتا�صي  الت�صور  فريق  اأون��غ  يراأ�س  والوجه.  الراأ�س 
بع�س  وي�صرح  الف�صل  بعد  وم��روة  �صفا  راأ�صا  عليه  �صيكون 

الأنظمة املتطورة التي باتت باأيدي الأطباء.
علينا  ت��رد  مل  فريدة  ح��الت  بني  احلالة  "هذه  يقول: 
اأثناء درا�صة الطب، ولكن مُتكننا هذه الربجميات من ت�صور 
و�صع  اإىل  بالنظر  الت�صريحي  ال�صكل  عليه  �صيكون  ملا  منوذج 
ال�صروع  قبل  اجلراحة  مل�صار  التخطيط  ثم  ومن  الطفلتني 

فيها، وذلك بال�صتعانة بالكمبيوتر".
جللد  مذهلة  جم�صمة  من��اذج  اأون��غ  يعر�س  ال�صا�صة  على 
ب�صور  بال�صتعانة  املخني  وتداخل  وجمجمتيهما  الطفلتني 
الأ�صعة التقليدية، ويقول: "ي�صاعدنا الكمبيوتر على ت�صور 
ا�صرتاتيجيات خمتلفة للجراحة وتوقع مكامن اخلطر نظرا 

كيف جرت معجزة على أيـــــدي        األطبـــاء لفصل صفا عن مروة؟

للو�صع الت�صريحي الفريد لهذين التواأمني".
غري اأن الأمر ل يتوقف عند �صور جم�صمة على الكمبيوتر، 

بل ت�صبح واقعا ملمو�صا بف�صل طابعة ثالثية الأبعاد.
املج�صمات  فني  ت�صوي،  يني  كوك  وخرج  �صاعة   48 م�صت 
بامل�صت�صفى، بكتلة من البال�صتيك الّلني، ومع غ�صلها وت�صذيبها 
التواأمني  اإح���دى  جمجمة  بتجويف  اأ�صبه  ���ص��ورة  تظهر 
وغ�صائه اجللدي. الغر�س من هذه الن�صخة املطابقة لالأ�صل 
امل�صاعدة يف ت�صور كيفية تق�صيم الطبقة اجللدية امل�صرتكة 

بني اجلمجمتني.
لت�صاعد  املج�صمات  ت��ل��ك  م��ن  ال��ع��دي��د  ت�صميم  ج���رى 
واجل��ل��دي  العظمي  ال��رتك��ي��ب  ا�صتك�صاف  على  اجل��راح��ني 
الغريب للبنتني قبل اأن ميتد م�صرط اجلراحة جلمجمتيهما 

احلقيقيتني.
يقول جيالين: "ت�صاعد روؤية تلك النماذج والتعامل معها 
قبل اجلراحة ب�صكل هائل يف التخطيط للعملية وتنفيذها. 
املطلوب هو القيام بفك اأحد املخني من الآخر وهو ما ي�صعب 

تخيله دون جتربة ذلك ب�صكل ملمو�س".
يف  الوقت  من  الكثري  اأم�صوا  اإنهم  قائال  دان��اواي  يوافقه 

التدقيق يف تلك املج�صمات وجتربة �صيناريوهات خمتلفة.
جيالين  يلب�س  بل  املج�صمات،  على  الأم��ر  يقت�صر  ومل 
باأداة  الواقع الفرتا�صي بينما مي�صك  روؤية  منظارا يتيح له 
حتكم، ويقول وهو يتمايل يف كر�صيه اأمام �صا�صة الكمبيوتر: 
"�صيء مذهل". وي�صف ما يراه من حماكاة لت�صابك الأوعية 
الدموية للبنتني، مثنيا على دور املربجمني واملهند�صني الذين 

لولهم ملا ا�صتطاع الأطباء تنفيذ املهمة.

العملية الثانية
قطع  فبعد  الأوىل،  من  �صهر  بعد  الثانية  العملية  جتري 
الأوردة  ف�صل  اليوم  مهمة  فاإن  للتواأمني  امل�صرتكة  ال�صرايني 
التي تعيد الدم من املخ اإىل القلب، ويف كل مرة يتم قطع وريد 

يخ�صى الأطباء حدوث �صكتة دماغية لأحد التواأمني.

هذه املرة ل ت�صري الأمور ب�صال�صة.
فما اإن يتم رفع هيكل اجلمجمة اإل وتنزف البنتان. لقد 
وجد الأطباء اأن جلطات تكونت بعد العملية الأخرية باأوردة 
القلب  باجتاه  املخ  من  ال��دم  �صريان  دون  لتحول  �صفا  عنق 
فين�صاب بدل من ذلك ملروة لريتفع �صغط دم اإحدى التواأمني 
ب�صكل خطري بينما يتدنى �صغط الأخرى مبا ل يقل خطورة.
على  لالإبقاء  التخدير  اأط��ب��اء  يكافح  الأث��ن��اء  تلك  يف 

احلالة م�صتقرة.
يتوج�س  حتى  ب�صدة  مروة  نب�س  ينخف�س  ما  �صرعان  ثم 

الأطباء من اأن متوت على طاولة العمليات.
اإىل  الأعني  ت�صخ�س  بينما  بالغرفة  فجاأة  ال�صمت  ي�صود 
�صربات  تتبع  ملنبه  املت�صارع  ال�صوت  اإل  ُي�صمع  ول  ال�صا�صات 

القلب.
ولكن الأزمة متر اإل اأن عواقبها �صتكون خطرية.

الأ�صعف،  ال��ت��واأم  هي  م��روة  اأن  للجراحني  وا�صحا  ب��ات 
فر�صها  زيادة  اأمل  على  رئي�صيا  م�صرتكا  وريدا  منحها  فقرروا 

يف النجاة.
تبعات  يحمل  قد  اأنه  جيالين  يدرك  اإذ  �صعب  قرار  اإنه 

خطرية ل�صفا، وهي الأقوى حتى الآن.
وت�صتمر  ال�صائب،  القرار  اأن��ه  على  ي�صتقر  ال��راأي  ولكن 
الذي  جيالين  قوى  ت�صتنفد  �صاعة   20 من  لأك��رث  العملية 

ي�صلم الراية جلراح التجميل جولينغ اأونغ ل�صد اجلروح.
اإننا  نعتقد  "كنا  قائال  ارتياحه  عن  جيالين  اأعلن  الآن 
�صنفقد مروة يف مرحلة ما، لكن اإذا ا�صتفاقتا وناأمل يف ذلك، 

ف�صتكون الأمور على ما يرام".
ال�صاد�صة  قبل  العمليات  �صالة  اجل��راح��ون  ي��ربح  مل 

والن�صف �صباح اليوم التايل.
فُيبّلغ  لالطمئنان،  بامل�صت�صفى  الظهر  بعد  جيالين  يت�صل 
ي�صبه  ما  ظهر  وقد  طبيعيا  تتنف�س  ل  اإذ  خطر  يف  �صفا  اأن 

الطفح على جلدها.
"ظننت اأن �صفا �صتموت!" متذكرا كيف انهار على  يقول: 
من  وحرمانه  اإرهاقه  مع  بالبكاء  واأجه�س  مطبخه  اأر�صية 

النوم.
قبل،  من  ال�صكل  بهذا  اأبدا  ترين  مل  زوجتي،  "م�صكينة 

ناولتني الهاتف لت�صل بديفيد".
بالرهاق  واأ�صعر  احلالة،  هذه  يف  الكثري  ا�صتثمرت  "فقد 
الطاقة  من  �صيء  يل  يتبق  فلم  املرحلة،  هذه  يف  اجل�صدي 

واأ�صبح من ال�صعب ال�صيطرة على العواطف".
الأ�صعة  �صور  ليفح�صا  املركزة  للعناية  اجلراحان  عاد 
املقطعية ل�صفا. وقع ما كانا يخ�صياه، اأ�صيبت ب�صكتة دماغية 

يف اجلزء الذي اأخذوا منه الوريد الرئي�صي ملروة.
خالل اليومني التاليني بقيت �صفا يف حالة حرجة.

الدعاء  اإل  البنتني  وجد  واأخوها  زينب  جتد  مل  بينما 
بجوار البنتني.

تعد  مل  �صفا.  على  ت��ط��راأ  حت�صن  ب���وادر  ب���داأت  اأخ���ريا 
البنتان بحاجة جلهاز التنف�س ال�صناعي، فتنف�س اجلراحون 

ال�صعداء.
الي�صرى واهنتني.  و�صاقها  ذراع �صفا  ال�صكتة تركت  ولكن 
بالن�صبة  الأعظم  "احلدث  وق��ال  بالذنب،  جيالين  اأح�س 
ت�صتخدم  وعندما  امل�صي  على  قادرة  تكون  عندما  �صيكون  يل 

ذراعها الأمين لأنني اأعلم اأنني �صبب هذا ال�صعف".

جلد جديد
لي�س �صهال حتويل جزء ت�صريحي جموف اأنبوبي م�صرتك 
اإىل راأ�صني طبيعيني م�صتديرين، اإذ ل يتوفر ما يكفي من جلد 

وعظم لتغطية هامة راأ�صيهما بعد النف�صال.
الف�صل  من  اأ�صبوعني  قبل   ،2019 الثاين  يناير/كانون 
وجولينغ  داناواي  ديفيد  التجميل  جراحا  يجل�س  النهائي. 
اأونغ اإىل جانب البنتني حماولني حل جانب من امل�صكلة، وهو 

اجللد الالزم لتغطية الراأ�صني عند ف�صلهما.
بال�صتيكيني  كي�صني  اجل��راح��ان  و���ص��ع  اأ�صبوعني  قبل 
امل�صرتكة  اجلمجمة  وم��وؤخ��رة  اجلبهة  جلد  حتت  �صغريين 

وبدت املنطقتني متورمتني ب�صكل غريب.
يعمل الكي�صان على �صد الأن�صجة وتو�صيع رقعتها لت�صجيع 

منو اجللد.
مت�صلة  دقيقة  فتحة  "ثمة  بالقول:  دان���اواي  ي�صرح 
بالكي�صني حلقن �صائل ملحي لنفخ الكي�صني تدريجيا كالبالون 
جلد  من  يكفي  ما  يتوفر  اأن  اأم��ل  على  فوقهما"  اجللد  ملط 

لتغطية هامتي البنتني بعد �صتة اأ�صابيع .

يقر داناواي ب�صعوبة ال�صهرين املا�صيني.
، اإذ عانتا من التهابات وارتفاع يف درجات احلرارة، بينما 
هذه  رغم  ولكن  اأختها.  وعن  عنها  عبئا  م��روة  قلب  يتحمل 

ال�صعوبات فاإن حالتهما لي�صت �صيئة.
يحقن ديفيد داناواي كي�صي اجللد باملحلول املحلي، بينما 
يف  مرة  لأول  النف�صال.  �صتكون  للبنتني  التالية  اخلطوة 

حياتهما �صتتمكن الواحدة من روؤية الأخرى.

النف�صال
مت تقدمي موعد النف�صال باأربعة اأ�صابيع لتخفيف احلمل 
عن قلب مروة الذي يواجه �صعوبات. نحن الآن يف فرباير/
�صباط 2019 اأي بعد مرور اأربعة اأ�صهر من اجلراحة الأوىل.
هذا ما اأو�صلتنا اإليها عدة اأ�صهر من التخطيط والتح�صريات 

، وقد حتّملت البنتان 35 �صاعة من العمليات اجلراحية.
ما تبقى من عظام  �صيتم قطع  املقبلة  ال�صبع  ال�صاعات  يف 
واأن�صجة م�صرتكة وف�صل املخني ف�صال كامال با�صتثناء قطعة 
الوحيدة  ال�صلة  باملخ  املحيط  ال�صلبة"  "الأم  غ�صاء  من 

املتبقية بني الراأ�صني.
التواأمني. يقرتب عدد  واأخريا، يقطع الإت�صال متاما بني 
من اأفراد الطاقم اجلراحي لرفع اجل�صدين ال�صغريين برفق 

واإبعاد اأحدهما عن الآخر. مل تعد البنتان مت�صلتني.
ي�صف دوناواي تلك اللحظة باأنها "رائعة".

بقاء  يعتمد  ل  عمرهما  ه��ي  �صنتني  يف  الأوىل  للمرة 
طاقم  على  يي�صر  ما  الأخ���رى،  على  الأختني  من  ال��واح��دة 
التخدير تنظيم �صربات القلب لكلتيهما وكذلك �صغط الدم 

والإ�صارات احليوية الأخرى.
اليوم،  جراحة  من  الأول  الف�صل  هو  النف�صال  ولكن 
من  تبقى  مما  م�صتديرين  راأ�صني  الفريق  ي�صكل  اأن  يلزم  اإذ 
يكت�صي  اأن  ياأملون  بينما  امل�صرتكة  الأنبوبية  اجلمجمة 

الراأ�صان بالكامل باجللد الذي زرعوه.

بها.  خا�صة  عمليات  �صالة  البنتني  من  لكل  الآن  يلزم 
�صيبقى ن�صف الطاقم اجلراحي مع مروة حتت اإمرة جيالين 
مقاِبلة  بغرفة  الثاين  الن�صف  دان��اواي  يقود  بينما  واأون��غ، 

لرتميم جمجمة �صفا.
ي�صتخدم غ�صاء بال�صتيكي خا�س لتغطية اجلزء املك�صوف 

اأعلى راأ�صها ليت�صنى نقلها باأمان.
يت�صافح  الأخرية،  للمرحلة  العمليات  غرفتي  اإعداد  ومع 
الأروقة  باأحد  البت�صامة  ويتبادلن  الرئي�صيان  اجلراحان 

خارج الغرفة.
طويل  لوقت  جدا.  موؤثرة  حلظة  "كانت  دان��اواي:  يقول 
�صعينا للو�صول بالبنتني لهذه املرحلة وقد اجتازتا الكثري من 

العمليات بنجاح".
اأما جيالين فيعلق قائال: "ف�صلنا التواأمني وعلينا الآن اأن 

نرمم راأ�صيهما".
مل يكن من �صبيل للف�صل دون اإ�صالح و�صع املخني امل�صوهني.
جنح  خفيف،  �صغط  ت�صليط  من  اأ�صهر  اأربعة  مدار  وعلى 
اجلراحون يف القيام باأغلب املهمة حتى ولو ظل راأ�صا البنتني 
على  ال�صغط  اإل  يبق  مل  الآن  اخللف.  جهة  من  قليال  اأطول 
بالكامل يف جتويف  للدخول  �صنتيمرتين  نحو  اللينني  املخني 

كل جمجمة منف�صلة.
يبداأ "فريق �صفا" و"فريق مروة" العمل الرتميمي ال�صعب 

املتمثل يف اعادة بناء اجلمجمتني.
يقول داناواي، �صاحب اخلربة املمتدة 23 عاما يف عمليات 
التجميل وجراحات الراأ�س والوجه: "قطعة يل وقطعة لك، 
وهكذا"، وهو ي�صع بيديه عددا من قطع اجلمجمة الواحدة 

فوق الأخرى.
من  يكفي  ما  لت�صكيل  جلزءين  قطعة  كل  تق�صيم  يتعني 

العظام لتغطية الراأ�صني.
طبقات،  ث��الث  م��ن  اجلمجمة  "تتكون  دان����اواي:  يقول 
ال�صلب  العظم  من  اخلارجية  والطبقة  الداخلية  الطبقة 
ورغم  للتق�صيم،  قابلة  فه�صة  الو�صطى  الطبقة  اأما  ال�صميك، 
اأن �صمك هذه القطع ل يتجاوز ن�صف ال�صمك الطبيعي اإل اأننا 

معنيون بتغطية الراأ�صني بالكامل تقريبا بالعظام".
املحكم، يتم  الطبيعي  بالغ�صاء  البنتني  ُيغَلف خما  وبينما 
امل�صتديرين.  الراأ�صني  لتلتئم معا فوق  العظام  �صرائح  ترقيع 
ما  لت�صكل  خا�صة  موؤقتة  بخياطة  مكانها  يف  القطع  وتثبت 

ي�صبه اأرخبيل جزر من �صظايا العظام.
الِقطع  بني  الفراغات  يف  عظمية  خاليا  الأط��ب��اء  ينرث 
لتنمو يف الأ�صهر املقبلة وتلتحم عظام اجلمجمتني بالكامل.

اجلمجمتني  ف���وق  اجل��ل��د  ب�����ص��ط  ه��ي  الأخ�����رية  امل��ه��م��ة 
دون��اواي  يهز  اجللد.  من  بالكاد  يكفي  ما  هناك  املرممتني. 

راأ�صه متعجبا: "اإنه ليوم مده�س، األي�س كذلك؟".
يف احلادية والن�صف �صباحا، اأي بعد 17 �صاعة يف �صالة 
اأ�صرة  مع  بامل�صاعر  مفعما  لقاء  اجلراحان  يلتقي  العمليات، 
ل�صماع  متلهفني  اليوم  طوال  بامل�صت�صفى  ظلوا  وقد  البنتني، 

الأخبار.
ف�صلتا  ابنتيها  اإن  لزينب  الأردي��ة  باللغة  جيالين  يقول 

اأخريا.
ل تتمالك الأم م�صاعرها وتقبل يديه ويدي داناواي.

ريتال وريتاج
للنقاهة،  لندن  امل�صت�صفى يف  وبينما متكث �صفا ومروة يف 
وريتاج  ريتال  ل��زي��ارة  لأيرلندا  ودان���اواي  جيالين  يتجه 
عام  ف�صلهما  قبل  بالراأ�س  ملت�صقتني  كانتا  اللذين  التواأمني 

2011 حني كان عمرهما 11 �صهرا.
يف  مرة  لأول  البنتني  لروؤية  بال�صعادة  الطبيبان  ي�صعر 
منزل الأ�صرة ببلدة كافان الأيرلندية، حيث يعمل والدهما 
على  احلا�صلة  اإينا�س  وزوجته  ولدة،  طبيب  املجيد  عبد 

اإجازة العمل كطبيبة اأمرا�س نف�صية من ال�صودان.
والآخر  اأبي�س  اأحدهما  ف�صتانني  وريتاج  ريتال  ترتدي 
وهما  �صبتمرب/اأيلول  يف  العمر  من  التا�صعة  و�صتبلغان  وردي 

مفعمتان بالن�صاط.
ول ميكن ال�صتدلل على اأن راأ�صيهما كانا يوما مت�صلني اإل 
بانبعاج قليل فيهما. متد ريتاج يدها مل�صافحة اجلراحني كما 
يفعل الكبار دون اأن ت�صعفها الكلمات لو�صف ما ت�صعر به، وهو 
ريتال  توجه  بينما  والداها،  يقول  كما  عليها  الغريب  الأمر 

نظرها اإىل ال�صيفني من وراء والدها.
لتوائم  الأجن��ح  بني  وريتاج  ريتال  الختني  عملية  كانت 
 2010 ع��ام  ال�����ص��ودان  يف  ول��دت��ا  وق��د  ب��ال��راأ���س،  مت�صلني 
وجمعتهما جمجمة واحدة طويلة، ولكن بخالف �صفا ومروة 

مل يكن خماهما م�صوهني.
�صرتيت  اأورم��ون��د  غريت  مل�صت�صفى  وريتاج  ريتال  و�صلت 
ريتال  قلب  كان  مرتدية،  حالتهما  وكانت  اأ�صهر  �صبعة  بعمر 
جراحية  عملية  ودون  عليه،  الزائد  للجهد  هبوط  بحالة 

كان موت البنتني متوقعا.
مراحل  اأرب��ع  على  الطفلتني  هاتني  ف�صل  عملية  ج��رت 
وحت�صنتا  اإل  قليلة  اأ�صابيع  مت�س  ومل  اأ�صهر  ثالثة  خ��الل 

بو�صوح ونقلتا اإىل عنرب عام.
تعاين ريتال من درجة من درجات التوحد وتذهب ملدر�صة 
متخ�ص�صة بينما تتطور ريتال ب�صكل عادي بالن�صبة لعمرها 

الدرا�صي.
ترتبط البنتان بعالقة وثيقة، ويقول الوالدان اإن ريتاج 
متتثل  ريتال  جعل  على  ت�صاعدهما  التي  "الزعيمة"  هي 

لالأوامر.
وهما  بابنتيه  وف��خ��ورا  م�صرتخيا  املجيد  عبد  ي��ق��ول 
اأ�صعر به  اأ�صتطيع اأن اأبداأ بالتعبري عما  "ل  تتقافزان عليه: 
من اأننا جنل�س هنا برفقة بنتني تواأمني ب�صحة جيدة. كنت 

اآمل الو�صول لتلك اللحظة، وما اأ�صعد حياتي بها".
طفل  "اإنه  تقول:  جديد.  مولود  بانتظار  فهي  اإينا�س  اأما 
واحد هذه املرة، ولي�س تواأمني. كان احلمل ال�صابق خمتلفا. 

مل اأكن اأعرف اإنهما �صتولدان حيتني. كانت �صنة �صعبة.
دوناواي  يقول  عاطفيا.  للجراَحني  بالن�صبة  اللقاء  كان 
"اإن زيارة البنتني يف م�صكنهما وروؤيتهما م�صتقرين حميطهما، 
تعد  اأ�صرتهما،  مع  بحياتهما  وت�صتمتعان  للمدر�صة  تذهبان 
اجلراحة  تلك  اأهمية  عن  تخربنا  فهي  حقيقية،  جائزة 

النادرة".
ملت�صق  تواأم  ف�صل  عملية  جناح  على  دليل  وريتاج  ريتال 
النمو  على  اجل�صم  وق��درة  غ�صا  العمر  ك��ان  كلما  بالراأ�س 
وهو  تكاليفها،  حتمل  وي�صعب  باهظة  العملية  ولكن  اأف�صل. 

ما خربته اأ�صرة �صفا ومروة.
كانت  حينما  لالأ�صرة  جيالين  فيها  حتدث  مرة  اأول  كانت 
الطفلتان يف عمر الثالثة اأ�صهر، ولكن ا�صتغرق الأمر 16 �صهرا 
لإيجاد من يتحمل التكاليف. ويعتقد جيالين اأن التاأخري مل 

يكن يف �صالح البنتني.
يقول: "لو اأجرينا العملية يف وقت مبكر لكانت النتيجة 
الطويل،  امل��دى  على  الق�صور  بع�س  من  "�صتعانيان  اأف�صل. 
الأم  ولكن  الذهنية،  والوظائف  احلركة  يف  م�صكالت  نتوقع 
مننحهما  مل  لو  مما  اأف�صل  �صيكون  بالتاأكيد  الو�صع  اأن  توؤكد 
العادية،  غري  العمليات  هذه  مثل  اإج��راء  ولدى  الفر�صة". 
ال�صحيح.  ال�صيء  فعلوا  كانوا  اإذا  ما  مليا  اجلراحون  يفكر 
ولكن دوناواي يعرف اأن احلياة كان من املمكن اأن تغدو ع�صرية 

للتواأمني اإن مل يف�صال.
الكافية  العناية  توفري  ال�صعب  م��ن  ك��ان  "رمبا  وي��ق��ول 
الوا�صح  من  املطلوبتني.  وال�صحة  باللياقة  تتمتعان  جلعلهما 
النتيجة  باأن  اأعتقد  ولكني  املتاعب  بع�س  �صتواجهان  اأنهما 
التمتع  فر�صة  فلديهما  اإجمال.  اإيجابية  �صتكون  النهائية 

بعي�س �صعيد الآن".
ا�صم  حت��ت  خ��ريي��ة  موؤ�ص�صة  اجل��راح��ان  اأن�����ص��اأ  وال��ي��وم 
Gemini Untwined جلمع البحوث واملعلومات اخلا�صة 

بالتوائم امللت�صقة وتدبري املال للحالت التي حتتاج دعما.
يف  املوؤذي  التاأخري  هذا  جتنب  نريده  "ما  دوناواي:  يقول 
متخ�ص�صة  ذراع  لنا  تكون  اأن  اأي�صا  ونريد  الأطفال.  عالج 

بالبحوث تزودنا بكل ما نحتاجه من معلومات".
التوائم  عن  نعرفه  ل  الذي  من  الكثري  "هناك  وي�صيف: 
بحاجة  ولكننا  ال�صحيح،  ال�صيء  فعلنا  اأننا  نظن  امللت�صقة. 

ملزيد من املعلومات العلمية".

بعد العملية
م�صت  وق��د  امل�صت�صفى،  وم���روة  �صفا  م��غ��ادرة  ي��وم  ج��اء 
ببطء.  البنتان  وتعافت  ف�صلهما  منذ  اأ�صهر  خم�صة  قرابة 
وت��زاولن  ال��راأ���س  مبوؤخرة  لهما  جلد  ترقيع  اإج��راء  تعني 
اأ�صا�صية  حركات  على  للتدرب  يومية  ب�صورة  طبيعيا  عالجا 

كاجللو�س والدوران ورفع الراأ�س.
احتفال  زاهية  وذهبية  حمراء  األوانا  اأمهما  األب�صتهما 
اآخر الأغرا�س ت�صحك مروة  باملنا�صبة، وبينما تلملم زينب 
اأختها �صفا. ما زال الطريق طويال  ملداعبة جدها، وتقلدها 

ولكنهما حترزان تقدما.
وحني ياأتي اأوان الرحيل، تتبادل الأم العناق والدموع مع 

املمر�صات والأطباء.
اأن  بعد  جيالين  وكذلك  ال��وداع،  لإلقاء  دان��اواي  وياأتي 
ي�صعر  وبات  بالأ�صرة  ب�صدة  ارتبط  لقد  عملية.  لتوه  اأنهى 
ملغادرة  يكفي  مبا  حت�صنتا  وقد  للبنتني  بروؤيته  وا�صح  بفخر 

امل�صت�صفى.
ال�صتة  لالأ�صهر  لندن  يف  والأ���ص��رة  وم��روة  �صفا  �صتمكث 
الطبيعي  للعالج  البنتان  تخ�صع  بينما  الأق��ل،  على  املقبلة 
والفحو�س الطبية يف حني تعتزم اأ�صرتهما العودة لباك�صتان 

مطلع 2020.
واإذ يرتكون امل�صت�صفى وراءهم، والتي كانت مبثابة منزل 
القرار  اتخذت  اأنها  يف  زينب  ت�صك  ل  �صهرا،   11 طوال  لهم 

ال�صحيح بف�صل البنتني.
الآن  اأ�صتطيع  اأمهما.  لأين  بالتاأكيد  �صعيدة  "اأنا  وتقول: 
ا�صتجاب اهلل  ل�صاعة والأخرى بعدها.  البنتني  اإحدى  حمل 

لدعائنا".
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*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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*بريوت
اأ�شعل قرار احلكومة اللبنانية بفر�ض 
التطبيقات  عببر  املببكبباملببات  عببلببى  ر�ببشببوم 
الذكية ال�شارع اللبناين، اإذ �شارك االآالف 
ومببدن  ببببروت  بالعا�شمة  مببظبباهببرات  يف 
اأخرى، مل تخل من �شدامات مع ال�شرطة.
اللبنانية  االأمبببن  قببوات  وا�شتخدمت 
تفريق  اأجبببل  مببن  لببلببدمببوع  امل�شيل  الببغبباز 
حتى  املظاهرات  وا�شلوا  الذين  املحتجني 
مما  اجلمعة،  �شباح  من  االأوىل  ال�شاعات 
ت�شبب يف حدوث اإ�شابات وحاالت اإغماء.
اندلعت  الببتببي  املببظبباهببرات،  وجبببباءت 
احلكومة  اإقرار  على  احتجاجا  اخلمي�ض، 
املكاملات  على  ر�شوما  اأيببام  قبل  اللبنانية 
تطبيقات  عر  اللبنانيون  يجريها  التي 
واتبب�ببشبباب  بينها  مببن  الببذكببيببة،  الببهببواتببف 

ما�شنجر وغرها. وفي�شبوك 
اللبنانية  الوطنية  الوكالة  وذكببرت 
العمال  من  اثنني  اأن  اجلمعة،  لبباإعببام، 
اختناقا  حتفهما  لقيا  لبنان  يف  االأجانب 
قريب  مبنى  اإىل  امتد  حريق  جببراء  من 
�شهدتها  التي  احلا�شدة  االحتجاجات  من 

بروت.
وعببلببى وقببع املببظبباهببرات، اأعببلببن وزيببر 
ليلة  �شقر،  حممد  اللبناين  االت�شاالت 
الر�شوم  هذه  فر�ض  عن  الرتاجع  اجلمعة، 
�شعد  احلكومة  رئي�ض  من  طلب  على  بناء 

احلريري.
يف  كما  ببببروت،  العا�شمة  و�شط  ويف 
ومناطق  لبببببروت  اجلنوبية  ال�شاحية 
لبنان  اأعبببام  املتظاهرون  حمل  اأخبببرى، 
“ال�شعب  بينها  من  عدة،  �شعارات  ورددوا 

يريد اإ�شقاط النظام«.
اأركان  املظاهرات  يف  امل�شاركون  واتهم 

والف�شاد  بب”ال�شرقة  جميعا  الببدولببة 
املواطنني”.  ح�شاب  على  �شفقات  واإبببرام 
كببمببا اأقبببدمبببوا عببلببى اإ�ببشببعببال االإطبببببارات 
بروت  يف  عببدة  مناطق  يف  الطرق  وقطع 

وحميطها.
جمال  اللبناين  االإعبببام  وزيببر  وكببان 
اجلبببراح، قببد اأعببلببن يف وقببت �ببشببابببق، بعد 
اأن  اخلببمببيبب�ببض،  الببببوزراء  ملجل�ض  اجببتببمبباع 
على  �شنتا   20“ فببر�ببض  اأقبببرت  احلكومة 
من  اخللوية،  التطبيقات  على  التخابر” 
اأن يبداأ العمل  بينها خدمة وات�شاب، على 

بالقرار بدءا من �شهر من يناير 2020.
ومببن �شاأن هببذا الببقببرار، وفببق اجلببراح، 
يقدر  مبلغا  الببدولببة  خلزينة  يببوؤمببن  اأن 

وتدر�ض  �شنويا.  دوالر  مليون   200 بنحو 
فر�ض  بينها  اأخببرى  اقرتاحات  احلكومة 
وزيادة  املحروقات،  على  جديدة  �شرائب 

امل�شافة تدريجيا. القيمة  �شريبة 
غ�شب  موجة  ال�شرائب  هذه  واأثببارت 
امل�شتقلة  النائبة  وكتبت  اللبنانيني.  بني 
بوال يعقوبيان يف تغريدة على ح�شابها يف 
)�شريبة(  لرة  هنالك  يكون  “لن  تويرت: 
قبل  �شريعا  تببراجببعببوا  الببواتبب�ببشبباب،  على 

البهدلة«.
ال�شعب  جببيببدا،  “ا�شمعوا  واأ�ببشببافببت: 
الذي  متنف�شه  على  واحدة  لرة  يدفع  لن 

عره«. ي�شتمكم 
وقببببرار فببر�ببض ر�ببشببم عببلببى اتبب�ببشبباالت 

اإجببراءات  �شل�شلة  اإىل  ي�شاف  االإنببرتنببت، 
التي  اللبنانية  الدولة  تتخذها  تق�شفية 
اإ�شاحات  باإجراء  املا�شي  العام  تعهدت 
العامة  املوازنة  يف  العجز  وخف�ض  هيكلية 
مببقببابببل احلبب�ببشببول عببلببى هبببببات وقببرو�ببض 

بقيمة تفوق 11 مليار دوالر.
واأورد �شندوق النقد الدويل يف تقرير 
زاروا  منه  م�شوؤولني  اأن  اخلمي�ض،  اأ�شدره 
ت�شمل  اأن  ال�شلطات  على  واقرتحوا  لبنان 
على  ال�شريبة  زيبببادة  املببالببيببة  الببتببدابببر 
ال�شرائب  القيمة امل�شافة وتو�شيع قاعدة 
رفع  اإىل  باالإ�شافة  االإعببفبباءات،  واإزالبببة 
الدعم عن قطاع الكهرباء ورفع ال�شريبة 

على املحروقات.

قرار »مكالمات التطبيقات 
*انقرةالذكية« يشعل الشارع في لبنان

االأمريكية  املتحدة  والببواليببات  تركيا  تو�شلت 
اخلمي�ض، التفاق يق�شي باأن تكون املنطقة االآمنة يف 
ال�شمال ال�شوري حتت �شيطرة اجلي�ض الرتكي، ورفع 

العقوبات عن تركيا.
�شرق  �شمال  حببول  م�شرتك  بيان  يف  ذلببك  جبباء 
رجب  الرتكي  الرئي�ض  بني  مباحثات  عقب  �شوريا، 
مايك  االأمريكي  الرئي�ض  ونائب  اأردوغببببان،  طيب 

بن�ض، واأخرى بني وفدي البلدين.
االأنا�شول  وكببالببة  اأوردتبببه  الببذي  البيان  واأّكبببد 
هواج�ض  تتفهم  املتحدة  “الواليات  اأن  الرتكية، 
تركيا االأمنية امل�شروعة حيال حدودها اجلنوبية«.
وتابع: “نقّر باأن التطورات امليدانية وخا�شة يف 
اأ�شا�ض  اأوثق على  �شمال �شرق �شوريا تتطلب تن�شيقا 

امل�شالح امل�شرتكة«.
واأ�شاف: يوؤكد البلدان التزامهما بحماية حياة 
والعرقية.  الدينية  واملجتمعات  االإن�شان  وحقوق 
با�شتمرار  ملتزمتان  واأمريكا  “تركيا  اأن  اإىل  ولفت 

مكافحة ع�شابة “داع�ض” االرهابية.
حتافظان  املتحدة  والواليات  “تركيا  اأن  واأّكببد 
و�شعوب  اأرا�ببشببي  جميع  حماية  يف  تعهداتهما  على 
واأردف: تتفق  االأطل�شي )ناتو(”.  �شمال  دول حلف 

ا�شتهداف  �شرورة  على  املتحدة  والببواليببات  تركيا 
العنا�شر االإرهابية وخمابئها وحت�شيناتها ومواقعها 

واأ�شلحتها واآلياتها ومعداتها فقط.
بحماية  يتعهد  الرتكي  “اجلانب  اأن  على  و�شّدد 
ت�شيطر  التي  االآمببنببة  املنطقة  يف  ال�شكان  جميع 
اأق�شى  �شيويل  اأنببه  ويوؤكد  الرتكية  القوات  عليها 
درجات االهتمام لتجنب اال�شرار باملدنيني والبنية 

التحتية«.
ا�شتمرار  على  متفقان  اجلانبني  كا  واأ�ببشبباف: 
الق�شاء  ل�شمان  اآمنة  اإن�شاء منطقة  وفعالية  اأهمية 
ذلك  يف  مبا  لرتكيا،  القومية  االأمنية  املخاوف  على 
�شحب االأ�شلحة الثقيلة من “ي ب ك” وتدمر جميع 
حت�شيناته. واأفاد باأن “املنطقة االآمنة �شتكون حتت 
و�شيعمل اجلانبان  الرتكية  امل�شلحة  القوات  �شيطرة 
على زيادة التن�شيق لتنفيذ جميع اجلوانب املتعلقة 
التزامهما  يببجببددان  البلدين  “كا  وتببابببع:  بببهببا«. 
ال�شيا�شي  وباحلل  اأرا�شيها  و�شامة  �شوريا  بوحدة 
ال�شراع  اإنهاء  اإىل  الرامي  املتحدة  االأمم  بقيادة 
جمل�ض  عببن  البب�ببشببادر   2254 للقرار  وفقا  البب�ببشببوري 
التي  تركيا(  )عببن  العقوبات  “رفع  واأّكببد  االأمبببن«. 
عند  االأمريكي،  الرئا�شي  املر�شوم  مبوجب  فر�شت 

وقف عملية نبع ال�شام”.

*واشنطن 
اأعلن الرئي�ض االأمركي دونالد ترمب ا�شتقالة وزير 
الطاقة ريك بري، الذي ورد ا�شمه يف التحقيق املتعلق 
ادارة  يف  رفيع  مل�شوؤول  رحيل  اأحببدث  يف   ، ترمب  بعزل 
ترمب . وقال ترمب يف تك�شا�ض “قام ريك بعمل رائع يف 

ثاث  ال�شتبداله،  االآن  حان  الوقت  لكن  الطاقة  جمال 
وياأتي   . البديل  لدينا  واالآن  طويل”،  وقت  هي  �شنوات 
اإنه  فيها  بري  قال  مقابلة  ن�شر  على  يوم  بعد  االإعببان 
توا�شل مع املحامي اخلا�ض للرئي�ض رودي جولياين بناء 

على اأوامر من ترمب حول ق�شية ف�شاد يف اأوكرانيا.

*واشنطن 
نان�شي  االأمركي  النواب  جمل�ض  رئي�شة  و�شفت 
ال�شيوخ  مبجل�ض  الدميقراطيني  وزعببيببم  بيلو�شي 
الببواليببات  بببني  وقببع  البببذي  االتببفبباق  �شومر  ت�شاك 
�شرق  �شمال  يف  اأنقرة  هجوم  لوقف  وتركيا  املتحدة 
بيان:  يف  و�شومر  بيلو�شي  وقالت  عار.  باأنه  �شوريا 
اإن االتفاق يقو�ض ب�شكل خطر م�شداقية ال�شيا�شة 

اخلببارجببيببة االأمببركببيببة ويبببببعببث بببر�ببشببالببة خطرة 
ميكن  ال  باأنه  �شواء  حد  على  واأعببدائببنببا  حللفائنا 
مل  اأردوغبببان  الرتكي  الرئي�ض  كامنا.  يف  الببوثببوق 

يتخل عن �شيء والرئي�ض ترمب قدم له كل �شيء«.
اإن  الكونغر�ض  يف  الدميقراطيني  زعيم  وقببال 
حزمة  على  املقبل  االأ�شبوع  �شي�شوت  النواب  جمل�ض 

عقوبات مدعومة من احلزبني �شد تركيا.

*واشنطن
اإن جاريد  قال م�شوؤول كبر باالإدارة االأمركية 
اإىل  �شيعود  ترامب  دونالد  الرئي�ض  م�شت�شار  كو�شرن 
اإ�شرائيل  لببزيببارة  اأمببركببي  وفببد  راأ�ببض  على  املنطقة 
بنيامني  الببوزراء  رئي�ض  ولقاء  اجلاري  ال�شهر  نهاية 
نتنياهو وزعيم املعار�شة بيني غانت�ض. وبعد اقرتاح 
للمنطقة  دوالر  مليار   60 بقيمة  م�شاعدات  حزمة 
يف ال�شيف املا�شي، مل يك�شف ترامب بعد عن خطة 

�شيا�شية تتناول الق�شايا ال�شائكة يف ال�شراع القائم 
يواجهها  التي  امل�شاعب  ظل  يف  خا�شة  عقود  منذ 
امل�شوؤول  وقال  ائتافية.  حكومة  لت�شكيل  نتنياهو 
مع  �شي�شافر  كو�شرن  اإن  ا�شمه  ذكر  عدم  طلب  الذي 
نتنياهو  للقاء  هوك  وبريان  بركويت�ض  اآيف  نائبيه 
يك�شف  اأن  املتوقع  غر  من  اأن  واأ�ببشبباف  وغانت�ض. 
اإىل  �شي�شعون  لكنهم  ال�شيا�شية  اخلطة  عن  الثاثة 

حتديد املرحلة التي و�شلت اإليها اجلهود.

غوتيريش يرحب بالتوصل لوقف 
إطالق النار شمال شرق سوريا

  
*عمان

الليلة  غوتري�ض  اأنطونيو  املتحدة،  لاأمم  العام  االأمني  رحب 
املا�شية، بجهود خف�ض الت�شعيد يف �شمال �شوريا وحماية املدنيني 
مبا يتما�شى مع ميثاق االأمم املتحدة والقانون االإن�شاين الدويل، 
اإىل حّل حقيقي  للتو�شل  “الطريق ال تزال طويلة  اأن  اأكد  لكّنه 

لاأزمة يف �شوريا”، وفق ما نقل مركز اأخبار االأمم املتحدة .
اأنقرة،  من  اعلن  بن�ض  مايك  االأمركي،  الرئي�ض  نائب  وكان 
اخلمي�ض، التو�شل اإىل اتفاق وقف الإطاق النار، وتوفر مناطق 
اآمنة تاأذن بعودة الاجئني والنازحني اإىل ديارهم واإنهاء االأزمة 

التي خلفت اأعدادا من القتلى واجلرحى ومئات اآالف النازحني .

ترمب يرد على الكونغرس 
داعش تحت السيطرة

  
*واشنطن 

اإن  اجلمعة  الببيببوم  ترمب  دونببالببد  االأمببريببكببي  الرئي�ض  قببال 
اعتقال  و”نوا�شل  ال�شيطرة  حتت  االرهابية  داع�ض  ع�شابة 
ما  ب�شحب  اأتببخببذه  قببرار  عن  دفاعي  موقف  يف  وذلببك  املزيد”. 
 ، االأ�شبوع  هذا  مطلع  �شوريا  �شمال  من  جندي   1000 عن  يزيد 
من  بالفرار  االرهابية  داع�ض  ع�شابة  الأفببراد  املجال  ف�شح  مما 
ال�شجون ال�شورية يف ال�شمال ال�شوري وهجومها على �شجن ل�شوريا 

الدميقراطية يف الرقة.
وتزامن ذلك باإعان ع�شابة داع�ض االرهابية على ح�شابات 
الن�شاء  من  عببددا  حببررت  اأنها  تلغرام  تطبيق  على  لها  تابعة 
للمقاتلني  مقر  على  �شنته  هجوم  اإثر  عنا�شرها،  من  املحتجزات 

االأكراد يف حمافظة الرقة يف �شمال �شوريا.
�شوريا  قببوات  ف�شل  اأعقبت  حببوادث  �شل�شلة  بعد  هذا  وياأتي 
�شيطرتها،  مناطق  �شد  الرتكي  الهجوم  �شد  يف  الدميوقراطية 
الع�شابة  مقاتلي  عائات  من  �شخ�ض   800 نحو  فببرار  وتخللها 
االرهابية من خميم للنازحني، ف�شًا عن فرار متطرفني من اأحد 
احتجاز  مراكز  �شهدتها  �شغب  واأعمال  بلجيكيني  بينهم  ال�شجون 

اأخرى للدواع�ض يف �شجون �شمال �شوريا .

*دمشق
اأكببببد الببرئببيبب�ببض املبب�ببشببرتك لبببببمببجببلبب�ببض �ببشببوريببا 
الدميقراطية ريا�ض درار، ا�شتعداد املقاتلني االأكراد 
الرتكي  االأمريكي  االتفاق  مع  للتجاوب  ال�شوريني 

حول تعليق العملية الرتكية �شمال �شرق �شوريا.
الليلة  الرو�شية،  “�شبوتنيك”  لوكالة  وقببال 
لكن  بعد،  ت�شلنا  مل  االتفاق  “تفا�شيل  املا�شية،: 
املقاتلني  النار وخروج كل  اإطاق  يهمنا هو وقف  ما 

الذين دخلوا لاأرا�شي ال�شورية«.
واأ�شاف املتحدث: “املهم بالن�شبة لنا هو التو�شل 
النار  اإطبباق  ووقببف  اأحببد،  منه  يت�شرر  ال  التفاق 

ال�شتمرار حالة االأمان ل�شعبنا«.
بع�ض  ويف  كيلومرتات   5 بعد  على  “نحن  وتابع: 

ولي�شت  تركيا،  مع  احلدود  من  كيلومرتا   14 املناطق 
لدينا م�شكلة يف االبتعاد لنقاط اأبعد قليا حلماية 
قادتنا  مع  توا�شلوا  “االأمركيون  وختم   . اأهلنا« 
مع  التوا�شل  دون  �شيء  اأي  يفعلون  وال  الع�شكريني 

قيادات قوات �شوريا الدميقراطية«.
املحادثات  اأ�شفرت  �شابق من اخلمي�ض،  ويف وقت 
التي اأجراها نائب الرئي�ض االأمريكي، مايك بين�ض، 
مع الرئي�ض الرتكي، رجب طيب اأردوغان، يف اأنقرة، 
“نبع  عن اتفاق بني الدولتني، يق�شي بتعليق عملية 
�شوريا  �شرق  �شمال  يف  الرتكية  الع�شكرية  ال�شام” 
ملدة 120 �شاعة، الإتاحة ان�شحاب مقاتلي “وحدات 
حماية ال�شعب” الكردية من منطقة عمقها نحو 30 

كيلومرتا على احلدود مع تركيا.

*واشنطن 
ترمب  دونالد  االأمريكي  الرئي�ض  ادارة  فر�شت 
 7،5 بقيمة  اإ�شافية  جمركية  ر�شوما  اجلمعة  اليوم 
من  امل�شتوردة  ال�شلع  من  �شل�شلة  على  دوالر  مليار 

االحتاد االأوروبي بح�شب وا�شنطن بو�شت.
على  لببرتمببب  الهجومي  االجببببراء  هببذا  ويببدمببر 

االحتاد االأوروبي مزيدا من الروابط التجارية بني 
القارتني االأمريكية واالأوروبية.

وت�شمل الر�شوم اجلمركية اجلديدة التي دخلت 
تنتجها  التي  الطائرات  ال�شاعة  عند  التنفيذ  حيز 
ومقرها  اجلببويببة  لل�شناعات  اإيببربببا�ببض  جمموعة 

فرن�شا، والنبيذ الفرن�شي والوي�شكي اال�شكتلندي . 

*الرقة
اأعلن تنظيم داع�ض على ح�شابات تابعة له على 
تطبيق تلغرام اأنه حرر عددا من الن�شاء املحتجزات 
للمقاتلني  مقر  على  �شنه  هجوم  اإثببر  عنا�شره،  من 

االأكراد يف حمافظة الرقة يف �شمال �شوريا.
الذي  بالتحديد،  املكان  احل�شابات  تك�شف  ومل 
جرى ا�شتهدافه من قبل “داع�ض”، كما مل تبني عدد 

اللواتي مت اإطاق �شراحهن.
ان�شراف  اأعقبت  حوادث  �شل�شلة  بعد  هذا  ياأتي 
قوات �شوريا الدميوقراطية ل�شد الهجوم الرتكي �شد 
مناطق �شيطرتها، وتخللها فرار نحو 800 �شخ�ض من 
للنازحني، ف�شًا  التنظيم من خميم  عائات مقاتلي 
عن فرار متطرفني من اأحد ال�شجون بينهم بلجيكيان 

واأعمال �شغب �شهدتها مراكز احتجاز اأخرى.
مناطق  على  هجوما  الرتكية  الببقببوات  وببببداأت 

�شمال  يف  الدميقراطية  �شوريا  قوات  عليها  ت�شيطر 
تببوؤدي  اأن  من  املخاوف  ارتفعت  فيما  �شوريا،  �شرق 

العملية الع�شكرية الرتكية اإىل “عودة داع�ض«.
نف�شها،  املناطق  الرتكية  الببقببوات  وت�شتهدف 
عليها  ي�شيطر  االإرهببابببي  داع�ض  تنظيم  كببان  التي 
�شوريا  قببوات  طببرف  من  حتريرها  قبل  فببرتة،  منذ 
وعقب  املتحدة.  الواليات  من  بدعم  الدميقراطية 
حترير املناطق، حر�شت قوات �شوريا الدميقراطية، 
التي ت�شكل وحدات حماية ال�شعب الكردية عن�شرا 
اأ�شا�شيا فيها، على احتجاز اآالف من مقاتلي داع�ض يف 

ال�شجون وع�شرات االآالف من اأ�شرهم يف خميمات.
ويف هبببذا البب�ببشببدد، قبببال قببائببد قببببوات �ببشببوريببا 
اإن  �شابق،  ت�شريح  يف  عبدي،  مظلوم  الدميقراطية، 
من  م�شلح  األف  و12  اآالف   9 بني  ما  “حتر�ض  قواته 

تنظيم داع�ض«.

*واشنطن
بن�ض  مايك  االأمببريببكببي  الرئي�ض  نائب  قببال 
ان�شحاب« تنظيم »ي  اإن باده »�شتوؤمن  اخلمي�ض، 
ب ك« الكردي، من املنطقة االآمنة �شمايل �شوريا 

خال 120 �شاعة.
انتهاء  عقب  لببه  ت�شريحات  يف  ذلببك  جبباء 
اليوم  املتحدة  والببواليببات  تركيا  وفببدي  اجتماع 
اأردوغان  طيب  رجب  الرئي�ض  برئا�شة  اخلمي�ض، 
عملية  تناول  والذي  اأنقرة،  العا�شمة  يف  وبن�ض، 

. الرتكية  االأنا�شول  وكالة  وفق  ال�شام”،  “نبع 
تببو�ببشببل تركيا  عبببن  بببنبب�ببض  مببايببك  وحتببببدث 
اإطبباق  لوقف  “اتفاق  اإىل  املتحدة  والببواليببات 
“نبع  “�شيتم تعليق عملية  اأنه  اإىل  واأ�شار  النار«. 
هو  هدفنا  واأو�ببشببح:  �شاعة”.   120 لب  ال�شام” 
�شمان االن�شحاب )ي ب ك( خال الب 120 �شاعة 

القادمة وهذا االأمر قد بداأ بالفعل.
“ي  اأن  اإىل  االأمريكي  الرئي�ض  نائب  ولفت 
املنطقة.  من  باالن�شحاب  �شمانا  اأعطانا  ك”  ب 
بني  “تفاهم”  اإىل  التو�شل  جببرى  اأنببه  وك�شف 
ع�شابة  على  للق�شاء  املتحدة  والواليات  تركيا 
داع�ض االإرهابية بالكامل �شمال �شرق �شوريا. ويف 
الرتكي،  اجلي�ض  اأطلق  اجلبباري،  االأول  ت�شرين   9
عملية “نبع ال�شام” يف منطقة �شرق نهر الفرات 
“ي ب ك/  اإرهابيي  من  لتطهرها  �شوريا،  �شمايل 
اآمنة  منطقة  واإن�شاء  و”داع�ض”،  كا”  كا  بي 
ح�شب  بلدهم،  اإىل  ال�شوريني  الاجئني  لعودة 

االأنا�شول .

*عمان 
قالت منظمة ال�شحة العاملية ، اإن “ال�شل 
خال  �شخ�ض  مليون  5ر1  موت  يف  ت�شبب  قد 
اأخبار  مركز  نقله  ملا  ووفقا  املا�شي.  العام 
العاملية  ال�شحة  منظمة  عن  املتحدة  االأمم 
يف  اأ�شيب  ال�شل،  عن  لها  عاملي  تقرير  واآخببر 
عام 2018 حوايل 10 مايني �شخ�ض بال�شل، 
الرعاية  منهم  مايني  ثاثة  يتلقى  “وال 

ال�شحية التي يحتاجونها«.
والهند  ال�شني  فببباإن  املنظمة،  وح�شب 
والفلبني  وباك�شتان  ونيجريا  واإندوني�شيا 
التي  البلدان  بني  من  هي  اأفريقيا،  وجنوب 
يعاين فيها اأعداد اأكر من النا�ض من االإ�شابة 

بال�شل .
اإىل  العاملية  ال�شحة  منظمة  اأ�شارت  كما 
الدول التي حققت م�شتويات تغطية عاجية 
العام  امل�شابني خال  الأكرث من 80 باملئة من 
املا�شي. ومن بينها الرازيل وال�شني واالحتاد 
الرو�شي وزميبابوي – وهي دول تعاين اأعباء 
مرتفعة من حاالت االإ�شابة باملر�ض . ورغم 
 2018 عام  اأن  اإال  لل�شحايا،  العالية  االأرقام 
عام  اأرقبببام  مببع  باملقارنة  حبباال  اأف�شل  كببان 
العبء  اإن  املنظمة  تقول  ذلببك  مببع  2017؛ 
واملهم�شني،  الببفببقببراء  بببني  مرتفعا  يبببزال  ال 
نق�ض  بفرو�ض  اأي�شا  امل�شابني  بني  خ�شو�شا 

املناعة الب�شرية.
مر�شى  رعببايببة  تكلفة  ارتببفبباع  ويبباتببي 

الفئات  هذه  لتعر�ض  االأ�شباب  بني  من  ال�شل 
ت�شر  حيث  اأكبببر،  ل�شغوط  االجتماعية 
اأربعة  اإىل  ي�شل  ما  اأن  اإىل  املنظمة  بيانات 
البلدان  )يف  بال�شل  مر�شى  خم�شة  كل  من 
اأكرث  ينفقون  امل�شنفة بب”املثقلة باالأعباء”( 
العاج  على  اأ�شرهم  دخل  من  باملئة   20 من 

من ال�شل.
عقبة  متثل  االأدويبببة  مقاومة  تببزال  وال 
�شهد  “حيث  املنظمة،  اأكبببدت  كما  اأخببببرى، 
مليون  ن�شف  بنحو  يببقببدر  مببا   2018 عبببام 
مقاومة  على  القادر  ال�شل  من  جديدة  حالة 
االأدوية. واأ�شافت املنظمة اأن واحدا من كل 
ثاثة اأ�شخا�ض من بني هوؤالء يتم ت�شجيلهم 
للعاج، كما اأو�شت مبعاجلة نوع “ال�شل املقاوم 
اأنظمة  ا�شتخدام  عر  املتعددة”  لبباأدويببة 
اأمانا  “االأكرث  بب  و�شفتها  كاملة  فموية  عاج 

وفعالية«.
ال�شحة  ملنظمة  الببعببام  املببديببر  و�ببشببدد 
الببعبباملببيببة، الببدكببتببور تببيببدرو�ببض اأدهبببانبببوم 
العامل  “على  يجب  اأنبببه  على  غري�شو�ض 
بو�شعه  يكون  حتى  جهوده”  وتببرة  ت�شريع 
حتقيق هدف التنمية امل�شتدامة للق�شاء على 
مر�ض ال�شل بحلول عام 2030. وقال الدكتور 
�شحية  “اأنظمة  يتطلب  ذلك  اإن  غري�شو�ض 
كما  اخلدمات”،  اإىل  الو�شول  وحت�شني  قوية 
الرعاية  يف  املتجدد  اال�شتثمار  توفر  يعني 
بالتغطية  وااللبببتبببزام  االأولبببيبببة  ال�شحية 

ال�شحية ال�شاملة ».
على  ال�شوء  العاملية  املنظمة  و�شلطت 
“ال�شاملة”  الوطنية  ال�شحة  حمات  اأهمية 
وعاج  ت�شخي�ض  عرها  للبلدان  ميكن  التي 
واحد. جاء هذا  االأمرا�ض يف وقت  من  عدد 
بعد  ال�شاملة  الوطنية  باحلمات  االهتمام 
– يف االأمم  اإعان روؤ�شاء الدول يف التزامهم 
املتحدة يف نيويورك ال�شهر املا�شي – باإتاحة 
التغطية ال�شحية ال�شاملة للجميع والرتكيز 
ال�شل  مثل  املعدية  االأمببرا�ببض  معاجلة  على 

وفرو�ض نق�ض املناعة الب�شرية واملاريا.
الرامج  اإىل  االأممية  الوكالة  واأ�ببشببارت 
“برامج  مثل  والعاج  للت�شخي�ض  املتكاملة 
عاج فرو�ض االإيدز وال�شل” والتي اأدت اإىل 
مبر�ض  امل�شابني  االأ�شخا�ض  ثلثا  يعرف  اأن 
املناعة  نق�ض  بفرو�ض  م�شابون  اأنهم  ال�شل 

الب�شرية، وهم يتلقون العاج االآن.
بحقيقة  اأيبب�ببشببا  الببوكببالببة  رحبببببت  كببمببا 
ت�شخي�شهم  مت  �شخ�ض  مببايببني  �شبعة  اأن 
وهو   – املا�شي  العام  يف  ال�شل  من  وعاجهم 
ارتفاع ملحوظ من عدد 4ر6 مليون �شخ�ض مت 

ت�شخي�شهم وعاجهم يف عام 2017.
االأولببويببة  ذات  االحببتببيبباجببات  وت�شمل 
فعال،  وقائي  عاج  اأو  جديد  للقاح  الو�شول 
واأنظمة  �شريعة،  ت�شخي�شية  واإجببببراءات 
اأمانا  اأكببرث  وتكون  اأقببل  زمنا  تاأخذ  دوائية 

واأب�شط من الناحية االإجرائية.

بيان تركي - أمريكي: المنطقة اآلمنة 
ستكون تحت سيطرة القوات التركية

استقالة وزير أميركي بعد ورود 
اسمه بتحقيق عزل ترمب

بيلوسي وشومر : االتفاق مع تركيا 
لوقف الهجوم في سوريا عار

جاريد كوشنر يعود إلى المنطقة 
على رأس وفد أميركي

مجلس سوريا الديمقراطية: مستعدون 
للتجاوب مع اإلتفاق األمريكي التركي

واشنطن تفرض رسوما جمركية 
على االتحاد األوروبي

داعش يشن هجوما على سجن 
لسوريا الديمقراطية في الرقة

بنس: واشنطن ستؤمن انسحاب »ي ب ك« 
من المنطقة اآلمنة بسوريا خالل 120 ساعة

الصحة العالمية: 5ر1 مليون شخص ماتوا 
نتيجة لمرض السل العام الماضي
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*وكاالت
حممد  للربيدج  العربي  االحت���اد  رئي�س  ا���ش��اد 
االأندية  حم�شن كامل  على هام�س مناف�شات بطولة 
العربية للربيدج مب�شاركة )8( اندية من )5( دول 
ونادي  االردنية  الربيدج  جمعية  اندية  هي  عربية 
امللك ح�شني والنادي االرثوذك�شي )االردن( االأهلي 
احتاد  ونادي  )لبنان(  لبنان  بريدج  ونادي  )م�شر( 
بريدج  ونادي  )ال�شعودية(  والقاد�شية  ال�شعودية 

دبي )االمارات العربية املتحدة( .
باجلهود املميزة لرئي�س واع�شاء اللجنة املنظمة 
ا�شت�شافة  يف  االردن  متيز  على  ،م��وؤك��دا  للبطولة 
اجتماع  العربي  االحتاد  ،وكان  العربية  البطوالت 
الرتتيبيات  كافة  على  ،واطلع  البطولة  هام�س  على 

واجندة االحتاد العربي للمرحلة املقبلة.
رئي�س  املجايل  بهجت  املنظمة  اللجنة  ويرا�س 
االحت����اد اال���ش��ي��وي وام���ني ���ش��ر االحت����اد االردين 
من  بطاقم  ،وت��دار  دروي�س  ورع��د  الق�شو�س  رم��زي 
من  احمد  وط��ارق  املنياوي  وليد  الدوليني  احلكام 
يف  ،والعاملني  العتوم  رع��د  االردين  ،واحلكم  م�شر 
البث الدويل زيد ال�شابر ،رغد بيرتو ،وعبد الفتاح 

الربغوثي و�شيف نعيمات واحمد الدويري.
رحب  املنظمة  اللجنة  رئي�س  امل��ج��ايل  وك���ان 
اجناح  اهمية  على  واك��د  العربي  االحت��اد  برئي�س 
العربية  االندية  من  املتميزة  ،وامل�شاركة  البطولة 
،وقال ان و�شول فريقني من االردن للدور الربع نهائي 
وال�شعى  باللعبة  االردنية  االندية  اهتمام  ،يوؤكد 

لتحقيق اجنازات و�شط مناف�شة عربية قوية. 
م.غ�����ش��ان غ���امن ام���ني ع���ام االحت����اد ال��ع��رب��ي 
جهود  ل��ل��ربي��دج،ث��م��ن  االردين  االحت����اد  ورئ��ي�����س 

االحتاد  بنك  وابرزها  الداعمة  وال�شركات  اجلميع 
من  وغ��ره��ا  عرمو�س  واح��م��د  تويوتا  ،وامل��رك��زي��ة 
 38 ال�شنوي  املهرجان  فعاليات  ان  وا�شاف  ال�شركات 

�شتنطلق م�شاء الليلة بالزوجي املختلط. 
نهائي  ربع  للدور  تاأهل  و�شمن مناف�شات االندية 
االهلي  ال��ن��ادي  العتوم  رع��د  ال���دويل  حكمنا  وف��ق 
دبي  ون��ادي  االردين  ح�شني  امللك  ،ون���ادي  امل�شري 
االردين،ح��ي��ث  الربيدج  جمعية  ون��ادي  االم��ارات��ي 

تقام املناف�شات اليوم ال�شبت.

*وكاالت
تعاقد نادي الرمثا االأردين مع املحرتف النيجري 
تعزيز  اإىل  تهدف  خطوة  يف  اإيز،  فرايداي  باتريك 

�شفوفه ا�شتعداًدا للم�شاركة يف املو�شم املقبل.
ف��راي��داي  باتريك  م��ع  التعاقد  �شفقة  وبلغت 
املهاجمني  من  يعترب  حيث  دوالر،  األف   75 نحو  اإيز 

املميزين.
راد  ل�شالح  اللعب  عاًما(،   26( لباتريك  و�شبق 
ومالدو�شت  كرو�شيفات�س  ون��اب��ري��داك  ب��ي��وغ��راد 
ب�شفوف  ذل��ك  بعد  واح��رتف  �شربيا،  يف  لوت�شاين 

اإعارته للقاد�شية ال�شعودي  الفجرة االإماراتي قبل 
ملو�شم واحد.

وقدرة  عالية  بدنية  بقدرات  باتريك  ويتمتع 
على ت�شجيل االأهداف، حيث �شجل مع فريق الفجرة 
17 هدًفا يف مو�شم 2015-2016، كما هز ال�شباك 15 

مرة مع مالدو�شت لوت�شاين يف مو�شم 2015-2014.
اإدارة  اأن  “كوورة”من م�شدر خا�س،  وعلم موقع  
مزيد  عن  املقبلة،  القليلة  االأي��ام  يف  �شتعلن  الرمثا 
التعاقدات مع العبني حمليني يربز يف مقدمتهم  من 

م�شعب اللحام.

*وكاالت
اأزم��ة  م��ن  ج��زء  ح��ل  يف  ال�شاملية  اإدارة  جنحت 
ال��ن��ادي  يف  ال��ق��دم  ل��ك��رة  االأول  ال��ف��ري��ق  حم���رتيف 
ال�شيفي  ع��دي  االأردين  م��ع  الت��ف��اق  تو�شلها  بعد 
ج��ان��ب  اإىل  م��ي��زاري��ي��ف  ك��م��ال  واالأذرب����ي����ج����اين 

الفل�شطيني عدي الدباغ.
�شداد  ب�شاأن  اتفاق  ل�شيغة  ال�شاملية  وتو�شلت 
دخلت  الذي  الوقت  يف  للثنائي  املتاأخرة  امل�شتحقات 
فيه عالقتهم مع الربازيلي باتريك فابيانو ومواطنه 

األيك�س ليما اإىل نفق مظلم.
وف�شخ  الرحيل  على  الربازيلي  الثنائي  وي�شر 

العقد رغم حماوالت اإدارة ال�شماوي للتو�شل ل�شيغة 
اتفاق معهما.

وميزارييف  ال�شيفي  الثنائي  دخ��ول  واأنع�س 
�شفوف  الغياب  م��ن  ف��رتة  بعد  الرهيب  ت��دري��ب��ات 
اأمام  املهمة  للمواجهة  لال�شتعداد  رحلته  يف  الفريق 
كاظمة، االأحد املقبل، �شمن املرحلة الثالثة لدوري 
فيه  يخ�شع  الذي  الوقت  يف  ذلك  ياأتي  املمتاز.  فيفا 
من  التعايف  اأج��ل  من  عالجي  لربنامج  الدباغ  عدي 
اجلماعية  للتدريبات  االن�شمام  قبل  االإ���ش��اب��ة 
لل�شماوي خالل االأيام املقبلة عقب مواجهة كاظمة 

التي تاأكد غيابه عنها.

*وكاالت
الوحدات  على  مهمًا  ف��وزًا  اجلبيهة  فريق  حقق 
»72-66«، يف املباراة التي جمعتهما م�شاء اخلمي�س يف 
افتتاح مرحلة اإياب بطولة كاأ�س االأردن لكرة ال�شلة.
مقابل  نقاط”،   4“ اإىل  ر�شيده  اجلبيهة  ورف��ع 

“5” للوحدات.
واجتهد  والندية،  ب��االإث��ارة  امل��ب��اراة  وات�شمت 
ق��درات  على  معواًل  الفوز  عن  البحث  يف  ال��وح��دات 
خلدون اأبو رقية واأحمد حمار�شة وحممود عابدين.
هو  بحث  حيث  �شهاًل  فريقًا  اجلبيهة  يكن  ومل 
االآخر عن الفوز وتعامل مع املباراة بجدية وبرز منه 
كل من حممد خلف وجمال ب�شطامي واأحمد اعبيد، 
حيث  ال�شائد  هو  الفريقني  بني  التكافوؤ  جعل  مما 

انتهى الربع االأول بالتعادل 18-18.
اجلبهية  فريق  جنح  الثاين  الربع  بداية  ويف 
اأن  قبل  للوحدات  تراجع  و�شط  الفارق  تو�شيع  يف 
االأول  ال�شوط  ويح�شموا  االأخ���ر  العبو  ينتف�س 

بتقدمهم بفارق نقطة واحدة 27-28.
بني  �شجاال  الثالث  ربعها  يف  امل��ب��اراة  و�شهدت 
جعلتهم  ال��وح��دات  الع��ب��ي  خ��ربة  لكن  الفريقني، 
يتقدمون مع نهاية الربع الثالث بنتيجة “50-56«.

ويف الربع االأخر، ظهرت اأف�شلية اجلبيهة حيث 
جمهوده  اختزل  بعدما  النتيجة  يف  انقالبًا  اأح��دث 
البدين للدقائق االأخرة مما مكنه من فر�س نف�شه، 
وح�شم الفوز يف النهاية وبفارق “6” نقاط بنتيجة 

.”66-72“

*وكاالت
التنفيذي  الرئي�س  ن��ائ��ب  وودوارد،  اإد  ق��ال 
اإدارة  ات��خ��اذ  ع��ن  احل��دي��ث  اإن  يونايتد،  ملان�ش�شرت 
للفريق  م�شرية  ق���رارات  ال��ق��دم،  لكرة  تنتمي  ال 

االإجنليزي، يعد اإهانة لل�شياطني احلمر.
ووجهت انتقادات وا�شعة ملان�ش�شرت يونايتد ب�شبب 
عندما  ال�شيف،  يف  الفريق  انتقاالت  ا�شرتاتيجية 
�شبيل  على  اأو  دائ��م  ب�شكل  ���ش��واء  العبني   6 رح��ل 
االإعارة مقابل التعاقد مع ثالثة مبجموع 145 مليون 

جنيه اإ�شرتليني.
 12 ال���  املركز  �شاحب  يونايتد،  امل��ان  يعزز  ومل 
بعد  هجومه  خ��ط  املمتاز،  االإجن��ل��ي��زي  ال���دوري  يف 
رحيل الثنائي روميلو لوكاكو واأليك�شي�س �شان�شيز يف 

ال�شيف.
واأو�شح املدرب اأويل جونار �شول�شكاير، اإن الفريق 
“يفتقر لالعب اأو اثنني” و�شط توقعات ب�شم العبني 

جدد يف ال�شتاء.

ال  اأ�شخا�س  اأننا  خرافة  “هناك  وودوارد  وقال 
ننتمي لكرة القدم، اأعتقد اأن ذلك اإهانة لالأ�شخا�س 
ه��ذا  يف  ال��ق��دم  ك���رة  يف  يعملون  ال��ذي��ن  ال��رائ��ع��ني 
يف  التوظيف  ق�شم  بتو�شيع  “قمنا  ون��وه  الفريق«. 
ال�شنوات االأخرة، نعتقد اأنه يعمل بطريقة مثمرة«.

االأول  الفريق  وم���درب  الق�شم  “هذا  واأ���ش��اف 
التعاقد  على  يعملون  من  هم  له،  امل�شاعد  والطاقم 
مع الالعبني واتخاذ القرارات ولي�س االإدارة. بع�س 

الك�شافني يعملون معنا منذ اأكرث من 25 عاما«.
تعر�س  ال��ذي  �شول�شكاير  ع��ن  وودوارد  وداف���ع 
هذا  ال�شيئة  يونايتد  امل��ان  بداية  بعد  النتقادات 

املو�شم.
وقال “�شول�شكاير اأعاد غر�س االن�شباط يف بيئة 

كنا نفتقرها يف ال�شنوات املا�شية«.
الالعبني  �شاهدنا  اأويل،  و���ش��ول  “بعد  وت��اب��ع 
عن  وا�شح  وتعبر  وب�شال�شة  �شريع  باإيقاع  يلعبون 

اأ�شلوب وفل�شفة املدرب«.

*وكاالت
ق���ررت جل��ن��ة ال��رتاخ��ي�����س يف احت��اد 
ك���رة ال��ق��دم، م��ن��ح ال��رخ�����ش��ة االآ���ش��ي��وي��ة 
والفي�شلي  ال��وح��دات  الأن��دي��ة  امل�شروطة 
واجلزيرة واالأهلي وال�شلط و�شباب االأردن، 
الأندية  امل�شروطة  الوطنية  والرخ�شة 
واحل�شني  و�شحاب  العقبة  و�شباب  معان 

والرمثا وال�شريح.
عقد  ال��ذي  االجتماع  خالل  ذلك  جاء 
الن�شور،  وليد  اللجنة  رئي�س  نائب  برئا�شة 

وع�شوية اأحمد اأبزاخ و معاذ اأبو دلو.
مدير  قدمه  الذي  التقرير  على  وبناء 
الوثائق  وح�شب  ما�شه،  اأحمد  الرتاخي�س 
ال��ت��ي ق��دم��ت ع��ل��ى ال��ن��ظ��ام االإل���ك���رتوين 
تقرر  فقد  االآ���ش��ي��وي،  ب��االحت��اد  اخل��ا���س 
م��ن��ح ال��رخ�����ش��ة االآ���ش��ي��وي��ة امل�����ش��روط��ة 
املو�شم  بداية  قبل  النواق�س  با�شتكمال 
الوحدات  ن��ادي  التالية:  لالأندية  املقبل 
امل�شروطة  االآ���ش��ي��وي��ة  الرخ�شة  منح   :
يتعلق  مبا  املايل  االجباري  املعيار  بتعديل 
املتطلبات  ح�شب  احل�شابات،  بتفا�شيل 
االآ�شيوية قبل بداية املو�شم، علما باأنه يف 
�شيتم  النواق�س،  هذه  ا�شتيفاء  عدم  حال 
ا�شتنادا  دينار  االف   4000 غرامة  فر�س 
ال��رتاخ��ي�����س.  ن��ظ��ام  م��ن   4.3 امل����ادة  اإىل 
النادي الفي�شلي : منح الرخ�شة االآ�شيوية 
املايل  االجباري  املعيار  بتعديل  امل�شروطة 
ح�شب  احل�����ش��اب��ات،  بتفا�شيل  يتعلق  مب��ا 
املو�شم،  بداية  قبل  االآ�شيوية  املتطلبات 
والتعليمية  التثقيفية  املحا�شرات  وعقد 
بداية  قبل  وال��الع��ب��ني  الفنية  ل��ل��ك��وادر 
ا�شتيفاء  عدم  حال  يف  باأنه  علما  املو�شم، 
هذه النواق�س، �شيتم فر�س غرامة 4000 
االف دينار ا�شتنادا اإىل املادة 4.3 من نظام 
نتيجة  دينار   4000 وغرامة  الرتاخي�س، 
املعيار  B يف  الزامي  متطلب  ا�شتكمال  عدم 
املادة 4.3 من نظام  اإىل  ا�شتنادا  الريا�شي 

الرتاخي�س.

نادي ال�شلط : منح الرخ�شة االآ�شيوية 
املايل  االجباري  املعيار  بتعديل  امل�شروطة 
ح�شب  احل�����ش��اب��ات،  بتفا�شيل  يتعلق  مب��ا 
املو�شم،  بداية  قبل  االآ�شيوية  املتطلبات 
والتعليمية  التثقيفية  املحا�شرات  وعقد 
بداية  قبل  وال��الع��ب��ني  الفنية  ل��ل��ك��وادر 
ا�شتيفاء  عدم  حال  يف  باأنه  علما  املو�شم، 
هذه النواق�س، �شيتم فر�س غرامة 4000 
االف دينار ا�شتنادا اإىل املادة 4.3 من نظام 
نتيجة  دينار   4000 وغرامة  الرتاخي�س، 
املعيار  B يف  الزامي  متطلب  ا�شتكمال  عدم 
املادة 4.3 من نظام  اإىل  ا�شتنادا  الريا�شي 

الرتاخي�س.
ال���ن���ادي االه���ل���ي : م��ن��ح ال��رخ�����ش��ة 
املعيار  ب��ت��ع��دي��ل  امل�����ش��روط��ة  االآ���ش��ي��وي��ة 
بتفا�شيل  يتعلق  مب��ا  امل���ايل  االج���ب���اري 
االآ�شيوية  املتطلبات  ح�شب  احل�شابات، 
حال  يف  ب��اأن��ه  علما  امل��و���ش��م،  ب��داي��ة  قبل 
عدم ا�شتيفاء هذه النواق�س، �شيتم فر�س 
اإىل  ا�شتنادا  دي��ن��ار  االف   4000 غ��رام��ة 
ن��ادي  الرتاخي�س.  نظام  م��ن   4.3 امل���ادة 
االآ�شيوية  الرخ�شة  منح  االردن:  �شباب 
املايل  االجباري  املعيار  بتعديل  امل�شروطة 
ح�شب  احل�����ش��اب��ات،  بتفا�شيل  يتعلق  مب��ا 
املو�شم،  بداية  قبل  االآ�شيوية  املتطلبات 
هذه  ا�شتيفاء  ع��دم  ح��ال  يف  ب��اأن��ه  علما 
 4000 غ��رام��ة  ف��ر���س  �شيتم  ال��ن��واق�����س، 
من   4.3 امل���ادة  اإىل  ا�شتنادا  دي��ن��ار  االف 
منح  اجل��زي��رة:  ن��ادي  الرتاخي�س.  نظام 
بتعديل  امل�شروطة  االآ�شيوية  الرخ�شة 
املعيار االجباري املايل مبا يتعلق بتفا�شيل 
االآ�شيوية  املتطلبات  ح�شب  احل�شابات، 
حال  يف  ب��اأن��ه  علما  امل��و���ش��م،  ب��داي��ة  قبل 
عدم ا�شتيفاء هذه النواق�س، �شيتم فر�س 
اإىل  ا�شتنادا  دي��ن��ار  االف   4000 غ��رام��ة 
وفيما  الرتاخي�س.  نظام  من   4.3 امل��ادة 
منح  مت  فقد  الوطنية  الرخ�شة  يخ�س 
النواق�س  با�شتكمال  امل�شروطة  الرخ�شة 

ق��ب��ل ب���داي���ة امل��و���ش��م امل��ق��ب��ل ل��الأن��دي��ة 
التالية:نادي احل�شني اربد: منح الرخ�شة 
املحلية امل�شروطة بتعديل املعيار االجباري 
املايل مبا يتعلق بتفا�شيل احل�شابات، ح�شب 
املو�شم،  بداية  قبل  االآ�شيوية  املتطلبات 
والتعليمية  التثقيفية  املحا�شرات  وعقد 
بداية  قبل  وال��الع��ب��ني  الفنية  ل��ل��ك��وادر 
ا�شتيفاء  عدم  حال  يف  باأنه  علما  املو�شم، 
هذه النواق�س، �شيتم فر�س غرامة 4000 
االف دينار ا�شتنادا اإىل املادة 4.3 من نظام 
نتيجة  دينار   4000 وغرامة  الرتاخي�س، 
املعيار  B يف  الزامي  متطلب  ا�شتكمال  عدم 
املادة 4.3 من نظام  اإىل  ا�شتنادا  الريا�شي 

الرتاخي�س.
الرخ�شة  منح  العقبة:  �شباب  ن��ادي 
املحلية امل�شروطة بتعديل املعيار االجباري 
املايل مبا يتعلق بتفا�شيل احل�شابات، ح�شب 
املو�شم،  بداية  قبل  االآ�شيوية  املتطلبات 
والتعليمية  التثقيفية  املحا�شرات  وعقد 
بداية  قبل  وال��الع��ب��ني  الفنية  ل��ل��ك��وادر 
ا�شتيفاء  عدم  حال  يف  باأنه  علما  املو�شم، 
هذه النواق�س، �شيتم فر�س غرامة 4000 
االف دينار ا�شتنادا اإىل املادة 4.3 من نظام 
نتيجة  دينار   4000 وغرامة  الرتاخي�س، 
املعيار  B يف  الزامي  متطلب  ا�شتكمال  عدم 
املادة 4.3 من نظام  اإىل  ا�شتنادا  الريا�شي 
الرخ�شة  منح  الرمثا:  نادي  الرتاخي�س. 
املحلية امل�شروطة بتعديل املعيار االجباري 
املايل مبا يتعلق بتفا�شيل احل�شابات، ح�شب 
املو�شم،  بداية  قبل  االآ�شيوية  املتطلبات 
والتعليمية  التثقيفية  املحا�شرات  وعقد 
بداية  قبل  وال��الع��ب��ني  الفنية  ل��ل��ك��وادر 
ا�شتيفاء  عدم  حال  يف  باأنه  علما  املو�شم، 
هذه النواق�س، �شيتم فر�س غرامة 4000 
االف دينار ا�شتنادا اإىل املادة 4.3 من نظام 
نتيجة  دينار   4000 وغرامة  الرتاخي�س، 
املعيار  B يف  الزامي  متطلب  ا�شتكمال  عدم 
املادة 4.3 من نظام  اإىل  ا�شتنادا  الريا�شي 

الرتاخي�س. نادي ال�شريح: منح الرخ�شة 
املحلية امل�شروطة بتعديل املعيار االجباري 
املايل مبا يتعلق بتفا�شيل احل�شابات، ح�شب 
املو�شم،  بداية  قبل  االآ�شيوية  املتطلبات 
والتعليمية  التثقيفية  املحا�شرات  وعقد 
بداية  قبل  وال��الع��ب��ني  الفنية  ل��ل��ك��وادر 
ا�شتيفاء  عدم  حال  يف  باأنه  علما  املو�شم، 
هذه النواق�س، �شيتم فر�س غرامة 4000 
االف دينار ا�شتنادا اإىل املادة 4.3 من نظام 
نتيجة  دينار   4000 وغرامة  الرتاخي�س، 
املعيار  B يف  الزامي  متطلب  ا�شتكمال  عدم 
املادة 4.3 من نظام  اإىل  ا�شتنادا  الريا�شي 

الرتاخي�س.
املحلية  الرخ�شة  منح   : معان  ن��ادي 
املايل  االجباري  املعيار  بتعديل  امل�شروطة 
ح�شب  احل�����ش��اب��ات،  بتفا�شيل  يتعلق  مب��ا 
املو�شم،  بداية  قبل  االآ�شيوية  املتطلبات 
والتعليمية  التثقيفية  املحا�شرات  وعقد 
بداية  قبل  وال��الع��ب��ني  الفنية  ل��ل��ك��وادر 
ا�شتيفاء  عدم  حال  يف  باأنه  علما  املو�شم، 
هذه النواق�س، �شيتم فر�س غرامة 4000 
االف دينار ا�شتنادا اإىل املادة 4.3 من نظام 
نتيجة  دينار   4000 وغرامة  الرتاخي�س، 
املعيار  B يف  الزامي  متطلب  ا�شتكمال  عدم 
املادة 4.3 من نظام  اإىل  ا�شتنادا  الريا�شي 
الرخ�شة  منح  �شحاب:  نادي  الرتاخي�س. 
املحلية امل�شروطة بتعديل املعيار االجباري 
املايل مبا يتعلق بتفا�شيل احل�شابات، ح�شب 
املو�شم،  بداية  قبل  االآ�شيوية  املتطلبات 
والتعليمية  التثقيفية  املحا�شرات  وعقد 
بداية  قبل  وال��الع��ب��ني  الفنية  ل��ل��ك��وادر 
ا�شتيفاء  عدم  حال  يف  باأنه  علما  املو�شم، 
هذه النواق�س، �شيتم فر�س غرامة 4000 
االف دينار ا�شتنادا اإىل املادة 4.3 من نظام 
نتيجة  دينار   4000 وغرامة  الرتاخي�س، 
املعيار  B يف  الزامي  متطلب  ا�شتكمال  عدم 
املادة 4.3 من نظام  اإىل  ا�شتنادا  الريا�شي 

الرتاخي�س.

*وكاالت
مع  اللعب  اعتزاله  على  �شهرا   15 بعد 
عن  جمددا  اأوزي��ل  م�شعود  دافع  املان�شافت 
الرتكي  الرئي�س  مع  للجدل  املثرة  ال�شورة 

اأردوغان.
وعقب هدوء طويل عاد اأوزيل ليتحدث 
�شخ�شيا  عليه  ال��واق��ع��ة  تلك  ت��اأث��ر  ع��ن 
كمن�شة  اأتلتيك”  “ذي  موقع  م�شتخدما 
ل��الإف�����ش��اح ع��ن اأف��ك��اره جت��اه ك��رة القدم 

واملنتخب ووطنه اأملانيا.
ال�شابق  االأمل���اين  الو�شط  الع��ب  واأك��د 
اأنه مل يندم  اأوزيل يف هذه املقابلة  م�شعود 
على قرار اعتزال اللعب الدويل مع منتخب 

بالده.
واأ�شار الالعب ذو االأ�شول الرتكية اإىل 
اأن قرار اعتزال اللعب الدويل جاء ب�شبب 

العن�شرية يف اأملانيا.
عقب  ال���دويل  اللعب  اأوزي���ل  واع��ت��زل 
اإىل  م�شرا  رو�شيا،  يف   2018 العامل  كاأ�س 
بعدما  العن�شري  لال�شتهداف  تعر�س  اأن��ه 
الرئي�س  مع  فوتوغرافية  �شورة  التقط 
انطالق  قبل  اأردوغ��ان  طيب  رجب  الرتكي 

املونديال.
فرتة ع�شيبة

اأتلتيك”  “ذي  بوابة  مع  مقابلة  ويف 
اأكتوبر/ ت�شرين االأول،  اأم�س اخلمي�س 17 
حت��دث اوزي���ل ع��ن ق���رار اع��ت��زال��ه اللعب 
الدويل عقب مونديال رو�شيا 2018، فقال: 
“بعد مرور وقت وتاأمل املوقف، اأدرك اأنني 

اتخذت القرار ال�شحيح«.
للغاية  ع�شيبة  فرتة  “كانت  واأ�شاف: 
مع  اأع���وام   9 لعبت  اأنني  مبا  يل  بالن�شبة 
الالعبني  اأجنح  اأحد  وكنت  اأملانيا  منتخب 
العامل  كاأ�س  بلقب  معه  ف��زت  الفريق،  يف 
كثرة،  م��ب��اري��ات  خ�شت  اأخ���رى،  واأل��ق��اب 
وبذلت  اأغلبها  يف  جيد  ب�شكل  وظ��ه��رت 

ق�شارى جهدي«.
�شتمي  مت  “لكن  با�شتياء:  وا�شتدرك 

ب�شكل عن�شري«.
باال�شتياء  �شعر  اأن���ه  اأوزي���ل  واأو���ش��ح 
ال�����ش��دي��د ب��ع��دم��ا ت��ع��ر���س مل���ا و���ش��ف��ه 
باال�شتهداف العن�شري من جهات عدة، دون 
اأن يخرج اأي �شخ�س من املنتخب الوطني يف 
“توقفوا عن فعل هذا،  ذلك الوقت ويقول 
اإنه العبنا، ال ميكن اإهانته على هذا النحو. 

اجلميع التزم ال�شمت«.
خرجنا  “عندما  اآر�شنال:  جنم  وتابع 
طريقي  يف  وكنت   ،2018 العامل  كاأ�س  من 
االأملانية قالت يل  امللعب، اجلماهر  ملغادرة 

عد اإىل بلدك وكالم اآخر”، وذلك يف اإ�شارة 
الأ�شوله الرتكية.

اأن��ه  االأمل����اين  االأل��ع��اب  �شانع  وك�شف 
تعر�س اأي�شا خل�شائر مالية ب�شبب ما حدث 

له مع املان�شافت وخروجه املبكر.
من  ك���ان  امل��ون��دي��ال  “قبل  واأردف: 
العقود االإعالنية،  اأبرم بع�س  اأن  املفرت�س 
حموي  ومت  ت��وق��ف  ���ش��يء  ك��ل  ف��ج��اأة  لكن 
الهيئات  وبع�س  االإعالنية،  حمالتهم  من 
لها  ك�شفر  ا�شتبعدتني  االأملانية  اخلرية 
ال�شور  عن  بنف�شي  ابتعد  ب��اأن  ون�شحوين 

اخلا�شة بهم«.
معجزة جيل�شنكر�شن

���ش��يء  اأك����رث  “لكن  اأوزي������ل:  واأ����ش���ار 
اأغ�شبني هو رد فعل املدر�شة التي زرتها يف 
جيل�شنكر�شن، دائما كنت اأ�شاندهم واتفقنا 
على تنفيذ برنامج معا ي�شتمر ملدة عام، ويف 
مرا�شم  حل�شور  طريقي  يف  كنت  النهاية 
املوظفني واالأطفال  االحتفال ومقابلة كل 

ومن بينهم الكثر من املهاجرين«.
“كل �شيء كان خمطط  وتابع بالقول: 
له، لكن بعدها مدير املدر�شة قال لفريقي 

اإنه ال ينبغي ح�شوري، الأ�شباب �شيا�شية«.
بلدتي،  ذل���ك،  اأ���ش��دق  “مل  واأردف: 
يف  لكني  ي��دي  لهم  م��ددت  لقد  مدر�شتي، 
املقابل تعر�شت ملا مل اأتعر�س له من قبل«.

عزلة يف اآر�شنال
فريقه  مع  �شيبقى  اأن��ه  اأوزي��ل  واأو���ش��ح 

اآر�شنال االإجنليزي حتى نهاية عقده.
من  فقط  مباراتني  يف  اأوزي���ل  و���ش��ارك 
املو�شم  يف  اآر���ش��ن��ال  م��ع  م��ب��اراة   11 اأ���ش��ل 
مو�شحا  اإميري،  اأوناي  قيادة  حتت  احلايل 
جعلته  املنزل”  من  املباريات  “م�شاهدة  اأن 

ي�شعر بالعزلة.
�شفوف  يف  ب��اق  اأن��ه  على  اأوزي��ل  و�شدد 
 2021 حتى  عقد  “لدي  م�شيفا:  اجلانرز، 

و�شاأبقى حتى ذلك احلني«.
مع  عقدي  ج��ددت  “عندما  واأ���ش��اف: 
الفريق فكرت يف االأمر بحذر الأنه اأحد اأهم 

القرارات يف م�شرتي الكروية«.
واأ�شار: “مل اأرغب يف البقاء ملجرد عام 
الآر�شنال  م�شتقبلي  اأرهن  اأن  اأريد  اثنني،  اأو 

والنادي يريد مني ال�شيء ذاته«.
“من  ق��ائ��ال:  االأمل����اين،  النجم  وخ��ت��م 
املمكن اأن متر ببع�س االأوقات الع�شيبة مثل 
�شاأبقى  للهروب،  �شبب  يوجد  ال  لكن  هذه، 

هنا حتى 2021 على االأقل”.

*وكاالت
قال جابرييلي جرافينا رئي�س االحتاد 
االيطايل اإن كرة القدم املحلية واحلكومة 
يجب اأن يتحركا �شد العن�شرية يف املالعب 
اأن  م�شيفا  واح��د  م�شجع  ت��ورط  ل��و  حتى 
نظاما �شبيها بتقنية حكم الفيديو امل�شاعد 

�شي�شتخدم للتعرف على املخالفني.
واأفلتت عدة اأندية من العقوبات جراء 
ق�شت  اأن  بعد  مزعومة  عن�شرية  وقائع 
الدرجة  دوري  برابطة  االن�شباط  جلنة 
نطاق  على  تنت�شر  ال  الهتافات  باأن  االأوىل 

بو�شوح  ظهورها  رغ��م  امل��الع��ب  يف  وا���ش��ع 
للم�شاهدين عرب �شا�شات التليفزيون.

كالياري  الوقائع يف  اأحدث تلك  وكانت 
لوكاكو  روميلو  البلجيكي  تعر�س  عندما 
القردة  اأ�شوات  لتقليد  ميالن  اإنرت  مهاجم 
لكن مل ُيتخذ اأي اإجراء �شد النادي الواقع 

يف �شردينيا.
يثر  “ما  لل�شحفيني:  جرافينا  وق��ال 
م�شموعة  تكون  الهتافات  بع�س  اأن  ده�شتي 
فاإننا بحاجة  البع�س، ال للجميع، لذا  لدى 
ملعرفة ال�شبب.. لكن الو�شع لي�س طبيعيا«.

ارت��ف��اع  مب��دى  مهتما  “ل�شت  وت��اب��ع: 
الذي  املبداأ  اأو حجمها لكن  الهتافات  �شوت 
يقف وراء هذا الت�شرف. ل�شت مهتما ما اإذا 
جمرد  كان  لو  ال.  اأم  م�شموعا  ال�شوت  كان 
بذلك  يقومون   10 اأو  �شخ�شني  اأو  �شخ�س 

فيجب علينا التدخل«.
تفا�شيل  اأي  ج��راف��ي��ن��ا  ي��و���ش��ح  ومل 
املراقبة  نظام  عمل  طريقة  ب�شاأن  حمددة 
ح��دوث  ف��ور  تطبيقه  يتم  اأن  رج��ح  لكنه 
الواقعة مثل تقنية حكم الفيديو امل�شاعد 
االإع���ادة  مب�شاهدة  للحكام  ي�شمح  ال��ذي 

لالأحداث املهمة على �شا�شة بجانب امللعب.
اليوم  ق��ادرة  باتت  “االأندية  وق��ال: 
املخالفات(  )ع��ن  امل�شوؤولني  حتديد  على 
النظام  نخترب  التكنولوجيا.  با�شتخدام 

و�شنتحدث عنه قريبا«.
الداخلية  وزارة  مع  “نتعاون  واأردف: 
والتي  احل��ازم��ة  القوانني  بع�س  وو�شعنا 

يتبعها عقوبات مغلظة اأي�شا«.
التقنية  �شن�شتخدم  “لذا  واأ���ش��اف: 
ال�شرطة  مب�شاعدة  بذلك  �شنقوم  لكننا 

ووزارة الداخلية”.

رئيس االتحاد العربي للبريدج يتابع 
فعاليات بطولة االندية العربية

الرمثا ينشط هجومه
 بصفقة أفريقية

السالمية ينهي أزمة الصيفي وميزارييف

الوحدات يسقط في فخ الخسارة 
أمام الجبيهة بكأس السلة

مانشستر يونايتد يقف
 بجوار سولسكاير

منح »الرخصة األسيوية المشروطة« 
لستة أندية بدوري المحترفين

أوزيل يكسر صمته: 
تركوني فريسة للعنصرية

االتحاد اإليطالي يحاكي »الفار«
 لمكافحة العنصرية في المالعب


