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الداخلية: ضرورة االلتزام
 بقانون الدفاع ومنع التجمعات

*عمان 
اأكدت وزارة الداخلية �ضرورة التزام املواطنني بقانون الدفاع رقم )13( ل�ضنة 1992م، والأوامر والتعليمات ال�ضادرة مبقت�ضاه، 
وخا�ضة اأمر الدفاع رقم )16( ل�ضنة 2020 والذي يق�ضي مبنع اإقامة التجمعات بجميع اأ�ضكالها بعدد يزيد عن )20( �ضخ�ضًا، ويق�ضي 

كذلك ب�ضرورة التقيد مب�ضافات التباعد الجتماعي وارتداء الكمامات حتت طائلة اإيقاع العقوبات املن�ضو�ص عليها مبوجبه.
بع�ص  فتح  نحو  احلكومة  وتوجه  كورونا  بفايرو�ص  الوفيات  واأع��داد  الإ�ضابات  ن�ضب  انخفا�ص  �ضوء  ويف  اأنه  ال��وزارة  واأك��دت 
القطاعات القت�ضادية ب�ضكل متوازن وتدريجي واآمن فاإن اللتزام باإجراءات الوقاية وعدم اإقامة التجمعات بات �ضرورة ملحة 
الإج��راءات  كافة  �ضتتخذ  اأنها  على  الداخلية  وزارة  و�ضددت  بالتح�ضن.  وا�ضتمراره  ال�ضيطرة  حتت  الوبائي  الو�ضع  بقاء  ل�ضمان 
القانونية والإدارية بحق كل من يخالف قانون الدفاع والأوامر والتعليمات ال�ضادرة مبقت�ضاه ويعر�ص �ضحة املواطنني و�ضالمتهم 

للخطر �ضواًء من خالل اإقامة التجمعات املخالفة اأو املمار�ضات التي من �ضاأنها امل�ضاهمة يف نقل العدوى بني الأفراد.

*عمان 
اخلارجية  ووزير  الوزراء  رئي�ص  نائب  التقى 
اخلمي�ص،  ال�ضفدي،  اأمي��ن  املغرتبني،  و���ض��وؤون 
جويل  �ضوريا  اإىل  اخل��ا���ص  الأم��رك��ي  املبعوث 

ريبرن.
وبحث ال�ضفدي وريبرن �ضبل تطوير التعاون 
ال�ضرتاتيجية  ال�ضراكة  اإط��ار  يف  البلدين  بني 

التي تربطهما. 
اإىل  التو�ضل  جهود  يف  امل�ضتجدات  بحث  كما 

حل �ضيا�ضي لالأزمة ال�ضورية. 
اجل��ه��ود  تكثيف  ���ض��رورة  ال�����ض��ف��دي  واأك����د 
يحفظ  ال�ضورية  لالأزمة  �ضيا�ضي  حلل  للتو�ضل 
الإره��اب  على  ويق�ضي  ومتا�ضكها  �ضوريا  وح��دة 

ظ��روف  ويهيئ  وا�ضتقرارها  اأمنها  لها  ويعيد 
العودة الطوعية لالجئني.

لالأزمة  ع�ضكريًا  حل  ل  اأن  ال�ضفدي  واأك��د   
ال�ضورية واأن احلل ال�ضيا�ضي هو ال�ضبيل الوحيد 

لإنهاء املاأ�ضاة التي �ضببت دمارا وخرابا وقتال .
و�ضدد على �ضرورة تثبيت ال�ضتقرار وتقدمي 
معاناة  لتخفيف  الالزمة  الإن�ضانية  امل�ضاعدة 
موؤكدا  ال�ضوري،  اجلنوب  يف  خ�ضو�ضا  ال�ضوريني، 
حل  جهود  يف  فاعل  عربي  دور  وج��ود  ���ض��رورة 
البلدين  ال�ضفدي وريبرن حر�ص  واأكد  الأزمة. 
التعاون  وتطوير  الثنائية  العالقات  تعزيز  على 
والتن�ضيق يف جهود حل اأزمات املنطقة وتكري�ص 

الأمن وال�ضتقرار.

*عمان 
اأعلنت اأمانة عّمان الكربى، يف بيان م�ضرتك، 
وقف  عن  والآث��ار  ال�ضياحة  وزارة  مع  اخلمي�ص، 
ال�ضندوقّية  العبارة  م�ضروع  يف  نهائّيًا  العمل 
مبنطقة و�ضط العا�ضمة عّمان، بعد الكت�ضافات 
�ضمن  احلفريات  اأعمال  رافقت  التي  الأث��ري��ة 

اأحد م�ضارات العمل يف امل�ضروع.
العمل  وقف  قرار  اأّن  امل�ضرتك  البيان  واأف��اد 
اللجنة  تو�ضيات  على  ب��ن��اء  ج��اء  امل�����ض��روع  يف 
مّت  التي  وامل��ح��اي��دة،  �ضة  املتخ�ضّ ال�ضت�ضارّية 
والأم��ان��ة،  ال���وزارة  بني  ما  بالتن�ضيق  ت�ضكيلها 
ل��درا���ض��ة ال��و���ض��ع ال��ق��ائ��م، ورف���ع ت��ق��ري��ر فني 
بخ�ضو�ص املنطقة، وكيفّية التعامل مع املكت�ضفات 
الأثرّية التي ظهرت. ونّوه البيان اإىل اأّن دائرة 
الها�ضمية  اجلامعة  مع  وبالتعاون  العامة  الثار 
املتبقي  للم�ضار  جيوفيزيائي  م�ضح  اأعمال  نّفذت 

 300 ومل�ضافة  ال�ضندوقية  العبارة  م�ضروع  من 
اللجنة  تو�ضيات  اإحدى  على  بناء  تقريبًا،  مرت 
ال�ضت�ضارّية، حيث اأّكدت نتائج امل�ضح وجود بقايا 
واأّن هذه  ال�ضارع،  واأ�ضفل  امل�ضار،  اأثرّية كثرة يف 
لأقبية  معمارية  مظاهر  متّثل  الأثرّية  البقايا 
تنقيب  اأعمال  اإىل  حتتاج  واأر���ض��ّي��ات  وج��دران 
مادّية  ولإمكانات  طويلة،  ملدة  ودرا�ضات  اأث��ري 
اجليوفيزيائي،  امل�ضح  نتائج  على  وبناء  وفنّية.  
والآثار  ال�ضياحة  وزير  عقد  اللجان،  وتو�ضيات 
من  اأع�ضاء  م��ع  اجتماعات  ع��ّدة  ع��ّم��ان  واأم���ني 
�ضة  اللجنة ال�ضت�ضارّية والكوادر الفنّية املتخ�ضّ
م�ضرتك  ت�����ض��ّور  وو���ض��ع  ال��ت��و���ض��ي��ات،  ملناق�ضة 
التوافق  ومّت  املوقع،  هذا  يف  العمل  كيفية  حول 
خاللها على وقف العمل نهائّيًا يف م�ضروع العّبارة 

ال�ضندوقّية لتاليف الإ�ضرار بالآثار املكت�ضفة.
تابع �ص2

الخصاونة: برنامج تنفيذي بخطط 
الحكومة وأولويات عملها

وقف العمل بمشروع العبارة 
الصندوقّية بوسط العاصمة 

خالل لقائه المبعوث األميركي الخاص إلى سوريا

بعد االكتشافات األثرية

*عمان 
وفاة   13 ت�ضجيل  ال�ضحة  وزارة  اأعلنت 
امل�ضتجّد يف  اإ�ضابة بفرو�ص كورونا  و1215 
الإجمايل  العدد  لرتفع  اخلمي�ص،  اململكة 

اإىل 3968 وفاة و304071 اإ�ضابة.
حالة   )442( على  الإ�ضابات  وتوّزعت 
و)317(  ع��ّم��ان،  العا�ضمة  حمافظة  يف 
حالة   )59( منها  اإرب��د،  حمافظة  يف  حالة 
حمافظة  يف  حالة   )139( و   ، الرمثا  يف 
الزرقاء، و)74( حالة يف حمافظة البلقاء، 
و)42(  عجلون،  حمافظة  يف  حالة  و)43( 
حالة يف حمافظة الكرك، و)40( حالة يف 

حمافظة املفرق، و)37( حالة يف حمافظة 
جر�ص، و )29( حالة يف حمافظة ماأدبا، و 
و)18(  العقبة،  حمافظة  يف  حالة   )27(
حالت   )7( و  الطفيلة،  حمافظة  يف  حالة 

يف حمافظة معان، منها حالتان يف البرتا.
واأ���ض��ار امل��وج��ز الإع��الم��ي ال�����ض��ادر عن 
اأن  اإىل  ال�ضحة  ووزارة  ال����وزراء  رئا�ضة 
اإىل  و�ضل  حالّيًا  الن�ضطة  احل���الت  ع��دد 
احلالت  عدد  بلغ  بينما  حالة،   )15760(
التي اأُدِخلت hىل امل�ضت�ضفيات )83( حالة، 

فيما غادرت )77( حالة.
احل��الت  ع��دد  اإج��م��ايل  اأن  اإىل  ولفت 

امل�ضت�ضفيات  يف  العالج  تتلقى  التي  املوؤّكدة 
عدد  اإج��م��ايل  بلغ  حني  يف  حالة،   )620(
امل�ضت�ضفيات  يف  امل�ضتخدمة  العزل  اأ���ض��ّرة 
بن�ضبة   )493( وامل�ضتبهة  املوؤّكدة  للحالت 
اإجمايل  بلغ  فيما  باملئة،   11 بلغت  اإ�ضغال 
امل�ضتخدمة  احلثيثة  العناية  اأ���ض��ّرة  ع��دد 
وامل�ضتبهة  املوؤّكدة  للحالت  امل�ضت�ضفيات  يف 

)211( بن�ضبة اإ�ضغال بلغت 22 باملئة.
التنّف�ص  اأجهزة  عدد  اإجمايل  بلغ  كما 
امل�ضت�ضفيات  يف  امل�ضتخدمة  ال�ضطناعي 
بن�ضبة   )97( وامل�ضتبهة  املوؤّكدة  للحالت 
اإ�ضغال بلغت 10 باملئة.                       تابع �ص2

»13« وفاة و »1215« إصابة بفيروس 
كورونا و »1616« حالة شفاء

الذهاب لصالة الجمعة من 
الساعة 11.30 الى 12.30 ظهًرا

مجلس النواب يرحب 
بالمصالحة الخليجية

الكونغرس يصادق على فوز بايدن 
باالنتخابات األميركية

النعيمي: التعليم االلكتروني
 ليس بديال عن التعليم المدرسي

األزمات تعلن الجهات المستثناة 
من حظر يوم الجمعة

التمور األردنية تفرض حضورها بالسوق 
*عمان القطرية والمجول األكثر رواجا

حدد وزير الأوقاف وال�ضوؤون واملقد�ضات الإ�ضالمية الدكتور حممد 
ال�ضاعة 11.30  اخلاليلة، فرتة رفع احلظر لأداء �ضالة اجلمعة، من 
 )19( رقم  الدفاع  اأمر  فو�ضه  ما  وفق  ظهرا،   12.30 ال�ضاعة  ولغاية 
اىل  الذهاب  ان  مو�ضحا  اخل�ضو�ص،  بهذا  الإجرائية  بال�ضالحيات 

امل�ضاجد �ضيكون �ضرًا على القدام فقط.
و�ضدد اخلاليلة يف بيان اخلمي�ص، على �ضرورة اللتزام بالتعليمات 
واإح�ضار  اجل�ضدي  والتباعد  الكمامة  لب�ص  من  ال�ضحية  والإج��راءات 
ظل  يف  املواطنني  و�ضحة  �ضالمة  على  حفاظا  لل�ضالة،  خا�ضة  �ضجادة 

انت�ضار فرو�ص كورونا.

*عمان 
باململكة  انعقدت  التي  العال  قمة  بنتائج  ال��ن��واب  جمل�ص  رح��ب 
جمل�ص  دول  بني  الأخ��وي��ة  العالقات  واأع���ادت  ال�ضعودية،  العربية 

التعاون اخلليجي ال�ضقيقة اإىل و�ضعها الطبيعي.
القمة اخلليجية، احيت  وقال بيان للمجل�ص �ضدر اخلمي�ص، ان 
دولنا  بني  اأخويا  وتعاونا  تقاربا  اأكرث  مب�ضتقبل  نفو�ضنا  يف  الأمل 
اإليه  تطمح  الذي   ، القومي  بالت�ضامن  اآمالنا  يحقق  مبا   ، العربية 
وتعزيزا   ، امل�ضرتكة  القومية  للم�ضالح  خدمة   ، العربية  ال�ضعوب 
وقوتها  العربية  ب��الدن��ا  وا�ضتقرار  اأم��ن  يحفظ  ال��ذي  للتعاون 
اإىل  الأخ���وة  ع��الق��ات  ع��ودة  اإن  واأ���ض��اف،  وتقدمها.  وازده��اره��ا 
واملبادئ  القيم  عن  معربا  موقفا  دائما  �ضيظل  الطبيعي  جمراها 
يف  العربي  املوقف  ووحدة  قوة  جتاه  الأردن  بلدنا  بها  يوؤمن  التي 
لواءها،  يحمل  التي  املبادئ  تلك  العربية،  ال�ضعوب  اأماين  حتقيق 
من  ي�ضتطيع  ما  كل  �ضبيلها  يف  ويبذل  الثاين،  عبداهلل  امللك  جاللة 
اأمام  قوته  عنا�ضر  وتفعيل   ، العربي  والتعاون  الأمن  �ضمان  اأجل 
والإقليمية  القومية  امل�ضتويات  على  يواجهها  التي  التحديات 

والدولية. 

*واشنطن
�ضادق الكونغر�ص الأمركي بغرفتيه، �ضباح اخلمي�ص، على فوز جو 
بايدن برئا�ضة الوليات املتحدة، بعد جل�ضة طويلة انف�ضت لفرتة من 
ترامب،  دونالد  وليته  املنتهية  الرئي�ص  اأن�ضار  اقتحام  ب�ضبب  الوقت 
مايك  وليته  املنتهية  الأمركي  الرئي�ص  نائب  واأعلن  املجل�ص.  مقر 
جمل�ضي  بني  م�ضرتكة  جل�ضة  خالل  الكونغر�ص،  م�ضادقة  نتائج  بن�ص، 
النواب وال�ضيوخ. وقال بن�ص اإن الربملان �ضادق على فوز بايدن ونائبته 
املنتهية  اجلمهوري  الرئي�ص  ح�ضل  فيما  مقاعد،   306 هاري�ص  كامال 

وليته ونائبه على 232 �ضوتا.
الوظيفة  وهي  ال�ضيوخ،  جمل�ص  رئي�ص  ب�ضفته  النتائج  بن�ص  وتلى 
الثانية لنائب الرئي�ص الأمركي، وكانت بجانبه، رئي�ص جمل�ص النواب، 
نان�ضي بيلو�ضي. ويف العادة، يعترب اجتماع الكونغر�ص للم�ضادقة على 
نتائج املجمع النتخابي حت�ضيل حا�ضل، لكن ترامب جعل منه حدثا 
الجتماع  اإعاقة  ومثلت  امل�ضادقة،  عرقلة  حماولته  ب�ضبب  ا�ضتثنائيا 

اآخر فر�ضة من الناحية النظرية لبقاء ترامب يف �ضدة احلكم.
وكان من املفرت�ص اأن ي�ضوت الكونغر�ص على نتائج النتخابات التي 
ب�ضبب  اخلمي�ص،  فجر  حتى  تاأجلت  لكنها  الأربعاء،  نوفمرب،  يف  جرت 
اأعمال العنف الدامية التي وقت يف مبنى الربملان واعرتا�ص عدد من 
املحاولت  لكن هذه  الوليات،  بع�ص  نتائج  امل�ضرعني اجلمهوريني على 
ف�ضلت. واحت�ضد ع�ضرات الآلف من اأن�ضار ترامب اأمام مبنى الكابيتول 
ا�ضتباكات  ودارت  املبنى،  منهم  العديدون  واقتح  الكونغر�ص(  )مقر 
عنيفة بني الطرفني، حتى متكنت قوات الأمن من ا�ضتعادة ال�ضيطرة 
الع�ضرات  اعتقال  وجرى  حتفهم،  لقوا  اأ�ضخا�ص   4 لكن  الأو�ضاع،  على 

تابع �ص8 من الأ�ضخا�ص.    

*عمان 
جائحة  اإن  النعيمي  تي�ضر  الدكتور  والتعليم  الرتبية  وزير  قال 
للتعليم  التحول  �ضرعة  التعليمية  الأنظمة  على  فر�ضت  ك��ورون��ا، 
التعليم  عن  بديال  لي�ص  التعليم  من  النوع  هذا  اأن  موؤكدا  الإلكرتوين؛ 
هذه  ظل  يف  التعليمية  العملية  ل�ضتمرار  خيارا  كان  ولكنه  املدر�ضي 

الظروف.
اإىل  التعليمية  الأنظمة  حاجة  عن  ك�ضفت  اجلائحة  اأن  واك��د 
خيار  يعد  الدمج  ان  مبينا  املدر�ضي،  بالتعليم  الإلكرتوين  التعليم  دمج 
املناهج  بتطوير  الإ���ض��راع  يتطلب  ال��ذي  الأم��ر  التعليم،  يف  امل�ضتقبل 
الذاتي،  بالتعلم  املتعلقة  تلك  وبخا�ضة  الطلبة؛  ومهارات  واأدوات 

واملهارات الرقمية، والتعلم الإلكرتوين.
اجتماعا  اخلمي�ص،  النعيمي  الدكتور  ت��روؤ���ص  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
والنتاجات  املفاهيم  م�ضروع  يف  حتققت  التي  الإجن���ازات  ملناق�ضة 
والأمينني  النجار  هيفاء  العني  بح�ضور  الدرا�ضية،  للمباحث  احلرجة 
كلية  وعميد  الغوث  لوكالة  والتعليم  الرتبية  ومدير  للوزارة  العامني 
املناهج  اإدارة  ومدير  التعليمي،  الأوائ��ل  موقع  ومدير  ثروت  الأم��رة 
وروؤ�ضاء  املناهج  اأع�ضاء  من  وعدد  املناهج  ومدير  املدر�ضية،  والكتب 

الأق�ضام يف اإدارة املناهج والكتب املدر�ضية.
واأو�ضح اأن اجلائحة فر�ضت على الأنظمة التعليمية كذلك �ضرورة 
املناهج  وتطوير  بناء  يتطلب  الذي  الأمر  الطلبة،  مبهارات  الرتقاء 
البيئات  متكني  اإىل  اإ�ضافة  املدر�ضية،  والإدارات  املعلمني  مهارات  ورفع 
الإمكانيات  وف��ق  وذل��ك  وم��ع��ززة،  ممكنة  لتكون  وتاأهيلها  املدر�ضية 
املتاحة. واأ�ضار اإىل م�ضروع املفاهيم احلرجة الذي اأطلقته الوزارة يف 
والعلوم،  والإجنليزية  العربية  اللغة  مباحث  ي�ضتهدف  و  �ضابق،  وقت 

والريا�ضيات، لل�ضفوف من الأول الأ�ضا�ضي وحتى احلادي ع�ضر.
تابع �ص2

*عمان 
الوحيدة  اجلهة  اأنه  الأزم��ات  واإدارة  لالأمن  الوطني  املركز  اأكد 
املخولة لإ�ضدار ت�ضاريح التجول يف اأوقات احلظر ال�ضامل للقطاعات 
فيما  املركز،  لدى  معتمدة  �ضاملة  اآلية  �ضمن  واخلا�ضة  احلكومية 
الطارئة  احل��الت  يف  اخلا�ضة  الت�ضاريح  اإ���ض��دار  �ضالحية  تعطى 
ت�ضاريح  اأي  اعطاء  ومينع  الأداري��ني،  للحكام  الإن�ضانية  واحل��الت 
واإدارة  لالأمن  الوطني  املركز  موافقة  دون  خمولة  غر  جهة  اأي  من 
امل�ضوؤولية  الت�ضاريح  تعطي  التي  اجلهة  �ضتتحمل  حيث  الأزم���ات، 

القانونية عن ذلك.
العائدة  )البادج(  التعريفية  البطاقة  املركز �ضرورة وجود  واأكد 
للجهة التي يعمل لديها ال�ضخ�ص اىل جانب الهوية ال�ضخ�ضية للتحقق 
من  عليها  امل�ضادقة  �ضيتم  التي  الك�ضوفات  يف  ادراجه  عند  هويته  من 
قبل املركز الوطني لالأمن واإدارة الأزمات، علمًا اأن اجلهة املانحة لهذه 
البطاقة )البادج( هي التي �ضتتحمل كافة التبعات القانونية يف حال 

ا�ضدارها لأفراد ل يعملون لديها.
تابع �ص2

*الدوحة 
يزداد اعتماد ال�ضوق القطري على منتجات 
التمور الأردنية، حيث تظهر الأرقام الر�ضمية، 
اأ�ضناف  ملختلف  قطر  ا�ضتراد  وت��رة  ارتفاع 

التمور املنتجة يف الأردن.
اآخر اح�ضائيات �ضادرة عن جهاز  وبح�ضب 
التخطيط والإح�ضاء القطري، ا�ضتوردت قطر 
األف كيلوغرام من  ، نحو 78  خالل عام 2019 
جت��اوزت  واجل��اف��ة،  الرطبة  الأردن��ي��ة  التمور 
قيمتها 440 األف دولر، بينما مل ت�ضتورد قطر 
األف كيلو غرام من  اأكرث من 52  يف عام 2018 
عام  ويف  دولر،  األف   148 بقيمة  الأردن  متور 
اأي كميات، يف حني مل  2017، مل يتم ا�ضتراد 
يزد حجم ال�ضتراد خالل عام 2016 عن 12 

األف كيلو غرام بلغت قيمتها78.2 األف دولر.
و�ضناعة  جتارة  غرفة  رئي�ص  نائب  واأ�ضاد 
ت�ضريح  يف  ال��ك��واري  ط���وار  ب��ن  حممد  ق��ط��ر، 
لوكالة النباء الردنية)برتا (، بجودة الإنتاج 
الأردنية  التمور  اأن  التمور، موؤكدا  الأردين من 
تلقى  “املجول”،  وخا�ضة  املختلفة  باأ�ضنافها 

اإقبال ورواجا يف اأ�ضواق قطر.
وقال الكواري اإن ال�ضلع واملنتجات الأردنية 
واأ�ضعارها  العالية  بجودتها  تتميز  عام،  ب�ضكل 
املعقولة باملقارنة مع املنتجات وال�ضلع الأخرى 
الأ���ض��واق  خمتلف  م��ن  قطر  ت�ضتوردها  التي 

العربية والعاملية.
التمور  من  الذاتي  الكتفاء  معدل  ويفوق 
يتم  ح��ني  يف  ب��امل��ائ��ة،   86 ن�ضبته  م��ا  قطر  يف 
من  اأ�ضا�ضي  ب�ضكل  املتبقية  الن�ضبة  ا�ضتراد 

واجل��زائ��ر  عمان  و�ضلطنة  والكويت  الأردن 
وتون�ص، بواقع 4 اآلف طن �ضنويا، فيما تتجاوز 
اآلف   3 من  اأك��رث  البالد  يف  النخيل  م�ضاحات 

هكتار.
يف  والبيئة  البلدية  وزارة  �ضجالت  وت�ضر 
فيها  نخيل،  مزرعة   900 نحو  وجود  اإىل  قطر 

اأكرث من مليون نخلة.
هي  ال��ت��م��ور،  م��ن  اأ���ض��ن��اف   6 قطر  وتنتج 
وال�ضقعي  وامل�����ربوم،  وال�����ض��ك��ري،  اخل��ال���ص، 

واخل�ضري، والربحي.
على  اث��ن��وا  قطريون  وم�����ض��ت��وردون  جت��ار 
الأردن،  يف  املنتجة  ال��ت��م��ور  ج���ودة  م�ضتوى 
اأنها ت�ضاهي انتاج دول خليجية تنتج  موؤكدين 
التمور  اأن  واأك��دوا  عقود.  منذ  التمور  وت�ضّدر 
التناف�ضية،  الأردنية تتمتع بدرجة عالية من 
خمتلف  ل��دى  ومقبولة  مرغوبة  يجعلها  م��ا 
وخالل  اأ�ضبحت  رمب��ا  بل  امل�ضتهلكني،  �ضرائح 
اأ�ضرة يف  اأي  فرتة وجيزة، ل تخلو منها مائدة 

قطر، وخا�ضة خالل �ضهر رم�ضان.
مواد  تاجر  وهو  اخللف  العزيز  عبد  يقول 
غ�ضون  يف  اأ�ضبح  الأردن  اإن  قطر،  يف  غذائية 
للتمور  املنتجة  ال��دول  اأب��رز  من  قليلة  �ضنوات 
الأكرث  ال�ضنف  وخا�ضة  املنطقة،  م�ضتوى  على 
ب�  وامل��ع��روف  للم�ضتهلكني  وا�ضتقطابا  رواج��ا 
جتعله  مبوا�ضفات  يت�ضم  وال��ذي  “املجول”، 
حجمه  مثل  اآخ���ر،  ن��وع  اأي  م��ن  اأك��رث  مرغوبا 

الكبر، ودرجة ا�ضتوائه، وطعمه.
وي�ضيف اأنه بالإ�ضافة اإىل ذلك، فاإن اأ�ضعار 
“املجول” معقولة جدا مقارنة مع م�ضتوى  متر 

ويفر�ص  بقوة،  يناف�ص  فهو  وبذلك  جودتها، 
البيع  م��ن��اف��ذ  خم��ت��ل��ف  يف  وح�����ض��وره  نف�ضه 

بالتجزئة يف ال�ضوق القطري.
من جانبه، يرى تاجر املواد الغذائية نايف 
ال��دول  اأك��رث  من  اأ�ضبح  الأردن  اأن  ال�ضمري، 
ذات  التمور  باإنتاج  وتفردا  متيزا  املنطقة  يف 
هذا  اأن  م�ضيفا  “املجول”،  مثل  الأ�ضيل  الطعم 
النوع بالذات من التمور الأردنية ميثل منتجات 
من  لكثر  بالن�ضبة  عنه  ال�ضتغناء  ميكن  ل 

امل�ضتهلكني.
و�ضدد على اأن التمور الأردنية �ضتبقى بهذا 
امل�ضتهلكني،  لدى  والقبول  ال��رواج  من  امل�ضتوى 
اجل��ودة  ه��ذه  بكل  متتعت  طاملا  املكانة  وبهذه 
التي جتعلها العامل احلا�ضم يف جناح تناف�ضيتها 
مثيلة  ك��ث��رة  منتجات  م��ع  م��ق��ارن��ة  العالية 

ت�ضتورد من اأماكن اأخرى اإىل قطر.
التمور  اإن  العمادي،  حممد  التاجر  وق��ال 
الأردن���ي���ة حت��ت��ل م��ك��ان��ة ب����ارزة ع��ل��ى اأرف���ف 
امل��ج��م��ع��ات ال��ت��ج��اري��ة يف م��ع��ظ��م الأ����ض���واق 
بجودتها  مت��ث��ل  ف��ه��ي  وب��ال��ت��ايل  ال��ق��ط��ري��ة، 
ال�ضتغناء  ميكن  ل  �ضلعة  املعقولة  واأ�ضعارها 
يف  واملقيمني  القطرية  لالأ�ضر  بالن�ضبة  عنها 

قطر.
واأ�ضاف ان متر “املجول”، بات ميثل عالمة 
جتارية مميزة تعني الكثر من م�ضتوى اجلودة 
اأنه  مو�ضحا  التمور،  عامل  يف  الرفيع  وال��ذوق 
يف  الأردن  حققه  ال��ذي  الكبر  النجاح  ل��ول 
زراعة اأ�ضجار النخيل ملا و�ضل اىل ما و�ضل اإليه 

اليوم من التناف�ضية العالية يف عامل التمور.

النواب: الحكومات السابقة 
اثقلت كاهل المواطن

خالل مناقشة البيان الوزاري لنيل الثقة

النواب: االشتباك مع االزمات والتحديات بروح المسؤولية الوطنية
*عمان 

الثالث  لليوم  ال��ن��واب  جمل�ص  وا���ض��ل 
على التوايل، مناق�ضة بيان الثقة حلكومة 
جل�ضة  يف  اخل�����ض��اون��ة،  ب�ضر  ال��دك��ت��ور 
املنعم  عبد  املحامي  برئا�ضة  اخلمي�ص، 

العودات، وح�ضور هيئة الوزارة.
الوزاري،  البيان  مناق�ضات  يف  وحتدث 

منذ الثالثاء، 31 نائبا يف 4 جل�ضات.
حما�ضبة  اإم��ك��ان��ي��ة  ع���دم  واك������دوا 
ال��وزاري  البيان  ت�ضمني  لعدم  احلكومة، 
لالأداء،  قيا�ص  وموؤ�ضرات  تنفيذية  برامج 
ذكر  ع��دم  انتقد  كما  زم��ن��ي��ًا،  وحم���ددة 
حتت  �ضتكون  التي  ال�ضتثمارات  تفا�ضيل 
ال�ضتثماري  ال�ضيادي  ال�ضندوق  مظلة 

املزمع اإن�ضاوؤه من قبل احلكومة.
وطالبوا بوقف الرتهل الإداري و�ضلب 
ح��ق��وق اأ���ض��ح��اب اخل����ربات وال��ك��ف��اءات 
املزاجية  ح�ضاب  على  لالآخرين  ومنحها 

واملح�ضوبيات.
ودعوا اىل اىل ال�ضتفادة من جتربة 
دمج مديريات الأمن العام والدفاع املدين 
توفر  يف  �ضاهم  وال���ذي  ال���درك  وق���وات 

ماليني الدنانر على خزينة الدولة.
مع  املبا�ضر  ال�ضتباك  اىل  دع��وا  كما 
امل�ضوؤولية  ب���روح  وال��ت��ح��دي��ات  الزم���ات 
الوطنية ارتكازا على �ضفافية وا�ضحة ول 
واإمنا  والنخبة  القرار  �ضانعي  يف  ينح�ضر 

يف الكل الوطني.

الذي  اخللل  معاجلة  اأهمية  واك��دوا 
ح�ضل يف الفرتات ال�ضابقة وانعدام الثقة 
والعمل  وال��ن��واب  واحلكومة  ال�ضعب  بني 
الردنيني  ثقة  اأن  موؤكدا  ا�ضتعادتها،  على 
ترتدد  ول  الها�ضمي  بالنظام  تتزعزع  ل 
امللك عبداهلل  بال�ضر خلف خطى جاللة 

الثاين.

وقالوا اأن احلكومات ال�ضابقة اتخذت 
اثقلت  التي  املالية  ال��ق��رارات  من  حملة 

كاهل املواطن.
ثقته  ف��ق��د  امل���واط���ن  اإن  وا����ض���اف���وا 
جهدا  يتطلب  م��ا  واحل��ك��وم��ة،  ب��ال��ربمل��ان 
ا�ضرتجاع  لغايات  وم�����ض��ارح��ة؛  اإ�ضافيا 
الت�ضريعية  بال�ضلطتني  امل��واط��ن  ثقة 

والتنفيذية.
ال��ذي  ال��ط��اق��ة  ملف  بفتح  وط��ال��ب��وا 
تدور حوله �ضبهات كثرة، خا�ضة م�ضروع 
العطارات، اإ�ضافة اىل تزويد املجل�ص بكل 
بني  احلوار  اىل  داعيًا  الطاقة،  اتفاقيات 
حلول  اىل  والو�ضول  واملعلمني  احلكومة 
مر�ضية للطرفني.                  تابع �ص2
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*عمان 
الدكتور  والتعليم  الرتبية  وزي��ر  ق��ال 
اإن جائحة كورونا، فر�ضت  تي�ضر النعيمي 
التحول  �ضرعة  التعليمية  الأنظمة  على 
النوع  هذا  اأن  موؤكدا  الإلكرتوين؛  للتعليم 
من التعليم لي�ص بديال عن التعليم املدر�ضي 
العملية  ل���ض��ت��م��رار  خ��ي��ارا  ك���ان  ول��ك��ن��ه 

التعليمية يف ظل هذه الظروف.
حاجة  عن  ك�ضفت  اجلائحة  اأن  واك��د 
التعليم  دم��ج  اإىل  التعليمية  الأن��ظ��م��ة 
ان  مبينا  املدر�ضي،  بالتعليم  الإل��ك��رتوين 
التعليم،  يف  امل�ضتقبل  خ��ي��ار  يعد  ال��دم��ج 
بتطوير  الإ����ض���راع  يتطلب  ال���ذي  الأم����ر 
املناهج واأدوات ومهارات الطلبة؛ وبخا�ضة 
وامل��ه��ارات  ال��ذات��ي،  بالتعلم  املتعلقة  تلك 

الرقمية، والتعلم الإلكرتوين.

ج���اء ذل���ك خ���الل ت���روؤ����ص ال��دك��ت��ور 
ملناق�ضة  اج��ت��م��اع��ا  اخل��م��ي�����ص،  النعيمي 
الإجنازات التي حتققت يف م�ضروع املفاهيم 
الدرا�ضية،  للمباحث  احلرجة  والنتاجات 
والأمينني  النجار  هيفاء  العني  بح�ضور 
والتعليم  الرتبية  ومدير  للوزارة  العامني 
ثروت  الأمرة  كلية  وعميد  الغوث  لوكالة 
ومدير  التعليمي،  الأوائ���ل  موقع  ومدير 
ومدير  املدر�ضية،  والكتب  املناهج  اإدارة 
وروؤ�ضاء  املناهج  اأع�ضاء  من  وعدد  املناهج 
الأق�ضام يف اإدارة املناهج والكتب املدر�ضية.
على  ف��ر���ض��ت  اجل��ائ��ح��ة  اأن  واأو����ض���ح 
الأنظمة التعليمية كذلك �ضرورة الرتقاء 
بناء  يتطلب  الذي  الأمر  الطلبة،  مبهارات 
املعلمني  م��ه��ارات  امل��ن��اه��ج ورف���ع  وت��ط��وي��ر 
متكني  اإىل  اإ�ضافة  املدر�ضية،  والإدارات 

ممكنة  لتكون  وتاأهيلها  املدر�ضية  البيئات 
املتاحة.  الإمكانيات  وفق  وذلك  ومعززة، 
الذي  املفاهيم احلرجة  م�ضروع  اإىل  واأ�ضار 
ي�ضتهدف  و  �ضابق،  الوزارة يف وقت  اأطلقته 
م��ب��اح��ث ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة والإجن��ل��ي��زي��ة 
الأول  من  لل�ضفوف  والريا�ضيات،  والعلوم، 

الأ�ضا�ضي وحتى احلادي ع�ضر.
وي���ق���وم امل�������ض���روع ع��ل��ى ب���ن���اء م���ادة 
احلرجة؛  النتاجات  على  مبنية  تعليمية 
الكفايات  اتقان  من  الطلبة  متكني  بهدف 
الأ���ض��ا���ض��ي��ة يف امل����ادة وم��ع��اجل��ة ج��وان��ب 
النعيمي،  الدكتور  بني  كما  فيها.  الق�ضور 
ان الوزارة بداأت بخطوة ا�ضتباقية لتطوير 
ب��دي��ال ملنهاج  ال��رق��م��ي��ة  امل���ه���ارات  م��ن��ه��اج 
احلا�ضوب؛ �ضعيا ملواكبة متطلبات الع�ضر يف 
ال�ضطناعي  والذكاء  والربجمة  الت�ضميم 

الدرا�ضي  العام  من  بدءا  وذلك  والروبوت، 
القادم.

وخل�ضت املناق�ضات اإىل �ضرورة العناية 
اأهمية  الأك��رث  احلرجة  املفاهيم  باختيار 
الطلبة  ل��دى  التعليمي  الفاقد  لتعوي�ص 
والتح�ضيلي  العلمي  التقدم  من  ومتكينهم 
تعزيز،  �ضرورة  اإىل  اإ�ضافة  اإرب��اك،  دون 
ال�ضديدة  والعناية  الذاتي  التعلم  مبداأ 
بتخ�ضي�ص الزمن املنا�ضب لتدري�ص املفهوم. 
ودعا الوزير النعيمي، اإىل �ضرورة العناية 
ن��وع��ي يف  ل��ل��خ��روج مبنتج  امل�����ض��روع  ب��ه��ذا 
يف  الطلبة  تعلم  م�ضتوى  على  احل��ف��اظ 
اإىل  وال�ضعي  الراهنة  ال�ضحية  الظروف 
يف  العاملني  بجهود  م�ضيدا  ب��ه،  الرت��ق��اء 
عملية  خدمة  يف  يبذلونه  ملا  املناهج  اإدارة 

التعلم والتعليم.

*عمان 
بيان  يف  ال��ك��ربى،  عّمان  اأم��ان��ة  اأعلنت 
ال�ضياحة  وزارة  م��ع  اخلمي�ص،  م�ضرتك، 
م�ضروع  يف  نهائّيًا  العمل  وقف  عن  والآث��ار 
و�ضط  مبنطقة  ال�����ض��ن��دوق��ّي��ة  ال��ع��ب��ارة 
الأثرية  العا�ضمة عّمان، بعد الكت�ضافات 
اأحد  �ضمن  احلفريات  اأعمال  رافقت  التي 

م�ضارات العمل يف امل�ضروع.
وقف  ق��رار  اأّن  امل�ضرتك  البيان  واأف��اد 
تو�ضيات  على  بناء  جاء  امل�ضروع  يف  العمل 
�ضة واملحايدة،  اللجنة ال�ضت�ضارّية املتخ�ضّ
الوزارة  بني  ما  بالتن�ضيق  ت�ضكيلها  مّت  التي 
ورفع  القائم،  الو�ضع  لدرا�ضة  والأم��ان��ة، 
وكيفّية  املنطقة،  بخ�ضو�ص  فني  تقرير 
التي  الأث���رّي���ة  املكت�ضفات  م��ع  التعامل 

ظهرت.
ونّوه البيان اإىل اأّن دائرة الثار العامة 

نّفذت  الها�ضمية  اجلامعة  مع  وبالتعاون 
املتبقي  للم�ضار  جيوفيزيائي  م�ضح  اأعمال 
ومل�ضافة  ال�ضندوقية  العبارة  م�ضروع  من 
300 مرت تقريبًا، بناء على اإحدى تو�ضيات 
نتائج  اأّك��دت  حيث  ال�ضت�ضارّية،  اللجنة 
امل�ضار،  يف  كثرة  اأثرّية  بقايا  وجود  امل�ضح 
الأثرّية  البقايا  هذه  واأّن  ال�ضارع،  واأ�ضفل 
وج��دران  لأقبية  معمارية  مظاهر  متّثل 
اأثري  تنقيب  اأعمال  اإىل  حتتاج  واأر�ضّيات 
مادّية  ولإمكانات  طويلة،  ملدة  ودرا���ض��ات 

وفنّية. 
امل�ضح اجليوفيزيائي،  نتائج  وبناء على 
ال�ضياحة  وزي��ر  عقد  اللجان،  وتو�ضيات 
مع  اجتماعات  ع��ّدة  عّمان  واأم��ني  والآث��ار 
والكوادر  ال�ضت�ضارّية  اللجنة  من  اأع�ضاء 
التو�ضيات،  ملناق�ضة  �ضة  املتخ�ضّ الفنّية 
وو�ضع ت�ضّور م�ضرتك حول كيفية العمل يف 

هذا املوقع، ومّت التوافق خاللها على وقف 
العمل نهائّيًا يف م�ضروع العّبارة ال�ضندوقّية 

لتاليف الإ�ضرار بالآثار املكت�ضفة.
اأي�ضًا،  التو�ضيات  على  بناء  تقّرر  كما 
اأمانة  بني  ما  م�ضرتكة  فنّية  جلنة  ت�ضكيل 
والآث��ار  ال�ّضياحة  ووزارة  الكربى  عّمان 
لإج��راء  العاّمة،  الآث��ار  دائ��رة  خ��الل  من 
احتياجات  تراعي  للموقع،  �ضاملة  درا�ضة 
لتح�ضني  ال�����ض��رورّي��ة  التحتّية  البنية 
املنطقة  حماية  وك��ذل��ك  الث���ري  امل��وق��ع 
القت�ضادّية واملتاجر من ال�ضيول املتكّررة.

�ضيتّم  التي  الفنّية  اللجنة  و�ضتتوىّل 
اأّي  م��ع  التعامل  كيفّية  درا���ض��ة  ت�ضكيلها 
قد  املوقع  يف  م�ضتقبلّية  اأثرّية  مكت�ضفات 
وفقًا  التحتّية،  البنية  اأعمال  ب�ضبب  تنتج 
حيث  م��ن  املعتمدة  ال��دول��ّي��ة  للممار�ضات 
ال��درا���ض��ات  واإج����راء  املكت�ضفات  توثيق 

العتماد  اإىل  لحقًا  لي�ضار  لها  ال��الزم��ة 
عند  وال��ت��و���ض��ي��ات  ال��درا���ض��ات  ه��ذه  على 
واأّك��د  التحتّية.  البنية  م�ضاريع  تنفيذ 
البيان اأّن املكت�ضفات الأثرّية من فخاريات 
من  توثيقها  مّت  ق��د  رخامية  ومنحوتات 
اإىل  ونقلها  العاّمة،  الآث���ار  دائ��رة  ك��وادر 
وفقًا  �ضة  واملتخ�ضّ الآم��ن��ة  امل�ضتودعات 
لالإجراءات املعتمدة يف مثل هذه احلالت.

الروماين  احلمام  بقايا  يخ�ّص  وفيما 
ال����ذي مّت ال��ك�����ض��ف ع��ن��ه خ���الل اأع��م��ال 
واإع���ادة  تغليفه  ت��ق��ّرر  فقد  احل��ف��رّي��ات، 
واملعاير  العلمّية  الأ�ض�ص  وف��ق  تغطيته 
العاملّية املتبعة، و�ضمن الإمكانّيات املتوفرة 
ح��ال��ّي��ًا يف دائ���رة الث���ار ال��ع��ام��ة، وذل��ك 
الآث���ار  ه��ذه  تطوير  خ��ي��ار  على  ل��الإب��ق��اء 
م�ضتقباًل عندما تتوفر المكانيات املنا�ضبة 

لذلك.

*عمان 
الثالث  لليوم  ال��ن��واب  جمل�ص  وا���ض��ل 
على التوايل، مناق�ضة بيان الثقة حلكومة 
جل�ضة  يف  اخل�����ض��اون��ة،  ب�����ض��ر  ال��دك��ت��ور 
املنعم  عبد  املحامي  برئا�ضة  اخلمي�ص، 

العودات، وح�ضور هيئة الوزارة.
ال��وزاري،  البيان  مناق�ضات  يف  وحتدث 

منذ الثالثاء، 31 نائبا يف 4 جل�ضات.
اإىل  ال�ضرايرة  طالب  النائب  ولفت 
لعدم  احلكومة،  حما�ضبة  اإمكانية  ع��دم 
تنفيذية  برامج  ال��وزاري  البيان  ت�ضمني 
زمنيًا،  وحمددة  ل��الأداء،  قيا�ص  وموؤ�ضرات 
كما انتقد عدم ذكر تفا�ضيل ال�ضتثمارات 
ال��ت��ي ���ض��ت��ك��ون حت���ت م��ظ��ل��ة ال�����ض��ن��دوق 
من  اإن�ضاوؤه  املزمع  ال�ضتثماري  ال�ضيادي 

قبل احلكومة.
يف  ال��ف��ائ��دة  �ضعر  خف�ص  اإىل  ودع���ا 
الردن،  يف  املالية  واملوؤ�ض�ضات  البنوك 
اأبناء  تعليم  يف  املعلم  دور  اأهمية  موؤكدا 
الردن����ي����ني يف خم��ت��ل��ف ب���ق���اع ال���وط���ن، 
العايل  التعليم  ح��اج��ة  اىل  ب��الإ���ض��اف��ة 
ملراجعة معدلت القبول لدرا�ضة ال�ضريعة 
وتقليلها من 75 اإىل 65 باملئة، م�ضددا على 
اأهمية النهو�ص بالقطاع الزراعي، واإعادة 
ومراجعة  الن��ت��خ��اب،  ق��ان��ون  يف  النظر 
حماربة  ع��ن  ف�ضاًل  ال��ط��اق��ة،  اتفاقيات 

الف�ضاد.
عبيدات،  يحيى  النائب  قال  ذلك،  اىل 
مع  الثقة  ج�ضور  م��د  اإىل  اح��وج��ن��ا  “ما 
حاجاته  بتلبية  يحلم  ال���ذي  امل��واط��ن 
والجتماعية  والقت�ضادية  ال�ضحية 
جل  امللك  جاللة  اولها  التي  وال�ضيا�ضية 
وثقة  ثقته  وا���ض��ع��ا  وعنايته  اهتمامه 

ال�ضعب يف هذا املجل�ص النيابي.
واأ�ضاف، اإن العامل يواجه ظرفا �ضحيا 
اآثار  له  وكان  كغرنا  به  تاأثرنا  ا�ضتثنائيا 
معلنا  حياتنا،  مناحي  جميع  على  �ضلبية 
ال���وق���وف م��ع احل��ك��وم��ة يف اج��راءات��ه��ا 
العتبار  بعني  الخ���ذ  م��ع  الح���رتازي���ة 
اأث��ر  وتقليل  ال�ضعبة  ال��ظ��روف  م��راع��اة 
وتطوير  والنف�ضية،  القت�ضادية  التبعات 

خدمات القطاع ال�ضحي.
بوقف  احل��ك��وم��ة  ع��ب��ي��دات  وط��ال��ب 
اأ�ضحاب  حقوق  و�ضلب  الإداري  ال��رته��ل 
اخلربات والكفاءات ومنحها لالآخرين على 

ح�ضاب املزاجية واملح�ضوبيات.
الطراونة،  علي  النائب  دعا  جهته  من 
اىل دعم املتقاعدين الع�ضكريني والوقوف 
اىل جانبهم من خالل توزيع ارا�ص زراعية 
عليهم ل�ضتغاللها يف اإقامة م�ضاريع �ضغرة 
وتطوير  ع��ل��ي��ه��م،  امل����ادي  ب��ال��ن��ف��ع  ت��ع��ود 

موؤ�ض�ضة املتقاعدين الع�ضكريني.

مبلغ  بتخ�ضي�ص  احل��ك��وم��ة  وط��ال��ب 
اأ�ضرة  لكل  واحدة  ملرة  تدفع  دينار   5000
منتفعة من �ضندوق املعونة الوطنية لتقوم 
عليها  يدر  �ضغر  م�ضروع  باإن�ضاء  الأ�ضرة 
املعونة  تلقي  انتظار  من  بدل  ثابتا  دخال 

نهاية كل �ضهر.
واأ����ض���ار اىل ح��دي��ث احل��ك��وم��ة ح��ول 
داعيا  امل�ضتقلة،  والهيئات  ال��وزارات  دمج 
مديريات  دمج  جتربة  من  ال�ضتفادة  اىل 
الدرك  املدين وقوات  والدفاع  العام  الأمن 
والذي �ضاهم يف توفر ماليني الدنانر على 

خزينة الدولة.
ب�ضبو�ص  ف��اي��ز  ال��ن��ائ��ب  اك��د  ب���دوره 
ملنظومة  حقيقية  اإدارة  اإىل  احل��اج��ة 
ال�ضلطة  اأداء  على  وال��رق��اب��ة  الت�ضريع 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل��ي�����ص م���ن خ���الل ال�����ض��دام 
بل  الفر�ص  واقتنا�ص  النقاط  وت�ضجيل 
الردنية  للدولة  حقيقي  مفهوم  خالل  من 

النموذجية.
مع  امل��ب��ا���ض��ر  ال���ض��ت��ب��اك  اىل  ودع����ا 
امل�ضوؤولية  ب���روح  وال��ت��ح��دي��ات  الزم����ات 
الوطنية ارتكازا على �ضفافية وا�ضحة ول 
واإمنا  والنخبة  القرار  �ضانعي  يف  ينح�ضر 

يف الكل الوطني.
ومكافحة  م��ع��اجل��ة  اأن  اىل  واأ����ض���ار 
الأداء  من  م�ضتوى  تتطلب  كورونا  فرو�ص 
وم�ضتوى  امللكية  املرجعية  وروئ  يتوافق 
خالل  م��ن  املجتمعية،  امل�ضوؤولية  تطور 
الوطني  املركز  واإن�ضاء  املرجعيات  توحيد 

ملكافحة الأوبئة والمرا�ص ال�ضارية.
اأهمية  ال��ف��اي��ز  ب�ضام  ال��ن��ائ��ب  واأك���د 
الفرتات  يف  ح�ضل  ال��ذي  اخللل  معاجلة 
ال�ضعب  ب��ني  ال��ث��ق��ة  وان���ع���دام  ال�����ض��اب��ق��ة 
واحل���ك���وم���ة وال����ن����واب وال���ع���م���ل ع��ل��ى 
ل  الردن��ي��ني  ثقة  اأن  موؤكدا  ا�ضتعادتها، 
ت��رتدد  ول  الها�ضمي  بالنظام  ت��ت��زع��زع 
عبداهلل  امللك  جاللة  خطى  خلف  بال�ضر 

الثاين.
ي�ضهده الردن من تراجع  ما  اإن  وقال، 
القت�ضادية  احلالة  يف  وتدهور  النمو  يف 
احلالية  امل��ال��ي��ة  الإدارة  اأن  اىل  ي�ضر 
ولي�ص  ب��ن��اء  اإع���ادة  اإىل  حت��ت��اج  ل��ل��دول��ة 
ال�ضابقة  احلكومات  اأن  مو�ضحا  اإ�ضالحا، 
التي  املالية  القرارات  من  حملة  اتخذت 

اثقلت كاهل املواطن.
ي�ضتند  الجتماعي  الأم���ن  اأن  وب��ني 
ال�ضحة  اأ�ضا�ضية هي  اإىل ثالثة مرتكزات 
ببع�ضها  مرتبطة  وهي  والعمل  والتعليم 
بقطاع  الهتمام  وع��دم  وثيقا،  ارتباطا 

واهمال اآخر .
املواطن  اإن  العتوم،  زيد  النائب  وقال 
يتطلب  ما  واحلكومة،  بالربملان  ثقته  فقد 

جهدا اإ�ضافيا وم�ضارحة؛ لغايات ا�ضرتجاع 
الت�ضريعية  بال�ضلطتني  امل��واط��ن  ث��ق��ة 

والتنفيذية.
وط���ال���ب ب����اإع����ادة ال��ن��ظ��ر ب��ق��ان��ون 
التكتالت  على  ي�ضجع  ل  ال��ذي  النتخاب 
اأهمية  م��وؤك��دا  واحل��زب��ي��ة،  ال��رباجم��ي��ة 

تنمية الثقافة احلزبية.
وحماربة  القانون  �ضيادة  على  و�ضدد 
تغول  اإىل  م�ضرًا  واملح�ضوبية،  الوا�ضطة 
وت�ضجيع  بع�ص،  على  بع�ضها  ال�ضلطات 
ج��اذب��ا  الأردن  ي�ضبح  بحيث  ال���ري���ادة 
الثقافة  وزارة  دور  وتفعيل  للكفاءات، 
وتوفر  باملجتمع  الأخ��الق  �ضوية  رفع  يف 

من�ضة لالأفكار الريادية.
يا�ضني،  عبيد  النائب  قال  جانبه،  من 
العام  القطاعني  بني  العملي  التعاون  اإن 
اىل  ي��رت��ق��ي  ول  “�ضكلي”،  واخل���ا����ص 
ال��ت��ف��ك��ر وال��ت��خ��ط��ي��ط ال���ض��رتات��ي��ج��ي 
م�ضوؤوليات  يوظف  الذي  املوؤ�ض�ضي  والطار 
الب�ضرية  وقواه  واإنتاجه  اخلا�ص  القطاع 
القت�ضادية  املنظومة  يف  اأ�ضا�ضي  ك�ضريك 
ومعاجلة  الت�ضغيل  يف  ي�ضهم  ما  الوطنية، 

الفقر والبطالة وا�ضتغالل امثل للموارد. 
الق��ت�����ض��ادي  ال���واق���ع  ان  وا����ض���اف، 
و�ضاملة،  عميقة  مراجعة  اىل  بحاجة 
متكاملة  ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ة  ل��و���ض��ع  مت��ه��ي��دًا 
الثورة  وتواكب  ال�ضامل،  النهو�ص  حتقق 
الت�ضالت  وث���ورة  الرابعة  ال�ضناعية 
وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات وف��ت��ح الآف���اق 
طالب  كما  والخ��رتاع.  والب��داع  لالبتكار 
على  والق�ضاء  العام،  الأداء  �ضوية  برفع 
وهدر  الإداري،  والرتهل  الف�ضاد  ا�ضكال 
املال العام او امل�ضا�ص به، من خالل �ضيادة 
القانون وحتقيق العدالة وامل�ضاواة و�ضمان 

احلقوق.
م���ن ج��ه��ت��ه، ط��ال��ب ال��ن��ائ��ب ف��را���ص 
تدور  الذي  الطاقة  ملف  بفتح  العجارمة، 
م�ضروع  خ��ا���ض��ة  ك��ث��رة،  �ضبهات  ح��ول��ه 
العطارات، اإ�ضافة اىل تزويد املجل�ص بكل 
بني  احلوار  اىل  داعيًا  الطاقة،  اتفاقيات 
حلول  اىل  والو�ضول  واملعلمني  احلكومة 

مر�ضية للطرفني.
يبداأ  ال�ضيا�ضي  الإ���ض��الح  اإن  وق���ال، 
مب���راج���ع���ة ج�����ادة وخم��ل�����ض��ة ل��ق��ان��ون 
الن���ت���خ���اب، وال��ت��اأ���ض��ي�����ص ل��ل��ح��ك��وم��ات 
بحيث  جديد  م��ن  والنهو�ص  الربملانية، 
يف  ال�ضا�ضية  اللبنة  النواب  جمل�ص  يكون 

املرحلة املقبلة.
و�ضدد على �ضرورة ا�ضراك كل املكونات 
مبجل�ص  القت�ضادية  بالعملية  املعنية 
التنمية  م�ضارات  وربط  للتخطيط  قومي 

القت�ضادية مع بع�ضها.

اإن  اخل�����ض��اون��ة،  ي�ضار  ال��ن��ائ��ب  وق���ال 
ت�ضاركي  احلكومة  مع  النواب  جمل�ص  عمل 
حمل  من  الكلمة  تعنيه  ما  بكل  وتكاملي 
امل�����ض��وؤول��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة وات��خ��اذ ق���رارات 

يرتجمها الواقع العملي عند تنفيذها.
غّر  كورونا  وباء  انت�ضار  اأن  اإىل  واأ�ضار 
من  اأن  ي��درك  واجلميع  العامل  يف  الكثر 
�ضحة  على  املحافظة  احلكومة  اأول��وي��ات 
اجلانب  ان  ال  ال��ظ��روف  ك��ل  يف  امل��واط��ن 
اآمن يف هذه  القت�ضادي غر م�ضتقر وغر 

املرحلة ال�ضعبة.
امتحانا  ج��اء  ال��وب��اء  “ان  واأ���ض��اف، 
اأجمع؛ وما يهمنا هنا كيف  العامل  لقدرات 
نخرج منه �ضاملني ونحن منتلك كوادر طبية 
نثق بها ورجال علم هم مرجعنا يف املعلومة 

ال�ضحيحة واملوثوقة«.
اىل  ال�ضلول،  خ��ال��د  النائب  وت��ط��رق 
الع�ضكريني  املتقاعدين  روات��ب  ت�ضويب 
خا�ضة  ال��رت��ب،  ب��ني  ال��ف��ج��وة  لتقلي�ص 
والعدالة   ،2018 ع��ام  قبل  املتقاعدين 
املتقاعدين  ب��ني  العائلية  ال��ع��الوات  يف 
ال��ع�����ض��ك��ري��ني وم���ت���ق���اع���دي ال�����ض��م��ان 
املتقاعدين  �ضمول  عن  ف�ضاًل  الجتماعي، 
�ضندوق  ق��رو���ص  مب��ك��رم��ة  الع�ضكريني 
موؤ�ض�ضة  دور  وتفعيل  الع�ضكري،  الئتمان 
امل��ت��ق��اع��دي��ن ال��ع�����ض��ك��ري��ني والرت���ق���اء 
املتقاعدين  اإن�ضاف  جانب  اىل  بخدماتها، 
على  ال��رتك��ي��ز  اىل  دع���ا  ك��م��ا  امل��دن��ي��ني. 
وال��رج��وع  وال��ن��ق��ل،  ال�ضحي  ال��ق��ط��اع��ني 
املمكنة،  بال�ضرعة  ال��وج��اه��ي  للتعليم 
ووق�����ف اأوام������ر ال����دف����اع، اإ����ض���اف���ة اىل 
اإرب��د.  غ��رب  منطقة  يف  ل��واء  ا�ضتحداث 
“لقد  ال�ضرحان:  هادية  النائبة  وقالت 
عبر  ن�ضتن�ضق  ونحن  علينا  لزاما  ا�ضبح 
احلبيبة  دولتنا  لتاأ�ضي�ص  الأوىل  املئوية 
علينا  امللقاة  امل�ضوؤولية  قدر  على  نكون  اأن 
الدميقراطية  يف  الأمثلة  اأروع  لن�ضرب 
م��ن دعم  ب��د  لذلك ل  الإن�����ض��ان،  وح��ق��وق 
وال��راأي  ال���راأي  واح���رتام  التعبر  حرية 
على  باحل�ضول  ال�ضحفي  وح��ق  الآخ���ر 

املعلومة بكل �ضفافية«.
وا�ضافت، ان مهنة املعلم هي اأ�ضمى املهن 
النبياء  مهنة  فهي  �ضاأنا  واأعالها  واأرقاها 
ق�ضية  فالتعليم  ال�ضالم،  عليهم  والر�ضل 
دوره  يف  العطاء  م�ضرة  ت�ضتمر  وكي  وطن 
والثقافية  التنموية  النه�ضة  يف  الكبر 
ناجعة  حلول  و�ضع  يجب  والجتماعية 
لرد العتبار لهذا القطاع يف ظل �ضيا�ضات 

تعليمية غر م�ضتقرة.
املقبل  الأح���د  ي��وم  املجل�ص  ويوا�ضل 
مناق�ضة البيان الوزاري، بعد ان حتدث 41 

نائبا خالل الأيام الثالثة املا�ضية. 

النعيمي: التعليم االلكتروني 
ليس بديال عن التعليم المدرسي

قرار بوقف العمل في مشروع العبارة الصندوقّية 
بوسط العاصمة بعد االكتشافات األثرية

النواب يواصل مناقشة البيان الوزاري لنيل الثقة

*عمان 
وفاة و1215  ت�ضجيل 13  ال�ضحة  وزارة  اأعلنت 
اإ�ضابة بفرو�ص كورونا امل�ضتجّد يف اململكة اخلمي�ص، 
لرتفع العدد الإجمايل اإىل 3968 وفاة و304071 

اإ�ضابة.
يف  ح��ال��ة   )442( على  الإ���ض��اب��ات  وت��وّزع��ت 
يف  ح��ال��ة  و)317(  ع��ّم��ان،  العا�ضمة  حم��اف��ظ��ة 
و   ، الرمثا  يف  حالة   )59( منها  اإرب���د،  حمافظة 
حالة  و)74(  الزرقاء،  حمافظة  يف  حالة   )139(
حمافظة  يف  حالة  و)43(  البلقاء،  حمافظة  يف 
ال��ك��رك،  حم��اف��ظ��ة  يف  ح��ال��ة  و)42(  ع��ج��ل��ون، 
و)40( حالة يف حمافظة املفرق، و)37( حالة يف 
حمافظة جر�ص، و )29( حالة يف حمافظة ماأدبا، 
و )27( حالة يف حمافظة العقبة، و)18( حالة يف 
حمافظة الطفيلة، و )7( حالت يف حمافظة معان، 

منها حالتان يف البرتا.
رئا�ضة  ع��ن  ال�ضادر  الإع��الم��ي  امل��وج��ز  واأ���ض��ار 
احل��الت  ع��دد  اأن  اإىل  ال�ضحة  ووزارة  ال����وزراء 
بينما  حالة،   )15760( اإىل  و�ضل  حالّيًا  الن�ضطة 
امل�ضت�ضفيات  hىل  اأُدِخلت  التي  احل��الت  عدد  بلغ 

)83( حالة، فيما غادرت )77( حالة.
املوؤّكدة  احل��الت  ع��دد  اإجمايل  اأن  اإىل  ولفت 
حالة،   )620( امل�ضت�ضفيات  يف  العالج  تتلقى  التي 
امل�ضتخدمة  العزل  اأ�ضّرة  عدد  اإجمايل  بلغ  حني  يف 

 )493( وامل�ضتبهة  املوؤّكدة  للحالت  امل�ضت�ضفيات  يف 
اإجمايل  بلغ  فيما  باملئة،   11 بلغت  اإ�ضغال  بن�ضبة 
يف  امل�ضتخدمة  احلثيثة  ال��ع��ن��اي��ة  اأ����ض���ّرة  ع���دد 
 )211( وامل�ضتبهة  امل��وؤّك��دة  للحالت  امل�ضت�ضفيات 

بن�ضبة اإ�ضغال بلغت 22 باملئة.
ك��م��ا ب��ل��غ اإج���م���ايل ع���دد اأج���ه���زة ال��ت��ن��ّف�����ص 
للحالت  امل�ضت�ضفيات  يف  امل�ضتخدمة  ال�ضطناعي 
 10 بلغت  اإ�ضغال  بن�ضبة   )97( وامل�ضتبهة  املوؤّكدة 

باملئة.
كما اأ�ضار املوجز اإىل ت�ضجيل 1616 حالة �ضفاء 
يف العزل املنزيل وامل�ضت�ضفيات حالة، لي�ضل اإجمايل 

حالت ال�ضفاء اإىل )284343( حالة.
 ، اأجري  خمربّيًا  فح�ضًا   )29327( اأن  واأ�ضاف 
اأجريت منذ  لي�ضبح اإجمايل عدد الفحو�ضات التي 
بدء الوباء وحتى الآن )3345942( فح�ضًا، لفتا 
اإىل  و�ضلت  الإيجابّية  الفحو�ضات  ن�ضبة  اأن  اإىل 

قرابة 14ر4 باملئة.
باأوامر  اللتزام  اإىل  اجلميع  ال��وزارة  ودعت 
ارتداء  خ�ضو�ضًا  الوقاية،  �ضبل  واّتباع  الّدفاع، 
من  لأك��رث  التجّمعات  اإق��ام��ة  وع��دم  ال��ك��ّم��ام��ات، 
التي  التوعوية  احلملة  ومتابعة  �ضخ�ضًا،   )20(
فرو�ص  ع���دوى  م��ن  للوقاية  ال����وزارة  اأطلقتها 
ك���ورون���ا وت�����ض��ج��ي��ع الأف�����راد حل��م��اي��ة اأ���ض��ره��م 

)#بحميهم(. وجمتمعهم 

*عمان 
اأنه  الأزم��ات  واإدارة  لالأمن  الوطني  املركز  اأكد 
التجول  ت�ضاريح  لإ�ضدار  املخولة  الوحيدة  اجلهة 
احلكومية  للقطاعات  ال�ضامل  احلظر  اأوق���ات  يف 
املركز،  لدى  معتمدة  �ضاملة  اآلية  �ضمن  واخلا�ضة 
اخلا�ضة  الت�ضاريح  اإ�ضدار  �ضالحية  تعطى  فيما 
للحكام  الإن�ضانية  واحل��الت  الطارئة  احلالت  يف 
جهة  اأي  من  ت�ضاريح  اأي  اعطاء  ومينع  الأداري��ني، 
لالأمن  الوطني  امل��رك��ز  موافقة  دون  خمولة  غ��ر 
التي تعطي  �ضتتحمل اجلهة  الأزمات، حيث  واإدارة 

الت�ضاريح امل�ضوؤولية القانونية عن ذلك.
واأكد املركز �ضرورة وجود البطاقة التعريفية 
)البادج( العائدة للجهة التي يعمل لديها ال�ضخ�ص 
هويته  من  للتحقق  ال�ضخ�ضية  الهوية  جانب  اىل 
امل�ضادقة  �ضيتم  التي  الك�ضوفات  يف  ادراج��ه  عند 
عليها من قبل املركز الوطني لالأمن واإدارة الأزمات، 
علمًا اأن اجلهة املانحة لهذه البطاقة )البادج( هي 
حال  يف  القانونية  التبعات  كافة  �ضتتحمل  التي 

ا�ضدارها لأفراد ل يعملون لديها.
احلظر  م��ن  امل�ضتثناة  اجل��ه��ات  امل��رك��ز  واأع��ل��ن 
اجلمعة  ي��وم  لياًل   12 ال�ضاعة  من  املمتد  ال�ضامل 
النحو  على  �ضاعة،   24 ملدة  الأول  كانون   8 املوافق 
ال��ع��ام��ون  وامل���دع���ون  ال��ق�����ض��اة  ي�ضتثنى  ال��ت��ايل: 
املخت�ضون بالتحقيق واملحاكمة يف ق�ضايا خمالفات 

اأوامر الدفاع وكوادرهم الإدارية امل�ضاندة.

القطاع الصحي.
يف  العاملة  الطبية  ال��ك��وادر  ك��اف��ة  ي�ضتثنى 
ال�ضامل  احلظر  قرار  من  واخلا�ص  العام  القطاعني 

وباحلد الأدنى لإدامة العمل.
يف  العاملة  الإداري����ة  ب��ال��ك��وادر  يتعلق  فيما 
اأو  ر�ضمي  بكتاب  تزويدهم  يجب  ال�ضحي  القطاع 
الذي  امل�ضت�ضفى  من  ذلك  تثبت  تعريفية  بطاقة 

يعملون لديه.
قبل  من  املعتمدة  اخلا�ضة  للمختربات  ي�ضمح 
 PCR ال��ك��ورون��ا  فح�ص  لإج���راء  ال�ضحة  وزارة 
�ضريطة  ال�����ض��ام  ف���رتة احل��ظ��ر  ب��احل��رك��ة خ���الل 
يحملوا  واأن  املخترب،  �ضعار  حتمل  ب�ضيارة  حركتهم 
)بادج( املخترب، وك�ضف م�ضدق من املخترب، وكتاب 

الإعتماد من وزارة ال�ضحة.
امل�ضت�ضفيات  مع  املتعاقدة  لل�ضركات  ي�ضمح  كما 
فرتة  خ��الل  باحلركة  طبية(  م���واد  اأو  )اإط��ع��ام 
احلظر ال�ضامل ب�ضيارات ال�ضركة فقط من ال�ضاعة 
�ضريطة  الليل  منت�ضف   12 ال�ضاعة  اإىل  م�ضاًء   6
حيازة ال�ضائق لوثيقة تثبت وجود طلبية طبية اأو 

مواد غذائية من امل�ضت�ضفى.
كت�ضريح  امل�ضت�ضفى  من  اخل��روج  ورق��ة  تعتمد 
املري�ص  من  لكل  ال�ضامل  احلظر  فرتة  خالل  مرور 
وح�ضب  حم��ددة  توقيتات  �ضمن  فقط  وال�ضائق 

موعد اخلروج ومكان ال�ضكن.
ومر�ضى  ال��ك��ل��ى  غ�ضيل  مل��ر���ض��ى  ي�����ض��رح  ك��م��ا 
خالل  م��ن  امل�ضت�ضفيات  اإىل  بالذهاب  ال�ضرطان 
حمل البطاقات ومواعيد املراجعة، وي�ضمح لكل من 
يحمل بطاقة مرافق من امل�ضت�ضفى م�ضدقة ح�ضب 
ال�ضاعة  10ولغاية  ال�ضاعة  من  باحلركة  الأ�ضول 
ال�����ض��ام��ل، وتعتمد  ف��رتة احل��ظ��ر  اأث��ن��اء  2 ظ��ه��رًا 
فرتة  خالل  مرور  كت�ضريح  املوعد  املراجعة  ورقة 
فقط  وال�ضائق  املري�ص  م��ن  لكل  ال�ضامل  احلظر 
مراجعة  موعد  وح�ضب  حم��ددة  توقيتات  �ضمن 

امل�ضت�ضفى.

أصحاب الصيدليات.
احلظر  قرار  من  ال�ضيدليات  اأ�ضحاب  ُي�ضتثنى 
لالأدوية  املنزيل  التو�ضيل  بعملية  للقيام  ال�ضامل 
ال�ضرورية والطارئة �ضريطة اإظهار البادج اخلا�ص 
بالنقابة وي�ضمح لهم بفتح �ضيدلياتهم من ال�ضاعة 
10 �ضباحًا اإىل ال�ضاعة 8 م�ضاًء ومينع البيع املبا�ضر 
اأخذ  على  تواجدهم  ويقت�ضر  الأ�ضباب  كانت  مهما 

الدواء وتوزيعه.

قطـاع اإلدارة املحلية.
الإدارة  وزارة  وعمال  ك��وادر  جميع  ي�ضتثنى 
املحلية، البلديات وجمال�ص اخلدمات امل�ضرتكة من 
من  حركتهم  تكون  اأن  على  ال�ضامل،  احلظر  ق��رار 

خالل ال�ضيارات التابعة للوزارة والبلديات فقط.

وزارة التربية والتعليم.
اإدارة  على  والقائمني  ال��وزارة  مركز  ُي�ضتثنى 
وال�ضركات  ال����وزارة  موظفي  م��ن  در���ض��ك  من�ضة 
والقائمني  الدولية  المتحانات  وطلبة  اخلا�ضة 

على تلك المتحانات .
كما ي�ضمح باحلركة ل�ضيارات توزيع ا�ضطوانات 
ا�ضطوانات  لتوزيع  املنزيل  امل�ضال  البرتويل  الغاز 
 6 ال�ضاعة  ولغاية  �ضباحًا   6 ال�ضاعة  م��ن  ال��غ��از 
ا�ضطوانات  نقل  ل�ضاحنات  باحلركة  وي�ضمح  م�ضاًء، 

اإىل  التعبئة  حمطات  من  امل�ضال  ال��ب��رتويل  الغاز 
م�ضتودعات تخزين ال�ضطوانات على مدار ال�ضاعة، 
البرتويل  الغاز  نقل  ل�ضهاريج  باحلركة  وي�ضمح 

امل�ضال و�ضهاريج املحروقات على مدار ال�ضاعة.

قطاع املياه والري.
و�ضهاريج  العادمة  املياه  نقل  ل�ضهاريج  ي�ضمح 
نقل املياه ال�ضاحلة لل�ضرب بالعمل من ال�ضاعة 10 
�ضباحًا وحتى ال�ضاعة 4 م�ضاًء خالل فرتة احلظر 

ال�ضامل.
اململكة  يف  املعتمدون  الدبلوما�ضيون  ي�ضتثنى 
يف  العاملة  والدولية  الإقليمية  املنظمات  وموظفو 

اململكة.
كما ُت�ضتثنى جميع الكوادر العاملة يف املطارات 
املوظف  يكون  اأن  �ضريطة  ال�ضامل  احلظر  قرار  من 
الأ�ضول  ح�ضب  م�ضدق  وك�ضف  املطار  لبادج  حاماًل 

من قبل اجلهة التي يعمل لديها.

قطاع اإلعالم.
من  الإع��الم  و�ضائل  موظفي  من  عدد  ي�ضتثنى 
تتطلب  ومن  الأدن��ى،  وباحلد  ال�ضامل  احلظر  قرار 

طبيعة عمله التواجد يف امليدان فقط .
املتواجدين  الأ�ضخا�ص  جميع  ُي�ضتثنى  كما 
ال�ضامل، وي�ضمح لهم  داخل عملهم من قرار احلظر 
املن�ضاآت �ضريطة عدم مغادرتها  بالعمل داخل هذه 

لأي �ضبب كان وحتى النتهاء من موعد احلظر.
)ال�ضاحنات  ال���ربي  النقل  ح��رك��ة  ي�ضتثنى 
جميع  واإىل  من  الب�ضائع(  على  التخلي�ص  وقطاع 
يقوم  اأن  على  الربية،  واملراكز  واملعابر  املطارات 
ابراز  عن  ف�ضاًل  ال�ضحن،  بولي�ضة  باإبراز  ال�ضائق 
املخل�ضني للبطاقة التعريفية، وت�ضتثنى ال�ضاحنات 
اإىل  حمافظة  من  الغذائية  املواد  لنقل  املخ�ض�ضة 

اأخرى.
وحم��الت  وال�ضيانة  امليكانيك  ل��ور���ص  ي�ضمح 
على  مبا�ضرة  واجهاتها  تقع  والتي  الغيار  قطع  بيع 
الطرق اخلارجية الرئي�ضية التي تربط حمافظات 
اململكة مع بع�ضها البع�ص بالعمل خالل فرتة احلظر 
ال�ضيارات  وكذلك  ال�ضحن  حركة  خلدمة  ال�ضامل 
املهن  رخ�ضة  ابراز  �ضريطة  باحلركة،  لها  امل�ضرح 
عمان  اأمانة  قبل  من  الأ�ضل  طبق  ختم  خمتومة 

الكربى او البلدية املخت�ضة.
امل�����ض��اف��رون ع��رب امل��ط��ارات وامل��ع��اب��ر ال��ربي��ة: 
اململكة  اإىل  الربية  املعابر  عرب  القادمون  ي�ضتثنى 
وبح�ضب  اجلواز  على  القدوم  ختم  اإظهار  �ضريطة 
احلركة  ت�ضريح  منح  يتم  حني  يف  القدوم،  تاريخ 
اجلوار  دول  اإىل  املعابر  هذه  خالل  من  للمغادرين 

من خالل احلاكم الإداري.
خالل  م��رور  كت�ضريح  الطائرة  تذكرة  تعتمد 
فرتة احلظر ال�ضامل لكل من امل�ضافر وال�ضائق فقط 
الطائرة  موعد  وح�ضب  حم��ددة  توقيتات  �ضمن 

ومكان �ضكن امل�ضافر.

قطاع الزراعة.
ي�ضرح لأ�ضحاب حمالت طيور الزينة واأ�ضماك 
ال��زي��ن��ة وحم���الت ت��رب��ي��ة احل��ي��وان��ات الأل��ي��ف��ة 
ال�ضاعة  من  باحلركة  الأ�ضماك  م��زارع  واأ�ضحاب 
من  ع�ضرًا  الرابعة  ال�ضاعة  لغاية  ظهرًا  الثانية 
�ضريطة  ومزارعهم  حمالهم  اإىل  اإقامتهم  اأماكن 
اأو  عمان  اأمانة  عن  ال�ضادرة  املهن  رخ�ضة  اإب��راز 
وزارة  ع��ن  ال�����ض��ادرة  املحل  رخ�ضة  اأو  البلديات 
�ضاحب  غر  اآخر  �ضخ�ص  قيام  حال  ويف  الزراعة، 
اأو  الأ���ض��م��اك  اأو  ال��ط��ي��ور  ه��ذه  بخدمة  امل��ن�����ض��اأة 
اأن يكون معه الرخ�ضة  احليوانات الأليفة �ضرورة 
ال��زراع��ة  وزارة  م��ن  ال�����ض��ادرة  الأ�ضلية  الورقية 

ولي�ضت �ضورة عنها.
احلي  الدجاج  لنقل  املخ�ض�ضة  لل�ضيارات  ي�ضمح 
باحلركة والتنقل من ال�ضاعة 5 م�ضاًء يوم اجلمعة 
املوافق 8 كانون الثاين ولغاية انتهاء فرتة احلظر 
ملحالت  امل���زارع  م��ن  ال��دج��اج  لنقل  وذل��ك  ال�ضامل 

النتافات وامل�ضالخ.
الناقلة  وال�����ض��ي��ارات  ل��ل��م��زارع��ني  ي�ضمح  كما 
للخ�ضار والفواكه باحلركة من املزارع اإىل الأ�ضواق 
الكربى  عمان  لأمانة  املركزي  ال�ضوق  املركزية( 
من  اإعتبارًا  املحافظات)  يف  املركزية  والأ���ض��واق 
كانون   8 امل��واف��ق  اجلمعة  ي��وم  م�ضاًء   6 ال�ضاعة 

الثاين ولغاية انتهاء فرتة احلظر ال�ضامل.
املركزية  والفواكه  اخل�ضار  لأ�ضواق  ي�ضمح  كما 
بالعا�ضمة عمان واملحافظات والعاملني بها وامل�ضرح 
اإعتبارًا من  لهم من قبل الأمانة والبلديات بالعمل 
الثاين  كانون   8 املوافق  اجلمعة  م�ضاًء   6 ال�ضاعة 

وحتى انتهاء فرتة احلظر ال�ضامل.
اأ�ضخا�ص  ل�ضتة  ي�ضمح  الن�ضانية:  احل��الت 
الوفاة  اجراءات  لإمتام  باحلركة  املتوفى  ذوي  من 
ال�ضامل �ضريطة وجود  والدفن خالل فرتة احلظر 

بالغ الوفاة من امل�ضت�ضفى.

13 وفاة و1215 إصابة بفيروس 
كورونا و1616 حالة شفاء

إدارة األزمات تعلن الجهات المستثناة 
من الحظر الشامل يوم الجمعة



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

املخاطرة والفعل".
العامل الب�شري

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

القمر والتي تبلغ 10 اآلف دولر للكيلوغرام الواحد

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

فرة حمددة.
كوكب احليوان�ت

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

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

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

الرية.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

من ال�سرط�ن
البحث عن روابط جديدة

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

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

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

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

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

جديدة الأمرا�ض القلب واالأوعية الدموية.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

امللوك
يف  الفراعنة  ملوك  اأحد  ابنة  قر  على  العثور 

ده�سور جنوب الق�هرة

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

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

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

ال�سديد
1- ال للقيلولة

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

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

الليل.
2- التوقيت

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

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

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

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

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

املنع�سة اإىل املك�ن.

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

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

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

ب�لرودة.
5- املراوح

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

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

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

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

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

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

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

النوم.
7- فكر فيم� ت�سربه

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

املركزي، وجتعلن� اأكرث يقظة.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

باأمرا�ض القلب.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عنا�سر بعينها.

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

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

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

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

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

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

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

املختلفة؟
    ملاذا كان اأجدادنا يثقبون روؤو�سهم؟

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

الهدف الأ�سلي!

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

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

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

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

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

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

ر. ال�سكَّ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اخلام�ض
ما املخاوف؟

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اخلام�ض.
موجات الراديو غري موؤينة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

احلرارة حتى الآن".
حدود التعر�ض

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

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

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

للوقاية الإ�سعاعية. اللجنة الدولية 

تعرف على الحيلة التي يستخدمها 
خبراء التسويق لدفعك إلنفاق المزيد

فوائد الشوفان في الرجيم الغذائي

هل تسبب شبكات هواتف الجيل الخامس أضرارا صحية؟
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*وكاالت
ل متر �ضاعة داخل جدران الزمالك، اإل 
بحدث جديد يخ�ص لعبي الفريق الأول، 
القلعة  مهاجم  حممد،  م�ضطفى  وحتديدا 
البي�ضاء، الذي رفع راية الع�ضيان يف وجه 

الإدارة املوؤقتة املكلفة باإدارة النادي.
بقيادة  للزمالك،  الفني  اجلهاز  وق��رر 
ا�ضتبعاد  بات�ضيكو،  ج��امي��ي  ال��ربت��غ��ايل 
اجلي�ص،  ط��الئ��ع  م��واج��ه��ة  م��ن  م�ضطفى 

املقررة بعد غٍد ال�ضبت، باجلولة ال�ضاد�ضة 
�ضتقام  والتي  املمتاز  امل�ضري  ال��دوري  من 

ب�ضتاد ال�ضوي�ص اجلديد.
وعلم كووورة من م�ضدر داخل الفريق، 
على  الع��ت��م��اد  يرف�ص  الفني  امل��دي��ر  اأن 
رغم  اجلي�ص،  طالئع  مواجهة  يف  م�ضطفى 
الأزمة الهجومية التي يعاين منها الفريق، 

وذلك بعد غيابه عن مران الأم�ص. 
وقال امل�ضدر، اإن م�ضطفى حممد يفتقد 

ب�ضبب  املا�ضية،  ال��ف��رتة  خ��الل  ال��رتك��ي��ز 
الربتغايل  دفع  ما  وهو  الرحيل  يف  رغبته 
الفرتة  خ��الل  امل��ب��اري��ات  م��ن  ل�ضتبعاده 

املا�ضية.
من  اأك��رث  يف  اأك��د  ق��د  بات�ضيكو،  وك��ان 
لعب  اأي  باختيار  ي�ضمح  لن  اأن��ه  منا�ضبة 
خ���ارج ت��رك��ي��زه داخ���ل ق��ائ��م��ة ال��ف��ري��ق، 
و�ضيعتمد فقط على العنا�ضر التي تلتزم يف 

التدريبات واملع�ضكرات.

الزمالك  عن  غ��اب  م�ضطفى  اأن  يذكر 
خالل لقاء اإنبي الأخر، لأ�ضباب فنية وفًقا 
ملا اأعلنه اجلهاز الفني، و�ضغل عمر ال�ضعيد 

مركزه ليفوز الزمالك بثنائية.
الثالث  املركز  حالًيا  الزمالك  ويحتل 
 10 بر�ضيد  امل��م��ت��از،  امل�����ض��ري  ب��ال��دوري 
الو�ضيف  الأه��ل��ي  ع��ن  متخلفا  ن��ق��اط، 
بفارق  املت�ضدر  واجلونة  الأهداف  بفارق 

. نقطة

*وكاالت
الفني  املدير  زم��ع،  اأب��و  اهلل  عبد  اأك��د 
للوحدات، اأن فريقه ا�ضتحق احل�ضول على 
لقب دوري املحرتفني الأردين، عن جدارة 

وا�ضتحقاق.
وقال اأبو زمع يف ت�ضريحات ملوقع ناديه 
البداية  منذ  ال�����ض��دارة  على  “حافظنا 
مميزة  اأرق��اًم��ا  حققنا  النهاية،  وح��ت��ى 

دفاعًيا وهجومًيا، منلك هداف الدوري«.
واأ�ضاف “طموحنا لن يتوقف من حيث 
اآخ��ر  يف  الن��ت�����ض��ارات  حتقيق  يف  رغبتنا 
لفريق  النقطي  التح�ضيل  لك�ضر  جولتني، 
والذي  ال�ضابقة  ال�ضنوات  يف  القدم  كرة 

توقف عند 53 نقطة«.
واع���ت���رب اأب����و زم����ع، امل��و���ض��م احل���ايل 
نظًرا  التدريبية  م�ضرته  يف  الأ���ض��ع��ب 
جائحة  ب�ضبب  الطبيعية  غر  للظروف 

كورونا والتوقفات املتعددة.
هذا  تكرمي،  اأف�ضل  اهلل  “اأكرمنا  ونوه 
ال��وح��دات  ن��ادي  ملنظومة  يعود  النجاح 
الأبطال  الالعبني  لأبنائي  ال�ضكر  ككل، 
املباريات  �ضغط  وحتملهم  جهودهم  على 
ال�ضكر  الأوق����ات،  بع�ص  يف  وال��ت��دري��ب��ات 
ب�ضار  بقيادة  ال�ضابقة  ل���الإدارة  مو�ضول 
برئا�ضة  املوؤقتتني  والإدارت��ني  احلوامدة، 

العني وجيه عزايزة«.
ووجه اأبو زمع، ال�ضكر ل�ضاحب املجهود 
�ضلباية،  زي��اد  الكرة  ن�ضاط  مدير  الوافر 

ولكل �ضخ�ص �ضاهم يف حتقيق الإجناز.
اأن جماهر الوحدات كانت  وك�ضف عن 
الفريق،  تخ�ص  و�ضغرة  كبرة  كل  تتابع 
من  الالعبني  حتفيز  يف  مهًما  دوًرا  ولعبت 

اأجل ح�ضد اللقب.
�ضنعقد  متوا�ضال،  �ضيبقى  “العمل  واأمت 
لو�ضع  القرار  اأ�ضحاب  مع  مكثفة  جل�ضات 
والذي  املقبل  للمو�ضم  العمل  ا�ضرتاتيجية 

اأبطال  ب��دوري  تاريخية  م�ضاركة  �ضي�ضهد 
قادر  فريق  جتهيز  بهدف  �ضنجتهد  اآ�ضيا، 
على مقارعة اأقوى املناف�ضني لتكون م�ضرقة 

وموؤثرة كما تتمناها جماهرنا الوفية”.

فرمان جديد داخل الزمالك 
لتأديب مصطفى محمد

مدرب الوحدات: نخطط لمشاركة 
مؤثرة في دوري أبطال آسيا

*وكاالت
حكاية  �ضياغة  يف  ال��وح��دات  اأب���دع 
امل��ح��رتف��ني  دوري  ب��ط��ول��ة  ل��ق��ب  ح�����ض��م 
يف  ال����«17«  للمرة  ال��ق��دم،  بكرة  الأردين 
تاريخه، وقبل جولتني من ختام امل�ضابقة.
ب�”50 نقطة”، اعتباره  الوحدات  ورد 
حيث   ،)0-1( عليه  وف��از  اجلزيرة  اأم��ام 
اأداًء يليق ب�ضخ�ضية البطل نال على  قدم 
اأ�ضبحت  التي  جماهره،  اإع��ج��اب  اإث���ره 
ظ��ه��وره  اجل��م��ر،  م��ن  اأح���ر  ع��ل��ى  تتنظر 

التاريخي يف دوري اأبطال اآ�ضيا.
على  املناف�ضة  �ضراع  الوحدات  وترك 
واللذان  والرمثا  اجلزيرة  بني  الو�ضافة 
ت�ضاويا يف الر�ضيد النقطي ب�”38” نقطة.
حالة  وال�ضلط  الرمثا  فريقا  وكّر�ص 
الألق على �ضعيد الأداء والنتائج ووا�ضال 

انت�ضاراتهما الواثقة وامل�ضتحقة.
احل�ضرة،  دم��وع  الأه��ل��ي  فريق  وذرف 
اأندية  مل�ضاف  الهابطني  اأول  ك��ان  حيث 
بهدف  خ�ضارته  بعد  الأوىل،  ال��درج��ة 

وحيد اأمام �ضباب العقبة.
العقبة  و�ضباب  �ضحاب  ف��رق  وت�ضعى 
بالأهلي  اللحاق  جتنب  اإىل  وال�ضريح 
دخلت  حيث  الأوىل،  ال��درج��ة  ل���دوري 

ح�ضابات الهبوط على البطاقة الثانية.
اللقب”،  “حامل  الفي�ضلي  ووا���ض��ل 
يف  جماهره  وترك  املعهود،  غر  تراجعه 
تعر�ص  بعدما  والغ�ضب،  احلرة  من  حالة 

خل�ضارة جديدة اأمام ال�ضلط “2-1«.
ا لأبرز الأحداث  ويقدم كووورة ملخ�ضً
والأرقام مع ختام اجلولة 20، وفقا للتايل:
�ضاحب  بلقب  ال��وح��دات  احتفظ   -
هدفا،   ”39“ بت�ضجيله  هجوم  خط  اأق��وى 
دفاعي  خط  اأقوى  �ضاحب  يزال  ما  كذلك 

حيث تلقفت �ضباكه “8” اأهداف فقط.
- ب��ق��ي الأه���ل���ي الأ����ض���ع���ف ه��ج��وم��ا 
�ضباب  اأ�ضبح  فيما  هدفا،   ”14“ بت�ضجيله 
ا�ضتقبلت  حيث  دف��اع��ًا  الأ�ضعف  الأردن 

�ضباكه “36” هدفا.
حتقيقًا  الأك����رث  ال���وح���دات  يعترب   -
اجلزيرة  يليه  ف��وزا  ب�”16”  لالنت�ضارات 

والرمثا ب�”11” فوزا لكل منهما.
- حاب والأهلي الأكرث عر�ضة للخ�ضارة 
حيث خ�ضر كل منهما “11” مرة، وما يزال 

معان و�ضباب العقبة الأكرث تعادًل ب�”11” 
مرة لكل منهما.

ومعان  والفي�ضلي  اإربد  احل�ضني  فرق   -
وال�ضريح  العقبة  و�ضباب  الأردن  و�ضباب 
و�ضحاب والأهلي، ا�ضتقبلت �ضباكهم اأهدافا 

اأكرث مما �ضجلوا.
اجلولة  يف  التهديفي  املوؤ�ضر  ارتفع   -
اجلولة  مع  مقارنة  هدفا،   ”21“ اإىل   20
هدًفا   17 ت�ضجيل  �ضهدت  التي  ال�ضابقة 

فقط.

يف  امل�ضجلة  الأه�����داف  ع���دد  ب��ل��غ   -  
 120 يف  هدًفا   294 الآن،  حتى  البطولة 

مباراة.
البطولة  يف  ف���وًزا   80 ت�ضجيل  مت   -
الأردنية حتى الآن، فيما انتهت 40 مباراة 

بنتيجة التعادل.
العزيز  ع��ب��د  ال�����ض��ن��غ��ايل  ي���زال  م��ا   -
ب�ضدارة  يحتفظ  الوحدات  مهاجم  اأنداي 
الهدافني ب�”12” هدفا، يليه حممد العك�ص 

“الفي�ضلي” ب�”10” اأهداف.

الوحدات ُيبدع على منصة البطل.. 
واألهلي يذرف دموع الحسرة *وكاالت

اأكد نادي الرمثا اأن جائحة كورونا، منحت فريق 
كرة القدم فر�ضة اكت�ضاف املواهب من ابناء املدينة، 

التي ما كانت لتظهر لول ظروف الوباء وتاأثراته.
الرمثا  نادي  �ضر  واأم��ني  العالمي  الناطق  وبني 
املعروفة  ك��ورون��ا  جائحة  اأن  عاقولة،  اب��و  حممد 
احلياة،  مناحي  خمتلف  على  ال�ضلبية  وتاأثراتها 
الكروية  امل��واه��ب  م��ن  لال�ضتفادة  ال��ن��ادي  دف��ع��ت 
النا�ضئة يف مدينة الرمثا، والتي ما كان لها اأن ت�ضارك 

مع فريق كرة القدم، لول تداعيات اجلائحة.
الأن��ب��اء  لوكالة  ت�ضريح  يف  عاقولة  اب��و  وب��ني 

دوري  ظ����روف  اأن  اخل��م��ي�����ص،  )ب����رتا(  الردن���ي���ة 
امل��ح��رتف��ني، وارت��ف��اع اع���داد ا���ض��اب��ات ك��ورون��ا بني 
بالعبي  لال�ضتعانة  الرمثا  ن��ادي  دفعت  الالعبني، 
فرق الفئات العمرية يف النادي، حيث اثبت اغلبهم 
وهذا  الأوىل،  الفريق  �ضفوف  يف  اللعب  يف  احقيتهم 
توجه  عن  عاقولة  ابو  وك�ضف  كبرا.  مك�ضبا  يعد 
املو�ضم  يف  الواعدة،  املواهب  من  لال�ضتفادة  النادي 
املقبل، من خالل ابرام عقود احرتافية مع  الكروي 
للفريق  النتقال  ا�ضتحقوا  الذين  ال�ضباب  الالعبني 
الأول، بعد اأن منحتهم جائحة كورونا فر�ضة الظهور 

يف الدوري واثبات احقيتهم باللعب.

*وكاالت
عمق  الأردن���ي���ة،  ال��ب��ارامل��ب��ي��ة  اللجنة  اأك����دت 
العالقات مع الأ�ضقاء الكويتيني يف خمتلف املجالت 
ول�ضيما يف املجال الريا�ضي، داعية ملزيد من التعاون 
وحتديدا  الريا�ضية  احلركة  يخدم  مبا  والتن�ضيق 

الريا�ضة الباراملبية.
الدكتور  اللجنة  رئي�ص  زي��ارة  خالل  ذلك  جاء 
ال��ربغ��وث��ي،  مها  ال��ع��ام  واأم��ي��ن��ه��ا  ال���رز  اب��و  ح�ضني 
ولقاء  الثالثاء،  اأم�ص  عمان  يف  الكويتية  ال�ضفارة 

اللجنة  واأ�ضارت  الديحاين.  عزيز  الكويتي  ال�ضفر 
تطرق  اللقاء  اأن  اإىل  �ضحفي،  بيان  يف  الباراملبية 
البلدين  بني  الريا�ضية  العالقات  تطوير  �ضبل  اإىل 
منتخباتها  وجاهزية  اللجنة  واأن�ضطة  ال�ضقيقني، 
خا�ضة  املقبلة  اخلارجية  البطولت  يف  للم�ضاركة 
بطولة باراملبيك طوكيو. واأثنى ال�ضفر الكويتي على 
عمل اللجنة خالل الفرتة املا�ضية، وخ�ضو�ضا تاأهيل 
والقارية  العربية  لال�ضتحقاقات  املعوقني  الالعبني 

والعاملية خ�ضو�ضا باراملبيك طوكيو املقبلة. 

*وكاالت
يتطلع ليفربول لإبرام �ضفقات من العيار الثقيل 
الفريق  لرتميم  املقبلة،  ال�ضيفية  النتقالت  خالل 
وقاريا،  حمليا  البطولت  على  لال�ضتحواذ  الطامح 

م�ضتقبال.
مبخططات  ت�ضطدم  الأحمر  النادي  رغبة  لكن 
بعد  ت�ضكيلته  لتجديد  ي�ضعى  ال��ذي  مدريد  ري��ال 

تذبذب امل�ضتوى يف املو�ضمني الأخرين.
اأن  اخلمي�ص،  اإ�ضباين،  �ضحفي  تقرير  وك�ضف 
مبابي  كيليان  الثنائي  �ضم  على  م�ضمم  ليفربول 
مدافع  األب��ا  وديفيد  جرمان،  �ضان  باري�ص  مهاجم 

بايرن ميونخ، حتى الرمق الأخر.
ويعترب الثنائي مبابي واألبا من الالعبني الذين 
فالأول  املقبل،  ال�ضيفية  النتقالت  �ضوق  �ضي�ضعلون 
لتفاق  يتو�ضل  ومل   ،2022 �ضيف  يف  عقده  ينتهي 
هو  املقبل  املركاتو  ف��اإن  وبالتايل  التجديد،  حول 
بختام  عقده  فينتهي  ال��ث��اين  اأم��ا  لبيعه،  الأن�ضب 
�ضينرتال  ديفين�ضا  موقع  وق��ال  اجل���اري.  املو�ضم 

مدريد  ري��ال  اأن  اأح��د  على  يخفى  ل  اإن��ه  الإ�ضباين، 
على  كبرة  اآم���اًل  ي�ضع  حيث  الثنائي،  ب�ضم  مهتم 
مبابي لكي ي�ضبح اأف�ضل لعب يف العامل، كما ي�ضعى 

لتعزيز دفاعاته ب�ضم األبا يف �ضفقة جمانية.
مدريد  ري��ال  اأن  اإىل  التقرير،  اأ�ضار  ذل��ك،  وم��ع 
�ضيلقى  واإمنا  الالعبني على طبق من ذهب،  ي�ضم  لن 
�ضراًعا �ضر�ًضا للغاية من ليفربول الذي ي�ضعى بدوره 

للفوز بخدمات الثنائي.
كبًرا  حلًما  يعد  مبابي  اأن  التقرير،  واأو���ض��ح 
فرتة  منذ  ل��ل��ري��دز،  الفني  امل��دي��ر  ك��ل��وب،  ليورجن 
خا�ضة  ل�ضمه،  مواتية  الفر�ضة  اأن  ويدرك  طويلة، 
بعدما اأبدى املهاجم الفرن�ضي اإعجابه بليفربول مع 

املدرب الأملاين.
اأن  اأما بالن�ضبة لألبا، فيعرفه كلوب جيًدا منذ 

كان مدرًبا لبورو�ضيا دورمتوند.
�ضغف  زاد  حًرا،  لعًبا  النم�ضاوي  اأ�ضبح  وبعدما 
املدرب الأملاين ل�ضمه، خا�ضة يف ظل اإ�ضابة الثنائي 

فرجيل فان دايك وجو جوميز.

*وكاالت
حمد  بن  نا�ضر  لدوري  اخلام�ضة  اجلولة  تنطلق 
املمتاز لكرة القدم اجلمعة باإقامة 3 مواجهات قوية، 
فيما ي�ضهد ال�ضبت قمة املحرق الو�ضيف واحلد حامل 
اللقب. و�ضيكون النجمة اأمام اختبار جديد لتحقيق 
�ضتاد  على  الب�ضيتني  ي��واج��ه  عندما  الأول  ف��وزه 
بر�ضيد  التا�ضع  املركز  النجمة  يحتل  حيث  املحرق، 
نقطتني بعدما خ�ضر مباراتني وتعادل مبثلهما، فيما 
ال�ضاد�ص بر�ضيد 4 نقاط بفارق  املركز  الب�ضيتني يف 

6 نقاط عن املت�ضدر.
وياأمل املنامة موا�ضلة انطالقته عندما يلعب مع 

املالكية املرتاجع والذي ياأمل بتحقيق الفوز الأول.
املركز  املباراة بر�ضيد 7 نقاط يف  املنامة  يدخل 
الرابع ولديه فر�ضة للم�ضاركة يف ال�ضدارة املوؤقتة، 
ي�ضعى  مبارك  مو�ضى  مدربه  بقيادة  املالكية  فيما 
وحيد  وتعادل  هزائم   3 بعد  الأول  الفوز  لتحقيق 
الذي  العا�ضر  املركز  يف  فقط  واح��دة  نقطة  ولديه 

يدفع ب�ضاحبه للدرجة الثانية.
و�ضيكون لقاء البديع والأهلي ب�ضعار الهروب من 
املركزين  الفريقان  يحتل  حيث  املتاأخرة،  املراكز 
 4( الر�ضيد  بنف�ص  التوايل  على  والثامن  ال�ضابع 

نقاط(، وكل منهما ياأمل يف حتقيق الفوز.

*وكاالت
املنتخب الوطني للمالكمة مع�ضكرا تدريبيا  بداأ 
يف العا�ضمة الأوزبكية ط�ضقند؛ ا�ضتعدادا للم�ضاركة 

يف الت�ضفيات الأوملبية واأوملبياد طوكيو 2021.
اإىل  متوجها  الأرب���ع���اء  فجر  املنتخب  وغ���ادر 
اأوزبك�ضتان يف مع�ضكر تدريبي ي�ضتمر حتى 20 ال�ضهر 
احلايل، قبل التوجه مبا�ضرة من ط�ضقند اإىل بولندا 

للم�ضاركة يف البطولة الدولية ثم العودة اإىل عمان 
الإعالمي  الناطق  واأك���دت  احل��ايل.  ال�ضهر   31 يف 
الأردن��ي��ة  الأن��ب��اء  لوكالة  يعقوب  راي���ة  ل��الحت��اد 
املع�ضكر  اختتام  بعد  �ضيتوجه  املنتخب  اأن  )ب��رتا(، 
اإىل بولندا للم�ضاركة يف البطولة الدولية بهدف رفع 
درجة اجلاهزية الفنية والبدنية ا�ضتعدادا لتحقيق 

املزيد من الجنازات.

*وكاالت
وجنم  ال��وح��دات  قائد  ال��دم��ري،  حممد  ظفر 
اأف�ضل لعب يف منطقة غرب  بلقب  الأردن،  منتخب 
اآ�ضيا عن ال�ضهر املا�ضي، وجاء ذلك خالل ال�ضتفتاء 
الذي نظمه املوقع الر�ضمي لالحتاد الآ�ضيوي، حيث 

اأغلق باب الت�ضويت م�ضاء اليوم الأربعاء.
بينهم  من  لعبني،   10 تناف�ص  ال�ضتفتاء  و�ضهد 
ال�ضعودي(،  )الأهلي  ال�ضومة  عمر  وهم:  الدمري، 
ويليتون  ال�����ض��ع��ودي(،  )الت��ف��اق  ال�ضيلتي  نعيم 
�ضواريز )ال�ضارقة الإماراتي(، يو�ضف باليلي )قطر 
يحيى  البحريني(،  )احل��د  العامر  �ضعد  القطري(، 
علي  عالء  الفل�ضطيني(،  بالطة  )مركز  ال�ضباخي 

)الكرامة  رم�ضان  علي  العراقي(،  )ال�ضرطة  مهاوي 
ال�ضوري(، حممود �ضلبيني )النجمة اللبناين(.

�ضوتا   44842 على  ال��دم��ري  حممد  وح�ضل 
ال�ضوري  بن�ضبة )51%( متفوقا على مطارده الأول، 
ح�ضل  وال��ذي  ال�ضعودي  الأهلي  جنم  ال�ضومة  عمر 
على 24845 �ضوتا بن�ضبة )29%(. ويعترب الدمري 
من اأف�ضل الالعبني يف املو�ضم احلايل، و�ضاهم بف�ضل 
ال���دوري  بلقبي  للتويج  ال��وح��دات  بقيادة  تاألقه 
احرتافية  جتربة  خو�ص  له  و�ضبق  الحت��اد،  ودرع 
هادي  الرمثا  مدافع  وك��ان  ال�ضعودي.  الحت��اد  مع 
منطقة  عن  لعب  اأف�ضل  بلقب  ظفر  قد  احل��وراين، 
غرب اآ�ضيا، عن �ضهر ت�ضرين الثاين/ نوفمرب املا�ضي.

*وكاالت
ملعب  على  بلباو  اأتلتيك  على  بر�ضلونة  فوز  عزز 
�ضان مامي�ص )3-2(، اأم�ص الأربعاء ثقة املدير الفني 

للفريق الكتالوين، رونالد كومان.
املباراة  تلك  يف  انت�ضاره  بف�ضل  بر�ضلونة  وقفز 
نقطة(   31( الثالث  للمركز   ،2 اجلولة  من  املوؤجلة 

بفارق 7 نقاط خلف املت�ضدر اأتلتيكو مدريد.
وعّلق كومان على الفوز قائال اإن “�ضباق الدوري 

مازال م�ضتمرا” لأن “املو�ضم طويل للغاية«.
اإ�ضابات  هناك  تكون  “قد  البار�ضا:  مدرب  وقال 
املو�ضم  مدار  على  امل�ضتوى  يف  كبر  تذبذب  ويحدث 
ي�ضر  فريق  على  كبر  ب�ضكل  يوؤثر  اأن  ميكن  وه��ذا 

ب�ضكل جيد للغاية«.
املباريات.  جميع  تخ�ضر  اأن  املمكن  “من  وتابع: 
تقومي  لديها  الكربى  الفرق  كبرة.  مناف�ضة  هناك 

�ضيق للغاية ومن ال�ضعب احلفاظ على نف�ص امل�ضتوى 
طوال املو�ضم«.

واأو�ضح كومان اأن الفريق الكتالوين قّدم “مباراة 
“التنظيم  فيه  غ��اب  ال��ذي  الهدف  عقب  كبرة” 
اخل�ضم  مهاجم  طريق  عن  تلقاه  ال��ذي  الدفاعي”، 

اإنياكي ويليامز.
الأول  ال��ه��دف  تلقينا  “بعد  امل����درب:  و���ض��رح 
�ضيطرنا متاما على املباراة وكانت الأف�ضلية لنا دائما 
بوجود مي�ضي يف منت�ضف امللعب وجريزمان ودميبيلي 

يف العمق«.
واأ�ضاف: “اأحرزنا اأهدافا عالية اجلودة وبقليل 

من احلظ متكنا من زيادة النتيجة«.
امللعب  البار�ضا يف منت�ضف  اأن تفوق  واأكد كومان 
بوجود كل من دي يوجن وبو�ضكيت�ص ومي�ضي وبيدري 

هو ما �ضنع الفارق اأمام بيلباو يف اللقاء.

نادي الرمثا: كورونا منحتنا فرصة 
اكتشاف المواهب الكروية

اللجنة البارالمبية تبحث مع السفير 
الكويتي التعاون في المجال الرياضي

كلوب يتحدى مخطط ريال مدريد

3 مباريات في افتتاح جولة الدوري البحريني

منتخب المالكمة يعسكر في 
أوزبكستان ويشارك ببطولة بولندا

الدميري يتفوق على السومة

كومان متفائل
 بشأن سباق الدوري
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*واشنطن
بغرفتيه،  الأمركي  الكونغر�ص  �ضادق 
���ض��ب��اح اخل��م��ي�����ص، ع��ل��ى ف���وز ج��و ب��اي��دن 
جل�ضة  بعد  املتحدة،  ال��ولي��ات  برئا�ضة 
ب�ضبب  الوقت  من  لفرتة  انف�ضت  طويلة 
وليته  املنتهية  الرئي�ص  اأن�ضار  اقتحام 

دونالد ترامب، مقر املجل�ص.
واأعلن نائب الرئي�ص الأمركي املنتهية 
م�ضادقة  ن��ت��ائ��ج  ب��ن�����ص،  م��اي��ك  ولي��ت��ه 
بني  م�ضرتكة  جل�ضة  خ��الل  الكونغر�ص، 

جمل�ضي النواب وال�ضيوخ.
الربملان �ضادق على فوز  اإن  بن�ص  وقال 
بايدن ونائبته كامال هاري�ص 306 مقاعد، 

املنتهية  اجلمهوري  الرئي�ص  ح�ضل  فيما 
وليته ونائبه على 232 �ضوتا.

رئي�ص  ب�ضفته  النتائج  بن�ص  وت��ل��ى 
الثانية  الوظيفة  وه��ي  ال�ضيوخ،  جمل�ص 
بجانبه،  وكانت  الأمركي،  الرئي�ص  لنائب 

رئي�ص جمل�ص النواب، نان�ضي بيلو�ضي.
الكونغر�ص  اجتماع  يعترب  العادة،  ويف 
النتخابي  املجمع  نتائج  على  للم�ضادقة 
منه  جعل  ت��رام��ب  لكن  حا�ضل،  حت�ضيل 
عرقلة  حماولته  ب�ضبب  ا�ضتثنائيا  حدثا 
اآخر  الجتماع  اإعاقة  ومثلت  امل�ضادقة، 
فر�ضة من الناحية النظرية لبقاء ترامب 

يف �ضدة احلكم.

وكان من املفرت�ص اأن ي�ضوت الكونغر�ص 
ع��ل��ى ن��ت��ائ��ج الن��ت��خ��اب��ات ال��ت��ي ج���رت يف 
نوفمرب، الأربعاء، لكنها تاأجلت حتى فجر 
الدامية  العنف  اأعمال  ب�ضبب  اخلمي�ص، 
التي وقت يف مبنى الربملان واعرتا�ص عدد 
من امل�ضرعني اجلمهوريني على نتائج بع�ص 

الوليات، لكن هذه املحاولت ف�ضلت.
اأن�ضار  م��ن  الآلف  ع�ضرات  واحت�ضد 
ال��ك��اب��ي��ت��ول )مقر  م��ب��ن��ى  اأم����ام  ت��رام��ب 
املبنى،  العديدون منهم  واقتح  الكونغر�ص( 
الطرفني،  بني  عنيفة  ا�ضتباكات  ودارت 
ا�ضتعادة  م��ن  الأم���ن  ق���وات  متكنت  حتى 
اأ�ضخا�ص   4 لكن  الأو���ض��اع،  على  ال�ضيطرة 

من  الع�ضرات  اعتقال  وجرى  حتفهم،  لقوا 
الأ�ضخا�ص.

وانتخب الأمركيون رئي�ضهم يف ال� 3 من 
نوفمرب املا�ضي، يف معركة حامية الوطي�ص 
ويف  بايدن،  الدميقراطي  فوز  اإىل  اأف�ضت 
عمليا  الأمركيون  يختار  النتخابات  تلك 
ال��ذي  الن��ت��خ��اب��ي،  امل��ج��م��ع  يف  ممثليهم 
بايدن  واختار  املا�ضي  دي�ضمرب  يف  اجتماع 

رئي�ضا.
 538 م��ن  النتخابي  املجمع  ويتكون 
ع�ضوا، وعلى الفائز احل�ضول على موافقة 
كر�ضي  يف  ل��ل��ف��وز  ف���وق  ف��م��ا  ع�����ض��وا   270

الرئا�ضة.

*دمشق
الر�ضمية  ال�ضورية  الأنباء  وكالة  اأفادت 
ال�ضورية  اجلوية  الدفاعات  ب��اأّن  “�ضانا” 
ج��ّوي  ل�”عدوان  الأرب���ع���اء  ل��ي��ل  ت�����ض��ّدت 

اإ�ضرائيلي” يف جنوب البالد.
قوله  ع�ضكري  م�ضدر  عن  “�ضانا”  ونقلت 
عدوانًا  اإ�ضرائيل  “نّفذت  الأربعاء  ليل  اإّن��ه 
اجتاه  من  ال�ضواريخ  من  ر�ضقات  عرب  جويًا 
اجلولن ال�ضوري املحتّل على بع�ص الأهداف 
يف املنطقة اجلنوبية وقد ت�ضّدت لها و�ضائط 
�ضواريخ  معظم  واأ�ضقطت  اجل���وي  دفاعنا 

العدوان«.
حلقوق  ال�ضوري  املر�ضد  اأف��اد  جهته،  من 
ا�ضتهدفت  الإ�ضرائيلية  الغارات  باأّن  الإن�ضان 

اإيرانية  “ميلي�ضيات  فيها  تتمركز  م��واق��ع 
“وقوع  عن  واأ�ضفرت  اللبناين”  اهلل  وح��زب 

قتلى وجرحى” مل يحدد عددهم.
كتيبة  يف  ان��ف��ج��ارات  اأّن  امل��ر���ض��د  وذك���ر 
ال�ضويداء،  بريف  الدور  قرية  غرب  ال��رادار 
وحزب  اإيرانية  ميلي�ضيات  بها  تتواجد  التي 
اإ���ض��رائ��ي��ل��ي  ق�ضف  نتيجة  ال��ل��ب��ن��اين،  اهلل 
ا�ضتهدف املوقع ب�ضكل مبا�ضر باأكرث من �ضربة، 

ما اأدى اإىل وقوع قتلى وجرحى«.
واأ�ضاف اأّن الغارات الإ�ضرائيلية ا�ضتهدفت 
الفرقة  حميط  يف  ع�ضكرية  “جتمعات  اأي�ضًا 
الأوىل �ضمن منطقة الك�ضوة جنوب العا�ضمة 
تابع  ع�ضكرية  مواقع  تنت�ضر  حيث  ال�ضورية، 

للميلي�ضيات الإيرانية واملوالية لها«.
“انفجارات  وق��وع  اإىل  املر�ضد  لفت  كما 
قوية ناجمة عن ا�ضتهداف امل�ضادات الأر�ضية 
املانع  جبل  يف  امل��ت��م��رك��زة  للنظام  التابعة 

مماثلة  انفجارات  اإىل  اإ�ضافة   ،91 وال��ل��واء 
الت�ضدي  نتيجة  الغربي،  ال�ضويداء  ريف  يف 
ورود  دون  الإ�ضرائيلية،  ال�ضواريخ  لبع�ص 

معلومات عن حجم اخل�ضائر حتى الآن«.
اجلوية  ال�ضربات  مئات  اإ�ضرائيل  و�ضّنت 
احلرب  اندلع  منذ  �ضوريا  على  وال�ضاروخية 
ال�ضربات  ه��ذه  ا�ضتهدفت  وق��د   ،2011 يف 
مواقع للجي�ص ال�ضوري واأخرى لقوات اإيرانية 

وحلزب اهلل اللبناين.

* بريوت
�ضجل لبنان يف اآخر 24 �ضاعة، 4166 اإ�ضابة جديدة 
بفرو�ص كورونا، وهو رقم قيا�ضي غر م�ضبوق منذ بدء 

ظهور الوباء يف لبنان يف فرباير العام املا�ضي. 
و�ضجلت البالد 21 حالة وفاة يف يوم واحد، ويعترب 
فيه  ت�ضهد  وقت  يف  الإط��الق،  على  الأعلى  الرقم  هذا 

امل�ضت�ضفيات �ضغطا كبرا على اأجهزتها وطواقمها. 
األف   200 عتبة  املا�ضي  فرباير  منذ  لبنان  وتخطى 
حالة   1500 من  اأك��رث  اإىل  اإ�ضافة  بالفرو�ص،  م�ضاب 
مبعدل  ارتفاع  اأعنف  �ضهدت  الأخ��رة  الأي��ام  لكن  وفاة، 
لبنان  وجبل  ب��روت  م�ضت�ضفيات  وعجزت  الإ�ضابات.  
العناية  اأ�ضرة  وامتالأت  املر�ضى،  من  مزيد  ا�ضتقبال  عن 

الفائقة مب�ضابي كورونا. 
للمرة  تاما  اإغالقا  الأرب��ع��اء  لحقا  لبنان  وي�ضهد 
لتقليل  حماولة  يف  اأ�ضابيع،  لثالثة  �ضي�ضتمر  الثالثة، 
لزيادة  فر�ضة  امل�ضت�ضفيات  واإعطاء  الإ�ضابات  اأع��داد 

اأعداد الأ�ضرة. 
والأم��را���ص  الفائقة  العناية  ق�ضم  رئي�ص  وق���ال 
حممود  اجلامعي،  احلريري  رفيق  م�ضت�ضفى  يف  الرئوية 

والأ�ضرة  كارثي  “الو�ضع  اإن  نيوز عربية  ل�ضكاي  ح�ضون، 
و�ضاأل:  الإجهاد”.  من  يعاين  الطبي  والطاقم  ممتلئة 
ومل  الأ�ضرة  كل  امتالأت  حال  يف  باملر�ضى  �ضنذهب  “اأين 

نعد قادرين على معاجلة اأي مري�ص جديد؟«.
من جهته قال الأمني العام لل�ضليب الأحمر اللبناين 
الأحمر  “ال�ضليب  اإن  عربية  نيوز  ل�ضكاي  كتانة،  جورج 

ينقل يوميا 100 م�ضاب بكورونا اإىل امل�ضت�ضفيات”، لفتا 
ا�ضتمر  حال  يف  خطر  �ضيناريو  على  قادمون  “اأننا  اإىل 

الو�ضع على ما هو عليه«.
الأول  حتى  تاما  اإقفال  اخلمي�ص  فجر  لبنان  ويبداأ 
اخلا�ضة  املوؤ�ض�ضات  معظم  فيه  تقفل  املقبل،  فرباير  من 
ال�ضتثناءات  بع�ص  مع  واجلامعات،  واملدار�ص  والعامة 
بعد  للتجول  منعا  ال�ضلطات  وفر�ضت  القطاعات.  لبع�ص 

ال�ضاعة ال�ضاد�ضة م�ضاء، ومت تقييد حركة ال�ضر واملرور 
وفق نظام الأرقام املفردة واملزدوجة للوحات ال�ضيارات.

الرحالت  اأعداد  تقلي�ص  �ضيتم  الثنني،  من  وابتداء 
القادمة اىل بروت بحدود 20 باملئة، مع اإلزام امل�ضافرين 
بالفرو�ص  املتعلقة  الفح�ص  باإجراء م�ضوحات  الوافدين 

فور و�ضولهم املطار. 
من  �ضديدة  انتقادات  اإىل  الإق��ف��ال  ق��رار  وتعر�ص 

النيابية  اأطباء وم�ضوؤولني، واعترب رئي�ص جلنة ال�ضحة 
عا�ضم عراجي اأن ال�ضتثناءات املعطاة لبع�ص القطاعات 
اأمر  باأعداد الإ�ضابات وهذا  الكارثي  لن توقف الرتفاع 

غر مقبول«.
لبنان  يف  القطيع  مناعة  ب�ضيا�ضة  “ال�ضر  اأن  واأ�ضاف 
عمل غر اأخالقي و�ضيوؤدي اإىل خ�ضارات كبرة بالأرواح«.
ويف غ�ضون ذلك، انت�ضرت �ضورة على و�ضائل التوا�ضل 

الجتماعي تظهر وزيري ال�ضحة والقت�ضاد وعدد من 
الغداء على مائدة واحدة من دون  امل�ضوؤولني، يتناولون 
احرتام اإجراءات التباعد، ول اتخاذ تدابر احرتازية.  
الأعمال  ت�ضريف  حكومة  يف  ال�ضحة  وزي��ر  وتعر�ص 
لالنتقادات ال�ضديدة بعد انت�ضار هذه ال�ضورة، علما اأنه 
األقى باللوم على املواطنني امل�ضابني بالفرو�ص بالقول اإن 
“من ق�ضى بانفجار بروت كان بفعل الق�ضاء والقدر اأما 
املواطنني في�ضابون بالفرو�ص مبلء اإرادتهم«. وحتدثت 
نهاية  يف  اأدت  �ضيا�ضية  وح�ضابات  خالفات  عن  معلومات 
كورونا  فرو�ص  ملتابعة  ال��وزاري��ة  اللجنة  اجتماعات 

باإعالن اإقفال جمتزاأ ولي�ص اإقفال كامال.
اجلامعي،  احلريري  رفيق  مل�ضت�ضفى  العام  املدير  اأما 
بداية  منذ  م��رة  “لأول  اأن��ه  اإىل  فلفت  اأبي�ص،  فرا�ص 
فحو�ضات  من  الإيجابية  النتائج  ن�ضبة  بلغت  الوباء، 
م�ضت�ضفى  خمتربات  يف  الثالثاء  اأجريت  التي  الكورونا 

رفيق احلريري اجلامعي اأكرث من 30 باملئة«.
واأ�ضاف: “هذا اأمر مقلق، وينذر باأرقام كورونا اأ�ضواأ 

يف الأ�ضابيع املقبلة«.
حيث  الطبي،  الطاقم  ب�ضفوف  الإ�ضابات  وارتفعت 
ال�ضفوف  يف  يعمالن  ممر�ضني  وف��اة  عن  الأرب��ع��اء  اأعلن 

الأمامية ملواجهة الفرو�ص بعد اإ�ضابتهما بالعدوى. 
من  اأكرث  اإىل  الطبي  بالقطاع  امل�ضابني  عدد  وارتفع 
بقطاع  العاملني  �ضفوف  يف  نق�ص  ظل  يف  حالة   2200

التمري�ص ومعاجلة املر�ضى يف كل امل�ضت�ضفيات.
)�ضكاي نيوز(

*واشنطن
ال�ضغب،  اأع��م��ال  يف  امل�����ض��ارك��ون  و���ض��ف 
الأربعاء  ليل  الكونغر�ص،  مقر  �ضهدها  التي 
ام��راأة،  فيها  قتلت  التي  اللحظة  اخلمي�ص، 
بر�ضا�ص ال�ضرطة، يف مبنى الكابيتول، وذكر 
اآخر كلماتها، قبل اأن تلفظ اأنفا�ضها الأخرة.
للحادث، رجل يقف  ويظهر مقطع فيديو 
الر�ضا�ضة  اإط��الق  حلظة  ال�ضحية  بجانب 
وهو  �ضوهد  ثم  الكونغر�ص،  مقر  يف  القاتلة 
الأر�ص  على  ت�ضقط  وهي  م�ضاعدتها  يحاول 

وكانت يديه ملطختان بالدماء.
ق��ال  حم��ل��ي،  ت��ل��ف��زي��ون  م��ع  مقابلة  ويف 
بالداخل  ال��غ��رف  اقتحمنا  “لقد  ال��رج��ل: 
النوافذ”،  اإىل  هرعت  �ضابة  هناك  وكانت 
واملخابرات  ال�ضرطة  رجال  من  عدد  و”كان 
ي��ق��ول��ون ل��ن��ا، ارج�����ع، ان�����زل، اب��ت��ع��د عن 
الطريق”. لكن املراأة مل ت�ضتجب لنداءاتهم، 

عند  من  النا�ص  �ضحب  اإىل  ن�ضارع  كنا  وبينما 
علي«.  و�ضقطت  عليها  النار  اأطلقوا  النوافذ، 
وقال زعيم الأغلبية يف جمل�ص ال�ضيوخ ميت�ص 
ماكونيل، عند اإعادة افتتاح اجلل�ضة: “اأعرف 
حياتها  وفقدت  بالر�ضا�ص  اأ�ضيبت  امراأة  اأن 

ون�ضعر  عليها  نحزن  نحن  م��اأ���ض��اوي..  ب�ضكل 
عر�ص  “مت  واأ�ضاف:  وعائلتها«.  باأ�ضدقائها 
العوا�ضم  واأر�ضلت  العامل.  على  ال�ضور  ه��ذه 
الأجنبية برقيات لالإبالغ عن م�ضاهد مروعة 
يف قلب دميقراطيتنا.. �ضيكون هذا و�ضمة عار 

على دميقراطيتنا ل ميكن اإزالتها ب�ضهولة«.

امل��راأة  اأن  نيوز”  “فوك�ص  �ضبكة  وذك��رت 
من  اأنها  اإىل  م�ضرة  بايت،  اآ�ضلي  هي  القتيلة 
عتاة اأن�ضار ترامب. وجاءت اإىل وا�ضنطن من 

ولية كاليفورنيا حيث كانت تعي�ص.
يف  خدمت  ق��د  ع��ام��ا(   35( بايت  وك��ان��ت 

�ضالح اجلو الأمركي ملدة 14 عاما.

رسميا.. الكونغرس يصادق على 
فوز بايدن باالنتخابات األميركية

قصف إسرائيلي على جنوب سوريا.. 
والهدف يبـــدو »إيرانــيـــا«

و »صورة الغداء المستفز« تغضب المواطنين

لبنـــان يركـــع أمــــام كورونـــــا 

كلمات غريبة تفوهت بها امرأة 
الكابيتول قبل أن تلفظ أنفاسها

*واشنطن
املنتهية وليته، دونالد  الأمركي  الرئي�ص  اأعلن 
طبيعي  انتقال  هناك  �ضيكون  اأنه  اخلمي�ص،  ترامب، 
رف�ص  لكنه  اجل���اري،  يناير  م��ن  ال����20  يف  لل�ضلطة 

الإقرار ر�ضميا بهزميته يف النتخابات.
ح�ضاب  ن�ضره  بيان  ع��رب  ت��رام��ب  اإع���الن  وج��اء 
وذلك   “تويرت”،  موقع  على  �ضكافينو،  دان  م�ضاعده 
اأن منع موقع التدوين ال�ضغر الرئي�ص املنتهية  بعد 
وليته من التغريد ملدة 12 �ضاعة، ب�ضبب تغريداته 

التي اأورد فيها مزاعم ل اأ�ضا�ص لها من ال�ضحة.
اأنني  من  الرغم  “على  البيان:  يف  ترامب  وقال 
اأختلف متاما مع نتيجة النتخابات، واحلقائق توؤكد 
ذلك، اإل اأنه �ضيكون هناك انتقال منظم لل�ضلطة يف 

20 يناير اجلاري«.
من  معركتنا  �ضنوا�ضل  اإننا  قلت  “لطاملا  وتابع: 

اأجل �ضمان احت�ضاب الأ�ضوات القانونية فقط«.
وقال اإن هذا )يق�ضد م�ضادقة الكونغر�ص( ميثل 
جمرد  فاإنها  الرئا�ضة،  تاريخ  يف  ولية  اأعظم  نهاية 
اأمركا عظيمة  بداية جديدة لقتالنا الرامي جلعل 

مرة اأخرى«.
الكونغر�ص  م�ضادقة  بعيد  ترامب  اإع��الن  واأت��ى 

النتخابي  املجمع  انتخابات  نتائج  على  الأمركي 
بايدن،  جو  الدميقراطي،  املر�ضح  ف��وز  اأي��دت  التي 

بالرئا�ضة.
ويف العادة، يعترب اجتماع الكونغر�ص للم�ضادقة 
لكن  حا�ضل،  حت�ضيل  النتخابي  املجمع  نتائج  على 
حماولته  ب�ضبب  ا�ضتثنائيا  حدثا  منه  جعل  ترامب 
اآخر  الجتماع  اإع��اق��ة  ومثلت  امل�ضادقة،  عرقلة 
�ضدة  لبقاء ترامب يف  النظرية  الناحية  فر�ضة من 
احلكم. وبعد م�ضادقة الكونغر�ص مل يعد هناك اأي 
الأبي�ص،  البيت  يف  لال�ضتمرار  ترامب  اأم��ام  فر�ضه 
من   20 ال���  يف  ب��اي��دن  تن�ضيب  يتم  اأن  امل��ق��رر  وم��ن 
املتتالية  ترامب  حم��اولت  وف�ضلت  اجل��اري.  يناير 
لقلب نتيجة الت�ضويت الذي اأف�ضى اإىل فوز مناف�ضه 

الدميقراطي، جو بايدن.
ق�ضائية  دع��وى   60 ف�ضلت  املثال،  �ضبيل  وعلى 
رفعها يف املحاكم للت�ضكيك ب�ضحة نتائج النتخابات، 
اإعادة فرز الأ�ضوات يف عدة وليات،  اأن طلبات  كما 
ذاتها:  النتيجة  اإىل  اأدت  جورجيا  ولي��ة  يف  كما 
فوز بايدن. وطوال هذه املدة، رف�ص ترامب الإقرار 
الدميقراطية  التقاليد  تقت�ضي  كما  بالهزمية، 

الأمركية.

*كابول
اأفغان�ضتان،  جنوب  يف  منف�ضلني  هجومان  اأ�ضفر 
عن مقتل ما ل يقل عن 11 من املدنيني، بينهم ن�ضاء 

واأطفال، وقوات من الأمن.
انتحاري  فجر  اجلنوبية،  اأوروزغ��ان  ولية  ففي 
�ضباح اخلمي�ص  من  مبكرة  �ضاعة  �ضيارة مفخخة يف 
بالقرب من قاعدة ع�ضكرية، ما اأ�ضفر عن مقتل �ضتة 
من قوات الأمن، ح�ضبما قال ع�ضو يف جمل�ص الولية 

مل ي�ضرح له باحلديث اإىل و�ضائل الإعالم.
واأكد نائب رئي�ص جمل�ص ولية اأوروزغان، حممد 
يف  الع�ضكرية  القاعدة  على  الهجوم  كرميي،  كرمي 
من  يتمكن  مل  لكنه  ال��ولي��ة،  عا�ضمة  ك��وت،  ترين 
كان  النفجار  اإن  وقال  بدقة.  القتلى  عدد  حتديد 
عرب  ال�ضدمة  من  موجات  اأر�ضل  اأن��ه  لدرجة  قويا 
املدينة. ويف ولية هلمند اجلنوبية، لقي 5 مدنيني 

غارة  يف  اآخرون  خم�ضة  واأ�ضيب  حتفهم  الأقل  على 
الأربعاء  يوم  من  متاأخر  وقت  يف  بها  م�ضتبه  جوية 
بح�ضب  الولية،  عا�ضمة  غ��اه،  ل�ضكر  م�ضارف  على 
وقال  اأف��غ��اين.  اهلل  عطاء  ال��ولي��ة،  جمل�ص  رئي�ص 
حاكم  وق��ال  ون�ضاء.  اأط��ف��ال  بينهم  ال�ضحايا  اإن 
يحققون  امل�ضوؤولني  اإن  اإلهام،  النبي  عبد  الولية، 
نوًعا  اأم  جوية  غ��ارة  الهجوم  ك��ان  اإذا  ما  لتحديد 
م�ضوؤوليتها  جهة  اأي  تعلن  ومل  الهجمات.  من  اآخ��ر 
يف  اأفغاين  تفاو�ص  فريق  ويتواجد  الهجومني.  عن 
التي  املحادثات  ل�ضتئناف  قطر،  عا�ضمة  الدوحة 
حتى  امل�ضتمر  ال�ضراع  من  عقود  اإنهاء  اإىل  تهدف 
وتاأتي  البالد.  اأنحاء  جميع  يف  العنف  ت�ضاعد  مع 
ب�ضاأن  متزايدة  �ضكوك  و�ضط  املتقطعة  املحادثات 
طالبان،  وحركة  املتحدة  الوليات  بني  �ضالم  اتفاق 

بو�ضاطة الرئي�ص املنتهية وليته دونالد ترامب.

ترامب يتحدث عن انتقال السلطة.. 
وال يقر بالهزيمة

11 قتيال بينهم نساء وأطفال 
في هجومين بأفغانستان


