
روما- بكني - )أ ف ب( - طلبت السلطات اإليطالية من 
املواطنني لزوم منازلهم وتجنب السفر غير الضروري 
فيما تم توسيع نطاق إجراءات الحجر الصحي لتشمل 
فيما  الفيروس.  انتشار  ملنع  البالد سعيا  أنحاء  كافة 
يلي النقاط الرئيسية للمرسوم الحكومي املوقع مساء 
االثنني الذي ينص على فرض القيود حتى الثالث من 

نيسان/أبريل.
عدم السفر )إال عند الضرورة( 

البالغ  اإليطاليني  تنقالت  باتت  الثالثاء،  من  اعتبارا 
عددهم 60 مليون نسمة محدودة جدا. والسفر مسموح 
التأكد  "في حاالت العمل الضروري والذي يمكن  فقط 
بالصحة".  تتعلق  أو السباب  الطوارئ  ولحاالت  منه، 
فحوص  نتائج  جاءت  الذين  األشخاص  على  يتعني 
منازلهم  مغادرة  عدم  إيجابية،  بكوفيد-19  إصابتهم 
أو  بحمى  يصابون  الذي  األشخاص  فيما  سبب،  الي 
املنزل  في  البقاء  بشدة  منهم  يطلب  تنفس،  بعوارض 
وحصر اتصاالتهم االجتماعية بما في ذلك مع طبيبهم. 
الشركات  من  ُطلب  العمل،  لدواعي  السفر  ولتجنب 

العامة والخاصة إعطاء موظفيها إجازة.
 إلغاء التجمعات

األماكن  في  التجمعات  أشكال  "جميع  املرسوم  يمنع 
متجاوزا  الجمهور"،  أمام  املفتوحة  أواملواقع  العامة 
القواعد التي بدأ تطبيقها نهاية األسبوع املاضي في 
الفعاليات  إلغاء  تم  إيطاليا.  من شمال  واسعة  أجزاء 
الرياضية بجميع أنشطتها، وتعليق دوري كرة القدم 
الفعاليات  على  التدريبات  إجراء  يمكن  أ(.  )سيري 
تنظمها  التي  واملنافسات  الكبرى  الوطنية  الرياضية 
هيئات دولية، مثل األلعاب األوملبية، من دون جمهور. 
واملدراء  واملدربني  الرياضيني  جميع  على  ويتعني 
أحواض  نشاط  وقف  طبية.  لفحوص  الخضوع 
وإغالق  الصحية  واملراكز  واملنتجعات  السباحة 

منتجعات التزلج على الثلج في أنحاء البالد.
إغالق دور الفعاليات 

للحانات  يسمح  منازلهم،  لزوم  على  الناس  لتشجيع 
واملطاعم بفتح أبوابها بني السادسة صباحا والسادسة 
على  متر  إبقاء مسافة  باإلمكان  كان  إذا  وفقط  مساء، 

واملراكز  املتاحف  جميع  إغالق  الزبائن.  بني  األقل 
السينما  وصاالت  الليلية  النوادي  وكذلك  الثقافية 
األسبوع  نهاية  منذ  املغلقة  والكازينوهات  واملسارح 
مراكز  تغلق  مفتوحة،  املتاجر  تبقى  فيما  املاضي. 
التسوق الكبيرة في العطالت الرسمية وفي اليوم الذي 
يسبق العطالت الرسمية. أغلقت املدارس والجامعات 
وألغيت االمتحانات. تبقى املؤسسات الدينية مفتوحة 
تم حظر  لكن  األشخاص،  متر بني  ابقاء مسافة  شرط 
حفالت مثل الزفاف والعماد ومراسم الجنازات.  وفي 
لصينيني  متزايدا  تدفقا  النفس  علماء  يواجه  الصني 
تفشي  بفعل  حياتهم  في  التغييرات  جراء  يعانون 
تشمل  متعددة  حاالت  مع  املستجد،  كورونا  فيروس 
الطواقم  على  والضغوط  العدوى  انتقال  من  الخوف 
الصحي. الحجر  في  بالعزلة  بالشعور  مرورا  الطبية 
ويفاقم النقص في املتخصصني املهرة املشكلة في بلد 
مواطنيه  من  مليون شخص  من خمسني  أكثر  يعيش 
في الحجر في مقاطعة هوباي )وسط(، بؤرة االنتشار 
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التلقائية..
 اهم تركيبة في كيمياء السعادة

كورونا وسط احِلراك

د محمد غاني
كاتب من املغرب

 مريض لندن.. ثاني حالة شفاء من فيروس اإليدز في العالم
حياة  في  االهمية  غاية  في  بقضية  القدم  منذ  االنساني  العقل  ُشِغَل  لقد 
سواء  العلماء  و  املفكرين  من  واحد  غير  بال  شوشت  اشكالية  االنسان، 
الحياة على وجه  الحديث، ال لشيء اال ألنها تشكل لب  أو في  القديم  في 
البسيطة، هاته املسألة هي “كيمياء السعادة” أو قل “إكسير السعادة” أو 

“قل سر السعادة”، كل سماها حسب نظرته و رأيه و منطلقاته.
ان مصطلح كيمياء السعادة الذي أطلقه الغزالي على احدى مؤلفاته، و تبعه 
في ذلك ابن عربي في فصل من فصول كتابه الفتوحات املكية، يحيلنا على 
تركيبة معينة و مقادير موزونة ينبغي الحرص على تجميعها للحصول على 
نتيجة مرضية، و كذلك االمر عند اطالق وصف إكسير على مفهوم السعادة، 
انها تحول  تركيبة كيميائية كانوا يزعمون  حيث كان يطلقه االقدمون على 
املعادن الرخيصة الى ذهب، و بعضهم كان يزعم اكثر من ذلك حيث ابتكروا 

تركيبات كيميائية يوهمون بهاالسذج بانها تطيل الُعُمر.
نهج حكماء االنسانية قضية التوازنات الحياتية لتحقيق السعادة في الحياة، 
“فرحة  في  تتكون  السعادة  تركيبة  يجعل  روزفلت  ديالنو  فرانكلني  فهذا 
الفعل هو ما  و  االبتكار  الجمع بني  الجهد االبداعي” ف  اثارة  و  االنجاز 
رجل  املفكر  و  السياسي  السعادة حسب  تحقيق  الى  النهاية  في  يوصلنا 

الدولة االمريكي هذا.
كيمياء  أن  فيرى  مونتاجو  آشلي  فرانسيس  االنجليزي  االنثروبولوجي  اما 
ان  ينبغي  ال  و  لنفسها  محبتها  و  لنفسها  الذات  تقدير  من  ينبع  السعادة 
تنتظر ذلك من خارجها حيث له قولته املشهورة« ال تعتمد على شخص آخر 
لحقيق سعادتك و تقدير ذاتك، فأنت الوحيد مسؤول عن كل ذلك، اذا كنت 
ال تستطيع محبة و احترام ذاتك، فلن يتمكن اي شخص آخر من ذلك، تقبل 
من أنت تماما، بخيرك و شرك، و حاول اجراء تعديالت مناسبة، الرضاء 

ضميرك ال الن شخصا آخر يريد منك ذلك«.
و بنفس املجهر ترى العصامية االمريكية هيلني كيلر السعادة، بمعنى انها 
تجعل كيمياءها نابعة من داخل الذات االنسانية حيث ترد ذلك الى نظرتنا 
الى الباب املفتوح غالبا ما تكون موهمة حيث اننا غالبا ما نركز على املغلق 
ابواب  احد  يغلق  عندما  فتقول«  املفتوح،  على  التركيز  االبواب عوض  من 
السعادة، يفتح آخر، لكننا غالبا ما ننظر الى الباب املغلق، ما يجعلنا ُنحَجب 

عن الباب املفتوح«.
لكن ابلغ ما اعجبني من مقوالت عن كيمياء السعادة هو ما خطه السينمائي 
و الكاتب و املنتج الفرنسي مارسيل بانيول هي مقولته الشهيرة أن »السبب 
الذي يجعل الناس يجدون صعوبة كبيرة في تحقيق السعادة هو أنهم يرون 
املاضي دوما أفضل مما كان عليه، و يجدون الحاضر أسوأ منه، و يلفون 

املستقبل أقل حسما مما سيكون عليه«.
و نختم بآخر ما عثرت عليه من املستجدات لدى العلماء حول قضيتنا هاته 
 ecneicS« صحيفة   عن  نقال  اليوم  روسيا  قناة  اعدته  تقرير  ضمن 
trelA« عن علماء أمريكان بجامعة اوهياو خلصوا الى ان القيام باالعمال 
اليومية كلما كان عفويا دون برمجة قبلية كلما 
تلك  كانت  كلما  و  بالسعادة  اصحابه  شعر 
قل  كلما  قبل  من  مبرمجة  و  مجدولة  االعمال 

االحساس بالسعادة.

فاحت عبد السالم 
fatihabdulsalam@hotmail.com

من  مجموعة  أعلنت   - باريس,-)أ ف ب( 
مصاب  مريض  شفاء  الثالثاء  األطباء 
بفيروس اإليدز بعد خضوعه لعملية زرع 
خاليا جذعية، ما يجعله ثاني حالة في 
العالم تشفى من هذا املرض، بعد مرور 
حوالى عشر سنوات على الحالة األولى.
الذي  الحالي  املريض  لدى  يظهر  ولم 
إلى  مؤشر  أي  لندن"،  "مريض  سمي 
وجود الفيروس منذ 30 شهرًا على الرغم 
للنتائج  وفقًا  وذلك  العالج،  وقف  من 
التي نشرت في مجلة "ذي النسيت إيتش 

آي في".
في  االستاذ  أعلن   ،2019 آذار/مارس  في 
أن  غوبتا  رافيندرا  كامبريدج  جامعة 
بفيروس  أصيب  الذي  لندن"  "مريض 
الشفاء  طور  في   2003 العام  في  اإليدز 
منه، وأنه لم يظهر أي عالمة عن إصابته 

بالفيروس منذ 18 شهرًا.
وأصّر  الحذر،  إلى  يومها  دعا  أنه  إاّل 
على مصطلح طور الشفاء من الفيروس 
وليس الشفاء منه بالكامل، طالبًا املزيد 

من الوقت قبل اإلعالن عن ذلك.
بعد مرور عام، اتخذ فريقه هذه الخطوة، 
شفاء  بّينت  "النتائج  أن  إلى  وأشار 
اختيار  بعد  وذلك  اإليدز"،  من  املريض 
والحيوانات  وأنسجته  دمه  من  عّينات 
لوكالة  غوبتا  البروفسور  وقال  املنوية. 
كبيرًا  عددًا  اختبرنا  "لقد  برس  فرانس 
من األماكن التي يختبئ فيها الفيروس، 
أن  يعني  ما  سلبية"،  كّلها  أن  وتبّين 

الفيروس لم يعد نشطًا.
وتابع "من الصعب تخّيل أنه تّم القضاء 
مليارات  يصيب  الذي  الفيروس  على 
"مريض  خضع  بالكامل".  الخاليا، 
لندن" لعملية زرع نخاع العظام ملعالجة 
على  وحصل  الدم،  بسرطان  إصابته 
يحملون  متبّرعني  من  الجذعية  الخاليا 

تحوال جينيا نادرا يمنع فيروس اإليدز 
من النمو، تمامًا كما حصل مع "مريض 
براون  راي  تيموثي  األميركي  برلني" 

الذي أعلن عن شفائه في العام 2011.
برلني"  "مريض  شفاء  حالة  بقاء  وكان 
يتيمة ألكثر من 10 سنوات دفع البعض 

إلى االعتقاد بأنها كانت محض صدفة.
بأن  نتائجنا  "تظهر  الباحثون  ويقول 
كعالج  الجذعية  الخاليا  زرع  نجاح 

لفيروس اإليدز أمر يمكن تكراره".
تلقى  "لقد  غوبتا  البروفسور  وعّلق 
مرضى آخرون عالجًا مشابهًا، لكن أحدًا 
لم يدخل في طور الشفاء بعد )...( األمر 

يتطّلب بعض الوقت".

إجراء ثقيل ومحفوف باملخاطر
هويته  عن  الكشف  لندن"  "مريض  وقّرر 
نيويورك  مع  مقابلة  في  األسبوع  هذا 
عامًا(   40( كاستييخو  آدم  وقال  تايمز. 
الذي نشأ في كراكاس في فنزويال "أود 

أن أكون سفيرًا لألمل".
ليست  طريقتهم  أن  الباحثون  ويدرك 
راهنا الحّل ملاليني األشخاص املصابني 
بالفيروس حول العالم، والذي يتحّكمون 
للفيروسات  مضادات  خالل  من  به 
أن  غوبتا  البروفسور  وأكد  العكوسة. 
اللذين  املريضني  مع  املستخدم  اإلجراء 
فضاًل  باملحاظر،  ومحفوف  ثقيل  شفيا 
عن أنه يطرح "مسائل أخالقية". وأضاف 
"يجب أن نوازن بني معّدل الوفيات الذي 
الخاليا  زرع  عملية  في   10% إلى  يصل 
نقم  لم  حال  في  املوت  وخطر  الجذعية 
في  االستاذ  عّلق  ذلك،  إلى  شيء".  بأي 
جامعة كارديف أندرو فريدمان بأن "هذه 
استراتيجيات  لتطوير  مهّمة  النتيجة 
للعالج يمكن تطبيقها على نطاق واسع".
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

يقول صديقي ، نسينا كل أمراضنا من ضغط الدم إلى السكري 
وتصلب الشرايني وارتجاف أذين القلب والبروستات والبواسير 
ونركض   ، األطراف  وتنّمل  الفقرات  وانزالق  املفاصل  والتهاب 
املستجد.  كورونا  فيروس  من  هاربني  وحدب  صوب  كل  نحو 
تظهرت مشكلة  كلما  العراقي،  الوضع  مثل  ان حالنا  ويضيف 
هاتفني  عندها  ونقف  اليها  نهرع  مفتعلة،  أو  حقيقية  أزمة  أو 
وصارخني ومشتكني ونازفني ، في الوقت الذي نكون جميعا قد 

أتينا من عمق مشاكل ومصائب أكبر لم نجد لها حال .
في التظاهرات التي خرجت في بغداد وجنوب العراق منذ األول 
من اكتوبر املاضي ، كان الشعار الذي استنهض الصغير والكبير 
لالنتفاض ضد الفساد والظلم هو مطلب التغيير الجوهري ملسار 
العملية السياسية من نظام املحاصصة والتوافقات تحت الطاولة 
مسار  إلى  الوزارية  الحقائب  مقاولي  ومع  الليل  جلسات  وفي 
بناء دولة لها قانون وعدل ومساواة قبل أن نضحك على أنفسنا 
بشعارات ال مقومات اقتصادية ومالية وتنموية وعسكرية وأمنية 

حول السيادة واالستقالل .
وحماة  وسدنتها  السياسية  العملية  أقطاب  اّن  هي  املصيبة 
عرضها وطولها، لم يعودوا الوحيدين الذين يبحثون عن ترقيع 
الوضع السياسي من خالل اإلتيان بشخص يتم التوافق عليه 
علنًا مّرة ، وسّرًا مّرات ، ليمضي بقافلة املصالح واالمتيازات إلى 
شاطئ النهب والفساد وتحت الستار القانوني وربما الدستوري 
يشغلها  الحراك  بعض  وتجمعات  حلقات  باتت  وإّنما   . أيضًا 
ذلك الوسواس في ترشيح شخص يقود وزارة جديدة ، يمر من 
خالل سلسلة املرجعيات السياسية التي خرج الشعب رافضا 
لوجودها وملا صنعته في البالد في خالل سبعة عشر عامًا . بل 
مضى بعض األشخاص تحت تأثير اشتغاالت محلية وخارجية 
واضحة لترشيح نفسه من التجمعات والساحات ملنصب رئيس 
الوزراء  باحثًا عن السبيل إليصال اسمه إلى “مرجعيات العملية 

السياسية” في بغداد ليمر من خاللها .
عن  بعضهم  انحرف  وملاذا  ؟  َمن  على  يضحك  َمن  أدري  ال 
األهداف العظيمة التي ينشدها املاليني في  تغيير املسار وليس 

الحقائب الوزارية في تشكيل مؤقت ؟
 هل صنعوا لهم -كورونا سياسية-  لتكون بدياًل عن كل أمراض 
بعض  يقول  التي   ، واالقتصادية  السياسية  والبالد  املجتمع 

الخبراء ان ال حل لها في خالل جيلني في األقل .
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"مدينة الصفيح  - تضع  )أ ف ب(  باولو-  ساو 
الخضراء" في فيال نوفا إيسبيرانسا البرازيلية 
وتسعى  واإلنسان  البيئة  احترام  أعينها  نصب 

إلى االكتفاء الذاتي من خالل مبدأ التشارك.
وتقول ليا دي سوزا بفخر "هنا لدينا الصعتر 
النعناع،  من  أنواع  وثالثة  والكركم  والحبق 
جردة  واضعة  الفراولة"  وقريبا  والالوندة 
هذه  الصفيح  مدينة  في  املزروعة  بالنبتات 
الكبير،  البستان  في  باولو.  ساو  من  القريبة 
إلى  تعلميات  عاما   57 البالغة  البرازيلية  تعطي 
فتى يحمل عربة مليئة بتربة حمراء خصبة ينبت 
واألزهار  املوز  إلى  البابايا  من  كل شيء  فيها 
امللونة. وتؤكد ليا "لدينا أيضا أنواع كثيرة من 
بالستيكي  بيت  إلى  مشيرة  الطبية"  األعشاب 
زاخر بالنبات فضال عن حوض سماد طبيعي. 
في مدينة الصفيح التي انتخبت فيها ليا "زعيمة" 
منذ عشر سنوات، تتم االستفادة من كل شيء.
من  ساعة  بعد  على  الواقع  املكان  هذا  في 
وسط ساو باولو املكتظة واملطل على غابة ماتا 

اتالنتيكا، يسود مبدأ الزراعة الدائمة.

إال أن الورد واألقحوان ال يحوالن دون أن تشبه 
ال1650  الصفيح  مدن  إسبيرانسا  نوفا  فيال 
املوجودة في منطقة ساو باولو الكبرى مع أزقة 
الحفر ومنازل غير مكتملة وكنبات  تكثير فيها 
بالستيك  وأكياس  الطلق  الهواء  في  متهالكة 
تتطاير.إال أن مدينة الصفيح املراعية للبيئة هذه 
نالت جوائز عدة ولديها صفحة على "فيسبوك". 

وفي هذا املكان الذي تسكنه 3 آالف نسمة، بنت 
"ليا األمل" كما تسمى، "حلمها".

وهي تحمل التراب بيديها العاريتني وترميه على 
جدران كوخ، يأتي إليه األطفال للعب. ويحل هذا 
الخليط من الصلصال واإلسمنت مكان حجارة 

اآلجر.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

مدينة صفيح خضراء في ساو باولو

اسونسيون-)أ ف ب( - يسعى محامو العب كرة القدم 
استماع  تنظيم جلسة  رونالدينيو  البرازيلي  السابق 
بدخول  اتهامه  بعد  مؤقتا،  عنه  لالفراج  الثالثاء 
الباراغواي بجواز سفر مزور، كما ذكرت مصادر فريق 

الدفاع لوكالة فرانس برس.
الجمعة  روبرتو  وشقيقه  رونالدينيو  اعتقال  وتم 
العاصمة  في  االحتياطي  الحبس  فى  وحجزهما 
اسونسيون لدخولهما البالد باستخدام وثائق مزورة. 
الالعب  عن  الدفاع  فريق  من  مقربة  مصادر  وقالت 
ان املحامني يحاولون  لوكالة فرانس برس  البرازيلي 
عقد جلسة استماع لالخوين الثالثاء على امل االفراج 
وزير  ان  البرازيلية  الصحف  وذكرت  مؤقتا.  عنهما 
بسلطات  اتصل  مورو  سيرجيو  البرازيلي  العدل 
أكد  املقابل  في  رونالدينيو.  قضية  بشأن  البارغواي 
الحكومة  "ان  البرازيلية  العدل  وزارة  في  مسؤول 
البرازيل  تكون  ان  نافيا  االمر"،  تتابع  البرازيلية 
فقط  اتصل  "مورو  وقال  القضية،  في  التدخل  تحاول 
للحصول على معلومات عن القضية". وأصر سيرجيو 
أن  على  سابق  وقت  في  رونالدينيو  محامي  كيروش 
 2005 الفائز بالكرة الذهبية عام  عملية ايقاف الالعب 
"غير قانونية وغير مشروعة". وقال كيروش "لم يرتكب 

جواز  بأن  يعلم  يكن  لم  ألنه  جريمة،  أي  رونالدينيو 
السفر الذي أعطي له كان مزورا". وأمضى الشقيقان 

يومهما الرابع خلف القضبان في اسونسيون. ويطالب 
كيروش باالفراج عن الشقيقني والسماح لهما بالعودة 
في  أقرت  العامة  النيابة  أن  إلى  ولفت  بالدهما.  الى 
قبل  نية  بحسن  تصرف  القدم  كرة  العب  بأن  البداية 
أن يأمر القاضي باحتجازهما، وهو ما وصفه كيروش 
الالعبني  ابرز  من  رونالدينيو  ويعد  مبرر.  غير  بأنه 
األلقاب  كل  تقريبا  احرز  وقد  القدم،  كرة  تاريخ  في 
املتاحة له من كأس عالم، كوبا أميركا، كأس القارات، 
وااليطالي،  االسباني  الدوري  أوروبا،  أبطال  دوري 

الى  وشقيقه  رونالدينيو  وصل  وقد  الذهبية.  والكرة 
واحضرا  البرازيل  من  قادمني  األربعاء  اسونسيون 
جوازي سفرهما لشرطة الهجرة التي لم تالحظ على 
الفور أي مشكلة في الوثائق. بعد ساعات، عندما تم 
التنبه ملوضوع التزوير داهمت الشرطة الفندق الذي 
يقيم فيه الالعب حيث يرّوج لكتاب وحضور مؤتمرات 
املحرومني،  باألطفال  تهتم  خيرية  جمعيات  ترعاها 

وعثرت على جوازي السفر مزور.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

مساع قانونية حثيثة لالفراج
عن النجم البرازيلي رونالدينيو 

وباء كورونا ينهك األطباء النفسيني في الصني
ابقوا في املنازل:ما هو املسموح واملمنوع في ايطاليا؟

أكدت   - ب(  ف  )أ  فرانسيسكو-  سان 
االثنني  أميركية  استئناف  محكمة 
حكما مفاده أن فرقة الروك البريطانية 
لم تسرق موسيقى مطلع  زبلني«  »ليد 
هافن«  تو  »ستيرواي  األشهر  أغنيتها 

من فرقة أخرى.
وأكدت لجنة قضاة مؤلفة من 11 قاضيا 
في سان فرانسيسكو الحكم الصادر في 
العام 2016 والذي لم يعثر على أي دليل 
 1971 للعام  »ليد زبلني«  أن أغنية  على 

ألغنية  والنشر  امللكية  حقوق  انتهكت 
»توروس« التي ألفها راندي وولف من 
العام  في  األميركية.  »سبيريت«  فرقة 
قبل  من  القرار  هذا  نقض  تم   ،2018
في سان  ثالثة قضاة  مؤلفة من  لجنة 
فرانسيسكو بعد تقديم استئناف أول 
زبلني«  »ليد  وطلبت  قانونية.  ألسباب 
جديدة  مرة  الحكم  في  النظر  يعاد  أن 
من قبل لجنة أكبر. واالثنني، أكدت هذه 
اللجنة بناء على قانون حقوق امللكية 

الحكم   1909 للعام  والنشر  الفكرية 
األول مرة أخرى. وشهد جيمي بايدج 
عازف الغيتار في »ليد زبلني« واملغني 
الفرقة  في  وزميلهما  بالنت  روبرت 
2016 خالل  العام  جون بول جونز في 
التي  املوسيقية  الجملة  أن  املحاكمة 
مسروقة  أنها  »سبيريت«  فرقة  تزعم 
وتم استخدامها في أغنية »ستيرواي 
تو هافن«، »موجودة في أغاني الروك 

منذ األزل«.

 محكمة:الروك البريطانية لم 
ترتكب سرقة موسيقية

حظر  نيتها  أبوظبي  أعلنت   - ب(  ف  ابوظبي-)أ 
واحدة  ملرة  تستخدم  التي  البالستيكية  األكياس 
يتضح  لم  »سياسة«  اعتماد  عبر  وذلك   ،2021 في 
قانون  عن  عبارة  ستكون  كانت  إذا  ما  الفور  على 
أبوظبي  في  الحكومية  البيئة  هيئة  وقالت  ملزم. 
املواد  استهالك  لخفض  »سياسة  أطلقت  إّنها 
تدريجيًا  واحدة  ملرة  املستخدمة  البالستيكية 
البالستيكية  األكياس  استخدام  حظر  إلى  وصواًل 

التي تستخدم ملرة واحدة عام 2021«.
االعالمي  املكتب  حساب  نشره  بيان  في  وأضافت 
لحكومة العاصمة اإلماراتية في تويتر الثالثاء ان 
السياسة تقوم على استبدال األكياس البالستيكية 
»باألكياس متعددة االستخدامات وفرض رسوم على 
املواد البالستيكية األخرى ذات البدائل«. وغالبا ما 

إبراز صورتها  على  للنفط  املنتجة  اإلمارات  تعمل 
املاضي،  حزيران/يونيو  وفي  للبيئة.  كبلد صديق 
البالستيك  استخدام  بحظر  دبي  مطارات  تعّهدت 
الساحات  في  واحدة  ملرة  لالستخدام  املعد 
الدولية  املطارات  أكثر  للمستهلكني في  املخصصة 
من  األول  من  بدءا  العالم  مستوى  على  ازدحاما 
كانون الثاني/يناير 2020. ولم يطّبق القرار بشكل 
في  الكبرى  الغذائية  املتاجر  وتشّجع  بعد.  كامل 
دبي زبائنها على استخدام االكياس التي تستخدم 
وتخصيص  إعالنية  لوحات  عبر  مرة،  من  ألكثر 
للبيئة.  الصديقة  األكياس  تلك  صفوف ملستخدمي 
نيتها حظر  العالم  حول  املدن  من  العديد  وأعلنت 
استخدام األكياس والعبوات البالستيكية. وخطوة 

أبوظبي هي االولى من نوعها في منطقة الخليج.

أبوظبي حتارب أكياس البالستيك 

واشنطن-)أ ف ب( - طمأن إيلون ماسك اإلثنني علماء الفضاء من كوكبة أقمار »ستارلينك« 
العمالقة التي يقول بعض الباحثني إنها قد تؤّدي إلى إعاقة الرؤية واملراقبة في السماء، 
وأشار مؤّسس »سبايس إكس« إلى أنه لن يكون لها »أي أثر على االكتشافات الفضائية«. 
من  املستخدمني  إلى  االنترنت  توفير  إلى  »ستارلينك«  مشروع  يساهم  أن  املتوّقع  من 
الفضاء. وقد وضع نحو 300 قمر اصطناعي في املدار على أن يرتفع هذا العدد ليصل 
الذعر بني  املاضي  أيار/مايو  60 قمرًا اصطناعيًا في  أثار إطالق  ألف قمر. وقد   42 إلى 
60 نقطة مضيئة سّببت تلّوثًا بصريًا  علماء الفضاء، خصوصًا بعد تشكيله شبكة من 
أعاق رؤية السماء من التلسكوبات. وقال مؤّسس »سبايس إكس« خالل مؤتمر صحافي 
ما  الفلكية. هذا  االكتشافات  على  بأي ضرر  نتسّبب  لن  بأننا  مقتنع  »أنا  في واشنطن 
أتوّقعه، وسنتخذ التدابير التصحيحية حتى ولو كان هناك تأثير طفيف«. وقال إنه لم 
يتّم مالحظة املشكلة إاّل عندما كانت األقمار ترتفع في طريقها إلى املدار، واندثرت مع 

بلوغ األقمار موقعها النهائي. بقية اخلبر على موقع )الزمان(

إيلون ماسك يطمئن علماء 
الفضاء من كوكبة األقمار 

فانغيليس ماريناكيس  أعلن   - )أ ف ب(   - اثينا- برلني 
مالك نادي أوملبياكوس متصدر ترتيب الدوري اليوناني 
لكرة القدم، الثالثاء إصابته بفيروس كورونا املستجد، 
الدور  ذهاب  في  فريقه  مباراة  من  يومني  قبل  وذلك 
ضد  ليغ«  »يوروبا  األوروبي  للدوري  النهائي  ثمن 
أبواب  خلف  ستقام  والتي  اإلنكليزي  ولفرهامبتون 
»كل  يتخذ  انه  عاما(   52( ماريناكيس  وأكد  موصدة. 
االجراءات الضرورية« و«يشعر بصحة جيدة«، مضيفا 
»أتبع تعليمات األطباء. أنا )أنصح( جميع املواطنني أن 

يفعلوا الشيء نفسه«.
بفيروس  إصابة  حالة   89 عن  اليونان  وأعلنت 
عاما   66 العمر  من  يبلغ  لرجل  إحداها  »كوفيد-19«، 
وألغت  املدارس  السلطات  وأغلقت  حرجة.  حالته 
عشرات  أقفلت  كما  مناطق.  ثالث  في  العامة  األحداث 
وسيؤثر  اسبوعني.  ملدة  وسالونيك  أثينا  في  املدارس 
تفشي »كوفيد-19« على مراسم إيقاد الشعلة األوملبية 
الخميس في أوملبيا القديمة حيث ستقام بدون حضور 
أوملبياد  من  أشهر  خمسة  نحو  قبل  وذلك  جماهيري 
طوكيو. أعلنت اللجنة األوملبية اليونانية في بيان لها 
إلى أنه سيتم السماح بحضور 100 ضيف معتمد فقط 
لدورة  املنظمة  واللجنة  الدولية  األوملبية  اللجنة  من 
األلعاب األوملبية الصيفية املقررة بني 24 تموز/يوليو 

والتاسع من آب/أغسطس.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

مالك أشهر أندية اليونان 
مصاب بكورونا ومباريات أملانيا 

خلف أبواب موصدة


