
حاولت إطالق قمر صناعي لكنه
ـطـلـوبـة لم يـصل إلى الـسـرعـة ا
وفــشل. وقــال وزيــر االتــصــاالت
اإليــــراني وقــــتـــهــــا إن الـــقــــمـــر

الـــصـــنـــاعي ”بـــايـــام “كـــان من
ـــفـــتـــرض أن يــــســـتـــخـــدم في ا
أغـراض الـتـصـويـر واالتـصاالت
لـنـحـو ثالثـة أعـوام.كـانت إيـران
أطـلـقت أول قمـر صنـاعي مـحلي
الـــصــنع في 2009 فـي الــذكــرى
الثالثـ للـثورة اإلسالمـية التي
انــدلـعت عـام 1979. واحــتـفـلت
إيــران هـــذا الــشـــهــر بـــالــذكــرى

األربع للثورة.
ـــمـــلــكـــة الـــعــربـــيــة وأعــلـــنت ا
الــســـعــوديــة عن إطـالق الــقــمــر
(SGS-1) األول لـالتـــــــصـــــــاالت
بـــنـــجــــاح من مـــركــــز غـــويـــانـــا
الــفــرنــسي لــلــفــضــاء عــلـى مـ
الـــــصـــــاروخ "أريــــان 5 ويـــــأتي
ـمـلـكـة إطالقـه حتـقـيـقـاً لــرؤيـة ا

2030  التي تهدف إلى توط
الـتــقـنــيـات اإلسـتــراتـيــجـيـة في
ملكة وزيادة احملتوى احمللي ا
وتـمكـ الـشـبـاب الـسـعودي من
ـتـقـدمة الـعـمل عـلى الـتـقنـيـات ا
فـي مــجــال تـــطــويــر وتـــصــنــيع
األقــمــار الـصــنــاعــيــة. وتــضـمن
الـــقــمـــر الـــذي جــرى تـــطـــويــره
بــالـتــعــاون مع شـركــة لــوكـهــيـد
مـــــــارتـن  تــــــأهـــــــيـل عـــــــدد من
ــهــنــدســ الــسـعــوديــ وفق ا
عـاييـر التي تـعتـمدهـا الشـركة ا
ــنـســوبـيـهــا في جـمــيع مـراحل
التـصنيع واالخـتبار بـهدف نقل
خبـرات الـتـصنـيع واالخـتـبارات
اخلــاصـــة بــتـــقــنـــيــات األقـــمــار
الصناعية الضخمة واخملصصة
دار لالتـصـاالت الفـضـائيـة في ا
الثابت. ويهدف القمر إلى تأم
اتـصـاالت فضـائـية ذات سـرعات
Ka-Band عــالــيــة عــلـى نــطـاق
كــخـطــة إسـتــراتـيــجـيــة وطـنــيـة
ــمـلــكـة لـتــلـبــيــة احـتــيـاجــات ا
وتـــقـــد خـــدمـــات االتـــصـــاالت
ــــــواصـــــــفــــــات مــــــتــــــطــــــورة
السـتخـدامهـا من قبل الـقطـاعات
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بل وحتى ألسابيع".
ويــضـيـف: "وهـذا يــعــطي احملـرك
وقـتـا كافـيـا حتى يـبـرد. وفي هذه
احلـال أرادت شركـة (سـبيس إل)

أن تـــشــغـل احملــرك وأن تـــوقــفه
وتُــشّــغــله من جــديــد في غــضـون
بضعة ثواني بـينما يكون ال يزال
سـاخـنـا. هم يريـدون ذلك من أجل

الهبوط ومراحل التنقل".
أيا كان مـا يحدث ستـهبط مركبة
بيـرشـيت في مـهـمة تـراقـبـها عن
كثب مـركبات فـضاء قمـرية أخرى
ولـة من جهات خـاصة وتتأهب

لتحذو حذو بيرشيت.
وعـقــدت وكـاالت فـضـاء أمــريـكـيـة
وأوروبـيـة الـعـزم عـلى اسـتـخـدام
مــركـبـات جتــاريـة إلرســال بـعض

حموالتها العلمية إلى القمر.
وقـال وزيـر اخلــارجـيـة اإليـرانـيـة
محمد جواد ظريف في مقابلة مع
محـطة (إن.بي.سي) بثت امس إن
مــــحـــــاولــــة إيــــران إطالق قــــمــــر
صـــنـــاعي ثـــان خـالل الــشـــهـــرين

اضي باءت بالفشل. ا
كــــانت إيــــران حـــاولـت الـــشــــهـــر
ـاضي إطـالق قـمر صـنـاعي لـكن ا
احملـــاولـــة فـــشــلـت أيــضـــا. ورغم
احملـــاولـــتــ الـــفـــاشــلـــتـــ فــإن
تـصـريـحـات ظـريف سـتـثـيـر عـلى
األرجح الـــتــوتــرات مع الــواليــات
تحدة تحدة. وتشعر الواليات ا ا
بـالــقـلـق من إمـكــانـيــة اسـتــخـدام
التكـنولـوجيا الـبالـيستـية طـويلة
ـدى في إطالق رؤوس صواريخ ا
ولـــيـس فـــقط فـي إرســـال أقـــمـــار

صناعية إلى الفضاء.
oOKFð VKÞ

ـثـل عن مـجــلس األمن ولم يــرد 
القـومي األمريكي عـلى الفور على
طـلـب لـلـتـعـلــيق.وتـقـول إيـران إن
مـحـاوالت إطالق أقـمـار صـنـاعـية
إلى الـــــفــــــضـــــاء والــــــتـــــجـــــارب
الـصــاروخـيــة ال تـشــكل انـتــهـاكـا
لـقـرار مـجـلس األمن الـتـابع لأل
تحدة. وتـعتبر إيران بـرنامجها ا

الفضائي مسألة فخر وطني.
ـاضي إنها وقالت إيـران الشـهر ا

ـواصفـات جتارية احلـكومـية و
لــبـقــيــة مــنــاطق الــشـرق األوسط
وشـمال إفـريقـيا وأوروبـا وأجزاء
كـــبـــيـــرة من إفـــريـــقـــيـــا وآســـيـــا

الـوسطى كـمـا يهـدف إلى تطـوير
وارد البشرية القدرات احمللية وا
وخــــلق فــــرص عـــمل فـي مـــجـــال
صـناعـة الفضـاء. ويحـتوي الـقمر
الـــســـعـــودي لـالتـــصـــاالت الــذي
سـيـتم إدارته وتشـغـيله والـتـحكم
به عبر كوادر وطنية على حمولة
متعددة احلـزم توفر قدرة مرورية
تتعدى 34 جيجا بت في الثانية
وكــذلك ألــواح شــمــســيــة عــالــيــة
الــكـفــاءة تـقــوم بـتــولـيــد الـطــاقـة
بــقــدرة إجـــمــالــيـــة تــتــجــاوز 20
كيلـوواط كما يحتـوي القمر على
وحــدة مــعـاجلــة تــسـمـح بـتــغــيـر
إعــــدادات اإلشــــارة الـــــصــــاعــــدة
والـهـابـطـة ووحـدة تـوزيع قـادرة
عـــلى تــــمـــريـــر االتـــصـــاالت بـــ
ـستـخدمـ دون عبـور احملطات ا
األرضـــيــة. كــمــا يــحــمل حــمــولــة
Ku-band لـالتــصـــاالت لــنـــطــاق
مــــخــــصـــصــــة إلحـــدى شــــركـــات
ــــتــــاز الــــقــــمـــر عــــربــــســــات. و
السعودي لالتصاالت باستخدامه
أنـظـمـة دفـع هـجـيـنـة "كــهـربـائـيـة
وكــيـمـيـائـيـة" ســاعـدت في تـقـلـيل
وزن الـــــقـــــمـــــر وزيـــــادة عـــــمــــره
االفتـراضي حيث يـبلغ وزنه 6.5
أطـنــان وعـمـره االفــتـراضي أكـثـر
من 20 عـامًـا وكـذلـك اسـتـخـدامه
تقنيات متـقدمة لالتصاالت اآلمنة
ـــــــــــــقــــــاومـــــة واالتــــــصـــــاالت ا
للتشويش. ويعد القمر السعودي
لالتـصـاالت أول قــمـر لالتـصـاالت
لوك للمـملكة ويقدم الفضائـية 
تطبيقات متعددة تشمل اتصاالت
الــنــطـاق الــعــريـض واالتــصـاالت
اآلمــــنــــة وتــــوفـــيــــر االتــــصـــاالت
ـناطق للـمـناطـق شبه الـنـائيـة وا
ـنكـوبة ويـدعم هذا الـقمـر الذي ا
سـيــتم تـشـغـيـلـه والـتـحـكم به من
مـلكة خالل محـطات أرضـية في ا
الــبـــنـــيـــة الــتـــــحـــتـــيــة لـــقـــطــاع

االتصاالت.

قمرية".
ــركـبــة بـيــرشـيت أن من اخملــطط 
تـواصل الـعمـل لنـحو يـومـ على

سطح القمر.
همة في جانب وسيعتمد جناح ا
كـبـيـر مـنه عـلى مـحـرك "لـيـروس"
الــذي أنــتــجــتـه شــركــة الــفــضــاء

البريطانية.
ليـروس أو هذا الـنوع من وحدات
الــــقـــوى والـــذي طـــورته شـــركـــة
"نـــامـــو" فـي مـــنـــطـــقـــة ويـــســـكت
ـقاطـعة بـاكنغـهامـشيـر عادة ما
يـــوجــد مـــشـــتـــعال فـــوق ســـواتل
االتــصـــاالت الــتي تــدور في مــدار
ثابت بـالنسـبة لألرض وهي ترفع
نـفـسـهـا إلى اجلـزء الـصـحـيح من
السمـاء فوق األرض بعـد السقوط

من رأس الصاروخ القمري.
لكن مهـندسي شركة نـامو أدخلوا
حتــديــثــات عــلى احملــرك لــيـروس
بـــحـــيـث يـــتـــنـــاسب مع مـــركـــبـــة
بيـرشيت فقامـوا بتقصـير فوّهته

وزادوا قوة دفعه.
W³ d  ‰ušœ

وسـيتـولى احملـرك لـيـروس مـهـمة
دفع الــــروبـــوت إلـى الــــقـــمــــر من
األرض والــــعــــمل عــــلى ضــــمـــان
ركبـة إلى مدار قـمري ثم دخـول ا
ــســـبــار بــرفق عــلى الــهــبــوط بــا
الــسـطح. كــمـا ســيـســاعـد احملـرك
ليروس في مهمة التنقل 500 متر

في منطقة بحر الصفاء.
ويــقــول روب ويـــســتــكــات قــائــد
ــكــلف بــدفع الــروبــوت الــفــريق ا
فريق القوى الدافعة بشركة نامو
إن أحـد أهم مـا يـتـميـز بـه احملرك
لــيـروس هـو قــدرته عـلـى عـمل مـا
ـكن تــسـمـيـته "بـدايـات سـاخـنـة
جديدة".ويشرح ويستكات: "عادة
عـــنـــدمـــا يـــســـتـــخـــدم أشـــخــاص
مـحـركـاتـنـا فـإنـهم يـشـغـلـونهـا ثم
دة سـاعات قبل يـتركـونهـا تعـمل 
أن يوقـفوها لـفترة قـد تطول أليام
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ـشـروع ـا يـسـمـى بـا مــرَّ الـعـراق بــأزمـات كـبــيـرة مـنــذ الـتـحـول الــسـيـاسـي 
شهد في اكثر قراطي في نيسان ٢٠٠٣ وحـتى يومنا احلاضر  وكـاد ا الـد
من حـالـة يـؤدي بــالـعـراق ارضـاً وشــعـبـاً في غـيــاهب الـصـراعــات الـداخـلـيـة
قابل عـطاء .. با واالقلـيمية  لـبسط النفـوذ واالستحواذ طمـعاً بخيرات الـبلد ا
وقف الـعالم العربي بـحكومـاته ب متفـرج او عاجز من ان يقـدم للعراق شيء
 بل الـكثير منهم الغى متابعـة العراق حتى من شاشات االعالم فكان الغياب
الـعربي االشـد واالقـسى  فقـد غـاب العـرب عن الـعراق طـيلـة أزمـته من حيث
ا يحـافظ عـلى عروبـة العراق الـقدرة عـلى الفـعل والتـأثيـر وتوجـية األحـداث 
ووحـدته و استقالله وانهاء كـابوس االحتراب الداخـلي والذي جتاوزه الشعب
 الـعـراقي  بحـمـد لله   او عـلى مسـتـوى محـاربـة التـنـظيـمـات االرهابـيـة التي
الزالت تـهدد اجملـتمع الـعراقي  كـما اسـتطـاع الشعـب العراقـي بكل مـكوناته
ان يـتالحم ويتوحـد  من اجل حتقيق الـنصر علـى داعش و ذلك واحلمد لله
.. ومع كل ذلك غـاب الـعـرب عن الــفـعل والـتـأثـيـر في رسم مـسـتـقـبل الـعـراق
واحلـفاظ على عروبة هويته  وأيا كـان سوف يؤثر وبقوة على مـستقبل الكثير
من القـضايا العربية وفي مقدمتها القضـية الفلسطينية وسيؤثر أيضا  وهو
االهم  عـلى االستـقرار والتـوازن االقلـيمي في خـارطة تـوازن القوى االقـليـمية

اط التحالفات والعالقات. وتشكيل ا
عــراق الــيـــوم مُــخـــتــلف تـــمــامـــاً عن عــراق 2003 حـــيث نــضـــجت جتـــربــتهِ
ا يضـمن عملـية سيـاسية مـبنيَّـة على قبول ـقراطيـة وترسخت دعـائمهـا  الد

ا يتناسب وترسيخ السلم اجملتمعي .  شاكل  األخر وحلّ ا
 أذا" عـلينـا األعتراف بـأن هناك مـشروعا سـياسـيا اقلـيميـاً في العراق او في
اقل احـتمال  اخيار ارض العراق لتكون ساحة للصراع الدولي - األقليمي
وخـاصـة ب امـريـكـا وايـران  وان مـجمل ادوار وتـفـاعالت ايـران - الـدولة-
شروع األمريكي مع االزمـات العراقية هو انعكاس وتعبـير مباشر للرد على ا
صاحلها وتـمددت لكي تَخلق في الـعراق .. فايران تعـاملت مع العراق وفقـا" 
لـهـا دوراً فـاعالً  ومـوطـئ قـدم مـتـقـدمـاً  وهــو مـا ال يـعـتـبــر خـطـأ في نـظـريـة
الصراعات الدولية او عيب ان تبحث ايران عن امنها القومي والغذائي خارج
ر االثـن  في ظل تـداعيات حـدودها  وبـالتـالي ال بديل عن الـعراق لـيكـون 

نطقة !!!  تسارعة في ا االحداث ا
ــمـكن ان يــسـتــفـاد الـعــراق من هـذا الــصـراع  وهـذا ــهم ; مـا ا والـسـؤال ا
مـايجب ان يخطط له ساسـة العراق إلستـثمار تلك الصـراعات وجعل  العراق
رتكز الرئيسي واحملور الفاعل باعتدال ألدارة الصراعات االقليمية بحيادية ا
ـا يخـدم ويـحفظ مـصـاحلنـا ويُعـيـد العـراق كالعب مـحوري له دورهُ كـاملـة و

الريادي التاريخي . 
تـأريخـياً ومـنذ عام 1971اخـتارت امريـكا الـعراق   ليـكون دولـة مصد لـتمدد
شـاه أيران عندمـا انسحبت بـريطانيـا من اخلليج العـربي وليستـمر هذا الدور
الى مـابعد سـقوط الشـاه وقيام اجلـمهـورية االسالميـة في ايران  فلـقد كانت
ـنـطقـة تـسـتنـزف دولـهـا اقتـصـادياً الـدول  العـظـمى تـسعى خلـلق حـرب في ا
وتـدمر امكانـياتهـا العسكـرية فكـانت حرب الثمـان سنوات بـ العراق وايران
والـتي لم تُغلب بها لغـة العقل ولم حتظر فيـها عالقات حُسن اجلوار بل كانت
عـبارة عن افـعـال وردود افـعال قـتـاليـة اسـتنـزفت قـوى الـبلـدين  وقـد جنحت
الـقـوى الـعــظـمى في حـفــر اخـاديـد من احلـقــد والـكـراهـيه بــ بـلـدين جـارين
ـنـطقـة لضـرب الـعراق واسـقاط نـظامه مـسلـم  وعـنـدما عـادت امريـكا الى ا
تـفـرج " او "الذي يـشـعر بـالـفرح " وقـفت ايران مـثـلـما وقف الـعـرب موقـف "ا
كـون عـدو االمس يــدمـر الـيـوم عـلـى ايـدي االمـريـكـان   وتــنـاست تـلك الـدول
نطقة بـرمتها ستكون قلقة  ـنطقة فأن ا عنـدما يكون المريكا موطئ قدم في ا

وهكذا تُحافظ امريكا على مصاحلها وأمنها القومي كم تدعي .
لـقـد حتـوّل الـعـراق بـفـعل جتـاوزه االزمـات الى دولـة اسـتـقـطـاب وانـفـتحَ عـلى
الـعـالم بـعالقـات مــتـوازنـة  بل واصـبح قـبـلـة لــكـثـيـر من الـدول الـتي جتـد ان
رور بـها للـوصول الى الـتسويـات االقليـمية الـعراق دولة مـحورية مـهمـة البد ا
تـكررة من قبل قـادة الدول تـعطي اشارة والـسالم الدائم  فـكانت الزيـارات ا
واضــحــة السـتــعــادة الـعــراق عــافـيــته واهــمــيـته  ومــا زيــارة الـقــادة الــعـرب
ـسـؤولـ االمــريـكـان اال داللـة عــلى اهـمـيـة الــعـراق والـدور الـذي يـجب ان وا
يستعيده بجدارة في ادارة االزمات على مستوى االقليم اجلغرافي  وهذا ما
أكـدته  الـزيـارة اجلـاريــة لـلـرئـيس االيـراني لــلـعـراق والـتي اسـتــوقـفـني فـيـهـا
مـجموعـة نقاط سـياسـية يجب االنـتباه لـها كي النـقع في شرك اخلطـأ واعطاء

صورة الضعف والتشتت للعراق : 
ـرة واحـدة من قـبل اوالً ; عـلـيـنـا ان نـسـتـقبـل الـرئيـس االيـراني بـرووكـوليـاً و
نـظيـره الـعـراقي رئيس اجلـمـهـورية  امـا ان جنـري االسـتقـبـال مـرت اعـتـقد

يعطي صورة مشوهه للمضيف . 
ثـانياً ; ان يـستقـبل الضيـف كل الرئاسـات والوزراء وشيـوخ العشـائر ورجال
تجذرة في الـرؤى لدى العراقي بحاجة الـدين تعطي صورة ان االختالفات ا

الن جتبر الضيف على استقبال اجلميع لكسب تفاعلهم معه .
سـؤول عراقي ان يـتصـرف على شـاكلـة الرئـيس االيراني ثـالثـاً ; هل يسـمح 

في ايران  اعتقد اجلواب كال . 
ـسموح له ان رابـعاً ; لو كـان الضـيف احد قـادة الدول العـربيـة هل كان من ا

يتصرف بهذه الطريقة ?
سـؤول االيرانيـ لبلـدهم واخالصهم وتفـانيهم من انـا اقدر حجم احـترام ا
اجل خدمة ايران  وعلينا ان نتعلم منهم حب الوطن والعمل الدؤوب من اجل
خـدمة الـعـراق وشعـبه  عـليـنـا ان نتـعـلم من االيـرانيـ الـدروس تلـو الدروس
سـتـويات في ظل غـياب عـربي غـريب  وغداً يـحدثـنا الـعرب عن عـلى جمـيع ا
سـر عالقتـنا بـإيران وتـقاربـنا مـعهـا .. االيرانـيون مـحنـكون واصـحاب حـكمة
ونـفس طويل يـنـسجـون الـسجـاد بـسنـوات ويبـيـعونه بـاغـلى االثمـان جـهودهم
غـالية ومثـمرة لبلـدهم  والعرب نفـسهم قصـير يتركـوننا في وسط االمواج ثم

يباركون لنا النجاة  - ان جنونا - 
ـنـطقـة ومـفـتاح اسـتـقرارهـا ومن يـبحث ان يـكـون جزءاً فـالعـراق طـوق جناة ا
مـهماً من لعبة التوازن االقليمي عليه ان يختار العراق طريقاً له ان كانت دولة

ـهـم في االقـلـيم عـربـيــة او اقـلــيـمـيــة  فـالـعــراق احملـور ا
ونـهض من جديـد دون االتكـاء على احـد بعـد ان توكل
عـلى الله وعلى تـضحيـات وصبر شـعبه االبي وجهود
اخـيـاره من الـنـخب والـكفـاءات لـيـشـكل نـواة الـتوازن

االقليمي ومركز  قوتها . 
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ــرضــيـة انــخــفض عــدد أيــام اإلجــازات ا
لـلـعامـلـ في بـريطـانـيـا بقـرابـة الـنصف
مـــنـــذ عــام 1993 بـــحـــسـب الـــبـــيـــانــات
الـصــادرة عن مـكـتب اإلحــصـاء الـوطـني.
فبـينمـا كان الـعامل يـتغيب  7.2 أيام في
ـرض انخفض توسط كل عـام بسبب ا ا

هذا الرقم إلى 4.1 أيام في عام 2017.
وال تُـرجِع كــايـلي إيـنـســلي وهي بـاحـثـة
ُعديـة واألوبئة بجامعة بقسم األمراض ا
إمـــبــريــال كــولــيـــدج لــنــدن ذلك حلــدوث
طـفـرات في اجملـال الـطـبي وال ألن الـناس

رض. أصبحوا أقل إصابة با
ويــقـــول خــبــراء إن الــســـبب في ذلك هــو
حـدوث تــغـيـيـر عــلى ثـقـافــة الـعـمل حـتى
أصـبح التـغـيب أمرا مـسـتهـجـنا. وتـشـير
ـــديــــرين دراســــات إلى أن اخلــــوف مـن ا
زيد وعدم االطمـئنـان لردة فعـلهم أجبـر ا
من الـعامـلـ علـى مواصـلـة العـمل أثـناء

رض. ا
ــرضي وعــادة مــا تــزداد أيــام الــغــيـاب ا
خالل مــوسم انــتــشــار اإلنـفــلــونــزا الـذي
يـشتـد خالل الـفتـرة بـ ديسـمـبر/كـانون
األول وفــبـرايــر/شـبــاط في نـصف الــكـرة
الــشــمـــالي حــيث يــكــون الــطــقس بــاردا
ـواتـيـة لـسـرعـة وجـافـا وهي الــظـروف ا

انتقال العدوى.
ــكــوث ويـــتــفق األطـــبــاء عــلى ضـــرورة ا
ـــراحل األولى لـإلصـــابــة ـــنـــزل فـي ا بـــا
باإلنفلونزا وبالتحديد خالل اليوم األول
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العامل - نتيجـة انتقال العدوى بأماكن
الــعــمـل. وأشــارت الــدراســة إلى أن مــنح
دة ـصاب باإلنـفلونـزا إجازة  الشخص ا
يــوم أو يــومـ قــد أدى لــتــقــلص حـاالت
العـدوى بنـحو 17 ألف حالـة عنـد منحه
يــومــا واحــدا (بـانــخــفــاض قـدره 25 في
ـــئـــة) و26 ألف عــــدوى أقل فـي حـــالـــة ا
منحه يـوم (بانـخفاض يـصل لنحو 40

ئة). في ا
ـوظف بـسرعـة إبالغ ويـنـصح اخلـبـراء ا
رض نظرا ألن دير في حال إصابته با ا
نـحه ـرض قـد  ـديـر في بـدايـة ا إبالغ ا
وقــتـا كـافـيـا لـلــتـخـطـيط لـتــغـطـيـة غـيـاب
وظف لـكن أهم شيء االلتـزام بالـصدق ا

حتاشيا لسوء الفهم.
ويـقـول مـارك مـارسن وهـو مـديـر شؤون
الـعــامـلـ بـشـركـة "أاليــز فـور هـيـلث آنـد
ـعـنيـة بـاخلـدمات الـصـحـية ويـلـبيـيـنغ" ا
ومـقـرهـا بيـتـسـبـرغ إن الـسـبيـل األفضل
هـــو "اتـــبـــاع الــســـيـــاســـات واإلجــراءات
ـؤسـسـة بـيـنـمـا األسـوأ هو ـعـتـمـدة با ا

الكذب أو التهويل".
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ويـشـيـر مـارسن إلى أن هـنـاك نـوعـ من
ـديـرين أولـهــمـا يـعـتـقـد عـلى الـفـور أن ا
وظف يـبحث عن أي فرصـة للـتهرب من ا
العمل ومن ثم يـضع الكثـير من اللوائح.
ديـرون من هـذه النـوعيـة لـتوقع يـل ا و
األســوأ مـن مــوظـــفـــيـــهم خـــاصـــة حــ
ـرض. أما يـتـغيـبـون عن الـعـمل بـسـبب ا
النـوع الثـاني فـيعـمل على وضع مـعايـير

. وظف معقولة ويثق با
وبـالـتـالي يـرى مـارسن أن األمـر يـتـوقف
ـديـر ومـا إذا كــان سـيـخــلق بـيـئـة عـلـى ا
وظـف أم ال لكن أفضل مواتية لـتغيب ا
ــديــر نــفـسـه قـدوة شيء هــو أن يــكــون ا

لآلخرين.
ــديـر ويــضـيـف: "هـذا يــعـنـي أن يـلــتـزم ا
ـنـزل وال يـتـابع الـعـمل عن بـالـبـقـاء فـي ا
بعد أثناء مرضه حيـنها سيعرف الفريق
ـقــبـول فـعل الــشيء نـفـسه حـ أنه من ا
هم أيضا جتنب رض. ومن ا يصابون با
ــنــزل أثــنـاء ــوظــفــ فـي ا االتــصــال بــا
مـرضــهم مـا لم تــكن هـنـاك حــاجـة مـاسـة
لذلك".وعلى أي حال يتع الوصول إلى
وضع يـالئم الــطــرفــ بـحــيـث يـفــكــر كل
ــــديــــر في ــــوظف أو ا طــــرف ســـــواء ا
مسـؤوليـات ومصـلحـة الطـرف اآلخر قبل
ــوسم ـــارســة أي ضـــغط. لــكـن خالل ا
الـــــذي تــــــزداد فـــــيـه فــــــرص اإلصـــــابـــــة
باإلنفلـونزا وال يجب أن نـتوقع أن تكون
طاقـة الـعمل عـلى نـفس مـستـوى األوقات

األخرى.

ـنـزل يـتــقـبل فـكــرة عـمل الـشــخص من ا
وهــو مـا يــظـهــر في صـورة رفض شــديـد
ـتـابـعـة لالمـركـزيـة الـعـمل وعـدم الـثـقـة 

نوطة بهم. وظف للمهام ا ا
ــزيج مـن االرتـيــاب والــرغــبـة ونــتــيــجـة 
ــسـتــمـرة في زيــادة اإلنـتـاجــيـة يــنـظـر ا
ــوظف عن ــديــرين إلى تــغــيب ا بــعض ا

العمل بع الشك.
ـــسح الــذي أجــرتـه "أكــســا بي بي وفي ا
ـــئـــة فـــقط من كـــبـــار بي" رأى  42 فـي ا
ــديـرين أن اإلصــابـة بــاإلنـفــلـونــزا تـعـد ا
سـبـبا وجـيـهـا لـلـتغـيب عن الـعـمل فـيـما
ـئــة ألم الــظـهـر اعـتــبـر أقل من  40 في ا

سببا يستحق الغياب.
ـيلون ـوظف  كما وجـدت الدراسة أن ا
أكـثـر لــلـكـذب عـلى مـديــريـهم بـخـصـوص
كوث فـي البيت ح يـتعلق األمر سبب ا
ـئة بـالـصـحـة الـعـقـلـيـة إذ قال  39 في ا
ن شملتـهم الدراسة إنهم يـكذبون على

مديريهم في هذا الشأن.
وال تقـتـصر أسـباب الـذهـاب للـعمل خالل
ـرض عــلى عـدم تـفــهم اإلدارة فـفي ظل ا
تسارع حـركة االقـتصاد وتـقلـبه أصبحت
وظــائف كــثــيــرة غــيــر مــنــتــظــمــة وغــيـر
مضمونـة وهو األمر الذي يـجعل العامل
حـريصـا عـلى الذهـاب لـعـمله حـتى أثـناء

مرضه.
وفي عـام 2017 كــتب بـيـت روبـرتــسـون
دينة وهو أستاذ مشارك بجامعة نابير 
ـكن أن يكـون العمل مـؤقتا أو أدنبرة: "

مـحــدد األجل أو مـوســمـيـا أو مــرتـبـطـا
ـــشــروع أو جـــزئــيـــا أو غــيـــر مــحــدد
السـاعات أو مـرتـبطـا بحـاجة الـعمل أو
حــرا أو هـــامــشــيــا أو طــارئــا أو غــيــر
اعتـيـادي أو مقـتـرنا بـقـسم دون آخر أو

غير رسمي أو غير معلن".
ـوظـفـ ب ومع ارتـفـاع مـعدل انـتـقـال ا
الـوظــائف بـات الـعـامـلـون أكــثـر تـشـبـثـا
بـوظـائـفـهـم حـتى لـو لـزم األمـر مـواصـلـة
ــرض أو مـا بــات يــعـرف الــعــمل خالل ا

بـ"الوجود حتت أي ظرف".
عتمـد لتطوير العامل عهد ا وبحسب ا
في بــريـطـانــيـا تـضــاعـفت نـســبـة ذهـاب
ـرض بـأكـثر من األشـخاص لـلـعـمل رغم ا

اضي. ثالث مرات خالل العقد ا
ــعـهــد عـام 2018 وفي دراســة أجـراهــا ا
وشـارك فـيـهـا أكثـر من ألـف شخـص قال
ن شمـلتـهم الدراسـة إنهم ئـة  86 في ا
شهدوا أمثـلة على مـوظف ذهبـوا للعمل
رغم مــرضـهم خـالل الـعــام الـســابق عـلى
الدراسـة بـينـما لم تـتـعد الـنسـبة  26في

ئة عام 2010. ا
وفي عام 2015 كتـب غلـ بـاركيـنـسون
تـوسـطة ـشـروعـات الصـغـيـرة وا مـدير ا
بــشـركــة "أكـســا بي بي بي" يـقــول: "عـدم
ـوظـفـ أثـنـاء ـديـرين لـظــروف ا تـفـهـم ا
مـــرضــهم وعــدم دعـــمــهم يــفـــســران قــلق
ـوظـفـ وتــرددهم في االتـصـال لإلبالغ ا
رضهم. يـتعـ على أصحـاب العمل أن
يثقوا بالعامل فـيما يتعلق بالغياب عن
ـرض والــســمــاح لــهم الــعــمل بــســبـب ا

نزل". حسب الظروف بالعمل من ا
ــوظف وقــد جتــد الــشــركــة أن حــضــور ا
ريض قـد يكـلفهـا أكثـر من غيـابه نظرا ا
رض ينـتقل من مـوظف آلخر. وح ألن ا
يتـعلـق األمر بـالصـحة الـعقـليـة وأمراض
أخرى فإن السماح للمريض بالراحة في
رض سـيقلل من تغـيبه عن العمل بداية ا

الحقا.
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وتشـير دراسة أجـرتها جـامعـة بيتـسبرغ
عــام 2013 إلى أن الــــذهـــاب إلى مـــكـــان
رض قـد يزيد العـمل يوما واحـدا خالل ا
حــاالت اإلصـابــة بــاإلنـفــلــونـزا في مــكـان

ئة. ا يصل إلى 40 في ا العمل 
ولـلــوصــول لــتــلك الــنــتـيــجــة اســتــعـان
الباحثون ببيـانات أكثر من نصف مليون
وذج محاكاة لسيناريو موظف لتطبيق 
ـقاطـعة أليـغيـني بوالية رض  انتـشار ا
بنسلـفانيـا وحساب االنتـشار االفتراضي
لـفـيـروس اإلنــفـلـونـزا. وخـلص الـنـمـوذج
إلى حـدوث 66 ألف حــالــة إصــابــة - مـا
ـــئـــة من مـــجـــمــوع نـــســبـــته 11.5 في ا

والثاني من التقـاط الفيروس ح تزداد
وظف احتـمـاالت العـدوى حـفاظـا عـلى ا

ريض والسليم على حد سواء. ا
لـكن مـسـحــا أجـرته شـركـة "أكـسـا بي بي
بي" البريطـانية للـتأم عام 2015 أظهر
ــوظــفــ ال ــئــة من ا أن قــرابــة 40 في ا
يــخـبـرون مــديـريــهم بـالــسـبب احلــقـيـقي
لــتــغـــيــبــهم حــ يــتــصــلــون لإلبالغ عن

مرضهم خشية أال يصدقونهم.
ومن هــنـا تـظــهـر أهـمــيـة اتـبــاع أسـلـوب
ســلــيم لـلــتــعـبــيــر عن ضـرورة الــتــغـيب
ن يـتعـرضون لـضغوط خاصـة بالـنسـبة 
من جهـات الـعمل ألن ذلك سـيـكون جـيدا

لصحتهم وإنتاجيتهم.
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لـــكن مـــا الـــســـبب الـــذي يـــجـــعل بـــعض
رض موظفيهم? ديرين ال يهتمون  ا

لـقد طـرأ تغـير كـبـير عـلى طـبيـعة وحـركة
الــعــمل في ظل االعــتــمــاد عـلى تــقــنــيـات
جـــديــدة ووســـائل تـــواصل فــوريـــة عــلى
مستوى العـالم. وبينمـا يختلف األمر من
قــطــاع آلخــر فـــإن الــوجــود فــعـــلــيــا في
ـكـاتب لـم يـعـد مـطـلـوبـا دائـمـا لـضـمـان ا
وظف إذ تتوافر لدى كثير من إنتاجية ا
ـطـلوبـة للـعمل العـامـل كـافة الـوسائل ا
عبر شبكة اإلنـترنت دون احلاجة للذهاب

إلى مقر العمل.
ويقـول جـورج بويه نـائب رئـيس شؤون
ؤسسـة "ستايلز كوربوريشن" العامل 
لـلـعـقـارات الـتـجـاريـة إن اجليـل األقدم ال

ـواصــلـة ـشــاركــ تـعــهــدوا  ا
الـعــمل عــلى أفــكـارهم وبــيــنـهم

شركة "سبيس إل".
وإذا اســــــتـــــطـــــاعـت مـــــركـــــبـــــة
"بـيـرشـيت" الـتي تبـلغ تـكـلـفـتـها

 مليون دوالر أمريكي أن100
تـهـبط بـسالم فـسـتـلـتقـط صورا
إلرسالها إلى األرض ثم ستُجري
ـغـنـاطـيـسـية. بـعض الـتـجـارب ا
ـركـبـة الـهـبوط في وتـسـتهـدف ا
مـنـطــقـة سـهــول حِـمـمــيـة يـطـلق
عـليـها اسم "بـحر الـصفـاء" حيث
تـــــوجـــــد بــــــعض الــــــظـــــواهـــــر

غناطيسية الغريبة. ا
وســيُـجــري جـهــاز قـيــاس الـقـوة
ُـــحــمّل عــلى ــغــنـــاطــيــســيــة ا ا
الـروبـوت بعـض القـيـاسات ولن
يجـري ذلك في موقع واحـد فقط
ألن بـيرشـيت ستـنتـقل إلى موقع

جديد بعد ساعات من الهبوط.
ويــرأس الـــبــروفـــيــســـور عُــدِيــد
أهارونـسون من مـعهـد وايزمان

للعلوم فريق بيرشيت العلمي.
وال يُـــــنـــــتج الـــــقـــــمـــــر مـــــجــــاال
ـيـا لـكن تـوجد مـغـناطـيـسـيـا عا
ـنـاطق أو عـلى ســطـحه بــعض ا
الصخور تمتلك قوة مغناطيسية

بدرجات متفاوتة.
وأوضـح أهـــــــارونـــــــســـــــون "إذا
اسـتـطـعـنـا قـيـاس مـغـنـاطـيـسـية
هـــذه الـــصــخـــور ســـيـــكــون في
إمـكانـنـا فَـهم كـيف ومـتى نـشأت

غناطيسية". تلك ا
وأضاف واينتـروب: "لدينا أيضا
جـهـاز آخـر بـالـتـعـاون مع وكـالـة
الـفضـاء األمريـكيـة (ناسـا) وهو
جــهــاز عــاكس (يــعــكس الــضـوء
عــلى مــصــدره) وســيـنــضـم هـذا
اجلـــهــاز إلـى عــدد من األجـــهــزة
العاكسة الشبيهة التي وضعتها
رحـالت أبـولـو الــفـضــائـيــة عـلى
الـقمـر من قبل وسـيُسـتخدم ذلك
ألغراض قياس أبعاد وديناميات
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أطــــلـــقـت إســـرائــــيل أول رحــــلـــة
استكشافـية إلى سطح القمر على
ـــلـــوك لـــشـــركــة مـــ صـــاروخ 
خـاصة من قـاعدة كـيب كانـافيرال

في والية فلوريدا األمريكية.
ويــحــمل الــصـاروخ "فــالــكـون "9
الـروبـوت اإلسـرائـيلـي إلى الـقـمر

في رحلة ستستغرق شهرين.
ـعروفة باسم ركبة ا وستحـاول ا
"بــيـرشــيت" الـهــبـوط عــلى سـطح
الـقــمـر والـتـقــاط بـعض الـصـور

وإجراء بعض التجارب.
وهي مــهـمـة صـعـبــة لم يـسـتـطع
إجنــازهــا من قــبل ســوى وكـاالت
الـفضـاء احلـكـومـيـة في الـواليات

. تحدة وروسيا والص ا
وتـــــأمـل شـــــركـــــة "ســـــبـــــيس إل"

SpaceIL غير الربحية عبر
ـــشــــروع في أن تــــمــــويل هــــذا ا
تتمكن مركـبة "بيرشيت" من إلهام

ضمار. جهات أخرى في نفس ا
شـارك لـ سـبيس ـؤسس ا وقـال ا
إل يـوناتـان واينـتروب لـ بي بي
سي: "في نـفس اللـحظـة التي كان
فـيـهـا صـاروخ فـالـكون  9يـخـترق
الـــفــضــاء بــزغ الــقـــمــر في كــيب
كـانـافــيـرال - وهـو مـا أعـتـقـد أنه
أعطى مغزى رمزيا للرحلة األولى
الـتي يقطـعهـا صاروخ إسـرائيلي

للقمر".
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وخــرجت مــركــبـة "بــيــرشـيت" من
رحم جــائــزة غــوغل "لــونــار إكس
بـــــرايــــز" الــــتي قـــــدمت حــــوافــــز
تــمــويــلــيــة عـام 2007 ألي فـريق
ــول من جــهــة غــيــر حــكــومــيـة
يــتـــمــكن من إحـــراز هــبــوط عــلى

سطح القمر.
ولـم تـتــمــكن أي مـن الــفِـرق الــتي
ـنـافـســة من حتـقـيق الــتـحـقت بــا
ادي أهـدافـها وسُـحِب الـعـرض ا
لـــلــــجـــائــــزة لـــكـن الـــعــــديـــد من

مدارات االرض والقمر في اجملموعة الشمسية

مركبة فضاء في طور االعداد لالنطالق الى القمر

وسم اإلنفلونزا  WO∫ امرأة تتلقى تطعيما بإحدى الصيدليات حتسبا  bO
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في احـد الـلـقـاءات الـتـلـفـزيـونـيـة قـال الــفـنـان حـسـ فـهـمي انه مـولع بـصـبغ
ـا وجـد بـعض مـتـابـعي ـتـعــة كـبـيـرة.ر ـوضـوع  احـذيـته,وحتـدث عن هـذا ا
عروفة شهـور كالمه غريبـا لكن ما قـاله فهمي هـو احلقيـقة االكيـدة ا ـمثل ا ا

للجميع.فاحلذاء يشغل اهتمام الكثيرين الى درجة ال تصدق.
ــدنــيــة انــهــا اعــطت لــلـــحــذاء اهــمــيــة قــصــوى في ابــراز ومن اوهــام هـــذه ا
االناقة.وهذا يعني ان االنا ستظل قليلة التاثير دون حذاء المع يعطي صاحبه
مـكانـة متـميـزة.ان االحذيـة ليـست ادوات من جلـد بل هي طاقـة جلـدية تـفيض

على االنسان وتمنحه هوية جديدة تشعره بالفرح والسعادة.
صنوعـة في معامل اوربا. لكن في انه امـتياز ال تمنح سـوى القطع اجللـدية ا
داخل احلـذاء ال تـسـتـرخي الـقدم فـقط لـكن تـسـتـرخي الـروح ايـضـا.ويـصبح
احلـذاء صانعا لنجم البسه في كل االوقات. راقبـوا شخصا لبس حذاء غاليا
كـيف ينظر اليه كانه يراقب عينـان موضوعتان في مكان ما من حذائه.لذا في
ـوبايل كل صـفـقـة من هذا الـنـوع يـكـون الـقـميـص او البـدلـة او الـسـيـارة او ا

خالقا لوجود يضاف الى مالك هذه االشياء.
ومع ذلك يـكـون لـلـحـذاء الـنـصـيب االوفـر الن االنـاقـة تـاتي من كـيـنـونـة وجـلد
حـذاء القـدم.. الثراء كـالعـمى اذا جتاوز االنـسان حـده الطـبيـعي واشترى كل

مـا هو غال وبـاهض الثـمن.وعلى االنـسان ان يفـكر بـان منطق
احلـيـاة لـيس االنـدفـاع واقـتنـاء كل شـيء بال تـوقف.هذا
الـسلـوك غيـر ايجـابي كـما انه ال يـليق بـشخص يـقول
عن نــفـسه انه مــسـؤول.وبال شك انــا اعـني هــنـا ذلك
االسـراف الذي يخالف ماثورنـا االسالمي وتعاليــمنا
الــعـمــيــقــة فـي لــبس وشــراء كــمــالــيــات وضــروريـات

باسعار عالية الثمن.


