
يتمـثل في باقي األنظـمة الكـهربيـة لطائرة
من هذا الـقـبيل فـهل تـوفر الـبـطاريـات ما
يكـفي من طـاقة بـشكل آمن ومـنـتظم لـعمل
أنـظـمـة الـرحـلـة احلـسـاسـة طـوال الـوقت?

تولدة عنها? وماذا عن احلرارة ا
وثـــمـــة حل يـــتــمـــثـل في تـــقــلـــيل احلـــجم
ــســتــخــدمــة في اإلجــمــالي لـــلــطــائــرات ا
الرحالت الـقـصـيرة فـحـاليـا تـصـمم أغلب
الــطــائــرات لــتــنــاسب رحالت مــتــوســطــة
ـســافـة إذ يــقـول كـومــار إنـهـا وطـويــلـة ا
"تـصـمم لـرحالت تــمـتـد ألربـعـة آالف مـيل
ــئـة مـن الـرحـالت الـتي بـيــنــمـا  80 في ا
تسـير فـيـها تـكون دون  1500ميل. أي أن
طائرات مصـممة لقـطع مسافات مـتوسطة

إلى طويلة تستخدم في رحالت قصيرة".
وقـد بــات لـزامـا الــكف عن اسـتــخـدام تـلك
الطـائرات األضـخم واألثقل واألكـثر تـكلـفة
خلـدمـة مــسـارات قـصــيـرة واالسـتــعـاضـة

عنها بطائرات أخرى.
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وتشير شركة زونوم إيـرو وهيئة أفينور
إلى فـوائـد أخــرى لـلـطـائــرات الـتي تـعـمل
بـــالــكـــهـــربــاء بـــالـــكــامـل بــخـالف خــفض
انبعاثـات الغازات فالـطائرات األصغر لن
ـدارج ضخمـة وسيمكـنها اإلقالع حتتاج 
من مـــطــارات أصـــغــر والــهـــبــوط فـــيــهــا
وسـتكـون الـضـوضـاء الـصـادرة عـنـها أقل
وبالتالي سـيمكن تسـيير أعداد أكـبر منها
ـتــأخــرة والــصــبـاح في ســاعــات الــلـيـل ا
الـبــاكـر.ولـو أمــكن إقالل وزن الـبــطـاريـات
سـيـقل الـوزن اإلجـمالـي لـلطـائـرة ومن ثم
ستحتـاج لطاقة أقل لـتسييـرها.وسيترجم
هذا في شكل نـفقات تـشغيل أقل وبـالتالي
تــذاكـــر أرخص - مــا ســـيــحــفـــز شــركــات
ــزيــد من تــلك الــطــيــران عــلـى تــســيــيــر ا
الـطـائـرات (كـمـا حـدث في حـالـة الـطـيـران

الزهيد).
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. وتـقـول هاو: الشـطـرجن في الـصـ
"لم أحلظ في أي من البـطـوالت التي
شاركت فيـها أن الفـتيات قـد يعاملن

بطريقة مختلفة تماما".
ـشـاركات وتشـيـر هـاو إلى أن عدد ا
في بــطــوالت الــشــطــرجن قــد زاد في
الـعـقــود األخـيــرة ولـكن ال يـزال من
ـزيـد من الـفـتـيات ـمكـن تشـجـيع ا ا

خلوض منافسات الشطرجن.
رأة في رياضة إال أن التمييـز ضد ا
الـشــطـرجن قــد يـكـون غــيـر مــبـاشـر.
فـكــيف تــنــظـر بــولـغــار وهــاو عـلى
ـثــال لــلــمـنــافــســات الـتي ســبـيـل ا
شاركة فيها على النساء? تقتصر ا
قــررت بــولــغــار مــنــذ الــبــدايــة عــدم
ـــشـــاركـــة في بـــطـــوالت شـــطـــرجن ا
نــســائــيــة ألنــهـا أرادت أن تــنــافس
ــعــروف أن أقــوى الالعــبـــ ومن ا
أفضل العبي الشطرجن من الرجال.
واســـتـــطـــاعت بـــولـــغــار أن تـــنـــمي
مهاراتها من خالل خوض منافسات
شطـرجن ضد الـرجال وكـانت تخـتار
ــنـافــسـ دومـا مــواجـهــة أشـرس ا
حتى تـتـقن لـعبـة الـشطـرجن. وتـقول
بــــولــــغــــار: "كـــلــــمــــا ارتــــفع ســــقف

طموحاتك زادت إجنازاتك".
وفي بــــعض األحــــيـــان قــــد يـــثــــيـــر
رأة اإلحبـاط بـسبب الـتمـيـيز ضـد ا
ردود فـعل حــادة. إذ انـســحـبت ذات
مـرة هـاو من اجلــولـة الـنــهـائـيـة في
إحـدى دورات الـشـطــرجن اخملـتـلـطـة
الـتي أقـيـمت في عـام  2017بـعد أن
الحظت أنـها نافـست نسـاء في سبع
جــوالت من إجــمــالي تــسع جــوالت.
ــنـظـمــون ذلك بـأن الـالعـبـ وبـرر ا

سـتـجـد أن هـذا الـرأي فـيه شيء من
الــصــحــة".إال أن نـــتــائج مــبــاريــات
بولغار خير شاهد على مهارتها إذ
تـغـلـبت عـلى نـايـجل شـورت حـامل
لـقب األسـتـاذ الدولـي في الـشـطرجن
عـدة مـرات وفي كل مـرة كـان يـقـول
لهـا: "أنتِ اسـتثـناء".وتـقـول بولـغار
إن الـكـثـيــر من مـنـافـســيـهـا الـذكـور
كانـوا يـسـتخـفـون بـها ألنـهـا امرأة
رة األولـى التـي فازت وتـتذكـر فـي ا
فيها على أستاذ دولي في الشطرجن
عـنـدمـا كـانت طـفـلـة لم تـتـجـاوز 11
ة. عاما لم يتحمل الرجل ألم الهز
ولـكن عـنـدمـا بلـغت  20عـاما أثـنى
عـــلــــيـــهـــا بـــطـل الـــعـــالـم الـــســـابق
فـيــسـوانــاثــان أنـانــد بـعــبـارة رغم
بـسـاطـتـهــا كـانت من أبـلغ عـبـارات
الـثــنـاء. فـعــنـدمــا سـئل عن رأيه في
بــولــغــار قــال أنــانــد: "ال شيء هي
ـنـافـس مـجرد مـنـافـسـة كـسائـر ا

هي واحــدة مـنّــا".ال شك أنه لـم يـكن
من السهل لالعبة أن تنتزع اعتراف
ــســاواة بــ الالعــبـ اآلخــرين بـا
والالعــبـات. وتــقـول بــولـغــار: "كـان
عــــلـي أن أرسخ قـــــدمي فـي اجملــــال
وأتـنـافس عـلـى مـدار عـقـود ألحـظى

باحترام الالعب األخرين".
لكن مـا احلل الـذي تـقتـرحه بـولـغار
وهــاو لـــظـــاهــرة ضـــعف مــشـــاركــة
النساء في بطوالت الشطرجن? تقول
هـــــاو إن احلل يـــــكـــــمـن في زيـــــادة
الـفـرص أمـام الالعــبـات احملـتـرفـات
نافـسات وتـشجيع للمـشاركـة في ا
ـنــافـسـات الـفــتـيــات عـلى خــوض ا
اخملـتـلــطـة.ويـقـتـرح الــبـعض إلـغـاء

ـشـاركة ـنـافـسـات الـتي تـقـتـصـر ا ا
فيـهـا علـى النـسـاء وإقامـة بـطوالت
قابل. لكن هاو ال مختلطة فـقط في ا
تــــؤيــــد هــــذه الــــفــــكــــرة وتــــرى أن
مــنـافــســات الــشـطــرجن الــنـســائــيـة
مـــطـــلـــوبـــة لـــتـــحـــفــيـــز الـالعـــبــات
ـشـاركـة لـلـفـوز وتـشـجـيـعـهن عـلى ا
يـداليـات وإحراز ألـقاب في مـجال

الشطرجن.
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وتــرى بـــولــغـــار أن مــســألـــة إلــغــاء
بـطـوالت الــشـطـرجن الـنــسـائـيـة هي
مسألـة في غاية احلـساسيـة وتقول
إن التنـافس في هذه احلالـة سيكون
صـعـبـا عـلى الــفـتـيـات ألن مـسـتـوى
الالعـبــ في الــبـطــوالت اخملـتــلـطـة
راحل من مسـتوى الالعبات أعلى 

في بطوالت الشطرجن النسائية.
وفـي الــــــــوقـت الــــــــراهـن وجــــــــهت
الالعــبــتــان االهــتــمــام إلى أنــشــطـة
ـنـافـسة. إذ جديـدة خـارج مـضـمار ا
اعـتـزلت بـولـغـار ريـاضـة الـشـطـرجن
في عام  2014 ولكنها ال تزال تروج
للعبة الشطرجن وتشجع الناس على
ــــنــــافــــســــات ســــواء في خــــوض ا
الـبــطـوالت الــرسـمــيـة أو خــارجـهـا.
اجستير في وتستعد هاو لـدراسة ا

جامعة أوكسفورد.
لــــكـن بــــولــــغــــار وهــــاو ســــتــــظالن
ـثابرة وذج يـحتـذى بهـما في ا
واإلصرار وبـفضل إجنـازاتـهمـا قد
ية في لعبة يبدو حصد األلقاب العا
الشطرجن التي يشتد فيها التنافس
بــ الـالعــبــ احملـــــتــرفـــ ســهل

نال. ا
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البصرة 

?تؤكـد الالعبتان بزوغ جنم البطـلت
عــــلى أهــــمــــيــــة دور اآلبــــاء في دعم
وتـــشــجـــيع أطـــفــالـــهم وقـــد حــظت
البـطلـتنـان بـدعم ورعايـة أسرتـيهـما
مـنـذ الـصـغـر. وتـقـول بـولـغـار الـتي
خــاضت أخـتــاهــا الـكــبــريـان أيــضـا
منافسات الشـطرجن إن أبويها عقدا
الـعـزم مـنـذ والدتـهـا عـلى أن تـصـبح
بطـلـة شـطـرجن.وكانت أسـرتـهـا ترى
ـكن أن ــرأة ال  أن الـتــمـيــيــز ضـد ا
يـعـيـقهـا عن إحـراز أرفـع األلقـاب في
عـالم الشـطـرجن. وتـقـول إن والـديـها
كانا على يـق أن الفتـيات بوسعهن
حتقـيق نفس الـنتـائج التي يـحقـقها

أي صبي موهوب.
w Ëœ VI

وبـدأت هـاو لـعب الـشـطـرجن في سن
اخلـامـسة وعـلـمـتـهـا أمـهـا الـقـواعد
األسـاســيـة لــلـعــبـة وعــنـدمـا بــلـغت
الـثـامــنـة كـانـت تـلـعب لــيال ونـهـارا.
وأحــــــرزت أول لــــــقـب دولي فـي سن
الـتــاسـعـة. وتــرى هـاو أن مـســتـقـبل
الالعب يــتـوقف عــلى أدائه في أولى
ــبــاريــات الــتي يــشــارك فـيــهــا في ا

مقتبل حياته الرياضية.
وعـلى عــكس عـائـلــة بـولـغــار تـقـول
هـاو إن إمـهـا أرادت لـهـا في الـبـداية
أن تـــتـــعـــلم شـــيـــئـــا "أرقى وأنـــسب
للـفـتيـات مـثل الرقص أمـا أبي فـقد
كان يفضل لعبة الـشطرجن ألنها تعد

ية". رياضة عا
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خـاضت هـاو مــنـذ الـصــغـر بـطـوالت
مخـتلـطـة في وقت لم تشـارك فيه إال
الــقــلــيل من الــفــتــيــات فـي بــطـوالت
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تعد جوديت بولغار العبة الشطرجن
اجملـريـة أقـوى العـبـة شـطـرجن عـلى
مــر الــعــصــور. إذ تـمــكــنت الـالعــبـة
الـعــبــقـريــة من انــتـزاع لــقب أصــغـر
أســتـــاذ شـــطــرجن دولـي وهــو أرفع
األلقـاب في عالم الـشطـرجن من بطل
العالم بـوبي فيـشر عنـدما كانت في

الـ 15من عمرها.
وتـــوالت إجنـــازاتـــهـــا فـي بـــطــوالت
الـشطـرجن الـتي كـان أبـرزهـا فـوزها
عـلى غـاري كـاسـبـاروف بـطل الـعـالم
في الــلـــعــبــة بــعـــد أن أكــد في وقت
سابق أن النـساء يـنبـغي أال يشاركن

في منافسات الشطرجن.
رأة الوحـيدة على وال تزال بولـغار ا
اإلطالق الـتي تــصـنف ضــمن أفـضل
عــشــرة العـبـي شـطــرجن فـي الـعــالم
رغم أنـهـا اعـتـزلـت الـلـعب مـنـذ أربع
ســنـــوات. أمــا هــاو يــيـــفــان العــبــة
الشطرجن الصيـنية فهي تعد أفضل
العــبـة شــطــرجن في الــوقت الــراهن.
وحـازت عـلى لــقب بـطـلــة الـعـالم في
الشـطرجن أربع مـرات وكانت يـيفان
أصغـر العـبة تـفـوز بـهذا الـلـقب على
اإلطالق وأصغـر العبـة تـؤهل للـفوز

بلقب أستاذ دولي في الشطرجن.
وتـــشـــتــرك الـــبـــطـــلــتـــان في بـــعض
الــســمـــات مــثل الــتــفـــاني مــنــقــطع
الـنــظــيـر واإلصــرار واإلرادة الـتي ال
ـتـواصل بـاإلضـافـة ـران ا تـقـهـر وا
ـــوهــبــة الـــفــطــريـــة.لــعل هــذه إلى ا
الـسـمـات تـقــود صـاحـبـهـا عـادة إلى
النـجـاح في مـختـلف اجملـاالت ولكن
هل هنـاك عـوامل أخـرى سـاهمت في
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وعـدت الـنـرويج أن تـســيـر كـافـة رحالتـهـا
اجلوية القصـيرة بحلول عام  2040 على
مـ طـائـرات كــهـربـائـيـة وهــو مـا يـبـشـر

بثورة في عالم الطيران.
في يــولــيــو/تــمــوز  2018 انــطــلق وزيــر
الـنـقل الـنـرويـجي كـتيـل سـلوفـيك-أولـسن
بـرفـقـة داغ فـولك-بــيـتـرسن رئـيس هـيـئـة
أفيـنـور لـلمـوانئ اجلـويـة النـرويـجـية في
رحلـة متـميـزة تابـعتـهمـا فيـها الـكامـيرات
وهمـا يـسـتـقالن طائـرة صـغـيـرة من طراز
"ألفا إلكترو جي- "2 سعة راكب لتحلق

بهما لبضع دقائق في سماء أوسلو.
أما الـسـبب في تـميـز تـلك الرحـلـة فهي أن
الطائـرة تسيـر بالكـهرباء بـالكامل تـمدها
بهـا بطـارية خـاصـة لتـحقق مـا كان يـوما

حلما ولتكن مجرد بداية.
والــهــدف من الــرحــلــة الــتــأكــيــد عــلى مــا
تــعــتــزمه الــنــرويج من خــفض ضــخم في
ـقـبـلـة النـبعـاثـات غـاز الـكـربون الـعقـود ا
وبـحـلول  2040 تـنـوي البـالد أن تـنطـلق
كافة الرحالت القصيرة من مطاراتها على

م طائرات تدار بالكهرباء.
ويـعد االلـتـزام الـذي قـطـعـته الـنـرويج ب
أضـخم الـوعــود حـتى يـومــنـا هـذا بـصـدد
خفض ما ينتجه قطاع الطيران من غازات
الـدفـيـئـة ولـكن هـنـاك ما يـحـول دون ذلك
وهـو عــدم وجـود طــائـرات كــبـيـرة تــتـسع
لـنــقل الــركـاب وتــدار بـالــكـهــربـاء فــكـافـة
الطائرات الكهربيـة حاليا صغيرة احلجم
كــالــتي أقـــلت أولــسن وبــيـــتــرسن والــتي

. بالكاد تتسع لفردين بالغ
سـؤوالن إنه تع عـليهـما االلتزام وقال ا
بحمية شاقة إلنقاص وزنهما قبل الرحلة
ومع ذلك يـعــقـد بـيــتـرسن األمل في تــغـيـر

الوضع قريبا.
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يـقول بـيـتـرسن إن مـسـؤولي الـطـيران في
الـــنــــرويج كـــانــــوا قـــبل بــــضع ســـنـــوات
يــعــتــقـدون بــعــدم إمــكــان االعــتــمـاد عــلى
الـكـهربـاء كـلـيـا في إدارة حـركـة الـطـيران
"حـتى تــوجه مـجــلس إدارة هـيــئـتــنـا قـبل
نحو ثالث سنوات لزيـارة لشركة إيرباص
في تولوز.وهناك علمـوا أن الشركة تباشر
بـالــفــعل جـهــودا إلنـتــاج طـائــرات تـســيـر
بــالــكــهـربــاء وأن األمــر ال يــقــتــصـر عــلى
إيــربــاص بل أيــضـا بــويــنغ عــبــر شــركـة
ـساهمـة من ناسا. ومن ثم زونوم إيرو و
قررنـا إطالق برنـامج للـطائـرات الكـهربـية

في النرويج".
وتعـد النـرويج مكـانـا منـاسبـا إلطالق تلك
الــتــجــارب نــظــرا لــطــبــيــعــة تــلك الــبالد
ـتعـرج حـيث الكـثـير اجلبـلـية والـسـاحل ا
ا يتطلب الكثير من الرحالت من اجلزر 
الـقـصـيــرة (فـهـيـئـة أفـيــنـور مـسـؤولـة عن
تـشـغـيل  46 مـطـارا في الــنـرويج) حـيث
يـسـتغـرق الـتـنـقل بـرا وبـحـرا وقـتـا أطول
ـا تـسـتغـرقه الـرحالت الـقـصـيرة كـثيـرا 
خـاصــة في الـشــتـاء حـيث تــغـلق الــثـلـوج

كثيرا من الطرق والسكك احلديدية.
يــقــول بــيــتــرسن: "الــكــثــيــر من رحـالتــنـا
تسـتغرق  15إلى  30 دقيـقة وكـثيـر منـها
ــنـــاطق جــبــلـــيــة وعــرة لـــذا ســنــطــرح

للطيران وتسعى لصناعة طائرات أضخم
ـــديــر وأثـــقل.ويـــقـــول أشـــيش كـــومـــار ا
الــتــنـــفــيــذي لــزونـــوم إيــرو إن الــشــركــة
حتـرص على تـلـبـيـة حـاجـات النـرويج في
إطـار بـرنـامج أشـمـل خلـفض االنـبـعـاثـات

الصادرة عن وسائل النقل.
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ويــشــيـــر كــومــار إلى نــشـــاط شــركــته في
اجملال منـذ خمس سـنوات قـائال: "تابـعنا
جتارب اآلخرين في صناعـة تلك الطائرات
وتعـلـمـنا مـنـها".وتـخـطط الشـركـة مبـدئـيا
لـصــنـاعـة طــائـرة رحالت قــصـيــرة تـتـسع
الثـني عـشـر راكـبــا لـتـقـلع بـحـلـول 2022 
بينما تخطط ألخرى تتسع خلمس راكبا

وتطير مسافة ألف ميل بحلول .2027
وال تـتــوقف خــطـطــهـا عــنـد هــذا احلـد إذ
يعتقـد كومار أنه سيـكون باإلمكـان تسيير
ـئـة راكب وتـطـيـر مـسـافـة طـائـرة "تـتـسع 

 1500ميل بحلول أواخر العشرينيات"
مـؤكـدا قــدرة الـشـركـة عــلى تـلـبــيـة حـاجـة
النـرويج.وتـعـد تلك اخلـطط طـامحـة نـظرا
لـلـتــحـديـات الــتي تـواجه صـنــاعـة طـائـرة
ركاب تـسـير بـالـكـهربـاء فـالطـائـرات التي
تـقل عـشـرات الـركـاب فضـال عن حـقـائبـهم
تـتطـلب كـمـيـات هائـلـة من الـطـاقة لإلقالع
ومـواصـلـة الـتــحـلـيق.ورغم كـون طـائـرات
الــيــوم أخـف وزنــا وأكــثــر اقـــتــصــادا في
اســـتــهـالك الــوقـــود عن ذي قـــبل فـــإنه ال
يوجـد وقـود غـير الـكـيـروس لـديه كـثـافة
لـلــطــاقـة تــكـفي لـالسـتــخـدام في طــائـرات
الركاب.ورغم أن الـبطاريـات تخزن الـطاقة
الـكــهــربـيــة إال أنه اعـتُــقِــد قـبال أنه يــلـزم
الـكـثـير مـنـهـا لـتـوفـيـر مـا يـكـفي من طـاقة
ـا سيجعل وزنـها يفوق لطائرة صـغيرة 

قدرة الطائرة على اإلقالع والتحليق.
لـكن كـومـار يـقـول إن مـشـكـلـة الـبـطـاريـات
شـكالت فالتـحدي األكبر ا كانت أقل ا ر

ويقـول كومـار إن الطـائرات الـراهنـة تولد
بـالـفـعل كــمـا هـائال من الـطــاقـة لـتـشـغـيل
أنـظــمـة رحــلـتـهــا - فـمــا تـولـده الــطـائـرة
بويـنغ " 787 در الينـر" قـد يـنـاهز 1.3
ميـغـاواط; أي ما يـكـفي من كهـربـاء إلنارة

 850منزال.
ويرى كومار أن الـتحدي األكبـر هو توليد
خمسة مـيغاواط وهو ما يـتوقع أن يكفي

طائرة تقل  100راكب.
ويتوقع بيتـرسن أن يستع اجليل األول
على األقل من تـلك الـطائـرات في الـنرويج
بـالــتـقــنـيـة الــهـجـيــنـة أو تــقـنـيــة الـوقـود
زدوج فـطـبقـا لـقوانـ سالمـة الطـيران ا
يلزم أن حتمل الـطائرة مـا يكفي من وقود
على سبيل االحتيـاط لتحويل مسارها في
.وقــد أثـبــتت الــســيـارات حــالـة الــطــوار
الــهـجــيـنــة عـلـى غـرار الــسـيــارة تـويــوتـا
بريوس أهميتها بالنسبة خلدمات األجرة
ـكن عـبــر اإلنـتـرنت مــثل خـدمــة أوبـر. و
شحن البطاريات وتخزينها حل احلاجة
سـتخدمة والتي ومبادلتـها بالبـطاريات ا
يـتـم شـحــنـهــا واسـتــخـدامــهـا في طــائـرة
أخرى.ولو جنحت خطة الـنرويج فستمتد
أثارهـا لـدول أخـرى فلـو  تـسـييـر كـافة
الــرحالت األقل من  90 دقـيــقــة عــلى مـ
طائرات كـهربيـة فسيتـسع مدى الرحالت
لــيـشــمل مـدنــا إســكـنــدنـافــيــة قـريــبـة من

النرويج فضال عن بلدان أخرى.
وسـيـتـعـ أن تـشـتـري بـلـدان أخـرى غـير
الـنـرويج تـلك الـطــائـرات حـتى تـسـتـطـيع
الشركات تغطية تكلفتها وحتقيق أرباح.
يـــقـــول بــيـــتـــرسن إن إيـــربـــاص تــخـــطط
لـصـنـاعـة طـائـرة كـهربـيـة تـقل  100راكب

مسافة ألف كيلومتر بحلول .2030
وستـكـون البـنيـة الـتحـتيـة من الـتحـديات
الـكــبـرى أمــام مـشــروع كـهـذا فــرغم ثـراء
النرويج وتمتعها بشبكة مواصالت جيدة
إال أن نـقل شـحــنـات الـكـيـروســ عـمـلـيـة
معقدة ومكلفة وسيتع على النرويج أن
تقرر ما إذا كانت ستصل محطات الشحن
الـكــهـربي لــطـائــراتـهــا اجلـديــدة بـشــبـكـة
الـكـهــربـاء الـعـامــة لـلـبالد أم ســتـسـتـعـ
طلوبة. بوسائل بديلة لتوليد الكهرباء ا
لـكن الـنــرويج خـطت بـالـفــعل عـلى طـريق
ــســيــرة طــائــرات الــرحالت الــقــصــيــرة ا
بالـكهربـاء بالـكامل فـرحلـة بيـترسن التي

تابعتها األنظار لم تكن حدثا منفردا.
يقول بيترسن: "استمرت تلك الرحلة نحو

 15إلى  20 دقيقة وقد قمت باثنتي
عـــشـــرة رحـــلــة فـي نـــفس الـــيــوم دون أن
نـضـطـر لـلـتـأخـر ولـو مـرة واحـدة لـشـحن
الـــبـــطـــاريـــات".وتـــابع قـــائـال: "أقـــلـــعـــنــا
والبطارية مشحـونة بالكامل ومع الهبوط
بعد  20دقيقة لم نـكن قد استنـفدنا سوى
ربع البـطاريـة. أوقفـنا الـطائـرة حيث أراد
فني الشحن بينما اجتهـنا لتقييم الرحلة
واالسـتـعـداد عـلى عـجل لـلـرحـلـة الـتـالـية.
ومـــا إن وصــلـــنـــا لــلـــطـــائــرة مـــجــددا إال
ووجدنـاها مـشـحونـة بالـكـامل كمـا كانت
قـبل انــطالق الـرحـلــة الـسـابـقــة".واخـتـتم
بـيـتـرسن قـائال: "نــعـتـقـد أن تـكـنـولـوجـيـا
ــســيــرة كـهــربــيــا أصــبـحت الــطــائـرات ا

واقعا".

مناقصة لشركات صناعة الطائرات للتقدم
." بعطاءات خالل عام لعام

تـرغـب الـنــرويج في أن تــطــرح الـشــركـات
طــائــرات ســعــة  25إلى  30 راكــبــا تــدار
مــحــركــاتــهــا بــالــكــهــربــاء بــحــيث تــدخل
باكورتها اخلـدمة بحلول   2025 وهو ما
يراه بـيـترسن أمـرا واقـعيـا مع مـا تشـهده
تــلك الــطــائــرات من انــتــعــاش في الــوقت

الراهن.
ــاضي أشـارت شـركـة روالنـد فـفي الـعـام ا
بيـرغر االسـتشـارية لـوجود أكـثر من 100
مــشـــروع لــطـــائــرات تــدار كـــهــربـــيــا يــتم

تطويرها على مستوى العالم.
ـشـروعات شـركة بـيـبسـترل في ومن تلك ا
تـحدث باسمها إن سلوفينيـا التي يقول ا
الشركة بصدد صناعة "عدة طائرات تتسع
كل منها ألربعة أشـخاص أبرزها الطائرة
توروس جي- 4 أول طـائـرة كـهـربـية ذات

أربعة ركاب في العالم".
ـــاذج أخــرى ويـــضـــيف: "كـــمــا طـــورنـــا 
لطـائـرات تـتسـع ألربعـة أشـخـاص تعـتـمد
على وسـائل أخرى كـالدفع بـالهـيدروج

كــذلك طــورنــا مــحـركــا مــزدوجــا لــطــائـرة
بأربعـة ركاب وسوف تـنطلق الـطائرة في

 2019حسب اخلطة".
ـستـقـبل وتـقـول الـشـركـة إنـهـا تركـز فـي ا
الــقــريب عـــلى الــطــائــرات ذات الــراكــبــ
واألربـعــة ركـاب الســتـخـدامــهـا كــطـائـرات
تدريب بينـما تنـوي صناعة طـائرة تتسع
ـحرك وقـود مزدوج لتـسعـة عـشر راكـبا "

للرحالت القصيرة" بحلول .2025
وإلى جانب بيبـسترل هنـاك شركة زونوم
إيـــرو بــإحـــدى ضـــواحي ســـيــاتـل والــتي
تخـطط هي األخـرى لطـائـرات كالـتي تأمل

النرويج أن تستخدمها قريبا.
تـأسـست زونـوم إيـرو عام  2013 وتلـقت
اسـتـثــمـارات من شـركــة بـويـنغ الــعـمالقـة

جـمعـتني به الـصادفة فـي مناسـبة اجـتمـاعيـة حيث كـان جالـسا جواري
ـــركــا «في اجملــلـس الــتــعــارف بـ ـــســنــد «و»ا ومـن واجب جــيــرة »ا

مستخدميه.
ابـتدرته بـالسالم والـتعـريف بـنفـسي وبادلـني األمر نـفسه. وجـدت الرجل
تـنوعة ويـغرف من معـ ثقـافات متـعددة مصـبوغة بـلغة ـعارف ا يـزخر با

راقية وأدب جم وفكر متقد.
ي ويــحـمل قــلت فـي نـفــسي هــذا هــو األمــر الــطـبــيــعي فــالــرجل أكــاد

الدكتوراه وغير الطبيعي أال يكون كذلك.
لألمـانـة الـرجل لم يــعـرّف نـفـسه بـلـقب الـدكــتـور حـتى بـادرته بـالـسـؤال
ي. وهذه سـمة الرجـل الواثق البـعيـد عن األلقاب عـندما عـلمت أنه أكـاد

والتي يطلقها كثيرون تعريفا بأنفسهم بطريقة »الشوفونية.«
تـوطدت العالقـة ثم كانت هنـاك دعوة رسمـية لزيـارة مدينـته الشمـالية في
مـناسبـة ثقـافيـة. وفي تلك الزيـارة كشف لي أنه درس الـدكتـوراه وحضّر
ستـشفى يـعاني مرض »بـهجت «الـذي سبب له الـرسالة وهـو منـوّم في ا
شـلال كليـا وأفقده بـصره فترة من الـزمن حتى مَنَّ الـله عليه بـالشفاء من
ــرض له إلى هـذا اإلعـاقــة اجلـسـديــة واإلعـاقـة الــبـصـريــة رغم مالزمـة ا

اليوم.
مـرض »بـهـجت ?«والـذي سـمي عـلى اسم مـكـتـشـفه الـتركي »خـلـوصي
بـهجت ?«هـو أحد األمـراض الرومـاتـزميـة التي تـنـتج عن التـهاب األوعـية
ناطق الـدموية بكـل أحجامهـا والتهـاب الع وتـقرحات في الفـم وبعض ا

احلساسة.
ـفـاصل واألوعــيـة الـدمـويــة في الـرئـتـ ـمـكـن أيـضـا أن تـصــيب ا من ا

ركزي والقناة الهضمية. وكذلك اجلهاز العصبي ا
بـطل الـقــصـة بـدأ تــعـلـيــمه اجلـامــعي بـصـدمــة قـويـة إذ قــال له أسـتـاذه
اجلــامــعي وفي الــشــهــر األول من الــدراسـة: »يــا ابــني أنت فــاشل وال

تصلح أن تدرس جامعة!«
ثـابرة عالوة عـلى جمـلة إيـجابـية وألنه كـان مؤمـنا بـقدراته وقـادرا علـى ا
كــانت تـلـتــصق بـذهـنه: »اسـتــمـر في احملــاولـة وال تـصــدق من يـقـول إنك

فاشل.«
لـذا لم تعـقه تـلك اجلـملـة الـقـاسيـة من أسـتـاذه ليـنـتقـل إلى كلـيـة أخرى
ـاجستـير أيـضا وكان الـوحيد ويـكمل تعـليمـه اجلامعي بـتفوق ثـم ينال ا

الذي حصل على مرتبة الشرف ضمن دفعته تلك.
رحـلة الدكـتوراه إال أنه -وبـعد أن أجنز اسـتطاع أن يـحصل عـلى قبـول 
الـسـنـة األولى- فـقـد بـصـره فـجـأة و إخـبـاره بـأنه لـيـست هـنـاك فـرصـة

إلعادته وأنه أصبح أعمى.
لم يـسـتـسلـم بل واصل الـفحـوص حـتى تـوصل إلى إمـكـان عـمل جـراحة
لـيـعود إلـيه الـبـصـر لـكن هـنـاك ضـريبـة لـهـذه اجلـراحـة وهي احـتـمال أن

يصبح مشلوال!
كـان أمـام خـيــارين كل مـنـهـمــا أصـعب وأقـسى من اآلخــر إمـا مـشـلـول

شي. يبصر أو أعمى 
غامـرة وحسابـات أخرى شخـصية فضل وألنه مـسكون بـحب اإلجناز وا
إجـراء اجلراحـة لـيكـون مـبصـرا حـتى لـو أصبح مـشـلوال. خـرج من غـرفة
الـعملـيات ال يشـعر بأي شيء في اجلـزء السفلـي من جسده وال يـستطيع

حتريك يديه.
عـشرون يوما بعـد اجلراحة قضـاها مشلوال وأعـمى حتى أن مرافقه كان
يـؤكله بيده. وكمـا فقد بصـره فجأة عاد إليه الـبصر فجـأة لكنه مشوش
بـينما ال زال اجلسد مـشلوال. وكما صدمه أسـتاذه في اجلامعة بقوله »يا
ابـني أنت فاشل وال تـصلـح أن تَدرُس جـامعة ?«تـأتيه الـصدمـة األخرى
من أخـصـائـيــة الـعالج الـوظـيـفي بـقـولـهـا »خالص.. أنـت ال تـسـتـطـيع أن

تمشي طوال حياتك.«
كـان صديقا للقدر مع التمسك بالـتفكير اإليجابي والفأل احلسن لهذا لم
يـخِب بل بدأ في حتـسن غـير أنه بـسيط ومـتـدرج عبـارة عن جلـوس على

تحرك فقط. السرير األبيض والنزول للكرسي ا
بـدأت الـسنـة اجلـامـعـية وهـو بـ ظـروف اإلعاقـة وحـلم الـدكـتوراه إال أنه
رفض أن يــكــون جــثــة هــامــدة بل واصل مــشــروعه الــعــلــمي. ومن عــلى
ــريض بــرئـيس الــقـسم في اجلــامـعــة وطـلب الـســريـر األبــيض اتـصل ا
تـسجيل مواد الـفصل اجلديد فـأجابه الدكتور: »أنت مـعوق وصحتك أهم
ـعـوق أصـر عـلى أسـتـاذه لـتـسـجـيل مـواده. لم مـن هذا «إال أن الـطـالب ا
يـتغيب عن محاضراته في اجلـامعة بل كان يحضـر على كرسي متحرك

ستشفى. غذية وأحيانا بلباس ا وفي يده ا
ـوجـعـة لـلـنـفـس والـبدن ـرض وآالمه واإلعـاقـة ا ـتـعِب في هـذا لم يـكن ا ا
ـرافق الوفي الـذي كان يالزمه والـبعـد عن أهلـه وبيـته فحـسب بل هنـاك ا
ـسـتـشــفى واجلـامـعـة حـتـى أنه كـان يـقـرأ له من طـوال تـلك الـفــتـرة في ا

واد. البحوث ثم يُملي عليه الطالب ما يكتب كي ينجز متطلبات ا
ـستشـفى كان شعـلة نشاط رغـم اإلعاقة حتى أنـه وعلى الكرسي في ا
ـرضى ــســتـشــفى الـذي كــان يــقـيم فــيه من حــيث ا ـتــحـرك اهــتم بـا ا
ستشفى أنفسهم. فأقام معرض رسومات مشجعة للمرضى ومـنسوبي ا

وكان له دور فعّال في تخفيف معاناتهم وتسليتهم. 
ـوظفـات في ـسـتـشـفى قـدم دورات لـلـمـوظـفـ وا وفي جـانب مـنـسـوبي ا

نشأة الصحية نفسها. ا
كـفـاح الرجل وجَـلـده لم يـكـونـا وليـد الـلـحـظـة بل كانـا مـنـذ الـصـغر. في
رحلـة الثانـوية. راعي الغـنم في الصغر الـبادية راعيـا للغـنم حتى نهـاية ا
ــؤلم في الــكــبـر والــذي عــلى إثــره هـو اآلن يــتــعـاطى ـرض ا وصـاحـب ا
ـيا وعضـو فاعل الـكيـماوي عـمل على تـطويـر نفسـه حتى أضـحى أكاد
في أحـد أنديـة الـوطن األدبـية في مـنـطقـة شـهيـرة بـاألدباء ورجـاالت الـعلم
ــرض إال أنــني لـم أشـاهــد أنــشط مـن شـخــصه والــثـقــافــة.رغم مـالزمـة ا
ــوكل إلــيه. يــحــدثــنـي ويــريـنـي خــطــطــا وأهــدافـا وإخـالصه في الــعــمل ا
دى تخدم حتى يـرسمها في عمـله باجلامعـة ذات إستراتيجـيات بعيـدة ا
. مهمـا بلغت من بـعده عنـدما يتـرجل هو عن العـمل لتقـاعد أو طار مـع
ا أنت فـيه وهـنـاك من ال يزال يـتـعايش مـآسـيك هنـاك من عـانى أسـوأ 

مع الـظروف الصعـبة وقد يـنجح بتجـاوزها أو ال ينجح
لـكـنه مـسـتـمـر فـي نـضـاله لـتـحـقـيق جنـاحـاته ومن
ـلـهـمـ الـدكـتـور مـفـرح الـرشـيـدي الذي هـؤالء ا

يفخر به وبأمثاله الوطن وأبناء الوطن.
{ عن (الوطن) السعودية

اط سلوكية لدى الـسلطة قدرة شخص معـ أو جهة معينة عـلى فرض أ
شخص ما.

امـا الـفسـاد فـهـو  إسـاءة اسـتــــــخـدام الـسـلـطـة ألهداف غـيـر مـشـروعة
وعادة ما تكون سرية لتحقيق مكاسب شخصية.

يـقول عالم اإلحصـائيات (جاك بـوروي) في دراسة اشارت الى ان الناس
الـذين يشـعرون بنـفوذ اكـبر و سلـطة أوسع هم من يـقومـون بحـوالي اكثر
ـجـرد الشـعور بـذلك وليس من اربـعة اضـعـاف بالـغش او اخلداع وذلك 
ـعـرفة مـدى اخذ حـتى امتالكـهم لـلسـلـطة و الـنفـوذ  وفي دراسـة اخرى 
كـميات اكـبر من االشـياء او الطـمع بأخـذ االشياء فـقد ظـهرت النـتائج ب
اجملـموعت هي ان احدى اجملـموعت و هي الـتي تشعر بانـها اكثر وفرة
(اي الـشـعـور بــالـغـنى) أخـذت اكــثـر من اجملـمـوعــة االخـرى والـتي كـانت
ـعدل تـشـعـر بـاالعـتـدال او الـتـوازن بـاحلـيـاة فـقـداخـذت االخيـرة اقـل و 
جرد الشعـور بالغنى قد يجـعل الشخص اكثر الـنصف تقريبـا  اي ان 

طمعا ألخذ االشياء .
قــال تــعــالى فـي االيـة (83) من ســورة الــقــصص { تِــلْـكَ الــدَّار الْــأَخِـرَة
نَـجْعَلهَـا لِلَّذِينَ لَا يُـرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْـأَرْض وَلَا فَسَادًا } فـربطت االية ب

فهوم الفساد في االرض . السلة او حتى الشعور بالسلط والغنى 
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كان يـخـتارهم الـكـمبـيـوتر وأن ذلك
كان مجرد صدفة.

وبـخالف بـولـغار وهـاو لـم تصـنف
أي العـبـة أخــرى ضـمن أفـضل 100
العب لـلــشـطــرجن. وتـقــول بـولــغـار:
"هـذه الــقـضــيـة شــديـدة اخلــطـورة
ويــحــاول اجلـــمــيع حـــتى العــبــات
الشـطـرجن أنـفسـهن إيـجـاد تفـسـير
لهذه الـظاهـرة".وثمـة أسبـاب عديدة
ومـتــنـوعـة تــفـســر ضـعف مــشـاركـة
الـنـسـاء في لـعـبـة الـشـطـرجن مـنـها
عــلـى حــد قــول بـــولــغــار تـــوقــعــات
اجملتمع من الفـتيات واألدوار التي
يخصـصها لـهن. فقـد ال يخطـر ببال
ـــعــــلـــمـــ أن أولـــيــــاء األمـــور أو ا
يــؤهــلــوا بــنــاتــهم أو تــلــمــيــذاتــهم

ليصبحن العبات شطرجن.
وتـــقـــول بـــولــغـــار: "يـــنـــظـــر اآلبــاء
علمـون للطـفلة بطـريقة مخـتلفة وا
فـيــدلـلــونـهــا ويـثــنـون عــلى رقــتـهـا
ونعـومـة شـعـرها". وال تـرى بـولـغار
أن الـفـتـيـان بـحـكم طـبـيـعـتـهم أكـثـر
إصـرارا مـن الـفــتـيــات عــلى خـوض
نـافسـات أو أن الفـتيـات ينـجبذن ا
بالفطرة نحو األلعاب النسائية مثل

الباليه.
VŽô W1eŽ

ــــة العــــبـــة لــــكن كــــيف تــــظل عــــز
ــبـاراة رغم الـشــطـرجن مـتــقـدة في ا
أنها تنافس العب ذكور يقللون من
شــأنـــهــا ويـــرون أنــهــا أقـل مــهــارة

منهم?
تـقـول بـولــغـار إنـهـا ال تــعـتـبـر هـذه
اإلهــانــة مــوجـهــة لــهــا شــخــصــيـا
وتـضـيف: "إذا طـالـعت اإلحـصـاءات
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ئة راكب بحلول عام 2020 dzUÞ» : تخطط زونوم إيرو لطائرات منها ما يتسع 

W: العبة الشطرجن بولغار التي لم تتجاوز  12 عاما أثناء مشاركتها في مباراة ب فرنسا واجملر في عام 1989 —UA كسيكية مكسيكو سيتي عام 2017 W: هاو تدشن بطولة للشطرجن في إحدى محطات مترو األنفاق في العاصمة ا uDÐ


