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السفير الصيني: التعاون العسكري الصيني - الكويتي
يلعب دورًا إيجابيًا لصيانة السالم العاملي واإلقليمي

دارين العلي

أكد الســفير الصيني لدى البالد 
تشــانغ جيانوي أن العالقات التي 
تربط بــني الصني والكويت مميزة، 
مضيفــا أنها ارتقت فــي العام ٢٠١٨ 
مــن عالقــات ثنائيــة إلى شــراكة 

استراتيجية.
وشــدد جيانــوي فــي تصريح 
للصحافيــني علــى هامــش حفــل 
االســتقبال الــذي نظمه مبناســبة 
الذكــرى الـــ ٩٥ لتأســيس جيــش 
التحرير الشعبي الصيني على أهمية 
عالقات الصداقة والتعاون في املجال 
العســكري، الذي يشكل جزءا مهما 
جدا من هذه الشراكة االستراتيجية.
وقــال انه وعلى مدى الســنوات 
املنصرمــة، هنــاك تبــادل زيــارات 
وتبادل تدريب الكوادر في املجاالت 
العســكرية، الفتا إلــى أن العالقات 
السياسية الوطيدة متثل أساسا قويا 
للعالقــات املتميزة، وخصوصا في 

املستقبل.
وأكد أهمية التعــاون في املجال 
العسكري بني البلدين والذي يلعب 
دورا مهما ويساهم مساهمة إيجابية 
في صيانة السالم العاملي واألمني في 
املنطقة، ألن الكويت دولة مهمة جدا 
في منطقة اخلليج، وتتمتع بسياسة 
خارجية حكيمة جــدا، وخصوصا 
أنها لعبت دورا إيجابيا جدا لتقريب 
وجهــات النظــر بــني دول اخلليج، 
وخصوصا أن القيادة الكويتية قيادة 
حكيمة وتنتهج سياسة بعيدة النظر 
وخصوصــا ان الكويــت متثل قوة 
إيجابية مهمة جدا لصيانة االستقرار 

األمني في املنطقة.
وفي كلمة له خــالل احلفل، قال 
إن تأسيس جيش التحرير الشعبي 
الصيني، من قبل احلزب الشيوعي 
الصيني، وساهم مساهمة كبيرة في 
حترير الوطن بعد تأسيس الصني في 
عام ١٩٤٩، أصبح جيشنا قويا، وهدفه 
الرئيس هو الدفاع عن الدولة ووحدة 

توثيــق التعاون بــني دول اخلليج 
وصيانــة االســتقرار واألمــن فــي 
املنطقة. وقال: في املســتقبل يجب 
علينا أن نعزز التعاون والتبادل في 
كل املجاالت، وهذا سيجلب لشعبينا 

مصالح مهمة جدا.
وشــكر اللــواء ركــن خالد بالل 
العبيدي الــذي مثل رئيس األركان 
العامــة للجيــش فــي االحتفــال، 
والعميــد ركن خالد الشــعلة مدير 
عمليات القوة البرية، والعميد ركن 
بحري محمد العيد مساعد آمر القوة 
البحرية، وعميد ركن طيار فيصل 
الفضلــي آمر قاعدة نــواف األحمد 
اجلويــة حلضورهم املناســبة، ما 
يــدل علــى اهتمــام بالــغ بتطوير 
العالقات الصينية - الكويتية عموما 
وخصوصا في املجال العســكري، 

ونحرص على هذه الصداقة.
 توطيد العالقات

مــن جانبــه، أكد ممثــل رئيس 
األركان العامــة للجيــش الكويتي 
اللواء ركن خالد العبيدي في كلمة 
مماثلــة قوة ومتانــة العالقات بني 
البلدين وحرص القيادة السياسية 
والعســكرية على توطيدها، معربا 
عن شكره وتقديره للجانب الصيني 
علــى الدور الذي يقــوم به لتنمية 
العالقات، متمنيــا لهم دوام التقدم 

واالزدهار.
وأبلــغ اللواء العبيــدي حتيات 
رئيــس األركان الفريق الركن خالد 
صالــح الصباح، الذي كان حريصا 
كل احلــرص على أن يتواجد اليوم 
لتقدمي التهنئة مبناسبة الذكرى الـ 
٩٥ لتأسيس جيش التحرير الشعبي 

الصيني.
وأضــاف: حضورنا هــذا احلفل 
ووجودنا بينكم، هو تأكيد حرص 
السياســية والعســكرية  القيــادة 
على توطيد العالقات ومتتينها بني 
الدولتني، ونتمنى للصني االزدهار 

الدائم.

خالل حفل االستقبال مبناسبة الذكرى الـ ٩٥ لتأسيس جيش التحرير الشعبي الصيني

اللواء ركن خالد العبيدي مشاركا السفير الصيني تشانغ جيانوي والعميد شيويه تشوان الي 
(ريليش كومار) قطع كعكة االحتفال  

العيدان لـ «األنباء»: النادي ليس لتدريب الفتيات فحسب بل ملتابعتهن أيضًا على جميع األصعدة االجتماعية والدراسية

في األيام األخيرة، قامت رئيســة 
مجلس النواب األميركي نانســي 
بيلوسي بزيارة في الدول اآلسيوية، 

وهي بصدد زيارة منطقة تايوان.
لقد أعرب اجلانب الصيني معارضته 
القاطعة وموقفــه احلازم للجانب 
األميركي على كل املستويات مرارا 
إذا أصرت بيلوسي على  وتكرارا. 
املرتبة  تايوان، بصفتها في  زيارة 
الثانية في ترتيب اخلالفة الرئاسية 
األميركية، فسترسل رسالة خاطئة 
إلى القوى االنفصالية لـ «استقالل 
تايوان»، وتنتهك بشكل خطير مبدأ 
الصني الواحــدة واملبادئ الواردة 
في البيانات املشــتركة الصينية ـ 
األميركية الثالثة، وتشــكل صدمة 
العالقات  كبيرة ألساس سياســة 
الصينيــة - األميركيــة، وتنتهك 
بشكل خطير سيادة الصني وسالمة 
أراضيها، وتهدد بشكل خطير السالم 
واالستقرار عبر مضيق تايوان. أكد 
الرئيس الصيني شي جني بينغ خالل 
اتصال هاتفي مع الرئيس األميركي 

جو بايدن مساء يوم ٢٨ يوليو، على 
أن مسألة تايوان لها حيثيات تاريخية 
واضحة، وأن انتماء جانبي املضيق 
إلى صني واحدة هو حقيقة وواقع 

واضح أيضا.
إن موقف الصني حكومة وشــعبا 
من مسألة تايوان دائم وثابت، وإن 
احلفاظ على السيادة الوطنية للصني 
ووحدة أراضيها بكل حزم ميثل إرادة 
ثابتة للشعب الصيني البالغ عدده 
١٫٤ مليار نسمة. إن إرادة الشعب 
ال تقاوم، ومن يلعب بالنار سيحرق 

نفسه حتما. سيتخذ اجلانب الصيني 
إجراءات مضادة حازمة للحفاظ على 
الســيادة الوطنية للصني ووحدة 
أراضيها، وعلى اجلانب األميركي 
والقوى االنفصالية الستقالل تايوان 
أن تتحمل جميع العواقب الناجمة 

عن ذلك.
إن تايوان جزء ال يتجزأ من األراضي 
الصينية، وإن مسألة تايوان هي من 
الشــؤون الداخلية البحتة للصني. 
ويعد مبــدأ الصني الواحدة توافقا 
عاما لدى املجتمع الدولي والقواعد 

األساسية للعالقات الدولية، ال ميكن 
املســاس به. وفي عام ١٩٧١، متت 
استعادة املقعد الشرعي جلمهورية 
الصني الشــعبية في األمم املتحدة 
رســميا طبقا ملا ينص عليه قرار 
األمم املتحدة رقم ٢٧٥٨، ومت تأسيس 
الديبلوماسية بني الصني  العالقات 

والكويت في العام ذاته.
يلتزم اجلانــب الكويتي دوما بأن 
الشعبية  حكومة جمهورية الصني 
هي احلكومة الشرعية الوحيدة التي 
متثل الصني بأكملها، وتنتهج سياسة 
الصني الواحدة دوما بثبات، وذلك 
محل تقدير فائق مــن قبلنا. وإن 
اجلانب الصيني على استعداد لبذل 
جهود مشتركة مع اجلانب الكويتي 
لتوطيد الصداقة التقليدية وتبادل 
الدعم املشترك في املصالح اجلوهرية 
والهموم الكبرى للجانبني، وتعزيز 
التعاون العملي في كافة املجاالت، 
والسعي لالرتقاء بعالقات الشراكة 
االستراتيجية بني الصني والكويت 

نحو أفق أوسع.

ال ميكن دوس 
مبدأ الصني 

الواحدة
بقلم سفير الصني لدى الكويت تشانغ جيانوي

أراضيها، كمــا أن اجليش في فترة 
السالم، يتحمل املسؤولية في بناء 
الدولة، كما أن اجليش الصيني قدم 
مساهمة كبيرة في صيانة واستقرار 

وأمن املنطقة والعالم.
وأضــاف أن الصــني دولة دائمة 
العضوية في مجلس األمن، والصني 
أكبر دولة ترسل قوات حفظ السالم 
حول العالم، وهي أكبر دولة مساهمة 
في األمم املتحدة. وفي تاريخ بالدنا 
تعرضنــا حلروب وغــزو وتعرض 
شــعبنا آلالم الغــزو. لذلــك، نحن 
نعارض احلرب ونعارض أي تدخل 
في شؤون بالدنا، وندعو إلى احلوار 

والتعاون والسالم.
مصالح جوهرية

ولفت تشــانغ جيانــوي إلى أن 
الصني والكويت من الدول الشرقية 
والــدول النامية وتربطنــا عالقات 
متميــزة، وهذه العالقات ترجع الى 
٥٠ سنة، وفي العام املاضي، احتفلنا 
بذكرى مــرور ٥٠ عاما علــى إقامة 

العالقات الديبلوماسية بيننا.
وأشار إلى أن الكويت كانت الدولة 
األولى في اخلليج التي أقامت عالقات 
ديبلوماســية مع الصني، ونحرص 
على تطوير هذه العالقات املميزة.

وتابع أن هذه العالقات العسكرية 
بني بلدينا متثل جزءا مهما جدا من 
عالقات الصداقة والتعاون بينهما، 
ولذلك يحرص اجلانب الصيني على 
تطوير هذه العالقات خصوصا في 
املجال العســكري، ألننــا ننظر إلى 
الكويت نظرة استراتيجية ونعتبر 
أن الكويت دولة صديقة وموثوقا بها.

وقال السفير الصيني: نقف دائما 
إلى جانــب الكويت، ونقدر موقفها 
الدائــم والثابــت الداعــم للموقــف 
الصينــي، خصوصا فــي القضايا 
املتعلقــة باملصالح اجلوهرية مثال 
في قضية تايوان وإقليم شينجيانغ 
وبحر اجلنوب الصيني، في املقابل، 
يدعــم الطــرف الصينــي الكويــت 
لصيانة ســيادتها ووحدة أراضيها 
واستقاللها ونحترم الشعب الكويتي 
الستكشاف الطريق التنموي بإرادته 
املستقلة ألن الصني دولة اشتراكية 
بقيادة حزب الشــيوعي، والكويت 
دولة يقودها صاحب السمو األمير 
نواف األحمد وسمو ولي العهد الشيخ 
مشــعل األحمد ونحن نقدر شــعب 
الكويــت ونقدر القيــادة الكويتية 

احلكيمة.
وأشــار إلى أن الكويــت تنتهج 
سياســة خارجية حكيمة من خالل 

الشويحان: إقبال كبير على أنشطة نادي الفتيات

آالء خليفة

أعلنــت اجلمعية الثقافية 
االجتماعيــة النســائية عــن 
البرنامــج الصيفي  انطــالق 
الثانــي ٢٠٢٢  فــي موســمه 
لنادي الفتيات، وذلك مســاء 
امــس األول بحضــور عضو 
مجلس إدارة اجلمعية الثقافية 
االجتماعية النسائية مشاعل 
الشويحان وعضوات اجلمعية 
رمي العيدان وأسماء العتيبي 
وغنيمــة الكنــدري وحضور 
املتدربات املشاركات في نادي 

الفتيات.
وعلــى هامش اإلعالن عن 
إطــالق األنشــطة، أوضحت 
مشاعل الشــويحان أن نادي 
الفتيات تأســس منذ سنتني 
بهدف خلق جيل من الفتيات 
الشابات القادرات على خدمة 
مجتمعهن في شتى املجاالت.

وأفادت بأن نادي الفتيات 
سيقدم فعاليات للمشتركات 
على مدار ٣ أســابيع متتالية 
وهي انشطة متنوعة اجتماعية 
وترفيهية وثقافية وتطوعية، 
مشيرة إلى ان املشاركات في 
الفتيات ســيكن على  نــادي 
موعــد للقاء مع شــخصيات 
النــادي  عــدة خــالل فتــرة 
ومنهم شخصيات لهم بصمة 
في مجال العمل التطوعي في 

تنظيم يوم بحري وتنظيف 
الشاطئ واالستمتاع بالبحر 
من خالل فعالية سيتم اإلعالن 
عنهــا قريبــا، موضحــة أن 
اليوم األخير للنادي سيكون 
مخصصا للفتيات املشاركات 
في النادي، حيث تقوم كل فتاة 
بعرض قضية تود أن تتبناها 
مستقبال سواء قضية بيئية او 
تعليمية أو صحية او قضايا 
إعادة التدوير أو أزمة املناخ.

من ناحيتها، ذكرت عضو 
اجلمعية الثقافية االجتماعية 
النســائية ومدربة في نادي 
الفتيــات رمي العيــدان فــي 

وسيســتمر ملدة ٣ أســابيع 
عــدة  أنشــطة  تتخللهــا 
اجتماعية وثقافية ومعلومات 
صحية، موضحة أن ما مييز 
هذا املوسم تقدمي معلومات 
نظريــة داخل مقر اجلمعية 
وأيضا أنشطة عملية خارج 
اجلمعيــة لتعليــم الفتيات 
الوالء للوطن واملســؤولية 
االجتماعيــة، وكيف ميكننا 
ككويتيني العطاء لهذا البلد 
واحلد من الفســاد والهدر، 
والكثيــر مــن األمــور التي 
ســتتعلمها الفتيــات داخل 

النادي.
وذكــرت أن نادي الفتيات 
يعمل على استقطاب الفتيات 
وتعليمهــن مهــارات حياتية 
تفيدهن في حياتهن العلمية 
والعملية، مؤكدة حرص ادارة 
النادي على تغيير شخصيات 
املتدربات وتعزيز ثقتهن في 
انفسهن بحيث يصبحن اكثر 
فعاليــة وتشــوق لعودتهن 

للدراسة بحماس.
وأعربــت العيــدان عــن 
ترحيبها مبشاركة املتدربات 
في نادي الفتيات، موضحة 
انــه ميكــن التواصــل مــع 
النادي من خالل حســابات 
اجلمعية الثقافية االجتماعية 
النســائية علــى وســائل 

التواصل االجتماعي.

تصريح خــاص لـ«األنباء»: 
ان نادي الفتيات ينطلق في 
موســمه الثاني، مشيرة الى 
ان املوسم األول القى جناحا 
وإقبــاال كبيرين مــن أولياء 

األمور واملتدربات.
وأفادت العيدان بأن نادي 
الفتيــات ليس ناديــا يعمل 
على تدريــب الفتيات ملدة ٣ 
أسابيع فحسب، بل تتم متابعة 
املتدربات على جميع األصعدة 

االجتماعية والدراسية.
املوســم  أن  وأضافــت 
الثاني القى إقباال كبيرا من 
الفتيات على املشــاركة به، 

تنظمه اجلمعية الثقافية للموسم الثاني خللق جيل من الشابات القادرات على خدمة مجتمعهن

مشاعل الشويحان ورمي العيدان وغنيمة الكندري وأسماء العتيبي مع عدد من متدربات نادي الفتيات    (قاسم باشا)

الكويــت، باإلضافة إلى أنهن 
ســيلتقني جلنة كويتيني من 
اجل القدس كما سيكون لهن 
لقاء مع مشروع Re food من 
خالل لقاء صاحبة املشــروع 

الذي يدعم األسر املتعففة.
وأضافت: كما سنركز على 
التطــوع فــي مجــال املوهبة 
والفن وسيكون هناك لقاء مع 
أول خطاطة في الكويت وهي 
أسماء السعدون، باإلضافة إلى 
لقاء دالل معرفي للحديث عن 
الفن اخلزفــي وجمالياته في 

األماكن الباهتة.
وأشــارت الشويحان إلى 

املنفوحي: سنتصدى للمخالفات والتجاوزات

بداح العنزي

أعلن مدير عام البلدية م.أحمد املنفوحي 
عن انطالق خطة البلدية والتي تعنى بتشديد 
الرقابــة وتطبيق القانــون واللوائح والنظم 
املعمول بها، وتنفيذ خطة متكاملة للتصدي 
لكافة مظاهر املخالفات والتجاوزات على أراضي 
الدولة وإزالة التعديــات في املناطق البرية. 
وشدد م.املنفوحي في تصريح صحافي بعد 
ترؤســه اجتماع اللجنة التنسيقية بحضور 
املسؤولني في اجلهاز التنفيذي ضرورة عودة 
الهيبة للقانون والقضاء على جميع املخالفات 
والتجــاوزات. واســتعرض املنفوحي خطة 
الفرق الرقابية لتطبيــق القانون والتصدي 
للمخالفات من خالل احلمالت التي ستنطلق 
خــالل الفتــرة املقبلة، كاشــفا عن بــدء فرق 
البلدية الرقابية بتكثيــف جوالتها امليدانية 
وإغالق السراديب املستغلة جتاريا في املباني 
االســتثمارية، ومخالفات البناء على أسطح 

العقارات االستثمارية بالتعاون مع قوة اإلطفاء 
العام، اعتبارا من غد اخلميس. وقال إنه تقرر 
تشــكيل فرق ميدانية للبدء في تنفيذ خطة 
إزالة التعديات في املناطق البرية في محافظات 
اجلهراء واألحمدي والفروانية والتي ستستمر 
٣ أشهر، مشيرا إلى إمتام فرق البلدية جاهزيتها 
النطالق احلملة بشكل واسع األسبوع املقبل من 
خالل توفير املعدات واآلليات الالزمة لعملية 
إزالة التعديات، وذلك بالتنسيق مع اجلهات 
احلكومية املعنية األخرى طبقا جلدول زمني 
معد ووفقا للمواقع املرصودة من قبل الفرق 
الرقابية في املناطق البرية وتوجيه اإلنذارات 
إلزالتها. ومتنى م.املنفوحي من املخالفني سرعة 
االستجابة والتعاون مع فرق البلدية، جتنبا 
للمساءلة القانونية، مشددا على أنه لن يكون 
هناك أي تراخ أو تهاون في عملية إزالة املخالفات 
والتعديات في مناطق البر، مثمنا التعاون الذي 
أبدته اجلهات احلكومية إلجناح خطة البلدية 

في تطبيق القانون.

ترأس اجتماع اللجنة التنسيقية وشّدد على ضرورة إعادة الهيبة للقانون

م.أحمد املنفوحي خالل ترؤسه االجتماع التنسيقي

املرزوق: انخفاض في الرطوبة األيام املقبلة
توقع اخلبير الفلكي عادل 
املرزوق ان تنخفض نســبة 
الرطوبــة في الطقس وتكون 

نسبتها بني ٢٥ و٤٠٪.
وأشــار إلــى انــه وبعد ٨ 
أغسطس اجلاري من املتوقع 
ان يكــون اجلو صحوا خاليا 
مــن الغيوم، الفتا الى ان ذلك 
ســيؤدي الى ارتفاع ملحوظ 
في درجات احلرارة التي ميكن 
ان تزيد على ٤٧ درجة مئوية. 

وفيما يلي التفاصيل:
ال يختلف اثنــان على أن 

األسبوع املاضي شهد ارتفاعا كبيرا في نسبة 
الرطوبة به وصلت في بعض األيام وخصوصا 
املناطق الساحلية والقريبة منها إلى ٨٠٪، األمر 
الذي أدى إلى تذمر الكثيرين من هذا اجلو الرطب 
وقد وصلتني العديد من الرســائل في وسائل 
التواصل االجتماعي تتســاءل عن انتهاء فترة 
الرطوبة العالية في املنطقة واستجابة إلى طلبهم 
نشير إلى أنه لم يطرأ أي جديد يذكر على طقس 
املنطقة، حيث تبقى منطقة شمال اخلليج العربي 
ومنطقة شمال شرق شبه اجلزيرة العربية حتت 
سيطرة املنخفض اجلوي العميق الذي تبلغ قوته 
بني ٩٩٢ و١٠٠١ مليبــار حتى يوم األحد املقبل 
املوافق ٧ اجلاري، مع اســتمرار هبوب الرياح 
اجلنوبية إلى جنوبية شرقية (كوس إلى كوس 
مطلعي) فمن املتوقع أن تكون ســرعة الرياح 
بني اخلفيفة واملعتدلة وال تزيد ســرعتها على 
(٢٥) كم/س يصاحب ذلك انخفاض في نسبة 
الرطوبة في اجلو ومن املتوقع أن تنخفض نسبة 
هذه الرطوبة انخفاضا كبيرا في األيام املقبلة 
وتكون نســبتها في هذه الفترة بني ٢٥ و٤٠٪. 
ومع الساعات األخيرة من مساء االثنني ٨ اجلاري 
تتحول الرياح إلى رياح شمالية وشمالية غربية 
تكون نشــطة بعض الشــيء وتكون سرعتها 
بني ١٥ و٣٠ كم/ س ويسطر لنا التراث البحري 
الكويتي القــدمي قول أجدادنا القدماء في فنهم 
بالتــراث البحري الكويتي (انظر إلى الغيم إذا 
هب الشــمال انزاح). فخالل هــذه الفترة ومع 
هبوب الرياح الشمالية إلى الشمالية الغربية 
فإنه من املتوقع أن يكون اجلو صحوا وخاليا 
من الغيوم ولكن سوف يؤدي ذلك إلى ارتفاع 

ملحوظ فــي درجات احلرارة 
التي من املتوقع أن تكون أعلى 
من ٤٧ درجة مئوية. وفي األيام 
املقبلة هناك احتمال كبير في 
أن تعــود ريــاح الكوس مرة 
أخرى إلى املنطقة يوم األحد ١٤ 
أغسطس وبرطوبة عالية أيضا 
ولكــن تكون أخف وبنســبة 
اقل مــن الرطوبة التي غطت 
املنطقة خــالل األيام املاضية 
ومن املتوقع أن تكون نسبة 
هذه الرطوبة بني (٤٠ و٥٥٪) 
مســتمرة حتى فتــرة دلوق 
الســهيل يوم األربعاء ٢٤ اجلاري وهي الفترة 
املعتــادة لهبوب رياح الكوس النشــطة وهي 
الرياح التي تســبب فتــرة من الرطوبة. خالل 
هذه الفترة هناك مقولة معروفة عند الكويتيني 
منــذ القدم تقــول: «إذا دقل الســهيل برطوبة 
ابشروا باملطر في الوسم وإذا دلق السهيل بريح 
شمال ابشروا باحملل» أي ان السنة تكون جافة 
وخالية من املطر، األمر الذي يجعل األرض في 
منطقتنا خالية من األعشاب الصاحلة لرعي 
الدواب. ولكن هذه املقولة القدمية لألجداد لم 
يتم التأكد من مدى صحتها ودقتها فليس هناك 
معلومات صحيحة أو بيانات مسجلة تؤكد ما 
جاء في هذه املقولة أو تنفيها ولكن نعتقد أنها 
توقعات قدمية قالها األجداد في املاضي ال نعلم 
مدى صحتها ولكن قد تكون صائبة في بعض 
الســنوات فيها شيء من الصواب أو الصحة. 
وبناء على طلب بعض الشباب أقول إن البحر 
سوف يدخل في تيارات الفساد الصاحلة للصيد 
اعتبارا من األربعاء ٣ أغسطس وتستمر تيارات 
الفساد هذه حتى الثالثاء ٩ أغسطس وسوف 
يكون البحر صاحلا للرحالت البحرية وأيضا 
للسباحة وأنسب وقت للسباحة في البحر هي 
في فترات بعد الظهر مع انكســار قوة أشــعة 
الشمس من بعد ظهر أيام عطلة نهاية األسبوع 
وحتديــدا مع أوقات صالة العصر وبقية أيام 
عطلة نهاية األسبوع حتى غروب الشمس في 
الساعة ٦:٣٠ مساء واستمرار هذا الوضع في 
البحر حتى الســبت ٦ أغسطس ومن املتوقع 
أن يكون املوج في البحر بني خفيف ومعتدل 

ويكون ارتفاعه بني ٣٠ و١٥٠سم.

اخلبير الفلكي عادل املرزوق

ملشاهدة الڤيديو

رياح شمسية تضرب األرض خالل ٤٨ ساعة
أوضح اخلبير الفلكي عادل 
املرزوق أن هناك احتماَال كبيراً 
بأن تضرب رياح شمسية عالية 
الســرعة املجال املغناطيسي 
للكرة االرضية ٢٤ إلى ٤٨ ساعة 
القادمــة مما يؤدي إلى تكون 

عاصفة مغناطيســية أرضية 
صغيرة حيث أعلن عنها مرصد 
التنبؤ بالطقس الفضائي التابع 
لــإلدارة الوطنية للمحيطات 
والغالف اجلوي في الواليات 
املتحدة األميركية عن احتمال 

حدوث العاصفة الشمسية بعد 
مالحظة مواد غازية تتدفق من 
الثقــب اجلنوبي فــي الغالف 

اجلوي للشمس.
وقال: تتواجد هذه الثقوب 
في الهالة الشمسية حيث متتد 
بخطوط املجال املغناطيسي 
للشمس إلى اخلارج وبدال 
مــن االلتفاف على نفســها 
فإنهــا ســوف تنطلــق إلى 
اخلارج فــي الفضــاء مثل 
السيول وبسرعة تصل إلى 
(٢٫٩ مليــون كيلومتر في 
الساعة) وفقا ما ذكره متحف 
علوم االكتشافات في سان 
فرانسيسكو. وهذه الثقوب 
موجودة في مناطق الغالف 
اجلــوي العلوي للشــمس 
حيث تكــون البالزما أكثر 
برودة وأقل كثافة. وأضاف: 
وميكن لهذه الرياح الشمسية 
األقمــار  علــى  تؤثــر  أن 
التــي تدور  االصطناعيــة 
حول األرض ومن احملتمل 
أن تشعل الشفق القطبي في 
مناطق حول القطب الشمالي 
حيث ميكن رؤيــة األلوان 
الكهربائية في السماء فوق 
كندا وأالسكا. ومع ذلك وهذه 
العاصفة الشمسية ناجتة 
عن ثقب موجود في املنطقة 
اجلنوبية الغربية من وجه 
الشمس يقذف «مادة البالزما 
الغازية». وسوف تطلق هذه 
العواصــف املغناطيســية 
األرضية تيارات كهربائية 
في الغالف اجلوي وحتديدا 

طبقة األيونوسفير.


