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مبابي يسير عكس اتجاه والدته
بسبب ريال مدريد!

اعتــرف الفرنســي كيليــان مبابــي ،نجــم باريــس ســان جيرمــان ،بأنــه دخــل فــي مفاوضــات مــع ليفربــول
خــال الموســم الحالي.
ووقــع مبابــي مؤخــرا عقــدا جديــدا مــع النــادي الباريســي ،ينتهــي فــي صيــف  ،2025بعدمــا ارتبــط اســمه
طــوال الفتــرة الماضيــة باالنتقــال إلــى ريــال مدريــد.
وقــال مبابــي ،فــي تصريحــات أبرزتهــا صحيفــة «مونــدو ديبورتيفــو» اإلســبانية« :لــم يكــن األمــر يتعلــق
فقــط بريــال مدريــد وســان جيرمــان ..لقــد دخلــت فــي محادثــات لالنضمــام إلــى يورجــن كلــوب فــي
ليفربــول أيضــا”.
وأضــاف المهاجــم الفرنســي:
«تحدثنــا قليــا وليــس كثيــرا..
لقــد تحدثــت إلــى ليفربــول
ألنــه النــادي المفضــل ألمــي..
أمــي تحــب ليفربــول .ال أعــرف
الســبب ،عليــك أن تســألها”.
وختــم« :ليفرلــول نــاد
جيــد وقــد التقينــا بهــم قبــل
 5ســنوات .عندمــا كنــت فــي
موناكــو التقيــت بهــم .إنــه نــاد رائــع بالطبــع ،لكــن فــي النهايــة كان األمــر محصــورا بيــن ريــال مدريــد وســان جيرمان”.
ويبــدو أن مبابــي سيســير عكــس رغبــة والدتــه فــي نهائــي دوري أبطــال أوروبــا ،المقــرر الســبت
المقبــل ،علــى اســتاد دو فرانــس فــي باريــس ،حيــث أعلــن مبابــي أنــه سيشــجع ريــال مدريــد ،بينمــا تميــل
أمــه ناحيــة ليفربــول.
وكان مبابــي قــد أصــدر بيانــا عبــر حســابه علــى «تويتــر» ،قــال فيــه« :أدرك الفرصــة واالمتيــاز الــذي
يحصــل عليــه مــن يكــون أحــد أفــراد ريــال مدريــد ،وأتفهــم خيبــة أملهــم ،وســأكون أول مشــجع لهــم فــي
النهائــي فــي باريــس”.

بيل يفشل في خيانة ريال مدريد

بدأ الويلزي جاريث بيل ،جناح ريال مدريد ،مفاوضات البقاء في الدوري اإلسباني خالل الموسم المقبل.
وينتهي عقد بيل مع ريال مدريد في الموسم الحالي ،وتأكد عدم تجديد النادي الملكي لالعبه الويلزي.
ووفقــا إلذاعــة «كوبيــه» اإلســبانية ،فــإن وكالء جاريــث بيــل اجتمــوا مؤخــرا مــع أندريــا بيرتــا ،المديــر
الرياضــي ألتلتيكــو مدريــد،
وعرضــوا عليــه التعاقــد مــع
النجــم الويلــزي عبــر صفقــة
مجانيــة.
وأشــارت اإلذاعــة اإلســبانية
إلــى أن أتلتيكــو مدريــد رفــض
فكــرة التعاقــد مــع بيــل.
وشــارك الالعــب الويلــزي
هــذا الموســم فــي  7مباريــات
فقــط بإجمالــي  290دقيقــة فــي
مختلــف البطــوالت ،وأحــرز هدفــا واحــدا ،ولــم يمنــح زمــاءه أي تمريــرة حاســمة.
يذكــر أن كثــرة اإلصابــات ووجــود العبيــن مميزيــن فــي هجــوم ريــال مدريــد وراء قلــة عــدد مشــاركات
جاريــث بيــل هــذا الموســم.
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مارسيلو لزميله :ريال مدريد
لن يجدد عقدي

كشــف البرازيلــي مارســيلو نجــم ريــال مدريــد ،عــن عــدم تجديــد عقــده مــن قبــل إدارة النــادي ،خــال
حديثــه مــع زميلــه فــي
الفريــق لــوكاس فاســكيز.
وكل شــيء يشــير
لنهايــة مســيرة مارســيلو مــع
الميرنجــي ،الــذي ينتهــي
عقــده فــي  30يونيــو /حزيــران
المقبــل ،بعــد  16موســما
بقميــص األبيــض الملكــي.
والتقطــت الكاميــرات،
مارســيلو وهــو يتحــدث مــع
فاســكيز علــى مقاعــد البــدالء خــال مواجهــة ريــال بيتيــس الجمعــة الماضــي بالجولــة األخيــرة مــن الليجــا.
وبحســب صحيفــة «مونــدو ديبورتيفــو» ،فــإن مارســيلو قــال لفاســكيز« :النــادي لــن يجــدد عقــدي ،لقــد
كنــت مثــاال ســخيفا”.
ولــم يعلــن ريــال مدريــد قــراره النهائــي حــول مارســيلو حتــى االن ،وصــرح كارلــو أنشــيلوتي المديــر
الفنــي للملكــي عقــب مبــاراة ريــال بيتيــس قائــا« :مارســيلو لــم يقــل وداعــا بعــد ألنــه مــا زال قائدنــا
وســيكون كذلــك فــي النهائــي (المرتقــب أمــام ليفربــول فــي دوري األبطــال يــوم  28مايو/ايــار(“.
وتابــع المــدرب «إذا قــال وداعــا ،فإنــه ســيفعل ذلــك وهــو أحــد عظمــاء كــرة القــدم فــي العالــم ،ودون أدنــى
شــك أحــد أفضــل الظهــراء فــي العالــم».

سواريز :رحيل ميسي عن برشلونة «صدمة»..
وامل اللعب بجانبه في هذا النادي

أكــد لويــس ســواريز ،مهاجــم برشــلونة وأتلتيكــو مدريــد الســابق ،أنــه يتمنــى اللعــب مجــددا مــع ليونيــل
ميســي ،نجــم باريــس
ســان جيرمــان الحالــي.
ولعــب ســواريز بجانــب
ميســي لمــدة  6ســنوات
فــي برشــلونة ،خــال الفتــرة
بيــن  2014و ،2020قبــل أن
يرحــل إلــى أتلتيكــو مدريــد.
وقــال ســواريز ،فــي تصريــح
إلذاعــة «كادينــا ســير» اإلســبانية:
«إمكانيــة االنتقــال إلنتــر ميامــي
واللعــب بجانــب ميســي فــي الســنوات المقبلــة؟ أتمنــى ،ال أحــد يعــرف مــا ســيحدث ،ولدينــا تواصــل جيــد معــا”.
وأضــاف« :تجديــد عقــد ميســي مــع برشــلونة كان قــد تــم بنســبة  %100فــي أغســطس/اب الماضــي،
وكان رحيلــه بمثابــة صدمــة».
وتحدثــت تقاريــر صحفيــة مؤخــرا ،عــن إمكانيــة رحيــل ميســي عــن بــي إس جــي فــي صيــف ،2023
وانتقالــه للــدوري األمريكــي ،وبالتحديــد إنتــر ميامــي ،حيــث سيشــتري  %35مــن أســهم النــادي.

سفير مصر بالمغرب :ننتظر إخطار األهلي
مشجعو كرة القدم ينفقون الماليين على العمالت
بشأن عدد الجماهير
المشفرة لألندية

تربح أندية كرة القدم ،مئات الماليين ،من بيع «رموز المعجبين» المشفرة والعمالت االفتراضية.
ويقــدر التحليــل الــذي أجرتــه «بــي بــي ســي» ،أن أكثــر مــن  262مليــون جنيــه إســترليني ( 350مليــون
دوالر) قــد تــم إنفاقهــا علــى العمــات االفتراضيــة.
ويتــم تســويق بعــض الرمــوز المميــزة علــى أنهــا تقــدم امتيــازات فــي العالــم الحقيقــي للمشــتري ،فقــد
عرضــت إحداهــا فرصــة التصويــت لألغانــي التــي ســيتم عرضهــا فــي المالعــب.
حتــى االن ،عبــر البطــوالت األوروبيــة الخمــس الكبــرى ،أطلــق  24ناديــا مختلفــا رمــوزا المشــجعين ،بمــا
فــي ذلــك  8فــرق مــن الــدوري اإلنجليــزي الممتــاز.
ويقــدم معظمهــا رمــوزا تشــبه العمــات المشــفرة الخاصــة بالنــادي ،ويمكــن شــراء العمــات االفتراضيــة
وبيعهــا ،وترتفــع قيمتهــا
وتنخفــض اعتمــادا علــى
العــرض والطلــب.
وبعــض األنديــة ،مثــل
مانشســتر ســيتي ،تبيــع
أيضــا مقتنيــات رقميــة
تعــرف باســم ( NFTsرمــوز
غيــر قابلــة لالســتبدال).
واشــتركت معظــم
األنديــة التــي تقــدم رمــوز
المعجبيــن فــي شــركة تســمى  ،Sociosتنظــم البيــع األولــي والتــداول الالحــق للعمــات االفتراضيــة ،لكــن
منصــات أخــرى ،بمــا فــي ذلــك  Binanceو ،Bitciتنمــو أيضــا.
وقالــت شــركة  ،Sociosإنهــا باعــت مــن خــال تطبيقهــا مــا قيمتــه  270إلــى  300مليــون دوالر مــن
العمــات المعدنيــة ،ولــم تذكــر حجــم األمــوال التــي تذهــب مباشــرة إلــى األنديــة.
ويجب على المشترين أوال تحويل أموالهم إلى عملة التشفير الخاصة بالشركة ،وهي .Chiliz
ويشــير البحــث ،إلــى أن العديــد مــن المشــترين يتداولــون علــى عمالتهــم الرمزيــة مثــل العمــات
المشــفرة األخــرى فــي محاولــة لكســب المــال.
ونظــرا ألن منتجــات العمــات المشــفرة تســتند إلــى البلوكتشــين ،فقــد تبيــن أن أنديــة التســيو
ومانشســتر ســيتي وبورتــو وســانتوس هــي مــن تحقــق أكبــر قــدر مــن المبيعــات.
وتتجــاوز قيمــة الرمــوز المميــزة التــي تحتفــظ بهــا األنديــة ال 13األولــى مجتمعــة فــي بحــث «بــي بــي
ســي»  1.9مليــار دوالر ،لكــن المشــترين األفــراد ال يمتلكــون حاليــا ســوى  376مليــون دوالر ،وفــي المتوســط،
تتحكــم األنديــة فــي  ٪80مــن المعــروض مــن رمــوز المعجبيــن.
ويحتــوي تطبيــق  Sociosعلــى معلومــات رمــوز النــادي ،مثــل أســواق العمــات المشــفرة األخــرى ،مــع
عــرض تقلبــات األســعار وأزرار الشــراء والبيــع البــارزة.
وهنــاك عــروض للمشــترين مــن عامــة النــاس ،مثــل خصومــات دائمــة بنســبة  %5فــي المتجــر الرقمــي
وإمكانيــات الفــوز بتذاكــر ،ويتــم تحديــد المزايــا المقدمــة لحاملــي الرمــوز مــن قبــل األنديــة.
والطريقــة األخــرى التــي تدخــل بهــا األنديــة إلــى منتجــات التشــفير هــي مــن خــال  NFTأو الرمــوز
غيــر القابلــة لالســتبدال.
وأصــدرت كل مــن مانشســتر ســيتي ورينجــرز ويوفنتــوس رموزهــا الخاصــة الرســمية ،مــع إنفــاق
بعــض عشــرات االالف علــى هــذه الصــور ومقاطــع الفيديــو الرقميــة الفريــدة مــع رمــز مدمــج يمثــل القــوة.
وكانــت رابطــة كــرة الســلة األمريكيــة ( ،)NBAمــن أوائــل المنظمــات الرياضيــة التــي تبيــع الرمــوز عيــر
القابلــة لالســتبدال ،حيــث قدمــت مقاطــع فيديــو أللعــاب كــرة الســلة.

أكــد ياســر عثمــان ســفير مصــر فــي المملكــة المغربيــة ،أن بعثــة األهلــي ســوف تصــل المغــرب يــوم
األربعــاء المقبــل ،اســتعدادا لمواجهــة الــوداد البيضــاوي المغربــي ،فــي نهائــي دوري أبطــال أفريقيــا ،المقــرر لــه
 30مايــو /أيــار الجــاري ،علــى
ملعــب محمــد الخامــس.
وقــال الســفير المصــري
ياســر عثمــان فــى تصريحاتــه
لبرنامــج البريمــو الــذي يــذاع
علــى قنــاة “ :Tenتواصلنــا
مــع وزارة الخارجيــة المغربيــة
والجهــات المعنيــة فــي
المغــرب ،وطلبنــا أمريــن ،األول
هــو تأميــن بعثــة النــادي األهلــي ،واألمــر الثانــي تســهيل التأشــيرات بالنســبة للجماهيــر القادمــة مــن مصــر”.
وأضــاف« :نحــن فــي انتظــار موافتنــا مــن النــادي األهلــي ،بأعــداد الجماهيــر التــي ســوف تأتــي مــن
القاهــرة ،خــال الســاعات المقبلــة.
يذكــر أن كــووورة كشــف فــي وقــت ســابق أن طــرح تذاكــر الموقعــة ســينطلق يــوم الخميــس المقبــل،
ب 10االف تذكــرة لــكل طــرف ،فــي انتظــار حلــول أنصــار األهلــي عبــر جســر جــوي بيــن القاهــرة والــدار
البيضــاء ،حيــث ســيحصلون علــى تذاكرهــم فــور حلولهــم بمطــار محمــد الخامــس.
كمــا علــم كــووورة أن إدارة األهلــي أبلغــت الــكاف واللجنــة المنظمــة أنهــا ســتحصل علــى نســبة التذاكــر
المخولــة ألنصــار الفريــق المصــري كاملــة.
وبعد نفاد الدفعة األولى سيتم طرح النسبة المتبقية من التذاكر ،وكل ذلك من أجل عملية بيع مرنة وناجحة.

أنشيلوتي :أحترم قرار مبابي ..ونريد االنتقام
من ليفربول

أكــد كارلــو أنشــيلوتي المديــر الفنــي لريــال
مدريــد ،صعوبــة مواجهــة ليفربــول ،بنهائــي
دوري أبطــال أوروبــا ،يــوم الســبت المقبــل ،فــي
العاصمــة الفرنســية باريــس.
وقــال أنشــيلوتي ،خــال مؤتمــر صحفــي امــس
الثالثــاء« :الفريــق بخيــر ،ويوجــد مشــكلة صغيــرة فقــط
لمارســيلو ،ســيتعافى منهــا فــي األيــام القليلــة المقبلــة”.
وأضــاف« :أالبــا بخيــر ،والفريــق بحالــة جيــدة وســعداء،
واألجــواء جيــدة ،وامالنــا كبيــرة بوجودنــا فــي النهائــي”.
وبســؤاله عــن مبابــي ،رد« :ال نتحــدث أبــدا عــن
العبيــن اخريــن فــي أنديــة أخــرى ،ونحتــرم القــرارات
التــي يتخذونهــا ،وعلينــا فقــط التفكيــر فــي النهائــي”.
وزاد« :الفــوز صعــب ،ســواء بالليجــا أو دوري
األبطــال ،لكنهمــا بطولتــان مختلفتــان ،وفــي دوري
األبطــال ال يمكــن أن تفشــل ،أمــا فــي الليجــا
يمكنــك التعافــي حيــن تســقط”.
وتابــع« :المنافســة كل عــام ،وخاصــة أوروبيــا،
تــزداد صعوبــة ،وهنــاك العديــد مــن الفــرق التــي

تطمــح لحصــد اللقــب ،ولعــب النهائــي هــو نجــاح
بالفعــل ،حيــث لعبنــا  4نهائيــات خــال  8ســنوات،
وهــو أمــر هائــل”.
وواصــل« :لقــد خــاض الكثيــر مــن الالعبيــن
الموجوديــن هنــا  4نهائيــات بــدوري األبطــال،
بالنســبة لــي هــو النهائــي الثانــي مــع الفريــق،
لذلــك يجــب أن أســألهم كيــف أســتعد للنهائــي”.
وأوضــح« :ســيكون نجاحــا كبيــرا بالنســبة لــي
أن أكــون أول مــدرب يفــوز ب 4بطــوالت دوري أبطــال
أوروبــا ،لكننــي لســت مهووســا باأللقــاب الفرديــة”.
وأشــار أنشــيلوتي إلــى إمكانيــة اعتمــاده علــى
رودريجــو فــي التشــكيلة األساســية ضــد ليفربــول،
مؤكــدا أن «المبــاراة ال تحتــاج  11العبــا فقــط بــل
الفريــق بأكملــه”.
وأردف« :لقــد لعبنــا ضــد أفضــل الفــرق فــي
العالــم مــن الناحيــة البدنيــة ،بجانــب التنظيــم
والجــودة ،لذلــك ال أعتقــد أن الجانــب البدنــي
ســيكون العامــل الحاســم».

االربعاء  23شوال  1443هـ ق  4خرداد  1401هـ ش 25 ،ايار 2022م
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الصحة العالمية تعلن عدد اإلصابات
بجدري القردة عالميا

قالــت منظمــة الصحــة العالميــة إن حــاالت اإلصابــة بمــرض جــدري القــردة لــدى البشــر ارتفعــت
إلــى  92مــع عــدم تســجيل أيــة وفيــات نتيجــة لذلــك.
بحلــول يــوم  21مايــو ،تلقــت منظمــة الصحــة العالميــة تقاريــر عــن  92حالــة للمــرض تــم تأكيدهــا فــي
المختبــر ،مــن  12دولــة مــن البلــدان المشــاركة غيــر الموبــوءة.
وأكدت المنظمة أنه «حتى اآلن ،لم يتم اإلبالغ عن أي وفيات مرتبطة بهذا المرض”.
ووفقــا لمنظمــة
الصحــة العالميــة ،ال
ترتبــط حــاالت جــدري
القــرود المبلــغ عنهــا
بالســفر إلــى المناطــق
الموبــوءة.
تــم اإلبــاغ أيضــا
عــن تسلســل الجينــوم
مــن عينــة مأخــوذة فــي
البرتغــال أظهــر ارتباطــا
وثيقــا بفيــروس جــدري القــرود الــذي تســبب فــي التفشــي الحالــي للحــاالت الــواردة مــن نيجيريــا إلــى
بريطانيــا والكيــان اإلســرائيلي وســنغافورة فــي  2018و .2019

الصحة العالمية تعلن وفاة  58شخصا بجدري
القرود في دولة أفريقية

أعلنــت منظمــة الصحــة العالميــة أن مــرض جــدري القــرود قتــل نحــو  58شــخصا فــي الكونغــو
الديمقراطيــة منــذ بدايــة العــام الحالــي فــي  87منطقــة داخــل البــاد.
جــاء ذلــك فــي تدوينــة نشــرها المكتــب اإلقليمــي للمنظمــة علــى «تويتــر» ،أمــس الجمعــة ،أكــد
فيهــا أنــه تــم تســجيل نحــو ألــف و 284حالــة اشــتباه باإلصابــة بجــدري القــرود منــذ بدايــة العــام حتــى
الـــ  8مــن مايــو /أيــار الجــاري بينهــا الحــاالت التــي تــم تســجيلها فــي الكونغــو الديمقراطيــة.
وتزامــن بيــان الصحــة العالميــة حــول حصيلــة وفيــات جــدري القــرود فــي الكونغــو مــع انتشــار
المــرض فــي العديــد مــن الــدول األوروبيــة وأمريــكا الشــمالية إضافــة إلــى أســتراليا.
يذكــر أن أعــراض جــدري القــرود
تتمثــل فــي الحمــى وتضخــم الغــدد
اللمفاويــة وآالم العضــات ،كمــا
تتســبب فــي طفــح جلــدي علــى
الوجــه واليديــن ،كمــا يمكــن أن ينتقــل
المــرض عــن طريــق التالمــس مــع
المصــاب أو اســتخدام أدوات النظافــة
الشــخصية الخاصــة بــه.
يذكــر أن هــذا المــرض ظهــر
فــي الماضــي وتــم القضــاء عليــه فــي ثمانينيــات القــرن الماضــي وكان يعــد مــن األمــراض األقــل فتــكا.

جدری القرود يضرب  12دولة

أعلنــت منظمــة الصحــة العالميــة تســجيل اثنتيــن وتســعين اصابــة مؤكــدة بجــدری القــرود،
وثمــان وعشــرين حالــة مشــتبهاً بهــا فــي اثنتــي عشــرة دولــة ،وتوقعــت المزيــد مــن حــاالت اإلصابــة.
عشــرات االصابــات بجــدری القــرود فــي العالــم ،ومنظمــة الصحــة العالميــة تتوقــع المزيــد مــن
االصابــات مــع اتســاع نطــاق المراقبــة فــي البلــدان التــي اليوجــد فيهــا المــرض عــادة.
المنظمــة التابعــة لألمــم المتحــدة ســجّلت المزيــد مــن الحــاالت المؤكــدة بجــدري القــرود ،والمشــتبه
بهــا فــي اكثــر مــن اثنتــي عشــرة دولــة ،ووعــدت المنظمــة العالميــة بتقديــم المزيــد مــن اإلرشــادات
والتوصيــات للــدول حــول كيفيــة الحــد مــن انتشــار جــدرى القــرود التــي تعــدّ مــن األمــراض المعديــة التــي
عــادة مــا تكــون خفيف ـ ًة ومتوطن ـ ًة فــي غــرب ووســط أفريقيــا وتنتشــر عــن طريــق االتصــال الوثيــق.
أكثر من مئة إصابة في أوروبا ،وألمانيا التي سجلت اصابتين تعتبر كبر تفش للمرض في القارة.
ورجــح وزيــر الصحــة األلمانــي كارل لوتربــاخ ظهــور المزيــد مــن اإلصابــات خــال األيــام القليلــة المقبلــة،
وأن التسلســل الجينــي ســيوضح نــوع المــرض ،ولفــت الــى ّأن
مشــيراً الــى ّأن المرضــى فــي حالــة مســتقرةّ ،
هــذا الفيــروس ال ينتقــل بســهولة ،وأنــه يمكــن احتــواء تفشــي المــرض اذا تحركــت الســلطات الصحيــة بســرعة.
إن الســلطات بــدأت بالبحــث عــن حــاالت إصابــة
أمّــا فــي النرويــج فقــال معهــد الصحــة العامــة ّ
محتملــة فــي العاصمــة أوســلو ،مشــيراً الــى اكتشــاف إصابــة أجنبــي ،زار أوســلو فــي بدايــة الشــهر الجــاري
بعــد عودتــه إلــى وطنــه .ولــم يذكــر المعهــد باالســم تلــك الدولــة التــي ظهــرت فيهــا هــذه الحالــة.
الســلطات الصحيــة فــي هولنــدا أعلنــت اكتشــاف المزيــد مــن حــاالت اإلصابــة بجــدري القــرود فــي
البــاد بعــد ظهــور اول إصابــة مؤكــدة.
وكشــف المعهــد الوطنــي للصحــة عــن عــدد مــن اإلصابــات بمــرض جــدري القــرود فــي هولنــدا
دون ان يتحــدث عــن أرقــام محــددة لعــدد اإلصابــات أو تفاصيــل عــن األشــخاص المصابيــن.
وفــي غــرب اســيا ســجل الكيــان االســرائيلي أول إصابــة مؤكــدة بجدري القــرود ،وتوقع المســؤولون
إن االصابــة تعــود لرجــل عــاد مــن رحلــة غــرب
احتــواء المــرض .وقــال وزيــر الصحــة نيتســان هورويتــز ّ
أوروبــا ،ويخضــع للحجــر الصحــي ،كاشــفاً عــن شــراء الكيــان بضــع مئــات اللقاحــات ،خصوصـاً للعامليــن
فــي القطــاع الطبــي الذيــن يعالجــون مرضــى محتمليــن مــن اجــل منــع المزيــد مــن العــدوى واضــاف
أن هــذا المــرض ليــس وبــا ًء كفيــروس كورونــا.
ّ

علماء روس يطورون وقودا يعمل في درجات
حرارة منخفضة جدا

نجــح عــدد مــن العلمــاء الــروس بتطويــر وقــود ديــزل يمكنــه العمــل فــي درجــات حــرارة منخفضــة
جــداً تصــل إلــى  70درجــة تحــت الصفــر.
ونقلــت وكالــة نوفوســتي عــن العلمــاء فــي جامعــة تومســك للعلــوم التطبيقيــة قولهــم إن الوقــود الجديــد
الــذي طــوروه بطــرق بســيطة نوعـاً مــا
ســيؤمن احتياجــات الناس والشــركات
الموجــودة فــي المناطــق الشــمالية
البــاردة ليتمكنــوا مــن تأميــن الطاقــة
وسيســتخدم فــي وســائط النقــل.
وأوضــح العلمــاء أن الطــرق
الجديــدة التــي ابتكروهــا فــي إنتــاج
هــذا الوقــود ســتمكن مــن الحصــول
عليــه فــي حقــول النفــط مباشــرة وأن
الميــزة المهمــة األخــرى هــو إمكانيــة االســتفادة مــن نحــو  98بالمئــة مــن المــواد الخــام لتحويلهــا لوقــود فــي حيــن
تتــراوح تلــك النســبة مــا بيــن  50و 70بالمئــة مــع الطــرق األخــرى الخاصــة بتحويــل المشــتقات النفطيــة إلــى وقــود.
ويستعمل في تطوير هذا النوع من الوقود مواد محفزة روسية الصنع أرخص من نظائرها األجنبية.

