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»13« ألف طالب الختبارات الثانوية
»التربية والتعليم« أنهت كافة االستعدادات 

 »حمد الطبية« تقّدم نصائحها 
للطلبة وأولياء األمور 

تجهيز اللجان الخاصة بحد 
أقصى »26« طالًبا باللجنة

لبدء  وطالبة  طالب  ألف   »13« من  أكثر  يستعد   

للثانوية  الثاني  الدراسي  الفصل  نهاية  اختبارات 

الموافق  األربعاء  يوم  حتى  تستمر  والتي  غدا،  العامة 

لجميع  المخصص  الوقت  وسيكون  المقبل،  يونيو   9
االختبارات ساعتين »8-10« صباحًا.

العالي عن  والتعليم  والتعليم  التربية  وزارة  وكشفت 

الدراسي  الفصل  نهاية  اختبارات  أوراق  توزيع  آلية 

تسليمها  وعملية  العام،  هذا  المدارس  على  الثاني 

كل  إدارة  قبل  من  اعتمادهم  تم  الذين  المكلفين  إلى 

جدول  حسب  سيكون  التوزيع  إن  حيث  مدرسة، 

السادسة  الساعة  من  بدءا  مدرسة،  لكل  زمني 

صباحا.

ويبلغ عدد الطالب المتقدمين الختبارات نهاية الفصل 

والمسار  العامة  الثانوية  للشهادة  الثاني  الدراسي 

 »74« على  موزعين  وطالبة،  طالبا   »13,185« الموازي 

لالختبارات  المتقدمين  الطالب  عدد  أما  مدرسة، 

وطالبة،  طالبا   »32,297« حوالي  فيبلغ  التحصيلية 

تعليم  الختبارات  المتقدمين  الطالب  عدد  يبلغ  فيما 

الكبار للحلقتين األولى والثانية »254« طالبا.

تجهيز  من  الثانوية  المدارس  انتهت  مواٍز  سياق  وفي 

النقل  وصفوف  الثانوية  بالشهادة  الخاصة  اللجان 

 »6« أقصى  وبحد  باللجنة،  طالًبا   »26« أقصى  بحد 

لجان في الصالة الرياضّية.

لالستعداد  الطلبة  الطبية  حمد  مؤسسة  ودعت 

تجنبا  كافية،  بفترة  االمتحانات  قبل  والمذاكرة 

النوم  على  مشددًة  الفترة،  تلك  خالل  النفس  إلرهاق 

التي تسبق االمتحان لتعزيز  األيام  لفترات كافية في 

بضرورة  منوهًة  والتحصيل،  التركيز  على  القدرة 

والشاي  القهوة  من  كبيرة  كميات  استهالك  تجنب 

ومشروبات الطاقة للتغلب على القلق. 

 »110« الدورة  انتخبت  قنا-  الدوحة– 

سعادة   ،»2022« الدولي  العمل  لمؤتمر 

وزير  المري،  صميخ  بن  علي  الدكتور 

ممثلي  عن  المؤتمر  لرئيس  نائبا  العمل، 

الحكومات.

عن  للرئيس  نائبين  انتخاب  تم  كما 

العمال،  وممثلي  العمل  أصحاب  ممثلي 

للمؤتمر  االفتتاحية  الجلسة  خالل  وذلك 

أمس في جنيف.

يأتي تولي سعادة الدكتور علي بن صميخ 

رئيس  نائب  منصب  العمل،  وزير  المري، 

الدور  على  تأكيدا  الدولي،  العمل  مؤتمر 

خالل  قطر  دولة  به  قامت  الذي  المحوري 

العمل،  قطاع  في  الماضية  السنوات 

واإلنجازات  التشريعية،  والتحديثات 

للوصول  المختلفة  والمبادرات  والتدابير 

إلى بيئة عمل آمنة وصحية.

الدكتور  سعادة  قال  المناسبة،  وبهذه 

مؤتمر  لرئيس  نائبا  انتخابه  إن  المري، 

لجهود  تقديرا  يمثل  الدولي،  العمل 

في  ويعكس  العمل،  قطاع  في  قطر  دولة 

الهادي  والمحيط  آسيا  ثقة  نفسه  الوقت 

خالل  الهام  المنصب  هذا  في  لتمثيلهما 

الدورة »110« من مؤتمر العمل الدولي.

وهي  برادستريت،  آند  دان  شركة  منحت 

والمعلومات  المالية  للبيانات  مزود  أكبر 

القطري  االقتصاد  العالم،  في  التجارية 

من  بدعم  مستقرة،  مستقبلية  نظرة 

ومونديال  النفط  ألسعار  القياسي  االرتفاع 

التشغيلية،  البيئة  وتحسن   ،»2022«

لالستثمار  قطر  جهاز  أصول  عن  فضال 

قطر«،  لدولة  السيادية  الثروة  »صندوق 

صدمات  أية  من  حماية  مظلة  توفر  التي 

االقتصاد  أن  إلى  مشيرة  محتملة،  مالية 

موازنة  تتجه  فيما  ومستقر،  قوي  القطري 

هذا  جديد  مالي  فائض  لتسجيل  قطر 

العام.

يبلغ  ماليا  فائضا  قطر  موازنة  وسجلت 

في   ،»2021« عام  خالل  ريال  مليار   »1.59«

الوقت الذي أظهرت فيه بيانات وزارة المالية 

المحققة  الفعلية  اإليرادات  إجمالي  ارتفاع 

مليار   »22.5« بواقع   »2021« المالية  للسنة 

ريال إلى مستوى »193.6« مليار ريال.

د. المري نائبا لرئيس 
مؤتمر العمل الدولي

االقتصاد القطري قوي ومستقر 

دور قطري محوري

الموازنة تتجه إلى تسجيل فائض مالي.. »دان آند برادستريت«: 

إنجازات ومبادرات وتدابير 
لبيئة عمل آمنة وصحية

  كتب           محمد أبوحجر

  كتب           سعيد حبيب

رئيس  نائب  السليطي،  حمدة  الدكتورة  أكدت 

القضية  من  الثابتة  قطر  مواقف  الشورى،  مجلس 

المؤتمر السابع الئتالف  أمام  الفلسطينية، وقالت، 

»موقفنا  وفلسطين  القدس  لنصرة  العالمي  المرأة 

والقدس  الفلسطينية  القضية  من  قطري  كشعب 

وينمو  قلوبنا  في  يبقى  وحبها  يتغير،  ولن  ثابت 

معنا«.

لتركيا  والتقدير  بالشكر  »أتوجه  وأردفت: 

لكي  العام  هذا  يأتي  الذي  المؤتمر،  الستضافة 

يفضح ممارسات سلطات االحتالل اإلسرائيلي ضد 

لما  حية  صورة  نقلت  حيث  الفلسطينية،  المرأة 

تعانيه من انتهاكات في مواجهة آلة االحتالل«.

نسائية  عناصر  النضمام  فرصة  »المؤتمر  وزادت: 

اإلسرائيلي  القمع  ضد  المرأة  صمود  لدعم  شبابية 

ال  وفلسطين  القدس  في  المرأة  ودور  القدس،  في 

المسؤولة  بل  المجتمع،  كنصف  بدورها  ينحصر 

األولى لتربية األجيال على القضية واإليمان«.

وناشدت السليطي الدول اإلسالمية ومنظمة التعاون 

للمرأة  الحماية  توفير  الدولية  والمنظمات  اإلسالمي 

الفلسطينية ودعم صمودها وتمكينها.

لنصرة  العالمي  المرأة  »ائتالف  المؤتمر  وينظم 

القدس«، بالتعاون مع مؤسسة »نور القدس للمرأة 

مدار  على  ويستمر  الفلسطيني«،  والتراث  والطفل 

يومين.

شاركت بمؤتمر نصرة القدس.. د. السليطي:

فلســطيــن فــي قلوبنــا

»34.2« مليار ريال فائض الميزان التجاري 
سجل نموًا بنسبة »167.3 %« على أساس سنوي

د. هنادي الحمد تتسلم 
جائزة الشيخ صباح

بحوث رعاية المسنين 

زاد بنسبة »28.1 %« عن مارس الماضي
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تأكيدا على الدور المحوري الذي قامت به دولة قطر

انتخاب المري نائبا لرئيس مؤتمر العمل الدولي

بن  علي  الدكتور  سعادة  تولي  يأتي   

نائب  منصب  العمل،  وزير  المري،  صميخ 

على  تأكيدا  الدولي،  العمل  مؤتمر  رئيس 

قطر  دولة  به  قامت  الذي  المحوري  الدور 

العمل،  قطاع  في  الماضية  السنوات  خالل 

واإلنجازات  التشريعية،  والتحديثات 

والتدابير والمبادرات المختلفة للوصول إلى 

بيئة عمل آمنة وصحية.

سلطة  أعلى  الدولي،  العمل  مؤتمر  ويعتبر   

الدولية،  العمل  منظمة  في  قرار  اتخاذ 

خاللها  من  تستطيع  حقيقية  منصة  ويوفر 

العمل  أصحاب  ومنظمات  الحكومات 

مناقشات  عقد  األعضاء،  الدول  في  والعمال 

وقضايا  االجتماعية  القضايا  حول  ثالثية 

سعادة  قال  المناسبة،  وبهذه  العمل.  

لرئيس  نائبا  انتخابه  إن  المري،  الدكتور 

لجهود  تقديرا  يمثل  الدولي،  العمل  مؤتمر 

في  ويعكس  العمل،  قطاع  في  قطر  دولة 

الهادي  والمحيط  آسيا  ثقة  نفسه  الوقت 

لتمثيلهم في هذا المنصب الهام خالل الدورة 

الدولي. 110 من مؤتمر العمل 
الدولي  العمل  مؤتمر  أن  سعادته  وأكد   

استطاع توفير منصة عالمية نوعية تجمع 

مناقشة  سهل  بما  الثالثة،  العمل  أطراف 

بعالم  الصلة  ذات  االجتماعية  المسائل 

الناجعة،  الحلول  عن  والبحث  العمل، 

يكتسب  العام  لهذا  المؤتمر  أن  إلى  مشيرا 

مرة  ألول  حضوريا  يعقد  إذ  خاصة،  أهمية 

الناجمة  السلبية  اآلثار  ظل  في  عامين  منذ 

واألزمات   ،19  - كوفيد  وباء  تفشي  عن 

تأثير  لها  كان  التي  المتتابعة  العالمية 

مباشر على قطاع العمل حول العالم.

األهداف  المؤتمر  يحقق  أن  سعادته  وتمنى   

بتوصيات  يخرج  وأن  انعقاده،  من  المرجوة 

أطراف  بين  ما  التوافق  تعزيز  شأنها  من 

تجاوز  على  قدرتهم  ودعم  الثالثة،  العمل 

خالل  العالم  لها  تعرض  التي  األزمات  آثار 

الفترات السابقة.

ُيعرف  ما  أو  الدولي  العمل  مؤتمر  ويعقد   

باسم »البرلمان الدولي للعمل«، في جنيف 

لمنظمة  العامة  السياسات  لوضع  سنويا 

االتفاقيات  ذلك  في  بما  الدولية،  العمل 

بشأن  قرارات  المؤتمر  ويتخذ  والتوصيات، 

الدولية  العمل  لمنظمة  العامة  السياسة 

أيضا  وينتخب  والميزانية،  العمل  وبرنامج 

أعضاء مجلس اإلدارة.

العمل  مؤتمر  من   110 الدورة  وتكتسب   

2022 أهمية خاصة، السيما في ظل  الدولي 

تنعكس  والتي  المتتالية  العالمية  االزمات 

سلبا على عالم العمل.  وسيناقش المؤتمر 

الجلسات  أو  المختلفة  اللجان  خالل  من 

تهم  التي  القضايا  من  العديد  النقاشية، 

ومنها  العالم،  مستوى  على  العمل  قطاع 

إمكانية تعديل إعالن منظمة العمل الدولية 

في  االساسية  والحقوق  المبادئ  بشأن 

وصحية،  آمنة  عمل  ظروف  ليشمل  العمل 

دولي  صك  اعتماد  مناقشة  إلى  باإلضافة 

بشأن التلمذة الصناعية. 

الالئق  العمل  قضايا  اللجان  تناقش  كما   

والهدف  والتضامني،  االجتماعي  واالقتصاد 

آلية  من  كجزء  للتوظيف  االستراتيجي 

بشأن  الدولية  العمل  منظمة  إعالن  متابعة 

العدالة االجتماعية من أجل عولمة عادلة.

المؤتمر  في  المختلفة  اللجان  وستعمل   

على عقد اجتماعات مكثفة بداية من 30 مايو 

في  العامة  الجلسات  ستعقد  فيما  الجاري، 

الفترة من 6 إلى 11 يونيو المقبل، وسيعقد 

يونيو،   10 في  مستوى  رفيع  القمة  مؤتمر 

وسيختتم أعماله في 11 يونيو المقبل.

بالمؤتمر  عضو  دولة  كل  وفد  ويتألف   

عن  ومندوب  الحكومة،  من  مندوبين  من 

العمال،  عن  ومندوب  العمل،  أصحاب 

يتم  حيث  مستشاريهم،  إلى  باإلضافة 

والعمال  العمل  أصحاب  مندوبي  اختيار 

األكثر  الوطنية  المنظمات  مع  باالتفاق 

تمثيال ألصحاب العمل والعمال.

الدول  رؤساء  سنويا  المؤتمر  في  يشارك   

وتحضره  األعضاء،  للدول  الوزراء  ورؤساء 

وغيرها  والحكومية  الدولية  المنظمات 

بصفة مراقب.

وزير العمل: المؤتمر الدولي استطاع توفير منصة عالمية نوعية تجمع أطراف العمل الثالثة

الدوحة - قنا- انتخبت 
الدورة 110 لمؤتمر العمل 

الدولي 2022، سعادة 
الدكتور علي بن صميخ 
المري، وزير العمل، نائبا 

لرئيس المؤتمر عن 
ممثلي الحكومات.

 كما تم انتخاب نائبين 
للرئيس عن ممثلي 

أصحاب العمل وممثلي 
العمال، وذلك خالل 
الجلسة االفتتاحية 

للمؤتمر أمس في جنيف.

سيناقش إمكانية تعديل إعالن 
منظمة العمل الدولية بشأن 

المبادئ والحقوق االساسية

»نظم المعلومات« اطلعت على أحدث المنتجات بمعرض ميليبول.. السليطي:

تطوير أنظمة »العدل« التقنية

العدل زيارة  المعلومات بوزارة  إدارة نظم  نظمت 

وزارة  اختتمت  الذي  قطر  ميليبول  لمعرض 

الدوحة  بمركز  الخميس  فعالياته  الداخلية 

على  للتعرف  وذلك  والمؤتمرات،  للمعارض 

المتخصصة  واالبتكارات  المنتجات  أحدث 

السيبراني  واألمن  الرقمية  بالتكنولوجيا 

حصة  السيدة  وقالت  اإللكترونية.  والتهديدات 

إن زيارة  المعلومات،  إدارة نظم  السليطي، مدير 

توجيهات  إطار  في  جاءت  للمعرض  الوزارة  وفد 

وزير  العامري  محمد  بن  مسعود  السيد  سعادة 

البرامج  ألحدث  العدل  وزارة  بمواكبة  العدل 

إعداد  مشروع  إطالقها  ضوء  في  التقنية  والنظم 

للوزارة،  المعلومات  تكنولوجيا  استراتيجية 

من  العام  هذا  المعرض  به  يزخر  لما  ونظرا 

ندوات أمنية وعروض تقديمية لخبراء محليين 

لمواجهة  المبتكرة  الحلول  على  تركز  وعالميين 

األمن  قطاع  تواجه  التي  الملحة  التحديات 

المخاطر  من  للحد  حلول  وتقديم  السيبراني، 

المتعلقة باألمن الرقمي، وهو التحدي الذي يواجه 

العالم حاليًا. وأضافت السليطي أنه نظرا لحاجة 

المستمرة  والمتابعة  للمبادرة  التكنولوجيا 

للتطورات وليس التعامل معها بمبدأ رد الفعل، 

استراتيجية  مؤخرا  العدل  وزارة  أطلقت  فقد 

متكاملة لتكنولوجيا المعلومات وتطوير أنظمتها 

بالوزارة لتوفير البيئة التقنية التي تخدم العمل 

الناجحة  التجارب  ألحدث  وفقا  باألداء  وترتقي 

محليا وعالميا، ولذلك قام وفد اإلدارة بجولة على 

أجنحة الشركات المشاركة في المعرض اطلع 

خاللها على ما تقدمه هذه الشركات من منتجات 

واألمن  التكنولوجيا  مجاالت  في  وابتكارات 

شروحات  إلى  الوفد  استمع  كما  السيبراني، 

من أصحاب هذه الشركات حول أحدث البرامج 

خطة  يخدم  فيما  منها  لالستفادة  وذلك  والنظم 

التحول الرقمي التي تنفذها وزارة العدل حاليا.

بالتعاون مع »الهالل األحمر«

»الجيل المبهر« تختتم
برنامجا لتعزيز مهارات الشباب

برنامج  المبهر،  الجيل  مؤسسة  اختتمت 

كأس  لبطولة  واالجتماعي  اإلنساني  اإلرث 

لتمكين  مبادرة   ،™2022 قطر   FIFA العالم 

الحياتية،  مهاراتهم  وتعزيز  الشباب 

أجل  من  القدم  كرة  برنامج  أنشطة  ضمن 

الدولي  االتحاد  مع  بالتعاون  التنمية، 

األحمر. والهالل  األحمر  الصليب  لجمعيات 

عام  مدى  على  المبادرة  أنشطة  وتواصلت 

من  »االتحاد  عنوان  تحت  العام  ونصف 

تغييرا  وأحدثت  القدم«،  كرة  قوة  خالل 

حيث  المشاركين،  حياة  في  إيجابيا 

ونشر  االجتماعي  اإلدماج  تعزيز  في  أسهمت 

المجتمعات  في  الشباب  بين  السالم  ثقافة 

وأوغندا  وميانمار  بالعراق  المستهدفة 

واألرجنتين. 

الذوادي،  حسن  السيد  سعادة  وأعرب 

للمشاريع  العليا  للجنة  العام  األمين 

بين  التعاون  أنجزه  بما  فخره  عن  واإلرث، 

الدولي  واالتحاد  المبهر  الجيل  مؤسسة 

األحمر،  والهالل  األحمر  الصليب  لجمعيات 

في  الشباب  قدرات  بناء  في  أسهم  والذي 

وقال:  العالم،  حول  المجتمعات  من  العديد 

»استطعنا من خالل تسخير قوة كرة القدم 

تغييرات  إحداث  بإمكانها  والتي  المؤثرة، 

بمن  الشباب  تمكين  بالمجتمع،  إيجابية 

المجتمعات  في  والنازحون  الالجئون  فيهم 

المهارات  من  الكثير  وإكسابهم  المستهدفة، 

وعلى  عليهم  بالنفع  عادت  التي  القّيمة، 

مجتمعاتهم«.

على  مجددًا  المبادرة  هذه  »تؤكد  وأضاف: 

كأس  بطولة  بها  تزخر  التي  اإلمكانات 

ومساعينا   ،™2022 قطر   FIFA العالم 

نسخة  أول  استضافة  تترك  أن  إلى  الرامية 

والشرق  العربي  العالم  في  المونديال  من 

والعالم.« المنطقة  أثرًا إيجابيًا في  األوسط 

من  البرنامج  في  المشاركون  واستفاد 

من  القدم  كرة  لمبادرة  الفريدة  المنهجية 

مؤسسة  تعتمدها  التي  التنمية  أجل 

االستفادة  على  وترتكز  المبهر،  الجيل 

إكساب  في  وشعبيتها  الرياضة  قوة  من 

األساسية،  الحياتية  المهارات  األفراد 

الجماعي  والعمل  الناجحة  القيادة  مثل 

الجنسين،  من  الشباب  وتمكين  والتعاون 

ومنهجيات  أدوات  من  الشباب  استفاد  كما 

»الشباب  مبادرة  عليها  استندت  تدريب 

التابعة  السلوك«  لتغيير  كوسطاء 

األحمر  الصليب  لجمعيات  الدولي  لالتحاد 

االستفادة  جرت  حيث  األحمر،  والهالل 

التحديات  مع  يتوافق  بما  المبادرتين  من 

السيما  المستهدفة،  البلدان  في  المحلية 

البلدان  هذه  شهدتها  التي  التحديات  عقب 

.19 بسبب تداعيات جائحة كوفيد - 

إلى  الوصول  من  المشترك  البرنامج  وتمّكن 

مباشر،  بشكل  مستفيد   1400 من  أكثر 

مجتمعًا   24 في  مستفيد  ألف   19 وبإجمالي 

 72 تنفيذ  خالل  من  المستهدفة  بالدول 

اإلنجازات  شملت  األرجنتين  ففي  مشروعًا، 

مالعب  تطوير  في  وتمثلت  مجتمعات،   9
مساحة  لتوفير  رياضية  ومرافق  قدم  كرة 

آمنة للحوار وممارسة الرياضة، مع التركيز 

والسيما  الحياتية  المهارات  تعليم  على 

الصحية،  والتوعية  األولية،  اإلسعافات 

الصحة  وتعزيز  السليمة،  والتغذية 

العامة، ومهارات األبوة واألمومة والرعاية.

فتح باب التصويت الختيار الفائز.. مؤسسة قطر:

»3« مشاريع تتنافس لحصد جائزة »أخالقنا«
المشاريع  عن  قطر  مؤسسة  أعلنت 

للفوز  النهائية  للمرحلة  المتأهلة  الثالثة 

يتم  حيث  الحالي،  العام  أخالقنا  بجائزة 

التصويت حالًيا على أحد ثالثة مشروعات 

قبل اإلعالن عن المشروع الفائز في الحفل 

السنوي.

للمرحلة  المرشحة  المشاريع  وتعد 

وهو  »نوتربيديا«  مشروع  هي  النهائية 

المحتوى  إلثراء  تهدف  تثقيفية  منصة 

تقديم  خالل  من  العربية  باللغة  العلمي 

طبية  مصادر  من  ومقاالت  معلومات 

وتستهدف  للجميع،  مفهومة  بلغة  موثوقة 

وأي شخص  التغذية،  المتخصصين في 

الالزمة ذات  المعلومات  أن يطلع على  يريد 

الصلة بالتغذية وصحة اإلنسان.

النباتية  العيادة  فهو  الثاني،  المشروع  أما 

للقادة  قطر  أكاديمية  في  األبحاث  ومركز 

استهالك  نمط  تغيير  على  تعمل  التي 

االرتقاء  خالل  من  والرمي،  االستخدام 

تشمل  حيث  األخالقية،  والقيم  بالوعي 

أمراض  في  البحث  المشروع  هذا  مهام 

طرق  وعلى  عليها  والتعرف  النباتات 

وإجراء  المناسبة،  باألدوية  معالجتها 

للحد  مبتكرة  حلول  إليجاد  تهدف  بحوث 

وإنتاج  والتلوث،  العالمي  االحترار  من 

استدامة  لتحقيق  والخضراوات  الفاكهة 

تؤكد  رسالة  ونشر  قطر  دولة  في  الغذاء 

في  الخضراء  المساحات  زيادة  أهمية 

تطبيق  هو  الثالث  والمشروع  قطر.  دولة 

الهوية  يعزز  الذي  القوية«  »المسلمة 

وهو  المراهقات،  الفتيات  لدى  اإلسالمية 

الفتيات  العربية يستهدف  تطبيق باللغة 

فوق،  وما  سنوات   10 عمر  من  الناشئات 

ونشر  اإلسالمية  الهوية  لتعزيز  ويهدف 

ويتيح  المهام  وتنظيم  الحسن،  الخلق 

هادفة  صور  بمشاركة  للطالبات  الفرصة 

تحتاجه  ما  كل  ويشمل  آمنة،  ببيئة 

بعيًدا  اليومية  حياتها  في  المسلمة  الفتاة 

عن مواقع التواصل االجتماعي، إذ يحتوي 

ويمّكن  أساسية،  واجهات  ثماني  على 

الطالبة من أن تدّون معلومات عن نفسها، 

وطموحاتها،  وهواياتها  مواهبها  في  وتتفكر 

العبادات  لممارسة  يومية  جداول  وتنظيم 

يومي  ورد  وقراءة  والذكر  الصالة  أداء  مثل 

المهام  تنظيم  وإمكانية  الكريم،  القرآن  من 

العائلية  أو  الدراسية  سواء  األسبوعية 

تقوم  ثم  األخرى،  واألنشطة  الرياضية  أو 

أدائها  بتقييم  الوالدين  بمشاركة  الطالبة 

خالل اليوم عبر رموز تعبيرية.

المشاريع  على  التصويت  ويهدف  هذا 

من  العام،  هذا  الجائزة  لحصد  المقدمة 

بين  من  الفائز  المشروع  اختيار  أجل 

القيم  تتضّمن  التي  الشباب  مشروعات 

اإليجابية واألخالق الحميدة التي تهدف إلى 

سبيل  في  اآلخرين  وإلهام  مجتمعهم  دعم 

اإليجابية  والسلوكيات  األخالقيات  تبّني 

اإلعالن  يتم  أن  على  اليومية،  حياتهم  في 

في  التحكيم  لجنة  تقييم  بعد  الفائز  عن 

وقت  في  أخالقنا  لجائزة  مخصص  حفل 

مؤسسة  من  وبدعم  العام،  هذا  من  الحق 

قطر، من أجل توسيع نطاق األثر اإليجابي 

الذي يمكن أن يستفيد منه المجتمع.

وتهدف جائزة »أخالقنا« إلى تسليط الضوء 

على المشاريع التي تتبنى األخالق الخالدة 

محّمد  الرسول  بها  تحّلى  التي  والعالمية 

بمن  واالحتفاء  وسلم،  عليه  الله  صلى 

ُتمّثل أفعالهم وسلوكياتهم جوهر المبادرة 

ممن  قطر،  في  والمقيمين  المواطنين  من 

والذين  عاًما،  و24   15 بين  أعمارهم  تتراوح 

اإليجابي  الّتغيير  تحقيق  في  ُيساهمون 

»أخالقنا«  جائزة  وأحدثت  مجتمعهم،  في 

حراًكا واسًعا، وساهمت في إلهام الشباب 

تهدف  التي  الخاصة  مشروعاتهم  لبدء 

على  وترتكز  مجتمعنا  في  فارق  إلحداث 

أصبح  حيث  األخالقية  العالمية،  القيم 

المشاركات  عدد  في  واضح  ازدياد  هنالك 

المدارس  طالب  من  خصوًصا  الشبابية، 

في  نوعية  الواضح  التطور  مع  الثانوية، 

المشروعات المرشحة للجائزة. 

وتهدف الجائزة في كل عام لتوسيع نطاقها 

اإليجابي في  التغيير  ليشمل غرس بذور 

سيرة اإلنسان، والتأكيد على أنها مبادرة ال 

تقتصر على االحتفاء بفائز واحد، وذلك من 

خالل توسيع نطاق حملة التوعية والبرامج 

وإمدادهم  الشباب  لتمكين  المجتمعية، 

بمشروعات  للقيام  المناسبة  باألدوات 

تعالج مشاكل مجتمعية.

دولة  في  والمقيمين  للقطريين  ويمكن 

و24   15 بين  أعمارهم  تتراوح  ممن  قطر 

التقدم للجائزة، على أن يتبنى مشروعهم 

واحدا أو أكثر من القيم األخالقية العالمية 

والصدق  الرحمة  مثل  واإلنسانية، 

في  المشروع  يكون  وأن  والكرم،  والتسامح 

دولة قطر، وقائما بالفعل ومضى على عمله 

من  الفائز  ويتحدد  األقل.  على  أشهر  ثالثة 

الثالثة  المشاريع  على  التصويت  خالل 

القصيرة لجائزة  القائمة  أدرجت في  التي 

إلى  باإلضافة  الجمهور،  قبل  من  أخالقنا 

تقييم لجنة من التحكيم. 

تقدم  »أخالقنا«  أن  بالذكر  الجدير  ومن 

سلسلة ورش بالتعاون مع مركز »بداية«، 

باألدوات  وإمدادهم  الشباب  لتمكين 

تعالج  بمشروعات  للقيام  المناسبة 

مشاكل اجتماعية.

{  أحد المشاريع المرشحة
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التغلب على القلق والتوتر خالل فترة االختبارات

»حمد الطبية« تقدم نصائح للطلبة وأولياء األمور

عبر  تغريدات  في  المؤسسة،  وأشارت 

تناول  أهمية  إلى  »تويتر«،  على  حسابها 

وجبات صحية كافية في األيام التي تسبق 

باإلضافة  االمتحان،  يوم  وفي  االمتحان 

لطرد  بسيطة  تمارين  ممارسة  إلى 

بهدوء  كالتنفس  والخوف  والتوتر  القلق 

اختيار  وكذلك  والتخيل،  واالسترخاء 

مكان مناسب للمذاكرة، مع مراعاة اإلضاءة 

الجيدة والتهوية المناسبة.

التغذية السليمة 

حمد  بمؤسسة  التغذية  خبراء  وقدم 

للطالب  السليمة  للتغذية  نصائح  الطبية 

حيث  المدرسية،  االختبارات  فترة  خالل 

مشرف  درادكة،  غازي  الدكتور  أوضح 

التغذية العالجية بمؤسسة حمد الطبية، 

أن جميع الطالب يجب أن يكونوا حريصين 

متوازنة  غذائية  وجبات  تناول  على 

في  بواجباتهم  للقيام  تساعدهم  حتى 

يحتوي  أن  يجب  بأنه  منوهًا  االمتحانات، 

األساسية  الغذائية  المواد  على  غذاؤهم 

جميع  على  تحتوي  التي  والمغذية 

ومعادن  فيتامينات  من  الغذائية  العناصر 

تساعدهم  بحيث  ونشويات،  وبروتينات 

عالمات  وتحصيل  واالنتباه  التركيز  على 

أولياء  إلى  رسالة  درداكة  د.  ووجه  جيدة. 

فيها  مشددًا  باألخص،  واألمهات  األمور 

المنزل  داخل  متنوعا  الغذاء  يكون  أن  على 

الفطور  وجبة  وخاصًة  الفترة،  هذه  خالل 

لما لها من أهمية كبيرة في تحفيز الجهاز 

وتنشيط  والمخ،  الدماغ  وتحفيز  الهضمي، 

من  مستوى  أعلى  على  للحصول  الذاكرة 

التركيز في االمتحانات، مبينًا أن المقصود 

المغذيات  على  الغذاء  احتواء  هو  بالتنوع 

االنتباه  العصبي على  الجهاز  التي تساعد 

الدهون  على  الغذاء  احتواء  مثل  واليقظة، 

وكذلك  األسماك،  في  المتواجدة  الصحية 

بحيث  البروتينات  من  كافية  كمية 

فترة  خالل  أطول  بوقت  الطالب  تمد  إنها 

وأيضا  بالجوع،  الشعور  دون  االختبارات 

االبتعاد عن األغذية المصنعة التي تحتوي 

ال  ألنها  واأللوان  النكهات  من  إضافات  على 

تساعد الطالب على التحصيل األكاديمي 

عامال  تكون  قد  نفسه  الوقت  وفي  الجيد، 

لزيادة الوزن والخمول كذلك.

إدارة اإلجهاد 

محمد  إيمان  الدكتورة  أكدت  جانبها،  من 

التغذية  أخصائي  مساعد  الحمصي، 

أن  الطبية،  حمد  بمؤسسة  العالجية 

من  المأخوذة  الطاقة  على  يعتمد  الدماغ 

نوع  أن  مبينًة  وفعالية،  بكفاءة  الطعام 

الطعام المتناول له تأثير مباشر على األداء 

يمكن  بل  فحسب  ذلك  ليس  المعرفي، 

على  الواقع  في  الصحي  الغذاء  يساعد  أن 

إدارة اإلجهاد خالل فترة االمتحانات، وقالت: 

نحن كأباء وأمهات يجب علينا أن نشجع 

أطفالنا على اتباع النصائح التالية لتعزيز 

بعدم  أواًل:  يكون  وذلك  وأداءهم،  تركيزهم 

ينبغي  حيث  الطعام،  وجبات  تخطي 

من  كافية  بكمية  أدمغتهم  تزويد  عليهم 

الطاقة، وذلك يكون بالحفاظ على الوجبات 

وجبة  تناول  ثانيًا:  اليوم،  خالل  الرئيسية 

اإلفطار في صباح يوم االمتحان له دور كبير 

يمكننا  النتائج،  أفضل  على  الحصول  في 

أن نقدم لهم وجبة إفطار صحية تتكون من 

نشويات وبروتينات وفاكهة أو حتى عصير 

الفواكهة الطبيعية. 

الطعام  تناول  على  الحمصي  د.  وشددت 

في  اإلفراط  لتجنب  إسراف  دون  باعتدال 

اإلجهاد  مع  للتعامل  كآلية  الطعام  تناول 

يسبب  قد  مما  والضغوط،  النفسي 

الخمول وذلك يكون بتوفير الدعم النفسي 

صحية  خفيفة  وجبات  وتقديم  المناسب، 

والبذور  المكسرات  مثل:  ومتكررة  صغير 

على  إلحتوائها  الطاقة  ستعزز  التي 

الفيتامينات والمعادن واأللياف  العديد من 

لصحة  األساسية  الدهون  إلى  باإلضافة 

كمادة  أيضا  والفواكهة  والتركيز،  الدماغ 

أفضل  وبديل  الجودة  عالية  غذائية 

وكذلك  والحلويات،  البسيط  للسكر 

ويفضل  للجسم  الجيد  الترطيب  ضمان 

رئيسي،  بشكل  الماء  شرب  على  االعتماد 

ونشجع على عدم تناول القهوة ومشروبات 

من  عالية  نسب  على  تحتوي  التي  الطاقة 

المنبهات والسكريات.

حافز للتركيز 

االمتحانات  قلق  فإن  األطباء،  وبحسب 

وقد  طبيعية،  انفعالية  حالة  يعتبر 

للتركيز  حافزًا  البسيط  القلق  يكون 

الزائد بالتوتر  واإلنتاج، ولكن عند الشعور 

من  يرافقهم  وما  االرتياح  وعدم  والخوف 

حال  وفي  سلبية  وأفكار  جسدية  أعراض 

استمرارها قد تؤثر على أداء الطالب وتؤدي 

يرافقها  لما  نظرًا  االمتحان  في  إخفاقه  إلى 

المعلومات  وتخزين  التركيز  صعوبة  من 

قلق  على  وللتغلب  استرجاعها،  وعدم 

يجب  االختبارات  تأدية  أثناء  الطالب 

واالبتعاد  الذات  مع  السلبي  الحديث  عدم 

أنفسهم  ومقارنة  السلبية  التوقعات  عن 

في  التفكير  عليهم  يجب  ولكن  باآلخرين، 

من  يعزز  مما  إيجابية  بصورة  أنفسهم 

الثقة بالنفس.

االسترخاء  تمارين  ممارسة  أيضًا  ويمكن 

قبل  والثقة  الهدوء  على  الحفاظ  في  لدوره 

العميق  التنفس  مثل  االختبار؛  وأثناء 

إغماض  أو  بالتدريج،  العضالت  إرخاء  أو 

وكذلك  إيجابية،  نتائج  وتخيل  عينيك 

الرياضية  بالتمارين  القيام  يمكن 

التوتر  من  التخلص  في  لدورها  البسيطة 

وكذلك الحفاظ على الصالة في أوقاتها لما 

بالطمأنينة  الشعور  في  كبير  دور  من  لها 

على  األطباء  شدد  كما  النفسية،  والراحة 

على  يجب  حيث  أيضا،  األسرة  دور  أهمية 

داخل  والهدوء  المناخ  تهيئة  األمور  أولياء 

الحظر  ظروف  ظل  في  خاصًة  المنزل 

دائم،  بشكل  أفرادها  وتواجد  المنزلي 

الطمأنينة  أجواء  بث  على  الحفاظ  مع 

مشاعر  تسرب  لعدم  أبنائهم  نفوس  في 

الدعم  يعزز  مما  لديهم،  والقلق  الخوف 

المعنوي لديهم ويحفزهم على المذاكرة.

{  د. إيمان الحمصي{  د. غازي درادكة

د. درادكة: الحرص 
على تناول وجبات 

غذائية متوازنة

د. الحمصي: الدماغ 
يعتمد على الطاقة 

المأخوذة من الطعام 

$ الدوحة

في أبريل الماضي

»34.2« مليار ريال فائض الميزان التجاري
الميزان  فائض  حقق   - قنا   - الدوحة 

التجاري السلعي للدولة، الذي يمثل الفرق 

زيادة  والواردات،  الصادرات  إجمالي  بين 

مسجال  الماضي  أبريل  شهر  خالل  كبيرة 

سنوي،  أساس  على  المائة  في   167.3
بينما   ،2021 العام  من  ابريل  مع  بالمقارنة 

من  مارس  عن  المائة  في   28.1 بنسبة  زاد 

العام الجاري.

واإلحصاء  التخطيط  لجهاز  بيان  وأظهر 

34.2 مليار ريال  صدر أمس أن الفائض بلغ 

في أبريل الماضي، بارتفاع 21.4 مليار ريال 

عن أبريل 2021، وبزيادة 7.5 مليار ريال عن 

شهر مارس 2022.

)التي  القطرية  الصادرات  قيمة  وبلغت 

المحلي  المنشأ  ذات  الصادرات  تشمل 

بارتفاع  ريال،  مليار   43.5 التصدير(  وإعادة 

مع  بالمقارنة  المائة  في   107.4 نسبته 

مقارنة  المائة  في  و18.4   ،2021 عام  أبريل 

قيمة  ارتفعت  كما   ،2022 عام  مارس  مع 

 9.3 نحو  إلى  لتصل  السلعية،  الواردات 

مليار ريال بزيادة بلغت 13.6 في المائة على 

 7.6 بنحو  تراجعت  لكنها  سنوي،  أساس 

في المائة على أساس شهري.

النفط  »غازات  صادرات  قيمة  وارتفعت 

بنسبة  األخرى«  الغازية  والهيدروكربونات 

108.0 في المائة لتصل إلى 27.8 مليار ريال 
قيمة  ارتفعت  كما  سنوي،  أساس  على 

»زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام« 

مليار   6.8 مسجلة  المائة،  في   111.9 بنحو 

نفط  »زيوت  صادرات  قيمة  وكذلك  ريال، 

معدنية  مواد  من  عليها  متحصل  وزيوت 

مليار   3.7 نحو  إلى  لتصل  خام«  غير  قارية 

ريال، بنسبة زيادة بلغت 104.1في المائة.

المقصد  دول  صدارة  الصين  واحتلت 

شهر  خالل  قطر  دولة  لصادرات  بالنسبة 

ريال  مليار   6.6 وبقيمة  العام  هذا  أبريل 

من  المائة  في   15.1 نسبته  ما  أي  تقريبًا 

تليها  القطرية،  الصادرات  قيمة  إجمالي 

ما  أي  تقريبًا  ريال  مليار   5.5 بقيمة  الهند 

بقيمة  اليابان  ثم  المائة،  في   12.7 نسبته 

من  المائة  في   10.4 وبنسبة  ريال  مليار   4.5
إجمالي القيمة.

وعنفات  نفاثة  »عنفات  مجموعة  وجاءت 

دافعة، عنفات غازية أخرى، وأجزاؤها« على 

بلغت  حيث  السلعية  الواردات  قائمة  رأس 

نسبته  بارتفاع  ريال  مليون   700 قيمتها 

من  المماثل  الشهر  عن  المائة  في   40.0
»سيارات  مجموعة  تلتها  الماضي،  العام 

المصممة  السيارة  العربات  من  وغيرها 

 400 بقيمة  األشخاص«  لنقل  أساسا 

في   12 نسبتها  بلغت  بزيادة  ريال  مليون 

المائة، ومجموعة »أجهزة كهربائية للهاتف 

بما  السلكيين  )تلغراف(  البرق  أو  )تليفون( 

وأجزاؤها«  الناقلة للشبكة،  األجهزة  في ذلك 

حيث بلغت قيمتها 300 مليون ريال بارتفاع 

نسبته 5.8 في المائة.

المنشأ  دول  صدارة  في  الصين  وجاءت 

أبريل  خالل  قطر  دولة  لواردات  بالنسبة 

الماضي، وبقيمة 1.5 مليار ريال، أي بنسبة 

الواردات  قيمة  إجمالي  من  المائة  في   15.7
األميركية  المتحدة  الواليات  ثم  السلعية، 

بقيمة 1.2 مليار ريال )13.3 في المائة(، تليها 

الهند بقيمة 700 مليون ريال ) 7.5 في المائة( 

من إجمالي تلك القيمة.

دعت مؤسسة حمد 
الطبية الطلبة 

لالستعداد والمذاكرة 
قبل االمتحانات بفترة 

كافية تجنبا إلرهاق 
النفس خالل تلك 

الفترة، مشددًة على 
النوم لفترات كافية 

في األيام التي تسبق 
االمتحان لتعزيز القدرة 

على التركيز والتحصيل، 
منوهًة بضرورة تجنب 

استهالك كميات كبيرة 
من القهوة والشاي 
ومشروبات الطاقة 

للتغلب على القلق. 

لبحوث رعاية المسنين

د. هنادي الحمد
تتسلم جائزة الشيخ صباح

الحمد،  هنادي  الدكتورة  حصلت 

صحية«  »شيخوخة  أولوية  قائد 

-2018 للصحة  الوطنية  باالستراتيجية 

2022 بوزارة الصحة العامة والمدير الطبي 
إلعادة  قطر  ومركز  الرميلة  لمستشفى 

على  الطبية،  حمد  بمؤسسة  التأهيل 

الجابر  األحمد  صباح  الشيخ  سمو  جائزة 

الرعاية  مجالي  في  للبحوث  الصباح 

لعام  الصحة  وتعزيز  للمسنين  الصحية 

2022، وذلك ضمن مجموعة من الحاصلين 
على جوائز منظمة الصحة العالمية.

وقد تم تنظيم حفل خاص لتوزيع الجوائز 

في 27 مايو الجاري ضمن فعاليات جمعية 

الصحة العالمية الخامسة والسبعين في 

جنيف بسويسرا، حيث تم تكريم سبعة 

على  لحصولهم  مختلفة  دول  من  أفراد 

المجاالت  في  الرائعة  إلنجازاتهم  جوائز 

ذات الصلة بالصحة العامة.

وهي  الحمد،  هنادي  الدكتورة  وكانت 

الشيخوخة  طب  قسم  رئيس  أيضًا 

والرعاية المطّولة بمؤسسة حمد الطبية، 

الشيخ  سمو  بجائزة  الوحيد  الفائز  هي 

للبحوث  الصباح  الجابر  األحمد  صباح 

للمسنين  الصحية  الرعاية  مجالي  في 

الرسمي  الحفل  وخالل  الصحة.   وتعزيز 

لتوزيع الجوائز وبحضور سعادة الدكتورة 

حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة 

جمعية  في  المشارك  القطري  والوفد 

الدكتور  سعادة  قدم  العالمية،  الصحة 

الكويتي،  الصحة  وزير  السعيد،  خالد 

الجائزة للدكتورة هنادي الحمد نيابة عن 

وأشاد  الصحة.  لتعزيز  الكويت  مؤسسة 

الحمد  هنادي  الدكتورة  بجهود  الوزير 

أسفرت  والتي  المسنين  رعاية  تعزيز  في 

أعربت  جانبها،  من  مهمة.  إنجازات  عن 

تقديرها  عن  الحمد  هنادي  الدكتورة 

لرئيس جمعية الصحة العالمية وسعادة 

هذه  لمنحها  السعيد  خالد  الدكتور 

قبول  »يسعدني  وقالت:  الهامة،  الجائزة 

ولكن  لنفسي  فقط  ليس  الجائزة  هذه 

فريقي  أعضاء  جميع  عن  نيابة  أيًضا 

ما  كل  في  أساسيًا  عنصرًا  كانوا  الذين 

به  للقيام  نخطط  نزال  ال  ما  وكل  حققناه 

الرعاية  تطوير  مجال  في  المستقبل  في 

الصحية باعتماد أفضل ممارسات الرعاية 

والمنطقة«.    قطر  في  السن  كبار  لخدمة 

قائلة:  الحمد  هنادي  الدكتورة  وأضافت 

شيخوخة  أولوية  قائد  بصفتي  »ألتزم 

للصحة  الوطنية  باالستراتيجية  صحية 

خدمات  تعزيز  على  بالعمل  قطر  في 

عالية  رعاية  وتوفير  الصحية  الرعاية 

الرعاية  ومرضى  السن  لكبار  الجودة 

المصابين بالخرف.  المطّولة واألشخاص 

خدمات  لتطوير  الجهود  هذه  جانب  وإلى 

أيًضا  ركزنا  فقد  أفضل  صحية  رعاية 

األمراض  من  الوقاية  استراتيجيات  على 

حول  الوعي  لتعزيز  تصميمها  تم  والتي 

التي  والممارسات  الصحية  الشيخوخة 

مجتمعنا.  في  ذلك  تحقيق  على  تساعد 

الجهود  نتيجة  هو  التكريم  هذا  حيازة  إن 

االستراتيجية  اهداف  لتحقيق  المبذولة 

 2022-2018 لألعوام  للصحة  الوطنية 

2030 والتي تركز على  ورؤية قطر الوطنية 

رعاية كبار السن«. 

تكريم سبعة أفراد من دول مختلفة لحصولهم 
على جوائز إلنجازاتهم  فى مجال الصحة العامة
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»التربية والتعليم« أنهت كافة االستعدادات واإلجراءات االستباقية

»13« ألف طالب في اختبارات الثانوية العامة.. غدا

التي  اللوجستية  االستعدادات  إطار  ففي 

طباعة  من  الوزارة  انتهت  اتخاذها،  تم 

النقل،  لصفوف  التحصيلية  االختبارات 

طباعة  ومن  والتاسع،  والسادس  الثالث 

األولى  للحلقتين  الكبار  تعليم  اختبارات 

والثانية، وطباعة أوراق اختبارات الثانوية 

والتغليف. العامة 

أوراق  توزيع  آلية  عن  الوزارة  وكشفت 

الثاني  الدراسي  الفصل  نهاية  اختبارات 

على المدارس هذا العام، وعملية تسليمها 

من  اعتمادهم  تم  الذين  المكلفين  إلى 

التوزيع  إن  حيث  مدرسة،  كل  إدارة  قبل 

سيكون حسب جدول زمني لكل مدرسة، 

بدءا من الساعة السادسة صباحا.

من  إجراءات  عدة  الوزارة  اتخذت  وكذلك 

إلى  االختبارات  أوراق  ونقل  طباعة  أجل 

درجات  وبأعلى  آمن،  بشكل  المدارس 

مراحلها،  جميع  خالل  والسرية  األمن 

المؤهلين  إلى اختيار الموظفين  باإلضافة 

بعناية بالغة لهذا األمر.

المتقدمين  الطالب  عدد  ويبلغ  هذا 

الثاني  الدراسي  الفصل  نهاية  الختبارات 

الموازي  والمسار  العامة  الثانوية  للشهادة 

على  موزعين  وطالبة  طالبا   »13,185«

المتقدمين  الطالب  عدد  أما  مدرسة،   »74«

حوالي  فيبلغ  التحصيلية،  لالختبارات 

عدد  يبلغ  فيما  وطالبة،  طالبا   »32,297«

الطالب المتقدمين الختبارات تعليم الكبار 

للحلقتين األولى والثانية »254« طالبا.

تفعيل الئحة االختبارات

وتقوم المدارس بتفعيل الئحة االختبارات 

حاالت  أي  منع  على  للعمل  توزيعها  وإعادة 

الطالب  منع  منها  االمتحانات،  في  غش 

سواء  إلكترونية  أدوات  أي  اصطحاب  من 

جواالت أو ساعات رقمية، وال يسمح للطالب 

سواء  اللجان  داخل  شيء  أي  بصطحاب 

الطالب  يحتاجها  التي  المدرسية  األدوات 

جودة  تعزيز  بهدف  لالختبار  أدائه  في 

تعيين  كذلك  االختبارات،  عمليات  ودقة 

بهدف  المدرسة  خارج  من  فيها  المراقبين 

وهذا  والتشغيل،  االختبارات  جودة  رفع 

تأكيد لرفع قدرة االعتمادية المؤسسية.

استعدادات المدارس

الثانوية  المدارُس  انتهت  مواز  سياق  وفي 

الطالب  الستقبال  استعداداتها  من 

حيث  الدراسي  العام  نهاية  الختبارات 

الخاصة  اللجان  تجهيز  من  انتهت 

بحد  النقل  وصفوف  الثانوية  بالشهادة 

 6 أقصى  وبحد  باللجنة،  طالًبا   26 أقصى 

لجان في الصالة الرياضّية.

الثانوية  المدارس  مديري  من  عدد  وأكَد 

بالضوابط  الطالب  بتعريف  قاموا  أنهم 

سيما  ال  باالختبارات  الخاصة  واإلرشادات 

الشخصية  البطاقة  إحضار  أهمية 

الشهادة  اختبارات  لدخول  كشرط 

الجوال  دخول  حظر  عن  فضاًل  الثانوية 

جانب  إلى  الذكية  والساعة  والسماعة 

بأهمية  الطالب  تنبيه  مع  المحفظة 

بكل  الخاصة  المكتبية  األدوات  إحضار 

اختبار مع منع تبادل األدوات بين الطلبة.

اإلجراءات  كافة  من  االنتهاء  إلى  وأشاروا 

واالستعدادات اإلدارية واللوجستية الالزمة 

الستقبال اختبارات نهاية الفصل الدراسي 

الثاني لصفوف الشهادة الثانوية، وصفوف 

النقل وتشكيل عدة لجان بالمدارس، منها 

السير  ولجنتا  الطلبة،  استقبال  لجنة 

والكنترول، وإعداد كشوف المناداة وتثبيت 

أرقام الجلوس على طاوالت الطالب باللجان 

إعداد وتصوير كافة  االنتهاء من  فضاًل عن 

بلجان  الخاصة  اإلدارية  المستندات 

أماكن  وتخصيص  والكنترول،  السير 

مهامهم  ألداء  بالمدرسة  ألعضائها  مناسبة 

أي  دون  ويسر  بسهولة  إليهم  الموكلة 

خالل  العمل  نظامية  تعرقل  قد  عقبات 

فترة االختبارات.

الطالب  لبس  اشتراط  بعدم  ونّوهوا   

استمرار  مع  االختبارت  أداء  أثناء  الكمامة 

إلزامية ارتدائها لألطقم اإلدارية واألكاديمية 

 sms رسائل  إرسال  عن  فضاًل  بالمدارس 

الطلبة  جلوس  بأرقام  األمور  أولياء  إلى 

وضرورة  االختبارات  بمواعيد  ولتذكيرهم 

واالنضباط  المذاكرة  على  أبنائهم  حث 

واصطحاب األغراض المطلوبة.

حرصت  الدولة  مدارس  جميع  أن  وبينوا 

من  عدد  اتخاذ  على  الماضية  الفترة  خالل 

جاهزيتهم  ورفع  الطلبة  لتهيئة  اإلجراءات 

اختبارات  توفير  بينها  لالختبارات، 

باإلضافة  إثرائية،  ودروس  تجريبية 

داخل  تنظيمها  يتم  تقوية  لدروس 

وهي  الرسمي،  الدوام  عقب  المدارس 

الطالب  مهارات  لتعزيز  مجانية  دروس 

مشددين  الدراسي،  تحصيلهم  وزيادة 

كانوا  عشر  الثاني  الصف  طالب  أن  على 

بفصول  الجهود  لتكثيف  ماسة  بحاجة 

كذلك  اإلثرائية،  والحصص  التقوية 

التي  التجريبية  االختبارات  على  التدريب 

قدراتهم  وقياس  الطلبة  تقييم  على  تعمل 

والوقوف على نقاط القوة والضعف واتخاذ 

اإلجراءات الالزمة تجاه ذلك.

والدروس  االختبارات  بأهمية  ونوهوا 

ظاهرة  من  الحد  شأنها  من  التي  اإلثرائية 

تعمل  حيث  الخصوصية،  الدروس 

المدارس على دعم الطلبة من خالل تقديم 

صفوف إثرائية مع معلمي المواد، وتدريب 

المتعلقة  المهارات  بعض  على  الطلبة 

مراجعات  توفير  عن  فضاًل  باالختبارات، 

للمقررات، ومواد تعليمية إثرائية.

لجان  لمقار  بالنسبة  بالذكر  جدير 

المدارس  طلبة  سيؤدي  االختبارات، 

الكبار(  تعليم  منازل،  )نهاري،  الحكومية 

الثاني  الصف  إلى  األولى  الحلقة  -من 

الدراسي  الفصل  نهاية  اختبارات  عشر- 

المسجلين  األصلية  مدارسهم  في  الثاني 

فيها، أما بالنسبة للمدارس الخاصة التي 

طلبة  فسيؤدي  الوطنية  المعايير  تطّبق 

المعايير  تطبق  التي  الخاصة  المدارس 

الثاني  إلى  األول  الصف  من  الوطنية- 

الخاصة  مدارسهم  في  االختبارات  عشر- 

الصف  طلبة  باستثناء  فيها  المسجلين 

ترسل  التي  القائمة  )وفق  عشر  الثاني 

سنوًيا(.

 يستعد أكثر من 13 ألف طالب وطالبة لبدء اختبارات نهاية 
الفصل الدراسي الثاني للثانوية العامة غدا االحد الموافق 29 

مايو، والتي تستمر حتى يوم األربعاء الموافق 9 يونيو المقبل، 
وسيكون الوقت المخصص لجميع االختبارات ساعتين من 

الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة العاشرة 
صباحًا.

والتعليم  التربية  وزارة  وانتهت 
العالي من كافة  والتعليم 
االستعدادات وإالجراءات 

الختبارات  االستباقية 
الدراسي  الفصل  نهاية 
النقل  الثاني لصفوف 

للعام  الثانوية  والشهادة 
 ،2022 /2021 األكاديمي 

29 مايو  والتي ستبدأ في 
9 يونيو  الجاري وتستمر حتى 

المقبل.

محمد أبوحجر كتب

تفعيل الالئحة للعمل على
منع أي حاالت غش في االمتحانات

تجهيز اللجان الخاصة بالشهادة 
الثانوية بحد أقصى »26« طالبا باللجنة

تسليم ونقل االختبارات إلى المكلفين الذين تم اعتمادهم من قبل إدارة كل مدرسة بأمان وسرية

تشكيل عدة لجان بالمدارس منها لجنة استقبال الطلبة ولجنتا السير والكنترول

بمنحة مساعد الدراسات العليا

علن المشاريع البحثية الفائزة
ُ
جامعة قطر ت

التابع  العليا  الدراسات  مكتب  وقام 

في  العليا  والدراسات  البحث  لقطاع 

المشاريع  عن  باإلعالن  قطر  جامعة 

مساعد  بمنحة  الفائزة  البحثية 

األكاديمي  للعام  العليا  الدراسات 

التقديم  بدء  عن  واإلعالن   2023-2022
للعام  وذلك  المنح  من  الجديدة  للدورة 

األكاديمي 2024-2023.

مشروًعا  الخمسين  يقارب  ما  فاز  وقد 

واالتجاهات  التخصصات  مختلف  في 

البحثية، حيث تم تحكيم هذه البحوث 

من قبل خبراء دوليين متخّصصين في 

المجاالت البحثية ذات األولوية لجامعة 

االتجاهات  أحدث  تواكب  والتي  قطر، 

االحتياجات  وتواءم  العالم  في  البحثية 

الوطنية. والمتطّلبات 

مساعد  منحة  من  قطر  جامعة  وتهدف 

المهارات  تنمية  إلى  العليا  الدراسات 

طلبة  لدى  البحثية  الكفاءة  ورفع 

رفع  إلى  يؤّدي  مّما  العليا؛  الدراسات 

في  المتمّيزة  البحثية  اإلنتاجية 

ينعكس  والذي  العلمية  المجالت 

مكانة  تعزيز  على  إيجابية  بصورة 

الجامعات  مستوى  على  قطر  جامعة 

العالمية.

فسيبدأ  القادمة،  للدورة  بالنسبة  أّما 

بداية  مع  البحثية  بالمشاريع  التقّدم 

شهر  نهاية  مع  وينتهي  مايو  شهر 

اإلعالن  يتّم  أن  على   ،2022 أغسطس 

عن المشاريع الفائزة في أكتوبر 2022، 

على  للتعيين  التقّدم  للطلبة  والسماح 

إلى   2023 يناير  في  البحثية  المشاريع 

.2023 منتصف فبراير 

اختيار  يتّم  ُه  أنَّ بالذكر  الجدير  ومن 

التالية:  للمعايير  وفًقا  المرشحين 

على  حاصال  المرّشح  يكون  أن  يجب 

الماجستير  أو  البكالوريوس  درجة 

 ،3.2 عن  يقل  ال  تراكمي  بمعّدل 

للمرّشحين من طلبة الدكتوراه، يجب 

أن يكون للطالب سجل من المنشورات 

الماجستير،  مرحلة  خالل  العملية 

األكاديمي،  البرنامج  متطّلبات  تحقيق 

برنامج  منحة  على  الحاصلون  الطلبة 

المنح الدراسية لطلبة الدراسات العليا 

)GSRA( أو غيرها من المنح غير مؤهلين 

للتقديم على هذه الوظيفة.

في إطار سعي جامعة قطر وضمن خطتها االستراتيجية 
لالرتقاء بالبحث العلمي وتطويره وبناء المهارات البحثية 

لدى الطلبة وزيادة اإلنتاجية البحثية المتميزة ألعضاء 
هيئة التدريس،

الدوحة           $
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خالل خطبة الجمعة بجامع اإلمام.. الداعية عبدالله النعمة:

رابط اإلسالم أقوى من الدم والنسب

جاء  لقد  الله،  عباد  أجل  الخطيب:  وأضاف   

الدم  رابطة  من  أقوى  عظيمة  برابطة  اإلسالم 

واللغة،  واللسان  والعرق  والجنس  والنسب 

الدينية  والوحدة  اإليمانية  األخوة  رابطة  إنها 

المؤمنون  »إنما  تعالى:  قوله  في  المتمثلة 

عليه  الله  صلى  النبي  أكدها  والتي  إخوة«، 

ونهيه،  وأمره  وفعله  بقوله  ومرات  مرات  وسلم 

روى أبو داود عن علي رضي الله عنه قال: قال 

رسول الله صلى الله عليه وسلم: »المسلمون 

تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويجير 

بل  سواهم«  من  على  يد  وهم  أقصاهم  عليهم 

اجتماعهم  في  والمسلمين  المؤمنين  ومثل 

مسلم  روى  فقد  الواحد،  كالجسد  ووحدتهم 

الله  رضي  بشير  بن  النعمان  عن  والبخاري 

عليه  الله  صلى  الله  رسول  قال  قال:  عنه 

وسلم: »مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم 

وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو 

والحمى«  بالسهر  الجسد  سائر  له  تداعى 

واالجتماع  الوحدة  إلى  األمة  هذه  أحوج  فما 

والشحناء  والتنازع  واالختالف  التفرق  ونبذ 

فإنما تؤدي إلى الفشل وضعف األمة وتفتيت 

الهزيمة،  وتحقيق  الريح  وذهاب  المجتمع 

وتذهب  فتفشلوا  تنازعوا  »وال  تعالى:  قال 

حديث  من  وأحمد  الترمذي  وعند  ريحكم«، 

رسول  قال  قال:  عنهما  الله  رضي  عمر  ابن 

الله صلى الله عليه وسلم: »عليكم بالجماعة 

الواحد وهو  والفرقة فإن الشيطان مع  وإياكم 

الجنة  بحبوحة  أراد  من  أبعد،  االثنين  من 

فليلزم الجماعة«.

األخوة  هذه  تحقيق  وألجل  النعمة:  وقال   

والرابطة  اإلسالمية  والوحدة  اإليمانية 

المسلمين  على  تعالى  الله  أوجب  العظيمة 

بلزوم  وأمرهم  والسنة  بالكتاب  االعتصام 

التفرق  عن  ونهاهم  واالتحاد  الجماعة 

الله  بحبل  »واعتصموا  فقال:  واالختالف 

عليكم  الله  نعمت  واذكروا  تفرقوا  وال  جميعا 

فأصبحتم  قلوبكم  بين  فألف  أعداء  كنتم  إذ 

رحمه  القرطبي  اإلمام  قال  إخوانا«،  بنعمته 

عن  وينهاهم  باأللفة  عباده  يأمر  الله  »إن  الله: 

الفرقة ألن الفرقة هلكة والجماعة نجاة«، وقال 

الله  حبل  »أن  عنه:  الله  رضي  مسعود  ابن 

الذي أمر به هو الجماعة والطاعة«.

أمة  تاريخ  في  نظر  من  أنه  الخطيب  وأوضح   

سير  وتأمل  ماضيها  صفحات  وقلب  اإلسالم 

اإلسالم  ألمة  يكن  لم  أنه  أدرك  ورجالها  سلفها 

أو  صف  لها  يتوحد  أو  كلمة  لها  تجتمع  أن 

العدو  يرهبها  دولة  لها  تقوم  أو  راية  لها  ترتفع 

ويرجوها الصديق إال بتآخيها فيما بينها إخاء 

عظيما ال مثيل له في تاريخ األمم والشعوب، 

الفوارق  معه  زالت  التي  ووحدتها  واتحادها 

وتالشت الشعارات وأصبحت أمة اإلسالم أمة 

وطيدة  العماد  رفيعة  الجناب  مرهوبة  عزيزة 

األركان.

قائاًل:  المسلمين  جميع  الخطيب  وحث   

ووحدتهم  المسلمين  اجتماع  أن  اعلموا 

وتكاتفهم  وأمما  ومجتمعات  وشعوبا  ُأسرًا 

بعد  لهم  معين  أعظم  وتعاضدهم  واتحادهم 

التي  التحديات  مواجهة  على  الله  توفيق 

التبعية  من  والتحرر  بالمسلمين  تتربص 

الفتن  من  والنجاة  والحضارية  الفكرية 

قوة  ووحدتهم  المسلمين  اجتماع  المعاصرة، 

متجددة للفرد واألسرة والمجتمع، وهو منعة 

من التفرق واالختالف ونصر وعزة على األعداء 

وإرغام للشيطان وحزبه.

توحيد  أن  النعمة  عبدالله  الشيخ  وذكر   

المؤمنة  النفوس  وتأليف  المسلمة  الصفوف 

وجمع الكلمة على مستوى األسر والجماعات 

والشعوب والدول واالعتصام بالكتاب والسنة 

األمة  لبقاء  الله  بإذن  الوطيدة  الدعائم  هي 

تعالى  الله  وإن  رسالتها  ونجاح  عهدها  ودوام 

وال  بحبله  يعتصموا  أن  للمسلمين  ليرضى 

ُيحال  ما  يعوا  أن  المسلمين  فعلى  يتفرقوا، 

وأن  التأريخ  دروس  من  يستفيدوا  وأن  لهم، 

فمستقبل  بينهم،  فيما  الخالفات  يتناسوا 

اإلسالم  وديار  المسلمين  ومقدسات  اإلسالم 

المنكوبة المغتصبة أولى بالدفاع والمحافظة 

من التقاتل بين المسلمين أنفسهم، وعليهم 

أن ينتبهوا إلى من يسعى في التفريق ونشر 

الخالف بينهم بالشائعات واإلرجاف والشكوك 

واستغالل  األخطاء  في  والنفخ  واألكاذيب، 

بين  الصراع  تأجيج  في  واألزمات  األحداث 

عليه  الله  صلى  عليه  قال  وأخيه،  المسلم 

»ال ترجعوا  المتفق عليه:  الحديث  وسلم في 

بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض«.

{ الداعية عبدالله النعمة

وحدة المسلمين وتكاتفهم 
وتعاضدهم أعظم معين 

لهم على مواجهة التحديات

 أكد فضيلة الداعية عبدالله 
محمد النعمة خالل خطبة 

الجمعة التي ألقاها بجامع اإلمام 
محمد بن عبدالوهاب أن الله 
أكرم هذه األمة بدين اإلسالم، 

الذي جمع الله به شتاتها ووحد 
كلمتها، وأزال أسباب فرقتها، 
وألف بين قلوب أتباعها، حتى 

تآخى في اإلسالم الحبشي 
والرومي والعربي واألعجمي 

فأصبحوا إخوة في الدين رحماء 
بينهم أولياء بعضهم لبعض، 

قال تعالى ممتنا على هذه األمة 
بنعمة التآلف واالجتماع: »هو 
الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين 

وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما 
في األرض جميعا ما ألفت بين 
قلوبهم ولكن الله ألف بينهم 

إنه عزيز حكيم«.

$ الدوحة

ثمة  المسلمون،  أيها  الخطيب:  وأضاف   

األمة،  أفراد  عن  وتغيب  غابت  حقيقة 

في  موجودة  تكن  لم  األمة  هذه  أن  وهي 

دنيا الوجود من قبل - أعني أمة اإلسالم- 

محمدا  رسوله  تعالى  الله  بعث  حتى 

اله  توحيد  إلى  الناس  فدعا  ورسوال،  نبيا 

واإليمان به وبرسوله، دعاهم ليعبدوا الله 

وشريعته  القويم  دينه  إلى  دعاهم  وحده، 

شاء  ممن  أقوام  له  فاستجاب  المباركة، 

آخرون،  به  وكفر  يستجيبوا  أن  الله 

فكانت هذه األمة أمة االستجابة أمة محمد 

خير  هذه  وأردف:  وسلم.   عليه  الله  صلى 

خير  »كنتم  الوحي  بنص  الله  خلقها  أمة 

بالمعروف  تأمرون  للناس  أخرجت  أمة 

يقول  بالله«،  وتؤمنون  المنكر  عن  وتنهون 

أنتم  وسلم:  عليه  الله  صلى  الله  رسول 

وأكرمها  خيرها  أنتم  أمة  سبعين  توفون 

حديث  وهو  الترمذي  رواه  الله،  على 

ورباكم  وأنشأكم  الله  فأوجدكم  حسن، 

عليه  الله  صلى  رسوله  يد  على  باإليمان 

والسالم،  الصالة  عليه  أمته  فهي  وسلم 

عليه  غيره  الناس  من  أحد  أمة  وليست 

ورسوله  الله  إال  ترف  ال  والسالم،  الصالة 

قرونا  والعالم  الدنيا  قادت  الحق،  والدين 

لها  يحسب  مهابة،  متينة  عزيزة  طويلة 

العتصامها  األمم  بين  شامخة  الحساب 

بربها والشريعة، ال تعرف شعارات الشرق 

ثم  موحدة،  مسلمة  أمة  الغرب،  رايات  وال 

يكيدون  ومنافقيها،  بأعدائها  األمة  ابتليت 

لها حتى فرقوا بينها وبين دينها وعقيدتها، 

فهانت  عقدها  وانخرط  حبلها  فارتخى 

وتجرأ  البشر  خيراتها  وقصد  األمم  على 

مفلس  وكل  وعاثر  خائب  كل  عليها 

ومحطات  وبلدات  دوالت  فصارت  وفاجر، 

وتنادوا  فرحون«،  لديهم  بما  حزب  »كل 

إلى  وعمدوا  اإلسالم  من  مجردة  بالعروبة 

فتعمق  وهجره  حياتها  من  الدين  شطب 

الجرح واتسع الخرق على الخارق، وبقيت 

لها  األمة وستبقى ضعيفة هزيلة، ال حول 

دين  إال  يجمعها  ولن  تجتمع  ولن  قوة،  وال 

الله اإلسالم.

األعداء  أن  المريخي  محمد  الشيخ  وأكد   

فلذلك  اجتمعت؛  إذا  األمة  قوة  يعلمون 

أال  على  بعيد  أمد  من  ونهارا  ليال  يعملون 

عليهم  ليسهل  اإلسالم  على  األمة  تجتمع 

النيل منها.

أمة  اإلسالم  أمة  هي  تلك  الخطيب:  وقال   

إذن  بعد  فيها  فليدخل  شاء  من  مسلمة 

فليخرج  منها  يخرج  أن  شاء  ومن  الله 

والله  الدين  في  إكراه  وال  مفتوح،  فالباب 

اإلسالم،  أمة  تلك  العالمين،  عن  غني 

ورايتها  لوائها  وحملة  سادتها  والعرب 

وعثمان  وعمر  بكر  فأبو  أسيادها،  وهم 

تبعهم  ومن  والتابعون  والصحابة  وعلي 

ليكونوا  وشرفهم  الله  اختارهم  بإحسان، 

وزراء رسول الله وجنوده ودفاعه األول بعد 

الله تعالى، ولكن العرب إنما نالوا الشرف 

وشرفهم  الله  فأكرمهم  وعقيدتهم  بدينهم 

خالدين  الجنة  في  ورفقاء  ورحماء  شهداء 

فيها أبدا، لم يكرموا لعروبتهم ألن العروبة 

اإلنسان  عن  جوع  من  تغني  وال  تسمن  ال 

فلذلك  القويم،  الدين  حبل  أرخى  إذا 

خلف  ابن  وأمية  طالب  وأبو  جهل  أبو  هلك 

آلهتهم  عنهم  أغنت  »فما  الصناديد  وسائر 

التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء 

أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب«.

عن  أخبر  قد  الوحي  بأن  المريخي  وذكر   

األمة  به  تمر  الذي  المتردي  الحال  هذا 

الله:  رسول  يقول  عليها،  أعدائها  وتكالب 

»يوشك أن تداعى عليكم األمم كما تداعى 

الله  رسول  يا  قيل:  قصعتها،  على  األكلة 

غثاء  ولكنكم  ال،  قال:  يومئذ؟  قلة  فمن 

صدور  من  الله  ولينزعن  السيل  كغثاء 

في  الله  وليقذفن  منكم،  المهابة  عدوكم 

الله،  الوهن، فقال قائل: يا رسول  قلوبكم 

وكراهية  الدنيا  حب  قال:  الوهن؟  وما 

الموت« رواه أبو داود وهو صحيح.

تعرف  األمة  هذه  ولكن  الخطيب:  ونوه   

الناس،  على  وهوانها  ضعفها  أسباب 

وهزائم  ونكبات  وهنات  بهنات  األمة  ومرت 

ومحن وما تشككت في عقيدتها ودينها، وال 

لدينها  أصابها  وما  والبالء  المحن  نسبت 

كانت  بل  حاشاها،  دينها،  في  لقصور  أو 

إنما  أصابها  ما  بأن  جازما  اعتقادا  تعتقد 

بسبب ضعف إيمانها وإقبالها على دينها.

وال  اليأس  تعرف  ال  األمة  أن  إلى  ولفت   

القنوط فإن اإلسالم ال يزيده عداوة األعداء 

ال  وبحر  جرار  سيل  فهو  وقوة،  صالبة  إال 

ستجتمع  األمة  فإن  هذا  وعلى  له،  ساحل 

وذهبت  الزمان  طال  ولو  الله  دين  على 

القرون ولو تخلى عن اإلسالم أهله »فسوف 

يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على 

يجاهدون  الكافرين  على  أعزة  المؤمنين 

ذلك  الئم  لومة  يخافون  وال  الله  سبيل  في 

واسع  واله  يشاء  من  يؤنيه  الله  فضل 

وسيبلغ  ستجتمع  األمة  هذه  إن  عليم«، 

ذليل  ذل  أو  عزيز  بعز  كلها  األرض  ملكها 

الذي  »هو  ومبغضيها  أعدائها  أنف  رغم 

ليظهره  الحق  ودين  بالهدى  رسوله  ارسل 

وقال  الكافرون«،  كره  ولو  كله  الدين  على 

صلى الله عليه وسلم: »ليبلغن هذا الدين 

ما بلغ الليل والنهار بعز عزيز أو ذل ذليل، 

أدخله  إال  وبر  وال  مدر  بيت  الله  يبقي  ال 

اإلسالم  به  الله  يعز  عزا  الدين،  هذا  الله 

وقال  وأهله«،  الكفر  به  الله  يذل  وذال  وأهله 

لي  زوى  الله  »إن  والسالم:  الصالة  عليه 

وإن  ومغاربها،  مشارقها  فرأيت  األرض 

رواه  أمتى سيبلغ ملكها ما زوي لي منها..« 

مسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: »والله 

الراكب  يسير  حتى  األمر  هذا  الله  ليتمن 

من صنعاء إلى حضرموت ال يخاف إال الله 

تستعجلون«  ولكنكم  غنمه  على  والذئب 

رواه البخاري.

األمة،  ستجتمع  نعم!  الخطيب:  وأكد   

الله،  هدى  غير  على  تجتمع  لن  ولكن 

الشعارات  من  اآلن  عليه  هي  ما  على  وال 

تجتمع  وال  العمية،  والرايات  الجاهلية 

والخرافة  والبدعة  الضاللة  على 

أمتي  تجتمع  »ال  والدنيوية  والعلمانية 

والفسوق  الكر  يجمعها  ولن  ضاللة«،  على 

أحد  استطاعة  في  وليس  والعصيان، 

كائنا من كان أن يجمعها، فقد باءت كل 

منذ  بالفشل  واجتماعها  جمعها  محاوالت 

بالفشل  باءت  الله،  دين  غير  على  قرون 

الذريع والتراجع المستطير. 

دين  على  فقط  األمة  اجتمعت  إذا  إنه   

الله فهذا يكفي لرهبة أعدائها، وتراجعهم 

لها،  حساب  واحتساب  منها،  النيل  عن 

وغاياتها  أهدافها  بلوغ  اجتماعها  وفي 

واستقدام حاجياتها وفي اجتماعها عزتها 

اجتماعها  في  كما  وسعادتها،  ورفعتها 

أعدائها،  على  النصرة  الله  دين  على 

إزعاجها  أبوا على  الذين  وتأديب منافقيها 

شغلها  في  أعدائها  مكان  وتبنوا  اليوم، 

الداخلية  شؤونها  متابعة  عن  وصرفها 

والخارجية.

{ د. محمد المريخي

 أوضح فضيلة الداعية د. محمد 
حسن المريخي خالل خطبة 

الجمعة التي ألقاها بجامع 
الشيوخ أن الحديث عن األمة 

اإلسالمية حديث جدير بأن 
ُينشر وُيعرض وُيشرح لألجيال 

والناشئة وللناس أجمعين، 
بسبب التجهيل والتهميش 
الذي يمارسه األعداء وأعوانهم 

المنافقون من أجل تغييب 
األمة وتاريخها ودينها 

وعقيدتها، فالحديث يكشف 
التجهيل الخبيث الممارس 

على األمة وأجيالها كما يكشف 
بلوى الجهل العميق الذي 

وقعت فيه األمة.

خالل خطبة الجمعة في جامع الشيوخ.. د. محمد المريخي:

األمة اإلسالمية ال تعرف اليأس والقنوط

$ الدوحة

هناك تهميش يمارسه المنافقون من أجل تغييب تاريخ األمة وعقيدتها
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تواصل 
تميزها 
وتفردها

.. جوائز عالمية 
تعزز الريادة اإلعالمية

لقناة  الينز«  »فولت  برنامج  فاز  أيام  منذ 

إف  روبرت  بجائزة  اإلنجليزية  الجزيرة 

وثائقي  عن   2021 لعام  للصحافة  كينيدي 

المجتمع  في  األسلحة  انتشار  موضوع  تناول 

األميركي، وأعلنت منظمة روبرت إف كينيدي 

لحقوق اإلنسان عن قائمة الفائزين بالجائزة 

منها  وصحفًا  مؤسسات  وضمت  مايو،   24 في 

وميامي  تايمز،  ونيويورك  توداي،  آي  إس  يو 

هيرالد.

أنتج  الفائز  اإلنجليزية  الجزيرة  وثائقي 

االستقصائية  التقارير  مركز  مع  بالتعاون 

األعمال  فئة  في  الجائزة  وحصد  »ريفيل«، 

الواليات  في  المحلية  الشؤون  تتناول  التي 

المتحدة.

امتالك  قوانين  إخفاق  الفائز  العمل  ويكشف 

متورطين  حصول  منع  في  الفردية  األسلحة 

األسلحة،  هذه  على  سابقة  اعتداءات  في 

في  غوالن  جينيفر  الصحافية  وتبحث 

تسمح  التي  القانونية  الثغرات  الوثائقي 

باالحتفاظ  عائلية  اعتداءات  في  للمتورطين 

بأسلحتهم الشخصية.

جانب  إلى  الوثائقي  إنتاج  فريق  ويضم 

أمينة  المنتجة  غوالن،  جينيفر  الصحافية 

ومديرة  هاسبل،  أدريان  والمحررة  وحيد، 

والمنتجة  هارين،  فان  جويل  التصوير 

المساعدة داريا مارشينكوفا.

فازت  قد  اإلنجليزية  الجزيرة  قناة  وكانت   

سابًقا بجوائز روبرت إف كينيدي للصحافة 

في  العربي«  »الربيع  لثورات  تغطيتها  عن 

الينز  فولت  سلسلة  من  ولفيلم   ،2011 عام 

سلط الضوء على حقوق العاملين في صناعة 

المالبس في بنغالديش.

للصحافة  كينيدي  إف  روبرت  جوائز  وتكرم 

حقوق  قضايا  تتناول  التي  المتميزة  األعمال 

الواليات  في  االجتماعية  والعدالة  اإلنسان 

الجزيرة  قناة  وتصنف  والعالم،  المتحدة 

اإلنجليزية ضمن القنوات اإلخبارية العالمية 

بجوائز  األخيرة  السنوات  في  وفازت  الرائدة، 

واإليمي،  بيبودي،  جوائز  منها  مرموقة  دولية 

البريطانية  الملكية  الجمعية  وجائزة 

للتلفزيون، وغيرها.

جوائز  بعشر  اإلعالمية  الجزيرة  شبكة  فازت 

لعام  برودكشين«  »برودكاست  مسابقة  في 

»نيوزكاست  موقع  عليها  يشرف  التي   ،2022
صناعة  مجال  في  المتخصص  ستوديو« 

 200 من  أكثر  مع  منافسة  بعد  األخبار، 

وتصميم  إنتاج  وشركات  إعالمية  مؤسسة 

دولية.

فئات  عن  جوائز  بست  الجزيرة  قناة  وفازت 

والموسيقى،  دولي،  إخباري  ستوديو  أفضل 

وأفضل  للقناة،  الجديد  الهوية  وتصميم 

عن  لجائزة  باإلضافة  متحرك،  تصميم 

تصاميم تقارير األخبار والنشرات الرياضية. 

بتطوير  المسابقة  على  القائمون  أشاد  كما 

الشكل الفني الذي تضمن التصميم الحديث 

والديناميكي لستوديوهات األخبار الجديدة.

الجديد  الرئيسية  األخبار  أستوديو  وحصل 

جائزة  على   )5 )استديو  الجزيرة  بقناة 

وأفضل  دولي  أخبار  ستوديو  تصميم  أفضل 

إضاءة،  وأفضل  إخباري  استوديو  استخدام 

أفضل  جائزة  للقناة  التعريفية  الهوية  ونالت 

تقدير  شهادة  ومنحت  فئتها،  في  تصميم 

أطلقت  التي  الجديدة  الموسيقية  للفواصل 

والعشرين  الخامسة  الذكرى  مع  بالتزامن 

النطالقة الشبكة، باإلضافة إلى ذلك، منحت 

تواصل شبكة الجزيرة 
اإلعالمية ريادتها وتفردها 
على المستوى اإلقليمي 

والعالمي، حيث تتزين 
الجزيرة باستمرار بالجوائز 

العالمية التي تحصدها 
وتتوج بها في العديد من 

المحافل اإلعالمية الكبرى، 
وهو ما يعزز من مكانتها 

وتفوقها عربيًا وعالميًا.

محمد مطر كتب

الجزيرة ست جوائز شرفية ألفضل تصميم 

متحرك، وأفضل تصميم إلستديو الفعاليات 

والتغطيات الخاصة.

برودكشن«  »برودكاست  جوائز  وتمنح 

الصلة  ذات  األعمال  أبرز  لتكريم  سنويًا 

متخصصة  فئات  وتضم  األخبار  بصناعة 

في تصميم االستديوهات والهويات البصرية 

والمحتوى المنتج بتقنيات الواقع االفتراضي 

والمعزز وغيرها.

في  اإلنجليزية  الجزيرة  قناة  توجت  كما 

على  السادسة  -للسنة  الماضي  أبريل 

مهرجان  في  العام«  »قناة  بجائزة  التوالي- 

وتمنح   .2022 واألفالم  للتلفزيون  نيويورك 

من  عدد  أكبر  تحصد  التي  للقناة  الجائزة 

الميداليات الذهبية.

عشرات  اإلعالمية  الجزيرة  شبكة  وحصدت 

والبرونزية  والفضية  الذهبية  الميداليات 

اإلخبارية  لتغطياتها  تقديرا  المهرجان  في 

وبرامجها ووثائقياتها. وأعلن المهرجان أسماء 

 26 الثالثاء  العام،  هذا  بجوائز  الفائزين 

إبريل، في حفل نظم عبر اإلنترنت.

مؤسسات  المهرجان  جوائز  على  وتنافست 

إنتاجات  بينها  من  بلدًا،   50 من  أكثر  من 

وبرامج وتغطيات أعدتها محطات تليفزيونية 

معروفة، منها قنوات آي تي في، وبي بي سي، 

وسي بي سي، وإن بي سي، وغيرها..

وفازت قناة الجزيرة اإلنجليزية بـ 15 ميدالية 

القناة  لتغطيات  ميداليات  منها  ذهبية، 

أفغانستان،  من  األميركي  لالنسحاب 

هناك،  السلطة  على  طالبان  وسيطرة 

األراضي  شهدتها  التي  واالضطرابات 

الفلسطينية المحتلة في مايو 2021.

وفي أبريل الماضي فاز برنامج »101 إيست« 

لقناة الجزيرة اإلنجليزية، بجائزة »سيغما« 

ضمن  البيانات،  صحافة  في  المتخصصة 

للفوز  التحكيم  لجنة  اختارتهم  مشروعًا   12
بالجائزة هذا العام.

الصفحة  عن  بالجائزة  الجزيرة  وفازت 

التي  ميانمار«،  في  الخوف  »دولة  التفاعلية: 

البيانات  بالتعاون مع فريق صحافة  أنتجت 

على  واعتمدت  اإلنجليزي،  الجزيرة  بموقع 

إيست«:   101« لسلسلة  وثائقيين  فيلمين 

حصار  داخل  و»من  الخوف«  دولة  »ميانمار: 

ميانمار«.

عبر أثير إذاعة صوت الخليج

»سهــــرة خاصــــــة« 
تستقطب النجوم الشباب

حديثه  األعتر«  »أيمن  الفنان  استهل 

الخليج«  »صوت  إلذاعة  الشكر  بتقديم 

إذاعة  من  له  المقدم  الدعم  كل  على 

من  والحب  االنتشار  هذا  كل  تمتلك 

وجودي  يشرفني  وقال:  المستمعين، 

الفني  جديدي  يكون  أن  وأحب  معكم 

وقّدم  الخليج«،  لـ»صوت  حصريًا 

قد  كان  ليبية  أغنية  للمستمعين 

اختارها من ضمن جلسات صوت الخليج 

المستمع  تعريف  بهدف  الحصرية 

الليبي. الخليجي بالفلكلور 

»صوت  جلسات  في  مشاركته  وعن 

محظوظا  كنت  األعتر:  قال  الخليج«، 

الخليج،  صوت  عائلة  من  جزء  أنني 

أقدم  أن  استطعت  جلساتها  خالل  فمن 

لعمالقة  أغنيات  الخاص  بأسلوبي 

عبد  علي  مثل  العربي  والوطن  الخليج 

سالم،  بكر  أبو  مداح،  طالل  الكريم، 

مميز  صدى  لها  كان  التي  بلمليح  ورجاء 

انتشاري  في  وساهمت  المتابعين  لدى 

بشكل واسع.

التي  الخليجية  باألغنية  عالقته  عن  أما 

األعتر:  فقال  خاللها،  من  نجح  أنه  يؤكد 

كبير  حد  إلى  قريبة  الليبية  اللهجة  إن 

ليبيا  في  ونحن  الخليجية،  اللهجة  من 

إال أنني  اللهجات في الغناء،  نستمع لكل 

ألغنياتي  المستمعين  تفضيل  الحظت 

أن  أرى  كما  غيرها،  من  أكثر  الخليجية 

الخليجية  األغنية  وكلمات  موضوعات 

تمتلك ثقال وأصالًة في المعنى.

الفنانة  مع  أخرى  حلقة  اإلذاعة  بثت  كما 

مبارك  وبدأت  مبارك،  داليا  السعودية 

صوت  إلذاعة  الشكر  بتقديم  حديثها 

ولإلعالمية  االستقبال  حفاوة  على  الخليج 

عن  معربًة  كلماتها،  لرقة  سلمان  رجاء 

من  للدوحة  العودة  تكون  بأن  سعادتها 

لها  الخليج«  »صوت  إذاعة  دعوة  خالل 

في  الحصرية  الجلسات  في  للمشاركة 

والمهرجانات  الحفالت  من  عدد  مستهل 

مبارك  قالت  بداياتها،  وعن  قطر.  في 

أغنية  مع   2014 عام  كانت  االنطالقة  إن 

اشتياق  أن  وأعتقد  الطاولة«،  »قلبت 

هذا  وراء  كان  الحقيقي  للفن  الناس 

كان  قدمته  الذي  اللون  أن  كما  النجاح، 

الخليج«  »صوت  جلسات  وعن  مختلفًا. 

قالت: إن الجلسة الحصرية األخيرة هي 

الثانية بالنسبة لها وقد اختارت أغنياتها 

اتبعت  وقد  مساعدة،  أي  ودون  بنفسها 

أغنيات  وأغلبها  تفكير،  دون  إحساسها 

مثل  الطفولة  منذ  قلبها  في  أثرا  تركت 

»قصر عالي« ويوار يوار.

وأحبها  المطلوب  النجاح  حققت  وقد 

إعجابها  عن  أعربت  كما  الجمهور، 

في  بالجلسات  الخاص  باالستوديو 

التراثي  والطابع  الوطني  قطر  مسرح 

الذي كسى المسرح، وقالت: استمتعت 

بالغناء برفقة الفرقة الموسيقية الرائعة 

كانوا  الجلسات  على  القائمين  أن  كما 

تجربة  وكانت  ومتفاعلين  مرحبين 

ممتعة.

بمثابة  كانت  إنها  قالت  ألبوماتها،  وعن 

من  وتعلمت  لها  بالنسبة  تحول  نقاط 

بتجربتها  واستمعت  أخطاءها  خاللها 

قلبها  في  تركت  ألنها  ألبوم،  كل  مع 

عبر  صرحت  كما  تنسى،  ال  ذكريات 

هناك  تكون  لن  بأنه  خاصة«  »سهرة 

لألغنية  أميل  وألنني  جديدة،  ألبومات 

يؤمن  ال  الجديد  فالجيل  »السينغل«، 

باأللبوم وأراه إضاعة للوقت.

وفي سؤال عن أهمية وسائل التواصل في 

تطبيق  إن  مبارك:  قالت  الفنان،  انتشار 

من  شهرتي  في  السبب  كان  إنستغرام 

أولى  حققته  الذي  الواسع  االنتشار  خالل 

ولم  النجاح  هذا  أستثمر  ولم  أغنياتي، 

عملي،  لخدمة  أبدا  التطور  أواكب  أكن 

بعد  المواكبة  قرار  اتخذت  ولكنني 

تفهمي لمدى تأثيره.

أن  على  سأعمل  قالت:  مستقبلها  وعن 

وقد  وصبرا  نضجا  أكثر  وأصبح  أتطور 

لجميع  أستمع  فأنا  اللهجات،  بكل  أغني 

على  بناًء  اللهجات  وبكل  الغناء  ألوان 

أمتعت  كما  الله،  رحمه  والدي  نصيحة 

أجمل  من  بمقتطفات  المستمعين  داليا 

أغنياتها ومختارات لكبار الفن في الخليج 

والوطن العربي.

سهرة  من  مبارك  داليا  الفنانة  حلقة 

رجاء  وتقديم  إعداد  من  كانت  خاصة 

والمونتاج  اإلذاعية  الهندسة  ومن  سلمان 

سالم  السيد  عام  وإشراف  عبيد،  راشد 

المنصوري.

{ أيمن األعتر { داليا مبارك

تحرص إذاعة صوت الخليج باستمرار على استقطاب واستضافة النجوم الشباب بالتوازي 
مع استضافة كبار النجوم في الوطن العربي، وفي هذا اإلطار بدأت »دانة األصوات« إطالق 

مجموعة من الحلقات المسجلة من برنامج »سهرة خاصة« استضافت خاللها عددًا من ألمع 
النجوم في الوطن العربي، وكانت البداية مع سهرة الفنان الليبي أيمن األعتر.

الشبكة تحصد »6« جوائز عن فئات 
أفضل ستوديو إخباري دولي

حصدت عشر جوائز في مسابقة 
»برودكاست برودكشين« لعام »2022«
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ستستمر الحياة على اختالف الموقع الذي 

ستختاره للسير، ولكن أنت من تقرر هل 

ستستمر أم ستتوقف في مسيرة الحياة، 

وستدرك في لحظة حاسمة أنه كان عليك 

أن تختار موقعك، وجهتك، طريقك، لتعيش 

والشاطر يفهم!!.

بإمكانك أن تسمع ما تريد أن تسمعه، وتقول 

ما تريد أن تقوله، وتتصرف كما تشاء، وفًقا 

لما تختلجك من أحاسيس وما تراودك من 

أفكار، ولكنك يجب أن تدرك أنك تعيش في 

قارب واحد مع أحدهم، سواء أكانت صفته 

حبيًبا، زوًجا، صديًقا، ابًنا، أو حتى زمياًل، 

والشاطر يفهم!.

أنت ال تعيش في مجتمع لوحدك، وال يحق 

لك أن تفرض على اآلخرين قناعتك، أفكارك، 

مشاعرك، أو حتى رغباتك الذاتية، الحياة 

لكي تسير بهدوء، وتحقق لك السعادة، يجب 

أن تخرج من شرنقتك الممزوجة بأنانيتك، 

فالبقاء في الشرنقة ومحبة ذاتك يدخل في 

إطار األنانية ال األهمية، فأهميتك ال وجود لها 

وال معنى لها إن لم تكن مرتبطة بوجود اآلخر، 

والشاطر يفهم !. 

ربما كنت من القالئل الذين أدركت مبكًرا 

كيف أن الشاطر الزم يفهم، فلم أقف يوًما 

أمام مرآتي الساحرة، ولم أسألها يوًما سًرا: 

»مرايتي يا مرايتي مين األحال، ومين األشطر 

ومين األفضل ومن األحسن«، بل على على 

العكس تماًما كنت أغلق عيوني عن المرآة 

التي ال تعكس سوى صورتي، وأبحث في 

الحياة عن اآلخرين، ألرى انعكاسي صورتي 

عيونهم، فقط ألننا ال نستطيع حياكة 

نجاحاتنا، حياتنا إال من خاللهم، والشاطر 

يفهم!.

ولقد توقفت مبكًرا في ساحات حياتي، 

وأدركت بكل بساطة أن النجاح، الحياة، 

الحب، المال، الجاه والعظمة، واألحالم الوردية 

ال تدور حولي أنا فقط، وأن الحب لم يخلق 

ليقدم لي أنا فقط، وأن الحسب والنسب لم 

يقترن باسمي انا فقط، كلنا يحق لنا بكل 

هذا، وكلنا نصنع الحياة مًعا، والشاطر 

يفهم!.

متى سيحين الوقت لتدرك الزوجة أن زوجها 

ليس مخلوًقا تواجد لتحقيق أحالمها، وأنهما 

مًعا يعيشان الحياة؟.

متى سيحين الوقت للزوج أن يدرك أن زوجته 

ليست جسر عبور للوصول إلى راحته 

وسعادته، وتحقيق أهوائه ورغباته، وأنهما مًعا 

يحيكان السعادة؟.

متى سيحين البنك أو ابنتك أن يدركوا 

أن األهل ليسوا مركز خدمات اجتماعية 

واقتصداية على مدار 24 ساعة، وأنهم مًعا 

يشكلون عائلة بمفهومها الحقيقي ال الوهمي؟.

متى سيحين لزميل عملك أن يتوقف عن 

صب كيل االتهامات المؤلمة في مجتمعك 

الوظيفي، ويدرك أن نجاحك لم ينقص من 

نجاحاته، وأن وجودك لم يطفئ أنواره، وأنكما 

مًعا تستطيعان النجاح ببساطة؟.

الشاطر يفهم، فحًقا لقد حان الوقت لنفهم 

أننا محاطون بالكثير من التحديات الصعبة 

في الحياة، فلنكسر مرآتنا الساحرة، ولنغير 

معادلة حبنا لذاتنا )فإما أنا أو ال أحد(، ولنفسح 

المكان لصديق، لحبيب، البن، لزميل، 

يجلس بجانبنا، نضع يده بيدنا، نبتسم 

مًعا، ننجح مًعا، نحب مًعا، نعيش مًعا، 

فالحياة ال تحلو إال مًعا، والشاطر يفهم.

وقبيل أن أدع قلمي يستكين قلياًل، أدعوك 

صديقي القارئ إلغماض عينيك، ولنتخيل 

مًعا يوًما خالًيا من حبيب مشاكس، زوج 

عصبي، ابن متحمس، زميل مزعج.. تخيل 

كيف تكون ساحات عمرك؟ والشاطر يفهم.

مع اقتراب الحدث األكبر واألهم لدولة قطر 

وهو تنظيم كاس العالم 2022 فى شهر 

نوفمبر المقبل فإن المتطلبات القانونية 

لتنظيم المونديال من أهم المتطلبات التى 

تطلبها الفيفا من الدول المنظمة، وذلك حتى 

تحمي الحقوق الملكية للفيفا والشركات 

الراعية.

 ولذلك جاء القانون رقم )10( لسنة 2021 

 FIFA بشأن تدابير استضافة كأس العالم

قطر 2022 شامال ومنظما لكافة اإلجراءات 

القانونية المتعلقة باستضافة كأس 

العالم، كما جاء القانون مرنا ومتسقا مع 

النظم المحلية والمتطلبات الدولية.

وقد اشتمل مشروع القانون على )43( مادة 

موزعة على )10( فصول، وتتضمن مواده 

األحكام المتعلقة بإصدار سمات الدخول 

والعمل للعاملين في البطولة واختصاصات 

اللجنة األمنية، واألحكام الخاصة بتيسير 

عمليات البنوك والنقد األجنبي أثناء 

البطولة، وإصدار وبيع وتوزيع التذاكر 

والشؤون الخاصة بالبث واإلعالن والتنقالت 

أثناء إقامة فعاليات البطولة واألحكام 

بالمتطوعين. الخاصة 

حيث تتضمن التشريع الخاص أحكاما 

خاصة بتنظيم وتسهيل وضمان أمن 

وحقوق الجهات المنظمة والمشاركة في 

هذه الفعالية، وخاصة أن عقد استضافة 

بطولة كأس العالم 2022 أوجد التزامات 

وضمانات من حكومة قطر، استوجبت 

استحداث آلية تشريعية تشكل إطارا 

شامال لهذه االلتزامات، وهو ما تم تجسيده 

من خالل القانون رقم )10( لسنة 2021 

 FIFA بشأن تدابير استضافة كأس العالم

قطر 2022 الذي حدد األمور التنظيمية، 

واإلجراءات الخاصة لتبسيط سير البطولة 

وتوفير التسهيالت المطلوبة فيما يخص 

دخول وخروج المنظمين والمشاركين في 

البطولة، والتصاريح األمنية، وإجراءات 

الشركات، واإلعفاءات الضريبية 

والجمركية، وحماية حقوق الملكية الفكرية 

والتجارية واإلعالنية للفيفا، واألمور المتعلقة 

الصحية. بالرعاية 

وقد حرصت دولة قطر أن تكون كل 

المتطلبات القانونية لملف بطولة كأس 

العالم FIFA قطر 2022 جاهزة، وخاصة 

أن المنظومة القانونية القطرية توفر إطارا 

مثاليا لتأمين الفعاليات واألنشطة الكبرى، 

بما في ذلك استضافة بطولة كأس العالم 

2022، التي ستكون الحدث األبرز  FIFA قطر 

على مستوى العالم خالل المرحلة المقبلة.

 كما أن التشريع المنظم للمونديال جاء 

متوافقا مع القوانين المحلية ذات الصلة، 

وكذلك سلط الضوء على التزامات دولة 

قطر في عقدها مع الفيفا بشأن استضافة 

كأس العالم وأهمها حماية الحقوق الفكرية 

واإلعالمية والتجارية للفيفا من أي منافسة 

غير مشروعة، كذلك ركز القانون على 

الجوانب األمنية الخاصة بتنظيم كأس 

العالم وأعطى بعض الصالحيات لرئيس 

اللجنة األمنية التي ستشرف على كافة 

إجراءات األمن والسالمة الخاصة بالبطولة 

بحيث تستطيع التعامل بسرعة مع أي 

أحداث من الجماهير قد تتم خالل استضافة 

البطولة.

وفي الختام أود أن أشير الى أن قطر تحرص 

على أن تكون هذه النسخة من كأس 

العالم وفق أعلى المعايير الدولية في كافة 

المجاالت سواء القانونية أو فى مجال 

االستدامة وحماية البيئة، وأن المتابع 

يرصد جهودًا صادقًة للدولة في التفوق 

في معايير االستدامة على تلك المتوقعة 

والمعتمدة من قبل االتحاد الدولي لكرة 

القدم »فيفا«. فاألبنية والمنشآت ُاستخدمت 

فيها مواد صديقة للبيئة ومواد قابلة للفك 

والنقل وإعادة التركيب واالستفادة منها 

الحقًا في تطوير المنشآت الرياضية في 

الدولة النامية أو األقل نموًا، كما تمت مراعاة 

أن تكون المنشآت محايدة كربونيًا تحقيقًا 

ألعلى معايير االستدامة.

إن شخًصا ال يفكر يعيش بأوهام مستعارة، 

ألنه لم ييسر للبشر من خداع أسهل من خداع 

أنفسهم.

ولتجدن شخصا متوسط الحال، يرتاد الفنادق 

الفخمة، والمجمعات الغالية، يبتاع عصيرا أو 

حلوى رخيصة ثم يخدع ذاته وآخرين بسيلفي 

ينشره يشي بأنه من ساللة األثرياء.

واٍه لو تمكن بالزج بمفردات أجنبية أو نثر 

بعض عناوين الكتب الغربية بين جنبات 

حديثه. فاألمر لن يكلفه حتى عناء شراء بحث 

أجنبي يحصل به على شهادة دكتوراه مزورة، 

بل سيتمكن بكل أريحية أن يضيف حرف 

»الدال« السمه ليصبح رسميأ العالمة الدكتور 

»أونطجي باشا«.

وبالمثل، يظلم األخ »الزلنطحي« شقيقته، 

باالمتناع عن منحها ميراثها، ثم يجاهر بنشر 

صورة شاه األضاحي التي أرسلها لها.

تلك المجاهرة بالهدية ال تهدف لدرء خسيسة 

حرمان رحمه من الميراث فحسب، لكنها معنية 

بإقناع نفسه أن شقيقته الرافضة للهدية، 

هي التي تصمم على قطيعته ُرغم محاوالته 

المتوددة لها بالقرابين.

وحين ينعي زوج »ُالعبان« قرينته على منصات 

التواصل بكلمات ما سمعت المسكينة عشر 

معيشيرها وهي على قيد الحياة كونه أذاقها 

صنوف الهوان، فهو صدًقا ال يرثيها، لكنه 

»أونطجي منشورات«، ُيرمم أشالء صورته أمام 

ذاته ليستوي نفسًيا، فتجده يتفنن في إدهاش 

محيطه، فيمنع دخول »القلقاس« البيت، 

ويتعامل معه كثمرة محرمة، ألن المرحومة 

كانت تعافه. ثم ُيعلن أنه امتنع عن شراء 

البوظة، العتياده على تناولها مع المغفور لها من 

»قويدر«.

ثم ترى الكراهية طافحة باألحقاد بين أبناء 

العمومة، ثم تجد كبيرا أونطجيتهم ُمِصًرا 

للزج بواقعة رقصه في عرس بن عمه كبرهان 

محب، وكأن هز هيبته في العرس يعد 

تعويًضا ماحًيا عن سطوه على ممتلكات قريبه. 

ثم يصف لك تفاصيل المحادثة الهاتفية، 

وكيف ارتعش صوته ارتعاش مرضى 

»باركنسون« مع أول »الو« سمعها من بن دمه، 

ليدمغ عمق شوقه له رغم الخالفات.

فمن بين »أونطجية البشر« من هم على 

استعداد إلرعاش أصواتهم خالل المحادثات 

الهاتفية والبكاء على أطاللك كما لو أنها تمطر 

عشية الميالد بمدينة »ويلز« أو الرقص في 

عرسك وهز هيبتهم بمقدار 9 ريختر، كما 

وتسمية مولودهم األول على اسم من ظلموه 

لكنهم ليسوا على استعداد إلصالح ما افسدوه، 

بالتعويض عن الخسائر.

حتى مع الله، يتالعبون بهويتهم اإليمانية، 

فيتمسكون بتمظهرات الدين غير الُمْكِلفة، 

فيجرمون التنميص، وبالمقابل، يتفنون في 

التملص من دفع زكاة الذهب، يبخسون المهور 

ويتهربون من حقوق المواريث بالبيع الصوري، 

يفرغون المساجد من بعدها الديني والتربوي 

ويتمسكون بقبابها، ليزرعوا داخلها الفتن 

الطائفية.

يستخدمون الله كفزاعة، فُيحرمون المصارف 

الربوية، فيفزع الُتّبع لمصارف تسكن أوهامهم 

عبر تمثيلية »لدينا قسم وفقا للشريعة«، 

كمن يفتتح ماخور ويخصص فيه محراًبا ألداء 

الصالة.

ما أشرس ضراوة هؤالء األونطجية في شن 

الحرب ضد صغار اآلثمين، فيما يغضون 

الطرف عن عتاة الظلمة، ولو اثمرت آثامهم غالاًل 

من الشناعات.

ثم أن أونطجية البشر بحاجة »لجلل« لالعتراف 

أمام أنفسهم بخطاياهم، أخًذا في االعتبار أن 

مشاهدة اإلباحيات ال تعد جلاًل في شرعتهم، 

كما أن هتك شرف حليلة الغريب أواالعتداءات 

السطحية التي يسحقون بها الطفولة ال 

َيُعدوَنها َجلاًل.

وحرمان اإلناث من ميراثهن ال ُيعتبر جلاًل، بل 

حفاًظا على ممتلكات العائلة وإلقاء األخ في 

غيابت الُجب ال ُيرى جلاًل، طالما لم يسفك دمه.

فاألونطجي يتقن فن ارتياد الُنزل الفخمة لتزوير 

هويته االجتماعية بنفس الطريقة التي يوهم 

بها ذاته أنه فارس يمنح الهوى للمحرومات 

النتشالهن من الِمَحن، وباألسلوب ذاته يسفك 

روح زوجته، ثم يرثيها بمنشور عاطفي يقطع 

نياط القلوب نوط نوط.

ويأكل إرث أخته الكبرى، ليحلى بميراث 

الصغرى، ثم يرسل لهما سهمين من األضاحي 

كقرابين خادعة.

إن شخًصا يستخدم خريطة تضاريس فكرية 

لسواه، لضال وإن اهتدى بعميان.

وأخيًرا ألفت النظر لكون صور خداع النفس 

في عالمنا الحديث ال تحتاج سوى »ألونطجي« 

حريصا على غسل بدنه ، مع تناسي تطهير 

فكره، ولو مرة بالعمر.

همسة 

محمد ماجد الهاجري
الخبير القانوني 

والمحامي

داليا الحديدي

الشــــاطـــر يفـــهـــم !!!

منى بابتي
كاتبة لبنانية

المتطلبات القانونية لكأس العالم

أونطجية المنشورات االلكترونية

كاتبة مصرية

منال عمر عبده

كاتبه سودانية

بالوعي نتغير
إلى األفضل

في مجال علم النفس دراسة 

الشخصية أن األشخاص أصحاب 

العقلية المتفتحة يعالجون 

المعلومات بطريقة مختلفة، بل وربما 

»يرون العالم من منظور مختلف«- 

بالمعنى الحرفي للجملة- مقارنًة 

باألشخاص العاديين.

فاألشخاص أصحاب العقلية 

المتفتحة يتميزون بالفضول الفكري 

واإلبداع وإطالق العنان للخيال، ولديهم 

شغف باألدب ونهم ال يشبع للموسيقى 

والكتب وغيرها من الثمار الثقافية، 

كما أن آراءهم وتوجهاتهم السياسية 

تكون ليبرالية....

صاغ مؤسس علم النفس الحديث 

وليم جيمس: مصطلح تيار الوعي، 

والذي يظهر دور الوعي المهم في 

حياة اإلنسان، فحياتنا كالتيار 

دائم الحركة من ناحية المشاعر 

والعواطف، والذكريات، واألفكار، 

والقلق، والخوف، وجميعها تحدث 

لنا بشكٍل متتابع، والوعي قدرة 

بشرية تميز اإلنسان عن باقي 

المخلوقات؛ ألنه لديه اإلرادة الحرة 

في مسؤولية االختيار والتفكير، 

فبذلك يمكنه الموازنة بين الفعل 

الصحيح والخاطئ. فمثاًل، لو أخذنا 

األشخاص فاقدي الذاكرة كمثال، 

فسنجد أنهم ال يملكون القدرة على 

التخطيط لمستقبلهم المتصل 

بماضيهم،. ومن جهٍة أخرى وفي كثير 

من األحيان، نصدر قرارات وأحكاما 

تلقائية متسرعة من غير التفكير 

بها، وهذا ما يسمى بالعقل الالوعي، 

والذي يتشكل من المواقف واألفكار 

التي تسود دماغنا، فنعتقد أّن األفكار 

الواعية لوحدها هي من تتحكم في 

أفعالنا، ولكن الحقيقة أّن أفكارنا 

وأفعالنا هي نتاج بين العقل الالوعي 

والواعي، وبذلك ال بد من الموازنة 

بينهما حتى يستطيع اإلنسان تطوير 

حياته ومجتمعه لألفضل.

إن الشخصية، العقلية المتفتحة 

تعكس »سعة اإلدراك واتساع األفق 

وعمًقا أكبر«، ونزعًة إلى »االستكشاف 

اإلدراكي« للمعلومات المجردة )مثل 

األفكار والنقاشات( والمعلومات 

الحسية )مثل المشاهد واألصوات(. 

بعبارة أخرى، فإن أصحاب العقلية 

المتفتحة لديهم القدرة على التفاعل 

مع األفكار واألنماط والمناظير المتعددة 

التي تتطلب فضاًء في العقل؛ 

فالمعلومات لها جاذبية خاصة في 

أذهانهم.

إن األفكار مثل القرارات واألحكام ال 

ينبغي اعتبارها أفكاًرا »واعية«، إذ 

ال يمكن الوصول إليها في الذاكرة 

العاملة، وال إدراكها مباشرة، لدينا 

فقط ما أسّميه »الوهم اآلني«، وهو 

االنطباع الكاذب بأننا نعرف أفكارنا 

مباشرة......

قد يوافق المرء بسهولة على أن مصادر 

أفكار المرء مخفية عن األنظار، فنحن 

ال نعرف من أين تأتي أفكارنا، لكن ما ان 

نحصل عليها وندرك ذلك، حتى يبدأ 

»الوعي«، أليست لدينا أفكار واعية 

على األقل بهذا المعنى؟......

في الحياة العادية، نشعر بالرضا 

التام لقول أشياء مثل »يا للدهشة، لقد 

راودتني للتو فكرة ما« أو »كنت أفكـر في 

قـرارة نفسي«، ونقصد بهذا عادة حاالت 

الكالم الداخلي أو الصور المرئية، والتي 

توجد في مركز تيار الوعي لدينا، أي 

تسلسل الكلمات والمحتوى البصري 

الُممّثل داخل عقولنا، وأعتقد أن هذه 

التسلسالت »واعية« حًقا.

إن الوعي قد يكون أكثر ثراًء مما 

يمكننا اإلبالغ عنه فعلًيا، فعلى سبيل 

المثال، يبدو أن مجالنا المرئي مليء 

بالتفاصيل، فكل شيء موجود هناك، 

ونراه بالفعل بصورة واعية، فإن القدرة 

على اإلدراك هي نتاج الطبيعة الحية 

وهي متأصلة في كل شخص على 

اإلطالق، حتى في أبسط الكائنات 

الحية؛ ألن الحياة ليست عفوية، 

وتتدفق األنماط من الوعي. جميع 

الكائنات الحية غرائز فطرية..

إذن بالوعي نستدرك أخطاءنا.. 

وبالوعي تزيد معرفتنا فاألخطاء 

تحدث عادة لعدم المعرفة....بالوعي 

نتغير إلى األفضل.

رؤية قانونية

كرمة الفكر

ومضات 

العالقة
 مع العطر..

عزام حسن 

باحث 

يعد مفهوم الهرم العطري للمكونات علما من علوم 

الكيمياء التي ترتكز على مقومات العطر، كثافته، 

تبخره، وسرعة انتشاره في الهواء، ولذلك نجد ما 

يسمى بالكولون، العطر، وماء العطر التي يختلف 

بالطبع تركيزها وبالتالي طريقة استخدامها. 

وألن العطر مزيج متحد من المكونات، فقد أولت 

دور العطور أهمية كبرى لعناصر ما يسمى برأس 

الهرم والتي تسمى أيضا بمفتاح العطر والهيئة 

الخارجية التي يبنى عليها االنطباع األول، وغالبا ما 

تتموضع المكونات الحمضية أو الزهرية الرشيقة 

في رأس الهرم تاركة احساسا باالنتعاش أو الدفء 

الرومانسي.. هذه المكونات سرعان ما تأخذ حيزا 

في الذاكرة، ولذلك يفسر الزبون تغيير العطر أو 

تبدله بعد فترة وجيزة. 

في القلب، وهي منطقة وسط الهرم تكمن الرغبة 

لتذوق العطر وللتعبير المتبادل.. تظهر مؤخرا 

وبشكل عملي كلمة ارتداء العطر عوضا عن 

استخدامه، فالعطر هو الجزء الخفي الذي تدركه 

الحواس وإن كان لها المدى المحدود، فقد يمر 

شخصا وتدرك أثره العطري على بعد أمتار، أو 

تجالس شخصا يفوح منه العطر كلما حرك 

يديه.. 

القوة هنا تحسب لمكونات قلب الهرم وهي أكثر 

كثافة وتركيزا من سابقتها أقل حدة من الحقتها 

ونالحظ وجود مكونات عطور المسك، الورد، 

التوابل.. 

في قاعدة الهرم تأخذ العالقة شكلها المتين حين 

يذوب الثلج مجازيا، أو تتبخر المكونات األخرى 

علميا، وتروي عديد تجارب الزبائن عن انبعاث 

العطر مجددا عند فتح خزانة المالبس المعطرة 

مسبقا.. المكونات في قاعدة الهرم زيتية الصبغة 

وإن تفاوتت كثافتها ونسبة تركيزها من عطر آلخر 

وهذا ما يفسر عدم مطابقة العطور لبعضها، حتى 

لو مزجت بالمكونات ذاتها.

في المحصلة ال ينصح بمعرفة مكونات وتفاصيل 

العطر قبل اختياره، ألن النفور من رائحة في 

شكلها الطبيعي ال يعني أنها نفسها بعد التبخير 

والتقطير والمزج مع مكونات أخرى.. العطر كتلة 

واحدة يجذبك نحوه تاركا لك المسافة لالقتراب 

وااللتصاق أو النفور. 

سارة رشيدي

كاتبة جزائرية

الطفل 
ومهارات 

الحياة

حين تسجل ابنك في أفضل المدارس وتلحقه 

بأفضل النوادي الرياضية والثقافية وتجعله ينخرط 

في أفضل الورشات، وحين أقول األفضل فإني أقصد 

بها األغلى واألعلى سعرا، ثم ترسله في بعثة إلى 

بالد أجنبية ليكمل دراسته في الجامعة، فتأكد 

أنه حين يعود إلى وطنه فسيعيش غريبا في 

مجتمعه، ألنه لم يحتك بالطبقة المتوسطة التي 

تمثل أغلبية السكان، ولم يعرف طبيعة همومهم 

وانشغاالتهم، فاعلم أيها األب وأيتها األم أنكم بهذا 

الفعل تنشؤون فردا خاليا من المشاعر تجاه أهل 

بلده، ألنه لم يحتك بهم وال يعرفهم، وكأنه مغترب 

ولكنه بين أسوار وطنه، وال أقصد بهذا أن ال نبحث 

عن األفضل ألبنائنا وسائر أمور حياتنا، فقد يكون 

الكتاب باهضا لكن محتواه هزيال، إنما األفضل هو من 

يفتح االحتماالت جميعها أمام الطفل، وال يحضرها 

له مسبقا، واألفضل ال يعني أن نتحمل المسؤولية 

بدال عن أبنائنا، بدل أن نتركهم يفعلون ذلك حتى 

لو تأذوا قليال، فإنهم بهذا سيتجنبون مستقبال أذى 

أكبر. إنها قاعدة الحياة وال يمكن تغييرها، إذا لخلق 

فرد صلب قادر على حل المشكالت، والصمود أمام 

التحديات، يجب أن يتعرض هذا الفرد أثناء مراحل 

نموه لمختلف المشكالت، من طبقات مجتمعه حتى 

يتمكن مستقبال من خدمتهم، وخدمة بلده وأبناء 

بلده، هذا فيما يخص أهمية االحتكاك واالختالط 

بطبقات المجتمع المختلفة حتى يزيد الوعي 

وينمو عند الطفل، أما من ناحية تعلم المهارات 

الحياتية فهي أولى من التركيز على تعلمه النسخ 

والتكرار والخط الجميل، إنما حان وقت التركيز 

على التناقش مع الطفل في مختلف القضايا وسماع 

رأيه لمعرفة طريقة تفكيره ومن ثم تقويمها، وجعله 

يستكشف محيطه وعالمه بنفسه، باالستعانة 

باألفالم الوثائقية التي تعرض المخاطر التي 

يتعرض لها اإلنسان مثل الوثائقيات عن الحيوانات 

المفترسة، فنجعله يفكر في الحلول الممكنة أمامه 

للنجاة، وقد يفاجئنا الطفل بحلول لم تكن تخطر 

لنا على بال. إذا إنه عصر تلبية الفضول وزيادة 

مساحة االستكشاف لتعلم المهارة ولبس عصر 

التلقين والنسخ والخط.
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»72 %« من مخازن وورش »جري السمر« منتجة وقيد اإلنشاء

كشفت شركة المناطق االقتصادية »مناطق« 

والورش  المخازن  من   %  72 تبلغ  حصة  أن 

بين  ما  اللوجستية  السمر  جري  منطقة  في 

منطقة  تصميم  تم  وقد  اإلنشاء،  وقيد  منتجة 

منطقة  لتكون  اللوجستية  السمر  جري 

البر  عبر  والبضائع  السلع  لتوزيع  رئيسية 

في  أوسع  نطاق  وعلى  قطر  أنحاء  جميع  في 

السمر  جري  منطقة  مساحة  وتبلغ  المنطقة، 

وبفضل  مربعا.  مترا   741,356 اللوجستية 

السمر  جري  منطقة  فإن  المتميز،  موقعها 

والتوزيع  التخزين  بفرص  تزخر  اللوجستية 

والبضائع.  بالسلع  البري  التجاري  والتداول 

وتضم منطقة جري السمر 30 قطعة أرض من 

المستودعات  لتأسيس  المساحات  مختلف 

الحديثة أو ورش عمل لخدمة السوق المحلية 

كما  سنة،   25 إلى  تصل  األمد  طويلة  لعقود 

11 قطعة أرض مساحات تخزين  يتوفر أيضًا 

6 أشهر  األمد تبدأ من  مفتوحة للعقود قصيرة 

إلى سنة.  وتعتبر »مناطق« المطّور والمشّغل 

والمناطق  الصناعية   للمناطق  الرئيسي 

قطر،  في  التخزين  ومناطق  اللوجستية 

قطع  من  واسعة  مجموعة  »مناطق«  وتوفر 

مواقع  ضمن  مختلفة،  مساحات  ذات  األراضي 

استراتيجية مصممة لُتالئم كافة احتياجات 

أو  اللوجستية  أو  الصناعية  سواًء  األعمال، 

يدعم  مما  مخفض،  إيجار  بسعر  التجارية 

الشركات  قاعدة  توسيع  إلى  الرامية  المبادرة 

التنوع  والمتوسطة في قطر وتعزيز  الصغيرة 

القيمة  ذات  االستثمارات  في  االقتصادي 

شاملة،  حلوال  أيضا  »مناطق«  وتوفر  المضافة، 

دعم  وخدمات  متطورة،  تحتية  وبنية  ومرافق 

شركة  وتعمل  مناطقها.  في  شاملة  أعمال 

إطار  في  للتغير  محفزًا  عاماًل  لتكون  مناطق 

مبادرة وطنية هدفها تنويع اقتصاد دولة قطر، 

عالمي  طراز  ذات  تحتية  بنى  توفير  خالل  من 

حيث  استراتيجية،  مواقع  ذات  مناطق  في 

وتضطلع   ،2011 عام  في  »مناطق«  تأسست 

البنى  وبناء  المناطق  إدارة  بمهمة  الشركة 

قطاَعي  نمو  لتسهيل  المتكاملة  التحتية 

تحقيق  في  يسهم  بما  والخدمات،  الصناعة 

إحدى  تعد  التي  االقتصادية  التنمية  أهداف 

الركائز األربع لرؤية قطر الوطنية 2030.

وقد أدركت الشركة منذ اليوم األول لتأسيسها 

أن التنمية االقتصادية المستدامة ال تتحقق إال 

يتمكن  كي  الخاص،  القطاع  ازدهار  خالل  من 

باإلضافة  عالميا،  المنافسة  من  القطاع  هذا 

البعيد  المدى  على  التخطيط  ضرورة  إلى 

الوشيكة،  القادمة  المشاريع  يتجاوز  بما 

 2022 القدم  لكرة  العالم  كأس  بطولة  مثل 

على  تعتمد  ال  صناعات  تأسيس  إلى  وصواًل 

النفط. وسعيًا نحو هذه الغاية، فإن الشركة 

بنية  إنشاء  على  اليوم  تركيزها  كل  تصب 

الصغيرة  للشركات  خاللها  من  يمكن  تحتية 

نمو  من  إليه  تصبو  ما  تحقق  أن  والمتوسطة 

هذه  تحقيق  أن  مناطق  شركة  وترى  وازدهار. 

االستدامة يتطلب ثالثة عناصر أساسية، هي: 

األعمال  والخبرات، وثقافة ريادة  االستثمارات، 

الالزمة. ومن هذا المنطلق تأخذ »مناطق« على 

وواسعة  مختلفة  مجموعة  تأسيس  عاتقها 

تطوير  عبر  االقتصادية  األعمال  قطاعات  من 

جذب  في  االستمرار  مع  محلية  مؤسسات 

الدولية،  والشراكات  واألعمال  االستثمارات 

المستثمرين  مع  اليوم  »مناطق«  تعمل  كما 

باالستثمار  يرغبون  الذين  أولئك  أو  الحاليين 

في المستقبل، وذلك على الصعيدين المحلي 

لتأسيس  دولية  بوابة  تكون  بحيث  والدولي، 

تسمح  التي  البيئة  وتوفر  والشركات  األعمال 

لهم بالنمو واالزدهار في قطر.

متخصصة  خدمات  لعمالئها  الشركة  وتقدم 

لضمان  والمشاركة؛  الدعم  تتضمن  وشاملة 

توفير  مع  التجارية،  العمليات  سير  سهولة 

خيارات واسعة من األراضي والحلول.

مســــــاحتـهـــا تصـــل إلـــى »741.3« ألـــف مــتـــر مــربـــع 

$ الدوحة

تـوفـــر فـــرصا للتخـزيــــن والتــوزيـــع والتداول التجاري

استقرار قيمة سوق المشاريع القطرية
قالت مجلة ميد االقتصادية العالمية إن سوق المشاريع القطرية استقر عند مستوى 

181 مليار دوالر دون تغيير خالل الفترة بين 8 أبريل الماضي و6 مايو الجاري، وتكشف 
بيانات وزارة المالية عن ارتفاع إجمالي المصروفات المخطط لها في موازنة 2022 

بنسبة 4.9 % عن موازنة 2021 لتبلغ 204.3 مليار ريال قطري خالل عام 2022، وتم 

تخصيص مبلغ 74 مليار ريال للمشروعات الرئيسية من إجمالي مصروفات الموازنة 

العامة لعام 2022، حيث تسـتمر الدولة في اسـتكمال المشـاريع العامة وفق الخطط 

واالستراتيجيات المعدة مسـبقا.

الموازنة تتجه إلى تسجيل فائض مالي.. »دان آند برادستريت«:

االقتــصــاد القـطــري قــوي ومـستـقر
وهي  برادستريت،  آند  دان  شركة  منحت 

والمعلومات  المالية  للبيانات  مزود  أكبر 

القطري  االقتصاد  العالم،  في  التجارية 

االرتفاع  من  بدعم  مستقرة  مستقبلية  نظرة 

 2022 ومونديال  النفط  ألسعار  القياسي 

عن  فضال  التشغيلية،  البيئة  وتحسن 

الثروة  »صندوق  لالستثمار  قطر  جهاز  أصول 

السيادية لدولة قطر« التي توفر مظلة حماية 

إلى  مشيرة  محتملة،  مالية  صدمات  أية  من 

فيما  ومستقر،  قوي  القطري  االقتصاد  أن 

مالي  فائض  لتسجيل  قطر  موازنة  تتجه 

جديد هذا العام.

يبلغ  ماليا  فائضا  قطر  موازنة  وسجلت 

الوقت  في   2021 عام  خالل  ريال  مليار   1.59
ارتفاع  المالية  وزارة  بيانات  فيه  أظهرت  الذي 

للسنة  المحققة  الفعلية  اإليرادات  إجمالي 

إلى  ريال  مليار   22.5 بواقع   2021 المالية 

مستوى 193.6 مليار ريال، مقارنة مع إيرادات 

السنة  موازنة  في  ريال  مليار   171.1 بلغت 

الفعلية  اإليرادات  وتتوزع   ،2020 المالية 

اآلتي:  على   2021 موازنة  في  المحققة 

و50  األول،  الربع  في  ريال  مليار   45.2 مستوى 

في  ريال  مليار  و46.9  الثاني،  الربع  في  مليارا 

الربع الثالث و51.5 مليار ريال في الربع األخير 

من 2021.

أصول  حجم  إن  برادستريت  آند  دان  وقالت 

دوالر،  مليار   450 يبلغ  لالستثمار  قطر  جهاز 

األيقونات  من  حزمة  في  يستثمر  فيما 

االستثمارية حول العالم سواء بملكية كاملة 

شارد  السحاب  ناطحة  أبرزها:  حصص  أو 

وسينسبري  وباركليز  وفولكسفاغن  وهارودز 

و»بروكفيلد  و»روسنفت«  و»ميراماكس« 

جانب  إلى  شل،  داتش  ورويال  بروبيرتي« 

وتوتال  أميركا  أوف  وبنك  هاوس«  »غروفنر 

وشركة المجوهرات األميركية »تيفاني«.

الربع  في  النفط  سعر  متوسط  أن  وأضافت 

دوالرات   107 يبلغ  الجاري  العام  من  الثاني 

سعرا  قطر  موازنة  اعتمدت  فيما  للبرميل، 

مما  للبرميل،  دوالرًا   55 يبلغ  للنفط  متحفظا 

إلى   2022 لعام  قطر  موازنة  اتجاه  إلى  يشير 

المقابل،  وفي  كبير.  مالي  فائض  تحقيق 

قامت »قطر للطاقة« بإطالق مشروع غاز برزان 

في مارس 2022 والواقع في مدينة راس لفان 

1.4 مليار قدم مكعبة  الصناعية، حيث ينتج 

من غاز الميثان يوميا لتوليد الكهرباء في دولة 

اإليثان  من  طنا   1920 أيضا  ينتج  كما  قطر، 

يوميا كمادة أولية للصناعات البتروكيماوية 

المحلية وغاز البترول المسال على شكل 864 

طنا من البروبان يوميا و677 طنا من البوتان 

من  برميل  و5600  الدولي،  للتصدير  يوميا 

الدولي،  للتصدير  يوميا  المصانع  مكثفات 

و24 ألفا و200 برميل من مكثفات الحقول غير 

و3  لفان،  مصفاة  إلى  تسلم  يوميا  المعالجة 

آالف و565 طنا من الكبريت السائل يوميا.

الحد،  هذا  عند  الطاقة  مشاريع  تتوقف  وال 

مشروع  تنفيذ  قطرغاز  شركة  تباشر  حيث 

»قطر  عن  بالنيابة  الشمال  حقل  توسعة 

للطاقة«، بهدف رفع طاقة دولة قطر اإلنتاجية 

من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن 

ماليين   110 إلى  الحاضر  الوقت  في  سنويا 

طن سنويًا بحلول عام 2025 وإلى 126 مليون 

2027، فيما ستؤدي  طن سنويًا بحلول العام 

طن   4.000 حوالي  إنتاج  إلى  أيضا  التوسعة 

المكثفات،  من  برميل  و263.000  اإليثان،  من 

و11.000 طن من غاز البترول المسال، إضافة 

20 طنًا من الهيليوم النقي يوميا.  إلى حوالي 

االئتماني  للتصنيف  فيتش  لوكالة  ووفقا 

لمرحلتي  اإلجمالية  التكلفة  فإن  العالمية، 

أكبر  -وهو  الشمال  حقل  توسعة  مشروع 

تبلغ  العالم-  في  اإلنشاء  قيد  للغاز  مشروع 

43 مليار دوالر )156.5 مليار ريال قطري(، وتبلغ 
تباشر  التي  للتوسعة  األولى  المرحلة  تكلفة 

عن  بالنيابة  حاليا  تنفيذها  قطرغاز  شركة 

قطر للطاقة مستوى 28.8 مليار دوالر أميركي 

المقابل  وفي  قطري(،  ريال  مليار   104.83(

لمشروع  الثانية  المرحلة  تنفيذ  تكلفة  تبلغ 

مليار   14.2 مستوى  الشمال  حقل  توسعة 

دوالر )51.68 مليار ريال قطري(.

حقل  أكبر  القطري  الشمال  حقل  ويعتبر 

العالم،  في  المصاحب  غير  الطبيعي  للغاز 

تريليون   900 من  أكثر  على  يحتوي  حيث 

 %  10 حوالي  يمثل  ما  الغاز،  من  مكعبة  قدم 

ومن  العالم،  في  المعروف  االحتياطي  من 

اإلمداد  في  الشمال  حقل  يستمر  أن  المقدر 

العقود  من  بالعديد  اإليفاء  أجل  من  بالغاز 

كبيرة  بكميات  الغاز  لبيع  المتجددة 

حقل  ويقع  القادمة،   السنين  لعشرات 

الشرقي  الشمالي  الساحل  قبالة  الشمال 

لشبه جزيرة قطر، ويغطي مساحة تتجاوز 

هذا  تطوير  ويمثل  مربع،  كيلومتر  آالف   6
النمو  في  هاما  عامال  الكبير  الطبيعي  المورد 

الغاز  معالجة  وتتم  قطر،  بدولة  االقتصادي 

الغاز  إلنتاج  العمالق  الحقل  هذا  من  المنتج 

الطبيعي المسال وتحويل الغاز إلى سوائل 

وإنتاج سوائل الغاز الطبيعي، وذلك باإلضافة 

بالغاز،  المرتبطة  األخرى  الصناعات  إلى 

ونقل الغاز عبر خطوط األنابيب.

{  انتعاش االقتصاد الوطني

»107« دوالرات للبرميل متوسط سعر النفط بالربع الثاني»450« مليـار دوالر قيـمة أصــول جـهــاز قطــر لالستـــثمار
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تضم أراضي بعقود 

طويلة األجل.. »مناطق«:
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إنشاء »23« مصنعا خالل »3« أشهر وفقا لبيانات »التجارة«

»101« مليار قيمة الصادرات المحلية بالربع األول

كشفت بيانات وزارة التجارة والصناعة عن 

المحلي  المنشأ  ذات  الصادرات  قيمة  بلوغ 

 23 إنشاء  مع  ريال  مليار   101 مستوى 

الجاري  العام  من  األول  الربع  خالل  مصنعا 

بواقع  المصانع  في  العاملين  عدد  زاد  بينما 

تسجيل  وتم  ذاته  الربع  خالل  عامال   1550
معدل  بلغ  فيما  جديدا  وطنيا  منتجا   920
الصناعية  بالمتطلبات  المصانع  التزام 

المستغرق  الوقت  وسجل   %  64 مستوى 

أيام   3 مستوى  الصناعية  التنمية  لخدمات 

وفي المقابل بلغت مساهمة قطاع الصناعة 

 15 االجمالي  المحلي  الناتج  في  التحويلية 

.2021 مليار ريال خالل الربع الرابع من 

جهودها  من  والصناعة  التجارة  وزارة  وتعزز 

والصناعة  المنتجات  ودعم  لتشجيع 

تنافسية  دعم  إدارة  تقوم  فيما  الوطنية 

المنتج الوطني التابعة لها بحزمة من المهام 

التشريعات  تنفيذ  أبرزها:  الصدد  هذا  في 

الخاصة بدعم تنافسية المنتجات الوطنية 

ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة 

المختصة  الجهات  مع  بالتنسيق  الدولية، 

في  والمعلومات  البيانات  وتوفير  بالدولة 

الوطنية  المنتجات  تنافسية  دعم  مجال 

ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة 

المختصة  الجهات  مع  بالتنسيق  الدولية، 

لتعزيز  الالزمة  الدراسات  وإعداد  بالدولة، 

في  القطرية  للمنتجات  التنافسية  القدرة 

التوصيات  واقتراح  الخارجية،  األسواق 

المنظمات  مع  والتنسيق  الشأن  هذا  في 

الدول  في  المعنية  والجهات  الدولية 

الممارسات  بمكافحة  يتعلق  فيما  األخرى، 

التجارة  في  الوطنية  بالمنتجات  الضارة 

عن  والدراسات  األبحاث  وإجراء  الدولية 

الوطنية،  بالمنتجات  الضارة  الممارسات 

مع  والتنسيق  بشأنها،  المقترحات  وتقديم 

والدولية،  واإلقليمية  العربية  المنظمات 

الممارسات  ضد  الالزمة  التدابير  التخاذ 

بالتنسيق  الوطنية،  بالمنتجات  الضارة 

مع الجهات المختصة بالدولة.

خدمة  والصناعة  التجارة  وزارة  ودشنت 

عبر  وذلك  والمنتجين،  المصنعين  دليل 

الموقع اإللكتروني للوزارة بهدف: دعم المنتج 

الوطني وتسويقه في األسواق المحلية ودعم 

للوصول  لهم  الفرصة  وإتاحة  المستثمرين 

فتح  عن  فضال  المستهلكين  إلى  بسهولة 

لطرح  والمستثمرين  التجار  أمام  السوق 

منتجات جديدة وتوسيع نطاق اإلنتاج.

 1000 مبادرة  التجارة  وزارة  أطلقت  ومؤخرا 

المحليين  للمستثمرين  تتيح  التي  فرصة 

االستثمارية  الفرص  على  الحصول 

األجنبية  الشركات  كبرى  تقدمها  التي 

توفر  كما  قطر،  في  العاملة  والمحلية 

الفرص  على  االطالع  المحلي  للمستثمر 

من  التي  والمستقبلية  القائمة  والمشاريع 

من  سواء  احتياجاته  مختلف  تلبية  شأنها 

القطاع  شركات  تقدمها  خدمات  أو  منتجات 

منصة  تعتبر  حيث  المحلية،  الخاص 

والطلب  العرض  بين  الربط  تسهيل  مهمتها 

تلبية  فرص  لزيادة  والخدمات  للمنتجات 

االستثمارات  واستقطاب  السوق  حاجة 

للمستثمر  تتيح  كما  اإلنمائي،  األثر  ذات 

التقديم  أن يطلع على ما هو مطروح ومن ثم 

المتاحة  الفرص  من  عدد  أو  الفرص  على 

من  المتابعة  ثم  ومن  التخصص  حسب 

مركز  خالل  من  أو  الموجودة  الروابط  خالل 

االتصال. 

الوطنيــة  االستراتيجية  استندت  وقد 

 2018 قطــر  لدولــة  التحويليــة  للصناعــات 

نهــج  إلــى  إعدادهــا  عنــد   2022 وحتى 

النهــج  هــذا  انطلــق  حيــث  للغايــة،  منتظــم 

قطــر  رؤيــة  فــي  المحــددة  األهــداف  مــن 

التنميــة  ركيــزة  أن  منطلــق  مــن  الوطنيــة 

إلــى  تســعى  والتــي  التصنيــع،  بقطــاع 

تستدعي  االقتصادي،  التنــويع  تحقيــق 

نمو  في  الخاص  القطاع  مشاركة  توسيع 

أساسـيا  التصنيـع  قطـاع  ويعد  القطاع،  هذا 

للغايـة لتنويـع االقتصـاد بعيـدا عـن قطاعـي 

يفسح  ذاتـه  الوقـت  وفـي  والغـاز.  النفـط 

الخـاص  القطـاع  مشـاركة  أمـام  المجـال 

االستثمارية  الفـرص  مـن  العديـد  فـي 

ريادة  قطاعات:  في  خصوصا  المتاحـة، 

والمتوسطة،  الصغيرة  والشركات  األعمال 

االسـتراتيجية  تنطـوي  ذلـك  جانـب  إلـى 

خلـق  فـي  تسـهم  مبـادرات  عـدة  تبنـي  علـى 

مــن  المزيـد  وتوفيـر  االقتصـادي  التنويـع 

االستثمارات  واســتقطاب  العمــل  فــرص 

وتقـدم  تطــور  وتعزيــز  المباشرة  األجنبية 

ومدخالتهـا. الصناعـة 

تنفيــذ  أن  إلــى  االســتراتيجية  وتشــير 

توافــر  يستدعي  المبــادرات  هــذه 

لتحســين  مســاعدة  عوامــل  تســعة 

الصناعــات  لقطــاع  التنافسية  القــدرة 

المــوارد  تســتخدم  بحيــث  التحويليــة، 

والقــدرات  واالبتــكار  والمواهــب  الطبيعيــة 

لتحقيــق  متكامــل  بشــكل  الماليــة 

ومتنــوع.  ومزدهــر  مســتدام  اقتصــاد 

التنسيق  تشــمل:  العوامــل  وهــذه 

والمناطق  التحويلية  للصناعة  المؤسسي 

واستقطاب  الصناعية  والتجمعات 

وزيادة  المباشرة  األجنبية  االستثمارات 

والمتوسطة  الصغيرة  والمؤسسات  األعمال 

الخارجية  والتجارة  المحلي  والتمويل 

والبحث  واالبتكار  التجارية  واالتفاقيات 

المحلية  المواهب  واستقطاب  والتطوير 

االسـتراتيجية  تركـز  كمـا  واألجنبية 

 7 تتضمـن  مسـتهدفة  قطاعـات  عـدة  علـى 

المنتجات  وهي:  اسـتراتيجية(  )قطاعـات 

الدوائية  والصناعات  والمشروبات  الغذائية 

الصعبة  البيئات  وحلول  المياه  وتحلية 

ثالثية  والطباعة  الطبيعي  الغاز  ومعالجة 

واأللومنيوم  البالستيك  ومنتجات  االبعاد 

المتوقع  ومن  )البوليمرات(  والكيماويات 

قطـاع  نمـو  عـن  االسـتراتيجية  تسـفر  ان 

ريال  مليـار   50.2 مـن  التحويليـة  الصناعـات 

ريال  مليـار   93.1 إلى   2016 العـام  فـي  قطـري 

نمـو  بمعـدل  وذلـك   ،2030 العـام  فـي  قطـري 

.% 4.5 سـنوي مركـب مقـداره 

{  وزارة التجارة والصناعة

تسجيل »920« منتجا وطنيا و»64 %« معدل االلتزام بالمتطلبات الصناعيةزيادة عدد الكوادر إلى مستوى يبلغ »1550« عامال بالمصانع القطرية 

»15« مليار ريال مساهمة القطاع الصناعي بالناتج خالل الربع األخير »2021«

خطة للوصول بقيمة قطاع الصناعات التحويلية إلى »93.1« مليار بحلول »2030«
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القطري  االقتصاد  نمو  الدولي  التمويل  معهد  توقع 

بنسبة 4.1 % وهي أعلى نسبة نمو لالقتصاد القطري 

منذ عام 2015 مقابل نمو بنسبة 1.8 % في عام 2021. 

الحقيقي  المحلي اإلجمالي  الناتج  التقرير نمو  ورجح 

 %  4.6 بنسبة  وأفريقيا  األوسط  الشرق  منطقة  في 

خالل عام 2022، مقارنة بنمو يبلغ 3.2 % في 2021.

في  النفط  لمصدري  بالنسبة  أنه  المعهد  وكشف 

عودة  فهناك  أفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة 

الحساب  في  الكبيرة  والفوائض  القوي  النمو  إلى 

الجاري.

أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  لمنطقة  وبالنسبة 

من  المجمع  الجاري  الحساب  فائض  سيرتفع  ككل 

مليار   400 حوالي  إلى   2021 عام  في  دوالر  مليار   120
دوالر في عام 2022، مع استحواذ دول مجلس التعاون 

الخليجي على 90 % من اإلجمالي.

غير  المال  رأس  تدفقات  انخفاض  المعهد  وتوقع 

قبل  من  االقتراض  إلى  الحاجة  غياب  في  المقيم 

الحكومات، ومع ذلك سيظل إصدار الشركات لتمويل 

القروض والسندات المستحقة كبيًرا.

وفي دول مجلس التعاون الخليجي، سيؤدي الحساب 

الجاري والفوائض المالية الكبيرة إلى زيادة التدفقات 

مليار   390 حوالي  إلى  المقيم  المال  لرأس  الخارجة 

دوالر في عام 2022، وهو أعلى معدل على اإلطالق.

األجنبية  األصول  إجمالي  سيصل  لذلك،  ونتيجة 

ذروته  إلى  الخليجي  التعاون  مجلس  لدول  العامة 

عند حوالي 3.4 تريليون دوالر بحلول نهاية عام 2022، 

من  يتم  األصول  هذه  ثلثي  من  يقرب  ما  إدارة  أن  علمًا 

قبل صناديق الثروة السيادية مع محافظ متنوعة من 

األسهم العامة واألوراق المالية ذات الدخل الثابت، فيما 

ويتم  رسمية  احتياطيات  بشكل  اآلخر  الثلث  يكون 

استثماره في األصول السائل.

التمويل  معهد  أن  إلى  رويترز  وكالة  تشير  وعالميا 

إلى   2022 للعام  العالمي  للنمو  توقعاته  قلص  الدولي 

للحرب  االقتصادية  التداعيات  إلى  مشيرًا  النصف، 

الحتواء  الصين  فرضتها  التي  والقيود  أوكرانيا،  في 

موجة جائحة كورونا، وتشديد السياسة النقدية في 

تنكمش  أن  أيضًا  المعهد  ويتوقع  المتحدة،  الواليات 

التدفقات الرأسمالية إلى األسواق الناشئة بنسبة 42 

% عن العام الماضي.
وخفض المعهد توقعاته لنمو الناتج المحلي اإلجمالي 

% في تقديراته   4.6 % من   2.3 إلى  العام  العالمي هذا 

المتحدة  الواليات  في  النمو  يبلغ  أن  وتوقع  السابقة. 

في  النمو  بأن  وتكهن   ،%  1.9 واليابان  اليورو  ومنطقة 

الصين سينخفض إلى 3.5 %، من تقديراته السابقة 

البالغة 5.1 %.

وقال المعهد في تقرير »موجة أوميكرون في الصين لها 

تأثير معرقل أكثر مما توقعنا وسيكون لها ضرر كبير 

على النمو والتدفقات الرأسمالية«.

وأضاف أن التدفقات الرأسمالية إلى األسواق الناشئة 

من المتوقع أن تتباطأ »بشكل كبير« لتهبط إلى 972 

مليار دوالر من 1.68 تريليون دوالر العام الماضي. وعند 

645 مليار دوالر  استبعاد الصين، ينخفض الرقم إلى 

من تريليون دوالر.

أموال  لرؤوس  نزوحًا  روسيا  تشهد  أن  المعهد  وتوقع 

بحوالي 29 مليار دوالر بعد أن اجتذبت تدفقات بلغت 

تجتذب  أن  مرجحا  الماضي.  العام  دوالر  مليار   58
 668 من  انخفاضًا  العام،  هذا  دوالر  مليار   327 الصين 

مليار دوالر في 2021.

انكـمــاش التـدفـقــات الرأســماليــة لألســواق الناشــئة »42 %« 

»2.3 %« مـــعـدل نـــمـو االقتــصـــاد العــالـمـــي بالـــعــام الجــاري

{  معهد التمويل الدولي

بأعلى وتيرة منذ عام »2015«
وفقا لـ »معهد التمويل الدولي«

نمــــــو اقـتــــــــصـــاد
قــــطــر »4.1 %«
فــــــــــــــــي »2022«
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اتحاد الفالحة التونسي 
غير معني بـ »الحوار«

روسيا.. زيادة كبيرة 
في إنتاج الحبوب

إحباط قرار ضد كوريا الشمالية

بكين: خطاب بلينكن تشويه

تونس - األناضول - أعلن »االتحاد التونسي للفالحة والصيد 

البحري«، الخميس، أنه غير معني بالحوار الوطني بالصيغة 

التي طرحها الرئيس قيس سعّيد، مبدًيا »انفتاحه على كل 

مبادرة تجمع كافة التونسيين«.

جاء ذلك في بيان لالتحاد )نقابة المزارعين( الذي ينخرط 

تحته نحو 480 ألفا من مزارعي البالد، اطلعت عليه األناضول.

وقال االتحاد إنه »غير معني بالحوار في شكله وصيغته 

الحالية«.

وأكد أن »المشاركة فيه أمر تحسمه وتقرره مؤسسات االتحاد 

وهياكله«.

وأضاف االتحاد: »منظمتنا وإن لم تتلق إلى حد اآلن دعوة 

رسمية للمشاركة في هذا الحوار فإنها تبقى منفتحة على كل 

مبادرة من شأنها أن تجمع كل التونسيين والتونسيات«.

وأشار إلى أنه »سيتفاعل إيجابيا مع كل حوار وطني يقوم 

على تشاركية واسعة وتحظى مخرجاته باإلجماع ويلتزم بها 

الجميع من أجل إنقاذ البالد وتحقيق كرامة شعبنا«.

والجمعة 20 مايو الجاري، أعلن سعيد في مرسوم رئاسي 

إحداث لجنة لإلعداد لمشروع تنقيح دستور »جمهورية 

جديدة« عبر »حوار وطني« استبعد منه األحزاب السياسية.

وأكد »االتحاد التونسي للفالحة والصيد البحري« عدم عالقته 

البتة بمسمى »االتحاد العام التونسي للفالحة والصيد 

البحري« الذي ورد في المرسوم عدد 30 )المتعلق بالحوار 

الوطني(.

يذكر أن المرسوم الرئاسي الصادر في 20 مايو عّرف النقابة 

الفالحية بأنها »االتحاد العام التونسي للفالحة والصيد 

البحري« بدال من وصفها الحقيقي وهو »االتحاد التونسي 

للفالحة والصيد البحري«.

كما أن أمرا رئاسيا يتعلق بضبط تركيبة كل من اللجنة 

االستشارية للشؤون االقتصادية واالجتماعية واللجنة 

االستشارية القانونية، صدر األربعاء، حدد اسم نور الدين 

بن عياد رئيسا التحاد الفالحة بدال من رئيس االتحاد عبد 

المجيد الزار الذي لم يدعه سعيد للحوار الوطني.

موسكو - أ. ف. ب - أعلنت روسيا، الجمعة، أنها تعمل بهدف 

تصدير خمسين مليون طن من الحبوب في الموسم المقبل، 

في زيادة كبيرة عن الموسم الحالي على خلفية خطر حدوث 

أزمة غذائية بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا. 

تتراجع صادرات الحبوب الروسية حاليا بسبب العقوبات 

التي تضرب الشبكة اللوجستية والقطاع المالي بينما يشل 

هجوم الجيش الروسي صادرت أوكرانيا.

وقال وزير الزراعة الروسي ديمتري باتروشيف في منتدى 

للمصدرين في هذا القطاع: »في هذا الموسم )2022-2021( 

قمنا بتصدير 35 مليون طن من الحبوب بما في ذلك 28,5 

مليوًنا من القمح وبحلول نهاية العام الزراعي )30 يونيو( هدفنا 

أن نكون قد صدرنا 37 مليون طن من الحبوب«.

وأضاف أن »في الموسم المقبل )يبدأ في 01 يوليو 2022( نقدر 

إمكاناتنا التصديرية بنحو 50 مليون طن«. وتقدر روسيا أن 

محصول 2022 سيبلغ 130 مليون طن مقابل 121,4 العام 

الماضي. 

نيويورك -قنا- استخدمت الصين وروسيا حق النقض في 

مجلس األمن ضد مشروع قرار أميركي لتشديد العقوبات 

على كوريا الشمالية بعد اختبارها صواريخ بالستية.

 وتقدمت الواليات المتحدة الليلة الماضية بمشروع قرار ينص 

على حظر صادرات كوريا الشمالية من النفط المعدني الخام 

والساعات وأي بيع أو نقل للتبغ و تعزيز مكافحة األنشطة 

اإللكترونية لبيونغ يانغ.

 وصوت بقية أعضاء المجلس )13 عضوا( لصالح المشروع 

الذي نص على )تخفيض واردات( بيونغ يانغ من النفط الخام 

والمكرر.  وقبل التصويت شددت السفيرة األميركية في األمم 

المتحدة ليندا توماس غرينفيلد على أن إطالق الصواريخ 

البالستية بما فيها العابرة للقارات يمثل »تهديدا للسلم واألمن 

للمجتمع الدولي بأسره«. أما سفير الصين لدى األمم المتحدة 

تشانغ جون فاعتبر بعد التصويت أن الخطوة األميركية 

»أبعدت المجلس عن الحوار والتوافق«، وكان قد أكد قبل 

التصويت أن بالده »ال تعتقد أن عقوبات جديدة ستساعد 

في االستجابة للوضع الحالي« مؤكدا رفض بكين التام ألي 

محاولة لجعل آسيا ساحة معركة.

بكين-أ. ف. ب - اتهمت وزارة الخارجية الصينية الجمعة 

وزير الخارجية األميركي أنتوني بلينكن »بتشويه سمعة« 

بكين بعدما ألقى خطاًبا دعا فيه إلى اتخاذ إجراءات لموازنة 

نفوذ بكين على الساحة الدولية. 

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبين في 

مؤتمر صحافي إن خطاب بلينكن »ينشر معلومات خاطئة 

وُيضّخم تهديد الصين ويتدّخل بالشؤون الداخلية لها ويشوه 

صورة سياساتها الداخلية والخارجية«.

وفي خطاب طال انتظاره حول الصين ألقاه في جامعة جورج 

واشنطن، اعتبر بلينكن أن بكين تشكل »أخطر تهديد طويل 

األمد على النظام الدولي«.

وأضاف الوزير »الصين هي الدولة الوحيدة التي لديها نية 

إلعادة تشكيل النظام الدولي كما لديها وبشكل متزايد القوة 

االقتصادية والدبلوماسية والعسكرية والتكنولوجية للقيام 

بذلك«.

وتابع أن »رؤية بكين ستبعدنا عن القيم الكونية التي حافظت 

على قدر كبير من التقدم العالمي مدى االعوام ال75 الماضية«.

يعتقد الرئيس األميركي جو بايدن الذي كثيرا ما يقّسم 

العالم بين معسكري الديموقراطيات واألنظمة االستبدادية، 

أن هذا العقد سيكون »حاسما«، وفق بلينكن الذي أضاف 

أن »اإلجراءات التي نتخذها ستحدد ما إذا كانت رؤيتنا 

المشتركة للمستقبل ستتحقق«.

فيتو صيني - روسي

مراقب فلسطين باألمم المتحدة:

قتل الفلسطينيين على الهوية

المندوب  منصور،  رياض  السيد  أكد  -قنا-  عواصم 

المراقب لدولة فلسطين لدى األمم المتحدة، أن قوات 

بسبب  الفلسطينيين  تقتل  ال  اإلسرائيلي  االحتالل 

ما يفعلونه، بل بسبب هويتهم.

مجلس  اجتماع  في  مشاركته  خالل  منصور  وقال 

في  الوضع  حول  الشهرية  لإلحاطة  الدولي  األمن 

الشرق األوسط بما فيه القضية الفلسطينية »نحن 

كبير،  مخطط  من  كجزء  ولكن  بالخطأ،  ُنقتل  ال 

يوجد  ال  أنه  نفهم  جميًعا  أننا  من  التأكد  إلى  يهدف 

أحد في مأمن، حتى نعيش مع الخوف واالستسالم«.

مشروع،  هدف  فأنت  فلسطينيًا،  كنت  »إذا  وأضاف   

أو  ستعيش  كنت  إذا  ما  تقرر  أن  إلسرائيل  ويمكن 

كامل  وإفالت  فلسطيني،  ألي  حصانة  ال  تموت.. 

يشعر  ذلك،  ومع  إسرائيلي.  لكل  العقاب  من 

البعض بالقلق على أمن إسرائيل، في حين ال ينعم 

فلسطيني واحد باألمان في أي مكان«.

العدوان  يواجه  الفلسطيني  الشعب  أن  إلى  وأشار 

من  والتجريد  القسري،  والتهجير  واالحتالل  والظلم 

والموت  والتمييز،  الحقوق،  من  والحرمان  الملكية، 

وال توجد عقوبات ضد من يتسببون في  منذ عقود، 

ذلك.

ووضع منصور قضية اغتيال الصحفية الفلسطينية 

وقال  األمن  أمام مجلس  أبو عاقلة مرة أخرى  شيرين 

من  قتلها  لكن  استثنائيًا،  شخصا  شيرين  »كانت 

استثناًء،  ليس  لألسف  االسرائيلي  الكيان  قبل 

فاستمرت شيرين في سرد قصص شعبها على أمل 

أن تساعد بطريقة ما في تغيير مجرى التاريخ«.

أبو  لشيرين  االحتالل  قوات  اغتيال  أن  وأكد   

الصحفيين  استهداف  عن  للعالم  كشف  عاقلة 

الفلسطينيين، مع إفالت تام من العقاب، حيث تقوم 

ومضايقة  واحتجاز  بقتل  منهجي  بشكل  إسرائيل 

وترهيب ومهاجمة الصحفيين الفلسطينيين، ومنذ 

اإلسرائيلي  االحتالل  قوات  أصابت  العام،  هذا  بداية 

أكثر من 40 صحفًيا.

فجر  االسرائيلي،  االحتالل  قوات  اقتحمت  ذلك،  إلى 

أمس، مدينة جنين بالضفة الغربية، وداهمت عدة 

تواجدها  من  وكثفت  مواجهات،  اندالع  وسط  منازل 

الفصل  لجدار  المحاذية  القرى  في  العسكري 

العنصري بالمحافظة.

الفلسطينية  االنباء  لوكالة  أمنية  مصادر  وذكرت 

أن قوات االحتالل االسرائيلي اقتحمت مدينة جنين 

بحي  الزايد  عمارة  في  المواطنين  منازل  وداهمت 

البساتين وسط المدينة واستجوبت ساكنيها.

من  كثفت  االحتالل  قوات  أن  إلى  المصادر  وأشارت 

عسكرية  حواجز  ونصب  العسكري،  تواجدها 

خاصة  المحافظة  وبلدات  قرى  محيط  في  وكمائن 

الواقعة بمحاذاة جدار الفصل العنصري.

من  أمس  العربي  البرلمان  حذر  آخر،  جانب  من 

قوات  تنظمها  التي  األعالم  مسيرة  وتداعيات  خطورة 

بالقدس  المقبل  / األحد/   يوم  اإلسرائيلي  االحتالل 

سافر  تحد  في  المنطقة،  واستقرار  أمن  على 

العربية  واألمتين  الفلسطيني  للشعب  واستفزازي 

واإلسالمية.

جماعات  أعلنته  ما  بيان  في  العربي  البرلمان  ودان 

باحات  "باقتحام  المتطرفين  المستوطنين 

الطقوس  وممارسة  المبارك  األقصى  المسجد 

توحيد  بـ/ يوم  يسمى  فيما  األعالم  ورفع  التلمودية 

االحتالل/ ،  جيش  وحماية  إسرائيلي  بقرار  القدس 

مؤكدا أنه اعتداء على المقدسات االسالمية.

من  المحتلة  القدس  في  يجري  ما  أن  على  وشدد 

االعتقاالت  وحملة  األهالي  وتشريد  للمنازل  هدم 

سياق  في  يأتي  األقصى  المسجد  واقتحامات 

مع  يتنافى  والذي  المتواصل  اإلسرائيلي  التصعيد 

األعراف والمواثيق الدولية كافة.

والمنظمات  الدولي  المجتمع  العربي  البرلمان  ودعا 

هذه  لوقف  الالزمة  اإلجراءات  اتخاذ  إلى  الدولية 

قوات  تمارسها  التي  واالستفزازات  الممارسات 

أمن  على  تداعياتها  لتجنب  والمستوطنون  االحتالل 

واستقرار المنطقة.

{ جندي إسرائيلي يطلق النار على الفلسطينيين

»البنتاغون«: روسيا خسرت نحو ألف دبابة

القوات الروسية 
تتقدم شرقي 

أوكرانيا

وذكرت الوزارة، في بيان االستخبارات العسكرية 

تسعى  الروسية  البرية  القوات  أن  اليومي، 

سيفيرودونيتسك  مدينتي  لمحاصرة  حاليا 

وليشانسك شرقي البالد، وذلك بهدف السيطرة 

عليها مع استمرار سيطرة القوات األوكرانية على 

من  روسيا  يحرم  الذي  األمر  وهو  منها،  قطاعات 

بسط سيطرتها الكاملة على إقليم دونباس.

أن  إلى  البريطانية  االستخبارات  تقرير  وأشار 

اآلن  الجنوبية  الروسية  القوات  تجمعات  مهمة 

احتالل المناطق الجنوبية في أوكرانيا، مضيفة 

أن روسيا أخرجت مؤخرا دبابات من طراز »تي 62« 

من مخازنها ودفعت بها لنطاق عمليات تجمعات 

الدبابات،  هذه  أن  موضحا  الجنوبية،  القوات 

عاما  لخمسين  تصنيعها  تاريخ  يعود  التي 

مضت، ستكون عرضة ألسلحة مضادة للدبابات 

أن وجودها في  األوكراني، فضال عن  من الجانب 

تعاني  الذي  النقص  على  يدل  المعارك  ساحات 

منه روسيا في العتاد الحديث الجاهز للمعارك، 

وقال االنفصاليون الموالون لروسيا إنهم استولوا 

على منطقة ليمان الرئيسية في دونباس.

فولوديمير  األوكراني  الرئيس  واتهم 

في  جماعية«  »إبادة  بارتكاب  روسيا  زيلينسكي 

مدينة  تتعرض  حيث  البالد  بشرق  دونباس 

سيفيرودونيتسك لسيل من القنابل.

التليفزيون  بثه  خطاب  في  زيلينسكي  وقال 

دونباس  في  روسيا  هجوم  إن  الخميس  مساء 

متهما  السكان،  من  خالية  المنطقة  يجعل  قد 

سيفيرودونتسك  تحويل  إلى  بالسعي  الروس 

ومدن أخرى في المنطقة إلى رماد.

عمليات  تمارس  الروسية  القوات  أن  وأضاف 

دونباس،  في  لمدنيين  جماعي  وقتل  تهجير 

جماعية  إبادة  سياسة  بأنه  وصفه  ما  مدينا 

واضحة تنفذها روسيا.

التوقف  على  الغرب  األوكراني  الرئيس  وحث 

على  أشد  عقوبات  وفرض  روسيا  مع  العبث  عن 

أوكرانيا،  في  العقيمة  حربها  إلنهاء  موسكو 

السؤال  لكن  مستقلة  ستظل  بالده  أن  مضيفا 

الوحيد هو بأي ثمن.

وتصاعدت انتقادات زيلينسكي للغرب مع تحرك 

االتحاد األوروبي ببطء نحو فرض حظر محتمل 

الجنود  آالف  محاولة  ومع  الروسي  النفط  على 

سيفيرودونتسك  مدينتي  تطويق  الروس 

وليسيشانسك.

األحداث  وقف  باإلمكان  زال  »ما  زيلينسكي:  وقال 

مع  العالم  تعامل  إذا  تتكشف  التي  الكارثية 

الموقف  يواجه  كان  لو  كما  أوكرانيا  في  الوضع 

وضغطت  روسيا  مع  القوى  تعبث  لم  إذا  نفسه، 

بالفعل إلنهاء الحرب«.

االتحاد  داخل  الخالفات  من  زيلينسكي  واشتكى 

على  العقوبات  من  المزيد  فرض  حول  األوروبي 

روسيا وتساءل عن سبب السماح لبعض الدول 

بعرقلة الخطة.

من  سادسة  جولة  األوروبي  االتحاد  ويناقش 

على  حظر  فرض  تشمل  العقابية  اإلجراءات 

الروسية. وتتطلب الخطوة إجماع  النفط  واردات 

في  الفكرة  تعارض  المجر  لكن  األعضاء  الدول 

الوقت الراهن على أساس أن اقتصادها سيعاني 

كثيرا.

سيحاول  آخر  أسبوعا  »كم  زيلينسكي  وتساءل 

االتحاد األوروبي فيه االتفاق على حزمة سادسة؟«، 

مشيرا إلى أن روسيا تتلقى مليار يورو يوميا من 

التكتل الذي يضم 27 دولة مقابل إمدادات الطاقة.

تتعلق  مسألة  روسيا  على  »الضغط  وأضاف: 

أو  المماطلة  من  يوم  وكل  لألرواح.  بإنقاذ  حرفيا 

االقتراحات  أو  المختلفة  النزاعات  أو  الضعف 

يعني  الضحية  حساب  على  المعتدي  لتهدئة 

فقط مقتل المزيد من األوكرانيين«.

عن  األميركية  الدفاع  وزارة  كشفت  ذلك،  إلى 

حجم الخسائر الروسية من الدبابات والمقاتالت 

والمروحيات منذ بداية عملياتها في أوكرانيا في 

فبراير الماضي.

وأكثر  دبابة  ألف  نحو  خسرت  روسيا  إن  وقالت 

روسيا  أن  وأضافت  مروحية،  و50  مقاتلة   30 من 

وبدأت  أوكرانيا،  إلى  جديدة  قوات  ضخ  تواصل 

اللجوء إلى المتطوعين في احتياطها الوطني.

انتهاء  بموعد  التكهن  يمكن  ال  أنه  إلى  وأشارت 

األمد  طويل  يكون  قد  الصراع  ولكن  الحرب، 

على  هجماتها  الروسية  القوات  تركيز  بسبب 

منطقة دونباس.

تصل  تزال  ال  العسكرية  المساعدات  أن  وأكدت 

األمامية  الخطوط  على  األوكرانية  القوات  إلى 

أنه ال توجد مؤشرات  للقتال في دونباس، مبينا 

أسلحة  شحنات  أو  أنظمة  أي  استهداف  على 

غربية.

{ إخماد حريق ناجم عن قصف خاركيف

عواصم - وكاالت - قالت وزارة الدفاع 
البريطانية، أمس، إن آخر المعلومات 

االستخباراتية تشير إلى سيطرة القوات 
البرية الروسية على عدة بلدات في 

مدينة بوباسنا شرقي أوكرانيا.

توقيف عنصر بارز 
في تنظيم الدولة

تعاون فضائي بين 
تركيا وأذربيجان

اسطنبول-أ. ف. ب- أكد 

مسؤول تركي رفيع المستوى 

لوكالة فرانس برس الجمعة، 

إلقاء القبض على عنصر بارز 

في تنظيم الدولة اإلسالمية 

)داعش( في اسطنبول. 

وأوضح المصدر أن »ال توجد 

معلومات دقيقة« تؤكد أنه 

زعيم المجموعة اإلرهابية، 

لكنه »عنصر بارز« في 

التنظيم. 

أفادت تقارير صحافية منذ 

الخميس اعتقال زعيم 

تنظيم الدولة اإلسالمية أبو 

حسن الهاشمي القريشي في 

اسطنبول، من دون أن تؤكد 

السلطات التركية ذلك. 

ُعين أبو حسن الهاشمي 

القريشي في مارس، بعد أكثر 

من شهر على مقتل سلفه أبو 

إبراهيم الهاشمي القرشي.

باكو - األناضول - تعتزم 

تركيا وأذربيجان التوقيع على 

اتفاقية تعاون في مجال األقمار 

الصناعية على هامش مهرجان 

تكنوفيست المقام حاليا في 

باكو.

وفي حديث مع األناضول، قال 

وزير الصناعة والتكنولوجيا 

التركي مصطفى وارانك إن 

بالده وأذربيجان تعتزمان 

التوقيع على اتفاقيات تعاون في 

عدة مجاالت.

وأضاف في هذا الصدد أن 

وكالتي الفضاء التركية 

واألذربيجانية ستوقعان 

اتفاقية تعاون »ستتيح لهما 

التحرك سوية«. 



تفّوق قادة المنظومة في لبنان على أنفسهم أخيرا، لم 

يتركوا وسيلة إّل وسّخروها من أجل أن ينتصروا في 

النتخابات النيابية، ويخرجوا منها بأكثرية ساحقة 

تبلغ الثلثين. قالها عميدهم، حسن نصر الله، بالفم 

المآلن. نريد ثلَثي النواب ليستقر الحكم إلينا. الُحكم 

م، أو الثنان معًا. وكانت ذخيرتهم من  بعد الَتحكَّ

ل  العيارات المتنوعة: قانون النتخاب نفسه أوًل، ومفصَّ

بدقة على قياس طوائفهم. ثم التخوين.. مع ذلك كله، 

كانت المفاجأة المدّوية. السّنة انفجروا، وتوّزعوا بين 

»مستقلين« و»سياديين« و»تغييريين«. بعض من رجال 

آل األسد، األبديين، طاروا، ولم يصّدقوا، وينوون رفع 

الطعن بالنتائج. الدروز اختِرقوا، المسيحيون تناحروا 

بين عونيين وقوات وتغييريين، الشيعة أغلقت عليهم 

أبواب أي تغيير، ولم يخرج منهم واحد عن »الثنائي«. 

فبدوا وكأنهم آخر القالع الحصينة للتسّلط والظالمية، 

بعدما كانوا شعلة التقّدمية والتغيير قبل نصف قرن.

ليست النتيجة مدّوية وحسب، إّنها سابقة في تاريخ 

لبنان كله. ألول مّرة، يصعد إلى برلمانه رجال ونساء 

من جيل الشباب، أصحاب مهن حديثة، أساتذة 

جامعات، أطباء، معماريون، محامون.. ل يملكون ما 

يرشون به ناخبيهم، ول »شعلة« يتسلمونها من أٍب أو جدٍّ 

أو نسيب. رجال ونساء جدد على الحياة السياسية. في 

سلوكهم نظافة، وفي خطابهم ما يِعدنا بالكثير. خمسة 

عشر منهم فازوا في النتخابات من دون برطيل، ول ظهور 

مدفوع على الشاشات والمواقع، ول صور على الطرقات.. 

إلخ.

وأهم ما في هذا النجاح أنه يعفي المواطن الساخط على 

المنظومة من تأييد »القوات اللبنانية« )سمير جعجع(. 

وهذه مشكلة واجهها كثيرون، إذ كان سمير جعجع 

يحُشد لحزبه بناء على هذا العداء للمنظومة، ويالقي 

تجاوبًا بين شرائح ليست بالضرورة »قواتية« لكّنها 

مناهضة لحزب الله، حارس المنظومة، وقائدها األعلى. 

واآلن، صار لهؤلء المناهضين صوت برلماني يعارض 

هذا الحزب بغير منطق المنظومة، والذي لم يخرج عنه 

حزب القوات اللبنانية إّل مؤقتًا، بسبب خسائر ُمني بها، 

ل تخّص مصلحة الشعب اللبناني.

لكّن الترقب واجب، وثّمة مخاطر تهدد هذه النتيجة، 

رغم أّنها تفتح بعض النوافذ والحركة: فالذي خرَج حتى 

اآلن إلى اإلعالم عن الشخصيات التغييرية الفائزة في 

البرلمان، تعتريه شوائب: نائبة فائزة تتكلم وكأنها 

تقّدم لقطة هابطة على »التيك توك«، بتعبيرات إنكليزية 

فرنسية وقليل من العربية، وبلهجة مائعة.. هي 

نفسها كانت قبل النتخابات قد غّردت بضرورة إبادة 

الالجئين السوريين الذين »خّربوا لبنان!«. الفائز الثاني 

احتفل بفوزه وهو محمول، يغّني، بصوت ناشز، حّبه 

بشار األسد. والثالث صّرح لتلفزيون المنار إّنه »ليس 

ضد المقاومة« وهي عبارة يعرف الجميع أّنها صادرة 

عّمن يقف في الوسط بين تأييد حزب الله و»ضرورات 

المرحلة«. والرابع أخذ على أحد مطالب الثورة، الزواج 

المدني، ما يأخذه اإلسالميون عليه، كما لو كان يعّد 

للحملة التي تخوضها اآلن المراجع اإلسالمية بشراسٍة 

ضد هذا الزواج.

خطٌر آخر يتسّلل إلى نّواب الثورة، من دون عناء ُيذكر. 

فالمجتمع اللبناني، من المواطن إلى الزعيم، يكاد يقوم 

عليه. إنه خطر »نظام النجومية«. وأداته التليفزيون، 

ومواقع التواصل، واإلعالم اليوتيوبي. ومعروٌف عن 

كّل من اعتاد الظهور على الشاشة كم أّن هذه األخيرة 

تْلحس المّخ، وتجعل صاحبه ل يفّكر بغير »الريتينغ«.

نحن أمام أكثرية برلمانية عددية في التصويت، 

ترفض التجديد لنبيه بّري للمرة السابعة على التوالي، 

أي التمديد لرئاسته، التي صار عمرها اليوم 32 سنة. 

لكّن هذه األكثرية العددية ل تساوي شيئًا أمام »الُعْرف« 

القاضي بأن يكون رئيس المجلس شيعيًا. وبما أّن 

الثنائي منع أي شيعي معارض له من خوض النتخابات 

 ضمن التغييريين، ول 
ٍّ

ضده، فإّنك لن تجد أي شيعي

غيرهم... ل شيعي واحدًا في البرلمان يمكن أن يترّشح 

مقابل نبيه بّري. أما إذا حصل أن انتخبت هذه األكثرية 

رئيسا غير نبيه بّري، فيخرج الثنائي الشيعي من 

هذا البرلمان، تكون »الميثاقية« العرفية، قد تضّررت. 

وهي تعني خروج طائفة »رئيسية« من الحكم، تملك 

الذخيرة الحية، ولها تجربة طويلة عريضة بتعطيل 

مؤّسسات الدولة، وبشّن حروب، أو مجّرد التهديد بها، 

لتجّدد شرعيتها المنتقصة )يعني شيئا أسوأ من 

»السيناريو العراقي« العتيد(. أما إذا احُترم الُعْرف، 

بـالتصّيد بـ»التصالت« بالوعود، بجوائز الترضية.. 

وصعد نبيه بّري للمّرة السابعة إلى البرلمان، فتكون 

نتائج النتخابات قد ُألغيت، وتكّرست إحدى رذائل 

التوافقية«. »الديمقراطية 

رغم تراجع غيداء ريناوي زعبي -النائبة العربية عن 

حزب »ميرتس«- عن قرارها بالنشقاق عن الئتالف 

الحكومي اإلسرائيلي عقب لقائها مع وزير الخارجية 

يائير لبيد، إل أن الئتالف الحاكم ما زال يفتقد األكثرية 

البسيطة في الكنيست، وقد كان إعالن زعبي عن 

انشقاقها مناسبة لتأمل واقع وحال حكومة نفتالي 

بينيت - يائير لبيد، كذلك كان فرصة لستطالع الرأي 

العام اإلسرائيلي ونوايا مواطني دولة الحتالل النتخابية، 

فيما لو جرت النتخابات هذه األيام، حيث تصّدر حزب 

الليكود برئاسة بنيامين نتانياهو النتخابات المحتملة 

بعدد من المقاعد يساوي 36 مقعدًا، فيما كان مجمل ما 

ستحصل عليه أحزاب اليمين، سواء تلك التي ضمن 

حكومة بينيت - لبيد أو التي في المعارضة، من المقاعد 

النيابية 60 مقعدًا، فيما قّدر استطالع الرأي أن تحصل 

أحزاب الوسط واليسار، أي »هناك مستقبل« و»أزرق - 

أبيض« و»العمل«، 34 مقعدًا مجتمعة، فيما ستحصل 

األحزاب الدينية »شاس« و»يهوديت هتوارة« على 15 

مقعدًا، فيما يحصل العرب بقائمَتيهما الحاليتين على 

11 مقعدًا. 

يقع على عاتق الشعب الفلسطيني عبء تحرير 

نفسه من ربقة الحتالل، ومن وطأة النظام العنصري 

اإلسرائيلي، لكنه لن يجد نفسه وهو يقاوم وحده، 

فمعظم شعوب المنطقة وكل شعوب العالم تتعاطف 

معه وتؤيده في مسعاه، شرط أل يقع هو فيما ينكره على 

عدوه، أو أن يرد على نفي اآلخر بنفس المنطق.

والغريب اآلن في األمر هو إصرار حكومة إسرائيل الحالية 

على متابعة الطريق ذاته الذي جربته كثيرًا، وهي بعد 

أن واجهت شعبًا قاوم محاولة متطرفيها العنصريين في 

شهر رمضان الماضي، أي قبل أسابيع، اقتحام األقصى 

وتقديم القرابين وتنفيذ مسيرة األعالم بمسار يجوب 

باب العامود والقدس القديمة المحتلة، ها هي تعاود 

الكره باإلعالن بعد خمسة أيام عن إطالق تلك المسيرة، 

التي أقل ما يمكن وصفها به بأنها إرهاب التطرف تجاه 

شعب أعزل محتل، وكأن حكومة بينيت تعتقد أن 

رفض الفلسطينيين للتطاول الفج على حقوقهم الدينية 

والوطنية، كان أقوى في ظل الجو اإليماني المرتبط 

بالصوم، وليس بدافع ثابت مبعثه حقهم الطبيعي في 

الحياة، وأن ما رفضه الفلسطينيون في رمضان يمكن 

أن يقبلوه اليوم، وما زالت حكومة إسرائيل، ليس فقط 

بدافع خوفها من السقوط، بل بسبب قناعتها السياسية، 

تصر على ممارسة إرهاب الدولة والتصريح بالقتل، كما 

يمارسه المجرمون، بدافع عنصري، ول تقدم على ما 

يمكن له أن يحررها من الخطر الوجودي المتمثل بتوغل 

العنصرية الفاشية بين صفوفها، ولو كان هناك من 

يشفق على مستقبل مواطنيها، لتوجب عليه أن يضغط 

عليها من أجل أن تشفى من مرض العنصرية قبل فوات 

األوان.
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الخطر
 الدائم
رشيد حسن

كاتب أردني

ونحن نتفيأ ذكرى الستقالل األردني نجد 

لزاما علينا التذكير بأن أغلبية الشعب األردني 

»76 %« يعتبرون إسرائيل تشكل التهديد 

األكبر ألمنه الوطني وألمن الوطن العربي.. 

هذا ما كشفه استطالع لمركز الدراسات 

بالجامعة األردنية نشر في الحادي عشر من 

الشهر الحالي، وقد أجري ما بين 23 و29 أبريل 

الماضي..

أهمية هذا الستطالع أنه جاء في الوقت الذي 

سقطت فيه كل األقنعة عن وجه العدو.. 

فإذا هو نسخة مطورة من النازية، وأشد منها 

عنصرية.. فهو لم يرفض العتراف بالشعب 

الفلسطيني الشقيق، وحقوقه الوطنية 

والتاريخية، وحقه في تقرير المصير، وإقامة 

دولته المستقلة على ترابه الوطني بموجب 

القرارات الدولية، وميثاق األمم المتحدة، بل 

يعتبره محرد جالية تعيش على »أرض 

إسرائيل«.. ول يحق لها أن تمارس حق 

تقرير المصير، ول أن تقيم دولة على األرض 

الفلسطينية– كما نص قانون »القومية 

اليهودية«.. الذي أقره ما يسمى »الكنيست« في 

عهد اإلرهابي نتانياهو..!!

ولم تقف وقاحة العدو عند هذا الحد، بل 

أعلن ما يسمى برئيس وزرائه المستوطن 

»بينيت« رفضه للوصاية الهاشمية، معتبرا 

أن إسرائيل وحدها هي صاحبة السيادة على 

القدس وكافة مؤسساتها.. وهذا يعني بصريح 

العبارة التشكيك بالوصاية الهاشمية على كافة 

المقدسات اإلسالمية والمسيحية، والتي تعود 

للعشرينيات من القرن الماضي.

لقد أثبتت األحداث والوقائع والمستجدات 

منذ توقيع »وادي عربه«، وما قبلها، وما بعدها.. 

أن العدو ل يحترم عهدا ول وعدا، ول اتفاقا ول 

اتفاقية.. ولقد استغل هذه المعاهدات »كامب 

ديفيد، أوسلو، وادي عربة«.. لفرض األمر 

الواقع، لسرقة األرض وتهويد القدس، وتقسيم 

األقصى، وها هو يصادر أكثر من 67 % من أرض 

الضفة و84 % من أرض القدس، ويقيم حوالي 

»210« مستوطنات، حولت الضفة إلى مجرد 

كانتونات، ل تسمح بإقامة دولة متصلة، ما 

يعني اغتيال ما يسمى بحل الدولتين عمليا 

وعلى األرض. 

مسيرة األعالم.. إرهاب التطرف

رجب أبو سرية
كاتب فلسطيني

دالل البزري
كاتبة لبنانية

اعتقلت قوات الحتالل اإلسرائيلي 

أمس ثالثة فلسطينيين بينهم 

أخوان من مدينة الخليل بعد 

عملية مداهمة لبلدة »إذنا« غرب 

الخليل، وحاجز للتفتيش قرب 

الحرم اإلبراهيمي بالبلدة القديمة 

من الخليل، كما أطلق مستوطنو 

مستوطنة »أفني حيفتس«، 

أمس، الرصاص صوب مزارعي 

قرية شوفة جنوب شرقي طولكرم 

بالضفة الغربية المحتلة، 

أثناء عملهم في أراضيهم الواقعة 

بمحاذاة المستوطنة المقامة 

على أراضي قرى: شوفة، وكفا، 

وكفر اللبد، والحفاصي، وفي 

قطاع غزة، اعتقلت قوات الحتالل 

اإلسرائيلي، فلسطينيين اثنين 

شرقي محافظة خان يونس جنوب 

قطاع غزة.

ممارسات القمع والقتل والتنكيل 

بحق الفلسطينيين تجري 

على مدار الساعة، بهدف تنفيذ 

مخططات التهويد وإغراق الشعب 

الفلسطيني بحالة من اليأس 

واإلحباط، وهي سياسة لم تتوقف 

يوما، وألنها لم تنجح في الماضي 

فإنها لن تنجح اليوم، ومع ذلك 

فإن الثمن بات كبيرا، وما يحدث 

ينذر بانفجار كبير وخطير على 

العالم التدخل فورا لمنع حدوثه 

عبر الدفع باتجاه تطبيق القرارات 

الدولية المتعلقة بالقضية 

الفلسطينية.

هذه النتهاكات سوف تصل إلى 

ذروتها مع مسيرة األعالم التي 

تنظمها قوات الحتالل اإلسرائيلي 

غدا بالقدس في تحد سافر 

واستفزازي للشعب الفلسطيني 

واألمتين العربية واإلسالمية، 

والرد أمام هذه الوحشية يجب أل 

يكون بالمزيد من بيانات الشجب 

والستنكار وإنما عبر تحرك عربي 

وإسالمي مدروس لوقف اقتحامات 

باحات المسجد األقصى المبارك 

ومنع ممارسة الطقوس التلمودية 

ورفع األعالم فيما يسمى بـ»يوم 

توحيد القدس بقرار إسرائيلي 

وحماية جيش الحتالل«، ألن ما 

يحدث هو اعتداء على المقدسات 

اإلسالمية، واستفزاز لمشاعر أكثر 

من مليار مسلم حول العالم.

إن ما يجري في القدس المحتلة 

من هدم للمنازل وتشريد األهالي 

وحملة العتقالت واقتحامات 

المسجد األقصى يأتي في سياق 

التصعيد اإلسرائيلي المتواصل 

والذي يتنافى مع األعراف والمواثيق 

الدولية كافة، ولبد من وقفة تضع 

حدا له.

قتل وقمع وتنكيل

االنتخابات اللبنانية والمفاجأة المدوية

تبعات مسيرة األعالممسؤولية االحتالل الغاز الروسي
أبلغ  اإلسرائيلي  الحتالل  إن  تايمز«  »نيويورك  صحيفة  قالت 

العقيد  اغتيال  عملية  عن  بمسؤوليته  المتحدة  الوليات 

بالحرس الثوري اإليراني، حسن صياد خدائي.

المسؤولين  أن  للصحيفة  استخباراتي  مسؤول  وكشف 

كانت  الغتيال  عملية  إن  لألميركيين  قالوا  اإلسرائيليين 

فيلق  داخل  سرية  وحدة  عمليات  بوقف  إليران  تحذير  بمثابة 

اغتيل  الماضي،  واألحد   ..»840 »وحدة  باسم  تعرف  القدس 

العقيد اإليراني صياد خدائي، برصاصة قاتلة خارج منزله في 

اقترب  عندما  طهران،  اإليرانية  بالعاصمة  هادئ  سكني  شارع 

عليه  وأطلقوا  سيارته  من  ناريتين  دراجتين  على  مسلحان 

خمس رصاصات، وفقا لوسائل اإلعالم الحكومية.

}  )نيويورك تايمز(

الحتالل  دولة  في  واألمنية  العسكرية  المؤسستان  تواصل 

األعالم  السياسي من تبعات تنظيم مسيرة  المستوى  تحذير 

المسجد  ساحات  في  اليهود  للمستوطنين  الستفزازية 

مواجهة  إلى  تبعاتها  تدحرج  وإمكانية  المقبل،  األحد  األقصى، 

عسكرية.. وذكر الخبير العسكري، يوسي يهوشاع، في مقال 

بصحيفة يديعوت أحرونوت، أن الستعداد للمسيرة يأتي مع 

ذلك  أدى  حال  وفي  العسكري،  التصعيد  لحتمال  عالية  يقظة 

ولكن  »حاًدا«،  الرد  يكون  أن  فيجب  قتالية،  مواجهة  انفجار  إلى 

من خالل السيطرة على ارتفاع ألسنة اللهب دون وضع غزة في 

المعادلة.

}  )يديعوت أحرونوت(

على  األميركية  بوست«  »واشنطن  صحيفة  قراء  أقبل 

الروسي  الرئيس  قرار  عن  الصحيفة  أوردته  خبر  مناقشة 

الروسي  الغاز  فواتير  دفع  على  أوروبا  »إجبار  بشأن  بوتين 

بالروبل«.. ورأت الصحيفة أن أوروبا وافقت على أن »ترقص 

بضرورة  لمطلبه  استجابت  إذ  بوتين«،  مزمار  أنغام  على 

الروبل  بعملة  روسيا  من  المستورد  الغاز  قيمة  سداد 

غالبيتهم  أن  الصحيفة  قراء  دردشات  من  وُفهم  الروسية.. 

أن  يجب  كان  حين  في  روسيا،  أمام  تخاذلت  أوروبا  أن  رأوا 

يكون التحاد األوروبي صارما معها.

} )واشنطن بوست(
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} الدستور األردنية 

} العربي الجديد 

} األيام الفلسطينية 
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لأليدي  األكبر  المشغل  القطاع  هذا  ويعّد 

العاملة في القطاع، بحسب اتحاد المقاولين 

الفلسطينيين، في ظل ارتفاع نسبة البطالة 

والفقر. ومنذ 2007، تفرض إسرائيل حصارا 

على سكان قطاع غزة، نجم عنه تدهور كبير 

في األحوال االقتصادية والمعيشية.

المركزي  الجهاز  أصدره  تقرير  وبحسب 

لإلحصاء الفلسطيني )حكومي(، في نوفمبر 

2021، فإن نسبة البطالة في قطاع غزة بلغت 
50 بالمائة.

انتكاسة للمقاولين

العامة  األشغال  وزارة  وكيل  سرحان،  ناجي 

البناء،  مواد  أسعار  ارتفاع  إن  قال  واإلسكان، 

إعمار  إعادة  ال يؤثر بشكل كبير على عملية 

قطاع غزة )بعد عدوان مايو الماضي(.

عمل  »يتم  أنه  لألناضول،  سرحان،  وأوضح 

الذي  السعر  للمواطن  وُيقّدم  دورية،  دراسة 

يراعي االرتفاع في أسعار المواد«.

لعملية  منزله  يحتاج  الذي  »المواطن  وتابع 

الحرب  وتسببت  يتأثر«.  ال  إعمار  إعادة 

منزل  ألف   100 بتدمير  األخيرة  اإلسرائيلية 

آالف   5 وقرابة  وجزئي،  كلي  بشكل  ومنشأة 

الكلي  للتدمير  تعرضت  اقتصادية  منشأة 

اقتصادية  منشأة   550 نحو  منها  والجزئي، 

األمم  عن  صادرة  أرقام  وفق  باألرض،  سويت 

المتحدة ووزارة األشغال العامة واإلسكان.

بشكل  يؤثر  البناء  مواد  أسعار  ارتفاع  لكن 

المقاوالت  كبير، وفق سرحان، على مستوى 

االرتفاع  »هذا  وأضاف:  اإلنشاءات.  ومشاريع 

يقومون  الذين  المقاولين  لدى  النتكاسة  أدى 

بإنشاء مباني ومشاريع«.

قطاع  في  الركود  حالة  أن  سرحان  وأوضح 

اإلنشاءات من شأنها أن »ينعكس على أسعار 

بيع العقارات بغزة«.

الدورة  على  يؤثر  األسعار  ارتفاع  أن  وذكر 

لضعف  نظرا  غزة،  بقطاع  االقتصادية 

بكافة  يتأثر  الذي  اقتصاده،  حجم  وصغر 

المتغيرات.

 ارتفاع كارثي

يقول رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين 

»كارثة  إن  األعرج،  عالء  غزة،  قطاع  في 

حقيقية أصابت قطاع اإلنشاءات في األراضي 

الفلسطينية، جراء ارتفاع أسعار مواد البناء 

ومشتقات البترول عالميا«.

»األزمة  أن  لألناضول،  »األعرج«،  وبّين 

والبترول  المعادن  أسعار  رفعت  األوكرانية 

بالمائة،   15 إلى  تصل  بنسبة  ومشتّقاته، 

ارتفاعا  شهدت  الفلسطينية  األراضي  أن  إال 

 30 من  أكثر  إلى  وصل  باألسعار  مضاعفا 

بالمائة«.

وأشار إلى أن سعر الطن الواحد من الحديد، 

وصلت  واأللمنيوم  بالمائة،   36 بنسبة  ارتفع 

إلى  منه  الواحد  الطن  بسعر  االرتفاع  نسبة 

25 بالمائة، أما الطن من النحاس فوصل إلى 
30 بالمائة.

التي  »البيوتمين«،  مادة  أن  »األعرج«  وذكر 

الطرقات  خلطات  صناعة  في  ُتستخدم 

إلى  سعرها  ارتفاع  نسبة  وصلت  واإلسفلت، 

58 بالمائة.
أثرت  األوكرانية  »األزمة  قائال:  واستكمل 

المقاوالت،  شركات  على  كارثي  بشكل 

التنفيذ  قيد  عطاءات  لديها  لمن  خاصة 

ارتفاع  سبقت  التي  الفترة  في  توقيفها  )تم 

األسعار(، مع مؤسسات دولية أو محلية«.

رفضت  المؤسسات  أن  إلى  األعرج  ولفت 

ضمن  الموجود  البناء  مواد  سعر  تعديل 

ما  الحالية،  المستجدات  وفق  العطاءات، 

اضطر شركات المقاوالت لوقف العمل لشهر 

كامل إلى أن ُحّلت األزمة.

قدرة  »انعدام  إلى  العمل  وقف  سبب  وأرجع 

في  االستمرار  على  المقاوالت  شركات 

العمل، في ظل الخسائر الفادحة التي كانوا 

يتكبدونها جراء ارتفاع األسعار«.

 أزمات مرّكبة

يعاني  بغزة  اإلنشاءات  قطاع  إن  األعرج  وقال 

بسبب  مركّبة،  اقتصادية  أزمات  من 

كورونا  ألزمة  السلبية  والتداعيات  الحصار، 

البضائع  نقل  أسعار  بارتفاع  تسببت  التي 

اإلنتاج  تراجع  مع  بالتزامن  الخام،  والمواد 

العالمي، وأخيرا تبعات األزمة األوكرانية.

»رفعوا  الفلسطينيين  التجار  أن  وأضاف 

داخل  تتواجد  التي  الخام  المواد  أسعار 

شرائها  خشية  مضاعف،  بشكل  مخازنهم 

الخارج بسعر مرتفع، ومن ثم تنخفض  من 

بشكل ُمفاجئ، ُمسبّبة خسائر فادحة لهم«.

الروسي  العسكري  التدخل  األعرج  ووصف 

التي يتعّرض  الثانية  في أوكرانيا بالضربة 

أزمة كورونا،  لها قطاع اإلنشاءات بغزة، بعد 

لكنّها »قد تكون القاتلة«، وفق قوله.

تواصل  أن  »إما  المقاوالت  شركات  أن  وذكر 

عليها،  وقعت  التي  العقود  ضمن  العمل 

عن  تتوقف  أو  األسعار،  فروق  وتتحمل 

إلى  المقاولين  اتحاد  رئيس  وأشار  العمل«. 

لن  العمل  عن  المقاوالت  شركات  »توقف  أن 

كفاالت  لوجود  نظرا  التكاليف،  عداد  يوقف 

وتأمينات ومصاريف إدارية ورواتب موظفين، 

بحيث ُتطالب الشركة بتسديدها«.

من  وطني  قرار  »وجود  بضرورة  وطالب 

الغربية، لحماية هذا  والضفة  حكومتي غزة 

القطاع من االنهيار«.

المقاوالت في  فإن عدد شركات  األعرج،  ووفق 

األراضي الفلسطينية تبلغ نحو ألف شركة، 

عدد  يتجاوز  ال  غزة،  قطاع  في   400 بينهم  من 

الشركات العاملة منها 200.

اللذين  الماضيين،  العامين  »خالل  وأضاف: 

شركة   100 نحو  خرجت  كورونا،  مع  تزامنا 

نهائيا من السوق«.

توفر  مقاوالت  شركة  كل  أن  إلى  لفت  األعرج 

فرص عمل لنحو 500 إلى ألف عامل وموّظف 

العاملة بغزة  الشركات  أن  ما يعني  سنويا، 

توّفر نحو 200 ألف فرصة عمل سنويا.

وأشار إلى أن أي توّقف في الشركات العاملة 

حاليا، سيؤدي إلى انضمام أعداد كبيرة من 

العّمال إلى جيش البطالة.

روسيا  أطلقت  الماضي،  فبراير   24 وفي 

دولي  رفض  تبعه  أوكرانيا  على  هجوما 

موسكو،  على  مشددة  اقتصادية  وعقوبات 

كييف  تخلي  عمليتها  إلنهاء  تشترط  التي 

عسكرية  كيانات  إلى  االنضمام  خطط  عن 

والتزام الحياد، وهو ما تعّده األخيرة »تدخال« 

في سيادتها.

قطاع اإلنشاءات في حالة من الشلل والركود

عمق أزمة غزة
ُ
الحرب األوكرانية ت

غزة - األناضول - ألقت 
األزمة االقتصادية 

العالمية الناجمة عن 
التدخل العسكري 

الروسي في أوكرانيا 
بظاللها السلبية على 

مجال اإلنشاءات في 
قطاع غزة، والذي يعاني 

أصال من تداعيات 
الحصار اإلسرائيلي 

الُممتد ألكثر من 15 
عاما.

وأصيب قطاع 
اإلنشاءات في غزة 

بحالة من الشلل 
والركود غير المسبوق 

جّراء االرتفاع العالمي 
في أسعار مواد 
البناء، وخاصة 

الحديد، واإلسمنت، 
واأللمنيوم.

جرائم وانتهاكات ضد الفلسطينيين

»شــــابـــة التـــــالل«
تـفتح »الصنــدوق األسـود«

القدس - األناضول- فضحت شابة إسرائيلية بالصوت والصورة ما كان النائب 
اإلسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير يعتبره سرا دفينا، وهو ما أثار غضبه.

فعلى مدى نحو الساعة، جلست الشابة اإلسرائيلية »روني حين« في برنامج 
»الحقيقة« -الذي تبثه القناة اإلسرائيلية »12« ويعتبر األكثر شهرة في إسرائيل- 

متحدثة عن هجمات ضد الفلسطينيين تورط فيها »بن غفير« نفسه.

مقدمة  في   »12« اإلسرائيلية  القناة  وقالت 

ال  الذي  النوع  من  اعتراف  »إنه  البرنامج: 

تسمعه كل يوم«.

التي  حين،  روني  »لكن  القناة:  وأضافت 

األكثر  الشباب  خلية  في  عضو  كانت 

تطرفًا وعنًفا في )هجمات ُيطلق عليها اسم( 

فروت  الصمت،  كسر  قررت  الثمن"  "تدفيع 
ورأت  فعلته  ما  كل  عن  مفتوحة  مقابلة  في 

اآلخرين يفعلونه كجزء من عمليات تدفيع 

سيارات  بتخريب  قامت  كيف  الثمن، 

اإلسرائيلي؟  للجيش  قاعدة  داخل  الجيب 

من  السري  االجتماع  في  شاركت  وكيف 

مجموعة صغيرة تخطط لقتل العرب؟«.

و»تدفيع الثمن« هي هجمات تنفذها جماعة 

تطلق على نفسها اسم »شباب التالل« وتضم 

على  هجمات  تنفذ  إسرائيليون  يمينيون 

إسالمية  ومقدسات  فلسطينية،  ممتلكات 

فيها  بما  الغربية  الضفة  في  ومسيحية، 

القدس الشرقية، وحتى داخل إسرائيل.

حين  روني  قضية  في  أكثر  الُمثير  أن  غير 

الكنيست من حركة »الصهيونية  أن عضو 

الدينية« إيتمار بن غفير هو من جّندها في 

عن  المسؤولة  التالل«  »شباب  مجموعات 

فلسطينيين  على  عديدة  هجمات  تنفيذ 

وأيضا على جنود إسرائيليين.

الماضية،  األشهر  في  غفير،  بن  اسم  وبرز 

الشيخ جراح  له في حي  أقام خيمة  أن  بعد 

بالقدس الشرقية، وقاد مسيرات استفزازية 

في باب العامود، واقتحم المسجد األقصى.

لك  »سأقول  غفير«:  »بن  عن  »حين«  وقالت 

جملة قالها لي: أعتقد دائًما أن لديِك كاميرا 

فوق جبهتِك وميكروفون تحت شفتيك«، في 

إشارة إلى أنها »ثرثارة«.

2011، أضرمت  15 مايو  وأشارت إلى أنها في 

منطقة  في  فلسطينية  سيارة  في  النيران 

الغربية،  الضفة  جنوبي  الخليل  محافظة 

منزل  في  الجبرية  اإلقامة  قيد  كانت  بينما 

الواقعة  أربع،  كريات  بمستوطنة  غفير  بن 

داخل المحافظة الفلسطينية.

وآنذاك، كان »بن غفير« المحامي الذي كان 

بالمنزل  بقائها  يضمن  أن  المفترض  من 

نيابة عن المحكمة.

جنديا  جّندت  أنها  النقاب  وكشفت 

بمستوطنة  غفير  بن  منزل  في  إسرائيليا 

لها  يوفر  كي  بالخليل،  أربع«  »كريات 

عملية  على  وللتغطية  الالزمة،  المعلومات 

حرق السيارة الفلسطينية.

ولفتت إلى أنها نّفذت عملية إحراق السيارة 

عادوا  ثم  لها،  صديقين  مع  الفلسطينية 

وّبخها  الذي  غفير،  بن  منزل  إلى  جميعا 

ومع  مراقبا،  منزله  يكون  أن  خشية  الحقا، 

ذلك، فقد قالت إنه أومأ بأصبعه، في إشارة 

إلى أنه راض عن الفعل.

وكشفت النقاب أن بن غفير ذهب إلى أبعد 

من ذلك، إذ قام بالتخلص من الزجاجة التي 

عملية  من  تبقت  بنزين  قطرة  فيها  كان 

إحراق السيارة الفلسطينية.

إلى  ذاهبا  كان  لقد  مصدومة،  »أنا  وقالت: 

معه،  الزجاجة  وأخذ  القدس،  في  العمل 

وذهب الدليل«.

كما روت حادثة تدمير آلية عسكرية، داخل 

قاعدة للجيش اإلسرائيلي في وسط الضفة 

الغربية، في 7 سبتمبر 2011.

العملية  هذه  نفذت  أنها  إلى  وأشارت 

في  جندته  إسرائيلي،  جندي  مع  بالتعاون 

أن  إلى  مشيرة  العسكرية،  القاعدة  داخل 

بن غفير ألمح لها الحقا، أنه عِلم بما فعلته، 

وانفجر ضاحكا.

أنها  عن  النقاب  حين  روني  كشفت  كما 

شاركت في اجتماع سري لمجموعة »شبان 

مستوطنة  في  ُعقد  االستيطانية  التالل« 

أربع« بالخليل، تم الحديث خالله  »كريات 

المسجد  واقتحام  فلسطينيين،  قتل  عن 

األقصى والتحصن داخله.

قررت  المرحلة،  هذه  في  أنها  إلى  وتشير 

االنفصال عن مجموعة »شبان التالل«، وبعد 

اإلسرائيلية  الشرطة  بها  اتصلت  أشهر  عدة 

وكشفت لهم المعلومات التي بحوزتها.

من  ليس  »لكن  اإلسرائيلية:  القناة  وقالت 

نقلتها،  التي  المعلومات  كان  إذا  ما  الواضح 

تم تمريرها إلى جهاز األمن العام )الشاباك(«.

وأضافت: »بعد بضعة أشهر، على مغادرتها 

الجماعة، وفي يونيو 2015، ُأضرمت النيران 

في  )الفلسطينية  دوما  قرية  في  منزل  في 

من  أفراد  وقتل  الغربية(  الضفة  شمالي 

المنزل  على  وتوجد  هناك.  دوابشة  عائلة 

الثمن  تدفيع  وعالمات  كتابات  المتفحم 

رسمها القتلة«.

على  حارقة  مواد  ألقوا  قد  مستوطنون  وكان 

يوليو  في  نيام،  وهم  دوابشة،  عائلة  منزل 

يبلغ  وطفل  وأم  أب  مقتل  إلى  أدى  ما   ،2015
التسبب  إلى  إضافة  شهرا(،   18( العمر  من 

بحروق كبيرة لطفل عمره 4 سنوات.

في  كشفت،  قد  هآرتس  صحيفة  وكانت 

تقرير سابق نشرته في أبريل 2018، أن بن 

غفير عمل محاميا عن اثنين من المراهقين 

الذي أسفر عن  الهجوم  المزعوم تورطهم في 

مقتل أفراد عائلة دوابشة.

قرارها  من  عام  بعد  أنه  حين  روني  وذكرت 

مغادرة »شبان التالل«، تلقت طلبا من جهاز 

تخبرهم  أن  وقررت  »الشاباك«،  العام  األمن 

أيضا بما تعرفه عن بن غفير.

ال  قلته،  ما  أن  »أدركت  استدركت:  ولكنها 

يهمهم«.

جهاز  أن  إلى   »12« اإلسرائيلية  القناة  ولفتت 

على  الرد  رفض  »الشاباك«،  العام  األمن 

أسئلة حول ما إذا كان قد تلقى تحذيرا حول 

القتل  عملية  قبل  اإلسرائيلية،  المجموعة 

فعله  تم  وما  دوابشة(  )عائلة  دوما  قرية  في 

بالمعلومات التي نقلتها لهم روني حين، عن 

إيتمار بن غفير.

التغريدات  من  سلسلة  في  غفير  بن  ونفى 

إليه،  الموجهة  االتهامات  الجمعة،  نشرها، 

حددوا  ثم  السهم،  أطلقوا  البداية  »في  وقال: 

لنسج  ما،  شخص  عن  وبحثوا  الهدف، 

األكاذيب عني«.

المهووس،  اإلقناع  من  المزيد  »بعد  وأضاف: 

الذي  الجشع  المال  مقابل  حتى  وربما 

أن  اختارت  عليها،  عرضوه  انه  أخبرتني 

ال  مقابل  الجيد،  واسمها  وقيمها  روحها  تبيع 

شيء«.

محاولة  هو  التقرير،  أن  غفير  بن  واعتبر 

إليذائه، سياسيا.

 1976 العام  في  غفير  بن  ايتمار  وولد 

»كريات  مستوطنة  في  وُيقيم  بالقدس، 

جنوبي  في  بالخليل  اإلسرائيلية  أربع« 

الضفة الغربية.

»كاخ«  جماعة  أنصار  من  غفير  بن  ويعتبر 

لطرد  تدعو  التي  المحظورة  العنصرية 

 2021 أبريل   6 في  انتخابه  وتم  العرب، 

»الصهيونية  حزب  عن  الكنيست  لعضوية 

الدينية« اليميني المعارض.
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معارضة ضعيفة ومشتتة

هل ينجح الحوار الوطني في تونس؟
تونس- األناضول- قلل 

خبيران من قدرة الحوار 
الوطني على حل األزمة 
السياسية في تونس، 

معتبرين أن الرئيس قيس 
سعيد »ال يحتاج فعال لحوار 

وطني بقدر ما يهدف إلى 
إجراء االستفتاء، وتغيير 

طبيعة النظام السياسي« 
القائم إلى حدود 25 يوليو 

الماضي.
واعتبر الخبيران في حديث 

لألناضول، أن »ضعف 
المعارضة وتشتتها يزيد 

من رغبة الرئيس في 
المرور بقوة حتى أنه أقدم 

على تهميش أكبر قوة 
اجتماعية أثرت في المسار 

السياسي لتونس طيلة 10 
سنوات وهي منظمة االتحاد 
العام التونسي للشغل التي 
تأسست عام 1946، وينخرط 

بها مئات آالف العمال«.

الرسمية،  بالجريدة  نشر  والجمعة، 

»الهيئة  بتشكيل  يقضي  رئاسي  مرسوم 

جمهورية  أجل  من  االستشارية  الوطنية 

استشاريتين  ولجنتين  جديدة«، 

الوطني«. لـ»الحوار  وأخرى 

سعيد،  الرئيس  أصدر  األربعاء،  ومساء 

التصويت  إلى  الناخبين  لدعوة  مرسوما 

للبالد  جديد  دستور  على  استفتاء  في 

ستشرف  الذي  المقبل،  يوليو   25 في 

الهيئة الوطنية االستشارية على إعداده، 

عن  للتراجع  المعارضة  دعوات  متجاهال 

للجدل. المثيرة  الخطوة 

حوار ولد ميتا

هشام  االجتماع  علم  في  الباحث 

»الشروط  إن  لألناضول،  قال  الحاجي، 

الجمهورية  التي وضعها رئيس  المسبقة 

والمتعلقة  الحوار  في  للمشاركة 

األساسية  مهمته  أفقدته  بمضامينه، 

والرئيسية«.

يكون  ال  الحوار  األمر  نهاية  »في  وأردف: 

الشروط  اختالفات،  بينها  أطراف  بين  إال 

الرئيس  موقف  ولألسف  المسبقة 

نوعية  على  كثيرا  أثر  األحزاب  من 

المشاركين«.

تحولت  الحوار  في  المشاركة  أن  وأوضح 

المنظمات  بعض  على  االقتصار  »إلى 

في  وزن  لها  كان  التي  الجمعيات  وبعض 

الماضي ولكن حاليا ال يمكنها بمفردها أن 

تعبر عن توجهات الرأي العام«.

التونسي  للمعهد  السابق  الرئيس 

لرئاسة  )تابع  االستراتيجية  للدراسات 

قلل  الكحالوي،  طارق  الجمهورية( 

المرتقب،  الوطني  الحوار  قيمة  من 

انطباعا  يعطي  هو  كما  »الوضع  قائال 

نص  تنزيل  في  سارع  الرئيس  أن 

فيه  حدد  الحوار  حول  )مرسوم(  قانوني 

االستئناس  دون  المشاركة  األطراف 

التونسي  العام  االتحاد  وخاصة  برأيها 

للشغل«.

هذا  أن  لألناضول،  الكحالوي  وأضاف 

أن  إما  اثنين،  احتمالين  »يعكس 

السياسي  بالشكل  يتصرف  الرئيس 

بمشاورات  يقوم  ال  الذي  التقليدي  غير 

قبل  وتنظيمها  األمور  وتهيئة  سياسية 

أو أنه غير مهتم  اإلعالن عن شكل الحوار، 

أي  األرجح،  وهو  الحوار  بمسألة  كثيرا 

ثانوية«. مسألة  يعتبره 

)الرئيس(  به  قام  ما  »ألن  واستطرد: 

التونسي  )العام  االتحاد  خصوص  في 

البالد(  في  نقابية  منظمة  أكبر  للشغل/ 

مشاركة  في  كبيرة  رغبة  يعكس  ال 

الجاري،  23 مايو  الذي أعلن في  االتحاد«، 

عدم المشاركة في الحوار.

»حين  أنه  اعتبر  الحاجي،  الباحث 

التونسي  العام  االتحاد  موقف  نضيف 

الهيئة  في  بلورته  وقعت  الذي  للشغل 

الحوار  رفض  والذي  األخيرة،  اإلدارية 

نفهم أن هذا الحوار ولد ميتا«.

االتحاد  قبول  سيكون  »كان  وتابع: 

شيئا  إضفاء  لمحاولة  مناسبة  بالحوار 

الرئيس«. المشروعية على توجه  من 

الشغل اتحاد 

العام  »االتحاد  أن  الكحالوي،  ذكر 

يدخل  أن  الصعب  من  للشغل  التونسي 

في  ذهب  وإن  اإلضرابات،  عبر  تعبئة  في 

الهيئة  اجتماع  خالل  أعلنه  الذي  اإلضراب 

23 مايو(«. اإلدارية )في 

فعل  رد  له  يكون  قد  »اإلضراب  وأضاف: 

ذلك  له،  الشعبية  الرؤية  في  عكسي 

النخبة  من  جزءا  يعتبر  االتحاد  أن 

في  وشارك  سنوات   10 خالل  برزت  التي 

تمت«. التي  السياسية  الترتيبات 

لسعيد  المساندة  القوى  وحول 

منتسبي  من  االتحاد،  في  وحواره 

الوطنيين  و»تيار  الشعب«  »حركة 

المتحدث:  يقول  الديمقراطيين«، 

القوى  »قيس سعيد ساهم في عزل هذه 

يملك  الذي  االتحاد،  في  له  المساندة 

هيبته  له  االتحاد  أن  تعتبر  جامعة  هوية 

فوق  من  معه  التعامل  يمكن  وال  وقوته، 

دوره«. وتهميش  وبالمراسيم 

الطبوبي  الدين  لنور  سمح  »هذا  وزاد: 

داخل  إجماع  بخلق  االتحاد(  عام  )أمين 

الذي  الحوار  برفض  له،  اإلدارية  الهيئة 

عرضه سعيد في مرسومه«.

المعارضة  ضعف 

تشجع  التي  العوامل  سياق  وفي 

»مشروعه«،  في  الذهاب  على  الرئيس 

سعيد  »تقدير  الحاجي:  الباحث  يقول 

هي  أوال  أمرين،  من  تعاني  المعارضة  أن 

االستقطاب،  على  قدرتها  وفقدت  ضعيفة 

خالفات  ولها  مشتتة  المعارضة  أن  وثانيا 

داخلية«.

ضعيفة  المعارضة  بقيت  »طالما  وتابع: 

استقطاب  على  قادرة  وغير  ومشتتة 

شرائح أوسع من الرأي العام لصالحها لن 

الرئيس،  على  القريب  المدى  في  تؤثر 

الواقعية  الناحية  من  وأنه  خاصة 

من  متسع  له  والدستورية  والقانونية 

أكتوبر  في  تنتهي  عهدته  ألن  الوقت 

.»2024
من  أهم  رهانها  »المعارضة  واستطرد: 

األقل  على  االستفتاء  يتم  أال  وهو  الحوار، 

يتم  وال  التاريخ،  هذا  وفي  الشكل  بهذا 

تمرير دستور دون مشاركتها«.

ترتيبات  هو  النخب  »مشكل  وتابع: 

الدستور  ألن   2022 ديسمبر  انتخابات 

الجديدة  الترتيبات  هو  الجديد 

فإذا  للسلطة،  الوصول  أي  لالنتخابات، 

فردية  بقوائم  رئاسي  نظام  وفق  أقيمت 

وزنها يضعف«. أن  المعارضة  ستعتبر 

وطني  حوار  صار  »سواء  أن  على  وشدد 

 25 استفتاء  عن  سعيد  يتراجع  لن  ال،  أم 

الحوار  يفشل  أن  مستعد  وهو  يوليو، 

أن يقبل تأجيل االستفتاء«. على 

 حوار ال يحل األزمة

وحول قدرة الحوار الوطني على حل األزمة 

الكحالوي:  يقول  بالبالد،  السياسية 

وليست  مركبة  أزمة  هي  القائمة  »األزمة 

أزمة  هو  عنه  نتحدث  وما  حوار  أزمة  فقط 

النخب«. داخل 

األزمة  لهم  بالنسبة  الناس  وتابع: »عموم 

 )..( واجتماعية  اقتصادية  أزمة  هي 

أهمية  له  تكون  لن  السياسي  المشكل 

بالجانب  عالقة  في  إال  القوى  موازين  على 

واالجتماعي«. االقتصادي 

للوضع  حلحلة  تحدث  لم  »ما  وزاد: 

اتفاق  خالل  من  واالجتماعي  االقتصادي 

جهة  من  أو  الدولي،  النقد  صندوق  مع 

لن  اجتماعية،  احتجاجات  حدوث  أخرى 

شئ«. يتغير 

الدولي  النقد  وأفاد بأن »اتفاق مع صندوق 

لصالح  األزمة  يحل  مالي(  قرض  )على 

أو  راحة  بأكثر  يعمل  ويتركه  الرئيس 

العكس«.

وذكر أن »اتفاق النخبة من عدمه ال يغير 

شيئا، ألن قيس سعيد له أجهزة الدولة، 

والنخبة في وضعية تشتت وعدم امتالك 

التعبئة  على  وقدرتها  واضحة،  رؤية 

ضعيفة«.

»األزمة  أن  الحاجي،  أوضح  فيما 

واقتصادية  سياسية  متعددة  مظاهرها 

أن  يمكن  التي  األطراف  وألن  واجتماعية 

الحوار  خارج  موجودة  حلها  في  تساهم 

من  مسبق  بشكل  استبعادها  وقع  سواء 

عدم  اختارت  أو  الجمهورية  رئيس  قبل 

الشغل«. اتحاد  مثل  المشاركة 

حل  في  يساهم  لن  الحوار  »عدم  وزاد: 

وقودا  سيمنحها  بل  الحالية،  األزمة 

أقل  حكومي  أداء  ظل  في  أكثر  لتتعمق 

مع  يتناسب  وال  متعثر  أنه  عنه  يقال  ما 

ومن  سرعة  من  المرحلة  تقتضيه  ما 

إنجاز«.

خارجي تسويق 

يحتاج  »سعيد  فإن  الحاجي،  وفق 

شكلية  كممارسة  فقط  الوطني  الحوار 

األجنبية  األطراف  أمام  به  لالستدالل 

التونسي  بالوضع  معنية  أصبحت  التي 

وتطالب  وانتقاداتها  مالحظاتها  لها  والتي 

الشرعي«. المسار  إلى  بالعودة 

المالحظات  »الحوار ربما يزيل  أن  واعتبر 

الرئيس  أن  على  حجة  ويمثل  األجنبية 

غير منغلق، ولكن في نهاية األمر الشروط 

بما  تنازل  أي  فيها  يقدم  لم  يضعها  التي 

رغم  برنامجه  في  ماض  أنه  على  يدل 

قبل  ما  إلى  العودة  الصعب  من  يدرك  أنه 

لكن  جميعا  حوله  متفق  وهذا  يوليو،   25
حل  إلى  تحتاج  أزمة  هناك  المقابل  في 

سياسي«.

وضعية  في  »تونس  واستطرد: 

وضعية  من  أكبر  وهي  االستعصاء 

وال  نتقدم  أن  نستطيع  ال  إذ  االنغالق، 

نستطيع أن نعود إلى الوراء«.

بينما قال الكحالوي: »فهو )سعيد( يذهب 

وبعض  الدولي  للضغط  نظرا  الحوار  في 

النهاية  في  لكن  الداخلي،  الضغط 

تسمح  القوى  موازين  أن  تصوره  ربما 

الحاجة  دون  توجهه  في  بالذهاب  له 

للحوار«.

الحوار  أن  تأكيده  هنا  »من  وتابع: 

استشاري وال يخرج عن نتائج االستشارة 

النص  محتوى  يحدد  ولن  اإللكترونية 

أن  واضح  المواعيد  حول   )..( الدستوري 

لتعديل  اشارة  ألي  مرتاح  غير  سعّيد 

واالنتخابات«. االستفتاء  مواعيد 

في  االتحاد  مشاركة  »عدم  واستدرك: 

الحوار  جدوى  سيجعل  الوطني  الحوار 

بمن  جدا  وضعيفة  ضعيفة  السياسية 

الرابطة  حتى  للمشاركة،  سيبقى 

لن  اإلنسان  حقوق  عن  للدفاع  التونسية 

تشارك كما كان منتظرا«.

إبراهيم  المحامين  عميد  وحول 

رأس  على  سعيد  عينه  الذي  بودربالة، 

ذكر  واالقتصادية،  االجتماعية  اللجنة 

موقفه  بين  تمايز  »هناك  المتحدث: 

وموقف الهيئة )الهيئة الوطنية للمحامين 

الهيئة  مجلس  بودربالة(،  يرأسها  التي 

ال  أن  اتجاه  في  مكابح  فيه  موقفه  سيكون 

تشارك إذا لم تشارك أطراف أخرى«.

الحوار فشل 

اعتقد  إذا  »حتى  إنه  الكحالوي،  يقول 

فشله   )..( فإن  ثانوي  الحوار  أن  الرئيس 

يقوم  كان  وإن  حتى  عليه  سيحسب 

بذلك دون الرغبة في الحوار«.

وهي  بمبادرته  قام  »الرئيس  وأضاف: 

أو  هو  أفشلها  وفشلت،  سياسية  مبادرة 

هذا  الموجود،  التوازن  أو  العامة  الظروف 

ال يهم«.

اجتماعية تحركات 

احتجاجات  وجود  »دون  الحاجي:  يقول 

االستفتاء،  سيحصل  كبرى  اجتماعية 

مع  تزال  ال  للسالح  الحاملة  فاألجهزة 

مواجهة  محل  في  ليست  أو  الرئيس 

معه«.

ضروريا،  ليس  الوطني  »الحوار  وزاد: 

اجتماعية  تحركات  تحصل  لم  إذا 

نسبة  أما  االستفتاء،  يتعطل  لن  كبرى 

تكون  قد  أخرى،  مسألة  فهي  المشاركة 

باألهمية  ليس  الوطني  والحوار  ضعيفة 

يقدم  يجعله  الذي  األمر  سعيد،  نظر  في 

25 يوليو«. تنازالت تعطل استفتاء 

مالمح  »واضحة  للكحالوي:  وبالنسبة 

تمريره  يريد  الذي  السياسي  النظام 

يتحدث  الذي  النظام  ليس  وهو  سعيد 

القاعدي(  النظام   ( مفسريه  بعض  عنه 

ديمقراطية  وفق  رئاسي  نظام  هو  بل 

ليبرالية«.

الماضي،  يوليو   25 منذ  تونس  وتعاني 

فرض  حيث  حادة،  سياسية  أزمة 

منها  استثنائية،  إجراءات  آنذاك  سعيد 

وإصدار  البرلمان،  اختصاصات  تجميد 

الحكومة  وإقالة  بمراسيم،  تشريعات 

أخرى. وتعيين 

ومدنية  سياسية  قوى  عدة  وترفض 

على  »انقالبا  وتعتبرها  اإلجراءات،  هذه 

ترى  أخرى  قوى  تؤيدها  بينما  الدستور«، 

 ،»2011 ثورة  لمسار  »تصحيحا  فيها 

العابدين  زين  بالرئيس  أطاحت  التي 

بن علي.

عمداء كليات الحقوق والعلوم السياسية على خط المعارضة

ضربة جديدة
العضوية  رفضهم  الثالثاء  تونس،  في  السياسية  والعلوم  الحقوق  كليات  عمداء  أعلن 

الرئيس قيس سعّيد في ضربة  في لجنة استشارية لصياغة دستور جديد سماها 

جديدة لخطط سعيد إلعادة هيكلة السياسة في البالد، والتي تواجه معارضة متنامية.

وأصدر سعيد، مرسوما عّين بموجبه أستاذ القانون الدستوري الصادق بلعيد لرئاسة 

هيئة استشارية تتكون من عمداء كليات الحقوق والعلوم السياسية، مهمتها صياغة 

إصالحات  في  المشاركة  من  السياسية  األحزاب  لُيقصي  جديد،  دستور  مشروع 

سياسية رئيسية.

عن  »نعرب  العمداء:  قال  الرسمية،  لألنباء  إفريقيا  تونس  وكالة  نقلته  بيان  وفي 

تمسكنا بحياد المؤسسات الجامعية وضرورة النأي بها عن الشأن السياسي.. نعتذر 

عن قبول هذا التكليف«.

رفض المحامين 

ِقبل  من  لتوريطهم  القطعي  رفضهم  عن  بتونس  المحامين  من  كبير  عدد  أعلن  كما 

رئيس  له  دعا  الذي  الوطني  الحوار  مشروع  في  بودربالة  إبراهيم  المحامين  نقيب 

الجمهورية قيس سعيد.

»لجان  إلحدى  رئيسًا  لبودربالة  الرئيس  تعيين  خلفية  على  المحامين  موقف  ويأتي 

الجمهورية الجديدة«.

بودربالة  تعيين  إن  محاميا   60 من  أكثر  عليها  وقع  وطنية  عريضة  في  المحامون  وقال 

»مكافأة مقابل انخراطه في التبرير لكل خيارات وانتهاكات رئيس الدولة طيلة األشهر 

الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية  الماضية«.. وفي سياق آخر، عبرت 

عن رفضها لمرسوم إحداث »الهيئة الوطنية االستشارية من أجل جمهورية جديدة«.

وفي بيان لها الثالثاء، قالت الهيئة إنها ترفض سياسة فرض األمر الواقع التي ينتهجها 

رئيس الدولة خارج الشرعية الدستورية والقانونية.

كما توجهت الهيئة بالدعوة لكل األطراف برفض لعب دور شهود الزور وعدم االنخراط في 

مسار تفكيك أواصر الدولة.

وختمت بيانها بدعوة كافة المواطنين والمواطنات والقوى الحّية إلى النضال من أجل 

النظام الديمقراطي ورفض الحكم الفردي المطلق.

ويوم اإلثنين 23 مايو، قال االتحاد العام التونسي للشغل إنه سُينظم إضرابا وطنيا في 

الوظيفة العامة والشركات المملوكة للدولة مع تجميد الدولة للزيادة في األجور.

السياسية  اإلصالحات  حول  النتائج«  وجاهز  »شكلي  حوار  في  المشاركة  أيضًا  ورفض 

التي اقترحها الرئيس..ويعد االتحاد العام التونسي للشغل، الذي يضم أكثر من مليون 

عضو، أقوى قوة سياسية في تونس، وقد تشكل دعوته لإلضراب أكبر تحّد حتى اآلن 

للرئيس سعيد بعد سيطرته على سلطات واسعة وترسيخ حكم الرجل الواحد.
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طاقم تحكيم قطري إلدارة مباريات كأس آسيا تحت »23« عامًا
فالحي  وسلمان  العذبة  سعود  الحكام  من  مكون  قطري  تحكيم  طاقم  اختيار  عن  الكشف  تم 

مباريات  إدارة  في  للمشاركة  الشمري  وزاهي  الشمري  يوسف  والمساعدين  العذبة  وعبدالله 

كأس آسيا تحت 23 عاما.

هدفنا أن نصبح
أقوى دوريات العالم

تفوق قطري في »قطر ليلوفاج«

أكد ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس 

مبابي  كيليان  تجديد  أن  جيرمان،  سان 

إيمانه  على  دليل  الفريق  مع  لتعاقده 

هام  أمر  أنه  مؤكدا  النادي،  بمشروع 

لفرنسا.

إن  »بي  لشبكة  الخليفي  ناصر  وقال 

سبورتس«: »فخور جدا وسعيد بتجديد 

العب  أفضل  يعد  الذي  مبابي  تعاقد 

للنادي  هام  أمر  وهذا  حاليا،  العالم  في 

رغم  تعاقده  تمديد  ظل  وفي  ومشروعنا، 

وأهدافنا  بمشروعنا  إيمانه  هو  حرا  كونه 

الرياضية وهذا هو األهم بالنسبة له ولنا«.

بمشروعنا  »أؤمن  الخليفي:  وأضاف 

وأهدافنا ولدي ثقة في كيليان وفي عائلته 

ألن عائلته بدورها تؤمن بمشروعنا، وهذا 

هو األمر األهم وهذه الثقة هي التي بنيناها 

الثقة  وهذه  سابقة  سنوات  خمس  خالل 

وعدم  ببقائه  أؤمن  جعلتني  التي  هي 

رحيله«.

أن  إلى  الباريسي  النادي  رئيس  وأشار 

وللمشجعين  للنادي  مهم  مبابي  »بقاء 

النوادي ولفرنسا  والدوري وكل  في فرنسا 

جدا  كبيرة  العالم  في  قيمته  ألن  عامة 

ويجب إدراك ذلك، وهذا مهم أيضا لتطوير 

أن  »هدفنا  وتابع:  الفرنسي«.  الدوري 

العالم  في  الدوريات  أقوى  أحد  نصبح 

اليوم مستوى الدوري جيد، ونحن قادمون 

لنصبح أقوى«.

نادي  رئيس  الخيفي،  ناصر  ووصف 

العب  الفرنسي،  جيرمان  سان  باريس 

في  بـ»األفضل  مبابي  كيليان  فريقه 

العالم«.

جيرمان  سان  مع  تعاقده  مبابي  وجدد 

قوسين  قاب  كان  بعدما  سنوات  لثالث 

مدريد.  ريال  إلى  االنتقال  من  أدنى  أو 

سان  باريس  مهاجم  مبابي  كيليان  وظهر 

إن  »بي  قناة  عبر  قصير  حوار  في  جيرمان 

قرار  عن  للحديث  اإلخبارية«،  سبورت 

ريال  إلى  انتقاله  ورفض  عقده،  تجديد 

مدريد في األيام األخيرة من المفاوضات.

انتقال  تؤكد  المؤشرات  جميع  وكانت 

مبابي إلى ريال مدريد بصفقة حرة، كون 

جيرمان  سان  باريس  مع  سينتهي  عقده 

بعد شهر من اآلن، لكن الالعب فاجأ العالم 

النادي  مع  عقده  تجديد  وأعلن  أجمع 

بشكل  الماضي  السبت  يوم  الباريسي 

رسمي حتى صيف 2025.

قطر  جائزة  من   2022 نسخة  جاءت 

العربية  للخيل  الثانية  الفئة  من  ليلوفاج 

السباق  نادي  برعاية  أقيمت  التي  األصيلة 

والفروسية شديدة التميز وشهدت حضورًا 

قطريًا قويًا للغاية في أشواط السباق الذي 

26 مايو على مضمار  أقيم مساء الخميس 

أشواط   8 على  واشتمل  بفرنسا،  تولوز 

كان من بينهم 4 أشواط مخصصة للخيل 

ليؤكدوا  جميعهم  جاؤوا  األصيلة  العربية 

في  العالمية  القطرية  الريادة  وبامتياز 

فكان  األصيلة،  العربية  الخيل  سباقات 

أحدهم برعاية قطرية بينما كان الفائزون 

بالثالثة اآلخرين جياد لمالك قطريين. 

في أول األشواط قدم المهر »مراد« )المرتجز 

× نيرياد( ملك وإنتاج الشقب ريسنغ بداية 
والعنابي  الفضي  للشعار  وقوية  رائعة 

العربية  للخيل  نورنيز  بجائزة  بفوزه 

لمسافة  سنوات   3 عمر  الذكور  األصيلة 

من  جيدًا  استفاد  أنه  ليثبت  1600م، 
مشاركتيه  في  عليها  حصل  التي  الخبرة 

على  آخرهما  في  حصل  والتي  السابقتين 

ليعود  جلفور،  جائزة  في  الثاني  المركز 

الوصافة  من  ويتقدم  مشاركاته  ثالث  في 

بالثقة  اتسمت  فبقيادة  األول،  المركز  إلى 

»مراد«  شغل  سوغي  فالونتان  الخيال  من 

المستقيم  للمسار  المقدمة، وعند وصوله 

بانفراده  منافسيه  على  تفوقه  أكد  األخير 

بالمقدمة وإحراز فوز مريح بفارق طول وربع 

بإشراف المدرب شارل غوردان، وذلك على 

الرغم من األداء القوي في المراحل األخيرة 

كايرو(  دو  )جوسكو  »كريم«  المهر  من 

ولكنه  األولى  مشاركته  تلك  كانت  الذي 

ثانيًا  ليحل  القوي  األداء  بذلك  تميزه  أكد 

بذلك  حقق  الذي  الفائز  المدرب  بإشراف 

وكان  والثاني،  األول  المركزين  ثنائية 

المركز الثالث وبفارق إضافي قدره طولين 

)أزادي(،  الشام«  »ميسور  للمهر  ونصف 

يحقق  من  أول  »مراد«  أصبح  الفوز  وبهذا 

الفوز من أبناء »المرتجز«.

شوط  في  الثالث  القطري  االنتصار  كان 

األصيلة  العربية  للخيل  فيدورا  جائزة 

1600م،  لمسافة  سنوات   3 عمر  اإلناث 

وكان الفوز للمهرة »ِمزون« )المأمون مونلو × 

ُموزون( التي قدمت أداًء قويًا تميز بالحيوية 

واإلصرار فشغلت المقدمة مبكرًا وحافظت 

عليها حتى أحرزت فوزًا مريحًا.

عوض الكباشي كتب

بقاء مبابي مهم لهذه األسباب.. ناصر الخليفي:

بمضمار تولوز بفرنسا

الليفر يتحدى الريال في نهائي »الشامبيونزليغ«

يصطدم ليفربول االنجليزي وريال مدريد 

االسباني اليوم، وذلك في المباراة النهائية 

القدم  لكرة  أوروبا  أبطال  دوري  لمسابقة 

التي يستضيفها »ستاد دو فرانس«، في 

العاصمة الفرنسية باريس.

رد  عن  االنجليزي  ليفربول  ويبحث 

الساعي  اإلسباني  أمام منافسه  االعتبار 

القياسي  رقمه  تعزير  إلى  جهته  من 

باللقب الرابع عشر في تاريخه.

وتمثل هذه المباراة واحدة من المواجهات 

الساحة  على  المثيرة  الكالسيكية 

الفريقين  وقوة  لتاريخ  نظرا  األوروبية 

وفي  البطولة،  في  منهما  كل  وخبرة 

كل  قدمه  الذي  المتميز  المستوى  ظل 

على  سواء  الموسم،  هذا  الفريقين  من 

يصعب  األوروبي،  أو  المحلي  المستوى 

التكهن بهوية الفائز في هذه المواجهة.

األوروبي بعد  النهائي  ليفربول  ويخوض 

في  مسيرته  ختام  على  أسبوع  من  أقل 

الدوري اإلنجليزي هذا الموسم حيث حل 

بفارق  البطولة  جدول  في  ثانيا  الفريق 

واحدة خلف مانشستر سيتي.. نقطة 

وكان ريال مدريد قد حسم لقب الدوري 

ني  سبا إل ا

قبل نهاية 

سم  لمو ا

بع  ر بأ

حل  ا مر

 ، ملة كا

منح  ما 

يق  لفر ا

صة  فر

ط  لتقا ال

س  نفا أل ا

بشكل  واالستعداد 

للنهائي  هدوءا  أكثر 

األوروبي.

فائزًا،  بالخروج  ليفربول  نجح  حال  وفي 

يورغن  األلماني  المدرب  فريق  سيتوج 

لقبي  خالله  أحرز  رائعًا  موسمًا  كلوب 

من  قريبًا  وكان  المحليين  الكأسين 

لقب الدوري قبل أن يحسمه مانشستر 

قلب  بعدما  واحدة،  نقطة  بفارق  سيتي 

انتصار  إلى  نظيفين  بهدفين  تأخره 

بثالثة أهداف مقابل هدفين على أستون 

فيال في الجولة األخيرة من المسابقة.

ز  حر أ و

ل  بو ليفر

ئية  ثنا

س  لكأ ا

لمحلية  ا

س  كأ (

ا  نجلتر إ

س  كأ و

بطة  ا ر

فين  لمحتر ا

 ) ية نجليز إل ا

هذا  لصالحه 

نجمه  فاز  كما  الموسم، 

بجائزتي  صالح  محمد  المصري 

مع  )مناصفة  اإلنجليزي  الدوري  هداف 

لألهداف  صناعة  الالعبين  وأكثر  سون( 

الموسم.. هذا  نفسها  المسابقة  في 

هذا  من  ليفربول  مكاسب  تقتصر  ولم 

الفني  مديره  فاز  بل  ذلك،  على  الموسم 

أفضل  بجائزة  كلوب  يورجن  األلماني 

مدرب في الدوري اإلنجليزي هذا الموسم 

لتكون المرة الثانية التي يحرز فيها هذه 

الجائزة.

كارلو  اإليطالي  سيصبح  جانبه،  ومن 

حال  في  مدريد  ريال  مدرب  انشيلوتي 

بطاًل  يتوج  اإلطالق  على  مدرب  أول  فوزه، 

للمسابقة أربع مرات إن كان بصيغتيها 

السابقة )كأس األندية األوروبية البطلة( 

أو الحالية.

أول  مدريد،  ريال  مدرب  سيصبح  كما 

لدوري  نهائيات   5 في  يتواجد  مدرب 

الرقم  حاليًا  ويتشارك  أوروبا،  أبطال 

ريال  مدرب  مع  ألقاب  بثالثة  القياسي 

مدريد السابق زين الدين زيدان، ومدرب 

أن  كما  بيزلي.  بوب  السابق  ليفربول 

الفوز سيجعل أنشيلوتي أول مدرب يفوز 

من  أكثر  مع  مرتين  أوروبا  أبطال  بدوري 

ناٍد.

الفوز  له  سبق  الذي  اإليطالي  وسيكون 

مع  األول  موسمه  في  باللقب  ريال  مع 

خاصة،  مواجهة  أمام   ،2014 عام  الفريق 

ألن النهائي الوحيد الذي خسره كان أمام 

حين  اسطنبول  في   2005 عام  ليفربول 

بعد   ،)-3  2( الترجيح  بركالت  خسر 

واالضافي  االصلي  الوقتين  في  التعادل 

بثالثة أهداف لكل منهما.

{ مزون

يستهل مشواره اآلسيوي بلقاء إيران.. األربعاء

العنابي األولمبي يغادر إلى أوزبكستان
اليوم  صباح  من  العاشرة  في  تغادر 

 23 تحت  األوليمبي  منتخبنا  بعثة 

ببدء  إيذاًنا  أوزبكستان  إلى  عامًا 

الهام،  القاري  االستحقاق  في  المشوار 

 23 تحت  الوطني  منتخبنا  وخسر 

عامًا تجربته الودية الثانية أمام نظيره 

األردني بنتيجة 2/ 3 في المباراة التي 

جمعتهما مساء الخميس 26 الجاري 

باستاد الجنوب.

واستضاف االتحاد القطري لكرة القدم 

في  عامًا   23 تحت  األردني  المنتخب 

معسكر تدريبي بالدوحة بالفترة من 

يستعد  والذي  الجاري،  مايو   28-21
البطولة  في  للمشاركة  اآلخر  هو 

الثانية إلى  القارية ضمن المجموعة 

والعراق  أستراليا  منتخبات  جانب 

والكويت.

23 عامًا اختتم  وكان منتخبنا تحت 

مؤخرًا معسكر اإلعداد الخارجي الذي 

قبل  باكو،  األذرية  بالعاصمة  أقيم 

تحت  آسيا  كأس  نهائيات  خوض 

بالمجموعة  يشارك  حيث  عامًا،   23
إيران  منتخبات  جانب  إلى  األولى 

وأوزبكستان وتركمانستان. 

مشواره  األوليمبي  العنابي  ويستهل 

اإليراني  نظيره  بلقاء  البطولة  في 

باستاد  يونيو  من  األول  األربعاء 

الرابعة  في  )طشقند(  بونيودكور 

الثانية  الجولة  في  ويلتقي  عصرًا، 

باستاد  )المضيف(  األوزبكي  نظيره 

في  )طشقند(  مركازي  بكستكور 

السادسة مساء السبت 4 يونيو.

تقام في أغسطس القادم.. بتركيا

في  القطرية  األولمبية  اللجنة  تشارك 

في  اإلسالمي  التضامن  ألعاب  دورة 

تستضيفها  والتي  الخامسة  نسختها 

جمهورية تركيا بمدينة »قونية« خالل 

الفترة الممتدة من 9 إلى 18 أغسطس 

المقبل وبمشاركة ما يقارب 6000 آالف 

رياضي يمثلون 58 دولة.

النسخة  هذه  خالل  أبطالنا  ويشارك 

 12 خالل  من  رياضة وتخصص   16 في 

اتحادا هم: اتحاد السلة واتحاد الطائرة 

الدراجات  واتحاد  اليد  كرة  واتحاد 

السباحة  واتحاد  القوى  ألعاب  واتحاد 

التايكوندو  واتحاد  الرماية  واتحاد 

األثقال  واتحاد  والكاراتيه  والجودو 

المبارزة  واتحاد  المصارعة  واتحاد 

واتحاد الجمباز.

األول  التحضيري  االجتماع  وعرف 

المقرر  من  بلدا   58 ممثلي  حضور 

والذي  »قونية«  موعد  في  مشاركتهم 

بعد  رياضي  حدث  أهم  كثاني  ُيعد 

إلى عدد  األولمبية وهذا بالنظر  األلعاب 

التضامن  ألعاب  دورة  في  المشاركين 

يصل  أن  المتوقع  ومن  اإلسالمي، 

مشارك   6000 إلى  المشاركين  عدد 

الفردية  الرياضات  من  العديد  في 

والجماعية.

لأللعاب  الخامسة  الطبعة  وأجلت 

من  سبتمبر  في  ستنظم  كانت  التي 

 2022 أغسطس  شهر  إلى  عامر2021 

كورونا،  فيروس  جائحة  بسبب 

وتعتبر ألعاب التضامن اإلسالمي حدثا 

رياضيون  فيه  يشارك  هاما  رياضيا 

متعددو الجنسيات وتنظمها االتحادية 

التي  اإلسالمي  للتضامن  الرياضية 

بالرياض(،   1985 مايو   6 في  تأسست 

برعاية منظمة التعاون اإلسالمي.

قطر تشارك في دورة التضامن اإلسالمي

بعد فوزه على المنتخب األميركي

أدعم الشاطئية لربع نهائي التشيك العالمية
تأهل أدعم الطائرة الشاطئية إلى الدور ربع النهائي 

على  تغلب  ان  بعد  العالمية  التشيك  بطولة  من 

ثالث  في   ..2/3 بنتيجة  األميركي  المنتخب 

الثنائي  أمام  األول  اللقاء  خسر  أن  بعد  المواجهات 

للمنتخب  القطري  الثنائي  واستطاع  البرازيلي.. 

شريف  الثنائي  من  المكون  للشاطئية  الوطني 

يونس وأحمد تيجان من تحقيق الفوز على ثنائي 

تعديل  بعد   ..0/2 بنتيجة  االستوني  المنتخب 

جدول المباريات.. وفوز األدعم اليوم يؤهله مباشرًة 

إلى الدور ربع النهائي من البطولة العالمية.

ويهدف ثنائي منتخبنا إلى تحقيق نتائج إيجابية 

ة 
َّ

خالل البطولة التي تعتبر إحدى الجوالت العالمي

الطائرة  للكرة   
ُّ

الدولي االتحاُد  ينظُمها  التي 

 16 أفضل  مشاركة  تشهد  والتي   ،»FIVB«

خالل   ،Elite16 تصنيف  تحت  منتخًبا 

الفترة من 25 إلى 29 مايو الجاري.

العالمية  للبطولة  الوصول  وقبل 

للكرة  األول  الوطني  منتخبنا  أنهى 

من  الُمكون  الشاطئية  الطائرة 

وأحمد  يونس  شريف  الثنائي 

عالمًيا(،  ل 
َّ
األو )المصنف  تيجان 

معسكر  خالل  من  تحضيراته 

من  بدأ  إيطاليا  في  تدريبي 

الجاري،  الشهر  منتصف 

في  لمشاركته  استعداًدا 

منافسات جولة التشيك.

}

ثنائي أدعم 

الشاطئية

}

ليــلـــــــــــة األبطـــــــــــــال
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منتخبنا لم يخسر أي شوط طوال الدورة

طائرة األدعم تحلق بالذهبية الخليجية
تّوج منتخبنا الوطني للكرة الطائرة بالميدالية 

الخليجية  الرياضية  األلعاب  دورة  الذهبية في 

بثالثة  اإلماراتي  نظيره  على  فوزه  بعد  الثالثة 

الختامي  اليوم  في  أمس  مقابل  دون  أشواط 

المقامة  الدورة  في  الطائرة  الكرة  لمنافسات 

نهاية  حتى  وتستمر  الكويت  دولة  في  حاليا 

رياضي   1700 نحو  بمشاركة  الجاري  الشهر 

الخليجية الست. الدول  ورياضية من 

 14  /  25( بواقع  الثالثة  األشواط  نتائج  جاءت   

و25 / 14 و25 / 16(.

وأكمل منتخبنا بهذا الفوز الذي يعد الخامس 

تواليا له مشواره دون خسارة أي شوط مؤكدًا 

بها  تّوج  التي  الذهبية  للميدالية  استحقاقه 

البحريني  المنتخب  كان  أن  بعد  األولى  للمرة 

الماضيتين  النسختين  في  اللقب  صاحب  هو 

من الدورة.

األخيرة  المواجهة  حسم  في  منتخبنا  ونجح 

فارق  ظل  في  تذكر  صعوبة  دون  لصالحه 

اإلماراتي  المنتخب  وبين  بينه  المستوى 

بادر  حيث  البداية  منذ  واضحا  ظهر  والذي 

ليصل  األول  الشوط  في  بالتقدم  منتخبنا 

 /  14 إلى  تقدمه  عزز  ثم   5  /  9 إلى  بالنتيجة 

على  اإلماراتي  المنتخب  قدرة  عدم  ظل  وفي   7
النتيجة  وصلت  منتخبنا  أداء  نسق  مجاراة 

لصالح  األول  الشوط  ينتهي  أن  قبل   8 /  18 إلى 

.14 /  25 منتخبنا 

الثاني  الشوط  في  المباراة  إيقاع  يتغير  ولم 

 /  8 ليتقدم  تفوقه  في  منتخبنا  استمر  حيث 

للصف  الفرصة  منح  إلى  المدرب  دفع  ما  وهو   3
أن يؤثر  األساسية دون  العناصر  وإراحة  الثاني 

ذلك على األداء في ظل الحالة الجيدة التي ظهر 

الفارق  منتخبنا  ليوسع  الالعبين  جميع  عليها 

للعودة  اإلماراتية  المحاوالت  ورغم   5  /  16 إلى 

تقدمه  على  حافظ  منتخبنا  أن  إال  المباراة  إلى 

المريح لينتهي الشوط الثاني بواقع 25 / 14.

منذ  أيضا  منتخبنا  تقدم  الثالث  الشوط  وفي 

أكثر  بالنتيجة  ابتعد  ثم  صفر   /  4 البداية 

مقابل  في  كبيرة  بأريحية  ليلعب   3  /  10 إلى 

منتخبنا  ليواصل  عديدة  إماراتية  أخطاء 

أفضليته أداء ونتيجة ويتقدم 16 / 7 ولم يتغير 

انتهى  الذي  الشوط  من  تبقى  فيما  الفارق  هذا 

ليحسم   16  /  25 بواقع  منتخبنا  لمصلحة 

نظيفة. بثالثية  الفوز  } تصوير - عباس عليبالتالي 

عبدالله تاج محمد الكويت

سعيد جمعة:

مستوى مشّرف 
للطائرة القطرية

فوز عنابي التنس 
بمسابقة الفرق

للكرة  الوطني  منتخبنا  مدير  الهتمي  جمعة  سعيد  أعرب 

الطائرة عن سعادته بالتتويج بالميدالية الذهبية وقال إن 

الالعبين لم يقصروا وقدموا المطلوب منهم على أكمل وجه 

وباإلضافة إلى تحقيق الميدالية الذهبية استمتع الجميع 

القطرية،  الطائرة  لكرة  مشرف  مستوى  من  قدموه  بما 

قطر  إلى  الخليجي  اللقب  أعاد  التتويج  هذا  أن  إلى  مشيرا 

بعد فترة طويلة لم يفز فيها المنتخب به.

القطرية  األولمبية  والتقدير للجنة  الهتمي بالشكر  وتوجه 

قدموه  وما  الكبيرة  جهوده  على  اإلداري  الوفد  في  ممثلة 

الدورة  في  المشاركة  القطرية  للمنتخبات  تسهيالت  من 

أسهمت في تحقيق النتائج المرجوة.

 /  3 اإلماراتي  نظيره  على  للتنس  الوطني  منتخبنا  فاز 

صفر أمس في أولى مبارياته ضمن مسابقة الفرق بدورة 

األلعاب الرياضية الخليجية الثالثة.

على  شنان  موسى  العبنا  فاز  األولى  الفردي  مباراة  ففي 

 3  /  6( رد  دون  بمجموعتين  الجناحي  فهد  اإلماراتي 

عبد  على  نواف  راشد  فاز  الثانية  المباراة  وفي   ،)3  / و6 

الرحمن الجناحي بمجموعتين أيضا )6 / 1 و6 / 1(، وفي 

شنان  وموسى  شنان  عيسى  الثنائي  فاز  الزوجي  مباراة 

المرزوقي  الله  وعبد  أحمدي  عمر  اإلماراتي  الثنائي  على 

بمجموعتين نظيفتين )6 / صفر و6 / صفر(.

علي غانم.. رئيس االتحاد:

الالعبون كانوا على قدر المسؤولية
القطري  االتحاد  رئيس  الكواري،  غانم  علي  أشاد 

بالميدالية  منتخبنا  بتتويج  الطائرة،  للكرة 

الخليجية  الرياضية  األلعاب  لدورة  الذهبية 

الثالثة وقال إن الهدف من البداية كان هو التتويج 

يتم  لم  ولكن  شوط  أي  خسارة  دون  بالذهبية 

تحت  الالعبين  وضع  لعدم  بذلك  التصريح 

استعادة  في  منتخبنا  نجح  لله  والحمد  الضغط 

الذي فقدناه سنوات طويلة. الخليجي  اللقب 

المسؤولية  قدر  على  كانوا  الالعبين  أن  وأضاف 

الذي  بالمستوى  المباريات  وأدوا  الدورة  هذه  في 

هذه  بأن  منوها  الخليجية  المنتخبات  يناسب 

الخليجية  البطوالت  في  األولى  المرة  هي  تعتبر 

أي  أن يخسر  التي يتّوج فيها منتخب باللقب دون 

لمنتخبنا. التاريخ  سيسجله  ما  وهذا  شوط 

هذه  بعد  راحة  سينالون  الالعبين  أن  إلى  وأشار 

العالمية  للجولة  اإلعداد  بدء  قبل  المشاركة 

سلوفينيا  في  ستقام  التي  العالم  بطولة  ثم  ومن 

فيها  وسيشارك  القادم  أغسطس  شهر  وبولندا 

الطائرة  الكرة  تاريخ  في  األولى  للمرة  المنتخب 

القطرية. { فرحة عنابي الطائرة

»3 × 3« للسيدات

اليوم انطالق 
منافسات السلة

تنطلق اليوم منافسات كرة السلة 

)3 × 3( للسيدات ضمن دورة األلعاب 

الرياضية الخليجية الثالثة.

ويمثل منتخبنا الوطني 4 العبات 

هن: آالء سليمان وهويدا التونسي 

ومنى سعد وياسمين كشكش.

سليمان سعيد:

»الذهبية« لم تتحقق من فراغ
الوطني  منتخبنا  العب  سعيد  سليمان  أهدى 

سعادة  إلى  الذهبية  الميدالية  الطائرة  للكرة 

رئيس  ثاني  آل  حمد  بن  جوعان  الشيخ 

القطري  والشعب  القطرية  األولمبية  اللجنة 

وإنما  فراغ  من  يتحقق  لم  اإلنجاز  هذا  إن  وقال 

والقائمين  والالعبين  االتحاد  جهود  ثمرة  كان 

تعب  لله  والحمد  األندية  في  اللعبة  على 

الجميع لم يذهب سدى.

تشريف  هو  القادم  الطموح  بأن  سعيد  ونّوه 

العالم  بطولة  في  القطرية  الطائرة  كرة 

الالعبين  أن  إلى  السياق  هذا  في  مشيرا 

صورة  بأفضل  الظهور  على  العزم  عاقدون 

المشاركة  في  مشّرفة  نتائج  وتحقيق  ممكنة 

العالمي. بالحدث  للمنتخب  األولى 

بفوزه على اإلمارات »2 / 1«

منتخب البادل يقترب من الذهب
خطا منتخبنا الوطني للبادل خطوة كبيرة 

دورة  في  الذهبية  الميدالية  حصد  نحو 

بعد  الثالثة  الخليجية  الرياضية  األلعاب 

فوزه أمس على نظيره اإلماراتي 2 / 1.

المكون  الثنائي  خسر  األولى  المواجهة  ففي 

أمام  الخنجي  ومحمد  المطوع  جبر  من 

الثنائي اإلماراتي محمد الجناحي وعبد الله 

أهلي بمجموعة واحدة لمجموعتين بواقع )1 

/ 6 و6 / 4 و2 / 6(.
المباراة  وفي 

الثنائي  فاز  الثانية 

سعدون  محمد 

الحجي  الله  وعبد 

اإلمارات  ثنائي  على 

الجناحي  حمد 

الشامسي  وخالد 

دون  بمجموعتين 

مقابل )6 / 2 و6 / 1(.

الثالثة  المباراة  وفي 

عبد  الثنائي  فاز 

سعدون  العزيز 

على  الله  عبد  ومحمد 

فارس  اإلماراتي  الثنائي 

الجناحي وعمر بهروزيان 

نظيفتين  بمجموعتين 

)6 / صفر و6 / 4(.

منتخبنا  يلتقي  وسوف 

نظيره  مع  للبادل  الوطني 

مباراته  في  اليوم  الكويتي 

يضمن  والتي  األخيرة 

التتويج  فيها  الفوز  له 

بالميدالية الذهبية.
{ محمد الخنجي العب منتخبنا للبادل

منتخبا المبارزة والكاراتيه يصالن الكويت
الوطني  منتخبنا  أمس  الكويت  إلى  وصل 

الرياضية  األلعاب  دورة  في  للمشاركة  للمبارزة 

الثالثة. الخليجية 

المال  عبدالله  فهد  من:  كال  المنتخب  وفد  ويضم 

وماسيمو  نيجاس  ورودي  مونتريو  وألفارو  إداريا، 

ومحمد  الفدعق  جابر  والالعبين:  مدربين،  أومري 

وخالد  القحطاني  ومشعل  العوالن  ومحمد  الهزاع 

الله إسماعيل وعلي تركي. حسين وعبد 

وتستمر  غدا  المبارزة  منافسات  تنطلق  وسوف 

المقبل. الثالثاء  حتى يوم 

الوطني  منتخبنا  أمس  الكويت  إلى  وصل  كما 

والتي  غدا  منافساته  النطالق  استعدادا  للكاراتيه 

أيام. تستمر لمدة ثالثة 

إداريا،  الهاجري  مبارك  راشد  الوفد:  ويضم 

األرناؤوط  ومحمد  مدربا،  أحمامي  ومصطفى 

هم:  العبين  وأربعة  الطبيعي  للعالج  أخصائيا 

وأدهم  أشرف  ويمان  رشاد  الله  وعبد  سمير  خالد 

الناصر. عبد 

منتخب اليد 
في مواجهة 

مهمة أمام الكويت
نظيره  مع  اليد  لكرة  الوطني  منتخبنا  يلتقي 

األلعاب  بدورة  مبارياته  ثالث  في  اليوم  الكويتي 

الرياضية الخليجية الثالثة.

ويتطلع المنتخب إلى مواصلة انتصاراته وتحقيق 

المباراتين  في  الفوز  بعد  تواليا  الثالث  فوزه 

اإلمارات  وعلى   20 /  33 السعودية  على  السابقتين 

29 / 21 من أجل االقتراب خطوة أخرى من الميدالية 
نظيره  أمام  األخيرة  المواجهة  خوض  قبل  الذهبية 

البحريني يوم الثالثاء المقبل.
{ من لقاء عنابي اليد األخير
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ضرورة إيجاد بدائل قبل فوات األوان

تنويع  في  المشكلة  تلك  مع  للتعامل  األولى  الخطوة  تكُمن 

التنوع  فقدان  ومعالجة  اإلنسان،  يستهلكه  الذي  الطعام 

البيولوجي، والمساعدة في التكيف مع تغير المناخ، إذ إن هناك 

جميع  في  لألكل  الصالحة  والثمار  النباتات  أنواع  من  اآلالف 

العالمية  التحديات  مواجهة  من  تمكننا  قد  والتي  العالم،  أنحاء 

المستقبل. في 

الحدائق  بمؤسسة  البريطاني  الباحث  برينون،  سام  وبحسب 

أكثر من  فإنه من بين   ،BBC له لموقع  الملكية، في تصريحات 

 417 هناك  العالم،  أنحاء  جميع  في  لألكل  صالحة  نبتة   7000
نباتًا فقط ُمستخدمة على نطاق واسع في الغذاء العالمي، كما 

الحرارية  السعرات  من   %  90 على  الحصول  في  البشر  يعتمد 

15 محصواًل فقط تقريبًا. اليومية لهم على 

للعديد  التوصل  على  التغذية  مجاالت  في  األبحاث  عملت  لذلك 

أساسية  كأطعمة  ُتستخدم  قد  التي  البديلة  العناصر  من 

فيما  المختلفة  العالمية  لألزمات  للتصدي  المقبلة  العقود  خالل 

الذي  المستمر  السكاني  التعداد  تنامي  مقابل  بالغذاء  يتعلق 

.2050 10 مليارات نسمة بحلول عام  يتوقع أن يكسر حاجز 

1 - قناديل البحر

العقود  خالل  معتادًا  أمرًا  البحر  قنديل  لحم  يصبح  أن  يمكن 

منخفضة  الطازجة  البحر  فقناديل  الطعام.  قوائم  في  المقبلة 

بالبروتينات  غنية  ولكنها  والدهون،  الحرارية  السعرات 

األكسدة. ومضادات 

لذلك  قلياًل؛  مطاطيًا  وقوامًا  ومالحة  لذيذة  نكهة  لها  أن  كما 

ملمسًا  يعطي  ولكنه  صلبًا،  البحر  قنديل  يبدو  تجف،  عندما 

البطاطا  رقائق  عن  رائعًا  بدياًل  يجعله  مما  اللسان،  على  ناعمًا 

25 نوعًا  أو إضافة تستدعي المضغ في الوجبات، ويوجد حوالي 

استهالك  ويتم  العالم،  حول  لألكل  الصالحة  البحر  قناديل  من 

وماليزيا  تايالند  مثل  اآلسيوية  الدول  في  بالفعل  معظمها 

واليابان.

2 - األعشاب البحرية

إما  بشكل  متدهورة  العالم  تربة  ثلث  من  أكثر  أن  إلى  نظرًا 

إلى  الناس  يتوجه  أن  الضروري  من  صار  مرتفع،  أو  متوسط 

للغذاء. مهم  كمصدر  البحرية  النباتات 

على  عادة  تنمو  التي  الطحالب  من  نوع  هي  البحرية  األعشاب 

 10.000 حوالي  وهناك  العالم.  حول  الصخرية  الشواطئ  طول 

لألكل  الصالحة  المعروفة  البحرية  األعشاب  من  مختلف  نوع 

.2050 التي قد تكون هي البديل الغذائي األهم بحلول 

النكهات  من  مجموعة  االستخدامات  متعدد  النبات  هذا  ويقدم 

والقوام الذي يستخدم في مجموعة متنوعة من األطباق، بما في 

والعصائر. والكعك  والسلطات  واليخنات  الحساء  ذلك 

الطبيعي  للتاريخ   Natural History Museum موقع  وبحسب 

هو  اليوم  شهرة  البحرية  األعشاب  أكثر  فإن  ببريطانيا، 

لفائف  في  استخدامها  يتم  مجففة  رقيقة  أوراق  وهي  النوري- 

عن  ومطاطي  طري  بديل  وهو  دولسي،  وكذلك  السوشي- 

البطاطا. رقائق 

الفوائد  من  العديد  توفر  البحرية  األعشاب  أن  هو  األهم  لكن 

وظيفة  يدعم  )الذي  والتيروزين  اليود  على  تحتوي  إذ  الصحية؛ 

من  والعديد  األمعاء(  صحة  تعزز  )التي  واأللياف  الدرقية(  الغدة 

األكسدة. ومضادات  والمعادن  الفيتامينات 

3 - اللحوم المزروعة في المختبرات

المزروعة  اللحوم  أن  لألبحاث  العلمي   Prescouter موقع  يوضح 

حيوانية،  خلية  من  المعامل  في  الُمعدة  اللحوم  هي  بالخاليا 

النمو  عامل  ومكونات  الغذائية  بالعناصر  تغذيتها  تتم  والتي 

عدة  مدى  على  اللحم  من  قطعة  إلى  التطور  على  لمساعدتها 

أسابيع.

اللحوم  طهي  طريقة  بنفس  المزروعة  اللحوم  طهي  ويمكن 

مع  تتشابه  أنها  كما  والقلي.  الشوي  ذلك  في  بما  التقليدية، 

م  وُتقدِّ والقوام،  والرائحة  والطعمه  المظهر  في  الطبيعي  اللحم 

الغذائية. العناصر  القدر من  نفس 

األسواق  في  المستزرعة  اللحوم  توفير  يتم  لم  أنه  من  وبالرغم 

50 شركة ناشئة  الرئيسية بعد حتى اليوم، ولكن هناك حوالي 

في مجال اللحوم المستزرعة حول العالم، وقد نجح العديد منها 

البقر والدجاج واألسماك في المختبر. بالفعل في تطوير لحوم 

الرئيسية  األسباب  أحد  هي  التقليدية  الزراعة  أن  إلى  ونظرًا 

أن  يمكن  للطاقة  والموفرة  النظيفة  اللحوم  فإن  المناخ،  لتغير 

األثر  توفير  مع  العالم  سكان  من  متزايد  عدد  إطعام  في  تساعد 

أزمة  تفاقم  في  تساهم  التي  المواشي  لتربية  السلبي  البيئي 

المناخي. ر 
ُّ

التغي

4 - الموز الكاذب وأوراق الشجر

التي  الموز  فصيلة  أقارب  أحد  هو  الكاذب«  »الموز  أو  اإلنست 

نعرفها، ولكن هذا النوع ُيستهلك فقط في جزء واحد من إثيوبيا.

ولكن  لألكل،  صالحة  غير  بالموز  الشبيهة  الفاكهة  تلك  ُتعد 

لصنع  واستخدامها  النشوية  والجذور  السيقان  تخمير  يمكن 

والخبز. العصيدة 

وتشير الدراسات إلى أن المحصول الشبيه بالموز لديه القدرة 

100 مليون شخص في عالم يزداد احترارًا  على إطعام أكثر من 

المناخية. باألزمة  وتضررًا 

نبات  هي   )Pandanus tectorius( البندانوس  شجرة  كذلك 

المحيط  جزر  من  الساحلية  المناطق  في  اليوم  ينمو  صغير 

في  األوراق  ُتستخدم  استزراعه.  ويمكن  الفلبين،  إلى  الهادئ 

آسيا،  شرق  جنوب  أنحاء  معظم  في  والمالحة  الحلوة  األطباق 

أو  نيئة  األناناس  تشبه  التي  الفاكهة  تناول  يمكن  بينما 

الغذاء. مطبوخة؛ ما يجعلها خيارًا عمليًا كمصدر من مصادر 

بما  الصعبة،  المناخية  الظروف  تتحمل  أن  للشجرة  يمكن  إذ 

 .BBC في ذلك الجفاف والرياح القوية ورذاذ الملح، بحسب موقع

.2050 العالمية بحلول  الغذاء  ما يجعلها خيارًا مثاليًا ألزمة 

5 - الحشرات

فإن  الفكرة،  تلك  من  بالقشعريرة  إحساسك  عن  بعيدًا 

والفيتامينات،  والمعادن  واأللياف  بالبروتينات  غنية  الحشرات 

ويتم أكلها بشكل أو بآخر في جميع أنحاء العالم.

مع  الدافئ  التورتيال  خبز  في  المحمصة  ماغوي  ديدان  يتم  مثاًل، 

اليرقات  وُتقديم  المكسيك،  في  والملح  الحار  والفلفل  الليمون 

واليخنات في زيمبابوي. الحساء  الملونة كبديل للحوم في 

الزراعة  مع  ما  يومًا  الحشرات  تربية  تتنافس  أن  يمكن  لذلك 

والطاقة،  والمياه  األراضي  من  أقل  قدرًا  تتطلب  ألنها  الحيوانية؛ 

كما أنها تنبعث منها غازات دفيئة أقل، وبالتالي ال تؤذي النظام 

المواشي. تربية  مثل  البيئي 

لدينا  الطعام  نفايات  تقليل  في  أيضًا  هذا  يساعدنا  أن  يمكن 

على  الحشرات  تتغذى  أن  يمكن  حيث  2050؛  عام  بحلول 

التخلص  يتم  التي  فيها  المرغوب  غير  والخضراوات  الفواكه 

منها.

الغذاء،  لمصادر   World Resource Institute موقع  وبحسب 

المنخفض  الدخل  ذات  للمناطق  حاًل  الحشرات  مزارع  تعد 

الصغيرة. المساحات  ذات  الحضرية  المناطق  وكذلك 

الغربية  األغذية  صناعة  إلى  بالفعل  الحشرات  تسللت  وقد 

الطعام  صانعو  يجد  وقد  للبروتين.  ومستدام  بديل  كمصدر 

المستهلك  لدى  محتمل  اشمئزاز  أي  على  للتغلب  ذكية  طرقًا 

عن طريق طحن الحشرات إلى دقيق أو معجون الستخدامه في 

أو بيعه كوجبات خفيفة. الطهي، 

أن  يمكن  لألكل،  صالحة  حشرة   1900 من  أكثر  وجود  ومع 

أمرًا  والجنادب  الدبابير  على  الخفيفة  الوجبات  تناول  يصبح 

شائعًا قريبًا، وحتى قد تصبح الوجبة المفضلة خالل سنوات.. 

َمن يدري!

في ظل تنامي مشكلة االحتباس الحراري والتغير 
المناخي العالمية إضافة إلى تداعيات دولية في 
أزمة الغذاء نتيجة الحرب الروسية على أوكرانيا، 

بات من الضروري البحث عن بدائل محتملة 
للعديد من العناصر الغذائية المهمة التي قد ال 

نتمكن من مواصلة االعتماد عليها خالل األعوام 
أو حتى العقود المقبلة، خاصة بحلول عام 2050.

أغذية المستقبل

نمت تجارة األطعمة العضوية 
بشكل متزايد على مدى العقدين 

الماضيين، إذ أنفق المستهلك 
األميركي فقط ما بلغ 56 مليار 

دوالر على المنتجات في عام 
2020 وحده، وفقًا لموقع 

 Organic Trade Association
للمنتجات األورغانيك.

ويأتي هذا الرقم في زيادة بلغت 
نسبتها 13 % تقريبًا عن عام 

2019، لذلك ال يبدو أن شعبيته 
تتباطأ أو تتراجع على اإلطالق، 

خاصة مع رواج صيحة 
األطعمة واألكل األورغانيك 
بين نشطاء الصحة العامة 

واللياقة البدنية عالميًا.

الطعام  أن  الناس  بعض  يعتقد  إذ 

األورغانيك أكثر أمانًا وصحة وأغنى مذاقًا 

من األطعمة التقليدية والمزروعة بالطرق 

المعتادة، التي تدخل فيها الكيماويات.

للبيئة،  أفضل  إنه  آخرون  يقول  بينما 

طرق  ضمن  وُيعد  الحيوانات،  ورفاهية 

االستهالك المستدامة ذات األثر البيئي 

المنعدم تقريبًا.

هذا  مختلف  األورغانيك  الطعام  فهل 

الممكن  من  وكيف  فعاًل؟  االختالف 

وما  أعلى،  غذائية  بقيمة  يتمتع  أن 

المنتجات  عن  االختالف  وجه  هو 

التقليدية المعتادة في األسواق؟

ما هو الطعام األورجانيك؟

الذي  »عضوي«  مصطلح  يشير 

األورغانيك  الطعام  تحته  يندرج 

تلك  إنتاج  كيفية  إلى  بأنواعه 

وتحضير  زراعة  تتم  إذ  األطعمة، 

األطعمة العضوية دون استخدام أي 

كيماويات صناعية، أو الهرمونات، 

أو المضادات الحيوية، أو الكائنات 

.)GMOs( المعدلة وراثيًا

المنتج  تصنيف  يتم  ولكي 

الغذائي على أنه عضوي يجب أن يكون خاليًا تمامًا من 

.BBC Good Food المضافات الغذائية االصطناعية، وفقًا لموقع

والتلوين  الحافظة  والمواد  الصناعية  الُمحليات  ذلك  ويشمل 

من  تطيل  التي   ،)MSG( الصوديوم  أحادية  والغلوتامات  والنكهات 

عمره االفتراضي.

والغذاء العضوي بشكل عام هو نتاج نظام زراعي يتجنب استخدام 

األسمدة والمبيدات من صنع اإلنسان، أو منظمات النمو ومضافات 

األعالف الحيوانية في تربية المواشي والدواجن.

على  يعمل  لإلنتاج  نمط  هي  العضوية  الزراعة  لذلك،  إضافة 

تناوب  على  وتعتمد  واقتصاديًا.  واجتماعيًا  بيئيًا  مستدام  إنتاج 

المحاصيل واستخدام السماد الحيواني والنباتي وإزالة األعشاب 

الضارة يدويًا والمكافحة البيولوجية لآلفات.

تميل  و

عضويًا  المزروعة  المحاصيل 

مثاًل إلى استخدام األسمدة الطبيعية مثل فضالت النباتات الُمعدة 

ل لتحسين معدالت نمو النبات. كما ال يتم إعطاء المضادات  للتحلُّ

في  عضويًا  تربيتها  تتم  التي  للحيوانات  الهرمونات  أو  الحيوية 

الطبيعة.

وتميل الزراعة العضوية إلى تحسين جودة التربة والحفاظ على 

المياه الجوفية، كما أنها تقلل من نسبة التلوث، ما يكون له تأثير 

أفضل على البيئة.

وُتعد نوعيات الطعام األورغانيك األكثر شيوعًا التي يتم شراؤها من 

األسواق المتخصصة هي الفواكه والخضراوات والحبوب ومنتجات 

األلبان واللحوم.

العضوية  المنتجات  أيضًا  تتوفر  كما 

عة، مثل المشروبات الغازية والبسكويت والتسالي وبدائل  الُمصنَّ

اللحوم النباتية.

وبالرغم من أن الطعام العضوي دائمًا ما يكون أغلى سعرًا، لتطّلبه 

أو  عناية خاصة ورعاية مباشرة أكبر وفترات زمنية أطول لزراعته 

تحضيره، فإن هناك العديد من المميزات التي ستجعلك مستعدًا 

لدفع هذا الفارق من المال، وهي كاآلتي:

فيتامينات وقيمة غذائية أكبر

مضادات  من  المزيد  على  عضويًا  المزروعة  المحاصيل  تحتوي 

األكسدة والفيتامينات، وفقًا للعديد من األبحاث الُمثبتة علميًا.

 Healthline موقع  بحسب  دراسات  وجدت  إذ 

تحتوي  العضوية  األطعمة  أن  للصحة، 

بشكل عام على مستويات أعلى من مضادات 

مثل  الدقيقة،  المغذيات  وبعض  األكسدة، 

فيتامين سي والزنك والحديد.

مضادات  مستويات  تكون  أن  يمكن  كما 

األكسدة فيه، سواء النباتي أو الحيواني، أعلى 

بنسبة تصل إلى 69 % في هذه األطعمة.

بحسب   ،2003 عام  أجريت  دراسة  وجدت  كما 

موقع PubMed للطب، أن التوت والذرة المزروعة 

عضويًا مثاًل تحتوي على 58 % أكثر من مضادات 

من  أعلى  كميات   %  52 إلى  يصل  وما  األكسدة، 

فيتامين سي.

الفاكهة  استبدال  ُيسهم  ذلك  على  عالوة 

عضوية،  بنسخ  العادية  والحبوب  والخضراوات 

نظامك  في  إضافية  أكسدة  مضادات  توفير  منها 

الغذائي.

على  تعتمد  ال  العضوية  النباتات  أن  إلى  ونظرًا 

تنتج  فهي  نفسها،  لحماية  الكيميائية  المبيدات 

وهي  بهم،  الخاصة  الحماية  مركبات  من  المزيد 

في  استهالكها  المهم  من  التي  األكسدة  مضادات 

النظام الغذائي اليومي.

مواد كيميائية أقل

العضوية  األطعمة  شراء  الناس  من  الكثير  يختار 

ب المواد الكيميائية االصطناعية، التي تترسب  لتجنُّ

في الثمار واللحوم التي يستهلكها الجسم.

قد  األورغانيك  الطعام  تناول  أن  إلى  الدالئل  وتشير 

يقلل من تعرضك لبقايا المبيدات والبكتيريا المقاومة 

للمضادات الحيوية، التي ُتسهم في اإلصابة باألمراض 

بمجلة  المنشورة  الدراسات  إحدى  المتطورة..وجدت 

The British Journal of Nutrition للغذاء، أن مستويات 
الكادميوم، وهو معدن شديد السمية، كانت أقل بنسبة 

48 % في المنتجات العضوية.
مبيدات  بقايا  وجود  احتمال  كان  ذلك،  إلى  باإلضافة 

أربع مرات أقل عن  اآلفات في المحاصيل غير العضوية 

المعدالت المعتادة في الطعام المزروع بطرق تقليدية.

وتشير الدالئل العلمية أيضًا إلى أن خطر التعرض لبقايا 

سرطانية  لتطورات  يؤدي  قد  األطعمة  في  اآلفات  مبيدات 

على المدى البعيد.

طازج أكثر وأغنى مذاقًا

يمكن أن تكون اللحوم والحليب العضوي أكثر ثراًء ببعض 

العناصر الغذائية التي ُتسهم في جعل الطعام األورغانيك 

أغنى مذاقًا عن الخيارات األخرى.

وُنشرت   2016 عام  ُأجريت  أوروبية  دراسة  نتائج  تظهر  إذ 

بموقع Help Guide للصحة، أن مستويات بعض العناصر 

الغذائية، بما في ذلك أحماض أوميغا 3 الدهنية، كانت أعلى 

بنسبة تصل إلى 50 % في اللحوم العضوية والحليب عنها 

في اإلصدارات التقليدية المرتفعة.

وهو بدوره ما يعزز من مذاق تلك األطعمة وال يتالعب في نكهتها 

األصلية أو يتدخل بأي شكل في تعديلها أو تعديل شكلها الخارجي 

مثل المنتجات التقليدية.

البدائل  عن  أكثر  طازجًا  يكون  ما  غالبًا  العضوي  الطعام  أن  كما 

األخرى، ألنه ال يحتوي على مواد حافظة تجعله يدوم لفترة أطول 

لكي يحقق المبيعات في األسواق.

)ولكن ليس دائمًا، لذا  المنتجات العضوية أحيانًا  إنتاج  كما يتم 

راقب المنتجات التي تستهلكها بعناية( في مزارع صغيرة بالقرب 

من مكان بيعها لضمان االستهالك السريع.

مواد كيميائية أقل وقيمة غذائية أكبر

طعام األورغانيك

لحوم المختبرات والموز الكـــــــاذب والقناديل
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أكواد االستجابة 

»QR« السريعة

إليكم شرحًا مبسطًا يجيب عن األسئلة األكثر شيوعًا 

.»QR« حول أكواد االستجابة السريعة

1 - ما هي أكواد االستجابة السريعة »QR«؟
ثنائي  باركود  عن  عبارة  السريعة  االستجابة  أكواد  باختصار، 

ورأسي، يختلف هذا  أفقي  اتجاهين،  البيانات في  األبعاد يخزن 

البيانات  يخزن  الذي   )EAN /UPC( البعد  أحادي  الباركود  عن 

أفقيًا.

لفك  اتجاه  أي  من  السريعة  االستجابة  أكواد  مسح  يمكن 

شفرتها، مقارنة بالباركود أحادي البعد الموجود على المنتجات 

مسح  الكاشير  موظف  على  يتوجب  حين  ماركت،  السوبر  في 

طوياًل  وقتًا  ذلك  في  ويستغرق  اليمين،  إلى  اليسار  من  الباركود 

بعض األحيان.

للباركود  الشركات  توفرها  التي  األنواع  من  العديد  هناك  أن  ومع 

األكثر  هو   »QR« السريعة  االستجابة  كود  فإن  األبعاد،  ثنائي 

شيوعًا وانتشارًا.

التي يخزنها كود االستجابة السريعة؟ البيانات  2 - ما 
لكن  األكثر،  على  رقمًا   30 يخزن  البعد  أحادي  الباركود  إن 

باإلضافة  هذا  رقمًا،   7089 تخزين  يمكنه  األبعاد  ثنائي  الباركود 

وأرقام  والروابط  النصوص  مثل  البيانات،  من  أخرى  أنواع  إلى 

اإللكتروني  البريد  ورسائل  القصيرة  النصية  والرسائل  الهواتف 

وبيانات االتصال وبيانات الموعد والتاريخ.

ونظرًيا يمكنك تخزين أي نوع من البيانات عليها، في هذا الفيديو 

صغيرة  لعبة  ببرمجة  سيه،  كيه  مات  الشهير  اليوتيوبر  يقوم 

استجابة  كود  عبر  بالكامل  محمّلة  تكون  أن  تستطيع  للغاية 

تصويره  بمجرد  كود  يظهر  الفيديو  نهاية  في   .QR Code سريع 

أنظمة  على  تعمل  الثعبان  لعبة  من  نسخة  بتحميل  سيقوم 

ويندوز.

ال  االحتماالت  فإن  رابطًا  السريعة  االستجابة  كود  يخزن  وحين 

تنتهي، من تشغيل ملف فيديو إلى تحميل تطبيق على الهاتف 

بصفحة  اإلعجاب  أو  تويتر،  على  تغريدة  كتابة  إلى  المحمول، 

ذلك  من  وأكثر  الخريطة،  على  االتجاهات  إظهار  إلى  فيسبوك، 

أي  في  استعمالها  يمكن  السريعة  االستجابة  أكواد  إن  بكثير. 

وظيفة متعلقة باألعمال التجارية، من اللوجستيات إلى الدعاية 

إلى خدمة العمالء، والقائمة تطول.

لكن  عليها،  المخزنة  البيانات  وما  هي  ما  أعرف  اآلن  حسنًا،   -  3
كيف تعمل؟

ستحتاج إلى ماسح للباركود ثنائي األبعاد لفك تشفير البيانات، 

من  المعروفة،  التطبيقات  متاجر  على  متاحة  التطبيقات  وهذه 

Google Play Store.. إلخ. iTunes إلى 
حين   ،Clue ألعاب  في  المخفية  األدلة  عن  البحث  مثل  األمر  إن 

ترى  لكي  الحمراء  البالستيكية  العدسة  استعمال  عليك  يتعين 

الجهاز،  دون  الدليل  رؤية  يمكنك  ال  الصور.  على  المخفية  األدلة 

السريعة يمكنها تخزين بيانات يصل  أن أكواد االستجابة  غير 

حجمها لعدة غيغابايت.

4 - أين يمكن أن أضع كود االستجابة السريعة؟
في كل مكاٍن تقريبًا: الصحف، إعالنات التلفاز، الفتات الدعاية، 

وشم على الجسد، علبة المنتج، ملصقات المنتجات والمالبس، 

حتى على كعكتك. يمّكنك هذا من الحصول على زياراٍت وتفاعل 

موضع  يكون  أن  على  احرص  لكن  مكان،  أي  في  عمالئك  من 

العلب  أنواع  بعض  ألن  المحمول،  بالهاتف  مسحه  يسهل  الكود 

البالستيكية يمكنها أن تعكس الضوء، ما يصعب مسح الكود.

5 - أريد أن أستعمل كود االستجابة السريعة.. من أين أحصل 
عليه؟

ُينصح  فال  نجاحها،  في  وترغب  كبيرة  حملة  تدير  كنت  إن 

بالتسويق  خبير  استشارة  أواًل  عليك  وحدك،  ذلك  تفعل  بأن 

قرارات.  أي  تتخذ  أن  قبل  الويب،  ومحللي  الباركود  باستعمال 

إلى  وستحتاج  يوميًا،  تتغير  المتاحة  واألدوات  فالتكنولوجيا 

من  هو  ألنه  التغيرات،  هذه  على  اطالع  على  يكون  شخص 

كود  لصنع  الخيارات  بأفضل  شركتك  يزود  أن  يستطيع 

استجابة سريعة يعمل بكفاءة.

هذه التكنولوجيا قد تبدو حديثة للغاية، لكن لها مكانها في عالم 

الهاتف  إلى  مباشرة  التجارية  العالمة  تجلب  ألنها  التسويق، 

عن  المعلومات  من  المزيد  له  وتقدم  للمستهلك،  المحمول 

اإلمكانات  ذات  العادية  المطبوعة  الحمالت  من  الخدمة  أو  المنتج 

المستهدف على  أن جمهورها  التي تعرف  والشركات  المحدودة. 

أقصى  إلى  منها  االستفادة  يمكنها  بالتكنولوجيا  واسعة  دراية 

واسع  مستهدف  بجمهور  تتمتع  التي  بالشركات  بالمقارنة  حد، 

ومتنوع، أو جمهوٍر يقتصر استخدامه على الهواتف البسيطة.

»ما هذه المتاهات المرعبة باللونين األبيض واألسود التي أرى؟«.

إن كنت قد سألت نفسك أو أي شخص آخر هذا السؤال فاطمئن، أنت لست 

وحدك.. يبدو أن التقنيات الجديدة تظهر كل يوم، ومن بين أحدث هذه 

األدوات التقنية في عالم التسويق أكواد االستجابة السريعة )QR(. هذه 

األكواد تظهر في أنحاء البالد على اللوحات اإلعالنية، وفي إعالنات المجالت، 

وحتى على أبواب المنازل المتاحة للبيع، لكن إن فكرت في سؤال شخص 

يعمل بمجال التكنولوجيا ما هذه األكواد على وجه التحديد، فربما 

يستغرق 20 دقيقة في الشرح.

»5« أسئلة تشرح لك ماهيتها

Wi-Fi إلغاء قفل شبكة
Wi-Fi ومنح  إلغاء قفل شبكة  إلى  أحيانًا تحتاج 

ترغب  ربما  للشبكة،  الوصول  على  القدرة  زوارك 

أو  لشركتك،  مفتوحة  وصول  نقطة  توفير  في 

مع  المرور  كلمة  مشاركة  تحب  وال  حفلة  لديك 

الجميع.

الالسلكية  الشبكة  فتح  يكون  الحالة،  هذه  في 

العملية  سهولة  مدى  ولكن  األبسط،  الخيار  هو 

يختلف بناء على جهاز الراوتر.

عن  فقط  عامة  فكرة  تعطيك  التالية  التعليمات 

جهاز  من  األمر  لتجربة  ستحتاج  ولكنك  العملية، 

الخاص  االستخدام  دليل  عن  البحث  أو  الراوتر 

بجهاز الراوتر لديك من أجل التفاصيل.

:Lifewire إليك الخطوات وفق ما نشرها موقع

وفي  لديك،  المفضل  اإلنترنت  متصفح  افتح   .1
»بروتوكول   IP عنوان  أدخل  العنوان  شريط 

اإلنترنت« الخاص بجهاز الراوتر.

 IP عنوان  يكون  الراوتر،  أجهزة  معظم  في 

الراوتر  جهاز  ستجد   .192.168.1.1 هو  االفتراضي 

معدًا على هذا العنوان غالبًا، إال إذا قمت بتهيئته 

مسبقًا بشكل مختلف.

بجهاز  للتحكم  اإلدارية  للواجهة  الوصول  قبل   .2
الراوتر، ستحتاج إلدخال اسم المستخدم وكلمة 

المرور.

قام  من  هو  اإلنترنت  خدمة  مقدم  كان  إذا  انتبه: 

تلك  أعطاك  السابق، فقد  الراوتر في  بإعداد جهاز 

جهاز  تعليمات  في  وستجدها  غالبًا،  البيانات 

الراوتر أو في مكان مشابه.

الراوتر،  مشرف  لصفحة  تصل  عندما   .3
الراوتر  جهاز  عن  المعلومات  من  الكثير  ستالحظ 

الالسلكية. والشبكة 

ولكنك  آلخر،  جهاز  من  قلياًل  القائمة  تختلف 

في  الشبكة  أو  السلكي  إما  األرجح  على  ستختار 

التحكم  أدوات  على  للعثور  الرئيسية  القائمة 

التي تريدها.

4. ومن هناك، قد تحتاج إللقاء نظرة على القائمة 
الفرعية واختيار الحماية الالسلكية.

الالسلكية  شبكتك  إعدادات  جميع  ستجد  وإال، 

إن  لترى  خاللها،  تصفح  الصفحة،  نفس  على 

أو  الحماية  إعدادات  على  العثور  بإمكانك  كان 

وضع الحماية.

على  تعيينه  ستالحظ  الخيار،  تحديد  بعد   .5
القائمة  اختر  مشابه.  شيء  أو   WPA2 Personal

المنسدلة ثم اختر تعطيل.

هام: سيؤدي ذلك إلى اختفاء العديد من إعدادات 

الحماية األخرى، بما في ذلك كلمة المرور.

6. عند تعطيل التشفير الالسلكي، اضغط على 
األزرار حفظ وتطبيق لجهاز الراوتر.

صفحة.  كل  جانب  أو  أسفل  العادة  في  تجدهما 

إذا  بها  توجد  التي  الصفحة  نهاية  إلى  تصفح 

كنت ال تراهما.

الصفحة،  تحميل  إعادة  وانتظر  حفظ،  اختر   .7
ثم اختر تطبيق لجعل تلك التغييرات دائمة.

هام: مجددًا، قد تختلف الخيارات قلياًل بناء على 

جهاز الراوتر.

الراوتر  لجهاز  الوصول  اآلن  للجميع  يمكن   .8
واالتصال بالشبكة بدون كلمة مرور.

الحماية،  إعدادات  تعيين  إعادة  تريد  عندما   .9
الحماية  قائمة  واختر  الراوتر،  إعدادات  إلى  عد 

.WPA2 Personal المناسبة، ثم اختر

قوية،  مرور  كلمة  وحدد   ،AES تشفير  استخدم 

ليسري  مجددًا  التغييرات  وتطبيق  حفظ  ثم 

مفعولها.

فتح اإلنترنت بسهولة بكاميرا الهاتف

QR Code إلى Wi-Fi تحويل كلمة مرور شبكة
إذا كنت ال تحفظ كلمة مرور شبكة Wi-Fi لديك، 

سُتدرك  ومعقدة،  طويلة  مرور  كلمة  تستخدم  أو 

 QR إلى   Wi-Fi شبكة  مرور  كلمة  تحويل  أهمية 

التقاطه  يسهل  سريع  استجابة  رمز  أو   ،Code
على  تسجيله  ليسهل  سواء  الكاميرا،  بواسطة 

وأصدقاؤك  ضيوفك  ليستخدم  أو  جديد،  جهاز  أي 

اإلنترنت المنزلي لديك بسهولة.

إلى   Wi-Fi كيفية تحويل كلمة مرور شبكة 

 QR Code
االستجابة  رمز  إنشاء  أداة  إلى  اذهب 

المكتبي،  الجهاز  متصفح  من  السريع 

.qifi.org :مثل

أدخل اسم الشبكة )SSID( ونوع التشفير 

وكلمة المرور.

سريع  استجابة  رمز  إنشاء  يمكنك 

على  أو  الثالجة  على  ولصقه  وطباعته 

جهاز الـWi-Fi، ولن تحتاج بعد اآلن إلى 

كتابة كلمة المرور مجددًا.

أخرى  أدوات  استخدام  يمكنك 

رموز  إلنشاء   ZXing أداة  مثل 

أداة  أو  السريعة  االستجابة 

QR4، وإذا لم تكن ترغب 
أي  استخدام  في 

إلكتروني،  موقع 

يمكنك 

أو  آيفون  جهاز  من  سيري  اختصارات  استخدام 

نصح  كما  سريع،  استجابة  رمز  إلنشاء  آيباد، 

The Next Web الهولندي المهتم بالمحتوى  موقع 

التكنولوجي.

هاتف  عبر  سريع  استجابة  رمز  إلنشاء  وعمومًا؛ 

 QR Code آيفون، غالبًا ستحتاج إلى تطبيق مثل

سوى  عليك  يكون  ولن   ،QR Scanner أو   Reader
الضغط على زر »إنشاء/Create« أو عالمة اإلضافة 

.+
عبر  أو  الكاميرا،  بتطبيق  إما  فيكون  فتحه  أما 

إلى   )Code Scanner( الرموز  مسح  أداة  إضافة 

اختر   »Settings/اإلعدادات« من  التحكم:  مركز 

على  واحرص   ،»Control Center/التحكم »مركز 

إلى   )Code Scanner( الرموز  مسح  أداة  إضافة 

 Make Use of قائمة االختصارات، كما شرح موقع

المهتم بالمواضيع التكنولوجية.

تطبيق  خالل  من  أو 

 ،)Wallet( المحفظة 

مع  إال  تعمل  ال  ولكنها 

يمكن  التي  الرموز 

المحفظة  لتطبيق 

فقط،  عليها  العمل 

صعود  بطاقات  مثل 

قسائم  أو  الطائرات 

وعلى  الخصومات، 

عليك  سيكون   
ٍّ

كل

»تحرير  على  النقل 

 E d i t / ت قا لبطا ا

»مسح  ثم   ،»Passes
.»Scan Code/الرمز

رمز  إنشاء  أردت  وإذا 

من  سريع  استجابة 

لموقع   URL عنوان 

رابط  أو  إلكتروني 

فيديو أو ملف، أو حتى 

صورة فتحتها في رابط 

منفصل، يمكنك فعل 

ذلك من داخل متصفح 

على  كروم  جوجل 

صفحة  افتح  الهاتف، 

الموقع التي تود إنشاء 

رمز لها، ثم انقر على زر 

الثالث  )النقاط  القائمة 

و»رمز   ،»Share/مشاركة« اختر  ثم  اليمين(،  أعلى 

.»QR Code/استجابة سريعة

باركود ثنائي األبعاد 
يخزن البيانات 

في اتجاهين
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سعد المهندي

سينما بالزا )1(
MALAYALAM3:15

MALAYALAM5:30

TELUGU7:45

TELUGU10:45

سينما بالزا )2(
TAMIL3:00

HINDI6:00

TAMIL8:15

TAMIL11:45

45:

سينما بالزا )3(
 GULLIVER RETURNS3:30

SAMSAM5:15

FIRESTARTER7:00

EL ANKABOOT8:45

MALAYALAM11:00

:11

سينما الالند مارك )1(

12:00كوني والقطة
MALAYALAM1:30
24:00 سونيك القنفذ

URDU6:15
MALAYALAM8:15

HINDI11:15
سينما الالند مارك )2(

211:45 سونيك القنفذ
MALAYALAM2:00

HINDI5:00
MALAYALAM8:00
MALAYALAM11:00

سينما الالند مارك )3(

MALAYALAM11:30
2:20مرمادوك
TAMIL4:00

26:45 سونيك القنفذ
8:45عملية اللحم المفروم

TAMIL11:00

سينما المول )1(

KANNADA 1:45 

MALAYALAM 4:00

 6:45 فارس

HINDI 8:40

HINDI 11:15 

سينما المول )2(

TELUGU 1:30 

4:15 2 سونيك القنفذ

MALAYALAM 6:30

MALAYALAM 8:30

MALAYALAM 11:15
سينما المول )3(

MALAYALAM 1:30

 4:00 مافريك، توب غان

 6:30 مافريك، توب غان

 9:00 مافريك، توب غان

 11:30 مافريك، توب غان

سينما بالزا )1(
MALAYALAM 1:30 

MALAYALAM 4:15

 6:15 مافريك، توب غان

8:40 مافريك، توب غان

11:00 مافريك، توب غان
سينما بالزا )2(

HINDI 1:30 

4:15 لمحة

MALAYALAM 5:45 

HINDI 8:30

MALAYALAM 11:15
سينما بالزا )3(

TELUGU1:45

MALAYALAM 4:30 

7:00فارس

MALAYALAM8:50

HINDI 11:15

سينما الالند مارك )1(

12:00كوني والقطة
MALAYALAM1:30
24:00 سونيك القنفذ

URDU6:15
MALAYALAM8:15

HINDI11:15
سينما الالند مارك )2(

211:45 سونيك القنفذ
MALAYALAM2:00

HINDI5:00
MALAYALAM8:00
MALAYALAM11:00

سينما الالند مارك )3(

MALAYALAM11:30
2:20مرمادوك
TAMIL4:00

26:45 سونيك القنفذ
8:45عملية اللحم المفروم

TAMIL11:00

سينما المول )1(

TAMIL3:00
 SONIC THE HEDGEHOG 26:00

TAMIL8:15
MALAYALAM11:15

سينما المول )2(

TELUGU3:15
HINDI6:15

TELUGU8:30
MALAYALAM11:30

سينما المول )3(

SAMSAM3:15
MALAYALAM4:45

 EL ANKABOOT7:00
FIRESTARTER9:15

TAMIL11:00

»النظافة العامة« أعلنت عن جهودها خالل أبريل

»9428« جرعة خالل الـ »24« ساعة األخيرة

رفع »16479.52« 
مخلفات صلبة

»89.7 %« من سكان قطر تلقوا اللقاح

إغالق مروري على طريق الشمال

أعلنت وزارة البلدية عن أرقام توضح جهود إدارة النظافة العامة 

خالل شهر أبريل الماضي، حيث رفعت وحدات النظافة 

»16479.52« مخلفات صلبة، و»58245.78« مخلفات منزلية، 

و»2190.83« مخلفات بناء، و»32879.59« مخلفات الرمي 

العشوائي، و»244.98« فرز النفايات من المصدر »الحاوية 

الزرقاء«. 

وقامت إدارة النظافة العامة بمهام »20580« غسيل حاويات، 

و»667« عقود إيجار حاويات، و»525« توفير حاويات، و»103« 

سيارات مهملة، و»38« لوحات إرشادية مهملة، و»240« مخالفات 

لقانون النظافة العامة، و»1641« تنفيذ طلبات الجمهور، و»594« 

حيوانات نافقة، و»6470« إطارات تالفة. 

وتختص إدارة النظافة العامة بإعداد الخطط والبرامج الزمنية 

الالزمة لتنفيذ أعمال النظافة العامة، واإلشراف على مشروع 

النظافة العامة، واإلشراف على القوى البشرية الخاصة بأعمال 

النظافة العامة، وتوزيعها حسب الخطط الموضوعة للتنفيذ، 

واإلشراف على تشغيل المركبات واآلليات الخاصة بجمع 

القمامة والنفايات الصلبة ومتابعة صيانتها، وتوزيعها حسب 

خطط العمل، والقيام بحمالت النظافة العامة بالتنسيق مع 

الجهات المختصة وتوعية المواطنين بشؤون النظافة العامة 

وتنظيم الحمالت اإلعالمية الالزمة لذلك بالتنسيق مع الجهات 

المختصة ونقل المخلفات وطمرها والتخلص منها في األماكن 

التي تحددها الجهات المختصة، وتنظيف الشواطئ والجزر 

في الدولة، وضبط مخالفات النظافة العامة بها، ورفع الحيوانات 

النافقة، ونقل الحيوانات المهملة والضالة وتنظيم إيواء هذه 

الحيوانات في الحظائر بصورة مؤقتة ثم تسليمها إلى اإلدارة 

المختصة بالوزارة، واقتراح القواعد والشروط المنظمة ألعمال 

الشركات الخاصة التي تتولى أعمال النظافة العامة، واإلشراف 

على النظافة العامة، ورفع المركبات المهملة، واإلشراف على 

عقود إيجارات الحاويات، وسحب مياه الصرف الصحي 

للمباني غير المتصلة بشبكة الصرف الصحي بالتنسيق مع 

البلدية المعنية، وإجراء الرقابة الفنية على األقسام المختصة 

بالنظافة العامة في البلديات، وتقديم المساعدة الفنية 

لها، واقتراح مشروعات األدوات التشريعية والنظم الخاصة 

بالنظافة العامة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

أعلنت هيئة األشغال العامة »أشغال« عن إغالق مروري مؤقت 

على طريق الشمال باتجاه الشمال بين تقاطع الشفلحية 

وتقاطع الخور، حيث سيتم تحويل الحركة المرورية لشارع 

الخدمات الغربي لطريق الشمال، يوم اإلثنين 2022/5/30 

من الساعة 1 فجرًا حتى الساعة 5 صباحًا لتركيب لوحات 

مرورية، وذلك بالتنسيق مع اإلدارة العامة للمرور.

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تلقي »89.7 %« من إجمالي سكان 

البالد لجرعتي لقاح كورونا، فيما بلغ عدد جرعات اللقاح المعززة 

ضد »كوفيد - 19« التي تم إعطاؤها ألفراد المجتمع »1617444« 

حتى اآلن، أما إجمالي عدد جرعات اللقاح التي تم إعطاؤها ألفراد 

المجتمع خالل الـ24 ساعة األخيرة فهي »9428« جرعة.

وتواصل دولة قطر معركة التصدي للفيروس من خالل تنفيذ 

أكبر حملة تلقيح للمواطنين والمقيمين في البالد مجانا، 

حيث تجاوز عدد جرعات اللقاح ضد فيروس كورونا التي تم 

إعطاؤها للمواطنين والمقيمين في الدولة »6879319« جرعة 

حتى اآلن، إذ يتم تقديم التطعيم ضد الفيروس من خالل 

مراكز الرعاية الصحية األولية.

الدوحة           $

في الملتقى الكشفي ألخصائيي الجوالة بالكليات والجامعات

»الكشافة القطرية« تختتم مشاركتها العربية

في  القطرية  والمرشدات  الكشافة  جمعية  شاركت 

ملتقى أخصائيي نشاط الجوالة بالكليات والجامعات 

نظمه  الذي  الهاشمية  األردنية  بالمملكة  العربية 

اإلقليم الكشفي العربي بالتعاون معجمعية الكشافة 

والمرشدات األردنية واتحاد الجامعات العربية واستمر 

حتى 28 من مايو الحالي..وهدف الملتقى إلى تنمية 

وتعزيز الجانب المعرفي والمهاري والتعرف على مناهج 

والمساهمة  تطبيقها،  وطريقة  الكشفية  الحركة 

هذه  في  الجوالة  عشائر  أنشطة  وتطوير  تعزيز  في 

المحاور،  من  عدًدا  الملتقى  وناقش  المؤسسات. 

بالكليات  الجوالة  نشاط  أخصائيي  ومهام  دور  منها: 

الكشفي  التنظيمي  والهيكل  العربية،  والجامعات 

التعريف  الملتقى  خالل  والعالمي..وتم  العربي 

بالسياسات الكشفية العالمية ومناهج مرحلة الجوالة 

وتم  العربية،  باألنشطة  والتعريف  تطبيقها،  وآليات 

وكيفية  االجتماعات  وإدارة  تنظيم  إلى  أيًضا  ق 
ُّ

التطر

إعداد وكتابة التقارير وتنظيم وإدارةالوقت والتخطيط 

للتنمية الشخصية.

وذكر القائد محمد ناصر المري أن الملتقى يهدف إلى 

الجوالة،  نشاط  في  المشاركين  مهارات  وتطوير  دعم 

بهدف تنمية العمل الكشفي في الجامعات العربية، 

من خالل تسليط الضوء على مهام أخصائيي نشاط 

الجوالة، وخصائص الراشدين وطريقة التعامل معهم، 

بمرحلة  التعريفية  الجلسات  من  مجموعة  بجانب 

وإدارة  وتنظيمها  العشيرة  تكوين  حيث  من  الجوالة 

أنشطتها. كما يهدف الملتقى للتعريف بالسياسات 

الكشفية العالمية، وأنشطة خدمة وتنمية المجتمع، 

والتعريف بالمبادرات الكشفية العالمية ومنها الخاصة 

بالتنمية المستدامة، والحد من استخدام البالستيك، 

ومراكز التميز الكشفية للطبيعة والبيئة واالستدامة، 

والعديد من المبادرات وآليات تطبيقها على المستوى 

الوطني.. ومّثل وفد الكشافة القطرية في الملتقى كل 

من: القائد محمد ناصر المري، والقائد عبد الله حامد 

علي  خالد  والقائد  المري،  فرج  محمد  والقائد  المال، 

فرامرزي.

حذرت إدارة األرصاد الجوية من رياح قوية مع أمواج 

يصاحب  أن  وتوقعت  البحر،  عرض  في  عالية 

الطقس غبار خفيف على بعض مناطق الساحل 

أحيانا، وفي البحر يصاحبه غبار خفيف أحيانا.

شمالية  البحر  وفي  الساحل  على  الرياح  وتكون 

و8   4 بين  األفقية  الرؤية  مدى  ويتراوح  غربية، 

كيلومترات. 

 30 الدوحة  في  متوقعة  حرارة  درجة  أدنى  وتكون 

والكبرى 39 درجة مئوية.

{ حصيلة النظافة العامة 

الدوحة           $
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خالصا  مقعدا  البو  بسام  األردني  حجز 

تمكن  أن  بعد  المعجزات،  عالم  في  له 

من استعادة قدرته على الحركة بعد 25 

عامًا كاملة قضاها قعيد كرسي متحرك 

تدخل  أي  دون  رباعي  بشلل  إلصابته 

طبي.

ولخص »البو« صاحب الـ»66« عامًا ما به 

الله،  إلى  كليًا  يرجع  األمر  بأن  ضر،  من 

في  حالته  من  يأسوا  األطباء  وأن  سيما  ال 

سنوات مرضه األولى، وأخبروه بأن حياته 

كلها رهن 5 سنوات أخرى على األكثر.

وبلغة الواثق يقول »البو« في تصريحات 

الله  بقدرة  »إيماني  محلية:  تليفزيونية 

واألخير على تحملي  األول  الباعث  كانت 

صارحني  حين  ولهذا  المرض،  مشقة 

الطبيب بأن إصابتي بالتصلب العضلي 

لم  له عالج  الجانبي مرض عضال ليس 

ويقين  ببساطة  كالمه  واستقبلت  أفزع، 

بأن الله لن يخذلني«.

مرضه  بداية  تفاصيل  »البو«  ويستذكر 

حيث بدأت أطرافه تخر رويدًا رويدًا، ولم 

بين  ما  زوجته  يخير  أن  من  بد  له  يكن 

مع  البقاء  آثرت  أنها  إال  الرحيل،  أو  البقاء 

زوجها حتى النهاية.

وبت  كليًا  المرض  »أقعدني  ويتابع: 

بعد  رأسي،  تحريك  سوى  أستطيع  ال 

اليسرى  الجهة  من  المرض  تفشى  أن 

الصوت  إلى  وصل  حتى  جسدي  في 

والتنفس والبلع«.

فبعد  الفرج،  جاء  المحنة  جاءت  وكما 

وكما  الواقعة،  من  كاملة  عامًا   25 نحو 

خارت قواي ببطء، استعدت قواي ببطء 

 ،2015 عام  في  طبي،  تدخل  أي  ودون 

وبمزيد من العالج الطبيعي أخدت األمور 

استطعت  حتى  فشيئًا  شيئًا  تتحسن 

كاملة  قرن  ربع  بعد  قدامي  على  الوقوف 

من الجلوس قعيدًا.

كانت  وحدته  الزوج  معاناة  ليست 

مع  كان  المتشرك  فالقاسم  المأساة، 

قرن  ربع  مدى  على  تقبلت  التي  الزوجة 

أن تكون إلى جوار زوجها تقاسمه سنوات 

الشقاء كما قاسمته سنوات الفرح.

»أصبحت  »أسمهان«:  تقول  دورها  وحول 

الطفل  مثل  وكان  وأبيه،  أمه  مثل  أنا 

أنه  رغم  معه،  وفّية  وكنت  يتحرك،  ال 

عمري  كان  عندما  البداية  منذ  أبلغني 

22 عاما، أن لي الحرية في تركه، إال أنني 
قلت له: ال يمكن رح أظلني معاك«.

مدينة ألمانية 
تعاقب القطط

نجـــاح عمليـة لــزراعة يديـن
أجرى فريق طبي بريطاني عملية زراعة 

يبلغ  إسكتلندي،  لمواطن  ناجحة  يدين 

أول عملية زراعة  48 عاما، هي  العمر  من 

العالم. يدين في 

ستيفن  المريض  حالة  تشخيص  وتم 

وهو  الجلد،  تصلب  بمرض  غاالغر 

تندًبا  يسبب  نادر  ذاتي  مناعي  مرض 

بعد  الداخلية،  واألعضاء  الجلد  في 

منذ  عادي  غير  جلدي  بطفح  أصيب  أن 

13 عاًما. حوالي 

الخبراء  فكرة  البداية  في  غاالغر  ورفض 

المضي  ذلك  بعد  قرر  لكنه  يدين،  زرع 

الرغم من المخاطر. قدًما على 

وقال غاالغر: »بدأت يدي في اإلغالق، ولم 

أستطع  لم  لالستعمال،  صالحة  تعد 

األشياء«،  رفع  سوى  شيء  أي  فعل 

بأي  اإلمساك  أستطع  »لم  مضيفا: 

وأشياء  مالبس  ارتداء  كان  لقد  شيء، 

أبلغني  القبيل صراًعا.. وعندما  من هذا 

غالسكو  مدينة  في  هارت  البروفيسور 

عن عملية زرع يد ضحكت، واعتقدت أن 

هذا هو نوع من عصر الفضاء، ولكن بعد 

التفكير تحدثت أكثر إلى البروفيسور«.

استيقظت  العملية  »بعد  غاالغر:  وتابع 

شيء  كل  تماًما،  سريالًيا  األمر  وكان 

اللحظة  ومنذ  السرعة  بهذه  حدث 

كان  العملية  من  فيها  استيقظت  التي 

االثنتين«. يدي  تحريك  بإمكاني 

األكبر،  الشيء  هو  »األلم  أن  إلى  وأشار 

وكنت  مروعا،  العملية  قبل  األلم  كان 

يمكن  ال  لدرجة  اآلالم  من  بالكثير  أشعر 

تصديقها، لكن اآلن ال أشعر بأي ألم على 

اإلطالق«. 

جديدة  فرصة  أعطتني  »لقد  وأضاف: 

اآلن  صعبة  األمور  أجد  زلت  ما  للحياة، 

مع  أسبوع  كل  تتحسن  األمور  ولكن 

والوظيفيين،  الفيزيائيين  المعالجين 

كل شيء يتحسن ببطء.

جراحية  لعملية  غاالغر  خضع  وقد 

 2021 أواخر  ساعة   12 نحو  استمرت 

بعد العثور على متبرع، مؤكدة أنه بعد 

تحسنت  العملية،  من  أشهر   5 من  أكثر 

حالة غاالغر، كثيرا، وعلى الرغم من أنه 

تتطلب  مهام  أداء  اآلن  حتى  يستطيع  ال 

في  يأملون  األطباء  أن  إال  كبيرة،  مهارة 

الطبيعية. لحالتهما  يديه  عودة 

من  كاي،  سيمون  البروفيسور  وقال 

»كانت  التعليمية:  »ليدز«  مستشفيات 

ضخما  جماعيا  مجهوًدا  العملية  هذه 

وغالسكو،  ليدز  في  الزمالء  فيه  شارك 

تختلف عملية زراعة اليد اختالفا كبيرا 

عمليات  من  غيرها  أو  الكلى  زراعة  عن 

زرع األعضاء«.

النفس  وعلماء  نحن  »نقوم  وأضاف: 

والخبراء لدينا بتقييم وإعداد المرضى، 

على  قادرين  سيكونون  أنهم  من  للتأكد 

الجسم  رفض  ومخاطر  نفسيا  التأقلم 

المزروعة«. لألعضاء 

أردني يشفى من الشلل بدون تدخل طبي
أغلى حوض 
استحمام 
في العالم

تعود رحلة تصميم أغلى حوض 

استحمام في العالم، الذي ُأطِلق عليه 

اسم الجوهرة، إلى 180 مليون سنة 

مضت حين كانت الديناصورات 

تتجول في األرض.

فقد تم تصنيع حوض الجوهرة، 

الذي يعد أحد أجمل أحواض 

االستحمام في العالم، من مواد خام 

وطبيعية عمرها 180 مليون سنة، 

بدأت كشجرة وانتهى بها األمر خشبا 

أحفوريا متحجرا يحتوي على أحجار 

كريمة تكونت خالل فترة عمره 

الطويلة، إذ يعتقد أن هذه المواد لها 

فوائد عالجية.

م حوض  ويقول نايجل فينويك، مصمِّ

الجوهرة، إن الحجر األساسي الذي 

ُحفر منه حوض االستحمام، فاق وزنه 

14 طنا، مشيرا إلى أنه تم استخدام 
رافعة وبكرة لتفادي اإلضرار بالبيئة، 

الستخراجه من األدغال واستغرق 

ذلك ستة أسابيع، تلتها رحلة شاقة 

لنقل القطع إلى الشاحنات ووسائل 

النقل المختلفة إليصالها إلى استديو 

فينويك.

وكشف فينويك أن حوض الجوهرة، 

الذي يعد األغلى في العالم، يبلغ 

سعره مليون دوالر أميركي، مؤكدا أنه 

تم بيعه ألثرياء وضعوه في قصورهم 

رافضا الكشف عن أسمائهم.

من جهتها، كشفت مستشارة شركة 

تصنيع أحواض الجوهرة دانييال 

هاربر، أن فينويك يستحصل على 

إذن من الحكومات المحلية المعنية 

لينقب عن المواد الخام وكل قطعة 

ثمينة مرتبطة بعملية تصنيع 

الحوض، مشيرة إلى أن العثور على 

المواد الخام واستخراجها قد يتطلب 

أشهرًا طويلة.. وتضيف هاربر أنه 

تم تسليم حوض الجوهرة لعمالء 

في منطقة الشرق األوسط وشمال 

إفريقيا، نظرًا لتقديرهم الجمال 

القديم والتاريخ المذهل لهذه القطع 

الفنية االستثنائية، علمًا أن العالم 

العربي يأخذ االعتبارات الصحية على 

محمل الجد.

»الجد األكبر«.. 
»5« آالف عام وأكثر!

في  مورقة  خضراء  غابة  تكون  ربما 

جنوب تشيلي موطنا ألقدم شجرة في 

جديدة  دراسة  توصلت  أن  بعد  العالم 

إلى أن شجرة قديمة من فصيلة السرو 

أن  يمكن  األكبر«  »الجد  باسم  تعرف 

يزيد عمرها على خمسة آالف عام.

عمرها  تحديد  من  العلماء  يتمكن  ولم 

بدقة بناء على ما يسمى حلقات جذع 

جذعها. ضخامة  بسبب  الشجرة 

استخراج  يتم  ما  المعتاد  وفي 

بقطر  الخشب  من  أسطوانية  حلقة 

حلقات  إحصاء  أجل  من  واحد  متر 

شجرة  جذع  قطر  لكن  الشجرة، 

»الجد األكبر« يصل إلى أربعة أمتار.

وهو  باريتشيفيتش،  جوناثان  وقال 

العينة  إن  الدراسة،  قاد  الذي  العالم 

التأريخ  وأساليب  استخرجوها  التي 

الشجرة  عمر  أن  إلى  تشير  األخرى 

5484 سنة. يصل إلى 

أن  الطريقة  هذه  »توضح  وأضاف: 

النمو  مسارات  جميع  من  بالمائة   80
هذه  عمر  أن  أن  لنا  تكشف  الممكنة 

خمسة  على  يزيد  الحية  الشجرة 

 20 بنسبة  فرصة  هناك  سنة.  آالف 

أصغر  الشجرة  تكون  أن  فقط  بالمائة 

عمرا«.

الشجرة  لهذه  المقدر  العمر  ويزيد 

بأكثر من 500 عام على الرقم القياسي 

 4853 عمرها  صنوبر  لشجرة  الحالي 

كاليفورنيا. في  سنة 

األلمانية  فالدورف  مدينة  أصدرت 

حبسها  على  القطط  مالكي  يجبر  قرارا 

أغسطس  نهاية  حتى  بالمنازل 

يورو  ألف   50 غرامة  مع  الماضي 

للمخالفين.

»القبرة  طائر  لحماية  القرار  ويهدف 

خالل  النادر  »القوبعة«  أو  المتوجة« 

عشه  يبني  حيث  تكاثره،  موسم 

سهلة  فريسة  يجعله  ما  األرض  على 

للقطط.

وانخفض عدد الطيور من هذا النوع في 

العقود  في  حاد  بشكل  الغربية  أوروبا 

ضمن  بعد  يدرج  لم  أنه  غير  األخيرة، 

قبل  من  باالنقراض  المهددة  األنواع 

االتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة.

القرار بغرامة  ويواجه كل مخالف لهذا 

العثور  تم  إذا  يورو   500 قدرها  مالية 

على قطته وهي تتجول في الخارج، 

ألف   50 إلى  الغرامة  تصل  وقد 

قتلت  أو  قطتهم  أصابت  إذا  يورو 

أي طائر من هذا النوع.

جميع  على  القرار  هذا  وسيطبق 

على  المدينة  في  القطط  مالكي 

المقبلة  الثالث  السنوات  مدى 

إلى  أبريل  من  الفترة  في 

أغسطس.

»دويتشر  وقالت 

تيرشوتزبوند«، 

أكبر  وهي 

منظمة 

لشبكة  ألمانيا  في  الحيوانات  لرعاية 

التي  القطط  »منع  إن  يورونيوز، 

للشارع  الخروج  اعتادت 

مفاجئ  بشكل 

تقييد  فيه 

كتها  لحر

وإجهاد لها«.

أن  المنظمة  وأضافت 

للقطط  السلبي  »التأثير 

المغردة  الطيور  هذه  على 

يثبت  ولم  للجدل،  مثير 

طائر  على  خطر-  -وجود 

وفق  والدورف  في  القوبعة 

معلوماتنا«.

في  الناشطة  قالت  فيما 

جيرمني«  باوز  »فور  منظمة 

دانييال شنايدر: »إن تأثير الزراعة 

الحشرات  لقتل  المسببة  المكثفة 

يكون  ربما  الخصبة  األراضي  وتعمير 

التي  القطط  من  بكثير  أكبر  تأثيره 

تصطاد الطيور«.

خلفها  األسباب  »هذه  أن  وتابعت 

محاربة  األفضل  من  سيكون  اإلنسان 

اللوم  إلقاء  من  بدال  الفعلية  األسباب 

على القطط«.

ووفق منظمة »صناعة أغذية الحيوانات 

من  المائة  في   26 فإن  األوروبية«  األليفة 

على  واحدا  قطا  تمتلك  األوروبية  األسر 

 2013 عام  دراسة  قدرت  فيما  األقل. 

لها  يسمح  التي  المنزلية  القطط  أن 

المتحدة  الواليات  في  للشارع  بالخروج 

وحدها تقتل حوالي 2.4 مليار طائر.

عن  الصادرة  األرقام  تشير  حين  في 

أن  إلى  األوروبية  الثدييات  جمعية 

تصطاد  المتحدة  المملكة  في  القطط 

خالل  حيوان  مليون   100 إلى  يصل  ما 

فصلي الربيع والصيف 

منها 27 مليون طائر.

حققت امرأة أميركية تبلغ من العمر 82 

عاما حلمها ونالت الشهادة الجامعية في 

إدارة األعمال بوالية ميرالند األميركية.

على  بالسير  حلمها  بيل  ماي  وحققت 

من  التخرج  شهادة  لقبول  المسرح 

العودة  أن قررت  جامعة ميريالند، بعد 

من  السبعينيات  أواخر  في  للدراسة 

عمرها.

طويلة  مهنية  بمسيرة  بيل  وحظيت 

إلى  العودة  قررت  لكنها  كممرضة، 

الجامعة لدراسة إدارة األعمال كوسيلة 

الخاصة  أعمالها  لمساعدتها في تنمية 

بمجال تنظيم الفعاليات.

في  للعمل  دفعها  الذي  السبب  وعن 

المسيرة  الفعاليات بعد  مجال تنظيم 

إنها  ماي  قالت  بالتمريض،  الطويلة 

والثناء  الدعم  من  بالكثير  »حظيت 

الفعاليات،  تنظيم  في  جهودها  على 

الصحة  وزارة  مراكز  في  عملها  أثناء 

والخدمات اإلنسانية للرعاية الطبية«.

لدي  أن  المشرفون  »اعتقد  وأضافت: 

في  أعمل  كنت  عندما  مميزا..  شيئا 

بتنظيم  قمت  الصحة  خدمات  مراكز 

أعجب  وقد  الكبيرة  األحداث  بعض 

تنسيق  في  بدأت  لذلك  بها،  الجميع 

المعلومات  تكنولوجيا  مؤتمرات 

الخاصة بهم«.

الجامعية  الشهادة  نالت  بيل  أن  يذكر 

من  يوم  بعد  الماضي  األربعاء  يوم 

احتفالها بعيد ميالدها الـ82.

ثمــانينيــة 
تحقق حلمها الجامعي
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أعمــق نقطــــة في المحيـــط
التي  االستكشافية  الحمالت  تتابعت  كامل،  قرن  مدى  على 

والوصول ألعمق نقطة في قيعانه  أغوار خندق ماريانا  تحاول سبر 

واستكشاف أسراره المثيرة وكائناته الغريبة. ومؤخرا نشر موقع 

على  يحتوي  الخندق  هذا  حول  مطوال  مقاال  ساينس«  »اليف 

العديد من المعلومات المذهلة.

ويحتوي  الهالل  شكل  يتخذ  الذي  ماريانا،  خندق  يقع 

على أعمق منطقة في المحيطات وبه أعمق بقعتين 

في كوكب األرض، في غرب المحيط الهادي، شرق 

جزر ماريانا بالقرب من جزيرة غوام )أميركية(.

أي  كيلومترا،   2542 ماريانا  خندق  طول  ويبلغ 

5 أضعاف من األخدود العظيم في والية  أكبر 

ماريانا  خندق  أن  غير  األميركية،  أريزونا 

 69 له  عرض  أقصى  يتجاوز  ال  إذ  أضيق 

المحيطة  المنطقة  وتشتهر  كيلومترا. 

الفريدة،  البيئات  من  بالعديد  بالخندق 

وثاني  الكبريت  منها  يتدفق  منافذ  ففيها 

أكسيد الكربون السائالن، وبراكين الطين 

النشطة والمخلوقات البحرية التي تكيفت 

الضغط  يفوق  الذي  البحري  الضغط  مع 

عند مستوى سطح البحر بألف ضعف.

ماريانا  خندق  من  الجنوبي  الطرف  وفي 

بها  ديب  تشالنغر  اسمها  منطقة  توجد 

من  كان  وقد  المحيط،  في  نقطة  أعمق 

ولكن  السطح  من  عمقها  قياس  الصعب 

الوطنية  اإلدارة  استخدمت   2010 عام  في 

»نوا«  الجوي  والغالف  للمحيطات  -األميركية- 

المحيط وحددت  الصوتية عبر  النبضات  تكنولوجيا 

عمق »تشالنغر ديب« بمسافة قدرها 10 آالف و994 مترا.

التوت البري
 يحسن الذاكرة

انجليا  ايست  جامعة  في  أجريت  جديدة  دراسة  أظهرت 

البريطانية أن تناول وعاء صغير من التوت البري كل يوم يمكن 

اإلدراكية  الصحة  ويحسن  الخرف  من  الوقاية  في  يساعد  أن 

لإلنسان.

أجرى العلماء الدراسة على مجموعة من كبار السن األصحاء مؤلفة 

إعطاء  تم  حيث  عامًا،  و80   50 بين  أعمارهم  تتراوح  شخصًا   60 من 

نصفهم 100 غرام من مسحوق التوت البري المجفف كل يوم لمدة 12 

أسبوعًا، في حين لم يتناول النصف اآلخر التوت البري.

المغناطيسي  بالرنين  التصوير  وفحوصات  الدم  اختبارات  وأظهرت 

تناولوا  الذين  األشخاص  التوت البري كان لديهم تدفق دم بأن 

مهمة  أجزاء  إلى  وتمتعوا أفضل  الدماغ،  من 

أفضل  12 بذاكرة  بعد 

بدء  من  أسبوعًا 

 ، سة ا ر لد ا

نة  ر مقا

باألشخاص الذين لم يتناولوا التوت البري.

تناولوا  الذين  األشخاص  أن  النتائج  أظهرت  سبق،  ما  إلى  إضافة 

الكوليسترول  من  منخفضة  مستويات  لديهم  كانت  البري  التوت 

تحسين  في  جزئيًا  يساهم  قد  مما  المائة،  في   9 بنسبة  السيئ 

مقدرات الدماغ واإلدراك.

ويوصي األطباء بتناول التوت البري نيئًا أو ممزوجًا مع أطعمة أخرى 

يكون بداًل من تناوله على شكل  ما  غالبًا  العصير  ألنه  عصير، 

بكميات  كبيرة من السكر.محماًل 

مكافحة التصحر

جمع  أو  بالشهرة،  لي  غرض  ال  واضحة،  »غايتي 

ما  كل  والشكر،  الثناء  على  للحصول  مبادرات 

األخضر،  باللون  يكتسي  العراق  أرى  أن  هو  أريده 

وأن أساعد الناس في هذا البلد المتهالك«.

وتوت  كاظم  العراقي  الجندي  يتحدث  هكذا 

عشرات  على  بالمياه  يلقي  وهو  متحمسا، 

أخذ  حيث  عمله،  في  مؤخرا  زرعها  التي  الشتالت 

في  التشجير  بنشر  التطوع  مهمة  نفسه،  على 

العواصف  هجوم  من  اليوم  يعاني  الذي  العراق 

الترابية.

ويعيش وتوت )30 عاما( في محافظة بابل جنوب 

بغداد، لكن عمله في البصرة أقصى جنوب البالد، 

إال أنه يزرع حيثما تطأ قدمه.

األشجار  آالف  زراعة  فكرة  تبّنى 

وكلل،  ملل  بدون  الخضراء 

2017 بسبب  »الفكرة بدأت في باله عام  إن  ويقول 

التي  الحلة  مدينته  داخل  النباتي  الغطاء  فقدان 

البدء  قررت  ولذلك  بالخضار،  تعج  ما  يوما  كانت 

البونسيانا  بالزراعة، وأول تجربة كانت مع بذور 

الملكية وشجرة النيم دائمة الخضرة«.

أو  عمله  مكان  في  فراغه  أوقات  يستغل  كان 

المدارس  حدائق  زراعة  لغرض  استراحته 

البعيدة منها،  القريبة من سكنه وحتى  والشوارع 

يفرح  بالمزروعات  يعتني  شخص  يجد  وعندما 

كثيرا، ويشعر أن الطبيعة تكسب أصدقاء جددا.

بخـــاخــــات البحـــر
الجين  وظيفة  تشفير  بفك  باحثون  قام 

في  العصبية  التراكيب  لتشكيل  الضروري 

وفي  حولها.  من  للبيئة  وإدراكها  الفقاريات  رأس 

المؤسسات  من  العديد  -تضمن  دولي  تعاون 

عرض  أكسفورد-  جامعة  بقيادة  البحثية 

في  إليها  توصل  التي  النتائج  البحثي  الفريق 

في  الشهيرة  »نيتشر«  دورية  في  نشرت  دراسة 

18 مايو الجاري.
أليرت«،  »ساينس  موقع  على  نشر  لتقرير  ووفقا 

بخاخات  أو  ِلّيات  الاَ الغاَ أن  الباحثين  بعض  يري 

على  بحرية  )حيوانات  ِميِصّيات  القاَ أو  البحر 

بجسم  ملتصقة  حياتها  تقضي  زجاجة(  شكل 

ثابت في قاع المحيط، ويرى الباحثون أنها أقرب 

األقارب الحية للفقاريات.

لديها  ليست  البحر  بخاخات  أن  الغريب  لكن 

رأس حقيقية، وبدل ذلك يتكون نظامها العصبي 

في  العصبية  الخاليا  من  كتل  من  المركزي 

وجود  مع  الجسم،  من  والخلفية  األمامية  األجزاء 

حبال ظهرية تربط بينهما.

اإلسفنج،  مثل  البحر  بخاخات  حيوانات  وتبدو 

البحر  أو ذيل واضح. وبخاخ  مع عدم وجود رأس 

التي  البحرية  الحيوانات  من  لمجموعة  اسم 

الحيوانات  هذه  وتشتهر  الِزّقّيات،  أيضا  تسمى 

بعادة بخ الماء من خالل إحدى فتحتي الجسم. 

يوم السالحف

احتفل محبو السالحف باليوم العالمي للسلحفاة، 

لتسليط الضوء على أهميتها في الحياة البرية.

واليوم العالمي للسلحفاة هو يوم أنشأته منظمة 

»ATR« األميركية لتشجيع العمل اإلنساني العالمي 

على المحافظة عليها وإنمائها ولفت االنتباه تجاه 

تعرض بعض أنواعها لالنقراض.

وتعد السالحف أقدم المخلوقات على وجه األرض، 

وخصصت األمم المتحدة اليوم العالمى للسلحفاة منذ 

عام 2000، للحفاظ على هذا الكائن المنتمي لفصيلة 

الزواحف.

عاشق الفلك
تمكن هاوي الفلك الياباني كويشي إيتاجاكي من 

رصد انفجار نجمي حدث في مجرة تدعى »إن جي سي 

4647«، األمر الذي تسبب في حالة من االحتفال بين 
هواة ومتخصصي الفلك في أرجاء العالم، ورفع الجميع 

تلسكوبه إلى السماء لرؤية هذا الحدث النادر.

»إن جي سي 4647« مجرة متوسطة الحجم، تقع من 

األرض على مسافة 63 مليون سنة ضوئية، ويعني 

ذلك أن شعاع الضوء الذي نراه منها اآلن قد خرج قبل 63 

مليون سنة.

ويعتقد أن هذا الحدث الفلكي قد يكون من النوع 

المسمى »المستعر األعظم من النوع آي - إيه« 

)Supernova Ia(، وهو حالة نادرة من االنفجارات 

النجمية تحدث فقط مرتين في القرن في مجرتنا.

وفي هذه الحالة، يكون هناك نجمان يدوران حول 

بعضهما، أحدهما يكون في طور العمالق األحمر، 

والثاني في طور القزم األبيض. وألن األبيض ذو قوة 

جذب عالية، يقوم بسحب مادة العمالق األحمر 

بسرعة شديدة. ومع تراكم مادة العمالق األحمر 

على رفيقه القزم بسرعة وقوة، تبدأ بعض التفاعالت 

النووية السريعة والمفاجئة بالحدوث على سطح 

القزم األبيض. وإذا ازداد كّم المادة المنقولة من 

العمالق األحمر إلى رفيقه األبيض على حد معين »حد 

تشاندراشيكهار« )Chandrasekhar limit(، فإنه ينفجر 

محدثا مستعرا أعظم.


