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استعراض 
عالقات 

التعاون الثنائي

تناول األوضاع اإلنسانية في أوكرانياعرض آخر التطورات في أفغانستان

بحث موضوع 
المساعدات 

اإلنسانية

مناقشة إعفاء المواطنين من »شنغن« 
مساعد وزير الخارجية تلتقي الغانم وعددا من المسؤولين األوروبيين قطر تشارك باجتماع 

البنك اإلسالمي للتنمية

سعادة  شارك  قنا-  الشيخ-  شرم 

وزير  الكواري،  أحمد  بن  علي  السيد 

لمجموعة  السنوي  االجتماع  في  المالية، 

شعار  تحت  للتنمية،  اإلسالمي  البنك 

الصمود  الجائحة:  من  التعافي  »بعد 

واالستدامة«، والذي عقد بمركز المؤتمرات 

الدولي في مدينة شرم الشيخ، بجمهورية 

مصر العربية. تم خالل االجتماع مناقشة 

واألربعين  السابع  السنوي  التقرير 

على  والمصادقة   ،»2021« سنة  عن  للبنك 

الحسابات المراجعة، ومحاور أخرى، منها 

تاريخ ومكان عقد االجتماع السنوي الثامن 

واألربعين لمجلس محافظي البنك.

سعادته  اجتمع  االجتماع،  هامش  وعلى 

مع كل من سعادة الدكتور محمد معيط، 

العربية،  مصر  بجمهورية  المالية  وزير 

عبدالله  بن  محمد  السيد  وسعادة 

العربية  بالمملكة  المالية  وزير  الجدعان، 

الدين  نور  السيد  وسعادة  السعودية، 

نباتي، وزير المالية والخزانة بالجمهورية 

التركية. تم خالل هذه االجتماعات، التي 

جرت كٌل على حدة، استعراض العالقات 

في  الثالث  الدول  من  وكل  قطر  دولة  بين 

المجال المالي.

ترقيات وتعيينات في 
النيابة العامة 

نشرت الجريدة الرسمية في عددها 

األخير المرسوم رقم »24« لسنة 

»2022«، بتعيين عضو في وظيفة 

رئيس نياية أول، وتعيين »17« عضوا 

في وظيفة وكيل نيابة مساعد، بناًء 

على القانون رقم )10( لسنة »2002« 

بشأن النيابة العامة، والقوانين 

المعّدلة له، وعلى اقتراح النائب العام.

جاء في القرار تعيين السيد تركي 

راشد المهندي في وظيفة رئيس نيابة 

أول، وتحدد أقدميته فيها اعتبارا من 

»16« فبراير »2022«.

كتب       محمد أبوحجر

توسع في األسواق العالمية 

البورصة تستكشف األصول الرقمية
غير  الرقمية  الرموز  سوق  دخول  آفاق  قطر  بورصة  تستكشف 

القابلة لالستبدال أو »NFTs«، والتي تتوسع في األسواق العالمية، 

فضال عن األصول الرقمية القائمة على تكنولوجيا البلوك تشين، 

وذلك في إطار استراتيجية البورصة التي تستهدف تطوير أدائها 

وتنويع الخيارات االستثمارية أمام المتداولين، ويمكن أن يشمل 

قطر،  بورصة  عالمة  تحمل  مشفرة  عملة  إلصدار  خططا  ذلك 

 ،»NFTs« وسوقًا لشراء وبيع وتداول الرموز غير القابلة لالستبدال

غير أن األمر برمته ما زال قيد االستكشاف وبالمراحل األولية.

وتعتبر الرموز غير القابلة لالستبدال مجموعة رقمية تعتمد على 

تكنولوجيا البلوك تشين، فريدة وغير قابلة لالستبدال.

كتب        سعيد حبيب

المخازن والورش بين ُمنتجة وقيد اإلنشاء 

»93%« إشغال منطقة
أبا الصليل اللوجستية

مساحتها 
اإلجمالية 
تبلغ »3.1« 

كيلو متر مربع 

توفير بيئة خصبة 
للمستثمرين 

لدعم 
ازدهار األعمال

النشرة اإلحصائية لجهاز التخطيط 

»208« آالف مخالفة مرورية
»164.398« مخالفة سرعة زائدة 

أخصائيو تمريض لـ $: 

تطويـر الكوادر التمريضية.. أولـويـة
على  تقتصر  التمريض  مهنة  تعد  لم 

بهم  والعناية  للمرضى  الدواء  إعطاء 

السنوات  خالل  قفزت  بل  فحسب، 

نحو  كبيرة  قفزات  الماضية  القليلة 

الضوء  نسلط  يجعلنا  الذي  األمر  األمام، 

وكيفية  المهنة  هذه  تطوير  آفاق  على 

جائحة  أكدت  أن  بعد  بها،  االرتقاء 

التمريض،  قطاع  أهمية   »19 »كوفيد 

أن  خصوصًا  لتطويره،  األولوية  وإعطاء 

من  والممرضات  الممرضون  به  قام  ما 

عمل جبار جعله ينال المزيد من التقدير 

لم  األسر  من  كثيرا  أن  خاصة  واالحترام، 

على  الجنسين  من  األبناء  تشجع  تكن 

االلتحاق بهذه المهنة.

مؤسسة  منحت  السياق،  هذا  وفي 

من  الكثير  األولية  الصحية  الرعاية 

المجال  في  التطور  فرصة  الممرضات 

قدمت  التي  المنح  خالل  من  الدراسي 

والكليات  الجامعات  من  العديد  في  لهن 

في  لالبتكار  الحيوي  الدور  لتعزيز 

الرعاية التمريضية، ومواكبة االتجاهات 

على  القائمة  والممارسات  العالمية، 

كوادر  وتأهيل  إلعداد  والبراهين،  األدلة 

عالية،  كفاءة  ذات  وقابالت  تمريضية 

دراسيا  المهنة  مجال  في  التطور  وضمان 

في  الفاعلة  للمساهمة  وظيفيا،  والترقي 

تقديم رعاية صحية متميزة للمرضى.

كتب         أكرم الفرجابي 
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خالل اجتماع لولوة الخاطر مع مسؤولين أوروبيين

مناقشة إعفاء القطريين من تأشيرة الشنغن

سعادة  اجتمعت  قنا-  بروكسل- 

الخاطر  راشد  بنت  لولوة  السيدة 

بروكسل،  في  الخارجية،  وزير  مساعد 

مع سعادة السيدة مونيك باريات مديرة 

في  والهجرة  الداخلية  الشؤون  مديرية 

األوروبية. المفوضية 

عالقات  استعراض  االجتماع  خالل  جرى 

واالتحاد  قطر  دولة  بين  الثنائي  التعاون 

المساعدات  مجال  في  خاصة  األوروبي، 

ملف  مناقشة  تمت  كما  اإلنسانية، 

من  القطريين  المواطنين  إعفاء 

في  التطورات  وآخر  الشنغن،  تأشيرة 

في  اإلنسانية  واألوضاع  أفغانستان 

أوكرانيا. 

لولوة  السيدة  سعادة  اجتمعت  كما 

وزير  مساعد  الخاطر  راشد  بنت 

مع  بروكسل،  في  أمس  الخارجية، 

كبير  موردو  سيمون  السيد  سعادة 

في  الخارجية  السياسة  مستشاري 

مكتب رئيس المجلس األوروبي.

عالقات  استعراض  االجتماع  خالل  جرى 

واالتحاد  قطر  دولة  بين  الثنائي  التعاون 

األوروبي، ومناقشة ملف إعفاء المواطنين 

وآخر  الشنغن،  تأشيرة  من  القطريين 

واألوضاع  أفغانستان  في  التطورات 

اإلنسانية في أوكرانيا.

عبد  السيد  سعادة  االجتماع  حضر 

دولة  سفير  المالكي  أحمد  بن  العزيز 

شمال  وحلف  األوروبي  االتحاد  لدى  قطر 

األطلسي »الناتو«.

بنت  لولوة  السيدة  سعادة  واجتمعت 

الخارجية،  وزير  مساعد  الخاطر  راشد 

أمس في بروكسل، مع سعادة السيدة 

البرلمان  رئيس  نائب  كايلي  إيفا 

األوروبي.

ملف  مناقشة  االجتماع  خالل  جرى 

من  القطريين  المواطنين  إعفاء 

في  التطورات  وآخر  الشنغن،  تأشيرة 

في  اإلنسانية  واألوضاع  أفغانستان 

أوكرانيا.

عبد  السيد  سعادة  االجتماع  حضر 

دولة  سفير  المالكي  أحمد  بن  العزيز 

شمال  وحلف  األوروبي  االتحاد  لدى  قطر 

األطلسي »الناتو«.

استعراض 
عالقات التعاون 

الثنائي بين 
قطر واالتحاد 

األوروبي

 بحث آخر 
التطورات في 
أفغانستان 

واألوضاع اإلنسانية 
في أوكرانيا

رئيس مجلس الشيوخ 
الكندي يجتمع مع سفيرنا

رئيس مجلس األمة 
الكويتي يجتمع مع الخاطر

وزير الخارجية اللبناني 
يجتمع مع سفيرنا

سكرتير الرئيس البلغاري 
يجتمع مع سفيرنا

جورج  السيد  سعادة  اجتمع  قنا-  أوتاوا- 

الكندي،  الشيوخ  مجلس  رئيس  فيوري 

راشد  بن  خالد  الدكتور  سعادة  مع 

المنصوري سفير دولة قطر لدى كندا.

عالقات  استعراض  االجتماع،  خالل  جرى 

التعاون الثنائي بين البلدين.

السيد  معالي  اجتمع    - قنا  بروكسل- 

مجلس  رئيس  الغانم  علي  بن  مرزوق 

في  أمس  الشقيقة،  الكويت  بدولة  األمة 

بروكسل، مع سعادة السيدة لولوة بنت 

راشد الخاطر، مساعد وزير الخارجية.

عالقات  استعراض  االجتماع  خالل  جرى   

وجهودهما  البلدين،  بين  الثنائي  التعاون 

المشتركة لإلعفاء من تأشيرة »الشنغن«.

 حضر االجتماع سعادة السيد عبد العزيز 

لدى  قطر  دولة  سفير  المالكي،  أحمد  بن 

األطلسي  شمال  وحلف  األوروبي  االتحاد 

»الناتو«.

السيد  سعادة  اجتمع  قنا-  بيروت- 

الخارجية  وزير  حبيب  بو  عبدالله 

تصريف  حكومة  في  والمغتربين 

مع  اللبنانية،  الجمهورية  في  األعمال 

العزيز  عبد  بن  إبراهيم  السيد  سعادة 

لبنان،  لدى  قطر  دولة  سفير  السهالوي 

بحضور سعادة السيد زياد مكاري وزير 

اإلعالم اللبناني.

جرى خالل االجتماع، استعراض عالقات 

التعاون الثنائي بين البلدين.

جرى استعراض عالقات التعاون الثنائي

جرى استعراض عالقات التعاون الثنائي بين البلدين

جرى استعراض عالقات التعاون الثنائي

على متجر أبل.. »الداخلية«:

»QDI« إطالق تطبيق البطاقة الشخصية الرقمية
إطالق  عن  الداخلية  وزارة  أعلنت 

الرقمية  الشخصية  البطاقة  تطبيق 

مرحلتها  في  أبل  متجر  على   ،QDI
الهوية  من  التحقق  تشمل  التي  األولى 

للدخول  سهلة  طريقة  وتوفير  الرقمية 

اإللكتروني  الوزارة  إلى الخدمات بموقع 

وختم الوثائق الصادرة إلكترونيًا.

في  إنه  اإللكتروني  موقعها  عبر  وقالت 

المستمر  والتحديث  التطوير  إطار 

اإللكترونية  الداخلية  وزارة  لخدمات 

واتمتت  الرقمي  التحول  في  واالسهام 

األنظمة بين كافة الوزارات والهيئات في 

»البطاقة  تطبيق  إطالق  تم  قطر،  دولة 

خالل  من   »QDI الرقمية  الشخصية 

إضافته على متجر أبل، ليصبح متاحًا 

.IOS للتنزيل لمستخدمي نظام

»البطاقة  الجديدة  الخدمة  وتتسم   

أعلى  بتوفير  الرقمية«  الشخصية 

على  الحصول  في  الثقة  درجات 

عبر  للمستخدمين  الرقمية  الهوية 

والذي  االستخدام،  وسهل  آمن  تطبيق 

انتحال  جرائم  من  الحد  في  يساهم 

اإللكتروني،  الفضاء  في  الشخصية 

بصمة  على  التعرف  إدخال  تم  حيث 

في  والمخزنة  للمستخدمين،  الوجه 

في  أساسي  كعامل  الداخلية،  وزارة 

لتوثيق  وذلك  الرقمية،  الهوية  تكوين 

لألشخاص  الهوية  وسريان  صحة 

من  يرافقه  وما  للخدمة،  المؤهلين 

اإللكترونية  التعامالت  وتأمين  حماية 

عبر اإلنترنت، لترسيخ مفهوم »الفضاء 

اإللكتروني اآلمن«.

الهوية  وربط  استحداث  تم  كما 

إلكتروني مميز  بتوقيع  للمستخدمين 

شهادات  يتضمن  والذي  لألشخاص، 

من  استخدامها  يمكن  وطنية  رقمية 

التطبيق،  عبر  المستخدمين  قبل 

والمعامالت  اإلجراءات  على  للموافقة 

القوانين  مع  للمواءمة  اإللكترونية، 

قطر،  دولة  في  النافذة  والتشريعات 

التزوير  من  التعامالت  هذه  وحماية 

طريقة  توفيرها  عن  فضال  والتدليس، 

هوية  على  للداللة  وموثوقة  عملية 

لتفادي  وذلك  التعامالت  على  الموقع 

حاالت اإلنكار في التوقيع، ورفع مستوى 

الثقة في التعامالت اإللكترونية في دولة 

قطر، وعلى المستوى العالمي.

استحداث  تم  نفسها،  وبالطريقة 

ستمكن  التي  اإللكترونية  األختام 

ومن  أولى،  كمرحلة  الداخلية،  وزارة 

والهيئات  الدولة  وزارات  جميع  ثم 

اإللكتروني  الختم  من  المختلفة، 

الصادرة  والوثائق  الشهادات  على 

والتزوير،  العبث  من  لحمايتها  عنها 

نسخ  إلى  للوصول  سهلة  طرق  وإيجاد 

الورقية  الوثائق  لمقارنة  األصل  طبق 

عبر  عليها  المصادقة  تمت  والتي  منها، 

اإللكتروني  والختم  التصديق  خدمات 

من موقع وزارة الداخلية.

للمستخدمين  التطبيق  سيوفر  كما 

الخدمات  لموقع  للدخول  سهلة  طريقة 

كبديل  الداخلية،  لوزارة  اإللكترونية 

عن استخدام الطريقة الحالية، والتي 

تتضمن استخدام القارئ اآللي للبطاقة 

يتضمنه  وما  »البالستيكية«،  الذكية 

ضمن  وذلك  االستعمال،  صعوبة  من 

التحديث الذي سيبدأ بموقع الخدمات 

ومن  الداخلية،  لوزارة  اإللكترونية 

الخدمات  لكافة  الموحد  الدخول  ثم 

بين  التكامل  استكمال  عند  الحكومية 

األنظمة المختلفة.

المحفظة  على  التطبيق  وسيحتوي 

التخزين  خدمات  توفر  التي  الرقمية، 

والوصول للبطاقة الرسمية والمعامالت 

لألفراد  إلكترونيا  والمختومة  الموقعة 

المحفظة  وتشتمل  الداخلية،  بوزارة 

عن  الصادرة  البطاقات  على  الرقمية 

رقمية  نسخة  ومنها  الداخلية،  وزارة 

القطرية  الشخصية  البطاقة  من 

القيادة،  ورخصة  »البالستيكية«، 

ورخصة المركبة.

السيد  سعادة  اجتمع  قنا-  صوفيا- 

روسي إيفانوف سكرتير رئيس جمهورية 

مع  الخارجية  السياسة  لشؤون  بلغاريا 

سعادة السيد فهد بن إبراهيم المشيري 

سفير دولة قطر لدى بلغاريا.

عالقات  استعراض  االجتماع  خالل  جرى 

التعاون الثنائي بين البلدين.

$ الدوحة

جرى استعراض عالقات التعاون الثنائي

وزيرة خارجية بلغاريا 
تجتمع مع سفيرنا

صوفيا- قنا- اجتمعت سعادة السيدة 

خارجية  وزيرة  غينتشوفسكا  تيودورا 

السيد  سعادة  مع  بلغاريا،  جمهورية 

فهد بن إبراهيم المشيري، سفير دولة 

قطر لدى بلغاريا.

استعراض  االجتماع  خالل  جرى   

بين  الثنائي  التعاون  عالقات 

البلدين.
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بوفد يترأسه وزير المالية

قطر تشارك في االجتماع
السنوي للبنك اإلسالمي للتنمية

أحمد  بن  علي  السيد  سعادة  شارك 

الكواري وزير المالية في االجتماع السنوي 

للتنمية،  اإلسالمي  البنك  لمجموعة 

شعار  تحت  الماضي،  الخميس  مساء 

الصمود  الجائحة:  من  التعافي  )بعد 

الدولي  المؤتمرات  بمركز  واالستدامة( 

في مدينة شرم الشيخ، بجمهورية مصر 

الشقيقة.

التقرير  مناقشة   االجتماع  خالل  تم 

عن  للبنك  واألربعين  السابع  السنوي 

الحسابات  على  والمصادقة   2021 سنة 

المراَجعة، وعدة محاور أخرى منها تاريخ 

الثامن  السنوي  االجتماع  عقد  ومكان 

واألربعين لمجلس محافظي البنك.

عدد  االجتماعات  هذه  في  شارك  وقد 

االقتصاد  وزراء  السعادة  أصحاب  من 

األعضاء  الدول  في  والمالية  والتخطيط 

الفعاليات  في  يشارك  كما  بالبنك، 

ممثلون  االجتماعات  لهذه  المصاحبة 

لمؤسـسات التمويل الدوليـة واإلقليمية، 

اإلسالمية  البنوك  ممثلي  جانب  إلى 

والمؤسسات الوطنية للتمويل التنموي، 

واالستشاريين  المقاولين  واتحادات 

التعاون  منظمة  في  األعضاء  الدول  من 

اجتماعات  انعقدت  حيث  اإلسالمي، 

ظل  في  السنة  هذه  البنك  مجموعة 

مهمة  وجيوسياسية  اقتصادية  تطورات 

لجائحة  الملحوظ  بالتراجع  تتسم 

العالم  دخول  في  األمل  وتجدد  كورونا، 

مرحلة التعافي.

كما التقى سعادة السيد علي بن أحمد 

مع  حدة  على  كل  المالية  وزير  الكواري 

معيط  محمد  الدكتور  سعادة  نظيره 

وسعادة  مصر،  بجمهورية  المالية  وزير 

السيد محمد بن عبدالله الجدعان  وزير 

السعودية،  العربية  بالمملكة  المالية 

وزير  النبطي  الدين  نور  السيد  وسعادة 

التركية،  بالجمهورية  والمالية  الخزانة 

وذلك على هامش مشاركته في االجتماع 

السنوي للبنك اإلسالمي للتنمية.

استعراض  االجتماعات  خالل  وتم 

والدول  قطر  دولة  بين  الثنائية  العالقات 

التعاون  أوجه  ومناقشة  الشقيقة 

االقتصادية  التطورات  وأهم  المشترك، 

واالستثمارية.

الكواري يجري مباحثات
مع نظيريه المصري والسعودي

مناقشة
أوجه

التعاون 
االقتصادي 
بين قطر 

وتركيا

ترقيات وتعيينات جديدة
في النيابة العامة

نشرت الجريدة الرسمية في عددها األخير 

المرسوم رقم 24 لسنة 2022 بتعيين عضو 

 17 وتعيين  أول  نياية  رئيس  وظيفة  في 

عضوا في وظيفة وكيل نيابة مساعد بناًء 

بشأن   2002 لسنة   )10( رقم  القانون  على 

النيابة العامة، والقوانين المعّدلة له، وعلى 

اقتراح النائب العام.

الجريدة  نشرته  الذي  القرار  في  وجاء 

راشد  تركي  السيد  يعين  الرسمية: 

أول  نيابة  رئيس  وظيفة  في  المهندي 

16 فبراير  وتحدد أقدميته فيها اعتبارا من 

.2022
ويعين السيد فواز حمد يوسف آل محمود 

وتحدد  مساعد  نيابة  وكيل  وظيفة  في 

أقدميته فيها اعتبارا من 17 سبتمبر 2020.

وسحيم  المالكي،  فهد  السادة:  ويعين 

المسلماني،  سنان  ويوسف  الراشدي، 

بهزاد،  وعبدالله  السليطي،  وجاسم 

سالم  ومحمد  المناعى،  وعبدالرحمن 

وثامر  الخالدي،  علي  ومحمد  المرى، 

الغانم،  عبدالعزيز  وسعود  العلي،  مبارك 

العطية،عبداللطيف  محمد  وتميم 

وعلي  العتيبي،  سعد  ونايف  السادة، 

حسن الهاجري، ومبارك الكعبي، ومشعل 

مساعد  نيابة  وكيل  وظيفة  في  الشمري 

من  اعتبارا  فيها  منهم  كل  أقدمية  وتحدد 

23 مارس 2022. 
تعيين  يكون  أن  على  القانون  وينص  هذا 

مساعدي النيابة بقرار من رئيس مجلس 

العام،  النائب  اقتراح  على  بناء  الوزراء 

ويؤدي مساعد النيابة قبل مباشرة أعماله 

في  عليها  المنصوص  بالصيغة  اليمين 

وتتم  هذا  القانون.  هذا  من   )16( المادة 

الوظيفة  من  العامة  النيابة  أعضاء  ترقية 

التي  الوظيفة  إلى  العضو  يشغلها  التي 

األقدمية،  أساس  على  مباشرة  تعلوها 

وعلى أال يقل تقدير كفايته األخير عن فوق 

لتقارير  طبقًا  الكفاية  وتحدد  المتوسط، 

هذا  ألحكام  وفقًا  أعمالهم  على  التفتيش 

والتعليمات  والقرارات  واللوائح  القانون 

المنفذة له، وتحدد أقدمية أعضاء النيابة 

أو  بتعيينهم  الصادر  المرسوم  تاريخ  من 

ترقيتهم، ما لم يحدد هذا المرسوم تاريخًا 

آخر.

وإذا عين أو رقي أكثر من عضو في مرسوم 

بحسب  بينهم  األقدمية  حددت  واحد، 

ترتيبهم في هذا المرسوم.

محمد أبوحجر الدوحة

وفقا للمرسوم رقم »24« لسنة »2022«

أظهرتها النشرة اإلحصائية لجهاز التخطيط واإلحصاء

»208« آالف مخــالــفـــــة مــــروريــــة
 208.204 للمرور  العامة  اإلدارة  سجلت 

الماضي  أبريل  خالل  مرورية  مخالفة  ألف 

في  مرورية  مخالفة  ألف   228 بـ مقارنة 

الماضي. مارس 

عن  الصادرة  اإلحصائية  النشرة  وأبرزت 

عدد  انخفاض  واإلحصاء  التخطيط  جهاز 

أبريل  شهر  خالل  المرورية  المخالفات 

أساس  على   %  9.0 بنسبة  الماضي 

ارتفاعها  إلى  أيضًا  أشارت  لكنها  شهري، 

30 % على أساس سنوي.  بنسبة 

المخالفات  بيانات  النشرة  وفّصلت 

حيث  الماضي،  أبريل  لشهر  المرورية 

سرعة  مخالفة   164.398 تسجيل  تم 

للحركة  مخالفة  و8.585  )الرادار(،  زائدة 

لقواعد  مخالفة  و11380  المرورية، 

إلى  باإلضافة  واالنتظار،  الوقوف  والتزامات 

الضوئية،  اإلشارة  قطع  مخالفات   5,303
التنبيه،  وآالت  لإلرشادات  مخالفة  و2055 

المعدنية. للوحات  مخالفة  و848 

تسجيل  اإلحصائية  النشرة  أظهرت  كما 

مخالفة  و225  »التجاوز«،  مخالفة   142
و28  االستمارة،  تجديد  وعدم  تسجيل 

تحت  و15.240  القيادة،  رخص  مخالفة 

بند »أخرى«.

مرورية قضايا 

بقضايا  المتعلقة  للبيانات  بالنسبة  أما 

الحوادث  احتساب  دون  المرورية  الحوادث 

 695 عددها  إجمالي  بلغ  فقد  إصابات،  بال 

بانخفاض  الماضي  أبريل  خالل  حادثا 

وسجلت  المائة.  في   14 بنسبة  شهري 

من  العظمى  الغالبية  الخفيفة  اإلصابات 

الشهر  خالل  المرورية  الحوادث  قضايا 

تليها  المائة،  في   91 بنسبة  نفسه 

أما  المائة،  6 في  البليغة بنسبة  اإلصابات 

وتعادل  وفاة  حالة   19 بلغت  فقد  الوفيات 

قضايا  إجمالي  من  فقط  المائة  في   3
المرورية.  الحوادث 

قضايا  توزيع  عن  اإلحصائية  وأعلنت 

على  المناطق  بحسب  المرورية  الحوادث 

خليفة،  مدينة  في   115 التالي:  النحو 

منطقة  في  و101  المطار،  منطقة  في  و98 

و44  المعمورة،  منطقة  في  و145  الريان، 

الجنوب،  منطقة  في  و72  الصناعية،  في 

و101 في الشمال، و19 في منطقة دخان.

الجديدة  بالمركبات  يتعلق  وفيما 

مجموع  أن  النشرة  أوضحت  المسجلة، 

جديدة،  مركبة   7321 بلغ  المركبات  هذه 

 16 مسجلة بذلك انخفاضًا شهريًا بنسبة 

في   54 قدره  سنويًا  وارتفاعًا  المائة،  % في 
المائة.

قطر  دولة  أن  بالذكر  الجدير  ومن 

كبيرا  اهتماما  المرورية  السالمة  تولي 

على  المحافظة  ألهمية  منها  استشعارا 

االقتصادية  والموارد  البشرية  القوى 

النهوض  تستطيع  ال  بدونها  والتي  للدولة 

حيث  التطور،  عملية  ومواكبة  والتقدم 

لتتولى  المرورية  للسالمة  لجنة  إنشئت 

في  بالدولة  المرورية  السياسات  رسم 

والتعليمية  التشريعية  مجاالتها  شتى 

والفنية  والصحية  والتثقيفية 

معايير  أعلى  لتحقيق  والهندسية، 

المرورية. السالمة 

{ وزير المالية يلتقي نظيره السعودي 

$ شرم الشيخ



وفي هذا السياق، منحت مؤسسة الرعاية 

الممرضات  من  الكثير  األولية  الصحية 

من  الدراسي  المجال  في  التطور  فرصة 

خالل المنح التي قدمت لهن في العديد من 

الجامعات والكليات؛ لتعزيز الدور الحيوي 

ومواكبة  التمريضية  الرعاية  في  لالبتكار 

القائمة  والممارسات  العالمية  االتجاهات 

وتأهيل  إلعداد  والبراهين،  األدلة  على 

كفاءة  ذات  وقابالت  تمريضية  كوادر 

المهنة  مجال  في  التطور  وضمان  عالية، 

للمساهمة  وظيفيا،  والترقي  دراسيا 

متميزة  صحية  رعاية  تقديم  في  الفاعلة 

تستطلع  المساحة  هذه  وفي  للمرضى، 

»الوطن« آراء بعض المختصات في قطاع 

التمريض بمؤسسة الرعاية األولية: 

الوضع الراهن 

بدايًة، تقول أخصائية التمريض في إدارة 

الصحية  الرعاية  بمؤسسة  التشغيل 

الراهن  الوضع  إن  عبدالله  ابتسام  األولية 

وما أفرزته جائحة كورونا خالل السنوات 

الماضية، والتي قدم فيها الكادر التمريضي 

المصحوبة  التضحيات  من  الكثير 

بالمعاناة يتطلب منا عقد اكثر من مؤتمر 

المحلي  المستويين  على  عمل  وورشة 

سيتوجب  الذي  الدور  حول  واإلقليمي 

يؤّدوه  أن  والممرضات  الممرضين  على 

الرعاية  إلى  الوصول  سهولة  لضمان 

التغّير،  سريع  عالٍم  في  االولية  الصحية 

والتطوير  للتدريب  السبل  وأفضل 

أو  الحضور  طريق  عن  سواء  باستمرار 

زيادة  وسبل  الرقمية،  التكنولوجيا  عبر 

تضمين التكنولوجيا الرقمية في عملهم، 

من  والممرضات  الممرضين  لتمكين 

في  والمساعدة  إيجابية،  إجراءات  اتخاذ 

فاعلين  التمريض  قادة  من  عدد  تأهيل 

وقادرين على ان يحدثوا الفارق الذي يمكن 

التمريض  دور  أهمية  تبيان  خالله  من 

الجدد  الخريجين  تشجيع  ووجوب 

لاللتحاق بهذه المهنة.

العمل  أهمية  إلى  الله  عبد  وأشارت 

من  األكاديمي  للتطوير  والمستمر  الجاد 

التدريب  مستويات  أعلى  توفير  خالل 

في  يساعد  ان  يمكنه  الذي  االكلينيكي 

لالرتقاء  المبذولة  الجهود  من  االستفادة 

أرحب  مستقبلية  آفاق  وفتح  بالمهنة 

تضع  مبتكرة  أساليب  خالل  من  لها 

الجهود  قلب  في  والممرضات  الممرضين 

في  والتطور  لالستفادة  سعيا  المبذولة 

عالم يتزايد فيه التحول الرقمي ولمواكبة 

جديدا  منظورا  وتقديمهم  جديد،  كل 

تقديم  لتحسين  مبتكرة  أساليَب  إليجاد 

ما  وهو  الصحية،  الرعاية 

القيام  يتطلب 

باستثمارات سريعة لتمكين من يزاولون 

الالزمة  المساحة  واعطائهم  المهنة  هذه 

صنع  في  التأثير  أصحاب  من  ليكونوا 

كيفية  في  خاصة  الصحية،  السياسات 

التعامل مع بعض التحديات الكبرى التي 

حاليا،  الصحية  الرعاية  صناعة  تواجه 

بوصفهم  والقبالة  التمريض  وتعزيز 

العاملة  القوى  باقي  مع  ومؤثرا  هاما  جزءا 

الصحية.

خدمة المرضى 

الشريف  عائشة  تقول  جانبها،  من 

روضة  مركز  في  التمريض  مسؤولة 

الرعاية  التابع لمؤسسة  الخيل الصحي 

من  التمريض  مهنة  إن  األولية  الصحية 

التعامل مع الشخص  المهن الشاقة، ألن 

التعامل  مع  تماما  يختلف  أمر  المريض 

مع األشخاص األصحاء أو الذين ال يعانون 

يكون  ان  يجب  هنا  ومن  واأللم  المرض 

ومدرب  نفسيا  مؤهل  التمريضي  الكادر 

عمليا بشكل جيدا للقيام باألدوار المنوطة 

انها مهنة مرهقة وساعات العمل  به، كما 

من  القبول  روح  يتطلب  ما  طويلة،  فيها 

في  لعملهم  والممرضات  الممرضين 

خدمة المرضى بغض النظر عن حالتهم 

وأسلوب  التعليمي  ومستواهم  المرضية 

ما  دائما  الذي  الطبي  الكادر  مع  تعاملهم 

يكون في حالة استنفار لمساعدتهم.

التحديات  أن  الشريف  عائشة  وتضيف 

وجود  عدم  هو  التمريض  تواجه  التي 

الدقيقة  التخصصات  في  متخصصين 

وقسم  والطوارئ  المركزة  والعناية 

دراستها  إمكانية  لعدم  الوالدة  حديثي 

يتطلب  ما  وهو  اإلكلينيكية،  الناحية  من 

المتقدمة  أو  العليا  الدراسات  باب  فتح 

فتح  من  أيضا  يمنع  وال  التمريض  لكوادر 

التي  تلك  أو  والنادرة  الهامة  التخصصات 

يحتاجها المجتمع وفق دراسة دقيقة حول 

الحوافز  أن  كما  االحتياجات،  هذه  مثل 

والمخصصات باتت مهمة من أجل جذب 

أو توفير  المهنة  الشباب لألقبال على هذه 

االستقرار من خالل اإلبقاء على الموجودين 

وعدم التفريط بهم من خالل زيادة الحوافز 

وفتح آفاق التعلم والتطور وكسب خبرات 

جديلدة في مجال عملهم.

 الحوافز الجاذبة 

رئيسة  شمس  دالل  تقول  جهتها،  من 

إن  الغربي  الخليج  مركز  في  التمريض 

فريق  أي  في  محوريا  دورا  للممرضات 

صحي، إذ يتولين مسؤولية تعزيز صحة 

والعالج، وهن  األمراض  والوقاية من  األفراد 

المهنية الصحية  الفرق  جزء ال يتجزأ من 

أساسي  ودورهن  المجتمع،  من  القريبة 

في تطوير نماذج جديدة للعناية الصحية 

االجتماعية، ودعم جهود الدولة للوقاية من 

األمراض والترويج لصحة اإلنسان.

التمريض تختلف  أن مهنة  وتضيف دالل 

تشجيع  من  بد  ال  ولذلك  المهن  باقي  عن 

االلتحاق  في  والمقيمين  المواطنين 

الطبية  للطواقم  واالنضمام  المهنة  بهذه 

يجدونها  التي  الكثيرة  المغريات  رغم 

مهنة  تبقى  لكن  األخرى  الوظائف  في 

واهميتها  مكانتها  ولها  مقدسة  التمريض 

المهنة،  لهذه  الدائم  المجتمع  واحتياج 

التمريض  واقع  بأن  نعترف  أن  بد  وال 

كبير،  بشكل  تحسن  قطر  في  حاليا 

الخطط  بوضع  مطالبين  مازلنا  لكن 

الجدد،  للخريجين  الجاذبة  والحوافز 

وضمان  الدراسة  محفزات  خالل  من 

دراسيا  المهنة  هذه  مجال  في  التطور 

يتم  ما  خالل  من  فيها  الوظيفي  والترقي 

ومعاهد  مدارس  من  حاليان  افتتاحه 

وكليات تمنح معظمها الفرص للدراسات 

التمريض،  في  والماجستير  العليا 

من  مهنة  اسلفنا  كما  ألنها  وتخصصاته، 

أشرف المهن وأقدسها.

القلب النابض 

رئيسة  سلطان،  هدى  تقول  بدورها، 

إن  الصحي،  المطار  مركز  في  التمريض 

النابض  القلب  تعتبر  التمريض  مهنة 

مشيدًة  الصحية،  للرعاية  مؤسسة  ألي 

تتبعها  التي  الحكيمة  بالسياسة 

مؤسسة الرعاية الصحية األولية على كل 

للممرضات  ومساندة  دعم  من  تقدمه  ما 

في  العليا  الدراسات  اكمال  سبيل  في 

االكلينيكي  التدريب  وتوفير  المهنة  هذه 

وتطوير  الخبرة  وزيادة  الكفاءة  لرفع  لهن 

العمل التمريضي وخلق فرص التوظيف، 

واستبقاء الممرضات بشكل أكثر قوة مع 

التركيز على خطط التدريب والتسهيالت 

تستند  التدريب  خطط  جميع  ان  خاصة 

األدلة،  على  المبنية  الكفاءة  مبادئ  على 

خاصة ان الجائحة األخيرة بينت الحاجة 

إلى تطوير جيل من الممرضات الشابات 

والمعرفة  بالمهارات  يتمتعن  الالتي 

في  قادة  يصبحن  أن  على  القدرة  ولديهن 

أمرا  القريب في أماكن عملهن  المستقبل 

ال غنى عنه.

والجهات  المؤسسات  على  وأضافت: 

المتميزات  الممرضات  متابعة  الصحية 

في مجال عملهن فهن القائدات المحتمالت 

إشراكهن  يمكن  بحيث  للمستقبل، 

على  القيادة  تنمية  خطط  خالل  من 

االستدامة  لضمان  سنوات   5 إلى   3 مدى 

الخطة  تكون  بحيث  المعرفة،  ونقل 

في  توجيهية  وكذلك  رسمية  التطويرية 

نستثمر  أن  الضروري  فمن  العمل  مكان 

في هؤالء الممرضات إلنشاء وتأمين مهنة 

أن  مؤكدة  ومهنية،  بها  ومعترف  نبيلة 

الممرضات نجحن بامتياز في المحافظة 

على استمرار نظام الرعاية الصحية ففي 

في  الحال  هو  كما  الوباء  هذا  خالل  قطر 

جميع أنحاء العالم.

إلى أن خدمات التصنيف تعتبر  وأشارت 

تضمن  التي  التمريض  كادر  مهام  من 

للمرضى  المناسبة  الرعاية  توفير 

االنتظار  فترة  وتقليص  المحتاجين 

أيضا  دور هام  له  المعوزين؛ بل  للمرضى 

كتوضيح  الوقائية  الخدمات  تقديم  في 

المعدية  األمراض  ضد  الالزمة  اإلجراءات 

بتقديم  التمريضي  الكادر  يقوم  حيث 

المعلومة  وإيصال  الصحي،  التثقيف 

بالشكل الصحيح والمهني مع مراعاة 

التعليمية  المستويات  اختالف 

لكل  والصحية  والعمرية 

مريض.

»الرعاية األولية« وفرت منحا لهن في العديد من الجامعات.. أخصائيو تمريض لـ $:

التطوير المهني للكوادر التمريضية أولوية
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{ عائشة شريف

لم تعد مهنة التمريض تقتصر على إعطاء الدواء للمرضى 
والعناية بهم فحسب، بل قفزت خالل السنوات القليلة 

الماضية قفزات كبيرة نحو األمام، األمر الذي يجعلنا 
نسلط الضوء على آفاق تطوير هذه المهنة وكيفية 

االرتقاء بها، بعد أن أكدت جائحة »كوفيد - 19« أهمية 
قطاع التمريض، خصوصًا أن ما قام به الممرضون 

والممرضات من عمل جبار جعله ينال المزيد من التقدير 
واالحترام خاصة أن كثير من األسر لم تكن تشجع األبناء 

من الجنسين لاللتحاق بهذه المهنة.

{ جهود كبيرة لقطاع التمريض في أزمة »كوفيد 19«

{ كوادر التمريض { أحد مراكز الرعاية األولية

   كتب          أكرم الفرجابي 

ابتسام عبد الله: تأهيل الممارسين لمواكبة التطور التكنولوجي

عائشة الشريف: التمريض مهنة شاقة تتطلب مواصفات خاصة

دالل شمس: ضمان التطور في مجال المهنة دراسيًا والترقي وظيفيًا

هدى سلطان: المهنة تعتبر القلب
             النابض ألي مؤسسة للرعاية الصحية

{ هدى سلطان { دالل شمس
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خالل خطبة الجمعة بجامع اإلمام.. د. ثقيل الشمري:

»كتمان نعم الله« من أساليب اإلنسان البخيل

التي يتقرب بها المسلم إلى ربه.. د محمد المريخي:

 األعمال
ّ

قضاء حوائج الناس من أجل

في  المعنى  كان  وإن  الخطيب:  وأضاف 

قول  هذا  ويؤيد  صحيحا،  الصور  بعض 

يوسف  حكى  عندما  وتعالى  سبحانه  الله 

يا  ألبيه  يوسف  قال  )إذ  رؤياه:  يعقوب  ألبيه 

والشمس  كوكبا  عشر  أحد  رأيت  إني  أبت 

أبوه  قال  ماذا  ساجدين(،  لي  رأيتهم  والقمر 

العلم  من  وعنده  إليه  يوحى  الذي  النبي 

يا  قال  الرؤيا؟  تلك  وفسر  عنده  ما  والحكمة 

وهو  واسترحام  االستعطاف  بأسلوب  بني 

استحضار  أجل  من  أمامه  للحاضر  خطاب 

به:  يخاطب  الذي  األمر  أهمية  وبيان  الذهن 

إخوتك  على  رؤياك  تقصص  ال  بني  يا  )قال 

عدو  لإلنسان  الشيطان  إن  كيدا  لك  فيكيدوا 

مبين(، والكيد هو العمل الخفي إلفساد حال 

اإلنسان المكيد، وهذا من باب التعليل أي أن 

الشيطان سيوحي إليهم بالفساد إليك، هذا 

يدل على تحذير اإلنسان الذي سيقع في أمر 

خطير أو حينما يعلن أمرا من أموره الخاصة، 

والمثبطون  والكائدون  األعداء  له  سيتعرض 

يا  قال  عمله،  عليه  فيفسدون  والحاسدون 

فيكيدوا  إخوتك  على  رؤياك  تقصص  ال  بني 

لك كيدا، فيدل على كتمان الحاجة.

عند  لكن  الشمري:  ثقيل  د.  الشيخ  وقال 

المصلحة، المصلحة إذا تحققت فإنه ينبغي 

إذا كان المصلحة في  كتمان ذلك األمر، وأما 

إعالنها وقد يحتاج اإلنسان في كثير من أموره 

إلى المشاورة وإلى إعالم صديق أو أخ أو خبير 

األمور سواء كان  أمر من  أو حكيم يسأله عن 

أي  أو  العلمية  أو  االقتصادية  أو  المالية  أموره 

يحتاج  كلها  والحياة  األسرية  أموره  من  أمر 

واإلنسان  األمر،  ويعلمه  يستشيره  من  إلى 

األمور  هذه  من  كثير  في  اإلنسان  إلى  يحتاج 

وأمر  به  بأس  ال  وهذا  إليه،  بحاجته  فيصرح 

مطلوب، فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت 

حديث  من  الصحيح  في  ورد  كذلك،  حاله 

كعب ابن مالك رضي الله عنه قال: أراد النبي 

أي  بغيرها،  وّرى  غزوة  وسلم  عليه  الله  صلى 

بغيرها  عّرض  غزوة  أراد  إذا  بغيرها،  عّرض 

جاّلها  للمسلمين،  جاّلها  فإنه  تبوك  غزوة  إال 

الغزوة،  هذه  من  المقصود  وبين  وضحها  أي 

أن  أراد  إذا  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  كان 

أو قوما من أعدائه  أو حيا  أو قبيلة  يغزو مكانا 

هم  التي  غير  بجهة  وّرى  له  يكيدون  الذين 

ويذكر  الجنوب  في  مثال  يكونون  كأن  فيها، 

أمرا  ويذكر  الشرق  في  أو  الشمال،  في  أمرا 

الذي  الطريق  هذا  في  ماذا  يقول  الغرب،  في 

في  ماذا  مثال،  الغرب  يريد  وهو  شرقا  يتجه 

من  فيه  ماذا  شرقا،  يتجه  الذي  الطريق  هذا 

وهل  الوعورة  من  فيه  وهل  والمياه  المنازل 

فيفهم  وغيرها،  والمحطات  المنازل  من  فيه 

أن  كالما  وينقل  يتجسس  قد  الذي  السامع 

محمدا صلى الله عليه وسلم يريد أن يذهب 

إلى جهة كذا، فيوّري بغيرها.

عليه  الله  صلى  ولكنه  الخطيب:  وأردف 

كذا  إلى  سنذهب  يقول  بأن  يصرح  ال  وسلم 

وحاشاه  كذب  وهذا  غيرها،  إلى  ويتجه 

في  وإن  الكذب،  من  وسلم  عليه  الله  صلى 

فيعّرض  الكذب،  عن  لمندوحة  المعاريض 

بغيرها وأصحاب الحاجات كذلك إذا وجدت 

يسأل  كان  إذا  بغيرها  فيعّرض  المصلحة 

من  شأن  أي  أو  أموره،  من  أمر  عن  اإلنسان 

ال  لكن  الحال،  يناسب  بكالم  فيأتي  شأنه 

كان  إذا  أما  ذلك،  منه  مطلوب  وليس  يصرح 

األمر يحتاج إلى تصريح بعد حصول الحاجة 

منه  مطلوب  فإنه  النعمة  وحصول  وتحققها 

ربك  بنعمة  »وأما  عليه،  الله  فضل  يبين  أن 

فحدث«، والتحديث بنعمة الله داع لشكرها 

بها  أنعم  من  إلى  القلوب  لتحبيب  وموجب 

وهذا بيان لفضل الله سبحانه وتعالى.

النعمة  يكتم  الذي  أن  الخطيب  وذكر 

عنده  أنها  الناس  ويعرفون  عنده  وهي 

أسلوب  هو  هذا  فإن  والحاجة،  الفقر  ويدعي 

يأتيه  أن  يريد  ال  الذي  الشحيح  البخيل 

يدفع  أن  يريد  وال  والمحتاجون  السائلون 

من  أسلوب  وهذا  عليه،  الواجبة  الصدقات 

الله،  بنعمة  يحّدث  ال  وهذا  يبخلون  الذين 

والمطلوب أن يحدث بنعمة الله، ونعمة الله 

فيتحدث  دنيوية،  تكون  وقد  دينية  تكون  قد 

عليها  الله  فيحمد  وحصلت  تحققت  إذا  بها 

لله  الشكر  باب  من  وهذا  وتعالى،  سبحانه 

سبحانه وتعالى، إال غزوة تبوك كما ورد عن 

النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كعب 

وغزوة  للمسلمين  جاّلها  فإنه  تبوك  غزوة  إال 

الجميع  يعرفها  معروفة  مشهورة  غزوة  تبوك 

وفي  الحر،  اشتداد  في  الصيف  في  حدثت 

بعيدة  والمسافة  المدينة  في  الثمار  طيب 

يبين  أن  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  فأراد 

حتى  إليها  يذهبون  التي  الجهة  للمسلمين 

وغير  والسالح  والمراكب  بالمؤونة  يستعدوا 

إذا  أنه  على  دليل  وهذا  جاّلها،  فإنه  ذلك، 

تحققت المصلحة فاإلنسان ال يكتم الحاجة 

في  مصلحة  هناك  كانت  إذا  أما  يبينها،  بل 

كتمانها فإنه يكتمها.

هذا  وعلى  الشمري:  ثقيل  الشيخ  وتابع 

على  »استعينوا  يروى  الذي  الحديث  فإن 

في  كان  وإن  بالكتمان«-  حوائجكم  قضاء 

عند  يصح  ال  صحيح-  معناه  الصور  بعض 

قلة  عند  إال  والمتأخرين  القدماء  المحّدثين 

برواية  صححه  أو  حسنه  المتأخرين  من 

واألمر  المحققين،  عند  ضعيفة  وهي  واحدة، 

في هذا أن المصلحة تكون بحسب اإلنسان 

ويكتمها،  إنسان  إلى  إنسان  من  وتختلف 

له  ينبغي  ال  اإلنسان  أن  العامة  القاعدة  لكن 

أن يحدث في كل أمر من أموره، بل عليه أن 

يكتم معظم شؤونه ما لم تكن هناك مصلحة، 

يبديها،  أن  فله  مصلحة  هناك  كانت  إذا  أما 

يستعملنا  أن  وتعالى  سبحانه  الله  ونسأل 

في رحمته.

الحوائج  كتمان  أن  إلى  الخطيب  ولفت 

على  إظهارها  وعدم  تحققها  بعد  وسترها 

صاحبها يعد من البخل ومن جحود النعمة، 

هذه  أن  والمشهور  فحدث،  ربك  بنعمة  وأما 

وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  على  النعمة 

هي نعمة الغنى بعد الفقر، ألنها تقابل قوله 

تعالى: »ووجدك عائال فأغنى«، فإنه أغناه الله 

اإلنسان  ولكن  الفقر،  بعد  وتعالى  سبحانه 

الذي يخشى الحسد ويبخل بإظهار النعمة 

عليه أو على ولده ويبخل بما آتاه الله فإن هذا 

الله تعالى عليه، ولم يتحدث  جاحد لفضل 

بنعمة الله عليه التي أنعم الله بها عليه، ألن 

الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، والله 

الناس  بعض  فضل  قد  وتعالى  سبحانه 

على بعض في الرزق في هذه الحياة الدنيا، 

ويريد الله عز وجل من الذين فضلوا في هذه 

النعمة  هذه  يظهروا  أن  برزقهم  الدنيا  الحياة 

المحتاجين  وإعطاء  والصدقة  بالعطاء 

وإعطاء السائلين، والتبرع للجهات الخيرية، 

نسأل  لألمة،  النافعة  األعمال  من  ذلك  وغير 

جميعا  عنا  يبعد  أن  وتعالى  سبحانه  الله 

البخل.

بهذه  الله  فضل  ومن  الخطيب:  وأضاف   

سعى  لمن  والثواب  األجر  رتب  أن  الحوائج 

على  وشجع  ألهلها،  واستجالبها  توفيرها  في 

يقول  فيها،  الساعين  على  وأثنى  بها،  القيام 

سأله  وقد  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول 

فقال:  الله،  على  أحب  الناس  أي  عن  رجل 

»أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس، 

على  تدخله  سرور  الله  إلى  األعمال  وأحب 

عنه  تقضي  أو  كربة،  عنه  تكشف  مسلم، 

مع  أمشي  ولئن  جوعا،  عنه  تطرد  أو  دينا، 

أخ في حاجة أحب إلّي من أن أعتكف في هذا 

حتى  شهرا..  المدينة(  )مسجد  المسجد 

حتى  حاجة  في  أخيه  مع  مشى  ومن  قال: 

يثبتها له، أثبت الله قدمه يوم تزول األقدام«، 

والمسكين  األرملة  على  الساعي  وقال: 

كالمجاهد في سبيل الله وكالقائم ال يفتر، 

وفي  البخاري،  رواه  يفطر.  ال  وكالصائم 

الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم 

الله في  قال: ومن كان في حاجة أخيه كان 

الله  فرج  كربة  مسلم  عن  فّرج  ومن  حاجته 

عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر 

مسلما ستره الله يوم القيامة. رواه البخاري 

ومسلم.

جعل  أن  ورحمته  الله  فضل  ومن  وأردف:   

المعروف  إلسداء  يسارعون  عبادا  عباده  من 

يسعون  المكروب،  عن  والتفريج  بالمحتاج 

ونفوسهم  المضطرين  حاجة  قضاء  في 

حوائج  لقضاء  فالسعي  بالرضى،  ممتلئة 

بها  يتقرب  التي  األعمال  أجّل  من  هو  الناس 

المسلم إلى ربه، فهو نعمة تستحق الشكر 

تعالى:  قال  وقال  إياها،  الله  ألهمه  من  على 

"وتعاونوا على البر والتقوى«.. وقال: "وافعلوا 
الناس  وحوائج  تفلحون«،  لعلكم  الخير 

والنفيس  عليهم  والغالي  وأثمانهم  نفائسهم 

عندهم حسيا ومعنويا.

حوائج  إن  المريخي  محمد  د.  الشيخ  وقال   

غالية  إياهم،  الله  وهبها  ومنن  نعم  الناس 

وسرورهم،  ومعيشتهم  حياتهم  بها  نفيسة 

ومدخراتهم،  أكبادهم  فلذات  الناس  حوائج 

وأهدافهم،  وغاياتهم  وآمالهم  وذرياتهم  أبناؤهم 

عليها  وُيحمد  ُتشكر  أن  الحوائج  هذه  وحق 

المولى جل وعال، وأن ُتحفظ وُتصان، وُتبذل 

"وأما بنعمة  دونها األرواح والمهج يقول تعالى 

ربك فحدث« يتحدث المرء بنعم الله بصفة 

شكر  على  وإخوانه  نفسه  ويحث  عامة 

المولى جل وعال بالقول والعمل، ويحذر من 

كفرانها وال يحدث بها عند وجود الحاسدين 

والحاقدين وحين الفتن والمحن.

 وذكر الخطيب أن كتمان الحوائج وسترها 

وعدم التحدث بها إال لمن يحب ويبارك خير 

ودفع  للنعمة  حفظ  الكتمان  ففي  وعافية، 

وتبدلها  زوالها  من  وحراسة  وحماية  للبلّية، 

سبب  الحوائج  كتمان  وفي  وصولها،  منع  أو 

الفساد،  من  سالمة  وقضائها  والبلوغ  للنجاح 

وإبعاد  والحاسد  للحاقد  دفع  الكتمان  وفي 

الحوائج  وشأن  والسفيه،  والفاجر  للفاسق 

ألعداء  تترك  وال  وتغطى  تصان  أن  ومقامها 

قلبه  في  ولمن  المنن،  وخصماء  النعم 

أمراض وأضغان وأحقاد على نعم الله وعباد 

الله، يقول الله تعالى: «أهم يقسمون رحمة 

في  معيشتهم  بينهم  قسمنا  نحن  ربك، 

بعض  فوق  بعضهم  ورفعنا  الدنيا  الحياة 

درجات..«.

منه  ُيخاف  ما  أشد  من  أن  الخطيب  وأكد   

والحقد  والعين  الحسد  هو  الحوائج  على 

على  الله  نعمة  زوال  تمني  هو  الذي 

وذهابها،  وتغيرها  تبدلها  وتمني  الناس 

الحياتية  الشؤون  في  الحاجيات  وليست 

والذرية  النفوس  حتى  ولكن  والدنيوية 

السالم  عليه  يعقوب  فهذا  والملك،  واألبناء 

وال  متفرقة  أبواب  من  بالدخول  أبناءه  يأمر 

يعّينهم  أن  خشية  واحد،  باب  من  يدخلون 

بأعينهم،  ويصيبوهم  ويحسدوهم  الناس 

واحد  باب  من  تدخلوا  ال  بنّي  "يا  فيقول: 

عنكم  أغني  وما  متفرقة  أبواب  من  وادخلوا 

عليه  لله  إال  الحكم  إن  شيء  من  الله  من 

المتوكلون«، حتى  توكلت وعليه فليتوكل 

منظرهم،  وبهاء  لكثرتهم  العين  تصيبهم  ال 

واحد،  رجل  أبناء  وكونهم  خلقهم  وجمال 

وقال  بالعين،  يصابوا  ألن  مظنة  وكانوا 

تقصص  ال  بني  "يا  السالم  عليه  ليوسف 

إن  كيدا  لك  فيكيدوا  إخوتك  على  رؤياك 

فنهى  مبين«  عدو  لإلنسان  الشيطان 

على  رؤياه  قّص  عن  السالم  عليه  يوسف 

ومحاولة  والمعاداة  الحسد  خشية  إخوته 

يكون  أن  الرؤيا  تعبير  وألن  وإهالكه  قتله 

عليهم،  الشريف  الرئيس  هو  يوسف 

وألن  عظيما،  وعطاء  جليال  منصبا  وسينال 

الناس  يحسده  أن  شأنه  النعمة  صاحب 

ويحقدوا عليه، والشيطان عدو مبين يغري 

حقيقي  أمر  وهذا  والحسد،  للكيد  الناس 

فإن إخوة يوسف عليه السالم لما تبين لهم 

منه  للخالص  خططوا  ليوسف  أبيهم  حب 

ليوسف  قالوا  "إذ  أبوهم  لهم  ليفرغ  وإهالكه 

عصبة،  ونحن  منا  أبينا  إلى  أحب  وأخوه 

أو  يوسف  اقتلوا  مبين،  ضالل  لفي  أبانا  إن 

اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا 

من بعده قوما صالحين«.

الناس  دنيا  في  أنه  إلى  المريخي  د.  ولفت   

نفوس مريضة ودنيئة مهمتها تتبع العورات 

وكشف السوءات وحب تتبع حوائج الناس 

خفايا  على  لالطالع  ويشتاقون  يحبون 

الله  يذكرون  ال  أقوام  الحوائج،  من  المخبوء 

والنعم،  الحوائج  على  المباركة  يعرفون  وال 

الذي قسم  الله وهو  الرزاق هو  أن  وال يعرفون 

األرزاق، وهذه من أرذل األخالق وأحطها.

الله  المجتمع حذرهم  المفسدون في  وهؤالء 

"لئن  تعالى:  الله  يقول  وهددهم،  ورسوله 

والذين في قلوبهم مرض  المنافقون  لم ينته 

ال  ثم  بهم  لنغرينك  المدينة  في  والمرجفون 

يجاورونك فيها إال قليال، ملعونين أينما ثقفوا 

أخذوا وقتلوا تقتيال سنة الله في الذين خلوا 

وقال  تبديال«  الله  لسنة  تجد  ولن  قبل  من 

»يا معشر  الله عليه وسلم  الله صلى  رسول 

ال  قلبه،  اإليمان  يدخل  ولم  بلسانه  آمن  من 

فإنه  عوراتهم  تتبعوا  وال  المسلمين  تغتابوا 

من اتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن يتبع 

الله عورته يفضحه في بيته«. رواه أبو داود.

 وليعلم هؤالء الفسقة أن الناس ال يحبون أن 

ويكشف  وأسرارهم  شؤونهم  على  أحد  يطلع 

مخبوءاتهم وال حوائجهم التي تتطلب الستر 

فضح  يحبون  وهؤالء  والتغطية،  والحفظ 

األسرار وتتبع العورات وكشف كل مغطى، 

وصفاقة  خلق  وسوء  أدب  وقلة  فضوال،  هكذا 

وجه وحاال سيئا تربوا عليه.

ترى  ولن  تر  لم  الدنيا  أن  الخطيب  وذكر   

والطفيليات  العينات  هذه  من  أسخف 

هؤالء  بلوى  مع  إنه  والبالد،  للعباد  المؤذية 

الناس  أصيب  فقد  والحادين،  الفسقة 

ببلوى تصوير الحاجيات واألكالت واألغراض 

والذرية،  األبناء  تصوير  حتى  الشخصية 

أتيح  مما  الخاصة،  والشؤون  واألهل 

للحاسدين وأهل الضغائن ممارسة حقدهم 

وتعين الناس بأعينهم وحسدهم.

{   د. ثقيل الشمري

قضاء الحوائج 
يختلف  

منها ما يحتاج 
للكتمان وأخرى 

لإلعالن

ل بعض 
َّ

المولى فض
الناس بزيادة الرزق 

ويجب عليهم 
إظهارها بالعطاء 

والصدقة

{  د. محمد حسن المريخي

 أوضخ فضيلة الشيخ د. محمد حسن المريخي خالل خطة 
الجمعة التي ألقاها بجامع الشيوخ أنه من فضل الله تعالى 
أن تفضل على العباد بحوائجهم وحاجياتهم وما يعينهم 

على أمر دينهم ودنياهم، فبهذه الحوائج تعمر دنياهم 
ويصلح دينهم وتطيب حياتهم وتفرح قلوبهم وتنشرح 

صدورهم ويصلح حالهم ومجتمعهم.

الدوحة          $

كتمان الحوائج سبب للنجاح 
والبلوغ وسالمة من الفساد 

أوضح فضيلة الداعية د. ثقيل 
بن ساير الشمري أنه يكثر على 

األلسنة قولهم »استعينوا على 
قضاء حوائكم بالكتمان«، وقضاء 

الحوائج تختلف فيه أحوال الناس، 
فقد تكون هناك حالة بها أمر 

يحتاج إلى كتمان الحاجة فيه، 
وأمر يحتاج إلى إعالن وإعالم الناس 

بهذه الحاجة، بحسب المصلحة، 
ويستدلون على ذلك بما يروونه 
حديثا عن النبي صلى الله عليه 

وسلم، وهو عند المحققين من 
علماء الحديث القدماء والمتأخرين 
ال يصح وهو قوله: »استعينوا على 
قضاء حوائجكم بالكتمان«، وروي 

بلفظ آخر: »استعينوا على إنجاح 
الحوائج بالكتمان، فإن كل ذي 

نعمة محسود«.

 الدوحة          $
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بأذني  األولى سمعتها بقلبي وليس  للمرة 

أمي  »سؤالك عني بيكفيني!!!« وصمتت 

محاولة إخفاء عميق األلم في قلبها، ربما 

قد سمعتها مراًرا من والدتي، ولكنني لم 

أتذوق مرارتها كما تجرعتها هذه المرة، في 

الهاتف، وتساءلت  أغلقت  قلبي وروحي، 

عن هذا اإلحساس الغريب، فأدركت أن 

القلق من »األيام القادمة« هو الذي شتت 

أفكاري وأذاقني هذه المرارة المختبئة وراء 

حروف أمي. 

ومضت األيام، محاولة الهروب من الشعور 

بأننا في يوم ما، في زمن ما، سنجلس 

الباردة بين صور أطفالنا  في بيوتنا 

الذين غدوا آباء وأمهات، ننتظر أن نسمع 

أو  الرنة، لنسمعهم فقط، ال لنتكلم،  تلك 

أو لنعبر  إلى وجودهم،  لنشكو حاجتنا 

عن خوفنا في وحدتنا، بل سنكتفي، كما 

اكتفوا - هم - نكتفي بإغالق الهاتف على 

عبارة: »شكًرا ابني، ابنتي، سؤالك عني 

بيكفينا«. 

القارئة، دع  القارئ، صديقتي  صديقي 

فنجان القهوة الذي في يدك اآلن، دع 

أوراقك، دع جوالك المتذمر، ومشاغلك 

الخمس،  حواسك  استجمع  المرهقة، 

وانضم لي - لبرهة ال أكثر - لتسمعني 

أصرخ في قلبك، وليس في أذنك،: »ال، ال 

يكفي، سؤالك عنهم ال يكفي، ال تصدق هذه 

الترهات«. 

ال تصدق تلك الترهات، ال تصدق أمك حين 

ألنها  يكفيني،  عني  سؤالك  قائلة:  تبتسم 

لم تكتف منك، ولم تخبرك بأنها ملت من 

زياراتك المملة، من جلوسك على ذلك 

المزيفة  ابتسامتك  من  كالغريب،  المقعد 

الملتصق  مدعًيا أنك بخير، من جوالك 

بحدقات عينيك، من رنات هاتفك 

المتكررة التي تسرقك إلى عالمك وأنت في 

عالمها. 

أمك يا صديقي، سؤالك عنها ال يكفيها، ال 

تصدق هذه األكاذيب التي صنعتها أنت 

بقوة شبابك وصحتك، أمك لم تهمس في 

أذنك قائلة: أنها كانت تحوم حولك ليل 

نهار، تتابع أنفاسك لتتأكد أنك بخير، 

تبيع دقائقها للتعب لتكون أنت على ما 

يرام، تصمت لتسمع كلماتك المتلعثمة 

مصفقة لك، تسهر لتنام، تجوع لتشبع، 

تتألم لتشفى، وفي نهاية المطاف، وبعد 

أن صرت قوًيا، أجبرتها أنت على الصمت 

مجدًدا، ولكنها صمتت هذه المرة، فقط 

ألنها باتت تتلعثم عندما تتكلم، ولكنك لم 

تالحظ، تتألم عندما تتحرك، ولكنك – غير 

متوفر– لتمد يدك وتسند ظهرها المائل، 

تشتاق وتحملق في عينيك، وأنت جالس 

أمامها –غير متوفر – ألنك تحدق في شيء 

آخر.... 

صديقي القارئ، صديقتي القارئة، أمهاتنا، 

ال يكفيهم سؤالنا عنهم، إنها مجرد أوهام، 

فلنستيقظ من سبات أنانيتنا، ولندرك 

أننا – غير متوفرين– هذا ما تشعر بها 

أمهاتنا، فكل شيء في حياتنا، باتت له 

األولوية، حياتنا، عائالتنا، أوالدنا، وظائفنا، 

أصحابنا، رحالتنا وأسفارنا...... وتأتي 

أمهاتنا في نهاية أولوياتنا محجوزة في 

رنة هاتف، وعبارتين: »كيفك يمه«، 

لنسمعها تردر تلك العظيمة »سؤالك 

عني بيكفيني«... ال تصدق سؤالك 

عنها ال يكفي... وقريًبا سؤالهم عنك لن 

يكفيك.... فلنستيقظ قبل أن نجلس 

في بيوتنا الباردة، ننتظر رنة هاتف.. 

ويصبحون هم أيًضا – غير متوفرين-.

نتحدث اليوم عن قضية مهمة تعتبر 

من أهم القضايا في عصرنا الحالي، أال 

وهي قضية اإلجازة الصيفية، وكيف 

نقضي اإلجازة الصيفية؟ هل نقضيها في 

أوروبا، أم نقضيها في دار تحفيظ القرآن، 

أو في الدورات المفيدة، أو في النوادي 

الصيفية؟؟ 

كثير من الشباب ال يستفاد من اإلجازة 

الصيفية، بل يفكرون أن يقضوها في 

السفر بين الدول، أسبوع في إيطاليا، 

وأسبوعين في فرنسا، وأسبوعين في 

جزيرة المالديف، لقضاء أفضل األوقات 

هناك، بعيًدا عن جو الدراسة والروتين 

اليومي، مما ال شك فيه أننا جميًعا نحب 

التغيير، وكلنا نحب السفر، وخاصة 

عندما نقضيها بين األهل واألقارب 

واألصدقاء، ولكن يجب على كل شاب أن 

يستفيد من اإلجازة الصيفية، وأن يرتب 

وقته بين حفظ القرآن الكريم، وبين النادي 

الصيفي، واكتساب لغة وذلك بأخذ دورات 

جديدة في تخصصه الدراسي، مثل 

دورة توفل، أو دورة أيلتس، أو في تجويد 

القرآن الكريم على يد شيخ متمكن، وال 

مانع من السفر أسبوعين أو ثالثة لتغيير 

جو الروتين اليومي، وال مانع أن يقضي 

الشاب أسبوًعا في مدينة سياحية، فكل 

إنسان يحب التغيير، ويحب السفر 

والتنقل من مكان آلخر الكتشاف أماكن 

جديدة، ومعرفة المزيد من المعلومات 

عن البالد األخرى، ويتعرف على عادات 

وتقاليد الشعوب األخرى، واكتساب 

أصدقاء جدد من دول العالم، وأن يريح 

أعصابه من أعباء السنة المليئة باألعمال 

والواجبات والدراسة والمسؤولية، لذا 

نناشد الشباب بأن يستفيدوا من العطلة 

الصيفية في أعمال جليلة يستفيد منها 

اإلنسان في دنياه، وال يضيعها في السهر 

والنوم، والتحدث في الجوال، واأللعاب 

اإللكترونية الحديثة التي ضيعت شبابنا 

المسلم، ألعاب تضر بصحة الشباب، 

وقد يستمر اللعب ساعات طويلة، وقد 

يصاب اإلنسان بعزلة اجتماعية، أو مرض 

التوحد، أو مرض السمنة بسبب عدم 

الحركة، أو أمراض القلب والكولسترول، 

إلى جانب الوجبات السريعة التي ُتودي 

بحياة الشباب بسبب اإلكثار منها، ألن 

الشباب يعشق الوجبات السريعة، لياًل 

ونهاًرا يقبلون عليها في الصباح والمساء، 

وفي جميع األوقات، ولها أضرار كبيرة 

على المدى البعيد، ونصيحتي للشباب 

أن يستفيدوا من اإلجازة الصيفية من 

خالل تقسيم اإلجازة إلى رحالت ودورات، 

وحفظ قرآن، وحضور مجالس العلم، 

ى اللُه  الذي أوصانى به رسول الله صلَّ

م، حيث قال: »إذا مررتم برياِض  عَليه وسلَّ

الجنِة فارتعوا، قيل: يا رسوَل اللِه وما 

هي رياُض الجنِة؟ قال: حَلُق الذكِر«، وفي 

كِر؛  الحديِث: الحثُّ على لزوم َمجالِس الذِّ

اِس.  ِلَما فيها ِمن الخيِر للنَّ

سؤالك عني.. يكفيني!!!همسة 

منى بابتي
كاتبة لبنانية

الشباب واإلجازة الصيفية

منال عمر عبده

كاتبة سودانية

بدايات جديدة

ال تقف في بداية الطريق إن وجدت 

صخرة، فهذه جزء من جسر ستبنيه 

يومًا لمستقبلك. وجهُتَك ليست مكانًا 

تصُل إليه إّنما هي طريقة جديدة 

ترى بها األشياء، قد تكون نهاية أشياء 

ال بداية ألشياء أجمل، فرحلة النجاح 

ال تتطلب البحث عن أرض جديدة، 

ولكّنها تتطلب االهتمام بالنجاح 

والرغبة في تحقيقه والنظر إلى 

األشياء بعيون جديدة. 

ال يمكن أن نعود إلى الوراء لنصنع 

بداية جديدة، إال أنه يمكن أن نبدأ 

من اآلن في صناعة نهاية جديدة، وقد 

تنبع كل بداية جديدة من نهاية بداية 

أخرى. عندما يرزقك الله بداية جديدة 

ال تكرر األخطاء القديمة، ألنه ال أحد 

يستطيع إرجاع الزمن إلى الخلف وبدء 

حياة جديدة، ولكنه يستطيع اآلن 

أن يضع بداية جديدة ليسطر نهاية 

جديدة.

ارِم أحالمك في الفضاء كما ترمي 

طائرة ورقية، فأنت ال تعرف ما الذي 

ستعود به، حياة جديدة، أم صديق 

جديد، أم حب جديد، أم بلد جديد.

أن تدرك كيف تفكر هذا بداية 

التغيير، فالحياة في نهاية المطاف 

تغلب وإن بدا غير ذلك، والبشر 

راشدون مهما ارتبكوا أو اضطربوا أو 

تعثرت خطواتهم، فالنهايات ليست 

نهايات، ألنها تتشابك ببدايات جديدة 

سأستأنف الكفاح، وسيسعدني أن 

أكافح، وسأبعث بالكفاح بعثًا آخر، 

فأزخر ببداية جديدة. حينما تدرك 

كيف تفكر، عندها سترزق بداية 

جديدة. أفضل ما تهبه لنفسك في 

البدايات األمل واليقين في النجاح.

العفو عن عدوك، والصبر على 

خصمك، واإلخالص لصديقك، 

والقدوة الحسنة لطفلك، واإلحسان 

لوالديك، واالحترام لنفسك والمحبة 

لجميع الناس كل هذه ذخرك لبدايات 

جديدة.

دائمًا ما تكون البدايات األولى ال ُتنسى، 

تظل عالقًة في ذهنك، ُتطاردك في 

كل مكان.. للبدايات ِسحر خاص 

ال تستطيع مقاومته، نعيش فيها 

تفاصيل مختلفة عن كل ما مضى.. 

نكتشف أنفسنا للمرة األولى.

أن تكتب عن البدايات هذا معناه أن 

تضع قلبك بين كفيك وتسترجع ُكل 

الجروح التي كنت تحاول دائمًا أن 

ر أشياء ربما  تتجاوزها، تحاول تذكُّ

سعيدة، وربما لم يعد لها مكان اآلن 

رها يعني  في حياتك. البداية تذكُّ

استحضار رصيدك من اللحظات 

الناجحة والفاشلة، أشخاص عشت 

معهم البداية وشعورها، وهي ُعمر ال 

يكفي أبدًا لسرد الحكايات التي ظلت 

عالقة في الروح حتى اآلن.

البداية األولى تحمل معها شعورًا 

بالدهشة واإلثارة، شعورًا لم تكن تعلم 

من قبُل أنه موجود بداخلك، أول ُحب 

اختبرت فيه مشاعرك، أول ُحضن 

شعرت فيه بأنك تودُّ الدخول إلى 

داخل قلِب من ُتحب وتبقى فيه، أول 

مولود حملته وداعبت يُده الصغيرة 

يداك، أول رحلة خرجت فيها مع 

أصدقائك بعدما توسلت إلى والديك، 

نك من النوم  وشعورك وقتها وعدم تمكُّ

حّتى موعد الرحلة.

ليت ُكل األشياء في حياتنا تظل 

بدايات.. تتوالى علينا األشياء، 

واألصدقاء، والصدمات، لقد مررنا 

بالعديد من تجارب الحياة.

دائما خوف البدء من جديد يسيطر 

علينا، فقد تستمر في عملك خوًفا 

من أن تبدأ في مكان جديد وتواجه ما 

تسميه »خسارة مكانتك الحالية«، أو 

أصدقاء العمل، أو ربما التعود على كل 

شيء، فالتغيير أمر ال يفضله كثيرون 

ويهابونه، يعتبرون أنه العدو الذي 

سيتسبب لهم في خسائر فادحة. 

لكن بإيمانك المستمر بالله وحسن 

ظنك به وإيمانك بأنك دائما بين يدي 

الله وبمعيته فأنت محروس بنور الله 

خطواتك مباركة بتوكلك على الله 

حق التوكل، عود نفسك على تخيل 

طريقة حصولك عليها وأغمض عينيك 

فترى نجاحك. 

ومضات 

استنساخ العطور

عزام حسن 

باحث 

أنه لمدعاة استغراب مشاركة دور العطور جمهورها 

من المهتمين والفضوليين بمكونات العطر تاركة 

الباب مشرعا لمن يروجون أنفسهم كمقلدي 

العطور األصلية وبأسعار منافسة، وال يلزم األمر 

أكثر من البحث في المتصفحات اإللكترونية 

لتقودك عديد المواقع عن إجابات شبه كاملة عن 

مكونات العطر..

المنقوص هنا.. هو المكون نفسه نوعه وآلية 

تصنيعه وربما تخزينه، فالياسمين كزهرة تعتبر 

واحدة لكن ال حصر ألنواعها وبالتالي قيمتها وما 

يستخلص منها فمنها ما يعادل الكيلو غرام الواحد 

200 دوالر، ومنها ما يتجاوز 30 ألف دوالر للكيلو غرام 
الواحد وهذا موجود في مدينة جنوب فرنسا، كما 

يؤكد العطار الشهير روجا دوفا. 

كذلك األمر لطريقة االستخدام ومدة تخزين 

المادة في مرحلتها السائلة، حيث تعمد بعض 

دور العطور إلى تعتيق بعض المكونات وفق ظروف 

مالئمة ومتابعتها إلى غاية الحصول على النسخة 

المطلوبة.

التكرار والتشابه في بعض عطور الشركات 

أمر شائع ويالحظه بعض الزبائن المهتمين 

بالتنويع.. هذا األمر مرده أن الشركات ال تجتهد في 

البحث وتكتفي بالدعاية والترويج كركيزة لنجاح 

العطر، أما دور العطور التي ترتقي بذائقة الزبون 

فهي تكرر نفسها مع بعض التعديالت في التركيبة 

مع الحفاظ على رونق العطر األصل، حتى لو كان 

التمايز في توصيف العطر كعطر مركز أو ماء 

العطر..

في المحصلة فإن العطر أسلوب حياة يمارسه 

معظم سكان األرض باختالف ثقافاتهم وقدراتهم 

الشرائية فال بأس في ارتداء العطور ذات األسعار 

الرمزية التي تحقق ثقة المستخدم بالظهور، وال 

ضير من االطالع على جديد عوالم العطور وفرائده 

كل وفق منظوره. 

سارة رشيدي

كاتبة جزائرية

العطلة 
الصيفية 
واألطفال

إنها العطلة الصيفية لألطفال تقبل علينا، بعد أن 

أدبر وولى عام دراسي كامل من الجد والتعب، قضاه 

أطفالنا على مقاعد الدراسة، بين صفوف المدرسة، 

من تعلم للعلوم واآلداب والمعرفة والنشاطات الالصفية 

التي تزودهم بمهارات الحياة وطريقة التفكير، وحتى 

احتكاكهم باألصدقاء وتكوينهم للصداقات، قد ترك بال 

شك أثرا على نفسياتهم البريئة، إذا هو وقت جميل 

يأمل الطفل أن يقضيه بعيدا عن الواجبات، فماذا 

أعددت أيها األب وأيتها األم لطفلك في عطلة الصيف؟

دعوني أقترح عليكم بعض األفكار الممتعة التي 

سيحبها الطفل وسيستمتع بها في عطلته المنتظرة، 

وسأركز أن تجلب له المتعة والفائدة على حد سواء، 

ما رأيكم أوال بخطة بسيطة ُيفصلها األهل حسب 

برنامجهم، فإن كانت األسرة قد خططت مسبقا لرحلة 

أو لزيارة بلد ما، فسيكون من الجميل إشراك الطفل 

هذه المعلومة اللطيفة، ومحاولة أخذ رأيه عن وجهة 

سفرهم، وحتى أنه يمكن اطالعه على هذا البلد الذي 

سيقصدونه، وأهم معالمه وأماكنه السياحة وذكر لغة 

البلد، أيضا يمكن ذكرعاصمته وبعض المعلومات 

العامة، حتى ُنهيئ الطفل مستقبال لثقافة السفر وهي 

ثقافة مهمة ال يجب إهمالها.

وإن كانت عطلتكم ستكون في البلد نفسه فال داع للقلق، 

فلن يضجر ابنكم، إن جهزتهم له بعض األفكار، ولعل 

أولها إلحاقه بناد رياضي مثل السباحة والنشاطات 

المائية، فسيكون أمرا ممتعا التعرض للماء خالل فترة 

الصيف الحار، كما يمكن أيضا ترتيب مواعيد مع 

أطفال العائلة للقيام بمسابقة وألعاب فكرية وحركية 

وألغاز بقصد إثارة المنافسة وتعليم الطفل روح التحدي 

والخسارة والفوز، وزيادة احتكاكه باألطفال اآلخرين 

لتوثيق التواصل الفكري والجسدي بين أقرانه، ويمكن 

أيضا التخطيط لرحالت قصيرة داخل المدينة نفسها 

بأصحاب الطفل إلى حديقة الحيوانات وجعله يتعرف 

مباشرة على الحيوانات من مختلف البيئات، ورحلة 

أخرى في يوم آخر نحو مدينة المالهي، واستغالل 

المنشآت الترفيهية التي وفرتها البلدية لتسلية الطفل 

في عطلته، والبأس بتعليمه اللغات مثال أو إلحاقه بدورة 

في البرمجيات أو الكمبيوتر أو الرسم أو أي ورشة تفيده 

وتمتعه، كما يمكن خلق برنامج لطيف بين االخوة في 

البيت، بجعلهم يرسمون ويحفظون القرآن ويقرأون 

القصص والروايات والكتب األخرى، فيكون لهم في كل 

يوم نشاط معين، كل هذا حسب سن الطفل وميوله 

واستعداده، إنما أهم نصيحة أهديها لنفسي ولكم، 

هي بأن نحافظ على سالمة عقول أطفالنا وأجسادهم 

بعدم تركهم لإللكترونيات والشاشة تنهب عقولهم 

وتلوث فكرهم النظيف، يمكن تحديد ساعات معينة 

للمشاهدة مع التنبه لمحتوى ما يشاهدونه، والحذر 

الحذر من فتح المجال أمام الطفل على مصراعيه؛ 

فمخاطر التلفاز والشاشات وما تبثه من محتوى خطير 

لم يعد يخفى على أحد.

د. أشرف حسين
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باكستان تتطلع التفاقية استيراد غاز من قطر
قالت وكالة بلومبرغ األميركية إن باكستان تسعى إلى إجراء مباحثات مع قطر بهدف توقيع 

اتفاقية طويلة األجل لشراء الغاز الطبيعي المسال لمدة تتراوح بين 10 سنوات و15 عاما، 

ويأتي ذلك في الوقت الذي يتم فيه تداول األسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال عند أعلى 

مستوياتها، حيث أدت األزمة األوكرانية إلى ارتفاع قياسي في أسعار السوق الفورية للغاز 

الطبيعي المسال. وتعتمد باكستان على الغاز المسال المستورد بنسبة 26 % من إجمالي 

4.6 مليار قدم مكعبة يومًيا علما بأن إنتاج الشركات الباكستانية من الحقول المحلية نحو 3.4 
مليار قدم مكعبة يومًيا.

في ظل توسعها في األسواق العالمية

البورصة تستكشف األصول والرموز الرقمية

لالستبدال  القابلة  غير  الرموز  وتعتبر 

مجموعة رقمية تعتمد على تكنولوجيا البلوك 

مخزنة  لالستبدال  قابلة  وغير  فريدة  تشين 

في سجل رقمي وقد تأخذ شكل أعمال فنية 

أو صور رمزية افتراضية أو فيديو أو تغريدة أو 

أو تسجيل صوتي، وتمثل عناصر  موسيقى 

ملموسة وغير ملموسة ال يمكن نسخ توقيعها 

هذه  مبيعات  بلغت   2021 عام  وفي  الرقمي. 

بالرموز  لوحة  بيع  وتم  دوالر.  مليار   25 الرموز 

مليون   69.3 بقيمة  لالستبدال  القابلة  غير 

دوالر في العام الماضي للفنان األميركي مايك 

وينكلمان. وبدروها تعتبر البلوك تشين قاعدة 

نظام  هيئة  على  تعمل  مركزية  ال  بيانات 

سجل الكتروني لمعالجة الصفقات وتدوينها 

عبر  المعلومات  تتبع  األطراف  لكل  يتيح  بما 

طرف  من  التحقق  تستدعي  ال  آمنة  شبكة 

ثالث، وقد تم ابتكار تقنية البلوك تشين في 

تسجيل  يتم  مشفرة  كسلسلة   2008 العام 

المركزية  تصميمها  ليكون  عليها  المعامالت 

بين  المعامالت  لتكون  السماح  يتم  بحيث 

إلى وجود  المستخدمين مباشرة دون حاجة 

اعالن  مع  بالتزامن  ذلك  ويأتي  ثالثة.   أطراف 

إلطالق  خطط  عن  المركزي  قطر  مصرف 

المالية  للتكنولوجيا  جديدة  استراتيجية 

وتستهدف  الجاري  العام  من  األخير  الربع  في 

المالية  المعامالت  تسهيل  االستراتيجية: 

»الكاش«  النقدية  األوراق  استخدام  وتقليل 

المالي  االبتكار  تطوير  تدعم  بيئة  وخلق 

الصغيرة  الشركات  ذلك  في  بما  واألعمال 

حاليا  »المركزي«  ويعكف  والمتوسطة، 

الرملي  الصندوق  بيئة  اختبارات  تنفيذ  على 

تجريبية  تنظيمية  بيئة  وهي   sandbox
لالبتكارات بالتكنولوجيا المالية توفر مساحة 

قبل  والمنتجات  الخدمات  الختبار  آمنة 

طرحها، األمر الذي يقلص مستويات االنكشاف 

على أخطاء أو مخاطر التنفيذ.. وتسمح هذه 

أفكارهم  باختبار  والشركات  لألفراد  البيئة 

المالية  بالتكنولوجيا  المتعلقة  وابتكاراتهم 

من خالل البيئة التجريبية التنظيمية، ومن 

ثم يتم تقييم المنتجات والخدمات المقترحة 

وطرحها  العتمادها  منها  المناسب  واختيار 

أن  المرجح  ومن  رسميا،  القطري  السوق  في 

تشمل قائمة االبتكارات في قطاع التكنولوجيا 

وتطويرا  الرقمية  للمدفوعات  حلوال  المالية 

لتكنولوجيا المحافظ اإللكترونية والتحويالت 

الدولية المباشرة، إلى جانب حلول وابتكارات 

عالوة  الفواتير،  وسداد  البيع  نقاط  لخدمات 

الخدمات  في  تكنولوجية  ابتكارات  على 

منصات  تطوير  مع  والصرافة  التمويلية 

التمويل الجماعي للمشاريع وحلول إلكترونية 

والمتوسطة،  الصغيرة  للمشاريع  مالية 

والمدفوعات القائمة على انترنت األشياء. 

وتتكامل جهود كل من: مصرف قطر المركزي 

ومركز قطر للمال وبنك قطر للتنمية لتسريع 

للتكنولوجيا  اقليمي  مركز  إلى  قطر  تحويل 

جائحة  ساهمت  بعدما  خصوصا  المالية 

أنظمة  نحو  التحول  تسريع  في  كورونا 

وتبني  الالتالمسية  الرقمية  المدفوعات 

قطر  مركز  يقدم  حيث  المالية  التكنولوجيا 

لشركات  والحوافز  المزايا  من  حزمة  للمال 

التأسيس  في  الراغبة  المالية  التكنولوجيا 

تتضمن:  قطر،  دولة  في  أنشطتها  ومزاولة 

إلغاء رسوم طلب التأسيس بقيمة 5000 دوالر 

والرسم السنوي بقيمة 5000 دوالر في السنة 

األولى لشركات التكنولوجيا المالية المؤهلة، 

عالوة على اكتمال استعداداته إلطالق مبادرة 

التي ستوفر مساحات عمل  فينتك سيركل 

قطر  مركز  في  مسجال  وعنوانا  مشتركة، 

للشركات  سنة  لمدة  مجانيا  وإيجارا  للمال 

المؤهلة.

عدد  بزيادة  أيضا  للمال  قطر  مركز  وقام 

»الفينتك«  المالية  التكنولوجيا  أنشطة 

قبل  من  وإدارتها  ترخيصها  يمكن  التي 

حيث  منصته،  تحت  المنضوية  الشركات 

بموجبها  تم  جديدة  وإرشادات  قواعد  أصدر 

المهنية  الخدمات  شركات  نشاط  توسيع 

ليشمل  المنظمة  غير  باألنشطة  تقوم  التي 

التي  المالية  التكنولوجيا  خدمات  شركات 

تتضمن، على سبيل المثال ال الحصر، توفير 

برمجة  وواجهات  السيبراني،  األمن  حلول 

وتطوير  السحابية،  والحوسبة  التطبيقات، 

)بلوكتشين(،  المتسلسلة  البيانات  قواعد 

توفر  التي  والشركات  االصطناعي  والذكاء 

منصة لتسهيل المعامالت في الوقت الحقيقي 

إلى  وباإلضافة  باإلنترنت  المتصلة  لألجهزة 

كل ما سبق قام مركز قطر للمال بعقد العديد 

مجال  في  متعددة  كيانات  مع  االتفاقيات  من 

التكنولوجيا المالية.

{  بورصة قطر {   لوحة بالرموز الرقمية غير القابلة لالستبدال بقيمة »69.3« مليون دوالر 

سعيد حبيب كتب

تستكشف بورصة قطر آفاق دخول سوق الرموز 
الرقمية غير القابلة لالستبدال أو »NFTs« والتي 

تتوسع في األسواق العالمية فضال عن األصول 
الرقمية القائمة على تكنولوجيا البلوك تشين وذلك 
في إطار استراتيجية البورصة التي تستهدف تطوير 

ادائها وتنويع الخيارات االستثمارية أمام المتداولين، 
ويمكن أن يشمل ذلك خططا إلصدار عملة مشفرة 

تحمل عالمة بورصة قطر وسوقًا لشراء وبيع وتداول 
الرموز غير القابلة لالستبدال »NFTs« غير أن األمر 
برمته ما زال قيد االستكشاف وبالمراحل األولية.

سوق محتمل 
لشراء وبيع 

وتداول الرموز 
غير القابلة 
لالستبدال 

مبيعاتها 
بلغت مستوى 
»25« مليار دوالر 

عالميا خالل 
عام »2021« 

المخازن والورش بين ُمنتجة وقيد اإلنشاء

»93 %« إشغال منطقة أبا الصليل اللوجستية

االقتصادية  مناطق  شركة  كشفت 

والورش  المخازن  من   %  93 أن  »مناطق« 

ما  اللوجستية  الصليل  أبا  منطقة  في 

بين ُمنتجة وقيد االنشاء مما يساهم في 

تمكين المستثمرين من تقديم خدمات 

لألسواق  مضافة  قيمة  ذات  ومنتجات 

منطقة  وُتعتبر  والدولية.  المحلية 

المناطق  من  اللوجستية  الصليل  أبا 

للمستثمرين  تقّدم  إذ  الرئيسية 

والبنية  أعمالهم،  الزدهار  خصبة  أرضية 

متطلباتهم،  لتلبية  المناسبة  التحتية 

مثالية  اللوجستية  المنطقة  هذه  وُتعّد 

مساحات  تبلغ  الصغيرة.  للشركات 

مساحة  وتبلغ  مربع.  مر   1000 األراضي 

مربع  كلم   3.1 الصليل  أبا  منطقة 

وتتمّيز بقربها من منافذ النقل اإلقليمية 

الرئيسية عبر شبكة الطرقات، كما أنها 

محاذية للعديد من المنافذ مثل منطقة 

مسيعيد  منطقة  اللوجستية،  الوكرة 

إلى  باإلضافة  حمد،  وميناء  الصناعية، 

منطقة أم الحول االقتصادية الخاصة.

الصغيرة  األراضي  تخصيص  تم  وقد 

الصليل  أبا  بمنطقة  الخاصة  المساحة 

تأسيس  بهدف   .2015 ديسمبر  في 

مخازن حديثة تخدم السوق المحلية . 

والمشّغل  المطّور  »مناطق«  وتعتبر   

الرئيسي للمناطق الصناعية  والمناطق 

قطر،  في  التخزين  ومناطق  اللوجستية 

وتوفر »مناطق« مجموعة واسعة من قطع 

ضمن  مختلفة،  مساحات  ذات  األراضي 

مواقع استراتيجية مصممة لُتالئم كافة 

أو  الصناعية  سواًء  األعمال،  احتياجات 

إيجار  بسعر  التجارية  أو  اللوجستية 

الرامية  المبادرة  يدعم  مما  مخفض، 

الصغيرة  الشركات  قاعدة  توسيع  إلى 

التنوع  وتعزيز  قطر  في  والمتوسطة 

القيمة  ذات  االستثمارات  في  االقتصادي 

حلوال  أيضا  »مناطق«  وتوفر  المضافة، 

متطورة،  تحتية  وبنية  ومرافق  شاملة، 

وخدمات دعم أعمال شاملة في مناطقها. 

عاماًل  لتكون  مناطق  شركة  وتعمل 

وطنية  مبادرة  إطار  في  للتغير  محفزًا 

هدفها تنويع اقتصاد دولة قطر، من خالل 

في  عالمي  طراز  ذات  تحتية  بنى  توفير 

حيث  استراتيجية،  مواقع  ذات  مناطق 

 ،2011 عام  في  »مناطق«  تأسست 

المناطق  إدارة  بمهمة  الشركة  وتضطلع 

وبناء البنى التحتية المتكاملة لتسهيل 

بما  والخدمات،  الصناعة  قطاَعي  نمو 

التنمية  أهداف  تحقيق  في  يسهم 

الركائز  إحدى  تعد  التي  االقتصادية 

األربع لرؤية قطر الوطنية 2030.

األول  اليوم  منذ  الشركة  أدركت  وقد 

االقتصادية  التنمية  أن  لتأسيسها 

المستدامة ال تتحقق إال من خالل ازدهار 

القطاع الخاص، كي يتمكن هذا القطاع 

إلى  باإلضافة  عالميا،  المنافسة  من 

البعيد  المدى  على  التخطيط  ضرورة 

بما يتجاوز المشاريع القادمة الوشيكة، 

القدم  لكرة  العالم  كأس  بطولة  مثل 

صناعات  تأسيس  إلى  وصواًل   2022
نحو  وسعيًا  النفط.  على  تعتمد  ال 

كل  تصب  الشركة  فإن  الغاية،  هذه 

تحتية  بنية  إنشاء  على  اليوم  تركيزها 

الصغيرة  للشركات  خاللها  من  يمكن 

إليه  تصبو  ما  تحقق  أن  والمتوسطة 

مناطق  شركة  وترى  وازدهار.  نمو  من 

يتطلب ثالثة  االستدامة  أن تحقيق هذه 

االستثمارات،  هي:  أساسية،  عناصر 

والخبرات، وثقافة ريادة األعمال الالزمة. 

على  »مناطق«  تأخذ  المنطلق  هذا  ومن 

مختلفة  مجموعة  تأسيس  عاتقها 

وواسعة من قطاعات األعمال االقتصادية 

مع  محلية  مؤسسات  تطوير  عبر 

االستثمارات  جذب  في  االستمرار 

كما  الدولية،  والشراكات  واألعمال 

المستثمرين  مع  اليوم  »مناطق«  تعمل 

يرغبون  الذين  أولئك  أو  الحاليين 

على  وذلك  المستقبل،  في  باالستثمار 

بحيث  والدولي،  المحلي  الصعيدين 

األعمال  لتأسيس  دولية  بوابة  تكون 

تسمح  التي  البيئة  وتوفر  والشركات 

لهم بالنمو واالزدهار في قطر.

خدمات  لعمالئها  الشركة  وتقدم 

الدعم  تتضمن  وشاملة  متخصصة 

سير  سهولة  لضمان  والمشاركة؛ 

خيارات  توفير  مع  التجارية،  العمليات 

واسعة من األراضي والحلول.

تـوفيــر بيئــة خصـبة للمستــثمـــريـن لدعـــم ازدهــــار األعـمـــال



المعرضين  بين  الجمع  إن  مشيمش  وقال 

يرجع بشكل رئيسي إلى أنه لن يكون هناك 

المستوى  مجال لتنظيم فعاليات على هذا 

بعد شهر يونيو 2022، حيث سيتم تسخير 

جميع مقدرات الدولة إلنجاح الحدث األكثر 

العالم  كأس  بطولة  وهو  عالميًا  انتظارًا 

أقوى  بين  نجمع  أن  قررنا  ولذلك   ،2022
العد  قبيل  المحلي  السوق  في  معرضين 

ذلك  يمثل  حيث  للمونديال،  التنازلي 

فرصة جيدة للجهات والشركات المشاركة 

األخيرة  الفرص  القتناص  المعرض  في 

االستثمارية  والشراكات  التحالفات  وعقد 

في  والضيافة  البناء  قطاعي  في  والتجارية 

وقت واحد. 

الذي  قطر«،  »بروجكت  معرض  ان  وأضاف 

يعتبر  عشرة،  الثامنة  دورته  إلى  وصل 

البالد  في  واألقدم  األول  األعمال  معرض 

والبناء  التشييد  قطاع  في  المتخصص 

به،  المرتبطة  الصناعات  من  وغيرها 

سوق  إلى  الوصول  فرصة  المعرض  ويقدم 

إلى  باإلضافة  المزدهر،  القطري  البناء 

مع  لألعمال  جديدة  فرص  خلق  إمكانية 

وبالتالي  أحجامها،  اختالف  على  الشركات 

ال  منصة  يمثل  قطر  بروجكت  معرض  فإن 

قطر  معرض  فإن  المقابل،  وفي  لها.  نظير 

هذه  السابعة  بدورته  يقام  الذي  للضيافة 

في  الوحيد  التجاري  المعرض  يعد  السنة 

قطر للضيافة والمطاعم والمقاهي، ويعتبر 

للشركات  الموجهة  المعارض  وأقدم  أبرز 

العاملة  والعالمية  واإلقليمية  المحلية 

يمثل  مما  والضيافة  السياحة  قطاع  في 

التجارية  عالمتها  لتعزيز  مميزة  فرصة 

الرعاية،  فرص  من  المزيد  واستقطاب 

قطر  معرض  ويعزز  والتسويق.  والدعاية 

النمو التي يشهدها قطاع  للضيافة مسيرة 

مثالية  منصًة  ويعد  والسفر،  السياحة 

منتجين  من  المشاركين  جميع  تساعد 

نحو  قدمًا  المضي  على  وخبراء  وموردين 

حقبة جديدة في مسيرة القطاع.

أكثر  استقطب  الحدث  ان  إلى  ولفت 

 180 بين  تتوزع  عارضة  شركة   300 من 

تشارك  مختلفة،  دولة   30 من  دولية  شركة 

و120  رسمية،  وطنية  بأجنحة  منها  سبع 

الجهات  كبرى  تتقدمها  قطرية،  شركة 

شركات  وأبرز  الحكومية  وشبه  الحكومية 

ورعاية  دعم  في  تشارك  إذ  الخاص،  القطاع 

الشريك  العامة،  األشغال  هيئة  المعرض 

اإلستراتيجي، وغرفة قطر، شريك مجتمع 

الوفود  راعي  للسياحة،  وقطر  األعمال، 

التجارية الزائرة، وشركة مناطق، الشريك 

شريك  القطرية،  ديار  وشركة  االقتصادي، 

استثمار  ومجموعة  العقاري،  التطوير 

ومجموعة  الماسي،  الراعي  القابضة، 

الشريك  القابضة،  الصناعية  سهيل 

القابضة،  سريع  آل  ومجموعة  الصناعي، 

الراعي  ماتيتو،  وشركة  البالتيني،  الراعي 

الراعي  القطرية،  المالحة  الذهبي، وشركة 

الراعي  تيرمينلز،  كيو  وشركة  الفضي، 

شريك  قطر،  فودافون  وشركة  الفضي، 

االبتكار، وغيرها. 

أصبحت  قطر  دولة  أن  مشيمش  وأكد 

بما  األعمال،  لفعاليات  رائدة  وجهة  بالفعل 

تمتلكه من بنية تحتية هي األحدث واألرقى 

على مستوى العالم منوها إلى أن المعارض 

في  تساهم  حقيقية  صناعة  والمؤتمرات 

االقتصادية  القطاعات  من  حزمة  نمو  قيادة 

الترويج  جهود  أن  على  التأكيد  ويمكن 

واللقاءات بين الشركات والتجار، والزيارات 

دورا  تلعب  المعارض  خالل  من  والمتابعات 

كبيرا في انتعاش حركة التجارة. 

جمع  إن  القول  تجاوزا  ليس  قائال:  وتابع 

الشركات تحت سقف واحد هو آخر ما نقوم 

فنحن  للمعارض،  الدولية  الشركة  في  به 

ويجب  مشاركينا..  انتقاء  على  نحرص 

أن تمثل الشركة المشاركة في الفعاليات 

قيمة  ننظمها  التي  والمؤتمرات  والمعارض 

مضافة للحدث سواء كانت شركة ناشئة 

آخر  أمر  ثمة  تاريخ..  لها  عريقة  شركة  أو 

المستهدفة  القطاعات  أننا نحدد بدقة  وهو 

للمعارض وفقا للبيئة التشغيلية ومعدالت 

النمو ومستوى النشاط والقيمة المضافة.. 

التحالفات  تحركه  مثال  الضيافة  فقطاع 

هو  والبناء  رئيسي..  بشكل  والشراكات 

اإلنفاق  بها  يتركز  التي  القطاعات  أكثر 

الحكومي الرأسمالي.

أكثر من »300« 
شركة تشارك 

في الحدث

الشراكات 
والتحالفات تقود 

نمو الضيافة

توقع السيد حيدر مشيمش، 
مدير عام الشركة الدولية 

للمعارض - قطر استقطاب 
معرضي »بروجكت قطر« 
و»قطر للضيافة« اللذين 

اندمجا معا ألكثر من 20 ألف 
زائر حيث يشكالن معًا معرضًا 

واحدًا يقدم فرصًا متعددة 
فيما ينطلق الحدث بعد غد 

االثنين الموافق 6 يونيو ويستمر 
حتى الخميس الموافق 9 يونيو 

الجاري في مركز الدوحة للمعارض 
والمؤتمرات في آخر حدث تجاري دولي 

بارز تستضيفه دولة قطر قبل بطولة كأس 
العالم 2022. 

الدوحة          $

اإلن������ف������اق ال���ح���ك���وم���ي ال����رأس����م����ال����ي ي���ت���رك���ز ب���ق���ط���اع ال���ب���ن���اء

{ إحدى النسخ السابقة لمعرض بروجكت قطر

{ حيدر 

مشيمش

معرض واحد وفرص متعددة.. مدير »الدولية للمعارض« حيدر مشيمش:

»بروجكت قطر« و»قطر للضيافة« »20« ألف زائر متوقع لـ

} تصوير- محمود حفناوي

لوران فوريدي:

قطر رائدة عالميا بقطاع الهيدروجين األخضر

وأضاف: »يجسد الهيدروجين األخضر أحد 

إنتاجها  يمكن  التي  المتجددة  الطاقة  أنواع 

بأدنى تأثير على البيئة، وذلك عبر التحليل 

الستخالص  المياه  لجزيئات  الكهربائي 

واألكسجين،  الهيدروجين  عنصري 

للماء،  الرئيسيين  المكونين  باعتبارهما 

ونظرًا لحاجة هذه العملية إلى طاقة عالية 

تسخير  نحو  األنظار  توجهت  الكثافة، 

الستخالص  المتجددة  الطاقة  مصادر 

خلو  يضمن  بأسلوب  األخضر  الهيدروجين 

العملية من أي انبعاثات كربونية«.

باستخدام  التحليل  عملية  تنفيذ  وعبر 

طاقة  غرار  على  المتجددة  الطاقة  مصادر 

فوريدي  أوضح  الشمسية،  الطاقة  أو  الرياح 

الوقود  أنواع  أكثر  سيكون  »الهيدروجين  أن 

المستقبل  استشراف  على  وقدرة  كفاءة 

العالم  لتحول  رئيسيًا  ودافعًا  المنشود، 

وحافزًا  الطاقة  لقطاع  مستدام  نموذج  نحو 

صفرية  اقتصادات  لتأسيس  كبيرًا 

يلعب  أن  كذلك  المتوقع  ومن  االنبعاثات. 

تحسين  في  رئيسيًا  دورًا  الهيدروجين 

الهواء  الحياة من خالل تقليص تلوث  جودة 

في المدن، وتزويد مختلف قطاعات األعمال 

لتوليد  للبيئة  وصديق  نظيف  بمصدر 

الكيماوية  الصناعات  يشمل  بما  الطاقة، 

حتى  أظهرت  التي  الثقيل  النقل  وقطاعات 

من  الحد  في  كبيرة  صعوبة  هذا  يومنا 

انبعاثاتها الكربونية«.

قطاع  أن  مؤخرًا  صادر  تقرير  ويشير 

األخضر سيسجل نموًا سنويًا  الهيدروجين 

بمعدل 55.2 % بحلول عام 2028، إلى جانب 

خيارات  على  العالمي  الطلب  زخم  ارتفاع 

فوريدي  وعّلق  للبيئة.  مراعاة  األكثر  الطاقة 

قائال : »في ضوء هذه المعطيات، تتمتع قطر 

نظرًا  النمو،  هذا  من  لالستفادة  قوية  بمكانة 

والغاز،  النفظ  قطاع  في  الطويلة  لخبراتها 

ودورها الفعال في قطاع الطاقة العالمي«.

إنجي  لشركة  قطر  دولة  إقليم  مدير  وشدد 

سيعود  األخضر  الهيدروجين  أن  على 

ضمن  وذلك  قطر،  دولة  على  كبيرة  بفوائد 

دعائم  ترسيخ  أولهما  اثنين،  مسارين 

أهداف  يدعم  جديد  مستدام  أعمال  نموذج 

الدولة  تمكين  وثانيهما  االقتصادي،  تنوعها 

المتعلقة  العالمية  بالتزاماتها  الوفاء  من 

ضمن  ومن  الكربونية.  االنبعاثات  بخفض 

تحقيق  من  قطر  ستتمكن  أيضًا،  الفوائد 

تعهدها بتقليص غازات االحتباس الحراري 

والمحدد   ،2030 عام  بحلول   %  25 بنسبة 

للبيئة  الوطنية  قطر  استراتيجية  ضمن 

التعهد  هذا  ويمثل  المناخي.  والتغير 

الدولة  قطعتها  التي  لاللتزامات  امتدادًا 

سابقًا لتأسيس منظومة خضراء في قطاع 

وزارة  لتأسيس  دفعها  طموح  وهو  الطاقة، 

البيئة والتغير المناخي الجديدة أواخر عام 

2021، وإدراج قضية التغير المناخي ضمن 
رؤية قطر الوطنية 2030.

على  قطر  تأكيد  إلى  فوريدي  لفت  كما 

مشاركتها  خالل  الخضراء  بالطاقة  التزامها 

في  األطراف  مؤتمر  فعاليات  في  البارزة 

اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير 

إدراكها  من  انطالقًا  وذلك   ،)COP26( المناخ 

لمكانتها العالمية كأحد أكبر منتجي الغاز 

الطبيعي المسال،

اإلطار،  وفي تعليقه على جهود قطر في هذا 

قال: »تجلت جهود الدولة في مجاالت الطاقة 

 2020 عام  من  يناير  في  بإعالنها  الخضراء 

عن إطالق محطة ضخمة للطاقة الشمسية 

لتوفير طاقة نظيفة ومستدامة وبأسعار في 

المتناول على المستوى المحلي. كما تدعم 

الحكومة القطرية أيضًا أبحاثًا طويلة األجل 

الصديقة  الطاقة  توليد  حلول  مجاالت  في 

غاز  انبعاثات  تقليل  من  بدءًا  للبيئة، 

الكربون  التقاط  تقنيات  إدخال  إلى  الميثان 

واحتجازه ضمن مختلف العمليات«.

من  مجموعة  إلى  فوريدي  أشار  كما 

التحديات األخرى التي تواجه قطر لتحقيق 

التزامها بالطاقة الخضراء، األمر الذي يجعل 

العالمية  ريادتها  لترسيخ  مناسبًا  الوقت 

والتالي  األخضر،  الهيدروجين  قطاع  في 

»أن  وأضاف   التحديات.  لتلك  التصدي 

صعود  من  صاحبه  وما  الوقود  تكلفة  ارتفاع 

في تكاليف اإلنتاج لم يترك خيارا أمام الدول 

سوى البحث عن بدائل فعالة، لتبرز الطاقة 

قدرتها  مع  السيما  مثالي  كخيار  المتجددة 

وستستفيد  اإلنتاج،  تكلفة  تقليص  على 

مثل  صناعية  قطاعات  نمو  من  أيضًا  قطر 

حيث  الكيماويات،  وإنتاج  األسمدة  صناعة 

منتجي  أكبر  من  واحدة  الدولة  تعتبر 

في  ورائدة  العالم  في  واليوريا  األمونيا 

الصناعات البتروكيماوية«.

وفي هذا اإلطار، أكد فوريدي بأن »االستمرار 

قطر  في  الطاقة  بقطاع  التحول  بمساعي 

التعاون  وتعزيز  الجهود  تكثيف  يتطلب 

وبالتالي،  والخاص.  العام  القطاعين  بين 

الالعبين  أبرز  مع  الشراكات  ستكون 

مثل  الهدروجين  طاقة  حلول  في  العالميين 

إنجي مرتكزًا رئيسيًا في دولة قطر للنهوض 

األخضر  الهيدروجين  قطاع  في  بقدراتها 

وتصدر مشهده العالمي المتصاعد«.

من  الرغم  »على  قائال:  فوريدي  واختتم 

فإن  آنفًا،  المذكورة  اإليجابية  المؤشرات 

الطريق لتحقيق هذه األهداف لن يكون سهاًل 

الوكالة  عن  صادر  تقرير  فبحسب  أبدًا. 

الدولية للطاقة، يتطلب الوصول إلى صافي 

العالم  مستوى  على  صفرية  انبعاثات 

ماليين   306 نحو  إنتاج   2050 عام  بحلول 

وفق  سنويًا  األخضر  الهيدروجين  من  طن 

نموذج قائم على مصادر الطاقة المتجدددة. 

وبالرغم من التحديات، يتعين وضع قضية 

قصوى  كأولوية  العالم  حول  الكربون  إزالة 

وتقف  المعنية.  واألطراف  الدول  لمختلف 

دولة قطر، التي لعبت دورًا بارزًا في مختلف 

المحافل الدولية المعنية بهذا المجال، على 

في  فاعل  دور  لتولي  ثمينة  فرصة  أعتاب 

معالجة أحد أكثر القضايا إلحاحًا، أال وهي 

التغير المناخي«.

أح��د أن�واع الط�اق��ة المتج�ددة.. ويم�ك�ن إنتاج�ه بأدن�ى تأث�ي�ر على البي�ئ�ة

{ لوران فوريدي 

تحفيز قطاعات صناعية 
مثل األسمدة وإنتاج الكيماويات

قال لوران فوريدي، مدير إقليم دولة قطر لشركة إنجي الفرنسية، 
أن دولة قطر تعتزم تعزيز دورها الفاعل في قطاع الهيدروجين 
األخضر مع تسارع زخم تطور هذا القطاع، مستندة إلى مكانتها 

الرائدة كأحد الالعبين الرئيسيين في قطاع الطاقة العالمي، حيث 

إن قطر رائدة عالميا في قطاع الهيدروجين األخضر، الفتا إلى أن 
أهمية الهيدروجين األخضر تجلت ضمن العديد من االلتزامات 

التي تعهد بها المشاركون في مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم 
المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ COP26 الذي استضافته مدينة 

غالسكو العام الماضي، وذلك ضمن مساٍع دؤوبة لحشد جهود 
العالم بهدف تقليص االنبعاثات الكربونية. 

الدوحة           $
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حزمة سادسة من العقوبات ضد روسيا
االتحاد  دول  تبنت  -وكاالت-  عواصم 

من  سادسة  حزمة  أمس  الـ27  األوروبي 

في  الحرب  بسبب  روسيا  ضد  العقوبات 

أوكرانيا.

الشؤون  مسؤول  بوريل  جوزيب  وقال 

العقوبات  إن  األوروبي  باالتحاد  الخارجية 

تستهدف قدرة روسيا على تمويل الحرب 

عبر فرض مزيد من العقوبات االقتصادية.

النفط  العقوبات  حزمة  وتستهدف 

البحر،  عبر  تصديره  يتم  الذي  الروسي 

عبر  نقله  يتم  الذي  النفط  وتستثني 

خط  هذا  ويستبعد  األنابيب،  خطوط 

أنابيب دروجبا العمالق الذي يعود للحقبة 

بالعديد  روسيا  يربط  والذي  السوفيتية 

من دول شرق ووسط أوروبا.

بعد  الروسي  النفط  حظر  تخفيف  وتم 

ودول  هنغاريا  جانب  من  قوي  حشد 

مقترح  شامل  حظر  ضد  أخرى  حبيسة 

الروسي  النفط  على  األوروبي  االتحاد  من 

استمر نحو شهر.

إخراج  أيضا  العقوبات  حزمة  وتتضمن 

البنوك  أكبر  من  وهو  سبيربنك  بنك 

للمعامالت  »سويفت«  نظام  من  الروسية 

قنوات  ثالث  وحظر  الدولية،  المالية 

روسية رسمية وفرض عقوبات ضد أفراد 

مسؤولين عن »جرائم حرب« في أوكرانيا.

البرلمان  رئيسة  باس  بيربل  وتعهدت 

رسالن  األوكراني  لنظيرها  األلماني 

ستيفانتشوك بمزيد من الدعم لبالده.

الذي  لستيفانتشوك  أمس  باس  وقالت 

البرلمان  البرلمان:  على  ضيفا  حل 

أوكرانيا،  جانب  إلى  بقوة  يقف  األلماني 

االنساني  الدعم  تقديم  سنواصل 

لبلدك  والدبلوماسي  والمالي  والعسكري 

قدر استطاعتنا.

فولوديمير  األوكراني  الرئيس  وأعلن 

ستنتصر  بالده  أن  الجمعة  زيلينسكي 

في مقطع فيديو ُنشر على انستغرام، في 

اليوم المائة من الغزو الروسي.

وقال »النصر سيكون حليفنا«، في مقطع 

الفيديو من أمام مبنى الرئاسة في كييف، 

دينيس  الحكومة  رئيس  جانبه  وإلى 

شميغال وزعيم األغلبية البرلمانية ديفيد 

أندري  الرئاسة  مكتب  ورئيس  أراخاميا 

ميخايلو  الرئاسي  والمستشار  يرماك 

هنا  الدولة  »ممثلو  وأضاف  بودولياك. 

ويدافعون عن أوكرانيا منذ مائة يوم«.

»بعض«  حقق  أنه  اعتبر  الكرملين  لكن 

الغزو  بدء  على  يوم  مائة  بعد  أهدافه 

العديد  »تحرير  منها  ألوكرانيا،  الروسي 

من القرى«، ما سمح للسكان بالعودة إلى 

»حياة هادئة«.

الروسية  الرئاسة  باسم  المتحدث  وقال 

هذا  »سيتواصل  بيسكوف  دميتري 

العمل، حتى تحقيق كل أهداف العملية 

العسكرية الخاصة«.

إذ  مختلفا  رأيا  لها  كان  المتحدة  األمم 

اعتبرت أنه لن ينتصر أي طرف في الغزو 

الروسي ألوكرانيا.

المتحدة  لألمم  العام  األمين  مساعد  وقال 

أوكرانيا  لشؤون  المتحدة  األمم  ومنسق 

منتصر  يوجد  ال  بيان:  في  عوض  أمين 

ولن يكون هناك أي طرف منتصر في هذه 

مدى  على  شهدنا  ذلك،  من  بدال  الحرب، 

مائة يوم ما تّمت خسارته: حياة أشخاص 

ومنازل ووظائف وفرص.

وقال عوض: كانت لهذه الحرب تداعيات 

غير مقبولة على الناس وأثرت على حياة 

المدنيين بجميع جوانبها.

بقليل  أكثر  غضون  في  أنه:  البيان  وأفاد 

مليون   14 نحو  أجبر  أشهر،  ثالثة  من 

معظمهم  منازلهم،  مغادرة  على  أوكراني 

نساء وأطفال.

على  تعمل  أنها  المتحدة  األمم  وأوضحت 

)للحرب(  المدمرة  »التداعيات  من  الحد 

إلطالق  السعي  عبر  الغذائي  األمن  على 

تجارة الحبوب والسلع األساسية«.

{ ماريوبول.. مثال على فداحة الحرب

تراجع إمدادات الحبوب

سقوط عدد من الجرحى

طوارئ غذائية 
في تشاد

اشتباكات بين قرغيزستان 
وطاجيكستان

أنجمينا -قنا- أعلنت تشاد حالة 

طوارئ غذائية بسبب نقص 

إمدادات الحبوب بسبب الحرب في 

أوكرانيا.

وذكرت السلطات التشادية أن 

الوضع الغذائي تدهور بشكل كبير 

منذ بدء الحرب في أوكرانيا، وهناك 

حاجة عاجلة لمعونات إنسانية 

دولية.

وذكرت األمم المتحدة أن 5.5 مليون 

شخص في تشاد - ثلث السكان - 

سيحتاجون إلى مساعدات غذائية 

هذا العام.

ومن المقرر أن يجتمع رئيس 

االتحاد األفريقي ماكي سول مع 

الرئيس الروسي فالديمير بوتين 

في سوتشي في وقت الحق، للدعوة 

لرفع الحظر المفروض على صادرات 

الحبوب واألسمدة.

وأوكرانيا وروسيا من أكبر مصدري 

القمح في العالم، وذكرت األمم 

المتحدة أن 54 دولة في أفريقيا 

تستورد حوالي نصف قمحها من 

أوكرانيا وروسيا.

وروسيا أيضا مورد رئيسي لألسمدة 

لـ12 دولة أفريقية، وتشاد واحدة من 

الكثير من الدول في الساحل، التي 

تواجه أزمة مجاعة.

بشكيك - أ. ف. ب - أدى تبادل 

إلطالق النار بين قوات من 

قرغيزستان وطاجيكستان عند 

الحدود المتنازع عليها بين البلدين 

الجمعة إلى سقوط »جرحى من 

الجانبين« كما أعلنت لجنة األمن 

القومي في قرغيزستان.

وقالت اللجنة في بيان إن »تبادل 

إطالق النار انتهى صباح الجمعة«، 

وأضافت: »سقط جرحى من 

الجانبين« على الحدود.

وتشهد الحدود بين البلدين 

الفقيرين الواقعين في وسط آسيا 

عمليات إطالق نار متكررة بينما لم 

تحقق محادثات لترسيم الحدود 

تقدما يذكر.

ونادرا ما يؤدي األمر إلى تصعيد 

خطير لكن سرت مخاوف من 

إمكانية اندالع نزاع أوسع العام 

الماضي عندما قتل العشرات 

في أسوأ مواجهة بين البلدين في 

غضون ثالثة عقود من االستقالل ما 

بعد االتحاد السوفياتي.

وذكرت قرغيزستان أن موجة 

العنف األخيرة بدأت بتوغل القوات 

الطاجيكية في أراضيهأ.

اعتداءات ضد المقدسيين وممتلكاتهم

تدريبات بمشاركة أكثر من »40« سفينة

بدايات صعبة لرئاسة كوريا الشمالية

تصعيد إسرائيلي واسع

روسيا تحّرك أسطول »الهادي«

مواجهة في مؤتمر نزع األسلحة

تقرير  أظهر  -قنا-  المحتلة  القدس 

اإلسرائيلي  االحتالل  قوات  أن  فلسطيني 

المقدسيين  ضد  اعتداءاتها  من  صعدت 

المبارك،  األقصى  والمسجد  وممتلكاتهم 

مايو  شهر  خالل  مسبوق  غير  بشكل 

الماضي.

في  حلوة«  وادي  معلومات  »مركز  وأوضح   

أمس  أصدره  تقرير  في  المحتلة  القدس 

شهر  أن  االحتالل،  انتهاكات  أبرز  لرصد 

شيرين  الصحفية  اغتيال  شهد  مايو 

مخيم  اقتحام  تغطيتها  أثناء  عاقلة،  أبو 

جنين، عندما كانت برفقة مجموعة من 

الصحفيين. الزمالء 

وليد  المقدسي  الشاب  استشهد  كما   

الشريف، متأثرا بجراح أصيب بها داخل 

الثالثة  الجمعة  خالل  األقصى  ساحات 

ولم  حينها  واعتقل  رمضان،  شهر  من 

يقدم له العالج الفوري، وبقي في غيبوبة 

حتى استشهاده.

االحتالل  سلطات  أن  إلى  التقرير  ولفت   

شهداء  سبعة  جثامين  احتجاز  تواصل 

مقدسيين في الثالجات، فيما استباحت 

الهيكل«  و»جماعات  االحتالل  قوات 

والمحاكم،  االحتالل  حكومة  من  بدعم 

المسجد األقصى بطريقة غير مسبوقة، 

بتأمين  مايو  شهر  نهاية  أبرزها  تمثل 

فيه  للمستوطنين  جماعية  صلوات 

ورفعهم العلم اإلسرائيلي.

بينهم  ومن  المستوطنين  آالف  نفذ  كما   

الحاخامات،  وكبار  كنيست،  أعضاء 

وجماعات  »منظمات  عن  ومسؤولون 

لألقصى،  اقتحامات  المزعوم،  الهيكل« 

والتي تتم عبر باب المغاربة، وتضاعفت 

»عيد  في  االحتفاالت  خالل  االقتحامات 

االستقالل« و»يوم القدس« وذكرى احتالل 

القدس.

مايو،  شهر  من  والعشرين  التاسع  وفي   

المستوطنون  ضاعف  للتقرير،  وفقا 

وقواتها  االحتالل  حكومة  وحماية  بدعم 

في  القدس،  في  اعتداءاتهم  األرض  على 

الشرقي  الشق  الحتالل  الـ55  الذكرى 

اقتحامات  المقدسة، تخللها  المدينة  من 

ورقص  وغناء  األقصى  للمسجد  واسعة 

كبيرة  ومشاركة  أعالم،  ورفع  وصلوات 

بـ»رقصة األعالم السنوية«.

المستوطنون  اعتدى  المسيرة  وخالل   

والحجارة  والشتائم  الفلفل  بغاز 

على  والعصي  والمياه  والزجاجات 

الفلسطينيين وممتلكاتهم، في المسجد 

الشيخ  وحي  القدس  وشوارع  األقصى 

جراح وبلدة سلوان.

فإن  المعلومات،  مركز  تقرير  وبحسب   

المقدسة  المدينة  حولت  االحتالل  قوات 

عسكرية،  ثكنة  إلى  احتاللها  ذكرى  في 

المستوطنين،  احتفاالت  لتأمين 

ونصبت  المختلفة  قواتها  فنشرت 

واألحياء  المدينة  شوارع  في  حواجزها 

الفلسطينيين  حياة  وعطلت  والبلدات، 

وتجارها  القديمة  البلدة  وسكان  عامة 

بشكل خاص.

 ورصد مركز المعلومات 401 حالة اعتقال 

من مدينة القدس، بينهم طفالن »أقل من 

12 عاما«، و58 قاصرا، و16 سيدة.
سلطات  إصدار  التقرير  رصد  كما   

عن   4 منها  إبعاد  قرارات   107 االحتالل 

مدينة القدس، و65 عن األقصى، و38 عن 

القديمة. البلدة 

اإلبعاد  قرارات  معظم  أن  المركز  وأوضح   

المسجد  من  اعتقلوا  لشبان  كانت 

األقصى بداية مايو الماضي.

الدفاع  وزارة  أعلنت   - قنا   - موسكو 

40 سفينة  الروسية، أمس، أن أكثر من 

إلى  يصل  وما  إسناد  وسفينة  حربية 

ألسطول  تابعة  ومروحية  طائرة   20
تدريبات  إجراء  بدأت  الهادئ  المحيط 

بعيدة. بحرية  منطقة  في 

لها:  بيان  في  الروسية  الدفاع  وقالت 

تجري  يونيو   10 إلى   3 من  الفترة  »في 

قائد  قيادة  وتحت  الهادئ  المحيط  في 

األدميرال  الهادئ  المحيط  أسطول 

لقوات  تدريبات  أفاكيانتس،  سيرغي 

األنواع«. مختلفة 

وأضافت: »تشارك في التمرين أكثر من 

وما  إسناد  وسفينة  حربية  سفينة   40
20 طائرة«. يصل إلى 

وخالل التدريبات، سيقوم البحارة وأفراد 

غواصات  عن  بالبحث  البحري  الطيران 

دفاع  تنظيم  على  والعمل  معادية، 

السفن  من  تكتيكية  لمجموعات  جوي 

البحر،  في  القوات  لوجستيات  وترتيب 

إضافة إلى إجراء رمايات تدريبية قتالية 

والجوية. السطحية  األهداف  على 

البيان أنه عند الخروج من مناطق  وتابع 

بما  المهام،  من  عدد  تنفيذ  تم  التمركز، 

على  للتغلب  العملية  اإلجراءات  فيها 

نيران  وإطالق  الملغومة  البحر  مناطق 

بالحجم  مجسمات  على  المدفعية 

خطرا  تشكل  عائمة  أللغام  الطبيعي 

المدنية. المالحة  على 

التدريبات  في  المشاركة  السفن  ومن 

كريلوف  مارشال  قيادة  سفينة 

وسفن  شابوشنيكوف  مارشال  وفرقاطة 

للغواصات  مضادة  كبيرة  وفرقيطات 

للغواصات  مضادة  صغيرة  وسفن 

وسفن  صواريخ  وزوارق  ألغام  وكاسحات 

إسناد.

بدايات  تحولت   - ب  ف.  أ.   - جنيف 

نزع  لمؤتمر  الشمالية  كوريا  رئاسة 

األسلحة في جنيف بسرعة إلى مواجهة 

بالده  أن  يانغ  بيونغ  سفير  خاللها  أكد 

الواليات  مع  حرب  حالة  في  زالت  »ما 

نحو  أطلقتها  انتقادات  بعد  المتحدة« 

دولة. خمسين 

لدى  الشمالية  كوريا  سفير  ويتولى 

تاي  هان  جنيف  في  المتحدة  األمم 

الدورية  الرئاسة  يونيو   24 حتى  سونغ 

في  السالح  نزع  المكلفة  الهيئة  لهذه 

العالم. 

من  الخميس  حادة  انتقادات  واجه  وقد 

الواليات  بينها  دولة  خمسين  نحو  قبل 

وكوريا  واستراليا  وبريطانيا  المتحدة 

يانغ  بيونغ  إلطالق  وفرنسا،  الجنوبية 

إجرائها  واحتمال  بالستية  صواريخ 

سابعة. نووية  تجربة 

األمم  لدى  األسترالية  السفيرة  وقالت 

هذه  باسم  غوريلي  أماندا  المتحدة 

من  كبير  بقلق  نشعر  زلنا  »ما  الدول: 

لجمهورية  المسؤولة  غير  التحركات 

الشعبية  الديمقراطية  الشمالية  كوريا 

نزع  مؤتمر  قيمة  تقويض  تواصل  التي 

خطير«.  بشكل  السالح 

للمؤتمر  رئاستها  مواصلة  أن  وأضافت 

موافقة  األحوال  من  حال  بأي  يعني  »ال 

كوريا  انتهاكات  على  ضمنية« 

الدولي. للقانون  الشمالية 

أربعين  حوالي  دعت  نفسه،  الوقت  وفي 

منظمة غير حكومية إلى مغادرة القاعة. 

»الرئيس  أن  الشمالية  كوريا  ورد سفير 

بتصريحاتكم«. علما  أخذ 

اكتظت  التي  اإلنسان  حقوق  قاعة  وفي 

انتقل  حيث  األمم  قصر  في  بالحضور 

أصغر  الجمهور  كان  موقتا،  المؤتمر 

قررت  بعدما  عادة  عليه  هو  مما  سنا 

عدم  األوروبي  االتحاد  في  األعضاء  الدول 

عن  للتعبير  رفيعين  دبلوماسيين  إيفاد 

عدم رضاها.

الخارجية  باسم  الناطق  وأشار   

حدث  ما  أن  إلى  برايس  نيد  األميركية 

بشأن  تساؤالت«  »يثير  الخميس 

صحة  عن  وتساءل  المؤتمر.  شرعية 

كبرى  مؤسسة  رئاسة  منح  أسس 

عمل  »نظام  إلى  األسلحة  بنزع  معنية 

العالم  في  أخرى  حكومة  أي  من  أكثر 

االنتشار«. لتقويض مبدأ عدم 

واشنطن تتهم سعيد بتقويض الديمقراطية

أزمــــة تــــونس تتفاقـــم

األزمة  تتفاقم   - وكاالت   - عواصم 

أبعادا  وتأخذ  تونس  في  السياسية 

جديدة، خاصة بعد أن وّجهت الواليات 

تهمًا  الخميس  األميركية  المتحدة 

سعّيد  قيس  التونسي  للرئيس 

الديمقراطية  المؤسسات  بتقويض 

في البالد؛ بعد أن أقال عشرات القضاة 

التي  اإلجراءات  من  مجموعة  ضمن 

تهدف فيما يبدو إلى تعزيز حكم الرجل 

منظمة  فيه  اعتبرت  وقت  في  الواحد، 

»أسدى  سعيد  قيس  أن  الدولية  العفو 

ومنح  القضاء  الستقاللية  قوية«  ضربة 

نفسه سلطات شبه مطلقة.

الخارجية  وزارة  باسم  المتحدث 

على  معلقًا  قال  برايس  نيد  األميركية 

قرار سعيد، إن عملية التطهير جزء من 

الخطوات  من  للقلق  مثيرة  »مجموعة 

ض المؤسسات الديمقراطية 
ِّ

التي تقو

ما  حسب  تونس«،  في  المستقلة 

نشرته وكالة األنباء الفرنسية.

صحفي  مؤتمر  في  برايس  وأضاف 

األميركيين  المسؤولين  أن  دوري 

بأهمية  التونسيين  نظراءهم  أبلغوا 

الديمقراطي،  النظام  بضوابط  االلتزام 

مشيرًا إلى أن واشنطن ما زالت تحث 

متابعة  على  التونسية  الحكومة 

وشفافة  شاملة  إصالح  عملية 

المدني  المجتمع  من  بمساهمة 

المتنوعة  السياسية  واألصوات 

لتعزيز شرعية جهود اإلصالح. 

العفو  منظمة  أصدرت  جهتها،  من 

»الرئيس  عنوان  تحت  بيانًا  الدولية 

إقالة  بسلطة  يتفّرد  التونسي 

المنظمة  قالت  إذ  هواه«،  على  القضاة 

سعّيد  قيس  التونسي  الرئيس  إن 

أصدر أمس مرسومًا جديدًا »أسدى به 

ضربة قوية الستقاللية القضاء، إذ منح 

بإجراءات  القضاة  إقالة  سلطة  نفسه 

في  فضفاضة،  أسس  على  اعتباطية 

المحاكمة  حقوق  على  له  اعتداء  آخر 

السلطة  على  استيالئه  منذ  العادلة 

في 25 يوليو 2021«.

الرئيس  إقصاء  أن  مراقبون  ويرى 

االستشارية  الهيئة  من  لألحزاب 

دستور  أسس  صياغة  لها  الموكل 

بالحوار  تتعلق  وأخرى  للبالد  جديد 

أفاضت  التي  القطرة  كان  الوطني 

المواقف  بتصعيد  وعجلت  الكأس، 

ضده، حتى من القوى الداعمة له التي 

نددت بتوجهه الفردي.

سياسية  أحزاب  بيانات  وأجمعت 

-باختالف توجهاتها- على عدم شرعية 

اتخذها  التي  الخطوات  ودستورية 

اختياره  بعد  التونسي  الرئيس 

دعوات  كل  تجاهل  قولهم-  -وفق 

نهج  تكريس  نحو  والذهاب  الحوار 

استبدادي تسلطي يهدم أسس الدولة 

الديمقراطية.

وجبهة  النهضة،  حركة  وناشدت 

العمال،  وحزب  الوطني،  الخالص 

والحزب  الديمقراطي،  والتيار 

الحية  القوى  كل  الجمهوري؛ 

الديمقراطي  بالمسار  المتشبثة 

لمشروع  والتصدي  الجهود  توحيد 

بمسار  وصفوه  ما  وإسقاط  الرئيس، 

االنقالب على الدستور.

وقالت صحيفة »لوموند« الفرنسية إن 

إصرار الرئيس التونسي قيس سعيد 

المؤسسات عن  على فرض تغيير في 

يغرق  يوليو   25 يوم  االستفتاء  طريق 

البالد في حالة من الترقب، ويعني بدء 

المخاطر  من  لمرحلة  التنازلي  العد 

العالية في البالد.

ويقول أستاذ العلوم السياسية الخبير 

بيير  جان  األوسط  الشرق  شؤون  في 

إن  بالصحيفة-  عموده  -في  فيليو 

السياسة  في  المبتدئ  سعيد،  قيس 

بدائرة  والمحاط  لألحزاب  والمعادي 

المخلصين،  المؤيدين  من  ضيقة 

ادعى عندما انتخب رئيسا للجمهورية 

 %  73 بنسبة   2019 أكتوبر   13 يوم 

يريده  »ما  يجسد  أنه  األصوات  من 

الشعب«.

يلقي  ال  سعيد  قيس  أن  إلى  ولفت 

الديمقراطي  التحول  أقره  لما  باال 

زين  األسبق  بالرئيس  اإلطاحة  بعد 

دستور  اعتماد  من  علي  بن  العابدين 

بين  التنفيذية  السلطات  يقسم 

رئيس الدولة ورئيس الوزراء.

المأزق  تفاقم  أن  إلى  الكاتب  وخلص 

الجيش  مخاوف  يثير  بدأ  السياسي 

يدعمان  كانا  اللذين  الداخلية،  ووزارة 

ينكر  أنه  خاصة  سعيد،  الرئيس 

الذي  الوطني  للحوار  فضيلة  أي  اآلن 

الحداثيين  بين  مواجهة  البالد  جنب 

واإلسالميين في عام 2013، وبالتالي فإن 

تسوية  ألي  التونسي  الرئيس  رفض 

فيها  سيكون  مواجهة  من  مخاوف  يثير 

بدأ  وقد  المرة،  هذه  وخاسر  فائز  حتما 

العد التنازلي لها.

{ أزمتان.. اقتصادية وسياسية

»العفو الدولية«: 
الرئيس منح نفسه 
سلطات شبه مطلقة 

بفصل القضاة



انشغلت األوساط السياسية واإلعالمية الفلسطينية، 

خالل األيام الماضية، بخبر تعيين القيادي في حركة 

فتح حسين الشيخ في موقع أمين سر اللجنة التنفيذية 

لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهو المنصب الذي ظل 

شاغرا منذ وفاة صائب عريقات في نوفمبر 2020. وسبب 

الضّجة أن أول من أورد الخبر كانت صحيفة يديعوت 

أحرونوت العبرية، فنقلته وسائل اإلعالم الفلسطينية ثم 

نفته، وعادت بعد ذلك لتأكيده، تماما مثلما فعل أعضاء 

في اللجنة التنفيذية الذين علموا بالخبر من وسائل 

اإلعالم، ليتبين أن التعيين صدر بموجب قرار للرئيس 

محمود عباس، بصفته رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة 

التحرير.

ذّكرت هذه الواقعة المتابعين والمعلقين بأن اللجنة 

التنفيذية، المفروض أنها أعلى هيئة قيادية فلسطينية، 

لم تجتمع أصال بصورة نظامية منذ النصف األول من 

فبراير الماضي، أي منذ اجتماع المجلس المركزي 

الفلسطيني الذي أثار انعقاده في ذلك الوقت عاصفة من 

االنتقادات، وما زالت قراراته حبرا على ورق، وبالتدقيق 

يتبين أن »التنفيذية« لم تكن تجتمع أصال إال بصفة 

استشارية، من دون حضور الرئيس، وكانت ترفع له 

القرارات توصياٍت ليجيزها.

وال تقتصر أهمية الموضوع على الجانب اإلداري أو 

القانوني، ففي كل نظام يمكن أن تجري تجاوزات، ولكن 

أي نظام مؤسسي يكفل إعادة تصويبها في أقرب محّطة 

للتقييم والمراجعة، األمر هنا يتخطى ذلك إلى طبيعة 

الخيارات السياسية المستقبلية للفريق المتنفذ في 

القيادة الفلسطينية، إذ يربط المراقبون بين هذا التعيين 

وتهيئة حسين الشيخ وريثا للرئيس محمود عباس 

)87 سنة(. وهذا يمثل، في حد ذاته، خيارا سياسيا 

يتبّنى التنسيق األمني والمدني مع االحتالل، والسعي 

ف مع سياساته تحت حّجة »تثبيت الناس 
ُّ

إلى التكي

على األرض«، واالهتمام بشؤونهم وقضاياهم المعيشية، 

وتجّنب الصدام مع االحتالل أو اللجوء للخيارات الكفاحية 

العنيفة.

جاء خبر تعيين الشيخ في هذا المنصب الرفيع وسط 

حالٍة من الضعف والتفّكك وحالة العجز والشلل في 

بنية النظام السياسي الفلسطيني، والذي يشمل 

كل مؤسسات منظمة التحرير ودوائرها والسلطة 

الفلسطينية وأجهزتها، وحتى الفصائل المشكلة لها، وهي 

حالة ال تقتصر على الجوانب البنيوية والهيكلية التي 

شاخت وتكلست، بسبب عدم تجديد دمائها واالمتناع عن 

إجراء االنتخابات بحجج شّتى، ولكن، وهو األهم، بسبب 

عجز هذه البنى عن االضطالع بمسؤوولياتها وواجباتها 

إزاء األحداث السريعة والعاصفة التي تشهدها فلسطين، 

وبخاصة منذ معركة سيف القدس في مايو من العام 

الماضي، ثم على امتداد العام التالي حتى التطورات 

األخيرة في القدس والحرم القدسي الشريف ومساعي 

إسرائيل المحمومة لتهويد المدينة، وتغيير »الوضع 

القائم« وتنفيذ خطة التقاسم الزماني والمكاني للمسجد 

األقصى.

كان أبرز دليل على حالة الفشل والعجز، إعالن القيادة 

الفلسطينية في منتصف رمضان الماضي عن عقد 

اجتماع قيادي طارئ لبحث األوضاع الخطيرة في القدس، 

وما أثار دهشة المتابعين وحنقهم تحديد موعد االجتماع 

بعد أربعة أيام من اإلعالن، ما أثار تساؤالت ساخرة 

وحاّدة عما تفعله القيادة خالل هذه األيام، لكي تنشغل 

به وترجئ بحث ما يجري في القدس، لكن المفاجأة 

الصادمة تمثلت في تأجيل االجتماع، بحّجة ارتباطات 

الرئيس، ثم إلغائه نهائيا، واالستعاضة عنه برسائل 

واتصاالت وبيانات.

ال يقتصر التراجع على مستوى القيادة على الجانب 

الوطني، بل يمتّد ليشمل القضايا االجتماعية 

 شبه كامل عن قطاع 
ٍّ

واالقتصادية واألمنية، من تخل

 في أوضاع الحريات العامة. فعلى 
ٍّ

غزة، إلى تراجع مستمر

الصعيد األمني، تكاد السلطة تفقد سيطرتها على بعض 

المناطق، مثل محافظة الخليل التي تنهشها الصراعات 

العائلية المسلحة، وجنين، وأجزاء من نابلس وعدد من 

المخيمات، إلى أزماٍت معيشيٍة خانقة، تعبر عن نفسها 

بالعجز عن دفع رواتب الموظفين بشكل منتظم وكامل، 

وإضرابات المعلمين واألطباء بسبب إخالل الحكومة 

بالوعود التي قطعتها لهم. 

ال تصّب مجمل هذه التطورات في مصلحة فريق أو حركة 

معارضة، مثل حركة حماس مثال التي ما زالت تمنع 

االنتخابات في قطاع غزة، لكن النتيجة المؤّكدة اتساع 

الفجوة بين القيادة ومؤسساتها من جهة وبين الفعل 

الميداني الشعبي والمقاوم الذي يجترح كل يوم إنجازات 

باهرة، ويقّدم تضحياٍت هائلة، من جهة ثانية. ولكن 

الوضع القيادي والمؤسسي المترهل يحّد من القدرة 

على مراكمة هذه اإلنجازات، فضال عن استثمارها إلنهاء 

االحتالل ووقف معاناة الشعب الفلسطيني.

حبس عامة الناس في منطقتنا أنفاسهم انتظارا لما 

سيحصل فيما يمكن تسميتها »موقعة العلم« في 

القدس الشريف األحد الفائت، حيث أصرت حكومة 

بينيت الهجينة على أن تجري »مسيرة األعالم« وفق 

المسار المقرر لها وبدون أي »تنازل«، في رسالة كما 

يبدو للداخل الصهيوني أكثر منه للفلسطينيين 

والعرب، وهي رسالة تقصد النيل من رئيس حكومة 

العدو السابق نتانياهو، ما يهمنا أن نسجل على 

هامش الحدث الكبير جملة من المالحظات، قد تفيد 

في استبطان المشهد، والرد على بعض من شعروا 

بالغصة ألن غزة لم تسعفهم بصواريخها!

أوال: في النظر لمجمل الصورة وما إذا كانت ثمة 

»هزيمة« لفلسطين جراء إتمام المسيرة كما أرادوا 

لها، وإن في العموم، هنا يتعين علينا أن ننظر إلى 

المشهد من زاوية أخرى: كيان االحتالل اإلرهابي 

عمره 74 سنة يحتاج لرفع علمه في المدينة التي 

يعتبرها عاصمته إلى كل هذا االستنفار والعسكرة 

والطوارئ وإعادة احتاللها من جديد، ماذا يعني كل 

هذا؟

الجواب يأتي على لسان المراسل البرلماني لصحيفة 

»يديعوت أحرونوت« عاميحاي أتالي حين قال: يجب 

أن نتوقف عن الكذب ألن مسيرة األعالم أثبتت أن 

القدس ليست موحدة وال توجد سيادة إسرائيلية 

عليها، يعني بالعربي الفصيح، ال توجد »دولة« في 

العالم تحتاج إلعالن شبه حالة حرب فقط لتسيير 

مظاهرة ترفع علمها.

ثانيا: الشعب الفلسطيني وما تعرض له خالل قرن 

من الزمان، منذ ما قبل قيام الكيان، وأثناء معارك 

»النكبة« وما تالها من »نكسة« وانتفاضات و»نكسات« 

أيضا أوسلوية وسواها، أثبت أنه عصي على 

األسرلة، وسطر مالحم في المقاومة ليس لديه بصر 

وال بصيرة من ال يراها، على الرغم مما تلقاه ظهره من 

طعنات الخارج، وصدره من طعنات الداخل، وفي 

حكاية القدس ومسيرة األعالم. تصدى هذا الشعب 

بكل ما أوتي من أحذية وعكاكيز وألعاب نارية وصدور 

عارية للمسيرة ورفع من كلفتها على االحتالل، 

وجعلها ال تتم إال بالشكل الذي أظهر »عاصمته« غير 

معصومة من التقسيم والتأزيم.

ثالثا: ال يكتمل حديث القدس دون استدعاء سيفها 

الذي جردته غزة قبل عام ولم يزل مشهرا، فقد تطلع 

القوم - ولم يزالوا - لصواريخ غزة، فاستمطروها، 

وأملوا أن تنطلق مع انطالق أعالمهم وتدنيساتهم 

لألقصى الشريف.

 ال بد من االعتراف بأن هناك »متالزمة« غريبة لدى 

البعض، كما كتب أحدهم على وسائل التواصل 

االجتماعي، إذ قال إن البعض يزاود على غزة إذا 

ضربت صواريخ، ويزاود عليها إن لم تضرب.
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بين 
مشهدين

طالل عوكل

كاتب فلسطيني

ال بد من مالحظة الفارق بين المشهد الذي 

وقع في المسجد األقصى العام 2000، 

حين اقتحم شارون المعارض في حينه، 

المسجد، وبين المشهد الذي وقع يوم األحد 

الماضي، خالل ما تسّمى مسيرة األعالم.. 

اثنان وعشرون عامًا تفصل بين المشهدين، 

من حيث تصاعد المخططات اإلرهابية 

والعنصرية اإلسرائيلية، وإصرار السياسة 

اإلسرائيلية على مواصلة التقدم نحو تجريف 

حتى الحد األدنى من الحقوق الفلسطينية 

ليس السياسية وحسب، وإنما الدينية 

والتاريخية والثقافية.

أدى المشهد األول العام 2000 إلى اندالع 

االنتفاضة الثانية التي استمرت سنوات، 

ال نرى من المناسب، وال نقصد البحث 

في تداعياتها ولكن لكي نالحظ أن الشعب 

الفلسطيني، قد رفع من مستوى وحدته 

وجاهزيته لتحدي تلك المخططات، خالل 

مشهد يوم األحد المنصرم تجاوزت حكومة 

بينيت كل الخطوط الخضراء والصفراء 

والحمراء، وأكدت مرة أخرى بعد مرات 

ال يمكن حصرها، أنها دولة احتالل مجرم 

عنصري وفاشي، قبل المسيرة بما انطوت 

عليه من بشاعة وإجرام، كانت قد ظهرت أمام 

العالم أجمع الطبيعة العنصرية الفاشية 

لالحتالل، حين أقدم على اغتيال شيرين أبو 

عاقلة، واعتدت شرطته على مراسم تشييع 

جثمانها. وبعد يومين فقط تكّرر المشهد 

اإلجرامي خالل مراسم تشييع الشهيد 

وليد الشريف، لكن المنظومة القضائية 

اإلسرائيلية أثبتت أنها جزء أصيل من 

منظومة االحتالل

مسيرة األعالم إذ تؤكد أنها مؤشر آخر، على 

إصرار الحكومات اإلسرائيلية على تنفيذ 

مخططاتها التوسعية، واإللغائية العنصرية، 

فإنها ليست سوى حلقة من حلقات الصراع، 

وأن على دولة االحتالل أن تنتظر الرد، ليس 

من خالل إطالق الصواريخ، وال حّتى من أي 

قرارات سياسية تصدر عن الفلسطينيين، 

وإنما من الشعب الفلسطيني الذي تتعّمق 

وحدته، وتتبلور هويته الوطنية الجامعة في 

كل أنحاء فلسطين التاريخية.

هوامش على موقعة العلم في القدس

حلمي األسمر
كاتب عربي

نهاد أبو غوش
كاتب فلسطيني

استشهد »62« مواطنا فلسطينيا 

في الضفة الغربية وقطاع غزة 

منذ بدء العام الجاري، وبمقارنة 

بيانات وزارة الصحة مع حصيلة 

سابقة لمركز المعلومات الوطني 

الفلسطيني )حكومي( لنفس 

الفترة من العام الماضي »2021« 

يالحظ االرتفاع الملحوظ في عدد 

الشهداء الفلسطينيين، وفي 

ديسمبر الماضي قالت هيئة البث 

اإلسرائيلية )رسمية( إن الجيش 

أتاح لجنوده إطالق النار على 

الفلسطينيين، ُملقي الحجارة 

والزجاجات الحارقة، حتى بعد 

االنتهاء من إلقائها، وأثناء انسحاب 

الشبان من المكان، أي دون أن 

يشكلوا خطرا على الجنود.

وفي حينه، قالت منظمة بتسيلم 

الحقوقية اإلسرائيلية إن إطالق 

النيران الفتاكة »ُيستخَدم كإجراء 

شبه روتيني، ال في ظروف خاصة 

فقط، كخطر محّقق وداهم على 

الحياة وال سبيل لتفاديه بوسائل 

أخرى«.

الجرائم اإلسرئيلية كبيرة 

وخطيرة، ومع ذلك قلما يتوقف 

العالم أمام ما يحدث، في حين 

أن قيام فلسطيني بمهاجمة 

إسرائيليين يحظى باهتمام 

وتغطيات واسعة، وفي كل األحوال 

فإن العمليات الفردية التي يلجأ 

إليها الفلسطينيون هي نتيجة 

ممارسات عدوانية خطيرة 

يتعرضون لها، والمؤسف أن العالم 

ال يتعامل مع الفعل اإلسرائيلي 

اإلجرامي، وإنما مع ردة الفعل 

الفلسطينية فقط، واستشهاد 

»62« مواطنا فلسطينيا منذ بداية 

العام الحالي ليس بالرقم الهين 

على اإلطالق، والمسألة ال تتعلق 

بالشهداء فحسب وإنما أيضا 

بالكثير من االنتهاكات األخرى، 

وأخطرها عمليات التهجير القسري 

للمواطنين الفلسطينيين، 

وآخرها في »مسافر يطا« جنوب 

الخليل، حيث تمت المصادقة 

على هدم »12« قرية هناك، وهذه 

جريمة حرب ضد اإلنسانية، 

وتنطبق عليها المسؤولية 

القانونية والجزائية، لكن العالم 

الذي أبدى العديد من ردود الفعل 

الغاضبة حيال عملية »العاد« 

لم يحرك ساكنا أمام جريمة 

التهجير والتطهير العرقي هذه، 

والتي يتعين أن تقابل بفتح 

تحقيق فوري يطالها ويطال كافة 

االنتهاكات التي ترتكبها قوات 

االحتالل في األراضي الفلسطينية، 

وإجبار إسرائيل على تنفيذ قرارات 

الشرعية الدولية.

انتهاكات إجرامية

في أزمة المؤسسة القيادية الفلسطينية

سلوك االحتاللالخالفات تتزايد
أفادت صحيفة »وول ستريت جورنال« بأن الخالفات 

في الجبهة الغربية المناهضة لروسيا تتزايد، في ظل 

االستمرار في شحن المزيد من األسلحة الثقيلة إلى 

أوكرانيا. وتختلف الدول الغربية والواليات المتحدة حول 

التهديد طويل األمد الذي تشكله روسيا وما إذا كان بإمكان 

أوكرانيا أن تنتصر فعال في ساحة المعركة. وأعلنت 

الواليات المتحدة عن إرسال »قاذفات صواريخ متطورة« 

ألوكرانيا، حيث قال الرئيس األميركي جو بايدن: »سنزّود 

األوكرانيين بأنظمة صاروخية أكثر تطّورًا وذخائر، ما 

سيتيح لهم أن يصيبوا بدّقة أكثر أهدافًا أساسية في 

ميدان المعركة في أوكرانيا«.

أكدت صحيفة عبرية أن »الحرب األهلية« بين اليهود 

أنفسهم أصبحت موجودة فعال في »إسرائيل«، خاصة 

بعد الحديث أن حكومة نفتالي بينيت الحالية تساند 

المؤيدين لإلرهاب اليهودي. وانتقدت صحيفة »هآرتس« 

العبرية جيش االحتالل اإلسرائيلي بشكل الذع، ألنه لم 

يعد منذ فترة طويلة »السيد« في المناطق، وفقد القدرة 

على أن يقرر أو حتى أن يوصي في كل ما يتعلق بسلوك 

حكومات االحتالل المختلفة. وأوضحت الصحيفة في مقال 

نشرته أن االشتعال الذي أغرق شوارع القدس ما زال يعتبر 

في نظر المتفائلين صراعا قوميا دينيا مرتبطا بتواريخ 

وهدف ومواقع محددة.
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} األيام الفلسطينية

} العربي الجديد

}  )هآرتس(} )وول ستريت جورنال(

مطالب ال تنتهي
كتبت داريا فولكوفا، في صحيفة »فزغلياد« الروسية، 

حول تعب األوروبيين من مطالب السلطات األوكرانية، 

وجاء في المقال: في نهاية أبريل، طلبت أوكرانيا من اإلدارة 

األميركية مساعدة طارئة ال تقل عن 2 مليار دوالر شهريا. 

وفي وقت سابق من ذلك الشهر، طالب فالديمير زيلينسكي 

بخطة إنقاذ شهرية بقيمة 7 مليارات دوالر من االتحاد 

األوروبي. وقد تحدث رئيس المفوضية األوروبية عن أن 

االتحاد األوروبي على استعداد لتمويل إعادة بناء أوكرانيا 

فقط مقابل إصالحات، وضمان مكافحة الفساد.

} )فزغلياد(

} عربي 21
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من  المستفيدين  عدد  وتضاعف 

توزيع  مركز  يقّدمها  التي  المساعدات 

مقارنة  برادفور  في  الغذائية  اإلعانات 

أدى  بعدما  الجائحة،  قبل  ما  بفترة 

الطاقة  أسعار  في  المتسارع  االرتفاع 

األساسية  السلع  من  وغيرها  والغذاء، 

الذين  البريطانيين  أعداد  تزايد  إلى 

يواجهون صعوبات معيشية.

ويعد اإلقبال المتزايد على مراكز توزيع 

مؤشرات  أبرز  أحد  الغذائية  اإلعانات 

الكثير  عبر  األسعار  وارتفعت  األزمة. 

ألوكرانيا،  روسيا  غزو  بعد  الدول  من 

المواد  وما نتج عن ذلك من قلة عدد من 

خصوصًا  أسعارها  وانفجار  األساسية 

الجفاف  موجات  ذلك  من  وزاد  القمح، 

التي ضربت عدة دول مصدرة للحبوب.

المتطوع  عاما(   33( كارول  كارل  ويقول 

في مركز توزيع اإلعانات الغذائية والذي 

يعتمد على المساعدات منذ عام 2019، 

تطّوعت«،  أن  من  تضاعفت  »األعداد  إن 

متوقعا أن »تزداد )األمور( سوءا«.

برس  فرانس  لوكالة  كارول  ويوضح 

دوالرا،   50( جنيها   40 لي  يتبقى  »بالكاد 

مصاريفي،  كل  تسديد  بعد  يورو(   47
بشكل  تعاني  العائالت  أن  أتصور 

أكبر«.

عاما(   43( جاكسون  سيمون  ويقول 

يعمل  كان  العمل  عن  عاطل  وهو 

ويتلقى  سوبرماركت  متجر  في  موظفا 

الطويل  للمدى  حكومية  إعانات  حاليا 

على  يعتمد  إنه  للمرضى،  مخصصة 

اإلعانات الغذائية منذ فبراير الماضي.

حاليا..  أصعب  »األوقات  أن  إلى  ويشير 

بات  حد  إلى  حّلقت  المعيشة  كلفة 

مراكز  على  أكبر  بشكل  االعتماد  علينا 

توزيع اإلعانات الغذائية«.

برامج  عبر  حاليا  جاكسون  ويتلقى 

مجموعه  ما  عدة  حكومية  مالية  إعانات 

900 جنيه شهريا، لكنه على غرار كارول 
الفواتير  تسديد  بعد  لديه  يتبقى  ال 

لشراء  المالية  الموارد  من  القليل  سوى 

المواد الغذائية.

تخّوف من القادم

تراست«  »تراسل  جمعية  وتقول 

والتي  لها  التابعة  المراكز  إن  الخيرية 

 2,1 وّزعت  مركز   1400 عددها  يتخطى 

 830 بينها  الماضي  العام  حّصة  مليون 

بالمائة   14 ألفا لألطفال، بزيادة نسبتها 

مقارنة بفترة ما قبل الجائحة.

وبحسب آخر مؤشر حكومي للفقر نشر 

برادفور  دائرة  تحتل   ،2019 العام  في 

منطقة  أكبر  سادس  -وهي  الكبرى 

حضرية في إنجلترا- المرتبة الخامسة 

على  حرمانا  األكثر  المناطق  قائمة  في 

قائمة  في  والسادسة  المداخيل  صعيد 

صعيد  على  حرمانا  األكثر  المناطق 

التوظيف على مستوى البالد.

حزمة  عن  الحكومة  أعلنت  والخميس، 

مليار   15 تبلغ  إضافية  كبرى  مساعدات 

)19 مليار دوالر( لألكثر  جنيه استرليني 

الطاقة  فواتير  ارتفاع  توقع  مع  تضررا، 

بعدما  بالمائة   42 بنسبة  أكتوبر  في 

 54 بنسبة  الماضي  الشهر  ارتفعت 

بالمائة.

األموال  هذه  من  بالمائة   75 وتحّول 

بواقع  الحكومية  اإلعانات  متلقي  إلى 

المعيشة«  »غالء  لتغطية  جنيها   650
للمتقاعدين  جنيه   300 مع  للغالبية 

إعانات  من  للمستفيدين  جنيها  و150 

اإلعاقة.

تهدئة  يمكنها  ال  المساعدات  هذه  لكن 

ما  على  مقبلون  أنهم  من  الناس  مخاوف 

هو أسوأ. ومن المتوقع أن يواصل معّدل 

بالمائة  تسعة  حاليا  البالغ  التضّخم 

أي  أن يطغى على  ارتفاعه، ما من شأنه 

مساعدات إضافية.

تقديم  مركز  في  متطوعة  وتقول 

من  جدا  خائفة  »أنا  المساعدات: 

الناس  أن  إلى  مشيرة  القادم«،  الشتاء 

الصيف.  في  التدفئة  إلى  يحتاجون  ال 

عندما  الشتاء  في  »لكن  وتضيف: 

كيف  أعلم  ال  حقا..  إليها  يحتاجون 

سيتمكن الناس من الصمود«.

    موجــــة
غـــالء خانقــة

فـــي بريطانيـــــا
يتدفق كثر من سكان برادفور في شمال إنجلترا على 

مركز لتوزيع المساعدات الغذائية الستالم حصص 
توصف بأنها »إنقاذية« في خضم أسوأ أزمة غالء معيشة 

تشهدها البالد منذ أجيال.

الطريق  فإن  األلمانية،  للحكومة  ووفًقا 

أكثر  عقوبات  خالل  من  يمر  ذلك  لتحقيق 

الغاز  إمدادات  وقطع  روسيا،  ضد  صرامة 

عن  فضاًل  ممكن،  وقت  أسرع  في  والنفط 

والمالية  العسكرية  المساعدات  استمرار 

ألوكرانيا.

ومع ذلك، بالرغم من هذه الجهود، ُينظر إلى 

شولتس على أنه متردد سياسيا على صعيد 

يتعلق  فيما  والدولية  المحلية  السياسة 

المرور  إشارة  تحالف  وعبر  الحرب.  بمجال 

الديمقراطي  االشتراكي  الحزب  من  المكون 

الحر  الديمقراطي  والحزب  الخضر  وحزب 

أنالينا  الخارجية  وزيرا  يتخذ  )الليبرالي( 

بيربوك واالقتصاد روبرت هابيك )كالهما من 

يتعلق  فيما  قوة  أكثر  مواقف  الخضر(  حزب 

بتسليم أسلحة ثقيلة ألوكرانيا.

واشتكت ماري أغنيس شتراك- تسيمرمان 

الدفاع في  الليبرالي(، رئيسة لجنة  )الحزب 

القناة  على  أبريل  نهاية  في  البوندستاغ، 

ردود  من   )ZDF( األلمانية  التلفزة  في  الثانية 

يتعين  يزال  »ال  إنه  قائلة  المستشار  فعل 

عليك قيادة المستشارية«.

ويصف خبير السياسة الخارجية يوهانس 

استراتيجية  هاله  جامعة  من  فارفيك 

الحكومة الفيدرالية بأنها محاولة »للسباحة 

مع مجموعة من الشركاء«، ووصف القرارات 

أنها  روسيا  على  حظر  بفرض  المتعلقة 

تتطبق عادة عبر سياسة مترددة.

ماذا تريد ألمانيا؟

أندريه ميلنيك، السفير األوكراني في ألمانيا، 

منذ  األلماني  المستشار  مع  يتعامل  والذي 

لم  بطريقة  لبالده  الروسي  االجتياح  بداية 

يفعلها أي دبلوماسي مع رئيس حكومة ألماني 

من قبل. قال يوم الجمعة الماضي لصحيفة 

أوكرانيا  خذلت  برلين  فإن  ببساطة  بيلد: 

عسكريا، وقبل أيام كان السفير األوكراني قد 

أية  تسليم  برلين  برغبة  شكوكه  عن  أعرب 

أسلحة ثقيلة لكييف، ودعا إلى اتخاذ قرارات 

فالديمير  الروسي  الرئيس  شجاعة..وكان 

مع  هاتفية  محادثة  خالل  حذر  قد  بوتين 

المستشار األلماني أوالف شولتس والرئيس 

تسليم  من  ماكرون،  إيمانويل  الفرنسي 

المحادثة  وفي  أوكرانيا.  إلى  ثقيلة  أسلحة 

شولتس  دعا  دقيقة،   80 استغرقت  التي 

حسبما  الحرب،  إنهاء  إلى  مجددا  وماكرون 

ذكر المتحدث باسم الحكومة األلمانية.

ديلي  صحيفة  اليها  نظرت  المكالمة  هذه 

الصحيفة  وقالت  بتشكك،  اللندنية  تلغراف 

يقوض  أن  من  خطر  هناك  البريطانية: 

فكرة  شولتس  وأوالف  ماكرون  إيمانويل 

مبادراتهما  اتخاذ  خالل  من  الغربي  التضامن 

الخاصة، ومن المحتم أن ينشأ الشك في أنهم 

يريدون إنهاء هذا الصراع لمصلحتهم الخاصة 

وليس لصالح أوكرانيا.

اتهامات قاسية بحق شولتس

كسب  أجل  من  يلعب  شولتس  بأن  االتهام 

األلمان.  السياسيين  من  أيضا  يأتي  الوقت 

وقال فلوريان هان، عضو االتحاد الديمقراطي 

المسيحي المعارض في البوندستاغ وعضو 

إن   Cicero الدفاع، في مقابلة مع مجلة  لجنة 

المستشار: يريد تأخير تسليم األسلحة.

في  الدفاع  خبير  إّن  بل  فحسب،  هذا  ليس 

ميركل  أنغيال  السابقة  المستشارة  حزب 

رودريش كيزيفيتر، قال في برنامج »آنه فيل« 

الحواري على القناة األولى )ARD(: »أخشى أن 

هذه  في  أوكرانيا  تفوز  أن  يريد  ال  المستشار 

الحرب«، وأوضح »أعني بالفوز هنا بمعنى أن 

تندحر القوات الروسية وتطرد من أوكرانيا«.

التصريحات  هذه  تكون  أن  المحتمل  ومن 

الشك  لكن  الحزبية،  المماحكات  من  جزءا 

تصريحات  أساس  على  إثباته  يمكن  ال 

شولتس. فقد قال المستشار مؤخًرا: يجب 

أن  يجب  الحرب،  هذه  في  روسيا  تنتصر  أال 

تبقى أوكرانيا على قيد الحياة..ومع ذلك، فإن 

شحنات األسلحة الثقيلة تتأخر أكثر فأكثر. 

فعلى سبيل المثال، تفتقر الدبابات المضادة 

للطائرات الموعودة من نوع Gepard، والتي تم 

ألمانيا،  في  طويلة  فترة  منذ  تشغيلها  إيقاف 

األسبوع  الدفاع  وزارة  وأعلنت  الذخيرة.  إلى 

15 قطعة من  أول  أنه سيتم تسليم  الماضي 

أخرى  دبابة   15 مع  يوليو،  في  الدبابات  هذه 

بحلول نهاية أغسطس.

تصرفات  أن  فارفيك  يوهانس  الخبير  ويرى 

أو  الجبن  بدافع  ليست  األلماني:  المستشار 

في  المشاركة  يريدون  ال  ألنهم  ولكن  العجز، 

الجانبية  اآلثار  في  ينظر  أنه  ويبدو  الحرب 

والمخاطر المترتبة على تسليم األسلحة. 

النفوذ العسكري الروسي.

العثور  شولتس  حاول  نفسه،  الوقت  وفي 

إلى  زيارة  خالل  الستراتيجيته  حلفاء  على 

يشمل  وهذا  األفريقية،  الدول  من  العديد 

الغاز من السنغال  الرغبة في الحصول على 

في المستقبل، كما تبحث ألمانيا عن بدائل 

أنحاء  جميع  في  الروسي  الطبيعي  للغاز 

األلمان  الجنود  يشعر  مالي،  .وفي  العالم. 

في  الروسي  العسكري  النفوذ  بآثار  أيضا 

هناك  العسكرية  الحكومة  وتحتفظ  أفريقيا، 

أن  المفترض  وثيقة مع موسكو ومن  بعالقات 

فاغنر  مجموعة  من  الروس  للمرتزقة  تسمح 

بالتصرف بحرية.

خالل  »مدمر«  بأنه  نفوذهم  شولتس  ووصف 

البوندستاغ  وقرر  أفريقيا،  لغرب  زيارته 

مؤخرا إنهاء مهمة التدريب في مالي. ومع ذلك، 

في  المشاركة  األلماني  الجيش  سيواصل 

بعثة األمم المتحدة لحفظ السالم مينوسما، 

ومن المقرر أن تبقى القوات أيضا في النيجر، 

ووعد شولتس بذلك خالل زيارة للقوات.

العقوبات تثقل كاهل األبرياء

أفريقيا  تواجه  مشكلة  أكبر  فإن  ذلك،  ومع 

الحاد  االرتفاع  هي  األوكرانية  للحرب  نتيجة 

في أسعار المواد الغذائية والوقود. وما يعتبر 

تأثيرا على القدرة الشرائية لألسر المتوسطة 

في ألمانيا يهدد بأن يصبح مجاعة في البلدان 

فيله،  دويتشه  مع  مقابلة  وفي  األفريقية. 

اقتصادية  مساعدات  بتقديم  شولتس  وعد 

إقناع  نحاول  نحن  وقال  المعنية،  للبلدان 

بزيادة  والغاز  للنفط  المنتجة  الدول  جميع 

عن  يخفف  أن  شأنه  من  الذي  األمر  اإلنتاج، 

السوق العالمية«.

على  لزاما  كان  أفريقيا،  جنوب  في  ولكن 

بين  استراتيجيته  أن  يدرك  أن  شولتس 

أوكرانيا وروسيا ال يتقبلها الجميع، بعد فترة 

خمس  صوتت  الحرب،  بداية  من  وجيزة 

دول ضد قرار األمم المتحدة الذي يدين الغزو 

الروسي، وامتنعت 35 دولة عن التصويت، بما 

في ذلك 17 دولة أفريقية.

جنوب  رئيس  مع  عقده  صحفي  مؤتمر  وفي 

الماضي،  األسبوع  رامافوزا  سيريل  إفريقيا 

وصف شولتس مثل هذا السلوك السياسي 

الضوء  رامافوزا  وسلط  مقبول«.  »غير  بأنه 

على العواقب السلبية للعقوبات الغربية على 

متفرجة  تقف  التي  الدول  »حتى  وقال:  بالده 

من  ستعاني  الصراع  من  جزًءا  ليست  أو 

العقوبات«.

تريد  ال  الفيدرالية  الحكومة  أن  الواضح  ومن 

زيلنسكي  فلوديمير  األوكراني  الرئيس  دفع 

إلى اتخاد أي موقف سياسي محدد؛ إذ قالت 

األسبوع  برلين  في  الحكومة  باسم  متحدثة 

وحدها  ألوكرانيا  متروك  األمر  إن  الماضي 

إحالل  البالد  تريد  ظروف  أي  ظل  في  لتقرر 

السالم.

ويرى الخبير فارفيك أن االرتباط بشكل وثيق 

فادحا«،  »خطأ  يعد  أوكرانيا  بأهداف  للغاية 

غير  أخرى  مصالح  بالتأكيد  لدينا  وقال: 

مع  المباشرة  الحرب  تجنب  مثل  أوكرانيا، 

إليها،  جرنا  في  كييف  ترغب  والتي  روسيا، 

وتابع »يجب علينا تجنب ذلك بأي ثمن«.

ال ينبغي أن يكون من المحرمات »الضغط على 

أوكرانيا للموافقة على حل وسط سياسي مع 

روسيا، حتى لو كان ذلك يعني خسارة جزء 

من أراضيها. في الوقت الحالي، هذا أفضل من 

تصعيد طويل األجل بنتيجة ال تحصى«.

فإذا كانت شروط السالم األوكرانية مرتفعة 

القتال،  روسيا  وواصلت  واقعي  غير  بشكل 

يعني  وقد  طويلة  حرًبا  أوكرانيا  تواجه  فقد 

سيتعين  أنه  كييف  لحلفاء  بالنسبة  ذلك 

البالد بالمال واألسلحة ومساعدة  عليهم دعم 

الالجئين لفترة طويلة قادمة.

أفغانستان  من  نوع  األفق  في  يلوح  وقد 

الجديدة: بمعنى أن يكون هناك سنوات من 

واإلنسانية  والعسكرية  المالية  المشاركة 

دون نهاية متوقعة، بحسب الخبير فارفيك. 

بيد أن األمر الذي قد يكون واضحا حاليا أنه ال 

يوجد سيناريو خروج لألزمة، ال في موسكو وال 

في كييف أو برلين.

ســــيناريوهــــات 
غامضــــــة

قبل أيام قليلة وصف المستشار األلماني أوالف شولتس في 
مقابلة مع دويتشه فيله االجتياح الروسي ألوكرانيا بأنه »عدوان 

وحشي ال يمكن القبول به«، بيد أّن الجهود يجب أن تتركز 
على الصعيد الدولي حسب شولتس على »أال تكون 

هناك محاولة ناجحة مرة أخرى لتحريك 
الحدود بالقوة«.

هل تنجح استراتيجية
شولتس في حرب أوكرانيا؟
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األزمة السياسية تحتدم

مسلمو البوسنة.. مخاوف جديدة
تشهد البوسنة والهرسك 

أخطر أزماتها السياسية منذ 
حرب 1992-1995 التي أودت 

بحياة 100 ألف شخص 
بحسب وصف ريستيان 

شميدت، المفوض السامي 
الدولي لشؤون البوسنة 

والهرسك، في تقرير أرسله 
إلى مجلس األمن الدولي 

ُكشف عنه يوم 10 مايو.
صحيفة واشنطن بوست 
األميركية سلطت الضوء 

على ما جاء في التقرير، 
وأشارت إلى أن شميدت- 

الذي يشغل منصب 
المفوض السامي الذي 

يشرف على تنفيذ اتفاقية 
دايتون 1995 التي أنهت 

الحرب البوسنية- حّذر 
من أّن »تحّول البوسنة 

والهرسك إلى أزمة أمنية 
فادحة خطر واقع«.

كيانين  للسالم  دايتون  اتفاقية  وأسست 

البوسنة  »اتحاد  البوسنة:  في  منفصلين 

البوسنيون،  عليه  يسيطر  الذي  والهرسك« 

وكيان  والكروات،  المسلمين  من  ومعظمهم 

)صربسكا(،  البوسنة«  صرب  »جمهورية 

والكيانان  البوسنة،  صرب  يديره  الذي 

مشتركة،  مركزية  بمؤسسات  مرتبطان 

القرارات  جميع  كالهما  يدعم  أن  ويجب 

المهمة في البالد.

المفوض السامي الدولي قال إن قادة الكيان 

انتهكوا  البوسنة  صرب  عليه  يسيطر  الذي 

وزادوا  منهجيًا،  انتهاكًا  االتفاقية  أحكام 

السلطات  اغتصاب  إلى  الرامية  مساعيهم 

الفيدرالية. الممنوحة للحكومة 

إلى  المرسل  تقريره  في  شميدت،  وخلص 

إلى أن  التابع لألمم المتحدة،  مجلس األمن 

جمهورية  باسم  المعروف  الكيان  تصرفات 

التي  األسس  تقوض  »ال  البوسنة  صرب 

هي  بل  فحسب،  االتفاقية  عليها  تقوم 

من  عامًا   25 عن  بالردة  يخاطر  واقع  تهديد 

في  والهرسك  البوسنة  أنجزته  الذي  التقدم 

نحو  الطريق  على  بثبات  تسير  دولٍة  بناء 

االندماج في االتحاد األوروبي«.

للمجلس  االجتماع  قبل  التقرير  وصدر 

بشأن البوسنة يوم األربعاء 11 مايو.

الماضي  يوليو  في  رفض  المجلس  وكان 

تربطها  التي  روسيا  قدمته  قرار  مشروَع 

دتها فيه 
َّ

عالقات وثيقة بصرب البوسنة، وأي

المفوض  تجريد  شأنه  من  وكان  الصين، 

وإلغاء  الفور  على  صالحياته  من  الدولي 

المنصب بالكامل في غضون عام واحد.

كما أشار شميدت إلى أن حكومة صربسكا 

تقويض  إلى  سعتا  الوطنية  والجمعية 

مؤسسات الدولة بإنشاء هيئات موازية في 

كيان صرب البوسنة.

جمهورية  »ممثلي  أن  شميدت  وتابع 

في  والمعينين  المنتخبين  صربسكا 

إما  الدولة  ومؤسسات  الوطنية  الجمعية 

صنع  في  المشاركة  عن  يمتنعون  أنهم 

القرارات  يعرقلون  أنهم  وإما  البالد  قرارات 

صرب  مصلحة  في  تصب  ال  أنها  يرون  التي 

البوسنة«.

االتجاه  هذا  أن  شميدت  أوضح  ذلك،  إلى 

ويحبسها  العمل،  على  الدولة  قدرة  ق 
ِّ

»يعو

الدستورية«،  بمسؤولياتها  القيام  عن 

القرارات  بقلة  ذلك  على  واستدل 

الالزمة  اإلصالحات  وتوقف  التشريعية، 

األوروبي،  االتحاد  لعضوية  التقدم  لمسار 

عن  والعجز  الدولية،  االتفاقيات  وتجميد 

على  الثاني  للعام  الدولة  ميزانية  اعتماد 

التوالي.

السياسية  »األزمة  أن  إلى  شميدت  وذهب 

المحتدمة، وهي أخطر األزمات منذ الحرب، 

البالد  في  التوتر  زيادة  إلى  شك  بال  أدت 

وهو  فيها،  واالنقسام  المهالك  واستجلبت 

التي  الطائفية  الحوادث  كثرة  عليه  تدل  ما 

وقعت في أعياد األرثوذكس في يناير«.

يناير  في  استمع  إنه  أيضًا  قال  شميدت 

المجتمع  طالبوا  الذين  المتظاهرين  إلى 

الذي  المدمر  السلوك  »على  بالرد  الدولي 

تنتهجه سلطات جمهورية صربسكا«، »فهم 

يعلمون من تاريخهم أن المسار الذي تتخذه 

خطر  على  ينطوي  لألمور  الحالية  السيرورة 

الجارية،  السياسية  األزمة  بتحّول  حقيقي 

الدولي  المجتمع  وأن  أمنية فادحة،  أزمة  إلى 

عليه الرد على ذلك ردًا مناسبًا«.

داخله  العرقية  االنقسامات  أدت  بلد  وفي 

إلى جرائم  والكروات  والبوسنة  بين الصرب 

يبدو  الحديث،  العصر  في  ارُتكبت  حرب 

الرتباك  مثيرًا  التوتر  من  المستوى  هذا 

 CNN شبكة  تقول  كما  المراقبين، 

األميركية.

المنظمة  رئيس  صديق،  إسماعيل  وقال 

 Bosnian الحكومية  غير  المستقلة 

Advocacy Center، التي تدعو إلى أن تكون 
ديمقراطية  حرة  دولة  والهرسك  البوسنة 

هي  هذه  أن  شك  »ال  سيادة:  ذات  علمانية 

أن  يمكن  وأنها   ،1995 عام  منذ  أزمة  أخطر 

تؤدي إلى حرب أخرى«.

 لماذا تحدث هذه

 التوترات اآلن؟

بين  الطائفية  التوترات  استمرت 

توقيع  ومنذ  الحرب  نهاية  منذ  المجتمعات 

وأنهت  أميركية.  بوساطة  دايتون  اتفاقية 

أعوام  لثالثة  استمرت  حربًا  االتفاقية 

ونصف عن طريق تقسيم الدولة على طول 

الصرب  جمهورية  إلى  العرقية،  الخطوط 

يتشارك  الذي  الكرواتي،  البوسني  واالتحاد 

فيه البوسنة والكروات. وترتبط المنطقتان 

بمجلس رئاسي مكون من ثالثة أشخاص، 

ومبعوثين دوليين، وحكومة مركزية.

جرائم  حقيقة  الصرب  جميع  يقبل  وال 

البوسنة  حرب  خالل  ارتكبوها  التي  الحرب 

والهرسك. أحد هؤالء هو دوديك، الذي انزعج 

جديد  تشريع  من  الخصوص  وجه  على 

المفوض  مكتب  طريق  عن  مؤخرًا  ُسّن 

ُيعاَقب  أن  يمكن  تشريع  وهو  السامي، 

اإلبادة  ينكر  شخٍص  أُي  بالسجن  بموجبه 

الجماعية التي ارُتكبت.

سابق  وقت  في  القانون  هذا  عن  تحدث  وقد 

في  مسمار  هذا  »إن  قائاًل:  العام،  هذا  من 

صرب  جمهورية  تملك  ال  البوسنة..  نعش 

البوسنة خيارًا آخر إال الشروع في الحّل«.

 إلى أي مدى يمكن

 أن تسوء األمور؟

يخشى المراقبون من أنه حتى إذا لم يتخذ 

أن  فيمكن  االنفصال،  نحو  خطوات  دوديك 

البالد  استقرار  زعزعة  في  أفعاله  تتسبب 

اندالع  في  والتسبب  خطير،  نحو  على 

المدقع  والبؤس  القسرية  والهجرة  العنف 

العاديين. لألشخاص 

السياسية  هيليتش،  أرمينكا  وقالت 

وعضو  البوسنة  في  المولودة  البريطانية 

والمستشارة  البريطاني  اللوردات  مجلس 

الخارجية  لوزير  السابقة  الخاصة 

البريطاني: »المواطنون في أنحاء البوسنة 

كيان  في  الموجودون  فيهم  -بمن  والهرسك 

يخشون  البوسنة-  صرب  جمهورية 

االنفصال  نحو  أبعد  خطوة  أي  العنف. 

فعل.  ردة  إلى  األرجح  على  تؤدي  سوف 

إلى  تؤدي  أن  يمكن  طريقة  هناك  ليس 

يحدث  والهرسك  البوسنة  انفصال  جعل 

في سالم«.

في  المستشارة  ستاف،  هيذر  وتحذر 

في  المتخصصة   RAMP Project منظمة 

العنيف  »الصراع  أن  من  الهجرة،  سياسات 

وأناس  الجئين  أزمة  إلى  يؤدي  سوف 

)في  التسعينيات  في  شهدنا  فقد  نازحين، 

القرن  من  األول  العقد  وفي  الماضي(  القرن 

إلى  البوسنة  من  أشخاص  فرار  الحالي 

البالد المجاورة، مثل الجبل األسود«.

البيانات  »كانت  منطقة  هذه  إن  وتقول 

بمعاملة  يتعلق  فيما  قاسية  أحيانًا  حولها 

ُيعامل  أن  يمكن  فكيف  اللجوء..  طالبي 

هؤالء الذين يفرون إلى الدول المجاورة«.

 كيف تنظر أوروبا لتصاعد 

أخطار هذه األزمة؟

هذه  أثر  استشعار  يمكن  إنه   CNN تقول 

والهرسك.  البوسنة  حدود  خارج  األزمة 

مؤلف  موجانوفيتش،  جاسمين  وقال 

 Hunger and Fury: The Crisis كتاب 

)الجوع   of Democracy in the Balkans
البلقان(،  في  الديمقراطية  أزمة  والغضب: 

األوروبي  لالتحاد  »كارثة  تكون  قد  إنها 

أنها  إلى  نظرًا  األوسع،  األطلسي  والمجتمع 

شرق  جنوب  في  أخرى  أمنية  أزمة  ستكون 

أوروبا المتقلب للغاية فعليًا«. وأشار إلى أنه 

في  فعليًا  الموجودة  األمنية  األزمات  ظل  في 

وأفغانستان،  وسوريا  وبيالروسيا  أوكرانيا 

واستقرار  أمن  في  كبير  »تدهور  حدوث  فإن 

البوسنة هو شيء ال يمكن تحمله من جانب 

االتحاد األوروبي وال الواليات المتحدة«.

المجال  في  غالبًا  الحال  هو  ومثلما 

لدى  جفن  رعشة  أي  فإن  الجيوسياسي، 

روسيا  مثل  لخصومه،  فرصة  تقدم  الغرب 

 ،CNN شبكة  مع  حديٍث  في  والصين. 

عن  األوروبي  االتحاد  في  كبير  مسؤول  عبر 

يمكن  التي  الطريقة  من  الغرب  مخاوف 

»إننا عالقون  قال:  إذ  بها..  الموقف  استغالل 

بين مطرقة وسندان. ال يستطيع المجتمع 

يدفعهم  بينما  بالصرب،  التضحية  الدولي 

هم وصربيا أكثر وأكثر نحو أحضان روسيا، 

لكن البلقان تقع عند عتبة االتحاد األوروبي. 

المنطقة  في  المتزايد  الروسي  والنفوذ 

إذا  وذلك  للنفوذ،  ومنبرًا  قدم  موطئ  يعطيهم 

أرادوا زعزعة األمور أكثر من ذلك«.

 من الذي يتحمل اللوم؟

أنهم  حقيقة  سرًا  الغرب  في  كثيرون  يتقبل 

فشلوا بدرجة كبيرة في اتخاذ خطوات، وبأن 

األمر ربما قد تأخر اآلن. أعربت مصادر عديدة 

وفي  الناتو  حلف  وفي  األوروبي  االتحاد  في 

عن  األوسع  األوروبي  الدبلوماسي  المجتمع 

فرض  في  التاريخي  الغرب  إخفاق  من  الندم 

الذين  األشخاص  ضد  التحرك  أو  عقوبات 

يذكون نيران الفتنة في البوسنة والهرسك.

من  وجماعته  »دوديك  أرمينكا:  وقالت 

جرى  الجماعية  اإلبادة  ومنكرو  االنفصاليين 

عامًا   15 مدى  على  باستمرار  استرضاؤهم 

يتحدث  كان  الدولي.  المجتمع  طريق  عن 

عن االنفصال ويتحرك نحوه منذ عام 2006«.

صربيا  تعد  بينما  إنه  موجانوفيتش  وقال 

لهذه  الرئيسيتين  »الُمدبرتين  وروسيا 

المجتمع  »رفض  أن  يعتقد  فإنه  األزمة«، 

الدولي -وال سيما دول حلف الناتو- للتحرك 

في  األمر  هذا  على  القضاء  أجل  من  بحسٍم 

دوديك  تجرؤ  في  َتسبب  سنوات«  منذ  مهده 

إلى  تحديدًا  موجانوفيتش  وأشار  ومؤيديه. 

»مخيب  إنه  عنه  قال  الذي  األوروبي،  االتحاد 

الذي  الداخلي  خالفه  بسبب  بشدة«  لآلمال 

جعل الكتلة في هذه المرحلة وبطرق عديدة 

»طرفًا غير فاعل«.

 ما الذي يمكن فعله لتدارك

 الوصول لحرب جديدة؟

والية  الدولي  المجتمع  »لدى  صديق:  يقول 

أي  البوسنة.  في  السالم  لحماية  واضحة 

أن  يمكن  البوسنة  في  بالعنف  تصعيد 

تحمل  يستطيعون  ال  ألنهم  بشدة  يؤذيهم 

صراع تدعمه روسيا، ويتشابك مع المصالح 

حدود  عند  األخرى،  والمصالح  الصينية 

الناتو«.

قال  شيء؟  أي  الغرب  سيفعل  هل  ولكن 

»نحث   :CNN لشبكة  الناتو  في  مسؤول 

غرب  في  بناء  بدور  تضطلع  أن  على  روسيا 

تفعل  باستمرار  روسيا  نرى  البلقان. 

العكس. يعمل الناتو على تعزيز االستقرار 

تدخل  أي  المنطقة.  في  والتعاون  واألمن 

خارجي في العمليات الديمقراطية المحلية 

هو أمر غير مقبول«.

بأوامر  إال  يتحرك  لن  الناتو  أن  الواضح  ومن 

من الدول األعضاء، وليس هناك أي مؤشرات 

قريب  وقت  أي  في  شيء  أي  حدوث  على 

بخالف محض كلمات صارمة.

األوروبي  االتحاد  لدى  الكبير  المسؤول  وقال 

الدول  بعض  بين  سياسية  إرادة  هناك  إن 

شيء  لفعل  األوروبي  االتحاد  في  األعضاء 

سيكون  بأنه  اعترف  لكنه  أهمية،  أكثر 

 27 الـ  األعضاء  جميع  اجتماع  للغاية  صعبًا 

كبيرة  تنازالت  تقديم  بدون  الطاولة  على 

لدول الكتلة فيما يتعلق بالقضايا األخرى.

بدون  التحرك  األمن  مجلس  يستطيع  وال 

روسيا، التي صوتت في وقت سابق من هذا 

السالم  حفظ  قوة  على  اإلبقاء  على  األسبوع 

اسم  ُرفع  إذا  فقط  والهرسك  البوسنة  في 

ما  وهو  القرار،  نص  من  السامي  المفوض 

يقوض موثوقية ذلك المكتب. 

 تركيا تكثف جهودها 

الدبلوماسية الحتواء األزمة

رجب  التركي  الرئيس  قال  السياق،  في 

األكبر  »الحائل  ُتعد  بالده  إن  أردوغان  طيب 

البوسنة  في  مؤسفة  أحداث  وقوع  أمام 

والهرسك مجددًا«، كتلك التي شهدتها البالد 

قبل اتفاقية دايتون المبرمة عام 1995، وذلك 

خطرًا محتماًل  البوسنة  فيه  تواجه  وقت  في 

للتفكك.  

منظمات  ممثلي  لقائه  خالل  له  كلمة  وفي 

مدنية للبوشناق في تركيا، األحد 7 نوفمبر 

إن »تركيا لطالما قدمت  أردوغان  قال   ،2021
والهرسك  البوسنة  استقرار  أجل  من  الدعم 

واإلثنية  الثقافية  البنية  على  الحفاظ  عبر 

بين  تمييز  ودون  البلد،  لهذا  المتعددة 

مكوناته«.

أن  أبدًا  نريد  »ال  التركي:  الرئيس  وأضاف 

نفوذ  ساحة  إلى  والهرسك  البوسنة  تتحول 

وتنافس لألطراف التي لديها حسابات بشأن 

هذه المنطقة«، الفتًا في الوقت نفسه إلى أن 

عقب  الدبلوماسية  جهودها  كّثفت من  بالده 

التوترات األخيرة، وقال: »مهما يفعل اآلخرون 

والكروات  الصرب  احتضان  سنواصل 

أشقائنا  جانب  إلى  والمقدونيين  واألرناؤوط 

البوشناق«.

الرئيس  مع  ناقش  أنه  أردوغان  بّين  كذلك 

 18 في  فوتشيتش  ألكسندر  الصربي 

في  التطورات  اسطنبول  في   2021 سبتمبر 

المنطقة، ولفت إلى التقائه برئيس مجلس 

الشعوب البوسني )الغرفة الثانية للبرلمان( 

نوفمبر   3 األربعاء  بيغوفيتش،  عزت  بكر 

2021 وبحث معه سبل احتواء التوتر القائم 
في البالد.

وبحسب أردوغان، من المقرر أن تدعو تركيا 

قريبًا مسؤولين من البوسنة والهرسك للقاء 

في أنقرة، بمن فيهم الزعيم الصربي ميلوراد 

جعفروفيتش  شفيق  جانب  إلى  دوديك، 

ممثل  كومسيك  وزليكو  البوشناق  ممثل 

الكروات في المجلس.

 هل يتحرك الغرب لفرض عقوبات

 على االنفصاليين الصرب؟

في الوقت نفسه، ال تزال هناك أسباب أخرى 

تدعو لألمل. يقول جاسمين موجانوفيتش 

لـCNN إن الدول األعضاء في االتحاد األوروبي 

ضد«  األحادية  العقوبات  »تفعيل  يمكنها 

أنه  يعتقد  شيء  وهو  وحاشيته،  دوديك 

سيحمل بعض التأثير.

تسعينيات  في  تنجح  لم  الدبلوماسية  لكن 

أنها  صديق  يعتقد  وال  الماضي،  القرن 

الدبلوماسي  »النهج  قال:  إذ  اآلن.  ستنجح 

ألف   100 من  أكثر  هالك  عنه  نتج  الفاشل 

شخص، وأكثر من مليون الجئ«.

أن  يمكن  األشد  النهج  إن  أرمينكا  قالت  فيما 

بالتعامل  مصحوبًا  العقوبات،  فرض  يكون 

»تحد  أنها  على  االنفصاليين  تحركات  مع 

هذا،  دحر  »علينا  وأضافت:  أوروبي«.  أمني 

وكلما فعلنا ذلك في وقت أقرب، كان أفضل 

وأيسر. ال نريد االنتظار لسنوات مثلما فعلنا 

في تسعينيات القرن الماضي«.

في  الموقف  تحسن  استشراف  يصعب 

القريب.  المستقبل  في  والهرسك  البوسنة 

والفاعلين  الكافية  السياسية  اإلرادة  أن  بيد 

المؤثرين يمكنهم أن يحولوا دون االنزالق مرة 

أخرى في أوحال العنف.

كانت  إذا  ما  حول  المطروح  السؤال  ويدور 

إليالء  يكفي  بما  مشتتة  الغربية  الدول 

رأس  على  ليست  دولة  إلى  الكافي  االهتمام 

إذا  وحتى  الراهن،  الوقت  في  أولوياتها  قائمة 

كانوا عازمين على التصرف، فسوف يتعلق 

الوقت  أن  ربما يعتقدون  أنهم  لو  السؤال بما 

قد فات على ذلك التحرك.
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»184« العبا والعبة في بطولة »البوسكو« للبادل
انطلقت نهاية األسبوع الماضي فعاليات بطولة »إلبوسكو« الدولية للبادل، والمقامة على مالعب نادي إلبوسكو 

جافلين بالعاصمة اإلدارية الجديدة، ويبلغ مجموع جوائز البطولة 12500 يورو.

ويشارك في البطولة 184 العبا والعبة بواقع 132 العبا و56 العبة يمثلون 10 دول »مصر - المغرب - تونس - 

السعودية - قطر - النرويج - سويسرا - األرجنتين - إسبانيا - المكسيك«.

وتعد البطولة أحد البطوالت المدرجة على أجندة االتحاد الدولي والمصنفة من الفئة األولى في التصنيف، 

ويشارك فيها عدد كبير من الالعبين المصنفين عالميا وعلى رأسهم القطري محمد سعدون الكواري المذيع 

الرياضي الشهير.

النجم األسترالي تيم كيهل.. سفير برنامج إرث قطر:

أدعو الجماهير لالستمتاع بتجربة 2022 »االستثنائية«

شاركت  »لقد  وأضاف: 

كأس  من  نسخ  أربع  في 

أربع  خاللها  زرت  العالم 

وصنعت  رائعة،  دول 

ذكريات  لنفسي 

أن  تذكروا  خالدة. 

أول  ستكون  هذه 

تاريخ  في  بطولة 

تقام  المونديال 

العربي  العالم  في 

األوسط،  والشرق 

تجربة  ستكون  ولذا 

أيضًا  تنسوا  وال  مميزة، 

المبهر،  التصميم  ذات  االستادات 

تقنية  والسيما  الدقيقة،  والتفاصيل 

المتطورة«. التبريد 

مع  لقاء  في  األسترالي  النجم  وشدد 

الدعم  أهمية  على   )Qatar2022.qa( موقع 

المرحلة  في  ألستراليا  الجماهيري 

كيهل:  قال  التصفيات،  من  المرتقبة 

المقبلة  مواجهتنا  في  المشجعين  »دعم 

يكون  قد  شيء،  كل  يعني  اإلمارات  مع 

للمباراة،  نفسيًا  مستعدًا  الالعب 

الكافي،  الذهني  الحضور  ولديه 

األجواء  عن  نفسه  عزل  على  والقدرة 

الالعبين  رؤية  ولكن  بالمباراة،  المحيطة 

بعلم  يلوحون  أستراليين  لمشجعين 

المدرجات  في  ويهتفون  أستراليا 

هدف  كل  فمع  مبهرًا،  تأثيره  سيكون 

احتفال،  كل  ومع  الالعبون،  سيسجله 

العالم.  كأس  من  باقترابهم  سيشعرون 

لتشجيعنا  القادمين  االستراليين  وأدعو 

األسترالية  والجالية  العالم  أقصى  من 

يستمتعوا  أن  قطر  في  هنا  تقيم  التي 

ألن  أستراليا،  ويشجعوا  بالتجربة 

هذه  في  كبيرًا  فارقًا  سيصنع  قدومهم 

الحاسمة.« المرحلة 

األسترالية،  القدم  كرة  أسطورة  وتوّقع 

كيهل،  تيم  قطر،  إرث  برنامج  وسفير 

بطاقتين  آخر  على  المنافسة  احتدام 

 FIFA العالم  كأس  لبطولة  مؤهلتين 

الجاري،  الشهر  الدوحة  في   ™2022 قطر 

في  بالده  منتخب  مهمة  صعوبة  مؤكدًا 

نهاية  المرتقب  العالمي  للحدث  التأهل 

الجاري. العام 

إيفرتون  ونادي  أستراليا  نجم  وأعرب 

بإقامة  سعادته  عن  السابق  اإلنجليزي 

للمونديال  المؤهلة  الفاصلة  المباريات 

العالم  تجاوز  أن  بعد  خاصة  قطر،  في 

قرابة  مدى  على  منه  عانى  الذي  الوباء 

األمر يحمل  أن هذا  عامين، وقال: »ال شك 

بطولة  تحمله  ما  ضوء  في  خاصة،  رمزية 

في  للجميع  أهمية  من  العالم  كأس 

يعشقون  وعائالت  أطفال  من  بلداننا، 

للمنتخبات  التوفيق  وأرجو  القدم،  كرة 

منتخب  خاصة  المتنافسة،  الخمسة 

أستراليا.« بالدي 

}

تيم كيهل

}

وّجه تيم كيهل القائد السابق لمنتخب أستراليا، الذي شارك 
في أربع نسخ متتالية من بطولة كأس العالم، رسالة إلى 

المشجعين األستراليين الذي يخططون لحضور كأس العالم 
في قطر، قائاًل: »أقول للجمهور من جميع أنحاء العالم القادمين 

لحضور منافسات المونديال، وخاصة األستراليين؛ أنا مقيم في 
قطر، وسعيد بنمط الحياة فيها وبالثقافة وبالشعب القطري، 

أدعوكم للقدوم واالنسجام مع أجواء هذا البلد وزيارة معالمه 
واستكشاف استادات كأس العالم المبهرة، والذهاب 

في جولة بالصحراء، واالستمتاع بهذه التجربة 
االستثنائية«.

محمد الجزار كتب

مشعل العنزي: البطولة 
تمضي بصورة مثالية

أكد مشعل أحمد العنزي مدير البطولة 

ورئيس اللجنة اإلعالمية باالتحاد القطري 

لكرة السلة أن انطالق مباريات التصفيات 

تمت بصورة ممتازة ومثالية، مشيرا إلى أن 

المنتخبات الثالثة تسعى للظفر بالنقاط.

وأوضح العنزي أن المنتخبات الخليجية 

الثالثة تأهلت للدور الثاني وأمامها مواجهات 

مقبلة مهمة ومصيرية وذلك من خالل 

النافذة الثانية.

وحول التحدي الكبير في النافذة الثانية 

الذي سوف يواجهه منتخبنا من خالل 

مشاركته في التصفيات البطولة 

اآلسيوية، مؤكًدا على صعوبة هذه 

المنافسات في )النافذة الثانية(.

{ مشعل العنزي

بعد تغلبه على الثنائي النرويجي

أدعم الشاطئية لربع نهائي »التفيا« العالمية
الطائرة  للكرة  الوطني  منتخبنا  تأهل 

شريف  الثنائي  من  المكون  الشاطئية 

األول  )المصنف  تيجان  وأحمد  يونس 

عالمًيا( إلى الدور ربع النهائي 

)الرجال  التفيا  جولة  من 

الجوالت  ثالث  والسيدات( 

ينظمها  التي  العالمية 

االتحاد الدولي للكرة الطائرة 

مشاركة  وتشهد   »FIVB«

تحت  منتخًبا   16 أفضل 

خالل   Elite16 تصنيف 

يونيو   5 إلى   1 من  الفترة 

الجاري.

مباراته  األدعم  وخسر 

منتخب  مع  األولى 

من  المكون  البرازيل 

سيروتي  أليسون  الثنائي 

ألبريشت  وجوستافو 

واستطاع  كارفالهايس، 

منتخب  على  يفوز  أن 

من  المكون  البرازيل 

الثنائي فيتور غونسالفيس فيليب وريناتو 

ضمن   0/2 بنتيجة  كارفالو  دي  ليما  أندرو 

مباريات المجموعة األولى. 

الفوز  أمس  الفريق  وحقق 

بعد  النرويجي  الثنائي  على   0/2 بنتيجة 

هذه  وتعتبر  ومثيرة،  قوية  جاءت  مباراة 

في  الوطني  لمنتخبنا  الثالثة  المشاركة 

جوالت Elite16 العالمية.

الوطني  منتخبنا  ويسعى 

العالم  للمشاركة في بطولة 

الشاطئية  الطائرة  للكرة 

العاصمة  في  إقامتها  المقرر 

الفترة  خالل  روما  اإليطالية 

الجاري،  19 يونيو  إلى   10 من 

من  أكثر  يشارك  حيث 

الفرق  أفضل  من  فريًقا   96
العالمية.

من  الوطني  منتخبنا  وودع 

من  التشيك  بطولة  منافسات 

الدور ربع النهائي بعد خسارته 

المكون  التشيك  منتخب  أمام 

بيروسيك  أوندريج  الثنائي  من 

بنتيجة  شفاينر  وديفيد 

بواقع  شوط  مقابل  شوطين 

نتائج )16-21 و21-18 و13-15(. { شريف يونس وأحمد تيجان

ضمن التصفيات اآلسيوية لكأس آسيا »2025«

عنابي السلة في مواجهة اإلماراتي
السلة  لكرة  األول  القطري  المنتخب  يخوض 

اآلسيوية  التصفيات  في  الثانية  مواجهته 

آسيا  كأس  لنهائيات  المؤهلة  التمهيدية 

في  يلتقي  عندما  السلة  كرة  لمنتخبات   2025
اإلماراتي  المنتخب  مع  اليوم  مساء  السابعة 

على صالة نادي الغرافة.

وحقق منتخبنا الوطني األول لكرة السلة الفوز 

 62 /73 بنتيجة  عمان  منتخب  نظيره  على 

التمهيدية  التصفيات  مباريات  انطلق  في 

2025، ويسعى المنتخب القطري  لكأس آسيا 

فوزه  بعد  التوالي  على  الثاني  فوزه  لتحقيق 

المضي  بهدف  البطولة،  انطالق  في  عمان  على 

بالنقاط. الظفر  نحو  قدما 

التصفيات  في  المنتخبات  وتتنافس 

المنطقتين  بالتساوي بين  التمهيدية مقسمة 

إلى  فرق   8 تتأهل  بحيث  والشرقية،  الغربية 

السلة  لكرة  آسيا  لكأس  الرئيسية  التصفيات 

التي   16 الـ المنتخبات  إلى  لتنضم   ،2025
 ،2022 آسيا  كأس  إلى  سابق  وقت  في  تأهلت 

كل  من  منتخبات   4 أفضل  تتأهل  أن  على 

الرئيسية. التصفيات  إلى  مجموعة 

عالية  بمعنويات  المباراة  العنابي  ويدخل 

على  المريح  وفوزه  قدمه  الذي  القوي  األداء  بعد 

ساهم  مما  األولى،  المباراة  في  العماني  نظيره 

المشوار  بتكملة  الالعبين  رغبة  تعزيز  في 

الكاملة. بالعالمة  والظفر 

منتخبنا  ألعاب  صانع  فودة  مصطفى  وقاد 

األدعم  الخارجي  االحتراف  من  العائد  الوطني 

اللقاءات  بأول  اآلسيوية  التصفيات  في  للفوز 

مباراة  أدى  أن  بعد  عمان  منتخب  شقيقه  أمام 

باالنتقال  سواء  للقاء  للعودة  الفريق  قاد  مميزة 

بالتصويتات  أو  للهجوم  الدفاع  من  السريع 

الحرجة. األوقات  الدقيقة في  الثالثية 

العماني بمظهر جيد بعد طول  المنتخب  ظهر 

لم  حيث  الخليجية،  المشاركات  عن  غياب 

بطولة  في  سواء  العماني  المنتخب  يشارك 

الماضي  العام  التعاون  مجلس  دول  منتخبات 

األلعاب الخليجية األخيرة بالكويت،  أو بطولة 

الفنية  القيادة  تحت  جيد  بشكل  ظهر  حيث 

الجميع  فاجأ  الذي  زهير  المميز  المدرب 

الفريق  أربكت  التي  الضاغطة  بالدفاعات 

اللقاء. القطري قبل أن يعود للسيطرة على 

مايو   31 من  الفترة  خالل  األولى  النافذة  وتقام 

تقام  أن  على  الجاري،  العام  من  يونيو   5 إلى 

التمهيدية  التصفيات  من  الثانية  النافذة 

فبراير   4 إلى   1 من  الفترة  في  آسيا  لكأس 

.2023

{ من مباراة قطر وعمان

عوض الكباشي كتب

اليوم على شاطئ كتارا

انطالق الجولة الثانية 
لماراثون الدراجات المائية

تبدأ صباح اليوم السبت فعاليات بطولة 

)الجولة  المائية - مارثون  قطر للدراجات 

للصيد  قطر  بطولة  عن  فضاًل  الثانية(، 

بدورها  تنقسم  والتي  الثانية(  )الجولة 

صيد  األولى  كالتالي:  فئات  أربع  إلى 

والثالثة  السكن،  صيد  والثانية  الكنعد، 

أكبر  مسابقة  والرابعة  الهامور،  صيد 

سمكة.

البحرية  للرياضات  الدوحة  نادي  وأنهى 

كافة  السويدي  محمد  خليفة  برئاسة 

القويتين  البطولتين  إلقامة  تحضيراته 

نجاح  نسبة  أفضل  تحقيق  عن  بحًثا 

على  الكبار  اإلقبال  ظل  في  ممكنة 

الرياضات  عشاق  قبل  من  المشاركة 

الدراجات  ورياضتي  عام  بشكل  البحرية 

المائية والصيد بشكل خاص.

باب  غلق  قررت  النادي  أسرة  وكانت 

بالمشاركة  الراغبين  أمام  التسجيل 

الماضي،  األربعاء  مساء  البطولتين  في 

بتجهيز  النادي  إدارة  قامت  وبعدها 

الحدث  وتنظيم  المشاركين  كشوفات 

قبل أن تعلن عن برنامج المسابقات.

البحرية  للتحديات  العودة  هذه  وتأتي 

بعد توقف طويل عن المنافسات استمر 

إعالن  جاء  حيث  الشهرين،  لقرابة 

ب  البحرية  للرياضات  الدوحة  نادي 

بمثابة  البحري  نشاطه  استئناف  عن 

التي  المقبلة  للمرحلة  الحقيقية  البداية 

تتضمن العديد من المنافسات البحرية 

المختلفة ضمن روزنامة النادي.

ومن المقرر أن يتم تتويج الفائزين الثالثة 

المائية  للدراجات  قطر  بطولة  في  األوائل 

األولى  الثالث  الفئات  في  الحال  ونفس 

سيتم  حين  في  للصيد،  قطر  بطولة  في 

تتويج الفائز األول فقط في مسابقة أكبر 

سمكة.

باريس سان جيرمان.. النمو 
األقوى في القمة األوروبية

تحيي  المستقلة  الدراسات  من  العديد 

التقدم القوي لتقييم شركة باريس سان 

جيرمان والعالمة التجارية

 تميز األسبوع الماضي بإصدار التصنيف 

االستشارات  شركات  من  التقليدي 

فوربس  التجارية،  للعالمة  الدولية 

بنشمارك  وكوتبول   )Forbes(

 Cootball Benchmark(

KPMG( سابقا.
قياسية  عشرية  بعد 

استقر النادي ضمن أفضل 

وواصل  أوروبية،  أندية   10
جيرمان  سان  باريس 

صعوده. 

 160 من  بأكثر  فخور 

الشبكات  على  مشجع  مليون 

جميع  في  كبار  وبررعاة  االجتماعية، 

أو  نيويورك،  في  ومتاجره  العالم،  أنحاء 

طوكيو،  أو  سيئول  أو  أنجلوس،  لوس 

أفق  في  جديد  تدريب  مركز  وجود  مع 

التي تركز على  2023، وجيناته الجديدة 
نفسه  هيكلة  النادي  يواصل  االبتكار، 

قيمة  وريادة  لتطوير  عمله  ويواصل 

باريس سان جيرمان من أجل أن تصبح 

في  الرياضية  االمتيازات  أوائل  من  واحدة 

العالم.

 ،)Forbes( فوربس  لتصنيف  بالنسبة 

اآلن  جيرمان  سان  باريس  قيمة  تقدر 

تزيد  بزيادة  دوالر،  مليار   3.2 بـ 

بالعام  مقارنة   %  28 على 

فإن  أخرى،  مرة  السابق. 

هو  الباريسي  النادي 

نمو  أقوى  يسجل  الذي 

)700+ مليون  بين أقرانه 

دوالر في السنة(. 

 Brand لتقرير  وفًقا 

 ،Finance Football 50 2022
التجارية  العالمة  قيمة  زادت 

باريس سان جيرمان بنسبة 16 %.

في  السابعة  المرتبة  النادي  يحتل   

قيمة  األكثر  التجارية  العالمات  تصنيف 

في كرة القدم. تقدر قيمة النادي بـ 3.365 

مليار يورو، بزيادة بنسبة 15 % على مدار 

عام واحد. 

بمشاركة »19« دارسا و»9« دول

الكواري يفتتح الدورة 
اآلسيوية للحكام

افتتح محمد سالم الكواري أمين عام اتحاد 

الجمعة  مساء  الطائرة  للكرة  آسيا  غرب 

دورة  بالدوحة  بلو  راديسون  بفندق 

التي  للحكام  الدولية  اآلسيوية  الدراسة 

خالل  تقام  التي  مرة  ألول  االتحاد  ينظمها 

الفترة من الثالث من يونيو الشهر الجاري 

بمشاركة  منه  التاسع  حتى  وتستمر 

السعودية،  وهي:  دول   )9( من  دارسا   )19(

الكويت، سلطنة عمان، البحرين، األردن، 

فلسطين، لبنان، العراق، قطر.

آسيا  غرب  اتحاد  في  إننا  الكواري:  وقال 

حكام  تطوير  على  نعمل  الطائرة  للكرة 

خطة  حسب  آسيا  غرب  دول  منطقة 

منذ  وضعت  التي  والتطوير  التدريب 

باستمرار  وذلك  االتحاد  تأسيس  بداية 

على  والعمل  المتقدمة  الدورات  تنظيم 

زيادة القاعدة من الحكام العرب الدوليين.

وليد  األستاذ  الدراسة  على  ويشرف 

الحكام  ومدرب  المحاضر  عبدالصمد 

باالتحاد الدولي للكرة الطائرة.

باالتحاد  الحكام  لجنة  عضو  ووجه 

الحكام  بلجنة  الفخري  والعضو  اآلسيوي 

إبراهيم  الطائرة  للكرة  آسيا  غرب  باتحاد 

اإلدارة  مجلس  عضو  النعمة  محمد 

القطري  باالتحاد  الحكام  لجنة  ورئيس 

للكرة  آسيا  غرب  التحاد  الشكر  للطائرة 

الطائرة على استضافة الدراسة اآلسيوية 

مرة  ألول  تقام  التي  األولى  للحكام  الدولية 

االهتمام  يعكس  للغاية  طيب  أمر  وهو 

التطوير  على  للعمل  االتحاد  من  الكبير 

المستمر للحكام لدول منطقة غرب آسيا.

للكرة  آسيا  غرب  اتحاد  إن  النعمة  وقال 

الكواري  غانم  بن  علي  برئاسة  الطائرة 

أن  وذكر  بالحكام،  كبيرا  اهتماما  يولي 

اآلسيوية  الدراسة  في  المشاركة  حجم 

فيها  يحاضر  والتي  كبير،  الدولية 

عبدالصمد  وليد  أ.  الدولي.  المحاضر 

وتحقيق  التوفيق  للجميع  نتمنى  ونحن 

الدراسة  من  ممكنة  استفادة  أقصى 

اآلسيوية الدولية للحكام.

{ خالل افتتاح الدورة 
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اليوم في الجولة الثانية بكأس آسيا

اختبار قوي للعنابي األولمبي
تنتظرنا مواجهة قوية.. نيكوالس كوردوفا:

جاهزون للدفاع عن حظوظنا
مدرب  كوردوفا  نيكوالس  التشيلي  اكد 

اليوم  مباراة  أهمية  على  االولمبي  منتخبنا 

أمام المنتخب االوزبكي المضيف في الجولة 

آسيا،  لكأس  االولي  المجموعة  من  الثانية 

المنتخب  أمام  للغاية  قوية  مباراة  إنها  وقال 

المهمة  ان  ونعلم  والجمهور  االرض  صاحب 

عن  للدفاع  جاهزون  ولكننا  سهلة  تكون  لن 

خطوة  والتقدم  المباراة  هذه  في  حظوظنا 

لعبنا  لقد  وأضاف:  البطولة،  في  لالمام 

بصورة جيدة في المباراة االولي أمام إيران، 

كبير  بدني  جهد  بذل  منا  األمر  وتطلب 

قاب  وكنا  االيراني  الفريق  قوة  بسبب 

لألسف  ولكن  الفوز  من  ادنى  أو  قوسين 

نقدم  ان  ونأمل  التعادل،  بنقطة  خرجنا 

مستوى أفضل في مباراة اليوم وأن نحقق 

في  البقاء  أجل  من  ممكن  نتيجة  أفضل 

المجموعة  هذه  عن  للتأهل  المنافسة 

الصعبة إلى الدور القادم، وأشار كوردوفا 

إلى ضغط مباريات العنابي في البطولة، 

وقال نلعب مباراة كل يومين تقريبا وهو 

ويحتاج  كبيرا،  بدنيا  جهدا  يتطلب  ما 

قبل  جيدة  بصورة  الالعبين  تجهيز  إلى  كذلك 

حاولنا  ولقد  البدني،  االرهاق  لتفادي  المباريات 

عقب  البدنية  لياقتهم  الالعبين  إلى  يعيد  ان 

ما  وكل  جاهز،  الجميع  ان  واعتقد  إيران  مباراة 

يكون  ان  هو  نتمناه 

إنجاز  أجل  من  تركيزهم  كامل  في  الالعبون 

المهمة على أمل صورة وعبور هذه المباراة القوية 

بالصورة المطلوبة.

ضمن المجموعة األولى

اإليراني يواجه التركماني
المنتخب  مع  اإليراني  المنتخب  يلتقي 

ستاديوم  ميلي  ملعب  على  التركماني 

بالعاصمة األوزبكية طشقند في تمام الساعة 

4:00 مساء بتوقيت الدوحة في إطار الجولة 
يدخل  حيث  األولى،  للمجموعة  الثانية 

نقطة  ويملك  المباراة  اإليراني  المنتخب 

العنابي  مع  اإليجابي  تعادله  من  واحدة 

يدخل  فيما  األولى  الجولة  في  لمثله  بهدف 

خاٍل  برصيد  اللقاء  التركماني  المنتخب 

المنتخب  من  الخسارة  بعد  النقاط  من 

رد  دون  بهدف  األولى  الجولة  في  األوزبكي 

الفوز  تحقيق  إلى  المنتخبان  ويسعى 

المنتخب  يسعى  حيث  المباراة  هذه  في 

اإليراني لتصدر المجموعة في حال تعادل 

التأهل  من  واالقتراب  واألوزبكي  العنابي 

التركماني  المنتخب  فيما  الثاني  للدور 

يتمسك باألمل في التأهل وال يملك خيارا 

األولى  المباراة  خسر  أن  بعد  الفوز  سوى 

وحتى التعادل لن يفيده كثيرا وبالتالي 

مباراة  في  حظوظه  عن  للدفاع  يسعى 

الفرصة األخيرة.

لكال  كبيرة  أهمية  تمثل  المباراة  هذه  وبالتالي   

يتطلع  الذي  األولمبي  العنابي  خاصة  المنتخبين 

اإلبقاء  أجل  من  ممكنة  نتيجة  أفضل  تحقيق  إلى 

من  المقبل  الدور  إلى  التأهل  في  فرصته  علي 

للفوز  يسعى  األوزبكي  المنتخب  وبدوره  البطولة 

مع  موعد  على  يجعلنا  ما  وهو  مبكرا  التأهل  لحسم 

لكال  الكبيرة  الرغبة  ظل  في  ومثيرة  قوية  مواجهة 

الخسارة،  وتجنب  الفوز  تحقيق  في  المنتخبين 

خاصة أن المنتخب اإليراني المنافس المباشر لهما 

سيخوض  المجموعة  عن  التأهل  بطاقتي  على 

التركماني  المنتخب  أمام  نسبيا  سهلة  مباراة 

ضوء  في  المجموعة  صدارة  يمنحه  قد  وفوزه 

نتيحة مباراة العنابي ونظيره األوزبكي ولذلك 

قبل  المجموعة  هذه  في  األمور  تحسم  لن 

المستويات  تقارب  ضوء  في  األخيرة  الجولة 

والنتائج.

جماهيره  دعم  على  يعول  األوزبكي  المنتخب 

على  يجب  ولذلك  العنابي  أمام  اليوم  مباراة  في 

منتخبنا أن يعمل على امتصاص حماس العبي 

المتوقع  األولى  الدقائق  في  المنافس  المنتخب 

وعلى  العنابي  دفاع  على  كبيرا  ضغطا  تشهد  أن 

الهجوم  من  الدفاع  يبدأ  أن  يجب  لذلك  الوسط  خط 

الكرة  على  االستحواذ  محاولة  مع  المباراة  بداية  مع 

إلى  السريعة  الطويلة  المرتدة  الكرات  على  واللعب 

علي  وهاشم  إبراهيم  الرشيد  عبد  المقدمة  ثالثي 

شباك  إلى  الوصول  أمل  على  الرزاق  عبد  ويوسف 

تحقق  التي  بالصورة  المباراة  وتسيير  المنافس 

لمنتخبنا الفوز وحصد النقاط واالقتراب من التأهل.

من  مكون  بتشكيل  األولى  مباراته  العنابي  ولعب 

وأحمد  أيمن  ويوسف  الله  مال  وعلي  زكريا  صالح 

وأسامة  جابر  وجاسم  السليطي  الله  وعبد  سهيل 

إبراهيم  الرشيد  وعبد  طارق  ومصطفى  الطيري 

بعض  مع  الرزاق  عبد  ويوسف  علي  وهاشم 

كوردوفا  يجري  أن  ويتوقع  التبديالت 

التشكيلة  على  بسيطة  تبديالت 

أن  خاصة  اليوم  لقاء  في  األساسية 

أحدثت  األولى  المباراة  في  التبديالت 

الفارق وجاء هدفنا الوحيد عن طريق 

وبالتالي  الجانحي  أحمد  البديل 

باقي األسماء الموجودة في قائمة 

سيكون  بالبطولة  العنابي 

اليوم  مباراة  في  مهم  دور  لها 

رؤية  حسب  المقبلة  والمباريات 

البطولة  من  مرحلة  لكل  المدرب 

مدرب  بيد  متاحة  األوراق  وكل 

العناصر  الختيار  كوردوفا  منتخبنا 

في  المنتخب  ألوان  عن  للدفاع  األنسب 

على  اإلبقاء  أجل  من  المهمة  المباراة  هذه 

فرصتنا في التأهل إلى الدور القادم.

مباريات اليوم 
السبت 4 يونيو 2022

)الجولة الثانية - كأس آسيا تحت 23 عاما( 

المجموعة األولى 
ميلي  ملعب  الدوحة«  »توقيت  مساء   4:00 تركمانستان   – إيران 

ستاديوم )بونيودكور سابقا طشقند( 

باختاكور  ملعب  الدوحة«  »توقيت  مساء   6:00 أوزباكستان   – قطر 

المركزي )طشقند( 

المجموعة الثانية 
ملعب  الدوحة«  »توقيت  مساء   4:00 العراق   – أستراليا 

استاد مركزي )كارشي( 

األردن – الكويت 8:00 مساء »توقيت الدوحة« 

ملعب استاد مركزي )كارشي(

وسط أجواء إيجابية ومعنويات مرتفعة اختتم منتخبنا 

األولمبي تحضيراته لمواجهة المنتخب االوزبكي امس 

بتدريب تكتيكي على ملعب كيو ايبري ستاديوم بحضور 

جميع الالعبين، حيث ال توجد إصابات وهو ما يجعل 

كل األوراق متاحة بيد مدرب منتخبنا نيكوالس كوردوفا، 

من أجل الدفع بالتشكيل األنسب لتحقيق الهدف أمام 

المنتخب االوزبكي، وظهر العبو المنتخب خالل التدريب 

الختامي في حالة معنوية وبدنية جيدة وحرص كوردوفا 

في التدريب على اعطاء تعليماته لالعبين بضرورة 

الحفاظ على تركيزهم على مدار المباراة وعدم اعطاء 

الفريق المنافس لوضعهم تحت الضغط والتحلي 

بالشجاعة واستغالل الفرص وانهاء الهجمات بأفضل 

صورة ممكنة كما عمل كوردوفا على عالج ال أخطاء التي 

وقع فيها الالعبون في المباراة االولى سواء في الدفاع أو 

الهجوم كما وضح لهم االيجابيات والسلبيات لدى الفريق 

المنافس الذي يمتلك افضلية اللعب على ملعبه ووسط 

جماهيره، وطلب كوردوفا من العبي العنابي ضرورة 

امتصاص حماس المنتخب االوزبكي والدخول في اجواء 

المباراة من البداية لتجنب حمى البدايات خاصة وان 

{ منتخبنا جاهزالمنتخب المنافس يلعب على ملعبه ووسط جماهيره.

وسط أجواء إيجابية ومعنويات مرتفعة

منتخبنا يختتم تحضيراته بصفوف مكتملة

{ األدعم يسعى لتحقيق االنتصار

رسالة طشقند 

رمضان مسعد 
موفد لجنة اإلعالم الرياضي

األولمبي مع  العنابي  يلتقي 
المنتخب األوزبكي في تمام 
6:00 من مساء اليوم  الساعة 

الثامنة  الدوحة  بتوقيت 
طشقند  العاصمة  بتوقيت 
وذلك على ملعب باختاكور 

الثانية  الجولة  المركزي ضمن 
األولى  المجموعة  لحساب 
23 عاما،  لكأس آسيا تحت 

المباراة  العنابي هذه  ويدخل 
ويملك في رصيده نقطة 

واحدة من التعادل اإليجابي 
بهدف لمثله مع إيران في 

المنتخب  األولى فيما  الجولة 
يملك  المضيف  األوزبكي 

3 نقاط من الفوز  في رصيده 
الجولة  تركمانستان في  على 

األولى بهدف دون رد.

الللفللريللق يللواجلله األوزبلللكلللي بللشللعللار الللنللقللاط الللثللاث فقط

{  ترتيب المجموعة

محمد النعيمي: ال توجد مباراة سهلة
مباراة  توجد  ال  األولمبي:  منتخبنا  العب  النعيمي  محمد  قال 

ونحتاج  وصعبة  قوية  المباريات  وجميع  البطولة  في  سهلة 

من  مباراة  كل  في  مستوى  من  لدينا  ما  أفضل  تقديم  إلى 

األولى،  المباراة  في  جيدة  بصورة  لعبنا  ولقد  الفوز  أجل 

من  خطوات  بعد  على  وكنا  كبيرا،  بدنيا  جهدا  وبذلنا 

الفوز، ولكن لألسف ضاع الفوز في الكرات األخيرة، ولقد 

نلعب  أن  وسنحاول  األولى،  المباراة  درس  من  تعلمنا 

وبكامل  قوة  بكل  المضيف  المنتخب  أمام  اليوم  مباراة 

تركيزنا من البداية إلى النهاية من أجل تحقيق أفضل 

نتيجة ممكن لإلبقاء على فرصتنا في التأهل عن هذه 

هذه  أهمية  مدى  يعلم  الفريق  في  والجميع  المجموعة، 

للخروج  المطلوبة  بالصورة  نظهر  أن  وسنحاول  المباراة 

بنتيجة إيجابية أمام المنتخب األوزبكي القوي والذي يلعب 

على أرضه ووسط جماهيره.

جاسم المهيري: هدفنا تقديم مستوى أفضل
إن  األولمبي  المهيري العب منتخبنا  قال جاسم 

المضيف  األوزبكي  المنتخب  أمام  اليوم  مباراة 

األولى  المجموعة  من  الثانية  الجولة  في 

للمنتخبين  كبيرة  أهمية  تمثل  آسيا  بكأس 

التأهل  بطاقتي  على  القوي  الصراع  ظل  في 

وندخل  القادم،  الدور  إلى  األولى  المجموعة  عن 

التعادل  من  واحدة  نقطة  رصيدنا  وفي  المباراة 

المنتخب  بينما  األولى،  الجولة  في  إيران  مع 

الجولة  في  الفوز  من  نقاط  ثالث  لديه  األوزبكي 

وبالتالي  التركماني،  المنتنخب  على  األولى 

ما  أفضل  تقديم  ضرورة  على  ينصب  هدفنا 

المهمة  المباراة  هذه  في  مستوى  من  لدينا 

الفوز لإلبقاء على فرصتنا  والصعبة، بحثا عن 

في التأهل، وبدوره المنتخب األوزبكي سيلعب 

كيف  نعرف  ولكننا  التأهل،  لحسم  للفوز 

ما  وكل  المهمة  المباراة  هذه  مثل  نخوض 

بكامل  الفريق  في  الجميع  يكون  أن  نتمناه 

الالزم  بالمستوى  الظهور  أجل  من  تركيزهم 

لعبور هذه المباراة بسالم والبقاء في حسابات 

التأهل عن هذه المجموعة القوية.

{ نيكوالس كوردوفا
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 التوتر والقلق
 وتوضح الخبيرة أن التوتر والقلق والسفر واألدوية الجديدة والعواطف 

 السلبية يمكن أن تؤدي إلى تفاقم أعراض القولون العصبي.

انتفاخ وإسهال
صعب«،  »أمر  المرض  هذا  مع  التعامل  أن  لي  الدكتورة   وأضافت 

العادة  في  يسبب  ال  معينا  طعاما  أن  يجد  المصاب  قد  أن  موضحة 

أو  البطن  في  آالم  حدوث  إلى  ما  في  يوم  يؤدي  أن  يمكن  مشاكل  أي 

الغذائية  العادات  أن  تعديل  إلى  أشارت  لكنها  الراحة،  بعدم  شعور 

النشاط  البدني  على  والحفاظ  الرياضة  لممارسة  وقت  وتخصيص 

ومباعدة  المرض  حدة  تقليل  إلى  تؤدي  قد  عوامل  باإلجهاد  والتحكم 

 تكرار نوباته الشائعة، كاالنتفاخ والتشنجات واإلسهال.

وتعد متالزمة القولون العصبي من األمراض الشائعة، إذ قدرت دراسة 

نسبة انتشار المرض بحوالي %11.2 بين سكان العالم.  

تركيز  ينصب  لذلك  العصبي،  للقولون  اآلن  حتى  عالج  يوجد  وال 

الذي  األمر  األعراض،  التعامل مع  المرضى في  الخبراء على  مساعدة 

تنصح  التي  لي  الدكتورة  بحسب  الصبر  واالنضباط  منهم  يتطلب 

مرضاها بتتبع مسببات األعراض  وتسجيلها، إلى أن يبدؤوا في معرفة 

ما ُيحدث فرقا لديهم في التعامل مع  القولون العصبي.

وقالت الدكتورة لي إنه ما من نهج واحد يناسب الجميع في التعامل 

أن  للمرضى  يمكن  إستراتيجيات  هناك  ولكن  العصبي،  مع  القولون 

يجربوها  بأنفسهم لمعرفة ما يناسبهم منها.

تحديد  في  يمكن  البدء  والصبر  الوقت  من  »بقليل  وأضافت 

ومدى  األعراض،  من  التخفيف  في  تساعد  التي  اإلستراتيجيات 

الطبيب  استشارة  باإلمكان  أن  كما  الواقع،  في  تطبيقها   إمكانية 

والحصول منه  على مزيد من التوجيهات والنصائح«.

إستراتيجيات لمواجهة القولون العصبي
 وهذه بعض اإلستراتيجيات التي حددتها الدكتورة لي للمساعدة في 

التعامل مع  القولون العصبي:

والخضراوات  الكاملة  كالحبوب  باأللياف،  الغنية  األطعمة  تناول   -  1
بالشبع  الشخص  تشعر  فاأللياف  والفاكهة،  والمكسرات  والبذور 

لمدة  أطول، كما أنها مفيدة لألمعاء.

الموجودة  الصحية   »3 »أوميغا  دهون  مثل  الجيدة،  الدهون  تناول   -  2
في السلمون  والسردين وبذور الكتان واألعشاب البحرية، ويمكن لألفراد 

وزيت  الزيتون  زيت  مثل  الصحية،  الزيوت  منتجات  تضمين  أيضا 

السمسم وزيت الجوز، مع  ضرورة تجنب جميع الدهون المهدرجة، مثل 

المارغرين واألطعمة والزيوت  والمخبوزات المصنعة ما أمكن ذلك.

3 - تناول الفواكه والخضراوات مختلفة األلوان بما يتراوح بين 8 و10 
حصص  يوميا، فالفيتامينات والمعادن واأللياف والمغذيات ومضادات 

األكسدة يمكن  أن تساعد في محاربة العديد من األمراض.

والمشروبات  السريعة  فالوجبات  المصنعة،  األطعمة  تجنب   -  4
للسكر  الغذائي  التمثيل  في  تؤثر  السكرية  الغازية  والعصائر 

بالسمنة  اإلصابة  في  للسكر  الحرارية  السعرات  وتساهم   والدهون، 

والسكري  وأمراض القلب.

5 - االسترخاء بانتظام، وذلك عبر ممارسة التأمل أو التنفس العميق 
أو اليوغا  يوميا، وقد يؤدي خفض مستويات التوتر إلى تخفيف أعراض 

من  العديد  جانب  إلى  التهيج،  من  ومنعه  العصبي  متالزمة  القولون 

حالة  في  الجسم  يكون  عندما  تحدث  التي  الصحية  األخرى  الحاالت 

إجهاد مستمر.

يؤدي  أن  يمكن  النوم  من  فالحرمان  السليم،  النوم  على  التركيز   -  6
إلى زيادة  الوزن واالكتئاب والتعب المزمن وتفاقم األلم وزيادة مخاطر 

ينعم  أن  ويجب  أخرى،  ومشاكل  والسكري  القلب  اإلصابة  بأمراض 

البالغون  بما بين 7 و8 ساعات من النوم.

اليومية  التمارين  تساعد  أن  يمكن  إذ  يوميا،  الرياضة  ممارسة   -  7
لها،  حصر  ال  صحية  مشاكل  منع  في  دقيقة   30 لمدة  المشي   مثل 

أو  الكثافة  عالي  المتقطع  بالتدريب  نفسه  المريض  تحدي  وبإمكان 

تدريبات القوة باستخدام  األوزان أو أحزمة المقاومة، ويجب أن يحرص 

الشخص على إجراء التمرين لمدة  تتراوح بين 30 و40 دقيقة من 3 إلى 

4 مرات في األسبوع.
الشخص  اشتبه  إذا  الطبيب  استشارة  أهمية  لي  الدكتورة  وأكدت 

في  شروعه  إمكانية  مع  حتى  العصبي،  القولون  إصابته  بمرض  في 

للطبيب  تسمح  فاالستشارة  اإلستراتيجيات  بنفسه،  هذه  تجربة 

تحاليل  خالل  من  وذلك  المحتملة  األخرى،  التشخيصات  باستبعاد 

العمل  للطبيب  والمريض  يمكن  كما  القولون،  وتنظير  والدم  البراز 

خيارات  العالج  في  والبحث  لألعراض،  الجذري  السبب  لتحديد  معا 

والوجبات الغذائية المناسبة.

ثمة إستراتيجيات سهلة يمكن  للمرضى المصابين بمتالزمة القولون 
العصبي تجربتها للمساعدة في التعامل  مع حالتهم المرضية.

وبحسب الدكتورة كريستين لي خبيرة  أمراض الجهاز الهضمي لدى كليفالند 
كلينك )Cleveland clinic(، فإن محفزات القولون العصبي  وأعراضه تختلف من 

مريض آلخر، مشيرة إلى أن التعامل مع المرض قد ال يكون  باألمر السهل، 
وأن طريقة التعامل مع الحالة المرضية قد تختلف من وقت إلى آخر حتى لدى 

المريض نفسه.

لمواجهة القولون العصبي

الغالب يعيشون ما معدله  المصابين به في  المرضى  أن  ُوجد  وقد 

ثماني سنوات بعد اتضاح األعراض لديهم، وال تزال األبحاث العلمية 

له، وتحاول  األكيدة  المسببات  عن  للكشف  وساق  قدم  على  تجرى 

إيجاد عالج له.

الصورة التي تظهر في بداية المرض
بالشخص  المحيطون  يالحظها  التي  األولى  المرض  أعراض 

مع  ولكن  الخفيف،  التشوش  أو  النسيان  زيادة  هي  المصاب 

ويجد  المدى،  قصيرة  الذاكرة  وخاصة  الذاكرة،  تتدهور  الوقت 

المرض  ويتطور  منظم،  بشكل  التفكير  في  صعوبة  الشخص 

في  حتى  طريقه  المصاب  فيضل  العقلية،  القدرات  وتتالشى 

إدراك  يستطيع  ال  نفسه  الوقت  وفي  لديه،  المألوفة  األماكن 

الخلل الذي يحدث له. ويسوء الوضع أكثر فتضعف القدرة على 

في  تقلبات  الشخص  ويعاني  والتحليل،  والفهم  والكتابة،  الكالم 

تختلف  المرض  تردي  سرعة  أن  ننسى  وال  والمزاج،  الشخصية 

من شخص آلخر.

أسباب المرض
مع  تآكلها  يزيد  والتي  الدماغية  الخاليا  موت  عن  المرض  هذا  ينتج 

بسبب  عام،  بشكل  الدماغ  لحجم  تآكل  في  يتسبب  ما  الوقت، 

بروتين  من  المبنية  العصبية  الخاليا  على  أواًل  اللويحات  تكاثف 

وأيضًا  الخاليا،  التصاقات  يسبب  الذي  الذائب  غير  أميلويد  البيتا 

بسبب التشابكات الليفية العصبية.

عوامل الخطر التي تؤدي إلى حدوث وظهور المرض
• التقدم بالعمر: فهذا المرض متعلق بالتقدم بالعمر، وترتفع نسبة 

اإلصابة به بشكل كبير بعد عمر 65 سنة.

بالمرض،  أصيبوا  العائلة  في  أشخاص  وجود  العائلي:  التاريخ   •

يزيد من فرصة إصابة بقية األفراد.

الشخص  لدى   APOE gene g المسماة  المرض  جينات  وجود   •

تزيد من نسبة حدوث المرض لديه ما بين 3-6 مرات، باإلضافة إلى 

جينات أخرى تتم دراستها حاليًا.

• الجنس: حيث تصاب فيه اإلناث أكثر من الذكور بسبب توقف 

الدورة الشهرية في  األنوثة؛ اإلستروجين، بعد انقطاع  إفراز هرمون 

سن األمان.

باألوعية  تتعلق  التي  فالعوامل  القلب:  صحة  من  الدماغ  صحة   •

الدموية وتدمر القلب واألوعية الدموية مثل: السكري، والكولسترول 

العالي، وارتفاع ضغط الدم، والتي تزيد من خطر اإلصابة بالسكتة 

الدماغية تزيد أيضًا من نسبة حدوث مرض الزهايمر.

• اضطرابات النوم.

التي  الضربات  بين  قوية  عالقة  الدراسات  في  ُوجد  الرأس:  ضربات   •

التي  تلك  وخاصة  العمر(،  مراحل  من  مرحلة  أية  )في  الرأس  تصيب 

يتكرر وقوعها )مثل: الالعبين الرياضيين في التزلج أو سباق السيارات 

أو المصارعة والمالكمة( أو اإلصابات التي تؤدي إلى فقدان الوعي.

• المستوى التعليمي: ُوجد أن األمية وانخفاض المستوى التعليمي 

يرتبطان بزيادة اإلصابة بمرض الزهايمر وفقدان الذاكرة.

• التعرض لملوثات الهواء، والمبيدات، والعناصر الثقيلة.

• النمط الغذائي الذي يعتمد على تناول أطعمة تحتوي على نسب 

عالية من الدهون الحيوانية والمصنعة.

هل يمكن تفادي حدوث الزهايمر؟
سؤال ال يزال يدور وُيطرح بإلحاح، وما زالت الدراسات تجرى عساها 

في يوم تتوصل إلجابة شافية، ولكن ما ال نستطيع إنكاره هو أن نمط 

الحياة الذي يعيشه الفرد ينعكس بشكل مباشر على صحته، ففي 

ما  عادًة  الجسم  ألن  الشخص،  لدى  خلل  يظهر  ال  الصغيرة  األعمار 

ولكن  ويقاومها،  نوعها(  كان  )أيًا  المرض  مسببات  من  يتخلص 

الممارسات اليومية الخاطئة التي ُيصر الكثيرون على االستمرار في 

ممارستها ال تفتأ حتى ُتضِعف الجسم وتؤدي إلى ظهور المرض في 

النهاية.

هل هناك ممارسات قد تقلل 
من فرص اإلصابة بهذا المرض؟

بمرض  اإلصابة  فرص  من  تقلل  يومية  ممارسات  هناك  نعم، 

الزهايمر في فترة الشيخوخة، هي:

يوميًا  الجسدي  النشاط  أو  الرياضة  فممارسة  الجسدي:  النشاط 

)مثاًل: المشي السريع لمدة 20 دقيقة يوميًا( وعدم الخلود إلى الراحة 

المستمرة له أثر على هذا المرض.

 االستمرار في التفاعل االجتماعي: أثبتت الوقائع أن استمرار كبار 

عقليًا  نشيطين  وبقاءهم  اآلخرين  مع  اجتماعيًا  التفاعل  في  السن 

يحفظ أدمغتهم.

اليومي  الغذائي  النمط  على  االعتماد  الطبيعي:  الصحي  الغذاء 

غير  الطازجة  والخضار  والفواكه  الكاملة  الحبوب  من  يتكون  الذي 

المصنعة، والتي تضم ألوانًا طبيعية مختلفة )بسبب احتوائها على 

الخاليا  صحة  على  للحفاظ  الالزمة  وفيتامينات  أكسدة  مضادات 

العصبية(. وضرورة االبتعاد عن األطعمة المصنعة بجميع أنواعها، 

والوجبات الخفيفة.

العمر  تقدم  مع  العقلي  النشاط  استمرار  العقلية:  واإلثارة  النشاط 

من  أتعب  أنا  كثيرًا،  أنسى  أنا  مثل  لتركه،  المبررات  إيجاد  وعدم 

أبنائي  وقت  فهذا  فيها؛  وقتي  انتهى  األشياء  هذه  والحفظ،  الدراسة 

وأبنائهم.. إلخ. فتحدي العقل وطلب المزيد منه ليفعله تعتبر من 

الوسائل الناجحة في الوقاية من األمراض التي تصيب الذاكرة مع 

تقدم العمر، مثاًل االستمرار في المذاكرة والحفظ والتعلم وممارسة 

الذين  األشخاص  أن  الوقائع  أثبتت  وقد  والقراءة،  العقلية  األلعاب 

يستمرون في َتعلم أشياء جديدة مع تقدم العمر تقل لديهم نسبة 

اإلصابة بمرض الزهايمر.

التخفيف من اإلجهاد النفسي: عن طريق االسترخاء، قراءة القرآن، 

الترفيه  الخضراء،  المناطق  إلى  المنزل  خارج  الخروج  الله،  ذكر 

بطرق مختلفة مثل: القيام برحالت إلى أحضان الطبيعة.

كيف تقي نفسك مبكرًا؟

عـالمــات 
الزهـايـمــر

أول من َشّخص خرف الشيخوخة ووصفه هو الطبيب األلماني ألويس 
الزهايمر الذي ُسمي هذا المرض باسمه في عام 1906.

الزهايمر مرض متطور، حيث تتطور أعراض المرض بشكل تدريجي، وسرعان 
ما تسوء بما فيه الكفاية مع مرور الوقت لتؤثر سلبًا في الحياة اليومية، 

ليصل في النهاية إلى فقدان الذاكرة، واضمحالل القدرات العقلية لدى 
الشخص المصاب.
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أعواد طعام كهربائية

الصحيفة أوضحت أن أعواد الطعام هذه 

الكهربائي  التحفيز  باستخدام  تعمل 

يتناول  من  يرتديه  صغير  وحاسوب 

الطعام حول رسغه، وهو ما سيمكن رواد 

األومامي  نكهة  تذوق  من  قريبًا  المطاعم 

في وعاء من حساء الرامن أو الميسو دون 

القلق من جرعة الملح.

من  الصوديوم  أيونات  الجهاز  وينقل 

ويتكون  الفم  إلى  األعواد،  عبر  الطعام، 

هوميي  ذكره  لما  وفقًا  ملحي،  مذاق  به 

في  ميجي  جامعة  في  األستاذ  مياشيتا، 

شركة  مع  مختبره  تعاون  الذي  طوكيو، 

كيرين  والمشروبات  األطعمة  تصنيع 

لتطوير هذا الجهاز. 

على  سيعملون  إنهم  الفريق  وقال 

ويأملون  للجهاز  األولي  النموذج  تحسين 

العام  للمستهلكين  األعواد  هذه  إتاحة  في 

المقبل.

هذا  إن  قالت  البريطانية  الصحيفة 

التي  اليابان،  في  ترحيبًا  سيلقى  الجهاز 

غنية  أطعمة  مواطنوها  يتناول  ما  عادة 

بالملح الستخدامهم مكونات مثل صلصة 

الميسو والصويا.

إذ يستهلك الياباني البالغ العادي حوالي 

ضعف  أي  يوميًا،  الملح  من  غرامات   10
الصحة  منظمة  بها  تنصح  التي  الكمية 

بتقليل  الصحة  وزارة  وتنصح  العالمية. 

 7.5 أقصى  بحد  اليومية  الملح  جرعة 

غرام للرجال و6.5 غرام للنساء.

إن  بيان  في  كيرين  شركة  قالت  فيما 

أعواد طعام تعتمد على »كهرباء ضعيفة 

جسم  على  للتأثير  تكفي  ال  جدًا- 

مثل  األيونات  وظيفة  لتعديل  اإلنسان- 

الصوديوم  وغلوتامات  الصوديوم  كلوريد 

مذاق  بجعل  التذوق  إحساس  لتغيير 

الطعام يبدو أقوى أو أضعف«.

ر باحثون في اليابان أعواد طعام تفرز مذاقًا  طوَّ
ملحيًا مصطنعًا في إطار الجهود المبذولة لتقليل 

مستويات الصوديوم في بعض الوجبات األكثر 
شعبية في البالد، وفق ما ذكره تقرير صحيفة 

الغارديان البريطانية. 

ميتــا .. أكـبــر كمبيوتر عـمـالق
 )Meta( »قامت شركة »ميتا

ببناء »حاسوب بذكاء 
اصطناعي فائق«، وهو جهاز 

حاسوب سريع جدا مصمم 
لتدريب أنظمة التعلم اآللي 

وتعزيزها.
وقال مارك زوكربيرغ في 

رسالته »طّورت ميتا ما نعتقد 
أنه أسرع حاسوب عمالق 

للذكاء االصطناعي في 
العالم.. نحن نطلق عليه آر 
إس سي )RSC( وهو اختصار 
 AI( ريسيرش سوبر كلستر

 )Research Super Cluster
وسيكتمل في وقت الحق 

من هذا العام«.

االصطناعي  الذكاء  أبحاث  وأصبحت 

العمالقة  الشركات  في  مركزي  دور  ذات 

في  بما  منافسوها،  نشر  فقد  ميتا،  مثل 

و»مايكروسوفت«   )Nvidia( »نيفادا«  ذلك 

ألنظمة  طموحة  تصميمات   ،)Microsoft(

»الحواسيب العمالقة« الخاصة بهم، التي 

التقليدي  المفهوم  عن  مختلًفا  نوًعا  تعد 

للحواسيب العمالقة.

مجموعة  سي«  إس  »آر  لدى  وسيكون 

واسعة من التطبيقات التي يعمل عليها، 

التي  المعزز  الواقع  تطبيقات  وستشمل 

 )AR( »ستظهر في النهاية في أجهزة »إيه آر

خوارزميات  وحتى  بالشركة،  الخاصة 

عن  تكشف  التي  المحتوى  تعديل 

»إنستغرام«  على  الكراهية«  »خطاب 

.)Facebook( »و»فيسبوك )Instagram(

لتطوير  سي«  إس  »آر  ميتا  وستستخدم 

»ميتافيرس«  على  جديدة  خدمات 

الذي  االفتراضي  العالم  وهو   )metaverse(

تعتزم الشركة تطويره.

مدونتها  على  منشور  في  الشركة  وقالت 

الذكاء  باحثي  سي  إس  آر  »سيساعد 

نماذج  بناء  على  ميتا  في  االصطناعي 

التعلم  يمكنها  جديدة  اصطناعي  ذكاء 

والعمل عبر مئات  األمثلة،  من تريليونات 

النصوص  وتحليل  المختلفة،  اللغات 

وتطوير  بسالسة،  مًعا  والفيديو  والصور 

ذلك  وغير  الجديدة،  المعزز  الواقع  أدوات 

آر  يساعدنا  أن  »نأمل  وتابعت  كثير«. 

إس سي في بناء أنظمة ذكاء اصطناعي 

سبيل  -على  فيمكنه  تماًما،  جديدة 

صوتية  ترجمات  تشغيل  المثال- 

األشخاص،  من  كبيرة  لمجموعات 

حتى  مختلفة،  لغة  منهم  كل  يتحدث 

يتمكنوا من التعاون بسالسة في مشروع 

بحثي أو ممارسة لعبة حاسوب مًعا«.

وبدأ هذا المشروع منذ عام ونصف، عندما 

األنظمة  على  العمل  ميتا  مهندسو  بدأ 

الذكاء االصطناعي  التي تدعم  المختلفة 

الفائق. وهذا يعني تصميم أنظمة الطاقة 

والكابالت والشبكات والتبريد.

واكتملت المرحلة األولى من »آر إس سي« 

من  ويتألف  نظاًما،   760 ويضم  بالفعل، 

 )GPU( رسومات  معالجة  وحدة   6080
إلى  بالفعل  اإلعداد  هذا  وأدى  متصلة. 

البحث  بعمليات  مقارنة  األداء  تحسين 

بمقدار  التقليدية  بالحواسيب  المتعلقة 

20 ضعًفا، وفًقا للشركة.

لكن الطموح األكبر هو أن تكمل الشركة 

الثانية من  المرحلة   2022 انتهاء عام  قبل 

ما  لديه  سيكون  وعندئذ،  سي.  إس  آر 

يقرب من 16 ألف وحدة معالجة رسومات 

أنظمة  تدريب  من  ستمّكنه  إجمالية، 

الذكاء االصطناعي.

األرقام،  من  مجموعة  مجرد  هذا  يبدو  وقد 

للحواسيب  الحقيقية  الفائدة  لكن 

العمالقة تكمن في تطبيقاتها، وليس في 

السرعة النظرية أو ذروة األداء.

جديدة،  أنظمة  إنشاء  ميتا  وستبدأ 

خوارزمياتها  لتحسين  محاولة  في 

هذا،  حدث  وإذا  مستخدميها.  لتصالح 

للمنافسين  مخيفة  قوة  ميتا  تصبح  فقد 

 )Google( و»غوغل«   )Apple( »آبل«  مثل 

.)Microsoft( »و»مايكروسوفت

مرة واحدة دون تكرار

تنظيم الصور على آيفون

كيف تنظم الصور على آيفون؟
iCloud ق من مكتبة - تحقَّ

افتح  ينبغي:  كما  مضبوط  شيء  كل  أن  من  د  تأكَّ أواًل: 

االسم  على  وانقر  آيفون،  جهاز  على   »Settings-اإلعدادات«

مزامنة  من  للتأكد  والصور؛   iCloud على  انقر  ثم  باألعلى، 

الزر  يكون  أن  )ينبغي  المفترض  النحــو  عـلـى  شـــيء  كل 

 5 على  وستحصل  التشغيل  وضع  على   iCloud Photos بجوار 

مجانًا(.  غيغابايت 

إذا  الحجم.  هائلة  تكون  قد  التي  مكتبتك،  لترى  الصور  تطبيق  افتح 

رصدت صورًا يمكنك االستغناء عنها، اضغط مطواًل عليها واختر خيار 

الحذف من المكتبة من القائمة التي تظهر. لمسح أكثر من صورة في 

ثم  باالختيار،  وقم  اليمين(،  )أعلى  االختيار  على  انقر  الواحدة،  المرة 

انقر على أيقونة سلة المهمالت.

زر  على  انقر  منها،  التخلص  في  ترغب  قد  التي  الصور  رؤية  لتيسير 

المثال،  سبيل  على  الفالتر.  اختر  ثم  اليمين(،  )أعلى  الثالث  النقاط 

على  فقط  الصور  تظهر  حتى  الفيديو  مقاطع  كل  إخفاء  يمكنك 

لك  سبق  التي  الصور  عرض  أيضًا  الممكن  من  وسيكون  الشاشة. 

تحريرها، إذا أردت مسح كل شيء باستثناء الصور األصلية. يوجد 

خيار عرض الخريطة في القائمة نفسها إذا أردت حذف الصور حسب 

المكان.

- إعداد األلبومات

وينشئ  الصور،  مكتبة  في  التنقل  تسهيل  على  األلبومات  تعمل 

 iCloud Photos
ألبومات  لك 

على  انقر  تلقائية. 

األسفل  إلى  ح  وتصفَّ األلبومات 

ستجد  المثال،  سبيل  على  لرؤيتها: 

مجلدًا للقطات الشاشة، قد ترغب في مسح صور 

المجلد كاماًل. هذا 

اختر  ثم  اليسار،  أعلى   + األيقونة  على  انقر  بنفسك،  ألبوم  لعمل 

صور  اختيار  ثم  األلبوم،  اسم  إدخال  منك  سيطلب  جديد«.  »ألبوم 

األلبوم. 

يمكنك 

اختيار  أيضًا 

من  بداًل  جديد  مجلد 

وضع  يمكن  جديد:  ألبوم 

المجلد،  داخل  األلبومات  من  العديد 

مكتبة  إلى  مناسب  هرمي  تسلسل  إضافة  لك  تتيح  طريقة  وهي 

والحذف  والبحث  التنظيم  عملية  ستسهل  األلبومات  الصور. 

Tech Radar التكنولوجي. أيضًا، كما شرح موقع 

- البحث عن أشخاص محددين

يحاول تطبيق الصور على جهاز آيفون التعرف على الوجوه في الصور، 

وهو ما سيوفر كثيرًا من الوقت والجهد عند البحث عن صور معينة، 

سواء كنت تريد إضافتها إلى المفضالت أو حذفها. من تطبيق الصور، 

عليها  تعّرف  التي  الوجوه  لترى  األشخاص  ثم  األلبومات،  على  انقر 

التطبيق.

في  الشخص  لهذا  المحفوظة  الصور  كل  لترى  الوجه  على  انقر 

المكتبة. يمكنك منح الشخص اسمًا معينًا بالنقر على زر إضافة 

اسم أعلى الشاشة. يمكنك أيضًا النقر على النقاط الثالث )أعلى 

اليمين( ثم مراجعة الصور المؤكدة؛ للتأكد من تطابق هذا 

الشخص مع الصور بشكل صحيح.

يفعل  لم  إذا  الصور  في  الوجوه  هوية  تحديد  يمكنك 

في  المطلوبة  الصورة  افتح  تلقائيًا.  ذلك  التطبيق 

األسفل  في  المعلومات  زر  على  وانقر  الصور،  تطبيق 

تريد  الذي  الوجه  واختر  دائرة(،  داخل   »i« )حرف 

التعرف عليه، ثم اختر كتابة هذا االسم. ستظهر 

مجموعة  في  التطبيق  عليها  تعّرف  التي  الوجوه 

من الصور المصغرة الجاهزة لالختيار، كما شرح 

موقع Gizmodo األميركي.

ق من إعدادات التطبيقات  - تحقَّ

تطبيقات  من  صور  تحتل  أن  في  ترغب  ال  قد 

أخرى مساحة بمكتبة iCloud Photos الخاصة 

مجموعات  في  تشاركها  التي  تلك  مثاًل  بك، 

يعني  ما  واتساب،  عبر  الجماعية  المحادثات 

وجود نسختين من الصورة نفسها على هاتفك، 

بحيث  اإلعدادات  ضبط  الجيد  من  يكون  لذلك 

تتجنب هذا التكرار.

انقر  واتساب،  تطبيق  في  المثال،  سبيل  على 

على اإلعدادات، ثم المحادثات، ثم اضغط على زر 

الحفظ في معرض الكاميرا الختيار اإليقاف؛ سوف 

عبر  ترسلها  التي  الصور  حفظ  عدم  ذلك  يضمن 

على  تلقائيًا  وتحميلها  جهازك،  على  تلقائيًا  التطبيق 

iCloud )إذ يمكن أن تؤدي تلك الصور إلى خلق حالة من 
الفوضى العارمة في مكتبة الصور خالل وقت قصير جدًا(.

- تحرير مساحة التخزين الداخلية

لن  السحابي،  التخزين  مع  بأمان  المهمة  صورك  مزامنة  بعد 

التي تشغل  الصور  الحجم من تلك  اإلصدارات كاملة  إلى  تحتاج 

انقر  ثم  الجهاز،  في  اإلعدادات  افتح  آيفون.  جهاز  مساحة  من  كثيرًا 

اإلذن  الذكي  هاتفك  لمنح  آيفون؛  تخزين  تحسين  ثم  الصور  على 

لالحتفاظ فقط بنسخ منخفضة الدقة من الصور على الجهاز.

التخزين  مساحة  تنخفض  عندما  إال  اإلعداد  هذا  تطبيق  يبدأ  لن 

عالية  األصلية  النسخ  وستكون  آيفون،  جهاز  على  المتاحة  الداخلية 

إعادة  إلى  تحتاج  وعندما   .iCloud خوادم  على  آمنة  الصور  من  الدقة 

الصور األصلية، يمكنك تنزيلها بسرعة في أي وقت.

)ومقاطع  الصور  بتحديد  يتعلق  فيما  للغاية  ذكي  آيفون  الواقع،  في 

الفيديو( المطلوب ضغطها. عندما تبدأ مساحة التخزين المتاحة في 

االنخفاض، سيبدأ العمل أواًل على الملفات التي ال تفتحها كثيرًا، ومن 

المرجح أال تالحظ أبدًا عدم تخزين بعض الصور على الجهاز بدقتها 

األصلية.

عندما تريد أن تحتفظ بمعلومة مكتوبة على ورقة، أو 
ره، أو حدث جميل تريد أال تنسى تفاصيله،  شارع تريد تذكُّ

غالبًا أول ما تفعله هو فتح كاميرا الهاتف والتقاط 
صورة، لكن المشكلة ستبدأ عندما ترغب بنهاية 

المطاف في تنظيم الصور أو الكم الهائل منها 
على جهازك، أو نقلها إلى سحابة التخزين.

بالتأكيد لن ترغب في قضاء أيام في 
تنظيم الصور ومقاطع الفيديو 

على هاتفك، لذا يمكنك االعتماد 
على بعض الخطوات البسيطة 

والسريعة نسبيًا لتنظيم كل شيء، 
وهنا سنتحدث تحديدًا عن تنظيم 

 iCloud الصور على آيفون وخدمة
Photos لتخزين الصور احتياطيًا، 

 Googleو Dropbox وبدائلها مثل
.Photos
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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(

TAMIL2:00

TAMIL5:00

TAMIL8:00

TAMIL11:00
سينما المول )2(

HINDI 1:30 

4:30 2 سونيك القنفذ

6:30 2 سونيك القنفذ

HINDI 8:30

11:30 شوهد آلخر مرة علي قيد الحياة
سينما المول )3(

MALAYALAM 1:30

TAMIL 4:00 

7:00مافريك، توب غان

9:15 مافريك، توب غان

MALAYALAM 11:30 

سينما بالزا )1(
TAMIL2:00

TAMIL5:00

TAMIL8:00

TAMIL11:00
سينما بالزا )2(

HINDI 1:30 

HINDI 4:30

TAMIL7:30

10:30شوهد آلخر مرة علي قيد الحياة
سينما بالزا )3(

TELUGU1:45

MALAYALAM 4:30 

7:00مافريك، توب غان

9:15مافريك، توب غان

MALAYALAM11:30

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

وزارة العمل:

آثار سلبية 
للدوام الليلي للعمال !

»89.7%« من سكان
قطر تلقوا اللقاح

تحديث النظام الخاص 
بالمعلومات اإلكلينيكية

قالت وزارة العمل إن من شأن الدوام الليلي أن يقلل 

من تعرض العّمال لإلجهاد الحراري، ولكن قد يتسبب 

ذلك في آثار سلبية على طبيعة العّمال وإنتاجيتهم 

وصّحتهم.

وتابعت خالل تغريدة للوزارة: »فقد يؤّدي نقص النوم 

المتراكم طيلة أيام متتالية إلى إرهاق حاد أو مزمن، وقد 

يزيد من خطر الحوادث«.

ومن الجدير بالذكر أن إدارة تفتيش العمل في وزارة 

العمل بدأت بتنفيذ جوالت تفتيشية ميدانية على 

مواقع العمل مع أول يوم لتطبيق قرار حظر عمل 

لعمال خالل فترة النهار؛ للتأكد من التزام الشركات 

بأحكام القرار خالل األشهر المقبلة، كما تقوم بحملتها 

التوعوية السنوية ألماكن العمل وتوزيع المنشورات 

على العمال حول سبل الوقاية من اإلجهاد الحراري، 

والتأكيد على واجب الشركات في االلتزام بحظر 

العمل من 10 ص حتى 3:30 م خالل شهور الصيف، 

تطبيقا للقرار الوزاري رقم 17 لسنة 2021 بشأن 

االحتياطات الالزمة لحماية العمال من مخاطر اإلجهاد 

الحراري في فترة الصيف اعتباًرا من 1 يونيو المقبل 

وحتى 15 سبتمبر القادم.

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 »1634178« حتى اآلن، أما إجمالي عدد جرعات 

اللقاح التي تم إعطاؤها ألفراد المجتمع خالل الـ24 ساعة 

األخيرة »7932« 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 »6903493« جرعة حتى اآلن، إذ يتم 

تقديم التطعيم ضد الفيروس من خالل مراكز الرعاية 

الصحية األولية. وانطلقت حملة التطعيم في قطر أواخر 

ديسمبر الماضي، لتنفذ السلطات الصحية في البالد 

أكبر حملة وطنية في تاريخها، وفي سبيل ذلك وفرت 

الدولة أكثر لقاحين أمانا وجودة بعد تصريح االستخدام 

 )Pfizer( »الطارئ لهما من وزارة الصحة العامة، وهما »فايزر

و»مودرنا« )Moderna( بنسبة أمان تجاوزت الـ»90 %«. 

وتعكس األرقام التي أعلنتها وزارة الصحة القطرية حول 

سير حملة البرنامج الوطني للتطعيم نجاح استراتيجية 

دولة قطر لمواجهة جائحة كورونا التي ركزت على 

حماية جميع السكان في الدولة دون تمييز، وتقديم 

الرعاية الطبية المناسبة لهم، واتخاذ سياسة مرنة في 

الرفع التدريجي للقيود، والتخفيف من اآلثار االقتصادية 

واالجتماعية من خالل تقديم الدعم واإلعفاءات والمحفزات 

المالية لمختلف القطاعات االقتصادية في الدولة.

أعلنت مؤسسة حمد الطبية عن تحديث النظام الخاص 

بالمعلومات اإلكلينيكية، أمس الجمعة الموافق 3 يونيو 

2022 في تمام الساعة 12.01 صباحا، واكتمل بحلول 
الساعة 9 مساًء في نفس اليوم. ويذكر أن نظام المعلومات 

اإلكلينيكية، مكن كال من مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة 

الرعاية الصحية األولية من تخزين سجالت المرضى 

الوصول إليها إلكترونيا وبصورة سرية تامة.  ويتيح هذا 

النظام لألطباء والكوادر الطبية األخرى الحصول على كافة 

البيانات الطبية المتعلقة بالمريض مثل تاريخه المرضي 

واألدوية الموصوفة له والمالحظات الطبية وأي معلومات 

أخرى هامة إلكترونيا، األمر الذي سيعمل على تطوير 

أساليب العمل بمؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية 

الصحية األولية ويدعم عملية دمج الرعاية في مختلف 

المناطق التي يتم فيها تقديم الرعاية الصحية.

ل باسم الدين
ُّ
قراءة في ظاهرة التسو

التسول واسِتدرار المال بالشفقة والَمسَكَنة 

أمٌر دميٌم جدا في كِل حاالته، فكيَف ِبِه 

إذا ما اقتَرن بالدين؟ تصَور أن الكثير من 

الجهود تبَذل اليوم في سِبيل إظهار وجه 

اإلسالم الحقيقي في الداخل والخاِرج، وفي 

المقابل تتناَمى بعض الشرذمات التي 

تتاِجر باسم اإلسالم؛ ألجل تحقيق مآِرب 

مادَية مختلفة، فالبعض َيهطل عليك، من 

حيث ال تعلم، فيباِغتك وأنت جالٌس في 

مقهى أو تتبَضع في السوق أو حتى في مكان 

عملك، فيدخل عليك بلباس الورع والزهد 

والتقوى ليعِرض عليك بعض المشاريع 

الخيرَية واإلنسانَية والوقفَية اإلسالمَية التي 

ال تتِبع أي جَهة رسمَية في الداِخل والخارج، 

ويأتيك بِديباَجة فحواها: أهمَية التعاضد 

والتكاتف لبناء المجتَمع اإلسالِمي العريض 

في كل مكان وواِجب إسهام كل صغير 

وكبير )مقتِدر( في تحقيق هذا الهدف، 

ويطلب منَك )بكِل وقاَحة( مبالغ بعيِنها كي 

تسَد )بَعوِن الله( المبلغ المطلوب استيفاءه 

لتحقيق مشروٍع بعينه، وتِصل الوقاحة 

إلى أَن يلتِصق بَك دوَن فكاك، مهما حاولت 

أال َترد عليه أو تحاِججه بالعقِل والمنِطق 

وتسأل )وهو حٌق لك( كيف يمكن االطمئنان 

إلى الجهة أو المسؤول الذي سيقوم بوضع 

األموال المحَصَلة في أوجه الخير المزعومة 

هذه؟، فالسائل )الشَحات( يضع ضحاياه، 

دون استحياء، أمام مشَقة بذل وعطاٍء على 

كراهية، كما أَنه يلومهم، بكل وقاَحة، 

على تمنِعهم من العطاء مهما ساقوا له 

من األسباب وهو باألساس مالهم وحاللهم 

الخاص الذي ال يِجب أن يسأل في بذِلِه أو 

منِعِه أحد!

هِذِه الظاهرة بدأت تتنامى بشكل مخيف 

في مجتمِعنا اإلسالمي، ليس فقط عبر 

هطوِل )المتسولين باسم الدين( فجأة علينا 

من كِل مكان، بل أَنك تجدهم يحاصروَنك 

في كاَفة أنواع برامج التواصل االجتماِعي 

حيث يجدون ألنفسهم فضاء فسيحا 

يضم جمهورا من مختلف األنواع والرَتب، 

وفي هذه المرحة تنتِقل مرحلة التسول 

واالستجداء هذه إلى مرحلة أكبر، حيث 

يبَعث لك ملفا يتضَمن معلومات وبيانات 

وصور تدَعم مزاعمة، فإن كان التحصيل 

)الخيري التسوِلي( مرادا ِبِه تأسيس 

مدرسة لألطفال المسلمين في إحدى الدول 

الفقيرة سيعِرض عليك صورا لوثائق 

مختومة وموقعة تِؤكد شراء المحِصل أو 

الفريق الذي يعمل معه لقطعة أرِض ذات 

امتيازات معيَنة حتى تبَنى عليها مدرسات 

األوهام هذه، وِقس على ذلك من أشكال 

التسول واالستجداء التي تِصل إلى مراحل 

بعيدة ال يمكن تصورها، فمنذ أياٍم، على 

سبيل المثال، وصلتني شخصيا رسالة 

عبر الفيس بوك يعِرض فيها صاحبها صورا 

لطفلِته )كما زَعم( وهي مصابة بمرض 

جلدي نادر، الصور المرسَلة تبِين جسدا 

عاٍر لطفلة صغيرة لم تكِمل الخمسة أعوام 

مصابة بنوٍع من الطَفح الجلدي الشديد! 

نعم صورة كهذه مرسَلة من أٍب يريد أن يِجد 

من يساعده في عالج ابنته الصغيرة، أٍب 

يفتَرض أن يكون أحَرص الناس على ابنِته! 

هل يعتِقد هؤالء أن كِل الناس حمقى؟ وأَن 

عشرات التجارب التسوِلَية الناجحة التي 

يقوم بها هؤالء ال تعِني أن الوعي والمنطق قد 

غابا عن عقل الجماهير في أِي مكان. 

هؤالء النصابون كأَنهم ينتِظمون في شبه 

نظرَية جديدة في مجال التسويق مفادها 

)كل منَتج مشروع تقِحم فيه اسم اإلسالم 

ينَجح(، تِجد أَن صناعة النصب واالحتيال 

باسم اإلسالم أطلقت مواهبهم المختلفة، 

فمنهم من يزِور في أوراق رسمية، ومنهم من 

يمِثل عليك دور الوَرع والتقوى أو حتى يمِثل 

عليك، ولعمري، مضمار التمثيل وجدنا فيه 

العجب، فتِجد المصاب بمرٍض أو حادث، 

الفاِقد ألحد أعضائه، المَدِعي الجنون 

والبالَهة، المديون، الذي يقِسم كذبا وزورا، 

باسم الله العلي العظيم، على كِل شيء 

لتصدَقه وتعِطيِه ما يريد، واألدهى من 

كِل ذلك أن يستخدم األطفال الصغار في 

تحقيق هذه المآِرب التسولَية فهم تَبٌع ال 

حوَل لهم وال قَوة.

إَن هؤالء ال يقومون فقط بنشر صورة سوداء 

عن اإلسالم الذي يتسولون من ِخالله، بل 

كذلك يجعلوننا نرتاب ونهاب كل من 

يعِرض علينا مشروعا )حقيقيا( يراد ِبه 

الخير واإلغاثة والثواب، وأعتِقد أن دور كل 

فرٍد مَنا ال يقتِصر على عمل )بلوك( لهم 

في منَصات التواصل االجتماعي أو حتى 

االعراض عنهم وتجاهلهم عند التواصل 

المباشر، فهذا موقٌف ضعيٌف جدا ال يؤدي 

إلى إصالح هذه الظاهرة التي أصبحت 

تتفَشى في شكل عصابات متخَصصة في 

الشحاتة والتسول تحت شعارات دينَية 

مختلفة، بل يِجب نهرهم وتهديدهم واإلبالغ 

فورا عنهم ما استطعنا لذلك سبيال، فإن 

استحيينا وخَشينا جميعا من الِشكاية 

عليهم في الجهات الرسمَية، فمن سيوِقف 

زحفهم وتمددهم كل يوٍم وساعة، وأعلم 

أنض األمر صعٌب ومعَقد في فضاء اإلنترنت 

االفتراِضي، لكَن األمر سهل وممكن بالنسبة 

للشحاتة على أرض الواقع، فاإلبالغ عنهم ال 

يستهِلك من العمر إال دقاِئق.

***
يقول الله عَز وجل في سورة البقرة: »ِلْلفَقَراِء 

اَلِذيَن أْحِصروا ِفي َسِبيِل الَلِه اَل َيْسَتِطيعوَن 

َضْربا ِفي اأْلَْرِض َيْحَسبهم اْلَجاِهل َأْغِنَياَء 

ِمَن الَتَعفِف َتْعِرفهم ِبِسيَماهْم اَل َيْسَألوَن 

الَناَس ِإْلَحافا ۗ َوَما تنِفقوا ِمْن َخْيٍر َفِإَن الَلَه 

ِبِه َعِليٌم«.

khawlamortazawi@gmail.com
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إعالمية وباحثة أكاديمية- 

جامعة قطر

يصاحب  أن  الجوية  األرصاد  إدارة  توقعت 

نسبيا  رطب  نهارا  وحار  عالق  غبار  الطقس 

ليال، وفي البحر غبار عالق، وتكون الرياح على 

غربية  شمالية   - غربية  جنوبية  الساحل 

ويكون  عقدة،  و15  عقد   5 بين  تتراوح  بسرعة 

وتتراوح  كم،   8  -  4 من  األفقية  الرؤية  معدل 

درجة الحرارة في الدوحة ما بين الصغرى 28 

والكبرى 40 درجة مئوية.

{ جرعات اللقاح

بمؤسسة حمد الطبية



sa
lm

an
al

m
al

ik
1@

ho
tm

ai
l.c

om

سلمان المالك

السنة )27( - السبت 5 من ذي القعدة  1443هـ الموافق 4 يونيو 2022م العدد )9770(

نباتات تمتص االنبعاثات

ضخ األكسجين بالدم

مكتب بريد البطاريق

كشفت ورقة بحثية نشرتها مجلة »األكاديمية الوطنية 

ن من ضخ  للعلوم« بالواليات المتحدة عن تقنية جديدة تمكِّ

األكسجين مباشرًة في 

دم المرضى الذين يعانون 

من حاالت تنفسية حرجة 

عن طريق الوريد.

وتعمل هذه التقنية عبر 

ل  توجيه سائل محمَّ

باألكسجين عبر 

سلسلة من الفوهات 

الصغيرة، حتى تصبح 

تلك الفقاعات أصغر من 

خاليا الدم الحمراء ما يعني إمكانية حقنها مباشرة 

في مجرى الدم دون انسداد األوعية الدموية.

كما يستخدم الباحثون غشاًء دهنيًا لتغطية فقاعات 

األكسجين قبل نقلها إلى الدم، األمر الذي يمنع تكتلها 

حيث يذوب الغشاء ويتحرر األكسجين بعد حقن السائل 

مباشرة.

م مئات األشخاص من جميع أنحاء العالم، للحصول  تقدَّ

على إحدى الوظائف إلدارة أبعد مكتب بريد بالعالم يقع 

في القارة القطبية الجنوبية، إال أن على المتقدمين لهذه 

الوظيفة الوفاء بإحدى المواصفات الرئيسية المطلوبة، 

وهي القدرة على عدِّ طيور 

البطاريق.

صحيفة واشنطن 

بوست األميركية 

قالت إنه يتم اختيار 

4 مرشحين لشغل 
الوظائف الموسمية 

المطلوبة مدة خمسة 

أشهر في خليج »بورت 

لوكروي«، حيث مكتب 

البريد الذي ُيطلق عليه اسم »مكتب بريد 

البطاريق«. 

يرجع بناء المكتب إلى ما قبل 80 عامًا تقريبًا، 

ويقع في جزيرة جوديير المملوكة 

لبريطانيا، وهي جزيرة بمساحة ملعب 

كرة قدم ويسكنها مئات من طيور 

البطريق.

لمكتب البريد وظيفة 

أخرى، فهو متحف 

يديره »صندوق 

تراث أنتاركتيكا« 

التابع للمملكة 

المتحدة.

المفهوم الشائع المتعلق بتخزين الكربون داخل األرض هو 

استخدام بعض اآلالت الضخمة بهدف استخالص الكربون 

من الغالف الجوي، ومن ثم حقنه في أعماق األرض. وطبقا 

لدراسات جديدة، تستطيع النباتات ذات الجذور العميقة 

نقل الكربون من الجو إلى داخل التربة وتخزينه بعمق يمتد 

ما بين 2 و3 أمتار، وهو ما يساهم في تخزينه فترات أطول.

وتضيف هذه الدراسات: »يمكننا استبدال اآلالت الفاخرة 

المستخدمة لتخزين الكربون بالزراعة التي تقوم بنفس 

المهمة طبيعيا، وبذلك تسهم الزراعة في إنتاج المزيد من 

الطعام، وتعمل على تقديم عديد المنافع للبيئة«.

وفي سياق نفس التقرير، يوضح نيجونيزادشي ِشرينجا، 

األستاذ المساعد بقسم الزراعة االستوائية المستدامة 

بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية 

وأحد المشاركين في تقارير »آي بي سي سي«، أن القليل من 

الدول ُتبلغ عن تخزينها للكربون في التربة، مما يعني عدم 

استغالل تلك الوسيلة الهامة للحد من كمية الكربون بالجو.

 )B. humidicola( ويعتقد الباحثون أن إضافة عشب

االستوائي للنباتات الموجودة بالمرعى عزز من تراكم 

ن من جودة  الكربون في التربة بذلك العمق، األمر الذي حسَّ

التربة الخاصة بتلك المراعي.

حياة تتوافق مع البيئة

حول الهندي أنكيت أرورا، هوايته في ركوب الدراجات إلى 

مشروع لنشر أسلوب حياة مستدام يتوافق مع البيئة 

المحلية ويقلل من التلوث.

وفي حديث لوكالة األناضول، بمناسبة اليوم العالمي 

للدراجات، الذي ُيحتفل به في 3 يونيو من كل عام، قال 

أرورا، إن ركوب الدراجات ساعده على التواصل مع الناس 

والتعرف على ثقافات مختلفة.

قطع أرورا )32 عاما(، حوالي 21 ألف كيلومترا )13 ألف و48 

ميال(، شملت ألف قرية، في 15 مقاطعة هندية على مدى 

السنوات األربع الماضية.

وأضاف: »يتعرف الناس علي في الطرق بسهولة مع 

دراجتي وأمتعتي، وبدافع الفضول، يأتون للتحدث معي 

حول رحلتي بالدراجة، وفي غضون 5 دقائق يدعونني إلى 

منازلهم«.

وأوضح أرورا أن هذا التفاعل ساعده في التعرف على الثقافة 

المستدامة للزراعة، وصنع المنازل الطينية، والمراحيض 

الصديقة للبيئة، والممارسات الغذائية التقليدية، 

والفنون والحرف اليدوية.

يعكف أرورا حاليا على نشر ثقافة الحياة المستدامة في 

أوساط القرى الهندية المختلفة.

في عام 2017، عندما كان أرورا يجوب الطرقات لمدة 3 

أشهر، أدرك مزايا أسلوب الحياة البسيط في القرى، وعمل 

مع المزارعين وعائالتهم وتعرف على التقنيات المحلية 

الصديقة للبيئة.

أنشأ أرورا في والية »تاميل نادو« الجنوبية، قرية 

.»Innisfree Farm« صديقة للبيئية أسماها

وقال إنه يريد نشر كل ما تعلمه خالل 

رحلته حول نمط الحياة العضوية، 

وتنفيذه في قرية واحدة نموذجية.

وأضاف: »كنت أقيم مع عائلة 

في »بنغالور«، وعندما 

عرفت العائلة حلمي في 

إنشاء قرية بيئية 

مفتوحة، قرروا 

أيضا ترك 

حياة مدينة 

بنغالور«.

أفضل وقت للرياضة

أن  جديدة  أميركية  دراسة  أوضحت 

من  مبكر  وقت  في  الرياضة  ممارسة 

ممارستها  من  عمومًا  أفضل  اليوم 

األمر  أن  إلى  مشيرة  المساء..  في 

والنساء،  للرجال  بالنسبة  مختلف 

منها  الهدف  كان  إذا  ما  على  ويعتمد 

بناء العضالت أو حرق الدهون.

و26  رجاًل   30 على  الدراسة  وأجريت 

كانوا  جميعهم  اشهر،   3 لمدة  امرأة، 

وتتراوح  جيدة،  وبصحة  نشيطين 

 25 بين  أعمارهم 

عاًما،  و55 

لياقة  برنامج  في  شاركوا  وقد 

المقاومة  ذلك  في  بما  متنوع،  بدنية 

والتحمل والجري.

إلى  المشاركين  تقسيم  تم  وقد   

تمارسان  كلتاهما  مجموعتين، 

التمارين الرياضية في أوقات مختلفة 

من اليوم: إحداهما كان وقت التمرين 

بينما  صباحًا،   8:30 الساعة  قبل 

بنفس  األخرى  المجموعة  قامت 

 8-6 الساعات  بين  ولكن  التمرين 

مساًء.

وعلى مدار األشهر الثالثة تمت مراقبة 

لدى  الجسم  ودهون  الدم  ضغط 

المشاركين، واختبر الباحثون أيًضا 

بداية  في  الهوائية  وقوتهم  مرونتهم 

التجربة ونهايتها.

 وعلى الرغم من أن جميع المشاركين 

مارسوا  الذين  أن  إال  تحسنًا   شهدوا 

على  حصلوا  الصباح  في  الرياضة 

فوائد أكثر.

القراءة  أن  إيطاليون  باحثون  أجراها  جديدة  دراسة  أكدت 

ومهارات  اللغوية  مهاراتهم  وتعزز  معهم  روابط  تبني  لألطفال 

أعمارهم  تتراوح  الذين  لألطفال  القراءة  وأن  والكتابة،  القراءة 

بين 6 و12 عامًا لمدة ساعة يوميًا في المدرسة يمكن أن تنمي 

ذكاءهم.

علم  أستاذ  كاستانو،  إيمانويل  الباحث  قال  جهته،  من 

بعض  »وجدنا  ترينتو:  بجامعة  المعرفية  والعلوم  النفس 

األدلة على أن القراءة تعزز مهارات الذكاء لدى األطفال«.

وأوضح أن الدراسة أجريت في 32 مدرسة ابتدائية إيطالية، 

الدروس في  6 ساعات من  األطفال عادة حوالي  حيث يتلقى 

خيالية  قصصًا  المعلم  يقرأ  ساعات،   8 مدته  دراسي  يوم 

اليوم،  في  ساعة  لمدة  للطالب  عاٍل  بصوت  للعمر  مناسبة 

وشملت 626 طفاًل..في البداية ومرة أخرى بعد أربعة أشهر، 

 Wechsler تم اختبار األطفال بمقياسين قياسيين: مقياس

Intelligence Scale for Children )WISC-IV( ومقياس نظام 
.)CAS2( التقييم المعرفي

ويقيس ) WISC-IV ( ما يعرفه األطفال من المفردات والفهم 

وأوجه التشابه والمعلومات واستدالل الكلمات، بينما يختبر 

)CAS2( »مهارات التفكير« مثل االنتباه والمعالجة.

المجموعة  أظهرت  حين  في  أنه  كاستانو  وأوضح 

مكاسب  الضابطة 

االختبارين،  كال  في 

متوقعا  سيكون  ذلك  فإن 

الطبيعي،  التطور  في 

الذين  األطفال  أظهر  وبالمقارنة 

في  ساعة  لمدة  لهم  القراءة  تمت 

في  ملحوظ  بشكل  أقوى  »زيادة  اليوم 

كل  من  واالستفادة  الذكاء،  مقاييس 

وفًقا  التفكير«،  ومهارات  األشياء  معرفة  من 

للدراسة.

دفعت  الدراسة  هذه  أن  إلى  الباحثون  وأشار 

اإلدارية  المناطق  إحدى  توسكانا  في  المسؤولين 

العشرين في إيطاليا إلى اعتماد ساعة في اليوم من 

القراءة بصوت عاٍل في المدارس العامة.

يمكن  المعلمين،  بتدريب  تقوم  أن  »بمجرد  وأضافوا: 

قابل  إنه  األطفال،  على  المدى  طويل  تأثير  لك  يكون  أن 

للتطوير بسهولة«. 

وخاصة  الروايات  قراءة  أن  السابقة  الدراسات  وأظهرت 

الروايات األدبية عالية الجودة يمكن أن يكون لها فوائد أخرى 

لألطفال، مثل تنمية مهاراتهم العاطفية واالجتماعية.

القراءة
لألطفال تنمي الذكاء




