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کثیر من املکافآت بانتظارکم مع نجوم
الذکرى السنویة

تطبق الشروط واألحکام. 

یسري العرض من 1 یونیو
لغایة 30 یونیو 2022.

 www.retaj-hotels.com

منظمة العمل تثمن إصالحات قطر
د. المري يستعرض اإلصالحات أمام المنظمة الدولية استعراض العالقات العسكرية

فخامة  استقبلت  قنا-  سنغافورة- 

الرئيسة حليمة يعقوب، رئيسة جمهورية 

بن  خالد  الدكتور  سعادة  سنغافورة، 

مجلس  رئيس  نائب  العطية،  محمد 

الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، وذلك في 

القصر الجمهوري في سنغافورة.

السيد  سعادة  مع  سعادته،  اجتمع  كما 

الوزراء  رئيس  نائب  كيت،  سوي  هينغ 

االقتصادية،  للسياسات  المنسق  والوزير 

ومع سعادة الدكتور فيفيان باالكريشنان، 

وزير الخارجية بجمهورية سنغافورة، كٌل 

يقوم  التي  الزيارة  خالل  وذلك  حدة،  على 

بها سعادته إلى سنغافورة للمشاركة في 

حوار »شانغريال« التاسع عشر.

استعراض  االجتماعات  خالل  جرى 

العالقات العسكرية الثنائية بين البلدين، 

وسبل تعزيزها وتطويرها.

بن  سعود  السيد  سعادة  اللقاءات  حضر 

لدى  قطر  دولة  سفير  الجفيري،  جاسم 

سنغافورة.

تعاون وثيق 
مع الدوحة لتطوير 

جميع اإلصالحات

ممثلو المكاتب اإلقليمية 
بمنظمة العمل الدولية يشيدون 

بتحسين بيئة العمل وظروف العمالة

تطورات رئيسية 
من حيث القوانين 
والسياسات الجديدة

د. جرادات: 
ما حققته 

جعلها 
نموذجا 

يحتذى به

صاحب السمو يهنئ رئيس جمهورية البرتغال بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبالده

ال�����ح�����ف�����اظ
عل�ى التن��وع

ال��ح��ي��������وي 
ب�����ال�����دول�����ة

الممثلة الخاصة لألمين العام لألمم المتحدة:وزير البيئة:

عالقاتنا راسخة مع قطر
نشيد باألدوار المدهشة التي تقوم بها صاحبة السمو

نثمن مبادرات حماية األطفال في مناطق النزاع 

مكتب للتحليل واالتصال بالدوحة في غضون أيام

تقليل عدد 
المسارات 

على 
الكورنيش.. 

غدا

»5« شركات 
بقائمة »فوربس«

حلت »5« شركات وبنوك قطرية 

في قائمة فوربس ألكبر »2000« 

شركة عامة في العالم لعام »2022« 

وفقًا ألربعة معايير رئيسية؛ وهي: 

األصول، اإليرادات، األرباح، والقيمة 

السوقية التي تحققها المؤسسات 

المعنية بالتصنيف. وضمت القائمة 

من قطر كاًل من مجموعة بنك قطر 

الوطني QNB الذي جاء في المرتبة 

األولى محليا والمرتبة »251« عالميا، 

ومصرف قطر االسالمي في المرتبة 

الثانية محليا، وصناعات قطر في 

المرتبة الثالثة محليا، ومصرف الريان 

في المرتبة الرابعة محليا، والبنك 

التجاري في المرتبة الخامسة محليا.

ويبلغ إجمالي رأس المال السوقي 

للشركات الـ»2000« المدرجة ضمن 

قائمة فوربس مستوى »76.7« تريليون 

دوالر، وبإجمالي أرباح »5« تريليونات 

دوالر.

الدوحة         $

تضم »37« محطة حاليا 

خطة لتوسعة خطوط المترو
القطرية  الحديد  سكك  شركة  تخطط 

الدوحة  مترو  خطوط  لتوسعة  )الّريل( 

 »3« من  أكثر  مرور  بعد  وذلك  الحالية، 

التي  الشبكة  خدمات  إطالق  على  سنوات 

يقع معظم أجزائها تحت األرض في مدينة 

شبكة  لبناء  التخطيط  تم  وقد  الدوحة، 

األولى  تتضمن  مرحلتين،  على  المترو 

ثالثة خطوط من أصل أربعة وهي )األحمر 

محطة،   »37« وتضم  واألخضر(،  والذهبي 

وقد اكتمل تشغيل هذه الخطوط الثالثة 

المراحل  تشمل  بينما   ،»2020« عام  في 

إضافي  خط  إلنشاء  التمهيد  المستقبلية 

الدوحة  مترو  خدمات  وشهدت  أيضا. 

قياسية  أرقام  وتسجيل  عدة  تطورات 

بيع  تم  حيث  األصعدة،  مختلف  على 

أكثر من »1.5« مليون من بطاقات الرحالت 

الخدمة  انطالق  منذ  والذهبية  االقتصادية 

وحتى شهر مارس »2022«.

بيع »1.5« مليون 
بطاقة خالل 
»3« سنوات 

كتب        سعيد حبيب 

المخازن والورش بين منتجة وقيد اإلنشاء 

االقتصادية  المناطق  شركة  كشفت 

»مناطق« أن حصة تبلغ »67 %« من المخازن 

ما  اللوجستية  الوكرة  منطقة  في  والورش 

منطقة  وتعتبر  اإلنشاء،  وقيد  منتجة  بين 

الوكرة اللوجستية أحد المرافق اللوجستية 

فعالة  إمداد  سلسلة  تعزز  التي  العديدة 

في  والبضائع  للمواد  ومستدامة  وحديثة 

منطقة  مساحة  وتبلغ  قطر،  أنحاء  جميع 

الوكرة اللوجستية »4,445,177« مترا مربعا 

مثل  المنافذ  من  العديد  من  بقربها  وتتميز 

باإلضافة  حمد،  وميناء  الدولي،  حمد  مطار 

أم  ومنطقة  السريع  المداري  الطريق  إلى 

الحول الحرة. 

»67%« إشغال منطقة الوكرة اللوجستية
الدوحة         $

رئيسة سنغافورة 
تستقبل د. العطية
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بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبالده

صاحب السمو
يهنئ رئيس البرتغال

حضرة  بعث  قنا-  الدوحة- 

بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب 

المفدى،  البالد  أمير  ثاني،  آل  حمد 

الرئـيس  فخامة  إلى  تهنئة  برقية 

دي  ريبيلو  مارسيلو  الدكتور 

البرتغال،  جمهورية  رئيس  سوزا 

الوطني  اليوم  ذكرى  بمناسبة 

لبالده.

نائب األمير
يهنئ رئيس البرتغال

الشيخ  سمو  بعث  قنا-  الدوحة- 

عبدالله بن حمد آل ثاني نائب األمير، 

الرئيس  فخامة  إلى  تهنئة  برقية 

سوزا  دي  ريبيلو  مارسيلو  الدكتور 

بمناسبة  البرتغال،  جمهورية  رئيس 

ذكرى اليوم الوطني لبالده.

رئيس الوزراء
يهنئ نظيره البرتغالي

الشيخ  معالي  بعث  قنا-   - الدوحة 

عبدالعزيز  بن  خليفة  بن  خالد 

الوزراء  مجلس  رئيــــــس  ثاني  آل 

تهنئة  برقية  الداخلية،  ووزير 

كوستا  أنطونيو  السيد  دولة  إلى 

البرتغال،  جمهورية  وزراء  رئيس 

الوطني  اليوم  ذكرى  بمناسبة 

لبالده.

بحث التعاون في مجال الطاقة

الكعبي يلتقي وزيري
الدفاع والبترول الباكستانيين

بن  سعد  المهندس  سعادة  التقى 

لشؤون  الدولة  وزير  الكعبي،  شريدة 

خواجه  السيد  سعادة  أمس  الطاقة، 

والمبعوث  الدفاع  وزير  آصف،  محمد 

جمهورية  وزراء  لرئيس  الخاص 

السيد  وسعادة  اإلسالمية،  باكستان 

الدولة  وزير  مالك،  مسعود  مصادق 

الباكستاني لشؤون البترول.

العالقات  بحث  اللقاء  خالل  وجرى 

مجال  في  التعاون  وتعزيز  الثنائية 

الطاقة بين قطر وباكستان.

$ الدوحة

استعراض العالقات الثنائية

رئيــــس حـــكـومـــة ويلز 
يـــســتــقبـــل سفــــيــرنـــــا

السيد  سعادة  استقبل  ــ  قنا  لندن- 

ويلز  حكومة  رئيس  دريكفورد  مارك 

فهد  السيد  سعادة  المتحدة،  بالمملكة 

بن محمد العطية سفير دولة قطر لدى 

المملكة المتحدة.

جرى خالل المقابلة، استعراض عالقات 

التعاون الثنائي بين البلدين.

  وهنأ سعادة السفير، السيد دريكفورد 

التاريخي  بالده  منتخب  تأهل  على 

لكأس العالم FIFA قطر 2022.

 رئيسة سنغافورة تستقبل وزير الدولة لشؤون الدفاع

بحث تعزيز العالقات العسكرية 
بــيـــن قـــطـــــر وســـنـــغـــافــــورة

سنغافورة - قنا - استقبلت فخامة الرئيسة 

حليمة يعقوب، رئيسة جمهورية سنغافورة، 

العطية  محمد  بن  خالد  الدكتور  سعادة 

الدولة  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب 

لشؤون الدفاع، وذلك في القصر الجمهوري في 

استعراض  المقابلة  خالل  جرى  سنغافورة. 

البلدين،  بين  الثنائية  العسكرية  العالقات 

وسبل تعزيزها وتطويرها.

بن  سعود  السيد  سعادة  المقابلة  حضر 

لدى  قطر  دولة  سفير  الجفيري  جاسم 

الدكتور  سعادة  اجتمع  كما  سنغافورة.  

خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس 

الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، مع سعادة 

السيد هينغ سوي كيت نائب رئيس الوزراء 

في  االقتصادية  للسياسات  المنسق  والوزير 

جمهورية سنغافورة، وذلك خالل الزيارة التي 

للمشاركة  سنغافورة  إلى  سعادته  بها  يقوم 

في حوار »شانغريال« التاسع عشر. 

العالقات  استعراض  االجتماع  خالل  جرى 

وسبل  البلدين،  بين  الثنائية  العسكرية 

تعزيزها وتطويرها.

محمد  بن  خالد  الدكتور  سعادة  واجتمع 

وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  العطية 

الدكتور  سعادة  مع  الدفاع،  لشؤون  الدولة 

الخارجية  وزير  باالكريشنان  فيفيان 

الزيارة  خالل  وذلك  سنغافورة،  بجمهورية 

سنغافورة  إلى  سعادته  بها  يقوم  التي 

للمشاركة في حوار شانغريال التاسع عشر. 

العالقات  استعراض  االجتماع  خالل  جرى 

المجاالت  في  السيما  البلدين،  بين  الثنائية 

العسكرية، وسبل تعزيزها وتطويرها.

بن  خالد  الدكتور  سعادة  اجتمع  وكذلك 

الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  العطية  محمد 

وزير الدولة لشؤون الدفاع مع سعادة الدكتور 

إينغ هين وزير الدفاع بجمهورية سنغافورة 

العالقات  استعراض  االجتماع  خالل  جرى 

وسبل  البلدين،  بين  الثنائية  العسكرية 

تعزيزها وتطويرها.

سعود  السيد  سعادة  االجتماعات  حضر 

لدى  قطر  دولة  سفير  الجفيري  جاسم  بن 

جمهورية سنغافورة.

د. العطية يجتمع مع كل من نائب رئيس الوزراء ووزيري الخارجية والدفاع بجمهورية سنغافورة

حول مكافحة اإلرهاب

»الشورى« يشارك في االجتماع التنسيقي للجمعيات البرلمانية
نابولي - قنا ــ شارك مجلس الشورى في االجتماع 

التنسيقي الثاني للجمعيات البرلمانية حول مكافحة 

اإلرهاب الذي عقد أمس في مدينة نابولي اإليطالية 

بتنظيم مشترك بينه وبين مكتب األمم المتحدة المعني 

بالمشاركة البرلمانية في منع اإلرهاب ومكافحته )مقره 

الدوحة(.

مثل مجلس الشورى في المؤتمر كل من سعادة السيد 

سعد بن أحمد المسند، وسعادة السيد عبد الله بن 

ناصر السبيعي، عضوا المجلس.

وفي كلمة له خالل االجتماع، أشاد سعادة السيد 

سعد بن أحمد المسند بالجهود النبيلة التي يقوم بها 

مكتب األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب، ومكتب برنامج 

األمم المتحدة المعني بالمشاركة البرلمانية في منع 

اإلرهاب ومكافحته، مشيرا إلى أن مكتب برنامج األمم 

المتحدة المعني بالمشاركة البرلمانية في منع اإلرهاب 

ومكافحته، يحضى بدعم كبير من حكومة دولة قطر، 

وبمساندة من قبل مجلس الشورى وذلك للقيام بمهامه 

على الوجه األكمل عبر مساعدة البرلمانات والبرلمانيين 

في بناء قدراتهم، وتوفير الظروف المالئمة لتبادل التجارب 

فيما بينهم.  ونوه سعادته إلى أهمية عقد هذا االجتماع 

الستعراض نتائج االجتماع التنسيقي األول المنعقد 

بالدوحة في مارس الماضي، الفتا إلى ضرورة النظر إلى ما 

تحقق من نتائج الستثمارها في الجهود الدولية لمكافحة 

اإلرهاب ومنعه والقضاء على التطرف العنيف، ومواصلة 

العمل على تعزيز التضامن الدولي ضد آفة اإلرهاب، 

وتنسيق مواقف البرلمانات في الحملة الدولية ضد 

العنف واإلرهاب وتجفيف منابعه.

نظمته الملحقية الثقافية لدولتنا

يــــــــوم قــــطــــر فــــــي فـــرنـــســـا

نظمت الملحقية الثقافية لدولة قطر في 

فرنسا »يوم قطر في فرنسا« الذي يهدف إلى 

تنمية العالقات بين البلدين في التعليم 

العالمي والبحث العلمي، وتم خالل الفعالية 

مناقشة العديد من المواضيع خالل هذا الحدث 

االستثنائي للتعرف على الجامعات القطرية 

والفرنسية ومراكز األبحاث في البلدين وسبل 

تطور العالقات التعليمية بين الجانبين. وقام 

الدكتور خالد عبدالله العلي القائم بأعمال 

الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي بوزارة 

التربية التعليم والتعليم العالي بدولة قطر 

بعرض النظام التعليمي في قطر وشرح سبل 

التعاون في المجال التعليمي للوفد الفرنسي 

المشارك في المؤتمر.

$ الدوحة
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التقى نظيريه النيجيري واإلثيوبي

المـري يجـتمـع مــع مــدير 
منظمــــة العــمــل العربــيـة

الدكتور  سعادة  اجتمع  قنا-  جنيف- 

العمل،  وزير  المري،  صميخ  بن  علي 

علي  فايز  السيد  سعادة  مع  أمس، 

العمل  لمنظمة  العام  المدير  المطيري 

إبراهيم  السيد  وسعادة  العربية، 

بوكاري وزير التوظيف والعمل والضمان 

النيجر،  جمهورية  في  االجتماعي 

وزير  كامل  مفرحات  السيدة  وسعادة 

الفيدرالية  أثيوبيا  جمهورية  في  العمل 

الديمقراطية، كل على حدة، وذلك على 

العمل  مؤتمر  من   110 الدورة  هامش 

الدولي المنعقدة حاليا في جنيف.

استعراض  االجتماعات  خالل  جرى 

دولة  بين  المشترك  التعاون  سبل 

العربية  العمل  منظمة  من  وكل  قطر 

وجمهوريتي النيجر وأثيوبيا في مجاالت 

العمل والعمالة، وسبل دعمها وتطويرها 

خالل الفترة المقبلة.

في إطار استراتيجية الوزارة بالتواصل مع المنظمات العالمية

قطر تستعرض إصالحات العمل أمام المنظمة الدولية
جنيف- قنا- نّظمت وزارة 

العمل، أمس، اجتماعا مع 
ممثلي المكاتب اإلقليمية 

لمنظمة العمل الدولية، 
وذلك على هامش الدورة الـ110 

من مؤتمر العمل الدولي 
المنعقدة في جنيف حاليا.

جاء تنظيم االجتماع في 
إطار استراتيجية وزارة العمل 
في التواصل مع المنظمات 

العالمية الطالعها على 
آخر المستجدات في قطاع 

العمل في دولة قطر، السيما 
اإلصالحات التي نفذتها 
لتحسين بيئة العمل. 

وسلط سعادة الدكتور علي بن صميخ المري 

وزير العمل، خالل االجتماع، الضوء على آخر 

في  جوهرية  إصالحات  من  تحقيقه  تم  ما 

قطاع العمل بدولة قطر، مشيرا إلى أن التقدم 

العمل جاء نتيجة  في مجال تحسين بيئة 

التعاون المثمر مع منظمة العمل الدولية.

الجهود  ونوه سعادته بضرورة بذل مزيد من 

ومنظمة  العمل  وزارة  بين  ما  المشتركة 

إصالحات  تنفيذ  آليات  لرؤية  الدولية  العمل 

جعل  الذي  األمر  إقرارها،  تم  التي  العمل 

تطوير  مجال  في  به  يحتذى  نموذجا  قطر 

وتحديث التشريعات العمالية.

وأضاف سعادة الوزير: »من المتوقع أن نشهد 

تزايدا من الحمالت المشبوهة التي تتعرض 

لها دولة قطر خالل الفترة المقبلة، السيما مع 

العالم  كأس  لبطولة  قطر  دولة  تنظيم  قرب 

الحمالت  تلك  أن  موضحا   ،»2022 قطر   FIFA
لها أساس من  ادعاءات ليس  مضللة وتنشر 

حقيقية،  بيانات  أي  على  تعتمد  وال  الصحة 

وتستهدف التعاون الفني المشترك بين دولة 

قطر ومنظمة العمل الدولية. 

كانت  قطر  دولة  أن  على  سعادته  وشدد 

مختلف  مع  الحوار  على  منفتحة  زالت  وما 

المنشود  الهدف  لتحقيق  الدولية  المنظمات 

لديها ضمن رؤيتها الوطنية 2030، بتحسين 

التشريعات  وتحديث  وتطوير  العمل  بيئة 

بشكل مستمر. 

الجهود  عاليا  تثمن  قطر  دولة  أن  وأكد 

الشراكة  خالل  من  بذلت  التي  المشتركة 

إلى  أفضى  ما  الدولية،  العمل  منظمة  مع 

إصالحات حقيقية في قطاع العمل بالدولة.

من جهتهم، أكد ممثلو المكاتب اإلقليمية في 

منظمة العمل الدولية أن قطر قطعت شوطا 

في  والقوانين  التشريعات  تطوير  في  كبيرا 

قطاع العمل، األمر الذي ساهم بشكل مباشر 

العمالة  وظروف  العمل  بيئة  تحسين  في 

الوافدة في قطر.

أومارو  موسى  السيد  سعادة  االجتماع  حضر 

الدولية،  العمل  لمنظمة  العام  المدير  نائب 

ومديرو المكاتب اإلقليمية للمنظمة وعدد من 

كبار مسؤوليها.

المري: نشهد 
تزايدا من الحمالت 

المشبوهة والمضللة 
مع قرب استضافة 

كأس العالم
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الممثلة الخاصة لألمين 
نثمن مبادرات قطر لحماية األطفال في مناطق النزاعالعام لألمم المتحدة:

»قنا«،  لـ  خاص  حوار  في  غامبا،  السيدة  وكشفت 

للتحليل  مركز  بافتتاح  المتحدة  لألمم  قرار  عن 

أسبوع  غضون  في  بالدوحة  مكتبها  يتبع  واالتصال 

وغيرها،  أوروبا  في  أخرى  مكاتب  غرار  على  اآلن  من 

التنبؤات  إدراج  تعزيز  هو  أولهما  أمرين  إلنجاز  وذلك 

الخاصة بالوساطة وعمليات السالم، وكذا التدريب 

ومسألة الحوار من أجل تحقيق السالم، فيما يتعلق 

األمر الثاني بإجراء بحوث خاصة لتحسين المعرفة 

األطفال،  على  تؤثر  التي  الجديدة  اآلثار  بشأن 

كورونا  وجائحة  المناخ  تغيرات  في  والمتمثلة 

الفتة  الخاصة،  االحتياجات  وذوي   »19  - »كوفيد 

إلى أنه يجري اآلن إتمام كل ذلك من خالل تحسين 

وتعزيز عملية التعليم في الدوحة.

موزا  الشيخة  السمو  صاحبة  بمبادرات  وأشادت 

النزاعات  مناطق  في  األطفال  لحماية  ناصر  بنت 

نشيد  »نحن  الصدد:  هذا  في  قائلة  المسلحة، 

السمو  صاحبة  بها  تقوم  التي  المدهشة  باألدوار 

التي  المبادرات  وبالذات  ناصر،  بنت  موزا  الشيخة 

أطلقتها سموها فيما يخص القضاء على العنف ضد 

األطفال ومنعه في مناطق النزاعات«.

وتابعت: »منذ إطالق مبادرة صاحبة السمو الشيخة 

والعلوم  للتربية  قطر  ومؤسسة  ناصر  بنت  موزا 

إلى  الحاجة  حول  الوعي  لرفع  المجتمع،  وتنمية 

صدر  قرارا  شهدنا  الهجمات،  من  التعليم  حماية 

عن مجلس األمن الدولي بخصوص هذه المسألة، 

لألمم  العامة  الجمعية  عن  صدر  قرار  جانب  إلى 

مجلس  أعضاء  كافة  يجمع  حين  في  المتحدة، 

األمن الدولي والجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن 

أشكال  كافة  من  التعليم  لحماية  الكفيلة  السبل 

التي  المبادرة  لوال  ذلك  ليتحقق  يكن  ولم  العنف، 

قامت بها دولة قطر بخصوص برنامج التعليم«.

قطر  دولة  مبادرات  أيضا  الدولية  المسؤولة  وثمنت 

التعليمية  المؤسسات  حماية  ضرورة  تؤكد  التي 

يمثل  ذلك  باعتبار  المسلحة،  النزاعات  مناطق  في 

االنتهاكات  من  المناطق  تلك  في  لألطفال  حماية 

منذ  شهدناه  »ما  القول  مضيفة  التعليم،  ويضمن 

الدولي  األمن  مجلس  عن  قرار  صدر  أنه   2011 العام 

الهجمات  هذه  عن  تقارير  لكتابة  مكتبنا  يلزم 

وكنا  والمستشفيات،  المدارس  ضد  الممنهجة 

أهمية  على  لنؤكد  عام،  كل  التقارير  بكتابة  نقوم 

التعليم«.

وشددت الممثلة الخاصة لألمين العام لألمم المتحدة 

المعنية باألطفال والنزاع المسلح، على أن الهجمات 

التي ترتكب ضد المؤسسات التعليمية في مناطق 

البنى  ضد  ممنهجة  حقيقة  كانت  المسلح  النزاع 

التحتية للمدارس، لكنها أكدت أنه وبفضل المبادرة 

التي أطلقتها دولة قطر لمنع حدوث كل ذلك »تيقنا 

أن الهجوم ال يقع فقط على البنى التحتية، بل على 

قدرات األطفال، لتلقي تعليم سليم وحر وآمن، وهذا 

يرتبط ارتباطا مباشرا بالمبادرات العديدة لحماية 

والتي  المسلحة،  النزاعات  أوضاع  في  األطفال 

الهجمات،  من  التعليم  حماية  مظلة  تحت  صدرت 

وقد تم توسيع تلك المبادرات لتشمل مجلس األمن 

الدولي«.

في  استثنائيا  عمال  قدمت  قطر  دولة  أن  ذكرت  كما 

قيادة المبادرات الدولية، وأنها قد وقعت على العديد 

الصلة،  ذات  الدولية  واالتفاقيات  المعاهدات  من 

أن مكتبها  إلى  الفردية، الفتة  إلى مبادراتها  باإلضافة 

في  أملها  عن  ومعربة  المبادرات،  هذه  بتعزيز  يقوم 

هذه  كل  في  قطر  دولة  حذو  األخرى  الدول  تحذو  أن 

الجهود والمبادرات المقدرة.

لها  يتعرض  التي  االنتهاكات  ونوعية  طبيعة  وحول 

السيدة  قالت  المسلح،  النزاع  مناطق  في  األطفال 

على  نعمل  أن  جدا  المهم  من  »إنه  غامبا  فرجينيا 

نستوعب  ال  ونحن  األطفال،  ضد  االنتهاكات  منع 

تحدث  قد  التي  العالمية  اإلجراءات  ماهية  تماما 

سيقوم  ولذلك  األطفال،  ضد  االنتهاكات  هذه  لمنع 

باستحداث  قريبا  افتتاحه  المزمع  الدوحة  مركز 

العمل  سيتم  التي  الكيفية  لمعرفة  محددة  برامج 

بها في هذا الخصوص«، داعية إلى وقف أي انتهاكات 

تستهدف األطفال مع أهمية إتاحة فرص التعليم لهم 

في الوقت نفسه.

أن  »نعلم  السياق:  هذا  في  للقول،  غامبا  ومضت 

عن  التعليم  حظر  أو  الهجمات،  من  التعليم  حماية 

شيء  هو  العنف،  أشكال  من  عانوا  الذين  األطفال 

يجب علينا وقفه، ونحتاج إلى أن نمنح هؤالء األطفال 

حال  وفي  حياتهم،  طريقة  واختيار  للتعليم  الفرص 

وصمة  بهم  تلحق  فسوف  ذلك،  إنجاز  لنا  يتسن  لم 

بالتالي  وأنه  لالنتهاكات،  العار، ويصبحون ضحايا 

إن تم حرمانهم من فرص التعليم من خالل عمليات 

من  لذا  معاناتهم،  ستتضاعف  واالندماج،  التكامل 

المهم جدًا علينا أن نؤمن بهؤالء األطفال، وفي حال لم 

يتلقوا التعليم فليس أمامهم أي خيارات«.

مكتبها  بين  والتعاون  الشراكة  وبخصوص 

ودوليا،  إقليميا  معنية  أخرى  ومنظمات  ومؤسسات 

الخاصة  الممثلة  غامبا،  فرجينيا  السيدة  قالت 

لألمين العام لألمم المتحدة المعنية باألطفال والنزاع 

عربية،  دول  مع  شراكات  مكتبها  لدى  إن  المسلح، 

فضال عن االتحاد اإلفريقي.

للعاصمة  لها  زيارة  آخر  خالل  أنه  إلى  وأشارت 

المصرية القاهرة هذا األسبوع، جرت مناقشة مسألة 

في  األطفال  حماية  بخصوص  اتصال  نقطة  إنشاء 

الدول  مع  الالزم  التنسيق  وإجراء  النزاعات  مناطق 

لمنع  اإلقليمية  الخطط  صياغة  أجل  من  العربية، 

باألطفال  الخاصة  الخطط  ضمنها  ومن  النزاعات، 

من ذوي اإلعاقة، واألطفال الذين يعانون من تداعيات 

تغير المناخ وإقامة البرامج التدريبية.

محاسبة  خاللها  من  يمكن  التي  الكيفية  وبشأن 

أوقات  في  األطفال  ضد  انتهاكات  يرتكبون  من 

وتأهيلهم،  الضحايا  وتعويض  المسلح  النزاع 

دائما  يقوم  مكتبها  إن  األممية  المسؤولة  قالت 

سواء  األطفال،  ضد  االنتهاكات  حاالت  بمراقبة 

االنتهاكات  أو  الخطف  مثل  فردية  انتهاكات  كانت 

على  الهجوم  مثل  الجماعية  وتلك  الجسيمة، 

المعونات  وصول  ومنع  والمستشفيات  المدارس 

فرجينيا  السيدة  وشددت  األطفال.  إلى  اإلنسانية 

هذه  كل  بمراقبة  يقوم  مكتبها  أن  على  غامبا 

في  شركائه  مع  حثيث  بشكل  ويعمل  الممارسات 

الدول األعضاء، ومن خالل الخطط اإلجرائية، إضافة 

المتصارعة،  األطراف  ومخاطبة  التقارير  كتابة  إلى 

بالعدالة  المتعلقة  األنظمة  ذلك  يشمل  بحيث 

اإلجراءات  صياغة  يتم  بمقتضاها  والتي  االنتقالية، 

إلى  االنتهاكات،  تلك  مثل  تجريم  على  تعمل  التي 

وتعويض  والتأهيل  التعويض  آليات  تفعيل  جانب 

األطفال الضحايا، كجزء من هذه العملية.

التي  المشكالت  فحص  في  بدأنا  »حينما  وأضافت: 

من  المعزولين  األطفال  هؤالء  دمج  عملية  تواجه 

تتعلق  إشكالية  واجهتنا  المسلح،  الصراع  مواقع 

الدمج  عملية  تستمر  ما  عادة  وأنه  الموارد،  بشح 

األطفال  حالة  نتفهم  نكن  ولم  أشهر،  أربعة  لفترة 

تشكيل  إلى  ندعو  كنا  لذلك  والجسدية،  النفسية 

مجموعة  ولدينا  األعضاء،  الدول  مع  عالمي  تحالف 

الدمج  إعادة  عملية  تفعيل  مجال  في  األصدقاء  من 

إحدى  باعتبارها  قطر،  دولة  ضمنهم  من  لألطفال، 

الدول األعضاء المؤسسة، وما نقوم به نحن هو إعداد 

الدراسات الكفيلة حول كيفية إعادة دمج األطفال«.

الدوحة - قنا ــ أكدت السيدة فرجينيا غامبا، الممثلة الخاصة 
لألمين العام لألمم المتحدة المعنية باألطفال والنزاع 
المسلح، على العالقات الراسخة بين دولة قطر واألمم 

المتحدة ال سيما في ما يعنى باألطفال والنزاع المسلح، 
وأهمية رفع الوعي باحتياجات من يعانون منهم من 

االنتهاكات في النزاعات المسلحة، وذلك من خالل تحسين 
المبادرات التعليمية وعملياتها في هذا المجال.

افتتاح مركز للتحليل 
واالتصال يتبع األمم 

المتحدة بالدوحة.. 
األسبوع المقبل

قطر وقعت 
على العديد من 

المعاهدات 
واالتفاقيات الدولية 

تم تنفيذها في وقت قياسي.. مسؤولة بمنظمة العمل الدولية:

إصالحات العـمل في قطر نموذج يحتـذى به

جنيف- قنا-  قالت سعادة الدكتورة ربا جرادات، المدير 

إن  الدولية،  العمل  بمنظمة  العربية  للدول  اإلقليمي 

اإلصالحات التي حققتها دولة قطر في مجال سوق العمل 

قياسي  وقت  في  تنفيذها  وجرى  األخيرة  السنوات  خالل 

مؤكدة  به«،  يحتذى  نموذجا  »جعلتها  سريعة  وبوتيرة 

أن المنظمة تثمن وتشيد باإلصالحات التي شهدها سوق 

العمل في قطر خالل السنوات األخيرة.

مؤتمر  هامش  على  »قنا«  لـ  حوار  في  جرادات،  وشددت 

العمل الدولي في دورته الـ 110 المنعقد حاليا في جنيف، 

ومنظمة  قطر  دولة  بين  والمستمر  الوثيق  التعاون  على 

العمل الدولية لتطوير جميع هذه اإلصالحات بشكل أكبر، 

في  البسيطة  اإلشكاليات  بعض  معالجة  إلى  التطلع  مع 

التطبيق، قائلة »إن اإلصالحات التي شهدتها دولة قطر في 

مجال سوق العمل كبيرة وتم تنفيذها في وقت قياسي«.

ولفتت إلى أن مكتب منظمة العمل الدولية في قطر يعمل 

شهدت  وقد  الدوحة،  في  سنوات  أربع  على  يزيد  ما  منذ 

سوق  في  ملحوظة  وبوتيرة  كبيرا  تقدما  الفترة  تلك 

التي  اإلنجازات  بتلك  احتفاء  محل  كان  ما  وهو  العمل، 

العالم  كأس  بطولة  وستكون  تتحقق  زالت  وما  تحققت 

اإلنجازات،  بهذه  لالحتفاء  أيضا  فرصة   2022 قطر   FIFA
اإلصالحات  تحقيق  في  تتوان  لم  قطر  دولة  أن  إلى  الفتة 

أحلك  في  حتى  ذلك  في  استمرت  حيث  العمل  سوق  في 

الظروف التي شهدها العالم خالل جائحة »كوفيد - 19«، 

حيث تواصلت مسيرة اإلصالحات سواء المتعلقة بنظام 

وكذلك  واألجور،  المهنية  والصحة  بالسالمة  أو  الكفالة 

وصوت  العمالية  والمحاكم  المنازل،  وعمال  بعامالت 

العمال وغيرها.

هناك  أن  إلى  جرادات،  ربا  الدكتورة  سعادة  وأشارت 

والسياسات  القوانين  حيث  من  رئيسية  تطورات 

المؤسسات  قدرة  حيث  من  الهامة  والتطورات  الجديدة، 

القوانين  لهذه  فعالية  أكثر  تطبيق  ضمان  على 

والسياسات، وزيادة الشراكات مع عدد كبير من أصحاب 

العمل،  وأصحاب  العمال  ممثلي  سيما  ال  المصلحة، 

إصالح  مجال  في  الرئيسية  اإلنجازات  أحد  أن  موضحة 

سوق العمل في قطر، كان حتى اآلن هو قدرة العمال على 

العمل،  أصحاب  من  مسبقة  موافقة  دون  وظائفهم  تغيير 

وقد  البالد،  في  العمالة  تنقل  من  أكبر  بقدر  سمح  مما 

استفادت  حيث  العمال،  ظروف  تحسين  إلى  ذلك  أدى 

محلًيا،  العمال  توظيف  على  القدرة  من  أيًضا  الشركات 

احتياجاتهم،  مع  أفضل  بشكل  يتناسبون  عمال  وإيجاد 

االحتفاظ  من  القطري  االقتصاد  يستفيد  المقابل  وفي 

بالمهارات والخبرات داخل الدولة.

العمل  بمنظمة  العربية  للدول  اإلقليمي  المدير  وشددت 

اإلصالحات  تتوافق  أن  بمكان  المهم  من  أنه  على  الدولية، 

الحاصلة إلى حد كبير مع رؤية قطر الوطنية 2030، والتي 

تهدف إلى بناء اقتصاد أكثر تنافسية وتنوًعا، قائم على 

جاذبية  األكثر  العمل  سوق  سيسمح  حيث  المعرفة 

المواهب  استقطاب  على  عالميا  بالتنافس  قطر  في 

االجتماعي  الحوار  بازدهار  أيضا  منوهة  واالستثمار، 

والتعاون في مكان العمل على مستوى المؤسسة، حيث 

إنه وألول مرة في المنطقة، أصبحت هناك لجان مشتركة 

قضايا  لمناقشة  األجانب  للعمال  منتخبين  ممثلين  مع 

جيدة  أنها  أثبتت  وقد  العمل،  أصحاب  مع  العمل  مكان 

قبل  المشكالت  حل  يتم  ألنه  العمل،  وألصحاب  للعمال 

تصاعدها ما يساهم في إيجاد أماكن عمل أكثر استقراًرا 

وإنتاجية.

وعلى صعيد االتفاق الموقع بين دولة قطر ومنظمة العمل 

جرادات،  ربا  الدكتورة  سعادة  قالت   ،2017 في  الدولية 

المنظمة  أجرته  الذي  التقييم  إن  لـ»قنا«،  تصريحها  في 

قطر  دولة  بين  الفني  للتعاون  األولى  للمرحلة  الدولية 

وتم  جدا،  إيجابيا  كان   ،2021«  2017 للفترة  والمنظمة 

الشركاء  جميع  بحضور  رسمي  بشكل  نتائجه  إطالق 

وأصحاب المصلحة المعنيين الذين عبروا عن سعادتهم 

هذا  على  قطر  دولة  حققتها  التي  واإلنجازات  بالنتائج 

الصعيد، واصفة النتائج التي تحققت في المرحلة األولى 

بـ»النادرة«، حيث قالت في هذا السياق »إن منظمة العمل 

ومن  العالم،  حول  دولة   140 من  أكثر  في  تعمل  الدولية 

النادر رؤية تغيير يحدث بهذه الوتيرة«.

وأوضحت المدير اإلقليمي للدول العربية بمنظمة العمل 

الدولية، أن المرحلة األولى أحدثت تغييرات جوهرية على 

المستوى التشريعي، ففي السنة األولى بعد إدخال هذه 

اإلصالحات، قام أكثر من 240 ألف عامل بتغيير أصحاب 

إلى  الفتة  العاملة،  القوى  من  كبيرة  نسبة  وهي  العمل، 

أن األهم من ذلك أن هذا قد غّير الديناميكية بين العمال 

وضع  تم  أن  ومنذ  ذلك،  على  وعالوة  العمل،  وأصحاب 

الحد األدنى لألجور، شهد أكثر من 280 ألف عامل )أي 13 

بالمائة من القوى العاملة( زيادة في أجورهم.

بالمرحلة  يتعلق  فيما  أنه  »قنا«،  لـ  سعادتها،  وذكرت 

الفني، هناك توصيات شملها  التعاون  اتفاقية  الثاني من 

المرحلة  خالل  عليها  العمل  سيتم  األولى  المرحلة  تقييم 

أجندة  تنفيذ  على  تركز  والتي  فعال،  بدأت  التي  الثانية 

المختلفة  المؤسسات  تعزيز  خالل  من  العمل  إصالح 

إلدارة العمل.

أهمية  على  جرادات،  ربا  الدكتورة  سعادة  أكدت  كما 

سوق  في  لإلصالحات  الناجحة  التجربة  من  االستفادة 

العمل القطري وتعميمها على دول أخرى في المنطقة، إذ 

اتباعها  تم  التي  الجيدة  الممارسات  من  العديد  هناك  إن 

في قطر والتي يمكن مشاركتها مع دول أخرى في المنطقة 

وخارجها مثل وضع حد أدنى غير تمييزي لألجور، والذي 

يعزز  بينما  والسكن،  للطعام  دنيا  عتبات  يتضمن 

من  العمال  حماية  الحراري  باإلجهاد  الخاص  التشريع 

خطر  وهو  قطر،  في  الرئيسية  المهنية  المخاطر  أحد 

سيواجهه المزيد من العمال في مناطق أخرى حول العالم 

مع التغّير المناخي.

عن  الدولية  العمل  لمنظمة  اإلقليمية  المديرة  وتحدثت 

حيث  قطر،  ودولة  المنظمة  بين  المستقبلي  التعاون 

الطويل  المدى  على  التعاون  مواصلة  في  الرغبة  أكدت 

العربية،  اإلقليمي للدول  المكتب  بين الطرفين من خالل 

وكشفت عن مناقشات تجرى بين الجانبين في صيغة 

لتأسيس تعاون طويل األمد في مجاالت أوسع من نطاق 

عمل المشروع الحالي.

جرادات،  ربا  الدكتورة  سعادة  تحدثت  أخرى،  جهة  من 

العمل  لمنظمة  اإلقليمي  المكتب  يقدمه  الذي  الدعم  عن 

وسعت  المنظمة  أن  موضحة  العربية،  للبلدان  الدولية 

وعمقت مشاركتها مع الحكومة وأصحاب العمل والعمال 

في الدول العربية، ويعمل مكتبها اإلقليمي للدول العربية 

في 12 دولة عربية في آسيا على تعزيز العدالة االجتماعية 

وفرص العمل الالئق من خالل منشآت مستدامة، وزيادة 

من  تحقق  ذلك  إن  قائلة  المساواة،  مع  والنمو  اإلنتاجية 

»البرامج  إطار  في  أغلبها  ومشاريع  مبادرات  عدة  خالل 

منهجا  المنظمة  تتبع  حيث  الالئق«  للعمل  الوطنية 

شامال وتشاركيا في إعداد هذه البرامج، ويتم االتفاق على 

ومع  الحكومات  مع  )أي  الثالثيين  الشركاء  مع  المشاريع 

منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل( في كل دولة، 

بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ومع 

استراتيجيات التنمية الوطنية في كل بلد.

منظمة  أن  إلى  »قنا«،  لـ  تصريحها  في  سعادتها،  ولفتت 

العمل الدولية تدعم الحكومات والعمال وأصحاب العمل 

في المنطقة في مجاالت عدة أهمها معايير وحقوق العمل 

والحوار  الدولية،  العمل  منظمة  وتوصيات  واتفاقيات 

والصحة  والسالمة  االجتماعية،  والحماية  االجتماعي، 

وتطوير  الالئق،  العمل  فرص  وخلق  والتشغيل  المهنية، 

وسياسيات  العمل،  وأنظمة  والتشريعات،  المنشآت، 

الجنسين  بين  والمساواة  الوافدة،  والعمالة  العمل، 

التعليم  وأنظمة  والمهارات  األطفال،  التمييز، وعمل  وعدم 

والتدريب الفني والمهني، وغيرها.

العربية  للدول  اإلقليمي  المدير  شددت  أخرى،  جهة  ومن 

التي  المتتالية  األزمات  أن  على  الدولية،  العمل  بمنظمة 

أهمية  على  أكدت  العربية  المنطقة  دول  بعض  شهدتها 

اإلنسانية  االحتياجات  لتلبية  كافية  عمل  فرص  توفير 

العاجلة للسكان المتضررين وأيضًا للتقدم نحو التنمية 

أن منظمة  طويلة األجل واالستقرار االجتماعي، موضحة 

الدول  مع  الخصوص  هذا  في  تتعاون  الدولية  العمل 

المجاورة  الدول  مع  وكذلك  ونزاعات  أزمات  تشهد  التي 

لها، ومع شركاء التنمية والدول المانحة، لزيادة الفرص 

من  فيها  العمل  فرص  وخلق  الدول  هذه  في  االقتصادية 

خالل تشجيع خطط عمل وطنية غنية بالوظائف وتقوم 

على مبادئ العمل الالئق.

وقالت إن المنطقة العربية شأنها شأن المناطق األخرى في 

العالم بأسره، تأثرت بشكل جوهري جراء جائحة كوفيد 

من  بالرغم  ولكن  المنصرمين،  العامين  مدى  على   19  -

العربية  والدول  المنظمة  بين  فيما  التعاون  استمر  ذلك، 

التي تهدف لالستجابة لتحديات  وباألخص بالنشاطات 

األيام  هذه  خالل  عديدة  إنجازات  تحققت  وقد  الجائحة، 

واالغالقات  الفيروس  انتشار  آثار  من  للتخفيف  الصعبة 

المنظمة قدمت،  أن  اليومية، موضحة  الناس  على حياة 

في العامين الماضيين، الدعم للدول األعضاء من منطقة 

اإلنمائي،  للتعاون  مشروع   100 من  أكثر  العربية  الدول 

من خالل البرامج الوطنية للعمل الالئق وضمن إطار األمم 

المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة.

تعـميم التجـربة الناجحة في سوق 
العمـــل القطــري عـلـــــى دول أخـرى 

مسيرة اإلصالحات متواصلة سواء المتعلقة بنظام 
الكفالة أو بالسالمة المهنية واألجور

جنيف- قنا - اعتمد مؤتمر العمل الدولي، 

جنيف،  في  المنعقدة   110 الـ  دورته  في 

برئاسة  العاشرة  العامة  جلسته  خالل 

المري،  صميخ  بن  علي  الدكتور  سعادة 

وزير العمل، قرارا تاريخيا حول إدراج بيئة 

عمل آمنة وصحية في إطار منظمة العمل 

الدولية بشأن المبادئ والحقوق األساسية 

في العمل.

ويعد القرار الذي دفعت دولة قطر بإعتماد، 

أهم  من  المؤتمر،  لجلسة  ترأسها  خالل 

في  تاريخيا  وحدثا  المؤتمر،  مخرجات 

مسيرة منظمة العمل الدولية، حيث لقي 

في  المؤتمر،  اعتمد  مثلما  كبيرا،  ترحيبا 

المناقشة  لجنة  تقرير  الجلسة،  ذات 

واإلقتصاد  الالئق  بالعمل  المتعلق  العامة 

اإلجتماعي والتضامني.

إدراج ظروف عمل  ورحبت دولة قطر بقرار 

العمل  منظمة  إطار  في  وصحية  آمنة 

الدولية بشأن المبادئ والحقوق األساسية 

السيد  سعادة  أعرب  حيث  العمل،  في 

محمد حسن العبيدلي الوكيل المساعد 

في  ألقاها  كلمة  في  العمل،  لشؤون 

بإعتماد  قطر  دولة  ترحيب  عن  الجلسة، 

هذا القرار، مؤكدا دعم بيان مجموعة آسيا 

والباسفيك بهذا الصدد.

وقال العبيدلي، في كلمته، »نشكر ممثلي 

وأصحاب  )الحكومات  الثالثة  األطراف 

البناءة  المشاورات  على  والعمال(  العمل 

القرار  هذا  إلى  التوصل  أتاحت  التي 

التاريخي المعروض أمام المؤتمر من أجل 

اعتماده، كما نشكر لجنة الشؤون العامة 

على عملها الهام لبلورة هذا االتفاق، والمكتب 

على دعمه المتواصل لتسهيل المشاورات 

بالسالمة  االعتراف  أن  مبينا  الثالثية«، 

من  خامسة  كفئة  المهنيتين  والصحة 

العمل،  في  األساسية  والحقوق  المبادئ 

يعكس األهمية التي توليها الهيئات الثالث 

وسالمتهم،  العمال  صحة  لتعزيز  المكونة 

والتزام المنظمة بمساعدة الدول األعضاء 

للتحديات  والتصدي  الهدف  هذا  لتحقيق 

ذات الصلة. 

العمل،  لشؤون  المساعد  الوكيل  وأكد 

أن  قطر  دولة  إيمان  كلمته،  ختام  في 

أمرا  آمنة وصحية يعد  توفير ظروف عمل 

أساسيا لتحقيق العمل الالئق، األمر الذي 

واالقتصاد،  اإلنسان  بالفائدة على  سيعود 

االقتصادي  النمو  تحقيق  في  وسيسهم 

المستدام والشامل.

صميخ  بن  علي  الدكتور  سعادة  وكان 

مؤتمر  رئيس  ونائب  العمل،  وزير  المري 

إجتماعات  ترأس  قد  الدولي،  العمل 

أعمال  من  والسابعة  الرابعة  الجلستين 

تقديم  أجندتها  تضمنت  التي  المؤتمر 

عليه،  والموافقة  المالية  اللجنة  تقرير 

ورئيس  العام  المدير  تقريري  ومناقشة 

مجلس اإلدارة.

في مؤتمر العمل الدولي

قطر ترحب باعتماد قرار الحق في بيئة عمل آمنة
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إغالق باب التصويت.. 

اإلعالن عن المشروع الفائز بـ »أخالقنا«.. قريبامؤسسة قطر:
اختيار  قرب  عن  قطر  مؤسسة  أعلنت 

المشروع الفائز بجائزة أخالقنا وذلك بعد 

المتأهلة  الثالثة  المشاريع  عن  اإلعالن 

أخالقنا  بجائزة  للفوز  النهائية  للمرحلة 

منذ  التصويت  باب  وإغالق  الحالي  العام 

أيام. 

للمرحلة  المرشحة  المشاريع  وتعد 

وهو  »نوتربيديا«  مشروع  هي:  النهائية 

المحتوى  إلثراء  تهدف  تثقيفية  منصة 

تقديم  خالل  من  العربية  باللغة  العلمي 

طبية  مصادر  من  ومقاالت  معلومات 

وتستهدف  للجميع،  مفهومة  بلغة  موثوقة 

وأي شخص  التغذية،  المتخصصين في 

يريد أن يطلع على المعلومات الالزمة ذات 

الصلة بالتغذية وصحة اإلنسان.

النباتية  العيادة  فهو  الثاني،  المشروع  أما 

للقادة  قطر  أكاديمية  في  األبحاث  ومركز 

استهالك  نمط  تغيير  على  تعمل  التي 

االرتقاء  خالل  من  والرمي،  االستخدام 

تشمل  حيث  األخالقية،  والقيم  بالوعي 

أمراض  في  البحث  المشروع  هذا  مهام 

طرق  وعلى  عليها  والتعرف  النباتات 

وإجراء  المناسبة،  باألدوية  معالجتها 

للحد  مبتكرة  حلول  إليجاد  تهدف  بحوث 

وإنتاج  والتلوث،  العالمي  االحترار  من 

استدامة  لتحقيق  والخضراوات  الفاكهة 

تؤكد  رسالة  ونشر  قطر  دولة  في  الغذاء 

في  الخضراء  المساحات  زيادة  أهمية 

تطبيق  هو  الثالث  والمشروع  قطر.  دولة 

الهوية  يعزز  الذي  القوية«  »المسلمة 

وهو  المراهقات،  الفتيات  لدى  اإلسالمية 

الفتيات  العربية يستهدف  تطبيق باللغة 

فوق،  وما  سنوات   10 عمر  من  الناشئات 

ونشر  اإلسالمية  الهوية  لتعزيز  ويهدف 

ويتيح  المهام  وتنظيم  الحسن،  الخلق 

هادفة  صور  بمشاركة  للطالبات  الفرصة 

تحتاجه  ما  كل  ويشمل  آمنة،  ببيئة 

بعيًدا  اليومية  حياتها  في  المسلمة  الفتاة 

عن مواقع التواصل االجتماعي، إذ يحتوي 

ويمّكن  أساسية،  واجهات  ثماني  على 

الطالبة من أن تدّون معلومات عن نفسها، 

وطموحاتها،  وهواياتها  مواهبها  في  وتتفكر 

العبادات  لممارسة  يومية  جداول  وتنظيم 

يومي  ورد  وقراءة  والذكر  الصالة  أداء  مثل 

المهام  تنظيم  وإمكانية  الكريم،  القرآن  من 

العائلية  أو  الدراسية  سواء  األسبوعية 

تقوم  ثم  األخرى،  واألنشطة  الرياضية  أو 

أدائها  بتقييم  الوالدين  بمشاركة  الطالبة 

خالل اليوم عبر رموز تعبيرية.

المشاريع  على  التصويت  ويهدف  هذا 

من  العام،  هذا  الجائزة  لحصد  المقدمة 

بين  من  الفائز  المشروع  اختيار  أجل 

القيم  تتضّمن  التي  الشباب  مشروعات 

تهدف  التي  الحميدة  واألخالق  اإليجابية 

في  اآلخرين  وإلهام  مجتمعهم  دعم  إلى 

والسلوكيات  األخالقيات  تبّني  سبيل 

أن  على  اليومية،  حياتهم  في  اإليجابية 

لجنة  تقييم  بعد  الفائز  عن  اإلعالن  يتم 

لجائزة  مخصص  حفل  في  التحكيم 

العام،  هذا  من  الحق  وقت  في  أخالقنا 

أجل  من  قطر،  مؤسسة  من  وبدعم 

الذي  اإليجابي  األثر  نطاق  توسيع 

يمكن أن يستفيد منه المجتمع.

تسليط  إلى  »أخالقنا«  جائزة  وتهدف 

تتبنى  التي  المشاريع  على  الضوء 

تحّلى  التي  والعالمية  الخالدة  األخالق 

عليه  الله  صلى  محّمد  الرسول  بها 

ُتمّثل  بمن  واالحتفاء  وسلم، 

وسلوكياتهم  أفعالهم 

والمقيمين  المواطنين  من  المبادرة  جوهر 

 15 بين  أعمارهم  تتراوح  ممن  قطر،  في 

تحقيق  في  ُيساهمون  والذين  عاًما،  و24 

الّتغيير اإليجابي في مجتمعهم، وأحدثت 

وساهمت  واسًعا،  حراًكا  »أخالقنا«  جائزة 

مشروعاتهم  لبدء  الشباب  إلهام  في 

إلحداث  تهدف  التي  الخاصة 

وترتكز  مجتمعنا  في  فارق 

األخالقية  القيم  على 

 ، لمية لعا  ا

حيث 

عدد  في  واضح  ازدياد  هنالك  أصبح 

من  خصوًصا  الشبابية،  المشاركات 

التطور  مع  الثانوية،  المدارس  طالب 

الواضح في  نوعية المشروعات المرشحة 

للجائزة. 

لتوسيع  عام  كل  في  الجائزة  وتهدف 

بذور  غرس  ليشمل  نطاقها 

التغيير اإليجابي في سيرة 

والتأكيد  اإلنسان، 

أنها  على 

مبادرة 

ال تقتصر على االحتفاء بفائز واحد، وذلك 

التوعية  حملة  نطاق  توسيع  خالل  من 

الشباب  لتمكين  المجتمعية،  والبرامج 

للقيام  المناسبة  باألدوات  وإمدادهم 

بمشروعات تعالج مشاكل مجتمعية.

دولة  في  والمقيمين  للقطريين  ويمكن 

و24   15 بين  أعمارهم  تتراوح  ممن  قطر 

التقدم للجائزة، على أن يتبنى مشروعهم 

واحدا أو أكثر من القيم األخالقية العالمية 

والصدق  الرحمة  مثل  واإلنسانية، 

المشروع  يكون  وأن  والكرم،  والتسامح 

ومضى  بالفعل  وقائما  قطر،  دولة  في 

األقل.  على  أشهر  ثالثة  عمله  على 

التصويت  خالل  من  الفائز  ويتحدد 

أدرجت  التي  الثالثة  المشاريع  على 

أخالقنا  لجائزة  القصيرة  القائمة  في 

تقييم  إلى  باإلضافة  الجمهور،  قبل  من 

لجنة من التحكيم. 

ومن الجدير بالذكر أن »أخالقنا« تقدم 

مركز  مع  بالتعاون  ورش  سلسلة 

وإمدادهم  الشباب  لتمكين  »بداية«، 

بمشروعات  للقيام  المناسبة  باألدوات 

تعالج مشاكل اجتماعية.

لمدة شهر.. في إطار أعمال التطوير

تقليل عدد المسارات 
على الكورنيش.. غدا

بشارع  الرئيسي  الطريق  يشهد 

في  المسارات  عدد  تقليل  الكورنيش 

لمدة  القادم  األحد  من  اعتبارًا  االتجاهين 

عبر  العامة  االشغال  هيئة  وأعلنت  شهر. 

»إغالق  عن  أمس،  تويتر،  بموقع  حسابها 

مروري مؤقت للمنعطف األيمن من تقاطع 

جبر  شارع  باتجاه  اإلسالمي  المتحف 

في  المرورية  الحركة  وابقاء  محمد  بن 

الكورنيش  شارع  على  الرئيسي  الطريق 

في  المسارات  عدد  تقليل  مع  مفتوح 

 2022/6/12 األحد  يوم  من  االتجاهين 

ولمدة شهر«.

أعمال  إطار  في  اإلغالق  يأتى  وتابعت: 

اإلدارة  مع  بالتعاون  الكورنيش  تطوير 

الطريق  رواد  على  وأنه  للمرور،  العامة 

محمد  بن  جبر  شارع  إلى  المتجهين 

العطية  عمر  بن  علي  شارع  استخدام 

إلى  للوصول  المتحف  شارع  إلى  ومنه 

وجهتهم.

مشروع  أعمال  تتضمن  بالذكر  جديرا 

تطوير ممشى الكورنيش ليشمل مساًرا 

يربط  للركض،  وآخر  الهوائّية  للدراجات 

أبوعبود  وراس  المطار  طريق  بمسار 

امتداًدا إلى طريق الوسيل، كما يتضمن 

تهدف  حيث  للمشاة،  أنفاق   4 إنشاء 

المشاة  حركة  تعزيز  إلى  األنفاق  هذه 

المجاورة.  باألماكن  المسارات  وربط 

ساحات   3 إنشاء  المشروع  يشمل  كما 

الدفنة  ساحات  وهي  الكورنيش  على 

ساحات  ُتعّد  التي  والبدع،  والكورنيش 

الكورنيش،  امتداد  على  مفتوحة  عرض 

ستتضمن أعمااًل فنّية عديدة. وللمشروع 

حيث  السير،  حركة  على  عديدة  فوائد 

الهوائية  للدراجات  مسارات  ستساهم 

حركة  تسهيل  في  للمشاة  عبور  وأنفاق 

والجهة  الكورنيش  بين  المشاة  تنّقل 

البدع،  حديقة  مثل  باألنفاق  الُمتصلة 

وحديقة المسرح، وبرج حصاد، باإلضافة 

إلى مسار الركض الذي ُيساعد ممارسي 

على  والرياضية  البدنية  األنشطة 

لهم  الُمخصص  المسار  هذا  استخدام 

الذي يبلغ طوله 7 كم.

ضمن  الكورنيش  تطوير  مشروع  ويقع 

الذي  المركزية  الدوحة  تطوير  مشاريع 

الطرق  تجميل  على  اإلشراف  لجنة  يتبع 

لهيئة  التابعة  بالدولة  العامة  واألماكن 

األشغال العامة »أشغال«، حيث يتضمن 

شوارع  و6  رئيسة  مناطق   7 المشروع 

التحتية  البنية  تطوير  فيها  بما  رئيسة 

والدراجات  المشاة  ومسارات  والساحات 

صحية  بيئة  خلق  بهدف  وذلك  الهوائّية 

المشي  حركة  تعّزز  وثقافية  وُمجتمعية 

صديقة  ل  تنقُّ وسائل  توفير  خالل  من 

ما  المشاة،  ومعابر  كمسارات  للمشاة 

وسائل  استخدام  على  الزّوار  ُيشجع 

حياة  نمط  واتباع  المختلفة  المواصالت 

صحي.

العديد  اكتماله  عند  المشروع  وسيوّفر 

والجمالية  الخدمية  العناصر  من 

واألكشاك  والمقاعد  كاالستراحات 

الفنية  واألعمال  العرض  وشاشات 

التجميلية وغيرها، ما ُيشجع الزّوار على 

بالمنظر  واالستمتاع  المكان  في  التفاعل 

العام.

إغالق مروري كتب          محمد أبوحجر
مؤقت للمنعطف 
األيمن من تقاطع 
المتحف اإلسالمي

افتتح موسم إطالق صغار السالحف إلى البحر.. وزير البيئة:

أهمية التوعية للحفاظ على التنوع البيئي بالدولة

ناصر  بن  فالح  الدكتور  الشيخ  سعادة  قام 

المناخي،  والتغير  البيئة  وزير  ثاني  آل 

التوعوية  الفعالية  بافتتاح  أمس،  صباح 

التي نظمتها الوزارة بمناسبة اليوم العالمي 

للمحيطات بمقر مشروع حماية السالحف، 

فويرط  شاطئ  أعماق  لتنظيف  وذلك 

بحضور  السالحف،  صغار  إطالق  وعمليات 

المسلماني  اللطيف  عبد  إبراهيم  الدكتور 

الحماية  لشؤون  المساعد  الوزارة  وكيل 

محمد  والسيد  الطبيعية،  والمحميات 

الحياة  تنمية  إدارة  مدير  الخنجي  أحمد 

الفطرية، والسيد علي صالح المري رئيس 

محمد  والدكتور  الفطرية،  الحياة  قسم 

)منسق  أول  بيئي  أخصائي  أحمد  السيد 

وذلك  البحرية(،  السالحف  حماية  مشروع 

عدة  من  المتطوعين  من  عدد  بمشاركة 

مؤسسات وجهات مختلفة.

تصريحات  في  الوزير،  سعادة  وأكد 

صحفية، أن تنظيم هذه الفعالية بمناسبة 

موسم  وبداية  للمحيطات،  العالمي  اليوم 

المنقار  صقرية  البحرية  السالحف  فقس 

الوزارة على إشراك  يأتي انطالقا من حرص 

على  للحفاظ  المبذولة  الجهود  في  الجمهور 

السالحف  حماية  مشروع  ومنها  البيئة، 

صقرية المنقار المهددة باالنقراض، مشيرا 

بأهمية  والتثقيف  التوعية  ضرورة  إلى 

تزخر  الذي  الحيوي  التنوع  على  الحفاظ 

حماية  في  الجميع  ومشاركة  قطر  دولة  به 

األنواع المهددة باالنقراض.

وأوضح سعادته أن مشروع حماية السالحف 

صقرية المنقار نجح في تخصيص أماكن 

والتفقيس،  للتعشيش  للسالحف  آمنة 

البحرية،  البيئة  إثراء  في  يسهم  ما  وهو 

منذ  فيه  العمل  على  الوزارة  حرصت  حيث 

 )37( الوزاري رقم  القرار  2003 وتم استصدار 
السالحف  على  الحفاظ  بشأن   2010 لسنة 

وذكر  االنقراض،  من  البحرية  والطيور 

ما  أطلق  بالوزارة  العمل  فريق  أن  سعادته 

يزيد عن )35000( من صغار السالحف خالل 

الخمس سنوات السابقة.

الحالي  الموسم  أن  إلى  الوزير  سعادة  ونوه 

نقل  تم  حيث  كبير،  بنجاح  أيضا  تكلل 

عدد )98( عشا إلى الموقع المحمي بشاطئ 

السالحف  فقس  موسم  بدأ  كما  فويرط، 

أول  وضع  من  شهرين  من  أكثر  مرور  بعد 

ألهمية  تقديره  عن  معربا  بالموقع،  عش 

في  الوزارة  قبل  من  المتخذة  اإلجراءات 

حماية هذه األنواع المهددة باالنقراض وإعالء 

نسبة النجاة في صغارها التي يتم إطالقها 

للبحر، خاصة ما يتعلق باألحواض المائية 

السالحف  لصغار  األولية  الحضانة  وفترة 

قبل إطالقها للبحر.

الشيخ  سعادة  افتتاح  الفعالية  شهدت  وقد 

الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وزير البيئة 

صغار  إطالق  موسم  المناخي  والتغير 

إلى  سعادته  قام  حيث  العام،  لهذا  للبحر 

من  عدد  بإطالق  الوزارة  مسؤولي  جانب 

بمشاركة  البحر،  إلى  السالحف  صغار 

القطري  األحمر  الهالل  متطوعي  من  كل 

الغيص  ومركز  البيئة،  أصدقاء  ومركز 

للغواصين، ومجموعة الكابتن خالد زكي، 

التدوير  إلعادة  البحر  شاطئ  ومجموعة 

واالستدامة.

األعماق  تنظيف  عمليات  انتهاء  وبعد 

صغار  إطالق  وعملية  الميدانية  والجولة 

الوزير،  سعادة  افتتحها  التي  السالحف 

المشاركة  الجهات  بتكريم  سعادته  قام 

بالشكر  سعادته  توجه  حيث  بالفعالية، 

ومشاركتهم  حضورهم  على  للجميع 

المبذولة  لجهودهم  العمل  فريق  وألعضاء 

ومواصلتهم العمل على إنجاح المشروع.

الدوحة           $

إطالق ما يزيد 
على »35000« 

من صغار 
السالحف 

خالل السنوات 
الخمس السابقة 

إجراءات لحماية السالحف 
المهددة باالنقراض
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يتضمن شاحنات ومقطورات ورافعات

مزاد لبيع المعدات المحجوزة.. غدا

غدا  للقضاء،  األعلى  المجلس  يجري 

المحجوز  المعدات  لبيع  مزادا  األحد، 

معدة   65 بيع  المزاد  وسيتضمن  عليها، 

ورافعات،  ومقطورات  شاحنات  من  ثقيلة 

الراغبين  قيام  الماضيان  اليومان  وشهد 

في الدخول للمزاد بفحص حالة المعدات 

قبل شرائها.

من  عددا  للقضاء  األعلى  المجلس  ووضع 

إلى  باإلضافة  للمزاد  لالنضمام  الشروط 

باستخدام  الخاصة  واألحكام  الشروط 

مشاركة  تعتبر  وهي:  المزادات،  برنامج 

على  ووافق  قرأ  أنه  بالمزاد  شخص  أي 

شروط المزاد بالكامل، كما يخضع المزاد 

لنصوص المواد رقم )487، 488، 489، 492 

المرافعات،  لقانون   )495  ،493  ،2 فقرة 

وعلى األشخاص الراغبين في المشاركة 

وذلك  التسجيل،  إجراءات  إنهاء  بالمزاد 

القطرية،  الشخصية  البطاقة  خالل  من 

حين  إلى  واالنتظار  قطري،  هاتف  ورقم 

الموافقة على اسم المستخدم.

وأكد المجلس أنه قد تستغرق الموافقة 

لذلك  ساعة،   )24( مدة  الحساب  على 

للقضاء  األعلى  المجلس  يتحمل  لن 

في  شخص  أي  مشاركة  عدم  مسؤولية 

المزاد بسبب عدم الموافقة على حسابه، 

ويجب على المستخدمين للمشاركة في 

مزاد العقارات إيداع مبلغ تأمين )250000( 

التطبيق،  خالل  من  أو  مصدق  بشيك 

تأمين  عن  عبارة  المبلغ  هذا  ويكون 

أي  دخول  ويعتبر  لالسترداد،  قابل  مزاد 

شخص في المزاد بمثابة المعاينة التامة 

المعروضة،  للعقارات  للجهالة  النافية 

حال  وفي  هي،  كما  بحالتها  والقبول 

العقارات  مخططات  في  خطأ  أي  وجود 

المجلس  يتحمل  ال  للمزاد  المعروضة 

ذلك،  عن  المسؤولية  للقضاء  األعلى 

التقديرية  القيمة  المزاد  يحقق  لم  وإذا 

لقاضي  يجوز  المزاد  لجنة  من  المحددة 

وفي  آخر،  لوقت  البيع  تأجيل  التنفيذ 

5 دقائق من وقت  حال المزايدة خالل آخر 

دقائق   5 إلى  الوقت  تمديد  سيتم  المزاد 

اآلخرين،  للمتزايدين  فرصة  لمنح  أخرى 

يتـــم  مزايــدة  أي  وجـــود  عـــدم  حين  إلى 

إقـفــال المزاد.

مرحلية  خطة  على  التنفيذ  إدارة  وتعمل 

لطرح كافة المحجوزات على ذمة قضايا 

ضمن  عليها  والمزايدة  إلعالنها  تنفيذية 

تطبيق مزادات المحاكم.

الدوحة           $

بجامعة قطر

المختبرات المركزية تدعم المشروعات البحثية
كافة  المركزية  المختبرات  وحدة  قدمت 

لطالب  والتدريبي  الفني  الدعم  سبل 

برنامج  ضمن  البحثية  المشروعات 

الجامعيين  للطالب  البحثية  الخبرة 

.)UREP(

المشروع  لهذا  العمل  فريق  حصل  وقد   

على الجائزة األولى والثانية ألفضل عرض 

شفهي ضمن فاعليات مؤتمر قطر للصحة 

العامة  للصحة  الثاني  قطر  ومؤتمر   2022
في  الوريدية  »السوائل  البحثين:  عن 

المرتفعة  المستشفى  قبل  ما  بيئات 

والفيزيائي  الحراري  االستقرار  الحرارة: 

للمحلول الملحي الطبيعي بعد التعرض 

درجة  و»مراقبة  محاكية«  إجهاد  لظروف 

اإلسعاف  سيارات  في  والرطوبة  الحرارة 

أدوية  وأكياس  السريعة  االستجابة  ذات 

المسعفين: دراسة تجريبية«.

خالل  من  الفني  الدعم  الوحدة  وتقدم   

تفسير  في  والمساعدة  العينات،  تحليل 

ضمن  بحثي  مشروع   100 لعدد  النتائج 

الوطنية  األولويات  برنامج  مشاريع 

للطلبة  األبحاث  خبرة  برنامج   ،NPRP

ما  أبحاث  مشاريع   ،UREP الجامعيين 

برنامج  مشاريع   ،PDRA الدكتوراه  بعد 

العليا  الدراسات  لطالب  الدراسية  المنح 

الداخلية  البحثية  المشاريع   ،GSRA
وبالنسبة  قطر.  جامعة  من  الممولة 

السائل:  النيتروجين  توفير  لخدمة 

لكافة  السائل  النيتروجين  الوحدة  توفر 

مختبرات جامعة قطر البحثية والطالبية 

والصيدلة  الطب  كليات  مختبرات  ومنها 

اآلداب  بكلية  العلمية  واألقسام  والهندسة 

العلوم   - األرض  وعلوم  )الكيمياء  والعلوم 

البيولوجية والبيئية( وغيرها.

الفترة  خالل  الوحدة  طورت  وقد  هذا 

الماضية مختبراتها وبنيتها التحتية حتى 

تواصل تحقيق أهدافها الرامية إلى تعزيز 

تعزيز  خالل  من  العلمي،  البحث  أنشطة 

ومشاريعهم  وخططهم  للباحثين  دعمها 

سبل  جميع  تقديم  وكذلك  البحثية، 

الدعم العلمي والتقني للمشاريع الطالبية 

خالل  من  أكفاء  خريجين  يصبحوا  كي 

عالية  عمل  وورش  تدريبية  دورات  توفير 

األجهزة  أحدث  على  للتدريب  الجودة 

الموجودة بالوحدة.

التحليلية  خدماتها  الوحدة  تقدم  كما 

على  الوطنية  والمشاريع  الجهات  لجميع 

جميع  الوحدة  تدعم  كما  الدولة  مستوى 

مؤسسة  من  الممولة  البحثية  المشاريع 

قطر وجامعة قطر.

وتعمل وحدة المختبرات المركزية دائما 

التحاليل  وجودة  أدائها  تحسين  على 

لتلبية متطلبات معايير  وذلك  باستمرار، 

والحفاظ   17025:2017 الجودة  شهادة 

الجمعية  من  التحليل  طرق  اعتماد  على 

والذي  المختبرات  العتماد  األميركية 

د عبر المنصات الرقمية نظرا لظروف  ُجدِّ

خالل  من  وذلك   19  - كوفيد  جائحة 

الداخلي  التدقيق  عمليات  من  سلسلة 

من  مزيد  العتماد  اإلعداد  وجاٍر  والخارجي 

طرق التحاليل المطبقة بالوحدة.

واالختبار  الفحص  مجاالت  وتشمل   

عدًدا  المركزية  المختبرات  بوحدة 

مجاالت  ومنها:  التخصصات  من 

تطبيقاته،  بجميع  الكروماتوجرافي 

في  الثقيلة  العناصر  تحاليل  مجاالت 

باستخدام  الصلبة  والمواد  المحاليل 

تقنية  أجهزة  أحدث  من  مجموعة 

الكتلة  بمطياف  المقترن  البالزما  حث 

مجاالت  الطيفي،  االنبعاث  ومطيافية 

اإللكتروني  بالميكروسكوب  الفحص 

الماسح والنافذ، ولهما عدٌد من التطبيقات 

فحص  مجاالت  والصناعية،  البحثية 

عناصر  نسب  وتقدير  الصلبة  العينات 

والنيتروجين  والهيدروجين  الكربون 

من  وماله  بها  واألكسجين  والكبريت 

العينات  فحص  مجاالت  األهمية، 

الطيفية  األجهزة  باستخدام  الصلبة 

المجموعات  وتحديد  بالوحدة  المختلفة 

في  والمساعدة  واالستدالل  بها  الفعالة 

وهو  لها،  الكيميائي  التركيب  استنتاج 

المركبات  من  عدد  عن  معلومات  يوفر  ما 

التأثيرات  فحص  مجاالت  الكيميائية، 

من  للعديد  الحراري  والثبات  الحرارية 

عدًدا  يخدم  والذي  الكيميائية  المركبات 

والتطبيقية،  العلمية  المجاالت  من 

مجاالت فحص العينات الصلبة والسائلة 

ذلك  المغناطيسي،  النووي  الرنين  بجهاز 

المغناطيسي  النووي  الرنين  أبحاث  أن 

لتخصصات  بالنسبة  خاصة  أهمية  لها 

العضوية  وغير  العضوية  الكيمياء 

الكيميائية،  الصناعات  والفيزيائية، 

والصيدالنية،  الحيوية  الكيمياء  وبحوث 

جميع  بتغطية  الوحدة  تقوم  كما 

والكليات  البحثية  المراكز  احتياجات 

النيتروجين  من  قطر  جامعة  داخل 

السائل.

الدوحة           $

خالل خطبة الجمعة بجامع الشيوخ.. الداعية عبدالله النعمة:

الدفاع عن الرسول ونصرته واجب على المسلم

وأكد الخطيب أن من األمور المقررة الثابتة 

طاعة  أن  والريب  للشك  فيها  مجال  ال  التي 

وتقديره  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي 

الواجبات  أعظم  من  وميتًا  حيًا  واحترامه 

محبته  وأن  بها،  إال  العبد  إيمان  يتم  ال  التي 

والدفاع عنه ونصرته وفداءه بالنفس والمال 

واألهل ِديٌن يدين به المسلم له تعالى، وأن 

واالستهزاء  وانتقاصه  وبغضه  كراهيته 

تعالى  الله  دين  عن  وردة  كفر  وبدينه  به 

واآلخرة،  الدنيا  في  واللعنة  العقوبة  توجب 

حماية  نفسه  على  وجل  عز  الله  كتب  وقد 

والدفاع  وسلم  عليه  الله  صلى  الكريم  نبيه 

تعرض  من  وخذالن  ونصرته،  وحفظه  عنه 

واآلخرة،  الدنيا  في  وخسرانه  وإهالكه  له 

الحقيقة  هذه  لنا  يبين  الله  كتاب  وهذا 

الثابتة في حفظ الله للنبي صلى الله عليه 

وسلم في آيات كثيرة تتلى إلى يوم القيامة، 

السميع  وهو  الله  »فسيكفيكهم  تعالى:  قال 

الناس  من  يعصمك  »والله  وقال:  العليم«، 

ابن  قال  الكافرين«،  القوم  يهدي  ال  الله  إن 

كثير رحمه الله: »ومن عصمة الله عز وجل 

لرسوله صلى الله عليه وسلم: حفظه له من 

ومعانديها  وحّسادها  وصناديدها  مكة  أهل 

والبغضة ونصب  العداوة  ومترفيها مع شدة 

عن  الترمذي  روى  ونهارا،  ليال  له  المحاربة 

النبي  »كان  قالت:  عنها  الله  رضي  عائشة 

نزلت  حتى  ُيحرس  وسلم  عليه  الله  صلى 

هذه اآلية )والله يعصمك من الناس( فأخرج 

من  رأسه  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول 

انصرفوا  الناس  أيها  يا  لهم:  فقال  القبة، 

حفظه  في  تعالى  وقال  الله«،  عصمني  فقد 

كفيناك  »إنا  وسلم:  عليه  الله  صلى  للنبي 

هو  شانئك  »إن  وقال:  المستهزئين«، 

األبتر«.

وعود  هذه  إن  النعمة  عبدالله  الداعية  وقال 

لرسوله  تعالى  الله  من  صادقة  ثابتة 

يضره  أاّل  وسلم  عليه  الله  صلى  وخليله 

من  شاء  بما  إياهم  يكفيه  وأن  المستهزئون 

تعالى  الله  من  أصدق  ومن  العقوبة  أنواع 

البخاري  روى  ومقدرة؟!  ونصرة  وقيال  عهدا 

قال:  عنه  الله  رضي  هريرة  أبي  حديث  من 

»أال  وسلم:  عليه  الله  صلى  الله  رسول  قال 

شتم  عني  الله  يصرف  كيف  تعجبون 

ويلعنون  ُمذّمما  يشتمون  ولعنهم،  قريش 

المشركون  كان  فقد  محمٌد«،  وأنا  ُمذّمما 

والله  ويلعنونه،  ُمذّمما  النبي  يشتمون 

بصرفهم  غيره  إلى  ولعنهم  شتمهم  يصرف 

الله بحفظ نبيه  عن اسمه، وهذا من تكفل 

وحمايته من الشر واألذى المادي والمعنوي.

في  قال  إذ   ** ذكره  أخلد  اله  أن  تر  ألم 

الخمس المؤذن أشهُد 

العرش  فذو   ** ليجّله  اسمه  من  له  وشّق 

محمود وهذا ُمحمُد

لعلى  إننا  الله،  عباد  الخطيب:  وأضاف 

تعالى  الله  بوعد  جازم  وتصديق  يقين 

بالكفاية  وسلم  عليه  الله  صلى  لرسوله 

وانتقص  وسبه  عاداه  من  على  والنصر 

نصره  فقد  تنصروه  »إال  تعالى:  قال  منه، 

الله«، وإننا نؤمن بالله تعالى ووعده ووعيده 

ونوقن أن الله تعالى صادق في وعده وناصر 

تعالى:  قال  آمنوا،  الذين  عن  ومدافع  رسله 

في  أولئك  ورسوله  الله  يحادون  الذين  »إن 

األذلين، كتب الله ألغلبن أنا ورسلي إن الله 

عنق  في  واجب  أقل  فإن  ولذا  عزيز«،  قوي 

النبي  عن  يدافع  أن  ومسلمة  مسلم  كل 

ممكنة،  وسيلة  بكل  وسلم  عليه  الله  صلى 

عليه  الله  صلى  النبي  ِعرض  عن  يرد  وأن 

وسلم، ويبين َعوار وضالل من سبه وانتص 

المسلمون  أيها  التاريخ  هو  وهذا  منه، 

فإنه  يكذب،  ال  شاهد  وهو  وأحداثه  ِبعَبِره 

صلى  الهدى  رسول  بمعاداة  أحد  تظاهر  ما 

واالنتقاص  به  واالستهزاء  وسلم  عليه  الله 

وأذله  تعالى  الله  أهلكه  إال  به  جاء  وبما  منه 

وخذله وأماته شر ميتة وبتر نسله وقطعه، 

العليم«،  السميع  وهو  الله  »فسيكفيكهم 

وميتا،  حيًا  ومصطفاه  خليله  ناصر  فالله 

واآلخرة  الدنيا  في  االنتقام  أعظم  له  ومنتقم 

ممن آذاه واستهزأ به وسخر منه.

طاعة النبي واحترامه حيًا وميتًا من أعظم الواجبات وال يتم اإليمان إال بها

الدوحة           $

أوضح فضيلة الداعية عبدالله 
محمد النعمة أن نبينا محمد 

بن عبدالله الله صلى الله عليه 
وسلم هو إمام المتقين وخاتم 

األنبياء والمرسلين وصفوة 
الخلق أجمعين، إنه الرحمة 
المهداة والنعمة المسداة 

صاحب الخلق العظيم والدين 
القويم، بعثه الله تعالى رحمة 

للعالمين وحجة على الناس 
أجمعين، رفع الله تعالى ذكره 

وأعلى في العالمين قدره 
وزكى طبعه وخلقه وبرأه من 

النقائص والعيوب، وجعل 
الذلة والصغار على من خالف 
أمره، قال تعالى: »وإنك لعلى 

خلق عظيم«، وقال: »لقد 
جاءكم رسول من أنفسكم 
عزيز عليه ما عنتم حريص 
عليكم بالمؤمنين رؤوف 

رحيم«، وقال تعالى: »إن الذين 
يؤذون الله ورسوله لعنهم 

الله في الدنيا واآلخرة وأعد لهم 
عذابا مهينا«.
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منال عمر عبده

كاتبة سودانية

الفصول األربعة

فصول السنة أربعة.. وفصول الحب 

أربعة

الحب.. هو الربيع.. بجماله وبرقة 

نسماته

الفراق.. هو الخريف.. بقسوته 

وبسقوط أوراقه

االشتياق.. هو الصيف.. بحرارته 

وسخونة انفاسه

أما العودة.. فهي الشتاء.. ببرودته 

عند البعاد.. واالحتماء منها 

بأحضانه...

الحظ اإلنسان ارتباط حالة الطقس 

في فصول السنة مع حالة المزاج منذ 

القدم...

فنسمات الربيع تريح النفس وتبعث 

العواطف اإلنسانية الرقيقة، بينما 

حرارة الصيف وبرد الشتاء ترتبط 

باالنفعاالت النفسية الحادة والخريف 

مرتبط في األذهان بالذبول والهدوء 

والسكون. وجاء العلم الحديث ليؤكد 

وجود عالقة بين حالة النفس من 

حيث االتزان االنفعالي والمزاج في 

اعتداله واضطرابه وسلوك اإلنسان 

وبين التغييرات الجوية من خالل 

تأثيرات كهربائية ومغناطيسية 

كونية يتفاعل معها عقل اإلنسان 

والجهاز العصبي...

الحظ اإلنسان ارتباط حالة الطقس 

في فصول السنة مع حالة المزاج منذ 

القدم....

فنسمات الربيع تريح النفس وتبعث 

العواطف اإلنسانية الرقيقة، بينما 

حرارة الصيف وبرد الشتاء ترتبط 

باالنفعاالت النفسية الحادة والخريف 

مرتبط في األذهان بالذبول والهدوء 

والسكون. وجاء العلم الحديث ليؤكد 

وجود عالقة بين حالة النفس من 

حيث االتزان االنفعالي والمزاج في 

اعتداله واضطرابه وسلوك اإلنسان.. 

وبين التغييرات الجوية من خالل 

تأثيرات كهربائية ومغناطيسية 

كونية يتفاعل معها عقل اإلنسان 

والجهاز العصبي.

وهناك دليل علمي حقيقي على أن 

البشر أكثر عرضة ألن يصبحوا أقل 

سعادة خالل فصلي الخريف والشتاء، 

ووفًقا لدراسة أجريت على السلوك 

البشري بناًء على المواسم، من 

المرجح أن يعاني البشر من اضطراب 

عاطفي موسمي، يبدأ خالل أواخر 

الخريف وأوائل الشتاء.

فصل الربيع هو فصل الوقوع في 

الحب، الذي يشعر فيه المحبوب أنه 

سوف يظل سعيًدا إلى األبد من دون 

أن يغير ذلك الحب، الذي يجمعه 

بحبيبته.. وهذا الفصل في العالقة 

الزوجية يتسم بالبراءة، حيث 

تبدو مشاعر الحب أبدية، وتبدو 

عالقة الحب في نظر المحب كاملة، 

وناجحة، وال عناء فيها، كما يبدو 

شريك عالقة الحب مالئًما، ومناسًبا 

تماًما.....

في فصل الصيف في العالقة الزوجية 

يدرك الشريكان أن كاًل منهما ليس 

كاماًل بالدرجة التي تصورها كالهما، 

وأن الشريك في العالقة العاطفية 

ليس من كوكب آخــــــــــر فحسب، 

بل إنه إنسان يخطئ، ولديه نقص 

في نواح معينه، أيًضا في هذا الفصل 

من العالقة الزوجية تزداد مشاعر 

اإلحباط، وخيبة األمل، ويكون من 

الضروري اقتالع الحشائش الضارة 

من جذورها، وتزداد الحاجة إلى ري 

زهور حديقة العالقات الزوجية، التي 

تتعرض ألشعة الشمس الحارة، 

كما يتضح في هذا الفصل أنه ليس 

من السهل تقديم الحب، والحصول 

عليه، وسرعان ما يكتشف الشريكان 

أن أحدهما ال يشعر بأنه محبوب من 

اآلخر، وأن السعادة التي رفرفت عليهما 

في فصل الربيع في عالقتهما لم تعد 

كما كانت، وعندئٍذ يحدث االرتطام 

بين الزوجين، فيركنان إلى تبادل 

اللوم، وإلى االستسالم للواقع الجديد؛ 

وذلك لعدم إدراكهما أن الحب يتطلب 

منهما بذل جهد، وأن عليهما مراعاة 

احتياجات أحدهما من اآلخر، وأنه 

من الضروري لكل منهما طلب الحب، 

والحصول عليه من اآلخر. 

الفصول األربعة هي مراحل حياتنا 

ومراحل عالقاتنا.

ومضات 

بطاقات 
غير صالحة للنشر

أيمن دراوشة

تمتلئ مواقع التواصل االجتماعي ببطاقات جاهزة تحتوي 

على حكم وعبارات القيم والمبادئ والنصائح والمواعظ، 

وُتنسب هذه العبارات لكتاب مشاهير وفالسفة وفنانين 

وشعراء من جميع أنحاء العالم، هذا شيء جيد، لكن 

من قام بمشاركة هذا المنشور الجاهز كيف له أن 

يقوم بالمشاركة دون التحري عن كاتب العبارة، هذا 

ناهيك عن األخطاء الفادحة في العبارة الجميلة، لتصبح 

عبارة شوهتها األخطاء ومنسوبة لغير قائلها، إضافة 

إلى مشاركات ألخبار كاذبة كوفاة الفنانين المشاهير 

وغيرها من اإلشاعات، حتى إذا اكتشف صاحب المنشور 

أن الخبر كاذب، فإنه يتعرض لإلحراج من قبل زمالئه، 

فيقوم بحذف منشوره.

ومن طرائف البطاقات أن عبارة من عشر كلمات تحتوي 

على عشرين خطأ نحوًيا وإمالئًيا وتعبيرًيا، وعندما 

تنظر لقائلها تجده ال عالقة له بهذه العبارة ال من قريب 

وال من بعيد، منها على سبيل المثال أقوال لكتاب غرب 

مثل فولتير وأورويل وجورج لوكاس وتوين وكريستي، 

وأيًضا لكتاب عرب مشاهير قدماء وحداثيين مثل محمود 

درويش والمنفلوطي وعبد الوهاب وجبران والقائمة تطول.

إذن هي مشاركات عشوائية غير مسؤولة وتسيء لمن 

نسب إليه العبارة، فهي تثير الضحك قبل أن تثير فينا 

الموعظة، فشاعر مثال بحجم محمود درويش ال يمكن أن 

يخطئ تلك األخطاء الشائنة، أما أبيات الشعر فحدث 

وال حرج، فهذا بيت للحطيئة تجده منسوبا للمتنبي، 

وأسماء أستغرب أصال قولها الشعر مثل علي بن أبي 

ا لم 
ًّ

طالب رضي الله عنه، وليكن بمعلوم هؤالء أن علي

يقل بيًتا واحًدا، وجميع ما ينسب له عاٍر من الصحة، 

ولو كانت الروايات صحيحة فلم ال نقرأ أشعاًرا لبقية 

الخلفاء الراشدين والصحابة. ال أعتقد أن علي بن أبي 

طالب عليه السالم كان متفرًغا ليقول الشعر، وشعراء 

الدعوة اإلسالمية محدودون جدا ينحصرون بين حسان 

بن ثابت وكعب بن زهير، كما أن الشعر في عصر 

الدعوة اإلسالمية ضعف أصال أو انقرض لالنشغال وقتها 

بالحروب، وجمع القرآن.

إذا لم نتأكد من مشاركاتنا للبطاقات الجاهزة، وسالمتها 

نحوًيا وإمالئًيا مع توثيقها بالمصدر الموثوق منه، فال داٍع 

لها أساًسا.

منى بابتي

كاتبة لبنانية

إال كسر خاطر 
الخريجين 
والخريجات

ما أصعب اللحظات التي يقف الطالب أو الطالبة بين 

رفاقه وهو ينظر لهم من بعيد، ال يحق له أن يفرح، وال يحق 

له أن يحلم، وال يحق له أن يقترب منهم، فقط ألن والده ال 

يستطيع أن يسدد الباقي من األقساط قبل نهاية العام 

الدراسي.

كيف تحولت المدارس بهذه البساطة إلى محكمة تصدر 

أحكاًما باإلعدام على أوالدنا، على أحالمهم، على حياتهم قبل 

أن تبدأ؟ كيف يتمكن مدير مدرسة رسالته في الحياة هي 

دعم الطالب وتوفير الحياة المدرسية الصحيحة لهم من 

تدمير مستقبل طالب بحجب درجاته عنه كي ال يتمكن 

من تحصيل قبول في الجامعات؟ كيف تتمكن هيئة إدارية 

في مدرسة من إحراج طالب بطرده من المدرسة ومنعه من 

دخول القاعة الدراسية فقط ألن والده ال يملك المال؟ 

وأتساءل، ستقوم تلك المدارس بتحصيل الرسوم بطرق 

مختلفة، ولن تضيع حقوقها المادية، ولكن من سيعوض 

هذا الشاب وهذه الشابة عن تلك اللحظات المريرة التي 

مر بها؟ من سيعوضه عن خسارة سنة جامعية بسبب 

عدم حصوله على درجاته لتحصيل قبول في الجامعة؟ 

من سيعوضه عن خسارة فرحته بنجاحه؟ عن فرحته 

يوم تخرجه؟ ومن سيجبر خاطره؟ ومن سيمحو هذا األثر 

السيئ الذي نقشته المدرسة دموًعا حارقة آذت وجه شاب 

وشابة؟ كل ذنبهما أن والدهما ال يملك المال؟؟

كنت ال أزال في مدرستي في لبنان يوم توجهت إحدى 

المشرفات طالبة من صديقتي مغادرة القاعة الدراسية 

وكنا جميًعا نعلم أنها عاجزة عن التسديد، في تلك 

اللحظة انتفضت معلمتنا »ليلى عيسى« وطالبتنا جميًعا 

بالمغادرة، توجهنا جميًعا خارًجا متراصات في صف واحد، 

ممسكات بيد بعضنا البعض، ورفعت يومها معلمتي 

صوتها محلقة بقيمة أن تكون معلم جيل في اآلفاق: »لو 

خرجت كلنا نخرج، التعليم حق للجميع، لن يعتلي أي 

طالب أو طالبة المنصة يوم التخريج، ولن يتقدم أي طالب أو 

طالبة للحصول على شهادته، إال وهذه الطالبة معهم«، نحن 

في مدرسة.. نحن معلمون ولسنا تجارا.

في تلك اللحظة تغيرت معادلة الحياة في وجهنا، وبقينا 

هناك، نتنفس نفًسا واحًدا، ونردد عبارة واحدة، ال يحق 

لكم أن تحرموها حلمها، واليوم أقف اليوم »كام« خلف 

قلمي، أناشدكم في كل المدراس أن ترحموا أحالم شبابنا 

وبناتنا، يا أصحاب المؤسسات التعليمية، حقوقكم حق، 

وحقوق أحالم شبابنا وبناتنا حق أيًضا، لكم أن تتخذوا ما 

شئتم من اإلجراءات القانونية لحماية حقوقكم، ولكن ال 

تنسوا أن ما ُيقترف اليوم بحق أولئك الشابات والشباب 

يتجاوز األلم الذي يستطيعون تحمله.

دعوا شباننا وشاباتنا بفرحين، دعوهم يحملون شهاداتهم، 

يرفعون رؤوسهم افتخاًرا بما أنجزوه، ال تحرموهم أحالمهم، 

فما زالوا في بداية الطريق، قلوبهم الصغيرة ال تتحمل 

األحزان.

سأضع قلمي جانًبا وأصمت، ولكنني سأبقى أدعو في 

قلبي أن تعودوا إلى رشدكم، ستحصلون أموالكم ولكنكم 

ستدمرون حياتهم، كل شيء مباح لتحصيل أموالكم إال 

كسر خاطر الخريجات والخريجين، دعهم ينطلقون إلى 

األحالم.. دعوهم.

وصلنا عن حفدة نابليون أن

»Péché avoué est demi pardonné«، أي أن 

ُتغتفر جزئًيا وفي  المعترف بها،  األخطاء 

هذا السياق، ال تسعفني ذاكرتي أنه حدث 

في إطار محيطي أن قدمت يوًما اعتذاًرا أو 

)والدي،  باستثناء  ورفضهما،  لمخلوق  شكًرا 

لكن  سريرتهم،  لنقاء  واألطفال(،  مربيتي، 

كثر هم من يقبلون كالم االعتذار والشكر.

يحدث أن أرغب في التحقق من آدمية 

إنسانية أو دماثة خلق أحدهم أو من مدى 

وعيه بحاله، فأقدم له اعتذاًرا على خطأ 

بدر منه هو، على أمل أن ينجلي المعدن 

النفيس في نفسه ويقول: كيف تعتذرين 

أو عالَم األسف، فأنا من أخطأت، لقد التبس 

عليك األمر إال أن قوائم الملفقات حاضرة 

بين شمائل ضروسهم كما تتوسط قواطع 

أو  أنيابهم، ولسان حالهم يقول: ُسهي عليه 

عليها، لكن- الحمد لله- جت منه أو منها.

فسأسوق لكم حادثة وقعت لي يوم 

صدمتني سيارة من الخلف وكنت وقوف 

بمركبتي ساكنة، آمنة في إشارة حمراء.. 

الذي  البلد  المتعارف عليه في  وبحسب 

أقيم فيه، فإن التأمين يدفع عن الصادم 

المخطئ سوى مبلًغا  وال يتكلف  والمصدوم 

المرورية. هزياًل، نظير اإلجراءات 

إذن، فالهاجس المادي الملح لإلفالت من 

غرامة ضخمة ُمنعدم، ومع هذا، فالبعض 

-ولو موسر- على استعداد للتربح من ذمته 

مقابل شلنات معدودة، نزلت من مركبتي 

لسياراتها  دعمي  بدعوى  للسيدة  واعتذرت 

المدهش، أن حتى مالمح وجهها لم ُتسفر 

عن استغراب، رغم أنها هي التي صدمت 

الخلف لسرعتها، فتعثرت في كبح  من 

زمام عربتها، كما لم تلحظ وجود كاميرات 

مراقبة موجودة على رأس االشارة.

يبدو أن السيدة أجرت حساباتها بسرعة 

ملفتة، فوجدت أن بركة دعاء الوالدين 

أم  وفقتها لمقابلة بلهاء ال تعرف أصادمة 

وتأففت  كذيبتي  على  فصادقت  مصدومة.. 

ونظرت وبصرت.. ثم عبثت وأدبرت ثم 

إلسعافها  بالشرطة  لالتصال  تسعى  راحت 

بالحضور إلنهاء اإلجراءات.. وعاشت دور 

المصدومة.

للمرور  باالنتقال  وطالبنا  الشرطي  جاء 

للتحقق من  المسجل  الشريط  لإلطالع على 

الواقعة.

ولكم هالها أن الشرطي وقع عليها هي 

الغرامة كون الحادث مصورا.. وهنا فقط 

من  وشهقت  الحقيقية..  الصدمة  ُصدمت 

. قلبها

أحًقا ينسى الخلق أن كل زفراتهم وزالتهم 

مصورة من رب العالمين؟

كم كنت اتمنى أن تُسرني تلك السيدة 

بالقول: »ال أختي، أنا من دعست 

سيارتك.. يبدو أن األمر قد التبس عليك«.

اعتقد أن ما من أحد يقابل بهذا الصدق وإال 

وأبدى استعداًدا لدفع الغرامة عن خصمه، 

بل النقلب الخصم صديًقا.

على  وُيَؤِمُنون  خيريتهم  يصدقون  لكنهم 

الكذب بل يزايدون عليه، آملين في التربح 

منه، والمدهش انهم ال فقط يقبلونه، بل 

قد يرابون.

انهم يتوهمون أن معاذيرهم قد انطالت 

علينا فمن خدع من؟

وال يؤرقني سوى صدى صوت األبنودي الذي 

حروفه توبخني 

 بيكذبوا الصدق، أما الكذب يتصدق

داليا الحديدي

»ل������م������ا ال�������ك�������ذب ي����ت����ص����دق«

كاتبة مصرية

كرمة الفكر

يشهد هذا العصر ثورة معلوماتية لم يسبق 

لها مثيل في التكنولوجيا وما صاحبها من تطور 

بشكل كبير ومتسارع في شبكة االتصاالت 

الرقمية، قربت المكان واختصرت الزمان 

وألغت الحدود الجغرافية بين الدول، وهذه 

الوسيلة فتحت المجال واسًعا إلبرام العقود 

بمختلف أنواعها، مما أدى إلى ظهور نوع 

جديد من التبادل التجاري يسمى بالتجارة 

االلكترونية، وأصبحت السلعة والخدمة 

معروضة بطريقة منظورة غير ملموسة 

حيث يتفاوض األطراف المتعاقدون عن بعد، 

فيتبادلون المعلومات وسائر البيانات بسرعة 

فائقة في مجلس عقد افتراضي. وحسب 

مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية 

UNCTAD فإن حجم التجارة اإللكترونية 
العالمية قد تخطى 27 تريليون دوالر في عام 

2021، وكذلك قدرت غرفة تجارة وصناعة قطر 
وصول حجم التجارة اإللكترونية في البالد 

خالل نفس العام إلى ما يعادل 2.3 مليار دوالر.

وقد بات من الضروري البحث عن وسائل 

معالجة العقود اإللكترونية وضبطها في 

إطارها المشروع مما خلق تحدًيا أمام النظم 

القانونية، ومن أبرزها التعاقد عن بعد 

عبر شبكة اإلنترنت وقانونية المعامالت 

االلكترونية كالتعبير عن اإلرادة وتطابقها عن 

طريق تبادل رسائل البيانات، نظام الوفاء، 

اإلثبات، وقد أدت أشكال االنتهاكات والجرائم 

اليومية في بيئة التجارة اإللكترونية إلى 

تزايد المنازعات الناجمة عن هذه المعامالت 

مما يستدعي البحث عن القانون الواجب 

التطبيق والمحكمة المختصة للنظر في 

النزاع، ومدى مواءمة النصوص القانونية 

القائمة مع ما أفرزته وسائل االتصال الحديثة 

من إشكاليات وتحديات، لذا برزت العديد 

من المحاوالت القانونية على الصعيد 

الفقهي والقضائي والتشريعي للوقوف على 

مشكالت التعامل بالوسائط اإللكترونية 

وأشكال النزاعات التي تثار بسببها واقتراح 

الحلول المناسبة بشأنها من أجل تنظيمها 

وتأطيرها. 

وقد نتج عن ذلك أن االهتمام الوطني والدولي 

بهذا النوع من العقود أصبح متزايًدا نظًرا 

ألهميتها الكبيرة في حياة االفراد والدول، 

ومن الهيئات التي تصب اهتمامها على هذه 

العقود لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري 

الدولي، ومنظمة التجارة العالمية ومنظمة 

التعاون والتنمية االقتصادية، ومجلس أوروبا 

والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، فضاًل عن 

أنظمة قانونية وطنية عديدة، من بينها بال 

شك المشرع الوطني القطري.

وفي ضوء ذلك، فإن دراسة الجوانب القانونية 

المرتبطة بالمعامالت اإللكترونية، خاصة فيما 

يتعلق بإرادة األطراف المتعاقدة، تكتسب 

أهمية بالغة لما لهذه المسائل من أهمية 

جمة سواء أثناء التفاوض بشأن التعامالت 

التي تتم إلكترونُيا أو أثناء إبرام مثل هذه 

المعامالت، وحتى أثناء تنفيذها. فاألشخاص 

المتعاملون إلكترونًيا البد أن يتمتعوا بإرادة 

حرة وواعية عندما يقدمون على التعاقد 

بشأنها وبما يضمن سالمة إرادتهم من أية 

عيوب قد تشوبها، وبما يصون العقد من شبهة 

القابلية لإلبطال.

ولما كان العقد اإللكتروني من طائفة العقود 

التي تتم عن بعد فقد عرفت المادة األولى من 

قانون المعامالت والتجارة اإللكترونية القطري 

رقم 16 لسنة 2010، المعاملة اإللكترونية 

بأنها: »أي تعامل، أو تعاقد، أو اتفاق، يتم 

إبرامه أو تنفيذه، بشكل جزئي أو كلي، 

بواسطة اتصاالت إلكترونية«.

وقد استند جانب من الفقه إلى صفة 

أطراف العالقة القانونية في تعريفه للعقود 

اإللكترونية، وعرفها بأنه: »تنفيذ بعض أو كل 

المعامالت التجارية للسلع والخدمات التي 

تتم بين مشروع تجاري وآخر، أو بين تاجر 

ومستهلك، باستخدام تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت«.

ويتميز العقد اإللكتروني بعدة خصائص، من 

أهمها أنه تعاقد عن بعد، فالسمة األساسية 

للتعاقد اإللكتروني أنه يتم بين متعاقدين ال 

يجمعهما مجلس عقد حقيقي، بل يتم عن 

بعد بوسائل تكنولوجيا مختلفة من خالل 

مجلس عقد حكمي أو افتراضي. كما يتسم 

العقد اإللكتروني بالطابع التجاري، وكذلك 

بطابع االستهالك ألنه غالًبا ما يتم بين تاجر 

ومهني من جهة ومستهلك من جهة أخرى، فهو 

من عقود االستهالك.

كذلك من الخصائص المميزة للعقد 

اإللكتروني أنه عقد مساومة، فالموجب للعقد 

ال يقتصر دوره على مجرد الموافقة على 

الشروط المعدة سلًفا، بل له االنتقال من موقع 

أو عرض إلى آخر واختيار ما يشاء وترك ما 

يشاء، وبالتالي فإن الرضائية هي التي تسود 

العقود اإللكترونية وليس اإلذعان.

 تكوين العقد اإللكتروني 

العقود االلكترونية المبرمة عبر شبكة 

اإلنترنت ال تختلف في جوهرها عن العقود 

التقليدية، فإنها ال تخرج عن إطار القواعد 

العامة المنظمة ألحكام العقد عموًما وإن 

كانت هذه العقود في بعض جوانبها تحتاج 

إلى قواعد قانونية خاصة لمعالجتها. ومن 

المعروف أن العقد اإللكتروني ينشأ عن بعد 

دون حضور مادي للمتعاقدين، مما يستلزم 

التعرض لنقطتين رئيسيتين، أولهما هو 

مرحلة التفاوض اإللكتروني، وثانيهما هو 

التراضي في العقود اإللكترونية.

التفاوض اإللكتروني 

بسبب زيادة النشاط التجاري بين الدول 

أصبحت للمفاوضات في الوقت الحاضر 

أهمية في التعامل التجاري، سواء على نطاق 

األفراد أو الشركات التجارية، وغالًبا ما يسبق 

إبرام العقد اإللكتروني مفاوضات مكثفة تمهيًدا 

إلبرام العقد السيما العقود المهمة التي قد 

تنصب على معامالت ذات طبيعة تقنية أو 

اقتصادية كبيرة. ويقصد هنا بالتفاوض 

سلسلة من المحادثات وتبادل وجهات النظر 

وبذل العديد من المساعي بين الطرفين 

المتفاوضين بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن 

صفقة معينة.

وإذا كان التعاقد التقليدي يتم بطريقة 

سريعة تتناسب مع طبيعة العقود 

البســــــــيطة فإنــــــها ال تتالءم مع العقود التي 

أوجدتها األســـــاليب المتطورة والحديثة، 

لكونها ترد على مشـــــاريع عمالقة ومتعددة 

الجنـــــسيات، وتنـــــصب على عمليات مركبة 

ومليئة بالتعقيدات الفنية والقانونية.

عيسى السليطي
محامي

العقود اإللكترونية توعية قانونية
همسة 
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دول الخليج تتصدر قائمة األكثر نموا بالتمويل اإلسالمي

قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف االئتماني العالمية إن دول مجلس التعاون 

الخليجي تتصدر قائمة أسرع األسواق نموا في قطاع التمويل االسالمي عالميا، الفتة إلى أن 

أصول التمويل اإلسالمي ستحقق نموا بواقع 10 % خالل عامي 2022 و2023 وفقا للتقديرات، 

علما بأن أصول التمويل االسالمي كانت قد حققت نموا من خانتين بواقع 10.2 % خالل 

عام 2021 في ظل إصدارات الصكوك التي تجاوزت آجال االستحقاق، واألداء القوي لصناعة 

الصناديق اإلسالمية.

تضم »37« محطة حاليا

خطة لتوسعة خطوط مترو الدوحة

 

لتوسعة  )الّريل(  القطرية  الحديد  سكك  شركة  تخطط 

أكثر  مرور  بعد  وذلك  الحالية  الدوحة  مترو  خطوط 

تقع  التي  الشبكة  خدمات  إطالق  على  سنوات   3 من 

تم  وقد  الدوحة،  مدينة  في  األرض  تحت  أجزائها  معظم 

تتضمن  مرحلتين،  على  المترو  شبكة  لبناء  التخطيط 

األولى ثالثة خطوط من أصل أربعة وهي )األحمر والذهبي 

هذه  تشغيل  اكتمل  وقد  محطة،   37 وتضم  واألخضر( 

.2020 الخطوط الثالثة في عام 

عصرية  نقل  شبكة  لتوفير  الدوحة  مترو  ويسعى 

الدوحة  مدينة  في  الرئيسية  الوجهات  أهم  بين  تربط 

وضواحيها، كما يمثل ركيزة رئيسية في منظومة النقل 

الدوحة  مترو  شبكة  وتضم  قطر.  في  المتكاملة  العام 

الخط  ويمتد  األحمر(  )الخط  على:  تشتمل  خطوط   3

األحمر على طول 40 كيلو متر من الوكرة في الجنوب إلى 

الدولي  حمد  مطار  يربط  أيًضا  وهو  الشمال،  في  لوسيل 

محطة  أبرزها  من  محطة   18 ويضم  المدينة،  بمركز 

قطر.  جامعة  ومحطة  كتارا،  ومحطة  الغربي،  الخليج 

ويشتمل الخط األحمر على محطتي تبادل بين خطوط 

بين  التبديل  منها  يمكن  التي  البدع  محطة  هما  المترو، 

وهي  مشيرب  ومحطة  األخضر،  والخط  األحمر  الخط 

جميع  بين  التبديل  فيها  يتم  التي  الرئيسية  المحطة 

خطوط المترو، كما يشتمل الخط األحمر على محطتي 

ومحطة  لقطيفية  محطة  هما  والترام  المترو  بين  تبادل 

من  فيمتد  األخضر(  )الخط  يضم  كما   .QNB لوسيل 

في  الرفاع  محطة  إلى  الشرق  في  المنصورة  محطة 

أهمها  الخط،  هذا  طول  على  محطة   11 وتوجد  الغرب. 

والشقب،  التعليمية، ومستشفى حمد،  المدينة  محطة 

من  يمتد  الذي  الذهبي(  و)الخط  الوطنية،  قطر  ومكتبة 

محطة راس بوعبود في الشرق إلى محطة العزيزية في 

أهمها  الخط،  هذا  طول  على  محطة   11 وتوجد  الغرب، 

)بالقرب  والوعب  واقف،  وسوق  الوطني،  المتحف  محطة 

من فيالجيو مول(. 

في  )الّريل(  القطرية  الحديد  سكك  شركة  وأطلقت 

التجريبي  التشغيل  مراحل  أولى   2019 مايو  من  الثامن 

من  بدأت  األحمر،  الخط  في  محطة   13 بتشغيل  للمترو 

قبل  جنوًبا،  الوكرة  محطة  حتى  شمااًل  القصار  محطة 

المحطات  لبقية  أخرى  تشغيلية  مراحل  تتبعها  أن 

اكتمل  التي  الثالثة  المترو  خطوط  شبكة  ضمن  الواقعة 

.2020 العام  تشغيلها في مطلع شهر سبتمبر من 

خدمات  إطالق  منذ  فقط  سنوات  ثالث  غضون  وفي 

والتوجيهات  الدعم  وبفضل  للمترو  التجريبي  التشغيل 

المتواصل  والدعم  البالد  في  الحكيمة  للقيادة  السديدة 

شهدت  المعنية،  الجهات  وسائر  المواصالت  وزارة  من 

بالتوازي  نوعية  نقلة  الدولة  في  العام  النقل  منظومة 

متواصلة  تشغيلية  وإنجازات  الفتة  نجاح  مسيرة  مع 

استطاع  وقد  اآلخر.  تلو  عاًما  الدوحة  مترو  يسجلها 

الجمهور  ثقة  يكسب  أن  الماضية  الثالثة  األعوام  خالل 

ومتطورة  وعصرية  جديدة  نقل  وسيلة  توفيره  عبر 

بين  وأمان  بسهولة  التنقل  للركاب  أتاحت  ومستدامة 

أعداد  إجمالي  تجاوز  حيث  الدولة،  في  الوجهات  مختلف 

أي  تسجيل  دون  راكب  مليون   50 الدوحة  مترو  ركاب 

حوداث تذكر.

وتسجيل  عدة  تطورات  الدوحة  مترو  خدمات  وشهدت 

أرقام قياسية على مختلف األصعدة، حيث تم بيع أكثر 

1.5 مليون من بطاقات الرحالت االقتصادية والذهبية  من 

.2022 منذ انطالق الخدمة وحتى شهر مارس 

الميل  استراتيجية  ضمن  »الّريل«،  حرصت  كما 

المستمر  التعزيز  على  تعتمدها،  التي  واألخير  األول 

شبكة  إلى  الركاب  وصول  وتسهيل  تنقل  لخيارات 

مترولينك  مثل  المصاحبة  الخدمات  خالل  من  المترو 

ومتروإكسبرس. وخالل ثالثة أعوام، توسع نطاق شبكة 

مساًرا  بـ13  مقارنة  مساًرا   43 ليشمل  مترولينك  خدمة 

تغطي  متروإكسبرس  خدمة  وأصبحت   .2019 مايو  في 

والخليج  المعارض،  مركز  هي  مترو  محطات   8 حالًيا 

ولقطيفية،  وكتارا،  والقصار،  للطاقة،  قطر   - الغربي 

الرياضية،  والمدينة   QLM والوعب  قطر،  وجامعة 

لترام  البرتقالي  بالخط  محطــــــات   6 إلى  باإلضافة 

كانت  فقط  مترو  محطتي  مع  بالمقارنة  وذلك  لوسيل، 

من  عشر  الرابع  في  تدشينــــها  عند  الخدمـــة  تغطيهما 

.2019 يوليو 

دوًرا  أيًضا  الدوحة  مترو  لعب  الماضية،  األعوام  وخالل 

ومختلف  الكبرى  األحداث  تنظيم  إنجاح  في  هاًما 

وقد  قطر.  دولة  تستضيفها  التي  الرئيسية  الفعاليات 

التي  الرياضية  والبطوالت  المختلفة  الفعاليات  أتاحت 

بناء  فرصة  الماضية  األعوام  في  الدولة  استضافتها 

الخبرات التشغيلية في مترو الدوحة، عبر تقديمه بديال 

وإدارة الحشود. األفراد  فعاال للتنقل وتسهيل حركة 

{  مترو الدوحة {  تطوير وسائل النقل وعلى رأسها مترو الدوحة

ركـيـزة رئيـسيــة لمنظــومـــة النـــقـل العـــام المتــكاملةبيـع »1.5« مليــون بطـاقــة رحـــالت خـــالل »3« سنــــوات 

سعيد حبيب كتب

يتضمن حزمة عروض ترفيهية وأنشطة لألطفال

»دوحة فستيفال سيتي« يطلق مهرجان الصيف »16« الجاري

األول  الخيار  سيتي،  فستيفال  دوحة  أعلن 

والترفيه،  الطعام  وتناول  للتسوق  قطر  في 

لهذا  الصيفي  لمهرجانه  استعداداته  عن 

العروض  من  حصرية  بمجموعة  العام 

المخصصة  العالمية  واألنشطة  الترفيهية 

والمتسوقين  الزوار  ويدعو  لألطفال، 

بين  ما  الفترة  في  االحتفاالت  إلى  لالنضمام 

المهرجان  وسيتميز  يوليو.  و16  يونيو   16
المستوحاة  باألنشطة  العام  هذا  الصيفي 

من  المزيد  ستقدم  والتي  القدم،  كرة  من 

اإلثارة والتشويق لبطولة كرة القدم الدولية 

المرتقبة، كما سيشهد المهرجان احتفاالت 

ليستمتع  المبارك،  األضحى  بعيد  مميزة 

بها جميع أفراد األسرة.

وقال روبرت هال، مدير عام دوحة فستيفال 

المهرجان:  إعالن  على  تعليًقا  سيتي، 

مهرجاننا  انطالق  عن  نعلن  أن  »يسعدنا 

الخاص لالحتفال بموسم الصيف مع قطر، 

واألصدقاء  العائالت  استقبال  إلى  ونتطلع 

األنشطة  من  مميزة  بمجموعة  لالستمتاع 

الترفيهية المصممة لتناسب الجميع«.

من  واسعة  مجموعة  تقام  أن  المقرر  ومن 

جوائز،  على  الحائزة  العالمية  العروض 

للكبار  القدم  كرة  أنشطة  إلى  باإلضافة 

حيث  المول،  داخل  موقعين  في  والصغار 

سيقدم السنتر كورت مجموعة واسعة من 

األسرة،  أفراد  لجميع  المخصصة  األنشطة 

اإلنترتينمنت  ردهة  تستضيف  بينما 

ترفيهية  خيارات  مع  لألطفال  أنشطة  نود 

متعددة إلضفاء البسمة على وجوههم.

العالميين  الفنانين  من  العديد  وسيعرض 

كورت  السنتر  في  ترفيهية  عروًضا 

ثالث  على  الشهر  طوال  األرضي  بالطابق 

والسابعة  الخامسة  الساعة  في  فترات 

عروض  ذلك  في  بما  مساًء،  والتاسعة 

التوازن، وعروض  الفقاقيع، وعروض  نفاخة 

ستورم  وعروض  طوق،  باستخدام  الرقص 

العروض  وستضم  الظالل.  وعروض  تروبر 

الكيتشن  من  فريًقا  أيًضا  المسرحية 

يرتدون  فنانون  سيقدم  حيث  دانسرز، 

باستخدام  بهلوانية  عروضا  الطهاة  زي 

من  مجموعة  إلى  باإلضافة  المطبخ،  أدوات 

الذين  العالميين  ستايل  الفري  كرة  العبي 

في  وحيلهم  بمهاراتهم  الجماهير  سيبهرون 

القدم  كرة  عشاق  لدى  وسيكون  اللعب. 

الكثير من الخيارات الممتعة للمشاركة في 

فوسبال  لعبة  ذلك  في  بما  األلعاب،  بعض 

 10 الساعة  من  االفتراضي  الواقع  وألعاب 

صباًحا حتى 11 مساًء، كما سيتوفر كشك 

اللجنة  قبل  من  المتطوعين  لتسجيل 

العليا للمشاريع واإلرث.

لألطفال  الترفيه  ركن  سيقدم  بينما 

الفنية  األنشطة  نود  اإلنترتينمنت  في 

الوجه  على  والرسم  اليدوية،  والحرف 

وعروض األطفال المميزة نهاية كل أسبوع، 

وتحية  لقاء  فرصة  لألطفال  سيتاح  كما 

لديهم.  المفضلة  الكارتون  شخصيات 

في  بما  األنشطة  من  المزيد  وستضاف 

فترة  خالل  والبالونات  الحناء  عروض  ذلك 

العيد. يفتح ركن الترفيه لألطفال يومًيا من 

الساعة 3 مساًء حتى 11 مساًء.

وعالوة على ذلك، سيتم االحتفال بالمهرجان 

تفاعلية  باستعراضات  االضحى  عيد  خالل 

التي  الخشبية  السيقان  على  المشي  من 

األجواء  إلضفاء  المول  في  بجوالت  ستقوم 

الممتعة لألطفال والكبار لمدة خمسة أيام.

التي  الوقائية  اإلجراءات  مع  وتماشًيا 

وضعتها دولة قطر للحد من انتشار فيروس 

كورونا ولضمان بيئة تسوق آمنة للجميع، 

بإجراءات  سيتي  فستيفال  دوحة  يلتزم 

الصحة والسالمة الصارمة في جميع أنحاء 

المول. 

$ الدوحة

المخازن والورش بين منتجة وقيد اإلنشاء

»67 %« إشغال منطقة الوكرة اللوجستية

االقتصادية  المناطق  شركة  كشفت 

المخازن  من   %  67 تبلغ  حصة  أن  »مناطق« 

ما  اللوجستية  الوكرة  منطقة  في  والورش 

منطقة  وُتعتبر  اإلنشاء،  وقيد  منتجة  بين 

الوكرة اللوجستية أحد المرافق اللوجستية 

فعالة  إمداد  سلسلة  تعزز  التي  العديدة 

في  والبضائع  للمواد  ومستدامة  وحديثة 

منطقة  مساحة  وتبلغ  قطر  أنحاء  جميع 

مربعا  مترا   4,445,177 اللوجستية  الوكرة 

مثال  المنافذ  من  العديد  من  بقربها  وتتمّيز 

باإلضافة  حمد،  وميناء  الدولي،  حمد  مطار 

أم  ومنطقة  السريع  المداري  الطريق  إلى 

الحول الحرة، كما أنها تشّكل جزًءا من نظام 

انتقال  حركة  يدعم  الذي  المثلث  المنافذ 

المواد والبضائع جًوا وبحًرا وبًرا. وقد ُصممت 

مخازن  تأسيس  بهدف  الوكرة  منطقة 

أو ورش عمل تخدم السوق المحلية  حديثة 

لعقود طويلة األمد تصل إلى 25 سنة. 

االقتصادية  المناطق  شركة  وتستهدف 

على  التشغيلية  التكاليف  تقليل 

تحسين  في  والمساهمة  المستثمرين 

بنية  المشروع  يوفر  حيث  إنتاجيتهم، 

تحتية عالية المستوى ومرافق متنوعة.

 وتعتبر »مناطق« المطّور والمشّغل الرئيسي 

اللوجستية  والمناطق  الصناعية   للمناطق 

»مناطق«  وتوفر  قطر،  في  التخزين  ومناطق 

ذات  األراضي  قطع  من  واسعة  مجموعة 

مساحات مختلفة، ضمن مواقع استراتيجية 

األعمال،  احتياجات  كافة  لُتالئم  مصممة 

التجارية  أو  اللوجستية  أو  الصناعية  سواًء 

المبادرة  يدعم  مما  مخفض،  إيجار  بسعر 

الشركات  قاعدة  توسيع  إلى  الرامية 

الصغيرة والمتوسطة في قطر وتعزيز التنوع 

القيمة  ذات  االستثمارات  في  االقتصادي 

المضافة، وتوفر »مناطق« أيضا حلوال شاملة، 

ومرافق وبنية تحتية متطورة، وخدمات دعم 

شركة  وتعمل  مناطقها.  في  شاملة  أعمال 

إطار  في  للتغير  محفزًا  عاماًل  لتكون  مناطق 

دولة  اقتصاد  تنويع  هدفها  وطنية  مبادرة 

قطر، من خالل توفير بنى تحتية ذات طراز 

استراتيجية،  مواقع  ذات  مناطق  في  عالمي 

 ،2011 عام  في  »مناطق«  تأسست  حيث 

المناطق  إدارة  بمهمة  الشركة  وتضطلع 

وبناء البنى التحتية المتكاملة لتسـهيل نمو 

قطاَعي الصناعة والخدمات، بما يســـهم في 

التي  االقتصــادية  التنمـــــية  أهداف  تحقيق 

تعد إحدى الركائز األربع لرؤية قطر الوطنية 

.2030
األول  اليوم  منذ  الشركة  أدركت  وقد 

لتأسيسها أن التنمية االقتصادية المستدامة 

ال تتحقق إال من خالل ازدهار القطاع الخاص، 

كي يتمكن هذا القطاع من المنافسة عالميا، 

المدى  على  التخطيط  ضرورة  إلى  باإلضافة 

القادمة  المشاريع  يتجاوز  بما  البعيد 

لكرة  العالم  كأس  بطولة  مثل  الوشيكة، 

ال  صناعات  تأسيس  إلى  وصواًل   2022 القدم 

تعتمد على النفط. وسعيًا نحو هذه الغاية، 

اليوم  تركيزها  كل  تصب  الشركة  فإن 

خاللها  من  يمكن  تحتية  بنية  إنشاء  على 

تحقق  أن  والمتوسطة  الصغيرة  للشركات 

وازدهار. وترى شركة  إليه من نمو  ما تصبو 

يتطلب  االستدامة  هذه  تحقيق  أن  مناطق 

االستثمارات،  هي:  أساسية،  عناصر  ثالثة 

الالزمة.  األعمال  ريادة  وثقافة  والخبرات، 

ومن هذا المنطلق تأخذ »مناطق« على عاتقها 

قطاعات  من  مختلفة  مجموعة  تأسيس 

مؤسسات  تطوير  عبر  االقتصادية  األعمال 

االستثمارات  جذب  في  االستمرار  مع  محلية 

تعمل  كما  الدولية،  والشراكات  واألعمال 

»مناطق« مع المستثمرين الحاليين أو أولئك 

المستقبل،  في  باالستثمار  يرغبون  الذين 

والدولي،  المحلي  الصعيدين  على  وذلك 

األعمال  لتأسيس  دولية  بوابة  تكون  بحيث 

لهم  تسمح  التي  البيئة  وتوفر  والشركات 

بالنمو واالزدهار في قطر. 
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»5« شركات قطرية بقائمة »فوربس 2000«

فوربس  قائمة  في  قطرية  وبنوك  شركات   5 حلت 

 2022 لعام  العالم  في  عامة  شركة   2000 ألكبر 

األصول،  وهي:  رئيسية  معايير  ألربعة  وفقًا 

تحققها  التي  السوقية  والقيمة  األرباح،  اإليرادات، 

القائمة  وضمت  بالتصنيف  المعنية  المؤسسات 

 QNB من قطر كاًل من مجموعة بنك قطر الوطني 

 251 والمرتبة  محليا  األولى  المرتبة  في  جاء  الذي 

عالميا، ومصرف قطر االسالمي في المرتبة الثانية 

محليا، وصناعات قطر في المرتبة الثالثة محليا، 

ومصرف الريان في المرتبة الرابعة محليا، والبنك 

التجاري في المرتبة الخامسة محليا.

المالية  البيانات  أحدث  التصنيف  واستخدم 

 2022 22 أبريل  12 شهًرا اعتباًرا من  المتاحة لمدة 

لحساب المقاييس المستخدمة للترتيب. 

للشركات  السوقي  المال  رأس  إجمالي  ويبلغ 

مستوى  فوربس  قائمة  ضمن  المدرجة  الـ2000 

تريليونات   5 أرباح  وبإجمالي  دوالر،  تريليون   76.7
دوالر.

التوالي  على  الكبار  العشرة  قائمة  ضمت  وعالميا 

األميركية  االستثمارية  المجموعة  من:  كال 

والتجاري  الصناعي  البنك  ثم  هاثاواي  بيركشاير 

جي  مصرف  ثم  السعودية  وأرامكو  الصيني، 

وأمازون  الصيني  التعمير  وبنك  مورغان  بي 

أميركا  أوف  وبنك  الصيني  الزراعي  والبنك  وأبل 

وتويوتا. 

وتصدرت مجموعة QNB قائمة الشركات والبنوك 

حيث  فوربس،  تصنيف  ضمن  الواردة  القطرية 

دوالر  مليار   59.09 مستوى  السوقية  القيمة  بلغت 

وحجم أصول بلغت 304.38 مليار دوالر. 

 QNB 1964، تواصل مجموعة  ومنذ تأسيسها في 

أكبر  أصبحت  حيث  قوية،  نمو  معدالت  تحقيق 

المؤسسات المصرفية في منطقة الشرق األوسط 

أكثر  في  حاليا   QNB مجموعة  وتتواجد  وإفريقيا 

تقدم  حيث  العالم،  حول  قارات  وثالث  بلدًا   31 من 

ويعمل  لعمالئها.  المصرفية  الخدمات  أحدث 

من  أكثر  يخدمون  موظف   27,000 المجموعة  في 

ومكتب  فرع   1,000 من  أكثر  في  عميل  مليون   20
أجهزة  من  واسعة  شبكة  إلى  باإلضافة  تمثيلي، 

الصراف اآللي تزيد على 4,400 جهاز.

تصنيف  على   QNB مجموعة  حافظت  وقد 

المنطقة  في  األعلى  ضمن  يعتبر  مرتفع  ائتماني 

العالمية  التصنيف  وكاالت  من  لعدد  طبقا 

الرائدة، كما تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات 

المصرفية االستثمارية من خالل شركتها التابعة 

الحكومية  والجهات  للشركات  كابيتال   QNB
 QNB وتضم  والخارج.  قطر  في  والمؤسسات 

خبرة  ذو  متخصص  عمل  فريق  كابيتال 

بين  من  يعتبر  واسعة 

المصرفية  العمليات  في  المنطقة  في  األفضل 

ذلك  في  بما  االستشارية،  والخدمات  للشركات 

وأسواق  واالستحواذ،  االندماج  عمليات  استشارات 

األسهم والسندات، واستشارات تمويل المشاريع. 

كما تقدم المجموعة خدمات الوساطة المالية عن 

وهي   ،)QNB FS( المالية  للخدمات   QNB طريق 

ومتخصصة  مستقلة  شركة  وأول  تابعة  شركة 

بالوساطة المالية مرخص لها يطلقها بنك في دولة 

المالية منصة تداول  QNB للخدمات  قطر. وتقدم 

في أسواق متعددة وعمالت متنوعة.

ربح  صافي  بلغ   2022 عام  من  األول  الربع  وخالل 

دوالر  مليار   1( قطري  ريال  مليار   3.6 مستوى   QNB
مارس   31 في  المنتهية  أشهر  للثالثة  أميركي( 

9 % مقارنة بالعام السابق.  2022، بزيادة نسبتها 
الثاني  المركز  االسالمي  قطر  مصرف  وشغل 

بقائمة  الواردة  القطرية  الشركات  مستوى  على 

سوقية  بقيمة  العالم،  شركات  ألكبر  فوربس 

أصول  وبحجم  دوالر،  مليار   16.4 مستوى  بلغت 

أرباحه  في  نموا  المصرف  وحقق  دوالر  مليار   52.86
بنسبة   2022 العام  من  األول  الربع  خالل  الصافية 

بلغ  أرباح  صافي  مقابل  ريال،  مليون   855  ،%  14
العام  من  نفسها  الفترة  في  ريال  مليون   750
قطري  ريال   0.36 السهم  ربحية  وبلغت  الماضي. 

مقابل   )2022 مارس   31( العام  من  األول  الربع  في 

من  نفسها  للفترة  قطري  ريال   0.32 السهم  ربحية 

موجودات  إجمالي  ارتفع  كما  سبقه.  الذي  العام 

 ،2021 %، مقارنة مع مارس   6.8 المصرف بنسبة 

بالنمو  مدعوًما  قطري  ريال  مليار   193 إلى  ليصل 

المستمر في أنشطة التمويل واالستثمار. 

الشركات  مستوى  على  الثالثة  المرتبة  وفي 

شركات  ألكبر  فوربس  بقائمة  الواردة  القطرية 

العالم جاءت شركة صناعات قطر بقيمة سوقية 

أصول  وبحجم  دوالر  مليار   33.56 مستوى  بلغت 

مجموعة  حققت  وقد  دوالر  مليار   11.62 يبلغ 

ريال  مليار   2.7 بواقع  أرباح  صافي  قطر  صناعات 

مارس   31 في  المنتهية  أشهر  الثالثة  لفترة  قطري 

 %  87 نسبتها  تبلغ  بزيادة  األول(،  )الربع   2022
وقد  الماضي.  العام  من  الفترة  بنفس  مقارنة 

ارتفاعًا   2022 عام  من  األول  الربع  إيرادات  سجلت 

مليار   7.1 إلى  لتصل   ،%  69 نسبته  تبلغ  كبيرًا 

ريال  مليار   4.2 بلغت  بإيرادات  مقارنة  قطري  ريال 

قطري للربع األول من عام 2021. 

بقيمة  الريان  مصرف  جاء  الرابعة  المرتبة  وفي 

وبحجم  دوالر  مليار   14.68 مستوى  بلغت  سوقية 

مصرف  أعلن  وقد  دوالر  مليار   47.8 يبلغ  أصول 

العمليات  دمج  إجراءات  من  االنتهاء  عن  الريان 

الخليج  بنك  مع  االندماج  أعقاب  في  وذلك  بنجاح، 

كافة  تجميع  تم  حيث  »الخليجي«.  التجاري 

واحدة،  منصة  ضمن  المصرفية  العمليات 

الجديدة،  حساباتهم  أرقام  العمالء  استلم  كما 

مصرف  بشعار  ممهورة  وخصم  ائتمان  وبطاقات 

األول  الربع  خالل  الريان  مصرف  وحقق  الريان. 

2022 أرباح  31 مارس  2022 والمنتهي في  من العام 

صافية لصالح المساهمين بقيمة 506 مليون ريال 

قطري. وقد بلغت اإليرادات 1,55 مليار ريال بزيادة 

نسبتها 22 % مقارنة بالربع األول من عام2021.

البنك التجاري بقيمة  وفي المرتبة الخامسة جاء 

سوقية بلغت 8.34 مليار دوالر وبحجم أصول 47.08 

أرباحه  في  نموا  التجاري  البنك  وحقق  دوالر  مليار 

ريال  مليون   702.3 إلى   %  16.5 بنسبة  الصافية 

أرباح  بصافي  مقارنًة   2022 من  األول  الربع  خالل 

الفترة نفسها  ريال قطري عن  602.7 مليون  بقيمة 

العمومّية  الميزانّية  وارتفعت   .2021 سنة  من 

إذ   2022 مارس   31 في   %  5.1 بنسبة  للمجموعة 

بلغ إجمالي األصول 171.5 مليار ريال قطري مقارنًة 

بمبلغ 163.1 مليار ريال قطري في مارس 2021.

QNB }مصرف الريان{ مصرف قطر اإلسالمي }

مصرف الريان الرابع على مستوى قطر بقيمة سوقية »14.68« مليار دوالر وبأصول »47.8« مليار دوالر

إجمالي رأس المال السوقي للشركات الـ»2000« المدرجة ضمن قائمة فوربس »76.7« تريليون دوالر 

{ »صناعات قطر«

 كتب           سعيد حبيب 

{ البنك التجاري

»QNB« في صدارة الشركات 
القطرية الواردة بالتصنيف 

بقيمة سوقية »59.09« مليار دوالر 

الثالثة الكبار عالميا: بيركشاير 
هاثاواي والبنك الصناعي والتجاري 

الصيني وأرامكو السعودية 

مصرف قطر اإلسالمي بالمرتبة الثانية 
محليا بقيمة سوقية »16.4« مليار دوالر 

وبحجم أصول »52.8« مليار 

»صناعات قطر« الثالثة محليا بقيمة 

سوقية »33.56« مليار دوالر وبإجمالي 

أصول »11.62« مليار دوالر

»QNB« و»المصرف« و»صناعات قطر« و»الريان« و»التجاري«
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غموض الموقف األميركي

النـووي اإليـرانـي.. خـيــار صــعــب
التوتر  تصاعد  مع   - ب  ف.  أ.   - واشنطن 

يشتد  الدولية،  واألسرة  إيران  بين  مؤخرا 

جو  األميركي  الرئيس  على  الضغط 

خاتمة  إلى  التوصل سريعا  أجل  بايدن من 

للمفاوضات مع طهران.

ويجد بايدن نفسه أمام خيار صعب ما بين 

تتهمه  بأن  عندها  والمجازفة  موقفه  تليين 

أحد  حيال  بالضعف  الجمهورية  المعارضة 

االنتخابات  من  أشهر  قبل  أميركا  أعداء  الّد 

فشل  إعالن  أو  نوفمبر،  في  التشريعية 

كبرى  أزمة  بإثارة  والمخاطرة  الدبلوماسية 

الحرب  مع  بالتزامن  األوسط  الشرق  في 

الروسية في أوكرانيا.

وقال علي واعظ من مجموعة األزمات الدولية 

في  األمور  تسير  قد  الراهنة،  المرحلة  »في 

الذي  »التوتر  أن  ورأى  االتجاهين«.  من  أي 

حصل في األيام الماضية يمكن أن يدفع قادة 

طهران وواشنطن إلى الموافقة على التسوية 

أن  العكس  على  أو  الطاولة«  على  المطروحة 

ستتفاقم  التصعيد  من  جديدة  »دورة  يثير 

حتما«.

مطلع  توقع  الديموقراطي  الرئيس  وكان 

 2015 اتفاق  إلحياء  سريعة  مفاوضات   2021
حول الملف النووي اإليراني بعدما انسحب 

لكن  ترامب،  دونالد  الجمهوري  سلفه  منه 

محادثات فيينا متوقفة.

الدولية  الوكالة  إصدار  مع  الوضع  تفاقم 

قرارا  المتحدة  لألمم  التابعة  الذرية  للطاقة 

لعدم  رسميا  إيران  ينتقد  أوروبيا  أميركيا 

الشهر  للوكالة  تقرير  بعد  وذلك  تعاونها، 

على  الحصول  عدم  فيه  أكدت  الماضي 

مخصب  يورانيوم  آثار  بشأن  »توضيحات« 

عنها  مصرح  غير  مواقع  ثالثة  في  عليها  عثر 

في إيران.

وردت إيران معلنة األربعاء »إغالق 27 كاميرا« 

الذرية  للطاقة  الدولية  للوكالة  تابعة 

لمراقبة أنشطتها النووية.

 2015 اتفاق  مؤيدو  يعتبر  واشنطن،  في 

العمل  »خطة  ان  تثبت  التطورات  هذه  أن 

الوحيدة  الوسيلة  هي  المشتركة«  الشاملة 

وأن  نووية،  قنبلة  حيازة  من  إيران  لمنع 

التنازالت  بعض  تقديم  يستحق  إنقاذها 

األميركية.

وهم  االتفاق،  منتقدو  يرى  المقابل،  في 

األحداث  في  أساسي،  بشكل  جمهوريون 

األخيرة دليال على أنه غير كاف.

الدفاع  معهد  من  طالبلو  بن  بهنام  وتساءل 

كان  إن  للدراسات،  الديمقراطيات  عن 

األشهر  في  طهران  أحرزته  الذي  التقدم  كل 

على  بايدن  حكومة  لحمل  يكفي  »ال  األخيرة 

أكثر  إليه  تحتاج  الذي  فما  موقفها،  تبديل 

من ذلك؟«. { مفاوضات لم تثمر

قصف إسرائيلي أصاب مدرج الهبوط

تعليق الرحالت بمطار دمشق
النقل  وزارة  أعلنت  ب-  ف.  أ.   - دمشق 

السورية، الجمعة، تعليق كافة الرحالت 

خطوة  في  الدولي،  دمشق  مطار  عبر 

قال  الفجر  عند  إسرائيليًا  قصفًا  أعقبت 

فرانس  لوكالة  المطار  في  مصدران 

الهبوط.  بمدرج  أضرارًا  ألحق  إنه  برس 

على  حسابها  على  بيان  في  الوزارة  وقالت 

الرحالت  »تعليق  تّم  إنه  تلغرام  تطبيق 

المطار  عبر  والمغادرة«  القادمة  الجوية 

التجهيزات  بعض  عمل  توقف  »نتيجة 

الفنية وخروجها عن الخدمة« من دون ذكر 

األسباب.

لفرانس  صّرح  المطار  في  موظفًا  أن  إال 

»تأثر  هويته  عن  الكشف  دون  من  برس 

واضطررنا  اإلسرائيلي  بالقصف  المطار 

48 ساعة  إلى تأجيل كافة الرحالت لمدة 

على األقل«. وأوضح أّنه »تّم تحويل بعض 

تعود  ريثما  حلب  مطار  إلى  الرحالت 

جاهزية الحالة الفنية لمطار دمشق«.

وأّكد مسؤول في شركة طيران عربية في 

استهدف  اإلسرائيلي  »القصف  أن  المطار 

أو  تهبط  »لم  أنه  موضحًا  الهبوط«،  مدرج 

تقلع أي طائرة من المطار منذ الهجوم«.

الرسمية  السورية  األنباء  وكالة  وكانت 

عسكري،  مصدر  عن  نقاًل  فجرًا،  أفادت 

نفذ  فجرا،  ابعة  الر  »الساعة  عند  بأّنه 

برشقات  جويًا  عدوانًا  اإلسرائيلي  العدو 

السوري  الجوالن  اتجاه  من  الصواريخ  من 

جنوب  النقاط  بعض  مستهدفًا  المحتل 

مدينة دمشق«، ما أدى إلى »إصابة مواطن 

الخسائر  بعض  ووقوع  بجروح  مدني 

المادية«.

اإلنسان  لحقوق  السوري  المرصد  وأكد 

مستودعات  طال  اإلسرائيلي  القصف  أن 

إيرانية  وقوات  اللبناني  الله  لحزب  تابعة 

في محيط مطار دمشق. وأفاد عن تصاعد 

ألسنة النيران من ثالثة مواقع على األقل، 

تحديد  دون  من  جرحى  وقوع  إلى  الفتًا 

عددهم أو جنسياتهم.

المتضرر  المدرج  فإن  المرصد،  وبحسب 

في  الخدمة  قيد  كان  الذي  الوحيد  هو 

وتوقفه  الثاني  المدرج  تضرر  بعد  المطار 

إسرائيلية  ضربات  جراء  الخدمة  عن 

أسلحة  ومستودعات  شحنات  استهدفت 

حرم  في  إليران  موالية  لمجموعات  تابعة 

المطار عام 2021.

استئناف  موعد  النقل  وزارة  تحدد  ولم 

عن  اإلعالن  سيتم  أنه  وذكرت  الرحالت. 

إصالح  »فور  الرحالت  تسيير  مواعيد 

التجهيزات والتأكد من سالمتها«.

مجلس الواليات وافق على تعديل الدستور

تعزيز تسليح الجيش األلماني
الواليات  مجلس  وافق  -قنا-  برلين 

تعديل  أمسعلى  »بوندسرات«  األلماني 

الجيش  تسليح  تعزيز  يتيح  دستوري 

األلماني. وصوت مجلس الواليات بأغلبية 

القانون  لتعديل  المطلوبة  الثلثين 

األساسي الدستور األلماني.

بوندستاغ  االتحادي  البرلمان  وكان   

الماضي  الجمعة  يوم  التعديل  على  وافق 

وبذلك  الثلثين.  عن  تزيد  بأغلبية 

برنامج  لتنفيذ  اآلن  ممهدا  الطريق  أصبح 

للجيش  اليورو  بمليارات  استثمارات 

في  الجديدة  المواد  وتنص  األلماني. 

على  الحصول  يمكن  أنه  على  الدستور 

لصالح  يورو  مليار   100 إلى  تصل  قروض 

بكبح  االلتزام  دون  األلماني  الجيش 

األموال  استخدام  المقرر  ومن  الديون. 

المسلحة  للقوات  حديثة  معدات  لشراء 

ذلك  ويشمل  المقبلة،  السنوات  خالل 

عتاد  وكذلك  وذخائر،  ودبابات  طائرات 

ليلية  رؤية  أجهزة  مثل  للجنود  شخصي 

الدعم  حزمة  وتأتي  السلكية.  أجهزة  أو 

الضخمة، التي تهدف إلى جعل الجيش 

بالكامل،  مهامه  أداء  على  قادرا  األلماني 

الذي  األوروبي  السالم  لنظام  »استجابة 

أوكرانيا«،  في  الروسية  الحرب  تزعزعه 

وكان  األلماني.  البرلمان  بحسب 

أعلن  شولتس  أوالف  األلماني  المستشار 

للجيش  خاص  صندوق  تأسيس  عزمه 

بعد أيام قليلة من بدء الحرب الروسية في 

أوكرانيا.  وقد تم بالفعل البدء في بعض 

خطط  تشمل  والتي  التسلح،  مشاريع 

شراء طائرات شبح من طراز »-F35« وقرار 

طراز  من  ثقيلة  نقل  مروحية   60 شراء 

»CH47-F« لنقل الجنود والعتاد.

تتحكم بمنطقة دونباس

قتال شوارع في سيفيرودونيتسك
ليسيتشانسك - أ. ف. ب- صرح الرئيس 

بأن  زيلينسكي  فولوديمير  األوكراني 

سيفيرودونتسك،  في  »يقاومون«  جنوده 

ضد  الشوارع  في  معارك  تتواصل  حيث 

المدينة  على  للسيطرة  الروسية  القوات 

للتحكم  األساسية  االستراتيجية 

أوكرانيا.  شرق  في  دونباس  بمنطقة 

وقت  في  خطاب  في  زيلينسكي  وقال 

»سيفيرودونتسك  إن  الخميس  متقّدم 

وليسيتشانسك ومدنا أخرى في دونباس 

يعتبرها المحتلون اآلن أهدافا لهم ما زالت 

صامدة«.

لوغانسك  أعلن حاكم منطقة  من جهته، 

تلغرام  عبر  الجمعة  غايداي  سيرغي 

المواقع  من  يعد  الذي  الجليد«  »قصر  أن 

المدينة، دمر في حريق نجم  الرمزية في 

عن قصف روسي. 

سيفيرودونتسك  على  االستيالء  وسيفتح 

كبرى  مدينة  إلى  موسكو  أمام  الطريق 

كراماتورسك  هي  دونباس  في  أخرى 

كل  على  للسيطرة  مهمة  خطوة  يعد  ما 

التي  روسيا  حدود  على  الواقعة  المنطقة 

الموالين  لالنفصاليين  جزئيا  تخضع 

لروسيا منذ 2014. 

أوكرانيا  أن  ذلك  قبل  صرح  غايداي  لكن 

سيفيرودونيتسك  استعادة  تستطيع 

»خالل يومين أو ثالثة أيام«، ما إن تحصل 

على مدفعية غربية »بعيدة المدى«.

من  ترسانتها  أوكرانيا  واستنفدت 

حاليا  وباتت  الصنع  روسية  األسلحة 

حلفائها  على  كامل  بشكل  تعتمد 

من  لتتمكن  األسلحة  على  للحصول 

مصادر  بحسب  الروسي،  للغزو  التصدي 

عسكرية أميركية.

ولطالما اعتمدت الدولة السوفياتية سابقا 

والروسية  السوفياتية  المعدات  على 

لها،  التابع  الدفاع  وقطاع  جيشها  بناء  في 

ومدفعيات  ودبابات  صغيرة  أسلحة  من 

هاوتزر وغيرها من األسلحة ذات المعايير 

عنها  االستعاضة  يمكن  ال  التي  الروسية 

بتلك التابعة لجيرانها غربا.

هذه  أن  األميركية  المصادر  وأفادت 

المعارك  في  ُدّمرت  أو  اسُتنفدت  المعدات 

اندلع  على مدى أكثر من ثالثة أشهر منذ 

 24 في  أوكرانيا  روسيا  غزت  عندما  النزاع 

فبراير. واليوم، تستخدم قوات كييف، أو 

تتعلم كيفية استخدام، أسلحة صنعت 

األوروبيين  وحلفائها  المتحدة  الواليات  في 

األطلسي  شمال  حلف  في  المنضوين 

)ناتو(.

مجاعة »خطيرة« 
تتهدد إفريقيا

دكار- األناضول- قال رئيس االتحاد 

اإلفريقي، رئيس السنغال ماكي سال، إن 

إفريقيا ستواجه مجاعة »خطيرة للغاية«، 

إذا لم ُتستأنف صادرات القمح من أوكرانيا 

إلى القارة. وذكر سال، مساء الخميس، 

في تصريحات إلذاعة فرنسا الدولية، أن 

المجاعة »قد تزعزع استقرار القارة«.

وفي إشارة إلى اجتماعه األسبوع الماضي 

مع الرئيس الروسي فالديمير بوتين في 

العاصمة موسكو، قال سال إنه طلب من 

بوتين مساعدة إفريقيا في الحصول 

على األسمدة والحبوب. وأكد أنه دعا 

خالل االجتماع أيضا إلى إنهاء الحرب على 

أوكرانيا.

والجمعة الماضية، قال أمين عوض، منسق 

األمم المتحدة لألزمات في أوكرانيا، في 

مؤتمر صحفي في جنيف، إن المأزق في 

البحر األسود »يهدد األمن العالمي للسلع 

والغذاء«. وأشار إلى أن انعدام األمن الغذائي 

»سيصبح أكثر إثارة للقلق«، حيث يواجه 

1.7 مليار شخص خطر زيادة الفقر بسبب 
األزمة في أوكرانيا. وتشهد إمدادات الحبوب 

من روسيا وأوكرانيا وهما ضمن قائمة 

أكبر 6 مصدرين للحبوب عالميا، تذبذبا، 

بسبب الحرب الدائرة بينهما منذ 24 فبراير 

الماضي.

  

يزيد من حجم حركة البضائع

جـســر بيـن روســيـا والصيــن
أمس  افتتح  قنا-  بكين-  موسكو- 

والصين  روسيا  بين  سريع  جسر  أول 

مدينتي  ليربط  آمور،  نهر  فوق 

وهيهي  الروسية  بالجوفيشتشينسك 

الصينية.

حاكم  شنغ«  تشانغ  »هوا  السيد  وقال 

الصينية  هيلونغجيانغ  مقاطعة 

»سيصبح الجسر خيًطا آخر يربط بين 

بناء  بدأ  فقد  والصين..  روسيا  شعوب 

العمال  آالف  وشارك   ،2016 عام  الجسر 

مدار  على  البناء  تنفيذ  وتم  البناء،  في 

الصينيي  الجانب  من  سواء  الساعة، 

أن  هو  الجسر  هذا  يميز  وما  الروسي.  أو 

من  تمويل  بدون  تنفيذه  تم  المشروع 

الميزانية«.

من  سيزيد  الجسر  افتتاح  أن  إلى  وأشار 

مليون  إلى  لتصل  البضائع  حركة  حجم 

وسيعمل  سنوًيا،  البضائع  من  طن 

الجسر على تقليل تكاليف وشروط نقل 

البضائع.

يوري  السيد  ُبعد،  عن  االفتتاح  حضر 

الروسي  الوزراء  رئيس  نائب  تروتنيف 

الشرق  إلى  المفوض  الرئاسي  والمبعوث 

رئيس  نائب  هوا  تشون  وهو  األقصى، 

وزير  وفيتالي سافيليف  الصيني،  الوزراء 

تشيكونكوف  وأليكسي  الروسي،  النقل 

وزير تنمية الشرق األقصى.

روبل  مليار   19 الجسر  بناء  وتكلف 

مليار   14 منها  دوالر(،  مليون   330 )حوالي 

حجم  دوالر(  مليون   240 )حوالي  روبل 

االستثمارات في األراضي الروسية، ويبلغ 

طول الجسر أكثر من كيلومتر.

رفع  على  الجديد  الجسر  وسيعمل 

وارتفع  الدولتين،  بين  التجاري  التبادل 

والصين  روسيا  بين  التجاري  التبادل 

 ،2022 أبريل  وحتى  يناير  من  الفترة  في 

51 مليار دوالر، مقارنة  25.9 ليبلغ  بنسبة 

بالفترة نفسها من العام الماضي. 

في  روسيا  إلى  الصين  صادرات  وزادت 

العام الجاري بنسبة 11.3 في المائة على 

مليار   20.24 إلى  لتصل  سنوي،  أساس 

إلى  روسيا  صادرات  ارتفعت  بينما  دوالر، 

الصين بنسبة 37.8 في المائة.

{ أول جسر سريع بين روسيا والصين

لجنة التحقيق تتهم الرئيس السابق

اقتحام الكونغرس محاولة انقالبية

وأضاف أن »الديموقراطّية ال تزال في خطر«. 

إرادة الشعب لم  أن »المؤامرة إلحباط  وتابع 

في  للسلطة  متعّطشون  هناك  بعد،  تنته 

هذا البلد )...( يفتقرون إلى الحّب واالحترام 

ِلما يجعل من أميركا عظيمة«. وتابع »كان 

انقالبية،  محاولة  ذروة  يناير  من  السادس 

ودونالد ترامب في صلب هذه المؤامرة«.

تضم  التي  يناير«   06 »لجنة  واستمعت 

سبعة ديمقراطيين وجمهوريين اثنين، في 

ألف  من  أكثر  إلى  أشهرا  استمرت  جلسات 

الرئيس  أبناء  من  اثنان  بينهم  من  شاهد 

لتحدد  وثيقة  ألف   140 ودرست  السابق 

بدقة مسؤولية دونالد ترامب في هذا الحدث 

الذي هز الديمقراطية األميركية. 

النواب  من  وهي  تشيني  ليز  وقالت 

على  وافقوا  الذين  القالئل  الجمهوريين 

»استدعى  اللجنة  هذه  إلى  االنضمام 

وجمع  الحشود،  تلك  ترامب  الرئيس 

الحشود وأشعل فتيل هذا الهجوم«.

المكّلفة  البرلمانّية  اللجنة  وعرضت 

ُتنَشر  لم  لقطات  الخميس  التحقيق، 

سابقا ألحداث السادس من يناير 2021. 

تهاجم  حشودا  هذه  الفيديو  مقاطع  وُتظهر 

نائب  »شنق«  إلى  وتدعو  الكونغرس  مقّر 

ومتظاهرا  بنس،  مايك  السابق  الرئيس 

صوت،  مكّبر  عبر  لترامب  تغريدات  يقرأ 

 2020 انتخابات  وذلك احتجاجا على نتائج 

التي فاز فيها جو بايدن.

سياحية  زيارة  تكن  »لم  تومسون  وقال 

لمبنى الكابيتول بأي حال من األحوال«.

ترامب  لدونالد  مقاطع  الصور  وتضمنت 

مؤكدا  بـ»السلميين«  المتظاهرين  يصف 

أن هناك »حبا في األجواء«.

شهادة  على  اللجنة  حصلت  كذلك، 

عنصر  أول  وهي  إدواردز  كارولين  الشرطية 

في الشرطة أصيب على يد مثيري الشغب 

مبنى  محيط  وشّبهت  يناير،   06 في 

الكابيتول بـ»ساحة حرب«.

دماء  على  أنزلق  »كنت  الشرطية  وروت 

الناس، كانت مجزرة، كانت فوضى«.

نيك  الوثائقي  الكاتب  قال  جانبه،  من 

كويستيد الذي تابع فريقه مجموعة »براود 

بويز« اليمينية المتطرفة أثناء الهجوم، إنه 

ُصدم من »الغضب« الذي رآه بين أعضائها.

وبّثت صور هذه الجلسة على الهواء مباشرة 

عبر قنوات إخبارية عدة، لكن وسائل اإلعالم 

دليل  في  ذلك،  تجّنبت  تحفظا  األكثر 

العميق  السياسي  االنقسام  على  جديد 

سنة  من  أكثر  بعد  المتحدة.  الواليات  في 

يزال  ال   ،2020 انتخابات  على  سنة  ونصف 

الجمهوريّين  الناخبين  نصف  من  أكثر 

سِرقت  الرئاسية  االنتخابات  أن  يعتقدون 

تثِبت  ُتحصى  ال  أدّلة  رغم  ترامب،  من 

الهجوم  أن  الخميس  ترامب  وأكد  العكس. 

على الكابيتول في السادس من يناير 2021 

التاريخ  في  التحركات  أعظم  »أحد  كان 

إلعادة عظمة أميركا«.

تفكر  »لم  اللجنة  هذه  أن  ترامب  واعتبر 

لدقيقة واحدة في سبب وصول الحشود إلى 

واشنطن بأعداد كبيرة« في 06  يناير 2021، 

كما كتب الخميس على شبكته للتواصل 

االجتماعي »تروثسوشال«.

وأضاف أن اللجنة »ترفض تقديم بعض من 

الشهود الكثر والشهادات اإليجابية«.

{ جلسة استماع لجنة التحقيق

واشنطن-أ. ف. ب - أعلن 
رئيس لجنة تحقيق في 

مجلس النّواب األميركي 
الخميس أّن اقتحام مبنى 

الكابيتول شّكل »ذروة محاولة 
انقالبّية«، وذلك خالل تقديمه 
أولى النتائج التي توّصل إليها 

بشأن دور الرئيس السابق 
دونالد ترامب في هجوم 6 يناير 

.2021
وقال عضو الكونغرس 

الديموقراطي بيني تومسون 
خالل الجلسة االفتتاحية 

إّن متظاهرين اقتحموا في 
ذلك اليوم مقّر الكونغرس 

األميركي بـ»تشجيع« من 
ترامب. وحّذر من أّن المؤامرة 

التي كانت وراء الهجوم على 
مبنى الكابيتول ُتشّكل تهديدا 

مستمرا للديموقراطّية.



تالقت اإلرادتان اللبنانية واإلسرائيلية على توجيه دعوة 

عاجلة إلى الوسيط األميركي في مفاوضات الناقورة 

عاموس هوكشتاين للعودة إلى المنطقة للحيلولة دون أي 

عمل عسكري »يخربط« الوضع فيها، ويقودها إلى حيث 

ال يريد أحد في مثل الظروف التي تعيشها المنطقة في 

ظل تداعيات الغزو الروسي ألوكرانيا، ما يدفع إلى منع أي 

حرب في الشرق األوسط أّيًا كان سببها أو حجمها. فلماذا 

حصل هذا التطور؟

منذ اللحظة األولى لعبور سفينة وحدة إنتاج الغاز 

الطبيعي الُمسال Energean power قناة السويس في 

اتجاه المنطقة االقتصادية لفلسطين المحتلة بقيت 

اللهجة الدبلوماسية طاغية على المشهد الجنوبي، 

خصوصًا في اللحظات التي اقتربت فيها من الخط 

29 من دون أن تتجاوزه. وبعدما أكد لبنان على لسان 
المسؤولين، وال سيما منهم وزير الخارجية عبد الله بو 

حبيب بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، رفض 

لبنان ما يقود إلى الحرب، بقيت اللهجة اإلسرائيلية 

»مضبوطة« على موجتين ال ثالث لهما.

يدرك المراقبون الدبلوماسيون منهم كما العسكريين أّن 

ما تقوم به الباخرة ليس استطالعا وال استكشافا، فهذه 

المرحلة انتهت إسرائيل منها قبل سنوات. ولمن ال يدرك 

 ،Energean ذلك فإّن »شركة الطاقة البريطانية اليونانية

التي نقلت باخرتها نهاية األسبوع الماضي إلى المنطقة، 

هي التي تمتلك حقوق استثمار حقول غاز كاريش منذ 

عام 2016. واّن خطوتها االخيرة تهدف إلى ربط المنصة 

بخطوط النقل الستخراجه في غضون األشهر الثالثة 

المقبلة«.

وعليه، فإنه على رغم من التقارير غير الرسمية التي 

نشرت، وجاءت بالباخرة إلى شمال الخط المحكي 

عنه في المنطقة البحرية المتنازع عليها قبالة المنطقة 

االقتصادية الخالصة للبنان وهو ما يشّكل اعتداء على 

الثروة اللبنانية أو العكس، فإّن الخيارات الديبلوماسية 

ما زالت متقدمة على الخيارات العسكرية األخرى إلى 

أجٍل ال يستطيع أحد التكّهن به قبل وصول هوكشتاين 

إلى المنطقة وتبيان الموقف اللبناني مّما طرحه في 

زيارته لبيروت في 8 فبراير الماضي. فهو، وحتى االتصال 

األخير به قبل يومين، لم يعتبر أّن لبنان أعطاه جوابا 

على مقترحاته السابقة. وهو التزم بطلب لبنان عندما 

أودعه أّياها خطيًا تمهيدًا لنيله أجوبة خطية لم تصله 

بعد. فهوكشتاين لم يغير اقتراحاته السابقة وأصّر على 

تجاهل الخطوط المقترحة فوق سطح البحر ليتحدث 

عن طريقة رسمها تحت الماء بما يتماشى واشكال 

الحقول المكتشفة مبدئيًا، سواء تلك الخاصة بحدود 

حقل »كاريش« االسرائيلي أو »قانا« اللبناني« بعيدًا من 

أي منطق آخر. وفي التوقعات الدبلوماسية واالستخبارية 

اّن أي تحرك عسكري من الجانبين غير محمود العواقب 

في المرحلة الراهنة ألسباب عدة، وهو أمر بات الجميع 

في لبنان والمنطقة على علم به. وأبرز األسباب التي 

استندت اليها هذه التحذيرات، أّن المنطقة ال تتحمل 

مثل هذا التحرك العسكري الذي قد يخربط الستاتيكو 

القائم على َحد السكين بين اإلنفجار واالنفراج. وان الجهود 

ُمنصّبة لتوفير حاجات السوق العالمي عمومًا واالوروبي 

خصوصًا من إنتاج الطاقة لتكون بدياًل من الغاز الروسي 

المقّنن بِفعل العقوبات والحصار المفروض على موسكو 

بعد الغزو الروسي ألوكرانيا وما تسّبب به قطع خطوطه 

في اتجاه عدد من الدول الجارة لها. وهو ما ادى إلى ارتفاع 

أسعار الغاز العالمية إلى ما يزيد على %243 في غضون 

اسابيع قليلة َتلت بدء الغزو في 24 شباط الماضي، كما 

تسّبب بارتفاع أسعار المازوت والمشتقات النفطية 

األخرى بعدما اضطرت دول اخرى إلى االستغناء عن الغاز 

إلى المازوت والمشتقات النفطية األخرى فارتفعت بحدود 

الـ 195 %. وبناء على ما تقّدم، تبدو الصورة اكثر وضوحًا 

من قبل، فليس في العالم من هو على استعداد لمواجهة 

آثار مثل هذه العملية العسكرية التي ال يستطيع أحد 

ان يحّدد لها أي نهاية ان تم تأريخ انطالق شرارتها. وعلى 

هذه المعطيات يمكن التكّهن بما ستقود إليه المساعي 

المبذولة وسط اعتقاد ُكثر بأّن المهل باتت قصيرة واّن 

مسلسل المفاوضات اقترب من نهايته بما يترّتب عليه 

من قرارات عاجلة لم تعد تتحّمل التأجيل المعتَمد منذ 

سنوات. فالحاجات الدولية إلى أي إنتاج إضافي من الغاز 

قد تدفع الواليات المتحدة إلى ترتيب عالقات فنزويال وإيران 

الدولية من أجل استخدام إنتاجها تعويضًا عن النقص 

من الغاز الروسي. فهل تحتمل ان تتفّرج على إنتاج في 

شرق المتوسط يمكن استثماره قبل نهاية الصيف 

المقبل على أبواب خريف بارد سُتعانيه أوروبا والعالم ما 

لم يتواَفر البديل سريعًا؟ وهي مالحظات ال يمكن تجاهلها 

وهي تتجاوز أي معطيات أخرى محلية كانت أو اقليمية 

أو دولية، واّن مرحلة استنساخ سياسة النعامة في طمر 

رأسها في الرمال قد َوّلت.

يروي الباحث المصري الراحل، عبد الوهاب المسيري، 

عن قائد الجيش الفرنسي خالل العدوان الثالثي على 

مصر، الجنرال أندريه بوفر، في اجتماع لمركز الدراسات 

السياسية واالستراتيجية في »األهرام«، أنه كان في زيارة 

إلسحاق رابين بعد حرب 1967. وفي أثناء تحليقهما فوق 

شبه جزيرة سيناء، بادر الجنرال إلى تهنئة رابين، الذي 

كان رئيسًا ألركان الجيش آنذاك، بانتصار قواته على 

الجيوش العربية، إال أنه فوجئ به يرّد عليه قائاًل: »لكن 

ماذا سيبقى من هذا كله؟«.

تحيل هذه الواقعة الداّلة إلى الوجه اآلخر للمشروع 

الصهيوني الذي، على الرغم مما راكمه من مكاسب 

سياسية وعسكرية خالل ما يزيد على مائة عام، أخفق 

في تخليص الالوعي اإلسرائيلي من كابوس الزوال الذي 

يالحق اإلسرائيليين. وال يشكل هذا الكابوس تحّديًا 

وجوديًا فقط، بقدر ما يشّكل، أيضًا، المحّرك األساسي 

لسياسات التهويد واالستيطان والتهجير والتقتيل التي 

تمارسها دولة االحتالل بحق الشعب الفلسطيني.

ينتقل هذا الكابوس بين مختلف األجيال، بدءًا من 

تلك التي رافقت تحقق الحلم الصهيوني )1948(، وصواًل 

إلى األجيال الحالية. وهو ما أراد الكاتب اإلسرائيلي، ِبي 

مايكل B. Michael التنبيه إليه في مقاله المنشور نهاية 

الشهر المنصرم )مايو( في صحيفة هآرتس، فقد أعاد 

فكرة الشتات إلى النقاش العمومي، باعتبارها جزءًا من 

الهوية اليهودية التي تأبى، بطبيعتها، االنحصار ضمن 

حّيز جغرافي مهما كانت أهميته بالنسبة إلى الوجدان 

الشعبي اليهودي. 

قدرة الشعب اليهودي، حسب مايكل، على البقاء على 

قيد الحياة، رهينة بتكّيفه مع فكرة المنفى، وتجّنب 

التحّول إلى دولة مهووسة بالقوة والعنف والتدمير، يقودها 

متعّصبون غير قادرين على التخلص من بعض التفاهة 

والشر اللذين تنطوي عليهما اليهودية. وقد أفضى ذلك إلى 

تشّكل حياة سياسية محكومة بالعنصرية، على الرغم 

من ديمقراطيتها البادية، إذ ال مجال، حسب الكاتب، لبروز 

حكومٍة تنحاز إلى صوت العقل في المستقبل. 

قد يقول قائل إن موازين القوى الحالية والدعم الغربي 

للكيان الصهيوني واالنقسام الفلسطيني وغياب االستقرار 

السياسي واالجتماعي في المنطقة عوامل تنسف، 

مجتمعًة، فكرة »زوال إسرائيل« من أساسها، على اعتبار 

أن الصراع محكوم، في النهاية، بوضع جيوسياسي قائم 

يتطلب تغييره تحواًل جذريًا في ميزان القوى اإلقليمي 

والدولي، بيد أن العودة إلى بعض ما أفرج عنه األرشيف 

اإلسرائيلي بشأن الحروب العربية- اإلسرائيلية، 

واستدعاء الصحافة اإلسرائيلية بين حين وآخر هذه 

الفكرَة، واالقتناَع المتنامَي داخل إسرائيل بالفشل 

في اجتثاث الفلسطينيين الذين يشّكلون معضلة 

ديموغرافية وثقافية، ذلك كله يؤّكد أن ثمة هشاشة 

تنخر هذا الكيان من الداخل، لكنها ال تجد، لألسف، 

من يقرأها جيدًا ويستثمرها داخل الدوائر السياسية 

والثقافية العربية.
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من يشعل ثقاب 
العود؟

محمد سالمة

كاتب أردني

وصول السفينة اإلسرائيلية للتنقيب عن الغاز 

والنفط إلى حقل كاريش في البحر المتوسط 

وضع لبنان على صفيح ساخن وبمواجهة واقعة 

مع إسرائيل على ترسيم الحدود البحرية 

واحقية كل طرف به، فيما الكل بانتظار وصول 

المبعوث األميركي لترتيب ترسيم الحدود 

والبحث عن حلول مشتركة أو تفاهمات لتقاسم 

الثروات وتجنب وقوع الحرب الشاملة.

المبعوث األميركي كما رشح عنه هو عاموس 

هوخشتاين مستشار الرئيس األميركي 

لشؤون الطاقة، وكما ورد من معلومات عنه 

فهو يهودي من ابويين المانيين وسبق أن خدم 

بالجيش االسرائيلي ما بين 1992-1995م 

ويحمل الجنسية اإلسرائيلية ومن مواليد 

فلسطين، وطبعا لن يكون نزيها في تقاريره 

عن فحوى الخالفات وعن حقوق لبنان،وانحيازه 

كغيره سيكون لصالح إسرائيل.

لبنان الرسمي لم يحسم موقفه بعد، والخالفات 

عميقة، فهناك من يتهم حزب الله وحلفاءه 

باالستثمار في قصة كاريش وكأنه يريد بيع 

السمك في البحر للبنانيين، وهناك من يعول 

عليه باستخدام القوة النتزاع الحقوق اللبنانية 

مؤشرا على أن إسرائيل اخذت الضوء األخضر 

من واشنطن وعواصم أوروبية لتبدا بالتنقيب 

وال حل معها سوى الرصاص، يقابل هذا موقف 

إسرائيلي رسمي موحد ومن مختلف القوى 

اليمينية واليسارية على حد سواء.

الرئاسة اللبنانية اعتبرت كاريش منطقة 

متنازعا عليها،واعتبرت التنقيب اإلسرائيلي 

استفزازا،وهناك دعوات لالسراع بتشكيل 

حكومة لبنانية،ولألسف هناك من يعارضها، 

وإسرائيل أعلنت أن أي ضرر بمنشاتها النفطية 

والغازية سيكون بمثابة إعالن حرب وهددت 

بتدمير مواقع ومدن لبنانية، إسرائيل لن تقبل 

منح لبنان جرة غاز واحدة وال برميل نفط واحد، 

وقد عملت بطريقتها وضمن اتفاقات مع اليونان 

وقبرص اليونانية على ترسيم الحدود البحرية 

لصالحها واستحوذت على ما أرادته، ويبقى 

السؤال قائما: من يشعل عود الثقاب في غاز 

المتوسط أوال؟!.

االحتالل وكابوس الزوال

محمد أحمد بنيس
كاتب مغربي

جورج شاهين
كاتب لبناني

أكدت السيدة فرجينيا غامبا، 

الممثلة الخاصة لألمين العام 

لألمم المتحدة المعنية باألطفال 

والنزاع المسلح، على العالقات 

الراسخة بين دولة قطر واألمم 

المتحدة ال سيما في ما يعنى 

باألطفال والنزاع المسلح، وأهمية 

رفع الوعي باحتياجات من يعانون 

منهم من االنتهاكات في النزاعات 

المسلحة، وذلك من خالل تحسين 

المبادرات التعليمية وعملياتها في 

هذا المجال، وأشادت بمبادرات 

صاحبة السمو الشيخة موزا بنت 

ناصر لحماية األطفال في مناطق 

النزاعات المسلحة، قائلة في 

هذا الصدد »نحن نشيد باألدوار 

المدهشة التي تقوم بها صاحبة 

السمو الشيخة موزا بنت ناصر، 

وبالذات المبادرات التي أطلقتها 

سموها فيما يخص القضاء على 

العنف ضد األطفال ومنعه في 

مناطق النزاعات«.

وكشفت السيدة غامبا عن قرار 

لألمم المتحدة بافتتاح مركز 

للتحليل واالتصال يتبع مكتبها 

بالدوحة في غضون أسبوع من اآلن 

على غرار مكاتب أخرى في أوروبا 

وغيرها، وذلك إلنجاز أمرين أولهما: 

هو تعزيز إدراج التنبؤات الخاصة 

بالوساطة وعمليات السالم، وكذا 

التدريب ومسألة الحوار من أجل 

تحقيق السالم.

من جانبها قالت سعادة الدكتورة 

ربا جرادات، المدير اإلقليمي للدول 

العربية بمنظمة العمل الدولية، 

إن اإلصالحات التي حققتها دولة 

قطر في مجال سوق العمل خالل 

السنوات األخيرة وجرى تنفيذها 

في وقت قياسي وبوتيرة سريعة 

»جعلتها نموذجا يحتذى به«، 

مؤكدة أن المنظمة تثمن وتشيد 

باإلصالحات التي شهدها سوق 

العمل في قطر خالل السنوات 

األخيرة، وشددت على التعاون 

الوثيق والمستمر بين دولة قطر 

ومنظمة العمل الدولية لتطوير 

جميع هذه اإلصالحات.

مواقف قطر وسياساتها تحظى 

يوما بعد بعد بمزيد من الدعم 

واإلشادة، وهي تؤكد مرة تلو 

األخرى، على السياسات الحكيمة 

التي تتبعها قطر لتعزيز حقوق 

اإلنسان في كل مكان باعتباره 

األساس المتين لألمن والسلم 

واالستقرار على مستوى العالم 

بأسره.

مواقف إنسانية 
راسخة

ال حـــرب فـــي األفــــق

تهديد جديدالسفينة الخيالية خطر السباق النووي
بعنوان  بيك  لتوم  مقاال  اإلندبندنت  صحيفة  نشرت 

ويقول  الخيالية«،  سفينته  مع  سيغرق  بوريس  »القبطان 

الكاتب إنه ال ينبغي ألحد أن يفاجأ برؤية جونسون في حالة 

مزاجية مفعمة بالحيوية في مجلس العموم، بعد يومين 

من تعرضه ألزمة كان من شأنها أن تقضي على أي شخص 

يشعر ولو حتى بقدر ضئيل من الخزي.

نعرفه  كنا  بما  أخبرنا  ذلك  الفعل  رد  إن  الكاتب  ويقول 

العيش  في  سيستمر  جونسون  بوريس  أن  وهو  بالفعل، 

قبطان  فهو  النهاية،  حتى  جونسون  بوريس  عالم  في 

سفينته الخيالية، التي سيغرق معها.

} )اإلندبندنت(

اإلسرائيلي  الحكومي  االئتالف  فيه  يواجه  الذي  الوقت  في 

داخله  الخالفات  بسبب  بسقوطه  تنذر  تحديات  جملة 

يتعلق  أمامه  جديد  تهديد  مؤخرا  برز  فإنه  المعارضة،  ومع 

قضائية  وأحكام  عقوبات  بفرض  يتعلق  قانون  بمشروع 

دوريات  على  الحجارة  راشقي  الفلسطينيين  على  مشددة 

مراسلة  غرينفود  حنان  والمستوطنين.  االحتالل  جيش 

صحيفة »إسرائيل اليوم« العبرية ذكرت في تقرير أن »هذا 

المحكمة  أن  العلم  مع  الحكومي،  للتحالف  جديد  اختبار 

راشقي  عقوبة  سابق  وقت  في  خففت  العليا  اإلسرائيلية 

الحجارة، ألنهم قاصرون من الناحية القانونية«.

}  )إسرائيل اليوم(

»موسكوفسكي  صحيفة  في  مقاال  تافروفسكي  يوري  كتب 

في  النووي  السباق  خطر  حول  الروسية  كومسوموليتس« 

آسيا، مؤكدا أن المناقشة الجارية في الواليات المتحدة حول 

أسلحة  استخدام  وقبول  النووية،  العتبة  خفض  في  الرغبة 

الشامل  الدمار  أسلحة  حيازة  تسهل  أن  يمكن  تكتيكية  نووية 

وأضاف  واحد.  وقت  في  المنطقة  في  البلدان  من  العديد  على 

في  للصين  المناهضة  الجديدة  األميركية  االستراتيجية  أن 

المحيط الهادئ، أصبحت أشبه بصندوق باندورا الذي توشك 

المآسي الرهيبة على الخروج منه.

}  )موسكوفسكي كومسوموليتس(
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مــوريتــانيــا.. 
ارتبــاك ســيـاســـي

الممثلة  األحزاب  طرحت   ،2021 فبراير  في 

المعارضة  من  حزبا   12( البرلمان  في 

طريق  خريطة  تضمنت  وثيقة  والمواالة( 

لتنظيم حوار مع الحكومة.

الشيخ  ولد  محمد  البالد  رئيس  وتعهد 

الغزواني، في سبتمبر 2021، بتنظيم حوار 

سياسي شامل قال حينها إنه »لن يستثني 

أحدا ولن ُيحظر فيه أي موضوع«.

الغزواني  ولد  كلف  الماضي،  أبريل  وفي 

ولد  يحيى  الجمهورية  رئاسة  عام  أمين 

مكلفة  لجنة  على  باإلشراف  الوقف  أحمد 

بالفعل  وعقدت  الحوار،  لهذا  بالتحضير 

أولى جلساتها في 16 من الشهر نفسه.

وكان من المقرر أن يركز الحوار على ملفات 

واإلصالحات  الديمقراطي  المسار  منها 

دولة  وتعزيز  والتشريعية  الدستورية 

ومخلفاته  الرق  إشكالية  ومعالجة  القانون 

واإلصالح  القضاء  وإصالح  الفساد  ومكافحة 

اإلداري والعقاري.

مبررات التعليق 

النطالق  تتحضر  األحزاب  كانت  وبينما 

أحمد  ولد  أعلن  رسميا،  الحوار  جلسات 

يونيو   2 في  صحفي  مؤتمر  عبر  الوقف، 

الجاري، تعليق مسار الحوار المرتقب.

الحوار  على  المشرفة  »اللجنة  إن  وقال 

للحوار  التحضير  جلسات  تعليق  قررت 

التي  األهداف  يخدم  آخر  سياق  انتظار  في 

يسعى الحوار لتحقيقها«.

إلغاءه  يعني  ال  الحوار  تعليق  أن  وأضاف 

السياسي  الطيف  إلى  الكرة  إعادة  »وإنما 

جميع  يشمل  شامل  مسار  على  لالتفاق 

التهدئة  لتظل  استثناء  بدون  األطراف 

وأال  األطراف  جميع  بين  قائمة  السياسية 

يتم إقصاء أي طرف«.

عن  المسؤولية  طرف  أي  تحميل  ورفض 

إعالن  من  أيام  بعد  جاء  الذي  التعليق  قرار 

شخصيات سياسية انسحابها من الحوار 

للرئاسة  السابق  المرشح  بينهم  المرتقب، 

البرلماني المعارض بيرام الداه اعبيد.

المعارضة غاضبة

في  الرئيسية،  المعارضة  أحزاب  وعّبرت 

تعليق  قرار  من  غضبها  عن  مشترك،  بيان 

وال  الظهر  في  »طعنة  بأنه  ووصفته  الحوار، 

أساس للحجج المبررة له«.

الوطني  »التجمع  األحزاب:  هذه  بين  ومن 

التقدم«  قوى  و»اتحاد  والتنمية«  لإلصالح 

و»تكتل القوى الديمقراطية« و»التحالف من 

أجل العدالة والديمقراطية«.

لت هذه األحزاب السلطات المسؤولية  وحمَّ

الكاملة عن »انهيار الحوار والعواقب التي قد 

تترتب على ذلك«.

أي  من  أكثر  »تحتاج  موريتانيا  أن  وأكدت 

الوطنية  اللحمة  تقوية  إلى  مضى  وقت 

التهديدات  مواجهة  في  االستقرار  وتعزيز 

المتعددة  المشاكل  عن  الناجمة 

سياق  في  وتنميتها،  بوحدتها  والمرتبطة 

المستويين  على  كبرى  تحديات  تطبعه 

اإلقليمي والعالمي«.

وفي اليوم التالي لقرار تعليق الحوار، وصف 

ما  اعبيد  الداه  بيرام  المعارض  البرلماني 

حدث بأنه »انتكاسة للمكاسب السياسية 

التي تحققت خالل الفترة األخيرة«، محمال 

السلطات التنفيذية مسؤولية القرار.

صحفي،  مؤتمر  خالل  اعبيد،  الداه  واعتبر 

»جناح  سماه  ما  سيقوي  الحوار  تعليق  أن 

الصقور في النظام والذي كان يدفع إلفشال 

الحوار«.

ودعا من سماهم »عقالء النظام« إلى تنظيم 

لحقت  التي  األعطاب  لعالج  عاجلة  مبادرة 

بجو التهدئة السياسية.

متطلبات المرحلة

المقابل، اعتبر حزب »االتحاد من أجل  في 

الحوار  تعليق  قرار  أن  الحاكم  الجمهورية« 

السياسية  المرحلة  متطلبات  »يلبي 

والوطنية«.

يونيو   5 في  بيان  عبر  الحزب،  وأعرب 

المسار،  »لمواصلة  استعداده  عن  الجاري، 

ولكن على أسس أكثر شفافية ومصداقية«.

ر عن أمله أن »يواصل الطيف السياسي 
َّ

وعب

أن  أجل  من  ونقاشاته  لقاءاته  الوطني 

تتواصل العملية في جو أكثر ثقة وضمانا 

الستمرار التشاور«.

للحزب  السابق  الرئيس  اعتبر  فيما 

هي  المعارضة  أن  محم  ولد  محمد  سيدي 

»نظرا  الحوار  وقف  مسؤولية  تتحمل  التي 

وشخصياتها  أحزابها  من  العديد  لمقاطعة 

وباقتراحهم  للحوار دون مبرر معلن ومقبول 

القوى  بين  تباينا  تشكل  ال  لمواضيع 

بغية  والتالقي  التهدئة  عهد  في  الوطنية 

إحداث هذا التباين وخلقه«.

أداء  أن  فيسبوك،  عبر  محم،  ولد  وأضاف 

المواالة  مع  تعاطيه  في  المعارض  الطيف 

نكوصا  يشكل  »كان  وممارسة  خطابا 

في  الحاد  االصطفاف  فترات  نحو  وتراجعا 

وتجاوزهم  اللفظي  للعنف  استخدامهم 

ألبسط قواعد العمل الديمقراطي«.

من  نخرج  وكأننا  نشعر  »كنا  وتابع: 

كان  وقت  في  المجهول،  باتجاه  التهدئة 

تعزيزا  التشاور  هذا  يكون  أن  فيه  يفترض 

للتهدئة ال خروجا عليها«.

تداعيات محتملة

ووفق المحلل السياسي أحمد سالم ولد يب 

»تعليق  فإن  لألناضول،  حديث  في  خوي، 

األوضاع  توتير  في  سيتسبب  الحوار 

القوى  بين  السجال  وعودة  السياسية 

السياسية«.

وتوقع ولد يب خوي أن »تشهد األيام واألسابيع 

القادمة إصدار بيانات وتصريحات شديدة 

النظام  تجاه  المعارضة  أحزاب  من  اللهجة 

يزعج  قد  ما  وهو  االقتصادية،  وسياسته 

الممسكين بزمام السلطة بشكل أو بآخر«.

واعتبر أن »تعليق الحوار يعني نهاية أجواء 

تسلم  أن  منذ  القائمة  السياسية  التهدئة 

الرئيس ولد الشيخ الغزواني الحكم مطلع 

سلمي  تداول  أول  في   ،2019 أغسطس 

عسكرية  انقالبات  عاش  بلد  في  للسلطة 

بين 1978 و2008«.

لكن ولد يب خوي استبعد أن يكون للحراك 

على  تأثير  أي  المعارضة  للقوى  المتوقع 

ألن  »نظرا  البلد،  في  السياسي  المشهد 

وتعاني  منسجمة  غير  المعارضة  أحزاب 

التشرذم واالنقسام«، وفق تقديره.

لإلصالح  الوطني  »التجمع  بأن  وختم 

سيكون  المعارضة(  أحزاب  )أكبر  والتنمية 

مشغوال خالل األسابيع القادمة بالتحضير 

أحزاب  بقية  تعاني  فيما  العام،  لمؤتمره 

غير  تجعلها  داخلية  أزمات  من  المعارضة 

وستظل  النظام،  ضد  التصعيد  على  قادرة 

ال  تصريحات  مجرد  القرار  على  فعلها  ردود 

أكثر«.

غياب األمطار والمساعدات

مجـاعـة جـديـدة 
تهدد الصومال

للرئيس  الخاص  المبعوث  جهته،  من 

عبدالرحمن  الجفاف  للشؤون  الصومالي 

إن  لألناضول  تصريح  في  قال  عبدالشكور، 

منها  تتكون  مدينة   72 أصل  من  مدينة   48
ذات  والصدمات  بالجفاف  تأثرت  الصومال، 

الصلة.

ويعني ذلك أن 6 ماليين فرد -أي ما يقرب من 

مستويات  حالة  يواجهون  السكان-  نصف 

شديدة من انعدام األمن الغذائي.

كارثة محتملة لـ »6« مناطق
وحذر المبعوث الخاص للرئيس الصومالي 

أزمة  استمرار  أن  من  محمود،  شيخ  حسن 

الجفاف قد تدمر أرواح آالف الصوماليين في 

الجفاف  جراء  المتزايدة،  االحتياجات  ظل 

الذي ضرب معظم أقاليم البالد.

الشكور  عبد  عبدالرحمن  المبعوث  وقال 

أكثر  تعتبر  التي  بيدوة  لمدينة  زيارة  في 

المناطق تضررا جراء الجفاف، إن 6 مدن من 

أصل 48 مدينة تأثرت بالجفاف، استكملت 

المجاعة،  إلعالن  المعتمدة  المعايير 

الغذاء  في  حادا  نقصا  سكانها  يواجه  حيث 

وصعوبة بالتأقلم.

تبشر  ال  األزمة  في  المعطيات  أن  وأضاف 

محتملة  مجاعة  بكارثة  وتتوقع  بالخير، 

ظل  في  الكارثة  تتوسع  وقد  المناطق  لتلك 

نقص االمتدادات.

لألمن  التغذية  تحليل  وحدة  وحددت 

النقاط  والشركاء،  )الفاو(،  في  الغذائي 

مناطق   6 في  للمجاعة  المحتملة  الساخنة 

بالمائة   10 إلى   5 يواجه  حيث  مختلفة، 

ظروف  بالفعل  شخص  ألف   81 حوالي  أو 

مجاعة.

يأتي ذلك، في وقت أصدرت وحدة التحليل 

لألمن  المتكامل  المرحلي  التصنيف 

الغذائي، بأن 6 ماليين صومالي أي ما يعادل 

مستويات  يواجهون  السكان  من  بالمائة   40
شديدة من انعدام األمن الغذائي.

الخاص  الممثل  نائب  عبدالمولى،  آدم 

لألمن العام والمنسق الشؤون اإلنسانية في 

الصومال، قال في بيان مشترك مع منظمات 

محتملة،  كارثة  في  يحدقون  إنهم  األممية، 

6 مناطق يدعو  المجاعة في  وأن توقع خطر 

لقلق بالغ وقد تشكل بمثابة تحذير خطير 

في المرحلة المقبلة.

التحرك  في  الفشل  أن  عبدالمولى  وأضاف 

العائالت  لعشرات  مأساويا  »سيكون  اآلن 

لخطر  معرض  الصومال  الصومال..  في 

فاشل  خامس  أمطار  موسم  في  الدخول 

على التوالي ما يعني أن اآلالف الصوماليين 

يواجهون خطر المجاعة«.

 موسم آخر بال أمطار
ونتيجة تذبذب األمطار في الموسم الحالي 

تدخل  الماضي،  ومايو  أبريل  بين  ما 

الصومال رابع موسم جاف على التوالي، وهو 

الصوماليين  ماليين  حياة  على  سلبا  أثر  ما 

الذين يعتمدون على الرعي والزراعة.

للرئيس  الخاص  المبعوث  ويقول 

عبدالرحمن  الجفاف  للشؤون  الصومالي 

األولية  التقارير  إن  لألناضول  الشكور  عبدي 

يكون  أن  تتوقع  الجوية  األرصاد  لمنظمات 

المتوسط،  من  أقل  القادم  األمطار  موسم 

ينتظر  جفاف  موسم  خامس  أن  يعني  »ما 

حدوث  خطر  يعزز  ما  وهو  الصوماليين 

مجاعة في البالد«.

 3 حوالي  فإن  أممية،  تقديرات  وبحسب 

بسبب  نفقت  الماشية  من  رأس  ماليين 

بسبب   ،2021 عام  منتصف  منذ  الجفاف 

النقص الحاد في المياه ولمراعي.

تحليل  وحدة  أجرته  تحليل  وحسب 

فإن  للفاو،  التابعة  الغذائي  لألمن  التغذية 

ثالثة عوامل ستساهم في تفشي المجاعة 

والعوامل  المقبلة.  الثالثة  األشهر  خالل 

الموسم  األمطار خالل  الثالثة هي: احتجاب 

اإلنسانية  المساعدات  وغياب  الحالي، 

أسعار  ارتفاع  استمرار  جانب  إلى  الكافية، 

المواد الغذائية.

األطفال وسوء التغذية
من  الصومال  غرب  جنوب  واليــة  وتعتـبـــر 

حيث  بالجفاف،  تضررا  المناطق  أكثر 

مناطقهم  من  شـخـص  ألــف   230 نحو  نزح 

الوالية  في  الكبرى  المدن  إلى  ولجأووا 

للرئيس  الخاص  المبعوث  بحسب 

الصومالي للشؤون الجفاف.

دون  األطفال  فإن  األممية،  الهيئات  وبحسب 

ضعفا  األكثر  الفئة  يعتبرون  الخامسة 

جراء أزمة الجفاف، كما أدى انخفاض إنتاج 

اللحوم واأللبان إلى تفاقم سوء التغذية.

ويواجه حولي 1.4 مليون طفل سوء التغذية 

ويعاني  الجاري،  العام  نهاية  حتى  الحادة 

التغذية  سوء  من  طفل  ألف   330 أي  ربعهم 

الحاد الوخيم.

أطفال،  ألربعة  أم  وهي  علي،  شمسة  وتقول 

إسهال  نتيجة  طفلها  فقدت  إنها  لألناضول، 

حاد ناجم عن سوء التغذية، مشيرة إلى أنها 

غير قادرة على توفير وجبة يومية ألطفالها.

الصومال  شهدتها  مجاعة  أزمة  آخر  وكانت 

ألف   260 وفاة  في  تسببت  حيث   2011 عام 

تكراره  من  الهيئات  تحذر  ما  وهو  صومالي، 

نتيجة نقص التمويل.

مخاوف من عودة حالة االستقطاب

نواكشوط- األناضول- يعاني المشهد السياسي في موريتانيا من حالة ارتباك منذ 
أن قررت اللجنة المشرفة على الحوار قبل أيام تعليق جلسات التحضير له، وسط 

توقعات بعودة حالة االستقطاب إلى البلد العربي الواقع في غرب إفريقيا.

مقديشو- األناضول- تصاعدت تحذيرات الهيئات األممية من أن خطر 
مجاعة يلوح في األفق أكثر من أي وقت مضى، نتيجة نقص التمويل 

الدولي، وفشل اإلنتاج المحلي بسبب غياب األمطار، وارتفاع األسعار 
لمستويات قياسية.

بيان مشترك لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، ومنظمة 
األغذية والزراعة لألمم المتحدة )الفاو(، ومنظمة األمم المتحدة للطفولة، 

وبرنامج األغذية العالمي لألمم المتحدة، قال مؤخرا، إن الدعم المطلوب لم 
يتحقق بالكامل بعد.

وأضاف البيان األممي: »يتم حاليا تمويل 18 بالمائة فقط من خطة االستجابة اإلنسانية 
في الصومال لهذا العام، البالغة 1.5 مليار دوالر لمساعدة 5.5 مليون شخص من أكثر 

الصوماليين ضعفا«.
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فرصة للحل أم تعقيد لألزمة؟

»نـواب التغييـر« فــي لبنـان

باسم  المعروف  الشاهد  أدلى  واألربعاء، 

أمام أعضاء مجلس  القبور« بشهادته  »حفار 

استماع  جلسة  خالل  األميركي  الشيوخ 

ارتكبها  التي  المجازر  حول  سوريا  بشأن 

سجونه،  في  المعتقلين  بحق  األسد  نظام 

وفق شبكة »سي إن إن« األميركية.

أعضاء  أمام  القبور«  »حفار  شهادة  وجاءت 

أدلى  شهادة  بعد  األميركي  الشيوخ  مجلس 

سوريا«  في  الحرب  جرائم  »محكمة  أمام  بها 

لمحاكمة  ألمانيا  غرب  كوبلنز  بمدينة 

ضابط المخابرات السابق أنور رسالن والتي 

أدانته منذ أشهر بارتكاب جرائم إنسانية.

على  اللجنة  أمام  شاهدا  كان  القبور«  »حفار 

 ،2018 إلى   2011 عام  من  الجماعية  المقابر 

والتي تتقاطع مع ما أدلى به الشاهد »قيصر« 

شهادته  عن  فضال  سربها،  التي  والصور 

لجرائم الحرب والفظائع التي ارتكبها النظام 

بحق المعتقلين.

سابق  لمصّور  مستعار  اسم  هو  و»قيصر« 

انشّق  العسكرية«  بـ»الشرطة  يسمى  فيما 

ألف   55 معه  حاماًل   2013 عام  النظام  عن 

في  واالنتهاكات  التعذيب  تظهر  صورة 

السجون السورية.

أيضا  مستعار  اسم  وهو  القبور«  »حفار  أما 

السورية  العاصمة  ببلدية  سابق  لموظف 

دمشق، وكان مكلفا بعمليات دفن المدنيين 

والتخلص من الجثث.

أعضاء  أمام  القبور«  »حفار  شهادة  ومن 

شاحنات   3« أن  األميركي،  الشيوخ  مجلس 

األسبوع  في  مرتين  تصل  كانت  مقطورة 

جثة  و600   300 بين  يتراوح  بما  محملة 

لضحايا التعذيب والقصف«.

تصل  صغيرة  شاحنات   4« أن  أوضح  كما 

 40 إلى   30 تحمل  األسبوع،  في  مرتين 

التخلص  يتم  كان  أعدموا  لمدنيين  جثة 

مؤلمة  قصصا  راويا  الطرق«،  بأبشع  منهم 

النساء،  واغتصاب  المعتقلين  »لتعذيب 

دون  للمحتجزين،  النظام،  أمن  رجال  وقتل 

شفقة أو رحمة«.

جرائم تنقل النظام 
للمحاكم الدولية

سالم  المعارض  السوري  االئتالف  رئيس 

القبور«  »حفار  شهادة  على  علق  المسلط، 

في حديث لألناضول قائال، إن »المجازر التي 

نظام  رؤوس  تجعل  بأن  حِرية  عنها  كشف 

لنيل  الدولية  الجنايات  محكمة  في  األسد 

الجزاء وتحقيق العدالة«.

الشهادة  حملته  ما  إلى  ذلك  المسلط  وأرجع 

من  السوريين  قتل  تعمد  على  دالئل  »من 

من  بأوامر  األمنية  وأجهزته  األسد  نظام  قبل 

رؤوس هذا النظام المجرم«.

انكشفت  األسد  نظام  »جرائم  أن  وأضاف 

ما  أو  قيصر  صور  سواء  أجمع،  العالم  لدى 

شاهدناه في مجزرة التضامن أو ما رواه حفار 

المروعة  الجرائم  آالف  إلى  إضافة  القبور، 

رادع  أي  وجود  دون  األسد  قوات  ارتكبتها  التي 

السوري،  الشعب  ينصف  حقيقي  دولي 

ويزيح عنه هذه المعاناة«.

تتأخر  يوم  »كل  أن  على  المسلط،  وشدد 

لنظامه  فرصة  يكون  األسد،  محاكمة  فيه 

وارتكاب  المعتقلين  من  المزيد  لتصفية 

الدولي  للمجتمع  األوان  آن  جديدة..  جرائم 

بحزم  السياسي  الحل  باتجاه  يدفع  أن 

النظام  هذا  مراوغات  إلى  االلتفات  دون 

وعنجهيته«.

قصة صادمة ومريعة
هيئة  رئيس  قال  الشهادة،  على  وتعليقا 

التفاوض المعارضة أنس العبدة لألناضول: 

الفظائع  حجم  تتكشف  يوم،  بعد  »يومًا 

التي  اإلبادة  وجرائم  الجسيمة  واالنتهاكات 

السوري،  الشعب  بحق  األسد  نظام  ارتكبها 

عبر  أو  التحقيق،  لجان  توثيقات  عبر  سواء 

قبله  ومن  القبور،  حفار  منهم  شهود،  شهادة 

قيصر وغيرهما«.

صادمة  القبور  حفار  »قصة  العبدة:  وأضاف 

أكثر  ومريعة ونعتقد جازمين بصحتها بل 

من ذلك: مازلنا نؤكد أن حقيقة ما جرى في 

عنه  الكشف  تّم  مما  بكثير  أكبر  هو  سوريا 

اآلن، أسبوعيا كان يتم دفن بين ألف  حتى 

إلى خمسة آالف إنسان في مقابر جماعية«.

فقط  »ليسوا  النظام  ضحايا  أن  إلى  ولفت 

حدث  ما  أخرى،  جنسيات  من  بل  سوريين 

ويحدث هو أسوأ جرائم ضد اإلنسانية منذ 

هنالك  ولألسف  الثانية،  العالمية  الحرب 

النظام  مع  التطبيع  في  تفكر  زالت  ما  دول 

واستئناف العالقات الدبلوماسية معه«.

كل  »تقوم  أن  ضرورة  على  العبدة  وشدد 

المجتمع  ومنظمات  الثورة  مؤسسات 

ومنظمات  الصلة،  ذات  السوري  المدني 

على  الشهادات  هذه  بنشر  اإلنسان،  حقوق 

األدلة،  وجمع  الشهود  ودعم  نطاق،  أوسع 

بحق  ارُتكبت  التي  الجريمة  حجم  وإظهار 

الشعب السوري«.

إنصاف الضحايا
الضحايا«،  »بإنصاف  العبدة  وطالب 

عنه  الكشف  وتم  سبق  ما  »كل  مضيفا: 

طريقه  يأخذ  أن  البد  الجرائم  على  أدلة  من 

أشكالها  بكل  المحاكم  عبر  المحاسبة  إلى 

لتحقيق العدالة للسوريين وغير السوريين 

من ضحايا النظام«.

هو  وعائالتهم  الضحايا  »إنصاف  وأردف: 

شرط أساسي، وممر إلزامي لتحقيق السالم 

على  القائم  السياسي  والحل  المستدام، 

تنفيذ قرارات مجلس األمن، وتأمين االنتقال 

االنتقالية  للعدالة  مسار  وضمان  السياسي 

السورية  للدولة  ملزم  دستوري  بنص 

الجديدة وغير قابل للتأويل أو التسويف«.

موجودا  اإلبادة  نظام  »مادام  العبدة:  وتابع 

في دمشق )نظام األسد(، فال يمكن أن يشعر 

الطوعية  العودة  أجل  من  باألمان  السوريون 

خطرا  يمثل  ال  النظام  فهذا  وقراهم،  لمدنهم 

ولكن  فحسب،  سوريا  على  بقائه  باستمرار 

العالم  هذا  ينعم  ولن  والعالم،  اإلقليم  على 

العصابة  هذه  استمرار  ظل  في  باألمان 

الحاكمة بدمشق«.

أدلة قانونية إضافية

لحقوق  السورية  الشبكة  مدير  يلفت  فيما 

»البعد  إلى  الغني،  عبد  فضل  اإلنسان 

سوريا  »في  مضيفا:  للشهادة،  القانوني« 

وفي  الجماعية،  المقابر  من  كبير  كم  هناك 

هذه  عديدة  مرات  وثقنا  السورية  الشبكة 

المقابر«.

تحديد  الصعب  »من  الغني:  عبد  وأضاف 

من  كبير  وعدد  كثيرة،  ألنها  المقابر  أماكن 

المعتقلين  خاص  وبشكل  قتلوا،  الضحايا 

تم  أو  الحقا،  ودفنوا  االحتجاز  بمراكز 

تصفيتهم، ودفنوا بمقابر عديدة«.

األمن  عناصر  من  مجموعة  »كل  وتابع: 

وتدفن  لنفسها،  مقبرة  تعمل  والشبيحة 

الجثث  إلحراق  آليات  وهناك  فيها،  القتلى 

أيضا، وليس من السهل توثيق هذه الجرائم 

من  ألشخاص  بحاجة  معقدة  عملية  وهي 

داخل النظام«.

القبور« كان  أن »حفار  إلى  الغني  ولفت عبد 

على  فشهادته  و»بالتالي  األمر،  بهذا  يعمل 

المقابر تشكل أدلة إضافية على االنتهاكات 

قتل  وكيف  والجرائم،  النظام  ارتكبها  التي 

الناحية  من  للنظام  إدانة  وتشكل  هؤالء، 

القانونية«.

بمناطق  قتلوا  »الضحايا  موضحا:  وتابع 

خاضعة لسيطرة النظام، وأخفق بحمايتهم 

ضمن  وهم  باختفائهم،  تحقيقا  يفتح  ولم 

لم  النظام  أن  فرضية  على  وهذا  مسؤوليته، 

نرجح  ولكن  بالجرائم،  األمن  عناصر  يأمر 

ورميهم  بالقتل  أمرهم  من  هو  النظام  أن 

بالمقابر«.

يعطي  سبق  »ما  أن  إلى  الغني  عبد  وأشار 

لوحشية  إضافية  جرائم  على  دالئل 

الجثث،  استخراج  الحقا  المهم  ومن  النظام، 

وهو  الئقة  بطريقة  ليدفنوا  ألهلها  وتسليمها 

أمر قانوني كذلك«.

أهلية  حربا  سوريا  تشهد   ،2011 عام  ومنذ 

ثورة  مع  بقوة  األسد  نظام  تعامل  إثر  بدأت 

من  مارس    15 في  ضده  خرجت  شعبية 

العام ذاته، ما دفع ماليين األشخاص للنزوح 

واللجوء إلى الدول المجاورة.

الله  حزب  تحالف  هي  الثالثة  والتكتالت 

الحر  الوطني  التيار  مع  )شيعة(  أمل  وحركة 

حزب  يضم  وتحالٌف  وحلفائهم،  )مسيحي( 

اللبنانية« )مسيحي( والحزب التقدمي  »القوات 

»تيار  مع  سابقا  كانوا  ونوابا  االشتراكي»)دروز( 

االنتخابات  قاطع  الذي  )سنة(  المستقبل« 

نواب  فيضّم  الثالث  التكتل  أما  رسميا، 

قوى«التغيير»وبعض المستقلين.

وكان حزب الله والتيار الوطني الحر وحلفاؤهما، 

المنبثقة  النيابية  الغالبية  على  يستحوذون 

عن انتخابات 2018.

 ،2022 بانتخابات  الغالبية  تلك  فقدوا  أنهم  إال 

 ،60 نحو  إلى   71 من  نوابهم  عدد  تراجع  حيث 

قريبة  قوى  على  المتبقية  المقاعد  تتوّزع  فيما 

والرياض، فضال عن عدد آخر من  من واشنطن 

النواب المستقلين.

وكانت احتجاجات شعبية انفجرت في لبنان 

أشهر،  عدة  واستمّرت   ،2019 أكتوبر   17 في 

السياسية  الطبقة  المتظاهرون  حّمل  حيث 

مسؤولية الفساد وطالبوها بالرحيل.

واسعة  شريحًة  تمثل  الجديدة  القوى  أن  ومع 

لالحتجاجات  ترجمًة  وتشكل  اللبنانيين  من 

 2019 عامي  بين  البالد  شهدتها  التي  الشعبية 

توحيد  صعوبة  رّجحوا  خبراء  أن  إال  و2020، 

موقفهم حول قضايا عدة.

 تباين في وجهات النظر

السياسي  المحلل  قال  لألناضول،  حديث  وفي 

نواب  لصالح  الكثيف  االقتراع  إن  قّمورية،  أمين 

حزبيًا،  وليس  وطنيًا  بعدًا  أخذ  »التغيير« 

وبعيدًا عن الطائفية والمذهبية، مشيرًا إلى أن 

الشعار الرئيسي لهؤالء كان »محاربة الفساد«.

سياٍق  ضمن  النواب  هؤالء  فوز  يضع  قّمورية 

السياسّي  السلطة  أداء  على  واسع،  اعتراضّي 

برامجهم  أساس  على  وليس  واالقتصادّي، 

وخلفياتهم التي تختلف بين نائب وآخر. 

البرلمان،  إلى  »التغيير«  قوى  دخول  وشّكل 

الذي  السلطة  لقوى  التقليدّي  للتمثيل  كسرًا 

آذار   8 فريقي  بين  عقدين  طيلة  محصورًا  كان 

من  )قريبون  آذار  و14  ودمشق(  طهران  )حلفاء 

الرياض وواشنطن(.

نواب  صفوف  في  تبرز  أن  قمّورية  ورّجح 

بشأن  متباينة،  واتجاهات  تياراٌت  »التغيير« 

»حزب  نفوذ  من  والموقف  االقتصادية،  الملفات 

المجتمعية كمسائل  والقضايا  الله« وسالحه، 

الزواج المدني وحقوق المرأة.

ملفات توافقية

فتتعلق  عليها  يتوافقوا  أن  المرّجح  الملفات  أما 

القانونية  بالتعديالت  قّمورية،  بحسب 

الالمركزية  أو  واستقالليته  بالقضاء  المرتبطة 

حقوقيون  يطالب  سنوات  مثاًل.ومنذ  اإلدارية 

يرمي  قانون  مشروع  بإقرار  البرلمان  لبنانيون 

هيمنة  من  وإخراجه  القضاء،  استقاللية  إلى 

السلطة السياسية، من خالل فرض إصالحات 

جوهرية وهيكلية على السلطة القضائية.

نواب  نجاح  عدم  حال  في  أنه  قّمورية،  ورأى 

عدم  بسبب  كبير  تكتل  بإنشاء  »التغيير« 

والمالية  االقتصادية  األمور  على  التوافق 

ضمن  يكونوا  أن  المرجح  فمن  واالجتماعية، 

وتختلف  الملفات  بعض  في  تتعاون  عدة  كتل 

في أخرى.

 حالة فريدة 

أن  شدياق،  عماد  السياسي  الكاتب  رأى  بدوره، 

لبنان،  في  فريدة  حالة  يشكلون   14 الـ  النواب 

سيكونون  بأنهم  الحسم  المبكر  من  لكن 

موّحدين أم ال.

وفي حديثه لألناضول، قال شدياق إن المعطيات 

تشير إلى أن البالد مقبلٌة على عدة استحقاقات، 

ويفترقون  حيث قد يتقاطع هؤالء عند بعضها، 

عند بعضها اآلخر.

 قلق للسلطة

النواب  هؤالء  يشكله  الذي  األكبر  القلق  لكن 

وجود  عدم  هو  شدياق،  بحسب  للسلطة، 

ألي  تبعّيتهم  وعدم  لديهم،  موّحدة  مرجعية 

السلطة  أحزاب  على  يصّعب  ما  خارجية،  جهة 

التعاطي معهم.

الكتل  أو  الكتلة  هذه  أن  إلى  شدياق  وأشار 

بالتعاطي  جديدًا  أسلوبًا  ستشكل  الجديدة 

البرلمانّي، ما سيجعل الحكومة حذرًة جدًا من 

المساءلة والمحاسبة.

اندفاعًة  ُيبدون  التغيير  نواب  أن  والمالحظ 

االقتصادّي  الواقع  لتحسين  وحماسة 

والسياسي الذي تعاني منه البالد.

االحتجاجات  من  زخمًا  الجدد  النواب  ويستمد 

في  السائد  للوضع  خرق  إلحداث  الشعبية، 

البالد منذ عقود.

 قوة ثالثة

الساتر،  عبد  فيصل  السياسي  المحلل  أما 

فاعتبر أن نواب )التغيير( يشكلون قوًة ثالثة في 

لوائح  الجديد، كونهم جاؤوا من خارج  البرلمان 

سيكون  هل  السؤال  لكن  التقليدية،  األحزاب 

هؤالء معًا أو منفردين أو كتاًل متعددة.

إلى  الله،  حزب  من  المقّرب  الساتر  عبد  ولفت 

بالغالبية  يُفز  لم  السياسية  القوى  من  أّيًا  أن 

 ،128 أصل  من  نائبًا   65 تشكل  التي  النيابية، 

وفق  وجودهم  أثبتوا  التغييريين  النواب  لكن 

التقسيم الجديد للقوى البرلمانية.

وأضاف لألناضول، أن البالد ستكون أمام »مشهد 

هل  متسائاًل:  المقبل،  الفترة  خالل  معّقد« 

داخل  من  المقبلة  الحكومة  رئيس  سيكون 

الكتل النيابية أم خارجها، وهل ستكون حكومة 

تكنوقراط أم سياسية؟

تشاؤم أميركي 

األخيرة  التصريحات  أن  رأى  الساتر  عبد  لكن 

السابق  األميركي  الخارجية  وزير  لمساعد 

نتائج  صدور  عقب  ملفتة«  »كانت  هيل،  ديفيد 

النيابية  »االنتخابات  إن  االنتخابات، حيث قال 

لن تكون خالصًا للبنان من مشكالته«.

ربما  هيل  يعنيه  »ما  إن  الساتر  عبد  وقال 

ما  شيئًا  تريد  كانت  واشنطن  بأن  يوحي 

تكون  أن  مثل  يتحقق،  ولم  االنتخابات  من 

واشنطن  تدعمها  جهاٍت  بيد  النيابية  األكثرية 

أن  إال  )التغيير(،  قوى  وبعض  )القّوات(  كحزب 

مشهٍد  أمام  ونحن  خائبين  خرجوا  األميركيين 

الجاري، قال  17 مايو  معقد«، وفق تعبيره. وفي 

سنتر«  »ويلسون  موقع  نشره  مقال  في  هيل 

المقبلة  األيام  إن ما ينتظر لبنان في  األميركي، 

الخطأ  أنه من  إلى  الشلل، مشيرًا  هو حالٌة من 

أن  ُيمكن  اللبنانية  االنتخابات  أن  االعتقاد 

بالحكم  الثقة  الستعادة  الالزمة  الحكومة  ُتنتج 

وبالشؤون المالية وغير المالية للبالد.

أزمة  أسوأ  لبنان  يعاني   ،2019 عام  ومنذ 

عملته  سجلت  حيث  تاريخه،  في  اقتصادية 

المحلية الليرة انهيارًا كارثيًا، تزامنًا مع شّح في 

الدوالر انعكس شحًا في السلع األساسية التي 

إلى  إضافًة  استيرادها،  على  القدرة  تراجعت 

هبوط حاد بالقدرة الشرائية لدى اللبنانيين.

إدانة إضافية للجرائم بحق السوريين

شـهادة »حفـار القبـور«
إسطنبول- األناضول- اعتبرت أطراف سورية معارضة 

وحقوقية أن شهادة »حفار القبور« أمام أعضاء مجلس 
الشيوخ األميركي إدانة إضافية لجرائم اإلبادة التي أقدم 

عليها نظام بشار األسد في سوريا، ويمكن االستناد لها 
قانونيا في أي محاكمات تجرى ضد مجرمي الحرب.

بيروت- األناضول- ألول 
مرة في لبنان، استطاعت 
قوى غير تقليدية اختراق 
البرلمان بعد فوزها بـ 14 

مقعدًا من أصل 128، إال 
أن تساؤالت عديدة ُتطرح 

حول ما إذا كان هؤالء 
سيتوحدون ضمن كتلة 

وبرنامج محدد أم ال.
قوى »التغيير«، هو االسم 
الذي يطلق على الوافدين 

الجدد إلى البرلمان، 
نظرًا لكونهم يحملون 

أفكار انتفاضة 17 أكتوبر 
2019، ومطالبها، والتي 

يعتبر أبرزها التخّلص 
من الفساد ومحاسبة 

المسؤولين عن األزمات 
االقتصادية والسياسية. 

ووفق نتائج االنتخابات، لم 
تعد »الغالبية البرلمانية« 

محصورًة بيد فريق 
سياسّي معين، إنما بات 

الثقل موّزعًا في عدة 
اتجاهات، مع وجود 3 

تكتالت أساسية ونواب 
آخرين مستقلين.
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الـ »IFAB« يحسم 
موقف »تقنية التسلل«

القرار  المقبل  اإلثنين  يوم  الدوحة  تشهد 

استخدام  إمكانية  بخصوص  النهائي 

في  للمساعدة  آلية«  »نصف  تقنية 

في  التسلل  حاالت  بشأن  القرارات  اتخاذ 

قطر   FIFA العالم  كأس  بطولة  مباريات 

.2022
أنه  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  وأعلن 

إبالغ  وسيتم  النهائي..  قراره  سيتخذ 

القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  مجلس 

 ، االثنين  يوم  اجتماعه  في   ،)IFAB(

هذه  على  أجريت  التي  االختبارات  بشأن 

التقنية.

الشأن  بهذا  قرار  اتخاذ  في  الفيفا  ويرغب 

والتي  قطر،  في  العالم  كأس  حلول  قبل 

تنطلق فعالياتها في 21 نوفمبر المقبل.

للتجربة  خضعت  التقنية  هذه  وكانت 

العام  أواخر  العرب  كأس  بطولتي  في 

العالم  وكأس  الدوحة،  في  الماضي 

لألندية في اإلمارات خالل فبراير الماضي، 

الكاميرات  من  عدد  باستخدام  وذلك 

داخل  الالعبين  وضع  لتحديد  الخاصة 

الملعب. 

هذه  من  الصادرة  المشاهد  ويراقب 

الكاميرات حكم متخصص يكون مسؤوال 

ويمكنه  التسلل،  حالة  قرارات  عن 

هو  الحكم  يكون  أن  على  بها  الحكم  إبالغ 

القرار  احتساب  عن  النهائي  المسؤول 

داخل الملعب.

الفيفا يؤكد مشاركة اإلكوادور في مونديال »2022«
رفض  قنا-  زيورخ- 

لكرة  الدولي  االتحاد 

الشكوى  »الفيفا«  القدم 

تشيلي  بها  تقدمت  التي 

العب  مشاركة  بشأن 

االكوادور  منتخب  مع 

المؤهلة  التصفيات  في 

العالم  كأس  لنهائيات 

FIFA قطر 2022.
بيان  في  الفيفا،  وقال 

مراجعة  بعد  أمس: 

األطراف  جميع  موقف 

والنظر  المعنية 

الوثائق،  جميع  في 

إنهاء  بالفيفا  االنضباط  لجنة  قررت 

االتحاد  ضد  بدأت  التي  اإلجراءات  جميع 

ان  الفيفا  وأكد  القدم.  لكرة  اإلكوادوري 

كأس  نهائيات  في  ستلعب  االكوادور 

العالم FIFA قطر 2022.. غير أنه أشار إلى 

لالستئناف  قابال  الحالي  القرار  يظل  أنه 

أمام لجنة استئناف فيفا.

وكان 

االتحاد التشيلي لكرة القدم في مايو 

الماضي قد طلب من الفيفا البت في أهلية 

جواز  استخدم  أنه  زاعما  إكوادوري،  العب 

سفر وشهادة ميالد مزيفين ليثير الشكوك 

العالم  كأس  في  اإلكوادور  مشاركة  حول 

هذا العام.

بعد انتشار الشائعات حول انتقال الالعب للسد أو الدحيل

»همام«.. 
ليس للبيع !

بحضور علي غانم الكواري

ختام آسيوية الحكام الدولية للطائرة

الغرافة  لنادي  الرسمي  الموقع  نشر 

ال  النادي  أن  تويتر  على  حسابه  عبر 

يبيع أبناءه مع صورة لالعب همام األمين.

األنباء  على  ورد  إشارة  في  التغريدة  هذه  وتأتي 

التي تحدثت عن اقتراب همام األمين العب الغرافة 

من االنضمام لصفوف الدحيل في الموسم القادم لتدعيم 

الطوفان في الجهة اليسرى. 

مفاوضات  في  دخل  الدحيل  أن  الى  المصادر  تلك  وأشارت 

الالعبين  أبرز  من  أنه  باعتبار  الالعب  لضم  الغرافة  إدارة  مع 

السيما  للفريق،  كبيرة  إضافة  وليكون  القطرية  الكرة  في 

23 عامًا في آخر  بعد حصوله على جائزة أفضل العب تحت 

ومشاركته  الوطني  منتخبنا  لصفوف  وانضمامه  موسمين، 

أساسيًا ضمن تشكيلة المدرب اإلسباني فليكس سانشيز.

خبر  ينفي  رسالة  بارسال  الغرفاوي  النادي  ورد 

بعض  ذكرت  الذي  السد  حتى  أو  الدحيل  لنادي  االعب  بيع 

االنباء عن دخوله في الخط لضم الالعب خالل فترة التنقالت 

الصيفية الحالية.

يفوز  جعله  متميزا  مستوى  الغرافة،  نجم  األمين  همام  وقدم 

بجائزة أفضل العب شاب تحت 23 عاما، في الدوري القطري.

في  الالعبين  أبرز  من  األمين،  همام  الشاب  النجم  ويعتبر 

وبدنية  فنية  بقدرات  ويتمتع  القطري،  الدوري  وفي  الغرافة 

كبيرة في مركز الظهير األيسر.

أساسية  بصفة  االيطالي،  الغرافة  مدرب  ويعتمد 

باإلضافة  جاهزا،  يكون  عندما  همام  على 

في  العنابي  المنتخب  مع  المتميزة  لمشاركته 

المباريات والبطوالت.

وشارك همام األمين في كافة المباريات مع الفهود 

في  سانشيز  االسباني  تشكيلة  في  وتواجد 

للمنتخب  قيادته  بجانب  المنافسات  من  عدد 

االولمبي.

وسجل الالعب الشاب للغرافة ومنتخب قطر عددا 

واإلحصاءات  األرقام  إلى  باإلضافة  األهداف،  من 

الحالي  الموسم  مدار  على  بها  تميز  التي  األخرى 

لموسمين  األفضل  بجائزة  ليتوج  سبقه  والذي 

تحت 23 سنة.

الدراسة  دورة  الخميس  اختتمت 

نظمها  التي  للحكام  الدولية  اآلسيوية 

اتحاد غرب آسيا للكرة الطائرة بمقره في 

الدوحة.

راديسون  بفندق  الختام  مراسم  وجرت 

بلو بحضور علي بن غانم الكواري رئيس 

ومحمد  الطائرة  للكرة  آسيا  غرب  اتحاد 

سالم الكواري األمين العام.

الدولي  المحاضر  الدورة  في  وحاضر 

األستاذ/ وليد عبدالصمد مدير الدورة.

رئيس  رحب  الختام،  حفل  بداية  في 

بن  علي  الطائرة  للكرة  آسيا  غرب  اتحاد 

في  المشاركين  بجميع  الكواري  غانم 

في  العالي  المستوى  على  وهنأهم  الدورة 

إدارة المباريات الودية التي جرت بصالة 

للجانب  الطائرة  للكرة  القطري  االتحاد 

القانونية  المستجدات  وتطبيق  العملي 

طبقًا  المطلوب  بالمستوى  اللعبة  على 

لتعليمات االتحاد الدولي للعبة.

للكرة  آسيا  غرب  اتحاد  رئيس  وأكد 

صعبًا  رقمًا  بات  التحكيم  أن  الطائرة 

بعد  خصوصا  الطائرة  الكرة  مالعب  في 

االتحاد  أجراها  التي  الجديدة  التعديالت 

الدولي للعبة.

قبل  من  الجهود  بذل  أهمية  إلى  ولفت 

التحكيم  تطوير  سبيل  في  الجميع 

بذل  أهمية  إلى  مشيرًا  والحكام، 

ارتقاء  عملية  في  حكم  لكل  الجهود 

هذا  في  عليه  الواقعة  والمسؤولية  أدائه 

الصدد.

الكواري  سالم  محمد  أكد  جانبه  ومن 

للكرة  آسيا  غرب  اتحاد  أن  العام  األمين 

الكواري  غانم  بن  علي  برئاسة  الطائرة 

التي  البرامج  لوضع  كبيرًا  اهتمامًا  يولي 

خالل  من  الحكام  عمل  نجاح  في  تسهم 

شارك  حيث  المختلفة،  الدورات  تنظيم 

دول   »9« من  دارسًا  الدورة»19«  هذه  في 

هي: السعودية، الكويت، سلطنة عمان، 

فلسطين،  لبنان،  األردن،  البحرين، 

العراق، قطر.

جميع  تكريم  الختامي  الحفل  وشهد 

اآلسيوية  الدراسة  بدورة  المشاركين 

الشهادات  وتسليمهم  للحكام  الدولية 

والتقاط الصورة الجماعية.

سانشيز يركز 
على الجانب البدني

القدم  لكرة  األول  الوطني  منتخبنا  يواصل 

الذي  اإلعدادي  معسكره  ضمن  تحضيراته 

حتى  اإلسبانية  / ماربيا/   بمدينة  يقيمه 

استعداداته  إطار  في  الجاري،  يونيو   28
لنهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022.

سانشيز،  فيليكس  االسباني  وركز 

الحصص  خالل  للمنتخب،  الفني  المدير 

الخطط  في  التنويع  على  التدريبية 

الجانب  على  والتركيز  اللعب،  وأساليب 

بهدف  الخاصة  فلسفته  ووضع  البدني، 

له  وصل  الذي  النسق  على  المحافظة 

المقبلة  للمرحلة  وتجهيزهم  الالعبون، 

المباريات  التي ستشهد خوضهم لعدد من 

الودية، بجانب إقامتهم لمعسكرات أوروبية 

مختلفة.

الخميس  يوم  استدعى  سانشيز  وكان 

ثمانية العبين من المنتخب األولمبي عقب 

آسيا  كأس  بطولة  في  مشاركتهم  انتهاء 

يوسف  زكريا،  صالح  وهم:  سنة   23 تحت 

جابر،  جاسم  سهيل،  أحمد  عبدالرزاق، 

محمد  الحضرمي،  نايف  الطيري،  أسامة 

عياش، مصطفى طارق.

آسيا  بكأس  القطري  المنتخب  فوز  ومنذ 

إعداد  خطة  له  وفرت  سنوات،  ثالث  قبل 

كاملة والمشاركة في العديد من البطوالت 

األوروبية  التصفيات  في  وكذلك  القارية، 

التي أكسبته الكثير من الخبرات، وحصل 

خاللها على استفادة كبيرة من خالل خوض 

هذا النوع من المواجهات.

خالل  للمنتخب  الفني  الجهاز  ويتطلع 

درجة  إلى  للوصول  الحالية  االعداد  مرحلة 

تؤهله  التي  العالية،  الفنية  الجاهزية 

العالم  كأس  نهائيات  إلى  بقوة  للدخول 

القطري  المنتخب  وسيخوض  المقبلة. 

من  انطالقا  الودية  المباريات  من  عددا 

المنتخبات  بعض  مع  الجاري  يونيو  آواخر 

بإكمال  كفيلة  ستكون  التي  العالمية 

الجاهزية قبل موعد النهائيات .

العنابي يواصل تحضيراته بمعسكره في »ماربيا«

فاز على الباراجواي.. ويواجه األميركي

الطائرة  للكرة   
ُّ

الوطني ُمنتخُبنا  حقق 

شريف  الثنائي  من  ن 
َّ

المكو الشاطئية 

األول  )المصنف  تيجان  وأحمد  يونس، 

بطولة  في  باألمس  األول  الفوز  عالمًيا(، 

المقامة  الشاطئية  الطائرة  للكرة  العالم 

العاصمة  في 

اإليطالية 

ما  و ر

خالل الفترة من 10 إلى 19 يونيو الجاري.

ن 
َّ

وحقق األدعم الفوز على الباراجواي المكو

وروجر  ميلجارجو،  جونزالو  الثنائي  من 

قرعة  أوقعت  وقد   0 /2 بنتيجة  باتيالنا 

المجموعة  الوطني في  البطولة ُمنتخبنا 

الرابعة.

 واليوم يلعب مباراته الثانية بالمجموعة 

من  ن 
َّ

المكو أميركا  منتخب  أمام 

وتايلور  ساندر،  تايلور  الثنائي 

الثالثة  مباراته  ويلعب  كراب، 

ن 
َّ

المكو فرنسا  منتخب  أمام 

كرو،  يوسف  الثنائي  من 

 13 يوم  رات،  جوتييه  وأرنو 

الجاري.

 
ُّ

الوطني ُمنتخُبنا  ويدخل 

العالم  بطولة  منافسات 

ل 
َّ
األو المصنف  باعتباره 

الميدالية  وصاحب  عالمًيا 

األلعاب  دورة  في  البرونزية 

طوكيو  في  األخيرة  األولمبية 

.2020

انطالقة قوية لطائرتنا الشاطئية

باريس سان جيرمان يعين البرتغالي كامبوس مستشارا رياضيا
البرتغالي  القدم أمس، تعيين  الفرنسي لكرة  األولى  الدرجة  أعلن باريس سان جيرمان بطل دوري 

النادي. وقال نادي العاصمة الفرنسية،  لويس كامبوس مستشارا رياضيا لإلشراف على تعاقدات 

في بيان له، »يسر باريس سان جيرمان اإلعالن عن انضمام لويس كامبوس وبصفة فورية للنادي 

والجانب  والتعاقدات  األداء  على  كامبوس  تركيز  »سينصب  البيان  في  وجاء  كروي«.   كمستشار 

أبرز  العديد من  التعاقد مع  )57 عاما( نجح في  أن كامبوس  األول للرجال«. يذكر  التنظيمي للفريق 

العبي العالم مثل كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان عندما ضمه لفريق الناشئين في نادي 

موناكو الذي انتقل منه إلى النادي الباريسي .

{ تشيلي لن تشارك في كأس العالم

اإلثنين المقبل.. خالل مجلس االتحاد الدولي

كتب        محمد الجزار

{ شريف يونس 

وأحمد تيجان

{ همام 

األمين

{ حساب الغرافة في تويتر

الغرافة يتمسك بالعبه 
عبر تغريدة في حسابه 

الرسمي بتويتر 

كتب         عوض الكباشي

{ تكريم المشاركين في الدورة

{ معنويات عالية بين الالعبين {  طارق سلمان
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في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا »2023«

مواجهات »حاسمة« للمنتخبات العربية

حاسمة  مواجهات  العربية  المنتخبات  تنتظر 

النهائي  الدور  لمنافسات  الثانية  الجولة  في 

لكرة   2023 آسيا  كأس  إلى  المؤهلة  للتصفيات 

القدم.

إلى  المضيف  الكويت  منتخب  ويسعى 

آماله  على  والمحافظة  افتتاًحا  تعثره  تعويض 

استاد  على  نيبال،  يستقبل  عندما  بالتأهل 

الكويتية،  العاصمة  في  الدولي  األحمد  جابر 

األردن  يسعى  فيما  األولى،  المجموعة  ضمن 

إندونيسيا  يواجه  عندما  الثاني  الفوز  لتحقيق 

على الملعب ذاته.

غير  بخسارة  مني  قد  الكويتي  المنتخب  وكان 

متوقعة أمام إندونيسيا بهدف مقابل هدفين يوم 

األربعاء الماضي هي األولى على مدار المواجهات 

على  بالفوز  ُمطالًبا  ليصبح  المنتخبين،  بين 

نيبال واألردن في مباراتيه المقبلتين.

أمام  األهداف  بفارق  الترتيب  األردن  ويتصدر 

الثالث  المركز  الكويت  تحتل  فيما  إندونيسيا 

مباراة  خسرت  التي  نيبال  أمام  نقاط  دون  من 

االفتتاح أمام المنتخب األردني بهدفين نظيفين.

ويتعّين على مدرب الكويت، التشيكي فاتسالف 

لقاء  في  ارتكبت  التي  األخطاء  تصحيح  الفيكا، 

إندونيسيا، وينتظر أن يجري المدرب تغييرات 

األول  اللقاء  استهلت  التي  التشكيلة  على  عدة 

من  ألكثر  البداية  منذ  المشاركة  فرصة  ومنح 

في  الظفيري  وأحمد  الفنيني  مبارك  مثل  العب 

الوسط، كما يتوقع منه تغييًرا أو أكثر في خط 

في  أخطاؤه  وتسببت  مهزوًزا  ظهر  الذي  الدفاع 

تلقي الفريق لهدفين.

يقوده  الذي  نيبال  منتخب  يتطلع  جهته،  من 

إلى  المطيري  عبدالله  الكويتي  المدرب 

ما  وتكرار  التصفيات  في  أخرى  مفاجأة  تحقيق 

استغالل  خالل  من  اإلندونيسي  نظيره  فعله 

والضغوط  الكويت  لالعبي  النفسية  الحالة 

الجماهيرية.

األردن  منتخب  يأمل  الثانية،  المباراة  وفي 

على  التغلب  عبر  التاهل  حسم  من  باالقتراب 

إندونيسيا التي تحمل الطموح نفسه.

أن  حمد،  عدنان  الخبير  العراقي  مدربه  ويدرك 

على فريقه الفوز حتى يدخل مواجهة الكويت في 

الجولة األخيرة بوضعية مريحة، وربما يكون قد 

ضمن التأهل بناء على نتيجة المبارة األخرى.

المنتخب  يسعى  الثانية،  المجموعة  وفي 

يالقي  عندما  الثاني  فوزه  لتحقيق  الفلسطيني 

نظيره اليمني على استاد المركز الرياضي في 

مدينة والنباتار في منغوليا.

ثالث  برصيد  المجموعة  فلسطين  وتتصدر 

نقاط بعد فوزها افتتاًحا على منغوليا المضيفة 

اليمن  من  لكل  نقطة  مقابل  نظيف،  بهدف 

خاليًا  منغوليا  رصيد  بقي  حين  في  والفلبين، 

من النقاط.

األولى  للمرة  الفلسطيني  المنتخب  وشارك 

دور  من  خرج  عندما   2015 عام  النهائيات  في 

عام  األخيرة  النسخة  غرار  على  المجموعات، 

2019 في اإلمارات.
في  الثانية  مشاركته  اليمن  خاض  فيما 

البطولة  نسخة  في  تواجده  بعد  النهائيات 

 2019 في  اإلمارات  استضافتها  التي  الماضية 

المجموعات، فيما سجل حضوره  دور  وودع من 

في   1976 العام  نسخة  في  النهائيات  في  األول 

إيران وخرج من الدور األول.

مواجهة  البحريني  المنتخب  سيخوض  كما 

اليوم  الماليزي  نظيره  أمام  وقوية  صعبة 

السبت على »استاد بوكيت جليل الوطني« في 

الثانية  الجولة  لحساب  كوااللمبور  العاصمة 

للمسابقة.  الخامسة  المجموعة  من منافسات 

بثالث  المجموعة  ماليزيا  منتخب  ويتصدر 

نقاط بفارق األهداف عن البحرين الثانية، فيما 

المركزين  وبنغالدش  تركمانستان  تحتل 

االخيرين من دون أي نقطة، علًما أنهما تلتقيان 

قبل المباراة األخرى على الملعب ذاته.

مشواره  استهل  البحريني  المنتخب  وكان 

فيما  نظيفين،  بهدفين  بنغالدش  على  بالفوز 

على  االنتصار  والجمهور  األرض  صاحب  حقق 

تركمانستان بثالثة أهداف مقابل هدف. ويقود 

هيليو  البرتغالي  المدرب  البحريني  المنتخب 

سوزا.

بقيادة  ماليزيا  منتخب  يعّول  المقابل،  في 

على  جون  بان  كيم  الجنوبي  الكوري  المدرب 

اللقاء  أهمية  ويدرك  والجمهور،  األرض  سالحي 

والسعي للخروج بأفضل نتيجة أمام المنتخب 

البحريني القوي للتأهل إلى النهائيات.

متبقية  بطاقة   11 على  منتخًبا   24 ويتنافس 

 13 ضمن  أن  بعد  القارية  البطولة  إلى  مؤهلة 

تقسيم  وتّم  النهائيات.  في  التواجد  منتخبا 

مجموعات،  ست  على  الثالث  الدور  منتخبات 

و11   8 أيام  بلدان  ستة  في  التجمع  بنظام  وتقام 

و14 يونيو الجاري وعلى ثالث جوالت فقط.

األول  المركز  صاحب  آسيا  كأس  إلى  ويتأهل 

خمسة  أفضل  جانب  إلى  مجموعة،  كل  في 

منتخبات تحصل على المركز الثاني.

والصين  اللقب،  حاملة  قطر  منتخبات  وكانت 

وأستراليا  الجنوبية  وكوريا  وسوريا  واليابان 

وعمان  والعراق  والسعودية  واإلمارات  وإيران 

وفيتنام ولبنان، قد ضمنت تأهلها.

  إعداد            محمد الجزار

{ شعار كأس آسيا

فلسطين 
واليمن.. مباراة 
خارج الحسابات 

والتوقعات 

الكويت تسعى للتعويض أمام نيبال على استاد جابر األحمد الدولي 

األردن تأمل حسم التأهل مبكرا بالفوز الثاني أمام إندونيسيا 

عدنان حمد: المنافسة قوية

اإلصابة تهدد مشاركة 
»أبوعمارة« مع النشامى

أن  حمد  عدنان  العراقي  األردن  مدرب  أكد 

حتى  نيبال  على  الفوز  استحق  »النشامى« 

بسبب  متأخرا  جاء  الفوز  هذا  كان  وإن 

في  لكن  السهلة،  الفرص  وإضاعة  التسرع 

النقاط  حصد  من  المنتخب  تمكن  النهاية 

الثالث في بداية مشواره، مشيرا إلى أن فوز 

حسابات  من  عقد  األزرق  على  إندونيسيا 

تصب  التوقعات  كانت  أن  بعد  المجموعة 

منتخب  دخل  واألردن  األزرق  مصلحة  في 

المنافسة  ستكون  لذلك  إندونيسيا، 

بصورة  له  نتحضر  أن  وعلينا  أقوى، 

جيدة رغم أن الوقت غير كاف لتجهيز 

الالعبين في هذه األجواء الحارة التي 

سالمة  على  تؤثر  أن  الممكن  من 

الالعبين.

أصبح الالعب منذر أبو عمارة، مرشًحا للغياب عن لقاء األردن 

أمام إندونيسيا، اليوم السبت، في تصفيات كأس أمم آسيا.

بعد  نقاط   3 برصيد  مجموعته  األردن،  منتخب  ويتصدر 

منافسه  عن  األهداف  بفارق  متقدًما  نيبال،  على   0-2 فوزه 

اإلندونيسي الذي هزم الكويت.

وكان أبو عمارة قد غاب عن لقاء األردن ضد نيبال، بسبب 

استطالة في عضلة القدم، وبات مرشًحا لمواصلة غيابه.

خارج  جعله  مما  يومين،  آخر  في  عمارة  أبو  يتدرب  ولم 

خيارات الجهاز الفني في مباراة اليوم.

ولم تتضح بعد إمكانية مشاركة طارق خطاب، بسبب إصابة تعرض 

لها في األنف، خالل تدريبات المنتخب، علًما بأنه غاب أمام نيبال.

في  وشارك  للوجه،  قناًعا  ارتدى  حيث  الفنية  بالجاهزية  خطاب  ويتمتع 

التدريبات الجماعية، لكن قرار مشاركته قد يحسم قبل المباراة بساعات.

الله نصيب »ديارا« قد شارك في مباراة نيبال، لتعويض غياب  وكان عبد 

{ منذر أبوعمارةطارق خطاب، وقدم مستويات جيدة.

هيليوا سوزا مدرب البحرين:

جاهزون لمواجهة ماليزيا.. وهدفنا »النقاط«
أكد البرتغالي هيليوا سوزا، مدرب منتخب البحرين، أن 

األحمر يأمل في تحقيق الفوز على ماليزيا، اليوم السبت، 

في الجولة الثانية من التصفيات اآلسيوية المؤهلة لكأس 

آسيا 2023.

ماليزيا  »منتخب  الصحفي:  المؤتمر  في  سوزا  وقال 

يتسلح بالعب إضافي وهو الجمهور خصوصا أنه سيلعب 

فريق  ألي  جيدة  الميزة  وهذه  جماهيره،  وبين  أرضه  على 

يلعب على أرضه وبين جماهيره«.

جاهزون  »نحن  البحرين:  منتخب  مدرب  وأردف 

المنتخب  بها  مر  التي  الظروف  رغم  للمواجهة، 

البحريني في الفترة الماضية، وهدفنا هو الفوز فقط«.

وأضاف: »نعلم أن المنتخب الماليزي قوي، ولديه العبون 

وحققوا  تركمانستان،  أمام  جيدة  مباراة  وقدموا  جيدون 

فوزا كبيرا وهذا يؤكد على القوة التي يمتلكها الخصم«.

البحريني:  المنتخب  العب  األسود  كميل  قال  فيما 

الصدارة،  مواجهة  ألنها  وقوية  صعبة  ستكون  »المباراة 

والمنتخب البحريني على أتم الجاهزية للمواجهة«.

واستكمل العب المنتخب البحريني: »تسجيل األهداف 

يمنحني ثقة كبيرة، وتمكنت من تسجيل الهدف الثاني 

في مواجهة بنجالديش الماضية«.
{ هيليوا سوزا

الكويتي الشالحي يتحدى »األزرق«
عبدالله  »الكويتي«  نيبال  منتخب  مدرب  قال 

كأس  لنهائيات  التأهل  أراد  إذا  نيبال  إن  الشالحي 

بالفوز عليه  التصفيات  األزرق من  إخراج  آسيا فعليه 

التأهل،  أمل  إلبقاء  تقدير،  أقل  على  معه  التعادل  أو 

مضيفا: »أقول هذا الكالم ليس ألني ضد الكويت بل 

األزرق  خسارة  مصلحة ألن  في  تصب 

نيبال«.

أن  الشالحي  وأكد 

وخطة  تحضيره 

األزرق  أمام  لعبه 

عن  ستختلف 

األردن  مباراة 

التي  السابقة 

خسرها 2-0. 

نيبال  حاول  وقد 

مباراة  تقديم 

األردن  أمام  كبيرة 

أمر  وهو  المحكم  والدفاع  المنطقة  إغالق  خالل  من 

آسيا،  قارة  في  المنتخبات  أقوى  أحد  أمام  طبيعي 

لها  يكتب  لم  التي  المرتدة  الهجمات  على  واعتمدنا 

»الذين  نيبال  بالعبي  فخره  عن  معربا  النجاح، 

معظمهم من الشباب وشارك منهم 7 العبين ألول مرة 

دوليا«.

وقت  في  قال  أنه  إلى  الفتا 

سابق بعد القرعة 

اندونيسيا  ان 

على  القدرة  لديها 

المجموعة  تصدر 

بناء  على  لعملهم 

منذ  المنتخب  هذا 

وتواجد  سنوات   3
الالعبين  من  عدد 

الدوريات  في 

األوروبية. { عبدالله الشالحي

 »VAR« الـ
يغيب عن التصفيات

لم تشمل قرارات االتحاد اآلسيوي األخيرة تطبيق تقنية فيديو الحكم 

نهائيات  إلى  المؤهلة  اآلسيوية  التصفيات  في   »VAR«الـ المساعد 

كأس آسيا 2023 والمقامة حاليا.

وذكرت صحيفة األنباء الكويتية أن هذا القرار أثر بالسلب على 

الكويت  تستضيفها  التي  األولى  المجموعة  مباريات 

حاليا على ستاد جابر، وانطلقت منافساتها األربعاء 

وإندونيسيا  األزرق  مباراة  شهدت  أن  بعد  الماضي 

بعض الحاالت التحكيمية المثيرة للجدل.

الخاص  القرار  نفذ  قد  اآلسيوي  االتحاد  وكان 

نهائيات  في  مؤخرا  المساعد  الحكم  تقنية  باستخدام 

شهدت  حيث  أوزبكستان،  في  حاليا  المقامة  آسيا  كأس 

مباريات دور المجموعات وهي 32 مباراة تطبيقا كامال للتقنية، 

اإلقصائية  األدوار  انطالق  من  اعتبارا  تطبيقها  عن  أعلن  كما 

دور  مباريات  عن  غابت  أن  بعد   ،2022 آسيا  أبطال  لدوري 

المجموعات.



الكافيين مضر أم مفيد للصحة؟
أو  الكافيين  تناول  من  واحدة  ساعة  غضون  في 

مستوياته  أعلى  إلى  الكافيين  يصل  شربه، 

في الدم. قد تستمر في الشعور بآثار الكافيين 

لمدة 4 إلى 6 ساعات.

وماذا  اإلدمان؟  يسبب  وهل  ضار؟  الكافيين  هل 

بعض  في  الكافيين  كمية  ما  الجفاف؟  عن 

حول  الخرافات  أبرز  وما  الشائعة؟  المشروبات 

الكافيين؟

جمعنا  الكافيين،  عن  مغالطات  عدة  هناك 

معلومات  مع  التقرير،  هذا  في  لنقدمها  أبرزها 

حول تأثير الكافيين على الجسم.

الخرافة 1: الكافيين ضار بالنسبة لك

مليغرام   300 من  أقل  بمعدل  استهالكه  عند 

أبرز  من  يعد  -الذي  الكافيين  فإن  يوميا، 

يرتبط  ال  والشاي-  القهوة  في  الموجودة  المواد 

إذا كان لديك ظرف صحي  بمشاكل صحية. 

أو  تقليل  الطبيب  منك  يطلب  فقد  معين 

بالحالة  مرتبط  أمر  هذا  ولكن  الكافيين،  إيقاف 

الصحية للشخص.

-أستاذة  بالزورا  صوفي  الدكتورة  وتقول 

الجهاز  أمراض  وأخصائية  الطب  في  مساعدة 

الهضمي في كلية غروسمان بجامعة نيويورك- 

للكافيين،  فوائد  هناك  تكون  قد  الواقع  في  إنه 

وذلك في فيديو نشرته قناة ساينس إنسايدر 

.Science Insider
استهالك  أن  الدراسات  بعض  أظهرت  مثال، 

أنواع  بعض  بخفض  يرتبط  الكافيين 

وسرطان  القولون  سرطان  مثل  السرطانات، 

الكبد  والعنق ومرض  الرأس  الثدي وسرطانات 

المزمن وااللتهاب.

ووفقا لبعض الدراسات، فإن 3 أكواب من القهوة 

الشاي  أيضا  الدماغية،  السكتة  خطر  تقلل 

والشوكوالتة السوداء.

مايو  من  هنسرود،  دونالد  الدكتور  ويقول 

الحديثة  األبحاث  إن   Mayo Clinic كلينيك 

فوائد  بالفعل  لها  يكون  قد  القهوة  أن  إلى  تشير 

صحية.

القهوة  بين  محتمال  ارتباطا  العلماء  ووجد 

وانخفاض معدل الوفيات.

وقد توفر القهوة بعض الحماية ضد:

مرض باركنسون

داء السكري من النوع الثاني

مرض الكبد

سرطان الكبد

النوبة القلبية

السكتة الدماغية

القهوة  تزال  ال  ذلك،  مع  أنه  هنسرود  ويضيف 

ذلك  ويرجع  محتملة،  مخاطر  على  تنطوي 

الكافيين.  من  العالي  محتواها  إلى  الغالب  في 

على سبيل المثال، يمكن أن يرفع ضغط الدم 

أو  الحوامل  النساء  على  يجب  مؤقت.  بشكل 

توخي  المرضعات  أو  الحمل  يحاولن  اللواتي 

تناول  ارتبط  وقد  الكافيين.  بشأن  الحذر 

بزيادة  المفلترة  غير  القهوة  من  كبيرة  كميات 

طفيفة في مستويات الكوليسترول.

الخرافة 2: الكافيين سيعوضك عن قلة النوم

ال شيء يعوضك عن النوم إال النوم. احصل على 

7-9 ساعات من النوم الجيد يوميا.
الخرافة 3: الكافيين يسبب اإلدمان

»إدمان«.  بكلمة  نعنيه  ما  على  يعتمد  هذا 

المركزي،  العصبي  للجهاز  منشط  الكافيين 

واالستخدام المنتظم للكافيين يسبب اعتمادا 

صحتك  يهدد  ال  الكافيين  لكن  خفيفا.  جسديا 

كما  االقتصادية  أو  االجتماعية  أو  الجسدية 

ويب  في  لتقرير  وفقا  وذلك  المخدرات،  تفعل 

.webmd ميد

مفاجئ،  بشكل  الكافيين  تناول  عن  توقفت  إذا 

يوم  لمدة  االنسحاب  أعراض  عليك  تظهر  فقد 

فنجانين  تستهلك  كنت  إذا  خاصة  أكثر،  أو 

أعراض  تشمل  يوميا.  القهوة  من  أكثر  أو 

االنسحاب من الكافيين ما يلي:

صداع

تعب

قلق

تهيج

مزاج مكتئب

 صعوبة في التركيز

يؤدي  أن  يمكن  االنسحاب  أعراض  أن  شك  ال 

الكافيين  فإن  ذلك،  ومع  سيئة.  أيام  لبضعة 

أو  المخدرات  عن  االنسحاب  شدة  يسبب  ال 

الخمر، لهذا السبب، ال يعتبر الخبراء االعتماد 

على الكافيين إدمانا.

الكافيين  منزوعة  القهوة  تحتوي  ال   :4 الخرافة 

للقهوة  Decaf هو اختصار  على كافيين ديكاف 

تحتوي  الحقيقة  في  ولكنها  الكافيين،  منزوعة 

على القليل من الكافيين.

إزالة  تمت  التي  البن  حبوب  من  قهوة  الديكاف 

وفقا  وذلك  فيها،  الكافيين  من  األقل  على   %  97
.healthline لتقرير في هيلث الين

حبوب  من  الكافيين  إلزالة  عديدة  طرق  هناك 

المذيبات  أو  الماء  معظمها  تشمل  البن. 

العضوية أو ثاني أكسيد الكربون.

يتم  حتى  المذيب  في  البن  حبوب  ُتغسل 

استخالص الكافيين منه ثم ُيزال المذيب.

ثاني  باستخدام  الكافيين  إزالة  أيضا  يمكن 

أكسيد الكربون أو مرشح الفحم.

تماما  خالية  ليست  الكافيين  منزوعة  والقهوة 

من الكافيين. إذ تحتوي في الواقع على كميات 

مليغرام   3 حوالي  عادة  الكافيين،  من  متفاوتة 

لكل كوب.

بالمقابل يحتوي الكوب من القهوة العادية على 

اعتمادا  الكافيين،  من  مليغرام   140-70 حوالي 

وحجم  التحضير  وطريقة  القهوة  نوع  على 

الكوب.

الخرافة 5: الكافيين يسبب الجفاف

قد يجعلك الكافيين بحاجة للتبول. ومع ذلك، 

المشروبات  في  تستهلكها  التي  السوائل  فإن 

التي تحتوي على الكافيين تميل إلى تعويض 

آثار فقدان السوائل عند التبول.

فإن  للبول،  كمدر  يعمل  الكافيين  أن  ورغم 

الدراسات تظهر أن شرب المشروبات المحتوية 

في  الجفاف  يسبب  ال  باعتدال  الكافيين  على 

الواقع.

القهوة  في  فقط  موجود  الكافيين   :6 الخرافة 

والشاي

المنتجات،  العديد من  الكافيين موجود في  ال، 

مثل مشروبات الطاقة ومشروبات الكوال، وأيضا 

محتوى  يتراوح  أن  يمكن  الشوكوالتة.  في 

الكافيين من 160 ملليغرام في بعض مشروبات 

من  أونصة  في  ملليغرام   4 من  أقل  إلى  الطاقة 

شراب بنكهة الشوكوالتة.

الكافيين موجود أيضا في بعض مسكنات األلم 

في  البرد،  وأدوية  طبية  وصفة  تستلزم  ال  التي 

الواقع، يعتبر الكافيين بحد ذاته مسكنا خفيفا 

لأللم ويزيد من فعالية مسكنات األلم األخرى.

ما الكافيين؟

فإن   medlineplus بالس  ميدالين  موقع  ووفقا 

في  طبيعي  بشكل  توجد  ُمرة  مادة  الكافيين 

أكثر من 60 نباًتا بما في ذلك:

حبوب البن

أوراق الشاي

نكهة  إلعطاء  تستخدم  والتي  الكوال،  حبوب 

الكوال للمشروبات الغازية

الكاكاو

ما كمية الكافيين في بعض المشروبات

من  الكافيين  يستهلكون  الناس  معظم 

المشروبات. يمكن أن تختلف كمية الكافيين 

في المشروبات المختلفة كثيًرا، لكنها بشكل 

عام:

كوب قهوة 8 أونصات OZ )237 ملليتر(: تحتوي 

على 95-200 ملليغرام من الكافيين

علبة كوال سعة 12 أونصة )354 ملليتر(: 45-35 

ملليغراما ممن الكافيين

ملليغرام   100-70 أونصات:   8 طاقة  مشروب 

ممن الكافيين

ممن  مليغرام   60-14 أونصات:   8 شاي  كوب 

الكافيين

ما هي تأثيرات الكافيين على الجسم؟

للكافيين تأثيرات عديدة على التمثيل الغذائي 

في الجسم، مثل:

ينشط الجهاز العصبي المركزي، مما يجعلك 

تشعر بمزيد من االستيقاظ ويمنحك دفعة من 

الطاقة

على  جسمك  يساعد  أنه  بمعنى  للبول،  مدر 

طريق  عن  الزائدين  والماء  الملح  من  التخلص 

التبول أكثر

في معدتك، مما يؤدي  الحمض  إفراز  يزيد من 

في  حرقة  أو  المعدة  في  اضطراب  إلى  أحياًنا 

المعدة

قد يتداخل مع امتصاص الجسم للكالسيوم

يرفع ضغط الدم

كم تستمر تأثيرات الكافيين؟

أو  الكافيين  تناول  من  واحدة  ساعة  غضون  في 

مستوياته  أعلى  إلى  الكافيين  يصل  شربه، 

في الدم. قد تستمر في الشعور بآثار الكافيين 

لمدة 4 إلى 6 ساعات.

تعرف على »6« خرافات بشأن القهوة والشاي

حفنة مكسرات يوميا
للتغذية  األلمانية  الجمعية  أوصت 

من  اليد(  كف  )ملء  بتناول  َحفنة 

من  به  تتميز  لما  يوميا  المكسرات 

 فوائد جّمة للصحة.

المكسرات  أن  الجمعية  وأوضحت 

تزخر  واللوز  والجوز  كالبندق 

باألحماض  الدهنية أوميغا 3 وأوميغا 6. 

بتأثير  تتميز  الدهنية  األحماض  هذه 

إيجابي  على مستويات الكوليسترول، 

الدموية،  األوعية  صحة  على  وتحافظ 

اإلصابة  خطر  من  وبالتالي  تقلل 

القلب  وأمراض  الشرايين  بتصلب 

التاجية.

الدهون  إلى   وباإلضافة 

تحتوي  الصحية، 

على  أيضا  المكسرات 

من  الكثير 

واأللياف  الثانوية  المواد  النباتية 

والفيتامينات والمعادن، كما  أنها تمثل 

ونتيجة  للبروتين.  جيدة  مصادر 

الشعور  على  تساعد  فإنها  لذلك، 

تمنع  ثم  ومن  طويلة،  لمدة   بالشبع 

يساعد  مما  الشديدة،  الجوع  نوبات 

في  إنقاص الوزن والتمتع بالرشاقة.

إمداد  على  أيضا  المكسرات  وتعمل 

الجسم  بالطاقة وتعّزز التركيز.

وللحفاظ على المكسرات طازجة ألطول 

مدة ممكنة، من األفضل تخزينها باردة 

 ومظلمة وجافة ومعبأة جيدا في شبكة 

أو صندوق خشبي، فهذا يوفر لها تهوية 

 جيدة.

ال مضاعفات كبيرة من الناحية السريرية تحافظ على صحة األوعية الدموية

عــالج واعــد للســرطــان

المبكرة  النتائج  هذه  أشارت  كما 

بشكل  ال  فعَّ العالج  أن  إلى 

مدهش، حيث قال فريق البحث 

األولى  التجربة  تكون  قد  إنه 

جميع  خاللها  يشفى  التي 

السرطان. مرضى 

األورام  عالم  قال  فيما 

دياز  لويس  الطبي 

مركز  من  جونيور، 

سلون  ميموريال 

للسرطان:  كيترينج 

التي  األولى  المرة  هي  هذه  أن  »أعتقد 

يحدث فيها هذا في تاريخ السرطان«.

وهم  التجربة  السرطان  مرضى  وبدأ 

سيتعين  منها  االنتهاء  عند  أنه  يعتقدون 

لكنهم  الكيميائي،  للعالج  الخضوع  عليهم 

قال  فيما  تمامًا،  الورم  باختفاء  فوجئوا 

على  المشرفين  أحد  فينوك،  آالن  الدكتور 

عدم  هي  األخرى  المفاجأة  إن  التجربة، 

كبيرة  لمضاعفات  المرضى  من  أي  تعرض 

السريرية. الناحية  من 

وفي المتوسط   يعاني واحد من كل خمسة 

العكسي  الفعل  رد  من  ما  نوع  من  مرضى 

المرضى  تناوله  الذي  الدواء  مثل  لعقاقير 

مثبطات  باسم  والمعروف  )دوستارليماب(، 

التفتيش. نقاط 

لمدة  أسابيع  ثالثة  كل  الدواء  إعطاء  وتم 

لكل  دوالر   11000 حوالي  وتكلف  أشهر،  ستة 

السرطانية  الخاليا  الدواء  يكشف  جرعة، 

لجهاز  يسمح  ما  المريض؛  جسم  في 

لما  وفقًا  وتدميرها،  عليها  بالتعرف  المناعة 

األميركية. تايمز  صحيفة نيويورك  نشرته 

التجربة  عينة  إن  الدولية  اإلذاعة  قالت  فيما 

فقط،  مريضًا   12 شملت  السريرية 

طفرات  ذات  أورام  من  يعانون  وجميعهم 

التطابق  عدم  إصالح  عوز  تسمى  جينية 

مجموعة  في  شوهدت  والتي   ،)MMRd(

مرضى  من   %  10  -  5 حوالي  من  فرعية 

المستقيم. سرطان 

النوع  بهذا  المصابون  يخضع  ما  وعادة 

والعالج  الكيميائي  للعالج  السرطان  من 

اإلشعاعي قبل االستئصال الجراحي للورم.

السنة )27( - السبت 12 من ذي القعدة  1443هـ الموافق 11 يونيو 2022م العدد )9777( الطب والحياة16

في دراسة علمية قد تعطي أماًل 
جديدًا لمرضى السرطان، أظهرت 

تجربة لعالج واعد -أجريت على عينة 
صغيرة منهم- أن جميع المشاركين 

في هذا االختبار تماثلوا للشفاء 
بشكل تام من أورامهم.

وكالة مونت كارلو الدولية قالت إن 
 »dostarlimab« هذا الدواء الواعد اسمه
 »Jemperli« ويباع تحت اسم تجاري هو
ويستخدم عادة في عالج 
سرطان بطانة الرحم، 
ولكن هذا كان أول 
اختبار سريري لما 

إذا كان فعااًل أيضًا 
ضد أورام سرطان 

أخرى.
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مهندس أردني يصممها بالخشب و»الريزن«

تحــف فنيـــة 
من األشجار اليابسة

شغف الطبيعة ومفرداتها

فأقصد  عناصرها..  وكافة  الطبيعة  »أعشق 

ذلك..  لي  يتسنى  وقت  بأي  والغابات  الجبال 

عبر  الكلمات  بهذه  كذلك«،  التخييم  وأحب 

شغفه  عن  المحاميد  الطيران  مهندس 

بالطبيعة ومفرداتها.

هذا  قلب  عن  والطبيعة  الفن  حب  يغب  ولم 

عن  التخلي  سنوات   3 قبل  قرر  الذي  الشاب، 

الملكة  مطار  في  الطيران  هندسة  بمجال  عمله 

تصاميم  إلنتاج  كامل  بشكل  والتفرغ  علياء، 

فنية.

 2016 عام  »يدويات«  مشروع  المحاميد  وأطلق 

لتسويق أعماله الفنية، إال أنه لم يتمكن من بيع 

أي قطعة حتى عام 2019، ومع ذلك لم يفقد األمل 

بأن فنه سيرى النور يوما ما.

بداية  في  شجعته  عائلته  أن  المحاميد  يؤكد 

كانت  أنها  إال  الفنية،  القطع  بإنتاج  مشواره 

في  العمل  إهمال  بعدم  وتكرارا  مرارا  توصي 

هندسة الطيران وتطوير الذات به، مع االلتفات 

الفراغ،  بأوقات  الفنية  القطع  تصميم  لهواية 

بحيث ال تتعارض مع عمله.

عائلتي  الحظت  عندما  »لكن  المحاميد  ويوضح 

ساندني  داخلية،  ديكورات  تنفيذ  في  إصراري 

ذلك،  لتنفيذ  الالزمة  الماكينات  بشراء  والداّي 

الطيبة  بكلماتها  لتحفيزي  والدتي  سعت  كما 

الحنونة«.

استثمار اإلنترنت 

بطريقة إيجابية

يقول المحاميد »منذ الصغر لدّي اهتمام بالفن 

أو  توجيه  على  قادرا  أكن  لم  ولكن  والطبيعة، 

أن  إلى  طريق،  وبأي  الفن،  في  موهبتي  تحديد 

تحويل  في  الفيديو  مقاطع  أحد  يوما  شاهدت 

قطعة خشبية لتحفة فنية، وهنا بدأت التفكير 

في كيفية تنفيذ قطع يدوية غير تقليدية«.

بطريقة  النقال  الهاتف  استخدم  أنه  ويضيف 

توضح  مواقع  تصفحه  خالل  من  إيجابية، 

وتشرح أساسيات التصميم والتنفيذ، واألدوات، 

حول  المعلومات  وجميع  المستخدمة،  والمواد 

خالل  بالوقت  يشعر  يكن  لم  أنه  مبينا  ذلك، 

كلل  دون  متتالية  ساعات  يمضي  فكان  بحثه، 

معلومة  ألي  الوصول  من  يتمكن  حتى  ملل،  أو 

الديكورات  تنفيذ  في  مشروعه  إلقامة  يحتاجها 

الداخلية.

تحديد الهدف

يلفت المحاميد إلى أن حياته انعكست بشكل 

ديكورات  تصميم  في  هدفه  حدد  أن  بعد  كامل 

داخلية من وحي الطبيعة.

أقالم  رؤوس  يمنحك  »اإلنترنت  إن  ويقول 

والتجربة  بالبحث  إكمالها  وعليك  مهمة، 

أسس  لتعلم  توجهت  وعليه  والتعلم، 

األدوات  استخدام  وكيفية  النجارة 

الالزمة لتنفيذ أي قطعة، ومشاهدة 

المخرجات، وقراءة صفات المواد 

وكيفية التعامل معها«.

يجد  لم  أنه  ويبين 

باستخدام  صعوبة 

الالزمة  األدوات 

للقطع 

اليدوية، بحكم 

وعمله  دراسته 

هندسة  في 

أن  إال  الطيران، 

مختلفة  االستخدامات 

وتصميم  للنجارة  بالنسبة 

الديكورات الخشبية.

جذوع الخشب والريزن

بدأ المحاميد بتنفيذ قطع فنية، لكنه تعمد أال 

وصفه،  وفق  والفتة،  مميزة  بل  تقليدية،  تكون 

حيث أقدم على مزج جذوع األشجار بمادة الريزن 

التي تحتاج الدقة والمهارة عند إضافتها.

ويعرف الريزن بأنه مادة سائلة صمغية، تدمج 

مع منشف بنسب معينة، وتسكب في قوالب، 

وتصبح  تقريبا،  ساعة   24 خالل  وتتصلب 

مشابهة للزجاج.

ويتابع: »يضاف لمادة الريزن أثناء الخلط ألوان 

أو األخضر وغيرها،  األزرق  أو  الزهري  خاصة بها، 

وهي ألوان )بودرة(، وتضاف بالدرجة التي نرغب 

بها«.

األشجار  جذوع  جمالية  أن  ويرى 

فتبدو  بالريزن،  بمزجها  تزهو 

القطعة كأنها لوحة فنية التقطت 

من إحدى مشاهد الطبيعة الساحرة.

جذوع الشجر بإضافات 
ال تغير طبيعتها

قطع  معظم  أن  المحاميد  ويؤكد 

أو  يشتريها  التي  األشجار 

أمنية«  »بموافقة  يجمعها 

على  تحافظ  قوله،  وفق 

لكنه  طبيعتها، 

يحولها لمفردات فنية بفضل إضافة بعض 

الرتوش عليها.. ويقوم بتنظيف جذوع األشجار 

تكون  فعادة  بالعمل،  البدء  قبل  ومعالجتها 

بتجفيفها  يهتم  كما  واألوساخ،  باألتربة  مليئة 

من الماء بداخلها لمدة تتراوح من 4 إلى 6 شهور، 

وهناك قطع كبيرة يتطلب تجفيفها وقت أطول 

يصل لعام تقريبا.

مراحل عمل 
وتنفيذ القطع

ويشرح المحاميد مراحل عمل تنفيذ 

القطع الفنية بقوله »نحضر قطعة 

بأبعادها  الفكرة  ونرسم  الخشب 

ونقدر  بمقاساتها،  الرباعية 

المناسب  الحديد  سماكة 

نوعين  »هناك  أن  مبينا  لها، 

الذي  المعالج  الخشب  من 

الخشب  وهناك  نشتريه، 

نقوم  والذي  الطبيعة  من  الجاف 

بمعالجته«.

يصممها،  التي  القطع  ومن 

طاوالت  سفرة،  طاوالت 

خدمة،  طاوالت  وسط، 

وحدات  أرفف،  براويز، 

ساعات،  إضاءة، 

وأطباق،  أكواب  صواني، 

والتسلية  الذكاء  وألعاب 

مثل »الشطرنج«.

المعارض  من  بالعديد  شارك  وقد 

اليدوية،  بالحرف  تعنى  التي  والبازارات 

كر  يستذ و

عرض  أول  بأن 

تحظ  لم  ألعماله 

برضا  قطعه 

بحكم  الجمهور، 

معرفتهم  عدم 

أن  إال  العمل،  بقيمة 

والحجر  كورونا  فترة 

أتاحت  بالمنازل، 

الفرصة له ولآلخرين للتعرف أكثر إلى جمالية 

فن دمج الخشب بالريزن.

رقعة الشطرنج

يصف المحاميد القطع التي ينتجها بأنها تنفذ 

الفنون  وهواة  الرائي  تستوقف  ولذلك  بـ»روح«، 

الطبيعية.

صممها  حيث  شطرنج«،  »رقعة  مؤخرا  ونفذ 

أنها  مبينا  فريدة،  بمهارة  خشبية  قطعة  على 

فشيئا،  شيئا  وتطورت  بسيطة،  بفكرة  بدأت 

المتابعين  من  العديد  إعجاب  القت  أن  إلى 

كما  وفيسبوك،  إنستغرام  على  حسابيه  عبر 

عبر  مشاهدة  مليون   11 يقارب  ما  حصدت 

تطبيق تيك توك.

لمفرداته  »الواكس«  مادة  المحاميد  ويضيف 

الفنية، وهي مادة شمعية مصنوعة من خليط 

»صديقة  الطبيعية  والشموع  الزيوت  من 

للبيئة« يصنعها بنفسه.

ويقول: »بحثت كثيرا عن كيفية تصنيع هذه 

مهندس  وهو  عمتي  بابن  واستعنت  المادة، 

كيميائي؛ للحصول على المعادلة الكيميائية«، 

معلال ذلك بالقول: »حتى ال تكون المادة الناتجة 

وال  البشري،  لالستخدام  صالح  ويكون  سامة، 

هذه  أن  كما  الفنية،  للقطع  إضافته  عند  يؤذي 

المادة تتميز بأنها تحافظ على القطعة مثلما هي 

تسويقها  تم  أعماله  أن  ويوضح  الطبيعة«..  في 

النرويج،  ألمانيا،  منها  الخارج،  في  دول  لعدة 

كندا، أستراليا، السويد، وغيرها.

فضيحة الملفوفهوايته تقليد أصوات األسلحة
عن  كثيرة  قصص  سماع  على  اعتدنا 

أصوات  تقليد  مواهب  يمتلكون  أشخاص 

شخصيات مشهورة أو بعض الحيوانات، إال 

أن المسن العراقي مام خدر سيدو )72 عاما( 

أصوات  بتقليده  المرة  هذه  المألوف  خالف 

جعله  ما  وهذا  والثقيلة،  الخفيفة  األسلحة 

صاحب موهبة نادرة.

الحدودية  القرى  إحدى  في  سيدو  يسكن 

قضاء  ضمن  سيدكان  لناحية  التابعة 

بكردستان  أربيل  محافظة  في  سوران 

العراق، وهو أب لـ9 أوالد وبنت واحدة.

ويمتلك سيدو موهبة تقليد أصوات األسلحة 

كيه  »بي  رشاش  ومنها  والخفيفة،  الثقيلة 

 )RPG( جي«  بي  »آر  وقذيفة   )PKS( إس« 

»الدوشكة«  للطائرات  المضاد  والرشاش 

الطائرات  قصف  وكذلك  والكالشينكوف، 

وغيرها.

في  مقاتال  كان  عندما  سيدو  موهبة  وظهرت 

سبعينيات  منذ  الكردية  القوات  صفوف 

مع  أكثر  موهبته  ونمت  الماضي،  القرن 

الصواريخ  أصوات  يومي  بشكل  سماعه 

والقذائف واألسلحة الخفيفة والثقيلة.

هذه  أصوات  بسماع  وشغفه  موهبته 

تقليد  على  القدرة  يمتلك  جعاله  األسلحة 

واحدة  دفعة  دقيقة   20 لنحو  أصواتها 

السن  تقدم  مع  لكن  توقف،  دون  من 

بإعاقة  مؤخرا  وإصابته  ومرضه 

القدرة  أفقدته  اليسرى  قدمه  في 

ال  وبات  طويل،  لوقت  التقليد  على 

ألكثر  األصوات  يقلد  أن  يستطيع 

من دقيقتين تقريبا.

بندقية »برنو«
ال تختلف درجات شغف تقليد 

بالنسبة  األسلحة  أصوات 

بعضها  عن  العراقي  للمسن 

صوت  أن  يؤكد  أنه  إال  أبدا، 

بندقية »برنو« )Brno( يشعره 

بلّذة استثنائية تختلف عن شعوره بتقليد 

سنوات  رافقته  البرنو  إن  إذ  األخرى،  األنواع 

طويلة، وكانت صديقه المقرب أياما وليالي، 

ولم تغب عنه بين جبال ووديان كردستان؛ 

من  أكثر  صوتها  تقليد  إلى  يدفعه  ما  وهذا 

وهو  حتى  يومي  وبشكل  األخرى  األسلحة 

على فراش المرض.

هذه الموهبة جعلت لصاحبها مكانة خاصة 

وكان  وأقربائه،  وأهله  قريته  سكان  بين 

ُيطلب منه -قبل مرضه- المشاركة بتقليد 

أصوات األسلحة في أغلب الجلسات العامة، 

في  يحضر  وعندما  السهرات،  في  سيما  ال 

بسماع  مبهورين  الجميع  ينصت  ما،  مكان 

صوته وكيف ُيقلد أصوات األسلحة.

يستسلم  لن  أنه  العراقي  الُمسن  ويؤكد 

أصوات  تقليد  في  وسيستمر  للمرض 

لثوان  ولو  حتى  يومي  وبشكل  األسلحة 

قليلة.

االبن يفشل في التقليد
من  كثير  حاول  متفاوتة،  فترات  خالل 

إال  موهبته،  تقليد  سيدو  وأقرباء  أصدقاء 

محاولة  ومنها  بالفشل،  باءت  المحاوالت  أن 

ابنه آراس الذي حاول مرات عدة وفي فترات 

يفلح  لم  لكنه  والده،  موهبة  تقليد  مختلفة 

رغم تدريباته المتواصلة.

آلراس  كبيرة  شهرة  حققت  الوالد  موهبة 

وإخوته، كما يقول للجزيرة نت، ويشير إلى 

أنه عندما يذهب إلى أي مكان ينادونه »بابن 

ُمقّلد أصوات األسلحة«.

يتدّرب  والده  كان  كيف  االبن  يستذكر 

بشكل يومي قبل مرضه على تقليد أصوات 

مرات  وحاول  ساعات،  لعدة  األسلحة 

التي  الموهبة  هذه  يتعلم  أن  عدة 

جميع  لكن  النادر«،  بـ»الفن  يصفها 

محاوالته باءت بالفشل.

اإلهمال وضياع 
المواهب

آمانج أحمد  الناشط والصحفي  أما 

فيرى  سوران-  قضاء  سكان  -من 

سيدو  فيها  نشأ  التي  البيئة  أن 

عاشها  التي  حياته  وطبيعة 

لسنوات طويلة متنقال بين الجبال 

والوديان، وحمله السالح كانت وراء 

حّبه تقليد أصوات األسلحة.

أنتوني  األسترالي  الوزراء  رئيس  أعلن 

المسؤولين  كبار  مع  اجتمع  أنه  ألبانيز 

المرتفعة  التكلفة  لمناقشة  الخميس 

»كي  مطاعم  سلسلة  قرار  إثر  للخس، 

اف سي« المحلية استبدال هذه الخضر 

بالملفوف في شطائر البرغر الخاصة بها.

أنتوني  الوسط  يسار  زعيم  وصف  وقد 

الوجبات  مطاعم  سلسلة  قرار  ألبانيز 

أن  مازحًا  »مجنون«،  بأنه  السريعة 

الوضع أصبح يشكل »أزمة« وطنية. وقال 

ألبانيز إلذاعة »كيس اف ام« في سيدني 

قرار  هذا  الخس،  مثل  ليس  »الملفوف 

موضوع  »سأطرح  وأضاف  خاطئ«. 

أعمال  جدول  على  الملفوف  فضيحة 

اجتماع مجلس الوزراء«.

تصل  بنسبة  الخس  أسعار  وارتفعت 

إلى 300 في المائة في المدن األسترالية، 

وارتفاع أسعار  األخيرة  الفيضانات  بفعل 

خس  رأس  سعر  وازداد  العالمية.  الوقود 

ثمانية  حوالي  إلى  دوالرين  من  األيسبرغ 

دوالرات في سيدني وملبورن.

اف  »كي  مطاعم  أبلغت  لذلك،  نتيجة 

سي« العمالء األستراليين أنها ستخفض 

االعتماد على الخس في منتجاتها لصالح 

الخس  بين  بالتساوي  يجمع  مزيج 

والملفوف.

الخس  أسعار  بأّن  السلسلة  وأفادت 

إلى  دفعتها  أستراليا  في  المرتفعة 

من  بمزيج  المكّون  هذا  عن  االستعاضة 

البرغر  شرائح  في  والخس  الملفوف 

أثار  التي تقدمها، مما  والمنتجات األخرى 

امتعاض الزبائن الذين اعتبروا أّن النكهة 

شهدت تراجعًا.

لم  حال  »في  للزبائن  الشركة  وقالت 

سوى  عليكم  ما  التغيير،  هذا  ُيناسبكم 

مكّون  وإزالة  تخصيص  زر  على  النقر 

الخس من المنتج الذي تختارونه«.

القرار  هذا  جراء  سي«  إف  »كاي  وطالت 

مواقع  عبر  ناشطين  من  انتقادات 

»إّن  تويتر  عبر  أحدهم  وكتب  التواصل. 

يجعلني  بالملفوف  الخس  استبدال 

كاي  لدى  كلها  وجباتي  في  التفكير  أعيد 

وجبات  خمس  أو  أربع  هناك  سي،  إف 

إلى  الملفوف  إدخال  قبل  آكلها  كنت 

الوصفة، إنه خيار غريب«.

اليابسة وأغصانها،  من جذوع األشجار 
الحسين محمد  األردني  المهندس  تمكن 

المحاميد من تنفيذ ديكورات داخلية 
أرجاء المنزل. الحياة والسكينة على  تضفي 

والريزن مادة كيمائية تعد أحد أنواع 
اللدائن الصلبة بالحرارة، وهي شديدة 
والمواد  االلتصاق ومقاومة لالحتكاك 

الكيمائية سواء كانت أحماض أو قواعد 

أو مذيبات، وتشكل طبقة عازلة عند 
جفافها.

إنتاج مفردات فنية  ويعمل الحسين على 
الطبيعة اآلسر،  غير تقليدية تحاكي جمال 

فلكل قطعة حكاية خاصة وأسلوب مغاير 
للقطع األخرى، ال سيما عند مزج قطعة 

الخشب بمادة الريزن، التي احترف 
ببراعة الفتة. التعامل معها وتطويعها 
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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(

2:30العالم الجوارسي، الهيمنة

HINDI5:15

8:15العالم الجوارسي، الهيمنة

HINDI10:45
سينما المول )3(

NEPALI 1:30

 4:00 مافريك، توب غان

6:15العالم الجوارسي، الهيمنة

9:00مافريك، توب غان

11:15العالم الجوارسي، الهيمنة

سينما بالزا )1(
TAMIL2:00

TAMIL5:00

TAMIL8:00

TAMIL11:00
سينما بالزا )2(

HINDI2:30

5:30العالم الجوارسي، الهيمنة

8:15العالم الجوارسي، الهيمنة

11:15العالم الجوارسي، الهيمنة

سينما بالزا )3(
1:30العالم الجوارسي، الهيمنة

MALAYALAM4:05

6:15مافريك، توب غان

HINDI8:30

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

حذرت إدارة األرصاد الجوية من رياح قوية متوقعة 

وفي  الساحل  على  متدنية  أفقية  ورؤية  اليوم 

إلى  حارا  اليوم  طقس  يكون  أن  وتوقعت  البحر، 

حار جدا نهارا مع غبار خفيف إلى غبار مثار على 

بعض المناطق. 

وتكون حركة الرياح على الساحل جنوبية غربية 

في البداية تصبح شمالية غربية بسرعة 12 - 22 

عقدة مع هبات تصل إلى 32 عقدة أحيانا، ويكون 

معدل الرؤية األفقية بين 4 و8 كم، وتتراوح درجة 

الحرارة في الدوحة ما بين 38 و44 درجة مئوية.

تدشين كتاب
 »مسيرة نساء المعات«.. األربعاء

ينطلق األربعاء المقبل الحفل الثقافى شخصيات 

معاصرة في نسخته األولى بالتعاون مع المصمم 

العالمى آدم عفارة يتم خالله تدشين كتاب »مسيرة 

نساء المعات في العصر الحديث« للكاتب حمد حسن 

التميمي »بحضور شخصيات سياسية وإعالمية بارزة 

في المجتمع القطري.

يتضمن الكتاب تفاصيل مسيرة 48 شخصية من نساء 

المجتمع القطري والتحديات والتي واجهنها للوصول إلى 

قمة مسيرتهن المهنية، ويسعى العمل لتقديم نماذج 

ناجحة في كافة الميادين ليكون شعاع النور ونبراس 

األمل لجميع الشابات ويقدم لهن اإللهام.

وأكد التميمي أن الكتاب هو النسخة األولى لمشوار 

سيطول ويخلد ليذكر إنجازات العديد من الشخصيات 

التي ينظر إليها بعين القدوات الناجحة، مضيفا أن 

الحفل ستتم إقامته سنويا ليتم تدشين عدة كتب 

تحت مسمى »شخصيات معاصرة« تتناول مسيرة تلك 

الشخصيات.

هذا ويعد الكتاب مشـروعا توثيقيا يتم من خالله 

تسليط الضوء على مسيرة مجموعة من السيدات 

الناجحات والمؤثرات وأهم التحديات والصعوبات التي 

واجهنها لتحقيق طموحهن، ويسعى العمل لتقديم 

نماذج ناجحة في كافة الميادين ومن القطريات 

ومختلف الجنسيات من المقيمات، ليكون شعاع 

النور ونبراس األمل لجميع الشابات ويقدم لهن االلهام 

ليتمسكن بأحالمهن ويسعين وراءها وال يستسلمن 

مهما كانت التحديات أسوة بمن سبقنهن.

ويهدف الكتاب إلى توجيه الشباب نحو قدوات ناجحة 

من العالم العربي يتطلعون لها ويقتدون بها؛ لكيال 

يبحثوا عن القدوة في شخصيات من مجتمعات 

وثقافات مختلفة ال تتناسب تصرفاتهم وأسلوب حياتهم 

مع مجتمعنا العربي المحافظ وتقديم حافز للشباب 

للسعي وراء أحالمهم وعدم االستسالم أمام المطبات 

وتشجيعهم على تحدي العراقيل. 

وتأكيد حقيقة أن الصعوبات لطالما وجدت وال زالت 

موجودة وستكون دائما موجودة ال سيما في وجه 

الشخصيات القيادية والرائدة والتي تبحث عن 

التجديد والخروج من القوالب الجاهزة، فال يجب 

الرضوخ واالستسالم، بل مواصلة السعي إلى حين 

تحقيق األهداف وراء أحالمهم وعدم االستسالم أمام 

المطبات وتشجيعهم على تحدي العراقيل، من خالل 

توثيق مسيرة شخصيات من أجيال مختلفة يوثق 

لمراحل تاريخية مختلفة تعكس التحوالت والتطورات 

التي شهدها المجتمع القطري والمجتمعات العربية 

بصفة عامة. 

الجدير بالذكر ان الكتاب هو األول من نوعه الذي 

يستلهم رؤى العديد من الشخصيات البارزة ويسلط 

عليه الضوء لبيان أن النجاح البد أن يمر بالعديد من 

العقبات، وأن النجاح يولد من رحم المعاناة فال يجب 

الرضوخ واالستستالم بل مواصلة السعي لتحقيق 

األهداف.

ورشة بيئية
في إطار االحتفال بيوم البيئة العالمي تحت شعار 

»ال نملك سوى أرض واحدة« مع األزمات الكوكبية من 

 تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي وزيادة التلوث 

والنفايات،

نظم مركز أصدقاء البيئة 

فعالية بيئية بالتعاون مع 

مركز فتيات الدوحة تحت 

شعار »أنامل مبدعة« 

لتشجيع المشاركين 

على التقليل من النفايات 

بشكل عام والنفايات 

الزجاجية بشكل خاص 

وتحويلها إلى أعمال فنية 

وإبداعية.

وقال فرهود الهاجري، مدير المركز: نحن ال نملك سوى 

هذا الكوكب، فهو موطننا الوحيد، وعلينا المحافظة 

عليه جميعا. وتابع: ندرك أهمية الحفاظ على عناصر 

البيئة المختلفة وإرساء األسس لحمايتها والحفاظ على 

 الثروات الطبيعية .  

نظمها مركز أصدقاء البيئة

خالل حفل »شخصيات معاصرة«

الحقيقة الدينية المتسامية لإلسالم
لم يتعرض دين سماوي أو وضعي أو حتى 

فلسفة شرقية أو أيديولوجية غربية هجينة 

لسيل حاد من العداء والكراهية والحقد كما 

تعرض له الدين اإلسالمي، وربما تزامن ذلك 

مع بداية الدعوة اإلسالمية وبطرق وأساليب 

ذلك الزمان، حيث كانت اإلشاعات المغرضة 

واألحاديث المجالسية العلنية والخفية في 

صدور المشركين والمنافقين ترسم أبشع 

صورة عن دين السالم واإلنسانية العالمي 

»اإلسالم«، وهكذا نشأ اإلسالم في مهد لم 

يتقبله بتاًتا إال من رحم ربي ممن تكشف 

عليه حقيقة اإلسالم كدين عظيم متسام، 

مكتشًفا أن هذا الدين ال يمت بأي صلة بكل 

االفتراءات والخزعبالت التي ملئت بها الصدور 

والمجالس. 

 1439 إن هذا السيناريو تواتر على امتداد 

سنة، حيث شهدت هذه السنوات الطويلة 

حمالت أكثر شراسة وعداء من تلك التي 

تزامنت مع بداية طلوع اإلسالم وأفول الشرك 

والكفر عن الصدور النيرة، وربما كان 

الغربي المستمر في  العداء  السبب في 

انعدام  التاريخية هو  الحقبات  حقبة من 

اإلسالم  ففجر  لإلسالم،  العميقة  المعرفة 

ال يشرق إال في صدور العارفين، فليس 

يوجد أعبد طريق إلى التسليم بهذا الدين 

العظيم إال من خالل التعرف عليه عن قرب 

الغبار عن تلبيس إبليس،  ونفض كل 

المعرفة، ذلك  الرقمي قوض مشقة  فالعصر 

النور الذي كان غائًبا عن كثير من األمم 

اإللكترونية  المواقع  تقدم  فاليوم  السالفة، 

المتوفرة في كل الخوادم  ومحركات البحث 

وافية عن اإلسالم عقيدًة  اإلنترنتية معلومات 

والحقيقة  وعالمية.  وفلسفة  فكًرا  شريعة 

أن شكل العداء لإلسالم هذا تطور مع تطور 

الدولية وتطور وسائل اإلعالم،  العالقات 

العامالن المساهمان في العداء  وأصبح هذان 

المساهمان  العامالن األساسيان  هما ذات 

الصورة الصحيحة لإلسالم  في تقديم 

المضللة  الصورة  وتصحيح  والمسلمين 

آالته  الغرب بواسطة مختلف  التي قدمها 

العلنية  واالقتصادية  واإلعالمية  السياسية 

التقديم  منها والدسيسة، حيث لن يتم هذا 

الصحيح لإلسالم المتسامي إال من خالل 

جهود أبناء األمة األوفياء الذين يذودون عن 

دينهم بكل صدق وجدارة، فاألمر بحاجة 

والجماعية  الشخصية  الجهود  لتكثيف 

األمة  تصبح  بحيث  والوطنية،  المؤسسية 

أجمع في طابور واحد متراص، وهذا األمر 

ممكن مع االستبصار بأهمية ذلك وحجم 

الضرر الواقع على األمة وأبنائها إن لم 

الفتنة  يتخذ موقف جماعي للحد من هذه 

إبليس.  ووعد  العظمى، 

إن اإلسالم واجه خصومات كبيرة من مختلف 

األطراف، حيث حورب في مختلف وسائل 

اإلعالم التقليدية من صحف ومجالت وتلفزيون 

وإذاعة، إضافًة إلى وسائل اإلعالم الجديد من 

مواقع إلكترونية ومنصات اجتماعية تفاعلية، 

إضافًة إلى الكتب واألفالم والمناهج التعليمية 

الرسوم الكاريكاتيرية واإلعالنات والدعايات 

الغربية الموجهة، فأظهرت هذه الوسائط 

والوسائل المسلمين في إحدى الصور التالية: 

مالك آبار بترول ونفط متصابين، إرهابيين 

وعنصريين ودمويين، قاذفي قنابل مفخخة، 

تجار جشعين، كما أظهرت اإلسالم على أنه: 

دين كذب وتحريف للحقائق، دين سيف 

وعنف، دين تهالك على الشهوات والملذات. 

وكما هو واضح وجلي أيها القارئ الكريم، 

فكل هذه أكاذيب كبرى وافتراءات عظيمة 

قدمت تفسيرات ومفاهيم مغلوطة لما ورد في 

المرجعية اإلسالمية الموجهة المتمثلة في 

القرآن الكريم وعبرت عنها بهذه التعبيرات 

واهمًة الجماهير في المعمورة بأن اإلسالم 

والمسلمين محكومون بصفة الوحشية 

والبربرية.

إن هذا العداء الذي يتصاعد على مر األيام 

والسنين والعقود جاء بسبب عوامل عمقت 

من تأثير عاملي العالقات الدولية والتفجر 

االتصالي اإلعالمي اآلنفين، حيث لعبت 

الحروب الصليبية دوًرا في ترسيخ فكرة 

تخلف العرب ورسم صورة أن اإلسالم دين 

االنتقام والوحشية، إضافًة إلى التأثير السلبي 

للحقبة االستعمارية وكتابات المستشرقين 

المنظمة حول الدين وأهله، إضافًة إلى 

التحيز الشعبي الغربي ضد العرب واإلسالم 

والمسلمين والذي يعود بشكل رئيسي إلى 

الصراع التاريخي بين المسلمين والصهاينة 

وتأثير هذا الصراع على اليهود األميركيين وهم 

يملكون القبضة المطلقة على كافة وسائل 

اإلعالم الغربية وبعض الوسائل العربية 

الموالية الخائنة. 

قارئي العزيز، أصبحنا في زمان ال نعلم فيه 

من هو المسلم الحقيقي الذي يصطف مع 

جموع المسلمين، صفوفنا مخلخلة ومليئة 

بالمنافقين الذين يتاجرون بالدين بيًعا 

وشراًء، صفوفنا مفخخة، يصطف معنا 

الخائن الداعشي الذي خان عقله واتبع ديًنا 

ال يشبه اإلسالم، رافًعا لشعارات تحمل 

اإلسالم وتبطن الدمار والهالك، يصطف معنا 

من يعرف نفسه أنه مسلم علماني، ذلك 

المسكين المقلد الذي ال يدرك أن هذا التركيب 

ال يصح نهائًيا مع اإلسالم، ورغم ذلك فإنه يرفع 

هذا الشعار الهجين ليحقق أهدافه التشويهية 

والتمييعية الدنيئة ليحصر الدين في 

المسجد أو حتى يلغيه من مظاهر الحياة 

العامة، يصطف معنا الكتاب واإلعالميون 

الذين باعوا ذممهم وعقولهم للغرب، فأصبحوا 

يألفون وينتجون ويوزعون مواد مغلوطة 

تدس السم بالعسل، متمحورة حول اإلسالم 

وموقعة بأسماء أبنائه، يصطف مع جموعنا 

الكثير من أشياع الشيوعيين وفروخهم الكثير 

من أذناب اليهود ومرتزقتهم، جحافل من أبناء 

العم سام الخاضعين األوفياء، الكثير ممن ال 

يمكن حصرهم في فئات، وإن اجتهدنا، ويمكن 

تصنيفهم في فئة أهل الرغبات الوضيعة 

والمصالح المادية التافهة، اليوم يا صاحبي 

يتعالى تساؤل هام مفاده: من هو العدو 

الحقيقي لإلسالم؟ أو كم هم أعداء اإلسالم 

الداخليون والخارجيون؟ تساؤل هام، واإلجابة 

عليه جارحه، خاصة أن العدو الداخلي هو أخ 

لنا في الدين وعدو لنا غاشم مستتر!

قارئي العزيز، إننا نحتاج إذن، وبشكل 

عاجل، إلى وعي إسالمي كبير يستنهض 

جذوة الحركة اإلسالمية السامية وتسديد 

هدفها نحو بيان الحق وإزهاق الباطل.

khawlamortazawi@gmail.com
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إعالمية وباحثة أكاديمية 

 جامعة قطر

{ حمد حسن التميمي 

يتضمن تفاصيل مسيرة 
»48« شخصية من  

المجتمع القطري
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يحتوي على شريحة »آبل سيلكون«

»مـاك بـوك« الجـديد

أطلقت شركة »آبل« األميركية للتكنولوجيا 

»ماك  المحمول  الحاسوب  جهاز  رسميا 

تصميمه  المعاد   )MacBook Air( آير«  بوك 

محسنة  وشاشة  أسرع  جديدة  بشريحة 

بشكل كبير.

خالل  الجديد  الجهاز  عن  الشركة  وكشفت 

للمطورين«  السنوي  »المؤتمر  فعاليات 

الخاص بها »دبليو دبليو دي سي 2022«.

يتم  لم  والذي  تصميمه  المعاد  والجهاز 

تحديثه منذ أواخر عام 2020، أصبح يحتوي 

 Apple( سيلكون«  »آبل  شريحة  على  اآلن 

»إم2«  المسماة  الثاني،  الجيل  من   )Silicon
)M2(، وهيكل دون مروحة. ويتوفر الحاسوب 

الجديد بأربعة ألوان، وشاشة جديدة فائقة 

 Liquid( ريتينا«  »ليكويد  نوع  من  الدقة 

13.6 بوصة. Retina( مقاس 
آير  بوك  ماك  جهاز  لتصميم  وبالنسبة 

الجديد، فهو يتبع تصميم طراز ماك بوك برو 

14 و16 الحاليين اللذين تم إصدارهما أواخر 
العام الماضي. ومثل الطرازين المذكورين، 

بمظهر  الجديد  المحمول  الحاسوب  يتمتع 

المنحنية  الزوايا  من  بداًل  بالكامل  مربع 

بلطف التي كان يحتوي عليها طراز ماك بوك 

آير السابق.

جميع  الجديد  الطراز  يضم  لم  ذلك،  ومع 

 ،2021 برو  لطرازات  اإلضافية  المنافذ 

دي«  »إس  لبطاقة  فتحة  أيضا  يدعم  وال 

 )HDMI( آي«  إم  دي  »إتش  ومخرج   )SD(

بمنفذي  فقط  ويكتفي  خارجية،  لشاشة 

 USB-C( ثندربولت«  بي-سي  إس  »يو 

المحمول  الحاسوب  ويدعم   .)Thunderbolt
السريع  الالسلكي  الشحن  معيار  الجديد 

.)MagSafe( »من نوع »ميغاسيف

فقط،  مم   11.3 الحاسوب  سمك  ويبلغ 

وهو  فقط،  كيلوغرام   1.2 حوالي  ويزن 

والرمادي،  الفضي،  ألوان  بخيارات  يأتي 

والنجمي، واألسود.

مقاس  الجديدة  ريتنا  ليكويد  شاشة  أما 

الجهاز، فأصبحت  المدمجة في  13.6 بوصة 
سابقتها،  من   %  25 بنسبة  سطوًعا  أكثر 

شمعة   500 إلى  السطوع  ذروة  تصل  حيث 

في المتر المربع، وتدعم مليار لون.

محدثة  كاميرا  المحمول  الحاسوب  ويدعم 

 3 من  بمصفوفة  متصلة  بكسال   1080 بدقة 

مكبرات  بأربعة  صوت  ونظام  ميكروفونات 

صوت.

مجتمعة  المنظومة  هذه  إن  الشركة  وقالت 

الفيديو،  مكالمات  تحسين  إلى  تهدف 

»الصوت  خاصية  أيًضا  تدعم  أنها  موضحة 

 Dolby( أتموس«  »دولبي  نوع  من  المكاني« 

.)Atmos
ويحتوي الجهاز على لوحة مفاتيح »ماجيك« 

صف  على  بدورها  تحتوي  التي   ،)Magic(

خاصية  مع  الوظائف  مفاتيح  من  كامل 

إلى  باإلضافة   ،)Touch ID( دي«  آي  »تاتش 

 )Force Touch( »لوحة تحكم »فورس تاتش

كبيرة.

»إم2«  شريحة  مع  أنه  إلى  آبل  وأشارت 

أداء  أصبح  المثال،  سبيل  على  الجديدة، 

كت  »فاينال  الفيديوهات  تحرير  برنامج 

 %  40 بنسبة  أسرع   )Final Cut Pro( برو« 

يعمل  الذي  آير  بوك  ماك  أداء  من  تقريًبا 

أسرع  وفوتوشوب   ،)M1( »إم1«  بشريحة 

بنسبة تبلغ 20 %.

الجهاز  في  البطارية  عمر  إن  الشركة  وتقول 

التشغيل  مع  ساعة   18 يصل  الجديد 

الشاق.  والعمل  للفيديوهات  المستمر 

ويأتي الجهاز مع محول طاقة اختياري بقدرة 

 30 في   %  50 يبلغ  ما  شحن  يمكنه  واطا   67
دقيقة.

المعاد  آير  بوك  ماك  جهاز  سعر  ويبدأ 

تصميمه من 1199 دوالًرا إلصدار 8 غيغابايت 

 )RAM( »رام«  العشوائي  الوصول  ذاكرة  من 

نوع  من  تخزين  ومساحة  غيغابايت  و256 

.)SSD( »إس إس دي«

و512  رام  ذاكرة  غيغابايت   8 إصدار  أما 

فيأتي  التخزين  مساحة  من  غيغابايت 

1499 دوالرا. وسيظل سعر جهاز ماك  بسعر 

بوك آير الذي يعمل بشريحة »إم1« القديمة 

بـ999 دوالرا.

أسرار استعمال كاميرات الهواتف

ــــن ــــي ــــرف ــــحــــت ــــم ــــــر ال ــــــصــــــوي ت

ما  على  الحديثة  الذكية  الهواتف  تشتمل 

 )Pro( »يعرف باسم الوضع االحترافي »برو

التحكم  إمكانية  للمستخدم  يتيح  الذي 

الصورة،  وألوان  السطوع  درجة  في  اليدوي 

يد  إلى  تحتاج  هذه  الضبط  عمليات  ولكن 

هادئة وخبيرة بما تفعله.

»تيلتاريف.دي«  االتصاالت  بوابة  وأشارت 

األلمانية إلى أن هذه اإلعدادات ال تسمح بها 

الهواتف الذكية في الوضع القياسي بغض 

في  ولكن  المشغل،  الفالش  عن  النظر 

الهواتف  ألصحاب  يمكن  االحترافي  الوضع 

درجة  يدويا:  إعدادات   3 ضبط  الذكية 

بـ»آي  يعرف  ما  أو  المستشعر  حساسية 

وتوازن  التعريض،  ومدة   ،)ISO( أو«  إس 

اللون األبيض )ضبط درجة حرارة األلوان(. 

أشار  االحترافي،  الوضع  أهمية  ولتوضيح 

أن  إلى  األلمانية  االتصاالت  بوابة  خبراء 

للتصوير  كافيا  يعتبر  القياسي  الوضع 

في ظروف اإلضاءة الجيدة، كما أن الوضع 

جيدة  بصورة  اآلن  متطورا  أصبح  الليلي 

السيئة  اإلضاءة  ظروف  في  الصور  اللتقاط 

مثل الظالم والشفق، إذ تقوم مستشعرات 

المظلمة  النطاقات  سطوع  بزيادة  الكاميرا 

في  واضحة  الفروق  وتكون  الصورة.  في 

االحترافي  الوضع  بين  األحيان  بعض 

سطوع  مدى  أن  إال  القياسي،  والوضع 

الصورة الليلية يظل مسألة تخضع للذوق 

الشخصي في النهاية.

الحامل الثالثي

وعلى الرغم من أن قيمة حساسية الضوء 

العالية تزيد من درجة السطوع، فإنها تزيد 

في الوقت نفسه درجة تشويش الصورة، 

غير  الصورة  جعل  إلى  بدوره  يؤدي  ما  وهو 

الهواتف  أصحاب  على  ويتعين  واضحة، 

عند  وهدوء  بثبات  الجهاز  حمل  المحمولة 

مثل  وفي  طويلة،  تعريض  مدة  ضبط 

األلمانية  البوابة  نصحت  الحالة  هذه 

باستعمال حامل ثالثي أو حمل الهاتف مع 

وجود سطح صلب داعم للكوع.

إلى  المحمولة  الهواتف  أصحاب  ويحتاج 

اإلعدادات  الستعمال  التدريب  بعض 

التحلي  ومع  سليمة،  بصورة  اليدوية 

التوازن  إلى  الوصول  الصبر يمكن  ببعض 

الصحيح بين قيمة حساسية الضوء ومدة 

نتائج  أفضل  على  للحصول  التعريض 

التصوير في ظل ظروف اإلضاءة السيئة.

جودة  تحديد  في  المستخدم  رغب  وإذا 

االحترافي،  الوضع  استعمال  دون  الصورة 

طريق  عن  بذلك  القيام  يمكنه  فإنه 

اإلعدادات  إلى  تصل  التي  التطبيقات 

اإلضافية للكاميرا.

تحذير لمستخدمي هواتف أندرويد

خــدعــة لــســرقــة األمــــوال

تحمل  -التي  االحتيال  عملية  وتبدأ 

 SMS( فاكتوري«  إس  إم  »إس  اسم 

دفع  وتنبيهات  بإخطارات   -)Factory
وتزعم  الشاشة  على  تظهر  بسيطة 

أنها توفر للمستخدم وصوال مجانيا إلى 

األلعاب المتميزة واألفالم الرائجة.

وفي حال الضغط عليها، يتم حث مالك 

الجهاز على تنزيل تطبيق يمنحه بعد 

ذلك إمكانية الوصول إلى المحتوى من 

تفاصيل  أي  تسليم  إلى  الحاجة  دون 

تتعلق ببطاقة االئتمان أو البنك.

ال  ولكن  للغاية،  مغريا  هذا  كل  ويبدو 

وبدل  مجانية،  ألعاب  أو  أفالم  توجد 

الهاتف  اختراق  التطبيق  يبدأ  ذلك 

رسائل  إرسال  يمكنه  ثم  واستخدامه، 

هواتف  أرقام  إلى  مدفوعة  نصية 

المستخدم  يعرف  أن  دون  من  تجارية 

ذلك.

وفي الواقع، يختفي التطبيق تماما من 

القائمة، بل ويعيد تسمية نفسه؛ مما 

العثور  تقريبا  المستحيل  من  يجعل 

عليه وحذفه.

ويقول فريق أفاست إنه إذا ظل التطبيق 

على  القدرة  لديه  فإن  مكشوف،  غير 

دوالرا   320 على  تزيد  رسوم  تحصيل 

التطبيق  فيه  يظل  عام  كل 

على الهاتف.

ال  فقد  الضار،  البرنامج  لطبيعة  ونظرا 

بالضرر  دراية  على  المستخدم  يكون 

المالي حتى يتسلم فاتورة هاتفه.

متاح  غير  المزيف  التطبيق  أن  ورغم 

 ،)Google Play( عبر متجر غوغل بالي 

قال  إذ  انتشاره،  يوقف  ال  ذلك  فإن 

ألف   165 منع  وحده  إنه  أفاست  فريق 

عملية  ضحية  الوقوع  من  مستخدم 

االحتيال، وهذا يعني أن كثيرين وقعوا 

ضحية للهجوم.

مناطق  في  اآلن  حتى  التطبيق  ورصد 

المتحدة  المملكة  ذلك  في  بما 

والواليات المتحدة وأوروبا رغم أن أكبر 

والبرازيل  روسيا  في  أنها  يبدو  أهدافه 

واألرجنتين وتركيا.

ويقول الفريق إنه من الضروري أن يظل 

تأهب  حالة  في  أندرويد  مستخدمو 

المتاجر  من  التطبيقات  تنزيل  وعدم 

متأكدين  كانوا  إذا  إال  الرسمية  غير 

بنسبة 100 % من أنها آمنة للتثبيت.

الرسائل  تعطيل  أيضا  الجيد  ومن 

مع  تقييدها  أو  المميزة  القصيرة 

ذلك  ألن  تستخدمها  التي  الشبكة 

دون  من  الزائدة  الرسوم  ظهور  سيوقف 

إذنك.

يستهدف تهديد جديد جيوب أصحاب الهواتف 
الذكية التي تعمل بنظام أندرويد )Android( بفاتورة 

لم يتوقعوها أبدا، حسب تقرير حديث لموقع 
.)Express( »إكسبريس«

ويقول خبراء األمن من فريق »أفاست« )شركة أمن 
معلومات( إنهم اكتشفوا »تكتيكا جديدا« يخدع 

مستخدمي أندرويد بمئات الجنيهات اإلسترلينية 
سنويا.

»آبل« تحمي مستخدمي »أندرويد«
الموقع  تحديد  شبكة  آبل  شركة  طورت 

الهاتف  طريق  عن   )Where is?( إز«  »وير 

آيباد  اللوحي  والحاسوب  آيفون  الذكي 

الالسلكية  والشبكات  البلوتوث  وتقنية 

عن  البحث  أجل  من  السرعة  فائقة 

مرورا  الحقائب  من  بدءا  األشياء، 

ميدالية  إلى  ووصوال  الهوائية  بالدراجات 

المفاتيح. وكل ما يحتاج إليه المستخدم 

يكون   )Airtag( تاغ«  »أير  تعقب  جهاز  هو 

مركبا في الشيء المراد البحث عنه.

طريق  عن  الموقع  تحديد  عملية  وتتم 

أو  الذكي  الهاتف  على  إز«  »وير  تطبيق 

التعقب  جهاز  ويمتاز  اللوحي،  الحاسوب 

بأنه صغير للغاية )بقطر 3 سم وال يتعدى 

11 غراما(، وتكفي بطارية خلية الزر  وزنه 

لتشغيله لمدة عام تقريبا، باإلضافة إلى 

أنه محمي ضد الغبار واألتربة ورذاذ الماء.

الخصوصية ومنع التعقب

سمح هذا االختراع للعديد من المحتالين 

بطرق  واألشخاص  األغراض  بتعقب 

في  تاغ«  »أير  جهاز  يدس  كأن  احتيالية 

الشخص  سيارة  أو  الحقائب  إحدى 

عمليات  منع  أجل  ومن  تعقبه  المراد 

للمستخدم  تظهر  والمالحقة  التعقب 

الهاتف  شاشة  على  تحذيرية  رسالة 

كان  إذا  اللوحي  الحاسوب  أو  الذكي 

مألوف  غير  تاغ«  »أير  جهاز  معه  يحمل 

ولكي يتم حماية  دائم دون علمه،  بشكل 

يستخدمون  الذين  اآلخرين،  األشخاص 

هواتف أندرويد مثال، من عمليات التعقب 

والمالحقة المحتملة، تقوم أجهزة التعقب 

 24 بعد  تنبيه  صوت  بإصدار  تاغ«  »أير 

ساعة على أقصى تقدير.

ضوئي  ماسح  تطبيق  بنشر  آبل  وقامت 

متجر  في  تاغ«  »أير  التعقب  ألجهزة 

 ،)Google Play( بالي«  »غوغل  تطبيقات 

»تراكر  اسم  التطبيق  هذا  ويحمل 

إلى  ويهدف   )Tracker Detect( ديتيكت« 

مساعدة أصحاب هواتف أندرويد في منع 

محاوالت التعقب والمالحقة.

على  ديتيكت«  »تراكر  تطبيق  عثر  وإذا 

غير  أو  معروف  غير  تاغ«  »أير  تعقب  جهاز 

يقوم  فإنه  القريب،  النطاق  في  مألوف 

تنبيه  صوت  يصدر  لكي  أمر  بإصدار 

عليه  العثور  أجل  من  التعقب  جهاز  من 

أيضا  التطبيق  ويتضمن  بسهولة، 

أجهزة  إيقاف  كيفية  حول  إرشادات 

في  آبل  وأشارت  المعروفة.  غير  التعقب 

كيفية  إلى  ديتيكت«  »تراكر  تطبيق 

استقراء الرقم التسلسلي أو أي معلومات 

مخزنة للمستخدم في جهاز التعقب، وإذا 

تاغ«  »أير  تعقب  بجهاز  يتعلق  األمر  كان 

مفقود أو ضائع، فإنه يمكن استعادته عن 

طريق هذه التعليمات.
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أفضل وجهة

اليابان تستقبل السياح

دراسة الظواهر الجوية المجهولة

أعلنت اليابان، الجمعة، إعادة فتح حدودها الدولية أمام 

السياح بعد إغالق دام عامين بسبب جائحة كورونا.

الحكومة  بأن  )خاصة(  اليابانية  »كيودو«  وكالة  وأفادت 

دولة  لـ98  السياحية  التأشيرات  إصدار  استأنفت 

وبريطانيا  المتحدة  الواليات  ذلك  في  بما  ومنطقة، 

والصين وكوريا الجنوبية وإندونيسيا وتايالند.

على  السياح  استقبال  الستئناف  السلطات  وتخطط 

نطاق واسع من جميع أنحاء العالم بحلول نهاية يونيو 

حسب  الجاري، 

الوكالة.

الوكالة  ونقلت 

النقل  وزير  عن 

تيتسو  والسياحة 

في  قوله  سايتو، 

صحفي،  مؤتمر 

»ستبذل  بالده  إن 

الستعادة  جهودا 

إجراءات  بين  الموازنة  خالل  من  السياحة،  على  الطلب 

مكافحة الفيروس واألنشطة االجتماعية واالقتصادية«.

من  األولى  المجموعة  وصول  المتوقع  من  بأنه  ونوه 

السياح خالل األسبوع المقبل على أقل تقدير.

قيود  تدريجيًا  اليابان  خففت  الماضي،  مارس  وفي 

جائحة كورونا على المسافرين الدوليين، حيث فتحت 

حدودها لرجال األعمال والطالب والمواطنين اليابانيين.

 40 الستقبال  هدفا  اليابان  حددت  الوباء،  تفشي  وقبل 

مليون زائر أجنبي لدورة األلعاب األولمبية.

إنها  الخميس،  »ناسا«،  األميركية  الفضاء  وكالة  قالت 

ستشكل فريًقا لدراسة الظواهر الجوية المجهولة وغير 

حاليا  والمستخدم  األحدث  المصطلح  وهو  المحددة، 

لإلشارة إلى »األجسام الطائرة المجهولة«.

الجديد »سيبدأ  المستقل  الفريق  أن  وأضافت في بيان 

وقت  في  عمله، 

الخريف  من  مبكر 

لفحص  المقبل، 

ال  التي  األحداث 

تحديدها  يمكن 

طائرات  أنها  على 

طبيعية  ظواهر  أو 

معروفة«.

فهم  أن  وأوضحت 

»يهم  الجوي  الغالف  في  تحدث  التي  المجهولة  الظواهر 

األمن القومي والسالمة الجوية«.

من  المشاهد  هذه  لدراسة  تخطط  أنها  إلى  وأشارت 

أن  على  دليل  وجود  عدم  على  مشددة  علمي،  منظور 

الظواهر الجوية غير المحددة »هي من خارج األرض«.

»أفضل  جائزة  على  التركية  اسطنبول  مدينة  حصلت 

 Global« مجلة  ِقبل  من  الممنوحة  أوروبا«  في  وجهة 

بقطاع  المتخصصة  األميركية   »Traveler Magazine
السياحة.

لوتوس  نادي  في  الخميس،  أقيم  حفل  خالل  ذلك  جاء 

بوالية نيويورك األميركية.

المجلة، حيث  الجائزة بناء على تصويت قراء  وتم منح 

الثانية  المرتبة  في  البرتغالية  لشبونة  مدينة  جاءت 

ومدينة كراكاو البولندية في المرتبة الثالثة.

والسياحي  الثقافي  الملحق  رئيس  الجائزة  واستلم 

التركي في نيويورك حسين باش تورك.

جائزتي  على  الدولي  إسطنبول  مطار  حصل  وكذلك 

مطار  و»أفضل  للعائلة«  صديق  دولي  مطار  »أفضل 

ترانزيت«.

وتسلم الجائزتين مدير االتصاالت المؤسسية لدى مطار 

إسطنبول غوكهان شنول.

تقنية جديدة لعالج القلب
طور فريق بحث في معهد ويس بجامعة هارفارد تقنية 

القلبية  الكبيرة  للخيوط  األبعاد  ثالثية  بالطباعة  تعمل 

الطويلة التي تتطور إلى خيوط شبيهة بالعضالت والتي 

عناصر  الجديدة  الطريقة  تحاكي  تتقلص.  أن  يمكنها 

كافية  بدرجة  سميك  نسيج  إنتاج  مع  القلب  انقباض 

الستخدامه في عالجات القلب المتجددة.

النظام عبارة عن تنقيح لتقنية المعهد الحالية للطباعة 

بإنشاء  الشركة  قامت  حيث  سويفت،  البيولوجية 

مجهريتان،  ركيزتان  منها  لكل  بئرًا،   1050 بها  منصة 

)أي  القدرات  متعددة  الجذعية  بالخاليا  اآلبار  العلماء  مأل 

متعددة(  أشكال  إلى  التطور  على  القادرة  الشابة  الخاليا 

المستخدمة  والخاليا  الكوالجين  بروتين  إلى  باإلضافة 

لتشكيل النسيج الضام.

طول  على  يتماشى  كثيًفا  نسيًجا  المزيج  هذا  يشكل 

يقوم  المجهريتين،  الركيزتين  يربط  الذي  المحور 

عن  الناتجة  العضو  بناء  كتل  برفع  ذلك  بعد  الفريق 

للطباعة  حبر  إلنشاء  ذلك  ويستخدم  الركيزتين، 

الحيوية ويستخدم حركة رأس الطابعة ثالثية األبعاد 

للمساعدة في المحاذاة بشكل أكبر.

صغيرة  قطعة  مجرد  هذه  فإن  البحث،  فريق  وبحسب 

من القلب، وال يزال هنالك الكثير من العمل الذي يتعين 

القيام به قبل التمكن من بناء قلب عضوي مطبوع ثالثي 

األبعاد يعمل بكامل طاقته.

المطبوعة  الخيوط  استخدام  يمكن  أنه  الفريق  يعتقد 

النوبات  تعقب  التي  الندبات  الستبدال  األبعاد  ثالثية 

القلبية، أو إلنشاء نماذج مرضية محّسنة، حتى أنهم قد 

يقومون بترقيع الثقوب لدى األطفال حديثي الوالدة الذين 

يعانون من عيوب خلقية في القلب.

أكبر ديناصور مفترس

ألبوم لجوني ديب

 125 عمرها  متحجرات  أن  علماء  توقع 

رأسه  يشبه  عمالق  لديناصور  سنة  مليون 

البحث  هواة  أبرز  أحد  اكتشفها  التمساح، 

أكبر  إلى  األرجح  على  تعود  األحافير،  عن 

حيوان مفترس عاش في أوروبا على اإلطالق.

ذي  الحيوان  عظام  معظم  على  وعثر 

فصيلة  إلى  ينتمي  والذي  القائمتين 

المتحجرات  السبينوصوريات، هاوي جمع 

الذي  تشايس  نيك  الراحل  البريطاني 

أمضى حياته يتجّول على شواطئ الجزيرة 

إلنجلترا  الجنوبي  الساحل  على  الواقعة 

بحثًا عن بقايا ديناصورات.

ساوثمبتون  جامعة  من  باحثون  واستخدم 

أطلقوا  ما  لتحديد  المتوفرة  القليلة  العظام 

سبينوصور«  روك  »وايت  تسمية  عليه 

ما  على  البيضاء(،  الصخرة  )سبينوصور 

مجلة  الخميس  نشرتها  دراسة  في  ذكروا 

»بير جاي«.وقال كريس باركر، وهو طالب 

دكتوراه والمعد الرئيسي للدراسة، إّن »هذا 

الحيوان كان ضخمًا وتجاوز طوله العشرة 

المقاييس  بعض  إلى  استندنا  وإن  أمتار، 

ربما يمثل أكبر ديناصور مفترس ُعثر عليه 

في أوروبا«.. وفيما أكد باركر أّن توفر مزيد 

من العظام كان ليكون أفضل للدراسة، قال 

تكذب.  ال  »األرقام  إّن  برس  فرانس  لوكالة 

فصيلة  بأكبر  الخاصة  تلك  من  أكبر  هي 

معروفة« ُعثر عليها سابقًا في أوروبا.

عالم  وهو  هولتز،  ريتشارد  توماس  وأّيد 

متحجرات متخصص في األحافير الفقارية 

من جامعة ميريالند لم يشارك في الدراسة، 

المكتشفة  الجديدة  المتحجرات  أّن  فكرة 

»تبدو أنها أكبر« من حيوان مفترس ضخم 

اكُتشفت بقاياه المتحجرة في البرتغال.

يأمل  الذي  سبينوصور«  روك  »وايت  وعاش 

في  جديد،  كنوع  تصنيفه  في  الباحثون 

 125 نحو  قبل  المبكر  الطباشيري  العصر 

مليون سنة.

حيوان  أصغر  يمثل  أّنه  باركر  وأوضح 

عليه  ُيعثر  السبينوصوريات  فصيلة  من 

ثالثة  أو  بمليوني  أصغر  أي  بريطانيا،  في 

ماليين سنة من نوع باريونيكس المعروف.

برؤوسها  السبينوصوريات  وتشتهر 

الطويلة، وتشبه جمجمتها التماسيح خالفا 

لجمجمة التيرانوصورات المربعة.

هذه  تفسر  التي  السائدة  النظرية  وتشير 

كانت  السبينوصورات  أّن  إلى  السمة 

على  وكذلك  الماء  في  الحيوانات  تصطاد 

اليابسة.

انتهاء  على  أسبوع  بعد  ديب،  جوني  الممثل  أعلن 

أنه  هيرد،  أمبير  طليقته  مع  القضائية  مواجهته 

بيك  جيف  اإلنجليزي  الروك  مغني  مع  ألبومًا  سيصدر 

في 15 يوليو.

أغنية   13  »18« عنوان  تحمل  التي  األسطوانة  وتتضمن 

فرقتا  بينهم  من  قديمين  لفنانين  أعمال  بمعظمها  هي 

والمغني  والفنان  أندرغراوند«  و»فيلفت  بويز«  »بيتش 

مارفن غاي، وفقًا لبيان صادر عن ديب وبيك.

 59( ويضم األلبوم أيضًا أغنيتين من تأليف جوني ديب 

المار«  هيدي  ميس  فور  سونغ  إيه  إيز  »ذيس  هما  عامًا( 

و»ساد ماذرفاكن بارايد«.

ونشأت الصداقة بين ديب وبيك عام 2016. وقال بيك )77 

عامًا( عندما بدأنا أنا وجوني العزف معًا، أشعل ذلك روح 

نمزح  »كنا  وأضاف:  اإلبداعية.  وقدراتنا  لدينا  الشباب 

مجددًا،  عشرة  الثامنة  في  بأننا  نشعر  كوننا  شأن  في 

وبالتالي أصبح هذا أيضًا عنوان األلبوم«. 

مجال  في  ديب  لجوني  األول  العمل  ليس  األلبوم  وهذا 

في  عضوًا  عقد  من  ألكثر  الممثل  كان  إذ  الموسيقى، 

فرقة »هوليوود فامبايرز« التي شّكلها مع أليس كوبر وجو 

الذي يشارك حاليًا كضيف شرف في  بيري. وقال ديب 

جولة جيف بيك في أوروبا »إنه شرف كبير لي أن أعزف 

وأكتب الموسيقى مع جيف، وهو واحد من الكبار«. 

في  نظرت  التي  المحكمة  في  المحّلفين  هيئة  وكانت 

السابقة  زوجته  على  ديب  من  المقامة  التشهير  دعوى 

أصدرت قرارها األسبوع الفائت وقضى بإلزام أمبير هيرد 

عطل  كتعويضات  دوالر  ماليين  عشرة  من  أكثر  دفع 

وضرر للنجم. 

شوهت  عامًا   36 البالغة  الممثلة  أن  الهيئة  واعتبرت 

»واشنطن  صحيفة  في  كتبته  مقال  في  ديب  سمعة 

2018 ووصفت فيه نفسها بأنها شخصية  بوست« سنة 

اسمه  ذكرها  عدم  رغم  األسري،  العنف  تمّثل  عامة 

صراحة في المقال.

المحاكمة  إطار  في  مضادة  دعوى  أقامت  التي  هيرد  أما 

على  الحكم  ففرض  فيرجينيا،  في  جرت  التي  نفسها 

دوالر.  مليوني  بقيمة  وضررًا  عطاًل  لها  يدفع  أن  الممثل 

وحظيت المحاكمة التي استمرت ستة أسابيع باهتمام 

محطات  نقلت  إذ  واسعة  إعالمية  وبتغطية  كبير 

التواصل  شبكات  وتناقلت  مباشرة،  وقائعها  التليفزيون 

االجتماعي مقاطع فيديو منها.


