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الدوحة - قنا - تسلم حضرة صاحب السمو 

البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ 

جاللة  أخيه  من  خطية،  رسالة  المفدى، 

ملك  الحسين  ابن  الثاني  عبدالله  الملك 

تتصل  الشقيقة،  الهاشمية  األردنية  المملكة 

الشقيقين  البلدين  بين  الثنائية  بالعالقات 

وتعزيزها. دعمها  وأوجه 

أيمن  السيد  سعادة  الرسالة  بنقل  قام 

الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  الصفدي 

خالل  المغتربين،  وشؤون  الخارجية  ووزير 

الديوان  في  بمكتبه  له  األمير  سمو  استقبال 

األميري، صباح أمس.

مكتبه  في  السمو،  صاحب  واستقبل 

الشيخ  سمو  أمس،  صباح  األميري،  بالديوان 

األمن  مستشار  نهيان  آل  زايد  بن  طحنون 

المتحدة  العربية  اإلمارات  بدولة  الوطني 

بمناسبة  وذلك  المرافق،  والوفد  الشقيقة، 

للبالد. زيارتهم 

العالقات  استعراض  المقابلة  خالل  وجرى 

تنميتها  وسبل  البلدين  بين  القائمة  األخوية 

إضافة  المجاالت،  مختلف  في  وتعزيزها 

على  المستجدات  من  عدد  مناقشة  إلى 

االهتمام  ذات  والدولية  اإلقليمية  الساحتين 

المشترك.

استقبل مستشار األمن الوطني اإلماراتي

صاحب السمو يتسلم 
رسالة من ملك األردن

التوزيع من »1 - 13« يوليو المقبل

دعـم أسـعـار األضاحي
ضبط السوق خالل 

فترة عيد األضحى المبارك
البيع 
في 

المقاصب 
التابعة 
لشركة 
»ودام« 

الغذائية

وزارة  مع  بالتعاون  والصناعة،  التجارة  وزارة  أعلنت   - قنا   - الدوحة 

األضاحي  أسعار  دعم  مبادرة  عن  الغذائية  »ودام«  وشركة  البلدية 

للمواطنين لعام »1443«هـ، التي تبدأ اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 

األول من شهر يوليو المقبل وتستمر حتى األربعاء 13 من الشهر ذاته 

)رابع أيام عيد األضحى المبارك(.

السوق  ضبط  إلى  تهدف  المبادرة  أن  أمس،  بيان،  في  الوزارة  وأكدت 

األسعار،  في  االستقرار  لتحقيق  المبارك،  األضحى  عيد  فترة  خالل 

خالل  المحلي  السوق  واستقرار  والطلب  العرض  بين  توازن  وخلق 

مواسم معينة يزداد فيها الطلب على العرض، والحد من ارتفاع أسعار 

اللحوم الحمراء غير المبررة في تلك الفترات الموسمية، وتوفير سلعة 

أساسية بسعر مقبول للمستهلكين.

وأشارت إلى أن المبادرة أعطت األولوية لدعم المربين وأصحاب العزب 

الذاتي  االكتفاء  لتحقيق  المحلي،  اإلنتاج  زيادة  على  الوزارة  لحرص 

والوصول إلى األمن الغذائي.

التفتيشية  حمالتها  ستكثف  أنها  والصناعة  التجارة  وزارة  وأكدت 

الخاصة  اإلجراءات  وسالمة  المدعومة  باألسعار  االلتزام  من  للتأكد 

اإلبالغ  المستهلكين على  األضاحي، وحثت جميع  بتنفيذ عملية بيع 

عن أي تجاوزات أو مخالفات.

إعطاء األولوية لدعم 
المربين وأصحاب العزب

مراقبة األسعار وعمل 
توازن بين العرض والطلب

»إحياء االتفاق يعزز أمن المنطقة«

قطر ترحب باستضافة محادثات »النووي«
الدوحة - قنا - رحبت دولة قطر باستضافة جولة 

المتحدة  الواليات  بين  مباشرة  غير  محادثات 

اإليرانية،  اإلسالمية  والجمهورية  األميركية 

منسق  برعاية  الجاري،  األسبوع  خالل  بالدوحة 

االتحاد األوروبي.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان أمس، استعداد 

كافة  تساعد  التي  األجواء  لتوفير  التام  قطر  دولة 

األطراف في إنجاح الحوار.

تتوج  أن  في  قطر  دولة  أمل  عن  الوزارة  وأعربت 

إيجابية  بنتائج  المباشرة  غير  المحادثات  جولة 

العام  في  الموقع  النووي  االتفاق  إحياء  في  تسهم 

»2015«، بما يدعم ويعزز األمن واالستقرار والسالم 

وحوار  لتعاون  جديدة  آفاقًا  ويفتح  المنطقة،  في 

إقليمي أوسع مع الجمهورية اإلسالمية اإليرانية.

واجتمع سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي 

سعادة  مع  أمس،  الخارجية،  لوزارة  العام  األمين 

الخارجية  وزير  مساعد  كني  باقري  علي  السيد 

اإلسالمية  بالجمهورية  السياسية  للشؤون 

استعراض  االجتماع،  خالل  وجرى  اإليرانية، 

عالقات التعاون الثنائي بين البلدين.

استعدادًا للعام األكاديمي »2022 - 2023«

سد شواغر المدارس

العالي،  والتعليم  والتعليم  التربية  وزارة  تقوم 

الدولة  داخل  المقابالت  من  العديد  بإجراء 

أو  اإلدارية  الكوادر  من  المدارس  شواغر  لسد 

التدريسية، استعدادًا لبداية العام االكاديمي 

المقبل »2022 - 2023«.

البشرية  الموارد  إدارة  أن   »$« وعلمت 

مدارس  جميع  في  الشواغر  بحصر  قامت 

وذلك  واإلدارية،  التدريسية  الكوادر  من  الدولة 

أو  الجديدة،  المدارس  من  عدد  افتتاح  بسبب 

للتوسع  قائمة  لمدارس  ومبان  مالحق  إضافة 

في الصفوف الدراسية.

الخيارات  من  العديد  على  الوزارة  تعمل  كما 

من  الوطنية  الكوادر  من  الشواغر  تلك  لسد 

مع  بالتعاون  وذلك  التربية،  كلية  خريجي 

خالل  من  كذلك  قطر،  ألجل  علم  منظمة 

بديوان  »كوادر«  منصة  طريق  عن  التوظيف 

الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، حيث إن 

عملية توظيف الكوادر الوطنية تتم فور اجتياز 

شرط  الشخصية،  المقابالت  الشخص 

الحصول على مؤهل تربوي.

الجاري  العام  بداية  منذ  الوزارة  بدأت  كما 

المتقدمين  بعض  مع  مقــابــالت  عـمل  في 

بعض  أو  الوطنية  الكوادر  من  سواء  للوظائف، 

المقيمين داخل دولة قطر من خريجي كليات 

التربية.

كتب        محمد الجعبري

استقطاب الكوادر الوطنية من خريجي التربية

رئيس جمهورية مالطا: 

قطر 
وسيط نزيه

الدوحة - قنا - أكد 

فخامة الرئيس جورج فيال 

رئيس جمهورية مالطا 

أن السياسة الخارجية 

لدولة قطر جعلت منها بلدا 

على قدر كبير من األهمية 

على المستوى الدولي 

وينظر اليها كوسيط نزيه 

في العديد من القضايا 

االقليمية والعالمية.

وقال فخامته في حوار مع 

وكالة األنباء القطرية، إنه 

مع ظهور مشكلة إمدادات 

الطاقة في أوروبا بسبب 

الحرب الروسية األوكرانية 

فإن دولة قطر أيضا أصبح 

ُينظر اليها كالعب مهم في 

هذا السيناريو.

استعراض عدد من القضايا

وزير الخارجية يتلقى 
اتصاال من نظيرته الفرنسية

دعم قطري 
كامل للمسار 

السياسي 
الليبي

تأييد الحوار 
لحل األزمة 

الروسية 
األوكرانية

تظهر على الحافظة اإللكترونية

رخص القيادة عبر »مطراش«
كتب         محمد أبوحجر 

رخص  إصدار  خدمة  إضافة  عن  للمرور  العامة  اإلدارة  كشفت 

القيادة للناجحين في االختبارات عن طريق تطبيق »مطراش 2«.

شؤون  بإدارة  ضابط   - العامري  سعيد  محمد  أول  المالزم  وأوضح 

تويتر،  بموقع  بحسابها  »المرور«  نشرته  فيديو  عبر  التراخيص، 

القيادة  رخصة  على  الناجحين  حصول  عملية  إجراءات  عن 

البيانات  بإدخال  الخدمة  طالب  يقوم  حيث   ،»2 »مطراش  عبر 

للتوجه  الحاجة  دون  فورًا  وإصدارها  الرسوم  دفع  ثم  الشخصية، 

إلى مراكز الخدمات الستالمها. 

ويمكن  اإللكترونية  الحافظة  في  ظاهرة  الرخصة  ستكون  وتابع: 

إرسال البطاقة عن طريق البريد العام.

ووصل عدد الخدمات اإللكترونية عبر »مطراش 2« إلى »307« وذلك 

أعداد  لتقليل  تهدف  والتي  مؤخرا  جديدة  خدمة   »17« تفعيل  بعد 

رؤية  تحقيق  بهدف  المختلفة  الخدمات  مراكز  في  المراجعين 

)خدمات بال مراجعين(.

»12291« نــقــطــــة .. البـــورصــــة تــواصـــل ارتــفـــاعــهـــا الــمــعــرفــة« ـــة  ـــواب »ب مـــشـــروع  تــطــلــق  الـــعـــدل  وزارة 



السنة )27( - األربعاء 30 من ذي القعدة  1443هـ الموافق 29 يونيو 2022م العدد )9795( نبض الوطن2

تتصل بالعالقات الثنائية وأوجه دعمها وتعزيزها

صاحب السمو يتسلم رسالة من ملك األردن
صاحب  حضرة  تسلم  قنا-  الدوحة- 

ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو 

من  خطية  رسالة  المفدى  البالد  أمير 

ابن  الثاني  عبدالله  الملك  جاللة  أخيه 

الحسين ملك المملكة األردنية الهاشمية 

الثنائية  بالعالقات  تتصل  الشقيقة، 

دعمها  وأوجه  الشقيقين  البلدين  بين 

سعادة  الرسالة  بنقل  قام  وتعزيزها. 

رئيس  نائب  الصفدي  أيمن  السيد 

وشؤون  الخارجية  ووزير  الوزراء  مجلس 

المغتربين خالل استقبال سمو األمير له 

بمكتبه في الديوان األميري صباح أمس.

رئيس  نائب  نقل  المقابلة،  بداية  وفي 

األردني  الخارجية  ووزير  الوزراء  مجلس 

األردنية  المملكة  ملك  جاللة  تحيات 

البالد  أمير  سمو  أخيه  إلى  الهاشمية 

الصحة  دوام  لسموه  وتمنياته  المفدى، 

التطور  القطري  وللشعب  والسعادة 

والنماء.

سعادة  األمير  سمو  حمل  جانبه،  ومن 

ووزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب 

الملك،  جاللة  ألخيه  تحياته  الخارجية 

والعافية  الصحة  بموفور  له  وتمنياته 

من  المزيد  الشقيق  األردني  وللشعب 

التقدم والرخاء.

استعراض  المقابلة  خالل  وجرى 

قطر  بين  الوطيدة  األخوية  العالقات 

واألردن وسبل تعزيزها وتنميتها.

استعراض العالقات األخوية الوطيدة بين البلدين وسبل تنميتها

التأكيد على أهمية الحوار اإلقليمي مع إيران وتقريب وجهات النظر

التطرق إلى مستجدات 
األزمة الروسية ــــ األوكرانية 
والتأكيد على ضرورة الحوار

استعراض العالقات األخوية بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها

صاحب السمو يستقبل 
مستشار األمن الوطني اإلماراتي

السمو  صاحب  حضرة  استقبل  قنا-  الدوحة- 

البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ 

صباح  األميري  بالديوان  مكتبه  في  المفدى، 

نهيان  آل  زايد  بن  طحنون  الشيخ  سمو  أمس، 

العربية  اإلمارات  بدولة  الوطني  األمن  مستشار 

وذلك  المرافق،  والوفد  الشقيقة  المتحدة 

بمناسبة زيارتهم للبالد.

طحنون  الشيخ  سمو  نقل  المقابلة،  بداية  وفي 

بن زايد آل نهيان تحيات كل من صاحب السمو 

دولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ 

وصاحب  الشقيقة،  المتحدة  العربية  اإلمارات 

نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو 

حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس 

دبي، إلى أخيهما سمو األمير المفدى وتمنياتهما 

وللشعب  والسعادة  الصحة  بموفور  لسموه 

القطري مزيدا من التقدم والرخاء.

الشيخ  سمو  المفدى،  األمير  سمو  حّمل  فيما 

سمو  ألخيه  تحياته  نهيان  آل  زايد  بن  طحنون 

رئيس دولة اإلمارات وأخيه سمو نائب الرئيس 

وتمنياته لهما بموفور الصحة والعافية ولشعب 

اإلمارات الشقيق دوام االزدهار والرقي.

العالقات  استعراض  المقابلة  خالل  وجرى 

تنميتها  وسبل  البلدين  بين  القائمة  األخوية 

إلى  إضافة  المجاالت،  مختلف  في  وتعزيزها 

مناقشة عدد من المستجدات على الساحتين 

اإلقليمية والدولية ذات االهتمام المشترك.

وزير الخارجية يتلقى اتصاال هاتفيا من نظيرته الفرنسية

استعراض المستجدات في محادثات االتفاق النووي

بن  محمد  الشيخ  سعادة  تلقى  قنا-  الدوحة- 

مجلس  رئيس  نائب  ثاني  آل  عبدالرحمن 

من  هاتفيا  اتصاال  أمس،  الخارجية،  وزير  الوزراء 

الخارجية  وزيرة  كولونا  كاثرين  السيدة  سعادة 

بالجمهورية الفرنسية.

التعاون  عالقات  استعراض  االتصال،  خالل  جرى 

مجاالت  في  التعاون  تطوير  سيما  ال  الثنائي، 

االستثمارات بين البلدين.

االتفاق  محادثات  مستجدات  االتصال،  وتناول 

مع  اإلقليمي  الحوار  أهمية  على  والتأكيد  النووي 

كما  األطراف،  بين  النظر  وجهات  وتقريب  إيران 

تطرق إلى آخر تطورات األزمة بين روسيا وأوكرانيا 

باإلضافة إلى مناقشة األوضاع في ليبيا ولبنان.

سعادته،  جدد  األوكرانية،  الروسية  األزمة  وحول   

دعوة دولة قطر إلى حل الخالف عبر الحوار والطرق 

الدبلوماسية، وتسوية المنازعات الدولية بالوسائل 

السلمية، وعدم اتخاذ ما من شأنه أن يؤدي إلى مزيد 

من التصعيد.

قطر  دولة  دعم  سعادته،  جدد  الليبي،  الشأن  وفي   

مجلس  وقرارات  الليبي،  السياسي  للمسار  الكامل 

التي  السلمية  الحلول  وكل  الصلة،  ذات  األمن 

وسيادتها،  واستقرارها  ليبيا  وحدة  على  تحافظ 

التنمية  في  الشقيق  شعبها  تطلعات  وتحقق 

واالزدهار.

توجه له بالشكر على جهوده بمناسبة انتهاء فترة عمله

وزير الثقافة يجتمع مع السفير العراقي

آل  حمد  بن  عبدالرحمن  الشيخ  سعادة  اجتمع 

ثاني وزير الثقافة، أمس الثالثاء، مع سعادة السيد 

عمر البرزنجي سفير جمهورية العراق لدى الدولة، 

بمناسبة انتهاء فترة عمله.

وتوجه سعادة وزير الثقافة بالشكر لسعادة السفير 

في  الثنائية  العالقات  وتعزيز  دعم  في  جهوده  على 

المجال الثقافي.

$ الدوحة

أعرب عن تعازي قطر للمملكة في ضحايا انفجار صهريج غاز

الكعبي يجتمع مع ويجيسيكيرا

وزير الخارجية 
يجتمع مع نظيره األردني

قطر وسريالنكا تستعرضان التعاون في مجال الطاقة

محمد  الشيخ  سعادة  اجتمع  قنا-  الدوحة- 

بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس 

سعادة  مع  أمس،  الخارجية،  وزير  الوزراء 

الوزراء  رئيس  نائب  الصفدي  أيمن  الدكتور 

بالمملكة  المغتربين  الخارجية وشؤون  وزير 

األردنية الهاشمية الذي يزور البالد حاليًا.

عالقات  استعراض  االجتماع  خالل  وجرى 

دعمها  وسبل  البلدين  بين  الثنائي  التعاون 

وتطويرها، والتطرق إلى آخر تطورات القضية 

القدس  في  الوضع  سيما  ال  الفلسطينية 

من  عدد  مناقشة  إلى  باإلضافة  المحتلة، 

االهتمام  ذات  والدولية  اإلقليمية  القضايا 

المشترك.

الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  سعادة  وأعرب 

تعازي  عن  االجتماع،  خالل  الخارجية،  وزير 

األردنية  المملكة  وشعب  لحكومة  قطر  دولة 

انفجار  ضحايا  في  الشقيقة  الهاشمية 

صهريج غاز بميناء العقبة وتمنياتها بالشفاء 

العاجل للمصابين، وأكد تضامن دولة قطر 

التام مع األردن في مواجهة آثار التسرب.

المهندس سعد  الدوحة- قنا- اجتمع سعادة 

بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، 

أمس، مع سعادة السيد كانشانا ويجيسيكيرا 

سريالنكا  جمهورية  في  والكهرباء  الطاقة  وزير 

خالل  وجرى،  االشتراكية.   الديمقراطية 

االجتماع، استعراض العالقات الثنائية والتعاون 

الطاقة بين قطر وسريالنكا، وسبل  في مجال 

تطويره.

استعراض العالقات وتطورات القضية الفلسطينية

رئيس الوزراء الصومالي:

قــطـــر شــريـك مـهـم لـبــالدنـــا
مقديشو- قنا- أكد دولة السيد حمزة عبدي بّري رئيس الوزراء 

ُتعد  قطر  دولة  أن  الشقيقة،  الفيدرالية  الصومال  بجمهورية 

دعمها  على  قطر  لدولة  بالشكر  متوجًها  للصومال،  ا  مهمًّ شريًكا 

لبالده.

مبنى  لمشروع  النهائية  المراحل  أمس،  تفقده،  خالل  ذلك  جاء 

رئاسة الحكومة الذي تجري به أعمال إعادة بناء وتأهيل بتمويل 

من صندوق قطر للتنمية.

واطلع بّري، على التقدم المحرز في المشروع الذي يضم عدًدا من 

المرافق، أهمها: مكتب رئيس الوزراء، ومقر الحكومة، ومقر إقامة 

رئيس الوزراء، وبيت ضيافة، ومسجد.

رافق دولة رئيس الوزراء الصومالي خالل تفقده المراحل النهائية 

حسين  محمد  السيد  سعادة  الحكومة،  رئاسة  مبنى  لمشروع 

مهدي  السيد  وسعادة  السابق،  الصومالي  الوزراء  رئيس  روبلي 

األعمال  الوزراء في حكومة تصريف  نائب رئيس  محمد جوليد 

في الصومال، وسعادة السيد حسن بن حمزة هاشم سفير دولة 

قطر لدى الصومال، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

المعتمدين لدى األردن

قطر تشارك في اجتماع سفراء مجلس التعاون
عمان- قنا- شارك سعادة الشيخ سعود بن ناصر 

األردنية  المملكة  لدى  قطر  دولة  سفير  ثاني  آل 

الهاشمية، في االجتماع الدوري لسفراء دول مجلس 

لدى  المعتمدين  العربية  الخليج  لدول  التعاون 

السيد  سعادة  برئاسة  أمس،  عقد  والذي  األردن، 

العربية  المملكة  سفير  السديري  بندر  بن  نايف 

استعراض  االجتماع  خالل  جرى  السعودية. 

وعالقات  المشترك،  الخليجي  التعاون  مسيرة 

دول المجلس مع األردن. وفي بداية االجتماع، قّدم 

سفراء دول مجلس التعاون، أحّر التعازي إلى جاللة 

المملكة  ملك  الحسين  ابن  الثاني  عبدالله  الملك 

األردنية الهاشمية، والشعب األردني الشقيق، في 

ضحايا حادث تسرب الغاز المؤسف الذي وقع في 

ميناء العقبة، داعين المولى عز وجل أن يسكنهم 

فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وينعم 

على الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل، كما 

مع  وتضامنها  المجلس  دول  وقوف  السفراء،  أكد 

األشقاء في األردن في هذا المصاب الجلل.
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بفضل سياستها الخارجية.. رئيس جمهورية مالطا:

قطر تحظى بتقدير دولي

 ونوه فخامة الرئيس المالطي بالعالقات الثنائية الممتازة التي تربط 

مالطا بدولة قطر وقال إنها تقوم على أساس االحترام المتبادل واحترام 

سيادة الدولتين وعدم التدخل في الشؤون الداخلية مما جعلها عالقة 

شركاء متساوين.

السمو  صاحب  حضرة  مع  أجراها  التي  المحادثات  إن  فخامته  وقال   

مهمة  كانت  المفدى  البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ 

وتناولت مسألة التعاون الثنائي بين البلدين وفرص تطوير العالقات 

مناقشة  جانب  إلى  لذلك  المستقبلية  واآلفاق  واالستثمار  االقتصادية 

القضايا الدولية الراهنة.

االتفاقيات  تفعيل  أهمية  إلى  أيضا  تطرقت  المحادثات  أن  وأضاف   

الموقعة  االتفاقيات  أن تنفيذ  البلدين، معتبرا  التفاهم بين  ومذكرات 

البلدين  بين  جديدة  تعاون  فرص  خلق  في  سيساهم  الجانبين  بين 

ويساهم في تعزيز التعاون والعالقات الثنائية. 

 وقال: »إن محادثاته مع حضرة صاحب السمو تناولت أيضا المصالح 

المختلفة في المنطقة واألوضاع في أفغانستان وسوريا وليبيا«، مؤكدا 

أن الحل الوحيد لهذه القضايا هو الدبلوماسية والحوار.

البالد  أمير  السمو  صاحب  حضرة  قيادة  تحت  قطر  دولة  أن  واعتبر   

أمر  »وهو  القضايا  هذه  مناقشة  في  أيضا  بارز  دور  لها  سيكون  المفدى 

مهم جدا«. 

بين  االستثمارات  آفاق  إلى  مالطا  جمهورية  رئيس  فخامة  وأشار   

البلدين، وأوضح ان هناك مناقشات على مستوى القطاع الخاص بين 

الفرص  لبحث  وذلك  المالطيين  ونظرائهم  القطريين  المستثمرين 

االستثمارية في مالطا التي تمتلك موقعا جيوستراتيجيا مهما للغاية 

األوروبي  االتحاد  في  عضو  انها  كما  المتوسط  األبيض  البحر  في 

مالطا  تمتلك  كما  األمن،  مجلس  في  الدائم  غير  مقعد  لها  وسيكون 

اقتصاد مفتوح للغاية وسكان متعلمين جيًدا، مما يعني أن المستثمر 

في أي قطاع سيجد المناخ المناسب وستساعد الحكومة المالطية قدر 

اإلمكان في تسهيل األمور حتى يتحقق االستثمار.

 وقال إن هناك حاليا استثمارات قطرية بالفعل في مالطا على مستوى 

يوجد  كما  الفيصل،  ومؤسسة  بانيف  بنك  بين  المصرفي  القطاع 

إلى وجود مناقشات  الغذائية، مشيرا  المواد  تبادل تجاري في بعض 

أن  »ونأمل  سي/    دي  و/  يو  كورنثيا  بين  اقتراحه  تم  استثمار  حول 

يتحقق ألنه استثمار مهم للغاية من كال الجانبين«، مؤكدا ايضا على 

أهمية االستثمارات في مجال الطاقة والتعليم. 

في  قطر  دولة  دور  أهمية  عن  المالطي  الرئيس  فخامة  وتحدث   

المنطقة ودورها في األزمة األفغانية وكذلك فيما يتعلق بخطة العمل 

يعقد  أن  »نأمل  وقال  وايران،  المتحدة  بالواليات  المتعلقة  المشتركة 

االجتماع القادم لخطة العمل المشتركة الشاملة في الدوحة«. 

 وقال »ان االتحاد االوروبي ينظر إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج 

االتحاد  نشر  حيث  كبيرة،  بأهمية  قطر  دولة  ضمنهم  ومن  العربية 

مجلس  دول  بشأن  األوروبي  المجلس  استنتاجات  الجاري  الشهر 

التعاون الخليجي حيث تم االشارة إلى دول مجلس التعاون كشركاء 

استراتيجيين وهذا شيء لم يحدث من قبل«.

صفحة،   17 في  جاءت  التي  والوثيقة  االستنتاجات  هذه  إن  وأضاف   

إمكانية  األوروبي  االتحاد  فيها  يرى  التي  القطاعات  جميع  عن  تتحدث 

{ الرئيس جورج فيال

أو  التعليم  في  سواء  المستقبل  في  التعاون  مجلس  دول  مع  العمل 

االستثمار أو الطاقة، معتبرا الوثيقة مشجعة للغاية.

التطورات  عن  مالطا  جمهورية  رئيس  فخامة  تحدث  أخرى  جهة  من   

التي شهدتها قطر خاصة على صعيد القطاع الرياضي، وقال إن حضرة 

صاحب السمو أمير البالد المفدى تمكن من جعل الرياضة دبلوماسية 

رياضية.

وخدمات  التحتية  والبنية  قطر  في  الرياضية  المنشآت  بتطور  ونوه   

قطر   FIFA العالم  كأس  بطولة  قطر  دولة  استضافة  بمناسبة  النقل 

2022، وقال إن فترة البطولة ستكون مهمة للغاية.
تدفقات  عن  »قنا«  مع  حواره  في  المالطي  الرئيس  فخامة  وتحدث   

إن  وقال  اوروبا،  إلى  النظاميين  غير  خاصة  والمهاجرين  الالجئين 

تدفقات المهاجرين عبر البحر االبيض المتوسط زادت، ولكن تدفقات 

المهاجرين  من  المزيد  ان  يعني  مما  انخفضت  مالطا  إلى  المهاجرين 

الهجرة  مسألة  ان  ورأى  اخرى،  ودول  وايطاليا  اسبانيا  إلى  يذهبون 

من  المزيد  هناك  سيكون  حيث  المناخ  تغير  بسبب  سواء  ستزداد 

الناس الفارين من الجوع والجفاف وفشل المحاصيل والتصحر، لذا 

سيتحركون شماال لمحاولة الوصول إلى أوروبا.

عدد  على  قيود  هناك  ولذلك  صغير،  بلد  »مالطا  بالقول  وأضاف   

لن  وبعدها  تشبع،  نقطة  وهناك  استيعابهم  يمكن  الذين  األشخاص 

بذلك  نرغب  كنا  إذا  حتى  الالجئين  استيعاب  على  قدرة  هناك  يكون 

أو المهاجرين  المرافق، فإنك ال تقدم لالجئين  باإلضافة إلى عدم وجود 

الفرص التي غادروا بلدهم من أجلها لقد تركوا بلدانهم للحصول على 

ولكن  التضامن،  دائما نؤمن بقضية  الحياة، ونحن  فرصة أفضل في 

يريدون  بل  مالطا  إلى  للمجيء  بلدانهم  يغادرون  ال  األشخاص  هؤالء 

الذهاب إلى إيطاليا وفرنسا وألمانيا والدول الغنية«.

االتحاد  دول  المتعاقبة،  حكوماتها  عبر  ناشدت  مالطا  أن  إلى  وأشار   

عدد  تقسيم  من  االتحاد  يتمكن  حتى  التضامن  إلظهار  األوروبي 

دول  فهناك  يتحقق  لم  األمر  هذا  ولكن  مالطا  يصلون  الذين  المهاجرين 

معينة في االتحاد األوروبي ال تريد ببساطة أن يكون لها أي عالقة بقبول 

الالجئين.

 وأوضح أن هذه القضية في الوقت الحالي متوقفة تماًما وتتم مناقشتها 

لمحاولة  المقترحات  بعض  مؤخًرا  فرنسا  قدمت  وقد  متكرر،  بشكل 

التخفيف من حدة الوضع، لكن ما لم يتفق عدد معين من البلدان فيما 

بينهم لذلك سيبقى الوضع كما هو وان مالطا ال يمكنها االستمرار في 

استقبال الالجئين ألن ذلك سيخلق مشاكل في النهاية.

التطرق إلى أهمية تفعيل االتفاقيات ومذكرات التفاهمالمحادثات مع صاحب السمو كانت مهمة وتناولت التعاون الثنائي

الدوحة- قنا- أكد فخامة الرئيس جورج 
فيال رئيس جمهورية مالطا ان السياسة 

الخارجية لدولة قطر جعلت منها بلدا 
على قدر كبير من األهمية على المستوى 

الدولي وينظر اليها كوسيط نزيه في 
العديد من القضايا اإلقليمية والعالمية.
 وقال فخامته في حوار مع وكالة األنباء 
القطرية »قنا« بمناسبة زيارته للدوحة، 

إنه مع ظهور مشكلة إمدادات الطاقة في 
أوروبا بسبب الحرب الروسية األوكرانية 

فإن دولة قطر أيضا أصبح ُينظر إليها 
كالعب مهم في هذا السيناريو.

عالقات 
البلدين 
ممتازة 

وتقوم على 
أساس 

االحترام 
المتبادل
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حول السينما العربية خالل الصيف

للعمل على تنمية اإلنتاج الزراعي

مكتبة قطر الوطنية
تنظم سلسلة من الفعاليات

وزير البلدية يجتمع 
مع أصحاب مزارع

لتنظيم  الوطنية  قطر  مكتبة  تستعد 

السينما  حول  الفعاليات  من  مجموعة 

تتضمن  الصيف  فترة  خالل  العربية 

في  العرب  »صورة  تطور  عن  محاضرة 

ومعرضا  الغربية«  والصحافة  السينما 

السينما  ملصقات  تاريخ  حول  تفاعليا 

تفاعلية  ورش  إلى  باإلضافة  العربية 

لألطفال حول السينما العربية.

بمحاضرة  الفعاليات  سلسلة  تبدأ 

تنظمها مكتبة قطر الوطنية في 3 يوليو 

بالتعاون مع السفارة الفرنسية في قطر 

الفرنسي  الدوحة لألفالم والمعهد  ومعهد 

تطور  على  الضوء  لتسليط  قطر  في 

والصحافة  السينما  في  العرب  »صورة 

الغربية«. 

صورة  تكن  لم  السائد،  لالعتقاد  خالًفا 

الغربية  والصحافة  السينما  في  العرب 

دائًما مثيرة للجدل كما هي اليوم. ففي 

تصوير  كان  العشرين،  القرن  بداية 

إيجابًيا  الناشئة  السينما  في  العرب 

يتمحوُر  وكان  ما،  حد  إلى  ورومانسًيا 

البدوي الشهم. ثم تدهورت  حول صورة 

الربع  من  ابتداًء  مؤخًرا  الصورة  هذه 

مطلع  في  العشرين  القرن  من  األخير 

الشعوب  نالت  عندما  الستينيات، 

استقاللها  تدريجًيا  واإلسالمية  العربية 

عن فرنسا وبريطانيا.  يلقي المحاضرة 

والباحث  اإلعالمي  زغيدور،  سليمان 

الذي  جزائري،  أصل  من  الفرنسي 

يقدم نقاًشا تفصيلًيا حول تاريخ صورة 

والصحافة  الغربية  السينما  في  العرب 

حتى الوقت الحاضر.

الدكتور  سعادة  اجتمع  قنا-  الدوحة- 

تركي  بن  عبدالعزيز  بن  عبدالله 

عدد  مع  أمس،  البلدية،  وزير  السبيعي 

المنتجة،  القطرية  المزارع  أصحاب  من 

المستمرة  التشاورية  اللقاءات  إطار  في 

المنتجين  مع  سعادته  يجريها  التي 

وتنمية  تطوير  سبل  بشأن  المحليين 

اإلنتاج الزراعي المحلي.

الوزير  سعادة  أطلع  االجتماع،  وخالل 

أصحاب المزارع على عدد من المبادرات 

والبرامج التي تبنتها وزارة البلدية لدعم 

المزارع المنتجة، مؤكًدا االهتمام الكبير 

الزراعي  للقطاع  الدولة  توليه  الذي 

لتحقيق األمن الغذائي.

وأكد سعادته على دعم الوزارة المستمر 

المعوقات  كافة  إلزالة  المزارع  ألصحاب 

والتحديات التي تواجه اإلنتاج الزراعي، 

شهدتها  التي  النوعية  بالنقلة  مشيًدا 

المزارع القطرية خالل السنوات األخيرة 

واستخدام  الزراعي،  اإلنتاج  مجال  في 

في  الحديثة  التكنولوجية  التقنيات 

الزراعة.

الجهود  المزارع  أصحاب  ثمن  بدورهم، 

لدعم  البلدية  وزارة  تبذلها  التي 

العديد  خالل  من  المحلية،  المنتجات 

مجاالت  في  والبرامج  المبادرات  من 

المجمعات  والتسويق في  والري  الزراعة 

التجارية الكبرى.

بالمدارس الحكومية للعام األكاديمي الجديد

استمرار التوظيف لسد شواغر

التربية  وزارة  أن   $ علمت 

خالل  تقوم  العالي  والتعليم  والتعليم 

من  العديد  بإجراء  الحالية  الفترة 

لسد  وخارجها  الدولة  داخل  المقابالت 

االدارية  الكوادر  من  المدارس  شواغر 

العام  لبداية  استعدادًا  التدريسية  أو 

حيث   ،2023 /2022 المقبل  األكاديمي 

بالعمل  البشرية  الموارد  إدارة  قامت 

الشواغر  بحصر  الماضية  الفترة  خالل 

الكوادر  من  الدولة  مدارس  بجميع 

افتتاح  بسبب  وذلك  واإلدارية  التدريسية 

إضافة  أو  الجديدة  المدارس  من  عدد 

في  للتوسع  قائمة  لمدارس  ومبان  مالحق 

الدراسية. الصفوف 

من  العديد  على  الوزارة  تعمل  كما 

الكوادر  من  الشواغر  تلك  لسد  الخيارات 

التربية  كلية  خريجي  من  الوطنية 

قطر،  ألجل  علم  منظمة  مع  بالتعاون 

طريق  عن  التوظيف  خالل  من  كذلك 

المدنية  الخدمة  بديوان  »كوادر«  منصة 

عملية  إن  حيث  الحكومي،  والتطوير 

اجتياز  فور  تتم  الوطنية  الكوادر  توظيف 

على  الشخصية  المقابالت  الشخص 

كما  تربوي،  مؤهل  على  الحصول  شرط 

الجاري  العام  بداية  منذ  الوزارة  بدأت 

المتقدمين  بعض  مع  مقابالت  عمل  في 

أو  الوطنية  الكوادر  من  سواء  للوظائف 

من  قطر  دولة  داخل  المقيمين  بعض 

التربية. كليات  خريجي 

عملية  استكمال  بعد  أنه  الوزارة  وتؤكد 

الحالية  الفترة  خالل  المتقدمين  قبول 

الوزارة،  وضعتها  التي  الشروط  وفق 

التي  الشواغر  حصر  على  العمل  سيتم 

حيث  الداخل،  من  كوادر  لها  يجدوا  لم 

الدول  بعض  إلى  بالسفر  اللجان  ستقوم 

الشواغر  باقي  سد  الستكمال  العربية 

افتتاح  مع  خاصة  الحكومية،  للمدارس 

للعام  الجديدة  المدارس  من  عدد 

أن  إلى  مشيرة  م،   2023 /2022 المقبل 

القادمة  الفترة  خالل  المستهدفة  الدول 

األردنية  المملكة  هي:  الشواغر  لسد 

فلسطين،  تونس،  جمهورية  الهاشمية، 

المغربية،  المملكة  عمان،  سلطنة 

والتعليم  التربية  وزارة  تسعى  حيث 

التربوية  العناصر  أفضل  الستقطاب 

والخبرات  األكاديمي  الجانب  حيث  من 

الكبيرة. التعليمية 

تستمر  التي  التوظيف  عملية  وتأتي 

شواغر  وجود  نتيجة  الحالية  الفترة 

لخروج  الحكومية  المدارس  بجميع 

وبلوغها  للتقاعد  الكوادر  تلك  من  العديد 

عدد  الفتتاح  وكذلك  القانونية،  السن 

العديد  إضافة  أو  الجديدة  المدارس  من 

من مباني جديدة بمدارس قائمة، حيث 

من  الجديدة  الوظائف  عن  اإلعالن  تم 

التربية  لوزارة  اإللكتروني  الموقع  خالل 

تم  كما  العالي،  والتعليم  والتعليم 

مع  اللقاءات  ستجري  التي  اللجان  تجهيز 

التي  الشروط  وفق  المطلوبين  المعلمين 

العناصر  أفضل  الختيار  الوزارة  طرحتها 

التعليمية. بالعملية  لالرتقاء 

والتعليم  والتعليم  التربية  وزارة  وكانت 

الماضية  الفترة  خالل  عقدت  قد  العالي 

التوظيفية  المقابالت  من  سلسلة 

الوظائف  لشغل  للمرشحين 

التدريسية، حيث أشرف قسم التوظيف 

مع  بالتعاون  البشرية  الموارد  بإدارة 

التوجيه  وإدارة  المعلمين  شؤون  إدارة 

ورعاية  الخاصة  التربية  وإدارة  التربوي 

على  المبكرة  الطفولة  وإدارة  الموهوبين 

شهري  خالل  عقدت  التي  المقابالت  إجراء 

الكوادر  وشملت   ،2022 وأبريل  مارس 

القطرية. وغير  القطرية 

سد  بهدف  المقابالت  هذه  وتجرى 

الشواغر وتسخير كافة الجهود لتوظيف 

المدارس  في  للعمل  المؤهلين  المعلمين 

الذي  2022/ 2023م  القادم  الدراسي  للعام 

حكومية  مدارس   5 افتتاح  سيشهد 

الوزارة  أن  بالذكر  الجدير  ومن  جديدة. 

التدريسية على  الشواغر  تعتمد في سد 

تتمثل  روافد  عدة  من  القطرية  الكوادر 

لديوان  )التابعة  كوادر  منصة  في: 

الحكومي(،  والتطوير  المدنية  الخدمة 

خريجي  التربية،  كلية  خريجي 

الحكومي،  االبتعاث  طموح،  برنامج 

في  النقص  ويستكمل  قطر،  ألجل  وعلم 

وخارجيًا  محليًا  التخصصية  الوظائف 

شروط  عليهم  تنطبق  التي  الكفاءات  من 

شغل الوظائف. وقالت الوزارة إن الشرط 

الكوادر  لوظائف  المتقدم  في  األساسي 

هو  الحكومية  بالمدارس  التدريسية 

كلية  على  حاصال  المتقدم  يكون  أن 

المتقدم  التخصص  نفس  في  التربية 

الخبرات  تفضل  كما  عال،  وبتقدير  له 

دورات  على  والحصول  المتميزة  السابقة 

التربوي،  والمجال  المجال  ذات  في 

أنه ال يوجد أي تعديالت على  إلى  مشيرة 

سيتم  الذين  الجدد  المعلمين  عقود 

الفتة  المقبلة،  الفترة  خالل  استقطابهم 

جميع  تلبي  الحالية  العقود  أن  إلى 

ورواتب  مكافأت  من  المتقدمين  متطلبات 

قطر،  بدولة  متميزة  حياة  له  توفر  مميزة 

التعليم  وزارة  متلطبات  تلبي  أنها  كما 

التربوية  الكوادر  أفضل  استقطاب  في 

المطلوبة. التخصصات  بجميع 

{  جانب من االختبارات للمعلمين بسفارتنا في األردن

محمد الجعبري كتب

لجان للسفر 
لألردن وتونس 

وفلسطين 
وُعمان إلجراء 

اختبارات

تعيين 
المواطنين 

فور اجتياز 
المقابلة 

الشخصية 

منخفضة الكربون

»توتال إنرجيز« تتوسع
في مشاريع البحث والتطوير

العام  المدير  شاهين  غازي  السيد  أكد 

في  والبتروكيماويات  التكرير  لقسم 

جهود  أن  قطر   – إنرجيز  توتال  شركة 

األخيرة  السنوات  في  تتواصل  الشركة 

لتحسين كفاءة الطاقة في التكرير والمواد 

االستفادة  خالل  من  وذلك  الكيميائية، 

أكسيد  ثاني  تحويل  في  خبرتها  من 

وتخزينه،  الكربون  واحتجاز  الكربون، 

البالستيك  تدوير  وإعادة  الحيوي،  والوقود 

ذلك  في  بما  المختلفة  الوسائل  عبر 

البحث والتطوير. ونطمح إلى وضع توتال 

التنمية  تحديات  لمواجهة  قائدة  إنرجيز 

المستدامة.

وقال إن وجود توتال إنرجيز في قطر يمتد 

 .1936 العام  من  بدءا  عاًما   85 من  ألكثر 

التكرير  قطاع   - إنرجيز  توتال  وتمتلك 

مصافي  في  حصًصا  والبتروكيماويات، 

Qatofin ( و)  قابكو )QAPCO ( وكاتوفين ) 

 .) Laffan 1 & 2( 2ومصفاة لفان 1و ) RLOC
وقد قمنا بتطوير عدة مبادرات إلعادة ابتكار 

الخالية  المتجددة  الطاقة  مصادر  وتنويع 

مع  جنب  إلى  جنًبا  قطر،  في  الكربون  من 

منتجات التكرير والبتروكيماويات.

قطاعي  في  إنرجيز  توتال  قامت  كذلك 

مشتقات  بتحويل  والكيماويات  التكرير 

متنوعة  مجموعة  إلى  والغاز  النفط 

الوقود  مثل  اليومية  المنتجات  من 

والبالستيك. ولهذه المنتجات استخدامات 

عديدة في مجال النقل، واألجهزة المنزلية، 

المواد  وتغليف  تعبئة  وفي  والطبية 

الغذائية والصناعية، وقطاعات أخرى.

وأضاف: قطر تعد منطقة رئيسية لتطوير 

والبتروكيماويات،  التكرير  في  أنشطتنا 

استراتيجيا  موقعا  تمثل  كذلك  وهي 

في  المتزايد  الطلب  بتلبية  لنا  يسمح 

منطقة آسيا والشرق األوسط على تحويل 

قيمة  ذات  منتجات  إلى  الخام  النفط 

مضافة عالية مثل البوليمرات. 

المتزايدة  االحتياجات  تلبية  إن  وقال: 

وحول  المنطقة  في  المنتجات  لهذه 

هو  بل  فحسب،  تحدًيا  يمثل  ال  العالم 

مساهًما  وبصفتنا  أعمالنا.  صميم  من 

والبتروكيماويات  التكرير  أنشطة  في 

إلى  نهدف  فإننا  قطر،  في  الرئيسية 

المتكامل  ونهجنا  الفنية  خبرتنا  مشاركة 

شركائنا  مع  وخاصة  الطاقة،  صناعة  مع 

والمساهمين.

التحديات  أكبر  أحد  يمثل  المناخ  و»تغير 

وتتطلب  اليوم.  العالم  يواجهها  التي 

حلواًل  كذلك  اإلنسان  صنع  من  المشاكل 

من صنع اإلنسان. ولكل جزء من المجتمع 

التغير  مكافحة  في  يلعبه  أن  عليه  دور 

المناخي«. وقد شرعت توتال إنرجيز وفي 

جميع  في  شركائها  مع  مشترك  جهد  إطار 

إزالة  على  المساعدة  في  العالم  أنحاء 

صفر من  إلى  وصوال  الصناعة  من  الكربون 

االنبعاثات بحلول عام 2050.

أنشطتنا  »تتماشى  شاهين:  غازي  وقال 

تحييد  إلى  للوصول  طموحنا  مع  تماًما 

جنًبا  وذلك   ،2050 عام  بحلول  الكربون 

نقوم  فإننا  ولهذا،  مجتمعنا.  مع  جنب  إلى 

بعملية تعاون في مجال البحث والتطوير 

وخفض  الكربون،  منخفضة  الحلول  حول 

الكربون  واحتجاز  الدفيئة،  الغازات 

وإنتاج   ،)CCS( واسع  نطاق  على  وتخزينه 

الشركات  في  المتجدد  الهيدروجين 

لبناء  العالم،  أنحاء  جميع  في  لنا  التابعة 

مستقبل أكثر استدامة«.

االستعانة بالطب الدقيق ومخرجات برنامج قطر جينوم

جهود قطرية لتطوير عالج لسرطان الثدي
جهوًدا  قطر  في  بحثية  ومراكز  جهات  تقود 

رائدة تستهدف تطوير عالجات مشخصنة 

خاللها  من  تستعين  السرطان  لمرضى 

قطر  برنامج  وبمخرجات  الدقيق  بالطب 

جينوم الفريد من نوعه في الشرق األوسط، 

وذلك في مسعى منها إلحدث تحول في فهم 

وطرق  الثدي  سرطان  من  الوقاية  كيفية 

أماًل  يعطي  مما  منه،  والتعافي  تشخيصه 

في  وعائالتهم  السرطان  لمرضى  جديًدا 

قطر.

من  االفتتاحية  النسخة  خالل  كلمتها  وفي 

الرحلة  العلوم:  مجال  في  »المرأة  مؤتمر 

نحو الطب الدقيق« الذي استضافته سدرة 

أشادت  قطر،  مؤسسة  عضو   - للطب 

استشاري  بوجسوم،  صالحة  الدكتورة 

الوراثي  السرطان  برنامج  ورئيس  أول  أورام 

وبرنامج سرطان الثدي في المركز الوطني 

لمؤسسة  التابع  السرطان  وأبحاث  لعالج 

الوطنية  البحثية  بالجهود  الطبية،  حمد 

والجهات  المراكز  من  العديد  تبذلها  التي 

البحثية واألكاديمية في قطر إلحداث ثورة 

واستعرضت  الثدي،  سرطان  عالجات  في 

التطور الذي قطعته هذه الجهود والخدمات 

في  ذلك  وأثر  قطر  تقدمها  التي  العالجية 

تحسين معدالت البقاء على قيد الحياة.

األسباب  أحد  الثدي  سرطان  ويعتبر 

في  السرطان  بمرض  للوفاة  الرئيسية 

األورام  أكثر  أنه  كما  العالم،  أنحاء  جميع 

الخبيثة شيوًعا بين النساء في قطر، حيث 

تصل نسبة اإلصابة به بين النساء إلى 31 

النساء  تعرض  مخاطر  وتصل  بالمائة. 

إلى  السكان  بين  الثدي  بسرطان  لإلصابة 

56 حالة في كل 100 ألف امرأة.

التي  بالجهود  بوجسوم  الدكتورة  هت 
َّ

ونو

لعالج  الوطني  المركز  في  الباحثون  يبذلها 

حمد  لمؤسسة  التابع  السرطان  وأبحاث 

و»وايل  للطب«  »سدرة  وكذلك  الطبية 

إحدى  وهي  قطر«،   - للطب  كورنيل 

فضاًل  قطر،  لمؤسسة  الشريكة  الجامعات 

عن مراكز بحثية أخرى في إطار مساعيهم 

لالستعانة بالطب الدقيق في إحداث تحول 

وطرق  الثدي  سرطان  من  الوقاية  مفهوم  في 

تشخيصه والتعافي منه.

استراتيجية  هو  الدقيق  »الطب  وقالت: 

لكونها  وذلك  األمراض  من  ووقائية  عالجية 

بين  الجيني  التباين  الحسبان  في  تأخذ 

األفراد والبيئة واألنماط الحياتية، ويتمحور 

حول استخدام المؤشرات الحيوية الجينية 

الذي  الموحد  العالج  من  التحول  بهدف 

مشخصن  نهج  إلى  الجميع  مع  يستخدم 

يتحدد بحسب كل حالة«.

الحيوية  المؤشرات  »وتمثل  وأضافت: 

أهمية بالغة، حيث تتيح لنا تطبيق العالج 

لمخاطر  المعرضين  للمرضى  الشامل 

عالية، وبهذا يمكننا تحسين معدالت البقاء 

قيد  على  البقاء  ويرتبط  الحياة.  قيد  على 

الحياة بالتشخيص المبكر للمرض وأيًضا 

بإدخال العالج الموجه في وقت مبكر«.

وتابعت: »يهدف الطب الدقيق إلى تحسين 

نفسه  الوقت  وفي  للعالج  الورم  استجابة 

وبالتالي  األعضاء،  وظائف  على  الحفاظ 

جودة الحياة. إن مفهوم النهج الفردي ليس 

الثدي،  سرطان  مجال  في  الجديد  باألمر 

الطب  في  الحديثة  التطورات  فإن  ذلك  ومع 

الجينومي قد سمحت باستخدام مقاربات 

أكثر شخصنة«. وسوف يتيح الفهم األفضل 

لألنواع الفرعية الجزيئية من سرطان الثدي 

على  اعتمادهم  تقليل  إمكانية  لألطباء 

آثار  من  يصاحبه  وما  الكيميائي،  العالج 

من  وبداًل  المريض،  على  رهيبة  جانبية 

ذلك يوجهون اهتمامهم للبحث في خيارات 

يساعد  الذي  المناعي  العالج  مثل  جديدة 

مهاجمة  على  الجسم  لدى  المناعة  جهاز 

الخاليا السرطانية، وكذلك العالج الهرموني 

واألدوية التي تستهدف الورم بشكل مباشر.

$ الدوحة

{  غازي شاهين
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وزير البيئة والتغير المناخي:

قطر تولي اهتماما بالغا للبحار
لشبونة- قنا- تشارك دولة قطر في مؤتمر 

حاليا  المنعقد  للمحيطات  المتحدة  األمم 

في العاصمة البرتغالية لشبونة ويستمر 

وفد قطر  المقبل، ويترأس  01 يوليو  حتى 

آل  ناصر  بن  فالح  الدكتور  الشيخ  سعادة 

ثاني وزير البيئة والتغير المناخي.

وأكد سعادة وزير البيئة والتغير المناخي 

األهمية  بالغة  فرصة  يعد  المؤتمر  أن 

التشاور  بغية  الدولية  الجهود  لحشد 

وتبادل اآلراء واألفكار ووجهات النظر، إليجاد 

القرارات  واتخاذ  الفاعلة  العملية  الحلول 

إليه  يصبو  ما  لتحقيق  وصواًل  الصائبة، 

الجميع للمحافظة على المحيطات كونها 

إحدى الموارد المائية الهامة.

من  أكثر  تغطي  المحيطات  أن  إلى  وأشار 

أهميتها  وأن  األرض،  سطح  من  بالمائة   70
وأساسيا  مهما  مصدرا  كونها  في  تكمن 

ولمشاريع  البديلة،  الطاقة  وتوليد  للغذاء 

المحافظة  أهمية  يبرز  ما  المياه،  تحلية 

عليها وجعلها بيئة نظيفة ومستدامة.

إلى  بالمؤتمر،  كلمته  في  سعادته  ونوه 

بالبحار  بالغًا  اهتماما  أولت  قطر  دولة  أن 

الطبيعية،  والمحميات  البحرية  والموارد 

وحماية  بإدارة  الشأن  هذا  في  قامت  وأنها 

ذلك  على  يترتب  وما  البحرية،  البيئة 

لضمان  ومراقبة  تشريعية  إجراءات  من 

عن  فضال  وديمومتها،  عليها  الحفاظ 

القيام  على  حرصها  إطار  في  مساهمتها 

المجتمع  مع  فاعل  كشريك  بدورها 

الدولي، بمبلغ 100 مليون دوالر لدعم الدول 

األقل  والدول  النامية  الصغيرة  الجزرية 

والمخاطر  المناخ  تغير  مع  للتعامل  نموا 

الطبيعية والتحديات البيئية وبناء القدرة 

على مواجهة آثارها المدمرة.

مليوني  بمبلغ  أيضًا  الدولة  ساهمت  كما 

دوالر لصيانة ناقلة النفط العائمة )صافر( 

تسرب  حدوث  لمنع  اليمن،  في  النفطية 

حدوث  وتجنب  السفينة  من  ناتج  نفطي 

كارثة بيئية.

قطر،  دولة  أن  على  الوزير  سعادة  وشدد 

البيئة  على  للحفاظ  حرصها  منطلق  من 

العمل  خطة  بإعداد  قامت  البحرية، 

الموارد  على  للمحافظة  القطرية  الوطنية 

المناطق  خرائط  وإعداد  وإدارتها،  البحرية 

ذات  القاعية  الموائل  وخرائط  الساحلية 

إعداد  إلى  باإلضافة  البيئية،  األهمية 

قرار  مشروع  وتنفيذ  متكاملة  إدارة  خطط 

البالستيكية  األكياس  استخدام  حظر 

بأكياس  واستبدالها  االستعمال،  أحادية 

القابلة  أو  االستعمال  متعددة  بالستيكية 

للتحلل، في حين تم اختيار جامعة قطر 

قبل  من  البحرية  العلوم  كرسي  لرئاسة 

والثقافة  للعلوم  المتحدة  األمم  منظمة 

واالبتكار.

للحفاظ  حرصها  إطار  وفي  قطر  إن  وقال 

البحرية  والبيئة  عام  بشكل  البيئة  على 

بشكل خاص، اعتمدت نهجًا استراتيجيًا 

البيئة  بين  التكامل  إلى  للوصول 

من  واالقتصادية،  االجتماعية  والحوكمة 

الوطنية  رؤيتها  استراتيجية  تنفيذ  خالل 

2030، والخطة الوطنية للتنوع البيولوجي 
.2025  /2015

ولفت إلى أن المساحة المحمية من البيئة 

 2.5 عن  يزيد  ما  تغطي  قطر  في  البحرية 

بما  الدولة،  مساحة  جملة  من  بالمائة 

لنطاق  المتحدة  األمم  مبادرة  مع  ينسجم 

 )IUCN( العالمي  البيولوجي  التنوع  عمل 

األنواع  على  الحفاظ  في   ،2020 بعد  لما 

زيادة  على  والعمل  والموائل،  البحرية 

عدد مناطقها المحمية، في وقت بدأت فيه 

قاعدة  إلنشاء  التخطيط  مرحلة  كذلك 

بيانات شاملة للتنوع البيولوجي.

قطر  دولة  عمل  خطة  أن  إلى  وأشار 

المشاريع  من  العديد  تشمل  المذكورة 

البيولوجي،  للتنوع  عديدة  أوجه  لتغطية 

حيث تمت زيادة عدد مناطق نبات القرم، 

البحرية،  األعشاب  واستزراع  ومسح 

المرجانية،  الشعاب  وزيادة  وصيانة 

القيمة  ذات  والشواطئ  الجزر  وتنظيم 

البيئية والترفيهية.

المناخي  والتغير  البيئة  وزارة  أوصت  كما 

بزيادة مساحة المحميات البحرية إلى 30 

بالمائة من المنطقة االقتصادية الخالصة 

لدولة قطر خالل السنوات الثالث المقبلة، 

للوصول إلى الهدف المنشود في رؤية قطر 

الوطنية 2030.

إلى ذلك، أثنى سعادة وزير البيئة والتغير 

التعهدات  على  كلمته  في  المناخي 

المقدمة  الجديدة  الطوعية  وااللتزامات 

لدعم  المتحدة  األمم  مؤتمر  سياق  في 

حفظ  حول  عشر(  )الرابع  الهدف  وتنفيذ 

البحرية،  والموارد  والبحار  المحيطات 

تحقيق  من  يمكن  نحو  على  واستخدامها 

بالجهود  وأشاد  المستدامة،  التنمية 

عنها  نتج  والتي  المشاركون،  بذلها  التي 

المعنون  السياسي  اإلعالن  إلى  التوصل 

»محيطاتنا، مستقبلنا، مسؤوليتنا«.

يشار إلى أن هذا المؤتمر حول المحيطات، 

حكومتا  استضافته  في  تشارك  والذي 

حرج،  وقت  في  يعقد  والبرتغال،  كينيا 

لتعبئة  جهوده  بتعزيز  العالم  يقوم  حيث 

أهداف  لتحقيق  الحلول  وإدارة  وإيجاد 

للتنمية  عشر  السبعة  المتحدة  األمم 

المستدامة بحلول عام 2030.

إعداد خطة العمل الوطنية للمحافظة على الموارد البحرية وإدارتها

استعراض سبل التعاون المشترك

لتناسب متطلبات الجمهور.. »العدل«:

وزير البيئة يجتمع مع نظيره البرازيلي

تطوير رسائل التوعية القانونية

الشيخ  سعادة  اجتمع  قنا-  لشبونة- 

البيئة  وزير  آل ثاني  فالح بن ناصر  الدكتور 

السيد  سعادة  مع  أمس،  المناخي،  والتغير 

بجمهورية  البيئة  وزير  ليتي  جواكيم 

األمم  مؤتمر  هامش  على  وذلك  البرازيل، 

العاصمة  في  المنعقد  للمحيطات  المتحدة 

 27 من  الفترة  خالل  لشبونة  البرتغالية 

يونيو وحتى 01 يوليو 2022.

سبل  استعراض  االجتماع  خالل  وتم 

العالقات  تطوير  وآفاق  المشترك  التعاون 

البيئية  المجاالت  في  البلدين  بين  الثنائية 

المختلفة.

جهود  لتقييم  استبيانا  العدل  وزارة  دشنت 

للمواطنين  القانونية  التوعية  في  الوزارة 

والمقيمين وذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير 

رسائل التوعية الموجهة للجمهور.

وتساءلت الوزارة خالل االستبيان عن محتوى 

الخاص بها هل هو  القانوني  المنشور  وشكل 

بالشكل  للجمهور  يصل  ال  ام  وواضح  محدد 

التوعية  منشورات  عن  تساءلت  كما  الكافي؟ 

)منشورات  العدل  بوزارة  الخاصة  القانونية 

المطبوعات،  االجتماعي،  التواصل  وسائل 

الفيديوهات وغيرها( وهل هي مفيدة للمجتمع 

وأهدافها تتناسب مع احتياجاته، وهل تجيب 

تساؤالت  عن  القانونية  التوعية  مواضيع 

المواضيع  وهل  الجمهور،  واستفسارات 

في  ساهمت  العدل  وزارة  قبل  من  المنشورة 

تعميق الفهم القانوني وزيادة الثقافة القانونية 

لدى المجتمع؟ ، هذا وتعمل وزارة العدل على 

رفع الوعي القانوني في المجتمع والذي تشرف 

القانوني  والتثقيف  التوعية  وحدة  عليه 

بمركز الدراسات القانونية والقضائية.

ويأتي مشروع تعزيز الوعي القانوني في ضوء 

رؤية الوزارة لتعزيز المنظومة التشريعية في 

القانونية  البوابة  توفره  ما  ضوء  في  الدولة، 

كافة  تضم  التي  العدل  لوزارة  القطرية 

القرن  ستينات  منذ  القطرية  التشريعات 

هذه  وتبسيط  وشرح  اليوم،  إلى  الماضي 

من  الجميع  متناول  في  لتكون  التشريعات 

من  ذلك  في  مستفيدة  ومقيمين،  مواطنين 

التواصل  ومواقع  الجديدة،  النشر  وسائل 

من  قربا  أكثر  أصبحت  التي  االجتماعي 

الجمهور، وأكثر مواكبة بحياته اليومية.

كما تعمل الوزارة على تعزيز الوعي القانوني 

المفاهيم  غرس  خالل  من  النشء  لدى 

في  والطالب  الصغار  عقول  في  القانونية 

هذه  وتشمل  المبكرة،  الدراسية  المراحل 

وجريمة  وفروعه،  القانون  التخصصات 

والقذف  السب  وجريمة  االلكتروني،  االبتزاز 

يجب  وما  العقود  توقيع  وآليات  االلكتروني، 

الحياة  حرمة  انتهاك  وجرائم  إليه،  االنتباه 

والتدخين  السرقة،  وجريمة  الخاصة، 

في  صورية  محاكم  وتنظيم  والقانون، 

المدارس.

من طراز مرسيدس وترايمف

»التجارة« تستدعي 
مركبات ودراجات

التجارة  وزارة  استدعت 

شركة  مع  بالتعاون  والصناعة 

وكيل  للسيارات  خالد  بن  ناصر 

عن  بنز  مرسيدس  سيارات 

مرسيدس  لمركبات  استدعاء 

بنز طراز جي كالس سنة الصنع 

الوسادة  ألن  وذلك   2018  –  2016
غير  بالسائق  الخاصة  الهوائية 

المصنع  لمواصفات  مطابقة 

عمل  في  قصور  إلى  يؤدي  مما 

الوسائد عند الحوادث بأن تدخل 

مقصورة  داخل  إلى  الغاز  مواد 

اإلجراء  هذا  ويأتي  المركبة. 

والمتابعة  التنسيق  إطار  في 

التجارة  وزارة  من  المستمرة 

والصناعة للتأكد من مدى التزام 

بمتابعة  السيارات  وكالء  وتقيد 

وتصحيحها  السيارات  عيوب 

لحماية حقوق المستهلكين. 

بالتعاون  الوزارة  استدعت  كما 

للسيارات  الفردان  شركة  مع 

عن  ترايمف  دراجات  وكيل 

استدعاء لمركبات ترايمف طراز 

ترايدينت 660 سنة الصنع 2022 

الحامل  انحناء  الحتمال  وذلك 

ميل  إلى  يؤدي  مما  الجانبي 

الميل  زاوية  من  أكثر  الدراجة 

ويأتي  الوقوف.  عند  المعتمدة 

التنسيق  إطار  في  اإلجراء  هذا 

وزارة  من  المستمرة  والمتابعة 

من  للتأكد  والصناعة  التجارة 

مدى التزام وتقيد وكالء الدراجات 

الدراجات  عيوب  بمتابعة 

حقوق  لحماية  وتصحيحها 

الوزارة  وأكدت  المستهلكين.  

الوكالء  مع  التنسيق  سيتم  أنه 

الصيانة  عمليات  لمتابعة 

العمالء  مع  والتواصل  والتصليح 

اإلجراءات  تنفيذ  من  للتأكد 

في  والعيوب  الخلل  وتصحيح 

العيوب.  تشملها  التي  الدراجات 

والصناعة  التجارة  وزارة  وتحث 

جميع المستهلكين باإلبالغ عن أي 

بالتواصل  مخالفات  أو  تجاوزات 

المستهلك  حماية  إدارة  مع 

والتي  التجاري  الغش  ومكافحة 

واالقتراحات  الشكاوى  تستقبل 

واالستفسارات.

التأكد من تقيد والتزام 
الوكالء بمتابعة العيوب



مصطلح  إن  السيد  هاشم  الدكتور  وقال 

يسمى  ما  على  يطلق  األموال  غسل 

السوداء  واالقتصاديات  الخفي  باالقتصاد 

جزء  في  تنطوي  التي  الظل  اقتصاديات  أو 

مصادر  من  األموال  كسب  على  منها  كبير 

من  أصحابها  ولخوف  مشروعة،  غير 

الناس  من  وخوفهم  القانونية  المساءلة 

من  غفلة  في  كسبها  بعد  يلجأون  فإنهم 

القانون أو تواطؤ من القائمين عليه في بلد 

آخر إلى تحويل هذه الثروة غير المشروعة 

مشروعة.  ظاهرها  في  تبدو  ثروة  إلى 

االقتصاد  بين  وثيقة  العالقة  فإن  وبذلك 

والتي  األموال  غسل  وعملية  المشروع  غير 

إخفاء  محاولة  على  العمل  إجماال  تعني 

المشروعة  غير  المصادر  على  والتعتيم 

لألموال بأساليب عديدة ومتنوعة لتضليل 

هذه  وإدخال  والرقابية،  األمنية  الجهات 

والدورة  مشروعة  عمليات  دورة  في  األموال 

بها. يستفيد  يظل  حتى  االقتصادية 

الجريمة  هذه  لخطورة  نظًرا  أنه  وأضاف 

في  لتداخلها  الدولية،  المجتمعات  على 

والمالية  االقتصادية  األنشطة  من  الكثير 

فإن  اإلرهاب،  بتمويل  عالقتها  عن  فضاًل 

مجال  في  متالحقة  تطورات  يشهد  العالم 

األموال. تجريم ومكافحة غسل 

التعاون  بأن  الدولية  القناعة  وتزايدت   

ا 
ًّ

وضروري الزًما  شرًطا  يمثل  الدولي 

ُتعد  التي  الجرائم  من  النوع  هذا  لمكافحة 

اإلنسانية  تواجه  التي  التحديات  أحد 

للعولمة  السلبية  اإلفرازات  أحد  باعتبارها 

االقتصادية، لما تمثله من آثار سلبية على 

وأمنًيا.  واجتماعًيا  اقصادًيا  المجتمعات 

على  األموال  غسل  بمكافحة  يتعلق  وفيما 

أن  هاشم  الدكتور  أكد  المحلي  المستوى 

دولة قطر لها دور ريادي وفعال في التصدي 

دول  أقل  من  تعتبر  إذ  الظواهر  هذه  لمثل 

لها. تعرضًا  العالم 

 2010 لسنة   4 رقم  القانون  تطوير  وتم   

2019 بشأن مكافحة  20 لسنة  بقانون رقم 

وتتكاتف  االرهاب.  وتمويل  األموال  غسل 

جهود وحدات ولجان مكافحة غسل األموال 

الهيئات  اإلرهاب بتنفيذ عملها عبر  وتمويل 

مع  التنسيق  ويتم  المختلفة  والوزارات 

الشأن. القطرية في هذا  الوطنية  اللجنة 

{ د.هاشم السيد
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إلظهار الوجه الحضاري للدولة أمام ضيوف المونديال

»البلدي« يوصي بتجميل الطرق والمباني

أمس  صباح  المركزي،  البلدي  المجلس  عقد 

في  والثالثين  السادس  اجتماعه  الثالثاء، 

األمير  السمو  صاحب  بقاعة  السادسة  الدورة 

الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، برئاسة 

سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي 

رئيس المجلس.

لجنة  وتقرير  توصيات  المجلس  وناقش 

»تجميل  بشـأن  العامة  والمرافق  الخدمات 

الحضاري  الدولة  وجه  إلظهار  والمباني  الطرق 

المقترح  على  بناًء  المونديال«،  ضيوف  أمام 

حمود  بن  محمد  السيد  سعادة  من  المقدم 

البلدي  المجلس  رئيس  شافي  آل  شافي 

المركزي.

)أشغال(  العامة  األشغال  هيئة  وأوصى 

واإلرث  للمشاريع  العليا  اللجنة  مع  بالتنسيق 

المؤدية  الطرق  وتزيين  تجميل  في  بالنظر 

كأس  فعاليات  بإقامة  المحيطة  األماكن  إلى 

على  وتراثية  فنية  لمسات  ووضع  العالم، 

المباني الموجودة بالقرب من أماكن الفعاليات 

الرياضية وتجميل المباني القديمة والساحات 

والتثقيف  التوعية  حمالت  وزيادة  الخالية، 

بأهمية المظهر الجمالي خالل فترة المونديال.

وتقرير  توصيات  البلدي  المجلس  ناقش  كما 

بشـأن  العامة  والمرافق  الخدمات  لجنة 

على  الكهربائية  السيارات  شحن  )محطات 

المقدم  المقترح  على  بناًء  الرئيسية(،  الطرق 

الخليفي  عبدالله  بن  عبدالرحمن  العضو  من 

ممثل الدائرة )10(.

القطرية  العامة  المؤسسة  المجلس  وأوصى 

للكهرباء والماء )كهرماء( باإلسراع في زيادة عدد 

المنفذ  في  السيارات  كهرباء  شحن  محطات 

لالستعداد  السريعة  الطرق  ونهاية  البري 

قطر  العالم  كأس  بطولة  ضيوف  الستقبال 

الشحن  محطات  تظليل  على  والعمل  2022م، 
لتجنب ارتفاع الحرارة الذي يتسبب في إتالف 

الشحن  محطات  من  عدد  وإنشاء  المحطة، 

داخل حدود محطات وقود باستغالل المساحات 

وزيادة  للمحطة،  المجاورة  واألراضي  الخالية 

بما  وتوزيعها  الباصات  شحن  محطات  عدد 

محطات  وتوفير  سيرها،  خطوط  مع  يتناسب 

استكمال  حين  إلى  متنقلة  كهربائي  شحن 

المحطات المستدامة المزودة بخدمات الطاقة 

لشحن  أماكن  وتخصيص  الشمسية، 

التجارية  المجمعات  مواقف  داخل  السيارات 

الكبيرة، وقديم حوافز تشجيعية لمستخدمي 

السيارات الكهربائية.

العامة  لإلدارة  توصيات  المجلس  قدم  كذلك 

لتحديد  واألنظمة  اللوائح  إصدار  بشأن  للمرور 

شحن  نقاط  استخدام  إساءة  عند  المخالفات 

السيارات في مواقف سيارات المجمعات، ومثال 

مع  المحدد،  الوقت  من  أكثر  السيارة  ترك  ذلك 

شحن  نقاط  مخالفات  تسديد  إضافة  إمكانية 

السيارات بالكهرباء إلى تطبيق مطراش.

البلدي  المجلس  ناقش  آخر،  جانب  من 

القانونية  اللجنة  وتقرير  توصيات  المركزي 

المحالت  بعض  أمام  التكدس  )ظاهرة  بشـأن 

المقترح  على  بناًء  التجارية(،  الشوارع  في 

السالم  فريش  بن  مبارك  العضو  من  المقدم 

ممثل الدائرة )15(.

البلدية بدراسة  وزارة  البلدي  المجلس  وأوصى 

تطوير القرارات المنظمة الختيار مواقع اختيار 

األراضي  تصميم  عند  التجارية  الوحدات 

المتوقعة  الكثافة  مراعاة  مع  الخدمات  وتوزيع 

موقعها  يكون  بحيث  التجارية،  الوحدات  لهذه 

مع  بالتنسيق  السكنية  األحياء  أطراف  في 

تنظيم  ووضع  والصناعة،  التجارية  وزارة 

تتطلب  التي  لألنشطة  اختيارية  نماذج  إلعداد 

بما  تخطيطية  ومعايير  خاصة  تصاميم 

يساهم في تقليل ظاهرة التكدس مستقباًل.

الرقابة  بتشديد  الداخلية  وزارة  أوصى  كما 

المرورية  واألنظمة  القوانين  تنفيذ  بشأن 

يعرقلون  لمن  وخاصة  المخالفات  وتحرير 

المشروبات  تقدم  التي  المحالت  عند  السير 

والضوابط  الحلول  وضع  ودراسة  الساخنة، 

لديه  لمن  العقوبة  تشديد  شأنها  من  التي 

)عرقلة  تخص  التي  المخالفات  من  العديد 

في  )العود  مرات  عدة  المتكررة  السير( 

المخالفة(.

وزارة التجارة والصناعة:

1 - دراسة مقترح تصنيف األنشطة التجارية 
بفتح  السماح  وعدم  الزبائن  عدد  حيث  من 

المتشابهة في مكان واحد  تراخيص لألنشطة 

بوضع أداء قانونية مناسبة.

تشريع  أو  قانونية  آلية  إصدار  على  العمل   -  2
من شأنه منع تقديم الخدمات لمن يقف وقوفًا 

ال  التي  المحال  ومخالفة  الشارع  في  خاطئًا 

تلتزم بذلك.

شأنها  من  قانونية  آلية  بوضع  النظر   -  3
ضرر  تسبب  التي  التراخيص  في  النظر  إعادة 

تعيق  التي  للمحال  األحوال،  حسب  للمجتمع 

الحركة المرورية في الشوارع.

وزارة المواصالت:

1 - إعادة النظر في القرارات المنظمة للشوارع 
متكررًا  ازدحامًا  تشهد  التي  القائمة  التجارية 

المسارات  وأيضا  والمخارج  المداخل  بشأن 

للمساهمة  التجارية  والمحال  األسواق  داخل 

في تخفيف االزدحام وتنظيم الحركة المرورية 

قدر  القائمة  التصميمات  تعديل  على  والعمل 

اإلمكان.

الحاكمة  واألنظمة  المعايير  تحديث   -  2
نمو  مع  يتناسب  بما  التجارية  للشوراع 

بها  المسموح  المستقبلية  االستخدامات 

بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة.

الواردة  البنود  كافة  على  التصديق  وتم 

باالجتماع بالموافقة من السادة األعضاء.

السيد  العامة  األمانة  من  االجتماع  وحضر 

للمجلس  العام  األمين  اللخن،  حمد  جابر 

عبدالحميد  محمد  والسيد  المركزي،  البلدي 

للمجلس  المساعد  العام  األمين  الله،  نصر 

االجتماعات  إدارة  ومدير  المركزي،  البلدي 

زابن  آل  زابن  محمد  والسيد  األعضاء،  وشؤون 

واالتصال،  العامة  العالقات  مدير  الدوسري، 

والسيد خالد محمد االسود مساعد مدير إدارة 

االجتماعات وشؤون األعضاء.

النظافة  بإدارة  ممثلة  البلدية،  وزارة  فت  كثَّ

العامة )قسم العمليات( بالتنسيق مع الدوريات 

من  المتجمعة  الرمال  إلزالة  جهودها  المرورية 

التي  واألتربة  القوية  الرياح  نتيجة  الطرق، 

تعرضت لها البالد مؤخرا، حيث تم رفع حوالي 

وذلك  الوكرة،  بمنطقة  الرمال  هذه  من  طنا   42
حفاظا على نظافة وسالمة الطرق.

توصيات لمعالجة ظاهرة التكدس أمام المحالت بالشوارع التجاريةمناقشة وضع محطات شحن السيارات الكهربائية على الطرق الرئيسية

بسبب الرياح

إزالة »42« طنا 
من الرمال المتجمعة

نظمتها جمعية المحاسبين القانونيين

ورشة تدريبية حول مكافحة غسل األموال
نظمت جمعية المحاسبين القانونيين القطرية ورشة تدريبية 

حول مكافحـة غسل األموال وتمويل اإلرهـاب، عبر وسائل 
االتصال المرئي، ونفذ الورشة الدكتور هاشم السيد الخبير 

االقتصادي رئيس مجلس إدارة الجمعية. وتضمنت الورشة 
محاور عدة منها: المفاهيم والمصطلحات الخاصة بغسل 

األموال وتمويل االرهاب، ومصادر األموال غير المشروعة، 
ومراحل غسل األموال، وأضرار ومخاطر غسل األموال، ومقارنة 

غسل األموال بتمويل االرهاب، وعوامل انتشار ظاهرة غسل 
األموال وتمويل االرهاب، والجهود الدولية والجهود الوطنية 

في مكافحة هذه الظاهرة مع نظرة عامة على القانون رقم 20 
لسنة 2019، واإلجراءات والواجبات وااللتزامات تجاه العمليات 

المشبوهة، والسياسات واإلجراءات الالزمة لمكافحة غسل 
األموال وتمويل اإلرهاب، وفوائد مكافحة غسل األموال. 

بالمجلس  القانونية  اللجنة  ناقشت 

في  أمس،  صباح  المركزي،  البلدي 

بالدورة  والعشرين  السادس  اجتماعها 

بن  مبارك  السيد  برئاسة  السادسة، 

اللجنة  رئيس  السالم،  مبارك  فريش 

)وضع  بشأن  منه  المقدم  المقترح 

حديثة  ومعايير  قانونية  ضوابط 

اآللية  ومعرفة  المهملة(  السيارات  بشأن 

المتبعة في التخلص منها.

المناقشة  خالل  اللجنة  واستضافت 

البلدية،  وزارة  من  المسؤولين  السادة 

بلدية  مدير  الجابر  حسن  جابر  السيد 

محمد  رجاء  محمد  السيد  الريان، 

وزارة  وكيل  بمكتب  خبير  المري، 

البلدية.

اللجنة   وحضر االجتماع السادة أعضاء 

رئيس  نائب  الكعبي  مبارك  بن  راشد 

اللجنة، بدر بن سلطان الرميحي، علي 

بن سلطان الغانم، حمد بن عبدالله آل 

حنزاب، عبدالله بن خالد اليافعي، جبر 

سيف  بن  محمد  السويدي،  محمد  بن 

المنصوري، سعيد بن مبارك الراشدي.

السيدة  للمجلس،  العامة  األمانة  ومن   

قسم  رئيس  الدوسري  محمد  لطيفة 

شؤون االجتماعات.

ناقشته »قانونية البلدي«

مقترح بشأن السيارات المهملة

الدوحة          $

الدوحة          $

الدوحة          $
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بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

»بحوث الحوسبة«
ينظم ورشة للذكاء الجماعي

استضافت مجموعة الحوسبة االجتماعية 

الحوسبة بجامعة  في معهد قطر لبحوث 

حمد بن خليفة مجموعة من المؤسسات 

التنموية والخبراء في مجال علوم البيانات 

من جميع أنحاء العالم، ضمن ورشة عمل 

لتحقيق  االصطناعي  »الذكاء  بعنوان 

الذكاء الجماعي« ُعقدت في الفترة من 12 

إلى 14 يونيو. ُنظمت الورشة بالتعاون مع 

التابعة  اإلنمائي  األثر  تسريع  مختبرات 

لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، فضاًل عن 

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لالبتكار في 

الدول العربية.

برنامج  جهود  تعزيز  إلى  الورشة  وسعت 

من  لالستفادة  اإلنمائي  المتحدة  األمم 

التنمية  عملية  في  الجماعي  الذكاء 

»لنصبح  شعار  حاملة  المستدامة، 

والكوكب«.  اإلنسان  أجل  من  ذكاء  أكثر 

خالل  من  الجماعي  الذكاء  فكرة  وتأتي 

مجموعات  من  ورؤى  بيانات  تجميع 

غالًبا  األشخاص  من  ومتنوعة  كبيرة 

أساليب  ل  وُتشكِّ التكنولوجيا.  بمساعدة 

بالمصادر  كاالستعانة  الجماعي،  الذكاء 

الخارجية وتقارير المواطنين واالستشعار 

المتزايد،  االصطناعي  والذكاء  ُبعد  عن 

مألوفة  وغير  جديدة  مصادر  مجتمعًة 

ومن  والتحليل.  للبحث  تصلح  للبيانات 

قضايا  بها  ُتفهم  التي  الطرق  تنويع  خالل 

عن  تكشف  أن  للبيانات  يمكن  التنمية، 

وربما تساعد في توجيه  رؤًى جديدة، بل 

استخدام هذه البيانات في معالجة قضايا 

حساسة وملموسة مثل التلوث.

قطر  لمعهد  الريادي  الدور  يبرز  هنا  من 

لبحوث الحوسبة في هذا المجال من خالل 

مذكرة  إطار  في  الورشة  هذه  استضافة 

التفاهم الموقعة مع برنامج األمم المتحدة 

أضفت  والتي   ،2019 عام  في  اإلنمائي 

طويل  تعاونهما  على  الرسمي  الطابع 

على  التعاون  هذا  تركيز  ينصب  األمد. 

اإلنمائي  األثر  تسريع  مختبرات  مبادرة 

اإلنمائي.  المتحدة  األمم  لبرنامج  التابعة 

كما يهدف المشروع المشترك بين الوزارة 

والتنمية  االقتصادي  للتعاون  االتحادية 

إلى  للتنمية  قطر  وصندوق  ألمانيا  في 

لتحديات  تتصدى  تعليمية  شبكة  بناء 

التنمية وتدعم 115 دولة.

تعزيز  على  العمل  ورشة  برنامج  ركز  وقد 

اإلنمائي  األثر  تسريع  مختبرات  قدرات 

وعلوم  االصطناعي  الذكاء  تطبيق  على 

التنموية  التحديات  معالجة  في  البيانات 

وتناولت  الوطنية.  المستويات  على 

الممارسات  أحدث  التقديمية  العروض 

أجل  من  االصطناعي  »الذكاء  بشأن 

ربطت  حين  في  االجتماعي«،  الصالح 

»التوفيق  حول  عقدت  التي  الورش 

ومقّدمي  التحديات  هذه  بين  والتالقي« 

وشراكات  طرق  استكشاف  بهدف  الحلول 

جديدة تعتمد على البيانات، بينما ركزت 

الجلسة العملية في »التدريب على ابتكار 

البيانات« على أدوات البيانات مثل البحث 

في »جوجل إرث« لفائدة العمل اإلنمائي.

إنغمار  الدكتور  صرح  الورشة،  وعقب 

االجتماعية  الحوسبة  أبحاث  مدير  فيبر، 

قائاًل:  الحوسبة،  لبحوث  قطر  معهد  في 

جنًبا  الجماعي  الذكاء  أساليب  »تتطور 

في  الرقمية،  التقنيات  مع  جنب  إلى 

لالستفادة  اآلن  جديدة  أدوات  توفر  ظل 

للتطبيق.  القابل  الجماعي  الذكاء  من 

الحوسبة،  وبالنسبة لمعهد قطر لبحوث 

الذكاء  ورشة  في  المشاركين  وجميع 

الجماعي،  الذكاء  أجل  من  االصطناعي 

أحدث  لتبادل  فرصة  الورشة  هذه  وفرت 

بتطويرها  نقوم  التي  والتقنيات  البحوث 

كمؤسسات كل على حدة، وأبرزت كذلك 

أن  يمكن  التي  الشراكات  تعزيز  أهمية 

اإلنمائية  والمنظمات  الحكومات  تساعد 

في  اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  مثل 

معالجة القضايا المعقدة«.

من جانبها، قالت جينا لوكاريلي، رئيس 

اإلنمائي:  المتحدة  األمم  برنامج  في  فريق 

»شكلت ورشة العمل فرصة قّيمة للتفاعل 

من  االصطناعي  الذكاء  لتعزيز  والتعاون 

اإلنسان  لفائدة  ذكاء  أكثر  نكون  أن  أجل 

معهد  نشكر  ونحن  األرض،  وكوكب 

استضافة  على  الحوسبة  لبحوث  قطر 

فيبر،  الدكتور  سيما  ال  الفعالية،  هذه 

هذه  حفزت  لقد  البرنامج.  إعداد  على 

حول  القيمة  النقاشات  من  الكثير  الورشة 

على  تساعدنا  أن  يمكن  التي  االبتكارات 

تعوق  التي  السريعة  المتغّيرات  معالجة 

إلى  نتطلع  ونحن  المستدامة.  التنمية 

لبحوث  قطر  معهد  مع  شراكتنا  تعميق 

االصطناعي،  الذكاء  مجال  في  الحوسبة 

كمستثمر  للتنمية  قطر  صندوق  ونشكر 

مؤسس في شبكة مختبرات تسريع األثر 

المتحدة  األمم  لبرنامج  التابعة  اإلنمائي 

اإلنمائي«.

{  المشاركون بالورشة 

إلصدار رخص القيادة.. »المرور«:

خدمة جديدة عبر »مطراش«
إضافة  عن  للمرور  العامة  اإلدارة  كشفت 

في  للناجحين  القيادة  رخص  إصدار  خدمة 

االختبارات عن طريق تطبيق مطراش 2.

 - العامري  سعيد  محمد  أول  المالزم  وأوضح 

ضابط بإدارة شؤون التراخيص، عبر فيديو 

تويتر،  بموقع  بحسابها  »المرور«  نشرته 

الناجحين على  عن إجراءات عملية حصول 

رخصة القيادة عبر »مطراش 2«، حيث يقوم 

طالب الخدمة بإدخال البيانات الشخصية، 

الحاجة  دون  فورًا  وإصدارها  الرسوم  دفع  ثم 

للتوجه إلى مراكز الخدمات الستالمها.

وتابع: ستكون الرخصة ظاهرة في الحافظة 

اإللكترونية ويمكن إرسال البطاقة عن طريق 

البريد العام.

عبر  اإللكترونية  الخدمات  عدد  ووصلت  هذا   

 17 تفعيل  بعد  وذلك   307 إلى   2 مطراش 

لتقليل  تهدف  والتي  مؤخرا  جديدة  خدمة 

الخدمات  مراكز  في  المراجعين  أعداد 

بال  )خدمات  رؤية  تحقيق  بهدف  المختلفة 

مراجعين(.

الجديدة  اإللكترونية  الخدمات  وتشمل 

المنشأة،  قيد  خدمات  هي:  فئات،  خمس 

قيد  إصدار  )خدمة  خدمتين  وتتضمن 

شطب  وخدمة  وفرعي،  رئيسي  منشأة 

بخدمات  الثانية  الفئة  وتتعلق  منشأة(، 

)خدمة  االستقدام  طلبات  في  النظر  لجنة 

المنزلية  للعمالة  االستقدام  موافقة  طلبات 

القطري،  الشخصي  المستقدم  على 

للمستقدم  االستقدام  موافقة  طلبات  وخدمة 

طلبات  متابعة  وخدمة  المقيم،  الشخصي 

فهي  الثالثة  الفئة  أما  االستقدام(.  موافقة 

خدمات  وتشمل  والمتابعة،  البحث  خدمات 

المطالبات  للتذاكر،  المالية  )المطالبات 

العمل،  ترك  بالغات  للغرامات،  المالية 

الشهود(.  وموافقة  الغرض،  مخالفة  بالغات 

معنا  تواصل  خدمات  الرابعة  الفئة  وتشمل 

يتعلق  وفيما  العضيد(.  خدمة  )بالغات 

بالفئة الخامسة الخاصة بخدمات اإلقامات، 

تشمل خدمات )تجديد/ إلغاء/ إصدار إقامة، 

طلبات  وخدمة  الجواز،  بيانات  تغير  وخدمة 

متابعة  وخدمة  اإلقامات،  غرامات  تخفيض 

طلبات خدمات اإلقامات(. 

 2 مطراش  تطبيق  في  التسجيل  أن  يذكر 

شخصية  بطاقة  يحتاج  حيث  للغاية  سهل 

الخدمة،  طالب  باسم  مسجال  هاتف  ورقم 

كما أن التطبيق متاح بـ 6 لغات تتناسب مع 

يدعم  كما  قطر،  دولة  في  المقيمين  جميع 

بنظامى  تتعامل  التي  الهواتف  التطبيق 

ألكبر  للوصول  وذلك  واآليفون  األندرويد 

شريحة من المواطنين والمقيمين. ويحتوي 

أبرزها  المميزات،  من  العديد  على  التطبيق 

ميزة معالجة الخطأ بشكل آلي أثناء تقديم 

المدفوعة،  المبالغ  استرجاع  ويتم  الخدمة 

لألشخاص  اإلشعارات  بإرسال  يتميز  كما 

مثل المخالفات المرورية.
{  المالزم أول محمد سعيد العامري

محمد أبوحجر المالزم العامري: تمكن المراجعين كتب
من إصدارها دون التوجه لمراكز 

الخدمات

المنتدى الخليجي يناقش دور األبـّوة خـالل الجـائحـةنظمه معهد الدوحة الدولي لألسرة

{  جانب من المشاركة 

المنتدى  لألسرة  الدولي  الدوحة  معهد  نّظم 

للسياسات  الثاني  السنوي  الخليجي 

المكتب  مع  بالشراكة  وذلك  األسرية، 

التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء 

التعاون  مجلس  بدول  االجتماعية  الشؤون 

مناقشة  على  المنتدى  رّكز  حيث  الخليجي، 

صاحبت  التي  اإلغالق  فترة  خالل  اآلباء  دور 

انعكست  التي  وآثارها  الجائحة  تفشي 

جانب  إلى  واألسرة،  باألبناء  اآلباء  عالقة  على 

اآلباء  دور  ُتعزز  التي  الممارسات  في  البحث 

في أداء واجباتهم الوالدية واألسرية.

»األبوة  بعنوان  المنتدى  هذا  تنظيم  ويأتي 

سياسات   :19  - كوفيد  كورونا  جائحة  إبان 

داعمة وإقترابات مستقبلية« استكمااًل للجهود 

السياسات  لتعزيز  الرامية  المشتركة 

وذلك  العربي،  الخليج  منطقة  في  األسرية 

الخليجي  المنتدى  من  األولى  النسخة  بعد 

العام  تنظيمه  تم  الذي  األسرية  للسياسات 

سياسات  على  الضوء  إلقاء  وشهد  الماضي 

الموازنة بين األسرة والعمل.

صالح  الدكتور  المنتدى  خالل  النقاش  وأدار 

 - االجتماعية  الشؤون  مدير  الغضوري، 

العمل  وزارة  لمجلس  التنفيذي  المكتب 

وشهد  االجتماعية،  الشؤون  وزارة  ومجلس 

والخليج  الخبراء من قطر  مشاركة نخبة من 

أستاذ  السند،  علي  الدكتور  منهم  العربي، 

مساعد في الدراسات اإلسالمية بكلية التربية 

في  رّكز  الذي  الكويت،  بجامعة  األساسية 

اإلسالمية  الناحية  من  األب  دور  على  حديثه 

»مفهوم  السند:  الدكتور  وقال  والثقافية، 

وفي  األسرة  بناء  في  مركزي  مفهوم  هو  األبّوة 

العمود  هي  واألبّوة  الناشئ،  الطفل  شخصية 

فقد  اإلسالمي،  الجانب  ومن  لألسرة،  الفقري 

أولى اإلسالم األبّوة عناية ال تكاد تخطها العين، 

التراث اإلسالمي  األبّوة حاضرة في  فقد كانت 

اإلسالم  أن  إلى  مشيًرا  الشرعية«،  والنصوص 

بيئة  كانت  الجاهلية،  بيئة  على  نزل  عندما 

وتعاني  العاطفية  الناحية  من  متحجرة 

فوضى اجتماعية، وقال: »كانت بحاجة لمن 

وكان  ومنزلته  األب  مكانة  حول  الدرس  يلقنها 

من الضروري أن يأتي اإلسالم ليعطي كّل ذي 

حٍق حّقه ويجعل من األسرة ميثاًقا غليًظا«.

تجاه  الوالدين  اآلباء  عن  حديثه  في  وأضاف 

اإلسالمية  األدبيات  تزخر  ما  »دائًما  األبناء: 

بالحديث عن بر الوالدين، وهو واجب وفرض 

نغفل  أال  يجب  أيًضا  لكن  المسلمين،  على 

ما  وهو  واجب،  أمر  وهو  باألبناء  الوالدين  بر 

الشرعية  والنصوص  الحوادث  توضحه 

والواجبات،  بالحقوق  يهتم  فاإلسالم  الكثيرة، 

األبناء،  يبّرهم  أن  في  حق  لآلباء  أن  فمثلما 

كذلك عليهم حق بأن يبروا أبنائهم«.

ساجدة  األستاذة  المنتدى  في  شاركت  كما 

وتنمية  الطفل  حماية  أخصائية  عطاري، 

التي  اليونيسيف،  في  المبكرة  الطفولة 

العلمي  الجانب  عن  الحديث  بدورها  تناولت 

يتعّلق  فيما  العلمية  الدراسات  أّكدته  وما 

في  تلعبه  وما  الوالدية  التربية  البرامج  بدور 

تعزيز مشاركة األب الفّعالة في برامج الرعاية 

الوالدية.

من  الدراسات  بّينته  ما  إلى  عطاري  وأشارت 

األبناء  رعاية  في  األب  مشاركة  أهمية  حيث 

وأنها ُتسهم في بناء الروابط بين األبناء واآلباء 

واألم  واألب  األبناء،  على  إيجابًيا  ينعكس  بما 

على حٍد سواء .
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الستقبال ضيوف البطولة.. العقيد سعود المسلم:

مرافق مجهزة للمونديال في المطار
المسلم  العزيز  عبد  سعود  العقيد  أشار 

التدريب  أن  إلى  المطار  أمن  إدارة  مدير 

العاملة  البشرية  للكوادر  المستمر 

إدارة  ومنتسبي  عام  بشكل  المطار  في 

باإلضافة  خاص  بشكل  المطار  أمن 

أكسبتهم  قد  المشتركة  التمارين  إلى 

السيناريوهات  بسبب  مفيدة،  تجارب 

وتأهيل  الواحد  للتمرين  المتعددة 

الحاالت  مختلف  مع  للتعامل  المتدربين 

الحلول  بابتكار  وقيامهم  الواقع  بمحاكاة 

القرار  اتخاذ  سرعة  على  تساعدهم  التي 

الميدانية  والقيادة  القرار  أصحاب  مع 

للتمرين.

السفر  لمجلة  تصريحات  خالل  وأوضح 

إقامة  أن  اإلدارة  تصدرها  التي  اآلمن 

التمارين بالتنسيق مع الشركاء القائمين 

في إدارة المطار مثل هيئة الطيران المدني 

الشركاء  من  وغيرهم  المطار  وجوازات 

لجهة  يمكن  ال  الذي  المطار  في  الفاعلين 

ملحة  ضرورة  بتسييره  تقوم  أن  واحدة 

الجهات  جميع  جهود  تضافر  من  البد  بل 

مع  التعاون  بضرورة  المسافرين  وتوعية 

تسريع  في  يساعد  فذلك  المطار  موظفي 

اإلجراءات وإنجازها بأسرع وقت ممكن.

الستضافة  قطر  دولة  استعداد  على  وأكد 

كأس العالم قطر 2022 البطولة العالمية 

وإنجاح فعالياتها بكفاءة واقتدار.

كأس  لبطولة  اإلدارة  استعدادات  وعن 

قال:  بالتحدي،  ذلك  وصف  وعن  العالم 

وأشار  مبكر،  وقت  منذ  االستعدادات  تمت 

إلى أن كأس العرب كانت بمثابة »بروفة« 

وكانت البطولة »تجربة مصغرة«.

للحدث  مجهزة  مرافق  هناك  أن  وذكر 

اإلدارة  جاهزية  إلى  مشيرا  العالمي، 

الستقبال ضيوف دولة قطر لبطولة كأس 

العالم 202 والتي من المتوقع وصول أعداد 

الرياضية  والفرق  المشجعين  من  كبيرة 

ومحبي الرياضة.

التجربة  تكن  لم  العرب  كأس  أن  وأكد 

بطولة  من  أكثر  هناك  كان  بل  الوحيدة 

الماضية  الفترة  خالل  أقيمت  عالمية 

باإلضافة إلى »تمارين مشتركة مع اللجنة 

والجهات  واللجان  واإلرث  للمشاريع  العليا 

األخرى في الدولة«.

على  وتداعياتها  كورونا  جائحة  وحول 

في  المتخذة  واإلجراءات  السفر  حركة 

باالستعداد  قمنا  قال:  المطار،  أمن  إدارة 

التمارين  خالل  من  كورونا  جائحة  قبل 

ومنها  المختصة  الجهات  مع  المشتركة 

تفشي  يحاكي  الذي  صمود«  »تمرين 

األمراض واألوبئة الموجودة في المطارات.

وأوضح أن »تمرين صمود« سيناريو يعالج 

وصول طائرة من دولة أفريقية وعلى متنها 

مسافر مصاب بمرض إيبوال وقد استفدنا 

من هذا السيناريو في التعامل مع جائحة 

كورونا من حيث االحترازات واالشتراطات 

في  التمرين  من  المكتسبة  الصحية 

من  األحداث  جميع  مع  التعامل  كيفية 

حيث العزل الصحي وفحص المسافرين 

صادفتنا  وقد  احتراز،  تطبيق  وتفعيل 

حاالت اشتباه بالرغم من شهادات الفحص 

من بلد المغادرة.

وأكد أن جميع المسافرين أثناء الجائحة 

كانوا يخضعون للضوابط الصحية وكان 

الركاب  قائمة  إلى  استنادا  فحصهم  يتم 

للسيطرة على الجائحة ومنع انتشارها.

استضافة  خالل  المسلم:  العقيد  وتابع 

بتطبيق  قمنا  العرب  كأس  بطولة 

من  للحد  واالحترازات  الصحية  الضوابط 

تم  أنه  موضحا  كورونا،  فيروس  انتشار 

تم  حيث  للفعاليات،  خاص  مبنى  إنشاء 

اإلجراءات  وتمت  العربية  الفرق  استقبال 

في زمن قياسي.

بطرق  المطار  أمن  إدارة  وتعمل  هذا 

إلكترونية متطورة لتطبيق أعلى المعايير 

األمنية  إجراءاتها  دقة  خالل  من  األمنية، 

المتبعة في تقديم تسهيالت النقل الجوي 

بمطار حمد الدولي، كما تعمل لتكون في 

خط الدفاع األول للدولة من خالل استخدام 

األمنية  التكنولوجية  الوسائل  أحدث 

على  اإلدارة  تعمل  وكذلك  والتفتيشية، 

عبر  القادمة  السلع  تدفق  مسارات  تأمين 

الشحن الجوي وتأمين ركاب التزانزيت.

التي  الجديدة  االستراتيجية  وتعتمد 

البشري،  العنصر  على  اإلدارة  تتبناها 

المطار  في  األمن  رجال  انتقاء  يتم  حيث 

الداخلية،  وزارة  قبل  من  فائقة  بعناية 

والتطور  بها  يقومون  التي  للمهام  نظرا 

يضمها  التي  المعدات  في  التكنولوجي 

يمكنها  حديثة  أجهزة  تركيب  من  المطار 

والمواد  العضوية  المواد  عن  الكشف 

أجهزة  واستخدام  واألسلحة،  الخطرة 

الفحص وهي قراءة الصورة والتعرف على 

المتفجرات وكشف الحقائب المشبوهة 

اإلجراءات  يسهل  مما  العضوية،  والمواد 

والسرعة في إنجاز إجراءات سفر الركاب 

اآللي  التعامل  في  والدقة  المغادرين 

لفحص الحقائب أوتوماتيكيًا لكشف أية 

ممنوعات تشكل خطرًا على أمن المطارات 

وأمن وسالمة المسافرين.

التدريب
المستمر للكوادر 

البشرية يدعم 
التعامل مع 

مختلف الحاالت

إقامة تمارين متعددة بالتنسيق 
مع الشركاء للتأهيل وسرعة اتخاذ القرار

كتب        محمد أبوحجر

{ العقيد سعود المسلم

بجامعة قطر

»التعليم الصحي« تنظم 
ندوة »الرعاية المركزة«

وحضر الندوة التي ُنظمت افتراضًيا عبر منصة 

من  أعضاء  و8  طالًبا،   62 تيمز.  مايكروسفت 

طلبة  الفعالية  تضمنت  وقد  التدريس.  هيئة 

إعادة  وعلوم  الطبيعي  العالج  تخصصات  من 

التأهيل والصيدلة والصحة العامة.

المتداخل  الصحي  التعليم  نشاط  ويهدف 

الصحي  التعليم  مفهوم  وتوضيح  تقديم  إلى 

وقد  الصحية.  الرعاية  طالب  بين  المتداخل 

ليلي  للدكتورة  تمهيدي  بفيديو  الجلسة  بدأت 

في  العامة  الصحة  في  مشارك  أستاذ  أوهارا، 

أعضاء  تقديم  تالها  الفعالية،  عن  قطر  جامعة 

الفريق. بعد ذلك، أجريت مقابالت استكشافية 

الصحية  المهنية  التخصصات  على  للتعرف 

األخرى داخل المجموعة. 

واختتمت الفعالية بتقديم دراسة حالة للطالب 

حول الصحة النفسية حول امرأة شابة تبلغ من 

تقديم  في  الطلبة  ساهم  حيث  عاًما.   23 العمر 

الصحة  قضايا  وتناولوا  لها  المتاحة  الخدمات 

تخصص  كل  دور  ناقشوا  كما  النفسية، 

صحي في معالجة الحالة.

أوهارا،  ليلي  الدكتورة  قالت  لها،  تصريح  وفي 

أستاذ مشارك في الصحة العامة في الجامعة: 

التخصصات  مختلف  من  الطالب  جمع  »إن 

البعض  بعضهم  على  للتعرف  مًعا  الصحية 

ففي  لهم.  بالنسبة  للغاية  قّيمة  تجربة  يعد 

امرأة  عن  حالة  دراسة  لدينا  كان  الحالة،  هذه 

والجسدية  النفسية  صحتها  تتأثر  شابة 

االجتماعية.  العوامل  من  بعدد  واالجتماعية 

الصلة  وثيقة  الحالة  هذه  دراسة  تعتبر  كما 

من  العديد  مع  يتعاملون  ألنهم  اليوم،  بالشباب 

القضايا المماثلة. ومن خالل العمل مًعا كفريق 

في  التفكير  على  قادرين  الطالب  كان  طبي، 

الذي  الدور  وفهم  شمولية،  أكثر  طريقة  الحالة 

قد يلعبه كل تخصص في المساهمة في نظام 

أكثر  بطريقة  اإلشكاليات  هذه  معالجة  يمكنه 

تنسيًقا وداعمية«.

عبد  علي  منيرة  الطالبة  قالت  جانبها،  من 

»تسلط  األولى:  السنة  في  صيدلة  طالبة  الله، 

الضوء  المتداخل  الصحي  التعليم  جلسات 

الرعاية  لقطاع  المترابطة  الطبيعة  على 

العالقة  تعزيز  في  محورية  وهي  الصحية 

كانت  الصحية.  التخصصات  مختلف  بين 

الفرصة  لنا  أتيحت  للغاية.  مثمرة  الفعالية 

مثل  مختلفة  صحية  كليات  من  طالب  للقاء 

الطبيعي.  والعالج  والتغذية  العامة  الصحة 

حاولنا حل سيناريو طبي من خالل النظر إليه 

التجربة  هذه  من  تعلمنا  مختلفة،  جوانب  من 

مختلف  بين  والتفاهم  الثقة  تعزيز  كيفية 

رعاية  لتحقيق  الصحية،  التخصصات 

تعاونية تركز على المريض«.

نظمت لجنة التعليم الصحي المتداخل بقطاع العلوم 
الصحية والطبية في جامعة قطر مؤخًرا نشاطها الصحي 
المتداخل الخامس لهذا العام الدراسي )2021-2022(، وذلك 

بعنوان )الرعاية المركزة على األشخاص(.

الدوحة           $

مشروع لتوثيق إجراءات عمل الوحدات اإلدارية بالوزارة

»العدل« تطلق »بوابة المعرفة«

بوابة  مشروع  تدشين  حفل  وخالل 

المعرفة، أوضح سعادة وزير العدل أن هذا 

التزام  منطلق  من  يأتي  الحيوي  المشروع 

الوزارة بتطوير الخدمات التي تقدمها والتي 

كافة  وتوثيق  حصر  بالضرورة  تستلزم 

إجراءات العمل وفقا لتوجيه معالي الشيخ 

ثاني،  آل  عبدالعزيز  بن  خليفة  بن  خالد 

رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بأن 

للجهات  االستراتيجية  الخطط  تتضمن 

العمل  إجراءات  توثيق  مشروع  الحكومية 

هذا  ألهمية  وترسيخا  تأكيدا  جهة  بكل 

الوزير  سعادة  وأشار  الحيوي  المشروع 

لوزارة  االستراتيجية  الخطة  أن  إلى 

لمشاريع  متكاملة  رؤية  تتضمن  العدل 

اإلجرائية  المنظومة  وتطوير  تحديث 

المشروع  هذا  ويأتي  الوزارة.  في  للعمل 

األهمية  من  إنه  حيث  السياق،  هذا  في 

العمل  إلجراءات  توثيق  هناك  يكون  أن 

لالجتهاد  تجنبا  اإلدارية  الوحدات  بكافة 

من  المعاملة  تنفيذ  واختالف  الشخصي 

موظف ألخر، ومن ثم إتاحة ما تم توثيقه 

البيانات  كافة  مع  إجراءات  من  واعتماده 

التي  األخرى  والبيانات  االرتباط،  ذات 

خالل  من  الوزارة،  أنشطة  كافة  تخص 

بوابة المعرفة لتكون مصدر حقيقة واحد 

دعم  في  عليه  يعتمد  بالوزارة  للبيانات 

اتخاذ القرار. 

وفي عرض للمشروع، قالت السيدة حصة 

السليطي، مدير إدارة التخطيط والجودة، 

فضال  استهدف  المعرفة  بوابة  مشروع  إن 

عن توثيق عدد )696( إجراء بكافة الوحدات 

الخدمات  أدلة  وتحديث  إعداد  اإلدارية، 

في  اإلدارية  الوحدات  بجميع  واإلجراءات 

وزارة العدل، إلى جانب توفير قاعدة بيانات 

البيانات  كافة  تعكس  تفاعلية  مركزية 

الوزارة  أنشطة  تخص  التي  والمعلومات 

وتصنيفها  وتبويبها  االرتباط  ذات  والجهات 

المطلوب  البيان  توفير  تضمن  بصورة 

بالجودة المتوقعة من حيث الدقة والسرعة 

على  الحصول  في  المستغرق  والجهد 

البيانات، ويساعد ذلك ما توفره البوابة من 

تسهم  تحليلية  وتقارير  استعالمية  أدوات 

العمل  آليات  وتطوير  األداء  كفاءة  رفع  في 

وتحقق السرعة في اتخاذ القرار. 

وتقدمت السيدة حصة السليطي بالشكر 

للجهات الحكومية الداعمة إلعداد المشروع 

ممثلة في كل من ديوان الخدمة المدنية 

والتطوير الحكومي وديوان المحاسبة.

العامري: يأتي من منطلق التزام 

الوزارة بتطوير الخدمات المقدمة

أطلق سعادة السيد 
مسعود بن محمد 

العامري وزير العدل، 
بمقر الوزارة صباح 

أمس، مشروع بوابة 
المعرفة الذي استهدف 

توثيق إجراءات عمل 
الوحدات اإلدارية بالوزارة، 
وإجراءات كافة الخدمات 

التي تقدمها الوزارة 
وفق أحدث المعايير 

العالمية.

الدوحة           $
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عيادات للرجال وأخرى 

للنساء بمكة والمشاعر 

المقدسة وتوفير 

األدوية الالزمة

 الكادر الطبي يضم 

مجموعة من أمهر 

األطباء والممرضين 

والمسعفين والصيادلة

من السلطات الصحية بالسعودية

اعتماد العيادات الطبية لبعثة الحج

السعودية  الصحة  وزارة  من  طبي  وفد  زار 

العزيزية  بمنطقة  القطرية  الحج  بعثة  مقر 

الجنوبية بمكة المكرمة، لالطالع على العيادات 

واعتمادها  للبعثة  التابعة  الصحية  والمرافق 

السلطات  من  المحددة  للمعايير  طبقًا 

السعودية.

وأجرى الوفد جولة تفقدية في العيادات الطبية 

العيادات  أقسام  على  خاللها  اطلع  ومرافقها، 

والتجهيزات الطبية التي توفرها البعثة لحجاج 

عبدالهادي  خالد  الدكتور  خاللها  رافقه  قطر، 

رئيس الوحدة الطبية في بعثة الحج القطرية 

وعدد من األطباء واالستشاريين بالوحدة.

الصحة  وزارة  اعتماد  جاء  الزيارة  وعقب 

ببعثة  الخاصة  الطبية  للوحدة  السعودية 

بها  العمل  ببدء  إيذانًا  القطرية  الحج 

والمراجعين  المرضى  الستقبال  وجاهزيتها 

من حجاج دولة قطر، وذلك بعد أن اطلعت على 

الطبية  الوحدة  تضمها  التي  التجهيزات  جميع 

التي  اإلمكانيات  وكافة  والخدمات  والعيادات 

وفرتها للعناية الصحية بحجاج قطر، والتأكد 

من أن الوحدة الطبية في بعثة الحج استوفت 

حيث  لالعتماد،  المطلوبة  والشروط  المعايير 

إنها تضم كل التجهيزات المطلوبة من عيادات 

وغرف  عزل  وغرف  فحص  وغرف  وصيدلية 

تنويم وعيادات وقسم للطوارئ.

وتحرص المملكة العربية السعودية الشقيقة 

على توفير خدمات طبية عالية الجودة لجميع 

تجهيز  عن  فضاًل  الحرام،  الله  بيت  حجاج 

يمكنها  بما  السعودية  المستشفيات  جميع 

العادية  الصحية  الحاالت  مع  التعامل  من 

أي  مع  المثالي  التعامل  ذلك  في  بما  والحرجة، 

»كورونا«  وحاالت  عام  بشكل  معدية  أمراض 

بشكل خاص.

عيادات  أن  عبدالهادي  خالد  الدكتور  وأوضح 

في  يقع  األول  قسمين:  إلى  تنقسم  البعثة 

لالستقبال  قسما  ويتضمن  األرضي  الطابق 

الحاج  يخضع  حيث  المرضي،  وتصنيف 

يتم  العادية  الحاالت  وفي  الحيوية،  للقياسات 

األعلى  بالطابق  العيادة  إلى  الحاج  تحويل 

أما  حالته،  مع  يتناسب  الذي  العالج  لتلقي 

معدية  بأمراض  إصابته  اكتشاف  حالة  في 

إلى  تحويله  فيتم   »19 »كوفيد  فيروس  مثل 

العيادة، ومن ثم نقله  التي توفرها  العزل  غرف 

الحاالت  لهذه  المجهزة  السعودية  للعيادات 

بأحدث اإلمكانيات.

وأشار رئيس الوحدة الطبية إلى توقيع عقد مع 

الذي يقع  األهلي السعودي الخاص  مستشفى 

بالقرب من مقر إقامة حجاج قطر لعالج الحاالت 

الحرجة والطارئة التي تحتاج إلى عناية طبية 

جميع  تتابع  الوحدة  أن  مؤكدا  تخصصية، 

أنواع الحاالت واألمراض المزمنة، مثل السكري 

والضغط وغيرها.

وفرت  القطرية  الطبية  البعثة  أن  وأوضح 

وغرفا  للنساء،  وأخرى  للرجال  عيادات 

التي  الحاالت  في  والعزل  للمالحظة  مخصصة 

في  سواء  مريض،  ألي  الطبي  العزل  تتوجب 

بمنى  المقدسة  المشاعر  أو  بالعزيزية  المقر 

الوحدة  طواقم  أن  إلى  الفتًا  ومزدلفة،  وعرفة 

الصحية  الخدمات  لتقديم  تسعى  الطبية 

واإلسعافات الالزمة وفق أعلى المعايير.

الوحدة  رئيس  كشف  الطبية،  الطواقم  وحول 

الحج  لبعثة  المرافق  الطبي  الكادر  أن  الطبية 

األطباء  من  متميزة  كفاءات  يضم  القطرية 

تم  ونساء(  )رجال  وصيادلة  وممرضين 

وحرصت  الطبية،  الكوادر  أمهر  من  اختيارهم 

الوحدة الطبية على أن يتضمن كادرها الطبي 

التي  للحاج  المعنية  االختصاصات  جميع 

الوبائيات  وطبيب  األسرة  طب  على  تشتمل 

أمراض  في  واستشاري  االنتقالية  األمراض  أو 

الصماء  الغدد  أمراض  في  واستشاري  القلب 

وأذن  أنف  واستشاري  الطوارئ  في  واستشاري 

بالحاج  المعنية  األمراض  هي  وهذه  وحنجرة، 

إلى  مشيرًا  الحجاج،  بين  االنتشار  الكثيرة  أو 

في  يساعد  ألن  مهيأ  بأكمله  الطبي  الكادر  أن 

اختصاصه،  فقط  وليس  سريع  تدخل  أي 

الدعم  الطبي  الطاقم  أفراد  لجميع  يمكن  بل 

للحاج،  العامة  االختصاصات  في  والمساعدة 

بكفاءة  وعالجهم  الحجاج  لخدمة  مهيأ  فهو 

عالية.

الطبية  البعثة  أن  الهادي  عبد  الدكتور  وذكر 

رجال  بمسعفين  مزودة  إسعاف  سيارة  لديها 

للتدخل  االستعداد  أتم  على  وهم  ونساء 

السريع ونقل أي مريض يحتاج للمساعدة.

توفرها  التي  الطبية  بالتجهيزات  يتعلق  وفيما 

الدكتور  أكد  المقدسة،  المشاعر  في  الوحدة 

للبعثة  الطبية  الكوادر  أن  عبدالهادي  خالد 

المشاعر، مبينا  الحجاج في جميع  سيرافقون 

توفير عيادة مجهزة ومخصصة للنساء وأخرى 

للرجال في منى وعرفة، وقد تم استالمها وجاري 

تجهيزها على أن يبدأ العمل بهما يوم التروية، 

للحاالت  عيادة  هناك  مزدلفة  في  وكذلك 

إلى  منى  بعيادات  العمل  ويمتد  الطارئة، 

ساعة  الـ24  مدار  على  تعمل  والتي  العيد  أيام 

تحسبا لتعرض الحجاج ألي مخاطر خالل أيام 

التشريق ورمي الجمرات.

دورات  بعقد  الطبية  الوحدة  ستقوم  كما 

لجميع  األولية  اإلسعافات  مجال  في  تدريبية 

أفراد البعثة القطرية لضمان القدرة الجماعية 

في  قطر  دولة  لحجاج  الخدمة  تقديم  على 

الحاالت الحرجة عند الطلب.

دولة  حجاج  الطبية  الوحدة  رئيس  ونصح 

للحاج،  التعريفية  البطاقة  إبراز  بضرورة  قطر 

من  يعاني  الذي  الحاج  اهتمام  إلى  باإلضافة 

أوقاتها  في  وتناولها  بأدويته  المزمنة  األمراض 

األطباء، حرصًا على سالمة  وااللتزام بتعليمات 

حالته الصحية.

مدير  فيكا،  ليالي  مرياما  السيدة  اختيرت 

التمريض والقبالة في قسم النساء واألطفال 

التابع  الخور  مستشفى  في  الوالدة  حديثي 

لمؤسسة حمد الطبية، للفوز بجائزة مبادرة 

-تسليط  العالمية  للحلول  اآلن  التمريض 

تواجهها  التي  التحديات  على  الضوء 

المشاركين  من  العديد  بين  من  القابالت- 

من جميع أنحاء العالم. وتهدف هذه المبادرة 

مهنة  على  تؤثر  التي  القضايا  معالجة  إلى 

المفاهيم  في  المتمثل  والتحدي  القبالة، 

وزيادة  القبالة  بمهنة  المرتبطة  والتصورات 

نطاق  على  المهنة  هذه  تحتلها  التي  القيمة 

عالمي.

توفير  على  دومًا  الخور  مستشفى  ويحرص 

لألمومة  عالية  جودة  ذات  صحية  رعاية 

التزام  خالل  من  ذلك  ويتجّلى  والطفولة، 

الرعاية  بمعايير  المختصة  الطبية  الكوادر 

ومواليدهن،  لألمهات  المقّدمة  الصحية 

المطوع،  نوح  مريم  السيدة  عّبرت  وقد 

حمد  مؤسسة  في  التمريض  إدارة  رئيس 

قبل  من  اإلنجاز  بهذا  سعادتها  عن  الطبية، 

في  والقبالة  التمريض  كوادر  كبار  إحدى 

السيدة  أظهرت  »لقد  وقالت:  المؤسسة، 

العاملة  الكوادر  كبار  من  كواحدة   – مرياما 

ومثيرا  عاليا  مستوى  المؤسسة  في 

به  يحتذى  نموذج  صياغة  في  لإلعجاب 

يصنع  أن  شأنه  من  والذي  القبالة  لخدمات 

الصحية  الرعاية  واقع  في  حقيقيًا  فرقًا 

رؤيتنا  وتتمثل  والمواليد،  لألمهات  المقدمة 

التمريض  كوادر  كفاءات  وتعزيز  دعم  في 

على  ستعمل  والتي  قطر  دولة  في  والقبالة 

الصحية  الرعاية  مستقبل  وبلورة  تشكيل 

الدولة«.  في 

التزمت  لقد  المطوع:  مريم  السيدة  وأضافت 

»التمريض  بمبادئ  الدوام  على  قطر  دولة 

دولية  حملة  بمثابة  يعتبر  والذي  اآلن« 

للتمريض  العالمي  المجلس  عليها  يشرف 

إلى  تهدف  التي  العالمية  الصحة  ومنظمة 

في  والقبالة  التمريض  خدمات  مستوى  رفع 

جميع أنحاء العالم وتمكين كوادر التمريض 

في  محوري  بدور  االضطالع  من  والقبالة 

التحديات  بمعالجة  الكفيلة  الحلول  إيجاد 

ويعتبر  والعشرين،  الحادي  للقرن  الصحية 

األول من نوعه  اآلن« في قطر  »التمريض  فرع 

الخليجية،  التعاون  مجلس  دول  منطقة  في 

على  صدى  الدولية  الجائزة  لهذه  وسيكون 

العمل  على  وستبني  المحلي  الصعيد 

الذي قمنا بإنجازه في إبراز الدور المهم الذي 

من  باعتبارهن  والقابالت  الممرضات  تؤديه 

يمكنها  والتي  المرخصة  المهنية  الكوادر 

العمل بشكل مستقل أو ضمن فرق متعددة 

رعاية  تقديم  في  الطبية  التخصصات 

صحية عالية الجودة. 

منصب  تشغل  التي  مرياما  السيدة  وتعمل 

النساء  قسم  في  والقبالة  التمريض  مدير 

الراهن  الوقت  في  الوالدة  حديثي  واألطفال 

وقد  التوليد  حول  تتمحور  بيئة  تطوير  على 

الطبيعية  للوالدة  برنامج  أول  بتطوير  قامت 

كما  السابقة،  القيصرية  الوالدات  بعد 

الدورات  على  مرياما  السيدة  تشرف 

بمراحل  المتعلقة  والمبادرات  التدريبية 

القابالت  مع  بالتعاون  وذلك  الوالدة  قبل  ما 

في  والكفاءة  الخبرة  ذوات  من  المرخصات 

دولة قطر.

نائب  الجسيمان،  محمد  السيد  وأوضح 

العامة  المستشفيات  مجموعة  رئيس 

التنفيذي  والرئيس  الطبية  حمد  بمؤسسة 

مستشفى  يمّيز  ما  أن  الخور،  لمستشفى 

اإليجابية  البيئة  توفير  على  حرصه  الخور 

تطوير  بمقدورها  يكون  بحيث  للكوادر، 

الرعاية  على  والتركيز  وظيفيًا  نفسها 

وقال:  المريض،  على  ترتكز  التي  الصحية 

المستشفى على تقديم  إدارة  يحرص فريق 

كل دعم ممكن للكوادر التي تظهر قدرًا كبيرًا 

من االلتزام والتفاني في العمل، مثل السيدة 

التي  الخدمية  البرامج  تطوير  وفي  مرياما، 

المرضى  خدمة  في  وضعها  ليتّم  ُوجدت 

والزوار، وإنه لمن دواعي الفخر أن تفوز واحدة 

من  والتي  العالمية  الجائزة  بهذه  فريقنا  من 

الجدد  والقابالت  الممرضات  تشجيع  شأنها 

في قطر على التنافس فيما بينهن على بلوغ 

أعلى المستويات المهنية.

محمد  فاطمة  السيدة  قالت  جانبها،  من 

للتمريض  التنفيذي  المدير  مساعد  الكمه، 

أظهرت  »لقد  الخور:  مستشفى  في  قابلة   -

الكوادر  كبار  من  كواحدة  مرياما،  السيدة 

العاملة في المؤسسة، مستوى عاليا ومثيرا 

به  يحتذى  نموذج  صياغة  في  لإلعجاب 

يصنع  أن  شأنه  من  والذي  القبالة  لخدمات 

التي  الصحية  الرعاية  واقع  في  حقيقيًا  فرقًا 

والمواليد  لألمهات  زميالتها  جانب  إلى  تقّدمها 

في الدولة«.

فخرها  عن  مرياما  السيدة  عّبرت  وقد 

التمريض  مبادرة  بجائزة  للفوز  باختيارها 

على  الضوء  تسليط   – العالمية  للحلول  اآلن 

الدولية  القابالت  تواجهها  التي  التحديات 

بالقبالة  شغفي  »يرتبط  قائلة:  المرموقة 

المهنة  هذه  في  العمل  من  طويل  بتاريخ 

النبيلة، حيث عملت والدتي في مهنة القبالة 

باشرت  وقد  سيراليون،  في  عديدة  لسنوات 

أزل  لم  وأنا  إشرافها  تحت  التوليد  في  العمل 

الدوام  على  أتطلع  وكنت  المراهقة،  سن  في 

إلى صنع فرق مهم في حياة النساء الحوامل 

الصعيد  على  لهن  الصحية  الرعاية  وتقديم 

هذه  وتعتبر  والعالمي،  والوطني  المحّلي 

الجائزة خير شاهد على القيم التي أورثتني 

إياها والدتي وعلى ما تلقيته من تدريب مهني 

عبر سنوات عديدة من التعّلم في مؤسسات 

دواعي  لمن  وإنه  عالميًا،  معتمدة  تعليمية 

سروري أني تمكنت من تطبيق ما اكتسبته 

اليومية  العملية  حياتي  في  ومعرفة  علم  من 

لي  قّدم  حيث  الخور  مستشفى  في  هنا 

تحقيق  في  الالمحدود  الدعم  اإلداري  الفريق 

ما أصبو إليه من أهداف«.

{  محمد الجسيمان{ مريم المطوع

طورت برنامجا للوالدة الطبيعية 

جائزة دولية لمديرة التمريض في مستشفى الخور

{ د. عصام بدوي

استشاري  بدوي،  عصام  الدكتور  أكد 

بمركز  والمناعة  الباطنية  األمراض  أول 

الرعاية  بمؤسسة  الصحي  الكعبان 

الحرارة  درجة  أن  األولية،  الصحية 

تسبب  الصيف  فصل  في  المرتفعة 

تمدد  إلى  تؤدي  ألنها  بالصداع  الشعور 

للدم  تدفقا  ُيحدث  ما  الدموية  األوعية 

الذي  األمر  طبيعية،  غير  بصورة  فيها 

وتحدث  بالصداع.  الشعور  عنه  ينتج 

التعرض  نتيجة  الشمس  ضربة 

مرتفعة،  حرارة  لدرجات  طويلة  لفترات 

الشديد  الجفاف  بسبب  تكون  وعاده 

تؤدي  التي  العالية  للحرارة  المصاحب 

نظام  في  التحكم  في  الجسم  فشل  إلى 

درجة حرارته الطبيعية، ومن ثم حدوث 

بعض  إلى  باإلضافة  الشمس،  صداع 

العوامل التي تساعد على تراكم درجات 

قلة  ومنها:  الجسم،  في  العالية  الحرارة 

والتعرض  الرطوبة  وارتفاع  الهواء  حركة 

طويلة،  لفترة  العالية  الحرارة  لدرجة 

إضافة إلى بذل مجهود شاق تحت أشعة 

ووجود  الحرارة  المرتفعة  الشمس 

أمراض حمية مصاحبة، ومن الضروري 

الشعور  حالة  في  الطبيب  زيارة 

وال  باألمر،  االستهانة  وعدم  بالصداع، 

التاريخ  ومعرفة  الحالة  فحص  من  بد 

عن  ناتًجا  كان  إذا  ما  لتحديد  المرضي 

هناك  أن  أم  الجو  حرارة  درجة  ارتفاع 

أسبابا أخرى تتطلب العالج السريع.

ويضيف الدكتور عصام بدوي أن النساء 

اللواتي يعانين من الصداع النصفي هن 

أكثر عرضة لإلصابة بالصداع في فصل 

ودرجات  القوي  الضوء  بسبب  الصيف 

الحرارة العالية، كما أن الجفاف ونقص 

فصل  في  شيوعًا  األكثر  يعد  التغذية 

الصيف بسبب عدم شرب كمية كافية 

اإلصابة  فرصة  من  يزيد  مما  الماء  من 

التي  الحاالت  بعض  وهناك  بالصداع، 

تزيد فرص التسبب بالصداع مثل عدم 

وإجراء  النوم،  من  الكافي  القسط  أخذ 

الحار،  الطقس  في  الشاقة  التمارين 

االنتظام  وعدم  الوجبات  بعض  وتفويت 

في تناولها خاصة وجبة اإلفطار.

معه  وتختلف  الصداع  أسباب  وتختلف 

طرق العالج، كما أن هناك العديد من أنواع 

والصداع  النصفي،  كالصداع  الصداع، 

والصداع  التوتر،  وصداع  العنقودي، 

الناجم عن المشاكل الهيكلية كالنزف، 

واألورام  الدموية،  األوعية  وأمراض 

مستشفى  في  بعالجها  نقوم  وجميعها 

الصداع  وبالتحديد  التخصصي،  حمد 

النصفي  الصداع  ويسمى  النصفي.. 

يصيب  الذي  الصداع  وهو  بالشقيقة، 

نوبات  ويسبب  الرأس  من  واحًدا  شًقا 

شديدة من الصداع .

أكدت أنها تسبب الشعور بالصداع

ر من التعرض 
ّ
»الرعاية« تحذ

للحرارة المرتفعة

الدوحة          $

 د. بدوي: 
تؤدي لتمدد 

األوعية 
ما ُيحدث 

تدفقا غير 
طبيعي للدم

الدوحة          $

المطوع: 
تؤكد الدور 
المهم الذي 

تؤديه الممرضات 
والقابالت 

توفير اإلمكانيات والرعاية الشاملة بدءًا 
من وصول الحجاج وحتى عودتهم

{  مرياما ليالي فيكا
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ارتفاع مؤشر البورصة »1.12 %«
136.51 نقطة، أي ما نسبته  الدوحة - قنا- سجل المؤشر العام لبورصة قطر، أمس، ارتفاعا بقيمة 

1.12 بالمائة، ليصل إلى12 ألفا و291.84 نقطة.
و488.004  ألفا  و79  مليونا   474 بقيمة  سهما،  و154  ألفا  و429  مليونا   127 تداول  أمس  جلسة  خالل  وتم 

ريال، نتيجة تنفيذ 17224 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 24 شركة، بينما انخفضت أسعار 20 شركة أخرى.

ريال،  و431.300  ألفا  و779  مليونا  و732  مليارا   690 التداول،  جلسة  نهاية  في  السوق،  رسملة  وبلغت 

مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 683 مليارا و439 مليونا و759 ألفا و608.060 ريال.

لملتقى التخطيط االستراتيجي السنوي للعام »2023«

»التجارة« تعقد االجتماع التحضيري

االجتماع  والصناعة  التجارة  وزارة  عقدت 

التحضيري لملتقى التخطيط االستراتيجي 

مناقشة  بهدف   ،2023 القادم  للعام  السنوي 

الملتقى  ومحاور  األساسية  التحضيرات 

وأهميته وتسليط الضوء على استراتيجية 

المستقبلية  والمشاريع  واألولويات  الوزارة 

التي سيتم العمل على تنفيذها مستقباًل.

حضر االجتماع كبار المسؤولين في الوزارة 

االجتماع  خالل  وجرى  اإلشرافية،  وقياداتها 

التحضيري مناقشة واستعراض األولويات 

المختلفة،  الوزارة  لقطاعات  المستقبلية 

والمشاريع الرئيسية لهذه القطاعات، كما 

والخاصة  العامة  الموجهات  تم استعراض 

للعام  والتنفيذي  المالي  للتخطيط 

موازنات  إعداد  ومتطلبات  الجديد،  المالي 

تضمنها  وما  والثالث،  والثاني  األول  الباب 

واحتياجات  بشرية  تنمية  ركائز  من 

ملتقى  لعقد  تمهيدًا  وذلك  وفنية،  تقنية 

لوضع  يهدف  الذي  السنوي  التخطيط 

الوزارة  استراتيجية  بناء  وقواعد  أسس 

.2027-2023

في مايو الماضي على أساس سنوي.. »التخطيط واإلحصاء«:

فائض الميزان التجاري 
يقفز »120.1 %«

واإلحصاء،  التخطيط  لجهاز  بيان  وأظهر 

أمس، أن الفائض بلغ 36.6 مليار ريال في 

عن  ريال  مليار   20 بارتفاع  الماضي،  مايو 

عن  ريال  مليار  بـ2.4  وزيادة   ،2021 مايو 

شهر أبريل 2022.

القطرية  الصادرات  وبلغت قيمة إجمالي 

المنشأ  ذات  الصادرات  تشمل  )التي 

المحلي وإعادة التصدير( 45.3 مليار ريال 

بالمائة   81.9 نسبته  بارتفاع  تقريبا، 

الماضي،  العام  مايو  شهر  مع  بالمقارنة 

عام  أبريل  بشهر  مقارنة  بالمائة  و4.3 

.2022
السلعية  الواردات  قيمة  ارتفعت  كما 

إلى  لتصل  الماضي  مايو  شهر  خالل 

نسبته  بارتفاع  ريال،  مليار   8.8 نحو 

لكنها  سنوي،  أساس  على  بالمائة   5.5
تراجعت بنسبة 5.6 بالمائة على أساس 

شهري.

النفط  »غازات  صادرات  قيمة  وارتفعت 

والهيدروكربونات الغازية األخرى« لتصل 

زيادة  بنسبة  ريال،  مليار   30.3 نحو  إلى 

بلغت 116.2 بالمائة على أساس سنوي، 

وزيوت  نفط  »زيوت  قيمة  ارتفعت  بينما 

 39.5 بنسبة  خام«  قارية  معدنية  مواد 

مليار   5.6 يقارب  ما  إلى  لتصل  بالمائة، 

ريال، كما ارتفعت قيمة صادرات »زيوت 

مواد  من  عليها  متحصل  وزيوت  نفط 

 36.5 بنسبة  خام«  غير  قارية  معدنية 

بالمائة لتصل إلى نحو 3.3 مليار ريال.

المقصد  دول  صدارة  الصين  واحتلت 

شهر  خالل  قطر  دولة  لصادرات  بالنسبة 

ريال  مليارات   7 وبقيمة  الماضي،  مايو 

تقريبا، لتسجل 15.5 بالمائة من إجمالي 

الهند  تليها  القطرية،  الصادرات  قيمة 

بقيمة 5.4 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 

11.9 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات، 
ثم المملكة المتحدة بقيمة 4.7 مليار ريال 

تقريبا وبنسبة 10.3 بالمائة من إجمالي 

قيمة الصادرات.

من  وغيرها  »سيارات  مجموعة  وجاءت 

العربات السيارة المصممة أساسا لنقل 

الواردات  قائمة  رأس  على  األشخاص« 

400 مليون  السلعية حيث بلغت قيمتها 

بالمائة   6.7 نسبته  بانخفاض  ريال 

مجموعة  تليها   ،2021 مايو  مع  مقارنة 

أو  )تليفون(  للهاتف  كهربائية  »أجهزة 

ذلك  في  بما  السلكيين  )تلغراف(  البرق 

وأجزاؤها«  للشبكة،  الناقلة  األجهزة 

نسبته  بارتفاع  ريال  مليون   257 بقيمة 

أخرى  »أجزاء  ومجموعة  بالمائة،   24.2
العمودية«  الطائرات  أو  العادية  للطائرات 

ريال  مليون   254 قيمتها  بلغت  حيث 

تقريبا، وبارتفاع نسبته 38 بالمائة.

المنشأ  دول  قائمة  الصين  وتصدرت 

شهر  خالل  قطر  دولة  لواردات  بالنسبة 

مايو الماضي بقيمة 1.3 مليار ريال تقريبا 

أي بنسبة 15.3 بالمائة من إجمالي قيمة 

المتحدة  الواليات  ثم  السلعية،  الواردات 

ما  أي  ريال  مليون   900 بقيمة  األميركية 

بقيمة  الهند  تليها  بالمائة،   10.8 نسبته 

600 مليون ريال أي ما نسبته 6.7 بالمائة 
من إجمالي قيمة هذه الواردات.

الدوحة          $

»التجارة« تعلن عن مبادرة لدعم أسعارها

ضبــط ســوق األضــاحـي

التجارة  وزارة  أعلنت  قنا-  الدوحة- 

البلدية  وزارة  مع  بالتعاون  والصناعة، 

دعم  مبادرة  عن  الغذائية  »ودام«  وشركة 

أسعار األضاحي للمواطنين لعام 1443هـ، 

التي تبدأ اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 

األول من شهر يوليو المقبل وتستمر حتى 

أيام عيد  )رابع  ذاته  الشهر  13 من  األربعاء 

األضحى المبارك(. 

وأكدت الوزارة في بيان، أمس، أن المبادرة 

عيد  فترة  خالل  السوق  ضبط  إلى  تهدف 

االستقرار  لتحقيق  المبارك،  األضحى 

العرض  بين  توازن  وخلق  األسعار،  في 

خالل  المحلي  السوق  واستقرار  والطلب 

على  الطلب  فيها  يزداد  معينة  مواسم 

اللحوم  أسعار  ارتفاع  من  والحد  العرض، 

الحمراء غير المبررة 

الفترات  تلك  في 

الموسمية، وتوفير 

أساسية  سلعة 

مقبول  بسعر 

للمستهلكين.

أن  إلى  وأشارت 

أعطت  المبادرة 

المربين  لدعم  األولوية 

لحرص  العزب  وأصحاب 

المحلي،  اإلنتاج  زيادة  على  الوزارة 

إلى  والوصول  الذاتي  االكتفاء  لتحقيق 

األمن الغذائي.

ودام  شركة  مع  االتفاق  تم  أنه  وأوضحت 

المحلية  الخراف  توفير  على  الغذائية 

والمستوردة ليتم 

بأسعار  بيعها 

مة  عو مد

مخفضة  و

للمواطنين وفقًا 

واألسعار  لألوزان 

وهي:  المحددة، 

وزن  محلي  خروف 

فأعلى  كيلوجراما   40
بسعر 900 ريال، وخروف 

كيلوجراما   40 بوزن  مستورد 

فأعلى بسعر 900 ريال. 

الغذائية  »ودام«  شركة  بأن  وأفادت 

المناسبة،  الحظائر  توفير  ستتولى 

وااللتزام بعدم بيع أي خراف هزيلة أو غير 

األضحية  وشروط  لمواصفات  مطابقة 

الشرعية، أو غير مطابقة لألوزان واألحجام 

أن  إلى  مشيرة  الوزارة،  مع  عليها  المتفق 

التابعة  المقاصب  في  ستباع  األضاحي 

لشركة ودام الغذائية في كل من الشمال 

والوكرة  والشيحانية  صالل  وأم  والخور 

البيع  سيتم  أنه  إلى  ولفتت  وأبونخلة، 

للمواطنين فقط، وبمعدل رأس واحد من 

الخراف الحية.

أنها  والصناعة  التجارة  وزارة  وأكدت 

للتأكد  التفتيشية  حمالتها  ستكثف 

وسالمة  المدعومة  باألسعار  االلتزام  من 

بيع  عملية  بتنفيذ  الخاصة  اإلجراءات 

المستهلكين  جميع  وحثت  األضاحي، 

على اإلبالغ عن أي تجاوزات أو مخالفات.

من »MEED« لعام »2022«

بنك دخان يحصد »9« جوائز في »التميز المصرفي«
بنك  جهود   »MEED« ميد  مجلة  توجت 

الخدمات  تقديم  في  المميزة  دخان 

إثراء  في  وريادته  الخاصة  المصرفية 

لعمالئه  الرقمية  المصرفية  التجربة 

ضمن  جوائز   9 بمنحه  مبتكرة  بحلول 

برنامج الجوائز السنوية »التميز المصرفي 

على مستوى منطقة الشرق األوسط وشمال 

دخان  بنك  وحصد   .»2022 لعام  أفريقيا 

المصرفية«  للخدمات  بنك  »أفضل  جائزة 

شوقي  السيد  حصل  بينما  قطر،  في 

المصرفية  الخدمات  عام  مدير  ضاهر، 

الخاصة في بنك دخان، على جائزة أفضل 

في  الخاصة  المصرفية  للخدمات  مصرفي 

 ،2022 لعام  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق 

ولتحقيقه  العريق  المهني  لتاريخه  تقديرا 

وفق  القسم  إدارة  في  مبهرة  نجاحات 

محوري  دور  لها  كان  تطورية  استراتيجية 

تعزز  راقية  مصرفية  خدمات  تصميم  في 

األجيال  مختلف  من  العمالء  مع  العالقات 

وتضمن والءهم.

أخرى  جوائز  بسبع  دخان  بنك  فاز  كما 

األوسط  الشرق  في  رقمي  بنك  »أفضل  هي: 

في  ابتكارا  األكثر  و»البنك  أفريقيا«  وشمال 

 ،2022 أفريقيا« لعام  األوسط وشمال  الشرق 

من  »راشد«  االفتراضي  المساعد  وحصل 

استخدام  »أفضل  جائزة  على  دخان  بنك 

المالية  الخدمات  في  االصطناعي  للذكاء 

القنوات«،  المتعدد  التكامل  في  والتميز 

وأفضل  متعددة  قنوات  »أفضل  وجائزة 

وحصدت  القادم«،  للجيل  تقديمات 

مع  المتوافقة  البنك  استثمارات  مجموعة 

الفائقة  الشريعة اإلسالمية جائزة »الخدمة 

في إدارة الثروات«. 

الريادية  البنك  مكانة  الجوائز  هذه  وتكّرس 

وتعّبر  اإلسالمية،  للصيرفة  بنك  كأفضل 

على  يتفوق  بأن  لقدراته  عميق  تقدير  عن 

التقنيات  آخر  وتطبيق  تبني  في  المنافسة 

العالمية في القطاع المصرفي.

برنامج  من  األولى  النسخة  أن  إلى  ويشار 

»جوائز التميز المصرفي في الشرق األوسط 

تكريم  على  حرصت  قد  أفريقيا«  وشمال 

الراقية  المالية  الخدمات  مؤسسات  أفضل 

واألفراد أيضا، وذلك تقديرا لهم على جهودهم 

بضمان  التزامهم  كما  النوعية  وابتكاراتهم 

أفضل خدمة متميزة للعمالء.

خالد  السيد  أكد  المناسبة،  هذه  وفي 

التنفيذي لبنك دخان،  الرئيس  السبيعي، 

أن الفوز الجديد يضاف إلى سلسلة إنجازات 

البنك، كما يؤكد على فعالية استراتيجية 

عالية  مصرفية  خدمات  تصميم  في  البنك 

صرح  حيث  عمالئه،  تطلعات  تلبي  الجودة 

التهاني  أتوجه بخالص  أن  قائال: »يشرفني 

وموظفين  إدارة  من  دخان  بنك  عائلة  إلى 

من  يثبت  الذي  الكبير،  اإلنجاز  هذا  على 

تجربة  بإثراء  والتزامنا  جهودنا  ان  شك  دون 

عمالئنا المصرفية قد أثمرت، وبأننا لم نأل 

القطاع  لتعزيز  مستطاع  كل  بذل  في  جهدا 

قّل  ومنتجات  بخدمات  قطر  في  المصرفي 

من  عالمية  مستويات  على  وترتكز  نظيرها 

ماضون  أننا  هنا  ونؤكد  الرقمية.  التقنيات 

دائما  لنبقى  التنموية  استراتيجيتنا  في 

هو  دخان  بنك  يكون  وأن  عمالئنا  ثقة  محط 

البنك المفضل لهم«.

»يّشرفنا  ضاهر:  السيد  علق  جهته،  من 

سجالت  إلى  الكبير  الفوز  هذا  نضيف  أن 

مكانة  على  إضافيا  تأكيدا  ونراه  نجاحاتنا 

البنك الريادية بوصفه أفضل خيار مصرفي 

قطاع  قيادة  في  دوره  على  وأيضا  للعمالء، 

قطر.  في  الخاصة  المصرفية  الخدمات 

هي  أيضا  الجوائز  هذه  أن  أنوه  أن  وأود 

الخبراء  من  وزمالئنا  لفريقنا  عميق  تقدير 

الذين  الخاصة،  المصرفية  الخدمات  في 

القطاع  بتطوير  المثابرة  جهودهم  ساهمت 

بشكل عام«.

دخان  بنك  بها  فاز  التي  الجوائز  وتؤكد 

المصرفية  الخدمات  في  لتميزه  تقديرا 

منذ  المستمرة  جهوده  أن  على  الرقمية، 

للتحول  في تعزيز استراتيجيته   2020 عام 

وإثراء  تعزيز  عن  اليوم  تسفر  الرقمي 

الرقمية  والمنتجات  للخدمات  محفظته 

التقدير  ولجان  جهات  أنظار  وتلفت  النوعية 

القطاع  البنك  يتصدر  فاليوم  العالمية، 

التطورات  من  لسلسة  تقديمه  خالل  من 

الجوال  على  تطبيقه  على  مسبوقة  الغير 

متابعة  العمالء  يستطيع  خالله  من  الذي 

وخدمات  الثروات،  إدارة  وحسابات  الودائع، 

البنك  أن  كما  األجنبية.  العمالت  حساب 

الرقمية  ألقى قيمة مضافة على خدماته  قد 

D-Pay التي  عبر الجوال حين أطلق منصة 

الدفع  عمليات  إنجاز  قابلية  العمالء  تمنح 

إلى  الحاجة  دون  أسهل  وبشكل  بسالسة 

االئتمانية.  والبطاقات  نقدية  مبالغ  حمل 

بطاقة  أول  بإطالق  جهوده  دخان  بنك  وتّوج 

كارد  »ماستر  قطر  في  الدفع  مسبقة  رقمية 

ديجيتال« من خالل تطبيق الجوال، ويفخر 

خدمة  يطلقان  بنكين  أول  أحد  يكون  بأن 

Apple Pay في السوق القطرية.
حلوال  يقدم  بنك  كأفضل  دخان  بنك  وتميز 

الرقمية،  المصرفية  الخدمات  في  مبتكرة 

كما أنه دأب منذ سنوات على دراسة واختبار 

اإلصدارات التقنية العالمية، األمر الذي أوتي 

ثماره عبر تطويره لخدمات عديدة، مما أتاح 

فرص نمو متميزة. 

ومن اإلنجازات األخرى التي تحققت تماشيا 

دخان:  لبنك  الناجحة  الرقمية  الرحلة  مع 

االفتراضي  المساعد  »راشد«  البنك  إطالق 

االصطناعي،  الذكاء  بنظام  يعمل  الذي 

على  افتراضيا  العمالء  مساعدة  ويتولى 

على  سواء  الرقمية  دخان  بنك  منصات 

للبنك  اإللكتروني  الموقع  أو  الجوال  تطبيق 

وحلوال  إجابات  »راشد«  ويقدم  آب،  والواتس 

سريعة على استفسارات العمالء، وهو مزود 

بنظام معالج اللغات الطبيعية. 

المنصة  دخان  بنك  أطلق  ذلك،  على  عالوة 

مع  للشركات  المصرفية  للخدمات  الرقمية 

وتقدم  اإللكتروني،  والموقع  الجوال  تطبيق 

ُتتيح  المزايا  من  واسعة  سلسلة  المنصة 

المستخدمين،  إدارة  الشركات  لمديري 

المستويات  المتعددة  الموافقات  ومعالجة 

واألكثر تعقيدًا بموجب تفويضات الشركة، 

وعرض  المعامالت،  تفاصيل  وتحميل 

تحويل  لعمليات  الحسابات  كشوفات 

بالشركة،  الخاص  الحساب  من  األموال 

بين  ثالثة  أطراف  بين  التحويالت  وإجراء 

البنوك، وإجراء التحويالت المحلية والدولية 

وتطبيقات  اإللكتروني  الموقع  بين  بسالسة 

الجوال.

األفضل رقميا واألكثر ابتكارا
في الشرق األوسط وشمال أفريقيا

الدوحة - قنا- قفز فائض الميزان التجاري السلعي لدولة    الدوحة          $
قطر، الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات 

خالل شهر مايو الماضي، بنسبة 120.1 بالمائة على أساس 
سنوي، قياسا بمايو من العام الماضي، وارتفع بنسبة 7 

بالمائة مقارنة مع أبريل من العام الجاري.

عمل توازن 
بين العرض 

والطلب خالل 
فترة العيد

تبدأ من الجمعة 
المقبل وحتى 

»13« من الشهر 
الجاري
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من مجلة »ذا بانكر«

»HSBC« يحصد جائزة 
»أفضل 9 صفقات للعام 2022«

»أفضل  جائزة   HSBC حصد 

في   2022 للعام  صفقات  تسع 

»ذا  مجلة  من  األوسط  الشرق 

هذه  شملت  حيث  بانكر«، 

والتمويل  السندات  الصفقات: 

اإلسالمي  والتمويل  الجماعي 

وعمليات  المستدام  والتمويل 

والقروض  واالستحواذ  الدمج 

أنحاء  جميع  من  الهيكلة  وإعادة 

المنطقة، كما شمل عمالء مثل 

الكويت  وبنك  السعودية  أرامكو 

الوطني وقطر للطاقة وإي آي جي 

وأبيكورب.

فلقد شهد هذا العام زيادة في عدد 

صفقات HSBC التي تم تقديرها 

من مجلة »ذا بانكر« من ستة إلى 

تسعة، وشملت إصدار سندات 

ثالثية الشرائح بقيمة 12.5 مليار 

شركة  لصالح  أميركي  دوالر 

البنك  كان  والتي  للطاقة،  قطر 

لها. كما  مديرًا مشتركاً نشطاً 

كمدير  لدوره  البنك  تقدير  تم 

رئيسي مشترك إلصدار سندات 

اإلمارات  في  الشرائح  ثالثية 

العربية المتحدة بلغت قيمتها 4 

مليارات دوالر أميركي وتسهيالت 

تمويل جماعية إلصدار سندات 

مليار   1 بقيمة  األجل  متوسطة 

بنك  لصالح  أميركي  دوالر 

الكويت الوطني.

وبالتعليق على ذلك، قال غاريث 

حضورنا  »يسهم  توماس: 

في  الواسعة  وخبرتنا  المتميز 

جميع أنحاء هذه المنطقة القدرة 

الفرص  حجم  استكشاف  على 

وتدفقات  وقنوات  المستقبلية 

والدور  العالمي  المال  رأس 

فتح  في  نلعبه  أن  يمكن  الذي 

عمالئنا،  أمام  الفرص  من  عالم 

اإلشادة  يتم  أن  ليسعدني  وإنه 

هذه  إنجاز  في  ودورنا  بجهودنا 

جمع  تم  فلقد  الهامة.  الصفقات 

المليارات من الدوالرات األميركي 

لتعزيز االستثمار طويل األجل، 

المستثمرون  إقبال  زاد  كما 

بشكل  االنفتاح  على  العالميون 

فعلي على المنطقة. ويمكننا أن 

مباشر  بشكل  الشيء  هذا  نرى 

يدعم  وبالتالي  أعمالنا  في 

المتمثل  االستراتيجي  هدفنا 

قوتنا  نقاط  على  التركيز  في 

االستثماري  البنك  نكون  وأن 

الرائد في العالم الذي يربط بين 

الشرق والغرب«. وتأتي الجوائز 

في   HSBC عليها  حصل  التي 

الوقت الذي تستمر فيه المنطقة 

جائحة  آثار  من  التعافي  في 

»كوفيد - 19« العالمية وال سيما 

دول مجلس التعاون الخليجي، 

مثل البحرين والكويت وسلطنة 

العربية  والمملكة  وقطر  عمان 

العربية  واإلمارات  السعودية 

بالعائدات  مدعومة  المتحدة، 

القوية ألسعار النفط التي تمول 

االقتصادي  التحول  مبادرات 

االستثمار  أساس  على  القائمة 

االستثمار  على  ترتكز  والتي 

المستدام.

{ غاريث توماس

الدوحة           $

كجزء من مبادرتها للحد من األثر الكربوني

طلق برنامج الوالء والمكافآت »تجوري«
ُ
»ليجر« ت

 Leisure ليجر  شركة  أطلقت 

المالكة والمشغلة لكل  القطرية، وهي 

ديونز،  وسنو  بيردز،  أنجري  عالم  من 

الوالء  وفيرتشوسيتي، رسميا برنامج 

يونيو   26 في  »تجوري«  والمكافآت 

الجاري.

الخضراء  مبادرتها  من  وكجزء 

الكربوني،  األثر  من  للحد  المستمرة 

قطر  »ليجر  تطبيق  الشركة  أطلقت 

مصمم  نظام  وهو   »Leisure Qatar
عمــالء  لمكافأة  المحمولة  للهواتف 

متنزهـاتهـــــا  زيــــــارة  علــى  الشــركــة 

المتميزة.  تجاربها  في  والمشاركة 

المتعّلقة  الشركة  رؤية  لتحقيق 

عن  دائما  ليجر  تبحث  باالستدامة، 

تحقيق  في  كفاءتها  لتعزز  فرص 

التطبيق  هذا  إطالق  تم  لذلك  أهدافها، 

رؤيتها  تحقيق  في  سيساعد  الذي 

الوطنية  قطر  رؤية  مع  االمشتركة 

.2030
قطر  »ليجر  تطبيق  تحميل  وبمجرد 

العضوية،  Leisure Qatar« وتسجيل 
»تجوري«  الوالء  برنامج  سيقدم 

شكل  على  المكافآت  من  مجموعة 

وأرصدة  شراء  وقسائم  خصومات 

أنجري  عالم  في  استخدامها  يمكن 

وفيرتشوسيتي.  ديونز  وسنو  بيردز 

خالل  من  النقاط  جميع  احتساب  يتم 

االستخدام،  وسهل  مبتكر  تطبيق 

تلقائيا  مشترك  كل  سيحصل  كما 

عند  هدية  تجوري  نقطة   500 على 

التسجيل ألول مرة. 

في  ينفق  قطري  ريال  كل  مقابل 

من  أو  الدخول  عند  الترفيه  متنزهات 

خالل التسوق أو في المطاعم، يحُصل 

نقاط  على  الفور  على  المشترك 

»تجوري«. 

الرصيد  إلى  النقاط  هذه  وتضاف 

العمالء  خدمة  موظف  طريق  عن 

إلى  الدخول  خالل  من  أو  المتنزة  في 

التطبيق  في  المسجل  الحساب 

الفاتورة  تفاصيل  باستخدام 

البرنامج  هذا  بموجب  والباركود. 

يمكنك الحصول على نقطة »تجوري« 

في  إنفاقه  يتم  قطري  ريال  كل  مقابل 

أي من أماكن الترفيه التابعة لشركة 

ليجر ويمكن استبدال هذه النقاط في 

النظر  بغض  ليجر  متنزهات  من  أي 

عن مكان اكتسابها.

البسيوني،  شريف  المهندس  صرح 

المدير العام لشركة ليجر: »نحرص 

التجربة  قيمة  تعزيز  على  دائما 

الرسمي  اإلطالق  ومع  لعمالئنا، 

»تجوري«  والمكافآت  الوالء  لبرنامج 

ال  قّيمة  مزايا  على  عمالؤنا  سيحظى 

عنصرا  تشكل  سوف  والتي  تضاهى 

إضافيًا في تقـديــم تجربة مميزة. 

التجريبية  المرحلة  نجاح  بعد 

إيجــــابي  صــدى  لهـــا  كــان  والتي 

متشــوقــــــون  نحن  عمـــالئــنــا،  لــدى 

ليجر  تطبيق  في  القادم  التطور  لهذا 

مهمة  خطوة  وهو   »Leisure Qatar«

المتعّلقة  الشركة  رؤية  تحقيق  في 

باالستدامة«.

الوجهة  في  العمل  ساعات  تمتد 

قطر  في  المفّضلة  الترفيهية  العائلية 

العاشرة  وحتى  صباحا  العاشرة  من 

مساء خالل أيام األسبوع ومن العاشرة 

يوم  الليل  منتصف  وحتى  صباحا 

وحتى  ظهرًا  الواحدة  ومن  الخميس 

منتصف الليل يوم الجمعة.

الدوحة           $

بالتعاون مع بلدية الظعاين و»مونوبري«

»دوحة فستيفال« يحتفل 
باليوم العالمي لسالمة األغذية

األول في  الخيار  احتفل دوحة فستيفال سيتي، 

باليوم  والترفيه،  الطعام  وتناول  للتسوق  قطر 

العالمي لسالمة األغذية 2022 بالتعاون مع بلدية 

األنشطة  من  مجموعة  عبر  ومونوبري  الظعاين 

التوعوية التفاعلية لتثقيف زوار المول حول طرق 

والحد  األغذية  تنقلها  التي  األمراض  من  الوقاية 

منها، وتسليط الضوء على أهمية ضمان سالمة 

األغذية التي يتناولونها. 

لسالمة  العالمي  اليوم  في  الفعالية  وأقيمت 

لألمم  العامة  الجمعية  أطلقته  الذي  األغذية، 

المتحدة في عام 2018 لزيادة الوعي بهذه القضية 

العالمية  الصحة  منظمة  وتعمل  المهمة. 

المتحدة بشكل  لألمم  والزراعة  األغذية  ومنظمة 

العالمي  باليوم  االحتفال  تيسير  على  مشترك 

األعضاء  الدول  مع  بالتعاون  األغذية،  لسالمة 

والمنظمات األخرى ذات الصلة. 

أكثر  »أغذية  عنوان  العام  هذا  موضوع  وحمل 

أمانًا، لصحة أفضل«، ليسلط الضوء على الدور 

الحفاظ  في  والصحي  اآلمن  الغذاء  يلعبه  الذي 

الجميع  وليدعو  وعافيته،  اإلنسان  صحة  على 

اإلجراءات  من  معينة  بمجموعة  االلتزام  إلى 

للمحافظة على سالمة األغذية.

هال،  روبرت  قال  المناسبة،  هذه  على  وتعليقًا 

في  »نلتزم  سيتي:  فستيفال  دوحة  عام  مدير 

مبادراتنا  خالل  من  سيتي  فستيفال  دوحة 

تؤثر  التي  القضايا  بدعم   FestivalCares#

سالمة  وتعتبر  حياتنا.  ونوعية  صحتنا  على 

حول  األشخاص  لمليارات  مهمة  قضية  األغذية 

العالم، حيث يصاب واحد من كل 10 أشخاص 

عام.  كل  األغذية  طريق  عن  ينتقل  بمرض 

اعتمدنا  إذا  األمراض  هذه  من  الوقاية  ويمكن 

جميع  في  األغذية  مع  التعامل  في  آمنًا  أسلوبًا 

النقل  إلى  الغذاء  إنتاج  اإلنتاج؛ بدًءا من  مراحل 

وقد  االستهالك.  وأخيرًا  والتحضير  والتخزين 

المول  مرتادي  المشتركة  المبادرة  هذه  زودت 

أنفسهم  لوقاية  الالزمة  والمهارات  بالمعرفة 

بسبب  تنتقل  التي  األمراض  من  وأحبائهم 

األغذية الملوثة«.

وأضاف: »نود أن نشكر بلدية الظعاين ومونوبري، 

أحد أبرز المتاجر لدينا على تعاونهما وجهودهما 

الغذاء.  سالمة  بأهمية  الوعي  لزيادة  المتواصلة 

والشراب  للطعام  منفذ   100 من  أكثر  وجود  ومع 

جهدًا  ندخر  ال  فإننا  سيتي،  فستيفال  دوحة  في 

للتعامل  والمحلية  الدولية  المعايير  تطبيق  في 

اآلمن مع األغذية في هذه المنافذ«.

من جانبه، قال السيد راشد مشلش الخيارين، 

شراكتنا  للغاية  »نقدر  الظعاين:  بلدية  مدير 

المستمرة مع دوحة فستيفال سيتي، ومبادرتنا 

على  بشدة  ونشكرهم  المشتركة،  التوعوية 

الذين  األشخاص  مع  للتواصل  منصة  توفيرهم 

على  الضوء  إللقاء  لنا  الفرصة  وإتاحة  ندعمهم، 

والبيئية  الصحية  القضايا  أكثر  من  واحدة 

إلحاحًا. كما نود دعوة زوار المول لزيارة منصتنا 

الصيفي لالطالع  المهرجان  الموجودة طوال فترة 

على المزيد حول خدماتنا ومبادراتنا«.

الدوحة           $

ضمن زيارة تعريفية إلى جزيرتي اللؤلؤة وجيوان

»المتحدة للتنمية« تستضيف رئيس مالطا
زار رئيس جمهورية مالطا سعادة الدكتور 

جورج فيال مبنى المحارة مع الوفد المرافق له، 

وذلك ضمن زيارة تعريفية إلى جزيرتي اللؤلؤة 

وجيوان. وقام السيد إبراهيم جاسم العثمان، 

الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة 

الشركة المتحدة للتنمية، بإطالع سعادته 

على كافة مشاريع التطوير العقاري التي تقوم 

بها الشركة المتحدة للتنمية في جزيرتي 

اللؤلؤة وجيوان باإلضافة إلى الفرص والمزايا 

االستثمارية المتاحة.

كما تعرف سعادة الدكتور جورج فيال على 

مراحل تطور المشاريع وأهدافها وما تم إنجازه 

حتى اآلن، إلى جانب المراحل المتبقية والتي 

يجري العمل فيها، وعدد المساكن والمرافق 

والمراسي البحرية العالمية والمواقع األخرى 

الهامة.

وتشهد جزيرة اللؤلؤة وبشكل متواصل 

استقطاب العديد من الزيارات من قبل الوفود 

الزائرة لدولة قطر، باعتبارها وجهة سياحية 

في الدولة وأحد النماذج المتفردة لمشروع 

شامل متعدد االستخدامات، والذي يقدم 

تجارب سكنية وترفيهية استثنائية.

تتمّيز الشركة المتحدة للتنمية بأنها إحدى 

الشركات المساهمة العامة الرائدة في دولة 

قطر. وتتمثل رسالتها في تحديد المشاريع 

طويلة األجل واالستثمار فيها للمساهمة في 

مسيرة التنمية بدولة قطر وتحقيق فائدة 

وقيمة عالية للمساهمين. 

وتشمل نشاطات الشركة عددًا من القطاعات 

االستثمارية الحيوية، من ضمنها التطوير 

العقاري، إدارة الممتلكات، مشاريع البنى 

التحتية والمرافق العامة والمشاريع المرتبطة 

باألنشطة البحرية والضيافة وتبريد 

المناطق.

اطلع 
على مشاريع 

التطوير العقاري 
التي تقوم 
بها الشركة

الدوحة           $
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لهيئة األمم المتحدة للمرأة

خالل ورشة بـ »الخور الرياضي«

»أمان« يشارك في اجتماع 
إقليمي في بيروت

تعريف المنتسبين باإلسعافات األولية

والتأهيل  الحماية  مركز  شارك 

المؤسسة  مراكز  أحد  )أمان(  االجتماعي 

االجتماع  في  االجتماعي  للعمل  القطرية 

للمساواة  المتحدة  األمم  لهيئة  اإلقليمي 

والذي  المرأة،  وتمكين  الجنسين  بين 

األمم  بيت  بمقر  أعماله  انطلقت 

يومين  مدى  وعلى  بيروت،  في  المتحدة 

أعضاء  وبمشاركة  الجاري،  الشهر  من 

بالمساواة  المعنية  الفرعية  اللجنة 

اآلليات  يمثلون  الذين  الجنسين،  بين 

الوطنية للنهوض بدور وتمكين المرأة من 

الوطنية  والمؤسسات  الوزارات  مختلف 

المعنية بالحماية االجتماعية. 

قدرات  لتعزيز  المشاركة  هذه  وتأتي 

بين  المساواة  حول  الفرعية  اللجنة 

المشاركة  مجال  في  الجنسين 

االقتصادية للمرأة واقتصاديات وسياسات 

الرعاية. 

آمنة  السيدة  عبرت  السياق  هذا  وفي 

المحمود مدير إدارة الحماية بمركز أمان 

االجتماع،  هذا  في  المركز  مشاركة  عن 

خطط  ضمن  المشاركة  هذه  فتأتي 

التي  المركز  وبرامج 

نحرص من خاللها على تفعيل الشراكة 

بين  والدولية  واإلقليمية  المجتمعية 

مركز أمان والجهات الحكومية ومؤسسات 

المجتمع المدني والقطاع العام والخاص.

دروزة  ندى  السيدة  وافتتحت  هذا 

-رئيس مركز المرأة في االسكوا- الكلمة 

ثم  ومن  اإلقليمي،  لالجتماع  االفتتاحية 

كلمة كل من السيدة شذى عبداللطيف 

العامة  األمانة  في  المرأة  ملف  مسؤولة   –
والسيدة  العربية،  الدول  لجامعة 

يانيكافان كوكلر – نائب المدير اإلقليمي 

لهيئة األمم المتحدة للمرأة.

االجتماع  خالل  اللجنة  واستعرضت 

العربية  الدول  اتخذتها  التي  اإلجراءات 

واألعضاء المشاركة عن القضايا المعنية 

بالمرأة، وعن جهودهم في تعزيز المساواة 

اللجنة،  ناقشت  كما  الجنسين،  بين 

عددا من أوراق العمل المتضمنة مواضيع 

جائحة  من  المستفادة  الدروس  منها: 

كوفيد 19 حول إدماج مفهوم المساواة بين 

وعن  االستجابة،  خطط  في  الجنسين 

الوطني  الصعيد  على  الرعاية  واقع  فهم 

باإلضافة  الالزمة،  التغييرات  وتحديد 

وتحليل  لفهم  مقترحة  مقاربة  عرض  إلى 

الوطني  المستوى  على  الرعاية  واقع 

الالزمة،  والتغييرات  األولويات  لتحديد 

وعرض للنتائج في بعض 

اليوم  وفي  العربية،  الدول 

الثاني من أعمال االجتماع 

المواضيع  مناقشة  تم 

بالتغييرات  المتعلقة 

الخدمات  بتقديم  الخاصة 

االجتماعية  والرعاية 

باإلضافة  التحتية.  والبني 

جلسات  تنظيم  إلى 

المهارات  لرصد  متخصصة 

التي طورتها االسكوا في إطار 

سوق  مستقبل  حول  عملها 

العمل. 

ختام  في  اللجنة  واعتمدت 

اجتماعها عددا من التوصيات 

وأخرى  لإلسكوا،  الموجهة 

للعمل  األعضاء  للدول  موجهة 

األيام  خالل  تنفيذها  على 

القادمة.

 2022 الصيفي  النشاط  فعاليات  ضمن 

الشبابية  الشؤون  إدارة  إشراف  وتحت 

اللجنة  أقامت  والشباب،  الرياضة  بوزارة 

عن  عمل  ورشة  بالنادي  الشبابية 

الرئوي  القلب  وإنعاش  األولية  اإلسعافات 

وذلك  الصيفي،  النشاط  للمشاركين في 

بالتعاون مع الهالل األحمر القطري.

حيث  ادلبي،  أحمد  الدكتور  الورشة  قدم 

على  الورشة  هذه  في  األطفال  تعرف 

للحاالت  اإلسعاف  أساليب  من  العديد 

المنتشرة في المجتمعات، باإلضافة إلى 

تقديم الكثير من التدريبات العملية التي 

على  األولية  اإلسعافات  األطفال  فيها  طبق 

بعض الدمى وعلى بعض الحاالت.

األولية  اإلسعافات  عدة  الدكتور  وشرح 

وحث األطفال على التأكد من وجود حقيبة 

اإلسعافات األولية في المنازل ألهميتها في 

تعليم  وتم  المشاكل،  من  العديد  تفادي 

هي  اإلسعاف  في  خطوة  أول  أن  األطفال 

االتصال على وحدة اإلسعاف في مؤسسة 

حمد الطبية.

من جانبه، قال علي راشد المهندي، مدير 

هو  الورشة  هدف  إن  الصيفي،  النشاط 

األولية  اإلسعافات  بأهمية  الوعي  نشر 

اإلسعافات  أساسيات  األطفال  وتعليم 

ألهميتها وحاجة الجميع لها.

نادي  بين  المشترك  التعاون  أن  وأكد 

القطري  األحمر  والهالل  الرياضي  الخور 

من  العديد  تنظيم  تم  حيث  األول،  ليس 

السابقة  والفعاليات  والدورات  الورش 

بالتعاون بين الجهتين.

$ الدوحة

$ الدوحة

نظمتها »قطر الخيرية« بالتعاون مع »المشاريع واإلرث«

ورشة تعريفية لمتطوعي كأس العالم
نظمت قطر الخيرية 
بالتعاون مع اللجنة 

العليا للمشاريع واإلرث 
ممثلة بإدارة استراتيجية 

التطوع ورشة تعريفية 
للمتطوعين في 

الفعاليات المصاحبة 
بكأس العالم فيفا 

2022، ضمن سلسلة 
ورش أخرى تعقد خالل 
األسابيع القادمة، شارك 
فيها بالحضور أكثر من 

80 متطوعا.

الستقطاب  التعريفية  الورش  وتهدف 

ضمن  ليكونوا  المتطوعين  من  عدد  أكبر 

20,000 متطوع من داخل وخارج قطر. 
قطر  من  حرصًا  الورش  هذه  وتأتي 

المتطوعين  مشاركة  على  الخيرية 

 FIFA العالم  كأس  بطولة  فعاليات  في 

الشرق  منطقة  في  مرة  ألول  تقام  والتي 

2022، تقديرا  األوسط والعالم العربي في 

الحدث  هذا  إنجاح  في  المتطوعين  لدور 

الكبير. الرياضي 

على  الضوء  التعريفية  الورش  وتسلط 

فيوجد  المونديال،  خالل  التطوع  مجاالت 

للمتطوعين  مختلفا  دورا   40 من  أكثر 

تكنولوجيا  خدمات  مثل  البطولة،  أثناء 

اإلعالمية،  والعمليات  المعلومات، 

والضيافة،  واللغات،  الطبية،  والخدمات 

والمشاركة  وغيرها،  العاملة  القوى  وإدارة 

وختام  افتتاح  حفلي  تنظيم  في 

المونديال. 

وقال السيد فيصل راشد الفهيدة مساعد 

الرئيس التنفيذي لقطاع البرامج وتنمية 

بأهمية  الخيرية  قطر  »تؤمن  المجتمع: 

في  القدرات  وتوظيف  الجهود  تضافر 

وتفرد  وبرامجها،  مشاريعها  تنفيذ 

المتطوعين  إلشراك  واسعة  مساحات 

الشباب  سيما  ال  المجتمع  فئات  كل  من 

على  وتدريبهم  قدراتهم  من  لالستفادة 

ثقافة  التطوع  وجعل  الخدمي  العمل 

مجتمعية لتحقيق األهداف«.

وأهمية  المسؤولية  عظم  »إن  وأضاف 

الطاقات  حشد  يتطلبان  الحدث 

المتطوعين،  من  عدد  أكبر  واستقطاب 

فئاته  بكل  المجتمع  واستنهاض 

الفعاليات  في  والمشاركة  لالنخراط 

لألهداف  خدمة  المونديال،  في  المختلفة 

ضرورة  تحتمه  وطنيا  وواجبا  العامة 

وإخراجه  العالمي  الحدث  مع  التفاعل 

بالصورة التي تليق بالدولة«. 

المهندي  فاطمة  السيدة  قالت  وبدورها 

المجتمع  وتنمية  البرامج  إدارة  مدير 

ونشر  تفعيل  الخيرية  قطر  »تتبنى 

المجتمع  لتنمية  التطوعي  العمل  ثقافة 

التطوعية،  الجهود  كل  من  واالستفادة 

وتحقيق  المتطوعين  قدرات  تنمية  عبر 

المجاالت  على  تدريبهم  خالل  من  ذواتهم 

المختلفة في العمل الخيري«.

الخيرية  قطر  في  »أطلقنا  وأوضحت 

التطوع  استراتيجية  إدارة  مع  بالتعاون 

هذه  واإلرث  للمشاريع  العليا  باللجنة 

جهود  الستثمار  انطالقة  لتكون  المبادرة 

المشاركة  على  وتحفيزهم  المتطوعين 

يمكن  الكبيرالذي  بالدور  وإيمانا  الفعالة، 

المدني،  المجتمع  منظمات  به  تضطلع 

لدور  مكّمل  رديف  أنها  بذلك  لنبرهن 

والخاص  الحكومي  القطاعين  مؤسسات 

في الدولة لتحقيق رؤية قطر 2030«.

واإلرث  المشاريع  لجنة  مثل  وقد 

إدارة  مدير  المغيصيب  ناصر  السيد 

العليا  باللجنة  التطوع  استراتيجية 

اللنجاوي  واإلرث والسيد أحمد  للمشاريع 

االستراتيجية  الشراكات  اخصائي   –
باللجنة  التطوع  استراتيجية  بإدارة 

العليا للمشاريع واإلرث واللذان استعرضا 

في  والتطوع  التسجيل  آلية  للمشاركين 

 2022 قطر  فيفا  العالم  كأس  فعاليات 

وأجابا على استفسارات المتطوعين. 

الخيرية  قطر  سجل  أن  بالذكر  الجدير 

المتطوعين  ودمج  استقطاب  في  حافل 

وتمتلك  المجتمعي  اإلنساني  العمل  في 

ظلت  حيث  للمتطوعين،  بيانات  قاعدة 

تحرص على إشراكهم لغرس قيم البذل 

والسعي  التطوع  ثقافة  ونشر  والعطاء 

المستمر،  التدريب  عبر  قدراتهم  لتنمية 

خدمة  في  طاقاتهم  من  واالستفادة 

البرامج  تنفيذ  في  وإشراكهم  المجتمع 

المختلفة. والمشاريع اإلنسانية 

الفهيدة: حجم المسؤولية وأهمية الحدث يتطلبان حشد الطاقات

نظمت في »زنجبار«

جولة للتعريف بجائزة الشيخ حمد للترجمة
زنجبار - قنا - ينظم 

الفريق اإلعالمي 
لجائزة الشيخ حمد 
للترجمة والتفاهم 
الدولي جولة خاصة 

للتعريف بالجائزة في 
زنجبار خالل الفترة 

من 26 وحتى 29 يونيو 
الجاري، وللتعرف على 

واقع الترجمة من 
اللغة السواحيلية إلى 
العربية ومن العربية 

إلى السواحيلية، وذلك 
بمناسبة اختيار اللغة 

السواحيلية ضمن 
لغات »فئة اإلنجاز« 

لهذا العام.

حنان  الدكتورة  قالت  الجولة،  هذه  وعن 

لجائزة  اإلعالمية  المستشارة  الفياض 

الدولي،  والتفاهم  للترجمة  حمد  الشيخ 

الفريق  إن  »قنا«،  القطرية  األنباء  لوكالة 

للتعريف  جولته  إطار  في  التقى  اإلعالمي 

مشيوا  مسافري  بالبروفيسور  بالجائزة 

السميط  عبدالرحمن  جامعة  مدير 

المسؤولين  من  عدد  جانب  إلى  الخاصة، 

العربية،  باللغة  المعنيين  بالجامعة 

مقدمة شرحا وافيا حول الجائزة، وشروطها، 

السواحلية  اللغة  دخول  وأهمية  ومجاالتها، 

ضمن ترشيحات هذا الموسم.

وأضافت أن الوفد اإلعالمي قام في إطار جولته 

المعنية  المؤسسات  من  عدد  إلى  بزيارة 

وهو  المباشر  العون  مركز  منها  بالترجمة، 

بنشر  معنية  نشر  ودار  خيرية،  جمعية 

والعربية  الدينية  الكتب  ألمهات  الترجمة 

زيارة  جانب  إلى  السواحيلية،  اللغة  إلى 

جانب  إلى  السواحيلية  اللغة  مجلس 

والمعنيين  المثقفين  من  كبير  عدد  لقاء 

إلى  السواحيلية  من  الترجمة  بحركة 

اإلعالمي  الفريق  وكان  وإليها.  العربية 

والتفاهم  للترجمة  حمد  الشيخ  لجائزة 

علمية  ندوة  في  أمس  شارك  قد  الدولي 

تحت  الحكومية  زنجبار  بجامعة  عقدت 

اللغتين  بين  الترجمة  وآفاق  »واقع  عنوان 

خاللها  دعا  حيث  والسواحيلية«،  العربية 

زنجبار  جامعة  مدير  مقام  محمد  الدكتور 

لالستفادة  الجامعي  الشباب  الحكومية، 

الجائزة،  تقدمها  التي  المحفزات  من 

في  الجائزة  تلعبه  الذي  الدور  أهمية  مثمنا 

واألمة  زنجبار  بين  العالقات  أواصر  تمتين 

العربية  بين  والعالقة  جهة،  من  العربية 

والسواحيلية من جهة أخرى.

بين  الوثيق  التاريخي  االرتباط  إلى  وأشار 

زنجبار واألمة العربية، حيث نشأت بفضله 

مكونها  يمثل  التي  السواحيلية  اللغة 

العربي األصيل ما نسبته 70 % منها، داعيا 

بصورة  المشاركة  إلى  الجامعة  أساتذة 

التي  اإلنجاز  فئة  في  ومؤسسية  جماعية 

المترجم  تحدث  بدوره،  الجائزة.   تطرحها 

البروفيسور عيسى الحاج زيدي، في ورقته 

الترجمة،  في  الشخصية  تجربته  حول 

شرق  للغات  مقرا  تعد  زنجبار  أن  عن 

الفتا  تحديدا،  السواحيلية  واللغة  إفريقيا 

العربية  اللغة  مع  الزنجباري  عالقة  أن  إلى 

ثم  األذان  يسمع  حيث  الوالدة،  منذ  تبدأ 

ويتعلم  القرآن  تحفيظ  مدارس  في  ينشأ 

 %  96 وأن ما نسبته  العربية سماعا وقراءة 

كونهم  العربية  يعرفون  الزنجباريين  من 

الدينية،  الطقوس  ويمارسون  مسلمين، 

مدارس  في  العربية  يتعلمون  أنهم  كما 

أن  إلى  الفتا  العليا،  المدرسية  المرحلة 

القرآن  لمعاني  كانت  الترجمة  بداية  أول 

السواحيلية  من  الترجمة  أن  غير  الكريم، 

إلى العربية مازالت قليلة جدا.

في  اإلفريقي  والشرق  تنزانيا  تجربة  وعن 

مقامي  بكر  أبو  الدكتور  أوضح  الترجمة، 

الرسمية  اللغة  هي  السواحيلية  اللغة  أن 

وأوغندا  كينيا  منها  إفريقيا  دول  من  لعدد 

بها ما نسبته  إلى جانب تنزانيا، ويتحدث 

أنحاء  في  يتوزعون  نسمة  مليون   467
عملية  في  الجهود  أبرز  إلى  مشيرا  العالم، 

الترجمة من العربية إلى السواحيلية ومنها 

صالح  بن  عبدالله  الشيخ  المترجم  جهود 

حيث   ،1942 العام  منذ  بدأ  الذي  الفارسي 

قرأ كتب السلف وترجمها إلى السواحيلية 

الكريم،  القرآن  لمعاني  ترجمته  جانب  إلى 

الله  صلى  النبي  وحياة  الشافعي  وتاريخ 

عليه وسلم، وكتب الفقه والسنة.

د. الفياض: الفريق التقى عددا 
من المسؤولين بالجامعة 

المعنيين باللغة العربية

جاءت ضمن 
فعاليات 

النشاط 
الصيفي 

بالنادي

$ الدوحة



أجرت فرنسا يومي 12 و19 يونيو 2022 انتخاباتها 

التشريعية السادسة عشرة خالل الجمهورية الخامسة، 

النتخاب 577 نائبا، هو العدد اإلجمالي ألعضاء الجمعية 

الوطنية.. وسجلت االنتخابات نسبة واضحة من 

الممتنعين وعدم المشاركين، حيث بلغت في اقتراع 

12 يونيو 2022 نسبة 5.52 في المائة، ووصلت إلى 8.53 
في المائة في الدور الثاني، وهما معدالن مرتفعان قياسا 

للعمليات التشريعية السابقة في عهد الجمهورية 

الخامسة. وقد أرجعت مصادر كثيرة أسباب عزوف 

الجسم االنتخابي عن المشاركة إلى عوامل عديدة، 

أبرزها عدم وجود بدائل مقنعة عن األغلبية الرئاسية، 

وانحصار التنافس الرئاسي في الطور الثاني بين 

الرئيس المنتهية واليته )ماكرون( وزعيمة التجمع الوطني 

»مارين لوبين«.

الالفت لالنتباه في االنتخابات التشريعية الفرنسية 

األخيرة أنه ألول مرة منذ العام 1988 يحصل رئيس 

الجمهورية على أغلبية نسبية ال تمنحه غطاء برلمانيا 

يمكنه من االشتغال بتوافق مع الجمعية الوطنية، وقد 

حدث هذا أيضا منذ اإلقرار الدستوري لوالية الرئيس في 

خمس سنوات عام 2000. واألكثر من كل هذا، تميزت 

ؤ القوى 
ُّ

الوالية التشريعية السادسة عشرة بتشتت وتجز

والتنظيمات المشاركة في اقتراع 12 و19 يونيو 2022، 

كما تدل على ذلك النتائج الرسمية المعلن عنها، وهو 

ما سُيفضي إلى صعوبات على مستوى اختيار األغلبية 

الحكومية، وتعقيدات على صعيد االشتغال والتفاعل 

بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بل إن احتمال 

حصول نوع من عدم االستقرار السياسي والتجاذب بين 

المؤسسات السياسية وارد جدا، اللهم إال إذا تمكنت 

األحزاب والقوى النيابية من خلق أرضيات للتفاهم والتوافق 

حول إدارة الوالية الثانية للرئيس »ماكرون«.

نحن أمام خريطة انتخابية مختلفة نوعيا عن سابقاتها: 

رئيس بأغلبية نسبية ال تمنحه دعما برلمانيا، وقوى 

متنافرة من حيث الرؤى األيديولوجية والسياسية، وفي 

اآلن معا ال تمتلك هي األخرى القدرة على فرض مطالبها 

وسياساتها، الفتقادها إلى القوة العددية المطلوبة، وليس 

في ُمكنها التحالف فيما بينها إلقامة توازن فعال وفاعل في 

عالقتها باألغلبية الرئاسية. ثم من زاوية أخرى، يسمح 

دستور الجمهورية الخامسة لرئيس البالد باختيار الوزير 

األول بمحض إرادته، أي ال يلزمه أن يكون من الحزب 

الفائز باألغلبية، خالفا للكثير من النظم الدستورية 

ذات الطبيعة البرلمانية. فكيف إذن، سُيدير الرئيس 

»ماكرون« واليته الثانية في ضوء نتائج االنتخابات 

التشريعية المبينة أعاله؟

ثمة اتجاهان في النقاشات الدستورية والسياسية 

المواكبة لالنتخابات التشريعية الفرنسية األخيرة، 

والمحللة لنتائجها: يذهب أحدهما إلى أن الخريطة 

الجديدة لتركيبة الجمعية الوطنية الفرنسية ستسمح 

للطبقة السياسية الفرنسية بتطوير النقاش داخل 

البرلمان، وتعميق مضامينه، وستساهم تاليا في تطوير 

العمل البرلماني ودمقرطته أكثر. ويتطلب هذا األفق من 

أجل تحقيقه في واقع الممارسة درجة عالية من انفتاح 

القوى الرئيسية في البرلمان الفرنسي على بعضها 

البعض، وتعاونها من أجل ترسيخ ممارسات جديدة 

للعمل البرلماني، وللعالقة بين السلطتين التنفيذية 

والتشريعية، ال سيما وأن فرنسا شهدت حالة شبه 

مماثلة على عهد كل من الرئيس »فرانسوا ميتران«، حين 

تعايش االشتراكيون في مؤسسة الرئاسة مع اليمينيين 

على رأس الحكومة، أيضا الحقا خالل والية الرئيس 

»جاك شيراك«، عندما قاد االشتراكيون الحكومة برئاسة 

»جوسبان«.

ُيشدد اتجاه آخر على أن الطبيعة المشتتة لنتائج 

انتخاب الجمعية الوطنية الفرنسية ستؤثر سلبا على 

الحياة السياسية الفرنسية، وقد تضع المؤسسة 

البرلمانية في مآزق لم يتوقعها معّدو دستور الجمهورية 

الخامسة. أما حجتهم في ذلك فمصدرها الطبيعة 

المتنافرة للقوى السياسية الثالث المتصدرة لنتائج 

االنتخابات التشريعية األخيرة، ال سيما وأن الوالية األولى 

لرئيس الجمهورية ظلت على امتداد خمس سنوات 

ساحة للنقد والنقد المتبادل، وقلما حظيت سياسات 

الرئيس »ماكرون« برضا وقبول هذه التنظيمات.

من المفروض أن يذهب رئيس الجمهورية وأغلبيته 

السياسية بعيدا في التفاوض مع القوى الفائزة في االقتراع 

التشريعي األخير، ال سيما حركة »اليسار الراديكالي« ألنها 

التنظيم السياسي المؤهل سياسيا وأيديولوجيا للبحث 

عن صيغ للتحالف لقيادة الوالية الثانية للرئيس »ماكرون«، 

وألن نصيبها من المقاعد يساعد، في حال إضافته إلى 

األغلبية الرئاسية، على تحقيق تغطية برلمانية كفيلة 

بإدارة الخمس سنوات المقبلة. بيد أن نجاح التفاوض 

مرتهن بمدى قدرة مؤسسة الرئاسة وأغلبيتها على الوصول 

إلى مشتركات حقيقية مع »االتحاد الشعبي الجديد 

للخضر واالشتراكيين«.

لم تعد القضية الفلسطينية في محل يقبل االنتظار 

أو المراوغة وال يمكن استمرار المرحلة الحالية دون 

حسم الموقف وضمان إنهاء االحتالل االسرائيلي 

ووضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني، واليوم 

عادت القضية الفلسطينية تحتل المرتبة األولى 

على مستوى االهتمام العربي والدولي، وهي قضية 

سياسية وليست قضية إنسانية كما يحاول 

االحتالل تسويقها وال بد من المجتمع الدولي التدخل 

من أجل إنهاء الصراع العربي الفلسطيني اإلسرائيلي 

باعتباره الخيار األمثل لمنع تجدد التصعيد والتوتر 

في المنطقة والعالم.

حل القضية الفلسطينية هو مفتاح االستقرار 

واألمن للمنطقة والعالم وهنا تكمن أهمية مطالبة 

المجتمع الدولي بالضغط على حكومة االحتالل لوقف 

اعتداءاتها المتواصلة ووقف سياسة االستفزازات 

التي تمارسها يوميا في تحد للجهود العربية والدولية 

الرامية لتحقيق التهدئة وان استمرار حكومة االحتالل 

بانتهاج سياستها الحالية سيعيد المنطقة إلى دوامة 

التصعيد والتوتر مما يستدعي ترجمة المواقف 

األميركية الرافضة لسياسة االستيطان إلى أفعال 

حقيقية من خالل الضغط على حكومة االحتالل لوقف 

عدوانها وسياساتها بحق الشعب الفلسطيني وإعادة 

العمل لفتح القنصلية األميركية بمدينة القدس 

الشرقية واستئناف المساعدات المقدمة للشعب 

الفلسطيني ودعم الحل السياسي القائم على حل 

الدولتين واتخاذ خطوات مشجعة باتجاه إعادة 

العالقات الفلسطينية األميركية لوضعها الطبيعي 

بما في ذلك رفع مستوي التمثيل الدبلوماسي وافتتاح 

مقر للسفارة الفلسطينية في واشنطن.

الشعب الفلسطيني أثبت على الدوام انه الرقم 

الصعب في أية معادلة تفرض عليه وال يمكن ان 

يساوم أو يركع أو يستسلم وسيبقى متمسكا 

بحقوقه وثوابته وسيبقي بمثابة الصخرة الصلبة 

التي تتحطم عليها كل مؤامرات التصفية والتبعية 

واالحتواء وال يمكن ان تمر تلك المؤامرات أو تنال 

من صموده وإصراره على تحقيق أهدافه الوطنية 

المتكاملة، واليوم يثبت للجميع بدون أدنى شك فشل 

كل سياسات القمع والتهويد والتفرقة التي حاول 

االحتالل القيام بها لشق وحدة الصف الوطني.

بعد ارتكاب جرائم الحرب االسرائيلية وتلك المشاهد 

المروعة التي خلفها الدمار الشامل للعدوان المتواصل 

بحق الشعب الفلسطيني ال بد من الكل الوطني 

ومختلف الفصائل الفلسطينية متابعة الموقف 

السياسي علي المستوي العربي والدولي والوضع 

الداخلي الفلسطيني وأهمية العمل على مواصلة 

الجهود والمتابعة مع االطراف العربية والدولية 

لوقف كل أشكال التصعيد االسرائيلي في االراضي 

الفلسطينية المحتلة.
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أيامنا 
العادية

نجوى بركات

كاتبة لبنانية

أياُمنا العادية، تلك التي من أقمشٍة تتطاير 

في الهواء خفيفًة، ظليلًة، متماوجًة، قبل 

أن تتبّقع وتتهلهل وُترّقع، قد انتهت لتحّل 

مكانها أياٌم أخرى من ناٍر وأحماٍض حارقة.. 

قص، كأّن ساعاٍت كثيرًة  تبدأ نهاراتنا بالنَّ

ضاعت منها، أو كأّن دقائقها ركدت فتكثفت 

وتكّدست حتى تحّولت عقباٍت مرتفعًة 

تفركش جرياَن الوقت وتجعله يتعّثر، فال 

يعدو وال يمضي وال يمّر وال يطول وال يقُصر، 

بل يراوح حتى يدخل في ُبعد رابٍع وخامس 

وسادس، حيث يأسن ويتعّفن. 

أسبوٌع من أسابيعنا العادية يطُرق الباب، 

قادمًا برفقة شابٍة مصريٍة ُذبحت أمام 

جامعتها على يد من رفضته حبيبًا، 

ومناضل فلسطيني اعترف الجميع 

بنضاله المشّرف من أجل قضيته، قبل 

أن ُيستباح دُمه بتهمة المثلية، وإقطاعّي 

لبناني ُيرسل رجاله المسّلحين لربط 

عّماله وجلدهم بأسالك الكهرباء بعد اتهامهم 

بالسرقة.

نعم. ُتذبح نيرة أشرف، الشابة 

العشرينية التي في عمر الزهور، من 

الوريد إلى الوريد، كالشاة، ُتذبح في وضح 

النهار، أمام المارة، فتناقش الجماهيُر 

أسباَب تعّرضها للذبح، منتهية إلى أنها، 

أي نّيرة، بسفورها وحّريتها وتعليمها إنما 

تستفّز الخطر وتستدعيه، فيما يكمن 

أماُنها ونفاُذها من الخطر في احتشامها  

ويتّم تحويل الناشط الفلسطيني محمد 

الكرد، بعدما كان »البطل« الذي نقل 

قصة حي الشيخ جّراح ومعاناة الشعب 

الفلسطيني إلى العالم أجمع، إلى »شيطان 

وخائن وعار على القضية الفلسطينية« 

بعدما ُنشرت صورة قديمة له يظهر فيها 

مشاركًا في فعالية نظمتها مؤّسسة 

داعمة لمجتمع الميم .. األمثلة عديدة وال 

مجال لذكرها، مبارياٌت في من يظهر أشّد 

بربريًة وبطشًا وقسوة، ومسابقاٌت في 

حل واالغتيال االجتماعي،  المقدرة على السَّ

هذا فيما نحن سائرون إلى مقبرتنا، 

منتشين راضين عن سيرنا على الصراط 

المستقيم.

الشعب الفلسطيني.. الرقم الصعب

سري القدوة
كاتب فلسطيني

محمد مالكي
كاتب مغربي

رحبت دولة قطر باستضافة 

جولة محادثات غير مباشرة 

الواليات المتحدة األميركية  بين 

اإليرانية،  اإلسالمية  والجمهورية 

بالدوحة خالل األسبوع الجاري، 

برعاية منسق االتحاد األوروبي، 

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان 

أمس، استعداد دولة قطر التام 

لتوفير األجواء التي تساعد كافة 

األطراف في إنجاح الحوار.

وأعربت الوزارة عن أمل دولة قطر 

في أن تتوج جولة المحادثات غير 

إيجابية تسهم  المباشرة بنتائج 

في إحياء االتفاق النووي الموقع 

في العام »2015«، بما يدعم 

ويعزز األمن واالستقرار والسالم 

في المنطقة ويفتح آفاقًا جديدة 

لتعاون وحوار إقليمي أوسع مع 

اإليرانية. اإلسالمية  الجمهورية 

انعقاد جولة المحادثات غير 

الواليات المتحدة  المباشرة بين 

اإلسالمية  والجمهورية  األميركية 

اإليرانية، بالدوحة فرصة 

حقيقية للتوصل إلى حل من 

شأنه إحياء االتفاق النووي 

الموقع في العام »2015«، وعندما 

تؤكد قطر استعدادها التام 

لتوفير األجواء التي تساعد 

كافة األطراف في إنجاح الحوار، 

فإليمانها التام بأن التوصل 

إلى اتفاق من شأنه تعزيز 

أمن واستقرار المنطقة، وهو 

مطلب ملح للغاية سوف تكون 

له انعكاساته اإليجابية على 

كل صعيد، وبطبيعة الحال 

فإن انعقاد هذه الجولة في قطر 

يحمل العديد من المؤشرات 

على إمكانية النجاح، بسبب ما 

تتمتع به من مصداقية هي محل 

احترام وتقدير كل األطراف، 

التي تدرك بأن هدف قطر الوحيد 

هو حماية المنطقة وأمنها 

واستقرارها، وحرصها األكيد على 

المناسبة للتوصل  توفير األجواء 

إلى اتفاق حقيقي ومالئم يعزز 

األمن ويرسخ االستقرار.

لقد عبرت قطر مرارا عن 

استعدادها ألي محادثات من 

شأنها أن تساعد في إحياء االتفاق 

النووي الموقع في العام »2015« 

متى ما كانت األطراف المعنية 

مستعدة وراغبة في ذلك، واليوم 

تلوح في األفق بادرة أمل يمكن أن 

تقود إلى تحقيق خرق مهم وهو ما 

يتطلع إليه العالم بأسره.

فرصة 
كبيرة للحل

كيف سيدير ماكرون واليته الثانية؟

صراعات سياسيةمعاناة مزدوجة
قالت صحيفة الغارديان، إن النساء األوكرانيات 

المتزوجات بفلسطينيين من قطاع غزة، يعانين مأساة 

مزدوجة، بسبب الحرب التي فرضت على بالدهن، 

والحصار الذي يعانيه قطاع غزة من قبل االحتالل.

واستعرضت الصحيفة قصص عدد من النساء 

األوكرانيات المقيمات في غزة، وانقطاع اتصالهن بأهاليهن 

بسبب سيطرة الروس على المناطق التي كانوا يقيمون 

فيها.. وكان االتحاد السوفياتي يقدم منحا دراسية 

وتأشيرات عمل ألشخاص من الضفة الغربية وقطاع غزة 

على مدى عقود. 

} )الغارديان(

سلطت صحيفة التلغراف البريطانية الضوء على 

احتماالت عودة رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق بنيامين 

نتانياهو إلى السلطة، وهي التوقعات التي ظهرت على 

السطح منذ انهيار االئتالف الحكومي الهش لتتوجه األنظار 

إلى االنتخابات الخامسة في ثالث سنوات في إسرائيل.

وترى الصحيفة أنه ربما تتوفر في المشهد السياسي 

الحالي في إسرائيل بعض العوامل التي قد تعبد الطريق 

أمام عودة نتانياهو إلى الحكم، إذ يرى مؤيدوه أن في عودته 

إنهاء للفوضى التي استمرت لعام كامل شهد صراعات 

سياسة، وتنازالت غير مألوفة للشعب اإلسرائيلي قدمها 

رئيس الوزراء بينيت نفتالي.
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} )التلغراف(

المستفيد األكبر
نشرت صحيفة فايننشال تايمز مقاال تناول أزمة الطاقة 

العالمية التي تفاقمت منذ بداية الغزو الروسي ألوكرانيا. 

وركز المقال الذي كتبه جدعون راتشمان على مدى ما 

يمكن أن تحققه الواليات المتحدة من مكاسب.

 وخلص الكاتب إلى أن االتحاد األوروبي متضرر بشدة من 

األزمة بسبب بدء روسيا في خفض كميات الغاز الذي 

تصدره، وهو الخفض الذي تزيد موسكو من حدته بمرور 

الوقت في إطار استخدام منتجات الطاقة كسالح لتخفف 

عن نفسها الضغوط الناتجة عن العقوبات المفروضة 

عليها.
} )فايننشال تايمز(

} الدستور األردنية
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ميقاتي: سنشكل 
حكومة لبنانية 

تستكمل ملفات 
الحدود والكهرباء

البرلمان 
اإلسرائيلي يصّوت 

على حل نفسه

بيروت - األناضول- قال رئيس 

الوزراء اللبناني المكلف نجيب 

ميقاتي، الثالثاء، إنه سيتمكن من 

تشكيل حكومة جديدة لمواكبة 

قضية ترسيم الحدود البحرية مع 

إسرائيل، والمحادثات مع صندوق 

النقد الدولي، وخطة الكهرباء مع 

مصر وسوريا واألردن.

جاء ذلك خالل مؤتمر صحفي 

عقده ميقاتي في بيروت، بنهاية 

االستشارات النيابية غير الملزمة 

التي أجراها على مدى يومين، 

للحصول على آراء النواب حول 

شكل الحكومة المرتقبة.

وقال ميقاتي: »المصلحة الوطنية 

ستتغلب على كل شيء، 

وسنشكل بإذن الله حكومة 

تستطيع أن تقوم بواجبها، 

وتستكمل ما بدأته حكومتنا 

الماضية خاصة مع صندوق النقد 

الدولي، وفي ما يتعلق بخطة 

الكهرباء، إضافة لملف ترسيم 

الحدود البحرية مع إسرائيل«.

 أضاف ميقاتي: »استمعت للنواب 

وسنأخذ بقسم كبير من الحديث 

الذي قيل، واألهم أننا جميعا نعرف 

الوضع السائد في البلد ونعرف أن 

النصائح واآلراء التي أعطيت خالل 

المناقشات تصب في المصلحة 

الوطنية«.

وتابع: »سترى األمور )تشكيل 

الحكومة( النور بطريقة سليمة«.

ومن النواب الذي التقاهم ميقاتي 

رئيس التيار الوطني الحر، جبران 

باسيل، الذي قال بعد لقائه، في 

مؤتمر صحفي بمجلس النواب، 

»أكدنا لميقاتي أننا نريد تشكيل 

حكومة بسرعة«. وأضاف باسيل، 

أن »التيار لم يناقش مسألة 

المشاركة بالحكومة من عدمها 

ولكن هذا األمر سيكون قيد البحث«.

القدس - أ. ف. ب - صادق النواب 

اإلسرائيليون، أمس، بالقراءة األولى 

على مشروع قانون ينص على حل 

البرلمان، في خطوة تشريعية 

مهمة تدفع إسرائيل باّتجاه إجراء 

خامس انتخابات في غضون أقل 

من أربع سنوات.

ويخوض أعضاء في ائتالف رئيس 

الوزراء نفتالي بينيت والمعارضة 

بزعامة رئيس الوزراء السابق 

بنيامين نتانياهو سجاالت في 

البرلمان اإلسرائيلي )الكنيست( 

منذ األسبوع الماضي بشأن مشروع 

القانون الذي يتيح للمجلس حل 

نفسه.

وشدد االئتالف على رغبته في أن 

يتم إقرار القانون سريعا بعدما 

أعلن بينيت األسبوع الماضي أن 

تحالفه الذي تأسس قبل ثماني 

سنوات والمنقسم أيديولوجيا نظرا 

لكونه يضم ثمانية أحزاب، لم يعد 

قابال لالستمرار.

لكّن نتانياهو وحلفاءه أجروا 

محادثات لتشكيل حكومة جديدة 

بقيادته في إطار البرلمان القائم، 

تجّنبا إلجراء انتخابات جديدة.

وخاض الطرفان سجاالت لكنهما 

اتفقا في وقت متأخر االثنين على 

طرح مشروع قانون وسيتم استكمال 

اإلجراءات الالزمة ليصبح قانونا 

نهاية اليوم. 

»القسام« تنشر مشاهد مصورة ألحد اإلسرائيليين المحتجزين لديها

عشرات المستوطنين يقتحمون »األقصى«
الدين  عز  كتائب  نشرت   - األناضول   - غزة 

المقاومة  لحركة  العسكري  الجناح  القسام 

مصورًا  مقطعًا  أمس،  »حماس«،  اإلسالمية 

في  لديها  المحتجزين  اإلسرائيليين  ألحد 

اإلسرائيلي  المصور  المقطع  في  وظهر  غزة. 

وموصواًل  سرير،  على  ممددًا  السيد  هشام 

بجهاز تنفس اصطناعي.

كما ظهر في الخلفية جهاز تلفاز يعرض بث 

المنتدى  لوقائع  القطرية،  »الجزيرة«  قناة 

األسبوع  الدوحة  في  ُعقد  الذي  االقتصادي 

الماضي، في إشارة إلثبات حداثة التصوير.

الكشف عن  التي يتم فيها  األولى  المرة  وهذه 

اإلسرائيليين  أحد  احتجاز  وظروف  تفاصيل 

األربعة في غزة منذ ثمانية أعوام.

في  إسرائيليين  بأربعة  »حماس«  وتحتفظ 

غزة دون اإلفصاح عن معلومات بشأنهم، اثنان 

حرب  خالل  أُسرا  بالجيش  جنديان  منهم 

القطاع  اآلخران  دخل  حين  في   ،2014 صيف 

وزارة  أكدت  جهتها،  من  غامضة.  ظروف  في 

العقوبات  غياب  أن  الفلسطينية  الخارجية 

الدولية والمحاسبة شجع الكيان اإلسرائيلي 

واالنتهاكات  الجرائم  من  المزيد  ارتكاب  على 

بحق الشعب الفلسطيني.

وأدانت الخارجية، في بيان لها أمس، جرائم 

المنازل  بحق  المتواصلة  اإلسرائيلية  الهدم 

الغربية  الضفة  في  الفلسطينية  والمنشآت 

والتي  الشرقية،  القدس  فيها  بما  المحتلة 

طالت مؤخرا أكثر من 17 منزال ومنشأة.

المسجد  باحات  أمس  مستوطنون  واقتحم 

قبل  من  مشددة  بحراسة  المبارك  األقصى 

جرى  فيما  اإلسرائيلي،  االحتالل  شرطة 

اعتقال 11 فلسطينيا من الضفة الغربية.

»وفا«، نقال  الفلسطينية  األنباء  وأفادت وكالة 

بأن  القدس،  في  اإلسالمية  األوقاف  دائرة  عن 

من  األقصى  اقتحموا  المستوطنين  عشرات 

تلمودية  طقوًسا  وأدوا  المغاربة،  باب  جهة 

واستمعوا  وساحاته،  باحاته  في  عنصرية 

ناحية  من  »هيكلهم«.  حول  مزورة  لشروحات 

أخرى، شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي حملة 

اعتقاالت واسعة طالت 11 فلسطينيا من عدة 

مناطق مختلفة في الضفة الغربية.

خمسة  االحتالل  قوات  اعتقلت  جنين،  ففي 

كما  محرر،  أسير  بينهم  من  فلسطينيين 

اعتقلت تلك القوات فلسطينيا من بيت لحم، 

وذلك بعد مداهمة منزله وتفتيشه. 

من  فلسطينيين  خمسة  اعتقال  جرى  كما 

محافظة الخليل، وذلك بعد مداهمة منازلهم 

وتفتيشها.
{ الشرطة اإلسرائيلية تحمي المستوطنين خالل اقتحام باحات األقصى

مجموعة السبع تؤكد عزمها على التصدي لموسكو

روسيا تشترط استسالم أوكرانيا إلنهاء الحرب
 - األناضول   - قنا   - كييف   - موسكو 

اشترطت روسيا، أمس، استسالم أوكرانيا 

من أجل إنهاء الحرب التي تشنها ضدها منذ 

أواخر فبراير الماضي.

دميتري  الكرملين  باسم  المتحدث  وقال 

إن  صحفية،  تصريحات  في  بيسكوف، 

العملية العسكرية ضد أوكرانيا »يمكن أن 

األوكرانية  القوات  ألقت  إذا  تنتهي خالل يوم 

موقع  وفق  روسيا«،  شروط  ونفذت  سالحها 

كان  إذا  ما  على  وردا  اليوم«.  »روسيا  قناة 

الكرملين قد حدد إطارا زمنيا لنهاية العملية 

العسكرية الخاصة، أجاب بيسكوف بـ »ال«.

األوكراني  الرئيس  مطالب  على  وعلق 

قبل  الحرب  بإنهاء  زيلينسكي  فولوديمير 

حلول الطقس البارد بالقول: »يمكن لكييف 

أن توقف كل شيء قبل نهاية اليوم الحالي، 

لكننا بحاجة ألمر الجيش األوكراني بإلقاء 

أسلحته«.

الروس  المسؤولين  موقف  أن  إلى  وأشار 

فالديمير  الرئيس  تصريحات  إلى  يستند 

الخاصة  العسكرية  العملية  بأن  بوتين 

وتحقق  لها  المرسومة  للخطة  وفقا  »تسير 

أهدافها«، حسب المصدر ذاته.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، 

بتدمير  الجوية  القوات  قيام  عن  أمس، 

مقاتالت   4 وإسقاط  غربية  أسلحة  مخازن 

أوكرانية مختلفة.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية: »دمرت 

وذخائر  أسلحة  الروسية  الجوية  القوات 

األوكرانية  للقوات  تابعة  وأمريكية  غربية 

منطقة  في  مستودعات  في  مخزنة  كانت 

شمالي  بولتافا  بمقاطعة  كريمنشوك 

إلى  أدت  »الضربة  أن  مضيفا  أوكرانيا«، 

إشعال حريق كبير في مركز تجاري قريب 

من المخازن«.

الجوي  الدفاع  قوات  »نجحت  البيان:  وتابع 

أوكرانية  مقاتالت  ثالث  بإسقاط  الروسي 

طراز«مي  من  ومروحية   »25 »سو  طراز  من 

8»وتسع طائرات مسيرة في عدة مناطق في 
دونيتسك«.

عسكرية  مصادر  أعلنت  أخرى،  جهة  من 

األوكرانية قصفت مدينة  القوات  أن  روسية 

عبر  بصواريخ  لوغانسك  في  بيريفالسك 

منظومة راجمات صاروخية أميركية. 

الصاروخية  الضربة  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 

مدينة  استهدفت  التي  الروسية 

تسببت  أوكرانيا  وسط  / كريمنشوك/  
في  شخصا   59 وإصابة  قتيال،   16 بسقوط 

مركز تجاري.

البريطانية،  الدفاع  وزارة  أفادت  جانبها،  من 

أمس، بأن روسيا شنت هجمات صاروخية 

جميع  على  معتاد  غير  بشكل  مكثفة 

بعيدة  صواريخ  باستخدام  أوكرانيا  أنحاء 

من  والـ26  الـ24  بين  الفترة  في  المدى، 

في  الوزارة،  وذكرت  الجاري.  يونيو  شهر 

اليومي،  العسكرية  االستخبارات  تقرير 

صواريخ  استخدمت  الروسية  القوات  أن 

وكذلك  السوفيتية  الحقبة  من  قديمة 

الجوي  المجال  من  انطالقا  حديثة  صواريخ 

أن  التقرير  وأضاف  والروسي.  البيالروسي 

أهداف  لضرب  مصممة  الصواريخ  هذه 

روسيا  أن  »إال  استراتيجية،  أهمية  ذات 

إلحراز  كبيرة  بأعداد  استخدامها  تواصل 

العمليات  صعيد  وعلى  تكتيكي«.  تقدم 

الميدانية، أفاد التقرير بأن القوات الروسية 

من  لستة  الرئيسية  بالعناصر  دفعت 

سوى  تحرز  لم  أنها  إال  المختلفة،  جيوشها 

التكتيكي  بعض النجاحات على المستوى 

شرقي  / سيفيرودونيتسك/   مدينة  في 

أوكرانيا، مضيفا أن الجيش الروسي »بات 

يقبل بمستوى كفاءة منخفض في تنفيذ 

المهام القتالية« في أوكرانيا.

شولتس  أوالف  األلماني  المستشار  وأكد 

الدول  قمة  في  شاركت  التي  الدول  عزم 

التصدي  على  الكبرى  الصناعية  السبع 

لروسيا في حربها على أوكرانيا. 

عقدت  التي  المجموعة  قمة  ختام  وفي 

بقصر إلماو البافاري في جنوب ألمانيا، قال 

شولتس: »نحن متفقون على أنه ال ينبغي 

ومواصلة  الحرب  هذه  يكسب  أن  لبوتين 

على  واالقتصادية  السياسية  الضغوط 

الرئيس الروسي وحكومته«.

دعم  أجل  من  صدرت  قرارات  إلى  وأشار 

لدعم  مساعدات  توفير  ومنها  أوكرانيا 

دوالر،  مليار   29 نحو  بقيمة  الميزانية 

باإلضافة إلى المساعدات اإلنسانية. 

أوكرانيا  حصول  عن  شولتس  وتحدث 

السبع  دول  اعتزام  إلى  ونوه  أسلحة،  على 

واالتحاد األوروبي التشاور بشأن إعادة إعمار 

أوكرانيا. وصرح بأن توصل روسيا إلى اتفاق 

يعد  الحرب  إنهاء  بشأن  أوكرانيا  مع  عادل 

روسيا،  على  الدولية  العقوبات  لرفع  شرطا 

فإن  أوكرانيا  مع  عادل  اتفاق  »بدون  وقال: 

من  أن  إلى  الفتا  ستستمر«  كلها  العقوبات 

غير الممكن أن يكون هناك »سالم مفروض«.

كافة  أن  األلماني  المستشار  أكد  كما 

بسبب  روسيا  على  المفروضة  العقوبات 

ضم شبه جزيرة القرم، ال تزال قائمة.

وأعرب عن تأييده للتمسك بشكل مجموعة 

أنها  رغم  الصاعدة  لالقتصادات  العشرين 

تضم أيضا روسيا بقيادة الرئيس الروسي 

فالديمير بوتين. 

ستشارك  الصناعية  السبع  الدول  وأضاف 

عقدها  المزمع  العشرين  مجموعة  قمة  في 

في اندونيسيا في نوفمبر المقبل.

السبع  الدول  مجموعة  قالت  جانبها،  من 

على  اتفقت  إنها  أمس  الكبرى  الصناعية 

الذي يباع  الروسي  النفط  دراسة حظر نقل 

فوق سقف سعري معين.

وقال زعماء مجموعة السبع في بيان »ندعو 

إلى  الرأي  تشاركنا  التي  الدول  جميع 

التفكير في االنضمام إلينا في إجراءاتنا«.

قصوى  حدود  لوضع  المجموعة  وتتطلع 

من  موسكو  لمنع  كوسيلة  لألسعار 

ضد  العسكرية  عمليتها  من  االستفادة 

أوكرانيا، التي أدت إلى ارتفاع حاد في أسعار 

الطاقة، مما ترتب عليه نجاتها من تأثيرات 

النفط  واردات  لخفض  الغربية  الجهود 

والغاز الروسيين.

{ إزالة أنقاض مركز التسوق في كريمنشوك بعد قصفه من روسيا

»الدفاع البريطانية«: هجمات صاروخية مكثفة على جميع أنحاء أوكرانيا

مصرع »52« سجينا أثناء محاولة
 فرار من سجن في كولومبيا

إثيوبيا تتعهد باتخاذ إجراءات 
لتهدئة األزمة مع السودان

إثيوبيا  تعهدت   - األناضول   - أبابا  أديس 

الموقف  لتهدئة  الالزمة  اإلجراءات  باتخاذ 

السودان  إعالن  عقب  الخرطوم  مع  المحتدم 

جنودها  من   7 اإلثيوبي  الجيش  إعدام 

ومواطن على الحدود الشرقية للبالد.

جاء ذلك في بيان للخارجية اإلثيوبية صدر 

عن  أبابا  أديس  خالله  أعربت  االثنين  مساء 

على  وقع  الذي  المأساوي«  »للحادث  أسفها 

الحدود المشتركة مع السودان في 22 يونيو 

الجاري.

تنأى  أن  في  أملها  عن  أبابا  أديس  وأعربت 

الحكومة السودانية بنفسها عن أي تصعيد 

شأنها  من  تدابير  باتخاذ  متعهدة  للحادث، 

االلتزام  مع  الموقف،  تصعيد  من  تهدئ  أن 

بمبادئ الحل الودي للخالفات.

اختالقه  تم  الحادث  أن  إثيوبيا  حكومة  ورأت 

بين  العميقة«  العالقات  »لتقويض  عمدا 

شعبي إثيوبيا والسودان، حسب البيان.

بأنه  الحادث  إثيوبيا  بررت  السياق،  وفي 

النظامي  الجيش  وحدة من  »توغل  عن  نتج 

من  إرهابية  عناصر  تدعمها  السوداني 

الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي«.

»ترفض  إثيوبيا  حكومة  بأن  البيان  وأفاد 

قبل  من  للحقائق  تحريف  أي  قاطًعا  رفًضا 

قوات الدفاع السودانية«، معتبرا أن الخرطوم 

»ألقت باللوم ظلما على إثيوبيا« بهذا الشأن.

االنتقالي  السيادة  مجلس  رئيس  وقال 

على  الرد  إن  البرهان  الفتاح  عبد  السوداني 

الحادث »سيكون واقعا ملموسا على األرض«، 

وتعهد بأال يتكرر مرة أخرى. 

عن  يقل  ال  ما  لقي   - ب  ف.  أ.   - بوغوتا 

آخرون،   34 وأصيب  مصرعهم  سجينا   52
بأحد  وقعت  شغب  أعمال  في  أمس، 

تيتو  الجنرال  وقال  كولومبيا.  سجون 

السجون   وكالة  رئيس  كاستيالنوس، 

الحادث  إن  محلية،  إذاعية  لمحطة 

اليوم  من  مبكر  وقت  في  وقع  »المأساوي« 

جنوب  تولوا،  بمدينة  سجن  في  )أمس(، 

غربي كولومبيا. وأوضح أن الحادث وقع أثناء 

في  بدأوا  حيث  الهروب،  السجناء  محاولة 

السيطرة  حاولوا  عندما  األمن  مع  االشتباك 

عليهم.

في  النيران  أضرموا  النزالء  أن  إلى  وأشار 

وعلى  سريعا  انتشارها  إلى  أدى  ما  مراتبهم، 

نطاق واسع. ويضم السجن 1267 نزياًل، وفق 

عن  كاراكول«  »راديو  ونقل  كاستيالنوس. 

محاولة  خالل  وقعت  المأساة  أن  السلطات 

هروب أعقبها حريق. نشر الرئيس المنتهية 

عن  فيها  عبر  تغريدة  دوكي  إيفان  واليته 

تضامنه مع أقارب الضحايا.

ليبيا.. انطالق االجتماعات التشاورية
 بين مجلسي النواب والدولة بجنيف

اسطنبول - األناضول - انطلقت أمس 

رئيسي  بين  التشاورية  االجتماعات 

و»األعلى  صالح  عقيلة  النواب  مجلسي 

في  الليبيين  المشري  خالد  للدولة« 

لبحث  السويسرية،  جنيف  مدينة 

الخاص  الدستوري  اإلطار  مسودة 

باالنتخابات.

وحسب وكالة األنباء الليبية الرسمية، 

المتحدة  األمم  قصر  في  انطلقت  فقد 

بين  التشاورية  االجتماعات  بجنيف 

المرافقين  والوفدين  والمشري  صالح 

األممية  المستشارة  بحضور  لهما 

الخاصة بليبيا ستيفاني وليامز.

صالح،  عقيلة  عن  الوكالة  ونقلت 

هذه  إن  االفتتاحية،  الجلسة  في  قوله 

وجهات  لتقريب  فرصة  »االجتماعات 

المكلفة  اللجنة  أعضاء  بين  النظر 

أن  وأضاف  الدستورية«.  بالقاعدة 

الحرية  يكفل  أن  يجب  »الدستور 

على  والحفاظ  االجتماعية  والعدالة 

أن  وأكد  للدولة«.  المدني  الطابع 

لمصالحة  يسعى  النواب  »مجلس 

ومحاصرة  العقل  تغليب  تستهدف 

االجتماعي  السلم  وفرض  األهواء، 

والحوار، ومصالحة تبنى على مرتكزات 

أن  على  صالح  وشدد  ودائمة«.  قوية 

يختار  بأن  يحرص  النواب  »مجلس 

تدخل  أي  دون  حكامه  الليبي  الشعب 

وشفافة  نزيهة  وبانتخابات  أجنبي 

للخروج من المرحلة االنتقالية«.

واعتبر أن االنتخابات »شرٌط من شروط 

االستقرار وأساس التوافق وإعادة البناء 

والنازحين  المهّجرين  مشاكل  وحّل 

والفاّرين من الفوضى«.

وأكدت السيدة روزماري ديكارلو وكيلة 

وبناء  السياسية  للشؤون  العام  األمين 

السالم أن ليبيا حققت تقدما كبيرا في 

السنوات القليلة الماضية نحو مجتمع 

من  أنه  على  مشددة  شمولية،  أكثر 

نسمح  أال  الليبي»يجب  الشعب  أجل 

لهذا التقدم بأن يتبدد«.

األمن  لمجلس  جلسة  في  ذلك  جاء 

ليبيا،  في  التطورات  أحدث  تناولت 

أولوية  أن  على  ديكارلو  شددت  حيث 

تسهيل  تظل  ليبيا  في  المتحدة  األمم 

على  االنتخابية،  العملية  إلى  العودة 

وتوافقي  سليم  دستوري  أساس 

لالنتخابات. 

أكدت  السياسي،  الجانب  وعلى 

األخيرة  اإلحاطة  منذ  أنه  ديكارلو 

على  التقدم  بعض  إحراز  تم  للمجلس 

الجولة  عقدت  فقد  الدستوري،  المسار 

بين  المشاورات  من  واألخيرة  الثالثة 

مجلس النواب والمجلس األعلى للدولة 

الدستوري  األساس  بشأن  الليبي 

الفترة  في  القاهرة  في  لالنتخابات 

الواقعة بين 12 و20 يونيو الجاري.
{ من اجتماع األطراف الليبية في جنيف
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حسابات جيوسياسية صعبة

»احتواء« الصين.. هدف أميركا األول
»ال صوت يعلو فوق صوت 

مواجهة الصين«، هذه 
هي الحقيقة المجردة لجو 

بايدن، فماذا يعني ذلك 
لحرب روسيا في أوكرانيا، 

وأزمة الغذاء والتضخم 
وتغير المناخ؟

على الرغم من أن الرئيس 
األميركي حضر قمة 
مجموعة السبع في 

اجتماعات استمرت ثالثة 
أيام طغت عليها الحرب في 

أوكرانيا وعواقبها بعيدة 
المدى من نقص الطاقة 

إلى أزمة الغذاء، فإن الواضح 
أن ساكن البيت األبيض 

يضع »احتواء الصين« نصب 
عينيه.

وعقدت القمة وسط 
أجواء أكثر قتامة من العام 

الماضي، عندما التقى زعماء 
بريطانيا وكندا وفرنسا 

وألمانيا وإيطاليا واليابان 
والواليات المتحدة، ألول 
مرة، منذ الفترة السابقة 

على جائحة »كوفيد - 19«، 
وتعهدوا بإعادة البناء 

بشكل أفضل.

العالمية  والغذاء  الطاقة  أسعار  وأثرت 

في  االقتصادي  النمو  على  المتصاعدة 

أوكرانيا،  على  الروسي  الهجوم  أعقاب 

وحذرت األمم المتحدة الجمعة، 24 يونيو، 

مسبوقة«.  غير  عالمية  جوع  »أزمة  من 

أيضًا  الزعماء  يناقش  أن  المقرر  ومن 

بحسب  الصين،  قوة  وتزاُيد  المناخ  تغير 

رويترز.

 The National Interest مجلة  ونشرت 

»احتواء  عنوانه  تحلياًل  األميركية 

رصد  األوكرانية«،  األزمة  وسط  الصين 

إلدارة  الخارجية  السياسة  تحديات  أبرز 

بايدن، من وجهة النظر األميركية بطبيعة 

الحال.

لماذا الصين أبرز التحديات ألميركا؟

الخارجية  السياسة  تحديات  بين  من 

حاليًا،  المتحدة  الواليات  تواجهها  التي 

يشكل اثنان منها أكبر خطر محتمل على 

أحدهما  العالمي،  النظام  ومستقبل  أمنها 

هو التحدي الذي تفرضه الصين بصفتها 

الواليات  لتجاوز  تسعى  صاعدة  قوة 

العالم.  في  األبرز  القوة  لتكون  المتحدة 

تشن  التي  روسيا،  فهو  اآلخر  التحدي  أما 

حربًا شاملة ضد أوكرانيا، تصفها موسكو 

بينما  خاصة«،  عسكرية  »عملية  بأنها 

الستعادة  محاولة  بأنها  الغرب  يصفها 

إمبراطوريتها.

في  المتمثل  التحدي   
َّ

أن حين  وفي 

ملح  أمر  أوكرانيا  في  الروسية  الحرب 

لكن  األميركي،  القومي  األمن  منظور  من 

الصين بالطبع تمثل تهديدًا أخطر وأكثر 

وسياسية  اقتصادية  بأبعاد  شمولية، 

تحليل  بحسب  وعسكرية،  وتكنولوجية 

المجلة األميركية.

في  عديدة  جبهات  على  الصين  تتحرك 

العالم.  في  األبرز  القوة  لتصبح  سعيها 

تكون  قد  بالتكنولوجيا،  يتعلق  فيما 

في  المتحدة  الواليات  على  متقدمة  اآلن 

آخذة  العسكرية  وقوتها  المجاالت.  بعض 

تقدمًا  الصينيون  حقق  كما  النمو،  في 

حّققت  ذلك  سبيل  وفي  هائال،  اقتصاديًا 

أميركي،  بتواطؤ  مهمة  مكاسب  الصين 

ومن خالل استغاللها الحاذق للفرص التي 

يوفرها القطاع الخاص األميركي.

بالعمالة  األميركية  الشركات  َأغَرت  فقد 

السريعة  اإلنتاج  ومنشآت  الرخيصة، 

استهالكي  بسوق  والوعد  والرخيصة، 

من  كبير  جزء  نقل  إلى  دفعها  ما  ضخم، 

التصنيع إلى الصين، وخالل هذه العملية 

الفكرية  الملكية  عن  أيضًا  ت  تخلَّ ما  غالبًا 

القيمة، ومن جانبها لم تمنع إدارة الواليات 

وقت  وحتى  بل  ذلك،  حدوث  المتحدة 

قريب كانت تشجعه.

ونتيجة لتلك العوامل مجتمعة، باإلضافة 

ازدادت  الحال،  بطبيعة  أخرى  عوامل  إلى 

أصبحت  بينما  وقوة،  ازدهارًا  الصين 

أساسيًا  اعتمادًا  تعتمد  المتحدة  الواليات 

في  األساسية  المنتجات  لتوريد  عليها 

وصواًل  ومنحتها  بل  الرئيسة،  المجاالت 

غير مسبوق إلى رأسمالها الفكري ومواردها 

في  لتوها  واشنطن  بدأت  وقد  العلمية. 

المرغوب  غير  الواقع  هذا  على  االستيقاظ 

فيه.

يستخدم الحزب الشيوعي الصيني القوة 

حول  الصيني  النفوذ  لنشر  االقتصادية 

العالم، فقد صارت العديد من الدول مثقلة 

الصينيون  ويستفيد  لبكين،  بالديون 

يسمى  وما  االقتصادية،  روابطهم  من 

بمبادرة الحزام والطريق لتحقيق أفضلية 

استراتيجية  اتبعوا  وقد  جيوسياسية. 

في  النادرة  األرض  معادن  على  للسيطرة 

معالجة  عمليات  على  ويهيمنون  إفريقيا، 

بعضها. الهدف هو جعل اآلخرين، بما في 

عليهم  معتمدين  المتحدة،  الواليات  ذلك 

اعتمادًا كارثيًا، كما أنهم يضعون أنفسهم 

الممرات  لتهديد  العالم  أنحاء  جميع  في 

البحرية المهمة للتجارة العالمية.

ماذا يعني هذا 

بالنسبة ألوكرانيا؟

اآلن، في خضم هذا الوضع، تأتي أوكرانيا. 

فيما  المتحدة  الواليات  على  األمر  ويعتمد 

الصين  لصالح  ستنتهي  األزمة  كانت  إذا 

أم لغرب متجدد، تنطوي حرب بوتين على 

فرصًا  أيضًا  تحمل  لكنها  جدية،  مخاطر 

 حلفاء واشنطن األوروبيين 
َّ

مهمة. ويبدو أن

مخاطر  يواجهون  أنهم  أخيرًا،  يدركون، 

على  أخذها  ويجب  جدًا  حقيقية  أمنية 

محمل الجد، وهو ما يمكن فعله عن طريق 

وتقليل  الواقعي  للدفاع  ميزانية  وضع 

اعتمادهم على إمدادات الطاقة الروسية.

وبحسب تحليل المجلة األميركية، يجب 

االستجابة  استمرار  واشنطن  تضمن  أن 

تدفع  وأن  أوروبا،  من  اإليجابية  األولية 

من  المزيد  مع  التعامل  إلى  هناك  الحلفاء 

األعباء الثقيلة داخل منطقتهم.

أوروبا،  في  والمكلف  المطول  الصراع   
َّ

إن

األميركية  العسكرية  القوة  يمتص  الذي 

روسيا  ويجعل  الدبلوماسي  واالهتمام 

تعتمد أكثر على الصين، يخدم األغراض 

 11 بعد  حدث  ما  غرار  على  الصينية 

إلنهاء  الوصول  المهم  من  لذلك  سبتمبر، 

تسوية  خالل  من  الصراع  لهذا  سريع 

تفاوضية مقبولة لكل من روسيا وأوكرانيا. 

سوف تتشكل شروط التسوية المحتملة 

العسكرية  الحقائق  خالل  من  الغالب  في 

وتوقعات الجانبين في األشهر المقبلة.

روسيا  حققته  الذي  االنتصار  يكون  وقد 

بالسيطرة على مدينة سيفيرودونيتسك 

دونباس،  إقليم  في  االستراتيجية 

بالتزامن مع قمة مجموعة السبع، مؤشرًا 

بالفعل،  نهايتها  من  الحرب  اقتراب  على 

من خالل اقتناع الغرب، وبخاصة الواليات 

إلى  للرضوخ  حان  قد  الوقت  أن  المتحدة، 

على  والتركيز  بوتين،  انتصار  حقيقة 

»احتواء« الصين.

ناشيونال  مجلة  تحليل  وبحسب 

تهتم  أن  أيضًا  المهم  من  إنتريست، 

لمنع  األوسط،  بالشرق  المتحدة  الواليات 

من  والحد  المنطقة،  في  اإليرانية  الهيمنة 

نمو النفوذ الصيني، والبحث عن الفرص. 

الحلفاء  مع  أقوى  شراكات  بناء  من  بد  ال 

والحفاظ  األوسط  الشرق  في  واألصدقاء 

العمل  يمكنها  التي  الدول  مع  وذلك  عليها، 

مع بعضها ومع الواليات المتحدة لمكافحة 

غير  التطورات  مع  والتعامل  اإلرهاب 

المتوقعة في هذه المنطقة المضطربة.

أن  على  ضمانات  هناك  تكون  أن  يجب 

مفرطة  تصبح  لن  المتحدة  الواليات 

االمتداد، وتعزز وجودها العسكري ببصمة 

سبيل  على  قوية.  ودبلوماسية  اقتصادية 

المثال، البناء على اتفاقيات إبراهيم يخدم 

المتحدة  للواليات  اإلقليمية  المصالح 

واالستقرار العالمي، من خالل إنشاء روابط 

تعاونية بين الدول التي تركز على السالم 

والنمو، كما تقول المجلة األميركية.

ماذا عن ساحة المواجهة

 مع الصين في آسيا؟

على  يجب  آسيا،  وجنوب  وسط  وفي 

الواليات المتحدة تعزيز الترابط اإلقليمي 

لكسب  فرصة  هناك  والتعاون.  واإلصالح 

تفيد  التي  القضايا  في  طالبان  تعاون 

أيضًا  لديهم   
َّ

ألن اإلقليمي؛  االستقرار 

مشكلة كبيرة مع تنظيم الدولة اإلسالمية 

»داعش«.

في  التعاون  هذا  تحقيق  منصة  وتوجد 

اتفاق  عناصر  في  وتحديدًا  اليد،  متناول 

المتحدة  الواليات  وّقعتها  التي  الدوحة، 

بعد.  ُتنَفذ  لم  لكن  طالبان،  وحركة 

المسؤولين  كبار  من  العديد  ويتبنى 

اآلن  السابقة  الجمهورية  في  السابقين 

األكثر  الطريق  باعتباره  الدوحة  اتفاق 

جدوى للسالم والوحدة في أفغانستان.

فيجب  بالصين،  األمر  يتعلق  عندما  أما 

على الواليات المتحدة اتباع استراتيجية 

الحزبين  خالل  من  شاملة  احتواء 

تواجه  والديمقراطي.  الجمهوري 

أن ينصب  واشنطن تهديدًا خطيرًا يجب 

بحسب  صفوفها،  ويوحد  عليه  تركيزها 

يقول  الذي  األميركية،  المجلة  تحليل 

الرئيسية  العناصر  تكون  أن  يجب  إنه 

من  عدد  في  متمثلة  االستراتيجية  لهذه 

النقاط.

تعزيز  المتحدة  الواليات  على  يجب  أواًل، 

التحديات  مجموعة  مواجهة  في  قوتها 

وهذا  الصين.  تطرحها  أن  يمكن  التي 

توازن  بناء  على  العمل  أيضًا  يعني 

في  عليه  والحفاظ  للقوى  مناسب 

لتايوان،  الصيني  للتهديد  نظرًا  آسيا، 

اإلمدادات  تخزين  واشنطن  على  يجب 

إعادة   
َّ

ألن تايوان،  في  مسبقًا  العسكرية 

صيني  هجوم  بدء  بعد  بالجزيرة  اإلمداد 

في  واجهته  مما  بكثير  أصعب  سيكون 

في  تشترك  دولة  أنها  رغم  أوكرانيا، 

الحدود مع بولندا حليفة الناتو.

أن  أعلن  قد  بايدن  جو  الرئيس  وكان 

إذا  عسكريًا  تايوان  عن  ستدافع  »أمريكا 

بكين  وصفته  ما  وهو  الصين!«،  هاجمتها 

بأنه »لعب بالنار«، فتراجع البيت األبيض 

لسان«  »زلة  بأنه  بايدن  تصريح  ووصف 

ليس إال.

ثانيًا، تحتاج واشنطن إلى ضمان ريادتها 

الجيل  شبكات  في  سواء  التكنولوجية، 

الصوت،  سرعة  تفوق  التي  أو  الخامس، 

رقائق  تصنيع  أو  االصطناعي،  الذكاء  أو 

أشباه الموصالت عالية الجودة. في بعض 

الواليات  تعاني  الرئيسية  المجاالت  هذه 

تعتمد  المثال  سبيل  فعلى  المتحدة، 

اعتمادًا  الجودة  الرقائق عالية  في تصنيع 

كبيرًا على الموردين الخارجيين.

المتحدة  الواليات  على  يجب  وثالثًا، 

في  الضعف  ونقاط  القصور  أوجه  فحص 

الخاصة بها، ومعالجتها،  التوريد  سلسلة 

على  المستمر  االعتماد  الطيش  من  إذ 

األساسية،  االحتياجات  لتلبية  الصين 

سواء في التكنولوجيا أو المعادن أو الطب أو 

عمليات معالجة الشحنات، يجب مراقبة 

الداخلية  المعالجة  عمليات  وتسريع 

والخارجية، وتلك التي يجريها الحلفاء.

على  الرد  إلى  واشنطن  تحتاج  رابعًا، 

التجارية  للعالقات  الصين  استخدام 

في  المصالح  ميزان  لتغيير  واالقتصادية، 

مثل  آسيا.  وخاصة  الرئيسية،  المناطق 

هذا التحول في ميزان المصالح سيجعل 

تهديدات  ضد  أمني  تعاون  على  الحصول 

مع  وتحديًا.  صعوبة  أكثر  الصين 

الشراكة  من  المتحدة  الواليات  انسحاب 

المخطط  سيكون  الهادئ،  المحيط  عبر 

االقتصادي  التوسع  لمعالجة  الجديد 

لفاعلية  محوريًا  وتنفيذه  الصيني 

استراتيجية االحتواء.

إلى  المتحدة  الواليات  تحتاج  وخامسًا، 

الصينية،  الضعف  نقاط  إلى  االنتباه 

أو  لتوسيعها  السبل  أفضل  وتحديد 

إجراءاتها  إلى  بالنظر  خاصًة  زيادتها، 

المتحدة  الواليات  لتقويض  النشطة 

مجلة  تحليل  يقول  كما  الداخل،  من 

تحديدًا  ركز  الذي  إنتريست،  ناشيونال 

الصيني.  الطاقة  قطاع  ضعف  على 

والغاز  للنفط  مستورد  أكبر  فالصين 

لها  بكين  أن  يعني  ذلك  لكن  العالم،  في 

والشرق  روسيا  مع  قوية  ومصالح  تعامالت 

يمثل  ما  وهو  الوسطى،  وآسيا  األوسط 

عامل ضغط على واشنطن.

وتختتم المجلة األميركية تحليلها بالقول 

يعني  ال  االستراتيجية  هذه  مثل  اتباع  إن 

العمل  تجنب  وال  الصين،  من  االنسحاب 

اإلقليمي  لألمن  المهمة  القضايا  في  معها 

تغير  بشأن  التعاون  تجنب  أو  والدولي، 

المناخ، لكن االنخراط معها ال بد أن يحدث 

للحقائق  واضح  تقدير  مع  قوة،  موقع  من 

المرعبة التي نواجهها.

تعد الصين بالنسبة لروسيا أكبر شريك 

اقتصادي، حيث بلغ التبادل التجاري بين 

 ،2021 في  دوالر  مليار   140 نحو  البلدين 

جين  شي  الصيني  بنظيره  بوتين  ولقاء 

بتوقيع  كلل  فبراير   4 في  ببكين  بينغ 

لشراء  دوالر  مليار   117 بقيمة  صفقات 

النفط والغاز.

إذ إن الصين تستورد أمرين أساسيين من 

والسالح،  وغاز(  )نفط  المحروقات  روسيا، 

وهذا  تقريبًا،  شيء  كل  لها  تصدر  بينما 

أن  رغم  متكاملين،  االقتصادين  يجعل  ما 

نظيره  من  بكثير  أكبر  الصيني  االقتصاد 

الروسي.

يبلغ  لروسيا  اإلجمالي  الداخلي  فالناتج 

أن  حين  في  دوالر،  تريليون   1.5 نحو 

 18 يبلغ  للصين  اإلجمالي  الداخلي  الناتج 

الصيني  االقتصاد  ويمثل  دوالر.  تريليون 

بعد  الروسي  لالقتصاد  المنقذ  الضخم 

ما  خاصة  الغربية،  العقوبات  تشديد 

يتعلق باستمرار تصدير النفط والغاز إلى 

األسواق  أغلقت  حال  في  الصينية  السوق 

صادرات  أمام  أبوابها  والغربية  األوروبية 

الطاقة الروسية.

الروسية  للواردات  بالنسبة  األمر  وكذلك 

لموسكو  يمكن  التي  الغربية،  الدول  من 

يخفف  ما  صينية،  بأخرى  استبدالها 

االقتصاد  ويمنع  العقوبات،  وطأة  من 

خاصة  ركبتيه،  على  الجثو  من  الروسي 

الروسي  بالروبل  يتعامالن  الطرفين  أن 

واليوان الصيني، في إطار اتفاق موقع بين 

البلدين عقب احتالل روسيا لشبه جزيرة 

القرم في 2014، ما يسمح لروسيا بااللتفاف 

حول العقوبات األميركية واألوروبية.

وال تنتظر روسيا من الصين أن تقاتل إلى 

جانبها في أوكرانيا، لكن أكثر ما تتمناه أن 

تقف إلى جانبها اقتصاديًا، للصمود أطول 

فترة ممكنة أمام العقوبات الغربية.

االقتصاد  ينهار  أن  الصين  ترغب  ال  بينما 

واشنطن  سيدفع  ذلك  ألن  الروسي، 

االقتصاد  إلضعاف  جهودها  لتركيز 

تجاوز  والذي  بقوة،  الصاعد  الصيني 

للقدرة  المعادل  الخام  الداخلي  ناتجه 

نظيره  دوالر(  تريليون   24.2( الشرائية 

األميركي )20.8 تريليون دوالر(.

وتمثل هذه المعطيات مؤشرًا على أن مهمة 

بايدن في ردع الصين عن مساعدة روسيا 

ليس  واردة،  حتى  أو  ميسورة  تكون  ال  قد 

الجيوسياسية  الحسابات  بسبب  فقط 

الحسابات  بسبب  أيضًا  ولكن 

بالغرب  تثق  ال  فالصين  االقتصادية. 

خصوصًا،  المتحدة  والواليات  عمومًا 

للتهديدات  الصين  رضوخ  فإن  وبالتالي 

أغلب  بحسب  مستبعد،  أمر  األميركية 

المحللين.
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النزاع اللبناني - اإلسرائيلي على الغاز

سـبــاق بيـن التسـويــة والتـصعيد
عاد النزاع اللبناني - اإلسرائيلي 

على الغاز إلى صدارة األخبار 
بعد تصاعد التوتر بين البلدين 

جراء قيام إسرائيل، في 5 يونيو 
الجاري، باستقدام سفينة اإلنتاج 

والتخزين والتفريغ العائمة 
)FPSO( التابعة لمجموعة 

Energean إلى حقل غاز كاريش 
المتنازع عليه، واإلعالن عن 

إمكانية البدء باستخراج الغاز في 
غضون ثالثة إلى أربعة أشهر. 

وقد أثار هذا اإلعالن استياء كبار 
المسؤولين اللبنانيين الذين 

قرروا على الفور استدعاء الوساطة 
األميركية في هذا الشأن.

ماهر الشريف

مؤسسة الدراسات الفلسطينية

جذور الخالف بين لبنان وإسرائيل على الغاز

اكتشاف  عن  الثالثة  األلفية  من  األول  العقد  في  ُأعلن 

البحر  شرق  في  والنفط  الغاز  من  كبيرة  احتياطيات 

المتوسط  ، إذ أعلنت شركة نوبل إنرجي، وهي شركة 

عن   2009 سنة  مطلع  في  المتحدة،  الواليات  مقرها 

اإلسرائيلية،  السواحل  قبالة  »تمار«  حقل  اكتشاف 

الذي ُقّدرت احتياطياته بنحو 238 مليار متر مكعب من 

مارس  أواخر  في  منه  الطبيعي  الغاز  ضخ  وبدأ  الغاز، 

2010 حقل »ليفيتان«،  2013، كما اكُتشف في يونيو 
فبراير  في  استثماره  من  األولى  المرحلة  بدأت  الذي 

أجراها  التي  المسح  عمليات  كشفت  بينما   ،2017
والنفط  الغاز  وجود  احتمال  عن  البحر  قاع  في  لبنان 

بكميات كبيرة.

وكان لبنان قد تفاوض مع قبرص على مسار حدودهما 

 ،2007 سنة  في  معها،  ووّقع  المشتركة،  البحرية 

الوزراء  مجلس  جانب  من  اعتمادها  يتم  لم  اتفاقية، 

 29 اللبناني، ولم يصادق عليها البرلمان اللبناني. وفي 

أبريل 2009، تشّكلت لجنة وزارية مؤلفة من 10 أعضاء 

والنقل،  العامة  األشغال  لوزارة  العام  المدير  برئاسة 

االقتصادية  المنطقة  لحدود  خريطة  على  اتفقت 

الخالصة اللبنانية، وهي المجال البحري الذي تتمتع 

استكشاف  في  سيادي  بحق  الساحلية  الدولة  فيه 

في  الوزراء  مجلس  عليها  وافق  البحر،  قاع  واستغالل 

13 مايو 2009، لكنها لم تعتمد من قبل مجلس النواب 
اللبناني.

أما إسرائيل، فقد توصلت في ديسمبر 2010 إلى اتفاقية 

حيز  دخلت  قبرص  مع  البحرية  حدودها  لترسيم 

التنفيذ في فبراير 2011. وأعلنت الحكومة اإلسرائيلية 

منطقتها  مخطط  تبنت  أنها   2011 يوليو   10 في 

بين  الحدود  اتفاقية  واستغلت  الخالصة،  االقتصادية 

بمسار،  تطالب  كي  انتهازية،  بصورة  وقبرص  لبنان 

الخالصة،  االقتصادية  منطقته  يخترق  أنه  لبنان  قّدر 

المسار  ضد  المتحدة  األمم  إلى  استئنافًا  وقدم 

وبداًل  المتحدة،  األمم  أن  بيد  القبرصي.  اإلسرائيلي 

بين  جديد  صراع  نشوب  لمنع  السريع  التدخل  من 

البلدين، اختارت فك االرتباط بهذا النزاع، إذ أشار مايكل 

المتحدة  لألمم  العام  لألمين  الخاص  الممثل  ويليامز، 

أن األمم المتحدة ال  إلى   ،2011 21 يوليو  في لبنان، في 

تستطيع مساعدة لبنان وإسرائيل في مسألة ترسيم 

الحدود البحرية، معتبرًا »أن تسوية النزاعات البحرية 

المتعلقة بالحدود  النزاعات  أصعب بكثير من تسوية 

البرية«.

للتنديد  لبنان  في  عدة  أصوات  ارتفعت  وبينما 

مع  البحرية  الحدود  ترسيم  في  المرتكب  بـ»الخطأ« 

آنذاك،  المائية  والموارد  الطاقة  وزير  اعتبر  قبرص، 

إلى  بل  لبنان  إلى  يعود  ال  الخطأ  أن  باسيل،  جبران 

ينص  -القبرصي  اللبناني  االتفاق  بأن  علمًا  قبرص، 

بوضوح على أن على نيقوسيا التشاور مع بيروت قبل 

التفاوض مع طرف ثالث على إحداثيات نقطة حدودية 

ثالثية. 

حدوده  بمسار  المتحدة  األمم  أخطر  قد  لبنان  وكان 

أن  مؤكدًا   ،2010 أكتوبر  في  إسرائيل  مع  البحرية 

حدوده البحرية تقع بين النقطة B 1 في رأس الناقورة، 

 1949 الهدنة مع إسرائيل لسنة  اتفاقية  التي كرستها 

كنقطة حدودية برية في أقصى الغرب بين البلدين، 

منطقته  يعتبره  ما  غرب  جنوب  في   23 والنقطة 

على  بالتعدي  إسرائيل  ومتهما  الخالصة،  االقتصادية 

860 كيلومترًا مربعًا من منطقته االقتصادية البحرية 
 25500 اإلجمالية  مساحتها  تبلغ  والتي  الخالصة، 

كيلومتر مربع.

المباشر  التدخل  عن  المتحدة  األمم  امتناع  إلى  ونظرًا 

البلدان  وافق  وإسرائيل،  لبنان  بين  النزاع  حل  في 

خالل  من  األميركية  المتحدة  الواليات  توسط  على 

وسطًا  خطًا  اقترح  الذي  هوف،  فريدريك  الدبلوماسي 

490 كيلومترًا  1 و23، ويمنح لبنان  يمر بين النقطتين 

من  مربعًا  كيلومترًا   370 إسرائيل  يمنح  بينما  مربعًا 

المنطقة المتنازع عليها.

الوساطة األميركية لحل النزاع

 الغازي بين لبنان وإسرائيل

فريدريك  مقترح  على  مبدئيًا  إسرائيل  وافقت  بينما 

عليها  المتنازع  المنطقة  تقاسم  بشأن  التوفيقي  هوف 

المقترح  قاطعة  بصورة  األخير  هذا  رفض  لبنان،  مع 

منح  على   ،2018 فبراير  منتصف  في  وأقدم،  المذكور، 

أصل  من  و9،   4 بلوكين  في  الغاز  اكتشاف  امتياز 

الخالصة،  االقتصادية  منطقته  في  تقع  بلوكات   10
مع  الفرنسية،  توتال  مجموعة  بقيادة  لكونسورتيوم 

شركة  وشرعت  الروسية.  ونوفاتيك  اإليطالية  إيني 

توتال الفرنسية العمالقة بالفعل في عمليات التنقيب 

بينما  وطرابلس،  بيروت  بين  الواقع   ،4 البلوك  في 

على  وإسرائيل  لبنان  بين  الخالف  استمرار  تسبب 

في  الحفر  عمليات  تأجيل  في  عليها  المتنازع  المنطقة 

البلوك 9.

بها  قام  جديدة  أميركية  وساطة  على  البلدان  وافق  ثم 

ديفيد  األدنى  الشرق  لشؤون  الخارجية  وزير  مساعد 

ساترفيلد خالل زيارته إلى بيروت وتل أبيب في أواخر 

مايو 2019.

وهكذا، بعد فشل المحادثات غير المباشرة التي جرت 

اللبنانية  المحادثات  استؤنفت  و2012،   2010 بين  ما 

اإلسرائيلية غير المباشرة في أكتوبر 2020 في مقر قوة 

األمم المتحدة المؤقتة في الناقورة بجنوب لبنان، بعد 

اإلعالن عن التوصل إلى اتفاق إطار حول آلية التفاوض. 

أن  في  رغبته  عن  لبنان  عّبر  المحادثات،  تلك  وخالل 

وذلك  متزامنًا،  والبحرية  البرية  الحدود  ترسيم  يكون 

البدء  في  يتمّثل  وسط  حل  إلى  التوصل  يتم  أن  قبل 

المفاوضات  نتائج  لم تعلن  لو  البحرية حتى  بالحدود 

أرادت  إال بعد إبرام اتفاق بشأن الحدود البرية. وبينما 

إلنهاء  أشهر  ستة  مدته  نهائي  موعد  تحديد  إسرائيل 

هذه المفاوضات، األمر الذي كان سيسمح لها بممارسة 

المتحدة،  الواليات  بمساعدة  لبنان  على  قوي  ضغط 

طالب لبنان بإجراء »محادثات مفتوحة« للتفاوض في 

ظروف جيدة.

من  المؤلف  اللبناني،  الوفد  قدم   ،2020 ديسمبر  وفي 

خبراء عسكريين ومدنيين، خريطة جديدة للمنطقة 

 1 الخط  بين  ما  تقع  للبنان  الخالصة  االقتصادية 

والخط 29، وتشتمل على مساحة 1430 كيلومتر مربع 

البحري  النزاع  يعد  لم  بحيث  الجنوب،  في  إضافية 

كيلومترًا   860 مساحة  على  يقتصر  إسرائيل  مع 

وأكد  مربع.  كيلومتر   2،290 يشمل  صار  بل  مربعًا، 

تقني  تقرير  إلى  يستند  هذا  مطلبه  أن  اللبناني  الوفد 

تاريخه  يعود  البريطاني  الهيدروغرافي  المعهد  من 

الهيدروغرافي  المكتب  من  بيانات  وإلى   2011 سنة  إلى 

اللبناني،  الوفد  مفاوضي  كبير  عّبر  وبينما  اللبناني. 

أن  لبنان  بأن على  الجنرال بسام ياسين، عن قناعته 

أكبر  مساحة  إلعطاء  الجديد  المسار  سقف  يتبنى 

للمفاوضين اللبنانيين، أكدت إسرائيل رفضها القاطع 

لبنان  واتهمت  الجديد،  اللبناني  المطلب  هذا  مناقشة 

بأنه يريد أن يملي شروطه على المحادثات.

المرسوم  تعديل  عن  لبنان  امتنع  فقد  يكن،  ومهما 

االقتصادية  منطقته  حدود  يحدد  الذي   2011 /6433
لتحديث  المتحدة  األمم  إلى  وإرساله  الخالصة 

أن  عون  ميشال  الرئيس  واعتبر  اللبنانية،  المطالبة 

للمحادثات  حدا  يضع  أن  يمكن  المرسوم  هذا  تعديل 

إلى  برسالة  بعث  لكنه  إسرائيل،  مع  المباشرة  غير 

مجلس األمن التابع لألمم المتحدة يؤكد فيها أن حقل 

التنقيب  عمليات  بدء  إسرائيل  تعتزم  الذي  كاريش 

لبنان  بين  عليها  المتنازع  المنطقة  ضمن  يقع  فيه 

وإسرائيل.

بدء التنقيب في حقل كاريش

 يخلق واقعًا جديدًا ويفاقم النزاع

فبراير  في  لبيروت  يومين  استغرقت  زيارة  ختام  في 

األميركي  الوسيط  هوكشتاين،  عاموس  دعا   ،2022
الذي عّينه الرئيس جو بايدن محل ديفيد ساترفيلد، 

أجل  من  موحد  موقف  تبني  إلى  اللبنانية  السلطات 

مع  المباشرة  غير  المحادثات  في  قدما«  »المضي 

وبالتالي   ،29 الخط  خيار  اعتماد  رافضًا  إسرائيل، 

أعطى اإلسرائيليين ضمنيًا الضوء األخضر الستغالل 

حقل كاريش، وقال لقناة LBCI اللبنانية »الكل يعرف 

أن الخالف الذي دام عقدًا يتعلق بالخط األول وهو الخط 

يعتمد  اللبنانية  السلطات  إلى  اقتراحًا  وقدم   .»23
المحادثات  تدور  أن  األولى  أساسيتين:  نقطتين  على 

أي  عليها  المتنازع  األولى  المنطقة  على  الطرفين  بين 

تحريك  فهي  الثانية  النقطة  أّما  مربعًا.  كيلومترًا   860
كل  يصبح  بحيث  هوف  فردريك  وضعه  الذي  الخط 

حقل »قانا« من حصة لبنان. بيد أن لبنان رفض هذه 

الخطة، وطالب بأن ينتقل حقل كاريش من إسرائيل 

إلى لبنان، وهو ما رفضته إسرائيل.

في  كاريش  حقل  في  التنقيب  في  العملي  وبشروعها 

وفاقمت  جديدًا  واقعًا  إسرائيل  خلقت  الجاري،  يونيو 

اللبناني  الرئيس  تطرق  إذ  البلدين،  بين  التوتر 

للتنقيب،  العائمة  المنصة  وصول  إلى  عون  ميشال 

وحّذر إسرائيل »من مغبة القيام بأي نشاط استفزازي 

وطلب  عليها«،  المتنازع  البحرية  المنطقة  في  عدواني 

دقيقة  معطيات  له  يرسل  »أن  اللبناني  الجيش  من 

ورسمية حتى يتم الرد على دخول المنصة«، وقال »إن 

الجنوبية  البحرية  الحدود  ترسيم  بشأن  المفاوضات 

المنطقة  في  نشاط  أو  عمل  وأي  مستمرة،  تزال  ال 

من  عدائيًا«.  وعماًل  استفزازًا  يشكل  عليها  المتنازع 

نجيب  األعمال  تصريف  حكومة  رئيس  أكد  جانبه، 

جديدة  أزمة  »افتعال  إسرائيل  محاوالت  أن  ميقاتي 

في  أمر  المائية  لبنان  ثروة  على  التعدي  خالل  من 

أحد  ال  توترات  إحداث  شأنه  ومن  الخطورة،  منتهى 

من  الله  حزب  حذر  بينما  بتداعياتها«.  التكّهن  يمكنه 

حقل  من  الغاز  استخراج  عن  المسؤولة  الشركة  أن 

كاريش »شريكة في العدوان على لبنان وعليها سحب 

لحزبه  التقليدي  الموقف  مؤكدًا  العائمة«،  وحدتها 

والحكومة  اللبناني  الرئيس  يتحمل  بأن  القاضي 

النزاع.  حل  بشأن  المفاوضات  مسؤولية  اللبنانية 

الوسيط  استدعاء  إلى  اللبنانيون  المسؤولون  وسارع 

يتابع  كي  لبنان  إلى  هوكشتاين  عاموس  األميركي 

وساطته ويساهم في نزع فتيل تفجر األوضاع.

وبعد وصول الوسيط األميركي إلى بيروت في 13 يونيو 

اللبنانيين  المسؤولين  مع  محادثات  أجرى  الجاري، 

حقوق  عن  التنازل  الوارد  غير  »من  أنه  له  أكدوا  الذين 

وأشار  والنفطية«،  الغازية  ثروته  استثمار  في  لبنان 

الملتزمة  الشركات  تباشر  أن  ضرورة  إلى  بعضهم 

الحدود  على   9 رقم  البلوك  في  عملها  بالتنقيب 

أن  حين  في  الوقت  من  مزيد  إهدار  و»عدم  الجنوبية، 

لبنان  حقوق  على  للتعدي  يعمل  اإلسرائيلي  العدو 

أن  المصادر  بعض  وتعتقد  ونفطه«.  وغازه  مياهه  في 

لبناني  موقف  إلى  »سيستمع  هوكشتاين  عاموس 

الهيدروغرافيا  مصلحة  رئيس  تقويم  يعتمد  موّحد« 

ُكّلف  الذي  غيث  عفيف  المقدم  اللبناني  الجيش  في 

المفاوض  الوفد  إحالة رئيس  بعد  الجيش،  قيادة  من 

العميد بسام ياسين إلى التقاعد، ويستند إلى الخط 

23 معداًل الذي قّدمه لبنان في فبراير الماضي.
كاريش  حقل  حماية  على  أقدمت  فقد  إسرائيل،  أما 

باللجوء إلى سفن البحرية اإلسرائيلية وغواصاتها وإلى 

التي  للصواريخ  المضادة  الحديدية  القبة  بطاريات 

تحالفًا  إسرائيل  طورت  كما  فرقاطاتها.  على  أقامتها 

البحر  شرق  في  جيرانها  مع  واستراتيجيًا  اقتصاديًا 

المتوسط، مع   اليونان وقبرص ومصر، حول استغالل 

الغاز؛ هذه الشراكة التي أصبحت أكثر إثارة لالهتمام 

اليوم عندما بات االتحاد األوروبي، الذي يريد التخلص 

إيجاد  إلى  يحتاج  الروسي،  الغاز  على  اعتماده  من 

موردين بديلين.

وهكذا، وبينما تقف إسرائيل في موقع قوة، تجد الطبقة 

للتفاوض  ضغط  تحت  نفسها  اللبنانية  السياسية 

والغاز  النفط  قطاع  على  كبيرة  بصورة  تراهن  ألنها 

وتستند في العديد من وعودها إلى التعافي االقتصادي 

هذا  الحتياطات  المستقبلي  والتطوير  االستغالل  على 

القطاع؛ فهل يمكنها أن تحقق ذلك وأن تراعي في الوقت 

حماية  على  الحريص  اللبناني  الشعب  إجماع  نفسه 

ثرواته الطبيعية ومنع إسرائيل من التعدي عليها؟
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هل يتكيف ماكرون مع المتغيرات؟

األول  الدور  في  ماكرون،  يفز  لم  بينما 

من  بالمائة   28 بنحو  سوى  للرئاسيات 

لذلك  األصوات،  ثلث  من  أقل  أي  األصوات، 

يحصل  ال  أن  المستغرب  من  فليس 

 289 في  المتمثلة  األغلبية  على  تحالفه 

مقعدا.

لن  األخيرة  البرلمانية  االنتخابات  ونتائج 

إصالحات  على  سلبية  تأثيرات  لها  تكون 

قلق  ستثير  بل  فقط،  ماكرون  الرئيس 

شركاء فرنسا في االتحاد األوروبي وخاصة 

ألمانيا.

اليمين،  وأقصى  اليسار  تحالف  من  فكٌل 

أنهم  إال  األيديولوجي،  تناقضهم  ورغم 

وليسوا  ماكرون،  إصالحات  يعارضون 

االتحاد  مع  قوية  لعالقات  متحمسين 

األوروبي، بل متهمون بقربهم من موسكو.

إجمالي  من  نائب   131( اليسار  فتحالف 

577( واليمين المتطرف )89 نائب( يشكالن 
عرقلة  بإمكانهما  كبيرتين  كتلتين 

إصالحات ماكرون، خالل الخمس سنوات 

أزمات  في  البالد  يدخل  قد  ما  المقبلة، 

سياسية.

يتحالف  أن  ماكرون  على  الصعب  فمن 

تشكيل  أجل  من  لوبان  أو  ميلونشون  مع 

العديد  في  للتباين  نظرا  ائتالفية  حكومة 

من الملفات الداخلية وحتى الدولية.

»الجمهوريون«  حزب  مع  التحالف  ويمثل 

نيكوال  األسبق  الرئيس  أسسه  الذي 

الخيارات  أحد  وسط(  )يمين  ساركوزي 

مع  التحالف  لتفادي  لماكرون  سوءا  األقل 

اليمين  أو  ميلونشو،  الراديكالي  اليساري 

المتطرف بزعامة مارن لوبان.

 أكبر الرابحين 

جرت  التي  البرلمانية  االنتخابات  في 

الجاري،  يونيو  و19   12 بين  دورتين  في 

لكن  وخاسران،  رابحان  هناك  كان 

الرابحين،  أكبر  كان  المتطرف  اليمين 

و»الجمهوريون« كان الخاسر األكبر.

فاليمين المتطرف، ممثل في حزب الجبهة 

الوطنية بقيادة لوبان، ضاعف عدد مقاعده 

من  وقفز  ضعفا،   11 من  أكثر  البرلمان  في 

89 مقعدا في  إلى   ،2017 8 مقاعد فقط في 
.2022

وحقق حزب لوبان هذه النتيجة المفاجئة 

من  اآلراء  سبر  نتائج  تتمكن  لم  التي 

استمرار  أبرزها  أسباب،  لعدة  رصدها، 

فرنسا  في  المتطرف  اليمين  تصاعد 

وأوروبا إجماال.

 الخاسر األكبر

هو  ماكرون  حزب  أن  يظن  من  يخطئ 

الخاسر األكبر في االنتخابات التشريعية 

المطلقة  لألغلبية  تضييعه  رغم  األخيرة، 

مقعدا   350 من  وتراجعه  البرلمان،  في 

مقعدا   245 إلى   ،2017 في  بالمائة(   60.65(

 105 بخسارة   ،2022 في  بالمائة(   42.46(

مقاعد كاملة.

على  حافظ  )معا(  ماكرون  تحالف  أن  إال 

أقرب  عن  كبير  بفارق  األولى  المرتبة 

تحالف  عن  فارق  مقاعد   110( منافسيه 

اليسار(، ما يتيح له قيادة أي ائتالف حكومي 

األكبر،  الخاسر  يجعله  ال  ما  وهو  مقبل، 

رغم مرارة فقدان األغلبية البرلمانية.

لذلك فالخاسر األكبر في هذه االنتخابات 

يتزعم  كان  الذي  »الجمهوريون«  حزب  هو 

أن  قبل  السابق،  البرلمان  في  المعارضة 

يتقهقر من المرتبة الثانية إلى الرابعة في 

تحالف  تجاوزه  أن  بعد   ،2022 انتخابات 

اليسار واليمين المتطرف.

حزب  حصل   ،2017 برلمانيات  ففي 

 19.41( مقعدا   112 على  الجمهوريون 

الحزب  عن  كبير  بفارق  بالمائة(، 

 ،2022 في  لكنه  مقعدا(،   30( االشتراكي 

خسر 51 مقعدا، ولم يحصل سوى على 61 

مقعدا )10.57 بالمائة(.

إلى  العودة  بإمكانه  »الجمهوريون«  لكن 

حكومة  في  شارك  إذا  األحداث  واجهة 

ائتالفية مع تحالف ماكرون، لقطع الطريق 

أمام أي تحالف محتمل مع تحالف اليسار 

أو اليمين المتطرف.

 تحالف الضرورة

البالد،  في  نوعها  من  األولى  هي  سابقة  في 

خلف  التحالف  من  اليسار  أحزاب  تمكنت 

ميلونشون، مؤسس حزب »فرنسا األبية«، 

الرئاسيات  صدمة  بعد  خالفاتها،  متجاوزة 

األخيرة، التي لم يحصل أي مرشح يساري 

تفوق  نسبة  على  ميلونشون(  )باستثناء 

 1.9( هيدالغو  آن  فيهم  بمن  بالمائة،   2
بالمائة(، مرشحة الحزب االشتراكي الذي 

حكم البالد في أكثر من دورة.

االشتراكي  الحزب  لدى  خيار  من  يكن  لم 

وحزب  الشيوعي،  والحزب  وسط(  )يسار 

األحزاب  عالم  دخول  لتفادي  الخضر، 

ميلونشو،  حول  االلتفاف  سوى  المجهرية، 

الذي حصد أكثر من 20 بالمائة من أصوات 

أبريل  لرئاسيات  األول  الدور  في  الناخبين 

الماضي.

 خيارات ماكرون

اليسار  تحالف  أن  مقتنعا  ماكرون  يبدو  ال 

واليمين المتطرف من حرماه من السيطرة 

لتطبيق  حكومته  وتشكيل  البرلمان  على 

إصالحاته، بل يعتقد أن نسبة االمتناع عن 

تحالفه  تراجع  وراء  القياسية  التصويت 

بعدما بلغت 54 بالمائة.

2017 شهدت هي األخرى  إال أن تشريعيات 

التصويت بلغت  امتناع كبيرة عن  نسبة 

تحالف  فاز  ذلك  ومع  بالمائة،   51 من  أكثر 

ماكرون بأكثر من 60 بالمائة من المقاعد، 

ما يجعل هذا المبرر غير مقنع، خاصة أن 

معظم األحزاب تضررت بنسب متفاوتة.

لكن ما يجمع عليه أغلب المتابعين للشأن 

الفرنسي أن ارتفاع األسعار وتراجع القدرة 

المتوسطة،  الشرائية حتى لدى الطبقات 

التصويت،  عن  القياسي  االمتناع  هذا  وراء 

عنا  الصفراء  السترات  احتجاجات  وما 

ببعيد.

التكيف  على  ماكرون  يجبر  الواقع،  هذا 

األحزاب  قادة  باستقبال  قام  لذلك  معه، 

الفائزة للتشاور معهم بخصوص المرحلة 

وحدة  حكومة  تشكيل  مستبعدا  المقبلة، 

وطنية، ما يعني أنه سيمضي نحو حكومة 

أقلية كما توقعت لوبان.

له  يروج  الذي  اآلخر،  والسيناريو 

فرنسوا  جان  السابق  اليميني  النائب 

مع  ماكرون  تحالف  في  يتمثل  كوبيه، 

صعود  لـ»مواجهة  الجمهوريون،  حزب 

ميلونشون  إلى  إشارة  في  المتطرفين«، 

ولوبان.

الرئيس  يقوم  أن  الثالث  السيناريو  وأما 

جديدة  النتخابات  والدعوة  البرلمان  بحل 

في غضون 20 إلى 40 يوما، وهذا ما يتيحه 

له الدستور في مادته 12.

وهذه السيناريوهات الثالثة مرتبطة بمدى 

مع  الرئيسية  المعارضة  أحزاب  تفاعل 

عملية تشكيل الحكومة والملفات الجدلية 

البرلمان  سيناقشها  التي  الساخنة 

الجديد.

الفلسطينيون  يكاد   - األناضول   - القدس 

فلسطين  أرض  في  اليهود  على  عددا  يتفوقون 

غربا  المتوسط  البحر  بين  الممتدة  التاريخية 

إسرائيل  من  كال  تضم  التي  شرقا  األردن  ونهر 

الوطنية  السلطة  بإدارة  الذاتي  الحكم  ومناطق 

الفلسطينية.

حصلت  رسمية  معطيات  من  يتضح  ما  هذا 

المركزية  اإلحصاء  دائرة  من  األناضول  عليها 

الفلسطيني. اإلسرائيلية واإلحصاء 

المركزي  الجهاز  رئيس  عوض  ُعال  وقالت 

مع  حديث  في  الفلسطيني،  لإلحصاء 

يتساوون  واليهود  الفلسطينيين  إن  األناضول، 

عددا في أرض فلسطين التاريخية.

المركزية  اإلحصاء  دائرة  معطيات  ووفق 

يعيشون  يهودي  ماليين   6.9 فإن  اإلسرائيلية، 

تشمل  معطيات  وهي  إسرائيل،  في 

المستوطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

هذه  نشر  من  فقط  أسبوعين  بعد  لكن 

ذاتها  اإلسرائيلية  الدائرة  فإن  المعطيات، 

ماليين   7 بلغ  إسرائيل  في  اليهود  عدد  إن  قالت 

نسمة.

المركزي  اإلحصاء  يقول  وبالمقابل 

حصلت  رسمية  معطيات  في  الفلسطيني 

فلسطيني  ماليين   7 نحو  إن  األناضول  عليها 

 3.2 بينهم  التاريخية  فلسطين  في  يعيشون 

فيها  بما  الغربية،  الضفة  في  نسمة  ماليين 

القدس الشرقية.

نسمة  مليون   2.1 بأن  اإلحصاءات  وتفيد 

يعيشون  نسمة  ماليين  و1.7  غزة  قطاع  في 

في  والمختلطة  العربية  والبلدات  المدن  في 

إسرائيل.

 أعداد الفلسطينيين تزيد
التي تجريها  البيانات  وأكدت عال عوض مهنية 

وقالت:  للسكان،  الفلسطينية  اإلحصاء  دائرة 

أبعد  إلى  مهني  الفلسطيني  اإلحصائي  »الرقم 

الحدود، وهو يشمل الفلسطينيين في الضفة 

الغربية وقطاع غزة والداخل الفلسطيني«.

في   1948 فلسطيني  إحصاء  وبخصوص 

إسرائيل، أفادت عوض بأن مصدرها منشورات 

دائرة اإلحصاء اإلسرائيلي.

المعطيات  وفق  إال  أعدادهم  أقّدر  »ال  وأضافت: 

التي ينشرها اإلحصاء اإلسرائيلي«.

أن  تقارير  تشير  عديدة،  سنوات  مدى  وعلى 

فلسطين  في  واليهود  الفلسطينيين  أعداد 

الرسمية  المعطيات  لكن  تتقارب،  التاريخية 

تفّوق  عن  تتحدث  واإلسرائيلية  الفلسطينية 

أعداد الفلسطينيين فعال.

وقالت عوض: »أعداد الفلسطينيين تزيد لعدة 

الفلسطينيين  عند  النمو  معدل  أولها  عوامل، 

ومعدل  اإلسرائيليين،  من  بكثير  أعلى 

منه  أعلى  الفلسطينية  المرأة  لدى  الخصوبة 

لدى المرأة اإلسرائيلية«.

اإلسرائيلي،  اإلحصاء  معطيات  على  واستنادا 

فإن عدد اليهود في فلسطين التاريخية عشية 

نسمة،  آالف   449 بلغ  الثانية  العالمية  الحرب 

3 بالمائة من عدد اليهود في العالم  أي ما يوازي 

آنذاك.

عن  إسرائيل  إعالن  عشية   1948 عام  وبحلول 

 650 اليهود  السكان  عدد  بلغ  نفسها،  تأسيس 

عدد  من  بالمائة   6 يوازي  ما  أي  نسمة،  ألف 

اليهود في العالم.

عدد  أن  إلى  اإلسرائيلية  اإلحصاءات  وتشير 

 15.2 كان   2020 عام  نهاية  العالم  في  اليهود 

ماليين نسمة.

زيادة اإلسرائيليين بالهجرة
وبحسب المعطيات اإلسرائيلية، فإن إسرائيل 

بالعالم،  اليهود  من  األكبر  العدد  موطن  هي 

بالمائة   45( ماليين   6.9 نحو  عددهم  بلغ  حيث 

من مجموعهم في العالم(.

األميركية،  المتحدة  الواليات  إسرائيل  تلي 

بينما  يهودي،  ماليين   6 فيها  يعيش  حيث 

يعيش 445 آالف منهم في فرنسا، و393 ألف في 

كندا، و292 ألف في بريطانيا.

في حين يعيش 175 ألف منهم في األرجنتين، 

و150 ألف في روسيا، و118 ألف في ألمانيا، و118 

ألف في أستراليا.

وبالمقابل يقول اإلحصاء الفلسطيني إنه »رغم 

تشريد أكثر من 800 ألف فلسطيني عام 1948 

ونزوح أكثر من 200 ألف غالبيتهم إلى األردن بعد 

الفلسطينيين  عدد  بلغ   ،1967 حزيران  حرب 

 14 نحو   2021 عام  نهاية  العالم  في  اإلجمالي 

عددهم  تضاعف  إلى  يشير  ما  نسمة،  مليون 

نحو 10 مرات منذ أحداث نكبة 1948«.

عدد  نصف  أن  إلى  اإلحصاءات  وتشير 

فلسطين  في  يعيشون  الفلسطينيين 

المواليد  أعدادهم نتيجة  زيادة  التاريخية، ومع 

تزداد  اليهود  اإلسرائيليين  أعداد  فإن  الجدد، 

نتيجة هجرة اليهود إلى إسرائيل.

اإلحصاءات  تشير  الخصوص،  هذا  وفي 

إلى  هاجروا  يهودي  ألف   38 أن  إلى  اإلسرائيلية 

إسرائيل خالل عام مضى.

إسرائيل،  إقامة  عن  اإلعالن  منذ  أنه  إلى  ولفتت 

بينهم  إسرائيل  إلى  يهودي  ماليين   3.3 هاجر 

إلى  هاجروا  بالمائة(  حوالي44.7  )أي  مليون   1.5
إسرائيل بعد عام 1990.

اليهود  لزيادة  األساسي  »العامل  عوض:  وقالت 

المهاجرين  وأعداد  إسرائيل،  إلى  الهجرة  هي 

تختلف من سنة إلى أخرى وهذا ُيحِدث فرقا في 

نسبة النمو السكاني«.

السكاني  بالنمو  يتعلق  »فيما  وأضافت: 

صافي  عن  أساسا  ناتج  فإنه  الفلسطيني، 

عندنا  الصحي  الوضع  وألن  والوفيات،  المواليد 

صافي  فإن  جيدة  الصحية  والخدمات  جيد 

الوفيات والمواليد ممتاز«.

جلب  من  تمكّنا  »لو  عوض:  وتابعت 

أعداد  فإن  الشتات  من  الفلسطينيين 

الفلسطينيين ستزداد بشكل كبير جدا«.

لكل  يسمح  اإلسرائيلي  القانون  أن  حين  وفي 

القانون  فإن  إلى إسرائيل،  بالهجرة  العالم  يهود 

العودة  من  الفلسطينيين  الالجئين  يمنع  ذاته 

منها  هجروا  التي  وممتلكاتهم  وقراهم  مدنهم  إلى 

عام 1948.

 التعداد اإلسرائيلي ناقص
وأوضحت عوض أن »هجرة اليهود إلى إسرائيل 

اليهود«،  لصالح  الديمغرافي  الميزان  تخلخل 

ما  على  النمو  معدل  بقي  إذا  »لكن  واستدركت: 

عددا  سيتفوقون  الفلسطينيين  فإن  عليه،  هو 

بشكل واضح«.

العامل  النمو هي  إذا بقيت معدالت  »أما  وزادت: 

األساسي كما هو قائم حاليا، فحتى مع الهجرة 

اليهودية إلى إسرائيل فإن أعداد الفلسطينيين 

ا«.
ًّ

ستزيد ديمغرافي

وعادة ما ُينَظر إلى األرقام بتجرد، لكن الكثير من 

ال  اإلسرائيلية  الرسمية  اإلحصائيات  في  اليهود 

يتواجدون في إسرائيل فعال.

ولدى مئات اآلالف من اليهود جنسيات أخرى غير 

اإلسرائيلية، وال يمنعهم القانون اإلسرائيلي من 

اإلقامة خارج البالد.

بتعداد  يقومون  ال  »اإلسرائيليون  عوض:  وقالت 

السجالت  على  يعتمدون  إنما  مثلنا،  كامل 

السكانية الخاصة بهم«.

شامال  حصرا  نجري  فلسطين  »في  وأضافت: 

بغض النظر عّمن يقيمون خارج البالد، ولو كان 

شخص مثال يملك هوية فلسطينية لكنه يقيم 

خارج البالد فإنه ال يشمله التعداد«.

معهد  أكد   ،2021 يوليو  في  صدرت  دراسة  وفي 

دراسات األمن القومي اإلسرائيلي التابع لجامعة 

تل أبيب )خاص( أن »نسبة اليهود عموما آخذة 

الزيادة  معدل  ارتفاع  بسبب  االنخفاض  في 

الطبيعية بين السكان العرب«.

وأفاد المعهد: »في حين كانت نسبة اليهود 80.6 

بالمائة من عدد السكان في إسرائيل عام 1995، 

بالمائة  و76   ،2000 عام  في  بالمائة   77.8 بلغت 

و74.8   ،2010 عام  بالمائة  و75.4   ،2005 عام 

بالمائة عام 2015، و73.9 بالمائة عام 2020«.

احتساب  بعد  اإلسرائيلي،  المعهد  وقال 

مهاجرين غير يهود لصالح السكان اليهود: »عدد 

الميزان  في  الفلسطينيين  عدد  يفوق  اليهود 

الواسع«.

في  الفلسطينيون  السكان  »إذا استمر  وأضاف: 

النمو  الغربية وقطاع غزة في  والضفة  إسرائيل 

المتوقع  فمن  اليهود،  السكان  من  أسرع  بمعدل 

أن يتغير هذا التوازن في مرحلة ما«.

اسطنبول - األناضول - دخلت فرنسا مرحلة 
عدم اليقين بعدما خسر تحالف األحزاب 

الداعمة للرئيس إيمانويل ماكرون أغلبيته 
البرلمانية، واضطراره للتحالف مع أحزاب 
المعارضة لتشكيل الحكومة، أو المضي 

في حكومة أقلية قد تنتهي إلى حل 
البرلمان.

وإرهاصات هذا الوضع الضبابي لم تكن 
مفاجأة للكثير من المراقبين بالنظر إلى 
نتائج االنتخابات الرئاسية التي جرت قبل 

شهرين، وأبرزت صعودا قويا لليمين 
المتطرف بزعامة مارين لوبان، وأيضا لليسار 

الراديكالي بقيادة جون لوك ميلونشون، 
الذي حّل ثالثا بفارق ضئيل عن لوبان.

»3« سيناريوهات لتشكيل 
الحكومة الفرنسية
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موناكو الفرنسي يضم الياباني مينامينو »4« سنوات
باريس- قنا- أعلن نادي موناكو )ثالث الدوري الفرنسي لكرة القدم(، عن تعاقده مع مهاجم ليفربول 

اإلنجليزي الدولي الياباني تاكومي مينامينو، لمدة أربع سنوات.

إلى أن موناكو  الملف أشارت  إمارة موناكو عن قيمة العقد، لكن مصادر مقربة من  ولم يكشف نادي 

دولية مع  42 مباراة  في  17 هدفا  الذي سجل  الياباني  المهاجم  على  يورو للحصول  15 مليون  سيدفع 

منتخب بالده.

دافع عن  أوروبا، حيث  إلى  أن يتوجه  الياباني قبل  أوساكا  نادي سيريزو  وبدأ مينامينو مسيرته في 

ألوان نادي ريد بول سالزبورغ النمساوي اعتبارا من يناير 2015، قبل أن يحصل ليفربول على خدماته 

في فترة االنتقاالت الشتوية في يناير 2020.

تقام في النمسا بعد ختام المرحلة األولى بإسبانيا

»سانشيز« يجهز نجوم العنابي للمرحلة الثانية
لتغطية كأس العالم »2022«

فتح باب منح تصاريح وسائل اإلعالم
القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  أعلن 

 FIFA )الفيفا( وشركة كأس العالم 

2022( عن  2022 ش.م.م )قطر  قطر 

انطالق عملية منح تصاريح ممثلي 

كأس  لتغطية  اإلعالم  وسائل 

)لوسائل   2022 قطر   FIFA العالم 

الحقوق(،  حاملي  ولغير  اإلعالم 

في  الطلبات  تقديم  موعد  وينتهي 

15 أغسطس 2022.
طلب  نموذج  إلى  الدخول  يتطلب 

تصاريح وسائل اإلعالم الحصول 

على رمز خاص بك، وقد حصلت 

جميع اتحادات كرة القدم األعضاء في الفيفا على 

المكتوبة  الصحافة  تصاريح  من  معينة  حصة 

على  بعد  فيما  لتوزعها  المصورين  وتصاريح 

المؤسسات اإلعالمية الوطنية وممثليها، ويصبح 

بطلب  التقدم  على  قادرًا  اإلعالم  وسائل  ممثل 

 FIFA إعالم  مركز  عبر  التصريح  على  الحصول 

مباشرة بعد حصوله على الرمز الخاص به من 

اتحاده الوطني، أو المؤسسة اإلعالمية التابع لها.

شركات  هي  للحقوق:  الحاملة  غير  المؤسسات 

بث  حقوق  تملك  ال  تليفزيونية  أو  إذاعية 

هذه  وستكون   ،2022 قطر   FIFA العالم  كأس 

المؤسسات قادرة على التقدم بطلبات الحصول 

على 

دون  اإلعالم  وسائل  تصاريح 

وسُيخصص  بها،  خاص  رمز  لتقديم  الحاجة 

عدد محدود جدًا من التصاريح للمؤسسات غير 

إلى  بالدخول  لها  ُيسمح  ولن  للحقوق،  الحاملة 

االستادات أيام المباريات.

المباشرة  المسؤولية   FIFA تليفزيون  يتولى 

)حاملو  اإلعالمية  بالحقوق  لهم  المرخص  عن 

حقوق التلفزة والمحطات اإلذاعية(، ويبقى فريق 

مع  منتظم  تواصل  على   FIFA في  البث  خدمات 

وسيبلغهم  اإلعالمية،  بالحقوق  لهم  المرخص 

يتعلق  ما  وكل  االعتماد  بإجراءات  مباشرة 

بالتصاريح.

للمرة الثانية على التوالي

تقارير تركية تؤكد تلقيه عروضا من السد والريان والغرافة

»المغرب« يتوج بلقب 
البطولة العربية للصاالت

البرازيلي »تيكسيرا« مطلوب في دورينا

ج المنتخب المغربي للمرة 
ِّ

الدمام- قنا- ُتو

لكرة  العربية  البطولة  بلقب  توالًيا  الثانية 

على  فوزه  بعد  وذلك   ،2022 الصاالت  قدم 

في  صفر(    /3( بنتيجة  العراقي  نظيره 

اختتمت  التي  للبطولة  النهائية  المباراة 

أمس بمدينة الدمام بالسعودية.

أنيس  المغربي  المنتخب  العب  وفاز 

المباراة  في  العب  أفضل  بجائزة  العيان 

النهائية، بينما نال جائزة أفضل العب في 

سفيان  المغربي  المنتخب  العب  البطولة 

البطولة  هداف  بجائزة  وفاز  المسرار، 

عبدالرحمن  الكويتي  المنتخب  العب 

المنتخب  حارس  فاز  بينما  الطويل، 

حارس  أفضل  بجائزة  هادي  زاهر  العراقي 

جائزة  على  مصر  منتخب  وحصل  مرمى، 

مباريات  أن  إلى  يشار  النظيف..  اللعب 

 20 في  انطلقت  البطولة  من  النسخة  هذه 

المغربي  المنتخب  وكان  الجاري.  يونيو 

أقيمت  التي  الماضية  البطولة  بلقب  ج 
ِّ

ُتو

في مصر.

كشفت تقارير صحفية تركية عن تلقي البرازيلي 

عروض   3 بشكتاش  العب  تيكسيرا  أليكس 

من السد والريان والغرافة القطريين.

الفترة  خالل  الالعب  اسم  وارتبط 

أيضا،  السعودي  بالهالل  الماضية 

االنضمام  من  قريبا  كان  بعدما 

لصفوف الفريق خالل الميركاتو 

أن  قبل  الماضي،  الصيفي 

يختار بشكتاش التركي.

هذا  تيكسيرا  وخاض 

بشكتاش  بقميص  الموسم 

أهداف،   4 وسجل  مباراة   24
كأس  بلقب  الفريق  مع  وتوج 

أقيم  الذي  التركي  السوبر 

في قطر.

في  البرازيلي  الالعب  ويمتلك 

البطوالت  من  العديد  رصيده 

إذ  األوكراني،  شاختار  فريق  مع 

المحلي  الدوري  لقب  معه  حصد 

سوبر  ألقاب  وأربعة  مرات،  خمس 

كأس  بطوالت  وثالث  أوكراني، 

لموسمي  الهداف  لقب  بجانب  أوكرانيا، 

.2016 2015 و-2015   2014- { أليكس تيكسيرا

{ منتخب المغرب

أمام  النهائي  الموعد  تمديد  القدم  لكرة  اآلسيوي  االتحاد  أعلن 

استضافة  في  الرغبة  إبداء  أجل  من  األعضاء  الوطنية  االتحادات 

كأس آسيا 2023، من 30 يونيو 2022 لغاية 15 يوليو 2022.

إبداء  أجل  من  الدعوة  أصدر  القدم  لكرة  اآلسيوي  االتحاد  وكان 

الرغبة في استضافة كأس آسيا، بتاريخ 31 مايو 2022، وذلك في 

أعقاب اعتذار الصين عن عدم استضافة كأس آسيا 2023، حيث 

خالل  القدم  لكرة  اآلسيوي  االتحاد  في  العمومية  الجمعية  قامت 

االتحاد  في  لإلدارة  الصالحية  بمنح  والثالثين  الثاني  اجتماعها 

تقديم  أجل  من  والمتطلبات  الشروط  لوضع  القدم  لكرة  اآلسيوي 

ملفات الترشيح، وذلك بهدف إيجاد بديل الستضافة البطولة.

وفي أعقاب اختتام عملية تقديم الملفات، ستقوم اإلدارة في االتحاد 

المكتب  إلى  توصياتها  حول  تقرير  بتقديم  القدم  لكرة  اآلسيوي 

لكأس  الجديد  المضيف  اختيار  ليتم  وذلك  لالتحاد،  التنفيذي 

آسيا 2023.

بملف  سيتقدم  أنه  أيام  منذ  الجنوبية  كوريا  اتحاد  وأكد 

حدث  إنه  مايو  في  اليابان  قالت  بينما  المسابقة،  الستضافة 

إقامة المسابقة  إمكانية  تواصل معها بشكل غير رسمي لمعرفة 

التقدم بعرض  أنه يدرس  األسترالي  االتحاد  وأعلن  أرضها..  على 

محتمل أيضًا.

»اآلسيوي« يمدد 
الستضافة كأس »2023«

أمهل االتحادات فرصة حتى »15« يوليو

{ كأس آسيا تبحث عن مستضيف 

البعثة وصلت لتركيا إلقامة معسكر تحضيري

»3« مباريات تحضيرية لـ »أم صالل«

القدم بنادي أم صالل  الفريق األول لكرة  وصلت بعثة 

إلى تركيا للدخول في المعسكر الخارجي حتى يوم 

20 القادم وذلك في إطار االستعدادات للموسم الكروي 
الخارجي  المعسكر  ويعتبر   ..2023   /  2022 الجديد 

كانت  أن  بعد  اإلعداد..  من  الثانية  المرحلة  هو 

البداية بالدوحة، وهو المرحلة المهمة للصقور وذلك 

التحضيرات  في  للدخول  الدوحة  إلى  العودة  قبل 

أول  الجديد  الموسم  النطالق  واألخيرة  النهائية 

أم  فريق  يخوض  أن  المقرر  ومن  القادم..  أغسطس 

صالل ثالث مباريات ودية خالل المعسكر الخارجي، 

وتتكون بعثة الفريق من 40 فرًدا ومن المنتظر أن يبدأ 

الالعبين  خضوع  بعد  التدريبات  رزق  وسام  المدرب 

للراحة حيث سيضع برنامج المعسكر.

الثالثة  المحترفين  العبيه  قدم  صالل  أم  نادي  وكان 

واإليفواري  تكسيرا  جواو  البرتغالي  وهم:  الجدد 

جونثان كودجيا والهولندي المغربي األصل ادريس 

من  الثالثة  التعاقدات  النادي  قدم  حيث  صديقي، 

خالل فيديو نشره على الموقع الرسمي.

عبدالله  المغربي  الالعب  أيضا  صالل  أم  وضم 

الخفيفي إلى جانب االوزبكي سيردار راشيدوف الذي 

تعرض  الذي  البخيت  ياسين  لألردني  بديال  حل 

شهرين،  عن  تزيد  لمدة  الفريق  عن  أبعدته  إلصابة 

قبل  المحترفين  ملف  أنهوا  قد  الصقور  يكون  وبذلك 

ازميت  مدينة  في  ينطلق  الذي  الخارجي  المعسكر 

الجاري  الشهر   28 أمس  يوم  من  اعتبارا  التركية 

ويستمر حتى العشرين من شهر يوليو المقبل.

{ وصول بعثة أم صالل

من  الثانية  المرحلة  اليوم  تنطلق 

األول  الوطني  لمنتخبنا  اإلعداد 

المعسكر  خالل  من  القدم،  لكرة 

وسيكون  بالنمسا،  التحضيري 

الثاني  هو  النمساوي  المعسكر 

االتحاد  يعلن  أن  وينتظر  لمنتخبنا، 

في  المباريات  وتوقيت  تفاصيله  عن 

الفترة القادمة.

األيام  خالل  الكشف  يتم  أن  ويتوقع 

التي  الودية  المواجهات  عن  القادمة 

في  لخوضها  منتخبنا  يسعى 

برنامجه  ضمن  المقبلة  المرحلة 

ان  المتوقع  المونديال ومن  لمنافسات 

يخوضها  التي  الودية  المباريات  تكون 

عالمية  منتخبات  مع  العنابي 

استراتيجية  هي  كما  ومعروفة، 

الفريق في السنوات االخيرة وتحديدا 

الفوز  على  ساعده  مما   2018 منذ 

كوبا  في  والتألق   2019 آسيا  بكأس 

أميركا والكأس الذهبية.

ويخطط الجهاز الفني لخوض عدد من 

المرحلة  في  القوية  الودية  المباريات 

واالنسجام  التفاهم  لزيادة  المقبلة 

ومن أجل الوصول إلى أفضل جاهزية 

االكوادور  أمام  االفتتاحية  المباراة  قبل 

21 نوفمبر باستاد البيت بالخور.
خالل  خاض  القطري  المنتخب  وكان 

مباراتين  للمونديال  إعداده  برنامج 

دوليتين في الدوحة خالل شهر مارس 

وفاز  بلغاريا  ضد  األولى  الماضي، 

 2 بنتيجة  القطري  المنتخب  خاللها 

وانتهت  سلوفينيا  مع  والثانية   ،1   /
بنتيجة التعادل السلبي.

في  العنابي  معسكر  على  وتسيطر 

باألمس  انتهت  التي  األولى  مرحلته 

من  انطلقت  التي  الثانية  والمرحلة 

معنويات  النمسا..  معسكر  خالل 

عالية وحماس كبير ورغبة في تقديم 

وعرق  جهد  من  لديهم  ما  الالعبين  كل 

مستوى  أفضل  إلى  الوصول  أجل  من 

وافضل جاهزية لتشريف قطر والكرة 

العربية واآلسيوية في مونديال 2022.

لكرة  األول  الوطني  منتخبنا  واختتم 

اإلسباني  بمعسكره  تدريباته  القدم 

في  الثالثاء،  مساء  ماربيا  بمدينة 

الخاصة  االستعدادات  مشوار  بداية 

انطلق  ان  بعد   ،2022 بمونديال 

الجاري  يونيو   2 اإلسباني  المعسكر 

 27 بينهم  من  العبًا   35 بمشاركة 

سعد  هم:  األول  العنابي  من  العبًا 

وبيدرو  برشم  ومشعل  الشيب 

وعبدالكريم  سلمان  وطارق  ميجيل 

عفيف  وأكرم  خوخي  وبوعالم  حسن 

وعلي  خضر  ومصعب  وعد  ومحمد 

أسد وسالم الهاجري وحسن الهيدوس 

وبسام  مونتاري  ومحمد  )السد( 

علي  والمعز  محمد  وإسماعيل  الراوي 

وعبد  مادبو  وعاصم  بوضياف  وكريم 

محمد  الرحمن  وعبد  األحرق  الله 

أحمد  وحازم  منير  وخالد  )الدحيل(، 

األمين  وهمام  )الوكرة(  فاضل  وأحمد 

)الغرافة(  حسن  ويوسف  عالء  وأحمد 

وعبد العزيز حاتم )الريان(.

العبي  من   8 دعوة  سانشيز  أكمل  ثم 

وهم  األولمبي  المنتخب  من  العنابي 

عبد  ويوسف  )الدحيل(  زكريا  صالح 

وأحمد  )السد(  طارق  ومصطفى  الرزاق 

سهيل وجاسم جابر )العربي( ومحمد 

الحضرمي  ونايف  )الوكرة(  عياش 

وأسامة الطيري )الريان(.

سانشيز،  فيليكس  االسباني  ويريد 

االستفادة  القطري،  المنتخب  مدرب 

على  والوقوف  المعسكر،  هذا  من 

للوصول  الالعبين  جميع  مستوى 

التي  المطلوبة  الجاهزية  لدرجة 

المنافسات..  غمار  يدخل  تجعله 

معسكر  في  التدريبات  وتركزت 

الفنية  الجوانب  على  إسبانيا 

يشهد  ولم  والبدنية،  والخططية 

والتي  ودية  مباريات  أي  المعسكر 

من  التالية  المرحلة  في  ستأتي 

والتي  واالستعدادات  المعسكرات 

تستمر حتى انطالق مباراته األولى مع 

 2022 بمونديال  نوفمبر   21 االكوادور 

ضمن المجموعة األولى.

{ نجوم العنابي ارشيفية

{ سانشيز مدرب العنابي

كتب           عوض الكباشي
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تستضيفها موسكو من »26« أغسطس
 وحتى »11« سبتمبر الُمقبل

عنابي الطائرة يواصل 
تحضيراته لبطولة العالم

{  عنابي الطائرة 

للكرة  األول  الوطني  منتخبنا  يواصل 

خالل  من  الجادة  التحضيرات  الطائرة 

يوميا  األدعم  يؤديها  التي  التدريبات 

الفني،  الجهاز  إشراف  تحت  بالدوحة، 

المختارين،  الالعبين  كل  وبمشاركة 

لبطولة  بجدية  التحضيرات  وتأتي 

بعد  لها  العنابي  يستعد  التي  العالم 

تاريخ  في  األولى  للمرة  للبطولة  تأهله 

النسخة  في  مشاركا  ليكون  الطائرة، 

للكرة  العالم  بطولة  من  العشرين 

تستضيفها  التي  »رجال«  الطائرة 

الفترة  الروسّية موسكو خالل  العاصمة 

سبتمبر   11 وحتى  أغسطس   26 من 

في  الطائرة  أدعم  ويتواجد  الُمقبل. 

بجانب  )القوية(  الثانية  المجموعة 

األول  )المصنف  البرازيل  منتخبات 

آسيا(،  )وصيف  واليابان  عالمًيا(، 

كيميروفو،  مدينة  في  ستلعب  وكوبا، 

روسيا  في  القرعة  سحب  بعد  وذلك 

رئيس  الكواري  غانم  بن  علي  بحضور 

نائب  آسيا،  وغرب  القطري  االتحاَدين 

رئيس االتحاد اآلسيوّي، وعضو مجلس 

باالتحاد  الشاطئّية  الطائرة  الكرة  إدارة 

ُمشاركة  وتأتي  للكرة...  الدولي 

األولى  للمرة  العالم  بطولة  في  العنابي 

في تاريخه بعد أن أعلن االتحاد الدولي 

للكرة الطائرة »FIVB«، احتالل ُمنتخبنا 

 166 برصيد  عالمًيا  العشرين  المركز 

خلف  ا 
ًّ

آسيوي الثالث  والمركز  نقطة، 

ُمنتخَبي إيران واليابان.

 24 الـ  الُمنتخبات  توزيع  تم  قد  وكان 

تمّثل  التي  النهائيات  إلى  الُمتأهلة 

المراكز  )أصحاب  الخمس  القارات 

القارية  البطوالت  في  والثانية  األولى 

12 منتخًبا  2021، باإلضافة إلى الـ  لعام 

األفضل تصنيًفا وفًقا لتصنيف االتحاد 

سبتمبر   20 ليوم  الطائرة  للكرة  الدولي 

حيث  مجموعات،  ست  على  الماضي(، 

منتخبات  األولى  المجموعة  ضّمت 

روسيا )المستضيف(، وصربيا وتونس 

العاصمة  في  وستلعب  وبورتوريكو، 

الثالثة  والمجموعة  موسكو،  الروسية 

اللقب(  )حامل  بولندا  منتخبات  ضمت 

وأمريكا والمكسيك وبلغاريا ستلعب في 

مدينة نوفوسيبيرسك، والرابعة ضّمت 

وألمانيا  وسلوفينيا  فرنسا  منتخبات 

أوفا،  مدينة  في  ستلعب  والكاميرون 

والخامسة ضمت كاًل من إيطاليا وكندا 

مدينة  في  وستلعب  والصين  وتركيا 

السادسة  والمجموعة  يكاترينبورغ، 

األرجنتين  منتخبات  تضم  واألخيرة 

ومصر  وهولندا  آسيا(  )بطل  وإيران 

وسُتلعب في مدينة كراسنويارسك.

عوض الكباشي كتب

»الرياضة للجميع« ينظم النسخة السادسة بالدحيل

الوجبة والهالل
في نهائي »بطولة الفرجان«

يلتقي فريقا الوجبة والهالل في السابعة 

ملعب  على  األربعاء  اليوم  مساء  من 

بطولة  نهائي  في  الشمالي  دحيل 

والتي  القدم،  لكرة  السادسة  الفرجان 

للرياضة  القطري  االتحاد  ينظمها 

الرياضة  وزارة  مظلة  تحت  للجميع 

الوجبة  فريق  تأهل  وجاء  والشباب. 

على  تغلبه  عقب  النهائية  للمباراة 

األحد  قوية  مباراة  بعد   0 /1 السيلية 

بين  وندية  تنافسًا  شهدت  الماضي 

حسم  األمر  نهاية  وفي  الفريقين، 

ليصعد  لصالحه،  النتيجة  السيلية 

على  للمنافسة  النهائية  المباراة  إلى 

لقب النسخة السادسة. طرف النهائي 

مواجهته  حسم  الهالل  فريق  وهو  اآلخر 

الترجيح  ركالت  خالل  من  حالول  مع 

للمباراة  األصلي  الوقت  انتهاء  بعد   ،2 /3
النهائي  قبل  الدور  في  أقيمت  التي 

فريق  ليصعد   ،1 /1 الفريقين  بتعادل 

لمالقاة  النهائية،  المباراة  إلى  الهالل 

وشهدت  البطولة.   كأس  على  الوجبة 

القدم،  لكرة  السادسة  الفرجان  بطولة 

ملعب  على  مبارياتها  أقيمت  التي 

من  كبيرًا  إقبااًل  الشمالي،  دحيل 

في  للمشاركة  القطريين،  الالعبين 

تعد  أنها  خاصة  البطولة،  منافسات 

طاقات  وإطالق  للمنافسة،  جيدة  فرصة 

بكشوفات  المسجلين  غير  الالعبين 

اتحاد كرة القدم، كما أنها توفر لألندية 

مواهب  الكتشاف  فرصة  الرياضية 

رياضية كروية واعدة. وكانت النسخة 

منافساتها  انطلقت  والتي  السادسة 

أقيمت  الدحيل، قد  على مالعب فرجان 

تقسيم  تم  حيث  المجموعات،  بنظام 

الفرق االثني عشر المشاركة، إلى أربع 

ثالثة  مجموعة  كل  ضمت  مجموعات، 

عشرين  من  يتكون  فريق  وكل  فرق، 

الواعد،  القطري  الشباب  من  العبا 

ويحرص  القدم.  كرة  لرياضة  والمحب 

على  للجميع  للرياضة  القطري  االتحاد 

كرة  لممارسة  للشباب  الفرصة  منح 

القدم الرياضة المحببة إليهم في مالعب 

مناطق  مختلف  على  الموزعة  الفرجان 

الرياضية  البطوالت  خالل  ومن  الدولة، 

إطار  في  مستمر،  بشكل  ينظمها  التي 

طرحها  التي  الحافلة  الفعاليات  رزنامة 

العديد  تضم  والتي  العام،  هذا  االتحاد 

الرياضية  والفعاليات  األنشطة  من 

الرياضة  اتحاد  ويهدف  المجتمعية. 

ممارسة  ثقافة  نشر  إلى  للجميع 

المجتمع  فئات  جميع  بين  الرياضة 

وكبار  واألطفال  والسيدات  الرجال  من 

أسلوب  الرياضة  جعل  بغرض  السن، 

حياة.

{  جانب من المنافسات

لقرعة بطولة العالم لكرة اليد »2023«

»عنابي اليد« في المستوى الثاني

بازل - قنا - كشف االتحاد الدولي لكرة اليد عن 

مستويات المنتخبات المشاركة في سحب قرعة 

والسويد  بولندا  في  المقررة  للعبة  العالم  بطولة 

خالل يناير 2023، وجاء المنتخب القطري ضمن 

كرواتيا،  منتخبات:  برفقة  الثاني  المستوى 

وبلجيكا، والبرازيل، والبرتغال، وبولندا، والجبل 

األسود، ومقدونيا الشمالية.

األول  الدور  قرعة  سحب  مراسم  وستجرى 

لتوزيع  بولندا،  في  المقبل  السبت  يوم  للبطولة 

على  البطولة  في  المشاركة  الـ32  المنتخبات 

ثماني مجموعات بواقع أربعة منتخبات في كل 

مجموعة.

في  اآلن  حتى  المشاركة  منتخًبا   26 وضمن 

منتخبات   5 تسمية  تبقت  حيث  البطولة، 

تصفيات  بطل  بجانب  إفريقيا،  قارة  ستمثل 

اتحاد أميركا الشمالية والكاريبي.

األول  المستوى  في  جاءت  التي  المنتخبات  أما 

حسب التصنيف المعلن اليوم، فهي: الدنمارك، 

والنرويج،  وفرنسا،  وإسبانيا،  والسويد، 

في  جاءت  كما   ،1 وإفريقيا  وألمانيا  وآيسلندا، 

والمجر،  صربيا،  منتخبات:  الثالث  المستوى 

وإفريقيا  والسعودية،  والبحرين،  واألرجنتين، 

3، وأما في المستوى الرابع  2، وتشيلي، وإفريقيا 
وإفريقيا   ،4 وإفريقيا  أوروغواي،  منتخبات:  جاءت 

بطل  وسلوفينيا،  وهولندا،  وكوريا،  وإيران،   ،5
تصفيات اتحاد أميركا الشمالية والكاريبي.

اليد،  لكرة  الدولي  االتحاد  أعلن  أخرى،  جهة  من 

الهولندي  المنتخبين  سيمنح  أنه  الثالثاء،  أمس 

في  للمشاركة  الدعوة  بطاقتي  والسلوفيني 

البطولة.

اليد  لكرة  القطري  المنتخب  تأهل  أن  إلى  يشار 

ترتيب  تصدره  بعد  جاء  العالم  بطولة  إلى 

للبطولة  الرئيسي  الدور  في  األولى  المجموعة 

في  أقيمت  التي  للرجال،  العشرين  اآلسيوية 

وتّوج  الماضي،  يناير  شهر  خالل  السعودية 

المنتخب القطري بلقبها بعد فوزه على المنتخب 

البحريني بنتيجة 29 /  24 في المباراة النهائية.

العالم  بطولة  في  القطري  المنتخب  ويشارك 

 ،2003 البرتغال  بعد  تاريخه  في  التاسعة  للمرة 

 ،2013 وإسبانيا   ،2007 وألمانيا   ،2005 وتونس 

والدنمارك  وألمانيا   ،2017 وفرنسا   ،2015 وقطر 

الثاني  المركز  حقق  حيث   ،2021 ومصر   ،2019
في  له  نتيجة  كأفضل   »2015 »قطر  نسخة  في 

تاريخ مشاركاته المونديالية.

{  عنابي اليد

ينظمها »الفيفا« في سبتمبر المقبل

انطالق النسخة الثانية
من دبلومة »إدارة األندية«
زيوريخ - قنا ــ  أعلن االتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا عن إطالق النسخة 

الثانية من برنامج دبلومة إدارة األندية التي ستنطلق في سبتمبر المقبل 

وتختتم في ديسمبر من العام 2023.

وأطلق »فيفا« هذا البرنامج، الذي يهدف إلى تزويد المديرين التنفيذيين 

لألندية والالعبين الدوليين السابقين من جميع أنحاء العالم بأحدث 

المعارف العملية والرؤى، لتقديم المساعدة لألندية في تغطية المجاالت 

الرئيسية المتعلقة بإدارتها الناجحة.

وذكر االتحاد الدولي لكرة القدم أنه سيتم قبول الطلبات المقدمة من 

المديرين التنفيذيين الحاليين لألندية، والالعبين الدوليين السابقين 

حتى يوم 31 يوليو المقبل، موضًحا أن الهدف من إطالق البرنامج هو 

تحقيق هدف منظومة كرة القدم من أجل »خلق نظام بيئي أكثر توازًنا«، 

والذي من خالله »سيتم توفير األدوات والمعرفة الالزمة له حتى يتمكن 

أكبر عدد من األندية حول العالم من المنافسة على أعلى مستوى داخل 

وخارج الملعب«.

وسيوفر البرنامج للمشاركين رؤى ووجهات نظر مباشرة حول أحدث 

البيانات واألبحاث، وتشمل الدورة عدًدا من الجوانب أبرزها: القيادة 

واإلدارة، إدارة المالعب، الحوكمة، المسائل القانونية، التسويق، 

االتصال، التمويل.

{  إقبال كبير على المشاركة

استعدادا لتنظيم كأس العالم »2023« للطاولة بجنوب أفريقيا

المهندي يقوم بجولة تفتيش في »ديربن«

بدأ خليل بن أحمد المهندي رئيس االتحاد 

األول  النائب  واآلسيوي،  والعربي  القطري 

الطاولة،  للكرة  الدولي  االتحاد  لرئيس 

أفريقيا  جنوب  في  التفتيشية  جولته 

»ديربن«  مدينة  استعدادات  على  للوقوف 

العالم  الستضافة منافسات بطولة كأس 

مايو   28 إلى   22 من  الفترة  خالل  لها  المقرر 

من العام المقبل.

من  المكون  التفتيش  لجنة  وفد  ووصل 

خليل المهندي نائب رئيس االتحاد الدولي 

واألسترالي  العالم،  بطوالت  عن  المسؤول 

لالتحاد  التنفيذي  المدير  داينتون  ستيف 

مدير  بساح  منير  والجزائري  الدولي، 

العالقات الدولية باالتحاد الدولي للعبة.

لجنة  ووفد  المهندي  استقبال  في  وكان 

التفتيش في مدينة ديربي رئيس االتحاد 

الجنوب أفريقي للطاولة جو كريم وعدد من 

خالل  وسيتم  بالمدينة،  المسؤولين  كبار 

الجولة زيارة مقر االتحاد الجنوب أفريقي، 

 ،eThekweni وبلدية   ،KZN ومقاطعة 

للوقوف على كافة التحضيرات والتجهيزات 

الخاصة بتنظيم جنوب أفريقيا للبطولة.

وتشمل الزيارة كذلك زيارة مركز مؤتمرات 

اإلقامة،  ترتيبات  وتقييم  الدولي،  ديربن 

المختلفة  الفنادق  في  جولة  ذلك  في  بما 

خالل  والمسؤولون  الالعبون  سيقيم  حيث 

على  نظرة  إلقاء  إلى  باإلضافة  البطولة، 

في  والترفيهية  السياحية  المعالم  بعض 

آلالف  مميزة  تجربة  من  للتأكد  ديربن 

على  سيحرصون  الذين  المشجعين 

حضور المنافسات في العام المقبل.

وسيتم تخصيص مؤتمر صحفي للكشف 

بحضور  التفتيش  لجنة  انطباعات  عن 

المهندي  يحضره  المحلية  اإلعالم  وسائل 

ومسؤولو االتحاد الجنوب أفريقي.

سيسافر  ديربن،  إلى  الزيارة  انتهاء  وبعد 

جنوب  بطولة  منافسات  لحضور  الوفد 

التي  الطاولة  لتنس  اإلقليمية  إفريقيا 

متعدد  بريكستون  مركز  في  ستقام 

 30 الخميس  غد  يوم  من  بداية  األغراض 

يونيو وتستمر حتى يوم األحد 3 يوليو.

االتحاد  رئيس  كاريم  جو  وكشف 

من  العديد  ترتيب  عن  أفريقي  الجنوب 

التفتيش  لوفد  المهمة  واللقاءات  الزيارات 

خالل  المهندي  برئاسة  الدولي  االتحاد  من 

والبداية  جوهانسبرج،  مدينة  إلى  زيارته 

ستكون مع باري هندريكس رئيس اللجنة 

وكذلك  إفريقيا،  جنوب  في  األولمبية 

أنغوال  هي  أفريقية  دول   10 ممثلي  مع 

ومالوي  وليسوتو  وإسواتيني  وبوتسوانا 

وموزمبيق وناميبيا وجنوب إفريقيا وزامبيا 

وزيمبابوي.

للوقوف  الفرصة  للوفد  ستتاح  كما 

االجتماعي  التماسك  تراث  برنامج  على 

ضمن  تأتي  والتي  الوطنية،  للجمعية 

جميع  في  الطاولة  تنس  لتعزيز  مبادرة 

تنمية  لتشجيع  أفريقيا  جنوب  أنحاء 

وتحديدا  سابقا  الكشف  وتم  المجتمع.  

الرسمي  الماضي عن الشعار  27 مايو  يوم 

 2023 الطاولة  لكرة  العالم  لنهائيات بطولة 

في حفل كبير بملعب موسى مابيدا.

األفريقي:  الجنوب  االتحاد  رئيس  وقال 

والتنوع  الحيوية  التصميم  »يجسد 

تنس  توفرها  التي  الديناميكية  والطاقة 

الطاولة للعالم، كما أن الشعار يساهم في 

خلق تجربة مؤثرة للغاية وشبابية وحيوية 

تشجع المستخدمين على المشاركة في 

هذه البطوالت التاريخية«.

دولة  المهندي بتجهيزات  أشاد  جانبه،  من 

جنوب أفريقيا الستضافة منافسات بطولة 

العالم، مؤكدا أن العمل على قدم وساق من 

ممكنة  صورة  بأفضل  البطولة  خروج  أجل 

من الناحية الفنية والتنظيمية.

في  جاهدين  نعمل  المهندي:  وأضاف 

على  بطوالتنا  تكون  ألن  الدولي  االتحاد 

مستوى عال وتتوافر فيها كل التسهيالت، 

ومن خالل هذه الزيارة لوفد لجنة التفتيش 

والتحضيرات  التجهيزات  على  وقفنا 

التوفيق  ونتمنى  باالستضافة،  الخاصة 

بأفضل  البطولة  لتخرج  أفريقيا  لجنوب 

صورة.

{  أمام شعار البطولة 

{  مع مسؤولي االتحاد الجنوب أفريقي  {  المهندي 

الكـشــف عـــن الشــعــــار الرســــمي.. وزيــــــارة خـــاصــة لجوهــانســبرج 

محمد الجزار كتب
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يهيمن على استراتيجيات كبرى الشركات

عالم »ميتافيرس« االفتراضي
بقوة  االفتراضي  »ميتافيرس«  عالم  حضر 

لإللكترونيات  فيجاس  الس  معرض  في 

ابتكارات  عبر  شو«  إلكترونيك  »كونسيومر 

عرضتها شركات ناشئة تهدف إلى بناء عالم 

مع  البشرية  الحقائق  فيه  تندمج  افتراضي 

شركة  وابتكرت  والمعززة.  االفتراضية  تلك 

بأجهزة  مبّطنة  سترًة  اإلسبانية   »Owo«

يشعروا  بأن  لمرتديها  تسمح  استشعار، 

بالعناق وحتى باللكمات في الواقع االفتراضي. 

قائاًل:  فويرتيس  خوسيه  رئيسها  وتساءل 

الشعور  دون  من  الميتافيرس  نفع  »ما 

شخصيات  مجرد  سيكون  بأحاسيس؟ 

رقمية رمزية« )أفاتار(.

وتحتوي السترة الضّيقة على شرائط تلتصق 

بالجلد، مع أجهزة استشعار مرتبطة بتطبيق 

على الهاتف المحمول. وقبل وضع خوذة الواقع 

االفتراضي، يمكن للمستخدم اختيار قّوة كل 

الحشرات  بلدغات  الشعور  من  إحساس، 

حتى الدم المتدفق من إصابة بطلق ناري.

شكاًل  نعطي  أن  »نريد  فويرتس  يقول 

من  ثانية  طبقة  خالل  من  للميتافيرس 

العوالم  في  اللمس  حاسة  تضيف  الجلد 

االفتراضية«.

وتعيد السترة التي سُتباع بأقل من 452 دوالرًا 

»ريدي  رواية  األذهان  إلى  الجاري  العام  نهاية 

بالير وان« التي تتناول البشرية وهي تعيش 

مواٍز  افتراضي  مجتمع  في  وتدرس  وتلعب 

بفضل أجهزة لمسية.

ويبدو أّن الوصول إلى مثل هذا النتاج للخيال 

العلمي ال يزال بعيد المنال، إذ ال يزال النطاق 

الترددي منخفضًا جّدًا في أماكن كثيرة من 

العالم، ومنها كاليفورنيا، على األقل بالنسبة 

إلى المكالمات عبر الفيديو.

لكن شركة فيسبوك، التي اعتمدت قبل مدة 

قصيرة اسم »ميتا«، أعطت دفعًا غير مسبوق 

قال  عندما  الضخم  »ميتافيرس«  لمشروع 

هذا  إّن  الماضي  العام  زاكربرج  مارك  رئيسها 

العالم يشّكل مستقبل اإلنترنت، وأعلن عن 

إلى  الحاجة  تبرز  فيه.  ضخمة  استثمارات 

نطاق  على  »ميتافيرس«  إلطالق  عدة  عناصر 

ألعاب  في  الموجودة  الجيوب  يتجاوز  واسع 

الفيديو مثل »روبلوكس« و»فورتنايت«.

أن  يجب  النظام  بهذا  الخاصة  فالنظارات 

وأن  معقولة،  أسعار  وذات  مريحة  تصبح 

تتضاعف حاالت االستخدام االنغماسي.

وُتطرح كذلك مسألة التشغيل البيني الذي 

يتيح االنتقال من عالم افتراضي إلى آخر، وهو 

أمر غير ممكن بعد.

الويب،  قمة  رئيس  كوسجرايف  بادي  وقال 

وهو معرض أوروبي لإللكترونيات »أنا من أشد 

المعجبين بالواقعين المعزز واالفتراضي لكّن 

المعدات ليست محدثة«، مضيفًا »ال أعتقد أن 

أي شيء مثير سيحدث قبل خمس إلى عشر 

سنوات«. وأّكد مؤسس شركة »تاتشكاست« 

المتخصصة في المؤثرات والواقع االفتراضي 

يوقف«  أن  يمكن  شيء  »ال  أنه  سيجال  إيدو 

منصة  مؤخرا  وأطلقت  ال»ميتافيرس«. 

االفتراضي بين الشركات  الواقع  للتعاون في 

إلكترونية  عناوين  إنشاء  تستطيع  التي 

 )».metaverse«( ميتافيرس«  بـ»دوت  تنتهي 

سُتسّجل  ولكن   .).com( كوم«  »دوت  مثل 

مجاالتها في قاعدة بيانات »بلوك تشين«، بدل 

تسجيلها على خوادم.

من  كان   ،1999 عام  »في  سيجال  وقال 

الصعب تصديق أننا سنشتري أغراضًا عبر 

انتقااًل  فنشهد  اليوم  »أما  مضيفًا  اإلنترنت«، 

الجيل  إلى   2,0 الويب  من  الثاني  الجيل  من 

اإلنترنت  في  المتمّثل   3,0 الويب  من  الثالث 

الالمركزي«.

شيوعًا  أكثر  االفتراضي  الواقع  الوباء  وجعل 

عام  من  األخير  الربع  في  بيعت  إذ  حّد،  إلى 

الرأس  سماعة  من  نسخة  مليون   2020
»كويست 2 دوكولوس« )ميتا( في كل أنحاء 

العالم، وفق شركة »ستاتيستا«.

 ويمضي تاكوما إواسا منذ بدء فرض القيود 

»في  على  األسبوع  نهاية  عطالت  الصحية، 

للشخصيات  يمكن  منصة  وهي  تشات«،  آر 

عوالم  إنشاء  فيها  )أفاتار(  الرقمية  الرمزية 

الدردشة  في  وقت  وقضاء  األبعاد  ثالثية 

وتنظيم الحفالت.

نهاية  في  الشاب  الياباني  األعمال  رجل  وقّرر 

عام 2020 تصميم معدات مناسبة تتمّثل في 

أجهزة استشعار ُتثّبت على الصدر والساقين 

أكثر  الرقمية  الشخصيات  حركات  لجعل 

بدرجة  إحساسًا  يمنح  غالف  وهو  واقعية، 

العالم  عن  ينفصل  وميكروفونًا  الحرارة 

الناشئة  شركته  وستطرح  الحقيقي. 

»شيفتول« التابعة ل»باناسونيك« في الربيع 

وأكثر  وزنًا  أخف  االفتراضي  للواقع  نظارات 

تطورًا وكلفًة من الطرازات المتوّفرة حاليًا.

حركات  ويعرض  يضحك  وهو  تاكوما  وقال 

على  الرقمية  شخصيته  بها  تقوم  راقصة 

الشاشة »في ريدي بالير وان لديهم سترات مع 

األنظمة المتكاملة كّلها. لكن في الوقت الحالي 

يجب ارتداء السترات هذه بشكل منفصل أي 

مثل سايبورج«.

على  يهيمن  »الميتافيرس«  عالم  أصبح  لقد   

أعادت  التي  الشركات  كبرى  استراتيجيات 

اعتمادًا  لمنتجاتها  تصميمها  في  خططها 

عليه، وسط تساؤالت حول ماهية المصطلح، 

واألسباب وراء استدعائه من جانب كثير من 

المؤسسات.

بما  »مايكروسوفت«  شركة  واستشهدت 

لشرائها  كسبب  بـ»الميتافيرس«  يسمى 

شركة »أكتيفيجن بليزارد« المطورة لأللعاب 

كما  نقدًا،  دوالر  مليار   68.7 مقابل  اإللكترونية 

زوكربيرغ  مارك  »فيسبوك«،  مؤسس  راهن 

على »الميتافيرس« في إعادة تسمية شركة 

الشبكات االجتماعية بـ»ميتا«، كما اعتمدت 

من  عدد  تصميم  في  عليه  »آبل«  شركة 

أجهزتها الخاصة.

خيال  بين  الموازي  »ميتافيرس«  عالم  ويمزج 

رغم  األرض،  على  ببطء  ُيترَجم  وواقع  علمي 

ال  التقني  المسار  أن  إال  والمخاوف،  االنتقادات 

يزال طوياًل.

وبدأ تداول المصطلح منذ عقود، لكن االزدهار 

الحالي في االهتمام ليس سوى أحدث ذروة في 

حملة استمرت لسنوات لجعل هذه التطورات 

مفيدة للجميع.

ما هو الميتافيرس؟

لكنه يشير  واسعة،  دالالت  يحمل  مفهوم  هو   

يوصف  ما  وعادة  اإلنترنت،  تطور  إلى  غالبًا 

يتيح  حيث  اإلنترنت  عبر  مساحات  بأنه 

والعمل  االجتماعي  التواصل  لألشخاص 

واللعب كـ»أفاتار«.

عند  المشتركة  المساحات  هذه  تختفي  وال 

»زووم«؛  مكالمة  مثل  استخدامها،  من  االنتهاء 

حيث يشمل عوالم الميتافيرس في العوالم 

في  بالتجمع  لالعبين  تسمح  التي  الرقمية، 

بيئات ثنائية األبعاد

أو كثير  واحد؟  هل سيكون هناك ميتافيرس 

من الميتافيرس؟

»خليفة«  بمثابة  »ميتافيرس«  سيكون 

استخدام اإلنترنت بواسطة األجهزة الجّوالة. 

الميتافيرس  من  كثير  وجود  فكرة  ويعتمد 

على تنسيق الشركات مع بعضها.

كيف سيكون شكله في »ميتافيرس«؟

سيتيح  رقمي  عالم  هو  »ميتافيرس«   

سيتم  به،  خاصة  رمزية  صورة  للشخص 

الرقمية،  المنصات  على  عناوينها  تسجيل 

الشاشات  تتيح  أن  وُيفترض  رقمية.  بأصول 

االفتراضي  الواقع  وخوذ  المجسمة  والصور 

»تحركات«  تدريجيًا  المعزز  الواقع  ونظارات 

الفعلية،  األماكن  إلى  االفتراضية  األكوان  من 

أشبه بـ»النقل ِمن ُبعد«.

نهاية  في  أقيمت  المثال،  سبيل  وعلى 

حفالت  خمس  من  سلسلة  الماضي،  أبريل 

الراب  مغني  خاللها  ظهر  افتراضية  موسيقية 

»فورتنايت«  عبر  سكوت  ترافيس  األميركي 

من  أكثر  وتابعها  رمزية،  صورة  شكل  على 

ألعاب  بعض  مستخدم..وأقامت  مليون   12
الحجم  محدودة  ماورائية«  »أكوانًا  الفيديو 

لالعبيها، ومنها منصة »روبلوكس« التي تضم 

عددًا كبيرًا من األلعاب التي يبتكرها الصغار 

والمراهقون، ولعبة »فورتنايت« التي يبلغ عدد 

مستخدميها 350 مليونًا.

ما نوع المعدات التي أحتاج إليها 
للدخول إلى »ميتافيرس«؟

 هذا يعتمد على المكان الذي تريد الذهاب إليه 

أو الشبكة التي تتيح استخدامه.

»فيسبوك«  شبكة  تريد  المثال،  سبيل  على 

سماعات  من  واحدة  تشتري  أن  للمستخدم 

دوالر،   300 بنحو  سعرها  يتراوح  التي  الرأس 

على الرغم من أن الجهاز قائم بذاته وال يتطلب 

تحكم  وحدة  أو  كومبيوتر  جهاز  استخدام 

الشركات  من  قليل  عدد  ويوجد  األلعاب.  في 

األخرى مثل »مايكروسوفت« تصنع سماعات 

فوق  الرقمية  المعلومات  تضع   ،AR رأس 

العالم الحقيقي، بينما تعمل شركات أخرى 

المعزز  الواقع  لنظارات  أساليب  تطوير  على 

أن معظم  الرغم من  الهواتف، على  للعمل مع 

التطبيقات ظلت حتى اآلن تجريبية أو تركز 

على األعمال.

من أين أتى مصطلح »ميتافيرس«؟

نيل  الروائي  إلى  المصطلح  ابتداع  يعود   

ستيفنسون الذي ابتكر مصطلح »ميتافيرس 

»سنو  روايته  في   1992 عام   »metaverse
شخصيات  فيها  تخيل  التي  كراش« 

افتراضية حية تلتقي في مباٍن ثالثية األبعاد 

وغيرها من بيئات الواقع االفتراضي.

تكنولوجيا واعدة.. لكنها تثير توجس بعض الزبائن

الدفـــع اآللــــي

قالت  فيله،  دويتشه  مع  مقابلة  وفي 

على  شارفت  التي  البريطانية  السيدة 

تيسكو  متجر  »في  عاما:  السبعين 

غالبية  أصبحت  فيه  أتسوق  الذي 

أعتقد  ذاتي.  بشكل  تتم  الدفع  أعمال 

ذوي  األشخاص  من  هائال  عددا  أن 

والمكفوفين  الخاصة  االحتياجات 

هذه  استخدام  من  يتمكنوا  لن  والصم 

بسهولة«. التقنية 

من  كبير  باهتمام  مكارثي  حظيت  وقد 

أن  أكدت  فيما  المحلية،  اإلعالم  وسائل 

من  تحول  الحالي  الوقت  في  التسوق 

الكابوس،  يشبه  ما  إلى  رائعة  تجربة 

ألف   120 أكثر  اآلن  حتى  وشاركها 

شخص في التوقيع على العريضة.

إلى  الذاتي«  »الدفع  فكرة  تعود 

أنشأ  عندما  الماضي  القرن  ثمانينيات 

شركات  إحدى  رئيس  هامبل،  ديفيد 

المتحدة،  الواليات  في  اإللكترونيات 

بعد  وذلك  التقنية  لهذه  أوليا  نموذجا 

في  طويل  طابور  في  للوقوف  اضطر  أن 

متجر بوالية فلوريدا.

وضع  جرى  سنوات،  بثالث  ذلك  وبعد 

أول ماكينة للدفع الذاتي في أحد متاجر 

 1986 عام  أتالنتا  في  »كروجر«  سلسلة 

استثمارات  وضخ  كثيرة  تجارب  بعد 

بقيمة خمسة ماليين دوالر.

ومقره  البحثي  »تكنافيو«  لمركز  ووفقا 

فقد  الوقت  ذلك  منذ  فإنه  بريطانيا، 

جرى وضع قرابة نصف مليون ماكينة 

على  الذاتي  والدفع  بالتسوق  خاصة 

تنمو  أن  توقعات  وسط  العالم  مستوى 

هذه التنقية بنحو 18 % خالل السنوات 

المقبلة. القليلة 

الخبير  بيرت،  آالن  قال  ذلك،  وفي 

في  البحثية  آر«  بي.  »آر.  شركة  في 

بريطانيا، إن الكثير من المتاجر تعمل 

الذاتية  الخدمات  آليات  »تطوير  على 

في  الذاتي  الدفع  تقنية  عبر  سواء 

الوجبات  مطاعم  في  حتى  أو  المتاجر 

السريعة«.

فيله،  دويتشه  مع  مقابلة  وفي 

هذه  »استخدام  سيجرى  أنه  أضاف 

شتى  في  متزايد  بشكل  التكنولوجيا 

متاجر  وحتى  بالتجزئة  البيع  قطاعات 

واألزياء«. اليدوية  األعمال 

سالسل  كبرى  أن  تقارير  ذكرت  وقد 

من  المزيد  تضخ  أوروبا  في  التسوق 

المجال. االستثمارات في هذا 

أن  األوروبية، يبدو  الدول  وبمقارنتها مع 

الشيء  بعض  متأخرة  باتت  ألمانيا 

عن هذا الركب إذ جرى تركيب حوالي 

بالتسوق  خاصة  ماكينة  آالف  ثالث 

ألف   117 إجمالي  من  الذاتي  والدفع 

عام  نهاية  بحلول  أوروبا  في  ماكينة 

.2019
تزايد  فقد  المتحدة،  الواليات  في  أما 

في  التكنولوجيا  هذه  على  االعتماد 

توقعت  فيما  والصيدليات  المتاجر 

 1.5 وضع  البحثية  آر«  بي.  »آر.  شركة 

والدافع  بالتسوق  خاصة  جهاز  مليون 

العالم بحلول عام  الذاتي على مستوى 

.2026
صالح  في  كورونا  جائحة  صبت  وقد 

التكنولوجيا  هذه  استخدام  تزايد 

قواعد  تطبيق  في  ساعدت  حيث 

االزدحام  من  وقللت  االجتماعي  التباعد 

هذه  أن  بيد  الكاشير.  موظف  أمام 

ما  البشرية  العمالة  تهدد  التكنولوجيا 

إلى  العمالية  والنقابات  االتحادات  دفع 

االعتراض.

»اتحاد  باسم  الناطق  قال  بدورها، 

المملكة  في  المتاجر«  عمال  نقابات 

بـ  اختصارا  ُيعرف  الذي  المتحدة 

المتاجر  في  »العاملين  إن   )USDAW(

من  العديد  يقدرها  خدمة  يقدمون 

رؤية  نريد  ال  كذلك  المتسوقين، 

هذه  بسبب  الوظائف  في  خفض 

الجديدة«. التكنولوجيا 

»هناك  أضاف   ،DW مع  مقابلة  وفي 

أعمال  حدوث  بشأن  حقيقية  مخاوف 

باألخطاء  تتعلق  ومشاكل  سرقة 

بشأن  المتسوقين  وارتباك  التقنية 

التكنولوجيا«. هذه  استخدام 

عمال  نقابات  اتحاد  أن  إلى  يشار 

إن  قال  المتحدة  المملكة  في  المتاجر 

الغالب  في  التجزئة  سالسل  قطاع 

الجديدة  بالتكنولوجيا  مبهورا  بات 

لمشاكل  حلول  عن  للبحث  دفعه  ما 

غير موجودة في األصل، داعيا المتاجر 

والموظفين  العمال  في  االستثمار  إلى 

هذه  في  استثمارات  ضخ  من  بدال 

التكنولوجيا.

أراء  تباينت  متصل،  سياق  هذا  وفي 

هذه  استخدام  حيال  المتسوقين 

التكنولوجيا إذ يرى كثيرون إنها مفيدة 

طويلة  طوابير  في  الوقوف  تجنب  في 

اعتبر  فيما  المتاجر  في  التبضع  عند 

والدفع  التسوق  تجربة  أنها  آخرون 

محبطة. كانت  الذاتي 

أجريت  كندية  دراسة  كشفت  وقد 

من  الكثير  أن  رغم  أن  عن   2018 عام 

التكنولوجيا  هذه  أن  يرون  المتسوقين 

دون  بحرية  التسوق  على  تساعدهم 

إال أن ربع الذين شملهم  تدخل بشري، 

هذه  استخدام  رفضوا  االستطالع 

التبضع  عمليات  في  حتى  التقنية 

الصغيرة.

انتابت بات مكارثي -بريطانية متقاعدة- 
حالة من اإلحباط الشديد عندما رأت 

المتجر الذي تتسوق فيه يضع المزيد 
من ماكينات خاصة بالدفع الذاتي في إطار 

تقنية التسوق والدفع من دون المرور على 
الكاشير )أمين الصندوق، أو المحاسب 

الذي يحسب ويتسلم قيمة البضاعة 

قبل خروجها من المحل(. وإزاء ذلك، 
قامت مكارثي بإنشاء عريضة على شبكة 

اإلنترنت بهدف الضغط على سلسلة 
متاجر »تيسكو« األكبر في بريطانيا إلعادة 

عمليات الدفع التقليدية والكاشير، مؤكدة 
أن آلية الدفع الذاتية سوف تمثل عائقا 

أمام تسوق كبار السن.
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فسيفساء الحياة
إن وجودك على قيد الحياة ال يعني قدرتك على عيشها 

بطريقة مناسبة تلبي حاجاتك وأهدافك وأحالمك، 

فبعض الناس يقضي جل عمره وهو تائه ال يدري أي 

طريق يسلكه، وآخرون يتخبطون بين هذا الطريق وذاك 

دون أن يصلوا إلى غاية محددة، وفئة ثالثة فقط من 

يتعاملون مع الحياة كما لو أنها فسيفساء، فيقومون 

بتنظيم القطع الكثيرة المتناثرة هنا وهناك ليصنعوا 

في نهاية المطاف لوحة فنية جميلة، فكيف تنظم 

حياتك كما لو أنك ترتب قطع فسيفساء جميلة؟ 

في البداية ال بد أن تدرك أمرًا في غاية األهمية، أال وهو أن 

من ال يعرف نفسه جيدًا ال يمكن أن يصل إلى أي مكان. 

وألن الحياة في تغير مستمر، فإما أن تتراجع إلى الوراء 

أو تتقدم إلى األمام، إذ ال يوجد شيء اسمه ثبات في 

نفس الموضع. 

من هذا المنطلق، عليك في البداية أن تجيب عن هذه 

األسئلة الثالثة:

- ماذا أحب، وماذا أكره؟

- ما هي أهدافي في الحياة؟

- ما هي رسالتي في الوجود؟

إن جميع الناجحين دون استثناء لديهم معرفة مسبقة 

بإجابة كل هذه األسئلة، ذلك أن من يمضي في طريق 

دون أن يعرف إلى أين هو متجه لن يصل إلى مكان 

محدد. فاألمر أشبه بقصة أليس في بالد العجائب، 

والتي عندما ُسئلت: إلى أين أنِت ذاهبة؟ أجابت: ال أدري 

إلى أين أنا ذاهبة، فقيل لها: إذن ال يهم الطريق الذي 

تسلكينه.

بعد أن تكتشف ذاتك ورغباتك الدفينة تأتي مرحلة 

التخطيط لحياتك.. ال تترك شيئًا للصدفة، وال تقِض 

أيامك في العبث والعشوائية، بل تعامل معها كجزء 

مهم من اللوحة النهائية التي ستقوم بتجميعها قطعة 

قطعة حتى تخرج بفسيفساء رائعة.

إن التخطيط الجيد يأتي من اإلعداد الجيد، فمتى 

عرفت من أنت وماذا تريد يمكنك أن تضع خطة تسير 

بناء عليها، فمن أهم صفات الناجحين قدرتهم على 

جمع المعلومات، ثم مهارتهم في وضع كل شيء في 

مكانه المناسب، وإعطاء وقت مناسب لكل هدف أو 

مهمة، فال شيء في حياتهم يسير بمحض المصادفة.

إن العشوائية التي يتبعها بعض الناس في حياتهم 

كونهم ال يحبون الترتيب والنظام هي ألد أعداء 

النجاح، فال يمكن إلنسان أن ينجح ويستمر في النجاح 

إال من خالل عادة التنظيم واالنضباط الذاتي الذي 

يتطلب االلتزام اليومي بالعمل على أهدافه الحالية 

والمستقبلية.

وحتى تخطط جيدًا ال بد أن تكتسب الكثير من 

المعارف والخبرات، وتمتلك مخيلة خصبة إلى جانب 

قدر من الذكاء، فال توجد خطة جيدة إال وأساسها عقل 

ذكي. وحتى ترتقي بثقافتك ومستوى ذكائك هناك 

العديد من األشياء التي ينبغي أن تجعلها جزءًا من 

حياتك اليومية، على رأسها مطالعة الكتب القيمة، ألن 

القراءة تفتح عقلك على عوالم جديدة لم تكن تعرفها 

سابقًا، وتزيدك خبرة وعلمًا، مما يزيد من قدرتك على 

التخطيط الجيد وترتيب حياتك بطرق ذكية. 

عالوة على ذلك، يبدو أن العناية بالصحة الجسدية 

حسبما تشير الدراسات على اختالفها، وذلك من خالل 

اتباع نظام غذائي صحي؛ هي خير سبيل إلى عيش 

حياة مليئة باإلنجازات، ألن العقل يعمل بكفاءة أعلى 

عندما يكون الجسد بحالة صحية جيدة، والعكس 

صحيح. 

وفي الختام، عندما تتعامل مع حياتك كما لو أنها 

فسيفساء ينبغي أن ترتب قطعها مع بعضها البعض 

بطريقة جميلة حتى تخرج بلوحة متكاملة، عندها 

فقط ستولي اهتمامًا فائقًا لكل يوم، بل ولكل لحظة من 

حياتك، فتقدرها حق قدرها؛ ألنك تعلم أن ذاك اليوم، 

وتلك اللحظة ستكون جزءًا من فسيفساء الحياة التي 

تحلم بعيشها. 

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(

TAMIL3:00

TAMIL5:15

7:30الهاتف األسود

MALAYALAM9:15

MALAYALAM11:30
سينما المول )2(

HINDI3:15

6:00العالم الجوارسي، الهيمنة

8:30العالم الجوارسي، الهيمنة

HINDI11:00

سينما المول )3(

3:30العالم الجوارسي، الهيمنة

6:15إلفيس

9:00مافريك، توب غان

TAMIL11:15

سينما بالزا )1(

TAMIL3:00

TAMIL5:15

7:30الهاتف األسود

MALAYALAM9:15

MALAYALAM11:30
سينما بالزا )2(

MALAYALAM3:30

6:15مافريك، توب غان

8:30إلفيس

TAMIL11:15

سينما بالزا )3(

HINDI3:15

6:00العالم الجوارسي، الهيمنة

8:30العالم الجوارسي، الهيمنة

HINDI11:00

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 

ورؤية متدنية على الساحل مع أمواج عالية في 

عرض البحر، متوقعة أن يكون الطقس حاًرا 

نهارًا مع غبار خفيف إلى مثار على الساحل، وفي 

عرض البحر يكون الطقس غبارا خفيفا أحيانا، 

وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية إلى 

شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 10 عقد و20 

عقدة. 

ويتراوح مدى الرؤية األفقية بين 4 و8 كيلومترات، 

وتكون درجات الحرارة في الدوحة الصغرى 32 

والكبرى 42 درجة مئوية.

يعقوب العبيدلي

مراصد

 ونعني به برنامج »طموح« المشترك 

بين كلية التربية بجامعة قطر ووزارة 

التربية التعليم والتعليم العالي 

وبالتنسيق مع وزارة التنمية اإلدارية 

والعمل والشؤون االجتماعية، برنامج 

»طموح« الفريد والمفيد والجديد 

يستحق الوقوف عنده وعرضه، ذلك 

ألنه يهدف إلى سد احتياجات سوق 

العمل خاصة في المدارس الحكومية 

وتعيين كوادر من المعلمين على 

مستوى تربوي عال من الجاهزية، 

كما يستهدف برنامج »طموح« جله إن 

لم يكن كله إلى استقطاب الكفاءات 

والكوادر القطرية، عالوة على أبناء 

القطريات ومواليد دولة قطر وحاملي 

الوثائق القطرية، وتشجيعهم على 

االلتحاق بالدراسة في التخصصات 

التربوية وخاصة التخصصات 

العلمية، مما سُيسِهم في تطوير البيئة 

التعليمية وسد احتياجات المدارس 

من مختلف التخصصات العلمية،، 

برنامج »طموح« الفريد والمفيد والجديد 

مبادرة رائعة وفكرة سديدة لالستثمار 

في الموارد البشرية وبناء قدرات وطنية 

تقود العمل التربوي في مجال التدريس 

في قطر، كما يعد البرنامج جزًءا من 

منظومة متكاملة لالرتقاء بالمستوى 

األكاديمي والمهني للمعلمين، وإعدادهم 

وفقا للمعايير المهنية الوطنية ومعايير 

المناهج القطرية مما سينعكس 

بالضرورة على جودة نوعية المخرجات 

التعليمية في المدارس بما يسهم في 

تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، ومن 

هنا تأتي أهمية هذا البرنامج الطموح، 

الذي يمثل بشارة خير لوزارة التربية 

والتعليم والتعليم العالي، نجزم أن 

هناك رؤية مؤسسية، هناك تخطيط، 

هناك تصور، هناك آليات للبناء 

المعرفي والتعاون العملي المؤسسي، 

الستقطاب الكفاءات، وتجاوز األزمات، 

والتحديات تولد القدرات عند صّناع 

القرار التعليمي، في وزارة التعليم، 

هناك تغييرات وبناء للقدرات البشرية 

والمؤسسية، هناك نجاحات وأولويات 

وقفزات، وهناك فرص متاحة إلثبات 

الذات، هناك عمل يحكي عن قصة أمل، 

للوصول إلى الريادة، وبرنامج طموح 

أول الغيث وليس آخره، ونحن نرى أن 

أفضل أنواع االستثمار هو ما يخص 

التربية والتعليم والتنمية، وكلنا نحب 

قطر وتهمنا مصلحتها، وعلى الخير 

والمحبة نلتقي.

برنامج جديد فريد مفيد

Marased3@hotmail.com

دليل جديد لمعهد الجزيرة

»أخالقيات الصحافة في العصر الرقمي«
أصدر معهد الجزيرة لإلعالم، ضمن مجموعة إصداراته 

الصحافة  »أخالقيات  بعنوان  جديدا  دليال  السنوية، 

تفصيلية  معالجة  تقديم  يحاول  الرقمي«،  العصر  في 

ألبرز األسئلة األخالقية التي تواجه الصحافة في عصر 

المنصات الرقمية ومواقع التواصل االجتماعي. 

ويركز الدليل على معالجة القضايا األخالقية المفصلية 

وتغير  الرقمي  للعصر  الصحافة  دخول  مع  طرأت  التي 

مع  لتتوائم  الصحفية  والكتابة  النشر  وقواعد  قوالب 

 7 في  الدليل،  ويقّدم  وقواعدها.  الرقمية  المنصات 

للصحافة  األخالقيِة  التحدياِت  ألبرِز  تأصياًل  فصول، 

على  الصحفيين  يساعد  مما  الرقمي،  العصِر  في 

التمكن من فهم تلك التحديات والتعامل معها بحرفية 

ومهنية، كما يساهم في فتح نقاش معّمق، داخل غرف 

األخبار وبين الصحفيين، حول أفضل السبل الممكنة 

للتعامل مع المعضالت األخالقية التي يطرحها العصر 

الرقمي على العمل الصحفي بشكل يومي. 

خوارزميات  ألزمة  بمعالجة  األول  بابه  في  الدليل  يبدأ 

بمواقع  الخاصة  تلك  خصوصا  الرقمية،  المنصات 

على  بها  أثرت  التي  والكيفية  االجتماعي،  التواصل 

أبرز  مع  للتعامل  نصائح  مقّدما  المهنة،  أخالقية 

ومن  الجانب،  بهذا  المتعلقة  األخالقية  المعضالت 

للتحديات  بعرض  الثاني  بابه  في  الدليل  يدخل  ثم 

األخبار،  آلية تحديد أجندة  »الترند« على  التي أحدثها 

من  رافقه  وما  الصحفية،  القيمة  معايير  واضطراب 

أسئلة أخالقية شائكة تتعلق بدور الصحافة في توجيه 

الرأي العام نحو القضايا التي تخدم مصلحته. 

الشفافية  أزمة  على  الدليل  يركز  الثالث  الباب  وفي 

الرقمي،  العصر  في  الصحفية  المنصات  رافقت  التي 

وتعديل  حذف  بإشكالية  يتعلق  فيما  خصوصا 

تطبيقها  الواجب  الفضلى  والممارسات  المحتوى 

الباب  وفي  التضليل،  فخ  في  الصحافة  وقوع  لتجنب 

الرابع يتعامل مع معطى جديد دخل الصحافة كواحد 

من أهم مصادر القصة الصحفية اليوم، وهو المحتوى 

UGC، أو ما ُعرف بـ »صحافة  الذي ينتجه المستخدم 

مع  للتعامل  منهج دقيق  لتقعيد  محاولة  في  المواطن«، 

هذا المحتوى يضمن الحفاظ على التقاليد المهنية في 

التعامل مع المعلومة ونشرها. 

عند  لها  التطرق  ندر  لقضية  الخامس  الباب  ويتطرق 

الرقمي،  العصر  في  الصحافة  أخالقيات  عن  الحديث 

الصحفي،  للمحتوى  المدفوع  الترويج  معضلة  وهي 

اإلشكاالت  حجم  عن  تصور  تقديم  الدليل  يحاول  إذ 

المنصات  لها  تلجأ  التي  العملية  لهذه  المرافقة 

وتجاوز  المحتوى  انتشار  رقعة  لتوسيع  الصحفية 

حواجز الخوارزميات، مرفقة بأبرز المعضالت الممكنة 

يضع  السادس  الباب  وفي  لتجاوزها.   ومقترحات 

الدليل تأطيرا مهنيا لما يجب أن يكون عليه الصحفيون 

وما  االجتماعي،  التواصل  لمنصات  استخدامهم  خالل 

المعضالت المرافقة لذلك الحضور، والذي يتالشى فيه 

الفصل بين الشخصي والمهني بشكل كبير، مختتما 

استعمال  أخالقيات  يناقش  الذي  السابع  بالباب 

سيما  ال  الصحفي،  المحتوى  إلنتاج  الجديدة  القوالب 

التواصل  منصات  استخدامها  فرضت  التي  القوالب 

االجتماعي وواجهت غرف األخبار تحديات في مواكبتها. 

ويأتي هذا الدليل استكماال لجهود معهد الجزيرة لإلعالم 

الصحافة  في  الحساس  الملف  هذا  مع  التعامل  في 

الصحافة  مجلة  من  مخصص  عدد  سبقه  إذ  اليوم، 

منتدى  المعهد  نظم  ثم  ومن  القضية،  بذات  يتعلق 

هذه  باكورة  الدليل  هذا  ليكون  العنوان،  بذات  رقميا 

إثراء  في  المعهد  خالله  من  يساهم  والذي  اإلنتاجات 

المكتبة العربية وتحسين جودة الممارسة الصحفية 

في العالم العربي.

ملتقى المؤلفين

يستضيف حسين عبده
القطري  الملتقى  استضاف 

للمؤلفين الكاتب والمترجم األستاذ 

الجلسة  وذلك خالل  حسين عبده 

سيرة  »مبادرة  جلسات  من  الثالثة 

تقدمها  التي  مترجم«  ومسيرة 

التواصل  مواقع  على  الناشطة 

ريو  ديل  فرناندا  ماريا  االجتماعي 

عبر قناة يوتيوب الملتقى ومنصاته 

على مواقع التواصل االجتماعي. 

مسيرة  حول  الجلسة  ودارت 

الحديث  استهل  الذي  المترجم 

وأهم  مسيرته  باستعراض 

أنه  وكيف  المجال  في  إنجازاته 

وصل إلى مجال التأليف والترجمة 

وكيف تطور وتقدم في هذا المسار. 

ثم تطرق الحديث إلى األعمال التي 

أثرى بها الضيف الثقافة عموما من 

الكتب بلغة  خالل تأليفه لعدد من 

مليالم، وهي لغة سكان والية كيراال 

من  للعديد  وترجمته  الهندية، 

األعمال من العربية إلى لغة مليالم 

وعلى رأسها كتاب سعادة الدكتور 

وزير  الكواري  عبدالعزير  بن  حمد 

الوطنية  قطر  مكتبة  ورئيس  دولة 

»على قدر أهل العزم...« ومجموعة 

الزكيبا  حمد  للسيد  قصص 

للجدار«  اآلخر  »الوجه  بعنوان 

باإلضافة إلى أعمال مشهورة أخرى 

لرواد الثقافة العربية. 

انتهى الحديث بنصيحة الضيف 

مجال  إلى  بالدخول  للمهتمين 

ينبغي  إنه  قال  حيث  الترجمة 

أن يقرأ كثيرا إلثراء  المترجم  على 

المفردات  من  اللغوي  مخزونه 

على  والتعرف  والرائعة  الجميلة 

حتى  الجذاب  التعبيري  األسلوب 

يوظفها في السياق المناسب. 

الجدد  المترجمين  نصح  كما 

قبل  المؤلف  ثقافة  على  بالتعرف 

وبإكثار  ما،  عمل  بترجمة  البدء 

إليها  استطاع  كلما  السفرات 

سبيال.



لالستفسار : 40002222


4469266244692772

 

صفحات إعالنية متنوعة  الـعـدد: ٥0٤٧الأربعاء  2٩ يونيو 2022م

توريد وتركيب
رخام جرانيت ارضيات - درج 
- مغاسل - تركيب جبس بورد 

- ديكور  - جبس - صيانة فيلل 
- صيانة حمامات - بناء مالحق - 

جيل رخام عادي وكريستال

66575121

اإعالن
رغبته  عن   ،  Babul Baidya/السيد يعلن 
 Jon Babul Baidya/من ابنه  اسم  تغيري  ىف 
شهادة  ىف  وذلك   ،  John Babul Baidya/ايل
الدارة  التقدم  املعرتض  فعىل  ميالده 
تاريخه. من  ايام   3 خالل  العامة  الصحة 

�شركة ديكوري�شن
للمقاوالت و�صيانة املباين

على امت اال�صتعداد لعمل

جميع انواع ال�شيانة
)بالسرت -صبغ - بايب فيرت - سرياميك - 

كهرباء -  انرتلوك( بافضل االسعار

55554845
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أفراح محمد
احتفل السيد درويش بن عبدالرحمن عبدالله محمد بزواج نجله 

أصحاب  من  عدد  حضره  زواج  حفل  المناسبة  بهذه  وأقام  جابر، 

السعادة الشيوخ والوزراء ولفيف من األهل واألصدقاء الذين قدمـــــوا 

أجمل التـــــهاني والتبريكات للمعرس. 

جابر،  للمعرس  القلبية  األمنيات  خالص   »$« أســـرة  وتزف 

وأن يرزقه  والسرور،  الفرح  متمنين له حياة زوجية سعيدة ملؤها 

الله الذرية الصالحة.. 

وألف مبروك.

)55304544 للتواصل والنشر  )ياسر زكريا 

زواج جابر بن درويش بن عبدالرحمن عبدالله محمد
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السنة )27( - األربعاء 30 من ذي القعدة  1443هـ الموافق 29 يونيو 2022م العدد )9795(

صيادو البوسفور

في كل صباح، تشرئب عشرات الصنانير على سواحل 

مضيق البوسفور وسط مدينة اسطنبول بانتظار صيد أنواع 

مختلفة من األسماك في أجواء يملؤها التنافس والبهجة.

وعلى سواحل »بيبك« الواقعة وسط المدينة، تنتصب 

صنارات الصيادين تبحث عن سمكة تزيح عن نفوسهم شيئا 

من قيظ الطقس الحار.

وأمام حركة السفن الجميلة التي تقطع المضيق جيئة 

وذهابا، يكتظ المكان بعشرات الزوار، ويتبادل هواة الصيد 

أطراف الحديث بينما تتعالى ضحكاتهم من حين آلخر.

وعن طريقة الصيد التي يستخدمونها، يقوم الهواة بإلقاء 

عم في الماء ثم يستعيدون الخيط بحذر إلغراء السمك،  الطُّ

ويستخدون أيضا أنواعا معينة من األسماك الصغيرة طعما.

ويمارس الكثير من الناس هواية صيد األسماك منذ وقت 

قديم، رجاال ونساء، ويرون فيها أنيسًا ال ُيَمل، ال سيما أثناء 

العطلة األسبوعية.

وبجانب الترفيه عن النفس، يتحّول بعض الصيادين من 

هواة إلى محترفين بغرض كسب العيش، فيبيعونها لبعض 

المطاعم الُمختّصة بطهي األسماك.

وأمام البحر يظفر صيادو األسماك بالبهجة والسمك والصبر 

أيضا، حيث أكد كثير منهم لمراسل األناضول أنها الهواية 

التي عّلمتهم الصبر.

طفلة بـ »24« إصبعًا

سّجل مستشفى عراقي، اإلثنين، والدة طفلة بستة أصابع في 

كل يد وقدم بإجمالي 24 إصبعًا.

وذكرت دائرة صحة الرصافة في العاصمة العراقية بغداد، في 

بيان، أن الوالدة حدثت في مستشفى »فاطمة الزهراء« وهي من 

الحاالت النادرة.

بدورها، قالت الطبيبة المشرفة على الوالدة نغم النداوي، 

بحسب البيان، إّن »الطفلة ولدت بحالة صحية جّيدة وال تعاني 

من أي مشاكل«.

وأضافت أن »الوالدة حدثت بشكل طبيعي دون تداخل جراحي«، 

مشيرة إلى أّن »مثل هذه الحاالت تعود إلى اختالف جيني بين 

الوالدين«.

ســـاللـــة نـــادرة

ثروة حيوانية هائلة توجد بالجزائر يتربع على عرشها 

مختلف أنواع األغنام، إال أن واحدا منها يصارع البقاء ويقاوم 

االنقراض.

»الدغمة« التي عرفتها أجيال السبعينيات والثمانينيات 

من القرن الماضي صورة منقوشة في العملة الجزائرية 

»الدينار« من فئة 20 سنتيمًا النقدية، والتي كان يسميها 

الجزائريون بـ»4 دورو« فصيلة تقاوم االنقراض. الساللة 

النادرة من األغنام تعد من أفضل سالالت الغنم في العالم 

وموطنها األصلي الجزائر، وكما عانت في القرن الـ19 من 

»تهريب« االحتالل الفرنسي، فهي ال تزال تقاوم منذ أكثر 

من 4 عقود. وتحصي الجزائر، وفق إحصائيات رسمية، 

نحو 28 مليون رأس غنم، وأكثر من مليون رأس بقر، و5 

ماليين رأس ماعز، وأكثر من 50 ألف رأس من الخيول 

بمختلف سالالتها.

ويصف مربو المواشي في الجزائر ساللة »الدغمة« 

بـ»الساللة االقتصادية«، ويعتبرونها »صديقة المّوال« 

في إشارة إلى مربي المواشي. ويعزون ذلك إلى أن ساللة 

»الدغمة« »تكتفي بالمرعى فقط« عكس األنواع الحالية 

من الغنم التي تتطلب كميات كبيرة من األعالف. 

و»الدمغة« أيضا ساللة »واّلدة« وفق األخصائيين في 

البيطرة، إذ إنها تنجب بين خروفين إلى 4 خراف كل 14 

شهرا، خصوصًا إذا كانت في بيئتها األصلية.

منـظــر فـريــد
له تاريخ تتناقله األجيال عبر السنين، »برج غالطة« ذاك المعلم 

الشامخ في اسطنبول كأنه يروي للناظرين إليه أو زائريه قصة 

مدينة هاربة من التاريخ. يقع البرج في منطقة »بي أوغلو« في 

الطرف األوروبي من إسطنبول، ويطّل على أجمل وأبرز المعالم 

التاريخية في المدينة.

وبحسب المراجع التاريخية التي تعود لعهد الدولة العثمانية، 

فقد نجح العالم التركي »هزارفن أحمد شلبي« عام 1638 في 

الطيران من فوق سطح البرج، وصواًل إلى منطقة »ُأوسكودار« في 

الطرف اآلسيوي للمدينة.

ووفقًا للمصادر، فقد قطع العالم التركي حينها نحو 3358 مترًا 

معتمدًا على أجنحة صناعية رّكبها على جسده، فشّكلت هذه 

التجربة الناجحة بدايًة للتجارب اإلنسانية في مجال الطيران.

ويتيح برج غالطة لزائريه االستمتاع برؤية بانورامية للمدينة 

ينصح بعدم تفويتها.

هذه الميزة أبقت البرج بوصلة للسائحين الراغبين في مشاهدة 

سحر اسطنبول التاريخي، ومعلمًا سياحيًا ممّيزًا، فهو من أقدم 

وأجمل أبراج المدينة، حيث يعود تشييده إلى العصور الوسطى.

الخـاليــا السـرطانـيــة تنشـــط أثــنـــاء النـــــوم
الثدي  في  السرطانية  الخاليا  أن  حديثة  علمية  دراسة  أكدت 

ثانوية  أورام  إلى  الحقا  وتتحول  الدم  مجرى  في  تتحرك  التي 

يغير  قد  ما  وهو  المرضى،  نوم  أثناء  أساسا  وتستيقظ  تنشط 

طريقة اكتشاف وعالج المرض مستقبال.

المعهد  في  البحثي  الفريق  أجراها  التي  لالختبارات  ووفقا 

30 مريضة سرطان  الفدرالي للتكنولوجيا في زيوريخ على نحو 

األورام تفرز مزيدا  أن  ثدي ومجموعة من فئران التجارب، وجدوا 

الخاليا  أن  كما  المريض،  ينام  عندما  السرطانية  الخاليا  من 

بوتيرة  وتتزايد  تنقسم  ليال،  األصلي  الورم  عن  تنفصل  التي 

أسرع مما يزيد من احتماالت تحولها إلى أورام ثانوية.

وقال نيكوال أسيتو، طبيب السرطان في المعهد وقائد الدراسة: 

»إنه عندما ينام مريض السرطان تستيقظ األورام، ونحن نعلم 

في اآلن أكثر من أي وقت مضى ما يحدث 

أن  ويجب  مختلفة  أوقات 

أفضل،  العالج  يكون 

معظم  إن  حيث 

السرطان  عالجات 

مصممة  ليست 

الستهداف الخاليا السرطانية في وقت محدد«.

وأضاف: »أن الدراسة أثبتت أن انفصال الخاليا السرطانية من 

الهرمون  وهو  الميالتونين،  مثل  لهرمونات  يخضع  األصلي  الورم 

المسؤول عن تغير إيقاع الجسم ما بين ساعات الليل والنهار«.

شيوعا،  السرطانات  أنواع  أكثر  الثدي  سرطان  مرض  ويعتبر 

العالم،  في  سنويا  شخص  مليون   2.3 نحو  به  يصاب  حيث 

بحسب بيانات منظمة الصحة العالمية، وتتزايد فرص شفاء 

المرضى إذا ما تم اكتشاف المرض مبكرا، غير أن الذين يتأخر 

اإلصابة  احتماالت  لديهم  تتزايد  بالمرض  إصابتهم  تشخيص 

الورم  انتقال  بمعنى  الثانوية،  السرطانية  باألورام 

آخر،  إلى  عضو  من  السرطاني 

اسم  عليها  يطلق  ما  وهو 

)االنبثاث(.

شبكة لسرقة الساعات
تمكنت السلطات الفرنسية من تفكيك »شبكة دولية« 

متخصصة في إعادة بيع ساعات فاخرة مسروقة في 

جنوب فرنسا، بحسب ما ُأفيد االثنين خالل مؤتمر 

صحفي للقضاء والشرطة. 

وُيشتبه في ضلوع تسعة أشخاص في هذه التجارة 

الواسعة التي أدت إلى فتح تحقيق قضائي في قضايا 

تكوين »جمعية اشرار« و»عصابة منظمة إلعادة بيع 

مسروقات« و»غسل األموال«.

ووجهت الئحة اتهام إلى خمسة من هؤالء بينهم أربعة 

أودعوا السجن، وُسِجن أربعة منهم وأحيل اثنان على 

قاض، بحسب ما ورد في مؤتمر صحفي مشترك 

لمسؤولي الشرطة القضائية في نيس والنيابة العامة 

في مرسيليا في جنوب شرق فرنسا. كذلك تم إصدار 

مذكرتي توقيف أوروبيتين ضد شخصين مقيمين في 

بلجيكا.

وأوضح قائد الشرطة القضائية في نيس فلوران ميون 

أن التحقيقات التي بدأت في صيف 2021 كشفت عن 

»منظمة إجرامية واسعة النطاق لديها وسائل لبيع 

المنتجات الفاخرة على نطاق واسع«.

وأضاف أن »مئات الساعات« ُسرقت بعدة مدن أوروبية 

ُيعتَقد أن قيمتها تراوح بين عشرة آالف و400 ألف يورو. 


