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قطر ملتزمة بمساعدة لبنان
وزير الخارجية يبحث مع بري العالقات والقضايا ذات االهتمام المشترك

عالقاتنا بالسنغال عميقة
وزير المواصالت:

رئيس األركان يلتقي نظيره الفرنسي
استعراض التعاون العسكري

قائد الجيش اللبناني: قطر سباقة في الوقوف إلى جانبنا

صاحب السمو يهنئ رؤساء الصومال ورواندا وبوروندي والحاكمة العامة لكندا

الخليفي:
مساندة 
خططه 
التنموية 

ودعمه صحيًا 
وتعليميًا

منح 
للبنانيين 

وفلسطينيين 
وسوريين 

في الجامعات 
اللبنانية

رئيس  بري،  نبيه  السيد  سعادة  اجتمع  قنا-  بيروت- 

مجلس النواب في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، أمس، 

مع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب 

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وذلك خالل الزيارة 

التي يقوم بها سعادته إلى بيروت حاليًا لحضور االجتماع 

التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي دعا إليه لبنان.

الثنائي  التعاون  عالقات  استعراض  االجتماع  خالل  جرى 

بين البلدين، وعدد من القضايا ذات االهتمام المشترك.

صالح  بن  عبدالعزيز  بن  محمد  الدكتور  سعادة  ونوه 

اإلقليمية،  للشؤون  الخارجية  وزير  مساعد  الخليفي، 

بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد 

دولة  من  مساهمة  لتقديم  المفدى،  البالد  أمير  ثاني،  آل 

اللبناني،  للجيش  دعما  دوالر  مليون   »60« بقيمة  قطر 

مؤكدا أن قطر لن تألو جهدا في مساعدة الشعب اللبناني 

الشقيق.

وقال سعادته، في مقابلة مع تليفزيون »M TV« اللبناني، 

إن هذه المساعدات تأتي أيضا انطالقا من التزام دولة قطر 

الشعب  مع  ووقوفا  اللبنانية،  الجمهورية  تجاه  الثابت 

اللبناني الشقيق.

للشؤون  الخارجية  وزير  مساعد  لفت  الصدد،  هذا  وفي 

ومساهماته  للتنمية  قطر  صندوق  جهود  إلى  اإلقليمية، 

العديدة للبنان، والتي من بينها ما يتصل بالشق الصحي 

التنموية  للخطط  ومساندته   ،»19 »كوفيد  معالجة  في 

وكذلك  لبنان،  إلى  تقديمها  على  الصندوق  يحرص  التي 

المدارس،  من  عدد  بناء  في  التعليمي  بالشق  يتعلق  ما 

وفلسطينيين  لبنانيين  لطالب  المنح  من  عدد  وتقديم 

وسوريين في الجامعات اللبنانية.

عن  عون  جوزيف  العماد  اللبناني  الجيش  قائد  وأعرب 

حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب  لحضرة  شكره 

للجيش  سموه  دعم  على  المفدى،  البالد  أمير  ثاني،  آل 

اللبناني.

الجيش  عن  صدر  بيان  أورده  له  تصريح  في  عون،  وأكد 

اللبناني، أن تقديم دولة قطر دعما بمبلغ »60« مليون دوالر 

لبنان  تجاه  قطر  دولة  التزام  يعكس  اللبناني  للجيش 

وشعبه وجيشه، الفتا إلى أن دولة قطر كانت دوما سباقة 

في الوقوف إلى جانب لبنان، وبخاصة الجيش.

داكار- قنا- أشاد سعادة السيد جاسم بن سيف 

العالقات  بعمق  المواصالت،  وزير  السليطي، 

السنغال،  وجمهورية  قطر  دولة  بين  الثنائية 

مشيرا إلى أنها تسير نحو االرتقاء بها لمستويات 

متقدمة، ال سيما في مجال الطيران المدني.

التليفزيون  مع  مقابلة  في  سعادته،  وأوضح 

تدريبية  منحا  تقدم  قطر  دولة  أن  السنغالي، 

للعاملين في مجال الطيران المدني في السنغال، 

من خالل برنامج التعاون القطري - اإلفريقي، الذي 

تنظمه الهيئة العامة للطيران المدني، بالتنسيق 

والتعاون مع المفوضية اإلفريقية للطيران المدني 

.AFCAC

الدوحة- قنا- التقى سعادة الفريق الركن 

)طيار( سالم بن حمد بن عقيل النابت، 

رئيس أركان القوات المسلحة، سعادة 

الفريق أول تييري بوركار، رئيس األركان 

الفرنسي، والوفد المرافق له، الذي يزور 

البالد حاليا.

جرى خالل اللقاء مناقشة المواضيع ذات 

االهتمام المشترك، واستعراض عالقات 

التعاون العسكري بين الجانبين وسبل 

تعزيزها وتطويرها.

وتضمن اللقاء توقيع محضر اجتماع 

اللجنة العليا المشتركة القطرية - 

الفرنسية في دورتها الثالثة والعشرين، 

حيث قام بالتوقيع من الجانب القطري 

سعادة رئيس أركان القوات المسلحة، 

ومن الجانب الفرنسي، سعادة الفريق أول 

تييري بوركار.

وشملت أعمال االجتماع االتفاق على العديد 

من األنشطة والتمارين المشتركة، 

بجانب تبادل الخبرات التي ستسهم في 

تعزز التعاون بين البلدين الصديقين.

قانونيون ومواطنون أشادوا بتصدر مؤشر السالم 

السفير عمرو الشربيني لـ $: 

استراتيجية أمنية رائدة

رؤى مشتركة لقطر ومصر

الشربيني، سفير جمهورية  السيد عمرو  أكد سعادة 

مصر العربية لدى الدوحة، أن زيارة حضرة صاحب 

السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البالد 

المفدى، إلى مصر شكلت ُمنعطًفا هاًما في مسيرة 

فإن  وبالتأكيد  القطرية،   - المصرية  العالقات 

األخوية  العالقات  على  إيجاًبا  ستنعكس  نتائجها 

أتوقع  التي  المقبلة،  الفترة  البلدين خالل  بين 

والتنسيق المشترك  التعاون  أن تشهد مزيدا من 

البلدين  المجاالت بما يحقق مصلحة  في كافة 

العربية،  أمتنا  ومصالح  الشقيقين  والشعبين 

مشيرا إلى أن لدى القيادتين في البلدين رؤى 

واإلقليمية  العربية  القضايا  حيال  مشتركة  سياسية 

مزيًدا  القادمة  الفترة  ستشهد  وبالتأكيد  والدولية، 

والتشاور. التنسيق  من 

$ إن  وقال السفير المصري في تصريحات لـ 

والتعاون  التنسيق  إلى تعزيز عالقات  الزيارة هدفت 

المشترك، ومن المتوقع أن تليها خطوات في هذا 

االتجاه، وتوقع أن تشهد المرحلة القادمة المزيد من 

المختلفة.  بأشكاله  االقتصادي  التعاون 

تنسيق المواقف بما يساهم 
في تعزيز العمل العربي 

خطوات متوقعة لالرتقاء 
بمستوى التعاون المشترك

   كتب         كرم الحليوي 

بالدراجات  الطلبات  توصيل  العمل  وزارة  حظرت 

ويستمر  أمس  بدأ  بقرار  الظهيرة،  فترة  خالل  النارية 

القرار  مع  تماشيًا  وذلك  المقبل،  سبتمبر   »15« حتى 

باإلجهاد  الخاص   ،»2021« لسنة   »17« رقم  الوزاري 

خالل  العمال  عمل  منع  على  ينص  والذي  الحراري، 

الساعة  وحتى  صباحا   »10:00« الساعة  من  الفترة 

»3:30« عصرًا.

الواجب  الجديدة  اإلجراءات  بشأن  التعميم  يأتي 

التوصيل  عمال  إصابة  خطر  من  للتقليل  اتباعها 

)سائقي الدراجات( باإلجهاد الحراري.

توصيل الطلبات 
بالسيارات نهارا

   كتب         محمد الجعبري 

   كتب         محمد أبوحجر 

استراتيجية  أن  والمواطنين  القانونيين  من  عدد  أكد 

على  واألمان  األمن  تعزيز  إلى  الرامية  الداخلية  وزارة 

تتصدر  قطر  دولة  جعل  في  نجحت  الدولة  مستوى 

قائمة دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا لعام »2022«، 

قطر،  دولة  أن   ،$ لـ  رأي  استطالع  خالل  وأضافوا، 

وذلك  العالم،  في  وأمانا  أمنا  الدول  أكثر  من  وبحق، 

عن  فضاًل  طموحة،  أمنية  سياسة  اعتماد  بسبب 

العصر،  جرائم  لمواكبة  الجنائية  التشريعات  تطوير 

لمعالجة  الجرائم  أسباب  لمعرفة  العلمي  النهج  واتباع 

على  األمنية  والكوادر  العناصر  تدريب  وكذلك  جذورها، 

من  هو  الذي  المتوارث  باألمان  ونوهوا  مستوى،  أعلى 

طبيعة المجتمع القطري العريق.

»الداخلية« حريصة 
على تطوير الكفاءات 

سن القوانين لمحاربة 
الجرائم المستحدثة

الدوحة- قنا- وجه مصرف قطر 

المركزي، أمس، كافة البنوك بالبدء في 

طيلة  المحلية  الحواالت  طلبات  تنفيذ 

أيام األسبوع، بما في ذلك إجازة نهاية 

األسبوع.

يأتي ذلك في إطار سعي مصرف 

البنوك  دور  المركزي لتفعيل  قطر 

أفضل  المالية في توفير  والمؤسسات 

لعمالئهم. الخدمات 

الحواالت المحلية 
على مدار األسبوع

بتوجيه من المصرف 
المركزي للبنوك

توقيع محضر اجتماع اللجنة العليا المشتركة
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بمناسبة ذكرى استقالل بالده

صاحب السمو
يهنئ الرئيس الصومالي

الدوحة - قنا ــ بعث حضرة صاحب السمو 

البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ 

فخامة  أخيه  إلى  تهنئة  برقية  المفدى 

رئيس  محمود  شيخ  حسن  الرئيس 

الشقيقة،  الفيدرالية  الصومال  جمهورية 

بمناسبة ذكرى استقالل بالده.

بمناسبة ذكرى استقالل بالده

صاحب السمو
يهنئ رئيس بوروندي

صاحب  حضرة  بعث  ــ  قنا   - الدوحة 

ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو 

إلى  تهنئة  برقية  المفدى  البالد  أمير 

ندايشيمي،  ايفاريست  الرئيس  فخامة 

بمناسبة  بوروندي،  جمهورية  رئيس 

ذكرى استقالل بالده.

جرى استعراض عالقات التعاون العسكري بين الجانبين

رئيس األركان يلتقي نظيره الفرنسي
الفريق  سعادة  التقى  ــ  قنا   - الدوحة 

عقيل  بن  حمد  بن  سالم  )طيار(  الركن 

المسلحة  القوات  أركان  رئيس  النابت 

سعادة الفريق أول تييري بوركار رئيس 

األركان الفرنسي والوفد المرافق له الذي 

يزور البالد حاليا. 

جرى خالل اللقاء مناقشة المواضيع ذات 

عالقات  واستعراض  المشترك  االهتمام 

الجانبين  بين  العسكري  التعاون 

وسبل تعزيزها وتطويرها.

اجتماع  محضر  توقيع  اللقاء  وتضمن 

القطرية  المشتركة  العليا  اللجنة 

الفرنسية في دورتها الثالثة والعشرين، 

القطري  الجانب  من  بالتوقيع  قام  حيث 

سعادة رئيس أركان القوات المسلحة، 

الفريق  سعادة  الفرنسي،  الجانب  ومن 

أول تييري بوركار.

على  االتفاق  االجتماع  أعمال  وشملت 

والتمارين  األنشطة  من  العديد 

الخبرات  تبادل  بجانب  المشتركة، 

بين  التعاون  تعزز  في  ستسهم  التي 

الصديقين. البلدين 

العليا  اللجنة  اجتماع  أن  يذكر 

يعقد  الفرنسية  القطرية  المشتركة 

وفي  البلدين.   بين  بالتناوب  سنويا 

األركان  رئيس  سعادة  قام  اللقاء،  ختام 

الركن  العميد  من  كل  بمنح  الفرنسي 

رئيس  السليطي  صالح  عبدالعزيز 

العسكري،  الدولي  التعاون  هيئة 

عبدالله  سالم  )طيار(  الركن  والعميد 

بن  محمد  الزعيم  كلية  قائد  الدوسري 

عبدالله العطية الجوية وسام الميدالية 

تقديرا  الوطني  للدفاع  الذهبية 

البناءة  للعالقات  ونظرا  لجهودهما، 

والجمهورية  قطر  دولة  بين  واإليجابية 

من  عدد  اللقاء  حضر  الفرنسية.  

القطري  الجانبين  من  الضباط  كبار 

والفرنسي.

توقيع محضر اجتماع اللجنة العليا 
المشتركة القطرية الفرنسية

نائب األمير
 يهنئ الرئيس الصومالي

الدوحة- قنا- بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل 

ثاني، نائب األمير، برقية تهنئة، إلى فخامة الرئيس 

حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال 

الفيدرالية الشقيقة، بمناسبة ذكرى استقالل بالده.

نائب األمير يهنئ
 الحاكمة العامة لكندا
الدوحة- قنا ــ  بعث سمو الشيخ عبدالله بن 

حمد آل ثاني، نائب األمير، برقية تهنئة، إلى 

فخامة السيدة ماري سيمون الحاكمة العامة 

لكندا، بمناسبة ذكرى يوم كندا.

نائب األمير 
يهنئ رئيس بوروندي

الدوحة - قنا - بعث سمو الشيخ عبدالله بن 

حمد آل ثاني، نائب األمير، برقية تهنئة إلى فخامة 

الرئيس ايفاريست ندايشيمي، رئيس جمهورية 

بوروندي، بمناسبة ذكرى استقالل بالده.

نائب األمير 
يهنئ رئيس رواندا

الدوحة - قنا - بعث سمو الشيخ عبدالله بن 

حمد آل ثاني، نائب األمير، برقية تهنئة إلى 

فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية 

رواندا، بمناسبة ذكرى استقالل بالده.

رئيس الوزراء
يهنئ نظيره الصومالي
الدوحة - قنا - بعث معالي الشيخ خالد بن خليفة 

بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير 

الداخلية، برقية تهنئة إلى دولة السيد حمزة عبدي 

بري رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية 

الشقيقة، بمناسبة ذكرى استقالل بالده.

رئيس الوزراء
يهنئ نظيره الكندي

الدوحة - قنا - بعث معالي الشيخ خالد بن 

خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس 

الوزراء ووزير الداخلية، برقية تهنئة إلى دولة 

السيد جاستن ترودو رئيس وزراء كندا، 

بمناسبة ذكرى يوم كندا.

رئيس الوزراء
يهنئ نظيره البوروندي

الدوحة - قنا ــ بعث معالي الشيخ خالد بن خليفة 

بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء 

ووزير الداخلية، برقية تهنئة إلى دولة السيد آالن 

غيوم بونيوني رئيس وزراء جمهورية بوروندي، 

بمناسبة ذكرى استقالل بالده.

رئيس الوزراء
يهنئ نظيره الرواندي

الدوحة - قنا - بعث معالي الشيخ خالد بن 

خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس 

الوزراء ووزير الداخلية، برقية تهنئة إلى دولة 

الدكتور إدوارد نجرينتي رئيس وزراء جمهورية 

رواندا، بمناسبة ذكرى استقالل بالده.

بما يحقق السالم  لصالح شعوب العالم.. 
قطر تدعم تسوية النزاعات بالطرق السلميةنائب رئيس الشورى:

حمدة  الدكتورة  سعادة  أكدت  ــ  قنا   - باكو 

مجلس  رئيس  نائب  السليطي،  حسن  بنت 

الشورى، على موقف دولة قطر الرامي لتسوية 

وعبر  السلمية  بالطرق  والصراعات  النزاعات 

متعدد  الدولي  العمل  في  الفاعلة  المشاركة 

واالستقرار  واألمن  السالم  يحقق  بما  األطراف، 

والتنمية لصالح شعوب العالم.

ألقتها  التي  الكلمة  في  سعادتها  وأضافت 

المشارك  الشورى  مجلس  وفد  ترؤسها  خالل 

الشبكة  لمؤتمر  الثاني  اليوم  فعاليات  في 

والمنعقد  االنحياز  عدم  لحركة  البرلمانية 

»لقد  باكو:  األذربيجانية  العاصمة  في  حالًيا 

الوساطات  من  العديد  قطر  دولة  استضافت 

موثوق  كوسيط  وتمكنت  والدولية،  اإلقليمية 

آخرها  كان  النزاعات،  من  العديد  حل  من  به 

عبر  األفغانية  األزمة  حل  في  البارز  الدور 

الفصائل  مختلف  بين  المحادثات  استضافة 

بجهود  وأعقبتها  المتحدة،  والواليات  األفغانية 

المواطنين  من  اآلالف  وإيواء  إخالء  في  جبارة 

لنقل  جوي  جسر  وتسيير  واألجانب،  األفغان 

التأكيد  مع  األفغاني،  للشعب  اإلغاثة  مواد 

المساعدات  استمرار  ضرورة  على  المستمر 

الخالف  عن  وفصله  الشعب  لهذا  اإلنسانية 

السياسي«.

ظل  في  يأتي  اللقاء  هذا  أن  إلى  وأشارت 

تطورات  من  الدولية  العالقات  تشهده  ما 

متسارعة، ومن توترات ونزاعات وحروب وعدم 

استقرار، وما يواجهه العالم من هجرات ونزوح، 

األمر الذي يهدد األمن والسلم الدوليين.

وشددت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى 

من  المشترك  والعمل  التعاون  أهمية  على 

واالستقالل  التحرر  نحو  الكفاح  استكمال  أجل 

في  الفتة  واجتماعًيا،  واقتصادًيا  سياسًيا 

الشعب  له  يتعرض  ما  إلى  السياق،  هذا 

الفلسطيني، قائلة: »بالرغم من كفاح الشعب 

في  عقود  سبعة  منذ  المستمر  الفلسطيني 

المحتل  يزال  ال  المباركة،  فلسطين  أرض 

وال  الدولية،  وبالشرعية  بالقوانين  آبه  غير 

يستجيب لدعوات ونداءات المجتمع المدني. 

وظل قادة وأعضاء حركة عدم االنحياز يؤكدون 

الثماني  قممها  عبر  القضية  من  مواقفهم 

الفلسطينية  الدولة  بإقامة  ويطالبون  عشرة، 

المستقلة في حدودها المعترف بها شرعًا«.

حسن  بنت  حمدة  الدكتورة  سعادة  ونوهت 

في  كأعضاء  البرلمانيين  بدور  السليطي 

الدور  هذا  أن  مبينة  االنحياز،  عدم  حركة 

بين  داخلًيا  والتكاتف  بالتعاون  إال  يثمر  لن 

الداعم  الموقف  على  مؤكدة  الحركة،  أعضاء 

البيانات  تتصدر  ظلت  التي  العادلة  للقضايا 

والسمو  الفخامة  أصحاب  لقمم  الختامية 

»وعلى  االنحياز،  عدم  حركة  ووفود  دول  رؤساء 

اليوم  تشهد  التي  الفلسطينية  القضية  رأسها 

السالم  مساعي  عن  وعزوفًا  خطيرًا،  تصعيدًا 

أوضاعه  بسبب  المحتل،  الكيان  قبل  من 

السياسية الداخلية، ومنافساته الحزبية«. 

الشبكة  سعادتها  دعت  كلمتها،  ختام  وفي 

الحركة،  لقمم  الختامية  البيانات  تبني  إلى 

باكو  لقمة  الختامي  البيان  خاص  وبوجه 

ضرورة  على  بحزم  أكد  والذي  عشرة  الثامنة 

الحل السلمي للمنازعات وعدم استخدام القوة 

ظل  الذي  المبدأ  وهو  باستخدامها،  التهديد  أو 

الشيخ تميم بن حمد  السمو  حضرة صاحب 

آل ثاني أمير البالد المفدى )حفظه الله( يطالب 

أعضاء  طالبت  كما  ملزمًا،  قانونًا  بجعله 

وخاصة  القمم،  بمخرجات  بااللتزام  الحركة 

األديان  الحترام  الداعية  بالبنود  يتعلق  فيما 

الدينية  والمقدسات  للرموز  اإلساءة  وعدم 

للشعوب.

من جهة أخرى، اجتمعت سعادة نائب رئيس 

مع  المؤتمر،  هامش  على  الشورى،  مجلس 

سعادة السيدة فانيسا يونيث مونتيرو لوبيز 

بجمهورية  الوطنية  الجمعية  رئيس  نائب 

عبدالله  شاخوان  الدكتور  وسعادة  فنزويال 

العراقي  النواب  مجلس  رئيس  نائب  احمد 

رئيس  نائب  نجي  سيدي  السيد  وسعادة 

كل  غامبيا،  جمهورية  في  الوطني  المجلس 

على حدة.

مجاالت  مناقشة  االجتماعات  خالل  جرى 

التعاون وتوطيد العالقات بين مجلس الشورى 

عدد  إلى  التطرق  تم  كما  البرلمانات،  وهذه 

أعمال  جدول  على  المدرجة  الموضوعات  من 

السيد  سعادة  االجتماعات  حضر  المؤتمر.  

يوسف بن علي الخاطر وسعادة السيد ناصر 

الشورى،  مجلس  عضوا  النعيمي  محمد  بن 

الحنزاب  عبدالله  بن  فيصل  السيد  وسعادة 

سفير دولة قطر لدى باكو.

السليطي ناقشت مجاالت التعاون وتوطيد العالقات البرلمانية مع عدد من رؤساء الوفودالقضية الفلسطينية تشهد تصعيدًا وعزوفًا عن مساعي السالم من الكيان المحتل

الـدولــة تمكـنـــت كـــوسـيـــط مــــوثـــوق بـــه من حـــل العـديـــد من النزاعات

بمناسبة ذكرى يوم كندا

صاحب السمو يهنئ 
الحاكمة العامة لكندا

الدوحة - قنا - بعث حضرة 

الشيخ  السمو  صاحب 

أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم 

تهنئة  برقية  المفدى  البالد 

ماري  السيدة  فخامة  إلى 

العامة  الحاكمة  سيمون 

يوم  ذكرى  بمناسبة  لكندا، 

كندا.

بمناسبة ذكرى استقالل بالده

صاحب السمو يهنئ رئيس رواندا
ـ بعث حضرة صاحب السمو الشيخ  الدوحة - قناـ 

برقية  المفدى  البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم 

رئيس  كاغامي  بول  الرئيس  فخامة  إلى  تهنئة 

جمهورية رواندا، بمناسبة ذكرى استقالل بالده.
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جرى استعراض عالقات التعاون الثنائي بين البلدين

بري يجتمع مع وزير الخارجية

السيد  سعادة  اجتمع   - قنا  بيروت- 

في  النواب  مجلس  رئيس  بري  نبيه 

الجمهورية اللبنانية الشقيقة، أمس، مع 

آل  عبدالرحمن  بن  محمد  الشيخ  سعادة 

وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  ثاني 

يقوم  التي  الزيارة  خالل  وذلك  الخارجية، 

لحضور  حاليًا  بيروت  إلى  سعادته  بها 

الخارجية  لوزراء  التشاوري  االجتماع 

العرب الذي دعت إليه لبنان.

عالقات  استعراض  االجتماع،  خالل  جرى 

من  وعدد  البلدين،  بين  الثنائي  التعاون 

القضايا ذات االهتمام المشترك.

محمد  الدكتور  سعادة  نوه  جانبه  ومن   

بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي مساعد 

اإلقليمية،  للشؤون  الخارجية  وزير 

بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ 

تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى، 

 60 بقيمة  قطر  دولة  من  مساهمة  لتقديم 

مليون دوالر دعما للجيش اللبناني، مؤكدا 

أن قطر لن تألو جهدا في مساعدة الشعب 

اللبناني الشقيق دائما وفي جميع األوقات.

تليفزيون  مع  مقابلة  في  سعادته،  وقال 

المساعدات  هذه  إن  اللبناني،   »M TV«

قطر  دولة  التزام  من  انطالقا  أيضا  تأتي 

ووقوفا  اللبنانية  الجمهورية  تجاه  الثابت 

مع الشعب اللبناني الشقيق.

وزير  مساعد  لفت  الصدد،  هذا  وفي 

جهود  إلى  اإلقليمية،  للشؤون  الخارجية 

ومساهماته  للتنمية  قطر  صندوق 

ما  بينها  من  والتي  لبنان،  إلى  العديدة 

معالجة  في  الصحي  بالشق  يتصل 

ومساندته   ،»19  - »كوفيد  كورونا 

للخطط التنموية التي يحرص الصندوق 

ما  وكذلك  لبنان،  إلى  تقديمها  على 

يتعلق بالشق التعليمي في بناء عدد من 

لطالب  المنح  من  عدد  وتقديم  المدارس، 

في  وسوريين  وفلسطينيين  لبنانيين 

الجامعات اللبنانية.

قطر  دولة  شكر  عن  الخليفي،  وأعرب 

على  الشقيقة،  اللبنانية  للجمهورية 

االجتماع  الستضافة  الكريمة  دعوتها 

التشاوري لوزراء الخارجية العرب، مؤكدا 

االجتماع،  هذا  في  المشاركة  أهمية 

على  دائما  قطر  دولة  حرص  على  مشددا 

التشاورية،  العربية  القمم  المشاركة في 

مناقشة  جلسات  عن  عبارة  هي  والتي 

وعلى  العربية  القضايا  من  كبير  لعدد 

رأسها القضية الفلسطينية.

العماد  اللبناني  الجيش  قائد  أعرب   كما 

صاحب  لحضرة  شكره  عن  عون  جوزيف 

السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير 

للجيش  سموه  دعم  على  المفدى  البالد 

له  تصريح  في  عون،  وأكد  اللبناني. 

اللبناني،  الجيش  عن  صدر  بيان  أورده 

60 مليون  أن تقديم دولة قطر دعما بمبلغ 

دوالر للجيش اللبناني يعكس التزام دولة 

قطر تجاه لبنان وشعبه وجيشه، مشددا 

لدعم  مخصصة  المساعدة  هذه  أن  على 

عناصر الجيش. 

قطر  دولة  أن  إلى  الجيش  قائد  ولفت   

جانب  إلى  الوقوف  في  سباقة  دوما  كانت 

منذ  بادرت  إذ  الجيش،  وبخاصة  لبنان، 

غذائية  مساعدات  بإرسال  عام  نحو 

شهرية إلى المؤسسة العسكرية في ظل 

االقتصادية  األزمة  تداعيات  من  معاناتها 

التي يمر بها لبنان. 

 وكذلك أشادت  السفيرة فرح بري القائم 

بأعمال السفارة اللبنانية بدعم دولة  قطر 

اللبناني وكان  والمستمر للجيش  الدائم 

آخرها تقديم مبلغ 60 مليون دوالر .

العالقات  تاريخ  إن  بري  السفيرة  وقالت 

بعشرات  يحفل  اللبنانية  القطرية 

لدعم  قطر  دولة  بها  قامت  التي  المبادرات 

لبنان حكومة وشعبا وجيشا في مختلف 

والمادية  والمعنوية  السياسية  المجاالت 

الروابط  عمق  تعكس  والتي  واللوجستية 

البلدين  بين  المميزة  والعالقات  األخوية 

الشقيقين والصديقين.

 وأعربت سعادة السفيرة عن فائق الشكر 

السمو  صاحب  حضرة  لمقام  والتقدير 

تجاه  واألخوية  اإلنسانية  مبادرته  على 

لبنان  بمساعدة  واهتمامه  وحرصه  لبنان 

على تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها.

زيارة  بأهمية  بري  السفيرة  وأشادت 

لبنان  إلى  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب 

رؤساء  مع  أجراها  التي  والمحادثات 

وحكومة  النيابي  والمجلس  الجمهورية 

أن  إلى  مشيرة  األعمال،  تصريف 

المحادثات تعكس الحرص القطري على 

استقرار لبنان وإخراجه من أزمته.

الخليفي: قطر لن تألو جهدا في مساعدة الشعب اللبناني الشقيق

حريصون على المشاركة 
في القمم العربية التشاورية

عون يثمن مساهمة قطر 
في دعم الجيش اللبناني

يبلغ عددهم »247« طالًبا بمدارس الدمج والمتخصصة

ر إمكاناتها لخدمة الطالب الصم
ِّ
سخ

ُ
»التربية« ت
أكدت وزارة التربية والتعليم على اهتمامها 

الخاصة  االحتياجات  ذوي  من  بالطالب 

على  تعمل  وأنها  الدولة،  مدارس  بجميع 

هذه  لخدمة  اإلمكانات  جميع  تسخير 

تأهيلهم  على  والعمل  الطالب  من  الفئة 

ليكونوا عناصر فاعلة في المجتمع تساهم 

إلى  الفتة  وخدمتها،  الدولة  تنمية  في 

من  وطالبة  طالًبا   )247( من  ألكثر  رعايتها 

الدمج  مدارس  في  ة 
َّ

السمعي اإلعاقة  طلبة 

فئات  إن  وقالت  المتخصصة.  والمدارس 

بالمدارس  الموجودة  السمعية  اإلعاقة 

الحسي  السمعي  الضعف  )فئة  تشمل: 

زارعي  المتوسط،  إلى  البسيط  العصبي 

القوقعة، والصم الذين يقتصر وجودهم في 

تحرص  حيث  السمعية(،  التربية  مجمع 

السمعية  اإلعاقة  طلبة  دعم  على  الوزارُة 

في  لهم  الخدمات  مختلف  توفير  خالل  من 

الدمج،  ومدارس  الحكومية،  المدارس 

والمدارس المتخصصة، كما حرصت على 

التربية  بمجمع  متنوعة  أنشطة  تفعيل 

السمعية )بنين وبنات( خالل الفترة من 24-

27/ 4/ 2022م. وتقدُم وزارُة التربية والتعليم 
لطلبة  متعددة  خدمات  العالي  والتعليم 

اإلعاقة السمعية، تتمثل في: أواًل: المدارس 

الحكومية  المدارس  تقدم  الحكومية: 

اإلعاقة  ذوي  للطلبة  عة 
ِّ

متنو خدمات 

السمعية )ذوي الضعف السمعي البسيط، 

والمتوسط، وزارعي القوقعة(، حيث تعمل 

خالل  من  الطلبة  احتياجات  تلبية  على 

والترتيبات  العالجية  الخطط  متابعة 

والتسهيالت؛ سواء على مستوى التقييم أو 

البيئة المدرسية أو األنشطة الصفية.

مدرستان  وهما  الدمج:  مدارس  ثانًيا: 

للذكور  إحداهما  ابتدائيتان  حكوميتان 

المكثفة  الخدمات  تقدمان  لإلناث،  واألخرى 

لتحفيز  والداعمة  القوقعة،  زارعي  للطلبة 

ة لهم؛ بما يساعد 
َّ

وتطوير المهارات السمعي

على اندماجهم مع أقرانهم دون أي تحديات.

وهي  الُمتخصصة:  المدارس  ثالًثا: 

اإلعاقة  ذوي  للطلبة  خدماتها  تقدم  مدارس 

)الصم(،  والشديدة  المتوسطة  ة 
َّ

السمعي

التربية  مجمع  مدرسَتي  في  وتتمّثل 

إحداهما  ُخصصت  واللتين  السمعية، 

ولمختلف  لإلناث،  واألخرى  للذكور 

ويتم من خالل هاتين  الدراسية،  المراحل 

التعليمية  الخدمات  تقديم  المدرستين 

مدعومًة باستخدام لغة اإلشارة، وخدمات 

ذوي  للطلبة  واالجتماعي  النفسي  الدعم 

الفنية  الخدمات  أيًضا  السمعية،  اإلعاقة 

األجهزة  جودة  متابعة  خالل  من  السمعية 

السمعية التي يستخدمها الطلبة، كذلك 

لغة  لمهارات  الدوري  التدريب  تقديم 

المدرسي  والكادر  الطلبة  من   
ٍّ

لكل اإلشارة 

التكنولوجيا  أدوات  وتوفير  األمور،  وأولياء 

التواصل  لمهارات  الداعمة  المساعدة 

التعليمية. وللعملية 

وعن التحاق طلبة مجمع التربية السمعية 

مدير  الخاطر،  هنادي  كشفت  بالجامعات 

الموهوبين  ورعاية  الخاصة  التربية  إدارة 

العالي  والتعليم  والتعليم  التربية  وزارة   
َّ

أن

نسب  رفع  على  األخيرة  الفترة  في  عملت 

التربية  مجمع  لطلبة  تقدم  التي  المعايير 

السمعية )بنين/   بنات(؛ وذلك بهدف تنمية 

معارفهم وقدراتهم السمعية، وبالتالي زيادة 

التحاقهم بالجامعات المختلفة وفق قدراتهم 

واحتياجاتهم.

إدارة   
َّ

إن الخاطر:  قالت  السياق؛  هذا  وفي 

قامت  الموهوبين  ورعاية  الخاصة  التربية 

بجامعة  الدمج  مركز  مع  اجتماع  بعقد 

الجامعة  مع  التنسيق  بهدف  وذلك  قطر؛ 

السمعية،  التربية  مجمع  طلبة  الستقبال 

من  بدًءا  بها  بااللتحاق  منه  والراغبين 

العمل  وجاٍر  القادم،  األكاديمي  العام 

واإلدارة؛  الجامعة  بين  التنسيق  على 

مجمع  طلبة  التحاق  تسهيل  بهدف 

قدراتهم  وفق  بالجامعة  السمعية  التربية 

األصم  أسبوع   
َّ

أن ُيذكر  واحتياجاتهم. 

المؤتمر  توصيات  على  بناًء  انطلق  العربي 

العاملة مع  للهيئات  العربي  الثاني لالتحاد 

إلى   24 من  دمشق  في  انعقد  والذي  الصم، 

األسبوع  نفس  وهو   ،1974 أبريل  من   26
الذي اختير أسبوًعا لألصم العربي من كل 

عام، وتنظم خالله الجمعيات والمؤسسات 

العربي  الوطن  في  الصم  برعاية  الخاصة 

للتعريف  وحقوقية  إعالمية  احتفالية 

بحقوق  وللتوعية  منه،  والوقاية  بالصمم 

الصم وقدراتهم ومختلف مشاكلهم.

محمد الجعبري كتب

في مجاالت النقل

قامت بها وحدة الرقابة 

السليطي ينوه بالعالقات 
القطرية - السنغالية

جوالت تفتيشية على 
مساكن حجاج قطر

داكار- قنا- أشاد سعادة السيد جاسم بن 

بعمق  المواصالت  وزير  السليطي  سيف 

وجمهورية  قطر  دولة  بين  الثنائية  العالقات 

السنغال، مشيرا إلى أنها تسير نحو االرتقاء 

مجال  في  سيما  ال  متقدمة  لمستويات  بها 

الطيران المدني.

التليفزيون  مع  مقابلة  في  سعادته،  وأوضح 

السنغالي، أن دولة قطر تقدم منحا تدريبية 

في  المدني  الطيران  مجال  في  للعاملين 

السنغال، من خالل برنامج التعاون القطري 

األفريقي، الذي تنظمه الهيئة العامة للطيران 

المفوضية  مع  والتعاون  بالتنسيق  المدني، 

 ،)AFCAC( المدني  للطيران  األفريقية 

إلى رفع كفاءة  البرنامج يهدف  أن هذا  مبينا 

وتوطيد  األفريقية  بالقارة  البشرية  الموارد 

أطر التعاون مع سلطات الطيران المدني في 

التي  المشتركة  المصالح  وتحقيق  دولها، 

أن  إلى  السياق  هذا  في  ولفت  الطرفين.  تهم 

على  يستحوذون  السنغال  من  المتدربين 

الوزير  سعادة  أكد  كما  األكبر.  النصيب 

تشهد  التي  الدول  من  السنغال  أن  على 

الخدمات  مستوى  وفي  أسواقها  في  اتساعًا 

التي تقدمها في مجال الطيران المدني، بما 

يبشر بمستقبل واعد لها.

بعثة  في  والتفتيش  الرقابة  وحدة  واصلت   

والتفتيش  التفقدية  جوالتها  القطرية  الحج 

قطر  دولة  حجاج  سكن  مقار  على  والمراقبة 

للتأكد من استيفاء كافة الحمالت للشروط 

والمعايير التي وضعتها البعثة لضمان راحة 

وسالمة حجاج قطر.

وأوضح السيد محمد عبدالله الحاي رئيس 

تقوم  الوحدة  أن  والتفتيش  الرقابة  وحدة 

على  ودوري  يومي  بشكل  تفقدية  بجوالت 

مقار سكن الحمالت وتفقد خدماتها ومرافقها 

نظافة  من  التأكد  يتم  حيث  المختلفة، 

المياه  ودورات  المعيشة  غرف  وترتيب 

االشتراطات  مع  وتطابقها  لها،  المخصصة 

الحجاج،  الستقبال  وجاهزيتها  المطلوبة، 

فضال عن دورها في التأكد من سالمة وسائل 

السالمة الخاصة بالحريق.

الجوالت  أن  إلى  الحاي  محمد  السيد  ولفت 

وصولهم  قبل  الحجاج  سكن  على  الميدانية 

تهدف إلى ضمان جاهزية المساكن وجميع 

المرافق والخدمات واستيفاء كامل الشروط 

حيث  القطرية،  الحج  بعثة  حددتها  التي 

لتأمين  جهودها  قصارى  الوحدة  تبذل 

الحجاج،  سكن  في  المالئمة  الظروف  كل 

على  الحجاج  ورضا  راحة  ضمان  ثم  ومن 

الحمالت  قبل  من  لهم  المقدمة  الخدمات 

وأمور  والتغذية  السكن  ناحية  من  سواء 

األمن والسالمة، حيث تواصل وحدة الرقابة 

جوالتها التفتيشية طيلة فترة الحج للتأكد 

االشتراطات  بكافة  الحمالت  التزام  من 

سالمة  ضمان  عن  فضال  سلفا،  المحددة 

الخدمات وتطابقها مع اشتراطات السلطات 

بالمملكة العربية السعودية.

ممثل  السهل،  ناصر  السيد  قام  جهته  من 

بالتأكد  الرقابة  وحدة  عضو  المدني  الدفاع 

الدولة،  لحجاج  السكن  مقار  صالحية  من 

إقامة  مقار  زيارة  أثناء  العمل  يتركز  حيث 

األمن  لعوامل  استيفائها  على  الحجيج 

وخراطيم  الحريق  طفايات  مثل  والسالمة 

صالحيتها،  مدى  من  والتأكد  المياه  نقل 

وأجراس  الطوارئ  مخارج  من  والتأكد 

اإلنذار، باإلضافة إلى معرفة ممثلي الحمالت 

والمشرفين بها على إجراءات األمن والسالمة، 

الالزمة  االختبارات  عمل  تم  أنه  إلى  مشيرًا 

للتأكد  الدخان  وكواشف  اإلنذار  أجهزة  على 

ونوه  سليمة،  بطريقة  والعمل  فعاليتها  من 

الماضية  األيام  خالل  التفقدية  الزيارات  بأن 

حجاج  الستقبال  السكن  مقار  تهيئة  أظهرت 

الدولة.

المري،  المقبل  راشد  محمد  السيد  وذكر   

البلدية  بوزارة  األغذية  مراقبة  قسم  ممثل 

الغذائي  التفتيش  أن  الرقابة،  وحدة  عضو 

السالمة  بواجبات  االلتزام  ضمان  إلى  يهدف 

وبعثة  الحملة  مسؤولي  وإبالغ  الغذائية، 

غذائية  مخالفة  أية  عن  القطرية  الحج 

الضامنة  التعليمات  بعض  إلى  وإرشاده 

نحرص  ولذا  وجبات،  من  يقدم  ما  لسالمة 

واألدوات  المطبخ  نظافة  مراقبة  على 

المواد  وحفظ  تخزين  وطرق  المستخدمة 

الشهادات  على  والكشف  والطعام  الغذائية 

وااللتزام  بالمطابخ،  للعاملين  الصحية 

بتخصيص أماكن مناسبة للطعام وااللتزام 

بتناول الوجبات فيها.

والتفتيش  الرقابة  وحدة  رئيس  أكد  كما   

خالل  والتفتيشية  التفقدية  الجوالت  بعد 

مساكن  جاهزية  على  الماضية  األيام 

دولة  حجاج  الستقبال  القطرية  الحمالت 

الذي  والتنسيق  التعاون  إلى  مشيرًا  قطر، 

كافة  مع  القطرية  الحج  حمالت  أبدته 

التي  والتوجيهات  والمقترحات  المالحظات 

تقدمها الوحدة.

تقديم منح تدريبية للعاملين 
السنغاليين في الطيران المدني
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بشأن قضايا المنطقة.. السفير عمرو الشربيني لـ $:

مصر وقطر لديهما رؤى مشتركة

تصريحات  خالل  المصري،  السفير  وقال 

عالقات  تعزيز  إلى  هدفت  الزيارة  إن  لـ$، 

أن  المتوقع  ومن  المشترك،  والتعاون  التنسيق 

لالرتقاء  وصواًل  االتجاه،  هذا  في  خطوات  تليها 

التبادل  وتعزيز  االقتصادي  التعاون  بمستوى 

التجاري واالستثمارات القطرية في مصر، عالوة 

على تعزيز التنسيق حول القضايا الحالية ذات 

االهتمام المشترك على مستوى المنطقة، فضاًل 

عن تبادل الرأي وتنسيق المواقف عن قرب حول 

مختلف الموضوعات.

تشهد  أن  الشربيني  عمرو  السفير  وتوقع 

االقتصادي  التعاون  من  المزيد  القادمة  المرحلة 

وبحث  التجاري  والتبادل  المختلفة،  بأشكاله 

مصر  في  القطرية  االستثمارات  زيادة  فرص 

بالقطاعات االقتصادية المختلفة. 

العربي  العمل  على  الزيارة  انعكاسات  وبشأن 

هناك  ستكون  بالتأكيد  إنه  قال  المشترك، 

إيجابيات هامة ستنعكس في مزيد من تعزيز 

التعاون وتنسيق المواقف العربية، بما ُيساهم 

العربي  والعمل  البلدين  مصالح  تعزيز  في 

المشترك. 

في  القيادتين  لدى  أن  الشربيني  السفير  وأكد 

البلدين رؤى سياسية مشتركة حيال القضايا 

العربية واإلقليمية والدولية، وبالتأكيد ستشهد 

الفترة القادمة مزيدا من التنسيق والتشاور.

وفيما إذا كانت تلك الزيارة سوف تعزز التعاون 

المقبلة،  الفترة  خالل  البلدين  بين  االقتصادي 

استثمارات  هناك  إن  المصري  السفير  قال 

المصري منذ  السوق  وفعالة في  قطرية نشطة 

الديار  لشركة  مشروعات  في  وتتمثل  فترة، 

إلى  إضافة  قطريين،  ومستثمرين  القطرية 

ضخها  عن  ُأعلن  التي  القطرية  االستثمارات 

5 مليارات دوالر، ومن  في مارس الماضي بقيمة 

من  مزيًدا  القادمة  الفترة  تشهد  أن  المنتظر 

مع  خاصًة  البلدين،  بين  االقتصادي  التعاون 

القطريين  األعمال  لرجال  اهتمام  من  الحظه  ما 

بالعمل في السوق المصري.

أن  الشأن  هذا  في  الشربيني  السفير  وأوضح 

لمسؤولين  زيارات  شهدت  الماضية  الفترة 

لفرص  الترويج  إطار  في  للدوحة  مصريين 

اإلطار  هذا  في  وجاءت  مصر،  في  االستثمار 

لالستثمار  العامة  الهيئة  رئيس  السيد  زيارة 

العربية،  مصر  بجمهورية  الحرة  والمناطق 

وزيرة  والسيدة  المالية  وزير  السيد  وزيارة 

قناة  هيئة  رئيس  والسيد  والصناعة  التجارة 

السويس. وتم خالل هذه الزيارات تناول فرص 

المختلفة  االستثمارية  القطاعات  في  التعاون 

تقدمها  التي  والضمانات  والحوافز  مصر  في 

للمستثمرين. المصرية  الحكومة 

قطريون  مستثمرون  هناك  كان  إذا  ما  وحول 

الوقت  في  المصري  للسوق  يتجهون  بدأوا 

الحالي، قال: بالفعل بدأنا نلمس اهتماًما من 

في  بالعمل  القطريين  المستثمرين  جانب 

مختلفة  استثمارات  ووضع  المصري  السوق 

سواء في مجال الصناعة أو الزراعة أو السياحة 

أن لدى مصر وقطر خبرات  العقارات، مؤكدا  أو 

واالستثمار،  االقتصاد  مجاالت  في  متنوعة 

يخدم  فيما  بينهما  التكامل  تحقيق  ويمكن 

الفائدة  يحقق  وبما  البلدين،  كال  مصلحة 

يقوم  الذي  االقتصادي  التعاون  في  المشتركة 

التفضيلية  الميزات  وتالقي  تكامل  أساس  على 

لكل بلد. 

وأضاف السفير عمرو الشربيني: إني على ثقة 

التعاون  من  مزيًدا  ستشهد  القادمة  الفترة  بأن 

سواء على المستوى الرسمي للحكومات، أو على 

الحكومة  توليه  الذي  الخاص  القطاع  مستوى 

في  بدوره  وتدفع  كبيًرا،  اهتماًما  المصرية 

التطلع  إلى  مشيرا  الوطني،  االقتصادي  العمل 

والعودة  البلدين  بين  التجاري  التبادل  لزيادة 

لفتح السوق القطري أمام المنتجات المصرية، 

هذا  في  دفعة  القادمة  الفترة  تشهد  أن  ونتوقع 

االتجاه.

احتفت  قد  المصرية  اإلعالم  وسائل  وكانت 

وأشادت  القاهرة  إلى  السمو  صاحب  بزيارة 

مستقبل  على  وانعكاساتها  بنتائجها 

يخص  فيما  سيما  ال  البلدين،  بين  العالقات 

التنسيق  تعزيز  على  المتبادل  الحرص 

ودفع  العربية،  القضايا  لخدمة  المشترك 

المجاالت،  شتى  في  الثنائية  العالقات 

العالقات  تطوير  لمسار  ترسخ  أنها  مؤكدة 

المقبلة  الفترة  خالل  البلدين  بين  الثنائية 

الدولتين  مصلحة  إطار  في  المجاالت،  كل  في 

النوايا  ظل  وفي  الشقيقين،  والشعبين 

الجانبين. بين  المتبادلة  الصادقة 

حينها  في  الصادرة  المصرية  الصحف  وقالت 

أن الزيارة هامة من حيث التوقيت والمخرجات، 

مختلف  في  العالقات  تطوير  على  وانعكاساتها 

والتباحث  والسياسية،  االقتصادية  المجاالت 

االهتمام  ذات  والدولية  اإلقليمية  القضايا  بشأن 

رئيسية  ركائز  هناك  أن  مؤكدة  المشترك، 

العالقات  لدفع  عليها  البناء  على  الدولتان  تعمل 

تجاه  السياسي  والتنسيق  األمام  إلى  قدما 

تمس  التي  تلك  وخاصة  اإلقليمية،  القضايا 

العمل العربي المشترك.

على  حريصان  البلدين  زعيمي  أن  وأكدت 

العربي  التكاتف  وتحقيق  المشترك  التنسيق 

أن هناك  إلى  المنطقة، الفتة  أزمات  للتعامل مع 

توافقا في الرؤى حول أهمية إحياء عملية السالم 

الفلسطينية،  للقضية  والشامل  العادل  والحل 

القطرية  المصرية  العالقات  تطور  أن  موضحة 

من شأنه تدعيم األمن القومي العربي ومواجهة 

التحديات المختلفة.

عبر دورة نظمها معهد ضباط الشرطة بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال

تعزيز المهارات القيادية لـ »22« ضابطًا
اختتم معهد ضباط الشرطة بالتعاون 

دورة  واألعمال  للمال  قطر  أكاديمية  مع 

تدريبية بعنوان »أبعاد التميز القيادي« 

26/   6/   2022م  من  الفترة  خالل  نظمها 

وشارك  30/   6/   2022م،  تاريخ  وحتى 

إدارات  مختلف  من  ضابطًا   )22( فيها 

البرامج  سلسلة  ضمن  الداخلية  وزارة 

تمكين  بهدف  للقيادات،  النوعية 

والمهارات  والخبرات  المعارف  وتعزيز 

وأرسخ  ألهم  وفقًا  لديهم  القيادية 

الدراسات العالمية وتزودهم باألساليب 

يسهم  بما  المجال،  هذا  في  الحديثة 

في الوفاء بمتطلبات استراتيجية وزارة 

الداخلية ورؤية قطر الوطنية 2030.

للتعاون  تعزيزا  الدورة  هذه  وتأتي 

ضباط  معهد  بين  االستراتيجي 

للمال  قطر  وأكاديمية  الشرطة 

والمعارف  الخبرات  لتبادل  واالعمال 

بما يتعلق بتعزيز القدرات القيادية في 

االستراتيجية  واإلدارة  القيادة  مجاالت 

تبادل  فرصة  يتيح  ما  والتشغيلية 

ومناهج  نظم  من  واالستفادة  الخبرات 

منها  المالئم  وتوظيف  الحديثة  اإلدارة 

تعزيزًا  يشكل  بما  األمنية  للبيئات 

التطورات  ظل  في  باالهتمام  جديرًا 

والتحول  األعمال  إدارة  في  المتسارعة 

من  وغيرها  الرشيقة  واإلدارة  الرقمي 

التوجهات. 

وأشار المدرب الدكتور عبدالله طايس 

المهني  التدريب  مدير  الجميلي 

البرنامج  أن  إلى  للمال  قطر  بأكاديمية 

أولى أهمية كبرى لعنصر االبتكار لدى 

بمهارات  وارتباطه  اإلشرافية  القيادات 

والتدريب  والتخطيط  المشكالت  حل 

والتمارين  األفكار  توليد  تقنيات  على 

العملية المعززة لها، وتضمن البرنامج 

وتطبيقاتها  القيادية  النظريات  أهم 

العملية والتعرف على األنماط القيادية 

للمشاركين. 

تناول  التدريبي  البرنامج  أن  وأضاف 

القيادة  علوم  في  رائدة  نظريات  عشر 

وخمسة تطبيقات عملية وما ينعكس 

لإللمام  احترافية  أنشطة  من  عليها 

وفرص  ومساحات  وجدت  إن  بالفجوة 

اإلنتاجية  لزيادة  المرجوة  التحسين 

والتميز القيادي في مواقع العمل.

المشاركون  أبدى  آخر،  جانب  من 

جديدة  أبعاد  الكتساب  ارتياحهم 

الفجوة  على  والتعرف  القيادي  للتميز 

احترافية  تطبيقات  خالل  من  القيادية 

تحسين  في  واضح  بشكل  أسهمت 

مخرجات التدريب.

{ من زيارة صاحب السمو إلى مصر

{ السفير عمرو الشربيني

الفترة القادمة ستشهد مزيًدا 
من التعاون بين البلدين الشقيقين

   كتب         كرم الحليوي

د. عبدالله الجميلي: البرنامج أولى أهمية كبرى 
لعنصر االبتكار لدى القيادات اإلشرافية

الدوحة          $

متوقع أن تليها خطوات في هذا االتجاه لالرتقاء بمستوى التعاون زيارة صاحب السمو شكلت منعطفا هاما في مسيرة العالقات 

أكد سعادة السيد عمرو 
الشربيني، سفير جمهورية 

مصر العربية لدى الدوحة، أن 
زيارة حضرة صاحب السمو 

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 
أمير البالد المفدى إلى مصر 

شكلت منعطًفا هاًما في 
مسيرة العالقات المصرية 

القطرية، وبالتأكيد فإن 
نتائجها ستنعكس إيجاًبا على 
العالقات األخوية بين البلدين 

خالل الفترة المقبلة التي 
أتوقع أن تشهد مزيدا من 

التعاون والتنسيق المشترك 
في كافة المجاالت بما يحقق 

مصلحة البلدين والشعبين 
الشقيقين ومصالح أمتنا 

العربية.

تنسيق المواقف 
بما يساهم في 
تعزيز العمل 

العربي المشترك

هناك استثمارات 
قطرية نشطة 

وفعالة في السوق 
المصري 
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الوزاري رقم  القرار  الحظر تماشيًا مع  ويأتي 

الحراري  باإلجهاد  الخاص   2021 لسنة   17
خالل  العمال  عمل  منع  على  ينص  الذي 

وحتى  صباحا   10:00 الساعة  من  الفترة 

الساعة 3:30 عصرًا طيلة فترة سريان القرار 

من  سبتمير   15 إلى  يونيو   1 من  الوزاري 

اإلجراءات  بشأن  التعميم  ويأتي  عام.   كل 

خطر  من  للتقليل  اتباعها  الواجب  الجديدة 

الدراجات(  )سائقي  التوصيل  عمال  إصابة 

الصيف،  فترة  خالل  الحراري  باإلجهاد 

لجميع  ُيمكن  أنه  إلى  الوزارة  نوهت  حيث 

خدمة  في  االستمرار  والمحال  الشركات 

خالل  فقط  السيارات  طريق  عن  التوصيل 

الفترة المذكورة.

عن  المسؤول  أن  على  العمل  وزارة  وأكدت 

الفتة  العمل،  صاحب  هو  القرار  تطبيق 

العمـل  أصحـاب  مسؤوليات  من  أنه  إلى 

كما  وآمنـة،  صحيـة  عمـل  أماكـن  توفير 

تحديـد  العمـل  أصحـاب  علـى  ينبغـي 

لمعالجـة  الالزمـة  التدابيـر  واّتخـاذ  األخطـار 

أو  بحـادث  تتسـبب  أن  قبـل  المشـاكل 

مـرض. وينبغـي علـى أصحـاب العمـل إدراج 

عمليـة  ضمـن  الوقائيـة  اإلجـراءات  كافـة 

المـواد  العمـل،  »قانـون  المخاطـر،  تقييـم 

لسـنة   17 رقـم  الـوزاري  والقـرار   107 إلـى   99
2021، المـادة 4«.

بأنه  الحراري  اإلجهاد  العمل  وزارة  وعرفت 

شاّق  بدني  بعمــل  الشخص  يقــوم  عندمــا 

مـن  كبيــرة  كميــات  بإفراز  الجسم  يقوم 

الحـرارة التـي يجـب تحريرهـا فـي المحيـط 

الجسـم،  حـرارة  اسـتقرار  علـى  للحفـاظ 

خـالل  مـن  األولـى  بالدرجـة  ذلـك  ويحصـل 

يتبّخــر،  حتــى  الجلـد  علـى  الَعـرق  إفـراز 

الــدم  مــن  أكبــر  كميــة  ضــّخ  خـالل  ومــن 

الجلـد  مثـل  بـرودة،  األكثــر  المناطــق  إلــى 

الشـخص  كان  وإذا  والسـاقين.  والذراعيـن 

يعمـل فـي بيئـة حـارة، يصبـح مـن الصعـب 

التخّلص مـن الحـرارة التـي يفرزهـا الجسـم 

داخلـه.

مـن  التخّلـص  الجسـم  يسـتطع  لم  وإذا 

حـرارة  درجـة  ترتفـع  المفرطـة  الحـرارة 

نبــض  معــدل  ويــزداد  األساســية  الجســم 

فــي  الجســم  يســتمر  وفيمــا  القلــب. 

التشــتت  حالــة  تبــدأ  الحــرارة،  تخزيــن 

فـي  صعوبــة  ويواجــه  الشــخص  لــدى 

وقـد  بـه،  يقـوم  الـذي  العمـل  علـى  التركيـز 

يفقـد  مـا  وغالبـا  متوعـًكا،  أو  متوّتـرا  يصبـح 

الرغبـة فـي شـرب الميـاه، والمرحلـة التاليـة 

هـي اإلغمـاء فـي األغلـب وقـد يصـل الالمـر إلـى 

الوفـاة إذا لـم يبـرد الشـخص بسـرعة. 

تفادي  يمكن  أنه  إلى  العمل  وزارة  وأشارات 

خالل  من  بالحر،  المرتبطة  األمراض 

أفضـل  من  تعتبر  التي  العمـل  ممارسـات 

الطـرق للحـد مـن خطـر األمـراض المرتبطـة 

بالحـر، مثـل السـماح للعامـل بضبـط وتيـرة 

بشــكل  الميــاه  وشـرب  بنفسـه،  عملـه 

المناســبة،  المالبــس  وارتــداء  متكــرر، 

التكييـف  بواسـطة  العمــل  بيئــة  وتبريــد 

لـة السـتراحة  والتهوئـة، وتوفيـر مناطـق مظلَّ

وتأميـن الفحوصـات الطبيـة السـنوية.

بالدراجات النارية حتى  سبتمبر.. وزارة العمل:

حظر عمل سائقي التوصيل نهارا
استمرار خدمة التوصيل

عن طريق السيارات فقط  

محمد الجعبري كتب

حظرت وزارة العمل عمل سائقي توصيل الطلبات بالدراجات 
النارية خالل فترة الظهيرة بدءا من أمس الجمعة الموافق 

األول من يوليو وحتى 15 سبتمبر المقبل.

أن  والمواطنين  القانونيين  من  عدد  أكد 

تعزيز  إلى  الرامية  الداخلية  وزارة  استراتيجية 

في  نجحت  الدولة  مستوى  على  واألمان  األمن 

الشرق  دول  قائمة  تتصدر  قطر  دولة  جعل 

حلت  حيث   2022 لعام  إفريقيا  وشمال  األوسط 

أمنا  األكثر  باعتبارها  عالميا   )23( المرتبة  في 

وسالما  أمانا  الدول  أكثر  من  جعلها  مما  وأمانا، 

مجتمعيا واألقل تأثرا بالعنف.

وأضافوا خالل استطالع رأي لـ $ أن دولة قطر 

العالم، وذلك  وأمانا في  أمنا  الدول  وبحق من أكثر 

ورائدة  طموحة  أمنية  سياسة  اعتماد  بسبب 

تطوير  عن  فضاًل   ،2030 قطر  رؤية  مع  تتوافق 

العصر،  جرائم  لمواكبة  الجنائية  التشريعات 

الجرائم  أسباب  لمعرفة  العلمي  النهج  واتباع 

البحثية  الجهات  مع  بالتعاون  جذورها  لمعالجة 

واألكاديمية، باإلضافة إلى اعتماد أحدث التقنيات 

ومكافحة  وكشف  إحباط  في  التكنولوجية 

الجريمة، وكذلك تدريب العناصر والكوادر األمنية 

على أعلى مستوى.

والشامل  الناجح  األمني  التخطيط  أن  إلى  وأشاروا 

والمقيمين،  للمواطنين  واألمان  األمن  عزز مستوى 

خليجيًا  األولى  المرتبة  قطر  تبوؤ  أن  موضحين 

وعربيًا بمؤشر السالم العالمي يرجع إلى انخفاض 

معدالت الجريمة.

تخطيط ناجح 
الخبير  الهاجري  ماجد  محمد  يقول  البداية  في 

الشرق  لدول  قطر  تصدر  إن  والمحامي  القانوني 

السالم  مؤشر  ترتيب  في  إفريقيا  وشمال  األوسط 

األكثر  الدول  من  يجعلها  2022م  لعام  العالمي 

مدى  عن  ينم  ذلك  وكل  مجتمعيا،  وسالما  أمانا 

بتحقيق  والكفيل  السليم  األمني  التخطيط 

عن  فضاًل  الدولة  ربوع  في  واألمان  األمن  وتعزيز 

التعاون الدولي.

الداخلية على تطوير خططها   ونوه بحرص وزارة 

وكوادرها واستخدام العلم والتكنولوجيا، باإلضافة 

األمنية  الكفاءات  تطوير  على  الدائم  العمل  إلى 

والدراسات  البحوث  وإعداد  بالعلم  وتسليحهم 

الجنائية  التشريعات  تطوير  وثانيًا  العلمية، 

قامت  ولذلك  الحديث،  العصر  بصورة تتوافق مع 

الوزارة بجمع الطاقات واإلمكانيات ضمن إطار عمل 

منظم يهدف إلى تحقيق األمن والسلم االجتماعي 

المستوى  على  جديدًا  انتصارًا  قطر  لتحقق 

األمني رغم الحصار الجائر، ما يؤكد مقدرتها على 

التعامل مع كافة الظروف واألزمات.

ال  بمفردها  الدولة  مؤسسات  الهاجري:  وتابع 

تستطيع أن تحقق ذلك اإلنجاز ما لم يتم التعاون 

من قبل المواطنين والمقيمين معها، مشيرا إلى أن 

سياسة  اعتمدت  واستراتيجيتها  الداخلية  وزارة 

بشكل  تعمل  كما  الجريمة،  من  للوقاية  جنائية 

للوقاية  تهدف  أمنية  خطط  وضع  على  مستمر 

والحماية من الجريمة قبل وقوعها.

وأكد على تحقيق دولة قطر قفزات هائلة في خفض 

استراتيجيتها  إطار  ضمن  الجريمة  معدالت 

اإلحصائيات  أظهرت  فقد  األمن،  لتعزيز  الرامية 

القضائية انخفاضًا كبيرًا في عدد قضايا الجرائم 

الكبرى  الجرائم  ارتكاب  معدالت  وسّجلت  الكبرى 

بالمعدالت  مقارنة  قطر  بدولة  كبيرًا  انخفاضًا 

العالمية، حيث قّلت جميع معّدالت هذه الجرائم 

عن معدالت األمان العالمية. 

استمرار اإلنجازات
محمود  آل  عبدالرحمن  المحامي  أشاد  وبدوره 

وشمال  األوسط  الشرق  دول  قائمة  قطر  بتصدر 

لعام  العالمي  السالم  مؤشر  ترتيب  في  إفريقيا 

وسالما  أمانا  الدول  أكثر  من  يجعلها  مما   ،2022
أن  إلى  مشيرا  بالعنف،  تأثرا  واألقل  مجتمعيا 

األمنية  السياسة  نجاح  على  دليل  قطر  إنجازات 

الشاملة. 

وتابع آل محمود: بالنظر إلى محاور أخرى للمؤشر، 

خالل  من  متقدمة  مراتب  قطر  دولة  حققت  فقد 

المحاور  بعض  في  عالية  تقييم  معدالت  إحرازها 

جرائم  ارتكاب  معدالت  انخفاض  أبرزها:  من 

في  الجريمة  انتشار  ومدى  العنف،  وأعمال  القتل 

ومجتمع  السياسية،  األوضاع  واستقرار  المجتمع 

خال من اإلرهاب وتأثيراته. 

القيادة  اهتمام  على  تدل  اإلنجازات  هذه  وأضاف: 

الحكيمة والحكومة الرشيدة باألمن والسالم، فقطر 

تنشر  قطر  أن  كما  واستقرار،  وأمان  سالم  دولة 

المحبة والتآلف بين شعوب األرض جميعا، قائال: 

ال غرابة أن تحتل دولتنا المراتب المتقدمة عالميا 

في األمن والسالم. 

نرى  القضائية  اإلحصائيات  إلى  بالنظر  أنه  وأكد 

انخفاضا كبيرا في معدالت الجريمة وذلك بسبب 

أن قطر تسن القوانين وتشدد العقوبات لمحاربة 

الجنائية  والجرائم  األموال  غسل  مثل  الجرائم 

وغيرها.

بحق  وهي  الدولة،  في  األمنية  الجهات  أن  وأوضح 

لتوفير  ونهاًرا  لياًل  تعمل  الساهرة،  العيون 

وفق  الدولة  في  واالستقرار  والسالم  األمن  منظومة 

قطر  بدولة  المجتمع  وأن  المحلية،  القوانين 

نفسه  على  والطمأنينة  باألمان  يشعر 

سبب  بحق  وهي  وممتلكاته،  وأسرته 

فهذه  وبالتالي  األمني،  واإلنجاز  التقدم 

اإلنجازات العظيمة تدل على تضافر 

الجهود في سبيل نشر األمن واألمان 

والسالم على أرض قطر.

أمن وأمان
الكعبي  سعد  يقول  جانبه  ومن 

الشرق  لقائمة  قطر  دولة  تصدر  إن 

أمر  العالمي  السالم  لمؤشر  األوسط 

عودتنا  ما  وهذا  عليها،  بغريب  ليس 

مرجًعا  المناحي،  مختلف  في  قطر  عليه 

التصدي  في  الداخلية  وزارة  جهود  إلى  ذلك 

التي من شأنها أن تعكر صفو  لجميع التحديات 

ما تتميز وتتمتع به الدولة من أمن واستقرار، وهذا 

تعمل  التي  الرشيدة  القيادة  راية  تحت  بالطبع 

باستمرار على تحقيق أعلى معدالت األمن والرخاء 

مؤشر  قطر  تصدر  أن  الكعبي  وأوضح  للجميع. 

واحترامها  استقرارها  على  دليل  العالمي  السالم 

الدول  بين  العالمية  ومكانتها  اإلنسان،  لحقوق 

واحترام المؤسسات والهيئات الدولية، وهو تعزيز 

الجهود  على  ودليل  العالم،  دول  بين  قطر  لمكانة 

لتحقيق  الداخلية  وزارة  بها  تقوم  التي  المبذولة 

يضاف  وإنجاز  القطري،  للمجتمع  واألمان  األمن 

ويعكس  المجاالت  كافة  في  الدولة  إنجازات  إلى 

أمن  من  القطري  المجتمع  يعيشه  التي  الواقع 

وأمان واستقرار.  ونوه باألمان المتوارث من طبيعة 

رغم  أنه  إلى  مشيرا  العريق،  القطري  المجتمع 

التحديات المختلفة تتواصل جهود وزارة الداخلية 

في تحقيق أعلى معدالت األمن واألمان.

واختتم حديثه قائال: لله الحمد مجتمعنا مستقر 

على قلب رجل واحد ونعمل من أجل قطر وتقدمها 

وازدهارها، وما نتمناه أن نظل على تصدرنا لمؤشر 

السالم لسنوات طويلة قادمة.

{   محمد ماجد الهاجري

{  عبدالرحمن آل محمود

قانونيون ومواطنون أشادوا بتصدر الدولة لمؤشر السالم

استراتيجية أمنية رائدة

الكعبي: األمان جزء من طبيعة المجتمع القطري المتوارثةآل محمود: الدولة تسن القوانين وتشدد العقوبات لمحاربة الجرائم المستحدثة

الهاجري: 
»الداخلية« 

حريصة على 
تطوير الكفاءات 

األمنية واستخدام 
التكنولوجيا في 

عملها

محمد أبوحجر كتب

{  سعد الكعبي
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خالل خطبة الجمعة بجامع اإلمام.. الداعية عبدالله النعمة:

»العشر المباركات« موسم اكتساب الخيرات

محمد  عبدالله  الداعية  فضيلة  أكد 

ألقاها  التي  الجمعة  خطبة  خالل  النعمة 

أن  عبدالوهاب  بن  محمد  اإلمام  بجامع 

جعل  أن  بعباده  تعالى  الله  رحمة  من 

وفضـــــائل  الـــــطاعات  مواسم  من  لهم 

األوقات ما هو للمؤمنين مغنم الكتســــاب 

وتكفــــير  الدرجات،  ورفعة  الخيرات 

على  تتوالى  السيئات،  وغفران  الخطايا 

الله  بفضل  واألزمنة  المواسم  تلك  العباد 

وكرمه.

مثله  زمن  وأعقبه  إال  زمن  ينقضي  ما   

قد  الله  عباد  نحن  وها  منه،  أعظم  أو 

إنها  المباركات،  العشر  هذه  أدركنا 

في  بها  الله  أقسم  التي  الحجة  ذي  عشر 

بشأنها  وتنويها  لفضلها،  تبيانا  كتابه 

»والفجر  سبحانه:  فقال  ألمرها  وتعظيما 

شأنها  في  سبحانه  وقال  عشر«  وليال 

الله  اسم  ويذكروا  لهم  منافع  »ليشهدوا 

أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة  في 

عنهما  الله  رضي  عباس  ابن  قال  األنعام« 

ذي  عشر  أيام  هي  معلومات«  أيام  »في 

ذي  عشر  إن  الخطيب  وقال  الحجة. 

فضال  الله  عند  األيام  أعظم  هي  الحجة 

عن  وغيره  البزار  روى  فقد  أجرا،  وأكثرها 

الله  جابر رضي الله عنه عن النبي صلى 

الدنــــيا  أيام  »أفضل  قال:  أنه  وسلم  عليه 

الحجة،  ذي  عشر  يعني:  العشر«، 

عنه  قال  الذي  عرفة  يوم  األيام  هذه  وفي 

الحديث  في  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي 

يوم  »صيام  مسلم:  رواه  الذي  الصحيح 

السنة  يكفر  أن  الله  على  أحتسب  عرفة 

هذه  وفي  بعده«،  التي  والسنة  قبله  التي 

تعالى  الله  سماه  الذي  النحر  يوم  العشر 

الله  صلى  عنه  وقال  األكبر،  الحج  يوم 

عليه وسلم: »إن أعظم األيام عند الله يوم 

بسند  داود  أبو  رواه  القر«  يوم  ثم  النحر 

ويوم  العيد،  يوم  هو  النحر  ويوم  صحيح، 

للحجيج  منى  في  االستقرار  يوم  هو  القر 

الحجة،  ذي  من  عشر  الحادي  اليوم  وهو 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: »والذي 

ذي  عشر  امتياز  في  السبب  أن  يظهر 

العــــــبادة  أمهات  اجتماع  لمكان  الحجة: 

والصدقة  والصيام  الصالة  وهي  فيه، 

وذكر  غيره«.   في  ذلك  يأتي  وال  والحج، 

صفوة  هي  العشر  األيام  هذه  أن  النعمة 

من  أفضل  وهي  ومكانة،  فضال  العام  أيام 

فيها  ما  على  األخيرة،  رمضان  عشر  أيام 

فقد  هذا  وألجل  وبركات،  فضائل  من 

كشيخ  العلم  أهل  من  المحققون  ذهب 

أيام  أن  إلى  وغيره  تيمية  ابن  اإلسالم 

العام  أيام  من  أفضل  الحجة  ذي  عشر 

رمضان  من  األواخر  العشر  وليالي  مطلقا 

الصحيحين  وفي  الليالي،  أفضل 

ابن  حديث  من  متقاربة  بألفاظ  والسنن 

صلى  النبي  أن  عنهما  الله  رضي  عباس 

العمل  أيام  من  »ما  قال:  وسلم  عليه  الله 

الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه األيام 

الحجة(  ذي  من  العشر  )يعني  العشر 

سبيل  في  الجهاد  وال  الله  رسول  يا  قالوا: 

إال  الله  سبيل  في  الجهاد  وال  قال:  ؟  الله 

من  يرجع  فلم  وماله  بنفسه  خرج  رجل 

ذلك بشيء«.

يحيون  الصالح  السلف  كان  وأضاف: 

ويجتهدون  الصالحة  باألعمال  األيام  هذه 

الصالحة  واألعمال  عظيما  اجتهادا  فيها 

كثيرة،  العشر  هذه  في  المشروعة 

به  بادر  الله  إلى  يقربك  عمل  فكل 

وذكر  للقرآن  كتالوة  أدائه  في  واجتهد 

للوالدين  وبر  لألرحام  وصلة  واستغفار 

للناس  الحوائج  وقضاء  الكربات  وتفريج 

والمحتاجين  الفقراء  على  والصدقة 

أجمعين،  الله  عباد  سائر  إلى  واإلحسان 

وكف  الصلوات  النوافل  على  والمحافظة 

من  اللسان  وحفظ  الناس  عن  األذى 

ُيستقبل  ما  وأعظم  والنميمة،  الغيبة 

من  النصوح  التوبة  هو  الموسم  هذا  به 

العمل  على  والعزم  واآلثام  الذنوب  جميع 

عمله.   من  خير  المؤمن  نية  فإن  الصالح 

األعمال  من  أن  النعمة  الداعية  ولفت 

العشر  هذه  في  المشروعة  الفاضلة 

مستحب  فهو  منها،  األولى  التسعة  صيام 

وغيره  النووي  قال  كما  شديدا  استحبابا 

وأحمد  داود  أبو  روى  لما  المحدثين،  من 

النبي  أزواج  بعض  عن  صحيح  بسند 

يصوم  كان  »أنه  وسلم:  عليه  الله  صلى 

يوم  صيام  فيها  ويتأكد  الحجة«  ذي  تسع 

عرفة لغير الحاج، فإنه يكّفر السنة التي 

صيام  أما  بـــــعده،  التي  والســـــنة  قبله 

محّرم  فإنه  التشريق  وأيام  العيد  يوم 

. مطلقا

األيام  هذه  في  يشرع  بأنه  الخطيب  ونوه 

والتحميد  والتهليل  التكبير  من  اإلكثار 

نهاية  وحتى  الحجة  ذي  هالل  دخول  من 

وأحمد  الطبراني  روى  لما  التشريق،  أيام 

عنهما  الله  رضي  عباس  ابن  حديث  من 

»ما  قال:  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  أن 

الله  إلى  أحب  وال  الله  عند  أعظم  أيام  من 

فأكثروا  العشر،  أيام  من  فيهن  العمل 

والتهليل  والتحميد  التسبيح  من  فيهن 

هريرة  وأبو  عمر  ابن  وكان  والتكبير«، 

العشر  أيام  في  السوق  إلى  يخرجان 

بتكبيرهما،  الناس  ويكبر  يكبران 

ومقيد،  مطلق  األيام  هذه  في  والتكبير 

جميع  في  يشرع  المطلق  فالتكبير 

إلى  الحجة  ذي  شهر  دخول  من  األوقات 

المقيد  التكبير  وأما  التشريق،  أيام  آخر 

من  المفروضة  الصلوات  أدبار  في  فيكون 

العصر  صالة  إلى  عرفة  يوم  الصبح  صالة 

ثابت  كله  وهذا  التشريق،  أيام  آخر  من 

العلم وفعل الصحابة رضي  بإجماع أهل 

عنهم. الله 

األيام  هذه  يستغل  أن  بالمسلم  فحري 

بالطاعات  سبحانه  الله  إلى  بها  ويتقرب 

يعظم  ومن  »ذلك  الصالحات  واألعمال 

القلوب«. الله فإنها من تقوى  شعائر 

عشر ذي الحجة أعظم األيام عند 
الله فضال وأكثرها أجرا

$ يشرع في هذه األيام اإلكثارالدوحة
من التكبير والتهليل والتحميد 

في العشر األوائل من ذي الحجة.. الداعية محمد حسن طاهر:

العمل الصالح أفضل من الجهاد

 كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم 

انه قال: »ما من أيام العمل الصالح فيهن 

-يعني  األيام  هذه  من  الله  عند  أفضل 

رسول  يا  قالوا  الحجة-  ذي  من  العشر 

وكأنهم  الله؟  سبيل  في  الجهاد  وال  الله 

ورأوا  الجهاد  استعظموا  عنهم  الله  رضي 

أنه عمل عظيم فكيف يعدله عمل أدنى 

فالجهاد  فاضل  يوم  في  كان  ولو  منه 

وال  الله  رسول  يا  فقالوا   - عظيم  شأنه 

الجهاد  وال  قال:  الله؟،  سبيل  في  الجهاد 

بماله  خرج  رجل  إال  الله  سبيل  في 

ونفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء«.

الجهادية  الصورة  تلك  أي  وأضاف: 

وعظيم  أجرها  في  تعدل  التي  الوحيدة 

األيام  هذه  في  الصالح  العمل  فضلها 

الذي  السؤال  وهذا  الحديث،  هذا  فدل 

عليه،  ردا  جاء  الذي  والجواب  أعقبه 

العمل الصالح في هذه  على عظم فضل 

األيام، وتكلم العلماء في سبب كون هذه 

الله  عند  معظمة  مقدمة  مباركة  األيام 

فقالوا  التعظيم،  هذا  كل  وتعالى  تبارك 

الحج  ففيها  العبادة  أمهات  جمعت  ألنها 

صيام  الصيام  وفيها  غيرها  في  وليس 

صيام  وفيها  عرفة،  يوم  وصيام  النافلة 

الهدي، فصيام ثالثة  الحاج لمن لم يجد 

أيام في الحج يصوم في هذه األيام، وفيها 

الحول  حال  لمن  الزكاة  وفيها  الصدقة 

ورد  كما  الذكر  وفيها  فيها،  ماله  على 

الذكر  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  عن 

المطلق التكبير: الله أكبر الله أكبر الله 

أكبر  الله  أكبر  والله  الله  إال  إله  ال  أكبر 

ولله الحمد، وكان الصحابة يكبرون في 

أحوالهم،  سائر  وفي  وأسواقهم  مجالسهم 

مقيدا  يكون  ال  الذي  المطلق  التكبير  هذا 

كل  ففيها  ذلك،  غير  أو  اجتماع  أو  بصالة 

هذا وفيها أن الله أقسم بها فقال: »والفجر 

الليالي  أن  والمفسرون على  وليال عشر« 

العشر في هذه السورة وفي هذا الموضع 

الحجة، نسأل  العشر من ذي  بها  المراد 

فيها  يعيننا  أن  وتعالى  سبحانه  الله 

على ذكره وشكره وحسن عبادته.

هذه  في  يتأكد  مما  أنه  الخطيب  وذكر 

الله  رسول  فإن  عرفة  يوم  صوم  األيام 

يوم  صيام  قال:  وسلم  عليه  الله  صلى 

عرفة أرجو عند الله أن يكفر عامين عاما 

يكفر  عاشوراء  صيام  بعده،  وعاما  قبله 

فيكفر  عرفة  يوم  صيام  أما  قبله،  عاما 

مسنون  وهو  بعده،  وعاما  قبله  عاما 

ولم  الحج  يشهد  لم  لمن  مؤكدة،  سنية 

يفرط  فال  اليوم،  ذلك  في  عرفة  في  يكن 

فيه  يسن  مما  وأيضا  هذا،  في  المسلم 

إلى  ذهب  العلماء  وبعض  مؤكدة  سنية 

وتقديم  واألضحية  النسيكة  وهو  وجوبه 

وهو  وتعالى،  سبحانه  الله  إلى  القربان 

يذبح  أن  إما  العيد،  أيام  في  يذبح  دم 

ثالث  أو  العيد  ثاني  أو  العيد  أول  في 

شمس  وغروب  العيد،  رابع  أو  العيد 

األضحية  مواقيت  آخر  هو  العيد  رابع 

سنة  األضحية  وهذه  األضحية،  وتقديم 

عليه  الله  صلى  يقول  التأكيد  شديدة 

ولم  سعة  فضل  عنده  كان  من  وسلم 

ذهب  لذلك  مصالنا،  يقربن  فال  يضح 

تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  وذهب  الحنفية 

الواجد،  القادر  إلى وجوب األضحية على 

الفقهاء  وجمهور  وغنى،  سعة  يجد  الذي 

على أنها سنة مؤكدة.

وهو  باألضحية  يتعلق  آخر  وأمر  وأردف: 

واألظفار  الشعر  من  األخذ  ترك  مسألة 

لمن أراد أن يضحي وهي مسألة الخالف 

على  مبني  وهو  قديم  وهو  مشهور  فيها 

في  عنها  الله  رضي  سلمة  أم  حديث 

أن  صحيح  حديث  وهو  مسلم  صحيح 

قال  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول 

أحدكم  وأراد  الحجة  ذي  هالل  رأيتم  إذا 

وبشره  شعره  من  يأخذ  فال  يضحي  أن 

الحديث  فهذا  يضحي،  حتى  شيئا 

أخذ  ترك  أن  على  العلماء  جمهور  ذهب 

االستحباب  على  فيه  واألظفار  الشعر 

مكروه  واألظفار  الشعر  من  األخذ  وأن 

كراهة تنزيهية هذا قول الجمهور، وذهب 

عنه  الله  رضي  أحمد  واإلمام  الحنابلة 

وأنه  الوجوب  على  أنه  إلى  ذهب  ورحمه 

يأخذ  أن  األضحية  أراد  من  على  يحرم 

هذا  خالف  من  وأول  وظفره،  شعره  من 

عنها  الله  رضي  عائشة  وأنكره  الحديث 

لم  وقالوا  الحديث  سلمة  أم  على  أنكرت 

ينقل عن الصحابة ولم ُيرو عنهم وكانوا 

أخذ  عن  يمتنعون  كانوا  أنهم  يضحون 

يشدد  الناس  وبعض  واألظفار،  الشعر 

على  ويشدد  نفسه  على  يشدد  هذا  في 

التضحية  يترك  الناس  وبعض  غيره، 

يستطيع  ال  ألنه  واألضحية  والنحر 

الناس  إلى  فانظر  الحديث،  بهذا  العمل 

كيف أدخلوا على أنفسهم المشقة واألمر 

أراد أن يقلد  لو تأملته يسير وهين، ومن 

أراد أن يقلد جمهور  الحنابلة فليقلد ومن 

على  الحنفية  ذهب  بل  فليقلد،  الفقهاء 

أخذ  لترك  استحباب  وال  كراهة  ال  أنه 

الشعر، يعني جعلوا من أراد أن يضحي 

بسواء،  سواء  يضحي  أن  يريد  ال  كمن 

يكره  قالوا  والمالكية  الشافعية  يعني 

الشعر  أخذ  يكره  ال  فقالوا  األحناف  أما 

واألمر هين  فالمسألة ليس فيها تشديد 

يجعل  لم  الذي  لله  والحمد  واسع  واألمر 

أو  علينا عنتا وال مشقة فمن وجد مشقة 

والظفر فنقول  الشعر  عنتا في عدم أخذ 

ولكن  ظفرك  من  وخذ  شعرك  من  خذ  له 

ال تفرط في األضحية ألن األضحية أحب 

وأوكد وأهم من تطبيق هذه السنة التي 

احتفت بهذا الحديث، والله أعلم ونسأل 

الله سبحانه وتعالى أن يعيننا في هذه 

األيام على ذكره وشكره وحسن عبادته.

 أوضح فضيلة الداعية محمد حسن طاهر خالل خطبة الجمعة التي 
ألقاها بجامع الشيوخ أنه أظلتنا أيام شريفة مباركة كريمة، مّن الله 

بها على عباده وجعلها لهم مددا وعونا، وزيادة وخيرا وبركة، وموسما 
يتقربون فيه إليه.. 

 األيام الحالية 
جمعت 
أمهات 

العبادة 
ففيها الحج 

والصيام 
والصدقة 

صيام يوم عرفة يكفر عاما 
قبله وآخر بعده
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جاءني المخاض، فحقنت بمخدر إلحداث 

فقدان اإلحساس، فما رأيكم أني كنت أول من 

أحس بها حين كانت من جسدي َتمور، وأول 

من صفق لصعودها على مسرح الحياة.

 وضعوها بين َيَدي، فجاء لقائي األول بها لُيلقح 

األمومة مباشرة في الوريد.

 وانهمر العشق من الرحم إعصاًرا عسلي 

العينين لمصرية تنافس الغيد سحًرا؟

شّبت الدانا، وبعد أن كنت لها رحًما، صارت 

لي وطًنا.

إلتفت لضعف تحصيلها الدراسي للعربية، 

فزارني هاجس أنها ستعجز عن استكمال 

دراستها، إذ لمست مشقتها في التفرقة بين 

الصاد والضاد، كعروس ُمترفة تعجز عن 

التمييز بين البقدونس والكسبرة، فكان والدها 

يكلفها يومًيا بكتابة »ص« مائة مرة.

تخط حتى تسمع صرير باب غرفته، فتلوذ 

بمكتبي تستعطفني بالعسليتين

:إسعفيني باسم الحرف؟

:ص 

انتابتني مشاعر أم مغتربة وصلها مرسول من 

طبيب والدها يفيد بحتمية ترك مسؤولياتها 

بالغربة، ألن جلاًل له األولوية بحاجة إليها في 

الوطن،

فتركت عملي لالهتمام بها حتى تصالحت مع 

األبجديتين.

اخضّرت الدانا فأخذت عني عشق الدراجات، 

وكانت صحبتها لي هي النعيم.

كنا نتسابق، فتدور حولي ككأس ُمَعّتقة، 

فأسبقها وأهذي لتسبقني 

باألمس، اقترحت علّي السباق، فوجدتها 

رصاصة، فأطلقت مدافعي.

تقاربنا حتى سمعت ضجيج أنفاسي كمحرك 

سيارات سباق غضوب.

 أوشكت أن أتخطاها، لكنها سبقت.

عدوت إلسعاف كبريائي، عاكست عقارب 

الزمن، وأطلقت استغاثة للسماء، فكانت الغلبة 

لي.

ابتهجت، فإذ بدانا تخبرني أنها كانت تخفف 

سرعتها لتتيح لي الفوز 

قلت: ص ص ص ص ص 

ْفر على  بعد التمرين، أصرت ناعمة الظُّ

المعاودة فظفرت

قلت: ولو، ص ص ص 

لحنطتي، لجواهري

-ليت عداد العمر أن ُيَصّفر لتوقي إلشراقات 

ُعذرية مع طفولتكم حين كنتم ترمونني بقبلة 

الصباح، فتسقونني كأسًا من سالفة البهجة.

معكم خضعت للتداوي بتقنية العناق حيث 

غمرة أحدكم بأثر شريط مهدئ

حيث العناق بمنزلة معاهدة ملزمة بتحريم 

الِخْذالن 

حيث منطوق ثالثتكم المبعثر يدفعني المتطاء 

صهوة الكتابة 

حيث ابتسامة أكبركم تصب على ُمَدام ليلي، 

ثلج النهار 

حيث َثرثرة عيونكم قلًقا علي إصابتي بصداع، 

كفيلة برأب الَصدع

حيث ميولكم أهلتني إلعادة هندسة عواطفي

حيث زاوية بطرف فراشكم اختصرت لي الكون 

حيث دقيقة تزّلف من جانبكم َتختزل الزمن

حيث صور مراحي معكم وإلقائي بكم في الهواء، 

كصانع »بيتزا« يتالعب بعجينته ما زالت 

تشعل أمسي، فال احرق الله لكم غدا.

حيث الزهرة اخفت ِسّرها بين ثالث خمائل، 

فنقضت عن كاهلها َهم، ُعُتّل بعد ذلك ثقيل.

حيث أضفتم لرفقكم معي مداهنة، كمن مسح 

إلية الشاة بالسمن.

حيث أتيه بتعلقكم بي تعلق الُكّتاب بالمقاهي.

-كلما تقصيت قياسات أقدامكم إعتبرته نذيًرا 

لساعة الترجل للرحيل

فسائل العمر: ألم أحمي حقلي وشجري؟ 

ألم أمنع األطيار أن تنوش سوسني وثمري؟

وإنني صدًقا ال أماري، ال أماري

.

أرابكم مني أمر لتهجروا الّدالية لحقول 

السنديان؟

ليتني أماري، ليتني أماري

قد أكون أسن منكم بثالثين إخفاقا، 

وعقدين من ترهل األهداف، وسبع حقن من 

»البوتوكس«، ونصف قرن من اإلصرار، بيد 

أننا أتراب أو قد أصغركم بدمعة تمحوها قفزة 

»تسونامية« في المسبح.

في يوٍم خريفي آٍت، سأكون مدججة 

بالتجاعيد وستكونون مخضبين بالرفاه، فإن 

نسيت األسماء والحروف، فتذكروا »ص ص 

ص ص« صبر وال تنسوا أني كنت لكوانين 

دمعكم، ممظلة.

لكم ربت على موائكم بين ضلوعي، فرفًقا 

بتغيرات فصولي، وال تغضوا الطرف عن 

»أيلولي«، فقريًبا ستراودني برودة المنية عن 

حرارة الحياة.

 حين أتوسد الثرى في أحضان العراء، حين 

لن يعد لتوقيعي مكان بدفاتر حضور األحياء، 

سأستطيب زيارتكم لكوخي بمجمع الرحيل. 

ضعوا عليه زهرة الداليا 

وزعوا عناقيد الّدالية على األطفال 

هادوني بالدمع النبيل

امضوا معي وقًتا زهرًيا دون االلتفات لمعصمكم؟

من دفتر أّم مغتربةكرمة الفكر

حقیقـة واحـدة، 
ودروب مختلفـة

يقول »ابـن رشـد« إن هنـاك حقيقـة 

واحـدة، ودروبا مختلفـة إليهـا. وتعـدد 

الطرق التي تفضي إليها هو أساس 

حرية الفكر والتسامح الفكري فاألديـان 

والفلـسفات والعلـوم دروب مختلفـة 

إلـى هـذه الحقيقـة الواحـدة. »والحـق ال 

يـضاد الحـق، بـل يوافقـه ويشهد له« وهو 

ما يعنى احترام اآلخر وقبوله....

اآلخر هو كل إنسان مختلف عنك سواء 

كان هذا االختالف شكليا أو عرقيا أو 

ثقافيا أو دينيا، فالبعض عرفه أنه كل 

شيء يكون خارج نطاق األنا، أو يمكن ان 

يكون األخ أو األخت الزميل أو الصديق 

حتى أو شريك الحياة.. أي الذي يختلف 

عنك في اللون والجنس والعادات 

والتقاليد أو حتى التوجه السياسي أو 

الديني..

أن تتقبل اآلخر يعني احترامه مهما كان 

االختالف معك في العرق أو الجنس 

أو حتى اللون، فمنذ أن خلق الله آدم 

خلق له كائنا آخر هو أمنا حواء فكانت 

تربطهما محبة وتعاون، فتكون مثال 

جيد لتقبل اآلخر منذ بداية الخليقة..

هي دعوة لتقبل اآلخر سواء فكرة أو 

شخص لتحويل االختالف إلى جمال 

وقوة... إن تقبلنا لآلخر معناه يقضي 

على العنصرية والتعصب، قبول اآلخر 

ينشر المحبة واأللفة في المجتمع....

إن قبول اآلخر يعني احترام وتفهم 

ما لديه من مجموع من المفاهيم هو 

يرتبط بتقبل الذات بكل ما فيها من قوة 

وضعف، فإذا تقبلت نفسي وذاتي فال 

شك أنني سوف أتقبل اآلخر.. إن اآلخر 

يرتبط بالمجهول، وهناك في معظم 

االحيان تخوف من المجهول، هو تخوف 

مشروع ولكن علينا ان ندخل عالم 

المجهول لكي يصبح معـــــلوما...

إذا نظرنا لموضوع تقبل اآلخر من جانب 

واع نجد ان ما تستطيع ان تقوم به أنت 

غيرك ال يستطيع فكل فرد له قدراته 

وإمكانياته، وهذا لن يكون سببا في عدم 

التواصل معه وتقبله... كما نجد هناك 

قاعدة أيضا مرتبطة بتقبل اآلخر أال وهي 

)أنا أفهم رأيك وأستمع لك ولكن لست 

مقتنعا به ولست مضطرا ان أعمل 

به( الخطأ ان تبذل مجهودا في إقناعهم 

برأيك وتحاور الناس كي تجبرهم على 

فعل ما تراه أنت صحيحا.. فتقبل 

اآلخر شيء صحي ويسهم في تقدم 

الشعوب...

كما ان الحيادية في التفكير وتقبل 

رأي اآلخر يمكن ان يفتح لدينا أماكن 

مظلمة لم ننتبه لها، بذلك فتقبل 

اآلخر يمكن ان يضيف لدينا تقبل 

مفهوم االختالف، فإن وجود االنشقاقات 

واالتهامات المتبادلة بين األفراد سواء 

على المستوى الفردي أو المجموعات 

قد يرجع ذلك إلى عدم تعلم تقبل اآلخر 

واحترامه...

إن عدم تقبل اآلخر في مجتمع ما يكون 

ذلك لطريقة التنشئة التي كانت 

سائدة في المجتمع فيسود عدم 

القدرة على التعبير بصورة إيجابية 

عن الذات فتبدا المشكلة من األسرة 

إلى المدرسة وتنتهي بالمجتمع، ولذا 

علينا ان نعالج هذه السلبيات ونربي 

أبناءنا على تقبل اآلخر وثقافة التعددية 

الثقافية والتسامح والتعايش بعيدا عن 

التعصب واالختالف...

هناك مقولة ألحد الكتاب )بأن الحياة 

ليست ثابتة والذين ال يستطيعون 

تغيير عقولهم وتقبل اآلخرين هم 

الموتى والمجانين(، إن أصعب 

المجتمعات هي التي ال تتقبل اآلخر 

وال تتقبل االختالف، فبذلك تكون أكثر 

المجتمعات عرضة للتفكك والصراع 

وانعدام األمن وتعتبر بيئة خصبة 

للجماعات المتطرفة...

إن تقبل اآلخر يعطي فرصة لتبادل 

الخبرات وإزالة األفكار السلبية وتنتشر 

عالقة تكافؤ في المعادلة )أنت وهو... 

وهو أنت( أي احترام حرية الىخرين 

والحرية الشخصية وخصوصية 

الفرد وحرية الفكر والتعبير... كل 

ذلك يسهم في بناء مجتمع صحي 

متعاف...

تخيل معي أنك دخلت في نقاش مع 

أحد واختلفت معه وأدى ذلك لتبادل 

االتهامات دون جدوى وانتهى النقاش 

بتمسك كل طرف برأيه أكثر... إن 

ما أذهلني أننا إذا سافرنا إلى أوروبا 

مثال نجد أنفسنا متعايشين مع أفكار 

مختلفة عنا ونتمسك بمبادئنا ونحترم 

اختالف اآلخر.. فلماذا ال نحيا هكذا في 

أوطاننا؟......

ومضات

كتابة المستقبل

م. أنس معابرة

»قد تقود آخر تقّدمات الثورة اإللكترونية سريعًا إلى ما يدعى 

بالجريدة اإللكترونية، والتي ستقضي عند اشتداد عودها 

على انتشار األخبار بالطرق التي نعرفها اليوم؛ كالمذياع 

والتلفاز والصحف اليومية واألسبوعية«.

كان هذا خبرًا ذكره الدكتور صالح يحياوي في كتابه »سلة 

من األخبار العلمية« والصادر في عام 1984، أي قبل أربعة 

عقود من وقتنا الحالي. ولو نظرنا إلى حال الصحافة اليوم؛ 

لوجدنا أن الكاتب كان محقًا تمامًا، فقد تغولت الصحافة 

اإللكترونية على جميع أشكال انتشار األخبار التقليدية.

في عام 1865 كتب جول فيرن؛ الكاتب الفرنسي روايته »من 

األرض إلى القمر«، وصف فيها إقبال اإلنسان على الفضاء، 

ووصوله إلى سطح القمر، مستخدمًا تكنولوجيا من خياله 

المحض. الغريب أنه بعد مائة عام من كتابة الرواية؛ 

تطابقت أحداثها مع األحداث الحقيقية لصعود اإلنسان إلى 

القمر، وذلك من حيث مكان اإلطالق ومدة الرحلة وغيرها.

ولم يكتف فيرن بالصعود إلى القمر، بل أتبع روايته بأخرى 

بعنوان »عشرون ألف فرسخ تحت الماء«، والتي وصف فيها 

الهبوط إلى أعماق البحار والمحيطات، والذي كان ضربًا 

من الخيال وقتها، ولكن مع تطور العلم وصناعة الغواصات، 

أصبح أمرًا اعتياديًا، وبإمكان اإلنسان قضاء األشهر والسنوات 

تحت سطح البحر.

وبلغ فيرن في توقع المستقبل مبلغًا كبيرًا حين طرح 

روايته »حول العالم في 80 يومًا«، والذي كان يحتاج إلى 

سنوات، ثم »رحلة إلى مركز األرض«، والتي كانت ضربًا من 

الخيال القريب إلى الجنون.

وفي عام 1949 للميالد؛ كتب الكاتب اإلنجليزي الكبير جورج 

أورويل رواية بعنوان 1984، وهي عبارة عن تخيله لشكل 

الحياة في عام 1984 في ظل سيطرة األحزاب اإلشتراكية، 

ورقابة الدولة على األفراد والتجمعات والنشاطات واألفكار، 

وعبث الدولة بالتاريخ، وتغييره بإستمرار لصالحها وبما 

يتناسب مع أفكارها وتوجهاتها، وغيرها من األمور التي 

عشناها وسمعنا عنها في نهاية القرن العشرين، والتي 

قامت بها العديد من الدول واألنظمة الديكتاتورية حول 

العالم.

ووصف ألدوس هكسلي في كتابه »عالم جديد شجاع« 

تأثيرات الكحول على نمو الجنين، قبل أربعة قرون من إدراك 

العلم لذلك.

وتحدث آرثر سي كالرك في قصته القصيرة »الحارس« عن 

صحيفة إلكترونية يمكن قراءتها على أجهزة محمولة، وعن 

ذكاء اصطناعي سمي بـ HAL 9000، والذي يشبه تمامًا 

SIRI اليوم.

د. أشرف حسین

الشباب 
والتقلید األعمى

نتحدث اليوم عن ظاهرة جديدة تعتبر من أهم الظواهر 

التي شغلت الرأي العام، وهي تعتبر من الظواهر الغريبة 

التي لمسناها قي اآلونة األخيرة بين الشباب، أال وهي 

ظاهرة التقليد األعمى، وقد الحظنا من بعض الشباب أنه 

يقلد تقليدا أعمى بدون تفكير، أو بمجرد سؤال هل هذا 

التقليد يتناسب مع ديننا الحنيف أم ال؟ وهذا التقليد يرجع 

إلى أسباب كثيرة من أهمها: انشغال الشباب بالموضة، 

وتقليد بعض الممثلين األجانب المشهورين من حيث 

أسلوبهم وطريقة مشيتهم وملبسهم، وارتداء القالدات في 

العنق بحجة أن هذه هي الموضة.

وهذا هو التحضر الذي وقع فيه شبابنا المسلم، ولقد 

تالقت آراء علماء النفس مع خبراء تصميم األزياء حول 

األسباب التي تجعل الشاب يلجأ الستخدام اإلكسسوارات 

خصوصا التي تكون أقرب للنساء من الرجال، وأرجعوا 

األمر إلى عوامل نفسية ناتجة عن الخواء والفراغ وعدم 

متابعة األهل والرغبة في التقليد األعمى للغرب، وأن غالبية 

الشباب خاصة في سن المراهقة يحبون التميز والتفرد 

وأن يكونوا األفضل بين زمالئهم، وقد يلجأ بعضهم في 

سبيل ذلك لتقليد الغرب في المالبس واإلكسسوارات، 

وإذا تعارضت هذه الممارسات مع القيم والعادات والتقاليد 

والدين تكون في خانة االضطراب السلوكي والشعور 

بالنقص يقود المراهقين للتقليد األعمى بجانب التطرف 

في األفكار والمظاهر الخارجية وهذا ما لمسناه في اآلونة 

األخيرة بين بعض الشباب المسلم، والشاب الذي يلجأ 

للتقليد ال يمتلك سمات ومقومات الشخصية القوية 

ويريد أن يتميز أمام اآلخرين، فيندفع نحو التقليد األعمى 

فيرتدي مالبس غريبة مع السالسل واألقراط وتلوين 

الشعر وتطويله أسوة بالفتيات. أما المراهق السوي الذي 

يمتلك مواهب وسمات ومقومات الشخصية القوية، فيعمل 

على تنمية مواهبه والتفوق في الدراسة، لذلك على األهل 

والمدرسين والمربين تفهم األسباب التي دفعت الشباب 

نحو التقليد والسلوكيات الغريبة والتعامل معهم بالحوار 

والمنطق إلقناعهم بتبديل أفكارهم نحو األفضل بعيدًا 

عن العنف والقوة ألن استخدام القوة وعدم احترام أفكار 

المراهق وتهميشها يدفعه بقوة نحو االنحراف واالضطرابات 

النفسية، كما على األسر أن تلفت نظر المراهق إلى مواهبه 

اإلبداعية وسماته الشخصية وتساعده على تنميتها 

والتميز فيها حتى ال يبحث عن بدائل تفسده وتعمق هوة 

االضطراب النفسي داخله وبالتالي يصعب عالجه. عن 

ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم: )لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، 

ه 
ُّ

والمتشبهات من النساء بالرجال(، ولقد حرم الشارع تشب

الرجال بالنساء، والنساء بالرجال، فهو عام في اللباس، 

والكالم، وجميع األحوال.

وأخيًرا نرى أن التقليد األعمى ليس من صفات الشباب 

المسلم، وعلى رب األسرة أن يراقب أبناءه ويحاسبهم 

ُكْم َمْسُئوٌل  ُكْم َراٍع، َوُكلُّ ويرشدهم إلى طريق الخير: )َأاَل ُكلُّ

ِتِه(.
َّ

َعْن َرِعي

ُيعد فن القصة القصيرة، من الفنون األدبية 

الحديثة، وقد نما وتطور في القرن العشرين، 

وتمكن من إثبات نفسه بقوة في شتى أنحاء 

العالم.

موضوع القصة قد يكون مثيرا وجاذبا ولكن 

اإلسهاب يمكن أن يفقده رونقه، فالقصة 

القصيرة عبارة عن »عمل فني نثري يتميز 

بالبساطة والتكثيف ويتخير لحظة من 

لحظات اإلنسان فيعمقها، أو زاوية من زوايا 

حياته فيركز عليها ويكشفها في شكل 

فني يتميز بالتلميح والمواربة ال اإلعالن أو 

التصريح«. 

فالفن في النهاية يعبر عنه بالرمز واإليحاء، 

وكما يقول جان ماري جويو: »إن ما يقوله الفن 

يستمد قيمته مما ال يقوله، مما يوحي به... 

الفن العظيم هو الذي يدرك روح األشياء، هو 

الذي يدرك ما يربط الفرد بالكل، وما يربط كل 

جزء من اللحظة بالديمومة األبدية«. 

وفي عالمنا العربي كان هناك ثورة في الكتابة 

القصصية، كان لها تأثيرها العميق والجذري 

خالل السنوات الماضية. وحدثت تحوالت 

كبرى على مستوى البناء واللغة والحجم 

والحساسية، وعلى الرغم من سطوع نجم 

الرواية في العالم العربي إال أن القصة واصلت 

تقدمها بثبات، ومارست التجريب إلى أبعد 

مدى، فراحت كما يقول إبراهيم نصر الله 

»تختلط بالقصيدة، مغيبة الحدث باللغة، 

أو مغيبة الحدث واللغة معا من أجل الظفر 

بجوهرهما، ال بشكلهما«. 

وأيضا ازدهرت القصة القصيرة جدا في 

الوطن العربي، ولم يكن الخليج استثناء، ذلك 

بعد أن تم وضع أسسها، وتمكنت من الكّتاب 

والقراء، ومن المالحظ أنها أصبحت المحببة 

والمفضلة للتعبير عما يجيش في القلب من 

عواطف وجدانية، وما يرافق ذلك من أوضاع 

اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية 

مضطربة في كل أرجاء الوطن العربي. 

ويدلل على ذلك الكم الهائل من المجموعات 

القصصية التي صدرت خالل السنوات 

القليلة الماضية. وكذلك الندوات والمؤتمرات 

المتعلقة بهذا الفن الجديد واالحتفاء به.

 القصة القصيرة جدا اقتحمت المشهد 
َّ

إن

األدبي بقوة في كل بلد عربي، ألنها تناسب 

أدوات االتصال الحديثة كالهواتف الخلوية، 

وكان النتشار الشبكة العنكبوتية وما رافقها 

من انتشار هائل لمواقع التواصل االجتماعي 

من قبيل فيسبوك وتويتر وغيره أثره الكبير 

في تفضيل المؤلفين لها، فهي تالئم أيضا 

القارئ الذي يجلس في األغلب في مكان مقفل 

كغرفة نومه أو في مقهى أو مطعم، أو مكان 

متحرك كالطائرة والقطار والحافالت. كما 

أنها ال تتطلب الوقت الطويل لقراءتها، لهذه 

األسباب تفاعلت بقوة على شبكات التواصل 

االجتماعي، التي أثرت بدورها على حجم 

القصة ولغة الكتابة وإشاراتها.

ويمكن إسقاط القصة على واقعنا المعاصر 

المليء بالكذب والنفاق وانعدام األمانة 

واالستبداد. 

وتعد مجموعة القصص للقاص القطري 

جمال فايز »عناقيد البشر« المكونة من 

اثنتي عشرة قصة، تجربة إبداعية لها مذاقها 

الخاص، ومن خاللها استطاع الغوص في 

باطن شخصياتها المتنوعة. القاص هنا 

ال يعرض شخوصه في سماتها العامة، وال 

لإلنسان في صفاته المتشابهة، وإنما يعمل 

على اكتشاف خصوصية الشخصية، وما 

هو ذاتي فيها، وليس ما ينتظم أو يأتلف مع 

الشخوص اإلنسانية، وقد تمثل ذلك في 

قصة »الباحث عن شيء آخر«. ومن خالل 

رؤى القاص الفنية، نحس بشخوصه، 

وكأنهم ُوجدوا حقيقة، ومارسوا فعل الوجود، 

ونكاد نتحسس حياتهم البائسة في 

تناقضها وصراعها، وفي اللحظة ذاتها تتحول 

األفكار من جهامة تجريدها إلى فاعلية تندغم 

في بنية األحداث، وأكثر ما تمثل ذلك في 

قصة »رجل ال ظل له« وقصة »البوعزيزي«...

وللقاص خبرة حياتية وثقافية أتاحت له 

تقديم رؤى متعمقة للجوانب النفسية 

والفكرية واالجتماعية، مع بصيرة نافذة 

بأثر تلك العوامل في توجه الشخصيات 

وتشابك األحداث، وخير ما تمثل ذلك في 

قصة »األحمر على األبيض يتمدد«، ونجدها 

جلية في قصة »البحر ال يبرح مكانه«. وال 

يغيب عن أذهاننا أن المادة الخام التي خملت 

في الحياة، قد أعاد القاص صقلها وتشكيلها 

في أداء قصصي مثير، ليزيل عنها رتابتها، 

سة،  لتتحول إلى فن له حيوية ُمحسَّ

ده المفعم بمختلف أشكال  وله َتَجسُّ

الوجود اإلنساني، مع اإليهام بالواقع وليس 

استنساخه.

المالمح الممیزة للقصة القصیرة

أيمن دراوشة

ناقد أدبي أردني

منال عمر عبده

كاتبة سودانية

تثار هذه األيام المنازعات المتعلقة بسفر 

المحضون لذلك سنتطرق لها في هذا المقال.

-من المسلم به قانونا أن السفر بالمحضون 

هو من توابع الحضانة، والحضانة 

تدور وجودا وعدما على رعاية ومصلحة 

المحضون.

األمر الذي يتعين معه والحال كذلك هو 

الترفع عن جعل المحضون وسيلة للضغط 

وتعكير صفو بين الزوجين حينما تبرز 

المشكلة في عدم موافقة األب للحاضنة على 

السفر بمحضونها.

فالسفر من الحقوق األساسية لإلنسان، 

ويستحسن أن يأذن الولي بالسفر ما دام 

فيه مصلحة المحضون ال أن يجعله سيفا 

مصلتا على الحاضنة يقطع به حبل المودة 

والوصال.

وفيما يتعلق باألوراق الثبوتية الخاصة 

بالمحضون ومن له الحق في االحتفاظ بها، 

فقد حدد قانون األسرة ذلك في المادة )176( 

منه على ما يلي:

»للولي االحتفاظ بجواز سفر المحضون، إال 

في حالة السفر فيسلم للحاضنة. وللقاضي 

أن يأمر بإبقاء جواز السفر في يد الحاضنة، 

إذا رأى تعنتا من الولي في تسليمه للحاضنة 

وقت الحاجة. 

وللحاضنة االحتفاظ بأصل شهادة الميالد، 

وأي وثائق أخرى ثبوتية تخص المحضون، أو 

بصورة منها مصدقة، ولها االحتفاظ بالبطاقة 

الشخصية للمحضون«.

** المسلك القانوني الذي يتعين على 
الحاضنة اتباعه للسفر بالمحضون:

- تقديم أمر على عريضة – لمحكمة األسرة

وهو عبارة عن إذن من المحكمة للزوجة 

بالسفر المؤقت بالمحضون خارج الدولة 

في حال رفض الزوج اإلذن للحاضنة بالسفر 

برفقة المحضون وديا. على أن يذكر في األمر 

على عريضة الغاية أو الحاجة من السفر 

بالمحضون والوجهة التي سيسافر لها والمدة 

التي سيقضيها في السفر.

وللمحكمة إصدار قرارها بالرفض أو القبول 

حسب ما تراه مناسبًا وفقا لنص المادة )142( 

من قانون المرافعات:

»يجب على القاضي أن يصدر أمره بالقبول 

أو الرفض بالكتابة على إحدى نسختي 

العريضة في اليوم التالي لتقديمها على 

األكثر. وال يلزم ذكر األسباب التي بني عليها 

األمر إال إذا كان مخالفًا ألمر سبق صدوره، 

فعندئذ يجب ذكر األسباب التي اقتضت 

إصداره األمر الجديد وإال كان باطاًل«.

وأجاز القانون التظلم على قرار األمر على 

عريضة من طرفي األمر وفقا للمادة )144( من 

قانون المرافعات:

»للطالب إذا صدر األمر برفض طلبه، ولمن 

صدر عليه األمر، الحق في التظلم إلى 

المحكمة المختصة إال إذا نص القانون 

على خالف ذلك، ويرفع التظلم في خالل 

سبعة أيام من تاريخ صدور األمر، ما لم يكن 

المتظلم هو من صدر عليه األمر، فيرفع خالل 

سبعة أيام من تاريخ إعالنه به، ويجب أن 

يكون التظلم مسببًا وإال كان باطاًل.. ويكون 

التظلم باإِلجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام 

المحكمة، وتحكم فيه بتأييد األمر أو بتعديله 

أو بإلغائه، ويكون حكمها قاباًل للطعن بطرق 

الطعن المعتادة«.

علي الخلیفي 

سفر المحضون

محامي تمييز

توعية قانونية

دالیا الحديدي
كاتبة مصرية
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تقليص دور البرلمان في مراقبة عمل الرئيس والحكومة

تونس.. نظام رئاسي بصالحيات أوسع

المشروع  إن  األناضول  وكالة  قالت  بينما 

 2022 لسنة  الرئاسي  األمر  ضمن  جاء 

والمتعلق   ،2022 يونيو   30 في  المؤرخ 

للجمهورية  الجديد  الدستور  بمشروع 

المقرر  االستفتاء  موضوع  التونسية 

مشروع  ويتكون  يوليو،   25 اإلثنين  يوم 

الدستور الجديد من 142 فصاًل.

بمعظم  سعيد  قيس  استأثر  وقد 

جانبًا  ُمنّحيًا  الماضي،  العام  السلطات 

المصوغ  الحالي  الديمقراطي  الدستور 

عام 2015 قبل أن يحل البرلمان المنتخب 

تشكيل  يعيد  بينما  بمراسيم  ويحكم 

وكالة  ذكرته  ما  وفق  السياسي،  النظام 

رويترز.

المطروح  الجديد  الدستور  أن  كما 

دور  »يقلص  تونس  في  لالستفتاء 

عمل  مراقبة  يشمل  ال  بحيث  البرلمان 

الرئيس أو الحكومة«.

إذ ينوي الرئيس التونسي، قيس سعّيد، 

طرَح دستور جديد لالستفتاء، في يوليو، 

الهياكل  إصالح  منه  الغاية  إن  يقول 

في  واالقتصادية  والسياسية  القانونية 

جديدة«،  »جمهورية  بناء  أجل  من  البالد، 

حسب تعبيره. 

وضع  باتجاه  الدفع  سعّيد  قرر  كما 

 ،2014 دستور  محل  يحل  جديد  دستور 

الركن  التونسيين  من  كثير  يعده  الذي 

األساسي في التغيير الذي أحدثته الثورة 

التونسية نحو الديمقراطية.

الجديد،  الدستور  مشروع  يمنح  كما 

الذي أثار حالة واسعة من الجدل، رئيس 

ميادين  في  واسعة  صالحيات  الجمهورية 

للقوات  األعلى  »القائد  إنه  إذ  شتى؛ 

العامة  السياسة  و»يضبط  المسلحة« 

األساسية«  اختياراتها  ويحدد  للدولة 

ويمارس  القوانين  تنفيذ  على  و»يسهر 

و»ُيسند،  العامة«  الترتيبية  السلطة 

الوظائف  الحكومة،  رئيس  من  باقتراح 

العليا المدنية والعسكرية« ويتمتع بحق 

البرلمان  على  القوانين«  مشاريع  »عرض 

الذي يتعين عليه أن يوليها »أولوية النظر« 

فيها على سائر مشاريع القوانين.

الدستور  مشروع  يقلص  بالمقابل 

الجديد إلى حد بعيد صالحيات البرلمان 

هي  ثانية  غرفة  فيه  سُتستحدث  الذي 

»المجلس الوطني للجهات واألقاليم«.

وخالفًا للدستور القديم فإن دستور سعيد 

دين  اإلسالم  أن  على  ينص  لم  الجديد 

في  بالقول  واكتفى  التونسية  للدولة 

حرة  دولة  »تونس  أن  على  األولى  المادة 

مستقلة ذات سيادة«.

المسودة  من  الخامسة  المادة  وتنص 

اإلسالمية،  األمة  من  جزء  »تونس  أن  على 

وعلى الدولة وحدها أن تعمل على تحقيق 

الحفاظ على  الحنيف في  مقاصد اإلسالم 

الّنفس والعرض والمال والدين والحرية«.

أن »تونس  المادة السادسة  فيما جاء في 

الرسمية  واللغة  العربية  األمة  من  جزء 

في  ورد  حين  في  العربية«،  اللغة  هي 

المادة السابعة أن »الجمهورية التونسية 

تعمل  الكبير  العربي  المغرب  من  جزء 

المصلحة  نطاق  في  وحدته  تحقيق  على 

المشتركة«.

فيه  د  مدَّ وقت  في  الدستور  مسودة  تأتي 

أسبوعًا  البالد  بعموم  إضرابهم  القضاة 

 57 سعّيد  عزل  على  لالحتجاج  ثالثًا؛ 

و»حماية  بالفساد  واتهامهم  قاضيًا، 

اإلرهابيين«.

سعيد  قيس  معارضة  كانت  كما 

األسبوع  جديدًا،  بعدًا  أخذت  الشعبية 

م االتحاد العام التونسي  الماضي، فقد نظَّ

للشغل إضرابًا عن العمل لمدة 24 ساعة، 

للمطالبة برفع أجور عماله، وأدى ذلك إلى 

توقف الرحالت الجوية الدولية والمحلية، 

عموم  في  والبحري  البري  النقل  وتعطيل 

البالد.

{  الرئيس التونسي قيس سعيد

عواصم- وكاالت- 
نشرت الجريدة 

الرسمية بتونس، 
في وقت متأخر من 

مساء الخميس 
مسودة دستور جديد 

من شأنه أن يمنح 
الرئيس قيس سعيد 

صالحيات أوسع، 
ومن المقرر أن ُيطرح 

لالستفتاء في أواخر 
يوليو 2022، وفق ما 
ذكرته وكالة رويترز.

ذّكر فنلندا والسويد بتعهداتهما

أردوغان يحذر من خرق االتفاق الثالثي
عواصم - وكاالت - حذر الرئيس التركي 

رجب طيب أردوغان من أنه ال يزال بإمكان 

والسويد  فنلندا  انضمام  عرقلة  أنقرة 

لحلف الناتو إذ لم يِف البلدان بوعودهما، 

 73 بتسليم  ستوكهولم  تعهد  ذلك  في  بما 

لتركيا. »إرهابيًا« 

مدريد،  في  للحلف  قمة  ختام  في  أردوغان 

مع  مواد   10 من  المكون  االتفاق  إن  قال 

انتصارًا ألنقرة  اإلسكندنافي كان  الثنائي 

وأضاف  »الحساسيات«.  جميع  وعالج 

عن  الدولتان  تخلت  إذا  أنه  أردوغان 

التركي  البرلمان  يرفض  فقد  وعودهما، 

التوصل  تم  الذي  االتفاق  على  التصديق 

إليه. وأضاف الرئيس التركي: »لن ينجح 

أواًل، يجب على  إذا لم نمرره في برلماننا. 

وتلك  بواجباتهما  الوفاء  وفنلندا  السويد 

لم  إذا  لكن  النص..  في  بالفعل  موجودة 

إلى  االتفاق  يصل  فلن  األمور،  بهذه  تلتزما 

عليه. للتصويت  البرلمان«، 

الصحفي  التصريح  في  أردوغان  وأوضح 

القضايا  تنفيذ  بدقة  ستتابع  تركيا  أن 

الموقعة  الثالثية  المذكرة  في  المسجلة 

الخطوات  التخاذ  وفنلندا  السويد  مع 

الالزمة وفقًا لذلك.

التفاهم  لمذكرة  وفقًا  أنه  أردوغان  وأكد 

الثالثية، فإنه »يجب على السويد وفنلندا 

تمر  أن  يمكن  وال  بمسؤولياتهما،  الوفاء 

التركي  البرلمان  موافقة  بعد  إال  المذكرة 

العام  األمين  قال  أن  عليها«. يأتي هذا بعد 

ستولتنبرغ  ينس  األطلسي  شمال  لحلف 

تركيا  إن  الثالثاء  يوم  من  سابق  وقت  في 

والسويد  فنلندا  مساعي  دعم  على  وافقت 

العسكري  التحالف  إلى  لالنضمام 

شهدتها  التي  القمة  أسفرت  فيما  الغربي، 

الثالث عن توقيع  الدول  مدريد بين زعماء 

أمنية.  تفاهم  مذكرة 

وّقعت  فقد  األناضول،  وكالة  وبحسب 

تفاهم  مذكرة  وفنلندا،  والسويد  تركيا 

األخيرين  البلدين  عضوية  بشأن  ثالثية 

الرئيس  بحضور  الناتو،  حلف  في 

ونظيره  أردوغان،  طيب  رجب  التركي 

ورئيسة  نينيستو،  سولي  الفنلندي 

أندرسون. ماغدالينا  السويدية  الوزراء 

للصحفيين  ستولتنبرغ  ينس  قال  فيما 

مدريد:  في  للحلف  قمة  هامش  على 

مذكرة  وقعت  والسويد  وفنلندا  »تركيا 

منها  أمور  حيال  تركيا  لمخاوف  تتصدى 

ومكافحة  األسلحة  بتصدير  يتعلق  ما 

أن  »يسعدني  ينس:  وأضاف  اإلرهاب«. 

الطريق  يمهد  اتفاقًا  اآلن  لدينا  أن  أعلن 

حلف  إلى  لالنضمام  والسويد  لفنلندا 

األطلسي«.

تركيا  إن  المشترك  الثالثي  البيان  وقال 

أي  وجود  عدم  تؤكد  وفنلندا  والسويد 

بخصوص  اآلن  بعد  بينها  فيما  حظر 

األسلحة. {  االجتماع التركي - األميركي

الرئيس الصيني:

هونغ كونغ لن تغرق في الفوضى
الرئيس  أشاد   - ب  ف.  أ.   - كونغ  هونغ 

هونغ  في  بالحكم  جينبينغ  شي  الصيني 

البريطانية  المستعمرة  إعادة  منذ  كونغ 

قرن  ربع  مرور  بمناسبة  بكين،  إلى  السابقة 

حقيقية«  وبـ»ديمقراطية  الذكرى،  هذه  على 

رغم القمع الذي ُيمارس فيها منذ عامين.

أداء  أيًضا  تخللها  مراسم  أثناء  شي  وأشار 

اليمين  المحلية  للسطة  الجديد  الرئيس 

على  الصيني  الشيوعي  الحزب  سيطرة  إلى 

المطالبة  التظاهرات  موجة  بعد  المدينة 

بالديموقراطية التي شهدتها في 2019 ودفعت 

ببكين إلى فرض قمع سياسي مشدد.

وأكد شي في خطابه أن كّل ما فعلته الصين 

منذ األول من يوليو 1997 حين عادت المدينة 

إلى سيادتها كان »لما فيه خير هونغ يونغ«.

األّم،  الوطن  مع  توحيدها  إعادة  »بعد  وقال: 

مدينتهم،  أسياد  كونغ  هونغ  سّكان  أصبح 

كونغ  هونغ  في  الحقيقية  والديموقراطية 

بدأت حينذاك«.

البّر  خارج  شي  بها  يقوم  زيارة  أول  وهذه 

جائحة  تفشي  بدأ  منذ  للصين  الرئيسي 

إلى  األولى  زيارته  أّنها  كما   ،»19  - »كوفيد 

هونغ كونغ منذ اندلعت في المدينة في 2019 

منادية  النطاق  واسعة  احتجاجات  حركة 

بالديموقراطية.

الجميع  أدرك  العواصف،  كل  »بعد  وتابع: 

في  تغرق  أن  يمكن  ال  كونغ  هونغ  أن  بأسى 

تسمح  أن  يمكن  ال  كونغ  هونغ  وأن  الفوضى 

لنفسها )بأن تغرق في( الفوضى«.

واعتبر أنه ينبغي على المدينة »التخّلص من 

كافة مصادر االزعاج والتركيز على التنمية«.

أنتوني  األميركي  الخارجية  وزير  لكن 

الحكم  »لتآكل  أسفه  عن  أعرب  بلينكن 

على  سنة   25 بعد  كونغ  هونغ  في  الذاتي« 

إلى  السابقة  البريطانية  المستعمرة  عودة 

رئيس  تعّهد  حين  في  الصينية،  السيادة 

عدم  جونسون  بوريس  البريطاني  الوزراء 

أدلى  تصريح  في  كونغ،  هونغ  عن  »التخلي« 

به بهذه المناسبة.

تسجيل  في  البريطاني  الوزراء  رئيس  وقال 

فيديو نشره على تويتر »لن نتخلى عن هونغ 

كونغ«، وتابع: »قبل 25 عاما قطعنا للمنطقة 

وبذل  به  االلتزام  نعتزم  ونحن  عهدا  وشعبها 

كل ما بمقدورنا من جهود لكي تحترم الصين 

إلى  كونغ  هونغ  إدارة  يعيد  بما  التزاماتها 

شعبها«.

{  الرئيس الصيني يتحدث في هونغ كونغ

»10« قتلى يوم الخميس

تجدد المظاهرات في السودان
العاصمة  شهدت   - األناضول   - الخرطوم 

تجدد  الجمعة،  الخرطوم،  السودانية 

المظاهرات للمطالبة بحكٍم مدني ديمقراطي.

ووفق مراسل األناضول، حاول مئات المتظاهرين 

الوصول إلى البوابة الجنوبية للقصر الرئاسي، 

كثيف  بإطالق  واجهتهم  األمنية  القوات  لكن 

للقنابل الصوتية وعبوات الغاز المسيل للدموع.

ورّد المتظاهرون بقذف القوات األمنية بالحجارة، 

»القصر«  شارع  في   
ٍّ

وفر  
ٍّ

كر حاالت  إلى  أّدى  ما 

»شروني«  موقف  قبالة  الفرعية،  والشوارع 

للمواصالت، ومستشفى الخرطوم التعليمّي.

وصباح الجمعة، أعلنت الشرطة »إصابة 96 من 

أفرادها، و129 من أفراد الجيش، إصابة بعضهم 

خطيرة«، في مظاهرات الخميس.

من جانبهم، أعلن محامو الطوارئ )هيئة قانونية 

مستقلة( اعتقال 150 متظاهرًا الخميس.

المعتقلين  »تعّرض  بيان  في  الهيئة  وذكر 

النتهاكات بالغة من قبل المليشيات االنقالبية«.

الخميس  مظاهرات  ضحايا  عدد  وارتفع   

المطاِلبة بالحكم المدني في مدينة أم درمان في 

السودان، إلى 10 قتلى. وفق لجنة أطباء السودان 

المركزية )غير حكومية(.

السودان  يشهد   ،2021 أكتوبر   25 ومنذ 

احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني 

استثنائية  إجراءات  وترفض  الديمقراطي، 

قائد  السيادة  مجلس  رئيس  آنذاك  اتخذها 

الجيش عبد الفتاح البرهان، يعتبرها الرافضون 

»انقالبا عسكريا«.

البيد يبدأ رئاسته بملف األسرى
األول  اليوم  جدول  اقتصر   - األناضول   - القدس 

في  للوزراء  كرئيس  البيد،  يائير  برنامج  من 

باإلسرائيليين  يتعلقان  بندين  على  إسرائيل، 

األسرى والمفقودين.

في  اإلسرائيلي،  الوزراء  رئيس  مكتب  وقال 

تصريح مكتوب، إن جدول أعمال البيد، الجمعة، 

شمل لقاًء مع رئيس جهاز األمن العام »الشاباك«، 

اإلسرائيليين  حول  اجتماع  سبق  بار،  رونين 

األسرى والمفقودين.

»حماس«  اإلسالمية  المقاومة  حركة  وتحتفظ 

بالجنديين اإلسرائيليين »أورون شاؤول« و»هدار 

غولدين« بعد أسرهما خالل حرب صيف 2014، 

فيما تقول إسرائيل إنهما قتال وتحتفظ الحركة 

برفاتهما.

آخرين  بإسرائيليين  حماس  تحتفظ  كما 

بعدما  السيد،  وهشام  منغستو«  »أفيرا  هما 

سبتمبر،  في  غامضة  ظروف  في  القطاع  دخال 

وديسمبر من العام ذاته.

البنك الدولي

صـــنــدوق لتــعــزيـــز
الـقــــــدرات الوقائــــيــة

واشنطن - أ. ف. ب - وافق مجلس إدارة البنك الدولي الخميس على 

إنشاء صندوق لتمويل االستثمارات من أجل تعزيز القدرات الوقائية 

من األوبئة والتأهب والتصدي لها، كما أعلنت المؤسسة المالية 

الدولية.

وقال البنك الدولي في بيان إن التركيز يجب أن ينصب على البلدان 

المنخفضة والمتوسطة الدخل والهدف هو إطالق هذا الصندوق في 

الخريف. 

وأضاف أن »الكلفة البشرية واالقتصادية واالجتماعية المدمرة لكوفيد 

- 19 كشفت الحاجة الملحة إلى العمل المنسق لتعزيز النظم 

الصحية وحشد موارد إضافية«.

وتابع البنك الدولي أن هذا الصندوق تم تطويره بدفع من الواليات 

المتحدة وإيطاليا وإندونيسيا في إطار رئاساتها لمجموعة 

العشرين، وبدعم واسع من هذه المجموعة.

وأوضح أنه »تم اإلعالن حتى اآلن عن أكثر من مليار دوالر من االلتزامات 

المالية« لهذا الصندوق، بما في ذلك مساهمات من الواليات المتحدة 

واالتحاد األوروبي وكذلك إندونيسيا وألمانيا وبريطانيا وسنغافورة 

ومؤسستي غيتس وويلكوم ترست.

وذكر رئيس البنك الدولي في البيان بأن هذه المؤسسة المالية هي 

»أكبر ممول للوقاية والتأهب والتصدي )للوباء( عبر عمليات جارية 

حاليا في أكثر من مائة دولة نامية لتعزيز أنظمتها الصحية«. 

وأضاف أن الصندوق الذي سمي »الصندوق المالي الوسيط« 

)فايننشال انترميدييري فاند - اف آي اف( سيقدم تمويال إضافيا 

»على األمد الطويل الستكمال عمل المؤسسات القائمة عبر مساعدة 

الدول والمناطق ذات الدخل الضعيف والمتوسط على االستعداد 

للوباء المقبل«.

خيبة أمل جديدة

حفتر يجهض محادثات جنيف
مباحثات  أثبتت   - األناضول   - اسطنبول 

والدولة  النواب  مجلسي  رئيسي  بين  جنيف 

الليبيين أن خليفة حفتر، قائد قوات المنطقة 

بين  اتفاق  أي  أمام  عقبة  زال  ما  الشرقية، 

فرقاء الوطن الواحد لدى إصراره على الترشح 

للرئاسة دون التنازل عن جنسيته األميركية.

إذ كاد خالد المشري رئيس المجلس األعلى 

للدولة )نيابي استشاري( وعقيلة صالح رئيس 

تقدما  يحققا  أن  طبرق  في  النواب  مجلس 

الدستورية  القاعدة  بشأن  المفاوضات  في 

تحت  بجنيف  لقائهما  خالل  لالنتخابات 

النائب  بوشاح،  عمر  تحدث  أممية.  رعاية 

الدولة، لقناة بانوراما  الثاني لرئيس مجلس 

على  المبدئي  التوافق  »تم  إنه  قائال  )محلية(، 

الوثيقة الدستورية بشكل كامل بين رئيسي 

المرافقين  والوفدين  والدولة  النواب  مجلسي 

لهما، وسيتم مراجعتها«.

لكن التفاؤل الحذر بشأن تحقيق اتفاق مبدئي 

صباح األربعاء، سرعان ما تحول إلى خيبة أمل 

مساء ذات اليوم، وكان واضحا إخفاق الرجلين 

تمديد  عن  اإلعالن  بعد  توافق،  تحقيق  في 

على  التوقيع  بدل  الخميس،  إلى  المفاوضات 

التي  المباحثات  ختام  في  األربعاء،  االتفاق 

استغرقت يومين.

من  جنيف،  في  مصدر  عن  القناة  نقلت  إذ 

الدولة،  مجلس  في  عضوا  يكون  أن  المرجح 

التعديالت  على  الثالثاء،  االتفاق،  »بعد  أنه 

والتأكيد على التوقيع صباح األربعاء، تفاجأنا 

شرط  باستبعاد  النواب  مجلس  وفد  بطلب 

لالنتخابات  الجنسية  مزدوجي  ترشح  عدم 

الرئاسية بناء على تعليمات من الرجمة )مقر 

قيادة قوات حفتر(«.

ويوضح المصدر أن »وفد مجلس النواب اقترح 

الجنسية  عن  للرئاسة  المرشح  يتنازل  أن 

برفض  قوبل  الذي  األمر  بالرئاسة،  الفوز  عند 

وفد مجلس الدولة«.

من  حفتر  إزاحة  سلطة  يملك  ال  فعقيلة، 

دولي،  ضغط  أي  تحت  السياسي  المشهد 

الشرقية  المنطقة  على  يهيمن  من  األخير  ألن 

عسكريا.

وفي خطوة غير معتادة، حذر رئيس المجلس 

الرئيسي محمد المنفي، قبل أيام من أنه »إذا 

فشل اجتماع عقيلة والمشري، في إنجاز قاعدة 

كمجلس  دور  لنا  يكون  أن  بد  ال  دستورية، 

رئاسي، باستخدام سلطتنا السيادية، حتى 

ال يترك األمر للتمديد والتمطيط«.

الرئاسي  المجلس  أن  إلى  تلميح  وهذا 

سيصدر قاعدة دستورية تجرى على أساسها 

بحل  قيامه  إلى  ذلك  يؤدي  وربما  االنتخابات، 

مجلسي النواب والدولة.



إن قضية التفاوض ال يمكن االستغناء عنها في الحروب 

واألزمات على صعيد العالقات الدولية وذلك للخروج من حاالت 

االستعصاء والجمود أو تثبيت االنتصارات والهزائم أو لجعل 

األطراف المتنازعة تقتنع أنها فائزة.

العملية التفاوضية عملية شديدة التعقيد ألن انعكساتها 

طويلة األمد لذا من الضروري إبعادها عن مناوشات التيارات 

الشعبوية وكذلك عن تنازالت التيارات البراغماتية 

االنتهازية بحجة الواقعية، للوصول إلى أفضل النتائج 

اإليجابية بحيث تخدم األوطان والشعوب واإلنسانية.

عانت الثورة السورية منذ انطالقتها في قضية تمثيلها 

خاصة على صعيد المفاوضات والتي مثلها االئتالف في 

جنيف 2 من خالل وفد يمكن اعتباره األفضل تمثيال نسبيا 

من حيث التنوع والمرجعية والكفاءة رغم معارضة العملية 

التفاوضية من قبل مجموعة ليست قليلة داخل االئتالف 

سميت حينها مجموعة 44 وللمفارقة تبوأ عدد من أعضاء 

المجموعة المعارضة تلك الحًقا مناصب قيادية داخل هيئة 

التفاوض. 

وللتاريخ كانت حركة العمل الوطني خالل تلك الفترة 

األكثر جهوزية على صعيد الملف التفاوضي، حيث كانت 

تستقرأ أهميته وضرورة التحضير له منذ اللحظات األولى 

من الحديث عن الحل السياسي وموعد انطالق المفاوضات 

أو قرار االنخراط بها، لذا عقدت الورشات والندوات الخاصة 

لبناء رؤية استراتيجية متناسبة مع إمكانات الثورة والواقع 

الدولي واإلقليمي، والزلت أذكر لقاًء تم في اسطنبول حضرته 

شخصيا مع برهان غليون وميشيل كيلو وأحمد طعمه، 

تم خالله الحديث عن لقاء جنيف القادم وعن عدم جهوزية 

المعارضة للمفاوضات إال أنهم فوجئوا عندما أعلمتهم بأن 

الحركة تمتلك ملًفا متكاماًل عن التفاوض وأّن الحركة 

تضعه بتصرف الثورة لالستفادة منه وفعـال تم االستفادة 

منه الحقـا خـالل جنيـف 2.

لقد عانت العملية التفاوضية في الثورة السورية منذ 

انطالقتها في عام 2014 من إشكاالت كثيرة أدت إلى عدم 

تحقيق أي إنجازات يمكن ذكرها وذلك ألسباب عديدة أهمها:

ـ رغبة دولية بوجود مفاوضات شكلية في ظل ممانعة روسية 

ألي حل سياسي.

ـ سيطرة الدول الصديقة للثورة السورية على أدوات التحكم 

في العملية التفاوضية العسكرية واالقتصادية واالجتماعية.

ـ تشكيل جسم هش مسؤول عن العملية التفاوضية أطلق 

.2 عليه الهيئة العليا للمفاوضات بعد جنيف 

ـ اختزال المفاوضات بمسار اللجنة الدستورية والتي عقدت 

ثمان جلسات خرجت خالية الوفاض بعد انتهاء الجولة 

التاسعة.

ـ فتح مسار أستانا التفاوضي الخارج عن سيطرة العملية 

التفاوضية والتي تجاوز عدد لقاءاتها 18 لقاء، والتي تحضرها 

روسيا وإيران وتركيا مع تواجد شكلي لوفدي المعارضة 

والنظام، والتي لعبت دورا رئيسا في عمليات التهدئة ووقف 

إطالق النار.

ـ ضعف االئتالف الوطني بشكل مستمر، خاصة بعد 

تشكيل هيئة التفاوض في 10 كانون األول ـ ديسمبر2015 

وخروج شخصيات معروفة بمعارضتها للنظام منذ زمن منه.

نجم عن كل ما سبق فشاًل ذريًعا في العملية التفاوضية، 

حيث غابت المرجعية الثورية عنها باإلضافة إلى وجود 

جسم تفاوضي غير كفؤ، لم يضع الرؤية االستراتيجية 

للمفاوضات األمر الذي انعكس بشكل جلي على األداء 

والتكتيكات وغلبة األداء الفردي عليه بال أي انسجام بين 

أعضاء الفريق.

أيًضا سيطرة ثلة محددة في المعارضة السورية على الملف 

التفاوضي كان له دور كبير في االخفاق الحاصل حالًيا، 

مما يجعل تحرير الملف قضية الساعة على صعيد الثورة 

وضرورة غير قابلة للتأجيل.

ما هي الشروط الموضوعية الضرورية ألداء تفاوضي 

مستقبلي يحقق أهداف الثورة؟

ـ إعادة بناء مؤسسة وطنية موثوقة مختارة وفق معايير 

واضحة، تمثل مرجعية وطنية معتمدة بعد فقدان الثقة 

بكافة المؤسسات الحالية.

ـ امتالك المؤسسة الوطنية ألدوات مؤثرة قابلة لالستخدام 

وقابلة للتوظيف في العملية التفاوضية والمقصود هنا 

القطاع العسكري واالقتصادي والمدني.

ـ فريق تفاوضي محترف متكامل االختصاصات يتم اختياره 

بعناية فائقة وفق معايير مسبقة.

ـ خضوع الفريق التفاوضي للمرجعية من حيث التوجيه 

والمحاسبة والمساءلة والتقييم المستمر.

ـ تتحمل المؤسسة المرجعية المسؤولية الكاملة للضغوط 

المجتمعية عليه وكافة النتائج الناجمة عن التفاوض.

ـ إبعاد الفريق التفاوضي عن الضغوط الشعبية والتأثيرات 

الدولية.

إّن عملية المراجعة والتقييم للملف التفاوضي برمته من 

قبل القوى السياسية والناشطين الثوريين والشخصيات 

المجتمعية الفاعلة بعد مرور أكثر من ثمانية أعوام على 

بدئها قضية أكثر من ملحة، خاصة مع تغير الظروف 

واألجواء الدولية وكذلك على الصعيد اإلقليمي، إّن الواقع 

الراهن للثورة السورية، يقرع جرس اإلنذار حول وهم يتم 

تسويقه للسوريين بأن هناك مفاوضات جارية وأّن الفريق 

المسيطر على المسار يقوم بدوره على أفضل ما يرام 

ومحاوالت هذا الفريق إشعار المجتمع الدولي أّن اآلخرين 

متشددين وغير مناسبين أو جاهزين للتفاوض هو كذب 

وافتراء.

اعتبر الناتو خالل قمته في مدريد أن روسيا تمثل التهديد 

األكبر للمنطقة، وتعهد بدعم أوكرانيا حتى تسترد 

سيادتها الكاملة.. وجاءت تصريحات األمين العام لحلف 

شمال األطلسي ينس ستولتنبرغ في هذا االتجاه لتؤكد 

استراتيجيته وأولوياته للعقد القادم بعد استنزاف طويل 

في العراق وافغانستان، وللمرة األولى سيعتبر الناتو 

أن الصين مصدر تهديد.. وللمرة األولى سيدعو الحلف 

قادة اليابان وكوريا الجنوبية للقمة ربما في إشارة إلى أن 

المنطقة مقبلة على أزمات وصراعات جديدة على خلفية 

مستقبل تايوان. 

بدوره أعلن الرئيس األميركي جو بايدن من مدريد أن 

بالده »ستعزز وجودها العسكري في أوروبا حتى يتمكن 

حلف شمال األطلسي من الرّد على التهديدات اآلتية من 

كل االتجاهات وفي كّل المجاالت«، وأعلن تعزيز الوجود 

العسكري واإلمكانات العسكرية األميركية في إسبانيا 

وبولندا ورومانيا ودول البلطيق وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا 

لتصل إلى حدود 300 ألف من القوات العسكرية.

طبعا لم يتأخر الرد الروسي كثيرا على هذه الرسائل، 

وقد نددت موسكو بالتوسع الجديد للحلف األطلسي في 

أوروبا وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، 

إن بالده ليست »خائفة« من إعالن الرئيس األميركي جو 

بايدن تعزيز الوجود العسكري األميركي في أوروبا.

كما حذر من ان الحلف »لن يحصل على النتائج التي 

يتوقعها من هذه الجهود«، ملمحا إلى أن »ما يحدث 

اآلن سيؤدي بال شك إلى رد فعل من جانب روسيا دون 

توضيحات حول طبيعة تلك الردود«.

عمليا لم يعد األمر يتعلق بطلب فنلندا والسويد االنضمام 

إلى االطلسي ولكن بدعوة الناتو لهما ان يصبحا عضوين 

في الحلف في آجال غير مسبوقة، وهو ما يعني ان الحلف 

يتجه لمزيد من التوسع والتمدد.

 بعد ان اعتبر ان »روسيا هي التهديد األكبر للحلف 

وسالمته واستقراره« من خالل بيان قمة مدريد يؤكد الناتو 

انه سيستمر في مساعدة اوكرانيا وتمويلها عسكريا 

واقتصاديا ولكن دون ان يكون له موقع على ارض الصراع 

فأوكرانيا ليست عضوا في الناتو وال يمكن للحلف التدخل 

مباشرة في الحرب.

 أول مفهوم استراتيجي جديد للناتو منذ عام 2010 سيذكر 

وألول مرة »التحديات المنهجية« التي تشكلها الصين، 

وعالقتها المتنامية مع روسيا وهو ما سيحدد توجهات 

الحلف بحلول 2030. وبذلك ايضا ستعزز واشنطن 

حضورها العسكري في اوروبا.

الرئيس االوكراني زيلينسكي بدوره يواصل محاوالت 

المرور بالقوة حيث لم يعد يغيب عن لقاء أو اجتماع أو 

قمة اوروبية أو أميركية وبات يدعى لمخاطبة الرأي العام 

االوروبي والدولي وتوجيه مطالبه مباشرة للمجتمع الدولي 

بتقديم مزيد السالح وتوفير أنظمة دفاع جوي وأسلحة 

متطورة، لصد الهجمات الروسية.

نهاية اشغال قمة الناتو ال تعني بالضرورة نهاية المعركة 

المستمرة في اوكرانيا.. بل ربما تكون منطلقا لمشهد 

جديد يمهد لعودة مناخ الحرب الباردة وأجواء الصراع 

األميركي الروسي، فكل شيء قبل وبعد القمة يوحي بأن 

الحرب في أوكرانيا ليست سوى الوجه المعلن لحرب 

خفية بين موسكو وواشنطن.
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حل الدولتين

 سري القدوة

كاتب فلسطيني

 آن األوان إلنشاء دولة فلسطين المستقلة 

وتحديد طبيعتها والموعد الذي يفترض أن تقوم 

فيه، ويجب أن تنجح الجهود الدولية والعربية 

المستمرة منذ سنوات إلنهاء الصراع القائم 

في المنطقة وال بد من التوقف الفوري عن إقامة 

المستوطنات غير الشرعية ورفع الحصار عن 

الشعب الفلسطيني واإلفراج عن األسرى وإعادة 

المبعدين الفلسطينيين.

 ممارسات االحتالل في القدس وسياسة تهويد 

المدينة المقدسة ال يمكن ان تصنع سالما، 

فالقدس بتاريخها وحضارتها تخضع لالحتالل 

االسرائيلي وال سالم دون القدس العاصمة 

األبدية للدولة الفلسطينية والسالم الحقيقي 

هو سالم الشجعان ولغة السالم هي منح 

الشعب الفلسطيني حقه إلقامة دولته وتقرير 

مصيره على أراضيه وضمان حق عودة الالجئين 

بعيدًا عن إرهاب حكومة االحتالل بحق الشعب 

الفلسطيني.

 ويبقى السبيل الوحيد إلنهاء الصراع 

الفلسطيني اإلسرائيلي هو »حل الدولتين« 

الذي يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة، 

ذات سيادة وقابلة للحياة، على حدود الرابع من 

يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، 

ودائما كان موقف األردن الثابت تجاه القضية 

الفلسطينية، له مداخالته وتداعياته االيجابية 

على صعيد دعم القضية الفلسطينية وتعزيز 

صمود الشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه 

العادلة والمشروعة والحفاظ على الوضع 

التاريخي والقانوني القائم في المسجد األقصى 

المبارك.

 استمرار حكومة االحتالل بتنفيذ مخطط 

الحرب على الشعب الفلسطيني يدفع 

بالمنطقة إلى الدمار الحتمي ويعيق فرص 

التقدم باتجاه خلق جبهة سالم فلسطينية 

عربية قوية ومتينة تحفظ األمن والهدوء 

بالمنطقة وال يعزز أدنى شروط التفاوض حول 

الوضع النهائي وطبيعة المرحلة المقبلة، ولذلك 

ال بد من تحديد اولويات التحرك العربي القادم 

لضمان إنهاء االحتالل وإقامة الدولة الفلسطينية 

والسعي إلحياء عملية السالم ضمن رؤية 

عربية واضحة، وبعيدا عن أي التفاف عن 

الحقوق الفلسطينية التاريخية والمشروعة 

واالستحقاقات التي يقرها المجتمع الدولي.

الحرب في أوكرانيا.. ومستقبل »األطلسي« )2-2(

آسيا العتروس
كاتبة تونسية

محمد ياسين نجار
كاتب سوري

اجتمع سعادة السيد نبيه 

بري رئيس مجلس النواب في 

الجمهورية اللبنانية الشقيقة، 

أمس، مع سعادة الشيخ محمد بن 

عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس 

مجلس الوزراء وزير الخارجية، 

وجرى خالل االجتماع استعراض 

عالقات التعاون الثنائي بين 

البلدين، وعدد من القضايا ذات 

االهتمام المشترك.

ونوه سعادة الدكتور محمد بن 

عبدالعزيز بن صالح الخليفي، 

مساعد وزير الخارجية للشؤون 

اإلقليمية، بتوجيهات حضرة 

صاحب السمو الشيخ تميم بن 

حمد آل ثاني أمير البالد المفدى، 

لتقديم مساهمة من دولة قطر 

بقيمة »60« مليون دوالر دعما 

للجيش اللبناني، مؤكدا أن قطر 

لن تألو جهدا في مساعدة الشعب 

اللبناني الشقيق دائما وفي جميع 

األوقات، انطالقا من التزام دولة قطر 

الثابت تجاه الجمهورية اللبنانية 

ووقوفا مع الشعب اللبناني 

الشقيق.

ولفت مساعد وزير الخارجية 

للشؤون اإلقليمية إلى جهود 

صندوق قطر للتنمية ومساهماته 

العديدة إلى لبنان، والتي من بينها 

ما يتصل بالشق الصحي في 

معالجة »كوفيد - 19«، ومساندته 

للخطط التنموية التي يحرص 

الصندوق على تقديمها إلى لبنان، 

وكذلك ما يتعلق بالشق التعليمي 

في بناء عدد من المدارس، وتقديم 

عدد من المنح لطالب لبنانيين 

وفلسطينيين وسوريين في 

الجامعات اللبنانية.

وأعرب قائد الجيش اللبناني 

العماد جوزيف عون عن شكره 

لحضرة صاحب السمو الشيخ 

تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد 

المفدى على دعم سموه للجيش 

اللبناني.

وأكد عون، في تصريح له أورده 

بيان صدر عن الجيش اللبناني، 

أن تقديم دولة قطر دعما بمبلغ 

»60« مليون دوالر للجيش اللبناني 

يعكس التزام دولة قطر تجاه لبنان 

وشعبه وجيشه، الفتا إلى أن دولة 

قطر كانت دوما سباقة في الوقوف 

إلى جانب لبنان. 

عالقات قطر ولبنان قوية، ومساعدة 

األشقاء في لبنان كانت على الدوام 

في صلب االهتمامات القطرية، 

إليمان قطر الثابت بضرورة 

استقرار لبنان وازدهاره ورفاه 

شعبه.

دعم لبنان

العملية التفاوضية السورية.. األسباب والعالج

توسيع االستيطانخطر الصين تطور كبير
جامعة  في  الحديث  التاريخ  أستاذ  كوران  جيمس  حذر 

المتزايد  الخطر  عن  الطرف  غض  من  األسترالية  سيدني 

مجلة  نشرته  تحليل  وفي  الغربية.  المصالح  على  للصين 

بالوكالة  الحرب  إن  كوران  قال  األميركية،  إنترست  ناشونال 

التي تمارسها واشنطن ضد موسكو في أوكرانيا حاليا تعطي 

الكثيرين في العاصمة األميركية شعورا بالنشوة والعودة إلى 

استراتيجية  فإن  نفسه،  الوقت  وفي  مجددا.  العالمية  القيادة 

»آسيا أوال« لدى إدارة بايدن قد تواجه تحديات أخرى إذا ما جاءت 

في غير صالح  للكونغرس  النصفي  التجديد  انتخابات  نتائج 

بايدن وحزبه الديمقراطي.

} )ناشونال إنترست(

لم يعد سرا أن االحتالل ومستوطنيه يسابقون الزمن للسيطرة 

على مزيد من األراضي الفلسطينية المحتلة. 

يوفال أفراهام الكاتب في موقع محادثة محلية، كشف في مقال 

أن »وثائق أرشيف الدولة تؤكد أنه فور اإلعالن عن مناطق بعينها 

في الضفة الغربية بأنها للتدريبات العسكرية يتم النظر إليها 

بهدف  اإلسرائيلية،  للمستوطنات  أرض(  )احتياطي  باعتبارها 

هذه  في  اليهودية  االستيطانية  التجمعات  إلقامة  فرصة  إعطاء 

الفلسطينيين  آالف  يواجه  عاًما،   40 بعد  واليوم،  المنطقة، 

أراضيهم  إعالن  بسبب  الترحيل  خطر  يطا  سفر  منطقة  في 

للتدريبات العسكرية«.

} )موقع محادثة محلية(

تركيا  موافقة  حول  تقريرا  »إيكونوميست«  مجلة  نشرت 

إلى  وفنلندا  السويد  من  كل  انضمام  معارضتها  عن  التخلي 

حلف الناتو ووصفته بأنه تطور.

طلب  أمام  الوقوف  الماضي  الشهر  كان  أردوغان  قرار  إن  وقالت 

التهديد  فيه  كان  وقت  في  للناتو،  االنضمام  وفنلندا  السويد 

الخطير من روسيا مذهال بقدر ما كان فعاال.

تفاهم  مذكرة  وهليسنكي  وستوكهولهم  أنقرة  من  كل  ووقعت 

مشتركة على هامش اجتماع قادة الناتو في مدريد، حصل من 

»التضامن  بـ  اإلسكندنافين  البلدين  أردوغان على تعهد  خاللها 

والتعاون الراسخين لمكافحة اإلرهاب بكل أشكاله«.

} )إيكونوميست(
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تفاصيل سرقة االحتالل 

سجــــون األمــــواتلجثامين الشهداء

الضغط  لغرض  المحتجزة  الجثامين  اسُتخدمت  ما  وكثيرًا   

واالبتزاز والمساومة، كجزء من سياسة تتبعها دولة االحتالل منذ 

ُأفرج عنه  الجثامين، بعضها  وقد احُتجزت مئات  سنوات طويلة. 

وبعضها  وفلسطينية،  عربية  فصائل  مع  تبادل  صفقات  إطار  في 

اآلخر عبر المفاوضات السياسية بين السلطة الفلسطينية ودولة 

حقوقية،  مؤسسات  بها  قامت  قانونية  جهود  نتيجة  أو  االحتالل، 

اإلسرائيلي  االحتالل  دولة  تزال  ال  بينما  كثيرة،  هنا  والتفاصيل 

منهم  وعرب،  فلسطينيين  لشهداء  جثمانًا   357 نحو  تحتجز 

1967 فيما يعرف بمقابر األرقام،  253 جثمانًا محتجزين منذ عام 
2015، منها  و104 جثامين محتجزين في ثالجات الموتى منذ عام 

لفلسطينيين  جثمانًا  و27  القدس  من  لفلسطينيين  جثمانًا   12
الغربية،  الضفة  من  لفلسطينيين  جثمانًا  و65  غزة  قطاع  من 

3 جثامين إلناث و9 ألطفال قتلهم الجيش اإلسرائيلي، وفقًا  بينهم 

للبيان األول لـ »الحملة الشعبية السترداد جثامين الشهداء« التي 

انطلقت الشهر الماضي.

وتعود الجثامين المحتجزة، في مقابر األرقام وثالجات الموتى، إلى 

شهداء فلسطينيين وعرب، من الذكور واإلناث، سقطوا في أزمنة 

استشهد  من  فمنهم  مختلفة،  وظروف  متباعدة  وسنوات  متعددة 

في سبعينيات القرن الماضي، ومنهم من استشهد حديثًا. كما ال 

يقتصر احتجاز الجثامين على من شاركوا في المقاومة المسلحة 

المغربي  دالل  كالشهيدة  النوعية،  الفدائية  العمليات  ومنفذي 

أو على األشالء  أربعين عامًا،  المحتجز جثمانها منذ ما يزيد على 

هناك  بل  االستشهادية،  العمليات  منفذي  جثامين  من  المتبقية 

االحتالل  قوات  قتلتهم  شهداء  إلى  تعود  محتجزة  جثامين  أيضًا 

عمدًا، أو قامت بتصفيتهم بعد احتجازهم واعتقالهم، وهناك أيضًا 

السجون  داخل  توفوا  أسرى  إلى  تعود  محتجزة  جثامين  تسعة 

البطيء،  والقتل  الطبي  واإلهمال  التعذيب  جراء  اإلسرائيلية 

وترفض سلطات االحتالل اإلفراج عنهم، فهم لم يكتفوا باحتجازهم 

وأقدمهم  موتهم،  بعد  جثامينهم  احتجاز  يواصلون  بل  أحياء، 

استشهد  الذي  قلقيلية،  من  )36عامًا(  دولة  محمود  أنيس  األسير 

باإلضافة   ،1980 أغسطس   31 في  عسقالن  سجن  جدران  بين 

عامًا(   53( عويسات  موسى  عزيز  هم:  آخرين  أسرى  ثمانية  إلى 

)51 عامًا( من  2018، وفارس أحمد بارود  من القدس استشهد عام 

)31 عامًا( من بيت لحم، وبسام أمين  غزة، ونصار ماجد طقاطقة 

 ،2019 عام  استشهدوا  وثالثتهم  نابلس،  من  عامًا(   46( الّسايح 

وسعدي خليل الغرابلي )75 عامًا( من غزة، وكمال نجيب أبو وعر 

)46 عامًا( من جنين، واالثنان استشهدا عام 2020، والشهيد األسير 

سامي عابد العمور )39 عامًا( من غزة استشهد عام 2021، وآخرهم 

داود محمد الزبيدي )40 عامًا( من جنين الذي استشهد بتاريخ 15 

مايو الماضي.

مصيرهم،  وُيجهل  أثرهم  ُفقد  ممن  آخرين  مئات  إلى  باإلضافة 

تقدمت  أن  والعربية  الفلسطينية  العائالت  من  لكثير  سبق  إذ 

انشقت  األرض  كأن  أبنائها،  اختفاء  بشأن  عديدة  بشكاوى 

وابتلعتهم، في حين ال تزال دولة االحتالل تنكر وجودهم أحياء في 

فُيطلق  األرقام،  مقابر  في  أمواتًا  بهم  تعترف  وال  السرية،  سجونها 

عليهم تسمية »المفقودين«.

من هنا، يبدو واضحًا أن ثمة ترابطًا أساسيًا ووثيقًا بين االختفاء 

مقابر  وبين  والعرب،  الفلسطينيين  المقاومين  لمئات  القسري 

رقم  اإلسرائيلي  السجن  وخصوصًا  السرية،  والسجون  األرقام 

السجون  في  أحياء  هم  من  المفقودين  بين  هناك  فربما   .1391
السرية، أو أنهم ُقتلوا وتحولوا إلى جثث مأسورة في مقابر األرقام.

فما هي مقابر األرقام؟
المحتجزة  الشهداء  أسماء  بسجالت  ارتبط  اسم  األرقام  مقابر 

في  تقع  سرية  مقابر  وهي  اإلسرائيلي،  االحتالل  لدى  جثامينهم 

االقتراب  وُيمنع  »الدفاع«،  لوزارة  تخضع  مغلقة  عسكرية  مناطق 

منها أو تصويرها، وال ُيسمح لذوي الضحايا، أو ممثلي المؤسسات 

عن  عبارة  هذه  األرقام  ومقابر  بزيارتها.  اإلعالم  ووسائل  الدولية 

أكلها  معدنية  لوحات  على  مثبتة  أرقام  تميزها  بسيطة  مدافن 

الشهيد،  اسم  وليس  رقمًا  تحمل  لوحة  قبر  كل  وفوق  الصدأ، 

اإلسرائيلية  األمنية  الجهات  به  تحتفظ  خاص  ملف  رقم  ولكل 

عن صاحب الجثمان المدفون في جوف القبر، ولذا سميت مقابر 

وقريبة  مهينة  بطريقة  الجثامين  ُدفنت  المقابر  تلك  وفي  األرقام. 

بفعل  تمامًا  تالشت  قد  القبور  بعض  إن  بل  األرض،  سطح  من 

األشالء  فتناثرت  بداخلها،  ما  جرفت  التي  األمطار  ومياه  السيول 

إعالم  وسائل  كشفت  ذلك  إثر  وفي  األرض،  سطح  على  وظهرت 

إسرائيلية مصادفة، منتصف تسعينيات القرن الماضي، بعض 

تلك المقابر التي ظلت لسنوات طويلة طي السرية، وهي:

1 - مقبرة األرقام المجاورة لجسر بنات يعقوب، وتقع في منطقة 
–السورية-اللبنانية،  اإلسرائيلية  الحدود  ملتقى  عند  عسكرية 

لشهداء  فيها  قبر   500 نحو  بوجود  المصادر  بعض  وتفيد 

فلسطينيين ولبنانيين، سقطوا في معظمهم في حرب 1982 وما 

بعد ذلك.

بين  المغلقة  العسكرية  المنطقة  في  الواقعة  األرقام  مقبرة   -  2
بجدار  محاطة  وهي  األردن،  غور  في  دامية  وجسر  أريحا  مدينة 

فيه بوابة حديدية ُمعّلق فوقها الفتة كبيرة ُكتب عليها بالعبرية 

وتحمل  قبر،  مائة  من  أكثر  فيها  ويوجد  العدو«،  لضحايا  »مقبرة 

هذه القبور أرقامًا من 5003 إلى 5107. وُيحتمل أن تكون هذه األرقام 

تسلسلية لقبور في مقابر ُأخرى.

3 - مقبرة ريفيدي وتقع في غور األردن.
مدينة  شمال  الحمام  وادي  قرية  في  وتقع  شحيطة  مقبرة   -  4
ومعظم  طبرية.  وبحيرة  إربيل  جبل  بين  الواقعة  طبرية 

األغوار  منطقة  معارك  لشهداء  هي  المقبرة  هذه  في  الجثامين 

المقبرة،  هذه  من  الشمالية  الجهة  وفي   .1975  1965- الفترة  في 

وينتشر  طويلين،  صفين  في  األضرحة  من   30 نحو  تصطف 

هذه  كون  المشاعر  يثير  وما  ضريحًا.   20 نحو  وسطها  في 

يعرضها  الذي  األمر  العمق،  قليلة  رملية  مدافن  عن  عبارة  المقابر 

الكالب  لنهش  عرضة  لتصبح  منها  الجثامين  فتظهر  لالنجراف، 

الضالة والوحوش الضارية.

السؤال الذي يتبادر إلى الذهن: 
لماذا يحتفظ االحتالل بجثامين الشهداء؟

يدرك اإلسرائيليون أهمية دفن الميت لدى المسلمين، وأن كرامة 

مدافن  داخل  معروف  قبر  في  بدفنه  التعجيل  اإلسالم  في  الميت 

وتكفينه  تغسيله  بعد  وذلك  الدينية،  لتقاليدهم  وفقًا  مؤهلة 

والصالة عليه، لكن ال شيء من هذا يحدث في حال احتجاز جثته، 

األمر الذي يؤلم األهل ويزيد من حزنهم، حتى إن بعضهم ال يعترف 

يتسلموا  لم  ما  للعزاء  بيتًا  يقيم  ال  من  ومنهم  ابنه،  باستشهاد 

احتجاز  وراء  من  يهدف  االحتالل  أن  نعتقد  هنا  ومن  جثمانه. 

جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب إلى ما يلي:

أواًل: االنتقام من الشهداء لما قاموا به من فعل مقاوم أوجع االحتالل 

وألحق األذى واأللم بجنوده، قبل وفاتهم.

ضد  كفاحية  بأعمال  القيام  من  ومنعهم  اآلخرين  ردع  ثانيًا: 

وكيف  وقدسيتهم  الشهداء  مكانة  يدرك  فاالحتالل  المحتل، 

بأن  ويعلم  الفلسطيني،  النضال  في  أيقونات  إلى  يتحولون 

الشهداء وقود ثورة لكل من جاء بعدهم. لذا يتجنب المواجهات مع 

لتكريم  مناسبات  إلى  الجنازات  تتحول  أن  ويخشى  المشيعين 

الشهداء ولتأكيد المضي على خطاهم، فيخاف الشهداء ويخشى 

تحريضهم وانعكاساته اآلنية والمستقبلية.

مفاقمة  بهدف  وأحبتهم  وذويهم  لعائالتهم  الجماعي  العقاب  ثالثًا: 

معاناتهم وردعهم، ويصاحب ذلك أحيانًا أعمال تنكيل وهدم بيوت 

واعتقاالت وإبعاد أفراد أسر عن مكان سكناهم.

التعامل  واالبتزاز في  الشهداء للضغط  رابعًا: استخدام جثامين 

في  كورقة  وأحيانًا  إليها،  ينتمون  التي  الفصائل  أو  العائالت  مع 

أي مساومة متوقعة في المستقبل. وهذا ما تؤكده التصريحات 

اإلسرائيلية الرسمية التي تدعو دائمًا إلى إبقاء جثامين الشهداء 

الفلسطينيين والعرب رهينة وورقة يتم االحتفاظ بها لمفاوضات 

في  أو  جثمانه،  أسر  وتم  إسرائيلي  جندي  ُقتل  ما  إذا  مستقبلية 

إطار مفاوضات سياسية قادمة.

وقد حدث ذلك عدة مرات أفرجت فيها إسرائيل عن مئات الجثامين 

أو  الفلسطينية،  السلطة  مع  السياسية  المفاوضات  إطار  في 

بينما  اللبنانية،  الله«  »حزب  منظمة  مع  تبادل  صفقات  ضمن 

لم ُتفرج مثاًل عن جثماني الشهيدين محمد عزمي فروانة وحامد 

الرنتيسي اللذين استشهدا خالل مشاركتهما في عملية »الوهم 

التي ُأسر فيها الجندي اإلسرائيلي غلعاد شاليت. ففي  المتبدد« 

اإلفراج  2011 اشترطت إسرائيل حينها  األسرى عام  صفقة تبادل 

إطار  في  عنه  فُأفرج  الشهيدين،  جثماني  إلعادة  شاليت  عن 

الصفقة المذكورة، لكن دولة االحتالل ما زالت ترفض اإلفراج عن 

جثماني الشهيدين وتحتجزهما إلى جانب مئات آخرين.

قتل  عمليات  خالل  البشعة  االحتالل  جرائم  آثار  إخفاء  خامسًا: 

إجراء  أمام  المجال  فتح  وعدم  بجثثهم،  والتمثيل  الشهداء  هؤالء 

تحقيقات دولية.

بتورط  الرائجة  االتهامات  تثبت  أن  يمكن  آثار  أي  إزالة  سادسًا: 

–كما يعتقد كثيرون- في سرقة أعضاء الشهداء،  دولة االحتالل 

آثار  وتختفي  الوقت  مرور  مع  جثثهم  وتتحلل  طوياًل  فتحتجزهم 

جرائم السرقة.

هل فعاًل تسرق إسرائيل أعضاء الشهداء؟
يتعزز االعتقاد لدى الفلسطينيين ولدى كثيرين من العرب، يومًا 

ُدفنوا  ثم  أعضاؤهم،  ُسرقت  قد  شهدائهم  من  عددًا  أن  آخر،  بعد 

حقيقية  مخاوف  وهناك  الجريمة،  آثار  إلخفاء  األرقام  مقابر  في 

جثامينهم  زالت  ما  آخرين  لشهداء  األعضاء  من  مزيد  سرقة  من 

صحيفة  أثارت  بعدما  وخصوصًا  االحتالل،  لدى  محتجزة 

»افتونبالديت« السويدية في عددها الصادر بتاريخ 19 أغسطس 

االحتالل  قوات  واتهمت  الشهداء،  أعضاء  سرقة  قضية   2009
أعضائهم  سرقة  بهدف  فلسطينيين  مواطنين  بقتل  اإلسرائيلي 

الداخلية، واالستفادة منها بشكل غير شرعي، واالتجار بها ضمن 

شبكة دولية. وما تال ذلك من تحقيق صحفي نشرته شبكة »سي 

إن إن« األميركية، أوائل سبتمبر 2009، وكشف فيه عن معطيات 

أن إسرائيل ُتعتبر أكبر مركز عالمي لتجارة  إلى  جديدة تشير 

األعضاء البشرية.

بعد  متفرقة،  أحاديث  في  رووا  قد  الشهداء  بعض  ذوو  وكان 

أنه  يوحي  بشكل  مخيطة  الجثث  رأوا  أنهم  للجثامين،  تسلمهم 

جرى تشريحها، ويبدو كأن شيئًا ُأخذ من داخلها، ومنهم من رأوا 

بوضوح اختفاء بعض األعضاء حين تسلموا الجثامين، وُأجبروا 

على دفنها في المقابر بظروف مشددة.

وفي كتابها »على جثثهم الميتة«، كشفت الدكتورة مئيرا فايس 

أنه  وذكرت  الفلسطينيين،  الشهداء  أعضاء  سرقة  قضية  عن 

للطب  كبير  أبو  معهد  في  موجودة  كانت   2002-1996 الفترة  في 

الشرعي في تل أبيب إلجراء بحث علمي، وهناك رأت كيف كانت 

تتم سرقة األعضاء، وال سيما من الفلسطينيين. وقالت فايس، 

خالل   :)Anthropology( اإلنسان  علم  في  إسرائيلية  خبيرة  وهي 

وجودي في المعهد شاهدُت كيف كانوا يأخذون أعضاًء من جسد 

كانوا  وزادت:  الجنود.  من  المقابل  في  يأخذون  وال  فلسطيني، 

الوقت  في  مشيرة  قلبية،  وصمامات  وجلد،  قرنيات،  يأخذون 

لنقص  يتنبهوا  أن  مهنيين  غير  ألناس  يمكن  ال  أنه  إلى  نفسه 

بالستيكيًا،  شيئًا  القرنيات  مكان  يضعون  حيث  األعضاء،  هذه 

ويأخذون الجلد من الظهر بحيث ال ترى العائلة ذلك.

ردًا  »الجزيرة«  قناة  إلى  اإلسرائيلية  الصحة  وزارة  أرسلت  وقد 

اليوم  أّما  الماضي،  في  يحدث  كان  ذلك  إن  فيه:  قالت  مكتوبًا، 

السؤال  لكن  مسبقة.  وبموافقة  القانون  وفق  األعضاء  فيأخذون 

من  أم  العائالت  من  الوزارة،  تتحدث  موافقة  أي  عن  هو  المطروح 

المحكمة أم من أي جهة؟

األبواب،  هذه  خلف  رأته  عما  فايس  مئيرا  كشفت  أن  وبعد 

الشهداء  أعضاء  سرقة  عن  توقف  أنه  اإلسرائيلي  االحتالل  زعم 

الجثامين  إلعادة  التشريح  منع  اشتراطه  لكن  الفلسطينيين، 

لم  االحتالل  ألن  كثيرة،  تساؤالت  ذويهم  لدى  يثير  المحتجزة 

يحترم يومًا حرمة أحيائهم كي يحترم حرمة أمواتهم.

الخالصة
إن احتجاز الجثامين لم يكن يومًا حدثًا استثنائيًا أو موقفًا عابرًا، 

االحتالل  دولة  تتبعها  ومنظمة  وثابتة  رسمية  سياسة  هي  وإنما 

اإلسرائيلي منذ عشرات السنين، ومقابر األرقام وثالجات الموتى 

متعددة  عربية  جنسيات  من  لشهداء  الجثامين  بمئات  تطفح 

ُأطلقت  التي  المرات  هي  وكثيرة  مختلفة.  ظروف  في  سقطوا 

احتجاز  إلى  تدعو  التي  الرسمية  اإلسرائيلية  التصريحات  فيها 

جثامين الشهداء وعدم تسليمها إلى ذويها، ولم يقتصر األمر على 

القرارات  من  العديد  وأقر  اإلسرائيلي  الكنيست  ناقش  فقد  ذلك، 

الممارسات  هذه  وشرعنت  رسخت  التي  األخيرة  السنوات  خالل 

كجزء من العقاب الجماعي.

إن سياسة احتجاز الجثامين تنتهك الحقوق األساسية للمتوفى 

وعائلته، وُتعدُّ عماًل غير إنساني وغير أخالقي، كونه يمثل تعديًا 

وتشكل  واألخالقية،  والدينية  اإلنسانية  القيم  كل  على  سافرًا 

صارخًا  وانتهاكًا  الدولية،  والمواثيق  األعراف  لكل  منافيًا  سلوكًا 

 15 مادتيها  في  األولى  جنيف  اتفاقية  سيما  وال  الدولي،  للقانون 

من   130 والمادة  الثالثة،  جنيف  اتفاقية  من   120 والمادة  و17، 

حق  على  وغيرها  المواد  هذه  نصت  فقد  الرابعة.  جنيف  اتفاقية 

إلى  الجثث  بتسليم  االحتالل  دولة  وألزمت  التكريم،  في  الموتى 

ذويها، ومراعاة الطقوس الدينية الالزمة خالل عمليات الدفن، بل 

وحماية مدافن الموتى وتسهيل وصول ذويهم إلى قبورهم، واتخاذ 

الترتيبات العملية الالزمة لتنفيذ ذلك.

وكل ذلك مضاف إلى ما ورد في المادة 34 من الملحق )البروتوكول( 

ضرورة  على  تنص  والتي  جنيف،  اتفاقيات  إلى  اإلضافي  األول 

المحافظة على كرامة الميت والقبور وعدم انتهاك رفات األشخاص 

عن  الناجم  االعتقال  أثناء  في  أو  االحتالل،  بسبب  توفوا  الذين 

حماية  تأمين  ضرورة  تؤكد  كما  العدائية.  األعمال  أو  االحتالل، 

هذه المدافن وصيانتها بصورة مستمرة، وأن أطراف النزاع ملزمون 

الظروف  تسمح  وعندما  الممكنة،  بالسرعة  اتفاق  إلى  بالتوصل 

بذلك، من أجل ضمان وصول األهالي إلى قبور الموتى، ولتسهيل 

دولة  طلب  على  بناء  الشخصية،  وأغراضهم  الجثامين  إرجاع 

المتوفين، أو أحد أقربائهم.

كنت قد َسمعُت عن سجون كثيرة، 
وقرأت قصصًا وحكايات عديدة ُنسجت 

داخل جدرانها، ومَررُت بتجارب شخصية 
مريرة، لكني لم أسمع شيئًا، أو أقرأ خبرًا 

عن سجون رسمية ُخصصت لسجن 
األموات، سوى هنا، وهنا فقط في 

فلسطين، حيث ُتسجن الجثامين، 
وحيث جعل االحتالل اإلسرائيلي من 
ثالجات الموتى ومقابر األرقام سجونًا 
للشهداء وعقابًا لألحياء من بعدهم!

شهداء لم يوجعهم الموت، بل أوجع 
األحياء المنتظرين عودتهم، وأوجع 
»دولة« ال زالت تخافهم وهم أموات، 

وتخشى تحريضهم وهم في قبورهم 
تحت التراب، فتعاقبهم وتعاقب 

ذويهم بعد موتهم، فتحتجز جثامينهم 
وتسجنها فيما يعرف بمقابر األرقام 

أو ثالجات الموتى، في واحدة من أكبر 
وأبشع الجرائم اإلنسانية واألخالقية 

والدينية والقانونية التي تقترفها دولة 
االحتالل اإلسرائيلي عالنية.

عبد الناصر فروانة

ر
َّ

 أسير محر
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اإلفالس يهدد دوال فقيرة إحداها عربية

األســوأ.. لم يــأت بعــد
في البداية كانت جائحة 

كورونا واآلن التضخم 
وأزمة الطاقة وارتفاع سعر 

الفائدة، ما يهدد دوال فقيرة 
باإلفالس بينها دولة عربية. 

البنك الدولي يريد منع 
حدوث السيناريو األسوأ، 

والخبراء يحذرون من 
انعكاسات ذلك على باقي 

دول العالم.
جاغاث غونازينا فقد األمل، 

فهو يبعث كل يوم 
زوجته وابنه إلى العاصمة 

السيريالنكية كولومبو، 
لشراء أسطوانة غاز لبسطة 

الطعام التي تملكها العائلة 
وتعيش منها لكن دون 

جدوى، إذ تعود الزوجة 
واالبن كل يوم تقريبا بدون 

غاز.

تبقى  ما  بعض  هناك  يزال  ال  الحظ  »لحسن 

غونازينا  يقول  نحن«  لنأكله  البسطة  من 

أدري  »ال  ويضيف:  لألنباء،  بلومبرغ  لوكالة 

أو  للطهي  أمورهم،  اآلخرون  يتدبر  كيف 

تغطية نفقاتهم«.

مخاوفها  عن  الغربية  الدول  تعرب  وفيما 

بشأن النمو االقتصادي وتخشى من الركود، 

يعاني  حيث  فعال،  ذلك  من  سريالنكا  تعاني 

خانقة  اقتصادية  أزمة  من  نسمة  مليون   23
عن  استقاللها  منذ  لها  مثيال  البالد  تشهد  لم 

تعجز  شهور  عدة  فمنذ   ،1948 عام  بريطانيا 

الدولة عن دفع ديونها الخارجية، وأعلنت في 

مايو عدم قدرتها على الدفع.

على  كارثية  نتائج  له  الدولة  وإفالس 

الغذاء  في  نقص  هناك  حيث  المواطنين، 

أجزاء  بعض  وفي  مكان،  كل  في  والبنزين 

أيضا.  أدوية  حتى  هناك  تعد  لم  البالد 

اندالع  إلى  أدى  الناس  بين  المنتشر  واليأس 

استقرار  عدم  من  زادت  واسعة،  احتجاجات 

الحكومة الغير مستقرة أصال.

كارثة مطلقة
االضطرابات  تتسع  أن  من  مخاوف  وهناك 

سريالنكا  إن  حيث  البالد،  حدود  وتتجاوز 

ليست البلد الوحيد الذي يكافح ضد اإلفالس. 

لها  يتعرض  التي  الصدمات  من  فمزيج 

»سيدفع  النقدي  والضيق  الحقيقي  االقتصاد 

إلى  المنخفض  الدخل  ذات  الدول  من  الكثير 

إعادة جدولة ديونها«، يقول الخبير االقتصادي 

األميركي، جون ليبسكي.

إدارة  في  طويلة  لسنوات  كان  وليبسكي 

الوضع  يصف  وهو  الدولي،  النقد  صندوق 

مطلقة،  كارثة  »وهذه  بالقول:  الدول  هذه  في 

نسير باتجاهها«.

 60 فإن  الدولي،  البنك  معطيات  وحسب 

تجد  العالم،  في  األفقر  الدول  من  بالمائة 

أو أنها مهددة بها. حتى  نفسها في أزمة ديون، 

وإثيوبيا  وتونس  باكستان  مثل  دوال  أن 

والسلفادور وغانا مهددة بخطر اإلفالس.

ويحذر الخبراء من أنه إذا ازداد عدد الدول غير 

لذلك  فسيكون  ديونها،  تسديد  على  القادرة 

ديون  أزمة  حدوث  »فخطر  عالمية.  نتائج 

مما  اليوم  أكبر  الدومينو،  تأثير  مع  واسعة 

كان عليه خالل جائحة كورونا«، تقول ريبيكا 

كوستاريكية،  اقتصادية  وهي  غرينسبان 

المتحدة  األمم  لمؤتمر  العام  كأمين  وتعمل 

بضعة  قبل  )أونكتاد(  والتنمية  للتجارة 

أسابيع.

المعنية  الدول  إن  القول  السذاجة  ومن 

األمور.  إليه  آلت  عما  أيضا  مسؤولة  ليست 

اإلدارة  سوء  من  مزيج  أدى  مثال  سريالنكا  ففي 

والفساد والخفض الكبير للضرائب على مدى 

للبالد.  االقتصادي  العجز  إلى  طويلة،  أعوام 

وقد استقال رئيس الوزراء ماهيندا راجاباسكا 

ال  حين  في  مايو  في  احتجاجات  موجة  بعد 

يزال شقيقه غوتابايا راجاباسكا في منصبه 

رئيسا للبالد.

جائحة كورونا أوال ثم التضخم!
فجوة  حدوث  إلى  أدت  الضريبية  اإلعفاءات 

الفجوة  واتسعت  الدولة،  خزانة  في  كبيرة 

العجز  وازداد  كورونا  جائحة  خالل  أكثر 

خسرت  الجائحة  وخالل  الميزانية.  في 

وهو  أال  دخلها  مصادر  أهم  أحد  سريالنكا 

أسعار  ارتفاع  جاء  ذلك  وبعد  السياحة، 

حرب  نتيجة  الغذائية  والمواد  الطاقة 

أوكرانيا.

على  للتضخم  األكبر  التأثير  في  والسبب 

هو  الغربية،  بالدول  مقارنة  الفقيرة  البلدان 

ما  الدوالر،  صرف  لسعر  القياسي  االرتفاع 

التي  البلدان  تلك  على  كبيرا  عبئا  يشكل 

واألدوية  الطاقة  من  مستورداتها  ثمن  تدفع 

والمواد الغذائية بالدوالر.

الناس  يدفع  أفريقيا  بلدان  من  كثير  وفي 

للطعام  ثمنا  دخلهم  من  بالمائة   40 حتى 

ما  ضعف  من  أكثر  وهو  فقط،  والشراب 

يدفعه المواطن في الدول الصناعية. وارتفاع 

إلى  يؤدي  ال  الفقيرة  الدول  تلك  في  األسعار 

الجوع  إلى  وإنما  فقط،  الناس  جيوب  إفراغ 

تكافح  الفقيرة  الدول  هذه  وحكومات  أيضا. 

للديون  الثقيل  العبء  ضد  األولى  بالدرجة 

يجب  الجاري  العام  نهاية  فحتى  الخارجية، 

العالم،  في  فقرا  األكثر   75 الـ  الدول  تدفع  أن 

35 مليار دوالر ديونا خارجية، حسب  حوالي 

تقديرات البنك الدولي.

سداد  تأجيل  انتهى   ،2021 عام  نهاية  وفي 

الديون الذي منحته دول مجموعة العشرين 

للدول الفقيرة بسبب جائحة كورونا.

رفع سعر الفائدة يفاقم األزمة
وما يفاقم أزمة الديون هو أن الكثير من البلدان 

النقدية  سياستها  عن  تخلت  قد  الصناعية 

قليلة  أشهر  قبل  فحتى  جدا.  المتساهلة 

استفادت دول مثل باكستان من سعر الفائدة 

لكن  الغنية.  الدول  في  للغاية  المنخفض 

محاربة  عليها  العالم  دول  من  العديد  أن  بما 

التضخم اآلن، ارتفع سعر الفائدة عالميا.

سعر  األميركي  المركزي  البنك  رفع  ومؤخرا 

قبل  فعل  مثلما  نقطة،   75 األساسي  الفائدة 

غير  الدول  من  الكثير  باتت  وهكذا  عاما،   30

إلعادة  جديدة  ديون  أعباء  تحمل  على  قادرة 

التمويل. 

»أزمة  أن  من  أسبوع  قبل  الدولي  البنك  وحذر 

على  اآلن  حتى  مقتصرة  كانت  التي  الديون 

تنتشر  بدأت  الدخل،  المنخفضة  الدول 

لتصل إلى الدول المتوسطة الدخل«.

ويرى مدير صندوق التحوط، جاي نيومان، أن 

الصين لعبت دورا أساسيا في االنهيار المالي 

رأي نشرته  للدول الصاعدة، وكتب في مقال 

الصين  إن  تايمز،  فايننشال  صحيفة  مؤخرا 

فخ  في  أخرى  نامية  ودوال  سريالنكا  أوقعت 

القروض السخية.

فقد دفعت الصين سريالنكا لتمويل مشاريع 

القروض،  خالل  من  اقتصادية  وغير  مكلفة 

تحمل  المستحقة  الديون  بسبب  واآلن 

الصين »السوط في يدها«.

المستثمرون يسحبون أموالهم
المستثمرين  من  الكثير  اآلن  يقوم  لذلك 

بتصفية أعمالهم، بعدما استفادوا من العوائد 

المرتفعة في أسواق البلدان الصاعدة. وألعوام 

االقتصادات  أن  بحجة  إغراؤهم  تم  عديدة 

اقتصادات  من  أكبر  بسرعة  تنمو  الناشئة 

الدول الصناعية الضخمة، واآلن تبخرت هذه 

الوعود.

أكثر  المستثمرون  سحب  العام  هذا  فخالل 

البلدان  أسهم  أسواق  من  دوالر  مليار   40 من 

األبحاث  مركز  بيانات  حسب  الصاعدة، 

في  بوسطن.  في   )EPFR Global( األميركي 

حين أنه وقبل عام في نفس الفترة تدفق أكثر 

من 50 مليار دوالر على أسواق تلك البلدان.

فإن  السابقة،  الديون  أزمات  عكس  وعلى 

المستثمرين  يطل  لم  األموال  رؤوس  هروب 

من  الماليين  وإنما  فقط،  المحترفين 

في  استثمروا  الذين  الصغار  المستثمرين 

الدول الصاعدة، وذلك حسب مؤشر ما يسمى 

بصناديق االستثمارات المتداولة.

مليارات من البنك الدولي
دوالر  مليار   170 بتقديم  الدولي  البنك  تعهد 

ومنع  سريالنكا  مثل  بلدان  استقرار  لتأمين 

برنامج  أضخم  وهذا  الكبرى،  العدوى  حدوث 

من  أكبر  حتى  البنك،  تاريخ  في  إنقاذ 

المساعدات المالية لمكافحة جائحة كورونا.

»يجب أن نرى أن أموال المساعدات تصل إلى 

األزمة«  بهذه  تأثرا  األكثر  ألنهم  الفقراء،  أفقر 

مدير  سارافاناموتو،  بايكياسوتي  يقول 

مركز بدائل السياسة في حوار مع مجلة دير 

األمر  »سيدوم  ويضيف  األلمانية.  شبيغل 

نستطيع  حتى  سنوات  ست  إلى  ثالث  من 

من  الطبيعة  الحياة  من  نوع  عن  الحديث 

جديد«.

نظرة متشائمة للبنك الدولي

السلع األساسية 
إلى ارتفاع

قيود  تفاقمها  الصدمة  تلك  أن  وأضاف 

والمخصبات  والوقود  الغذاء  تجارة  على 

بالفعل  تزيد  التي  )األسمدة(  الزراعية 

العالم.  حول  مرتفعة  تضخمية  ضغوطا 

الطبيعي  للغاز  مصدر  أكبر  هي  وروسيا 

مصدر  أكبر  وثاني  العالم  في  واألسمدة 

حوالي  أوكرانيا  مع  وتشكل  الخام.  للنفط 

بالمائة  و19  العالمية  القمح  صادرات  ثلث 

بالمائة من صادرات  و80  الذرة  من صادرات 

زيت دوار الشمس، وتعطل إنتاج وصادرات 

الروسي  الغزو  السلع وسلع أخرى منذ  هذه 

ألوكرانيا في 24 فبراير شباط.

ونتيجة لذلك، يتوقع البنك الدولي أن تقفز 

في  بالمائة   50 من  بأكثر  الطاقة  أسعار 

في  و2024،   2023 في  تتراجع  أن  قبل   2022

من  الطاقة،  غير  منتجات  أسعار  أن  حين 

من  والمعادن،  الزراعية  المنتجات  بينها 

المنتظر أن ترتفع بحوالي 20 في المائة في 

2022 قبل أن تسجل زيادات معتدلة. وقال 
ستتراجع  األولية  السلع  أسعار  إن  البنك 

بكثير  أعلى  وستبقى  فقط  طفيف  بشكل 

لها لخمس سنوات في  من أحدث متوسط 

األجل المتوسط.

بشكل  خفض  الدولي  النقد  صندوق  وكان 

في  العالمي  االقتصاد  لنمو  تقديراته  حاد 

أوكرانيا،  في  الحرب  تبعات  بسبب   2022
التضخم سيستمر خصوصا  أن  وحذر من 

المالية  الهيئة  وقالت  الناشئة.  البلدان  في 

3,6 بالمائة  الدولية إن نسبة النمو ستبلغ 

عن  مئوية  نقطة   0,8 بانخفاض  العام  هذا 

توقعات يناير.

تبلغ  أن  الصندوق  فيتوقع  التضخم  أما 

المتقدمة  للدول  بالمائة   5,7 نسبته 

نقطة(   +2,8( بالمائة  و8,7  بالمائة(   +1,8(

يفلت  ولن  والنامية.  الناشئة  لالقتصادات 

خفض  من  العالم  في  اقتصادين  أكبر 

الواليات  في  تراجع  الذي  النمو  تقديرات 

بالمائة   3,7 إلى  نقطة   0,3 بعدل  المتحدة 

والصين 0,4 نقطة إلى 4,4 بالمائة.

بشكل  الدولي  النقد  صندوق  خفض  كما 

حيث  بريطانيا،  في  للنمو  توقعاته  حاد 

الشرائية  القوة  تآكل  إلى  التضخم  يؤدي 

الفائدة  أسعار  ارتفاع  ويحد  للمستهلكين 

المتوقع  من  إنه  الصندوق  وقال  النمو.  من 

بنسبة  المحلي  الناتج  إجمالي  يرتفع  أن 

3,7 بالمائة في بريطانيا، بانخفاض نقطة 
وهذه  يناير.  تقديرات  عن  واحدة  مئوية 

النسبة قريبة من تقديرات حكومة المملكة 

منطقة  دول  وفي  بالمائة(.   3,8( المتحدة 

نمو  تحقيق  تتوقع  مع  أكبر  التدهور  اليورو 

نسبته 2,8 بالمائة مقابل 3,9 بالمائة وفق 

النمو  تقديرات  وخفضت  يناير.  توقعات 

على  كبير  بشكل  تعتمد  التي  أللمانيا 

 1,7 بنسبة  الطاقة  على  للحصول  روسيا 

بالمائة إلى 2,1 بالمائة.

متعلقة  مشاكل  بالفعل  العالم  ويواجه 

إلى  جانب  من  ذلك  ويرجع  بالتضخم، 

الكثير  في  الفضفاضة  النقدية  السياسة 

إلى  اآلخر  الجانب  ومن  الغنية،  الدول  من 

تداعيات  فاقمتها  التي  اإلمداد  مشاكل 

من  الروسي  الغزو  وفاقم  كورونا.  جائحة 

الوضع ألن روسيا وأوكرانيا مصدر إلمدادات 

سلع رئيسية من الطعام والوقود.

ويشار إلى أنه ال يمكن حاليا الوصول للكثير 

من واردات أوكرانيا بسبب الغزو، كما أنه ال 

يمكن الحصول على الكثير مما تقوم روسيا 

ببيعه بسبب العقوبات المفروضة عليها.

االقتصاد  ينكمش  أن  المتوقع  ومن  هذا 

بواقع  بانخفاض   ،%  8.5 بنسبة  الروسي 

البنك  بتوقعات  مقارنة  مئوية  نقطة   11.3
أن  المتوقع  من  كما  الماضي،  يناير  خالل 

 %  35 بنسبة  أوكرانيا  اقتصاد  ينكمش 

بسبب تداعيات الحرب.

توقعات  أي  إن  اقتصاديون  قال  ذلك،  ومع 

الغموض  بها  يحيط  اآلن  أوكرانيا  بشأن 

االقتصاديين  كبير  وأشار  كبيرة،  بصورة 

إلى  غورينشا  بيير-أوليفييه  بالصندوق 

الروسي  بالغزو  المرتبطة  التأثيرات  أن 

بدأ  قد  كان  الذي  باالقتصاد  تعصف 

والخسائر  كورونا  جائحة  من  يتعافى 

من  الدولي  الصندوق  وحذر  بها.  المرتبطة 

أن الطبقات المتعددة من المشاكل تجعل 

والحاد  السريع  للتغير  عرضة  التوقعات 

في  األخذ  دون  حتى  وذلك  المستقبل،  في 

أخرى  لضربة  االقتصاد  تعرض  االعتبار 

وفرض  لكورونا  متحورات  ظهور  حال  في 

أن  المرجح  من  أنه  ويبدو  إغالق.  إجراءات 

ولفترة  مرتفعا  البطالة  معدل  يستمر 

جميع  بسبب  األولية  التوقعات  من  أطول 

المتغيرات.

قال البنك الدولي، في أحدث تقرير له عن توقعات سوق 
السلع األولية، إن صدمات األسعار العالمية للغذاء 

والوقود من المنتظر أن تستمر على األقل حتى نهاية 
2024 وأن تزيد خطر ركود تضخمي. وفي أول تحليل شامل 

لتأثير الحرب في أوكرانيا على أسواق السلع األولية، قال 
البنك الدولي -الذي يقدم قروضا ومنحا للدول منخفضة 
ومتوسطة الدخل- إن العالم يواجه أكبر صدمة ألسعار 
السلع األولية منذ عقد السبعينات في القرن الماضي.
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االحتالل يصعد إجراءات الحبس المنزلي

فما هو الحبس المنزلي؟

منذ  بدأت  ظاهرة  المنزلي  الحبس 

بعد  جليًا  تظهر  وأخذت  طويلة،  سنوات 

الطفل  خطف  عقب  االحتجاجات  موجة 

 ،2014 يوليو  في  وقتله  خضير  أبو  محمد 

األطفال  جانب  من  الواسعة  والمشاركة 

الفلسطينيين آنذاك. واتسعت مع اندالع 

 ،2015 أكتوبر  في  القدس  انتفاضة 

االحتالل  سلطات  تحويل  في  وتتمثل 

الفلسطـــــينية  البيوت  مئات  اإلسرائيلي 

ولمن؟  سجون،  إلى  القدس  في 

جعلت  فقد  الُقّصر.  وبناتهم  ألبــــنائهم 

العائالت  أفراد  من  اآلالف  السلطات  هذه 

على  سجانين  عنهم،  رغمًا  المقدسية، 

الُقـــــّصر وحــــراسًا ومراقبين على  أبنائهم 

بحقهم  اإلسرائيلية  المحاكم  تصـــدر  من 

فيقّيدون  المنزلي؛  بالحبس  حكمًا 

نشاطاتهم،  ويتابعون  حركتهم، 

ويمنعونهم  تحركاتهم،  ويراقبون 

للمنزل  الخارجية  البوابة  تجاوز  من 

لشـــروط  تنفيذًا  البيت،  حدود  وتخطي 

المحاكم  عليهم  فرضتها  التي  اإلفراج 

قضائية،  قرارات  بموجب  اإلسرائيلية 

المتعهد  أو  الكفيل  العتقال  تجنبًا  وذلك 

من أفراد األسرة بتهمة عدم االلتزام ببنود 

وتعهد.  اتفاق  من  عليه  وّقع  وما  الحكم 

لدى  تتكرر  قد  المنزلي  الحبس  وتجربة 

من  أكثر  نفسه  الطفل  حياة  وفي  األسرة 

مرة.

احتجاز  المنزلي  بالحبس  وُيقصد 

التي  الفترة  طوال  البيت  داخل  الطفل 

في  اإلسرائيلية  المحكمة  فيها  تبحث 

ملفه إلى حين انتهاء اإلجراءات القضائية 

في  حكمها  المحكمة  وإصدار  بحقه 

أيام  بضعة  تكون  قد  والتي  قضيته، 

أشهر،  عدة  إلى  تمتد  وقد  أسابيع،  أو 

عام  إلى  األحيان  بعض  في  تصل  وربما 

ُتحتسب  ال  الفترة  وهذه  أكثر،  أو  كامل 

يصدر  الذي  الفعلي  الحكم  فترة  من 

المثال  سبيل  وعلى  الطفل.  بحق  الحقًا 

وليس الحصر، »الطفل المقدسي باسل 

ثالث  المنزلي  الحبس  في  مكث  عويضة 

أصدرت  أشهر  بضعة  وقبل  سنوات 

حكمًا  بحقه  اإلسرائيلية  المحكمة 

بالسجن لمدة شهرين«.

الحبس  فترة  خالل  الطفل  وُيجبر 

بتاتًا،  البيت  من  الخروج  بعدم  المنزلي 

»سوار  تتبع  أجهزة  لبعضهم  ُوضعت  وقد 

ُيسمح  ما  ونادرًا   ،GBS مع  إلكتروني« 

أشهر  وبعد  متقدمة  مراحل  في  للطفل، 

إلى  بالتوجه  المنزلي،  الحبس  من 

ذهابًا  الكفيل،  برفقة  العيادة  أو  المدرسة 

وإيابًا. 

إحصائية معطيات 

اإلسرائيلي  االحتالل  سلطات  تمادت  لقد 

المنزلي،  الحبس  عقوبة  استخدام  في 

الفلسطينيين في  وال سيما بحق األطفال 

عامًا،   14 دون  هم  ومن  المحتلة  القدس 

مسلطًا  سيفًا  العقوبة  هذه  من  وجعلت 

وسياسة  الفلسطينيين،  رقاب  على 

المقدسيين،  مع  تعاملها  في  دائمة 

األمر  محاكماتها،  ضمن  ثابتًا  وإجراءًا 

زالت  ما  مقلقة  ظاهرة  إلى  حّولها  الذي 

مستمرة.

األرقام  بأن  رسمية  معطيات  وتفيد 

السنوات  خالل  كبير  بشكل  ارتفعت 

سلطات  أصدرت  حيث  األخيرة،  األربع 

المنزلي  بالحبس  قرار   2200 االحتالل 

بحق   ،2022 ومارس   2018 يناير  بين 

كانت  منهم  طفاًل   114 قّصر،  أطفال 

مقارنة  عامًا،   12 عن  تقل  أعمارهم 

في  المنزلي  بالحبس  قرارًا   228 بنحو 

تحويل  تم  وقد   .2017-2015 بين  الفترة 

الذين  المقدسيين  األطفال  من   %  70
األخيرة  السنوات  خالل  اعتقالهم  تم 

في  البت  قبل  المنزلي  الحبس  إلى 

قضاياهم، فيما تراجعت قرارات الحبس 

العامين  خالل  عدديًا  المفتوح  المنزلي 

سيما  وال  والمنصرم،  الجاري  األخيرين، 

اإلسرائيلية  القوانين  من  عدد  إقرار  بعد 

ومن  الُقّصر  األطفال  اعتقال  أجازت  التي 

بحق  العقوبة  وتغليظ  عامًا،   14 دون  هم 

األطفال والمتهمين برشق الحجارة منهم، 

صالحيات  والمحاكم  الشرطة  منح  مما 

وتمديد  األطفال  اعتقال  باستمرار  أوسع 

الحبس  أّما  السجن.  في  وجودهم  فترة 

فما  ايام  لعدة  والمحدود  الموقت  المنزلي 

زال مستمرًا وبشكل واسع.

إسرائيلي متصاعد  استهداف 
المقدسيين لألطفال 

روايات مؤلمة  المنزلي  الحبس  ويتضمن 

لألطفال  اإلسرائيلي  االستهداف  ظل  في 

تفيد  المثال  سبيل  فعلى  المقدسيين، 

سلطات  بأن  الرسمية  اإلحصاءات 

الماضي  العام  خالل  اعتقلت  االحتالل 

 750 منهم  فلسطيني،  طفل   1300 نحو 

نسبته  ما  يشكلون  القدس  من  طفاًل 

األطفال.  اعتقاالت  مجموع  من   %  57.7
450 طفاًل فلسطينيًا  كما تم اعتقال نحو 

طفاًل   353 منهم  الجاري،  العام  مطلع  منذ 

العظمى  األغلبية  يشكلون  القدس  من 

األطفال  إجمالي  من   %  78.4 نسبته  وما 

لالعتقال  تعرضوا  الذين  الفلسطينيين 

االحتالل  سلطات  زالت  وما  العام.  هذا 

قرابة  ومعتقالتها  سجونها  في  تحتجز 

آخرين  عشرات  إلى  باإلضافة  طفاًل،   170
األسر،  داخل  وهم  الطفولة  سن  تجاوزوا 

الذي  مناصرة  أحمد  األسير  أبرزهم  ولعل 

ما  جراء  صعبة  صحية  أوضاعًا  يعاني 

انفرادي  وعزل  تعذيب  من  له  تعرض 

نفسية. وضغوط 

نوعان من الحبس المنزلي

بيته  في  الطفل  يبقى  األول  النوع  في 

المحددة  الفترة  طوال  أسرته  أفراد  وبين 

في  البت  حين  إلى  المحكمة  لقرار  وفقًا 

قضيته.

من  أصعب  وهو  الثاني،  النوع  في  أّما 

أو  األسرة  بيت  عن  الطفل  فُيبعد  األول، 

اإلبعاد  يكون  وقد  السكن،  ومنطقة  الحي 

وأم  حيفا  في  المدينة،  حدود  خارج  إلى 

الفحم مثاًل، وُيلَزم الطفل بالبقاء في بيت 

األقارب،  أو  األصدقاء  أحد  يسكنه  بعيد 

األمر الذي يشتت العائلة ويزيد من حالة 

األهالي  يكلف  وأحيانًا  أفرادها.  لدى  القلق 

الضطرارهم  المالية  األعباء  من  مزيدًا 

سكناهم  عن  بعيد  بيت  استئجار  إلى 

األقارب  ألحد  بيت  توفر  عدم  حال  في 

المنزلي.  الحبس  فترة  طفلهم  الستقبال 

مشكالت  في  األمر  هذا  يتسبب  قد  كما 

والكفيل  الطــــــفل  أســــــرة  بين  اجتماعية 

إذا طالت  األقارب واألصدقاء، وال سيما  من 

عليهم  ُتفرض  التي  القيود  ظل  في  الفترة 

أثناء فترة الحبس المنزلي.

أحد  أكان  سواء  الكفيل،  على  وُيشترط 

أن  واألصدقاء،  األقارب  من  أو  الوالدين 

يكون ذا سجل خال من أي مشكالت أمنية 

االحتالل،  لتصنيف  وفقًا  جنائية،  أو 

واالنتقال  للحركة  تؤهله  بصحة  ويتمتع 

مما  ذلك،  األمر  تطلب  إن  الطفل  مع 

فإن  ذلك  ومع  العائلة.  على  األمر  يصّعب 

المنزلي  الحبس  األهالي ُيفضلون  معظم 

بأنه  العتقادهم  اإلسرائيلي  السجن  على 

أقل ضررًا على أطفالهم. 

المنزلي؟ لماذا الحبس 

الحبس  إلى  االحتالل  سلطات  تلجأ 

من  للتحلل  منها  محاولة  في  المنزلي 

عمليات  من  والتخفيف  مسؤولياتها 

داخل  إبقائهم  وعدم  األطفال  اعتقال 

إلى صغر سنهم، وال سيما  سجونها نظرًا 

لالنتقادات  تجنبًا  عامًا،   14 دون  هم  من 

على  للحفاظ  منها  وسعيًا  الحقوقية، 

أمام  المزعومة  الديمقراطية  صورتها 

الجانب  في  لكن  الدولي.  المجتمع 

المنزلي  الحبس  سياسة  فإن  اآلخر، 

الفلسطيني،  اإلنسان  لقهر  سياسة  هي 

لألطفال  والتعذيب  االنتقام  من  ونوع 

وتخويفهم  ترويعهم  بهدف  المقدسيين 

أسرهم،  بأفراد  الثقة  يفقدون  وجعلهم 

أفراد  وتوجهات  توجهاتهم  في  والتأثير 

العقاب  سياق  في  ومعتقداتهم  العائلة 

نحو  ودفعهم  للمقدسيين،  الجماعي 

االحتالل  سلطات  عن  يصدر  بما  االلتزام 

من  تتخذه  وما  قرارات  مــــــن  اإلسرائيلي 

بها  أطفالهم  وإلزام  مشـــددة،  إجراءات 

وصواًل  مباشر  غيــــــر  أو  مباشـــــر  بشكل 

في  والمتــــمثل  المعلن  غير  الهدف  إلى 

طواعية  ومنعـــــهم  الواقع  باألمر  قبولهم 

أشكال  مــــــن  شكل  بأي  المشاركة  من 

وأفعال  السلميــــة  االحتجاجـــات 

للمحتل  المناهضة  المشروعة  المقاومة 

ووجوده. 

اآلثار المرافقة للحبس المنزلي

المنزلي،  للحبس  المرافقة  اآلثار  من 

نتيجة  وأهله  الطفل  بين  العالقة  توتر 

يعتقالنه،  من  هما  وأباه  أمه  بأن  شعوره 

موقع  يكون  أن  يفترض  الذي  البيت  وأن 

كما  السجن.  هو  أصبح  باألمان  الشعور 

كثير  في  المنزلي  الحبس  على  يترتب 

في  حقهم  من  األطفال  حرمان  األحيان  من 

لديهم  طويلة  فراغ  أوقات  وخلق  التعليم، 

وشعورهم  يقضونها،  كيف  يعرفون  ال 

على  الذاتية  الرقابة  وممارسة  بالضغط 

آثارًا  المنزلي  الحبس  ويترك  أنفسهم.  

أنفسهم  األطفال  على  صعبة  نفسية 

لمراقبة  يضطرون  الذين  ذويهم  وعلى 

الخروج  من  ومنعه  دائم  بشكل  طفلهم 

أطفالهم  مخيلة  في  فيظهرون  البيت،  من 

على  أثره  يترك  كما  »السجان«،  بصورة 

األجيال  هذه  ظل  في  المدينة  مستقبل 

أغلبية  فإن  لذا  والناشئة.  الصاعدة 

السجن  في  البقاء  يفضلون  األطفال 

الحبس  إلى  الخروج  على  اإلسرائيلي 

مشكالت  من  ذلك  ُيحدثه  لما  المنزلي 

في  استقرار  وعدم  وتوتر  اجتماعية 

وأسرته،  الطفل  بين  األسرية  العالقة 

النفسية  المشكالت  من  العديد  ويخلق 

لدى أطفال الحبس المنزلي وسلوكياتهم 

لهم  ويسبب  االجتماعية،  وعالقاتهم 

والتوتر  واليأس  والقلق  الخوف  من  الكثير 

وفقدان  الالإرادي  والتبول  والعصبية 

على  خطرًا  يشكل  كما  باألسرة،  الثقة 

ُتفرض  وأحيانًا  التعليمية.  مسيرتهم 

حال  في  الكفيل  على  مالية  غرامات 

ووجدت  البيت  إلى  الشرطة  جاءت 

وُيعتبر  معه.  الكفيل  تجد  ولم  الطفل 

وغير  تعسفيًا  إجراًء  المنزلي  الحبس 

مع  صارخ  بشكل  ويتــــناقض  أخالقي 

اإلنساني  الدولي  القانون  وأحكــــــام  قواعد 

التي  اإلنـــــسان  الدولي لحــــــقوق  والقانون 

منحت الكثير من الحــــقوق لألطفال، وفي 

 .1989 لعام  الطفل  حقوق  اتفاقية  مقدمها 

لألسرة  جماعية  عقوبة  يشــــكل  كــــــما 

بمجموع أفرادها، والتي ال يمكنها ممارسة 

بالشكل  اليومية  ونشاطاتها  حياتها 

في  تبقى  أن  إلى  تضطر  إذ  الطبيعي، 

حماية  على  حرصًا  دائم  استنفار  حالة 

األحكام  تجاوزه  تبعات  خطر  من  ابنها 

عليهم،  المفروضة  والشروط  القضائية 

المنزلي  الحبس  من  يجعل  الذي  األمر 

قّل مثيلها. جريمة 

البيوت سجون واألهالي 

سجانون على أطفالهم

عبد الناصر فروانة

ر
َّ

 أسير محر

عرفنا منذ الصغر أن ثمة سجونًا لالحتالل 
اإلسرائيلي محاطة بجدران شاهقة 
وأسالك شائكة وحراس مدججين 

بالسالح، وعلمنا أن بداخلها يقبع رجال 
وشيوخ وشبان فلسطينيون دافعوا 

عن أرضهم وشعبهم، فاعتقلهم 
المحتل ومارس بحقهم أصنافًا شتى 

من التعذيب الجسدي والنفسي. لكن 
مع مرور الوقت وزيادة الوعي والمعرفة 

أدركنا، ومنذ سنوات طويلة، أن االعتقال 
ال يقتصر على أولئك البالغين، فبتنا نرى 

خلف القضبان أطفااًل وفتيات ُقّصر. 
وخالل السنوات األخيرة، أصبحنا نرى 

سجونًا جديدة لم نعرفها من قبل ولم 
نتوقع يومًا افتتاحها، حتى باتت تشكل 
ظاهرة خطرة آخذة في االتساع واالزدياد 
في القدس المحتلة عنوانها: »الحبس 

المنزلي«. 
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 الصحة والسكان

زيادة كبيرة في عدد سكان العالم، وانتشار 

مجال  في  أكبر  وقفزات  واألوبئة،  األمراض 

الطب.

الكرة  سكان  عدد  إجمالي  سيصل   -  1
منهم  نسمة،  مليار   9,5 حوالي  إلى  األرضية 

6 مليارات نسمة في المدن وحدها.
2 - سيكون هناك مليار مسن في عام 2050، 
بأمراض  المصابين  عدد  وسيتضاعف 

الشيخوخة إلى 3 أضعاف.

شخص  ماليين   10 تقتل  قد  الجراثيم   -  3
كل سنة، لتفاقم مشكلة البكتيريا المقاومة 

للمضادات الحيوية، بسبب سهولة تداولها، 

واستخدامها بُحرية من قبل المزارعين حول 

العالم في المحاصيل واألعالف الحيوانية.

األمراض  انتشار  سيصبح  عام  وبشكل   -  4

الحرارة  درجة  ارتفاع  ألن  سهاًل،  العالم  حول 

لألمراض،  الناقلة  اآلفات  من  سيزيد 

الناس بأعداد مهولة بسبب زيادة  وسيموت 

وحمى  المالريا،  يحمل  الذي  البعوض  عدد 

الضنك، وحمى الصفراء، والكوليرا.

العالم  النظر يهدد نصف سكان  5 - َضعف 
فقدان  أن  الدراسات  أوضحت   ،2050 بحلول 

هذا  بحلول  مرات   7 سيتضاعف  البصر 

الزمن.

حسب  سيختفي  العالم  لغات  نصف   -  6
»اليونسكو«،  بمنظمة  العالم  ذاكرة  برنامج 

خطَر  العالمية  اللغوية  التعددية  وستواجه 

االنحسار.

الصناعية  األطراف  على  الطلب  سيزيد   -  7
وفاقدي  للمصابين  وليس  األصحاء  لكل 

أفضل  ستصبح  فاألطراف  فقط،  األطراف 

من  وسُتمكنك  الطبيعية،  األطراف  من 

القيام بأشياء لم َتحُلم بها َقط، وتعلم ِحَرف 

إبداعية جديدة بدقة فائقة.

 التكنولوجيا والمواصالت

وازدياد  الخصوصية  مساحات  انحسار 

السفر  إلى  يدفعنا  قد  األرض  على  الزحام 

مع  سيما  وال  أخرى،  كواكب  في  للعيش 

استمرار المحاوالت لجعل هذا األمر متاحًا.

حيث  اإللكترونية،  الهجمات  عدد  زيادة   -  8
 ،%  61 بنسبة  الهجمات  تلك  زيادة  ُيتوقع 

أو  األرواح  في  كبيرة  خسائر  عنه  سينتج  ما 

المليارات  الممتلكات تقدر تكلفتها بعشرات 

من الدوالرات.

خصوصيتك،  عن  للتخلي  ستضطر   -  9
قدر  أكبر  سيخلق  التكنولوجي  فالتطور 

أو  والحكومات  الناس  بين  الشفافية  من 

تتحدث  التقارير  بعض  المخابرات،  أجهزة 

عن اختراع هواتف محمولة ُتدمج في جسم 

والمراقبة،  للتحكم  وسيلة  لتكون  اإلنسان 

مصغرة  تصوير  أجهزة  وضع  جانب  إلى 

بحيث  والخاصة،  العامة  األماكن  كل  في 

قد  نفسه  الدماغ  إن  بل  األسرار،  تختفي 

يمكن اختراقه وقراءته.

متاحة  تصبح  قد  المريخ  إلى  الرحالت   -  10
جاهزًا  يصبح  وربما   ،2030 عام  من  ابتداًء 

للمعيشة، حيث تعمل عدة شركات جديًا 

على الموضوع، خاصة وكالة ناسا.

11 - وسائل النقل والمواصالت التي ستبرز 
في الخمسين عامًا المقبلة تتحدى الخيال 

شوارع  تبرز  أن  المتوقع  فمن  العلمي، 

شخصية  وقطارات  السماء،  في  افتراضية 

الطائرة، وطائرات  إلى األطباق  أقرب  وعربات 

ثالثة  عن  منها  الواحدة  حجم  يقل  ال  عمالقة 

أمثال ملعب كرة القدم.

المباني رقميًا لتتحول طبقًا  ويمكن برمجة 

الستخدامها لمالعب أو مسارح أو نواٍد.

التلوث  من  للحد  الطلب:  عند  التنقل   -  12
ولتجنب  المروري،  االزدحام  عن  الناتج 

في  التنقل  سيكون  القاتلة،  المرور  حوادث 

ستستخدم  حيث  ذكاء،  أكثر  المستقبل 

المرور  حركة  إلدارة  واالتصاالت  المعلومات 

تطبيقات  وستبتكر  كفاءة،  أكثر  بشكل 

)التي  المركبات  تقاسم  من  األفراد  تمكن 

ستكون ذاتية القيادة(.

13 - المحاكاة االفتراضية بدأت وستستمر 
يتم  حاليًا  الحياتية،  الميادين  أغلب  بغزو 

اإللكترونية،  باأللعاب  حصرًا  استخدامها 

المدارس  ستدخل  جدًا  قريبًا  ولكن 

والجامعات ومكاتب العمل.

في  ستدخل  األبعاد  ثالثية  الطباعة   -  14
كل الميادين على شكٍل أكبر مما هي عليه 

حسب  الكاملة،  المنازل  طباعة  من  اليوم، 

حسب  األعضاء  طباعة  إلى  الزبائن،  رغبة 

طلب المريض.

فردًا  ستصبح  المنزلية  الروبوتات   -  15
بالتنظيف  تساعد  العائلة،  في  جديدًا 

وسيتطور  األطفال.  مراقبة  وحتى  واإلدارة 

آلة  نحو  نوعية  نقلة  نرى  وقد  اآلالت،  ذكاء 

تتمتع بدرجات كبيرة من الوعي!

 البيئة والطاقة

ودرامية  شديدة  ستكون  البيئية  التغّيرات 

مصادر  توفر  على  ذلك  وسيؤثر  أحيانًا، 

الطاقة سلبًا وإيجابًا كالتالي:

مع  التكلفة،  باهظ  النفط  سيصبح   -  16
المنازل  من  والمزيد  البشر،  أعداد  زيادة 

موارد  على  الطلب  وسيزيد  والسيارات، 

الطاقة، إذا استمر استخدام النفط كمصدر 

طاقة رئيسي.

التيار  انقطاع  فإن  لذلك  نتيجة   -  17
نطاق  على  المدن  من  كثير  في  الكهربائي 

واسع ربما يصبح سمة شائعة.

الطاقة  مصادر  لنفاد  متوقعة  وكحلول   -  18
غير المتجددة قد تكون السيارات الكهربائية 

هي السائدة، والمباني الحديثة قد ال تحتاج 

خالل  من  اإلضاءة  فتكون  إضافية،  طاقة  إلى 

الطاقة  توليد  على  قادرة  الجدران  في  ألواح 

بواسطة الخاليا الشمسية.

أكسيد  ثاني  استخدام  سيعاد   -  19
تنبعث  التي  المهدرة  والحرارة  الكربون 

أو  المباني  تدفئة  في  الكهرباء  توليد  من 

الطاقة  لتوفير  متوقع  كشكل  تبريدها، 

وإعادة تدويرها.

20 - األعاصير قد تكون أكثر شدة، بسبب 
البحر،  مستويات  وارتفاع  المناخ  تغير 

التيارات  قوة  الحرارة،  درجات  وارتفاع 

المائية الحالية على طول الساحل الشرقي 

ومدنًا  الساحل  تغمر  قد  المتحدة،  للواليات 

سيكون  وكذلك  الماء،  تحت  أخرى  كبرى 

عام  بحلول  العالم  حول  أخرى  مدن  حال 

.2050
منها  نحصل  التي  الممطرة  الغابات   -  21
قد  للحياة  المنقذة  األدوية  من  العديد  على 

قطع  بسبب  الكاملة،  اإلبادة  خطر  تواجه 

األشجار وإزالة الغابات، كما ستكثر حرائق 

الغابات وبعضها سيمتد ألسابيع.

»4« االقتصاد ومصادر الغذاء

الواليات  تسبق  اقتصادية  قوى  صعود 

مصادر  في  واضطرابات  بمراحل،  المتحدة 

الطعام ومياه الشرب.

على  اقتصاديًا  تتفوق  سوف  الهند   -  22
الفجوة  ستتسع  كما  المتحدة،  الواليات 

والواليات  والهند  الصين  بين  االقتصادية 

من  العالم  دول  وبقية  ناحية  من  المتحدة 

ناحية أخرى.

في  دولة  أغنى  تكون  ربما  سنغافورة   -  23
العالم عام 2050

من   %  60 نحو  إلى  العالم  سيحتاج   -  24
الغذاء اإلضافي إلطعام العالم، وما يصل إلى 

100 % إلطعام البلدان النامية.
المناخ  وتدهور  المفرط،  االستهالك   -  25
العديد من  المياه في  إمدادات  ص  سوف يقلِّ

النامية،  البلدان  في  سيما  وال  العالم،  أجزاء 

العالم  أن يعاني نصف سكان  المتوقع  ومن 

العذبة  المياه  في  حاد  نقص  من  تقريبًا 

حروب  هناك  وستكون  العطش،  حد  يصل 

كثيرة سببها الرئيسي التنازع على مصادر 

وحصص المياه العذبة بحلول عام 2050.

نصف سكان العالم سيصابون بالعطش ومدن كبرى ستغرق

»25« معلومة 
تهّمك عن »2050«

هل حاولت يومًا أن تتخيل كيف 
سيكون شكل الحياة بعد 20 أو 30 سنة 

من اآلن؟ وهل من الممكن أن يحدث 
ما نراه في أفالم وروايات الخيال العلمي؟

كيف سيكون العالم في المستقبل؟
يبدو أن األمر سيكون أكثر إدهاشًا 

وكارثية على السواء، ستكون الروبوتات 
ذات وعي وإدراك، وجزءًا من عائلتك، في 

منزلك الذي ستطبعه فورًا بطابعة 
ثالثية األبعاد، نفس المنزل يمكنك 

تحويله إلى ملعب أو مسرح حين 
الحاجة.. هذا إذا لم تسافر للمريخ الذي 
سيكون مؤهاًل للعيش، بينما تغرق 
مدن كبرى كاملة على األرض، ويصاب 
نصف سكانها بالعطش، ويتضاعف 
معدل اإلصابة بالعمى إلى 7 أضعاف.

تحولت إلى مزارات سياحية

 مواطن سويسري
ّ

ملجأ لكل
 1914 عام  أواخر  ُرفعت  إنذار  صافرة  أّول  مع 

تاريخ اندالع الحرب العالمية األولى، ومع دخول 

الطائرات ميدان الحروب، كان اإلنسان مضطرًا 

الغارات  ويالت  من  تحميه  جديدة  فكرة  إليجاد 

الجوية. ومن هنا بدأت فكرة بناء المالجئ التي 

بعد  فيما  وتطورت  بدايتها  في  بسيطة  كانت 

لتالئم حاجات اإلنسان، وتطّورات األسلحة التي 

ُتستخدم ضّدها.

أربع  من  أكثر  األولى  العالمية  الحرب  دامت 

سنوات، وبعد أكثر من عقدين اندلعت الحرب 

حياة  تغّيرت  أثناءها  شراسة،  واألكثر  الثانية 

للتطور  كان  العالم.  أنحاء  جميع  في  البشر 

عددًا  األسلحة  إنتاج  على  كبير  أثر  الصناعي 

فبينما  شراسة.  أكثر  الحروب  صارت  وفتكًا. 

ماليين  ثمانية  األولى  الحرب  قتلى  عدد  كان 

مليون  سبعين  إلى  العدد  تضاعف  شخص 

شخص عدد ضحايا الحرب العالمية الثانية. 

ولم ينج سوى من أتقن جّيدًا فّن االختباء. 

مالجئ أوروبا.. تاريٌخ من 
الرعب بدأ في برشلونة

انتشرت صور المالجئ في أوروبا بشكٍل كثيف 

من  تاريخًا  لتنقل  الماضي،  القرن  بدايات  في 

األوروبي  المواطن  عاشه  الذي  والخوف  الرعب 

األكاديمي  وجد  العالميتين،  الحربين  طيلة 

الدافع  أّن  موشينكا  غابرييل  البريطاني 

الثالثينات  فترة  في  المالجئ  لبناء  األساسي 

بأوروبا من القرن الماضي يعود أساسًا إلى تأثير 

على   )1939-1936( اإلسبانية  األهلية  الحرب 

وذلك  الشامل.  التدمير  من  وخوفهم  األوروبيين 

وفق ما ذكره في كتابه »الثقافة المادية للطفولة 

في الحرب العالمية الثانية ببريطانيا«.

كما ذكرت بعض المصادر التاريخية أّنه بعد 

العالمية  الحرب  اندالع  على  واحد  عام  من  أقّل 

ألف   300 قرابة  اتخذ   ،1915 عام  في  أي  األولى 

مواطن بريطاني محطات المترو مالجئ لهم من 

إلى  مواطن  ألف   500 هرع  فيما  الجوّية  الغارات 

أقبية البيوت والعمارات لالختباء.

من أقدم المالجئ ببريطانيا مرآب صغير بمنزل 

انجلترا،  شرق  لينكولنشاير  مقاطعة  في  يقع 

 1916 عام  فورستر  جوزيف  الكيمياء  عالم  بناه 

ضّد  ألمانيا  شنّتها  التي  الهجمات  بعد  وذلك 

المبنى  عرض  يبلغ  البريطانيين.  المدنيين 

غرفة  من  ويتكّون  أمتار  خمسة  وعمقه  أمتار   4
واحدة. 

بعد انتهاء الحرب العالمية بأكثر من عقدين، 

طيلة  ملجأ   1300 بناء  برشلونة  مدينة  شهدت 

والتي   )1939-1936( اإلسبانية  األهلية  الحرب 

ذهب ضحيتها قرابة 500 ألف قتيل.

المالجئ،  هذه  بناء  في  برشلونة  سّكان  شارك 

تحت  حفرها  تّم  أنفاق  شبكة  عن  عبارة  وهي 

بمستوصف  تجهيزها  وتّم  والساحات  الشوارع 

ومراحيض ومقاعد.

اإلسبانية  األهلية  الحرب  أوروبا  بقّية  تابعت 

البريطاني  العالم  ونقل  المالجئ  بناء  وكيفية 

جي بي اس هالدان خالل زياراته إلى برشلونة 

دروس   1938 الصادر  كتابه  في  الحرب  أثناء 

اإلسبان في االختفاء وكيفية هندسة األنفاق إلى 

عموم السياسيين والشعب البريطاني. 

األكثر  آنذاك  برشلونة  مالجئ  تجربة  وتعتبر 

به  اقتدى  نموذجًا  وأصبحت  بل  نجاحًا، 

األوروبيون ال سّيما البريطانيون لتصبح مالجئ 

التجربة  من  مستوحاة  وأندرسون  موريسون 

اإلسبانية.

وزير  اسم  حملت  التي  أندرسون  مالجئ  تعتبر 

اإلطالق  على  األشهر  آنذاك،  البريطاني  الدفاع 

الثانية  العالمية  الحرب  أثناء  بريطانيا  في 

بدعائم  وتغطيتها  حفرها  تّم  عامة  مالجئ  وهي 

فوالذية في الحدائق العامة.

أقبية في  الذين لم يملكوا  البريطانيون  احتمى 

بيوتهم بهذه المالجئ بعد أن يسمعوا صفارات 

األلمانية. وقد  الغارات الجوية  اإلنذار قبيل بدء 

تّم بناء أكثر من مليون ملجأ أندرسون واحتمى 

به أكثر من مليوني شخص. عرفت بريطانيا 

ملجأ  الثانية  العالمية  الحرب  أثناء  كذلك 

في  تصنيعه  بسهولة  ويمتاز   )1941( موريسون 

المنزل وهو عبارة عن طاولة كبيرة سطحها من 

المعدن ذات أربع قوائم معدنية قوّية ومسّيجة 

بالمعدن من جهاتها األربع.

المنزل  في  مويسون  ملجأ  وضع  يمكن 

سطح  يعمل  إذ  الجوّية؛  الغارات  من  للحماية 

إلى  الركام  وصول  منع  على  المعدني  القفص 

المعدنية  القوائم  تمنع  كما  المختبئين، 

المثبتة من انهيار سطح القفص.

مالجئ الحرب الباردة، ترجمت 
حجم الخوف من اإلشعاع 

النووي
النووية  باإلشعاعات  اإلصابة  من  الخطر  أصبح 

 1947-( الباردة  الحرب  فترة  في  البارزة  السمة 

1991( والتي تمّيزت آنذاك بالتهديد النووي بعد 

عام  األولى  القنبلة  السوفياتي  االتحاد  جّرب  أن 

األميركية  المتحدة  الواليات  دفع  ما  وهو   ،1949
وحلفاءها رسميًا إلى الدخول في سباق التسلح 

النووي.

في خضم التسابق النووي المحموم هذا شهدت 

الكثير من الدول في مختلف أنحاء العالم بناء 

عدد من المالجئ ضّد اإلشعاعات النووية، وقد 

أسس االتحاد السوفياتي سلسلة طويلة من 

المالجئ تحت األرض.

األرض  تحت  مترًا   60 المالجئ  أحد  طول  بلغ 

استخدام  وظّل  شخص،   1500 واستوعب 

أّن بريطانيا أقامت  1985 كما  الملجأ إلى حدود 

وكانت  األرض  تحت  سرّية  اجتماعات  غرف 

مزودة بأجهزة اتصاالت تمّكن القيادة البريطانية 

من مخاطبة الشعب البريطاني. 

ورغم أّن سويسرا قد اتخذت موقفًا حياديًا أثناء 

مالجئ  بناء  من  يمنعها  لم  فإّنه  الباردة  الحرب 

مضادة لألسلحة الذرية والنووية منذ الستينات 

اإلشعاع  يمنع  ال  فالحياد  الماضي.  القرن  من 

السبعينات  في  المالجئ  عدد  وصل  إذ  النووي؛ 

وال  ملجأ  ألف   400 نحو  إلى  الماضي  القرن  من 

تزال سويسرا إلى اليوم تبني المالجئ.

الفيدرالي السويسري  القانون  أّن  الطريف  ومن 

المواطن  حّق  على  و46   45 الماّدة  في  نّص 

ونّص  سكناه.  محّل  في  ملجأ  في  السويسري 

في  يعيش  شخص  كل  توفّر  »وجوب  على 

إليه  الوصول  سويسرا على مكان محمي يمكن 

بسرعة من مكان إقامته« في حالة التعّرض إلى 

هجمات نووية.

السكنية  البنايات  أصحاب  على  ويشترط 

بهذا  اإلخالل  حالة  وفي  وتجهيزها،  مالجئ  بناء 

ضريبية  بمبالغ  أصحابها  يغّرم  الشرط 

حتى يتمتعوا إذا قامت الحرب بمكان في ملجأ 

وفي  السويسرية.  للدولة  التابع  الوطني  الدفاع 

إنذار  صافرة   7000 سويسرا  وفّرت  السياق  هذا 

المحتملة  الطوارئ  حاالت  في  سكانها  لتحذير 

أول  في  سنويًا  الصافرات  هذه  اختبار  ويجرى 

أربعاء من شهر فبراير.

المفارقة.. مالجئ حروب 
تحّولت إلى مزارات سياحية

البشرية  تاريخ  في  المظلمة  جوانبها  رغم 

بعض  تحّولت  الحروب  أهوال  من  حملته  وما 

سياحية  مزارات  إلى  الدول  بعض  في  المالجئ 

يرتادها السّياح. 

اليابانية  القّوات  ملجأ  المالجئ،  هذه  بين  من 

بمدينة  والمتواجد   1943 عام  بني  الذي 

جدران  تضمنت  وقد  اليابان  غرب  كاساي 

الهجمات  وحدة  لجنود  األخيرة  الكلمات  الملجأ 

وقد  ألهاليهم،  كتبوها  الجوّية  االنتحارية 

اختارت اليابان المحافظة عليه )ك( أطالل حرب 

من أجل الدعوة إلى السالم. 

بناه  ملجأ  فرنسي  مواطن  حّول  فرنسا  وفي 

 400 إلى  مساحته  وتبلغ  األرض  تحت  األلمان 

 1940 عام  الملجأ  هذا  بني  وقد  فندق  إلى  متر 

وقد  فرنسا،  شمال  في  الحلفاء  هجمات  لصّد 

على  للملجأ  الجديد  المالك  كوليو  عمل سيرج 

سعر  تبلغ  فخم  فندق  إلى  وتحويله  تجديده 

يعادل  ما  أشخاص  لسّتة  بداخله  ليلة  قضاء 

475 دوالرا لليلة الواحدة. 
مزار  إلى  تحّولت  التي  المالجئ  أشهر  ومن 

بلندن  تشرشل  ونستون  متحف  سياحي، 

الفروع  أحد  وهو  بلندن  األرض  تحت  والموجود 

وهو  اإلنجليزي،  الحربي  للمتحف  الخمسة 

المباني  أحد  قبو  في  يقع  ع  ُمجمَّ عن  عبارة 

بلندن.

وسيرته  تشرشل  غرفة  المتحف  ويضّم 

 115 شهد  قد  القبو  هذا  أّن  ويذكر  الذاتية. 

تشرشل  بقيادة  الحرب  لمجلس  اجتماعا 

المتحف  وافتتح  و1945،   1939 عامي  بين  ما 

رسميا عام 1984 ويبلغ سعر التذكرة 25 جنيها 

استرلينيا.
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مانشستر سيتي يعلن التعاقد مع الحارس األلماني أورتيغا
لندن- قنا- أعلن مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري اإلنجليزي لكرة القدم، تعاقده مع حارس المرمى 

األلماني شتيفان أورتيغا قادما من فريق أرمينيا بيليفيلد. وانتهى عقد أورتيغا )29 عاما( مع أرمينيا 

بيليفيلد نهاية الشهر الماضي، وسيكون مع فريقه الجديد حارسا احتياطيا للحارس األساسي الدولي 

البرازيلي إيدرسون. وبات أورتيغا الالعب الجديد الثاني القادم إلى مانشستر سيتي في فترة االنتقاالت 

الصيفية بعد الهداف النرويجي إيرلينغ هاالند مهاجم بوروسيا دورتموند األلماني السابق.

يذكر أن مانشستر سيتي توج بلقب الدوري اإلنجليزي الممتاز برصيد 93 نقطة، وبفارق نقطة فقط عن 

منافسه ووصيفه ليفربول.

»أديداس« تعلن عن تقنية ستتميز بها الكرة الرسمية

»الجديد« دائما في مونديال »2022« 

{  الكرة الحديثة{  كولينا

على  الجمعة،  »فيفا«  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  صادق 

خالل  التسلل  لكشف  آلية«  »نصف  تقنية  استخدام 

نهائيات كأس العالم في قطر 2022، وهي تقنية تهدف إلى 

تسريع قرارات التحكيم وجعلها أكثر موثوقية بعد اعتماد 

روسيا  مونديال  في  آر«  آيه  »في  المساعد  الفيديو  حكم 

.2018
مسابقة  خالل  اختبارها  تم  التي  التكنولوجيا  هذه  وتهدف 

كأس العرب في نهاية عام 2021 ثم كأس العالم لألندية، 

إلى زيادة الموثوقية وتسريع اكتشاف التسلل.

وُأطلق على التكنولوجيا »نصف آلية« )سيمي-أوتومايتد(، 

ألن القرار النهائي في احتساب التسلل من عدمه يبقى في 

آر«،  أيه  »في  المساعد  الفيديو  حكم  صالحية  من  النهاية 

جازم  بشكل  تحدد  التي  المرمى  خط  لتكنولوجيا  خالفًا 

تجاوز الكرة للخط.

العرس  في  ستستخدم  التي  الجديدة  التقنية  وتعتمد 

ديسمبر،   18 حّتى  نوفمبر   21 من  المقرر  الكروي  العالمي 

على 12 كاميرا موضوعة في سقف الملعب لمراقبة »حتى 

حسب  الثانية«،  في  مرة   50« العب  لكل  بيانات«  نقطة   29

بيان »فيفا«.

ويرسل جهاز استشعار تم وضعه في وسط الكرة البيانات 

إلى غرفة المشاهدة »500 مرة في الثانية«، مما يجعل من 

أكبر بكثير مما  الكرة بدقة  الممكن تحديد متى يتم لعب 

يمكن أن تفعله العين البشرية.

)هذه(  دمج  خالل  »من  أنه  للعبة،  الدولي  االتحاد  وأوضح 

إرسال  سيتم  االصطناعي«،  الذكاء  واستخدام  البيانات، 

تنبيه إلى حكام الفيديو »في كل مرة يتم فيها تسلم الكرة 

من قبل مهاجم كان في موقف تسلل« وقت التمريرة.

وفي غضون »بضع ثواٍن«، سيكون األمر متروكًا لهم للتحقق 

إبالغ  قبل  التسلل،  خط  وكذلك  التمريرة  لحظة  من  يدويًا 

الحكم الرئيسي الذي سيتخذ القرار النهائي.

وأدى قرار الحكم باحتساب هدف المهاجم الفرنسي كيليان 

»الديوك«  فوز  في   ،2021 أكتوبر  في  للجدل  المثير  مبابي 

على إسبانيا 2-1 في نهائي دوري األمم األوروبية، إلى اإلقرار 

أخذ  فبمجرد  بالكامل،  التسلل  عمليات  أتمتة  باستحالة 

إذا كان  ما  أن يتم تقييم  االعتبار، يبقى  الالعبين في  موقع 

المنافس قادرًا على إعادة الكرة إلى اللعب عمدًا.

قرارات  بفهم  الملعب  داخل  للجماهير  السماح  أجل  ومن 

التحكيم بشكل أفضل، سيتم بعد ذلك تحويل الصور إلى 

الشاشة  على  عرضها  يمكن  األبعاد  ثالثية  متحركة  رسوم 

الكبيرة داخل الملعب، كما يحدد »فيفا«.

وقال بيرلويجي كولينا رئيس لجنة الحكام في الفيفا، في 

اتخاذ  عملية  في  يشاركون  الساحة  حكام  يزال  »ال  بيان: 

وجود  حال  في  فقط  إجابة  تمنح  التقنية  إن  حيث  القرار، 

العب في وضع تسلل«.

العب  مع  التدخل  تقييم  سيبقى  أخرى،  »بعبارة  وأضاف: 

منافس ضمن مسؤوليات حكم المباراة«.

تسريع  في  التكنولوجيا  تساعد  أن  أيضا  المأمول  ومن 

مراجعة حاالت التسلل عبر نظام فار.

في  ثانية   70 العملية  هذه  تستغرق  الحالي،  الوقت  ففي 

المتوسط، لكن التقنية الجديدة قد تقلص هذا الوقت إلى 

25 ثانية.
وأضاف كولينا: »لقد سمعت كثيرا عن الروبوتات الحكام. 

أن هذا أحيانا يكون جيدا للغاية للعناوين، لكن هذا  أتفهم 

ليس الواقع«.

وسيجري استخدام شاشات في االستادات إلبالغ الجماهير 

الحاضرة بالقرارات التحكيمية.

الكرة  بها  ستتميز  تقنية  عن  اديداس  شركة  وأعلنت 

وضع  خالل  من  قطر2022   FIFA العالم  كأس  لـ  الرسمية 

مستشعر حركة يوفر بيانات فورية لحكام الـ VAR تعزيزا 

التخاذ القرار.

عوض الكباشي كتب

{  مستشعر حركة في الكرة الجديدة

لمدة موسم واحد.. 
العجالني مدربا للخريطيات رسمياوالمناعي مساعدا له

أحمد  التونسي  المدرب  مع  رسميًا  الخريطيات  نادي  تعاقد 

الموسم  من  بداية  للتجديد  قابل  واحد  موسم  لفترة  العجالني 

الجديد 2023-2022.

ثاني،  آل  ثامر  بن  أحمد  الشيخ  سعادة  التوقيع  مراسم  حضر   

الكرة،  جهاز  رئيس  موسى،  ومنصور  للنادي،  التنفيذي  المدير 

ونائبه عبد الناصر السعدي، وعبد الله القحطاني، إداري الفريق.

تتمثل  كبيرة  مهمة  المناعي  أحمد  ومساعده  العجالني  وتنتظر 

هبوط  عقب  األضواء،  لدوري  جديد  من  للعودة  الفريق  قيادة  في 

الفريق الموسم الماضي للدرجة الثانية.

وسبق للمدرب التونسي قيادة فريق الخريطيات في دوري نجوم 

األندية  من  العديد  درب  قد  العجالني  وكان   .2018-2016 قطر 

مثل اتحاد طنجة، وأولمبيك خريبكة المغربيان، والهالل والطائي 

والجبلين في السعودية، واإلمارات اإلماراتي.

وينتظر أن تعقد إدارة النادي مع الجهاز الفني اجتماعًا تنظر فيه 

إقامته في تركيا،  المزمع  المرحلة والمعسكر االعدادي  متطلبات 

إلى جانب المباريات الودية.

وأكد أحمد العجالني في تصريحات للموقع الرسمي للنادي أنه 

سعيد بالعودة مجددًا لتدريب النادي، مشيرًا إلى العالقة الكبيرة 

ذلك  أن  مبينًا  الفريق  العبي  من  كبير  وعدد  باإلدارة  تربطه  التي 

يسهل من مهمته كثيرًا.

وقال إنه سبق وان قاد فريق اإلمارات االماراتي إلى الدوري الممتاز، 

وعندما هبط مرة أخرى عاد مجددا ليقوده إلى الصعود، ويسعى 

اآلن ليكرر نفس السيناريو مع الخريطيات.

يتطلب  األولى  للدرجة  الفريق  صعود  إن  التونسي  المدرب  وقال 

سيبذل  أنه  مبينًا  والعبين،  فني  وجهاز  إدارة  الجميع  تكاتف 

لدوري  الفريق  لتهئية  المناعي  أحمد  مساعده  مع  جهده  قصارى 

الدرجة الثانية بصورة مثالية تقوده لتحقيق هدف الصعود.

أن  الخريطيات  مدرب  مساعد  المناعي  أحمد  قال  جانبه  من 

الخبرات  وأصحاب  المميزين  المدربين  من  يعتبر  العجالني 

اقصى  معه  سيبذل  الشخصي  الصعيد  على  وأنه  الكبيرة، 

أن  مبينًا  جيد،  بشكل  الفريق  قيادة  في  مهمته  وتسهيل  الجهود 

العجالني ليس بغريب على نادي الخريطيات.

ولكن  صعبًا،  سيكون  الموسم  أن  المؤكد  من  المناعي:  وأضاف 

والصعود  االنتصارات  لتحقيق  جهدنا  قصارى  نبذل  أن  علينا 

بالفريق للدرجة األولى.

وقال منصور موسى رئيس جهاز الكرة بالنادي إن العجالني ليس 

بغريب على الخريطيات وسبق وأن قام بتدريبته في وقت سابق، 

واآلن يعود مرة أخرى لقيادته ونتمنى أن يوفق الجميع في تقديم 

كل الجهود لتحقيق هدف الصعود للدرجة األولى.

أول األندية استكماال للمحترفين وبداية فترة اإلعداد

المــرخـيـــة.. طـمــــوح وجــديــــة
أهم  ينهي  أن  المرخية  فريق  استطاع 

وهي  ناد  أي  تشغل  التي  الملفات  وأصعب 

»التسجيالت« واألهم فيها ملف المحترفين، 

المسيفري  علي  بقيادة  النادي  إدارة  ولكن 

بعد  بسرعة  الملف  إنهاء  في  نجحت 

الالعبين  يخص  بما  حاجتها  حددت  أن 

الفرصة  إعطاء  قررت  أن  وبعد  األجانب، 

ساهمت  التي  األسماء  لبعض  والتجديد 

والعمل  الكبار،  لدوري  الفريق  صعود  في 

الفريق  تجعل  إضافات  مع  التعاقد  على 

الموسم  نهاية  مع  جيد  مركز  في  يتواجد 

يشرف  التي  اإلدارية  المجموعة  بفضل 

الكبيسي  خالد  ونائبه  النادي  رئيس  عليها 

العام  المدير  المسيفري  مسفر  بجانب 

جعفر  سيد  ومجتبى  المرخية  بنادي 

رئيس جهاز الكرة والبقية.

عقد  حسين  أيمن  العراقي  المهاجم  أكمل 

بتركيا  المرخية  بصفوف  المحترفين 

استعدادًا  التحضيري  المعسكر  خالل  من 

خاض  قد  الالعب  وكان  الجديد،  للموسم 

صالل  أم  مع  الماضي  الموسم  في  تجربة 

المرخية،  مع  اإلضافة  لتحقيق  ويتطلع 

بتواجد  المحترفين  ملف  الفريق  لينهي 

الذي  اليحمدي  العماني جميل  الخماسي: 

معسكر  خالل  من  تعاقده  اآلخر  هو  جدد 

عزي  أيوب  الجزائري  والثنائي  الفريق، 

إدريس  والمغربي  يوغرطة،  وحمرون 

فتوحي، وأخيرًا أيمن حسين.

وأعلن نادي المرخية تعاقده بشكل رسمي 

مع مهاجم المنتخب الوطني أيمن حسين، 

كسب  »المرخية  أن  بيان  في  النادي  وذكر 

أم  من  قادمًا  حسين  أيمن  العراقي  خدمات 

المرخية  صالل بحضور نائب رئيس نادي 

بتركيا  بمعسكره  الفريق  بعثة  ورئيس 

خالد الكبيسي وبحضور رئيس جهاز الكرة 

الكابتن مجتبى سيد جعفر«.

وكان نادي المرخية الوافد الجديد قد حدد 

تركيا  في  التدريبي  المعسكر  إقامة  موعد 

-2022 الجديد  الكروي  للموسم  استعداًدا 

ويستمر  يونيو   23 في  انطلق  الذي   2023
يواصل  أن  المقرر  ومن  يوليو.   15 حتى 

إزميت  بمدينة  الخارجي  معسكره  الفريق 

ويترأس  الحالي،  يوليو   17 حتى  التركية 

البعثة نائب رئيس النادي خالد الكبيسي. 

الوطني  بقيادة  الفني  الجهاز  ويتطلع 

إيجابية  نتائج  تحقيق  إلى  مبارك  عبدالله 

الفريق  لتجهيز  التدريبي  معسكره  في 

لمنافسات دوري نجوم قطر.

مباريات  عدة  التدريبي  المعسكر  ويتخلل 

تجاربه  أولى  الفريق  خسر  حيث  ودية، 

الودية أمام فريق إف سي بترولول بلويستي 

ضمن  هدف  مقابل  بهدفين  الروماني 

هدف  أحرز  بتركيا،  المقام  الفريق  معسكر 

الجزائري  المحترف  الوحيد  المرخية 

الفني  الجهاز  وعمل  يوغرطة.  حمرون 

للفريق بقيادة المدرب عبدالله مبارك المدير 

العبيه  من  كبير  لعدد  الفرصة  إتاحة  على 

لهم  الفرصة  إلعطاء  الشوطين  مدار  على 

الواقع  للحكم عليهم ومشاهدتهم على أرض 

الختيار  الفريق  إمكانيات  على  يده  لوضع 

التشكيلة المناسبة في الموسم الجديد، ال 

سيما أن المرخية يتطلع إلى تحقيق نتائج 

جيدة عقب العودة من دوري الدرجة الثانية 

وهذا بدا واضحًا بعد الصفقات األخيرة. {    العراقي أيمن حسين

{  العماني اليحمدي

{  العجالني بعد توقيع العقد

محمد الجزار  كتب
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تأكيًدا لما أشار إليه $ الرياضي.. في عدد األمس

داال »وكراوي« حتى »2025«

داال  جيلسون  األنغولي  مع  التعاقد  جاء 

في موسمه  قدم مستويات مميزة  أن  بعد 

األول مع الفريق الوكراوي الذي انتقل إليه 

داال  وقاد  البرتغالي..  الدوري  من  قادما 

في  الثالث  المركز  على  للحصول  الوكرة 

إلى  النواخذة  ليعود   QNB نجوم  دوري 

موسم  بعد  الواسع  الباب  من  الكبار  مربع 

أكثر من رائع حيث كان الفريق الحصان 

األسود في المنافسة.

مباراة   17 األنغولي  المحترف  وخاض 

هدفا   12 وسجل   22 أصل  من  الدوري  في 

1422 دقيقة مع فريقه وحصل  وشارك في 

على بطاقة حمراء واحدة. وقاد داال الوكرة 

من  النهائي  نصف  الدور  إلى  للوصول 

األزرق  الموج  وكان  األمير،  كأس  بطولة 

النهائي  إلى  الوصول  من  خطوة  بعد  على 

الغالي حيث خسر في نصف النهائي أمام 

الغرافة.

نادي  إدارة  مجلس  استقر  ثانية  جهة  من 

األول  الفريق  معسكر  إقامة  على  الوكرة، 

المقبل،  للموسم  استعداًدا  القدم،  لكرة 

بين  يفاضل  المجلس،  وكان  تركيا،  في 

إال  المدن،  من  عدد  في  المعسكر  إقامة 

منتجع  في  إقامته  على  االستقرار  تم  أنه 

فناربخشه بتركيا.

أسبوعين،  لمدة  المعسكر،  ويستمر 

 25 إلى  الجاري،  يوليو   10 من  يبدأ  حيث 

الفريق  يخوض  أن  على  ذاته،  الشهر  من 

وسيتم  المستوى،  متدرجة  مباريات   4
موعد  تقرر  حيث  الحًقا..  أطرافها  تحديد 

وتحدد  يوليو..   13 يوم  األولى  المباراة 

وستكون  يوليو..   16 يوم  الثانية  للمباراة 

يوليو   20 يوم  الثالثة  الودية  المواجهة 

وتختتم مباريات الفريق التحضيرية يوم 

24 من الشهر الجاري.
الشهر  في  بالدوحة،  تجمعه  الفريق  وبدأ 

للموسم  االستعداد  لبدء  الماضي، 

معسكره  إلى  االنتقال  قبل  الجديد، 

الخارجي وحقق الوكرة الفوز على الدحيل 

استعدادًا  ودية  مباراة  في  رد  دون  بهدف 

.QNB للموسم الجديد من  دوري نجوم

الموسم  أنهى  الوكرة،  نادي  أن  يذكر 

بعد  الثالث..  المركز  في  الماضي، 

الفترة  في  للفريق  األفضل  يعتبر  موسم 

تعمل  النادي  إدارة  جعل  ما  وهو  األخيرة 

على تجهيز الفريق بصورة جيدة من 

خالله  من  يعمل  جديد  موسم  أجل 

الوكرة على التواجد مع الكبار.

ويترقب الفريق مشاركة آسيوية، 

توج  حال  وفي  التعديل  وبحسب 

الدوري  ببطولة  الدحيل  أو  السد 

 -  2022 موسم  في  الكأس  أو 

2023 فإن المقعدين المتبقيين 
والتمهيدي(  )المباشر 

لصاحبي  سيمنحان 

والرابع  الثالث  المركزين 

من  الماضية  النسخة  في 

الدوري القطري )دوري نجوم 

وهما   QNB) 2021 - 2022
فريقا )الوكرة والعربي(.

{ داال وكراوي

{ معسكر الوكرة

{ قصاصة $ الرياضي

الموج 
األزرق 
يغادر 
لتركيا 
 »10«
يوليو 
و»4« 
مباريات ودية

حضر مباراة الملحق أمام أستراليا.. وأشاد بالالعبين رغم الخسارة

مشجع من »بيرو« رهن دراجته للسفر إلى الدوحة

أعلن نادي الوكرة الرياضي عن تعاقده مع العبه 
األنغولي جيلسون داال لمدة 3 سنوات … وحتى 

2025.. بعد أن انتهت إعارة الالعب مع نهاية 
الموسم الحالي.

وكان »$ الرياضي« قد أشار للخبر في عدده 
باألمس وعن تعاقد النادي مع داال نقالاً ومتابعة من 
الصحف البرتغالية التي اهتمت بخبر رحيل الالعب 
داال من الدوري البرتغالي بعد المستوى الجيد الذي 
قدمه األنغولي خالل مشواره في الدوري البرتغالي.

عوض الكباشي كتب

مباراة المغرب الفاسي ستكون األخيرة له

محسن متولي يغادر 
»الرجاء« رسميا

محسن  قائده  مصير  البيضاوي،  الرجاء  نادي  حسم 

متولي، حيث ذكر موقع »كووورة« أن متولي لن يكون 

ضمن مشروع الرجاء البيضاوي للموسم المقبل.

آخر  بعد  الرجاء  فريق  متولي،  محسن  وسيغادر 

مباراة أمام المغرب الفاسي بالدوري االحترافي.

تصريحات  في  للنادي  الخاص  المتحدث  ونقل 

الرجاء  مع  عقده  ينتهي  الذي  متولي  أن  صحفية 

بنهاية الموسم الحالي، يعد أغلى العب بالمسابقة 

إذ يحصل كل موسم على 550 ألف دوالر.. وزاد: »تقدم متولي في 

العمر ورغبة الرئيس عزيز البدراوي في إحداث تغيير كبير على 

الفريق، إضافة لتراجع أداء الالعب وعدم استقراره طوال الموسم 

عجلت باتخاذ هذا القرار، عالوة على تكلفة الالعب الكبيرة«.

القطري  للدوري  عودته  هي  المقبلة،  متولي  وجهة  وستكون 

مجددا، لينهي حقبة طويلة مع ناديه استغرقت 12 عاما توج 

على إثرها بعديد األلقاب محليا وقاريا.

}

محسن متولي

}

يراهن عليهم محليًا وآسيويًا

الدحيل يستقر على استمرار محترفيه الخمسة
استقر الدحيل على استمرار محترفيه الخمسة في الموسم الجديد 2022 

/ 2023 ويراهن عليهم في االستحقاقات المحلية ومنافسة دوري أبطال آسيا 
عندما يخوض مرحلة الدور ثمن النهائي. 

وسيكمل الخماسي توبي الدرفيلد ومايكل أولونغا ونام تي هي والتونسي 

مع  المشوار  جونيور  أدميلسون  البلجيكي  إلى  إضافة  ساسي  فرجاني 

الطوفان.

األرجنتيني هيرنان كريسبو  المدرب  الدوحة: يخوض  وقال موقع استاد 

الدحيل  قيادة  في  نجاحه  بعد  األولى  للمرة  محليا  الفريق  مع  التحدي 

الفت  بشكل  الفريق  تألق  حيث  آسيا  أبطال  دوري  نهائي  ثمن  مرحلة  إلى 

معه خالل مرحلة المجموعات التي أقيمت منافستها في المملكة العربية 

السعودية.

وتولى كريسبو المسؤولية خلفا للمدرب البرتغالي لويس كاسترو الذي 

كأس  لقب  لتحقيق  الفريق  قاد  عندما  السابق  الموسم  نهاية  بعد  رحل 

األمير. الطوفان يسعى لتحقيق نجاح كبير في الموسم الجديد وستكون 

البداية بمرحلة دور الستة عشر بدوري أبطال آسيا وسيكون الدحيل على 

موعد مع لقاء مرتقب أمام الريان في شهر أغسطس المقبل.

وبعد ذلك سيخوض الفريق تحدي دوري نجوم QNB حيث يتطلع الدحيل 

للتتويج باللقب المحلي الذي فاز به السد في الموسمين الماضيين. { من تدريبات الدحيل

في الهواء الطلق بجولة ستوكهولم

دوبالنتيس يحقق أفضل رقم للقفز بالزانة
فاز السويدي أرمان دوبالنتيس، على أفضل رقم في مسابقة 

القفز بالزانة في الهواء الطلق عندما سجل )6.16م(، في جولة 

الماسي  الدوري  ضمن  الثامنة  الجولة  الدولي،  ستوكهولم 

السابق  رقمه  كسر  في  دوبالنتيس،  ونجح  القوى..  أللعاب 

األول  المركز  ليحرز   ،2020 سبتمبر  )6.15م(  بقفزه  روما  في 

ويواصل تصدره للمسابقة في جوالت الدوري الماسي.

وبفوزه في جولة ستكهولم، يكون دوبالنتس قد حقق الفوز في 

مسابقة القفز بالزانة لثالث جوالت من الدوري الماسي ويقترب 

من الفوز بماسة المسابقة، حيث حقق الفوز في جولة الدوحة 

لمعادلة  وسيحتاج  بالنرويج،  أوسلو  جولة  ثم  الماضي،  مايو 

القفز  بماسة  ليفوز  خاضها  التي  الثالث  الجوالت  من  أي  رقم 

أغسطس  لها  المقرر  زيورخ  جولة  في  يشارك  عندما  بالزانة، 

المقبل في ختام جوالت الدوري الماسي أللعاب القوى.

المسابقة  في  القياسي  الرقم  حامل  دوبالنتيس،  وكان 

كارلسروه  لقاء  في  فاز  قد  )6.20م(،  الصاالت  مستوى  على 

األلماني )إحدى جوالت بطولة العالم أللعاب القوى للصاالت( 

مارس  بلغراد  في  للصاالت  العالم  بطولة  ثم  الماضي،  يناير 

الصاالت  داخل  القياسي  الرقم  فيها  حطم  التي  الماضي 

بتسجيله )6.20م(.

العالم  بطولة  خوضه  قبل  األولمبي  البطل  نجاحات  وتأتي 

أللعاب القوى في أميركا في الفترة من الخامس عشر وحتى 

الرابع والعشرين من يوليو 2022. { أرمان دوبالنتيس

توتنهام يتعاقد مع البرازيلي »ريتشارليسون«
لكرة  اإلنجليزي  هوتسبير  توتنهام  نادي  كشف   - قنا   - لندن 

دي  ريتشارليسون  البرازيلي  المهاجم  مع  تعاقده  عن  القدم 

أندرادي، العب إيفرتون، لمدة خمسة أعوام.

مع  التعاقد  عن  اإلعالن  »يسعدنا  بيان:  في  النادي،  وقال 

تصريح  على  حصوله  وننتظر  إيفرتون،  العب  ريتشارليسون 

توتنهام  مع  ارتبط  البرازيلي  الدولي  المهاجم  أن  إلى  الفتا  عمل«، 

بعقد سيستمر حتى 2027.

53 هدفا،  2018، وأحرز معه  وكان الالعب انضم إلى إيفرتون في 

كما لعبت بعض أهدافه دورا حاسما في نجاة الفريق من الهبوط 

الموسم  نهاية  في   16 المركز  على  وحصوله  الممتاز  الدوري  من 

الماضي.كما شارك المهاجم في 36 مباراة دولية مع منتخب بالده 

البرازيل، وأحرز خاللها 14 هدفا.

يذكر أن توتنهام احتل المركز الرابع بين فرق الدوري اإلنجليزي 

الممتاز، وتأهل لدوري أبطال أوروبا.

كاكيسبي،  ديفيد  البيروفي  المشجع  أعرب 

الدوحة  إلى  بالده  منتخب  وراء  سافر  الذي 

منتخب  أمام  مباراته  في  الفريق  لمؤازرة 

رغم  الالعبين  بأداء  فخره  عن  أستراليا، 

الهزيمة وسعادته بما بذله من جهود لتشجيع 

خالل  واجهته  التي  التحديات  رغم  منتخبه، 

رحلته إلى قطر، والتي امتدت لنحو يوم كامل، 

مرورًا بكل من أورجواي وكولومبيا وإسبانيا.

عقب   »Qatar2022.qa« موقع  مع  حوار  وفي 

كاكيسبي،  البناء  عامل  استعرض  المباراة، 

بيرو،  منتخب  مع  قصته  ليما،  العاصمة  ابن 

جميع  في  للفريق  وماله  وروحه  بقلبه  ودعمه 

التأهل  فرصة  خسارته  وآخرها  مبارياته، 

لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، بعد أن 

أقصاه نظيره األسترالي بضربات الترجيح في 

المؤهل  القاري  الملحق  في  الفاصلة  مباراتهما 

لكأس العالم في استاد أحمد بن علي بالدوحة 

في الثالث عشر من الشهر الجاري.

وقال كاكيسبي عن شغفه بتشجيع منتخب 

الواقع  »في  صعاب:  من  يواجهه  ما  رغم  بالده 

زوجتي  تعّلق  ما  ودائمًا  مشروط،  غير  حب  هو 

وعشقي  حبها  بين  منقسم  قلبي  إن  وتقول 

للمنتخب. أفعل المستحيل لحضور مباريات 

منتخب بيرو«.

إلى  وسعيت  أورجواي،  إلى  »سافرت  وأضاف: 

تغطية  في  للمساعدة  النارية  دراجتي  رهن 

من  لي  يسّخر  أن  الله  ودعوت  سفري،  تكاليف 

المساعدة  بأن  متيقنًا  كنت  بجانبي.  يقف 

أعمال  رجل  قابلت  حظي  ولحسن  ستأتي، 

ما  ولواله  قطر،  إلى  الطيران  تكلفة  ل  تحمَّ

استطعت حضور هذه المباراة«.

»كانت  كاكيسبي:  قال  السياق،  هذا  وفي 

هزيمة قاسية، حطمتني، جلست في االستاد 

ال  الساعة  نصف  قرابة  المباراة  بعد  صامتًا 

من  الدموع  انهمرت  خسارتنا،  أصدق  أكاد 

عيني وشعرت بالمرارة، واسترجعت محطات 

من  متنقاًل  بالدي  منتخب  وراء  الطويلة  رحلتي 

بلد إلى آخر حتى وصولي إلى الدوحة، أماًل في 

إحراز الفوز والعودة إلى قطر مرة أخرى لمؤازرة 

نوفمبر  في  المونديال  منافسات  خالل  الفريق 

المقبل«.

أن  بد  وال  القدم،  كرة  واقع  هو  هذا  »لكن  وتابع: 

ونحاول  رحب،  بصدر  التوفيق  عدم  نتقبل 

إليه.  نتطلع  ما  تحقيق  سبيل  في  جديد  من 

ألن  اإلرهاق،  يصبني  ولم  الرحلة  بألم  أشعر  ال 

قلبي،  من  نابع  به  وإيماني  فريقي  وراء  سفري 

وسأبقى معه في السراء والضراء«.

وفي ختام حديثه، قال كاكيسبي إن رحلته في 

 2022 قطر  منافسات  وسيتابع  انتهت  الدوحة 

عبر التلفاز كحال 

الماليين  مئات 

لكن  العالم،  حول 

منتخب  مع  رحالته 

مشيرًا  مستمرة،  بالده 

يتحدى  سيظل  أنه  إلى 

بالذهاب  شغفه  إلشباع  الظروف 

المنتخب  وراء  مكان  كل  في 

في  يراه  أن  يتمنى  الذي  البيروفي 

من  والعشرين  الثالثة  النسخة 

كأس العالم التي تستضيفها كل من الواليات 

المتحدة األميركية وكندا والمكسيك في العام 

.2026

المشجع  م  ويقدَّ

كاكيسبي  البيروفي 

على  حيًا  نموذجًا 

مؤكدًا  بها،  الماليين  وشغف  القدم  كرة  سحر 

على أن المشجعين بمثابة الروح للعبة األكثر 

شعبية في العالم.

{ المشجع البيروفي ديفيد كاكيسبي

محمد الجزار كتب
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حمية الخضراوات والفواكه

إنقاص الوزن في أسبوع

يوجد العديد من الفواكه التي يمكن استخدامها 

الفواكه  وهي  والفواكه،  الخضراوات  ريجيم  في 

األلياف  من  عالية  نسبة  على  تحتوي  التي 

الشائعة  الفواكه  من  التفاح  ويعتبر  الغذائية، 

بشكل  الريجيم  أنظمة  في  استخدامها  يتم  التي 

وهذا  خاص  بشكل  الفواكه  ريجيم  ونظام  عام 

لما له من فوائد متعددة إلنقاص الوزن، حيث إنه 

واأللياف  تقريًبا  حراريا  سعرا   116 على  يحتوي 

الصحية مما يساعد على إنقاص الوزن.

وهناك الغريب فروت وهو من الفواكه التي تحتوي 

على األلياف الصحية والقليلة السعرات الحرارية 

الوزن  خسارة  في  كبير  بشكل  تساهم  التي 

الزائد، وخاصة منطقة البطن »الكرش« وهذا 

من خالل تناول نصف ثمرة من الغريب فروت 

يومًيا قبل اإلفطار.

التي تعد  الكربوهيدرات  الموز على  ويحتوي 

تنظيم  في  دور  لها  التي  المعقدة  األلياف  من 

أنه  إلى  باإلضافة  بالدم،  السكر  نسبة 

جانب  وإلى  بالشبع  الشعور  على  يساعد 

هذا فإنه يمد الجسم بالطاقة الالزمة، وهذا 

كله له دور في تخفيض الوزن.

كما أن األناناس من الفواكه التي تحتوي 

على نسبة عالية من فيتامين c إلى جانب 

نسبة عالية من الماء واأللياف مما يساعد 

في خسارة الوزن.

ُيمكنه أن يكون قاتاًل في أقّل من بضع ساعات

مــرض التهـــاب الســحايــا
)السحايا(  األغشية  التهاب  عن  عبارة  هو 

الُمحيطة بالدماغ والحبل الشوكي، ويحّفز 

غالبًا  السحايا  التهاب  عن  الناتج  التوّرم 

الصداع  مثل  وأعراضه،  المرض  مؤشرات 

وتيّبس الرقبة والُحّمى. 

حاالت االلتهاب قد تنتج عن عدوى فيروسية 

أيضًا.  وفطرية  طفيلية  أو  وبكتيرية، 

حاالت  بعض   ،Mayo Clinic لموقع  ووفقًا 

السحايا تتحّسن من دون عالج في غضون 

أن  أخرى  لحاالٍت  ُيمكن  ولكن  أسابيع،  عدة 

فوريًا  عالجًا  وتتطلب  للحياة،  دة  مهدِّ تكون 

بالمضادات الحيوية.

معّرضون  الخامسة  سّن  دون  األطفال 

في  الفيروسي،  السحايا  بالتهاب  لإلصابة 

من  لدى  شائع  الجرثومي  االلتهاب  أن  حين 

شأن  ومن  عامًا.  عشرين  عن  أعمارهم  تقّل 

تتسّبب  أن  المزدحمة  المعيشية  المناطق 

غالبًا في اإلصابة بااللتهاب.

بالعدوى  الحوامل  النساء  تصاب  أن  يمكن 

التي  الليستيريا،  بكتيريا  عن  الناجمة 

تناول  وعدم  السحايا.  التهاب  ُتسّبب  قد 

اللقاحات المجدولة من شأنه أن يؤثر كثيرًا 

على إصابة البالغين بالمرض. 

التهاب السحايا الطفيلي 
 :)Parasitic Meningitis(

الفيروسي  من  شيوعًا  أقّل  النوع  هذا  ُيعتبر 

في  توجد  طفيليات  عن  وَينُتج  البكتيري،  أو 

شأنها  من  القديم،  والخشب  والبراز  األوساخ 

أن تؤثر على الدماغ والجهاز العصبي.

التهاب السحايا البكتيري 
:)Bacterial Meningitis(

عدوى  عن  وَينُتج  ُمعديًا،  النوع  هذا  يعتبر 

إلى  وتنتقل  الدم  مجرى  تدخل  بكتيرية 

الدماغ والنخاع الشوكي. ُيمكن لهذه العدوى 

أن تكون قاتلة، في حال ُتركت من دون عالج، 

بضع  من  أقّل  في  الوفاة  تحدث  أن  ويمكن 

ساعات.

التهاب السحايا الفيروسي 
 :)Viral Meningitis(

األكثر  السبب  هي  المعوية  الفيروسات 

وتكون  الفيروسي،  السحايا  اللتهاب  شيوعًا 

هذه الفيروسات أكثر نشاطًا خالل الصيف 

تقّل  الذين  األطفال  ُيعتبر  والخريف. 

الذين  واألشخاص  واحد،  أعمارهم عن شهر 

يعانون من ضعٍف في الجهاز المناعي، أكثر 

عرضًة لإلصابة بهذا النوع.

التهاب السحايا الفطري 
:)Fungal Meningitis(

الجسم  ُيصيب  فطٌر  يسّببه  نادر،  نوٌع  هو 

وينتشر من مجرى الدم إلى الدماغ والنخاع 

بشكٍل  المناعة  جهاز  ُيصيب  الشوكي. 

كبيرًا  خطرًا  يشّكل  أنه  يعني  ما  مباشر، 

وعلى  األوان،  قبل  ُولدوا  الذين  األطفال  على 

األشخاص الُمصابين بالسرطان.

ضعٍف  من  يعانون  الذين  األشخاص 

لإلصابة  عرضة  أكثر  المناعة  جهاز  في 

الذين  األطفال  هذا  ويشمل  المرض،  بهذا 

المصابين  واألشخاص  األوان  قبل  ُولدوا 

نقص  بفيروس  المصابين  أو  بالسرطان 

البشرية.  المناعة 

أعراض التهاب السحايا

السحايا  التهاب  أعراض  تتشابه  قد 

أعراض  مع  الُمبكرة  )المينانجيت( 

اإلنفلونزا، لكنها عكس اإلنفلونزا، فمن شأن 

ساعات  عدة  مدار  على  تتطور  أن  األعراض 

ُمبكرًا،  العالج  كان  وكّلما  أيام.  بضعة  أو 

أمكننا منع مضاعفاته الخطيرة. 

أي  لدى  المحتملة  األعراض  تتضمن 

شخص، تجاوز عمره السنتين:

– ُحّمى شديدة مفاجئة.
الرقبة. – تيّبس في 

العادي. – صداعًا شديدًا ومختلفًا عن 
– حساسية تجاه الضوء.

– النعاس وصعوبة االستيقاظ.
والعطش. الشهية  – فقدان 
أو القيء. – شعور بالغثيان 

الجلدي. – الطفح 
التركيز. – صعوبة 

عالج التهاب السحايا

العالج على  Healthline، يعتمد  وفقًا لموقع 

إذا  المريض.  ُيصيب  الذي  االلتهاب  نوع 

البكتيري،  السحايا  التهاب  من  يعاني  كان 

خالل  من  الحال  في  معالجته  فيجب 

طريق  عن  الحيوية  المضادات  استخدام 

الكورتيكوستيرويدات. الوريد، وأحيانًا 

أو  الحيوية  المضادات  نوع  ويعتمد 

التي تسبب  البكتيريا  مجموعاتها على نوع 

العدوى.

عالج  يمكنها  ال  الحيوية  المضادات  ولكن 

التهاب السحايا الفيروسي؛ فمعظم الحاالت 

تتحّسن من تلقاء نفسها خالل عدة أسابيع، 

المتوسطة  الحاالت  عالج  يتضمن  ما  وعادًة 

كثير  شرب  الفيروسي:  السحايا  اللتهاب 

األلم  وأدوية  الفراش،  والتزام  السوائل،  من 

كل  أي  طبية؛  وصفة  دون  من  ُتصرف  التي 

ما من شأنه أن ُيساعد على خفض الُحّمى، 

والتخفيف من آالم الجسم.

غير  السحايا  التهاب  سبب  كان  حال  في 

إلى  بدايًة  الطبيب  يلجأ  أن  فاألرجح  واضح، 

والمضادات  الفيروسات  بمضادات  العالج 

الحيوية، إلى حين يتضح السبب.

عالمات تستدعي 

وقف الريجيم فورا
جهدا  )ريجيم(  غذائية  حمية  اتباع  يتطلب 

ال  الوزن  على  لتأثيره  دقيقة  ومتابعة  كبيرا 

بشكل  الريجيم  مع  يتعامل  جسم  كل  سيما 

بعد  العالمات  هذه  من  أي  ظهرت  وإذا  مختلف، 

الفوري  التوقف  الضروري  فمن  الريجيم  بدء 

عنه:

1 - وزنك ال يتغير: الوعود الدعائية بشأن نقص 

واقعية  غير  أسبوع  في  كيلوغرامات  خمسة 

إذ الحظت عدم خسران أي وزن بعد  غالبا، لكن 

مرور أسبوعين فإن هذه عالمة على عدم مناسبة 

هذا الريجيم لك ويجب التوقف فورا.

مشكلة  تواصلت  إذ  بمالبسك:  إحساسك   -  2

فإن  لجسمك،  القديمة  مالبسك  مناسبة  عدم 

هذا يعني عدم وجود أي تغييرات على جسمك 

نتيجة الريجيم وهنا يتطلب األمر تغييره.

مشاعر  سيطرة  بالجوع:  دائم  شعور   -  3

مشكلة  وجود  على  مؤشرا  تعد  عليك  الجوع 

الوزن  اكتساب  خطورة  تكمن  وهنا  الحرق  في 

مما  الريجيم  عن  التوقف  بعد  هائلة  بسرعة 

لموقع  وفقا  لك،  مناسبته  عدم  أيضا  يعني 

األلماني. »غوفيمنين« 

ابتعاد  الحظت  إذ  سيئة:  مزاجية  حالة   -  4

السيئ  مزاجك  بسبب  عنك  أصدقائك 

حل  يوجد  فال  الريجيم،  بداية  منذ  المتواصل 

آخر سوى التوقف عن الريجيم.

5 - الضعف العام: عدم القدرة على إنجاز مهام 

جسمك  حصول  عدم  يعني  اليومية  الحياة 

يشكل  وهنا  يحتاجها  التي  الطاقة  على 

الريجيم خطورة على الصحة.

ينتهي  »عندما  دائما:  األكل  في  تفكرين   -  6

ضخمة  شوكوالتة  قطعة  سأتناول  الريجيم 

هذه  وجود  كبيرة«..  مقلية  بطاطا  وجبة  أو 

الريجيم  أثناء  رأسك  في  دائم  بشكل  األفكار 

وقف  ضرورة  على  ومؤشرا  للجسم  تعذيبا  يعد 

الغذائية. الحمية 

7 - الجوع أفضل من وجبات الريجيم: تفضيل 

الخاصة  الحساء  أنواع  تناول  عن  الجوع 

وهنا  للجسم  تعذيبا  أيضا  يعد  بالريجيم، 

يجب تغيير الريجيم.

الدائم  اإلحساس  والرعشة:  بالبرد  شعور   -  8

مشكلة  وجود  يعني  الصيف  في  حتى  بالبرد 

الجسم  في  السكر  ونقص  الدموية  الدورة  في 

نتيجة الحمية الغذائية غير المناسبة.

أو  إسهال  وجود  الهضم:  في  مشكالت   -  9

النوع من  أيضا عدم مناسبة هذا  إمساك يعني 

الريجيم للجسم.

الرغبة في عمل  10 - شعور باالكتئاب: فقدان 

الدائم باالكتئاب هي رسالة  أي شيء والشعور 

هذا  عن  فورا  »توقفي  لكي:  ليقول  جسمك  من 

الريجيم«.

يعد ريجيم الخضراوات والفواكه من أكثر أنواع األنظمة الغذائية 
شهرة، والكثير يحرص على اتباع هذا النظام الذي يشمل تناول أنواع 

معينة من الخضراوات والفواكه التي يتم تناولها بكميات محددة 
طوال اليوم، مما يساعد على خسارة الوزن بشكل مثالي وسريع 

وحرق الدهون بالجسم.



قد تكون معايير اختيار 
الوظيفة مختلفة، بالنسبة 

للبعض، خاصة باختالف 
البلد والثقافة والبيئة 
المؤسساتية التي قد 

تخلق جميعها فرص عمل 
مختلفة وجديدة وفي بعض 

األحيان غريبة.
تتخيل أن تتقاضى أجرًا 

مقابل النوم!
واألمر هذا ممكن إذا قررت 

أن تصبح مهنتك »النائم 
المحترف«، وستتلقى مرتبًا 

مقابل النوم، وقد تكسب 
الكثير حسب المكان الذي 

تنام فيه، والشركة التي 
ستعمل معها.

النائم المحترف مهنة حقيقية ومطلوبة 

الحديثة.  المؤسسات  من  العديد  في 

وظيفة  ليست  أنها  من  الرغم  وعلى 

يمكن  فإنه  كامل،  بدوام  نموذجية 

كسب دخل جيد منها.

فالعديد من شركات المراتب تحتاج إلى 

أشخاص للنوم على منتجاتها، واختبار 

األسواق،  في  أريحيتها قبل عرضها  مدى 

تها 
َّ

أسر تختبر  التي  الفنادق  وكذلك 

بالعمل مع »النائمين المحترفين«.

وفي بعض دول الغرب توجد الكثير من 

باضطرابات  المتعلقة  األبحاث  مراكز 

إلى  فيها  الباحثون  يحتاج  التي  النوم 

دراساتهم  إلجراء  المحترفين  النائمين 

وأبحاثهم عليهم.

والمطلوبة  الغريبة  الوظائف  ومن 

يتقاضى  أن  فيمكن  التلفاز،  مشاهدة 

أريكته  على  متمدد  وهو  ماال  المرء 

ليست  لكنها  نتفلكس،  أفالم  ويشاهد 

صحفية،  لمقالة  وفقًا  تبدو.  كما  سهلة 

التليفزيون  مراقبو  يقوم  ما  فعادًة 

ومقاطع  البرامج  بمشاهدة  المحترفون 

األخبار المختلفة، والعثور على المقاطع 

في  استخدامها  يمكن  التي  المناسبة 

برنامج تليفزيوني أو برنامج إخباري.

وكذلك تدفع بعض الشركات الصينية 

1000 دوالر أسبوعيًا للرجال الرتداء بدلة 

األعمال  رجال  ومصافحة  األعمال،  رجال 

أخرى  شركات  تقوم  بينما  المهمين، 

األحداث  لحضور  األجانب؛  بتوظيف 

من  بأنهم  والتظاهر  المهمة  والمؤتمرات 

المشاهير.

االنتظار في الطابور لجذب الزبائن

بتوظيف  الشركات  بعض  وتقوم 

فقط  الطوابير  في  للوقوف  األشخاص 

إلغراء المشترين وجذب العمالء، ويعمل 

موسم  خالل  عادة  األشخاص  هؤالء 

التخفيضات الكبيرة، وإطالق المنتجات 

من  الشخص  يكسب  وقد  الجديدة، 

في  دوالر   1000 إلى  يصل  ما  العمل  هذا 

األسبوع.

من  القطارات  فتعتبر  اليابان،  في  أما 

أكثر وسائل المواصالت ازدحامًا، خاصة 

من  الكبير  العدد  هذا  الذروة.  وقت  في 

أبواب  فيها  يمنع  لدرجة  يصل  الناس 

القطارات من اإلغالق، وبالتالي ال يتحرك 

أن  السائق  يتأكد  أن  بعد  إال  القطار 

الوضع  وأصبح  ُأغلقت  قد  األبواب  جميع 

الذين  العاملين  دور  يأتي  وهنا  آمنًا. 

يقومون بوظيفة مطلوب فيها دفع الركاب 

بأي  الداخل  إلى  األبواب  على  العالقين 

طريقة، حتى يتم إغالق األبواب لينطلق 

القطار.
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»شجرة العثمانيين«.. 
األقدم في العالم

تركيا  في  بورصة  والية  ُتعتبر 

فهي  التاريخ،  لمحبي  مثيرة  وجهة 

الدينية  المعالم  لمختلف  حاضنة 

كانت  إذ  والتاريخية،  والثقافية 

لإلمبراطورية  السابقة  العاصمة 

العثمانية.

في  المميزة  المعالم  أبرز  أما 

بورصة، فتتمثل بشجرة »إينكايا« 

معمرة شهدت العديد من الحوادث 

التاريخية.

كبيرة  شجرة  »إينكايا«  وُتعتبر 

شمال  بورصة  والية  في  للغاية 

غرب تركيا، وهي من أقدم األشجار 

ما  بحسب  العالم،  في  المعمرة 

السياحي،  التسويق  مدير  ذكر 

رائد يونس.

باسم  إينكايا  »ُتعرف  يونس:  وقال 

الشجرة المعمرة، وكذلك بالعديد 

واأللقاب، مثل الشجرة  من األسماء 

العثمانيين،  وشجرة  التاريخية، 

أن تاريخ زراعتها يعود  حيث ُيرجح 

لزمن الحقبة العثمانية«.

المعمرة  الشجرة  عمر  ويتجاوز 

على  شاهدة  وهي  تقريبًا،  عام   600
التاريخية،  الحوادث  من  الكثير 

وأهمها فتح بورصة، وجعلها عاصمة 

إلى  إضافة  العثمانية،  الدولة 

انطالق فتوحات عدة لتوسيع الدولة 

العثمانية.

مترًا،   37 الشجرة  ارتفاع  ويبلغ 

عرض  يبلغ  كبيرة  بفروع  وتتمتع 

كل منها حجم شجرة.

تحمل  حديدية  دعائم  وُركبت 

بعض األغصان الضخمة من شدة 

ووقوعها  كسرها،  من  وخوًفا  ثقلها، 

الشجرة  ظل  ويغطي  األرض،  على 

ألف متر مربع تقريبًا.

يتوافدون  الزوار  إن  يونس  وقال 

»الجلوس  أجل  من  الشجرة  إلى 

الصيف،  فصل  خالل  ظلها  في 

والتمتع بالجو البارد، والعليل نظرًا 

لمكانها المرتفع، وكذلك لالستمتاع 

المحيطة  المقاهي  تقدمه  بما 

بالشجرة«.

على  الحصول  في  مصري  شاب  نجح 

جينيس  بموسوعة  قياسيا  رقما   16
العالمية في ألعاب رياضية، ورغم شعوره 

استطاع  أنه  إال  مرات،  عدة  باإلحباط 

تجاوزها.

منير  علي  كان  المنوفية،  قرى  إحدى  في 

»يوتيوب«  الفيديوهات  موقع  عبر  يتابع 

لعبة  ومنها  الرياضية،  األلعاب  بعض 

عاما   16 كان  الذي  عمره  لكن  الجمباز، 

تلك  لممارسة  أمامه  عائقا  كان  آنذاك 

المنزل  في  لممارستها  فاتجه  اللعبة، 

والحدائق العامة والساحات الكبيرة.

إليه  تصل  الشاب  كان  فشيئا  شيئا 

جينيس  موسوعة  بشأن  معلومات 

فيها،  اسمه  يسجل  أن  وتمنى  العالمية، 

ال سيما وقد تحطم حلمه في دخول كلية 

التربية الرياضية دون سبب واضح.

وفي  البدنية،  اللياقة  للعب  الشاب  اتجه 

الموسوعة  مع  يتواصل  أن  قرر   2018 عام 

العالمية، مقدما ما يؤكد قيامه بكسر رقم 

عدة،  بـ75  سكوات«  »الجامب  في  قياسي 

إال  عدة،  بـ67  المسجل  الرقم  على  متفوقا 

دفع  كاف  بشكل  حدث  ما  توثيق  عدم  أن 

الموسوعة لرفض طلبه.

في 2020 عاد علي من جديد لتوثيق تجاوز 

عدة،  بـ80  المرة  هذه  القياسي،  الرقم 

ويحصل على أول لقب له، ليكون سلسلة 

رقما  لـ16  لتصل  ذلك،  تلت  أخرى  ألرقام 

قياسيا.

ورغم إتقان اللياقة البدنية، فإن علي منير 

معينة  مؤسسة  أو  ناد  بأي  يلتحق  لم 

موقع  عبر  األمر  يتابع  هو  فقط  للتدريب 

يوتيوب، ويمارس تلك الرياضة في منزله 

وبعض األماكن، دون إرشاد من أحد، حتى 

أصبح مدربا لها، بعدما حصل على دورات 

رياضية متقدمة.

حطمه  الذي  الثاني  القياسي  الرقم  كان 

في  عدات  بـ206  »سكوات«  تمرين  الشاب، 

3 دقائق، معتبرا أن األمر من أصعب األرقام 
اللعب  يمثله  لما  حطمها،  التي  القياسية 

أفضل  من  األمر  اعتبار  »وتم  صعوبة:  من 

األرقام القياسية التي تم تحقيقها«.

على  األشخاص  بتدريب  الشاب  ويقوم 

لدورة  اجتيازه  بعد  البدنية،  اللياقة 

المنوطة  الجهات  تدريبية من خالل إحدى 

بمنح األشخاص رخصة للتدريب.

بدءا  بالتفاصيل،  ممتلئا  علي  يوم  ويكون 

من التدريبات المتعددة، والنظام الغذائي 

الصارم الذي يعتمد عليه، وقيامه بتدريب 

اإلنترنت،  طريق  عن  األشخاص  بعض 

الرياضي،  »أعرف منهم تاريخهم  موضحا: 

وهل لهم إصابات سابقة، كما أتعرف على 

الوزن والطول وبضعة تفاصيل أخرى وأقوم 

بتدريبهم«.

علي .. »16« رقما في »جينيس«

وظائف غريبة.. راتب مقابل النوم !

قفاز يترجم لغة اإلشارة
في العام الماضي، ابتكر دانيال فومينيتشينكو، 

طالب الصف العاشر في فصل الهندسة في 

المدرسة رقم 2065، أول نموذج أولي لجهازه 

- لقد قام بتوصيل مستشعرات قابلة للطي 

ووحدة تحكم دقيقة بالقفاز، وبعد ذلك صمم 

برنامًجا خاًصا له يتعرف على بعض اإليماءات 

وعرض الترجمة إلى اللغة الروسية على 

شاشة الهاتف عبر البلوتوث.

واآلن، بعد أن أصبح طالًبا في الصف الحادي 

عشر، أنهى دانيال اختراعه - أضاف مستشعر 

موضع في الفضاء، ومكبر صوت، وعاير 

مستشعرات االنحناء بشكل أفضل. بفضل 

هذا، يمكن للقفاز تحديد اإليماءة بدقة من 

خالل ثني األصابع وموضع اليد، وهو ما يكفي 

للتعرف على معظم اإليماءات من لغة الصم 

والبكم. باإلضافة إلى ذلك، يتحدث القفاز 

اآلن الكلمات والعبارات المعروضة في الوقت 

الفعلي. توجد نماذج أولية مماثلة في العالم، 

لكنها أثقل وأقل دقة وال تترجم اإليماءات إلى 

اللغة الروسية.. ويتعرف القفاز بالفعل على 

اإليماءات األساسية، مثل »مرحًبا« و»أصم« 

و»شكًرا لك« و»وداًعا«، واآلن ينشغل الطالب 

بتجديد القاموس بحيث يستطيع البكم 

بمساعدة اختراعه التواصل مع أولئك الذين ال 

يفهمون إيماءات اللغة.

الحالقة  صالونات  على  غرامات  ُفرضت 

والتجميل في إيطاليا في حالة غسل الشعر 

تضرب  التي  الجفاف  موجة  وسط  المزدوج، 

البالد.. وذكرت صحيفة التايمز البريطانية 

التجميل  صالونات  منعت  إيطالية  بلدة  أن 

لتوفير  مرتين  الشعر  غسل  من  والحالقة 

تضرب  جفاف  موجة  أسوأ  وسط  المياه، 

إيطاليا منذ عقود.

بلدة  عمدة  جوبيليني،  كارلو  قال  إذ 

بولونيا  مدينة  من  القريبة  كاستيناسو 

اإليطالية، إن غسل الشعر مرتين بالشامبو، 

وهو من الممارسات الشائعة في الصالونات 

اإليطالية، يهدر المياه.

أشار  الحكومي،  للتلفزيون  تصريح  وفي 

صالونات  عشرة  حوالي  أن  إلى  جوبيليني 

تجميل تستقبل مئات العمالء يوميًا. وهذا 

من  اللترات  آالف  توفير  يمكننا  أنه  يعني 

على  تكرر  إذا  التوفير  و»هذا  يوميًا،  المياه 

نطاق واسع فسنجني فوائد كبيرة«.

خراطيم  استخدام  أيضًا  البلدة  وحظرت 

البالغ  سكانها  وناشدت  النهار،  أثناء  المياه 

عددهم 16 ألف نسمة االكتفاء باالستحمام 

حوض  استخدام  من  بداًل  الدش  تحت 

تنظيف  أثناء  الصنبور  وإغالق  االستحمام 

أسنانهم بالفرشاة أو الحالقة.

المفتوح  »الصنبور  جوبيليني:  وتابع 

لذا  الدقيقة،  في  الماء  من  لترًا   13 يستهلك 

مرتين  وشطفه  بالشامبو  الشعر  فغسل 

رفاهية غير ضرورية في هذه الظروف«.

كما أوضح جوبيليني: »حاولنا تحليل جميع 

في  المياه  أن  إلى  وأشار  المشكلة«،  جوانب 

الزراعية  لالستخدامات  إال  تكفي  ال  المنطقة 

»الناس  وأضاف:  الشهر.  هذا  نهاية  حتى 

فهموا روح هذه المبادرة وهي رفع الوعي«.

أي  أن  إلى  جوبيليني  أشار  الغرامات،  وحول 

قد  الجديدة  القواعد  هذه  يخالف  شخص 

 26( يورو   25 من  تتراوح  لغرامات  يتعرض 

دوالرًا( إلى 500 يورو )525 دوالرًا(.

طفل يصاب بالخرف
تم تشخيص إصابة طفل اسكتلندي 

في  كان  عندما  الخرف  من  نادر  بنوع 

الـ6 من عمره بعد أن الحظت والدته أن 

أعراضه تشبه أعراض عمها المسن.

تراينور  كايدن  الصبي  على  وظهرت 

والدته  عم  ألعراض  مشابهة  أعراض 

 80 العمر  من  يبلغ  كان  الذي  فاليري 

عاما وكان يعاني من المرض نفسه.

نشيطا  إدنبرة،  من  تراينور،  كان 

يعاني  بدأ  عندما  جيدة  وبصحة 

في  مهاراته  وبدأت  الذاكرة  فقدان  من 

الحركة والبصر في التدهور.

الطبيب،  إلى  بطفلها  فاليري  وذهبت 

وتم الكشف عن إصابة كايدن بمرض 

يحرم  وراثي  نادر  شكل  وهو  باتن، 

وقدرتهم  وكالمهم  بصرهم  من  األطفال 

على الحركة.

 13 العمر  من  يبلغ  الذي  كايدن  واآلن 

عاما، يجب عليه في الغالب استخدام 

كرسي متحرك.

أو  ُيسمع  ما  »نادرا  والدته:  وقالت 

يعتقد  الطفولة،  خرف  عن  ُيتحدث 

معظم الناس تلقائيا أنه يصيب فقط 

الصعب  من  يكون  وقد  السن،  كبار 

معرفة أن طفلك ال يعرف دائما أو يفهم 

وهناك  حوله،  يجري  الذي  وما  مكانه 

ولكن  المنزل  في  فيها  يكون  أوقات 

في  ويستمر  آخر  مكان  في  أنه  يشعر 

قول )المنزل( مرارا وتكرارا«.

وتابعت: »الحظنا في وقت مبكر للغاية 

في  كان  عندما  بالمرض،  إصابته 

كان  إذ  عمره،  من  الثامنة  أو  السابعة 

كلمات  يقول  وكان  األسماء  ينسى 

في  بدأ  الخرف  كان  معينة،  مختارة 

المزاجية،  الحالة  وكانت  الظهور، 

يكون  إذ  وهبوطا،  صعودا  والسلوك 

اليوم  في  البكاء  في  ينفجر  ثم  سعيدا 

التالي«.

أن  فقط  »علينا  كايدن:  والدة  وقالت 

للحفاظ  الجسد  على  الحفاظ  نحاول 

على المهارات التي يمتلكها«.

النادرة  األمراض  أكثر  من  باتن  مرض 

بداية  في  األطفال  بها  يصاب  التي 

عام  مرة  أول  اكتشافه  وتم  عمرهم، 

بعد  بريطاني  طبيب  يد  على   1903
النادر  المرض  بهذا  أطفال   3 إصابة 

الذي يصيب الجهاز العصبى ويهاجمه 

مضاعفات  عنه  ينتج  شرس  بشكل 

عديدة.

في  خلل  نتيجة  به  اإلصابة  وتحدث 

سلسلة  ذلك  يتبع  ثم  معين  جين 

قدرة  مع  تتداخل  التي  المشكالت  من 

جزيئات  تدوير  إعادة  على  الخلية 

الذي  المرض  معينة، مما يؤدي لظهور 

يظهر  إذ  الطفولة،  مرحلة  خالل  يبدأ 

بصحة  بالمرض  المصابون  األطفال 

قبل  طبيعي  بشكل  ويتطورون  جيدة 

أن تبدأ األعراض في الظهور.

لمعظم  الشائعة  األعراض  وتشمل 

والنوبات  البصر  فقدان  األشكال 

المكتسبة  المهارات  وفقدان  والتأخير 

غير  والحركات  والخرف  سابقا 

الطبيعية.

غســـل الشــعر مرتيــن.. ممنوع
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في مطار حمد

خالل المعرض التوعوي الذي تنظمه »الداخلية«

»الداخلية« تدعو المسافرين 
الستخدام البوابات اإللكترونية

توعية مرورية لألطفال

إشادة بعروض »الشحاتين« في قطر

أكدت وزارة الداخلية أن خدمة البوابات اإللكترونية 

من الخدمات الحيوية التي وفرتها الوزارة لجميع 

المسافرين من المواطنين والمقيمين بدون رسوم.

وأوضحت الوزارة أن خدمة البوابة اإللكترونية هي 

لتوفير الوقت والجهد وعدم االنتظار أمام كاونترات 

السفر داخل مطار حمد الدولي.

وأشارت الوزارة إلى أن البوابات اإللكترونية بمطار 

حمد الدولي تمكن من إنهاء إجراءات السفر بسهولة 

ويسر على الشكل التالي:

عند المغادرة: )المواطن - المقيم( باستخدام جواز 

السفر أو البطاقة الشخصية.

عند الوصول: )المواطن( باستخدام جواز السفر 

أو البطاقة الشخصية و)المقيم( باستخدام جواز 

السفر فقط.

وبالنسبة لكيفية الحصول على الخدمة، فهي على 

الشكل التالي وفقا لموقع »حكومي«: وضع مستند 

السفر )البطاقة الشخصية/  جواز السفر( على 

لوحة القارئ اإللكتروني بمدخل البوابة اإللكترونية 

لكي ينفتح حاجز البوابة األول الذي يمّكن المسافر 

من العبور حتى منتصف البوابة، وضع بصمة 

اإلصبع أو العين للتحقق من شخصية المسافر 

قبل فتح الحاجز األخير الذي يمّكن المسافر من 

العبور إلى بوابة الصعود إلى الطائرة أو مكان استالم 

الحقائب.

شاركت إدارة التوعية المرورية باإلدارة العامة للمرور 

في المعرض التوعوي الذي تنظمه اإلدارة العامة 

لمكافحة المخدرات في مول قطر احتفااًل باليوم 

العالمي لمكافحة المخدرات تحت شعار »الوقاية 

أمن ورعاية«، وحرصت إدارة التوعية المرورية على 

جذب األطفال وتعريفهم بقوانين وقواعد المرور بشكل 

يناسب أعمارهم. ومن الجدير بالذكر أن اإلدارة العامة 

لمكافحة المخدرات افتتحت معرضا توعويا بمناسبة 

االحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات 2022 

وبمشاركة عشر جهات مختلفة، ويأتي االحتفال هذا 

العام تحت شعار »مواجهة تحديات المخدرات في 

األزمات الصحية واإلنسانية«، ويستمر لمدة ثالثة أيام 

حتى اليوم.

ويسعى المعرض بأجنحته العشرة إلى تمرير 

رسالة توعوية لفئات الجمهور عن أضرار المخدرات 

والجهات المشاركة إلى جانب اإلدارة العامة لمكافحة 

المخدرات، وهي: ثالث جهات من خارج وزارة الداخلية: 

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية والهيئة العامة 

للجمارك ومركز دعم الصحة السلوكية، ومن إدارات 

الوزارة: إدارة الخدمات الطبية، واإلدارة العامة ألمن 

السواحل والحدود، وإدارة المؤسسات العقابية 

واإلصالحية، واإلدارة العامة للمرور، وإدارة الشرطة 

المجتمعية، وخدمة العضيد، وإدارة شرطة األحداث.

أعرب الجمهور القطري عن امتنانه لفريق العرض المسرحي 

الكويتي »الشحاتين« الذي يقدم عروضه حاليا على مسرح 

الدراما بـ »كتارا«. »الشحاتين« بطولة مبارك المانع، هند 

البلوشي، سلطان الفرج، محمد عاشور، مشاري المجيبل، 

بشار الجزاف، شمالن المجيبل، إنتاج مجموعة المرايا لإلنتاج 

الفني، تأليف بدر محارب، ومن إخراج محمد راشد الحملي.

وصرح الفنان الكويتي مبارك المانع قائال: شرف لنا التواجد 

بفريق عمل مسرحية »الشحاتين« في مسرح الدراما بين 

أهلنا بالدوحة والدليل على محبتنا لهم أن أول خروج لنا 

بالعرض من الكويت قررنا أن يكون في قطر، وأتمنى أن 

نكون قد استطعنا رسم ابتسامة جميلة على وجوهكم خالل 

اليومين الماضيين واأليام المقبلة.

وقالت الفنانة الكويتية هند البلوشي: نحن جئنا للدوحة 

بحماس وحب من أجل إمتاع الجمهور القطري، وأنا وعدت 

ووفيت، قلت لكم إني سوف آتي وأتيت ولن تكون مرة ولكن 

سأعاود الكرة.

وزارة التنمية االجتماعية واألسرة:

إنجاز »44« خدمة عبر الموقع اإللكتروني

عن  واألسرة  االجتماعية  التنمية  وزارة  أعلنت 

بشكٍل  إلكترونية  خدمة   44 إنجاز  إمكانية 

بكّل  للوزارة  اإللكتروني  الموقع  عبر  إلكتروني 

سهولة.

تقدمها  التي  اإللكترونية  الخدمات  وتنقسم 

االجتماعي،  إلى خدمات خاصة الضمان  الوزارة 

وخدمات  المواطنين،  إسكان  وخدمات 

وخدمات  الخاصة،  والمؤسسات  الجمعيات 

هذه  أبرز  تعد  حيث  اإلنتاجية،  المشاريع 

إسكان  بمسكن  االنتفاع  »طلب  هي  الخدمات 

بدل  عن  و»االستعالم  للمطلقة«،  الحاجة  ذوي 

اجتماعي  ضمان  مساعدة  و»طلب  اإليجار«، 

التي  الخدمات  من  وغيرها  المحتاجة«  لألسر 

يقدمها موقع الوزارة.

المعلومات  أحدث  اإللكتروني  يوفرالموقع  كما 

حول أنشطة الوزارة وفعالياتها والتواصل معها.

واألسرة،  االجتماعية  التنمية  وزارة  وكانت 

الخطوة  هذه  وتأتي  اإللكتروني،  موقعها  دشنت 

معامالتهم  إنـجـاز  من  المواطنين  لتمكين 

والجهد  الوقت  واختصار  ويـسر،  بسهولة 

من  الوزارة  تقدمها  التي  المعامالت  كافة  إلتمام 

جميع  الموقع  ويقدم  اإللكتروني.  الموقع  خالل 

ورقـي  بشكل  الوزارة  توفرهــــــا  التي  الخدمات 

موقع  عبر  ويسر  سهولة  بكل  إلتمامها  سابًقا 

موقع  يقدمها  التي  الخدمات  وتتنوع  الوزارة.  

خدمة  على  التقديم  مثل  للمواطنين  الوزارة 

طلب الحصول علـى معاش الضمان االجتماعي 

لكبـــار  قـــــرض  فرق  صرف  وطلب  للمطلقــــــة، 

سنـد  عـــلــى  الحصول  وطلب  الموظفيـــن، 

ذات  لألرملة  سكن  طلـب  وتـــقــديــم  مـلكيـــة، 

مهنية  جمعية  تسجيل  طلب  وتقديم  الحاجة، 

الكثير.  وغيرها 

ويحتوي موقع وزارة التنمية االجتماعية واألسرة 

والمقاالت،  األخبار  مثل:  أخرى  أقسام  عدة  علـى 

تقويم الفعاليات القادمة، مكتبة المرئيات. كما 

سهولة  المواطنين  للسادة  الوزارة  موقع  يتيح 

الوصول للمواقع ذات الصلة أيًضا.

موقع  في  االفتتاحية  الفيديو  مقاطع  وترتكز 

شعار:  على  واألسرة  االجتماعية  التنمية  وزارة 

اهتمام  مدى  يعكس  والذي  وطن«  ثروة  »األسرة 

للمجتمع  أساسية  كلبنة  باألسرة  الوزارة 

التنمية  وزارة  أن  بالذكر  الجدير  القطري. 

االجتماعية واألسرة تسعى من خالل »المبادرات 

االجتماعية« إلى تمكين اإلبداع واالبتكار وتقديم 

جزًءا  ليكونوا  القطريين  للمواطنين  فرص 

والمجتمع.  األسرة  في  اإليجابي  التغيير  من 

لخدمة  فاعلة  وسيلة  هي  االجتماعية  فالمبادرة 

مفيدة  فكرة  طرح  طريق  عن  والمجتمع  األسرة 

بصمة  وترك  التغيير  صناعة  فـي  تساهم 

إيجابية في األسرة والمجتمع.

االجتماعية  »التنمية  وزارة  اختصاصات  وتعزز 

كأساس  األسرة  وحماية  رعاية  واألسرة« 

قوية  أسرة  على  والمحافظة  قوي،  لمجتمع 

والحماية  والرعاية  بالدعم  تحظى  متماسكة 

االجتماعية.

كما تدعم اختصاصات الوزارة العمل على عدة 

واالستقرار،  األمن  توفير  تضمن  متكاملة  محاور 

األساسية  الحاجات  تأمين  على  وتعمل 

روح  وتعزيز  للمواطنين،  الفرص  تكافؤ  وضمان 

النهوض  إلى  الدولة  تتطلع  حيث  التسامح، 

الثانية  الركيزة  ضمن  االجتماعي  بالمجال 

الوطنية  قطر  رؤية  في  االجتماعية«  »التنمية 

.2030

متوقعة  قوية  رياح  من  الجوية  األرصاد  إدارة  حذرت 

البحر،  عرض  وفي  الساحل  على  متدنية  رؤية  مع 

الساحل حارًا  اليوم على  الطقس  أن يكون  وتوقعت 

بعض  على  مثار  غبار  إلى  خفيف  غبار  مع  نهارًا 

الرياح  وتكون  خفيف.  غبار  البحر  وفى  المناطق 

بين  تتراوح  بسرعة  غربية  شمالية  الساحل  على 

28 عقدة، ويتراوح  10 و23 عقدة مع هبات تصل إلى 
مدى الرؤية األفقية بين 4 و8 كيلومترات إلى 2 كم أو 

في  الحرارة  درجة  وتكون  المناطق،  بعض  على  أقل 

الدوحة الصغرى 34 والكبرى 42 درجة مئوية.

الدوحة           $

خدمات خاصة بالضمان االجتماعي وإسكان المواطنين والجمعيات والمؤسسات الخاصة والمشاريع اإلنتاجية

الدوحة           $



أفراح اللنقاوي
ابنه أحمد،  اللنقاوي بزواج  احتفل السيد محمود أحمد الشيخ 

وأقام بهذه المناسبة حفل زواج حضره عدد من األهل واألصدقاء 

للمعرس. والتبريكات  التهاني  قدموا  والذين 

القلبية للمعرس  $ خالص األمنيات  وتزف أسرة 

أحمد، متمنين له السعادة والسرور، وأن يرزقه الله الذرية 

الصالحة..
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)55304544 للتواصل والنشر  )ياسر زكريا 

زواج أحمد محمود أحمد الشيخ اللنقاوي
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سلمان المالك

السنة )27( - السبت 3 من ذي الحجة  1443هـ الموافق 2 يوليو 2022م العدد )9798(

اعتقد  لطالما 

قدراتهم  أن  البشر 

اللغوية هي ما تميزهم عن 

الحيوانات، إال أن تحليال جديدا 

ألصوات الشمبانزي قد يجبرنا على 

في  قدراتنا  تميز  مدى  في  التفكير  إعادة 

الكالم. ففي دراسة جديدة نشرت في دورية 

الباحثون  حلل  بيولوجي«،  »كوميونيكيشن 

ما يقرب من 5 آالف تسجيل لنداءات الشمبانزي 

البالغة في متنزه تاي الوطني في ساحل العاج.

حول  ألرت«  »ساينس  مجلة  نشرته  تقرير  ويذكر 

النداءات  بنية  الباحثون  فحص  عندما  أنه  الدراسة 

تسلسال   390 على  بالعثور  فوجئوا  تسجيلها  تم  التي 

صوتيا فريدا مثل أنواع مختلفة من الجمل، تم تجميعها 

من نداءات مختلفة. وبالمقارنة مع االحتماالت االفتراضية 

 390 يبدو  ال  قد  البشرية،  الجملة  لبناء  الالمتناهية 

يكن  لم  هذا  يومنا  فحتى  ذلك  ومع  مميزا،  رقما  تسلسال 

لديها  البشرية  غير  الرئيسيات  أن  حقا  يعرف  أحد 

كثير من األشياء لتقولها لبعضها البعض، ألننا لم 

ندقق أبدا في قدرات االتصال الخاصة بها إلى هذا 

الحد من قبل.

تاتيانا  الحيوان  علم  في  الباحثة  وتقول 

بالنك  ماكس  معهد  -من  بورتوالتو 

في  ألمانيا-  في  التطورية  لألنثروبولوجيا 

المعهد  موقع  على  نشر  صحفي  بيان 

في 16 مايو الماضي: »تسلط النتائج 

التي توصلنا إليها الضوء على نظام 

الشمبانزي  في  صوتي  اتصال 

مما  وتنظيما  تعقيدا  أكثر 

وتم  سابقا«.  ُيعتقد  كان 

تحديد 12 نوعا مختلفا 

من النداءات.

مقصد الرياضيين

تتعّدد الغابات في مدينة اسطنبول العريقة 

وُتعد  منطقة،  منها  تخلو  يكاد  ال  بحيث 

المقيمين  من  العديد  يقصده  ُمهّمًا  ميدانًا 

حولها لممارسة الرياضة. فغابات اسطنبول 

الراحة  لتوفير  مساحاٍت  مجّرد  ليست 

وقت  لقضاء  أيضا  بل  وحسب،  النفسية 

رائحة  واستنشاق  الطبيعة  وسط  لطيف 

وتجّنبًا  الوارفة.  باألشجار  والتظّلل  الزهور 

الساعات  ُتعد  الصيف،  فصل  في  للتعّرق 

األوقات  المبكرة بعد شروق الشمس، أنسب 

غابات  في  الرياضة  ممارسة  من  لالستفادة 

اسطنبول.

الغابات  هذه 

للوافدين  مناسٍب  بشكل  مجّهزٌة  بأنها  تتمّيز 

لممارسة  أو  للتنّزه  قصدوها  سواء  إليها، 

عشرات  يقصدها  يوميًا،  الرياضة. 

األعمار،  جميع  من  والسياح  المواطنين 

للمحافظة على لياقتهم البدنية عبر ممارسة 

وركوب  كالّركض  الرياضة  من  أنواع  عّدة 

وتنوعها،  اختالفها  وعلى  وغيرها.  الّدراجات 

للركض  ومضمارات  منتزهاٍت  الغابات  تضّم 

أجل  من  للمشي  وممراٍت  الدراجات،  وركوب 

المحافظة على صحة القلب وتنشيط الدورة 

تحتوي  بل  فحسب،  هذا  ليس  الدموية. 

فيها  مساحات  على  أيضًا  اسطنبول  غابات 

الرياضة  لممارسة  مثّبتة  أجهزة 

مجانًا.

فك لغة 
الشمبانزي

بعيدا عن الحضارة
اختار ماسافومي ناغازاكي أن يعيش 

منعزاًل عن الحضارة في جزيرة يابانية 

عامًا،   30 منذ  أحد  فيها  يشاركه  ال 

»سوتوباناري«  جزيرة  ناغازاكي  واعتبر 

كيلومترا  مساحتها  وتبلغ  وطن،  بمثابة 

واحدا، لكنه اضطر للعودة إلى الحياة بين 

جنبات الحضارة مرة أخرى، حسب »ديلي 

ميل« البريطانية. 

أن  إلى  عودته  سبب  الصحيفة  وأعادت 

كان  أنه  رغم  مريضًا،  عليه  عثرت  الشرطة 

تم  إنه  وقال  الجزيرة،  تلك  على  يموت  أن  يريد 

اكتشاف نسق حياته للمرة األولى من قبل الرحالة 

ونقلته  سيريزو«.  »الفارو  المنبوذين  عن  يكتب  الذي 

مدينة  من  كم   60 بعد  على  حكومي  منزل  إلى  الشرطة 

ظهرت  الذي  لناغازاكي  الحكومة  تسمح  ولم  إشيغاكي، 

قصته للمرة األولى عام 2012 بالعودة مرة أخرى للجزيرة. 

ونادرًا  الخطورة،  شديدة  مائية  تيارات  الجزيرة  وتحيط 

إليها لرمي شباكهم، وكان يستخدم  ما يلجأ الصيادون 

ماء المطر في االستحمام ولم يغسل مالبسه إال بواسطة 

إعصار بعد مرور عام تقريبا على هبوطه أرض الجزيرة. 

وال  المجتمع،  عليه  يمليه  ما  يفعل  ال  إنه  ناغازاكي  وقال 

يمكن لإلنسان أن يهزم الطبيعة، لذلك عليه أن يتعامل 

الشمس  في  ممددًا  يومه  يقضي  كان  أنه  مضيفًا  معها، 

وأحيانًا ما ينظف مكان نومه لتجنب لدغات الحشرات. 

أن  قبل  أخيرة  وداعية  بزيارة  السلطات  له  وسمحت 

يستقر في منزله الجديد.

عــالج جـديـد للشــلل
أبرز عرض للسكتة الدماغية هو حدوث شلل مفاجئ 

 70 من  يقرب  ما  ويعاني  للجسم،  جزئي  أو  نصفي 

بالمائة من المصابين من شلل في أرجلهم أو أذرعهم.

العالج المتاح حاليا للتخفيف من الشلل هو استخدام 

من  المشلولة  األجزاء  تدريب  في  الطبيعي  العالج 

من  النوع  لهذا  المريض  يخضع  المريض.  جسم 

العالج على مدى شهور إلى سنوات، لكن نتائجه غالبًا 

ما تبقى متواضعة.

فريق من الباحثين األلمان من معهد »هيرتي« ألبحاث 

الجامعي  توبنغن  ومستشفى  السريرية  الدماغ 

أولف  د.  البروفيسور،  األعصاب  طبيب  بقيادة 

من  للتقليل  جديدا  عالجيًا  خيارًا  قدموا  تسيمان، 

مضاعفات ما بعد السكتة الدماغية.

بـ1,6  تمويلها  تم  التي  الحالية،  الدراسة  من  جزء 

للتعليم  اإلتحادية  الوزارة  قبل  من  يورو  مليون 

الطبي  الموقع  على  تفاصيلها  ونشرت  والبحوث، 

ضد  جديد  عالج  اختبار  هو   ،»heilpraxis« األلماني، 

الشلل بعد السكتة الدماغية.

توضح  ليب،  آنه  د.  الباحثين،  فريق  ضمن  ومن 

ومنخفض  مؤلم  وغير  جراحي  غير  إجراء  هذا  أن 

فأثناء  مكثفة.  أبحاث  عليه  وأجريت  المضاعفات، 

فترة العالج، تحفز النبضات المغناطيسية الخفيفة 

خاليا الدماغ على إجراء اتصاالت جديدة، تحل محل 

تأثير  تحسين  على  الفريق  عمل  التالفة.  الخاليا 

حالة  مع  بدقة  تكييفه  خالل  من  أكبر  بشكل  العالج 

دماغ المصابين.

البحث عن »شبيهات« األرض

أرنبان يدمنان أفالم الكارتون

حساء على قائمة التراث

تعمل وكالة الفضاء األوروبية في مهمة جديدة لصيد الكواكب 

خارج المجموعة الشمسية عبر المركبة »أفالطون«، والتي 

سيتم إطالقها في عام 2026. ويتوقع علماء الفلك اكتشاف 

كواكب بحجم األرض داخل المنطقة الصالحة للسكن بفضل 

قدرة »أفالطون« على اكتشاف الكواكب األصغر في مدارات أكبر 

من التلسكوبات الحالية. ويساهم معهد »سرون« الهولندي 

ألبحاث الفضاء في المشروع من خالل اختبار كاميرات أفالطون 

في جهاز محاكاة الفضاء المصمم خصيصًا، وانتهى باحثو 

»سرون« من اختبار النموذج األولي. ويخضع إطار عمل الكاميرات 

اآلن الختبارات لمدة شهر في وكالة الفضاء األوروبية لتقييم 

قدرتها على التحمل في ظل ظروف الفضاء.

لم ُتحقق جميع الّطرق التي اتبعها األب هدف ثني ابنتيه عن 

اإلدمان على استخدام األجهزة اإللكترونية لمشاهدة أفالم الكارتون 

واأللعاب اإللكترونية والسماع المفرط للموسيقى، فقّرر أن يشتري 

أرنبين لطفلتيه أماًل منه بأن تنشغال باللعب معهما وأن تبتعدا 

عن األجهزة اإللكترونية.

وبعد أسبوع من اقتنائهما، يقول األب »صرنا نرى األرنبين مع 

ابنتّي يفترشون األرض لمشاهدة أفالم الكارتون سويًة بكل 

اهتمام«.

تلك النظرة جعلت األب في حالة من الصدمة والذهول، وبات 

يسأل نفسه وهو متعجب »هل ُيعقل أن يصل ذكاء ابنتي إلى 

حد استطاعتا أن ُتعلما األرنبين مشاهدة أفالم الكارتون«، إذ لم 

تستغرق الطفلتان إال أسبوعا واحدا لجعل األرنبين صديقين 

حميمين لهما، وُيرافقانهما أينما ذهبتا.

يقول األب وآثار الصدمة بادية عليه، إّن األرنبين وبسلوكهما 

أصبحا طفلين آخرين داخل البيت، ويقومان بجميع ما تقوم به 

ابنتاه سواء فيما يتعلق بمشاهدة أفالم الكارتون أو األكل والشرب 

أو النوم واللعب. 

أدرجت منظمة اليونسكو، الجمعة، الثقافة المرتبطة بحساء 

البورش األوكراني على قائمتها للتراث الثقافي غير المادي 

المعرض للخطر، في إطار تبعات الحرب في أوكرانيا التي تهدد 

»استمرار« التقاليد المحيطة بهذا الطبق الشهير.

وأوضح مقرر لجنة تقييم الملف األوكراني في المنظمة بيير 

لويجي بيتريلو أن »وجود هذا الحساء ليس في خطر في 

حد ذاته، لكن التراث اإلنساني والحي المرتبط بالبورش هو 

المعرض لخطر مباشر بفعل تعطل قدرة السكان على ممارسة 

ونقل تراثهم الثقافي غير المادي بشكل خطير جراء النزاع 

المسلح، وال سيما بسبب التهجير القسري للمجتمعات«.

وكانت أوكرانيا قد قدمت طلبا في منتصف أبريل إلدراج ثقافة 

هذا الحساء في قائمة التراث الثقافي غير المادي المعرض 

للخطر، معتبرة أن غزو البالد في 24 فبراير من قبل روسيا وأشهر 

القصف التي نتجت عن ذلك تهدد »قابلية االستمرار« لهذا الطبق 

وكل التقاليد المحيطة به.

والحظ بيتريلو أنه بسبب الحرب، »لم يعد السكان قادرين على 

تحضير أو حتى زراعة الخضراوات المحلية الالزمة لتحضير 

البورش«.

وتابع: »ال يمكنهم حتى االجتماع معا إلعداد البورش، ما يقوض 

الجوانب االجتماعية والثقافية، وبالتالي فإن انتقال هذا العنصر 

بات في خطر«. 


